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অথ�ৈনিতক অ�ল আইন, ২০১০
( ২০১০ সেনর ৪২ নং আইন )

[ ১লা আগ�, ২০১০ ]

�ত অথ�ৈনিতক উ�য়ন তথা িশ�ায়ন, কম�সং�ান, উৎপাদন এবং র�ানী বিৃ� ও ব�মুখীকরেণ উৎসাহ �দােনর জ� প�াৎপদ
ও অন�সর এলাকাসহ স�াবনাময় সকল এলাকায় অথ�ৈনিতক অ�ল �িত�া এবং উহার উ�য়ন, পিরচালনা, ব�ব�াপনা ও

িনয়�ণসহ আ�ষি�ক অ�া� িবষেয় িবধান �ণয়নকে� �ণীত আইন।

�যেহতু, �ত
 অথ�ৈনিতক উ�য়ন তথা িশ�ায়ন, কম�সং�ান, উৎপাদন এবং র�ানী বিৃ� ও ব�মখুীকরেণ উৎসাহ �দােনর জ�
প�াৎপদ ও অন�সর এলাকাসহ স�াবনাময় সকল এলাকায় অথ�ৈনিতক অ�ল �িত�া এবং উহার উ�য়ন,
পিরচালনা, ব�ব�াপনা ও িনয়�ণসহ আ�ষি�ক অ�া� িবষেয় িবধান করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়;
    �সেহতু, এত�ারা িন��প আইন করা হইল :-

সংি��
িশেরানাম,
�েয়াগ এবং
�বত�ন

১। (১) এই আইন বাংলােদশ অথ�ৈনিতক অ�ল আইন, ২০১০ নােম অিভিহত হইেব।

  (২) ইহা অিবলে� কায�কর হইেব।

সং�া ২। িবষয় বা �সে�র পিরপ�থী �কান িকছু না থািকেল, এই আইেন-

   (১) "অথ�ৈনিতক অ�ল" অথ� ধারা ৫ এর অধীন সরকার কতৃ�ক �ঘািষত �কান অথ�ৈনিতক

অ�ল;

   (২) "অথ�ৈনিতক অ�ল �ডেভলপার" অথ� ধারা ৮ এর অধীন িনয�ু অথ�ৈনিতক অ�ল

�ডেভলপার;

   (৩) "কতৃ�প�" অথ� ধারা ১৭ এর অধীন �িতি�ত বাংলােদশ অথ�ৈনিতক অ�ল কতৃ�প�

   (৪) "গভিণ�ং �বাড�" অথ� কতৃ�পে�র গভিণ�ং �বাড�;

   (৫) "�চয়ারম�ান" অথ� গভিণ�ং �বােড�র �চয়ারম�ান;

   (৬) "িনব�াহী �বাড�" অথ� কতৃ�পে�র িনব�াহী �বাড�;

   (৭) "িনব�াহী �চয়ারম�ান" অথ� িনব�াহী �বােড�র �চয়ারম�ান;

   (৮) "িনধ�ািরত" অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ �ারা িনধ�ািরত এবং অ��প িবিধ �ণীত না

হওয়া পয�� সরকার কতৃ�ক, সরকাির �গেজেট আেদশ �ারা িনধ�ািরত;

   (৯) "�িবধান" অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত �িবধান;
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[(৯ক) ‘‘বাংলােদশ সরকার ও অ� �কান �দেশর সরকােরর মেধ� অংশীদাির� বা উেদ�াগ’’

অথ� বাংলােদশ সরকার বা তৎকতৃ�ক মেনানীত �কান সং�া বা কতৃ�প� বা �িত�ান এবং অ�

�কান �দেশর সরকার বা তৎকতৃ�ক মেনানীত অথ�ৈনিতক অ�ল �িত�া, পিরচালনা ও �সাের

�যাগ� �কান িশ� উেদ�া�া, কনেসািট�য়াম, জেয়�ট �ভ�ার �কা�ানী বা িশ� �গাি� এর মেধ�

অংশীদাির� বা উেদ�াগ;]

   (১০) "িবিধ" অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ;

   (১১) "সিচব" অথ� কতৃ�পে�র সিচব।

1

আইেনর �াধা� ৩। আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইেনর িবধানাবলী

�াধা� পাইেব।

অথ�ৈনিতক
অ�ল �িত�া

৪। এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, �দেশর প�াৎপদ ও অন�সর এলাকাসহ স�াবনাময়

সকল এলাকায় �ত অথ�ৈনিতক উ�য়ন তথা িশ�ায়ন, কম�সং�ান, উৎপাদন এবং র�ানী বিৃ�

ও ব�মখুীকরেণ উৎসাহ �দান এবং রাে�র সামািজক ও অথ�ৈনিতক অ�ীকারসমহূ বা�বায়েনর

লে�� সরকার িন�বিণ�ত �য �কান ��ণীর অথ�ৈনিতক অ�ল �িত�া কিরেত পািরেব, যথাঃ-

   (ক) �দশী বা িবেদশী ব�ি�, �গাি� বা �িত�ান কতৃ�ক সরকাির ও �বসরকাির অংশীদািরে�

�িতি�ত অথ�ৈনিতক অ�ল;

   (খ) �দশী বা �বাসী বাংলােদশী বা িবেদশী িবিনেয়াগকারী, �গাি�, ব�বসািয়ক সংগঠন বা �প

কতৃ�ক, একক বা �যৗথভােব, �িতি�ত �বসরকাির অথ�ৈনিতক অ�ল;

   (গ) সরকাির উেদ�াগ ও মািলকানায় �িতি�ত সরকাির অথ�ৈনিতক অ�ল;

   (ঘ) একই ধরেনর িবেশষািয়ত �কান িশ� বা বািণিজ�ক �িত�ান �িত�ার জ�, �বসরকাির বা

সরকাির ও �বসরকাির অংশীদািরে� বা সরকাির উেদ�ােগ, �িতি�ত িবেশষ অথ�ৈনিতক

অ�ল [;

  (ঙ) বাংলােদশ সরকার বা তৎকতৃ�ক মেনানীত �কান সং�া বা কতৃ�প� বা �িত�ান এবং অ�

�কান �দেশর সরকার বা তৎকতৃ�ক মেনানীত অথ�ৈনিতক অ�ল �িত�া, পিরচালনা ও �সাের

�যাগ� �কান িশ� উেদ�া�া, কনেসািট�য়াম, জেয়�ট �ভ�ার �কা�ানী বা িশ� �গাি� এর মেধ�

অংশীদাির� বা উেদ�ােগ �িতি�ত অথ�ৈনিতক অ�ল;

  (চ) এক বা একািধক সরকাির সং�া বা কতৃ�প� বা �িত�ােনর মেধ� পার�িরক সহেযািগতায়

বা অংশীদািরে� �িতি�ত অথ�ৈনিতক অ�ল।]

