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�থম অধ�ায়

�ারি�ক

�েয�াগ ব�ব�াপনা আইন, ২০১২

( ২০১২ সেনর ৩৪ নং আইন )

[ ২৪ �সে��র, ২০১২ ]

�েয�াগ �মাকােবলা িবষয়ক কায��মেক সমি�ত, ল��িভি�ক ও শি�শালী করা এবং সকল ধরেনর �েয�াগ �মাকােবলায় কায�কর �েয�াগ ব�ব�াপনার

কাঠােমা গিড়য়া তুিলবার িনিম� িবধান �ণয়েনর উে�েশ� �ণীত আইন

�যেহতু �েয�াগ ঝুঁিক�াস কম�সূিচ �হেণর মাধ�েম �েয�ােগর �িতকর �ভাব সহনীয় পয�ােয় আিনয়া সািব�ক �েয�াগ লাঘব করা, �েয�াগ পরবত�ী

পুন��ার ও পুনব�াসন কম�সূিচ অিধকতর দ�তার সােথ পিরচালনা করা, �দ�শা�� জনেগা�ীর জন� জ�ির মানিবক সহায়তা �দান করা এবং

�েয�াগ �মাকােবলায় সংি�� সরকাির ও �বসরকাির সং�ার কায��মেক সমি�ত, ল��িভি�ক ও শি�শালী করাসহ �েয�াগ �মাকােবলায়

কায�কর �েয�াগ ব�ব�াপনার কাঠােমা গিড়য়া তুিলবার িনিম� িবধান করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়;
  �সেহতু এত� �ারা িন��প আইন করা হইল:-
 

সংি�� িশেরানাম ও
�বত�ন

১। (১) এই আইন �েয�াগ ব�ব�াপনা আইন, ২০১২ নােম অিভিহত হইেব।

  (২) ইহা অিবলে� কায�কর হইেব।

  
সং�া  ২।িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী �কান িকছু না থািকেল, এই আইেন-

 (১) ‘‘অিধদ�র’’ অথ� ধারা ৭ এ উি�িখত ‘�েয�াগ ব�ব�াপনা অিধদ�র’;

 (২) ‘‘আপদ (Hazard) ’’ অথ� এমন �কান অ�াভািবক ঘটনা যাহা �াকৃিতক িনয়েম, কািরগির �িটর কারেণ

অথবা মানুেষর �ারা সৃ� হইয়া থােক এবং ফল��প িবপয�য় সংঘটেনর মাধ�েম মানুেষর �াভািবক জীবনযা�া

িবপদ ও �মিকর মেধ� িনপিতত কের এবং জীিবকা িনব�ােহর �েয়াজনীয় উপাদানসমূেহর ভয়াবহ ও অপূরণীয়

�িতসহ �ঃখ �দ�শার সৃি� কের;

 (৩) ‘‘কিমিট’’ অেথ� ধারা ১৪, ১৭ এবং ১৮ এর অধীন গিঠত, ���মত, �প, কিমিট, �বাড�, �াটফরম বা

টা�েফাস� অ�ভু�� হইেব;

 (৪) ‘‘কাউি�ল’’ অথ� ধারা ৪ এর অধীন গিঠত 'জাতীয় �েয�াগ ব�ব�াপনা কাউি�ল';

 (৫) ‘‘জলবায়ু পিরবত�ন (Climate Change) ’’ অথ� �াকৃিতক িনয়েম সূয�িকরেণর �শাষণ-িবিকরণ �ি�য়ায়

ভূ-পৃে�র �কান �ােন দীঘ�সমেয়র বায়ুম�েলর �ভৗত উপাদানসমূেহর পিরবত�েনর ফেল অথবা মানুেষর �ত�� বা
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পেরা� কম�কাে�র �ারা উপির-উ� �াকৃিতক িনয়েমর �িতব�কতা সৃি�র কারেণ �বি�ক আবহাওয়া পিরবত�ন;

 (৬) ‘‘জলযান’’ অথ� য�চািলত বা মানবচািলত জাহাজ, �নৗকা, টাগ-�বাট, �ফির, ল�, ি�ডেবাট, মাছ ধরার

�নৗকা এবং যা�ী বা পণ� পিরবহণ বা অন� �কান কােজ ব�ব�ত পািনেত চলাচল কের এই�প �কান যানবাহন;

 (৭) ‘‘ঝুঁিক (Risk) ’’ অথ� আপদ, িবপদাপ�তার উপাদান এবং পিরেবেশর আ�ঃি�য়া বা সি�লন ও স�মতার

ফেল উ�ূত স�াব� �িতকর অব�া;

 (৮) "তফিসল" অথ� এই আইেনর তফিসল;

 (৯) ‘‘�াণ’’ অথ� সরকাির বা �বসরকািরভােব �কান �েয�াগ �মাকািবলায় জনসাধারণেক �েদয় বা �দ� খাদ�, ক�ল

ও শীত ব�সহ �েয়াজনীয় অন�ান� ব�, আ�য়, ঔষধ, নবজাতক ও িশ�েদর জন� অপিরহায� �ব�ািদ, িব�� পানীয়

জল, অথ�, �ালানী, বীজ, কৃিষ উপকরণ, গবািদ-প�, মৎস� �পানা, �ঢউিটন বা গৃহ-িনম�াণ সাম�ী এবং অন� �য

�কান �কার সহায়তা;

 (১০) ‘‘�গ�ত এলাকা’’ অথ� ধারা ২২ এর অধীন �ঘািষত �গ�ত এলাকা;

 (১১) ‘‘�েয�াগ (Disaster) ’’ অথ� �কৃিত বা মনুষ�সৃ� অথবা জলবায়ু পিরবত�েনর কারেণ সৃ� িন�বিণ�ত �য �কান

ঘটনা, যাহার ব�াপকতা ও ভয়াবহতা আ�া� এলাকার গবািদ প�, পািখ ও মৎস�সহ জনেগা�ীর জীবন, জীিবকা,

�াভািবক জীবনযা�া, স�দ, স�ি� ও পিরেবেশর এই�প �িতসাধন কের অথবা এই�প মা�ায় �ভাগাি�র সৃি�

কের, যাহা �মাকােবলায় ঐ জনেগা�ীর িনজ� স�দ, সামথ�� ও স�মতা যেথ� নয় এবং যাহা �মাকােবলার জন�

�াণ এবং বািহেরর �য �কান �কােরর সহায়তা �েয়াজন হয়, যথা:-

 (অ) ঘূিণ�ঝড়, কালৈবশাখী, টেন�েডা, সামুি�ক জেলা�াস, অ�াভািবক �জায়ার, ভূিমক�, সুনািম, অিতবৃি�,

অনাবৃি�, বন�া, নদীভা�ন, উপকূল ভা�ন, খরা, মা�ািতির� লবণা�তা, মা�ািতির� আেস�িনক দূষণ, ভবনধস,

ভূিমধস, পাহাড়ধস, পাহাড়ী ঢল, িশলাবৃি�, তাপদাহ, �শত��বাহ, দীঘ��ায়ী জলাব�তা, ইত�ািদ;

 (আ ) িবে�ারণ, অি�কা�, জলযান ডুিব, বড় ধরেনর ��ন ও সড়ক দূঘ�টনা, রাসায়িনক ও পারমাণিবক

�তজি�য়তা, �ালানী �তল বা গ�াস িনঃসরণ অথবা গণিব�ংসী �কান ঘটনা;

 (ই) মহামারী সৃি�কারী ব�ািধ, �যমন প�াে�িমক ইন�ু্ �য়�া, বাড��ু, এন�া�, ডায়িরয়া, কেলরা, ইত�ািদ;

 (ঈ) �িতকর অণুজীব, িবষা� পদাথ� এবং �াণসি�য় ব�র সং�মণসহ �জব উ�ূত বা �জিবক সং�ামক �ারা

সং�মণ;

 (উ) অত�াবশ�কীয় �সবা বা �েয�াগ �িতেরাধ অবকাঠােমার অকায�কািরতা বা �িতসাধন; এবং

 (ঊ) ব�াপক �াণহািন ও �য়�িত সৃি�কারী �কান অ�াভািবক ঘটনা এবং �দব �িব�পাক;

 (১২) ‘‘�েয�াগ িবষয়ক �ায়ী আেদশাবলী’’ অথ� খাদ� ও �েয�াগ ব�ব�াপনা ম�ণালয় কতৃ�ক �েয�াগ ব�ব�াপনা

িবষেয় �ণীত Standing Orders on Disaster (SOD) বা �েয�াগ িবষয়ক �ায়ী আেদশাবলী;
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(১৩) ‘‘�েয�াগ ব�ব�াপনা’’ অথ� �েয�াগ ঝুঁিক�াস এবং �েয�াগ পরবত�ী জ�ির সাড়াদােনর িনিম� প�িতগত

�ািত�ািনক কাঠােমা ও কায��ম, যাহার মাধ�েম �েয�াগ �মাকােবলার জন� িন�িলিখত পদে�প বা কায��ম �হণ

করা হয়, যথাঃ-

 (অ) �েয�ােগর িবপদাপ�তা, পিরিধ, মা�া ও সময় িনণ�য়;

 (আ) ব�ব�াপনাসহ সকল �কার পিরক�না �হণ, সম�য় সাধন ও বা�বায়ন;

 (ই) আগাম সতক�তা, �ঁিসয়াির, িবপদ বা মহািবপদ সংেকত �দান ও �চােরর ব�ব�া এবং জান-মাল িনরাপদ

�ােন �ানা�র;

 (ঈ) �েয�াগ পরবত�ী অনুস�ান ও উ�ার অিভযান পিরচালনা, জীবন ও স�েদর �য়�িতর িহসাব ও চািহদা

িন�পণ, মানিবক সহায়তা কায��েমর অধীন �াণ সাম�ী িবতরণ, পুনব�াসন ও পুনগ�ঠন এবং অত�াবশ�কীয় �সবা,

পুন��ার ও উ�য়ন কায��ম �হণ; এবং

 (উ) আনুষি�ক অন�ান� কায��ম পিরচালনা;

 (১৪) ‘‘�েয�াগ ব�ব�াপনা পিরক�না’’ অথ� ধারা ২০ এর অধীন �ণীত, ���মত, জাতীয় �েয�াগ ব�ব�াপনা

পিরক�না বা �ানীয় �েয�াগ ব�ব�াপনা পিরক�না;

 (১৫) ‘‘পুনব�াসন’’ অথ�-

 (অ) �েয�ােগ �িত�� অবকাঠােমা পূব�াব�ায় বা অিধকতর ভাল অব�ায় িফরাইয়া আনা;

 (আ) �িত�� জনেগা�ীর মানিসক, অথ�ৈনিতক ও �ভৗত কল�াণ সাধনসহ তাহােদর সাংগঠিনক স�মতা বৃি�র

মাধ�েম আ�া� এলাকায় �াভািবক জীবন, জীিবকা ও কম�পিরেবশ িফরাইয়া আনা;

 (ই) �িত�� জনেগা�ীেক �াভািবক জীবনযা�ায় িফরাইয়া আিনবার লে��, �েয়াজেন, অন�� �ানা�র করা;

 (ঈ) �িত�� গবািদ প�, মৎস�, ইত�ািদর সু-িচিকৎসার ব�ব�া করা এবং, �েযাজ� ��ে�, সংি�� খামার

পূব�াব�ায় িফরাইয়া আনা;

 (উ) পুকুর, নদী-নালা, খাল, িবল, জলাধাের মৃত মানুষ, গবািদ প�, মৎস�, ইত�ািদ অপসারেণর �িড়ৎ ব�ব�া

করা এবং উহােদর িবষা� পািন �শাধেনর ব�ব�া করাসহ মানুষ ও জীব-জ�র জন� িব�� ও িনরাপদ পািনর ব�ব�া

করা;

 (ঊ) �িত�� এলাকার িবষা�তা অপসারেণর লে�� িবষা� জীবাণু ও ময়লা-আবজ�না পির�ােরর ব�ব�াসহ উহা

হইেত উ�ুত পিরি�িত �মাকািবলার জন� �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ করা;

 (১৬) ‘‘��িত’’ অথ� স�াব� আপেদর �ভাব �মাকািবলায় জনেগা�ীর মেধ� সেচতনতা ও স�মতা বৃি�র লে��

ঝুঁিক পিরি�িত স�েক� তাহােদর �ান ও ধারণার উ�য়ন ঘটাইেত এবং স�াব� �েয�ােগর �য়-�িত �াস, �েয�াগ

পরবত�ী অনুস�ান, উ�ার ও মানিবক সহায়তা কায��ম পিরচালনার জন� গৃহীত পদে�প;

 (১৭) ‘‘িবিধ’’ অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ;
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ি�তীয় অধ�ায়

�েয�াগ ব�ব�াপনার �ািত�ািনক কাঠােমা

 (১৮) ‘‘িবপদাপ�তা (Vulnerability) ’’ অথ� �কান জনেগা�ীর আথ�-সামািজক, �ভৗেগািলক ও পিরেবশগত

