পেণয্ পাটজাত েমাড়েকর বাধয্তামূলক বয্বহার , ২০১০
( ২০১০ সেনর ৫৩ নং আইন )
[]
কিতপয় পেণয্ সরবরাহ ও িবতরেণ কৃি�ম েমাড়েকর বয্বহারজিনত কারেণ সৃি�
পিরেবশ দূষণেরাধকে� বাধয্তামূলকভােব পাটজাত েমাড়ক বয্বহার িনি�তকরণ এ
এতদ্ সং�া� িবষেয় িবধান �ণয়নকে� �ণীত আই
েযেহতু কিতপয় পেণয্র সরবরাহ িবতরেণ কৃ ি�ম েমাড়েকর বয্বহারজিনত কারেণ সৃি�
পিরেবশ দূষণেরাধকে� বাধয্তামূলকভােব পাটজাত েমাড়ক বয্বহার িনি�তকরণ এব
এতদ্ সং�া� িবষে িবধান করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়;
েসেহতু এতদ্�ারা িন�রপ আইন করা হইসংি��
িশেরানাম ও
�বতর্

১। (১) এই আইন পেণয্ পাটজাত েমাড়েকর বাধয্তামূলক বয্বহ
আইন, ২০১০ নােম অিভিহত হইেব।

সং�া

২। িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী েকান িকছু না থািকেল , এই আইেন-

(২) সরকার, সরকাির েগেজেট ��াপন �ারা, েয তািরখ িনধর্ারণ
কিরেব েসই তািরেখ ইহা কাযর্কর হইেব

(১) ‘‘উপেদ�া কিমি’’ অথর্ ধারা৫ এর অধীন গিঠত উপেদ�া
কিমি;
(২) ‘‘িনধর ্াির’’ অথর্ িবিধ �ারা িনধর্ািরত এবং িবিধ �ণীত ন
হওয়া পযর্� মহাপিরচালক কতৃর্ক িলিখত আেদশ �ারা িনধর্া;
(৩) ‘‘পণয’’ অথর্ িবিধ �ারা িনধর্ািরত েয েকান প, েয েকান
অ�াবর বািণিজয্ সাম�ী যাহা েকান ে�তা অথর্ বা মূেলয্র িবিনমে
েকান িবে�তার িনকট হইেত �য় কেরন বা কিরেত চু ি�ব� হন
অথবা িবে�তা বা ে�তার িনকট মূেলয্ িবিনমেয় িব�য় কেরন বা
হ�া�র কেরন অথবা কিরেত চু ি�ব� হন;
(৪) ‘‘েফৗজদারী কাযর ্িবি’’ অথর্Code of Criminal Procedure,

1898 (Act No.
V of 1898);
(৫) ‘‘িবিধ’’ অথর্ এই আইেনর অধীন �ণীত িবি ;
(৬) ‘‘�মতা�া� কমর ্কতর’’ অথর্ এই আইেনর উে�শয্পূরণকে
মহাপিরচালক কতৃর ্ক �মতা�া� েকান কমর্কত ;
(৭) ‘‘পাটজাত েমাড়ক’’ অথর্ এইরপ েমাড়ক যাহা অনূয৭৫% পাট
�ারা ��তকৃ ত;
(৮) ‘‘বয্ি’’ অথর্ েকান বয্ , েকা�ানী, সিমিত, অংশীদারী কারবার,
সংিবিধব� বা অনয্িবধ সং�া বা উহােদর �িতিনিধও ইহার অ�ভুর্
হইেব; এবং
(৯) ‘‘মহাপিরচালক’’ অথর্ পাট অিধদ�েরর মহাপিরচালক

আইেনর �াধানয

৩। আপাততঃ বলবৎ অনয্ েকান আইেন যাহা িকছুই থাকুক ন
েকন, এই আইেনর িবধানাবলী কাযর্কর থািকেব

