ফাাংরাদে রযভ উন্নয়ন রফাডড আইন, ২০১৩
( ২০১৩ নের ১৩ েং আইে )
[মাচচ ৭, ২০১৩]
ফাাংরাদে রযভ রফাডড, ফাাংরাদে রযভ গদফলণা ও প্রশক্ষণ ইনশিটিউট এফাং ফাাংরাদে শল্ক
পাউদেনদে এেীবূত েশযয়া ফাাংরাদে রযভ উন্নয়ন রফাডড প্রশতষ্ঠােদে প্রণীত আইন
যযনতু ববদ্যমাে বাংানদ্ল যরলম যবাডচ, বাংানদ্ল যরলম গনবণা  প্রবলক্ষণ ইেবিটিউট এবং বাংানদ্ল বল্ক
ফাউনেলেনে এেীভূ ত েবরয়া বাংানদ্ল যরলম উন্নয়ে যবাডচ প্রবতষ্ঠােনে ববধাে েরা মীচীে  প্রনয়াজেীয়;
যনতু এতদ্বারা বেম্নরূপ আইে েরা ই:াংশক্ষপ্ত
শদযানাভ ও
প্রফতডন

১। (১) এই আইে বাংানদ্ল যরলম উন্নয়ে যবাডচ আইে, ২০১৩ োনম অবভবত ইনব।

াংজ্ঞা

২। ববয় বা প্রনের পবরপবি যোে বেছু ো থাবেন, এই আইনে-

(২) ইা অববনে োযচের ইনব।

(১) “পবরচাো পচদ্” অথচ ধারা ৬ এর অধীে গঠিত যবানডচর পবরচাো পচদ্;
(২) “পবরচাে” অথচ যবানডচর পবরচাে;
(৩) “প্রববধাে” অথচ এই আইনের অধীে প্রণীত প্রববধাে;
(৪) “বফনচার োাঁচা যরলম” অথচ যন্ত্রচাবত বা ববদ্ুযৎ চাবত যনন্ত্রর াানযয যরলমগুটি
ইনত প্রস্তুত োাঁচা যরলম তন্তু;
(৫) “বববধ” অথচ এই আইনের অধীে প্রণীত বববধ;
(৬) “যবাডচ” অথচ ধারা ৩ এর অধীে প্রবতবষ্ঠত বাংানদ্ল যরলম উন্নয়ে যবাডচ;
(৭) “ভাই যচয়ারমযাে” অথচ ধারা ৬ এর অধীে বেযুক্ত পবরচাো পচনদ্র ভাইযচয়ারমযাে;
(৮) “মাপবরচাে” অথচ ধারা ১০ এর অধীে বেযুক্ত যবানডচর মাপবরচাে;

(৯) “যচয়ারমযাে” অথচ ধারা ৬ এর অধীে বেযুক্ত পবরচাো পচনদ্র যচয়ারমযাে;
(১০) “বেধচাবরত” অথচ এই আইনের অধীে প্রণীত বববধ বা প্রববধাে দ্বারা বেধচাবরত;
(১১) “দ্য” অথচ ধারা ৬ এর অধীে বেযুক্ত পবরচাো পচনদ্র দ্য;
(১২) “য” অথচ ধারা ১২ এর অধীে আনরাবপত ের বা উপ-ের;
(১৩) “স্পাে বল্ক” অথচ বরবং এর অেুপনযাগী যরলমগুটি, এবেগুটি, যরলনমর টু েরা
অথবা উবিষ্ট যরলম ইনত চরোয় প্রস্তুতেৃ ত ুতা।

রফাডড গঠন

৩। (১) এই আইে প্রবতচ নের পর, যথালীঘ্র ম্ভব, রোর এই আইনের উনেলয পূরণেনে,
রোবর যগনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা, বাংানদ্ল যরলম উন্নয়ে যবাডচ োনম এেটি যবাডচ গঠে
েবরনব।
(২) যবাডচ এেটি ংবববধবদ্ধ ংস্থা ইনব এবং ইার স্থায়ী ধারাবাবেতা  এেটি
াধারণ ীনমার থাবেনব এবং ইার স্থাবর  অস্থাবর উভয় প্রোর ম্পবি অজচে
েবরবার, অবধোনর রাবিবার  স্তান্তর েবরবার ক্ষমতা থাবেনব এবং যবাডচ ইার োনম
মামা দ্ানয়র েবরনত পাবরনব এবং ইার ববরুনদ্ধ মামা দ্ানয়র েরা যাইনব।

