বাাংাদেল গযা আইন, ২০১০
( ২০১০ নের ৪০ েং আইে )
[১৯শল জুাই, ২০১০]
বাাংাদেদলর মগ্র ভুখন্ড, ননর্ধ ানরত মুদ্রীমা ও ইার অথধ নননতক অঞ্চদর প্রাকৃনতক গযা ও
উার জাত তর াইদরাকাবধ ন (associated liquid hydrocarbon) ঞ্চান,নবতরণ, নবপণন,
রবরা ও মজুদের উদেদলয এবাং উাদের যথাথধ ও ুষ্ঠু বযবার নননিতকরণ এবাং এতদ্াংক্রান্ত
নবদে নবর্ান প্রণেদনর দযয প্রণীত আইন।
শযনতু বাংানেনলর মগ্র ভূ খন্ড, নের্ধানরত মুদ্রীমা ও ইার অথধনেনতক অঞ্চন প্রাকৃ নতক গযা ও উার
জাত তর াইনরাকাবধে (associated liquid hydrocarbon) এর ঞ্চাে, নবতরণ, নবপণে, রবরা ও
মজুনের উনেনলয এবং উানের যথাথধ ও ুষ্ঠু বযবার নেনিতকরণ এবং এতদ্ংক্রান্ত নবনে নবর্াে প্রণেে করা
মীচীে ও প্রনোজেীে; এবং
শযনতু প্রাকৃ নতক গযা ও উার জাত তর াইনরাকার্বে এর নবক্রে এবং নাব বনভুধ ত গযানর
(unaccounted for gas) উপর কাযধকর নেেন্ত্রণ এবং মেমত গযা নবক্রের্ রাজস্ব আোে নেনিতকরণ এবং
শবরকানর খাত ও বযনিগনণর অংলগ্রনণর মার্যনম প্রনতনযানগতামূক বাজার ৃনির নযয নবর্াে প্রণেে করা
মীচীে ও প্রনোজেীে;
শনতু এতদ্দ্বারা নেম্নরূপ আইে করা ই :

অর্যাে-১
প্রারনিক
াংনযপ্ত
নলদরানাম ও
প্রবতধন

১। (১) এই আইে বাংানেল গযা আইে, ২০১০ োনম অনভনত ইনব।

াংজ্ঞা

২। নবে বা প্রনের পনরপন্থী শকাে নকছু ো থানকন, এই আইনে-

(২) ইা অনবনে কাযধকর ইনব।

(১) "অনর্কারভু ি এাকা" অথধ গযা নবতরণ ও নবপণনের জেয াইনন্সর্ারীনক অনপধত
শভৌনগানক এাকা;
(২) "এেনজএ" অথধ গযানর অংলনবনল, যাা ভূ -উপনরতন পৃথকীকরণ যন্ত্র
(শপানরটর) দ্বারা, গযা শযনের ববৎ ুনবর্ানে দ্বারা অথবা গযা প্রনক্রোকরণ প্ল্যান্ট
দ্বারা তরীকৃ ত অবস্থাে ংগ্র করা ে;
(৩) "এএেনজ" অথধ পনরবে এবং মজুেকরনণর ুনবর্ানথধ (Cryogenic) পদ্ধনতর
মার্যনম প্রাকৃ নতক গযানর তর অবস্থা;

(৪) "এএেনজ" অথধ নেনেধ ি আেুপানতক ানর বাতানর নত এনপনজ নমনিত কনরো
প্রস্তুতকৃ ত প্রাকৃ নতক গযানর এক প্রকার নবকল্প;
(৫) "কেনডেনট" অথধ প্রাকৃ নতক গযানর জাত তর াইনরাকাবধে;
(৬) "কনমলে" অথধ বাংানেল এোনজধ শরগুনটরী কনমলে আইে, ২০০৩ (২০০৩ ানর
১৩ েং আইে) এর র্ারা ৪ এর অর্ীে প্রনতনষ্ঠত বাংানেল এোনজধ শরগুনটরী কনমলে;
(৭) "কনমলে আইে" অথধ বাংানেল এোনজধ শরগুনটরী কনমলে আইে, ২০০৩ (২০০৩
ানর ১৩ েং আইে);
(৮) "করনপানরলে" অথধ-

(ক) Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation Ordinance, 1985
(Ordinance No. XXI of 1985) এর অর্ীে প্রনতনষ্ঠত বাংানেল তত, গযা ও খনেজ
ম্পে করনপানরলে (শপনরাবাংা); এবং
(খ) Bangladesh Petroleum Corporation Ordinance, 1976(Ordinance No.
LXXXVIII of 1976)এর অর্ীে প্রনতনষ্ঠত বাংানেল শপনরানোম করনপানরলে
(নবনপন);
(৯) "শকাম্পােী" অথধ শকাম্পােী আইে, ১৯৯৪ (১৯৯৪ নের ১৮ েং আইে) এর অর্ীে
গঠিত এবং নেবনিত শকাে শকাম্পােী;
(১০) "গযা" অথধ প্রাকৃ নতক গযা (এেনজ), প্রাকৃ নতক তর গযা (এেনজএ),তরীকৃ ত
প্রাকৃ নতক গযা (এএেনজ), ংকুনচত প্রাকৃ নতক গযা (নএেনজ), কৃ নেম প্রাকৃ নতক গযা
(এএেনজ), তরীকৃ ত শপনরানোম গযা (এনপনজ), শকা শবড নমনথে (ননবএম), ভূ গভধ স্থ কো গযান রূপান্তর (ইউননজ), অথবা স্বাভানবক তাপমাো ও চানপ গযাীে
উপাোনে রূপান্তনরত ে এমে প্রাকৃ নতক াইনরাকাবধনের নমিণ;
(১১) "গযা অপানরটর" অথধ কনমলে আইে কাযধকর ইবার অবযবনত পূনবধ অথবা পনর
গযা ংক্রান্ত বযবাে নেনোনজত শয শকাে রকারী এনজন্সী অথবা শকাম্পােী অথবা
শবরকারী এনজন্সী অথবা শকাম্পােী অথবা বযনি;
(১২) "গযা কাযধক্রম পনরচাে" অথধ কনমলে আইনের অর্ীে গযানর ঞ্চাে,
মজুেকরণ, নবতরণ, রবরা ও নবপণে ংক্রান্ত শয শকাে কমধকান্ড
(১৩) "গযা পনরেলধক" অথধ গযা নবতরণ ও নবপণনের নযয পনরেলধনের োনেত্বপ্রাপ্ত

