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11/11/2019 িব��ৎ ও �ালানীর �ত সরবরাহ বৃি� (িবেশষ িবধান) আইন, ২০১০

ি ী ি ি ি ই

িব��ৎ ও �ালানীর �ত সরবরাহ বৃি� (িবেশষ িবধান) আইন, ২০১০
( ২০১০ সেনর ৫৪ নং আইন )

কৃিষ, িশ�, ব�বসা-বািণজ� ও গৃহ�ালী কােজর চািহদা অ�যায়ী িব��ৎ ও �ালানীর িনরবি�� সরবরাহ িনি�ত কিরবার লে��
উহােদর উৎপাদন বৃি�, স�ালন, পিরবহন ও িবপণেনর িনিম� �ত কায�করী ব�ব�া �হেণর �িবধােথ�, এবং �েয়াজেন, িবেদশ
হইেত িব��ৎ ও �ালানী আমদানী কিরবার পিরক�না �ত বা�বায়ন এবং �ালানী স�িক�ত খিনজ পদােথ�র �ত আহরণ ও

ব�বহােরর িস�া� বা�বায়েনর িনিম� অ�সরণীয় িবেশষ িবধান �ণয়নকে� �ণীত আইন।
  

�যেহতু �দেশ িব��ৎ ও �ালানীর ঘাটিত চরমভােব িবরাজ কিরেতেছ; এবং
   �যেহতু �ালানীর সরবরােহর ��তােহতু িব��ৎ উৎপাদন বৃি�র পিরক�না �ত বা�বায়ন স�ব হইেতেছ না; এবং
   �যেহতু িব��ৎ ও �ালানীর ঘাটিতজিনত কারেণ কৃিষ, িশ�, ব�বসা-বািণজ� ও গৃহ�ালী কাজকম� ব�াপকভােব ব�াহত
হইেতেছ এবং উ� খাতসমূেহ কাি�ত িবিনেয়াগ হইেতেছ না; এবং
   �যেহতু িব��েতর অপয�া� সরবরােহর জ� উ� অথ�ৈনিতক �বৃি�, নূতন সহ�াে�র উ�য়ন ল��মা�া অজ�ন, �যুি�র
িবকাশ, দাির� িবেমাচন কম�সূচী, কৃিষ উৎপাদেনর ল��মা�া অজ�নসহ সািব�ক অথ�ৈনিতক উ�য়ন ব�াহত হইেতেছ এবং
জন জীবেন অ�ি� িবরাজ কিরেতেছ; এবং
   �যেহতু বত�মােন �চিলত আইেনর অধীন �িতপালনীয় প�িত অ�সরণ কিরয়া িব��ৎ ও �ালানীর ঘাটিত এবং অপয�া�তা
িনরসন সময় সােপ�; এবং
   �যেহতু িব��ৎ ও �ালানীর ঘাটিত এবং অপয�া�তা �ত িনরসন একা� অপিরহায�; এবং
   �যেহতু কৃিষ, িশ�, ব�বসা-বািণজ� ও গৃহ�ালী কােজর চািহদা অ�যায়ী িব��ৎ ও �ালানীর িনরবি�� সরবরাহ িনি�ত
কিরবার লে�� উহােদর উৎপাদন বৃি�, স�ালন, পিরবহন ও িবপণেনর িনিম� �ত কায�করী ব�ব�া �হেণর �িবধােথ�,
এবং �েয়াজেন, িবেদশ হইেত িব��ৎ ও �ালানী আমদানী কিরবার পিরক�না �ত বা�বায়ন এবং �ালানী স�িক�ত
খিনজ পদােথ�র �ত আহরণ ও ব�বহােরর িস�া� বা�বায়েনর িনিম� অ�সরণীয় িবেশষ িবধান করা সমীচীন ও
�েয়াজনীয়;
    �সেহতু এত�ারা িন��প আইন করা হইলঃ-
  

