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�থম অধ�ায়
সাধারণ

বাংলােদশ পািন আইন, ২০১৩
( ২০১৩ সেনর ১৪ নং আইন )

[ �ম ০২, ২০১৩ ]

পািন স�েদর সমি�ত উ�য়ন, ব�ব�াপনা, আহরণ, িবতরণ, ব�বহার, �র�া ও সংর�েণর লে�� 
 

িবধান �ণয়েনর উে�েশ� �ণীত আইন 
 

�যেহতু পািন স�েদর সমি�ত উ�য়ন, ব�ব�াপনা, আহরণ, িবতরণ, ব�বহার, �র�া ও সংর�ণ স�িক�ত িবষেয়
িবধান করা সমীচীন এবং �েয়াজনীয়;
  �সেহতু এত� �ারা িন��প আইন করা হইল:-
  

সংি��
িশেরানাম,
�বত�ন ও
�েয়াগ

 ১। (১) এই আইন বাংলােদশ পািন আইন, ২০১৩ নােম অিভিহত হইেব।

 (২) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �য তািরখ িনধ�ারণ কিরেব �সই তািরেখ এই

আইন কায�কর হইেব এবং এই আইেনর িবিভ� ধারার জ� িভ� িভ� তািরখ িনধ�ারণ করা

যাইেব।

 (৩) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �য এলাকা িনধ�ারণ কিরেব �সই এলাকায় এই

আইন �েযাজ� হইেব এবং এই আইেনর িবিভ� ধারার জ� িভ� িভ� এলাকা িনধ�ারণ করা

যাইেব।

  * এস, আর, ও নং ২০১-আইন/২০১৩, ১৬ আষাঢ়, ১৪২০ ব�া� �মাতােবক ৩০ জনু, ২০১৩

ি��া� উ� আইন -

 (ক) উ� আইেনর ধারা ১৬ ব�তীত অবিশ� ধারাসমহূ অিবলে� এবং ধারা ১৬, উ� ধারার

উে�শ� পরূণকে�, ধারা ৪৫ এর অধীন িবিধমালা জারীর তািরখ হইেত কায�কর হইেব; এবং

 (খ) উ� আইন সম� বাংলােদেশ �েযাজ� হইেব।

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

  (১) ‘‘উপয�ু কতৃ�প�’’ অথ� পািন আহরণকারী, পািন িবতরণকারী, পািন সরবরাহকারী, পািন

�সবা �দানকারী বা পািন স�েদর �র�া ও সংর�েণর দািয়ে� িনেয়ািজত �কান সং�া বা

কতৃ�প� যাহা �কান আইন বা আইেনর �মতাস�� �কান দিলেলর অধীন �িতি�ত বা গিঠত;
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  (২) ‘‘খাল’’ অথ� পািনর অ�ঃ�বাহ বা বিহঃ�বােহর �কান পথ;

  (৩) ‘‘ছাড়প�’’ অথ� ধারা ১৬ এর অধীন িনব�াহী কিমিট কতৃ�ক ই��কৃত �কান ছাড়প�;

  (৪) ‘‘জলে�াত’’ অথ� জলাধার হইেত �বািহত �কান পািন;

  (৫) ‘‘জলাধার’’ অথ� �াকৃিতকভােব স�ৃ বা কৃি�মভােব খননকৃত �কান নদ-নদী, খাল, িবল,

হাওর, বাওড়, দীিঘ, প�ুর, �দ, ঝণ�া বা অ��প �কান ধারক;

  (৬) “জলাভূিম” অথ� এমন �কান ভূিম �যখােন পািনর উপিরতল ভূিমতেলর সমান বা কাছাকািছ

থােক বা যাহা, সমেয় সমেয়, �� গভীরতায় িনমি�ত থােক এবং �যখােন সাধারণত িভজা

মািটেত জ�ায় এবং িটিকয়া থােক এমন উি�দািদ জ�ায়;

  (৭) ‘‘জাতীয় পািন নীিত’’ অথ� সরকার কতৃ�ক, সময় সময়, �ণীত জাতীয় পািন নীিত;

  (৮) ‘‘জাতীয় পািন স�দ পিরক�না’’ অথ� ধারা ১৫ এর অধীন পিরষদ কতৃ�ক অ�েমািদত

জাতীয় পািন স�দ পিরক�না;

  (৯) ‘‘িনব�াহী কিমিট’’ অথ� ধারা ৯ এর অধীন গিঠত কিমিট;

  (১০) ‘‘িনয়�ণ’’ অেথ� িনিষ�করণ এবং শত�ােরাপও অ�ভু�� হইেব;

  (১১) ‘‘পিরদশ�ক’’ অথ� ধারা ১৪ এর অধীন পিরদশ�ক িহসােব �মতা�া� �কান কম�কত�া বা

কম�চারী;

  (১২) “পিরষদ” অথ� ধারা ৪ এর অধীন গিঠত জাতীয় পািন স�দ পিরষদ;

  (১৩) “পািন” অথ� ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �কান পািন;

  (১৪) ‘‘পািন স�দ’’ অথ� ভূপির� পািন, ভূগভ�� পািন ও বিৃ�র পািন তথা বায়মু�ডেলর পািন;

এবং �মাহনা, পািনধারক �র, �াবন ভূিম, জলাভূিম, জলাধার, �ফারেশার, উপ�ল ও অ��প

�কান আধার বা �ােনর পািনও উহার অ�ভু�� হইেব;

  (১৫) ‘‘পািন স�দ উ�য়ন �ক�’’ অথ� পািন স�দ উ�য়েনর জ� গহৃীত �কান কায��ম,

কম�সূিচ বা উেদ�াগ, �যমন �সচ, ব�া িনয়�ণ ব�ব�াপনা ও পািন িন�াশেনর জ� িনিম�ত

�যেকান ধরেনর হাইে�ািলক অবকাঠােমা িনম�াণ, নদীর তীর সংর�ণ, ��িজং বা অ��প �কান

কায��ম, কম�সূিচ বা উেদ�াগ;

  (১৬) ‘‘পািন স�দ পিরক�না সং�া’’ অথ� পািন স�দ পিরক�না আইন, ১৯৯২ (১৯৯২

সেনর ১২ নং আইন) এর অধীন �িতি�ত পািন স�দ পিরক�না সং�া;

  (১৭) ‘‘পািন সংকটাপ� এলাকা’’ অথ� ধারা ১৭ এর অধীন �ঘািষত �কান এলাকা;

  (১৮) ‘‘পািনধারক �র’’ (Aquifer) অথ� ভূগভ�� িশলা বা মিৃ�কা �েরর এমন �কান �র যাহা

পািন ধারণ এবং পিরবহণ কিরেত পাের এবং যাহা হইেত পািন উে�ালন করা যায়;

  (১৯) ‘‘�িতপালন আেদশ’’ অথ� ধারা ১২ এর অধীন ই��কৃত �কান আেদশ;
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  (২০) ‘‘�ফারেশার’’ অথ� বৎসেরর �যেকান সময় ভরাকটাল (ordinary spring tide) এর সময়

নদীর সব�িন� পািন �র (low water mark) হইেত সেব�া� পািন �র (high water mark)

এর মধ�বত�ী অংশ; এবং Ports Act, 1908 (Act. No. XV of 1908) অ�যায়ী �ঘািষত নদী

ব�র ও সম�ু ব�র এলাকায় সেব�া� পািন �র হইেত নদীর তীর ৫০ (প�াশ) িমটার এবং

অ�া� এলাকায় সেব�া� পািন �র হইেত ১০ (দশ) িমটার পয�� িব�তৃ এলাকা;

  (২১) ‘‘�ফৗজদাির কায�িবিধ’’ অথ� Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of

1898);

 (২২) ‘‘বাঁওড়’’ অথ� খরুাকৃিতর এমন �কান �দ যাহার জলে�াত সমেয়র িববত�েন ধীের ধীের

ি�িমত হইয়া পিড়য়ােছ;

  (২৩) ‘‘বাঁধ’’ অথ� মািট বা অ��প উপাদান �ারা িনিম�ত �কান ড�াম, ওয়াল (wall) , ডাইক,

�বিড়বাঁধ বা অ��প �কান বাঁধ;

  (২৪) ‘‘িবল’’ অথ� �াকৃিতক নীচু জায়গা বা ব�ৃাকার এলাকা যাহা বিৃ�পাত বা নদীর পািনর �ারা

�ািবত হয় এবং যাহা সম� বৎসর পািনেত িনমি�ত থােক বা বৎসেরর আংিশক সময় আংিশক

বা পণূ� �� থােক;

  (২৫) ‘‘ব�ি�’’ অথ� �কান ব�ি� এবং �কান �িত�ান, �কা�ানী, সিমিত, অংশীদাির কারবার,

ফাম� বা সংিবিধব� বা অ� �কান সং�াও উহার অ�ভু�� হইেব;

  (২৬) ‘‘ভূগভ�� পািন’’ অথ� ভূপেৃ�র নীেচর �কান পািন যাহা �কান জলাধােরর মধ� িদয়া �বািহত

হয় বা ভূপেৃ�র উপর �াকৃিতক বা কৃি�ম উপােয় উে�ালন করা যায়;

  (২৭) ‘‘ভূপির� পািন’’ অথ� ভূিমর উপিরভােগর জলাধােরর �কান পািন;

  (২৮) ‘‘ভূিম’’ অথ� State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (E. B. Act No.