2

অথ�ৈনিতক
অ�েলর জ�
ভূিম িনব�াচন

৫। (১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �কান িনিদ��

ভূিম এলাকােক অথ�েনিতক অ�ল িহসােব িনব�াচন�েম অথ�ৈনিতক অ�ল �ঘাষণা কিরেত

পািরেব [:3
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এবং অথ�ৈনিতক
অ�ল �ঘাষণা

  তেব শত� থােক �য, �কবলমা� তথ� �যিু�-সংি�� অথ�ৈনিতক অ�ল �াপেনর উে�েশ� িসিট

কেপ�ােরশন, �পৗরসভা এবং ক�া�টনেম�ট �বােড�র আওতাভু� �কান ভূিম এলাকােক জন�ােথ�

অথ�ৈনিতক অ�ল িহসােব �ঘাষণা করা যাইেব।]

 (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত ��াপেনর তফিসেল অথ�ৈনিতক অ�ল িহসােব �ঘািষত

ভূিমর �িনিদ�� িববরণ থািকেত হইেব।

  [***]4

অথ�ৈনিতক
অ�েলর জ�
ভূিম অিধ�হণ

৬। (১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, �কান অথ�ৈনিতক অ�েলর জ� অথবা উ� অ�েল

অবকাঠােমা �যমন-সড়ক, �ীজ ইত�ািদ িনম�ােণর জ� �কান ভূিম �েয়াজন হইেল, সরকার উ�

ভূিম Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982

(Ordinance No. II of 1982) এর অধীন অিধ�হণ কিরেত পািরেব।

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অিধ�হণকৃত ভূিমর �িতপরূণসহ অ� �য �কান িবষয় িন�ি�র

��ে� উপ-ধারা(১) এ উি�িখত Ordinance এর িবধানাবলী �েযাজ� হইেব।

    (৩) এই ধারার অধীন অিধ�হণকৃত ভূিম, জন�ােথ�, �েয়াজনীয় বিলয়া গণ� হইেব।

অথ�ৈনিতক
অ�লেক িবিভ�
এলাকায়
িবভাজন

৭।(১) কতৃ�প� �কান অথ�ৈনিতক অ�ল সংি�� ভূিম এলাকােক িন�বিণ�ত এলাকায় িবভাজন

কিরয়া মা�ার ��ান �ণয়ন কিরবার জ� �েয়াজনীয় আেদশ জারী কিরেত পািরেব, যথাঃ-

   (ক) র�ানী �ি�য়াকরণ এলাকা (Export Processing Area) : র�ানীমখুী িশে�র জ�

িনধ�ািরত;

   (খ) অভ��রীণ �ি�য়াকরণ এলাকা (Domestic Processing Area) : �দশীয় বাজার

চািহদা �মটােনার লে�� �িতি�ত িশে�র জ� িনধ�ািরত;

   (গ) বািণিজ�ক এলাকা (Commercial Area) : ব�বসা �িত�ান, ব�াংক, ওয়�ার হাউজ,

অিফস বা অ� �কান �িত�ােনর জ� িনধ�ািরত;

   (ঘ) �ি�য়াকরণমু� এলাকা (Non Processing Area) : আবাসন, �া��, িশ�া, িবেনাদন

ইত�ািদর জ� িনধ�ািরত।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত আেদেশর িভি�েত �কান অথ�ৈনিতক অ�েলর জ�

মা�ার ��ান ��ত করা হইেল উহা অ�েমাদেনর জ� কতৃ�পে�র িনকট উপ�াপন কিরেত

হইেব এবং কতৃ�প� কতৃ�ক উহা অ�েমািদত হইেল উ� ��ান অ�যায়ী িবভািজত এলাকা উ�

অ�েলর িনধ�ািরত অংশ হইেব।

বাংলােদশ
সরকার ও অ�
�কান �দেশর
সরকােরর মেধ�

[৭ক। বাংলােদশ সরকার ও অ� �কান �দেশর সরকােরর মেধ� অংশীদাির� বা উেদ�ােগ

অথবা এক বা একািধক সরকাির সং�া বা কতৃ�প� বা �িত�ােনর মেধ� পার�িরক সহেযািগতা

5
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অংশীদাির� বা
উেদ�ােগ অথবা
এক বা একািধক
সরকাির সং�া
বা কতৃ�প� বা
�কান �িত�ােনর
মেধ� অথ�ৈনিতক
অ�ল �িত�ার
পিরক�না �হণ

বা অংশীদািরে� অথ�ৈনিতক অ�ল �াপেনর লে�� সরকার �য �কান পিরক�না �হণ কিরেত

পািরেব।

�ি�য়াকরণ
কিমিট গঠন,
ইত�ািদ

৭খ। (১) ধারা ৭ক এর অধীন গহৃীত পিরক�না �ত বা�বায়েনর লে��, সরকার, উ�

পিরক�নার �টকিনক�াল ও অ�া� িবষেয়র উপর অিভ�তাস�� �েয়াজনীয় সংখ�ক সদস�

সম�েয় �ি�য়াকরণ কিমিট গঠন কিরেত পািরেব।

  (২) �ি�য়াকরণ কিমিট উ� পিরক�নার �া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।

  (৩) �ি�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

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

কিরেব।

  (৪) �ি�য়াকরণ কিমিটর অ�া� দািয়� ও কায�াবিল িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।]

 
অথ�ৈনিতক
অ�ল
�ডেভলপার
িনেয়াগ

৮। [(১)] এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� কতৃ�প� িনধ�ািরত প�িতেত, অথ�ৈনিতক অ�ল

�ডেভলপার িনেয়াগ কিরেত পািরেব।

 [(২) উপ-ধারা (১) এবং ধারা ১৯ এর দফা (৩) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, সরকার, িবিধ

�ারা িনধ�ািরত প�িতেত, বাংলােদশ সরকার ও অ� �কান �দেশর সরকােরর মেধ� অংশীদাির�

বা উেদ�ােগ অথবা এক বা একািধক সরকাির সং�া বা কতৃ�প� বা �িত�ােনর মেধ� পার�িরক

সহেযািগতায় বা অংশীদািরে� অথ�ৈনিতক অ�ল �িত�ার লে�� �ডেভলপার িনেয়াগ কিরেত

পািরেব।]

6

7

অথ�ৈনিতক
অ�েল
�ািপতব� িশ�
ও বািণিজ�ক
�িত�ােনর
��ণী, ইত�ািদ

৯। অথ�ৈনিতক অ�লসমেূহ �িবধািদ �দােনর লে�� কতৃ�প� সময় সময়, �কান অথ�ৈনিতক

অ�েল �ািপত িশ� এবং বািণিজ�ক �িত�ােনর ��ণী িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।

অথ�ৈনিতক
অ�েলর জ�

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1
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িবেশষ ��
�িবধা ১০। আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, সরকার, সরকাির

