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পরমাণু শিʕ িনয়楤⼼ণ আইন, ২০১২

( ২০১২ সেনর ১৯ নং আইন )
  [১৯ জুন, ২০১২]
     
     

পরমাণু শিʕর শাি•汲পূণ㸯湡 বʏবহার িনয়楤⼼ণ সং摩⁶া•汲 িবদʏমান আইন বািতল ও
সংহতকরণপূব㸯湡ক নতুন আইন 楤㰠ণয়নকে搮敬 楤㰠ণীত আইন

 
整慤যেহতু পরমাণু শি潤⡳র শাি献牥পূণ⌧⡲ ব牥畱বহার িনয়⁴桧ণ সং敭畣া献牥 িবদ牥畱মান আইন বািতল ও সংহতকরণপূব⌧⡲ক নতুন
আইন 瑨杩ণয়ণ করা সমীচীন ও 瑨杩েয়াজনীয়;
整慤সেহতু এত灯琧ারা িন獦景 㹶প আইন করা হইল:-
   

অধʏায়-১
楤㰠ারি潩瑰ক

 
সংিʖ 㹶
িশেরানাম, 楤㰠েয়াগ
ও 楤㰠বত㸯湡ন

 

১। (১) এই আইন বাংলােদশ পরমাণু শি潤⡳ িনয়⁴桧ণ আইন, ২০১২ নােম অিভিহত
হইেব।

(২) সরকার, সরকাির 整慤গেজেট 瑨杩卹牥াপন 灯琧ারা, 整慤য তািরখ িনধ⌧⡲ারণ কিরেব 整慤সই
তািরেখ এই আইন কায⌧⡲কর হইেব।

(৩) ইহা সম浵捯 বাংলােদেশ 瑨杩েয়াগ হইেব।
   
   
 
সং椠癩া ২। িবষয় বা 瑨杩সংেগর পিরপ敬祴ী 整慤কান িকছু না থািকেল, এই আইেন,-

(১) ‘‘অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳ (authorization holder) ’’ অথ⌧⡲ 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ যাহােক
এই আইন বা তদধীন 瑨杩ণীত 瑨杩িবধান 灯琧ারা ††িনিদ⌧⡲⁶楤 কায⌧⡲ািদ স效瑥াদেনর জ楰‽
কতৃ⌧⡲প焮瑮 কতৃ⌧⡲ক অꏧ暐মিত 瑨杩দান করা হইয়ােছ;

(২) ‘‘অꏧ暐েমািদতমা牥摡া’’ অথ⌧⡲ কতৃ⌧⡲প焮瑮 কতৃ⌧⡲ক 瑨杩িবধান 灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত 琢㵳ীকৃত মা牥摡া;

(৩) ‘‘অ献牥ঘ⌧⡲াত (sabotage) ’’ অথ⌧⡲ ই汹াকৃতভােব 整慤কান িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনা বা
িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲, িনিদ⌧⡲⁶楤কৃত য⁴桧পািত ও অিনউ汥硩ীয় পদােথ⌧⡲র িব楤⼼ে杲慍, অথবা
整慤তজি楤⼼য় বজ⌧⡲牥畱 বা ব牥畱ব搼†ত ⡲潴ালািনর (spent fuel) ব牥畱ব摩⁶াপনা বা পিরবহন কােজর
িব楤⼼ে杲慍 পিরচািলত 整慤কান কাজ যাহার 灯琧ারা 瑨杩ত牥畱焮瑮 বা পেরা焮瑮ভােব 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲
িনগ⌧⡲ত হওয়ার মাধ牥畱েম জীবন, 琢㵳া摩⁶牥畱 বা স效瑥ি敨⠠র 焮瑮িতসাধন কের অথবা পিরেবশ
িবপ 㬧 হইেত পাের;

(৪) ‘‘আমদািন’’ ও ‘‘র獬數ািন’’ অথ⌧⡲ Imports and Exports (Control) Act,
1950 (Act No. XXXIX of 1950) এর section 2(c) এ সং卹牥ািয়ত ‘import’
ও ‘export’ ;
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(৫) ‘‘আয়নায়নকারী িবিকরণ (ionizing radiation) ’’ অথ⌧⡲ এমন িবিকরণ যাহা
整慤কান পদােথ⌧⡲ স慰⌧ারণকােল 瑨杩ত牥畱焮瑮 ও পেরা焮瑮ভােব উ潤⡳ পদােথ⌧⡲ আয়ন-整慤জাড় উৎপ 㬧
কিরেত স焮瑮ম;

(৬) ‘‘উপেদ⁶楤া পিরষদ’’ অথ⌧⡲ এই আইেনর ধারা ১৬ এর অধীন গিঠত উপেদ⁶楤া
পিরষদ;

(৭) ‘‘উৎস পদাথ⌧⡲ (source material) ’’ অথ⌧⡲-

(ক) 瑨杩কৃিতেত 瑨杩া獬數 আইেসােটােপর িম瑰楲ণ রিহয়ােছ এই 㹶প ইউেরিনয়াম; বা

(খ) িনঃেশিষত (depleted) ইউেরিনয়াম; বা

(গ) 整慤থািরয়াম; বা 

(ঘ) ধাতু, ধাতব সংকর, রাসায়িনক 整慤যৗগ বা গাঢ় 楴灯বণ আকাের উপ-দফা (ক), (খ)
ও (গ) এ উি†িখত 整慤য 整慤কান একিট পদাথ⌧⡲; বা

(ঙ) অ楰‽ 整慤কান পদাথ⌧⡲ যাহােত 瑨杩িবধান 灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত গাঢ়瑣数 এবং পিরমাণ অেপ焮瑮া
অিধক গাঢ়瑣数 বা পিরমােণ উপ-দফা (ক), (খ) ও (গ) এ উি†িখত এক বা একািধক
পদাথ⌧⡲ িবদ牥畱মান রিহয়ােছ;

(৮) ‘‘কতৃ⌧⡲প焮瑮’’ অথ⌧⡲ এই আইেনর ধারা ৪ এর অধীন গিঠত বাংলােদশ পরমাণু শি潤⡳
িনয়⁴桧ণ কতৃ⌧⡲প焮瑮;

(৯) ‘‘কিমশন’’ অথ⌧⡲ বাংলােদশ পরমাণু শি潤⡳ কিমশন আেদশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সেনর
রা† পিতর আেদশ নং ১৫) এর অধীন 瑨杩িতি∽摩ত বাংলােদশ পরমাণু শি潤⡳ কিমশন;

(১০) ‘‘কম⌧⡲কা椠瑸’’ অথ⌧⡲ মানব কতৃ⌧⡲ক স效瑥ািদত 整慤কান কায⌧⡲ যাহার ফেল িবিকরণ
স效瑥াত সৃি⁶楤কারী অিতির潤⡳ উৎস বা িবিভ 㬧ভােব স效瑥াত ঘিটবার পথ 献⤧তরী হয়,
অথবা অিতির潤⡳ জনগণ িবিকরণ স效瑥ােতর আওতাভু潤⡳ হয় িকংবা িবদ牥畱মান উৎস
হইেত স效瑥াত ঘিটবার পথসমূেহর 整慤নটওয়াক⌧⡲ এমনভােব পিরবিত⌧⡲ত হয় 整慤য, জনগণ
কতৃ⌧⡲ক 瑨杩া獬數 স效瑥ােতর পিরমান বা স效瑥াত瑨杩া獬數 জনগেণর সংখ牥畱া বৃি杲慍 পায় বা পাইবার
স潩瑰াবনা 整慤দখা 整慤দয়;

(১১) ‘‘কম⌧⡲চারী’’ অথ⌧⡲ কতৃ⌧⡲পে焮瑮র কম⌧⡲কত⌧⡲া ও কম⌧⡲চারী; 

(১২) ‘‘整慤কা效瑥ানী’’ অথ⌧⡲ 整慤কান 整慤কা效瑥ানী, সংিবিধব杲慍 সং摩⁶া, অংশীদারী কারবার,
সিমিত বা ব牥畱ি潤⡳সংঘ;

(১৩) ‘‘整慤চয়ারম牥畱ান’’ অথ⌧⡲ কতৃ⌧⡲পে焮瑮র 整慤চয়ারম牥畱ান;

(১৪) ‘‘整慤তজি楤⼼য়তা (radioactivity) ’’ অথ⌧⡲ ভা⌧⡲ন অথবা িবিভ 㬧 িনউ汥硩ীয় কণা
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িব汹ুরেণর মাধ牥畱েম 整慤কান অি摩⁶িতশীল িনউি汥硩য়াস 焮瑮য় 瑨杩া獬數 হওয়া;

(১৫) ‘‘整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ (radioactive material) ’’ অথ⌧⡲ অꏧ暐েমািদত মা牥摡ার 整慤চেয়
অিধক মা牥摡ার 整慤তজি楤⼼য়তা িবদ牥畱মান রিহয়ােছ এমন পদাথ⌧⡲;

(১৬) ‘‘整慤তজি楤⼼য় বজ⌧⡲牥畱 (radioactive waste) ’’ অথ⌧⡲ এমন 整慤কান পদাথ⌧⡲, উহার
整慤ভৗত অব摩⁶া যাহাই হউক না 整慤কন, িবিভ 㬧 কম⌧⡲কা椠瑸 বা হ楤㰠ে焮瑮প হইেত অবিশ⁶楤াংশ
এবং যাহার পরবত⌧⡲ী ব牥畱বহার পূব⌧⡲卹牥াত নয় এবং-

(ক) যাহা 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ অথবা উহা 灯琧ারা দূিষত এবং যাহার সি敭畣য়তা বা
সি敭畣য়তার গাঢ়瑣数 িনয়⁴桧ণমূলক চািহদায় ছাড়করেণর মা牥摡ার চাইেত অিধক; এবং

(খ) যাহার িবিকরণ স效瑥াত 瑨杩েযাজ牥畱 瑨杩িবধানসমূেহর আওতা বিহভূ⌧⡲ত নয়;

(১৭) ‘‘整慤তজি楤⼼য় বজ⌧⡲牥畱 ব牥畱ব摩⁶াপনা’’ অথ⌧⡲ 整慤তজি楤⼼য় বজ⌧⡲牥畱 猼㸢া汥卹ডিলং, পিরবহন, ি瑨杩-
ি晦漮টেম汥卹ট, ি晦漮টেম汥卹ট, কি椠瑸শিনং, 整慤††ােরজ এবং িডসেপাজাল সংি摡敨⁶楤 সকল ধরেনর
কম⌧⡲কা椠瑸; 

(১৮) ‘‘িনউ汥硩ীয় ঘটনা (nuclear incident) ’’ অথ⌧⡲ িনউ汥硩ীয় 焮瑮িতসাধন কের এমন
উৎস হইেত সৃ⁶楤 整慤কান ঘটনা বা একই উৎস হইেত পয⌧⡲ায়敭畣েম সৃ⁶楤 একািধক ঘটনা
অথবা িনবৃি敨⠠মূলক ব牥畱ব摩⁶া অবল漠㸠ন সে晩†ও 焮瑮িতসাধেনর ভয়াবহতা ও আস 㬧 椠癩মিক
瑨杩দান কের এমন 整慤কান ঘটনা;

(১৯) ‘‘িনউ汥硩ীয় ⡲潴ালািন (nuclear fuel) ’’ অথ⌧⡲ 琢㵳ঃঅব牥畱াহত িনউ汥硩ীয় শৃ潴捥ল
িবভাজন 瑨杩ি敭畣য়ার মাধ牥畱েম শি潤⡳ উৎপাদেন স焮瑮ম পদাথ⌧⡲; 

(২০) ‘‘িনউ汥硩ীয় 搯㰠ঘ⌧⡲টনা (nuclear accident) ’’ অথ⌧⡲ এমন একিট 搯㰠ঘ⌧⡲টনা যাহােত
িনউ汥硩ীয় শৃং潴捥ল িবভাজন িনয়⁴桧ণ ব牥畱ব摩⁶া বা এত散畤 সংি摡敨⁶楤 ব牥畱ব摩⁶াপনা ভাি⌧⡲য়া পড়া,
ি敭畣িটক牥畱ািলিট এবং ইেরিডেয়েটড িনউ汥硩ীয় পদােথ⌧⡲র তাপ অপসারণ ব牥畱ব摩⁶া ভাি⌧⡲য়া
পড়া অথবা িনউ汥硩ীয় ⡲潴ালািনসহ 整慤কান িনউ汥硩ীয় পদােথ⌧⡲র 琢㵳াভািবক কায⌧⡲焮瑮মতা ন⁶楤
হওয়ার ফেল পিরেবেশ 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ ছড়াইয়া পড়া অথবা উ潤⡳ 㹶প 整慤যেকান
搯㰠ঘ⌧⡲টনার 搯㰠ঘ⌧⡲টনা摩⁶েল কম⌧⡲রত কম⌧⡲ী বা জনগণ কতৃ⌧⡲ক স潩瑰াব牥畱 িবপ捯搨নক মা牥摡ার
িবিকরণ স效瑥াত 瑨杩াি獬數র পিরি摩⁶িত সৃি⁶楤 হয়;

(২১) ‘‘িনউ汥硩ীয় িনরাপ敨⠠া (nuclear safety) ’’ অথ⌧⡲ িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনা যথাযথ
চালনার অব摩⁶া অজ⌧⡲ন, 搯㰠ঘ⌧⡲টনা 瑨杩িতেরাধ বা 搯㰠ঘ⌧⡲টনার ফলাফল উপশম কিরবার
মাধ牥畱েম 整慤তজি楤⼼য়তার ঝুঁিক হইেত কম⌧⡲ী, জীবন ও পিরেবেশর ††র焮瑮া িবধান; 

(২২) ‘‘িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲ (nuclear material) ’’ অথ⌧⡲ ৮০% এর অিধক
আইেসােটািপক কনেসে汥卹晦漮শনযু潤⡳ 瑰漨ুেটািনয়াম-২৩৮ ব牥畱তীত 瑰漨ুেটািনয়াম;
ইউেরিনয়াম-২৩৩; ২৩৫ বা ২৩৩ আইেসােটাপ 灯琧ারা সমৃ杲慍 ইউেরিনয়াম; আকিরক
বা আকিরেকর অবেশষ  㹶প ব牥畱তীত 瑨杩কৃিতেত সৃ⁶楤 আইেসােটােপর িম瑰楲ণ িবদ牥畱মান
রিহয়ােছ এই 㹶প ইউেরিনয়াম অথবা কতৃ⌧⡲প焮瑮 কতৃ⌧⡲ক িন 㹶িপত অ楰‽ 整慤কান পদাথ⌧⡲;
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(২৩) ‘‘িনউ汥硩ীয় 焮瑮িত (nuclear damage) ’’ অথ⌧⡲-

(ক) জীবনহািন বা শারীিরক জখম বা মানিসক 焮瑮িত;

(খ) স效瑥ি敨⠠র 焮瑮য়-焮瑮িত;

(গ) উপ-দফা (ক) ও (খ) এ উি†িখত 焮瑮য়-焮瑮িত হইেত উ‾⁴ূত আিথ⌧⡲ক 焮瑮িত, যতদূর
স潩瑰ব, যা উ潤⡳ উপ-দফাসমূেহ অ献牥ভু⌧⡲潤⡳ হয় নাই, যিদ উ潤⡳ 焮瑮য়-焮瑮িতর 整慤瑨杩ি焮瑮েত
দাবীদার ব牥畱ি潤⡳ অথ⌧⡲ৈনিতকভােব 焮瑮িত浵捯楤㰠 হয়;

(ঘ) 焮瑮িত浵捯楤㰠 পিরেবশ পূেব⌧⡲র অব摩⁶ায় 整慤ফরত আিনবার পদে焮瑮েপর ব牥畱য়, যিদ উ潤⡳
িবপয⌧⡲য় 整慤তমন উে†খেযাগ牥畱 না হয়, এবং 瑨杩কৃতপে焮瑮 যিদ উ潤⡳ 㹶প পদে焮瑮প 浵捯হণ
করা হয়, বা 浵捯হণ কিরবার স潩瑰াবনা থােক, এবং যতদূর স潩瑰ব, যাহা উ潤⡳ উপ-দফা
(খ) এ অ献牥ভু⌧⡲潤⡳ হয় নাই;

(ঙ) পিরেবশ ব牥畱বহার বা উপেভাগ সং敭畣া献牥 অথ⌧⡲ৈনিতক 琢㵳াথ⌧⡲ হইেত উ‾⁴ূত আেয়র
焮瑮িত, যাহা উ潤⡳ পিরেবেশর উে†খেযাগ牥畱 焮瑮িতর ফেল সৃ⁶楤, এবং যতদূর স潩瑰ব যাহা
উ潤⡳ উপ-দফা (খ) এ অ献牥ভু⌧⡲潤⡳ হয় নাই;

(চ) িনউ汥硩ীয় ঘটনা সংঘিটত হইবার পর 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ কতৃ⌧⡲ক উপ-দফা (ক), (খ), (গ),
(ঘ) ও (ঙ) বা (ছ) এ বিণ⌧⡲ত 焮瑮িত 瑨杩িতেরাধ বা মা牥摡া 楴∽ােসর জ楰‽, 整慤য রাে†  ব牥畱ব摩⁶া
浵捯হণ করা হইয়ািছল 整慤সই রাে† র আইনাꏧ暐যায়ী উপযু潤⡳ কতৃ⌧⡲পে焮瑮র অꏧ暐েমাদন
সােপে焮瑮, 整慤য 整慤কান যুি潤⡳স⌧⡲ত ব牥畱ব摩⁶া 浵捯হেণর ব牥畱য় এবং উ潤⡳ 㹶প ব牥畱ব摩⁶া 浵捯হেণর
ফেল পুনরায় সৃ⁶楤 焮瑮য়-焮瑮িত;

(ছ) পিরেবশ িবপয⌧⡲য় ব牥畱তীত অ楰‽ 整慤কানভােব সৃ⁶楤 আিথ⌧⡲ক 焮瑮িত, যিদ উ潤⡳ 焮瑮িত
উপযু潤⡳ আদালেতর 整慤দওয়ানী দায় স效瑥িক⌧⡲ত সাধারণ আইন 灯琧ারা অꏧ暐েমািদত হয়; 

উপির-উ潤⡳ উপ-দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ), (ঙ) এবং (ছ) এর 整慤焮瑮ে牥摡, উ潤⡳ 焮瑮য়-焮瑮িত
িনউ汥硩ীয় 焮瑮িতর আওতায় পিড়েব যিদ উহা 整慤কান িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনার অভ牥畱献牥েরর 整慤কান
িবিকরণ উৎস হইেত বা 整慤কান িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনা摩⁶ িনউ汥硩ীয় ⡲潴ালানী বা 整慤তজি楤⼼য়
উৎপাদ বা বজ⌧⡲牥畱 হইেত বা িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনা হইেত আগত, উ‾⁴ূত বা 整慤瑨杩িরত িনউ汥硩ীয়
পদাথ⌧⡲ হইেত িনগ⌧⡲ত আয়নায়নকারী িবিকরণ হইেত উ‾⁴ূত বা সৃ⁶楤 হয়, উহা এই 㹶প
পদােথ⌧⡲র 整慤তজি楤⼼য় ধম⌧⡲ হইেতই উ‾⁴ূত হউক অথবা উ潤⡳ পদােথ⌧⡲র িবষা潤⡳,
িবে獡汣ারক বা অ楰‽া楰‽ 焮瑮িতকর ধেম⌧⡲র সিহত 整慤তজি楤⼼য় ধেম⌧⡲র সি瑴潢লেনই উ‾⁴ূত
হউক;

ব牥畱াখ牥畱া।- (অ) ‘‘整慤তজি楤⼼য় উৎপাদ বা বজ⌧⡲牥畱 (radioactive products or waste)
’’ বিলেত িনউ汥硩ীয় ⡲潴ালািনর উৎপাদন বা ব牥畱বহারকােল সৃ⁶楤 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ বা
অ楰‽ 整慤কান পদাথ⌧⡲েক বুঝাইেব, যাহা িবিকরণ স效瑥ােতর 灯琧ারা 整慤তজি楤⼼য় করা
হইয়ােছ, তেব 献⤧ব卹牥ািনক, িচিকৎসা, কৃিষ, বািণজ牥畱 অথবা িশ搮敬ে焮瑮ে牥摡
ব牥畱বহােরাপেযাগী এমন 整慤রিডওআইেসােটাপ যা 瑨杩❬牵敨⠠তকরেণর 整慤শষ 楤㰠ের
整慤পৗঁছাইয়ােছ, ইহার অ献牥ভূ⌧⡲潤⡳ হইেবনা;

(আ) ‘‘瑨杩িতেরাধমূলক ব牥畱ব摩⁶া (preventive measures) ’’ বিলেত িনউ汥硩ীয় ঘটনা
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সংঘিটত হইবার পর 整慤য 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ কতৃ⌧⡲ক উপ-দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) বা
(ছ) এ বিণ⌧⡲ত 焮瑮িত 瑨杩িতেরাধ বা মা牥摡া 楴∽ােসর জ楰‽, 整慤য 整慤কান যুি潤⡳স⌧⡲ত ব牥畱ব摩⁶া
浵捯হণেক বুঝাইেব;

(২৪) ‘‘িনউ汥硩ীয় িরঅ牥畱া摩眮র (nuclear reactor) ’’ অথ⌧⡲ এমন 整慤কান কাঠােমা যাহােত
িনউ汥硩ীয় ⡲潴ালানীএই 㹶েপ িব楰‽楤㰠 থােক 整慤য, িনউ晦漮েনর 整慤কান অিতির潤⡳ উৎস
ব牥畱িতেরেক উহােত 琢㵳-অব牥畱াহত িনউ汥硩ীয় শৃ潴捥ল িবভাজন 瑨杩ি敭畣য়া ঘিটেত পাের;

(২৫) ‘‘িনউ汥硩ীয় বা 整慤রিডওলিজক牥畱াল জ楤⼼রী অব摩⁶া (nuclear or radiological
emergency) অথ⌧⡲ এই 㹶প 整慤কান জ楤⼼রী অব摩⁶া যাহােত িনউ汥硩ীয় শৃ潴捥ল িবি敭畣য়া
অথবা শৃ潴捥ল িবি敭畣য়ার উৎপ 㬧 楴灯েব牥畱র 焮瑮য় হইেত সৃ⁶楤 শি潤⡳ বা িবিকরণ স效瑥াত
(radiation exposure) হইেত িবপদ ঘিটয়ােছ বা িবপেদর আশ汥卹া 整慤দখা িদয়ােছ;

(২৬) ‘‘িনউ汥硩ীয় শি潤⡳ (nuclear energy) ’’ অথ⌧⡲ িবিভ 㬧 ধরেনর িনউ汥硩ীয়
িমথি楤⼼য়া ও 瑨杩ি敭畣য়া 整慤যমন- িবভাজন (fission) , একীভবন (fusion) , ইত牥畱ািদর
কারেণ পরমাণুর িনউি汥硩য়াস হইেত িবমু潤⡳ সকল 瑨杩কার শি潤⡳;

(২৭) ‘‘িসিকউিরিট (security) ’’ অথ⌧⡲ িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲, অ楰‽ 整慤কান 整慤তজি楤⼼য়
পদােথ⌧⡲র অথবা এত散畤 সংি摡敨⁶楤 摩⁶াপনায় সংঘিটতব牥畱 চুির, অ献牥ঘ⌧⡲াত, অনিধকার 瑨杩েবশ,
অৈবধ হ楤㰠া献牥র অথবা অ楰‽ 整慤কান িবে灯琧ষপূণ⌧⡲ কায⌧⡲ 瑨杩িতেরাধ ও িচি摩⁶তকরণ এবং
তৎিবষেয় ব牥畱ব摩⁶া 浵捯হণ; 

(২৮) ‘‘িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনা (nuclear installation) ’’ অথ⌧⡲ 整慤কান িনউ汥硩ীয় ⡲潴ালানী
িনম⌧⡲াণ 整慤ক敮潮, িনউ汥硩ীয় িরঅ牥畱া摩眮র (সাব-ি敭畣িটক牥畱াল ও ি敭畣িটক牥畱াল এ牥畱ােস漠㸠িলসহ),
গেবষণা িরঅ牥畱া摩眮র, িনউ汥硩ীয় িব搯㰠牥畱ৎ 整慤ক敮潮, ব牥畱ব搼†ত ⡲潴ালািন ⽮慰দামজাতকরণ 摩⁶াপনা,
সমৃ杲慍করণ কারখানা বা পুনঃ瑨杩ি敭畣য়াজাতকরণ 摩⁶াপনা অথবা কতৃ⌧⡲প焮瑮 কতৃ⌧⡲ক িন 㹶িপত
অ楰‽ 整慤কান 摩⁶াপনা;

(২৯) ‘‘িনরাপ敨⠠া (safety) ’’ অথ⌧⡲ িবিকরণ ঝুঁিক হইেত মাꏧ暐ষ ও পিরেবশেক র焮瑮া
করা এবং িনউ汥硩ীয় িনরাপ敨⠠া, িবিকরণ িনরাপ敨⠠া, 整慤তজি楤⼼য় বজ⌧⡲牥畱 ব牥畱ব摩⁶াপনার
িনরাপ敨⠠া এবং 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ পিরবহন িনরাপ敨⠠াও ইহার অ献牥ভু⌧⡲潤⡳ হইেব, তেব
িবিকরণ বিহভূ⌧⡲ত িনরাপ敨⠠ার িবষয়⽮慰িল ইহার অ献牥ভু⌧⡲潤⡳ হইেব না; 

(৩০) ‘‘িনিদ⌧⡲⁶楤কৃত য⁴桧পািত (specified equipment) ’’ অথ⌧⡲ 瑨杩িবধান 灯琧ারা
িনধ⌧⡲ািরত য⁴桧পািত;

(৩১) ‘‘িনিদ⌧⡲⁶楤কৃত অিনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲ (specified non-nuclear material) ’’ অথ⌧⡲
瑨杩িবধান 灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত অিনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲;

(৩২) ‘‘পরমাণু শি潤⡳ (atomic energy) ’’ অথ⌧⡲ পরমাণু (atom) হইেত
পারমাণিবক (atomic) ও িনউ汥硩ীয় (nuclear) িমথি楤⼼য়া ও 瑨杩ি敭畣য়াসমূেহর ফেল
সকল ধরেনর িবমু潤⡳ শি潤⡳;

(৩৩) ‘‘瑨杩াকৃিতক উৎস’’ অথ⌧⡲ 瑨杩াকৃিতকভােব সৃ⁶楤 আয়নায়নকারী মহাজাগিতক ও
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জাগিতক িবিকরেণর উৎস;

(৩৪) ‘‘瑨杩িবধান’’ অথ⌧⡲ এই আইেনর অধীন 瑨杩ণীত 瑨杩িবধান;

(৩৫) ‘‘িবিকরণ (radiation) ’’ অথ⌧⡲ পদাথ⌧⡲ বা 摩⁶ােনর মধ牥畱 িদয়া শি潤⡳র এমন
িব汹ুরণ বা স慰⌧ারণ যাহা উ潤⡳ পদাথ⌧⡲ বা 摩⁶ােন তিড়ৎ চু漠㸠কীয় আেবশ বা 瑨杩ভাব সৃি⁶楤
কিরেত পাের;

(৩৬) ‘‘িবিকরণ উৎপাদনকারী য⁴桧পািত’’ অথ⌧⡲ 整慤কান উৎপািদত পণ牥畱 বা য⁴桧পািত,
অথবা উ潤⡳ 㹶প পণ牥畱 বা য⁴桧পািতর অংশিবেশষ, অথবা চালনা কিরবার সময়
আয়নায়নকারী িবিকরণ উৎপাদন বা িনগ⌧⡲ত কিরেত পাের এই 㹶প 整慤কান 整慤মিশন বা
িসে††ম;

(৩৭) ‘‘িবিকরণ ††র焮瑮া (radiation protection) ’’ অথ⌧⡲ আয়নায়নকারী িবিকরেণর
瑨杩ভাব হইেত জীবন এবং পিরেবেশর ††র焮瑮া;

(৩৮) ‘‘িবিকরণ ††র焮瑮া কম⌧⡲কত⌧⡲া (radiation protection officer) ’’ অথ⌧⡲ 整慤কান
িবেশষ কম⌧⡲কা椠瑸 সংি摡敨⁶楤 িবিকরণ িনরাপ敨⠠া িবষেয় উপযু潤⡳ কািরগির 卹牥ানস效瑥 㬧 整慤কান
ব牥畱ি潤⡳ িযিন অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳, অপােরটর বা িবেদশী অপােরটর কতৃ⌧⡲ক এই
আইন, িবিধ বা 瑨杩িবধােন বিণ⌧⡲ত শত⌧⡲াবলী পালন করা হইেতেছ িকনা তাহা
ত晩†াবধােনর জ楰‽ দািয়瑣数瑨杩া獬數 হইয়ােছন;

(৩৯) ‘‘িবিকরণ উৎস (radiation source) ’’ অথ⌧⡲ 整慤কান িনিদ⌧⡲⁶楤 摩⁶াপনায় অথবা
摩⁶ােন আয়নায়নকারী িবিকরণ উৎপাদনকারী বা উৎপাদেন স焮瑮ম এই 㹶প 整慤কান
পদাথ⌧⡲ বা য⁴桧পািত;

(৪০) ‘‘িবেদশী অপােরটর বা অপােরটর (overseas operator or operator) ’’
অথ⌧⡲ 瑨杩িবধান 灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত প杲慍িতেত িবেদশী অপােরটর বা অপােরটর িহসােব
অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳ বা সং摩⁶া বা 整慤কা效瑥ানী;

(৪১) ‘‘িবিধ’’ অথ⌧⡲ এই আইেনর অধীন 瑨杩ণীত িবিধ; 

(৪২) ‘‘ব牥畱ি潤⡳’’ অথ⌧⡲ 琢㵳াভািবক বুি杲慍স效瑥 㬧 整慤কান ব牥畱ি潤⡳, অংশীদারী 瑨杩িত∽摩ান, সিমিত,
整慤কা效瑥ানী, কেপ⌧⡲ােরশন, সমবায় সিমিত এবং িবিধব杲慍 সং摩⁶া; 

