পণ্যে পাটজাত মমাড়ণ্ের বাধ্েতামূে বেবার অআন, ২০১০
( ২০১০ ননয ৫৩ নং অআন )
[]
েততপয় পণ্যের রবরা ও তবতরণ্য েৃতিম মমাড়ণ্ের বেবারজতনত োরণ্য ৃতি পতরণ্বল
দূযণ্রাধ্েণ্ে বাধ্েতামূেভাণ্ব পাটজাত মমাড়ে বেবার তনতিতেরয এবং এতদ্ংক্রান্ত
তবণ্য় তবধ্ান প্রযয়নেণ্ে প্রযীত অআন
যমনতু কততয় নযেয যফযা ও তফতযনয কৃ তিভ যভাড়নকয ফেফাযজতনত কাযনয ৃতি তযনফ দূলযনযাধকনে
ফাধেতাভূরকবানফ াটজাত যভাড়ক ফেফায তনতিতকযয এফং এতদ্ংক্রান্ত তফলনয় তফধান কযা ভীচীন ও
প্রনয়াজনীয়;
যনতু এতদ্দ্বাযা তনম্নরূ অআন কযা আরঃংতিপ্ত
তলণ্রানাম ও
প্রবততন

১। (১) এআ অআন নযে াটজাত যভাড়নকয ফাধেতাভূরক ফেফায অআন, ২০১০ নানভ
তবতত আনফ।
(২) যকায, যকাতয যগনজনট প্রজ্ঞান দ্বাযা, যম তাতযখ তনধধাযয কতযনফ যআ তাতযনখ
আা কামধকয আনফ।

ংজ্ঞা

২। তফলয় ফা প্রনেয তযন্থী যকান তকছু না থাতকনর, এআ অআনন(১) ‘‘উপণ্দিা েতমটি’’ থধ ধাযা ৫ এয ধীন গঠিত উনদিা কতভটি;
(২) ‘‘তনধ্ত াতরত’’ থধ তফতধ দ্বাযা তনধধাতযত এফং তফতধ প্রযীত না ওয়া মধন্ত
ভাতযচারক কতৃধ ক তরতখত অনদ দ্বাযা তনধধাতযত;
(৩) ‘‘পযে’’ থধ তফতধ দ্বাযা তনধধাতযত যম যকান যে, যম যকান স্থাফয ফাতযতজেক
াভগ্রী মাা যকান যক্রতা থধ ফা ভূনরেয তফতনভনয় যকান তফনক্রতায তনকট আনত ক্রয়
কনযন ফা কতযনত চু তিফদ্ধ ন থফা তফনক্রতা ফা যক্রতায তনকট ভূনরেয তফতনভনয় তফক্রয়
কনযন ফা স্তান্তয কনযন থফা কতযনত চু তিফদ্ধ ন;
(৪) ‘‘ম ৌজদারী োযত তবতধ্’’ থধ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No.
V of 1898);
(৫) ‘‘তবতধ্’’ থধ এআ অআননয ধীন প্রযীত তফতধ;
(৬) ‘‘িমতাপ্রাপ্ত েমত েততা’’ থধ এআ অআননয উনেেূযযকনে ভাতযচারক কতৃধ ক

ক্ষভতাপ্রাপ্ত যকান কভধকতধ া;
(৭) ‘‘পাটজাত মমাড়ে’’ থধ এআরূ যভাড়ক মাা নূেন ৭৫% াট দ্বাযা প্রস্তুতকৃ ত;
(৮) ‘‘বেতি’’ থধ যকান ফেতি, যকাম্পানী, তভতত, ংীদাযী কাযফায, ংতফতধফদ্ধ ফা
নেতফধ ংস্থা ফা উানদয প্রতততনতধও আায ন্তবুধ ক্ত আনফ; এফং
(৯) ‘‘মাপতরচাে’’ থধ াট তধদপ্তনযয ভাতযচারক।

অআণ্নর প্রাধ্ানে

৩। অাততঃ ফরফৎ নে যকান অআনন মাা তকছু আ থাকুক না যকন, এআ অআননয
তফধানাফরী কামধকয থাতকনফ।

