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বাংলােদশ এ াে ািডেটশন আইন, ২০০৬
( ২০০৬ সেনর ২৯ নং আইন )
[১৬ লাই ২০০৬]
উে ে

িবিভ পরী াগার, সনদ দানকারী সং া, পিরদশন সং া, িশ ণ িত ান বা
ণীত আইন

ি েক এ াে িডেটশন সনদ দােনর

যেহ িবিভ পরী াগার, সনদ দানকারী সং া, পিরদশন সং া, িশ ণ িত ান বা ি েক এ াে িডেটশন সনদ দােনর ব া
রাখা সমীচীন ও েয়াজনীয়;
সেহ এত ারা িন ◌্ন প আইন করা হইলঃ-

থম অ ায়
ারি ক
সংি
িশেরানাম ও
বতন

১৷ (১) এই আইন বাংলােদশ এ াে িডেটশন আইন, ২০০৬ নােম অিভিহত হইেব৷

সং া

২৷ িবষয় বা সে র পিরপ ী কান িক না থািকেল, এই আইেন-

(২) সরকার, সরকারী গেজেট
হইেব৷

(ক) “অ ােসসর” অথ সা

াপন ারা, যই তািরখ িনধারণ কিরেব সই তািরেখ এই আইন কাযকর

িন পেণর জ

বাড ক ক িনেয়াগ ত ি বা িত ান;

(খ) “এ াে িডেটশন” অথ পরী াগার, সনদ দানকারী সং া, পিরদশন সং া, িশ ণ িত ান ;
(গ) “এ াে িডেটশন সনদ” অথ ধারা ১৪ এর অধীন বাড ক ক দ এ াে িডেটশন সনদ;
(ঘ) “এ াে িডেটশন মাক” অথ বাড ক ক িনধািরত িনব ন িচ ;
(ঙ) “ চয়ার ান” অথ বােডর চয়ার ান;
(চ) “পরী া” অথ পিরমােপর প িত বা শত বা রীিত, িকংবা এই আইেনর অিধেন পরীি ত অথবা
পিরদিশত কান উপাদান, ব অথবা পদােথর পিরমাপ;
(ছ) “পরী াগার” অথ িবেশষ িকংবা সংি
পশায় দ
ইত ািদর পরী ণ বা ক ািলে ইশন করার িত ান;
(জ) “পিরদশন সং া” অথ িবেশষ বা িবেশষ পশায় দ

ি
ি

ারা িবিভ পদাথ, ব , উপাদান

ারা স ািদত পিরদশনকারী সং া;

(ঝ) “ িবধান” অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবধান;
(ঞ) “ িশ ণ িত ান” অথ বাড ক ক ঘািষত কান িশ া ম বা কায েমর আওতায় কান দ তা
উ য়েনর লে
িশ ণ দানকারী িত ান অথবা িশ াদানকেম িনেয়ািজত িত ান অথবা সমপযােয়র
অ কান িত ান;
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(ট) “ ফৗজদারী কাযিবিধ” অথ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No.V
of 1898);
(ঠ) “ ি ” অথ য কান ি
সং াও উহার অ
হইেব;

এবং কান িত ান, কা ানী অংশীদারী কারবার, ফাম বা অ

কান

(ড) “ বাড” অথ ধারা ৩ এর অধীন িতি ত এ াে িডেটশন বাড;
(ঢ) “িবিধ” অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবিধ;
(ণ) “ভাইস চয়ার ান” অথ বােডর ভাইস চয়ার ান;
(ত) “মহাপিরচালক” অথ বােডর মহাপিরচালক;
(থ) “সনদ দানকারী সং া” অথ িবিভ প অথবা সবার উপর অথবা িবেশষ পশায় দ
সনদ দানকারী সং া৷

ি

ক ক

ি তীয় অ ায়
বাড
বাড িত া

৩৷ (১) এই আইন কাযকর হইবার পর সরকার, সরকারী গেজেট
বাড নােম এক বাড িত া কিরেব৷

াপন ারা, বাংলােদশ এ াে িডেটশন

(২) বাড, এক সংিবিধব সং া হইেব এবং ইহার ায়ী ধারাবািহকতা ও এক সাধারণ সীলেমাহর
থািকেব এবং এই আইেনর িবধানাবলী সােপে ,ইহার াবর ও অ াবর উভয় কার স ি অজন কিরবার,
অিধকাের রািখবার ও হ া র কিরবার মতা থািকেব, এবং বাড, ইহার নােম মামলা দােয়র কিরেত
পািরেব এবং উ নােম ইহার িব ে ও মামলা দােয়র করা যাইেব৷