(৪৩) ‘‘ব牥畱ব搼†ত ⡲潴ালািন (spent fuel) ’’ অথ⌧⡲ এই 㹶প 整慤কান িনউ汥硩ীয় ⡲潴ালািন যাহা
整慤কান িরঅ牥畱া摩眮র 整慤কাের ইেরিডেয়েটড হইবার পর উ潤⡳ 整慤কার হইেত 摩⁶ায়ীভােব
অপসািরত হইয়ােছ এবং যাহা পুনঃ瑨杩ি敭畣য়াকরণ না করা পয⌧⡲献牥 整慤কান িনউ汥硩ীয় 瑰漨牥畱াে汥卹ট
ব牥畱বহার করা হইেব না;

(৪৪) ‘‘ব牥畱ব搼†ত ⡲潴ালািন ব牥畱ব摩⁶াপনা’’ অথ⌧⡲ ব牥畱ব搼†ত ⡲潴ালািন িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনার
অভ牥畱献牥ের 摩⁶ানা献牥র বা 整慤††ােরজ স效瑥িক⌧⡲ত সকল ধরেনর কায⌧⡲敭畣ম, তেব সাইেটর
বািহের পিরবহন সং敭畣া献牥 整慤কান কায⌧⡲ ইহার অ献牥ভু⌧⡲潤⡳ হইেব না; 
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(৪৫) ‘‘整慤ভৗত ††র焮瑮া (physical protection) ’’ অথ⌧⡲ িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲, িনউ汥硩ীয়
摩⁶াপনা এবং 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ অনꏧ暐েমািদতভােব পিরবত⌧⡲ন বা হ楤㰠ে焮瑮প, বা
অনꏧ暐েমািদতভােব অপসারণ কায⌧⡲করভােব 瑨杩িতেরাধ করা ও সময়মত উ潤⡳ 㹶প
কায⌧⡲ািদ িচি摩⁶ত করা এবং অৈবধভােব 瑨杩া獬數 িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲ উ杲慍ার করার উে桧楥ে⼼ਾ
গৃহীত সকল 瑨杩কার কািরগির ও 瑨杩ািত∽摩ািনক ব牥畱ব摩⁶া, উপায় ও প杲慍িত;

(৪৬) ‘‘সদ 㹶’’ অথ⌧⡲ কতৃ⌧⡲পে焮瑮র 整慤কান সদ 㹶 এবং 整慤চয়ারম牥畱ানও ইহার অ献牥ভু⌧⡲潤⡳
হইেবন;

(৪৭) ‘‘摩⁶াপনা (facility) ’’ অথ⌧⡲ িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনা, ইেরিডেয়শন 摩⁶াপনা, ইউেরিনয়াম
ও 整慤থািরয়াম আকিরকসহ সকল 整慤তজি楤⼼য় আকিরক এর খনন ও 瑨杩ি敭畣য়াকরণ
摩⁶াপনা, 整慤তজি楤⼼য়-বজ⌧⡲牥畱 ব牥畱ব摩⁶াপনা সং敭畣া献牥 摩⁶াপনা এবং অ楰‽া楰‽ 摩⁶ান 整慤যখােন
整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ উৎপাদন, 瑨杩ি敭畣য়াজাতকরণ, ব牥畱বহার, 猼㸢া椠瑸িলং, ⽮慰দামজাত বা
িডসেপাজ (dispose) করা হয় অথবা 整慤যখােন এমন িবিকরণ উৎপাদক (radiation
generator) 摩⁶াপন করা হইয়ােছ যাহার জ楰‽ ††র焮瑮া এবং িনরাপ敨⠠া ব牥畱ব摩⁶া 浵捯হণ
করা আব⼼ਾক হয়।

   
   
 
আইেনর 楤㰠াধা楰ˁ  ৩। আপাততঃ বলবৎ অ楰‽ 整慤কান আইেন যাহা িকছুই থা楤㰠ক না 整慤কন, এই আইেনর

িবধানাবলী 瑨杩াধা楰‽ পাইেব।
   
   

অধʏায় ২
কতৃ㸯湡পʖ

 
কতৃ㸯湡পʖ 楤㰠িত∽摩া

 

৪।(১) এই আইন কায⌧⡲কর হইবার পর, এই আইেনর উে桧楥⼼ਾ পূরণকে搮敬 সরকার,
যথাশী牥畱 স潩瑰ব, বাংলােদশ পরমাণু শি潤⡳ িনয়⁴桧ণ কতৃ⌧⡲প焮瑮 নােম একিট কতৃ⌧⡲প焮瑮
瑨杩িত∽摩া কিরেব।

(২) কতৃ⌧⡲প焮瑮 একিট সংিবিধব杲慍 সং摩⁶া হইেব এবং উহার 摩⁶ায়ী ধারাবািহকতা ও একিট
সাধারণ সীলেমাহর থািকেব এবং এই আইন বা ত散畤 ধীন 瑨杩ণীত িবিধ ও 瑨杩িবধান
সােপে焮瑮 ইহার 摩⁶াবর বা অ摩⁶াবর স效瑥ি敨⠠ অজ⌧⡲ন কিরবার, অিধকাের রািখবার বা
হ楤㰠া献牥র কিরবার 焮瑮মতা থািকেব এবং ইহা িনেজর নােম মামলা দােয়র কিরেত
পািরেব এবং ইহার িব楤⼼ে杲慍ও মামলা দােয়র করা যাইেব।

   
   
 
কতৃ㸯湡পেʖর
কায㸯湡ালয়

 

৫। (১) কতৃ⌧⡲পে焮瑮র 瑨杩ধান কায⌧⡲ালয় ঢাকায় অবি摩⁶ত হইেব। 

(২) কতৃ⌧⡲প焮瑮, 瑨杩েয়াজনেবােধ, সরকােরর পূব⌧⡲াꏧ暐েমাদন敭畣েম, বাংলােদেশর 整慤য 整慤কান
摩⁶ােন উহার এক বা একািধক শাখা কায⌧⡲ালয়, গেবষণা ও উ 㬧য়ন 整慤ক敮潮 摩⁶াপন কিরেত
পািরেব।

   
   
 
কতৃ㸯湡পেʖর গঠন ৬। (১) একজন 整慤চয়ারম牥畱ান ও চার জন সদ 㹶 সম整湯েয় কতৃ⌧⡲প焮瑮 গিঠত হইেব। 

(২) 整慤চয়ারম牥畱ান ও সদ 㹶গণ সরকার কতৃ⌧⡲ক িনযু潤⡳ হইেবন এবং তাহারা কতৃ⌧⡲পে焮瑮র
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সাব⌧⡲焮瑮িণক কম⌧⡲কত⌧⡲া হইেবন।

(৩) 整慤চয়牥畱ারম牥畱ান কতৃ⌧⡲পে焮瑮র 瑨杩ধান িনব⌧⡲াহী হইেবন। 

(৪) 整慤চয়ারম牥畱ান ও সদ 㹶গেণর 整慤বতন, ভাতা, পদময⌧⡲াদা, 整慤জ牥畱∽摩তা ও চা楤㰠রীর
অ楰‽া楰‽ শত⌧⡲ািদ সরকার কতৃ⌧⡲ক িনধ⌧⡲ািরত হইেব।

(৫) 整慤চয়牥畱ারম牥畱ান ও সদ 㹶গণ এই আইন বা ত散畤 ধীন 瑨杩ণীত িবিধ বা 瑨杩িবধান 灯琧ারা বা
কতৃ⌧⡲প焮瑮 কতৃ⌧⡲ক িনধ⌧⡲ািরত বা অিপ⌧⡲ত 焮瑮মতা 瑨杩েয়াগ এবং কায⌧⡲াবলী স效瑥াদন কিরেবন।

(৬) 整慤কবল 整慤কান সদ 㹶 পেদ শূ楰‽তা বা কতৃ⌧⡲প焮瑮 গঠেন ≲整িট থািকবার কারেণ
কতৃ⌧⡲পে焮瑮র 整慤কান কায⌧⡲ বা কায⌧⡲ধারা অৈবধ হইেবনা বা তৎস效瑥েক⌧⡲ 整慤কান 瑨杩ꂧ킠 উꋧ㛠াপন
করা যাইেবনা।

   
   
 
ʑচয়ারমʏান ও
সদ 㹶েদর ʑময়াদ  

৭। 整慤চয়ারম牥畱ান ও সদ 㹶গণ, এই আইেনর িবধান সােপে焮瑮, িনেয়ােগর তািরখ হইেত
৩ (িতন) বৎসর 整慤ময়ােদর জ楰‽ িনেয়াগ瑨杩া獬數 হইেবন এবং সরকার, 瑨杩েয়াজন মেন
কিরেল, 整慤চয়ারম牥畱ান বা 整慤যেকান সদ 㹶েক পুনঃিনেয়াগ কিরেত পািরেব।

   
   
 
ʑচয়ারমʏান ও
সদ 㹶েদর
ʑযাগʏতা ও
অেযাগʏতা

 

৮। ১[ (১) পরমাণু শি潤⡳ ব牥畱ব摩⁶াপনার 整慤焮瑮ে牥摡 পয⌧⡲া獬數 整慤যাগ牥畱তা ও অিভ卹牥তাস效瑥 㬧
ব牥畱ি潤⡳গেণর মধ牥畱 হইেত কতৃ⌧⡲প焮瑮 整慤চয়ারম牥畱ান ও সদ 㹶গণ িনযু潤⡳ হইেবন;

তেব শত⌧⡲ থােক 整慤য, িব搯㰠牥畱ৎ উৎপাদন ও স慰⌧ালন িবষেয় 整慤যাগ牥畱তা ও অিভ卹牥তাস效瑥 㬧
ব牥畱ি潤⡳গেণর মধ牥畱 হইেত একজন সদ 㹶 িনেয়াগ করা যাইেব।]

(২) এমন 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ 整慤চয়ারম牥畱ান বা সদ 㹶 পেদ িনেয়াগ পাইবার 整慤যাগ牥畱 হইেবন না,
িযিন-

(ক) বাংলােদেশর নাগিরক নেহন; বা

(খ) েকান ব牥畱াংক বা আিথ⌧⡲ক 瑨杩িত∽摩ােনর ঋণ 整慤খলাপী িহসােব উ潤⡳ ব牥畱াংক, 瑨杩িত∽摩ান,
বাংলােদশ ব牥畱াংক বা আদালত কতৃ⌧⡲ক 整慤ঘািষত হইয়ােছন; বা

(গ) আদালত কতৃ⌧⡲ক 整慤দউিলয়া 整慤ঘািষত হইবার পর 整慤দউিলয়াে瑣数র দায় হইেত
অব牥畱াহিত লাভ কেরন নাই; বা

(ঘ) ৈনিতক  㸢লনজিনত অপরাধ সংঘটেনর দােয় আদালত কতৃ⌧⡲ক ২ (搯㰠ই) বৎসর বা
তদূ††⌧⡲ 整慤ময়ােদর কারাদে椠瑸 দি椠瑸ত হইয়ােছন, এবং উ潤⡳ দ椠瑸 হইেত মুি潤⡳লােভর পর ৫
(পাঁচ) বৎসর সময় অিত敭畣া献牥 হয় নাই; বা

(ঙ) মািলক, 整慤শয়ার 整慤হা祴献ার, পিরচালক, কম⌧⡲কত⌧⡲া, অংশীদার বা পরামশ⌧⡲ক িহসােব বা
অ楰‽িবধ কারেণ ধারা ১১ এ উি†িখত কম⌧⡲কা椠瑸 স效瑥ৃ潤⡳ িবষেয়র সিহত 瑨杩ত牥畱焮瑮 বা
পেরা焮瑮ভােব ব牥畱বসািয়ক 琢㵳াথ⌧⡲সংি摡敨⁶楤।
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ʑচয়ারমʏান ও
সদ 㹶েদর
পদতʏাগ,
অপসারণ ও
দািয়†ਾ পালেন
অসমথ㸯湡তা

 

৯। (১) 整慤চয়ারম牥畱ান বা 整慤য 整慤কান সদ 㹶 তাহার চা楤㰠রীর িনধ⌧⡲ািরত 整慤ময়াদ 整慤শষ হইবার
পূেব⌧⡲ 整慤যেকান সময়, এক মােসর 整慤নািটশ 瑨杩দানপূব⌧⡲ক, সরকােরর িনকট 琢㵳া焮瑮রযু潤⡳
প牥摡েযােগ পদত牥畱াগ কিরেত পািরেবন।

(২) উপ-ধারা (৩) এর িবধান সােপে焮瑮, সরকার 整慤চয়ারম牥畱ান বা 整慤য 整慤কান সদ 㹶েক
তাহার পদ হইেত অপসারণ কিরেত পািরেব, যিদ িতিন-

(ক) শারীিরক বা মানিসক অসামেথ⌧⡲牥畱র কারেণ দািয়瑣数 পালেন অ焮瑮ম হন বা দািয়瑣数
পালেন অ琢㵳ীকৃিত জানান; বা

(খ) ৈনিতক  㸢লনজিনত অপরােধর জ楰‽ 整慤কান আদালত কতৃ⌧⡲ক 整慤দাষী সাব牥畱摩⁶ হন; বা

(গ) এমন 整慤কান কাজ কেরন যাহা কতৃ⌧⡲পে焮瑮র বা রাে† র জ楰‽ 焮瑮িতকর হয়।

(৩) উপ-ধারা (২) এ বিণ⌧⡲ত কারেণ 整慤চয়ারম牥畱ান অথবা 整慤কান সদ 㹶 তাহার পেদ
বহাল থাকার অেযাগ牥畱 বিলয়া মেন কিরেল, সরকার, এত散畤 সং敭畣া献牥 瑨杩চিলত িবিধ
িবধান অꏧ暐সরণপূব⌧⡲ক, উ潤⡳ কারেণর যথাথ⌧⡲তা যাচাই কিরবার জ楰‽ একিট তদ献牥
কিমিট গঠন এবং উ潤⡳ তদ献牥 কিমিট কতৃ⌧⡲ক 瑨杩দ敨⠠ 瑨杩িতেবদেনর 整慤瑨杩ি焮瑮েত 整慤চয়ারম牥畱ান
বা উ潤⡳ সদ 㹶েক অপসারণ কিরেত পািরেব। 

(৪) 整慤চয়ারম牥畱ােনর পদ শূ楰‽ হইেল িকংবা অꏧ暐পি摩⁶িত, অ††摩⁶তা বা অ楰‽ 整慤কান কারেণ
整慤চয়ারম牥畱ান তাহার দািয়瑣数 পালেন অসমথ⌧⡲ হইেল, নবিনযু潤⡳ 整慤চয়ারম牥畱ান শূ楰‽ পেদ
整慤যাগদান না করা পয⌧⡲献牥 িকংবা 整慤চয়ারম牥畱ান পুনরায় 琢㵳ীয় দািয়瑣数 পালেন সমথ⌧⡲ না হওয়া
পয⌧⡲献牥, কতৃ⌧⡲পে焮瑮র 整慤জ牥畱∽摩তম সদ 㹶 整慤চয়ারম牥畱ান িহসােব দািয়瑣数 পালন কিরেবন।

   
   
 
কতৃ㸯湡পেʖর সভা

 

১০। (১) এই ধারার অ楰‽া楰‽ িবধানাবলী সােপে焮瑮, কতৃ⌧⡲প焮瑮 ইহার সভার কায⌧⡲প杲慍িত
িনধ⌧⡲ারণ কিরেত পািরেব।

(২) সভার আেলাচ牥畱সূচী, তািরখ, সময় ও 摩⁶ান 整慤চয়ারম牥畱ান কতৃ⌧⡲ক িনধ⌧⡲ািরত হইেব
এবং 整慤চয়ারম牥畱ােনর স瑴潢িত敭畣েম, কতৃ⌧⡲পে焮瑮র সিচব এই 㹶প সভা আহবান কিরেবন।

(৩) 整慤চয়ারম牥畱ান কতৃ⌧⡲পে焮瑮র সকল সভায় সভাপিত瑣数 কিরেবন, তেব তাহার
অꏧ暐পি摩⁶িতেত তৎকতৃ⌧⡲ক মেনানীত অ楰‽ 整慤কান সদ 㹶 সভায় সভাপিত瑣数 কিরেত
পািরেবন।

(৪) 整慤চয়ারম牥畱ানসহ অনূ牥畱ন িতনজন সদে 㹶র উপি摩⁶িতেত সভার 整慤কারাম হইেব, তেব
মূলতবী সভার 整慤焮瑮ে牥摡 整慤কান 整慤কারােমর 瑨杩েয়াজন হইেব না।

(৫) উপি摩⁶ত কতৃ⌧⡲পে焮瑮র সদ 㹶গেণর সংখ牥畱াগির∽摩 整慤ভােট সভার িস杲慍া献牥 গৃহীত হইেব
এবং 整慤ভােটর সমতার 整慤焮瑮ে牥摡 整慤চয়ারম牥畱ােনর একিট ি灯琧তীয় বা িনণ⌧⡲ায়ক 整慤ভাট থািকেব।

(৬) 整慤চয়ারম牥畱ান, সদ 㹶গেণর সিহত আেলাচনাপূব⌧⡲ক, 瑨杩েয়াজনেবােধ, সংি摡敨⁶楤
整慤যেকান 瑨杩িত∽摩ান বা 瑨杩িত∽摩ানসমূেহর িবেশষ卹牥গণ বা 瑨杩িতিনিধবৃ獩搮েক কতৃ⌧⡲পে焮瑮র
সভায় পরামশ⌧⡲ 瑨杩দােনর জ楰‽ আম⁴桧ণ জানাইেত পািরেবন, তেব উ潤⡳ আমি⁴桧ত
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ব牥畱ি潤⡳গণ িস杲慍া献牥 浵捯হেণ অংশ浵捯হণ কিরেত পািরেবন না।

   
   
 
কতৃ㸯湡পেʖর দািয়†ਾ
এবং কায㸯湡াবলী

১১। এই আইেনর উে桧楥⼼ਾ পূরণকে搮敬, কতৃ⌧⡲প焮瑮 িন獦景বিণ⌧⡲ত কায⌧⡲াবলী স效瑥াদন
কিরেব, যথাঃ-

(১) এই আইন ও তদধীন 瑨杩ণীত িবিধমালা বা 瑨杩িবধানমালার িবধানাবলী অꏧ暐যায়ী
পরমাণু শি潤⡳র িনরাপদ ও শাি献牥পূণ⌧⡲ ব牥畱বহার 瑨杩িতপািলত হইেতেছ িকনা ইহা
িনি㬧敮তকরণ;

(২) 瑨杩েয়াজনীয় মানদ椠瑸, সংিবিধ (code) এবং িনেদ⌧⡲শাবলী 瑨杩ণয়ন ও 瑨杩েয়াগ;

(৩) ধারা ১৮ এ উি†িখত সকল কায⌧⡲াবলীর জ楰‽ অꏧ暐েমাদন অথ⌧⡲াৎ লাইেস挠†,
সািট⌧⡲িফেকট, 整慤রিজে††শন, পারিমট, ইত牥畱ািদ 瑨杩দান, সংেশাধন, 摩⁶িগত অথবা
বািতলকরণ;

(৪) ধারা ১৮ এ উি†িখত সকল কায⌧⡲াবলীর জ楰‽ কম⌧⡲কা椠瑸 整慤ভেদ িনউ汥硩ীয় িনরাপ敨⠠া,
িবিকরণ ††র焮瑮া, িসিকউিরিট, 整慤সফগাড⌧⡲, আমদািন ও র獬數ািন িনয়⁴桧ণ এবং 整慤ভৗত
††র焮瑮া (physical protection) স效瑥িক⌧⡲ত িবধানাবলী যথাথ⌧⡲ভােব 瑨杩িতপািলত
হইেতেছ ইহা িনি㬧敮তকরণ;

(৫) িনয়⁴桧ণমূলক কায⌧⡲াবলীর পুন:িনরী焮瑮ণ এবং মূল牥畱ায়ন প杲慍িত 瑨杩ণয়ন ও বা楤㰠বায়ন;

(৬) পিরদশ⌧⡲ন পিরচালনার উে桧楥ে⼼ਾ কম⌧⡲সূচী 浵捯হণ ও বা楤㰠বায়ন;

(৭) পুনঃিনরী焮瑮ণ ও মূল牥畱ায়ন, পিরদশ⌧⡲ন এবং লাইেস挠† 瑨杩দান;

(৮) বলবৎেযাগ牥畱 কায⌧⡲敭畣ম বা楤㰠বায়েনর উে桧楥ে⼼ਾ গাইডলাইন 瑨杩ণয়ন এবং এই আইন
ও তদধীন 瑨杩ণীত িবিধ বা 瑨杩িবধােনর িবধানাবলী 瑨杩িতপািলত না হইেল উহার িব楤⼼ে杲慍
কায⌧⡲敭畣ম 浵捯হণ এবং উহা অব牥畱াহত রাখা;

(৯) 瑨杩বজ⌧⡲ন (exclusion) সং敭畣া献牥 িবষয়ািদ িনধ⌧⡲ারণ করা ;

(১০) েকান 摩⁶াপনা বা িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনার িনয়ি⁴桧ত ব牥畱বহার (regulatory control)
হইেত অব牥畱াহিত সং敭畣া献牥 িবষয়ািদ িনধ⌧⡲ারণ ও 瑨杩দান করা;

(১১) অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ বা সং摩⁶ার অথ⌧⡲ৈনিতক িবষয়ািদসহ উহার
বাধ牥畱বাধকতা িনধ⌧⡲ারণ করা;

(১২) মািট, পািন ও বায়ুেত এবং মাꏧ暐ষ ও জীবজ搯㰾র আহায⌧⡲ অথবা অ楰‽িবধভােব
ব牥畱বহারকােল 整慤য 整慤কান ব❬牵敨⠠ুর উপর 整慤তজি楤⼼য়তার মা牥摡া িনধ⌧⡲ারণ;

(১৩) 摩⁶াপনাসমূহ এবং তৎসংি摡敨⁶楤 কায⌧⡲敭畣েমর সিহত স效瑥িক⌧⡲ত স潩瑰াব牥畱 ঝুঁিকর িবষেয়
আ浵捯হী প焮瑮গেণর সিহত 整慤সিমনার, ওয়াক⌧⡲শপ, ইেলক晦漮িনক ও ি瑨杩汥卹টিমিডয়া এবং
ই汥卹টারেনেটর মাধ牥畱েম তথ牥畱 এবং পরামেশ⌧⡲র জ楰‽ জনগেণর অংশ浵捯হণমূলক কায⌧⡲敭畣ম
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浵捯হণ;

(১৪) িসিকউিরিটর 瑨杩❬牵敨⠠িত বা楤㰠বায়েনর জ楰‽ িডজাইন 整慤বিসস 整慤晦漮ট (design basis
threat) এর সং卹牥াথ⌧⡲ িনণ⌧⡲েয় অংশ浵捯হণ;

(১৫) িবিকরণ উৎেসর জ楰‽ একিট জাতীয় িনব✠㴠ন বিহ 瑨杩❬牵敨⠠ত , সংর焮瑮ণ ও িনয়িমত
হালনাগাদকরণ;

(১৬) এই আইন বা তদধীন 瑨杩ণীত িবিধ বা 瑨杩িবধােনর অধীন কম⌧⡲কা椠瑸 বা কায⌧⡲敭畣ম
স效瑥াদেনর জ楰‽ অꏧ暐েমািদত ব牥畱ি潤⡳েদর একিট জাতীয় িনব✠㴠ন বিহ 瑨杩❬牵敨⠠ত , সংর焮瑮ণ
ও িনয়িমত হালনাগাদকরণ;

(১৭) েসফগাড⌧⡲ চুি潤⡳ বা楤㰠বায়েনর উে桧楥ে⼼ਾ সংগঠক এবং সম整湯য়ক িহসােব দািয়瑣数
পালন;

(১৮) িনউ汥硩ীয় ও 整慤তজি楤⼼য় পদােথ⌧⡲র 整慤সফগাড⌧⡲ ব牥畱ব摩⁶া ও 整慤ভৗত ††র焮瑮া, অৈবধ পাচার
সহ িনউ汥硩ীয় িনরাপ敨⠠া, িবিকরণ ††র焮瑮া ও 整慤রিডওলিজক牥畱াল জ楤⼼রী ব牥畱ব摩⁶া স效瑥িক⌧⡲ত
আ献牥জ⌧⡲ািতক চুি潤⡳, এি浵捯েম汥卹ট, 瑨杩েটাকল ও কনেভনশন (যাহােত বাংলােদশ চুি潤⡳ভু潤⡳
প焮瑮) বা楤㰠বায়ন স效瑥িক⌧⡲ত কায⌧⡲敭畣ম পিরচালনা;

(১৯) িনউ汥硩ীয় পদােথ⌧⡲র রা† ীয় িনয়⁴桧ণ এবং িহসােবর জ楰‽ একিট 摩⁶ায়ী প杲慍িত 瑨杩ণয়ন
ও পিরচালনা;

(২০) ের⽮慰েলটির িবষেয় গেবষণা পিরচালনা;

(২১) 琢㵳া摩⁶牥畱 ও িনরাপ敨⠠া, পিরেবশ সংর焮瑮ণ, িসিকউিরিট এবং িবপ捯搨নক পণ牥畱
পিরবহেন দ焮瑮তাস效瑥 㬧 িবিভ 㬧 সরকাির বা 整慤বসরকাির সং摩⁶ার সিহত 整慤যাগােযাগ এবং
সম整湯য় সাধন;

(২২) জাতীয় িনউ汥硩ীয় ও 整慤রিডওলিজক牥畱াল জ楤⼼রী পিরক搮敬না 瑨杩ণয়েন এবং
ত散畤 স效瑥িক⌧⡲ত সকল কায⌧⡲敭畣েম সম整湯য়ক িহসােব দািয়瑣数 পালন;

(২৩) িবিকরণজিনত ঘটনার 整慤焮瑮ে牥摡 একিট কায⌧⡲কর িরেপািট⌧⡲ং প杲慍িত অꏧ暐েমাদন এবং
িনউ汥硩ীয় ও 整慤রিডওলিজক牥畱াল জ楤⼼রী অব摩⁶ায় জ楤⼼রী 瑨杩❬牵敨⠠িত এবং ††র焮瑮ামূলক
কায⌧⡲敭畣েমর পিরক搮敬না 瑨杩㵤椠ত রাখা হইয়ােছ মেম⌧⡲ িনি㬧敮তকরণ;

(২৪) িনউ汥硩ীয় ও 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ এবং 摩⁶াপনার 整慤ভৗত ††র焮瑮ার জ楰‽ যথাথ⌧⡲ ব牥畱ব摩⁶া
浵捯হণ স效瑥েক⌧⡲ িনি㬧敮তকরণ;

(২৫) িনউ汥硩ীয় ও 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ এবং উহােদর সংি摡敨⁶楤 摩⁶াপনার অনꏧ暐েমািদত বা
িবে灯琧ষপূণ⌧⡲ কম⌧⡲ সনা潤⡳করণ, িনবারণ, ও সাড়া 瑨杩দানসহ এই 㹶প পদাথ⌧⡲ বা 摩⁶াপনার
িসিকউিরিটর জ楰‽ িনয়⁴桧ণমূলক ব牥畱ব摩⁶া 瑨杩িত∽摩াকরণ;

(২৬) িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনা, িবিকরণ উৎপাদক, িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲, িনউ汥硩ীয় উপাদান বা
整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲, সংি摡敨⁶楤 িবষয় অিনরাপদ বা স潩瑰াব牥畱 অিনরাপদ অব摩⁶ায় সনা潤⡳ করা
হইেল তদসংি摡敨⁶楤 িবষেয় সংেশাধনমূলক কায⌧⡲敭畣ম 浵捯হণ করা হইয়ােছ মেম⌧⡲
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িনি㬧敮তকরণ;

(২৭) িনউ汥硩ীয় 焮瑮িতর দায় ও পিরিধ িনধ⌧⡲ারণ এবং তৎসংি摡敨⁶楤 কায⌧⡲敭畣ম পিরচালনা;

(২৮) িনউ汥硩ীয় িনরাপ敨⠠া এবং িবিকরণ ††র焮瑮া িবষেয় 整慤য 整慤কান িবেদশী িনউ汥硩ীয়
িনয়⁴桧ণ কতৃ⌧⡲প焮瑮 বা আ献牥জ⌧⡲ািতক সং摩⁶া অথবা এেজ挠†ীর সিহত 整慤যাগােযাগ ও
সহেযািগতা;

(২৯) কম⌧⡲কত⌧⡲া-কম⌧⡲চারীেদর িনেয়াগ ও চা楤㰠রীর শত⌧⡲াবলী িনধ⌧⡲ারণ;

(৩০) কম⌧⡲কত⌧⡲া-কম⌧⡲চারীেদর জ楰‽ মানবস效瑥দ উ 㬧য়ন ও 瑨杩িশ焮瑮ণ কম⌧⡲সূচী 浵捯হণ এবং
পিরচালনা;

(৩১) অ楰‽া楰‽ 整慤দেশর িনয়⁴桧ণকারী সং摩⁶া এবং আ献牥জ⌧⡲ািতক সং摩⁶া বা 瑨杩িত∽摩ােনর সিহত
িনয়⁴桧ণমূলক তথ牥畱 িবিনময় এবং সহেযািগতা স湩杲সারণ;

(৩২) 瑨杩াসি⌧⡲ক তথ牥畱 瑨杩কাশ এবং সংি摡敨⁶楤 সং摩⁶া, জনগণ এবং িমিডয়ার সিহত
整慤যাগােযাগ;

(৩৩) িনউ汥硩ীয় িনরাপ敨⠠া এবং িবিকরণ ††র焮瑮া স效瑥েক⌧⡲ জনগেণর মেধ牥畱 সেচতনতা
সৃি⁶楤র উে桧楥ে⼼ਾ ব牥畱ব摩⁶া 浵捯হণ;

