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বাংলােদশ স ার ফর এি কালচারাল িজেনািম  “Bangladesh Centre for Agricultural Genomics (BCAG)” এর ািবত খসড়া আইেনর লনা লক 
পয ােলাচনা িনে  ছক আকাের উপ াপন করা হলঃ 

 
 

বাংলােদেশ িষ খােতর উ য়েন িজেনািম  ও সংি  িবষেয় গেবষণার জ  “বাংলােদশ স ার ফর এি কালচারাল িজেনািম  (Bangladesh Centre for Agricultural Genomics (BCAG))” িত া এবং এত সং া  েয়াজনীয় ব া 
হণকে  আিনত 

িবল 

- যেহ  দেশর িষ খাত উ য়েন জীেবর বিশ  পিরবতন, অ  জীেবর বিশ   কের উ ত ও ঘাত সহনশীল জাত ও এতদসং া  ি  উ াবেন িজেনািম  ও সংি  িবষেয় মৗিলক ও ফিলত গেবষণা পিরচালনা আব ক;  
 
- যেহ  দেশ জাতীয় ও আ জািতক গেবষণা িত ান এবং িব ানীেদর জ  িজেনািম  ও সংি  িবষেয় উ ত গেবষণার েযাগ ি  করা েয়াজন;  
 
যেহ  পােটর িজেনাম উে াচেনর ধারাবািহকতায় গেবষণা অ াহত রাখাসহ ইেতামে  অিজত ফলাফল, ি , কািরগির ান উ াবন ও স সারণ, ত -উপা , মধা স হ এবং অবকাঠােমা সংর ণ জ ির;  

 
- যেহ  জাতীয় জীব ি  নীিত কম পিরক না বা বায়েন িষজ ফসল, ািণ, মৎ , অ া  জলজ ও অ জীেবর জেনািম   িবষেয় গেবষণা ও মানবস দ উ য়ন েয়াজন; এবং 
 
- যেহ  উ  উে স হ সাধনকে  এক  -শািসত, ঢ়, আিথ ক িনভ র ও অলাভজনক ািত ািনক কাঠােমা িত া করা সমীচীন ও েয়াজন; 
 
- সেহ , এত  ারা “বাংলােদশ ইনি উট ফর এি কালচারাল িজেনািম  াপেনর লে  িন প আইন করা হইল: 
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সংি  আইনস েহর লনা লক িববরনী 

অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

সংি  
িশেরানাম ও 

বতন 

১।  (১) এই আইন বাংলােদশ স ার ফর 
এি কালচারাল িজেনািম  (Bangladesh 
Centre for Agricultural Genomics 
(BCAG)) আইন, ২০১৭ নােম অিভিহত 
হইেব। 
 
(২)  ইহা সম  বাংলােদেশর জ  েযাজ  

হইেব। 
 
(৩) সরকার, সরকাির গেজেট াপন 

ারা, য তািরখ িনধ ারণ কিরেব সই 
তািরেখ এই আইন কায কর হইেব। 

১।  (১)  এই আইন ‘বাংলােদশ 
ইনি উট ফর এি কালচারাল 
জেনািমক  (Bangladesh Institute 

for Agricultural 
Genomics:BIAG) আইন- ২০১৯’ 
নােম অিভিহত হইেব;  
 
(২)  ইহা সম  বাংলােদেশর জ  

েযাজ  হইেব; 
(৩) সরকাির গেজট াপন ারা 

সরকার য তািরখ িনধ ারণ কিরেব 
সই তািরেখ এই আইনকায কর 

হইেব। 

1. SHORT TITLE 
     These Bye-Laws shall 

be called Bye-Laws of 
the National Institute 
of Plant Genome 
Research. 

 
 
 
 
 
 

- - ১। সংি  িশেরানাম, েয়াগ এবং 
বতন।-(১) এই আইন াশনাল 

ইনি উট অব বােয়ােটকেনালিজ 
আইন, ২০১০ নােম অিভিহত হইেব। 

(২) ইহা সম  বাংলােদেশর জ  
েযাজ  হইেব। 

(৩) সরকার, সরকারী গেজেট াপন 
ারা, যই তািরখ িনধ ারণ কিরেব 
সই তািরেখ এই আইন বলবৎ 

হইেব। 

সং া ২।   িবষয় বা সে র পিরপ ী িক  না 
থািকেল, এই আইেন,- 

(১) “উপেদ া পিরষদ” অথ ধারা ৮ এর 
অধীেন গ ত উপেদ া পিরষদ; 

(২) “ িষ” অেথ িন বিণ ত কায াবলী 
অ  হইেব, যথা:- 

(ক)  সকল কার ফসল, ফল ল ও উি  
উৎপাদন ও তালা, সংর ণ এবং 
উহােদর ারি ক ি য়াকরণ ও 

বহার এবং তৎসং া  কায াবলী; 
 

(খ) বনজ স দ উ য়ন ও সংর ণ এবং 
তৎসং া  কায াবলী; 

২। িবষয় বা সে র পিরপ ী িক  না 
থািকেল, এই আইেন,- 

(১) ইনি উট অথ এই আইেনর 
অধীন ািপত ‘বাংলােদশ 
ইনি উট ফর এি কালচারাল 
জেনািম ’  যাহােক সংে েপ 

“িবিসএিজ (BIAG)” বিলয়া 
অিভিহত করা হইেব; 

(২) “উপেদ া পিরষদ” অথ ধারা ৮ এর 
অধীেন গ ত উপেদ া পিরষদ; 

(৩) “ িষ” অেথ িন বিণ ত কায াবলী 
অ  হইেব, যথা- 

2. INTERPRETATION 
Unless there is 
anything contrary in 
the subject context  

I. ‘Society’ means the 
Society for the 
National Institute of 
Plant Genome 
Research registered on 
16th July, 1998, under 

২ (৫) “ িষ” অেথ িন বিণ ত 
কায াবলী অ  হইেব, 

যথা:- 
(ক) সকল কার ফসল, 
ফল ল ও উি  উৎপাদন ও 
তালা, সংর ণ এবং উহােদর 
ারি ক ি য়াকরণ ও 
বহার এবং তৎসং া  

কায াবলী; 
(খ) বনজ স দ উ য়ন ও 
সংর ণ এবং তৎসং া  
কায াবলী; 

২ (২) “উপেদ া পিরষদ” অথ 
ধারা ৭ এর উপ ধারা (২) এর 
অধীেন গ ত উপেদ া পিরষদ; 
 
২ (৭) “ ব াপনা বাড” অথ 
ধারা ৯ এর উপধারা (২) অধীন 
গ ত ব াপনা বাড; 

২। সং া।⎯িবষয় বা সে র পিরপ ী 
কান িক  না থািকেল, এই 

আইেন⎯ 

(১) “ইনি উট” অথ এই আইেনর 
অধীন ািপত াশনাল 
ইনি উট অব বােয়ােটকেনালিজ 

(NIB); 

(২) “ জেন ক ালী মিডফাইড 
অগ ািনজম (িজএমও)” অথ 
আ িনক জীব ি র কৗশল 
অবল ন কিরয়া জীেবর 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

(গ) ািণস দ উৎপাদন, উ য়ন ও 
তৎসং া  কায াবলী; 

 
(ঘ) মৎ , শ  খালস  জলজ ািণ 

(Crustaceans) এবং সরকার ক ক, 
সরকাির গেজেট াপন ারা, ম  
খা  িহসােব ঘািষত অ  কান জলজ 

াণীর চাষ, জনন এবং উ য়ন ও 
তৎসং া  কায াবলী; 

 
(ঙ) িবিভ  কার অ জীব, সং হ, সংর ণ, 

সণা করণ এবং বহার সং া  
কায াবলী; 

 (৩) “জনবল” অথ স াের িনেয়াগ ত 
সকল িব ানী, পরামশ ক, পশাদার 
এবং কম চারী; 

(৪)“ জেনািম ” অেথ কান জীেবর সম  
িজেনাম-এর গঠন, স ার প িত ও 
কাযকািরতা িবে ষেণর মা েম 
মৗিলক ও ফিলত গেবষণা কায মেক 
ঝাইেব যাহার মে  িনে া  

িবষয়স হও অ  থািকেব, যথা: - 
(ক)  কাষ, কলা ও এর অভ রীণ 

ব স েহর কায কলাপ; 
(খ)  া নস েহর গঠন ও কায কলাপ; 
(গ)  জিবক ও পিরেবশগত কারেণ কান 

জীেবর বািহ ক ও অভ রীণ ভৗত ও 
াণ-রাসায়িনক িতি য়া;  

(ক)  সকল কার ফসল, উি  
উৎপাদন ও সং হ, সংর ণ 
এবং উহােদর ারি ক 

ি য়াকরণ, বহার ও উ য়ন 
এবং তৎসং া  কায াবলী;  

(খ)  বনজ স দ উ য়ন ও সংর ণ 
এবং তৎসং া  কায াবলী;  

 
(গ)  ািণস দ উৎপাদন, সংর ণ, 

উ য়ন ও তৎসং া  কায াবলী; 
 
(ঘ)  মৎ , শ  খালস  জলজ 

ািণ (Crustaceans) এবং 
সরকার ক ক, সরকাির গেজেট 

াপন ারা, ম  খা  
িহসােব ঘািষত অ  কান 
জলজ াণীর চাষ, জনন এবং 
উ য়ন ও তৎসং া  কায াবলী; 

(ঙ) িবিভ  কার অ জীব সং হ, 
সংর ণ, সনা করণ, 
বিশ ায়ন এবং বহার 

সং া  কায াবলী। 
(৪)  “জনবল” অথ স াের িনেয়াগ ত 

সকল িব ানী, পরামশ ক, 
িবেশষ  এবং কম চারী; 

 
(৫) “ জেনািম ” অথ কান জীেবর 

সম  িজেনাম-এর গঠন, িব াস 

the Societies 
Registration Act 1860 
(Act XXI of 1860). 

II. ‘Governing Body’ 
means the Governing 
Body constituted in 
terms of Rule 23 of 
the Memorandum of 
Association & Rules. 

III. ‘Director’ means the 
Director of the 
Institute. 

IV.‘Institute’ means the 
National Institute of 
Plant Genome 
Research. 

V. ‘Year’ means the 
calendar year. 

VI.‘Financial Year’ 
means the period of 
twelve calendar 
months beginning from 
the first day of April 
ending on the thirty-first 
day of March. 

 

(গ) ািণস দ উৎপাদন, 
উ য়ন ও তৎসং া  কায াবলী; 
(ঘ) মৎ , শ  খালস  
জলজ ািণ (Crustaceans) 
এবং সরকার ক ক, সরকাির 
গেজেট াপন ারা, ম  

খা  িহসােব ঘািষত অ  
কান জলজ াণীর চাষ, জনন 

এবং উ য়ন ও তৎসং া  
কায াবলী; 
 
২ (১৪) “ িবধান” অথ এই 
আইেনর অধীন ণীত িবধান; 
 
২ (৬) “গভ িনং বিড” অথ াৎ 
ধারা ৬ অ সাের গ ত গভ িনং 
বিড; 
২ (৩)“কাউি ল” অথ ধারা ৩ 
এর অধীেন িতি ত বাংলােদশ 

িষ গেবষণা কাউি ল 

বংশা িমক উপাদান পিরবতেনর 
মা েম া  জীব যাহা তন 
উৎপাদ (output) তরী বা 
তন কায াবলী স াদেন স ম; 

(৩) “ জেন ক ালী মিডফাইড (িজএম) 
ড” অথ জীন পা েরর মা েম 

পিরবিতত বিশ স  জীব 
হইেত উৎপািদত খা ; 

(৪) “ বাড” অথ াশনাল ইনি উট 
অব বােয়ােটকেনালিজ এর 
পিরচালনা বাড; 

(৫) “ িবধান” অথ এই আইেনর অধীন 
ণীত িবধান; 

(৬) “বােয়াএিথ ” অথ য শাখায় 
েবাধ, দশ ন ও জনমত এর 

আেলােক জীবিব ান, িবেশষত 
জীব ি র উ য়ন ও স া  
সামািজক ভাব স েক 
আেলাচনা করা হয়; 

(৭) “বােয়ােটকেনালিজ” অথ য ি  
েয়ােগ কান জীবেকাষ, অ জীব 

বা তার অংশিবেশষ বহার 
কিরয়া তন কান 
বিশ স নড়ব জীব (উি দ বা 
াণী বা অ জীব) উ াবন বা উ  
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

(ঘ)  জীেবর জীবনচ , কায কািরতা ও 
বিশে র সােথ সংি  

অ জীবস েহর কায কলাপ; 
(ঙ) অথ ৈনিতক ও িষতাি ক ণ 

িজন সনা করণ, ায়ন, ানা র ও 
আ ষি ক গেবষণা; 

 
(৫) “তহিবল” অথ ধারা ২৬ এ উি িখত 

বাংলােদশ স ার ফর এি কালচারাল 
িজেনািম স তহিবল; 

 
 (৬) “িনব াহী পিরচালক” অথ ধারা ১৫ এর 

অধীেন িন  িনব াহী পিরচালক; 
 
 (৭) “পিরচালক” অথ ধারা ১৬ এর অধীেন 

িন  পিরচালক; 
 
 (৮) “ ক ” অথ গণ জাত ী বাংলােদশ 

সরকােরর অথ ায়েন বা বায়নাধীন 
পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত 
গেবষণা ক ; 

 
 (৯) “ িবধান” অথ এই আইেনর অধীন 

ণীত িবধান; 
 
 (১০) “িবেশষ  ােনল” অথ ধারা ১৮ এর 

অধীেন গ ত িবেশষ  ােনল; 
(১১) “ বাড” অথ ধারা ১৩ এর অধীেন গ ত 

প িত (Sequence pattern) ও 
কায কািরতা িবে ষেণর মা েম 
মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 

কায মেক ঝাইেব যাহার মে  
িনে া  িবষয়স হও অ  
থািকেব, যথা: - 

(ক)  কাষ, কলা ও এর অভ রীণ 
ব স েহর কায কলাপ; 

(খ)  া নস েহর গঠন, কায কলাপ 
পয েব ণ ও িনয়ি ত বহার; 

(গ)  জিবক ও পিরেবশগত কারেণ 
কান জীেবর বািহ ক ও 

অভ রীণ ভৗত ও াণ-
রাসায়িনক িতি য়া;  

(ঘ)  জীেবর জীবনচ , কায কািরতা ও 
বিশে র সােথ সংি  

অ জীবস েহর কায কলাপ; 
(ঙ) অথ ৈনিতক ও িষতাি ক 

ণ িজন সনা করণ, 
ায়ন, ানা র ও আ ষি ক 

গেবষণা; 
 
(৬)  “তহিবল” অথ ধারা ২৫ এ 

উি িখত বাংলােদশ ইনি উট 
ফর এি কালচারাল জেনািমক   
তহিবল; 

(৭)  “মহাপিরচালক” অথ  
ইনি উেটর মহাপিরচালক; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

জীব হইেত ি য়াজাত বা 
উপজাত  তদ করা হয়; 

(৮) “বােয়াসািভ েল ” অথ জীব ি র 
উ য়েন পিরেবেশর উপর িতকর 

ভাব িন পণ ও পয েব ণ; 

(৯) “বােয়ােসফ ” অথ পিরেবশবা ব 
জীব ি  েয়ােগর নীিতমালা 
িনি তকরেণর লে  কৗশল ও 
প িত ণয়ন এবং েয়াগ; 

(১০) “িবিধ” অথ এই আইেনর অধীন 
ণীত িবিধ; 

(১১) “মহাপিরচালক” অথ াশনাল 
ইনি উট অব বােয়ােটকেনালিজ 
এর মহাপিরচালক; 

(১২) “সদ ” অথ বােড র সদ ; এবং 

(১৩) “সভাপিত” অথ বােডর 
সভাপিত। 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

িনব াহী বাড; 
 
(১২) “সরকার” অথ িষ ম ণালয়; 
 
(১৩) “সভাপিত” অথ উপেদ া পিরষেদর 

সভাপিত; 
 
(১৪) “ স ার” অথ ধারা ৪ এর অধীেন 

িতি ত বাংলােদশ স ার ফর 
এি কালচারাল  িজেনািম স 
(Bangladesh Centre for 
Agricultural Genomics 
(BCAG))। 

(৮) “পিরচালক” অথ  স ােরর 
পিরচালক; 

(৯) “ ক ” অথ গণ জাত ী 
বাংলােদশ সরকােরর অথ ায়েন 
বা বায়নাধীন পাট িবষয়ক 
মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক ; 

(১০) “ িবধান” অথ এই আইেনর 
অধীন ণীত িবধান; 

(১১) “িবেশষ  ােনল” অথ ধারা 
২০ এর অধীেন গ ত িবেশষ  

ােনল; 
(১২) “ বাড” অথ ইনি উট এর 

িনব াহী বাড; 
(১৩)   “সভাপিত” অথ  ইনি উট এর 

উপেদ া পিরষেদর সভাপিত; 

 
 
 
 
 
 
 
 

আইেনর 
কাযকািরতা 

৩। আপাতত: বলবত অ  কান আইেন বা 
আইেনর মতাস  কান ি  বা 
দিলেল এই আইেনর সিহত অস িত ণ 
যাহা িক ই থা ক না কন, এই আইেনর 
িবধানাবলী কায কর থািকেব। 

৩। আপাতত বলবৎ অ  কান আইেন 
বা আইেনর মতাস  কান ি  
বা দিলেল এই আইেনর সিহত 
অস িত ণ যাহা িক ই থা ক না 
কন, এই আইেনর িবধানাবলী 
াধা  পাইেব। 

3. GENERAL CLAUSE 
Nothing in these Bye-
Laws shall be 
inconsistent with the 
Rules of the National 
Institute of Plant 
Genome Research and 
in case of any such 
inconsistency the 
provisions of the Rules 
shall prevail. 
 