পণয্ সাম�ীেত
৪। এই আইন কাযর্কর হইবার পর েকান বয্ , এই আইেনর অধীন
পাটজাত েমাড়ক  �ণীত িবিধ �ারা িনধর্ািরত পণ , পাটজাত েমাড়ক �ারা
বয্বহা
েমাড়কজাতকরণ বয্তী, িব�য়, িবতরণ বা সরবরাহ কিরেত পািরেবন
না বা কিরবার অনুমিত �দান কিরেত পািরেবন নাঃ
তেব শতর ্ থােক ে, সরকার �েয়াজনেবােধ, িবিধ �ারা িনধর্ািরত
েকান পণয্ বা পণয্ সাম�ী পাটজাত েমা �ারা েমাড়কজাত করা
স�ব না হইেল সরকাির েগেজেট ��াপন �ারা উ� পণয্ বা পণয
সাম�ী পাটজাত েমাড়ক �ারা েমাড়কজাতকরেণর ে�ে� অবয্াহি
�দান কিরেত পািরেব।

উপেদ�া কিমিট
গঠন ইতয্াি

৫। (১) সরকার, পাটজাত েমাড়ক �ারা েকান পণয েমাড়কজাতকরণ,
এবং পাটজাত েমাড়েকর বয্বহা, িবতরণ, উৎপাদন ও সরবরাহ ইতয্াি
িবষেয় সুপািরশ �দােনর উে�েশয্ িবিধ �ারা িনধর্ািরত শেতর্ িন�বি
বয্ি�গেণর সম�েয় একিট উপেদ�া কিমিট গঠন কি, যথাঃ.

(ক) সিচব, ব� ও পাট ম�ণালয়, িযিন উহার েচয়ারময্ানও হইেব;
১

[ (কক) েচয়ারময্া, বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন;]

(খ) যু�-সিচব, িশ� ম�ণালয়;
(গ) যু�-সিচব, বািণজয্ ম�ণাল;
(ঘ) যু�-সিচব, বন ও পিরেবশ ম�ণালয়;
(ঙ) যু�-সিচব, �রা� ম�ণালয়;
(চ) যু�-সিচব, েলিজসেলিটভ ও সংসদ িবষয়ক িবভা, আইন, িবচার
ও সংসদ িবষয়ক ম�ণালয়;
(ছ) মহাপিরচালক, বাংলােদশ �া�াডর্স এ� েটি�ং ইনি�িট;
(জ) সরকার কতৃর ্ক মেনানীত পাট গেবষণ, বয্বহার ও উহার উ�য়ন
িবষেয় অিভ� দুইজন বয্ি;
(ঝ) েফডােরশন অফ বাংলােদশ েচ�াসর্ অফ কমাসর্ অয্া� ই�া
(FBCCI) এর মেনানীত দুইজন �িতিনিধ;
(ঞ) বাংলােদশ েচ�ার অফ ই�াি�জ �প কতৃর ্ক মেনানীত একজন
�িতিনিধ;
২

[ (ঞঞ) েচয়ারময্া, বাংলােদশ জুট িমলস এেসািসেয়শন;

(ঞঞঞ) েচয়ারময্া, বাংলােদশ জুট ি�নাসর্ এেসািসেয়শ ;]
(ট) বাংলােদশ �াি�ক �বয্ ��তকারক ও র�ািনকারক এেসািসেয়শন
কতৃর ্ক মেনানীত একজন �িতিনি; এবং
(ঠ) মহাপিরচালক, পাট অিধদ�র িযিন ইহার সদসয-সিচবও হইেবন।
(২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত সরকার কতৃর ্ক মেনানীত সদসয
তাহার মেনানয়েনর তািরখহইেত দুই বৎসেরর জনয্ সদসয্ পেদ বহা
থািকেবন।
(৩) উপ-ধারা (২) এর িবধান সে�ও সরকার েয েকান সময়
তদকতৃর ্ক মেনানীত েকান বয্ি�র মেনানয়ন বািতল কিরেত পািরে

