বাাংাদেল ট্রাদভ এদেন্সি (ন্সিবন্ধি ও ন্সিয়ন্ত্রণ) আইি, ২০১৩
( ২০১৩ নের ৬১ েং অআে )
[২৭ েনভম্বর, ২০১৩]
Bangladesh Travel Agencies (Registration and Control) Ordinance রন্সতক্রদম উা
পুিঃপ্রণয়দির উদেদলে প্রণীত আইি
যযনতু Bangladesh Travel Agencies (Registration and Control), Ordinance, 1977 (ordinance No.
XLVIII of 1977) রহতক্রনম উা পুেঃপ্রণয়ে করা মীচীে ও প্রনয়াজেীয়;
যনতু এতদ্দ্বারা হেম্নরূপ অআে করা আঃ—
াংন্সিপ্ত
ন্সলদরািাম ও
প্রবততি

১। (১) এআ অআে বাংানেল ট্রানভ এনজহি (হেবন্ধে ও হেয়ন্ত্রণ) অআে, ২০১৩ োনম
হভহত আনব।

াংজ্ঞা

২। হবয় বা প্রনের পহরপন্থী যকাে হকছু ো থাহকন, এআ অআনে—

(২) আা হবনম্ব কাযযকর আনব।

(১) “ট্রানভ এনজহি” থয ধারা ৫ এর ধীে হেবহন্ধত ট্রানভ এনজহি;
(২) “হেধযাহরত” থয হবহধ দ্বারা হেধযাহরত;
(৩) “হেবন্ধে কতৃয পক্ষ” থয ধারা ৩ এর ধীে হেধযাহরত কতৃয পক্ষ;
(৪) “হেবন্ধে েে” থয ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এর েফা (ক) এর ধীে আুুকৃ ত
হেবন্ধে েে;
(৫) “পহরবে” থয অকাল, যেৌ, মুদ্র বা ড়ক পনথ পহরবে;
(৬) “হবহধ” থয এআ অআনের ধীে প্রণীত হবহধ;
(৭) “বুহি” থয যয যকাে বুহি এবং যকাে প্রহতষ্ঠাে, যকাম্পাহে, ংলীোহর কারবার,
ফাময বা েু যকাে ংস্থাও আার ন্তভুয ি আনব।

ন্সিবন্ধি কতৃত পি

৩। এআ অআনের উনেলু পূরণকনে, রকার, রকাহর যগনজনে প্রজ্ঞাপে দ্বারা, হেবন্ধে

কতৃয পক্ষ হেধযারণ কহরনত পাহরনব।

ন্সিবন্ধি িে
বেতীত ট্রাদভ
এদেন্সি প্রন্সতষ্ঠার
উপর ন্সিদধাজ্ঞা

৪। ধারা ৫ এর হবধাে েুানর হেবন্ধে েে বুতীত যকাে বুহি, কহমলে বা াহভয 
চানজযর হবহেমনয়, েু যকাে বুহির ভ্রমনণর হত ংহিষ্ট পহরবে, অবাে ও
েুরূপ েুােু ুহবধা প্রোনের উনেনলু ট্রানভ এনজহি প্রহতষ্ঠা বা পহরচাো কহরনত

ন্সিবন্ধি িে
ইুে, ইতোন্সে

৫। (১) যকাে বুহি ট্রানভ এনজহি প্রহতষ্ঠা বা পহরচাো কহরনত চাহন, হেম্নবহণযত
কাগজপত্র হেবন্ধনের জেু হেবন্ধে কতৃয পনক্ষর হেকে হেধযাহরত পদ্ধহত ও ফরনম এবং
হফ অনবেে কহরনত আনব, যথাঃ—

পাহরনবে ো।

(ক) যট্রড াআননির তুাহয়ত েুহহপ;
(খ) েুাক্স অআনডেটিহফনকলে েম্বর (টিঅআএে) াটিযহফনকনের তুাহয়ত েুহহপ;
(গ) বুবাহয়ক ঠিকাো;
(ঘ) যকাম্পাহে আন, যমনমানরন্ডাম ব এনাহনয়লে, অটিযনক ব এনাহনয়লে,
এবং াটিযহফনকে ব আেকনপযানরলনের তুাহয়ত েুহহপ; এবং
(ঙ) ভ্রমনণর হত ংহিষ্ট পহরবে, অবাে ও েুরূপ েুােু ুহবধা প্রোনের যক্ষনত্র
যকাে বুহির হেকে আনত হতহরি থয গ্রণ কহরনব ো বা তাানক হমথুা প্রনাভে
যেখাআনব ো বা তাার হত যকাে প্রতারণার অশ্রয় গ্রণ করা আনব ো মনময
ফোমা।
(২) উপ-ধারা (১) এর ধীে অনবেে প্রাহির পর অনবেনে উহিহখত তথুাবী পরীক্ষাহেরীক্ষা কহরয়া হেবন্ধে কতৃয পক্ষ উার ঠিকতা ম্পনকয —
(ক) হেহিত আন, অনবেে মঞ্জুর কহরনত পাহরনব এবং উিরূপ অনবেে মঞ্জুনরর ১৫
(পনেনরা) হেনের মনধু অনবেেকারীর েুকূন হেধযাহরত ফরনম হেবন্ধে েে আুু
কহরনব; থবা
(খ) হেহিত ো আন, অনবেে োমঞ্জুর কহরনত পাহরনব এবং কারণ হহপবদ্ধ কহরয়া
উিরূপ োমঞ্জুনরর হবয়টি হদ্ধান্ত গ্রনণর ১৫ (পনেনরা) হেনের মনধু ংহিষ্ট
অনবেেকারীনক বহত কহরনব।