 
 

  ৩। আপাতত: বলবত অ  কান আইেন 
বা আইেনর মতাস  কান ি  বা 
দিলেল এই আইেনর সিহত অস িত ণ  
যাহা িক ই থা ক না কন, এই 
আইেনর িবধানাবলী কায কর থািকেব। 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

স ার িত া ৪। (১) সরকার এত ারা, এই আইেনর 
অ া  িবধানাবলী সােপে , বাংলােদশ 
স ার ফর এি কালচারাল িজেনািম  

(Bangladesh Centre for 
Agricultural Genomics (BCAG)) 
নােম এক  স ার িত া কিরল; 

 
(২) স ার এক  সংিবিধব  সং া হইেব 

এবং ইহার ায়ী ধারাবািহকতা ও এক  
সাধারণ সীলেমাহর থািকেব এবং এই 
আইেনর িবধান সােপে , ইহার াবর ও 
অ াবর উভয় কার স ি  অজন 
কিরবার, অিধকাের রািখবার ও হ া র 
কিরবার মতা থািকেব এবং ইহা িনজ 
নাম বহাের মামলা দােয়র কিরেত 
পািরেব এবং উ  নােম উহার িব ে ও 
মামলা দােয়র করা যাইেব। 

৪। (১) সরকার এত ারা, এই আইেনর 
অ া  িবধানাবলী সােপে , 
বাংলােদিশ ইনি উট অব  
এি কালচারাল িজেনািম  
(Bangladesh Institute of 
Agricultural Genomics 
(BIAG) নােম এক  ইনি উট 

িত া কিরল; 
(২) ইনি উট এক  সংিবিধব  -

শািসত সং া হইেব এবং ইহার 
ায়ী ধারাবািহকতা ও এক  

সাধারণ সীলেমাহর থািকেব এবং 
এই আইেনর িবধান সােপে , ইহার 

াবর ও অ াবর উভয় কার 
স ি  অজন কিরবার, অিধকাের 
রািখবার ও হ া র কিরবার মতা 
থািকেব এবং ইহা িনজ নাম 

বহাের মামলা দােয়র কিরেত 
পািরেব এবং উ  নােম উহার 
িব ে ও মামলা দােয়র করা যাইেব। 

 ৩ (১) এই আইন বলবৎ হইবার 
সে  সে , এই আইেনর 
উে  রণকে , বাংলােদশ 

িষ গেবষণা কাউি ল নােম 
এক  কাউি ল িতি ত 
হইেব। 
(২) কাউি ল এক  সংিবিধব  
সং া হইেব এবং ইহার ায়ী 
ধারাবািহকতা ও এক  সাধারণ 
সীলেমাহর থািকেব এবং এই 
আইেনর িবধান সােপে , ইহার 

াবর ও অ াবর উভয় কার 
স ি  অজন কিরবার, 
অিধকাের রািখবার ও হ া র 
কিরবার মতা থািকেব এবং 
কাউি ল ইহার ীয় নােম 
মামলা দােয়র কিরেত পািরেব 
এবং উ  নােম ইহার িব ে ও 
মামলা দােয়র করা যাইেব। 

 ৩। আপাতত: বলবত অ  কান 
আইেন বা আইনের মতাস  
কান ি  বা দলিলে◌ এই আইনের 

সহিত অস তপ ি◌◌ূণ যাহা কি ই 
থা ক না কেন, এই আইনের 
বিধানাবলী কাযকর থাকিব। ◌৩। 
ইনি উট িত া।⎯(১) সরকার 
এত ারা, এই আইেনর অ া  
িবধানাবলী সােপে , াশনাল 
ইনি উট অব বােয়ােটকেনালিজ 
নােম এক  ইনি উট িত া 
কিরল। 
(২) ইনি উট এক  সংিবিধব  
সং া হইেব এবং উহার ায়ী 
ধারাবািহকতা ও এক  সাধারণ 
সীলেমাহর থািকেব এবং এই আইন 
ও িবিধ সােপে , ইহার াবর ও 
অ াবর উভয় কার স ি  অজন 
কিরবার, অিধকাের রািখবার এবং 
উহা হ া র কিরবার মতা 
থািকেব এবং উহার নােম মামলা 
দােয়র কিরেত পািরেব এবং উহার 
িব ে  মামলা দােয়র করা যাইেব।  
(বাংলােদশ গেজট, অিতির , মাচ 
১৮, ২০১০ ১৫৬৫) 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

ধান 
কায ালয়, 
ইত ািদ 

৫। (১) স ােরর ধান কায ালয় ঢাকায় 
থািকেব: 

     তেব শত থােক য, বাড, উপেদ া 
পিরষেদর ব া েমাদন েম দেশর য 
কান ােন স ােরর ধান কায ালয় 
ানা র কিরেত পািরেব। 

 
(২) বাড, উপেদ া পিরষেদর 

ব া েমাদন েম দেশর য কান ােন 
স ােরর শাখা কায ালয়, গেবষণা ক  

ও াপনা িত া কিরেত পািরেব। 

৫। (১) ইনি উট এর ধান কায ালয় 
ঢাকায় থািকেব: 

     তেব শত থােক য, বাড, উপেদ া 
পিরষেদর ব া েমাদন েম দেশর 
য কান ােন স ােরর ধান 

কায ালয় ানা র কিরেত পািরেব। 
 
(২) বাড, উপেদ া পিরষেদর 

ব া েমাদন েম দেশর য কান 
ােন ইনি উট এর শাখা 

কায ালয়, গেবষণা ক  ও াপনা 
িত া কিরেত পািরেব। 

 ৪। কাউি েলর ধান কায ালয় 
ঢাকায় থািকেব এবং ইহা, 

েয়াজনেবােধ সরকােরর 
ব া েমাদন েম, বাংলােদেশর 
য কান ােন শাখা কায ালয় 
াপন করেত পািরেব। 

 ৪। ইনি উেটর ধান 
কায ালয়।⎯ইনি উেটর ধান 
কায ালয় ঢাকায় থািকেব এবং 

েয়াজনেবােধ, সরকােরর 
ব া েমাদন েম, দেশর য কান 
ােন ইনি উেটর শাখা কায ালয় 
াপন করা যাইেব। 

স ােরর 
কায াবলী 

৬। এই আইেনর উে  রণকে  স ােরর 
কায াবলী হইেব িন প:- 
 
(১) িষ খােত িজেনািম স ও সংি  

গেবষণার জ  েয়াজনীয় অবকাঠােমা 
াপন এবং গেবষণা পিরচালনা। 

 

(২) িষেত জীব ি  বহাের িনজ  
কৗশল উ াবন এবং টকসই উ য়েন 

তা েয়াগ; 
(৩)  আিব ার ও উ াবন স েহর মধা  

সংর ণ; 
 
(৪) দেশর সরকাির ও বসরকাির পয ােয়র 

িষ গেবষণা িত ানস হেক 
িজেনািম  সং া  গেবষণায় সহায়তা 

দান; 

৬। এই আইেনর উে  রণকে  
ইনি উট এর কায াবলী হইেব 
িন প:- 
(১)  ানীয় ও আ জািতক 

চািহদািভি ক জেনািম  
িবষয়ক গেবষণা পিরক না 

ণয়ন ও বা বায়ন  
(২)  িষ অথ াৎ ফসল, মৎ , ািণ, 

বনজ, জলজ ও অ জীব ইত ািদ 
িবষেয় জেনািমক   ও সংি  
গেবষণার জ  েয়াজনীয় 
অবকাঠােমা াপন এবং গেবষণা 
পিরচালনা; 

(৩) িষেত জীব ি  বহাের 
কৗশল উ াবন এবং টকসই 

উ য়েন তা েয়াগ;  
(৪) আিব ার ও উ াবনস েহর 

 
 
 
 
 
 
 

স ােরর কায াবলী- ক সং ািয়ত করা হেয়েছ। 

৯। ইনি উেটর কায াবলী। 
⎯ইনি উেটর কায াবলী হইেব 
িন প, যথাঃ⎯ 

(ক) আ িনক জীব ি র মা েম 
িষ, পিরেবশ, িচিকৎসা ও িশ  
ে  পিরেবশবা ব ও টকসই 

উ ত ি  উ াবন ও উৎপাদন 
ি র লে  গেবষণা কায ম 

পিরচালনাসহ মানবক ােণ এর 
ফল েয়াগ; 

(খ) জীব ি  িবষেয় িশ েণর 
মা েম দ  জনবল তির; 

(গ) উ ািবত জীব ি  মাঠপয ােয় 
ানা েরর ব া হণ ও সহায়তা 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

 
(৫)িজেনািম  গেবষণার বি ক 

ডাটােবজস হ দেশ সংর ণ; 
 
(৬) সরকাির ও বসরকাির খােত জীব ি  

িভি ক িশ  উ য়েন সহায়তা দান; 
 
(৭) িজেনািম  সংি  গেবষণা ও উ য়েনর 

জ  মানবস দ উ য়ন; 
 
(৮) দশ ও িবেদেশর িবিভ  িব িব ালয়, 

গেবষণা িত ান এবং গেবষকেদর 
সােথ যৗথ গেবষণা পিরচালনা এবং 
সহেযািগতা িবিনময়; 

 
(৯) িজেনািম স এর উপর িবে র িবিভ  

দেশ গেবষণারত বাংলােদশী 
িব ানীেদর তািলকা সংর ণ, 
যাগােযাগ র া এবং বাংলােদেশর 

উ য়েন কাজ করেত তােদর উৎসাহ 
দান; 

 
১০) িজেনািম স সংি  গেবষণার জ  

মানবস দ উ য়েন দেশ িবেদেশ 
িশ া লক িডি  ও িবেশষািয়ত 

িশ েণর ব া হণ করা; 
 
(১১) উপিরউ  কায াবলী এবং এই আইন 

মধা  সংর ণ;  
(৫) দেশর সরকাির ও বসরকাির 

পয ােয়র িষ গেবষণা 
িত ানস হেক জেনািমক   

সং া  গেবষণায় সহায়তা দান 
ও মানবস দ উ য়ন;  

(৬) জেনািম  গেবষণার বি ক 
ডাটােবজস হ সংর ণ, বহার 
ও িবতরণ;  

(৭) সরকাির ও বসরকাির খােত 
জীব ি  িভি ক িশ  উ য়েন 
সহায়তা দান; 

 (৮) উপকাির অ জীব উ য়ন, খা  
ল পিরবী ণ (Food Cycle 

Monitoring) ও িনরাপদ খা  
ব া বতেন সহেযািগতা 
দান ;  

(৯) দশ ও িবেদেশর িবিভ  
িব িব ালয়, গেবষণা িত ান 
এবং গেবষকেদর সােথ যৗথ 
গেবষণা পিরচালনা, সহেযািগতা 
ও অিভ তা িবিনময়;  

(১০) জেনািম  এর উপর দেশ-
িবেদেশ গেবষণারত বাংলােদশী 
িব ানীেদর তািলকা সংর ণ, 
যাগােযাগ র া এবং 

বাংলােদেশর উ য়েন কাজ 
করেত তােদর উৎসাহ দান;  

(১১)  জেনািম   সংি  গেবষণার 
জ  মানবস দ উ য়েন দেশ-

দান; 

(ঘ) জাতীয় িত ান িহসােব জীব ি  
িবষেয় জনসেচতনতা লক কায ম 
হণ; 

(ঙ) জেন ক ািল মিডফাইড (িজএম) 
ড ও জেন ক ািল মিডফাইড 

অগ ািনজম (িজএমও) এর মান 
িনণ য়ন ও ত য়ন; 

(চ) বােয়ােসফ , বােয়াএিথ  ও 
বােয়াসািভ েল  এর ে  াশনাল 
কিম  অব বােয়ােসফ েক 
নীিতমালা ণয়েন সহায়তা দান; 

(ছ) ানীয় ও আ জািতক িত ােনর 
সিহত জীব ি  িবষেয় যাগ  

াপন ব ক সমি ত কায ম হণ; 

 (জ) জীব ি েত গেবষণারত 
িব িব ালয় ও অ া  িত ােনর 
সিহত গেবষণা কম কাে  
সহেযািগতা দান ও সম য় সাধন; 

(ঝ) জীব ি  গেবষণায় সাম তা 
আনয়েনর মা েম আ জািতক 
স েকর উ িত সাধন; 

(ঞ) তন গেবষকেদর পেট   
াি েত সহায়তা দান; 

(ট) সরকার ক ক দ  সংি  
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

ও এর অধীন অ া  িবধােনর উে  
রণকে  েয়াজনীয় ও আ ষি ক 

কায াবলী স াদন করা। 

িবেদেশ িশ া লক িডি  ও 
িবেশষািয়ত িশ েণর ব া 
হণ; 

(১২) উপিরউ  কায াবলী এবং এই 
আইন ও এর অধীন অ া  িবধােনর 
উে  রণকে  েয়াজনীয় এবং 
আ ষি ক কায াবলী স াদন। 

অ া  দািয়  পালন; এবং 

(ঠ) উপিরউ  কায াবলী স াদেনর 
জ  েয়াজনীয় য কান পদে প 
হণ। 

স ােরর 
পিরচালনা ও 

ব াপনা 

৭। (১) স ােরর এক  িনব াহী বাড থািকেব 
এবং ক পে র িবষয়ািদ, পিরচালনা ও 

ব াপনা উ  বােড র উপর  
থািকেব এবং স ার য সকল মতা 

েয়াগ ও কায স াদন কিরেত পািরেব 
িনব াহী বাড ও সই সকল মতা 

েয়াগ ও কায স াদন কিরেত 
পািরেব। 

 
(২) িনব াহী বাড উহার মতা েয়াগ ও 

কায াবলী স াদেনর ে  উপেদ া 
পিরষেদর িনকট জবাবিদিহ কিরেব 
এবং উপেদ া পিরষদ ক ক সময় 
সময় দ  িনেদ শনা, আেদশ ও িনেদ শ 
অ সরণ কিরেব। 

৭। (১) ইনি উট এর  এক  িনব াহী 
বাড থািকেব এবং ইনি উট এর 

সকল িবষয়ািদ, পিরচালনা ও 
ব াপনা উ  বােড র উপর  

থািকেব এবং ইনি উট য সকল 
মতা েয়াগ ও কায  স াদন 

কিরেত পািরেব িনব াহী বাড ও সই 
সকল মতা েয়াগ ও কায 
স াদন কিরেত পািরেব; 

(২)  ইনি উট এর  এক  ব ািনক 
উপেদ া কিম  থািকেব। এই 
উপেদ া কিম  দেশর িষে ে  
অ ািধকারিভি ক জেনািম   
গেবষণা ও উ য়ন সং া  
কায াবলীর চািহদা িন পণ কিরেব 
ও তাহা স ােরর অ ািধকার 
কায েমর আওতায় িনেত পািরশ 
কিরেব। এই কিম র উ প 

পািরশ বােড র অ েমাদন েম 
ইনি উট বা বায়ন কিরেব। 
বাড দেশর ও স ােরর 
েয়াজেন কান িবেশষ িবষেয় 

কিম র পরামশ চািহেত পািরেব ও 

3. ADMINISTRATION AND 
MANAGEMENT 
The Administration and 
Management of the 
Institute shall be carried 
on in accordance with the 
Rules and Regulations of 
the Institute and in 
accordance with these 
Bye-Laws as amended 
from time to time. 

 

৫। (১) কাউি েলর এক  
িনব াহী পিরষদ থািকেব এবং 
উপ-ধারা (২) এর িবধান 
সােপে  কাউি েলর 
পিরচালনা ও শাসন উ  
পিরষেদর উপর  থািকেব 
এবং কাউি ল য সকল 

মতা ও কায  স াদন 
কিরেত পািরেব িনব াহী 
পিরষদও সই সকল মতা ও 
কায  স াদন কিরেত পািরেব। 
২) িনব াহী পিরষদ উহার 

মতা েয়াগ ও কায াবলী 
স াদেনর ে  গভ িনং 
বিডর িনকট দায়ী থািকেব 
এবং জবাবিদিহ কিরেব এবং 
গভ িনং বিড ক ক সময় সময় 

দ  িনেদ শনা, আেদশ ও 
িনেদ শ অ সরণ কিরেব। 

৯। (১) ইনি উেটর শাসিনক, 
আিথ ক িবষয় ও দনি ন কায ম 
স াদেনর জ  এক  ব াপনা 
বাড  থািকেব। 

৫। পিরচালনা ও শাসন।⎯(১) 
ইনি উট পিরচালনা ও শাসেনর 
দািয়  এক  পিরচালনা বােড র 
উপর  থািকেব এবং ইনি উট 
য সকল মতা েয়াগ ও কায 

স াদন কিরেত পািরেব পিরচালনা 
বাড ও সই সকল মতা েয়াগ 

এবং কায স াদন কিরেত পািরেব। 
(২) ইনি উট উহার কায াবলী 

স াদেনর ে  সরকার ক ক 
দ  নীিত অ সরণ কিরেব। 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

তাহা ইনি উটেক বা বায়েনর 
জ  িনেদ শ িদেত পািরেব; 

(৩)  িনব াহী বাড উহার মতা েয়াগ 
ও কায াবলী স াদেনর ে  
উপেদ া পিরষেদর িনকট 
জবাবিদিহ কিরেব এবং উপেদ া 
পিরষদ ক ক সময় সময় দ  
আেদশ ও িনেদ শ অ সরণ কিরেব। 

উপেদ া 
পিরষদ 

৮। স ােরর এক  উপেদ া পিরষদ 
থািকেব, যাহা িন িলিখত সদ -
সম েয় গ ত হইেব. যথা:- 

(ক) িষ ম ণালেয়র দািয়ে  িনেয়ািজত 
ম ী, িযিন উহার সভাপিতও হইেবন; 

 
(খ)  িষ ম ণালেয়র সিচব; 
 
(গ)  মৎ  ও ািণস দ ম ণালেয়র সিচব; 
 
(ঘ)  পিরেবশ ও বন ম ণালেয়র সিচব; 
 
(ঙ) বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি েলর 

িনব াহী চয়ার ান; 
 
(চ) অথ ম ণালেয়র অথ িবভাগ ক ক 

মেনানীত, অ ন অিতির  সিচব 
পদময াদাস  একজন িতিনিধ; 

 
(ছ) সরকার ক ক মেনানীত ইজন িব ানী 

যাহারা িজেনাম সংি  িবষেয় 

৮। স ােরর এক  উপেদ া পিরষদ 
থািকেব, যাহা িন িলিখত সদ -
সম েয় গ ত হইেব. যথা:- 

(১) িষ ম ণালেয়র দািয়ে  
িনেয়ািজত ম ী, িযিন উহার 
সভাপিতও হইেবন; 

(২) িষ ম ণালেয়র সিচব; 
(৩) মৎ  ও ািণস দ ম ণালেয়র 

সিচব; 
(৪) পিরেবশ ও বন ম ণালেয়র সিচব; 
(৫) বাংলােদশ িষ গেবষণা 

কাউি েলর িনব াহী চয়ার ান; 
(৬) অথ ম ণালেয়র অথ িবভাগ ক ক 

মেনানীত, অ ন অিতির  সিচব 
পদময াদা স  একজন 

িতিনিধ; 
(৭) সরকার ক ক মেনানীত ইজন 

িষ িব ানী যাহারা িজেনাম 
সংি  িবষেয় িথতযশা 
গেবষক েপ ী ত;  

(৮) ‘মহাপিরচালক’, িযিন ইহার সদ  

5.2 Advisory Committees 
 Advisory Committees to 

facilitate work of the 
Institute shall be 
constituted, in particular: 

i) Scientiic Advisory 
Committee & Research Area 
Panels to advise on policy, 
to monitor progress and to 
facilitate discussions in 
depth and exchange of 
views in specific fields. 

ii) Building Committee to 
advise on policies on 
construction/infrastructure 
development, selection of 
Architect/Contractors for 
major works and monitor 
progress thereof. 

