বাাংাদেল যয টন ববাডয আইন, ২০১০
( ২০১০ নের ৩৭ েং অআে )
বাাংাদেদল যয টন শলল্প ও বেবার োশবয ক উন্নয়ন, শরচানা ও শবকাদলর দযে যয টন ববাডয
প্রশিষ্ঠার উদেদলে প্রণীি আইন
যযনতু , বাংানেনল পযযটে শলল্প ও যবার াশবযক উন্নয়ে, পশরচাো ও শবকানলর নযে পযযটে যবাডয প্রশতষ্ঠার
শেশমত্ত শবধাে করা মীচীে ও প্রনয়াজেীয়;
যনতু এতদ্দ্বারা শেম্নরূপ অআে করা আ োংশযপ্ত
শলদরানাম,
প্রবিযন ও
প্রদযাজ্েিা

১। (১) এআ অআে বাংানেল পযযটে যবাডয অআে, ২০১০ োনম শভশত আনব।
(২) রকার, রকাশর যগনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা, যয তাশরখ শেধযারণ কশরনব যআ তাশরনখ
আা কাযযকর আনব।
(৩) আা বাংানেনলর পযযটে ংশিষ্ট যযত্রমূনর জেে প্রনযাজে আনব।

োংজ্ঞা

২। শবয় বা প্রনের পশরপন্থী যকাে শকছু ো থাশকন, এআ অআনে(১) "গভশেযং বশড" থয ধারা ৬ এর ধীে গঠিত গভশেযং বশড;
(২) "যচয়ারমোে" থয গভশেযং বশডর যচয়ারমোে;
(৩) "পযযটক" থয এমে বেশি শযশে তাার স্বাভাশবক ববানর স্থাে আনত েে যকাে
েতু ে স্থানে উপাজযেমূক কমযংস্থানের উনেলে বেতীত বকালযাপে, শবনোেে,
বেবাশয়ক প্রনয়াজনে বা েে যয যকাে কারনণ গমে কশরয়া েশধক এক বৎর
বস্থাে কনরে;
(৪) "প্রধাে শেবযাী" থয যবানডযর প্রধাে শেবযাী কমযকতয া;
(৫) "প্রশবধাে" থয অআনের ধীে প্রণীত প্রশবধাে;
(৬) "শবশধ" থয অআনের ধীে প্রণীত শবশধ;
(৭) "যবার্ড" থয ধারা ৪ এর ধীে প্রশতশষ্ঠত 'বাংানেল পযযটে যবাডয';
(৮) "েে" থয গভশেযং বশডর েে।

আইদনর প্রাধানে

৩। অপাততঃ ববৎ পযযটে ংশিষ্ট েে যকাে অআনে যাা শকছু আ থাকুক ো যকে, এআ
অআনের শবধাোবী প্রাধােে পাআনব।

ববাডয প্রশিষ্ঠা

৪। (১) এআ অআনের উনেনলে পূরণকনল্প পযযটে ংরযণ শবয়াশের উন্নয়ে, শেয়ন্ত্রণ,
মন্বয় াধে ও প্রলাশেক কাযযক্রম পশরচাোর জেে, রকার, এআ অআে কাযযকর
আবার পর যথালীঘ্র ম্ভব, রকাশর যগনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা, বাংানেল পযযটে যবাডয
(Bangladesh Tourism Board) োনম একটি যবাডয প্রশতষ্ঠা কশরনব।
(২) যবাডয একটি ংশবশধবদ্ধ ংস্থা আনব এবং উার স্থায়ী ধারাবাশকতা থাশকনব এবং
একটি াধারণ ীনমার থাশকনব এবং এআ অআনের শবধাে ানপনয, উার স্থাবর ও
স্থাবর উভয় প্রকার ম্পশত্ত জযে কশরবার, শধকানর রাশখবার ও স্তান্তর কশরবার
যমতা থাশকনব; এবং যবাডয স্বীয় োনম উার পনয মামা োনয়র কশরনত পাশরনব বা
উার শবরুনদ্ধও মামা োনয়র করা যাআনব।

ববাদডযর কাযয ায়

৫। (১) যবানডযর প্রধাে কাযযায় ঢাকায় থাশকনব।
(২) যবাডয, প্রনয়াজনে, রকানরর পূবযােুনমােেক্রনম, যেনলর বা শবনেনলর যয যকাে স্থানে
উার লাখা কাযযায় স্থাপে কশরনত পাশরনব।

