বাাংলাদেশ হাই-টেক াকক কর্ৃক ক্ষ আইন, ২০১০
( ২০১০ নের ৮ েং আইে )
[মাচচ ১৮, ২০১০]
বাাংলাদেদশ হাই-টেক শশল্প স্থান ও শবকাদশর জনয টেদশর শবশিন্ন স্থাদন হাই-টেক াকক সৃশি এবাং
ইহারসুষ্ঠু বযবস্থানা, শরচালনা এবাং উন্নয়দনর জনয বাাংলাদেশ হাই-টেক াকক কর্ৃক ৰ প্রশর্ষ্ঠাকদল্প
প্রণীর্ আইন।
যযনতু বাংানেনল াই-যেক শলল্প স্থাপে  শবকানলর শেশমত্ত যেনলর শবশভন্ন স্থানে াই-যেক পাকচ ৃশি এবং ইার
ুষ্ঠু বযবস্থাপো, পশরচাো, উন্নয়ে এবং আেুশিক শবয়াশের জেয বাংানেল াই-যেক পাকচ কতৃচ পক্ষ
প্রশতষ্ঠাকনল্প শবধাে করা মীচীে  প্রনয়াজেীয়;
যনতু এতদ্দ্বারা শেম্নরূপ আইে করা ই :সাংশক্ষপ্ত
শশদরানাম ও
প্রবর্কন

১। (১) এই আইে বাংানেল াই-যেক পাকচ কতৃচ পক্ষ আইে, ২০১০ োনম অশভশত ইনব।

সাংজ্ঞা

২। শবয় বা প্রংনগর পশরপন্থী যকাে শকছু ো থাশকন, এই আইনে-

(২) ইা অশবনে কাযচকর ইনব।

(১) "কতৃচ পক্ষ " অথচ এই আইনের ধারা ৩ অেুযায়ী প্রশতশষ্ঠত "বাংানেল াই-যেক পাকচ
কতৃচ পক্ষ";
(২) "যচয়ারমযাে" অথচ যবার্চ অব গভেচর এর যচয়ারমযাে;
(৩) "যর্নভপার" অথচ এইরূপ যকাে বযশি শযশে াই-যেক পাকচ স্থাপনের উনেনলয
কতৃচ পনক্ষর শত অংলীোশরনের শভশত্তনত চু শির মাধযনম পানকচ র যভৌত অবকাঠানমা
শেমচাণ,রক্ষণানবক্ষণ  বযবস্থাপোর োশয়েপ্রাপ্ত।
(৪) "শেধচাশরত" অথচ এই আইনের অধীে প্রণীত শবশধ বা প্রশবধাে দ্বারা শেধচাশরত;
(৫) "যবার্চ অব গভেচর" অথচ কতৃচ পনক্ষর যবার্চ অব গভেচর;
(৬) "পাকচ " অথচ এই আইনের অধীে রকার কতৃচ ক াই-যেক শলল্প স্থাপনের উনেনলয
শেশেচ িকৃ ত স্থাে অথবা রকার কতৃচ ক অেুমশত প্রাপ্ত াই-যেক শলল্প স্থাপনের উনেনলয
বযশি উনেযািা কতৃচ ক শেশেিচ কৃ ত স্থাে; এবং রকার কতৃচ ক যঘাশত তথয  যযাগানযাগ

প্রযুশি, যেশকশমউশেনকলে এবং তথয  প্রযুশি শেভচ র শলনল্পর জেয প্রশতশষ্ঠত IT Park,
IT Village, Technology Park, Science Park  ইার অন্তভুচ ি ইনব;
(৭) "প্রশবধাে" অথচ এই আইনের অধীে প্রণীত প্রশবধাে;
(৮) "শবশধ" অথচ এই আইনের অধীে প্রণীত শবশধ;
(৯) "শেবচাী কশমটি" অথচ কতৃচ পনক্ষর শেবচাী কশমটি;
(১০) "বযশি" বযশি অনথচ পানকচ াই-যেক শলল্প স্থাপনে আগ্রী বযশি, বযশি মাশকাোধীে
প্রশতষ্ঠাে, যকাম্পােী, অংলীোরী কারবার, ফামচ বা অেয যকাে ংস্থা উার অন্তভুচ ি
ইনব;
(১১) "ভাপশত" অথচ শেবচাী কশমটির ভাপশত; এবং
(১২) "াই-যেক শলল্প" অথচ জ্ঞাে  পুুঁশজশেভচ র, পশরনবল বান্ধব এবং Information
Technology (IT), Information Technology Enabled Services (ITES) এবং
Research and Development (R&D) শেভচ র শলল্প।

