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বাংলােদশ
যেহতু বাংলােদশ
সেহতু, এত ারা িন

াশনাল ক ােডট কার গঠন ও ত স িকত িবধান ণয়নকে

ণীত আইন

াশনাল ক ােডট কার গঠন ও ত স িকত িবধান ণয়ন করা সমীচীন ও েয়াজনীয়;
প আইন করা হইল, যথা:-

সংি
িশেরানাম,
েয়াগ ও
বতন

১। (১) এই আইন বাংলােদশ

সং া

২। িবষয় বা সে র পিরপি

াশনাল ক ােডট কার আইন, ২০১৬ নােম অিভিহত হইেব।

(২) ইহা অিবলে কাযকর হইেব।
(৩) ইহার েয়াগ সম বাংলােদেশ হইেব।
কান িকছু না থািকেল, এই আইেন-

(১)‘‘অিধদ র’’ অথ ধারা ৬ এর অধীন গিঠত বাংলােদশ

াশনাল ক ােডট কার অিধদ র;

(২)‘‘ইউিনট’’ অথ ধারা ১৩ এর অধীন গিঠত কান ইউিনট;
(৩)‘‘উপেদ া কিমিট’’ অথ ধারা ১২ এর অধীন গিঠত উপেদ া কিমিট;
(৪)‘‘কমচারী’’ অথ অিধদ র বা কােরর সরকার কতৃক অ েমািদত কান ায়ী পেদ িনযু
কান কমচারী;
(৫)‘‘ কার’’ (Corps) অথ ধারা ৩ এর অধীন গিঠত বাংলােদশ
(৬)‘‘ক ােডট’’ অথ ধারা ১৫ এর অধীন তািলকাভু

াশনাল ক ােডট কার;

কান িশ াথী;

(৭)‘‘তািলকাভু ’’ অথ এই আইেনর অধীন কাের তািলকাভু ;
(৮)‘‘িনেদশাবলী’’ অথ এই আইন বা িবিধর অধীন মহাপিরচালক কতৃক, সমেয় সমেয়,
জারীকৃত কান িনেদশ;
(৯)‘‘িনধািরত’’ অথ িবিধ ারা িনধািরত;
(১০)‘‘বািহনী’’ অথ এই আইেনর অধীন গিঠত কার;
(১১)‘‘িবিধ’’ অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবিধ;
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(১২)‘‘মহাপিরচালক’’ অথ অিধদ েরর মহাপিরচালক;
(১৩)‘‘ ীকৃত িবদ ালয়’’, ‘‘ ীকৃত মহািবদ ালয়’’ বা ‘‘ ীকৃত িব িদ ালয়’’ অথ আপাতত বলবৎ
কান আইন ারা বা আইেনর অধীন িতি ত কান িবদ ালয়, মহািবদ ালয়, িব িবদ ালয় এবং
এই আইেনর উে

পূরণকে

িব িবদ ালয় ইহার অ ভু
বাংলােদশ
াশনাল
ক ােডট কার
গঠন

সরকার কতৃক

ীকৃত অ

কান িবদ ালয়, মহািবদ ালয়,

হইেব।

৩। (১) এই আইন কাযকর হইবার পর সরকার, সরকাির গেজট
অধীন একিট বািহনী গঠন কিরেব যাহা বাংলােদশ

াপন ারা এই আইেনর

াশনাল ক ােডট কার (Bangladesh

National Cadat Corps) নােম অিভিহত হইেব।
(২) তািলকাভু

সদ গণ এবং কাের িনযু

কমচারীগেণর সম েয় বাংলােদশ

াশনাল

ক ােডট কার গিঠত হইেব।
(৩) কােরর জনবল ও সাংগঠিনক কাঠােমা সরকার কতৃক অ েমািদত হইেব।
বাংলােদশ
াশনাল
ক ােডট
কােরর ল

৪। বাংলােদশ

াশনাল ক ােডট কােরর ল

িব িবদ ালেয়র িশ াথীগণেক
যাহােত তাহারা

তঃ

হইেব দেশর ীকৃত িবদ ালয়, মহািবদ ালয় ও

িশ েণর মাধ েম এমন

ুতভােব দশ ও জািতেক শাি

নাগিরক িহসােব গিড়য়া তালা
ও যু কালীন সময় সংগিঠত ও

শৃ লভােব সবা দােন অ ণী ভূিমকা রািখেত পাের।
বাংলােদশ
াশনাল
ক ােডট
কােরর দািয়
ও কতব

