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ফাংরাদদ জাতীয় ংদ 

ঢাকা, ২২ র পাল্গুন, ১৪০৯/৬ভাচ ড, ২০০৩ 

 
 ংদ কর্তডক গৃীত জনম্নজরজিত আইনটি ২২ র পাল্গুন, ১৪০৯ রভাতাদফক ৬ ই ভাচ ড, ২০০৩ তাজযদি যাষ্ট্রজতয ম্মজত 

রাব কজযয়াদছ এফং এতদ্বাযা এই আইনটি ফ ডাাধাযদণয অফেজতয জন্য প্রকা কযা মাইদতদছেঃ-  

 
২০০৩ দনয ৭ নং আইন  

 
অজি প্রজতদযাধ  ও জনফ ডাণ এফং অজি ইদত উদ্ধায কাদম ডয জন্য জফধান প্রণয়নকদে প্রণীত আইন 

 
 রমদতু অজি প্রজতদযাধ ও জনফ ডাণ এফং অজি ইদত উদ্ধায কাদম ডয জন্য জফধান প্রণয়ন কযা ভীচীন ও প্রদয়াজনীয় ;  

 
 রদতু এতদদ্বাযা জনম্নরু আইন কযা ইরেঃ-  

 
১। ংজক্ষপ্ত জদযানাভ ও প্রফতডন।- (১) এই আইন অজি প্রজতদযাধ ও জনফ ডাণ আইন, ২০০৩ নাদভ অজবজত ইদফ। 

 
 (২) যকায, যকাযী রেদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা, রম  এরাকা জনধ ডাযণ কজযদফ রই এরাকায়, প্রজ্ঞাদন উজিজিত 

 তাজযি ইদত, এই আইন কাম ডকয ইদফ।  

 
২। ংজ্ঞা।- জফলয় ফা প্রংদেয জযন্থী রকান জকছু না থাজকদর, এই আইদন- 

 
  (ক) ’’অজধদপ্তয’’  অথ ড অজি জনফ ডাণ ও রফাভজযক প্রজতযক্ষা অজধদপ্তয ; 

  

 (ি) ’’অাদযনার  কভ ডকান্ড’’ অথ ড অজি প্রজতদযাধ, অজি জনফ ডাণ, অজি ইদত উদ্ধায কাম ড, এযামু্বদরন্স াজব ড 

জযচারনা, অজি জনফ ডাণী াজ-যঞ্জাভ রভযাভত ও যক্ষণাদফক্ষণ, তদন্ত জযদ ডন, তদাযজক, জভজডয়ায ভাধ্যদভ রমাোদমাে 

কাম ডক্রভ, ইতযাজদ, 

 

 
(৩৬৬৩) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৩৬৩৪                        ফাংরাদদ রেদজট, অজতজযক্ত, ভাচ ড ৬, ২০০৩  

 

 

(ে) ’’কাযিানা ’’  (workshop) অথ ড দাযফস্তুয প্রজক্রয়াকযদণয জন্য ব্যফহ্নত বফন ফা স্থান; 

 
(ঘ) ’’ দাযফস্তু’’ অথ ড এই আইদনয উদেশ্য পুযণকদে যকায কর্তডক দাযফস্তু জাদফ রঘাজলত রকান দ্রব্য ফা  

যাায়জনক দ্রব্য; 

 
(ঙ)’’ রডপুটি কজভনায’’ অথ ড রকান রজরায রডপুটি কজভনায; 

 
(চ) ’’জনধ ডাজযত’’ অথ ড জফজধ দ্বাযা জনধ ডাজযত ; 

 
(ছ) ’’প্রজক্রয়াকযণ’’ অথ ড দাযফস্তুয রুান্তয, রভযাভত জযফতডন ফা প্রস্তুতকযণ; 

  

(জ) ’’ফহুতর বফন’’ অথ ড অন্যযন ৭ তরা জফজষ্ট বফন; 

 
(ঝ)’’ ফাজণজজযক বফন’’ অথ ড ব্যাংক, ফীভা ফা অন্যান্য আজথ ডক প্রজতষ্ঠান, জং কভদেক্স ফা ব্যফা-ফাজণজজয ফা  

 যকাযী কাদজ ব্যফহ্নত রকান বফন;  

 
 (ঞ) ’’জিদেড’’ অথ ড অজি জনফ ডাণ জিদেড; 

 

 
(ট) ’’জফজধ’’ অথ ড এই আইদনয অধীন প্রণীত জফজধ; 

  

(ঠ) ’’ব্যজক্ত’’ অথ ড এই রকান রকাম্পানী, জভজত ফা ংস্থাও, ংজফজধফদ্ধ উক ফা না উক, অন্তর্ভ ডক্ত ইদফ;  

  

(ড) ’’বফন’’ অদথ ড ইভাযত, টিদনয ঘয, ফহুতর বফন, কূঁদেঘয, কাঁচা, আধাাকা ও াকাঘয অন্তর্ভ ডক্ত ইদফ; 

  

(ঢ) ’’ভাজযচারক’’ অথ ড অজধদপ্তদযয ভাজযচারক; 

  

(ণ) ’’ভারগুদাভ’’ (warehouse) অথ ড দাযফস্তুয ংযক্ষণ, ভজুদকযণ, ংদকাচন (pressing), 

ফাছাইকযণ ও রফচাদকনায জন্য ব্যফহ্নত রকান বফন ফা স্থান;  