৩

[ (৪) উপেদ�া কিমিট উহার কাযর্াবিল সু �ুভােব স�াদেনর িনি,
�েয়াজেন, সংি�� িবষেয় অিভ� বা িবেশষ� এক বা একািধক
বয্ি�েক উহা সদসয্ িহসােব েক-অ� কিরেত পািরেব।]

উপেদ�া 
কিমিটর সভ

৬। (১) এই ধারার অনয্ানয্ িবধানাবলী সােপ, উপেদ�া ৪[ কিমি]
উহার সভার কাযর্প�িত িনধর্ারণ কিরেত পািরে
(২) উপেদ�া কিমিটর সভা েচয়ারময্ান কতৃর্ক িনধর্ািরত �াে
সমেয় অনুি�ত হইেব।
(৩) �িত ২ (দুই) মােস উপেদ�া কিমিটর অনূয্ন একিট স
অনুি�ত হইেব।
(৪) উপেদ�া কিমিটর সকল সভায় েচয়ারময্ান সভাপিত� কিরেব
(৫) েচয়ারময্ােনর অনুপি�িতেত সভায় উপি�ত সদসয্গেণর মধয্ হই
সংখয্াগির সদসয্গেণর স�িত�েম একজন সদসয্ সভায় সভাপিত
কিরেবন।
(৬) অনূয্ ৫[ ৬ (ছয়) জন সদেসয্র উপি�িতেত উপেদ�া কিমি]
সভার েকারাম গিঠত হইেব
(৭) উপি�ত সদসয্গেণর সংখয্া গির� েভােট উপেদ�া কিমিটর সভ
িস�া� গৃহীত হইেবএবং েভােটর সমতার ে�ে� সভায় সভাপিত�কারী
বয্ি�র এক িনণর্ায়ক েভাট �দােনর �মতা থািকেব
(৮) শধুমা� েকান সদসয্পেদ শূনয্তা বা উপে ৬[ কিমি] গঠেন
�িট থািকবার কারেণ কিমিটর েকান কাযর্ বা কাযর্ধারা  হইেব
না এবং তৎস�েকর ্ এমনিক আদালেতও েকান �� উত্থাপন ক
যাইেব না।

উপেদ�া 
কিমিটর
কাযর ্পিরি

৭। (১) ধারা ৫ এর অধীন গিঠত উপেদ�া কিমিট পাটজা
েমাড়ক �ারা পণয্ সাম�ী েমাড়কজাতকরেণর লে�য্ সরকােরর িনক
সুপািরশ েপশ কিরেব।
(২) উপেদ�া কিমিট উ-ধারা (১) এর অধীন সরকােরর িনকট

সুপািরশ �দােনর ে�ে� িন�বিণর্ত িবষয়ািদ িবেবচনা কিরে , যথাঃ.
(ক) পাটজাত েমাড়ক বয্বহােরর বতর্মান অব;
(খ) সহজলভয্ কাঁচা পােটর পিরমা ;
(গ) সহজলভয্ পাটজাত েমাড়েকর পিরমা;
(ঘ) পাট িশ� এবং কাঁচা পাট উৎপাদেন িনেয়ািজত বয্ি� বা
�িত�ােনর �াথর্ র�া কর;
(ঙ) পাট িশে�র চলমান র�ণােব�েণর �েয়াজনীয়তা;
(চ) পাটজাত েমাড়ক �ারা পণয্ েমাড়কজাতকরেণর ে�ে� �েয়াজনীয়
পেণয্র পিরমা;
(ছ) পিরেবশ ও �া�য্ স�িকর্ত অনয্ানয্ িবষ ;
(জ) উপেদ�া কিমিট কতৃর্ক যেথাপযু� িবেবিচত অনয্ েকান িব
(৩) সরকার উপেদ�া কিমিটর সুপািরেশর িভিত্তেত িবিভ� পে
েমাড়ক বয্বহা, িবতরণ, উৎপাদেনর লে�য্ সময় সময় সরকাির
েগেজেট ��াপন �ারা আেদশ জারী কিরেত পািরেব।