XXVIII of 1950) এর section 2(16) এ সং�ািয়ত �কান land;

 (২৯) ‘‘মহাপিরচালক’’ অথ� পািন স�দ পিরক�না সং�ার মহাপিরচালক;

  (৩০) ‘‘�মাহনা’’ অথ� এমন �কান জলে�াত যাহা �ায়ীভােব অথবা পয�ায়�েম সম�ুমখুী �যখােন

সমেু�র জলরািশ, যাহার িব�িৃত পিরমাপেযাগ�, ভূিম হইেত �বািহত পািনর সিহত িমি�ত হয়;

  (৩১) ‘‘সরকার’’ অথ� এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� পািন স�দ ম�ণালয়;

  (৩২) ‘‘সংর�ণ’’ অেথ� পািন স�েদর উপেযািগতা বিৃ�, অপচয় ও �য় �াসকরণ, পিরর�ণ ও

�র�াও অ�ভু�� হইেব;

  (৩৩) ‘‘�র�া’’ অথ� পািন স�দ সংর�েণর জ� িবিধ-িনেষধ বা শত�ােরাপ;

  (৩৪) ‘‘�র�া আেদশ’’ অথ� ধারা ২৭ এর অধীন ই��কৃত �কান আেদশ; এবং

  (৩৫) ‘‘হাওর’’ অথ� �ইিট িভ� নদীর মধ��েল �াকৃিতকভােব স�ৃ কড়াই আকৃিতর বহৃদাকার

�কান িন�ভূিম।
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ি�তীয় অধ�ায়
জাতীয় পািন স�দ পিরষদ এবং উহার কায�াবিল ও �মতা

  
পািনর অিধকার
ও উহার ব�বহার

৩। (১) আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন িভ�তর যাহা িকছুই থা�ক না �কন, রাে�র

সীমানাভু� িন�বিণ�ত পািনর সকল অিধকার জনগেণর পে� রাে�র উপর অিপ�ত থািকেব, যথা:-

  (ক) ভূপির� পািন;

  (খ) ভূগভ�� পািন;

  (গ) সামিু�ক পািন;

  (ঘ) বিৃ�র পািন;এবং

  (ঙ) বায়মু�েলর পািন।

  (২) এই আইেনর িবধানাবিল সােপে�, �েপয় পািন এবং পির��তা ও পয়ঃিন�াশেনর জ�

ব�বহায� পািনর অিধকার সব�ািধকার িহসােব িবেবিচত হইেব।

  (৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, ব�ি� মািলকানাধীন ভূিমর ভূপির� পািনর

সকল অিধকার উ� ভূিমর মািলেকর থািকেব এবং িতিন এই আইেনর িবধানাবিল সােপে� উহা

ব�বহার কিরেত পািরেবন:

  তেব শত� থােক �য, উ� পািনর অপচয় ও অপব�বহার �রাধকে� এবং উহার �র�া ও

সংর�েণর �েয়াজেন িনব�াহী কিমিট �বষম�হীনভােব �যেকান ভূিমর মািলেকর �িত �র�া

আেদশ ই�� কিরেত পািরেব।

  (৪) এই আইন কায�কর হইবার অব�বিহত পেূব� বলবৎ �কান আইন, িবিধ, �িবিধ, আইেনর

�মতাস�� �কান �থা বা রীিত, চুি�, লাইেস� বা পারিমেটর অধীন পািন ব�বহােরর ��ে�

উপ-ধারা (১) এর �কান িকছুই �কান ব�ি�েক বািরত কিরেব না এবং এই আইন �ারা সীিমত,

বািরত, িনয়ি�ত বা বািতল করা না হইেল পািনর উ��প ব�বহার চলমান ও অব�াহত থািকেব:

  তেব শত� থােক �য, পািনর উ��প ব�বহােরর অিধকার উপয�ু কতৃ�পে�র অ�মিত ব�তীত

হ�া�রেযাগ� হইেব না ।

  (৫) উপ-ধারা (৩) এর অধীন পািন ব�বহােরর �িবধােথ� �েত�ক ব�ি�র ব�ি�মািলকানাধীন বা

রা�ীয় ভূিমেত বত��� (easement) থািকেব:

  তেব শত� থােক �য, জলাধােরর তীরবত�ী �কান ভূিম মািলেকর উহার তলেদশ এবং �ফারেশােরর

উপর �কান �কার অিধকার থািকেব না।

    

জাতীয় পািন
স�দ পিরষদ

৪। (১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, জাতীয় পািন স�দ পিরষদ নােম একিট পিরষদ

থািকেব এবং এই আইন কায�কর হইবার পর সরকার, যথাশী� স�ব, সরকাির �গেজেট ��াপন

�ারা, িন�বিণ�ত সদস� সম�েয় উ� পিরষদ গঠন কিরেব, যথা:-

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1114/part-515.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1114/part-515.html


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1114.html 5/23

09/07/2021 বাংলােদশ পািন আইন, ২০১৩

ি ই

  (ক) �ধানম�ী, িযিন উহার �চয়ারপারসনও হইেবন;

  (খ) অথ� ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী;

  (গ) কৃিষ ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী;

  (ঘ) পিরক�না ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী;

  (ঙ) �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী;

  (চ) আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী;

  (ছ) ভূিম ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী;

  (জ) পািন স�দ ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী;

  (ঝ) পররা� ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী;

  (ঞ) মৎস� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী;

  (ট) �নৗ পিরবহণ ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী;

  (ঠ) পিরেবশ ও বন ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী;

  (ড) পািন স�দ ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত �িতম�ী (যিদ থােক);

  (ঢ) জাতীয় সংসেদর পািন স�দ ম�ণালয় স�িক�ত �ায়ী কিমিটর সভাপিত;

  (ণ) মি�পিরষদ সিচব;

  (ত) �ধানম�ীর কায�ালেয়র মখু� সিচব;

  (থ) �ধানম�ী কতৃ�ক মেনানীত �শাসিনক িবভাগসমহূ হইেত একজন কিরয়া সংসদ সদস�;

  (দ) ভূিম ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব বা সিচব;

  (ধ) অথ�ৈনিতক স�ক� িবভােগর িসিনয়র সিচব বা সিচব;

  (ন) মৎস� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব বা সিচব;

  (প) কৃিষ ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব বা সিচব;

  (ফ) পিরেবশ ও বন ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব বা সিচব;

  (ব) �ানীয় সরকার িবভােগর িসিনয়র সিচব বা সিচব;

  (ভ) পররা� ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব বা সিচব;

  (ম) �লিজসেলিটভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর িসিনয়র সিচব বা সিচব;

  (য) পিরক�না কিমশেনর কৃিষ, পািন স�দ ও প�ী �িত�ান িবভােগর সদস�;

  (র) বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বােড�র মহাপিরচালক;

  (ল) পািন স�দ পিরক�না সং�ার মহাপিরচালক;

  (শ) �যৗথ নদী কিমশেনর সদস�;
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  (ষ) ইনি�িটউট অব ইি�িনয়াস�, বাংলােদশ এর ��িসেড�ট;

  (স) ইনি�িটউট অব িডে�ামা ইি�িনয়াস� , বাংলােদশ এর ��িসেড�ট;

  (হ) �ধানম�ী কতৃ�ক মেনানীত ৩ (িতন) জন পািন িবেশষ�;

  (ড়) �ধানম�ী কতৃ�ক মেনানীত �বসরকাির ���ােসবী সং�ার (এনিজও) ১ (এক) জন

�িতিনিধ; এবং

  (ঢ়) পািন স�দ ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব বা সিচব, িযিন উহার সদস�-সিচবও হইেবন।

    (২) পিরষেদর মেনানীত সদস�গেণর �ময়াদ হইেব ২ (�ই) বৎসর, তেব মেনানীত �কান সদস�,

�ময়াদ �শষ হইবার পেূব� �যেকান সময়, �ধানম�ীর উে�েশ� �া�রয�ু প�েযােগ �ীয় পদ

ত�াগ কিরেত পািরেবন এবং ত� কতৃ�ক পদত�াগপ� গহৃীত হইবার তািরখ হইেত সংি�� পদিট

শ�ূ হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব।

  (৩) সরকার, �েয়াজেন, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, পিরষেদর সদস� সংখ�া �াস বা বিৃ�

কিরেত পািরেব।

  
পিরষেদর
কায�াবিল

৫। এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� এবং উহার িবধানাবিল সােপে�, পিরষদ হইেব সেব�া�

নীিত িনধ�ারণী কতৃ�প� এবং ত�ে�েশ� পিরষেদর কায�াবিল হইেব িন��প, যথা:-

  (ক) পািন স�েদর সমি�ত উ�য়ন, ��ু ব�বহার, িনরাপদ আহরণ, �ষম ব�ন, �র�া ও

সংর�ণ িবষেয় নীিত িনধ�ারণ ও িদক-িনেদ�শনা �দান;

  (খ) পািন স�েদর সমি�ত উ�য়ন িনি�তকে� জাতীয় পািন স�দ পিরক�না সং�া� িদক-

িনেদ�শনা �দান;

  (গ) জাতীয় পািন স�দ পিরক�না অ�েমাদন ও উহার বা�বায়ন িনি�তকরণ; এবং

  (ঘ) পিরষদ কতৃ�ক িনিদ��কৃত অ� �যেকান কায�াবিল স�াদন করা।

  
পিরষেদর সভা ৬। (১) উপ-ধারা (২) এর িবধান সােপে�, পিরষদ উহার সভার কায�প�িত িনধ�ারণ কিরেত

পািরেব।

  (২) পিরষেদর সকল সভা �চয়ারপারসন কতৃ�ক িনিদ��কৃত �ান ও সমেয় পিরষেদর সদস�-সিচব

কতৃ�ক আহূত হইেব ।

  (৩) পিরষেদর সভায় সভাপিত� কিরেবন উহার �চয়ারপারসন, বা তাহার অ�পি�িতেত

পিরষেদর �জ�� সদস�।

  (৪) পিরষেদর �কান সদস�পদ শ�ূ থািকবার অথবা পিরষদ গঠেন �কান �িট থািকবার কারেণ

পিরষেদর �কান কায� বা কায�ধারা অৈবধ হইেব না বা তৎস�েক� �কান �� উ�াপন করা যাইেব

না।
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আ�জ�ািতক ও
আ�িলক
সহেযািগতা
আদান-�দান

