খসড়া
বিদ্যুৎ আইন ২০১৫ ( মে, ২০১৫)
বিল নং- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , ২০১৫
বিদ্যুৎ সংক্রান্ত Electricity Act, 1910 রবিতপূিবক সংশ াধনসি উিা পুনঃপ্রিবতশনর উশেশে
আনীত বিল
মেশিতু মেশ র বিদ্যুৎ খাশতর উন্নয়ন এিং বিদ্যুশতর ক্রেিধবোন চাবিো পূরশের লশযু
বিদ্যুৎ সংক্রান্ত Electricity Act, 1910 রবিতপূিবক উিা পুনঃপ্রেয়ন করা সেীচীন ও প্রশয়াজনীয়;
মসশিতু এতদ্বারা বনম্নরূপ আইন করা িইল: -

প্রথে অধুায়
প্রারবিক
১। সংবযপ্ত ব শরানাে ও প্রশয়াগ।- ( ১) এই আইন বিদ্যুৎ আইন, ২০১৫ নাশে অবিবিত
িইশি।
( ২) সরকারী মগশজশে তাবরখ উশেখপূিবক প্রজ্ঞাপন প্রকাশ র োধুশে ইিা কােবকর িইশি।
( ৩) এই আইন সেগ্র িাংলাশেশ

প্রশোজু িইশি।

২। সংজ্ঞা ।- বিষয় ও প্রসশের পবরপন্থী মকান বকছু না থাবকশল, এই আইশন( ১)

“অনুশোবেত ত্রুবে” অথব বিতরে লাইশসন্সী এিং গ্রািশকর েধুকার বিদ্যুৎ বেোর
বিষশয় পারস্পবরক সম্মত ত্রুবে এিং আন্তঃসংস্থা এনাবজব আোন প্রোন বিষশয়
সম্মত ত্রুবে;

( ২)

“অপ্রচবলত জ্বালাবন” অথব সচরাচর িাবনবজুক জ্বালাবনর উৎস বিসাশি িুিহৃত
কয়লা, গুাস, মপশরাবলয়াে জ্বালাবন িুতীত জ্বালাবনর অন্যান্য উৎস মেেন
নিায়নশোগু জ্বালাবন ও অন্য মকান নতুন উৎস িইশত প্রাপ্ত জ্বালাবন;

( ৩)

“অজীিাশ্ম জ্বালাবন বিবিক বিদ্যুৎ উৎপােন মকন্দ্র” অথব এইরূপ বিদ্যুৎ উৎপােন
মকন্দ্র োিা জীিাশ্ম জ্বালাবন িুতীত অন্যান্য জ্বালাবন দ্বারা চাবলত িয়;

( ৪)

“আইএসও” অথব এই আইশনর ১০ ধারা- এর অধীন প্রবতবিত ইবডিশপনশিডে
বসশেে অপাশরের;

( ৫)

“আডিার গ্রাউডি লাইন” অথব বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরশের জন্য িূ- গশিব স্থাবপত
বিদ্যুবতক লাইন;

( ৬)

“উৎপােন মকন্দ্র” অথব বিদ্যুৎ উৎপােন মকন্দ্র এিং মকান ইোরত, প্ল্ুাডে ও
সংবিষ্ট উপ- মকন্দ্র, োিা উক্ত উশেশে িুিহৃত িয়, এিং অনুরূপ সাইেও
ইিার অন্তিুবক্ত িইশি;
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( ৭)

“এবরয়াল লাইন” অথব বিদ্যুৎ সঞ্চালন এিং সরিরাি লাইন োিা িূবের উপর
এিং উম্মুক্ত আকাশ স্থাপন করা িয়;

( ৮)

“ওশয়ে বিে বরকিাবর” অথব মকান ব ল্প কারখানা িইশত বনগবত উিাপশক মকান
প্রবক্রয়ার োধুশে পুনরায় বক্ত বিসাশি িাবেবজুক িুিিার;

( ৯)

“কবে ন” অথব িাংলাশে
সশনর ১৩ নং আইন)
কবে ন;

এনাবজব মরগুশলেরী কবে ন আইন, ২০০৩ ( ২০০৩
এর অধীন প্রবতবিত িাংলাশে
এনাবজব মরগুশলেরী

( ১০) “কুাপবেি বিদ্যুৎ উৎপােন” অথব মকান িুবক্ত অথিা প্রবতিান কততবক স্থাবপত
বিদ্যুৎ উৎপােন মকন্দ্র, োিা িইশত উৎপাবেত বিদ্যুৎ প্রধানতঃ তািার িা
প্রবতিাশনর বনজস্ব প্রশয়াজশন িুিহৃত িইয়া থাশক;
( ১১) “মকা- মজনাশর ন” অথব এেন একবে িুিস্থা, োিার োধুশে েুগপৎিাশি বিদ্যুৎসি
দ্যই িা তশতাবধক ধরশের বক্ত পাওয়া োয়;
( ১২) “মকাম্পাবন” অথব মকাম্পাবন আইন- ১৯৯৪ ( ১৯৯৪ সশনর ১৮ নং আইন)
আওতায় বনিবিত প্রবতিান;

এর

( ১৩) “গ্রািক” অথব এেন মকান িুবক্ত বেবন বিতরে লাইশসন্সী কততবক বিদ্যুৎ সরিরাি
পাইয়াশছন অথিা মকান স্থান িা িাবড়র োবলক িা েখলকার োিার স্থাপনায়
বিদ্যুৎ সংশোগ স্থাপন করা িইয়াশছ;
( ১৪) “জন বনরাপিা” অথব সরকারী সম্পবি, রাস্তা, মরলপথ, বিোনিন্দর, িন্দর,
খাল, মনৌিন্দর, ঘাবে, মনৌোশন আশরািন ও অিশরািশনর রাস্তা, মসতু, গুাস
লাইন এিং উিাশের েন্ত্রপাবত, মেবলগ্রাফ, মেবলশফান িা অন্যান্য বিদ্যুবতক
বসগনাল লাইন, োিা সরকার িা অন্য মকান সংস্থার োবলকানাধীন িা তদ্দ্বারা
পবরচাবলত সিািু ঝুুঁবক পবরিারকশল্প গতিীত িুিস্থা;
( ১৫) “জীিাশ্ম জ্বালাবন” অথব কয়লা, কয়লাজাত দ্রিু, প্রাকতবতক গুাস, ক্রুি
মপশরাবলয়াে িা মপশরাবলয়ােজাত দ্রিু অথিা অন্য মকান িাইশরাকািবন এিং
অনুরূপ অন্যান্য দ্রিু;
( ১৬) “জ্বালাবন” অথব নিায়নশোগু ও অনিায়নশোগু জ্বালাবন এিং এইরূপ জ্বালাবন
িুিিাশরর োধুশে সতষ্ট বক্ত;
( ১৭) “েুাবরফ গ্রািক” অথব এইরূপ িুবক্ত বেবন ধারা ১৩ এর অধীন বিদ্যুৎ সংশোগ
িা সরিরাশির জন্য অনুশরাধ কশরন এিং তেনুোয়ী বিতরে লাইশসন্সী কততবক
বিদ্যুৎ সরিরাি করা িয়;
( ১৮) “বেবনক জবরোনা” অথব মকান অপরাশধর কারশে োয়ী কততবক প্রবতবেশনর জন্য
প্রশেয় অথব;
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( ১৯) “বনধবাবরত তাবরখ” অথব এই আইশনর অধীন সরকার, কবে ন িা কততবপয কততবক
এই আইশনর উশেে পূরেকশল্প বনধবাবরত তাবরখ;
( ২০) “বনধবাবরত” অথব বিবধ অথিা মযত্রেশত প্রবিধান দ্বারা বনধবাবরত;
( ২১) “বনধবাবরত অনুশোবেত
অনুশোবেত ত্রুবে;

ত্রুবে”

অথব

কবে ন

কততবক

প্রবিধান

দ্বারা

বনধবাবরত

( ২২) “নিায়নশোগু জ্বালাবন” অথব িাশয়াোস ( জ্বালাবন কাঠ, ধাশনর তুষ, আশখর
মছািড়া, িজবু ইতুাবে) , িাশয়াফুশয়ল, িাশয়াগুাস, িাইশরা- পাওয়ার, মসৌর
বক্ত, িায়ু
বক্ত, িাইশরাশজন মসল, বজওথােবাল, মজায়ার- িাো ও মেউ
ইতুাবে িইশত সতষ্ট বক্ত;
( ২৩) “নিায়নশোগু জ্বালাবন িুিস্থা” অথব এেন িুিস্থা, মেখাশন নিায়নশোগু জ্বালাবন
িুিিার পূিবক বিদ্যুৎ উৎপােন করা িয় এিং োিা কবে ন কততবক প্রবিধান দ্বারা
বনধবাবরত কােবযেতা ও োন বনবিত কশর;
( ২৪) “পাওয়ার মসল” অথব ৬২ ধারার অধীন প্রবতবিত মসল;
( ২৫) “পূতবকেব” অথব বিদ্যুৎ উৎপােন, সঞ্চালন, বিতরে লাইন সংবিষ্ট বনেবাে কাজ,
মেব নাবর িা েন্ত্রপাবত স্থাপন িা পুনঃস্থাপন িা ইিার পূতব বনেবাে কাজশক
িুঝাইশি;
( ২৬) “পািবলক লুাম্প” অথব জনসাধারশের চলাচশলর মকান রাস্তা, পাকব িা
সিবসাধারশের িুিিােব অন্য মকান স্থান আশলাবকতকরশের উশেশে িুিহৃত
বিদ্যুবতক িাবত;
( ২৭) “বপ্র- মপশেডে বেোর” অথব এইরূপ বেোর োিা বিতরে লাইশসন্সী কততবক গ্রািকশক
সরিরািকতত বিদ্যুৎ পবরোশপর জন্য গ্রািশকর আবেনায় স্থাপন করা িয় এিং
মেশযশত্র বিদ্যুৎ িুিিাশরর পূশিবই গ্রািকশক অথব পবরশ াধ কবরশত িয়;
( ২৮) “বিদ্যুবতক উপশেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পবরে বক” অথব বিদ্যুৎ, জ্বালাবন ও খবনজ
সম্পে েন্ত্রোলশয়র বিদ্যুৎ বিিাশগর অধীন কেবরত বিদ্যুবতক উপশেষ্টা ও প্রধান
বিদ্যুৎ পবরে বক এিং ধারা ৬৩ এর অধীন বনেুক্ত মকান বিদ্যুৎ পবরে বকও
ইিার অন্তিুবক্ত িইশি;
( ২৯) “পথস্বত্ত্ব অবধকার” অথব িূবেশত িা উিার বনশচ িা উপর বেয়া বিদ্যুবতক লাইন
স্থাপন িা স্থাবপত লাইন িিাল রাখা এিং বিদ্যুবতক লাইন পবরে বন, িুিস্থাপনা,
মেরােত, পবরিতবন, পবরিধবন িা অপসারশের জন্য উক্ত িূবেশত লাইশসন্সীর
প্রশিশ র জন্য অবধকার;
( ৩০)

“ফ্রাঞ্চাইবজ” অথব মকান বনবেবষ্ট এলাকায় বিদ্যুৎ উৎপােন, বিতরে ও সরিরাশির
উশেশে সরকার কততবক বনেুক্ত িুবক্ত;
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( ৩১) “িাংলাশে িুাংক” অথব Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর অধীন প্রবতবিত িাংলাশে িুাংক;
( ৩২) “বিদ্যুৎ মিািব” অথব Bangladesh Power Development Board Order, 1972 (P.O. No.
59 of 1972) - এর অধীন গবঠত িাংলাশে বিদ্যুৎ উন্নয়ন মিািব এিং িাংলাশে
পেী বিদ্যুতায়ন মিািব আইন, ২০১৩ ( ২০১৩ সশনর ৫৭নং আইন) এর অধীশন
গবঠত িাংলাশে পেী বিদ্যুতায়ন মিািব;
( ৩৩)

“বিদ্যুৎ লাইশসন্স মিািব” অথব অত্র আইশনর ধারা ৬৩ (২)- এর অধীশন গবঠত
বিদ্যুবতক উপশেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পবরে বশকর েপ্তশরর বিদ্যুৎ লাইশসন্স মিািব;

( ৩৪) “বিএসবেআই” অথব The Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance,
1985 (Ordinance No. XXXVII of 1985) - এর অধীশন প্রবতবিত িাংলাশে
েুাডিািবস এডি মেবেং ইন্সবেবেউ ন;
( ৩৫) “বিতরে মেইন” অথব এেন মকান সরিরাি লাইন োিার সবিত বিদ্যুৎ সংশোগ
লাইন স্থাপন করা িইয়াশছ;
( ৩৬) “িসিাস গতি” অথব িুবক্তগত িসিাশসর উশেশে বনবেবত মকান ইোরত িা
ইোরশতর অং বিশ ষ, অথিা িুবক্তগত িাবড় এিং উক্ত ইোরশতর অন্তিুবক্ত িা
সাধারেিাশি িুিিার করা িয় এইরূপ িাগান, আবেনা, িবিঃআবেনা এিং
সংলগ্ন ঘরও ইিার অন্তিুবক্ত িইশি;
( ৩৭) “বিদ্যুৎ” অথব মে মকান উশেশে উৎপাবেত,
সরিরািকতত িা িুিহৃত বিদ্যুবতক বক্ত;

সঞ্চালনকতত,

বিতরেকতত,

( ৩৮) “বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন” অথব তার, পবরিািী িা অন্য মকান োধুে োিা বিদ্যুৎ
পবরিিন, সঞ্চালন িা বিতরশের জন্য িুিহৃত, এিং উক্ত তার, পবরিািী িা
োধুশের মকবসং, মকাবেং, কিাবরং, বেউি, পাইপ িা ইন্সুশলের, সিশোগী তার
িা মকান িস্তু োিা বিদ্যুৎ পবরিিন, সঞ্চালন িা বিতরশের সবিত সংবিষ্ট;
( ৩৯) “বিদ্যুৎ ইউবেবলবে” অথব এেন আইনগত সত্ত্বা, োিা বিদ্যুৎ উৎপােন, সঞ্চালন,
বিতরে িা ক্রয়- বিক্রয় কাশজ বনশয়াবজত;
( ৪০)

“িাল্ক েুাবরফ” অথব কবে
উন্নয়ন মিািব অথিা অনুরূপ
মকাম্পাবন, িাংলাশে পেী
সবেবত- মক পাইকারী বিদ্যুৎ

( ৪১)

“িুবক্ত” অথব মকাম্পাবন, সবেবত িা িুবক্তসেবষ্ট, মেইগুবল সংবিবধিদ্ধ িউক িা
না িউক, অন্তিুবক্ত িইশি;

ন কততবক বনধবাবরত মে েূলুিাশর িাংলাশে বিদ্যুৎ
অন্য মকান প্রবতিান, বিবিন্ন বিদ্যুৎ বিতরে সংস্থা,
বিদ্যুতায়ন মিািব িা উিার আওতাধীন পেী বিদ্যুৎ
বিক্রয় কশর;
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( ৪২) “মেইন” অথব বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন
জনসাধারেশক বিদ্যুৎ সরিরাি করা িয়;
( ৪৩)

োিার

োধুশে

লাইশসন্সী

কততবক

“বেোর” অথব বিদ্যুৎ বক্ত পবরোপক েন্ত্র োিা দ্বারা গ্রািশকর িুিহৃত বিদ্যুশতর
পবরোে বনরূপে করা িয়।

( ৪৪) “রাস্তা” অশথব জনসাধারশের চলাচশলর অবধকার রবিয়াশছ এইরূপ মকান সড়ক,
গবল, মকায়ার, গতিপ্রােশের সড়কগবল, মে মকান পথ িা মখালা জায়গা, োিার
উিয় প্রান্ত উম্মুক্ত িউক িা না িউক এিং সিবসাধারশের জন্য িুিিােব মসতু িা
িাুঁশধর উপর োনিিন চলাচল িা পাশয় িাোর পথ, ইতুাবে;
( ৪৫)

“বরশেইল েুাবরফ” অথব কবে ন কততবক বনধবাবরত মে েূলুিাশর বিবিন্ন বিদ্যুৎ
বিতরে সংস্থা, মকাম্পাবন, িাংলাশে পেী বিদ্যুতায়ন মিািব িা উিার আওতাধীন
পেী বিদ্যুৎ সবেবত, বিবিন্ন গ্রািকশেেীর বনকে খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় কশর;

( ৪৬) “লাইশসন্স” অথব িাংলাশে এনাবজব মরগুশলেরী কবে ন আইন, ২০০৩ ( ২০০৩
সশনর ১৩ নং আইন) এর ধারা ২৮ এর অধীন প্রেি লাইশসন্স;
( ৪৭) “লাইশসন্সী” অথব বিদ্যুৎ উৎপােন, সঞ্চালন, বিতরে ও সরিরাশির জন্য
িাংলাশে এনবজব মরগুশলেবর কবে ন আইন, ২০০৩ ( ২০০৩ সশনর ১৩ নং
আইন) এর অধীন োিাশক লাইশসন্স প্রোন করা িইয়াশছ অথিা োিাশক
লাইশসন্স িইশত অিুিবত প্রোন করা িইয়াশছ;
( ৪৮) “সাবিবস লাইন” অথব মকান লাইশসন্সী কততবক বিদ্যুৎ সরিরাশির উশেশে স্থাবপত
বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন, োিা দ্বারা এক িা একাবধক গ্রািকশক বিদ্যুৎ সরিরাি করা িয়;
( ৪৯) “সরিরাি এলাকা” অথব মে মিৌগবলক এলাকার েশধু বিতরে লাইশসন্সী বিদ্যুৎ
সরিরাশির জন্য অনুেবত প্রাপ্ত িইয়াশছন;
( ৫০) “সরকার” অথব এই আইশনর উশেে পূরেকশল্প সাধারেিাশি বিদ্যুৎ, জ্বালাবন ও
খবনজ সম্পে েন্ত্রোলশয়র বিদ্যুৎ বিিাগশক িুঝাইশি;
( ৫১)

“মেিা (SREDA)” অথব মেকসই ও নিায়নশোগু জ্বালাবন উন্নয়ন কততবপয আইন
২০১২ ( ২০১২ সশনর ৪৮ নং আইন) - এর অধীশন প্রবতবিত কততবপয;

( ৫২)

“েুাডি এশলান বসশেে” অথব গ্রীশির সবিত সংশোগ িুতীত মকান বনবেবষ্ট
এলাকায় বিদ্যুৎ উৎপােন পূিবক তািা বিতরশের িুিস্থা অথিা বনজস্ব আবেনায়
বিদ্যুৎ উৎপােন পূিবক তািার িুিিার;

( ৫৩)

“মিাবডং মকাম্পাবন” অথব মকাম্পাবন আইন ১৯৯৪ এর অধীশন গবঠত ও বনিবিত
মকাম্পাবন োিার অধীশন এক িা একাবধক মকাম্পাবন থাশক;