প্রধান োমড ারয়,
ইতযাশে

৪। (১) যবানডচর প্রধাে োযচায় রাজলাীনত থাবেনব।
(২) যবাডচ, প্রনয়াজেনবানধ রোনরর পূবচােুনমাদ্েক্রনম, যদ্নলর যয যোে স্থানে উার
লািা োযচায় স্থাপে েবরনত পাবরনব।

াধাযণ
শযচারনা ও
প্রান

৫। যবানডচর াধারণ পবরচাো  প্রলাে পবরচাো পচনদ্র উপর েযস্ত থাবেনব এবং
যবাডচ যয ে ক্ষমতা প্রনয়াগ  োযচম্পাদ্ে েবরনত পাবরনব পবরচাো পচদ্ যই
ে ক্ষমতা প্রনয়াগ  োযচম্পাদ্ে েবরনত পাবরনব।

শযচারনা লড ে

৬। (১) বেম্নববণচত দ্য মন্বনয় যবানডচর এেটি পবরচাো পচদ্ থাবেনব, যথা:(ে) বস্ত্র  পাট মন্ত্রণানয়র দ্াবয়নে বেনয়াবজত মন্ত্রী বা প্রবতমন্ত্রী, বযবে উার
যচয়ারমযাে ইনবে;

(ি) জাতীয় ংনদ্র স্পীোর েতৃচ ে মনোেীত এেজে ংদ্ দ্য, বযবে উার যজযষ্ঠ
ভাই-যচয়ারমযাে ইনবে;
(গ) বস্ত্র  পাট মন্ত্রণানয়র বচব, বযবে উার ভাই-যচয়ারমযাে ইনবে;
(ঘ) রাজলাী ববভানগর ববভাগীয় েবমলোর;
(ঙ) বস্ত্র  পাট মন্ত্রণায় েতৃচ ে মনোেীত অেূযে যুগ্ম-বচব পদ্মযচাদ্ার এেজে
েমচেতচ া;
(চ) অথচ মন্ত্রণায় েতৃচ ে মনোেীত অেূযে যুগ্ম-বচব পদ্মযচাদ্ার এেজে েমচেতচ া;
(ছ) েৃ ব মন্ত্রণায় েতৃচ ে মনোেীত অেূযে যুগ্ম-বচব পদ্মযচাদ্ার এেজে েমচেতচ া;
(জ) বলে মন্ত্রণায় েতৃচ ে মনোেীত অেূযে যুগ্ম-বচব পদ্মযচাদ্ার এেজে েমচেতচ া;
(ঝ) মাপবরচাে, বাংানদ্ল যরলম উন্নয়ে যবাডচ, বযবে উার দ্য-বচব ইনবে;
(ঞ) রাজলাী ববশ্বববদ্যায় েতৃচ ে মনোেীত প্রাণীববদ্যা  উবিদ্ববদ্যা ববভাগ ইনত
যথাক্রনম এেজে েবরয়া যমাট দ্ুইজে অধযাপে যাার মনধয এেজে মবা ইনবে;
(ট) রোর েতৃচ ে মনোেীত যরলম যপাো পােোরী, যরলম ুতা উৎপাদ্েোরী 
যরলম পনণযর বযবায়ীগনণর মধয ইনত বচনমাট বতেজে প্রবতবেবধ যাার মনধয অেূযে
এেজে মবা প্রবতবেবধ থাবেনবে, তনব যোে গ্রুপ ইনত এোবধে দ্য মনোেয়ে
যদ্য়া যাইনব ো।
(২) উপ-ধারা (১) এর দ্ফা (ঞ)  (ট) এর অধীে মনোেীত দ্যগণ বেনয়াগ অথবা,
যক্ষত্রমত, মনোেয়নের তাবরি ইনত বতে বৎর যময়ানদ্ স্বীয় পনদ্ বা থাবেনবে:
তনব লতচ থানে যয, রোর যয যোে ময় যোে োরণ দ্লচানো বযবতনরনে তাার দ্য
পদ্ বাবত েবরনত পাবরনব।
(৩) উপ-ধারা (১) এ উবিবিত মনোেীত যোে দ্য যচয়ারমযাে এর বেেট ববিত
স্বাক্ষরযুক্ত পত্রনযানগ স্বীয় পদ্ তযাগ েবরনত পাবরনবে:
তনব লতচ থানে যয, যচয়ারমযাে েতৃচ ে গৃীত ো য়া পযচন্ত যোে পদ্তযাগ োযচের
ইনব ো।