িবদ�মান এমন অব�া যাহা �াকৃিতক বা মনুষ�সৃ� আপেদর �ভােব বা িব�প �িতি�য়ার সােথ জনেগা�ীর খাপ

খাওয়াইয়া লইবার �ত�ািশত �মতােক ভ�ুর, �ব�ল, অদ� ও সীমাব� কের;

 (১৯) “ব�ি�” অেথ�, �েযাজ� ��ে�, �কান �কা�ানী, সিমিত ও সং�াও অ�ভু�� হইেব;

 (২০) “সশ� বািহনী” অথ� বাংলােদশ �সনাবািহনী, বাংলােদশ �নৗ-বািহনী এবং বাংলােদশ িবমান বািহনী;

 (২১) ‘‘সাড়াদান’’ অথ� আস� �েয�াগকােল, �েয�াগকালীন সমেয় এবং �েয�ােগর অব�বিহত পের জীবন ও স�দ

র�ায়, �িত�� জনেগাি�র �মৗিলক চািহদা িমটাইেত বা অত�াবশ�কীয় �সবা �দােন গৃহীত কায��ম; এবং

 (২২) ‘‘�সবা’’ অথ� �েয�াগ ব�ব�াপনা কায��ম স�াদেনর জন� গিঠত �কান সং�া, �িত�ান বা ব�ি� কতৃ�ক �েদয়

আ�য়, খাদ�, িব�� পানীয় জল, পিরেধয় ব�, িচিকৎসা, িব��ৎ ও গ�াস সরবরাহ, �টিলেযাগােযাগ, পয়ঃিন�াশন,

�ালািন ও পিরবহন সংি�� �সবা, অি� িনব�াপন, িনরাপ�া, অনুস�ান, উ�ার তৎপরতা এবং পুিলশ কতৃ�ক �েদয়

�সবাসহ সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত অন�ান� �সবা।

আইেনর �াধান� ৩। আপাতত বলবৎ অন� �কান আইেন িভ�তর যাহা িকছুই থাকুক না �কন, এই আইেনর িবধানাবলী �াধান�

পাইেব।

জাতীয় �েয�াগ

ব�ব�াপনা কাউি�ল

৪। (১) এই আইেনর উে��শ� পূরণকে�, সংি�� কতৃ�প� ও ব�ি�বগ�েক, �েয�াগ ব�ব�াপনা িবষেয় নীিতমালা ও

পিরক�না �ণয়েন এবং আনুষি�ক অন�ান� িবষেয় িদক-িনেদ�শনা �দােনর িনিম� জাতীয় �েয�াগ ব�ব�াপনা

কাউি�ল নােম একিট কাউি�ল থািকেব।

  (২) কাউি�ল িন�বিণ�ত সদস�গেণর সম�েয় গিঠত হইেব, যথা:-

  (১) �ধানম�ী, িযিন ইহার সভাপিতও হইেবন;

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

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

  (৪) �রা� ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী;

  (৫) �যাগােযাগ ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী;

  (৬) �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী;

  (৭) খাদ� ও �েয�াগ ব�ব�াপনা ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী;

  (৮) পািনস�দ ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী;
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 (৯) �নৗ পিরবহন ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী;

  (১০) গৃহায়ন ও গণপূত� ম�ণালেয়র দািয়� িনেয়ািজত ম�ী;

  (১১) মি�পিরষদ সিচব, িযিন উহার সদস�-সিচবও হইেবন;

  (১২) �সনা বািহনী �ধান;

  (১৩) �নৗ বািহনী �ধান;

  (১৪) িবমান বািহনী �ধান;

  (১৫) �ধানম�ীর কায�ালেয়র মুখ� সিচব;

  (১৬) সশ� বািহনী িবভােগর ি�ি�প�াল �াফ অিফসার;

  (১৭) অথ� িবভােগর সিচব;

  (১৮) কৃিষ ম�ণালেয়র সিচব;

  (১৯) �ানীয় সরকার িবভােগর সিচব;

  (২০) �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালেয়র সিচব;

  (২১) �রা� ম�ণালেয়র সিচব;

  (২২) �িতর�া ম�ণালেয়র সিচব;

  (২৩) মহাপুিলশ পিরদশ�ক, বাংলােদশ পুিলশ;

  (২৪) িশ�া ম�ণালেয়র সিচব;

  (২৫) �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালেয়র সিচব;

  (২৬) সড়ক িবভােগর সিচব;

  (২৭) �রলপথ িবভােগর সিচব;

  (২৮) পািন স�দ ম�ণালেয়র সিচব;

  (২৯) �নৗ পিরবহন ম�ণালেয়র সিচব;

  (৩০) তথ� ম�ণালেয়র সিচব;

  (৩১) �সতু িবভােগর সিচব;

  (৩২) �েয�াগ ব�ব�াপনা ও �াণ িবভােগর সিচব;

  (৩৩) খাদ� িবভােগর সিচব;

  (৩৪) ভূিম ম�ণালেয়র সিচব;

  (৩৫) গৃহায়ন ও গণপূত� ম�ণালেয়র সিচব;
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  (৩৬) মৎস� ও �াণীস�দ ম�ণালেয়র সিচব;

  (৩৭) মহাপিরচালক, বড�ার গাড� বাংলােদশ;

  (৩৮) মহাপিরচালক, র �ািপড অ�াকশন ব�াটািলয়ন (র �াব);

  (৩৯) মহাপিরচালক, আনসার ও িভিডিপ অিধদ�র;

  (৪০) মহাপিরচালক, বাংলােদশ �কা�গাড�;

  (৪১) জাতীয় �েয�াগ ব�ব�াপনা উপেদ�া কিমিটর সভাপিত;

  (৩) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত �কান ম�ণালয় বা িবভােগর দািয়ে� �কান ম�ী না থািকেল, ���মত, উ�

ম�ণালয় বা িবভােগর দািয়ে� িনেয়ািজত �িতম�ী বা উপম�ী, যিদ থােকন, কাউি�েলর সদস� হইেবন।

  (৪) কাউি�ল, �েয়াজেন, অন� �য �কান ব�ি�েক কাউি�েলর সদস� িহসােব �কা-অ� কিরেত পািরেব।

  (৫) সরকার �েয়াজেন, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, কাউি�েলর সদস� সংখ�া �াস বা বৃি� কিরেত পািরেব।

  
কাউি�ল এর সভা ৫। (১) এই ধারার অন�ান� িবধানাবলী সােপে�, কাউি�ল উহার সভার কায�প�িত িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।

  (২) কাউি�েলর সভা সভাপিত কতৃ�ক িনধািরত �ােন ও সমেয় অনুি�ত হইেব।

  (৩) �িতবৎসর কাউি�েলর কমপে� একিট সভা অনুি�ত হইেব।

  (৪) সভাপিত কাউি�েলর সকল সভায় সভাপিত� কিরেবন।

  (৫) সভাপিতর অনুপি�িতেত ত� কতৃ�ক মেনানীত �কান সদস� সভায় সভাপিত� কিরেত পািরেবন।

  (৬) অনূ�ন �ই-তৃতীয়াংশ সদেস�র উপি�িতেত কাউি�েলর সভার �কারাম হইেব।

  (৭) উপি�ত সদস�গেণর সংখ�াগির� �ভােট কাউি�েলর সভার িস�া� গৃহীত হইেব এবং �ভােটর সমতার ��ে�

সভাপিত�কারী ব�ি�র একিট িনণ�ায়ক �ভাট �দােনর �মতা থািকেব।

  (৮) �ধু �কান সদস�পেদ �ন�তা বা কাউি�ল গঠেন �িট থািকবার কারেণ কাউি�েলর �কান কায� বা কায�ধারা

অৈবধ হইেব না এবং তৎস�েক� �কান �� আদালেত বা অন� �কাথাও উ�াপন করা যাইেব না।

  
কাউি�েলর দািয়�

ও কায�াবলী

৬। (১) কাউি�েলর দািয়� ও কায�াবলী হইেব িন��প, যথাঃ-

  ( ক) �েয�াগ ব�ব�াপনা িবষেয় নীিতমালা ও পিরক�না সং�া� �কৗশলগত িদক-িনেদ�শনা �দান;

  (খ) �েয�াগ ব�ব�াপনা িবষয়ক আইন, নীিতমালা ও পিরক�নার বা�বায়ন প�িত স�েক� সংি�� সকলেক

�েয়াজনীয় িদক-িনেদ�শনা �দান;

  (গ) িবদ�মান �েয�াগ ঝুঁিক�াস ও জ�ির সাড়াদান কায��ম প�িত পয�ােলাচনা এবং মূল�ায়নপূব�ক উহার সংেশাধন,

পিরমাজ�ন বা পিরবত�েনর জন� �কৗশ লগত িদক-িনেদ�শনা �দান;
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(ঘ) �েয�াগ ��িতমূলক কায��ম মূল�ায়ন এবং এত� িবষেয় সংি�� কতৃ�প�, কিমিট ও ব�ি�বগ�েক �কৗশলগত

পরামশ� �দান;

  (ঙ) �েয�াগ পরবত�ী সাড়াদান ও পুন��ার কায��ম এবং উহার প�িত ও �ি�য়া উ�য়েনর লে�� সংি�� কতৃ�প�,

কিমিট ও ব�ি�বগ�েক �কৗশলগত িনেদ�শনা �দান;

  (চ) �েয�াগ �মাকােবলা বা পুনব�াসন িবষেয় গৃহীত সরকাির �ক� বা কম�সূচীর বা�বায়ন অ�গিত পয�ােলাচনা;

  (ছ) �েয�াগ সং�া� সকল িবষয়, কায�ািদ, িনেদ�শনা, কম�সূচী, আইন, িবিধ, নীিতমালা, ইত�ািদ স�েক�

জনসেচতনতা বৃি�র লে�� �সিমনার, কম�শালা, ইত�ািদ আেয়াজেনর জন� সংি�� কতৃ�প� ও ব�ি�বগ�েক

�েয়াজনীয় িনেদ�শনা বা পরামশ� �দান; এবং

  (জ) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� আনুষি�ক অন�ান� ব�ব�া �হণ করা।

  (২) �েয�াগ ব�ব�াপনা ও �াণ িবভাগ, কাউি�েলর কায��ম পিরচালনার ��ে�, কাউি�েলর সািচিবক দািয়�

পালন কিরেব এবং কাউি�েলর িস�া� বা�বায়েনর জন� দায়ী থািকেব।

  
অিধদ�র �িত�া  ৭। (১) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� '�েয�াগ ব�ব�াপনা অিধদ�র' নােম একিট অিধদ�র থািকেব।

 (২) এই আইন কায�কর হইবার সংেগ সংেগ, এই আইেনর িবধান অনুযায়ী, �েয�াগ ব�ব�াপনা ও �াণ িবভােগর

অধীন� িবদ�মান �াণ ও পুনব�াসন অিধদ�র, উপ-ধারা (১) এর উে�শ� পূরণকে�, �েয�াগ ব�ব�াপনা অিধদ�ের

�পা�িরত হইেব।

অিধদ�েরর �ধান

কায�ালয়, ইত�ািদ

৮। (১) অিধদ�েরর �ধান কায�ালয় ঢাকায় অবি�ত হইেব।

  (২) সরকার, �েয়াজনেবােধ, ঢাকার বািহের �য �কান �ােন অিধদ�েরর অধঃ�ন বা শাখা কায�ালয় �াপন কিরেত

পািরেব।

  
অিধদ�েরর দািয়�

ও কায�াবলী

৯। এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� অিধদ�েরর দািয়� ও কায�াবলী হইেব িন��প, যথাঃ-

  (ক) �েয�াগ ঝুঁিক�াস কম�সূিচ �হেণর মাধ�েম িবিভ� �কার �েয�ােগর �িতকর �ভাব সহনীয় পয�ােয় আিনয়া

সািব�ক �েয�াগ লাঘব করা;

  (খ) �েয�ােগর কারেণ �িত�� ও �দ�শা�� জনেগা�ীর জন� জ�ির মানিবক সহায়তা, পুন��ার ও পুনব�াসন

কম�সূিচ দ�তার সিহত পিরচালনা করা;

  (গ) �েয�াগ ঝুঁিক�াস ও জ�ির সাড়াদান কায��েমর সিহত সংি�� সরকাির ও �বসরকাির সং�াসমূেহর

কায��ম�িলেক সমি�ত, ল��িভি�ক ও শি�শালী করা;

  (ঘ) �েয�াগ ব�ব�াপনা িবষেয় সরকার কতৃ�ক �দ� িনেদ�শনা সুপািরশ, ইত�ািদ বা�বায়ন করা;