�গেজেট ��াপন �ারা, িনিদ�� �ময়ােদর জ� অথ�ৈনিতক অ�ল বা উহার �কান এলাকােক

িবেশষ �� �িবধা �দান কিরেত পািরেব এবং Customs Act, 1969 (Act No. IV of

1969) এর িবধান অ�যায়ী অথ�ৈনিতক অ�েল �ািপত �িত�ানসমেূহর আমদানী ও র�ানী

কায��ম পিরচালনার �িবধােথ� িবেশষ ব�ব�া �বত�ন কিরেত পািরেব।

আিথ�ক �িবধা,
ইত�ািদ

১১। (১) সরকার Bangladesh Export Processing Zones Authority Act, 1980

(Act No. XXXVI of 1980) এবং বাংলােদশ �বসরকাির র�ানী �ি�য়াকরণ অ�ল আইন,

১৯৯৬ (১৯৯৬ সেনর ২০ নং আইন) �ত �দ� একই ধরেণর আিথ�ক িবেশষ �েণাদনা ও

�িবধািদ অথ�ৈনিতক অ�েলর িশ� ইউিনটসমেূহর জ� �দান কিরেব।

    (২) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, অথ�ৈনিতক অ�েলর বািহের র�ানীকারকেদর

জ� িবেশষ �েণাদনার ব�ব�া �হণ কিরেত পািরেব।

অ�া� �িবধািদ ১২। কতৃ�প�-

   (ক) অথ�ৈনিতক অ�ল পিরচালনার জ� অথ�ৈনিতক অ�ল �ডেভলপার ও িশ� ইউিনটসমেূহর

�েয়াজনীয় �সবা �যমন-অথ�ৈনিতক অ�েলর ভূিম িনব�াচেনর অ�মিত, অথ�ৈনিতক অ�ল

�ঘাষণা, ি�য়াের�সমহূ, সািট�িফেকটসমহূ, সািট�িফেকট অব অিরিজন, পারিমট ফর

িরপ�াি�েয়শন অব ক�ািপটাল এ�ড �ডিভেড�ডস, �রিসেড�ট ও নন �রিসেড�ট িভসা, ওয়াক�

পারিমট, িনম�াণ পারিমটসহ �য �কান �কােরর আইনগত দিলল, ইত�ািদ ওয়ান �প সািভ�েসর

মাধ�েম �দােনর ব�ব�া কিরেব; এবং

   (খ) িশ� কারখানা �াপেনর জ� উপয�ু �টসমহূ, ধারা ১৬ এর িবধান সােপে� স�ণূ�

বািণিজ�ক িভি�েত বরা� বা ইজারা �দােনর ব�ব�া কিরেব।

কিতপয়
আইেনর �েয়াগ
হইেত অব�াহিত
�দােনর �মতা

১৩। (১) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �কান অ�ল বা অ�েলর �কান �িত�ানেক

িন�বিণ�ত সকল বা �য �কান আইেনর সকল বা �য �কান িবধান হইেত অব�াহিত িদেত পািরেব,

অথবা এই মেম� িনেদ�শ িদেত পািরেব �য, উ� সকল বা �য �কান আইেনর িবধানাবলী, উ�

��াপেন িবধতৃ পিরবত�ন বা সংেশাধন সােপে� �কান অ�েলর ��ে� �েযাজ� হইেব, যথা :-

    (ক) Municipal Taxation Act, 1881 (Act No. XI of 1881) ;

    (খ) Explosives Act, 1884 (Act No. IV of 1884) ;

    (গ) Stamp Act, 1899 (Act No. II of 1809) ;

    (ঘ) Electricity Act, 1910 (Act No. IX of 1910) ;

    (ঙ) Boilers Act, 1923 (Act No. V of 1923) ;

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-354.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-608.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-44.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-52.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-77.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-93.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-127.html
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    (চ) Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) ;

    (ছ) Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1953) ;

    (জ) Building Construction Act, 1952 (E. B. Act No. II of 1953) ;

    (ঝ) Land Development Tax Ordinance, 1976 (Ordinance No. XLII of 1976)

;

    (ঞ) �ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৬১ নং আইন);

    (ট) অি� �িতেরাধ ও িনব�াপণ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৭ নং আইন);

    (ঠ) মলূ� সংেযাজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২২ নং আইন);

    (ড) বাংলােদশ �ম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ৪২ আইন);

    (ঢ) �ানীয় সরকার (িসিট কেপ�ােরশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৬০ নং আইন);

    (ণ) �ানীয় সরকার (�পৗরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৫৮ নং আইন);

    (ত) সরকার কতৃ�ক, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, িনধ�ািরত অ� �কান আইন।

অথ�ৈনিতক
অ�েলর মেধ�
ব�াংিকং
কায��ম
পিরচালনার
অ�মিত �দান

১৪। বাংলােদশ ব�াংেকর অ�েমাদন সােপে� �কান অথ�ৈনিতক অ�েল ব�াংিকং কায��ম

পিরচালনার জ� �কান ব�াংকেক অ�মিত �দান কিরেত পািরেব।

অথ�ৈনিতক
অ�েল িশ�
�াপন

১৫। এই আইেনর অধীন �িতি�ত অথ�ৈনিতক অ�েল সরকােরর িবদ�মান িশ�নীিতেত

সংরি�ত িশ� িহসােব িচি�ত খাতসমহূ ব�তীত �ু� ও �িটর িশ�সহ অ� �য �কান খােতর

�াপনা �যমন কৃিষ খামার, �সবাধম�ী �িত�ান ইত�ািদ �াপন করা যাইেব।

ভূিম বরা�,
ইত�ািদ

১৬। ধারা ১৫ এর অধীন �কান অথ�ৈনিতক অ�েল �কান ব�ি� িশ� বা বািণিজ�ক �িত�ান

�াপেনর অ�মিত�া� হইেল কতৃ�প� তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত শেত�, উ� ব�ি�েক ভূিম, ভবন বা

�ান বরা� �দান কিরেব অথবা ভাড়ার িভি�েত বা অ� �কানভােব ইজারা �দান কিরেব।

কতৃ�প� �িত�া ১৭। (১) এই আইন কায�কর হইবার পর, যতশী� স�ব, সরকার, এই আইেনর উে�শ�

পরূণকে�, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা বাংলােদশ অথ�ৈনিতক অ�ল কতৃ�প� নােম একিট

কতৃ�প� �িত�া কিরেব।

  (২) কতৃ�প� একিট সংিবিধব� সং�া হইেব এবং ইহার �ায়ী ধারাবািহকতা ও একিট সাধারণ

সীল �মাহর থািকেব এবং ইহার �াবর ও অ�াবর উভয় �কার স�ি� অজ�ন কিরবার, অিধকাের

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-218.html
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রািখবার এবং হ�া�র কিরবার �মতা থািকেব এবং ইহার নােম মামলা দােয়র করা যাইেব এবং

ইহার িব�ে�ও মামলা দােয়র করা যাইেব।

  (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কতৃ�প� �িতি�ত না হওয়া পয�� সরকার উহার িনয়�ণাধীন �কান