শকাে বযনি;
(১৪) "গযা নবতরণকারী বা রবরাকারী" অথধ গযা নবতরণ বা রবরানর জেয
াইনন্সপ্রাপ্ত বযনি;
(১৫) "গযা নলল্প" অথধ গযা ম্পনকধ ত কমধকান্ড, যাানত গযানর ঞ্চাে, মজুেকরণ,
নবতরণ, রবরা ও গ্রানকর নেকট গযা নবপণে কমধকান্ড অন্তভুধ ি
(১৬) "গযা রবরা" অথধ পাইপাইে, ননন্ডার, যােবাে, বাজধ, জযাে আর্ার
(শভন) অথবা অেয শকাে মার্যম দ্বারা গ্রানকর জেয গযা নবতরণ বা খুচরা
রবরা;
(১৭) "গযা রবরা চু নি" অথধ গযা নবতরণকারী নকংবা রবরাকারী নকংবা
নবপণেকারী নকংবা নবনক্রতা এবং শক্রতা নকংবা গ্রানকর দ্বারা ও তাানের মনর্য
স্বাযনরত একটি চু নি;
(১৮) "গযা শযে" অথধ শকাে নের্ধানরত ভূ তানিক গঠে অথবা তবনলনিযর অন্তভুধ ি শকাে
প্রাকৃ নতক গযাার্ার অথবা প্রাকৃ নতক গযাার্ারমূনর মনি;
(১৯) "গ্রাক" অথধ গযা নবতরণকারী অথবা রবরাকারী শকাে বযনির নত চু নিনত
বনণধত লতধ ানপনয গযা ক্রে কনরবার উনেনলয শকাে চু নি ম্পােেকারী বযনি অথবা
প্রনতষ্ঠাে অথবা চু নি ম্পােেকারীর ভাড়াটিো নানব গযা বযবারকারী অথবা অেয
শকােভানব প্রকৃ ত গযা বযবারকারীও ইার অন্তভুধ ি ইনব;
(২০) "তরীকৃ ত শপনরানোম গযা (এনপনজ)" অথধ আবদ্ধ পানে চানপর াানযয
তরাকানর ংরনযত যাা শপ্রানপে অথবা নবউনটনের প্রার্ােযম্পন্ন এবং উানের শয
শকাে একটি অথবা উভনের নমিণ;
(২১) "ধ্বংাত্মক অথবা োলকতামূক কাযধকাপ" অথধ ইচ্ছাকৃ ত শয শকােভানব গযা
নলনল্পর ও ম্পনের যনতার্ে অথবা স্বাভানবক গযা পনরচাে কাযধক্রম বার্াগ্রস্ত করা
অথবা এইরূপ শয শকাে প্রনচিা;
(২২) "নের্ধানরত" অথধ নবনর্ বা প্রনবর্াে দ্বারা নের্ধানরত;
(২৩) "পাইপাইে" অথধ গযা ঞ্চাে, নবতরণ, রবরা, নবপণনের নযয অেুনমানেত
পাইপাইে এবং কমনপ্রার, শযাগানযাগ যন্ত্রপানত, নমটার, চাপ নেেন্ত্রক, পাম্প, ভাভ
এবং উা পনরচাোর জেয প্রনোজেীে অেযােয রঞ্জামানে ও যন্ত্রাংলও ইার অন্তভুধ ি;
(২৪) "প্রাকৃ নতক গযা" অথধ প্রাকৃ নতকভানব গযাীে অবস্থাে প্রাপ্ত াইনরাকাবধে,
াইনরাকাবধনের নমিণ অথবা তর, বাষ্পীভূ ত অথবা ংযুি অবস্থাে প্রাপ্ত গযা, যাার

নত নেম্নবনণধত অেযােয অনজব এক বা একানর্ক পোথধ নমনিত থানকনত পানর অথবা
োও থানকনত পানর, যথা :(ক) াইনরানজে াফাইড;
(খ) োইনরানজে;
(গ) ননোম;
(ঘ) কাবধে-ডাই-অক্সাইড;
(২৫) "শফৌজোরী কাযধনবনর্" অথধ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of
1898);
(২৬) "বযনি" অথধ বযনি, শকাম্পােী, নমনত ও ংনবনর্বদ্ধ অথবা অেযনবর্ অংলীোরী
কারবারী ংস্থা অথবা উানের প্রনতনেনর্ এবং রকারী প্রনতষ্ঠােও ইার অন্তভুধ ি
ইনব;
(২৭) "নব" অথধ নবক্রে মূয এবং চাজধ নবনক্রত গযানর পনরমাণ, শবা অথবা
কাযধম্পােনের নবনেমনে র্াযধ টাকার নেনমত্ত নববরণ;
(২৮) "মজুেকরণ (Storage)" অথধ ুষ্ঠুভানব ও নেরাপনে গযা নবতরনণর উনেশলয
যনথাপযুি অবস্থাে গযা পুনঞ্জভূ তকরণ বা ঞ্চেকরণ এবং র্ারণকরণ;
(২৯) "নমটারর্ারী" অথধ এইরূপ গ্রাক অথবা গ্রাক শিণী যাার গযা রবরা
নমটানরর মার্যনম নেণীত ে এবং তেেুযােী নব প্রনেে ে;
(৩০) "াইনন্স" অথধ কনমলে আইনের অর্ীে এবং এই আইনের অর্ীে ইুযকৃ ত শকাে
াইনন্স;
(৩১) "াইনন্সী" অথধ গযা ও ইার নযাগী তর াইনরাকাবধে (associated liquid
hydrocarbon) এর ঞ্চাে, নবপণে ও নবতরণ, মজুেকরণ এবং রবরানর নযয
কনমলে আইে অথবা এই আইনের অর্ীে াইনন্সপ্রাপ্ত শকাে বযনি বা প্রনতষ্ঠাে;
(৩২) "ঞ্চাে" অথধ উচ্চ-চাপনবনলি গযা পাইপাইনের মার্যনম নের্ধানরত চানপ অথবা
কনমলে কতৃধ ক নের্ধানরত উচ্চ চানপ এক স্থাে ইনত অেয স্থানে প্রাকৃ নতক গযা স্থাোন্তর;
(৩৩) "নএেনজ" অথধ নেনেধ ি চাপ ও তাপমাোে ংকুনচত প্রাকৃ নতক গযা;
(৩৪) "হুইনং চাজধ" অর্থ ঞ্চাে বযবস্থা বযবানরর জেয নবনর্বদ্ধ চাজধ;