ববাদডযর
শরচানা ও
প্রলােন

৬।(১) যবানডযর একটি গভশেযং বশড থাশকনব এবং যবানডযর পশরচাো ও প্রলাে উি
গভশেযং বশডর উপর েোস্ত থাশকনব এবং যবাডয যয ক যমতা প্রনয়াগ ও কাযযম্পােে
কশরনত পাশরনব গভশেযং বশডও যআ ক যমতা প্রনয়াগ ও কাযযম্পােে কশরনত
পাশরনব।
(২) শেম্নবশণযত েে মন্বনয় গভশেযং বশড গঠিত আনব, যথা :(১) শচব, যবামশরক শবমাে পশরবণ ও পযযটে মন্ত্রণায়, শযশে উার যচয়ারমোেও
আনবে;
(২) থয মন্ত্রণানয়র থয শবভানগর প্রশতশেশধ, যুগ্ম-শচব পেমযযাোর একজে কমযকতয া;
(৩) স্থােীয় রকার শবভানগর প্রশতশেশধ, যুগ্ম-শচব পেমযযাোর একজে কমযকতয া;

(৪) অআে, শবচার ও ংে শবয়ক মন্ত্রণানয়র যশজনটিভ ও ংে শবয়ক
শবভানগর প্রশতশেশধ, যুগ্ম-শচব পেমযযাোর একজে কমযকতয া;
(৫) ংস্কৃ শত শবয়ক মন্ত্রণানয়র প্রশতশেশধ, যুগ্ম-শচব পেমযযাোর একজে কমযকতয া;
(৬) পাবযতে চট্টগ্রাম শবয়ক মন্ত্রণানয়র প্রশতশেশধ, যুগ্ম-শচব পেমযযাোর একজে
কমযকতয া;
(৭) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণানয়র প্রশতশেশধ, যুগ্ম-শচব পেমযযাোর একজে কমযকতয া;
(৮) পশরনবল ও বে মন্ত্রণানয়র প্রশতশেশধ, যুগ্ম-শচব পেমযযাোর একজে কমযকতয া;
(৯) পররাষ্ট্র মন্ত্রণানয়র প্রশতশেশধ, যুগ্ম-শচব পেমযযাোর একজে কমযকতয া;
(১০) ভূ শম মন্ত্রণানয়র প্রশতশেশধ, যুগ্ম-শচব পেমযযাোর একজে কমযকতয া;
(১১) যচয়ারমোে, বাংানেল পযযটে করনপানরলে;
(১২) ট্রানভ এনজন্সী ংগঠে বা মপযযায়ভু ি ংগঠে আনত একজে প্রশতশেশধ;
(১৩) টু ের পানরটর ংগঠে বা মপযযায়ভু ি ংগঠে আনত একজে প্রশতশেশধ;
(১৪) যানট, শরনাটয, যরনস্তারা বা মপযযায়ভু ি ংগঠে আনত একজে প্রশতশেশধ;
(১৫) পযযটে ংশিষ্ট শবনয় শভজ্ঞ একজে শলযাশবে বা গনবক;
(১৬) পযযটে ংশিষ্ট শবনয় শভজ্ঞ একজে মশা প্রশতশেশধ;
(১৭) প্রধাে শেবযাী, পোশধকারবন, শযশে উার েে-শচবও আনবে।
(৩) উপ-ধারা (২) এর ক্রশমক েং (১২) আনত (১৬) পযযন্ত েেগণ রকার কতৃয ক
মনোেীত আনবে।
(৪) রকার কতৃয ক মনোেীত যকাে েে মনোেয়নের তাশরখ আনত শতে বৎনরর
যময়ানে স্বীয় পনে বা থাশকনবে :
তনব লতয থানক যয, উি েে তাার যময়াে যল আবার পূনবয যচয়ারমোনের উনেনলে
স্বাযরযুি পত্রনযানগ স্বীয় পে তোগ কশরনত পাশরনবে থবা রকার যয যকাে ময়
তাানক তাার োশয়ত্ব আনত বোশত প্রোে কশরনত পাশরনব।

