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বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন আইন, ২০০৩
( ২০০৩ সেনর ১৩ নং আইন )
[ ১৩ মাচ, ২০০৩ ]
এনািজ স ের

াধীন ও িনরেপ

র েলটরী কিমশন

িত ার িবধান

ণয়নকে

ণীত আইন৷

যেহতু িব ত্ উ পাদন এবং গ াস স দ ও পে ািলয়ামজাত পদােথর স ালন, পিরবহন ও বাজারজাতকরেণ
বসরকারী িবিনেয়ােগর অ ল পিরেবশ সৃি , উ খােত ব ব াপনা, পিরচালনা, ট ািরফ িনধারেণ
তা আনয়ন,
ভা ার াথ সংর ণ ও িতেযািগতামূলক বাজার সৃি র লে
াধীন ও িনরেপ র েলটরী কিমশন িত ার িবধান
করা সমীচীন ও েয়াজনীয়;
সেহতু এত

ারা িন

প আইন করা হইল:-

অধ ায়-১
ারি ক
সংি
িশেরানামা ও
বতন

১৷ (১) এই আইন বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন আইন, ২০০৩ নােম অিভিহত হইেব৷
(২) সরকার, সরকারী গেজেট

াপন ারা, য তািরখ িনধারণ কিরেব সই তািরেখ এই আইন

কাযকর হইেব৷
সং া

২৷ িবষয় বা সংেগর পিরপ ী কান িকছু না থািকেল, এই আইেন,(ক) “আ ডারেটিকং” অথ িব ত্ উ পাদন, এনািজ, স ালন পিরবহন, মজুতকরণ, িবতরণ বা
সরবরােহর কান াপনা বা উহার অংশ িবেশষ;
(খ) “এনািজ” অথ িব ত্, গ াস ও পে ািলয়ামজাত পদাথ;
(গ) “এনািজ অিডট” অথ এনািজ ব বহারকারী

িত ােনর য পািত, সর াম ও

ি য়া এনািজ

ব বহােরর ও খরেচর িহসাব যাচাই (Verification), পরী ণ (monitoring) ও িবে ষণ
(analysis) এবং উহার দ তা িন পণ;
(ঘ) “কমচারী” অথ কিমশেনর কমকতা বা কমচারী;
ি
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(ঙ) “কিমশন” অথ এই আইেনর অধীন িতি ত বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন;
(চ) “গ াস” অথ

াকৃিতক গ াস,

াকৃিতক তরল গ াস (NGL), তরলীকৃত

াকৃিতক গ াস

(LNG), সং িচত াকৃিতক গ াস (CNG), িসনেথিটক (synthetic) াকৃিতক গ াস বা সাধারণ
চােপ ও তােপ গ াসীয় পদােথ পা িরত হয় এমন াকৃিতক হাইে াকাবেনর িম ণ;
(ছ) “গ াস কায ম পিরচালনা” অথ গ াস মজুতকরণ, স ালন, িবতরণ বা সরবরাহ;
(জ) “ চয়ারম ান” অথ কিমশেনর চয়ারম ান, চয়ারম ান িহসােব দািয়
অ ভু

পালনকারী সদ ও

হইেবন;

(ঝ) “ট ািরফ” অথ এনািজ সরবরাহ বা ত স িকত িবেশষ সবার মূল হার;
(ঞ) “ ডসা আইন” অথ ঢাকা িব ত্ িবতরণ কতৃপ

আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সেনর ৩৬ নং

আইন);
(ট) “ দওয়ানী কাযিবিধ” অথ Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908);
(ঠ) “িনধািরত” অথ িবিধ বা িবধান ারা িনধািরত;
(ড) “প ী িব তায়ন আইন” অথ Rural Electrification Board Ordinance, 1977 (Ord.
No. LI of 1977);
(ঢ) “পিরদশক” অথ কিমশন কতৃক পিরদশেনর জ

িনযু

কান কমকতা বা কমচারী বা ব ি ;

(ণ) “পাইপ লাইন” অথ গ াস সরবরােহর জ

অ েমািদত পাইপ লাইন এবং কমে সর,

যাগােযাগ য পািত, িমটার, চাপ িনয় ক, পা , ভা ভ এবং উহার পিরচালনায়
অ া

য পািতও অ ভু

েয়াজনীয়

হইেব;

(ত) “ পে ািলয়াম আইন” অথ Bangladesh Petroleum Act, 1974 (Act LXIX of 1974);
(থ) “ পে ািলয়ামজাত পদাথ” অথ

ি য়াজাত বা অ ি য়াজাত তরল িকংবা কিঠন

হাইে াকাবেনর িম ণ এবং পে ািলয়াম উপজাত যমন: লুি েক ট ও পে ািলয়াম
(Solvent) উহার অ ভু

হইেব, তেব াকৃিতক গ াস উহার অ ভু

াবক

হইেব না;

(দ) “ পে ািলয়াম কায ম পিরচালনা (Petroleum Operations)” অথ পে ািলয়াম উ পাদন,
উ য়ন, আহরণ, ি য়াকরণ, পির
ি
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(ধ) “ িবধান” অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবধান;
(ন) “ াকৃিতক গ াস” অথ

াকৃিতকভােব গ াসীয় অব ায়

িম ণ বা তরল, বা ীভূত বা সংযু

অব ায়

া হাইে াকাবন বা হাইে াকাবেনর

া গ াস, যাহার সিহত িন ◌্নবিণতসহ অ া

অৈজব এক বা একািধক পদাথ িমি ত থািকেত পাের বা নাও থািকেত পাের, যথা:(অ) হাইে ােজন সালফাইড;
(আ) নাইে ােজন;
(ই) িহিলয়াম;
(ঈ) কাবন-ডাই-অ াইড;
(প) “িব ত্ আইন” অথ Electricity Act, 1910 (IX of 1910);
(ফ) “িব ত্ িশ ” অথ িব ত্ উ পাদন, স ালন, িবতরণ বা সরবরাহ ব বসা বা কমকাে র
সিহত জিড়ত ব ি

বা স দ, পাওয়ার িসে ম ি য়াকলাপ এবং ত সংি

স ূরক ও াসংিগক

িবষয়ািদ;
(ব) “িবিধ” অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবিধ;
(ভ) “ব ি ” অেথ কা ানী, সিমিত বা ব ি সমি সংিবিধব হউক বা না হউক, অ ভু

হইেব;

(ম) “ ভা া” অথ সংি

য কান

দিলল অ যায়ী য ব ি

আইন, িবিধ,

িবধান, উপ-আইন বা আইেনর

মতাস

তাহার মািলকানাধীন বা দখলকৃত কান আিঙনা বা াপনায় লাইেস ী

কতৃক 1[এনািজ] সরবরাহ পাইয়ােছ;
(য) “ম ণালয়” অথ িব ত্, ালানী ও খিনজ স দ ম ণালয়;
(র) “রা পিতর আেদশ” অথ Bangladesh Water and Power Development Boards
Order, 1972 (P.O.No. 59 of 1972);
(ল) “লাইেস ী” অথ এই আইেনর অধীন িব ত্ উ পাদন, এনািজ স ালন, িবপণন, িবতরণ,
মজুতকরণ ও সরবরােহর জ

লাইেস

া

কান ব ি ;

(শ) “লাইেস ” অথ এই আইেনর অধীন ই কৃত কান লাইেস ;
ি
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(ষ) “সদ ” অেথ কিমশেনর সদ

এবং চয়ারম ান ইহার অ ভু

(স) “সরকারী কতৃপ ” অথ রা পিতর আেদেশর অধীন

হইেব;

ািপত িব ত্ উ য়ন বাড, প ী

িব তায়ন আইেনর অধীন ািপত প ী িব তায়ন বাড, ডসা আইেনর অধীন
িব ত্ িবতরণ কতৃপ

এবং স ূণভােব সরকারী মািলকানাধীন অ

(হ) “ ানীয় কতৃপ ” অথ সংিবধােন ৫৯ অ ে েদর উে

িতি ত ঢাকা

কান সং া;

সাধনকে

আইেনর ারা গিঠত

ানীয় সরকার কতৃপ ৷
আইেনর

াধা

৩৷ আপাতত: বলবত্ অ

কান আইেন যাহা িকছুই থা ক না কন, এই আইেনর িবধানাবলী

কাযকর থািকেব৷
অধ ায়-২
কিমশন
কিমশন

িত া

িত া

৪৷ (১) এই আইন কাযকর হইবার সংেগ সংেগ বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন নােম একিট
কিমশন িতি ত হইেব৷
(২) কিমশন একিট সংিবিধব

সং া হইেব এবং ইহার

সীলেমাহর থািকেব এবং এই আইন সােপে

ায়ী ধারাবািহকতা ও একিট সাধারণ

ইহার াবর ও অ াবর উভয়

কিরবার, অিধকাের রািখবার এবং হ া র কিরবার

কার স ি

অজন

মতা থািকেব এবং ইহা িনেজর নােম মামলা

দােয়র কিরেত পািরেব এবং ইহার িব ে মামলা দােয়র করা যাইেব৷
কিমশেনর
কাযালয়,

৫৷ (১) কিমশেনর ধান কাযালয় ঢাকায় থািকেব৷

ইত ািদ

(২) কিমশন,

েয়াজনেবােধ, বাংলােদেশর য কান

ােন উহার শাখা কাযালয়

াপন কিরেত

পািরেব৷
কিমশেনর গঠন,
ইত ািদ

৬৷ (১) চয়ারম ান ও চারজন সদ

সম েয় কিমশন গিঠত হইেব৷

(২) চয়ারম ান ও সদ গণ ম ণালেয়র

ােবর িভি েত রা পিত কতৃক িনযু

হইেবন এবং

তাঁহারা কিমশেনর সাব িণক কমকতা হইেবন৷

ি
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(৩) এই আইন কাযকর হইবার সংেগ সংেগ কিমশন গঠেনর লে
সদ

