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বাংলােদশ �বসরকারী র�ানী �ি�য়াকরণ অ�ল আইন, ১৯৯৬
( ১৯৯৬ সেনর ২০ নং আইন )

[ ১০ �সে��র, ১৯৯৬ ]

র�ানীমুখী িশ� �াপেনর জ� �বসরকারী র�ানী �ি�য়াকরণ অ�ল �িত�াকে� �ণীত আইন৷

   �যেহতু র�ানীমখুী িশ� �িত�ান এবং উহার উ�য়ন, পিরচালনা, ব�ব�াপনা ও িনয়�ণ এবং তৎস�িক�ত �াসংিগক
অ�া� িবধান করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়;
    �সেহতু এত� �ারা িন��প আইন করা হইল:-
   

সংি��
িশেরানামা

১৷ এই আইন বাংলােদশ �বসরকারী র�ানী �ি�য়াকরণ অ�ল আইন, ১৯৯৬ নােম অিভিহত

হইেব৷

সং�া ২৷ িবষয় বা �সংেগর পিরপ�থী �কান িকছু না থািকেল, এই আইেন,-

    (ক) “অ�মিত প�” অথ� ধারা ১০(১) এর অধীন �দ� অ�মিত প�;

    (খ) “উেদ�া�া �কা�ানী” অথ� �জান �িত�া করার উে�েশ� �কা�ানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪

সেনর ১৮ নং আইন) এর অধীন িনব�নকৃত �কান �কা�ানী, যাহােক ধারা ১০ এর অধীন

জায়গা িনব�াচন করার অ�মিত প� �দান করা হইয়ােছ বা ধারা ১১ এর অধীন লাইেস� ম�রু

করা হইয়ােছ;

    (গ) “�চয়ারম�ান” অথ� �বােড�র �চয়ারম�ান;

    (ঘ) “�জান” অথ� র�ানীমখুী িশ� �াপেনর জ� ধারা ১১ এর অধীন �ঘািষত �কান �বসরকারী

র�ানী �ি�য়াকরণ অ�ল;

    (ঙ) “িনব�াহী �সল” অথ� ধারা ৬ এর অধীন �ািপত �বােড�র িনব�াহী �সল;

    (চ) “�িবধান” অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত �িবধান;

    (ছ) “পিরচালক ম�লী” অথ� সংি�� উেদ�া�া �কা�ানীর পিরচালনা পষ�দ;

    (জ) “�বাড�” অথ� ধারা ৩ এর অধীন গিঠত গভণ�র �বাড�;

  (ঝ) “মহা-পিরচালক” অথ� িনব�াহী �সল এর মহা-পিরচালক;

  (ঞ) “লাইেস�” অথ� ধারা ১১(২) এর অধীন ম�রুীকৃত �কান লাইেস�;
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   (ট) “সদস�” অথ� �বােড�র সদস�৷

গভণ�র �বাড� ৩৷ (১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� িন�◌্নবিণ�ত সদস� সম�েয় গিঠত গভণ�র �বাড� নােম

একিট �বাড� থািকেব, যথা:-

    (ক) �চয়ারম�ান;

    (খ) িশ�, বািণজ�, অথ�, ব�র ও �নৗ-পিরবহন, �ালানী এবং ভূিম ম�ণালয় বা িবভােগর

দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ীগণ, পদািধকারবেল;

    (গ) িশ�, বািণজ�, অথ�, পিরক�না, পররা�, �ালানী, ব�র ও �নৗ-পিরবহন পিরেবশ এবং

অভ��রীণ স�দ ম�ণালয় বা িবভােগর সিচবগণ, পদািধকারবেল;

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

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

    (চ) ��িসেড�ট, �ফডােরশন অব বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস� এ�ড ই�ডাি�জ, পদািধকারবেল;

    (ছ) িনব�াহী �সেলর মহা-পিরচালক, িযিন উহার সিচবও হইেবন৷

    (২) গণ�জাত�ী বাংলােদেশর �ধানম�ী অথবা তৎকতৃ�ক মেনানীত �কান সদস�, িযিন একজন

ম�ী, �বােড�র �চয়ারম�ান হইেবন৷

    (৩) �বাড�, �ধানম�ীর অ�েমাদন�েম এবং সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �য �কান ব�ি�েক,