৫।(১) বাংলােদশ
ও কতব হইেব িন

াশনাল ক ােডট কােরর েত ক তািলকাভু

সদ

এবং কমচারীর দািয়

প, যথা:-

(ক) দেশর শাি কালীন সময় অিধদ েরর িনেদশনা অ সাের এবং িনধািরত িবিভ
হেণর মাধ েম দশ ও জািতর
(খ) াকৃিতক ও মানবসৃ

াি কােল সবা দােনর িনিম

িশ ণ

ত থাকা;

য কান েযােগ দশ ও িবপ জনগণেক সবা দান করা;

(গ) দেশর সাবেভৗম র ায় সশ বািহনীর সহায়ক শি
(ঘ) সরকার কতৃক অিপত অ

িহসােব কাজ করা; এবং

য কান দািয় ও কতব পালন করা।

(২) সাধারণভােব কােরর কান সদ েক সি য় সামিরক কমকাে

অংশ িনেত বাধ করা

যাইেব না।
(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা িকছুই থা ক না কন, রাে র েয়াজেন, এই আইন ও িবিধ অ যায়ী
উপ-ধারা (২) এ উি িখত দািয় পালেন কােরর সদ েক স ৃ
বাংলােদশ
াশনাল

৬। (১) িতর া ম ণালেয়র অধীন বাংলােদশ
অিধদ র থািকেব।
ট
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(২) অিধদ েরর ধান কাযালয় ঢাকায় থািকেব, এবং েয়াজেন, সরকােরর পূবা েমাদন েম,
দেশর য কান ােন ইহার এক বা একািধক শাখা কাযালয় িত া করা যাইেব।
(৩) অিধদ েরর জনবল ও সাংগঠিনক কাঠােমা সরকার কতৃক অ েমািদত হইেব।

বাংলােদশ
াশনাল
ক ােডট কার
অিধদ েরর
কাযাবলী

৭। (১) বাংলােদশ
উপর

াশনাল ক ােডট কােরর

থািকেব এবং অিধদ র

শাসন, পিরচালনা ও ত াবধান অিধদ েরর

েযাজ সকল আইন ও িবিধ-িবধান অ সরণপূবক কার

পিরচালনা কিরেব।
(২) তথ যুি

ব বহােরর মাধ েম ক ীয়ভােব ডাটােবজ তির কিরয়া কােরর িশ ণাধীন ও

ময়াদ উ ীণ সকল ক ােডেটর তািলকা র ণােব ণ কিরেত হইেব, যাহােত দেশর
উ
মহাপিরচালক

ক ােডটগণেক কােরর অধীেন

ােসবা দান কােজ স ৃ

াি কােল

বা িনেয়ািজত করা যায়।

৮।(১) অিধদ েরর একজন মহাপিরচালক থািকেবন, িযিন মহাপিরচালক, বাংলােদশ

াশনাল

ক ােডট কার, নােম অিভিহত হইেবন।
(২) মহাপিরচালক সরকার কতৃক সশ বািহনী হইেত িনধািরত শেত িনযু
(৩)

মহাপিরচালক

অিধদ েরর

ধান

িনবাহী

কমচারী

এবং

হইেবন।
কােরর

অিধনায়ক

(Commander) হইেবন।
মহাপিরচালেকর
মতা ও
কতব

৯। এই আইেনর উে

পূরণকে

মহাপিরচালেকর

(ক) িতিন তাহার উপর অিপত দািয়
িনয় ণকে

মতা ও কতব হইেব িন

প, যথা:-

দ তার সিহত স াদন ও বািহনী পিরচালনা ও

িনেদশাবিল (Instructions) জাির কিরেত পািরেবন;

(খ) িতিন অিধদ র ও কার পিরচালনায় আইন ও িবিধ-িবধােনর যথাযথ েয়াগ ও িতপালন
িনি ত কিরেবন;
(গ) িতিন অিধদ র ও কার পিরচালনায় আিথক
ে