  

(ত) ’’রাইদন্স’’ অথ ড এই আইদনয অধীন প্রদত্ত রাইদন্স; 

 
(থ) ’’ায়তা প্রদানকাযী ংস্থা’’ অথ ড পুজর ফাজনী, আনায ফাজনী ফা গ্রাভ প্রজতযক্ষা দর; 

 
৩। অজি জনফ ডাণ জিদেড ংযক্ষণ ।- (১) রদদয রম এরাকায় এই আইন কাম ডকয ইদফ রই এরাকায জন্য যকায এক 

ফা একাজধক অজি জনফ ডাণ জিদেড ংযক্ষণ কজযদফ। 

 
(২)  প্রজতটি জিদেদডয জন্য অজি জনফ ডাণী োেী, াম্প, জী, ভটযকায, এযামু্বদরন্স ইতযাজদয ংখ্যা ও অন্যান্য যঞ্জাভাজদয 

জযভাণ এফং জিদেদডয দস্য ংখ্যা যকায কর্তডক ভয় ভয় যকাযী আদদ দ্বাযা জনধ ডাজযত ইদফেঃ  

 
 তদফ তড থাদক রম, রক্ষত্রভত, জফজবন্ন  এরাকায জন্য জিদেদডয যঞ্জাভাজদ ও উায দস্য ংখ্যা কভ রফী ইদত 

াদয। 
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৪। ভারগুদাভ (warehouse) ও কাযিানায রাইদন্স ।-  (১) রকান ব্যজক্ত রকান বফন ফা স্থানদক ভারগুদাভ 

(warehouse) ফা কযািানা (workshop) জাদফ ব্যফায কজযদত চাইদর এই আইন ফা জফজধ অধীদন ভাজযচরদকয 

জনকট ইদত রাইদন্স গ্রণ কজযদত ইদফ। 

 
(2) এই আইন প্রফতডদনয অব্যফজত পুদফ ড ফরফৎ রকান আইদনয অধীন রকান বফন ফা ানদক  ভারগুদাভ ও কাযিানা 

জাদফ ব্যফায কযায জন্য রাইদন্স প্রাপ্ত ইয়াদছন এভন রকান ব্যজক্ত এই আইন ংজিষ্ট এরাকায় কাম ডকয ইফায ৩ (জতন) 

ভাদয ভদধ্য জনধ ডাজযত জপ প্রদান কজযয়া রাইদদন্সয জন্য আদফদন কজযদফন এফং আদফদনটি জফদফচনাধীন থাকাফায় 

জফদ্যভান রাইদদন্সয অধীন ংজিষ্ট ফা স্থানদক ভারগুদাভ ফা কাযিানা জাদফ ব্যফায কযা মাইদফ।  

 
(3) রাইদদন্সয আদফদন জনধ ডাজযত পযদভ এফং দ্ধজতদত কজযদত ইদফ। 

 

 
(4) রাইদদন্সয আদফদন প্রাজপ্তয ৯০ (নফফই) জদদনয ভদধ্য ভাজযচারক এই আইন ও জফজধ অন্যমায়ী ন্তষ্ট ইদর 

জনধ ডাজযত রভয়াদদয জন্য জনধ ডাজযত পযদভ রাইদন্স প্রদান কজযদফন।  

 
(5) এই ধাযা অন্যাদয ভাজযচারক রাইদন্স প্রদাদনয জফলদয় ন্তষ্ট না ইদর রাইদদন্সয আদফদন প্রাজপ্তয ১২০ (একত 

জফ) জদদনয ভদধ্য ভাজযচারক আদফদনকাযীদক শুনানীয সুদমাে প্রদান কজযয়া তদম্পদকড জদ্ধান্ত প্রদান কজযদফন।  

 

 
(6) এই ধাযায় মাা জকছুই থাকুক না রকন, - 

 
(ক) রকান আদফদন গ্রণদমাগ্য ইদফ না মজদ উায জন্য জনধ ডাজযত জপ ভাজযচারক ফযাফদয জনধ ডাজযত দ্ধজতদত 

রেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ জভা কজযয়া চারাদনয একটি অন্যজরজ আদফদদনয জত ংযুক্ত কযা না য়; এফং  

(ি) রকান রাইদন্স প্রদান কযা ইদফ না মজদ জনধ ডাজযত রাইদন্স জপ জনধ ডাজযত দ্ধজতদত রেজাযী চরাদনয ভাধ্যদভ 

জভা কজযয়া চারাদনয একটি অন্যজরজ ভাজযচারদকয ফযাফদয জভা কযা না য়।  

 
(7) ভাজযচারদকয জনকট ইদত ক্ষভতাপ্রাপ্ত রকান কভ ডকতডায রকান জদ্ধাদন্ত ংক্ষুব্ধ ব্যজক্ত, জদ্ধান্ত ংক্রান্ত স্মাযক প্রাপ্তয 

তাজযি ইদত ৩০ (জত্র) জদদনয ভদধ্য, ভাজযচারদকয জনকট তাায জদ্ধান্ত পুণজফ ডদফচনায ( review) জন্য আদফদন কজযদত 