সং�ােক কতৃ�প� িহসােব, সামিয়কভােব, উহার কায�-স�াদন কিরবার দািয়� অপ�ণ কিরেত

পািরেব।

কতৃ�পে�র
�ধান কায�ালয়,
ইত�ািদ

১৮। কতৃ�পে�র �ধান কায�ালয় ঢাকায় থািকেব এবং কতৃ�প� �েয়াজনেবােধ, সরকােরর

পবূ�া�মিত�েম, বাংলােদেশর �য �কান �ােন ইহার শাখা কায�ালয় �াপন কিরেত পািরেব।

কতৃ�পে�র
দািয়� ও
কায�াবলী

১৯। কতৃ�পে�র সাধারণ দািয়� ও কায�াবলী হইেব িন��প, যথাঃ-

  (১) অবকাঠােমাসহ �ানীয় স�েদর �াপ�তা, সড়ক ও �যাগােযাগ �িবধা, �মণ ও ব�াংিকং

�িবধা এবং দ� জনবেলর �াপ�তার িভি�েত ��নীিতর আেলােক ভূিমর অিধকতর দ�

ব�বহার িনি�ত করার িনিমে� িশ� এলাকার বা অ� খােতর ত�প এলাকার জ� ভূিম িনব�াচন

ও িচি�তকরণ;

  (২) িনজ� উেদ�ােগ বা সরকাির ও �বসরকাির অংশীদাির�মলূক উেদ�ােগ িচি�ত, অথ�ৈনিতক

অ�েলর জ� ভূিম অিধ�হণ করা ও সরকােরর প� হইেত অিধ�হণকৃত ভূিমর দখল �হণ;

  (৩) অিধ�হণকৃত ভূিম ও উহার িবিভ� �কার অবকাঠােমা উ�য়ন ও ব�ব�াপনার জ�

�িতেযািগতার িভি�েত অথ�ৈনিতক অ�ল �ডেভলপার িনেয়াগ;

  (৪) িনজ� উেদ�াগ বা�বায়ন ও ব�ব�াপনার জ� অথ�ৈনিতক অ�েলর অবকাঠােমা উ�য়ন

পিরক�না �ণয়ন ও অ�েমাদেনর জ� গভিণ�ং �বাড� সমীেপ উপ�াপন;

  (৫) িনজ� উেদ�াগ বা�বায়ন ও ব�ব�াপনার জ� িচি�ত ও অথ�ৈনিতক অ�েল িশ� ইউিনট,

ব�বসািয়ক ও �সবামলূক �িত�ান �াপেনর লে��, িনধ�ািরত প�িতেত, আেবদন�াথ�ী

িবিনেয়াগকারীগেণর িনকট �িতেযািগতামলূক ব�বসািয়ক িভি�েত ভূিম, ভবন বা �ান বরা�,

ইজারা বা ভাড়া �দান;

  (৬) অথ�ৈনিতক অ�েলর অবকাঠােমা উ�য়েন িনজ� ও অথ�ৈনিতক অ�ল �ডেভলপােরর

কায��ম পিরবী্�েণর মাধ�েম কতৃ�প� কতৃ�ক িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� উ�য়ন িনি�তকরণ;

  (৭) দ� �মশি� �তরীর মাধ�েম িশ� �িত�ানসমেূহ কম�সং�ান সিৃ�সহ �দশী বা িবেদশী

িবিনেয়াগ উৎসািহত কিরবার মাধ�েম অথ�ৈনিতক অ�েলর অভ��ের বা অথ�ৈনিতক অ�ল

বিহভূ�ত �ােন প�াৎ সংেযাগ িশ� �াপেনর মাধ�েম কম�সং�ােনর �েযাগ সিৃ�;

  (৮) অথ�ৈনিতক অ�েলর অভ��ের ব�বসািয়ক কায��ম পিরচালনার জ� আকষ�ণীয় পিরেবশ ও

�েযাগ-�িবধা �দােনর লে�� ��নীিতর আেলােক এলাকা িবভাজেনর মাধ�েম অবকাঠােমাসহ

�ানীয় স�েদর �াপ�তার িভি�েত ভূিমর অিধকতর দ� ব�বহার িনি�তকরণ;
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  (৯) পিরেবশসহ অ�া� ��ে�র অ�ীকারসমহূ র�ায় অিধকতর দ� ব�ব�াপনা ও পিরবী�ণ

কায��মেক উৎসািহতকরণ;

  (১০) �ানীয় অথ�নীিতর চািহদা িমটােনার জ� অথ�ৈনিতক অ�লসমেূহ প�াৎ সংেযাগ িশ�

�াপেনর ব�ব�া �হণ;

  (১১) ��ণী িভি�ক িশে�র জ� পথৃক অথ�ৈনিতক অ�ল �িত�া কিরয়া �মে�াপিলটন শহের বা

অ�� �ািপত দূষণ�বণ িশ�সহ অপিরকি�তভােব �ািপত অ�া� িশ� �িত�ানসমহূ

অথ�ৈনিতক অ�েল �ানা�েরর জ� ব�বসায়ী সংগঠনসমহূেক উৎসািহতকরণ;

  (১২) অথ�ৈনিতক অ�েলর উ�য়ন ও পিরচালনায় সরকাির ও �বসরকাির �যৗথ অংশীদাির�েক

উৎসািহতকরণ;

  (১৩) সামািজক ও অথ�ৈনিতক অি�কারসমহূ বা�বায়েন উপয�ু পদে�প �হণ;

  (১৪) �িমক-কম�চারীেদর �ায� অিধকার �িত�া করা, তাহােদর কল�াণ িনি�ত করা; এবং

মািলক ও �িমক কম�চারীেদর মেধ� ��ু স�ক� �িত�া;

  (১৫) দাির��াসকরেণ গহৃীত কম�সূচী বা�বায়েন উপয�ু পদে�প �হণ;

  (১৬) অ�ািধকার�া� উৎপাদন ও �সবা খােতর পিরকি�ত িশ�ায়েনর মাধ�েম �দেশর

িশ�নীিতর বা�বায়ন �রাি�তকরণ; এবং

  (১৭) অথ�ৈনিতক অ�ল িহসােব �ঘািষত এলাকাসমহূেক িশ�নগরী, কৃিষিভি�ক িশ�া�ল,

বািণিজ�ক এলাকা, পয�টন এলাকা িহসােব উ�য়ন�েম ব�াংিকং খােতর িবিনেয়ােগর মাধ�েম

অথ�ৈনিতক �কে� �পা�র কিরয়া �িশি�ত �িমক ও দ� �সবা �দান সহজলভ�করণ।

কতৃ�পে�র
পিরচালনা,
ইত�ািদ

২০। (১) কতৃ�পে�র পিরচালনা ও ইহার �শাসন একিট িনব�াহী �বােড�র উপর �� থািকেব এবং

উপ-ধারা (২) এর িবধান সােপে� কতৃ�প� �য সকল �মতা �েয়াগ ও কায�-স�াদন কিরেত

পািরেব িনব�াহী �বাড�ও �সই সকল �মতা �েয়াগ ও কায�-স�াদন কিরেত পািরেব।

    (২) দািয়� পালন বা কায�-স�াদেনর ��ে�, িনব�াহী �বাড� গভিণ�ং �বাড� কতৃ�ক, সময় সময়