িনেয়াগ কিরেত হইেব এবং উ

একজন চয়ারম ান ও ইজন

প িনেয়ােগর এক ব সর পর অপর ইজন সদ

িনেয়াগ

কিরেত হইেব৷
(৪) চয়ারম ান কিমশেনর ধান িনবাহী হইেবন৷
সদে

র

যাগ তা,
অেযাগ তা,
ইত ািদ

৭।2[(১) কিমশেনর চয়ারম ান এবং সদ

পেদ িনেয়ােগর জ

াথীগেণর িন বিণত যাগ তা ও

অিভ তা থািকেত হইেব, যথা :(ক) খিন ও খিনজ স দ, িব ৎ, কিমক াল, মকািনক াল অথবা পে ািলয়াম িবষেয় কমপে
াতক িড ীধারী েকৗশলী; অথবা
(খ) ভূ-িব ান, ভূ-ত

ও খিনজ িবদ া, আইন, অথনীিত, িহসাবিব ান, ব বসায়- শাসন,

ব ব াপনা, িফ া , ব াংিকং, মােকিটং, লাক- শাসন, রসায়ন, পদাথিবদ া অথবা ফিলত
পদাথিবদ া িবষেয় কান ীকৃত িব িবদ ালয় হইেত কমপে
(গ) দফা (ক) অথবা (খ) ত উি িখত সংি

াতেকা র িড ী; এবং

িবষেয় কমপে

পেনর বৎসেরর বা ব কম

অিভ তা।
(১ক) খিন ও খিনজ স দ, কিমক াল, মকািনক াল অথবা পে ািলয়াম িবষয় হইেত একজন
এবং িব ৎ িবষয় হইেত একজন সদ

িনেয়াগ কিরেত হইেব এবং অবিশ

িতনজন সদ

িনেয়ােগর

ে উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) ত উি িখত িবষয়সমূেহর য কানিট হইেত একজন

কিরয়া সদ

িনেয়াগ কিরেত হইেব।]

(২) কান ব ি

চয়ারম ান বা সদ

িহসােব িনযু

হইবার বা থািকবার যাগ হইেবন না, যিদ

িতিন(ক) বাংলােদেশর নাগিরক না হন;
(খ) কান ব াংক বা আিথক িত ান কতৃক ঋণ খলাপী িহসােব ঘািষত হন;
(গ) আদালত কতৃক দউিলয়া ঘািষত হন;
(ঘ) নিতক
ব সর বা তদূ

লনজিনত কান অপরােধর দােয় দাষী সাব
ময়ােদর কারাদে দি ত হইয়ােছন এবং উ

হইয়া আদালত কতৃক অ ন
দ হইেত মুি

ই

লােভর পর পাঁচ

ব সর সময় অিত া হয় নাই 3[৷
[* * *]]
ি
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4

[(২ক) সরকারী চা রীেত িনেয়ািজত ব ি গণ চয়ারম ান বা সদ

অ া

পেদর জ , এই ধারার

িবধানবলী সােপে , তাঁহােদর যথাযথ কতৃপে র মাধ েম দরখা

পািরেবন, তেব িনেয়ােগর জ
অবসান ঘটাইয়া উ

ব ি গণ ধুমা সরকারী চা রীর

পেদ যাগদান কিরেত পািরেবন৷]

(৩) কিমশেনর আওতাভু
বা সদ

চূড়া ভােব িনবািচত হইেল উ

দািখল কিরেত

কান িকছুেত ব বসািয়ক াথ রিহয়ােছ এমন কান ব ি

চয়ারম ান

পেদ িনেয়ােগর যাগ হইেবন না৷

(৪) চয়ারম ান বা সদ

িহসােব িনেয়াগ

াি র পর িতিন িনজ নােম বা অ

কান ব ি র

মাধ েম এনািজ খােত ব বসািয়ক ােথ জিড়ত হইেত পািরেবন না৷
ব াখ া৷- দফা (খ) ত উি িখত “আিথক

িত ান” অথ আিথক

িত ান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩

সােলর ২৭ নং আইন) এ সং ািয়ত কান আিথক িত ান৷
চয়ারম ান ও
সদ

েদর

চা রীর ময়াদ,
পদত াগ,
ইত ািদ

৮৷ (১) চয়ারম ান ও সদ গণ কাযভার হেণর তািরখ হইেত ৩ (িতন) ব সর ময়ােদ ীয় পেদ
অিধি ত থািকেবন এবং অ

প একিট মা

ময়ােদর জ

পুনঃিনেয়ােগর যাগ হইেবন:

তেব শত থােক য, কান সদে র িবিধ ারা িনধািরত বয়স পূণ হইেল সদ
বা উ

পেদ িনযু

হইবার

পেদ বহাল থািকবার যাগ হইেবন না৷

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন িনধািরত ময়াদ শষ হইবার পূেব চয়ারম ান বা অ
য কান সময়, এক মােসর নািটশ দানপূবক, রা পিতর উে ে

া রযু

কান সদ

প েযােগ পদত াগ

কিরেত পািরেবন৷
(৩) চয়ারম ােনর পদ শূ
তাঁহার দািয়

হইেল িকংবা অ পি িত, অ

পালেন অসমথ হইেল, নবিনযু

িকংবা চয়ারম ান পুনরায় ীয় দািয়
িনযু
সদ
শূ

কান সদ

তা বা অ

চয়ারম ান শূ

কান কারেণ চয়ারম ান

পেদ যাগদান না করা পয

পালেন সমথ না হওয়া পয , রা পিত কতৃক এত ে ে

চয়ারম ান িহসােব দািয় পালন কিরেবন৷

পেদ
তার কারেণ

কায বা
কাযধারা অৈবধ

৯৷ ধুমা

কান সদ

পেদ শূ তা বা কিমশন গঠেন

কায বা কাযধারা অৈবধ হইেব না বা ত স েক কান

িট থািকবার কারেণ কিমশেনর কান
উ াপন করা যাইেব না৷

না হওয়া

ি
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েদর

পদমযাদা,
বতন, ভাতা,
ইত ািদ

১০৷ চয়ারম ান ও সদ গেণর বতন, ভাতা, পদমযাদা, জ তা ও চা রীর অ া
ারা িনধািরত হইেব:
তেব শত থােক য, িবিধ
চা রীর অ া

ণয়ন না হওয়া পয

চয়ারম ান ও সদ গেণর বতন, ভাতা ও

শতািদ সরকার কতৃক িনধািরত হইেব:

আরও শত থােক য, চয়ারম ান বা কান সদে র বতন, ভাতা ও চা রীর অ া
িনেয়ােগর পর, এমন তারতম করা যাইেব না যাহা তাঁহার পে
সদে

শতািদ িবিধ

শত, তাঁহার

অ িবধাজনক হইেত পাের৷

র

অপসারণ

১১৷ (১) উপ-ধারা (২) এর িবধান সােপে , রা পিত কিমশেনর য কান সদ েক অপসারণ
কিরেত পািরেবন, যিদ িতিন(ক) শারীিরক বা মানিসক অসামেথ র কারেণ দািয় পালেন অ ম হন বা দািয় পালেন অ ীকৃিত
জানান;
(খ) কারণ ব তীত িতন মাস দািয় পালেন ব থ হন বা অ ীকার কেরন;
(গ) ধারা ৭(২) (৩) ও (৪) এর অধীন সদ

থািকবার অেযাগ হইয়া পেড়ন;

(ঘ) এমন কান কাজ কেরন যাহা কিমশেনর জ

িতকর হয়;

(ঙ) এমনভােব িনেজেক পিরচালনা কেরন, বা িনেজর পদেক অপব বহার কেরন যাহা এই আইেনর
উে

বা জন াথেক ব াহত কের৷

(২) উপ-ধারা (১) এ বিণত কারেণ কান সদ
রা পিত, উ
একিট তদ

তাহার পেদ বহাল থািকবার অেযাগ মেন কিরেল,

5

[কারেণর] যথাথতা যাচাই কিরবার জ ,

ীমেকােটর একজন িবচারক সম েয়

কিমিট গঠন 6[কিরেবন] এবং কিমিট গঠেনর আেদেশ উ

তদ

কিমিট কতৃক

িতেবদন দািখেলর সময়সীমাও িনধারণ কিরয়া 7[ ি◌দেবন]৷
(৩) উপ-ধারা (২) অ যায়ী গিঠত তদ কিমিট 8[রা পিতর] িনকট িনিদ তথ ািদ ও কারণসহ
এই মেম

িতেবদন দািখল কিরেব য, সংি

হইয়ােছ িকনা এবং উ
উ

9

[সদে র] িব ে

আনীত অিভেযাগ

মািণত

10

[সদ েক] অপসারণ করা সমীচীন িকনা, এবং 11[রা পিত] যথাস ব

িতেবদেনর পািরশ অ যায়ী ব ব া হণ 12[কিরেবন]৷

ি
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ািবত অপসারেণর ব াপাের কারণ দশাইবার যুি সংগত েযাগ 13[ দান] না কিরয়া এই

ধারার অধীেন 14[রা পিত] কান 15[সদ েক] অপসারণ 16[কিরেবন না]৷
(৫) কান 17[সদে র] ব াপাের উপ-ধারা (২) এর অধীেন তদ
18

[রা পিত], সংি

পিরি িত িবেবচনা েম, উ

কিমিট গঠন করা হইেল,

19

[সদ েক], তাহার দািয়

িবরত থািকবার িনেদশ িদেত 20[পািরেবন] এবং এ িবষেয় িনেদশ দওয়া হইেল উ

পালন হইেত
21

[সদ ]

তাহা পালেন বাধ থািকেবন৷
(৬) তদ কিমিট Commission of Enquiry Act, 1956 (VI of 1956) এর অধীেন িনযু
কিমশন বিলয়া গণ হইেব এবং এই আইেনর িবধান সােপে
কিমিটর