তা িনি ত কিরেবন এবং অথ ব েয়র

সরকার কতৃক, সমেয় সমেয়, জারীকৃত এত সংি

িবিধ-িবধােনর যথাযথ অ সরণ

িনি ত কিরেবন;
(ঘ) িতিন অিধদ র ও কােরর কমচারীগণেক অভ রীণভােব বদলী ও পদায়ন কিরেত
পািরেবন।
মহাপিরচালেকর
মতা অপণ

১০। মহাপিরচালক, এই আইন ও িবিধর অধীন তাহার উপর অিপত য কান

মতা বা দািয় ,

িলিখত আেদশ ারা, অিধদ র বা বািহনীর য কান কমচারীেক অপণ কিরেত পািরেবন।
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১১। (১) সরকার এই আইেনর উে

পূরণকে

অিধদ র ও কাের

েয়াজনীয় সংখ ক

কমচারী িনেয়াগ কিরেত পািরেব এবং তাহােদর িনেয়াগ ও চাকিরর শতাবিল িবিধ ারা িনধািরত
হইেব।
(২) সরকার, জন শাসন ম ণালয় এবং অথ ম ণালেয়র সিহত পরামশ েম, কােরর কান
ায়ী পদ, স ানীর িভি েত িক অৈবতিনকভােব িনধািরত শত ও ময়ােদর জ

পূরণ কিরেত

পািরেব।
উপেদ া কিমিট

১২। (১) বাংলােদশ
সরকার বা,

াশনাল ক ােডট কার

ু ও কাযকরভােব পিরচালনার জ , সময় সময়,

মত, মহাপিরচালকেক পরামশ বা উপেদশ

দােনর লে

িন বিণত সদ

সম েয় একিট উপেদ া কিমিট গিঠত হইেব, যথা:(ক) সিচব, িতর া ম ণালয়, িযিন উহার সভাপিতও হইেবন;
(খ) িতর া ম ণালয় কতৃক মেনানীত অনূ ন যু -সিচব পদমযাদার ১(এক) জন কমচারী;
(গ) িশ া ম ণালয় কতৃক মেনানীত অনূ ন যু -সিচব পদমযাদার ১(এক) জন কমচারী;
(ঘ) অথ িবভাগ কতৃক মেনানীত অনূ ন যু -সিচব পদমযাদার ১(এক) জন কমচারী;
(ঙ) রা ম ণালয় কতৃক মেনানীত অনূ ন যু -সিচব পদমযাদার ১(এক) জন কমচারী;
(চ) সশ বািহনী িবভাগ কতৃক মেনানীত কেণল বা ি েগিডয়ার জনােরল পদমযাদার ১(এক)
জন কমচারী;
(ছ) সনা সদর দ র কতৃক মেনানীত কেণল বা ি েগিডয়ার জনােরল পদমযাদার ১(এক) জন
কমচারী;
(জ) নৗ সদর দ র কতৃক মেনানীত ক াে ন বা কেমাডর পদমযাদার ১(এক) জন কমচারী;
(ঝ) িবমান সদর দ র কতৃক মেনানীত

প ক াে ন বা এয়ার কেমাডর পদমযাদার ১(এক)

জন কমচারী;
(ঞ) মাধ িমক ও উ

িশ া অিধদ র কতৃক মেনানীত পিরচালক পদমযাদার ১(এক) জন

কমচারী;
(ট) িব িবদ ালয় ম ুির কিমশন কতৃক মেনানীত অনূ ন পিরচালক পদমযাদার ১(এক) জন
কমচারী;
(ঠ) জাতীয় িব িবদ ালয় কতৃক মেনানীত অনূ ন অধ াপক পদমযাদার ১(এক) জন িশ ক;
(ড) ঢাকা িব িবদ ালয় কতৃক মেনানীত অনূ ন অধ াপক পদমযাদার ১(এক) জন িশ ক;
(ঢ) উ ু

িব িবদ ালয় কতৃক মেনানীত অনূ ন অধ াপক পদমযাদার ১(এক) জন িশ ক;
ট

ই
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(ণ) কািরগির িশ া বাড কতৃক মেনানীত অনূ ন পিরচালক পদমযাদার ১(এক) জন কমকতা;
এবং
(ত) কােরর মহাপিরচালক, িযিন উহার সদ -সিচবও হইেবন।
(২) উপেদ া কিমিট,

