বাংলােদশ েবসরকারী রpানী pিkয়াকরণ a ল আiন, 1996
( 1996 সেনর 20 নং আiন )
[10 েসেpmর, 1996]

রpানীমুখী িশl sাপেনর জন েবসরকারী রpানী pিkয়াকরণ a ল pিত াকেl pণীত আiন৷

েযেহতু রpানীমুখী িশl pিত ান eবং uহার unয়ন, পিরচালনা, ব বsাপনা o িনয়ntণ eবং ত সmিকত pাসংিগক aন ান িবধান
করা সমীচীন o pেয়াজনীয়;
েসেহতু eতddারা িনmরূপ আiন করা হiল:সূচী
ধারাসমূহ
1৷ সংিkp িশেরানামা
2৷ সংjা
3৷ গভণর েবাড
4৷ েবােডর kমতা, iত ািদ
5৷ েবােডর সভা
6৷ িনবাহী েসল
7৷ িনবাহী েসেলর কাযাবলী
8৷ িনবাহী েসেলর কমকতা, কমচারী iত ািদ, িনেয়াগ
9৷ কিম
10৷ েজােনর জায়গা িনবাচন, iত ািদ
11৷ েজান েঘাষণা, iত ািদ
12৷ েজােনর জnয জিম aিধgহণ
13৷ uেদ াkা েকাmানীর দািয়t, iত ািদ
14৷ িশl pিত ান sাপেনর aনুমিতপt, iত ািদ
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15৷ বেnড সুিবধা, iত ািদ
16৷ Act XXXVI of 1980 eর aধীন pিতি ত Zone eর জন pদt েরয়াতী সুিবধার pেয়াগ
17৷ pিতেবদন, iত ািদ
18৷ কিতপয় আiেনর pেয়াগ হiেত aব াহিত
19৷ লাiেসn, iত ািদ বািতল
20৷ pিবধান pণয়েনর kমতা
21৷ iংেরজীেত aনূিদত পাঠ pকাশ
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বাংলােদশ েবসরকারী রpানী pিkয়াকরণ a ল আiন, 1996
( 1996 সেনর 20 নং আiন )
[10 েসেpmর, 1996]
রpানীমুখী িশl sাপেনর জন েবসরকারী রpানী pিkয়াকরণ a ল pিত াকেl pণীত আiন৷

েযেহতু রpানীমুখী িশl pিত ান eবং uহার unয়ন, পিরচালনা, ব বsাপনা o িনয়ntণ eবং ত সmিকত pাসংিগক aন ান
িবধান করা সমীচীন o pেয়াজনীয়;
েসেহতু eতddারা িনmরূপ আiন করা হiল:-

সংিkp িশেরানামা

1৷ ei আiন বাংলােদশ েবসরকারী রpানী pিkয়াকরণ a ল আiন, 1996 নােম aিভিহত হiেব৷

সংjা

2৷ িবষয় বা pসংেগর পিরপnী েকান িকছু না থািকেল, ei আiেন,-
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(ক) “aনুমিত পt” aথ ধারা 10(1) eর aধীন pদt aনুমিত পt;
(খ) “uেদ াkা েকাmানী” aথ েজান pিত া করার uেdেশ েকাmানী আiন, 1994 (1994 সেনর
18 নং আiন) eর aধীন িনবnনকৃ ত েকান েকাmানী, যাহােক ধারা 10 eর aধীন জায়গা িনবাচন
করার aনুমিত পt pদান করা হiয়ােছ বা ধারা 11 eর aধীন লাiেসn ম রু করা হiয়ােছ;
(গ) “েচয়ারম ান” aথ েবােডর েচয়ারম ান;
(ঘ) “েজান” aথ রpানীমুখী িশl sাপেনর জন ধারা 11 eর aধীন েঘািষত েকান েবসরকারী
রpানী pিkয়াকরণ a ল;
(ঙ) “িনবাহী েসল” aথ ধারা 6 eর aধীন sািপত েবােডর িনবাহী েসল;
(চ) “pিবধান” aথ ei আiেনর aধীন pণীত pিবধান;
(ছ) “পিরচালক ম লী” aথ সংি

uেদ াkা েকাmানীর পিরচালনা পষদ;

