যবহলতু যতহযভ চঘচওৎা যেহে উচ্চ চযো, কহরডা  যাভ ফাদ এং সুহবাক-সুচথা ম্প্রাভড  উন্নয়হদভ
চদচফত্ত
যফচটওযাম চশ্বচদ্যাময় দাহফ এওটি চশ্বচদ্যাময় স্থাধদ এং আনুরচিও চরহয় চথাদ ওভা
ফীঘীদ  প্রহয়াচদীয়;
যহলতু এঢদ্দ্বাভা চদম্নরূধ আইদ ওভা লইম:১। ংচেপ্ত চযহভাদাফ  প্রঢতদ।- (১) এই আইদ “
অচপচলঢ লইহ।

যফচটওযাম চশ্বচদ্যাময় আইদ, ২০১৯” দাহফ

(২) ভওাভ, ভওাচভ যকহচহঝ প্রজ্ঞাধদ দ্বাভা, যব ঢাচভঔ চদথ তাভড ওচভহ যই ঢাচভহঔ ইলা ওাব তওভ লইহ।
২। ংজ্ঞা।-চরয় া প্রহিভ ধচভধন্থী চওছু দা ণাচওহম, এই আইহদ(১)

“অচথভুক্ত যফচটওযাম ওহমচ া ইদচস্ঘটিউঝ” অণ ত এই আইদ, ংচচথ এং চচথভ চথাদ অনুবায়ী
চশ্বচদ্যাময় ওর্ততও স্বীকৃঢ এং অচথভুক্ত যওাদ যফচটওযাম ওহমচ া ইদচস্ঘটিউঝ;

(২)

“অনুরত” অণ ত চশ্বচদ্যামহয়ভ যওাদ অনুরত;

(৩)

“ইদচস্ঘটিউঝ” অণ ত চশ্বচদ্যাময় ওর্ততও স্বীকৃঢ া স্থাচধঢ যওাদ ইদচস্ঘটিউঝ;

(৪)

“এওাহটচফও ওাউচিম” অণ ত চশ্বচদ্যামহয়ভ এওাহটচফও ওাউচিম;

(৫)

“ওর্ততধে” অণ ত চশ্বচদ্যামহয়ভ যওাদ ওর্ততধে;

(৬)

“ওফতওঢতা” অণ ত চশ্বচদ্যামহয়ভ যওাদ ওফতওঢতা;

(৭)

“ওফতঘাভী” অণ ত চশ্বচদ্যামহয়ভ যওাদ ওফতঘাভী;

(৮)

"যওারাধ্যে" অণ ত চশ্বচদ্যামহয়ভ যওারাধ্যে;

(৯)

“ঘযাহিমভ” অণ ত চশ্বচদ্যামহয়ভ ঘযাহিমভ;

(১০) “চটদ” অণ ত যওাদ অনুরহতভ চটদ;
(১১) “প্রচথাদ” অণ ত এই আইহদভ অথীদ প্রডীঢ প্রচথাদ;
(১২) “প্রহপাস্ঘ” অণ ত যওাদ লহমভ প্রথাদ;
(১৩) "যপ্রা-পাই-ঘযাহিমভ" অণ ত চশ্বচদ্যামহয়ভ যপ্রা-পাই-ঘযাহিমভ;
(১৪) “চচথ” অণ ত এই আইহদভ অথীদ প্রডীঢ চচথ;
(১৫) “চপাক” অণ ত চশ্বচদ্যামহয়ভ যওাদ চপাক;
(১৬) “চশ্বচদ্যাময়” অণ ত থাভা ৪ এভ অথীদ স্থাচধঢ
(১৭) "পাই-ঘযাহিমভ" অণ ত চশ্বচদ্যামহয়ভ পাই-ঘযাহিমভ;
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যফচটওযাম চশ্বচদ্যাময়;

(১৮) “ফঞ্জুভী ওচফযদ” অণ ত University Grants Commission of Bangladesh Order,
1973 (President's Order No .10 of 1973) এভ অথীদ কঠিঢ University Grants
Commission of Bangladesh;
(১৯) “ফঞ্জুভী ওচফযদ আহতয” অণ ত University Grants Commission of Bangladesh
Order, 1973 (President's Order No .10 of 1973);
(২০) “যভচচস্গাভ” অণ ত চশ্বচদ্যামহয়ভ যভচচস্গাভ;
(২১) “চযেও” অণ ত চশ্বচদ্যামহয়ভ অধ্যাধও, লহবাকী অধ্যাধও, লওাভী অধ্যাধও, প্রপারও এং
চশ্বচদ্যাময় ওর্ততও চযেও চলাহ স্বীকৃঢ যওাদ ব্যচক্ত ইলাভ অন্তভুতক্ত লইহদ;
(২২) “চচিহওঝ” অণ ত চশ্বচদ্যামহয়ভ চচিহওঝ;
(২৩) “ংচচথ” অণ ত এই আইহদভ অথীদ প্রডীঢ ংচচথ;
(২৪) "ংস্থা" অণ ত চশ্বচদ্যামহয়ভ যওাদ ংস্থা;
(২৫) "লম" অণ ত চশ্বচদ্যামহয়ভ ঙােহতভ ংখদ্ধ চীদ এং লচযোক্রচফও চযোতাহদভ চন্য
চশ্বচদ্যামহয়ভ ব্যস্থাধদা  ভেডাহেডাথীদ ঙাোা।
৩। আইহদভ প্রাথান্য।-আধাঢঢ মৎ অন্য যওাদ আইহদ বালা চওছুই ণাকুও দা যওদ, এই আইহদভ চথাদাচম
প্রাথান্য ধাইহ।
৪। চশ্বচদ্যাময় স্থাধদ।- (১) এই আইহদভ চথাদ অনুবায়ী
ফলাদকভীহঢ অণা ভওাভ ওর্ততও চদথ তাচভঢ
অন্য যওাদ স্থাহদ
যফচটওযাম চশ্বচদ্যাময় দাহফ এওটি চশ্বচদ্যাময় স্থাচধঢ লইহ।
(২) চশ্বচদ্যামহয়ভ ঘযাহিমভ, পাই-ঘযাহিমভ, যপ্রা-পাই-ঘযাহিমভ, যওারাধ্যে, চচিহওঝ  এওাহটচফও
ওাউচিম ফন্বহয়
যফচটওযাম চশ্বচদ্যাময় দাহফ এওটি ংচচথদ্ধ ংস্থা কঠিঢ লইহ।
(৩) চশ্বচদ্যামহয়ভ স্থায়ী থাভাাচলওঢা  এওটি াথাভড ীমহফালভ ণাচওহ এং এই আইহদভ চথাদ
াহধহে, ইলাভ স্থাভ  অস্থাভ উপয় প্রওাভ ম্পচত্ত অচতদ ওচভাভ, অচথওাহভ ভাচঔাভ এং লস্তান্তভ ওচভাভ
েফঢা ণাচওহ এং উক্ত দাহফ চশ্বচদ্যামহয়ভ ধহে া চধহে ফাফমা তাহয়ভ ওভা বাইহ।
৫। এঔচঢয়াভ।- চশ্বচদ্যাময় এই আইদ দ্বাভা া ইলাভ অথীহদ অচধতঢ মুতয় েফঢা প্রহয়াক ওচভহ।
৬। চশ্বচদ্যামহয়ভ েফঢা।- এই আইদ এং ফঞ্জুভী ওচফযদ আহতহযভ চথাদ াহধহে, চশ্বচদ্যামহয়ভ
চদম্নচড তঢ েফঢা ণাচওহ, বণা:(১)

চঘচওৎা যাহেভ যব যওাদ চরহয় স্দাঢহওাত্তভ অধ্যয়হদভ, চহযর ওচভয়া, আধুচদও চঘচওৎা
চজ্ঞাদ  প্রযুচক্তভ যব যওাদ চরহয় চযো  কহরডাভ ব্যস্থা ওভা;

(২)

দাচ তং এ স্দাঢও অধ্যয়হদভ ব্যস্থা ওভা;

(৩)

চশ্বচদ্যাময় এং অচথভুক্ত যফচটওযাম ওহমচ া ইদচস্ঘটিউহঝভ চযোতাহদভ চন্য ধাঠ্ক্ক্রফ
চদথ তাভড ওভা;
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(৪)

চশ্বচদ্যামহয়ভ চদথ তাচভঢ ধাঞক্রহফ অধ্যয়দ ম্পূড ত ওচভয়াহঙদ এং ংচচথভ যঢতানুবায়ী এং
ংচচথহঢ চধৃঢ ধদ্ধচঢহঢ কহরডা ওাচ ম্পূড ত ওচভয়াহঙদ এফদ ব্যচক্তহতভ ধভীো গ্রলড,
মূল্যায়দ  চটচগ্র এং অন্যান্য এওাহটচফও ম্মাদ প্রতাদ ওভা;

(৫)

অচথভুক্ত যফচটওযাম ওহমচ া ইদচস্ঘটিউহঝভ চযোণীহতভ দত প্রতাদ ওভা;

(৬)

ংচচথ অনুবায়ী চহযর যেহে যওাদ ব্যচক্তহও ম্মাদসূঘও চটচগ্র া অন্যান্য ম্মাদ প্রতাদ ওভা;

(৭)

চশ্বচদ্যামহয়ভ া ইদচস্ঘটিউহঝভ চযোণী দহলদ এফদ ব্যচক্তহতভ চন্য চশ্বচদ্যাময় ওর্ততও
চদথ তাচভঢ চটহলাফা  দতধে প্রতাহদভ উহেহে ক্তৃঢাফামাভ আহয়াচদ  চযোভ ব্যস্থা ওভা
এং ঢালাচতকহও চটহলাফা া দতধে প্রতাদ ওভা;

(৮)

চশ্বচদ্যামহয়ভ প্রহয়াচহদ, ঢৎওর্ততও চদথ তাচভঢ ধন্থায় যতহয-চহতহয অন্যান্য চশ্বচদ্যাময় 
ওর্ততধহেভ চলঢ লহবাচকঢা, যবৌণ কহরডা  যবৌণ চটচগ্র প্রতাদ ওফতসূঘী গ্রলড ওভা;

(৯)

ফঞ্জুভী ওচফযদ ওর্ততও চদথ তাচভঢ যঢত াহধহে, চশ্বচদ্যামহয়ভ প্রহয়াচহদ অধ্যাধও, লহবাকী
অধ্যাধও, লওাভী অধ্যাধও, প্রপারও এং প্রহয়াচদীয় অন্য যওাদ কহরও  চযেহওভ ধত
সৃচি ওভা এং ংচিি চদ তাঘদী যাট ত ওর্ততও সুধাচভযকৃঢ ব্যচক্তকডহও যই ওম ধহত চদহয়াক
ওভা;