বােডর ধান কাযালয়,
ইত ািদ

৪৷ (১) বােডর ধান কাযালয় ঢাকায় থািকেব৷

বােডর গঠন

৫৷ (১) িন বিণত সদ সম েয় বাড গ ত হইেব, যথাঃ-

(২) বাড, েয়াজনেবােধ, বাংলােদেশর য কান ােন উহার শাখা কাযালয় াপন কিরেত পািরেব৷

(ক) সিচব, িশ ম ণালয়, পদািধকারবেল;
(খ) সিচব, খা , াণ ও েযাগ ব াপনা ম ণালয়, পদািধকারবেল;
(গ) সিচব, বািণজ ম ণালয়, পদািধকারবেল;
(ঘ) সিচব, িব ান এবং ত ও যাগােযাগ
(ঙ) সিচব, া

ি ম ণালয়, পদািধকারবেল;

ও পিরবার ক াণ ম ণালয়, পদািধকারবেল;

(চ) সিচব, িবষয়-সংি

ম ণালয়/িবভাগ;

(ছ) িব ান, বািণজ , িশ এবং শাসেনর ে িবেশষ পি স
ি বেগর ম হইেত িশ ম ণালয়
ক ক মেনানীত ইজন িতিনিধ য হােদর মে একজন িবিশ িব ানী এবং অ জন বািণজ , িশ অথবা
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শাসেন অিভ তাস
(জ)

ািডেটশন আইন, ২০০৬

উ তর িশ াগত যা তার অিধকারী হইেবন;

িসেড , ফডােরশন অব বাংলােদশ চ ার অব কমাস এ ই াি জ;

(ঝ) বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয় ( েয়ট) এর ভাইস-চ াে লর ক ক মেনানীত অ াপক পদ মযাদার
একজন িতিনিধ;
(ঞ) এেসািসেয়শন অব সা িফেকশন িত ান ক ক মেনানীত কান সা িফেকশন িত ােনর ধান;
(ট) এেসািসেয়শন অব টি ং াবেরটরীজ ক ক মেনানীত কান টি ং াবেরটরীর ধান; এবং
(ঠ) মহাপিরচালক, িযিন ইহার সদ -সিচবও হইেব৷
(২) মা সদ পেদ
তা থাকার কারেণ বােডর কান কায বা কাযধারা অৈবধ হইেব না এবং
ত স েক কান ও উ াপন করা যাইেব না৷

চয়ার ান ও ভাইস
চয়ার ান িনেয়াগ,
ইত ািদ

৬৷ (১) বােডর একজন চয়ার ান থািকেবন, িতিন সরকার ক ক িন
হইেব এবং ত হার িনেয়ােগর
শতািদ সরকার ক ক ি রী ত হইেব এবং িতিন বােডর সভায় সভাপিত কিরেবন৷
(২) চয়ার ান ত হার িনেয়ােগর তািরখ হইেত পরবত িতন ব সর ময়ােদ ীয় পেদ বহাল থািকেবন৷
(৩) বােডর থম সভায় সদ গণ তাহােদর ম হইেত িতন ব সর ময়ােদর জ একজন ভাইস চয়ার ান
িন কিরেবন এবং িতন সদ িবিশ এক চয়ার ান ােনল মেনানয়ন কিরেবন৷
(৪) চয়ার ােনর পদ
হইেল িকংবা অ পি িত, অ তা বা অ কান কারেণ চয়ার ান ত হার
দািয় পালেন অসমথ হইেল
পেদ নবিন
চয়ার ান কাযভার হণ না করা পয িকংবা চয়ার ান
নরায় ীয় দািয় পালেন সমথ না হওয়া পয ভাইস চয়ার ান চয়ার ােনর দািয় ◌ পালন কিরেবন৷
(৫) চয়ার ান ও ভাইস চয়ার ান উভেয়র অ পি িতেত এত ে ে বাড ক ক অ েমািদত ােনল
সদ েদর ম হইেত ােনেলর মা সাের কান সদ বােডর অ ায়ী চয়ার ান িহসােব দািয় পালন
কিরেবন৷

সদ পেদর ময়াদ ও
পদত াগ

৭৷ (১) ধারা ৫(১) এর দফা (ছ) - (ট) এর অধীন মেনানীত সদ গেণর পেদর ময়াদ হইেব ত হােদর
মেনানয়েনর তািরখ হইেত পরবত িতন ব সর৷
(২) উপ-ধারা (১) এ উি িখত য কান মেনানীত সদ চয়ার ােনর উে ে
া র
ত াগ কিরেত পািরেবন এবং বাড ক ক উহা হীত হইবার তািরখ হইেত উ পদ

প েযােগ ীয় পদ
বিলয়া গ হইেব৷

(৩) উপ-ধারা (১) এ উি িখত য কান মেনানীত সদে র পদ কান কারেণ
হইেল উ সদ পেদর
িনধািরত ময়ােদর অবিশ সমেয়র জ সংি
িত ান ক ক তন মেনানয়ন ারা ণ করা যাইেব৷

বােডর সভা

৮৷ (১) এই ধারার অ া িবধানাবলী সােপে , বাড উহার সভার কাযপ িত িনধারণ কিরেত পািরেব৷
(২) চয়ার ান বােডর সভা আ ান কিরেবন এবং তদক ক িনধািরত ান ও সমেয় উ
হইেবঃ