েযগদণয
অদমাগযতা ও
অাযণ

৭। (১) যোে বযবক্ত পবরচাো পচনদ্র দ্য ইবার যযাগয ইনবে ো বা দ্য থাবেনত
পাবরনবে ো, যবদ্ বতবে(ে) যোে ময় রোবর চাকুরীর জেয অনযাগয বা রোবর চাকুরী ইনত বরিাস্ত ে;
(ি) নেবতে স্খে জবেত অপরানধ যদ্াী াবযস্ত ে;
(গ) যোে উপযুক্ত আদ্াত েতৃচ ে যদ্উবয়া যঘাবত ে;
(ঘ) যোে উপযুক্ত আদ্াত েতৃচ ে অপ্রেৃ বতস্থ যঘাবত ে; অথবা
(ঙ) পবরচাো পচনদ্র অেুমবত বযবতত যোে দ্য যবদ্ পর পর বতেটি ভায়
যযাগদ্ানে ববরত থানেে:
তনব লতচ থানে যয, পদ্াবধোরবন বেনয়াগপ্রাপ্ত দ্নযর যক্ষনত্র এই ববধাে প্রনযাজয ইনব
ো।
(২) ধারা-৬ এর উপ-ধারা (২) এর ববধাে নে রোর পবরচাো পচনদ্র যয যোে
মনোেীত দ্যনে ববিত আনদ্নলর মাধযনম যয যোে ময় অপারণ েবরনত পাবরনব,
যবদ্ বতবে(ে) এই আইনের অধীে তাার উপর অবপচত দ্াবয়ে ম্পাদ্নে বযথচ ে বা অস্বীোর
েনরে বা রোনরর ববনবচোয় দ্াবয়ে ম্পাদ্নে অক্ষম ে; বা
(ি) রোনরর ববনবচোয় দ্য বানব তাার পনদ্র অপবযবার েনরে; বা
(গ) পবরচাো পচনদ্র ববিত অেুমবত বযবতত প্রতযক্ষ বা পনরাক্ষভানব বেনজ বা যোে
অংলীদ্ানরর মাধযনম জ্ঞাতানর যবানডচর পনক্ষ ম্পাবদ্ত যোে চু বক্ত বা চাকুরী ংক্রান্ত
ববনয় যোে যলয়ার বা স্বাথচ অজচে েনরে বা অবধোনর রানিে।

শযচারনা
লড দেয বা

৮। (১) এই ধারার অেযােয ববধাোবী ানপনক্ষ, পবরচাো পচদ্ উার ভার
োযচপদ্ধবত বেধচারণ েবরনত পাবরনব।
(২) পবরচাো পচনদ্র ভা উার যচয়ারমযাে েতৃচ ে বেধচাবরত স্থানে  মনয় অেুবষ্ঠত
ইনব।
(৩) প্রবত বতে মান পবরচাো পচনদ্র অেূযে এেটি ভা অেুবষ্ঠত ইনব, তনব জরুরী
প্রনয়াজনে স্বেতম মনয়র যোটিনল ভা আবাে েরা যাইনব।