কর্ৃক ক্ষ প্রশর্ষ্ঠা

৩। (১) এই আইে কাযচকর ইবার পর রকার, যতলীঘ্র ম্ভব, এই আইনের উনেলয
পূরণকনল্প, রকাশর যগনজনে এবং তেশতশরি ঐশিকভানব ইনকট্রশেক যগনজনে প্রজ্ঞাপে
দ্বারা, বাংানেল াই-যেক পাকচ কতৃচ পক্ষ োনম একটি কতৃচ পক্ষ প্রশতষ্ঠা কশরনব।
(২) কতৃচ পক্ষ একটি ংশবশধবদ্ধ ংস্থা ইনব এবং উার স্থায়ী ধারাবাশকতা  একটি
াধারণ ীনমার থাশকনব এবং এই আইনের শবধাোবী ানপনক্ষ, ইার স্থাবর 
অস্থাবর উভয় প্রকার ম্পে অজচে কশরবার, ংরক্ষণ  স্তান্তর কশরবার ক্ষমতা
থাশকনব এবং কতৃচ পক্ষ উার োনম মামা োনয়র কশরনত পাশরনব এবং উার শবরুনদ্ধ
মামা োনয়র করা যাইনব।

প্রধান কার্ক ালয়

৪। কতৃচ পনক্ষর প্রধাে কাযচায় ঢাকায় থাশকনব এবং ইা, প্রনয়াজেনবানধ,রকানরর
পূবচােুনমােেক্রনম, যেযলর যয যকাে স্থানে উার লাখা কাযচায় স্থাপে করা যাইনব।

কর্ৃক দক্ষর
উদেশয ও
কার্ক াবলী

৫। কতৃচ পনক্ষর উনেলয ইনব বাংানেনল াই-যেক শলল্প স্থাপে  শবকানলর জেয যেনলর
শবশভন্ন স্থানে রকার কতৃচ ক অথবা যবরকাশর উনেযানগ পাকচ স্থাপে এবং উার ুষ্ঠু
বযবস্থাপো, পশরচাো, উন্নয়ে এবং অেযােয আেুশিক শবয়াশে ম্পনকচ কাযচকর

পেনক্ষপ গ্রণ করা।

সাধারণ
শরচালনা ও
প্রশাসন

৬। (১) কতৃচ পনক্ষর শবয়াশে  াধারণ কাযচাবীর পশরচাো  প্রলাে একটি শেবচাী
কশমটির উপর েযস্ত থাশকনব এবং কতৃচ পনক্ষর যয ক ক্ষমতা প্রনয়াগ  কাযচম্পােে
কশরনত পাশরনব, শেবচাী কশমটি যই ক ক্ষমতা প্রনয়াগ  কাযচম্পােে কশরনত
পাশরনব।
(২) শেবচাী কশমটি উার োশয়ে পাে  কাযচম্পােনের যক্ষনে এই আইে, শবশধ,
প্রশবশধ  রকার কতৃচ ক ময় ময় প্রেত্ত  জারীকৃ ত আনেল  শেনেচ লো অেুরণ
কশরনব।

টবার্ক অব
গিনক রস

৭। (১) এই আইনের উনেলয পূরণকনল্প কতৃচ পনক্ষর শেম্নবশণচত েয মন্বনয় একটি যবার্চ
অব গভেচর থাশকনব, যথাাঃ(ক) প্রধােমন্ত্রী, শযশে উার যচয়ারমযাে ইনবে;
(খ) শবজ্ঞাে এবং তথয  যযাগানযাগ প্রযুশি মন্ত্রণায়, শলল্প, বাশণজয, অথচ, স্বরাষ্ট্র, র্াক
 যেশনযাগানযাগ, ভূ শম, শলক্ষা, পশরনবল  বে এবং আইে, শবচার  ংে শবয়ক
মন্ত্রণানয়র োশয়েপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ;
(গ) শবজ্ঞাে এবং তথয  যযাগানযাগ প্রযুশি, শলল্প বাশণজয, অথচ, যশজনটিভ  ংে
শবয়ক শবভাগ, পশরনবল  বে, র্াক  যেশনযাগানযাগ মন্ত্রণানয়র শচবগণ;
(ঘ) শেবচাী যচয়ারমযাে, শবশেনয়াগ যবার্চ; এবং
(ঙ) বযবস্থাপো পশরচাক, শযশে উার েয-শচব ইনবে।
(২) প্রধােমন্ত্রী, প্রনয়াজেনবানধ, তেকতৃচ ক মনোেীত মন্ত্রী, শযশে যবার্চ অব গভেচর এর
েয, তাুঁানক যবার্চ অব গভেচর এর যচয়ারমযাে শানব োশয়ে পানের অেুমশত
প্রোে কশরনত পাশরনবে।
(৩) কতৃচ পক্ষ, প্রনয়াজেনবানধ, প্রধােমন্ত্রীর পূবচােুনমােেক্রনম, ংশিি শবনয় অশভজ্ঞ যয
যকাে বযশিনক যবানর্চর েয শানব অন্তভুচ ি কশরনত অথবা যকাে েযনক যবার্চ ইনত
অবযাশত প্রোে কশরনত পাশরনব।

