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১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আলেশ নং -৫৯ রতিিক্রলে উিা পুনঃপ্রণয়লনর উলেলে প্রনীি আইন।  

যেলিতু তিদ্যুৎ উৎপােন ও তনরতিতিন্ন তিদ্যুৎ সরিরাি তনতিিকরলণর োধ্যলে জািীয় অর্ থনীতি ির্া সােগ্রীক উন্নয়লনর েলযু তিদ্যুৎ উৎপােন, সঞ্চােন ও তিিরন 

ব্যিস্থার উন্নয়ন অব্যািি রাখা এিং িাংোলেশ তিদ্যুৎ উন্নয়ন যিার্ থ সুষ্ঠুভালি পতরচােনার েলযু ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আলেশ নং-৫৯ রতিিক্রলে উিা 

পুনঃপ্রণয়লনর োধ্যলে িাংোলেশ তিদ্যুৎ উন্নয়ন যিার্ থ সংক্রান্ত তিধান যুলগাপলোগী করা সেীচীন ও প্রলয়াজনীয়।  

যসলিতু এিে &দ্বারা তনম্নরূপ আইন করা িলোঃ- 

প্রর্ে অধ্যায় 

প্রারতিক 

১। সংতযপ্ত তশলরানাে ও প্রিিথনঃ- (১) এই আইন িাংোলেশ তিদ্যুৎ উন্নয়ন যিার্ থ আইন, 2017 নালে অতভতিি িইলি। 

(২) ইিা অতিেলে কাে থকর িইলি। 

২। সংজ্াঃ-  তিষয় অর্িা প্রসংলগর পতরপন্থী তকছু না র্াতকলে,  এই আইলন- 

(ক) “যিার্ থ”(Board) িতেলি িাংোলেশ তিদ্যুৎ উন্নয়ন যিার্ থ বুঝাইলি ; 

(খ) “যচয়ারম্যান”(Chairman) িতেলি  যিালর্ থর যচয়ারম্যান  বুঝাইলি ; 

(গ) “সেস্য”(Member) িতেলি যিালর্ থর সেস্য  বুঝাইলি ; 

(ঘ) “সরকার” (Government)  িতেলি গনপ্রজািন্ত্রী িাংোলেশ সরকার বুঝাইলি ; 

(ঙ) “ভূতে”(Land) িতেলি  State Acquisition and tenancy Act,1950 (E.B Act no. XXVII of 1950) এ 

সংজ্াতয়ি যকান Land বুঝাইলি ; 

(চ) “তনয়তন্ত্রি এোকা”(Controlled station) িতেলি তিদ্যুৎ উৎপােন যকন্দ্র ও উপলকন্দ্র িা যিার্ থ কর্তথক যকান তিলশষ সেলয় তনধ থাতরি এোকা 

সমূি বুঝাইলি ;   

(ছ) “শতি (Power) িতেলি পাতন তিদ্যুৎ, িাপ তিদ্যুৎ, বিদ্যুতিক শতি, আনতিক শতি, নিায়নলোগ্য  জ্বাোনী শতি সি সকে প্রকার শতি অর্িা  

সরকারী যগলজলে জারীকৃি তিজ্তপ্তলি িতণ থি অন্য যে যকান প্রকার তিদ্যুৎ শতি ইিার অন্তভূ থি িইলি ; 

(জ) “তনধ থাতরি  (Prescribed) িতেলি এই আইলনর আওিায় প্রণীি তিতধোো দ্বারা তনধ থাতরি বুঝাইলি ; 

(ঝ) “আরব্ধ কে থ”(Undertaking) িতেলি যকান ব্যিসা, প্রকল্প, স্কীে, সম্পে, স্বত্ব, যেিা, কর্তথত্ব এিং তিলশষ সুতিধার  অতধকারী এিং অন্য 

যকান স্থাির, অস্থাির সম্পতি, জতে, োোন, পূিথকাজ,  েন্ত্রপাতি,  নগে অর্িা  ব্যাংলক  সতঞ্চি ও গতিি  অর্ থ, তরজাভথ  িিতিে,তিতনলয়াগ, 

যকাম্পানীর যশয়ার ও িন্ড এিং অন্য যকান  প্রকার স্বত্ব  এিং  মুনাফা  অর্িা  অন্য যকান  যরকর্ থ, খতিয়ালনর  তিসালির  েভুাংশ এিং ইিার সতিি 

সম্পতকথি অন্য  যকান প্রকৃতির  োতেতেক তিষয়াতেসি অন্য যকান উৎস িইলি প্রাপ্ত  অর্ থ ইিার অন্তভূ থি িইলি ;  

(ঞ) "তসলেে িায়ার" িতেলি সরকালরর নীতিোো অনুোয়ী তিদ্যুৎ িাল্ক ক্রয় ও তিক্রলয়র একক যেিা বুঝাইলি। 

(ে) "ইলকানতেক যোর্ তর্সপাচ" িতেলি “যেতরে অর্ার তর্সপাচ” তিলিচনা কলর জািীয় গ্রীলর্ তিদ্যুৎ সরিরাি বুঝাইলি।  

(ঠ) "আইতপতপ" িতেলি “প্রাইলভে পাওয়ার যজনালরশন পতেতস-১৯৯৬” ও “তিদ্যুৎ ও জ্বাোনীর দ্রুি সরিরাি  বৃতি (তিলশষ তিধান) আইন ২০১০”  এর 