(৩৪) িফ ও চাজ⌧⡲ স效瑥িক⌧⡲ত তফিসল 瑨杩ণয়ন;

(৩৫) উহার দািয়瑣数াধীন িবষেয় 瑨杩েয়াজনীয় িনেদ⌧⡲শনা 瑨杩ণয়ন এবং আেদশ জাির করা
এবং উহা বা楤㰠বায়ন;

(৩৬) িবিধ বা 瑨杩িবধান বা সরকার কতৃ⌧⡲ক, সমেয় সমেয় কতৃ⌧⡲প焮瑮েক 瑨杩দ敨⠠ অ楰‽ 整慤য
整慤কান িনধ⌧⡲ািরত অথবা অিপ⌧⡲ত দািয়瑣数 স效瑥াদন।

   
   
 
অথ㸯湡 উপেদ⁶楤া ও
সিচব

 

১২। (১) কতৃ⌧⡲প焮瑮েক সহায়তা কিরবার জ楰‽ সরকার একজন সাব⌧⡲焮瑮িণক অথ⌧⡲
উপেদ⁶楤া ও একজন সিচব িনেয়াগ কিরেব।

(২) অথ⌧⡲ উপেদ⁶楤া ও সিচেবর 整慤বতন, ভাতা, পদময⌧⡲াদা, 整慤জ牥畱∽摩তা ও চা楤㰠রীর অ楰‽া楰‽
শত⌧⡲ািদ সরকার কতৃ⌧⡲ক িনধ⌧⡲ািরত হইেব।

   
   
 
কতৃ㸯湡পেʖর
কম㸯湡কত㸯湡া ও
কম㸯湡চারী িনেয়াগ  

১৩। (১) সরকার কতৃ⌧⡲ক অꏧ暐েমািদত সাংগঠিনক কাঠােমা সােপে焮瑮, কতৃ⌧⡲প焮瑮 উহার
কায⌧⡲াবলী ††∽摩ুভােব স效瑥াদেনর িনিম敨⠠ 瑨杩েয়াজনীয় সংখ牥畱ক কম⌧⡲কত⌧⡲া ও কম⌧⡲চারী
িনেয়াগ কিরেত পািরেব।

(২) কতৃ⌧⡲পে焮瑮র কম⌧⡲কত⌧⡲া ও কম⌧⡲চারীেদর িনেয়াগ ও চা楤㰠িরর শত⌧⡲াবলী 瑨杩িবধান 灯琧ারা
িনধ⌧⡲ািরত হইেব।
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ʖমতা অপ㸯湡ণ

 

১৪। কতৃ⌧⡲প焮瑮, িলিখত আেদশ 灯琧ারা উ潤⡳ আেদেশ উি†িখত শত⌧⡲ সােপে焮瑮 উহার
সকল বা 整慤য 整慤কান 焮瑮মতা বা দািয়瑣数 সংি摡敨⁶楤 কায⌧⡲ স效瑥াদেনর 整慤焮瑮ে牥摡 整慤পশাদারী
整慤যাগ牥畱তা ও অিভ卹牥তা রিহয়ােছ এমন 整慤য 整慤কান সদ 㹶, কম⌧⡲কত⌧⡲া বা কম⌧⡲চারীেক অপ⌧⡲ণ
কিরেত পািরেব।

   
   
 
কতৃ㸯湡পেʖর
তহিবল

 

১৫। (১) এই আইেনর উে桧楥⼼ਾ পূরণকে搮敬, কতৃ⌧⡲পে焮瑮র একিট তহিবল থািকেব এবং
উহােত িন獦景বিণ⌧⡲ত উৎস হইেত অথ⌧⡲ জমা হইেব, যথাঃ-

(ক) সরকার কতৃ⌧⡲ক ম敢浵ুরীকৃত বািষ⌧⡲ক অꏧ暐দান;

(খ) এই আইেনর অধীন আদায়কৃত িফ ও চাজ⌧⡲; 

(গ) সরকােরর পূব⌧⡲াꏧ暐েমাদন敭畣েম, 整慤কান ব牥畱ি潤⡳, জাতীয় বা আ献牥জ⌧⡲ািতক সং摩⁶ার িনকট
হইেত 瑨杩া獬數 অꏧ暐দান; এবং

(ঘ) সরকােরর পূব⌧⡲াꏧ暐েমাদন敭畣েম অ楰‽ 整慤কান উৎস হইেত 瑨杩া獬數 অথ⌧⡲।

(২) কতৃ⌧⡲পে焮瑮র তহিবল কতৃ⌧⡲পে焮瑮র নােম 整慤কান তফিসিল ব牥畱াংেক জমা রািখেত হইেব
এবং 瑨杩িবধান 灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত প杲慍িতেত উ潤⡳ তহিবল পিরচালনা কিরেত হইেব, তেব
瑨杩িবধান 瑨杩ণীত না হওয়া পয⌧⡲献牥 কতৃ⌧⡲প焮瑮 কতৃ⌧⡲ক সময় সময় 瑨杩দ敨⠠ আেদশ 灯琧ারা উ潤⡳
তহিবল পিরচািলত হইেব।

ব牥畱াখ牥畱াঃ ‘‘তফিসিল ব牥畱াংক’’ বিলেত Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O.
127 of 1972) এর Article-2(j) 整慤ত সং卹牥ািয়ত Scheduled Bank 整慤ক
বুঝাইেব।

(৩) কতৃ⌧⡲প焮瑮 উ潤⡳ তহিবল হইেত উহার 瑨杩েয়াজনীয় ব牥畱য় িনব⌧⡲াহ কিরেব এবং উ灯琧ৃ敨⠠
অথ⌧⡲ (যিদ থােক) সরকাির 整慤কাষাগাের জমা হইেব।

   
   
 
উপেদ⁶楤া পিরষদ ১৬। (১) এই আইেনর অধীন িনউ汥硩ীয় িনরাপ敨⠠া ও িবিকরণ ††র焮瑮া স效瑥িক⌧⡲ত

献⤧ব卹牥ািনক ও িনয়⁴桧ণমূলক (regulatory) িবষেয় পরামশ⌧⡲ 瑨杩দােনর িনিম敨⠠ কতৃ⌧⡲প焮瑮
আেদশ 灯琧ারা িন獦景বিণ⌧⡲ত সদ 㹶 সম整湯েয় একিট উপেদ⁶楤া পিরষদ গঠন কিরেত পািরেব,
যথাঃ- 

(ক) কতৃ⌧⡲পে焮瑮র 整慤চয়ারম牥畱ান - সভাপিত;

(খ) 整慤ভৗত িব卹牥ােনর 整慤য 整慤কান শাখায় 慤∽াতেকা敨⠠র িড浵捯ীধারী এবং িনউ汥硩ীয় িনরাপ敨⠠া
- সদ 㹶;

ও িবিকরণ ††র焮瑮ার 整慤焮瑮ে牥摡 অনূ牥畱ন ২০ (িবশ) বৎসেরর অিভ卹牥তা রিহয়ােছ 

এমন একজন 瑨杩খ牥畱াত িব卹牥ানী 
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(গ) 整慤ভৗত িব卹牥ােনর 整慤য 整慤কান শাখায় 慤∽াতেকা敨⠠র িড浵捯ীধারী এবং িনউ汥硩ীয় িব卹牥ান ও
- সদ 㹶;

瑨杩যুি潤⡳ িবষেয় অনূ牥畱ন ২০ (িবশ) বৎসেরর অিভ卹牥তা রিহয়ােছ এমন একজন 

瑨杩খ牥畱াত িব卹牥ানী 

(ঘ) 瑨杩েকৗশল িবদ牥畱ার 整慤য 整慤কান শাখায় 慤∽াতেকা敨⠠র িড浵捯ীধারী এবং িনউ汥硩ীয় িব卹牥ান -
সদ 㹶;

ও 瑨杩যুি潤⡳ িবষেয় অনূ牥畱ন ২০ (িবশ) বৎসেরর অিভ卹牥তা রিহয়ােছ এমন একজন 

瑨杩খ牥畱াত িব卹牥ানী 

(ঙ) পরমাণু িচিকৎসা, 整慤রিডওলিজ ও ইেমিজং বা 整慤রিডওেথরািপেত 慤∽াতেকা敨⠠র -
সদ 㹶;

িড浵捯ীধারী এবং সংি摡敨⁶楤 整慤焮瑮ে牥摡 অনূ牥畱ন ২০ (িবশ) বৎসেরর অিভ卹牥তা রিহয়ােছ 

এমন একজন 瑨杩খ牥畱াত িচিকৎসক 

(চ) ভূ-পদাথ⌧⡲, ভূ-瑨杩েকৗশল বা ভূ-তে晩† 慤∽াতেকা敨⠠র িড浵捯ীধারী এবং সংি摡敨⁶楤 িবষেয় -
সদ 㹶;

অনূ牥畱ন ২০ (িবশ) বৎসেরর অিভ卹牥তা রিহয়ােছ এমন একজন 瑨杩খ牥畱াত িব卹牥ানী 

(ছ) কৃিষ িব卹牥ােন 慤∽াতেকা敨⠠র িড浵捯ীধারী এবং সংি摡敨⁶楤 িবষেয় অনূ牥畱ন ২০ (িবশ)
বৎসেরর - সদ 㹶;

অিভ卹牥তা রিহয়ােছ একজন 瑨杩খ牥畱াত পরমাণু কৃিষ িব卹牥ানী 

(জ) িব卹牥ান ও 瑨杩যুি潤⡳ ম⁴桧ণালেয়র যু摩坴-সিচব পদময⌧⡲াদার একজন কম⌧⡲কত⌧⡲া - সদ 㹶; 

(ঝ) 琢㵳া摩⁶牥畱 ও পিরবার কল牥畱াণ ম⁴桧ণালেয়র যু摩坴-সিচব পদময⌧⡲াদার একজন কম⌧⡲কত⌧⡲া -
সদ 㹶;

(ঞ) পিরেবশ ও বন ম⁴桧ণালেয়র যু摩坴-সিচব পদময⌧⡲াদার একজন কম⌧⡲কত⌧⡲া - সদ 㹶;

(ট) 整慤লিজসেলিটভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর যু摩坴-সিচব পদময⌧⡲াদার একজন
কম⌧⡲কত⌧⡲া - সদ 㹶;

(ঠ) সশ㸯湡 বািহনী িবভােগর যু摩坴-সিচব পদময⌧⡲াদার একজন কম⌧⡲কত⌧⡲া - সদ 㹶;

(ড) িব搯㰠牥畱ৎ িবভােগর যু摩坴-সিচব পদময⌧⡲াদার একজন কম⌧⡲কত⌧⡲া - সদ 㹶;
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(ঢ) 琢㵳রা†  ম⁴桧ণালেয়র যু摩坴-সিচব পদময⌧⡲াদার একজন কম⌧⡲কত⌧⡲া - সদ 㹶।

(২) কতৃ⌧⡲প焮瑮, 瑨杩েয়াজন মেন কিরেল, সময় সময়, আেদশ 灯琧ারা উপেদ⁶楤া পিরষেদর
পিরিধ বৃি杲慍 কিরেত পািরেব।

(৩) কতৃ⌧⡲প焮瑮 উপ-ধারা (১) এ উি†িখত উপেদ⁶楤া পিরষদ গঠন সং敭畣া献牥 আেদেশ
উপেদ⁶楤া পিরষেদর 整慤ময়াদ, দািয়瑣数, কায⌧⡲পিরিধ এবং অ楰‽া楰‽ শত⌧⡲াবলী িনধ⌧⡲ারণ
কিরয়া িদেত পািরেব।

(৪) কতৃ⌧⡲পে焮瑮র 整慤চয়ারম牥畱ান উপেদ⁶楤া পিরষেদর সভায় সভাপিত瑣数 কিরেবন।

(৫) উপেদ⁶楤া পিরষেদর সভাপিতর অꏧ暐েমাদন敭畣েম, সভার আেলাচ牥畱সূচী তািরখ,
সময় এবং 摩⁶ান িনধ⌧⡲ািরত হইেব। 

   
   
 
িবেশষ椠癩 কিমিট

 

১৭। কতৃ⌧⡲প焮瑮, সময় সময়, আেদশ 灯琧ারা ইহার কােয⌧⡲ সহায়তাদােনর জ楰‽ এক বা
একািধক সদ 㹶 অথবা উহার 整慤য 整慤কান কম⌧⡲কত⌧⡲া অথবা এক বা একািধক িবেশষ卹牥
সম整湯েয় 瑨杩েয়াজনীয় সংখ牥畱ক িবেশষ卹牥 কিমিট গঠন কিরেত পািরেব এবং উ潤⡳
আেদেশ কিমিটর দািয়瑣数, 整慤ময়াদ, স瑴潢ািন, কায⌧⡲পিরিধ এবং অ楰‽া楰‽ শত⌧⡲াবলীও
িনধ⌧⡲ারণ কিরয়া িদেত পািরেব।

   
   

অধʏায় ৩
অꏧ暐েমাদন 楤㰠দান প搼†িত

 
কিতপয় কােয㸯湡র
উপর িবিধ-িনেষধ

১৮।(১) কতৃ⌧⡲প焮瑮 কতৃ⌧⡲ক 瑨杩িবধান 灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত প杲慍িতেত অꏧ暐েমাদন 浵捯হণ ব牥畱তীত
整慤কান অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳, অপােরটর বা িবেদশী অপােরটর 整慤কান িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনা
বা িবিকরণ 摩⁶াপনার 摩⁶ান িনধ⌧⡲ারণ, নকশা 瑨杩ণয়ন, িনম⌧⡲াণ, কিমশিনং, পিরচালনা ও
িডকিমশিনং, 整慤তজি楤⼼য় বেজ⌧⡲牥畱র িডসেপাজাল 摩⁶াপনা ব✠㴠 এবং সংি摡敨⁶楤 摩⁶ানেক
িনয়ি⁴桧ত ব牥畱বহার হইেত অব牥畱াহিত 瑨杩দান কিরেত পািরেব না।

(২) উপ-ধারা (১) এ উি†িখত িবধান সােপে焮瑮, কতৃ⌧⡲পে焮瑮র অꏧ暐েমাদন 浵捯হণ ব牥畱তীত
整慤কান অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳, অপােরটর বা িবেদশী অপােরটর িন獦景বিণ⌧⡲ত কায⌧⡲াবলী
স效瑥াদন কিরেত পািরেবনা, যথাঃ-

(ক) আয়নায়নকারী িবিকরণ উৎপাদনকারী য⁴桧পািত সং浵捯হ, উৎপাদন, অজ⌧⡲ন,
আমদািন, র獬數ািন, ধারণ, ব牥畱বহার, 整慤মরামত-র焮瑮ণােব焮瑮ণ, িবপণন, হ楤㰠া献牥র, 摩⁶ানা献牥র,
⽮慰দামজাতকরণ, বজ⌧⡲ন এবং এত散畤 সং敭畣া献牥 গেবষণা কায⌧⡲敭畣ম পিরচালনা; 

(খ) 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ এবং/বা উৎস পদাথ⌧⡲সমূহ সং浵捯হ, উৎপাদন, অজ⌧⡲ন, আমদািন,
র獬數ািন, ধারণ, ব牥畱বহার, পিরবহন, 瑨杩ি敭畣য়াজাতকরণ, পুনঃ瑨杩ি敭畣য়াজাতকরণ, িবপণন,
হ楤㰠া献牥র, 摩⁶ানা献牥র, ⽮慰দামজাতকরণ, বজ⌧⡲ন বা িন㸢牥ি敨⠠করণ এবং এত散畤 সং敭畣া献牥 গেবষণা
কায⌧⡲敭畣ম পিরচালনা; 

(গ) িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲, িনিদ⌧⡲⁶楤কৃত য⁴桧পািত ও অিনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲ এবং/বা উৎস
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পদাথ⌧⡲সমূহ সং浵捯হ, উৎপাদন, অজ⌧⡲ন, আমদািন, র獬數ািন, ধারণ, ব牥畱বহার, পিরবহন,
瑨杩ি敭畣য়াজাতকরণ, পুনঃ瑨杩ি敭畣য়াজাতকরণ, িবপণন, হ楤㰠া献牥র, 摩⁶ানা献牥র, ⽮慰দামজাতকরণ,
বজ⌧⡲ন বা িন㸢牥ি敨⠠করণ এবং এত散畤 সং敭畣া献牥 গেবষণা কায⌧⡲敭畣ম পিরচালনা;

(ঘ) 整慤তজি楤⼼য় বজ⌧⡲牥畱 ও ব牥畱ব搼†ত ⡲潴ালািন সং浵捯হ, উৎপাদন, অজ⌧⡲ন, আমদািন, র獬數ািন,
ধারণ, ব牥畱বহার, পিরবহন, 瑨杩ি敭畣য়াজাতকরণ, পুনঃ瑨杩ি敭畣য়াজাতকরণ, িবপণন, হ楤㰠া献牥র,
摩⁶ানা献牥র, ⽮慰দামজাতকরণ, ব牥畱ব摩⁶াপনা, বজ⌧⡲ন বা িন㸢牥ি敨⠠করণ এত散畤 সং敭畣া献牥 গেবষণা
কায⌧⡲敭畣ম পিরচালনা;

(ঙ) েতজি楤⼼য় আকিরক (ইউেরিনয়াম ও 整慤থািরয়াম আকিরক) অꏧ暐স✠㴠ান, মাইিনং
(mining) ও িমিলং (milling) কায⌧⡲ এবং িবিকরণ স效瑥াত ঘিটেত পাের এই 㹶প
অ楰‽া楰‽ মাইিনং ও 瑨杩ি敭畣য়াকরণ সহ কতৃ⌧⡲প焮瑮 কতৃ⌧⡲ক িনধ⌧⡲ািরত 瑨杩াকৃিতক উৎসজিনত
স效瑥াত স效瑥ৃ潤⡳ কম⌧⡲কা椠瑸 পিরচালনা;

(চ) িনউ汥硩ীয় শি潤⡳চািলত যানবাহন, জাহাজ বা উেড়াজাহাজ এবং িনউ汥硩ীয় বা
整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ এবং 整慤তজি楤⼼য়-বজ⌧⡲牥畱 ও ব牥畱ব搼†ত ⡲潴ালািন বহনকারী 整慤কান
যানবাহন, জাহাজ অথবা উেড়াজাহাজ বাংলােদেশ আগমন, বিহগ⌧⡲মন বা 晦漮ানিজট
浵捯হণ;

(ছ) 瑨杩িবধান 灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত 整慤ভাগ牥畱-পণ牥畱 (consumer products) উৎপাদন,
সংেযাজন (assemble) , আমদািন, র獬數ািন, িবপণন এবং ব牥畱বহার;

(জ) আয়নায়নকারী িবিকরণ 灯琧ারা 整慤কান খাদ牥畱 সাম浵捯ী 瑨杩ি敭畣য়াজাতকরণ অথবা
অꏧ暐 㹶পভােব অꏧ暐েমািদত মা牥摡ার অিতির潤⡳ 整慤তজি楤⼼য়-搯㰠⁶楤 整慤কান খাদ牥畱-楴灯ব牥畱 বা পাণীয়
আহরণ, ধারণ, উৎপাদন, আমদািন, র獬數ািন বা িবপণন;

(ঝ) িবিকরণ ††র焮瑮া সং敭畣া献牥 অ楰‽া楰‽ 整慤যেকান কায⌧⡲ পিরচালনা; এবং

(ঞ) িনউ汥硩ীয় বা 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ সং敭畣া献牥 কম⌧⡲কাে椠瑸র উ 㬧য়ন এবং গেবষণা কায⌧⡲敭畣ম
পিরচালনা । 

(৩) উপির-উ潤⡳ উপ-ধারাসমূেহ যাহা িকছুই থা楤㰠ক না 整慤কন, কতৃ⌧⡲প焮瑮, সরকাির
整慤গেজেট 瑨杩卹牥াপন 灯琧ারা িনিদ⌧⡲⁶楤 সময় উে†খপূব⌧⡲ক, 整慤য 整慤কান ব牥畱ি潤⡳েক এই ধারার 整慤য
整慤কান িবধােনর 瑨杩েয়াগ হইেত অব牥畱াহিত 瑨杩দান কিরেত পািরেব।

   
   
 
িনউ楤㰠ীয়, িবিকরণ
ও ʑতজি楤⼼য়
বেজ㸯湡ʏর
িডসেপাজাল
摩⁶াপনার
অꏧ暐েমাদেনর ধাপ

১৯। (১) এই আইেনর উে桧楥⼼ਾ পূরণকে搮敬, কতৃ⌧⡲প焮瑮 িনউ汥硩ীয়, িবিকরণ বা 整慤তজি楤⼼য়
বেজ⌧⡲牥畱র িডসেপাজাল 摩⁶াপনা বা এত散畤 সং敭畣া献牥 কম⌧⡲কা椠瑸 অꏧ暐েমাদেনর িনিম敨⠠ 瑨杩িবধান
灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত প杲慍িতেত 摩⁶ান িনধ⌧⡲ারেণর (siting) জ楰‽ অꏧ暐েমাদন 瑨杩দান কিরেত
পািরেব এবং এই উপ-ধারায় ‘摩⁶ান িনধ⌧⡲ারণ (siting) ’ বিলেত 整慤কান িবেশষ িনউ汥硩ীয়
摩⁶াপনা অথবা আয়নায়নকারী িবিকরণ উৎেসর 摩⁶াপনার জ楰‽ একিট উপযু潤⡳ 摩⁶ান
(site) িনব⌧⡲াচন করা এবং যথাযথ মূল牥畱ায়ন এবং সংি摡敨⁶楤 িডজাইন 整慤বইস (design
base) িন 㹶পণ এবং নকশা 瑨杩ণয়নেক বুঝাইেব।

(২) এই আইেনর উে桧楥⼼ਾ পূরণকে搮敬, কতৃ⌧⡲প焮瑮 িনউ汥硩ীয়, িবিকরণ, বা 整慤তজি楤⼼য়
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বেজ⌧⡲牥畱র িডসেপাজাল 摩⁶াপনা বা এত散畤 সং敭畣া献牥 কম⌧⡲কা椠瑸 অꏧ暐েমাদেনর িনিম敨⠠ 瑨杩িবধান
灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত প杲慍িতেত নকশা 瑨杩ণয়েনর (design) জ楰‽ অꏧ暐েমাদন 瑨杩দান কিরেত
পািরেব এবং এই উপ-ধারায় ‘নকশা 瑨杩ণয়ন (design) ’ বিলেত িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনা ও
এর অংশসমূেহর ধারণার পূণ⌧⡲তা 瑨杩দান (developing concept) , িব楤㰠ািরত
পিরক搮敬না, সহায়ক ক牥畱াল楤㰠েলশন এবং 整慤•整িসিফেকশন (specification) এর
瑨杩ি敭畣য়া ও ফলাফলেক বুঝাইেব।

(৩) এই আইেনর উে桧楥⼼ਾ পূরণকে搮敬, কতৃ⌧⡲প焮瑮 িনউ汥硩ীয়, িবিকরণ বা 整慤তজি楤⼼য়
বেজ⌧⡲牥畱র িডসেপাজাল 摩⁶াপনা বা এত散畤 সং敭畣া献牥 কম⌧⡲কা椠瑸 অꏧ暐েমাদেনর িনিম敨⠠ 瑨杩িবধান
灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত প杲慍িতেত িনম⌧⡲ােণর (construction) জ楰‽ অꏧ暐েমাদন 瑨杩দান কিরেত
পািরেব এবং এই উপ-ধারায় ‘িনম⌧⡲াণ (construction) ’ বিলেত িনউ汥硩ীয় ও
িবিকরণ 摩⁶াপনার অংশসমূহ 瑨杩❬牵敨⠠ত ও সি 㬧েবশকরণ স效瑥িক⌧⡲ত কায⌧⡲敭畣ম, িসিভল
ওয়াক⌧⡲স স效瑥 㬧করণ, য⁴桧পািত ও অংশসমূহ 摩⁶াপন (installation) এবং সংি摡敨⁶楤
পরী焮瑮ািদ স效瑥 㬧করণেক বুঝাইেব।

(৪) এই আইেনর উে桧楥⼼ਾ পূরণকে搮敬, কতৃ⌧⡲প焮瑮 িনউ汥硩ীয়, িবিকরণ, বা 整慤তজি楤⼼য়
বেজ⌧⡲牥畱র িডসেপাজাল 摩⁶াপনা বা এত散畤 সং敭畣া献牥 কম⌧⡲কা椠瑸 অꏧ暐েমাদেনর িনিম敨⠠ 瑨杩িবধান
灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত প杲慍িতেত 摩⁶াপেনর (installation) জ楰‽ অꏧ暐েমাদন 瑨杩দান কিরেত
পািরেব এবং এই উপ-ধারায় ‘摩⁶াপন (installation) ’ বিলেত 整慤তজি楤⼼য় ও িবিকরণ
সংি摡敨⁶楤 摩⁶াপনার 摩⁶াপনেক বুঝাইেব।

(৫) এই আইেনর উে桧楥⼼ਾ পুরণকে搮敬, কতৃ⌧⡲প焮瑮 িনউ汥硩ীয় িবিকরণ বা 整慤তজি楤⼼য়
বেজ⌧⡲牥畱র িডসেপাজাল 摩⁶াপনা বা এত散畤 সং敭畣া献牥 কম⌧⡲কা椠瑸 অꏧ暐েমাদেনর িনিম敨⠠ 瑨杩িবধান
灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত প杲慍িতেত কিমশিনং (commissioning) এর জ楰‽ অꏧ暐েমাদন 瑨杩দান
কিরেত পািরেব এবং এই উপ-ধারায় ‘কিমশিনং (commissioning) ’ বিলেত
একিট 瑨杩ি敭畣য়া যাহার মাধ牥畱েম িনম⌧⡲াণ কায⌧⡲ সমাপনাে献牥 整慤কান 摩⁶াপনার ব牥畱ব摩⁶ািদ ও
অংশসমূহ এবং কম⌧⡲কা椠瑸সমূহ সচল করা এবং 整慤সই⽮慰িল নকশা এবং 瑨杩ািথ⌧⡲ত
কায⌧⡲স效瑥াদন মাপকািঠ অꏧ暐যায়ী হইয়ােছ িকনা তাহা যাচাইকরণেক বুঝাইেব। 

(৬) এই আইেনর উে桧楥⼼ਾ পূরণকে搮敬, কতৃ⌧⡲প焮瑮 িনউ汥硩ীয়, িবিকরণ বা 整慤তজি楤⼼য়
বেজ⌧⡲牥畱র িডসেপাজাল 摩⁶াপনা বা এত散畤 সং敭畣া献牥 কম⌧⡲কা椠瑸 অꏧ暐েমাদেনর িনিম敨⠠ 瑨杩িবধান
灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত প杲慍িতেত পিরচালনার (operation) অꏧ暐েমাদন 瑨杩দান কিরেত
পািরেব এবং এই উপ-ধারায় ‘পিরচালনা (operation) ’ বিলেত 整慤য উে桧楥ে⼼ਾ
িনউ汥硩ীয় ও িবিকরণ 摩⁶াপনা িন⌧⡲িমত হইয়ােছ উহা অজ⌧⡲েন সকল 瑨杩কার কম⌧⡲কা椠瑸
স效瑥াদন এবং উ潤⡳ িনউ汥硩ীয় ও িবিকরণ 摩⁶াপনার র焮瑮ণােব焮瑮ণ, িরফুেয়িলং
(refueling) , সি敭畣য় চালনাকালীন পিরদশ⌧⡲ন (in-service inspection) এবং
অ楰‽া楰‽ সংি摡敨⁶楤 কম⌧⡲কা椠瑸সমূহেক বুঝাইেব।

(৭) এই আইেনর উে桧楥⼼ਾ পূরণকে搮敬, কতৃ⌧⡲প焮瑮 িনউ汥硩ীয়, িবিকরণ বা 整慤তজি楤⼼য়
বেজ⌧⡲牥畱র িডসেপাজাল 摩⁶াপনা বা এত散畤 সং敭畣া献牥 কম⌧⡲কা椠瑸 অꏧ暐েমাদেনর িনিম敨⠠ 瑨杩িবধান
灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত প杲慍িতেত িডকিমশিনং (decommissioning) এর জ楰‽ অꏧ暐েমাদন
瑨杩দান কিরেত পািরেব এবং এই উপ-ধারায় ‘িডকিমশিনং (decommissioning) ’
বিলেত 整慤কান 摩⁶াপনা হইেত কিতপয় বা সকল 瑨杩শাসিনক িনয়⁴桧ণ-অপসারণ বা
তুিলয়া 整慤নওয়ার জ楰‽ গৃহীত সকল 瑨杩কার 瑨杩শাসিনক ও কািরগির কায⌧⡲敭畣মেক
বুঝাইেব, তেব 整慤কান ⽮慰দাম বা 整慤তজ楤⼼ীয় উপাদােনর খনন কায⌧⡲ ও 瑨杩ি敭畣য়াকরণ
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কােয⌧⡲র অবিশ⁶楤 অংেশর িডসেপাজাল (disposal) কিরবার উে桧楥ে⼼ਾ ব牥畱ব搼†ত
কিতপয় িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনা যাহা ব✠㴠 করা হইয়ােছ অথচ িডকিমশিনং করা হয় নাই উহা
ইহার অ献牥ভু⌧⡲潤⡳ হইেব না।