াজযদফন। 

 
(8) উ-ধাযা (৭) এয অধীন আদফদন প্রাজপ্তয তাজযি ইদত ৩০ (জত্র) জদদনয ভদধ্য ভাজযচারক তদম্পদকড জদ্ধান্ত 

প্রদান কজযদফন। 

 

 
(9) ভাজযচারদকয রকান জদ্ধাদত ংক্ষুফব্ধ ব্যজক্ত ংক্রান্ত স্মাযক প্রাজপ্তয তাজযি ইদত ৩০ (জত্র) জদদনয ভদধ্য, 

জনধ ডাজযত জপ প্রদান াদদক্ষ, যকাদযয জনকট আীর দাদয়য কজযদত াজযদফন।  

 
(10) উ-ধাযা (৯) এয অধীন আীর প্রাজপ্তয ৬০ (লাট) জদদনয ভদধ্য যকায নদম্পদকড জদ্ধান্ত প্রদান কজযদফন এফং 

যকাদযয জদ্ধান্ত চূোন্ত ইদফ। 
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(11) রকান রাইদন্স নষ্ট ইদর ফা াযাইয়া রেদর, জনধ ডাজযত জপ জনধ ডাজযত দ্ধজত রেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ জভা কজযয়া 

চারাদনয একটি অন্যজরজ ভাজযচরদকয ফযাফদয জভা প্রদান কজযদর, ভাজযচারক রাইদদন্সয একটি ডুজেদকট প্রদান 

কজযদফন। 

 
(5) রাইদন্স ফাজতর, ইতযাজদ।-(১) ভাজযচারক জনধ ডাজযত দ্ধজতদত রকান রাইদন্স ফাজতর কজযদত াজযদফনেঃ  

 
 তদফ তড থাদক রম, রাইদন্স প্রাপ্ত ব্যজক্তদক শুনানীয যুজক্তংেত সুদমাে প্রদান না কজযয়া রকান রাইদ ফাজতর কযা 

মাইদফনা। 

  
 (২) রাইদন্স ফাজতদরয কাযদণ রকান ব্যজক্ত ংক্ষুব্ধ ইদর জতজন রাইদন্স ফাজতর আদদ প্রাজপ্তয তাজযি 

 ইদত ৩০ (জত্র) জদদনয ভদধ্য ভাজযচারদকয জনকট পূনজফ ডদফচনায জন্য আদফদন কজযদত াজযদফন।  

 
 (৩) উ-ধাযা (২) এয অধীন আদফদন প্রাজপ্তয তাজযি ইদত ৩০ (জত্র) জদদনয ভদধ্য ভাজযচরক উা ভঞ্জুয  

ফা না- ভঞ্জুয  কজযদফন। 

 
 (৪) ভাজযচারক  কর্তডক প্রদত্ত রকান জদ্ধাদন্ত ংক্ষুব্ধ ব্যজক্ত, জদ্ধান্ত ংক্রান্ত স্মাযক প্রাজপ্তয তাজযি 

 ইদত ৩০ (জত্র) জদদনয ভদধ্য, জনধ ডাজযত জপ প্রদান াদদক্ষ, যকাদযয জনকট আীর দাদয়য কজযদত  াজযদফন।  

 
 (৫) উ-ধাযা (৪) এয অধীন আীর প্রাপ্তয ৬০(লাট) জদদনয ভদধ্য যকায তদম্পদকড জদ্ধান্ত  প্রদান কজযদফ  

এফং যকাদযয জদ্ধান্ত চূোন্ত ইদফ। 

 
 (৬) রাইদন্স স্তাভতয রমাগ্য নয় ।-  (১) এই আইদনয অধীন প্রদত্ত রকান রাইদন্স স্তান্তয রমাগ্য 

 ইফফ না।  

 
(২) রকান বফন ফা স্থাদনয ভাজরকানা স্তান্তয ইদর উক্ত বফন ফা স্থাদনয ন্যতন ভাজরক, এই আইদনয অধীন রাইদন্স প্রাপ্ত 

না ইদর, উক্ত বফন ফা স্থানদক ভারগুদাভ ফা কাযিানা জাদফ ব্যফায কজযদত াযদফন না ফা ব্যফহ্নত ইফায সুদমাে জদদত 

াজযদফন না।  

 
৭। ফহুতর ফা ফাজণজজযক বফদনয নক্া অন্যদভাদন ইতযাজদ।- আাততেঃ ফরফৎ অন্য রকান আইদন মাা জকছুই থাকুক না 

রকন, অজি প্রজতদযাধ , অজি জনফ ডাণ এফং এতদম্পজকডত  জনধ ডাজযত  জফলয়াজদয রক্ষদত্র ভাজযচারদকয ছােত্র ব্যজতদযদক 

রকান ফহুতর ফা ফাজণজজযক বফন জনভ ডাদণয নকা অন্যদভাদন ফা অন্যদভাজদত নকায ংদাধন কযা মাইদফনােঃ  

 
 তদফ তড থাদক রম, জনধ ডাজযত ভয়ীভায ভদধ্য ভাজযচারক ছােত্র ম্পদকড ংজিষ্ট কর্তডক্ষ ফা ব্যজক্তদক অফজত 