ববাদডযর
কাযয াবী

৭। যবানডযর কাযযাবী আনব শেম্নরূপ, যথাঃ(১) এআ অআনের নযে ও উনেলে জযনের জেে েীশতমাা প্রণয়ে, ুপাশরল প্রোে ও
শবেেমাে পযযটে ংক্রান্ত েীশতমাা বাস্তবায়নে ায়তা;
(২) পযযটে শলনল্পর াশবযক উন্নয়নে গৃীত পশরকল্পো বাস্তবায়নে ংশিষ্টনের পরামলয বা
শেকশেনেয লো প্রোে;
(৩) পযযটে-অকযণ শচশিতকরণ, ংরযে, শবকাল ও গণনচতেতা ততরী;
(৪) োশয়ত্বলী পযযটে (responsible tourism) বাস্তবায়ে করার নযে রকার,
বেশিখাত, স্থােীয় জেনগাষ্ঠী, স্থােীয় প্রলাে, এেশজও, োরী ংগঠে ও শমশডয়ার
ংলগ্রনণর বেবস্থাকরণ;
(৫) শবনেশল পযযটে প্রশতষ্ঠানের ানথ যেলীয় রকাশর বা যবরকাশর পযযটে ংশলস্দষ্ট
প্রশতষ্ঠানের ানথ যযাগানযাগ স্থাপনে নযাশগতা প্রোে ও কানজ মন্বয় াধে;
(৬) বাংানেনল পযযটকনের অগমে এবং বস্থােনক জতর ও শেরাপে করা
েোেে স্বাথয ংশিষ্ট শবনয় রকানরর শবশভন্ন ংস্থার ানথ মন্বয় াধে;
(৭) পযযটে শলল্প ায়ক ুশবধামূ ৃশষ্ট এবং পযযটে ংশিষ্ট উন্নয়ে কাযযক্রনম ায়তা
প্রোে ও যেনল-শবনেনল শবপণনের শবনয় রকাশর ও যবরকাশর ংস্থা বা প্রশতষ্ঠাে,
রকাশর শবভাগ বা েপ্তনরর মনধে শেয়শমত যযাগানযাগ রযা ও মন্বয় াধে;
(৮) পযযটে শলনল্পর মােব ম্পে উন্নয়নে প্রশলযণ যকন্দ্র স্থাপে ও পশরচাোয়
প্রনয়াজেীয় ায়তা ও শেকশেনেয লো প্রোে;
(৯) পযযটে-অকযনণর মাে শেয়ন্ত্রণ এবং পযযটকনের স্বাথয রযায় মােম্পে পযযটে যবা
প্রোে শেশিতকরনণর প্রনয়াজেীয় বেবস্থা গ্রণ;
(১০) প্রশতবন্ধী পযযটকনের ংলগ্রনণর ুশবধাশে শেশিতকরণ;
(১১) পযযটে শলনল্প োরীর শধকার ও ংলগ্রণ ংরযণ;
(১২) পযযটে শলনল্পর উন্নয়নের জেে গনবণা, অন্তজযাশতক বাজার পযযনবযণ ও
শবনিণপূবযক যনথাপযুি বেবস্থা গ্রণ;
(১৩) পযযটে ম্পৃি রুগ্ন শলল্পনক ায়তা প্রোেকনল্প প্রনয়াজেীয় শেকশেনেয লো প্রোে;
(১৪) পযযটে ম্পশকয ত যাবতীয় যমার অনয়াজে ও প্রচার বা প্রকালোমূক কাযযক্রম

গ্রনণ শেকশেনেয লো প্রোে;
(১৫) পযযটে ংক্রান্ত ডাটানব ততরী করা;
(১৬) রকার কতৃয ক ময় ময় েে যযআরূপ োশয়ত্ব পযণ করা আনব যআরূপ োশয়ত্ব
পাে।