(জ) “েবাড” aথ ধারা 3 eর aধীন গ ত গভর ণর েবাড;
(ঝ) “মহা-পিরচালক” aথ িনবাহী েসল eর মহা-পিরচালক;
(ঞ) “লাiেসn” aথ ধারা 11(2) eর aধীন ম রু ীকৃ ত েকান লাiেসn;
(ট) “সদস ” aথ েবােডর সদস ৷

গভণর েবাড

3৷ (1) ei আiেনর uেdশ পূরণকেl িনm◌্ নবিণত সদস সমnেয় গ ত গভণর েবাড নােম eক
েবাড থািকেব, যথা:(ক) েচয়ারম ান;
(খ) িশl, বািণজ , aথ, বnদর o েনৗ-পিরবহন, jালানী eবং ভূ িম মntণালয় বা িবভােগর দািয়েt
িনেয়ািজত মntীগণ, পদািধকারবেল;
(গ) িশl, বািণজ , aথ, পিরকlনা, পররা , jালানী, বnর o েনৗ-পিরবহন পিরেবশ eবং
aভ nরীণ সmদ মntণালয় বা িবভােগর সিচবগণ, পদািধকারবেল;
(ঘ) বাংলােদশ ব াংেকর গভণর, পদািধকারবেল;
(ঙ) িবিনেয়াগ েবােডর িনবাহী েচয়ারম ান, পদািধকারবেল;
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(চ) েpিসেডn, েফডােরশন aব বাংলােদশ েচmার aব কমাস en inাি জ, পদািধকারবেল;
(ছ) িনবাহী েসেলর মহা-পিরচালক, িযিন uহার সিচবo হiেবন৷
(2) গণpজাতntী বাংলােদেশর pধানমntী aথবা ত কতৃ ক মেনানীত েকান সদস , িযিন eকজন মntী,
েবােডর েচয়ারম ান হiেবন৷
(3) েবাড, pধানমntীর aনুেমাদনkেম eবং সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, েয েকান ব িkেক,
pjাপেন uিlিখত uেdশ o েময়ােদর জন , সদস িহসােব েয েকান সময় েকা-ap কিরেত পািরেব৷

েবােডর kমতা,
iত ািদ

4৷ (1) েবােডর িনm◌্ নরূপ kমতা থািকেব, যথা:(ক) েজান েঘাষণা, েজােনর unয়ন, পিরচালনা, ব বsাপনা eবং িনয়ntণ িবষয়ক নীিত pণয়ন করা;
(খ) েজােনর পিরচালনা, pশাসন, ব বsাপনা o িনয়ntণ সmিকত uেদ াkা েকাmানীর কমকা
পযােলাচনা করা;
(গ) েজান pিত ার লাiেসn ম রু করা৷
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন েবাড কতৃ ক pণীত নীিত, pদt aনুমিতপt, ম রু ীকৃ ত লাiেসn বা
জারীকৃ ত আেদশ বা িনেদশ সরকার কতৃ ক pণীত নীিত, pদt aনুমিতপt বা ম রু ীকৃ ত লাiেসn বা
জারীকৃ ত আেদশ বা িনেদশ বিলয়া গণ হiেব৷
(3) uপ-ধারা (1) pদt kমতাবেল েবাড কতৃ ক pণীত নীিত, pদt aনুমিতপt, ম রু ীকৃ ত লাiেসn
বা জারীকৃ ত আেদশ বা িনেদশ িনবাহী েসল, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, pকাশ কিরেব৷
(4) uপ-ধারা (3) eর aধীন েকান pjাপন জারী করা হiেল, uহােত uিlিখত নীিত, aনুমিতপt,
লাiেসn eবং আেদশ বা িনেদশ সংি সকেল eমনভােব aনুসরণ কিরেব েযন uk নীিত,
aনুমিতপt, লাiেসn eবং আেদশ বা িনেদশ সংি মntণালয়, িবভাগ বা কতৃ পk কতৃ ক, েktমত,
pণয়ন, pদান, ম রু ব জারী করা হiয়ােছ eবং uহােদর বাsবায়েনর জন সংি মntণালয়,
িবভাগ বা কতৃ পk কতৃ ক েকান আনু ািনক aনুেমাদেনর pেয়াজন হiেব না৷