ে

উ

Act এর িবধানাবলী তদ

েযাজ হইেব৷

(৭) এই ধারার অধীন অপসািরত কান ব ি
সং ার বা কিমশেনর অ

কিমশেনর সদ

িহসােব বা সরকােরর বা সরকারী

কান পেদ পুনঃিনেয়ািজত হইেত পািরেবন না৷

কিমশেনর সভা

১২৷ (১) এই ধারার অ া

িবধানাবলী সােপে , কিমশন উহার সভার কাযপ িত িবধান ারা

িনধারণ কিরেত পািরেব৷
(২) কিমশেনর সভা চয়ারম ান কতৃক িনধািরত ান ও সমেয় অ ি ত হইেব৷
(৩) চয়ারম ান কিমশেনর সকল সভায় সভাপিত কিরেবন৷
(৪) িতনজন সদে র উপি িতেত কিমশেনর সভার কারাম হইেব৷
(৫) উপি ত সদ েদর সংখ াগির
সমতার

ভােট কিমশেনর সভার িস া গৃহীত হইেব এবং ভােটর

ে সভাপিতর ি তীয় বা িনণায়ক ভাট দােনর

22

[(৬) কান িনিদ িবষেয় আেলাচনা অ

কিমশেনর সভা আ ােনর জ

ান বা িস া

মতা থািকেব৷
হেণর উে ে

২ ( ই) জন সদ

িলিখতভােব চয়ারম ানেক অ েরাধ কিরেত পািরেবন এবং উ

প

অ েরাধ াি র ৭ (সাত) িদেনর মেধ চয়ারম ান সভা আ ান কিরেবন৷]
কিমশেনর
সিচব, কমকতা,

১৩৷ (১) কিমশন উহার কাযাবলী

কমচারী

িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷

িনেয়াগ, ইত ািদ

ুভােব স াদেনর জ

সিচবসহ েয়াজনীয় সংখ ক কমচারী

(২) কিমশেনর কমচারীর িনেয়াগ প িত এবং চা রীর শতাবলী িবধান ারা িনধািরত হইেব৷
ি
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(৩) িবধান ণীত না হওয়া পয সরকার

ষেণ কিমশেনর সিচব িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷

১৪৷ কিমশন উহার কােজ সহায়তার জ

েয়াজনেবােধ এক বা একািধক সদ , বা উহার য

কিমিট

কান কমচারী বা অ

কান ব ি

সম েয় েয়াজনীয় সংখ ক কিমিট গঠন কিরেত পািরেব এবং

এই প কিমিটর দািয় ও কাযধারা কিমশন িনধারণ কিরেব৷
ষেণ
কিমশেনর

১৫৷ (১) কিমশন য কান সরকারী কমচারী বা কান সংিবিধব

জনবল িনেয়াগ

িনয় ণকারী কতৃপে র স িত েম, কিমশন

ষেণ িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন িনযু

কিমশেনর কমচারীর

বি

িনয় ণমূলক ব ব াধীেন কমরত থািকেবন, তেব কান দ
তথ ািদসহ

েয়াজনীয় ব ব া

হেণর জ

িবষয়িট উ

সং ার কমচারীেক, তাহার

আেরােপর

ায় একই প শৃ লা ও
দখা িদেল সংি

ব ি র িনয় ণকারী কতৃপে র িনকট

রণ কিরেত হইেব৷
কিমশন বিহভূ ত
চা রী

১৬৷ (১) কিমশেনর সদ , সরকােরর িলিখত অ মিত ব তীত, এবং কান কমচারী, কিমশেনর
িলিখত অ মিত ব তীত, কিমশন বিহভূত কান ধরেণর লাভজনক কােজ িনেয়ািজত হইেত বা
থািকেত পািরেবন না৷
(২) কান সদ

বা কিমশেনর কমচারী এমন কান কােজ িনেয়ািজত হইেবন না বা থািকেবন না

যাহা, যথা েম সরকার বা কিমশেনর মেত, তাহার দািয়

যথাযথভােব পালেনর

ে

িব প

ভাব রােখ বা রািখেত পাের৷
অধ ায়-৩
কিমশেনর আিথক িবষয়ািদ
কিমশেনর
তহিবল

১৭৷ (১) বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন তহিবল নােম কিমশেনর একিট তহিবল থািকেব
এবং এই তহিবেল িন ◌্নবিণত অথ জমা হইেব, যথা:(ক) সরকার বা সংিবিধব সং া কতৃক দ অ দান;
(খ) কিমশন কতৃক গৃহীত ঋণ;
(গ) এই আইেনর অধীন জমাকৃত িফস, চাজ; এবং
(ঘ) অ

কান উ স হইেত া অথ৷
ি

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-902.html

ট ী ি

ই

9/30

বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন আইন, ২০০৩

11/11/2019

11/11/2019

bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-902.html

(২) তহিবেলর অথ কিমশেনর নােম কিমশন কতৃক িনিদ কৃত কান তফিসিল ব াংেক জমা রািখেত
হইেব এবং উ

ব াংক হইেত অথ উে ালেনর প িত িবধান ারা িনধািরত হইেব৷

(৩) তহিবল হইেত সদ
অ া

ও কমচারীেদর বতন-ভাতা, ইত ািদ দান এবং কিমশেনর েয়াজনীয়

ব য় িনবাহ করা হইেব৷

(৪) কিমশেনর সকল ব য় িনবােহর পর 23[রাজ বােজেটর] উ ৃ
সংযু

অথ থািকেল উহা

জাতে র

তহিবেল জমা কিরেত হইেব৷

ব াখ া৷- “তফিসিল ব াংক” বিলেত Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of
1972) এর Article 2(J) ত সং ািয়ত Scheduled Bank বুঝাইেব৷
ঋণ

হেণর

মতা

১৮৷ কিমশন এই আইেনর অধীন উহার কাযাবলী স াদেনর িনিম
উহা পিরেশাধ কিরেত পািরেব, তেব বেদিশক ঋণ হেণর

েয়াজনীয় ঋণ

হণ এবং

ে সরকােরর পূবা মিত েয়াজন

হইেব৷
বািষক বােজট
িববরণী

১৯৷ কিমশন

িত ব সর সরকার কতৃক িনিদ

সমেয়র মেধ পরবতী অথ-ব সেরর বািষক

বােজট িববরণী সরকােরর িনকট পশ কিরেব এবং উহােত উ

অথ-ব সেরর সরকােরর িনকট

হইেত য পিরমাণ অেথর েয়াজন হইেব উহার উে খ থািকেব এবং উ
পূেবই সরকার উ
িহসাব র ণ ও
িনরী া

অথ-ব সর

হইবার

বােজট িববরণীর িভি েত েয়াজনীয় বােজট অ েমাদন কিরেব৷

২০৷ (১) কিমশন ত কতৃক

া বা ব িয়ত সকল অেথর যথাযথ িহসাব সংর ণ কিরেব; এবং

সরকােরর কান সাধারণ িনেদশ সােপে , এই প িহসাব সংর েণর প িত কিমশন িবধান ারা
িনধারণ কিরেত পািরেব, তেব উ

িহসােব উহার আিথক পিরি িতর সিঠক এবং যথাযথ িতফলন

অব ই থািকেত হইেব৷
(২) কিমশন

িত অথ-ব সর শষ হইবার পরবতী ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ উহার বািষক িহসাব-

িববরণী এবং আিথক-িববরণী

ত কিরেব এবং Bangladesh Chartered Accountants

Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর অধীেন িনবি ত কান চাটাড একাউনেট ট ফােমর
ারা িনরী া করাইয়া উহািদগেক সংসেদ পশ কিরবার উে ে
ম ণালেয়

রণ কিরেব এবং ম ণালয় যথাশী

স ব উ

পরবতী ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ
িববরণীসমূহ

িতেবদেনর সিহত

সংসেদ পশ কিরবার ব ব া কিরেব৷
ি
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(৩) উপধারা (২) এ বিণত িনরী া ছাড়াও কিমশন, Comptroller and Auditor General
(Additional Functions) Act, 1974 (XXIV of 1974) এর অধীন একিট সংিবিধব
সরকারী িত ান িহসােব, মহা-িহসাব িনরী ক ও িনয় েকর এ িতয়ারভু

হইেব৷

িতেবদন

২১৷ িত অথ-ব সর সমাি র ৯০ (ন ই) িদেনর মেধ কিমশন তত্-কতৃক পূববতী অথ-ব সের
স ািদত কাযাবলীর খিতয়ান স িলত একিট

িতেবদন ম ণালেয়

রণ কিরেব এবং ম ণালয়

যথাশী স ব উহা জাতীয় সংসেদ উপ াপেনর ব ব া কিরেব৷
অধ ায়-৪
কিমশেনর কাযাবলী,
কিমশেনর
কাযাবলী

মতা এবং কাযধারা

২২৷ এই আইেনর িবধানাবলী সােপে , কিমশেনর কাযাবলী হইেব িন ◌্ন প, যথা:(ক) এনািজ ব বহারকারী

িত ােনর দ তা, উহার য পািত ও সর ােমর মান িন পণ, এনািজ

অিডেটর মাধ েম িনয়িমতভােব

ালানী ব বহােরর খরেচর িহসাব যাচাই, পরী ণ, িবে ষণ,

ালানী ব বহােরর দ তার মান বৃি ও সা য় িনি তকরণ;
(খ) িব ত্ উ পাদন এবং এনািজ স ালন, িবপণন, সরবরাহ, মজুতকরণ, িবতরণ, দ

ব বহার,

সবার মান, ট ািরফ িনধারণ ও িনরাপ ার উ য়ন;
(গ) লাইেস

দান, বািতল, সংেশাধন, লাইেসে র শত িনধারণ, লাইেসে র

হইেত অব াহিত দান এবং অব াহিত া ব ি
(ঘ) লাইেস ীর সামি ক পিরক নার িভি েত

েয়াজনীয়তা

কতৃক পালনীয় শত িনধারণ;
ীম অ েমাদন এবং এই

ে তাহার চািহদার

পূবাভাষ (load forecast) ও আিথক অব া (financial status) িবেবচনায় িনধািরত প িতেত
িস া

হণ;

(ঙ) এনািজর পিরসংখ ান সং হ, সংর ণ, পযােলাচনা এবং চার;
(চ)