ববাদডযর যমিা ও
োশয়ত্ব

৮। এআ অআনের শবধাে ানপনয, যবানডযর শেম্নবশণত যমতা ও োশয়ত্ব থাশকনব, যথা :(১) এআ অআনের নযে ও উনেলে জযনের জেে প্রণীত েীশতমাা বাস্তবায়ে;
(২) রকানরর েুনমােেক্রনম যবানডযর কাযযক্রম এবং প্রলাে শকভানব পশরচাশত আনব
এবং আার র্থ ংক্রান্ত শবয়াশে শকভানব শেবযা করা আনব তৎম্পনকয প্রশবধাে
প্রণয়ে;
(৩) পযযটে শলল্প শবকানলর নযে ভূ শম শচশিতকরণ;
(৪) রকানরর পূবযােুনমােেক্রনম পযযটে শলল্প শবকানলর নযে ম্পশত্ত জযে, শধকার
ংরযণ ও স্তান্তর;
(৫) রকানরর পূবযােুনমােেক্রনম যবানডযর প্রাশতষ্ঠাশেক কাঠানমা শেধযারণ ; যবানডযর
কমযকতয া ও কমযচারীনের পে ৃশষ্ট এবং তাানের চাকুরীর লতয াবী শেধযারণ;
(৬) যবানডযর বাশযক বানজট এবং ম্পূরক বানজট েুনমােে;
(৭) শেরীী্যা প্রশতনবেে েুনমােে;
(৮) রকানরর পূবযােুনমােেক্রনম যবানডযর নযে ও উনেনলের শত ামঞ্জে রযা
কশরয়া করনপানরট পশরকল্পো এবং বাশযক ও মধেবতী শবশেনয়াগ পশরকল্পো েুনমােে;
(৯) রকানরর পূবযােুনমােেক্রনম যবানডযর শেজস্ব থযায়নে শবশেনয়াগ এবং তেুনেনলে
থযংস্থানের েুনমােে;
(১০) রকানরর পূবযােুনমােেক্রনম যেশল-শবনেশল ংস্থা বা প্রশতষ্ঠানের ানথ চু শি
ম্পােে;
(১১) পযযটক ৃশষ্টকারী যেলমূন পযযটে শবপণনে রকাশর-যবরকাশর প্রশতষ্ঠােমূনক
ায়তা প্রোে ; এবং

(১২) রকার কতৃয ক শেধযাশরত েোেে োশয়ত্ব।

গভশনয াং বশডর
েভা

৯। (১) এআ ধারার শবধাোবী ানপনয, গভশেযং বশড উার ভার স্থাে, ময় ও কাযযপদ্ধশত শেধযারণ কশরনত পাশরনব।
(২) ভার যকারানমর জেে বযনমাট েে-ংখোর কমপনয এক-তৃ তীয়াংল েনের
উপশস্থশত প্রনয়াজে আনব।
(৩) গভশেযং বশডর ক ভায় যচয়ারমোে, বা তাাঁার েুপশস্থশতনত যচয়ারমোে
কতৃ কয মনোেীত পর যকাে েে ভাপশতত্ব কশরনবে।
(৪) প্রশত েুআ মান ন্ততঃ একবার গভশেযং বশডর ভা েুশষ্ঠত আনব।
(৫) ভায় উপশস্থত প্রনতেক েনের একটি কশরয়া যভাট থাশকনব এবং ংখোগশরষ্ঠ
যভানট শদ্ধান্ত গৃীত আনব; তনব প্রেত্ত যভানটর মতার যযযত্র ভাপশতত্বকারী েে
একটি শদ্বতীয় বা শেণযায়ক যভাট প্রোে কশরনত পাশরনবে।
(৬) গভশেযং বশড উার ভার যকাে অনাচে শবনয় শবনল বোে রাশখনত যম
এআরূপ যয যকাে বেশিনক, বা প্রনয়াজনে যয যকাে পযযটকনক, অমন্ত্রণ কশরনত পাশরনব,
এবং উি বেশি অনাচোয় ংলগ্রণ কশরনত পাশরনবে, তনব তাার যকাে যভাটাশধকার
থাশকনব ো।
(৭) শুধুমাত্র যকাে েে পনে লূেেতা বা গভশণযং বশড গঠনে ত্রুটি থাশকবার কারনণ
গভশণযং বশডর কাযয বা কাযযধারা ববধ আনব ো এবং তৎম্পনকয যকাে প্রশ্ন উত্থাপে
করা যাআনব ো।

কশমটি

১০। যবাডয এআ অআনের ধীে উার যকাে যমতা প্রনয়াগ বা যকাে কাযযম্পােনের
শবনয় উানক ায়তা কশরবার উনেনলে, তৎকতৃয ক শেধযাশরত ীমা ও লতয ানপনয,
গভশেযং বশডর যকাে েে বা যবানডযর কমযকতয া মন্বনয় এক বা একাশধক কশমটি গঠে
কশরনত পাশরনব, এবং প্রনয়াজেনবানধ উক্ত কশমটিনত েে যকাে বেশিনক ন্তভুয ি
কশরনত পাশরনব।

যমিা অযণ

১১। যবাডয প্রনয়াজনে এআ অআনের ধীে আার যকাে যমতা যকাে েে, কশমটি বা
যবাডয কতৃয ক শেধযাশরত যকাে বেশির শেকট পযণ কশরনত পাশরনব।