েবােডর সভা

5৷ (1) ei ধারার aন াnয িবধানাবলী সােপেk, েবাড uহার সভার কাযপdিত িনধারণ কিরেব৷
(2) েচয়ারম ােনর সিহত পরামশkেম েবােডর সিচব েবােডর সভা আhান কিরেবন eবং eiরূপ সভা
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েচয়ারম ান কতৃ ক িsরকৃ ত sান o সমেয় aনুি ত হiেব:
তেব শত থােক েয, pিত ব সর েবােডর aনু ন চার সভা aনুি ত হiব ৷
(3) েবােডর সকল সভায় েচয়ারম ান সভাপিতt কিরেবন eবং তাহার aনুপিsিতেত, ত কতৃ ক
kমতা pদt েকান সদস , িযিন eকজন মntী, সভায় সভাপিতt কিরেবন৷

িনবাহী েসল

6৷ (1) েবােডর eক িনবাহী েসল থািকেব, যাহার pধান হiেবন eকজন মহা-পিরচালক৷
(2) িনবাহী েসল েবােডর িসdাn বাsবায়েনর জন দায়ী থািকেব৷
(3) মহা-পিরচালক িনবাহী েসেলর pধান িনবাহী হiেবন eবং িতিন সরকার কতৃ ক িনযুk হiেবন
eবং তাহার চাkরীর শত িদ সরকার কতৃ ক িsরকৃ ত হiেব৷

িনবাহী েসেলর
কাযাবলী

7৷ িনবাহী েসল েবােডর সিচবালয় িহসােব কাজ কিরেব eবং িনm◌্ নবিণত কাযাবলী সmাদন কিরেব,
যথা:(ক) েজােনর িনমাণ কােজর জন ভবন িনমাণ o aন ান যntপািত eবং রpানী pিkয়াকরেণর জন
েমাড়ক uপকরণ, কঁ াচামাল eবং আনুষংিগক মালামাল আমদানী করার sােথ কা ম pিবধান
েমাতােবক কা ম বেnড সুিবধািদর ব বsা করা;
(খ) কা ম বেnড শতাধীন আমদানীকৃ ত কঁ াচামাল eবং আনুষংিগক মালামাল পিরবহন eবং
u পািদত পেণ র রpানীর জন সরকার eবং বnর, েপৗর o aন ান কতৃ পেkর সিহত েযাগােযাগ
sাপন করা;
(গ) েজােনর শুl কতৃ পেkর কমত পরতা পযেবkণ o মিনটর করা;
(ঘ) েজােনর পুিলশ ফঁ ািড়র কমত পরতা পযেবkণ o মিনটর করা;
(ঙ) েজােন িবদু t, পািন, গ াস, েটিল-েযাগােযাগ eবং েসবামূলক pেয়াজন সরবরাহ বা, েktমত,
sাপন িনি ত করার uেdেশ যথাযথ কতৃ পেkর িনকট uপsাপন করা;
(চ) uেদ াkা েকাmানী o েজােনর িবিনেয়াগকারী েকাmানীর িনবnেনর ব াপাের eবং eমন aন ান
িবষেয়, য হা uহােদর কমকা পিরচালনা eবং ৈবেদিশক মুdার েলনেদেনর সহায়ক, সাহায করা;
(ছ) আমদানী eবং রpানী পারিমট iসু eবং শুl সmিকত aন ান িবষেয় uেদ াkা েকাmানীেক
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নীিত-িনেদশাবলী pদান করা;
(জ) uেদ াkা েকাmানীর কমকা তদারক o মিনটর করা;
(ঝ) কা ম বেnড শতাধীেন আমদানীকৃ ত কঁ াচামাল eবং আনুষংিগক মালামাল পিরবহন eবং
u পািদত পণ রpানীকরেণ সাহায করা;
(ঞ) বাংলােদশ ব াংেকর সিহত আেলাচনাkেম েজােন ব াংিকং সুিবধািদর ব বsা করা;
(ট) েকান েজােনর কাযাবলী সু ু ভােব পিরচালনার জন sানীয় িবেশষj পাoয়া না েগেল uহার েকান
পেদ সময় সময় pদt সরকারী নীিত িনেদশাবলী েমাতােবক িবেদশী নাগিরেকর িনেয়াগদােন aনুেমাদন
pদান করা;
(ঠ) েবােডর aনুেমাদন সােপেk, ei আiেনর uেdশ পূরণকেl চু িk সmাদন করা;
(ড) ei আiন কাযকর করার uেdেশ েবাড কতৃ ক িনেদিশত aন ান সকল কাজ করা;
(ঢ) uপিরuিlিখত কাযািদর pাসংিগক aন ান কায করা৷