শনবক াহী কশমটি

৮। (১) এই আইনের উনেলয পূরণকনল্প শেম্নবশণচত ১৫ জে েয মন্বনয় একটি শেবচাী

কশমটি গঠিত ইনব, যথা :(ক) শবজ্ঞাে এবং তথয  যযাগানযাগ প্রযুু্শি মন্ত্রণানয়র োশয়েপ্রাপ্ত মন্ত্রী, শযশে ইার
ভাপশত ইনবে;
(খ) শবজ্ঞাে এবং তথয  যযাগানযাগ প্রযুু্শি মন্ত্রণানয়র শচব, শযশে ইার ভাপশত ইনবে;
(গ) শলল্প, বাশণজয, অথচ, যশজনটিভ  ংে শবয়ক শবভাগ, র্াক  যেশনযাগানযাগ,
পশরনবল  বে মন্ত্রণানয়র যুগ্ম-শচব;
(ঘ) রকার কতৃচ ক মনোেীত শবজ্ঞাে এবং প্রযুু্শি যক্ষনে অবোে রশয়ানছ এইরূপ ২(েুই)
জে বযশি;
(ঙ) বাংানেল কশম্পউোর কাউশিনর কাযচ শেবচাী পশরচাক;
(চ) যফর্ানরলে অব বাংানেল যচোর অব কমাচ এন্ড ইন্ডাশিজ (এফশবশশআই) এর
ভাপশত কতৃচ ক মনোেীত একজে প্রশতশেশধ;
(ছ) বাংানেল এনাশনয়লে অব ফেয়যার এন্ড ইেফরনমলে াশভচ ন এর ভাপশত
কতৃচ ক মনোেীত একজে প্রশতশেশধ;
(জ) শবশেনয়াগ যবার্চ কতৃচ ক মনোেীত পশরচাক পেমযচাোর শেনম্ন েনে এইরূপ একজে
কমচকতচ া; এবং
(ঝ) বযবস্থাপো পশরচাক, শযশে উার েয-শচব ইনবে।
(২) রকার কতৃচ ক মনোেীত বযশির েয পনের যময়াে ইনব তাার মনোেয়নের
তাশরখ ইনত পরবতী শতে বৎর :
তনব লতচ থানক যয, রকার, প্রনয়াজেনবানধ, যয যকাে ময় রকার কতৃচ ক মনোেীত
েনযর যময়াে যল ইবার পূনবচ যকাে কারণ েলচানো বযশতনরনক তাানক অবযাশত
প্রোে কশরনত পাশরনব।
(৩) উপ-ধারা(১)(ঘ) এ উশিশখত রকার কতৃচ ক মনোেীত যকাে েয ভাপশতর
উনেনলয স্বীয় স্বাক্ষরযুি পেনযানগ পেতযাগ কশরনত পাশরনবে।

সিা

৯।(১) এই ধারার শবধাোবী ানপনক্ষ, যবার্চ অব গভেচর এবং শেবচাী কশমটি উার
ভার কাযচ পদ্ধশত শেধচারণ কশরনব।

(২) যচয়ারমযানের শত পরামলচক্রনম, যবানর্চর েয-শচব, যচয়ারমযাে কতৃচ ক
শেধচাশরত ময়  স্থানে যবার্চ অব গভেচর এর ভা আবাে কশরনবে।
(৩) শেবচাী কশমটির ভা ভাপশত কতৃচ ক শেধচাশরত ময়  স্থানে অেুশষ্ঠত ইনব এবং
ভাপশতর শত পরামলচক্রনম শেবচাী কশমটির েয-শচব উি ভা আবাে
কশরনবে।
(৪) যবার্চ অব গভেচর এর যচয়ারমযাে যবানর্চর ক ভায় ভাপশতে কশরনবে।
(৫) শেবচাী কশমটির ক ভায় শেবচাী কশমটির ভাপশত ভাপশতে কশরনবে এবং
তাার অেুপশস্থশতনত -ভাপশত শেবচাী কশমটির ভায় ভাপশতে কশরনবে।
(৬) শেবচাী কশমটির ভায় যকারানমর জেয উার যমাে েয ংখযার অেূযে একতৃ তীয়াংল েনযর উপশস্থশতর প্রনয়াজে ইনব।
(৭) শেবচাী কশমটির ভায় উপশস্থত ক েনযর একটি কশরয়া যভাে থাশকনব এবং
যভানের মতার যক্ষনে ভায় ভাপশতেকারী েনযর একটি শদ্বতীয় বা শেণচায়ক যভাে
থাশকনব।