(৪) পবরচাো পচনদ্র ভায় যোরাম গঠনের জেয উার যমাট দ্য ংিযার অেূযে
এে-তৃ তীয়াংল দ্নযর উপবস্থবতর প্রনয়াজে ইনব, তনব মুতবী ভার যক্ষনত্র যোে
যোরানমর প্রনয়াজে ইনব ো।
(৫) যচয়ারমযাে যবানডচর পবরচাো পচনদ্র ে ভায় ভাপবতে েবরনবে এবং
তাার অেুপবস্থবতনত যজযষ্ঠ ভাই-যচয়ারমযাে এবং তাানদ্র উভনয়র অেুপবস্থবতনত
ভাই-যচয়ারমযাে ভায় ভাপবতে েবরনবে।
(৬) পবরচাো পচনদ্র প্রনতযে দ্নযর এেটি েবরয়া যভাট থাবেনব এবং ংিযাগবরষ্ঠ
যভানট ভায় বদ্ধান্ত গৃীত ইনব, তনব প্রদ্ি যভানটর মতার যক্ষনত্র ভায়
ভাপবতেোরী বযবক্তর বদ্বতীয় বা বেণচায়ে যভাট প্রদ্ানের ক্ষমতা থাবেনব।
(৭) শুধুমাত্র যোে দ্য পনদ্র লূেযতা বা পবরচাো পচদ্ গঠনে ত্রুটি থাবেবার োরনণ
পবরচাো পচনদ্র যোে োযচ বা োযচধারা অববধ ইনব ো বা তৎম্পনেচ যোে
আদ্ানত বা অেয যোথা যোে প্রশ্ন উত্থাপে েরা যাইনব ো।

রফাদডডয
োমড াফরী

৯। বাংানদ্ল যরলম উন্নয়ে যবানডচর োযচাবী বেম্নরূপ ইনব, যথা:(ে) যরলম চা  যরলম বলনের পবরেেো  উন্নয়ে;
(ি) যরলম ববয়ে নবজ্ঞাবেে, োবরগবর  আবথচে গনবণা  প্রবলক্ষনণর জেয উনদ্যাগ
গ্রণ, ায়তা এবং উৎা প্রদ্াে;
(গ) গনবণা  প্রবলক্ষনণর মাধযনম প্রাপ্ত ফাফমূ পাঠ পযচানয় ম্প্রারণ  উার
ুষ্ঠু বাস্তবায়ে বেবিতেরণ এবং বতচ মানে ংরবক্ষত  ভববযনত ংগৃবতবয ে
প্রোর যরলম যপাোর জাত ংরক্ষণ বেবিতেরণ;
(ঘ) তুাঁ ত, যভনরো  ংবিষ্ট অেযােয উবিনদ্র উন্নতজানতর চাাবানদ্র পদ্ধবত উিাবে;
(ঙ) উন্নতজানতর ুস্থ পুনপাোর বডম পাে, উিাবে  ববতরণ;
(চ) যরলম গুটি ইনত ুতা আরণ এবং োাঁচা যরলনমর মাে উন্নত  উৎপাদ্ে বৃবদ্ধ
েরা; প্রনয়াজনে ে োাঁচা যরলম যথাযথভানব যন্ত্রপাবত বিত স্বয়ংম্পূণচ বল্ক
েবেলবেং াউ এর মাধযনম পরীক্ষা  যগ্রবডং েরার পর বাজারজাতেরনণর
বাধযবাধেতার বযবস্থা গ্রণ;
(ছ) চরো বরবং  বফনচানর বেনয়াবজত বযবক্তবদ্গনে োবরগবর পরামলচ প্রদ্াে;