কজযদফন।  
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৮। জফদ্যভান ফহুতর ফাজণজজযক বফন ংক্রান্ত জফধান ।-  (১) এই আইন কাম ডকয ওয়ায তাজযদি জফদ্যভান কর ফহুতর  

ফা ফাজণজজযক বফদনয ভাজরক ফা দিরদায ংজিষ্ট বফদনয অজি প্রজতদযাধ, অজি জনফ ডাণ ও জনজনযাত্তা ব্যফা জফলদয়, এই 

আইন কামকডয ওয়ায ৬ ভাদয (১৮০ জদন) ভদধ্য, ভাজযচারকদক জরজিতবাদফ জযদাট ড প্রাদান কজযদফন।  

 
 (২) উ-ধাযা (১) এয  অধীন  প্রাপ্ত ও জযদাট ড  জফদফচনাক্রদভ  ভাজযচার, প্রদয়াজনদফাদধ, ংজিষ্ট 

 ফহুতর ফা ফাজণজজযক বফন জযদ ডন কজযদফন ফা কযাইদফন এফং তদজবজত্তদত বফদনয ভাজরক ফা দিরদাযদক উ- 

 ধাযা (১) এ উজিজিত ব্যফাজদ জনজিতকযণকদে যাভ ড প্রদান কজযদফন।  

 
 (৩) উ-ধাযা (২)এয অধীন প্রদত্ত যাভ ড অন্যমায়ী ংজিষ্ট বফদনয ভাজরক ফা দিরদায বফনটিয অজি জনফ ডাণ, 

 অজি প্রজতদযাধ অন্যান্য জনজনযাত্তামুরক ব্যফায প্রদয়াজনীয় ংদমাজন ফা ংদাধন  কজযদত ফাধ্য থাজকদফন।  

 
 (৪) এই ধাযায অধীন মাফতীয় কাম ডক্রভ জনধ ডাজযত ভয় ীভায ভদধ্য ম্পন্ন কযদত ইদফ, অন্যথায় 

 বফনটিয অজি জনফ ডাদণয রক্ষদত্র অন্যদমাজেতায কাযদণ ব্যফাযদমােী নয় ভদভ ড ভাজযচারক রঘালণা 

 কজযদত াযদযফন।  

 
 (৫) উ-ধায (৪) এয অধীন রকান বফন ব্যফায উদমােী নয় ভদভ ড রঘালণা কযায কাযদণ রকান ব্যজক্ত 

 ংক্ষুব্ধ ইদর জতজন উক্তরু রঘালণায তাজযি ইদত ৩০ (জত্র) জদদনয ভদধ্য যকাদযয জনকট আীর দাদয়য 

 কজযদত াজযদফন।  

 
 (৬) উ-ধাযা (৫) এয অধীন আীর প্রাজপ্তয ৬ (লাট) জদদনয ভদধ্য যকায তদম্পদকড জদ্ধান্ত প্রদান কজযদফ 

এফং যকাদযয জদ্ধান্ত চূোন্ত ইদফ! 

 
৯। অজি জনফ ডাদণয ভয় কজতয় ক্ষভতা প্রদয়াে।-  রকান বফন ফা স্থাদন আগুন রাজেদর ফা রাজেয়াদছ ফজরয়া জফশ্বা 

কযায কাযণ থাজকদর ভাজযচারক ফা ঘটনাস্থদর  উজত জিদেদডয বাযপ্রাপ্ত কভ ডকতডা-  

 
(ক) জিদেদডয অাদযন কাদজ জফঘ্ন সৃজষ্টকাযী ফা জফঘ্ন সৃজষ্ট কজযদত াদয এভন রকান ব্যজক্তদক তায অফস্থান 

ইদত যাইয়া জদদত াজযদফন; 

(ি)  অজি জনফ ডাণ জনজিত কযায স্বাদথ ড রকান স্থানা, মত ম্ভফ কভ ক্ষজতাধনক্রদভ, স্থানচ্যযত কজযদত 

াজযদফন; 

(ে)  অজি প্রজ্জ্বরন স্থাদন াজনয প্রফা ফাোদনায উদেদশ্য াশ্বডফতী এরাকায াজন যফযাদয াই ফন্ধ কজযদত 

ফা কজযফায আদদ জদদত াজযদফন; 

(ঘ)  জিদেদডয দাজয়ত্ব ারদন ফাধা সৃজষ্ট কজযদত াদয ভান্যদলয এভন ভাদফ ছত্রবঙ্গ কজযফায উদেদশ্য একজন 

পুজর কভ ডকতডায রফ-অইনী ভাদফদয রক্ষদত্র রম ক্ষভতা থাদক রই ক্ষভতা প্রদয়াে কজযদত াজযদফন;  

(ঙ)  অজি জনফ ডাদণয স্বাদথ ড প্রদয়াজনীয় অন্যান্য ব্যফা গ্রণ কজযদত াজযদফন।  
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১০। াজব ড চাজড প্রদান াদদক্ষ রফা প্রাদন।-  এই আইন কাম ডকয য় নাই এভন রকান এরাকায় বফন প্রজতষ্ঠান, ংস্থা 

এফং কৃজলণ্য, ফাজণজয রভরা রম রকান রভরা ও প্রদ ডনীদত অজি জনফ ডাদনয জন্য অন্যরুদ্ধ ইদর ভাজযচারক রকান জিদেড 