(৩৫) "নাব-বনভুধ ত গযা (unaccounted for gas-UFG)" অথধ একটি নেনেধ ি মনের
জেয শকাে পাইপাইে ননেনম র্ারণকৃ ত গযানর পনরমানণর উপর গ্রণনযাগয মাোর
পাথধকয অথবা পনরবতধ ে বযতীত এবং নমটারনবীে গ্রাকনের বযবহৃত চু া বা রঞ্জাম
ফ্লাটনরইট অেুযােী নের্ধানরত পনরমানণর শচনে অনতনরি গযা বযবার বযতীত উি
পাইপাইে ননেনম নমটানর নরনডংভু ি ইো আগত ও নমটানর নরনডংভু ি ইো বনগধত
গযানর মনর্য শয পনরমাণগত পাথধকয অথবা পনরবতধ ে পনরনযত ে।

আইদনর প্রার্ানয

৩। আপাতত ববৎ অেয শকাে আইনে যাা নকছু ই থাকুক ো শকে, এই আইনের
নবর্াোবী কাযধকর থানকনব :
তনব বাংানেল এোজী শরগুনটরী কনমলে আইে, ২০০৩ (২০০৩ ানর ১৩ েং আইে)
এর নবর্াোবী এই আইনের শযনে, যতটু কু প্রনোজে, প্রনযাজয ইনব।

অর্যাে-২
বযবা পনরচানা, ননমধ াণ ও স্থাপন
বযবা
পনরচানা,
ইতযানে

৪। কনমলে আইনের র্ারা ২৭ এর নবর্াে শমাতানবক াইনন্স দ্বারা যমতাপ্রাপ্ত শকাে
বযনি বা প্রনতষ্ঠাে নেম্নবনণধত বযবা ও তেংনলস্দি কাযধক্রম পনরচাো কনরনত পানরনব,
যথা:(ক) গযা ঞ্চাে, নবপণে ও নবতরণ, রবরা, মজুেকরণ (Storage) এবং নবনভন্ন
শিণীর গ্রানকর নেকট গযা এবং উার প্রনক্রোজাত পণয অথবা জাত দ্রবযানে
পনরবণ, নবক্রে, এবং অেযােয শয শকাে অেুনমানেত পন্থাে স্তান্তর;এবং
(খ) গযা ঞ্চাে, নবপণে ও নবতরণ, রবরা ও মজুেকরণ (Storage) এর নত
ংনিি শয শকাে মীী্যা, পরীী্যা অথবা গনবণা ও উন্নেে কমধকান্ড গ্রণ এবং উি
কমধকানন্ডর ম্পূরক, প্রানেক অথবা ফস্বরূপ অেয শয শকাে কমধকান্ড।

পাইপাইন
ননমধ াণ ও স্থাপন

৫। (১) কনমলে কতৃধ ক াইনন্স দ্বারা যমতাপ্রাপ্ত বযনি গযা ঞ্চাে, নবতরণ, রবরা
ও মজুেকরনণর নেনমত্ত পাইপাইে নেমধাণ অথবা স্থাপে কনরনত পানরনব এবং প্রনতযক
াইনন্সী উার অনর্কারভু ি এাকার নেজস্ব শিণীর নবেযমাে পাইপ াইনের
কতৃধ ত্বম্পন্ন বনো গণয ইশব।
(২) পাইপাইে নেমধাণ বা স্থাপনের জেয নেম্নননখত নবেগুন নবনবচো কনরনত ইনব,
যথাাঃ-

(ক) নবনভন্ন শিণীর গ্রানকর গযানর চানো মূযােে;
(খ) প্রস্তানবত পাইপাইে নেমধানণর প্রনোজেীেতা;
(গ) পযধাপ্ত গযানর রবরা;
(ঘ) প্রস্তানবত পাইপাইে ইনত উি গ্রাক অথবা গ্রাকনের অবস্থাে;
(ঙ) পাইপাইে নেমধানণর বাস্তবােে মেূচী;
(চ) চূ ড়ান্ত বযবারকারী নকভানব গযা শেটওোনকধ র আওতাে আননব উার পনরকল্পো
েক্সা;
(ছ) গযা ংনযাগ প্রোনের শযনে আনথধক ংনি;
(জ) জনম অনর্গ্রনণর শযনে পুেবধাে খরচ, পনরনবলগত নেক ও নেরাপত্তা ংক্রান্ত
নবোনে বাস্তবম্মত পনরকল্পো গ্রণ ;
(ঝ) প্রনোজেীে প্রযুনি ও কানরগরী েযতা ;
(ঞ) প্রকনল্পর বধনমাট বযে এবং অথধােে উৎনর নবস্তানরত নববরণ ;
(ট) ঋণ পনরনলানর্র তফন ; এবং
(ঠ) আথধ-ামানজক উন্নেে ংক্রান্ত নবোবী।
(৩) পাইপ াইে নেমধাণ, স্থাপে ও রযণানবযনণর শযনে প্রচনত আইে এবং উি
আইনের অর্ীে প্রণীত নবনর্মাা অেুরণ করা ইনব।

অর্যাে-৩
গযা নবতরণ
গ্রাক শ্রেণী

৬। (১) এই আইনের উনেলয পূরণকনল্প গযা বযবানরর প্রকৃ নত অেুযােী গযা
বযবারকারীগনণর শিণীনবেযা ইনব নেম্নরূপ, যথা :(ক) গৃস্থাী ;
(খ) বানণনজযক ;
(গ) নলল্প ;

(ঘ) শমৌুমী ;
(ঙ) নএেনজ ;
(চ) চা-বাগাে ;
(ছ) নবেুযৎ;
(জ) ার ; এবং
(ঝ) কযাপটিভ পাওোর।
(২) এই আইনের উনেনলযর ানথ ংগনত রানখো রকার, প্রনোজনে, রকানর শগনজনট
প্রজ্ঞাপে দ্বারা, উপ-র্ারা (১) এ উনিনখত গ্রাক শিণী পুোঃনবেযা এবং েূতে গ্রাক
শিণী প্রবতধ ে ও পুরাতে গ্রাক শিণী নবুপ্ত কনরনত পানরনব।