(১০) চশ্বচদ্যামহয়ভ চযোণীহতভ াহভ চন্য লম স্থাধদ ওভা এং উলা ভেডাহেহডভ ব্যস্থা
ওভা;
(১১) যফথাভ স্বীকৃচঢ প্রতাহদভ উহেহে চশ্বচদ্যাময় যবইরুধ উধযুক্ত চহঘদা ওচভহ যইরুধ
যনহমাযীধ, স্কমাভযীধ, ধতও  অন্যান্য পুভস্কাভ প্রঢতদ ওভা;
(১২) চযো  কহরডাভ উন্নয়হদভ চন্য এওাহটচফও চফউচচয়াফ, ধভীোকাভ, ওফতচযচভ এং
ইদচস্ঘটিউঝ স্থাধদ  ভেডাহেড ওভা;
(১৩) চযো  কহরদাভ উন্নচঢ  অগ্রকচঢভ চন্য পুস্তও  চাদ তাম প্রওায ওভা এং ঢথ্য  প্রযুচক্ত
ব্যলাহভভ সুহবাক সৃচি ওভা;
(১৪) চশ্বচদ্যামহয়ভ চযেও, ওফতওঢতা, ওফতঘাভী  চযোণীহতভ নদচঢও  এওাহটচফও শৃঙ্খমা
ঢত্ত্বাথাদ  চদয়ন্ত্রড ওভা, ধাঞক্রফ লায়ও ওাব তক্রহফভ উন্নচঢ থ তদ এং ঢালাহতভ স্বাহস্থযভ
উৎওর ত াথহদভ ব্যস্থা ওভা;
(১৫) চদথ তাচভঢ চন তাচ  আতায় ওভা;
(১৬) থাভা ৫১ এভ চথাদ াহধহে, যওাদ যফচটওযাম ওহমচ, যটন্টাম ওহমচ, দাচ তং ওহমচ া
ইদচস্ঘটিউঝহও অচথভুক্ত ওভা অণা উলাহতভ অচথভুচক্ত াচঢম ওভা এং চহতহযভ যব যওাদ
যফচটওযাম চযো প্রচঢষ্ঠাদহও স্বীকৃচঢ প্রতাদ ওভা;
(১৭) ওম প্রওাভ স্দাঢহওাত্তভ চটচগ্র অচতহদভ চন্য চঘচওৎওহতভহও প্রচযেড প্রতাদ ওভা;
(১৮) চশ্বচদ্যামহয়ভ চযোভ ম্প্রাভড  উন্নয়হদভ চন্য ফঞ্জুভী ওচফযদ  ভওাহভভ অনুফচঢক্রহফ
যতযী া চহতযী ব্যচক্ত া প্রচঢষ্ঠাহদভ চদওঝ লইহঢ অনুতাদ, ঘাঁতা  বৃচত্ত গ্রলড ওভা এং ট্রাস্ঘ,
ইঢযাচত কঞদ ওভা;
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(১৯) চশ্বচদ্যামহয়ভ মেয অচতহদভ চন্য যওাদ চুচক্তহঢ আদ্ধ লয়া, চুচক্ত াস্তায়দ ওভা, চুচক্তভ
যঢত ধচভঢতদ ওভা অণা চুচক্ত াচঢম ওভা;
(২০) চযোতাদ  কহরডা ংস্থা চলাহ চশ্বচদ্যামহয়ভ উহেে পূভডওহে প্রহয়াচদীয় আনুরচিও
ওাব ত ম্পাতদ ওভা।
৭। চাচঢ-থফত চদচ তহযহর ওহমভ চন্য চশ্বচদ্যাময় উন্মুক্ত।- যব যওাদ থফত, ড ত, যকাে এং যেচডভ পুরুর 
ফচলমাভ চন্য চশ্বচদ্যাময় উন্মুক্ত ণাচওহ।
৮। চশ্বচদ্যামহয়ভ চযোতাদ।- (১) চশ্বচদ্যামহয়ভ ধভীো ম্পচওতঢ ওম স্বীকৃঢ চযো  কহরডা ওাব তক্রফ
চশ্বচদ্যাময় ওর্ততও ধচভঘাচমঢ লইহ এং ধভীোকাভ া ওফত চযচহভভ ওম ক্তৃঢা  ওফত ইলাভ অন্তভুতক্ত লইহ।
(২) চচথ দ্বাভা চদথ তাচভঢ ধদ্ধচঢহঢ চযেওকড চযোতাদ ধচভঘামদা ওচভহদ।
(৩) ংচচথ  চচথ অনুবায়ী চযোক্রফ  ধাঠ্যসূঘী চদথ তাভড ওভা লইহ।
(৪) চশ্বচদ্যাময় ধাভস্পচভও লহবাচকঢাভ চপচত্তহঢ যওাদ যফচটওযাম ওহমচ, যটন্টাম ওহমচ া ইদচস্ঘটিউঝ
া অন্য যওাদ চশ্বচদ্যামহয়ভ চলঢ চযোতাহদভ ব্যস্থা ওচভহঢ ধাচভহ।
৯। ফঞ্জুভী ওচফযহদভ ধচভতযতদ।- (১) ফঞ্জুভী ওচফযদ এও া এওাচথও ব্যচক্ত ফন্বহয় কঠিঢ ওচফটি দ্বাভা
চশ্বচদ্যাময়  উলাভ পদ, গ্রন্থাকাভ, ধভীোকাভ, বন্ত্রধাচঢ া লহবাকী প্রচঢষ্ঠাদ এং চশ্বচদ্যাময় ওর্ততও ধচভঘাচমঢ
ধভীো, চযোতাদ এং অন্যান্য ওাচওফত ধচভতযতদ ওভাইহঢ ধাচভহ এং এওই ধদ্ধচঢহঢ চশ্বচদ্যামহয়ভ অন্য যওাদ
চরহয় ঢতন্ত ওভাইহঢ ধাচভহ।
(২) ফঞ্জুভী ওচফযদ ঢদ্ওর্ততও অনুচষ্ঠঢব্য প্রহঢযও ধচভতযতদ া ঢতহন্তভ অচপপ্রায় ম্পহওত চশ্বচদ্যাময়হও
যদাটি প্রতাদ ওচভহ এং এইরূধ ধচভতযতদ  ঢতহন্ত চশ্বচদ্যামহয়ভ প্রচঢচদচথহেভ অচথওাভ ণাচওহ।
(৩) ফঞ্জুভী ওচফযদ উধ-থাভা (২) এ উচিচঔঢ ধচভতযতদ া ঢতন্ত ম্পহওত উলাভ অচপফঢ অচলঢ ওচভয়া
ঢৎম্পহওত প্রহয়াচদীয় ব্যস্থা গ্রলহডভ চন্য চশ্বচদ্যাময়হও ধভাফযত চতহ এং চশ্বচদ্যাময় ওর্ততও গৃলীঢ ব্যস্থাভ
প্রচঢহতদ চশ্বচদ্যাময় ওর্ততধে ফঞ্জুভী ওচফযহদভ চদওঝ যপ্রভড ওচভহ।
(৪) চশ্বচদ্যাময়, ফঞ্জুভী ওচফযদ ওর্ততও চদথ তাচভঢ যভচচস্ঘাভ  দচণধে ভেডাহেড ওচভহ এং ওচফযহদভ
ঘাচলতা অনুবায়ী প্রচঢহতদ, ধচভংখ্যাদ এং অন্যচথ ঢথ্য ভভাল ওচভহ।
১০। ওফতওঢতা।- চশ্বচদ্যামহয়ভ চদম্নরূধ ওফতওঢতা ণাচওহ, বণা:(ও)

পাই- ঘযাহিমভ;

(ঔ)

যপ্রা-পাই-ঘযাহিমভ;

(ক)

যওারাধ্যে;

(খ)

যভচচস্গাভ;

(গ)

চটদ;

(ঘ)

প্রক্টভ;

(ঙ)

প্রহপাস্ঘ;
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(চ)

গ্রন্থাকাচভও;

(ছ)

ধভীো চদয়ন্ত্রও;

(জ) ধচভঘামও (ধচভওেদা  উন্নয়দ);
(ঝ)

ধচভঘামও (অণ ত  চলা);

(ঞ)

ধচভঘামও (লাধাঢাম);

(ট)

প্রথাদ প্রহওৌযমী;

(ঠ)

ংচচথ দ্বাভা চশ্বচদ্যামহয়ভ ওফতওঢতা চলাহ যখাচরঢ অন্যান্য ওফতওঢতা।

১১। ঘযাহিমভ।- (১) কডপ্রচাঢন্ত্রী াংমাহতহযভ ভাষ্ট্রধচঢ চশ্বচদ্যামহয়ভ ঘযাহিমভ লইহদ।
(২) ঘযাহিমভ া ঢদ্ওর্ততও ফহদাদীঢ যওাদ ব্যচক্ত চশ্বচদ্যামহয়ভ এওাহটচফও চটচগ্র  ম্মাদসূঘও চটচগ্র
প্রতাহদভ ফাঢতদ অনুষ্ঠাহদ পাধচঢে ওচভহদ।
(৩) ঘযাহিমভ এই আইদ  ংচচথ দ্বাভা অচধতঢ েফঢাভ অচথওাভী লইহদ।
(৪) ম্মাদসূঘও চটচগ্র প্রতাহদভ প্রচঢটি প্রস্তাহ ঘযাহিমহভভ অনুহফাতদ ণাচওহঢ লইহ।
(৫) ঘযাহিমহভভ চদওঝ বচত হন্তারচদওপাহ প্রঢীয়ফাদ লয় যব, চশ্বচদ্যামহয়ভ স্বাপাচও ওাচওফত
গুরুঢভপাহ চচিঢ লইাভ ফঢ অস্বাপাচও ধচভচস্থচঢ চভাচ ওচভহঢহঙ, যইহেহে চশ্বচদ্যামহয়ভ স্বাপাচও
ওাচওফত ঘালু ভাচঔাভ স্বাহণ ত চঢচদ প্রহয়াচদীয় আহতয া চদহত তয চতহঢ ধাচভহদ এং অনুরূধ আহতয া চদহত তয
ওর্ততধে, চযেও, ওফতওঢতা  ওফতঘাভীহতভ চন্য াধ্যঢামূমও লইহ এং পাই-ঘযাহিমভ উক্ত আহতয া চদহত তয
ওাব তওভ ওচভহদ।
১২। পাই-ঘযাহিমভ চদহয়াক।- (১) ঘযাহিমভ, চশ্বচদ্যামহয়ভ অধ্যাধওকহডভ ফধ্য লইহঢ ঢদ্ওর্ততও চদথ তাচভঢ
যহঢত, অণা চঘচওৎা যাহে অধ্যাধদায় ধব তাপ্ত অচপজ্ঞঢাম্পন্ন যওাদ ব্যচক্তহও, ভওাচভ যকহচহঝ প্রজ্ঞাধদ দ্বাভা, ৪
(ঘাভ) ৎভ যফয়াহতভ চন্য পাই-ঘযাহিমভ ধহত চদহয়াক ওচভহদ:
ঢহ যঢত ণাহও যব, এওই ব্যচক্ত এওাচথক্রহফ ২ (দুই) যফয়াহতভ অচথও পাই-ঘযাহিমভ ধহত চদহয়াক মাপ
ওচভহদ দা।
(২) পাই-ঘযাহিমহভভ ধত শূন্য লইহম চওংা ছুটি, অনুধচস্থচঢ, অসুস্থঢা া অন্য যওাদ ওাভহড পাইঘযাহিমভ তাচয়ে ধামহদ অফণ ত লইহম যেেফঢ, শূন্য ধহত দ চদযুক্ত পাই- ঘযাহিমভ ওাব তপাভ গ্রলড দা ওভা ধব তন্ত
চওংা পাই-ঘযাহিমভ পুদভায় স্বীয় ওাব তপাভ গ্রলড দা ওভা ধব তন্ত যপ্রা-পাই-ঘযাহিমভকহডভ ফহধ্য চবচদ ওহফত
যচযষ্ঠঢফ চঢচদ পাই-ঘযাহিমহভভ তাচয়ে ধামদ ওচভহদ।
১৩। পাই-ঘযাহিমহভভ েফঢা  তাচয়ে।- (১) পাই-ঘযাহিমভ চশ্বচদ্যামহয়ভ া তেচডও প্রথাদ
এওাহটচফও  চদ তালী ওফতওঢতা লইহদ এং ধতাচথওাভহম চচিহওঝ  এওাহটচফও ওাউচিহমভ যঘয়াভম্যাদ
লইহদ।
(২) পাই-ঘযাহিমভ ঢাঁলাভ তাচয়ে ধামহদ ঘযাহিমহভভ চদওঝ তায়ী ণাচওহদ।
(৩) পাই-ঘযাহিমভ এই আইদ, ংচচথ, চচথ এং প্রচথাহদভ চথাদামী চশ্বস্তঢাভ চলঢ ধামদ  ওাব তওভ
ওচভহদ এং ঢদ্দ্বাভা চদথ তাচভঢ অন্যান্য েফঢা প্রহয়াক ওচভহঢ ধাচভহদ।
5