িনবাহী েসেলর
কমকতা, কমচারী
iত ািদ, িনেয়াগ

8৷ িনবাহী েসেলর কাযাবলী সু ু ভােব সmাদেনর uেdেশ েবাড, তdকতৃ ক, সময় সময়, িনধািরত
সংখ ক কমকতা, uপেদ া, িবেশষj eবং কমচারী িনেয়াগ কিরেত পািরেব eবং তাহােদর চাkরীর
শতাবলীo েবাড কতৃ ক িsরকৃ ত হiেব৷

কিম

9৷ (1) েবাড, uহার eবং িনবাহী েসেলর কাযাবলী সmাদন সহায়তা pদােনর জন , সময় সময়, eক
বা eকািধক কিম গঠন কিরেত পািরেব৷
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন গ ত কিম েবাড কতৃ ক িনধািরত সংখ ক সদস সমnেয় গ ত
হiেব eবং uহা েবাড কতৃ ক িনধািরত পdিতেত কায সmাদন কিরেব৷

েজােনর জায়গা
িনবাচন, iত ািদ

10৷ (1) েবাড, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, েজােনর জায়গা িনবাচেনর জন েকান uেদ াkা
েকাmানীেক aনুমিত পt pদান কিরেত পািরেব৷
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন pদt aনুমিতপেtর িভিtেত েকান uেদ াkা েকাmানী েজােনর জন
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জায়গা িনবাচন কিরেত eবং তjিনত কারেণ aন ান আনুষংিগক কায কিরেত পািরেব৷

েজান েঘাষণা, iত ািদ

11৷ (1) েবাড, সরকারী েগেজেট pjাপেন dারা, pjাপেন uিlিখত েয েকান জায়গা, ধারা 10 eর
aধীন িনবািচত হuক না হuক, লiয়া েজান েঘাষণা িদেত পািরেব৷
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন েঘািষত জায়গায় েকান েজান pিত ার জন েবাড েকান uেদ াkা
েকাmানীেক লাiেসn ম রু কিরেত পািরেব৷
(3) েবাড কতৃ ক িনধািরত ফরেম ম রু ীকৃ ত লাiেসn ব তীত েকান uেদ াkা েকাmানী েকান েজান
pিত া কিরেব না৷
(4) ei ধারার aধীন ম রু ীকৃ ত লাiেসn, uহােত uিlিখত শত, যিদ থােক, যাহা ei আiন o
pিবধােন uিlিখত শেতর aিতিরk হiেব, সােপেk কাযকর হiেব৷

েজােনর জন জিম
aিধgহণ

12৷ (1) েকান জিম েকান েজােনর জন pেয়াজন হiেল, uk জিম সরকার uk েজােনর জন
Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance,
1982 (II of 1982) eর aধীন aিধgহণ কিরেত পািরেব eবং aিধgহণকৃ ত uk জিম জনsােথ
pেয়াজনীয় বিলয়া িবেবিচত হiেব৷
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন aিধgহণকৃ ত জিমর kিতপূরণসহ, aন েয েকান িবষেয় uk
আiেনর, o তদধীন pণীত, িবধানাবলী pেযাজ হiেব৷

