বাাংাদেদল জবায়ু পররবর্তদের রবরূপ প্রভাব মমাকাদবা কররবার জেয জবায়ু পররবর্তে ট্রাস্ট
োদম একটি ট্রাস্ট স্থাপে এবাং এর্দ্াংক্রান্ত রবরভন্ন রবদয় বযবস্থা গ্রণকদে প্রণীর্ আইে
যযহতু , বাাংাহেহল জবায়ু পররবতত হের রবরূপ প্রভাব যমাকাহবা কররবার জেয জবায়ু পররবতত ে ট্রাস্ট োহম
একটি ট্রাস্ট স্থাপে এবাং এতদ্াংক্রান্ত রবরভন্ন রবয়হয় বযবস্থা গ্রণ করা মীচীে ও প্রহয়াজেীয়;
যহতু , এতদ্দ্বারা রেম্নরূপ আইে করা ইঃাংরিপ্ত
রলদরাোম ও
প্রবর্তে

১। (১) এই আইে জবায়ু পররবতত ে ট্রাস্ট আইে, ২০১০ োযম অরভরত ইহব।

াংজ্ঞা

২। রবয় বা প্রাংহের পররপন্থী যকাে রকছু ো থারকহ, এই আইহেঃ

(২) ইা অরবহে কাযকত র ইহব।

(১) ‘‘যচয়ারমযাে’’ অথত ট্রারস্ট যবাহডতর যচয়ারমযাে;
(২) ‘‘ট্রাস্ট’’ অথত এই আইহের অধীে েঠিত জবায়ু পররবতত ে ট্রাস্ট;
(৩) ‘‘তরব’’ অথত ধারা ১৫ এ উরিরিত ‘জবায়ু পররবতত ে ট্রাস্ট তরব’;
(৪) ‘‘প্ররবধাে’’ অথত এই আইহের অধীে প্রণীত প্ররবধাে;
(৫) ‘‘ট্রারস্ট যবাডত’’ অথত এই আইহের ধারা ৯ এর অধীে েঠিত ট্রারস্ট যবাডত;
(৬) ‘‘রবরধ’’ অথত এই আইহের অধীে প্রণীত রবরধ;
(৭) ‘‘েয’’ অথত ট্রারস্ট যবাহডতর েয অথবা কাররেরর করমটির েয;
(৮) ‘‘কাররেরর করমটি’’ অথত এই আইহের অধীে েঠিত কাররেরর করমটি।

ট্রাস্ট গঠে

৩। (১) এই আইে ববৎ ইবার পর, যতলীঘ্র ম্ভব, রকার এই আইহের রবধাে
অেুযায়ী জবায়ু পররবর্তে ট্রাস্ট োহম একটি ট্রাস্ট েঠে কররহব।
(২) ট্রাস্ট একটি াংরবরধবদ্ধ াংস্থা ইহব এবাং ইার স্থায়ী ধারাবারকতা ও একটি
াধারণ ীহমার থারকহব এবাং ইার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার ম্পরি অজেত
কররবার, অরধকাহর রারিবার ও স্তান্তর কররবার ক্ষমতা থারকহব এবাং ইা মামা োহয়র
কররহত পাররহব এবাং ইার রবরুহদ্ধ মামা োহয়র করা যাইহব।

ট্রাদস্টর কাযাত য়

৪। (১) ট্রাহস্টর প্রধাে কাযাতয় ঢাকায় থারকহব।
(২) ট্রারস্ট প্রহয়াজেহবাহধ, রকাহরর পূবতােুহমােেক্রহম, বাাংাহেহলর যয যকাে স্থাহে
উার লািা কাযতায় স্থাপে কররহত পাররহব।

ট্রাদস্টর দিয

৫। ট্রাহস্টর ক্ষয ইহব রেম্নরূপ, যথাঃ(ক) জবায়ু পররবতত হের ফহ ক্ষরতগ্রস্ত ও ঝুুঁ রকপূণত অঞ্চহর জোধারহণর বা
জেহোষ্ঠীর িাপ িাওয়াহোর ক্ষমতা বৃরদ্ধ, জীবে-জীরবকার মাহোন্নয়ে ও েীর্তহময়ারে
ঝুুঁ রক যমাকাহবায় প্রহয়াজেীয় পররকল্পো প্রণয়ে ও বাস্তবায়ে কাযতক্রম গ্রণ করা;
(ি) জবায়ু পররবতত েজরেত কারহণ মােু, জীবববরচত্র্য ও প্রকৃ রতর উপর রবরূপ প্রভাব
যমাকাহবায় অরভহযাজে, প্রলমে, প্রযুরি উন্নয়ে ও স্তান্তর, ক্ষমতা বৃরদ্ধ এবাং অহথতর
বযবস্থা গ্রণ করা বা করার পহক্ষ প্রহয়াজেীয় কাযতক্রম গ্রণ করা।