প্রধান শনবয াহী

১২। (১) যবানডযর একজে প্রধাে শেবযাী কমযকতয া থাশকনবে।
(২) প্রধাে শেবযাী যবাডয কতৃয ক শেযুি আনবে এবং তাার চাকুরীর লতয াবী প্রশবধাে
দ্বারা শেধযাশরত আনব।
(৩) প্রধাে শেবযাী পনে শেনয়াগ প্রোে ো করা পযযন্ত যবানডযর চাশোর যপ্রশযযত রকার
যুগ্ম-শচব বা শতশরি শচব পে মযযাোর যকাে কমযকতয ানক প্রধাে শেবযাী শানব
যপ্রনণ শেনয়াগ প্রোে কশরনত পাশরনব।
(৪) প্রধাে শেবযাী যবানডযর াবযযশণক কমযকতয া আনবে, এবং এআ অআে, শবশধ ও
প্রশবধানের শবধাোবী ানপনয, শতশে তাাঁার যমতা প্রযয়াগ ও কাযযাবী ম্পােে
কশরনবে।
(৫) প্রধাে শেবযাী তাাঁার কানজর জেে যবানডযর শেকট োয়ী থাশকনবে।

প্রধান শনবয াহী
যমিা ও
কাযয াবী

১৩। এআ অআনের ধীনে প্রধাে শেবযাীর যমতা ও কাযযাবী শেম্নরূপ আনব, যথা :(১) যবানডযর শদ্ধান্ত ও শেনেয লোমূ বাস্তবায়ে;
(২) যবানডযর স্বল্প ও েীঘযনময়ােী কমযূশচ এবং বাৎশরক কমযূশচর বানজট প্রণয়ে;
(৩) যবানডযর রাজস্ব বানজট প্রণয়ে;
(৪) যবাডয কতৃয ক েুনমাশেত পশরকল্পো ও কমযূশচমূনর বাস্তবায়ে;
(৫) প্রনয়াজেীয় কমযকতয া বা কমযচারী শেযয়াগোে;
(৬) যচয়ারমোনের শেনেয ল যমাতানবক গভশেযং বশডর ভার যোটিল জারীকরণ;
(৭) প্রধাে শেবযাী শানব যবানডযর উনেলে জযনে েোেে প্রনয়াজেীয় কাযযক্রম গ্রণ;
এবং
(৮) রকার কতৃয ক অনরাশপত েোেে োশয়ত্ব পাে।

ববাদডযর কময কিযা
ও কময চারী
শনদয়াগ

১৪। (১) রকার কতৃয ক েুনমাশেত গযানোগ্রাম েুযায়ী, যবাডয উার কাযযাবী
ুষ্ঠুভানব ম্পােনের শেশমত্ত প্রনয়াজেীয় ংখেক কমযকতয া ও কমযচারী শেনয়াগ কশরনত
পাশরনব।

(২) যবানডযর কমযকতয া ও কমযচারীনের শেনয়াগ ও চাকশরর লতয াবী প্রশবধাে দ্বারা
শেধযাশরত আনব।
(৩) রকার, যবানডযর চাশোর যপ্রশযনত, যবানডয যপ্রনণ কমযকতয া ও কমযচারী শেনয়াগ
প্রোে কশরনত পাশরনব।

প্রশিদবেন

১৫। (১) থয বৎর মাশপ্তর ৯০ (েব্বআ) শেনের মনধে প্রধাে শেবযাী যবানডযর যাবতীয়
কাযযক্রযমর উপর একটি বাৎশরক প্রশতনবেে গভশেযং বশডর শেকট উপস্থাপে কশরনবে
এবং গভশেযং বশডর েুনমােেক্রনম উার একটি েুশশপ রকানরর শেকট যপ্ররণ
কশরনবে।
(২) উপ-ধারা (১) এ উশিশখত বাৎশরক প্রশতনবেেটি যবাডয জেমনয প্রকানলর বেবস্থা
গ্রণ কশরনব।