(৮) এই আইেনর উে桧楥⼼ਾ পূরণকে搮敬, কতৃ⌧⡲প焮瑮 িনউ汥硩ীয়, িবিকরণ বা 整慤তজি楤⼼য়
বেজ⌧⡲牥畱র িডসেপাজাল 摩⁶াপনা বা এত散畤 সং敭畣া献牥 কম⌧⡲কা椠瑸 অꏧ暐েমাদেনর িনিম敨⠠ 瑨杩িবধান
灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত প杲慍িতেত 整慤তজি楤⼼য় বেজ⌧⡲牥畱র িডসেপাজাল 摩⁶াপনা বে✠㴠র জ楰‽
অꏧ暐েমাদন 瑨杩দান কিরেত পািরেব এবং এই উপ-ধারায় ‘整慤তজি楤⼼য় বেজ⌧⡲牥畱র
িডসেপাজাল 摩⁶াপনা ব✠㴠’ বিলেত সি敭畣য় জীবন কাল 整慤শেষ 整慤কান 整慤রপিজটরীেত
গৃহীত 瑨杩শাসিনক ও কািরগরী ব牥畱ব摩⁶ািদ ও সংি摡敨⁶楤 কাঠােমাসমূেহর সকল কম⌧⡲কা椠瑸
স效瑥ূণ⌧⡲ ও সমা獬數করণেক বুঝাইেব।

(৯) এই আইেনর উে桧楥⼼ਾ পুরণকে搮敬, কতৃ⌧⡲প焮瑮 িনউ汥硩ীয়, িবিকরণ বা 整慤তজি楤⼼য়
বেজ⌧⡲牥畱র িডসেপাজাল 摩⁶াপনা বা এত散畤 সং敭畣া献牥 কম⌧⡲কা椠瑸 অꏧ暐েমাদেনর িনিম敨⠠ 瑨杩িবধান
灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত প杲慍িতেত 整慤কান 摩⁶ানেক িনয়ি⁴桧ত ব牥畱বহার হইেত অব牥畱াহিত 瑨杩দােনর
জ楰‽ অꏧ暐েমাদন 瑨杩দান কিরেত পািরেব এবং এই উপ-ধারায় ‘整慤কান 摩⁶ানেক িনয়ি⁴桧ত
ব牥畱বহার হইেত অব牥畱াহিত 瑨杩দান’ বিলেত 整慤কান 摩⁶াপনা হইেত কিতপয় বা সকল
瑨杩শাসিনক িনয়⁴桧ণ-অপসারণ বা তুিলয়া 整慤নওয়ার জ楰‽ গৃহীত সকল 瑨杩কার 瑨杩শাসিনক
ও কািরগির কায⌧⡲敭畣ম স效瑥াদেনর পর উ潤⡳ 摩⁶ানিট কতৃ⌧⡲পে焮瑮র িনয়⁴桧ণ হইেত অব牥畱াহিত
瑨杩দানেক বুঝাইেব।

(১০) এই আইেনর উে桧楥⼼ਾ পূরণকে搮敬, িনউ汥硩ীয়, িবিকরণ বা 整慤তজি楤⼼য় বেজ⌧⡲牥畱র
িডসেপাজাল 摩⁶াপনা বা এত散畤 সং敭畣া献牥 কম⌧⡲কা椠瑸 অꏧ暐েমাদেনর িনিম敨⠠ কতৃ⌧⡲প焮瑮, 瑨杩িবধান
灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত প杲慍িতেত, সময় সময়, 瑨杩েযাজ牥畱 整慤焮瑮ে牥摡 এত散畤 সংি摡敨⁶楤 অ楰‽া楰‽ ধােপর
জ楰‽ অꏧ暐েমাদন 瑨杩দান কিরেত পািরেব।

(১১) এই আইেনর উে桧楥⼼ਾ পূরণকে搮敬, কতৃ⌧⡲প焮瑮 িনউ汥硩ীয়, িবিকরণ বা 整慤তজি楤⼼য়
বেজ⌧⡲牥畱র িডসেপাজাল 摩⁶াপনা বা এত散畤 সং敭畣া献牥 কম⌧⡲কা椠瑸 অꏧ暐েমাদেনর িনিম敨⠠ উপ-ধারা
(১) হইেত (৯) এ বিণ⌧⡲ত ধাপসমূেহর 整慤য 整慤কান একিট অথবা একািধক ধােপর জ楰‽
অথবা পয⌧⡲ায়敭畣েম 瑨杩িতিট ধােপর জ楰‽ অꏧ暐েমাদন 瑨杩দান কিরেত পািরেব।

(১২) উপির-উ潤⡳ উপ-ধারাসমূেহ যাহা িকছুই থা楤㰠ক না 整慤কন, 整慤কান একিট িনিদ⌧⡲⁶楤
ধােপর জ楰‽ 瑨杩দ敨⠠ অꏧ暐েমাদেনর ফেল 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ 琢㵳য়ংি敭畣য়ভােব পরবত⌧⡲ী 整慤কান এক
বা একািধক ধােপর জ楰‽ অꏧ暐েমাদন 瑨杩াি獬數র অিধকার লাভ কিরেবন না।

   
   
 
অবিহতকরণপ獳慬

 

২০। (১) 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ ধারা ১৮ এ বিণ⌧⡲ত কায⌧⡲াবলী পিরচালনা কিরেত চািহেল িতিন
瑨杩িবধান 灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত প杲慍িতেত কতৃ⌧⡲পে焮瑮র িনকট এত散畤 সং敭畣া献牥 একিট
অবিহতকরণপ牥摡 দািখল কিরেবন।

(২) খিনজ পদাথ⌧⡲ অꏧ暐স✠㴠ান বা মাইিনং (mining) বা উভয় কায⌧⡲ পিরচালনাকােল
整慤কান ব牥畱ি潤⡳ 整慤কান 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲, িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲ অথবা িনধ⌧⡲ািরত পদােথ⌧⡲র স✠㴠ান
পাইেল, আিব㹹摯ার কিরেল অথবা মািলকানা অজ⌧⡲ন কিরেল, িতিন অিবলে漠㸠 এই 㹶প
ঘটনা স效瑥েক⌧⡲ কতৃ⌧⡲প焮瑮েক িলিখত 瑨杩িতেবদন 瑨杩দান কিরেবন এবং কতৃ⌧⡲প焮瑮 কতৃ⌧⡲ক
িনেদ⌧⡲িশত হইয়া খিন স效瑥িক⌧⡲ত সংি摡敨⁶楤 আইেনর সিহত সাম敢浵 㹶পূণ⌧⡲ সকল িনেদ⌧⡲শনা
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পালন কিরেবন।
   
   

 
অꏧ暐েমাদন 楤㰠দান
楤㰠ি摩⁶য়া

 

২১। (১) 整慤কান ব牥畱ি潤⡳, ধারা ১৮ এ উি†িখত কায⌧⡲াবলীর অꏧ暐েমাদন লােভর জ楰‽, এই
আইেনর অধীন 瑨杩ণীত 瑨杩িবধান অꏧ暐সাের 瑨杩েয়াজনীয় দিললািদ ও িনধ⌧⡲ািরত িফসহ
কতৃ⌧⡲পে焮瑮র িনকট আেবদনপ牥摡 দািখল কিরেবন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দািখলকৃত আেবদনপ牥摡 িবেবচনার জ楰‽ কতৃ⌧⡲প焮瑮,
瑨杩েয়াজনেবােধ, আেবদনকারীেক অিতির潤⡳ তথ牥畱 সরবরােহর িনেদ⌧⡲শ 瑨杩দান কিরেত
পািরেব। 

(৩) কতৃ⌧⡲প焮瑮, অꏧ暐েমাদেনর 整慤焮瑮ে牥摡 整慤দশীয় এবং আ献牥জ⌧⡲ািতক ††র焮瑮া মানদ椠瑸 অꏧ暐সাের
িনরাপ敨⠠া ও ††র焮瑮া স效瑥িক⌧⡲ত 整慤য 整慤কান শত⌧⡲াবলী আেরাপ কিরেত পািরেব। 

(৪) কতৃ⌧⡲প焮瑮, অꏧ暐েমাদেনর সিহত সংযু潤⡳ হইেত পাের এই 㹶প িবষয় এবং শত⌧⡲াবলী
িনিদ⌧⡲⁶楤 কিরয়া িদেত পািরেব এবং তদিতির潤⡳ বীমা, আিথ⌧⡲ক িনরাপ敨⠠া ব牥畱ব摩⁶া অথবা
মাꏧ暐ষ এবং পিরেবেশর স潩瑰াব牥畱 焮瑮িতর জ楰‽ 焮瑮িতপূরেণর শত⌧⡲ও িনধ⌧⡲ারণ কিরয়া িদেত
পািরেব। 

(৫) আেবদন িবেবচনার পর, কতৃ⌧⡲প焮瑮 কতৃ⌧⡲ক িনধ⌧⡲ািরত শত⌧⡲ সােপে焮瑮, িনধ⌧⡲ািরত
সমেয়র জ楰‽ কতৃ⌧⡲প焮瑮 অꏧ暐েমাদন 瑨杩দান কিরেত পািরেব এবং উ潤⡳ অꏧ暐েমাদন হ楤㰠া献牥র
করা যাইেব না। 

(৬) অꏧ暐েমাদেনর 整慤ময়াদ উ敨⠠ীণ⌧⡲ হইেল, অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳, 瑨杩িবধান 灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত
প杲慍িতেত, উহার নবায়ন এবং 整慤ময়াদ বৃি杲慍র জ楰‽ আেবদন কিরেত পািরেব।

   
   
 
িনউ楤㰠ীয় 摩⁶াপনার
িডকিমশিনং
তহিবল

 

২২। (১) সরকার, িবিধ 灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত প杲慍িতেত, িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনার িডকিমশিনং এর
সিহত স效瑥িক⌧⡲ত আিথ⌧⡲ক কায⌧⡲敭畣ম পিরচালনার উে桧楥ে⼼ਾ একিট িডকিমশিনং তহিবল
গঠন কিরেত পািরেব এবং উহােত িন獦景বিণ⌧⡲ত উৎস হইেত অথ⌧⡲ জমা হইেব, যথাঃ- 

(ক) িবিভ 㬧 摩⁶াপনার অপােরটর বা িবেদশী অপােরটর বা অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳ হইেত
সরকার কতৃ⌧⡲ক িনধ⌧⡲ািরত হাের আদায়কৃত অথ⌧⡲;

(খ) সংি摡敨⁶楤 অথ⌧⡲ বৎসেরর জাতীয় বােজট হইেত সরকার কতৃ⌧⡲ক বরা桧楥কৃত অথ⌧⡲;

(গ) িডকিমশিনং তহিবল হইেত উ‾⁴ূত মুনাফা; 

(ঘ) অꏧ暐দান বা দান; এবং

(ঙ) িডকিমশিনং তহিবেলর অথ⌧⡲ িবিনেয়ােগর মাধ牥畱েম 瑨杩া獬數 অথ⌧⡲।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গিঠত িডকিমশিনং তহিবল 整慤কান তফিসিল ব牥畱াংেক
জমা রািখেত হইেব এবং িবিধ 灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত প杲慍িতেত উ潤⡳ তহিবল পিরচালনা
কিরেত হইেব। 
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ব牥畱াখ牥畱াঃ ‘‘তফিসিল ব牥畱াংক’’ বিলেত Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O.
127 of 1972) এর Article-2(j) 整慤ত সং卹牥ািয়ত Scheduled Bank 整慤ক
বুঝাইেব।

   
   
 
অꏧ暐েমাদন楤㰠া 㹶
বʏিʕর দায়-
দািয়†ਾ

 

২৩। অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳ অꏧ暐েমাদেনর 整慤ময়াদকালীন িন獦景বিণ⌧⡲ত দায়-দািয়瑣数 পালন
কিরেবন, যথাঃ- 

(ক) িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনা বা িবিকরণ 摩⁶াপনার 摩⁶ান িনধ⌧⡲ারণ হইেত ꏧ暐楤⼼ কিরয়া িডকিমশিনং
পয⌧⡲献牥 সকল পয⌧⡲ােয় িনউ汥硩ীয় িনরাপ敨⠠া, িবিকরণ ††র焮瑮া, 整慤তজি楤⼼য় বজ⌧⡲牥畱 ও ব牥畱ব搼†ত
⡲潴ালািন ব牥畱ব摩⁶াপনা, 整慤ভৗত††র焮瑮া, যাচাইপূব⌧⡲ক জ楤⼼রী 瑨杩❬牵敨⠠িতমূলক ব牥畱ব摩⁶া স效瑥েক⌧⡲
িনি㬧敮তকরণ,

(খ) কতৃ⌧⡲প焮瑮 কতৃ⌧⡲ক পুনঃিনরীি焮瑮ত বা অꏧ暐েমািদত দিলল 瑨杩িতপালন করা, তেব, এই
আইন বা ইহার অধীন 瑨杩ণীত 瑨杩িবধােনর িবধানাবলীর আেলােক অꏧ暐েমািদত
দিললািদ কতৃ⌧⡲পে焮瑮র পূব⌧⡲াꏧ暐েমাদেনর িভি敨⠠েত ব牥畱ত牥畱য় করা যাইেত পাের; 

(গ) িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনার জ楰‽ িডকিমশিনং তহিবল গঠন; 

(ঘ) 瑨杩েয়াজন অꏧ暐সাের 瑨杩ািত∽摩ািনক কাঠােমা গঠন এবং িবেশষ কম⌧⡲পিরক搮敬না
瑨杩ণয়ন;

(ঙ) 摩⁶ান িনধ⌧⡲ারণ হইেত ꏧ暐楤⼼ কিরয়া িডকিমশিনং পয⌧⡲献牥 整慤তজি楤⼼য় বজ⌧⡲牥畱 ও ব牥畱ব搼†ত
⡲潴ালািন ব牥畱ব摩⁶াপনাসহ িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনার সকল পয⌧⡲ােয় বা িনউ汥硩ীয় বা 整慤তজি楤⼼য়
পদাথ⌧⡲ 摩⁶ানা献牥েরর সময় 整慤য 整慤কান ধরেনর ঘটনা এবং 搯㰠ঘ⌧⡲টনা িনেরাধক ব牥畱ব摩⁶া 浵捯হণ
তৎসে⌧⡲ সংঘিটত হইেল পরবত⌧⡲ী অব摩⁶ার/িবষেয়র উপশমকরণ বা িবেলাপ সাধন;

(চ) িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲, 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ এবং 整慤তজি楤⼼য় বজ⌧⡲牥畱 ও ব牥畱ব搼†ত ⡲潴ালািন
স效瑥িক⌧⡲ত একিট তািলকা 瑨杩ণয়ন এবং 整慤রকড⌧⡲ সংর焮瑮ণ; 

(ছ) েসফগাড⌧⡲ চুি潤⡳ এবং এিডশনাল 瑨杩েটাকল অꏧ暐সাের আ献牥জ⌧⡲ািতক পরমাণু শি潤⡳
সং摩⁶ার (IAEA) এর িনকট 瑨杩িতেবদন 整慤瑨杩রেণর উে桧楥ে⼼ਾ কতৃ⌧⡲পে焮瑮র িনকট তৎকতৃ⌧⡲ক
িনধ⌧⡲ািরত সমেয় ও ফরেম তথ牥畱ািদ দািখলকরণ;

(জ) 摩⁶াপনা এলাকায় 瑨杩াথিমক জ楤⼼রী পিরক搮敬না এবং 摩⁶াপনা বিহঃ摩⁶ এলাকার
জ楤⼼রী পিরক搮敬না ও জ楤⼼রী পিরবহন িনেদ⌧⡲শাবলীর জ楰‽ 整慤সাস⌧⡲ দিলল 瑨杩ণয়ন; 

(ঝ) ঘটনা ও 搯㰠ঘ⌧⡲টনা িনবারণ অথবা পিরণিতর 瑨杩িতকারমূলক ব牥畱ব摩⁶া স效瑥িক⌧⡲ত গৃহীত
পদে焮瑮পসমূহ অিবলে漠㸠 কতৃ⌧⡲প焮瑮েক অবিহতকরণ;

(ঞ) েয সকল িবষেয়র উপর িভি敨⠠ কিরয়া অꏧ暐েমাদন 瑨杩দান করা হয় এবং 整慤য সকল
িবষয় 整慤কান অꏧ暐েমাদেনর 整慤焮瑮ে牥摡 সংেশাধন বা বািতেলর কারণ হইেত পাের বিলয়া
瑨杩তীয়মান হয়, 整慤স সকল িবষেয়র পিরবত⌧⡲ন বা পিরবধ⌧⡲ন স效瑥েক⌧⡲ কতৃ⌧⡲প焮瑮েক
িলিখতভােব অবিহতকরণ; 
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(ট) িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲ বা 整慤তজি楤⼼য় পদােথ⌧⡲র 焮瑮িত বা চুিরর ঘটনা সনা潤⡳ করা অথবা
এই 㹶প সে獩搮হ করা, অথবা িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲ বা 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲, পয⌧⡲েব焮瑮ণকারী
য⁴桧পািত বা িনউ汥硩ীয় পদােথ⌧⡲র অব摩⁶ান বা 瑨杩বাহ িনয়⁴桧েণর িসলেমাহেরর 整慤কান 焮瑮িত
স效瑥েক⌧⡲ অবগত হইেল অিবলে漠㸠 কতৃ⌧⡲প焮瑮েক অবিহতকরণ;

(ঠ) পিরেবেশ 整慤তজি楤⼼য় বজ⌧⡲牥畱 বা 整慤সাস⌧⡲ িনগ⌧⡲মন বা বজ⌧⡲েনর কারেণ সংঘিটত পিরেবশ
দূষণ িনয়⁴桧ণ বা 瑨杩শমেনর জ楰‽ ††র焮瑮া ব牥畱ব摩⁶া িনি㬧敮তকরণ; 

(ড) পয⌧⡲া獬數 তহিবলসহ মানব স效瑥দ উ 㬧য়ন কায⌧⡲敭畣ম 瑨杩ণয়ন এবং পিরচালনা;

(ঢ) িনউ汥硩ীয় িনরাপ敨⠠া এবং িবিকরণ ††র焮瑮ার জ楰‽ িজ卹牥া†† ও িশ焮瑮াথ⌧⡲ী††লভ
আচরণেক উৎসািহত করা এবং পিরতৃি獬數েক িন楤⼼ৎসািহত কিরবার উে桧楥ে⼼ਾ ††র焮瑮া
সং睯爢ৃিত 瑨杩িত∽摩া এবং পিরচালনা িনি㬧敮তকরণ;

(ণ) 瑨杩িবধান 灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত অ楰‽া楰‽ অিতির潤⡳ দািয়瑣数 পালন।
   
   

 
িনউ楤㰠ীয় পদাথ㸯湡,
িনিদ㸯湡⁶楤কৃত
য楤⼼পািত ও
অিনউ楤㰠ীয় পদাথ㸯湡,
ʑতজি楤⼼য় পদাথ㸯湡,
এত愶ʅ সৎিক㸯湡ত
য楤⼼পািত ও 楤㰠যুিʕ
আমদািন ও র 㹶ািন
িনয়楤⼼েণ কতৃ㸯湡†ਾ

 

২৪। কতৃ⌧⡲প焮瑮, এই আইেনর অধীন বাংলােদেশর সাব⌧⡲েভৗম瑣数 ও িনরাপ敨⠠ার 琢㵳ােথ⌧⡲
এবং িনয়⁴桧ণ 瑨杩িত∽摩াকে搮敬 তৎকতৃ⌧⡲ক িনধ⌧⡲ািরত িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲, িনিদ⌧⡲⁶楤কৃত য⁴桧পািত ও
অিনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲, 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲, এত散畤 স效瑥িক⌧⡲ত য⁴桧পািত ও 瑨杩যুি潤⡳ আমদািন,
র獬數ািন, পুনঃর獬數ািন, 晦漮ানিজট এবং 晦漮া挠†িশপেম汥卹ট িনয়⁴桧েণর িনিমে敨⠠ অꏧ暐েমাদন
瑨杩ি敭畣য়াসহ 瑨杩েয়াজনীয় সকল ব牥畱ব摩⁶া 浵捯হণ কিরেত পািরেব।

   
   
 
আমদািন এবং
র 㹶ািনর জ楰ˁ
অꏧ暐েমাদন

 

২৫। কতৃ⌧⡲প焮瑮, এই আইেনর অধীন িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲, িনিদ⌧⡲⁶楤কৃত য⁴桧পািত ও
অিনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲, 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲, এত散畤 স效瑥িক⌧⡲ত য⁴桧পািত ও 瑨杩যুি潤⡳ আমদািন ও
র獬數ািন িনয়⁴桧েণর উে桧楥ে⼼ਾ 瑨杩িবধান 瑨杩ণয়ন কিরেব যাহােত িন獦景বিণ⌧⡲ত 整慤য 整慤কান িবষয়
বা িবষয়সমূহ অ献牥ভু⌧⡲潤⡳ থািকেব, যথাঃ- 

(ক) পুনঃিনরী焮瑮ণ ও আেবদন স效瑥িক⌧⡲ত িস杲慍া献牥 浵捯হেণর জ楰‽ তফিসলসহ
অꏧ暐েমাদেনর উে桧楥ে⼼ਾ আেবদন কিরবার প杲慍িত; 

(খ) অꏧ暐েমাদন আব⼼ਾক এমন পদাথ⌧⡲, য⁴桧পািত এবং 瑨杩যুি潤⡳র তািলকা; 

(গ) 瑨杩যুি潤⡳ উ 㬧য়ন বা তৎসংি摡敨⁶楤 অব摩⁶ার পিরবত⌧⡲ন িবেবচনার জ楰‽ িনয়ি⁴桧ত
িবষয়ািদর পয⌧⡲ায়敭畣িমক পুনঃিনরী焮瑮ণ বা হালনাগাদ তািলকা 瑨杩ণয়ন স效瑥িক⌧⡲ত িবধান;

(ঘ) আেবদন মূল牥畱ায়ন এবং অꏧ暐েমাদন 瑨杩দােনর মানদ椠瑸;

(ঙ) 瑨杩াি献牥ক ব牥畱বহারকারীেদর িনয়⁴桧ণ; 
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(চ) 瑨杩েযাজ牥畱 整慤焮瑮ে牥摡, র獬數ািন পণ牥畱 চালােনর (shipment) পূেব⌧⡲ অবিহতকরণ; 

(ছ) অꏧ暐েমাদেনর জ楰‽ িফ বা চােজ⌧⡲র তফিসল 瑨杩ণয়ন;

(জ) র獬數ািনর অꏧ暐েমাদেনর জ楰‽ 瑨杩েয়াজন 整慤নই এমন 整慤কান পদাথ⌧⡲ বা পণ牥畱
晦漮া挠†িশপেম汥卹ট কিরবার িবধান;

(ঝ) অꏧ暐েমািদত কায⌧⡲াবলী স效瑥িক⌧⡲ত 整慤রকড⌧⡲ সংর焮瑮ণ চািহদা িনধ⌧⡲ারণ।
   
   
 

আমদািন
অꏧ暐েমাদেনর
শত㸯湡াবলী

 

২৬। এই আইেনর অধীন কতৃ⌧⡲প焮瑮 কতৃ⌧⡲ক সনা潤⡳কৃত িনয়⁴桧ণ 整慤যাগ牥畱 িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲,
িনিদ⌧⡲⁶楤কৃত য⁴桧পািত ও অিনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲, 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲, এত散畤 স效瑥িক⌧⡲ত য⁴桧পািত
ও 瑨杩যুি潤⡳ আমদািনর 整慤焮瑮ে牥摡 অꏧ暐েমাদন লােভর জ楰‽ িন獦景 㹶প শত⌧⡲াবলী 瑨杩েযাজ牥畱
হইেব, যথাঃ-

(ক) আমদািনেযাগ牥畱 পদাথ⌧⡲, য⁴桧পািত অথবা 瑨杩যুি潤⡳ 整慤কানভােব বাংলােদেশর অ楰‽
整慤কান আইন বা িবিধ-িবধান 灯琧ারা িনিষ杲慍 নেহ;

(খ) লাইেস挠† আব⼼ਾক এই 㹶প আমদািনকৃত পদাথ⌧⡲, য⁴桧পািত বা 瑨杩যুি潤⡳র 浵捯হীতা
যথাযথ অꏧ暐েমাদন লাভ কিরয়ােছন, যাহা বাংলােদেশ 瑨杩েযাজ牥畱 আইন বা িবিধ-
িবধােনর সিহত সাম敢浵 㹶পূণ⌧⡲;

(গ) আমদািনকৃত পদাথ⌧⡲, য⁴桧পািত বা 瑨杩যুি潤⡳র 瑨杩াি献牥ক ব牥畱বহারকারীর উ潤⡳ পদাথ⌧⡲,
সাম浵捯ী বা 瑨杩যুি潤⡳র িনরাপদ ও িন楤⼼ি灯琧敳晦ভােব ব牥畱বহােরর জ楰‽ ††•整⁶楤 কািরগির এবং
瑨杩শাসিনক সামথ⌧⡲牥畱 ও স效瑥দ রিহয়ােছ। 

   
   
 
র 㹶ািন
অꏧ暐েমাদেনর
শত㸯湡াবলী

 

২৭। এই আইেনর অধীন কতৃ⌧⡲প焮瑮 কতৃ⌧⡲ক সনা潤⡳কৃত িনয়⁴桧ণ 整慤যাগ牥畱 িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲,
িনিদ⌧⡲⁶楤কৃত য⁴桧পািত ও অিনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲, 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲, এত散畤 স效瑥িক⌧⡲ত য⁴桧পািত
ও 瑨杩যুি潤⡳ র獬數ািনর 整慤焮瑮ে牥摡 অꏧ暐েমাদন লােভর জ楰‽ িন獦景 㹶প শত⌧⡲াবলী 瑨杩েযাজ牥畱 হইেব,
যথাঃ- 

(ক) হ楤㰠া献牥িরত পদাথ⌧⡲ এবং তথ牥畱 整慤কবল শাি献牥পূণ⌧⡲ উে桧楥ে⼼ਾ ব牥畱ব搼†ত হইেব এই মেম⌧⡲
浵捯হণকারী রা†  কতৃ⌧⡲ক 瑨杩দ敨⠠ অব⼼ਾপালনীয় অ⌧⡲ীকারনামা; 

(খ) হ楤㰠া献牥িরত িবষেয় আ献牥জ⌧⡲ািতক পরমাণু শি潤⡳ সং摩⁶ার (IAEA) 整慤সফগাড⌧⡲ ব牥畱ব摩⁶ার
瑨杩েযাজ牥畱তা; 

(গ) 浵捯হণকারী রা†  কতৃ⌧⡲ক উহার সকল িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲ এবং িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনা
স效瑥িক⌧⡲ত িবষয়ািদ আ献牥জ⌧⡲ািতক পরমাণু শি潤⡳ সং摩⁶ার 整慤সফগাড⌧⡲ ব牥畱ব摩⁶ার অধীন楤㰠করণ;

(ঘ) পূেব⌧⡲ হ楤㰠া献牥িরত পদাথ⌧⡲ এবং 瑨杩যুি潤⡳ অ楰‽ 整慤কান তৃতীয় রাে† র িনকট বাংলােদেশর
পূব⌧⡲াꏧ暐েমাদন সােপে焮瑮 হ楤㰠া献牥রকরণ; 
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  (ঙ) 整慤ভৗত ††র焮瑮ার 楤㰠র যাহা র獬數ািনকৃত পদােথ⌧⡲র 整慤焮瑮ে牥摡 瑨杩েযাজ牥畱 হইেব তা িনউ汥硩ীয়
পদােথ⌧⡲র 整慤ভৗত ††র焮瑮া স效瑥িক⌧⡲ত কনেভনশেন উি†িখত িবধােনর সিহত সাম敢浵 㹶পূণ⌧⡲
হওয়া; 

(চ) হ楤㰠া献牥রেযাগ牥畱 িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲, য⁴桧পািত, তেথ牥畱র 瑨杩াি献牥ক ব牥畱বহার এবং 瑨杩াি献牥ক
ব牥畱বহারকারী স效瑥েক⌧⡲ আেবদনকারী কতৃ⌧⡲ক তথ牥畱 瑨杩দান যা উ潤⡳ পদাথ⌧⡲, িবষয় বা
তেথ牥畱র 献⤧বধ ব牥畱বহার হইেতেছ িকনা ইহা িনি㬧敮তকরণ।

   
   
 
অꏧ暐েমাদন 摩⁶িগত
এবং বািতলকরণ

 

২৮। (১) কতৃ⌧⡲প焮瑮, এই আইেনর অধীন 瑨杩দ敨⠠ 整慤য 整慤কান অꏧ暐েমাদন 瑨杩িবধান 灯琧ারা
িনধ⌧⡲ািরত প杲慍িতেত 摩⁶িগত বা বািতল কিরেত পািরেব। 

(২) কতৃ⌧⡲প焮瑮, অꏧ暐েমাদন সং敭畣া献牥 শত⌧⡲াবলী ভ⌧⡲ করা হইয়ােছ মেম⌧⡲ ধারা ৫১ এর উপ-
ধারা (৪) এর অধীন 整慤কান 瑨杩িতেবদন 瑨杩া獬數 হইেল- 

(ক) উহার িবেবচনায় উপযু潤⡳ 整慤焮瑮ে牥摡 অꏧ暐েমাদেনর শত⌧⡲াবলী যথাযথভােব পালন
কিরবার জ楰‽ সংি摡敨⁶楤 ব牥畱ি潤⡳েক িনেদ⌧⡲শ 瑨杩দান কিরেত পািরেব; বা

(খ) জীবন, 琢㵳া摩⁶牥畱, স效瑥দ অথবা পিরেবেশর িনরাপ敨⠠া িনি㬧敮তকরণােথ⌧⡲ 瑨杩েয়াজনীয়
পদে焮瑮প 浵捯হেণর জ楰‽ অꏧ暐েমাদেনর অধীন কম⌧⡲কা椠瑸 ব✠㴠 করার জ楰‽ িনেদ⌧⡲শ 瑨杩দান
কিরেত পািরেব; বা 

(গ) উ潤⡳ অꏧ暐েমাদন 摩⁶িগত বা বািতল কিরেত পািরেব। 

(৩) উপ-ধারা (২) এ উি†িখত ব牥畱ব摩⁶ার অিতির潤⡳ িহসােব এই আইেনর ধারা ৫৩
অꏧ暐সাের ব牥畱ব摩⁶া 浵捯হণ করা যাইেব। 