ট্রাদস্টর উদেলয

৬। ট্রাহস্টর উহেলয ইহব রেম্নরূপ, যথাঃ(ক) রকাহরর উন্নয়ে বা অেুন্নয়ে বাহজহটর বারহর রবহল যক্ষত্র্ রাহব জবায়ু
পররবতত েজরেত ঝুুঁ রক যমাকাহবায় এই ট্রাহের তরব বযবার করা;
(ি) জবায়ু পররবতত ে ম্পরকত ত রবহল কমতূচী বাস্তবায়ে ও যটকই উন্নয়ে রেরিত
কররবার হক্ষয উপযুি কমত পররকল্পো গ্রণ ও বাস্তবায়ে করা;
(ে) জবায়ু পররবতত ে যমাকাহবায় তৃ ণমূ পযতাহয় স্থােীয় জেহোষ্ঠীর প্রারতষ্ঠারেক,
ামারজক ক্ষমতা বৃরদ্ধ ও মােব ম্পে উন্নয়ে াংক্রান্ত প্রকল্প বা কমতূচী গ্রণ করা;
(র্) জবায়ু পররবতত ে যমাকাহবায় অরভহযাজে (Adaptation), প্রলমে (Mitigation),
প্রযুরি স্তান্তর(Technology Transfer) এবাং অথত ও রবরেহয়াে (Finance and
Investment) এর যক্ষহত্র্ প্রহয়াজেীয় বযবাররক েহবণা (Action Research) করা এবাং
েহবণাব্ধ ফাফহর আহাহক উপযুি রবস্তার (dissemination)  বা পাইট
কমতূচী গ্রণ ও বাস্তবায়ে করা;
(ঙ) জবায়ু পররবতত হের াহথ িাপ িাওয়াহো এবাং ক্ষরতগ্রস্ততা যমাকাহবার জেয
প্রহয়াজেীয় রবরভন্ন যময়ােী পররকল্পো প্রণয়ে এবাং এর রভরিহত কমতূচী বা প্রকল্প গ্রণ ও
বাস্তবায়ে করা;

(চ) পররহবল ও বে মন্ত্রণাহয় স্থারপত জবায়ু পররবতত ে ইউরেট (Climate Change
Unit)  রবরভন্ন মন্ত্রণাহয় এবাং পররহবল অরধেপ্তহর েঠিত জবায়ু পররবতত ে াংক্রান্ত
জবায়ু পররবতত ে য (Climate Change Cell) বা যফাকা পহয়ন্ট (Focal Point)যক কাযতকর ভূ রমকা রারিহত ায়তা করা;
(ছ) জবায়ু পররবতত হের ফহ ৃষ্ট ম্ভাবয পররহবল রবপযতয় ম্পহকত জেহচতেতা ৃরষ্ট
ও রবপযতয় যমাকাহবার জেয প্রারতষ্ঠারেক, ামারজক বা স্থােীয় জেহোষ্ঠীর ক্ষমতা
বৃরদ্ধর মাধযহম োররদ্র্য রবযমাচহের হক্ষয উপযুি কমতূচী গ্রণ ও বাস্তবায়হে ায়তা
করা;
(জ) জবায়ু পররবতত হের ফহ ৃষ্ট যয যকাে প্রাকৃ রতক েুহযতাে পরবতী জরুরী কাযতক্রহম
ায়তা করা।