সংি��

িশেরানাম এবং
�ময়াদ

১। (১) এই আইন িব��ৎ ও �ালানীর �ত সরবরাহ বৃি� (িবেশষ িবধান) আইন, ২০১০ নােম

অিভিহত হইেব।

  (২) পূেব�ই রিহত বা �ময়াদ বৃি� করা না হইেল, এই আইন কায�কর হইবার তািরখ হইেত পরবত�ী

[৮(আট) বৎসর]�ময়ােদ কায�কর থািকেব।

  

1

সং�া ২। (১) িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী �কান িকছু না থািকেল, এই আইেন-
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11/11/2019 িব��ৎ ও �ালানীর �ত সরবরাহ বৃি� (িবেশষ িবধান) আইন, ২০১০

ি ী ি ি ি ই

  (ক) ‘‘িবিধ’’ অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ;

  (খ) ‘‘�ালানী’’ অথ�-

  (অ) �াকৃিতক গ�াস, �াকৃিতক তরল গ�াস (NGL),তরলীকৃত �াকৃিতক গ�াস (LNG),সং�িচত

�াকৃিতক গ�াস (CNG), িসনেথিটক �াকৃিতক গ�াস (SNG) বা সাধারণ চােপ ও তােপ গ�াসীয়

পদােথ� �পা�িরত হয় এমন �াকৃিতক হাইে�াকাব�েনর িম�ণ ইত�ািদ;

 (আ) কয়লা;

  (ই) �পে�াল, িডেজল, �কেরািসন, ফােন�স অেয়ল এবং �পে�ািলয়ামজাত অ�া� পদাথ�; এবং

  (ঈ) নবায়নেযাগ� এনািজ�।

   (২) এই আইেন ব�ব�ত �য সকল শ� বা অিভব�ি�র সং�া �দওয়া হয় নাই, �সই সকল শ� বা

অিভব�ি� বাংলােদশ গ�াস আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪০ নং আইন), বাংলােদশ এনািজ�

�র�েলটরী কিমশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১৩ নং আইন), খিন ও খিনজ স�দ (িনয়�ণ ও

উ�য়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সেনর ৩৯ নং আইন) এবং Electricity Act, 1910 (Act IX of

1910) এ �য অেথ� ব�ব�ত হইয়ােছ �সই অেথ� �েযাজ� হইেব।

  
আইেনর �াধা� ৩। পাবিলক �িকউরেম�ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ২৪ নং আইন) বা আপাততঃ বলবৎ অ�

�কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইেনর িবধানাবলী �াধা� পাইেব।

পিরক�না �হণ
ও ��াব �ণয়ন

৪। সরকার এবং সরকাির মািলকানাধীন বা িনয়�ণাধীন সকল �িত�ান, এই আইেনর অধীন িব��ৎ

বা �ালানীর �ত উৎপাদন বৃি�, স�ালন, পিরবহন ও িবপণন সং�া� �য �কান পিরক�না �হণ

বা িবেদশ হইেত িব��ৎ বা �ালানীর আমদানী ও উহার স�ালন, পিরবহন ও িবপণন সং�া� �য

�কান পিরক�না �হণ ও উহার �ত বা�বায়েনর িনিম� �য �কান ��াব �হণ কিরেত পািরেব।

��াব
�ি�য়াকরণ
কিমিট ও উহার
কায�পিরিধ

৫। (১) এই আইেনর উে�� পূরণকে� গৃহীত �য �কান পিরক�না ও ��াব বা�বায়েনর লে��,

সরকার, উ� পিরক�নার �টকিনক�াল ও অ�া� িবষেয়র সিহত সাম�� বজায় রািখয়া উ�

�টকিনক�াল ও অ�া� িবষেয়র উপর অিভ�তাস�� �েয়াজনীয় সংখ�ক সদ� সম�েয়

�ি�য়াকরণ কিমিট গঠন কিরেব এবং উ� কিমিট পিরক�নািটর �াথিমক পয�ায় হইেত ��াব

�ণয়ন এবং ��� অ�যায়ী অথ�ৈনিতক িবষয় সং�া� বা সরকাির �য় সং�া� মি�সভা কিমিটেত

উপ�াপেনর পয�ায় না আসা পয�� িস�া� �হেণর �মতা সংর�ণ কিরেব।

  (২) �ি�য়াকরণ কিমিট পিরক�না বা�বায়েনর লে�� পিরক�না সংি�� �য �কান �িত�ােনর

সিহত �যাগােযাগ, আেলাচনা ও দর কষাকিষর মাধ�েম উ� �িত�ােনর �যাগ�তা, অিভ�তা ও

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1052.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-902.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-771.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-93.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-942.html


