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বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ আইন, ২০০১

( ২০০১ সেনর ১৮ নং আইন )
  [[১৬ এি�ল, ২০০১]]
     
      বাংলােদেশ �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া এবং �টিলেযাগােযাগ �সবার উ�য়ন ও দ� িনয়�েণর িনিমে�
এক� �াধীন কিমশন �িত�া এবং আনুষংিগক িবষয়ািদ স�েক�  িবধানকে� �ণীত আইন৷
 
�যেহত�  বাংলােদেশ �টিলেযাগােযাগ ব�ব�ার উ�য়ন ও দ� িনয়�ণ এবং �টিলেযাগােযাগ �সবা িনয়�েণর
িনিমে� এক� �াধীন কিমশন �িত�া, ১[ ডাক ও �টিলেযাগােযাগ ম�ণালেয়র কিতপয় �মতা], কায�াবলী ও
দািয়� কিমশেনর িনকট হ��া�র এবং আনুষংিগক িবষয়ািদ স�েক�  িবধান করা সমীচীন;
   

�থম অধ�ায়
 �াথিমক িবষয়ািদ

 
সংি��
িশেরানামা ও
�বত�ন  

১। এই আইন বাংলােদশ ২[ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ] আইন, ২০০১ নােম অিভিহত
হইেব৷

  
 
(২) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �য তািরখ িনধ�ারণ কিরেব �সই তািরেখ
ইহা কায�কর হইেব৷

   
   
 
সং�া   ২৷ িবষয় বা �সে�র �েয়াজন িভ�র�প না হইেল, এই আইেন,- 

 
(১) “আ�হী প�” অথ� বাংলােদেশ �টিলেযাগােযাগ উ�য়ন বা �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া
�াপন বা পিরচালনা বা �টিলেযাগােযাগ �সবা �দােনর লাইেসে�র জন� আেবদনকারী
বা লাইেসে�র আওতায় গৃহীতব� অন� �কান কম�কা� স�েক�  আ�হী �কান ব�ি�; 
 
(২) “আ��ঃসংেযাগ (Interconnection)” অথ� একািধক �টিলেযাগােযাগ
�নটওয়ােক� র দৃশ� (physical) বা অদৃশ� বা �যৗি�ক (logical) সংেযাগ যাহার ফেল
এইর�প এক� �নটওয়াক�  ব�বহারকারীগণ তাহােদর িনেজেদর মেধ� বা অন� �কান
�নটওয়াক�  ব�বহারকারীগেণর সিহত �যাগােযাগ কিরেত বা উ� অন� �নটওয়ােক� র �সবা
পাওয়ার সুেযাগ লাভ কিরেত পাের; 
 
(৩) “কিমশন” অথ� ধারা ৬ এর অধীন �িত�ত বাংলােদশ ৩[ �টিলেযাগােযাগ
িনয়�ণ] কিমশন;

  
(৪) “কিমশনার” অথ� কিমশেনর �চয়ারম�ান বা অন� �কান কিমশনার; 
 
(৫) “কম�চারী” বিলেত কম�কত� াও অ�ভ� � �; 
 
(৬) “�িতকর �িতব�কতা” অথ� িনগ�মন (emission), িবিকরণ (radiation) বা
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আেবেশর (induction) ফেল সৃ� তিড়ত্-চ� �কীয় শি�র এমন িবর�প �ভাব যাহা- 
 
(ক) �বতার �যাগােযাগ ব�ব�ার ব�বহার বা কায��মতােক িবপ� কের; অথবা 
 
(খ) �বতার য�পািতর ব�বহার বা কায��মতােক উে�খেযাগ�ভােব �াস বা বাধা��
কের, অথবা উ� ব�বহাের বা কায��মতায় িবচ� �িত ঘটায়; 
 
(৭) “কািরগরী �হণেযাগ�তা সনদ” অথ� ৫৭ ধারার অধীেন কিমশন �দ� কািরগরী
�হণেযাগ�তা সনদ; 
 
(৮) “�াহক” অথ� �য ব�ি� �কান পিরচালনাকারীর িনকট হইেত �টিলেযাগােযাগ �সবা
�হণ কেরন; 
 
(৯) “�চয়ারম�ান” অথ� কিমশেনর �চয়ারম�ান; 
 
(১০) “চাজ� ” অথ� এই আইেনর অধীেন কিমশন বা পিরচালনাকারী �দ� �সবা বাবদ
�েদয় চাজ� ; 
 
(১১) “�টিলেযাগােযাগ” অথ� �কান কথা (speech), শ� (sound), িচ�, সংেকত,
�লখা, দৃশ�মান �িতক� িত বা অন�িবধ �য �কান ধরেনর ব� ি�ব� ি�ক অিভব�ি�েক
তিড়ত্, চ� �ক-শি�, তিড়ত্-চ� �কীয় শি�, তিড়ত্-রাসায়িনক বা তিড়ত�াি�ক শি�
ব�বহার�েম তার, নল, �বতার অপ�ক�াল বা অন� �কান তিড়ত্-চ� �কীয় বা তিড়ত-্
রাসায়িনক বা তিড়ত্-যাি�ক বা ক� ি�ম উপ�হ �যাগােযাগ ব�ব�ার মাধ�েম ��রণ ও
�হণ; 
 
(১২) “�টিলেযাগােযাগ য�পািত” অথ� �টিলেযাগােযাগ অিভব�ি��র সং�ার
আওতায় পেড় এইর�প �কান িকছ� েক �টিলেযাগােযাগ ব�ব�ার সাহােয� ��রণ বা �হেণর
জন� ব�ব�ত �য �কান য�পািত; 
 
(১৩) “�টিলেযাগােযাগ ব�ব�া” অথ� �টিলেযাগােযাগ য�পািতর সমি�ত র�প (�যমন
সুইিচং ব�ব�ািদ, ��রণ য�পািত, �াি�ক য�পািত, ক� ি�ম উপ�হ ইত�ািদ), এই সকল
য�পািত দৃশ�তঃ পর�র সংয�� থাক� ক বা না থাক� ক বা উহারা একেযােগ তথ� বা
বাত� া ��রেণর কােজ ব�ব�ত হউক বা না হউক; 
 
(১৪) “�টিলেযাগােযাগ �নটওয়াক� ” অথ� এমন এক�� সংেযাগ�ল (node) এবং
সংেযাগ লাইন (link) এর সমাহার যাহা দুই বা তেতািধক অব�ােনর মেধ�
�টিলেযাগােযাগ �াপন কের; 
 
(১৫) “�টিলেযাগােযাগ �সবা” অথ� িন�ব�ণ�ত �য �কান �সবা:- 
 
(ক) �টিলেযাগােযাগ অিভব�ি��র সং�ার আওতায় পেড় এমন �কান িকছ� েক
�টিলেযাগােযাগ ব�ব�ার সাহােয� ��রণ বা �হণ; 
 
(খ) �টিলেযাগােযাগ �সবার স�সািরত �সবা (value added service –�যমন, ফ�া�,
ভেয়স �মইল, �পিজং সা�ভ�স); 
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(গ) ই�ারেনট �সবা; 
 
(ঘ) উপের (ক) (খ) ও (গ) �ত ব�ণ�ত �সবা ব�বহােরর সুিবধােথ� �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া
স��ক�ত অবগিতমূলক বা িনেদ� শনামূলক তথ�ািদ সরবরাহ করা; 
 
(ঙ) �টিলেযাগােযাগ ব�ব�ার সিহত সংয�� বা সংেযািজতব� য�পািত �াপন বা
র�ণােব�ণ, অথবা উ� য�পািতর সম�য়সাধন, পিরবত�ন, �মরামত, �ান
পিরবত�ন বা �লািভিষ�করণ সং�া� �সবা; 

  
(১৬) “ট�ািরফ” অথ� এই আইেনর ষ� অধ�ােয়র অধীেন ৪[ সরকার] কত� � ক
অনুেমািদত বা ধারা ৯২ �ত উে�িখত ট�ািরফ;

  
(১৭) “�িতব�কতা সৃ�কারী য�পািত” অথ� �বতার য�পািত ব�তীত অন� এমন
য�পািত বা �কৗশল যাহা �বতার �যাগােযােগ �িতব�কতা সৃ� কের বা কিরেত স�ম; 
 
(১৮) “পিরদশ�ক” অথ� ধারা ৬০ এর অধীেন পিরদশ�ক িহসােব িনয�� �কান ব�ি�; 

  
(১৯) “পিরচালনাকারী (Operator)” অথ� �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া �াপন বা
পিরচালেনর জন�, বা �টিলেযাগােযাগ �সবা �দােনর জন� বা এই ধরেনর একািধক
কােজর সমি�ত ব�ব�া পিরচালনার জন�, লাইেস� �া� ব�ি�; 
 
(২০) “�িবধান” অথ� এই আইেনর অধীেন �ণীত �িবধান; 
 
৫[ (২০ক) "�শাসিনক জিরমানা" অথ� কিমশন কত� � ক িনধ�ািরত এইর�প জিরমানা
যাহাআদালত কত� � ক �দ� নেহ বা আেরািপত নেহ;]

  
৬[ ২১। ‘‘পারিমট’’ অথ� �কান পিরচালনাকারী লাইেস�ক� ত �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া
বা �সবা �দােনর �কান �াপনা, য�পািত বা সুিবধা ব�বসািয়ক িভি�েত িফস বা অন�
�কান ধরেনর মূল� বা সুিবধা �াি�র িবিনমেয় অন� �কান ব�ি�েক ব�বহােরর জন�
কিমশন কত� � ক �দ� অনুমিত;’’;] 
 
(২২) “�াি�ক য�পািত” অথ� এমন �টিলেযাগােযাগ য�পািত যাহা �টিলেযাগােযাগ
ব�ব�ার মাধ�েম �টিলেযাগােযাগ �সবার �হীতা কত� � ক বাত� া বা তথ� ��রণ বা �হেণর
জন� ব�ব�ত হয়; 
 
(২৩) “�ফৗজদারী কায�িবিধ” অথ� Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of
1898); 
 