ণগত মান িনি তকরেণর লে

েয়াজনীয় কাড

ও

া ডাড

ণয়ন করা ও উহার

েয়াগ বাধ তামূলক করা;
(ছ) সকল লাইেস ীর জ

অিভ িহসাব প িত িনধারণ;

(জ) লাইেস ীেদর মেধ পার
ি
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(ঝ) িব ত্ উ পাদন এবং এনািজ স ালন, িবপণন, মজুতকরণ, িবতরণ ও সরবরাহ িবষেয়,
েয়াজনেবােধ, সরকারেক সহেযািগতা ও পরামশ দান;
(ঞ) লাইেস ীেদর মেধ এবং লাইেস ী ও ভা ােদর মেধ সৃ িবেরাধ মীমাংসা করা এবং
েয়াজনীয় িবেবিচত হইেল আরিবে সেন

রণ করা;

(ট) ভা া িবেরাধ, অসাধু ব বসা বা সীমাব (monopoly) ব বসা স িকত িবেরােধর উপযু
িতকার িনি ত করা;
(ঠ) চিলত আইন অ যায়ী এনািজর পিরেবশ সং া মান িনয় ণ করা; এবং
(ড) এই আইেনর উে

পূরণকে

কিমশন কতৃক যথাযথ িবেবিচত হইেল 24[িব ত্ উ পাদন

এবং এনািজ স ালন, িবপণন, সরবরাহ, মজুতকরণ, দ
িনরাপ ার উ য়ন] সং া
তদ স
মতা

ব বহার, সবার মান, ট ািরফ িনধারণ ও

য কান আ ষি ক কায স াদন করা৷

িকত

২৩৷ (১) এই আইেনর অধীন কান তদ
থািকেব

যইসকল

মতা

বা কাযধারার উে ে

কিমশেনর ঐ সকল

দওয়ানী কাযিবিধর অধীন মামলা িবচারকােল

কান

মতা

দওয়ানী

আদালেতর থােক, যমন(ক) সা ীর সমন ও উপি িত িনি তকরণ ও শপেথর মাধ েম সা ীেক িজ াসাবাদ করা;
(খ) কান দিলল বা সা

িহসােব দািখল হইেত পাের এমন

পূণ কান দিলল উ ঘাটন এবং

উপ াপন করা;
(গ) শপথ পে র মাধ েম মাণািদ সং হ;
(ঘ) কান আদালত বা অিফস হইেত পাবিলক রকড তলব করা;
(ঙ) নানী মুলতবী রাখা;
(চ) প গেণর উপি িত এবং অ পি িত িনি তকরণ; এবং
(ছ) কিমশন কতৃক উহার িস া , িনেদশ বা আেদশ পুনিবেবচনা করা৷
(২) কিমশন উহার স ুেখ পিরচািলত কান কাযধারা বা

নানী িবষেয় অ বতী আেদশ

দান

কিরেত পািরেব৷
ি
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(৩) কিমশন যিদ এই মেম স

হয় য, িব ত্ উ পাদন এবং এনািজ

িবতরণ, সরবরাহ বা ব বহার স িকত বা উ
িবষেয়র সিহত সংি
উে

পূরণকে

প কান আ ডারেটিকং এর কমকা বা অ

কান বই, িহসাব বা অ

কান

কান দিলল, যাহার পরী া-িনরী া এই আইেনর

বা এই আইেনর অধীন দািয়

পালেনর

হফাজেত বা িনয় েণ রিহয়ােছ, তাহা হইেল কিমশন উ
কতৃক এত ে ে

য়, উ পাদন, স ালন,

ােথ

েয়াজন, কান ব ি র

ব ি েক বই, িহসাব বা দিলল কিমশন

িনধািরত কিমশেনর কান কমকতার িনকট উপ াপন কিরেত এবং পরী া-

িনরী া করাইেত িনেদশ িদেত পািরেব এবং উ
এই আইেনর অধীন কাযাবলী স াদেনর জ

ব ি র িনকট বা িনয় েণ থাকা কান তথ , যাহা
েয়াজন, উ

কমকতােক সরবরাহ কিরেত িনেদশ

িদেত পািরেব৷
(৪) এই আইেনর অধীন কান তদ বা কাযধারা চলাকালীন কিমশেনর িনকট যিদ এই মেম িব াস
কিরবার কারণ থােক য, তদ াধীন ইউিনট বা ব ি র
দিলল, যাহা উ

াথ স িকত কান বই বা িহসাব বা

তদে উপ াপন করা েয়াজন হইেব, উহার

ংস, আংিশক ন , পিরবতন, জাল

করা হইেতেছ বা লুকােনা হইেতেছ বা হইেত পাের, তাহা হইেল কিমশন, িলিখত আেদশ ারা,
উহার কান কমকতােক কা ানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সেনর ১৮নং আইন) এর অধীন িনযু
পিরদশক েবশ, অ স ান এবং জ কিরবার য

মতা েয়াগ কিরেত পাের সই

মতা েয়াগ

কিরবার িনেদশ দান কিরেত পািরেব৷
(৫) আপাততঃ বলবত্ অ

কান আইেন যাহা িকছুই থা ক না কন, কিমশন, সাধারণ বা িবেশষ

আেদশ ারা, এই আইেনর অধীন উহার কাযাবলী স াদেনর
িনকট হইেত িনে া

ােথ কান ব ি

বা লাইেস ীর

িবষেয় তথ য কান সময়তলব কিরেত পািরেব, যথা:-

(ক) িব ত্ উ পাদন এবং এনািজ স ালন, িবতরণ,

য়, সরবরাহ বা ব বহােরর সিহত স িকত

কান িবষয়;
(খ) িবধান ারা িনধািরত অ া
(৬) কিমশেনর িস াে

িত

িবষয়৷
হইেত পাের এমন ব ি

বা ব ি সমি র সােথ কিমশন সংি

িবষেয়, েয়াজেন, আেলাচনা কিরেত পািরেব৷
(৭) িব ত্ আইেন যাহা িকছুই থা ক না কন, কিমশন, িলিখত আেদশ ারা, িব ত্ উ পাদন
এবং এনািজ স ালন, িবতরণ বা সরবরাহ কােজ িনযু

কান লাইেস ী Telegraph Act,

1885 (XIII of 1885) এর অধীন টিল াফ কতৃপে র টিল াফ লাইন ও পা
ি
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সং া িবষেয় যই

মতা রিহয়ােছ সই

মতা, আেদেশ উি িখত শত সােপে , অপণ কিরেত

পািরেব৷
(৮) অ

কান আইেন যাহা িকছুই থা ক না কন, কিমশন কতৃক িনধািরত শত সােপে

আেদশ ারা, গ াস স ালন, মজুতকরণ, িবতরণ বা সরবরােহর কােজ িনযু

কান লাইেস ীেক

াকৃিতক গ াস িনরাপ া িবিধমালা, ১৯৯১ এর অধীন এত সং া িবষেয় য
সই

িলিখত

মতা রিহয়ােছ

মতা অপণ কিরেত পািরেব৷
অধ ায়-৫
সরকার ও কিমশেনর স

এনািজর

ে

সরকােরর

ক

২৪৷ (১) এনািজর উ য়ন ও সামি ক পিরক না স িকত িবষেয় সরকার নীিতগত িনেদশনা
দান কিরেত পািরেব৷

মতা

(২) সরকার, েয়াজনেবােধ, কিমশেনর সিহত আেলাচনা েম, য কান নীিতগত িবষেয় িনেদশনা
জারী কিরেব৷
(৩) এনািজ উ য়েনর ােথ সামি ক পিরক না ও সম েয়র ব ব াসহ অথৈনিতক বৃি র ল
অজেন এনািজর

েয়াজনীয়তা িবেবচনা েম িবিভ

এলাকার এনািজর চািহদা পূরেণ অ ািধকার

আথ-সামািজক

ণীর ও দেশর িবিভ

দান এবং ভিব ত্-শি র উ স িহসােব

িবেবচনা েম এনািজ সংর েণর িবষেয় সরকার নীিতমালা ণয়ন কিরেব৷
এনািজ ব বহার
িনয় েণ জ রী
মতা

২৫৷ সরকার অ ত ািশত
মাকািবলার জ
িনিদ

ময়াদী এনািজ ঘাটিত বা এনািজর াপ তা স িকত জ রী অব া

িবেশষ পিরি তেত এনািজ ব বহার কিরবার উপর িনেষধা া আেরাপ এবং

াি ক ব বহারকারীগেণর জ

এনািজ ব টন স িকত িবিধ

ময়াদী বা জ রী অব া মাকািবলা স িকত উ
অ া েদর জ
িবেরাধ িন

অথৈনিতকভােব

ণয়ন কিরেত পািরেব, তেব

প িবিধ যাহােত লাইেস ী এবং

িতকর না হয় সরকার তাহা িনি ত কিরেব৷

ি

২৬৷ যিদ এই আইেন উি িখত কান িবষেয় সরকার ও কিমশেনর মেধ মতপাথক বা িবেরাধ
দখা দয়, সইে ে
সংি

ে

অিভ

সরকার কিমশেনর সিহত আেলাচনা কিরেব এবং
পশাজীবীর সহায়তা

েয়াজন মেন কিরেল,

হণ কিরয়া সরকার মতপাথক বা িবেরাধ িন ি

কিরেব৷

ি
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অধ ায়-৬
লাইেস

লাইেস

২৭৷ (১) লাইেস
হইেল কান ব ি

ারা

মতা া বা এই আইন বা অ

িনে া

কান আইেনর অধীন অব াহিত া না

ব বসায় িনেয়ািজত হইেবন না, যথা:-

(ক) িব ত্ উ পাদন;
(খ) এনািজ স ালন;
(গ) এনািজ িবপণন ও িবতরণ;
(ঘ) এনািজ সরবরাহ; এবং
(ঙ) এনািজ মজুতকরণ৷
(২) িব ত্ আইন, রা পিতর আেদশ, প ী িব তায়ন আইন, ডসা আইন, পে ািলয়াম আইন বা
উহার অধীন