আওিায় স্থাতপি যিসরকারী তিদ্যুৎ উৎপােন যকন্দ্র বুঝাইলি।    

(র্) “ভাড়াতভতিক তিদ্যুৎ যকন্দ্র (Rental Power Plant )” িতেলি “প্রাইলভে পাওয়ার যজনালরশন পতেতস-১৯৯৬” এর আওিা িতিভূ থি  

যিসরকারী ভাড়াতভতিক তিদ্যুৎ উৎপােন যকন্দ্র বুঝাইলি।   

(ঢ) "বৃিৎ গ্রািক (Bulk Consumer)" িতেলি ৩৩ যকতভ ও  িদূর্ধ্থ তকলো যভাল্ট পে থালয়র োইন িলি যিালর্ থর তিতধ যোিালিক তিদ্যুৎ গ্রিণকারী  

সংস্থা/ যকাম্পানী বুঝাইলি। 

(ন) "প্রতিধান" িতেলি এই আইলনর অধীলন প্রণীি তিধান বুঝাইলি।  

(ি) “সািতসতর্য়াতর যকাম্পানী” িতেলি যিার্ থ িইলি সৃষ্ট অর্িা সরকালরর প্রজ্াপন দ্বারা যিালর্ থর অধীলন ন্যাস্ত যকাম্পানীসমূি  বুঝাইলি। 
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যিার্ থ গঠন এিং উিার কাে থািেী, ইিুাতে। 

৩। যিার্ থ প্রতিষ্ঠাঃ (১)  এই আইলনর উলেে পূরণকলল্প িাংোলেশ তিদ্যুৎ উন্নয়ন যিার্ থ নালে একটি যিার্ থ র্াতকলি।  

(২) যিার্ থ একটি সংতিতধিি সংস্থা িইলি এিং ইিার তচরস্থায়ী উিরাতধকার ও  একটি সাধারণ সীেলোির র্াতকলি এিং এই আইলনর আওিায়  প্রনীি তিতধোোর 

তিধান সমূলির শলিথ  স্থাির  ও অস্থাির  উভয় প্রকার সম্পতি অজথন, অতধগ্রিন ও তিতে-িন্টন এর যেিা  র্াতকলি  এিং  যিার্ থ যোকােো কতরলি পাতরলি এিং 

ইিার তিরুলিও যোকােো  করা োইলি।    

৪। যিালর্ থর কাে থােয়ঃ যিালর্ থর প্রধান কাে থােয় ঢাকায় র্াতকলি এিং উিার কাে থক্রে সুষ্ঠুভালি পতরচােনার স্বালর্ থ িাংোলেলশর যে যকান স্থালন শাখা কাে থােয় স্থাপন 

কতরলি পাতরলি।  

৫। যিালর্ থর গঠনঃ (১) তনম্নিতণ থি ৭ (সাি) জন সেস্য সেেলয় যিার্ থ গঠিি িইলি ের্াঃ  

         ক) সরকার কর্তথক তনযুি একজন  যচয়ারম্যান, তেতন যিালর্ থর সভাপতি িইলিন; 

         খ) যিালর্ থর তনম্নিতণ থি কে থকিথাগণ যিালর্ থর সাি থযতণক সেস্য িইলিন, ের্াঃ-  

১। সেস্য (উৎপােন) 

২। সেস্য (পতরকল্পনা ও উন্নয়ন) 

৩। সেস্য (তিিরণ) 

৪। সেস্য (লকাম্পানী এুালফয়ার) 

৫। সেস্য (প্রশাসন) 

৬। সেস্য (অর্ থ) 

(২) শুধুোত্র  যিালর্ থর যকান পলের শুন্যিা িা যিালর্ থর গঠনিলন্ত্র যকান  ত্রুটির জন্য  যিালর্ থর যকান কাে থ  িা কাে থধারা  অবিধ  িা অকাে থকর গন্য িইলি না।  

(৩) সরকার কর্তথক তনধ থাতরি সেয়কালে এিং তনধ থাতরি শিথানুোয়ী যচয়ারম্যান ও অন্যান্য সেস্যগণ স্ব স্ব পলে আসীন র্াতকলিন।   

৬। যিালর্ থর কাে থািেীঃ- আপািিঃ িেিৎ অন্য যকান আইলন োিাই র্াকুক না যকন ,  

(১) তিদ্যুৎ  উন্নয়ন যিার্ থ িাংোলেলশর  তিদ্যুৎ সম্পলের  উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যিিালরর েলযু তিদ্যুৎ উৎপােন, সঞ্চােন ও তিিরণ ব্যিস্থা সংক্রান্ত োিিীয় তিষলয় 

সেতিি পতরকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন কতরলি । 

(২) তিদ্যুৎ উৎপােন ব্যিস্থার সুষ্ঠু সেিয় ও সাশ্রয়ী তিদ্যুৎ সরিরালির জন্য তিউলিা কর্তথক তনধ থাতরি ইলকানতেক যোর্  তর্সপাচ তসতর্উে অনুোয়ী যেতরে অর্ার 