��াপেন উি�িখত উে�শ� ও �ময়ােদর জ�, সদস� িহসােব �য �কান সময় �কা-অ� কিরেত

পািরেব৷

�বােড�র �মতা,
ইত�ািদ

৪৷ (১) �বােড�র িন�◌্ন�প �মতা থািকেব, যথা:-

    (ক) �জান �ঘাষণা, �জােনর উ�য়ন, পিরচালনা, ব�ব�াপনা এবং িনয়�ণ িবষয়ক নীিত �ণয়ন

করা;

    (খ) �জােনর পিরচালনা, �শাসন, ব�ব�াপনা ও িনয়�ণ স�িক�ত উেদ�া�া �কা�ানীর কম�কা�

পয�ােলাচনা করা;

    (গ) �জান �িত�ার লাইেস� ম�রু করা৷

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �বাড� কতৃ�ক �ণীত নীিত, �দ� অ�মিতপ�, ম�রুীকৃত লাইেস�

বা জারীকৃত আেদশ বা িনেদ�শ সরকার কতৃ�ক �ণীত নীিত, �দ� অ�মিতপ� বা ম�রুীকৃত

লাইেস� বা জারীকৃত আেদশ বা িনেদ�শ বিলয়া গণ� হইেব৷

  (৩) উপ-ধারা (১) �দ� �মতাবেল �বাড� কতৃ�ক �ণীত নীিত, �দ� অ�মিতপ�, ম�রুীকৃত

লাইেস� বা জারীকৃত আেদশ বা িনেদ�শ িনব�াহী �সল, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �কাশ
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কিরেব৷

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

অ�মিতপ�, লাইেস� এবং আেদশ বা িনেদ�শ সংি�� সকেল এমনভােব অ�সরণ কিরেব �যন

উ� নীিত, অ�মিতপ�, লাইেস� এবং আেদশ বা িনেদ�শ সংি�� ম�ণালয়, িবভাগ বা কতৃ�প�

কতৃ�ক, ���মত, �ণয়ন, �দান, ম�রু বা জারী করা হইয়ােছ এবং উহােদর বা�বায়েনর জ�

সংি�� ম�ণালয়, িবভাগ বা কতৃ�প� কতৃ�ক �কান আ��ািনক অ�েমাদেনর �েয়াজন হইেব না৷

�বােড�র সভা ৫৷ (১) এই ধারার অ�া� িবধানাবলী সােপে�, �বাড� উহার সভার কায�প�িত িনধ�ারণ কিরেব৷

    (২) �চয়ারম�ােনর সিহত পরামশ��েম �বােড�র সিচব �বােড�র সভা আ�ান কিরেবন এবং এই�প

সভা �চয়ারম�ান কতৃ�ক ি�রকৃত �ান ও সমেয় অ�ি�ত হইেব:

    তেব শত� থােক �য, �িত বৎসর �বােড�র অ��ন চারিট সভা অ�ি�ত হইেব৷

    (৩) �বােড�র সকল সভায় �চয়ারম�ান সভাপিত� কিরেবন এবং তাহার অ�পি�িতেত, তৎকতৃ�ক

�মতা �দ� �কান সদস�, িযিন একজন ম�ী, সভায় সভাপিত� কিরেবন৷

িনব�াহী �সল ৬৷ (১) �বােড�র একিট িনব�াহী �সল থািকেব, যাহার �ধান হইেবন একজন মহা-পিরচালক৷

    (২) িনব�াহী �সল �বােড�র িস�া� বা�বায়েনর জ� দায়ী থািকেব৷

    (৩) মহা-পিরচালক িনব�াহী �সেলর �ধান িনব�াহী হইেবন এবং িতিন সরকার কতৃ�ক িনয�ু

হইেবন এবং তাহার চা�রীর শত�ািদ সরকার কতৃ�ক ি�রকৃত হইেব৷

িনব�াহী �সেলর
কায�াবলী

৭৷ িনব�াহী �সল �বােড�র সিচবালয় িহসােব কাজ কিরেব এবং িন�◌্নবিণ�ত কায�াবলী স�াদন

কিরেব, যথা:-

    (ক) �জােনর িনম�াণ কােজর জ� ভবন িনম�াণ ও অ�া� য�পািত এবং র�ানী �ি�য়াকরেণর

জ� �মাড়ক উপকরণ, কাঁচামাল এবং আ�ষংিগক মালামাল আমদানী করার �ােথ� কা�ম

�িবধান �মাতােবক কা�ম বে�ডড �িবধািদর ব�ব�া করা;

