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দেশে প্রচলিত আইন এক হাজার ১৪৮টি - আইনমন্ত্রী 

দেশে বততমাশন এক হাজার ১৪৮টি আইন প্রচলিত রশেশে বশি জাতীে সংসেশক জালনশেশেন আইনমন্ত্রী আলনসুি হক। ১৭৯৯ সাি দেশক ১০ জুন 

২০১৯ সাি পর্ তন্ত সমশে এ লহসাব দেওো হশেশে। গতকাি দরাববার সংসশের ববঠশক প্রশনাত্তশর জামািপুর-১ আসশনর সংসে সেস্য সরকালর 

েশির আবুি কািাম আজাশের প্রশনর জবাশব মন্ত্রী এ তথ্য জানান। 

 

এর আশগ সকাি ১০টাে লিকার ড. লেরীন োরলমন দচৌধুরীর সভাপলতশে সংসশের ববঠক শুরু হে। অপর এক প্রশনর জবাশব মন্ত্রী জানান, 

দেশের লবলভন্ন আোিশত চিলত বেশরর ৩১ মাচ ত পর্ন্ত লবচারাধীন দমাট মামিার সংখ্যা ৩৫ িাখ ৮২ হাজার ৩৪৭টি। 

 

নারী ও লেশু লনর্ তাতশন লবচারাধীন মামিা ১৬৪৫৫১ : চট্টগ্রাম-৪ আসশনর সংসে সেস্য লেোরুি আিশমর প্রশনর জবাশব আইনমন্ত্রী জানান, নারী 

ও লেশু লনর্ তাতন েমন আইশন চিলত বেশরর ৩১ মাচ ত পর্ তন্ত সারাশেশে লবচারাধীন মামিার সংখ্যা ১ িাখ ৬৪ হাজার ৫৫১টি। 

 

মন্ত্রীর দেওো তথ্য অনুর্ােী, নারী ও লেশু লনর্ তাতন েমন আইশন সবশচশে দবলে মামিা ঢাকাে। ১৩ হাজার ৭৭৭টি মামিা লবচারাধীন রশেশে 

রাজধানীর ৯টি ট্রাইবুুনাশি। এ োড়া নারােণগশে ১ হাজার ৬৭৯, গাজীপুশর ৩ হাজার ৭৭৮, মালনকগশে ২ হাজার ৩২১, মুন্সীগশে ১ হাজার ২১৫, 

নরলসংেীশত ১ হাজার ৯৯২, লকশোরগশে ২টি ট্রাইবুুনাি ২ হাজার ২৩৫, টাঙ্গাইশি ৩ হাজার ৬, ফলরেপুশর ১ হাজার ৮৭২, রাজবাড়ীশত ১ 

হাজার ১২৬, দগাপািগশে ১ হাজার ৭৯২, মাোরীপুশর ১ হাজার ৪৮৩, েরীেতপুশর ৩৫৯টি মামিা লবচারাধীন রশেশে। 

 

মেমনলসংশহ ১ হাজার ৯৫৬, দনত্রশকানাে ২ হাজার ৬৭৩, জামািপুশর  ২ হাজার ১২৮, দেরপুশর ১ হাজার ৯০৮, চট্টগ্রাশম (৭টি ট্রাইবুুনাি) ১২ 

হাজার ৪৭৭, দফনীশত ১ হাজার ৩৯২, দনাোখািীশত (২টি ট্রাইবুুনাি) ৬ হাজার ৬৫৩, িক্ষ্মীপুশর ১ হাজার ৭২৮, কক্সবাজাশর ৭ হাজার ৯৫৮, 

কুলমল্লাে ৪ হাজার ১৬৯, চাঁেপুশর ১ হাজার ৩১০, ব্রাহ্মণবালড়োে ৪ হাজার ৮৬৯, রাঙামাটিশত ৫২৮, বান্দরবাশন ৬২৪, খাগড়ােলড়শত ৩৬২, 