িাস্তিায়লন তিউলিা িোরতক কতরলি।       

(৩) তিদ্যুৎ  উন্নয়ন যিার্ থ তসলেে িায়ার তিলসলি  সরকালরর নীতিোো অনুোয়ী  তিদ্যুৎ উৎপােলনর জন্য সংস্থা/ যকাম্পানী/ আইতপতপ/ ভাড়াতভতিক তিদ্যুৎ যকন্দ্র িা 

ব্যতি  িইলি তিদ্যুৎ ক্রয় এিং তিদ্যুৎ তিিরলণর জন্য যেিাপ্রাপ্ত যে যকান সংস্থা/ যকাম্পানী / বৃিৎ গ্রািলকর তনকে তিদ্যুৎ তিক্রয় কতরলি। 

(৪) যিার্ থ সরকালরর নীতিোো অনুসালর সকে যশ্রনীর গ্রািলকর তনকে তিদ্যুৎ তিক্রয় কতরলি।    

(৫) তিউলিা তসলেে িায়ার তিলসলি তরতজওনাে পাওয়ার োলকথলে সরকালরর প্রতিতণতধ তিসালি আন্তঃলেশীয় তিদ্যুৎ িাতনলজু অংশগ্রিণ কতরলি।  

(৬) সােতগ্রক তিদ্যুৎ ব্যিস্থার সুষ্ঠু সেিলয়র জন্য সাি-তসতর্য়ারী যকাম্পানীর পতরচােনা পষ থলে যশয়ার অনুোয়ী যিালর্ থর প্রতিতনতধত্ব তনতিি র্তকলি। 

(৭) যিার্ থ ইিার তনজস্ব নীতিোো ও যেলশর প্রচতেি তনয়ে-নীতির আলোলক তিদ্যুৎ উৎপােন, তিিরন ও সঞ্চােন ব্যিস্থা সংক্রান্ত োিিীয় তিষলয় যেশী িা তিলেশী 

সংস্থার সালর্ যেৌর্ োতেকানায় যকাম্পানী গঠলনর যেিা রাতখলি।  

(8) এই আইলনর  উলেে িাস্তিায়লনর জন্য, যিার্ থ যেইরূপ  প্রলয়াজন েলন কতরলি যসইরূপ পেলযপ গ্রিণ  এিং যেিা  প্রলয়াগ কতরলি পাতরলি 

(9) সরকালরর অনুলোেনক্রলে যিার্ থ প্রলয়াজন েলন কতরলে সকে তিদ্যুৎ যকন্দ্র এিং সঞ্চােন ও তিিরণ ব্যিস্থা পতরচােনার যযলত্র যিালর্ থর তনয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা , 

সংরযন কালজর োন ও তিদ্যুৎ সরিরাি পিতির োন তনধ থারণ এিং তিদ্যুৎ সরিরাি পিতি সিজীকরণ  কতরলি পাতরলি ; 

(১০) তিদ্যুৎ উৎপােলন ব্যিহৃি সকে প্রকার োোোে ও জ্বাোনী প্রলয়াজন েলন কতরলে তিলেশ িলি আেোনী ও এিেসংক্রান্ত নীতিোো যেলশর প্রচতেি আইন িা 

তিতধ/ উপতিতধ োোর সালর্ সংগতি যরলখ প্রণয়ন কতরলি পাতরলি।  

(১1) সরকালরর অনুলোেনক্রলে োইলসন্সীর োতেকানাধীন তিদ্যুৎ উৎপােন যকন্দ্রলক যিালর্ থর তনয়ন্ত্রনাধীন যকন্দ্র যঘাষনা এিং অিঃপর ঐরূপ যকন্দ্র িইলি তিদ্যুৎ 

উৎপােলনর কর্তথত্ব যিালর্ থর উপর িিথাইলি ; 

 

(12) যিার্ থ সেগ্র িাংোলেশ  অর্িা ইিার অংশ  তিলশলষর জন্য তনম্নিতণ থি  সকে অর্িা  যে যকান তিষলয়র উপর স্কীে /প্রকল্প সমূি  এিং এিেসংক্রান্ত নীতিোো 
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প্রনয়ন কতরলি ের্াঃ-  

 (ক) তিদ্যুৎ উৎপােন, তিদ্যুৎ ক্রয়-তিক্রয় ,সঞ্চােন এিং  তিিরণ ; 

 (খ) তিদ্যুৎ উৎপােন যকন্দ্র তনে থাণ, পতরচােন ও সংরযণ ;  

 (গ) আন্তঃলেশীয় তিদ্যুৎ িাতনজু (আেোনী ও রপ্তাতন উভয় যযলত্রই প্রলোজু) । 

       (ঘ) ইিার আওিাধীন িা সরাসতর আওিাধীন নয় এেন  সকে তিদ্যুৎ উৎপােন, সঞ্চােন ও তিিরন সংতিষ্ট সংস্থা/লকাম্পাতন সমুলির েলধ্য সেিয়  সাধন।  

(13) যিার্ থ সরকালরর অনুলোেনক্রলে যে যকান স্কীে /প্রকল্প  িাস্তিায়ন অর্িা কাতরগরী িত্ত্বািধায়ন কতরলি পাতরলি এিং ক্রেিন থনানুসালর যে যকান সংস্থা কর্তথক 