পযে ামগ্রীণ্ত
পাটজাত মমাড়ে
বেবার

৪। এআ অআন কামধকয আফায য যকান ফেতি, এআ অআননয ধীন প্রযীত তফতধ দ্বাযা
তনধধাতযত যে, াটজাত যভাড়ক দ্বাযা যভাড়কজাতকযয ফেতীত, তফক্রয়, তফতযয ফা
যফযা কতযনত াতযনফন না ফা কতযফায নুভতত প্রদান কতযনত াতযনফন নাঃ
তনফ তধ থানক যম, যকায প্রনয়াজননফাযধ, তফতধ দ্বাযা তনধধাতযত যকান যে ফা যে
াভগ্রী াটজাত যভাড়ক দ্বাযা যভাড়কজাত কযা ম্ভফ না আনর যকাতয যগনজনট
প্রজ্ঞান দ্বাযা উি যে ফা যে াভগ্রী াটজাত যভাড়ক দ্বাযা যভাড়কজাতকযনযয যক্ষনি
ফোতত প্রদান কতযনত াতযনফ।

উপণ্দিা েতমটি
গঠন আতোতদ

৫। (১) যকায, াটজাত যভাড়ক দ্বাযা যকান যে যভাড়কজাতকযয, এফং াটজাত
যভাড়নকয ফেফায, তফতযয, উৎাদন ও যফযা আতোতদ তফলনয় ুাতয প্রদাননয
উনেনে তফতধ দ্বাযা তনধধাতযত নতধ তনম্নফতযধত ফেতিগনযয ভন্বনয় একটি উনদিা কতভটি
গঠন কতযযফ, মথাঃ.
(ক) তচফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রযারয়, তমতন উায যচয়াযভোনও আনফন;
১

[ (কক) যচয়াযভোন, ফাংরানদ াটকর কযনানযন;]

(খ) মুগ্ম-তচফ, তে ভন্ত্রযারয়;
(গ) মুগ্ম-তচফ, ফাতযজে ভন্ত্রযারয়;
(ঘ) মুগ্ম-তচফ, ফন ও তযনফ ভন্ত্রযারয়;

(ঙ) মুগ্ম-তচফ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রযারয়;
(চ) মুগ্ম-তচফ, যরতজনরটিব ও ংদ তফলয়ক তফবাগ, অআন, তফচায ও ংদ তফলয়ক
ভন্ত্রযারয়;
(ছ) ভাতযচারক, ফাংরানদ স্টান্ডাডধ এন্ড যটতস্টং আনতস্টটিউট;
(জ) যকায কতৃধ ক ভননানীত াট গনফলযা, ফেফায ও উায উন্নয়ন তফলনয় তবজ্ঞ
দুআজন ফেতি;
(ঝ) যপডানযন প ফাংরানদ যচম্বাধ প কভাধ োন্ড আন্ডাতি (FBCCI) এয
ভননানীত দুআজন প্রতততনতধ;
(ঞ) ফাংরানদ যচম্বায প আন্ডাতিজ গ্রু কতৃধ ক ভননানীত একজন প্রতততনতধ;
২

[ (ঞঞ) যচয়াযভোন, ফাংরানদ জুট তভর এনাতনয়ন;

(ঞঞঞ) যচয়াযভোন, ফাংরানদ জুট তিনাধ এনাতনয়ন;]
(ট) ফাংরানদ প্লাতস্টক দ্রফে প্রস্তুতকাযক ও যপ্তাতনকাযক এনাতনয়ন কতৃধ ক ভননানীত
একজন প্রতততনতধ; এফং
(ঠ) ভাতযচারক, াট তধদপ্তয তমতন আায দে-তচফও আনফন।
(২) উ-ধাযা (১) এ উতিতখত যকায কতৃধ ক ভননানীত দে তাায ভননানয়ননয
তাতযখআনত দুআ ফৎনযয জনে দে নদ ফার থাতকনফন।
(৩) উ-ধাযা (২) এয তফধান নেও যকায যম যকান ভয় তদকতৃধ ক ভননানীত যকান
ফেতিয ভননানয়ন ফাততর কতযনত াতযনফ।
৩

[ (৪) উনদিা কতভটি উায কামধাফতর ুষ্ঠুবানফ ম্পাদননয তনতভত্ত, প্রনয়াজনন, ংতিি
তফলনয় তবজ্ঞ ফা তফনলজ্ঞ এক ফা একাতধক ফেতিনক উায দে তানফ যকা-প্ট
কতযনত াতযনফ।]