     The  above Committees 
may be constituted by the 
Director in consultation 
with the Chairman from 
time to time subject to any 
guidelines as may be laid 
down by the Governing 

 ৭। (১) ইনি উেটর গেবষণা নীিত 
ণয়ন, গেবষণার  িনধ ারণ, 

পয েব ণ ও পিরবী েণর জ  
এক  উপেদ া পিরষদ থািকেব। 
(২) এই আইেনর উে  রণকে  
িন বিণ ত সদ েদর সম েয় 
উপেদ া পিরষদ গ ত হইেব যথা- 
(১) িষ ম ণালেয়র দািয়ে  
িনেয়ািজত ম ী, িযিন উহার 
সভাপিতও হইেবন; 
(২) িষ ম ণালেয়র সিচব, িযিন 
উহার সহ-সভাপিতও হইেবন; 
(৩) িনব াহী চয়ার ান, বাংলােদশ 

িষ গেবষণা কাউি ল; 
(৪) চয়ার ান, বাংলােদশ পরমা  
শি  কিমশন; 
(৫) চয়ার ান, বাংলােদশ িষ 
উ য়ন কেপ ােরশন; 
(৬) অথ িবভাগ ক ক মেনানীত, 
অ ন  সিচব পদময াদার 
একজন িতিনিধ; 
(৭) জন শাসন ম ণালয় ক ক 
মেনানীত, অ ন  সিচব 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

িথতযশা গেবষক েপ ী ত;  
 
(জ) িনব াহী পিরচালক, িযিন ইহার সদ  

সিচবও হইেবন। 

সিচবও হইেবন। 
 

Body from time to time. 
The tenure of the members 
shall be for three years, 
which may be renewed, 
from time to time in suitable 
cases. 

 

পদময াদার একজন িতিনিধ; 
(৮) পিরক না কিমশেনর সংি  
িডিভশন চীফ; 
(৯) ভাইস-চ াে লর, বাংলােদশ 

িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ বা 
তৎক ক মেনানীত উ  
িব িব ালেয়র িষ অ ষেদর ডীন; 
(১০) মহাপিরচালক, িষ স সারণ 
অিধদ র; 
(১১) মহাপিরচালক, বাংলােদশ 

িষ গেবষণা ইনি উট; 
(১২) মহাপিরচালক, বাংলােদশ ধান 
গেবষণা ইনি উট; 
(১৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ 
পাট গেবষণা ইনি উট; 
(১৪) সরকার ক ক মেনানীত 
পরমা  িষ গেবষণায় অিভ  
একজন িথতযশা িব ানী; 
(১৫) সরকার ক ক মেনানীত িষ 
সংি  কােজ িনেয়ািজত ইজন 
িতিনিধ, ত ে  একজন হইেবন 

অিভ  ষক এবং অ জন 
বসরকারী সংগঠেনর িতিনিধ; 

(১৬) মহাপিরচালক, িযিন উহার 
সদ  সিচবও হইেবন। 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

সদ পেদর 
ময়াদ 

৯। (১) ধারা ১০ এর িবধান সােপে , ধারা ৮ 
এ উি িখত উপেদ া পিরষেদর মেনানীত 
কান সদে র সদ পেদর ময়াদ হইেব 

উ  পেদ তাহার মেনানয়েনর পরবত  
িতন বৎসর। 

 
(২) উপেদ া পিরষেদ সরকার মেনানীত 

কান সদ  সভাপিতর উে ে  
া র  প েযােগ ীয় পদ ত াগ 

কিরেত পািরেবন। 
 
(৩) উপ-ধারা (১) এবং (২) এর িবধান 

সে ও মেনানয়নকারী ক প  য কান 
সময় উহার দ  কান মেনানয়ন বািতল 
কিরয়া উপ  ন ন কান ি েক 
মেনানয়ন দান কিরেত পািরেব। 

৯। (১) ধারা ১০ এর িবধান সােপে , 
ধারা ৮ এ উি িখত উপেদ া 
পিরষেদর মেনানীত কান সদে র 
সদ পেদর ময়াদ হইেব উ  পেদ 
তাহার মেনানয়েনর পরবত  িতন 
বৎসর; 

(২) উপেদ া পিরষেদ সরকার 
মেনানীত কান সদ  সভাপিতর 
উে ে  া র  প েযােগ ীয় 
পদ ত াগ কিরেত পািরেবন; 

(৩) উপ-ধারা (১) এবং (২) এর িবধান 
সে ও মেনানয়নকারী ক প  য 
কান সময় উহার দ  কান 

মেনানয়ন বািতল কিরয়া উপ  
ন ন কান ি েক মেনানয়ন 

দান কিরেত পািরেব। 
 

    

সদ পেদর 
অবসান 

১০। উপেদ া পিরষেদর কান সদে র 
সদ পেদর অবসান হইেব, যিদ- 
(ক) তাহার সদ পেদর ময়াদ ধারা ৯(১) 

অ সাের উ ীণ হয়; 
 
(খ) িতিন ধারা ৯(২) অ সাের ীয় পদ ত াগ 

কেরন; 
 
(গ) িতিন সভাপিতর অ মিত িতেরেক 

উপেদ া পিরষেদর পর পর ই  সভায় 
অ পি ত থােকন; 

১০। সদ পেদর অবসান- 
উপেদ া পিরষেদর কান সদে র 
সদ পেদর অবসান হইেব, যিদ 
(১)  তাহার সদ পেদর ময়াদ ধারা 

৯(১) অ সাের উ ীণ হয়; 
(২)  িতিন ধারা ৯(২) অ সাের ীয় পদ 

ায় ত াগ কেরন; 
(৩)  িতিন সভাপিতর অ মিত 

িতেরেক উপেদ া পিরষেদর পর 
পর িতন  সভায় অ পি ত 
থােকন। 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

উপেদ া 
পিরষেদর সভা 

১১। (১) এই ধারার িবধানাবলী সােপে , 
উপেদ া পিরষদ উহার সভার 
কায প িত িনধ ারণ কিরেত পািরেব। 

 
 
(২) উপেদ া পিরষদ িত বৎসর অ ন 

ইবার সভায় িমিলত হইেব এবং সভার 
তািরখ, সময় ও ান সভাপিত ক ক 
িনধ ািরত হইেব। 

 
(৩) সভাপিত উপেদ া পিরষেদর সকল 

সভায় সভাপিত  কিরেবন এবং তাহার 
অ পি িতেত সভাপিত ক ক 
দািয় া  কান সদ  সভায় 
সভাপিত  কিরেবন। 

 
(৪) উপেদ া পিরষেদর সভার কারােমর 

জ  সভাপিতসহ উহার মাট সদ  
সং ার অ ন অেধ েকর বশী সদে র 
উপি িতর েয়াজন হইেব, তেব 
লতবী সভার ে  কান কারােমর 
েয়াজন হইেব না। 

 
(৫) উপেদ া পিরষেদর েত ক সদে র 

এক  কিরয়া ভাট থািকেব এবং 
সং াগির  ভােট সভায় িস া  হীত 
হইেব, তেব দ  ভােটর সমতার 

ে  সভাপিত কারী সদে র ি তীয় 

১১। (১) এই ধারার িবধানাবলী 
সােপে , উপেদ া পিরষদ উহার 
সভার কায প িত িনধ ারণ কিরেত 
পািরেব; 

 
(২) উপেদ া পিরষদ িত বৎসর অ ন 

ইবার সভায় িমিলত হইেব এবং 
সভার তািরখ, সময় ও ান 
সভাপিত ক ক িনধ ািরত হইেব; 

 
(৩) সভাপিত উপেদ া পিরষেদর সকল 

সভায় সভাপিত  কিরেবন এবং 
তাহার অ পি িতেত সভাপিত 
ক ক দািয় া  কান সদ  সভায় 
সভাপিত  কিরেবন; 

 
(৪) উপেদ া পিরষেদর সভার কারােমর 

জ  সভাপিতসহ উহার মাট সদ  
সং ার অ ন অেধ েকর বশী 
সদে র উপি িতর েয়াজন হইেব, 
তেব লতবী সভার ে  কান 
কারােমর েয়াজন হইেব না; 

 
(৫) উপেদ া পিরষেদর েত ক সদে র 

এক  কিরয়া ভাট থািকেব এবং 
সং াগির  ভােট সভায় িস া  
হীত হইেব, তেব দ  ভােটর 

সমতার ে  সভাপিত কারী 

  ৮ (১) উপেদ া পিরষদ িত 
বৎসর অ ন একবার সভায় 
িমিলত হইেব এবং সভার তািরখ, 
সময় ও ান সভাপিত ক ক 
িনধ ািরত হইেব। 
(২) উপেদ া পিরষেদর সভা, 
সভাপিতর স িত েম সদ -
সিচেবর া িরত িলিখত না শ 
ার আ ত হইেব। 

(৩) সভাপিত উপেদ া পিরষেদর 
সকল সভায় সভাপিত  কিরেবন, 
তেব তাহার অ পি িতেত সহ-
সভাপিত সভায় সভাপিত  কিরেত 
পািরেবন। 
(৪) উপেদ া পিরষেদর সভার 
কারােমর জ  সভাপিতসহ উহার 
মাট সদ  সং ার অ ন এক-
তীয়াংশ সদে র উপি িতর 
েয়াজন হইেব, তেব লতবী 

সভার ে  কান কারােমর 
েয়াজন হইেব না। 

(৫) উপেদ া পিরষেদর সভায় 
উপি ত েত ক সদে র এক  
কিরয়া ভাট থািকেব এবং 
সং াগির  ভােট সভায় িস া  
হীত হইেব, তেব দ  ভােটর 

সমতার ে  সভাপিত কারী 
সদে র ি তীয় বা িনণ ায়ক ভাট 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

বা িনণ ায়ক ভাট দােনর মতা 
থািকেব; 

 
(৬) উপেদ া পিরষদ উহার সভায় কান 

আেলাচ  িবষয় সংি  কান 
িত ােনর িতিনিধ বা িবেশষ অবদান 

রািখেত স ম এই প য কান 
ি েক সভায় অংশ হেণর জ  

আম ণ জানাইেত পািরেব এবং উ  
ি  সভার আেলাচনায় 

অংশ হণ ব ক মতামত দান কিরেত 
পািরেবন, তেব তাহার কান 
ভাটািধকার থািকেব না; 

 
(৭) মা  কান সদ  পেদ তা বা 

উপেদ া পিরষদ গঠেন  থািকবার 
কারেণ উপেদ া পিরষেদর কায বা 
কায ধারা অৈবধ হইেব না এবং ত
স েক কান ও উ াপন করা 
যাইেব না। 

সদে র ি তীয় বা িনণ ায়ক ভাট 
দােনর মতা থািকেব; 

(৬) উপেদ া পিরষদ উহার সভায় কান 
আেলাচ  িবষয় সংি  কান 

িত ােনর িতিনিধ বা িবেশষ 
অবদান রািখেত স ম এই প য 
কান ি েক সভায় অংশ হেণর 

জ  আম ণ জানাইেত পািরেব এবং 
উ  ি  সভার আেলাচনায় 
অংশ হণ ব ক মতামত দান 
কিরেত পািরেবন, তেব তাহার কান 
ভাটািধকার থািকেব না; 

 
 
(৭) মা  কান সদ  পেদ তা বা 

উপেদ া পিরষদ গঠেন Îæ  
থািকবার কারেণ উপেদ া পিরষেদর 
কায বা কায ধারা অৈবধ হইেব না 
এবং ত স েক কান ও 
উ াপন করা যাইেব না। 

দান কিরেত পািরেবন। 
(৬) মা  কান সদ  পেদ 

তা বা উপেদ া পিরষদ গঠেন 
 থািকবার কারেণ উপেদ া 

পিরষেদর কায বা কায ধারা অৈবধ 
হইেব না এবং ত স েক কান 

ও উ াপন করা যাইেব না। 

উপেদ া 
পিরষেদর 
কায াবলী 

১২। উপেদ া পিরষদ এই আইেনর উে  
রণকে  িষ খােতর উ য়েন 

িজেনািম  ও সংি  িবষেয় 
গেবষণাসহ স ােরর সািব ক উ য়েন 

েয়াজনীয় িদক-িনেদ শনা দান 
কিরেত পািরেব।   

১২। উপেদ া পিরষদ এই আইেনর 
উে  রণকে  িষ খােতর 
উ য়েন িজেনািম   ও সংি  
িবষেয় গেবষণাসহ ইনি উট এর 
সািব ক উ য়েন েয়াজনীয় িদক-
িনেদ শনা দান কিরেত পািরেব। 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

িনব াহী বাড ১৩।  (১) স ােরর এক  িনব াহী বাড 
থািকেব, যাহা িন প সদ  সম েয় গ ত 
হইেব:- 
 
(ক) িনব াহী পিরচালক, িযিন ইহার 
সভাপিতও হইেবন; 
 
(খ) িষ ম ণালয় ক ক মেনানীত, অ ন 

সিচব পদময াদাস  একজন িতিনিধ; 
 
(গ) মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় ক ক 
মেনানীত, অ ন সিচব পদময াদাস  
একজন িতিনিধ; 
 
(ঘ) পিরেবশ ও বন ম ণালয় ক ক 
মেনানীত, অ ন সিচব পদময াদাস  
একজন িতিনিধ; 
 
(ঙ) বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক মেনানীত, অ ন সদ  পিরচালক 
পদময াদাস  একজন িতিনিধ; 
 
 
 
(চ) স ােরর পিরচালকগণ। তাহােদর মে  

শাসিনক কােজ িনেয়ািজত পিরচালক 
বােড র সদ  সিচবও হইেবন; 

 

১৩। (১) ইনিসট উট এর এক  িনব াহী 
বাড থািকেব, যাহা িন প সদ  

সম েয় গ ত হইেব:- 
(ক)  িনব াহী পিরচালক, িযিন ইহার 

সভাপিতও হইেবন; 
 
(খ)  িষ ম ণালয় ক ক মেনানীত, 

অ ন সিচব পদময াদাস  
একজন িতিনিধ; 

(গ)  মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় 
ক ক মেনানীত, অ ন সিচব 
পদময াদাস  একজন 

িতিনিধ; 
(ঘ)  পিরেবশ ও বন ম ণালয় ক ক 

মেনানীত, অ ন সিচব 
পদময াদাস  একজন 

িতিনিধ; 
(ঙ)  বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 

ক ক মেনানীত, অ ন সদ  
পিরচালক পদময াদাস  
একজন িতিনিধ; 

(চ) সরকার ক ক মেনানীত ২ জন 
িথতযশা িষ িব ানী; 

(ছ) ইনি উট এর পিরচালকগণ। 
তাহােদর মে  শাসিনক কােজ 
িনেয়ািজত পিরচালক বােড র 
সদ  সিচবও হইেবন; 

 

 ১১। (১) কাউি েলর এক  
িনব াহী পিরষদ থািকেব, যাহা 
িন প সদ  সম েয় গ ত 
হইেব:- 
(ক) িনব াহী চয়ার ান, িযিন 
ইহার চয়ার ানও হইেবন; 
(খ) সদ  পিরচালকগণ; 
(গ) ইনি উটস েহর ধান 
িনব াহীগণ, য নােমই অিভিহত 
হউন না কন; 
(গ) িষ গ বষণা ফাউে শেনর 

ধান িনব াহী, য নােমই 
অিভিহত হউন না কন; 
(ঘ) সদ -পিরচালক ( শাসন 
ও অথ), িযিন ইহার সিচবও 
হইেবন। 
(২) ধারা ৫ এর িবধান সােপে  
িনব াহী পিরষদ কাউি েলর 
সকল মতা েয়াগ ও 
কায াবলী স াদন কিরেব। 

৯। (১) ইনি উেটর শাসিনক, 
আিথক িবষয় ও দনি ন কায 
স াদেনর জ  একট ব াপনা 
বাড থািকেব। 

(২) িন বিণ ত সদ েদর সম েয় 
ব াপনা বাড গ ত হইেব, 

যথা:- 
(১) মহাপিরচালক, িযিন উহার 
চয়ার ানও হইেবন; 

(২) বাংলােদশ পরমা  শি  
কিমশন ক ক মেনানীত অ ন 
পিরচালক পদময াদার একজন 

িতিনিধ; 
(৩) িষ ম ণালয় ক ক 
মেনানীত অ ন উপসিচব 
পদময াদার একজন িতিনিধ; 
(৪) অথ  িবভাগ ক ক মেনানীত 
অ ন উপসিচব পদময াদার 
একজন িতিনিধ; 
(৫) িষ অ ষেদর ডীন, 
বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, 
ময়মনিসংহ; 
(৬) কাউি ল ক ক মেনানীত 
অ ন সদ  পিরচালক 
পদময াদার একজন িতিনিধ; 
(৭) িষ ম ণালয় ক ক 
মেনানীত িষ স সারন 
অিধদ েরর অ ন পিরচালক 