  (খ) কা�ম বে�ডড শত�াধীন আমদানীকৃত কাঁচামাল এবং আ�ষংিগক মালামাল পিরবহন এবং

উৎপািদত পেণ�র র�ানীর জ� সরকার এবং ব�র, �পৗর ও অ�া� কতৃ�পে�র সিহত

�যাগােযাগ �াপন করা;

    (গ) �জােনর �� কতৃ�পে�র কম�তৎপরতা পয�েব�ণ ও মিনটর করা;

    (ঘ) �জােনর পিুলশ ফাঁিড়র কম�তৎপরতা পয�েব�ণ ও মিনটর করা;

    (ঙ) �জােন িব���, পািন, গ�াস, �টিল-�যাগােযাগ এবং �সবামলূক �েয়াজন সরবরাহ বা,

���মত, �াপন িনি�ত করার উে�েশ� যথাযথ কতৃ�পে�র িনকট উপ�াপন করা;
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    (চ) উেদ�া�া �কা�ানী ও �জােনর িবিনেয়াগকারী �কা�ানীর িনব�েনর ব�াপাের এবং এমন

অ�া� িবষেয়, যাহা উহােদর কম�কা� পিরচালনা এবং �বেদিশক ম�ুার �লনেদেনর সহায়ক,

সাহায� করা;

    (ছ) আমদানী এবং র�ানী পারিমট ই�� এবং �� স�িক�ত অ�া� িবষেয় উেদ�া�া

�কা�ানীেক নীিত-িনেদ�শাবলী �দান করা;

    (জ) উেদ�া�া �কা�ানীর কম�কা� তদারক ও মিনটর করা;

    (ঝ) কা�ম বে�ডড শত�াধীেন আমদানীকৃত কাঁচামাল এবং আ�ষংিগক মালামাল পিরবহন এবং

উৎপািদত পণ� র�ানীকরেণ সাহায� করা;

    (ঞ) বাংলােদশ ব�াংেকর সিহত আেলাচনা�েম �জােন ব�াংিকং �িবধািদর ব�ব�া করা;

    (ট) �কান �জােনর কায�াবলী ��ুভােব পিরচালনার জ� �ানীয় িবেশষ� পাওয়া না �গেল উহার

�কান পেদ সময় সময় �দ� সরকারী নীিত িনেদ�শাবলী �মাতােবক িবেদশী নাগিরেকর

িনেয়াগদােন অ�েমাদন �দান করা;

    (ঠ) �বােড�র অ�েমাদন সােপে�, এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� চুি� স�াদন করা;

    (ড) এই আইন কায�কর করার উে�েশ� �বাড� কতৃ�ক িনেদ�িশত অ�া� সকল কাজ করা;

    (ঢ) উপিরউি�িখত কায�ািদর �াসংিগক অ�া� কায� করা৷

িনব�াহী �সেলর
কম�কত�া,
কম�চারী
ইত�ািদ, িনেয়াগ

৮৷ িনব�াহী �সেলর কায�াবলী ��ুভােব স�াদেনর উে�েশ� �বাড�, ত� কতৃ�ক, সময় সময়,

িনধ�ািরত সংখ�ক কম�কত�া, উপেদ�া, িবেশষ� এবং কম�চারী িনেয়াগ কিরেত পািরেব এবং

তাহােদর চা�রীর শত�াবলীও �বাড� কতৃ�ক ি�রকৃত হইেব৷

কিমিট ৯৷ (১) �বাড�, উহার এবং িনব�াহী �সেলর কায�াবলী স�াদন সহায়তা �দােনর জ�, সময় সময়,