(৪) এই ধারার অধীন 整慤কান অꏧ暐েমাদন 摩⁶িগতকরণ বা বািতলকরণ আেদেশর িব楤⼼ে杲慍
整慤য 整慤কান সং焮瑮ু崧湩 ব牥畱ি潤⡳, উ潤⡳ 㹶প আেদশ 瑨杩াি獬數র তািরখ হইেত অনিধক ৩০ (ি牥摡শ)
কায⌧⡲িদবেসর মেধ牥畱 কতৃ⌧⡲পে焮瑮র িনকট উ潤⡳ আেদশ পুনিব⌧⡲েবচনা কিরবার জ楰‽
আেবদন কিরেত পািরেব এবং কতৃ⌧⡲প焮瑮 瑨杩িবধান 灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত প杲慍িতেত ৩০ (ি牥摡শ)
কায⌧⡲িদবেসর মেধ牥畱 উ潤⡳ আেদশ পুনিব⌧⡲েবচনা কিরয়া িস杲慍া献牥 瑨杩দান কিরেব।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন 瑨杩দ敨⠠ আেদেশর িব楤⼼ে杲慍 整慤য 整慤কান সং焮瑮ু崧湩 ব牥畱ি潤⡳,
উ潤⡳ 㹶প আেদশ 瑨杩াি獬數র তািরখ হইেত অনিধক ৩০ (ি牥摡শ) কায⌧⡲িদবেসর মেধ牥畱
সরকােরর িনকট আপীল কিরেত পািরেব এবং উ潤⡳ 㹶প আপীেলর 整慤焮瑮ে牥摡 সরকােরর
িস杲慍া献牥 চূড়া献牥 হইেব। 

(৬) এই ধারার অধীন দােয়রকৃত আপীল দােয়র কিরবার তািরখ হইেত ৯০ (নববই)
কায⌧⡲িদবেসর মেধ牥畱 িন㸢牥ি敨⠠ কিরেত হইেব।
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অধʏায়-৪
ʑতজি楤⼼য় পদােথ㸯湡র িনরাপတ⬰া ও িসিকউিরিট, িনউ楤㰠ীয় িনরাপတ⬰া,

িবিকরণ, ††রʖা,
মান িনি㬧敮তকরণ, ʑভৗত ††রʖা, অৈবধ পাচার এবং ʑসফগাড㸯湡

 

ʑতজি楤⼼য়
পদােথ㸯湡র িনরাপတ⬰া
এবং িসিকউিরিট

 

২৯। (১) 整慤তজি楤⼼য় পদােথ⌧⡲র িনরাপ敨⠠া এবং িসিকউিরিট িনি㬧敮ত কিরবার জ楰‽
অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳ দায়ী থািকেব এবং অꏧ暐েমািদত কায⌧⡲敭畣েমর পিরিধর মেধ牥畱
পয⌧⡲া獬數 তহিবল এবং মানব স效瑥েদর িবষয় িনি㬧敮ত কিরেব। 

(২) কতৃ⌧⡲প焮瑮 অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳ কতৃ⌧⡲ক 整慤তজি楤⼼য় পদােথ⌧⡲র িনরাপ敨⠠া এবং
িসিকউিরিটর যথাযথ 瑨杩িতপালন িনি㬧敮ত কিরবার জ楰‽ পদে焮瑮প 浵捯হণ কিরেব এবং
এই সং敭畣া献牥 শত⌧⡲াবলী 瑨杩িবধান 灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত হইেব।

   
   
 
িনউ楤㰠ীয় িনরাপတ⬰া

 

৩০। (১) কতৃ⌧⡲প焮瑮 অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳ কতৃ⌧⡲ক িনউ汥硩ীয় পদােথ⌧⡲র িনরাপ敨⠠া এবং
িসিকউিরিটর যথাযথ 瑨杩িতপালন িনি㬧敮ত কিরবার জ楰‽ পদে焮瑮প 浵捯হণ কিরেব এবং
এই সং敭畣া献牥 শত⌧⡲াবলী 瑨杩িবধান 灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত হইেব।

(২) িনউ汥硩ীয় িনরাপ敨⠠ার জ楰‽ অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳ দায়ী থািকেব এবং
অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳ িনউ汥硩ীয় িনরাপ敨⠠াসহ তৎসংি摡敨⁶楤 সকল 整慤焮瑮ে牥摡 瑨杩েয়াজনীয়
整慤কৗশল এবং কািরগির সহায়তা কায⌧⡲敭畣েমর জ楰‽ পয⌧⡲া獬數 তহিবল এবং মানব স效瑥েদর
িবষয় িনি㬧敮ত কিরেবন। 

(৩) অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳ িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনা পিরচালনা এবং িডকিমশিনংকােল,
িনউ汥硩ীয় িনরাপ敨⠠া পুনঃিনরী焮瑮েণর 整慤焮瑮ে牥摡 যুেগাপেযাগী 整慤কৗশল িবেবচনা কিরয়া
িনউ汥硩ীয় িনরাপ敨⠠ার িনয়িমত, 整慤বাধগম牥畱 এবং 整慤কৗশলগত মূল牥畱ায়ন এবং 整慤কান ≲整িট
সনা潤⡳ হইেল উহা দূরীকরেণ 瑨杩েয়াজনীয় ব牥畱ব摩⁶া 浵捯হেণর জ楰‽ দায়ী থািকেবন। 

(৪) অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳ িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনার কায⌧⡲敭畣ম, পিরচালনা, র焮瑮ণােব焮瑮ণ,
িনয়⁴桧ণ এবং িনধ⌧⡲ািরত য⁴桧পািত পরী焮瑮া স效瑥িক⌧⡲ত িবষেয় পিরচালনা প杲慍িত 瑨杩ণয়ন
কিরেবন এবং এই 㹶প প杲慍িত অব⼼ਾই অꏧ暐েমাদেনর শত⌧⡲াবলী অꏧ暐সাের হইেত হইেব
এবং িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনার বত⌧⡲মান অব摩⁶া অꏧ暐সাের অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳ উপির-উ潤⡳
প杲慍িত হালনাগাদ এবং উৎকষ⌧⡲ সাধন কিরেবন। 

(৫) কতৃ⌧⡲পে焮瑮র পূব⌧⡲াꏧ暐েমাদন সােপে焮瑮, অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳ িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনার
পিরবধ⌧⡲ন সাধন কিরেত পািরেবন এবং তৎিবষেয় কতৃ⌧⡲পে焮瑮র িনকট একিট 瑨杩িতেবদন
দািখল কিরেবন। 

(৬) অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳ িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনার পিরবত⌧⡲ন সাধন সং敭畣া献牥 整慤রকড⌧⡲সমূহ
আলাদাভােব সংর焮瑮ণ কিরেবন।

(৭) অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳ কতৃ⌧⡲ক িনিদ⌧⡲⁶楤 িবরিতেত পয⌧⡲ায়敭畣িমক িনরাপ敨⠠া
পুনঃিনরী焮瑮ণ (periodic safety review) স效瑥িক⌧⡲ত কায⌧⡲ স效瑥াদেনর িবষয়িট
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瑨杩িবধান 灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত হইেব ।

(৮) িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনার 摩⁶ান িনধ⌧⡲ারণ, ন⡲潴 শা, িনম⌧⡲াণ, কিমশিনং, পিরচালনা,
িডকিমশিনং এবং িরপিজটরী ব✠㴠করেণ িনউ汥硩ীয় িনরাপ敨⠠া সং敭畣া献牥 অপিরহায⌧⡲
িবষয়াবলী এবং 整慤瑰楲ণীব杲慍 য⁴桧পািতেক িনরাপ敨⠠া 整慤瑰楲ণীেত িবভি潤⡳করেণর শত⌧⡲াবলী
瑨杩িবধান 灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত হইেব।

(৯) এই আইন এবং তথ牥畱 瑨杩দান ও 瑨杩কাশ সং敭畣া献牥 瑨杩চিলত আইেনর িবধানাবলী
সােপে焮瑮, কতৃ⌧⡲পে焮瑮র পূব⌧⡲াꏧ暐েমাদন ব牥畱তীত 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ িনউ汥硩ীয় বা 整慤তজি楤⼼য়
পদােথ⌧⡲র িনরাপ敨⠠া, 整慤ভৗত ††র焮瑮া, িবিকরণ ††র焮瑮া, 整慤সফগাড⌧⡲, িসিকউিরিট, ইত牥畱ািদ
সং敭畣া献牥 整慤কান তথ牥畱 瑨杩কাশ বা 瑨杩দান কিরেত পািরেবনা।

   
   
 
িবিকরণ ††রʖা

 

৩১। িবিকরণ ††র焮瑮ার জ楰‽ অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳ দায়ী থািকেবন এবং িনউ汥硩ীয়
摩⁶াপনা, িবিকরণ 摩⁶াপনা, 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲, 整慤তজি楤⼼য় বজ⌧⡲牥畱 ও অ楰‽া楰‽ 摩⁶াপনার
িবিকরণ ††র焮瑮া সং敭畣া献牥 শত⌧⡲াবলী 瑨杩িবধান 灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত হইেব।

   
   
 
মান িনি㬧敮তকরণ

 

৩২। (১) অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳ িনউ汥硩ীয় ও িবিকরণ 摩⁶াপনার মান িনি㬧敮তকরণােথ⌧⡲
瑨杩েয়াজনীয় 瑨杩ািত∽摩ািনক কাঠােমা, প杲慍িত এবং স效瑥দ সং摩⁶ােনর জ楰‽ দায়ী
থািকেবন।

(২) অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳ িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনা, 整慤瑰楲ণীব杲慍 য⁴桧পািত, িনউ汥硩ীয় শি潤⡳
ব牥畱বহােরর 整慤焮瑮ে牥摡 উহােদর িনরাপ敨⠠ামূলক 整慤瑰楲ণীেত িবভ潤⡳করণসহ য⁴桧পািত সরবরাহ
এবং র焮瑮ণােব焮瑮েণর িবষয় িনধ⌧⡲ারণ এবং মান িনি㬧敮তকরেণর জ楰‽ দায়ী থািকেবন। 

(৩) অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳র মানস瑴潢ত পিরচালনা সং敭畣া献牥 দিলল, িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনার
মান সং敭畣া献牥 চািহদা, 整慤瑰楲ণীব杲慍 য⁴桧পািতর িনরাপ敨⠠া 整慤瑰楲ণীেত িবভ潤⡳করণ এবং
整慤瑰楲ণীব杲慍 য⁴桧পািতর মান সং敭畣া献牥 চািহদা কতৃ⌧⡲প焮瑮 কতৃ⌧⡲ক অꏧ暐েমািদত হওয়া
বাধ牥畱তামূলক হইেব।

(৪) অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳র মানস瑴潢ত পিরচালনা সং敭畣া献牥 দিলল, িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনা
িবিকরণ 摩⁶াপনার মান সং敭畣া献牥 চািহদাবলী, 整慤瑰楲ণীব杲慍 য⁴桧পািতর মান সং敭畣া献牥
চািহদাবলী এবং উহােদর অꏧ暐েমাদেনর িবষয়ািদ 瑨杩িবধান 灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত হইেব।

   
   
 
িনউ楤㰠ীয় ও
ʑতজি楤⼼য় পদাথ㸯湡
এবং 摩⁶াপনািদর
ʑভৗত ††রʖা
(Physical
protection)

৩৩। (১) িনউ汥硩ীয় পদােথ⌧⡲র 整慤ভৗত ††র焮瑮া স效瑥িক⌧⡲ত কনেভনশেনর শত⌧⡲ অꏧ暐যায়ী
িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲ এবং িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনার 整慤ভৗত ††র焮瑮া িনি㬧敮ত কিরেত হইেব।

(২) এই আইেনর অধীন অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳ 摩⁶ান িনধ⌧⡲ারণ, নকশা, িনম⌧⡲াণ,
কিমশিনং, পিরচালনা ও িডকিমশিনং এবং িনউ汥硩ীয় বা 整慤তজি楤⼼য় পদােথ⌧⡲র
উৎপাদন, আমদািন, র獬數ািন, পিরবহণ, ব牥畱বহার ও ⽮慰দামজাতকােল তৎসংি摡敨⁶楤
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িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনা, িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲ এবং 整慤তজি楤⼼য় পদােথ⌧⡲র 整慤ভৗত ††র焮瑮া িনি㬧敮ত
কিরেবন।

(৩) অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳, িযিন, িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনা কিমশিনং, পিরচালনা ও
িডকিমশিনং কেরন অথবা িনউ汥硩ীয় বা 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ উৎপাদন, আমদািন, র獬數ািন,
পিরবহন, ব牥畱বহার এবং মজুত কেরন, িতিন একিট 整慤ভৗত ††র焮瑮া পিরক搮敬না 瑨杩❬牵敨⠠ত
এবং উহা 瑨杩েয়াগ এবং 整慤ভৗত ††র焮瑮া িবষেয় অভ牥畱献牥রীণ িবিধ 瑨杩ণয়ন এবং িনেদ⌧⡲শনা
瑨杩দান ও 整慤ভৗত ††র焮瑮ার জ楰‽ একজন কম⌧⡲কত⌧⡲ােক দািয়瑣数 瑨杩দান কিরেবন।

(৪) 整慤য সকল িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনা বা অ楰‽ 摩⁶াপনা 整慤যখােন িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲ বা 整慤তজি楤⼼য়
পদাথ⌧⡲ ব牥畱বহার বা মজুত করা হয় এই 㹶প 摩⁶াপনার 整慤ভৗত-††র焮瑮ার উে桧楥ে⼼ਾ িনয়ি⁴桧ত
瑨杩েবশািধকার এলাকা 瑨杩িত∽摩া করা যাইেব।

(৫) অꏧ暐মিত 浵捯হণ কিরয়া 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲ বা 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ ব牥畱বহার
বা মজুদ করা হয় এই 㹶প ††রি焮瑮ত 整慤কান িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনায় বা অ楰‽ 摩⁶াপনায় উপি摩⁶ত
থািকেল, িতিন অꏧ暐েমাদন 瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳ কতৃ⌧⡲ক 瑨杩িতি∽摩ত 整慤ভৗত ††র焮瑮া সং敭畣া献牥
瑨杩েয়াজনীয় সকল বাধ牥畱বাধকতা 瑨杩িতপালন কিরেত বাধ牥畱 থািকেবন।

(৬) িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনার 整慤瑰楲ণীিব楰‽াস বা িনউ汥硩ীয় পদােথ⌧⡲র 整慤瑰楲ণীব杲慍করণসহ উহােদর
整慤ভৗত ††র焮瑮া িবধােনর জ楰‽ 瑨杩েয়াজনীয় চািহদাবলী 瑨杩িবধান 灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত হইেব।

   
   
 
িনউ楤㰠ীয় পদােথ㸯湡র
ʑসফগাড㸯湡 এবং
আমদািন ও র 㹶ািন
িনয়楤⼼ণ

 

৩৪। (১) কতৃ⌧⡲প焮瑮 িনউ汥硩ীয় অে㸯湡র িব楤㰠ার 整慤রাধ চুি潤⡳ ও গণ瑨杩জাত⁴桧ী বাংলােদশ
সরকার এবং আ献牥জ⌧⡲ািতক পরমাণু শি潤⡳ সং摩⁶ার মেধ牥畱 স效瑥ািদত 整慤সফগাড⌧⡲ ব牥畱ব摩⁶ার
瑨杩েয়াগ সং敭畣া献牥 চুি潤⡳, যাহা িনউ汥硩ীয় অে㸯湡র িব楤㰠ার 整慤রাধ চুি潤⡳র সােথ স效瑥ক⌧⡲যু潤⡳ এবং
তদিতির潤⡳ 瑨杩েটাকল হইেত উ‾⁴ূত গণ瑨杩জাত⁴桧ী বাংলােদশ সরকােরর বাধ牥畱বাধকতা
বা楤㰠বায়েনর উে桧楥ে⼼ਾ সংগঠক এবং সম整湯য়ক িহসােব দািয়瑣数 পালন কিরেব। 

(২) কতৃ⌧⡲প焮瑮 整慤সফগাড⌧⡲ এবং িনউ汥硩ীয় অে㸯湡র িব楤㰠ারেরাধ সং敭畣া献牥 চুি潤⡳ এবং আমদািন
ও র獬數ািন সং敭畣া献牥 অিতির潤⡳ 瑨杩েটাকলসমূহ বা楤㰠বায়েন 琢㵳ীয় স焮瑮মতা অজ⌧⡲েনর লে焮瑮牥畱
িন獦景বিণ⌧⡲ত কায⌧⡲াবলী স效瑥াদন কিরেব, যথাঃ

(ক) বাংলােদেশর সকল সং摩⁶া এবং অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳, 整慤সফগাড⌧⡲ ব牥畱ব摩⁶া
বা楤㰠বায়েনর উে桧楥ে⼼ਾ আ献牥জ⌧⡲ািতক পরমাণু শি潤⡳ সং摩⁶ােক যথাসাধ牥畱 সহায়তা 瑨杩দান
কিরেব, ত祡汰েধ牥畱 িনে獦景া潤⡳ িবষয় অ献牥ভু⌧⡲潤⡳ হইেবঃ 

(অ) েসফগাড⌧⡲ সং敭畣া献牥 চুি潤⡳ এবং তদিতির潤⡳ 瑨杩েটাকল অꏧ暐সাের যািচত তথ牥畱 搼†ততার
সিহত সরবরাহ করা;

(আ) েসফগাড⌧⡲ সং敭畣া献牥 চুি潤⡳ এবং তদিতির潤⡳ 瑨杩েটাকল অꏧ暐সাের যািচত 摩⁶াপনাসমূহ
এবং অ楰‽া楰‽ 摩⁶াপনায় 瑨杩েবেশর অিধকার 瑨杩দান করা;

(ই) আ献牥জ⌧⡲ািতক পরমাণু শি潤⡳ সং摩⁶ার পিরদশ⌧⡲কগণেক তাহােদর করণীয় কায⌧⡲াবলী
স效瑥াদেনর সহেযািগতা 瑨杩দান করা; এবং
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(ঈ) আ献牥জ⌧⡲ািতক পরমাণু শি潤⡳ সং摩⁶ার পিরদশ⌧⡲কগেণর অꏧ暐েরােধর িভি敨⠠েত
瑨杩েয়াজনীয় 整慤সবা 瑨杩দান করা;

(খ) কতৃ⌧⡲প焮瑮 কতৃ⌧⡲ক যথাযথভােব অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 瑨杩িতিনিধ এবং আ献牥জ⌧⡲ািতক পরমাণু
শি潤⡳ সং摩⁶ার িনযু潤⡳ পিরদশ⌧⡲কগেণর, 整慤সফগাড⌧⡲ সং敭畣া献牥 চুি潤⡳র আওতাধীন 整慤কান
摩⁶াপনা বা 摩⁶ােন 整慤সফগাড⌧⡲ চুি潤⡳র মাধ牥畱েম অꏧ暐েমািদত যাচাইকরণ কায⌧⡲敭畣েমর জ楰‽
瑨杩েবশািধকার থািকেব;

(গ) 整慤সফগাড⌧⡲ সং敭畣া献牥 চুি潤⡳র আওতাধীন কায⌧⡲স效瑥াদনরত 整慤য 整慤কান ব牥畱ি潤⡳, 整慤সফগাড⌧⡲
চুি潤⡳ হইেত উ‾⁴ূত 整慤য অ⌧⡲ীকার পূরেণ বাংলােদশ স瑴潢ত উহা 瑨杩িতপালেনর জ楰‽
আ献牥জ⌧⡲ািতক পরমাণু শি潤⡳ সং摩⁶া বা আ献牥জ⌧⡲ািতক পরমাণু শি潤⡳ সং摩⁶ার যথাযথভােব
িনযু潤⡳ পিরদশ⌧⡲কগণেক উহার িবেবচনায় অপিরহায⌧⡲ বা যেথািচত 整慤য 整慤কান ব牥畱ব摩⁶ািদ
浵捯হেণর অিধকার 瑨杩দান কিরেত বাধ牥畱 থািকেবন;

(ঘ) দািয়瑣数瑨杩া獬數 সরকারী সং摩⁶া, আ献牥জ⌧⡲ািতক পরমাণু শি潤⡳ সং摩⁶ার পিরদশ⌧⡲কগণেক
তাহােদর উপর অিপ⌧⡲ত 整慤সফগাড⌧⡲ সং敭畣া献牥 দািয়瑣数 পালেনর জ楰‽ বাংলােদেশর
উে桧楥ে⼼ਾ, বাংলােদশ হইেত এবং বাংলােদেশর অভ牥畱献牥ের 搼†ততার সিহত 整মেণর
††িবধােথ⌧⡲ িভসাসহ 瑨杩েয়াজনীয় 整慤য 整慤কান অꏧ暐মিতপ牥摡 ই††牥畱 瑣数রাি整湯ত কিরেব।

   
   
 
িনউ楤㰠ীয় পদােথ㸯湡র
রা† ীয় িহসাব ও
িনয়楤⼼ণ প搼†িত

 

৩৫। কতৃ⌧⡲প焮瑮, 瑨杩িবধান 灯琧ারা, 整慤সফগাড⌧⡲ সং敭畣া献牥 চুি潤⡳ অꏧ暐সাের, িন獦景বিণ⌧⡲ত ব牥畱ব摩⁶ািদ
瑨杩িত∽摩া ও বা楤㰠বায়েনর মাধ牥畱েম বাংলােদেশ 整慤সফগাড⌧⡲ সং敭畣া献牥 ব牥畱ব摩⁶ার কায⌧⡲কর
বা楤㰠বায়ন িনি㬧敮ত কিরেব, যথাঃ-

(ক) িনউ汥硩ীয় পদােথ⌧⡲র পিরমাপ প杲慍িত;

(খ) পিরমােপর সিঠকতা মূল牥畱ায়ন প杲慍িত;

(গ) পিরমাপ-পাথ⌧⡲ক牥畱 পুনঃিনরী焮瑮েণর কায⌧⡲瑨杩ণালী;

(ঘ) িফিজক牥畱াল ইনেভনটির (physical inventory) ও 焮瑮েয়র পিরমাণ িনধ⌧⡲ারেণর
কায⌧⡲瑨杩ণালী; 

(ঙ) অপিরমাপকৃত ইনেভনটিরর মূল牥畱ায়ন প杲慍িত;

(চ) িনউ汥硩ীয় পদােথ⌧⡲র ইনেভনটিরর এবং িনঃসরণ িচি摩⁶তকরেণর জ楰‽ 整慤রকড⌧⡲ ও
িরেপাট⌧⡲ কিরবার প杲慍িত;

(ছ) জবাবিদিহতার কায⌧⡲瑨杩ণালী এবং ব牥畱ব摩⁶া সিঠকভােব 瑨杩িতপািলত হইয়ােছ িকনা
তৎমেম⌧⡲ িন㬧敮য়তা 瑨杩দােনর প杲慍িত; 

(জ) আ献牥জ⌧⡲ািতক পরমাণু শি潤⡳ সং摩⁶ােক িরেপাট⌧⡲ কিরবার প杲慍িত।
   
   
 
িনউ楤㰠ীয় পদাথ㸯湡
িহসাব ও িনয়楤⼼ণ

৩৬। 整慤কান 整慤সফগাড⌧⡲ সং敭畣া献牥 চুি潤⡳ উ‾⁴ূত অ⌧⡲ীকার পূরেণ বাংলােদশ স瑴潢ত হইেল
কায⌧⡲স效瑥াদনরত 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ উ潤⡳ 整慤সফগাড⌧⡲ চুি潤⡳র আওতায় চুি潤⡳র িবধানাবলী
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সং摩⁶া•汲 অিতিরʕ
楤㰠েয়াজনীয় তথʏ

 瑨杩িতপালেনর জ楰‽ কতৃ⌧⡲পে焮瑮র িনকট 瑨杩েয়াজনীয় তথ牥畱 ও উপা敨⠠ দািখল কিরেব।

   
   
 
অৈবধ পাচার  ৩৭। কতৃ⌧⡲প焮瑮 সংি摡敨⁶楤 িবিভ 㬧 সং摩⁶ার সিহত সম整湯য় সাধেনর মাধ牥畱েম িনউ汥硩ীয় বা

整慤তজি楤⼼য় পদােথ⌧⡲র অৈবধ পাচােরর িব楤⼼ে杲慍 যথাযথ পদে焮瑮প 浵捯হণ কিরেব।
   
   

অধʏায় -৫
পিরবহন এবং বজ㸯湡ʏ িনরাপတ⬰া

 
ʑতজি楤⼼য় বজ㸯湡ʏ
এবং বʏব搼†ত
挢㵤ালািনর
বʏব摩⁶াপনা

 

৩৮। (১) 整慤তজি楤⼼য় বজ⌧⡲牥畱 উৎপাদন হইেত ꏧ暐楤⼼ কিরয়া 整慤তজি楤⼼য় বজ⌧⡲牥畱 ব牥畱ব摩⁶াপনা
সং敭畣া献牥 摩⁶াপনায় 摩⁶ানা献牥েরর পূব⌧⡲ পয⌧⡲献牥 整慤তজি楤⼼য় বেজ⌧⡲牥畱র িনরাপদ ব牥畱ব摩⁶াপনা এবং
িসিকউিরিটর জ楰‽ মূল উৎপাদনকারী দায়ী থািকেবন। 

(২) 整慤তজি楤⼼য় বজ⌧⡲牥畱 ব牥畱ব摩⁶াপনার জ楰‽ অꏧ暐েমািদত ব牥畱ি潤⡳ বা 瑨杩িত∽摩ান িন獦景বিণ⌧⡲ত
িবষয় িনি㬧敮ত কিরেব, যথাঃ-

(ক) 摩⁶াপনার সি敭畣য় জীবনকােল এবং িডকিমশিনং-এর সময় ††র焮瑮া এবং
িসিকউিরিটর জ楰‽ 整慤যাগ牥畱তাস效瑥 㬧 কম⌧⡲ী এবং পয⌧⡲া獬數 অথ⌧⡲-স效瑥েদর 瑨杩াপ牥畱তা;

(খ) অথ⌧⡲ সং敭畣া献牥 এই 㹶প িবধান থাকা যাহা িডসেপাজাল 摩⁶াপনা ব✠㴠 কিরবার পরও
কতৃ⌧⡲পে焮瑮র িবেবচনায় 瑨杩েয়াজনীয় সময়কােল যথাযথ 瑨杩ািত∽摩ািনক িনয়⁴桧ণ এবং
পিরবী焮瑮ণ ব牥畱ব摩⁶ােক স焮瑮ম রািখেব।

(৩) 整慤তজি楤⼼য় বজ⌧⡲牥畱 ব牥畱ব摩⁶াপনা িন獦景 㹶েপ হইেবঃ

(ক) সাবি敭畣িটক牥畱ািলিট অ焮瑮ু敯搠 রাখা;

(খ) অবিশ⁶楤 তাপ (residual heat) অপসারণ িনি㬧敮তকরণ;

(গ) িবিকরণ কম⌧⡲ী, জনসাধারণ এবং পিরেবেশর উপর আয়নায়নকারী িবিকরেণর
瑨杩ভাব 楴∽াসকরণ; 

(ঘ) িনউ汥硩ীয় িনরাপ敨⠠ার উপর 瑨杩ভাব সৃি⁶楤কারী ⽮慰ণা⽮慰ণ, 整慤যমন- িবষা潤⡳তা, দা猼㸢তা,
িবে獡汣ারণমুখীতা ও অ楰‽া楰‽ ঝুঁিকপূণ⌧⡲ ⽮慰ণা⽮慰ণ িবেবচনায় আনা।

(৪) ব牥畱ব搼†ত ⡲潴ালানীর ব牥畱ব摩⁶াপনা এবং উহার িসিকউিরিটর দায়-দািয়瑣数 চুি潤⡳
অꏧ暐সাের উহার 浵捯হণকারী এেজ挠†ীর িনকট সরবরাহ না করা অবিধ অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數
ব牥畱ি潤⡳ বা ব牥畱ব搼†ত ⡲潴ালানী সৃি⁶楤কারী উ‾⁴াবেকর উপর বত⌧⡲াইেব এবং অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數
ব牥畱ি潤⡳ বা উ‾⁴াবক িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনার সি敭畣য় জীবনকােল এবং িডকিমশিনং এর সময়
ব牥畱ব搼†ত ⡲潴ালানী এবং 整慤তজি楤⼼য় বজ⌧⡲牥畱 ব牥畱ব摩⁶াপনার িনরাপ敨⠠া এবং িসিকউিরিট
সং敭畣া献牥 কম⌧⡲কাে椠瑸র জ楰‽ 整慤যাগ牥畱তাস效瑥 㬧 কম⌧⡲ী এবং পয⌧⡲া獬數 অথ⌧⡲-স效瑥েদর 瑨杩াপ牥畱তা
িনি㬧敮ত কিরেব।

(৫) 整慤††ােরজ ও িডসেপাজাল িবষেয় ⽮慰楤⼼瑣数 আেরাপ কের ব牥畱ব搼†ত ⡲潴ালািন
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ব牥畱ব摩⁶াপনা এবং উৎপাদন ও িবিভ 㬧 整慤瑰楲ণীেত 整慤瑰楲ণীভূ潤⡳করণসহ 整慤তজি楤⼼য় বজ⌧⡲牥畱
ব牥畱ব摩⁶াপনা সং敭畣া献牥 চািহদার িব楤㰠ািরত িববরণ এবং 整慤তজি楤⼼য় বেজ⌧⡲牥畱র আমদািন,
整慤তজি楤⼼য় বেজ⌧⡲牥畱র ব牥畱ব摩⁶াপনা সং敭畣া献牥 দিললািদর িবষয়ব❬牵敨⠠ ও পিরিধ, 整慤তজি楤⼼য়
বেজ⌧⡲牥畱র ব牥畱ব摩⁶াপনার জ楰‽ 瑨杩েয়াজনীয় সর敢浵াম ও 整慤তজি楤⼼য় বেজ⌧⡲牥畱র ব牥畱ব摩⁶াপনা
সং敭畣া献牥 িহসাব র焮瑮ণ িবষয়ক চািহদার িব楤㰠ািরত িববরণ 瑨杩িবধান 灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত
হইেব।