৬।পিরচালনা বাড।⎯(১) এই আইেনর 
উে  রণকে  িন বিণ ত ১৮(আঠার) 
জন সদ  সম েয় ইনি উেটর এক  
পিরচালনা বাড গ ত হইেব, যথাঃ⎯ 
(ক) িব ান এবং ত  ও যাগােযাগ 

ি  ম ণালেয়র সিচব, িযিন উহার 
সভাপিতও হই বন; 
(খ) অথ িবভাগ, লিজসেল ভ ও 
সংসদ িবষয়ক িবভাগ, িষ, মৎ  ও 

ািণস দ, িব ান এবং ত  ও 
যাগােযাগ ি , পিরেবশ ও বন, 

সং াপন, া  ও পিরবার ক াণ এবং 
িশ  ম ণালেয়র -সিচব; 
(গ) বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা 
পিরষদ-এর চয়ার ান; 
(ঘ) বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশেনর 
চয়ার ান; 

(ঙ) সরকার ক ক মেনানীত সংি  
িবষেয় অিভ  পাবিলক িব িব ালেয়র 
একজন অ াপক; 
(চ) সরকার ক ক মেনানীত বাংলােদশ 

িষ িব িব ালেয়র সংি  িবষেয় 
অিভ  একজন অ াপক; 
(ছ) সরকার ক ক মেনানীত িব ান ও 
গেবষণা কােজ অবদান রিহয়ােছ এই প 
৩ (িতন) জন ি ; এবং  
(জ) ইনি উেটর মহাপিরচালক, িযিন 
উহার সদ -সিচবও হইেবন। 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

(২) ধারা ৭ এর িবধান সােপে , িনব াহী 
পিরষদ স ােরর সকল মতা েয়াগ ও 
কায াবলী স াদন কিরেব। 
 
(৩)  উপ-ধারা (১) এর অধীেন মেনানীত 
সদে র মেনানয়নকারী ক প  য কান 
সময় উহার দ  কান মেনানয়ন বািতল 
কিরয়া উপ  ন ন কান ি  বা 
কম কতােক মেনানয়ন দান কিরেত পািরেব 
। 

(২) ধারা ৭ এর িবধান সােপে , িনব াহী 
পিরষদ ইনি উট এর সকল মতা 

েয়াগ ও কায াবলী স াদন 
কিরেব; 

 
(৩)   উপ-ধারা (১) এর অধীন  

(ক) মেনানীত সদ গণ তাহােদর 
মেনানয়েনর তািরখ হেত পরবত  
৩ (িতন) বৎসর ময়ােদ সদ  
পেদ িনেয়ািজত থািকেবন;  

(খ) মেনানয়নকারী ক প  য কান 
সময় উহার দ  কান মেনানয়ন 
বািতল কিরয়া উপ  ন ন কান 

ি  বা কম কতােক মেনানয়ন 
দান কিরেত পািরেব; তেব শত 

থােক য, সরকার, তার 
রমত, ইনি উট উ  

ময়াদ শষ হইবার েব য কান 
সময়, কারণ দশ ােনা িতেরেক 
উ প মেনানীত কান সদ েক 
সদ  পদ হইেত অ াহিত দান 
কিরেত পািরেব; এবং 

 (গ) কান মেনানীত সদ  সরকার, 
বা, মত, ইনি উট এর 
উে ে  া র  প  যােগ 
পদত াগ কিরেত পািরেবন। 

 

পদময াদার একজন িতিনিধ; 
(৮) সরকার ক ক মেনানীত 
ইনি উেটর ইজন জ  
িব ানী; 
(৯) সরকার ক ক মেনানীত িষ 
সংি  কােজ িনেয়ািজত ইজন 

িতিনিধ, ত ে  একজন হইেবন 
অিভ  ষক এবং অ জন 
বসরকারী সংগঠেনর িতিনিধ; 

(১০) ইনি উেটর পিরচালকগণ, 
ত ে  একজন ব াপনা বােড র 
সদ -সিচেবর দািয়  পালন 
কিরেব। 
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন 
সরকার ক ক মেনানীত 
সদ গেণর সদ  পেদর ময়াদ 
হইেব তাহােদর মেনানয়েনর 
তািরখ হইেত পরবত  ৩ (িতন) 
বৎসর; 
তেব শত থােক য, সরকার উ  
ময়াদ শষ হইবার েব, য কান 

সময় কারণ দশ ােনা িতেরেক 
উ প মেনানীত সদ েক তাহার 
পদ হইেত  অ াহিত দান 
কিরেত পািরেব এবং কান 
মেনানীত সদ  সরকােরর 
উে  া র  প েযােগ 
পদত াগ কিরেত পািরেবন। 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মেনানীত 
সদ গণ তাহােদর মেনানয়েনর তািরখ 
হইেত 
৩ (িতন) বৎসর ময়ােদর জ  সদ  
পেদ বহাল থািকেবনঃ 
তেব শত থােক য, সরকার, উ  
ময়াদ শষ হইবার েব, য কান সময় 

কারণ দশ ােনা 
িতেরেক উ প মেনানীত কান 

সদ েক তাহার পদ হইেত অ াহিত 
দান কিরেত পািরেবঃ 

আরও শত থােক য, কান মেনানীত 
সদ  সরকােরর উে ে  ীয় 

া র  প েযােগ পদত াগ কিরেত 
পািরেবন।  
বাড গঠেন  থািকবার কারেণ 
বােড র কায বা কায ধারা অৈবধ হইেব 

না এবং ত স েক কান ও উ াপন 
করা যাইেব না। 
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শনাল ইনি ইট অব 
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িনব াহী বােড র 
সভা 

১৪। (১) এই ধারার অ া  িবধানাবলী 
সােপে , িনব াহী বাড উহার সভার 
কায প িত িনধ ারণ কিরেত পািরেব। 

 
 
(২) িনব াহী বােডর সভা িনব াহী পিরচালক 

ক ক িনধ ািরত ােন ও সমেয় অ ি ত 
হইেব: তেব শত থােক য, িত িতন 
মােস িনব াহী বােড র কমপে  এক  
সভা অ ি ত হইেব। 

 
 
(৩) িনব াহী পিরচালক িনব াহী বােড র সকল 

সভায় সভাপিত  কিরেবন এবং তাহার 
অ পি িতেত সভায় উপি ত সদ গণ 
ক ক তাহােদর ম  হইেত মেনানীত 
কান সদ  সভাপিত  কিরেবন। 

 
 
(৪) িনব াহী বােড র মাট সদ  সং ার 

এক- তীয়াংশ সদে র উপি িতেত 
সভার কারাম গ ত হইেব, তেব 
লতবী সভার ে  কান কারােমর 
েয়াজন হইেব না। 

 
(৫) িনব াহী বােড র সভায় উপি ত েত ক 

সদে র এক  কিরয়া ভাট থািকেব 
এবং সং াগির  ভােট সভার িস া  

১৪। (১) এই ধারার অ া  িবধানাবলী 
সােপে , িনব াহী বাড উহার সভার 
কায প িত িনধ ারণ কিরেত 
পািরেব; 

(২)  িনব াহী বােড র সভা মহাপিরচালক 
ক ক িনধ ািরত ােন ও সমেয় 
অ ি ত হইেব: 
তেব শত থােক য, িত িতন মােস 
িনব াহী বােড র কমপে  এক  
সভা অ ি ত হইেব; 

(৩)  মহাপিরচালক িনব াহী বােড র 
সকল সভায় সভাপিত  কিরেবন 
এবং তাহার অ পি িতেত সভায় 
উপি ত সদ গণ ক ক তাহােদর 
ম  হইেত মেনানীত কান সদ  
সভাপিত  কিরেবন; 

(৪)  িনব াহী বােড র মাট সদ  
সং ার এক- তীয়াংশ সদে র 
উপি িতেত সভার কারাম গ ত 
হইেব, তেব লতবী সভার ে  
কান কারােমর েয়াজন হইেব 

না; 
(৫)  ব াড এর সভা অ ি ত হওয়ার 

অ ত ০৭ (সাত) িদন েব না শ 
দান কিরেত হইেব এবং উ  
না েশ সভার তািরখ, সময় ও 
ান উে খ কিরয়া বােড র সিচেবর 
া ের রণ কিরেত হইেব; 

 ১২। (১) এই ধারার অ া  
িবধানাবলী সােপে , িনব াহী 
পিরষদ উহার সভার কায প িত 
িনধ ারণ কিরেত পািরেব। 
২) িনব াহী পিরষেদর সভা 
িনব াহী চয়ার ান ক ক 
িনধ ািরত ােন ও সমেয় 
অ ি ত হইেব: 
তেব শত থােক য, িত ই 
মােস িনব াহী পিরষেদর 
কমপে  এক  সভা অ ি ত 
হইেব। 
(৩) িনব াহী চয়ার ান িনব াহী 
পিরষেদর সকল সভায় 
সভাপিত  কিরেবন এবং 
তাহার অ পি িতেত সভায় 
উপি ত সদ গণ ক ক 
তাহােদর ম  হইেত মেনানীত 
কান সদ  সভাপিত  

কিরেবন। 
(৪) িনব াহী পিরষেদর মাট 
সদ  সং ার এক- তীয়াংশ 
সদে র উপি িতেত সভার 
কারাম গ ত হইেব, তেব 
লতবী সভার ে  কান 
কারােমর েয়াজন হইেব না। 

(৫) িনব াহী পিরষেদর সভায় 
উপি ত েত ক সদে র 

১১। (১) িত ৩ (িতন) মােস 
ব াপনা বােড র অ ন এক  

সভা  এবং অ ি ত হইেব  এবং 
সভার তািরখ, সময় ও ান 
চয়ার ান ক ক িনধ ািরত হইেব। 

(২) ব াপনা বােড র সভা, 
চয়ার ােনর স িত েম সদ -

সিচেবর া িরত িলিখত না শ 
ারা আ ত হইেব। 

৩) চয়ার ান ব াপনা বােড র 
সকল সভায় সভাপিত  কিরেবন 
তেব তাহার অ পি িতেত সভায় 
উপি ত সদ েদর ারা িনব ািচত 
একজন সদ  সভাপিত  কিরেত 
পািরেবন। 
৪) ব াপনা বােড র সভার 
কারােমর জ  উহার মাট সদ  

সং ার অ ন অেধ ক সদে র 
উপি িতর েয়াজন হইেব। 
(৫) ব াপনা বােড র সভায় 
উপি ত েত ক সদে র এক  
কিরয়া ভাট থািকেব এবং 
সং াগির  ভােট সভার িস া  
হীত হইেব, তেব ভােটর সমতার 
ে  সভাপিত কারী সদে র 

এক  ি তীয় বা িনণ ায়ক ভাট 
দান কিরেত পািরেবন। 

(৭) মা  কান সদ পেদর 
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হীত হইেব, তেব ভােটর সমতার 
ে  সভাপিত কারী সদে র এক  

ি তীয় বা িনণ ায়ক ভাট দােনর 
মতা থািকেব। 

 
 
(৬) িনব াহী বাড উহার সভার কান আেলাচ  

িবষেয় িবেশষ অবদান রািখেত স ম 
এই প য কান ি েক আম ণ 
কিরেত পািরেব, এবং উ  ি  
আেলাচনায় অংশ হণ কিরেত 
পািরেবন, তেব তাহার কান 
ভাটািধকার থািকেব না। 

 
(৭) মা  কান সদ পেদর তা বা 

িনব াহী বাড গঠেন  থাকার কারেণ 
িনব াহী বােড র কান কায বা কায ধারা 
অৈবধ হইেব না বা তৎস েক কান 

ও উ াপন করা যাইেব না। 
 

(৬)  চি শ ঘ ার না েশ জ রী সভা 
আ ান করা যাইেব; 

(৭)  িনব াহী বােড র সভায় উপি ত 
েত ক সদে র এক  কিরয়া 
ভাট থািকেব এবং সং াগির  
ভােট সভার িস া  হীত হইেব, 

তেব ভােটর সমতার ে  
সভাপিত কারী সদে র এক  
ি তীয় বা িনণ ায়ক ভাট দােনর 

মতা থািকেব; 
(৮)  িনব াহী বাড উহার সভার কান 

আেলাচ  িবষেয় িবেশষ অবদান 
রািখেত স ম এই প য কান 

ি েক আম ণ কিরেত পািরেব, 
এবং উ  ি  আেলাচনায় 
অংশ হণ কিরেত পািরেবন, তেব 
তাহার কান ভাটািধকার থািকেব 
না; 

(৯)  মা  কান সদ পেদর তা 
বা িনব াহী বােড র গঠেন  
থাকার কারেণ িনব াহী পিরষেদর 
কান কায বা কায ধারা অৈবধ 

হইেব না বা তৎস েক কান 
ও উ াপন করা যাইেব না। 

 
 
 
 

এক  কিরয়া ভাট থািকেব 
এবং সং াগির  ভােট সভার 
িস া  হীত হইেব, তেব 
ভােটর সমতার ে  

সভাপিত কারী সদে র এক  
ি তীয় বা িনণ ায়ক ভাট 

দােনর মতা থািকেব। 
(৬) িনব াহী পিরষদ উহার 
সভার কান আেলাচ  িবষেয় 
অবদান রািখেত স ম এই প 
য কান ি েক আম ণ 

কিরেত পািরেব, এবং উ  
ি  আেলাচনায় অংশ হণ 

কিরেত পািরেবন, তেব তাহার 
কান ভাটািধকার থািকেব না। 

(৭) মা  কান সদ পেদর 
তা বা িনব াহী পিরষদ 

গঠেন  থাকার কারেণ 
িনব াহী পিরষেদর কান কায বা 
কায ধারা অৈবধ হইেব না বা 
তৎস েক কান ও 
উ াপন করা যাইেব না। 

তা বা ব াপনা বাড গঠেন 
 থাকার কারেণ উহার কায বা 

কায ধারা অৈবধ হইেব না বা 
তদস েক কান ও উ াপন 
করা যাইেব না। 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

ব ািনক 
উপেদ া 
কিম - 

১৫।---- ১৫।  (ক) ব ািনক উপেদ া কিম  
িন িলিখত সদ  সম েয় গ ত হইেব, 
যথা: 
(১)  িনব াহী চয়ার ান, বাংলােদশ িষ 

গেবষণা কাউি ল ও আ ায়ক, উি দ 
জীব ি  কািরগির কিম , িযিন 
উহার সভাপিতও হইেবন; 

(২) সদ -পিরচালক (শ ), বাংলােদশ 
িষ গেবষণা কাউি ল; 

(৩) পিরচালক (গেবষণা), বাংলােদশ িষ 
গেবষণা ইনি উট; 

(৪) পিরচালক (গেবষণা), বাংলােদশ ধান 
গেবষণা ইনি উট; 

(৫) মেনানীত িবেশষ  িব ানী, জীব ি  
িবভাগ, বাংলােদশ িষ গেবষণা 
ইনি উট; 

(৬) মেনানীত িবেশষ  িব ানী, জীব ি  
িবভাগ, বাংলােদশ ধান গেবষণা 
ইনি উট; 

(৭) মেনানীত িবেশষ  িব ানী, জীব ি  
িবভাগ, বাংলােদশ গার প গেবষণা 
ইনি উট; 

(৮) মেনানীত িবেশষ  িব ানী, জীব ি  
িবভাগ, বাংলােদশ পাট গেবষণা 
ইনি উট; 

(৯) মেনানীত িবেশষ  িব ানী, জীব ি  
িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ 
গেবষণা ইনি উট; 

(১০)মেনানীত িবেশষ  েফসর, 
জীব ি  িবভাগ, বাংলােদশ িষ 
িব িব ালয়; 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

(১১) মেনানীত িবেশষ  েফসর, 
জীব ি  িবভাগ, ব ব  শখ 
িজ র রহমান িষ িব িব ালয়; 

(১২) মেনানীত িবেশষ  েফসর, 
জীব ি  িবভাগ,  শের বাংলা িষ 
িব িব ালয়; 

(১৩) সরকার ক ক মেনানীত সংি  
বসরকারী িত ােনর ২জন িবেশষ  
িতিনিধ। 

(১৪) মেনানীত িবেশষ  িব ানী, াশনাল 
ইনি উট অব বােয়ােটকেনালজী; 

(১৫) মেনানীত িবেশষ  িব ানী, 
বাংলােদশ গম ও া গেবষণা 
ইনি উট; 

(১৬) মেনানীত িবেশষ  িব ানী, 
বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা 
ইনি উট; 

(১৭) মেনানীত িবেশষ  িব ানী, 
বাংলােদশ মাৎ  গেবষণা ইনি উট; 

(১৮) মেনানীত িবেশষ  িতিনিধ, লা 
উ য়ন বাড; 

(১৯) মহাপিরচালক,বাংলােদশ 
ইনিস উট ফর এি কারলচারাল 
িজেনািম  িযিন ইহার সদ  সিচবও 
হইেবন। 

(খ) িবধান ারা িনধ ািরত প িতেত উপ-
ধারা (ক) এর অধীেন গ ত ব ািনক 
উপেদ া কিম র দািয় , ময়াদ, 
কায পিরিধ ও স ানী িনধ ািরত হইেব। 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

িনব াহী 
পিরচালক 

১৫। (১) স ােরর একজন িনব াহী পিরচালক 
থািকেবন। 

 
(২) িনব াহী পিরচালক স ােরর ধান 

িনব াহী হইেবন এবং িতিন সাব িণক 
কম কতা হইেবন। 

 
(৩) িনব াহী পিরচালক অ াণ িব ান অথবা 

জীব ি  িবষেয়র একজন িতি ত 
িব ানী হইেবন।  

 
 
(৪) স ার িত ার অ বিহত েব উপ-

ধারা (৩) এ উি িখত যা তাস  
একজন ি  স ােরর থম িনব াহী 
পিরচালক িহসােব সরকার ক ক 
িন  হইেবন। ইহার পর যখনই িনব াহী 
পিরচালেকর পদ  হইেব তখন উপ-
ধারা (৫) এ বিণ ত প িত অ সরেণ উ  
পদ রণ করা হইেব। 