ণীত কান িবিধ এর অধীন িব ত্ উ পাদন, এনািজ স ালন, িবতরণ, িবপণন,

মজুতকরণ, সরবরােহর জ

মতা া সকল ব ি

বিলয়া গণ হইেবন এবং এই আইেনর িবধানাবলী উ

বা

িত ান এই আইেনর অধীন লাইেস ী

ব ি েদর

ে

েযাজ হইেব৷

(৩) যই সকল বসরকারী কা ানীর সিহত এই আইন কাযকর হইবার অব বিহত পূেব সরকার
বা উহার কান এেজি

কতৃক এত ে ে

আইেনর অধীন িব ত্ উ পাদন এবং বা
মজুতকরণ বা সরবরােহর জ
ে , এই ধারায় িভ
(৪) কান ব ি

চুি

সরবরাহসহ এনািজ সরবরাহ, স ালন, িবতরণ,

লাইেস ী বিলয়া গণ হইেব এবং চুি র সংি

শত তাহােদর

প িবধান থাকা সে ও, েযাজ হইেব৷

উপ-ধারা (১) এর অধীন িব ত্ উ পাদন এবং এনািজ স ালন, িবপণন,

মজুতকরণ, সরবরাহ, স ালন বা িবতরণ কােজ িনযু
িদেল, উ

া িরত হইয়ােছ ঐ সকল কা ানী এই

আেছন িকনা মেম

বা মতেভদ দখা

বা মতেভেদর উপর কিমশেনর িস া চূড়া হইেব৷

(৫) লাইেস ী নয় বা অ

কানভােব

মতা া

নয় এমন কান ব ি েক কিমশন িব ত্

উ পাদন, এনািজ স ালন, মজুতকরণ, িবপণন, সরবরাহ বা িবতরেণর সিহত সংি
চালােনা ব বা এনািজ সংেযাগ িবি

য পািত

কিরবার আেদশ িদেত পািরেব৷

কিমশন কতৃ ক
লাইেস

দান
ি
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২৮৷ কিমশন কতৃক িনধািরত প িতেত

কান ব ি েক িনে া

িবষেয় লাইেস

দান

করাযাইেব, যথা:(ক) িব ত্ উ পাদন;
(খ) এনািজ স ালন;
(গ) এনািজ িবপণন ও িবতরণ;
(ঘ) এনািজ সরবরাহ; এবং
(ঙ) এনািজ মজুতকরণ৷
লাইেসে র
েয়াজনীয়তা
হইেত অব াহিত

২৯৷ (১) লাইেসে র েয়াজনীয়তা হইেত, িনধািরত শতপূরণ সােপে , অব াহিত দান কিরবার
জ

কিমশন িবধান ণয়ন কিরেত পািরেব:

তেব শত থােক য, কান লাইেস ীেক লাইেস
শতাবলী পালন কিরেত হয়, অব াহিত া

বা এই আইন বা

িবধােনর অধীন য সব

য কান ব ি েক কিমশন কতৃক অব াহিতজিনত

আেদশ বা িবধােন িভ

প িকছু না থািকেল, সই সব শতাবলী পালন কিরেত হইেব৷

(২) এই ধারার অধীন

দ

অব াহিত কান ব ি েক একিট িনিদ

ময়ােদর জ

দান করা

যাইেব৷
(৩) কিমশন য কান সময়, িলিখতভােব কারণ উে খপূবক, অব াহিত বািতল কিরেত পািরেব৷
লাইেস
নবায়ন,

৩০৷ িবধান ারা িনধািরত প িতেত লাইেস

নবায়ন, বািতল ও সংেশাধন করা যাইেব৷

সংেশাধন ও
বািতল
লাইেস ীর
সাধারণ কতব
ও

মতা

৩১৷ (১) েত ক লাইেস ী দ , চা ভােব, সমি ত এবং

ব েয় িব ত্ উ পাদন, এনািজ

স ালন, িবপণন, িবতরণ ও সরবরােহর ব ব া কিরেব৷
(২) েত ক লাইেস ী িনধািরত প িত অ যায়ী তাহার দািয়

স াদনকােল এনািজ পিরচালনা,

র ণােব ণ ও িনরাপ া সং া আ জািতক মান ও কৗশল অ সরণ কিরেব৷
লাইেস ীর
উপর িবিধিনেষধ

৩২৷ (১)

কান লাইেস ী, কিমশেনর পূবস িত ব িতেরেক,

য় বা অ

কান ভােব

আ ডারেটিকং অজন কিরেত পািরেব না:
ি
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তেব শত থােক য, উ

প স িতর জ

লাইেস ীর লাইেস

আেবদন কিরবার পূেব লাইেস ী কিমশনেক, এবং যিদ

িবতরণ বা সরবরােহর জ

হয়, সইে ে

সংি

েত ক

ানীয়

কতৃপ েক অ ন ৩০ (ি শ) িদেনর নািটশ দান কিরেত হইেব৷
(২) কান লাইেস ী কিমশেনর পূবস িত ব তীত তাহার আ ডারেটিকং বা উহার অংশিবেশষ
িব য়, ব ক, িলজ, িবিনময় বা অ

কানভােব হ া র কিরেবন না৷

(৩) কান লাইেস ী, লাইেসে র শত বা কিমশেনর সাধারণ বা িবেশষ আেদশ ারা
িনিষ না হইেল, এনািজ
লাইেস ীর
বা সিরক
িহসাব

েয়র জ

ভােব

চুি ব হইেত পািরেব৷

৩৩৷ েত ক লাইেস ী কিমশন কতৃক এত ে ে

িনধািরত তািরেখর পূেব উহার আ ডারেটিকং

ও েত ক ব বসা ইউিনেটর িহসােবর বা সিরক িনরী া িতেবদন কিমশন কতৃক িনধািরত ফরেম
তরী কিরয়া কিমশেনর িনকট

রণ কিরেব এবং উহা বা উহার উ ৃতাংশ কিমশন কতৃক িনধািরত

প িতেত কাশ কিরেব৷
অধ ায়-৭
ট ািরফ
ট ািরফ

৩৪৷ (১) আপাততঃ বলবত্ অ
আেলাচনা েম কিমশন কতৃক

কান আইেন যাহা িকছুই থা ক না কন, সরকােরর সিহত
ণীত নীিতমালা ও প িত (methodology) অ সরেণ পাইকারী

বা ও খুচরাভােব িব ত্ উ পাদন, এনািজ স ালন, মজুতকরণ, িবপণন, সরবরাহ, িবতরণ এবং
ভা া (end-user) পযােয় ট ািরফ িনধািরত হইেব:
তেব শত থােক য, এই আইন কাযকর হইবার পূেব সরকার বা উহার এেজি
কা ানীর মধ কার এনািজ সং া স ািদত চুি েত িনধািরত ট ািরফ হার এর

এবং বসরকারী
ে এই িবধান

েযাজ হইেব না৷
(২) নীিতমালা ণয়েনর

ে িন ◌্নবিণত 25[িবষয় িল] কিমশন িবেবচনা কিরেব, যথা:-

(ক) িব ত্ আইন, রা পিতর আেদশ, প ী িব তায়ন আইন এবং ডসা আইন;
(খ) িব ত্ উ পাদন এবং এনািজ স ালন, িবপণন, িবতরণ, সরবরাহ ও মজুতকরেণর ব েয়র
সিহত ট ািরফ সাম
(গ) দ তা,

পূণ করা;

নতম ব য়, উ ম সবা দান, উ ম িবিনেয়াগ;
ি
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(ঘ) ভা ার াথ;
(ঙ) িব ত্ উ পাদন এবং এনািজ স ালন, িবতরণ ও সরবরাহ বািণিজ ক িভি েত পিরচালনা;
(চ) জাতীয় 26[এনািজ] পাওয়ার িসে ম উ য়ন পিরক না; এবং
(ছ) এই আইেনর উে

পূরণকে

কিমশন কতৃক িবেবিচত অ া

(৩) কিমশন ট ািরফ িনধারেণর লে

িবধান

িবষয়৷

ণয়েনর মাধ েম প িত (methodology)

িনধারণ কিরেব৷
(৪) কিমশন লাইেস ী এবং অ া

াথ সংি

প গণেক নানী দওয়ার পর ট ািরফ িনধারণ

কিরেব৷
(৫) কিমশন কতৃক িনধািরত ট ািরফ কান অথ ব সের একবােরর বশী পিরবতন করা যাইেব না,
যিদ না ালানী মূেল র পিরবতনসহ অ
(৬) লাইেস ী ট ািরফ পিরবতেনর

কান প পিরবতন ঘেট৷
াব িব ািরত িববরণসহ, কিমশেনর িনকট উপ াপন কিরেত

পািরেব এবং কিমশন, আ হী প গণেক নানী দওয়ার পর, ট ািরফ পিরবতেনর
তথ ািদ

াি র ৯০ (ন ই) িদেনর মেধ উহার িস া স িলত িব ি

েয়াজনীয় চােরর জ

াবসহ সকল

জারী কিরেব 27[উহার

লাইেস ীেক িনেদশ দান কিরেব]৷

(৭) [বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ৩ নং
আইন) এর ৮ ধারাবেল িবলু ৷]
অধ ায়-৮
আেদশ
শত পালেন
অ বতীকালীন
বা চূড়া আেদশ

দান ও িস া বা বায়েন কিমশেনর

মতা

৩৫৷ কিমশন যিদ এই মেম িনি ত হয় য, কান লাইেস ী সংি

কান শত ল ন কিরেতেছ বা

কিরেত পাের, তাহা হইেল কিমশন িনধািরত প িত অ যায়ী উ

শত পালন িনি ত কিরবার

লে

অ বতীকালীন বা চূড়া আেদশ দান কিরেব৷

জ ির িবধান

৩৬৷ এই আইেনর উে

এবং ভা ার িনকট এনািজ সবা অব াহত রািখবার

েয়াজনীয়তা

িবেবচনা েম কিমশন, সরকােরর অ েমাদন সােপে , লাইেস ীর কান আ ডারেটিকং, উহার
স দ,

াথ ও অিধকারসহ, এর ব ব াপনা ও িনয় েণর দািয় , তদ
ি
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অ বতীকালীন বা চূড়া আেদশ না দওয়া পয এই আইেনর উে