( ৫৪)

“উপশকন্দ্র” অথব বিদ্যুৎ উৎপােন, সঞ্চালন ও বিতরে িুিস্থার অং শক
িুঝাইশি মেখাশন মিাশেজশক উচ্চ মথশক বনম্ন অথিা বনম্ন মথশক উচ্চ মিাশেশজ
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রূপান্তর করা িয় অথিা মেখাশন অন্য মকান গুরুত্বপূেব বিদ্যুবতক কােবক্রে
সম্পাবেত িয়;
( ৫৫) “স্মােব বগ্রি” অথব এেন একবে বিদ্যুৎ মনেওয়াকব, োিা উৎপােক, সঞ্চালক,
বিতরেকারী ও মিাক্তা সি সংেুক্ত সকল িুিিারকারীশের কােবক্রে িুবদ্ধেিা ও
েযতার সাশথ সংিত (integrate) কবরয়া মেকসই, সােয়ী এিং বনরাপে বিদ্যুৎ
সরিরাি বনবিত কবরশত পাশর;
( ৫৬)

“স্মােব বেোর” অথব বিদ্যুৎ পবরোপক েন্ত্র ো প্রবত ঘডো অথিা কে সেশয়র
জন্য গ্রািশকর িুিহৃত বিদ্যুশতর পবরোে মরকিব পূিবক বিদ্যুৎ সংস্থা/ মকাম্পাবন
কততবক গ্রািশকর মলাি পবরিীযে, বনয়ন্ত্রে ও বিবলং কােবক্রশের জন্য তথু
আোন- প্রোন কশর।
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বদ্বতীয় অধুায়
বিদ্যুৎ উৎপােন, সঞ্চালন, বিতরে, ক্রয়- বিক্রয় ইতুাবে
৩। লাইশসন্স ও েুাবরফ অনুশোেন।– িাবেবজুক বিবিশত বিদ্যুৎ উৎপােন, সঞ্চালন, বিতরে ও
সরিরাি কােবক্রে পবরচালনার জন্য লাইশসন্স েঞ্জুর ও বিদ্যুশতর েূলুিার িাংলাশে এনাবজব মরগুশলেরী
কবে ন আইন ২০০৩ কততবক বনয়বন্ত্রত িইশি।

তততীয় অধুায়
বিদ্যুৎ উৎপােন ও ক্রয়- বিক্রয়
৪। কুাপবেি বিদ্যুৎ উৎপােন।- ( ১) এই আইশনর অন্যান্য বিধাশন োিা বকছুই থাকুক না
মকন, মকান িুবক্ত কুাপবেি বিদ্যুৎ উৎপােন মকন্দ্র স্থাপন, পবরচালন ও রযোশিযে কবরশত
পাবরশি এিং বনজস্ব স্থাপনায় িুিিাশরর জন্য বনজস্ব িুিস্থায় বিতরে লাইন স্থাপন কবরশত
পাবরশি।
( ২) কুাপবেি বিদ্যুৎ উৎপােনকারীর োবয়ত্ব বিবধ দ্বারা বনধবাবরত িইশি।
৫। িাবেবজুক বিদ্যুৎ উৎপােন।- ( ১) এই আইশনর অন্যান্য বিধাশন োিা বকছুই থাকুক না
মকন, উশেুাক্তা কততবক জ্বালাবন সরিরাশির বনিয়তা প্রোন ও সরকাশরর অনুশোেনক্রশে
মিসরকাবর খাশত িাবেবজুক বিদ্যুৎ মকন্দ্র স্থাপন, পবরচালন ও রযোশিযে কবরশত পাবরশি।
( ২) িাবেবজুক বিদ্যুৎ মকন্দ্র িইশত উৎপাবেত বিদ্যুৎ পারস্পবরক সেশঝাতার বিবিশত
েুাবরফ ধাশেবর োধুশে িতিৎ মক্রতার বনকে সরিরাি করা োইশি ।
( ৩) িাংলাশে এনাবজব মরগুশলেরী কবে ন কততবক বনধবাবরত েুাবরশফর বিবিশত বিদ্যুৎ
বিতরেকারী সংস্থার বনকে বিদ্যুৎ সরিরাি করা োইশি।
( ৪) বিেুোন এিং নতুন িাবেবজুক বিদ্যুৎ মকন্দ্রসেূশি উৎপাবেত বিদ্যুৎ বিতরে ও
সঞ্চালশনর জন্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরে সংস্থাসেূশির সঞ্চালন ও বিতরে
লাইনসেূি িুিিাশরর অনুেবত প্রোন করা িইশি।
( ৫) িাবেবজুক বিদ্যুৎ উৎপােনকারীর োবয়ত্ব বিবধ দ্বারা বনধবাবরত িইশি।
৬। নিায়নশোগু এিং অপ্রচবলত জ্বালাবন িুিিাশর উৎসাি প্রোন।- ( ১) নিায়নশোগু ও
অপ্রচবলত জ্বালাবন উৎস িইশত বিদ্যুৎ উৎপােশন উৎসাি প্রোশনর জন্য জাতীয় নীবতোলা
থাবকশি।
( ২) উক্তরূপ নীবতোলায় বিদ্যুৎ উৎপােনকারীশক উৎসাি প্রোশনর জন্য সেয় সেয়
আবথবক ও অন্যান্য প্রশোেনা সংক্রান্ত বিধানািবল অন্তিুবক্ত থাবকশি।
( ৩) নিায়নশোগু জ্বালাবনর প্রসার ও কােবক্রে সেন্বশয়র লশযু সরকার,
একবে প্রবতিান গঠন কবরশি।

প্রশয়াজশন
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৭। পাওয়ার োশকবে ও বসশেল িায়ার।- িাংলাশেশ বিদ্যুৎ খাশত উম্মুক্ত িাজার প্রবতিার
লশযু সরকার পাওয়ার োশকবে ও বসশেল িায়ার প্রবতিা কবরশি, োিার প্রবক্রয়া বিবধ দ্বারা
বনয়বন্ত্রত িইশি।
৮। আন্তঃশে ীয় বিদ্যুৎ িাবেজু।- সরকার কততবক যেতাপ্রাপ্ত বিদ্যুৎ খাশতর মকান প্রবতিান
সরকাশরর পূিবানুেবতক্রশে মেশ র সঞ্চালন িুিস্থার োধুশে বিদ্যুৎ আেোবন িা রপ্তাবন কবরশত
পাবরশি।
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চতুথব অধুায়
বিদ্যুৎ সঞ্চালন িুিস্থাপনা
৯। বিদ্যুৎ সঞ্চালন মকাম্পাবন ও উিার কােবািবল।– ( ১) এই আইশনর উশেে পূরেকশল্প,
বিদ্যুৎ সঞ্চালশনর উশেশে মকাম্পাবন আইন, ১৯৯৪ ( ১৯৯৪ সশনর ১৮ নং আইন) এর
অধীশন বনিবিত এক িা একাবধক সঞ্চালন মকাম্পাবন থাবকশি।
তশি তব থাশক মে, বিদ্যুৎ সঞ্চালন মকাম্পাবন বিদ্যুৎ উৎপােন িা বিপেন কাশজ
বনশয়াবজত িইশত পাবরশি না।
( ২) বিদ্যুৎ সঞ্চালন মকাম্পাবনর কােবািবল বিবধ দ্বারা বনয়বন্ত্রত িশি।
১০। ইবডিশপনশিডে বসশেে অপাশরের (Independent System Operator)।- সেগ্র মেশ বিদ্যুৎ
িুিস্থা সেবন্বত আকাশর পবরচালনার লশযু সরকার একবে ইবডিশপনশিডে বসশেে অপাশরের,
অতঃপর আইএসও িবলয়া উবেবখত, প্রবতিা কবরশি, োিার কােবািলী বিবধ দ্বারা বনয়বন্ত্রত
িইশি।
১১। স্মােব বগ্রি।– (১) সেগ্র মেশ
মেকসই, সােয়ী এিং বনরাপে বিদ্যুৎ সরিরাি
বনবিতকরশের লশযু সরকার উৎপােন, সঞ্চালন ও বিতরশের োবয়শত্ব বনশয়াবজত সংস্থা িা
মকাম্পাবনসেূশির জাতীয় বগ্রি ও বিতরে বসশেেশক স্মােব বগ্রি িুিস্থায় রূপান্তর করার িুিস্থা গ্রিে
কবরশি।
(২) স্মােব বগ্রি িুিস্থায় রূপান্তর করার প্রবক্রয়া ও পবরচালনা করার পদ্ধবত বিবধশত িবেবত িইশি।

পঞ্চে অধুায়
বিদ্যুৎ বিতরে িুিস্থাপনা
১২। বিদ্যুৎ বিতরে লাইশসন্সী ও উিার োবয়ত্ব।- এই আইশনর উশেে পূরেকশল্প, বিদ্যুৎ
বিতরে ও সরিরাশির উশেশে একাবধক বিতরে সংস্থা িা মকাম্পাবন বনশয়াবজত থাবকশি,
মেইগুবলর কােবািলী বিবধ দ্বারা বনয়বন্ত্রত িইশি।
১৩। বিদ্যুৎ সংশোগ।- ( ১) মকান স্থাশনর োবলক িা বিধ েখলকাশরর আশিেশনর মপ্রবযশত
বিতরে লাইশসন্সী বনধবাবরত পদ্ধবতশত( ক) আশিেশন উবেবখত স্থাশন বিদ্যুৎ সংশোগ,
এিং

সরিরাি ও িুিস্থাপনা কবরশি;

( খ) উক্ত উশেশে বিদ্যুৎ লাইন এিং অন্যান্য েন্ত্রপাবত স্থাপন কবরশি।
( ২) আশিেনকারীশক বিদ্যুৎ সরিরাশির মযশত্র কবে ন কততবক বনধবাবরত িাশর েুাবরফ
প্রোন কবরশত িইশি।
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১৪। বিদ্যুৎ সংশোগ ও সরিরাশির োয় িইশত অিুািবত।- ধারা ১২- মত োিা বকছুই থাকুক
না মকন, বনম্নিবেবত মকান কারশে বিতরে লাইশসন্সী বিদ্যুৎ সংশোগ ও সরিরাশির োয় িইশত
অিুািবত পাইশি, েথা: ( ক)

েবে উক্তরূপ সংশোগ প্রোন করা িইশল এই আইন,
বিধান লঙ্ঘন িয়;

বিবধ িা প্রবিধাশনর

( খ)

মে জায়গার জন্য বিদ্যুৎ সংশোশগর আশিেন করা িইয়াশছ উিা লাইশসন্সীর
এলাকািুক্ত না িয়;

( গ)

তািার বনয়ন্ত্রশে নয় এইরূপ মকান উদ্ভূত কারশে; অথিা

( ঘ)

বিশ ষ অিস্থার মপ্রবযশত েবে বতবন উক্তরূপ সংশোগ বেশত অপারগ িন।

১৫। চাজব, খরচ এিং জাোনত আোশয়র যেতা।– ( ১) এই ধারার অন্যান্য বিধান
সাশপশয, ধারা ১২ এর অধীন বিদ্যুৎ সংশোশগর জন্য বিতরে লাইশসন্সী িাংলাশে এনাবজব
মরগুশলেবর কবে ন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪- এর অধীন কবে ন কততবক ধােবকতত চাজব
আশরাপ কবরশত পাবরশি।
( ২) িাংলাশে এনাবজব মরগুশলেবর কবে ন আইন- ২০০৩ এ মে সকল চাজব, খরচ ও
জাোনশতর কথা উশেখ নাই মসইগুবল বিবধ িা মরগুশল ন দ্বারা বনয়বন্ত্রত িইশি।
১৬। বিতরে লাইশসন্সী কততবক পাইকাবর বিদ্যুৎ ক্রয়।– প্রশতুক বিতরে লাইশসন্সী বনজস্ব
মিৌগবলক এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরশের লশযু চাবিো অনুোয়ী পাইকাবর (bulk) বিদ্যুৎ ক্রয়
কবরশত পাবরশি।
১৭। মিাক্তার বিদ্যুৎ সরিরাি গ্রিশের উন্মুক্ত অবিগেুতা (open access)।- মকান লাইশসন্সী,
উৎপাবেত বিদ্যুৎ গ্রীি লাইন িুিিাশরর োধুশে কবে ন কততবক বনধবাবরত হুইবলং চাজব প্রোন সাশপশয
এক স্থান িইশত অন্য স্থাশন সঞ্চালন কবরশত পাবরশি।

ষি অধুায়
মিসরকাবর অং গ্রিে
১৮। বিদ্যুৎ উৎপােন, সঞ্চালন ও বিতরেখাশত মিসরকাবর বিবনশয়াগ।- ( ১) বিদ্যুৎ
উৎপােন, সঞ্চালন ও বিতরে খাতসেূশি মেব
ও বিশেব
মিসরকাবর বিবনশয়াগকারীশক
উৎসাি প্রোন কবরিার উশেশে সরকার বিদ্যুৎ িুিস্থায় প্রবতশোবগতােূলক এিং অনুকূল
পবরশি সতবষ্ট কবরশি।
( ২)
কবরশি।

বিদ্যুৎ খাশত মিসরকাবর বিবনশয়াশগর জন্য সরকার প্রশয়াজনীয় নীবতোলা প্রেয়ন

১৯। সরকারী- মিসরকাবর অং ীোবরত্ব।- বিদ্যুৎ খাশত বিবনশয়াগ উৎসাবিত কবরিার লশযু
সরকার, সরকাবর- মিসরকাবর অং ীোবরশত্বর বিবিশত প্রকল্প গ্রিে কবরশত পাবরশি।
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সপ্তে অধুায়
পূতক
ব েবাবে
২০। রাস্তা, মরলপথ, ইতুাবে উম্মুক্তকরে বিষশয় বিধানসেূি।- ( ১) মকান বিতরে
লাইশসন্সী, লাইশসশন্স উবেবখত তব সাশপশয, সরিরাি এলাকার েশধু অথিা লাইশসশন্সর
তবাবে মোতাশিক সরিরাি এলাকার িাবিশর বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন স্থাপশনর অনুেবতপ্রাপ্ত
িইশল, উক্ত এলাকায়( ক)

মে মকান রাস্তা িা মরলপশথর োবে এিং পাকা জায়গা উম্মুক্তকরে িা িাোর
কাজ কবরশত পাবরশি;

( খ)

মে মকান রাস্তা িা মরলপশথর বিতশর িা বনশচ অিবস্থত মে মকান িূগিবস্থ
নেবো, নালা িা সুড়ে উম্মুক্তকরে িা িাোর কাজ কবরশত পাবরশি;

( গ)

বিদ্যুৎ সঞ্চালন, বিতরে, কুািল ও সরিরাি লাইন এিং অন্যান্য পূতবকেব
বনেবাে িা স্থাপন কবরশত পাবরশি;

( ঘ)

উিা মেরােত, পবরিতবন িা অপসারে কবরশত পাবরশি; এিং

( ঙ)

েথােথিাশি বিদ্যুৎ সরিরািাশথব গুাস পাইপ লাইন, ফাইিার অপবেক লাইন
স্থাপনসি অন্যবিধ প্রশয়াজনীয় মে মকান কাজ কবরশত পাবরশি।

( ২) উপ- ধারা ( ১) এ োিা বকছুই থাকুক না মকন, লাইশসন্সী সংবিষ্ট স্থানীয়
কততবপয, োবলক অথিা মযত্রেশত, েখলকারশক অিবিত কবরয়া, মকান ইোরশতর বিতর,
েশধু অথিা জনগশের িুিিােব নয় এেন িূবেশত িা উপশর িা বনশচ বিদ্যুবতক সরিরাি
লাইন িা অন্যবিধ পূতবকেব বনেবাে িা স্থাপন কবরশত পাবরশি।
২১। নূতন পূতক
ব শেবর মনাবে ।- ( ১) লাইশসন্সী কততবক মকান রাস্তা, রাস্তার অং বিশ ষ,
মরলপথ, খাল িা জলপশথর েশধু, বনশচ, উপশর, িরাির িা একপা িইশত অন্য পা
পেবন্ত পূতবকেব কবরিার মযশত্র ( ক)

অনূুন একোস পূশিব ( মকান বিতরে মেইন তাশরর সবিত সরাসবর সংেুক্ত
সরিরাি লাইন অথিা বিেুোন পূতবকশেবর মেরােত, নিায়ন িা পবরিতবন
িা উিার অিস্থান পবরিতবন কশর না এইরূপ মযত্র িুতীত) লাইশসন্সী,
মযত্রেশত, রাস্তা িা রাস্তার অং বিশ শষর মেরােশতর জন্য োবয়ত্ব ীল
িুবক্তশক, অতঃপর মেরােত কততবপয িবলয়া উবেবখত, অথিা বেবন
সােবয়কিাশি মরলপথ, খাল িা জলপশথ কাজ কবরিার জন্য স্বত্বিান,
অতঃপর োবলক িবলয়া উবেবখত, তািাশক বলবখত মনাবে প্রোন কবরশিন;

( খ)

মেরােতকারী কততবপয েবে লাইশসন্সীর উপশরাক্ত পূতবকেব,
নক ার
অং বিশ ষ অনুশোেন না কশরন িা সংশ াধন সাশপশয উিা অনুশোেন
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কশরন এিং অিবিত কশরন, মসশযশত্র লাইশসন্সী অিবিত িইিার এক
সপ্তাশির েশধু সরকাশরর বনকে আপীল কবরশত পাবরশিন এিং সরকার
মেরােতকারী কততবপয কততবক প্রেব বত কারেসেূি বিশিচনা কবরয়া বসদ্ধান্ত
প্রোন কবরশি, োিা চূড়ান্ত িবলয়া গেু িইশি;
( গ)

এক োশসর েশধু েবে মেরােতকারী কততবপয লাইশসন্সীশক বলবখতিাশি
তািার অনুশোেন িা অননুশোেশনর বিষয়বে অিবিত কবরশত িুথব িন, তািা
িইশল পূতবকেব অনুশোবেত িবলয়া গেু িইশি;

( ঘ)

োবলক েবে এইরূপ পূতবকেব অনুশোেন কশরন, িা সংশ াধন সাশপশয
অনুশোেন কশরন, মসইশযশত্র েফা ( ক) এর অধীন মনাবে জাবরর বতন
সপ্তাশির েশধু বতবন লাইশসন্সীশক একবে অবধোচনপত্র মপ্ররে কবরশিন এিং
উক্ত অবধোচনপশত্র পূতবকেব, উিার যবতপূরে িা অন্য মকান িুবক্তর প্রবত
োবলশকর োয় সংক্রান্ত প্রশ্ন পারস্পবরক সম্মবতর বিবিশত বনষ্পবি িইশি
এিং সম্মবতর োধুশে েীোংসা না িইশল ধারা ৯৩ এর বিধান অনুোয়ী
বনষ্পবি িইশি;