৭[ ‘‘(২৩ক) ‘‘িবিধ’’ অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ;’’;]

  
(২৪) “ব�ি�” শে�র আওতায় �কান �াক� িতক ব�ি� ��ািবিশ� একক ব�ি�
(individual), অংশীদারী কারবার, সিমিত, �কা�ানী, কেপ�ােরশন, সমবায় সিমিত,
এবং সংিবিধব� সং�া (statutory body) অ�ভ� � �; 
 
(২৫) “�বতার য�পািত” অথ� �বতার (radio apparatus) �যাগােযােগ ব�বহােরর
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উপয�� �কৗশল বা এইর�প একািধক �কৗশেলর সম�য়; 
 
(২৬) “�বতার �যাগােযাগ বা �রিডও (radio communication or radio)” অথ� �কান
ক� ি�ম িদক িনেদ� শক ব�ব�া ব�িতেরেক ৩০০০ িগগাহাজ�  (GHz) অেপতগা কম
ি�েকােয়ি�র �বতার তরংেগর (radio wave) সাহােয� ভ� পৃে�র উপের �কান িচ�,
সংেকত, ছিব, �িতক� িত, �তীক বা শে�র িনগ�মন, ��রণ বা �হণ; 
 
(২৭) “ম�ী” অথ� সরকােরর ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবষয়ক ম�ণালয় বা িবভােগর
দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী; 
 
(২৮) “ম�ণালয়” অথ� সরকােরর ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবষয়ক ম�ণালয় বা
িবভাগ; 

  
(২৯) “লাইেস�” অথ� �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া �াপন বা পিরচালন বা �টিলেযাগােযাগ
�সবা �দান অথবা উ� ব�ব�া বা �সবা পিরচালন বা সংর�ণ বা �বতার য�পািত
ব�বহােরর জন� এই আইেনর অধীেন কিমশন �দ� বা �দ� বিলয়া গণ� লাইেস�; 
 
(৩০) “স�চার” অথ� �বতার তর�, ক� ি�ম উপ�হ, তার (cable) বা অপ�ক�াল
ফাইবার এর সাহােয� এমন বাত� া, তথ�, সংেকত, শ�, �িতক� িত বা ব� ি�িভি�ক
অিভব�ি� ��রণ যাহা জনসাধারণ কত� � ক �হেণর জন� ��িরত, তেব ই�ারেনট
�যাগােযােগর মাধ�েম �কান িকছ�  ��রণেক স�চার বিলয়া গণ� করা যাইেব না; 
 
(৩১) “��ক�াম ব�ব�াপনা কিম�” অথ� এই আইেনর ৫৬ ধারার অধীন গ�ত
��ক�াম ব�ব�াপনা কিম�; 
 
(৩২) “সাব�জনীন �সবা” অথ� বাংলােদেশর �য �কান �ােন অব�ানরত বা �য �কান
�পশায় কায�রত �েত�ক বাংলােদশী নাগিরকেক বা অন� �কান ব�ি�েক
�টিলেযাগােযাগ �সবা �দান৷

   
   
 
�েয়াগ   ৩৷ (১) এই আইন সম� বাংলােদেশ এবং িন�ব�ণ�ত ��ে� �েযাজ� হইেব, যথা:-

  
(ক) �কান �লযান, জলযান, আকাশযান বা ক� ি�ম উপ�হ;

  
(খ) বাংলােদেশর আ�িলক সমু�সীমার (territorial waters) মেধ� অবি�ত �কান
ম�, িরগ বা অন�িবধ �াপনা, যাহা উ� সমু�সীমার মেধ� বা পািনর নীেচ মা�র
সিহত সংয��:

  
তেব শত�  থােক �য, িবেদশী �লযান, জলযান, আকাশযান বা ক� ি�ম উপ�েহর ব�াপাের
বাংলােদশ �কান আ�জ� ািতক চ� ি�েত বা অনুর�প ব�ব�ায় প�ভ�� থািকেল উ�
চ� ি� বা ব�ব�া সােপে� এই আইন �েযাজ� হইেব৷

  
(২) এই আইন িন�ব�ণ�ত ��ে� �েযাজ� হইেব না:-

  
(ক) �কান িকছ�  স�চার;
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(খ) �বতার স�চার �ক� বা �টিলিভশন স�চার �ক� বা উ� �কে�র জন�
লাইেস� �দান;

  
(গ) স�চার য�পািত, বা স�চািরত তথ� বা বাত� া বা অনু�ােনর �াহক য�পািত,
বা এইর�প য�পািতর ব�বসা বািণজ�:

  
তেব শত�  থােক �য, িন�ব�ণ�ত ��ে� এই আইন �েযাজ� হইেব:

  
(অ) এইর�প �বতার স�চার �ক� বা �টিলিভশন স�চার �ক� বা স�চার
য�পািতর জন� ি�েকােয়ি� বরা�করণ বা বরা�ক� ত ি�েকােয়ি� িনয়�ণ;

  
(আ) স�চার য�পািতর সিহত, বা স�চােরর উে�েশ�, �টিলেযাগােযাগ য�পািত
ব�বহার৷

  
(৩) সরকার, সরকারী �গেজেট ��ািপত আেদশ �ারা, উহােত উে�িখত �কান িবেশষ
ব�ি� বা ব�ি� ��ণী বা িবেশষ �টিলেযাগােযাগ য�পািত বা �বতার য�পািত বা �কান
িবেশষ �সবােক এই আইন বা তদধীন �ণীত �িবধােনর সকল বা �য �কান িবধােনর
কায�কািরতা হইেত অব�াহিত িদেত পাের৷

   
   
 
�টিলেযাগােযাগ
স��ক�ত অন�ান�
আইন ইত�ািদর
�েয়াগ

 

৪৷ (১) Telegraph Act, 1885 (XIII of 1885) এবং Wireless Telegraphy Act,
1933 (XVII of 1933), এই আইেনর িবধান সােপে� �েযাজ� হইেব এবং �কান িবষেয়
উ� Act দুই�র সিহত এই আইেনর অসংগিত থািকেল এই আইেনর িবধান কায�কর
হইেব৷

  
(২) এই আইেনর অধীন কায�াবলী স�াদেনর উে�েশ�, �টিলেযাগােযােগর ��ে�
�েযাজ� উপেরা� দুই� আইন বা অন� �কান আইেনর অধীন �ণীত িবিধ, �িবধান
বা অন�ান� িনয়মাবলী বা উহােদর অধীন �দ� বা জারীক� ত আেদশ, িনেদ� শ বা
িনেদ� শনা, এই আইেনর সিহত সংগিতপূণ� হওয়া সােপে�, �েয়াগ করা যাইেব, �য পয��
উ� িবিধ, �িবধান, িনয়মাবলী, আেদশ, িনেদ� শ বা িনেদ� শনার �েয়াগ কিমশন কত� � ক
রিহত না করা হয়৷

   
   
 
অন�ান� আইেনর
উপর �াধান�

 
৫৷ অন�ান� আইেন িভ�তর যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, এই আইেনর িবধানাবলী
কায�কর থািকেব৷

   
   

ি�তীয় অধ�ায়
 কিমশন �িত�া ও গঠন

 
কিমশন �িত�া,
ইত�ািদ

  ৬৷ (১) এই আইন �বত� েনর সংেগ সংেগ বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন
নােম এক� কিমশন �িত�ত হইেব৷

  
(২) কিমশন এক� সংিবিধব� সং�া হইেব, ইহার �ায়ী ধারাবািহকতা ও এক�



08/07/2019 বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ আইন, ২০০১

bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=857 6/76

সাধারণ সীলেমাহর থািকেব, �াবর ও অ�াবর স�ি� অজ� েনর ও অিধকাের রাখার,
হ��া�র করার, চ� ি� স�াদন এবং এই আইন অনুসাের অন�ান� কায� স�াদন
করার ও উেদ�াগ �হেণর অিধকার এই সং�ার থািকেব, উহা িনজ নােম মামলা দােয়র
কিরেত পািরেব এবং উ� নােম উহার িবর�ে�ও মামলা দােয়র করা যাইেব৷

  
(৩) কিমশেনর সাধারণ সীলেমাহর কিমশন কত� � ক িনধ�ািরত আক� িতর এবং িববরণ
স�িলত হইেব; উহা �চয়ারম�ােনর �হফাজেত থািকেব এবং কিমশন কত� � ক িনধ�ািরত
��ে� ব�ব�ত হইেব:

  
তেব শত�  থােক �য, �চয়ারম�ান এবং অপর একজন কিমশনােরর উপি�িত ব�িতেরেক
�কান দিলেল সাধারণ সীলেমাহর লাগােনা যাইেব না এবং তাহােদর উপি�িতর �তীক
িহসােব তাহারা সীলয�� দিলল�েত �া�র কিরেবন৷

   
   
 
কিমশেনর গঠন

 

৭৷ (১) কিমশন ৫ (প�াচ) জন কিমশনার সম�েয় গ�ত হইেব এবং তাহােদর মধ� হইেত
সরকার একজনেক �চয়ারম�ান ও অপর একজনেক ভাইস-�চয়ারম�ান িনেয়াগ কিরেব৷

  
(২) কিমশনারেদর অ�তঃ দুইজন হইেবন উপ-ধারা ১০(১) এর দফা (ক) �ত উে�িখত
�েকৗশলী, অ�তঃ একজন হইেবন উ� উপ-ধারার দফা (খ)- �◌ত উে�িখত ব�ি�
এবং অ�তঃ একজন হইেবন উ� উপ-ধারার দফা (গ)- �◌ত উে�িখত ব�ি�৷

  
(৩) �ধ�মা� �কান কিমশনার পেদ শূন�তা বা কিমশন গঠেন ��� থাকার কারেণ
কিমশেনর �কান কায� বা কায�ধারা অৈবধ �িতপ� হইেব না এবং ত�স�েক�  �কান
আদালেত ��ও উ�াপন করা যাইেব না৷

   
   