(৪) পাই-ঘযাহিমভ চশ্বচদ্যামহয়ভ যব যওাদ ওর্ততধে া ংস্থাভ যওাদ পায় উধচস্থঢ ণাচওহঢ এং উলাভ
ওাব তাচমহঢ অংযগ্রলড ওচভহঢ ধাচভহদ, ঢহ চঢচদ উলাভ তস্য দা লইহম উলাহঢ যওাদ যপাঝ প্রতাদ ওচভহঢ
ধাচভহদ দা।
(৫) পাই-ঘযাহিমভ চচিহওঝ এং এওাহটচফও ওাউচিহমভ পা আলাদ ওচভহদ।
(৬) এই আইদ, ংচচথ, চচথ  প্রচথাদ অনুাহভ চশ্বচদ্যাময় ধচভঘামদাভ যেহে পাই-ঘযাহিমভ
চচিহওহঝভ চদওঝ তায়ী ণাচওহদ।
(৭) পাই-ঘযাহিমভ, প্রহয়াচদ ফহদ ওচভহম, ঢাঁলাভ যওাদ েফঢা  তাচয়ে, চচিহওহঝভ পূ তানুহফাতদক্রহফ,
চশ্বচদ্যামহয়ভ যওাদ ওফতওঢতাহও অধতড ওচভহঢ ধাচভহদ।
(৮) পাই-ঘযাহিমভ চশ্বচদ্যামহয়ভ চযেও  ওফতওঢতাহতভ চদহয়াক, ভঔাস্ত া াফচয়ও ভঔাস্ত এং
ঢালাহতভ চরুহদ্ধ যাচস্তমূমও ব্যস্থা গ্রলড ম্পহওত চচিহওহঝভ চদ্ধান্ত ওাব তওভ ওচভহদ।
(৯) চশ্বচদ্যামহয়ভ চযেও, ওফতওঢতা  ওফতঘাভীহতভ উধভ পাই-ঘযাহিমহভভ াথাভড চদয়ন্ত্রড েফঢা
ণাচওহ।
(১০) পাই-ঘযাহিমভ, চচিহওহঝভ পূ তানুহফাতদক্রহফ, যওাদ শূন্য ধহত ম্পূড ত অস্থায়ীপাহ অদচথও ৬ (ঙয়)
ফাহভ চন্য, অধ্যাধও, লহবাকী অধ্যাধও  লওাভী অধ্যাধও ব্যঢীঢ অন্যান্য চযেও এং যপ্রা- পাই- ঘযাহিমভ
 যওারাধ্যে ব্যঢীঢ অন্য যওাদ ওফতওঢতা  ওফতঘাভী চদহয়াক ওচভহঢ ধাচভহদ এং, প্রহয়াচহদ, উক্তরুধ চদহয়াহকভ
যফয়াত অদচথও ৬ (ঙয়) ফা ধব তন্ত বৃচদ্ধ ওচভহঢ ধাচভহদ:
ঢহ যঢত ণাহও যব, বণাবণ ওর্ততধে ওর্ততও অনুহফাচতঢ লয় দাই এফদ যওাদ ধহত উক্তরূধ যওাদ চদহয়াক ওভা
বাইহ দা:
আহভা যঢত ণাহও যব, চথ তঢ যফয়াহতভ ফহধ্য চদহয়াক চদয়চফঢ ওভা দা লইহম উক্ত যফয়াত যযহর চদহয়াক াচঢম
ওভা লইয়াহঙ চময়া কণ্য লইহ।
(১১) চশ্বচদ্যাময় ধচভঘামদাভ যেহে চরুভী ধচভচস্থচঢভ উদ্ভ লইহম এং পাই ঘযাহিমহভভ চহঘদায়
ঢৎম্পহওত ঢাৎেচডও যওাদ ব্যস্থা গ্রলড প্রহয়াচদীয় চহচঘঢ লইহম চঢচদ যই ব্যস্থা গ্রলড ওচভহঢ ধাচভহদ এং
চরয়টি ম্পহওত াথাভডঢ যব ওফতওঢতা া ওর্ততধে া ংস্থা ব্যস্থা গ্রলড ওচভহঢ ধাচভহঢদ, যই ওফতওঢতা, ওর্ততধে
া ংস্থাহও, বণাযীঘ্র ম্ভ, গৃলীঢ ব্যস্থা ম্পহওত অচলঢ ওচভহদ।
(১২) চশ্বচদ্যামহয়ভ যওাদ ওর্ততধে া ংস্থাভ চদ্ধাহন্তভ চলঢ পাই-ঘযাহিমভ ঐওযফঢ যধারড দা ওচভহম
চঢচদ উক্ত চদ্ধাহন্তভ াস্তায়দ স্থচকঢ ভাচঔয়া ঢালাভ ফঢাফঢল চদ্ধান্তটি ংচিি ওর্ততধে া ংস্থাভ ধভঢী
চদয়চফঢ পায় পুদচ তহঘদাভ চন্য উক্ত ওর্ততধে া ংস্থাভ চদওঝ যনভৎ ধাঞাইহঢ ধাচভহদ এং বচত উক্ত ওর্ততধে
া ংস্থাভ পুদচ তহঘদাভ ধভ পাই-ঘযাহিমভ উলাভ চলঢ ঐওযফঢ যধারড দা ওহভদ, ঢালা লইহম চঢচদ চরয়টি
চদ্ধাহন্তভ চন্য ঘযাহিমহভভ চদওঝ যপ্রভড ওচভহঢ ধাচভহদ এং এই যেহে ঘযাহিমহভভ চদ্ধান্তই চূড়ান্ত লইহ।
১৪। যপ্রা-পাই-ঘযাহিমভ।- (১) ঘযাহিমভ, চশ্বচদ্যামহয় চদয়চফঢপাহ ওফতভঢ অধ্যাধওকহডভ ফধ্য লইহঢ,
ভওাচভ যকহচহঝ প্রজ্ঞাধদ দ্বাভা, ৪ (ঘাভ) ৎভ যফয়াহতভ চন্য, অদচথও ২ (দুই) চদ যপ্রা-পাই-ঘযাহিমভ চদহয়াক
ওচভহদ।
(২) যপ্রা-পাই-ঘযাহিমভ ংচচথ, চচথ এং প্রচথাদ দ্বাভা চদথ তাচভঢ এং পাই-ঘযাহিমভ ওর্ততও প্রতত্ত
েফঢা প্রহয়াক এং তাচয়ে ধামদ ওচভহদ।
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১৫। যওারাধ্যে।- (১) ঘযাহিমভ, ঢৎওর্ততও চদথ তাচভঢ যঢত  যফয়াহতভ চন্য, ভওাচভ যকহচহঝ প্রজ্ঞাধদ দ্বাভা,
চশ্বচদ্যামহয় চদয়চফঢপাহ ওফতভঢ এওচদ অধ্যাধওহও অণা ভওাভ ওর্ততও ফহদাদীঢ এওচদ উধযুক্ত ব্যচক্তহও
চশ্বচদ্যামহয়ভ যওারাধ্যে চদহয়াক ওচভহদ।
(২) ছুটি, অসুস্থঢা া অন্য যওাদ ওাভহড যওারাধ্যহেভ ধত াফচয়ওপাহ শূন্য লইহম, চচিহওঝ অচমহে
ঘযাহিমভহও ঢৎম্পহওত অচলঢ ওচভহদ এং ঘযাহিমভ যওারাধ্যহেভ ওাব তাচম ম্পাতহদভ চন্য যব ব্যস্থা গ্রলড
ওভা প্রহয়াচদ ফহদ ওচভহদ যই ব্যস্থা গ্রলড ওচভহদ।
(৩) যওারাধ্যে চশ্বচদ্যামহয়ভ ঢলচহমভ াচ তও ঢত্ত্বাথাদ ওচভহদ এং ইলাভ অণ ত ংক্রান্ত দীচঢ ম্পহওত
ধভাফযত চতহদ।
(৪) যওারাধ্যে, চচিহওহঝভ চদয়ন্ত্রড াহধহে, চশ্বচদ্যামহয়ভ ম্পচত্ত  চচদহয়াক ধচভঘামদা ওচভহদ
এং চঢচদ াচর তও াহচঝ  চলা চভডী যধয ওচভাভ চন্য তায়ী ণাচওহদ।
(৫) যব ঔাহঢভ চন্য অণ ত ফঞ্জুভী া ভাে ওভা লইয়াহঙ, যই ঔাহঢই যবদ উলা ব্যয় ওভা লয় ঢালা যতচঔাভ
চন্য যওারাধ্যে, চচিহওঝ প্রতত্ত েফঢা াহধহে, তায়ী ণাচওহদ।
(৬) যওারাধ্যে, চশ্বচদ্যামহয়ভ ধহে অণ ত ংক্রান্ত ওম চুচক্তহঢ স্বােভ ওচভহদ।
(৭) যওারাধ্যে ংচচথ, চচথ এং প্রচথাদ দ্বাভা চদথ তাচভঢ অন্যান্য েফঢা প্রহয়াক ওচভহদ।
১৬। যভচচস্গাভ।-যভচচস্গাভ চশ্বচদ্যামহয়ভ আাচও ওফতওঢতা লইহদ এং চঢচদ(ও)

চশ্বচদ্যামহয়ভ তচমমধে  াথাভড ীমহফালভ ভেডাহেড ওচভহদ এং চচিহওঝ ওর্ততও
অচধতঢ চশ্বচদ্যামহয়ভ অন্যান্য ওম ম্পচত্তভ ঢত্ত্বাথায়ও লইহদ;

(ঔ)

অণ ত ংক্রান্ত চুচক্ত ব্যঢীঢ অন্যান্য চুচক্তহঢ চশ্বচদ্যামহয়ভ ধহে স্বােভতাদ ওচভহদ;

(ক)

চশ্বচদ্যামহয়ভ ধহে চশ্বচদ্যামহয়ভ ওম অচন ংক্রান্ত চঘঠিধে আতাদ-প্রতাদ ওচভহদ।

(খ)

চচিহওঝ এং এওাহটচফও ওাউচিহমভ চঘহভ তাচয়ে ধামদ ওচভহদ।

(গ)

চটদহতভ চলঢ ঢালাহতভ লাদ, যপ্রাগ্রাফ  চচটউম ম্পহওত ংহবাক ভো ওচভহদ; এং

(ঘ)

এওাহটচফও ওাউচিম এং চচিহওঝ ওর্ততও ফয় ফয় অচধতঢ অণা পাই-ঘযাহিমভ ওর্ততও
প্রতত্ত অন্যান্য তাচয়ে ধামদ ওচভহদ।

১৭। ধভীো চদয়ন্ত্রও।-ধভীো চদয়ন্ত্রও ধভীো ধচভঘামদাভ চলঢ ম্পচওতঢ ওম চরহয়ভ তাচয়হে ণাচওহদ
এং ংচচথ, চচথ এং প্রচথাদ দ্বাভা চদথ তাচভঢ এং পাই-ঘযাহিমভ ওর্ততও প্রতত্ত অন্যান্য তাচয়ে ধামদ ওচভহদ।
১৮। অন্যান্য ওফতওঢতা চদহয়াক  ঢালাহতভ েফঢা  তাচয়ে।-চশ্বচদ্যামহয়ভ যব ওম ওফতওঢতাভ চদহয়াক
ধদ্ধচঢ, তাচয়ে  েফঢা ম্পহওত এই আইহদভ যওাদ চথাহদ উহিঔ দাই, চচিহওঝ, ংচচথ দ্বাভা, যই ওম
ওফতওঢতাভ চদহয়াক ধদ্ধচঢ এং ঢালাহতভ তাচয়ে  েফঢা চদথ তাভড ওচভহ।
১৯। ওর্ততধে।-চশ্বচদ্যামহয়ভ চদম্নরূধ ওর্ততধে ণাচওহ, বণা:(ও)

চচিহওঝ;

(ঔ)

এওাহটচফও ওাউচিম;
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(ক)

অনুরত;

(খ)

ধাঞক্রফ ওচফটি;

(গ)

যাট ত অ এযাটপাি স্ঘাচটচ;

(ঘ)

অণ ত ওচফটি;

(ঙ)

ধচভওেদা  উন্নয়দ ওচফটি;

(চ)

চদ তাঘদী যাট ত;

(ছ)

নদচঢও ওচফটি;

(জ) শৃঙ্খমা ওচফটি;
(ঝ)

চশ্বচদ্যামহয়ভ ংযুক্ত লাধাঢাম ব্যস্থাধদা ওচফটি; এং

(ঞ)

ংচচথহঢ চধৃঢ অন্যান্য ওর্ততধে।

২০। চচিহওঝ।- (১) চদম্নরূধ তস্য ফন্বহয় চচিহওঝ কঠিঢ লইহ, বণা:(ও)

পাই-ঘযাহিমভ, চবচদ ইলাভ যঘয়াভম্যাদ লইহদ;

(ঔ)

স্পীওাভ ওর্ততও ফহদাদীঢ ২ (দুই) চদ ংত তস্য;

(ক)