৭। (১) এই আইন ও আপাততঃ বলবৎ অ�া� আইেনর িবধানাবিল সােপে�, পিরষদ, উপ-

ধারা (২) এ উি�িখত সহেযািগতা কায�কর কিরবার লে��, �যেকান িবেদশী রা�, সরকার বা

আ�জ�ািতক বা আ�িলক সং�ার সিহত �েয়াজনীয় সমেঝাতা �ারক, চুি�, কনেভনশন, ি�িট

বা অ��প �কান ই��েুম�ট (instrument) স�াদন কিরেত সরকারেক পরামশ� �দান কিরেত

পািরেব।

  (২) সরকার, পিরষেদর পরামশ��েম, িন�বিণ�ত িবষেয় �যেকান িবেদশী রা�, সরকার বা

আ�জ�ািতক ও আ�িলক সং�ার সহেযািগতা আদান-�দান কিরেত পািরেব, যথা:-

  (ক) অিভ� পািন স�দ স�িক�ত িবিভ� তথ�-উপা� িবিনময় ও িবে�ষণ;

  (খ) আ�জ�ািতক নদীর উপর �যৗথ জিরপ, সমী�া ও গেবষণা এবং উহার রাসায়িনক এবং �জব

দূষণ �িতেরােধ �যৗথ কায��ম;

  (গ) আ�জ�ািতক নদীসমেূহর পািন স�েদর উ�য়ন, আহরণ ও ব�ন কায��ম; এবং

  (ঘ) পািন স�দ সংি�� িশ�া ও �িশ�ণ কায��ম।

  
জাতীয় পািন
নীিত �ণয়েনর
�মতা

৮। (১) সরকার, উপ-ধারা (২) এর িবধানাবিল সােপে�, সময় সময়, সরকাির �গেজেট ��াপন

�ারা, পািন স�দ সং�া� জাতীয় পািন নীিত �ণয়ন কিরেত পািরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জাতীয় পািন নীিত �ণয়েনর ��ে� সরকার পািন স�েদর সিহত

সংি�� জনেগা�ী ও সংগঠেনর মতামত �হেণর জ� িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত গণ�নািনর

আেয়াজন কিরেব এবং �নািনেত �া� মতামত িবেবচনায় আিনয়া জাতীয় পািন নীিত চূড়া�

কিরেত হইেব।

  (৩) সরকার জাতীয় পািন নীিতেত উপয�ু কতৃ�প� কতৃ�ক পািনর মলূ� িনধ�ারেণর নীিতমালা

অ�ভু�� কিরেত পািরেব এবং উহা অ�ভু�ি�র ��ে� সরকার িন�বিণ�ত িবষয়সহ �াসি�ক

অ�া� িবষয় িবেবচনা কিরেব, যথা:-

  (ক) পািন ব�বহােরর উে�শ� বা ���;

  (খ) পািন �সবােভাগীর সামথ��;

  (গ) পািন আহরণ ও সরবরােহর �কৃত খরচ;

  (ঘ) �সবােভাগী বা উহার ��ণী িবেশেষর আিথ�ক �মতা ও অন�সরতা;

  (ঙ) পািনর চািহদা ও সরবরাহ; এবং

  (চ) সরকার কতৃ�ক িবেবিচত অ� �কান �াসি�ক িবষয়।

  (৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন জাতীয় পািন নীিত �ণীত না হওয়া পয�� এই আইন কায�কর

হইবার অব�বিহত পেূব� সরকার কতৃ�ক �ণীত জাতীয় পািন নীিত, এই আইেনর িবধানাবিলর
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ততৃীয় অধ�ায়
িনব�াহী কিমিট এবং উহার দািয়�, কত�ব� ও �মতা

সিহত সাম�স�পণূ� হওয়া সােপে�, বলবৎ থািকেব।

  

িনব�াহী কিমিট ৯। পিরষেদর কায�াবিল ��ুভােব পিরচালনার জ� উহার একিট িনব�াহী কিমিট থািকেব এবং

িনব�াহী কিমিট িন�বিণ�ত সদস�গেণর সম�েয় গিঠত হইেব, যথা:-

  (ক) পািন স�দ ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী, িযিন উহার সভাপিতও হইেবন;

  (খ) �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী;

  (গ) কৃিষ ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী;

  (ঘ) পিরেবশ ও বন ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী;

  (ঙ) মৎস� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী;

  (চ) ভূিম ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী;

  (ছ) পািন স�দ ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত �িতম�ী (যিদ থােক);

  (জ) পিরক�না কিমশেনর কৃিষ, পািন স�দ ও প�ী �িত�ান িবভােগর সদস�;

  (ঝ) কৃিষ ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব বা সিচব;

  (ঞ) �ানীয় সরকার িবভােগর িসিনয়র সিচব বা সিচব;

  (ট) �লিজসেলিটভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর িসিনয়র সিচব বা সিচব;

  (ঠ) পািন স�দ ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব বা সিচব;

  (ড) মৎস� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব বা সিচব;

  (ঢ) পিরেবশ ও বন ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব বা সিচব;

  (ণ) ভূিম ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব বা সিচব;

  (ত) পিরেবশ অিধদ�েরর মহাপিরচালক;

  (থ) বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বােড�র মহাপিরচালক;

  (দ) �ানীয় সরকার �েকৗশল অিধদ�েরর �ধান �েকৗশলী;

  (ধ) জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর �ধান �েকৗশলী;

  (ন) �যৗথ নদী কিমশেনর সদস�;

  (প) সরকার কতৃ�ক মেনানীত ২ (�ই) জন পািন িবেশষ�;

  (ফ) সরকার কতৃ�ক মেনানীত �বসরকাির ���ােসবী সং�ার (এনিজও) ১ (এক) জন �িতিনিধ;

এবং

  (ব) পািন স�দ পিরক�না সং�ার মহাপিরচালক, িযিন উহার সদস�-সিচবও হইেবন।

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1114/part-516.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1114/part-516.html
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িনব�াহী কিমিটর
দািয়� ও কত�ব�

১০। িনব�াহী কিমিটর দািয়� ও কত�ব� হইেব িন��প, যথা:-

  (ক) পািন স�দ িবষেয় পিরষদ কতৃ�ক �দ� িনেদ�শনা, �পািরশ, ইত�ািদ �কাশ, �চার,

পিরবী�ণ ও মলূ�ায়ন;

  (খ) জাতীয় পািন নীিত ও জাতীয় পািন স�দ পিরক�না �চার, পিরবী�ণ ও মলূ�ায়ন;

  (গ) পািন স�েদর সিহত সংি�� পিরক�না, ব�ব�াপনা ও আ�ঃখাত সম�য় সং�া� সকল

িবষেয় কায��ম �হণ;

  (ঘ) পািন স�দ ব�ব�াপনা সং�া� িবষেয়র উপর পয�াবেৃ� পিরষদেক অবিহতকরণ ও পরামশ�

�দান;

  (ঙ) উপয�ু কতৃ�পে�র মেধ� সম�য় সাধন ও আ�ঃসং�া িবেরাধ িন�ি� সং�া� নীিত িনধ�ারণ

ও �েয়াজনীয় িনেদ�শনা �দান এবং �েয়াজেন উহা িন�ি�করণ; এবং

  (চ) পিরষদ কতৃ�ক অিপ�ত অ� �যেকান কায�াবিল স�াদন।

  
িনব�াহী কিমিটর
সভা

১১। (১) এই ধারার িবধানাবিল সােপে�, িনব�াহী কিমিট উহার সভার কায�প�িত িনধ�ারণ

কিরেত পািরেব।

  (২) িনব�াহী কিমিটর সকল সভা, সভাপিতর স�িত�েম, উহার সদস�-সিচব কতৃ�ক আহূত হইেব

এবং সভাপিত কতৃ�ক িনিদ��কৃত �ান ও সমেয় উ� সভা অ�ি�ত হইেব।

  (৩) িনব�াহী কিমিটর সভায় উহার সভাপিত সভাপিত� কিরেবন।

  (৪) িনব�াহী কিমিটর �কান সদস�পদ শ�ূ থািকবার অথবা িনব�াহী কিমিট গঠেন �কান �িট

থািকবার কারেণ িনব�াহী কিমিটর �কান কায� বা কায�ধারা অৈবধ হইেব না বা তৎস�েক� �কান

�� উ�াপন করা যাইেব না।

  
�িতপালন
আেদশ
(compliance
order) ই��
কিরবার �মতা

১২। (১) যথাযথ অ�স�ান, পরী�া-িনরী�া বা জিরেপর ফলাফেলর িভি�েত যিদ িনব�াহী

কিমিটর িনকট �তীয়মান হয় �য, �কান ব�ি� বা উপয�ু কতৃ�প� ধারা ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২,

২৪ ও ২৬ এর �কান িবধান বা ছাড়পে�র �কান শত� বা �র�া আেদেশর �কান িবিধ-িনেষধ বা

শত� �িতপালন বা পিরপালন কিরেতেছ না বা লংঘন বা লংঘেনর �চ�া কিরেতেছ তাহা হইেল

আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন িভ�তর যাহা িকছুই থা�ক না �কন, িনব�াহী কিমিট বা

তৎকতৃ�ক �মতা�া� �কান কম�কত�া, উ� ব�ি� বা উপয�ু কতৃ�প�েক আেদেশ উি�িখত

িনিদ�� সমেয়র মেধ� এই আইন বা �র�া আেদেশর �কান িবিধ-িনেষধ বা শত� বা ছাড়পে�র

শত� �িতপালন কিরবার জ� �িতপালন আেদশ ই�� কিরেত পািরেব।

  (২) িনব�াহী কিমিট বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� কম�কত�া উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �িতপালন

আেদশ, ধারা ৪২ এর িবধান সােপে�, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত জাির কিরেব।
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  (৩) �িতপালন আেদেশর মম�া�যায়ী যিদ �কান উপয�ু কতৃ�প� (ব�ি� ব�তীত) এই আইন বা

�র�া আেদেশর �কান িবিধ-িনেষধ বা শত� বা ছাড়পে�র শত� �িতপালন না কের, তাহা হইেল

িনব�াহী কিমিট, উ� কতৃ�প�েক ধারা ২৯ এর অধীন িবচার িবভাগীয় কায�ধারা �হণ বা জিরমানা