  (ঙ) জাতীয় �েয�াগ ব�ব�াপনা নীিতমালা ও জাতীয় �েয�াগ ব�ব�াপনা পিরক�না বা�বায়ন করা;



bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1103.html 8/26

25/09/2022 �েয�াগ ব�ব�াপনা আইন, ২০১২

  (চ) সকল ধরেনর �েয�াগ �মাকােবলায় কায�কর �েয�াগ ব�ব�াপনা কাঠােমা গিড়য়া তুিলবার লে�� সমীচীন ও

�েয়াজনীয় বিলয়া িবেবিচত অন�ান� কায��ম �হণ করা ।

  
মহাপিরচালক ১০। (১) অিধদ�েরর একজন মহাপিরচালক থািকেবন, িযিন অিধদ�েরর �ধান িনব�াহী হইেবন।

  (২) মহাপিরচালক সরকার কতৃ�ক িনযু� হইেবন এবং তাহার চাকুরীর শত�ািদ সরকার কতৃ�ক ি�রীকৃত হইেব।

  (৩) মহাপিরচালক-

  (ক) অিধদ�েরর সকল �শাসিনক ও আিথ�ক কায�ািদ পিরচালনা কিরেবন;

  (খ) অিধদ�েরর কম�কত�া ও কম�চারীগেণর কায�াবলী তদারিক এবং তাহােদর িদক-িনেদ�শনা �দান কিরেবন;

  (গ) এই আইেনর িবধানাবলী সােপে� এবং, সময় সময়, সরকার ও কাউি�ল কতৃ�ক িনেদ�িশত কায�াবলী, যিদ

থােক, স�াদন, �মতা �েয়াগ ও দািয়� পালন কিরেবন;

  (ঘ) �েয�াগ ব�ব�াপনা সং�া� �য �কান িবষেয় কায��ম �হেণর জন� �কান ব�ি� কতৃ�ক ত� বরাবের ��িরত প�,

ফ�া�, ই-�মইল, ইত�ািদর িভি�েত ব�ব�া �হণ কিরেবন; এবং

  (ঙ) ত� কতৃ�ক সমীচীন ও �েয়াজনীয় বিলয়া িবেবিচত সকল কায��ম �হণ কিরেত পািরেবন।

  (৪) মহাপিরচালেকর পদ শূন� হইেল বা অনুপি�িত, অসু�তা বা অন� �কান কারেণ মহাপিরচালক তাহার দািয়�

পালেন অসমথ� হইেল, শূন� পেদ নবিনযু� মহাপিরচালক কায�ভার �হণ না করা পয�� বা মহাপিরচালক পুনরায়

�ীয় দািয়� পালেন সমথ� না হওয়া পয�� সরকার কতৃ�ক িনেদ�িশত �কান কম�কত�া অ�ায়ীভােব মহাপিরচালেকর

দািয়� পালন কিরেবন।

  
কম�কত�া ও কম�চারী

িনেয়াগ

১১। অিধদ�েরর কায�াবলী সু�ুভােব স�াদেনর উে�েশ� সরকার �েয়াজনীয় সংখ�ক কম�কত�া ও কম�চারী িনেয়াগ

কিরেত পািরেব এবং তাহােদর চাকুিরর শত�াবলী িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

জাতীয় �েয�াগ

ব�ব�াপনা গেবষণা

ও �িশ�ণ

ইনি�িটউট �িত�া

১২। (১) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, �েয�াগ ও জলবায়ু পিরবত�েনর �ভােবর উপর গেবষণা এবং �েয�াগ

ব�ব�াপনা প�িতর স�মতা বৃি�সহ আনুষাি�ক কায��ম �হেণর লে�� সরকার, �েয়াজেন, একিট ‘জাতীয় �েয�াগ

ব�ব�াপনা গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি�িটউট’ �িত�া কিরেত পািরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �িতি�ত ইনি�িটউেটর কায�াবলী ও পিরচালনা প�িতসহ আনুষি�ক িবষয়াবলী িবিধ

�ারা িনধ�ািরত হইেব।

  
জাতীয় �েয�াগ

���ােসবক সংগঠন

গঠন

১৩। (১) �েয�াগপূব�, �েয�াগকালীন এবং �েয�াগ পরবত�ী পিরি�িতেত �ত ও কায�কর জ�ির সাড়া �দােনর

উে�েশ� সরকার জনেগা�ীিভি�ক একিট কম�সূিচ �ণয়ন ও উহার অধীন জাতীয় �েয�াগ ���ােসবক নােম একিট

���ােসবক সংগঠন গঠন কিরেত পািরেব।
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  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গিঠত ���ােসবক সংগঠেনর দািয়�, �িশ�ণ, �পাশাক, সুিবধািদ, কায�াবলী ও

পিরচালনা প�িত িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

  (৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থাকুক না �কন, এই আইন কায�কর হইবার পূেব� অনু�প উে�েশ� �কান

���ােসবক সংগঠন গঠন করা হইেল উহা এই আইেনর অধীন গিঠত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব এবং সরকার

কতৃ�ক �দ� িনেদ�শনা অনুযায়ী দািয়� পালন কিরেব।

  
জাতীয় �েয�াগ

সাড়াদান সম�য়

�প

১৪। (১) ব�াপক আকােরর �েয�ােগর সময় সাড়াদান কায��ম সুসংগিঠত ও কায�করভােব পিরচালনার লে��

িন�বিণ�ত সদস�গেণর সম�েয় জাতীয় �েয�াগ সাড়াদান সম�য় �প গিঠত হইেব, যথা:-

  (১) খাদ� ও �েয�াগ ব�ব�াপনা ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী, িযিন ইহার সভাপিতও হইেবন;

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

  (৩) সশ� বািহনী িবভােগর ি�ি�পাল �াফ অিফসার;

  (৪) অথ� িবভােগর সিচব;

  (৫) �রা� ম�ণালেয়র সিচব;

  (৬) তথ� ম�ণালেয়র সিচব;

  (৭) �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালেয়র সিচব;

  (৮) ডাক ও �টিলেযাগােযাগ ম�ণালেয়র সিচব;

  (৯) পািন স�দ ম�ণালেয়র সিচব;

  (১০) িশ�া ম�ণালেয়র সিচব;

  (১১) �নৗ-পিরবহন ম�ণালেয়র সিচব;

  (১২) বা�বায়ন,পিরবী�ণ ও মূল�ায়ন িবভােগর সিচব;

  (১৩) �েয�াগ ব�ব�াপনা ও �াণ িবভােগর সিচব, িযিন উহার সদস�-সিচবও হইেবন।

  (২) জাতীয় �েয�াগ সাড়াদান সম�য় �প, �েয়াজেন, �য �কান ব�ি�েক উ� �প এর সদস� িহসােব �কা-অ�

কিরেত পািরেব।

  (৩) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, জাতীয় �েয�াগ সাড়াদান সম�য় �প এর সদস� সংখ�া �াস বা বৃি�

কিরেত পািরেব।

  (৪) সাড়াদান কায��ম সুসংগিঠত ও কায�করভােব পিরচালনা ও সম�েয়র লে�� জাতীয় �েয�াগ সাড়াদান সম�য়

�প উহার সভায় �য �কান ব�ি� বা সং�ােক আম�ণ জানাইেত পািরেব এবং উ� ব�ি� বা সং�া তদনুযায়ী উ�

সভায় উপি�ত থািকেত এবং জাতীয় �েয�াগ সাড়াদান সম�য় �পেক সহায়তা কিরেত বাধ� থািকেব।
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জাতীয় �েয�াগ

সাড়াদান সম�য়

�েপর সভা

১৫। (১) এই ধারার অন�ান� িবধানাবলী সােপে�, জাতীয় �েয�াগ সাড়াদান সম�য় �প, উহার সভার কায�প�িত

িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।

  (২) সম�য় �েপর সভাপিতর সভাপিতে�, ত� কতৃ�ক িনধািরত �ান ও সমেয়, উহার সকল সভা অনুি�ত হইেব:

  তেব শত� থােক �য, সভাপিতর অনুপি�িতেত ত� কতৃ�ক মেনানীত �কান সদস� সভায় সভাপিত� কিরেত পািরেবন।

  (৩) �েয়াজন অনুসাের �য �কান তািরখ ও সমেয় জাতীয় �েয�াগ সাড়াদান সম�য় �প উহার সভায় িমিলত হইেত

পািরেব:

  তেব শত� থােক �য, �কারাম গঠেনর জন� অনূ�ন এক-তৃতীয়াংশ সদেস�র উপি�িতর �েয়াজন হইেব।

  (৪) উপি�েত সদস�গেণর সংখ�াগির� �ভােট সম�য় �েপর সভার িস�া� গৃহীত হইেব এবং �ভােটর সমতার

��ে� সভাপিত�কারী ব�ি�র একিট িনণ�ায়ক �ভাট �দােনর �মতা থািকেব।

  (৫) �ধু �কান সদস�পেদ �ন�তা বা গঠেন �িট থািকবার কারেণ সম�য় �েপর �কান কায� বা কায�ধারা অৈবধ

হইেব না এবং তৎস�েক� �কান �� আদালত বা অন� �কাথাও উ�াপন করা যাইেব না।

  (৬) �েয�াগ ব�ব�াপনা ও �াণ িবভাগ জাতীয় �েয�াগ সাড়াদান সম�য় �পেক সািচিবক সহায়তা �দান কিরেব।

  
জাতীয় �েয�াগ

সাড়াদান সম�য়

�েপর দািয়� ও
কায�াবলী

১৬। জাতীয় �েয�াগ সাড়াদান সম�য় �েপর দািয়� ও কায�াবলী হইেব িন��প, যথা:-

  (১) �েয�াগ অব�া মূল�ায়ন এবং �েয�াগ সাড়াদান ও �ত পুন��ার প�িত ও �ি�য়া সচল করা;

  (২) �েয�ােগ সাড়াদােনর জন� স�দ ��রণ িনি�ত করা;

  (৩) সতক� সংেকতসমূেহর যথাযথ �চার িনি�ত করা;

  (৪) সাড়াদান ও �ত পুন��ার কায��ম সম�য় করা;

  ৫) �েয�াগ পরবত�ী উ�ার ও অনুস�ান কায��ম তদারিক করা;

  (৬) �েয�াগ পরবত�ী �াণ কায��ম সম�য় করা;

  (৭) �টিলেযাগােযাগ িবি�� এলাকায় �ত অিতির� য�পািত ও �ব�ািদ ��রণ িনি�ত করা;

  (৮) �াণ সাম�ী, তহিবল ও যানবাহন িবষয়ক অ�ািধকার িন�পণ ও িনেদ�শনা �দান করা;

  (৯) �েয�াগকালীন এলাকায় অিতির� জনবল ও স�দ ��রণ করা এবং �যাগােযাগ ও সুিবধািদ �দােনর সুিনিদ��

দািয়�সহ সশ� বািহনী ��রেণর িবষয় সম�য় করা;

  (১০) �েয�াগকালীন জ�ির অব�ায় তথ� �বাহ সচল রাখা;

  (১১) কাউি�ল এর িস�া� বাস�বায়ন করা এবং কাউি�লেক �েয�াগ অব�া স�েক� অবিহত করা;

  (১২) ব� সংগঠনিভি�ক �েয�াগ ব�ব�াপনা প�িত (Multi-agency Disaster incident

Management System) বা�বায়েনর লে�� িনেদ�িশকা �ণয়ন ও হালনাগাদ করা;



bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1103.html 11/26

25/09/2022 �েয�াগ ব�ব�াপনা আইন, ২০১২

  (১৩) �েয�ােগর ���িত ও ঝুঁিক�াস পদে�েপর িবষেয় সুপািরশ করা;

  (১৪) স�দ, �সবা, জ�ির আ�য়�ল িহসােব িচি�ত ভবন, যানবাহন বা অন�ান� সুিবধািদ �কুমদখল বা

িরকু�ইিজশন এর িবষেয় িনেদ�শনা �দান করা;

  (১৫) মারা�ক ধরেনর �েয�াগপূণ� অব�ায় বা মারা�ক ধরেনর �েয�াগ ঘিটেত পাের এই�প অব�ার অবনিতর

��ি�েত সশ� বািহনীর সহেযািগতা �হেণ সরকােরর িনকট সুপািরশ ��রণ;

  (১৬) �েয�াগকালীন বা �েয�াগ পরবত�ী পিরি�িতেত জ�ির িভি�েত �েয়াজনীয় �ব�ািদ বা স�েদর �যাগান,

সরবরাহ বা ব�বহার িনি�ত কিরবার লে�� অথ�ৈনিতক িবষয় সং�া� মি�সভা কিমিটর িনকট হইেত একসংেগ

এক বা একািধক বৎসেরর জন� �েয�াগ-পূব� সমেয় আগাম �েয়র িবষেয় স�িত �হেণর িনিম� সুপািরশ করা।

 
জাতীয় পয�ােয়র

�েয�াগ ব�ব�াপনা

কিমিট, ইত�ািদ

১৭। (১) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� জাতীয় পয�ােয় িন�বিণ�ত কিমিট, �বাড� ও �াটফরম থািকেব, যথা:-