উপণ্দিা েতমটির
ভা

৬। (১) এআ ধাযায নোনে তফধানাফরী াননক্ষ, উনদিা ৪[ কতভটি] উায বায
কামধদ্ধতত তনধধাযয কতযনত াতযনফ।
(২) উনদিা কতভটিয বা যচয়াযভোন কতৃধ ক তনধধাতযত স্থানন ও ভনয় নুতষ্ঠত আনফ।

(৩) প্রতত ২ (দুআ) ভান উনদিা কতভটিয নূেন একটি বা নুতষ্ঠত আনফ।
(৪) উনদিা কতভটিয কর বায় যচয়াযভোন বাততত্ব কতযনফন।
(৫) যচয়াযভোননয নুতস্থততনত বায় উতস্থত দেগনযয ভধে আনত ংখোগতযষ্ঠ
দেগনযয ম্মততক্রনভ একজন দে বায় বাততত্ব কতযনফন।
(৬) নূেন ৫[ ৬ (ছয়) জন দনেয উতস্থততনত উনদিা কতভটিয] বায যকাযাভ
গঠিত আনফ।
(৭) উতস্থত দেগনযয ংখো গতযষ্ঠ যবানট উনদিা কতভটিয বায় তদ্ধান্ত গৃীত
আনফএফং যবানটয ভতায যক্ষনি বায় বাততত্বকাযী ফেতিয একটি তনযধায়ক যবাট
প্রদাননয ক্ষভতা থাতকনফ।
(৮) শুধুভাি যকান দেনদ ূনেতা ফা উনদিা ৬[ কতভটি] গঠনন ত্রুটি থাতকফায
কাযনয কতভটিয যকান কামধ ফা কামধধাযা বফধ আনফ না এফং তৎম্পনকধ এভনতক
অদারনতও যকান প্রশ্ন উত্থান কযা মাআনফ না।

উপণ্দিা েতমটির
োযত পতরতধ্

৭। (১) ধাযা ৫ এয ধীন গঠিত উনদিা কতভটি াটজাত যভাড়ক দ্বাযা যে াভগ্রী
যভাড়কজাতকযনযয রনক্ষে যকানযয তনকট ুাতয য কতযনফ।
(২) উনদিা কতভটি উ-ধাযা (১) এয ধীন যকানযয তনকট ুাতয প্রদাননয যক্ষনি
তনম্নফতযধত তফলয়াতদ তফনফচনা কতযনফ, মথাঃ.
(ক) াটজাত যভাড়ক ফেফানযয ফতধ ভান ফস্থা;
(খ) জরবে কাাঁচা ানটয তযভায;
(গ) জরবে াটজাত যভাড়নকয তযভায;
(ঘ) াট তে এফং কাাঁচা াট উৎাদনন তননয়াতজত ফেতি ফা প্রততষ্ঠাননয স্বাথধ যক্ষা কযা;
(ঙ) াট তনেয চরভান যক্ষযানফক্ষনযয প্রনয়াজনীয়তা;
(চ) াটজাত যভাড়ক দ্বাযা যে যভাড়কজাতকযনযয যক্ষনি প্রনয়াজনীয় নযেয তযভায;
(ছ) তযনফ ও স্বাস্থে ম্পতকধ ত নোনে তফলয়াতদ;
(জ) উনদিা কতভটি কতৃধ ক মনথামুি তফনফতচত নে যকান তফলয়।

(৩) যকায উনদিা কতভটিয ুাতযনয তবতত্তনত তফতবন্ন নযে যভাড়ক ফেফায,
তফতযয, উৎাদননয রনক্ষে ভয় ভয় যকাতয যগনজনট প্রজ্ঞান দ্বাযা অনদ জাযী
কতযনত াতযনফ।