সভা অ ি ত

তেব শত থােক য, িত িতন মােস বােডর কমপে এক সভা অ ি ত হইেব৷
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(৩) চয়ার ান বােডর সভায় সভাপিত কিরেবন, তাহার অ পি িতেত ভাইস চয়ার ান সভায়
সভাপিত কিরেবন এবং চয়ার ান ও ভাইস চয়ার ান উভেয়র অ পি িতেত এত ে ে বাড ক ক
অ েমািদত ােনল
সদ েদর ম হইেত ােনেলর মা সাের সভায় উপি ত কান সদ সভায়
সভাপিত কিরেবন৷
(৪) বােডর সভার কারােমর জ
(৫) বােডর কান িস া
হইেব৷

হেণর

বােডর “৫০ শতাংশ” সদে র উপি িত েয়াজন হইেব৷
ে

বােডর সভায় উপি ত সং াগির সদে র স িত েয়াজন

(৬) বােডর সভায় েত ক সদে র এক কিরয়া ভাট থািকেব এবং ভােটর সমতার
সভািত কারীর িনণায়ক ভাট দােনর মতা থািকেব৷

ে সভায়

(৭) সভায় উপি ত সদ েদরেক িবধান ারা িনধািরত হাের স ানী দান করা হইেব৷

কিম

৯৷ বাড উহার কােজ সহায়তার জ , এক বা একািধক কিম গঠন কিরেত পািরেব এবং উ
সদ সং া, দািয় এবং কাযপিরিধ বাড ক ক িনধািরত হইেব৷

বােডর কাযাবলী

১০৷ বােডর কাযাবলী হইেব িন প, যথাঃ-

প কিম র

(ক) পরী াগার, সনদ দানকারী সং া, পিরদশন সং া, িশ ণ িত ান বা ি েক এই আইেনর অধীেন
এ াে িডেটশন সনদ দান, নবায়ন, ত া ান, িগতকরণ ও বািতলকরণ;
(খ) পরী াগার, সনদ দানকারী সং া, পিরদশন সং া, িশ ণ িত ান বা ি েক এ াে িডেটশন সনদ
দােন িনণায়ন ও শতস হ িনধারণ এবং উ িনণায়ক ও শতস েহর মান উ য়ন করা;
(গ) International Organization for standardization (ISO) ও
International Electro Technical Commission (IEC) এবং অ প কান
জাতীয়, আ িলক ও আ জািতক িত ান ক ক িনধািরত ও দ িদক িনেদশনা ও মােন বিণত
িনেদশাবালী অ যায়ী এ াে িডেটশন পিরচালনা করা;
(ঘ) এ াে িডেটশন কায েম জাতীয়, আ িলক ও আ জািতকভােব ী ত দ তা িনি ত করা;
(ঙ) এ াে িডেটশেনর

ে জাতীয়, আ িলক ও আ জািতক সহেযািগতা দান করা;

(চ) এ াে িডেটশন িবষেয় সংি েদর মে উ সাহ ি ও এ াে িডেটশন কমকাে র উ য়ন, িশ েণর
ব া, সিমনার ও িসে ািজয়াম, ইত ািদর আেয়াজন এবং এ াে ািডেটশন িবষয়ক ত ািদর িব ারকে
েয়াজনীয় কায ম হণ করা;
(ছ) আ ঃরা , আ িলক ও আ জািতক সং ার সােথ পারি ক ী িতর িভি েত ব মাি ক ী িতর
ব া করা;
(জ) এ াে িডেটশন সনদ দানকারী দশীয় বা িবেদশী সমে ণীর িত ােনর িতিনিধ িহসােব কায
স াদেনর উে ে
েয়াজনীয় ব া হণ করা;
(ঝ) ি িভি ক অ ােসসর িনেয়াগ করা; এবং
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(ঞ) উপের বিণত কাযাবলীর সােথ াসি ক বা আ ষি ক অ সকল কমকা স াদন করা৷

তীয় অ ায়
াে িডেটশন সনদ, ইত ািদ
পরী াগার, ইত ািদ
াপন ও পিরচালনা

১১৷ এই আইেনর ধারা ১৪ এর অধীন এ াে িডেটশন সনদ হণ কিরয়া পরী াগার, সনদ দানকারী সং া,
পিরদশন সং া, িশ ণ িত ান, ইত ািদ াপন ও পিরচালনা করা যাইেব৷

পরী াগার, ইত ািদ
াপন ও পিরচালনার
শত

১২৷ পরী াগার, সনদ দানকারী সং া, পিরদশন সং া, িশ ণ িত ান, ইত ািদ াপন ও পিরচালনার
শতাবলী িবধান ারা িনধািরত হইেব৷

এ াে িডেটশন সনেদর
জ আেবদন, ইত ািদ

১৩৷ (১) পরী াগার, সনদ দানকারী সং া, পিরদশন সং া, িশ ণ িত ান, ইত ািদ াপন ও
পিরচালনায় ই ক কান ি এ াে িডেটশেনর জ বােডর িনকট িবধান ারা িনধািরত প িতেত ও
ফরেম আেবদন কিরেত পািরেবন৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন া আেবদেন উি িখত ত াবলীর সত তা যাচাইেয়র জ
াি র সাত িদেনর মে উহা বাছাই কিম র িনকট রণ কিরেব৷