  (ক) আ�ঃম�ণালয় �েয�াগ ব�ব�াপনা সম�য় কিমিট;

  (খ) জাতীয় �েয�াগ ব�ব�াপনা উপেদ�া কিমিট;

  (গ) ঘূিণ�ঝড় ��িত কম�সূিচর পিলিস কিমিট;

  (ঘ) ঘূিণ�ঝড় ��িত কম�সূিচ বা�বায়ন �বাড�;

  (ঙ) ভূিমক� ��িত ও সেচতনতাবৃি� কিমিট;

  (চ) ন�াশনাল �াটফম� ফর িডজা�ার ির� িরডাকশন;

  (ছ) �েয�াগ সতক� বাত�া �ত �চার, �কৗশল িনধ�ারণ ও বা�বায়ন সং�া� কিমিট;

  (২) উপ-ধারা (১) এ উিল�িখত কিমিট, �বাড� বা �াটফরম এর গঠন এবং দািয়� ও কায�াবলী িবিধ �ারা িনধ�ািরত

হইেব।

  (৩) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত কিমিট, �বাড� বা �াটফরম ছাড়াও সরকার, �েয়াজেন, সরকাির �গেজট ��াপন

�ারা এক বা একািধক কিমিট, �বাড�, �াটফরম, �প বা টা�েফাস� গঠন কিরেত এবং উহােদর কায�াবলী িনধ�ারণ

কিরেত পািরেব।

  (৪) এই ধারায় যাহা িকছুই থাকুক না �কন, উপ-ধারা (২) এর উে�শ� পূরণকে� িবিধ �ণীত না হওয়া পয�� বা,

���মত, উপ-ধারা (৩) এর উে�েশ� পূরণকে� ��াপন জাির না হওয়া পয��, একই উে�েশ� দূেয�াগ িবষয়ক

�ায়ী আেদশাবলীর অধীন গিঠত কিমিট, �বাড�, �াটফরম, �প বা টা�েফাস�, যিদ থােক, এই আইেনর অধীন

গিঠত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব এবং, এই আইেনর সিহত সাম�স�পূণ� হওয়া সােপে�, উ� আেদশাবলীেত

বিণ�ত দািয়� ও কায�াবলী স�াদন কিরেত পািরেব।

  
�ানীয় পয�ােয়র

�েয�াগ ব�ব�াপনা
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কিমিট ও �প
১৮। (১) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� �ানীয় পয�ােয় িন�বিণ�ত �েয�াগ ব�ব�াপনা কিমিট বা, ���মত, �া��

ব�ব�াপনা কিমিট গিঠত হইেব,যথা:

  (ক) িসিট কেপ�ােরশন �েয�াগ ব�ব�াপনা কিমিট;

  (খ) �জলা �েয�াগ ব�ব�াপনা কিমিট;

  (গ) উপেজলা �েয�াগ ব�ব�াপনা কিমিট;

  (ঘ) �পৗরসভা �েয�াগ ব�ব�াপনা কিমিট;

  (ঙ) ইউিনয়ন �েয�াগ ব�ব�াপনা কিমিট; এবং

  (চ) �েয়াজেন, �েয�াগকালীন �জলা বা উপেজলা �া�� ব�ব�াপনা কিমিট।

  (২) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� �ানীয় পয�ােয় িন�বিণ�ত �েয�াগ সাড়াদান সম�য় �প গিঠত হইেব, যথা:-

  (ক) িসিট কেপ�ােরশন �েয�াগ সাড়াদান সম�য় �প;

  (খ) �জলা �েয�াগ সাড়াদান সম�য় �প;

  (গ) উপেজলা �েয�াগ সাড়াদান সম�য় �প;

  (ঘ) �পৗরসভা �েয�াগ সাড়াদান সম�য় �প।

  (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ উি�িখত কিমিট ও �েপর গঠন এবং উহােদর দািয়� ও কায�াবলী িবিধ �ারা িনধ�ািরত

হইেব।

  (৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এ উি�িখত কিমিট ও �প ছাড়াও, সরকার �েয়াজেন, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা,

�ানীয় পয�ােয় এক বা একািধক কিমিট বা �প গঠন কিরেত এবং উহােদর দািয়� ও কায�াবলী িনধ�ারণ কিরেত

পিরেব।

  (৫) এই ধারায় যাহা িকছুই থাকুক না �কন, উপ-ধারা (৩) এর উে�শ� পূরণকে� িবিধ �ণীত না হওয়া পয�� বা,

���মত, উপ-ধারা (৪) এর উে�েশ� পূরণকে� ��াপন জাির না হওয়া পয��, একই উে�েশ� �েয�াগ িবষয়ক

�ায়ী আেদশাবলীর অধীন গিঠত কিমিট বা �প, যিদ থােক, এই আইেনর অধীন গিঠত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব

এবং, এই আইেনর সিহত সাম�স�পূণ� হওয়া সােপে�, উ� আেদশাবলীেত বিণ�ত দািয়� ও কায�াবলী স�াদন

কিরেব।

  
জাতীয় �েয�াগ

ব�ব�াপনা

নীিতমালা �ণয়ন

১৯। এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� সরকার আ�জ�ািতক ও আ�িলক �েয�াগ ব�ব�াপনা সং�া� কম�কাঠােমার

সিহত স�িত রািখয়া িবিভ� জনেগা�ী, �ভৗেগািলক অ�ল, আপদ ও �স�র িবেবচনায় লইয়া জাতীয় �েয�াগ

ব�ব�াপনা নীিতমালা �ণয়ন কিরেত পািরেব ।

জাতীয় ও �ানীয়

�েয�াগ ব�ব�াপনা

২০। (১) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� সরকার জাতীয় �েয�াগ ব�ব�াপনা পিরক�না �ণয়ন কিরেত পািরেব।
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তৃতীয় অধ�ায়

�গ�ত এলাকা �ঘাষণা, িবিভ� বািহনীর অংশ�হণ ইত�ািদ

পিরক�না �ণয়ন   (২) উপ-ধারা (১) এ বিণ�ত পিরক�নার সিহত সাম�স� রািখয়া �ানীয় �েয�াগ ব�ব�াপনা কিমিটসমূহ � �

এলাকা ও �ানীয় আপদিভি�ক �ানীয় �েয�াগ ব�ব�াপনা পিরক�না �ণয়ন কিরেব।

  (৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থাকুক না �কন, উ� উপ-ধারার অধীন, জাতীয় �েয�াগ ব�ব�াপনা পিরক�না

�ণীত না হওয়া পয��, একই উে�েশ� খাদ� ও �েয�াগ ব�ব�াপনা ম�ণালয় কতৃ�ক �ণীত National Plan for

Disaster Management 2010-2015 , এই আইেনর সিহত সাম�স�পূণ� হওয়া সােপে�, �েয়াজনীয়

অিভেযাজনসহ, বহাল থািকেব।

িবিভ� ম�ণালয়,
িবভাগ, সং�ার

দায়-দািয়� ও
কত�ব�

২১। সরকার, আেদশ �ারা, �েয�াগ ব�ব�াপনা িবষেয় িবিভ� ম�ণালয়, িবভাগ, অিধদ�র, দ�র এবং সরকাির ও

�বসরকাির সং�ার দায়-দািয়� ও কত�ব� িনধ�ারণ কিরেত পািরেব:

  তেব শত� থােক �য, উ��প আেদশ জাির না হওয়া পয�� �েয�াগ িবষয়ক �ায়ী আেদশাবলীেত বিণ�ত িবিভ�

ম�ণালয়, িবভাগ, অিধদ�র, দ�র এবং সরকাির ও �বসরকাির সং�ার দায়-দািয়� ও কত�ব� একই�েপ এমনভােব

চলমান ও অব�াহত থািকেব �যন উহা এই আইেনর অধীেনই িনধ�ািরত হইয়ােছ।

  [ব�াখ�াঃ এই অধ�ােয়র উে�শ� পূরণকে� “স�দ” বিলেত �য �কান �েয�াগ ব�ব�াপনা কায��ম দ�তার সিহত

পিরচালনার জন� বা �িত�� জনেগা�ীর জীবন-জীিবকা কায�করভােব িনব�ােহর জন� �েদয় বা ব�বহারেযাগ�,

অন�ােন�র মেধ�, �াণ সাম�ী, জনবল, যানবাহন, জলযান, য�পািত, ভূিম ও �াপনা অথবা অনুস�ান, উ�ার,

�ংসাবেশষ ও আবজ�না অপসারেণর কােজ ব�বহারেযাগ� সর�াম, আকাশযান এবং িচিকৎসা ও িনম�াণ য�পািতসহ

আ�য়, বাস�ান এবং অন�ান� আনুষি�ক �ব�, উপকরণ, �সবা ও কািরগির দ�তােক বুঝাইেব।]

 

�গ�ত এলাকা

�ঘাষণা

২২। (১) রা�পিত, �ীয় িবেবচনায় বা ���মত, উপ-ধারা (৩) এর অধীন সুপািরশ �াি�র পর, যিদ এই মেম�

স�� হন �য, �দেশর �কান অ�েল �েয�ােগর �কান ঘটনা ঘিটয়ােছ যাহা �মাকােবলায় অিতির� ব�ব�া �হণ করা

এবং অিধকতর �য়�িত ও িবপয�য় �রােধ িবেশষ �মতা �েয়াগ করা জ�ির ও আবশ�ক, তাহা হইেল সরকাির

�গেজেট িব�ি� জািরর মাধ�েম, সংি�� অ�লেক �গ�ত এলাকা িহসােব �ঘাষণা কিরেত পািরেবন।

  (২) �কান অ�েল সংঘিটত মারা�ক ধরেণর �কান �েয�াগ �মাকােবলায় অিতির� ব�ব�া �হণসহ উ� �েয�ােগর

অিধকতর �য়�িত ও িবপয�য় �রােধ িবেশষ ব�ব�া �হণ করা জ�ির ও আবশ�ক হইেল �ানীয় পয�ােয়র �কান

�েয�াগ ব�ব�াপনা কিমিট, �প বা সং�া অিবলে� সংি�� অ�লেক �গ�ত এলাকা �ঘাষণার িনিম� �েয়াজনীয়

ব�ব�া �হেণর জন� �জলা �শাসেকর মাধ�েম সরকােরর িনকট সুপািরশ �পশ কিরেত পািরেব।

  (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন �কান সুপািরশ �া� হইেল �জলা �শাসক অনিতিবলে� িবষয়িটর যথাথ�তা

যাচাইপূব�ক উহার মতামতসহ সংি�� সুপািরশ সরকােরর িনকট ��রণ কিরেবন এবং সরকার সংি�� িবষেয় জাতীয়

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1103/part-485.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1103/part-485.html
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�েয�াগ সাড়াদান সম�য় �েপর সুপািরশ �হণ করতঃ িবেবচ� অ�লেক �গ�ত এলকা �ঘাষণার জন� রা�পিতর

িনকট সুপািরশ �পশ কিরেত পািরেব।

  (৪) এই ধারার অধীন �গ�ত এলাকা �ঘাষণার িব�ি� জাির করা হইেল উহার �ময়াদ অনিধক ২ (�ই) মাস পয��

বলবৎ থািকেব যিদ না উ� �ময়াদ অিতবািহত হইবার পূেব�ই রা�পিত কতৃ�ক উহা �াস, বৃি� বা �ত�াহার করা হয়।

  
�গ�ত এলাকা

সং�া� িবেশষ

করণীয় কায�াবলী

২৩। (১) ধারা ২২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান অ�লেক �গ�ত এলাকা �ঘাষণা করা হইেল সরকার,

�েয়াজেন, সংি�� ম�ণালয়, িবভাগ, অিধদ�র, দ�র, সরকাির ও আধা-সরকাির সং�া এবং এই আইেনর অধীন

গিঠত কিমিটসমূহেক জ�ির িভি�েত িন�বিণ�ত িবেশষ করণীয় কায�াবলী স�াদেনর জন� িনেদ�শ �দান কিরেত

পািরেব, যথা:-

  (ক) �েয�াগ অব�া �মাকােবলায় �গ�ত এলাকায় সরকাির ও �বসরকাির মজুেদ থাকা স�েদর �াপ�তা

িনি�তকরণ;

  (খ) �েয়াজেন অিতির� স�েদর �াপ�তা িনি�তকরণ;

  (গ) জনিনরাপ�া এবং আইন-শৃ�লা পিরি�িতর িনয়�ণ িনি�তকরণ;

  (ঘ) জান-মাল ও পিরেবেশর �য়�িত �াসকরেণর লে�� যথাযথ পদে�প �হণ; এবং

  (ঙ) �ানীয় �েয�াগ ব�ব�াপনা পিরক�না অনুযায়ী সকল �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ ।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন িনেদ�শ�া� হইেল সংি�� ম�ণালয়, িবভাগ, অিধদ�র, দ�রসহ সরকাির ও