এবং েয়াজনীয়তা র ােথ

এবং ভা ােদর িনকট িনরাপদ ও িনরিবি

ােথ অ

কতৃপে র িনকট

কিরবার জ

এই প িনেদেশর িব ে

কান

এনািজ সরবরােহর

কান ব ি

বা

কিমশন লাইেস ীেক িনেদশ দওয়ার অিধকারী হইেব এবং
উ াপন করা যাইেব না; তেব এই প আেদশ দােনর পূেব

এই আইেনর িবধান অ সাের কিমশন লাইেস ীেক নানীর েযাগ দান কিরেব৷
অ বতীকালীন
এবং চূড়া
আেদেশর
বা বায়ন

৩৭৷ (১) এই আইেনর কান িবধান
অ বতীকালীন বা চূড়া

ু ন না কিরয়া, কিমশন কতৃক দ সকল আেদশ বা িনেদশ,

যাহাই হউক না কন, এমনভােব বা বািয়ত হইেব যন উহা কান

দওয়ানী আদালেতর িড ী৷
(২) অ বতীকালীন বা চূড়া আেদশ দােনর সময় কিমশন, উহার আেদশ বা িনেদশ অমা কারী
বা ল নকারীেক তাহার কেমর কারেণ

িত

ব ি েক

িতপূরণ

দােনর জ

িনেদশ

দান

কিরেব৷
অধ ায়-৯
তথ
কাযস

াদেনর

মান স

েক

বাহ

৩৮৷ কিমশন িবধান ারা িনধািরত প িতেত েয়াজনীয় তথ ািদ সং হ কিরেত পািরেব৷

তথ
তথ

কােশ

বাধা-িনেষধ

৩৯৷ (১) কান িবেশষ ব বসা বা ব ি
এই আইেনর িবধান সােপে

স েক এই আইেনর অধীন সংগৃহীত কান গাপন তথ ,

এবং সংি

ব ি র স িত ব িতেরেক, ব বসা চলাকালীন সমেয়

কিমশন কাশ কিরেব না৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বাধা-িনেষধ িনে া

তথ ািদর

ে

েযাজ হইেব না, যথা:-

(ক) ট ািরফ িনধারণসহ এই আইেনর অধীন কিমশেনর কাযাবলী

ুভােব স াদন সং া ;

(খ) এই আইেনর অধীন সরকােরর দািয় স াদেন সহায়তাকরণ স িকত তথ ;
(গ) এই আইেনর অধীন মহা-িহসাব িনরী েকর দািয় স াদেন সহায়ক কান তথ ;
(ঘ) কান ফৗজদারী অপরােধর তদ বা কান ফৗজদারী কাযধারা স িকত তথ ;

ি
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(ঙ) দউিলয়া িবষয়ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সেনর ১০ নং আইন) এর অধীন
ব ি েক তাহার দািয় পালেনর উে ে
(চ) এই আইন বা অ

মতা া

কান

সরবরাহকৃত তথ ; এবং

কান আইেনর অধীন দােয়রকৃত কান দওয়ানী কাযধারার সিহত সরাসির

স িকত কান তথ ৷
অধ ায়-১০
সািলস-মীমাংসা ও আপীল
কিমশন কতৃ ক
সািলস-মীমাংসা

৪০৷ (১) সািলস আইন, ২০০১ (২০০১ সেনর ১ নং আইন) বা অ

কান আইেন যাহা িকছুই

থা ক না কন, লাইেস ীেদর মেধ অথবা লাইেস ী ও ভা ার মেধ উ ূত য কান িববাদ
মীমাংসার জ

কিমশেনর িনকট

রণ কিরেত হইেব:

তেব শত থােক য, এই আইন কাযকর হইবার অব বিহত পূেব কান বসরকারী কা ানীর সিহত
সরকার বা সরকােরর কান সং ার এনািজ সং া
মীমাংসার

ে উ

স ািদত হইয়া থািকেল, িবেরাধ

চুি র শতাবলী েযাজ হইেব৷

(২) কিমশন সািলসকারী িহসােব

ীয় উেদ ােগ পদে প

পািরেব বা িবেরােধর িন ি কিরবার জ
(৩) উ

চুি

হণ কিরয়া রােয়দাদ

দান কিরেত

সািলসকারী িনেয়াগ িদেত পািরেব৷

প মীমাংসা কিরবার িনয়ম ও প িত িবধান ারা িনধািরত হইেব৷

(৪) কিমশন কতৃক িনযু

সািলসকারী তাহার রােয়দাদ কিমশন বরাবের উপ াপন কিরেব এবং

কিমশন উহার িভি েত িন ◌্ন প যথাযথ আেদশ দান কিরেব, যথা:(ক) রােয়দাদ অ েমাদন ও বা বায়ন;
(খ) রােয়দাদ রদ বা সংেশাধন; বা
(গ) সািলসকারী কতৃক পুনিবেবচনার জ
(৫) কিমশন কতৃক দ
(৬) কিমশন কতৃক

রােয়দাদ

রণ৷

রােয়দাদ বা আেদশ চূড়া বিলয়া গণ হইেব৷

দ

রােয়দাদ বা আেদশ এমনভােব কাযকর হইেব যন উহা দওয়ানী

আদালেতর একিট িড ী৷

ি
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(৭) এই অংেশর অধীন কাযধারা চলাকালীন য কান সময় বা উহা

কিরবার পূেব য কান

সময় কিমশন ত কতৃক যথাযথ িবেবিচত অ বতীকালীন আেদশ দান কিরেত পািরেব৷
পিরদশেকর

৪১৷ িব ত্ আইন বা পে ািলয়াম আইন বা উহােদর অধীন ণীত িবিধেত যাহা িকছুই থা ক না

িস াে র
িব ে

আপীল

কন, িব ত্ বা পে ািলয়াম পিরদশেকর য কান িস াে র িব ে

কিমশেনর িনকট আপীল

করা যাইেব৷
অধ ায়-১১
অপরাধ ও শাি
শাি

৪২৷ যিদ কান ব ি
ব সেরর কারাদ

এই আইন, িবিধ বা িবধােনর িবধান ল ন কেরন, িতিন অনিধক ৩ (িতন)
বা অ ন ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার অথদ

এবং অপরাধ অব াহত থাকার

ে

িত িদেনর জ

বা উভয়দে

দি ত হইেবন

অনিধক ৩,০০০ (িতন হাজার) টাকা

অথদে দি ত হইেবন৷
আেদশ ল
জ

েনর

জিরমানা ও

শাি

৪৩৷ যিদ কান লাইেস ী বা অ

কান ব ি , যুি সংগত কারণ ব তীত, এই আইেনর অধীন

দ কিমশেনর কান আেদশ বা িনেদশ পালন কিরেত অ ীকার কেরন বা ব থ হন, তাহা হইেল(ক) কিমশন উ

ব ি র উপর িবধান ারা িনধািরত পিরমাণ অথ শাসিনক জিরমানা িহসােব

আেরাপ কিরেত পািরেব এবং এই প জিরমানা সরকারী পাওনা িহসােব আদায়েযাগ হইেব; বা
(খ) ইহা অপরাধ িহসােব গণ হইেব এবং উ

অপরােধর জ

উ

বি

অনিধক ৩ (িতন)

মােসর কারাদ বা অ ন ২,০০০ ( ই হাজার) টাকার অথদ বা উভয়দে দি ত হইেবন এবং
অপরাধ অব াহত থাকার

ে

িত িদেনর জ

অনিধক ৫০০ (পাঁচশত) টাকা অথদে দি ত

হইেবন৷
এনািজ চুিরর
শাি

৪৪৷ (১) কান ভা া িব ত্ বা িব েতর মালামাল চুির কিরেল বা সহায়তা কিরেল বা অ

প

কােজর সিহত জিড়ত থািকেল িতিন Electricity Act, 1910 (Act No. IX of 1910) এর অধীন
দি ত হইেব৷
(২) কান ভা া গ াস বা পে ািলয়াম পদাথ চুির কিরেল, চুিরেত সহায়তা কিরেল বা অ
কােজর সিহত জিড়ত থািকেল িতিন সেবা

প

৩ (িতন) ব সেরর স ম কারাদ বা অ ন ৫ (পাঁচ)

হাজার টাকা অথদ বা উভয়দে দি ত হইেব৷
ি
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(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন চুির বিলেত িন র এক বা একািধক িবষয়েক ত ভােব বা যৗথভােব
বুঝাইেব:(ক) লাইেস ীর যথাযথ অ েমাদন বা িনেদশনা ব তীত বা ব বহােরর অ েমািদত উে

বা

পিরক না বা কায েমর ব ত য় ঘটাইয়া কাহারও িনকট হইেত গ াস বা পে ািলয়াম পদাথ
ব বহার কিরেল;
(খ) এই আইন বা এই আইেনর অধীন ণীত িবিধর আওতায় েযাজ যথাযথ িমটার ব তীত গ াস
বা পে ািলয়াম পদাথ ব বহার কিরেত িদেল;
(গ) ভা া িমটার বাইপাস বা ট ািরং বা পাইপ লাইেন িছ কিরয়া বা কান প পিরবতন কিরয়া
বা গ াস বা পে ািলয়াম পদােথর ব বহােরর িনেদিশকা বা প িত বা এই আইেনর অধীন

ণীত

িবিধ বা িবধান ভ কিরয়ােছন; এবং
(ঘ) গ াস বা পে ািলয়াম পদােথর অপচয় বা অপব বহার বা অন েমািদত বা চুি
অসাম
িব