আেরাপ না কিরয়া উহার �ধানেক উ��প িবিধ-িবধান বা শত� �িতপালন না কিরবার কারণ

ব�াখ�া কিরবার জ�, এই আইেনর অ�া� িবধােন িভ�তর যাহা িকছুই থা�ক না �কন, কিমিটর

সভায় তলব কিরেত পািরেব এবং উ� কারণ সে�াষজনক না হইেল দায়ী ব�ি�েক িচি�ত

কিরয়া তাহার িব�ে� �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জ� পিরষেদর িনকট �পািরশ �দান কিরেত

পািরেব।

  (৪) �িতপালন আেদেশ অ�া� িবষেয়র সিহত িন�বিণ�ত িবষয়ািদর উে�খ থািকেব, যথা:-

  (ক) িবিধ-িবধান বা শত� লংঘনকারীর নাম ও িঠকানাসহ পণূ�া� িববরণ;

  (খ) লংিঘত িবিধ-িবধান বা শত�াবিলর িববরণ;

  (গ) �িতপালেনর সময়সীমা; এবং

  (ঘ) িনব�াহী কিমিট কতৃ�ক িনিদ��কৃত অ� �কান �েয়াজনীয় িবষয়।

  (৫) �িতপালন আেদেশ আরও উে�খ থািকেব �য, উপয�ু কারণ ব�তীত উ� আেদশ

�িতপালন করা বাধ�তামলূক এবং উহা �িতপালন না করা জিরমানােযাগ� এবং দ�নীয় একিট

অপরাধ।

  (৬) �িতপালন আেদশ ই��র পেূব� িনব�াহী কিমিট বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� �কান কম�কত�া িবিধ

�ারা িনধ�ািরত প�িতেত সংি�� ব�ি� বা কতৃ�প�েক �নািনর যিু�স�ত �েযাগ �দান কিরেব

এবং িস�া� �হেণর ��ে� তৎকতৃ�ক উপ�ািপত ব�ব� িবেবচনা কিরেব।

  (৭) �িতপালন আেদশ জািরর িবষয়িট, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, ি��ট ও ইেল�িনক

মাধ�েম গণিব�ি� �ারা ব�ল �কাশ ও সাধারেণ� �চােরর ব�ব�া করা যাইেব।

  
অপসারণ
আেদশ
(removal
order) ই��
কিরবার �মতা

১৩। (১) এই আইন বা �র�া আেদেশর �কান িবিধ-িনেষধ বা ছাড়পে�র �কান শত� লংঘন

কিরয়া যিদ �কান ব�ি� বা উপয�ু কতৃ�প� পািন স�েদর উপর এমন �কান �াপনা িনম�াণ বা

ভরাট কায��ম �হণ কেরন যাহা জলে�ােতর �াভািবক �বােহ বাধা সিৃ� বা উহার গিতপথ

পিরবত�ন কের, তাহা হইেল আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন িভ�তর যাহা িকছুই থা�ক না

�কন, িনব�াহী কিমিট বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� �কান কম�কত�া উ� জলে�ােতর �াভািবক �বাহ

িনি�তকে� আেদেশ উি�িখত িনিদ�� সমেয়র মেধ� উ� �াপনা অপসারণ বা ভরাট কায��েম

ব�ব�ত উপকরণ বা উপাদান অপসারণ কিরবার জ� উ� ব�ি� বা উপয�ু কতৃ�পে�র উপর

অপসারণ আেদশ ই�� কিরেত পািরেব।

  (২) িনব�াহী কিমিট বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� কম�কত�া উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অপসারণ

আেদশ, ধারা ৪২ এর িবধান সােপে�, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত জাির কিরেব।
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  (৩) অপসারণ আেদশ ই��র পেূব� িনব�াহী কিমিট বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� �কান কম�কত�া িবিধ

�ারা িনধ�ািরত প�িতেত সংি�� ব�ি� বা কতৃ�প�েক �নািনর যিু�স�ত �েযাগ �দান কিরেব

এবং িস�া� �হেণর ��ে� তৎকতৃ�ক উপ�ািপত ব�ব� িবেবচনা কিরেব।

  (৪) অপসারণ আেদেশ উি�িখত িনিদ�� সমেয়র মেধ� �কান উপয�ু কারণ ব�তীত �াপনা

অপসারণ বা ভরাট কায��ম ব� করা না হইেল আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন িভ�তর

যাহা িকছুই থা�ক না �কন, িনব�াহী কিমিট, জলে�ােতর �াভািবক �বাহ িনি�তকে�, িবিধ

�ারা িনধ�ািরত প�িতেত �নািটশ �দান কিরয়া উ��প �াপনা বা ভরাট কায��েম ব�ব�ত

উপকরণ জলাধার হইেত অপসারণ কিরেত পািরেব এবং উ��প �াপনা অপসারণ বা ভরাট

কায��েমর �কৃত খরচ উ� ব�ি�র িনকট হইেত ধারা ৪৩ এর িবধান সােপে� িবিধ �ারা

িনধ�ািরত প�িতেত আদায় কিরেত পািরেব।

  (৫) অপসারণ আেদেশ অ�া� িবষেয়র সিহত িন�বিণ�ত িবষয়ািদর উে�খ থািকেব, যথা:-

  (ক) �াপনা িনম�াণকারী বা ভরাট কায��ম �হণকারীর নাম ও িঠকানাসহ পণূ�া� িববরণ;

  (খ) অৈবধ �াপনা বা ভরাট কায��েমর িববরণ;

  (গ) অপসারেণর সময়সীমা; এবং

  (ঘ) িনব�াহী কিমিট কতৃ�ক িনিদ��কৃত অ� �কান িবষয়।

  (৬) �াপনা অপসারণ বা ভরাট কায��েম ব�ব�ত উপকরণ বা উপাদান অপসারেণর �কৃত খরচ

অপসারণ কায��ম �হেণর পেূব� সংি�� ব�ি�র ব�ব� িবেবচনা কিরয়া িনধ�ারণ কিরেত হইেব।

   (৭) অপসারণ আেদশ জািরর িবষয়িট, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, ি��ট ও ইেল�িনক মাধ�েম

গণিব�ি� �ারা ব�ল �কাশ ও সাধারেণ� �চােরর ব�ব�া করা যাইেব।

  
মহাপিরচালক
কতৃ�ক সািচিবক
সহায়তা �দান
ও পিরদশ�েকর
�মতা অপ�ণ

১৪। (১) মহাপিরচালক িনব�াহী কিমিটর কায�াবিল ��ুভােব স�াদেনর লে�� উহােক সকল

�কার �শাসিনক ও সািচিবক সহায়তা �দান কিরেব।

  (২) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, মহাপিরচালেকর দািয়� হইেব িন��প, যথা:-

  (ক) পিরষদ ও িনব�াহী কিমিট কতৃ�ক গহৃীত নীিত ও কম�প�থা বা�বায়ন ও �েয়াগ করা;

  (খ) পিরষদ ও িনব�াহী কিমিটর িনেদ�শনার আেলােক উহার সভায় উপ�াপেনর িনিম� সকল

�কার ��াব ��ত করা;

  (গ) �য �কান �ান বা �ক� এলাকা পিরদশ�ন করা;

  (ঘ) এই আইন স�িক�ত িবষেয় জনসেচতনতা সিৃ�র লে�� �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করা;

  (ঙ) পিরষদ ও িনব�াহী কিমিট কতৃ�ক, সময় সময়, অিপ�ত অ�া� দািয়� পালন করা।

  (৩) মহাপিরচালক, পািন স�দ পিরক�না সং�া বা অ� �কান সং�ার �কান কম�কত�া বা

কম�চারীেক এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� তাহার উপর উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) এ বিণ�ত
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চতুথ� অধ�ায়
পািন স�েদর উ�য়ন ও ব�ব�াপনা কম�কা�ড িনয়�ণ

দািয়� অপ�ণ কিরেত পািরেবন এবং উ��প দািয়��া� কম�কত�া বা কম�চারী এই আইেনর

উে�শ� পরূণকে� পিরদশ�ক নােম অিভিহত হইেবন।

  (৪) পিরদশ�ক উপ-ধারা (৩) এর অধীন পিরদশ�নকােল পিরলি�ত �য �কান অিনয়ম বা �িট বা

আেদশ লংঘন স�েক� মহাপিরচালক বা তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত �কান কম�কত�ার িনকট �িতেবদন

�পশ কিরেবন।

  

জাতীয় পািন
স�দ
পিরক�না
অ�েমাদন

১৫। (১) এই আইন কায�কর হইবার পর পািন স�দ পিরক�না সং�া, যথাশী� স�ব, পািন

স�দ পিরক�না আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সেনর ১২ নং আইন) এর অধীন তদকতৃ�ক �ণীতব�

জাতীয় পািন স�দ পিরক�না অ�েমাদেনর জ� িনব�াহী কিমিটর মাধ�েম পিরষেদর িনকট

উপ�াপনা কিরেব।

  (২) পািন স�দ পিরক�না আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সেনর ১২ নং আইন) এ উি�িখত

িবষয়ািদসহ উ� পিরক�নায় িন�বিণ�ত িবষয়ও অ�ভু�� থািকেব, যথা:-

  (ক) পািন স�েদর বত�মান �ভৗেগািলক অব�ান ও �মৗজা ম�াপসহ উহার িববরণ;

    (খ) পািন স�েদর অথ�ৈনিতক, �াকৃিতক, সামািজক, রাজৈনিতক, পিরেবশ ও পিরেবশগত এবং

�ািত�ািনক উপাদান, �বিশ�� ও �ভাব িবে�ষণ;

    (গ) পািন স�েদর সকল তথ� ও উপাে�র িব�ানিভি�ক িবে�ষণ;

    (ঘ) পািন স�েদর আহরণ, িবতরণ, ব�বহার, �র�া ও সংর�ণ সং�া� সািব�ক পিরক�না,

কাঠােমা �ণয়ন ও এতদসংি�� িবষেয় ��, মধ� ও দীঘ�/�ময়ািদ িদক িনেদ�শনা;