�বসরকাির সং�ার সংি�� সকল কম�কত�া ও কম�চারী উহা পালেন বাধ� থািকেব।

  
�গ�ত এলাকা

সং�া� িবেশষ

করণীয়সমূহ

বা�বায়েন

�মতাপ�ণ

২৪। সরকার �কান �গ�ত এলাকায় ধারা ২৩ এ উি�িখত িবেশষ করণীয় কায�াবলী বা�বায়ন এবং সেরজিমেন

তদারিকর লে�� সংি�� �জলা �শাসকেক িলিখতভােব বা, তাৎ�িণক �েয়াজেন, ফ�া�, ই-�মইল, �টিলেফান বা

�মাবাইল �ফান বা অন� �য �কান ইেলক�িনক মাধ�েম �মতা ও কতৃ�� �দান কিরেত পািরেব।

�গ�ত এলাকা

ব�ব�াপনা সং�া�

কম�কাে� �বসরকাির

�িত�ান ও ব�ি�েক

স�ৃ�করণ

২৫। (১) সরকার �েয়াজেন, �গ�ত এলাকা ব�ব�াপনা সং�া� কম�কাে� �য �কান �বসরকাির �িত�ান ও ব�ি�েক

স�ৃ� কিরেত �েয়াজনীয় িনেদ�শনা �দান কিরেত পািরেব।

  (২) সরকার, �েয�াগ ব�ব�াপনা কায��েম, �য �কান �ায়�শািসত, �বসরকািরভােব পিরচািলত এবং �বসরকাির

সাহায� সং�ার (Non Government Organization) অধীেন পিরচািলত হাসপাতাল, ি�িনক বা িচিকৎসা

�কে�র িচিকৎসাজিনত সুিবধািদ �হণ কিরেত পািরেব এবং উ� হাসপাতাল, ি�িনক বা �কে� চাকুরীরত সকল

িচিকৎসক, নাস� এবং অন�ান� কম�ী ও �া��কম�ী �েয�াগকালীন সমেয় সরকার বা �ানীয় কিমিটর চািহদামেত

�েয়াজনীয় িচিকৎসােসবা �দান কিরেত বাধ� থািকেবন।
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(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন িচিকৎসা �সবা �দােনর ��ে� আনুষি�ক ব�য় িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত সরকার

কতৃ�ক �দ� হইেব।

  
�কুমদখল ২৬। (১) জাতীয় �েয�াগ সাড়াদান সম�য় �প এর িনেদ�শনার আেলােক �জলা �শাসক �য �কান কতৃ�প� বা

ব�ি�র িনকট হইেত স�দ, �সবা, জ�ির আ�য়�ল িহসােব িচি�ত ভবন, যানবাহন বা অন�ান� সুিবধািদ

�কুমদখল বা িরকু�ইিজশন কিরেত পািরেব ।

  (২) উপ-ধারা-(১) এর অধীন �কান �কুমদখল বা িরকু�ইিজশন এর আেদশ �দান করা হইেল সংি�� কতৃ�প� বা

ব�ি� উহা মান� কিরেত বাধ� থািকেবন।

  (৩) সরকার, উপ-ধারা-(১) এর উে�শ� পূরণকে�, �কুমদখল বা িরকু�ইিজশেনর প�িতসহ আনুষি�ক িবষয়ািদ

িবিধ �ারা িনধ�ারণ কিরেব।

  
�েয�ােগ �িত�� ও
িবপদাপ� ব�ি�েক

সহায়তা

২৭। (১) সরকার, িবিধ িনধ�ািরত প�িতেত, �েয�ােগর কারেণ �িত�� বা িবপদাপ� জনেগা�ীেক উপযু�

পুনব�াসেনর জন� বা ঝুিক �ােসর জন� �েয়াজনীয় সহায়তা �দান কায��ম �হণ কিরেত পািরেব :

  তেব শত� থােক �য, উ� সহায়তা �দান কায��েম অিতদির� ও সুিবধাবি�ত জনেগা�ী িবেশষতঃ বেয়াবৃ�,

মিহলা, িশ� ও �িতব�ীেদর সুর�া ও ঝুঁিক�াসেক অ�ািধকার �দান কিরেত হইেব।

  (২) �েয�াগ �মাকােবলায় জ�ির সাড়া �দান বা মানিবক সহায়তা কায��েম দািয়��া� �কান কম�কত�া, কম�চারী বা

ব�ি� �িত�� বা িবপদাপ� হইেল, তাহােদর উপযু� পুনব�াসন বা ঝুিকঁ �ােসর জন� সরকার, িবিধ �ারা িনধ�ািরত

প�িতেত, �েয়াজনীয় সহায়তা �দান কায��ম �হণ কিরেত পািরেব।

  [ব�াখ�াঃ এই ধারার উে�শ� পূরণকে� সুিবধাবি�ত জনেগা�ী অেথ� আথ�-সামািজক ও নানািবধ সুিবধা হইেত

বি�ত জনেগা�ী, উপ-জািত, �ু� জািতস�া ও নৃ-�গা�ী অ�ভু�� হইেব]

  
�েয�াগ পিরি�িতর

তথ� স�েক�

করণীয়

২৮। জাতীয় বা �ানীয় পয�ােয়র �কান কিমিটর সভাপিত বা �কান সদস� যিদ �য়ং বা �কান ব�ি� বা সংগঠন কতৃ�ক

অবিহত হইয়া এই মেম� স�� হন �য, �কান এলাকায় �েয�াগ পিরি�িত আস�, তাহা হইেল �েয়াজনীয় পদে�প

�হেণর জন� িতিন িবষয়িট তাৎ�িণকভােব সংি�� কিমিটেক অবিহত কিরেবন ।

  
অিনয়ম, গািফলিত

বা অব�ব�াপনা

সং�া� অিভেযাগ,
আপীল, ইত�ািদ

২৯। �েয�াগ আ�া� �কান ব�ি�, পিরবার বা জনেগা�ীর িনকট �েয�াগ ব�ব�াপনার িবষেয় �কান অিনয়ম,

গািফলািত বা অব�ব�াপনা পিরলি�ত হইেল িতিন বা তাহারা সংি�� িবষেয় জাতীয় বা �ানীয় পয�ােয়র �কান

কিমিটর িনকট অিভেযাগ উ�াপন কিরেত পািরেবন এবং উ� কিমিট সংি�� আেবদন �াি�র অনিধক ৩০(ি�শ)

িদেনর মেধ� �েয়াজেন তদ�পূব�ক, সংি�� অিভেযাগ িন�ি� কিরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান কিমিটর �কান িস�া� �ারা �কান ব�ি� সং�ু� হইেল, িতিন, জাতীয় পয�ােয়র

�কান কিমিটর িস�াে�র ��ে�, সরকােরর িনকট এবং �ানীয় পয�ােয়র কিমিটর িস�াে�র ��ে�, �েযাজ� ��ে�,
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িবভাগীয় কিমশনার বা �জলা �শাসেকর িনকট আপীল কিরেত পািরেবন এবং উ� ��ে� সরকার বা, ��ে�মত,

িবভাগীয় কিমশনার বা �জলা �শাসেকর িস�া� চূড়া� বিলয়া গণ� হইেব।

  
জ�ির সাড়া �দান

কায��েম সশ�

বািহনীর অংশ�হণ

৩০। (১) মারা�ক ধরেনর �েয�াগপূণ� অব�ায় অথবা মারা�ক ধরেনর �েয�াগ ঘিটবার আশংকার ��ি�েত সশ�

বািহনীর সহেযািগতা �হেণর আবশ�কতা �দখা িদেল উ� ��ে� জাতীয় �েয�াগ সাড়াদান সম�য় �প সশ�

বািহনীর সহেযািগতা �হেণর জন� সরকােরর িনকট সুপািরশ �পশ কিরেত পািরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জাতীয় �েয�াগ সাড়াদান সম�য় �প এর িনকট হইেত �কান সুপািরশ �া� হইেল

সরকার �স �মাতােবক �েয�াগপূব� বা �েয�াগকালীন জ�ির সাড়াদান কায��েম �বসামিরক �শাসনেক �েয়াজনীয়

সহায়তা �দােনর জন� সশ� বািহনী িবভাগেক িনেদ�শনা �দান কিরেত পািরেব।

  (৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থাকুক না �কন, �ানীয় পয�ােয় মারা�ক ধরেনর �েয�াগপূণ� অব�ায় অথবা

মারা�ক ধরেনর �েয�াগ ঘিটবার আশ�া �দখা িদেল সংি�� �েয�াগ কায�করভােব �মাকােবলায় সশ� বািহনীর

সহেযািগতা �হেণর আবশ�কতা �দখা িদেল, �জলা �েয�াগ সাড়াদান সম�য় �প সশ� বািহনীর সহেযািগতা

�হেণর জন� �জলা �শাসেকর িনকট সুপািরশ �পশ কিরেত পািরেব।

  (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন �জলা �েয�াগ সাড়াদান সম�য় �প এর িনকট হইেত �কান সুপািরশ�া� হইেল

�জলা �শাসক ত� িভি�েত সশ� বািহনীর সহেযািগতা চািহয়া �েয�াগ ব�ব�াপনা ও �াণ িবভােগর মাধ�েম সশ�

বািহনী িবভােগর িনকট চািহদাপ� ��রণ কিরেত পািরেব;

  তেব শত� থােক �য �জলা �শাসক, জ�রী �েয়ােজেন, �ানীয় সশ� বািহনী কতৃ�পে�র িনকট সরাসির সহেযািগতা

চািহেত পািরেবন এবং উ� ��ে� যথাশী� স�ব িবষয়িট �েয�াগ ব�ব�াপনা ও �াণ িবভাগ এবং সশ� বািহনী

িবভাগেক িলিখতভােব, ফ�া� বা ই-�মইল মারফেত অবিহত কিরেবন।

  (৫) এই ধারার অধীন �কান িনেদ�শনা বা, ���মত, চািহদাপ� �া� হইেল সশ� বািহনী িবভাগ বা ���মত,

�ানীয় সশ� বািহনী কতৃ�প� অ�ািধকারিভি�েত �েয�াগ ব�ব�াপনায় সংি�� কতৃ�প�েক �েয়াজনীয় সহেযািগতা

�দান কিরেব।

  
জ�ির সাড়াদান

কায��েম আইন-
শৃ�লা র�াকারী

বািহনীর অংশ�হণ

৩১। যিদ �েয�াগপূণ� অব�া এবং �েয�াগ ঘিটেত পাের এমন অব�ার অবনিতর পিরে�ি�েত আইন-শৃ�লা

র�াকারী বািহনীর সহেযািগতার �েয়াজন অনুভূত হয়, তাহা হইেল সংি�� �জলা �শাসক সরাসির �ানীয় আইন-

শৃ�লা র�াকারী বািহনীর সহেযািগতা চািহেত পািরেবন এবং �ানীয় আইন-শৃ�লা র�াকারী বািহনী অনু�প

সহেযািগতা অ�ািধকার িভি�েত �দান কিরেত বাধ� থািকেব।

    [ব�াখ�া: এই ধারার উে�শ� পূরণকে� ‘‘আইন-শৃ�লা র�াকারী বািহনী’’ বিলেত র �ািপড অ�াকশন ব�াটািলয়ন

(র �াব)সহ বাংলােদশ পুিলশ, �কা�গাড�, বড�ার গাড� বাংলােদশ এবং আনসার ও �াম �িতর�া বািহনী (িভিডিপ)

সহ অনু�প আধা-সামিরক ও অসামিরক বািহনীেক বুঝাইেব । ]
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চতুথ� অধ�ায়

�েয�াগ ব�ব�াপনা তহিবল, �াণভা�ার, ইত�ািদ

 

�েয�াগ ব�ব�াপনা

তহিবল, �াণভা�ার

গঠন

 ৩২। (১) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� সরকার, ‘জাতীয় �েয�াগ ব�ব�াপনা তহিবল’ এবং ‘�জলা �েয�াগ

ব�ব�াপনা তহিবল’ নােম �ইিট পৃথক তহিবল গঠন কিরেব।

 (২) িন�বিণ�ত উৎসসমূহ হইেত �া� অথ� উ� তহিবেল জমা হইেব, যথা:-

 (ক) সরকার কতৃ�ক �দ� অনুদান;

 (খ) সরকােরর অনুেমাদন�েম �কান িবেদশী সরকার, সং�া বা �কান আ�জািত�ক সং�া কতৃ�ক �দ� অনুদান;

 (গ) �কান �ানীয় কতৃ�প� কতৃ�ক �দ� অনুদান;

 (ঘ) �ানীয় পয�ােয়র �কান গণ�মান� ব�ি� কতৃ�ক �দ� দান;

 (ঙ) অন� �কান �বধ উৎস হেত �া� অথ�।  

 (৩) জাতীয় �েয�াগ ব�ব�াপনা তহিবল এবং �জলা �েয�াগ ব�ব�াপনা তহিবেল জমাকৃত অথ� সরকার কতৃ�ক