(৫) িনব াহী পিরচালক িবধান ারা 
িনধ ািরত শত ও প িতেত সরকার 
ক ক িন  হইেবন। 

১৬। (১) ইনি উট এর একজন 

মহাপিরচালক থািকেবন; 

(২)  মহাপিরচালক ইনি উট এর  
ধান িনব াহী হইেবন এবং িতিন 

সাব িণক কম কতা হইেবন;  

(৩)  সরকার ক ক একজন িষ 
জীব ি  িবষেয় িতি ত 
িব ানী মহাপিরচালক িহসােব 
িন  হইেবন এবং তাহার 
চা রীর শতািদ সরকার ক ক 
িনধ ািরত হইেব;  

(৪)  ইনি উট িত ার অ বিহত 

েব উপ-ধারা (৩) এ উি িখত 

যা তাস  একজন ি  

ইনি উট এর থম 

মহাপিরচালক িহসােব সরকার 

ক ক িন  হইেবন; 
(৫) পরবত েত যখনই মহাপিরচালেকর 

পদ  হইেব তখন উপ-ধারা 
(৬) এ বিণ ত প িত 

অ সরণ ব ক উ  পদ রণ 

করা হইেব; 
(6)   মহাপিরচালক িবধান ারা 

িনধ ািরত শত ও প িতেত 
সরকার ক ক িন  হইেবন। 

 
 

 ১৩ (১) কাউি েলর একজন 
িনব াহী চয়ার ান থািকেব। 
(২) িনব াহী চয়ার ান সরকার 
ক ক িন  হইেবন এবং 
তাহার চা িরর শতাবলী 
সরকার ক ক ি র ত হইেব। 
(৩) িনব াহী চয়ার ান 
কাউি েলর ধান িনব াহী 
হইেবন এবং এই আইন, িবিধ 
ও িবধােনর িবধানাবলী 
সােপে , িতিন তাহার মতা 

েয়াগ ও দািয়  পালন 
কিরেবন। 

১২ (১) ইনি উেটর একজন 
মহাপিরচালক থািকেব। 
(২) মহাপিরচালক সরকার ক ক 
িন  হইেবন এবং তাহার 
চা িরর ময়াদ ও শতাবলী 
সরকার ক ক িনধ ািরত হইেব। 
(৩) মহাপিরচালক ইনি উেটর 

ধান িনব াহী এবং সাব িণক 
কম কতা হইেবন। 
(৪) মহাপিরচালক বাড ক ক 
িনধ ািরত বা সরকার ক ক তাহার 
উপর  কায াবলী পালন 
কিরেবন এবং মতা েয়াগ 
কিরেবন। 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

িনব াহী 
পিরচালেকর 
দািয়  ও 
কায াবলী  

১৬। িনব াহীপিরচালক এর দািয়  ও 
কায াবলী- 

(১)  বােড র অ েমাদন েম িনব াহী  
পিরচালক এর িন প মতা থািকেব- 

      (ক) স ােরর জ  য় বা অ  কান 
উৎস হেত াবর বা অ াবর স ি  
অজন এবং র ণােব ণ;  

(খ)  স ােরর ভবন িনম াণ ও সং ার এবং 
কান তফিসিল াংেক িহসাব খালা ও 
বােড র িস া   অ সাের িহসাব 

পিরচালনা; 
(২) বাড  ক ক িনধ ািরত অ া  মতা 

েয়াগ অথবা কায াবিল স াদন ও দািয়  
পালন। 

১৭। মহাপিরচালক এর দািয়  ও 
কায াবলী- 

(১)  বােড র অ েমাদন েম 
মহাপিরচালকএর িন প মতা 
থািকেব- 

      (ক) স ােরর জ  য় বা অ  
কান উৎস হেত াবর বা অ াবর 

স ি  অজন এবং র ণােব ণ;  
(খ)  স ােরর ভবন িনম াণ ও সং ার 

এবং কান তফিসিল াংেক 
িহসাব খালা ও বােড র িস া   
অ সাের িহসাব পিরচালনা; 

(২) বাড  ক ক িনধ ািরত অ া  মতা 
েয়াগ অথবা কায াবিল স াদন ও 

দািয়  পালন।  

   ১০। মহাপিরচালক।⎯(১) ইনি উেটর 
একজন মহাপিরচালক থািকেব। 

(২) মহাপিরচালক সরকার ক ক িন  
হইেবন এবং তাহার চা রীর শতািদ 
সরকার ক ক িনধ ািরত হইেব। 

(৩) মহাপিরচালক ইনি উেটর 
সাব িণক  িনব াহী কম কতা 
হইেবন এবং িতিন⎯ 

(ক) ইনি উেটর চা রী িবধানমালা ও 
তফিসল অ যায়ী কম কতা ও কম চারী 
িনেয়াগ, পেদা িত, সাধারণ আচরণ ও 

লা কায কর কিরেবন; 
(খ) বাড ক ক দ  মতা েয়াগ ও 

কায স াদন কিরেবন; 
(গ) বােড র যাবতীয় িস া  বা বায়েনর 

জ  দায়ী থািকেবন; 
(ঘ) ইনি উেটর শাসন পিরচালনা 

কিরেবন; এবং 
(ঙ) বােড র িনেদ শ মাতােবক 

ইনি উেটর অ া  কায স াদন 
কিরেবন। 

পিরচালক ১৭। (১) এই আইেনর অধীেন স ােরর 
কায াবলী স াদেনর জ  েয়াজনীয় 
সং ক উইং থািকেব এবং িত  উইং-এর 

ধান পিরচালক নােম অিভিহত হইেবন। 
 
 
 
(২) এই প কান উইং-এর একািধক ইউিনট 
বা শাখা থািকেত পািরেব। 

১৮। (১)  এই আইেনর অধীেন স ােরর 

কায াবলী স াদেনর জ  

েয়াজনীয় সং ক উইং থািকেব 

যাহা বাড ক ক উপেদ া 
পিরষেদর অ েমাদন েম িনধ ািরত 
হইেব এবং িত  উইং-এর ধান 

পিরচালক নােম অিভিহত হইেবন;  
(২)  এই প কান উইং-এর একািধক 

ইউিনট বা শাখা থািকেত পািরেব; 

 ১৪। (১) এই আেইনর অধীেন 
কাউি েলর মতা েয়াগ ও 
কায াবলী স াদেনর ে , 
গভ িনং বিড এবং িনব াহী 
পিরষদেক সহায়তা করার জ   
কাউি েলর এক  সিচবালয় 
থািকেব, যাহা েয়াজনীয় 
সং ক উইং এ িবভ  
থািকেব এবং এই প কান 

১৩। ইনি উেটর কায াবলী 
দ ভােব স াদেনর জ  

েয়াজনীয় সং ক পিরচালক 
থািকেব এবং তাহারা সরকার 
ক ক িন  হইেবন এবং 
তাহােদর চা িরর ময়াদ ও 
শতাবলী সরকার ক ক িনধ ািরত 
হইেব। 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

 
(৩) পিরচালক িবধান ারা িনধ ািরত শত 
ও প িতেত বাড ক ক িন  হইেবন। 
তেব শত থােক য, এই প িবধান ণয়ন 
না হওয়া পয  বাড, তৎক ক িনধ ািরত 
শত ও প িতেত, উপেদ া পিরষেদর 
অ েমাদন েম সেব া  ২ ( ই) বছেরর জ  
পিরচালক পেদ ি িভি ক িনেয়াগ কিরেত 
পািরেব। 
 
 
 
(৪) বাড, আেদশ ারা, িত  উইং-এর 
কায াবলী িনধ ারণ কিরয়া িদেত পািরেব: 
তেব শত থােক য, উ েপ িনধ ািরত না 
হওয়া পয  িনব াহী পিরচালক, আেদশ ারা 

িত  উইং-এর কায াবলী িনধ ারণ কিরয়া 
িদেবন। 

 

(৩)  পিরচালক িবধান ারা িনধ ািরত 
শত ও প িতেত বাড ক ক 

িন  হইেবন; 
  তেব শত থােক য, এই প 

িবধান ণয়ন না হওয়া পয  

বাড, তৎক ক িনধ ািরত শত ও 

প িতেত, উপেদ া পিরষেদর 

অ েমাদন েম সেব া  ২ ( ই) 

বছেরর জ  পিরচালক পেদ 

ি িভি ক িনেয়াগ কিরেত 

পািরেব;  
(৪)  বাড িত  উইং-এর কায াবলী 

িনধ ারণ কিরেব; তেব শত থােক 

য, উ েপ িনধ ািরত না হওয়া 
পয  মহাপিরচালক, িত  উইং-

এর কায াবলী িনধ ারণ কিরয়া 
িদেবন। 

 

উইং-এর একািধক ইউিনট বা 
শাখা থািকেত পািরেব। 
(২) িত  উইং এর ধান 
সদ -পিরচালক নােম 
অিভিহত হইেবন এবং সরকার 
ক ক িনধ ািরত শেত 
িনেয়ািজত হইেবন।  
(৩) িনব াহী পিরষদ, আেদশ 
ারা, িত  উইং-এর 

কায াবলী িনধ ারণ কিরয়া িদেত 
পািরেব: 
তেব শত থােক য, উ েপ 
িনধ ািরত না হওয়া পয  িনব াহী 
চয়ার ান, আেদশ ারা 
িত  উইং-এর কায াবলী 

িনধ ারণ কিরয়া িদেবন। 

পরামশ ক 
সবা হণ 

১৮। স ার, উহার িবেশষ ধরেনর কািরগির 
কাজ স াদেনর িনিম  সংি  কােজ 
অিভ তা, দ তা এবং নাম রিহয়ােছ 
এমন কান ি  বা িত ােনর িনকট 
হইেত পরামশ ক সবা হণ কিরেত 
পািরেব। 

১৯। ইনি উট, উহার িবেশষ ধরেনর 
কািরগির কাজ স াদেনর িনিম  
সংি  কােজ অিভ তা, দ তা 
এবং নাম রিহয়ােছ এমন কান 

ি  বা িত ােনর িনকট হইেত 
পরামশ ক সবা হণ কিরেত 
পািরেব। 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

আ জািতক 
ািতস  

িবেশষ  
ােনল 

১৯। (১) স ার,  উহার কাজ চা েপ 
স াদন এবং গেবষণাকায পিরচালনায় 
উপেদশ,  পািরশ, বা এতদসং া  
িবষেয় পরামশ দােনর জ  
আ জািতক ািতস  গেবষক, 
িব ানী, পশাজীবী বা িশ ািবদ এর 
সম েয় এক  িবেশষ  ােনল গঠন 
কিরেত পািরেব, যাহা িন প সদ  
সম েয় গ ত হইেব:- 

(ক) উ র আেমিরকার িজেনািম  সং া  
িব াত কান গেবষণা িত ােনর 
একজন িতিনিধ;  

(খ) ইউেরােপর িজেনািম স সং া  িব াত 
কান গেবষণা িত ােনর একজন 
িতিনিধ; 

(গ)  ইজন অ াপক,যাহারা বাংলােদেশর 
কান িব িব ালেয় অ াণ িব ান বা 

জীব ি  িবষেয় অ াপনায় 
িনেয়ািজত;  

(ঘ) বােয়াইনফরেম  বা কি উেটশনাল 
বােয়ালিজ িবষয়ক একজন িবেশষ ;   

(ঙ) আ জািতক ািতস  একজন 
ত ি  িবেশষ । 

(২) িবধান ারা িনধ ািরত প িতেত উপ-
ধারা (১) এর অধীেন গ ত িবেশষ  

ােনেলর দািয় , ময়াদ, কায পিরিধ ও 
স ানী িনধ ািরত হইেব। 

২০। (১) ইনি উট, উহার কাজ 
চা েপ স াদন এবং 

গেবষণাকা য পিরচালনায় 
উপেদশ,  পািরশ, বা 
এতদসং া  িবষেয় পরামশ 

দােনর জ  আ জািতক 
ািতস  গেবষক, িব ানী, 

পশাজীবী বা িশ ািবদ এর 
সম েয় এক  িবেশষ  ােনল 
গঠন কিরেত পািরেব, যাহা িন প 
সদ  সম েয় গ ত হইেব:- 

(ক) িজেনািম  িবষেয় অিভ  
বিহ িবে র ২ জন িতিনিধ; 

(খ) ইজন অ াপক, যাহারা 
বাংলােদেশর কান িব িব ালেয় 

িষ জীব ি  িবষেয় অ াপনায় 
িনেয়ািজত; 

(গ) জীব ি  িবষেয় ২ জন িবেশষ  
িব ানী; 

(ঘ) বােয়াইনফরেমেট  বা 
কি উেটশনাল বােয়ালিজ 
(Bioinformatics or 
Computational Biology) 
িবষয়ক একজন িবেশষ ; 

(ঙ) আ জািতক ািতস  একজন 
ত ি  িবেশষ । 

(২) িবধান ারা িনধ ািরত প িতেত 
উপ-ধারা (১) এর অধীেন গ ত 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

িবেশষ  ােনেলর দািয় , 
ময়াদ, কায পিরিধ ও স ানী 

িনধ ািরত হইেব। 
কর হইেত 
অ াহিত 

২০। Income Tax Ordinance, 1984 
(XXXIII of 1984) অথবা আপাতত: 
বলবত অ  কান আইেন কর, অিধকর 
বা বসায় নাফা কর স েক যাহা 
িক ই থা ক না কন, স ারেক উহার 
কান আয়, নাফা বা াি র উপর 

অ প কান কর দান কিরেত হইেব 
না৷ 

২১। Income Tax Ordinance, 
1984 (XXXIII of 1984) 
অথবা আপাতত: বলবত অ  কান 
আইেন কর, অিধকর বা বসায় 
নাফা কর স েক যাহা িক ই 

থা ক না কন, স ারেক উহার 
কান আয়, নাফা বা াি র উপর 

অ প কান কর দান কিরেত 
হইেব না৷ 

 

   ২৭৷ Income Tax Ordinance, 
1984 (XXXIII of 1984) অথবা 
আপাততঃ বলবত অ  কান আইেন 
কর, অিধকর (super-tax) বা 

বসায় নাফা কর স েক যাহা 
িক ই থা ক না কন,  সরকার, 
সরকারী গেজেট াপন ারা 
যই প ময়াদ িনধ ারণ কের, 
সই প ময়ােদর জ  

ফাউে শনেক উহার কান আয়, 
নাফা বা  াি র উপর অ প 
কান কর দান কিরেত হই ব না৷ 

গাপনীয়তা 
র া 

২১। িব মান কান আইেন যাহা িক ই 
থা ক না কন হীত , চলমান বা 
সমা  কান গেবষণা কায ম, সংি  
ত  এবং গেবষণাল  ফলাফেলর 
গাপনীয়তা র ার ে  স ােরর 

স ণ অিধকার থািকেব। 

বাদ দওয়া হেয়েছ। 

 

স ােরর 
জনবল 

২২। (১) স ার, উহার কায াবলী  দ তার 
সােথ স াদেনর উে ে  উহার 
িবেবচনায় েয়াজনীয় সং ক জনবল 
িনেয়াগ কিরেত পািরেব। 

 

 
(২) স ােরর জনবল কাঠােমা উপেদ া 

২২। (১)  ইনি উট, উহার কায াবলী 
দ তার সােথ স াদেনর 
উে ে  উহার িবেবচনায় 

েয়াজনীয় সং ক জনবল 
িনেয়াগ কিরেত পািরেব;  

(২)  ইনি উট এর জনবল কাঠােমা 
উপেদ া পিরষদ ক ক 

 ১৮। কাউি েলর কায াবলী 
ুভােব স াদেনর উে ে  

কাউি ল সরকােরর 
ব া েমাদন েম, েয়াজনীয় 

সং ক কম কতা ও কম চারী 
িনেয়াগ কিরেত পািরেব এবং 
তাহােদর চা িরর শতাবলী 

১৪। ইনি উট উহার দািয়  
ুভােব পােলনর জ  েয়াজনীয় 

সং ক কম চারী িনেয়াগ কিরেত 
পািরেব এবং তাহােদর চা িরর 
শতাবলী িবধান ারা িনধ ািরত 
হইেব। 

১১। কম কতা ও কম চারী 

িনেয়াগ।⎯ইনি উট উহার 
কায াবলী ুভােব স াদেনর 
উে ে  েয়াজনীয় সং ক 
কম কতা ও কম চারী িনেয়াগ 
কিরেত পািরেব এবং তাহােদর 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

পিরষদ ক ক অ েমািদত হইেব। 
 
(৩) জনবল িনেয়াগ ও কেম র শতাবলী 

িবধান ারা িনধ ািরত হইেব। 
 
(৪) এই আইন ও ইহার অধীেন ণীত 

িবধােনর িবধানাবলী সােপে , 
পিরচালকসহ স ােরর সকল জনবল 
িনব াহী পিরচালেকর সািব ক িনয় ণ ও 
ত াবধােন তাহােদর দািয়  পালন 
কিরেবন। 

অ েমািদত হইেব; 
(৩)  জনবল িনেয়াগ ও কেম র 

শতাবলী িবধান ারা িনধ ািরত 
হইেব। 

(৪)  এই আইন ও ইহার অধীেন ণীত 
িবধােনর িবধানাবলী সােপে , 

পিরচালকসহ ইনি উট এর 
সকল জনবল িনব াহী 
পিরচালেকর সািব ক িনয় ণ ও 
ত াবধােন তাহােদর দািয়  
পালন কিরেবন। 

িবধান ারা িনধ ািরত হইেব। িনেয়াগ ও চা রীর শতাবলী 
িবধান ারা িনধ ািরত হইেব। 

কিম  গঠন --- 
22| KwgwU MVb|⎯Bbw÷wUDU Dnvi 

`vwqZ¡ cvj‡b Dnv‡K mnvqZv 

cÖ̀ v‡bi Rb¨ cÖ‡qvR‡b GK ev 

GKvwaK KwgwU MVb Kwi‡Z 

cvwi‡e| 

 

3. COMMITTEES OF 
THE INSTITUTE 
The management and 
administration of the 
Institute shall be 
facilitated by 
“Standing” and “Ad-
hoc” Committees 
constituted by the 
Governing Body 
under Rule 35(vi) of 
the Institute. In 
particular the 
following Standing 
Committees shall be 
constituted by the 
Governing Body. 