গযা নবতরণ

৭। (১) াইনন্সপ্রাপ্ত বযনি বা প্রনতষ্ঠাে গযা নবতরণ বযবা পনরচাো কনরনত
পানরনব।
(২) গযা নবতরণকারী াইনন্সীর োনেত্ব ইনব, নেম্নরূপ, যথা :(ক) কনমলে কতৃধ ক নের্ধানরত পদ্ধনতনত গযানর মাে, চাপ, পনরনবল, নেরাপত্তা বজাে
রাখা;
(খ) একই শিণীর গ্রাকনের মনর্য তবমযীেতার েীনত অেুরণ ;
(গ) গযানর পনরমাণ পনরমাপনের জেয নমটার স্থাপে ;
(ঘ) নবতরণ পাইপাইে এবং তৎ শরগুনটিং ও নমটানরং শেলনের (আরএমএ)
যথাযথ রযণ ও শমরামত নেনিতকরণ ; এবং
(ঙ) মূ পাইপাইে ইনত গ্রাকনক ংনযাগ প্রোনের জেয নবতরণ পাইপাইে স্থাপে
এবং নবেযমাে নবতরণ পাইপাইনের যমতা বৃনদ্ধ।
(৩) নেম্নবনণধত শযনে গযা রবরা ীনমত অথবা স্থনগত কনরবার অথবা গ্রাকনের
গযা বযবানরর উপর ীমাবদ্ধতা আনরাপ কনরবার অথবা গযা াইে ংনযাগ নবনচ্ছন্ন
কনরবার যমতা াইনন্সীর থানকনব, যনে-

(ক) ংনলস্দি এাকার জেগনণর জীবে এবং ম্পে নবপোপন্ন ে ;
(খ) গযা শেটওোকধ পনরচাোর শযনে পনরচাে ত্রুটি শেখা শেে;
(গ) জাতীে পযধানে গযানর ংকট শেখা শেে ;
(ঘ) বনকো পাওো পনরনলার্ ো করা ে ;
(ঙ) গযানর অনবর্ বযবার ঘনট ; অথবা
(চ) গযা নমটানর অনবর্ স্তনযপ অথবা বাইপা াইনের মার্যনম গযা বযবার করা
ে;
(ছ) গযা নবতরনণ বযবারকারীগনণর মনর্য অগ্রানর্কার নের্ধারনণর প্রনোজে ইন;
(জ) রকার/কনমলে/শকাম্পােী কতৃধ ক নের্ধানরত েযতার (efficiency) চাইনত কম
েযতাে গযা বযবহৃত ে।

অর্যাে-৪
াংকুনচত প্রাকৃনতক গযা (নএননজ), তরীকৃত শ্রপদরানোম গযা
(এনপনজ) ও তরীকৃত প্রাকৃনতক গযা (এএননজ)
নএননজ
নরফুদেনাং
শ্রেলন স্থাপন,
এনপনজ ও
এএননজ এর
বযবা
পনরচানা,
ইতযানে

৮। (১) এই আইনের অর্ীনে শকাে বযনি নেম্নবনণধত লতধ পূরণ ানপনয এবং নের্ধানরত
পদ্ধনতনত নএেনজ নরফু নেনং শেলে অথবা যােবাে নএেনজনত রূপান্তরকরণ
কারখাো, তরীকৃ ত শপনরানোম গযা (এনপনজ) ও তরীকৃ ত প্রাকৃ নতক গযা
(এএেনজ) এর বযবা শুরু এবং পনরচাো কনরনত পানরনব, যথাাঃ(ক) কনমলনের নেকট ইনত াইনন্স গ্রণ; এবং
(খ) প্রনোজনে প্রচনত আইনের নবর্াে অেুযােী অেয শকাে ংস্থার াইনন্স বা
অেুনমােে গ্রণ।
(২) নেম্নবনণধত শযনে নএেনজ, এনপনজ ও এএেনজ রবরা ীনমত, স্থনগত নকংবা
ীমাবদ্ধতা আনরাপ কনরবার যমতা কনমলনের থানকনব, যনে(ক) ংনলস্দি এাকার জেগনণর জীবে ও ম্পে নবপোপন্ন ে;
(খ) অেেুনমানেতভানব নএেনজ এর বযবার প্রমানণত ে।
(৩) নেম্নবনণধত শযনে নএেনজ রবরা ীনমত, স্থনগত নকংবা ীমাবদ্ধতা আনরাপ

কনরবার যমতা গযা নবতরণকারীর থানকনব, যনে(ক) গযা শেটওোনকধ পনরচাে নবপনত্ত ঘনট;
(খ) জাতীে পযধানে গযানর স্বল্পতা শেখা শেে।

অর্যাে-৫
রবরা এবাং মজুেকরণ (Supply and storage)
গযা রবরা ও
মজুেকরণ
াংক্রান্ত নবর্ান

৯। াইনন্সপ্রাপ্ত শকাে বযনি বা প্রনতষ্ঠাে নেম্নবনণধত লতধ পূরণ ানপনয গযানর রবরা
ও মজুেকরণ (Supply and Storage) বযবা শুরু এবং পনরচাো কনরনত পানরনব,
যথাাঃ(ক) শকাে গযা নফল্ড ইনত প্রাপ্ত গযা রবরা এবং মজুেকরণ শুরু কনরবার পূনবধ,
রবরা ও মজুেকরনণর োনেনত্ব নেনোনজত বযনি বা প্রনতষ্ঠাে কতৃধ ক উিরূপ গযা
মজুেকরণ ও রবরা, বযে এবং ঞ্চাে শকাম্পােী অথবা নবতরণ শকাম্পােীর নেকট
নজম্মাোরী স্তান্তর ংক্রান্ত ক উপাত্ত কনমলনের নেকট োনখ কনরনত ইনব;
(খ) কনমলে উৎপােে বন্টে চু নি (নপএন) মূনর অর্ীনে গযা রবরা ও
মজুেকরনণর শযে বযতীত অেযােয শযনে কনমলে আইে এর নবর্াোবী অেুযােী গযা
রবরা ও মজুেকরনণর মূয নের্ধারণ কনরনব।
বযাখা : এই র্ারাে উৎপােে বন্টে চু নি (নপএন) বননত গযা ও কেনডেনট
উৎপােে
বন্টে চু নি বা গযা ংক্রান্ত কাযধক্রম পনরচাোর উনেনলয ম্পানেত শয শকাে চু নিনক
বুঝাইনব।

অর্যাে-৬
অপরার্ ও েন্ড , ইতযানে
কনতপে
অপরাশ্রর্র েন্ড

১০।(১) শকাে গৃস্থাী গ্রাক অথবা বানণনজযক গ্রাক অথবা নলল্প, শমৌুমী বা কযাপটিভ
পাওোর বা নএেনজ শেলে বা চা বাগাে শিণীভু ি গ্রাক অথবা নবেুযৎ ও ার
শিণীভু ি গ্রানকর নেম্নবনণধত শয শকাে কাজ ইনব একটি অপরার্, যথাাঃ(ক) নমটারনক পাল কাটাইো রবরা াইে ও অভযন্তরীণ াইনের মনর্য রানর বা
প্রতযয ংনযাগ স্থাপে কনরো গযা বযবার করা;