( ঙ)

েফা ( ঘ) এ উবেবখত সেশয়র েশধু োবলক লাইশসন্সীশক অবধোচনপত্র
মপ্ররে না কবরশল োবলক কততবক পূতবকেব অনুশোবেত িবলয়া গেু িইশি এিং
এইরূপ কােবািলী ধারা ৯৩ এর বিধান অনুোয়ী বনষ্পবি িইশি এিং
পযগশের েশধু েততশকুর বিবিশত কতত সংশ াধন সাশপশয, যবতপূরে
প্রোশনর পর পূতবকেব িাস্তিায়ন করা োইশি;

( চ)

মেশযশত্র িূ- গিবস্থ সরিরাি লাইশনর মকান পূতবকেব কবরিার প্রশয়াজন িয়,
োিা সরিরাি মেইশনর সবিত সংেুক্ত তািা িইশল লাইশসন্সী মেরােতকারী
কততবপয অথিা মযত্রেশত োবলকশক অনুরূপ পূতবকেব সম্পােশনর ইচ্ছা
জানাইয়া অনূুন আেচবে ঘডোর বলবখত মনাবে প্রোন কবরশি;

( ছ)

বিেুোন পূতবকশেবর বিব ষ্টু এিং অিস্থাশনর মকানরূপ পবরিতবন না কবরয়া
মেরােত, নিায়ন িা সংশ াধশনর জন্য পূতবকেব িাস্তিায়শনর মযশত্র, জরুবর
অিস্থা িুতীত অন্যান্য মযশত্র লাইশসন্সী, মেরােতকারী কততবপয িা
মযত্রেশত োবলকশক তািার উশেে সম্পশকব অনূুন আেচবে ঘডোর বলবখত
মনাবে প্রোন কবরশি এিং উক্ত সেয় অবতক্রাশন্তর পর তৎযোৎ অনুরূপ
পূতব কেব শুরু কবরশত িইশি এিং েুবক্তসেত দ্রুততার সবিত এিং েবে
সিি িয়, ম ষ না িওয়া পেবন্ত বেিারাবত্র কাজ চালাইয়া োইশি।

( ২) লাইশসন্সী উপ- ধারা ( ১) এর মকান বিধান প্রবতপালশন িুথব িইশল ইিার ফশল
সতষ্ট মে মকান যবত িা অবনশষ্টর জন্য তািাশক পূেব যবতপূরে প্রোন কবরশত িইশি এিং
অনুরূপ যবতপূরশের পবরোে বনধবারশে সতষ্ট েতপাথবকু িা বিিাে ধারা ৯৩ এর বিধান অনুোয়ী
বনষ্পবিশোগু িইশি।
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( ৩) এই ধারার অন্যান্য বিধাশন োিা বকছুই থাকুক না মকন, িূগিবস্থ বিদ্যুৎ সরিরাি
লাইন নষ্ট িইয়া মগশল জরুরী অিস্থার মযশত্র লাইশসন্সী মেরােতকারী কততবপয অথিা
মযত্রেশত, োবলকশক তািার অবিপ্রায় সম্পশকব মনাবে প্রোন কবরয়া উপ- ধারা ( ১) এর
বিধানািলীর প্রবতপালন িুবতশরশকই বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন কবরশত পাবরশিন।
তশি তব থাশক মে, অনুরূপ লাইন শুধুোত্র িূগিবস্থ বিদ্যুবতক সরিরাি লাইশন ত্রুবেেুক্ত
না করা পেবন্ত িুিিার করা োইশি না এিং সকল মযশত্র ত্রুবে অপসারশের পরপরই এিং
সরকাশরর বলবখত সম্মবত না থাবকশল, ছয় সপ্তাশির েশধু তািা অপসারে কবরশত িইশি।
২২। পাইপ অথিা তার পবরিতবন।- ( ১) মকান লাইশসন্সী এই আইশনর আওতায় কােব
সম্পােন কবরশত বগয়া মকান পাইপ িা মে মকান তার িাধার সতবষ্ট কবরশল, বতবন উক্ত পাইশপর
অিস্থান পবরিতবন কবরশত পাবরশিন অথিা বনশচ িা উশদ্ধব অিবস্থত উক্ত তার উন্মুক্ত কবরশত িা
িাবেয়া মফবলশত পাবরশিন। আর েবে মকান
বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন িা পূতবকেব উপশরাক্ত
স্থাশনর িাধার সতবষ্ট কশর, মসশযশত্র এতেবিষশয় আইনানুগিাশি যেতাপ্রাপ্ত িুবক্ত মকান
লাইশসন্সীর বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন িা পূতবকশেবর অিস্থান পবরিতবন কবরশত পাবরশিন।
( ২) লাইশসন্সী অথিা অন্য মকান িুবক্ত পবরিতবশনর মযশত্র এই ধারার বিধান
প্রবতপালশন িুথব িইশল, তার জন্য বতবন যবতপূরে প্রোন কবরশিন এিং যবতপূরশের পবরোে
বনধবারশের মে মকান েত পাথবকু িা বিিাে িইশল উিা ধারা ৯৩ এর বিধান অনুোয়ী বনষ্পবি
িইশি।
২৩। পূতক
ব েব পবরিতবন।- ( ১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাশপশয, বনম্নিবেবত পবরিতবন,
অস্থায়ী িা স্থায়ী িওয়া সশত্ত্বও, মকান লাইশসন্সী ধারা ২০ এর অধীন যেতা প্রশয়াগ কবরয়া
পূতবকেব সম্পােন কবরশত পাবরশি, েথা: ( ক)

অন্য মকান লাইশসন্সীর বনয়ন্ত্রোধীন মকান বিদ্যুবতক লাইন িা প্ল্ুাডে;

( খ)

মকান সংস্থা িা মকান কততবপশযর বনয়ন্ত্রোধীন গুাস, পাবন, নেবো পাইপসি
অন্য মকান পাইপ;

( গ)

িাংলাশে মেবলশোগাশোগ আইন, ২০০১ ( ২০০১ সশনর ১৮ নং আইন)
এর অধীন লাইশসন্সপ্রাপ্ত িুবক্ত কততবক পবরচাবলত মেবলশোগাশোশগর উশেশে
মকান মেবলশোগাশোশগর েন্ত্রপাবত;

( ঘ)

িাংলাশে মরলওশয় কততবক পবরচাবলত মেবলগ্রাফ িুিস্থার উশেশে িুিহৃত
মেবলশোগাশোগ েন্ত্রপাবত;

( ঙ)

মকিল মেবলবি ন মনেওয়াকব পবরচালনা আইন, ২০০৬ ( ২০০৬ সশনর ৩৮
নং আইন) এর অধীন মকিল মেবলবি ন বিতরে িুিস্থার উশেশে িুিহৃত
মেবলশোগাশোগ েন্ত্রপাবত; অথিা

( চ)

িাংলাশে মেবলশোগাশোগ আইন, ২০০১ ( ২০০১ সশনর ১৮ নং আইন)
এর অধীন ইডোরশনে মসিা মনেওয়াশকবর উশেশে িুিহৃত মেবলশোগাশোগ
েন্ত্রপাবত।
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( ২) মে মকান িুবক্ত সংবেষ্ট লাইশসন্সীশক বিদ্যুবতক লাইন িা প্ল্ুাডে পবরিতবশনর জন্য
অনুশরাধ কবরশত পাবরশিন।
( ৩) উপ- ধারা ( ৪) এর বিধান সাশপশয, লাইশসন্সী, পূতব কেব শুরু কবরিার ১
( এক) োস পূশিব পূতবকশেবর ধরে, সিািু পবরিতবন, সেয় এিং স্থান উশেখ
কবরয়া সংবিষ্ট কততবপয িা সংস্থাশক মনাবে প্রোন কবরশি।
( ৪) জরুরী অিস্থার মপ্রবযশত উপ- ধারা ( ৩) এর বিধান প্রশোজু িইশি না, তশি
পূতবকেব শুরু কবরিার পর েথা ীঘ্র সিি সংবিষ্ট সংস্থাশক বিষয়বে অিবিত কবরশত
িইশি।
( ৫) উপ- ধারা ( ৩) এর অধীন মনাবে
প্রাবপ্তর ৭ ( সাত) বেশনর েশধু সংবিষ্ট
কততবপয িা সংস্থা বনম্নিবেবত বিষয়সেূি উশেখ কবরয়া পাো মনাবে প্রোন কবরশত
পাবরশি( ক)

কততবপয িা সংস্থা বনশজই উক্ত পূতবকেব সম্পােশনর
পবরিতবন কবরিার অবধকারী; এিং

উশেশে

উক্তরূপ

( খ)

উক্তরূপ পূতব কাজ সম্পােশনর ফশল উদ্ভূত খরচ এিং পবরিতবশনর ফশল
উদ্ভূত যবতর োকা লাইশসন্সীর বনকে িইশত আোয়শোগু িইশি।

( ৬) েবে উপ- ধারা ( ৫) এর অধীন পাো মনাবেশ উশেখ করা িয় মে, পবরিতবশনর
কাজ কততবপয িা সংস্থার তত্ত্বািধাশন করা িইশি, তািা িইশল( ক)

লাইশসন্সী পাো মনাবে

প্রবতপালন না কবরয়া পূতবকেব কবরশি না; এিং

( খ)

তত্ত্বািধান এিং পবরিতবন কাজ সম্পােশনর জন্য উদ্ভূত খরচ লাইশসন্সীর
বনকে িইশত আোয় করা োইশি।

( ৭) েবে উপ- ধারা ( ৫) এর অধীন পাো মনাবে প্রোন করা না িয় অথিা সংবিষ্ট
কততবপয িা সংস্থা কততবক পাো মনাবে প্রোন করা িইশলও প্রস্তাবিত কাজ বনবেবষ্ট সেশয়র
েশধু, োিা ৪৮ ( আেচবে ) ঘডোর কে িইশি না, সম্পন্ন কবরশত িুথব িয়, তািা িইশল
লাইশসন্সী সংবিষ্ট কততবপয িা সংস্থার তত্ত্বািধান ছাড়াই পবরিতবন কাজ সম্পন্ন কবরশত পাবরশি।
২৪। অন্য মকান ইউবলবে কততক
ব পবরিতবন।- ( ১) আপাতত িলিৎ অন্য মকান আইশন োিা
বকছুই থাকুক না মকন, সরকাবর কততবপযসি অন্য মে মকান সংস্থা, লাইশসন্সীর বনয়ন্ত্রোধীন
মকান বিদ্যুবতক লাইন িা প্ল্ুাডে লাইশসন্সীর বলবখত সম্মবত িুবতশরশক পবরিতবন কবরশত
পাবরশি না।
( ২) তশি, লাইশসন্সী সম্মত িইশল সংবিষ্ট ইউবেবলবে কততবক উক্ত সরিরাি লাইন
স্থানান্তশরর জন্য মে িুয় িইশি, তািা লাইশসন্সীশক পবরশ াধ কবরশি, অতঃপর লাইশসন্সী
দ্রুততার সবিত বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন িা পূতবকেব স্থানান্তর, অপসারে িা পবরিতবশনর োিতীয়
িুিস্থাবে গ্রিে কবরশি।
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( ৩) মকান িুবক্ত লাইশসন্সীর বিদ্যুশতর িূগিবস্থ লাইশনর যবতসাধন কবরশল সংবিষ্ট
িুবক্তশক যবতগ্রস্ত লাইশনর লাইশসন্সী কততবক পাক্কবলত িাশর যবতপূরে প্রোন কবরশত িইশি।
( ৪) উপধারা (২) ও (৩)- এ িবেবত প্রাক্কলন বনধবারশে েতপাথবকু মেখা বেশল ধারা ৯৩ এর
বিধান অনুোয়ী বনষ্পবি করা িইশি।
২৫। িূগিবস্থ নেবো, পাইপ অথিা অন্য বিদ্যুবতক সরিরাি লাইন িা পূতবকশেবর সবন্নকশে
বিদ্যুবতক সরিরাি লাইন িা অন্যবিধ বনেবাে।- ( ১) মেই মযশত্র( ক)

নতুন বিদ্যুবতক সরিরাি লাইন অথিা অন্যবিধ পূতবকেব কবরিার জন্য
লাইশসন্সীশক মকান পবরখা (trench) খনন কবরিার প্রশয়াজন িয়, োিার
সবন্নকশে সরকার অথিা অন্য মকান স্থানীয় কততবপশযর বনয়ন্ত্রোধীন মকান
িূগিবস্থ নেবো, পাবন প্রিাশির খাত িা পূতবকেব অথিা েথােথিাশি
যেতাপ্রাপ্ত িুবক্তর োবলকাধীন অন্য মকান মকান পাইপ, সাইফন,
বিদ্যুবতক সরিরাি লাইন িা অন্যবিধ পূতবকেব আইনগতিাশি স্থাবপত
িইয়াশছ; অথিা

( খ)

েথােথিাশি যেতাপ্রাপ্ত মকান িুবক্ত কততবক মকান নতুন পাইপ লাইন িা
অন্যবিধ পূতবকেব স্থাপন িা বনেবাশের জন্য মকান পবরখা খনশনর প্রশয়াজন
িইশল, োিার বনকে মকান লাইশসন্সীর বিদ্যুবতক সরিরাি লাইন িা
পূতবকেব আইনগতিাশি স্থাবপত িইয়াশছ;

মসই মযশত্র লাইশসন্সী িা মযত্রেশত যেতাপ্রাপ্ত িুবক্ত, অতঃপর এই ধারায় অপাশরের িবলয়া
উবেবখত, বিন্নরূপ মকান চুবক্ত না থাবকশল অথিা জরুরী অিস্থায় সরকার িা স্থানীয় কততবপয
অথিা েথােথিাশি যেতাপ্রাপ্ত িুবক্ত িা লাইশসন্সীশক, অতঃপর এই ধারায় োবলক িবলয়া
উবেবখত, পবরখার খনন কাজ শুরুর পূশিব বিশ ষ েূত োরফত বলবখতিাশি অথিা পরিতবীশত
বলবখত অিগবতসি মেবলশফাশন অথিা ই- মেইশলর োধুশে খির বেশিন। কাজ িাস্তিায়শনর
সেয় োবলশকর উপবস্থত থাবকিার অবধকার থাবকশি এিং োবলশকর েুবক্তসেত সন্তুবষ্ট সাশপশয
তািা িাস্তিাবয়ত িইশি।
( ২) মকান পাইপ, বিদ্যুবতক সরিরাি লাইন িা পূতবকশেবর অিস্থাশনর পবরিতবন না
ঘোইয়া উক্ত অংশ র অধঃখনশনর প্রশয়াজন রবিয়াশছ েশেব অপাশরেশরর বনকে প্রতীয়োন
িইশল, মসশযশত্র উক্ত কােব িাস্তিায়নকাশল অধঃখননস্থশল পাইপ, বিদ্যুবতক লাইন িা
পূতবকশেবর েথােথিাশি ধারেসম্ববলত বিবি প্রোশনর িুিস্থা রাবখশত িইশি।
( ৩) েবে অপাশরের ( লাইশসন্সী বিসাশি) বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন আড়াআবড়িাশি িা
এেনিাশি স্থাপন কশরন, োিা অন্য মকান যেতাপ্রাপ্ত িুবক্তর োবলকানাধীন পাইপ, লাইন িা
সাবিবস পাইপ িা সাবিবস লাইন িা এই আইশনর অধীন মকান িুবক্তর জ্বালাবন সরিরাি,
সঞ্চালন িা িুিহৃত পাইপ, লাইন িা সাবিবস লাইন স্প ব কশর িা কবরশত পাশর, মসইশযশত্র
এইরূপ িুবক্তর বলবখত সম্মবত এিং ধারা ৫৯ এর ( ১) এর অনুসরে িুতীত মকান পাইপ,
লাইন িা সাবিবস পাইপ িা সাবিবস লাইন স্প ব কশর এইরূপ বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন স্থাপন
করা োইশি না।

16

( ৪) মেইশযশত্র অপাশরের এই ধারার মকান বিধান প্রবতপালশন িুথব িন,
বতবন সংঘবেত যবত িা অবনশষ্টর জন্য যবতপূরে প্রোন কবরশি।

মসইশযশত্র

( ৫) এই ধারার অধীন মকান েতপাথবকু িা বিশরাশধর উদ্ভি িইশল ধারা ৯৩ এর বিধান
অনুোয়ী বনষ্পবিশোগু িইশি।
( ৬) লাইশসন্সী স্থানীয় কততবপয িইশল এই ধারায় উবেবখত স্থানীয় কততবপয এিং
তেবনয়ন্ত্রোধীন িূগিবস্থ নেবো, মরন, জল প্রিাশির খাত িা পূতবকেবাবের মযশত্র এই ধারার
অন্যান্য বিধানািলী প্রশোজু িইশি না।
২৬। িগ্ন রাস্তা, মরলওশয়, িূগিবস্থ নেবো, নালা িা োশনল অবিলশম্ব মেরােত।- ( ১) এই
আইশনর প্রেি যেতা প্রশয়াগকাশল মকান িুবক্ত মকান রাস্তা, মরলপথ, িা মকান িূগিবস্থ
নেবো, নালা িা োশনল এর োবে িা পাকা জায়গা উম্মুক্ত কবরশল িা িাবেশল বতবন( ক)

অনবতবিলশম্ব উম্মুক্ত িা িগ্নকতত অংশ
বনরাপিার িুিস্থা কবরশিন।

বনরাপিা মিষ্টনী প্রোশনর িুিস্থাসি

( খ)

উম্মুক্ত িা িগ্নকতত অংশ র বিপরীশত িা বনকশে সূেবাশস্তর পূশিবই োত্রীশের
সতকবতার জন্য পেবাপ্ত আশলার িুিস্থা কবরশিন এিং উিা সূশেবােয় পেবন্ত
সংরযে কবরশিন;

( গ)

উম্মুক্তকতত িা িগ্নকতত েতবিকা িা পাকা িা িূগিবস্থ নেবো, নেবো িা োশনল
েথাসিি দ্রুততার সবিত িরাে ও পুনিবিাল কবরশিন এিং অনুরূপ
উম্মুক্তকতত িা িগ্নজাত আিজবনা অপসারে কবরশিন; এিং

( ঘ)

িগ্নকতত িা উম্মুক্তকতত েতবিকা িা পাকা িা িূগিবস্থ নেবো, নালা িা োশনল
বনেবাে িা মেরােশতর োধুশে পুনিবিাশলর পর উিা কেপশয বতন োস
সংরযে কবরশত িইশি এিং প্রশয়াজশন আরও অবতবরক্ত সেয়, োিা নয়
োশসর অবধক নশি, পেবন্ত সংরযে কবরশত িইশি।