বাড আেবদন

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আেবদন াি র অনিধক ন ই িদেনর মে বাছাই কিম আেবদেন উি িখত
ান সেরজিমেন পিরদশন কিরেব এবং া ত াবলী পরী া ও যাবতীয় িবষয় অ স ান কিরবার পর
তদিবষেয় এক ণাংগ িতেবদন বােডর িনকট দািখল কিরেব৷

এ াে িডেটশন সদন
দান

১৪৷ ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন িতেবদন াি র পর বাড(ক) যিদ এই মেম স হয় য, আেবদনকারী পরী াগার, সনদ দানকারী সং া, পিরদশন সং া, িশ ণ
িত ান, ইত ািদ াপন ও পিরচালনার জ
িবধান ারা িনধািরত শত রেণ স ম, তাহা হইেল বাড
ধারা ১৮ এর অধীন িনধািরত এ াে িডেটশন িফস আদায় কিরয়া ি শ িদেনর মে আেবদনকারীেক
এ াে িডেটশন সনদ দান কিরেব; অথবা
(খ) যিদ এই প অিভমত পাষণ কের য, িবধান ারা িনধািরত শতাবলী রণ কিরবার জ
আেবদনকারীেক েযাগ দান করা সমীচীন, তাহা হইেল উ শতাবলী রণ কিরবার জ
বাড
আেবদনকারীেক ি শ িদন সময় দান কিরেব, এবং
(অ) উ সমেয়র মে উি িখত সকল শতাবলী িতপালন কিরেত আেবদনকারী স ম হইয়ােছ মেম স
হইবার পরবত পেনর িদেনর মে আেবদন ম র কিরয়া এ াে িডেটশন সনদ দান কিরেব; বা
(আ) উ সমেয়র মে েয়াজনীয় শতাবলী রণ কিরেত আেবদনকারী থ হইেল আেবদন নাম র কিরয়া
আেবদনকারীেক অবিহত কিরেব; অথবা
(গ) যিদ এই প অিভমত পাষণ কের য আেবদনকারী িবধান ারা িনধািরত শতাবলীর মে অিধকাংশ
শত রণ কিরেত স ম হয় নাই এবং আেবদনকারীেক দফা (খ) ত উি িখত েযাগ দান করা হইেল উ
সমেয়র মে অবিশ শতাবলী রণ কিরেত স ম হইবার স াবনা নাই, তাহা হইেল আেবদনকারীর
আেবদন সরাসির নাম র কিরয়া পেনর িদেনর মে আেবদনকারীেক অবিহত কিরেব৷
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িব মান পরী াগার,
ইত ািদর সনদ হণ
সং া িবধান

১৫৷ এই আইন কাযকর হইবার অ বিহত েব কান ি কান পরী াগার, সনদ দানকারী সং া,
পিরদশন সং া, িশ ণ িত ান, ইত ািদ াপন ও পিরচালনা কিরয়া থািকেল িতিন এই আইন কাযকর
হইবার ি শ িদেনর মে ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এ িনধািরত প িতেত ও ফরেম বােডর িনকট আেবদন
কিরেত পািরেব এবং উ প আেবদন াি র পর বাড ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (২), (৩) এবং ধারা ১৪ ত
বিণত প িত অ সরণ কিরেব৷

বাছাই কিম

১৬৷ এই আইেনর উে
রণকে বাড, ভাইস চয়ার ান, ধারা ৫(১) এর দফা (ঙ)-(ছ) এর অধীন
মেনানীত সদে র ম হইেত একজন সদ ও মহাপিরচালেকর সম েয় এক বাছাই কিম গঠন কিরেব৷

এ াে িডেটশন সনেদর
ময়াদ ও নবায়ন

১৭৷ (১) ধারা ১৪ এর অধীন দ এ াে িডেটশন সনেদর ময়াদ হইেব িতন ব সর৷

এ াে িডেটশন িফস,
ইত ািদ

১৮৷ বাড, িবধান ারা, এ াে িডেটশন িফস এবং নবায়ন িফেসর হার িনধারণ ও নঃিনধারণ কিরেত
পািরেব৷

এ াে িডেটশন সনদ
সংর ণ ও দশন

১৯৷ ধারা ১৪ এর অধীন দ িত এ াে িডেটশন সনদ সংর ণ কিরেত হইেব এবং এ াে িডেটশন া
সকল পরী াগার, সনদ দানকারী সং া, পিরদশন সং া, িশ ণ িত ান বা ি ক ক উ সং া বা
িত ােনর এক ি াহ ােন উহা দশেনর ব া হণ কিরেত হইেব৷