রাজোহীশত ১ হাজার ৩২০, নওগাঁে ২ হাজার ৮৮০, জেপুরহাশট ৬০৭, চাঁপাইনবাবগশে ৪২৯, বগুড়াে ২ হাজার ৭২৯, লসরাজগশে ৪ হাজার 

৪০৮, পাবনাে ১ হাজার ৭৮১, নাশটাশর ১ হাজার ৬২৩, খুিনাে ৪ হাজার ৫৩৭টি মামিা লবচারাধীন রশেশে। 

 

বাশগরহাশট ৩ হাজার ১৭৮, র্শোশর ১ হাজার ৫৫৫, সাতক্ষীরাে ১ হাজার ৬২২, লিনাইেশহ ১ হাজার ৩১৯, চুোডাঙ্গাে ৫৩৮, দমশহরপুশর ৬০৩, 

কুলিোে ৪১০, মাগুরাে ১ হাজার ৩২, নড়াইশি ৪৭৪, বলরোশি ১ হাজার ৯৮০, িািকাঠিশত ৪৫৪, লপশরাজপুশর ৭১৯, পটুোখািীশত ১ হাজার 

৮০২, দভািাে ৫ হাজার ৩, বরগুনাে ২ হাজার ৬২৩, লসশিশট ২ হাজার ৫৫, দমৌিভীবাজাশর ২ হাজার ৬৪১, সুনামগশে ১ হাজার ৬৫২, হলবগশে 

৫ হাজার ৬৬৯, রংপুশর ৬ হাজার ৮০, লেনাজপুশর ২ হাজার ৯৩৬, িািমলনরহাশট ১ হাজার ৩৯৪, নীিফামারীশত ৩ হাজার ৭৯৭, পঞ্চগশড় ৪৭৪, 

ঠাকুরগাঁওশে ১ হাজার ৫৮৮, গাইবান্ধাে ৩ হাজার ২৩৪, কুলড়গ্রাশম ১ হাজার ৯৩৫টি মামিা লবচারাধীন রশেশে। 

 

৩ িাখ ৮ হাজার পে শূন্য রশেশে :লিনাইেহ-৪ আসশনর আশনাোরুি আজীশমর প্রশনর জবাশব জনপ্রোসন প্রলতমন্ত্রী ফরহাে দহাশসন জানান, 

বততমাশন সরকাশরর লবলভন্ন মন্ত্রণািশে লতন িাখ ৮ হাজার ৩৯২টি পে শূন্য রশেশে। শূন্য পে পূরশণর িশক্ষু পেশক্ষপ গ্রহণ করা হশেশে। তশব 

আোিশত মামিা, লনশোগলবলধ না হওো এবং পশোন্নলতশর্াগ্য প্রােী না পাওোে লকছু শূন্য পে পূরণ করা র্াে না বশি প্রলতমন্ত্রী জানান। 

 

৫০ দেশে মাে রফতালন :কুলড়গ্রাম-১ আসশনর আেিাম দহাশসন সওোগশরর প্রশনর জবাশব মৎস্য ও প্রালণসম্পে প্রলতমন্ত্রী আেরাফ আিী খান 

খসরু জানান, বাংিাশেে দেশক ৫০টির দবলে দেশে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রফতালন করা হে। চিলত ২০১৮-১৯ অে তবেশরর ১১ মাশস (শম 

২০১৯) লবলভন্ন দেশে প্রাে ৬৮ হাজার ৬৫৫ টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রফতালন কশর লতন হাজার ৮৪৫ দকাটি টাকা রাজস্ব অলজতত হশেশে। এর মশে 

৩১ হাজার ১৫৮ টন লচংলড় রফতালন কশর ২ হাজার ৯১৬ দকাটি এবং ৩৫ হাজার ১৪৮ টন লফনলফস রফতালন কশর ৮৯৯ দকাটি ৩০ িাখ টাকা 

আে হশেশে।  

 