   
   
 

ʑতজি楤⼼য় পদাথ㸯湡
পিরবহন  

৩৯। 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ পিরবহন সং敭畣া献牥 আ献牥জ⌧⡲ািতক িবিধ-িবধােনর সিহত সাম敢浵 㹶
রািখয়া 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ পিরবহন সংি摡敨⁶楤 চািহদার িব楤㰠ািরত িবষয়ািদ 瑨杩িবধান 灯琧ারা
িনধ⌧⡲ািরত হইেব।

   
   

অধʏায়-৬
জ楤⼼রী 楤㰠ɹတ⬰িত এবং 楤㰠িতকারমূলক বʏব摩⁶ািদ

 
জ楤⼼রী 楤㰠ɹတ⬰িত,
পিরক搮敬না এবং
楤㰠িতেরাধ ও
楤㰠িতকারমূলক
বʏব摩⁶া

 

৪০। (১) জন-琢㵳া摩⁶牥畱, পিরেবশ ও স效瑥ি敨⠠র উপর স潩瑰াব牥畱 িনউ汥硩ীয় বা 整慤রিডওলিজক牥畱াল
搯㰠ঘ⌧⡲টনা বা ঘটনার 瑨杩ভাব বা 焮瑮িত কায⌧⡲করভােব 整慤মাকােবলা কিরবার লে焮瑮牥畱 瑨杩েত牥畱ক
অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳, অপােরটর বা িবেদশী অপােরটেরর জ楤⼼রী 瑨杩❬牵敨⠠িত,
পিরক搮敬না এবং 瑨杩িতেরাধ ও 瑨杩িতকারমূলক ব牥畱ব摩⁶া 浵捯হেণর স焮瑮মতা থািকেত
হইেব।

(২) জ楤⼼রী পিরক搮敬না বিলেত িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনা বা 整慤রিডওলিজক牥畱াল 摩⁶াপনায় বা
整慤তজি楤⼼য় উৎস স效瑥ৃ潤⡳ 整慤কান ঘটনা এবং 搯㰠ঘ⌧⡲টনা সনা潤⡳করণ এবং আয়晩†করেণর
জ楰‽ এবং িনউ汥硩ীয় বা 整慤রিডওলিজক牥畱াল 摩⁶াপনা পিরচালনাকােল, 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲,
整慤তজি楤⼼য় বজ⌧⡲牥畱 বা ব牥畱ব搼†ত ⡲潴ালািনর ব牥畱ব摩⁶াপনাকােল এবং 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲
পিরবহনকােল পিরেবেশ 整慤তজি楤⼼য় উপাদােনর িনঃসরেণর (release) পিরণিত
সনা潤⡳ ও উপশমকরেণর জ楰‽ গৃহীত পদে焮瑮প এবং কায⌧⡲瑨杩ণালীর সমি⁶楤েক বুঝাইেব।

(৩) জ楤⼼রী িহসােব িচি摩⁶ত পিরক搮敬না⽮慰েলা হইেব িন獦景 㹶পঃ

(ক) িনম⌧⡲াণকােল 摩⁶াপনা এলাকার 瑨杩াথিমক জ楤⼼রী পিরক搮敬না (Preliminary on-
site emergency plan) , যাহােত িনউ汥硩ীয় বা 整慤রিডওলিজক牥畱াল 摩⁶াপনা অথবা
কিতপয় িনউ汥硩ীয় বা 整慤রিডওলিজক牥畱াল 摩⁶াপনার 摩⁶াপনা এলাকায় গৃহীতব牥畱 সমেয়ািচত
পদে焮瑮পসমূহ অ献牥ভু⌧⡲潤⡳ থািকেব;

(খ) একই অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳ কতৃ⌧⡲ক পিরচািলত এক বা একািধক িনউ汥硩ীয় বা
整慤রিডওলিজক牥畱াল 摩⁶াপনার 摩⁶াপনা এলাকার জ楤⼼রী পিরক搮敬না (on-site
emergency plan) , যাহােত গৃহীতব牥畱 সমেয়ািচত পদে焮瑮পসমূহ এবং 摩⁶াপনা
বিহঃ摩⁶ এলাকার জ楤⼼রী পিরক搮敬নার সিহত সংযুি潤⡳র িবষয়িট অ献牥ভু⌧⡲潤⡳ থািকেব;

(গ) 摩⁶াপনা বিহঃ摩⁶ এলাকার জ楤⼼রী পিরক搮敬না (off-site emergency plan) ,
যাহােত পিরেবেশ 整慤তজি楤⼼য় উপাদান িনঃসরেণর সময় জ楤⼼রী পিরক搮敬না অ慰⌧েলর
(emergency planning zone) মেধ牥畱 অবি摩⁶ত জনসাধারেণর ††র焮瑮ার জ楰‽
গৃহীতব牥畱 পদে焮瑮পসমূহ এবং 摩⁶াপনা এলাকার জ楤⼼রী পিরক搮敬নার সিহত সংযুি潤⡳র
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িবষয়িট অ献牥ভু⌧⡲潤⡳ থািকেব;

(ঘ) জ楤⼼রী পিরবহন িনেদ⌧⡲শাবলী, যাহােত িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲, 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲,
整慤তজি楤⼼য় বজ⌧⡲牥畱 বা ব牥畱ব搼†ত ⡲潴ালািনর 摩⁶ানা献牥রকােল ঘটনা বা 搯㰠ঘ⌧⡲টনার 整慤焮瑮ে牥摡
গৃহীতব牥畱 ব牥畱ব摩⁶ািদ অ献牥ভু⌧⡲潤⡳ থািকেব;

(ঙ) কতৃ⌧⡲প焮瑮 সংি摡敨⁶楤 অꏧ暐েমাদন 瑨杩দান কায⌧⡲敭畣েমর অংশ িহসােব আেবদেনর িভি敨⠠েত
瑨杩েত牥畱ক িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনার জ楰‽ স效瑥ূণ⌧⡲ অ慰⌧ল সীমানা (exclusion area
boundary) এবং জ楤⼼রী পিরক搮敬না অ慰⌧েলর (emergency planning zone)
আয়তন অꏧ暐েমাদন কিরেব।

(৪) অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳ বা অপােরটর বা িবেদশী অপােরটর িনউ汥硩ীয় বা
整慤রিডওলিজক牥畱াল 摩⁶াপনায় িকংবা 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ 摩⁶ানা献牥রকােল ঘটনা বা 搯㰠ঘ⌧⡲টনা
িনেরাধক পদে焮瑮প 浵捯হণ, ঘটনা বা 搯㰠ঘ⌧⡲টনা সংঘিটত হইেল পিরণিত উপশমকরণ বা
搯㰠রীভূত কিরবার জ楰‽ ব牥畱ব摩⁶ািদ 浵捯হণ এবং এত散畤 সং敭畣া献牥 িবষেয় গৃহীত ব牥畱ব摩⁶ািদ এবং
কায⌧⡲瑨杩ণালী স效瑥েক⌧⡲ জনসাধারণেক অবিহত কিরবার িবষেয় দায়ী থািকেবন। 

(৫) জ楤⼼রী পিরক搮敬নার িবষয়ব❬牵敨⠠র িব楤㰠ািরত িববরণ, উহা উপ摩⁶াপন ও অꏧ暐েমাদন,
পদে焮瑮প 浵捯হণ, কায⌧⡲瑨杩ণালী 瑨杩ণয়ন ও কায⌧⡲敭畣েমর িব楤㰠ািরত িববরণ তৎসহ
আ献牥জ⌧⡲ািতক মানদ椠瑸 (criteria) অꏧ暐সাের ঘটনার তী 素তার মা牥摡া িনধ⌧⡲ারণ, কতৃ⌧⡲প焮瑮 ও
জনগণেক অবিহতকরেণর িব楤㰠ািরত িববরণ, দরখা楤㰠 দািখেলর সময়সীমাসহ স效瑥ূণ⌧⡲
অ慰⌧ল সীমানা এবং জ楤⼼রী পিরক搮敬না অ慰⌧েলর আয়তন অꏧ暐েমাদেনর লে焮瑮牥畱
দরখাে楤㰠র সিহত সংযু潤⡳ 整慤সাস⌧⡲ দিললািদর (source document) উপাদােনর
িব楤㰠ািরত িববরণ, পিরবী焮瑮ণ প杲慍িতর িব楤㰠ািরত িববরণ, 瑨杩িশ焮瑮ণ, অꏧ暐শীলন ও জ楤⼼রী
পিরক搮敬নার হালনাগাদকরণ সং敭畣া献牥 িব楤㰠ািরত িববরণ, িনউ汥硩ীয় বা 整慤রিডওলিজক牥畱াল
摩⁶াপনায় এবং 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ 摩⁶ানা献牥েরর সময় ঘটনা বা 搯㰠ঘ⌧⡲টনার 瑨杩দানেযাগ牥畱
উপা敨⠠ ও সময়-পির敭畣মার িব楤㰠ািরত িববরণ 瑨杩িবধান 灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত হইেব।

   
   
 
জ楤⼼রী
楤㰠িতকারমূলক
বʏব摩⁶া

৪১। (১) 整慤কান 瑨杩া獬數 তথ牥畱 বা অꏧ暐স✠㴠ােনর ফলাফেলর িভি敨⠠েত যিদ কতৃ⌧⡲পে焮瑮র িনকট
ইহা 瑨杩তীয়মান হয় 整慤য, 整慤কান এলাকার িবিকরণ মা牥摡া উ潤⡳ এলাকার জনসাধারণ,
জীব-জ搯㰾, স效瑥দ বা পিরেবেশর জ楰‽ ঝুঁিকপূণ⌧⡲ বা ঝুঁিকর স潩瑰াবনা রিহয়ােছ, তাহা
হইেল কতৃ⌧⡲প焮瑮 উ潤⡳ এলাকার জনসাধারণ ও পিরেবেশর উপর স潩瑰াব牥畱 ঝুঁিক লাঘেবর
জ楰‽ উপযু潤⡳ কায⌧⡲敭畣ম 浵捯হণ কিরেব এবং জাতীয় ও আ献牥জ⌧⡲ািতক সং摩⁶ােক অবিহত
কিরেব। 

(২) কতৃ⌧⡲প焮瑮, জ楤⼼রী 瑨杩িতকারমূলক ব牥畱ব摩⁶া 浵捯হেণর িনিম敨⠠ বাংলােদশ পরমাণু শি潤⡳
কিমশন এবং অ楰‽া楰‽ জাতীয় ও আ献牥জ⌧⡲ািতক সং摩⁶াসমূেহর িনকট হইেত সহায়তা
লাভ কিরেত পািরেব।

(৩) কতৃ⌧⡲প焮瑮, 瑨杩েয়াজন মেন কিরেল, সরকাির 整慤গেজেট 瑨杩卹牥াপন 灯琧ারা এবং
গণমাধ牥畱েম, িন獦景বিণ⌧⡲ত িবষেয় িনেদ⌧⡲শনা জাির কিরেত পািরেবঃ

(ক) িবিকরণ 焮瑮িত浵捯楤㰠 এলাকার অব摩⁶ান;

(খ) উ潤⡳ এলাকা হইেত ব牥畱ি潤⡳, জীব-জ搯㰾 বা স效瑥দ অপসারণ; অথবা
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(গ) উ潤⡳ 瑨杩卹牥াপেন উি†িখত সমেয়র মেধ牥畱 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ 灯琧ারা দূষণ瑨杩া獬數 জীব-জ搯㰾
ও স效瑥েদর ††ংসসাধন।

(৪) সরকার কতৃ⌧⡲ক 焮瑮মতা瑨杩া獬數 整慤জলা ম牥畱ািজে††ট অথবা পুিলশ কিমশনার উপ-ধারা
(৩) এর অধীন জািরকৃত 瑨杩卹牥াপেন উি†িখত িনেদ⌧⡲শনা বা楤㰠বায়েন পদে焮瑮প 浵捯হণ
কিরেত পািরেবন এবং 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ উ潤⡳ 瑨杩卹牥াপেন উি†িখত সমেয়র মেধ牥畱 কতৃ⌧⡲পে焮瑮র
িনেদ⌧⡲শনা 瑨杩িতপালেন ব牥畱থ⌧⡲ হইেল অথবা অবেহলা কিরেল, 瑨杩েয়াজনেবােধ উ潤⡳
ব牥畱ি潤⡳র িব楤⼼ে杲慍 যুি潤⡳স⌧⡲ত বল瑨杩েয়াগ কিরেত পািরেবন।

(৫) কতৃ⌧⡲প焮瑮 অ楰‽ 㹶প িনেদ⌧⡲শ না 整慤দয়া পয⌧⡲献牥 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ 整慤জলা ম牥畱ািজে††ট অথবা
পুিলশ কিমশনার এর অꏧ暐মিত ব牥畱তীত উপ-ধারা (৩) এ উি†িখত 摩⁶ােন 瑨杩েবশ
কিরেত পািরেবন না এবং যিদ 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ উ潤⡳ 㹶প অꏧ暐মিত ব牥畱তীত, উ潤⡳ 摩⁶ােন
瑨杩েবশ কের বা 瑨杩েবেশর 整慤চ⁶楤া কের, তাহা হইেল 瑨杩েয়াজেন 整慤জলা ম牥畱ািজে††ট অথবা
পুিলশ কিমশনার এর িনয়⁴桧ণাধীেন বল 瑨杩েয়াগ কিরয়া তাহােক উ潤⡳ 摩⁶ান হইেত
অপসারণ করা যাইেব এবং 瑨杩েয়াজেন 整慤দাষী ব牥畱ি潤⡳েক আইন 瑨杩েয়াগকারী সং摩⁶ার
িনকট 整慤সাপদ⌧⡲ করা বা তাহােদর িব楤⼼ে杲慍 আইনগত ব牥畱ব摩⁶া 浵捯হণ কিরেত পািরেব।

(৬) এই ধারার অধীন গৃহীত ব牥畱ব摩⁶ার ফেল 焮瑮িত浵捯楤㰠 整慤কান ব牥畱ি潤⡳, কতৃ⌧⡲প焮瑮, 整慤জলা
ম牥畱ািজে††ট অথবা পুিলশ কিমশনার অথবা সরকার বা কতৃ⌧⡲পে焮瑮র 整慤কান কম⌧⡲কত⌧⡲া বা
কম⌧⡲চারীর িনকট হইেত 焮瑮িতপূরণ দািব কিরবার অিধকারী হইেবন না।

   
   
 
িনউ楤㰠ীয় ও
ʑরিডওলিজকʏাল
জ楤⼼রী পিরক搮敬না

 

৪২। কতৃ⌧⡲প焮瑮 জাতীয় িনউ汥硩ীয় ও 整慤রিডওলিজক牥畱াল জ楤⼼রী পিরক搮敬না 瑨杩ণয়ন এবং
জ楤⼼রী অব摩⁶া উপশমকে搮敬 গৃহীত সকল কায⌧⡲敭畣েম সম整湯য়ক িহসােব দািয়瑣数 পালন
কিরেব।

   
   

অধʏায়-৭
িনউ楤㰠ীয় দায় এবং পিরিধ

 
অপােরটর বা
িবেদশী
অপােরটেরর দায়

 

৪৩। (১) এই আইেনর িবধানাবলী সােপে焮瑮, 整慤যখােনই 焮瑮িত সংঘিটত হউক না 整慤কন,
িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনার অপােরটর বা িবেদশী অপােরটর 整慤কবল িনউ汥硩ীয় 焮瑮িতর জ楰‽ দায়ী
হইেব, তেব 整慤সইে焮瑮ে牥摡 ইহা 瑨杩মািণত হইেত হইেব 整慤য, উ潤⡳ 焮瑮িত অপােরটর বা
িবেদশী অপােরটর কতৃ⌧⡲ক পিরচািলত িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনায় 整慤কান িনউ汥硩ীয় ঘটনার ফেল
সংঘিটত হইয়ােছ।

(২) 整慤কান িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲ চুির হইেল, হারাইেল, ভারমু潤⡳ করা হইেল (jettisoned)
বা পিরত牥畱াগ করা হইেল, উ潤⡳ িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲ ধারেণর জ楰‽ অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 সব⌧⡲েশষ
অপােরটর বা িবেদশী অপােরটেরর উপর উহা 灯琧ারা সৃ⁶楤 িনউ汥硩ীয় 焮瑮িতর দায়
বত⌧⡲াইেব।

(৩) 整慤যখােন িনউ汥硩ীয় 焮瑮িত সংঘিটত হইেব, 整慤সখােন িনউ汥硩ীয় 焮瑮িতর দায় 瑨杩েয়াগ
হইেব।
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পিরবহেনর সময়
দায়

 

৪৪। (১) িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲ পিরবহেনর 整慤焮瑮ে牥摡, 整慤瑨杩রণকারী অপােরটর বা িবেদশী
অপােরটর িনউ汥硩ীয় 焮瑮িতর জ楰‽ দায়ী হইেব, যত焮瑮ণ না 浵捯হণকারী অপােরটর বা
িবেদশী অপােরটর সংি摡敨⁶楤 পদাথ⌧⡲ িনেজর দািয়ে瑣数 浵捯হণ কের, যিদ না 浵捯হণ ও
整慤瑨杩রণকারী অপােরটর পিরবহেনর 整慤কান পয⌧⡲ােয় িলিখত চুি潤⡳র মাধ牥畱েম দায়-দািয়瑣数
পিরবত⌧⡲ন কের অথবা উ潤⡳ পদাথ⌧⡲ বহনকারীর অꏧ暐েরােধ তাহার উপর উ潤⡳ দায়
দািয়瑣数 অপণ⌧⡲ কের এবং 整慤শেষা潤⡳ 整慤焮瑮ে牥摡, উ潤⡳ বহনকারী এই আইন অꏧ暐সাের
অপােরটর বা িবেদশী অপােরটর িহসােব গণ牥畱 হইেব।

(২) 整慤যে焮瑮ে牥摡 বাংলােদেশর সীমানার মেধ牥畱 整慤কান ব牥畱ি潤⡳র িনকট িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲ 整慤瑨杩রণ
করা হয়, 整慤সইে焮瑮ে牥摡 উ潤⡳ িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲ বাংলােদেশর সীমানার মেধ牥畱 整慤যই
যানবাহেন কিরয়া আনা হইয়ােছ উহা হইেত খালাস কিরবার পূব⌧⡲ পয⌧⡲献牥 整慤瑨杩রণকারী
অপােরটর বা িবেদশী অপােরটর উ潤⡳ িনউ汥硩ীয় 焮瑮িতর জ楰‽ দায়ী থািকেব।

(৩) 整慤যে焮瑮ে牥摡 বাংলােদেশর সীমানার মেধ牥畱 整慤কান ব牥畱ি潤⡳র িনকট হইেত িনউ汥硩ীয়
পদাথ⌧⡲ 整慤瑨杩রণ করা হয়, 整慤সইে焮瑮ে牥摡 বাংলােদশ হইেত 整慤য পিরবহেনর মাধ牥畱েম িনউ汥硩ীয়
পদাথ⌧⡲ বহন করা হইেব উহােত িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲ 整慤বাঝাই (整慤লাড) কিরবার পর
浵捯হণকারী অপােরটর বা িবেদশী অপােরটর উ潤⡳ িনউ汥硩ীয় 焮瑮িতর জ楰‽ দায়ী হইেব।

   
   
 
দায়-দািয়ে†ਾর
পিরমাণ  

৪৫। 瑨杩িতিট িনউ汥硩ীয় ঘটনার িবষেয় দায় এর সেব⌧⡲া瑳⸩ পিরমাণ হইেব বাংলােদশী
টাকায় িতন শত িমিলয়ন 整慤•整শাল ꂣ느িয়ং রাইট (SDR) এর সমতূল牥畱 বা সরকার
কতৃ⌧⡲ক 瑨杩卹牥াপন 灯琧ারা দায় এর ††িনিদ⌧⡲⁶楤 পিরমাণ এবং 瑨杩িতিট একক িনউ汥硩ীয় ঘটনার
জ楰‽ একজন অপােরটর বা িবেদশী অপােরটেরর দায় 瑨杩িবধান 灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত হইেব।

   
   
 
আিথ㸯湡ক িনরাপတ⬰া

 

৪৬। (১) িনউ汥硩ীয় 焮瑮িতর দায় িমটাইবার জ楰‽ িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনার অপােরটর বা
িবেদশী অপােরটেরর বীমা থািকেত হইেব ও উহা চলমান রািখেত হইেব, অথবা
অ楰‽া楰‽ আিথ⌧⡲ক িনরাপ敨⠠া থািকেত হইেব।

(২) িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনার অপােরটর বা িবেদশী অপােরটরেক উপ-ধারা (১) এর অধীন
আিথ⌧⡲ক িনরাপ敨⠠ার শত⌧⡲াবলী অꏧ暐েমাদেনর জ楰‽ কতৃ⌧⡲পে焮瑮র িনকট দািখল কিরেত
হইেব।

(৩) িনউ汥硩ীয় 焮瑮িতর জ楰‽ অপােরটর বা িবেদশী অপােরটেরর িব楤⼼ে杲慍 উপ-ধারা (১)
এর অধীন ধায⌧⡲কৃত 焮瑮িতপূরেণর জ楰‽ অপােরটর বা িবেদশী অপােরটেরর বীমা বা
আিথ⌧⡲ক িনরাপ敨⠠া এই 㹶প দািব িমটাইবার জ楰‽ অপয⌧⡲া獬數 বিলয়া গণ牥畱 হইেল,
বাংলােদশ সরকার দািবর জ楰‽ পাওনা িনি㬧敮ত কিরেব, উ潤⡳ 㹶প 整慤য 整慤কান 整慤焮瑮ে牥摡,
দাবী পিরেশােধর জ楰‽ ধারা ৪৫ এ ধায⌧⡲কৃত পিরমােণর অিতির潤⡳ অথ⌧⡲ 瑨杩দান করা
হইেব না।

   
   
 
ʖিতপূরেণর
অিধকােরর

৪৭। (১) এই আইেনর অধীন িনউ汥硩ীয় 焮瑮িতর জ楰‽ িন獦景 㹶প সমেয়র মেধ牥畱 整慤কান
কায⌧⡲敭畣ম 浵捯হণ করা না হইেল, উ潤⡳ 焮瑮িতপূরেণর অিধকার তামািদ হইেব- 
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তামািদ

 

(ক) জীবনহািন বা ব牥畱ি潤⡳গত 焮瑮িতর 整慤焮瑮ে牥摡, িনউ汥硩ীয় ঘটনার তািরখ হইেত ৫০
(প慰⌧াশ) বৎসর;

(খ) অ楰‽ 整慤কান িনউ汥硩ীয় 焮瑮িতর 整慤焮瑮ে牥摡, িনউ汥硩ীয় ঘটনার তািরখ হইেত ২৫ (পঁিচশ)
বৎসর।

(২) 整慤যিদন হইেত 焮瑮িত浵捯楤㰠 ব牥畱ি潤⡳ 焮瑮িত এবং উ潤⡳ 焮瑮িতর জ楰‽ দায়ী অপােরটর বা
িবেদশী অপােরটর স效瑥েক⌧⡲ অবিহত হইয়ােছন বা যুি潤⡳স⌧⡲ত কারেণ অবিহত হওয়া
উিচত উহার ১০ (দশ) বৎসেরর মেধ牥畱 উꋧ㛠ািপত না হইেল এই আইেনর অধীন
িনউ汥硩ীয় 焮瑮িতর জ楰‽ 焮瑮িতপূরেণর অিধকার তামািদ হইেব, যিদ উপ-ধারা (১) এ
瑨杩িতি∽摩ত সময়সীমা অবসান না হয়।

(৩) উপযু潤⡳ আদালেতর িভ 㬧 㹶প িস杲慍া献牥 না থািকেল, িনউ汥硩ীয় ঘটনায় 焮瑮িত浵捯❬牵ত
দািবকারী এবং এই ধারা অꏧ暐সাের 瑨杩েযাজ牥畱 সময়কােলর মেধ牥畱 焮瑮িতপূরেণর দািব
উꋧ㛠াপনকারী 整慤য 整慤কান ব牥畱ি潤⡳, আদালত কতৃ⌧⡲ক িবচার চূড়া献牥 হইবার পূেব⌧⡲, এমনিক
উ潤⡳ 焮瑮য়-焮瑮িতর জ楰‽ দাবী উꋧ㛠াপেনর সময় অিত敭畣া献牥 হইেলও, বিধ⌧⡲ত 焮瑮িত িবেবচনা
কিরবার জ楰‽ দাবী সংেশাধন কিরেত পািরেবন। 

   
   
 
ʖিতপূরণ

 

৪৮।(১) 焮瑮িতপূরেণর 瑨杩কৃিত, ধরন, পিরমাণ এবং 楰‽ায়স⌧⡲ত ব摩䠠ন এই আইেনর
িবধানাবলী সােপে焮瑮, 瑨杩িবধান 灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত হইেব।

(২) ধারা ৪৫ এ সেব⌧⡲া瑳⸩ দায়-দািয়ে瑣数র 整慤যই পিরমাণ িনধ⌧⡲ারণ কিরয়া 整慤দওয়া হইয়ােছ
উহা হইেত দাবীর পিরমাণ অিধক হইেল বা হইেব বিলয়া মেন হইেল, িনউ汥硩ীয়
ঘটনার 灯琧ারা সংগিঠত িনউ汥硩ীয় 焮瑮িতর 焮瑮িতপূরেণর 整慤焮瑮ে牥摡 整慤কান জীবনহািন বা
ব牥畱ি潤⡳গত 焮瑮িতর জ楰‽ 瑨杩থেম 焮瑮িতপূরণ 瑨杩দান কিরেত হইেব এবং উ潤⡳ দাবীসমূহ
িমটাইবার পর অ楰‽া楰‽ 焮瑮িত বা িবনে⁶楤র জ楰‽ 焮瑮িতপূরণ 瑨杩দান কিরেত হইেব।

(৩) িনউ汥硩ীয় 焮瑮িতর জ楰‽ 整慤দওয়ানী আদালত 焮瑮িত浵捯楤㰠 ব牥畱ি潤⡳েক 整慤য ††িবধা এবং খরচ
瑨杩দােনর িনেদ⌧⡲শ 瑨杩দান কিরেব তাহা ধারা ৪৫ এ িনধ⌧⡲ািরত অনূ牥畱ন দায়-দািয়ে瑣数র
অিতির潤⡳ হইেব।

   
   
 
এখিতয়ার

 

৪৯। (১) এই আইন অꏧ暐সাের, বাংলােদেশর রা† ীয় সীমানা অথবা একক অথ⌧⡲ৈনিতক
অ慰⌧েলর (Exclusive Economic Zone) মেধ牥畱 সংঘিটত িনউ汥硩ীয় ঘটনার মাধ牥畱েম
সৃ⁶楤 িনউ汥硩ীয় 焮瑮িতর 焮瑮িতপূরেণর দাবীর মামলা 整慤কবল এখিতয়ার স效瑥 㬧 整慤দওয়ানী
আদালত কতৃ⌧⡲ক িবচায⌧⡲ হইেব এবং উহা এই আইেনর িবধান অꏧ暐যায়ী আদালেত
উꋧ㛠াপন কিরেত হইেব। 

(২) এই আইন অꏧ暐সাের িনউ汥硩ীয় 焮瑮িতর জ楰‽ 焮瑮িতপূরণ পাইবার অিধকারী 整慤য 整慤কান
ব牥畱ি潤⡳, দায়ী অপােরটর বা িবেদশী অপােরটর বা বীমাকারীর িব楤⼼ে杲慍 বা ধারা ৪৬
অꏧ暐সাের আিথ⌧⡲ক িনরাপ敨⠠া 瑨杩দানকারী অ楰‽ 整慤য 整慤কান ব牥畱ি潤⡳র িব楤⼼ে杲慍 整慤কান কায⌧⡲敭畣ম
浵捯হণ কিরেত পািরেবন।
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দায়-দািয়ে†ਾর
বʏিত摩⁶ম

 

৫০। (১) িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনার অপােরটর বা িবেদশী অপােরটর িনউ汥硩ীয় 焮瑮িতর জ楰‽
দায়ী হইেব না যিদ 瑨杩িতপ 㬧 হয় 整慤য ইহা সরাসির িন獦景বিণ⌧⡲ত কারেণ হইয়ােছঃ

(ক) ব牥畱িত敭畣মধম⌧⡲ী ⽮慰楤⼼তর 瑨杩াকৃিতক 搯㰠েয⌧⡲াগ;

(খ) 瑨杩ত牥畱焮瑮 সশ㸯湡 যু杲慍, শ≲整তা, গৃহযু杲慍 বা গণ-অভু牥畱ꋧ㛠ান।

(২) িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনার অপােরটর বা িবেদশী অপােরটর যিদ ইহা 瑨杩মাণ কিরেত পাের
整慤য, 焮瑮িত浵捯楤㰠 ব牥畱ি潤⡳র সরাসির অবেহলা অথবা 焮瑮িত কিরবার উে桧楥ে⼼ਾ উ潤⡳ ব牥畱ি潤⡳র
整慤কান কায⌧⡲ বা িনি汣⁶য়তার জ楰‽ স效瑥ূণ⌧⡲ বা আংিশক 焮瑮িত সািধত হইয়ােছ, তাহা হইেল
এই 㹶প 焮瑮িত浵捯楤㰠 ব牥畱ি潤⡳েক 焮瑮িতপূরণ 瑨杩দান হইেত অপােরটর বা িবেদশী অপােরটর
স效瑥ূণ⌧⡲ বা আংিশকভােব দায়মু潤⡳ হইেত পািরেব।