প্রণীি িা Sponsored  স্কীে /প্রকল্প  এর প্রশাসতনক এিং আতর্ থক তিষয়াতে তনয়ন্ত্রন কতরলি।  

(14)  যিার্ থ স্কীে /প্রকল্প এর ের্াের্ িাস্তিায়লনর প্রলয়াজলন যোগালোগ ব্যিস্থা স্থাপন কতরিার তনতেি  প্রলয়াজনীয় েন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাোতে স্থাপন ও তনে থাণ কতরলি। 

(15) যিার্ থ প্রতশযণ, কল্যাণ, গলিষণা ও মূল্যায়ন কাে থক্রে পতরচােনার েলযু প্রতিষ্ঠান, শাখা, অিকাঠালো ইিুাতে স্থাপন এিং এিে &সংক্রান্ত নীতিোো প্রণয়ন 

কতরলি। 

(১6)  যিালর্ থর কাে থক্রে পতরচােনার উলেলে সরকার ও অন্যান্য সংস্থা িা ব্যাতির তনকে িইলি অর্ থ, েঞ্জুতর, সম্পে, সম্পতি, স্থাপনা, ইিুাতে ঋণ, োন ও অনুোন 

গ্রিণ কতরলি।  

(১7) যিার্ থ বিদ্যুতিক সরঞ্জাোতে প্রস্তুি, যেরােি, পরীযাকরন ল্যাি ও রযণালিযণ, অিকাঠালো তনে থাণ,ব্যিসায় অংশগ্রিণ এিং িার অধীলন যকাম্পানী গঠলনর 

োধ্যলে কাে থক্রে পতরচােন ও এিেসংক্রান্ত নীতিোো প্রণয়ন কতরলি পাতরলি।   

(১8)লিার্ থ ক্রয়, ইজারা, তিতনেয়  অর্িা  ভূতে  িইলি প্রাপ্ত আয় এিং তিক্রয় েব্ধ আয় অর্িা এইরূপ ভূতে  অর্িা অনুরূপ ভূতে িইলি  প্রাপ্ত যে যকান আয় কতরলি 

পাতরলি।  

(১9) যিার্ থ প্রলয়াজন েলন কতরলে সরকালরর অনুলোেনক্রলে এই আইন সংতিষ্ট অন্যান্য কাে থাতে সম্পােন ও তিতধ- প্রতিতধ প্রনয়ন কতরলি পাতরলি। 

র্তিীয় অধ্যায় 

যিালর্ থর সভা, ইিুাতে। 

৭। যচয়ারম্যান ও সেলস্যর কাে থািেীঃ (১) যচয়ারম্যান যিালর্ থর প্রধান তনি থািী িইলিন এিং তিতন, এই আইন ও িেধীন প্রনীি তিতধনুসালর যিালর্ থর প্রশাসন সি 

আনুষাতেক তিষয়ািেী পতরচােনা কতরলিন। 

(২) যিালর্ থর  যচয়ারম্যান  এিং অন্যান্য  সেস্যগন  ‘ যিার্ থ ’ অর্িা ‘ সরকার ’ িািালের  উপর  োিা তনধ থারণ িা যেইরূপ যেিা অপ থণ কতরলি িোনুরূপ যেিা 

প্রলয়াগ কতরলি ও কাে থািেী সম্পােন কতরলি।   

৮। যিালর্ থর সভাঃ- (১) যিালর্ থর সভা সমূি যেইরূপভালি তনলে থতশি িইলি যসইভালি তনধ থাতরি সেয় এিং স্থালন অনুতষ্ঠি িইলি ;  

শিথ র্ালক যে, অনুরূপ পিতি ছাড়াও যিালর্ থর যচয়ারম্যান প্রলয়াজন যিালধ সভা আহ্বান কতরলি পালরন। 

(২) যিালর্ থর সভায় প্রলিুক সেলস্যর একটি যভাে র্াতকলি এিং সেসংখ্যক যভালের যযলত্র  যচয়ারম্যান এর তনণ থায়ক যভাে র্াতকলি। 

(৩) েতে যকান কারলণ যচয়ারম্যান সভায় উপতস্থি র্াতকলি  না পালরন যসইলযলত্র  যচয়ারম্যান কর্তথক যেিা প্রাপ্ত সেস্য সভায়  সভাপতিত্ব কতরলিন । 

(৪) যিার্ থ প্রতি সপ্তালি অনূন্য ১ (এক) িার সভায় তেতেি িইলি। 

চতুর্ থ অধ্যায় 

চুতি, ঋণ গ্রিণ ইিুাতে। 

 ৯। চুতিঃ-  (1) তিদ্যুৎ যসক্টলরর উন্নয়লন সরকালরর সম্মতিক্রলে যিার্ থ যেতশ-তিলেতশ সংস্থার সতিি চুতি সম্পােন কতরলি পাতরলি।    

(২) এইরূপ চুতি যিালর্ থর পলয যিার্ থ সতচি অর্িা যচয়ারম্যান কর্তথক যেিাপ্রাপ্ত যকান সাি থযতণক সেস্য িা কে থকিথা স্বাযর  কতরলি পাতরলি।  

 