(জ) োাঁচা যরলম  যরলম পনণযর মাে উন্নয়ে;
(ঝ) যরলম চা  যরলম বলনের উপর বববভন্ন উপাি ংগ্র  গ্রিো;
(ঞ) যরলম চা  যরলম বলনের বত ংবিষ্টনদ্র ঋণদ্ানের ুববধাবদ্ ৃবষ্ট;
(ট) েযাযযমূনয যরলম বলনের প্রনয়াজেীয় োাঁচামা রং, রাায়বেে দ্রবযাবদ্, িুচরা
যন্ত্রাংল  আেুবেে দ্রবযাবদ্ বল্ক বরার, উইভার  বপ্রন্টারনদ্রনে রবরানর বযবস্থা;
(ঠ) যদ্নল-ববনদ্নল যরলম  যরলম ামগ্রী জেবপ্রয়  বাজারজাতেরনণর জেয প্রচানরর
বযবস্থা;
(ড) যরলম ামগ্রী রপ্তােী েবরবার জেয যরলম ামগ্রীর মানোন্নয়নের ুনযাগ-ুববধা ৃবষ্ট
এবং বল্ক বরার, বরয়ারার, স্পীোর, উইভার এবং বপ্রন্টারনদ্রনে প্রবলক্ষণদ্ানের ুববধা
ৃজে;
(ঢ) যরলম চা  যরলম বলনে বেনয়াবজত বযবক্তনদ্র াধারণ ুববধার জেয প্রেে প্রণয়ে,
পবরচাো  বাস্তবায়ে;
(ণ) োাঁচা যরলম, স্পাে বল্ক  যরলম পণয উৎপাদ্নের জন্য বম স্থাপনের বযবস্থা গ্রণ;
(ত) য (cess) আদ্ায়;
(থ) উপবর-উক্ত োযচাবদ্ ম্পাদ্নের যক্ষনত্র যযইরূপ প্রনয়াজেীয় বা ুববধাজেে য়
যইরূপ আেুবেে বা ায়ে ে ববনয় বযবস্থা গ্রণ; এবং
(দ্) রোর েতৃচ ে আনরাবপত যরলম উন্নয়ে ংবিষ্ট অেয যয যোে দ্াবয়ে পাে।

রফাদডডয
ভাশযচারে

১০। (১) যবানডচর এেজে মাপবরচাে থাবেনবে, বযবে রোনরর যুগ্ম-বচব বা তদ্ূর্ধ্চ
পদ্মযচাদ্া ম্পন্ন েমচেতচ া ইনবে এবং বতবে রোর েতৃচ ে বেবদ্চ ষ্ট লনতচ বেযুক্ত ইনবে।
(২) মাপবরচাে যবানডচর এেজে াবচক্ষবণে েমচেতচ া ইনবে এবং বতবে প্রধাে বেবচাী
বানব দ্াবয়ে পাে েবরনবে।
(৩) মাপবরচাে পবরচাো পচদ্ েতৃচ ে, ময় ময় তাার উপর অবপচত দ্াবয়ে
বেধচাবরত োযচাবী ম্পাদ্ে েবরনবে।
(৪) মাপবরচানের পদ্ লূেয ইন, বেংবা অুস্থতা বা অেয যোে োরনণ বতবে তাার
দ্াবয়ে পানে অমথচ ইন, লূেয পনদ্ েববেযুক্ত মাপবরচাে োযচভার গ্রণ ো েরা

পযচন্ত, বেংবা মাপবরচাে পুেরায় স্বীয় দ্াবয়ে পানে মথচ ো য়া পযচন্ত, রোর,
মাপবরচানের দ্াবয়ে পানের নক্ষয তদ্ববনবচোয় যথাযথ বযবস্থা গ্রণ েবরনব।

রফাদডডয তশফর,
ইতযাশে

১১। (১) যবানডচর এেটি তবব থাবেনব এবং উানত বেম্নববণচত অথচ জমা ইনব, যথা:(ে) রোর েতৃচ ে প্রদ্ি ঋণ  অেুদ্াে;
(ি) রোনরর পূবচােুনমাদ্েক্রনম যোে ববনদ্লী রোর, ংস্থা বা আন্তজচাবতে ংস্থা
ইনত প্রাপ্ত অেুদ্াে;
(গ) যবানডচর ম্পবি বববেনয়াগ ইনত আবরত আয়;
(ঘ) এই আইেবন ংগৃীত য; এবং
(ঙ) রোর েতৃচ ে অেুনমাবদ্ত অেয যোে উৎ ইনত প্রাপ্ত অথচ।
(২) যবানডচর তবব ইযত যবানডচর প্রনয়াজেীয় বযয় বেবচা েরা ইনব।
(৩) পবরচাো পচদ্ েতৃচ ে অেুনমাবদ্ত যোে তফবব বযাংনে তববনর অথচ জমা
রািা যাইনব।
(৪) তববনর অথচ রোর েতৃচ ে অেুনমাবদ্ত িানত বববেনয়াগ েরা যাইনব।
(৫) মাপবরচাে এবং প্রধাে বাব রক্ষণ েমচেতচ ার যযৌথ স্বাক্ষনর তববনর বাব
পবরচাবত ইনব।