    (ঙ) পািন স�েদর ব�ব�াপনা সং�া� িবষেয় সংি�� ম�ণালয়, িবভাগ ও সং�াসমেূহর মেধ�

সম�য়;

    (চ) পািন স�েদর বত�মান ও ভিবষ�ৎ ব�বহার;

    (ছ) বিৃ�র পািনর সব�া�ক ব�বহারসহ ভূপির� এবং ভূগভ�� পািনর সমি�ত ব�বহার;

    (জ) পািনর লভ�তা িন�পণ;

    (ঝ) পািনর �ণগত মান িনধ�ারণ;

    (ঞ) অববািহকািভি�ক উ�য়ন পিরক�না; এবং

    (ট) পািন ব�বহােরর অ�ািধকার িন�পণ।

  (৩) জাতীয় পািন স�দ পিরক�না, উপ-ধারা (১) এর অধীন, পিরষেদর িনকট অ�েমাদেনর

জ� উপ�াপেনর পেূব� িনব�াহী কিমিট আ�ঃম�ণালয় আেলাচনা বা মতিবিনমেয়র মাধ�েম

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1114/part-517.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1114/part-517.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-761.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-761.html
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িনি�ত কিরেব �য, উহা এই আইন ও জাতীয় পািন নীিতর সিহত সাম�স�পণূ� এবং যথাথ�।

  (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর পর িনব�াহী কিমিট উ� পিরক�নার

একিট খসড়া সব�সাধারেণর অিভমত �হেণর জ� সরকাির �গেজেট �াক-�কাশ কিরেব এবং

িডিজটাল, ইেলক�িনক বা ি��ট িমিডয়ায় উহার ব�ল �চােরর �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ কিরেব।

  (৫) জাতীয় পািন স�দ পিরক�নার �কান িবষেয় �কান ব�ি�র �কান ম�ব� বা �পািরশ

থািকেল উপ-ধারা (৪) এর অধীন �গেজট �কােশর তািরখ হইেত ৯০ (ন�ই) িদেনর মেধ�

িনব�াহী কিমিট বা তৎকতৃ�ক িনিদ��কৃত কম�কত�া বা কায�ালেয়র িনকট উ� ম�ব� বা �পািরশ

িডিজটাল, িলিখতভােব বা অ� �কান উপােয় দািখল বা ��রণ কিরেত পািরেব।

  (৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন �া� ম�ব� বা �পািরশ, যিদ থােক, িবে�ষণপবূ�ক উহা িবেবচনায়

লইয়া িনব�াহী কিমিট জাতীয় পািন স�দ পিরক�নািট পনুঃ��ত কিরেব এবং উহা পিরষেদর

অ�েমাদেনর জ� উপ�াপন কিরেব।

  (৭) পিরষদ উহার সভায় জাতীয় পািন স�দ পিরক�নার উপর যথাযথ আেলাচনা কিরয়া উহার

যথাথ�তার িবষেয় িনি�ত হইয়া উহা অ�েমাদন কিরেত পািরেব বা উহােত �েয়াজনীয় সংেশাধন

আনয়ন কিরেত পািরেব বা �েয়াজনীয় সংেশাধন কিরবার জ� িনব�াহী কিমিটেক িনেদ�শ �দান

কিরেত পািরব।

  (৮) পিরষদ কতৃ�ক অ�েমাদেনর পর িনব�াহী কিমিট জাতীয় পািন স�দ পিরক�নািট সরকাির

�গেজেট �কাশ কিরেব এবং পািন স�দ ম�ণালেয়র ওেয়ব সাইেট �চার কিরেব।

  (৯) উপ-ধারা (৭) এর অধীন জাতীয় পািন স�দ পিরক�না চূড়া� না হওয়া পয��, এই আইন

কায�কর হইবার অব�বিহত পেূব� পািন স�দ পিরক�না সং�া কতৃ�ক �ণীত National Water

Management Plan এই আইন ও জাতীয় পািন নীিতর িবধানাবিলর সিহত সাম�স�পণূ�

হওয়া সােপে�, �েয়াজনীয় অিভেযাজনসহ, বলবৎ থািকেব।

  (১০) িনব�াহী কিমিট চূড়া�কৃত জাতীয় পািন স�দ পিরক�নার একিট কিপ পািন স�দ উ�য়ন

�ক� �হণকারী বা �ণয়নকারী বা বা�বায়নকারী সকল সং�া বা উপয�ু কতৃ�প� বা �ানীয়

সরকার �িত�ােনর িনকট ��রণ কিরেব এবং এই আইন ও জাতীয় পািন নীিতর িবধানাবিল

অ�সরণ এবং জাতীয় পািন স�দ পিরক�নার পিরসীমার মেধ� থািকয়া পািন স�দ উ�য়ন

�ক� �হণ ও বা�বায়েনর জ� অ�েরাধ কিরেব।

  (১১) উপ-ধারা (১০) এর অধীন �দ� অ�েরাধ পে� অ�া� িবষেয়র সিহত আরও উে�খ

থািকেব �য, এই আইন বা ছাড়পে�র �কান শত� বা �র�া আেদেশর �কান িবিধ-িনেষধ বা শত�

�িতপালন করা বাধ�তামলূক এবং উপয�ু কারণ ব�তীত উহা �িতপালন না করা জিরমানােযাগ�

এবং একিট দ�নীয় অপরাধ।

  (১২) এই আইেনর অধীন জাতীয় পািন স�দ পিরক�না চূড়া� হইবার পর পািন স�দ উ�য়ন

�ক� �হণকারী বা �ণয়নকারী বা বা�বায়নকারী �েত�ক সং�া বা উপয�ু কতৃ�প� বা �ানীয়



bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1114.html 14/23

09/07/2021 বাংলােদশ পািন আইন, ২০১৩

ি ই

প�ম অধ�ায়
পািনর ব�বহার িনয়�ণ 

 
এবং 

 
পািন স�েদর �র�া ও সংর�ণ 

 

সরকার �িত�ান জাতীয় পািন স�দ পিরক�নার সিহত সাম�স� রািখয়া উ� �ক� �হণ বা

�ণয়ন বা বা�বায়ন কিরেত বাধ� থািকেব।

  ব�াখ�া: এই ধারায়, ‘‘অববািহকা’’ অথ� বিৃ�, বরফ, তুষারপাত, ইত�ািদ হইেত স�ৃ �বাহ �য

অ�ল বা অ�লসমেূহর উপর িদয়া �বািহত হইয়া জলাধাের পিতত হয়।

  
পািন স�দ
উ�য়ন �কে�র
ছাড়প�
ই��করণ

১৬। (১) আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন িভ�তর যাহা িকছুই থা�ক না �কন, পািন স�দ

উ�য়ন �ক� জাতীয় পািন স�দ পিরক�নার সিহত সাম�স�পণূ� িকনা উহা িনি�ত কিরবার

জ� পািন স�দ উ�য়ন �ক� �হণকারী, �ণয়নকারী বা বা�বায়নকারী সং�া, উপয�ু

কতৃ�প� বা �ানীয় সরকার �িত�ান �কে�র কায��ম �� কিরবার পেূব�ই, িবিধ �ারা িনধ�ািরত

প�িত ও শেত�, িনব�াহী কিমিটর িনকট আেবদন কিরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আেবদন �াি�র পর িনব�াহী কিমিট উ� আেবদন এবং সংি��

�কে�র কাগজািদ পয�ােলাচনাে� জাতীয় পািন স�দ পিরক�নার সিহত আেবদনকৃত

�ক�িট সাম�স�পণূ� িকনা উহা িনি�ত কিরেব এবং িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িত ও শেত� উ�

আেবদন ম�রু কিরয়া ছাড়প� ই�� কিরেব অথবা নাম�রু কিরয়া কারণ অবিহত কিরেব।

  (৩) যিদ �কান পািন স�দ উ�য়ন �ক� �হণকারী, �ণয়নকারী বা বা�বায়নকারী �কান সং�া,

উপয�ু কতৃ�প� বা �ানীয় সরকার �িত�ান ছাড়পে�র �কান শত� লংঘন কের বা এই আইেনর

�কান িবধানাবিল লংঘন কের, তাহা হইেল, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, �েয়াজনীয় অ�স�ান

কিরয়া িনব�াহী কিমিট িনি�ত হইয়া উ� সং�া, কতৃ�প� বা �িত�ানেক িবিধ �ারা িনধ�ািরত

প�িতেত �নািনর যিু�স�ত �েযাগ �দান কিরয়া উ� �কে�র অ��েল �দ� ছাড়প�

�ত�াহার কিরেত পািরেব এবং উ��প �ত�াহােরর িবষয়িট ি��ট ও ইেল�িনক মাধ�েম ব�ল

�কাশ ও �চার কিরেত পািরেব।

  

পািন সংকটাপ�
এলাকা �ঘাষণা
ও উহার
ব�ব�াপনা

১৭। (১) সরকার িনব�াহী কিমিটর �পািরেশর িভি�েত জলাধার বা পািনধারক �েরর �র�ার

জ�, যথাযথ অ�স�ান, পরী�া িনরী�া বা জিরেপর ফলাফেলর িভি�েত, সরকাির �গেজেট

��াপন �ারা, �যেকান এলাকা বা উহার অংশিবেশষ বা পািন স�দ সংি�� �যেকান ভূিমেক

িনিদ�� সমেয়র জ� পািন সংকটাপ� এলাকা িহসােব �ঘাষণা কিরেত পািরেব।

  

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1114/part-518.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1114/part-518.html
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(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জািরকৃত ��াপেন �মৗজা ম�াপ ও দাগ ন�র উে�খ কিরয়া পািন