১০। ঋণ গ্রহননর ক্ষমত াঃ অন্য আইলন োিাই র্াকুক না যকন এই আইলনর আওিায় যিার্ থ ইিার কাে থািেী িাস্তিায়লনর জন্য  সরকালরর পূি থানুলোেনক্রলে যে যকান 

ব্যাংক, আতর্ থক প্রতিষ্ঠান অর্িা যেশী িা তিলেশী যে যকান বিধ উৎস িলি ঋণ গ্রিণ কতরলি পাতরলি।  

 

 

পঞ্চে অধ্যায় 
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সািতসতর্য়াতর যকাম্পানী, ইিুাতে 

 ১১। সািতসতর্য়াতর যকাম্পানীঃ  (১) তপও ৫৯, ১৯৭২ দ্বারা সৃষ্ট যিালর্ থর স্থাির/অস্থাির  সম্পে এর োতেকানা যিালর্ থর অধীলন  র্াতকলি। সংস্কার কাে থক্রলের 

আওিায় গঠিি িা গঠিিব্য তিতভন্ন যকাম্পানী যিালর্ থর সািতসতর্য়ারী  যকাম্পানী তিসালি গণ্য িলি ।  

(2) যিার্ থ সািতসতর্য়াতর যকাম্পাতন সমুলির েযিা ও পতরকল্পনা তিষলয় পে থলিযণ, পরােশ থ, ইিুাতে প্রোন ও এিেসংক্রান্ত প্রতিতধ প্রনয়ন কতরলি পাতরলি।  

(3) যকাম্পাতন সমূি প্রলয়াজলন যিালর্ থর তনকে িইলি প্রলয়াজনীয় সালপাে থ সাতভথস গ্রিন কতরলি, এর তিপরীলি সংতিষ্ট যকাম্পানী সাতভথস চাজথ প্রোন কতরলি। 

ষষ্ঠ অধ্যায় 

িিতিে, তিসাি তনরীযা, ইিুাতে। 

১২ । িিতিেঃ- (১) এই আইলনর আওিায় যিালর্ থর কাে থািেী সম্পােলনর তনতেি ব্যায় তনি থালির েলযু িাংোলেশ তিদ্যুৎ  উন্নয়ন যিালর্ থর তনজস্ব িিতিে র্াতকলি 

এিং তনলম্নাি উৎস িইলি যিালর্ থর িিতিে গঠিি িইলি, ের্াঃ    

(ক)  সরকালরর  অনুোন ; 

(খ)  সরকালরর তনকে িইলি প্রাপ্ত ঋণ ; 

(গ)  স্থানীয় কর্তথপয িইলি  প্রাপ্ত  অনুোন ; 

(ঘ)  সরকালরর োতয়লত্ব  জারীকৃি িন্ড তিক্রয়েব্ধ অর্ থ ; 

(ঙ) সরকালরর তিলশষ িা সাধারন অনুলোেনক্রলে যিার্ থ কর্তথক প্রাপ্ত বিলেতশক ঋণ, অনুোন অর্িা  সািায্য; 

(চ)  তিদ্যুৎ তিক্রয়েব্ধ অর্ থ ; 

(ছ)  যশয়ার তিক্রয়েব্ধ অর্ থ; 

(জ) যিার্ থ কর্তথক অন্যান্য উৎস িলি প্রাপ্ত অর্ থ ;  

(২) যিার্ থ উিার িিতিে সাি-তসতর্য়ারী যকাম্পানীসি সরকার কর্তথক  অনুলোতেি যে যকান খালি তিতনলয়াগ কতরলি পাতরলি।  

১3 । িালজেঃ- (১)যিার্ থ প্রতি িৎসর তনধ থাতরি িাতরলখ তনতে থষ্ট  ফলে থ প্রাক্কতেি   িালজে সরকালরর অনুলোেলনর জন্য যপশ কতরলি। 

(২) যিার্ থ িালজে িরালের েলধ্য িা যকান তিলশষ িরালের েলধ্য সীতেি র্াতকয়া যে  যকান কাজ গ্রিন, ব্যয় তনি থাি, প্ল্ুান্ট সংগ্রি,  েন্ত্রপাতি এিং োোোে সংগ্রলির 

প্রলয়াজলন ব্যয় তনি থাি ও ঐরূপ সকে  চুতি সম্পােন কতরলি  পাতরলি  

১4। তিসাি ও তনরীযাঃ- (১) যিার্ থ সরকার কর্তথক সাধারণভালি জারীকৃি তনলে থশানুোয়ী  এিং  তনধ থাতরি  ফরলে ের্াের্,  পূণ থাে এিং সঠিক তিসাি সংরযণ 

কতরলি । 

(২) সরকালরর অনুলোতেি তনরীযকগণ কর্তথক যিালর্ থর িাতষ থক তিসালির তিতধিি তনরীযা কাে থ সম্পাতেি িইলি।  

(৩) সরকার  কর্তথক  যকান তনরীযক তনলয়াতজি না িইলে যিালর্ থর তিসাি যেভালি তনধ থাতরি িইলি যসই পিতিলি কম্পলরাোর এিং অতর্ের যজনালরে, িাংোলেশ 

(েিা-তিসাি তনরীযক) কর্তথক প্রতি িৎসর তিসাি তনরীতযি িইলি। 

(৪) যিালর্র থ তিসাি তনরীযা কতরিার জন্য সরকার যে যকান  িৎসলর এক িা একাতধক তনরীযক  তনলয়াগ কতরলি পাতরলি িলি শিথ র্ালক যে, ইতিপূলি থ এই 