 

5.1 Finance Committee 
I. to consider in detail annual 

  ১২। কিম  গঠন।⎯ইনি উট উহার 
দািয়  পালেন উহােক সহায়তা 

দােনর জ  েয়াজেন এক বা 
একািধক কিম  গঠন কিরেত 
পািরেব। 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

Budget Estimates and 
Revised Estimates of the 
Institute and make 
recommendations thereon 
to the Governing Body; 

II.  to consider and approve 
proposals for incurring 
of expenditure on 
account of major works 
and purchases beyond 
the financial powers 
delegated to the Director 
vide Clause 14.2 of the 
Bye-Laws. However, 
Director may refer to the 
Committee such proposals, 
as fall within his/her 
power, for which 
opinion/view of the 
Finance Committee is 
desirable in his/her view; 

III. to consider 
proposals for creation of 
new posts and make 
recommendations to the 
Governing Body in 
keeping with the guidelines 
issued by the Govt. of 
India from time to time; 

iv. to consider revision of pay 
scales, allowances and 
other terms and conditions 
of service of staff having 
financial implications and 
make recommendations to 
the Governing Body; 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

V. to review financial 
position of the Institute 
and make 
recommendations from 
time to time to the 
Governing Body and 
DBT; and 

VI. to consider and 
recommend various 
projects and make 
recommendations to 
the Governing Body. 
The Governing Body 
may exercise power to 
sanction expenditure 
on a scheme/project 
costing up to Rs. 15.00 
crores within its own 
powers delegated by 
the Govt. of India and 
recommend the 
scheme/projects 
costing over Rs. 15.00 
crores to the Govt. of 
India for approval. 

মতা অপ ণ ২৩। স ার, এই আইন বা তদধীন ণীত 
িবধােনর অধীন উহার কান মতা 

িলিখত আেদশ ারা িনব াহী বােড র 
কান সদ  বা স ােরর কান 

কম কতা বা কান কিম েক অপ ণ 
কিরেত পািরেব। 

২৩।   gnvcwiPvjK cÖ‡qvRb‡ev‡a 

Ges Z`&KZ…©K wba©vwiZ 

kZ©mv‡c‡ÿ,, এই আইন বা 
তদধীন ণীত িবধােনর অধীন 
উহার কান মতা িলিখত 
আেদশ ারা িনব াহী বােড র 
কান সদ  বা ইনি উট এর  

   ১৭। মতা অপ ণ।⎯মহাপিরচালক 
েয়াজনেবােধ এবং ত ক ক 

িনধ ািরত শতসােপে , এই 
আইেনর অধীন তাহার উপর অিপ ত 
য কান মতা বা দািয়  িলিখত 

আেদশ ারা ইনি উেটর কান 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

কান কম কতা বা কান 
কিম েক অপ ণ কিরেত পািরেব। 

কম কতােক অপ ণ কিরেত 
পািরেবন। 

গেবষণা  ২৪। (১) স ার ক ক বা স ােরর 
অথ ায়েন পিরচািলত কান গেবষণাল  
ফলাফল স ােরর স ি  বিলয়া গ য 
হইেব এবং েয়াজেন উহার মধা  
সংর ণ করা হইেব, তেব গেবষক বা 
গেবষকদলেক গেবষণাল  ফলাফেলর 
বািণিজ ক আয় হইেত উপেদ া পিরষদ 
ক ক িনধ ািরত হাের স ানী দান 
করা যাইেব। 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন া  
গেবষণাল  ফলাফল, বাড ক ক 
িনধ ািরত প িত বা শত সােপে  িষ 
সং া  গেবষণা কােজ বহােরর জ  
য কান ি  বা িত ানেক দান 

করা যাইেব। 

বাদ দওয়া হেয়েছ। 

২৩। (১) কাউি েলর কান 
কম কতা ক ক বা কাউি েলর 
অথ ায়েন পিরচািলত কান 
গেবষণাল  ফলাফল কাউি েলর 
স ি  বিলয়া গ  হইেব এবং 

চিলত আইন অ যায়ী উহা 
পেট  (Patent) করা হইেব, 

তেব গেবষক বা গেবষকদল বা 
গেবষণা িত ানেক গেবষণাল  
ফলাফেলর বািণিজ ক আয় হইেত  
 

   

র ার, 
রয় াল , 
ইত ািদ 

২৫। (১) স ােরর কান কম চারী বা 
স ােরর পে  কাজ কের এমন কান 
ি  ি য়াগত, সর ামািদ ও 

য পািতর ে  কান িবেশষ আিব ার, 
উ াবন বা উ য়ন কিরেল স ার 
সরকােরর সিহত পরামশ েম, উ  

ি েক নগদ র ার, রয় াল র অংশ 
বা পরামশ  িফ দান কিরেত পািরেব। 

(২) সরকােরর ব া েমাদন িতত কান 
সরকারী চা রীজীিব এই প কান 

র ার, রয় াল র অংশ বা পরামশ  িফ 

২৪। (১) ইনি উেটর কান কম চারী বা 
ইনি উেটর পে  কাজ কের এমন 
কান ি  ি য়াগত, সর ামািদ ও

য পািতর ে  কান িবেশষ 
আিব ার, উ াবন বা উ য়ন কিরেল 
ইনি উেটর সরকােরর সিহত 
পরামশ েম, উ  ি েক নগদ 

র ার, রয় াল র অংশ বা পরামশ  
িফ দান কিরেত পািরেব। 

(২) সরকােরর ব া েমাদন িতত কান 
সরকারী চা রীজীিব এই প কান 

 
 
 

বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ আইন, ২০১৩ 
 

২৬। (১) পিরষেদর কান কম কতা বা কম চারী বা পিরষেদর পে  কাজ কের এমন কান ি  ি য়াগত, সর ামািদ ও য পািতর ে  কান 
িবেশষ আিব ার, উ াবন বা উ য়ন কিরেল স ার সরকােরর সিহত পরামশ েম, উ  ি েক নগদ র ার, রয় াল র অংশ বা পরামশ  িফ দান 
কিরেত পািরেব। 
(২) সরকােরর ব া েমাদন িতত কান সরকারী চা রীজীিব এই প কান র ার, রয় াল র অংশ বা পরামশ  িফ হণ কিরেত পািরেব না। 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

হণ কিরেত পািরেব না।  র ার, রয় াল র অংশ বা পরামশ  
িফ হণ কিরেত পািরেব না। 

দ  ইত ািদ ২৬। স ার ক ক অ মিত া  না হইয়া 
স ােরর গেবষণা িবষয়ক কান ত য 

বা ফলাফল বা দিলল বা যাগােযাগ 
কান পে র িনকট কাশ করা যাইেব 

না এবং এ প করা হইেল তে র 
লনেদন সংি  ি  বা ি বগ 

অ  এক বৎসর পয  ময়ােদর 
কারাদে  বা অনিধক দশ হাজার টাকা 
পয  অথ দে  বা উভয়িবধ দে  দ নীয় 
হইেবন। 

বাদ দওয়া হেয়েছ। 

    

দায় ি  ২৭। উপেদ া পিরষদ, িনব াহী বাড এবং 
স াের িনেয়ািজত জনবেলর সদ  বা 

সদ গণ দািয়  পালনকােল ত সকল 
য় এবং লাকসােনর জ  অ াহিত 
া  হইেবন, যিদ না উ  য় বা 
লাকসান তাহার বা তাহােদর 

উে লক কম বা র ফেল হইয়া 
থােক। 

 
 
 
 
 

বাদ দওয়া হেয়েছ। 

   ২৪৷ বােড র েত ক সদ , 
ফাউে শেনর ব াপনা পিরচালক 
এবং েত ক কম কতা ও কম চারী 
তাহােদর দািয়  পালনকােল ত 
সকল লাকসান এবং য়র জ  
অ াহিত া  হইেবন, যিদ না 
উ  য় বা লাকসান তাহার বা 
তাহােদর উে লক কম বা 

র ফেল হইয়া থােক। 
স ােরর 

তহিবল 
২৮। (১) এই আইেনর উে  রণকে  

‘বাংলােদশ স ার ফর এি কালচারাল 
িজেনািম  তহিবল’ নােম স ােরর 
এক  তহিবল থািকেব এবং উ  
তহিবেল িন বিণ ত উৎসস হ হইেত া  

২৫।  তহিবল 
(১)  এই আইেনর উে  রণকে  

‘বাংলােদশ ইনি উট ফর 
এি কালচারাল জেনািমক  
তহিবল’ নােম ইনি উেটর এক  

6. FINANCE & 
ACCOUNTS 

6.1 Accounts & Audit 
a) The accounts of the 

Society shall be 
maintained in such 

১৭। (১) কাউি েলর এক  
তহিবল থািকেব এবং উহােত 
িন বিণ ত অথ জমা হইেব, 
যথা:- 
(ক) সরকার ক ক দ  

১৫। (১) ইনি উেটর একট 
তহিবল থািকেব এবং উহােত 
িন বিণ ত উৎস হেইত অথ জমা 
হইেব, যথা:- 
ক) সরকার ক ক দ  ম ির ও 

১৩। তহিবল।⎯(১) ইনি উেটর এক  
তহিবল থািকেব এবং উহােত 
িন বিণ ত উৎস হইেত অথ জমা 

হইেব, যথাঃ⎯ 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

অথ জমা হইেব, যথা :- 
(ক) সরকার ক ক দ  জাতীয় বােজট 

হইেত া  অথ; 
(খ) সরকােরর ব া েমাদন েম, কান 

িবেদশী ি , িবেদশী সরকার, সং া বা 
আ জািতক সং া হইেত া  অ দান বা 
ঋণ;  

(গ) কান ানীয় ি  বা ক প  ক ক 
দ  অ দান; 

(ঘ) গেবষণা  ও সবা হইেত া  আয়; 
(ঙ) মধা  ও ি  হ া র হইেত া  

আয়; 
(চ) কাশনা স েহর িব য় ও  হেত 

অিজত আয়; 
(ছ) িত ােনর অথ  িবিনেয়ােগর মা েম 

অিজত অথ  এবং এর স ি  িব য়ল  
অথ; 

(জ) অ া  কান বধ উৎস হেত া  অথ; 
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গ ত তহিবেল 

জমা ত অথ কান তফিসিল াংেক 
জমা রািখেত হইেব এবং বাড ক ক 
িনধ ািরত প িতেত তহিবল হইেত উ  
অথ উে ালন ও য় করা যাইেব। 

া া।- ‘তফিসিল াংক’ বিলেত 
Bangladesh Bank Order, 1972 
(P.O.No.127 of 1972) এ 
সং ািয়ত 'Scheduled Bank' | 

 

তহিবল থািকেব এবং উ  
তহিবেল িন বিণ ত উৎসস হ 
হইেত া  অথ জমা হইেব, যথা:- 

(ক)  সরকার ক ক দ  বােজট ও 
অ দান; 

(খ)  হীত ঋণ; 
(গ)  সরকােরর ব া েমাদন েম কান 

দিশ বা িবেদিশ উ য়ন সহেযাগী 
সং া হইেত া  অ দান; 

 (ঘ) কান ানীয় ক প  ক ক দ  
অ দান; 

(ঙ) গেবষণা , সবা, সরবরাহ ও 
স দ িব য়ল  হইেত া  আয়; 

(চ)   অ  কান বধ উৎস হইেত া  
অথ। 

 

(২)  তহিবেলর সকল অথ কান 
তফিসিল াংেক ইনি উট 
এর        নােম জমা রািখেত 
হইেব এবং িবিধ ারা িনধ ািরত 
প িতেত তহিবল পিরচালনা 
করা হইেব;  

  া া। তফিসিল াংক বিলেত 

Bangladesh Bank 
Order, 1972 (P.O.No.127 
of 1972) এ সং ািয়ত 

'Scheduled Bank' ;  
(৩)  িবিধ ারা িনধ ািরত প িতেত 

form as may be 
prescribed by the 
Govt. of India. 

b) The accounts of the 
Institute will be 
audited annually by a 
firm of Chartered 
Accountants, i.e. 
statutory auditors as 
defined in Chartered 
Accountants Act, 1949 
(Act XXXVIII of 
1949) appointed by 
the Governing Body 
to be selected from the 
firms on the panel of 
Comptroller and 
Auditor General of 
India. Any expenditure 
incurred in connection 
with such audit shall 
be payable by the 
Institute to the 
Auditors. The 
accounts of the 
Institute may also be 
subject to audit by the 
Comptroller & 
Auditor General of 
India as per provisions 
of General Financial 
Rules of the Central 
Govt.; 

অ দান; 
(খ) সরকােরর 

ব া েমাদন েম, কান িবেদিশ 
সরকার, সং া বা আ জািতক 
সং া  হইেত া  অ দান; 
(গ) গেবষণা উে াগ হইেত 

া  আয়; 
(ঘ) কান ানীয় ক প  
(Local authority) ক ক 

দ  অ দান; 
(ঙ) কান বসরকারী িত ান 
বা ি  ক ক দ  অ দান; 
(চ) অ া  কান উৎস হেত 

া  অথ। 
(২) তহিবেলর অথ কাউি েলর 
নােম, গভ িনং বিড ক ক 
অ েমািদত কান তফিসলী 

াংেক জমা রাখা হইেব এবং 
িনব াহী পিরষদ ারা িনধ ািরত 
প িতেত তহিবল হইেত অথ 
উঠােনা যাইেব। 
(৩) তহিবল হই ত কাউি েলর 

েয়াজনীয় য় িনব াহ করা 
হইেব। 
(৪) কাউি ল গভ িনং বিডর 
অ েমাদন েম উপ-ধারা (১) 
এর (খ), (গ), (ঘ), (ঙ) ও (চ) 
উৎস হইেত া  অথ হণ ও 

অ দান; 
(খ) সরকােরর িনকট হইেত হীত 
ঋণ; 
(ঘ) গেবষণা  ও সবা হইেত 

া  আয়; 
(ঙ) সরকােরর ব া েমাদন েম, 
কান দিশ বা িবেদিশ উ য়ন 

সহেযািগ সং া  হইেত া  
অ দান; 
(চ) িনজ  আয় বা অ  কান বধ 
উৎস হেত া  অথ; 
(২) তহিবেলর সকল অথ কান 
তফিসিল াংেক ইনি উেটর 
নােম জমা রািখেত হইেব এবং 
িবিধ ারা িনধ ািরত প িতেত 
তহিবল পিরচালনা করা হইেব। 

া া।- ‘তফিসিল াংক’ 
বিলেত Bangladesh Bank 
Order, 1972 (P.O.No.127 
of 1972) এর Article 2(j)  ত 
সং ািয়ত 'Scheduled Bank' 
ক ঝাইেব। 

(৩) তহিবল হইেত সরকােরর 
িনয়ম-নীিত ও িবিধ-িবধান 
অ সরণ েম ইনি উেটর 

েয়াজনীয় য় িনব াহ করা 
যাইেব। 

(ক) সরকার ক ক দ  অ দান; 
(খ) সরকােরর ব া েমাদন েম কান 

িবেদশী সরকার, আ জািতক 
িত ান বা সং া, াংক বা 

এনিজও হইেত হীত ঋণ বা া  
অ দান; 

(গ) ইনি উেটর িনজ  উৎস হইেত 
আয়; 

(ঘ) ইনি উেটর অথ িবিনেয়ােগর 
মা েম অিজত অথ এবং উহার 
স ি  িব য়ল  অথ; এবং 

(ঙ) অ  কান বধ উৎস হইেত া  
অথ। 

  
(২) এই তহিবেলর সকল অথ কান 

তফিসিল াংেক ইনি উেটর 
নােম রাখা হইেব এবং িনধ ািরত 
প িতেত তহিবল পিরচালনা করা 
হইেব। 

া া।⎯‘তফিসিল াংক’ বিলেত 
Bangladesh Bank 
Order, 1972 (P.O. 
127 of 1972) Gi 

Article 2(J)  ত সং ািয়ত 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

(৩) েত ক বৎসর সরকারী অ দান হইেত 
সেব া  ৫০ ভাগ অথ  স ােরর 

েয়াজনীয় য় িনব ােহর জ  বহার 
করা যাইেব এবং তম ৫০ ভাগ এবং 
অ িয়ত অথ তহিবেল জমা হইেব। তেব 
শত থােক য, উপেদ া পিরষেদর 
িবেবচনায় স ােরর িনজ  আয় এবং 
তহিবেল জমা ত অেথ র নাফা বা 
অিজত দ হইেত স ােরর েয়াজনীয় 

য় িনব াহ স ব হইেল সরকােরর 
জাতীয় বােজট হইেত অ দান হণ করা 
হইেব না। 

 (৪) বাড, িবিভ  উৎস হইেত া  অথ হণ 
ও উহার য় বা িবতরণ স েক 
উপেদ া পিরষেদর অ েমাদন েম 

েয়াজনীয় নীিতমালা ণয়ন কিরেব। 

তহিবল হইেত ইনি উট এর       
েয়াজনীয় য় িনব াহ করা 

যাইেব;  
(৪)  বাড, িবিভ  উৎস হইেত া  

অথ হণ ও উহার য় বা 
িবতরণ স েক উপেদ া 
পিরষেদর অ েমাদন েম 

েয়াজনীয় নীিতমালা ণয়ন 

কিরেব। 
 

c) The results of the 
audit by the Statutory 
auditors shall be 
communicated to the 
Institute which shall 
submit a copy of the 
Audit Report along 
with the observations 
to the Society; 

d) Director will cause to 
compile Annual 
Accounts for the year, 
of the funds of the 
Institute showing 

(i) Income and 
Expenditure 
Accounts; 

(ii) Receipt and Payment 
Accounts; and 

(iii) Balance Sheet as soon 
as possible after 
accounts for a given 
financial year are 
closed, but not later 
than following 
September. 