 
কিমশেনর
কায�ালয়

 
৮। কিমশেনর �ধান কায�ালয় ঢাকায় থািকেব, তেব কিমশন, সরকােরর
পূব�ানুমিত�েম, �দেশর �য �কান �ােন উহার শাখা কায�ালয় �াপন কিরেত পািরেব।

   
   
 
কিমশনারগেণর
িনেয়াগ ও �ময়াদ

 

৯৷ (১) কিমশনারগণ সরকার কত� � ক িনয�� হইেবন এবং তাহারা পূণ�কালীন িভি�েত
কম�রত থািকেবন৷

  
(২) কিমশনারগণ, এই আইেনর িবধান সােপে�, তাহােদর িনেয়ােগর তািরখ হইেত
িতন ব�সর �ময়ােদর জন� বহাল থািকেবন এবং অনুর�প এক� মা� �ময়ােদর জন�
পুনঃিনেয়ােগর �যাগ� হইেবন:

  
তেব শত�  থােক �য, �কান ব�ি�র বয়স ৬৫ (প�য়ষ�) ব�সর পূণ� হইেল িতিন
কিমশনার পেদ িনয�� হইবার বা উ� পেদ বহাল থািকবার �যাগ� হইেবন না৷

   
   
 
কিমশনারগেণর
�যাগ�তা ও
অেযাগ�তা

  ১০৷ (১) কিমশনার হইেবন এমন একজন ব�ি� িযিন-
  

(ক) �টিলেযাগােযােগর ��ে� অ�তঃ ১৫ ব�সেরর বা�ব অিভ�তাস�� �েকৗশলী;
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(খ) হাইেকাট�  িবভােগর িবচারক িহসােব িনয�� হওয়ার �যাগ�তাসহ আইন িবষেয় ১৫
ব�সেরর বা�ব অিভ�তাস�� আইনজীবী বা িবচারক;

  
(গ) ব�বসা বািণজ� বা িশ� বা অথ� (finance) বা অথ�নীিত বা �াহক �াথ� সংর�ণ বা
ব�ব�াপনা বা �শাসন িবষেয় অ�তঃ ১৫ (পেনর) বছেরর বা�ব অিভ�তাস��
ব�ি�৷

  
(২) এমন �কান ব�ি� কিমশনার িনয�� হইবার বা উ� পেদ বহাল থািকবার �যাগ�
হইেবন না, িযিন:

  
(ক) বাংলােদেশর নাগিরক নেহন;

  
(খ) জাতীয় সংসদ, বা �কান �ানীয় সরকােরর সদস� িনব�ািচত হইয়ােছন বা িনব�ািচত
হওয়ার জন� মেনানীত হইয়ােছন;

  
(গ) �কান ব�াংক বা আ�থ�ক �িত�ােনর ঋণ �খলাপী িহসােব উ� ব�াংক, �িত�ান,
বাংলােদশ ব�াংক বা আদালত কত� � ক �ঘািষত বা িচি�ত হইয়ােছন;

  
(ঘ) আদালত কত� � ক �দউিলয়া �ঘািষত হইবার পর �দউিলয়াে�র দায় হইেত অব�াহিত
লাভ কেরন নাই;

  
(ঙ) �নিতক �লনজিনত অপরাধ সংঘটেনর দােয় আদালত কত� � ক দুই বছর বা তদূ��
�ময়ােদর কারাদে� দি�ত হইয়ােছন, এবং উ� দ� হইেত মুি� লােভর পর প�াচ বছর
সময় অিত�া� হয় নাই;

  
(চ) কিমশনার িনয�� হওয়ার পর উ� পেদর দািয়� বিহভ� � ত �কান লাভজনক কােজ
সরাসিরভােব িনেয়ািজত;

  
(ছ) মািলক, �শয়ার �হা�ার, পিরচালক, কম�কত� া, অংশীদার বা পরামশ�ক িহসােব বা
অন�িবধ কারেণ িন�ব�ণ�ত ��ে� �ত�� বা পেরা�ভােব �াথ� সংি��:

  
(অ) বাংলােদেশ �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া �াপন বা পিরচালন বা �টিলেযাগােযাগ �সবা
�দােনর কায��ম পিরচালনাকারী �কান ফাম� বা �কা�ানী বা অন�িবধ �িত�ান,
যাহার জন� এই আইেনর অধীেন লাইেস� বা কািরগরী �হণেযাগ�তা সনদ বা
পারিমেটর �েয়াজন হয়:

  
তেব শত�  থােক �য, �কান সংিবিধব� সং�ার (statutory body) পিরচালনা �বাড� , �য
নােমই অিভিহত হউক, এর সদস� বা কম�কত� ােক কিমশনার িহসােব িনেয়ােগর ��ে�
িতিন উ� সং�ায় তাহার চাক� রী অব�াহত না রাখার শেত�  তাহােক িনেয়াগ করা যাইেব;
অথবা

  
(আ) িবেদেশ �টিলেযাগােযাগ কায��ম পিরচালনাকারী �কান ফাম� বা �কা�ানী বা
কেপ�ােরশন বা এমন �কান �িত�ান যাহা িবেদেশ �টিলেযাগােযাগ য�পািত বা �বতার
য�পািত উ�পাদন বা িবতরণ কের, বা বাংলােদেশ ব�বসা পিরচালনা কের, বা
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�টিলেযাগােযাগ �সবা �দান কের;
  

(জ) �দিহক বা মানিসক �বকেল�র কারেণ তাহার দািয়� পালেন অ�ম; অথবা
  

(ঝ) উপ-ধারা (৩) এর িবধান যথাসমেয় পালেন ব�থ� হইয়ােছন৷
  

(৩) কাহারও উইল, দান বা উ�রািধকার সূে� বা অন� �কানভােব উপধারা (২)(ছ)-
�◌ত িনিষ� �ঘািষত �কান �াথ� �কান কিমশনােরর উপর বত� াইেল বা িতিন উহা অজ� ন
বা ধারণ কিরেল-

  
(ক) িবষয়� স�েক�  অবিহত হওয়ার বা কিমশনার িহসােব িনয�� হওয়ার ৩ (িতন)
মােসর মেধ� ল� বা ধারণক� ত �ােথ�র মূল�, ধরন, এবং উহা অজ� ন বা বত� ােনা বা
ধারেণর ঘটনা স�েক�  িতিন অন� সকল কিমশনারেক িলিখত �না�শ �ারা অবিহত
কিরেবন; এবং

  
(খ) �চয়ারম�ান িবষয়� স�েক�  অনিধক ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ� সকল কিমশনারেক
�না�শ িদয়া সভা আ�ান কিরেবন, তেব �য ��ে� �চয়ারম�ান িনেজই উ� �না�শ
�দন, �স ��ে� ভাইস- �চয়ারম�ান এই সভা আ�ান কিরেবন; এবং �কান ��ে�
�চয়ারম�ান ও ভাইস-�চয়ারম�ান উভেয়ই উ� �না�শ িদেল �য �কান কিমশনার এই
সভা আ�ান কিরেত পািরেবন; এবং

  
(গ) কিমশন উ� �ােথ�র ধরন ও মূল� িবেবচনা�েম, উহা অনিধক িতন মােসর মেধ�
িন�ি� করার িনেদ� শ িদেত পািরেব এবং উ� কিমশনার তাহা পালেন বাধ� থািকেবন;
এবং

  
(ঘ) কিমশন উ� িনেদ� েশর এক� অনুিলিপ অিবলে� ম�ণালেয় ��রণ কিরেব:

  
তেব শত�  থােক �য, এইর�প সভায় উ� �াথ� অজ� নকারী বা ধারণকারী কিমশনার
উপি�ত থািকয়া তাহার ব�ব� �পশ করার সুেযাগ পাইেবন, িক� তাহার �কান
�ভাটািধকার থািকেব না৷

   
   
 
পিরবােরর সদেস�র
কিতপয় �াথ�
স�েক�
কিমশনােরর
দািয়�

  ১১৷ (১) �কান কিমশনােরর পিরবােরর �কান সদস� যিদ ধারা ১০(২)(ছ)- �◌ত
উিলস্◌্নিখত �াথ� অজ� ন বা ধারণ কেরন, তাহা হইেল িতিন কিমশনার িনয��
হওয়ার বা িতিন িবষয়� স�েক�  অবিহত হওয়ার িতন মােসর মেধ� তাহার জানামেত
উ� �ােথ�র ধরন ও মূল� স�েক�  কিমশনেক িলিখতভােব অবিহত কিরেবন৷

  
ব�াখ�া৷- এই উপ-ধারায় “পিরবার” বিলেত কিমশনােরর িপতা, মাতা, �ামী বা �ী,
এবং তাহার পু�, কন�া, স�পু� ও স�কন�ােক ব�ঝাইেব৷

  
(২) �কান কিমশনােরর পিরবােরর �কান সদস� �য ফাম�, �কা�ানী, কেপ�ােরশন বা
�িত�ােন উ� �াথ� অজ� ন বা ধারণ কেরন, উ� ফাম�, �কা�ানী, কেপ�ােরশন বা
�িত�ােনর ব�াপাের কিমশন কত� � ক �কান িস�া� �হেণ উ� কিমশনার অংশ �হণ



08/07/2019 বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ আইন, ২০০১

bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=857 9/76

কিরেবন না, তেব এতদিবষেয় কিমশেনর সভায় িতিন উপি�ত থািকেত পািরেবন, িক�
তাহার �ভাটািধকার থািকেব না৷

   
   
 
কিমশনারগেণর
পদত�াগ ও
অপসারণ

 

১২৷ (১) �য �কান কিমশনার সরকােরর বরাবের িতন মােসর িলিখত �না�শ এবং উহার
এক� অনুিলিপ কিমশেনর �চয়ারম�ান বা পদত�াগকারী কিমশনার �চয়ারম�ান হইেল
ভাইস-�চয়ারম�ােনর বরাবের ��রণপূব�ক তাহার পদ ত�াগ কিরেত পােরন:

  
তেব শত�  থােক �য, উ�র�প পদত�াগ সে�ও, পদত�াগপ� আনু�ািনকভােব গৃহীত না
হওয়া পয��, সরকার �েয়াজনেবােধ পদত�াগকারী কিমশনারেক তাহার দািয়� পালেনর
অনুেরাধ কিরেত পাের৷

  
(২) একজন কিমশনারেক তাহার পদ হইেত অপসারণ করা যাইেব, যিদ-

  
(ক) উপ-ধারা ১০(২) এর দফা (ক) হইেত (ঝ)- �◌ত উে�িখত �কান পিরি�িতর উ�ব
হয়; অথবা

  
(খ) িতিন দুনী� িত, �মতার অপব�বহার, চরম (gross) অসদাচরণ বা দািয়ে� চরম
অবেহলার �দােষ �দাষী সাব�� হন৷

  
(৩) উপধারা (২) এ ব�ণ�ত কারেণ �কান কিমশনার তাহার পেদ বহাল থাকার অেযাগ�
বিলয়া মেন কিরেল, সরকার, উ� কারেণর স�কতা যাচাইেয়র জন�, সু�ীম �কােট� র
এক বা একািধক িবচারক সম�েয় এক� তদ� কিম� গঠন কিরেব এবং কিম�
গঠেনর আেদেশ উ� তদ� কিম� কত� � ক �িতেবদন দািখেলর সময়সীমাও িনধ�ারণ
কিরয়া িদেব৷

  
(৪) উপধারা (৩) অনুযায়ী গ�ত কিম� সরকােরর িনকট সুিন�দ�� তথ�ািদ ও
কারণসহ এই মেম� �িতেবদন দািখল কিরেব �য, সংি�� কিমশনােরর িবর�ে� আনীত
অিভেযাগ �মািণত হইয়ােছ িকনা এবং উ� কিমশনারেক অপসারণ করা সমীচীন
িকনা, এবং সরকার যথাস�ব উ� �িতেবদেনর সুপািরশ অনুযায়ী ব�ব�া �হণ
কিরেব৷

  
(৫) ���ািবত অপসারেণর ব�াপাের কারণ দশ�াইবার য� ি�সংগত সুেযাগ না িদয়া এই
ধারার অধীেন সরকার �কান কিমশনারেক অপসারণ কিরেব না৷

  
(৬) �কান কিমশনােরর ব�াপাের উপ-ধারা (৩) এর অধীেন তদ� কিম� গঠন করা
হইেল, সরকার, সংি�� পিরি�িত িবেবচনা�েম, উ� কিমশনারেক, তাহার দািয়�
পালন হইেত িবরত থািকবার িনেদ� শ িদেত পািরেব এবং এ িবষেয় িনেদ� শ �দওয়া হইেল
উ� কিমশনার তাহা পালেন বাধ� থািকেবন৷

  
(৭) তদ� কিম� Commission of Enquiry Act, 1956 (VI of 1956) এর অধীেন
িনয�� কিমশন বিলয়া গণ� হইেব এবং এই আইেনর িবধান সােপে� উ� Act এর
িবধানাবলী তদ� কিম�র ��ে� �েযাজ� হইেব৷
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কিমশনার পেদ
সামিয়ক শূন�তা
পূরণ

 
১৩৷ �কান কিমশনার মৃত� �বরণ বা �ীয় পদ ত�াগ কিরেল বা অপসািরত হইেল, সরকার
উ� পদ শূন� হওয়ার ৩০ িদেনর মেধ�, �কান উপয�� ব�ি�েক শূন� পেদ িনেয়াগ
কিরেব৷

   
   
 
�ধান িনব�াহী

 

১৪৷ �চয়ারম�ান কিমশেনর �ধান িনব�াহী হইেবন; এবং তাহার পদত�াগ, অপসারণ,
অনুপি�িত, অসু�তা বা অন� �কান কারেণ দািয়� পালেন অপরাগতার ��ে� ভাইস-
�চয়ারম�ান, নত� ন �চয়ারম�ান িনয�� না হওয়া পয�� বা িবদ�মান �চয়ারম�ান দািয়�
পালেন স�ম না হওয়া পয��, �চয়ারম�ােনর সকল �মতা �েয়াগ এবং দািয়� ও
কায�াবলী স�াদন কিরেবন; এবং �কান ��ে� �চয়ারম�ান ও ভাইস-�চয়ারম�ান
উভেয়ই অপারগ হইেল সরকার সামিয়কভােব একজন কিমশনারেক �চয়ারম�ােনর
দািয়� পালেনর িনেদ� শ িদেত পািরেব৷

   
   
 
কিমশেনর সভা

 

১৫৷ (১) কিমশন উহার সভার �ান, সময়, কায�প�িত এবং অন�ান� িবষয় স�েক� ,
এই আইেনর িবধান সােপে�, সাধারণ বা িবেশষ িস�া� �হণ কিরেত পািরেব এবং
উ� িস�া� অনুযায়ী কিমশেনর সকল সভা পিরচািলত হইেব:

  
তেব শত�  থােক �য, এইর�প িস�া� না হওয়া পয�� বা �কান িন�দ�� িবষেয় িস�া� না
থািকেল �চয়ারম�ােনর িস�া� অনুযায়ী কিমশেনর সভা অনু�ত হইেব৷

  
(২) �চয়ারম�ান বা ���মত ভাইস-�চয়ারম�ানসহ ৩ (িতন) জন কিমশনার উপি�ত
থািকেল কিমশেনর সভার �কারাম হইেব৷

  
(৩) কিমশেনর সকল সভায় �চয়ারম�ান, এবং তাহার অনুপি�িতেত ভাইস-�চয়ারম�ান
সভাপিত� কিরেবন৷

  
(৪) কিমশেনর সভায় উপি�ত কিমশনারেদর সংখ�াগির� �ভােট িস�া� গৃহীত হইেব
এবং �ভােট সমতার ��ে� সভাপিত�কারী ব�ি�র ি�তীয় বা িনণ�ায়ক �ভাট �দােনর
�মতা থািকেব৷

  
(৫) �কান িন�দ�� িবষেয় আেলাচনা অনু�ান বা িস�া� �হেণর উে�েশ� দুইজন
কিমশনার �চয়ারম�ানেক কিমশনারগেণর সভা আ�ােনর জন� িলিখতভােব অনুেরাধ
কিরেত পািরেবন, এবং এইর�প অনুেরাধ �াি�র ৭ (সাত) িদেনর মেধ� �চয়ারম�ান সভা
আ�ান কিরেবন৷

  
(৬) সভায় �কান সুিন�দ�� িবষেয় মতামত, ব�ব�, তথ� বা ব�াখ�া উপ�াপেনর উে�েশ�
�চয়ারম�ান সংি�� �য �কান ব�ি�েক আম�ণ জানাইেত পািরেবন এবং সভার িস�া�
অনুসাের আমি�ত ব�ি�র মতামত, ব�ব� বা ব�াখ�া সভার কায�িববরণীেত িলিপব�
করা যাইেব৷

   
   
 
কিম�   ১৬৷ কিমশন উহার কােজ সহায়তার জন� �েয়াজনেবােধ এক বা একািধক কিমশনার,
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বা উহার �য �কান কম�কত� া বা কম�চারী বা অন� �কান ব�ি� সম�েয় �েয়াজনীয়
সংখ�ক কিম� গঠন এবং এইর�প কিম�র দািয়� ও কায�ধারা িনধ�ারণ কিরেত
পািরেব৷

   
   
 
কিমশনারগেণর
পদময�াদা,
পাির�িমক ও
সুিবধািদ

 

১৭৷ (১) সরকার �চয়ারম�ান, ভাইস �চয়ারম�ান এবং অন�ান� কিমশনােরর পদময�াদা,
পাির�িমক, ভাতা, সুেযাগ-সুিবধা ও চাক� রীর অন�ান� শত�  িনধ�ারণ কিরেব৷

  
(২) �কান ব�ি�েক কিমশনার িনেয়ােগর পর তাহার পদময�াদা, পাির�িমক, সুেযাগ-
সুিবধািদ এবং চাক� রীর অন�ান� শত�  এমনভােব পিরবত�ন করা হইেব না যাহােত এই
পিরবত�ন তাহার জন� অসুিবধাজনক হয়৷

   
   
 
কিমশেনর সিচব,
কম�কত� া-কম�চারী
িনেয়াগ ইত�ািদ

  ১৮৷ (১) সরকার কিমশেনর সিচব িনেয়াগ কিরেব৷ 
  

 
 
(২) সিচেবর দািয়� হইেব �চয়ারম�ােনর িনেদ� শ অনুযায়ী কিমশেনর সভার আেলাচ�
িবষয়সূচী এবং কিমশেনর এতদিবষয়ক িস�া� সােপে�, 

  
সভার তািরখ ও সময় িনধ�ারণ, কায�িববরণী ��তকরণ, কিমশনারগণ কত� � ক
স�ািদত কায�াবলীর িববরণ ও সংি�� নিথ সংর�ণ, এবং কিমশন কত� � ক িনেদ� িশত
অন�ান� দািয়� পালন ও কায� স�াদন৷ 

  
(৩) কিমশন, উহার কায�াবলী দ�তার সিহত স�াদেনর িনিমে� �েয়াজনীয় সংখ�ক
কম�কত� া ও অন�ান� কম�চারী এবং পরামশ�ক িনেয়াগ কিরেত পািরেব এবং এতদুে�েশ�
�েয়াজনীয় অন�ান� িবষেয়র মেধ� িন�ব�ণ�ত কায�াবলী স�াদন কিরেত পািরেব:- 

  
 
 
(ক) সরকাের পূব�ানুমিত�েম িনেয়াগেযাগ� কম�চারীর সংখ�া এবং তাহােদর �বতন-
ভাতা ও অন�ান� সুেযাগ-সুিবধা িনধ�ারণ; 

  
 
 
(খ) অনুেমািদত জনবেলর িভি�েত কিমশেনর সাংগঠিনক কাঠােমা িনধ�ারণ এবং
উহােক �েয়াজনীয় সাংগঠিনক একেক (unit) িবভাজন, উ� একেকর কায�াবলী
িনধ�ারণ, এবং কম�চারীগণেক যথাযথ পেদ িনেয়াগদান ও বদলী; 