( ২) েবে মকান িুবক্ত উপধারা ( ১) এর অধীশন োবয়ত্ব প্রবতপালশন িুথব িন, মসই
মযশত্র উক্ত রাস্তা, মরলওশয়, িূগিবস্থ নেবো, নালা িা োশনল বনয়ন্ত্রেকারী িা িুিস্থাপনাকারী
িুবক্ত, িুতুয়কারীর বিলম্বজবনত িা অিাস্তিায়নজবনত কারশে বনশজ উক্ত কােব সম্পন্ন কবরশি
এিং তজ্জন্য িুবয়ত অথব িুতুয়কারীর বনকে িইশত আোয় কবরশত পাবরশিন।
( ৩) উপ- ধারার ( ২) এর অধীন িুবয়ত অশথবর পবরোে বনধবারশের মযশত্র মকান
েতপাথবকু িা বিিাশের সতবষ্ট িইশল উিা ধারা ৯৩ এর বিধান অনুোয়ী বনষ্পবি িইশি।
২৭। মেবলশফান সংস্থাশক মনাবে প্রোন।- ( ১) মকান লাইশসন্সী, সাবিবস লাইন িা বিদ্যুৎ
সরিরাি লাইশনর মেরােত, নিায়ন িা বিেুোন পূতবকশেবর সংশ াধন, মেখাশন ইিার বিব ষ্ট
িা অিস্থাশনর পবরিতবন ঘবেশি না, এইরূপ মযত্র িুতীত, মেবলশফান লাইশনর মকান অংশ র
ে গশজর েশধু মকান বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন স্থাপন িা অন্যবিধ পূতবকেব কশর মসইশযশত্র
মেবলশফান সংস্থাশক বনম্নিবেবত বিষয়াবে উশেখ পূিবক অনূুন ে বেশনর মনাবে প্রোন কবরশি:
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( ক)

পূতবকশেবর সেয় িা প্রস্তাবিত পবরিতবন;

( খ)

মে পদ্ধবতশত পূতবকেব করা িইশি;

( গ)

মে পবরোে ও ধরশের বিদ্যুৎ

( ঘ)

কতেূর এিং বকিাশি িূপবরিতবন িইশি; এিং

বক্ত মপ্রবরত িইশি;

অনুরূপ পূতবকেব িা পবরিতবশনর ফশল মেবলশফান লাইশনর মকানরূপ যবতসাবধত িইশি না েশেব
লাইশসন্সী মেবলশফান সংস্থাশক বনিয়তা প্রোন কবরশি ।
তশি
তব থাশক মে, লাইশসন্সী কততবক বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন স্থাপন িা অন্যবিধ
পূতবকশেবর ত্রুবের জন্য সতষ্ট জরুরী অিস্থায় নতুন পূতবকেব িা সংশ াধশনর পর লাইশসন্সী
মেবলশফান সংস্থাশক শুধুোত্র সিািু পবরিতবশনর বিষশয় বলবখত মনাবে প্রোন কবরশি।
( ২) পূতবকেববে েবে মকান ধরশের সাবিবস লাইন বনেবাে িা স্থাপশনর কাজ িইয়া থাশক,
মসশযশত্র পূতবকেব শুরুর অনূুন আেচবে ঘডো পূশিব লাইশসন্সী মেবলশফান সংস্থাশক বলবখত
মনাবেশ র োধুশে অনুরূপ পূতবকেব িাস্তিায়শনর অবিপ্রায় িুক্ত কবরশিন।
২৮। এবরয়াল লাইন।- ( ১) ধারা ২০ এর উপ- ধারা ( ৩) এর বিধান িুতীত এই অংশ র
মকান বকছুই মকান লাইশসন্সীশক মকান রাস্তা, মরলপথ, খাল িা জলপশথর ধাশর িা
আড়াআবড়িাশি এবরয়াল লাইন স্থাপশনর যেতা প্রোন কবরশি না, েবে না এতদ্যশেশে
বলবখতিাশি বতবন মে পদ্ধবতশত বনেবাে কাশজর প্রস্তাি কবরয়াশছন, উিা কবরশত সরকার কততবক
তািাশক অনুশোেন প্রোন করা িয়।
তশি তব থাশক মে, এই ধরশের অনুশোেন থাবকশলও এই আইশনর আওতায় মে সকল
কততবপশযর সম্মবতর প্রশয়াজন রবিয়াশছ ইিার োয় িইশত লাইশসন্সী অিুািবতপ্রাপ্ত িইশিন না।
( ২) উপ- ধারা ( ১) এর বিধান বনম্নিবেবত মযশত্র প্রশোজু িইশি না ( ক)

বিদ্যুৎ লাইন এেন িুবক্তর জায়গায় িয় বেবন উক্তরূপ লাইন স্থাপশনর জন্য
োয়ী;

( খ)

সরকার কততবক বনধবাবরত অন্যান্য মযত্র।

( ৩) লাইশসন্সী কততবক এবরয়াল লাইন স্থাপন িা রযোশিযশের মযশত্র উপ- ধারা ( ১)
এর তব িশের কারশে সরকার তৎযোৎ উিা অপসারশের জন্য লাইশসন্সীশক বনশেব বেশত
পাবরশি িা অপসারশের িুিস্থা গ্রিে কবরশত পাবরশি এিং এইরূপ অপসারশের জন্য িুবয়ত
অথব লাইশসন্সীর বনকে িইশত আোয় করা োইশি।
( ৪) এবরয়াল লাইন স্থাপশনর পর মকান একবে এবরয়াল লাইশনর সবন্নকশে মকান িতয িা
মকান কাঠাশো িা অন্যবিধ িস্তু েণ্ডয়োন থাবকশল িা পবড়শল এিং উিার অিস্থান বিদ্যুৎ
পবরিিন িা মপ্ররশে িা মকান পূতবকেব প্রশিশ বিঘ্ন ঘোইশত পাশর িা িাধার সতবষ্ট িইশত
পাশর, এইরূপ অিস্থায় লাইশসন্সী উক্ত িতয, কাঠাশো িা িস্তু অপসারশের িুিস্থা কবরশি
অথিা মযত্রেশত েশথাপেুক্ত িুিস্থা গ্রিে কবরশি।
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( ৫) এবরয়াল লাইন স্থাপশনর পূিব িইশত বস্থত মকান িতয িা মকান কাঠাশো িা অন্যবিধ
িস্তু অপসারশের মযশত্র উিার োবলক িা েখলকাশরর আপবি থাবকশল, উক্ত আপবির কারে
উশেখপূিবক মজলা প্র াসক অথিা তািার েশনানীত প্রবতবনবধ িরাির আশিেন কবরশত পাবরশি।
( ৬) উপ- ধারা ( ৫) - এর অধীন উক্ত আশিেন প্রাবপ্তর পর উিয় পশযর শুনাবন গ্রিোশন্ত
মজলা প্র াসক অথিা তািার েশনানীত প্রবতবনবধর বনকে এই েশেব প্রতীয়োন িয় মে, উক্ত
এবরয়াল লাইন স্থাপন জনস্বাশথবর জন্য আিেকীয়, মসই মযশত্র উক্ত োবলক িা েখলকাশরর
আপবি সশত্ত্বও লাইশসন্সীশক উক্ত িতয, কাঠাশো িা িস্তু অপসারশের আশে বেশত পাবরশিন।
তশি, মজলা প্র াসক অথিা তািার েশনানীত প্রবতবনবধ এই েশেব সন্তুষ্ট িন মে, এই
ধরশের অপসারশের ফশল োবলক িা েখলকারশক যবতপূরে প্রোন সেত িইশি, মসই মযশত্র
উিয় পশযর সেশঝাতার বিবিশত োবলক িা েখলকারশক যবতপূরে প্রোশনর জন্য
লাইশসন্সীশক আশে প্রোন কবরশত পাবরশি।
িুাখুা।- এই ধারার উশেে পূরেকশল্প, িতয অশথব মকান গুল্ম, মঝাপঝাড়, জেলজাত
িা অন্যবিধ উবদ্ভেও অন্তিুবক্ত িইশি।
( ৭) মরলওশয় আইন, ১৮৯০ এর ধারা ৩ এ সংজ্ঞাবয়ত মরলওশয় প্র াসন কততবক
এবরয়াল লাইন স্থাপশনর মযশত্র উপ- ধারা ( ৪) এিং ( ৫) এর বিধান প্রশোজু িইশি।
২৯। অবনশষ্টর জন্য যবতপূরে।এই আইশনর অধীন প্রেি যেতা প্রশয়াগকাশল লাইশসন্সী
েতেূর সিি কে অবনষ্ট, যবত এিং অসুবিধা সতবষ্ট কবরশি এিং তেকততবক বনশয়াগপ্রাপ্ত িুবক্ত
কততবক সাবধত মে মকান অবনষ্ট, যবত িা অসুবিধার জন্য যবতপূরে প্রোন কবরশত িইশি।
যবতপূরশের পবরোে িা অনুরূপ যবতপূরশের আশিেন প্রশশ্ন মে মকান েত পাথবকু িা
বিিাশের উদ্ভি িইশল ধারা ৯৩ এর বিধান অনুোয়ী বনষ্পবি িইশি।
৩০। পথস্বত্ব অবধকার (Right of Way)।- ( ১)
লাইশসন্সীর কােবক্রে পবরচালনার স্বাশথব
িূগশিব, িূবেশত িা িূবের উপর বেয়া বিদ্যুৎ লাইশনর খুুঁবে স্থাপনসি বিদ্যুবতক লাইন বনেবাে
করা িা বনেবাে কাজ অিুািত রাখা িা লাইন, খুুঁবে, ব্রাশকে, েন্ত্রপাবত এিং অন্যান্য
অিকাঠাশো স্থাপন িা বনেবাশের উশেশে লাইশসন্সীর পথস্বশত্বর অবধকার থাবকশি।
( ২) উপ- ধারা ( ১) এ উবেবখত বনেবাে কােব শুরুর পূশিব লাইশসন্সী, েুবক্তসেত সেশয়র
েশধু িূবের োবলক, েখলকারশক েথােথ উপাশয় অিবিত কবরশিন।
(৩) েবে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন বনেবাে িা সম্প্রসারশের জন্য োওয়ার স্থাপন করা িয়, মসই মযশত্র
সংবিষ্ট লাইশসন্সীশক যবতপূরে প্রোন কবরশি অথিা বিেুোন আইন অনুোয়ী িূবে অবধগ্রিে
কবরশত িইশি।
৩১। বিদ্যুৎ মকন্দ্র িা উপশকন্দ্র স্থাপশনর জন্য িূবে অবধগ্রিে।- ( ১) সরকাবর োবলকানাধীন
মকান সংস্থা/মকাম্পাবনর বিদ্যুৎ মকন্দ্র িা উপশকন্দ্র স্থাপশনর জন্য িূবে অবধগ্রিশের প্রশয়াজন
িইশল উক্ত িূবে স্থাির সম্পবি হুকুে েখল অধুাশে , ১৯৮২ ( ১৯৮২ সশনর ২ নং
অধুাশে ) এর অধীন অবধগ্রিে করা োইশি।
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( ২) উপ- ধারা ( ১) এর অধীন িূবে অবধগ্রিশের জন্য যবতপূরশের অথব সংবিষ্ট
সংস্থা/মকাম্পাবন কততবক পবরশ াধ কবরশত িইশি।
( ৩) মিসরকাবর লাইশসন্সপ্রাপ্ত মকাম্পাবন কততবক বিদ্যুৎ মকন্দ্র িা উপশকশন্দ্রর জন্য মকান
িূবের প্রশয়াজন িইশল উক্ত লাইশসন্সী সংবিষ্ট িূবের োবলকগশের বনকে িইশত িূবে
ক্রয় কবরিার উশেুাগ গ্রিে কবরশিন।
(৩) “মিসরকাবর লাইশসন্স প্রাপ্ত মকাম্পানী কততবক বিদ্যুৎ মকন্দ্র, উপশকশন্দ্র িা গ্রীি উপশকশন্দ্রর
সাশথ সংশোগ লাইন বনেবাশের জন্য মকান িূবের প্রশয়াজন িইশল উক্ত লাইশসন্সী সংবিষ্ট িূবের
োবলকগশের বনকে িইশত িূবে ক্রয় কবরিার উশেুাগ গ্রিে কবরশি।

অষ্টে অধুায়
সরিরাি বিষয়াবে
৩২। সরিরাি পশয়ডে।- এই আইশনর উশেে পূরেকশল্প, লাইশসন্সী কততবক গ্রািকশক মে
পশয়ডে িইশত বিদ্যুৎ সরিরাি করা িইশি তািা লাইশসন্সীর বনধবাবরত পদ্ধবত দ্বারা বনরূবপত
িইশি।
৩৩। চত্বশর প্রশি এিং বফবেংস ও অন্যান্য েন্ত্রপাবত অপসারশে লাইশসন্সীর যেতা।- ( ১)
মকান লাইশসন্সী অথিা তেকততবক যেতাপ্রাপ্ত মকান িুবক্ত েুবক্তসেত সেশয় এিং গতশির
েখলকারশক তািার অবিপ্রায় িুক্ত কবরয়া বনম্নিবনবত প্রশয়াজশন, মেখাশন বিদ্যুৎ সরিরাি করা
িয় িা িইশি, মসই চত্বশর প্রশি কবরশত পাবরশি ( ক)

বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন, বেোর বফবেংস, পূতবকেব এিং লাইশসন্সীর
োবলকানাধীন বিদ্যুৎ সরিরাশির েন্ত্রপাবত পবরে বন ও পরীযশের জন্য;
অথিা

( খ)

বিদ্যুৎ সরিরাশির পবরোে বনবিত কবরিার জন্য; অথিা

( গ)

মেখাশন বিদ্যুৎ সরিরাশির প্রশয়াজন নাই িা মেখান িইশত লাইশসন্সী বিদ্যুৎ
সরিরাি লাইন সরাইয়া লইশত িা িি কবরশত কততবত্বপ্রাপ্ত এিং তািার
োবলকানাধীন মে মকান বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন, বেোর, বফবেংস পূতবকেব িা
েন্ত্রপাবত অপসারশের জন্য।

( ২) বনিবািী েুাবজশেে কততবক প্রেি বিশ ষ আশে িশল লাইশসন্সী িা কততবত্বপ্রাপ্ত িুবক্ত
ক)

উপ- ধারা ( ১) এ উবেবখত চত্ত্বর িা িূবেশত প্রশি

কবরশত পাবরশিন;

খ)

লাইশসন্সী মে চত্ত্বশর বিদ্যুৎ সরিরাি কবরশি, উক্ত স্থাশনর বিদ্যুবতক তার,
বফবেংস, পূতবকেব এিং গ্রািশকর বিদ্যুৎ িুিিাশরর েন্ত্রপাবত পরীযাশথব ও
অনুসিানাশথব প্রশি কবরশত পাবরশিন;
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( ৩) মকান গ্রািক লাইশসন্সীশক অথিা যেতাপ্রাপ্ত িুবক্তশক তািার চত্বশর প্রশি কবরশত
না বেশল অথিা এই ধারার অধীন মকান কাজ কবরশত না বেশল েতবেন অনুরূপ কাজ কবরশত
না বেশি ততবেন পেবন্ত বিদ্যুৎ সরিরাি িি রাবখশত পাবরশি।
৩৪। বিদ্যুৎ িুিিাশর লাইশসন্সীর বনয়ন্ত্রে।- বিদ্যুশতর েয িুিিার ও সংরযে বনবিতকশল্প
লাইশসন্সী বিদ্যুৎ সােয়ী েন্ত্রপাবত ও সরঞ্জাোবে িুিিাশর গ্রািকশক উৎসাবিত কবরশি।
৩৫। বিদ্যুৎ সরিরাশি লাইশসন্সীর িাধুিাধকতা।- লাইশসন্সী কততবক মেই এলাকায় বিদ্যুৎ
সরিরাি করা িইয়া থাশক, লাইশসশন্সর শতব বিন্নরূপ বকছু না থাবকশল, বিদ্যুৎ সরিরাশির
জন্য আশিেনকতত সকল িুবক্ত, উক্ত সরিরাি এলাকার আওতািুক্ত অন্য িুবক্তর অনুরূপ
োশনর বিদ্যুৎ সরিরাি পাইশিন:
তশি তব থাশক মে,
সরিরাি লাইশনর োধুশে
কবরশত পাবরশিন না, েবে
মে অথব বনধবারে করা িইশি,

মকান িুবক্ত মকান লাইশসন্সীর বনকে িইশত তািার চত্ত্বশর পতথক
বিদ্যুৎ সরিরাি গ্রিে কবরশত িা সরিরাি অিুািত রাবখশত োবি
না উক্ত কােব সম্পােশনর জন্য েূলধন িুয়সি অন্যান্য চাজব িািে
তািা পবরশ াশধ বতবন সম্মত িন।

৩৬। সরকার কততক
ব আবথবক সিায়তা প্রোন।- েবে সরকার মকান গ্রািক িা গ্রািক মেেীর
জন্য আবথবক সিায়তা েঞ্জুর কশর, তািা িইশল সংবিষ্ট বিদ্যুৎ সংস্থা উিা িাস্তিায়ন কবরশি।
তশি তব থাশক মে, সরকার উক্ত উশেশে প্রশয়াজনীয় অথব িরাে প্রোন কবরশি এিং
েুবক্তসেত সেশয়র েশধু সিায়তার অথব পবরশ াশধর জন্য িুিস্থা গ্রিে কবরশি।
৩৭। বিদ্যুৎ সরিরাি বিবচ্ছন্নকরে।- ( ১) লাইশসন্সী কততবক বিদ্যুৎ সরিরাশির জন্য সরিরাি,
সঞ্চালন, বিতরে অথিা বিদ্যুশতর হুইবলং সংবিষ্ট বিদ্যুৎ বিল িা চাজব পবরশ াশধ মকান গ্রািক
িুথব িইশল, লাইশসন্সী উক্ত িুবক্তশক অনূুন ে বেশনর বলবখত মনাবে প্রোন কবরয়া বিবধশত
িবেবত পদ্ধবত অনুসরেপূিবক বিদ্যুৎ সরিরাি বিবচ্ছন্ন কবরশত পাবরশি।
তশি তব থাশক মে, বিদ্যুৎ সরিরাি বিবচ্ছন্ন করা িইশি না, েবে গ্রািক, এই বিষশয়
আপবি িা অন্যবিধ কারশের অং বিসাশি( ক) োিীকতত অথব মনাবেশ উশেবখত সেশয়র েশধু পবরশ াধ কশরন; অথিা
( খ)

লাইশসন্সীর সবিত বিশরাধ বনষ্পবি না িওয়া পেবন্ত আপবিকতত বিল ও বিগত
ছয় োশসর গড় বিশলর েশধু োিা কে, তািা পবরশ াধ কশরন;

