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আইন শাখা 

No. Questions Answers ক্র: প্রশ্ন উত্তর 

01 Where is 

law cell of 

TMED 

located. 

The Law Cell of 

TMED is located 

at 913/Poribahan 

Pool Bhaban, 

Secretariat Link 

Rood, Dhaka (In 

the west side of 

Bangladesh 

Secretariat).  

 

০১ 

 টিএমইডি এর আইন শাখা ক াথায়? ৯১৩/পডরবহন পুল ভবন, 

সডিবালয় ডলিং  করাি, 

ঢা া (বািংলাদেশ 

সডিবালদয়র পডিদম) 

টিএমইডি এর আইন শাখা 

অবডিত। 

02 What does 

Law Cell 

of TMED 

do?/ What 

are the 

jobs of 

Law Cell 

of TMED?  

Basically, the Law 

Cell operates the 

cases related to 

Technical & 

Madrasah 

Education 

Division (TMED), 

Ministry Of 

Education and 

the cases of 

Directorates, 

Boards or 

Institutions 

concerned with 

TMED. On the 

other hand, it 

takes initiatives 

to implement 

verdict or 

judgment or 

order of court. 

Moreover it 

assists legislation 

at the primary 

stage to 

formulate any 

enactment.      

০২ টিএমইডি এর আইন শাখার  াজ  ী?/ 

টিএমইডি এর আইন শাখা  ী  ী 

 াজ  দর? 

টিএমইডি এর আইন শাখা 

মূলত:  াডরগডর ও মাদ্রাসা 

ডশক্ষা ডবভাগ সিংডিষ্ট 

মামলাগুদলা পডরিালনা 

 দর থাদ । এছাড়া 

টিএমইডি এর অধীনি 

প্রডতষ্ঠান কেমন, মাদ্রাসা 

ডশক্ষা অডধেপ্তর,  াডরগডর 

ডশক্ষা অডধেপ্তর, 

বািংলাদেশ মাদ্রাসা ডশক্ষা 

কবাি ড, বািংলাদেশ  াডরগডর 

ডশক্ষা কবাি ড ইতযাডে 

প্রডতষ্ঠাদনর মামলাগুদলাও 

পডরিালনা  দর থাদ । 

অপর ডেদ  ক াদট ডর রায় 

বাস্তবায়দন ব্যবিা গ্রহণ 

 দর এবিং প্রদোজয কক্ষদে 

আইন-ডবডধ প্রণয়দন 

প্রাথডম ভাদব সহায়তা 

 দর থাদ । 

03 How could 

I send a 

Rule Nishi 

or Notice 

of court or 

contempt 

notice or 

notice of 

advocate 

related to 

TMED? 

A Rule Nishi or 

Notice of court or 

notice of 

advocate 

automatically 

will be sent to the 

concerned 

recipients. On the 

other hand, it 

could be sent 

manually or by 

post office or by 

e-filling System 

০৩  

আডম ড ভাদব রুল ডনডশ অথবা ক াট ডর 

ক াদনা কনাটিশ অথবা  নদটম্পট 

কনাটিশ অথবা উড ল কনাটিশ পাঠাদত 

পাডর? 

 

কনাটিশগুদলাদত প্রাপদ র 

ঠি ানা থাদ  ডবধায় তা 

স্বয়ডক্রয়ভাদব প্রাপদ র 

 াদছ কপৌদছ োয়। অডধ ন্তু 

কপাস্ট অডিদসর মাধ্যদম, 

ই-িাইডলিং বা ই-কমইদলর 

মাধ্যদম পাঠাদনা োয়। 

কসদক্ষদে টিএমইডির 

ওদয়বসাইট কেদখ  ািংডখত 

কমইল এযাদেস কবর  রদত 

হদব।  
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or to an 

authenticated 

mail of TMED for 

necessary action.  

04 How could 

I know 

the status 

of my 

applicatio

n related 

to 

implemen

tation of a 

court 

order/jud

gment? 

 

You may know 

the  status of 

your accepted 

application 

related to 

implementation 

of a court 

order/judgment 

from the Law 

Cell of TMED. 

  

০৪ ক াদট ডর রায় বাস্তবায়ন সিংক্রান্ত 

আমার আদবেদনর অবিা ড ভাদব 

জানা োদব? 

আইন শাখায় কোগাদোদগর 

মাধ্যদম  াে ডক্রম গ্রহণ 

 রা হদয়দছ এমন 

আদবেদনর অবিা জানা 

োদব। 

05 Does 

TMED 

produce 

affidavit in 

opposition 

for its 

own?  

Basically TMED 

helps solicitor 

wing and 

appointed 

advocates to 

produce affidavit 

in opposition 

with necessary 

information and 

documents.  

০৫ টিএমইডি  ী ডনদজই মামলার জবাব 

প্রস্তুত  দর? 

 টিএমইডি মূলত: মামলার 

জবাব প্রস্তুত  রার কক্ষদে 

সডলডসটর উইিং এবিং 

ডনজস্ব আইনডজবীদের 

সহায়তা  দর থাদ । 

06 What kind 

of cases 

TMED 

operates? 

TMED operates 

the cases related 

to the Division 

itself and 

related to the 

attached 

institutions like 

The Directorate 

of Madrasah 

Education, The 

Directorate of 

Technical 

Education, 

Bangladesh 

Madrasah 

Education 

Board, 

Bangladesh 

Technical 

Education 

Board, 

Bangladesh 

Madrasah 

Teachers 

০৬  ী  ী ধরদনর মামলা টিএমইডি 

পডরিালনা  দর থাদ ? 

টিএমইডি তার ডনজস্ব 

মামলাগুদলা এবিংঅধীনি 

প্রডতষ্ঠানসমূদহর 

মামলাগুদলা পডরিালনা 

 দর থাদ । এগুদলা 

সাধারণত রীট মামলা, 

অপীল মামলা, 

 নদটম্পট মামলা, 

ডবভাগীয় মামলা ইতযাডে। 
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Training 

Institution 

(BMTTI), 

National 

Academy for 

Computer 

Training and 

research 

(NACTAR). 

These are Writ 

Cases, Appeal 

cases, Contempt 

cases, 

Administrative 

Tribunal (AT) 

cases, Appeal 

Administrative 

Tribunal (AAT) 

cases, Civil 

cases, Cr cases 

etc.   

07 How does 

TMED 

operate 

the cases? 

Mainly the 

solicitor wing of 

Ministry of Law, 

Justice and 

Parliamentary 

Affairs attends 

the government 

interest related 

cases and TMED 

looks after, 

supervises and 

maintains 

necessary 

communication 

with that wing. 

Moreover TMED 

and its attached 

institutions have 

their appointed 

advocates to 

operate the 

cases.    

০৭ টিএমইডি ড ভাদব মামলাগুদলা 

পডরিালনা  দর থাদ ? 

সাধারণত: সর াডর স্বাথ ড 

সিংডিষ্ট মামলাগুদলাদত 

সডলডসটর উইিং এযাদটন্ড 

 দর থাদ । অডধ ন্তু 

টিএমইডি এবিং এর 

অধীনি প্রডতষ্ঠানসমূদহর 

জন্য আইনজীডব ডনযুক্ত 

রদয়দছন। এ স ল 

আইনজীডবর মাধ্যদম 

মামলাসমুহ পডরিাডলত 

হদয় থাদ । 

 