সংকটাপ� এলাকার সীমানা িনিদ�� কিরেত হইেব।

  (৩) িনব�াহী কিমিট পািন সংকটাপ� এলাকার ��ু ব�ব�াপনা িনি�ত কিরবার লে��, এই

আইেনর িবধানাবিল সােপে�, �র�া আেদশ �ারা �যেকান িবিধ-িনেষধ আেরাপ কিরেত

পািরেব।

  
পািন সংকটাপ�
এলাকায় পািন
স�েদর
অ�ািধকার
িভি�ক ব�বহার
ও অব�াহিত

১৮। (১) আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন িভ�তর যাহা িকছুই থা�ক না �কন, জাতীয় ও

�ানীয় জনেগা�ীর �ােথ�, পািন সংকটাপ� এলাকার পািনর �াপ�তা সােপে�, িন� �মা�যায়ী

পািনর আহরণ বা ব�বহার কিরেত হইেব, যথা:-

  (ক) খাবার পািন;

    (খ) গহৃ�ালী কাজ;

    (গ) কৃিষ কাজ;

    (ঘ) মৎস� চাষ;

    (ঙ) পিরেবেশর ভারসাম�;

    (চ) ব� �াণী;

    (ছ) নদীেত পািন �বাহ অ�ু�ণ রাখা;

    (জ) িশ� খাত;

    (ঝ) লবণা�তা িনয়�ণ;

    (ঞ) িব��ৎ উৎপাদন;

    (ট) িবেনাদন; এবং

    (ঠ) অ�া�।

  (২) িনব�াহী কিমিট, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, সংি�� এলাকার আথ�-সামািজক অব�া ও

জনগেণর মতামেতর িভি�েত উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �ম পিরবত�ন কিরেত পািরেব।

  (৩) এই ধারার উে�শ� পরূণকে� �কান পািন সংকটাপ� এলাকার পািনর �াপ�তার িবষেয়,

িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, িডিজটাল, ইেল�িনক বা ি��ট িমিডয়ায় গণিব�ি� �ারা ব�ল

�কাশ ও সাধারেণ� �চার কিরেত হইেব।

  
ভূগভ��
পািনধারক
�েরর সব�িন�
সীমা িনধ�ারণ ও
ভূগভ�� পািন

১৯। (১) আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন িভ�তর যাহা িকছুই থা�ক না �কন, িনব�াহী

কিমিট, যথাযথ অ�স�ান, পরী�া-িনরী�া বা জিরেপর ফলাফেলর িভি�েত, সরকাির �গেজেট
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আহরেণ িবিধ-
িনেষধ

��াপন �ারা, �যেকান এলাকার ভূগভ�� পািনধারক �েরর সব�িন� িনরাপদ আহরণ সীমা (safe

yield) িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।

  (২) ভূগভ�� পািনধারক �েরর সব�িন� িনরাপদ আহরণ সীমা �য এলাকার জ� �েযাজ� হইেব

�সই এলাকার �মৗজা ম�াপ ও দাগ ন�র উে�খ কিরয়া উহার সীমানা উপ-ধারা (১) এর অধীন

জািরকৃত ��াপেন িনিদ�� কিরেত হইেব।

  (৩) �কান ব�ি� বা উপয�ু কতৃ�প�, ভূগভ�� পািনধারক �েরর সব�িন� িনরাপদ আহরণ সীমা ও

িবদ�মান অ�া� আইেনর িবধানাবিল সােপে�, ভূগভ�� পািন আহরেণর জ� িবিধ �ারা

িনধ�ািরত প�িতেত, গভীর বা অগভীর নল�প �াপন কিরেত পািরেব।

  (৪) ভূগভ�� পািনধারক �র হইেত পািনর িনরাপদ আহরণ িনি�ত কিরবার লে�� িনব�াহী কিমিট,

এই আইেনর িবধানাবিল সােপে�, �র�া আেদশ �ারা �যেকান িবিধ-িনেষধ আেরাপ কিরেত

পািরেব।

  ব�াখ�া: এই ধারায় "িনরাপদ আহরণ সীমা" অথ� পািনধারক �র হইেত পািনর এমন �কান

পিরমাণ উে�ালন যাহার ফেল পািনধারক �র িনরাপদ ও �রি�ত থােক।

  
জলে�ােতর
�াভািবক �বাহ
িনি�তকরণ

২০। (১) উপয�ু কতৃ�পে�র অ�মিত ব�তীত �কান ব�ি� বা সং�া, �কান জলাধাের, তীরবত�ী

হউক বা না হউক, �াপনা িনম�াণ কিরয়া বা জলাধার ভরাট কিরয়া বা জলাধার হইেত মািট বা

বাল ুউে�ালন কিরয়া জলে�ােতর �াভািবক �বাহ ব� বা উহার �বােহ বাধা সিৃ� বা উহার

গিতপথ পিরবত�ন বা পিরবত�েনর �চ�া কিরেত পািরেব না:

  তেব শত� থােক �য, জলাধােরর উ�য়েনর �ােথ� বা উহার তীেরর ভা�ন �রাধকে� যথাযথ

সমী�ার িভি�েত এবং উপয�ু কতৃ�পে�র অ�েমাদন�েম, জলাধাের �যেকান �াপনা িনম�াণ বা

জলাধার স�ণূ� বা উহার অংশিবেশষ ভরাট করা যাইেব:

  আরও শত� থােক �য, �াকৃিতক ব�ার কবল হইেত জনসাধারণ ও তাহােদর স�দ র�ােথ�

উপয�ু কতৃ�পে�র অ�েমাদন�েম, ধারা ২১ এর সামি�কতােক �ু� না কিরয়া জলাধাের ব�া

িনয়�ণ বাঁধ িনম�াণ করা যাইেব।

  (২) জলে�ােতর �াভািবক �বাহ িনি�ত কিরবার লে�� িনব�াহী কিমিট, এই আইেনর

িবধানাবিল সােপে�, �র�া আেদশ �ারা �যেকান িবিধ-িনেষধ আেরাপ কিরেত পািরেব।

  
ব�া িনয়�ণ
বাঁেধর �র�া

২১। (১) ব�া িনয়�ণ বাঁেধর �ািয়� র�ার �ােথ� উহার উপর বা উহার পা��ঢােল �কান ব�ি�,

উপয�ু কতৃ�পে�র অ�েমাদন ব�তীত, �কান �কার ঘরবািড়, �াপনা বা অবকাঠােমা িনম�াণ

কিরেত পািরেবন না।

  (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, বাঁধ মজবতুকরণ এবং সরকােরর বনায়ন

কম�সূিচ বা�বায়েনর জ�, �চিলত নীিতমালা অ�সরণপবূ�ক, বাঁেধর পাে�� �সংগিঠত ও
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পিরকি�ত উপােয় উপয�ু ব�ৃ �রাপণ করা যাইেব।

  (৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, বাঁেধর �র�ার জ� ব�ব�ত ভূিমর সেব�া�ম

ব�বহার িনি�তকে� ব�া িনয়�ণ বাঁধ, উপয�ু কতৃ�পে�র অ�েমাদন�েম, সড়ক বা রা�া

িহসােব ব�বহার করা যাইেব।

  (৪) যিদ �কান ব�ি�, উপয�ু কতৃ�পে�র অ�মিত ব�তীত, উপ-ধারা (১) এর িবধান লংঘন

কিরয়া ব�া িনয়�ণ বাঁেধর উপর �কান �কার ঘর-বািড়, �াপনা বা অবকাঠােমা িনম�াণ কেরন,

তাহা হইেল িনব�াহী কিমিট িবদ�মান অ�া� আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, িবিধ �ারা

িনধ�ািরত প�িতেত, অপসারণ আেদশ �দান কিরেত পািরেব।

  (৫) ব�া িনয়�ণ বাঁেধর �ািয়� িনি�ত কিরবার জ� িনব�াহী কিমিট, এই আইেনর িবধানাবিল

সােপে�, �র�া আেদশ �ারা �যেকান িবিধ-িনেষধ আেরাপ কিরেত পািরেব।

  
জলাধার
সংর�ণ ও
ব�ব�াপনা

২২। (১) আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন িভ�তর যাহা িকছুই থা�ক না �কন, যথাযথ

অ�স�ান, পরী�া-িনরী�া বা জিরেপর ফলাফেলর িভি�েত, িনব�াহী কিমিটর িনকট যিদ এই

মেম� �তীয়মান হয় �য,-

  (ক) �কান �াকৃিতক বা অ� �কান কারেণ �েপয় পািনর তী� সংকট থাকায় �েপয় পািনর উৎস

িহসােব �কান দীিঘ, প�ুর বা অ��প �কান জলাধার সংর�ণ করা আ� �েয়াজন; বা

    (খ) অিতিথ পািখর িনরাপদ অব�ান, অবাধ িবচরণ এবং অভয়া�ম িনি�ত কিরবার জ� �কান

হাওর, বাঁওর বা অ��প �কান জলাধার সংর�ণ করা আ� �েয়াজন,-

    তাহা হইেল িনব�াহী কিমিট, সীমানা িনধ�ারণ কিরয়া, �েপয় পািনর উৎস িহসােব সংি�� জলাধার

সংর�েণর জ� উহার মািলক বা উপয�ু কতৃ�প�েক �র�া আেদশ �দান কিরেত পািরেব।

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �দ� আেদশ জলাধােরর �মৗজা ম�াপ ও দাগ ন�র উে�খ কিরয়া

উহার সীমানা িনিদ�� কিরেত হইেব।

  (৩) জলাধােরর ��ু ব�ব�াপনা িনি�ত কিরবার লে�� িনব�াহী কিমিট, এই আইেনর িবধানাবিল

সােপে�, �র�া আেদশ �ারা �যেকান িবিধ-িনেষধ আেরাপ কিরেত পািরেব।

      
পািন অ�েল
িবভি�করণ ও
উহার ব�ব�াপনা

২৩। পািনর কায�কর এবং ��ু ব�বহােরর উে�েশ� সংি�� অ�া� ম�ণালয়, িবভাগ বা সং�ার

সিহত আেলাচনা ও সম�য়পবূ�ক িনব�াহী কিমিট, যথাযথ অ�স�ােনর িভি�েত, সরকাির �গেজেট

��াপন �ারা, �যেকান এলাকােক িন��প অ�েল িবভ� কিরেত পািরেব, যথা:-

  (ক) িশ� পািন অ�ল;