(খ) নমটানর অনবর্ স্তনযপ কনরো উার ইেনডক্স, ী, শরাটর বা ফযাে ভানেো, অথবা
উার ডাোফ্রাম বা ইেনডক্স নছদ্র কনরো, অথবা নবপরীতমুখী নমটার স্থাপে কনরো,
অথবা নমটানরর যানন্ত্রক বযবস্থাে স্তনযপ কনরো গযানর প্রকৃ ত বযবার ইনত কম
প্রেলধে করা;
(গ) রবরা াইে ইনত অনবর্ ংনযাগ স্থাপে কনরো গযা বযবার করা;
(ঘ) গযা ংনযাগ ংক্রান্ত শকাে লতধ ভনের কারনণ গযা নবতরণকারী বা রবরাকারী
কতৃধ পক্ কতৃধ ক গযা াইে নবনচ্ছন্নকরনণর পর অেেুনমানেত বা অনবর্ভানব গযা
বযবার করা;
(ঙ) গযা নবতরণকারী বা রবরাকারী কতৃধ পয কতৃধ ক স্থাপেকৃ ত শরগুনটর
অেেুনমানেতভানব বা অনবর্ভানব পুোঃস্থাপে (re-set) কনরো নের্ধানরত চানপর অনর্ক
চানপ গযা বযবার করা;
(চ) অেুনমানেত ংখযার অনতনরি, বা অনতনরি যমতাম্পন্ন, গযা রঞ্জাম
স্থাপেপূবধক গযা বযবার করা;
(ছ) গযা নবতরণকারী বা রবরাকারী কতৃধ পনযর পনরতযি রাইজার ইনত
অেেুনমানেত বা অনবর্ভানব গযা ংনযাগ গ্রণ কনরো গযা বযবার করা; এবং
(জ) েফা (ক) ইনত (ছ) এ বনণধত পন্থা বযতীত অেয শকাে পন্থাে অেেুনমানেত বা
অনবর্ভানব গযা বযবার করা।
(২) উপ-র্ারা (১) এ উনিনখত শকাে অপরানর্র োনে(ক) শকাে গৃস্থাী গ্রাক শোী াবযস্ত ইন, নতনে অেনর্ক ৩ (নতে) মা কারােনন্ড
বা
অেনর্ক ১০ (েল) াজার টাকা অথধেনন্ড বা উভে েনন্ড েন্ডেীে ইনবে এবং একই
অপরানর্র পুেরাবৃনত্ত ঘটিন উি বযনি অেূযে ৩ (নতে) মা এবং অেনর্ক ৬ (ছে)

মা কারােনন্ড এবং অেনর্ক ২০ (নবল) াজার টাকা অথধ েনন্ড েন্ডেীে ইনবে;
(খ) শকাে বানণনজযক গ্রাক শোী াবযস্ত ইন, নতনে অেনর্ক ৬ (ছে) মা কারােনন্ড
বা
অেনর্ক ২০ (নবল) াজার টাকা অথধেনন্ড বা উভে েনন্ড েন্ডেীে ইনবে এবং একই
অপরানর্র পুেরাবৃনত্ত ঘটিন নতনে অেুযে ৬ (ছে) মা এবং অেনর্ক ১ (এক) বৎর
কারােনন্ড এবং অেনর্ক ৪০ (চনিল) াজার টাকা অথধেনন্ড েন্ডেীে ইনবে;
(গ) শকাে নলল্প, শমৌুমী বা কযাপটিভ পাওোর বা নএেনজ শেলে বা চা বাগাে
শিণীভু ি
গ্রাক শোী াবযস্ত ইন, নতনে অেনর্ক ১ (এক) বৎর কারােনন্ড বা অেনর্ক ১ (এক)
যয টাকা অথধেনন্ড বা উভে েনন্ড েন্ডেীে ইনবে এবং একই অপরানর্র পুেরাবৃনত্ত
ঘটিন নতনে অেূযে ১ (এক) বৎর এবং অেনর্ক ৩ (নতে) বৎর কারােনন্ড এবং
অেনর্ক ২ (েুই) যয টাকা অথধেনন্ড েন্ডেীে ইনবে; এবং
(ঘ) শকাে নবেুযৎ ও ার শিণীভু ি গ্রাক শোী াবযস্ত ইন, নতনে অেনর্ক ২ (েুই)
বৎর কারােন্ড বা অেনর্ক ২ (েুই) যয টাকা অথধেনন্ড বা উভে েনন্ড েন্ডেীে ইনবে
এবং একই অপরানর্র পুেরাবৃনত্ত ঘটিন নতনে অেুযে ২ (েুই) বৎর এবং অেনর্ক ৫
(পাাঁচ) বৎর কারােনন্ড এবং অেনর্ক ৫(পাাঁচ) য টাকা অথধেনন্ড েন্ডেীে ইনবে।

অননুদমানেত
উদেদলয গযা
বযবাদরর েন্ড

১১।(১) শকাে গৃস্থাী গ্রাক তাার গৃস্থাী ংনযাগ ইনত অেেুনমানেত বা
অনবর্ভানব বানণনজযক কানজ বা নলল্প প্রনতষ্ঠানে গযা বযবার কনরন, নতনে অেনর্ক ৩
(নতে) মা কারােনন্ড বা অেনর্ক ২৫ (পাঁনচল) াজার টাকা অথধেনন্ড বা উভে েনন্ড
েন্ডেীে ইনবে এবং একই অপরানর্র পুেরাবৃনত্ত ঘটিন নতনে অেূযে ৩ (নতে) মা এবং
অেনর্ক ৬ (ছে) মা কারােনন্ড এবং অেনর্ক ৫০ (পঞ্চাল) াজার টাকা অথধেনন্ড
েন্ডেীে ইনবে।
(২) শকাে(ক) কযাপটিভ পাওোর শিণীভু ি গ্রাক তাার অেুনমানেত ংনযাগ ইনত অেেুনমানেত