11/11/2019 bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1059.html

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1059.html 3/5

11/11/2019 িব��ৎ ও �ালানীর �ত সরবরাহ বৃি� (িবেশষ িবধান) আইন, ২০১০

ি ী ি ি ি ই

আিথ�ক স�মতা িবেবচনায় সেব�া� জন�াথ� সংর�ণ হয় এই�প �পািরশ স�িলত ��াব �ণয়ন

কিরেব।

পিরক�না বা
��ােবর �চার

৬। (১) �িতিট �য় এবং িবিনেয়াগ পিরক�না বা ��াব �হেণর ��ে� বা�বায়নকারী কতৃ�প�

িন�বিণ�তভােব িব�াপন �চার কিরয়া উহােত অংশ�হণ কিরবার জ� অ�েরাধ কিরেত পািরেব,

যথাঃ-

  (ক) সীিমত সময় �দান কিরয়া সংবাদপে� িব�াপন �চার;

  (খ) পিরক�না ম�ণালেয়র বা�বায়ন, পিরবী�ণ ও মূল�ায়ন িবভােগর অধীন �স��াল �িকউরেম�ট

�টকিনক�াল ইউিনট এর ওেয়ব সাইেট িব�াপন �চার;

  (গ) িনজ� ওেয়বসাইেট িব�াপন �চার;

  (ঘ) সংি�� �িত�ােনর সিহত প� বা ই-�মইল বা অ� �কান মাধ�েম �যাগােযাগ কিরয়া।

  (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, িব��ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালেয়র

দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ীর স�িত �হণ�েম �য �কান �য়, িবিনেয়াগ পিরক�না বা ��াব ধারা ৫

এ বিণ�ত �ি�য়াকরণ কিমিট সীিমত সংখ�ক অথবা একক �কান �িত�ােনর সিহত �যাগােযাগ ও

দরকষাকিষর মাধ�েম উ� কােজর জ� মেনানীত কিরয়া ধারা ৭ এ বিণ�ত প�িত অ�সরেণ

অথ�ৈনিতক িবষয় বা সরকাির �য় সং�া� মি�সভা কিমিটেত ��রেণর পদে�প �হণ কিরেব।

 
অথ�ৈনিতক
িবষয় বা
সরকাির �য়
সং�া� মি�সভা
কিমিটেত
পিরক�না
উপ�াপন

৭। (১) ধারা ৫ এর অধীন �ি�য়াকরণ কিমিট কতৃক� �ণীত ��াব সংি�� িবভাগ এত� সং�া�

প�িত অ�সরণ�েম, ��� অ�যায়ী, অথ�ৈনিতক িবষয় বা সরকাির �য় সং�া� মি�সভা কিমিটেত

উপ�াপন কিরেব।

  (২) অথ�ৈনিতক িবষয় বা সরকাির �য় সং�া� মি�সভা কিমিট কতৃক� ��াবিট অ�েমািদত হইেল

�শাসিনক ম�ণালয় বা িবভাগ উহার যথাযথ বাস�বায়েনর পদে�প �হণ কিরেব।

  (৩) অথ�ৈনিতক িবষয় বা সরকাির �য় সং�া� মি�সভা কিমিট ��াবিট �পািরশসহ �ফরত �দান

কিরেল, উহা �ি�য়াকরণ কিমিটেত উপ�াপন কিরেত হইেব এবং মি�সভা কিমিটর িনেদ�শনা

িবেবচনা�েম �ি�য়াকরণ কিমিট উহার িস�া� �হণ�েম উহা মি�সভা কিমিটর পুনঃিবেবচনা ও

অ�েমাদেনর জ� উপ�াপন কিরেব।

 
কিমিটর কােয�
সহায়তা

৮। কিমিট �কান �ক� বা�বায়েনর ��ে� �েয়াজেন �য �কান ব�ি�, �কান সরকাির, �বসরকাির

বা �ায়�শািসত সং�ার সহেযািগতা চািহেত পািরেব।
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ি ী ি ি ি ই