  (খ) কৃিষ পািন অ�ল;

  (গ) ঈষৎ �লানা পািনেত মৎস� চাষ (�ািকশ এ�য়াকালচার) পািন অ�ল;
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  (ঘ) �াচাির পািন অ�ল।

  (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত পািন অ�েলর ��ু ব�ব�াপনা িনি�ত কিরবার লে�� িনব�াহী

কিমিট, এই আইেনর িবধানাবিল সােপে�, �র�া আেদশ �ারা �যেকান িবিধ-িনেষধ আেরাপ

কিরেত পািরেব।

  
পািন
মজুদকরেণ
িবিধ-িনেষধ

২৪। (১) উপয�ু কতৃ�পে�র অ�মিত এবং এই আইন অ�সরণ ব�িতেরেক �কান ব�ি� �কান

জলে�ােতর পািন �াকৃিতক বা কৃি�ম ধারেক মজদু কিরেত পািরেবন না।

  (২) পািন মজতুকরণ কম�কা�ড িনয়�ণ কিরবার জ� িনব�াহী কিমিট, এই আইেনর িবধানাবিল

সােপে�, �র�া আেদশ �ারা �যেকান িবিধ-িনেষধ আেরাপ কিরেত পািরেব।

  
ব�া িনয়�ণ
অ�ল �ঘাষণা ও
উহার ব�ব�াপনা

২৫। (১) ব�ার জলে�ােতর �বাহ িনিব�� কিরবার লে�� যথাযথ অ�স�ান ও জরীেপর

ফলাফেলর িভি�েত িনব�াহী কিমিট, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �যেকান জলাভূিমেক,

জাতীয় ও �ানীয় জনেগা�ীর �ােথ�, ব�া িনয়�ণ অ�ল িহসােব �ঘাষণা কিরেত পািরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জািরকৃত ��াপেন ব�া িনয়�ণ অ�েলর �মৗজা ম�াপ ও দাগ

ন�র উে�খ কিরয়া উহার সীমানা িনিদ�� কিরেত হইেব।

  (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন �ঘািষত ব�া িনয়�ণ অ�েলর �র�ার জ� িনব�াহী কিমিট,

সাধারণ ��ে� িবিধ �ারা এবং িবেশষ ��ে� আেদশ �ারা, উ� অ�েলর মধ� িদয়া ব�ার

পািনর �বােহ বাঁধা বা জলাধােরর পািনর �বাহ পিরবত�নকারী �যেকান কম�কা�ড িনিষ�করণ বা

উহার উপর শত�ােরাপ কিরেত পািরেব।

    
জলাধােরর
সম� পািন
আহরেণ িবিধ-
িনেষধ

২৬। আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন িভ�তর যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কান জলাধােরর

সম� পািন আহরণ কিরয়া স�ণূ� িনঃেশষ করা যাইেব নাঃ

  তেব শত� থােক �য, এই আইেনর িবধানবিল সােপে�, ব�ি�মািলকানাধীন জলাধােরর পািন

আহরেণর ��ে� এই ধারার িবধানবিল �েযাজ� হইেব না।

  
�র�া আেদশ
ই�� ও উহার
�ারা িবিধ-
িনেষধ বা
শত�ােরােপর
�মতা

২৭। (১) আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন িভ�তর যাহা িকছুই থা�ক না �কন, িনব�াহী

কিমিট, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, ধারা ৪২ এর িবধান সােপে�, �র�া আেদশ ই��

কিরেত পািরেব ও জাির কিরেব।

  (২) �র�া আেদশ �দােনর পেূব�, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, সংি�� এলাকার জনগণেক

�নািনর �েযাগ �দান কিরয়া তাহােদর ব�ব� িবেবচনা কিরেত হইেব।

  (৩) �র�া আেদেশ অ�া� িবষেয়র সিহত আরও উে�খ থািকেব �য, উপয�ু কারণ ব�তীত

উ� আেদশ �িতপালন করা বাধ�তামলূক এবং উহা �িতপালন না করা জিরমানােযাগ� এবং

একিট দ�নীয় অপরাধ।



bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1114.html 19/23

09/07/2021 বাংলােদশ পািন আইন, ২০১৩

ি ই

ষ� অধ�ায়
অপরাধ, দ� ও িবচার

  (৪) এই ধারার উে�শ� পরূণকে� �র�া আেদশ জািরর িবষয়িট, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত,

িডিজটাল, ইেল�িনক ও ি��ট িমিডয়ায় গণিব�ি� �ারা ব�ল �কাশ ও সাধারেণ� �চার কিরেত

হইেব।

  
পািনর দূষণ
িনয়�ণ

২৮। পািনর দূষণ িনয়�েণর ��ে� বাংলােদশ পিরেবশ সংর�ণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সেনর

১নং আইন) এর িবধানাবিল �েযাজ� হইেব।

  ব�াখ�া: ‘‘পািন দূষণ’’ অথ� �ত�� ও পেরা�ভােব পািনর �ভৗত, রাসায়িনক বা �জব �ণাবিলর

�িতকর �কান পিরবত�ন।

  

�িতপালন বা
�র�া আেদশ
লংঘন কিরবার
দ�, অথ�দ� ও
জিরমানা

২৯। (১) যিদ �কান ব�ি� ই�াকৃতভােব এই আইেনর অধীন জািরকৃত �কান �িতপালন বা

�র�া আেদশ লংঘন কেরন বা অব�া কেরন, তাহা হইেল িতিন, উপ-ধারা (২) এর িবধান

সােপে�, অনিধক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদ� অথবা অনিধক ১০ (দশ) হাজার টাকা অথ�দ� বা

উভয় দে� দি�ত হইেবন।

    (২) যিদ �কান ব�ি� ই�াকৃতভােব �কান �িতপালন বা �র�া আেদশ �থমবার লংঘন কেরন

বা অব�া কেরন, তাহা হইেল উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, িনব�াহী কিমিট বা

তৎকতৃ�ক �মতা�া� �কান কম�কত�া িবিধ �ারা িনধ�ািরত ���, প�িত ও সীমা অ�যায়ী

জিরমানা আেরাপ কিরয়া �থমবার অপরােধর দায় অবেলাপন কিরেত পািরেব এবং ি�তীয়বার বা

তৎপরবত�ীেত উ� আেদশ ভংগ বা অব�ার ��ে� উহা উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ

িহসােব গণ� হইেব।

  (৩) িনব�াহী কিমিট বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� �কান কম�কত�া উপ-ধারা (২) এর অধীন জিরমানা

আেরােপর পেূব�, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, সংি�� ব�ি�েক �নািটেশর মাধ�েম �নািনর

যিু�স�ত �েযাগ �দান কিরেবন।

  ব�াখ�া: এই ধারায়, "জিরমানা" অেথ� আদালত কতৃ�ক �দ� অথ�দ� অ�ভু�� হইেব না।

  
বাধা �দােনর
দ�ড

৩০। (১) যিদ �কান ব�ি� এই আইেনর অধীন দািয়� পালনরত �কান কম�কত�া বা কম�চারীেক

তাহার দািয়� বা কত�ব� পালেন ই�াকৃতভােব বাধা �দান কেরন অথবা উ��প �কান ব�ি�েক

�কান �িত�ান, ভূিম বা �ক� এলাকা পিরদশ�ন কিরবার জ� যিু�স�ত �েযাগ �দান কিরেত

ই�াকৃতভােব অ�ীকার কেরন বা অবেহলা কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ৫ (পাঁচ) বৎসর

কারাদ� অথবা অনিধক ১০ (দশ) হাজার টাকা অথ�দ� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

  (২) �কান ব�ি� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত দািয়� পালনরত �কান কম�কত�ার তলব অ�যায়ী

তাহার স�েুখ �কান �রিজ�ার, নিথ বা দিলল-দ�ােবজ উপ�াপন কিরেত ই�াকৃতভােব

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1114/part-519.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1114/part-519.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-791.html
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অ�ীকার কিরেল বা ব�থ� হইেল অথবা উ��প দািয়� পালনরত �কান কম�কত�ার স�েুখ �কান

ব�ি�েক হািজর হইেত বা তাহার জবানব�ী �হণ কিরেত ই�াকৃতভােব বাধা �দান কিরেল বা

বাধা �দােনর �চ�া কিরেল, িতিন অনিধক ৩ (িতন) মাস কারাদ� অথবা অনিধক ২ (�ই)

হাজার টাকা অথ�দ� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

    ব�াখ�া: এই ধারায়, “বাধা” অেথ� �মিকও অ�ভু�� হইেব।

  
িমথ�া তথ�
�দােনর দ�

৩১। যিদ �কান ব�ি� উে�শ� �েণািদতভােব বা �াতসাের �কান িমথ�া বা িবকৃত তথ� �দান বা

তথ� �গাপন কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ১ (এক) বৎসর কারাদ� অথবা অনিধক ৩ (িতন)

হাজার টাকা অথ�দ� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

অপরােধর
িবচার,
আমলেযাগ�তা,
ইত�ািদ

৩২। (১) আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন িভ�তর যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইেনর

অধীন সংঘিটত অপরাধসমহূ �থম ��ণীর জিুডিশয়াল ম�ািজে�ট বা �মে�াপিলটন ম�ািজে�ট

কতৃ�ক িবচায� হইেব।

  (২) এই আইেনর অধীন সংঘিটত অপরাধসমহূ জািমনেযাগ� (bailable) ও অ-আমলেযাগ�

(non-cognizable) হইেব।

  (৩) এই আইেনর অধীন সংঘিটত �কান অপরােধর িবচার সংি�� প�িতেত অ�ি�ত হইেব।

  
�ফৗজদাির
কায�িবিধর
�েয়াগ

৩৩। এই আইেনর িবধানাবিল সােপে�, এই আইেন বিণ�ত �যেকান অপরােধর তদ�, িবচার,

আপীল এবং আ�ষি�ক সকল িবষেয় �ফৗজদাির কায�িবিধ �েযাজ� হইেব।

  
�কা�ািন বা
�িত�ান কতৃ�ক
অপরাধ সংঘটন

৩৪। �কান �কা�ািন বা �িত�ান কতৃ�ক এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ সংঘিটত হইেল বা