শনবক াহী কশমটির
োশয়ত্ব ও
কার্ক াবলী

১০। শেবচাী কশমটি, এই আইনের উনেলয পূরণকনল্প, শেম্নরূপ োশয়ে  কাযচাবী
ম্পােে কশরনব, যথা :(ক) পানকচ র উন্নয়ে, পশরচাো, বযবস্থাপো এবং শেয়ন্ত্রণ শবয়ক আবলযকীয় েীশতমাা
প্রণয়ে;
(খ) কতৃচ পনক্ষর বযবস্থাপো কাযচক্রম ুষ্ঠু  ুচারুভানব পশরচাোর নক্ষয প্রনয়াজেীয়
আনেল প্রোে  শেনেচ লো জারী;
(গ) পানকচ শবশেনয়াগকারীনের প্রনেয় ুশবধাশে শেধচারণ;
(ঘ) পানকচ র ভূ শম, ভবনের যে বরাে, ভাড়া  ইজারা প্রোনের লতচ াবী  ার
শেধচারণ;
(ঙ) রকাশর  যবরকাশর অংলীোশরনে পাকচ শেমচানণ যর্নভপার শেনয়ানগর জেয
লতচ াবী শেধচারণ; এবং
(চ) পানকচ র উন্নয়ে, শবকাল  ুষ্ঠু বযবস্থাপো ংশিি অেয যয যকাে শবয়।

কমক কর্কা ও
কমক চারী শনদয়াগ

১১। কতৃচ পক্ষ উার কাযচাবী ুষ্ঠুভানব ম্পােনের উনেনলয,রকার কতৃচ ক অেুনমাশেত
াংগঠশেক কাঠানমা অেুযায়ী প্রনয়াজেীয় ংখযক কমচকতচ া  কমচচারী শেনয়াগ কশরনব
এবং তাানের চাকুরীর লতচ াবী প্রশবধাে দ্বারা শেধচাশরত ইনব।

বযবস্থানা
শরচালক

১২। (১) কতৃচ পনক্ষর একজে বযবস্থাপো পশরচাক থাশকনব।
(২) বযবস্থাপো পশরচাক রকার কতৃচ ক শেযুি ইনব এবং তাার চাকুরীর লতচ াশে
রকার কতৃচ ক শস্থরীকৃ ত ইনব।
(৩) বযবস্থাপো পশরচাক কতৃচ পনক্ষর াবচক্ষশণক মুখয শেবচাী কমচকতচ া ইনব এবং শতশে(ক) শেবচাী কশমটির শদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জেয োয়ী থাশকনবে; এবং
(খ) শেবচাী কশমটির শেনেচ ল যমাতানবক কতৃচ পনক্ষর অেযােয কাযচ ম্পােে কশরনবে।

কশমটি

১৩। (১) শেবচাী কশমটি উার োশয়ে পানে ায়তা প্রোনের জেয এক বা একাশধক
কশমটি গঠে কশরনত পাশরনব।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীে গঠিত কশমটি শেবচাী কশমটি কতৃচ ক শেধচাশরত ংখযক
েয মন্বনয় গঠিত ইনব এবং উা শেবচাী কশমটি কতৃচ ক শেধচাশরত পদ্ধশতনত কাযচ
ম্পােে কশরনব।

ওয়যার হাউজ
স্থান

১৪। আপাততাঃ ববৎ অেয যকাে আইনে যাা শকছু ই থাকুক ো যকে, কতৃচ পক্ষ,
প্রনয়াজেনবানধ, রকানরর পূবচােুনমােে ানপনক্ষ, পানকচ র প্রনয়াজে শবনবচোয় Customs
Act, 1969 (Act No. IV of 1969) যথাযথভানব অেুরণপূবচক বাংানেনলর যয যকাে
পানকচ স্থাশপত াই-যেক শলল্প-কারখাোর কাুঁচামা, পযানকশজং ামগ্রী, আধা-প্রশক্রয়াজাত
দ্রবযাশে, আেুশিক দ্রবযাশে, ইতযাশে আমোশের জেয পাবশক য়যার াউজ স্থাপে,
রক্ষণানবক্ষণ  পশরচাোর বযবস্থা কশরনত পাশরনব।

হাই-টেক াকক
এর জনয শবদশষ
শুল্ক সুশবধা

১৫। আপাততাঃ ববৎ অেয যকাে আইনে যাা শকছু ই থাকুক ো যকে, রকার,(ক) রকাশর যগনজনে এবং তেশতশরি ঐশিকভানব ইনকট্রশেক যগনজনে প্রজ্ঞাপে দ্বারা,
জাতীয় রাজস্ব যবানর্চর ম্মশতক্রনম, পানকচ স্থাশপত াই-যেক শলল্প-কারখাোর যক্ষনে