  
 
 
(গ) �চিলত সরকারী িনয়মাবলী অনুসাের সরকাের পূব�ানুমিত�েম পরামশ�েকর �াপ�
িফস িনধ�ারণ ও পিরেশাধ; 

  
 
 
(ঘ) কম�চারীগণেক বরখা�করণসহ তাহােদর িবর�ে� অন�িবধ শৃ�লামূলক ব�ব�া
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�হণ ও তাহােদর চাক� রীর ব�াপাের �েযাজ� অন�ান� শত� ািদ িনধ�ারণ; 
  

 
 
(ঙ) কম�চারীেদর কল�ােণর জন� ভিবষ� তহিবল গঠনসহ অন�িবধ �ীম �ণয়ন, উহার
িনয়�ণ এবং এইর�প তহিবল বা �ীেম অথ� �যাগান৷ 

  
 
 
(৪) কম�চারীেদর িনেয়াগ ও চাক� রীর অন�ান� শত� ািদ �িবধান �ারা িনধ�ািরত হইেব
এবং এইর�প �িবধান �ণীত না হওয়া পয�� কিমশন, �শাসিনক আেদশ �ারা, ঐ
সকল িবষেয় অনুসরণীয় িনয়মাবলী িনধ�ারণ কিরেত পািরেব৷

   
   
 
অন�ান� সং�া
হইেত কিমশেনর
জনবেল ��ষেণ
িনেয়াগ

 

১৯৷ (১) কিমশন �য �কান সরকারী কম�চারী বা �কান সংিবিধব� সং�ার কম�চারীেক,
তাহার িনয়�ণকারী কত� � পে�র স�িত�েম কিমশেন ��ষেণ িনেয়াগ কিরেত পািরেব
এবং এইর�প িনেয়াগ হইেব কিমশন ও উ� কত� � পে�র পার�িরক স�ত শত� াধীেন
এবং �েযাজ� আইন অনুসাের৷

  
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন িনয�� ব�ি� কিমশেনর অন�ান� কম�চারীর ন�ায়
একইর�প শৃ�লা ও িনয়�ণমূলক ব�ব�াধীেন কম�রত থািকেবন; তেব তাহার উপর
�কান দ� আেরােপর �� �দখা িদেল সংি�� তথ�ািদসহ �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর
জন� িবষয়� উ� ব�ি�র িনয়�ণকারী কত� � পে�র িনকট ��রণ কিরেত হইেব৷

   
   
 
কিমশন বিহভ� � ত
চাক� রী

 

২০৷ (১) �কান কিমশনার সরকােরর িলিখত অনুমিত ব�তীত বা �কান পূণ�কালীন
কম�কত� া বা কম�চারী, কিমশেনর িলিখত অনুমিত ব�তীত, �কান ধরেনর
পাির�িমকিবিশ� অথবা কিমশন বিহভ� � ত কােজ িনেয়ািজত হইেত বা থািকেত
পািরেবন না৷

  
(২) �কান কিমশনার বা কিমশেনর কম�কত� া বা কম�চারী এমন �কান কােজ িনেয়ািজত
হইেবন না বা থািকেবন না যাহা, যথা�েম সরকার বা কিমশেনর মেত, তাহার দািয়�
যথাযথভােব পালেনর ��ে� িবর�প �ভাব রােখ বা রািখেত পাের৷

   
   

ত� তীয় অধ�ায়
 কিমশেনর আিথক�  িবষয়ািদ

 
বাংলােদশ
�টিলেযাগােযাগ
িনয়�ণ কিমশন
তহিবল

  ২১৷ বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন তহিবল নােম কিমশেনর এক�
তহিবল থািকেব এবং এই তহিবেল সরকােরর অনুদান, সংিবিধব� সং�া বা অন�
�কান �দশী বা িবেদশী �িত�ান কত� � ক �দ� অনুদান, কিমশন কত� � ক গৃহীত ঋণ, এই
আইেনর অধীন জমাক� ত িফস, চাজ�  এবং অন� �কান উ�স হইেত �া� �য �কান অথ�
জমা হইেব৷

  
(২) তহিবেলর অথ� কিমশেনর নােম কিমশন কত� � ক িন�দ��ক� ত �কান তফিসিল ব�াংেক
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জমা রািখেত হইেব এবং উ� ব�াংক হইেত অথ� উে�ালেনর প�িত কিমশন িনধ�ারণ
কিরেব৷

  
ব�াখ�া- “তফিসিল ব�াংক” বিলেত Bangladesh Bank Order, 1972 (P. O. 127 of
1972) এর Article 2(J) সং�ািয়ত Scheduled bank �ক ব�ঝাইেব৷

  
(৩) তহিবল হইেত কিমশনারগণ ও কম�চারীগেণর �বতন-ভাতািদ �দান এবং
কিমশেনর �েয়াজনীয় অন�ান� ব�য় িনব�াহ করা হইেব৷

  
৮[ (৪) কিমশন উহার �িত ছয় মােসর সকল ব�য় িনব�ােহর পর উ��� অথ��জাতে�র
সংয�� তহিবেল জমা �দান কিরেব।]

   
   
 
সামািজক
দায়ব�তা তহিবল

 

৯[ ২১ক। (১) কিমশন �টিলেযাগােযাগ সুিবধা বি�ত এলাকায় �টিলেযাগােযাগ সুিবধা
িব�� তকরেণর লে�� "সামািজক দায়ব�তা তহিবল (Social Obligation Fund)" নােম
এক� তহিবল গঠন কিরেব। 

  
(২) িন�ব�ণ�ত উৎস হইেত সামািজক দায়ব�তা তহিবেল অথ� জমা হইেব, যথা :-

  
(ক) সরকার �দ� অনুদান; 

  
(খ) অন� �কান �দশী বা িবেদশী বা আ�জ� ািতক সং�া কত� � ক �দ� অনুদান; 

  
(গ) �টিলেযাগােযাগ ও �বতার �যাগােযাগ পিরচালনাকারীগেণর িনকট হইেত
এতদুে�েশ� �া� চঁাদা (Subscription); এবং 

  
(ঘ) অন� �কান �বধ উৎস হইেত �া� �য �কান অনুদান (Contribution)।

  
(৩) সামািজক দায়ব�তা তহিবেলর অথ� কিমশন কত� � ক িন�দ��ক� ত �কান তফিসিল
ব�াংেক জমা রািখেত হইেব। 

  
(৪) সামািজক দায়ব�তা তহিবেলর িহসাব সংর�ণ ও পিরচালনা, উহার �শাসন
এবং উ� তহিবেলর অথ� উে�ালন প�িত এবং লাইেস�ধারী পিরচালনাকারীগেণর
িনকট হইেত উ� তহিবেলর জন� অথ� আদােয়র হার িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।]

   
   
 
বা�ষ�ক বােজট
িববরণী

 

২২৷ কিমশন �িত ব�সর সরকার কত� � ক িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� পরবতী�  অথ�-ব�সেরর
বা�ষ�ক বােজট িববরণী সরকােরর িনকট �পশ কিরেব এবং উহােত উ� অথ�-ব�সেরর
সরকােরর িনকট হইেত িক পিরমাণ অেথ�র �েয়াজন হইেব উহার উে�খ থািকেব, এবং
উ� অথ�-ব�সর �র� হওয়ার পূেব�ই সরকার উ� বােজট িববরণীর িভি�েত
�েয়াজনীয় সংেশাধনসহ বা সংেশাধন ব�িতেরেক কিমশেনর বােজট অনুেমাদন
কিরেব৷

   
   
 
ঋণ �হেণর �মতা   ২৩৷ কিমশন এই আইেনর অধীন উহার কায�াবলী স�াদেনর িনিম� �েয়াজনীয় ঋণ
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�হণ এবং উহা পিরেশাধ কিরেত পািরেব, তেব �বেদিশক ঋণ �হেণর ��ে� সরকােরর
পূব�ানুমিত �েয়াজন হইেব৷

   
   
 
কিমশন �দ�
�সবার চাজ�  ইত�ািদ

 

২৪৷ (১) কিমশন এই আইেনর অধীেন উহার �মতা �েয়াগ বা কায�াবলী স�াদেনর
সূে� ত�কত� � ক �েদয় বা �দ� �সবা বাবদ চাজ�  বা িফস বা উভয়ই ধায�করতঃ উহা
আদায় কিরেত পাের৷

  
(২) উপ-ধারা (১)এ ব�ণ�ত সামি�ক �মতার আওতায় িন�ব�ণ�ত িবষয়�িলও
অ�ভ� � �:-

  
(ক) কিমশন কত� � ক �েদয় বা �দ� �কান িন�দ�� বা সকল �সবার চাজ�  বা িফস
িনধ�ারেণর জন� এক বা একািধক �ীম �ণয়ন;

  
(খ) �িবধান �ারা বা �িবধােনর অবত�মােন িনব�াহী আেদশ �ারা উ� চাজ�  এবং
িফেসর হার, বা উহা গণনার প�িত িনধ�ারণ৷

  
(৩) এই আইেনর অধীেন কিমশেনর �াপ� চাজ� , িফস, �শাসিনক জিরমানা ও
অন�িবধ সকল পাওনা সরকারী দাবী (Public demand) িহসােব আদায়েযাগ� হইেব৷

   
   
 
কর অব�াহিত

 
২৫৷ অন� �কান আইেন িভ�তর যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, কিমশন উহার �কান
স�দ ধারণ বা আয় বা �াি�র জন� �কান �কার আয়কর �দােনর জন� দায়ী হইেব
না এবং উ� কর �দান হইেত কিমশনেক এত�ারা অব�াহিত �দান করা হইল৷

   
   
 
বেকয়া আদায়

 