ইদত প্রদয়াজনীয় ংখ্যক দস্য ও যঞ্জাভাজদ াঠাইদত াজযদফন এফং এইরু ফায জন্য ংজিষ্ট ব্যজক্ত ফা কর্তডক্ষদক াজব ড 

চাজড জদদফ জনধ ডাজযত জপ প্রদান কজযদত ইদফ। 

 
১১। অজি জনফ ডাদণয কাদজ াজন ব্যফায ফাধা প্রদান জনজলদ্ধ।-  অজি জনফ ডাদণয জন্য প্রদয়াজন ইদর ংজিষ্ট এরাকায 

রকানদডাফা, পুকুয, নারা ফা ররক ইদত াজন ব্যফাদযয রক্ষদত্র ংজিষ্ট ভাজরক, দিরদায ফা অন্য রকান ব্যজক্ত রকান প্রকায ফাধা 

প্রদান কজযদত াজযদফন না। 

 
১২। প্রদফ, ইতযজদয ক্ষভতা।-  এই আইন ফা জফজধয জফধানফরী এফং রাইদদন্সয তডফরী মথামথবাদফ াজরত ইদতদছ 

জকনা তা মাচাইদয়য জন্য ভাজযচারক ফা তাায জনকট ইদত এতদুদেদশ্য াধাযণ ফা জফদলবাদফ ক্ষভতাপ্রাপ্ত অজধদপ্তদযয 

চাকুযীদত কভ ডযত রকান ব্যজক্ত রকান বফন ফা াদন জনধ ডাজযত দ্ধজত এফং ভদয় প্রদফ, প্রদয়াজনীয় জযদ ডন, জজয, যীক্ষা-

জনযীক্ষা ও জযভা কজযদত এফং অন্যান্য তথ্য ংগ্র কজযদত াজযদফন।  

 
১৩। অজিকাদন্ডয তদন্ত, ইতযাজদ।-  (১) ভাজযচারক রম রকান অজিকাদন্ডয তদন্ত কজযদত ফা কযাইদত াজযদফন এফং 

এইরু তদন্ত জযচারনাকাদর  তদন্ত কভ ডকতডা রম রকান ব্যজক্তদক তরফ ফা ভন কজযদত াজযদফন এফং প্রদয়াজদন অজিকাদন্ডয 

জত ংজিষ্ট আরাভত জব্দ কজযদত াজযদফন। 

 
(2) উ-ধাযা (১) এয অধীন তদদভতয ১৫ (দনয) জদদনয ভদধা তদভতকাযী কভ ডকতডা তৎম্পদকড 

 ভাজযচারদকয জনকট জরজিতবাদফ তদভত প্রজতদফদন দাজির কজযদফন।  

(3) উ-ধাযা (২) এয অধীন দাজিরকৃত তদভত প্রজতদফদদনয অন্যজর রকান ব্যজক্ত ফা ফীভা রকাম্পানী রমন 

 রকান কর্তডক্ষদক, জনধ ডাজযত ায ও দ্ধজতদত জপ প্রদান াদদক্ষ, যফযা কযা মাইদফ।  

 
১৪। জিদেদডয ায্য ায়তা প্রদানকাযী ংস্থা ইতযাজদ।- ভাজযচারক ফা জিদেদডয বাযপ্রাপ্ত কভ ডকতডা কতডক রভৌজিক 

ফা অন্যবাদফ অন্যরুদ্ধ ইদর , ায়তা প্রাদকাযী ংস্থা রম রকান ব্যজক্ত, ফা প্রজতষ্ঠান তাায ফা উায দক্ষ ম্ভফ কর প্রকাদয 

জিদেদডয অাদযনার কভ ডকাদন্ড প্রদয়াজনীয় াায্য দমাজেতা প্রদান কজযদফ। 

 
১৫। অজধদপ্তদযয দস্য শ্রজভক জাদফ েণ্য না ওয়ােঃ- অন্য রকান আইদন মাা জকছুই থাকুক না রকন, অজধদপ্তদযয রকান 

কভ ডকতডা ও কভ ডচাযী  Industrial Relation Ordiance, 1969 (XXIII of 1969)  এয জফধান রভাদতাদফক শ্রজভক 

জাদফ েণ্য ইদফন না এফং তাাযা রকান রেড ইউজনয়দনয দস্য ইদত াজযদফন না।  

 

১৬। জনদফক।- এই আইদনয অধীদন কভ ডযত রম রকান ব্যজক্ত এফং অজধদপ্তদযয কভ ডকতডা ও কভ ডচাযীেণ Penal Code, 

1860 (Act XLV of 1860)  এয section 21 এ Public servant (জনদফক) কথাটি রম অদথ ড ব্যফহ্নত 

ইয়াদছ র Public servant (জনদফক) ফজরয়া েণ্য ইদফন। 
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১৭। ধাযা ৪ এয জফধান বংদেয াজস্ত ।- মজদ রকান ব্যজক্ত ধাযা ৪ এয অধীন রাইদন্সপ্রাপ্ত না ইয়া রকান বফন ফা স্থানদক 

ভারগুদাভ ফা কাযিানা জাদফ ব্যফায কদযন, তাা ইদর জতজন অন্যযন ৩ (জতন) ফৎদযয কাযাদন্ড এফং ইায অজতজযক্ত অথ ড 