এ াে িডেটশন মাক
বহার ও উহার
সময়সীমা

২০৷ (১) ধারা ১৪ এর অধীেন এ াে িডেটশন সনদ া পরী াগার, সনদ দানকারী সং া, পিরদশন সং া,
িশ ণ িত ান বা ি ক ক এ াে িডেটশন মাক বহার কিরেত হইেব৷

এ াে িডেটশন মাক
বহােরর ে িবিধিনেষধ

২১৷ (১) ধারা ১৪ এর অধীেন এ াে িডেটশন সনদ াি িতেরেক কান ি , পরী াগার, সনদ দানকারী
সং া, পিরদশন সং া, িশ ণ িত ান বা ি র পে , কান পেট , ডমােক বা িডজাইেন িকংবা
িব াপেন অথবা অ েকান ি য়ায় এ াে িডেটশন মাক অথবা উহার সিহত সাম
ণ কান মােকর
িত িব বহার করা যাইেব না৷

(২) উপ-ধারা (১) এ বিণত এ াে িডেটশন সনেদর ময়াদ শষ হইবার ন ই িদন েব এ াে িডেটশন সনদ
নবায়েনর িনধািরত িফসসহ নবায়েনর জ বােডর িনকট িবধান ারা িনধািরত ফরেম আেবদন কিরেত
হইেব এবং উ প আেবদন াি র পর বাড ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (২), (৩) এবং ধারা ১৪ ত বিণত
প িত অ সরণ কিরেব৷

(২) কান পরী ণ অথবা অ িবধ কমকা পিরচালনার জ কান পরী াগার, সনদ দানকারী সং া,
পিরদশন সং া, িশ ণ িত ান বা ি যতিদেনর জ এ াে িডেটশন সনদ া হইেব, এ াে িডেটশন
মাক ও ততিদন বধ থািকেব৷

(২) বাড ক ক দ সনেদর শতাবলী িতপালন তীত কান পরী াগার, সনদ দানকারী সং া,
পিরদশন সং া, িশ ণ িত ান বা ি সংি এ াে িডেটশন মাক বা উহার সিহত সাম
ণ কান
মােকর িত িব বহার কিরেত পািরেব না৷

কিতপয় িনিদ নাম,
ইত ািদ বহার

২২৷ (১) উপ-ধারা (২) এ বিণত শত সােপে কান ি এই আইেনর অধীন বােডর জ দ কান নাম
বা উহার এে ািনম বহার কিরয়া কান কায ম, বসা, বািণজ বা পশা পিরচালনা কিরেত পািরেবন৷
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(২) বােডর িলিখত অ েমাদন িতেরেক(ক) Trade Marks Act, 1940 (Act No. V of 1940) এর অধীেন ইিতমে িনবি ত
না হইয়া থািকেল বাড ক ক হীত কান ড মাক, িডভাইস, া , হিডং, লেবল, েকট, সিচ
উপ াপনা, নাম, া র, অ র, সং া অথবা নাম বা নােমর এে ািনেমর শ সম েয় গ ত কান া র,
অ র, সং া অথবা এইসেবর
তা Trade Marks Act, 1940 (Act No. V of
1940) এর অধীেন িনব ন করা যাইেব না, এবং
(খ) ধারা ১৪ এর অধীন এ াে িডেটশন াি
িতেরেক কান ি “বাংলােদশ এ াে িডেটশন”
শ স িলত মােকর অথবা ধারা ১৪ এর অধীেন এ াে িডেটশন া হইয়ােছ এমন ধারণা ি কারী শে র
বণনার আওতায় কান সবা বা েযাগ (facility) দান কিরেত পািরেব না৷
(৩) কান ি এই আইন কাযকর হইবার তািরেখ কান কায ম, বসা, বািণজ বা পশা অথবা উপ-ধারা
(২) (ক) ত উি িখত কান নােম িনবি ত থািকেল উ উপ-ধারা (২) এর শতািদ িনিবেশেষ কায ম,
বসা, বািণজ বা পশা চালাইয়া যাইেত িকংবা উ নােম িনবি ত থািকেত পািরেব৷

বােডর সীল

করণ

২৩৷ কান ই ুেমে বােডর সীল
এবং ত য়ন েয়াজন হইেব৷

ত সং েহর
ইত ািদ

মতা,

২৪৷ (১) বােডর েয়াজন অ যায়ী েত ক আেবদনকারী সনদ াি র জ
ব ত ব বা িবষেয়র ন না এবং ত াবলী বাডেক দান কিরেব৷

কিরবার

ে

বাড ক ক মতা া একজন কমকতার উপি িত

(২) েত ক আেবদনকারী বােডর কমকতােক িনব ন ত
থািকেব৷

িবধান ারা িনধািরত প িতেত

বসা িত ােন েবশািধকার িদেত বা

এ াে িডেটশন সনদ
বািতল

২৫৷ ধারা ১৪ এর অধীেন এ াে িডেটশন সনদ া কান পরী াগার, সনদ দানকারী িত ান, পিরদশন
সং া, িশ ণ িত ান বা ি এই আইন বা তদধীন ণীত িবিধ বা িবধানমালায় উি িখত শতাবলী বা
িনণায়কস হ ল ন কিরেল বা িতপালন কিরেতেছ না মেম বােডর িনকট তীয়মান হইেল, যথাযথ তদ
সােপে , বাড িবধানমালার িবধান অ যায়ী, এ াে িডেটশন সনদ বািতল কিরত পািরেব৷