র (Cess)
আদযা

১২। (১) যবাডচ, এই আইনের উনেলয পূরণেনে, রোবর যগনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা, ইার
োযচেরতা আরনম্ভর তাবরি ইনত ে বফনচানরর োাঁচা যরলম  চরোয় নতরী
পাোনো যরলম ুতার উপর বববভন্ন মনয়, রোর েতৃচ ে বেধচাবরত ানর, য (Cess)
আনরাপ  আদ্ায় েবরনব।
(২) বরারগণ যোটিল প্রাবপ্তর এে মানর মনধয যবানডচর চাবদ্া যমাতানবে বফনচানর
উৎপাবদ্ত োাঁচা যরলম  চরোয় উৎপাবদ্ত পাোনো যরলম ুতার উপর আনরাবপত
য (Cess) যবানডচর বেেট যপ্ররণ েবরনব।
(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীে আনরাবপত য ভূ বম রাজনস্বর বনেয়ার েযায় আদ্ায়নযাগয
ইনব।

(৪) এই ধারার অধীে পবরনলাধনযাগয য ইনব বেম্নরূপ, যথাাঃ(ে) য বেধচারনণর ময় উনিি েবরয়া যবাডচ প্রজ্ঞাপে জাবর েবরনব, এবং
(ি) য প্রদ্ানে বাধয প্রনতযে বযবক্ত প্রববধানে বেধচাবরত মনয়র মনধয উৎপাবদ্ত োাঁচা
যরলম অথবা চরোয় উৎপাবদ্ত পাোনো যরলম ুতা ইনত আবরত যমাট বনল্কর
পবরমাণ উনিিপূবচে যবানডচর বেেট এেটি বরটােচ দ্াবি েবরনবে।
(৫) যোে য প্রদ্ােোরী উপ-ধারা (৪) এর দ্ফা (ি) যত ববণচত বেধচাবরত মনয়র মনধয
যবানডচর বেেট বরটােচ দ্াবি েবরনত বযথচ ইন বা, যবানডচর বেেট যবদ্ প্রতীয়মাে য়
যয, যবদ্ দ্াবিেৃ ত বরটােচ ত্রুটিযুক্ত বা ত্রুটিপূণচ তাা ইন যবাডচ প্রববধাে অেুযায়ী
যযইভানব যত টাো য প্রদ্ােনযাগয মনে েবরনব তত টাো য ধাযচ েবরনত পাবরনব।
(৬) এই ধারার অধীে য বেধচারনণর যপ্রবক্ষনত ংক্ষু ব্ধ যোে য প্রদ্ােোরী উপ-ধারা
(২) অেযায়ী যোটিল প্রাবপ্তর বতে মানর মনধয উক্তরূনপ বেধচাবরত য বাবত বা
ংনলাধনের জেয পবরচাো পচনদ্র বেেট আনবদ্ে েবরনত পাবরনব এবং পবরচাো
পচদ্, যবাডচ  য প্রদ্ােোরীর শুোেী গ্রণপূবচে, যযইরূপ উপযুক্ত মনে েবরনব
যইরূপ আনদ্ল জারী েবরনব এবং উা চূ ড়ান্ত ববয়া গণয ইনব।
(৭) আবরত য ইনত য আদ্ানয়র িরচ বাদ্ বদ্য়া, যবদ্ থানে, অববলষ্ট অথচ যবানডচর
তববন জমা ইনব।

ফাদেট

১৩। যবাডচ প্রবতবৎর রোর েতৃচ ে বেধচাবরত মনয়র মনধয পরবতী অথচ বৎনরর
বাবচে উন্নয়ে বানজট এবং রাজস্ব বানজট বববরণী রোনরর বেেট যপল েবরনব এবং
উানত উক্ত অথচ বৎনর রোনরর বেেট ইনত বে পবরমাণ অথচ প্রনয়াজে ইনব উার
উনিি েবরযব।