দদন্ড ও দন্ডনীয় ইদফন এফং উক্ত বফন ফা স্থাদনয মাফতীয় ভারাভার ফাদজয়াপ্তদমাগ্য ইদফ।  

 
১৮। রাইদদন্সয তড ারন না কযায াজস্ত ।- রকান ব্যজক্ত এই আইদনয অধীন প্রদত্ত রাইদদন্সয রকান তড ারন কজযদত 

ব্যথ ড ইদর জতজন, এই আইদনয জফধান াদদক্ষ অন্যযন ৬ (ছয়) ভাদয কাযাদন্ড এফং;ইায অজতজযক্ত অথ ড দদন্ড দন্ডনীয় ইদফন 

 
১৯। অজধদপ্তদযয কভ ডকতডা ও কভ ডচাযী এফং ধাযা ১৪ এ ফজণ ডত ায়তা প্রদানকাযী ংস্থা ফা কর্তডদক্ষয কাদজ ফাধা 

দাদনয াজস্ত ।- মজদ রকান ব্যজক্ত অজধদপ্তদযয রকান কভ ডকতডা ফা কভ ডচাযী এফং ধাযা ১৪ রত ফজণ ডত ায়তা প্রদানকাযী ংা, 

প্রজতষ্ঠান ফা কর্তডক্ষদক তাায ফা, রক্ষত্রভত, উায কাম ড-ম্পদদন ইচছাপুফ ডক ফাধা প্রদান কদযন ফা অাদযনার কাদজ ব্যফহ্নত 

াজ-যঞ্জাভ ফা োেী, এযামু্বদরন্স, ইতযাজদ বাংচ্যয কদযন, তাা ইদর জতজন অন্যযন ১ (এক) ফৎয এফং অন্যধফ ড ৭ (াত) 

ফৎদযয কাযাদন্ড এফং ইায অজতজযক্ত অথ ড দদন্ড ও দন্ডনীয় ইদফন। 

 
২০। াজস্তয ব্যফা কযা য় নাই এই যকভ অযাদধয াজস্ত ।-  রকান ব্যজক্ত মজদ এভন রকান কাজ কদযন ফা কজযদত 

জফযত থাদকন মাা এই আইদনয রকান জফধান ফা জফধাদনয অধীন প্রদত্ত রকান আদদ ফা জনদদ ড অভান্য কযায াজভর জকন্তু 

তজ্জন্য এই আইদন রকান স্বতভত্র দদন্ডয ব্যফা যািা য় নাই, তাা ইদর জতজন অন্যযন ১ (এক) ফৎদযয কাযাদন্ড এফং ইায 

অজতজযক্ত অডথ ড দদন্ড ও দন্ডনীয় ইদফন। 

 
২১। দাযফস্ত্ত্ত ংযক্ষণ, প্রজক্রয়াকযণ, ফাচইকযণ, ংদকাচন ইতযাজদয াজস্ত ।- মজদ রকান ব্যজক্ত এই আইন ফা জনধ ডাজযত 

জফধান রংঘন কজযয়া রকান বফন ফা স্থাদন দাযফস্ত্ত্ত ংযক্ষণ, প্রজক্রয়াকযণ, ংদকাচন ফা  ফাছাই কদযন, তাা ইদর জতজন 

অন্যযন ২ (দুই) ফৎদযয কাযাদন্ড এফং ইায অজতজযক্ত অথ ড দদন্ড ও দন্ডনীয় ইদফন এফং উক্ত দাযফস্ত্ত্ত যকায ফযাফদয 

ফাদজয়াপ্ত রমাগ্য ইদফ। 

 
২২। ক্ষজতপুযণ ইতযাজদয দাফী অগ্রণদমাগ্য ।-  ধাযা ৫ এয অধীন প্রদত্ত রকান আদদদয পদর রাইদন্সপ্রাপ্ত রকান ব্যজক্ত 

ক্ষজতগ্রস্ত ইদর জতজন তজ্জন্য , অন্য রকান আইদন মাা জকছুই থাকুক না রকন, রকান ক্ষজতপুযণ দাফী কজযদত াজযদফন না ফা 

তৎকর্তডক প্রদত্ত রকান জপ রপযত চাজদত াজযদফন না ।  

 
২৩। রকাম্পানী কর্তড ক অাযাধ ংঘটন ।-  এই আইদনয অধীন রকান জফধান রংঘনকাযী ব্যজক্ত মজদ রকাম্পানী য়, তা 

ইদর উা রংঘন রম কাম ড ম্পডজকত রই কাদম ডয দাজয়দত্ব জনদয়াজজত উক্ত রকাম্পানীয প্রদতযক জযচারক, ম্যাদনজায, জচফ ফা 

অন্য রকান দাজয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা ফা এদজন্ট উক্ত জফধান রংঘন কজযয়াদছন ফজরয়া েণ্য ইদফন, মজদ না জতজন প্রভাণ কজযদত 

াদযন রম, উক্ত রংঘন তাায অজ্ঞাতাদয ইয়াদছ অথফা রংঘন রযাধ কজযফায জন্য জতজন মথাাধ্য রচষ্টা কজযয়াদছন।  