 ‘‘১১ (এগােরা) বৎসর’’ সংখ�া, ব�নী এবং শ��িল ‘‘৮ (আট) বৎসর’’ সংখ�া, ব�নী এবং শ��িলর পিরবেত� িব��ৎ ও �ালািনর �ত সরবরাহ বৃি� (িবেশষ
িবধান) (সংেশাধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ৩৪ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত।

আদালত,
ইত�ািদর
এখিতয়ার
রিহতকরণ

৯। এই আইেনর অধীন কৃত, বা কৃত বিলয়া িবেবিচত �কান কায�, গৃহীত �কান ব�ব�া, �দ� �কান

আেদশ বা িনেদ�েশর �বধতা স�েক� �কান আদালেতর িনকট �� উ�াপন করা যাইেব না।

সরল িব�ােস
কৃত কাজকম�
র�ণ

১০। এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধ, সাধারণ বা িবেশষ আেদেশর অধীন দািয়� পালনকােল

সরল িব�ােস কৃত, বা কৃত বিলয়া িবেবিচত �কান কােয�ও জ� �কান কম�কত�া বা কম�চারীর িব�ে�

�দওয়ানী বা �ফৗজদারী মামলা বা অ� �কান �কার আইনগত কায�ধারা �হণ করা যাইেব না।

িবিধ �ণয়েনর
�মতা

১১। এই আইেনর উে�� পূরণকে� সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ �ণয়ন

কিরেত পািরেবঃ

  তেব শত� থােক �য, িবিধ �ণীত না হওয়া পয�� সরকার �েয়াজেন, সাধারণ বা িবেশষ আেদশ

�ারা, এই আইেনর িবধােনর সিহত সাম��পূণ� হওয়া সােপে�, �য �কান কায��ম �হণ ও

স�াদন স�িক�ত িবধান �ণয়ন কিরেত পািরেব।

জিটলতা
িনরসেন
সরকােরর
�মতা

১২। এই আইেনর �কান িবধােনর অ��তার কারেণ উহা কায�কর কিরবার ��ে� �কান অ�িবধা

�দখা িদেল, সরকার, এই আইেনর অ�া� িবধােনর সিহত সাম�� রািখয়া, সরকাির �গেজেট

��াপন �ারা, উ� িবধােনর ��ীকরণ বা ব�াখ�া �দানপূব�ক উ� িবষেয় করণীয় স�েক� িদক-

িনেদ�শনা িদেত পািরেব।

ইংেরজীেত
অনূিদত পাঠ
�কাশ

১৩। এই আইন �বত�েনর পর সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর ইংেরজীেত

অনূিদত একিট িনভ�রেযাগ� পাঠ �কাশ কিরেব, যাহা এই আইেনর িনভ�রেযাগ� ইংেরজী পাঠ

(Authentic English Text) নােম অিভিহত হইেবঃ

  তেব শত� থােক �য, বাংলা ও ইংেরজী পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� বাংলা পাঠ �াধা� পাইেব।

  
এই আইেনর
অধীন গৃহীত
কােজর
�হফাজত

১৪। এই আইেনর �ময়াদ উ�ীণ� হওয়া সে�ও, এই আইেনর অধীন কৃত কাজকম� বা গৃহীত ব�ব�া

এমনভােব অব�াহত থািকেব ও পিরচািলত হইেব �যন এই আইেনর �ময়াদ উ�ীণ� হয় নাই।
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