অনুেমািদত �কান রা�ায়� তফিসলী ব�াংেক জমা রািখেত হইেব।

 (৪) �েয�াগ ব�ব�াপনা ও �াণ িবভােগর ত�াবধােন 'জাতীয় �েয�াগ ব�ব�াপনা তহিবল' পিরচািলত হইেব এবং

উ� িবভােগর সিচব ও যু� সিচব (�াণ) এর �যৗথ �া�ের উহার ব�াংক িহসাব পিরচািলত হইেব।

 (৫) �জলা �েয�াগ ব�ব�াপনা কিমিটর ত�াবধােন ‘�জলা �েয�াগ ব�ব�াপনা তহিবল’ পিরচািলত হইেব এবং �জলা

�শাসক ও �জলা �াণ ও পুনব�াসন কম�কত�ার �যৗথ �া�ের উহার ব�াংক িহসাব পিরচািলত হইেব।

 (৬) ‘জাতীয় �েয�াগ ব�ব�াপনা তহিবল’ এবং ‘�জলা �েয�াগ ব�ব�াপনা তহিবল’ এর পিরচালনার প�িত িবিধ �ারা

িনধ�ািরত হইেবঃ

 তেব শত� থােক �য, এত�ে�েশ� িবিধ �ণীত না হওয়া পয�� সরকাির আিথ�ক িবিধ-িবধােনর আেলােক উ�

তহিবলসমূহ পিরচালনা ও উহােদর অথ� ব�য় করা যাইেব।

 (৭) �েয�াগকােল বা �েয�ােগর অব�বিহত পের �েয�াগ ব�ব�াপনা ও �াণ িবভাগ সরাসির �বেদিশক �াণ বা অন�ান�

সহায়তা �হণ কিরেত পািরেব

 তেব শত� থােক �য, িবষয়িট, �েয়াজন অনুযায়ী, পরবত�ীেত সংি�� ম�ণালয়, িবভাগ বা কায�ালয়েক অবিহত

কিরেত হইেব।

 (৮) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� সরকার, উপ-ধারা (১) এর অধীন তহিবল গঠন ছাড়াও �ক�ীয় �াণ ভা�ার

ও �জলা �াণ ভা�ার �াপন ও পিরচালনা কিরেত পািরেব।

 (৯) উপ-ধারা (৮) এ যাহা িকছুই থাকুক না �কন, উ� উপ-ধারার অধীন �ক�ীয় �াণ ভা�ার �ািপত না হওয়া

পয��, িবদ�মান �ক�ীয় �াণ ভা�ার এবং উহার �জলা পয�ােয়র �দামসমূেহর পিরচালনা অিধদ�র কতৃ�ক

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1103/part-486.html
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প�ম অধ�ায়

অপরাধ, দ�, ইত�ািদ

এমনভােব অব�াহত রাখা যাইেব �যন উহা এই আইেনর অধীন �ািপত ও পিরচািলত হইেতেছ।

�েয�াগ সাড়াদােনর

লে�� জ�ির �য়

৩৩। (১) �েয�াগকালীন বা �েয�াগ পরবত�ী পিরি�িতেত জ�ির িভি�েত �েয়াজনীয় �ব�ািদ বা স�েদর �যাগান,

সরবরাহ বা ব�বহার িনি�ত কিরবার লে�� একসংেগ এক বা একািধক বৎসেরর জন� আগাম �েয়র �েয়াজনীয়তা

�দখা িদেল জাতীয় �েয�াগ সাড়াদান সম�য় �প উ� িবষেয় অথ�ৈনিতক িবষয় সং�া� মি�সভা কিমিটর িনকট

হইেত স�িত �হেণর জন� �েয�াগ ব�ব�াপনা ও �াণ িবভােগর িনকট সুপািরশ কিরেত পািরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এর িবধান অনুযায়ী, এক বা একািধক বৎসেরর জন� আগাম �েয়র িবষেয় অথ�ৈনিতক িবষয়

সং�া� মি�সভা কিমিটর অনুেমাদন সােপে�, �েযাজ� ��ে�, মহাপিরচালক, �জলা �শাসক এবং উপেজলা

িনব�াহী কম�কত�া পাবিলক �িকউরেম� আইন, ২০০৬ এবং পাবিলক �িকউরেম� িবিধমালা, ২০০৮ এর িবধান

অনুযায়ী �েয়াজনীয় �য় কায��ম স�� কিরেত পািরেবন।

  
গণমাধ�ম ও
স�চার �কে�র

�িত িনেদ�শনা

৩৪। এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� সরকার, �য �কান �রিডও বা �বতার, �টিলিভশন, স�ােটলাইট �টিলিভশন

চ�ােনল, মু�ণ মাধ�ম, �টিলেযাগােযাগ �নটওয়াক� বা ইেলক�িনক বা �ক� ল �নটওয়াক� অথবা এই�প তথ� ও

�যুি� িনভ�র স�চার মাধ�েমর িনয়�ণকারী কতৃ�প� বা ব�ি�েক আস� �েয�াগাব�া, �েয�াগ সংি�� আগাম সতক�

সংেকত বা �েয�াগ ��িত িবষয়ক বা জনসেচতনতামূলক তথ�, িচ� বা সংবাদ ইত�ািদ �চার, �কাশ ও �দশ�েনর

জন� িনেদ�শনা �দান কিরেত পািরেব এবং সংি�� কতৃ�প� বা ব�ি� উ��প িনেদ�শনা মািনয়া চিলেত বাধ�

থািকেব।

�েয�াগ ব�ব�াপনায়

জ�ির করণীয়

৩৫। (১) তফিসেল উি�িখত �েয�াগ ব�ব�াপনায় জ�ির করণীয় সং�া� িনেদ�শাবলী সংি�� সকলেক মািনয়া

চিলেত হইেব এবং, �েযাজ� ��ে�, উহােত উি�িখত িনেদ�শনা অনুযায়ী �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ কিরেত হইেবঃ

    তেব শত� থােক �য, উ� িনেদ�শাবলী স�েক� সংি�� সকলেক অবিহত কিরবার লে�� সরকারেক গণিব�ি� জাির

কিরেত হইেব।

    (২) তফিসেল উি�িখত �েয�াগ ব�ব�াপনায় জ�ির করণীয় সং�া� িনেদ�শাবলী যাহােত সংি�� সকল ব�ি�,

�িত�ান, সং�া, �াপনার মািলক বা কতৃ�প� মািনয়া চেল ত� লে�� সরকার ও �ানীয় �শাসন উ�ু�করণসহ

�চারণামূলক ব�ব�া �হণ কিরেব এবং সংি�� সকেল যাহােত উ� িনেদ�শাবলী বা�বায়ন কের এবং মািনয়া চেল

তাহা িনয়িমতভােব পয�েব�ণ ও তদারিক কিরবার লে�� সং�া ও �াপনায় �েবশ ও ত�ািশ কিরেত পািরেব।

  

দািয়� পালেন বাধা

�দান বা বাধা

৩৬। (১) �কান ব�ি� যিদ �েয�াগ ব�ব�াপনার দািয়� পালনরত বা �মতা�া� �কান কম�কত�া বা ব�ি�েক

অন�ায়ভােব আঘাত, ভীিত �দশ�ন, অপমান, অপদ� কেরন বা �েয�াগ ব�ব�াপনার কােজ বাধা �দান কেরন, তাহা
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�দােনর �েচ�ার

দ�

হইেল িতিন এই আইেনর অধীন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেব এবং উ� অপরােধর জন� িতিন অনূ�� ১

(এক) বৎসর স�ম কারাদ� অথবা অনিধক ১ (এক) ল� টাকা অথ�দ� অথবা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

    (২) �কান ব�ি� যিদ �েয�াগ ব�ব�াপনার দািয়� পালনরত বা �মতা�া� �কান কম�কত�া বা ব�ি�েক অন�ায়ভােব

আঘাত, ভীিত �দশ�ন, অপমান, অপদ� করার বা �েয�াগ ব�ব�াপনার কােজ বাধা �দান করার �চ�া কেরন, তাহা

হইেল িতিন এই আইেনর অধীন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন এবং উ� অপরােধর জন� িতিন অনূ�� ৬

(ছয়) মাস স�ম কারাদ� অথবা অনিধক ৫০ (প�াশ) হাজার টাকা অথ�দ� অথবা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

  
িনেদ�শাবলী অমান�

করা বা পালেন

ব�থ�তার দ�

৩৭। �কান ব�ি� যিদ সরকার, জাতীয় �েয�াগ সাড়াদান সম�য় �প বা �জলা �েয�াগ সাড়াদান সম�য় �প কতৃ�ক

�দ� িনেদ�শাবলী ই�াকৃতভােব অমান� কেরন বা ই�াকৃতভােব পালন না কেরন, তাহা হইেল িতিন এই আইেনর

অধীন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেব এবং উ� অপসারেণর জন� িতিন অনূ�� ১ (এক) বৎসর স�ম

কারাদ� অথবা অনিধক ১ (এক) ল� টাকা অথ�দ� অথবা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

িমথ�া, অসত� বা

িভি�হীন দািব

উ�াপেনর দ�

৩৮। �কান ব�ি� বা সং�া যিদ এই আইেনর অধীন পিরচািলত �েয�াগ ব�ব�াপনা কায��ম হইেত সহায়তা বা

সুিবধা �াি�র িনিম� িমথ�া, অসত� বা িভি�হীন দািব উ�াপন কেরন, তাহা হইেল িতিন এই আইেনর অধীন

অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেব এবং উ� অপসারেণর জন� িতিন অনূ�� ১ (এক) বৎসর স�ম কারাদ�

অথবা অনিধক ১ (এক) ল� টাকা অথ�দ� অথবা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

স�েদর

অপব�বহার বা িনজ

�ােথ� ব�বহােরর দ�

৩৯। �েয�াগ ব�ব�াপনার কােজ ব�ব�তব� স�েদর ব�ব�াপনা বা িনয়�েণ রািখবার জন� দািয়��া� ব�ি� যিদ

উ� স�েদর অপব�বহার কেরন বা িনজ �ােথ� ব�বহার কেরন অথবা অপব�বহার বা িনজ �ােথ� ব�বহার কিরবার

জন� অন�েক �েরাচনা �দন, তাহা হইেল িতিন এই আইেনর অধীন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেব এবং উ�

অপসারেণর জন� িতিন অনূ�� ১ (এক) বৎসর স�ম কারাদ� অথবা অনিধক ১ (এক) ল� টাকা অথ�দ� অথবা

উভয় দে� দি�ত হইেবন।

�গ�ত এলাকায়

িনত� �েয়াজনীয়

�েব�র মূল� বৃি�র

দ�

৪০। �গ�ত এলাকায় যিদ �কান ব�ি� অৈবধভােব মুনাফা লােভর উে�েশ� িনত� �েয়াজনীয় �েব�র মূল� বৃি�

কেরন বা বৃি�র কারণ সৃি� কেরন, তাহা হইেল িতিন এই আইেনর অধীন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেব

এবং উ� অপরােধর জন� িতিন অনূ�� ১ (এক) বৎসর স�ম কারাদ� অথবা অনিধক ১ (এক) ল� টাকা অথ�দ�

অথবা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

লবণা�তা বা �াবন

সৃি� করা বা চলমান

পািন �বােহ

�িতব�কতার সৃি�

করা বা বােধঁর

৪১। �কান ব�ি� যিদ ই�াকৃতভােব িনজ� �াথ�িসি�র জন� বা অবেহলায় �কান এলাকায় লবণা�তা বা �াবন সৃি�

কেরন অথবা �ইচ �গেটর চলমান কায��ম বাধা�� কেরন বা �িত সাধন কেরন অথবা পািন �বােহ �িতব�কতা

সৃি� কেরন অথবা বােধঁর �িত কিরয়া বা বাঁধ কািটয়া �েয�াগ অব�া সৃি�র মাধ�েম জানমােলর �িত কেরন বা

অনু�প কায� সংঘটেন �েচ�া কেরন বা সহায়তা কেরন, তাহা হইেল িতিন এই আইেনর অধীন অপরাধ কিরয়ােছন
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�িতসাধন,
ইত�ািদর দ�

বিলয়া গণ� হইেব এবং উ� অপরােধর জন� িতিন অনূ�� ৩ (িতন) বৎসর িক� অনূ�ন ১ (এক) বৎসর স�ম

কারাদ� অথবা অনিধক ২ (�ই) ল� টাকা অথ�দ� অথবা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

গণমাধ�ম বা

স�চার �ক�

কতৃ�ক ধারা ৩৪ এর

আেদশ অমান�

কিরবার দ�

৪২। �কান ব�ি� যিদ ধারা ৩৪ এর অধীন �দ� আেদশ অমান� কেরন বা অমান� কিরেত সহায়তা কেরন, তাহা

হইেল িতিন এই আইেনর অধীন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেব এবং উ� অপরােধর জন� িতিন অনূ�� ৫