িহশব গঠন

১৬। (১) বাংানেনলর পযযটে শলল্প ও যবার াশবযক উন্নয়ে, পশরচাো ও শবকানলর
নযে এবং পযযটে যযনত্র ায়তা প্রোেকনল্প যবানডযর একটি তশব থাশকনব।
(২) যবানডযর তশবন শেম্নবশণযত উৎ আনত প্রাপ্ত থয জমা আনব, যথা :(ক) রকার কতৃয ক প্রেত্ত েুোে ও ঋণ;
(খ) রকানরর পূবযােুনমােেক্রনম যকাে শবনেশল রকার বা ংস্থা বা অন্তজযাশতক ংস্থা
আনত প্রাপ্ত েুোে;
(গ) যকাে স্থােীয় কতৃয পয কতৃয ক প্রেত্ত েুোে;
(ঘ) যকাে বেশি বা প্রশতষ্ঠাে কতৃয ক প্রেত্ত েুোে ; এবং
(ঙ) েে যয যকাে উৎ আনত প্রাপ্ত থয।
(৩) এআ তশব, যবানডযর োনম, গভশণযং বশড কতৃয ক েুনমাশেত এক বা একাশধক
তফশশ
বোংনক জমা রাখা যাআনব।
(৪) শবশধ দ্বারা শেধযাশরত পদ্ধশতনত ও ফরনম তশব রযণ এবং উার থয বেয় কশরনত
আনব।

বাদজ্ট

১৭। (১) যবাডয প্রশত বৎর রকার কতৃয ক শেশেয ষ্ট মনয়র মনধে পরবতী থয বৎনরর
বাশযক বানজট শববরণী রকানরর শেকট যপল কশরনব এবং উানত উি থয বৎ
রকানরর শেকট আনত যবানডযর শক পশরমাণ নথযর প্রনয়াজে আনব উার উনিখ
থাশকনব।
(২) উিরূপ বানজট প্রণয়নের যযনত্র রকার কতৃয ক শেধযাশরত পদ্ধশত েুরণ কশরনত
আনব এবং প্রস্তাশবত বানজনট গভশেযং বশডর েুনমােে থাশকনত আনব।

শহোব ও শনরীযা

১৮। (১) রকার কতৃয ক শেনেয শলত পদ্ধশতনত উার শাব রযাণ কশরনব এবং শানবর
বাশযক শববরণী প্রস্তুত কশরনব।
(২) বাংানেনলর মাশাব শেরীী্যক ও শেয়ন্ত্রক, তঃপর মাশাব শেরীযক োনম
উশিশখত,প্রশত বৎর যবানডযর শাব শেরীী্যা কশরনবে এবং শেরীী্যা প্রশতনবেনের
শরনপানটযর একটি কশরয়া েুশশপ রকার ও যবানডযর শেকট যপল কশরনব।
(৩) উপ-ধারা (২) এ উশিশখত শেরীযা প্রশতনবেনের উনেনলে, মাশাব শেরীী্যক শকংবা
তাার শেকট আনত এতেুনেনলে যমতাপ্রাপ্ত যকাে বেশি যবানডযর ক যরকডয, েশেস্তানবজ, েগে বা বোংনক গশিত থয, জামােত, ভান্ডার এবং েেশবধ ম্পশত্ত পরীযা
কশরয়া যেশখনত পাশরনবে এবং গভশেযং বশডর যচয়ারমোে বা যকাে েে বা যবানডযর যয
যকাে কমযকতয া বা কমযচারী বা ংশিষ্ট েে যকাে বেশিনক শজজ্ঞাাবাে কশরনত
পাশরনবে।

গভশনয াং বশডর
েেেে এবাং
ববাদডযর কময কিযা
ও কময চারীগণ
জ্নদেবক

১৯। গভশেযং বশডর ক েে এবং যবানডযর ক কমযকতয া ও কমযচারী Penal Code

শবশধ প্রণয়দনর
যমিা

২০। এআ অআনের উনেলে পূরণকনল্প রকার, রকাশর যগনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা, শবশধ

প্রশবধান

২১। এআ অআনের উনেলে পূরণকনল্প যবাডয, রকানরর পূবযােুনমােেক্রনম এবং রকাশর

(Act XLV of 1860) এর section 21 এ ংজ্ঞাশয়ত নথয জেনবক গণে আনবে।

প্রণয়ে কশরনত পাশরনব।

প্রণয়দনর যমিা

যগনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা, এআ অআে বা যকাে শবশধর শত ামঞ্জেপূণয েন এআরূপ
প্রশবধাে প্রণয়ে কশরনত পাশরনব।

ইাংদরশজ্দি
অনূশেি াঠ
প্রকাল

২২। এআ অআনের মূ পাঠ বাংানত আনব এবং রকার, রকাশর যগনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা
উার আংনরশজনত েূশেত একটি শেভয রনযাগে পাঠ প্রকাল কশরনব :
তনব লতয থানক যয, বাংা পাঠ ও আংনরজী পানঠর মনধে শবনরানধর যযনত্র বাংা পাঠ
প্রাধােে পাআনব।