For the purpose of Clause 
56 of the Rules and 
Regulations, it shall 
suffice to publish in 
the Annual Report of 
the Institute, the 
accounts under item (i) 

উহার য় বা িবতরণ স েক 
েয়াজনীয় নীিতমালা ণয়ন 

কিরেব এবং সরকােরর 
অ েমাদন েম ড়া  কিরেব। 

Schedule Bank| 

(৩) এই তহিবেলর অথ হইেত 
সরকােরর িনয়ম-নীিত, িবিধ-
িবধান অ সরেণ ইনি উেটর 

েয়াজনীয় য় িনব াহ করা 
যাইেব। 

(৪) তহিবেলর অথ সরকার ক ক 
অ েমািদত কান খােত িবিনেয়াগ 
কিরেত পািরেব। 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

to (iii) above showing 
entries under main 
heads along with the 
Audit Report. 

বােজট ২৯। (১) েত ক আিথ ক বৎসর  হইবার 
েব, উপেদ া পিরষদ ক ক িনধ ািরত 

তািরেখর মে  বাড, েত ক আিথ ক 
বৎসেরর জ  া িলত আয় ও য় 
এবং উ  আিথ ক বৎসেরর জ  য 
পিরমাণ অেথ র েয়াজন হইেত পাের 
তাহা উে খ কিরয়া এক  বােজট ত 
কিরেব এবং উহা উপেদ া পিরষেদর 
অ েমাদেনর জ  দািখল কিরেব। 

 
(২) বাড ক ক বােজট দািখেলর ি েত 

উপেদ া পিরষেদর িবেবচনায় স ােরর 
য় িনব ােহর জ  সরকােরর জাতীয় 

বােজট হইেত অেথ র েয়াজন হইেল 
বাড, সরকার ক ক িনিদ  সমেয়র 

মে  পরবত  অথ বৎসেরর বািষ ক 
বােজট িববরণী ( স ার সং া ) 
সরকােরর িনকট পশ কিরেব এবং 
উহােত অথ বৎসের সরকােরর িনকট 
হইেত স ােরর িক পিরমাণ অেথ র 

েয়াজন হইেব উহার উে খ থািকেব।  

২৬। (১) েত ক আিথ ক বৎসর  

হইবার েব, উপেদ া পিরষদ 

ক ক িনধ ািরত তািরেখর মে  

বাড, েত ক আিথ ক বৎসেরর 

জ  া িলত আয় ও য় এবং 

উ  আিথ ক বৎসেরর জ  য 

পিরমাণ অেথ র েয়াজন হইেত 

পাের তাহা উে খ কিরয়া এক  

বােজট ত কিরেব এবং উহা 
উপেদ া পিরষেদর 

অ েমাদন ব ক াব সরকার 

বরাবর অথ ায়েনর জ  দািখল 

কিরেব। 

 

Budget Estimates 

    The Budget Estimates 
for the ensuing year shall 
normally be finalized in 
October each year by the 
Governing Body. The 
budget will show under 
various heads: 

(i) the actual expenditure of 
the preceding year; 

(ii)  the revised estimates for 
the current year 
indicating separately the 
actual expenditure up to 
the end of August in the 
current year and the 
anticipated expenditure 
for the remaining period 
of the year; and 

(iii) Budget Estimates for 
the ensuing year. 

১৮। কাউি ল, িত বৎসর 
সরকার ক ক িনধ ািরত 
সমেয়র মে , পরবত  অথ  
বৎসেরর বািষ ক বােজট 
িববরণী সরকােরর িনকট পশ 
কিরেব এবং উহােত উ  অথ  
বৎসের সরকােরর িনকট হইেত 
কাউি েলর িক পিরমাণ অেথ র 

েয়াজন হইেব উহার উে খ 
থািকেব। 

২৬। ইনি উট িত বৎসর 
সরকার ক ক িনধ ািরত সমেয়র 
মে  স া  আয়- য়সহ পরবত  
অথ বৎসেরর বাৎসিরক বােজট 
িববরণী সরকােরর িনকট পশ 
কিরেব এবং উহােত উ  বৎসের 
সরকােরর িনকট হইেত 
ইনি উেটর িক পিরমাণ অেথ র 

েয়াজন হইেব উহাও উে খ 
থািকেব। 

১৪। বােজট।⎯ইনি উট িত বৎসর 
সরকার ক ক িনিদ  সমেয়র 
মে  স া  আয়- য়সহ পরবত  
অথ বৎসেরর বািষ ক বােজট 
িববরণী সরকােরর িনকট পশ 
কিরেব এবং উহােত উ  বৎসের 
সরকােরর িনকট হইেত 
ইনি উেটর িক পিরমাণ অেথ র 

েয়াজন হইেব উহারও উে খ 
থািকেব। 

িহসাব র ণ ও 
িনরী া 

৩০। (১) স ার উহার আয়- েয়র যথাযথ 
িহসাব সংর ণ কিরেব এবং িহসােবর 
বািষ ক িববরণী ত কিরেব। 

(২) বাংলােদেশর মহা-িহসাব িনরী ক ও 

২৭। িহসাব র ণ ও িনরী া 
(১)  ইনি উট উহার আয়- েয়র 

যথাযথ িহসাব সংর ণ কিরেব 

এবং িহসােবর বািষ ক িববরণী 

  ১৯। (১) কাউি ল সরকার 
ক ক িনধ ািরত প িতেত উহার 
িহসাবর ণ কিরেব এবং 
িহসােবর বািষ ক িববরণী ত 

 ১৫। িহসাব র ণ ও িনরী া।⎯(১) 
ইনি উট যথাযথভােব উহার 
িহসাব র ণ কিরেব এবং িহসােবর 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

িনয় ক িত বৎসর স ােরর িহসাব 
িনরী া কিরেবন এবং িনরী া িরেপােট র 
অ িলিপ সরকার ও বােড র িনকট পশ 
কিরেবন। 

 
(৩) উপ-ধারা (২) অ যায়ী িহসাব িনরী ার 

উে ে  মহা-িহসাব িনরী ক ও িনয় ক 
িকংবা তাহার িনকট হইেত এত ে ে  

মতা া  কান ি  স ােরর সকল 
রকড, দিলল-দ ােবজ, নগদ বা াংেক 

গি ত অথ, জামানত, ভা ার এবং 
অ িবধ স ি  পরী া কিরয়া দিখেত 
পািরেবন। 

ত কিরেব। 
(২)  বাংলােদেশর মহা-িহসাব 

িনরী ক ও িনয় ক িত বৎসর 

ইনি উট এর িহসাব িনরী া 
কিরেবন এবং িনরী া িরেপােটর 

অ িলিপ সরকার ও বােড র 
িনকট পশ কিরেবন; 

(৩)  উপ-ধারা (২) অ যায়ী িহসাব 

িনরী ার উে ে  মহা-িহসাব 

িনরী ক ও িনয় ক িকংবা 
তাহার িনকট হইেত এত ে ে  

মতা া  কান ি  ধারা ২১ 

এর িবধান সােপে  ইনি উট 
এর সকল রকড, দিলল-

দ ােবজ, নগদ বা াংেক 

গি ত অথ, জামানত, ভা ার 

এবং অ িবধ স ি  পরী া 
কিরয়া দিখেত পািরেবন।  

 

কিরেব। 
(২) বাংলােদেশর মহা-িহসাব 
িনরী ক ও িনয় ক, অতঃপর 
মহা-িহসাব িনরী ক নােম 
অিভিহত, তা বৎসর 
কাউি েলর িহসাব িনরী া 
কিরেবন এবং িনরী া 
িরেপােট র এক  কিরয়া 
অ িলিপ সরকার ও কাউি ল 
এর িনকট পশ কিরেবন। 
(৩) উপ-ধারা (২) এ উি িখত 
িনরী া িরেপােট কান আপি  
উ থািপত হইেল  উহা িন ি র 
জ  কাউি ল অিবলে  যথাযথ 

ব া হণ কিরেব। 
(৪) উপ-ধারা (২) মাতােবক 
িহসাব িনরী ার উে ে , মহা-
িহসাব িনরী ক ও িনয় ক 
িকংবা তাহার িনকট হইেত 
এত ে ে  মতা া  কান 

ি  কাউি েলর সকল রকড, 
দিলল-দ ােবজ, নগদ বা 

াংেক গি ত অথ, জামানত, 
ভা ার এবং অ িবধ স ি  
পরী া কিরয়া দিখেত 
পািরেবন এবং গভ িনং বিড বা 
িনব াহী পিরষেদর চয়ার ান, 
বা কান সদ  বা য কান 

বািষ ক িববরণী ¯‘ত কিরেব। 

(২) বাংলােদেশর মহা-িহসাব িনরী ক 
ও িনয় ক, অতঃপর মহা-িহসাব 
িনরী ক নােম অিভিহত, িত 
বৎসর ইনি উেটর িহসাব 
িনরী া কিরেবন এবং িনরী া 
িরেপােট র এক  কিরয়া অ িলিপ 
সরকার ও ইনি উেটর িনকট 

রণ কিরেবন। 

(৩) উপ-ধারা (২) মাতােবক িহসাব 
িনরী ার উে ে  মহা-িহসাব 
িনরী ক িকংবা তাহার িনকট 
হইেত এত ে ে  মতা া  
কান ি  ইনি উেটর 

এতদসংµ◌া  সকল রকড, দিলল-
দ ােবজ, নগদ বা াংেক 
গ”ি◌ছত অথ, জামানত, ভা ার 
এবং অ িবধ স ি  পরী া 
কিরয়া দিখেত পািরেবন এবং 
ইনি উেটর য কান কম কতা 
বা কম চারীেক িজ াসাবাদ কিরেত 
পািরেবন। 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

কম কতা বা কম চারী বা সংি  
অ  কান ি েক 
িজ াসাবাদ কিরেত পািরেবন। 

সরাসির য় ৩১। স ার, গেবষণার ােথ, উপেদ া 
পিরষেদর অ েমাদন েম প , কায, 
ি ি ক বা পশাগত সবা েয়র 

ে  পাবিলক িকউরেম  আইন, 
২০০৬ (২০০৬ এর ২৪ নং আইন) এ 
উি িখত সরাসির েয়র িবধানস হ 
অ সরণ কিরেত পািরেব। 

বাদ দওয়া হেয়েছ। 

    

ঋণ হেণর 
মতা 

৩২। এই আইেনর উে  রণকে ,  
স ার, সরকােরর ব া েমাদন েম, 

ঋণ হণ কিরেত পািরেব এবং উ  
ঋণ পিরেশােধর জ  দায়ী থািকেব। 

 

২৮। এই আইেনর উে  রণকে , 
ইনি উট, সরকােরর 

ব া েমাদন েম, ঋণ হণ 
কিরেত পািরেব এবং উ  ঋণ 
পিরেশােধর জ  দায়ী থািকেব। 

 

 ২৬। এই আইেনর উে  
রণকে , কাউি ল, সরকােরর 
ব া েমাদন েম, েয়াজেন 
কান বািণিজ ক াংক, 

আিথ ক িত ান অথবা দশী 
বা িবেদশী অ  কান উৎস 
হইেত ঋণ হণ কিরেত 
পািরেব, এবং উ  ঋণ 
পিরেশােধর জ  দায়ী থািকেব। 

 ২০। ঋণ হেণর মতা।⎯এই আইেনর 
উে  রণকে , ইনি উট 
সরকােরর ব া েমাদন েম, ঋণ 
হণ কিরেত পািরেব। 

স দ, দায়-
দনা ইত ািদ 

হ া র 

৩৩। আপাতত: বলবত কান আইন অথবা 
কান ি  বা অ  কান দিলল-

দ ােবেজ যাহা িক ই থা ক না কন, 
স ার িত ার সে  সে - 

 
(ক) বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট 

ক ক বা বায়নাধীন পাট িবষয়ক 
মৗিলক ও ফিলত গেবষণা ক  

অতঃপর ক  বিলয়া উি িখত, স ার 

২৯। আপাতত: বলবত কান আইন 

অথবা কান ি  বা অ  কান 

দিলল-দ ােবেজ যাহা িক ই 

থা ক না কন, ইনি উট 

িত ার সে  সে - 

(ক)  বাংলােদশ পাট গেবষণা 
ইনি উট ক ক বা বায়নাধীন 
পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত 
গেবষণা ক  অতঃপর ক  

 ৩০। (১) বাংলােদশ িষ 
গেবষণা কাউি ল, ১৯৯৬ 
(১৯৯৬ সেনর ৭ নং আইন) এর 
অতঃপর উ  আইন বিলয়া 
উি িখত, এতদ ারা রিহত করা 
হইল।  
(২) উ  আইন রিহত হইবার 
সংে  সংে - 
(ক) উহার অধীন িতি ত 

২৪। (১) Bangladesh Institute 
of Nuclear Agriculture 
Ordinance, 1984 
(Ordinance No. II of 1984), 
অতঃপর উ  Ordinance বিলয়া 
উি িখত, এতদ ারা রিহত করা 
হইল।  
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন 
রিহতকরণ সে ও উ  

২২। হফাজত।⎯এই আইন কায কর 
হইবার সে  সে  সমা  াশনাল 
ইনি উট অব বােয়ােটকেনালিজ 

শীষ ক কে র⎯ 

(ক) সকল অিধকার, মতা, ক  ও 
েযাগ- িবধা এবং সম  াবর ও 

অ াবর স দ, নগদ অথ ও 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

ক ক বা বায়নাধীন ক  বিলয়া গ  
হইেব; 

 
(খ) ক  বা বায়েন ব ত বাংলােদশ 

পাট গেবষণা ইনি উেটর আওতাধীন 
াবর স ি স হ স ােরর িনকট 

হ া িরত হইেব; 
 
(গ) ক  সমাি র পর উহার সকল স দ, 

অিধকার, মতা, ক  ও িবধা এবং 
অ াবর স ি , তহিবল, নগদ ও 

াংেক গি ত অথ, সংরি ত তহিবল, 
িবিনেয়াগ এবং উ  স ি েত বা উ  
স ি  হইেত উ ূত উ  কে র 
যাবতীয় অিধকার ও াথ এবং 
তৎস িকত সকল িহসাব বিহ, 
রিজ ার, রকড ও অ  য কান 

ধরেনর দিলল-দ ােবজ স ােরর িনকট 
হ া িরত ও  হইেব; এবং উহার 
উপর বিতত সকল দায়- দনা ও দািয় , 
উহার ারা বা উহার সিহত বা উহার 
পে  স ািদত সকল ি , মধা  
সংর েণর আেবদন, এবং কান 
মালামাল বা সবা বা উভয়  সরবরােহর 
জ  অ ীকারাব  সকল িবষয় ও ব  
স ােরর উপর বিতত, অথবা উহার 
ারা, উহার সিহত বা উহার পে  

স ািদত, আেবদন ত বা অ ীকারাব  

বিলয়া উি িখত, ইনি উট 
ক ক বা বায়নাধীন ক  
বিলয়া গ  হইেব; 

(খ)  ক  বা বায়েন ব ত 

বাংলােদশ পাট গেবষণা 
ইনি উেটর আওতাধীন াবর 

স ি স হ ইনি উট এর       
িনকট হ া িরত হইেব; 

(গ)  ক  সমাি র পর উহার সকল 

স দ, অিধকার, মতা, ক  

ও িবধা এবং অ াবর স ি , 

তহিবল, নগদ ও াংেক গি ত 

অথ, সংরি ত তহিবল, 

িবিনেয়াগ এবং উ  স ি েত 

বা উ  স ি  হইেত উ ূত উ  

কে র যাবতীয় অিধকার ও 

াথ এবং তৎস িকত সকল 

িহসাব বিহ, রিজ ার, রকড ও 

অ  য কান ধরেনর দিলল-

দ ােবজ ইনি উট এর       
িনকট হ া িরত ও  হইেব; 

এবং উহার উপর বিতত সকল 

দায়- দনা ও দািয় , উহার ারা 
বা উহার সিহত বা উহার পে  

স ািদত সকল ি , মধা  

সংর েণর আেবদন, এবং কান 

মালামাল বা সবা বা উভয়  

সরবরােহর জ  অ ীকারাব  

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল, অতঃপর িব  
কাউি ল বিলয়া উি িখত, 
িব  হইেব। 
(খ) িব  কাউি েলর সকল 
স দ, অিধকার, মতা, 
ক , িবধািদ, তহিবল, নগদ 
ও াংেক গি ত অথ, এবং 
িসিকউির সহ সকল াবর ও 
অ াবর স ি , এবং ঐ সকল 
স ি েত িব  কাউি েলর 
যাবতীয় অিধকার ও াথ  
কাউি েল হ া িরত হইেব 
এবং কাউি ল ইহার অিধকারী 
হইেব; 
(গ) িব  কাউি েলর সকল 
ঋণ, দায়-দািয় , উহার ারা, 
উহার পে  বা সিহত স ািদত 
সকল ি  যথা েম 
কাউি েলর ঋণ, দায়-দািয় , 
উহার ারা, উহার পে  বা 
সিহত স ািদত ি  বিলয়া 
গ  হইেব; 
(ঘ) িব  কাউি ল ক ক বা 
উহার িব ে  দােয়র ত সকল 
মামলা বা িচত অ  কান 
আইনগত কায ধারা কাউি ল 
ক ক বা উহার িব ে  

Ordinance এর অধীন ত কান 
কাজ বা হীত কান ব া, 

ণীত কান িবিধ বা িবধান, 
ই ত কান আেদশ, িব ি  বা 

াপন, দ  কান না শ, 
ত ত বােজট া লন, ি ম বা 

ক  এই আইেনর অধীন ত, 
হীত, ণীত, ই ত, দ  বা 

ত ত হইয়ােছ বিলয়া গ  
হইেব। 
(৩) উ  Ordinance রিহত 
হইবার সে  সে  উ  
Ordinance এর অধীন িতি ত 
Institute এর- 
(ক) সকল স দ, অিধকার, 

মতা, ক  ও িবধা এবং 
াবর ও অ াবর সকল স ি , 

নগদ ও াংেক গি ত অথ, অ  
সকল দাবী ও অিধকার, সকল 
িহসাব বিহ, রিজ ার, রকড 
এবং অ া  দিলল ইনি উেটর 
িনকট হ া িরত ও উহার উপর 