পিরদশর ্, �েবশ,
ইতয্ািদর �মত

৮। (১) এই ধারার িবধানাবলী সােপে�, মহাপিরচালক বা তাহার
িনকট হইেত এতদুে�েশয্ সাধারণ বা িবেশষভােব �মতা�া কমর্কত র্
যুি�সংগত সমেয়, তাহার িবেবচনায় �েয়াজনীয় সহায়তা সহকাের, েয
েকান ভবেন বা �ােন িন�বিণর্ত উে�েশয্ �েবশ কিরবার অিধকার
হইেবন, যথাঃ.
(ক) এই আইন বা িবিধর অধীন তাহার উপর অিপর্ত দািয়�
স�াদন;
(খ) এই আইন বা িবিধ বা তদধীন �দত্ত েনা, আেদশ বা িনেদর ্শ
েমাতােবক উ� ভবেন বা �ােন েকান কাযর্ পিরদশর ;
(গ) এই আইন বা িবিধ বা তদধীন �দত্ত েকান আেদশ  িনেদর ্শ
ভ� কিরয়া েকান ভবেন বা �ােন েকান অপরাধ সংঘিটত হইয়ােছ
বিলয়া উ� বয্ি�র যুি�সংগতভাে িব�াস কিরবার কারণ থািকেল,

উ� ভবেন বা �ােন ত�াশী পিরচালনা করা;
(ঘ) এই আইন বা িবিধর অধীন দ�নীয় েকান অপরাধ সংঘটেনর
�মাণ িহসােব বয্বহা হইেত পাের এইরপ েকান পণ, উপাদান, েরকডর,
েরিজ�ার, দিলল ইতয্ািদ আট করা।
(২) পাটজাত েমাড়ক �ারা েমাড়কীকরণ বাধয্তামূলক এইরপ প
উৎপাদেনর সিহত সংি�� েয েকান বয্ি� এই ধারার অধীন দািয়�
স�াদেনর জনয্ �মতা�া� বয্ি�েক সকল �কার সহেযািগতা �দা
কিরেত বাধয থািকেবন।

নমুনা সং�েহর 
�মতা, ইতয্াি

৯। (১) মহাপিরচালক বা তাহার িনকট হইেত এতদুে�েশয্ �মতা�া�
কমর্কত র্া িবিধ �ারা িনধর্ািরত পেণয্র েমাড়ক পাটজাত েমাড়ক
িকনা তাহা যাচাই কিরবার উে�েশয্ েয েকান েদাকা, গদা,
কারখানা, �া�ণ বা �ান হইেত েয েকান েমাড়ক বা েমাড়ক ��েত
বয্বহ উপাদােনর নমুনা সং�হ কিরেত পািরেবন।
(২) উপ-ধারা (৩) বা ে��মত, উপ-ধারা (৪) এর িবধান
সােপে�, এই ধারার অধীন গৃহীত নমুনা স�েকর ্ উ� উ-ধারায়
উি�িখত নমুনা বা গেবষণাগােরর িরেপাটর্ বা উভয় সংি��
কাযর্ধারায় সা�য্ িহসােব �হণীয় হইে
(৩) উপ-ধারা (৪) এর িবধানাবলী সােপে�, উপ-ধারা (১) এর
অধীন নমুনা সং�হকারী কমর্কত র(ক) উ� �ােনর দখলদার বা �িতিনিধেক, অনুরপ নমুনা সং�েহর
িবষেয় তাহার অিভ�ায় স�েকর ্ িলিখতভােব েনািটশ �দান কিরে ;
(খ) উ� দখলদার বা দখলদােরর �িতিনিধর উপি�িতেত নমুনা
সং�হ কিরেবন;
(গ) উ� নমুনা যথাযথভােব সংর�ণ কিরয়া িনেজর ও উ�
দখলদার বা এেজ� এর �া�র �ারা িচি�ত কিরয়া সীলেমাহর
কিরেবন;
(ঘ) সংগৃহীত নমুনার একিট িরেপাটর্ ��ত কিরয়া উহােত িনে
�া�র কিরেবন এবং দখলদার বা এেজে�র �া�র �হণ কিরেবন;
এবং