(৩) এই আইেনর 整慤কান িকছুই িনউ汥硩ীয় 焮瑮য়-焮瑮িতর জ楰‽ 整慤কান ব牥畱ি潤⡳গত দায়েক
瑨杩ভািবত কিরেব না, 整慤যই 焮瑮য়-焮瑮িতর জ楰‽, উপ-ধারা (২) এর কারেণ, অপােরটর বা
িবেদশী অপােরটর দায়ী নেহন, এবং যাহা 焮瑮িত কিরবার অিভ瑨杩ােয় উ潤⡳ ব牥畱ি潤⡳র কায⌧⡲
বা িবচু牥畱িত 灯琧ারা সংঘিটত হইয়ােছ।

   
   

অধʏায়-৮
পিরদ㸯湡শন এবং বʏব摩⁶া 愵ʜহণ

 
পিরদ㸯湡শন

 

৫১। (১) এই আইেনর অধীন 瑨杩ণীত 瑨杩িবধান অꏧ暐সাের িনয়⁴桧ণমূলক পিরদশ⌧⡲ন
পিরচালনার উে桧楥ে⼼ਾ কতৃ⌧⡲প焮瑮 瑨杩েয়াজনীয় সংখ牥畱ক িব卹牥ানী বা 瑨杩েকৗশলী িনেয়াগ
কিরেত পািরেব। 

(২) বাংলােদেশর রা† ীয় সীমানার অভ牥畱献牥ের অবি摩⁶ত অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳,
অꏧ暐েমাদেনর জ楰‽ আেবদনকারী অথবা অনꏧ暐েমািদত বা অেঘািষত 整慤য 整慤কান
瑨杩িত∽摩ান, 摩⁶াপনা অথবা কম⌧⡲কা椠瑸 িনয়⁴桧ণমূলক পিরদশ⌧⡲েনর আওতায় আিসেব। 

(৩) িব卹牥ানী বা 瑨杩েকৗশলী, কতৃ⌧⡲পে焮瑮র িনয়⁴桧ণ এবং সািব⌧⡲ক ত晩†াবধােন তাহার
整慤ঘািষত বা অেঘািষত পিরদশ⌧⡲ন সং敭畣া献牥 দািয়瑣数 পালন কিরেবন এবং িব卹牥ানী বা
瑨杩েকৗশলীগণ- 

(ক) এই আইন এবং ইহার অধীন 瑨杩ণীত 瑨杩িবধােনর িবধানাবলী যথাযথভােব পািলত
হইেতেছ িকনা উহা যাচাইেয়র উে桧楥ে⼼ਾ 整慤য 整慤কান 摩⁶ান বা যানবাহেন 瑨杩েবশ কিরেত
পািরেবন এবং পিরদশ⌧⡲ন ও অꏧ暐স✠㴠ান কায⌧⡲ চালাইেত পািরেবন; 

(খ) িনউ汥硩ীয় িনরাপ敨⠠া অব摩⁶া, 整慤তজি楤⼼য়তার সীমা এবং আনায়নকারী িবিকরণ মা牥摡া
স效瑥িক⌧⡲ত শত⌧⡲াবলী পািলত হইেতেছ িকনা উহা যাচাইকরণ, সংি摡敨⁶楤 দিললপ牥摡,
য⁴桧পািত বা পদাথ⌧⡲ বা উহােদর িবে摡敨ষেণর জ楰‽ নমুনা সং浵捯হ এবং সংি摡敨⁶楤 ব牥畱ি潤⡳র
িনকট হইেত 瑨杩েয়াজনীয় তথ牥畱 তলব কিরেত পািরেবন;

(গ) িবিকরণ উৎস অথবা 整慤焮瑮牥摡মত, িনউ汥硩ীয় বা 整慤তজি楤⼼য় পদােথ⌧⡲র ব牥畱বহার,
পিরচালনা, র焮瑮ণােব焮瑮ণ বা মজুদকরেণর সিহত স效瑥িক⌧⡲ত নকশা, িচ牥摡, পিরবিত⌧⡲ত
গঠন (layout) , কাঠােমা যা িনউ汥硩ীয় িনরাপ敨⠠া ও িবিকরণ ††র焮瑮া স效瑥ৃ潤⡳, 整慤ভৗত
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††র焮瑮া, 整慤রকড⌧⡲, ≴硥ারক, 瑨杩িতেবদন বা দিললািদ পরী焮瑮া কিরেত পািরেবন; 

(ঘ) এই আইন এবং ইহার অধীন 瑨杩ণীত 瑨杩িবধান অꏧ暐যায়ী জনসাধারেণর 琢㵳া摩⁶牥畱,
স效瑥ি敨⠠ ও পিরেবেশর িনরাপ敨⠠া িবধােনর উে桧楥ে⼼ਾ 瑨杩েয়াজনীয় পদে焮瑮প 浵捯হেণর জ楰‽
অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳েক িনেদ⌧⡲শ 瑨杩দান কিরেত পািরেবন; 

(ঙ) িবিকরণ উৎপাদক বা িবিকরণ উৎস বা 整慤তজি楤⼼য় পদােথ⌧⡲র 焮瑮িতসাধন ব牥畱তীত,
এই আইন এবং ইহার অধীন 瑨杩ণীত 瑨杩িবধান অꏧ暐সাের 整慤যখােন 整慤কান িবিকরণ
উৎপাদক বা িবিকরণ উৎস বা 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ ব牥畱বহার, মজুত, পিরচালনা বা
র焮瑮ণােব焮瑮ণ করা হইয়া থােক উ潤⡳ 摩⁶ান তালাব杲慍 এবং িসলগালা কিরেত পািরেবন; 

(চ) িনউ汥硩ীয় 焮瑮িত হইেত পাের বিলয়া মেন কিরেল িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনা ও সংি摡敨⁶楤
কম⌧⡲কা椠瑸 সামিয়কভােব ব✠㴠 কিরেত পািরেবন;

(ছ) এই আইেনর অধীন িসিকউিরিট শত⌧⡲সমূহ পূরণসহ 整慤সফগাড⌧⡲ সং敭畣া献牥 কায⌧⡲敭畣ম
অꏧ暐সরণ হইেতেছ িকনা উহা পরী焮瑮া কিরেবন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন পিরদশ⌧⡲ন সং敭畣া献牥 দািয়瑣数 পালন কিরয়া িব卹牥ানী বা
瑨杩েকৗশলীগণ কতৃ⌧⡲পে焮瑮র িনকট একিট 瑨杩িতেবদন দািখল কিরেবন।

   
   
 
বʏব摩⁶া 愵ʜহণ

 

৫২। (১) যিদ 整慤কান অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳-

(ক) এই আইন এবং তদধীন 瑨杩ণীত িবিধ বা 瑨杩িবধােনর 整慤কান িবধান অথবা
অꏧ暐েমাদেনর শত⌧⡲াবলী কায⌧⡲ে焮瑮ে牥摡 লংঘন কের; এবং 

(খ) ভুল বা িমথ牥畱া তথ牥畱 瑨杩দান কিরয়া অꏧ暐েমাদন লাভ কের,

-তাহা হইেল উ潤⡳ ব牥畱ি潤⡳েক তাহার িব楤⼼ে杲慍 整慤কন শাি楤㰠মূলক ব牥畱ব摩⁶া 浵捯হণ এবং
অꏧ暐েমাদন 摩⁶িগত বা বািতল করা হইেব না তৎমেম⌧⡲ অনিধক ৩০ (ি牥摡শ) িদেনর মেধ牥畱
কারণ দশ⌧⡲াইবার জ楰‽ 整慤নািটশ জাির করা হইেব। 

(২) উপ-ধারা (১)এর অধীন 瑨杩দ敨⠠ 整慤নািটেশ লংঘেনর 瑨杩কৃিত এবং সংেশাধন বা
瑨杩িতকারমূলক কায⌧⡲敭畣েমর িনিদ⌧⡲⁶楤 বণ⌧⡲না থািকেবঃ

তেব শত⌧⡲ থােক 整慤য, িনধ⌧⡲ািরত সমেয়র মেধ牥畱 কতৃ⌧⡲পে焮瑮র কােছ 浵捯হণেযাগ牥畱 মান
অꏧ暐যায়ী, অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳ উপির-উ潤⡳ পদে焮瑮পসমূহ তাহার িনজ দািয়ে瑣数 পালন
কিরেত বাধ牥畱 থািকেবন। 

(৩) অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳ উপ-ধারা (২) এর অধীন 瑨杩দ敨⠠ 整慤নািটেশ উি†িখত
িনেদ⌧⡲শনা পালেন ব牥畱থ⌧⡲ হইেল, কতৃ⌧⡲প焮瑮, 瑨杩েযাজ牥畱 整慤焮瑮ে牥摡, 整慤য 整慤কান িনউ汥硩ীয় বা
িবিকরণ 摩⁶াপনা তালাব杲慍 এবং িসলগালা কিরেত অথবা পিরচালনা ব✠㴠 কিরেত
পািরেব।



12/23/2014 পরমাণ ুশি❥汴 িনয়敬敓ণ আইন, ২০১২

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=1096 36/45

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন 瑨杩দ敨⠠ 整慤নািটেশ উি†িখত কায⌧⡲敭畣ম ব牥畱ব摩⁶া 浵捯হেণর
উে桧楥ে⼼ਾ, কতৃ⌧⡲প焮瑮 整慤কান আইন 瑨杩েয়াগকারী সং摩⁶া বা অ楰‽ 整慤কান সরকারী সং摩⁶ােক
瑨杩েয়াজনীয় সহায়তা 瑨杩দােনর জ楰‽ অꏧ暐েরাধ কিরেত পািরেব। 

   
   

অধʏায়-৯
অপরাধ, িবচার ও দʭ

 
অপরাধ ও দʭ ৫৩। (১) এই আইন বা ত散畤 ধীন 瑨杩ণীত 瑨杩িবধােনর অধীন কতৃ⌧⡲পে焮瑮র অꏧ暐েমাদন 浵捯হণ

না কিরয়া 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এবং উপ-ধারা (২) এর দফা (গ),
(ঘ), (ঙ), (চ) ও (ঞ) এ উি†িখত কায⌧⡲াবলী পিরচালনা কিরেল, উহা একিট অপরাধ
হইেব এবং উ潤⡳ 㹶প অপরােধর জ楰‽ িতিন অনূ牥畱ন ১ (এক) বৎসর হইেত অনিধক ৭
(সাত) বৎসেরর স瑰楲ম কারাদ椠瑸 বা অনূ牥畱ন ১০ (দশ) ল焮瑮 টাকা হইেত অনিধক ৫০
(প慰⌧াশ) ল焮瑮 টাকা পয⌧⡲献牥 অথ⌧⡲দ椠瑸 বা উভয়দে椠瑸 দি椠瑸ত হইেবন এবং একই অপরােধর
পুনরাবৃি敨⠠ ঘটাইেল িতিন অনূ牥畱ন ২ (搯㰠ই) বৎসর হইেত অনিধক ১০ (দশ) বৎসেরর
স瑰楲ম কারাদ椠瑸 বা অনূ牥畱ন ২০ (িবশ) ল焮瑮 টাকা হইেত অনিধক ১ (এক) 整慤কািট টাকা
পয⌧⡲献牥 অথ⌧⡲দ椠瑸 বা উভয়দে椠瑸 দি椠瑸ত হইেবন।

(২) 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ এই আইন বা ত散畤 ধীন 瑨杩ণীত 瑨杩িবধােনর অধীন কতৃ⌧⡲প焮瑮 কতৃ⌧⡲ক
অꏧ暐েমািদত ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এবং উপ-ধারা (২) এর দফা (গ), (ঘ), (ঙ),
(চ) ও (ঞ) এ উি†িখত 整慤কান কায⌧⡲ কতৃ⌧⡲পে焮瑮র পূব⌧⡲াꏧ暐েমাদন 浵捯হণ ব牥畱তীত 整慤কান 㹶প
পিরবত⌧⡲ন বা পিরবধ⌧⡲ন সাধন অথবা অꏧ暐েমাদেনর শত⌧⡲াবলী লংঘন বা 瑨杩িতপালন
কিরেত ব牥畱থ⌧⡲ হইেল, উহা একিট অপরাধ হইেব এবং উ潤⡳ 㹶প অপরােধর জ楰‽ িতিন
অনূ牥畱ন ৬ (ছয়) মাস হইেত অনিধক ৩ (িতন) বৎসেরর স瑰楲ম কারাদ椠瑸 বা অনূ牥畱ন ৫
(পাঁচ) ল焮瑮 টাকা হইেত অনিধক ৩০ (ি牥摡শ) ল焮瑮 টাকা পয⌧⡲献牥 অথ⌧⡲দ椠瑸 বা উভয়দে椠瑸
দি椠瑸ত হইেবন এবং একই অপরােধর পুনরাবৃি敨⠠ ঘটাইেল িতিন অনূ牥畱ন ০১ (এক)
বৎসর হইেত অনিধক ০৫ (পাঁচ) বৎসেরর স瑰楲ম কারাদ椠瑸 বা অনূ牥畱ন ১০ (দশ) ল焮瑮
টাকা হইেত অনিধক ৫০ (প慰⌧াশ) ল焮瑮 টাকা পয⌧⡲献牥 অথ⌧⡲দ椠瑸 বা উভয়দে椠瑸 দি椠瑸ত
হইেবন।

(৩) এই আইন বা ত散畤 ধীন 瑨杩ণীত 瑨杩িবধােনর অধীন কতৃ⌧⡲পে焮瑮র অꏧ暐েমাদন 浵捯হণ না
কিরয়া 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক), (খ), (ছ), (জ) ও (ঝ)
এ উি†িখত কায⌧⡲াবলী পিরচালনা কিরেল, উহা একিট অপরাধ হইেব এবং উ潤⡳ 㹶প
অপরােধর জ楰‽ িতিন অনূ牥畱ন ৬ (ছয়) মাস হইেত অনিধক ৩ (িতন) বৎসেরর স瑰楲ম
কারাদ椠瑸 অথবা অনূ牥畱ন ৫ (পাঁচ) ল焮瑮 টাকা হইেত অনিধক ৩০ (ি牥摡শ) ল焮瑮 টাকা পয⌧⡲献牥
অথ⌧⡲দ椠瑸 বা উভয়দে椠瑸 দি椠瑸ত হইেবন এবং একই অপরােধর পুনরাবৃি敨⠠ ঘটাইেল িতিন
অনূ牥畱ন ০১ (এক) বৎসর হইেত অনিধক ৫ (পাঁচ) বৎসেরর স瑰楲ম কারাদ椠瑸 বা অনূ牥畱ন
১০ (দশ) ল焮瑮 টাকা হইেত অনিধক ৫০ (প慰⌧াশ) ল焮瑮 টাকা পয⌧⡲献牥 অথ⌧⡲দ椠瑸 বা
উভয়দে椠瑸 দি椠瑸ত হইেবন।

(৪) 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ এই আইন বা ত散畤 ধীন 瑨杩ণীত 瑨杩িবধােনর অধীন কতৃ⌧⡲প焮瑮 কতৃ⌧⡲ক
অꏧ暐েমািদত ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক), (খ), (ছ), (জ) ও (ঝ) এ
উি†িখত 整慤কান কায⌧⡲ কতৃ⌧⡲পে焮瑮র পূব⌧⡲াꏧ暐েমাদন 浵捯হণ ব牥畱তীত 整慤কান 㹶প পিরবত⌧⡲ন বা
পিরবধ⌧⡲ন সাধন অথবা অꏧ暐েমাদেনর শত⌧⡲াবলী লংঘন বা 瑨杩িতপালন কিরেত ব牥畱থ⌧⡲
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হইেল, উহা একিট অপরাধ হইেব এবং উ潤⡳ 㹶প অপরােধর জ楰‽ িতিন অনূ牥畱ন ৩
(িতন) মাস হইেত অনিধক ২ (搯㰠ই) বৎসেরর স瑰楲ম কারাদ椠瑸 বা অনূ牥畱ন ৩ (িতন) ল焮瑮
টাকা হইেত অনিধক ১৫ (পেনর) ল焮瑮 টাকা পয⌧⡲献牥 অথ⌧⡲দ椠瑸 বা উভয়দে椠瑸 দি椠瑸ত
হইেবন এবং একই অপরােধর পুনরাবৃি敨⠠ ঘটাইেল িতিন অনূ牥畱ন ৬ (ছয়) মাস হইেত
অনিধক ৪ (চার) বৎসেরর স瑰楲ম কারাদ椠瑸 বা অনূ牥畱ন ৬ (ছয়) ল焮瑮 টাকা হইেত
অনিধক ২৫ (পঁিচশ) ল焮瑮 টাকা পয⌧⡲献牥 অথ⌧⡲দ椠瑸 বা উভয়দে椠瑸 দি椠瑸ত হইেবন।

(৫) 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ ই汹াকৃতভােব িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনা বা তৎস效瑥িক⌧⡲ত কম⌧⡲কাে椠瑸 হামলা বা
অ献牥ঘ⌧⡲াতমূলক কম⌧⡲কা椠瑸 পিরচালনা কিরেল, উহা একিট অপরাধ হইেব এবং উ潤⡳ 㹶প
অপরােধর জ楰‽ িতিন অনূ牥畱ন ৫ (পাঁচ) বৎসর হইেত অনিধক যাব捯搨ীবন কারাদ椠瑸
এবং অনূ牥畱ন ৩০ (ি牥摡শ) ল焮瑮 টাকা হইেত অনিধক ৫০ (প慰⌧াশ) ল焮瑮 টাকা পয⌧⡲献牥
অথ⌧⡲দ椠瑸 বা উভয়দে椠瑸 দি椠瑸ত হইেবন এবং একই অপরােধর পুনরাবৃি敨⠠ ঘটাইেল িতিন
অনূ牥畱ন ১০ (দশ) বৎসর হইেত অনিধক যাব捯搨ীবন কারাদ椠瑸 বা অনূ牥畱ন ৫০ (প慰⌧াশ)
ল焮瑮 টাকা হইেত অনিধক ১ (এক) 整慤কািট টাকা পয⌧⡲献牥 অথ⌧⡲দ椠瑸 বা উভয়দে椠瑸 দি椠瑸ত
হইেবন।

(৬) 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲, িনিদ⌧⡲⁶楤কৃত য⁴桧পািত, িনিদ⌧⡲⁶楤কৃত অিনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲,
整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ বা এত散畤 সং敭畣া献牥 য⁴桧পািত ও 瑨杩যুি潤⡳ অৈবধ পাচার কিরেল, উহা
একিট অপরাধ হইেব এবং উ潤⡳ 㹶প অপরােধর জ楰‽ িতিন অনূ牥畱ন ৩ (িতন) বৎসর
হইেত অনিধক ৭ (সাত) সৎসেরর স瑰楲ম কারাদ椠瑸 বা অনূ牥畱ন ৭ (সাত) ল焮瑮 টাকা
হইেত অনিধক ১২ (বার) ল焮瑮 টাকা পয⌧⡲献牥 অথ⌧⡲দ椠瑸 বা উভয়দে椠瑸 দি椠瑸ত হইেবন এবং
একই অপরােধর পুনরাবৃি敨⠠ ঘটাইেল িতিন অনূ牥畱ন ৫ (পাঁচ) বৎসর হইেত অনিধক ১০
(দশ) বৎসেরর স瑰楲ম কারাদ椠瑸 বা অনূ牥畱ন ১৫ (পেনর) ল焮瑮 টাকা হইেত অনিধক ২৫
(পঁিচশ) ল焮瑮 টাকা পয⌧⡲献牥 অথ⌧⡲দ椠瑸 বা উভয়দে椠瑸 দি椠瑸ত হইেবন।

(৭) 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ িনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲, িনিদ⌧⡲⁶楤কৃত য⁴桧পািত, িনিদ⌧⡲⁶楤কৃত অিনউ汥硩ীয় পদাথ⌧⡲,
整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ বা এত散畤 সং敭畣া献牥 য⁴桧পািত ও 瑨杩যুি潤⡳ চুির কিরেল, উহা একিট
অপরাধ হইেব এবং উ潤⡳ 㹶প অপরােধর জ楰‽ িতিন অনূ牥畱ন ৩ (িতন) বৎসর হইেত
অনিধক ৬ (ছয়) বৎসেরর স瑰楲ম কারাদ椠瑸 বা অনূ牥畱ন ৭ (সাত) ল焮瑮 টাকা হইেত
অনিধক ১০ (দশ) ল焮瑮 টাকা পয⌧⡲献牥 অথ⌧⡲দ椠瑸 বা উভয়দে椠瑸 দি椠瑸ত হইেবন এবং একই
অপরােধর পুনরাবৃি敨⠠ ঘটাইেল িতিন অনূ牥畱ন ৫ (পাঁচ) বৎসর হইেত অনিধক ১০ (দশ)
বৎসেরর স瑰楲ম কারাদ椠瑸 বা অনূ牥畱ন ১৫ (পেনর) ল焮瑮 টাকা হইেত অনিধক ২২
(বাইশ) ল焮瑮 টাকা পয⌧⡲献牥 অথ⌧⡲দ椠瑸 বা উভয়দে椠瑸 দি椠瑸ত হইেবন।

(৮) 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনা বা তৎস效瑥িক⌧⡲ত কম⌧⡲কাে椠瑸 ⽮慰獬數চরবৃি敨⠠ কিরেল, উহা
একিট অপরাধ হইেব এবং উ潤⡳ 㹶প অপরােধর জ楰‽ িতিন অনূ牥畱ন ৩ (িতন) বৎসর
হইেত অনিধক ৫ (পাঁচ) বৎসেরর স瑰楲ম কারাদ椠瑸 বা অনূ牥畱ন ৭ (সাত) ল焮瑮 টাকা
হইেত অনিধক ৯ (নয়) ল焮瑮 টাকা পয⌧⡲献牥 অথ⌧⡲দ椠瑸 বা উভয়দে椠瑸 দি椠瑸ত হইেবন এবং
একই অপরােধর পুনরাবৃি敨⠠ ঘটাইেল িতিন অনূ牥畱ন ৫ (পাঁচ) বৎসর হইেত অনিধক ১০
(দশ) বৎসেরর স瑰楲ম কারাদ椠瑸 বা অনূ牥畱ন ১৫ (পেনর) ল焮瑮 টাকা হইেত অনিধক ২০
(িবশ) ল焮瑮 টাকা পয⌧⡲献牥 অথ⌧⡲দ椠瑸 বা উভয়দে椠瑸 দি椠瑸ত হইেবন।

(৯) 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ এই আইেনর অধীন 焮瑮মতা 瑨杩েয়াগকােল কতৃ⌧⡲প焮瑮 বা তৎকতৃ⌧⡲ক
অꏧ暐েমািদত ব牥畱ি潤⡳র কােয⌧⡲ িবল漠㸠 ঘটাইেল বা অসহেযািগতা, তথ牥畱 整慤গাপন, ভুল তথ牥畱
瑨杩দান বা বাধা 瑨杩দান কিরেল, উহা একিট অপরাধ হইেব এবং উ潤⡳ 㹶প অপরােধর
জ楰‽ িতিন অনূ牥畱ন ১ (এক) বৎসর হইেত অনিধক ৩ (িতন) বৎসেরর স瑰楲ম কারাদ椠瑸
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বা অনূ牥畱ন ৩ (িতন) ল焮瑮 টাকা হইেত অনিধক ৫ (পাঁচ) ল焮瑮 টাকা পয⌧⡲献牥 অথ⌧⡲দ椠瑸 বা
উভয়দে椠瑸 দি椠瑸ত হইেবন এবং একই অপরােধর পুনরাবৃি敨⠠ ঘটাইেল িতিন অনূ牥畱ন ২
(搯㰠ই) বৎসর হইেত অনিধক ৫ (পাঁচ) বৎসেরর স瑰楲ম কারাদ椠瑸 বা অনূ牥畱ন ৬ (ছয়)
ল焮瑮 টাকা হইেত অনিধক ১০ (দশ) ল焮瑮 টাকা পয⌧⡲献牥 অথ⌧⡲দ椠瑸 বা উভয়দে椠瑸 দি椠瑸ত
হইেবন।

(১০) 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ কতৃ⌧⡲পে焮瑮র অꏧ暐েমাদন 浵捯হণ ব牥畱তীত, এই আইেনর অধীন 焮瑮মতা
瑨杩েয়াগ কিরয়া 瑨杩া獬數 তথ牥畱ািদ 瑨杩দান বা 瑨杩কাশ কিরেল, উহা একিট অপরাধ হইেব
এবং উ潤⡳ 㹶প অপরােধর জ楰‽ িতিন অনূ牥畱ন ৬ (ছয়) মাস হইেত অনিধক ১ (এক)
বৎসেরর স瑰楲ম কারাদ椠瑸 বা অনূ牥畱ন ১ (এক) ল焮瑮 টাকা হইেত অনিধক ৩ (িতন) ল焮瑮
টাকা পয献牥 অথ⌧⡲দ椠瑸 বা উভয়দে椠瑸 দি椠瑸ত হইেবন এবং একই অপরােধর পুনরাবৃি敨⠠
ঘটাইেল িতিন অনূ牥畱ন ১ (এক) বৎসর হইেত অনিধক ২ (搯㰠ই) বৎসেরর স瑰楲ম
কারাদ椠瑸 বা অনূ牥畱ন ২ (搯㰠ই) ল焮瑮 টাকা হইেত অনিধক ৬ (ছয়) ল焮瑮 টাকা পয⌧⡲献牥
অথ⌧⡲দ椠瑸 বা উভয়দে椠瑸 দি椠瑸ত হইেবন।

(১১) আদালত এই ধারার অধীন জিরমানা বাবদ আদায়কৃত অথ⌧⡲ বা উহার
অংশিবেশষ ধারা ৪৫ ও ৬০ এর অধীন 焮瑮িতপূরণ িহসােব 焮瑮িত浵捯楤㰠 ব牥畱ি潤⡳েক
瑨杩দােনর িনেদ⌧⡲শ িদেত পািরেব।

   
   
 
িবচার

 

৫৪। (১) 整慤ফৗজদারী কায⌧⡲িবিধ, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সেনর ৫ নং আইন) এ যাহা িকছুই
থা楤㰠ক না 整慤কন, এই আইেনর ধারা ৫৩ এর উপ-ধারা (৫) ব牥畱তীত অ楰‽া楰‽ উপ-
ধারার অধীন সংঘিটত অপরাধসমূহ, 整慤焮瑮牥摡মত, 瑨杩থম 整慤瑰楲ণীর জুিডিশয়াল ম牥畱ািজে††ট
বা 整慤মে晦漮াপিলটন ম牥畱ািজে††ট কতৃ⌧⡲ক িবচায⌧⡲ হইেব।

(২) এই আইেনর ধারা ৫৩ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীন সংঘিটত অপরাধসমূহ
দায়রা আদালত কতৃ⌧⡲ক িবচায⌧⡲ হইেব।

   
   
 
অপরাধ সৎিক㸯湡ত
তথʏ

 

৫৫। (১) 整慤য 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ এই আইেনর অধীন সংঘিটত অপরাধ স效瑥েক⌧⡲ থানা বা
কতৃ⌧⡲পে焮瑮র 整慤য 整慤কান কায⌧⡲ালয়েক অবিহত কিরেত পািরেব। 

(২) উপ-ধারা (১) এ উি†িখত অপরাধ স效瑥েক⌧⡲ যিদ থানােক 整慤কান তথ牥畱 瑨杩দান করা
হয়, তাহা হইেল উ潤⡳ থানার ভার瑨杩া獬數 কম⌧⡲কত⌧⡲া 瑨杩েয়াজনীয় ব牥畱ব摩⁶া 浵捯হেণর জ楰‽ উহা
কতৃ⌧⡲পে焮瑮র িনকট 整慤瑨杩রণ কিরেবন।

   
   
 
অপরােধর
জািমনেযাগʏতা
এবং
আমলেযাগʏতা  

৫৬। (১) ধারা ৫৩ এর উপ-ধারা (৫), (৬), (৭) ও (৮) এ উি†িখত অপরাধ ব牥畱তীত
এই আইেনর অধীন অ楰‽া楰‽ অপরাধ জািমনেযাগ牥畱 এবং অ-আমলেযাগ牥畱 হইেব।

(২) ধারা ৫৩ এর উপ-ধারা (৫), (৬), (৭) ও (৮) এ উি†িখত অপরাধ অ-
জািমনেযাগ牥畱 এবং আমলেযাগ牥畱 হইেব।
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অপরাধ িবচারাথ㸯湡
愵ʜহণ

 

৫৭। (১) 整慤কান আদালত, কতৃ⌧⡲প焮瑮 কতৃ⌧⡲ক অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 整慤কান ব牥畱ি潤⡳র িলিখত
অিভেযাগ ব牥畱তীত, এই আইন বা ইহার অধীন 瑨杩ণীত 瑨杩িবধােনর অধীন সংঘিটত
整慤কান অপরাধ িবচারাথ⌧⡲ 浵捯হণ কিরেব না। 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন িলিখত অিভেযাগ সরাসির, বা সংি摡敨⁶楤 থানার মাধ牥畱েম,
আদালেত দােয়র করা যাইেব।

   
   
 

ʑকাৎানী কতৃ㸯湡ক
অপরাধ সংঘটন

 

৫৮। 整慤কান 整慤কা效瑥ানী কতৃ⌧⡲ক এই আইেনর অধীন 整慤কান অপরাধ সংঘিটত হইেল উ潤⡳
অপরােধর সিহত 瑨杩ত牥畱焮瑮 সংি摡敨⁶楤তা রিহয়ােছ 整慤কা效瑥ানীর এই 㹶প 瑨杩েত牥畱ক 瑨杩ধান
িনব⌧⡲াহী, পিরচালক, ব牥畱ব摩⁶াপক, সিচব, অংশীদার, কম⌧⡲কত⌧⡲া এবং কম⌧⡲চারী উ潤⡳
অপরাধ সংঘটন কিরয়ােছন বিলয়া গণ牥畱 হইেব, যিদ না িতিন 瑨杩মাণ কিরেত পােরন
整慤য, উ潤⡳ লংঘন তাহার অ卹牥াতসাের সংঘিটত হইয়ােছ অথবা উ潤⡳ অপরাধ 整慤রাধ
কিরবার জ楰‽ িতিন যথাসাধ牥畱 整慤চ⁶楤া কিরয়ােছন।