( ২)
েবে আপবির অং বিসাশি এই পবরশ াধ করা িইয়া থাশক, মসই মযশত্র গ্রািক
কারে উশেখপূিবক বিতরে লাইশসন্সীর স্থানীয় কেবকতবার উপরস্থ কেবকতবার বনকে ে
কেববেিশসর েশধু বলবখতিাশি আপবি োবখল কবরশত পাবরশি।
( ৩) উক্ত কেবকতবা ( ২) উপধারা অনুসাশর োবখলকতত আপবির বিষয় ১৫ (পশনর)
কােববেিশসর েশধু তািা বনষ্পবি কবরশিন।
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( ৪) েবে গ্রািক, উক্ত ( ৩) উপধারা অনুসাশর প্রেি বসদ্ধাশন্ত সন্তুষ্ট না িন, মসই
মযশত্র বসদ্ধান্ত অিবিত িইিার ১০ (ে ) কােববেিশসর েশধু উক্ত বসদ্ধাশন্তর বিরুশদ্ধ বিতরে
লাইশসন্সীর প্রধান বনিবািী কেবকতবার বনকে আপবি োবখল কবরশত পাবরশি।
( ৫) প্রধান বনিবািী কেবকতবা ( ৪) উপধারা অনুসাশর োবখলকতত আপবি প্রাবপ্তর ৩০
(বতবর ) কােববেিশসর েশধু আপবিবের বনষ্পবি কবরশিন।
( ৬) উপধারা ( ৫) অনুসাশর প্রেি আশেশ েবে গ্রািক সন্তুষ্ট না িন, অথিা ৩০
কােববেিশসর েশধু আপবিবে বনষ্পবি না িয়, মসই মযশত্র পরিতবী ১৫ (পশনর) কােববেিশসর
েশধু কবে শন আপবি োশয়র কবরশত পাবরশি, কবে ন ধারা ৯৩ এর বিধান অনুোেী
বিষয়বে বনষ্পবি কবরশি।
( ৭) অন্যবিধ কারশে বিদ্যুৎ সরিরাি বিবচ্ছন্নকরশের বিষয় বিবধ দ্বারা বনয়বন্ত্রত িইশি।
৩৮। বিদ্যুৎ লাইন পুনঃসংশোগ।- েবে মকান গ্রািশকর ত্রুবের কারশে লাইশসন্সী কততবক
বিদ্যুবতক সংশোগ বিবচ্ছন্ন করা িয়, মসই মযশত্র বিবধশত উবেবখত
তব পূরে সাশপশয
লাইশসন্সী বিবধশত িবেবত তব পূরে সাশপশয ২ (দ্যই) কােববেিশসর েশধু গ্রািশকর বিদ্যুবতক
সংশোগ পুনঃস্থাপন কবরশি।
৩৯। সােবয়ক বিদ্যুৎ সরিরাি িি রাখা।– ( ১) মকান োবলক িা েখলকার মকান বিতরে
লাইশসন্সীর বনয়বেত গ্রািক থাকা অিস্থায় বনজ প্রশয়াজশন সােবয়ককাশলর জন্য বিদ্যুৎ সরিরাি
িি রাবখশত ইচ্ছা মপাষে কবরশল, মসই মযশত্র উক্ত অবিপ্রায় বতবন বনকেস্থ বিতরে লাইশসন্সী
অবফসশক বলবখতিাশি অিবিত কবরশিন।
( ২) বিতরে লাইশসন্সী উক্ত অবিপ্রায় অিবিত িইিার পর বিদ্যুৎ সরিরাি িি রাবখশি
এিং বিবধ অনুোয়ী বিদ্যুৎ িুিিারজবনত েূলু িুতীত গ্রািশকর অন্যান্য প্রশেয় সাবিবস চাজব
প্রোশনর জন্য বিল প্রোন কবরশি।
৪০। গ্রািক কততক
ব
অগ্রীে বিল প্রোন।- মকান গ্রািক অগ্রীে বিল প্রোশনর ইচ্ছা িুক্ত
কবরশল, লাইশসন্সী বনধবাবরত পদ্ধবতশত উক্ত অগ্রীে বিল গ্রিশের িুিস্থা কবরশিন।
৪১। বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন িা অন্যবিধ েন্ত্রপাবত মক্রাক িইশত অিুািবত।- বিদ্যুৎ সরিরাশির
জন্য লাইশসন্সীর বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন, বেোর, বফবেংস, পূতবকেব িা েন্ত্রপাবত েবে এেন
মকান চত্বশরর বিতর িা উপশর স্থাবপত িয়, োিা লাইশসন্সীর েখশল নয়, এই ধরশের বিদ্যুৎ
সরিরাি লাইন, বেোর বফবেংস, পূতবকেব এিং েন্ত্রপাবত মেই িুবক্তর েখশল রবিয়াশছ, মসই
িুবক্তর বিরুশদ্ধ মেওয়াবন আোলশত মকান জারী োেলায় িা তািার মেউবলয়াশত্বর োেলায়
মসইগুবল মক্রাকশোগু িইশি না।
৪২। বেোর।- ( ১) মেই মযশত্র বিতরে লাইশসন্সীর মকান গ্রািকশক সেুেয় িা আংব ক
পবরোশে বিদ্যুৎ সরিরাশির জন্য বিল পবরশ াধ কবরশত িয়, মসই মযশত্র গ্রািকশক
সরিরািকতত বিদ্যুশতর পবরোে সবঠক বেোশরর োধুশে বনধবাবরত িইশি।
( ২) বেোর সরিরাি িা স্থাপন করা িইশি( ক) বিতরে লাইশসন্সী কততবক বিক্রয়, িাড়া িা ঋে োশনর োধুশে; অথিা
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( খ) লাইশসন্সীর সম্মবত সাশপশয গ্রািক কততবক।
( ৩) বিতরে লাইশসন্সী কততবক বনধবাবরত স্থাশন গ্রািশকর আবেনায় বেোর স্থাবপত িইশি,
তশি উিয় পশযর সম্মবতর মপ্রবযশত আবেনার িাবিশর িা অন্য মকান স্থাশন বেোর স্থাপন করা
োইশি।
তশি তব থাশক মে, মেইস্থাশনই বেোরবে স্থাপন করা িউক না মকন,
সংরযশের োবয়ত্ব সংবিষ্ট গ্রািশকর উপরই িতবাইশি।

উক্ত বেোর

( ৪) লাইশসন্সী অথিা তেকততবক যেতাপ্রাপ্ত মকান িুবক্ত মে মকান েুবক্তসেত সেশয়
গ্রািকশক অবিপ্রায় িুক্ত কবরয়া বেোর পবরে বন এিং পরীযা কবরশত পাবরশিন এিং উপেুক্ত
েশন কবরশল উপ- ধারা ( ১) - এ উবেবখত মে মকান বেোর অপসারে কবরশত পাবরশিন।
তশি তব থাশক মে, বেোরবে িাড়ায় না িইয়া থাবকশল এিং বেোরবে সবঠক অিস্থায়
পাওয়া না মগশল, উক্ত পবরে বন, পরীযা ও অপসারেজবনত িুয় গ্রািশকর বনকে িইশত
আোয়শোগু িইশি এিং এই িুয় বনধবারশে েতপাথবকু মেখা বেশল বিষয়বে বনষ্পবির জন্য
কবে শনর বনকে মপ্ররে করা িইশি।
আরও তব থাশক মে, গ্রািক িা তািার প্রবতবনবধর উপবস্থবতশত উক্তরূপ পরীযা, স্থাপন
এিং সীলকরশের কাজ কবরশত িইশি।
( ৫) বেোর সরিরাি, স্থাপন ও অপসারশের পদ্ধবত এিং অন্যান্য কােবািলী বিবধ দ্বারা
বনয়বন্ত্রত িইশি।
৪৩। বেোর িুিিাশরর মযশত্র বিবধ- বনশষধ।- ( ১) মকান বেোর েবে( ক)
অনুশোবেত পুাোনব িা গঠন এিং পদ্ধবতশত স্থাপন করা না িয়; এিং
( খ) ধারা ৪৪ এর অধীন সনেপ্রাপ্ত না িয়;
তািা িইশল বিদ্যুৎ পবরোশপর জন্য উিা িুিিার করা োইশি না।
( ২) কবে ন বনম্নিবেবত বিষশয় প্রবিধান প্রেয়ন কবরশত পাবরশি, েথা: ( ক) বেোর অনুশোেশনর জন্য বফ এর পবরোে;
( খ) বেোশরর পুাোনব িা গঠন এিং স্থাপশনর পদ্ধবত সংক্রান্ত বিধান:
( গ)
পূশিব অনুশোবেত বেোশরর নক া িা ধরে পবরিতবন পূিবক বনবেবষ্ট
সেশয়র েশধু নতুনিাশি অনুশোবেত বেোর স্থাপন সংক্রান্ত বিধান;
( ঘ) পূশিব অনুশোবেত বেোশরর স্থাপন পদ্ধবত পবরিতবন পূিবক বনবেবষ্ট সেশয়র
েশধু বেোর স্থাপশনর নতুন পদ্ধবত সংক্রান্ত বিধান।
৪৪। বেোর পরীযক ও বেোশরর সনে।– (১) এই আইশনর উশেে পূরেকশল্প, বিদ্যুবতক
উপশেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পবরে বক সরকার কততবক বনধবাবরত পদ্ধবতশত প্রশয়াজনীয় সংখুক
বেোর পরীযক বনশয়াগ কবরশত পাবরশি।
( ২) উপ- ধারা (৩), বিবধ ও কবে ন প্রেীত প্রবিধাশন িবেবত বিধান সাশপশয বনশয়াগপ্রাপ্ত
বেোর পরীযক বেোশরর সনে প্রোন কবরশিন।
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( ৩) মকান বেোশরর সনে প্রোন করা িইশি না, েতযে পেবন্ত না বেোর পরীযক সন্তুষ্ট
িন মে( ক) বেোরবে অনুশোবেত পুাোনব িা গঠশনর িইয়াশছ; এিং
( খ) বেোরবে কবে ন কততবক বনধবাবরত োনেণ্ড বনবিত কশর।
( ৪) বেোর পরীযক বেোরবে স্বয়ং পরীযা করুক িা না করুক, তািার বনকে মপ্রবরত
বেোরবের সনে প্রোন কবরশত পাবরশিন, েবে( ক) উিা বিতরে লাইশসন্সী িা যেতাপ্রাপ্ত িুবক্ত কততবক োবখল করা িয়;
( খ)

বেোশরর সবিত এই েশেব প্রবতশিেন সংেুক্ত থাশক মে, বেোরবে পরীযা
করা িইয়াশছ এিং কবে ন কততবক বনবধাবরত অন্যান্য তথুসেূি সংেুক্ত করা
িইয়াশছ;

( গ)

পরীযশকর বনকে োবখলকতত প্রবতশিেন েতশষ্ট েবে প্রতীয়োন িয় মে,
বেোরবেশক সনে প্রোন করা োয়; এিং

( ঘ)

উক্ত িুবক্ত কততবক একই সেশয় োবখলকতত
প্রস্তুতকারী িা েশিশলর িবলয়া বনিয়তা থাশক।

অপর

বেোশরর

অনুরূপ

( ৫) এই উপ- ধারার বিধান মোতাশিক কবে ন বেোর পরীযার োন বনয়ন্ত্রশের জন্য
প্রবিধান প্রেয়ন কবরশি, োিাশত বনশম্নাক্ত িুিস্থা থাবকশত পাশর( ক)

বেোর পরীযা বনধবাবরত োশনর না িইশল সনে িাবতশলর পদ্ধবত;

( খ)

বেোর পরীযা এিং সনে প্রোশনর বফ;

( গ)

বেোর পরীযা ও সনে প্রোন পদ্ধবত,

( ঘ)

উপ- ধারা ( ১) িা ( ৫) এ উবেবখত যেতা অপবে সংক্রান্ত বফ এর িার
বনধবারে এিং মকান্ মকান্ শতব এইরূপ যেতা অপবে করা োইশি;

( ঙ)

তব পালশন িুথবতার মযশত্র উক্তরূপ যেতা প্রতুািার।

৪৫। বেোর পরীযা, ইতুাবে।- ( ১) মকান িুবক্ত কততবক অনুরুদ্ধ িইয়া এিং তািাশক
বনধবাবরত পদ্ধবতশত মনাবে প্রোন কবরয়া বেোর পরীযক( ক)

মকান স্থাশন বক পবরোে বিদ্যুৎ সরিরাি করা িইয়াশছ উিা বনধবারশের জন্য
মে বেোর িুিিার করা িইশতশছ িা িইশি মসই বেোর পরীযা কবরশিন;

( খ)

বেোরবে অনুশোবেত পুাোনব িা গঠশনর বকনা, এিং উিা েবে স্থাপন করা
িয় মসইশযশত্র উিা অনুশোবেত পদ্ধবতশত স্থাপন করা িইয়াশছ বকনা উিা
বনধবারে কবরশিন;

( গ)

বিদ্যুৎ সরিরাি পবরোশপর জন্য বেোরবে সবঠক অিস্থায় আশছ বকনা;

( ঘ)

েফা ( ক)
কবরশিন।

ও ( খ)

এর বিষশয় বেোর পরীযক একবে প্রবতশিেন প্রস্তুত
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( ২) েবে বেোর পরীযশকর বনকে প্রতীয়োন িয় মে, বেোরবে িতবোশন িা পূিবিতবী
মকান সেশয় বনধবাবরত ত্রুবে সীোর িাবিশর পবরচাবলত িইয়াশছ, তািা িইশল বতবন এই েশেব
বনম্নরূপ েতােত প্রোন কবরশিন মে( ক)

বেোর মকান সেয় িইশত এইরূশপ পবরচাবলত িইয়াশছ; এিং

( খ)

সিি িইশল, উক্ত সেশয়র েশধু বনবেবষ্টিাশি মকান্ সেশয়র জন্য এইরূশপ
পবরচাবলত িইয়াশছ।

( ৩) এই ধারার অধীন বিদ্যুবতক উপশেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পবরে বক বেোর পরীযা
কবরিার বফ বনধবারেসি মকান্ অিস্থায় এিং কািার দ্বারা ইিা পবরশ াবধত িইশি তািা বনধবারে
কবরশত পাবরশি।
( ৪) ধারা ৪৩ এর উপ- ধারা ( ৪) এর উশেে পূরেকশল্প বিদ্যুবতক উপশেষ্টা ও
প্রধান বিদ্যুৎ পবরে বক কততবক যেতাপ্রাপ্ত িুবক্ত বনম্নরূপ োবয়ত্ব পালন কবরশিন ( ক)

বেোর পরীযার জন্য প্রশয়াজনীয় েন্ত্রপাবত সরিরাি করা এিং উিাশের
রযোশিযে করা এিং বেোর মখালা িা িি কবরিার েন্ত্রপাবত সরিরাি
করা;

( খ)

বনধবাবরত পদ্ধবতশত বেোর পরীযার জন্য সরিরািকতত েন্ত্রপাবত িুিিার িা
রযোশিযে করা;

( গ)

বনধবাবরত মরকিব ও প্রবতশিেন সংরযে করা।

৪৬। বেোশরর সবঠকতা সম্পশকব বিশরাধ।- ( ১) েবে গ্রািক কততবক বিতরে লাইশসন্সীশক,
অথিা বিতরে লাইশসন্সী কততবক গ্রািকশক, অথিা মে মকান আগ্রিী িুবক্ত কততবক বিতরে
লাইশসন্সী এিং গ্রািকশক বিশরাশধর মনাবে প্রোন করা িয় তািা িইশল গ্রািক ও বিতরে
লাইশসন্সী উিয় পয সেশঝাতার বিবিশত উক্ত বিশরাধ বনষ্পবি করশি।
( ২) বিশরাধ বনষ্পবি না িশল মে মকান পয কবে শনর বনকে আশিেন কবরশত পাবরশি,
কবে ন উিয় পশযর িক্তিু েিে এিং স্বীয় বিশিচনােত অনুসিান করতঃ বিশরাধীয় বিষশয় বসদ্ধান্ত
জ্ঞাপন কবরশি।
তশি তব থাশক মে, বেোর সংক্রান্ত বিশরাধ বনষ্পবি না িওয়া পেবন্ত উক্ত বেোর অপসারে
িা পবরিতবন করা োইশি না।
৪৭। আইনগত অনুোন এিং সাযু।- ( ১) বনধবাবরত নক া িা ধরে
স্থাবপত বেোশরর োধুশে েবে বনবেবষ্ট সেশয়র জন্য বিদ্যুৎ সরিরাি
বিন্নরূপ মকান বকছু প্রোবেত না িইশল, বেোশরর মরবজোর ও
সবঠকিাশি বিদ্যুৎ িুিিাশরর পবরোে মরকিব কবরয়াশছ িবলয়া ধবরয়া
িাো তেন্ত িা বিচাবরক কােবক্রশে সাযু বিসাশি গ্রিেশোগু িইশি।

এিং বনধবাবরত পদ্ধবতশত
করা িয়, তািা িইশল
বেোশর সংরবযত িাো
লইশত িইশি এিং এই

( ২) মে মকান প্রবসবিং- এ বেোর পরীযশকর প্রবতশিেন সাযু বিসাশি গ্রিেশোগু িইশি
এিং বিন্নরূপ মকান বকছু প্রোবেত না িইশল, উক্ত প্রবতশিেশন উবেবখত বেোশরর সবঠকতা
সম্পশকব পরীযশকর েতােত সবঠক িবলয়া ধবরয়া লইশত িইশি।
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৪৮। েথােথিাশি বেোর সংরযে।– (১) বিতরে লাইশসন্সীর একজন গ্রািক, তািার বনকে
স্থাবপত মে মকান প্রকার বেোশরর েথােথ সংরযশের জন্য োয়ী থাবকশিন এিং বেোশর মকান
ধরশের ঘষাোজা ( tampering) িা যবত কবরশিন না।
(২) েবে মকান গ্রািক বেোশরর েথােথ সংরযশে িুথব িন, তািা িইশল বিতরে
লাইশসন্সী বিবধশত িবেবত পদ্ধবত অনুসরেপূিবক উক্ত বিদ্যুৎ সংশোগ বিবচ্ছন্ন কবরশত পাবরশি।
৪৯। বপ্র- মপশেডে বেোর।- (১) বিদ্যুৎ গ্রািকগে বিবধশত িবেবত পদ্ধবতশত অবগ্রে অথব দ্বারা বিদ্যুৎ
ক্রয় কবরয়া বপ্র- মপশেডে বেোর িুিিার কবরশত পাবরশি োিা ক্রয়কতত এনাবজব ম ষ িওয়ার
সংশগ সংশগ স্বয়ংবক্রয়িাশি উক্ত গ্রািশকর বিদ্যুৎ সংশোগ বিবচ্ছন্ন কবরশি।
(২) গ্রািক পুনরায় অবগ্রে বিদ্যুৎ ক্রয় িা স্বয়ংবক্রয়িাশি বিদ্যুৎ সংশোগ বিবচ্ছন্ন িইিার
পূশিব অথব পুনিবরে কবরয়া বিদ্যুৎ সংশোগ অযুন্ন রাবখশত পাবরশি।
(৩) সরকার মকান এলাকায় িা সেগ্র মেশ
মঘাষো কবরশত পাবরশি।