শাসিনক আেদেশর
িব ে আপীল, ইত ািদ

২৬৷ (১) এই আইেনর উে
রণকে , মহাপিরচালক বা তদক ক মতা া কান কমকতা ক ক দ
কান আেদশ বা িনেদেশর ারা যিদ কান ি
িত বা সং
হয়, তাহা হইেল উ
িত বা
সং
ি অ প আেদশ বা িনেদশ দােনর তািরেখর ন ই িদেনর মে িবধান ারা িনধািরত িফস
পিরেশাধ সােপে িতকার লােভর উে ে (ক) আেদশ যিদ মহাপিরচালক ক ক দান করা হইয়া থােক, তাহা হইেল সরকােরর িনকট; এবং
(খ) আেদশ যিদ কান কমকতা ক ক দান করা হইয়া থােক, তাহা হইেল চয়ার ােনর িনকট, আপীল
কিরেত পািরেবন৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কান আপীেলর
(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীেলর
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২৭৷ বােডর কান সদ বা কমকতা বা কমচারী বা অ ােসসর ক ক এই আইেনর অধীেন দ কান
িববরণ বা সরবরাহ ত ত াবলী বা সা - মাণ বা পিরদশন িরেপাট হইেত া য কান ত গাপনীয়
বিলয়া িবেবিচত হইেবঃ
তেব শত থােক য, এই আইেনর অধীেন কান মামলার কারেণ কান ত
কাযকর হইেব না৷

কােশর

ে এই ধারার িবধান

চ থ অ ায়
কমকতা ও কমচারী এবং অ ােসসর িনেয়াগ
মহাপিরচালক

২৮৷ (১) বােড একজন মহাপিরচালক থািকেবন৷
(২) সরকার, িশ , িব ান ও ি র ে পযা
ানস
একজন
কিরেবন এবং তাহার চা রীর শতািদ সরকার ক ক ি রী ত হইেব৷

ি েক মহাপিরচালক িন

(৩) মহাপিরচালেকর পদ
ইহেল, িকংবা অ পি িত, অ তা বা অ কান কারেণ মহাপিরচালক
তাহার দািয় ◌ পালেন অসমথ হইেল
পেদ নবিন মহাপিরচালক কাযভার হণ না করা পয িবংবা
মহাপিরচালক নরায় ীয় দািয় পালেন সমথ না হওয়া পয সরকার ক ক মেনানীত কান ি
মহাপিরচালেকর দািয় পালন কিরেবন৷
(৪) মহাপিরচালক বােডর সাব িণক

িনবাহী কমকতা হইেবন, এবং িতিন-

(ক) বােডর িস া বা বায়েনর জ দায়ী থািকেবন;
(খ) বাড ক ক দ দািয় ও কাযস াদন কিরেবন;
(গ) বােডর শাসন পিরচালনা কিরেবন; এবং
(ঘ) তাহার সাম ীক কমকাে র জ

বােডর িনকট দায়ী থািকেবন৷

কমকতা ও কমচারী
িনেয়াগ

২৯৷ বাড উহার কাযাবলী ুভােব স াদেনর উে ে , সরকার ক ক অ েমািদত সাংগঠিনক কাঠােমা
অ যায়ী েয়াজনীয় সং ক কমকতা ও কমচারী িনেয়াগ কিরেব এবং তাহােদর চা রীর শতাবলী িবধান
ারা িনধািরত হইেব৷

অ ােসসর িনেয়াগ

৩০৷ (১) বাড উহার কাযাবলী ুভােব স াদেনর উে ে , ি র িভি েত েয়াজনীয় সং ক অ ােসসর
িনেয়াগ কিরেত পািরেব এবং তাহােদর যা তা, স ানী ও অ া শতািদ বাড ক ক িনধািরত হইেব৷
(২) অ ােসসরেদর কাযাবলী হইেব িন প, যথাঃ(ক) কান পরী াগার, সনদ দানকারী িত ান, পিরদশন সং া, িশ ণ িত ান বা ি েক
এ াে িডেটশন সনদ দােনর লে উহার কমকা পিরদশন ও বােডর িনকট উহার িতেবদন উপ াপন;
(খ) এ াে িডেটশন সনদ দােনর লে
কান পরী াগার, সনদ দানকারী সং া, পিরদশন সং া ক ক
ব ত
, িজিনষ বা পদাথ অথবা কান িশ ণ িত ান বা ি ক ক ব ত য , প িত বা
কায েমর ন না সং হকরণ ও বােডর িনকট উহার িতেবদন উপ াপন; এবং
(গ) বাড ক ক িনধািরত অ
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প ম অ ায়
তহিবল ও বািষক বােজট িববরণী, ইত ািদ
তহিবল