শাফ যক্ষণ ও
শনযীক্ষা

১৪। (১) রোর েতৃচ ে বেনদ্চ বলত পদ্ধবতনত যবাডচ অথচ বযনয়র যথাযথ বাব রক্ষণ
েবরনব এবং বানবর বাবচে বববরণী প্রস্তুত েবরনব।
(২) বাংানদ্নলর মাবাব বেরীক্ষে  বেয়ন্ত্রে, অতাঃপর মাবাব বেরীক্ষে োনম
অবভবত, প্রবত বৎর যবানডচর বাব বেরীক্ষা েবরনবে এবং বেরীক্ষা প্রবতনবদ্নের
এেটি েবরয়া অেুববপ রোর  যবানডচর বেেট যপ্ররণ েবরনবে।

(৩) উপ-ধারা (২) অেুযায়ী বাব বেরীক্ষার উনেনলয মাবাব বেরীক্ষে বেংবা তাার
বেেট ইনত এতদ্ুনেনলয ক্ষমতাপ্রাপ্ত যোে বযবক্ত যবানডচর ে যরেডচ, দ্ব-দ্স্তানবজ,
েগদ্ বা বযাংনে গবিত অথচ, জামােত, ভাোর এবং অেযববধ ম্পবি পরীক্ষা েবরয়া
যদ্বিনত পাবরনবে এবং যবানডচর যয যোে দ্য, েমচেতচ া  েমচচারীনে বজজ্ঞাাবাদ্
েবরনত পাবরনবে।
(৪) উপ-ধারা (২) এ উবিবিত বেরীক্ষা ছাড়া যবাডচ েতৃচ ে প্রনতযে বৎনর এেবার The
Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O.No. 2 of 1973) এর
Article 2(1)(b) যত ংজ্ঞাবয়ত চাটচাডচ এোউেনটন্ট দ্বারা যবানডচর বাব পরীবক্ষত 
বেরীবক্ষত ইনব।
(৫) প্রনতযে অথচ বৎর মাবপ্তর ছয় মানর মনধয যবানডচর বাব বেরীক্ষা প্রবতনবদ্ে
অেুনমাবদ্ত ইনত ইনব।

ফাশলড ে
প্রশতদফেন

১৫। (১) যবাডচ প্রবত অথচ বৎনর উার ম্পাবদ্ত োযচাবীর বববরণ েবত এেটি
বাবচে প্রবতনবদ্ে পরবতী অথচ বৎনরর ৩১ যল জােুয়ারী এর মনধয রোনরর বেেট
দ্াবি েবরনব।
(২) রোর প্রনয়াজেমত যবানডচর বেেট ইনত যয যোে ময় উার যয যোে ববনয়র
উপর বববরণী, বরটােচ  প্রবতনবদ্ে আবাে েবরনত পাবরনব এবং যবাডচ উা রোযরর
বেেট রবরা েবরনত বাধয থাবেনব।

েভড েতডা ও
েভড চাযী শনদয়াগ,
ইতযাশে

১৬। রোর েতৃচ ে অেুনমাবদ্ত াংগঠবেে োঠানমা অেুযায়ী যবাডচ উার োযচাবী
ুষ্ঠুভানব ম্পাদ্নের উনেনলয, প্রনয়াজেীয় ংিযে েমচেতচ া  েমচচারী বেনয়াগ েবরনত
পাবরনব এবং তাাঁানদ্র চাকুরীর লতচ াবী প্রববধােমাা দ্বারা বেধচাবরত ইনব।

ক্ষভতা অডণ

১৭। (১) পবরচাো পচদ্, এই আইে বা ইার অধীে প্রণীত বববধ বা প্রববধানে বেধচাবরত
লতচ াধীনে, মাপবরচাে বা যোে পবরচাে বা যোে েমচেতচ ানে ইার যয যোে ক্ষমতা
অপচণ েবরনত পাবরনবে।
(২) মাপবরচাে এই আইে বা ইার অধীে প্রণীত বববধ বা প্রববধাে অেুযায়ী তাার
উপর অবপচত, উপ-ধারা (১) এর অধীে মাপবরচােনে প্রদ্ত্ত ক্ষমতা বযতীত, যয
যোে ক্ষমতা যবানডচর যয যোে পবরচাে বা েমচেতচ ানে অপচণ েবরনত পাবরনবে।