(ঙ) মহাপিরচালক কতৃর ্ক িনধর্ািরত গেবষণাগাের উ� দফ(ঘ) এর
অধীন সংগৃহীত নমুনা অিবলে� ে�রণ কিরেবন।
(৪) েযে�ে� উপ-ধারা (১) এর অধীন নমুনা সং�েহর উে�েশয্ এবং
সং�হকারী কমর্কত র্া -ধারা (৩) এর দফা (ক) এর অধীন
েনািটশ �দান কের, েসে�ে� যিদ উ� �ােনর দখলদার বা �িতিনিধ
নমুনা সং�হের সময় ই�াকৃ তভােব অনুপি�ত থােকন, বা উপি�ত
থািকয়াও িরেপােটর্ �া�র কিরেত অ�ীকা কেরন, তাহা হইেল নমুনা
সং�হকারী কমর্কত র্া দুই জন সা�ীর উপি�িত িনেজই উহােত �া�র
�দান কিরয়া উহা সীলেমাহরকৃ ত কিরেবন এবং সংি�� দখলদার বা
�িতিনিধর অনুপি�িত বা, ে��মত, �া�রদােন অ�ীকৃ িতর িবষয়
উে�খপূব্ক মহাপিরচালক কতৃর্ক িনধর্ািরত গেবষণাগাের 
র
নমুনা পরী
জনয্ অিবলে� ে�রণ কিরেবন

তথয্
সরবরাহকরণ

১০। এই আইেনর অনয্েকান িবধােন যাহা িকছুই থাক না েকন,
মহাপিরচালক এই আইেনর উে�শয্ পূরণকে, ধারা-৪ এর অধীন
পাটজাত েমাড়ক �ারা পণয্ েমাড়কীকরণ আবশয্ক এইরপ পেণ
সিহত সংি�� বয্ি অথবা �িত�ােনর িনকট িলিখত আেদশ �দােনর
মাধয্েম িন�িলিখত তথ �দােনর িনেদর ্শ �দান কিরেত পািরেব, যথাঃ.
(ক) িনিদর ্� সমেয় েকান বয্ি� বা �িত�ােনর িনকট েমাড়ক ��েত
উপাদান বা উপাদান সমূেহর শতকরা অংশ স�িকর ্ত তথ;
(খ) �মতা�া� কমর্কত র্া কতৃর্ক পিরদশর্েনর জনয্ পাটজাতপণয
েমাড়কজাতকরণ সাম�ীর নমুনা িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ �দশর্ন ক

তথয, ইতয্ািদ
সরবরােহর 
িনেদর ্

১১। (১) এই আইেনর উে�শয্ পূরণকে, উপেদ�া কিমিট িলিখত
আেদশ �ারা �েয়াজনীয় িবেবচনায়, উ� আেদেশ উি�িখত প�িত ও
সমেয়, েকান পাটজাত েমাড়ক �ারা েমাড়কীকরণেযাগয্ েকান পণয
উৎপাদনকারী, গদামজাতকার, বয্বহারকারী বা সরবরাহকারীেক সংি��
তথয্ বা দিল সরবরােহর জনয্ িনেদর্শ �দান কিরেত পািরে
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন েকান তথয্ বা দিলল সরবরােহর
িনেদর ্শ �দান করা হইেল সংি� উৎপাদনকারী, গদামজাতকার,
বয্বহারকারী বা সরবরাহকারীর �া�রযু প�েযােগ উহা উপেদ�া