uেদ াkা েকাmানীর
দািয়t, iত ািদ

13৷ (1) uহার সংঘিবিধেত যাহা িকছুi থাkক না েকন, uেদ াkা েকাmানীর িনm◌্ নরূপ দািয়t
থািকেব, যথা:(ক) েজােন েদশী eবং িবেদশী িবিনেয়াগ u সািহত o unয়েনর মাধ েম বাংলােদেশর aথৈনিতক
aবsার unিত িবধান o গিতস ার করা;
(খ) েজােনর মাধ েম বাংলােদেশর রpানী বৃিd dারা ৈবেদিশক মুdা aজেনর u স বহুমখু ী করা;
(গ) বাংলােদেশর aথৈনিতক িভিt pশs eবং শক িতশালী করার uেdেশ েজােন িশl o বািণজ
সংsা pিত া o unয়েন u সািহত o uddু করা;
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(ঘ) unত pযুিkর মাধ েম u পাদনশীল কমসংsােনর সুেযাগ সৃি েত গিত স ার eবং িমক
ব বsাপনার দkতার unিত সাধন করা;
(ঙ) pেয়াজেন, ভবন o পণ াগার সুিবধাসহ aন ান aবকাঠােমা সুিবধার ব বsা করা;
(চ) ei আiেনর িবধান সােপেk, েবাড বা িনবাহী েসল কতৃ ক িনেদিশত েয েকান কায করা৷
(2) েকান uেদ াkা েকাmানী uহার পিরচালনাধীন েজােন িবিনেয়াগকারীেদর িনকট জিম, ভবন বা
ভবেনর aংশ বরাd কিরেত পািরেব৷

িশl pিত ান sাপেনর
aনুমিতপt, iত ািদ

14৷ (1) িশl pিত ান sাপেন আgহী েকান িবিনেয়াগকারী েকান েজােন িশl pিত ান sাপন করার
জন uেদ াkা েকাmানীর িনকট, eতদুেdেশ ত কতৃ ক িনধািরত ফরেম, আেবদন কিরেবন৷
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন েকান আেবদন pািpর পর uেদ াkা েকাmানী েবাড কতৃ ক িনধািরত
পdিত eবং েয েkেt েবােডর িনধািরত পdিত না থােক, পিরচালকম লী কতৃ ক িনধািরত পdিতেত
uk আেবদেনর uপর কাযkম gহণ কিরেব eবং uেদ াkা েকাmানী যিদ ei মেম সn হয় েয,
আেবদনকারী িশl pিত ান sাপেনর pেয়াজনীয় শত পূরণ কিরয়ােছ, তাহা হiেল uেদ াkা েকাmানী,
ত কতৃ ক িনধািরত ফরেম আেবদনকারীেক িশlপ pিত ান sাপেন aনুমিত প রদান কিরেব৷

বেnড সুিবধা, iত ািদ

15৷ আপাততঃ বলবt aন েকান আiেন যাহা িকছুi থাkক না েকন, eতদুেdেশ pণীত িবিধ
সােপেk,(ক) েকান েজােন কঁ াচামালসহ আমদানীকৃ ত েকান পেণ র uপর েকান কা ম িডu , মূল সংেযাজন
কর (ভ াট), aক য়, আবগারী শুl aথবা aন েকান মাশুল আেরাপ করা হiেব না;
(খ) েকান েজান হiেত েকান পণ রpানীর uপর েকান শুl বা aন েকান মাশুল আেরাপ করা হiেব
না;
(গ) েকান েজােন আমদানীর জন আমদানী লাiেসn বা পারিমট িফ আেরাপ করা হiেব না৷

Act XXXVI of
1980 eর aধীন

16৷ আপাততঃ বলবt aন েকান আiেন যাহা িকছুi থাkক না েকন, Bangladesh Export
Processing Zones Authority Act, 1980 (XXXVI of 1980) eর aধীন
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pিতি ত Zone eর
জন pদt েরয়াতী
সুিবধার pেয়াগ

pিতি ত Zone যিদ েকান আiন, িবিধ, pিবধান, pjাপন বা আেদশ, সংিবিধবd হuক বা না
হuক, েমাতােবক েরয়াতী সুিবধা পাiয়া থােক, েসi সব সুিবধা ei আiেনর aধীন pিতি ত েজােনর
েkেt pেযাজ হiেব৷

pিতেবদন, iত ািদ

17৷ (1) pিত আিথক ব সর েশষ হiবার পর, যথাশী সmব, pেত ক uেদ াkা েকাmানী uহার
পিরচালনাধীন েজান বা েজানসমূেহ পূববত ব সের সmািদত সামিgক কাযাবলী সmিলত eক
pিতেবদন মহা-পিরচালেকর িনকট দািখল কিরেব৷
(2) মহা-পিরচালক, সময় সময়, pেয়াজনমত েকান েজােনর িনকট হiেত uহার েয েকান িবষেয়র
uপর pিতেবদন বা িববরণী আhান কিরেত পািরেবন eবং uেদ াkা েকাmানী uহ মহাপিরচালেকর িনকট সরবরাহ কিরেব৷