প্রকে প্রণয়ে,
গ্রণ ও বাস্তবায়ে

৭। জবায়ু পররবতত ে ট্রাস্ট তরবহর অথত দ্বারা রেম্নরূপ প্রকল্প প্রণয়ে, গ্রণ ও
বাস্তবায়ে করা ইহব, যথা :(ক) রকাহরর চমাে উন্নয়ে ও অেুন্নয়ে কমতূচীর অরতররি রাহব জবায়ু
পররবতত ে াংরিষ্ট রবহল কমতূচী বাস্তবায়েকহল্প ট্রাহস্টর মাধযহম স্বল্প, মধযম ও
েীর্তহময়ােী উন্নয়ে প্রকল্প গ্রণ করা ইহব;
(ি) রকার কতৃত ক প্রণীত Bangladesh Climate Change Strategy and Action
Plan, 2009 এর আহাহক াংরিষ্ট মন্ত্রণায় বা রবভাে এবাং াংরিষ্ট রবহয় অরভজ্ঞ
যবরকারর েহবণা ইেরস্টটিউট বা াংস্থা এ াংক্রান্ত প্রকল্প বা কমতূচী প্রণয়ে কহর
ট্রারস্ট যবাহডত োরি কররহব;
(ে) াংরিষ্ট মন্ত্রণায়. রবভাে বা াংস্থা কতৃত ক এ াংক্রান্ত প্রকল্প বা কমতূচী জবায়ু
পররবতত ে (Climate Change) াংক্রান্ত োইডাইে অেুাহর বাস্তবায়ে করা ইহব এবাং
ট্রারস্ট যবাহডতর রেহেত ল পাে কররয়া প্রকল্প বা কমতূচী ততরী করা ইহব;
(র্) জবায়ু পররবতত হের প্রভাব যমাকাহবার জেয অরভহযাজে (Adaptation), প্রলমে
(Mitigation), প্রযুরি স্তান্তর (Technology Transfer) এবাং অথত ও রবরেহয়াে
(Finance and Investment) এর জেয ট্রারস্ট যবাডত কতৃত ক প্রণীত েীরতমাা অেুাহর
েহবণামূক কমতকাহে অথত বরাে করা ইহব;
(ঙ) জবায়ু পররবতত হের প্রভাব ম্পহকত জেহচতেতামূক প্রচার প্রচারণায় ট্রারস্ট
যবাডত কতৃত ক প্রণীত েীরতমাা অেুাহর প্রহয়াজেীয় অথত বরাে করা ইহব; এবাং
(চ) যটকই েুহযতাে পুেরুদ্ধার (sustainable disaster recovery) এবাং েুহযতাহের ঝুুঁ রক

হ্রা (disaster risk reduction) কররবার হক্ষয জ্ঞাে ও অরভজ্ঞতা রবরেমহয়র জেয
যরমোর, রহম্পারজয়াম, ওয়াকত লপ বা যট্ররোং ইতযারের আহয়াজহে ট্রারস্ট যবাডত কতৃত ক
প্রণীত েীরতমাার অেুরহণ অথত বরাে করা ইহব।

প্রলাে ও
পররচাো

৮। ট্রাহস্টর ারবতক পররচাো ও প্রলাে ধারা ৯ এর অধীে েঠিত ট্রারস্ট যবাহডতর উপর

ট্রারস্ট মবাদডতর
গঠে

৯। (১) ট্রারস্ট যবাডত রেম্নবরণতত েয মন্বহয় েঠিত ইহব, যথাঃ-

েযস্ত থারকহব।

(ক) পররহবল ও বে মন্ত্রণাহয়র োরয়হে রেহয়ারজত মন্ত্রী বা প্ররতমন্ত্রী, রযরে উার
যচয়ারমযােও ইহবে;
(ি) অথত মন্ত্রণাহয়র োরয়হে রেহয়ারজত মন্ত্রী বা প্ররতমন্ত্রী;
(ে) কৃ র মন্ত্রণাহয়র োরয়হে রেহয়ারজত মন্ত্রী বা প্ররতমন্ত্রী;
(র্) িােয ও েুহযতাে বযবস্থাপো মন্ত্রণাহয়র োরয়হে রেহয়ারজত মন্ত্রী বা প্ররতমন্ত্রী;
(ঙ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণাহয়র োরয়হে রেহয়ারজত মন্ত্রী বা প্ররতমন্ত্রী;
(চ) মরা ও রলশু রবয়ক মন্ত্রণাহয়র োরয়হে রেহয়ারজত মন্ত্রী বা প্ররতমন্ত্রী;
(ছ) পারে ম্পে মন্ত্রণাহয়র োরয়হে রেহয়ারজত মন্ত্রী বা প্ররতমন্ত্রী;
(জ) যেৌ-পররবে মন্ত্রণাহয়র োরয়হে রেহয়ারজত মন্ত্রী বা প্ররতমন্ত্রী;
(ঝ) স্বাস্থয ও পররবার কযাণ মন্ত্রণাহয়র োরয়হে রেহয়ারজত মন্ত্রী বা প্ররতমন্ত্রী;
(ঞ) স্থােীয় রকার, পিী উন্নয়ে ও মবায় মন্ত্রণাহয়র োরয়হে রেহয়ারজত মন্ত্রী বা
প্ররতমন্ত্রী;
(ট) মরন্ত্রপররে রচব, মরন্ত্রপররে রবভাে;
(ঠ) েভণতর, বাাংাহেল বযাাংক;
(ড) রচব, অথত রবভাে, অথত মন্ত্রণায়;
(ঢ) েয, কৃ র, পারে ম্পে ও পিী প্ররতষ্ঠাে রবভাে, পররকল্পো করমলে;