পতরদলত ন, প্রণ্বল,
আতোতদর িমতা

৮। (১) এআ ধাযায তফধানাফরী াননক্ষ, ভাতযচারক ফা তাায তনকট আনত
এতদুনেনে াধাযয ফা তফনলবানফ ক্ষভতাপ্রাপ্ত কভধকতধ া মুতিংগত ভনয়, তাায
তফনফচনায় প্রনয়াজনীয় ায়তা কানয, যম যকান বফনন ফা স্থানন তনম্নফতযধত উনেনে
প্রনফ কতযফায তধকাযী আনফন, মথাঃ.
(ক) এআ অআন ফা তফতধয ধীন তাায উয তধত দাতয়ত্ব ম্পাদন;
(খ) এআ অআন ফা তফতধ ফা তদধীন প্রদত্ত যনাটি, অনদ ফা তননদধ  যভাতানফক উি
বফনন ফা স্থানন যকান কামধ তযদধন;
(গ) এআ অআন ফা তফতধ ফা তদধীন প্রদত্ত যকান অনদ ফা তননদধ  বে কতযয়া যকান বফনন
ফা স্থানন যকান যাধ ংঘটিত আয়ানছ ফতরয়া উি ফেতিয মুতিংগতবানফ তফশ্বা
কতযফায কাযয থাতকনর, উি বফনন ফা স্থানন তিাী তযচারনা কযা;
(ঘ) এআ অআন ফা তফতধয ধীন দণ্ডনীয় যকান যাধ ংঘটননয প্রভায তানফ ফেফায
আনত ানয এআরূ যকান যে, উাদান, যযকডধ, যযতজস্টায, দতরর আতোতদ অটক কযা।
(২) াটজাত যভাড়ক দ্বাযা যভাড়কীকযয ফাধেতাভূরক এআরূ যে উৎাদননয তত
ংতিি যম যকান ফেতি এআ ধাযায ধীন দাতয়ত্ব ম্পাদননয জনে ক্ষভতাপ্রাপ্ত ফেতিনক
কর প্রকায নমাতগতা প্রদান কতযনত ফাধে থাতকনফন।

নমুনা ংগ্রণ্র
িমতা, আতোতদ

৯। (১) ভাতযচারক ফা তাায তনকট আনত এতদুনেনে ক্ষভতাপ্রাপ্ত কভধকতধ া তফতধ দ্বাযা
তনধধাতযত নযেয যকান যভাড়ক াটজাত যভাড়ক তকনা তাা মাচাআ কতযফায উনেনে যম
যকান যদাকান, গুদাভ, কাযখানা, প্রােয ফা স্থান আনত যম যকান যভাড়ক ফা যভাড়ক
প্রস্তুনত ফেফহৃত উাদাননয নভুনা ংগ্র কতযনত াতযযফন।
(২) উ-ধাযা (৩) ফা যক্ষিভত, উ-ধাযা (৪) এয তফধান াননক্ষ, এআ ধাযায ধীন
গৃীত নভুনা ম্পনকধ উি উ-ধাযায় উতিতখত নভুনা ফা গনফলযাগানযয তযনাটধ ফা
উবয়আ ংতিি কামধধাযায় াক্ষে তানফ গ্রযীয় আনফ।
(৩) উ-ধাযা (৪) এয তফধানাফরী াননক্ষ, উ-ধাযা (১) এয ধীন নভুনা ংগ্রকাযী
কভধকতধ া-

(ক) উি স্থাননয দখরদায ফা প্রতততনতধনক, নুরূ নভুনা ংগ্রনয তফলনয় তাায
তবপ্রায় ম্পনকধ তরতখতবানফ যনাটি প্রদান কতযনফন;
(খ) উি দখরদায ফা দখরদানযয প্রতততনতধয উতস্থততনত নভুনা ংগ্র কতযনফন;
(গ) উি নভুনা মথামথবানফ ংযক্ষয কতযয়া তননজয ও উি দখরদায ফা এনজন্ট এয
স্বাক্ষয দ্বাযা তচতিত কতযয়া ীরনভায কতযনফন;
(ঘ) ংগৃীত নভুনায একটি তযনাটধ প্রস্তুত কতযয়া উানত তননজ স্বাক্ষয কতযনফন এফং
দখরদায ফা এনজনন্টয স্বাক্ষয গ্রয কতযনফন; এফং
(ঙ) ভাতযচারক কতৃধ ক তনধধাতযত গনফলযাগানয উি দপা (ঘ) এয ধীন ংগৃীত
নভুনা তফরনম্ব যপ্রযয কতযনফন।
(৪) যমনক্ষনি উ-ধাযা (১) এয ধীন নভুনা ংগ্রনয উনেনে এফং ংগ্রকাযী কভধকতধ া
উ-ধাযা (৩) এয দপা (ক) এয ধীন যনাটি প্রদান কনযন, যনক্ষনি মতদ উি স্থাননয
দখরদায ফা প্রতততনতধ নভুনা ংগ্রনয ভয় আচ্ছাকৃ তবানফ নুতস্থত থানকন, ফা
উতস্থত থাতকয়াও তযনানটধ স্বাক্ষয কতযনত স্বীকায কনযন, তাা আনর নভুনা
ংগ্রকাযী কভধকতধ া দুআ জন াক্ষীয উতস্থততনত তননজআ উানত স্বাক্ষয প্রদান কতযয়া
উা ীরনভাযকৃ ত কতযনফন এফং ংতিি দখরদায ফা প্রতততনতধয নুতস্থতত ফা,
যক্ষিভত, স্বাক্ষযদানন স্বীকৃ ততয তফলয় উনিখূফধক ভাতযচারক কতৃধ ক তনধধাতযত
গনফলযাগানয নভুনা যীক্ষায জনে তফরনম্ব যপ্রযয কতযনফন।