শবনল শুল্ক ুশবধা প্রোে কশরযত পাশরনব; এবং
(খ) েফা (ক) এর উনেলয পূরণকনল্প Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর
শবধাে অেুানর পানকচ স্থাশপত াই-যেক শলল্প কারখাোমূন আমোশে  রপ্তাশে কাযচক্রম
পশরচাোর ুশবধানথচ শবনল বযবস্থা প্রবতচ ে কশরনত পাশরনব।

বদের্ সুশবধাশে

১৬। কতৃচ পক্ষ, জাতীয় রাজস্ব যবানর্চর ম্মশতক্রনম, শেম্নবশণচত শবনয় বনন্ডর্ ুশবধাশে
প্রোে কশরনত পাশরনব, যথা :(ক) পানকচ আমোশেকৃ ত কাুঁচামামূ যকাে দ্রনবযর উপর কাস্টমস্ শরজাভচ , শবক্রয়
কর, Octroi বা আবগারী শুল্ক বা আমোশে াইনন্ বা পারশমে শফ বা অেয যকাে
চাজচ; এবং
(খ) পাকচ ইনত রপ্তাশেকৃ ত বা যেনল বযবহৃত যকাে দ্রনবযর শুল্ক বা অেয যকাে চাজচ।

াকক প্রশর্ষ্ঠার
অনুমশর্, ইর্যাশে

১৭। (১) াই-যেক শলল্প স্থাপনের উনেনলয পাকচ প্রশতষ্ঠা কশরনত আগ্রী বযশিযক কতৃচ পনক্ষর
শেকে শবশধ দ্বারা শেধচাশরত ফরনম অেুমশতর জেয আনবেে কশরনত ইনব।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীে আনবেেপে প্রাশপ্তর পর কতৃচ পক্ষ আনবেেপনের শত
োশখকৃ ত ক তথযাশে ম্পনকচ শেশিত ইনব এবং শেধচাশরত ময়, পদ্ধশত  ফরনম
আনবেেকারী অেুমশত প্রোে কশরনব।
(৩) কতৃচ পক্ষ কতৃচ ক যকাে আনবেেকারীর আনবেে যথাযথ শবনবশচত ো ইন
আনবেেকারীনক যুশিিত শুোেীর ুনযাগ প্রোে কশরয়া আনবেেটি শেধচাশরত ময় 
পদ্ধশতনত োমঞ্জুর কশরনত পাশরনব এবং উি শদ্ধানন্তর যথাযথ কারণ উনিখপূবচক উা
আনবেেকারীনক শশখতভানব অবশত কশরযত ইনব।

অনুমশর্ দের
শর্ক, ইর্যাশে

১৮। (১) ধারা ১৭ এর অধীে প্রেত্ত অেুমশত পনের লতচ াবী শবশধ দ্বারা শেধচাশরত ইনব।
(২) ধারা ১৭ এর অধীে প্রাপ্ত যকাে অেুমশত বা উার অধীে অশজচত স্বে, স্তান্তরনযাগয
ইনব ো এবং এইরূপ স্তান্তর ফশবীে (void) ইনব।
(৩) ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (২) এর অধীে অেুমশত প্রোে করার ময় কতৃচ পক্ষ এই
আইে বা তেধীে প্রণীত শবশধর শত িশতপূণচ যয যকাে লতচ ংশিি অেুমশতপনে
উনিখ কশরনত পাশরনব এবং কতৃচ পক্ষ উি লতচ যয যকাে ময় পশরবতচ ে কশরনত পাশরনব।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীে যকাে লতচ পশরবতচ ে করা ইন অেুমশতপ্রাপ্ত প্রনতযক বযশি
উা মাশেয়া চশনত বাধয থাশকনব।

াদকক হাই-টেক
শশল্প স্থাদনর
অনুমশর্

১৯। পানকচ াই-যেক শলল্প স্থাপনে আগ্রী বযশি শবশধ দ্বারা শেধচাশরত ফরনম কতৃচ পনক্ষর
শেকে আনবেে কশরনব :
তনব লতচ থানক যয, কতৃচ পক্ষ কতৃচ ক যর্নভপার শেনয়াগ করা ইন আনবেেকারীনক
শেনয়াগপ্রাপ্ত যর্নভপার এর মাধযনম এবং বযশি উনেযািা কতৃচ ক স্থাশপত পানকচ
আনবেেকারীনক বযশি উনেযািার মাধযনম কতৃচ পনক্ষর শেকে আনবেে কশরনত ইনব।

টর্দিলার
শনদয়াগ

২০। াই-যেক শলল্প স্থাপনের উনেনলয যকাে বযশি বা, যক্ষেমত, কতৃচ পক্ষ কতৃচ ক শেধচাশরত

ওয়ান স্ট
সাশিকস

২১। কতৃচ পক্ষ, পানকচ াই-যেক শলল্প স্থাপনে আগ্রী বযশি বা যর্নভপারনক, উপযুি শফ 
াশভচ  চাজচ গ্রণ ানপনক্ষ, য়াে স্টপ াশভচ নর মাধযনম শেম্নবশণচত যবা প্রোে কশরনত
পাশরনব, যথা :-