২৬৷ (১) কিমশন উহার �াপ� সকল িফস, চাজ� , �শাসিনক জিরমানা এবং অন�িবধ
সকল পাওনা, সরকারী দাবী (public demand) িহসােব Public Demands Recovery
Act, 1913 (Ben. Act III of 1913) এর িবধান অনুযায়ী আদায় কিরেত পািরেব৷

  
(২) উপ-ধারা (১) এর উে�শ� পূরণকে�, কিমশন উহার �কান কম�কত� ােক উ� Act
এর section 3 (3) �ত সং�ািয়ত Certificate Officer িহসােব িনেয়াগ কিরেত পািরেব,
এবং উ� কম�কত� া উ� Act এর অধীন Certificate Officer এর সকল �মতা �েয়াগ
ও দািয়� স�াদন কিরেত পািরেবন৷

   
   
 
িহসাব ও িনরী�া   ২৭৷ (১) কিমশন ত�কত� � ক �া� বা ব�িয়ত সকল অেথ�র যথাযথ িহসাব সংর�ণ

কিরেব; এবং সরকােরর �কান সাধারণ িনেদ� শ সােপে�, এইর�প িহসাব সংর�েণর
প�িত কিমশন িনধ�ারণ কিরেত পাের, তেব উ� িহসাব উহার আ�থ�ক পিরি�িতর
স�ক এবং যথাযথ �িতফলন অবশ�ই থািকেত হইেব৷ 

  
(২) কিমশন �িত অথ�-ব�সর �শষ হওয়ার পরবতী�  ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ� উহার
বা�ষ�ক িহসাব-িববরণী এবং আ�থ�ক-িববরণী ��ত কিরেব এবং Bangladesh
Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর অধীেন িনবি�ত
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�কান চাট� াড�  একাউনেট� ফােম�র �ারা িনরীতগা করাইয়া উহািদগেক সংসেদ �পশ
করার উে�েশ� পরবতী�  ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ� ম�ণালেয় ��রণ কিরেব এবং
ম�ণালয় যথাশী� উ� িববরণসমূহ ২৮ ধারায় উিলস্◌্নিখত �িতেবদেনর সিহত
সংসেদ �পশ করার ব�ব�া কিরেব৷ 

  
 
 
(৩) উপধারা (২) এর ব�ণ�ত িনরীতগা ছাড়াও কিমশন, Comptroller and Auditor
General (Additional Functions) Act, 1974 (XXIV of 1974) এর আওতাধীন
এক� সংিবিধব� সরকারী �িত�ান (Statutory Public Authority) িহসােব, মহা-
িহসাব িনরী�ক ও িনয়�ক এর এখিতয়ারভ�� হইেব৷

   
   
 
�িতেবদন

 

২৮৷ �িত অথ� ব�সর সমাি�র ১০[ ১২০ (একশত িবশ)] িদেনর মেধ� কিমশন
ত�কত� � ক পূব�বতী�  অথ�-ব�সের স�ািদত কায�াবলীর খিতয়ান স�িলত এক�
�িতেবদন ১১[ ম�ণালেয় ��রণ] কিরেব এবং ম�ী যথাশী� স�ব উহা জাতীয়
সংসেদ উপ�াপেনর ব�ব�া কিরেবন৷

   
   

চত� থ� অধ�ায়
 সাধারণ উে�শ�, �মতা ও দািয়�

 
কিমশেনর সাধারণ
(broad)
উে�শ�সমূহ

 

২৯৷ কিমশেনর সাধারণ (broad) উে�শ�সমূহ হইেতেছ িন�র�পঃ-
  

(ক) বাংলােদেশর সামািজক ও অথ�ৈনিতক উ�য়ন �রাি�ত এবং সুসংহত কিরেত পাের
এমন এক� �টিলেযাগােযাগ ব�ব�ার সুশৃংখল উ�য়ন এবং উহােত উ�সাহ দান;

  
(খ) বাংলােদেশর িবরাজমান অথ�ৈনিতক ও সামািজক বা�বতা অনুসাের যতদূর স�ব
ব� হ�ম জনেগা�র জন� এক� িনভ� রেযাগ�, য� ি�সংগত ব�য়-সােপ� ও আধ� িনক
মােনর �টিলেযাগােযাগ �সবা ও ই�ারেনট �সবা �াি�র সুেযাগ িনি�ত করা;

  
(গ) জাতীয় ও আ�জ� ািতক পিরসের �দশীয় �টিলেযাগােযাগ ব�ব�ার দ�তা এবং
�িতেযািগতা করার �মতা ব� ি� করা;

  
১২[ (ঘ) �টিলেযাগােযাগ �সবা �দােনর ��ে� �িতেযািগতামূলক ও বাজারমুখী
ব�ব�ার উপর �মবধ�মান হাের িনভ� রতা অজ� ন, উহার পিরপ�ী �বষম�মূলক ব�ব�া
�িতেরাধ ও অবসান এবং �সই লে�� কিমশেনর উে�েশ�র সিহত সংগিত রািখয়া
যথাযথ ��ে� কায�কর িনয়�ণ িনি�ত করা;]

  
(ঙ) নূতন নূতন �টিলেযাগােযাগ �সবা �বত�ন এবং �টিলেযাগােযাগ খােত �দশী ও
িবেদশী িবিনেয়ােগ যাহারা বাংলােদেশর বািহের থােকন তাহািদগেক বাংলােদেশ
�টিলেযাগােযাগ সং�া� ব�বসা�ল �াপেনর জন� অনুক� ল পিরেবশ সৃ� করা৷

   
   
 
কিমশেনর দািয়�   ৩০৷ (১) কিমশেনর দািয়� হইেব: 
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(ক) বাংলােদেশ �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া �াপন, পিরচালন ও র�ণােব�ণ এবং
�টিলেযাগােযাগ �সবা �দান িনয়�ণ; 
 
(খ) �দশীয় �াহকগেণর উপর আেরািপত চােজ� র হার, এবং �টিলেযাগােযাগ �সবার
�াপ�তা, মান ও �বিচে�র ব�াপাের তাহােদর �াথ� রতগা করা; 

  
(গ) �টিলেযাগােযােগর ��ে� গেবষণা ও উ�য়নেক এবং �টিলেযাগােযাগ �সবা �দােনর
��ে� উ�াবনী কায��ম ও িবিনেয়াগেক উ�সাহ �দান; 

  
(ঘ) �াহকগেণর সামািজক ও অথ�ৈনিতক �াথ� রতগা ও তাহােদর �েয়াজন অনুসাের
যথাযথ সাড়া �দওয়া; এবং �টিলেযাগােযাগ �সবা �দানকারীর িবদ�মান িকংবা স�াব�
পীড়নমূলক বা �বষম�মূলক আচরণ বা কায�কলাপ িনয়�ণ ও দূরীকরেণর ব�ব�া করা;
 
(ঙ) উ�ত �টিলেযাগােযাগ �সবা �দান িনি�ত করার লেতগ� উ� �সবা
�দানকারীগেণর মেধ� পার�িরক �িতেযািগতামূলক পিরি�িত বজায় রাখা এবং
উহােত উ�সাহ দান; 

  
(চ) �টিলেযাগােযােগর একা�তা (privacy) রতগার ব�ব�া িনি�ত করা; 
 
(ছ) বাংলােদশ এবং বিহ�ব�� হইেত �টিলেযাগােযাগ ও ই�ারেনট সং�া� তথ� সং�হ
এবং বাংলােদেশ উহােদর �ভাব স�েক�  পয�ােলাচনা করা এবং তদ্ নুসাের �েয়াজনীয়
ব�ব�া �হণ বা ���মত সরকােরর িনকট সুপািরশ করা; 
 
(জ) �টিলেযাগােযােগর ��ে� অনুসরণীয় ন�র বা সংখ�া (numbering plan) সং�া�
জাতীয় পিরক�না �ণয়ন এবং �েয়াজেন ইহা সংেশাধন ১৩[ ; 
 
(ঝ) ই�ারেনট �ডােমইন �নম (Internet Domain Name) সং�া� িনেদশ�না (guide
line) �ণয়ন, যথাযথ ��ে� উহা পিরবত�ন বা সংেশাধন, বা�বায়ন, ই�ারেনট
�ডােমইন �নম সং�া� অিভেযাগ ও িবেরাধ িন�ি�করণ।] 

  
(২) উপধারা (১) এ ব�ণ�ত কিমশেনর সামি�ক দািয়ে�র আওতায় িন�ব�ণ�ত সুিন�দ��
দািয়��িলও অ�ভ� � �: 

  
(ক) �দশীয় পিরচালনাকারীগণ কত� � ক অনুসরণীয় কায�প�িতর �কাড (code of
practice) এবং তাহােদর সিহত িবেদশী পিরচালনাকারীগেণর �যাগােযােগর িবষেয়
অনুসরণীয় কায�প�িতর �কাড (code of practice) �ণয়ন; 

  
(খ) এই আইেনর অধীেন ইসু�ক� ত লাইেস�, পারিমট ও কািরগরী �হণেযাগ�তা সনদ
�দােনর পর ত�স�েক�  সময় সময় ম�ীেক অবিহতকরণ; 

  
(গ) একই পিরচালনাকারী কত� � ক একািধক ধরেনর �টিলেযাগােযাগ �সবা �দােনর
��ে� এক� �সবার আয় হইেত অন� �সবা খােত ভত� � কী (subsidy) �দান সং�া�
নীিতমালা �ণয়ন ও আইনগত ব�ব�া �হণ; 
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(ঘ) ধারা ৩৪ এর অধীেন সরকার �দ� িনেদ� শ ও দািয়� পালন; 
  

(ঙ) �টিলেযাগােযােগর ��ে� সরকােরর আ�জ� ািতক দায়দািয়� পালেনর ব�াপাের
সরকার �দ� িনেদ� শ অনুযায়ী কিমশন কত� � ক উহা িনেজ পালন করা বা
পিরচালনাকারীগেণর মাধ�েম পালন িনি�ত করা; 