তথ্ে
রবরােরয

১০। এআ অআননয নেনকান তফধানন মাা তকছু আ থাকুক না যকন, ভাতযচারক এআ
অআননয উনেে ূযযকনে, ধাযা-৪ এয ধীন াটজাত যভাড়ক দ্বাযা যে যভাড়কীকযয
অফেক এআরূ নযেয তত ংতিি ফেতি থফা প্রততষ্ঠাননয তনকট তরতখত অনদ
প্রদাননয ভাধেনভ তনম্নতরতখত তথে প্রদাননয তননদধ  প্রদান কতযনত াতযনফন, মথাঃ.
(ক) তনতদধ ি ভনয় যকান ফেতি ফা প্রততষ্ঠাননয তনকট যভাড়ক প্রস্তুনতয উাদান ফা
উাদান ভূনয তকযা ং ম্পতকধ ত তথে;
(খ) ক্ষভতাপ্রাপ্ত কভধকতধ া কতৃধ ক তযদধননয জনে াটজাতযে দ্বাযা যভাড়কজাতকযয
াভগ্রীয নভুনা তনধধাতযত ভনয়য ভনধে প্রদধন কযা।

তথ্ে, আতোতদ
রবরাণ্র

১১। (১) এআ অআননয উনেে ূযযকনে, উনদিা কতভটি তরতখত অনদ দ্বাযা প্রনয়াজনীয়
তফনফচনায়, উি অনদন উতিতখত দ্ধতত ও ভনয়, যকান াটজাত যভাড়ক দ্বাযা

তনণ্দত ল

যভাড়কীকযযনমাগে যকান যে উৎাদনকাযী, গুদাভজাতকাযী, ফেফাযকাযী ফা
যফযাকাযীনক ংতিি তথে ফা দতরর যফযানয জনে তননদধ  প্রদান কতযনত াতযনফ।
(২) উ-ধাযা (১) এয ধীন যকান তথে ফা দতরর যফযানয তননদধ  প্রদান কযা আনর
ংতিি উৎাদনকাযী, গুদাভজাতকাযী, ফেফাযকাযী ফা যফযাকাযীয স্বাক্ষযমুি
িনমানগ উা উনদিা কতভটিনক যফযা কতযনত ফাধে থাতকনফন।