লনতচ পানকচ যর্নভপার শেনয়াগ করা যাইনব।

(ক) পানকচ ভূ শম শেবচাচনের অেুমশত;
(খ) যরশনর্ন্ট  েে-যরশনর্ন্ট শভা;
(গ) য়াকচ পারশমে;
(ঘ) শেমচাণ পারশমে;
(ঙ) াই-যেক শলল্প স্থাপনের নক্ষয পানকচ প্লেমূ বরাে বা ভাড়া বা ইজারা প্রোনের
বযবস্থা;
(চ) পাশে, গযা, শবেুযৎ, যেশনফাে ইতযাশের ংনযাগ  রবরা; এবং
(ছ) পাকচ ংশিি অেযােয কাযচাশে।

াকক ট াষণা

২২। এই আইনের উনেলয পূরণকনল্প, রকার, রকারী যগনজনে এবং তেশতশরি
ঐশিকভানব ইনকট্রশেক যগনজনে প্রজ্ঞাপে দ্বারা, উানত বশণচত যকাে স্থাে বা

স্থােমূনক এবং বযশি কতৃচ ক অেুমশতপ্রাপ্ত স্থাে বা স্থােমূনক পাকচ শানব যঘাণা
কশরনত পাশরনব।

াদকক িূশম,
ইর্যাশে
বরােকরণ

২৩। (১) কতৃচ পক্ষ, তেকতৃচ ক শেধচাশরত লতচ াবী ানপনক্ষ,ধারা ১৯ এর অধীে পানকচ াইযেক শলল্প স্থাপনে অেুমশত প্রাপ্ত বযশির শেকে ভূ শম বা ভবনের যে বরাে, ভাড়া বা
ইজারা প্রোে কশরনত পাশরনব।
(২) াই-যেক শলল্প স্থাপনের জেয বরাে প্রাপ্ত ভূ শম বা ইজারা বা ভাড়ায় গৃীত যে াইযেক শলল্প স্থাপে বা ংশিি ফনরায়ার্চ এন্ড বযাকয়ার্চ শংনকজ শলল্প বযশতত অেয যকাে
উনেনলয বযবার কশরন উি বরাে বা ইজারা বা ভাড়া বাশত করা যাইনব।

াদকক স্থাশর্
হাই-টেক শশদল্পর
প্রকৃশর্ শনধক ারণ

২৪। কতৃচ পক্ষ, শেবচাী কশমটির ভায় গৃীত শদ্ধান্ত অেুযায়ী, ময় ময়, যকাে একটি

ঋণ গ্রহদণর
ক্ষমর্া

২৫। এই আইনের উনেলয পূরণকনল্প, কতৃচ পক্ষ, রকানরর পূবচােুমশতক্রনম, যয যকাে উৎ

াদকক বযাাংক বা
বযাাংকসমূহদক
কার্ক শরচালনার
অনুমশর্ প্রোন

২৬। কতৃচ পক্ষ, শবশেনয়াগকারীগনণর আশথচক যেনেনের ুশবধানথচ বাংানেল বযাংযকর
অেুমশতক্রনম, স্থােীয় বযাংক বা শবনেলী বযাংক বা বযাংকমূনক পানকচ বযাংশকং কাযচক্রম
পশরচাোর অেুমশত প্রোে কশরনত পাশরনব এবং উি বযাংক বা বযাংকমূ পানকচ
স্বাভাশবক বযাংশকং কাযচক্রম পশরচাো কশরনব এবং পানকচ কমচরত বা ম্পৃি শবনেলী

শেশেচ ি পানকচ যকাে যকাে ধরনের শলল্প স্থাশপত ইনব উা শেধচারণ কশরনত পাশরনব।

ইনত ঋণ গ্রণ কশরনত পাশরনব।

বযশিযের শেকে ইনত আমােত গ্রণ কশরনত পাশরনব।

াদকক শনশেক ি
আইদনর প্রদয়াগ
রশহর্করদণর
ক্ষমর্া

২৭। (১) আপাততাঃ কাযচকর অেয যকাে আইনে যাা শকছু ই থাকুক ো যকে, রকার
রকাশর যগনজনে প্রজ্ঞাপে দ্বারা পাকচ স্থাপে, উন্নয়ে  বযবস্থাপোর স্বাযথচ শবশেনয়াগ
আকৃ ি কশরবার নক্ষয, পানকচ যকাে আইে বা আইেমূ বা উার বা উানের ক বা
শেশেচ ি যকাে শবধাে এর প্রনয়াগ রশত কশরনত পাশরনব অথবা এই মনমচ শেনেচ ল প্রোে
কশরনত পাশরনব যয, প্রনয়াজেীয় ংনলাধে বা পশরবতচ ে ানপনক্ষ অেুরূপ যকাে আইে বা
উার শেশেচ ি যকাে শবধাে পানকচ প্রনয়াগ করা যাইনব।