এক বা একািধক কিমিট গঠন কিরেত পািরেব৷

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গিঠত কিমিট �বাড� কতৃ�ক িনধ�ািরত সংখ�ক সদস� সম�েয় গিঠত

হইেব এবং উহা �বাড� কতৃ�ক িনধ�ািরত প�িতেত কায� স�াদন কিরেব৷

�জােনর জায়গা
িনব�াচন, ইত�ািদ

১০৷ (১) �বাড�, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �জােনর জায়গা িনব�াচেনর জ� �কান উেদ�া�া

�কা�ানীেক অ�মিত প� �দান কিরেত পািরেব৷

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �দ� অ�মিতপে�র িভি�েত �কান উেদ�া�া �কা�ানী �জােনর

জ� জায়গা িনব�াচন কিরেত এবং ত�িনত কারেণ অ�া� আ�ষংিগক কায� কিরেত পািরেব৷

�জান �ঘাষণা,
ইত�ািদ

১১৷ (১) �বাড�, সরকারী �গেজেট ��াপেন �ারা, ��াপেন উি�িখত �য �কান জায়গা, ধারা ১০

এর অধীন িনব�ািচত হউক না হউক, লইয়া �জান �ঘাষণা িদেত পািরেব৷
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    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �ঘািষত জায়গায় �কান �জান �িত�ার জ� �বাড� �কান উেদ�া�া

�কা�ানীেক লাইেস� ম�রু কিরেত পািরেব৷

    (৩) �বাড� কতৃ�ক িনধ�ািরত ফরেম ম�রুীকৃত লাইেস� ব�তীত �কান উেদ�া�া �কা�ানী �কান

�জান �িত�া কিরেব না৷

    (৪) এই ধারার অধীন ম�রুীকৃত লাইেস�, উহােত উি�িখত শত�, যিদ থােক, যাহা এই আইন ও

�িবধােন উি�িখত শেত�র অিতির� হইেব, সােপে� কায�কর হইেব৷

�জােনর জ�
জিম অিধ�হণ

১২৷ (১) �কান জিম �কান �জােনর জ� �েয়াজন হইেল, উ� জিম সরকার উ� �জােনর জ�

Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (II of

1982) এর অধীন অিধ�হণ কিরেত পািরেব এবং অিধ�হণকৃত উ� জিম জন�ােথ� �েয়াজনীয়

বিলয়া িবেবিচত হইেব৷

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অিধ�হণকৃত জিমর �িতপরূণসহ, অ� �য �কান িবষেয় উ�

আইেনর, ও তদধীন �ণীত, িবধানাবলী �েযাজ� হইেব৷

উেদ�া�া
�কা�ানীর
দািয়�, ইত�ািদ

১৩৷ (১) উহার সংঘিবিধেত যাহা িকছুই থা�ক না �কন, উেদ�া�া �কা�ানীর িন�◌্ন�প দািয়�

থািকেব, যথা:-

    (ক) �জােন �দশী এবং িবেদশী িবিনেয়াগ উৎসািহত ও উ�য়েনর মাধ�েম বাংলােদেশর

অথ�ৈনিতক অব�ার উ�িত িবধান ও গিতস�ার করা;

  (খ) �জােনর মাধ�েম বাংলােদেশর র�ানী বিৃ� �ারা �বেদিশক ম�ুা অজ�েনর উৎস ব�মখুী করা;

    (গ) বাংলােদেশর অথ�ৈনিতক িভি� �শ� এবং শি�শালী করার উে�েশ� �জােন িশ� ও

বািণজ� সং�া �িত�া ও উ�য়েন উৎসািহত ও উ��ু করা;

    (ঘ) উ�ত �যিু�র মাধ�েম উৎপাদনশীল কম�সং�ােনর �েযাগ সিৃ�েত গিত স�ার এবং �িমক

ব�ব�াপনার দ�তার উ�িত সাধন করা;

    (ঙ) �েয়াজেন, ভবন ও পণ�াগার �িবধাসহ অ�া� অবকাঠােমা �িবধার ব�ব�া করা;