কিমিটেক সরবরাহ কিরেত বাধয্ থািকেব

বােজয়া�েযাগয্
পণয্ ও
বােজয়া�করণ
ইতয্াি

১২।(১) এই আইন ও তদধীন �ণীত িবিধ িবধান লংঘন কিরয়া
যিদ েকান পণয্ েমাড়কজাত করা হয় তাহা হইেল উহা বােজয়া�েযাগয
হইেব।
(২) যিদ েকান পণয্ উ-ধারা (১) এর অধীন বােজয়া�েযাগয্ হ,
তাহা হইেল েকান বয্ি�র িবরে� অপরাধ �মািণত হউক বা ন
হউক, �মতা�া� কমর্কত র উ� পণয্ বােজয়া� কিরবার উে�েশয্ উহ
জ� কিরেত পািরেবন।
(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন বােজয়া�েযাগয্ েকান ব� জ�
কিরবার সময় উহার সিহত সংি�� অিভযু� বয্ি�েক পাওয়া না েগেল
মহা-পিরচালক বা তাহার িনকট হইেত এতদুে�েশয্ �মতা�া� েকান
কমর্কত র, িযিন পণয্ জ�কার কমর্কত র্ার উ�র্তন কমর ্কতর্া ,
িলিখত আেদশ �ারা উহা বােজয়া� কিরেত পািরেবন।
(৪) উপ-ধারা (২) ও (৩) এ যাহা িকছু ই থাকুক না েক,
উ�রপ বােজয়া�করেণর আেদশ �দােনর পূেবর্ বােজয়া�করেণর িবর
আপিত্ত উত্থাপেনর সুেযাগ �দােনর জনয্ িনধর্ািরত প�িতেত
জারী কিরেত হইেব এবং েনািটেশ উি�িখত সমেয়র মেধ, আপিত্
উত্থাপনকারীেক শনা যুি�সংগত সুেযাগ �দান কিরেত হইেব।
(৫) েকান বয্ি� উ-ধারা (৩) এর অধীন �দত্ত েকান আেদ
�ারা সং�ূ � হইেল িতিন আেদশ �াি�র তািরখ হইেত ি�শ িদেনর
মেধয.
(ক) মহাপিরচালেকর অধঃ�ন েকান কমর্কত র্া কতৃর্ক �দত্ত
আেদেশর িবরে� মহাপিরচালেকর িনক; এবং
(খ) মহাপিরচালক কতৃর ্ক �দত্ত আেদেশর িবরে� সরকােরর ি
আপীল কিরেত পািরেবন।
(৬) উপ-ধারা (৫) এ উি�িখত আপীল কতৃর ্পে�র রায় চূড়া�
হইেব এবং উহার িবরে� েকান আদালেত েকান মামলা দােয়র করা
যাইেব না।

বােজয়া�কৃত 
পণয্ িন�িত্ত 
িবিলবে�জ

১৩। এই আইেনর অধীন মহাপিরচালক কতৃর ্ এতদুে�েশয্ �মতা�া�
েকান কমর্কত র, বােজয়া�কৃ ত েকান পণয্ িবি �ারা িনধর্ািরত প�িতেত
িন�িত্ত বা িবিলবে�জ কিরেত পািরেবন এবং য পণয্িট জ� কর
স�ব না হয়, তাহা হইেল উ� �মতা�া� কমর্কত র্ অনুমিত
বয্িতেরেক উ� পণয্ বা পণয্ সাম�ী হ�া�র না কিরবার িনে �দান
কিরেবন।

পেণয্ পাটজাত
১৪। েকান বয্ি� এই আইন বা তদধীন �ণীত িবি �ারা িনধর্ািরত
েমাড়ক বয্বহার পেণয্ পাটজাত েমাড়ক বয্বহার না কিরয়া কৃি�ম েমাড়ক �া েকান
না কিরবার দ� পণয্ বা পণয্ সাম�ী েমাড়কজাতক, িব�য়, িবতরণ বা সরবরাহ
কিরেল বা কিরবার অনুমিত �দান কিরেল িতিন অনূ�্ এক 
র
ৎসর
কারাদ� বা অনিধক প�াশ হাজার টাকা অথর্দ� বা উভয় দে�
দ�নীয় হইেবন।

অপরাধ 
পুনঃসংঘটেনর 
দ�

১৫।এই আইেন উি�িখত েকান অপরােধর জনয্ দি� বয্ি� যিদ
পুনরায় একই অপরাধ কেরন তাহা হইেল িতিন উ� অপরােধর জনয
সেবর্া� েয দ� রিহয়ােছ উহার ি�গণ দে� দ�নীয় হইেব