(ণ) রকার কতৃত ক মহোেীত জবায়ু পররবতত ে রবহয় েুইজে রবহলজ্ঞ;
(ত) রচব, পররহবল ও বে মন্ত্রণায়, রযরে উার েয রচবও ইহবে।
(২) পররহবল ও বে মন্ত্রণায় কতৃত ক রেধতাররত বা েঠিত ইউরেট ট্রারস্ট যবাহডতর ারচরবক
োরয়ে পাে কররহব।
(৩) উপ-ধারা (১) এর (ণ) োং ক্ররমহক উরিরিত মহোেীত েয মহোেয়হের তাররি
ইহত রতে বৎর যময়াহে স্বীয় পহে বা থারকহবে।
(৪) শুধুমাত্র্ েযপহে লূেযতা বা যবাডত েঠহে ক্রটি থাকার কারহণ যবাহডতর যকাে কাযত
বা কাযতধারা অববধ ইহব ো এবাং তৎম্পহকত যকাে প্রশ্নও উত্থাপে করা যাইহব ো।

ট্রারস্ট মবাদডতর
কাযত াবী

১০। ট্রারস্ট যবাহডতর কাযতাবী ইহব রেম্নরূপ, যথাঃ(ক) ট্রাযস্টর কাযতক্রম ারবতকভাহব পররচাো ও রেয়ন্ত্রণ;
(ি) রকার কতৃত ক প্রণীত Bangladesh Climate Change Strategy and Action
Plan, 2009 বাস্তবায়হের জেয ট্রাহস্টর তরবহর হবতাচ্চ লতকরা ৬৬ ভাে অথত
বযবাহরর রেরমি প্রকল্প বা কমতূচী অেুহমােে এবাং কাররেরর করমটি কতৃত ক ুপাররহলর
পররহপ্ররক্ষহত যমাট তরবহর হবতাচ্চ লতকরা ৬৬ ভাে অথত এবাং জমাকৃ ত লতকরা ৩৪
ভাে অথত ইহত ুহের মাধযহম প্রাপ্ত অথত ট্রাহস্টর ক্ষয ও উহেলয বাস্তবায়হের হক্ষয েৃীত
প্রকল্প বা কমতূচীর অেুকূহ ছাড়করণ;
(ে) তরবহর জমাকৃ ত অবরলষ্ট লতকরা ৩৪ ভাে অথত রবরেহয়াহের জেয প্রহয়াজেীয়
কাযতক্রম গ্রণ;
(র্) ট্রাহস্টর তরবহর অহথত েৃীতবয প্রকল্প বা কমতূচী বাস্তবায়হে েীরতরেধতারণ ও রেক
রেহেত লো ও প্রকল্প বা কমতূচীর চূ ড়ান্ত অেুহমােে প্রোে;
(ঙ) েীর্ত যময়ােী প্রকল্প ও কাযতক্রম গ্রহণর জেয বারতক কমত পররকল্পো, অথতায়ে এবাং
বাহজট পররকল্পো ম্পহকত কাররেরর করমটিহক রেক রেহেত লো প্রোে;
(চ) জবায়ু পররবতত হের প্রভাব প্ররতকাহরর বযবাররক েহবণা (action research)
পররচাোয় কাররেরর করমটির ুপাররল অেুহমােে;
(ছ) রকাহরর অথতায়ে বযতীত অেযােয উৎ ইহত অথত াংগ্রহর উহেহলয প্রহয়াজহে
রকাহরর অেুহমােে াহপহক্ষ রবরভন্ন োতা যেল বা াংস্থার াহথ যযাোহযাে, অথতায়ে