    (চ) এই আইেনর িবধান সােপে�, �বাড� বা িনব�াহী �সল কতৃ�ক িনেদ�িশত �য �কান কায� করা৷

    (২) �কান উেদ�া�া �কা�ানী উহার পিরচালনাধীন �জােন িবিনেয়াগকারীেদর িনকট জিম, ভবন

বা ভবেনর অংশ বরা� কিরেত পািরেব৷

িশ� �িত�ান
�াপেনর
অ�মিতপ�,
ইত�ািদ

১৪৷ (১) িশ� �িত�ান �াপেন আ�হী �কান িবিনেয়াগকারী �কান �জােন িশ� �িত�ান �াপন

করার জ� উেদ�া�া �কা�ানীর িনকট, এত�ে�েশ� তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত ফরেম, আেবদন

কিরেবন৷

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-619.html
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    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান আেবদন �াি�র পর উেদ�া�া �কা�ানী �বাড� কতৃ�ক

িনধ�ািরত প�িত এবং �য ��ে� �বােড�র িনধ�ািরত প�িত না থােক, পিরচালকম�লী কতৃ�ক

িনধ�ািরত প�িতেত উ� আেবদেনর উপর কায��ম �হণ কিরেব এবং উেদ�া�া �কা�ানী যিদ

এই মেম� স�ু� হয় �য, আেবদনকারী িশ� �িত�ান �াপেনর �েয়াজনীয় শত� পরূণ কিরয়ােছ,

তাহা হইেল উেদ�া�া �কা�ানী, তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত ফরেম আেবদনকারীেক িশ� �িত�ান

�াপেন অ�মিত �দান কিরেব৷

বে�ডড �িবধা,
ইত�ািদ

১৫৷ আপাততঃ বলব� অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এত�ে�েশ� �ণীত িবিধ

সােপে�,-

    (ক) �কান �জােন কাঁচামালসহ আমদানীকৃত �কান পেণ�র উপর �কান কা�ম িডউিট,

মলূ�সংেযাজন কর (ভ�াট), অক�য়, আবগারী �� অথবা অ� �কান মা�ল আেরাপ করা হইেব

না;

    (খ) �কান �জান হইেত �কান পণ� র�ানীর উপর �কান �� বা অ� �কান মা�ল আেরাপ করা

হইেব না;

  (গ) �কান �জােন আমদানীর জ� আমদানী লাইেস� বা পারিমট িফ আেরাপ করা হইেব না৷

Act XXXVI
of 1980 এর
অধীন �িতি�ত
Zone এর জ�
�দ� �রয়াতী
�িবধার �েয়াগ

১৬৷ আপাততঃ বলব� অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, Bangladesh Export

Processing Zones Authority Act, 1980 (XXXVI of 1980) এর অধীন �িতি�ত

Zone যিদ �কান আইন, িবিধ, �িবধান, ��াপন বা আেদশ, সংিবিধব� হউক বা না হউক,

�মাতােবক �রয়াতী �িবধা পাইয়া থােক, �সই সব �িবধা এই আইেনর অধীন �িতি�ত �জােনর

��ে� �েযাজ� হইেব৷

�িতেবদন,
ইত�ািদ

১৭৷ (১) �িত আিথ�ক বৎসর �শষ হইবার পর, যথাশী� স�ব, �েত�ক উেদ�া�া �কা�ানী

উহার পিরচালনাধীন �জান বা �জানসমেূহ পবূ�বত�ী বৎসের স�ািদত সামি�ক কায�াবলী স�িলত

একিট �িতেবদন মহা-পিরচালেকর িনকট দািখল কিরেব৷

    (২) মহা-পিরচালক, সময় সময়, �েয়াজনমত �কান �জােনর িনকট হইেত উহার �য �কান

িবষেয়র উপর �িতেবদন বা িববরণী আ�ান কিরেত পািরেবন এবং উেদ�া�া �কা�ানী উহা

মহা-পিরচালেকর িনকট সরবরাহ কিরেব৷

কিতপয়
আইেনর �েয়াগ
হইেত অব�াহিত

১৮৷ সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �য �কান �জানেক িন�◌্ন D�ে◌�LZ mKj ev