�কান িবধান লি�ত হইেল উ� অপরাধ বা ল�েনর সিহত �ত�� সংি��তা রিহয়ােছ উ�

�কা�ািন বা �িত�ােনর এই�প �েত�ক পিরচালক, িনব�াহী, ম�ােনজার, সিচব বা অ� �কান

কম�কত�া বা কম�চারী বা �িতিনিধ উ� অপরাধ বা লংঘন কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেব, যিদ না

িতিন �মাণ কিরেত পােরন �য, উ� অপরাধ বা লংঘন তাহার অ�াতসাের সংঘিটত হইয়ােছ

অথবা উ� অপরাধ বা লংঘন �রাধ কিরবার জ� িতিন যথাসাধ� �চ�া কিরয়া অকৃতকায�

হইয়ােছন।

  ব�াখ�া: এই ধারায়-

    (ক) "�কা�ানী বা �িত�ান" অেথ� িনগ�িমত বা িনবি�ত হউক বা না হউক, �যেকান �কা�ানী,

সং�া, �িত�ান, অংশীদারী কারবার, সিমিত বা একািধক ব�ি� সম�েয় গিঠত সংগঠন বা সং�া

অ�ভু�� হইেব; এবং

    (খ) "পিরচালক" অেথ� অংশীদার বা পিরচালনা �বােড�র সদস� অ�ভু�� হইেব।
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স�ম অধ�ায়
িবিবধ

 
অপরােধর
সহায়তাকারী

৩৫। যিদ �কান ব�ি� �কান অপরাধ সংঘটেন সহায়তা বা সহেযািগতা কেরন বা �েরািচত বা

�ল�ু কেরন, তাহা হইেল িতিন অপরাধ সংঘটনকারীর �ায় একই অপরােধ অপরাধী বিলয়া

গণ� হইেবন এবং উ� অপরাধীর �ায় একইভােব দায়ী হইেবন।

অপরাধ
িবচারােথ� �হণ

৩৬। মহাপিরচালক বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� �কান কম�কত�ার িলিখত অিভেযাগ ব�তীত �কান

আদালত এই আইেনর অধীন �কান মামলা িবচারােথ� আমেল �হণ কিরেব না।

পািনর মূল�
অব�াহিতর
�মতা

৩৭। আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন িভ�তর যাহা িকছুই থা�ক না �কন, সরকার, উপয�ু

কতৃ�পে�র সিহত পরামশ��েম, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, জাতীয় বা �ানীয় �ােথ� পািন

�সবােভাগী �য �কান ব�ি� ��ণীেক �কান িনিদ�� সময় বা এলাকার ��ে� গহৃ�ালী ও সাধারণ

কৃিষ কােজ ব�ব�ত পািনর মলূ� �দােনর দায় হইেত �বষম� ব�িতেরেক অব�াহিত �দান কিরেত

পািরেব।

তথ� �যিু�র
ব�বহার

৩৮। এই আইেনর অধীন �কান কায� স�াদন, �মতা �েয়াগ ও দািয়� পালেনর ��ে�, এই

আইেন িবধতৃ প�িতর অিতির� তথ� ও �যাগােযাগ �যিু� আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ৩৯

নং আইন) এর িবধান সােপে� এবং উ� আইেন সং�ািয়ত অেথ� তথ� �যিু� ব�বহার করা

যাইেব।

�মতা অপ�ণ ৩৯। পিরষদ, সাধারণ বা িবেশষ আেদশ �ারা, এই আইেনর অধীন উহার �যেকান �মতা বা

কায�াবিল �েয়াজনেবােধ এবং তৎিনিদ��কৃত শত� সােপে�, িনব�াহী কিমিট, িনব�াহী কিমিটর

সভাপিত, মহাপিরচালক, পিরদশ�ক বা অ� �কান কম�কত�ােক অপ�ণ কিরেত পািরেব।

�েবশ,
�রকড�প�
যাচনা,
িজ�াসাবাদ,
ইত�ািদর �মতা

৪০। এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, পিরষদ বা িনব�াহী কিমিট বা এত�ে�েশ� সাধারণ বা

িবেশষভােব �মতা�া� �েত�ক কম�কত�া বা পিরদশ�ক িন� বিণ�ত �মতা �েয়াগ কিরেত

পািরেব, যথা:-

  (ক) �যেকান সরকাির বা �বসরকাির ভূিমেত বা �ক� এলাকায় �েবশ এবং �যেকান ব�ি�েক

িজ�াসাবাদ বা �রকড�প� বা তথ�-উপা� যাচনা ও পয�ােলাচনা করা;

    (খ) উ� ভূিম বা এলাকা বা উহােত অবি�ত �যেকান িকছু পিরদশ�ন করা; এবং

    (গ) উ� ভূিম বা এলাকায় �য �কান অ�স�ান বা নমনুা সং�হ বা জিরপ পিরচালনা করা।

  
পািন স�দ
পিরক�না
সং�ােক

৪১। এই আইেনর অধীন �মতা �েয়াগ বা কায�স�াদেনর উে�েশ� পািন স�দ পিরক�না

সং�া বা উহার িনকট হইেত �মতা�া� ব�ি� �যেকান সরকাির-�বসরকাির বা সংিবিধব�

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1114/part-520.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1114/part-520.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-950.html
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সহায়তার ��ে�
বাধ�বাধকতা

কতৃ�প�েক, বা উহােদর কম�কত�া ও কম�চারীেক, �েয়াজনীয় সহায়তা �দােনর জ� অ�েরাধ

কিরেত পািরেব এবং এই�েপ অ�েরাধ করা হইেল, উ� কম�কত�া ও কম�চারী, কতৃ�প� বা সং�া

উ��প সহায়তা �দান কিরেব।

আেদশ জাির ৪২। এই আইেনর অধীন ই��কৃত �কান �নািটশ বা আেদশ, �কান ব�ি�র উপর জাির করা

�েয়াজন হইেল, উহা উ� ব�ি�র উপের যথাথভােব জাির করা হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব, যিদ

উহা-

    (ক) উ� ব�ি� বা তাহার �িতিনিধ কতৃ�ক ব�ি�গতভােব �হণ করা হয়;

    (খ) উ� ব�ি�র সব�েশষ �াত বাংলােদেশর বাস�ােন বা ব�বসােয়র �ােন �রিজি�কৃত

ডাকেযােগ ��রণ করা হয়;

    (গ) ইেলক�িনক প�িতেত ��রণ বা �চার করা হয়; বা

    (ঘ) ব�ল �কািশত জাতীয় �দিনক পি�কায় �কাশ ও �চার করা হয়।

  
অথ� আদােয়র
প�িত

৪৩। (১) এই আইেনর অধীন �কান ব�ি�র িনকট জিরমানার টাকা বা �কান পাওনা অনাদায়ী

থািকেল িনব�াহী কিমিট উপ-ধারা (২) এর িবধান সােপে�, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, উহা

আদায় কিরেত পািরেব।

    (২) �কান ব�ি�র িনকট হইেত এই আইেনর অধীন �কান পাওনা আদােয়র উে�েশ�, িনব�াহী

কিমিট, আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন িভ�তর যাহা িকছুই থা�ক না �কন, উ� ব�ি�র

ব�াংক এ�াকাউ�ট ি�জ কিরবার জ� �যেকান ব�াংক কতৃ�প�েক অ�েরাধ কিরেত পািরেব।

  
তথ� �াি�র
অিধকার

৪৪। �েত�ক ব�ি� তথ� অিধকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ২০ নং আইন) এ সং�ািয়ত

অেথ� এবং উ� আইেনর িবধানাবিল সােপে�, পিরষদ বা িনব�াহী কিমিট বা এই আইেনর অধীন

�মতা�া� �যেকান কম�কত�া কতৃ�ক স�ািদত কায�, �েয়াগকৃত �মতা, পালনকৃত দািয়�,

গহৃীত ব�ব�া বা �দ� আেদশ স�েক� তথ� �াি�র অিধকারী হইেবন।

িবিধ �ণয়েনর
�মতা

৪৫। এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� এবং উহার িবধানাবিল সােপে�, সরকার, সরকাির

�গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব।

ইংেরিজেত
অনিূদত পাঠ
�কাশ

৪৬। (১) এই আইন কায�কর হইবার পর সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর

বাংলা পােঠর ইংেরিজেত অনিূদত একিট িনভ�রেযাগ� পাঠ (Authentic English Text) �কাশ

কিরেত পািরেব।

  (২) বাংলা পাঠ ও ইংেরিজ পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� বাংলা পাঠ �াধা� পাইেব।

  

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1011.html


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1114.html 23/23

09/07/2021 বাংলােদশ পািন আইন, ২০১৩

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

রিহতকরণ ও
�হফাজত

৪৭। (১) ধারা ৪ এবং ধারা ৯ এর অধীন যথা�েম জাতীয় পািন স�দ পিরষদ এবং িনব�াহী

কিমিট গিঠত হইবার সংেগ সংেগ জাতীয় পািন স�দ পিরষদ এবং িনব�াহী কিমিট গিঠত

সং�া� ইেতাপেূব� জারীকৃত সকল ��াপন রিহত হইেব এবং উ� ��াপনসমেূহর �ারা গিঠত

জাতীয় পািন স�দ পিরষদ ও িনব�াহী কিমিট িবল�ু হইেব।

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন িবল�ু হওয়া সে�ও, িবল�ু জাতীয় পািন স�দ পিরষদ, ���মত,

িনব�াহী কিমিট কতৃ�ক কৃত কায��ম বা গহৃীত ব�ব�া এই আইেনর অধীন কৃত বা গহৃীত হইয়ােছ

বিলয়া গণ� হইেব এবং এই আইেনর সিহত সাম�স�পণূ� হওয়া সােপে� অব�াহত থািকেব।

    