শফশধ প্রণয়দনয
ক্ষভতা

১৮। এই আইনের উনেলয পূরণেনে রোর, রোবর যগনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা, বববধ
প্রণয়ে েবরনত পাবরনব।

প্রশফধান
প্রণয়দনয ক্ষভতা

১৯। এই আইনের উনেলয পূরণেনে যবাডচ রোনরর পূবচােুনমাদ্েক্রনম, রোবর যগনজনট
প্রজ্ঞাপে দ্বারা, এই আইে বা বববধর বত অামঞ্জযপূণচ েন এইরূপ প্রববধােমাা
প্রণয়ে েবরনত পাবরনব।

যশতেযণ ও
রপােত

২০। (১) বাংানদ্ল যরলম যবাডচ অধযানদ্ল, ১৯৭৭ (১৯৭৭ ানর ৬২ েং অধযানদ্ল)
এবং বাংানদ্ল যরলম গনবণা  প্রবলক্ষণ ইেবিটিউট আইে ২০০৩ (২০০৩ নের ২৫
েং আইে) এতদ্দ্বারা রবত েরা ই।
(২) যোম্পােী আইে-১৯৯৪ এর অধীে প্রবতবষ্ঠত বাংানদ্ল বল্ক ফাউনেলেনে যবানডচ
এেীভূ ত েবরবার নক্ষয উক্ত ফাউনেলনের ংঘ স্মারনের ৮১ েং আটিচেযা অেুযায়ী
ববুপ্ত বা গুটানোর (Winding up) বদ্ধান্ত গ্রণ েবরনত ইনব।
(৩) বাংানদ্ল যরলম যবাডচ, বাংানদ্ল যরলম গনবণা  প্রবলক্ষণ ইেবষ্টটিউট এবং
বাংানদ্ল বল্ক ফাউনেলে, অতাঃপর ববুপ্ত প্রবতষ্ঠাে ববয়া উবিবিত, এর ে ম্পদ্,
অবধোর, ক্ষমতা, েতৃচ ে ুববধাবদ্, তবব, েগদ্  বযাংনে গবিত অথচ এবং ঐ ে
ম্পবিনত ববুপ্ত প্রবতষ্ঠানের যাবতীয় অবধোর  স্বাথচ এবং ইার বত ংবিষ্ট ে
বানবর বব, যরবজষ্টার, যরেডচ এবং অেযােয দ্বাবদ্ যবানডচ স্থাোন্তবরত  েযস্ত
ইয়ানছ ববয়া গণয ইনব।
(৪) ববুপ্ত প্রবতষ্ঠানের ে প্রোনরর ঋণ, দ্ায়  আইেগত বাধযবাধেতা যবানডচর ঋণ,
দ্ায়  আইেগত বাধযবাধেতা বানব গণয ইনব।
(৫) ববুপ্ত প্রবতষ্ঠানের ে েমচেতচ া  েমচচারীর চাকুরী, যোে চু বক্ত, দ্ব বা
চাকুরীর লতচ াবীনত যাা বেছু থাকুে ো যেে, যবানডচ েযস্ত ইনব এবং তাারা পূনবচ
প্রনযাজয চাকুরীর লনতচ , যবদ্ ো ঐ মনয়র চাকুরীর লতচ াবীর যোে পবরবতচ ে েরা
ইয়া থানে, যাা তাানদ্র অুববধা ৃবষ্ট েবরনত পানর, যবানডচর বেনয়াগপ্রাপ্ত েমচেতচ া
এবং েমচচারী ববয়া গণয ইনব।
(৬) ববুপ্ত প্রবতষ্ঠাে েতৃচ ে বা উানদ্র ববরুনদ্ধ দ্ানয়রেৃ ত ে মামা বা আইেী
বযবস্থা যবানডচর পনক্ষ বা ববরুনদ্ধ দ্ানয়রেৃ ত মামা বা আইেী বযবস্থা ববয়া গণয ইনব।
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