শরদবশ সাংক্রান্ত
আইন, ইর্যাশের
প্রশর্ালন

২৮। এই আইনের উনেলয পূরণকনল্প, কতৃচ পক্ষ, পানকচ শেনয়াগকৃ ত যর্নভপার, প্রশতশষ্ঠত
শলল্প ইউশেেমূ, অেযােয আশথচক  বযবাশয়ক প্রশতষ্ঠাে পশরনবল ংক্রান্ত ক
আইনের প্রশতপাে বাংানেল রকার কতৃচ ক অেুস্বাক্ষরকৃ ত বা অেুনমাশেত
কেনভেলেমূনর অধীে পােীয় অিীকারমূ পাে কশরনত বাধয থাশকনব।

র্হশবল

২৯। কতৃচ পনক্ষর একটি তশব থাশকনব যাানত পাকচ ংশিি শেম্নবশণচত উৎমূ ইনত
প্রাপ্ত অথচ জমা ইনব এবং প্রশবধাে দ্বারা শেধচাশরত পদ্ধশতনত উি অথচ উনত্তাে  বযয়
করা যাইনব, যথা:(ক) রকার কতৃচ ক প্রেত্ত অেুোে;
(খ) রকানরর অেুনমােে ানপনক্ষ অেয যকাে উৎ ইনত গৃীত ঋণ;
(গ) পানকচ র প্লে বরাে বা ইজারা ইনত প্রাপ্ত অথচ;
(ঘ) পানকচ র ভবে বা ভবনের যে ভাড়া ইনত প্রাপ্ত অথচ;
(ঙ) যবা প্রোনের জেয প্রনেয় শফ  াশভচ  চাজচ ইনত প্রাপ্ত অথচ; এবং
(চ) অেয যকাে উৎ ইনত প্রাপ্ত অথচ।

বাদজে

৩০। কতৃচ পক্ষ প্রশত বৎর রকার কতৃচ ক শেশেচ ি মনয়র মনধয ম্ভাব্য আয় বযয়
পরবতী অথচ বৎনরর বাৎশরক বানজে শববরণী রকানরর শেকে যপল কশরনব এবং
উানত উি বৎনর রকানরর শেকে ইনত কতৃচ পনক্ষর শক পশরমাণ অনথচর প্রনয়াজে
ইনব উার উনিখ থাশকনব।

শহসাব ও শনরীক্ষা

৩১।(১) কতৃচ পক্ষ যথাযথভানব উার শাব রক্ষণ কশরনব এবং শানবর বাশচক
শববরণী প্রস্তুত কশরনব।
(২) বাংানেনলর মাশাব শেরীক্ষক  শেয়ন্ত্রক, অতাঃপর মাশাব শেরীক্ষক োনম
অশভশত, প্রশত বৎর কতৃচ পনক্ষর শাব শেরীক্ষা কশরনবে এবং শেরীক্ষা শরনপানেচর একটি
কশরয়া অেুশশপ রকার  কতৃচ পনক্ষর শেকে যপ্ররণ কশরনবে।
(৩) উপ-ধারা (২) যমাতানবক শাব শেরীক্ষার উনেনলয মাশাব শেরীক্ষক শকংবা
তাার শেকে ইনত এতেুনেনলয ক্ষমতাপ্রাপ্ত যকাে বযশি কতৃচ পনক্ষর এতেংক্রান্ত ক
যরকর্চ, েশ-েস্তানবজ, েগে বা বযাংনক গশিত অথচ, জামােত ভান্ডার এবং অেযশবধ

ম্পশত্ত পরীক্ষা কশরয়া যেশখনত পশরনবে এবং কতৃচ পনক্ষর যয যকাে কমচকতচ া বা
কমচচারীনক শজজ্ঞাাবাে কশরনত পশরনবে।

বাশষক ক
প্রশর্দবেন,
ইর্যাশে

৩২। (১) প্রশত অথচ বৎর যল ইবার পরবতী ৩ (শতে) মানর মনধয কতৃচ পক্ষ
তেকতৃচ ক উি অথচ বৎনর ম্পাশেত কাযচাবীর শববরণ েশত একটি বাশচক
প্রশতনবেে রকানরর শেকে যপল কশরনব।
(২) রকার, প্রনয়াজেনবানধ, কতৃচ পনক্ষর শেকে ইনত যয যকাে ময় কতৃচ পনক্ষর যয যকাে
শবনয়র উপর প্রশতনবেে এবং শববরণী আবাে কশরনত পাশরনব এবং কতৃচ পক্ষ উা
রকানরর শেকে রবরা কশরযত বাধয থাশকনব।
(৩) রকার যয যকাে ময় কতৃচ পনক্ষর কমচকান্ড অথবা যয যকাে প্রকার অশভনযানগর
শবনয় তেন্ত অেুষ্ঠানের শেনেচ ল শেনত পাশরনব।