বা অনবর্ভানব বানণনজযক কানজ বা গৃস্থাী কানজ বা নলল্প প্রনতষ্ঠানে গযা বযবার
কনরন, বা
(খ) নএেনজ শিণীভু ি গ্রাক তাার অেুনমানেত ংনযাগ ইনত অেেুনমানেত বা
অনবর্ভানব বানণনজযক কানজ বা গৃস্থাী কানজ বা নলল্প প্রনতষ্ঠানে বা নবেুী্যৎ উৎপােনে
গযা বযবার কনরন, নতনে অেনর্ক ৬ (ছে) মা কারােনন্ড বা অেনর্ক ১ (এক) যয
টাকা অথধেনন্ড বা উভে েনন্ড েন্ডেীে ইনবে এবং একই অপরানর্র পুেরাবৃনত্ত ঘটিন
নতনে অেূযে ৬ (ছে) মা এবং অেনর্ক ১ (এক) বৎর কারােন্ড এবং অেনর্ক ২ (েুই)
য টাকা অথধেনন্ড েন্ডেীে ইনবে।

াইদন্সীর
অনুমনত বযতীত
গযা াইন
স্থাপন, ইতযানের
েন্ড

১২। (১) শকাে বযনি শকাে াইনন্সীর শকাে গযা নবতরণ শেটওোকধ ইনত তাার
ননখত ম্মনত বযনতনরনক অনবর্ পন্থাে গযা আরনণর নেনমত্ত শকাে াইে স্থাপে বা
গযা ংনযাগ গ্রণ কনরন, নতনে অেনর্ক ১ (এক) বৎর কারােনন্ড বা অেনর্ক ১
(এক) য টাকা অথধেনন্ড বা উভে েনন্ড েন্ডেীে ইনবে এবং একই অপরাশর্র
পুেরাবৃনত্ত ঘটিন নতনে অেুযে ১ (এক) বৎর এবং অেনর্ক ২ (েুই) বৎর কারােনন্ড
এবং অেনর্ক ২ (েুই) য টাকা অথধেনন্ড েন্ডেীে ইনবে।
(২) শকাে গ্রাক াইনন্সীর ননখত ম্মনত বযনতনরনক শয উনেনলয গযা ংনযাগ প্রোে
করা ইোনছ শ উনেলয বযতীত অেয শকাে উনেনলয গযা বযবার কনরন বা
অেুনমানেত গযা স্থাপোর মার্যনম নের্ধানরত মানক শাড ইনত শবলী ানর গযা
বযবার কনরন, নতনে অেনর্ক ১ (এক) বৎর কারােনন্ড বা অেনর্ক ১ (এক) য
টাকা অথধেনন্ড বা উভে েনন্ড েন্ডেীে ইনবে এবং একই অপরানর্র পুেরাবৃনত্ত ঘটিন
নতনে অেূযে ১ (এক) বৎর এবং অেনর্ক ২ (েুই) বৎর পযধন্ত কারােনন্ড এবং অেনর্ক
২ (েুই) য টাকা অথধেনন্ড েন্ডেীে ইনবে।
(৩) শকাে বযনি কেনডেনট পাইপ াইনে অনবর্ স্তনযনপর মার্যনম বা অেয শকাে
ভানব কেনডেনট চু নর কনরন, নতনে অেনর্ক ১ (এক) বৎর কারােনন্ড বা অেনর্ক ১
(এক) য টাকা অথধেনন্ড বা উভে েনন্ড েন্ডেীে ইনবে এবং একই অপরানর্র
পুেরাবৃনত্ত ঘটিন নতনে অেুযে ১ (এক) বৎর এবং অেনর্ক ২ (েুই) বৎর কারােনন্ড
এবং অেনর্ক ২ (েুই) য টাকা অথধেনন্ড েন্ডেীে ইনবে।

াইদন্স
বযনতদরদক
নএননজ

১৩। শকাে বযনি বা প্রনতষ্ঠাে াইনন্স বযনতনরনক-

নরফুশ্রেনাং
শ্রেলন বা
যানবান
নএননজদত
রূপান্তর
কারখানা স্থাপন,
ইতযানের েন্ড

(ক) শকাে নএেনজ নরফু নেনং শেলে বা যােবাে নএেনজনত রূপান্তর কারখাো স্থাপে
কনরন, বা
(খ) অেুনমানেত পদ্ধনত বযতীত শপনরা বা নডশজ চানত শকাে গাড়ী নএেনজ গাড়ীনত
রূপান্তর, শমরামত ও রযণানবযণ কনরন, বা
(গ) নেনেধ ি উনেলয বযতীত অেয শকাে উনেনলয নএেনজ বযবার কনরন, উি বযনি বা
প্রনতষ্ঠানের স্বত্তানর্কারী অেনর্ক ১ (এক) বৎর কারােনন্ড বা অেনর্ক ১ (এক) য
টাকা অথধেনন্ড বা উভে েনন্ড েন্ডেীে ইনবে এবং একই অপরানর্র পুেরাবৃনত্ত ঘটিন
নতনে অেূী্যে ১ (এক) বৎর এবং অেনর্ক ২ (েুই) বৎর কারােনন্ড এবং অেনর্ক ২
(েুই) য টাকা অথধেনন্ড েন্ডেীে ইনবে।

নএননজ
নরফুদেনাং
শ্রেলন কতৃধ ক
ননর্ধ ানরত চাদপর
অনর্ক চাদপ
নএননজ
নবক্রদের েন্ড

১৪। শকাে নএেনজ নরফু নেনং শেলে রকার কতৃধ ক নের্ধানরত চানপর অনর্ক চানপ
অথবা নমটার শটম্পানরং কনরো নএেনজ নবক্রে কনরন, নরফু নেনং শেলনের
স্বত্তানর্কারী বা ংনলস্দি োেী বযনি অেনর্ক ১ (এক) বৎর কারােনন্ড বা ১ (এক) য
টাকা অথধেনন্ড বা উভে েনন্ড েন্ডেীে ইনবে এবং একই অপরানর্র পুেরাবৃনত্ত ঘটিন
নতনে অেূী্যে ১ (এক) বৎর এবং অেনর্ক ২(েুই) বৎর পযধন্ত কারােনন্ড এবং অেনর্ক

নালকতামূক
কাদযধ র েন্ড

১৫। শকাে বযনি কেনডেনট, নএেনজ, এনপনজ নলল্প প্রনতষ্ঠানে বা গযা ননেম
পনরচাে বযবস্থাে বা গযা নলনল্পর বযবা প্রনতষ্ঠানে শকাে ধ্বংাত্মক বা োলকতামূক
কাযধ ংঘটে কনরন, নতনে অেনর্ক ৩(নতে) বৎর কারােনন্ড বা অেনর্ক ৫(পাাঁচ) য
টাকা অথধেনন্ড বা উভে েনন্ড েন্ডেীে ইনবে এবং একই অপরানর্র পুেরাবৃনত্ত ঘটিন
অেুযে ৩(নতে) বৎর এবং অেনর্ক ৫(পাাঁচ) বৎর পযধন্ত কারােনন্ড এবং অেনর্ক ১০