 
ব্যাখ্যা- এই ধাযায় 

 
(ক)  ’’ রকাম্পানী ’’ ফজরদত রকান ংজফজধফদ্ধ ংস্থা, ফাজণজয প্রজতষ্ঠান, জভজত ফা ংেঠনদক বুঝাইদফ; এফং  

 
(ি)  ফাজণজয প্রজতষ্ঠাদনয রক্ষদত্র, ’’ জযচারক’’ ফজরদত উায রকান অংীদায ফা জযচারনা রফাদড ডয দস্যদক ও 

বুঝাইদফ। 
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২৪। অাযাধ জফচাযাথ ড গ্রণ, ইতযাজদ ।-  (১) ভাজযচারক ফা তাায জনকট ইদত ক্ষভতাপ্রাপ্ত রকান ব্যজক্ত জরজিত 

অজবদমাে ছাো রকান অদারত এই আইদনয অধীন রকান অযাধ জফচাদযয জন্য গ্রণ কজযদফ না।  

 
(2) অন্য রকান অইদন মাা জকছুই থাকুক না রকন, এই আইদনয অধীন দন্ডনীয় অযাধ আভরদমাগ্য ফা ধতডব্য 

(Congizable) অযাধ ইদফ। 

 
২৫। যর জফশ্বাদ কৃত কাজকভ ড যক্ষণ ।-  এই আইন ফা জফজধয অধীন যর জফশ্বাদ কৃত কাদজয পদর রকান ব্যজক্ত ফা 

প্রজতষ্ঠাদন ক্ষজতগ্রস্ত ইদর ফা ক্ষজতগ্র ইফায ম্ভাফনা থাজকদর তজ্জন্য জিদেড ফা অজধদপ্তদযয রকান কভ ডকতডা ফা কভ ডচাযী 

অথফা অন্য রকান ংস্থায জফরুদদ্ধ রদওয়ানী ফা রপৌজদাযী ভাভরা ফা, অন্য রকান আইনেত কাম ডক্রভ গ্রণ কযা মাইদফ না।  

 
২৬। ক্ষভতা অ ডণ ।-  ভাজযচারক, প্রদয়াজনদফাদধ এফং তৎকর্তডক জনধ ডাজযত তড াদদক্ষ, এই আইদনয অধীন তাায 

উয অজ ডত রম রকান ক্ষভতা ফা দাজয়ত্ব জরজিত আদদ দ্বাযা অজধদপ্তদযয অন্য রকান কভ ডতডাদক ফা, রক্ষত্রভত, রডপুটি 

কজভনাযদক অ ডণ কজযদত াজযদফন। 

 
২৭। প্রজতদফদন ।-  (১) প্রজত ফৎয ৩১ র আেস্ট এয ভদধ্য ভাজযচারক তদকর্তডক পুফ ডফতী ফৎদযয ভাজদত 

কাম ডাফরীয িজতয়ান ম্বজরত একটি প্রজতফদন যকাদযয জনকট র কজযদফন। 

(2) যকায প্রয়াজদনদফাদধ, ভাজযচারদকয জনকট ইদত রম রকান ভদয় অজধদপ্তদযয রম রকান জফলদয়য উয প্রজতদফদন এফং 

জফফযণী আফান কজযদত াজযদফ এফং ভাজযচারকদক উা যকাদযয জনকট যফযা কজযদত ফাধ্য থাজকদফ। 

 
২৮  বিবি প্রণয়ণণর ক্ষমতা। – (১ এ আইদনয উদেশ্য পুযণকদে যকায, যকাযী রেদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা, জফজধ প্রণয়ন জকযদত 

াজযদফ। 

 (২) জফদল কজযয়া, এফং উ-ধাযা (১) এয াভজগ্রকতাদক ক্ষুন্ন না কজযয়া, যকায জনম্নফজণ ডত রম রকান জফলদয় জফজধ 

প্রণয়ন কজযদত াজযদফ, মথােঃ-  

 
  (ক) জিদেড দস্যদদয জনদয়াে, শৃঙিরা ও চকুযীয অন্যান্য তডাজদ;  

  (ি) জিদেড দস্যদদয প্রজক্ষণ ;  

  (ে) রাইদন্স ম্পজকডত এভন রকান জফলয় মাা অন্য রকান ধাযায় সুস্পষ্টবদফ উদিি কযা য়  

  নাই ;  

  (ঘ) রাইদন্স নফায়ন দ্ধজত এফং এতদুদেদশ্য রাইদন্সধাযী কর্তডক ারনীয় তডাফরী ;  

  (ঙ) অজি প্রজতদযাধ, জনফ ডাণ ও জনজনযাত্তা ব্যফা ও উদ্ধায কাম ড ম্পজকডত দ্ধজত জনরুণ ;  

  (চ) অাদযনার কভ ডকাদন্ড জিদেদডয দাজয়ত্ব ও কাম ডাফরী জনধ ডাযণ ;  

  (ছ) এই আইদনয আওতা ফজর্ভ ডত এরাকায় অজি জনফ ডাণ াজব ড প্রদাদনয জন্য াজব ড চাজড   

  ম্পজকডত জফলয়াফরী ;  