�দ� আেদশ, িনেদ�শ ও নীিতমালা অ�সরণ কিরেব এবং িনব�াহী �বাড� উহার �মতা �েয়াগ ও

কায�াবলী স�াদেনর ��ে� গভিণ�ং �বােড�র িনকট দায়ী থািকেব।

গভিণ�ং �বাড� ২১। (১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, এবং উপ-ধারা (২) এর িবধান সােপে� িন�বিণ�ত

সদস� সম�েয় গিঠত গভিন�ং �বাড� নােম একিট �বাড� থািকেব, যথাঃ-

  (ক) �ধানম�ী বা তৎকতৃ�ক মেনানীত �কান সদস�, িযিন একজন ম�ী, িযিন গভিণ�ং �বােড�র

�চয়�ারম�ানও হইেবন;

  (খ) িশ�, বািণজ�, অথ�, পিরক�না, িব�ান এবং তথ� ও �যাগােযাগ �যিু�, িব��ৎ, �ালানী

ও খিনজ স�দ, �যাগােযাগ, �ম ও কম�সং�ান, পিরেবশ ও বন ম�ণালয় বা িবভােগর দািয়ে�
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িনেয়ািজত ম�ী/�িতম�ীগণ, পদািধকারবেল;

  (গ) �ধানম�ীর মখু� সিচব, পদািধকারবেল;

  (ঘ) বাংলােদশ ব�াংেকর গভণ�র, পদািধকারবেল;

  (ঙ) িবিনেয়াগ �বােড�র িনব�াহী �চয়ারম�ান, পদািধকারবেল;

  (চ) িশ�, বািণজ�, অথ�, পিরক�না, কৃিষ, �ম ও কম�সং�ান, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ, িব�ান

এবং তথ� ও �যাগােযাগ �যিু�, পররা�, �ালানী ও খিনজ স�দ, িব��ৎ, �রা�, �নৗ-পিরবহন,

পিরেবশ ও বন ম�ণালয় বা িবভাগ ও �ধানম�ীর কায�ালেয়র সিচব এবং �চয়ারম�ান, জাতীয়

রাজ� �বাড�, পদািধকারবেল;

  (ছ) সভাপিত, �ফডােরশন অব বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস� এ�ড ই�ডাি�জ (এফিবিসিসআই),

পদািধকারবেল;

  (জ) অথ�ৈনিতক অ�ল সংি�� �জলার �চ�ার অব কমাস� এ�ড ই�ডাি�জ এর সরকার কতৃ�ক

মেনানীত �িতিনিধ;

  (ঝ) সরকার কতৃ�ক মেনানীত ২(�ই) জন মিহলা উেদ�া�া;

  (ঞ) িবেশষািয়ত �চ�ার অব কমাস� এ�ড ই�ডাি�জ-এর সভাপিত;

  (ট) িনব�াহী �চয়ারম�ান, পদািধকারবেল, িযিন উহার সিচবও হইেবন।

  (২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঞ) �ত উি�িখত ব�ি�গণ িনধ�ািরত প�িতেত পালা�েমর (by-

rotation) িভি�েত গভিণ�ং �বােড�র সদস� হইেবন।

  (৩) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �য �কান ব�ি�েক, ��াপেন উি�িখত উে�শ� ও

�ময়ােদর জ�, গভিন�ং �বােড�র সদস� িহসােব �য �কান সময় �কা-অ� কিরেত পািরেব।

গভিণ�ং �বােড�র
কায�াবলী, নীিত
বা�বায়ন,
ইত�ািদ

২২। (১) গভিণ�ং �বাড� িন�বিণ�ত কায�াবলী স�াদন কিরেব-

    (ক) অথ�ৈনিতক অ�েলর উ�য়ন, পিরচালনা, ব�ব�াপনা এবং িনয়�ণ িবষয়ক নীিত �ণয়ন;

    (খ) অথ�ৈনিতক অ�েলর পিরচালনা, �শাসন, ব�ব�াপনা ও িনয়�ণ স�িক�ত উেদ�া�া

�কা�ানীর কম�কত�া পয�ােলাচনা;

    (গ) অথ�ৈনিতক অ�েলর �িত�ার ��াব অ�েমাদন;

    (ঘ) সময় সময় িনব�াহী �বাড� এবং অথ�ৈনিতক অ�েলর সামি�ক কম�কা�ড পয�ােলাচনা; এবং

    (ঙ) কতৃ�প�েক এবং অথ�ৈনিতক অ�ল স�িক�ত িবষয়ািদর দ� ব�ব�াপনার উে�েশ�

তৎিবেবচনায় কতৃ�প� �েয়াজনীয় আেদশ বা িনেদ�শ �দান।

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গভিণ�ং �বাড� কতৃ�ক গহৃীত �কান িস�া� বা�বায়েনর ��ে� �কান

ম�ণালয় বা িবভােগর স��ৃতা থািকেল উ� ম�ণালয় বা িবভােগর অ�েমাদন �হণ সােপে�
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বাংলােদশ অথ�ৈনিতক অ�ল কতৃ�প� উহা বা�বায়ন কিরেব।

    (৩) কতৃ�প� উপ-ধারা (১) এর অধীন গভিণ�ং �বাড� কতৃ�ক �ণীত নীিত, �দ�

অ�মিতপ�,ম�রুীকৃত লাইেস� বা জারীকৃত আেদশ বা িনেদ�শ সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা

�কাশ কিরেব।

    (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন �কান ��াপন জারী করা হইেল, উহােত উি�িখত নীিত,

অ�মিতপ�, লাইেস� এবং আেদশ বা িনেদ�শ অ�ািধকার িভি�েত সংি�� ম�ণালয় বা িবভাগ

বা কতৃ�প� কতৃ�ক বা�বায়ন কিরেত হইেব।

গভিণ�ং �বােড�র
সভা

২৩। (১) এই ধারার অ�া� িবধানাবলী সােপে� গভিণ�ং �বাড� উহার সভার কায�প�িত িনধ�ারণ

কিরেব।

    (২) িনব�াহী �চয়ারম�ান, �চয়ারম�ােনর সিহত পরামশ��েম, গভিণ�ং �বােড�র সভা আ�ান কিরেবন

এবং এই�প সভা গভিণ�ং �বােড�র �চয়ারম�ান কতৃ�ক িনধ�ািরত �ান ও সমেয় অ�ি�ত হইেব।

    (৩) গভিন�ং �বােড�র সকল সভায় উহার �চয়ারম�ান সভাপিত� কিরেবন এবং তাহার

অ�পি�িতেত, তৎকতৃ�ক �মতা �দ� �কান সদস�, িযিন একজন ম�ী, সভায় সভাপিত�

কিরেবন।

    (৪) গভিণ�ং �বাড� উহার সভায় �কান আেলাচ� িবষেয় িবেশষ অবদান রািখেত স�ম এই�প �য

�কান ব�ি�েক আম�ণ কিরেত পািরেব এবং উ��েপ আমি�ত �কান ব�ি� সভায় আেলাচনায়

অংশ�হণ কিরেত পািরেবন।

িনব�াহী �বাড� ২৪। (১) কতৃ�পে�র একিট িনব�াহী �বাড� থািকেব এবং উ� �বাড� একজন �চয়ারম�ান ও িতন