ত্ লাইন বা

গ াস পাইপ
লাইন

াপন

ইত ািদ িনমাণ
বা মরামেত
বাধা

দােনর

পূণ ব বহার কিরেল বা কিরবার কারণ হইেল বা সহায়তা কিরেল৷

৪৫৷ কহ কান লাইেস ীেক বা তাহার অ েমািদত
স িকত লাইন বা পাইপ লাইন বা ত সংি
বাধা

বিহভূত বা

িতিনধেক িব ত্ বা গ াস সরবরাহ

কান সর াম, াপনা, িনমাণ বা মরামত কােয

দান কিরেল িতিন অনিধক ৩ (িতন) ব সেরর স ম কারাদ

বা অ ন ১,০০০ (এক

হাজার) টাকার অথদ বা উভয়দে দি ত হইেবন৷

শাি
কা

ানী কতৃ ক

অপরাধ সংঘটন

৪৬৷ এই আইেনর অধীন যিদ কান কা ানী কতৃক কান অপরাধ সংঘিটত হয় তাহা হইেল উ
কা ানীর মািলক, পিরচালক, ম ােনজার, সিচব বা অ

কান কমকতা িযিন এই অপরাধ

সংঘটনকােল কা ানীর ব বসা পিরচালনার দািয়ে িনেয়ািজত িছেলন, িতিন অপরাধী বিলয়া গণ
হইেবন, যিদ না িতিন মাণ কিরেত পােরন য, উ
উ

অপরাধ রাধ কিরবার জ

অপরাধ তাহার অ াতসাের হইয়ােছ অথবা

িতিন যথাসাধ চ া কিরয়ােছন৷

ব াখ া৷- এই ধারায়(ক) “ কা ানী” বিলেত কান সংিবিধব

সরকারী কতৃপ , বািণজ

িত ান ও সিমিত বা

সংগঠনেক বুঝাইেব; এবং

ি
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িত ােনর

ে

“পিরচালক” বিলেত কান অংশীদার বা পিরচালনা বােডর

সদ েক বুঝাইেব৷
অপরাধ
িবচারােথ

হণ

৪৭৷ কিমশন কতৃক িলিখতভােব সাধারণ বা িবেশষ

মতা

দ

উহার কান কমকতার িলিখত

অিভেযাগ ব তীত কান আদালত এই আইেনর অধীন কান অপরাধ িবচারােথ হণ কিরেব না৷
অ

আইেনর

অধীন ব ব ােক
ু ন না করা

৪৮৷ এই আইন, িবিধ বা িবধান এর অধীন গৃহীত কাযধারা বা ব ব া অ
গৃহীত ব ব ার অিতির

হইেব এবং উ

প ব ব ােক

কান আইেনর অধীন

ু ন কিরেব না৷

আমল
আদালেতর
এ িতয়ার

৪৯৷ (১)

ধুমা

মতা া

১ম

ণীর ম ািজে ট বা মে াপিলটান ম ািজে ট কিমশেনর িনকট হইেত

কান কমকতার িলিখত িরেপােটর িভি েত এই আইেনর অধীন কান অপরাধ আমেল

লইেত পািরেবন৷
(২) উ
উে ে

আদালত কান অপরাধ আমেল লইেল অিভযু
সমন বা

ব ি েক আদালেত হািজর কিরবার

ফতারী পেরায়ানা জারীসহ মামলািট িবচােরর উে ে

ফৗজদারী কাযিবিধ অ সাের েয়াজনীয় সকল

ত কিরবার জ

মতা েয়াগ কিরেব৷

িবচার
আদালেতর
এ িতয়ার

অিভেযাগ দােয়র
ও তদ প িত

৫০৷ ফৗজদারী কাযিবিধেত যাহা িকছুই থা ক না কন, সশন (দায়রা) আদালেতর িন ◌্নতর
কান আদালত এই আইেনর অধীন দ নীয় কান অপরােধর িবচার (trial) কিরেব না৷

৫১৷ (১) এই আইেন বিণত কান অপরােধর তদ কিরবার জ
কমকতােক

কান

মতা দান কিরেত পািরেব৷

(২) পিরদশক বা উ

কমকতা, অতঃপর তদ কারী কমকতা বিলয়া উি িখত, কান ব ি র

িলিখত অিভেযাগ বা অ

য কান তেথ র পিরে ি েত এই ধারার অধীন কায ম হণ কিরেবন৷

(৩) কান অপরােধর তদ কারী কমকতা উ
কতৃক এত ে ে

অপরাধ স েক একিট

িনধািরত কমকতার িনকট পশ কিরেবন এবং উ

পিরি িত িবেবচনা েম, ৭ (সাত) িদেনর মেধ িস া
আ

কিমশন পিরদশক বা অ

ািনক তদ

আেদৗ কান ব ব া

কমকতা সংি

ঘটনা ও

দান কিরেবন য, িবষয়িট স েক

করা অথবা এই আইন বা িবধান অ সাের অ
হণ না করা সমীচীন িক না এবং ত

াথিমক িরেপাট কিমশন

কান ব ব া হণ করা বা

সাের পরবতী কায ম

হণ করা

হইেব৷
ি
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(৪) কান অপরাধ তদে র ব াপাের তদ কারী কমকতা ফৗজদারী কাযিবিধর অধীন থানার
একজন ভার া কমকতার

ায় একই

মতা েয়াগ কিরেত পািরেবন৷

(৫) তদ সমাি র পর তদ কারী কমকতা তাহার তদ িরেপােটর মূলকিপ এবং উ
সমথেন সংি

কাগজপ বা উহােদর সত ািয়ত অ িলিপ এ িতয়ারস

১ম

িরেপােটর

ণীর ম ািজে ট

বা মে াপিলটান ম ািজে ট আদালেত দািখল কিরেবন, এবং একিট অ িলিপ তাহার দ ের জমা
কিরেবন৷
(৬) উপ-ধারা (৩) এর িবধান সে ও, তদ কারী কমকতা সংি
উ

উপ-ধারার অধীন আ

ািনক তদে র িস া

অপরাধ ও পিরি িতর েয়াজেন,

াি র পূেবই অপরােধর সিহত সংি

ব বা য পািত আটক কিরেত পািরেবন, যিদ িতিন স

হন য, িবলে র কারেণ উ

বা য পািত সরাইয়া ফলা বা ন করা হইেত পাের এবং অপরােধর সিহত সংি

দিলল,
দিলল, ব

ব ি েক

ার

কিরেত পািরেবন যিদ িতিন মেন কেরন য, তাহার পলাতক হইবার স াবনা আেছ৷
ফৗজদারী

৫২৷ (১) এই আইন এবং উহার অধীন

কাযিবিধর
েয়াগ

ণীত িবিধ ও

িবধান সােপে , এই আইেন বিণত য

কান অপরােধর তদ , িবচার, আপীল এবং আ ষংিগক সকল িবষেয় ফৗজদারী কাযিবিধ েযাজ
হইেব৷
(২) এই আইেনর অধীন তদ কারী কমকতার িরেপােটর িভি েত আদালেত সূিচত মামলা
ফৗজদারী কাযিবিধর অধীন পুিলশ িরেপােটর িভি েত সূিচত মামলা বিলয়া গণ হইেব৷

পাবিলক

৫৩৷ এই আইেনর অধীন সশন আদালেত কান মামলা পিরচালনার সময় পাবিলক িসিকউটর বা

িসিকউটর

সংি

ইত ািদেক
কিমশেনর
কমকতা কতৃ ক

অিতির

বা সহকারী পাবিলক

িসিকউটরেক কিমশন কতৃক এত ে ে

কমকতা সহায়তা কিরেত পািরেবন এবং উ

িনেয়ািজত

কমকতা আদালেত হািজর থািকয়া তাহার ব ব

পশ কিরেত পািরেবন৷

সহায়তা

অধ ায়-১২
ভা
ভা

ােদর

অিভেযাগ
ও িন

ি

হণ

ােদর অিভেযাগ

হণ ও িন

ি

৫৪৷ (১) এই আইেনর অধীন এনািজ, সবা বা ত সংি
অিভেযাগ স েক অবিহত হইবার জ

িবষেয় ভা ােদর অ িবধা বা

েত ক লাইেস ী েয়াজনীয় সংখ ক অিভেযাগ কে র

ব ব া কিরেব এবং এই সব কে র অব ান ও উহার সিহত যাগােযাগ স িকত তথ ািদসহ সময়
সময় িব ি

চার কিরেবন৷
ি
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(২) য কান ভা া তাহার অ িবধা বা অিভেযাগ উ

কে

টিলেফােনর মাধ েম বা

িলিখতভােব পশ কিরেত পািরেবন৷
(৩) ভা ার িনকট হইেত া সকল অিভেযাগ এবং উহা িন ি সং া তথ উ

কে

একিট

রিিজ েত িলিপব কিরেত হইেব৷
(৪) ভা ার অ িবধা সং া

কান তথ বা অিভেযাগ াি র পর লাইেস ী উহা ৭ (সাত) িদেনর

মেধ িন ি কিরেব এবং এই ব াপাের কিমশন কতৃক

ণীত কাযপ িত (code of practice)

অ সরণ কিরেব৷
(৫) কান ভা া তাহার অ িবধা বা অিভেযাগ স েক লাইেস ীেক অবিহত করা সে ও উহা
যথাসমেয় এবং যথাযথভােব িন ি
িবষয়িট স েক ব ব া হেণর জ
(৬) এই প আেবদন

না করা হইেল উ

ভা া কিমশেনর িনকট িলিখতভােব

আেবদন কিরেত পািরেবন৷

াি র অনিধক ৭ (সাত) িদেনর মেধ কিমশন

েয়াজনীয় আেদশ

দান

কিরেব৷
অধ ায়-১৩
িবিবধ
কিমশেনর
আেদশ চূড়া

৫৫৷ এই আইন বা উহার অধীন ণীত িবিধমালা বা িবধােনর আওতায় কিমশন কতৃক দ

য

কান িস া বা আেদশ চূড়া বিলয়া গণ হইেব৷

িফ, জিরমানা ও
চাজ আদায়

৫৬৷ এই আইেনর অধীন েদয় িফ, জিরমানা ও চাজ সংি

যাবতীয় অথ Public Demands

Recovery Act, 1913 (Ben. Act III of 1913) এর অধীন সরকারী দাবী িহসােব
আদায়েযাগ হইেব৷
জিরমানা ও চাজ
এর ব য়