২(েুই) য টাকা অথধেনন্ড েন্ডেীে ইনবে।

(েল) য টাকা অথধেনন্ড েন্ডেীে ইনবে।

প্রনতবন্ধকতা
ৃনির েন্ড

১৬। শকাে গ্রাক গযা নবতরণকারী বা রবরাকারী কতৃধ পনযর প্রনতনেনর্ নানব
কতধ বযরত শকাে কমধকতধ া বা কমধচারীনক গ্রাক আেীোে প্রনবনল বার্া প্রোে কনরন বা
গযা ংনযাগ স্থাে বা উার রঞ্জামানে পনরেলধনে বার্া প্রোে কনরন বা গ্রাক
আেীোে তাানক আটকাইো রানখন, নতনে অেনর্ক ১(এক) বৎর কারােনন্ড বা
অেনর্ক ১(এক) ক্ টাকা অথধেনন্ড বা উভে েনন্ড েন্ডেীে ইনবে এবং একই
অপরানর্র পুেরাবৃনত্ত ঘটিন নতনে অেূযে ১(এক) বৎর এবং অেনর্ক ২(েুই) বৎর

পযধন্ত কারােনন্ড এবং অেনর্ক ২(েুই) য টাকা অথধেনন্ড েন্ডেীে ইনবে।

পাইপাইন,
নমটার,
শ্ররগুদটর,
ইতযানে চু নরর
েন্ড

১৭। শকাে বযনি গযা ঞ্চাে, নবতরণ এবং রবরাকারী প্রনতষ্ঠানের মানকাোর্ীে
পাইপাইে, নমটার, শরগুনটর বা অেয শকাে ামগ্রী চু নর বা ইচ্ছাকৃ তভানব উানের
শকাে যনতার্ে কনরন, নতনে অেনর্ক ১ (এক) বৎর কারােনন্ড বা অেনর্ক ১ (এক)
এক য টাকা অথধেনন্ড বা উভে েনন্ড েন্ডেীে ইনবে এবং একই অপরানর্র পুেরাবৃনত্ত
ঘটিন নতনে অেুযে ১ (এক) বৎর এবং অেনর্ক ৩ (নতে) বৎর কারােনন্ড এবং
অেনর্ক ২ (েুই) য টাকা অথধেনন্ড েন্ডেীে ইনবে।

চু নরকৃত ামগ্রী
ক্রে নবক্রে ও
েখদ রানখবার
েন্ড

১৮। শকাে বযনি গযা পাইপাইে, নমটার, শরগুনটর বা অেয শকাে ামগ্রী চু নরকৃ ত
জানেো বা উা চু নর করা ইোনছ বনো নবশ্বা কনরবার যনথি কারণ থাকা নিও উা
ক্রে-নবক্রে বা উা েখন রানখন, নতনে অেনর্ক ১ (এক) বৎর কারােনন্ড বা অেনর্ক
১ (এক) য টাকা অথধেনন্ড বা উভে েনন্ড েন্ডেীে ইনবে এবং একই অপরানর্র
পুেরাবৃনত্ত ঘটিন নতনে অেূযে ১ (এক) বৎর এবং অেনর্ক ৩(নতে) বৎর কারােনন্ড
এবং অেনর্ক ২ (েুই) য টাকা অথধেনন্ড েন্ডেীে ইনবে।

অপরার্ াংঘটদন
ােতা,
প্রদরাচনা,
ইতযানের েন্ড

১৯। শকাে বযনি এই আইনের অর্ীে শয শকাে অপরার্ ংঘটনে, প্রতযয বা পনরাী্য,
ােতা কনরন, বা উি অপরার্ ংঘটনে প্রনরাচো বা ড়যন্ত্র কনরন এবং উি
ােতা বা ড়যন্ত্র বা প্রনরাচোর ফন অপরার্টি ংঘটিত ইন, উি ােতাকারী,
ড়যন্ত্রকারী বা প্রনরাচোকারী তাার ােতা, ড়যন্ত্র বা প্রশরাচো দ্বারা ংঘটিত
অপরানর্র জেয নের্ধানরত েনন্ড েন্ডেীে ইনবে।

এই আইদনর
অর্ীন েনন্ডত
ইবার কারদণ
গযা
নবতরণকারী বা
রবরাকারীর
পাওনা অথধ
পনরদলাদর্র োেোনেত্ব বযাত বা
যু ন্ন না করা

২০। (১) এই আইনের অর্ীে শকাে অপরানর্ েনন্ডত ইবার কারনণ শকাে বযনি বা
প্রনতষ্ঠানের নেকট গযা নবতরণকারী বা রবরাকারী কতৃধ ক োবীকৃ ত পাওো অথধ
পনরনলানর্র োে-োনেত্ব বযাত বা যু ন্ন কনরনব ো।
(২) উপ-র্ারা (১) এর অর্ীে পাওো অথধ আোনের নযয গযা নবতরণকারী অথবা
রবরাকারী ংনিি বযনি বা প্রনতষ্ঠানের নবরুনদ্ধ প্রনতকার োবী কনরো শেওোেী
আোনত মামা োনের অথবা Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No.III
of 1913) এর অর্ীে াটিধনফনকট মামা োনের করা যাইনব।

নবচার

২১। (১) শফৌজোরী কাযধনবনর্নত যাা নকছু ই থাকুক ো শকে, এই আইনের অর্ীে
অপরার্মূ প্রথম শিণীর জুনডনো মযানজনেট বা শমনরাপনটাে মযানজনেট কতৃ কধ
নবচাযধ ইনব।
(২) এই আইনে নভন্নতর নকছু ো থানকন, এই আইনের অর্ীে ংঘটিত অপরানর্র নবচার
ংনযপ্ত পদ্ধনতনত অেুনষ্ঠত ইনব এবং এতেুনেনলয শফৌজোরী কাযধনবনর্র Chapter XXII
শত বনণধত পদ্ধনত, প্রনযাজয ইনব।

শ্রফৌজোরী
কাযধ নবনর্র
প্রদোগ

২২। এই আইে এবং উার অর্ীে প্রণীত নবনর্ ও প্রনবর্াে ানপনয, এই আইনে বনণধত শয
শকাে অপরানর্র তেন্ত, নবচার, আপী এবং আেুনেক ক নবনে শফৌজোরী