প্রারপ্তর উহেযাে ও পহেহক্ষপ গ্রণ;
(জ) ামরগ্রক মূযায়ে টিম েঠে (Evaluation Team) এবাং প্ররত বৎর েূযেতম
একবার মূযায়ে প্ররতহবেে পররমাজতে ও অেুহমােে;
(ঝ) কাররেরর করমটির ুপাররলক্রহম েৃীত প্রকল্প বা কমতূচীর মযা রেরে এবাং এ
হক্ষয জ্ঞাে এবাং অরভজ্ঞতা রবরেমহয়র জেয যরমোর, রহম্পারজয়াম বা ওয়াকত লপ-এর
আহয়াজহের প্রস্তাব অেুহমােে;
(ঞ) প্রকল্প বা কমতূচীমূ কাররেরর করমটির ুপাররল অেুাহর প্রহয়াজেীয় াংহলাধহের
রেহেত ল (প্রহযাজয যক্ষহত্র্) প্রোে;
(ট) েৃীত প্রকল্প বা কমতূচী বাস্তবায়ে তত্ত্বাবধােকহল্প েীরতমাা প্রণয়ে;
(ঠ) রকার কতৃত ক রেধতাররত জবায়ু পররবতত েজরেত ঝুুঁ রক যমাকাহবা বা াংরিষ্ট
অেযােয কাযতক্রম গ্রণ ও বাস্তবায়ে;
(ড) এই ধারার অধীযে কাযতাবী ম্পােহের জেয যয যকাে প্রহয়াজেীয় বযবস্থা গ্রণ এবাং
এ আইহের উহেলয পূরণকহল্প অেয যয যকাে কাযত করা;
(ঢ) যকাে আরথতক বৎহর যথাযথ প্রকল্প বা কমতূচী প্রণয়ে, প্ররক্রয়াকরণ এবাং
অেুহমােে বাস্তবায়ে কাযতক্রম ম্পন্নকরণ ম্ভব ো ইহ অবযবহৃত অথত তরবহ
স্থাোন্তরকরণ;
(ণ) ট্রারস্ট যবাহডতর প্রহয়াজহে উপযুি রবহলহজ্ঞর ায়তা গ্রণ;
(ত) মহয় মহয় রকার প্রেি রেহেত লো াহপহক্ষ তাার উপর অরপতত অেযােয োরয়ে
পাে।

ট্রারস্ট মবাদডতর
ভা

১১। (১) এই ধারার অেযােয রবধাোবী াহপহক্ষ, ট্রারস্ট যবাডত উার ভার কাযতপদ্ধরত
রেধতারণ কররহত পাররহব।
(২) ট্রারস্ট যবাহডতর ভা, যচয়ারমযাহের ম্মরতক্রহম, যচয়ারমযাে কতৃত ক রেধতাররত স্থাে ও
মহয় অেুরষ্ঠত ইহব।
(৩) যচয়ারমযাে ট্রারস্ট যবাহডতর ভায় ভাপরতে কররহবে।
(৪) েূযেতম প্ররত রতে মাহ একবার অথবা যচয়ারমযাহের ম্মরতক্রহম প্রহয়াজহে যয
যকাে ময় ভা আবাে করা যাইহব।

(৫) ট্রারস্ট যবাহডতর ভার যকারাহমর জেয যমাট েয-াংিযার অেূযে এক-তৃ তীয়াাংল
েহযর উপরস্থরত প্রহয়াজে ইহব, তহব মুতবী ভার যক্ষহত্র্ যকাে যকারাহমর প্রহয়াজে
ইহব ো।
(৬) ট্রারস্ট যবাহডতর ভার প্রহতযক েহযর একটি কররয়া যভাট থারকহব এবাং যভাহটর
মতার যক্ষহত্র্ ভায় ভাপরতর রদ্বতীয় বা রেণতায়ক যভাট প্রোহের ক্ষমতা থারকহব।