েয়াজেন সভায় িস া

হণপূবক, অনিধক আেরা ৩ (িতন) জন

ব ি েক কিমিটেত সহেযাজন (Co-opt) কিরেত পািরেবন।
(৩) উপেদ া কিমিট েত ক বৎসের অনূ ন একিট সভা কিরেব এবং সভাপিত কিমিটর সকল
সভায় সভাপিত কিরেবন।
ইউিনট গঠন
এবং িবলু করণ

১৩। (১) সরকার দেশর য কান ান, ীকৃত কান িবদ ালয়, মহািবদ ালয় বা িব িবদ ালেয়
কােরর এক বা একািধক ইউিনট গঠন কিরেত পািরেব যাহার সদ

ীকৃত িবদ ালয়,

মহািবদ ালয় বা িব িবদ ালেয়র িশ াথী হইেত িনবাচন করা হইেব।
(২) সরকার য কান সময় পূেব গিঠত ইউিনট িবলু , পুনগিঠত, স সািরত বা পিরবতন
কিরেত পািরেব।
কােরর অধীন
িডিভশনসমূহ

১৪। (১) বাংলােদশ

াশনাল ক ােডট কােরর অধীন িন বিণত ০২( ই)িট িডিভশন থািকেব,

যথা:(ক) িসিনয়র িডিভশন- যাহােদর তািলকাভুি
এসএসিস তদূ

হইেব কান ীকৃত মহািবদ ালয়, িব িবদ ালেয়র

বা সমমােনর িশ াগত যাগ তাস

(খ) জুিনয়র িডিভশন- যাহােদর তািলকাভুি
বা সমমােনর িশ াগত যাগ তাস

িশ াথীগেণর মধ হইেত;

হইেব কান ীকৃত িবদ ালেয়র অনূ

এসএসিস

িশ াথীগেণর মধ হইেত।

(২) উপ-ধারা (১) এ উি িখত িতিট িডিভশনেক মহাপিরচালক, েয়াজেন, নারী ও পু ষ উপিডিভশেন িবভ
ক ােডট
তািলকাভুি

কিরয়া গঠন কিরেত পািরেবন।

১৫। িনধািরত যাগ তা থাকা সােপে (ক) কান
যাগ তাস

ীকৃত মহািবদ ালয় বা িব িবদ ালেয়র এসএসিস তদূ

বা সমমােনর িশ াগত

য কান িশ াথী িসিনয়র িডিভশেনর ক ােডট িহসােব তািলকাভু

হইেত

পািরেবন;
(খ) কান ীকৃত িবদ ালেয়র অনূ

এসএসিস বা সমমােনর িশ াগত যাগ তাস

িশ াথী জুিনয়র িডিভশেনর ক ােডট িহসােব তািলকাভু
কিমশন দান,
ইত ািদ
ট

ই

হইেত পািরেবন।

য কান
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১৬। কােরর িনধািরত কান পেদ িনেয়ািজত কান িশ কেক কিমশন দান করা যাইেব এবং
কিমশন দােনর প িত ও শতাবিল িবিধ ারা িনধািরত হইেব।
অব াহিত দান

১৭। (১) কােরর তািলকাভু

কান সদ েক িনধািরত সময়সীমা অিত া হইেল অব াহিত

দান করা হইেব।
(২) মহাপিরচালক, এই আইন বা িবিধ সােপে , কান তািলকাভু

সদ েক যথাযথ কারণ

উে খপূবক, য কান সময়, কােরর তািলকা হইেত অব াহিত দান কিরেত পািরেবন।
শৃ লা-পিরপি
ও অপরাধমূলক
কায ও ব ব া

১৮। (১) যিদ কান কমচারী বা ক ােডট এই আইন, িবিধ বা িনেদশাবলীর অধীন শৃ লাপিরপি কায িহসােব িবেবিচত কান কায কেরন, তাহা হইেল(ক) সশ

বািহনী হইেত সংযুি

এনিসওগেণর

বা

ষেণ অিধদ র বা কাের িনযু

জিসও এবং

ে িনজ িনজ বািহনীর আইেনর অধীন শাসিনক ব ব া হণ করা হইেব;

(খ) ীকৃত িব িবদ ালয়, মহািবদ ালয় ও িবদ ালেয়র িশ কগেণর মধ হইেত এই অিধদ র বা
কাের িনেয়াগ া