(পাঁচ) ল� টাকা অথ�দে� দি�ত হইেবন।

�েয�াগ ব�ব�াপনা

সং�া� জ�ির

িনেদ�শাবলী

অমােন�র দ�

৪৩। �কান ব�ি� যিদ তফিসেল উি�িখত �েয�াগ ব�ব�াপনা সং�া� জ�ির িনেদ�শাবলী, ধারা ৩৫ এর সিহত

পিঠতব�, অমান� কেরন বা উ� িনেদ�শনা অনুযায়ী �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ না কেরন, তাহা হইেল িতিন এই

আইেনর অধীন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেব এবং উ� অপরােধর জন� িতিন অনূ�� ৫ (পাঁচ) ল� টাকা

অথ�দ� এবং অনাদােয় অনূ�� ৩ (িতন) মােসর িবনা�ম কারাদে� দি�ত হইেবন।

সরকাির কম�কত�া ও
কম�চারী কতৃ�ক

দািয়� পালেন

ব�থ�তা

৪৪। (১) �কান সরকাির কম�চারী এই আইন ও তদধীন �ণীত িবিধর অধীন �কান দািয়� পালেন ব�থ� হইেল বা

�কান িবধান লংঘন কিরেল অনু�প ব�থ�তা বা লংঘেনর জন� িতিন দায়ী হইেবন, যিদ না �মাণ কিরেত পােরন �য,

অনু�প ব�থ�তা বা, ���মত, ল�ন তাহার অ�াতসাের ঘিটয়ােছ বা উ� ব�থ�তা বা ল�ন �রাধ কিরবার জন�

িতিন যথাসাধ� �চ�া কিরয়া অকৃতকায� হইয়ােছন ।

  (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �কান ব�থ�তা বা লংঘেনর অিভেযােগ �কান সরকাির কম�চারী দায়ী হইেল িতিন

সরকাির কম�কত�া ও কম�চারীেদর ��ে� �েযাজ� আচরণ ও শৃ�লা সং�া� অপরােধ অিভযু� হইেবন এবং উ�

কারেণ তাহার িব�ে� িবভাগীয় শৃ�লামূলক কায��ম �হণ কিরেত হইেব।

  
অপরাধ িবচারােথ�

�হণ

৪৫। �জলা �শাসক বা তাহার পে� �মতা�া� �িতিনিধ কতৃ�ক িলিখত অিভেযাগ ব�তীত �কান আদালত এই

আইেনর অধীন �কান ব�ি�র িব�ে� �কান মামলা িবচারােথ� আমেল �হণ কিরেব না।

অপরােধর অ-
আমলেযাগ�তা,
জািমনেযাগ�তা এবং

অ-আেপাষেযাগ�তা

৪৬। এই আইেনর অধীন সকল অপরাধ অ-আমলেযাগ�, জািমনেযাগ� এবং অ-আেপাষেযাগ� হইেব।

Act V of
1898 এর �েয়াগ

৪৭। এই আইেনর অধীন �কান অপরােধর অিভেযাগ দােয়র, তদ�, িবচার এবং আপীল িন�ি�র ��ে� Code

of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর িবধানাবলী �েযাজ� হইেব।

২০০৯ সেনর ৫৯

নং আইন এর

�েয়াগ

৪৮। এই আইেন িভ��প যাহা িকছুই থাকুক না �কন, ধারা ৪৩ এর অধীন সংঘিটত অপরাধসমূহ �মাবাইল �কাট�

আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৫৯ নং আইন) অনুসাের িবচায� হইেব।

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-75.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1025.html
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ষ� অধ�ায়

িবিবধ

মনুষ�সৃ� �েয�ােগ

�িতপূরণ সং�া�

দািব

৪৯। (১) �কান ব�ি� যিদ ই�াকৃত বা অবেহলা�েম যথাযথ �িতেরাধমূলক ব�ব�া �হণ ব�িতেরেক �কান কায�

�ারা পিরেবেশর এই�প িবপয�য় ঘটান যাহা �কান �েয�ােগর কারণ সৃি� কের এবং ফল�িতেত অন� �কান ব�ি� বা

�িত�ােনর জান, মাল, স�দ, �াপনা বা ব�বসা-বািণেজ�র �িত সািধত হয়, তাহা হইেল �িত�� ব�ি� বা

�িত�ান উ� ব�ি� বা �িত�ােনর িনকট হইেত �িতপূরণ আদােয়র জন� উপযু� আদালেত মামলা দােয়র কিরেত

পািরেব।

  (২) এই ধারার অধীন �িতপূরণ আদােয়র মামলা পিরচালনায় Code of Civil Procedure, 1908 (Act

No. V of 1908) এর িবধানাবলী �েযাজ� হইেব।

  (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান �িতপূরেণর মামলা দােয়র করা হইেল আদালত সা�� �মাণ িবেবচনা কিরয়া

�কৃত �িতর সমপিরমাণ বা আদালেতর িবেবচনায় উপযু� অথ� �িতপূরণ িহসােব পিরেশােধর জন� আেদশ �দান

কিরেত পািরেব।

  
ক�ােমরায় গৃহীত

ছিব, �রকড�কৃত

কথাবাত�া ইত�ািদর

সা�� মূল�

৫০। Evidence Act, 1872 (Act No.I of 1872) �ত যাহা িকছুই থাকুক না �কন, �েয�াগ ব�ব�াপনার

সিহত জিড়ত �কান ব�ি� বা আইন �েয়াগকারী সং�ার �কান সদস� বা অন� �কান ব�ি� এই আইেন বিণ�ত �কান

অপরাধ বা �িত সংঘটন বা সংঘটেনর ��িত �হণ বা উহা সংঘটেন সহায়তা সং�া� �কান ঘটনার িভিডও বা

ি�রিচ� ধারণ বা �হণ কিরেল বা �কান কথাবাত�া বা আলাপ-আেলাচনা �টপ �রকড� বা িডে� ধারণ কিরেল উ�

িভিডও, ি�রিচ�, �টপ বা িড� উ� অপরাধ বা �িত সংি�� মামলা িবচােরর সময় সা�� িহসােব �হণেযাগ�

হইেব।

�কা�ানী কতৃ�ক

অপরাধ সংঘটন

৫১। �কান �কা�ানী বা �িত�ান কতৃ�ক এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধর অধীন �কান অপরাধ সংঘিটত হইেল বা

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

�িত�ােনর এমন �েত�ক পিরচালক, অংশীদার, িনব�াহী, ম�ােনজার, সিচব বা অন� �কান কম�কত�া বা কম�চারী বা

�িতিনিধ উ� অপরাধ বা লংঘন কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেব, যিদ না িতিন �মাণ কিরেত পােরন �য, উ�

অপরাধ বা লংঘন তাহার অ�াতসাের সংঘিটত হইয়ােছ অথবা উ� অপরাধ বা ল�ন �রাধ কিরবার জন� িতিন

যথাসাধ� �চ�া কিরয়া অকৃতকায� হইয়ােছন।

  [ব�াখ�াঃ এই ধারায়-

  (ক) “�কা�ানী বা �িত�ান” বিলেত �কান �কা�ানী, সং�া, �িত�ান, অংশীদারী কারবার, সিমিত বা একািধক

ব�ি� সম�েয় গিঠত সংগঠন বা সং�ােক বুঝাইেব; এবং

  (খ) “পিরচালক” অেথ� অংশীদার বা পিরচালনা �বােড�র সদস�ও অ�ভু�� হইেব।]
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http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1103/part-488.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-86.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-24.html
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পুর�ার, স�াননা ও
ভাতা �দান,
ইত�ািদ

৫২। (১) সরকার �েয�াগ ব�ব�াপনায় অসামান� অবদােনর �ীকৃিত ��প �কান ব�ি� বা সং�ােক িবেশষ পুর�ার

ও স�াননা �দান কিরেত পািরেব।

  (২) �েয�াগ পয�েব�ণ ও আগাম সতক�তা জারীর কায��ম হইেত �� কিরয়া �েয�াগ পরবত�ী কায��ম পিরচালনায়

সাব��িণকভােব দািয়�পালনকারী �কান কম�কত�া বা কম�চারীেক িবেশষ ভাতা �দান কিরেত পািরেব।

  (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ উি�িখত পুর�ার, স�াননা ও ভাতা �দােনর প�িত ও পিরমাণ িবিধ �ারা িনধ�ািরত

হইেব।

  
আ�জ�ািতক ও
আ�িলক চুি�

�ণয়েনর �মতা

৫৩। (১) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� সরকার �েয�াগ ব�ব�াপনা স�িক�ত তথ� উপা� িবিনময়, িবে�ষণ ও

গেবষণা এবং ভূ-উপ�হ ব�বহারসহ �েয�াগকালীন সমেয় �াণ কায� পিরচালনার জন� �কান িবেদশী রা�, সরকার

এবং আ�জ�ািতক ও আ�িলক সং�ার সহেযািগতা �হণ ও উহািদগেক সহেযািগতা �দান কিরেত পািরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এর উে�শ� পূরণকে� সরকার �য �কান িবেদশী রা�, সরকার এবং আ�জ�ািতক ও আ�িলক

সং�ার সিহত �েয়াজনীয় সমেঝাতা �ারক, চুি�, কনেভনশন, ি�িট বা অন� �য �কান আইনগত দিলল স�াদন

কিরেত পািরেব।

  
সরল িব�ােস কৃত

কাজকম� র�ণ

৫৪। এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধর অধীন সরল িব�ােস, অবেহলা ব�িতেরেক, কৃত �কান কােয�র জন� বা

�কান কায� স�াদন কিরবার উেদ�াগ �হেণর জন� সরকার বা �কান সরকাির কম�চারী বা এই আইেনর অধীন গিঠত

�কান কাউি�ল, কিমিট বা �প বা �াটফরেমর �কান সদস�েদর িব�ে� �কান �দওয়ানী বা �ফৗজদাির মামলা বা

অন� �কান আইনগত কায�ধারা �জু করা যাইেব না।

�েয�াগ িবষয়ক �ায়ী

আেদশাবলীর

�েয়াগ, ইত�ািদ

৫৫। এই আইেনর অধীন িবিধ �ণীত না হওয়া পয��, সরকার কতৃ�ক �কািশত �েয�াগ িবষয়ক �ায়ী আেদশাবলী,

এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, �েয়াজনীয় অিভেযাজনসহ, �েযাজ� হইেব।

  (২) এই আইেনর অধীন কাউি�ল, জাতীয় ���ােসবক সংগঠন, জাতীয় �েয�াগ সাড়াদান সম�য় �প, কিমিট,

�াটফরম, �প বা টা�েফাস�, �য নােমই অিভিহত হউক না �কন, গিঠত না হওয়া পয��, �েয�াগ িবষয়ক �ায়ী

আেদশাবলীর অধীন গিঠত কাউি�ল, জাতীয় ���ােসবক সংগঠন, জাতীয় �েয�াগ সাড়াদান সম�য় �প, কিমিট,

�টফরম, �প বা টা�েফাস�, যিদ থােক, এই আইেনর সিহত সাম�স�পূণ� হওয়া সােপে�, এমনভােব কায�কর

থািকেব �যন উহারা এই আইেনর অধীনই গিঠত হইয়ােছ।

  
জিটলতা িনরসেন

সরকােরর �মতা

৫৬। এই আইেনর �কান িবধােনর অ��তার কারেণ উহা কায�কর কিরবার ��ে� �কান জিটলতা বা অসুিবধা �দখা

িদেল সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত স�িতপূণ� হওয়া সােপে�, উ�

িবধােনর �ি�করণ বা ব�াখ�া �দানপূব�ক উ� িবষেয় করণীয় স�েক� িদক-িনেদ�শনা �দান কিরেত পািরেব।
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আইেনর কায�কর

বা�বায়েন

সরকােরর দািয়�

৫৭। সরকার এই আইেনর কায�কর বা�বায়েনর িনিম� �েয়াজনীয় সকল ব�ব�া �হণ কিরেব এবং এত� িবষেয়,

�েয়াজেন, িনেদ�শনা জাির কিরেত পািরেব।

িবিধমালা �ণয়েনর

�মতা

৫৮। এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, িবিধমালা �ণয়ন কিরেত পািরেব।

ইংেরিজেত অনূিদত

পাঠ �কাশ

৫৯। (১) এই আইন �বত�েনর পর সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর বাংলা পােঠর

ইংেরিজেত অনূিদত একিট িনভ�রেযাগ� পাঠ (Authentic English Text) �কাশ কিরেত পািরেব ।

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

  
�াণ ও পুনব�াসন

অিধদ�র এবং

�েয�াগ ব�ব�াপনা

বু�েরা এর িবেলাপ,
�পা�র, �হফাজত,
ইত�ািদ

৬০। (১) এই আইন কায�কর হইবার সংেগ সংেগ তদানী�ন �াণ ও পুনব�াসন িবভােগর ০৯/০১/১৯৮৩ ও