”h ”Kvb AvB”bi mKj ev ”h ”Kvb weavb nB”Z Aি◌ব�াহিত িদেত পািরেব, অথবা এই

মেম� িনেদ�শ িদেত পািরেব �য, উ� সকল বা �য �কান আইেনর িবধানাবলী, ��াপেন িবধতৃ

পিরবত�ন বা সংেশাধন সােপে�, �কান �জােনর ��ে� �েযাজ� হইেব, যথা:-

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-608.html
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    (a) Municipality Taxation Act, 1881 (Bengal Act IX of 1881);

    (b) Explosives Act, 1884 (IV of 1884);

    (c) Stamp Act, 1899 (II of 1899);

    (d) Electricity Act, 1910 (IX of 1910);

    (e) Boilers Act, 1923 (V of 1923);

    (f) Excises and Salt Act, 1944 (I of 1944);

    (g) Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (VII of 1947);

    (h) Building Construction Act, 1952 (E.B. Act II of 1953);

  (i) Fire Services Ordinance, 1959 (E.P. Ord. XVII of 1959);

    (j) Factories Act, 1965 (E. P. Act, IV of 1965);

    (k) Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 (VIII of 1965);

    (l) Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969);

    (m) Land Development Tax Ordinance, 1976 (XLII of 1976);

    (n) Paurashava Ordinance, 1977 (XXVI of 1977);

    (o) Chittagong City Corporation Ordinance, 1982 (XXV of 1982);

    (p) Local Government (Union Parishads) Ordinance, 1983 (LI of 1983);

    (q) Dhaka City Corporation Ordinance, 1983 (XL of 1983);

    (r) Income-tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984);

    (s) Khulna City Corporation Ordinance, 1984 (LXXII of 1984);

    (t) Rajshahi City Corporation Act, 1987 (XXXVIII of 1987);

    (u) Companies Act, 1994 (Act 18 of 1994);

    (v) Such other laws for the time being in force as may be specified by the

Government from time to time by notification in the official Gazette.

লাইেস�,
ইত�ািদ বািতল

১৯৷ (১) �বাড� যিদ, িনব�াহী �সেলর �িতেবদেনর িভি�েত, এই মেম� স�ু� হয় �য, �কান

লাইেস� �াপক বা অ�মিতপ� �াপক এই আইন বা �িবধান এর �কান িবধান বা লাইেসে�র

বা, ���মত, অ�মিতপে�র �কান শত� ভংগ কিরয়ােছন অথবা এই আইেন �দ� �মতাবেল

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
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-206.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-218.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-254.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-519.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-549.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-633.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-652.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-648.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-672.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-678.html


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-810.html 8/8

09/07/2021 বাংলােদশ �বসরকারী র�ানী �ি�য়াকরণ অ�ল আইন, ১৯৯৬

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

জারীকৃত �কান আেদশ বা িনেদ�শ অ�যায়ী কাজ কিরেত ব�থ� হইয়ােছন, তাহা হইেল �বাড�

সংি�� লাইেস� বা অ�মিতপ� বািতল বা �ত�াহার কিরেত পািরেব:

    তেব শত� থােক �য, লাইেস� বা অ�মিতপ� �াপকেক �নানীর যিু�সংগত �েযাগ �দান না

কিরয়া �কান লাইেস� বা অ�মিতপ� বািতল বা �ত�াহার করা যাইেব না৷

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন লাইেস� বা অ�মিতপ� বািতল বা �ত�াহার আেদেশর িব�ে�

িব�ু� �কা�ানী সরকােরর িনকট আপীল কিরেত পািরেব এবং আপীেল �দ� সরকােরর িস�া�

চূড়া� হইেব৷

�িবধান
�ণয়েনর �মতা

২০৷ এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� �বাড�, সরকােরর সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, এই

আইেনর সিহত অসম�স না হয় এই�প �িবধান �ণয়ন কিরেত পািরেব৷

ইংেরজীেত
অনিূদত পাঠ
�কাশ

২১৷ এই আইন �বত�েনর পর সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর

ইংেরজীেত অনিূদত একিট পাঠ �কাশ কিরেব, যাহা এই আইেনর অ�েমািদত ইংেরজী পাঠ

(Authentic English Text) নােম অিভিহত হইেব:

    তেব শত� থােক �য, এই আইন ও ইহার ইংেরজী পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� এই আইন

�াধা� পাইেব৷

    