বােজয়া�করেণর  ১৬। এই আইেনর অধীন আদালত যথাযথ মেন কিরেল, ধারা ১৪ ও
ে�ে� আদালেতর  ১৫ েত বিণর্ত দে�র অিতির, অপরােধর সিহত সংি�� পণয্ বা পণ
�মতা, ইতয্াি
��েতর উপাদান, সাম�ী, ইতয্ািদ রাে�র অনুকূেল বােজয়াে�র আে
�দান কিরেত পািরেবন।

েকা�ানী কতৃর ্ক ১৭। েকান েকা�ানী কতৃর ্ক এই আইেনর অধীন েকা অপরাধ
অপরাধ সংঘটন সংঘিটত হইেল উ� অপরােধর সিহত �তয্� সংি��তা রিহয়া
েকা�ানীর এইরপ �েতয্ক মাি, �ধান িনবর্াহ , পিরচালক, ময্ােনজা,
সিচব বা অনয্ েকান কমর্কতর্া বা কমর্চারী বা �িতিনিধ উ� অপ
সংঘটন কিরয়ােছন বিলয়া গণয্ হইে, যিদ না িতিন �মাণ কিরেত
পােরন েয, উ� অপরাধ তাহার অ�াতসাের হইয়ােছ অথবা উ�
অপরাধ েবাধ কিরবার জনয্ িতিন যথাসাধ েচ�া কিরয়ােছন।

বয্াখয্.এই ধারায়.
(ক) ‘েকা�ানী’ বিলেত েকান েকা�ানী, সংিবিধব� সং�া, অংশীদারী
কারবার, সিমিত বা একািধক বয্ি� সম�েয় গিঠত সংগঠনে
বুঝাইেব;
(খ) ‘পিরচালক’ বিলেত েকান অংশীদার বা পিরচালনা েবাডর , েয
নােমই অিভিহত হউক, এর সদসয্েকও বুঝাইেব

অপরােধর 
িবচার, ইতয্াি

১৮। েফৗজদারী কাযর্িবিধ বা অনয্ েকান আইেন যা িকছু ই থাকুক
না েকন, এই আইেনর অধীন অপরাধসমূহ �থম ে�ণীর ময্ািজে� বা
ে��মত, েমে�াপিলটান ময্ািজে� ৭[ বা এি�িকউিটভ ময্ািজে] কতৃর ্ক
িবচাযর্ হইেব

অথর ্দ�
আেরােপর ে�ে�
ময্ািজে�েটর
িবেশষ �মতা

১৯। েফৗজদারী কাযর্িবিধেত িভ�তর যাহা িকছু থাকুক না েক,
েকান বয্ি�র উপর ধারা১৪ এবং ১৫ এর অধীন অথর্দ� আেরােপ
ে�ে� একজন �থম ে�ণীর ময্ািজে�ট ব, ে��মত, েমে�াপিলটান
ময্ািজে� ৮[ অথবা এি�িকউিটভ ময্ািজে�ট েমাবাইল েকাটর্ ,
২০০৯ (২০০৯ সেনর ৫৯ নং আইন) অনুযায়ী] উ� ধারায়
উি�িখত অথর্দ� আেরাপ কিরেত পািরেব

অপরােধর 
আমল 
অেযাগয্তা ও
জািমন েযাগয্ত

২০। এই আইেনর অধীন অপরাধসমূহ অআমলেযাগয্(noncognizable) ও জািমনেযাগয্(bailable) হইেব।

আপীল

২১ । ময্ািজে�ট কতৃর্ক �দত্ত রায় বা  �ারা েকান প� সং�ু �
হইেল িতিন উ� রায় বা আেদশ �দত্ত হইবার ষ িদেনর মেধয ৯[
েফৗজদারী কাযর্িবিধর আওতা] আপীল দােয়র কিরেত পািরেবন।