বাণ্জয়াপ্তণ্যাগে
পযে ও
বাণ্জয়াপ্তেরয
আতোতদ

১২।(১) এআ অআন ও তদধীন প্রযীত তফতধ তফধান রংঘন কতযয়া মতদ যকান যে
যভাড়কজাত কযা য় তাা আনর উা ফানজয়াপ্তনমাগে আনফ।
(২) মতদ যকান যে উ-ধাযা (১) এয ধীন ফানজয়াপ্তনমাগে য়, তাা আনর যকান
ফেতিয তফরূনদ্ধ যাধ প্রভাতযত উক ফা না উক, ক্ষভতাপ্রাপ্ত কভধকতধ া উি যে
ফানজয়াপ্ত কতযফায উনেনে উা জব্দ কতযনত াতযনফন।
(৩) উ-ধাযা (১) এয ধীন ফানজয়াপ্তনমাগে যকান ফস্তু জব্দ কতযফায ভয় উায তত
ংতিষ্ট তবমুি ফেতিনক াওয়া না যগনর ভা-তযচারক ফা তাায তনকট আনত
এতদুনেনে ক্ষভতাপ্রাপ্ত যকান কভধকতধ া, তমতন যে জব্দকাযী কভধকতধ ায উর্ধ্ধতন কভধকতধ া
আনফন, তরতখত অনদ দ্বাযা উা ফানজয়াপ্ত কতযনত াতযনফন।
(৪) উ-ধাযা (২) ও (৩) এ মাা তকছু আ থাকুক না যকন, উিরূ ফানজয়াপ্তকযনযয
অনদ প্রদাননয ূনফধ ফানজয়াপ্তকযনযয তফরূনদ্ধ অতত্ত উত্থাননয ুনমাগ প্রদাননয জনে
তনধধাতযত দ্ধততনতননাটি জাযী কতযনত আনফ এফং যনাটিন উতিতখত ভনয়য ভনধে,
অতত্ত উত্থানকাযীনক শুনানীয মুতিংগত ুনমাগ প্রদান কতযনত আনফ।
(৫) যকান ফেতি উ-ধাযা (৩) এয ধীন প্রদত্ত যকান অনদ দ্বাযা ংক্ষূ ব্ধ আনর তততন
অনদ প্রাতপ্তয তাতযখ আনত তি তদননয ভনধে.
(ক) ভাতযচারনকয ধঃস্তন যকান কভধকতধ া কতৃধ ক প্রদত্ত যকান অনদনয তফরূনদ্ধ
ভাতযচারনকয তনকট; এফং
(খ) ভাতযচারক কতৃধ ক প্রদত্ত অনদনয তফরূনদ্ধ যকানযয তনকট অীর কতযনত
াতযনফন।
(৬) উ-ধাযা (৫) এ উতিতখত অীর কতৃধ নক্ষয যায় চূ ড়ান্ত আনফ এফং উায তফরুনদ্ধ
যকান অদারনত যকান ভাভরা দানয়য কযা মাআনফ না।

বাণ্জয়াপ্তেৃত

১৩। এআ অআননয ধীন ভাতযচারক কতৃধ ক এতদুনেনে ক্ষভতাপ্রাপ্ত যকান কভধকতধ া,

পযে তনষ্পতি বা
তবতবণ্েজ

ফানজয়াপ্তকৃ ত যকান যে তফতধ দ্বাযা তনধধাতযত দ্ধততনত তনষ্পতত্ত ফা তফতরফনেজ কতযনত
াতযনফন এফং মতদ যেটি জব্দ কযা ম্ভফ না য়, তাা আনর উি ক্ষভতাপ্রাপ্ত কভধকতধ ায
নুভতত ফেততনযনক উি যে ফা যে াভগ্রী স্তান্তয না কতযফায তননদধ  প্রদান কতযনফন।

পণ্যে পাটজাত
মমাড়ে বেবার
না েতরবার দণ্ড

১৪। যকান ফেতি এআ অআন ফা তদধীন প্রযীত তফতধ দ্বাযা তনধধাতযত নযে াটজাত
যভাড়ক ফেফায না কতযয়া কৃ তিভ যভাড়ক দ্বাযা যকান যে ফা যে াভগ্রী
যভাড়কজাতকযয, তফক্রয়, তফতযয ফা যফযা কতযনর ফা কতযফায নুভতত প্রদান
কতযনর তততন নূর্ধ্ধ এক ফৎয কাযাদণ্ড ফা নতধক ঞ্চা াজায টাকা থধদণ্ড ফা
উবয় দনন্ড দণ্ডনীয় আনফন।

পরাধ্
পুনঃংঘটণ্নর
দণ্ড

১৫।এআ অআনন উতিতখত যকান যানধয জনে দতণ্ডত ফেতি মতদ ুনযায় একআ যাধ
কনযন তাা আনর তততন উি যানধয জনে নফধাচ্চ যম দণ্ড যতয়ানছ উায তদ্বগুয দনণ্ড

বাণ্জয়াপ্তেরণ্যর
মিণ্ি অদাণ্তর
িমতা, আতোতদ

১৬। এআ অআননয ধীন অদারত মথামথ ভনন কতযনর, ধাযা ১৪ ও ১৫ যত ফতযধত দনণ্ডয
তততযি, যানধয তত ংতিি যে ফা যে প্রস্তুনতয উাদান, াভগ্রী, আতোতদ