 হইেব; 
(খ) সকল ঋণ, দায় ও দািয়  
এবং উহার ারা, উহার পে  বা 
উহার সিহত স ািদত সকল ি  
যথা েম ইনি উেটর ঋণ, দায় 

াংেকর জমা, ম রী ও তহিবল 
এবং ত সংি  বা উ ূত অ  
সকল কার অিধকার ও াথ এবং 
সম  িহসাব বই, রিজ ার, রকড 
এবং ত স িকত অ  সকল 

কার দিললািদ ইনি উট 
বরাবর হ া িরত হইয়ােছ বিলয়া 
গ  হইেব; 

(খ) সকল কার ঋণ, দায় ও দািয়  
সরকােরর িভনড়ব প কান িনেদ শ 
না থািকেল ইনি উেটর ঋণ, দায় 
ও দািয়  িহসােব গ  হইেব। 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

হইয়ােছ বিলয়া গ  হইেব; 
 
 
(ঘ) কান ি , দিলল বা শেত যাহা িক ই 

থা ক না কন, ক  সমাি র পর উহার 
সকল জনবল স ােরর জনবল বিলয়া 
গ  হইেবন এবং এই আইন বতেনর 
অ বিহত েব তাহারা য শতাধীেন 
িনেয়ািজত িছেলন, তাহারা এই আইেনর 
িবধান অ যায়ী পিরবিতত না হওয়া 
পয , সই একই শেত স ােরর কােজ 
িনেয়ািজত থািকেবন। 

 
(ঙ) ক  ক ক অিজত সকল মধা  ও 

গেবষণা ফলাফল স ার ক ক অিজত 
বিলয়া গ  হইেব। 

সকল িবষয় ও ব  ইনি উট 
এর উপর বিতত, অথবা উহার 

ারা, উহার সিহত বা উহার 

পে  স ািদত, আেবদন ত বা 
অ ীকারাব  হইয়ােছ বিলয়া 
গ  হইেব; 

(ঘ)  কে র সকল কম চারী 
ইনি উট এর  কম চারী 
িহেসেব গ  হইেবন এবং এই 
আইন বতেনর অ বহিত েব 
তাহারা য শেত চা রীেত 
িনেয়ািজত িছেলন, একই শেত 
িন  থািকেবন, যত ণ পয  
না ইনি উট ক ক তাহােদর 
চা রীর শতাবলী পিরবত ত হয়।  

(ঙ)  ক  ক ক অিজত সকল 

মধা  ও গেবষণা ফলাফল 

ইনি উট ক ক অিজত 

বিলয়া গ  হইেব। 

দােয়র ত বা িচত মামলা বা 
কায ধারা বিলয়া গ  হইেব; 
(ঙ) কান ি , দিলল বা 
চা রীর শেত যাহা িক ই 
থা ক না কন, িব  
কাউি েলর সকল কম কতা ও 
কম চারী কাউি েলর কম কতা 
ও কম চারী হইেবন এবং এই 
আইন বতেনর অ বিহত েব  
তাহারা য শতাধীেন চা রীেত 
িছেলন, তাহারা এই আইেনর 
িবধান অ যায়ী পিরবিতত না 
হওয়া পয , সই একই শেত 
কাউি েলর চা রীেত 
িনেয়ািজত থািকেবন। 
(চ) িব  কাউি েলর অধীন 

িতি ত সিচবালয় এবং উহার 
উইং, ইউিনট বা শাখা, 
কাউি েলর অধীন িতি ত 
সিচবালয় এবং উহার উইং, 
ইউিনট বা শাখা িহেসেব গ  
হইেব তােদর কায াবলী েব র 

ায় বলবৎ ও কায কর 
থািকেব। 
(৩) উ  আইন রিহত হওয়া 
সে ও উহার অধীেন ণীত 
কান িবিধ বা িবধানমালা, 

জারী ত কান াপন, দ  

ও দািয়  এবং উহার ারা, উহার 
পে  বা উহার সিহত স ািদত 
ি  বিলয়া গ  হইেব; 

(গ) িব ে  বা তদক ক 
দােয়র ত মামলা বা আইনগত 
কায ধারা ইনি উেটর িব ে  বা 
ইনি উট ক ক দােয়র ত 
মামলা বা আইনগত কায ধারা 
বিলয়া গ  হইেব; 
(ঘ) সকল কম চারী ইনি উেটর 
কম চারী িহেসেব গ  হইেবন এবং 
এই আইন বতেনর অ বিহত 

েব তাহারা য শতাধীেন 
চা রীেত িনেয়ািজত িছেলন, সই 
একই শেত িন  থািকেবন, 
যত ণ পয  না ইনি উট 
ক ক তাহােদর চা রীর শতাবলী 
পিরবিতত হয়। 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

কান আেদশ, িনেদ শ, 
অ েমাদন, পািরশ, ণীত 
সকল পিরক না বা কায ম, 
অন েমািদত সকল বােজট 
এবং ত সকল কাজকম  উ  
রিহেতর অ বিহত েব  বলবৎ 
থািকেল এবং এই আেইনর 
কান িবধােনর সিহত 

অসাম ণ  না হওয়া 
সােপে  এই আইেনর অ প 
িবধােনর অধীন, ণীত, 
জারী ত, দ , অ েমািদত 
এবং ত বিলয়া গ  হইেব, 
এবং ময়াদ শষ না হওয়া 
পয  অথবা এই আইেনর 
অধীেন রিহত বা সংেশািধত না 
হওয়া পয , বলবৎ থািকেব। 

িতেবদন ৩৪। (১) স ার, িত আিথ ক বৎসর 
সমাি র পর উহার পিরচালনা ও 
তদক ক স ািদত কায াবলীর িববরণ 
স িলত এক  বািষ ক িতেবদন ত 
কিরেব। 

 
(২) িনব াহী বাড উপ-ধারা (১) এর অধীন 

ত ত িতেবদন িত আিথ ক বৎসর 
শষ হইবার পরবত  ৩ (িতন) মােসর 

মে  সরকােরর িনকট পশ কিরেব। 
 

৩০। (১)  ইনি উট, িত আিথ ক 
বৎসর সমাি র পর উহার 

পিরচালনা ও তদক ক স ািদত 

কায াবলীর িববরণ স িলত এক  

বািষ ক িতেবদন ত কিরেব। 
 

(২)  িনব াহী বাড উপ-ধারা (১) এর 

অধীন ত ত িতেবদন িত 

আিথ ক বৎসর শষ হইবার পরবত  

৩ (িতন) মােসর মে  সরকােরর 

িনকট পশ কিরেব। 

২৬। (১) কাউি ল, িত বৎসর 
সমাি র পর উহার পিরচালনা ও 

বহারসহ তদক ক স ািদত 
কায াবলীর িববরণ স িলত এক  
বািষ ক িতেবদন ত কিরেব। 
(২) কাউি ল, উপ-ধারা (১) এর 
অধীন ত ত িতেবদন িত 
অথ বৎসর শষ হইবার পরবত  ৩ 
(িতন) মােসর মে  বািষ ক 

িতেবদন পশ কিরেব। 
(৩) সরকার েয়াজনেবােধ, য 

২০। কাউি ল, িত অথ বৎসর 
সমা  হওয়ার পরবত  ৩০ 
নেভ র তািরেখর মে , উ  
অথ  বৎসের হীত গেবষণা 

ক  স ািদত কায াবলী এবং 
কাউি েলর সামি ক অব া 
স িকত ত ািদর সার-
সংে প স িলত এক  

িতেবদন সরকােরর িনকট 
রণ কিরেব। 

১৮। (১) িত অথ বৎসর শষ 
হইবার পরবত  ৩ (িতন) মােসর 
মে , ইনি উট উ  বৎেসরর 
স ািদত কায াবিলর উপর এক  
বািষ ক িতেবদন সরকােরর 
িনকট দািখল কিরেব। 
(২) সরকার েয়াজনমত, 
ইনি উেটর িনকট হইেত য 
কান সময় ইনি উেটর য 
কান িবষেয়র উপর িতেবদন ও 

িববরণী আ ান কিরেত পািরেব 

১৬। িতেবদন।⎯(১) িত অথ বৎসর 
শষ হইবার পরবত  ৩ (িতন) 

মােসর মে  ইনি উট ত ক ক 
উ  অথ বৎসের স ািদত 
কায াবলীর িববরণ স িলত এক  
বািষ ক িতেবদন সরকােরর িনকট 
পশ কিরেব। 

(২) সরকার, েয়াজনেবােধ, 
ইনি উেটর িনকট হইেত য কান 
সময় ইনি উেটর য কান 
িবষেয়র উপর িতেবদন এবং 
িববরণী আ ান কিরেত পািরেব এবং 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

(৩) সরকার েয়াজনেবােধ, য কান সময় 
স ােরর িনকট হইেত কান িবষেয়র 

উপর িতেবদন, িববরণী, িহসাব, 
পিরসং ান বা অ া  ত  আ ান 
কিরেত পািরেব। 

(৩)  সরকার েয়াজনেবােধ, য কান 

সময় ইনি উট এর  িনকট 

হইেত কান িবষেয়র উপর 

িতেবদন, িববরণী, িহসাব, 

পিরসং ান বা অ া  ত  

আ ান কিরেত পািরেব। 
 

কান সময় কাউি েলর িনকট 
হইেত কান িবষেয়র উপর 

িতেবদন িববরণী, িহসাব, 
পিরসং ান বা অ া  ত  
আ ান কিরেত পািরেব এবং 
কাউি ল  উহা সরকােরর িনকট 
সরবরাহ কিরেত বা  থািকেব। 

এবং ইনি উট  উহা সরকােরর 
িনকট সরবরাহ কিরেত বা  
থািকেব। 

ইনি উট উহা সরকােরর িনকট 
সরবরাহ কিরেত বা  থািকেব। 

(৩) সরকার য কান সময় 
ইনি উেটর কম কা  অথবা য 
কান কার অিভেযােগর িবষেয় 

তদ  অ ােনর িনেদ শ িদেত 
পািরেব। 

বাংলােদশ গেজট, অিতির , মাচ ১৮, 
২০১০ ১৫৬৯ 

জনেসবক -- ৩১। ইনি উট এর  কম চািরগণ 
Penal Code (Act XLV 
of 1860 এর section 21 এ 
Public servant (জনেসবক) 
কথা  য অেথ  বüত হইয়ােছ 
সই অেথ  Public servant 

(জনেসবক) বিলয়া গ  হইেবন।  

   
21| Rb‡meK|⎯Bbw÷wUD‡Ui 

Kg©KZ©v I Kg©PvixMY Penal 
Code (Act XLV of 1860) 
Gi section 21 G 
public servant 
(Rb‡meK) K_vwU †h A‡_© 

e¨eüZ nBqv‡Q †mB A‡_© 

public servant 
(Rb‡meK) ewjqv MY¨ nB‡eb| 

িবধান 
ণয়েনর 
মতা 

৩৫। (১) এই আইেনর িবধানাবলীর 
কায কািরতা দােনর এবং স ােরর 
কায াবলীর দ  পিরচালনার উে ে  
স ার, এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত 

অসাম ণ না হয় এই প েয়াজনীয় 
সকল িবষেয় িবধান ণয়ন কিরেত 
পািরেব;৷ 

 
 
(২) এই ধারার অধীন ণীত সকল িবধান 

৩২। (১)  এই আইেনর 
িবধানাবলীর কায কািরতা 

দােনর এবং ইনি উট এর       
কায াবলীর দ তার সােথ 
পিরচালনার উে ে  
ইনি উট, এই আইেনর 
িবধানাবলীর সিহত 
অসাম ণ না হয় এই প 

েয়াজনীয় সকল িবষেয় িবধান 
ণয়ন কিরেত পািরেব;৷ 

২৭। এই আেইনর উে  
রণকে  সরকার, সরকাির 
গেজেট াপন ারা িবিধ 
ণয়ন কিরেত পািরেব। 

২৮। এই আেইনর উে  
রণকে , কাউি ল, সরকােরর 
ব া েমাদন েম, সরকাির 
গেজেট াপন ারা, িবধান 
ণয়ন কিরেত পািরেব। 

 

২৪। এই আেইনর উে  
রণকে  সরকার, সরকাির 
গেজেট াপন ারা, িবিধ 
ণয়ন কিরেত পািরেব। 

২৫। এই আইেনর উে  
রণকে , কাউি ল, সরকােরর 
ব া েমাদন েম, সরকাির 
গেজেট াপন ারা, এই 

আইন বা িবিধর সিহত 
অসংগিত ণ  নেহ এই প 

২২। এই আই নর উে  
রণকে  সরকার, সরকাির 
গেজেট াপন ারা, িবিধমালা 
ণয়ন কিরেত পািরেব। 

২৩। এই আই নর উে  
রণকে , কাউি ল, সরকােরর 
ব া েমাদন েম, সরকাির 
গেজেট াপন ারা, এই আইন 

বা িবিধমালার সিহত 
অসাম ণ   নেহ, এই প 

১৮। িবিধ ণয়েনর মতা।⎯এই 
আইেনর উে  রণকে , 
সরকার সরকারী গেজেট াপন 
ারা, িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেব। 

১৯। িবধান ণয়েনর মতা।⎯এই 
আইেনর উে  রণকে , 
ইনি উট সরকােরর 

ব া েমাদন েম এবং সরকারী 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

সরকারী গেজেট কাশ কিরেত হইেব 
এবং উহা উ প কােশর তািরেখ 
বলবৎ হইেব। 

(২)  এই ধারার অধীন ণীত সকল 

িবধান সরকারী গেজেট কাশ 

কিরেত হইেব এবং উহা উ প 

কােশর তািরেখ বলবr হইেব। 
 

িবধান ণয়ন কিরেত 
পািরেব। 

িবধানমালা ণয়ন কিরেত 
পািরেব। 

গেজেট াপন ারা, এই আইন 
বা িবিধর সিহত অসাম  না হয় 
এই প িবধান ণয়ন কিরেত 
পািরেব। 

 
 
 
 

কিতপয় 
আইেনর 
অ েযাজ তা 

৩৬। বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ১৩ নং 
আইন) এর  ধারা ৯(ঘ) এবং ধারা ১৬ 
স ােরর ে  েযাজ  হইেব না; 

----- 

 ২৮। কাউি ল  বা তৎক ক 
পিরচািলত কায ম এর ে  
বাংলােদশ ম আইন, ২০০৬ 
(২০০৬ সেনর ৪২ নং আইন) 
ারা রিহত ত Factories 

Act, 1965 (E.P. Act IV of 
1965), Shops and 
Establishments Act, 1965 
(E. P. Act VII of 1965), 
Employment of Labour 
(Standing Orders) Act, 
1965 (E.P. Act VIII of 
1965) অথবা Industrial 
Relations Ordinance, 
1969 (Ord. XXIII of 
1969) এর াসংিগক 
িবধানাবলী, যাহা বাংলােদশ 

ম আইন, ২০০৬ এ অ  
করা হইয়ােছ এর িবধানাবলী 

েযাজ  হইেব না। 
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অ ে দ/ 
িবষয় 

পাট িবষয়ক মৗিলক ও ফিলত গেবষণা 
ক  ক ক ণীত 

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল 
ক ক সংেশাধেনর পর ািবত খসড়া 
আইন 

পয ােলাচনা ত দেশর/ িত ােনর নাম 
Bye Laws for Administration 
and Management of the 
National Institute of Plant 
Genome Research Framed 
Under Rule 35 (viii) 

বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল আইন ২০১২ 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট আইন ২০১৭ 

শনাল ইনি ইট অব 
বােয়ােটকেনালিজ  

 
 
 

সরল িব ােস 
ত কাজকম 

র ণ 

৩৭। এই আইন বা িবধােনর অধীন সরল 
িব ােস ত কান কাজকেম র ফেল 
কান ি  িত  হইেল বা তাহার 
িত  হওয়ার স াবনা থািকেল 

ত  সরকার, স ার, বা উ  
কাজকম স াদনকারী ি র িব ে  
কান দওয়ানী বা ফৗজদাির মামলা বা 

অ  কান আইনগত কায ম হণ করা 
যাইেব না। 

--- 

    

ইংেরিজেত 
অ িদত পাঠ 

কাশ 

৩৮। (১) এই আইন বতেনর পর সরকার, 
সরকাির গেজেট াপন ারা, এই 
আইেনর ইংেরিজেত অ িদত এক  
িনভ রেযা  পাঠ (Authentic 
English Text) কাশ কিরেব। 

 
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কািশত 

ইংেরিজেত অ িদত পাঠ এবং এই বাংলা 
আইেনর মে  িবেরােধর ে  বাংলা 
পাঠ াধা  পাইেব। 

৩৩। (১)  এই আইন বতেনর পর 
সরকার, যথাশী  স ব সরকাির 
গেজেট াপন ারা, এই 

আইেনর ল বাংলা পােঠর ব  
ইংেরিজেত অ িদত এক  
িনভ রেযা  পাঠ (Authentic 
English Text) কাশ কিরেত 
পািরেব। 

(২)  উপ-ধারা (১) এর অধীন 

কািশত ইংেরিজেত অ িদত 

পাঠ এবং এই বাংলা আইেনর 

মে  িবেরােধর ে  বাংলা 
পাঠ াধা  পাইেব। 

 

 ২৯। (১) এই আইন বতেনর 
পর সরকার, সরকাির গেজেট 

াপন ারা, এই আইেনর 
ইংেরিজেত অ িদত এক  পাঠ 

কাশ কিরেব, যাহা এই 
আইেনর অ েমািদত ইংেরজী 
পাঠ (Authentic English 
Text) নােম অিভিহত হইেব। 
(২) বাংলা ও ইংেরজী পােঠর 
মে   িবেরােধর ে  বাংলা 
পাঠ াধা  পাইেব। 

২৯। (১) এই আইন বতেনর পর 
সরকার, সরকাির গেজেট াপন 
ারা, এই আইেনর ল বাংলা 

পােঠর ইংেরিজেত অ িদত এক  
িনভ রেযা  পাঠ (Authentic 
English Text) কাশ কিরেব। 
(২) বাংলা ও ইংেরজী পােঠর 
মে   িবেরােধর ে  বাংলা পাঠ 

াধা  পাইেব। 
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