(৩) এআ অআে কাযযকর আবার বুবহত পূনবয Bangladesh Travel Agencies
(Registration and Control) Ordinance, 1977 (ordinance No. XLVIII of 1977)
এর ধীে হেবহন্ধত ট্রানভ এনজহি উার কাযযক্রম বুাত রাহখনত চাহন উি
ট্রানভ এনজহিনক এআ অআে কাযযকর আবার ৬ (ছয়) মানর মনধু হেবন্ধে কতৃয পনক্ষর
হেকে হেবন্ধনের জেু উপ-ধারা (১) এর হবধাে েুযায়ী অনবেে কহরনত আনব।

ন্সিবন্ধি িে
প্রান্সপ্তর যযাগ্েতা

৬। যকাে বুহি হেবন্ধে েে পাআবার যযাগু বহয়া হবনবহচত আনবে ো, যহে হতহে—
(ক) বাংানেনলর োগহরক ো ে;
(খ) প্রাি বয়স্ক ে;
(গ) ুস্থ মহিনের হধকারী ো ে;
(ঘ) যকাে উপযুি অোত কতৃয ক যেউহয়া যঘাহত ে এবং উি যেউহয়ানের
বাে ো য়; থবা
(ঙ) রাষ্ট্রনদ্রাহতা বা নেহতক স্খেজহেত যকাে পরানধ েহিত আয়া থানকে এবং েি
যভানগর পর ২ (েুআ) বৎর ময় হতবাহত ো আয়া থানক।

ন্সিবন্ধি িদের
যময়াে ও িবায়ি

৭। (১) হেবন্ধে েনের যময়াে আনব উা আুুর তাহরখ আনত ৩ (হতে) বৎর, এবং
উা েবায়েনযাগু আনব।
(২) হেবন্ধে েনের যময়াে যল আবার পূনবয হেধযাহরত মনয়র মনধু এবং হেধযাহরত
পদ্ধহত ও হফ প্রোে ানপনক্ষ হেবন্ধে েবায়নের অনবেে কহরনত আনব।
(৩) উপ-ধারা (২) এর ধীে অনবেে প্রাহির পর অনবেনে উহিহখত তথুাবী পরীক্ষাহেরীক্ষা কহরয়া হেবন্ধে কতৃয পক্ষ উার ঠিকতা ম্পনকয —
(ক) হেহিত আন, অনবেে মঞ্জুর কহরনত পাহরনব এবং উিরূপ অনবেে মঞ্জুনরর ১৫
(পনেনরা) হেনের মনধু অনবেেকারীর েুকূন হেধযাহরত ফরনম হেবন্ধে েবায়ে েে
আুু কহরনব; থবা
(খ) হেহিত ো আন, অনবেে োমঞ্জুর কহরনত পাহরনব এবং কারণ হহপবদ্ধ কহরয়া
উিরূপ োমঞ্জুনরর হবয়টি হদ্ধান্ত গ্রনণর ১৫ (পনেনরা) হেনের মনধু ংহিষ্ট
অনবেেকারীনক বহত কহরনব;

ন্সিবন্ধি িে
স্তান্তর ও
ঠিকািা
পন্সরবততদির
উপর ন্সবন্সধন্সিদধ

৮। (১) যকাে ট্রানভ এনজহি তাার হেবন্ধে েে েু যকাে বুহির হেকে িান্তর
কহরনত পাহরনব ো।

ন্সিবন্ধি িে
স্থন্সগ্ত বা বান্সত

৯। (১) হেবন্ধে কতৃয পক্ষ হেম্নবহণযত যকাে কারনণ উপযুি তেন্ত ও শুোহের ুনযাগ
প্রোে কহরয়া যকাে ট্রানভ এনজহির হেবন্ধে স্থহগত বা বাহত কহরনত পাহরনব, যথাঃ—