িবিধ �ণয়েনর 

২২। এই আইেনর উে�শয্ পূরণকে� সরকা, সরকাির েগেজেট ��াপন

�মতা

�ারা, িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব।

অসুিবধা 
দুরীকরণ

২৩। এ আইেনর েকান িবধােনর অ��তার কারেণ উহা কাযর্কর
কিরবার ে�ে� েকান অসুিবধা েদখা িদেল, সরকার অনয্ানয্ িবধাে
সিহত সাম�সয্ রািখয়া উ� অসুিবধা দূরীকরণােথর্ েগেজেট ��াপ
�ারা �েয়াজনীয় েয েকান বয্ব�া �হণ কিরেত পািরেব

ইংেরজীেত 
অনুিদত পাঠ
�কাশ

২৪। (১) এই আইন �বতর ্েনর পর সরকা, যথাশী� স�ব, সরকাির
েগেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর মূল বাংলা পােঠর ইংেরজীেত
অনূিদত একিট িনভ র্রেযাগয্ পাঠ �কাশ কির
(২) বাংলা ও ইংেরজী পােঠর মেধয্ িবেরােধর ে�ে� বাংলা পাঠ
�াধানয্ পাইেব

১ দফা (কক) পেণয্ পাটজাত েমাড়েকর বাধয্তামূলক বয্বহ(সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর
৩৮ নং আইন) এর ২(ক)(অ) ধারাবেল সি�েবিশত।
২ দফা (ঞঞ) ও (ঞঞঞ) পেণয্ পাটজাত েমাড়েকর বাধয্তামূলক বয্বহ(সংেশাধন) আইন
, ২০১৩
(২০১৩ সেনর ৩৮ নং আইন) এর ২(ক)(আ) ধারাবেল সংেযািজত।
৩ উপ-ধারা (৪) পেণয্ পাটজাত েমাড়েকর বাধয্তামূলক বয্বহ(সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩
সেনর ৩৮ নং আইন) এর ২(খ) ধারাবেল সংেযািজত।
৪ “কিমি” শ�িট“পিরষদ” শ�িটর পিরবেতর্ পেণয্ পাটজাত েমাড়েকর বাধয্তাবয্বহার(সংেশাধন)
আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৮ নং আইন) এর ৩(ক) ধারাবেল�িত�ািপত।
৫ “৬ (ছয়) জন সদেসয্র উপি�িতেত উপেদ�া কিমি” সংখয্, ব�নী ও শ�সমূহ “৫ (পাঁচ) জন
সদেসয্র উপি�িতেত উপেদ� পিরষেদর” শ�গিলর পিরবেতর্ পেণয্ পাটজাত েমাড়েকর বাধয্তামূলক বয
(সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৮ নং আইন) এর ৩(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।
৬ “কিমি” শ�িট“পিরষদ” শ�িটর পিরবেতর্ পেণয্ পাটজাত েমাড়েকর বাধয্তাবয্বহার(সংেশাধন)
আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৮ নং আইন) এর ৩(গ) ধারাবেল�িত�ািপত।
৭ “বা এি�িকউিটভ ময্ািজে” শ�গি “ময্ািজে�” শ�িটর পর পেণয্ পাটজাত েমাড়েকর বাধয্তামূ
বয্বহা (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৮ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল সি�েবিশত।
৮ “অথবা এি�িকউিটভ ময্ািজে�ট েমাবাইল েকাটর্ , ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৫৯ নং আইন) অনুযায়ী”
শ�গি, সংখয্াগ, কমা ও ব�নী “েমে�াপিলটন ময্ািজে�” শ�গিলর পর পেণয্ পাটজাত েমাড়েক

বাধয্তামূলক বয্বহ (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৮ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল
সি�েবিশত।
৯ “েফৗজদারী কাযর্িবিধর আওতা” শ�গিল“�ানীয় অিধে�ে�র েসশন জেজর আদালেত” শ�গিলর পিরবেতর
পেণয্ পাটজাত েমাড়েকর বাধয্তামূলক বয্ব (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৮ নং আইন)
এর ৬ ধারাবেল �িত�ািপত।
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