বপ্র- মপশেডে বেোর িুিিার িাধুতােূলক বিসাশি

৫০। স্মােব বেোর।- ( ১) সরকার উন্নত প্রেুবক্তর স্মােব বেোর িুিস্থা প্রিতবশনর প্রশয়াজনীয়
িুিস্থা গ্রিে কবরশত পাবরশি অথিা তািা মকান বিশ ষ এলাকা িা বিশ ষ গ্রািকশেবে িা সেগ্র মেশ র
জন্য িাধুতােূলক িবলয়া মঘাষো কবরশত পাবরশি।
( ২) সরকার মনে বেোর মসিা প্রিতবশনর েশথাপেুক্ত পেশযপ গ্রিে কবরশি।
(৩) স্মােব বেোর িুিস্থা িা মনে বেোর মসিা প্রিতবশনর বিষশয় বিবধশত িবেবত পদ্ধবত অনুসরে
কবরশত িইশি।
৫১। আন্তঃ ইউবেবলবে বিদ্যুৎ স্থানান্তশর বেোর িুিিার।- ( ১) বিদ্যুৎ উৎপােন, সরিরাি ও
বিতরশের েথােথ বিসাি এিং বনরীযা কােব সম্পােশনর লশযু, সরকার বিদ্যুৎ উৎপােন,
সঞ্চালন ও বিতরশের মে মকান পেবাশয় এিং স্থাশন মকান লাইশসন্সীশক বেোর স্থাপশনর
বনশেব না প্রোন কবরশত পাবরশি।
( ২) েবে মকান িুবক্ত উপ- ধারা ( ১) এর বিধান অথিা এতদ্যশেশে প্রেীত প্রবিধান
পালন কবরশত িুথব িন তািা িইশল সরকার তািা িাস্তিায়শনর জন্য েশথাপেুক্ত আশে প্রোন
কবরশি।
৫২। সরিরাি এলাকার িাবিশর বিদ্যুৎ সরিরাি।- এই আইশন োিা বকছুই থাকুক না মকন,
সরকার বলবখত আশে দ্বারা এিং উপেুক্ত তব এিং বিবধ- বনশষধ, েবে থাশক, সাশপশয
মকান লাইশসন্সীশক তািার সরিরাি এলাকার িাবিশর মকান িুবক্তশক বিদ্যুৎ সরিরাশির জন্য
এিং তদ্যশেশে বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন বনেবাে িা স্থাপশনর অনুেবত প্রোন কবরশত পাবরশি।
তশি

তব থাশক মে,
( ক)

সংবিষ্ট লাইশসন্সীর সম্মবত িুবতশরশক তািার সরিরাি এলাকায় মকান
লাইশসন্সীশক অনুরূপ যেতা অপবে করা োইশি না, েবে না সরকার এই
েশেব সন্তুষ্ট িয় মে, তািার সম্মবত অশেৌবক্তিাশি আেকাইয়া রাখা িইয়াশছ;
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( খ)

মে িুবক্তশক বিদ্যুৎ সরিরাি করা িইশি বতবন লাইশসন্সীর সশে অনুরূপ
সরিরাি গ্রিে বিষশয় সুস্পষ্ট চুবক্তশত না আবসশল এইরূপ যেতা অপবে করা
োইশি না;

( গ)

রাস্তা, িূগিবস্থ নেবো িা োশনশলর বনয়ন্ত্রেকারী স্থানীয় কততবপয িা মেবলগ্রাফ
কততবপশযর বলবখত সম্মবত িুবতশরশক উক্তরূশপ যেতাপ্রাপ্ত লাইশসন্সী তািার
সরিরাি এলাকার িাবিশর মকান রাস্তা িা মকান িূগিবস্থ নেবো, োশনল িা
মেবলগ্রাফ লাইন উম্মুক্ত কবরশত িা িাবেশত পাবরশি না:

( ঘ)

উপশরাক্ত অিস্থা িুতীত এই আইশনর বিধানািবল এই ধারার অধীন
সরিরাশির যেতা প্রোশনর মযশত্র এেনিাশি কােবকর িইশি মেন সরিরাি
এলাকার েশধু উবেবখত বিদ্যুৎ সরিরাি করা িইয়াশছ।
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নিে অধুায়
নীবত, সংকার এিং পুনগবঠন
৫৩। জাতীয় বিদ্যুৎ নীবত।- সরকার বিদ্যুৎ খাশতর সাবিবক উন্নয়শনর লশযু প্রশয়াজশন জাতীয়
বিদ্যুৎ নীবত প্রেয়ন কবরশত পাবরশি।
৫৪। জাতীয় বিদ্যুৎ উন্নয়ন পবরকল্পনা।ধারা ৫৩ এর অধীন প্রেীত জাতীয় বিদ্যুৎ নীবত
িাস্তিায়শনর উশেশে সরকার বিদ্যুৎ উৎপােন, সঞ্চালন, বিতরে ও োনিসম্পে উন্নয়নসি
স্বল্প, েধু ও েীঘব মেয়ােী পবরকল্পনা গ্রিে কবরশি এিং তািা িাস্তিায়শনর উশেুাগ গ্রিে
কবরশি।
৫৫। বিদ্যুৎ খাশতর সংকার এিং পুনগবঠন।- ( ১) বিদ্যুৎ ইউবেবলবে প্রবতিাশনর কেবেযতা
িতবদ্ধর োধুশে গ্রািকগেশক সশিবাচ্চ মসিা প্রোন, উচ্চ গুেগত োশনর বিদ্যুৎ সরিরাি প্রোন
এিং মেশ র েীঘব মেয়াবে জ্বালাবন বনরাপিার উশেশে সরকার বিদ্যুৎ খাশত প্রশয়াজনীয়
সংকার ও পুনগবঠন কবরশত পাবরশি।
( ২) বিদ্যুৎ খাশত স্বচ্ছতা ও গবত ীলতা আনয়শনর লশযু সরকার, উপেুক্ত েশন
কবরশল, উৎপােন, সঞ্চালন ও বিতরশের জন্য এক িা একাবধক বিদ্যুৎ প্রবতিান, বিদ্যুৎ মিািব
িা মিাবডং মকাম্পাবন গঠন কবরশত পাবরশি।

ে ে অধুায়
সুরযা এিং বনরাপিা িুিস্থা
৫৬। মরলপথ, িাইওশয়, বিোন িন্দর, জলপথ, খাল, িক, ঘাে ও মজবে এিং পাইপ
সংরযে।- বিদ্যুৎ উৎপােন, সঞ্চালন, সরিরাি িা িুিিাশরর সবিত েুক্ত মকান িুবক্ত স্থানীয়
কততবপয দ্বারা বনয়বন্ত্রত মরলপথ, িাইওশয়, বিোন িন্দর, জলপথ, খাল, িক, ঘাে ও
মজবে এিং পাইপ- এর সংবিষ্ট কততবপশযর সাশথ সেন্বশয়র োধুশে উন্নয়ন, সুরযা িা
বনরাপিােূলক কােবক্রে গ্রিে কবরশত পাবরশি।
৫৭। মেবলগ্রাফ, মেবলশফাবনক িা বিদ্যুৎ- চুম্বকীয় সংশকত প্রোনকারী লাইশনর সংরযে।বিদ্যুৎ উৎপােন, সঞ্চালন, সরিরাি এিং ইিার িুিিাশরর সবিত েুক্ত প্রশতুক িুবক্ত,
অতঃপর এই ধারায় অপাশরের িবলয়া উবেবখত, তািার বিদ্যুবতক সরিরাি লাইন এিং
অন্যবিধ পূতবকেব বনেবাে, প্রবতিা িা স্থাপনকাশল মেৌবক্তক সতকবতা অিলম্বন কবরশিন, মেন
আশি (ইনিাক ন) িা অন্যবিধিাশি মেবলগ্রাবফক, মেবলশফাবনক িা বিদ্যুৎ- চুম্বকীয় সংশকত
প্রোনকাশল মোগাশোগ কাশজর উপর যবতকর প্রিাি মফবলশত না পাশর।
৫৮। েূঘেব না এিং তেশন্তর মনাবে ।- ( ১) বিদ্যুৎ উৎপােন, সঞ্চালন, সরিরাি িা
িুিিাশরর ফশল বকংিা বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন িা অন্যবিধ কাশেবর ফশল মকান দ্যঘবেনা ঘবেয়া
থাবকশল এিং ইিাশত োনুষ ও প্রােীসম্পশের প্রােিাবন িা াবররীক যবত সাবধত িইশল িা
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িইিার সিািনা সতবষ্ট িইশল, যবতগ্রস্ত িুবক্ত উক্ত ঘেনা িা যবতর বিষশয় বনধবাবরত পদ্ধবতশত
বিদ্যুবতক উপশেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পবরে বক- এর বনকে িা সরকাশরর সাধারে িা বিশ ষ
আশে দ্বারা বনধবাবরত কততবপশযর বনকে বলবখতিাশি মনাবে প্রোন কবরশিন।
( ২) বিবধশত িবেবত বিধান অনুোয়ী মকান িুবক্তর তেশন্তর স্বাশথব সাযু িাবজর িা মকান
েবলল িা িস্তু োবখশলর বনশেব না োশনর মযশত্র মেওয়াবন কােববিবধ, ১৯০৮ ( ১৯০৮ সাশলর ৫
নং আইন) - এর অধীন মেওয়াবন আোলশতর সকল যেতা থাবকশি এিং েণ্ডবিবধর ১৭৬ ধারা
মোতাশিক এই বনশেব না প্রবতপালশন ইিার সবিত সংবিষ্ট িুবক্ত িাধু থাবকশিন।
৫৯। িূবের সবিত সংশোশগ (earthing) বিবধ- বনশষধ এিং কবতপয় ত্রুবের মযশত্র সরকাশরর
িস্তশযশপর যেতার বিধান।- ( ১) মকান িুবক্ত বিদ্যুৎ উৎপােন, সঞ্চালন, সরিরাি িা
িুিিাশর তাুঁিার বিদ্যুবতক সরিরাি লাইশনর মকান অং শক িূবের সবিত সংেুক্ত কবরশত
পাবরশি না।
( ২) সরকার েবে এই েশেব সন্তুষ্ট িয় মে( ক)

উপ- ধারা ( ১) এর বিধান লঙ্ঘন কবরয়া বিদ্যুৎ সরিরাি লাইশনর মকান
অং িূবের সবিত সংশোগ করা িইয়াশছ; িা

( খ)

বিদ্যুৎ উৎপােন, সঞ্চালন, সরিরাি িা িুিিার দ্বারা মকান বিদ্যুৎ
সরিরাি লাইন িা অন্যবিধ পূতবকেব জনবনরাপিা িা োনুশষর জীিন বিপশের
সম্মুখীন কবরয়াশছ িা অবনষ্টকরিাশি মকান বিদ্যুবতক লাইন যবতগ্রস্ত
িইয়াশছ; িা

( গ)

মকান বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন িা অন্যবিধ পূতবকেব এেন ত্রুবেেুক্ত মে, উিা
এই আইন িা বিবধর সবিত সেবতপূেব নয়;

মসইশযশত্র সরকার বলবখত আশে দ্বারা অবিশোগপ্রাপ্ত বিষশয়র উপর বিদ্যুৎ সরিরাি লাইশনর
িা পূতবকশেবর োবলক িা িুিিারকারীশক আশেশ উবেবখত প্রবতকাশরর জন্য বনশেব বেশি এিং
একইিাশি েতবেন পেবন্ত আশে অনুোয়ী কাজ করা না িয় ততবেন পেবন্ত িা আশেশ
উবেবখত সেয় পেবন্ত বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন িা পূতবকেব িুিিার বনবষদ্ধ কবরশত পাবরশি।
৬০। বিদ্যুৎ বিতরে ও িুিিাশরর উপর বনয়ন্ত্রে।- লাইশসশন্সর তবাধীশন যেতাপ্রাপ্ত মকান
বিতরে লাইশসন্সী িা অন্য মকান লাইশসন্সী িুতীত, মকান িুবক্ত, সরকাশরর পূিবানুশোেন
এিং এই আইশনর অধীশন প্রেীত বিবধর বিধানািলী প্রবতপালন িুতীত বিবধশত উশেবখত স্থাশন
১ (এক) বকশলাওয়াশের অবধক িাশর বিদ্যুৎ বিতরে িা িুিিার কবরশত পাবরশি না।
৬১। বনরাপিা বিষয়ক েুানুশয়ল প্রেয়ন।- বিদ্যুবতক উপশেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পবরে বক িা
সরকাশরর সাধারে িা বিশ ষ আশে দ্বারা বনধবাবরত কততবপয প্রশয়াজশন কবে ন ও সংবিষ্ট
প্রবতিাশনর সবিত আশলাচনাক্রশে বনরাপিা বিষয়ক েুানুশয়ল প্রেয়ন কবরশত পাবরশি।

একাে

অধুায়
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প্রাবতিাবনক িুিস্থা
৬২। পাওয়ার মসল গঠন।– সরকার এই আইশনর েথােথ িাস্তিায়ন ও পবরিীযে কাশজ
সরকারশক কাবরগরী ও পবলবস বনধবারশে সিায়তা প্রোশনর লশযু বিদ্যুৎ বিিাশগর অধীন
একবে ‘পাওয়ার মসক্টর েবনেবরং এডি ইিালুশয় ন মসল’ অতঃপর ‘পাওয়ার মসল’, প্রবতিা কবরশত
পাবরশি, োিার প্রাবতিাবনক কাঠাশো ও কােবািলী বিবধ দ্বারা বনধবাবরত িইশি।
৬৩। বিদ্যুবতক উপশেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পবরে ক
ব বনশয়াগ।– (১) সরকার, সরকাবর মগশজশে
প্রজ্ঞাপন দ্বারা, একজন বিদ্যুবতক উপশেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পবরে বক এিং প্রশয়াজনীয়
সংখুক বিদ্যুৎ পবরে বক বনশয়াগ কবরশত পাবরশি, োিার মোগুতা, বনশয়াগ পদ্ধবত, প্রাবতিাবনক
কাঠাশো, োবয়ত্ব ও কােবািলী বিবধ দ্বারা বনয়বন্ত্রত িইশি।
(২) বিদ্যুৎ সরিরাি কাশেব বনরাপিার অং বিসাশি সরকার বিদ্যুবতক কাশজর বিবিন্ন মপ ায়
বনশয়াবজত প্রশকৌ লী, বঠকাোর ও অন্যান্য কেবীশের মপ াগত উচ্চ োন বনবিতকরশের উশেশে
সরকাবর মগশজশে প্রজ্ঞাবপত কবরয়া বিদ্যুবতক উপশেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পবরে বশকর মনততশত্ব একবে
বিদ্যুৎ লাইশসবন্সং মিািব গঠন কবরশত পাবরশি, োিা লাইশসন্স ও সনে েঞ্জুরকারী কততবপয বিসাশি
বিশিবচত িইশি।
৬৪। বিবধ প্রেয়শনর যেতা।- এই আইশনর উশেে পূরেকশল্প,
প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিবধ প্রেয়ন কবরশত পাবরশি।

সরকার,

সরকাবর মগশজশে

৬৫। প্রবিধান প্রেয়শনর যেতা।- অত্র আইশনর সবিত সেবত রাবখয়া আইশনর বিধানািলী
িাস্তিায়ন ও অবধকতর স্পষ্টীকরশের উশেশে কবে ন, বিদ্যুৎ মিািব, মিাবডং মকাম্পাবন িা
বিদ্যুবতক উপশেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পবরে বক সরকাশরর অনুশোেন সাশপশয সরকাবর মগশজশে
প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রবিধান প্রেয়ন কবরশত পাবরশি।

দ্বাে

অধুায়

অপরাধ ও েণ্ড
৬৬। বিদ্যুৎ চুবর।– (১) েবে মকি অতিধ পন্থায় বিদ্যুৎ সংশোগ গ্রিে কবরয়া িুিিার িা
মিাগ কশর, তশি বতবন বিদ্যুৎ চুবর কবরয়াশছন িবলয়া গেু িইশিন।
(২) অনুরূপ বনষ্কা ন, িুিিার িা মিাশগর সবিত সম্পবকবত মে মকান েন্ত্র, মকৌ ল িা
কতবত্রে পদ্ধবতর অবস্তত্ব এই প্রকাশরর বনষ্কা ন, িুিিার িা মিাশগর সাযু বিসাশি আোলশত
গ্রিেশোগু িইশি।
৬৭। বিদ্যুৎ চুবরর েণ্ড।– (১) েবে মকি অনুদ্ধব ১০ বকশলাওয়াে বিদ্যুৎ চুবর কশরন তািা িইশল
অনবধক ৩ (বতন) িৎসর কারােণ্ড অথিা ৫০ (পঞ্চা ) িাজার োকা জবরোনা অথিা উিয়বিধ
েশণ্ড েবণ্ডত িইশিন ।
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(২) বিদ্যুৎ চুবরর পবরোে ১০ ( ে ) বকশলাওয়াশের উশবব িইশল অনবধক ৫ িৎসর
কারােশণ্ড, োিার মেয়াে ২ (দ্যই) িছশরর কে িইশি না, এিং অনবধক ১ (এক) লয োকা
জবরোনা োিার পবরোে ৫০ (পঞ্চা ) িাজাশরর কে িইশি না, েশণ্ড েবণ্ডত িইশিন ।
৬৮। কতবত্রে পদ্ধবত স্থাপশনর েণ্ড।– (১) মকান িুবক্ত,
কবরয়া, অতিধ উপাশয় লাইশসন্সীর বিদ্যুৎ সংশোগ,
বিিাইস িা কতবত্রে পদ্ধবত স্থাপন িা িুিিার কবরশল
অথিা অনবধক ৫ ( পাুঁচ) লয োকা জবরোনা অথিা

মকানরূপ সুবিধা আোয় কবরয়া িা না
মিাগ িা িুিিাশরর জন্য মকান েন্ত্র,
বতবন ৩ ( বতন) িৎসর পেবন্ত কারােণ্ড
উিয়বিধ েশণ্ড েবণ্ডত িইশিন ।