অথধ েন্ড
আদরাদপর শ্রযদে
মযানজদেদটর
নবদল যমতা

২৩। শফৌজোরী কাযধনবনর্নত যাা নকছু ই থাকুক ো শকে, এই আইনের অর্ীে শকাে প্রথম
শিণীর জুনডনো মযানজনেট বা শমনরাপনটাে মযানজনেট শোী াবযস্ত বযনিনক

ননদর্াজ্ঞার
শ্রযদে নববােমান
উভে পদযর
শুনানী গ্রণ

২৪। Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) নকংবা আপাততাঃ ববৎ
অেয শকাে আইনে যাাই থাকুক ো শকে, শকাে পনযর নবরুনদ্ধ নেনর্াজ্ঞা প্রাথধো করা
ইন, শই পযনক যথাযথ শোটিল প্রোেপূবধক শুোেীর ুনযাগ প্রোে বযনতনরনক

অপরাদর্র
আমদযাগযতা,
জানমনদযাগযতা
ও
আদপাদযাগযতা

২৫। এই আইনের অর্ীে ংঘটিত অপরার্মূ আমনযাগয, জানমেনযাগয ও

ানলীর মার্যদম
নবদরার্ ননষ্পনি

২৬। এই আইনে যাা নকছু ই থাকুক ো শকে, াইনন্সীনের মনর্য অথবা গ্রাক ও
াইনন্সীর মনর্য শকাে নবনরানর্র উদ্ভব ইন, ানল আইে, ২০০১ (২০০১ নের ১েং
আইে) অথবা পযগনণর মনর্য ম্পানেত চু নির নবর্াে অেুযােী কনমলে উা নেষ্পনত্ত

কাযধনবনর্ প্রশযাজয ইনব।

ংনিি অপরানর্র জেয এই আইনে অেুনমানেত শয শকাে েন্ড আনরাপ কনরনত পানরনব।

মামাে শকাে প্রকার নেনর্াজ্ঞা অথবা নেনর্মূক আনেল প্রোে করা যাইনব ো।

আনপানযাগয ইনব।

কনরনত পানরনব।

অর্যাে-৭
নবনবর্
বানধ ক
প্রনতদবেন ও
নাব

২৭। এই আইনের অর্ীে বযবাে নেনোনজত ক াইনন্সী উার ম্পে, প্রাপ্ত এবং
বযনেত ক অনথধর নাব ংরযণ কনরনব এবং প্রনত অথধ বৎর শল ইবার তানরখ
ইনত পরবতী একলত আনল নেনের মনর্য(ক) Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P. O. No. 2 of 1973)
এর অর্ীে নেবনিত শকাে চাটধাডধ একাউনন্টন্ট ফামধ দ্বারা উি নাব নেরীযা করাইো
উা কনমলনের নেকট শপ্ররণ কনরনব; এবং
(খ) পূবধবতী অথধ বৎনর ম্পানেত কাযধাবীর নববরণ েনত একটি বানধক প্রনতনবেে
প্রণেেপূবধক উা কনমলনের নেকট শপ্ররণ কনরনব।

নবনর্ প্রণেদনর
যমতা

২৮। এই আইনের উনেলয পূরণকনল্প রকার, কনমলনের নত আনাচোক্রনম, রকারী

প্রনবর্ান
প্রণেদনর যমতা

২৯। (১) এই আইনের উনেলয পূরণকনল্প কনমলে, রকানরর পূবধােুনমােেক্রনম, রকারী
শগনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা প্রনবর্াে প্রণেে কনরনত পানরনব।

শগনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা নবনর্ প্রণেে কনরনত পানরনব।

(২) উপনর-উি যমতার ামনগ্রকতানক যু ন্ন ো কনরো নেম্নবনণধত ক বা শয শকাে
নবনে উিরূপ নবর্াে প্রণেে করা যাইনব, যথা(ক) এই আইনের অর্ীে াইনন্স প্রোে, েবােে, ংনলার্ে, বানত ইতযানে;
(খ) গযানর মূয নের্ধারণ;
(গ) গযা রবরানর নব প্রস্তুতকরণ ও আোে;
(ঘ) এনপনজ গযানর প্ল্ান্ট স্থাপে, পনরচাো, রযণানবযণ ইতযানে;

(ঙ) এএেনজ আমোনে ও বযবানরর নযয টানমধো নেমধাণ, আমোনের লতধ াবী
নের্ধারণ, রবরা ও বযবানরর েযান্ডাডধ শকাড নের্ধারণ এবং আেুনেক শয শকাে
নবর্াে;
(চ) নএেনজ শেলে ও যােবাে রূপান্তর কারখাো স্থাপনের আনবেে, অেুনমােে, নফ ও
অেযােয চাজধ, স্থাপো পনরচাো, পনরবতধ ে, শমরামত এবং এতদ্ংক্রান্ত অেযােয
নবোনে; এবং
(ছ) পাইপাইে নেমধাণ ও স্থাপে ংক্রান্ত।
(৩) এই র্ারার অর্ীে প্রণীতবয ক প্রনবর্ানের প্রাক-প্রকালোর মার্যনম উার উপর
আপনত্ত বা পরামলধ আবাে কনরো প্রাপ্ত আপনত্ত বা পরামলধ নবনবচোক্রনম কনমলে
প্রনবর্াে প্রণেে কনরনব।
(৪) এই র্ারার অর্ীে শকাে নবনে প্রনবর্াে প্রণীত ো ওো পযধন্ত উি নবনে নবেযমাে
অনফ আনেল, প্রজ্ঞাপে, াকুধ ার ইতযানে এই আইনের নত অেনতপূণধ ো ওো
ানপনয বা থানকনব।

বযবা পুনঃগঠন
ও াইদন্সীর
এাকা
পুনঃননর্ধ ারণ

৩০। এই আইনে যাা নকছু ই থাকুক ো শকে, রকার, প্রনোজনে, বযবা পুোঃগঠে
কনরনত পানরনব এবং গযা ঞ্চাে, নবতরণ ও রবরানর োনেনত্ব নেনোনজত াইনন্সীর

ইাংদরজীদত
অনূনেত পাঠ
প্রকাল

৩১। (১) এই আইে প্রবতধ নের পর রকার, রকানর শগনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা, এই আইনের
ইংনরজীনত অেূনেত একটি নেভধ রনযাগয পাঠ প্রকাল কনরনব।

এাকা পুোঃনের্ধারণ কনরনত পানরনব।

(২) বাংা ও ইংনরজী পানঠর মনর্য নবনরানর্র শযনে বাংা পাঠ প্রার্ােয পাইনব।