  
(চ) �টিলেযাগােযােগর ��ে� অনুসরণীয় মান এবং প�িতর িবষেয় আ�জ� ািতক
�টিলেযাগােযাগ ইউিনয়নসহ অন�ান� �টিলেযাগােযাগ ও আ�িলক সং�ার কায��েম
সংি�� ম�ণালয়েক সহায়তা �দান; আ�জ� ািতক �টিলেযাগােযাগ ইউিনয়েনর িবিভ�
�না�শ, এবং যাবতীয় তথ� সং�হ এবং বাংলােদেশর সংি�� সং�াসমূহেক সংি��
িবষয়ািদ অবিহত করা; 
 
(ছ) সরকার িভ�তর িস�া� �হণ না কিরেল, �টিলেযাগােযাগ সং�া� আ�জ� ািতক বা
আ�িলক সে�লেন বা িবেদশী সং�ার সিহত অনু�ত সভায় সরকােরর �িতিনিধ�
করা; 

  
(জ) �টিলেযাগােযাগ সং�া� আ�জ� ািতক বা আ�িলক সে�লন স�েক�  তথ�ািদ
সং�হ ও সরকােরর সংি�� ম�ণালয় বা সং�াসমূহেক তাহা সরবরাহ করা; এইর�প
সে�লেন অংশ�হেণর জন� উপয�� �িতিনিধ ��রেণর জন� স�চার �িত�ানসহ
সংি�� ম�ণালয় বা সং�ােক পরামশ�দান এবং �িতিনিধদল গঠেনর িবষয় ও দেলর
দািয়� স�েক�  যথােযাগ� ভ� িমকা পালন; 

  
(ঝ) �েয়াজনেবােধ ি�পািতগক, উপ-আ�িলক ও আ�িলক সে�লন অনু�ােনর
িবষেয় সরকার বা আ�িলক সং�াসমূহেক পরামশ�দান; 
 
(ঞ) �টিলেযাগােযাগ �সবার �য� ি�গত মান ও মানদ� িনধ�ারণ, পিরচালনাকারীগণ
�দ� �সবার মান পিরবী�ণ এবং উ� মান যাহােত কিমশন কত� � ক িনধ�ািরত মােনর
সিহত সংগিতপূণ� হয় তাহা িনি�ত করা; 

  
(ট) কিমশন কত� � ক িনধ�ািরত মান অনুসাের �সবা �দান করা হইেতেছ িক না তাহা
পিরবী�েণর ব�ব�া করা; 

  
(ঠ) পিরচালনাকারী এবং �টিলেযাগােযাগ �সবা �দােন িনেয়ািজত অন�ান� ব�ি�র
অন�ায� কায�কলাপ হইেত �াহকগেণর �াথ� রতগাসহ সামি�ক জন�ােথ�র �িত লতগ�
রািখয়া এই আইেনর িবধান পালন িনি�ত করা; 
 
(ড) িন�ব�ণ�ত দািয়�সহ সামি�কভােব �িতেযািগতামূলক পিরি�িতর উ�য়ন: 

  
(অ) �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া বা �সবার পিরচালনাকারীেক অন�ান� পিরচালনাকারীর
এমন কায�াকলাপ হইেত রতগা করা যাহা �িতেযািগতামূলক পিরি�িত িবন� কের; 

  
(আ) �কান ব�ি� �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া বা �টিলেযাগােযাগ �সবা �দােনর বাজাের
পিরচালনাকারী িহসােব �েবশ কিরেত ই�� ক হইেল তাহার �েবেশর পথ সুগম করা; 
 
(ঢ) উ��ুভােব এবং ন�ায�তা ও �চছতা সহকাের যাহােত সকল িবষেয় কিমশন কত� � ক
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�িরত িস�া� গৃহীত হয় তাহা িনি�ত করা; 
 
( ১৪[ ণ]) কিমশেনর দািয়ে�র সিহত সংগিতপূণ� হওয়া এবং �েয়াজনীয় আ�থ�ক ও
সহায়ক অন�ান� স�েদর �াপ�তা সােপে�, সরকার কত� � ক সময় সময় �দ� অন�ান�
কায�াবলী স�াদন; 
 
(ত) �াহকগেণর �াথ� সংর�েণর উে�েশ� এমন প�িত �বত�ন করা যাহােত তাহােদর
মতামত ও অিভেযাগ িন�দ�� সময় অ�র �হণ ও উহার উপর যথাযথ ব�ব�া িনি�ত
হয়; 

  
(থ) জন�াথ� সংি�� �র��পূণ� িবষয়ািদর উপর জনসংেযাগ ও গণ�নানীর ব�ব�া
করা৷

   
   
 
কিমশেনর �মতা   ১৫[ ৩১। (১) ধারা ৩০ এ ব�ণ�ত কিমশেনর দািয়� ফল�সূভােব স�াদেনর জন�

কিমশন এই আইন, িবিধ ও �িবধােনর িবধানাবলী সােপে�, �েয়াজনীয় সকল
�মতা �েয়াগ কিরেত পািরেব।

  
(২) উপ-ধারা (১) এ ব�ণ�ত �মতার আওতায় িন�ব�ণ�ত সুিন�দ�� �মতা�িলও
অ�ভ� � �ঃ

  
(ক) �েযাজ� ��ে� সরকার বা কিমশন কত� � ক িনধ�ািরত িফস �দান সােপে�

  
(অ) �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া �াপন বা পিরচালনা বা �টিলেযাগােযাগ �সবা �দােনর
জন� সরকােরর পূব�াণুেমাদন�েম লাইেস� ইসু্যকরণ;

  
(আ) �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া �াপন বা পিরচালনা বা �টিলেযাগােযাগ �সবা �দােনর
জন� পারিমট বা কািরগির �হণেযাগ�তা সনদ ইস্ুযকরণ;

  
(ই) �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া �াপন বা পিরচালনা বা �টিলেযাগােযাগ �সবা �দােনর
জন� কিমশন কত◌র্ৃক ইসু্যক� ত লাইেস�, পারিমট ও কািরগির �হণেযাগ�তা সনেদর
িনয়�ণ ও �িগতকরণ;

  
(ঈ) �বতার ি�েকােয়ি� বরা�করণ ও উহা ব�বহােরর কত◌র্ৃ� �দান, �বতার
ি�েকােয়ি� ব�বহােরর পিরবী�ণ ও ��ক�াম ব�ব�াপনা;

  
(উ) �বতার য�পািত ব�বহােরর জন� ইসু্যক� ত লাইেস�, সরকােরর পূব�াণুেমাদন�েম
পারিমট ও সনদ এর নবায়ন, হ�া�র িনয়�ণ, �িগতকরণ ও বািতলকরণ;

  
(ঊ) �বতার য�পািত ব�বহােরর জন� লাইেস� পারিমট বা কািরগির �হণেযাগ�তা
সনদ ইস্ুযকরণ;

  
(খ) এই আইন, িবিধ, �িবধান, লাইেস�, পারিমট বা কািরগির �হণেযাগ�তা সনেদর
শত�  ভ� করার িবষেয় উহার ধারেকর িবর�ে� উ�ািপত অিভেযাগ ও অন�ান� দাবীর
উপর তদ� অনু�ান ও িস�া� �হণ এবং তদনুযায়ী ব�ব�া �হণ; 

 



08/07/2019 বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ আইন, ২০০১

bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=857 19/76

 
(গ) �টিলেযাগােযাগ ও �বতার পিরচালনকারীগেণর বা ব�বহারকারীগেণর িহসাব
সংর�েণর ��ে� অনুসরণীয় প�িত ও ব�ব�া িনধ�ারণ এবং �েয়াজেন উহা
সংেশাধেনর িনেদ� শ �দান; 

  
(ঘ) সরকােরর �টিলেয়াগােযাগ নীিতমালার �িত ল�� রািখয়া লাইেস�েযাগ� িবিভ�
ধরেনর �টিলেযাগােযাগ �সবা অনুেমাদন; 

  
(ঙ) সংি�� লাইেস�ধারী কত� � ক এই আইেনর অধীন দািখলক� ত ট�ািরফ, চাজ� , চ� ি�
বা ব�ব�া বা উহােদর �কান অংশ এই আইেনর সিহত অসংগিতপূণ� বিলয়া মেন হইেল
উহা �িগতকরণ বা উহার সংিশ�� অংশ নাম�রু বা এতি�ষেয় �েয়াজনীয় িনেদ� শ
�দান;

  
(চ) �টিলেযাগােযাগ ও �বতার পিরচালনকারীগেণর বা ব�বহারকারীগেণর মেধ�
আ�ঃসংেযাগ ব�ব�ািদর জন� িনেদ� শনা �ণয়ন, যথাযথ ��ে� শত� াবলী িনধ�ারণ
এবং তাহােদর মেধ� উ�� ত িবেরাধ িন�ি�;

  
(ছ) �টিলেযাগােযাগ ও �বতার পিরচালনকারীগেণর বা ব�বহারকারীগেণর কম�কাে�র
�য �কান িবষেয় �েয়াজনীয় তথ�ািদসহ �িতেবদন দািখেলর িনেদ� শ �দান; 

  
 
(জ) কিমশেনর িনেদ� শনা পািলত হইেতেছ িক না তাহা যাচাইেয়র জন� পিরচালন
প�িত (Operator’s Procedure and Systems) িনরী�া করােনা, এবং
�টিলেযাগােযাগ ও �বতার পিরচালনকারীগেণর বা ব�বহারকারীগেণর �িতেবদন
প�িতর স�কতা যাচাই এবং এতি�ষেয় �েয়াজনীয় িনেদ� শ দান; 

  
(ঝ) কিমশেনর কায�াবলী স�াদেনর জন� �েয়াজনীয় সকল নিথপ� এবং বিহ
পিরদশ�ন ও পির�েণর সুেযাগ যাহােত কিমশন পায় তাহা িনি�ত করার জন�
�টিলেযাগােযাগ ও �বতার পিরচালনকারীগেণর বা ব�বহারকারীগেণর �েয়াজনীয়
িনেদ� শ দান; 