  (জ) রকান বফন ফা স্থাদন প্রদফক্রদভ জজয, যীক্ষা-জনযীক্ষা, জযদ ডন, জযভা ইতযজদ    

  ম্পজকডত জফলয়াফরী ;  
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২৯। অজিফ জনফ ডাণ অজধদপ্তয ।- (১) এই আইদনয উদেশ্য পুযণকদে অজি জনফ ডাণ ও রফাভজযক প্রজতযক্ষা অজধদপ্তয নাদভ 

একটি অজধদপ্তয থাজকদফ, মাায প্রধান ইদফন একজন ভাজযচারক।  

 
 (২)  ভাজযচারক যকায কর্তডক জনযুক্ত ইদফন এফং তাায চাকুযীয তডাজদ যকায কর্তডক জস্থযীকৃত  

  ইদফ।  

(3) ভাজযচারদকয দ শুন্য ইদর জকংফা অন্যজস্থজত, অসুস্থতা ফা অন্য রকান কযদণ ভাজযচারক তাায 

দাজয়ত্ব ারদন অভথ ড ইদর শুন্য দদ নফজন্যযুক্ত ভাজযচারক কাম ডবায গ্রণ না কযা ম ডভত জকংফা 

ভাজযচারক স্বীয় দাজয়ত্ব ারদন ভথ ড না ওয়া ম ডন্ত যকায কর্তডক ভদনানীত রকান ব্যজক্ত ভাজযচারক 

রুদ দাজয়ত্ব ারন কজযদফন। 

(4) অজধদপ্তদযয কাম ডাফরী সুষ্ঠুবাদফ ারদনয জন্য প্রদয়াজনীয় ংখ্যক কভ ডকতডা ও কভ ডচাযী জফজধ দ্বাযা জনধ ডাজযত 

দ্ধজত ও দতড জনদয়াে কযা ইদফ। 

 (৫) ভাজযচরদকয দাজয়ত্ব ইদফ, এই আইন এফ Civil Defence Act,1952 (XXXI of  

1952) এয উেদশ্য পুযণকদে প্রদয়াজনীয় কাম ডাজদ এফং যকায কর্তডক প্রদও অন্যরু অন্যন্য কাম ড  

ম্পাদন কযা।  

 

৩০। যজতকযণ ও রপাজত ।-   (১) Fire Service Ordinance, 1959 (  E.P Ord. No-XVII of 

1959)   অতেঃয উক্ত Ordinance  ফজরয়া উজিজিত, এতদদ্বাযা যজত কযা ইর। 

 
 (২) উক্ত রু যজত ইফায দঙ্গ দঙ্গ -  

   
  (ক)  Fire Service and Civil Defence Department  অতেঃয জফলুপ্ত  

Department ফজরয়া উজিজিত,  জফলুপ্ত ইদফ;  

  (ি)  জফলুপ্ত Department এয কর ম্পদ, অজধকায, ক্ষভতা, কর্তডত্ব ও সুজফধাজদ এফং স্থাফয ও 

   অস্থাফয কর ম্পজত্ত, নেদ ও ব্যাংদক েজচছত অথ ড এফং অন্য কর দাফী ও অজধকায অজধদপ্তদয 

   স্তান্তজযত ইদফ এফং অজধদপ্তয উায অজধকাযী ইদফ ;  

(ে)  জফলুপ্ত ইফায অব্যফজত পুদফ ড জফরপ্ত Department এয রম কর ঋণ, দায় এফং দাজয়ত্ব 

জছর তাা অজধদপ্তদযয ঋন, দায় এফং দাজয়ত্ব ইদফ ; 

  (ঘ)  জফলুপ্ত ইফায পুদফ ড জফলুপ্ত Department কর্তডক অথফা উায জফরুদদ্ধ দাদমযকৃত রম কর 

   ভাভরা-রভাকেভা চালু জছর, রই কর ভাভরা রভাকেভা অজধদপ্তয কর্তডক অথফা অজধদপ্তদযয 

   জফরুদদ্ধ দাদয়যকৃত ফজরয়া েণ্য ইদফ ;  

  (ঙ)  জফলুপ্ত Department এয ভাজযচারক এফং অন্যান্য কভ ডকতডা ও কভ ডচাযীয চাকুযী  

   অজধদপ্তদয স্তান্তজযত ইদফ এফং তাাযা যকায ফা রক্ষত্রভত, ভাজযচারক কর্তডক জনযুক্ত  

  কভ ডকতডা ও কভ ডচাযী ফজরয়া েণ্য ইদফন এফং তাাযা  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
৩৬৪২                        ফাংরাদদ রেদজট, অজতজযক্ত, ভাচ ড ৬, ২০০৩  

 

 
 এই স্তান্তদযয পুদফ ড রম দতড চাকুযীদত জনদয়াজজত জছদরন, অজধদপ্তয কর্তডক জযফজতডত না ওয়া ম ডন্ত, রই একই দতড 

অজধপ্তদযয চাকুযীদত জনদয়াজজত থাজকদফন ; 

 

(চ) উক্ত Ordinance এয অধীন প্রণীত কর জফজধ আদদ, প্রজ্ঞান ফা রনাটি এই আইদনয জফধানফরীয জত 

াভঞ্জস্যপুণ ড ওয়া াদদক্ষ, যজত না ংদাজধত না  ওয়া ম ডন্ত  ফরফৎ থাজকদফ  

 

 

 
কাজী যজকফউজেন আভদ 

জচফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