জন সদস� সম�েয় গিঠত হইেব।

    (২) িনব�াহী �বােড�র �চয়ারম�ান িনব�াহী �চয়ারম�ান নােম অিভিহত হইেবন এবং িতিন কতৃ�পে�র

�ধান িনব�াহী হইেবন।

    (৩) িনব�াহী �চয়ারম�ান ও িনব�াহী �বােড�র সদস�গণ সরকার কতৃ�ক িনয�ু হইেবন এবং তাহারা

সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত শেত� দািয়ে� িনেয়ািজত থািকেবন।

    (৪) িনব�াহী �চয়ারম�ােনর পদ শ�ূ হইেল বা অ�পি�িত, অ��তা বা অ� �কান কারেণ িতিন

তাহার দািয়� পালেন অসমথ� হইেল, িনব�াহী �চয়ারম�ােনর দািয়� পালেনর িবষেয় সরকােরর

িনকট সমীচীন বিলয়া িবেবিচত �য �কান ব�ব�া �হণ কিরেত পািরেব।

    (৫) িনব�াহী �চয়ারম�ান বা িনব�াহী �বােড�র সদস� পেদ শ�ূতা বা িনব�াহী �বাড� গঠেন �িট

থািকবার কারেণ উহার �কান কায� বা কায�ধারা অৈবধ হইেব না এবং তৎস�েক� �কান �বধতার

�� উ�াপন করা যাইেব না।
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িনব�াহী �বােড�র
সভা

২৫। (১) এই ধারার অ�া� িবধানাবলী সােপে� িনব�াহী �বাড� উহার সভার কায�প�িত িনধ�ারণ

কিরেব।

    (২) সিচব, িনব�াহী �চয়ারম�ােনর পরামশ��েম, িনব�াহী �বােড�র সভা আ�ান কিরেবন।

    (৩) িনব�াহী �বােড�র সকল সভা কতৃ�পে�র �ধান কায�ালেয় অ�ি�ত হইেব।

    (৪) িনব�াহী �বােড�র সকল সভায় িনব�াহী �চয়ারম�ান সভাপিত� কিরেবন এবং তাহার

অ�পি�িতেত, সদস�গেণর মেধ� িযিন �জ�� িতিন সভাপিত� কিরেবন।

সিচব, কম�কত�া,
কম�চারী িনেয়াগ,
ইত�ািদ

২৬। (১) কতৃ�প� ইহার কায�াবলী ��ুভােব স�াদেনর উে�েশ�, সরকার কতৃ�ক সাংগঠিনক

কাঠােমা অ�েমাদন সােপে�, সিচবসহ কতৃ�পে�র �েয়াজনীয় সংখ�ক কম�কত�া ও কম�চারী,

পরামশ�ক, িবেশষ� ও িনরী�ক িনেয়াগ কিরেত পািরেব।

  (২) কতৃ�পে�র সিচব, কম�কত�া ও কম�চারী, পরামশ�ক, িবেশষ� ও িনরী�কেদর িনেয়াগ ও

চা�রীর শত�াবলী �িবধান �ারা িনধ�ািরত হইেব।

  (৩) এই আইন, ইহার অধীন �ণীত িবিধ ও �িবধােনর িবধানাবলী সােপে� কতৃ�পে�র সিচবসহ

সকল কম�কত�া ও কম�চারী িনব�াহী �চয়ারম�ােনর সািব�ক িনয়�ণ ও ত�াবধােন তাহােদর দািয়�

পালন কিরেবন।

কিমিটসমূহ ২৭। কতৃ�প� উহার কায�াবলী স�াদেন সহায়তা কিরবার জ� িনব�াহী �বােড�র �চয়ারম�ান বা

সদস� বা উহার �কান কম�কত�া বা অ� �কান ব�ি� সম�েয় �েয়াজনীয় সংখ�ক কিমিট গঠন

কিরেত পািরেব এবং এই�প কিমিটর দািয়� ও কায�াবলী কতৃ�প� কতৃ�ক িনধ�ািরত হইেব।

কিতপয় ��ে�
অ�মিতপ�
�িগত বা
বািতলকরণ

২৮। (১) কতৃ�প� �য �কান সময়, অথ�ৈনিতক অ�ল �ডেভলপারেক �দ� অ�মিতপ� �িগত বা

বািতল কিরেত পািরেব, যিদ অথ�ৈনিতক অ�ল �ডেভলপার

    (ক) এই আইন বা িবিধেত বিণ�তমেত তাহার উপর অিপ�ত দািয়� ও কায�াবলী স�াদেন অসমথ�

হন; অথবা

    (খ) এই আইেনর অধীন গভিণ�ং �বাড� কতৃ�ক �দ� িনেদ�শনা সিঠকভােব �িতপালন কিরেত ব�থ�

হন; অথবা

    (গ) অ�মিতপে�র শত�াবলী ভ� কেরন; অথবা

    (ঘ) অ�মিতপে� আেরািপত তাহার উপর অিপ�ত দািয়� ও বাধ�বাধকতা আিথ�ক কারেণ

দ�তার সােথ �িতপালন কিরেত ব�থ� হন।

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অথ�ৈনিতক অ�ল �াপেনর জ� অথ�ৈনিতক অ�ল �ডেভলপারেক

�দ� অ�মিতপ� �িগত বা বািতলকরণ প�িত িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।
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ঋণ �হেণর
�মতা

২৯। এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� কতৃ�প� �কান ব�াংক বা ঋণ�দানকারী সং�া বা অ�

�কান উৎস হইেত সরকােরর অ�েমাদন �হণ�েম ঋণ �হণ কিরেত পািরেব।

কতৃ�পে�র
তহিবল

৩০।(১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, বাংলােদশ অথ�ৈনিতক অ�ল কতৃ�প� তহিবল নােম

কতৃ�পে�র একিট তহিবল থািকেব, যাহােত িন�বিণ�ত অথ� জমা হইেব, যথাঃ-

    (ক) সরকােরর িনকট হইেত �া� অ�দান এবং ঋণ;

    (খ) সরকার কতৃ�ক অ�েমািদত অ� �কান উৎস হইেত �া� ঋণ;

    (গ) অথ�ৈনিতক অ�লসমেূহ িশ� এবং বািণিজ�ক �িত�ান �াপেনর জ� বরা�কৃত ভূিম হইেত

�া� আয়;

    (ঘ) অথ�ৈনিতক অ�লসমেূহ �ািপত িশ� এবং বািণিজ�ক �িত�ানেক ইজারা �দ�

ভবনসমেূহর ভাড়া;

    (ঙ) িবিভ� িফ এবং �কান �সবা �দান করা হইেল উহার সািভ�স চাজ�;

    (চ) সরকাির ও �বসরকাির অংশীদাির� হইেত �া� মনুাফা;