উপধারায় োিাই উলেখ  র্াকুক না যকন, েিা-তিসাি তনরীযক  যস্বিায় অর্িা সরকালরর  তনকে িইলি এিেতিষলয় প্রাপ্ত অনুলরালধর যপ্রতযলি, প্রলয়াজনানুোয়ী 

ঐরূপ সেলয় যিালর্ থর তিসাি তনরীযা কতরলিন এিং ঐরূপ তনরীযার সেলয় েিা-তিসাি তনরীযক অর্িা িৎকর্তথক যেিা প্রাপ্ত যকান কে থকিথা  কর্তথক তনধ থাতরি  

স্থালন যিার্ থ োতচি  তিসাি তিররণী, সংতিষ্ট েতেোতে, প্রলয়াজনীয় ব্যাখ্যা এিং িথ্যাতে  উপস্থাপন  কতরলি।  

(৫) উপধারা (৪) এর আওিায় সরকার  কর্তথক তনলয়াগ প্রাপ্ত  তনরীযকলক সরকালরর এিং যিালর্ থর ঋণোিালের  স্বার্ থ সংরযণ অর্িা যিালর্ থর তনরীযণ সংক্রান্ত 

পিতির  পে থাপ্তিার  তিষলয় যিার্ থকর্তথক গৃিীি  পেলযপ সম্পলকথ  প্রতিলিেন  োতখলের  জন্য যে যকান সেলয় সরকার   তনলে থশ  প্রোন কতরলি পালর, এিং 

সরকালরর স্বার্ থ সংরযলনর প্রলয়াজন অনুভূি  িইলে যে যকান  সেলয় তনরীযা কালজর পতরতধর ব্যতপ্ত িা বৃতি অর্িা তনরীযা কালজর তিতভন্ন  পিতি গ্রিণ অর্িা   

অন্য যে যকান পরীযা-তনরীযা তনরীযক অর্িা অন্য যে যকান  ব্যতি সম্পােন কতরলি পাতরলিন।  

(৬) েিা-তিসাি  তনরীযক  অর্িা  িৎকর্তথক  যেিা  প্রাপ্ত  এই তিষলয় যকান   কে থকিথা   অর্িা উপধারা (৪) অনুোয়ী তনলয়াগ প্রাপ্ত তনরীযকলক তনরীযাকালে  

িািালের  চাতিো অনুোয়ী যিার্ থ উিার তিসাি তিিরণী, নতর্পত্র  এিং সংতিষ্ট েতেোতেসি প্রলোজু  যযলত্র ব্যাখ্যা এিং িথ্যাতে সিরাি কতরলি ।  

(৭) েিা-তিসাি তনরীযক অর্িা উপধারা (৪) অনুোয়ী তনলয়াগ প্রাপ্ত  তনরীযক সরকালরর তনকে তনরীযা প্রতিলিেন যপশ কতরলিন এিং উিালি িািার েলি যিালর্র থ 

তিসাি সমূি ের্াের্ ভালি প্রনীি তক-না  এিং  িৎকর্তথক োতচি  যকান ব্যাখ্যা  অর্িা  িথ্যাতে োিা যিার্ থ কর্তথক  প্রেি  িইয়ালছ  উিা  সলন্তাষজনক  তক-না  িািা  

তনরীযা প্রতিলিেলন  প্রতিফতেি িইলি । 

 

(৮) তনরীযা পে থলিযলন উত্থাতপি  আপতি সমূলির  যপ্রতযলি সংলশাধলনর  তনতেি  সরকার  কর্তথক  জারীকৃি  যে যকান তনলে থশ  যিার্ থ আিেকীয় ভালি  প্রতিপােন 
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কতরলি।  

(৯) সরকালরর চাতিোনুোয়ী  সেলয় সেলয় যিার্ থ সরকালরর তনকে আয়-ব্যলয়র তিসাি (Return), প্রতিলিেন এিং তিিরণী সমূি  যপশ কতরলি। 

(১০) আতর্ থক িৎসলরর যশলষ ের্াশীঘ্র  সিি যিার্ থ েিা-তিসাি তনরীযক অর্িা উপধারা (৪) অনুোয়ী যকান তনরীযক কর্তথক তনরীতযি ঐ িৎসলরর তিসাি তিিরণী 

িৎসি ঐ িৎসলরর কাে থািেীর সঠিক এিং তিশ্বাসলোগ্য একটি তিিরণী সেতেি  িাতষ থক প্রতিলিেন এিং পরিিী  আতর্ থক  িৎসলরর জন্য একটি প্রস্তাি সরকালরর 

তনকে োতখে কতরলি। 

(১১)েিা-তিসাি তনরীযক  অর্িা উপধারা (৩) অনুোয়ী প্রাপ্ত তনরীতযি তিসাি এিং িাতষ থক তিিরণীর অনুতেতপ যগলজলের োধ্যলে প্রকাশ করা িইলি এিং  আইন 

পতরষলে উিা উত্থাপন করা িইলি ।  

(১২) যিার্ থ িার তনয়ন্ত্রনাধীন েপ্তর ও সাি-তসতর্য়ারী যকাম্পানী সমুলির প্রলয়াজনীয় আভুন্তরীন তনরীযা কাে থ সম্পােন কতরলি।   