কাররগরর করমটি

১২।(১) ট্রারস্ট যবাডতহক ায়তা কররবার জেয রেম্নবরণতত েয মন্বযয় একটি কাররেরর
করমটি েঠিত ইহব, যথাঃ
(ক) রচব, পররহবল ও বে মন্ত্রণায়, রযরে উার আবায়কও ইহবে;
(ি) যুগ্ম-রচব (পররহবল), পররহবল ও বে মন্ত্রণায়;
(ে) যুগ্ম-রচব (উন্নয়ে), পররহবল ও বে মন্ত্রণায়;
(র্) াংরিষ্ট মন্ত্রণায় কতৃত ক মহোেীত উি মন্ত্রণাহয়র জবায়ু পররবতত ে য-এর
প্ররতরেরধ বা যফাকা পহয়ন্ট;
(ঙ) াংরিষ্ট মন্ত্রণায় কতৃত ক মহোেীত উি মন্ত্রণাহয়র পররকল্পো উইাং-এর প্ররতরেরধ;
(চ) পররকল্পো করমলহের াংরিষ্ট যক্টহরর প্ররতরেরধ;
(ছ) পররহবল অরধেপ্তর-এর েুইজে রবহলজ্ঞ প্ররতরেরধ (পররচাক, কাররেরর);
(জ) রকার কতৃত ক মহোেীত জবায়ু পররবতত ে রবয়ক প্রকল্প রবহয় াংরিষ্ট ামারজক
প্ররতষ্ঠাে/এেরজও/রবহলজ্ঞ-এর েুইজে প্ররতরেরধ;
(ঝ) Centre for Environmental and Geographic Information Services
(CEGIS)-এর একজে প্ররতরেরধ;
(ঞ) বে রবভাহের একজে প্ররতরেরধ;
(ট) উপ-রচব (পররহবল-১), পররহবল ও বে মন্ত্রণায়, রযরে উার েয রচবও
ইহবে।
(২) পররহবল ও বে মন্ত্রণায় কতৃত ক রেধতাররত বা েঠিত ইউরেট কাররেরর করমটির
ারচরবক োরয়ে পাে কররহব।

(৩) উপ-ধারা (১) এর (জ) োং ক্ররমহক উরিরিত মহোেীত েয মহোেয়হের তাররি
ইহত রতে বৎর যময়াহে স্বীয় পহে বা থারকহবে।

কাররগরর
করমটির
কাযত াবী

১৩। কাররেরর করমটির কাযতাবী ইহব রেম্নরূপ, যথাঃ(ক) জবায়ু পররবতত ে াংক্রান্ত বারতক বাহজট, কমত পররকল্পো প্রণয়ে ও ট্রারস্ট যবাহডতর
অেুহমাহেহের জেয উপস্থাপে;
(ি) ট্রাহস্টর অথত দ্বারা েৃরতবয প্রকল্প বা কমতূচী প্রণয়হের জেয ট্রারস্ট যবাহডতর রেহেত ল
অেুযায়ী বযবস্থা গ্রণ ও েীরতমাা প্রস্তুতকরহণ ট্রারস্ট যবাডতহক ায়তা োে;
(ে) েৃীত প্রকল্প বাস্তবায়ে তত্ত্বাবধােকহল্প েীরতমাা প্রণয়হে ট্রারস্ট যবাডতহক ায়তা
োে;
(র্) ট্রারস্ট যবাহডতর রেকট উপস্থাপহের জেয রবরভন্ন মন্ত্রণায় বা রবভাে কতৃত ক
োরিকৃ ত কমতূচী বা প্রকল্প যাচাই-বাছাই ও ুপাররলকরণ;
(ঙ) যাচাই-বাছাই াংক্রান্ত প্রহয়াজহে উপযুি াব-করমটি েঠে;
(চ) ট্রারস্ট যবাহডতর চারো অেুাহর ক প্রকার কাররেরর ায়তা োে;
(ছ) ট্রারস্ট যবাডত কতৃত ক প্রেি অেয যয যকাে োরয়ে পাে; এবাং
(জ) কাররেরর করমটির প্রহয়াজহে উপযুি রবহলহজ্ঞর ায়তা গ্রণ।

কাররগরর
করমটির ভা

১৪। (১) কাররেরর করমটির ভা, আবায়হকর ম্মরতক্রহম আবাে করা যাইহব এবাং
আবায়ক কতৃত ক রেধতাররত স্থাে ও মহয় অেুরষ্ঠত ইহব।
(২) কাররেরর করমটির আবায়ক ভায় ভাপরতে কররহবে।
(৩) কাররেরর করমটির ভার রদ্ধাহন্তর রবহয় ট্রারস্ট যবাডতহক অবরত রারিহত ইহব
এবাং ট্রারস্ট যবাহডতর ুরেরেত ষ্ট পরামলত থারকহ করমটি তা অেুরণ কররহব।