কিতপয় আiেনর
pেয়াগ হiেত aব াহিত

18৷ সরকার, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, েয েকান েজানেক িনm◌্ ন Dে◌ে◌lLZ mKj ev
†h †Kvb AvB‡bi mKj ev †h †Kvb weavb nB‡Z Aি◌ব াহিত িদেত পািরেব,
aথবা ei মেম িনেদশ িদেত পািরেব েয, uk সকল বা েয েকান আiেনর িবধানাবলী, pjাপেন িবধৃত
পিরবতন বা সংেশাধন সােপেk, েকান েজােনর েkেt pেযাজ হiেব, যথা:(a) Municipality Taxation Act, 1881 (Bengal Act IX of 1881);
(b) Explosives Act, 1884 (IV of 1884);
(c) Stamp Act, 1899 (II of 1899);
(d) Electricity Act, 1910 (IX of 1910);
(e) Boilers Act, 1923 (V of 1923);
(f) Excises and Salt Act, 1944 (I of 1944);
(g) Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (VII of 1947);
(h) Building Construction Act, 1952 (E.B. Act II of 1953);
(i) Fire Services Ordinance, 1959 (E.P. Ord. XVII of 1959);
(j) Factories Act, 1965 (E. P. Act, IV of 1965);
(k) Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 (VIII of
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1965);
(l) Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969);
(m) Land Development Tax Ordinance, 1976 (XLII of 1976);
(n) Paurashava Ordinance, 1977 (XXVI of 1977);
(o) Chittagong City Corporation Ordinance, 1982 (XXV of 1982);
(p) Local Government (Union Parishads) Ordinance, 1983 (LI of
1983);
(q) Dhaka City Corporation Ordinance, 1983 (XL of 1983);
(r) Income-Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984);
(s) Khulna City Corporation Ordinance, 1984 (LXXII of 1984);
(t) Rajshahi City Corporation Act, 1987 (XXXVIII of 1987);
(u) Companies Act, 1994 (Act 18 of 1994);
(v) Such other laws for the time being in force as may be specified
by the Government from time to time by notification in the official
Gazette.

লাiেসn, iত ািদ
বািতল

19৷ (1) েবাড যিদ, িনবাহী েসেলর pিতেবদেনর িভিtেত, ei মেম সn হয় েয, েকান লাiেসn
pাপক বা aনুমিতপt pাপক ei আiন বা pিবধান eর েকান িবধান বা লাiেসেnর বা, েktমত,
aনুমিতপেtর েকান শত ভংগ কিরয়ােছন aথবা ei আiেন pদt kমতাবেল জারীকৃ ত েকান আেদশ
বা িনেদশ aনুযায়ী কাজ কিরেত ব থ হiয়ােছন, তাহা হiেল েবাড সংি লাiেসn বা aনুমিতপt
বািতল বা pত াহার কিরেত পািরেব:
তেব শত থােক েয, লাiেসn বা aনুমিতপt pাপকেক শুনানীর যুিkসংগত সুেযাগ pদান না কিরয়া
েকান লাiস n বা aনুমিতপt বািতল বা pত াহার করা যাiেব না৷
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন লাiেসn বা aনুমিতপt বািতল বা pত াহার আেদেশর িবরুেd িবkb
ু
েকাmানী সরকােরর িনকট আপীল কিরেত পািরেব eবং আপীেল pদt সরকােরর িসdাn চূ ড়াn হiেব৷
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pিবধান pণয়েনর
kমতা

20৷ ei আiেনর uেdশ পূরণকেl েবাড, সরকােরর সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, ei আiেনর
সিহত aসম স না হয় eiরূপ pিবধান pণয়ন কিরেত পািরেব৷

iংেরজীেত aনূিদত
পাঠ pকাশ

21৷ ei আiন pবতেনর পর সরকার, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, ei আiেনর iংেরজীেত
aনূিদত eক পাঠ pকাশ কিরেব, যাহা ei আiেনর aনুেমািদত iংেরজী পাঠ (Authentic
English Text) নােম aিভিহত হiেব:
তেব শত থােক েয, ei আiন o iহার iংেরজী পােঠর মেধ িবেরােধর েkেt ei আiন pাধান
পাiেব৷
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