১৫ । ট্যাতরফ প্রস্তািঃ- যিার্ থ তিদ্যুৎ তিক্রলয়র জন্য িাংোলেশ এনাতজথ যরগুলেেরী কতেশলনর তনকে ট্যাতরফ প্রস্তাি যপশ  কতরলি , িলি ট্যাতরফ প্রস্তাি যপশ কতরিার 

সেয় যিার্ থ েযু রাতখলি  তিদ্যুৎ  তিক্রয় িার  োিালি  পতরচােন ব্যয়, সুলের োয় এিং সম্পলের অিচয়, অিচলয়র আওিা িতিভূ থি  ঋণ ের্াসেলয় পতরলশাধ এিং 

কর পতরলশালধর পরও ভতিষ্যৎ তিতনলয়ালগর জন্য ইকুইটির উপলর যুতিসেি প্রতিোন পাওয়া োয়।  

১6। পাওনা অর্ থ আোয়ঃ-  এই আইলনর অধীলন যকান ব্যাতি অর্িা প্রতিষ্ঠালনর তনকে িইলি যিার্ থ যে যকান পতরোন অর্ থ পাওনা র্তকলে উিা পািতেক তর্োন্ডস 

তরকভারী এুাক্ট , ১৯১৩ (১৯১৩ সালের যিেে এুাক্ট যরাোন ৩) অর্িা এিেসংক্রান্ত সংতিষ্ট  আইলনর আওিায় আোয়লোগ্য িইলি।  

সপ্তে অধ্যায়  

তনলয়াগ, যেিা, ভূতে অতধগ্রিণ ইিুাতে। 

১7।  উপলেষ্টা ও পরােশ থক তনলয়াগঃ-  (১) সরকার যিালর্ থর কাে থািেী  েযিার  সতিি সম্পােন তনতিি  কতরিার  েলযু সংতিষ্ঠ তিষলয় েয কে থকিথা ,উপলেষ্টা, 

পরােশ থক  এিং অন্যান্য  কে থচারী তনলয়াগ  কতরলি পাতরলি এিং িািালের তনলয়াগ ও কলে থর শিথাতে প্রতিধান দ্বারা তনধ থাতরি িইলি।  

১8। কে থকিথা ও কে থচারী তনলয়াগঃ-  (১) এই আইলনর উলেে িাস্তিায়ন উপযুি অর্িা প্রলয়াজন তিলিতচি িইলে যিার্ থ সরকালরর নীতিোো অনুসরণ কলর িার 

তনজস্ব যোকিে যসে আপ পূণঃিধ থন ও পূণঃোজথন কতরলি পাতরলি এিং িোনুোয়ী যোকিে তনলয়াগ তেলি পাতরলি এিং িািালের চাকুরীর শিথািেী প্রতিধান দ্বারা 

তনধ থাতরি িইলি।  

 (২) যিার্ থ িািার কে থকিথা ও কে থচারীলক প্রলয়াজলন অন্য সংস্থায় (তেলয়লন) যপ্রষলণ ন্যস্ত কতরলি পাতরলি।  

19। যেিা অপ থণঃ  যিার্ থ,সরকাতর যগলজলে প্রজ্াপন দ্বারা, প্রজ্াপলন উলেতখি যেিা, সীো ও শিথ সালপলয, যিালর্ থর যচয়ারম্যান অর্িা যে যকান সেস্য িা 

কে থকিথালক এই আইন িা িেধীন প্রণীি তিতধ িা প্রতিধালনর অধীন যিালর্ থর যে যকান োতয়ত্ব  পােন ও কিথব্য সম্পােলনর যেিা অপ থণ কতরলি পাতরলি।  

২০। ভূতে অতধগ্রিণঃ (১) এই আইলনর আওিায় যকান স্কীে  িাস্তিায়ন অর্িা যিালর্ থর প্রলয়াজন িইলে যে যকান ভূতে  অতধগ্রিণ অর্িা এিেসংক্রান্ত সুতিধাতে ভূতে  

অতধগ্রিণ  আইন  ১৯৮২ (Acquisition And Requisition Of Immovable Property Ordinance, 1982 ), দ্বারা যেইরূপ বুঝালনা িইয়ালছ 

যসইরূপভালিই জনস্বালর্ থ অতধগ্রিণকৃি  িতেয়া তিলিতচি িইলি অর্িা িিথোলন প্রচতেি অন্য যে যকান আইন এিং ঐরূপ এুাক্ট অর্িা আইন এর ধারাসমূি এই 

ধরলনর সকে কাে থধারায় প্রলোজু িইলি। 

(২) যিালর্ থর যচয়ারম্যান অর্িা  িেকর্তথক তেতখিভালি যেিাপ্রাপ্ত যকান ব্যতি ের্াসেলয় োতেকলক যনাটিশ  প্রোনপূি থক  যকান স্কীে  প্রনয়লনর  প্রলয়াজলন  অন্য যে 

যকান কাজসি ভূতে জতরপ,  প্রস্তাতিি োইন তনে থাণকলল্প  খ ুঁটি  স্থাপন, ভূতে  ভরাে  এিং খনন কালজর  জন্য  ভূতেলি প্রলিশ  কতরলি পাতরলি ;শিথ র্ালক যে, 