শ্রশমক সাং

৩৩। পানকচ কমচরত শ্রশমকনের স্বাথচংশিি শবয়মূ শেশিতকরনণর নক্ষয ইশপনজর্
শ্রশমক কযাণ শমশত  শলল্প-ম্পকচ আইে প্রনয়াজেীয় অশভনযাজে ানপনক্ষ, প্রনযাজয
ইনব।

কর্ৃক দক্ষর শবদশষ
অশধকার

৩৪। কতৃচ পনক্ষর শেম্নবশণচত শবনল অশধকারমূ থাশকনব, যথা :(ক) পানকচ াই-যেক শলল্প স্থাপেকারী বা শলল্প বা বাশণশজযক প্রশতষ্ঠাে পশরচাোকারী
প্রশতষ্ঠানের শেকে যকাে পাো অপশরনলাশধত থাশকন, এবং উিরূপ যেো পশরনলানধ
বযথচতার যক্ষনে কতৃচ পক্ষ উার পাো আোনয়র জেয উি যকাম্পােী বা শলল্প বা
বাশণশজযক প্রশতষ্ঠানের মাশক, পশরচাক বা পশরচাো পচনের শবরুনদ্ধ যয-যকাে
প্রাশতষ্ঠাশেক বা আইেগত কাযচধারা গ্রনণর অশধকার ংরক্ষণ কশরনব;
(খ) পানকচ অবশস্থত যকাে াই-যেক শলল্প বা বাশণশজযক প্রশতষ্ঠানের মাশক বা যকাে বযশি
যশে যকাে প্রকানরর যকাে শ্রশমক অনন্তানর শত জশড়ত য়, তাা ইন কতৃচ পক্ষ
উিরূপ শলল্প প্রশতষ্ঠােনক উার ংশলস্দি শ্রশমক, কমচচারী, শেবচাী বা বযবস্থাপো ংশিি
কমচচারীনক বরখাস্ত করা শেধচাশরত মনয়র জেয উি শলল্প বা বাশণশজযক প্রশতষ্ঠানের
কাযচক্রম বন্ধ রাশখবার জেয শেনেচ ল শেনত পাশরনব এবং ইার জেয কতৃচ পক্ষ যকাে
ক্ষশতপূরণ প্রোনে োয়ী ইনব ো;
(গ) যশে পানকচ স্থাশপত যকাে াই-যেক শলল্প বা বাশণশজযক প্রশতষ্ঠাে কতৃচ পনক্ষর বনকয়া
পাো, অেযােয পাো এবং োয়-যেো পশরনলাধ কশরনত বযথচ য়, তাা ইন কতৃচ পক্ষ

এককভানব উি প্রশতষ্ঠানের যমশলেপে, যন্ত্রপাশত, কাুঁচামা অথবা অেয যকাে পণয
অপারণক্রনম উা গণপূতচ অশধেপ্তযরর শেধচাশরত ানর মূযায়েপূবচক,
অেয যকাে শলল্প বা বাশণশজযক প্রশতষ্ঠােনক বরাে প্রোে কশরনত পাশরনব।

শবশধ প্রণয়দনর
ক্ষমর্া

৩৫। এই আইনের উনেলয পূরণকনল্প, রকার, রকাশর যগনজনে এবং তেশতশরি

প্রশবশধ প্রণয়দনর
ক্ষমর্া

৩৬। এই আইনের উনেলয পূরণকনল্প, রকানরর পূবচােুনমােেক্রনম, কতৃচ পক্ষ, রকাশর
যগনজনে এবং তেশতশরি ঐশিকভানব ইনকট্রশেক যগনজনে প্রজ্ঞাপে দ্বারা, এই আইে বা

ঐশিকভানব ইনকট্রশেক যগনজনে প্রজ্ঞাপে দ্বারা, শবশধ প্রণয়ে কশরনত পাশরনব।

শবশধর ানথ অামঞ্জযপূণচ েয় এইরূপ প্রশবধাে প্রণয়ে কশরনত পাশরনব।

আইদনর ইাংদরজী
অনুবাে প্রকাশ

৩৭। (১) এই আইে প্রবতচ নের পর রকার, রকারী যগনজনে প্রজ্ঞাপে দ্বারা, এই আইনের
মূ বাংা পানঠর ইংনরজীনত অেূশেত একটি শেভচ রনযাগয পাঠ প্রকাল কশরযব;
(২) বাংা  ইংনরজী পানঠর মনধয শবনরানধর যৰনে বাংা পাঠ প্রাধােয পাইনব।