ট্রাদস্টর র্রব

১৫। (১) ‘জবায়ু পররবতত ে ট্রাস্ট তরব’ োহমর ট্রাহস্টর একটি তরব থারকহব এবাং
উাহত রেম্নবরণতত অথত জমা ইহব, যথাঃ-

(ক) রকার কতৃত ক প্রেি জাতীয় বাহজট ইহত প্রাপ্ত অথত;
(ি) রকার অেুহমারেত োতা যেল, াংস্থা ও প্ররতষ্ঠাে ইহত প্রাপ্ত অথত;
(ে) রকার অেুহমারেত যেলী ও রবহেলী উৎ ইহত প্রাপ্ত অথত;
(র্) তরবহর রবরেহয়াে ইহত আররত অথত;
(ঙ) রকার অেুহমারেত অেয যকাে উৎ ইহত প্রাপ্ত অথত।
(২) তরব ট্রাহস্টর োহম যকাে তফরর বযাাংহক জমা রািা ইহব এবাং ট্রারস্ট যবাডত
কতৃত ক রেধতাররত পদ্ধরতহত উঠাহো যাইহব।
(৩) প্রহতযক বৎর রকারী অেুোে ইহত হবতাচ্চ লতকরা ৬৬ ভাে অথত ট্রাহস্টর ক্ষয
ও উহেলয ম্পরকত ত প্রকহল্প বা কমতূচীহত বযয় করা যাইহব এবাং েূযেতম লতকরা ৩৪
ভাে এবাং অবযারয়ত অথত তরবহ জমা ইহব।
(৪) তরবহ জমাকৃ ত অহথতর মুোফা বা অরজতত ুে ইহত মােম্পন্ন প্রকহল্পর জেয
বরাে প্রোে করা ইহব।
(৫) তরব ইহত ট্রাহস্টর প্রহয়াজেীয় বযয়-রেবতা করা ইহব।

বযাাংক রাব

১৬। (১) ট্রারস্ট যবাহডতর অেুহমােেক্রহম বযাাংক রাব যিাা ইহব এবাং ট্রারস্ট যবাযডতর
যচয়ারমযাে এবাং েয-রচহবর যযৌথ স্বাক্ষহর রাব পররচারত ইহব।
(২) ট্রারস্ট যবাহডতর অেুহমােেক্রহম বযাাংহকর াংরিষ্ট ক কাযতক্রম ম্পারেত ইহব।

বাদজট

১৭। ট্রাস্ট প্ররত বৎর রকার কতৃত ক রেরেত ষ্ট মহয়র মহধয পরবতী অর্থ বৎহরর
বারতক বাহজট রববরণী (ট্রাস্ট াংক্রান্ত) রকাহরর রেকট যপল কররহব এবাং উাহত উি
অথত বৎহর রকাহরর রেকট ইহত ট্রাহস্টর রক পররমাণ অহথতর প্রহয়াজে ইহব উার
উহিি থারকহব।

রাব রিণ ও
রেরীিা

১৮। (১) ট্রাস্ট উার আয়-বযযয়র যথাযথ রাব রক্ষণ কররহব এবাং রাহবর বারতক
রববরণী প্রস্তুত কররহব।

(২) বাাংাহেহলর মা-রাব রেরীক্ষক ও রেয়ন্ত্রক প্ররত বৎর ট্রাহস্টর রাব রেরীক্ষা
কররহবে এবাং রেরীক্ষা ররহপাহটতর অেুররপ রকার ও যবাহডতর রেকট যপল কররহবে।
(৩) উপ-ধারা (২) অেুযায়ী রাব রেরীক্ষার উহেহলয মা-রাব রেরীক্ষক ও রেয়ন্ত্রক
রকাংবা তাার রেকট ইহত এতেুহেহলয ক্ষমতাপ্রাপ্ত যকাে বযরি ট্রাহস্টর ক যরকডত,
ের-েস্তাহবজ, েেে বা বযাাংহক েরিত অথত, জামােত, ভান্ডার এবাং অেযরবধ ম্পরি
পরীক্ষা কররয়া যেরিহত পাররহবে।
(৪) প্ররত আরথতক বৎর যল ইবার াংহে াংহে ট্রারস্ট যবাডত উি অথত বৎহরর
ম্পারেত কাযতাবীর রববরণ েরত একটি বারতক প্ররতহবেে রকাহরর রেকট যপল
কররহব।
(৫) রকার প্রহয়াজেমত ট্রারস্ট যবাহডতর রেকট ইহত যয যকাে মহয় উার যয যকাে
কাহজর প্ররতহবেে বা রববরণী আবাে কররহত পাররহব এবাং ট্রারস্ট যবাডত উা রকাহরর
রেকট যপ্ররণ কররহত বাধয থারকহব।