যতিগ্রস্থ ভূতে েতে যিালর্ থর  এখতিয়ারভূি  না িয় যসইলযলত্র  এই  ক্লজ  দ্বারা  প্রেি  যেিা  এইরূপ  পিতিলি  প্রলয়াগ কতরলি  িইলি  োিালি উি োতেলকর 

ভূতের  উপর অতধকার  নূুনিে ভালি  িস্তলযপ এিং যতিগ্রস্থ  িয় ।  

 

অষ্টে অধ্যায়  

তিতিধ।  

 ২১। বিবি প্রনয়ননর ক্ষমত াঃ  এই আইলনর উলেে পূরণকলল্প সরকার, সরকারী যগলজলে প্রজ্াপন দ্বারা তিতধ প্রণয়ন কতরলি পাতরলি।  

২২। জনলসিকঃ যিালর্ থর যচয়ারম্যান, সেস্য এিং কে থকিথা-কে থচারীগণ penal code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর  section 21 এ 

“public servant ” (জনলসিক) অতভব্যতিটি যে অলর্ থ ব্যিহৃি িইয়ালছ যস অলর্ থ public servant (জনলসিক) তিলসলি গন্য িইলি।  

২৩। জরুতর ও  অিুািেকীয় সাতভথসঃ- যিার্ থ এর চাকুতর সরকালরর জরূরী ও অিুািেকীয় সাতভথস তিলসলি গণ্য িইলি।  

২৪। প্রবিি ন প্রণয়ননর ক্ষমত াঃ- এই আইলনর উলেে পূরণকলল্প, যিার্ থ সরকালরর পূি থানুলোেনক্রলে এিং সরকারী যগলজলে প্রজ্াপন দ্বারা, এই আইন ও িেধীন 

প্রনীি তিতধর সতিি অসােঞ্জস্যপূণ© নয়  এইরূপ প্রতিধান প্রণয়ন কতরলি পাতরলি।  

২৫। অিস য়নাঃ স্বায়িশাতসি প্রতিষ্ঠালনর অিসায়ন সংক্রান্ত আইলনর  যকান তিধান  যিালর্ থর যযলত্র  প্রলোজু িইলি না, এিং সরকার তনলে থশ িা সরকার যে পিতি 

তনলে থশ কতরলি উিা ব্যতিি ।   
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২৬। জতেক্রয়/গৃি তনে থাণ ঋণ, ইিুাতেঃ- এই আইলনর আওিায় যিার্ থ িািার কে থকিথা ও কে থচারীলের জতে ক্রয়/ গৃি তনে থাণ/ গাতড় ঋণ সুতিধা ইিুাতে প্রোন ও 

এিেসংক্রান্ত তিতধ , প্রতিতধ, নীতিোো প্রনয়ন কতরলি পাতরলি।   

২৭। রতিিকরন ও যিফাজিঃ- (১) এই আইন প্রিিথলনর সলে সলে িাংোলেশ তিদ্যুৎ উন্নয়ন যিার্ থ আলেশ, ১৯৭২ রতিি িইলি।  

(২) উি আইন রতিি িওয়া সলত্ত্বও- 

(ক) উি আইলনর অধীন কৃি িা গৃিীি ব্যিস্থা সােঞ্জস্যপূণ থ িওয়া সালপলয, এই আইলনর অধীনকৃি িা গৃিীি িইয়ালছ িতেয়া গণ্য িইলি।  

(খ) উি আইলনর অধীলন প্রণীি সকে তিতধ, প্রেি সকে আলেশ, জাতরকৃি সকে প্রজ্াপন িা যনাটিশ এই আইলনর তিধানািেীর সতিি সােঞ্জস্যপূণ থ িওয়া সালপলয, 

রতিি িা সংলশাতধি না িওয়া পে থন্ত িেিৎ র্াতকলি এিং এই আইলনর অধীন প্রণীি, প্রেি িা জাতরকৃি িইয়ালছ িতেয়া গণ্য িইলি।  

(গ) উি আইন দ্বারা উিার অধীলন আলরাতপি যকান কর িা তফস িা অন্য যকান পাওনা, এই আইন প্রিিথলনর অব্যিবহত পূলি থ  অনাোয়ী র্াতকলে, উিা উি আইন 

অনুোয়ী আোয় করা িইলি এিং যকান তিষয় অতনষ্পন্ন র্াতকলে িািা উি আইন অনুোয়ী এেনভালি তনষ্পন্ন িইলি যেন উি আইন রতিি িয় নাই।    

২৮। ইংলরজীলি অনূতেি পাঠ প্রকাশ, ইিুাতেঃ (১) এই আইন কাে থকর িইিার পর সরকার,  সরকাতর যগলজলে প্রজ্াপন দ্বারা,এই আইলনর মূে িাংো পালঠর 

ইংলরজীলি অনূতেি একটি তনভথরলোগ্য পাঠ (Authentic English text)   প্রকাশ কতরলি।  

(২) এই আইলন িাংো ও ইংলরজী পালঠর েলধ্য তিলরালধর যযলত্র িাংো পাঠ প্রাধ্যন্য পাইলি।  

 