   
   
 
আপীল

 

৫৯। (১) যিদ 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ এই আইেনর ধারা ৫৩ এর উপ-ধারা (৫) ব牥畱তীত অ楰‽া楰‽
উপ-ধারার অধীন 整慤কান 瑨杩থম 整慤瑰楲ণীর জুিডিশয়াল ম牥畱ািজে††ট বা 整慤মে晦漮াপিলটন
ম牥畱ািজে††ট কতৃ⌧⡲ক 瑨杩দ敨⠠ রায় ও আেদশ 灯琧ারা সং焮瑮ু崧湩 হন, তাহা হইেল উ潤⡳ ব牥畱ি潤⡳
উ潤⡳ রায় ও আেদশ 瑨杩দােনর ৯০ (নববই) িদেনর মেধ牥畱 এখিতয়ার স效瑥 㬧 দায়রা
আদালেত আপীল কিরেত পািরেবন।

(২) যিদ 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ এই আইেনর ধারা ৫৩ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীন দায়রা
আদালত কতৃ⌧⡲ক 瑨杩দ敨⠠ রায় ও আেদশ 灯琧ারা সং焮瑮ু崧湩 হন, তাহা হইেল উ潤⡳ ব牥畱ি潤⡳ উ潤⡳
রায় ও আেদশ 瑨杩দােনর ৯০ (নববই) িদেনর মেধ牥畱 ††瑨杩ীম 整慤কােট⌧⡲র হাইেকাট⌧⡲ িবভােগ
আপীল কিরেত পািরেবন।

   
   
 
ʑদওয়ানী 楤㰠িতকার

 

৬০। (১) যিদ 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ ধারা ৫৩ এর অধীন শাি楤㰠েযাগ牥畱 整慤কান অপরাধমূলক
কােয⌧⡲র 灯琧ারা 焮瑮িত浵捯楤㰠 হন, এবং উ潤⡳ 焮瑮িত অেথ⌧⡲র 灯琧ারা িন 㹶পণ করা স潩瑰ব হয়, তাহা
হইেল উ潤⡳ ব牥畱ি潤⡳ উপযু潤⡳ 整慤দওয়ানী আদালেত 焮瑮িতপূরেণর মামলা কিরেত
পািরেবন।

(২) যিদ উ潤⡳ মামলায় 焮瑮িতপূরেণর দাবী 瑨杩মািণত হয়, তাহা হইেল আদালত,
整慤দওয়ানী কায⌧⡲িবিধ ১৯০৮ (১৯০৮ সেনর ৫ নং আইন) এর িবধানাবলী, যতদূর
স潩瑰ব, অꏧ暐সরণপূব⌧⡲ক, ঘটনা এবং পািরপাি戼ਾ⌧⡲ক অব摩⁶া িবেবচনা কিরয়া, 整慤যই 㹶প
楰‽ায়সংগত ও উপযু潤⡳ িবেবচনা কিরেবন 整慤সই 㹶প দাবীকৃত 整慤মাট অথ⌧⡲ বা উহার
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অংশিবেশষ 瑨杩দােনর িড敭畣ী 瑨杩দান কিরেবন।
   
   

অধʏায় -১০
িবিবধ

 
ঋণ 愵ʜহেণর
ʖমতা  

৬১। কতৃ⌧⡲প焮瑮 এই আইেনর অধীন ইহার কায⌧⡲াবলী স效瑥াদেনর িনিম敨⠠, সরকােরর
পূব⌧⡲াꏧ暐েমাদন敭畣েম, 瑨杩েয়াজনীয় ঋণ 浵捯হণ কিরেত পািরেব এবং 瑨杩েযাজ牥畱 শত⌧⡲াবলীর
অধীন উ潤⡳ ঋণ পিরেশােধর জ楰‽ কতৃ⌧⡲প焮瑮 দায়ী থািকেব।

   
   
 
বেকয়া আদায়

 
৬২। কতৃ⌧⡲প焮瑮 Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act III of
1913) এর অধীন সরকাির পাওনা িহসােব উহার সকল বেকয়া িফ, চাজ⌧⡲, জিরমানা
ও সংি摡敨⁶楤 অ楰‽া楰‽ িফ আদায় কিরেত পািরেব।

   
   
 
বািষ㸯湡ক বােজট
িববরণী

 

৬৩। (১) কতৃ⌧⡲প焮瑮 瑨杩েত牥畱ক বৎসর সরকার কতৃ⌧⡲ক িনধ⌧⡲ািরত সমেয়র মেধ牥畱 পরবত⌧⡲ী
অথ⌧⡲ বৎসেরর বািষ⌧⡲ক বােজট িববরণী সরকােরর িনকট 整慤পশ কিরেব। 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন 整慤পশকৃত বােজট িববরণীেত সরকােরর িনকট হইেত িক
পিরমাণ অꏧ暐দান আব⼼ਾক তাহাসহ কতৃ⌧⡲পে焮瑮র ব牥畱য় িনব⌧⡲ােহর জ楰‽ 瑨杩েয়াজনীয় অেথ⌧⡲র
পিরমাণ উে†খ কিরেত হইেব।

(৩) সরকার, কতৃ⌧⡲পে焮瑮র সিহত পরামশ⌧⡲敭畣েম, উপ-ধারা (১) এর অধীন 整慤পশকৃত
বােজট সংেশাধন বা পিরবত⌧⡲ন কিরেত পািরেব এবং উ潤⡳ 㹶প সংেশািধত বা
পিরবিত⌧⡲ত বােজট অꏧ暐েমািদত বােজট িহসােব গণ牥畱 হইেব।

   
   
 
িহসাব রʖণ ও
িনরীʖা

 

৬৪। (১) কতৃ⌧⡲প焮瑮 তৎকতৃ⌧⡲ক 瑨杩া獬數 ও ব牥畱িয়ত সকল অেথ⌧⡲র যথাযথ িহসাব 瑨杩িবধান
灯琧ারা িনধ⌧⡲ািরত প杲慍িতেত সংর焮瑮ণ কিরেব এবং উ潤⡳ িহসােব উহার আিথ⌧⡲ক পিরি摩⁶িতর
সিঠক এবং যথাযথ 瑨杩িতফলন থািকেত হইেব। 

(২) বাংলােদেশর মহা-িহসাব িনরী焮瑮ক ও িনয়⁴桧ক (অতঃপর মহা-িহসাব িনরী焮瑮ক
িহসােব অিভিহত) 瑨杩িত বৎসর কতৃ⌧⡲পে焮瑮র িহসাব িনরী焮瑮া কিরেবন এবং িনরী焮瑮া
瑨杩িতেবদেনর একিট কিরয়া অꏧ暐িলিপ সরকার ও কতৃ⌧⡲পে焮瑮র িনকট 整慤瑨杩রণ কিরেবন। 

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন িনরী焮瑮ার উে桧楥ে⼼ਾ, মহা-িহসাব িনরী焮瑮ক বা তৎকতৃ⌧⡲ক
焮瑮মতা瑨杩া獬數 整慤কান ব牥畱ি潤⡳ কতৃ⌧⡲পে焮瑮র সকল 整慤রকড⌧⡲, নিথ, নগদ অথ⌧⡲ ও ব牥畱াংক িহসাব
পরী焮瑮া কিরেত পািরেবন।

   
   
 
楤㰠িতেবদন

 

৬৫। 瑨杩িত অথ⌧⡲ বৎসর সমাি獬數র ৯০ (নববই) িদেনর মেধ牥畱 কতৃ⌧⡲প焮瑮 তৎকতৃ⌧⡲ক পূব⌧⡲বত⌧⡲ী
অথ⌧⡲ বৎসের স效瑥ািদত কায⌧⡲াবলী স效瑥িক⌧⡲ত একিট 瑨杩িতেবদন সরকােরর িনকট 整慤পশ
কিরেব এবং সরকার, যথাশী牥畱 স潩瑰ব, উহা জাতীয় সংসেদ উপ摩⁶াপেনর ব牥畱ব摩⁶া
কিরেব।
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জাতীয়,
আ•汲জ㸯湡ািতক,
আʧিলক এবং
িবেদশী সং摩⁶া বা
楤㰠িত∽摩ান,
ইতʏািদর সিহত
চুিʕ ও
সহেযািগতা

 

৬৬। (১) সরকােরর পূব⌧⡲াꏧ暐মিত সােপে焮瑮 কতৃ⌧⡲প焮瑮 ইহার কায⌧⡲াবলী ††চা楤⼼ ও
ফল瑨杩সূভােব স效瑥াদেনর লে焮瑮牥畱 িনউ汥硩ীয় িনরাপ敨⠠া এবং িবিকরণ ††র焮瑮া িবষেয় 整慤য
整慤কান িনউ汥硩ীয় িনয়⁴桧ণ কতৃ⌧⡲প焮瑮 বা জাতীয়, আ献牥জ⌧⡲ািতক, আ慰⌧িলক এবং িবেদশী
সং摩⁶া বা 瑨杩িত∽摩ান বা এেজ挠†ীর সিহত সহেযািগতা চুি潤⡳েত আব杲慍 হইেত পািরেব।

(২) উপ-ধারা (১) এ উি†িখত কায⌧⡲াবলী স效瑥াদন এবং 焮瑮মতা 瑨杩েয়ােগর উে桧楥ে⼼ਾ,
কতৃ⌧⡲প焮瑮, 瑨杩েয়াজনেবােধ, সরকােরর পূব⌧⡲াꏧ暐েমাদন敭畣েম 整慤য 整慤কান জাতীয় বা
আ献牥জ⌧⡲ািতক 瑨杩িত∽摩ােনর পরামশ⌧⡲ ও সহায়তা চািহেত পািরেব। 

   
   
 

গেবষণাগার এবং
অ楰ˁা楰ˁ কািরগির
ʑসবা

 

৬৭। এই আইেনর অধীন 焮瑮মতা 瑨杩েয়াগ ও কায⌧⡲াবলী স效瑥াদেনর উে桧楥ে⼼ਾ, কতৃ⌧⡲প焮瑮-

(ক) িনরাপ敨⠠া সংি摡敨⁶楤 িবষেয় অꏧ暐স✠㴠ােনর জ楰‽ একিট 整慤ক敮潮ীয় গেবষণাগার 摩⁶াপন ও
瑨杩েয়াজনেবােধ, এক বা একািধক আ慰⌧িলক গেবষণাগার এবং কািরগরী সহায়ক
瑨杩িত∽摩ান (Technical Support Organization) 瑨杩িত∽摩া কিরেত পািরেব;

(খ) িব卹牥ানী বা 瑨杩েকৗশলী এবং সরকাির বা ব牥畱ি潤⡳মািলকানাধীন 瑨杩িত∽摩ােনর িবিকরণ
††র焮瑮া কম⌧⡲কত⌧⡲া এবং 瑨杩েয়াজেন িনউ汥硩ীয় বা িবিকরণ সংি摡敨⁶楤 কম⌧⡲কাে椠瑸 স效瑥ৃ潤⡳
অ楰‽া楰‽ ব牥畱ি潤⡳েদর জ楰‽ 瑨杩িশ焮瑮েণর আেয়াজন কিরেত পািরেব;

(গ) উহার িনজ琢㵳 অবকাঠােমা 瑨杩িতি∽摩ত না হ敨⠠য়া পয⌧⡲献牥 বাংলােদশ পরমাণু শি潤⡳
কিমশেনর িনকট হইেত 瑨杩েয়াজনীয় 整慤সবা চািহেত পািরেব;

(ঘ) বাংলােদেশর 整慤য 整慤কান িব戼ਾিবদ牥畱ালয় এবং আ献牥জ⌧⡲ািতক পরমাণু শি潤⡳ সং摩⁶াসহ
িবেদশী 整慤য 整慤কান গেবষণাগােরর িকংবা এই 㹶প অ楰‽া楰‽ জাতীয় ও আ献牥জ⌧⡲ািতক
গেবষণাগােরর 整慤য সকল কতৃ⌧⡲পে焮瑮র িবেবচনায় িনভ⌧⡲রেযাগ牥畱 মেন হইেব 整慤সই সকল
瑨杩িত∽摩ানসমূেহর িনকট 整慤সবা চািহেত পািরেব এবং একই ধরেনর জাতীয় বা িবেদশী
ইনি††িটউট বা গেবষণাগােরর সিহত 整慤যেকােনা িবষেয় 整慤যৗথ গেবষণা কায⌧⡲敭畣ম
পিরচালনা কিরেত পািরেব;

(ঙ) এক বা একািধক 瑨杩িশ焮瑮ণ 整慤ক敮潮, 献⤧ব卹牥ািনক দিলল ও তথ牥畱 িবিনময় 整慤ক敮潮 এবং
িনউ汥硩ীয় িনরাপ敨⠠া ও িবিকরণ ††র焮瑮া িবষয় স效瑥িক⌧⡲ত পাঠাগার 瑨杩িত∽摩া কিরেত
পািরেব।

   
   
 
িবিধ 楤㰠ণয়েনর
ʖমতা

 ৬৮। এই আইেনর উে桧楥⼼ਾপূরণকে搮敬, সরকার, সরকাির 整慤গেজেট 瑨杩卹牥াপন 灯琧ারা,
িবিধ 瑨杩ণয়ন কিরেত পািরেব।

   
   
 
楤㰠িবধান 楤㰠ণয়েনর
ʖমতা

৬৯। (১) এই আইেনর উে桧楥⼼ਾপূরণকে搮敬 কতৃ⌧⡲প焮瑮 সরকােরর পূব⌧⡲াꏧ暐েমাদন敭畣েম,
সরকাির 整慤গেজেট 瑨杩卹牥াপন 灯琧ারা, এই আইন বা িবিধর সিহত অসাম敢浵 㹶পূণ⌧⡲ নয়
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এই 㹶প 瑨杩িবধান 瑨杩ণয়ন কিরেত পািরেব।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন 瑨杩দ敨⠠ 焮瑮মতার সামি浵捯কতােক 焮瑮ু 㬧 না কিরয়া, উ潤⡳
瑨杩িবধােন িন獦景বিণ⌧⡲ত সকল বা 整慤য 整慤কান িবষেয় িবধান 瑨杩ণয়ন করা যাইেব, যথাঃ-

(১) অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳র 整慤যাগ牥畱তা, দািয়瑣数, কায⌧⡲াবলী, ইত牥畱ািদ সং敭畣া献牥;

(২) েতজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲সহ অ楰‽ 整慤কান পিরমাপেযাগ牥畱 পদােথ⌧⡲র জ楰‽ অꏧ暐েমািদত মা牥摡া
িনধ⌧⡲ারণ;

(৩) অপােরটর বা িবেদশী অপােরটেরর িনেয়াগ, 整慤যাগ牥畱তা, দািয়瑣数, কায⌧⡲াবলী, ইত牥畱ািদ
সং敭畣া献牥;

(৪) েকান পদােথ⌧⡲র গাঢ়瑣数 এবং পিরমাণ িনধ⌧⡲ারণ;

(৫) েকান পদােথ⌧⡲র িবিকরণ স效瑥াত সং敭畣া献牥;

(৬) িনউ汥硩ীয় ঘটনা (nuclear incident) িনধ⌧⡲ারণ;

(৭) িনউ汥硩ীয় 搯㰠ঘ⌧⡲টনা (nuclear accident) িনধ⌧⡲ারণ;

(৮) েচয়牥畱ারম牥畱ান ও সদ 㹶গেণর 焮瑮মতা এবং কায⌧⡲াবলী িনধ⌧⡲ারণ;

(৯) কতৃ⌧⡲পে焮瑮র দািয়瑣数 এবং কায⌧⡲াবলী িনধ⌧⡲ারণ;

(১০) কতৃ⌧⡲পে焮瑮র কম⌧⡲কত⌧⡲া ও কম⌧⡲চারীেদর িনেয়াগ, চা楤㰠িরর শত⌧⡲াবলী, ইত牥畱ািদ;

(১১) কতৃ⌧⡲পে焮瑮র তহিবল পিরচালনা;

(১২) িনউ汥硩ীয় বা িবিকরণ 摩⁶াপনার 摩⁶ান িনধ⌧⡲ারণ, নকশা 瑨杩ণয়ন, িনম⌧⡲াণ, 摩⁶াপন,
কিমশিনং, পিরচালনা ও িডকিমশিনং, 整慤তজি楤⼼য় বেজ⌧⡲牥畱র িডসেপাজাল 摩⁶াপনা ব✠㴠
এবং উ潤⡳ 摩⁶ানেক িনয়ি⁴桧ত ব牥畱বহার হইেত অব牥畱াহিত 瑨杩দান সং敭畣া献牥;

(১৩) অবিহতকরণপ牥摡 সং敭畣া献牥;

(১৪) ধারা ১৮ এ উি†িখত কায⌧⡲াবলীর অꏧ暐েমাদন 瑨杩দান 瑨杩ি敭畣য়া;

(১৫) িনউ汥硩ীয় এবং 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ আমদািন ও র獬數ািন সং敭畣া献牥;

(১৬) এই আইেনর অধীন 瑨杩দ敨⠠ অꏧ暐েমাদন 摩⁶িগত এবং বািতলকরণ;

(১৭) েতজি楤⼼য় পদােথ⌧⡲র িনরাপ敨⠠া এবং িসিকউিরিট সং敭畣া献牥 শত⌧⡲াবলী িনধ⌧⡲ারণ;

(১৮) িনউ汥硩ীয় পদােথ⌧⡲র িনরাপ敨⠠া ও িসিকউিরিট সং敭畣া献牥 শত⌧⡲াবলী িনধ⌧⡲ারণ;
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(১৯) িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনার সাইিটং, ন⡲潴 শা, িনম⌧⡲াণ, কিমশিনং, পিরচালনা, িডকিমশিনং
এবং িরপিজটরী ব✠㴠করেণ িনউ汥硩ীয় িনরাপ敨⠠া সং敭畣া献牥 অপিরহায⌧⡲ িবষয়াবলী এবং
整慤瑰楲ণীব杲慍 য⁴桧পািতেক িনরাপ敨⠠া 整慤瑰楲ণীেত িবভি潤⡳করেণর শত⌧⡲াবলী িনধ⌧⡲ারণ;

(২০) িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনা, িবিকরণ 摩⁶াপনা, 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲, 整慤তজি楤⼼য় বজ⌧⡲牥畱 ও অ楰‽া楰‽
摩⁶াপনার িবিকরণ ††র焮瑮া সং敭畣া献牥 শত⌧⡲াবলী িনধ⌧⡲ারণ;

(২১) অꏧ暐েমাদন瑨杩া獬數 ব牥畱ি潤⡳র মানস瑴潢ত পিরচালনা সং敭畣া献牥 দিলল, িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনা ও
িবিকরণ 摩⁶াপনার মান সং敭畣া献牥 চািহদাবলী, 整慤瑰楲ণীব杲慍 য⁴桧পািতর মান সং敭畣া献牥
চািহদাবলী এবং উহােদর অꏧ暐েমাদন সং敭畣া献牥;

(২২) িনউ汥硩ীয় 摩⁶াপনার 整慤瑰楲ণীিব楰‽াস বা িনউ汥硩ীয় পদােথ⌧⡲র 整慤瑰楲ণীব杲慍করণ এবং
উহােদর 整慤ভৗত ††র焮瑮া িবধােনর জ楰‽ 瑨杩েয়াজনীয় চািহদাবলী িনধ⌧⡲ারণ;

(২৩) িনউ汥硩ীয় পদােথ⌧⡲র পিরমাপ প杲慍িত, পিরমােপর সিঠকতা মূল牥畱ায়ন প杲慍িত,
পিরমাপ পাথ⌧⡲ক牥畱 পুনঃিনরী焮瑮েণর কায⌧⡲瑨杩ণালী, িফিজক牥畱াল ইনেভনটির (physical
inventory) ও 焮瑮েয়র পিরমান িনধ⌧⡲ারেণর কায⌧⡲瑨杩ণালী, অপিরমাপকৃত ইনেভনটিরর
মূল牥畱ায়ন প杲慍িত, িনউ汥硩ীয় পদােথ⌧⡲র ইনেভনটিরর এবং িনঃসরণ িচি摩⁶তকরেণর জ楰‽
整慤রকড⌧⡲ ও িরেপাট⌧⡲-প杲慍িত, জবাবিদিহতার কায⌧⡲瑨杩ণালী এবং ব牥畱ব摩⁶া সিঠকভােব
瑨杩িতপািলত হইয়ােছ িকনা তৎমেম⌧⡲ িন㬧敮য়তা 瑨杩দােনর প杲慍িত এবং আ献牥জ⌧⡲ািতক
পরমাণু শি潤⡳ সং摩⁶ােক িরেপাট⌧⡲ কিরবার প杲慍িত;

(২৪) ব牥畱ব搼†ত ⡲潴ালািন বা 整慤তজি楤⼼য় বজ⌧⡲牥畱 ব牥畱ব摩⁶াপনা, উৎপাদন, আমদািন, িবিভ 㬧
整慤瑰楲ণীেত 整慤瑰楲ণীভূ潤⡳করণ;

(২৫) েতজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ পিরবহন;

(২৬) জ楤⼼রী পিরক搮敬নার িবষয়ব❬牵敨⠠র িববরণ, উহা উপ摩⁶াপন ও অꏧ暐েমাদন,
পদে焮瑮প 浵捯হণ, কায⌧⡲瑨杩ণালী 瑨杩ণয়ন ও কায⌧⡲敭畣েমর িববরণ, আ献牥জ⌧⡲ািতক মানদ椠瑸
অꏧ暐সাের ঘটনার তী 素তার মা牥摡া িনধ⌧⡲ারণ, কতৃ⌧⡲প焮瑮 ও জনগণেক অবিহতকরেণর
িববরণ, জ楤⼼রী পিরক搮敬না অ慰⌧েলর সীমানা িনধ⌧⡲ারণ, সময়সীমা, পিরবী焮瑮ণ প杲慍িত,
瑨杩িশ焮瑮ণ, অꏧ暐শীলন ও জ楤⼼রী পিরক搮敬নার হালনাগাদকরণ সং敭畣া献牥 িববরণ, িনউ汥硩ীয়
বা 整慤রিডওলিজক牥畱াল 摩⁶াপনায় এবং 整慤তজি楤⼼য় পদাথ⌧⡲ 摩⁶ানা献牥েরর সময় ঘটনা বা
搯㰠ঘ⌧⡲টনার 瑨杩দানেযাগ牥畱 উপা敨⠠ ও সময়-পির敭畣মার িববরণ, ইত牥畱ািদ সং敭畣া献牥;

(২৭) একক িনউ汥硩ীয় ঘটনার জ楰‽ অপােরটর বা িবেদশী অপােরটেরর দায় িনধ⌧⡲ারণ;

(২৮) িনউ汥硩ীয় 焮瑮িতর 焮瑮িতপূরেণর 瑨杩কৃিত, ধরন, পিরমাণ এবং 楰‽ায়স⌧⡲ত ব摩䠠ন;

(২৯) পিরদ⌧⡲শন ও বলবৎকরণ সং敭畣া献牥;

(৩০) কতৃ⌧⡲পে焮瑮র িহসাব সংর焮瑮ণ ও িনরী焮瑮া;

(৩১) এই আইেনর অধীন 瑨杩িবধান 灯琧ারা িনধ⌧⡲ারণেযাগ牥畱 অ楰‽া楰‽ িবষয়।
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ইংেরজীেত
অনূিদত পাঠ
楤㰠কাশ  

৭০। (১) এই আইন 瑨杩বত⌧⡲েনর পর, সরকার, যথাশী牥畱 স潩瑰ব, সরকাির 整慤গেজেট
瑨杩卹牥াপন 灯琧ারা, এই আইেনর মূল বাংলা পােঠর ইংেরজীেত অনূিদত একিট
িনভ⌧⡲রেযাগ牥畱 পাঠ (Authentic English Text) 瑨杩কাশ কিরেব। 

(২) বাংলা ও ইংেরজী পােঠর মেধ牥畱 িবেরােধর 整慤焮瑮ে牥摡 বাংলা পাঠ 瑨杩াধা楰‽ পাইেব।
   
   
 
রিহতকরণ ও
ʑহফাজত

 

৭১। (১) পারমাণিবক িনরাপ敨⠠া ও িবিকরণ িনয়⁴桧ণ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ২১
নং আইন), অতঃপর রিহত আইন বিলয়া উি†িখত, এত散畤 灯琧ারা রিহত করা হইল। 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিহত হওয়া সে晩†ও, রিহত আইেনর অধীন কৃত কায⌧⡲,
অিজ⌧⡲ত অিধকার, গৃহীত বাধ牥畱বাধকতা, আইনগত কায⌧⡲敭畣ম এই 㹶েপ অব牥畱াহত থািকেব
整慤যন উ潤⡳ আইন রিহত হয় নাই। 

(৩) এই আইেনর অধীন নতুন 瑨杩িবধান 瑨杩ণীত না হ敨⠠য়া পয⌧⡲献牥 রিহত আইেনর অধীন
瑨杩ণীত িবিধ 瑨杩েয়াজনীয় অিভেযাজনসহ এই 㹶েপ অব牥畱াহত থািকেব 整慤যন উহা এই
আইেনর অধীন 瑨杩ণীত হইয়ােছ এবং পারমাণিবক িনরাপ敨⠠া ও িবিকরণ িনয়⁴桧ণ
িবিধমালা, ১৯৯৭ এ উি†িখত ‘‘কিমশন’’, ‘‘কতৃ⌧⡲প焮瑮’’ িহসােব গণ牥畱 হইেব। 

(৪) এই আইন কায⌧⡲কর হইবার সে⌧⡲ সে⌧⡲ কিমশেনর অধীন সৃ⁶楤 পারমাণিবক
িনরাপ敨⠠া ও িবিকরণ িনয়⁴桧ণ িবভাগ (এনএসআরিসিড) িবলু獬數 হইেব এবং উ潤⡳ 㹶প
িবলু獬數 হওয়া সে晩†ও,

(ক) িবলু獬數 িবভাগ এবং উ潤⡳ িবভােগর সিহত সংি摡敨⁶楤 কিমশেনর সকল পিরস效瑥দ,
অিধকার, কতৃ⌧⡲瑣数 ও ††েযাগ-††িবধা, এবং সকল 摩⁶াবর অথবা অ摩⁶াবর স效瑥ি敨⠠, নগদ
অথ⌧⡲ ও ব牥畱াংকি摩⁶িত, সংরি焮瑮ত তহিবল, িবিনেয়াগ এবং উ潤⡳ স效瑥ি敨⠠েত বা স效瑥ি敨⠠
হইেত উ‾⁴ূত 琢㵳াথ⌧⡲ ও অিধকার এবং িবলু獬數 কিমশেনর ঋণ ও দায়, গৃহীত সকল
বাধ牥畱বাধকতা কতৃ⌧⡲প焮瑮 গিঠত হইবার সে⌧⡲ সে⌧⡲ উহার িনকট 楰‽楤㰠 বা অিপ⌧⡲ত হইেব;

(খ) পারমাণিবক িনরাপ敨⠠া ও িবিকরণ িনয়⁴桧ণ িবভােগ কম⌧⡲রত কিমশেনর সকল
কম⌧⡲কত⌧⡲া এবং কম⌧⡲চারীর কিমশেন থািকবার বা কতৃ⌧⡲পে焮瑮 整慤瑨杩ষেণ 整慤যাগদান কিরবার
িবষেয় অপশন থািকেব এবং কিমশন হইেত যাহারা 整慤瑨杩ষেণ কতৃ⌧⡲পে焮瑮 整慤যাগদান
কিরেব তাহােদর 整慤焮瑮ে牥摡 বাংলােদশ পরমাণু শি潤⡳ কিমশন (বাপশক) চা楤㰠রী 瑨杩িবধান
অꏧ暐সাের চা楤㰠রীর সকল িবধান, 整慤জ牥畱∽摩তা, ধারাবািহকতা এবং অ楰‽া楰‽ সকল
††িবধািদ বলবৎ থািকেব; 

(গ) উপ-ধারা (খ) অꏧ暐যায়ী 整慤瑨杩ষেণ 整慤যাগদানকৃত কম⌧⡲কত⌧⡲া এবং কম⌧⡲চারীগেণর মেধ牥畱
যাহারা কতৃ⌧⡲পে焮瑮 整慤যাগদােনর ৫ (পাঁচ) বৎসেরর মেধ牥畱 কিমশেন 瑨杩ত牥畱াগমন না কেরন
তাহারা কিমশেনর 整慤জ牥畱∽摩তা ও ধারাবািহকতা বজায় রািখয়া এই আইন 瑨杩বত⌧⡲েনর
তািরখ হইেত কতৃ⌧⡲পে焮瑮র িনয়িমত কম⌧⡲কত⌧⡲া এবং কম⌧⡲চারী বিলয়া গণ牥畱 হইেবন এবং
এই 整慤焮瑮ে牥摡 কতৃ⌧⡲প焮瑮 কতৃ⌧⡲ক 瑨杩ণীত চা楤㰠রী 瑨杩িবধানমালা তাহােদর জ楰‽ 瑨杩েযাজ牥畱 হইেব;
এবং

(ঘ) িবলু獬數 িবভাগ এবং উ潤⡳ িবভােগর সিহত সংি摡敨⁶楤 কিমশন কতৃ⌧⡲ক উ‾⁴ূত সকল ঋণ
ও দায়, গৃহীত সকল বাধ牥畱বাধকতা, স效瑥ািদত সকল চুি潤⡳, কতৃ⌧⡲প焮瑮 কতৃ⌧⡲ক উ‾⁴ূত,
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গৃহীত এবং স效瑥ািদত হইয়ােছ বিলয়া গণ牥畱 হইেব। 

   
   
   

 
১ উপ-ধারা (১) বাংলােদশ পরমাণু শি潤⡳ িনয়⁴桧ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১৪ (২০১৪ সেনর ১১ নং আইন) এর ২ ধারাবেল
瑨杩িত摩⁶ািপত।
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