(২) েবে মকান চত্বশর মকান েন্ত্র, বিিাইস িা কতবত্রে পদ্ধবত স্থাপশনর োধুশে এইরূপ
গ্রিে, মিাগ িা িুিহৃত িইয়াশছ িবলয়া প্রোবেত িয়, তািা িইশল বিন্নরূপ বকছু প্রোবেত
না িইশল, ধবরয়া লওয়া িইশি মে, অনুরূপ িুবক্ত এই ধারার অধীন অপরাধ কবরয়াশছন।
৬৯। বিশদ্বষপরায়েি ত বিদ্যুৎ অপচয় অথিা বিদ্যুৎ স্থাপনার যবত সাধন কবরিার েণ্ড।( ১) মকান িুবক্ত বিশদ্বষপরায়েি ত বিদ্যুৎ অপচয় কবরশল িা বিদ্যুশতর সরিরাি ঘুরাইয়া
বেশল িা বিদ্যুৎ সরিরাি িি কবরিার উশেশে মকান বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন িা বিদ্যুৎ
স্থাপনা কাবেয়া বেশল অথিা অবনষ্ট সাধন কবরশল অথিা কাবেশত িা অবনষ্ট সাধন কবরশত
উেুত িইশল, বতবন অনূুন ১ ( এক) িৎসর এিং অনবধক ৫ ( পাুঁচ) িৎসর কারােণ্ড িা
অনবধক ৫ ( পাুঁচ) লয োকা জবরোনা অথিা উিয়বিধ েশণ্ড েবণ্ডত িইশিন।
৭০। বিদ্যুৎ সরিরাি িুিস্থা িইশত লাইন সােগ্রী, োওয়াশরর অং , েন্ত্রপাবত, ইতুাবে চুবরর
েণ্ড।- ( ১) েবে মকি অসৎ উশেশে মকান লাইশসন্সীর োবলকানািুক্ত বিদ্যুৎ সরিাি লাইন
িইশত মকান লাইন সােগ্রী, েথা- মপাল, োওয়াশরর বিশ ষাং , কডিাক্টরস, রান্সফরোর
অপসারে, বিদ্যুৎ স্থাপনা, বিনষ্ট, চুবর িা ইচ্ছাকততিাশি যবতসাধন কশরন, তািা িইশল বতবন
অনবধক ৫ ( পাুঁচ) িৎসশরর কারােণ্ড োিার মেয়াে ২ (দ্যই) িছশরর কে িইশি না, এিং
অনবধক ১ ( এক) লাখ োকা জবরোনা, োিার পবরোে ৫০ (পঞ্চা ) িাজাশরর কে িইশি না, েশণ্ড
েবণ্ডত িইশিন।
৭১। চুবরকতত োলাোল অসাধুিাশি েখশল রাবখিার েণ্ড।- ( ১) মকান িুবক্ত বিদ্যুৎ লাইশনর
সরঞ্জাে অথিা উপশকশন্দ্রর সরঞ্জাে িা েন্ত্রপাবত অসাধুিাশি অথিা উক্ত োলাোল চুবর িইয়াশছ
িবলয়া বিশ্বাস কবরিার েুবক্তসেত কারে থাকা সশত্ত্বও উক্ত মচারাই োলাোল বনজ েখশল
রাশখন, মসই িুবক্ত উিা অসাধুিাশি গ্রিে িা েখশল রাবখিার জন্য ২ ( দ্যই) িৎসর পেবন্ত
কারােণ্ড অথিা ৫০ ( পঞ্চা ) িাজার োকা পেবন্ত অথবেণ্ড অথিা উিয়বিধ েশণ্ড েবণ্ডত িইশিন।
৭২। লাইশসন্সবিিীন িুবক্ত কততবক বিদ্যুৎ সরিরাশির েণ্ড।- ( ১) মকান িুবক্ত কবে ন আইন
এর বিধান লঙ্ঘন কবরয়া বিদ্যুৎ সরিরাি িুিসায় বলপ্ত িইশল বতবন অনূুন ৩ ( বতন) িৎসর
পেবন্ত কারােণ্ড অথিা ৫০ ( পঞ্চা ) িাজার োকা পেবন্ত অথবেশণ্ড অথিা উিয়বিধ েশণ্ড েবণ্ডত
িইশিন।
( ২) কবে শনর অথিা কবে ন কততবক যেতাপ্রাপ্ত কেবকতবার বলবখত অবিশোগ িুতীত এই
ধারায় কতত অপরাশধর জন্য মকান োেলা আেশল মনওয়া োইশি না।
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৭৩। অতিধ, ত্রুবেেুক্ত সরিরাি িা আশে

পালন না কবরিার জন্য েণ্ড।- ( ১) েবে মকি-

( ক)

ধারা ৫২ অথিা ৯২ এর বিধান সাশপশয, লাইশসন্সী বিসাশি সরিরাি
এলাকার িাবিশর বিদ্যুৎ সরিরাি কশরন বকংিা মকান বিদ্যুৎ লাইন িা
পূতবকেব স্থাপন কশরন; অথিা

( খ)

লাইশসন্সী বিসাশি এই আইন িা বিবধোলার বিধান লঙ্ঘন কবরশল বকংিা
তািার লাইশসশন্স িবেবত তবািলী প্রবতপালন না কশরন িা েুবক্তসেত কারে
িুতীত বিদ্যুৎ সরিরাি িি কশরন;

তশি বতবন ১ ( এক) িছর পেবন্ত কারােণ্ড অথিা অনবধক ১ ( এক) লয োকা জবরোনায়
েবণ্ডত িইশিন।
তশি তব থাশক মে, েবে মকি মযত্রেশত ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭ ও ৫৭ ধারার
বিধান প্রবতপালশন িুথব িন, েবে আোলত এেন অবিেত মপাষে কশরন মে, বিষয়বে জরুরী
প্রকতবতর বছল এিং অবিেুক্ত িুবক্ত অিস্থা অনুোয়ী েুবক্তগ্রাহ্যিাশি এই আইশনর বিধান
প্রবতপালন কবরয়াশছন, মসই মযশত্র বতবন েণ্ডনীয় িইশিন না।
৭৪। অতিধিাশি বিদ্যুৎ বিতরে িা িুিিাশরর েণ্ড।- েবে মকি ধারা ৬০ এর বিধান লঙ্ঘন
পূিবক প্রশয়াজনীয় মনাবে প্রোন না কবরয়া অতিধিাশি বিদ্যুৎ বিতরে িা িুিিার কশরন,
তািা িইশল বতবন অনবধক ২ ( দ্যই) িৎসর পেবন্ত কারােণ্ড অথিা অনূুন ৫০ ( পঞ্চা )
িাজার োকা অথিা উিয় েশণ্ড েবণ্ডত িইশিন।
৭৫। লাইশসন্সীর বেোর, পূতক
ব শেব প্রবতিিকতা সতবষ্ট এিং বিদ্যুশতর অনুবচত িুিিাশরর েণ্ড।
( ১) েবে মকি ( ক)

লাইশসন্সীর বলবখত অনুেবত িুতীত ধারা ৪২ এ উবেবখত মকান বেোর,
সশিবাচ্চ চাবিো বনশেব ক িা অন্য মকান পবরোপ েন্ত্র, লাইশসন্সী কততবক মে
লাইশনর োধুশে বিদ্যুৎ সরিরাি করা িয়, উিার সবিত সংশোগ স্থাপন
কশর িা উিাশেরশক বিবচ্ছন্ন কশর;

( খ)

উক্তরূপ বেোর, বনশেব ক িা েন্ত্র বিদ্যুৎ লাইন িা অন্য মকান পূতব কশেবর
সবিত পুনঃসংশোগ স্থাপন কশর, োিা লাইশসন্সী বিবচ্ছন্ন কবরয়াবছল;

( গ)

লাইশসন্সীর বলবখত সম্মবত িুতীত লাইশসন্সীর োবলকানাধীন অন্য মকান
স্থাপনার সবিত মোগাশোগ রযাশথব মকান েন্ত্র স্থাপন কশর িা সংশোগ স্থাপন
কশর;

( ঘ)

অতিধিাশি লাইশসন্সীর বেোর, বনশেব ক িা েশন্ত্রর যবতসাধন কশর িা
ইচ্ছাকততিাশি িা প্রতারোেূলকিাশি বেোর, বনশেব ক িা েশন্ত্রর ইনশিক্স
পবরিতবন কশর অথিা উিাশের েথােথ মরবজোশর িাধার সতবষ্ট কশর;
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( ঙ)

লাইসন্সী কততবক সরিরািকতত বিদ্যুশতর, উচ্চতর িার পদ্ধবতর পবরিশতব
বনম্নতে িার পদ্ধবতশত বিদ্যুৎ িুিিার কশর িা মকান েন্ত্রপাবত িুিিাশরর
োধুশে লাইশসন্সীর বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন িা বিদ্যুৎ স্থাপনার বনরাপিায়
বিঘ্ন ঘোয় িা মকৌ শল বিদ্যুৎ সরিরাি কাশজ বিঘ্ন ঘোইশত পাশর এেন
প্রবক্রয়া অিলম্বন কশর;

তশি বতবন, অনবধক ৩ ( বতন) িৎসর পেবন্ত কারােণ্ড অথিা অনূুন ৫০ ( পঞ্চা ) িাজার
োকা জবরোনা অথিা উিয়বিধ েশণ্ড েবণ্ডত িইশিন।
( ২) েবে উপ- ধারা ( ১) এ উবেবখত বেোর, সশিবাচ্চ চাবিো বনশেব ক িা অন্য মকান
পবরোপ েন্ত্র গ্রািশকর তত্ত্বািধাশন িা বনয়ন্ত্রোধীশন থাবকশল, উিা তািার সম্পবি িউক িা না
িউক, বিন্নরূপ মকান বকছু প্রোবেত না িইশল, ধবরয়া লওয়া িইশি মে, অনুরূপ সংশোগ,
মোগাশোগ িা িুিিাশর গ্রািক কততবক জ্ঞাতসাশর ও ইচ্ছাকততিাশি সম্পাবেত িইয়াশছ।
৭৬। পািবলক লুাম্প বনিবাপশনর েণ্ড।- েবে মকি অসৎ উশেশে মকান পািবলক লুাম্প
বনিবাপন কশর বতবন অনবধক ২ ( দ্যই) িাজার োকা অথবেশণ্ড েবণ্ডত িইশিন।
৭৭। বিদ্যুৎ স্থাপনা অবনষ্ট সাধশনর েণ্ড।- ( ১) মকান িুবক্ত বিদ্যুৎ মকন্দ্র, বিদ্যুৎ উপশকন্দ্র,
বিদ্যুৎ লাইন, খুুঁবে িা অন্যবিধ েন্ত্রপাবত না কতার োধুশে িাবেয়া মফবলশল িা যবতগ্রস্ত
কবরশল িা বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন িা েশন্ত্রর উপর বিদ্যুৎ সরিরাি িাধাগ্রস্ত কবরিার উশেশে
মকান িস্তু বনশযপ কবরশল িা রাবখশল বতবন ৬ ( ছয়) োস পেবন্ত কারােণ্ড অথিা ে িাজার
োকা অথবেশণ্ড েবণ্ডত অথিা উিয়বিধ েশণ্ড েবণ্ডত িইশিন।
( ২) মকান িুবক্ত বিদ্যুৎ মকন্দ্র, বিদ্যুৎ উপশকন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুুঁবে িা অন্যবিধ
েন্ত্রপাবত অিশিলাি তঃ িাবেয়া মফবলশল িা যবতগ্রস্ত কবরশল িা বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন িা
েশন্ত্রর উপর বিদ্যুৎ সরিরাি িাধাগ্রস্ত কবরিার উশেশে মকান িস্তু বনশযপ কবরশল িা রাবখশল
বতবন ৬ ( ছয়) োস পেবন্ত কারােণ্ড অথিা ে িাজার োকা অথবেশণ্ড েবণ্ডত অথিা উিয়বিধ
েশণ্ড েবণ্ডত িইশিন।
৭৮। অতিধিাশি পাশ্বব সংশোগ প্রোশনর েণ্ড।- মকান িুবক্ত লাইশসন্সীর বলবখত অনুেবত িুতীত
বনশজর বিধ বেোর িইশত অন্য মকান এক িা একাবধক িুবক্তশক পাশ্বব সংশোগ প্রোন কবরশল
৬ ( ছয়) োস পেবন্ত কারােণ্ড অথিা ১০ (ে ) িাজার োকা অথবেশণ্ড েবণ্ডত অথিা উিয়বিধ
েশণ্ড েবণ্ডত িইশিন। ।
৭৯। অন্যবিধিাশি বিধান রাখা িয় নাই এইরূপ অপরাশধর েণ্ড।- এই আইশনর অধীশন
সংঘবেত অপরাশধর েশধু মেইগুবল উবেবখত িয় নাই এইরূপ অপরাশধর জন্য অথিা এই
আইশনর মকান বিধান বকংিা ইিার অধীন জারীকতত মকান আশে বকংিা লাইশসন্সী কততবক
প্রেি মকান তব প্রবতপালশন িুথব িইশল তািার জন্য োয়ী িুবক্ত ৬ ( ছয়) োস পেবন্ত কারােণ্ড
অথিা ১০ (ে ) িাজার োকা অথবেশণ্ড েবণ্ডত অথিা উিয়বিধ েশণ্ড েবণ্ডত িইশিন।
৮০। অন্তঘবাতেূলক কাশেবর েণ্ড।- েবে মকি মস্বচ্ছাকততিাশি বিদ্যুৎ উৎপােন, সঞ্চালন অথিা
বিতরে িুিস্থার এেন যবতসাধন কশর মে একবে এলাকার িা একবে জনশগািীর িা সারা
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মেশ র সরিরাশি বিঘ্ন সতবষ্ট িয়, তািা িইশল ১৯৭৪ সাশলর বিশ ষ যেতা আইশনর [Special
Powers Act, 1974 (Act NO. XIV of 1974)] ১৫ ধারায় িবেবত ‘অন্তঘবাতেূলক কােব’ সংঘবেত
িইয়াশছ িবলয়া গেু িইশি।
৮১। অপরাধ সংঘেশন সিায়তাকারীর েণ্ড।- েবে মকি এই আইশনর অধীন মকান অপরাধ
সংঘেশন সিায়তা োন কশর, েণ্ড বিবধশত োিা বকছুই থাকুক না মকন, বতবন উক্ত ধারায়
বনধবাবরত েশণ্ড েবণ্ডত িইশি।
িুাখুাঃ মকান িুবক্ত মকান অপরাধ সংঘেশন সিায়তা কবরয়াশছ িবলয়া গেু িইশি,
বতবন( ক)
( খ)

েবে

মকান িুবক্তশক অপরাধ সংঘেশন প্রশরাবচত কশরন;
এক িা একাবধক িুবক্তর সশে এ আইশন িবেবত অপরাধ সংঘেশনর ষড়েশন্ত্র
বলপ্ত িন;

( গ)

অপরাধ সংঘেশন উশেেেূলকিাশি সিায়তা কশরন, অথিা

( ঘ)

অপরাধ সংঘেশন মে মকান ধরশের সিায়তা প্রোন কশরন।

৮২। সরকাবর কেবচাবরশের অপরাশধর েণ্ড।– (১) মকান িুবক্ত বিদ্যুৎ উৎপােন, সঞ্চালন িা বিতরে
কাশজ বনশয়াবজত সরকাবর অথিা মিসরকাবর মকান সংস্থা, মকাম্পাবন িা প্রবতিাশনর কেবচাবর িইয়াও এই
আইশন িবেবত মকান অপরাধ সংঘবেত কশর িা অপরাধ সংঘেশনর সাশথ সরাসবর িা প্রকারান্তশর জবড়ত
থাশক, অথিা অপরাধ সংঘেশন প্রশরাচনা প্রোন কশর, তািা িইশল বতবন উক্ত অপরাশধর জন্য বনধবাবরত
েশণ্ড েবণ্ডত িইশিন।
(২) এই আইশনর অধীশন অপরাধ সংঘেশনর মকান ঘেনা অিবিত িইয়াও বতবন েবে েুবক্তসংগত
সেশয়র েশধু প্রবতশরাশধর মকান িুিস্থা গ্রিে না কশরন, োিা করা তার োবয়শত্বর েশধু পশড়, অথিা
ঊববতন কততবপযশক অিবিত না কশরন, তািা িইশল বতবন অপরাধ সংঘেশন প্রশরাচনা প্রোন কবরয়াশছন
িবলয়া ধবরয়া লইশত িইশি।
৮৩। একই অপরাধ পুনরায় সংঘেশনর েণ্ড।- একই অপরাশধ েবণ্ডত িওয়ার পর মকউ পুনরায়
একই অপরাধ সংঘবেত কবরশল সংবিষ্ট ধারায় বনধবাবরত েশণ্ডর বদ্বগুে েশণ্ড েবণ্ডত িইশিন।
৮৪। েডিাশে অন্য োয়শক হ্রাস কবরশি না।- এই আইশনর অধীন অথবেণ্ড প্রোনশোগু িা
এেনতর অবিশোশগর সবিত েুক্ত অপরাধীশক আশরাবপত অথবেণ্ড যবতপূরে প্রোশনর অবতবরক্ত
িইশি এিং ইিা অবিেুশক্তর যবতপূরে প্রোশনর োয়শক হ্রাস কবরশিনা।
৮৫। সরকাবর োবলকানাধীন প্রবতিান িা মকাম্পাবন কততক
ব সংঘবেত অপরাশধর মযশত্র েণ্ড।সরকাবর িা স্বায়ত্ব াবসত প্রবতিান িা সরকাশরর সম্পূেব িা আংব ক োবলকানাধীন মকাম্পাবন
কততবক বিদ্যুৎ সরিরাি িা পূতবকশেব এই আইশন িবেবত মকান অপরাধ সংঘবেত িইশল এই
অধুাশয়র বিধানসেূি প্রশোজু িইশি।
৮৬। মকাম্পাবন িা সংস্থা কততবক সংঘবেত অপরাধ- (১) এই আইশনর অধীন অপরাধ
সংঘেনকারী িা প্রশরাচনা প্রোনকারী মকান মকাম্পাবন িা সংস্থা িইশল, অপরাধ সংগঠশনর সেয়
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উিার োবয়ত্বপ্রাপ্ত িুবক্ত িা মকাম্পাবনর কােব বনিবািাশথব মকাম্পাবনর বনকে োয়ী এইরূপ িুবক্ত
উক্ত অপরাশধর জন্য োয়ী িবলয়া গেু িইশিন এিং তািার বিরুশদ্ধ োেলা োশয়রসি াবস্ত
প্রোন করা োইশি।
(২) মকাম্পাবন কততবক অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়বে বিবধ দ্বারা বনয়বন্ত্রত িইশি।
৮৭। োেলা োশয়র।- ( ১) মফৌজোরী কােববিবধ, ১৮৯৮ ( ১৮৯৮ এর ৫ নং আইন) এ
োিা বকছুই থাকুক না মকন, এই আইশনর ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০ ও ৮৯ ধারাসেূশির আওতায়
সংঘবেত অপরাধসেূি আেলশোগু (cognizable), অজাবেনশোগু ( non-bailable) এিং
আশপাষশোগু নশি ( non-compoundable) িইশি এিং ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ও ৮৮
ধারাসেূশির আওতায় সংঘবেত অপরাধসেূি আেলশোগু ( cognizable) ,
জাবেনশোগু
( bailable) এিং আশপাষশোগু নশি ( non-compoundable) িইশি।
( ২)