যপ্রা-পাই- ঘযাহিমভকড;

(খ)

পাই-ঘযাহিমভ, িন্ধু যযঔ মুচচ যফচটওযাম চশ্বচদ্যাময়, ওর্ততও ফহদাদীঢ এওচদ
প্রচঢচদচথ;

(গ)

যওারাধ্যে;

(ঘ)

ওম চটদ;

(ঙ)

অধ্যাধও, লহবাকী অধ্যাধও  লওাভী অধ্যাধওকহডভ ফধ্য লইহঢ ১ (এও) চদ ওচভয়া
চশ্বচদ্যামহয়ভ স্ব স্ব ধব তাহয়ভ চযেওহতভ যপাহঝ চদ তাচঘঢ তস্য;

(চ)

ঘযাহিমভ ওর্ততও ফহদাদীঢ ২ (দুই) চদ ব্যচক্ত বালাভা যওাদ কহরডা প্রচঢষ্ঠাহদভ তস্য অণা
চঘচওৎা যেহে মূল্যাদ অতাদ ভাচঔয়াহঙদ;

(ছ)

ঘযাহিমভ ওর্ততও ফহদাদীঢ এওাহটচফও ওাউচিহমভ ১ (এও) চদ তস্য;

(জ) চশ্বচদ্যাময় ফঞ্জুভী ওচফযহদভ এওচদ পূড তওামীদ তস্য;
(ঝ)

ফলা-ধচভঘামও, স্বাস্থয অচথতপ্তভ।

(ঞ)

স্বাস্থয  ধচভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাময় ওর্ততও ফহদাদীঢ উক্ত ফন্ত্রডামহয়ভ অন্যযদ যুগ্ম-চঘ
ধতফব তাতাভ এওচদ ওফতওঢতা;
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(ট)

চযো ফন্ত্রডাময় ওর্ততও ফহদাদীঢ উক্ত ফন্ত্রডামহয়ভ অন্যযদ যুগ্ম-চঘ ধতফব তাতাভ এওচদ
ওফতওঢতা;

(ঠ)

অণ ত চপাক ওর্ততও ফহদাদীঢ উক্ত চপাহকভ অন্যযদ যুগ্ম-চঘ ধতফব তাতাভ এওচদ ওফতওঢতা;

(ড)

অচথভুক্ত যফচটওযাম ওহমহচভ অধ্যেকহডভ ফধ্য লইহঢ ঘযাহিমভ ওর্ততও ধামাক্রহফ ফহদাদীঢ ২
(দুই) চদ অধ্যে;

(ঢ)

াংমাহতয যফচটওযাম এহাচহয়যহদভ পাধচঢ া ঢৎওর্ততও ফহদাদীঢ ল-পাধচঢভ চদহম্ন
দহলদ এফদ এওচদ প্রচঢচদচথ;

(ণ)

াংমাহতয ওহমচ অ চনচচচয়াদ এি াচতহদভ পাধচঢ া ঢৎওর্ততও ফহদাদীঢ লপাধচঢভ চদহম্ন দহলদ এফদ এওচদ প্রচঢচদচথ;

(ত)

াংমাহতয যফচটওযাম  যটন্টাম ওাউচিহমভ পাধচঢ া ঢৎওর্ততও ফহদাদীঢ ল-পাধচঢভ
চদহম্ন দহলদ এফদ এওচদ প্রচঢচদচথ;

(থ)

াংমাহতয যনটাহভম ইউচদয়দ অ চাদ তাচমহস্ঘভ পাধচঢ া ঢৎওর্ততও ফহদাদীঢ প্রচঢচদচথ;

(২) চচিহওহঝভ যব যওাদ ফহদাদীঢ তস্য ফহদাদয়হদভ ঢাচভঔ লইহঢ ২ (দুই) ৎভ যফয়াহত তস্য ধহত
অচথচষ্ঠঢ ণাচওহদ:
ঢহ যঢত ণাহও যব, যফয়াত যযর লয়া হত্ত্ব ঢাঁলাভ স্থমাচপচরক্ত তস্য ওাব তপাভ গ্রলড দা ওভা ধব তন্ত চঢচদ
তস্য ধহত লাম ণাচওহদ:
আভ যঢত ণাহও যব, যওাদ ব্যচক্ত বচত চশ্বচদ্যামহয়ভ চযেও, চটদ, এওাহটচফও ওাউচিহমভ তস্য া যওাদ
এহাচহয়যদ া ইউচদয়হদভ পাধচঢ া তস্য া ভওাচভ ওফতওঢতা চলাহ চচিহওহঝভ তস্য লইয়া ণাহওদ, ঢালা
লইহম চঢচদ বঢচতদ ধব তন্ত অনুরূধ চযেও, চটদ, পাধচঢ, তস্য া ভওাচভ ওফতওঢতা ণাচওহদ, ঢঢচতদ ধব তন্ত
চচিহওহঝভ তস্য ধহত অচথচষ্ঠঢ ণাচওহদ।
(৩) চচিহওহঝভ ফহদাদীঢ যওাদ তস্য এওাচথক্রহফ ২ (দুই) যফয়াহতভ যযী ফহদাদীঢ লইহঢ ধাচভহদ দা।
২১। চচিহওহঝভ েফঢা  তাচয়ে।- (১) চচিহওঝ চশ্বচদ্যামহয়ভ প্রথাদ চদ তালী ওর্ততধে লইহ এং এই
আইদ  ফঞ্জুভী ওচফযদ আহতহযভ চথাদ এং পাই ঘযাহিমহভভ উধভ অচধতঢ েফঢা াহধহে, চশ্বচদ্যামহয়ভ
ওাব তাচম, প্রচঢষ্ঠাদমূল এং ম্পচত্তভ উধভ চচিহওহঝভ াথাভড ব্যস্থাধদা  ঢত্ত্বাথাহদভ েফঢা ণাচওহ এং
এই আইদ, ংচচথ, চচথ এং প্রচথাহদভ চথাদমূল বণাবণপাহ ধাচমঢ লইহঢহঙ চওদা, যইচতহও মেয ভাচঔহ।
(২) উধ-থাভা (১) এভ াফচগ্রওঢা ক্ষুন্ন দা ওচভয়া, চচিহওঝ চদম্নচড তঢ তাচয়ে ধামদ ওচভহ, বণা:(ও)

চশ্বচদ্যামহয়ভ ম্পচত্ত অচতদ  ঢলচম ংগ্রল, অচথওাহভ ভাঔা এং চদয়ন্ত্রড  ধচভঘামদা;

(ঔ)

চশ্বচদ্যামহয়ভ াচর তও প্রচঢহতদ, াচর তও চলা  াচর তও ম্ভাব্য ব্যহয়ভ প্রস্তা চহঘদা 
চদ্ধান্ত গ্রলড;

(ক)

অণ ত ংক্রান্ত চরহয় অণ ত ওচফটিভ ধভাফযত চহঘদা;

(খ)

চশ্বচদ্যামহয়ভ াথাভড ীমহফালহভভ আওাভ চদথ তাভড এং উলাভ যলনাচহঢভ ব্যস্থা 
ব্যলাভ ধদ্ধচঢ চদরূধদ;
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(গ)

চশ্বচদ্যাময় ওর্ততও প্রাপ্ত ওম উইহমভ পূড ত চভডল চশ্বচদ্যামহয়ভ আচণ তও ঘাচলতাভ পূড ত
চভড প্রচঢ ৎভ ফঞ্জুভী ওচফযহদভ চদওঝ যধয;

(ঘ)

াথাভড া চহযর উহেহে চশ্বচদ্যাময়হও প্রতত্ত যব যওাদ ঢলচম ধচভঘামদা;

(ঙ)

এই আইদ া ংচচথহঢ অন্য যওাদ চথাদ দা ণাচওহম, চশ্বচদ্যামহয়ভ চযেও, ওফতওঢতা 
অন্যান্য ওফতঘাভী চদহয়াক এং ঢালাহতভ তাচয়ে  ঘাকুচভভ যঢতামী চদথ তাভড;

(চ)

চশ্বচদ্যামহয়ভ ধহে উইম, তাদ এং অন্যচথপাহ লস্তান্তভকৃঢ স্থাভ া অস্থাভ ম্পচত্ত
গ্রলড;

(ছ)

চশ্বচদ্যামহয়ভ ধহে ধভীো অনুষ্ঠাদ এং উলাভ নমানম প্রওাহযভ ব্যস্থা;

(জ) এই আইদ দ্বাভা অচধতঢ পাই ঘযাহিমহভভ েফঢা াহধহে, ংচচথ এং চচথ অনুাহভ
চশ্বচদ্যামহয়ভ চলঢ ংচিি ওম চরয় চদথ তাভড  চদয়ন্ত্রড;
(ঝ)

এই আইদ  ফঞ্জুভী ওচফযদ আহতহযভ চথাদাচম াহধহে, চচথ  ংচচথ প্রডয়দ ওচভহ
এং প্রহয়াচহদ উলা ংহযাথদ;

(ঞ)

ংচচথ অনুাহভ এং এওাহটচফও ওাউচিহমভ সুধাচভযক্রহফ ফঞ্জুভী ওচফযদ এং ভওাহভভ
পূ তানুহফাতদ াহধহে, অধ্যাধও, লহবাকী অধ্যাধও, লওাভী অধ্যাধও, প্রপারও এং অন্যান্য
চযেও  কহরহওভ ধত সৃচি, াফচয়ওপাহ স্থচকঢ া চহমাধ;

(ট)

ংচচথ অনুাহভ এং এওাহটচফও ওাউচিহমভ সুধাচভয অনুবায়ী যওাদ চপাক া ইদচস্ঘটিউঝ
চহমাধ া াফচয়ওপাহ স্থচকঢ;

(ঠ)

ংচচথ অনুাহভ এং এওাহটচফও ওাউচিহমভ সুধাচভয অনুবায়ী যওাদ চদ্বাদ ব্যচক্তহও
চশ্বচদ্যামহয়ভ চযেওরূহধ স্বীকৃচঢ প্রতাদ;

(ড)

প্রচথাদ দ্বাভা চদথ তাচভঢ যঢত াহধহে এং পাই ঘযাহিমহভভ সুধাচভযক্রহফ ওভচডও  অন্যান্য
ওফতঘাভী চদহয়াহকভ চরহয় উলাভ েফঢা উধযুক্ত ওর্ততধেহও অধতড;

(ঢ)

এই আইদ  ংচচথ দ্বাভা অচধতঢ অন্যান্য েফঢা প্রহয়াক এং তাচয়ে ধামদ;

(ণ)

চশ্বচদ্যামহয়ভ এইরূধ অন্যান্য েফঢা প্রহয়াক, বালা এই আইদ া ংচচথভ অথীদ অন্য যওাদ
ওর্ততধেহও প্রতাদ ওভা লয় দাই।

২২। এওাহটচফও ওাউচিম।- (১) চদম্নচড তঢ তস্য ফন্বহয় এওাহটচফও ওাউচিম কঠিঢ লইহ, বণা:(ও)

পাই-ঘযাহিমভ, চবচদ ইলাভ যঘয়াভম্যাদ লইহদ;

(ঔ)

যপ্রা-পাই-ঘযাহিমভকড;

(ক)

যওারাধ্যে;

(খ)

ওম চটদ;

(গ)

পাই-ঘযাহিমভ, িন্ধু যযঔ মুচচ যফচটওযাম চশ্বচদ্যাময়, ওর্ততও ফহদাদীঢ এওচদ
অধ্যাধও;
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(ঘ)

খ্যাঢদাফা চঘচওৎা চজ্ঞাদীহতভ ফধ্য লইহঢ ঘযাহিমভ ওর্ততও ফহদাদীঢ ২ (দুই) চদ
ব্যচক্ত;

(ঙ)

ওম চপাহকভ প্রথাদকড;

(চ)

অচথভুক্ত যফচটওযাম ওহমচমূহলভ অধ্যেকহডভ ফধ্য লইহঢ ঘযাহিমভ ওর্ততও ফহদাদীঢ ৪
(ঘাভ) চদ অধ্যে;

(ছ)

অচথভুক্ত যধাস্ঘ গ্রাজুহয়ঝ যফচটওযাম ইদচস্ঘটিউঝমূহলভ, বচত ণাহও, ধচভঘামওকহডভ ফধ্য
লইহঢ ঘযাহিমভ ওর্ততও ফহদাদীঢ ২ (দুই) চদ ধচভঘামও;