ােসবী কমচারীগেণর

ে অিধদ র বা কােরর সংি

িবিধ অ যায়ী

ব ব া গৃহীত হইেব;
(গ) কােরর ক ােডটগেণর
(ঘ)

ে

কােরর সংি

িবিধ অ যায়ী ব ব া হণ করা হইেব; এবং

ষেণ িনেয়ািজত বাংলােদশ িসিভল সািভস-এর ক াডারভু

িবএনিসিসর ায়ী পেদ কমরত অসামিরক কমচারীগেণর

ে

বসামিরক কমচারী ও

চিলত ও

েযাজ আইন ও

িবিধ-িবধান অ যায়ী শাসিনক ব ব া গৃহীত হইেব।
(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা ক না কন, কােরর কান তািলকাভু
অিধদ র বা কাের

ষেণ বা ায়ীভােব িনযু

বা

কান অসামিরক কমচারী দেশর অসামিরক

ফৗজদারী আইন অ যায়ী অসামিরক আদালেত িবচায ও শাি েযাগ
তাহার িব ে

সদ

কান অপরাধ কিরেল,

চিলত ও েযাজ অসামিরক আইন অ যায়ী ব ব া হণ করা হইেব।

(৩) উপ-ধারা (১)-এ যাহা িকছুই থা ক না কন, কাের বা অিধদ ের

ষেণ িনযু

সশ

বািহনীর কান কমচারী দেশ অসামিরক ফৗজদারী আইন অ যায়ী অসামিরক আদালেত িবচায
ও শাি েযাগ অপরাধ কিরেল তাহােক অিবলে সংি
এবং সংি

সশ বািহনীেত

ত াপণ করা হইেব

সশ বািহনী, চিলত ও েযাজ আইন বা িবিধ-িবধান অ যায়ী, তাহার িব ে

ব ব া হণ কিরেব।
িবিধ ণয়েনর
মতা

১৯। এই আইেনর উে

পূরণকে

কিরেত পািরেব।
ট

ই

সরকার, সরকাির গেজেট

াপন ারা, িবিধ

ণয়ন
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২০। এই আইন কাযকর হইবার পর(ক) বাংলােদশ

াশনাল ক ােডট কােরর িবদ মান জনবল ও সাংগঠিনক কাঠােমা, সরকার

কতৃক নতুনভােব পিরবিতত, সংেশািধত বা পুনগিঠত আকাের অ েমািদত না হওয়া পয ,
অপিরবিতত থািকেব;
(খ) কােরর িবদ মান িবিধ-িবধান, িনেদশাবিল, ইত ািদ এই আইেনর অধীন পিরবিতত,
সংেশািধত বা নতুনভােব ণীত না হওয়া পয , কাযকর থািকেব।
রিহতকরণ ও
হফাজত

২১। (১) বাংলােদশ

াশনাল ক ােডট কার গঠন স িকত গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর

িতর া ম ণালেয়র ২৩ মাচ ১৯৭৯ তািরেখর ৪৮/৭/িড-১/৭৯/ ২১২ নং আেদশ এত ারা
রিহত করা হইল।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিহতকরণ সে ও, উ

রিহত আেদেশর অধীন গিঠত বাংলােদশ

াশনাল ক ােডট কার কতৃক স ািদত সকল কাযাবলী এমনভােব বহাল ও কাযকর থািকেব
যন উ

আেদশ রিহত হয় নাই।

(৩) এই আইন কাযকর হইবার পূেব বাংলােদশ
বরা কৃত, বাংলােদশ

াশনাল ক ােডট কােরর নােম সরকািরভােব

াশনাল ক ােডট কার কতৃক

য়কৃত বা অিধ হণকৃত সকল াবর ও

অ াবর স ি র মািলকানা অিধদ েরর উপর বতাইেব।
আইেনর
ইংেরিজেত
অনূিদত পাঠ
কাশ

২২। (১) এই আইন কাযকর হইবার পর সরকার, সরকাির গেজেট

াপন

ারা, এই

আইেনর ইংেরিজেত অনূিদত একিট িনভরেযাগ পাঠ (Authentic English Text)

কাশ

কিরেব যাহা এই আইেনর ইংেরিজ পাঠ নােম অিভিহত হইেব।
(২) আইেনর বাংলা পাঠ ও ইংেরিজ পােঠর মেধ িবেরােধর

ে বাংলা পাঠ াধা
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