মোম্পানী েতৃত ে
পরাধ্ ংঘটন

১৭। যকান যকাম্পানী কতৃধ ক এআ অআননয ধীন যকান যাধ ংঘটিত আনর উি
যানধয তত প্রতেক্ষ ংতিিতা যতয়ানছ যকাম্পানীয এআরূ প্রনতেক ভাতরক, প্রধান
তনফধাী, তযচারক, ভোননজায, তচফ ফা নে যকান কভধকতধ া ফা কভধচাযী ফা প্রতততনতধ
উি যাধ ংঘটন কতযয়ানছন ফতরয়া গযে আনফ, মতদ না তততন প্রভায কতযনত ানযন
যম, উি যাধ তাায জ্ঞাতানয আয়ানছ থফা উি যাধ যফাধ কতযফায জনে
তততন মথাাধে যচিা কতযয়ানছন।

দণ্ডনীয় আনফন।

যানষ্ট্রয নুকূনর ফানজয়ানপ্তয অনদ প্রদান কতযনত াতযনফন।

ফোখো।.এআ ধাযায়.
(ক) „যকাম্পানী‟ ফতরনত যকান যকাম্পানী, ংতফতধফদ্ধ ংস্থা, ংীদাযী কাযফায,
তভতত ফা একাতধক ফেতি ভন্বনয় গঠিত ংগঠনযক ফুঝাআনফ;
(খ) „তযচারক‟ ফতরনত যকান ংীদায ফা তযচারনা যফাডধ, যম নানভআ তবতত উক,
এয দেনকও ফুঝাআনফ।

পরাণ্ধ্র
তবচার, আতোতদ

১৮। যপৌজদাযী কামধতফতধ ফা নে যকান অআনন মাা তকছু আ থাকুক না যকন, এআ
অআননয ধীন যাধভূ প্রথভ যেযীয ভোতজনিট ফা যক্ষিভত, যভনরাতরটান
ভোতজনিট৭[ ফা এতিতকউটিব ভোতজনিট] কতৃধ ক তফচামধ আনফ।

থ্ত দণ্ড
অণ্রাণ্পর মিণ্ি
মোতজণ্েণ্টর
তবণ্ল িমতা

১৯। যপৌজদাযী কামধতফতধনত তবন্নতয মাা তকছু আ থাকুক না যকন, যকান ফেতিয উয
ধাযা ১৪ এফং ১৫ এয ধীন থধদণ্ড অনযানয যক্ষনি একজন প্রথভ যেযীয ভোতজনিট
ফা, যক্ষিভত, যভনরাতরটান ভোতজনিট ৮[ থফা এতিতকউটিব ভোতজনিট যভাফাআর
যকাটধ অআন, ২০০৯ (২০০৯ ননয ৫৯ নং অআন) নুমায়ী] উি ধাযায় উতিতখত
থধদণ্ড অনযা কতযনত াতযনফ।

পরাণ্ধ্র অম
ণ্যাগেতা ও
জাতমন মযাগেতা

২০। এআ অআননয ধীন যাধভূ অভরনমাগে (non-cognizable) ও জাতভননমাগে

অপী

২১ । ভোতজনিট কতৃধ ক প্রদত্ত যায় ফা অনদ দ্বাযা যকান ক্ষ ংক্ষু ব্ধ আনর তততন উি

(bailable) আনফ।

যায় ফা অনদ প্রদত্ত আফায লাট তদননয ভনধে ৯[ যপৌজদাযী কামধতফতধয অওতায়]
অীর দানয়য কতযনত াতযনফন।

তবতধ্ প্রযয়ণ্নর
িমতা

২২। এআ অআননয উনেে ূযযকনে যকায, যকাতয যগনজনট প্রজ্ঞান দ্বাযা, তফতধ

ুতবধ্া
দুরীেরয

২৩। এ অআননয যকান তফধাননয িিতায কাযনয উা কামধকয কতযফায যক্ষনি যকান
ুতফধা যদখা তদনর, যকায নোনে তফধাননয তত াভঞ্জে যাতখয়া উি ুতফধা