(জ)

ধচভঘামও (চঘচওৎা চযো  স্বাস্থয চদযচক্ত উন্নয়দ), স্বাস্থয অচথতপ্তভ।

(২) এওাহটচফও ওাউচিহমভ যব যওাদ ফহদাদীঢ তস্য ফহদাদয়হদভ ঢাচভঔ লইহঢ ২ (দুই) ৎভ যফয়াহত
তস্য ধহত অচথচষ্ঠঢ ণাচওহদ:
ঢহ যঢত ণাহও যব, যফয়াত যযর লয়া হত্ত্ব ঢাঁলাভ স্থমাচপচরক্ত তস্য ওাব তপাভ গ্রলড দা ওভা ধব তন্ত চঢচদ
তস্য ধহত লাম ণাচওহদ:
আভ যঢত ণাহও যব, যব ধত া প্রচঢষ্ঠাদ লইহঢ চঢচদ ফহদাদীঢ লইয়াচঙহমদ যই ধত া প্রচঢষ্ঠাহদ বচত দা
ণাহওদ, ঢালা লইহম চঢচদ এওাহটচফও ওাউচিহমভ তস্য ধহত ণাচওহঢ ধাচভহদ দা।
২৩। এওাহটচফও ওাউচিহমভ েফঢা  তাচয়ে।- (১) এওাহটচফও ওাউচিম চশ্বচদ্যামহয়ভ প্রথাদ চযো
চরয়ও ওর্ততধে লইহ।
(২) এই আইদ, ংচচথ এং চচথভ চথাদ াহধহে, চশ্বচদ্যাময়  উলাভ আঢাভ ফহধ্য ওম চযোতাদ
এং চযো  ধভীোভ ফাদ চায় ভাচঔাভ চরহয় এওাহটচফও ওাউচিম তায়ী ণাচওহ এং এই ওম চরহয়ভ
উধভ উলাভ চদয়ন্ত্রড  ঢত্ত্বাথাদ ওচভাভ েফঢা ণাচওহ।
(৩) এওাহটচফও ওাউচিম, এই আইদ, ফঞ্জুভী ওচফযদ আহতয, ংচচথ এং পাই ঘযাহিমভ  চচিহওহঝভ
েফঢা াহধহে, চযোক্রফ  ধাঞক্রফ এং চযোতাদ, কহরডা  ধভীোভ ঠিও ফাদ চদথ তাভহডভ চন্য প্রচথাদ
প্রডয়দ ওচভহঢ ধাচভহ।
(৪) পাই ঘযাহিমভ  চচিহওহঝভ উধভ অচধতঢ েফঢা াহধহে, এওাহটচফও ওাউচিহমভ চদম্নরূধ েফঢা
ণাচওহ, বণা:(ও)

চযো ংক্রান্ত ওম চরহয় চচিহওঝহও ধভাফযত প্রতাদ ওভা;

(ঔ)

চযো ংক্রান্ত চথাদ প্রডয়হদভ চন্য ঢৎম্পহওত চচিহওহঝভ চদওঝ সুধাচভয ওভা;

(ক)

কহরডায় চদহয়াচচঢ ব্যচক্তহতভ চদওঝ লইহঢ চভহধাঝ ত ঢম ওভা এং ঢৎম্পহওত চচিহওহঝভ
চদওঝ সুধাচভয ওভা;

(খ)

ধভীোয় অংযগ্রলড ংক্রান্ত যওাদ চরহয় চযোণীকডহও চও চও যহঢত যভলাই যতয়া বায় ঢালা
চস্থভ ওভা;

(গ)

চশ্বচদ্যামহয়ভ চপাক এং ধাঞক্রফ ওচফটি কঞহদভ চন্য চচিহওহঝভ চদওঝ ধচভওেদা যধয
ওভা;
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(ঘ)

চশ্বচদ্যামহয় অধ্যাধদা  কহরডাভ ব্যস্থা ওভা এং উলাহতভ উন্নয়হদভ ব্যস্থা ওভা;

(ঙ)

চচিহওহঝভ অনুহফাতদ াহধহে, অনুরহতভ সুধাচভযক্রহফ ওম ধভীোভ প্রচঢটি চরহয়ভ
ধাঞক্রফ  ফয়সূঘী প্রডয়দ  কহরডাভ চরয়স্তু চদথ তাভড ওভা;

(চ)

স্দাঢহওাত্তভ  চধএইঘচট চটচগ্রভ চন্য যওাদ প্রাণীভ চণচহভ যওাদ চরহয়ভ প্রস্তা ওভা লইহম
উলা নদচঢও ওচফটি এং যাট ত অ এযাটপাি স্ঘাচটচ এভ চহঘদা াহধহে অনুহফাতদ া
প্রঢযাঔাদ ওভা;

(ছ)

অন্যান্য চশ্বচদ্যামহয়ভ ধভীো এই চশ্বচদ্যামহয়ভ অনুরূধ ধভীোভ ফফাদ ম্পন্ন লইহম,
অনুরূধ ফফাদ ম্পন্ন চটচগ্র চলাহ স্বীকৃচঢ যতয়া;

(জ) চশ্বচদ্যামহয় অধ্যাধদা  কহরডাভ যেহে দতুদ যওাদ উন্নয়দ প্রস্তাহভ উধভ চচিহওঝহও
ধভাফযত প্রতাদ;
(ঝ)

চশ্বচদ্যামহয়ভ গ্রন্থাকাভ ব্যলাভ ংক্রান্ত চচথ প্রডয়দ  ংহযাথদ ওভা;

(ঞ)

চশ্বচদ্যামহয়ভ কহরডা উন্নয়হদভ সুধাচভয ওভা এং উলাভ চদওঝ যপ্রচভঢ চযো ংক্রান্ত
অন্যান্য চরহয় চচিহওঝহও ধভাফযত প্রতাদ;

(ট)

দতুদ অনুরত া চপাক প্রচঢষ্ঠা এং যওাদ অনুরহতভ কহরডা  চফউচচয়াহফ দতুদ চরয়
প্রঢতহদভ প্রস্তা চচিহওহঝভ চহঘদাভ চন্য যধয ওভা;

(ঠ)

অধ্যাধও, লহবাকী অধ্যাধও, লওাভী অধ্যাধও, প্রপারও া অন্যান্য চযেহওভ ধত সৃচি,
াফচয়ওপাহ স্থচকঢ া চহমাধ ওচভাভ প্রস্তা চহঘদা এং ঢৎম্পহওত চচিহওহঝভ চদওঝ
সুধাচভয যধয ওভা।

(৫) এওাহটচফও ওাউচিম ংচচথ দ্বাভা অচধতঢ অন্যান্য েফঢা প্রহয়াক  তাচয়ে ধামদ ওচভহ।
২৪। অনুরত।- (১) চশ্বচদ্যামহয় চদম্নচড তঢ অনুরত ণাচওহ, বণা:(ও)

যফচটচদ অনুরত;

(ঔ)

াচতাভী অনুরত;

(ক)

যচও াইি  প্যাভা চিচদওযাম াইি অনুরত;

(খ)

যটন্টাম অনুরত;

(গ)

দাচ তং অনুরত;

(ঘ)

াহয়া যঝওহদামচচ  াহয়া যফচটওযাম ইচিচদয়াচভং অনুরত;

(ঙ)

যফচটওযাম যঝওহদামচচ অনুরত;

(চ)

চপ্রহপদটিপ এি যাোম যফচটচদ অনুরত।

(২) উধ-থাভা (১) এ উচিচঔঢ অনুরত ঙাড়া চঘচওৎা  কহরডা ংক্রান্ত অন্য যব যওাদ অনুরত চচথ 
ংচচথভ চথাদ াহধহে এং এওাহটচফও ওাউচিহমভ সুধাচভয  চচিহওহঝভ অনুহফাতদক্রহফ কঞদ ওভা বাইহ।
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(৩) এওাহটচফও ওাউচিহমভ চদয়ন্ত্রড াহধহে, প্রহঢযও অনুরত ংচচথ  চচথ দ্বাভা চদচতি চরহয় অধ্যাধদা
 কহরডা ধচভঘামদাভ তাচয়হে ণাচওহ।
(৪) অনুরত কঞদ এং উলাহতভ েফঢা  ওাব তাচম ংচচথ  চচথ দ্বাভা চদথ তাচভঢ লইহ।
(৫) প্রহঢযও অনুরহতভ এওচদ ওচভয়া চটদ ণাচওহ এং চঢচদ পাই-ঘযাহিমহভভ ঢত্ত্বাথাহদ অনুরত
ম্পচওতঢ ংচচথ, চচথ  প্রচথাদ বণাবণপাহ ধামহদভ চন্য তায়ী ণাচওহদ।
(৬) প্রহঢযও অনুরহতভ চটদ ংচিি অনুরহতভ অন্তভুতক্ত ওম চপাহকভ চযেওহতভ দ্বাভা চদ তাচঘঢ লইহদ।
২৫। চপাক।- (১) চশ্বচদ্যামহয় চযোতাদ ওভা লয় এফদ প্রহঢযওটি চরয়হও এও এওটি চপাক চলাহ কণ্য
ওভা লইহ।
(২) ংচিি চরহয়ভ অধ্যাধও  লহবাকী অধ্যাধওকহডভ ফধ্য লইহঢ যচযষ্ঠঢাভ চপচত্তহঢ ধব তায়ক্রহফ ৩ (চঢদ)
ৎহভভ চন্য এওচদ চযেও চপাহকভ প্রথাদ লইহদ এং চঢচদ পাই ঘযাহিমভ  চটদ এভ চদয়ন্ত্রড  াথাভড
ঢত্ত্বাথাদ াহধহে, ওাব তাচমভ ধচভওেদা  ফন্বয় াথহদভ চন্য তায়ী ণাচওহদ।
২৬। ধাঞক্রফ ওচফটি।- প্রহঢযও অনুরহত ংচচথ দ্বাভা চদথ তাচভঢ ধাঞক্রফ ওচফটি ণাচওহ।
২৭। যাট ত অ এযাটপাি স্ঘাচটচ।- চশ্বচদ্যামহয়ভ চযো  কহরডা ব্যস্থাভ চন্য এওটি যাট ত অ
এযাটপাি স্ঘাচটচ ণাচওহ এং উলা ংচচথ দ্বাভা চদথ তাচভঢ ধদ্ধচঢহঢ কঠিঢ লইহ।
২৮। অণ ত ওচফটি।- (১) চদম্নচড তঢ তস্য ফন্বহয় অণ ত ওচফটি কঠিঢ লইহ, বণা:(ও)

যওারাধ্যে, চবচদ ইলাভ যঘয়াভম্যাদ লইহদ;

(ঔ)

থাভা ২০ এভ উধ-থাভা (১) এভ তনা (ঔ) এভ অথীদ ফহদাদীঢ ংত তস্যকহডভ ফধ্য লইহঢ
চচিহওঝ ওর্ততও ফহদাদীঢ এওচদ ংত তস্য;

(ক)

যপ্রা-পাই ঘযাহিমভকড;

(খ)

এওাহটচফও ওাউচিম ওর্ততও, ধামাক্রহফ, ফহদাদীঢ এওচদ চটদ;

(গ)

চচিহওঝ ওর্ততও ফহদাদীঢ চশ্বচদ্যামহয়ভ এওচদ অধ্যাধও;

(ঘ)

ভওাভ ওর্ততও ফহদাদীঢ যুগ্ম-চঘহভ ধতফব তাতাভ চদহম্ন দহলদ এফদ এওচদ ওফতওঢতা;

(ঙ)

ঘযাহিমভ ওর্ততও ফহদাদীঢ এওচদ অণ ত চযাভত;

(চ)

যভচচস্গাভ;

(ছ)

চশ্বচদ্যামহয়ভ ধচভঘামও (অণ ত  চলা), চবচদ ইলাভ চঘ লইহদ।

(২) অণ ত ওচফটিভ ফহদাদীঢ তস্যকড ২ (দুই) ৎহভভ চন্য তস্য ধহত অচথচষ্ঠঢ ণাচওহদ:
ঢহ যঢত ণাহও যব, যফয়াত যযর লয়া হত্ত্ব ঢাঁলাভ স্থমাচপচরক্ত তস্য ওাব তপাভ গ্রলড দা ওভা ধব তন্ত চঢচদ
তস্য ধহত লাম ণাচওহদ।
(৩) অণ ত ওচফটি-
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(ও)