    (ছ) �বসরকাির �িত�ানসমহূ হইেত �া� িফ এবং সািভ�স চাজ�; এবং

    (জ) অ� �কান উৎস হইেত �া� অথ�।

    (২) কতৃ�পে�র তহিবল �কান তফিসিল ব�াংেক জমা রাখা হইেব এবং �িবধান �ারা িনধ�ািরত

প�িতেত উ� তহিবল পিরচালনা করা হইেব।

    (৩) এই আইেনর অধীন অথ�ৈনিতক অ�ল সং�া� কতৃ�পে�র কায�াবলী স�াদেনর ব�য়

িনব�ােহর জ� কতৃ�পে�র তহিবল ব�বহার করা হইেব।

    (৪) সংি�� অথ� বৎসের কতৃ�পে�র ব�য় িনব�ােহর পর উহার তহিবেল �কান অথ� উ��ৃ থািকেল,

উ� অথ� কতৃ�পে�র তহিবেল জমা �দান কিরেত হইেব।

    
বােজট ৩১। কতৃ�প� �িত বৎসর, সরকার কতৃ�ক িনেদ�িশত সমেয় ও িনয়েম, পরবত�ী অথ� বৎসেরর

বািষ�ক বােজট ��াব অ�েমাদেনর জ� সরকােরর িনকট �পশ কিরেব এবং উহােত কতৃ�পে�র

স�াব� আয় ও ব�য় �দশ�নপবূ�ক উ� অথ� বৎসের সরকােরর িনকট হইেত কতৃ�পে�র িক

পিরমাণ অেথ�র �েয়াজন হইেত পাের উহার উে�খ থািকেব।

িহসাব ও
িনরী�া

৩২। (১) কতৃ�পে�র িহসাব সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত প�িতেত পিরচািলত হইেব।

    (২) Comptroller and Auditor-General (Additional Functions) Act,1974 (Act

No. XXIV of 1974) এর �কান িবধানেক �ু� না কিরয়া, কতৃ�পে�র িহসাব এমন একজন
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িনরী�ক কতৃ�ক িনরীি�ত হইেব, িযিন Bangladesh Chartered Accountants Order,

1973 (President”s Order No. 2 of 1973) �মাতােবক একজন চাটাড� একাউ�ট�া�ট এবং

গভিণ�ং �বােড�র পবূ�া�েমাদন সােপে� কতৃ�প� উ� িনরী�কেক িনেয়াগ �দানসহ তাহােক

িনধ�ািরত পাির�িমক �দান কিরেব।

    (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন িনয�ু িনরী�ক, কতৃ�পে�র িহসাবসমহূ এবং তৎসংি��

ভাউচারসহ বাৎসিরক ব�ােল� শীট পরী�া কিরেবন, কতৃ�প� কতৃ�ক সরবরাহকৃত িবিভ� িহসাব

বিহর তািলকা পরী�া কিরেবন।

    (৪) এই ধারার উে�শ� পরূণকে� িনরী�ক যিু�স�ত সমেয় কতৃ�পে�র িবিভ� বিহ, িহসাব ও

অ�া� দিললপ� পরী�ার অবাধ �েযাগ পাইেবন এবং িহসাব স�িক�ত িবষেয় গভিণ�ং �বাড� বা

িনব�াহী �বােড�র �য �কান সদস� বা সিচবসহ �য �কান কম�কত�া বা কম�চারীেক িজ�াসাবাদ

কিরেত পািরেবন।

    (৫) িনরী�ক তৎকতৃ�ক িনরীি�ত িহসাব স�েক� সরকােরর িনকট িলিখত �িতেবদন দািখল

কিরেবন এবং উ� �িতেবদেন িন�বিণ�ত িবষয়ািদর উে�খ থািকেব-

    (ক) িনরী�েকর িবেবচনায় িবিভ� িহসাব বিহ যথাযথভােব র�ণােব�ণ করা হইয়ািছল িক না;

    (খ) উহােত কতৃ�পে�র কায��েমর যথাথ� �িতফলন ঘিটয়ািছল িক না;

    (গ) যিদ �কান ��ে� িনরী�ক কতৃ�পে�র িনকট হইেত �কান তথ� বা ব�াখ�া চািহয়া থােকন,

তাহা হইেল উহা সরবরাহ করা হইয়ািছল িক না; এবং

    (ঘ) উহা সে�াষজনক িছল িক না।

    (৬) এই ধারার অ�া� িবধােন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, সরকার-

    (ক) সরকার এবং �াহকেদর �াথ� সংর�েণ কতৃ�প� িক কায��ম �হণ কিরয়ািছল তৎস�েক�

অথবা কতৃ�পে�র িহসাব িনরী�া প�িতর যথাথ�তা স�েক� �িতেবদন �দওয়ার জ�

িনরী�কেদরেক িনেদ�শনা �দান কিরেত পািরেব;

    (খ) �য �কান সময় িনরী�ার পিরিধ বিধ�ত কিরেত পািরেব;

    (গ) িনরী�ার িভ� িভ� প�িত অ�সরেণর জ� অথবা িনরী�েকর িবেবচনায় জন�ােথ� অ�

�কান িবষয় পরী�া করা �েয়াজন হইেল উ��প পরী�া কিরবার জ� িনেদ�শনা িদেত পািরেব।

পিরেবশ
সং�া� আইন,
ইত�ািদর
�িতপালন

৩৩। এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, কতৃ�প� অথ�ৈনিতক অ�ল �ডেভলপার, অথ�ৈনিতক

অ�েল �িতি�ত িশ� ইউিনটসমহূ, অ�া� আিথ�ক ও ব�বসািয়ক �িত�ান বাংলােদেশ

িবদ�মান পিরেবশ ও পিরেবশ র�া সং�া� সকল আইেনর �িতপালনসহ বাংলােদশ সরকার

কতৃ�ক �ীকৃত আ�জ�ািতক অ�ীকারসমহূ র�া কিরেত বাধ� থািকেব।

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-442.html
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�িমক কল�াণ
সিমিত ও িশ�
স�ক� িবষয়ক
আইেনর
�েযাজ�তা

৩৪। ইিপেজড �িমক কল�াণ সিমিত ও িশ� স�ক� িবষয়ক �চিলত আইেনর িবধানাবলী এই

আইেনর অধীন �িতি�ত িবেশষ অথ�ৈনিতক অ�েলর �িমকেদর ��ে�, �েয়াজনীয় অিভেযাজন

সহকাের �েযাজ� হইেব।

বািষ�ক
�িতেবদন,
ইত�ািদ

৩৫। (১) কতৃ�প� �িত অথ� বৎসর সমা� হইবার পর, যথাস�ব শী�, ইহার কায��ম স�েক�

সরকােরর িনকট �িতেবদন দািখল কিরেব।

    (২) সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত সমেয় কতৃ�প� সরকােরর িনকট, িন�বিণ�ত িবষয়ািদ উপ�াপন

কিরেব, যথাঃ-

    (ক) সরকার কতৃ�ক যািচত িরটাণ�স, িহসাবসমহূ, িববরণী, �া�লন এবং পিরসংখ�ান;