২৯/০১/১৯৮৪ ি��া� তািরেখর, যখা�েম, RRD-Sec-Admin-I/67/82/35 ও Sec-Admin-

II/5/84-30 সংখ�ক িনব�াহী আেদশ রিহত হইেব এবং উ� আেদশ �ারা গিঠত ও পুনঃগিঠত িবদ�মান �াণ ও

পুনব�াসন অিধদ�র, অতঃপর িবলু� অিধদ�র বিলয়া উি�িখত, িবলু� হইেব।

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিহত ও িবলু� হইবার সংেগ সংেগ িবলু� অিধদ�র, ধারা ৭ এর িবধান অনুসাের

�েয�াগ ব�ব�াপনা অিধদ�ের �পা�িরত হইেব এবং উ� িবলু� অিধদ�েরর-

    (ক) সকল স�দ, �মতা, কতৃ��, সুিবধািদ এবং �াবর ও অ�াবর স�ি�, নগদ ও ব�াংেক গি�ত অথ�, �ক�

এবং অন� সকল �কার দািব ও অিধকার অিধদ�ের হ�া�িরত হইেব এবং অিধদ�র উহার ��ািধকারী হইেব;

    (খ) িব�ে� বা ত� কতৃ�ক দােয়রকৃত সকল মামলা-�মাক�মা অিধদ�েরর িব�ে� বা ত� কতৃ�ক দােয়রকৃত মামলা-

�মাক�মা বিলয়া গণ� হইেব;

    (গ) সকল ঋণ, দায় ও দািয়� এবং উহার �ারা, উহার পে� বা উহার সিহত স�ািদত সকল চুি� যথা�েম

অিধদ�েরর ঋণ, দায় ও দািয়� এবং উহার �ারা, পে� বা সিহত স�ািদত চুি� বিলয়া গণ� হইেব;

    (ঘ) সকল �রকড�, নিথপ�, দিলল-দ�ােবজ ও তথ�-উপা� অিধদ�ের �ানা�িরত হইেব এবং অিধদ�র উ�

�ানা�িরত �রকড�, নিথপ�, দিলল-দ�ােবজ ও তথ�-উপা� সরকাির িবিধ-িবধান অনুযায়ী সংর�ণ কিরেব;

    (ঙ) অধীন �িতি�ত বা �ািপত অধঃ�ন বা শাখা কায�ালেয়র, �য নােম ও �ােনই �িতি�ত বা �ািপত হউক না

�কন, কায��ম এই আইেনর অধীন অিধদ�েরর অধঃ�ন বা শাখা কায�ালয় �ািপত না হওয়া পয�� বা, ���মত,

িবলু� না করা পয��, এমনভােব কায�কর ও অব�াহত থািকেব �যন উহারা এই আইেনর অধীন �িতি�ত বা �ািপত

হইয়ােছ;

    (চ) �ণীত ও জািরকৃত সকল আেদশ, িনেদ�শ, নীিতমালা বা ইন�ুেম�, এই আইেনর সিহত সাম�স�পূণ� হওয়া

সােপে�, একই িবষয় ও উে�েশ� অিধদ�র কতৃ�ক �ণীত ও জাির না হওয়া পয�� বা, ���মত, িবলু� না করা
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পয��, �েয়াজনীয় অিভেযাজনসহ, পূেব�র ন�ায় এমনভােব চলমান, অব�াহত ও কায�কর থািকেব �যন উহারা

অিধদ�র কতৃ�ক �ণীত ও জাির হইয়ােছ;

    (ছ) গৃহীত কায��ম, �দ� িস�া�, �িশ�ণ বা অন� �কান কম�সূিচ চলমান, অিন�� বা অবা�বািয়ত থািকেল উহা

অিধদ�েরর অধীেন এমনভােব িন�� বা বা�বায়ন করা যাইেব �যন উ� কায��ম, িস�া�, �িশ�ণ বা কম�সূিচ

অিধদ�র কতৃ�ক গৃহীত হইয়ােছ;

    (জ) কম�কত�া ও কম�চারীগণ �য িনয়ম ও শেত� িবলু� অিধদ�ের কম�রত িছেলন, পিরবিত�ত বা পুনরােদশ �দান না

করা পয��, �সই একই িনয়ম ও শেত� অিধদ�ের বদলী হইয়া, অিধদ�েরর িনয়�ণাধীেন উহার কম�কত�া ও কম�চারী

িহসােব কম�রত থািকেবন এবং পূেব�র িনয়েম �বতন, ভাতা ও সুিবধািদ �া� হইেবন; এবং

    (ঝ) কম�কত�া ও কম�চারীগেণর জন� �েযাজ� িবদ�মান চাকুির িবিধমালা, িনেয়াগ িবিধমালা বা অন� �কান িলগ�াল

ইন�ুেম�, পিরবিত�ত বা পুনরােদশ �দান না করা পয�� বা, ���মত, িবলু� না করা পয��, �েয়াজনীয়

অিভেযাজনসহ, �সই একই িনয়ম ও শেত� এমনভােব অিধদ�ের বদলীকৃত িবলু� অিধদ�েরর কম�কত�া ও

কম�চারীগেণর ��ে� বলবৎ থািকেব �যন উ� চাকুির িবিধমালা, িনেয়াগ িবিধমালা বা িলগ�াল ইন�ুেম� এই

আইেনর অধীন �ণীত হইয়ােছ।

  (৩) এই আইন কায�কর হইবার সংেগ সংেগ তদানী�ন �াণ ম�ণালেয়র ৮-৫-১৯৯৩ ি��া� তািরেখর �াম/

�শাসন-১/২৭/১৩/২৬০(৬৫) সংখ�ক অিফস �ারক রিহত হইেব এবং উ� �ারক �ারা গিঠত �েযাগ� ব�ব�াপনা

বু�েরা, অতঃপর বু�েরা বিলয়া উি�িখত, িবলু� হইেব ।

    (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন রিহত ও িবলু� হইবার সংেগ সংেগ িবলু� বু�েরার-

      (ক) সকল স�দ, �মতা, কতৃ��, সুিবধািদ এবং �াবর ও অ�াবর স�ি�, নগদ ও ব�াংেক গি�ত অথ�, �ক�

এবং অন� সকল �কার দাবী ও অিধকার অিধদ�ের হ�া�িরত হইেব এবং অিধদ�র উহার ��ািধকারী হইেব;

    (খ) িব�ে� বা ত� কতৃ�ক দােয়রকৃত সকল মামলা-�মাক�মা অিধদ�েরর িব�ে� বা ত� কতৃ�ক দােয়রকৃত মামলা-

�মাক�মা বিলয়া গণ� হইেব;

    (গ) সকল ঋণ, দায় ও দািয়� এবং উহার �ারা, উহার পে� বা উহার সিহত স�ািদত সকল চুি� যথা�েম

অিধদ�েরর ঋণ, দায় ও দািয়� এবং উহার �ারা, পে� বা সিহত স�ািদত চুি� বিলয়া গণ� হইেব;

    (ঘ) সকল �রকড�, নিথপ�, দিলল-দ�ােবজ ও তথ�-উপা� অিধদ�ের �ানা�িরত হইেব এবং অিধদ�র উ�

�ানা�িরত �রকড�, নিথপ�, দিলল-দ�ােবজ ও তথ�-উপা� সরকাির িবিধ-িবধান অনুযায়ী সংর�ণ কিরেব;

    (ঙ) অধীন �িতি�ত বা �ািপত অধঃ�ন বা শাখা কায�ালেয়র, �য নােম ও �ােনই �িতি�ত বা �ািপত হউক না

�কন, কায��ম এই আইেনর অধীন অিধদ�েরর অধঃ�ন বা শাখা কায�ালয় �ািপত না হওয়া পয�� বা, ���মত,
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িবলু� না করা পয��, এমনভােব কায�কর ও অব�াহত থািকেব �যন উহারা এই আইেনর অধীন �িতি�ত বা �ািপত

হইয়ােছ;

    (চ) �ণীত ও জািরকৃত সকল আেদশ, িনেদ�শ, নীিতমালা বা ইন�ুেম�, এই আইেনর সিহত সাম�স�পূণ� হওয়া

সােপে�, একই িবষয় ও উে�েশ� অিধদ�র কতৃ�ক �ণীত ও জাির না হওয়া পয�� বা, ���মত, িবলু� না করা

পয��, �েয়াজনীয় অিভেযাজনসহ, পূেব�র ন�ায় এমনভােব চলমান, অব�াহত ও কায�কর থািকেব �যন উহারা

অিধদ�র কতৃ�ক �ণীত ও জারী হইয়ােছ;

    (ছ) গৃহীত কায��ম, �দ� িস�া�, �িশ�ণ বা অন� �কান কম�সূিচ চলমান, অিন�� বা অবা�বািয়ত থািকেল উহা

অিধদ�েরর অধীেন এমনভােব িন�� বা বা�বায়ন করা যাইেব �যন উ� কায��ম, িস�া�, �িশ�ণ বা কম�সূিচ

অিধদ�র কতৃ�ক গৃহীত হইয়ােছ;

    (জ) কম�কত�া ও কম�চারীগণ �য িনয়ম ও শেত� িবলু� বু�েরােত কম�রত িছেলন, পিরবিত�ত বা পুনরােদশ �দান না

করা পয��, �সই একই িনয়ম ও শেত� অিধদ�ের বদলী হইয়া, অিধদ�েরর িনয়�ণাধীেন উহার কম�কত�া ও কম�চারী

িহসােব কম�রত থািকেবন এবং পূেব�র িনয়েম �বতন, ভাতা ও সুিবধািদ �া� হইেবন; এবং

    (ঝ) কম�কত�া ও কম�চারীগেণর জন� �েযাজ� িবদ�মান চাকুির িবিধমালা, িনেয়াগ িবিধমালা বা অন� �কান িলগ�াল

ইন�ুেম�, পিরবিত�ত বা পুনরােদশ �দান না করা পয�� বা, ���মত, িবলু� না করা পয��, �েয়াজনীয়

অিভেযাজনসহ, �সই একই িনয়ম ও শেত� এমনভােব অিধদ�ের বদলীকৃত িবলু� বু�েরার কম�কত�া ও কম�চারীগেণর

��ে� বলবৎ থািকেব �যন উ� চাকুির িবিধমালা, িনেয়াগ িবিধমালা বা িলগ�াল ইন�ুেম� এই আইেনর অধীন

�ণীত হইয়ােছ।

    (৫) অিধদ�র উপ-ধারা (১) এর অধীন িবলু� অিধদ�র এবং উপ-ধারা (৩) এর অধীন িবলু� বু�েরা হইেত

বদলীকৃত কম�কত�া ও কম�চারীগেণর জন�, যথাশী� স�ব, িন�বিণ�ত িবষয়সমূহ িবেবচনায় লইয়া পার�িরক

�জ��তা িনধ�ারণপূব�ক, সমি�ত �জ��তা তািলকা ��ত কিরেব এবং উ� তািলকা সংর�ণ কিরেব, যথাঃ-

    (ক) সংি�� পেদ �যাগদােনর তািরখ হইেত �জ��তা গণনা কিরেত হইেব;

    (খ) একই সমেয় একিধক কম�কত�া বা কম�চারী িনেয়াগ�া� হইেল, সংি�� বাছাই কিমিট বা িনেয়াগকারী কতৃ�প�

কতৃ�ক ��তকৃত �মধা তািলকা অনুসাের উ� কম�কত�া বা কম�চারীগেণর পার�িরক �জ��তা িনধ�ারণ কিরেত

হইেব;

    (গ) পেদা�িতর ��ে� পেদা�িতর আেদশ জারীর তািরখ হইেত অথবা উ� আেদেশ �য তািরখ উে�খ থািকেব �সই

তািরখ হইেত পেদা�িত�া� কম�কত�া বা কম�চারীর �জ��তা গণনা কিরেত হইেব;

    (ঘ) একই সমেয় একািধক কম�কত�া বা কম�চারীেক পেদা�িত �দান করা হইেল, �য পদ হইেত পেদা�িত �দান

করা হইয়ােছ, �সই পেদ তাহােদর পার�িরক �জ��তার িভি�েত পেদা�িত �দ� পেদ পার�িরক �জ��তা
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িনধ�ারণ কিরেত হইেব;

    (ঙ) একই তািরেখ �যাগদানকারী সরাসির িনেয়াগ�া� এবং পেদা�িত�া� কম�কত�া বা কম�চারীর মেধ�

পেদা�িত�া� কম�কত�া বা কম�চারীেক �জ��তা �দান কিরেত হইেব;

    (চ) উপির-উ� দফাসমূেহ উি�িখতভােব �জ��তা গণনার ��ে� একই তািরেখর একািধক কম�কত�া বা কম�চারী

িবেবচনাধীন থািকেল, তাহােদর মেধ� জ� তািরখ অনুযায়ী িযিন �জ�� থািকেবন, তাহােক �জ��তা �দান কিরেত

হইেব।

  