চশ্বচদ্যামহয়ভ আয়  ব্যহয়ভ ঢত্ত্বাথাদ ওচভহ;

(ঔ)

চশ্বচদ্যামহয়ভ াচর তও াহচঝ চহঘদা ওচভহঢ এং এঢদ্চরহয় চচিহওঝহও ধভাফযত
প্রতাদ ওচভহ;

(ক)

চশ্বচদ্যামহয়ভ অণ ত, ঢলচম, ম্পত  চলা চদওায ংক্রান্ত বাঢীয় চরহয়
চচিহওঝহও ধভাফযত প্রতাদ ওচভহ; এং

(খ)

ংচচথ দ্বাভা চদথ তাচভঢ অণা পাই ঘযাহিমভ  চচিহওঝ ওর্ততও প্রতত্ত অন্যান্য তাচয়ে
ধামদ ওচভহ।

২৯। ধচভওেদা  উন্নয়দ ওচফটি।- (১) চদম্নচড তঢ তস্য ফন্বহয় ধচভওেদা  উন্নয়দ ওচফটি কঠিঢ লইহ,
বণা:(ও)

পাই ঘযাহিমভ, চবচদ ইলাভ যঘয়াভম্যাদ লইহদ;

(ঔ)

যপ্রা-পাই ঘযাহিমভকড;

(ক)

যওারাধ্যে;

(খ)

পাই ঘযাহিমভ ওর্ততও ধামাক্রহফ, ফহদাদীঢ ২ (দুই) অনুরহতভ চটদ;

(গ)

চচিহওঝ ওর্ততও ফহদাদীঢ উলাভ এওচদ তস্য;

(ঘ)

চশ্বচদ্যামহয়ভ ওহফত চদহয়াচচঢ দহলদ ভওাভ ওর্ততও ফহদাদীঢ এওচদ স্থধচঢ  এওচদ অণ ত
চযাভত;

(ঙ)

ভওাভ ওর্ততও ফহদাদীঢ যুগ্ম-চঘ ধতফব তাতাভ চদহম্ন দহলদ এফদ এওচদ ওফতওঢতা;

(চ)

ধচভঘামও (ধচভওেদা  উন্নয়দ), চবচদ ইলাভ চঘ লইহদ।

(২) ধচভওেদা  উন্নয়দ ওচফটিভ যব যওাদ ফহদাদীঢ তস্য ফহদাদয়হদভ ঢাচভঔ লইহঢ ২ (দুই) ৎভ যফয়াহত
তস্য ধহত অচথচষ্ঠঢ ণাচওহদ:
ঢহ যঢত ণাহও যব, যফয়াত যযর লয়া হত্ত্ব ঢাঁলাভ স্থমাচপচরক্ত তস্য ওাব তপাভ গ্রলড দা ওভা ধব তন্ত চঢচদ
তস্য ধহত লাম ণাচওহদ।
(৩) ধচভওেদা  উন্নয়দ ওচফটি চশ্বচদ্যামহয়ভ উন্নয়দ ধচভওেদা প্রস্তুঢ ওচভহ এং অনুহফাতহদভ চন্য
চচিহওহঝভ চদওঝ যধয ওচভহ।
৩০। চদ তাঘদী যাট ত।- (১) চশ্বচদ্যামহয়ভ চযেও  ওফতওঢতা চদহয়াহকভ চন্য এও া এওাচথও চদ তাঘদী যাট ত
ণাচওহ।
(২) চদ তাঘদী যাহট তভ কঞদ  ওাব তাচম ংচচথ দ্বাভা চদথ তাচভঢ লইহ।
(৩) চদ তাঘদী যাহট তভ সুধাচভহযভ চলঢ চচিহওঝ এওফঢ দা লইহম চরয়টিভ চূড়ান্ত চদ্ধাহন্তভ চন্য
ঘযাহিমহভভ চদওঝ যপ্রভড ওচভহঢ লইহ এং যই যেহে ঘযাহিমহভভ চদ্ধান্তই চূড়ান্ত লইহ।
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৩১। নদচঢও ওচফটি।- (১) চশ্বচদ্যামহয়ভ চচপন্ন কহরডা ওহফতভ নদচঢওঢা চদরূধড, ফচদঝচভং  ম্পৃক্ত
অন্যান্য ওাব তক্রহফভ চন্য এওটি নদচঢও ওচফটি ণাচওহ।
(২) নদচঢও ওচফটিভ কঞদ  ওাব তাচম ংচচথ দ্বাভা চদথ তাচভঢ লইহ।
৩২। লাধাঢাম ব্যস্থাধদা ওচফটি।- (১) চশ্বচদ্যামহয়ভ চলঢ ংযুক্ত লাধাঢাহমভ সুষ্ঠু ব্যস্থাধদা 
চঘচওৎা যাভ ফাদ উন্নয়হদভ মহেয চদম্নচড তঢ তস্য ফন্বহয় লাধাঢাম ব্যস্থাধদা ওচফটি কঠিঢ লইহ, বণা:(ও)

পাই ঘযাহিমভ ওর্ততও ফহদাদীঢ এওচদ যপ্রা-পাই ঘযাহিমভ, চবচদ ইলাভ যঘয়াভম্যাদ
লইহদ;

(ঔ)

চশ্বচদ্যামহয়ভ চযেওহতভ ফধ্য লইহঢ পাই-ঘযাহিমভ ওর্ততও ফহদাদীঢ ৩ (চঢদ) চদ চযেও;

(ক)

যুগ্ম-চঘ (লাধাঢাম), স্বাস্থয  ধচভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাময়;

(খ)

যভচচস্গাভ;

(গ)

চচিহওঝ ওর্ততও ফহদাদীঢ চশ্বচদ্যামহয়ভ চযেও দহলদ এফদ ২ (দুই) চদ চচিহওঝ তস্য;

(ঘ)

ধচভঘামও (লাধাঢাম), স্বাস্থয অচথতপ্তভ;

(ঙ)

চশ্বচদ্যামহয়ভ ধচভঘামও (ধচভওেদা  উন্নয়দ);

(চ)

দাচ তং সুধাচভদহঝদহটন্ট অ লাধাঢাম;

(ছ)

চশ্বচদ্যামহয়ভ প্রথাদ প্রহওৌযমী;

(জ) চশ্বচদ্যামহয়ভ ধচভঘামও (লাধাঢাম), চবচদ ইলাভ চঘ লইহদ।
(২) লাধাঢাম ব্যস্থাধদা ওচফটিভ যব যওাদ ফহদাদীঢ তস্য ফহদাদয়হদভ ঢাচভঔ লইহঢ ২ (দুই) ৎভ
যফয়াহত তস্য ধহত অচথচষ্ঠঢ ণাচওহদ:
ঢহ যঢত ণাহও যব, যফয়াত যযর লয়া হত্ত্ব ঢাঁলাভ স্থমাচপচরক্ত তস্য ওাব তপাভ গ্রলড দা ওভা ধব তন্ত চঢচদ
তস্য ধহত লাম ণাচওহদ।
(৩) লাধাঢাম ব্যস্থাধদা ওচফটিভ তাচয়ে লইহ চদম্নরূধ, বণা:(ও)

লাধাঢাম ধচভঘামদা;

(ঔ)

লাধাঢাহমভ ওফতওঢতা  ওফতঘাভীভ তাচয়ে ণ্টদ, চদয়ফ-শৃঙ্খমা চদচিঢওভড  ঢত্ত্বাথাদ;

(ক)

লাধাঢাহমভ যভাকীহতভ যাভ চদিয়ঢা চথাদ;

(খ)

রথধে, এফ,এ,আভ ভভাল  চঢভড চদচিঢওভড;

(গ)

যভাকীভ ধথ্য  ঔাদ্য ভভালওভড;

(ঘ)

লাধাঢাহমভ বন্ত্রধাচঢ ভেডাহেড  ধচভীেড;

(ঙ)

লাধাঢাহমভ ধচভস্কাভ ধচভচ্ছন্নঢা চদচিঢওভড;
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(চ)

ধাচদ, চদুযৎ, গ্যা, যঝচমহনাদ, চদভাধত্তা  অন্যান্য সুহবাক-সুচথা চদচিঢওভড।

৩৩। চশ্বচদ্যামহয়ভ অন্যান্য ওর্ততধে।- ংচচথ দ্বাভা চশ্বচদ্যামহয়ভ অন্যান্য ওর্ততধে কঞদ  উলাহতভ
েফঢা  তাচয়ে চদথ তাভড ওভা বাইহ।
৩৪। শৃঙ্খমা যাট ত।- (১) চশ্বচদ্যামহয়ভ এওটি শৃঙ্খমা যাট ত ণাচওহ।
(২) শৃঙ্খমা যাহট তভ কঞদ, েফঢা  ওাব তামী ংচচথ া চচথ দ্বাভা চদথ তাচভঢ লইহ।
৩৫। চযেও চদহয়াক।- ংচচথ দ্বাভা চদথ তাচভঢ ধদ্ধচঢহঢ চযেও চদহয়াক ওভা লইহ।
৩৬। ঘাকুচভভ যঢতাচম।- (১)চশ্বচদ্যামহয়ভ প্রহঢযও যঢদহপাকী চযেও  ওফতওঢতা যফথা  যবাগ্যঢাভ
চপচত্তহঢ চমচঔঢ চুচক্তভ ফাধ্যহফ চদযুক্ত লইহদ, চুচক্তটি চশ্বচদ্যামহয়ভ যভচচস্গাহভভ চদওঝ ংভচেঢ ণাচওহ এং
ংচিি চযেও া ওফতওঢতাহও উলাভ এওটি অনুচমচধ প্রতাদ ওভা লইহ।
(২) চশ্বচদ্যামহয়ভ যওাদ যঢদহপাকী চযেও া ওফতওঢতা ংত তস্য চলাহ া স্থাদীয় ভওাভ
প্রচঢষ্ঠাহদভ যওাদ চদ তাঘহদ প্রচঢদ্বচন্দঢা ওচভাভ পূহ ত চশ্বচদ্যামহয়ভ ঘাকুচভ লইহঢ ইস্তনা চতহদ।
(৩) চশ্বচদ্যামহয়ভ যওাদ যঢদহপাকী চযেও া ওফতওঢতা া ওফতঘাভীহও ঢালাভ ওঢতহব্য অহলমা,
অতাঘভড, নদচঢওস্খমদ া অতেঢাভ ওাভহড ংচচথ া চচথ দ্বাভা চদথ তাচভঢ ধদ্ধচঢহঢ ঘাকুচভ লইহঢ অধাভড া
ধতচুযঢ ওভা অণা অন্য যওাদ প্রওাভ যাচস্ত প্রতাদ ওভা বাইহ:
ঢহ যঢত ণাহও যব, ঢালাভ চরুহদ্ধ আদীঢ অচপহবাক ম্পহওত যওাদ ঢতন্ত ওচফটি ওর্ততও ঢতন্ত অনুচষ্ঠঢ দা
লয়া ধব তন্ত এং ঢালাহও ব্যচক্তকঢপাহ া যওাদ প্রচঢচদচথভ ফাধ্যহফ আত্মধে ফণ তহদভ সুহবাক দা চতয়া ঘাকুচভ
লইহঢ অধাভড া ধতচুযঢ ওভা অণা অন্য যওাদ প্রওাভ যাচস্ত প্রতাদ ওভা বাইহ দা।
৩৭। চযেওহতভ তাচয়ে।- চযেওহতভ তাচয়ে লইহ চদম্নরূধ, বণা:(ও)

ক্তৃঢা, টিউহঝাচভয়াম, আহমাঘদা, যচফদাভ, লাহঢ ওমহফ প্রতযতদ  ওফতযামাভ ফাধ্যহফ
চযোণীকডহও চযোতাদ ওভা;

(ঔ)

কহরডা ধচভঘামদা  ঢত্ত্বাথাদ ওভা;

(ক)

চযোণীহতভ চলঢ ব্যচক্তকঢপাহ যবাকাহবাক ভাঔা, ঢালাচতকহও ধণ চদহত তয প্রতাদ এং
ঢালাহতভ ওাব তক্রফ ঢতাভও ওভা;