বযবস্থাপো
পররচাক

১৯। (১) ট্রাহস্টর একজে বযবস্থাপো পররচাক থারকহবে।
(২) বযবস্থাপো পররচাক রকার কতৃত ক রেযুি ইহবে এবাং তাার চাকুররর লতত ারে
রকার কতৃত ক রস্থরীকৃ ত ইহব।
(৩) বযাবস্থাপো পররচাক ট্রাহস্টর াবতক্ষরণক মুিয রেবতাী কমতকতত া ইহবে এবাং রতরে(ক) ট্রারস্ট যবাডত এর রদ্ধান্ত বাস্তবায়হের জেয োয়ী থারকহবে;
(ি) ট্রারস্ট যবাডত কতৃত ক প্রেি োরয়ে ও কাযত ম্পােে কররহবে;
(ে) ট্রাহস্টর প্রলাে পররচাো কররহবে।
(৪) বযবস্থাপো পররচাহকর পে লূেয ইহ রকাংবা অেুপরস্থরত, অুস্থতা বা অেয যকাে
কারহণ বযবস্থাপো পররচাক তাার োরয়ে পাহে অমথত ইহ লূেয পহে েবরেযুি
বযবস্থপো পররচাক কাযতভার গ্রণ ো করা পযতন্ত রকাংবা বযবস্থাপো পররচাক পুেরায়
স্বীয় োরয়ে পাহে মথত ো ওয়া পযতন্ত রকার কতৃত ক মহোেীত যকাে বযরি বযবস্থাপো
পররচাকরূহপ োরয়ে পাে কররহবে।

িমর্া অপতণ

২০। ট্রারস্ট যবাডত উার যয যকাে ক্ষমতা, প্রহয়াজেহবাহধ এবাং রেধতাররত লতত াহপহক্ষ,
যচয়ারমযাে বা অেয যকাে েয, বা অেয যকাে কমতকতত ার রেকট অপতণ কররহত পাররহব।

র রবশ্বাদ
কৃর্ কাজকমত
রিণ

২১। এই আইে, রবরধ বা প্ররবধাহের অধীে র রবশ্বাহ কৃ ত যকাে কাজকহমতর ফহ
যকাে বযরি ক্ষরতগ্রস্থ ইহ বা ক্ষরতগ্রস্থ ইবার ম্ভবো থারকহ তজ্জেয ট্রারস্ট যবাডত বা
যকাে েয, বযবস্থাপো পররচাক বা অেযােয কমতকতত া বা কমতচারীর রবরুহদ্ধ যকাে
যেওয়ােী বা যফৌজোরী মামা োহয়র বা অেয যকাে আইেেত কাযতক্রম গ্রণ করা
যাইহব ো।

রবরি প্রণয়দের
িমর্া

২২। এই আইহের উহেলয পূরণকহল্প রকার, রকারী যেহজহট প্রজ্ঞাপে দ্বারা, রবরধ

প্ররবিাে
প্রণয়দের িমর্া

২৩। এই আইহের উহেলয পূরণকহল্প ট্রারস্ট যবাডত, রকাহরর পূবতােুহমােে এবাং রকারী
যেহজহট প্রজ্ঞাপে দ্বারা, এই আইে বা যকাে রবরধর রত অাঞ্জযপূণত েহ এইরূপ

প্রণয়ে কররহত পাররহব।

প্ররবধাে প্রণয়ে কররহত পাররহব।

ইাংদরজীদর্
অেূরের্ পাঠ
প্রকাল

২৪। এই আইে কাযতকর ইবার পর রকার, রকারর যেহজহট প্রজ্ঞাপে দ্বারা, এই
আইহের ইাংহরজীহত অেূরেত একটি রেভত রহযােয পাঠ (Authentic English Text) প্রকাল
কররহব।
(২) বাাংা ও ইাংহরজী পাহঠর মহধয রবহরাহধর যক্ষহত্র্ বাাংা পাঠ প্রধােয পাইহব।