    (খ) সরকার কতৃ�ক �কান �িনিদ�� িবষেয় যািচত তথ� এবং ম�ব�;

    (গ) পরী�া বা অ� �কান �েয়াজেন সরকার কতৃ�ক যািচত িবিভ� কাগজ ও দিললািদ।

�দওয়ানী মামলা
িবচােরর ��ে�
আদালত
িনিদ��করণ,
ইত�ািদ

৩৬। (১) সরকার, ��ীম �কােট�র সিহত পরামশ��েম এবং সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা,

অথ�ৈনিতক অ�ল হইেত উ�ূত �দওয়ানী মামলা িবচােরর জ� এক বা একািধক আদালত

িনিদ�� কিরেত পািরেব।

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন িনিদ��কৃত আদালত ব�তীত অ� �কান আদালেত এই আইেনর

অধীন �কান মামলা িবচায� হইেব না।

    (৩) উপ-ধারা (১) এ িনিদ��কৃত �কান আদালত কতৃ�ক �দ� িস�াে�র িব�ে� �কান প�

সং�ু� হইেল, িতিন রায় �দােনর তািরখ হইেত ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ� হাইেকাট� িবভােগ

আিপল কিরেত পািরেবন।

কতৃ�পে�র
িবেশষ অিধকার

৩৭। কতৃ�পে�র িনে�া� িবেশষ অিধকারসমহূ থািকেব, যথা :-

    (ক) অথ�ৈনিতক অ�েল �কান �কা�ানী, িশ� বা বািণিজ�ক �িত�ােনর িনকট কতৃ�পে�র �কান

পাওনা অপিরেশািধত থািকেল, উ� �কা�ািন বা িশ� বা বািণিজ�ক �িত�ােনর মািলক,

পিরচালনা বা পিরচালক পষ�দ চুি� অ�যায়ী তাহার বা তাহােদও ব�ি�গত স�দ হইেত

উ��প �দনা পিরেশােধর জ� দায়ী হইেবন; এবং উ��প �দনা পিরেশােধ ব�থ�তার ��ে�

কতৃ�প� উহার পাওনা আদােয়র জ� উ� �কা�ানী বা িশ� বা বািণিজ�ক �িত�ােনর মািলক,

পিরচালক বা পিরচালনা পষ�েদর িব�ে� কায�ধারা �হেণর অিধকার সংর�ণ কিরেব;

    (খ) �কান অ�েল �কান �কা�ানী বা িশ� বা বািণিজ�ক �িত�ােনর �কান �িমক, কম�চারী,

িনব�াহী বা ব�ব�াপনা কম�চারী যিদ এমন �কান কােয�র সিহত জিড়ত থােক বা এমন �কান কােয�

�েরাচনা �দান কের, যাহার ফেল �কান িশ� বা বািণিজ�ক �িত�ােন �কান �িমক অসে�াষ,
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 দফা (৯ক) বাংলােদশ অথ�ৈনিতক অ�ল (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৯ নং আইন) এর ২ ধারাবেল সি�েবিশত।

 �সিমেকালন “;” দাঁিড়র “।” পিরবেত� �িত�ািপত এবং দফা (ঙ) এবং (চ) বাংলােদশ অথ�ৈনিতক অ�ল (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৯ নং
আইন) এর ৩ ধারাবেল সংেযািজত।

 �কালন “:” দাঁিড়র “।” পিরবেত� �িত�ািপত এবং শত�াংশ বাংলােদশ অথ�ৈনিতক অ�ল (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৯ নং আইন) এর ৪(ক)
ধারাবেল সংেযািজত।

 উপ-ধারা (৩) বাংলােদশ অথ�ৈনিতক অ�ল (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৯ নং আইন) এর ৪(খ) ধারাবেল িবল�ু।

 ধারা ৭ক ও ৭খ বাংলােদশ অথ�ৈনিতক অ�ল (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৯ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল সি�েবিশত।

ধম�ঘট বা লক-আউট এর উ�ব হয়, তাহা হইেল কতৃ�প� উ��প িশ� �িত�ানেক উহার

সংি�� �িমক, কম�চারী, িনব�াহী বা ব�ব�াপনা কম�চারীেক বরখা� করাসহ িনধ�ািরত সমেয়র

জ� উ� িশ� বা বািণিজ�ক �িত�ােনর কায��ম ব� রািখবার জ� িনেদ�শ িদেত পািরেব এবং

ত�� কতৃ�প� �কান �িতপরূণ �দােনর জ� দায়ী হইেব না;

    (গ) যিদ অথ�ৈনিতক অ�েল অবি�ত �কান িশ� বা বািণিজ�ক �িত�ান কতৃ�পে�র বেকয়া

পাওনা, অ�া� পাওনা এবং দায়-�দনা পিরেশাধ কিরেত ব�থ� হয়, তাহা হইেল কতৃ�প�

এককভােব উ� �িত�ােনর �মিশনপ�, য�পািত, কাঁচামাল অথবা অ� �কান পণ�

অপসারণ�েম উহা, গণপতূ� অিধদ�েরর িনধ�ািরত হাের মলূ�ায়নপবূ�ক, অ� �কান িশ� বা

বািণিজ�ক �িত�ানেক বরা� �দান কিরেত পািরেব।

িবিধ �ণয়েনর
�মতা

৩৮। এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ �ণয়ন

কিরেত পািরেব।

�িবধান
�ণয়েনর �মতা

৩৯। এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� কতৃ�প� সরকােরর পবূ�া�েমাদন�েম, সরকাির �গেজেট

��াপন �ারা, এই আইন এবং তদধীন �ণীত �কান িবিধর সিহত অসাম�স�পণূ� না হওয়া

সােপে� �িবধান �ণয়ন কিরেত পািরেব।

অ�িবধা
দূরীকরণ

৪০। এই আইেনর িবধানাবলী কায�কর কিরবার ��ে� �কান অ�িবধা �দখা িদেল সরকার

উ��প অ�িবধা �রীকরণাথ�, সরকাির �গেজেট �কািশত আেদশ �ারা, �েয়াজনীয় �য �কান

ব�ব�া �হণ কিরেত পািরেব।

মূল পাঠ এবং
ইংেরজী পাঠ

৪১। এই আইেনর মলূ পাঠ বাংলােত হইেব এবং সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা,

ইংেরজীেত অনিূদত উহার একিট িনভ�রেযাগ� (Authentic English Text) পাঠ �কাশ কিরেব

:

  তেব শত� থােক �য, বাংলা ও ইংেরজী পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� বাংলা পাঠ �াধা� পাইেব।
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 িবদ�মান িবধান উপ-ধারা (১) িহসােব বাংলােদশ অথ�ৈনিতক অ�ল (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৯ নং আইন) এর ৬ ধারাবেল সংখ�ািয়ত।

 উপ-ধারা (২) বাংলােদশ অথ�ৈনিতক অ�ল (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৯ নং আইন) এর ৬ ধারাবেল সংেযািজত।
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