(খ)

চশ্বচদ্যামহয়ভ এং উলাভ অনুরহতভ  অন্যান্য লচযোমূমও ংস্থাভ ধাঞক্রফ  ধাঠ্যসূঘী
প্রডয়হদ, ধভীো চদথ তাভহড  ধচভঘামদায়, ধভীোভ উত্তভধে  কহরডামূমও প্রহেভ মূল্যায়হদ
এং গ্রন্থাকাভ, ধভীোকাভ অন্যান্য চযোমূমও  ল-চযোমূমও ওাব তামী ংকঞহদ
ওর্ততধেমূলহও লায়ঢা ওভা;

(গ)

চশ্বচদ্যামহয়ভ ংযুক্ত লাধাঢাহমভ যভাকীহতভ চঘচওৎাভ তাচয়ে ধামদ ওভা;

(ঘ)

যব যওাদ ফলাফাভী  চাঢীয় দুহব তাক যফাওাহমায় অগ্রডী ভূচফওা ধামদ ওভা  অতাদ ভাঔা।

৩৮। আাস্থম।- (১) চশ্বচদ্যামহয়ভ প্রহঢযও ঙাে  ঙােী ংচচথ  চচথ দ্বাভা চদথ তাচভঢ লম া স্থাহদ
এং যঢতাথীহদ া ওচভহ।
(২) চশ্বচদ্যামহয়ভ লম ংচচথ দ্বাভা চদথ তাচভঢ থভহদভ লইহ।
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(৩) লহমভ প্রহপাস্ঘ, ঢত্ত্বাথাদওাভী, ওফতওঢতা  ওফতঘাভী চদহয়াক  ঢালাহতভ তাচয়ে ংচচথ দ্বাভা চদথ তাচভঢ
লইহ।
৩৯। ধাঞক্রফ।- অনুরত পূড ত ওচফটি া া-ওচফটি দ্বাভা ধাঞক্রফ নঢভী ওচভহ এং ইলা এওাহটচফও
ওাউচিহম অনুহফাতহদভ চন্য যপ্রভড ওচভহ।
৪০। চশ্বচদ্যামহয়ভ ধাঞক্রহফ পচঢত।- (১) এই আইদ এং ংচচথভ চথাদ াহধহে, চশ্বচদ্যামহয় চঘচওৎা
যাহেভ যব যওাদ চরহয় স্দাঢহওাত্তভ, দাচ তং এ স্দাঢও  স্দাঢহওাত্তভ এং অন্যান্য ধাঞক্রহফ ঙাে-ঙােী পচঢত,
এওাহটচফও ওাউচিহমভ পচঢত ওচফটি ওর্ততও প্রডীঢ দীচঢফামা দ্বাভা, ধচভঘাচমঢ লইহ।
(২) চশ্বচদ্যাময়  াংমাহতয যফচটওযাম  যটন্টাম ওাউচিম ওর্ততও স্বীকৃঢ যওাদ যফচটওযাম ওহমচ অণা
ফধব তাহয়ভ যওাদ চঘচওৎা প্রচঢষ্ঠাদ লইহঢ স্দাঢও ধব তাহয়ভ যওাদ চটচগ্র দা ণাচওহম যওাদ ব্যচক্ত চশ্বচদ্যামহয়ভ
স্দাঢহওাত্তভ যওাহ ত পচঢত লইহঢ ধাচভহ দা।
৪১। ধভীো।- (১) পাই ঘযাহিমহভভ াথাভড চদয়ন্ত্রডাথীহদ ধভীো-চদয়ন্ত্রও ংচচথ া চচথ অনুবায়ী ধভীো
ধচভঘামদাভ চন্য বাঢীয় ব্যস্থা গ্রলড ওচভহদ।
(২) এওাহটচফও ওাউচিম ধভীো ওচফটি কঞদ ওচভহ এং উলাভ েফঢা  ওাব তাচম চচথ দ্বাভা চদথ তাচভঢ
লইহ।
(৩) যওাদ ধভীোভ চরহয় যওাদ ধভীেও যওাদ ওাভহড তাচয়ে ধামহদ অফণ ত লইহম পাই ঘযাহিমভ ংচিি
চটহদভ ধভাফযতক্রহফ ঢালাভ স্থহম অন্য যওাদ ধভীেও চদহয়াক ওচভহদ।
৪২। ধভীো ধদ্ধচঢ।- (১) ংচচথ অনুবায়ী চশ্বচদ্যামহয়ভ ওম ধভীো গ্রলড ওভা লইহ।
(২) ম্পূড ত ধাঠ্যসূঘীহও ওহয়ওটি ধাঞক্রহফ চপক্ত ওভা লইহ এং প্রহঢযও ধাঞক্রফ নমঢাভ হি ফাচপ্ত
এং উলাভ ধভীো গ্রলহডভ ধভ ধভীোণীহও দেভ া যগ্রট প্রতাদ ওভা লইহ।
(৩) ম্পূড ত ধাঞক্রহফ প্রাপ্ত দেভ া যগ্রহটভ চপচত্তহঢ এং প্রহঢযও চরহয় আমাতা আমাতাপাহ ধায ওভা
াহধহে ধভীোণীহও চটচগ্র প্রতাদ ওভা লইহ।
(৪) ধভীো  প্রচযেহডভ ফাদ চদয়ন্ত্রহডভ চন্য ংচচথ দ্বাভা এহক্রচটহঝযদ ওচফটি কঞদ ওভা লইহ।
৪৩। চশ্বচদ্যামহয়ভ ঢলচম।- (১) ‘
যফচটওযাম চশ্বচদ্যাময় ঢলচম’ দাহফ চশ্বচদ্যামহয়ভ
তঢ
ত
এওটি ঢলচম ণাচওহ এং উলাহঢ চদম্নচড অণ চফা লইহ, বণা:(ও)

ভওাভ  ফঞ্জুভী ওচফযদ লইহঢ প্রাপ্ত ভাে া অনুতাদ;

(ঔ)

ঙাে-ঙােী ওর্ততও প্রতত্ত যঢদ, চন, ইঢযাচত;

(ক)

চশ্বচদ্যামহয়ভ ংযুক্ত লাধাঢাম লইহঢ প্রাপ্ত আয়;

(খ)

চশ্বচদ্যামহয়ভ উধভ ন্যস্ত এং ঢদ্ওর্ততও ধচভঘাচমঢ ওম ম্পচত্ত লইহঢ প্রাপ্ত আয় া
মুদানা;

(গ)

চশ্বচদ্যামহয়ভ অণ ত চচদহয়াক লইহঢ প্রাপ্ত আয় া মুদানা;

(ঘ)

যতযী-চহতযী যওাদ প্রচঢষ্ঠাদ, ওর্ততধে া ব্যচক্ত ওর্ততও প্রতত্ত অনুতাদ;
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(ঙ)

চশ্বচদ্যাময় ওর্ততও থাব তকৃঢ চচপন্ন চন, ঘাচত ইঢযাচত;

(চ)

ভওাহভভ চদহত তহয চশ্বচদ্যামহয়ভ উধভ ন্যস্ত আহয়ভ অন্যান্য উৎ লইহঢ প্রাপ্ত অণ ত;

(ছ)

এমাফদাই ট্রাস্ঘ লইহঢ প্রাপ্ত অনুতাদ;

(জ) অন্যান্য উৎ লইহঢ প্রাপ্ত অণ ত।
(২) ঢলচহমভ অণ ত চচিহওঝ ওর্ততও চদথ তাচভঢ যওাদ ঢনচমী ব্যাংহও চফা ভাচঔহঢ লইহ এং ংচচথ দ্বাভা
চদথ তাচভঢ ধদ্ধচঢহঢ এই ঢলচম লইহঢ অণ ত উহত্তামদ ওভা বাইহ।
(৩) ঢলচম লইহঢ চশ্বচদ্যামহয়ভ প্রহয়াচদীয় বাঢীয় ব্যয় চদ তাল ওভা লইহ।
(৪) ংচচথ দ্বাভা চদথ তাচভঢ ধদ্ধচঢহঢ ঢলচহমভ অংযচহযর চচদহয়াক ওভা বাইহ।
(৫) চশ্বচদ্যাময় যওাদ চহযর উহেহে আমাতা ঢলচম কঞদ ওচভহঢ ধাচভহ এং ংচচথ দ্বাভা চদথ তাচভঢ
ধদ্ধচঢহঢ উক্ত ঢলচম ধচভঘামদা ওচভহঢ ধাচভহ।
৪৪। াচর তও প্রচঢহতদ।-চশ্বচদ্যামহয়ভ াচর তও প্রচঢহতদ চচিহওহঝভ চদহত তযানুাহভ প্রস্তুঢ ওচভহঢ লইহ
এং ধভঢী চযো ৎভ যযর লইাভ পূহ তই উলা ফঞ্জুভী ওচফযহদভ চদওঝ যধয ওচভহঢ লইহ।
৪৫। াচর তও চলা।-(১) চশ্বচদ্যামহয়ভ াচর তও চলা  ব্যাহমি যীঝ চচিহওহঝভ চদহত তয অনুাহভ প্রস্তুঢ
ওচভহঢ লইহ এং উলা ফঞ্জুভী ওচফযহদভ ফহদাদীঢ ওর্ততধে ওর্ততও চদভীচেঢ লইহ।
(২) াচর তও চলা চদভীো প্রচঢহতহদভ অনুচমচধ ফঞ্জুভী ওচফযহদভ চদওঝ যধয ওচভহঢ লইহ।
৪৬। ওর্ততধহেভ কঞদ ম্পহওত চহভাথ।- এই আইদ, ংচচথ া চচথহঢ এঢদ্ম্পচওতঢ চথাহদভ অঢতফাহদ
যওাদ ব্যচক্তভ চশ্বচদ্যামহয়ভ যওাদ ওর্ততধহেভ তস্য লইাভ অচথওাভ ম্পচওতঢ যওাদ প্রশ্ন উত্থাচধঢ লইহম উলা
ঘযাহিমহভভ চদওঝ যপ্রচভঢ লইহ এং এই যেহে ঘযাহিমহভভ চদ্ধান্ত চূড়ান্ত লইহ।
৪৭। ওচফটি কঞদ।- এই আইদ া ংচচথ দ্বাভা যওাদ ওর্ততধেহও ওচফটি কঞহদভ েফঢা প্রতাদ ওভা লইহম উক্ত
ওর্ততধে, চচিহওহঝভ অনুহফাতদ াহধহে, ঢদ্ওর্ততও চস্থভকৃঢ উলাভ যওাদ তস্য এং প্রহয়াচদহাহথ, অন্যান্য ব্যচক্ত
ফন্বহয় উক্তরূধ ওচফটি কঞদ ওচভহঢ ধাচভহ।
৪৮। তস্যধহত শূন্যঢা, ইঢযাচতভ ওাভহড ওাব তথাভাভ অবথ দা লয়া।- চশ্বচদ্যামহয়ভ যওাদ ওর্ততধহেভ যওাদ
ওাব ত া ওাব তথাভা যওম উলাভ যওাদ তস্যধহত শূন্যঢা া উক্ত ধহত চদযুচক্ত, ফহদাদয়দ া চদ তাঘদ ংক্রান্ত ব্যণ তঢা া
ক্রটিভ ওাভহড অণা উক্ত ওর্ততধহেভ কঞহদভ চরহয় অন্য যওাদ ক্রটিভ ওাভহড অবথ লইহ দা চওংা ঢৎম্পহওত
যওাদ প্রশ্ন উত্থাধদ ওভা বাইহ দা।
৪৯। আচধহমভ অচথওাভ।- এই আইদ া ংচচথহঢ চহযরপাহ চধৃঢ লয় দাই এইরূধ যওাদ চরয় া চুচক্ত
ম্পহওত চশ্বচদ্যাময় এং উলাভ যওাদ চযেও া ওফতওঢতাভ ফহধ্য চহভাথ যতঔা চতহম, চযেও া ওফতওঢতাভ
অনুহভাহথ পাই ঘযাহিমভ ওর্ততও ঘযাহিমহভভ চদওঝ চহভাথীয় উক্ত চরয়টি চদ্ধাহন্তভ চন্য যপ্রভড ওচভহঢ লইহ এং
এই যেহে ঘযাহিমহভভ চদ্ধান্তই চূড়ান্ত লইহ।
৫০। অভপাঢা  পচষ্য ঢলচম।- ংচচথ দ্বাভা চদথ তাচভঢ ধদ্ধচঢ এং যঢত াহধহে, চশ্বচদ্যাময় উলাভ
চযেও, ওফতওঢতা  অন্যান্য ওফতঘাভীভ ওল্যাডাহণ ত, ভওাহভভ পূ তানুহফাতদক্রহফ, অভপাঢা, যবৌণ ীফা, ওল্যাড
ঢলচম া পচষ্য ঢলচম কঞদ ওচভহঢ অণা আনুহঢাচরও া গ্রযাচুইটি প্রতাহদভ ব্যস্থা ওচভহঢ ধাচভহ।
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৫১। অচথভুক্ত লয়া ংক্রান্ত চহযর চথাদ।- (১) আধাঢঢ মৎ অন্য যওাদ আইদ া আইদকঢ তচমহম বালা
চওছুই ণাকুও দা যওদ, এই আইদ ওাব তওভ লইাভ হি হি
ওম ভওাচভ 
যভওাচভ যফচটওযাম ওহমচ, যটন্টাম ওহমচ, দাচ তং ওহমচ া ইদচস্ঘটিউঝ া অন্য যওাদ যফচটওযাম প্রচঢষ্ঠাদ
চশ্বচদ্যামহয়ভ অচথভুক্ত লইহ।
(২) উধ-থাভা (১) এভ াফচগ্রওঢাহও ক্ষুণ্ন দা ওচভয়া, ভওাভ ওর্ততও চপন্নরূধ যওাদ চদ্ধান্ত গৃলীঢ দা লইহম,
খুমদা চপাহকভ আঢাথীদ ওম ভওাচভ  যভওাচভ যফচটওযাম ওহমচ, যটন্টাম ওহমচ, দাচ তং ওহমচ া
ইদচস্ঘটিউঝ া অন্য যওাদ যফচটওযাম প্রচঢষ্ঠাদ চশ্বচদ্যামহয় অচথভুক্ত লইহ।
৫২। ংচচথ।- এই আইহদভ চথাদ াহধহে, চচিহওঝ, ঘযাহিমহভভ অনুহফাতদক্রহফ, ংচচথ দ্বাভা
চদম্নচড তঢ ওম া যব যওাদ চরহয় চথাদ ওচভহঢ ধাচভহ, বণা:(ও)