৩১৷ (১) বােডর কায পিরচালনার জ উহার এক তহিবল থািকেব৷
(২) িন বিণত উ সস হ হইেত া অথ তহিবেল জমা হইেব, যথাঃ(ক) সরকার ক ক দ বািষক ম রী;
(খ) কান ি বা িত ান ক ক দ অ দান;
(গ) বাড ক ক হীত ঋণ;
(ঘ) তহিবেলর অথ িবিনেয়াগ হইেত া
(ঙ) বাড ক ক দ

নাফা; এবং

সবা ও বােডর িবিনেয়াগ হইেত া আয়৷

(৩) তহিবেলর অথ বােডর অ েমাদন েম, কান তফিসলী াংেক জমা রািখেত হইেব এবং াংক হইেত
উ অথ উে ালেনর প িত িবধান ারা িনধািরত হইেব৷
(৪) তহিবেলর অথ বা উহার অংশিবেশষ বাড েয়াজন অ যায়ী িবিনেয়াগ কিরেব৷
(৫) তহিবল হইেত বােডর েয়াজনীয় য় িনবাহ করা হইেব৷

বািষক বােজট িববরণী

৩২৷ (১) বাড িত ব সর সরকার ক ক িনধািরত সমেয়র মে পরবত অথ ব সেরর বািষক বােজট
িববরণী সরকােরর িনকট পশ কিরেব এবং উহােত উ অথ ব সের সরকােরর িনকট হইেত বােডর িক
িপরামণ অেথর েয়াজন হইেব উহার উে খ থািকেব৷
(২) উ

িহসাবর ণ ও িনরী া

প বােজট ণয়েনর

ে সরকার ক ক িনধািরত প িত অ সরণ কিরেত হইেব৷

৩৩৷ (১) বাড যথাযথভােব উহার িহসাবর ণ কিরেব এবং িহসােবর বািষক িববরণী

ত কিরেব৷

(২) মহা-িহসাব িনরী ক ও িনয় ক, বােডর িত ব সেরর িহসাব িনরী া কিরেবন এবং িনরী া
িতেবদেনর এক কিরয়া অ িলিপ সরকার ও বােডর িনকট রণ কিরেবন৷
(৩) উপ-ধারা (২) মাতােবক িহসাব িনরী ার উে ে মহা-িহসাব িনরী ক ও িনয় ক িকংবা তাহার
িনকট হইেত এত ে ে
মতা া কান ি বােডর সকল রকড, দিলল দ ােবজ, নগদ বা াংেক
গি ত অথ, জামানত এবং অ িবধ স ি পরী া কিরয়া দিখেত পািরেবন এবং বােডর কান সদ বা
য কান কমকতা বা কমচারীেক িজ াসাবাদ কিরেত পািরেবন৷

বােডর কাযাবলীর
বািষক িতেবদন

৩৪৷ (১) িত আিথক ব সর শষ হইবার পরবত একমােসর মে মহাপিরচালক বােডর ববত ব সেরর
কাযাবলী স েক এক িতেবদন বােডর িনকট পশ কিরেব এবং বাড উহা সরকােরর িনকট দািখল
কিরেব এবং কােশর ব া হণ কিরেব৷
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(২) সরকার েয়াজনমত বােডর িনকট হইেত য কান সময় উহার য কান কােজর িতেবদন বা িববরণী
চািহেত পািরেব এবং বাড উহা সরকােরর িনকট রণ কিরেত বা থািকেব৷

ঋণ হেণর

মতা

৩৫৷ এই আইেনর উে
রণকে বাড, বািণিজ ক াংক বা সরকার ক ক অ েমািদত য কান আিথক
িত ান বা িবেদশী সং া হইেত ঋণ হণ কিরেত পািরেব৷
া াঃ আিথক িত ান বিলেত আিথক িত ান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ২৭নং আইন) এর ধারা ২(খ)
ত সং ািয়ত িত ানেক ঝাইেব৷

ি

৩৬৷ বাড উহার কাযাবলী স াদেনর েয়াজেন ি স াদন কিরেত পািরেবঃ
তেব শত থােক য, কান িবেদশী সরকার বা আ জািতক সং ার সিহত ি র
বা েমাদন হণ কিরেত হইেব৷

ে

সরকােরর

ষ অ ায়
অপরাধ ও দ
কা ানী, ইত ািদ
ক ক অপরাধ সংঘটন

৩৭৷ কান কা ানী ক ক এই আইেনর অধীন কান অপরাধ সংঘ ত হইেল উ অপরােধর সিহত ত
সংি তা রিহয়ােছ কা ানীর এমন েত ক পিরচালক, ােনজার, সিচব, অংশীদার, কমকতা এবং
কমচারী উ অপরাধ সংঘটন কিরয়ােছন বিলয়া গ হইেবন, যিদ না িতিন মাণ কিরেত পােরন য, উ
অপরাধ তাহার অ াতসাের সংঘ ত হইয়ােছ অথবা উ অপরাধ রাধ কিরবার জ িতিন যথাসা চ া
কিরয়ােছন৷
া াঃ এই ধারায়(ক) “ কা ানী” বিলেত কান বািণিজ ক িত ান, অংশীদারী কারবার, সিমিত, সংঘ এবং সংগঠনও
অ
;
(খ) বািণিজ ক িত ােনর
সদ েকও ঝাইেব৷