(২) হেবন্ধে কতৃয পনক্ষর পূবযােুনমােে বুতীত যকাে ট্রানভ এনজহি তাার বুবাহয়ক
ঠিকাো পহরবতয ে কহরনত পাহরনব ো।

(ক) হমথুা তথু বা প্রতারণার মাধুনম হেবন্ধে েে গ্রণ কহরন;
(খ) এআ অআে, হবহধ বা হেবন্ধে েনের যকাে লতয ভে কহরন;
(গ) ট্রানভ এনজহিমূনর জেু হেধযাহরত অচরণ হবহধর যকাে হবধাে ংঘে কহরন;
(ঘ) হেধযাহরত মনয়র মনধু হেবন্ধে েবায়ে ো কহরন;
(ঙ) হেবন্ধে েে প্রাহির পর ংহিষ্ট বুহি যকাে যফৌজোহর পরানধ েহিত আন;
থবা
(চ) যকাম্পাহে, ংস্থা, ংলীোহর কারবার বা অআেগত ত্ত্বার যক্ষনত্র উার বায়ে
আন।
(২) উপ-ধারা (১) এর ধীে যকাে ট্রানভ এনজহির হেবন্ধে েে স্থহগত করা আন
উি ট্রানভ এনজহি েু যকাে বুহির ভ্রমনণর হত ংহিষ্ট পহরবে, অবাে ও
েুরূপ েুােু ুহবধা প্রোনের উনেনলু যকাে কাযযক্রম কহরনত পাহরনব ো।

ন্সিবন্ধি
কতৃত পদির
আদেদলর ন্সবরুদে
আন্সপ

১০। ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এর েফা (খ) এর ধীে যকাে হেবন্ধনের অনবেে
থবা ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৩) এর েফা (খ) এর ধীে যকাে হেবন্ধে েবায়নের
অনবেে োমঞ্জুর করা আন থবা ধারা ৯ এর ধীে হেবন্ধে েে স্থহগত বা বাহত
করা আন, উিরূপ োমঞ্জুর, স্থহগত বা বাহত অনেনলর তাহরখ আনত ৬০ (াে) হেনের
মনধু উি অনেনলর হবরুনদ্ধ রকানরর হেকে অহপ করা যাআনব এবং এআনক্ষনত্র
রকানরর হদ্ধান্ত চূ ড়ান্ত আনব।

েণ্ড

১১। যকাে বুহি এআ অআনের যকাে হবধাে ংঘে কহরন, উা পরাধ আনব এবং
তজ্জেু হতহে েহধক ৬ (ছয়) মা কারােি এবং েহধক ৫০ (পঞ্চাল) াজার োকা
থযেনি েহিত আনবে।

ন্সবন্সধ প্রণয়দির
িমতা

১২। এআ অআনের উনেলু পূরণকনে, রকার, রকাহর যগনজনে প্রজ্ঞাপে দ্বারা, হবহধ

ইাংদরেীদত
অিূন্সেত পাঠ
প্রকাল

১৩। (১) এআ অআে কাযযকর আবার পর রকার, রকাহর যগনজনে প্রজ্ঞাপে দ্বারা, এআ
অআনের মূ বাংা পানের আংনরহজনত েূহেত একটি হেভয রনযাগু পাে (Authentic
English Text) প্রকাল কহরনব।

প্রণয়ে কহরনত পাহরনব।

(২) আংনরহজ পাে এবং মূ বাংা পানের মনধু হবনরানধর যক্ষনত্র বাংা পাে প্রাধােু
পাআনব।

রন্সতকরণ ও
যফােত

১৪। Bangladesh Travel Agencies (Registration and Control) Ordinance,
1977 (ordinance No. XLVIII of 1977), তঃপর উি Ordinance বহয়া
উহিহখত, এতদ্বারা রহত করা আ।
(২) উিরূপ রহককরণ নত্ত্বও উি Ordinance এর ধীে কৃ ত যকাে কাযয বা গৃীত
যকাে বুবস্থা বা প্রণীত যকাে হবহধ বা জারীকৃ ত যকাে অনেল, হবজ্ঞহি বা প্রজ্ঞাপে বা
আুুকৃ ত যকাে হেবন্ধে েে, এআ অআনের হত ামঞ্জুপূণয ওয়া ানপনক্ষ, রহত বা
ংনলাহধত ো ওয়া পযযন্ত ববৎ থাহকনব, এবং এআ অআনের ধীে কৃ ত, গৃীত, প্রণীত,
জারীকৃ ত বা আুুকৃ ত বহয়া গণু আনব।
(৩) এআ অআে কাযযকর আবার বুবহত পূনবয উি Ordinance এর ধীে যকাে
মামা বা কাযযধারা যকাে অোনত হবচারাধীে থাহকন উা উি অোত কতৃয ক
এমেভানব শুোহে ও হেষ্পহি আনব, যযে উি Ordinance রহত য় োআ।