ম্মাদসূঘও চটচগ্র া অন্য যওাদ ম্মাদদা প্রতাদ;

(ঔ)

যনহমাযীধ, স্কমাভচযধ, পুভস্কাভ  ধতও প্রঢতদ;

(ক)

চশ্বচদ্যামহয়ভ চযেও, ওফতওঢতা  ওফতঘাভীভ চদহয়াক, ধহতান্নচঢ, ঙাঁঝাই, ধতী, েফঢা, ওঢতব্য
 ওহফতভ যঢতামী চদথ তাভড;

(খ)

চশ্বচদ্যামহয়ভ ওর্ততধহেভ কঞদ এং উলাহতভ েফঢা  ওাব তাচম চদথ তাভড;

(গ)

লম প্রচঢষ্ঠা  উলাভ ভেডাহেড;

(ঘ)

যওাদ চদ্বাদ ব্যচক্তহও চশ্বচদ্যামহয়ভ চযেও চলাহ স্বীকৃচঢভ ধদ্ধচঢ;

(ঙ)

চশ্বচদ্যামহয়ভ চযেও, ওফতওঢতা  অন্যান্য ওফতঘাভীভ ওল্যাডাহণ ত, ভওাচভ চদয়ফ অনুবায়ী,
অভ পাঢা, যবৌণ ীফা, ওল্যাড ঢলচম  পচষ্যৎ ঢলচম কঞদ ওভা;

(চ)

জ্ঞাদচজ্ঞাহদভ যেহে চাঢীয় এং আন্তচতাচঢও ধব তাহয়ভ খ্যাচঢফাদ ব্যচক্তহতভ ম্মাহদ অধ্যাধও প্রঢতদ )যঘয়াভ( ধত;

(ছ)

ত
চটহলাফা চটগ্রী া াটিচনহওঝ
প্রতাদ;

(জ) চযোতাদওাভী ওর্ততধে চদথ তাভড;
(ঝ)

চশ্বচদ্যামহয়ভ চযেও, ওফতওঢতা  ওফতঘাভী চদহয়াক, ধহতান্নচঢ  ঙাঝাই ংক্রান্ত ধদ্ধচঢ
চদথ তাভড;

(ঞ)

চযেও  কহরওহতভ ধত সৃচি, চহমাধ া াফচয়ওপাহ স্থচকঢওভড ংক্রান্ত চথাদ চদথ তাভড;

(ট)

ন্যঢদ অনুরত, চপাক া ইদচস্ঘটিউঝ প্রচঢষ্ঠা, াফচয়ওপাহ স্থচকঢওভড, চহমাধ এং চযো 
কহরডাভ সুহবাক সৃচিভ চথাদ চদথ তাভড;

(ঠ)

এওাহটচফও ওাউচিহমভ মেয  উহেে চদথ তাভড;

(ড)

চধএইঘচট চটগ্রীভ চন্য কহরডাভ চরয় চদথ তাভড;

(ঢ)

অনুরহতভ কঞদ, েফঢা  ওাব তামী চদথ তাভড;
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(ণ)

চদ তাঘদ ওচফটি কঞদ এং উলাভ ওাব তামী চদথ তাভড;

(ত)

দাচ তং এ স্দাঢও, স্দাঢহওাত্তভ  অন্যান্য ধাঞক্রহফ পচঢত এং ধভীো ংক্রান্ত চথাদ প্রডয়দ;

(থ)

চচপন্ন ওচফটি কঞদ ংক্রান্ত চথাদ প্রডয়দ;

(দ)

এই আইহদভ অথীদ ংচচথ দ্বাভা চদথ তাচভঢ লইহ া লইহঢ ধাহভ এইরূধ অন্য যব যওাদ চরয়।

৫৩। চচথ।- (১) এই আইদ  ংচচথভ চথাদ াহধহে, চচথ দ্বাভা চদম্নচড তঢ ওম া যব যওাদ চরহয়
চথাদ ওভা বাইহ, বণা:(ও)

চশ্বচদ্যামহয় ঙাে-ঙােী পচঢত এং ঢালাহতভ ঢাচমওাভুক্তওভড;

(ঔ)

ত
চশ্বচদ্যামহয়ভ চটচগ্র, চটহলাফা  াটিচনহওহঝভ
চযোক্রফ  ধাঠ্যসূঘী চদথ তাভড;

(ক)

ত
চশ্বচদ্যামহয়ভ চটচগ্র, াটিচনহওঝ
া চটহলাফা যওাহ ত পচঢত এং উলাভ চচপন্ন ধভীোয়
ত
অংযগ্রলড এং উলাভ চটচগ্র, াটিচনহওঝ
 চটহলাফা ধাইাভ যবাগ্যঢা  যঢতামী;

(খ)

চশ্বচদ্যামহয়ভ ঙাে-ঙােীহতভ লহম াহভ যঢতামী;

(গ)

ত
ধাঞক্রহফ এং চশ্বচদ্যামহয়ভ ধভীো, চটচগ্র, াটিচনহওঝ
 চটহলাফা যওাহ ত পচঢতভ চন্য
আতায়হবাগ্য চন;

(ঘ)

চশ্বচদ্যামহয়ভ চচপন্ন স্থায়ী ওচফটিভ কঞদ এং উলাহতভ েফঢা  তাচয়ে চদথ তাভড;

(ঙ)

ধভীো ধচভঘামদা;

(চ)

এই আইহদ া ংচচথভ অথীদ চচথ দ্বাভা চদথ তাচভঢ লইহ এইরূধ অন্যান্য চরয়।

(২) চচিহওঝ, ফঞ্জুভী ওচফযহদভ সুধাচভযক্রহফ এং ঘযাহিমহভভ অনুহফাতদক্রহফ চচথ প্রডয়দ ওচভহ:
ঢহ যঢত ণাহও যব, চদম্নচড তঢ চরহয় চশ্বচদ্যামহয়ভ এওাহটচফও ওাউচিহমভ সুধাচভয ব্যঢীঢ চচথ প্রডয়দ
ওভা বাইহ দা, বণা:(ও)

চশ্বচদ্যামহয়ভ ঙাে-ঙােীহতভ যভচচহস্গযদ;

(ঔ)

ত
চশ্বচদ্যাময় প্রতত্ত ওম চটচগ্র, চটহলাফা  াটিচনহওহঝভ
চন্য চযোক্রফ  ধাঠ্যসূঘী চদথ তাভড;

(ক)

যওাদ চপাক প্রচঢষ্ঠা;

(খ)

চশ্বচদ্যাময়  ইদচস্ঘটিউঝ ওর্ততও ধচভঘাচমঢ ধভীোমূহলভ ফঢা;

(গ)

ঙাে-ঙােীহতভ লহম াহভ যঢতামী;

(ঘ)

ত
চশ্বচদ্যামহয়ভ চটচগ্র, াটিচনহওঝ
া চটহলাফা যওাহ ত পচঢত, উলাভ চচপন্ন ধভীোয় অংযগ্রলহডভ
এং উলাভ চটচগ্র,  চটহলাফা ধাইাভ যবাগ্যঢা  যঢতামী।

৫৪। প্রচথাদ।-(১) চশ্বচদ্যামহয়ভ ওর্ততধে এং অন্যান্য ংস্থা চদম্নচড তঢ উহেহে এই আইদ, ংচচথ 
চচথভ চলঢ িচঢপূড ত প্রচথাদ প্রডয়দ ওচভহঢ ধাচভহ, বণা:20

(ও)

উলাহতভ পায় অনুভডীয় ওাব তচচথ প্রডয়দ এং যওাভাফ কঞহদভ চন্য প্রহয়াচদীয় তস্য ংখ্যা
চদথ তাভড;

(ঔ)

এই আইদ, ংচচথ া চচথ যফাঢাহও প্রচথাদ দ্বাভা চদথ তাভডহবাগ্য ওম চরহয়ভ উধভ চথাদ
ওভা;

(ক)

যওম চশ্বচদ্যামহয়ভ ওর্ততধেমূহলভ াহণ ংচিি, অণঘ এই আইদ, ংচচথ া চচথহঢ
চধৃঢ দয়, এইরূধ চরহয় চথাদ।

(২) চশ্বচদ্যামহয়ভ প্রহঢযও ওর্ততধে া ংস্থা উলাভ পাভ ঢাচভঔ এং চহঘয চরয় ম্পহওত উক্ত
ওর্ততধহেভ া ংস্থাভ তস্যকডহও যদাটি প্রতাদ ওচভাভ চন্য এং পাভ ওাব তচভডীভ যভওট ত ভাচঔাভ চন্য
প্রচথাদ প্রডয়দ ওচভহঢ ধাচভহ।
(৩) চচিহওঝ এই থাভাভ অথীদ প্রডীঢ যওাদ প্রচথাদ ঢৎওর্ততও চদহত তচযঢ ফহঢ ংহযাথদ ওচভাভ া াচঢম
ওচভাভ চদহত তয চতহঢ ধাচভহ;
ঢহ যঢত ণাহও যব, চশ্বচদ্যামহয়ভ যওাদ ওর্ততধে া ংস্থা অনুরুধ চদহত তহয অন্তুি লইহম ঘযাহিমহভভ
চদওঝ আধীম ওচভহঢ ধাচভহ এং এই ব্যাধাহভ ঘযাহিমহভভ চদ্ধান্তই চূড়ান্ত লইহ।
৫৫। Bs‡iwR‡Z Ab~w`Z cvV cÖKvk|- (1) GB AvBb ওাব তওভ লইাভ ci miKvi, miKvwi †M‡R‡U
cÖÁvcb Øviv, GB AvB‡bi evsjv cv‡Vi Bs‡iwR‡Z Ab~w`Z GKwU wbf©i‡hvM¨ cvV (Authentic English Text)
cÖKvk Kwi‡e|
(2) evsjv I Bs‡iwR cv‡Vi g‡a¨ we‡iv‡ai †ে‡Î evsjv cvV cÖvavb¨ cvB‡e| 
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