ে “পিরচালক” বিলেত উহার কান অংশীদার বা পিরচালনা বােডর

অপরাধ িবচারাথ হণ

৩৮৷ সরকার িকংবা বাড ক ক অথবা তদক ক মতা া কান কমকতা ক ক আনীত অিভেযাগ তীত
কান আদালত এই আইেনর অধীন কান মামলা িবচারাথ হণ কিরেবনা৷

ািজে ট ক ক
অপরাধ িবচার, ইত ািদ

৩৯৷ এই আইেনর অধীন অপরাধস হ থম
িবচায হইেব৷

দ

৪০৷ যিদ কান ি এই আইেনর ধারা ১৯, ধারা ২০, ধারা ২১ ও ধারা ২২ এর কান িবধান ল ন কেরন
তাহা হইেল িতিন অ প লংঘেনর জ অ িতন মাস কারাদ বা অ ন িবশ হাজার টাকা এবং অ
প চ হাজার টাকা পয অথদ বা উভয় দে দ ণীয় হইেবন৷

দে র িব ে আপীল

৪১৷ এই আইেনর অধীন থম
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ণীর

ণীর ািজে ট বা,

ািজে ট বা

মত, মে াপিলটান ািজে ট ক ক

মত, মে াপিলটান

ািজে ট ক ক দ

কান
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দায়রা আদালেত আপীল করা যাইেব৷

ফৗজদারী কাযিবিধর
েয়াগ

৪২৷ এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত অসংগিত ণ না হওয়া সােপে , এই আইেনর অধীন অপরােধর তদ ,
িবচার, আপীল ও অ া সংি িবষেয় ফৗজদারী কাযিবিধ েযাজ হইেব৷

অপরােধর আমল
অেযা তা ও
জািমনেযা তা

৪৩৷ এই আইেনর অধীন অপরাধস হ আমল অেযা
(bailable) হইেব৷

বােজয়া করণ

৪৪৷ (১) কান ি এই আইেনর অধীন দাষী সা
এবং দ া হইেল আদালত যই প এবং
য পািতর স ৃ তায় অপরাধ সংগ ত হইয়ােছ তাহার স দয় বা কান অংশ বােজয়া কিরবার আেদশ
দান কিরেত পািরেব৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বােজয়া ত স দয় প
িনেদিশত প ায় িন ি কিরেত হইেব৷

(non-cognizable) ও জািমনেযা

এবং য পািত বা উহার অংশিবেশষ আদালেতর

স ম অ ায়
িবিবধ
মতা অপণ

৪৫৷ বাড উহার য কান মতা, েয়াজনেবােধ ত ক ক িনধািরত শেত, মহাপিরচালক বা বােডর অ
কান কমকতার িনকট অপণ কিরেত পািরেব৷

সরল িব ােস ত
কাজকম র ণ

৪৬৷ এই আইন বা তদধীন ণীত িবিধ বা িবধােনর অধীন সরল িব ােস ত কান কােজর ফেল কান ি
িত হইেল বা িত হইবার স াবনা থািকেল, ত
সরকার, বােডর কান সদ , মহাপিরচালক
বা অ া কমকতা বা কমচারী, অথবা সরকােরর কান কমকতা বা সরকার বা বােডর ক াধীন কান
কাশনা, িরেপাট অথবা সরকােরর বা বােডর কান কমকতা বা কমচারীর ক াধীন কান কাশনা,
িরেপাট বা কাযধারার িব ে দওয়ানী বা ফৗজদারী মামলা বা অ কান আইনগত কাযধারা দােয়র বা
করা যাইেব না৷

িবিধ ণয়েনর

৪৭৷ সরকার, সরকারী গেজেট
পািরেব৷

মতা

িবধান ণয়েনর
মতা

ইংেরজীেত অ িদত
পাঠ কাশ

াপন ারা, এই আইেনর উে

৪৮৷ বাড, সরকােরর বা েমাদন েম, সরকারী গেজেট

রণকে িবিধমালা ণয়ন কিরেত

াপন ারা, িবধান ণয়ন কিরেত পািরেব৷

৪৯৷ এই আইন কাযকরী হইবার পর সরকার, সরকারী গেজেট
াপন ারা, এই আইেনর ইংেরজীেত
অ িদত এক পাঠ কাশ কিরেব, যাহা এই আইেনর অ েমািদত ইংেরজী পাঠ (Authentic
English Text) নােম অিভিহত হইেবঃ
তেব শত থােক য, বাংলা পাঠ ও ইংেরজী পােঠর মে িবেরােধর
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ে বাংলা পাঠ াধা পাইেব৷
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