প্যযয়ন কতযনত াতযনফ।

দূযীকযযানথধ যগনজনট প্রজ্ঞান দ্বাযা প্রনয়াজনীয় যম যকান ফেফস্থা গ্রয কতযনত াতযনফ।

আংণ্রজীণ্ত
নুতদত পাঠ
প্রোল

২৪। (১) এআ অআন প্রফতধ ননয য যকায, মথাীঘ্র ম্ভফ, যকাতয যগনজনট প্রজ্ঞান
দ্বাযা, এআ অআননয ভূর ফাংরা ানঠয আংনযজীনত নূতদত একটি তনবধ যনমাগে াঠ প্রকা
কতযনফ।
(২) ফাংরা ও আংনযজী ানঠয ভনধে তফনযানধয যক্ষনি ফাংরা াঠ প্রাধানে াআনফ।

১ দপা (কক) নযে াটজাত যভাড়নকয ফাধেতাভূরক ফেফায (ংনাধন) অআন, ২০১৩ (২০১৩ ননয ৩৮ নং অআন) এয ২(ক)()
ধাযাফনর তন্ননফতত।
২ দপা (ঞঞ) ও (ঞঞঞ) নযে াটজাত যভাড়নকয ফাধেতাভূরক ফেফায (ংনাধন) অআন, ২০১৩ (২০১৩ ননয ৩৮ নং অআন) এয
২(ক)(অ) ধাযাফনর ংনমাতজত।
৩ উ-ধাযা (৪) নযে াটজাত যভাড়নকয ফাধেতাভূরক ফেফায (ংনাধন) অআন, ২০১৩ (২০১৩ ননয ৩৮ নং অআন) এয ২(খ)
ধাযাফনর ংনমাতজত।
৪ “কতভটি” ব্দটি “তযলদ” ব্দটিয তযফনতধ নযে াটজাত যভাড়নকয ফাধেতাভূরক ফেফায (ংনাধন) অআন, ২০১৩ (২০১৩
ননয ৩৮ নং অআন) এয ৩(ক) ধাযাফনর প্রততস্থাতত।
৫ “৬ (ছয়) জন দনেয উতস্থততনত উনদিা কতভটিয” ংখো, ফন্ধনী ও ব্দভূ “৫ (াাঁচ) জন দনেয উতস্থততনত উনদিা
তযলনদয” ব্দগুতরয তযফনতধ নযে াটজাত যভাড়নকয ফাধেতাভূরক ফেফায (ংনাধন) অআন, ২০১৩ (২০১৩ ননয ৩৮ নং
অআন) এয ৩(খ) ধাযাফনর প্রততস্থাতত।
৬ “কতভটি” ব্দটি “তযলদ” ব্দটিয তযফনতধ নযে াটজাত যভাড়নকয ফাধেতাভূরক ফেফায (ংনাধন) অআন, ২০১৩ (২০১৩
ননয ৩৮ নং অআন) এয ৩(গ) ধাযাফনর প্রততস্থাতত।
৭ “ফা এতিতকউটিব ভোতজনিট” ব্দগুতর “ভোতজনিট” ব্দটিয য নযে াটজাত যভাড়নকয ফাধেতাভূরক ফেফায (ংনাধন)
অআন, ২০১৩ (২০১৩ ননয ৩৮ নং অআন) এয ৪ ধাযাফনর তন্ননফতত।
৮ “থফা এতিতকউটিব ভোতজনিট যভাফাআর যকাটধ অআন, ২০০৯ (২০০৯ ননয ৫৯ নং অআন) নুমায়ী” ব্দগুতর, ংখোগুতর, কভা
ও ফন্ধনী “যভনরাতরটন ভোতজনিট” ব্দগুতরয য নযে াটজাত যভাড়নকয ফাধেতাভূরক ফেফায (ংনাধন) অআন, ২০১৩ (২০১৩
ননয ৩৮ নং অআন) এয ৫ ধাযাফনর তন্ননফতত।
৯ “যপৌজদাযী কামধতফতধয অওতায়” ব্দগুতর “স্থানীয় তধনক্ষনিয যন জনজয অদারনত” ব্দগুতরয তযফনতধ নযে াটজাত
যভাড়নকয ফাধেতাভূরক ফেফায (ংনাধন) অআন, ২০১৩ (২০১৩ ননয ৩৮ নং অআন) এয ৬ ধাযাফনর প্রততস্থাতত।