৫৭৷ এই আইেনর অধীন জিরমানা ও চাজ আেরাপকারী কিমশন বা আদালত আদায়কৃত উ
সমুদয় অথ বা উহার অংশিবেশষ কাযধারার খরচ িহসােব ব য় কিরবার িনেদশ িদেত পািরেব৷

িবিধ
মতা

ণয়েনর

৫৮৷ এই আইেনর উে
গেজেট

পূরণকে

াপন ারা িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেব৷

ি
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িবধান
ণয়েনর

মতা

৫৯৷ (১) কিমশন এই আইেনর উে

পূরণকে

সরকারী গেজেট

াপন ারা িবধান ণয়ন

কিরেত পািরেব৷
(২) উপির-উ
উ

মতার সামি কতােক

ু ন না কিরয়া িন ◌্নবিণত সকল বা য কান িবষেয়

প িবধান ণয়ন করা যাইেব:

(ক) কিমশেনর সভা আ ানসহ সভা অ
(খ) কিমশেনর শাসিনক

ােনর ান, সময় এবং অ া

িবষয়;

মতা েয়াগ ও কাযাবলী স াদন;

(গ) কিমশেনর কমকতা ও কমচারীেদর বতন, ভাতা এবং চা রীর শতািদ;
(ঘ) লাইেস ী এবং এই আইেনর অধীন অব াহিত া ব ি েদর কাযাবলী িনধারণ;
(ঙ) িবিভ

কাড ও

(চ) লাইেস ীর

া ডাড তির;

মতা, কাযাবলী, দািয় ও কতব ;

(ছ) লাইেস ী কতৃক অ সরণী এনািজ

য় ি য়া ও িনয়মাবলী;

(জ) লাইেস ীর রাজ ও ট ািরফ িনধারণ প িত;
(ঝ) লাইেস

নবায়ন, সংেশাধন ও বািতল কিরবার প িত িনধারণ;

(ঞ) কিমশেনর িহসাবর ণ সং া ফরম ও প িত িনধারণ;
(ত) িব ত্ উ পাদন, এনািজ স ালন, িবতরণ, মজুতকরণ ও সরবরােহর লাইেস
প িত ও শতািদ এবং এত সং া অ া

দােনর

িবষয়ািদ;

(থ) লাইেস ীর তথ ািদ দােনর প িত িনধারণ; এবং
(দ)

নতম ব েয় উ পািদত এনািজ সরবরােহর অ ািধকার নীিত৷

(৩) এই ধারার অধীন

ণীতব সকল

িবধােনর

াক- কাশনার মাধ েম উহার উপর আপি বা

পরামশ আ ান কিরয়া া আপি বা পরামশ িবেবচনা েম কিমশন িবধান ণয়ন কিরেব৷
মতাপণ

ি
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৬০৷ কিমশন, িলিখত আেদশ ারা, আেদেশ িনধািরত শতাধীেন, এই আইেনর অধীন উহার সকল
মতা কিমশেনর কান সদ , কমকতা বা অ

জনেসবক

(Public
Servant)

কান ব ি েক অপণ কিরেত পািরেব৷

৬১৷ কিমশেনর চয়ারম ান, সদ , কমকতা ও কমচারীগণ কিমশেনর দািয় পালনকােল Penal
Code (Act, XLV of 1860) এর Section 21 এ য অেথ জনেসবক (Public Servant)
কথািট ব ব ত হইয়ােছ সই অেথ জনেসবক (Public Servant) বিলয়া গণ হইেবন৷

সরল িব ােস
কৃত কাজকম
র ণ

৬২৷ এই আইন, িবিধ বা
িত

হইেল বা

িবধান এর অধীন সরল িব ােস কৃত কান কােজর ফেল কান ব ি

িত

হইবার স াবনা থািকেল ত

কমকতা, বা কমচারী বা কিমশেনর িনকট হইেত
বা ফৗজদারী মামলা বা অ

মতা া

কিমশেনর চয়ারম ান, কান সদ ,
কান ব ি র িব ে

কান দওয়ানী

কান আইনগত কায ম হণ করা যাইেব না৷

কাযধারা িবচার
িবভাগীয়

৬৩৷ কিমশেনর স ুেখ সকল কাযধারা (Penal Code Act, XLV of 1860) এর Sections

কাযধারা িহসােব

193 এবং 228 এর অেথ এবং ফৗজদারী কাযিবিধর ধারা ১৯৫ এ িবধৃত িবচার িবভাগীয়

গণ

কাযধারা িহসােব গণ হইেব৷

িবেশষ বা
মে াপিলটন
ম ািজে

ট

িনেয়াগ

৬৪৷ খলাপী ভা ার গ াস ও িব ত্ সংেযাগ িবি

করণ সং া মামলাসমূহ

ত িন ি কে

লাইেস ীর অ েরােধ সরকার Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর
Section 14, Section 18(3) এবং Section 190(1)(A) হইেত (C) এর অধীন িবেশষ বা
মে াপিলটন ম ািজে ট িনেয়াগ কিরেব৷

ইংেরজীেত
অনূিদত পাঠ
কাশ

৬৫৷ এই আইন বতেনর পর সরকার, সরকারী গেজেট
অনূিদত একিট পাঠ

াপন ারা, এই আইেনর ইংেরজীেত

কাশ কিরেব, তাহা এই আইেনর অ েমািদত ইংেরজী পাঠ (Authentic

English Text) নােম অিভিহত হইেব:
তেব শত থােক য, এই আইন ও উ

ইংেরজী পােঠর মেধ িবেরােধর

ে এই আইন াধা

পাইেব৷
অধ ায়-১৪
াি কালীন িবধান

ি
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স

দান

িকত িবধান
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৬৬৷ (১) এই আইেন যাহা িকছুই থা ক না কন, এই আইন

বতন হইবার তািরখ হইেত িতন

মােসর মেধ সরকার কান ব ি েক িব ত্ উ পাদন, এনািজ স ালন, সরবরাহ ও িবতরেণর
জ , এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত সাম
অনিধক বার মাসেময়াদী সামিয়ক লাইেস
(ক) সরকার কতৃক

দ

পূণ শতাবলী সােপে

িকংবা িনে র শত অ সাের,

দান কিরেত পািরেব, যথা:-

েত কিট সামিয়ক লাইেস

তা

করা হইেব, যাহা এই আইেনর অধীন কিমশন কতৃক লাইেস

িণকভােব কিমশেনর বরাবের পশ
দােনর জ

আেবদন প িহসােব

িবেবিচত হইেব;
(খ) এই ধারার অধীন দ

েত ক সামিয়ক লাইেসে র বধতা কিমশন কতৃক এত ে ে

দফা

(ক) এ উি িখত আেবদনপে িনধািরত তািরখ হইেত িবলু হইেব৷
(২) এই আইেনর অধীন কিমশন কতৃক দ

কান লাইেস ীর য

থােক সরকার কতৃক দ সামিয়ক লাইেস ীর সই একই
(৩) এই ধারার অধীন দ

মতা, অিধকার এবং কতৃ

মতা, অিধকার ও কতৃ থািকেব৷

কান সামিয়ক লাইেস ী কিমশন কতৃক দ লাইেস ীর মত একই

মতা েয়াগ কিরেত পািরেব৷

1

"এনািজ" শ িট "িব ্যৎ বা গ াস" শ
ধারাবেল িত ািপত

িলর পিরবেত বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ৩ নং আইন) এর ২

2

উপ-ধারা (১) ও (১ক) পূববতী উপ-ধারা (১) এর পিরবেত বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৬ নং আইন) এর
২ ধারাবেল িত ািপত।

3

দাঁিড়িট (।) "; এবং" সিমেকালন ও শ িটর পিরবেত িত ািপত এবং অতঃপর দফা (ঙ) বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন (সংেশাধন) আইন, ২০০৫
(২০০৫ সেনর ৩ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল িবলু

4
5

উপ-ধারা (২ক) বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ৩ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল সি নেবিশত
"কারেণর" শ িট "কারেণ" শ িটর পিরবেত বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ৩ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল
িত ািপত

6

"কিরেবন" শ িট "কিরেব" শ িটর পিরবেত বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ৩ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল
িত ািপত

7

"িদেবন" শ িট "িদেব" শ িটর পিরবেত বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ৩ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল
িত ািপত

8

"রা পিতর" শ িট "সরকােরর" শ িটর পিরবেত বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ৩ নং আইন) এর ৪
ধারাবেল িত ািপত

ি
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"সদে র" শ িট "কিমশনােরর" শ িটর পিরবেত বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ৩ নং আইন) এর ৪
ধারাবেল িত ািপত

10

"সদ েক" শ িট "কিমশনারেক" শ িটর পিরবেত বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ৩ নং আইন) এর ৪
ধারাবেল িত ািপত

11

"রা পিত" শ িট "সরকার" শ িটর পিরবেত বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ৩ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল
িত ািপত

12

"কিরেবন" শ িট "কিরেব" শ িটর পিরবেত বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ৩ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল
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14
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"কিরেবন না" শ
ধারাবেল িত ািপত
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"সদে র" শ িট "কিমশনােরর" শ িটর পিরবেত বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ৩ নং আইন) এর ৪
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"রা পিত" শ িট "সরকার" শ িটর পিরবেত বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ৩ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল
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"সদ েক" শ িট "কিমশনারেক" শ িটর পিরবেত বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ৩ নং আইন) এর ৪
ধারাবেল িত ািপত
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"পািরেবন" শ িট "পািরেব" শ িটর পিরবেত বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ৩ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল
িত ািপত
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"সদ " শ িট "কিমশনার" শ িটর পিরবেত বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ৩ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল
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ধারাবেল িত ািপত

26

"এনািজ" শ িট "পাওয়ার" শ িটর পিরবেত বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ৩ নং আইন) এর ৮ ধারাবেল
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"উহার েয়াজনীয় চােরর জ লাইেস ীেক িনেদশ দান কিরেব" শ
সেনর ৩ নং আইন) এর ৮ ধারাবেল সি নেবিশত
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