এই আইশনর ৮১ ধারায় িবেবত অপরাশধ সিায়তার মযশত্র আেলশোগুতা,
জাবেনশোগুতা এিং আশপাষশোগুতা েূল ধারার অনুরূপ িইশি।

( ৩)

মকান আোলত মকান লাইশসন্সীর বনশয়াগপ্রাপ্ত অনূুন সিকারী প্রশকৌ লী, সিকারী
মজনাশরল েুাশনজার িা তৎপেেেবাোর বনশম্ন নশিন এইরূপ কেবকতবার প্রবতশিেন
িুতীত লাইশসন্সীয় কেবকতবা/ কেবচারীর বিরুশদ্ধ মকান অপরাধ সংঘেশন সিায়তার
জন্য অবিশোগ আেশল গ্রিে কবরশি না।

( ৪)

সংবিষ্ট লাইশসন্সীর সিকারী প্রশকৌ লী, সিকারী মজনাশরল েুাশনজার িা
তৎপেেেবাোর বনশম্ন নশিন এইরূপ কেবকতবার অবিশোগ িুতীত কািাশরা বিরুশদ্ধ এই
আইন িা বিবধর অধীন মকান অপরাশধর জন্য মকান োেলা োশয়র করা োইশি না।

( ৫)

এ আইশনর অধীশন অপরাধসেূি বিচাশরর জন্য বিশ ষ যেতাপ্রাপ্ত বনিবািী
েুাবজশেে িা জুবিবসয়াল েুাবজশেে তাুঁিার উপবস্থবতশত সংঘবেত অপরাশধর বিষয়
সরাসবর আেশল বনশত পাবরশিন।

৮৮। েুাবজশেে কততক
ব বিচার।- মফৌজোরী কােববিবধ, ১৮৯৮ ( ১৮৯৮ এর ৫নং আইন) এ
োিা বকছুই থাকুক না মকন, বনিবািী েুাবজশেে িা জুবিবসয়াল েুাবজশেে এই আইশনর
অধীন প্রশোজু মযশত্র সংগবঠত অপরাশধর বিচার কবরশত এিং সাজাোন কবরশত পাবরশি।
৮৯। মোিাইল মকােব আইশনর আওতায় বিচার।- আপাতত িলিৎ অন্য মকান আইশন িা
মফৌজোরী কােববিবধ, ১৮৯৮ ( ১৮৯৮ এর ৫নং আইন) - এ োিা বকছুই থাকুক না মকন, এই
আইশনর অধীন অপরাশধর বিচাশরর মযশত্র মোিাইল মকােব আইন, ২০০৯ ( ২০০৯ সশনর ৫৯
নং আইন) প্রশয়াগ করা োইশি।
৯০। লাইশসন্সীর োবয়ত্বপ্রাপ্ত কেবকতবার তোব কবরিার যেতা।- ( ১) এই আইশনর অবধশন
সংঘবেত অপরাশধর মযশত্র লাইশসন্সীর বনকে িইশত যেতাপ্রাপ্ত মকান কেবকতবার বনকে উপেুক্ত
বিশিবচত িইশল বনম্নিবেবত মে মকান কাজ কবরশত পাবরশিন-
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( ক)

েবে তািার বিশ্বাস কবরিার েুবক্তসেত কারে থাশক মে, মকান জায়গা িা
অেশন অননুশোবেত বিদ্যুৎ িুিিার িইশতশছ তািা িইশল উক্ত জায়গায় িা
অেশন প্রশি , উিার েরজা িাবেয়া প্রশি এিং তোব কবরশত পাবরশিন;

( খ)

উক্তরূপ অননুশোবেত বিদ্যুৎ িুিিাশরর মযশত্র িুিহৃত েন্ত্রপাবত, কুািল িা
অন্য মকান েন্ত্র জব্দ িা অপসারে কবরশত পাবরশিন; এিং

( গ)

উপ- ধারা ( ১) এ উবেবখত অপরাশধর সবিত সংবিষ্ট মকান বিসাি িবি
িা েবলল পরীযা িা জব্দ কবরশত পাবরশিন।

( ২) মে জায়গা তোব করা িইয়াশছ উিার েখলকার িা তািার প্রবতবনবধর উপবস্থবতশত
উক্তরূপ তোব সম্পন্ন কবরশত িইশি এিং জব্দকতত বজবনশসর একবে তাবলকা প্রস্তুত কবরয়া
উক্ত িুবক্তর এিং কেপশয দ্যইজন বনরশপয িুবক্তর স্বাযর গ্রিে কবরশত িইশি:
( ৩)
তোসী িা জব্দকরশের মযশত্র েতেূর সিি মফৌজোরী কােববিবধ ১৮৯৮ ( ১৮৯৮
এর ৫ নং আইন) - এর বিধান প্রশোজু িইশি।
তশি তব থাশক মে, সিকারী প্রশকৌ লী িা সেপেবাশয়র বনশম্নর মকান কেবকতবাশক এ ধারার অধীশন
তোব র যেতা প্রোন করা োইশি না।
৯১। োেলা োশয়শরর
কবরয়া, বিদ্যুৎ চুবরর
কবরশত পাবরশি। উক্ত
সম্পন্ন আোলত অথিা

কবতপয় মযশত্র
ঘেনা জাবনিার
কেবকতবা বিদ্যুৎ
পুবল মে শন

করেীয়।- ( ১) এই আইশনর মকান বিধানশক যুন্ন না
পর লাইশসন্সী তাৎযবেকিাশি বিদ্যুৎ সরিরাি বিবচ্ছন্ন
বিবচ্ছন্ন কবরিার ৩ ( বতন) কােববেিশসর েশধু অবধশযত্র
বলবখতিাশি অবিশোগ োবখল কবরশিন।

( ২)
েবে গ্রািক অথিা অবিেুক্ত িুবক্ত, বিদ্যুৎ চুবরর ফশল মে পবরোে বিদ্যুৎ খরচ
করা িইয়াশছ উিার বতনগুে অথব, লাইশসন্সী কততবক সরিরািকতত বেোর িা বিদ্যুৎ পবরোশপর
েন্ত্রপাবতর েূলু, বিদ্যুশতর সংশোগ বিবচ্ছন্ন ও পুনঃসংশোগ বফ এিং অন্যান্য খরচাবে, েবে
থাশক, পবরশ াধ কবরশত চাশি, মসই মযশত্র লাইশসন্সী উপেুক্ত েশন কবরশল, োেলা োশয়র
িইশত বিরত থাবকশত পাবরশি এিং অথব পবরশ াশধর আেচবে
ঘডোর েশধু বিদ্যুশতর
পুনঃসংশোগ বেশত পাবরশি।
তশি
তব থাশক মে, অত্র উপ- ধারা মোতাশিক গতবিত পেশযপ গ্রািশকর শুধুোত্র
প্রথেিাশরর অপরাশধর মযশত্র বিশিচনাশোগু িইশত পাশর।
( ৩)
অতিধ বিদ্যুৎ িুিিারকারী এই আইশনর অধীশন গতিীত মকান কােবক্রশের জন্য মকান
মেওয়াবন িা মফৌজোবর আোলশত োেলা োশয়র কবরশত পাবরশি না।

ত্রশয়াে

অধুায়

বিবিধ বিষয়াবে

36

৯২। কবতপয় মযশত্র মেবলগ্রাফ কততবপশযর যেতা প্রশয়াগ।- ধারা ১৯ িইশত ২৫ এিং ২৭ ও
২৮ ধারায় োিা বকছুই থাকুক না মকন, সরকার, মে মকান ধরশের তব ও িাধা বনশষধ
আশরাপে সাশপশয, বিদ্যুৎ সঞ্চালশনর উশেশে বিদ্যুশতর লাইন িা প্ল্ুাডে স্থাপশনর জন্য এিং
মেবলগ্রাফ আইন ১৮৮৫ মোতাশিক সরকার কততবক স্থাবপত িা রযোশিযেকতত মেবলগ্রাফ লাইন
িা খুুঁবে স্থাপশনর জন্য মেবলগ্রাফ কততবপশযর মে মকান যেতা, মকান সরকাবর কেবকতবা িা
লাইশসন্সীশক অপবে কবরশত পাবরশি।
৯৩। বিশরাধ বনষ্পবি।- ( ১) বিদ্যুৎ সরিরাি িা িুিিার সংক্রান্ত উদ্ভুত বিশরাধ বনষ্পবির
মযশত্র মে মকান পয কবে শনর বনকে আশিেন কবরশত পাবরশি।
( ২)
উপ- ধারা ( ১) এর অধীন মকান বিশরাধ কবে শনর বনকে মপ্রবরত িইশল উক্ত
বিশরাধ বনষ্পবির মযশত্র কবে ন আইন, ২০০৩ এর বিধান প্রশোজু িইশি।
( ৩)

বিশরাধ বনষ্পবির পদ্ধবত কবে ন কততবক প্রেীত প্রবিধান দ্বারা বনধবাবরত িইশি।

৯৪। মনাবে , আশে িা েবলল জারী।- ( ১) এই আইশনর অধীন প্রেি মনাবে , আশে
িা েবলল প্রাপশকর বনকে বিবধশত িবেবত পদ্ধবত দ্বারা মপ্রবরত িইশি।
৯৫। আইশনর কবতপয় বিধাশনর অধীন আোয়শোগু অথব আোয়।- এই আইশনর অধীন
আশরাবপত মকান জবরোনার অথব িা আোয়শোগু বফ এখবতয়ার সম্পন্ন আোলশত আশিেন
কবরয়া সংবিষ্ট িুবক্তর োবলকানাধীন মকান স্থাির/ অস্থাির সম্পবি মক্রাক িা বিক্রশয়র োধুশে
আোয় করা োইশি।
৯৬। বিদ্যুৎ সিরাশির জন্য োবিকতত িশকয়া অথব আোয়।আইন িা েবলল িা চুবক্তশত োিা বকছুই থাকুক না মকন,
গ্রািশকর বনকে বিদ্যুৎ সরিরাশির জন্য েূলু িা অন্য মকান
Public Demands Recovery Act, 1913 (Ben. Act III of 1913)- এর
আোয় করা োইশি।

আপাতত িলিৎ অন্য মকান
এই আইশনর অধীশন মকান
অথব িশকয়া থাবকশল, উিা
অধীশন সরকাবর োবি বিশসশি

৯৭। পুবলশ র সিায়তা গ্রিে।- এই আইশনর উশেে পূরেকশল্প, মকান লাইশসন্সী িা
তেকততবক যেতাপ্রাপ্ত িুবক্ত পুবলশ র সিায়তা গ্রিশের প্রশয়াজন েশন কবরশল স্থানীয় পুবল
কততবপয িরািশর বলবখত আশিেন কবরশত পাবরশিন, োিারা েথােথ পুবল ী সিায়তা বনবিত
কবরশিন।
তশি তব থাশক মে, উক্ত বলবখত আশিেশনর একবে অনুবলবপ সংবিষ্ট মজলার পুবল
সুপার, েিানগর এলাকার মযশত্র েিানগর পুবল কবে নার, মজলা প্র াসক বকংিা সংবিষ্ট
উপশজলা বনিবািী অবফসাশরর বনকে মপ্ররে কবরশিন।
৯৮। এখবতয়াশর িাধা।– (১) েবে লাইশসন্সী ধারা ৯০ এর উপ- ধারা ( ১) এ উশেবখত
মনাবে প্রোন কশর িা এই আইশনর অধীশন উক্ত চত্বশর বিদ্যুৎ সরিরাি বিবচ্ছন্ন করা িইয়া
থাশক, তািা িইশল মকান লাইশসন্সীশক উক্ত অেশন বিদ্যুৎ সরিরাি বিবচ্ছন্ন িা পুনঃস্থাপন
কবরিার জন্য মকান আোলত আশে বেশত পাবরশি না।
(২) বিদ্যুৎ সরিরাি বিবচ্ছন্ন িা পুনঃস্থাপন করার বিষয়বে বিবধ দ্বারা বনয়বন্ত্রত িইশি।
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৯৯। মকান ধরশের জরুরী অিস্থায় বিশ ষ যেতা।- বিদ্যুৎ উৎপােন, সঞ্চালন ও বিতরে
কাশজর সবিত সংবিষ্ট মে মকান ধরশের স্থাপনায় জরুরী অিস্থার উদ্ভি ঘবেশল, মিাক্তা পেবাশয়
বিদ্যুৎ মসিা অিুািত রাবখিার স্বাশথব সরকার উক্ত স্থাপনায় জরুরী অিস্থা মঘাষো প্রোন পূিবক
বিবধশত িবেবত পেশযপ গ্রিে কবরশত পাবরশি।
১০০। জরুরী ও অতুািেকীয় সাবিবস।- বিদ্যুৎ একবে সংশিেন ীল ও অতুািেকীয়
উপকরে বিসাশি বিশিবচত িওয়ায়, ইিার উৎপােন, সঞ্চালন ও বিতরে িুিস্থাশক
সািবযবেকিাশি সচল রাবখিার স্বাশথব, অন্য মকান আইশন োিা বকছুই থাকুক না মকন, বে
এশসবন্সয়াল সাবিবশসস ( মেইনশেশনন্স) এুাক্ট, ১৯৫২, বে এশসবন্সয়াল সাবিবশসস ( মসশকডি)
অবিবশনন্স, ১৯৫৮, বে এশসবন্সয়াল সাবিবশসস ল’স ( এুশেডিশেডে) এুাক্ট, ১৯৭৪ অনুোয়ী
বিদ্যুশতর উৎপােন, সঞ্চালন ও বিতরশের সবিত সংবিষ্ট সরকাবর োবলকানাধীন মকাম্পাবন িা
প্রবতিাশন কেবরত সকল কেবকতবা ও কেবচারীর চাকুরী সরকাশরর জরুরী ও অতুািেকীয় সাবিবস
বিসাশি গেু িইশি।
১০১। বিদ্যুৎ লাইশসন্সী’র প্রবতিানশক েে আইন- এর আওতা িবিিূত
ব
রাখা।- বিদ্যুশতর
সংশিেন ীলতা ও অতুািেকীয় বিশিচনায় এিং জনবনরাপিার স্বাশথব আপাততঃ িলিৎ অন্য
মকান আইশন োিা বকছুই থাকুক না মকন, েে আইন ২০০৬ ( ২০০৬ সশনর ৪২ নং
আইন) এর ধারা ১( ৪) মোতাশিক বিদ্যুৎ লাইশসন্সীর কেবকতবা ও কেবচারীগশের মযশত্র উক্ত
আইন প্রশোজু িইশি না।
১০২। সরকাবর কেবচাবর বিসাশি গেু।- অত্র আইন প্রশয়াশগর মযশত্র বিদ্যুৎ মিািব, সংস্থা ও
মকাম্পাবনর কেবকতবা ও কেবচাবরগে Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর Section 21এর Public Servant ( সরকাবর কেবচাবর) অবিিুবক্তবে মে অশথব িুিহৃত িইয়াশছ, মসই অশথব
কেবচাবর বিসাশি গেু িইশিন।
১০৩। সরল বিশ্বাশস কতত কশেবর রযে।- এই আইশনর আওতায় মকান সরকাবর কেবচাবর
কততবক এই আইশনর অধীন সরল বিশ্বাশস কতত মকান কাশজর জন্য আোলশত মকান ধরশের
মোকেো িা অনুরূপ কােবক্রে গ্রিে করা োইশি না।
১০৪। রবিতকরে ও মিফাজত।- ( ১) অত্র আইন প্রিতবশনর সশে সশে The Electricity Act,
1910, অতঃপর উক্ত আইন িবলয়া উবেবখত, রবিত িইশি।
( ২) উক্ত আইন রবিত িওয়া সশত্ত্বও( ক)

উক্ত আইশনর অধীন কতত িা গতিীত িুিস্থা, সােঞ্জস্যপূেব িওয়া
সাশপশয, এই আইশনর অধীন কতত িা গতিীত িইয়াশছ িবলয়া গেু িইশি;

( খ)

উক্ত আইশনর অধীন প্রেীত সকল বিবধ, প্রেি সকল আশে , জাবরকতত
সকল প্রজ্ঞাপন িা মনাবে এই আইশনর বিধানািলীর সবিত সােঞ্জস্যপূেব
িওয়া সাশপশয, রবিত িা সংশ াবধত না িওয়া পেবন্ত, িলিৎ থাবকশি
এিং এই আইশনর অধীন প্রেীত, প্রেি িা জাবরকতত িইয়াশছ িবলয়া গেু
িইশি;
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( গ)

উক্ত আইন দ্বারা িা উিার অধীন আশরাবপত মকান কর, বফস িা জবরোনা
িা অন্য মকান পাওনা, এই আইন প্রিতবশনর অিুিবিত পূশিব অনাোয়ী
থাবকশল, তািা উক্ত আইন অনুোয়ী এেনিাশি বনষ্পন্ন িইশি মেন উক্ত
আইন রবিত িয় নাই।

( ঘ)

উক্ত আইশনর আওতায় োশয়রকতত িতবোশন চলোন মফৌজোরী োেলা,
উক্ত আইন অনুোয়ী এেনিাশি বনষ্পন্ন িইশি, মেন উক্ত আইন রবিত িয়
নাই।

( ঙ)

এই আইশনর অধীন প্রেীত তফবসল, বিবধ অথিা প্রবিবধ জাবর না িওয়া
পেবন্ত ইশতাপূশিব প্রেীত “তফবসল”, “The Electricity Rules-1937”, “The
Electricity Regulation-1961” - এর কােবকাবরতা িলিৎ থাবকশি।

১০৫। অন্য আইশনর উপর প্রাধান্য।- আপাতত িলিৎ অন্য মকান আইশন বিন্নতর োিা
বকছুই থাকুক না মকন, এই আইশনর উশেে পূরেকশল্প, অত্র আইশনর বিধানািলী প্রাধান্য
পাইশি।
১০৬। জবেলতা বনরসশন সরকাশরর যেতা।- এই আইশনর মকান বিধাশনর অস্পষ্টতার কারশে
উিা কােবকর কবরিার মযশত্র মকান অসুবিধা মেখা বেশল, সরকার অন্যান্য বিধাশনর সবিত
সােঞ্জস্য রাবখয়া, সরকাবর মগশজশে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত বিধাশনর স্পবষ্টকরে িা িুাখুা প্রোন
কবরশত পাবরশি।
১০৭। ইংশরবজশত অনুবেত পাঠ।- ( ১) এই আইন কােবকর িইিার পর সরকার, সরকাবর
মগশজশে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইশনর েূল িাংলা পাশঠর ইংশরবজশত অনুবেত একবে
বনিবরশোগু পাঠ প্রকা কবরশি।
( ২) এই আইশনর িাংলা ও ইংশরবজ পাশঠর েশধু বিশরাশধর মযশত্র িাংলা পাঠ প্রাধান্য
পাইশি।