  
(ঞ) �কান এলাকায় �টিলেযাগােযাগ �সবা �দােনর ��ে� �কান পিরচালনকারীর
একেচ�য়া ব�বসা থািকেল তাহার মূলধন ব�েয়র বা�ষ�ক পিরক�না পয�ােলাচনা ও
তদস�েক�  ধারণা লােভর উে�েশ� উ� পিরক�না দািখেলর জন� উ�
পিরচালনকারীেক িনেদ� শ �দান;

  
(ট) এই আইেনর অধীন কিমশেনর �মতা �েয়াগ, দািয়� ও কায�াবলী স�াদন এবং
ত�সং�া� িবষেয় উহােক পরামশ� �দােনর জন� সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম
পরামশ�ক িনেয়াগ; 

  
(ঠ) এই আইেনর িবধানাবলী পালন করার িবষেয় িনি�ত করার জন� �েয়াজনীয়
বাধ�তামূলক বা�বায়ন(enforcement) আেদশ জারী করা এবং �েযাজ� ��ে�,
�শাসিনক জিরমানা আেরাপ ও আদায়; 

  
(ড) এে�না ব�ব�ািদসহ �বতার য�পািত �াপেনর �িত� �ান অনুেমাদন এবং
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�িত� মা�ল, �� এবং এে�না, ধারক ও অন�ান� �াপনা িনম�াণ অনুেমাদন; 
  

(ঢ) �বতার য�পািতর লাইেসে�র আেবদনকারী বা ধারক কত� � ক ��ািবত বা িবদ�মান
�বতার য�পািত ব�বহার, উহার �াপন ও র�ণােব�ণ ব�য় এবং উ� য�পািতর
�র��পূণ� পিরবত�ন স�েক� , কিমশেনর িবেবচনায় যথাযথ �যেকান তথ� সরবরােহর
জন� তাহািদগেক িনেদ� শ �দান; 

  
(ণ) �টিলেযাগােযােগর উ�য়ন এবং সুশৃ�ল ও সুদ� পিরচালনার জন� �েয়াজনীয়
অন� �য �কান পদে�প �হণ; 

  
(ত) এই আইেনর অধীন পিরচািলত কিমশেনর কাজকেম�র িবষেয় অনুসরণীয়
িবষয়ািদ, লাইেস�ধারী ও �সবা �দানকারী কত� � ক অনুসরণীয় িবষয়ািদ, �াি�ক
য�পািতসহ �টিলেযাগােযাগ য�পািত, �িতব�কতা য�পািত, �বতার ি�েকােয়ি� ও
�বতার য�পািতর ��ে� অনুসরণীয় িবষয়ািদ স�েক�  িনেদ� িশকা �ণয়ন ও �কাশ; 

  
(থ) এই উপ-ধারায় কিমশনেক �দ� সুিন�দ�� �মতা �েয়ােগর িবষেয় এই আইেন
�কান সুিনিদ� িবধান না থািকেল �সই িবষেয় সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম �িবধান
�ণয়েনর মাধ�েম উ� �মতা �েয়ােগর প�িত ও আনুষি�ক িবষয়ািদ িনধ�ারণ; 

  
(দ) কিমশেনর লাইেস�ধারী, পারিমটধারী বা �সবা �দানকারীেদর মেধ� �কান
িবেরােধর উ�ব হইেল সংি�� প�গণ যিদ উহা িনেজেদর মেধ� িন�ি� কিরেত ব�থ�
হয়, তাহা হইেল কিমশন উ� িবেরাধ িন�ি�েত মধ��তা কিরেত পািরেব এবং
কিমশেনর মধ��তার মাধ�েম �দ� িলিখত িস�া�

  
সংি�� প�গণ মািনেত বাধ� থািকেব।]

   
   
 
কিমশন কত� � ক
�মতা অপ�ণ

 

৩২৷ এই আইেনর অধীন ত�কত� � ক �েয়াগেযাগ� �মতা, তেব এই ধারা এবং ৯৯
ধারার অধীেন �িবধান �ণয়েনর �মতা ব�তীত, কিমশন উহার �চয়ারম�ান বা অন�
�কান কিমশনার, �কান কম�কত� া বা কম�চারী বা অন� �কান ব�ি�েক �িবধান বা
সাধারণ বা িবেশষ আেদশ �ারা �কান শত�সহ বা শত�  ব�িতেরেক অপ�ণ কিরেত পাের৷

   
   
 
ম�ণালেয়র দািয়�  ৩৩৷ (১) ম�ণালেয়র দািয়� হইেব �টিলেযাগােযােগর ��ে� সরকােরর সাধারণ

নীিতমালা িনধ�ারণ এবং বাংলােদেশ �টিলেযাগােযােগর উ�য়েন উ�সাহ দান৷
  

(২) উপ-ধারা (১) এ ব�ণ�ত ম�ণালেয়র সামি�ক দািয়ে�র আওতায় িন�ব�ণ�ত
সুিন�দ�� দািয়��িলও অ�ভ� � �, যথা:-

  
(ক) বাংলােদেশ ও বিহ�ব�ে� �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া স��ক�ত তথ� িবিনমেয়র সহায়ক
যথাযথ পদে�প �হণ;

  
(খ) �দশীয় সং�� িতর উ�য়ন ও িবকাশ এবং সামািজক ব�ন সুসংহত করার লেতগ�
�টিলেযাগােযাগ �য� ি� ব�বহােরর ���সমূহ িচি�তকরণ এবং এই সকল ��ে� উ�
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�য� ি� ব�বহাের উ�সাহ �দান;
  

(গ) এক� কায�কর ও আধ� িনক জাতীয় �টিলেযাগােযাগ অবকাঠােমা উ�য়েনর লেতগ�
সরকারী ও �বসরকারী িবিনেয়ােগর ���সমূহ িচি�তকরণ এবং সরকারী ও �বসরকারী
খােতর পার�িরক সহেযািগতার িভি�েত উ� িবিনেয়ােগ উ�সাহদান;

  
(ঘ) িনজ উেদ�ােগ বাংলােদেশ �টিলেযাগােযােগর ��ে� গেবষণা ও উ�য়ন কায��ম
�হণ এবং এই ব�াপাের আ�হী আ�িলক ও অন�ান� আ�জ� ািতক �িত�ােনর সিহত
�যৗথ উেদ�াগ �হণ;

  
(ঙ) �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া �াপনকারী, �টিলেযাগােযাগ �সবা �দানকারী এবং এই
সকল িবষেয়র সিহত সংি�� উ�পাদনকারী �িত�ানসমূেহর মানব স�দ উ�য়েনর
জন� িশতগা ও �িশ�ণমূলক কম�সূচী �হণ;

  
(চ) �টিলেযাগােযােগর �ানীয় উ�পাদন �মতা এবং উ�াবনমূলক �টিলেযাগােযাগ
�সবার উ�য়ন �রাি�ত করার জন� স�াব� ��ে� কিমশন ও সংি�� অন�ান�
�িত�ানেক সহায়তা �দান;

  
(ছ) �টিলেযাগােযাগ �সবা �দান বা উহা স�সারেণর ��ে�, �বষম� বা �বষম�মূলক
আচরণ বা ব�ব�া িনয়�ণ বা দূরীকরেণর উে�েশ� কিমশেনর অনুেরােধ কিমশনেক
�েয়াজনীয় সহায়তা দান;

  
(জ) এমন এক� �টিলেযাগােযাগ �ফারােমর ব�ব�া করা �যখােন ম�ণালয়, সরকার,
কিমশন, পিরচালনাকারীগণ, �াহকগণ এবং অন�ান� আ�হী প� িমিলত হইয়া
সাধারণ �াথ� সংি�� িবষেয় আেলাচনা কিরেত পাের;

  
(ঝ) �টিলেযাগােযােগর ��ে� অনুসরণীয় নীিত, �িশ�ণ, মান এবং প�িত স�েক�
আ�জ� ািতক �টিলেযাগােযাগ ইউিনয়ন এবং অন�ান� আ�জ� ািতক �িত�ােনর
কায��েম বাংলােদেশর অংশ�হেণর ব�াপাের সম�য় সাধন;

  
(ঞ) উহার িনকট এই আইেনর অধীেন দািখলক� ত সকল আেবদন বা �যাগােযাগ
িন�ি� এবং উহার িস�াে�র বা�বায়ন �রাি�ত করা৷

   
   
 
সরকােরর �মতা   ১৬[ ৩৪৷ এই আইেনর আওতায় সরকার-

  
 
(ক) লাইেস�েযাগ� িবিভ� ধরেনর �টিলেযাগােযাগ �সবা অনুেমাদন কিরেত পািরেব;

  
(খ) �টিলেযাগােযাগ �সবার িবষেয় ট�ািরফ, কলচাজ�  এবং অন�ান� চাজ�  এবং
পিরচালনকারী কত� � ক উহা িনণ�েয়র প�িত অনুেমাদন কিরেত পািরেব; 

  
(গ) এই আইন, িবিধ বা �িবধােন পয�া� িবধান না থািকেল, ট�ািরফ ও পয�া� চােজ� র
হার এবং �টিলেযাগােযাগ �সবার �কান িবষেয় িনেদ� শনা (guidelines) জারী এবং
যথাযথ িস�া��দান কিরেত পািরেব; 
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(ঘ) আ�জ� ািতক িনয়মাবলী অনুসাের বা �কান আ�জ� ািতক চ� ি�র আওতায়
�টিলেযাগােযাগ িবষেয় সরকােরর অিধকার বা দায়-দািয়� বা�বায়েনর জন�
�েয়াজনীয় �য �কান ব�ব�া �হণ কিরেত পািরেব; 

  
(ঙ) সময় সময় �টিলেযাগােযাগ সং�া� �য �কান িবষেয় িবেবচনা ও তদস�েক�
সুপািরেশর জন� কিমশেনর িনকট ��রণ কিরেত পািরেব; 

  
(চ) �টিলেযাগােযাগ, �বতার �যাগােযাগ এবং সম�চােরর কািরগির �কান িবষেয়, যাহা
উ�র�প �যাগােযােগর সিহত স��ক�ত এর উপর গেবষণার উেদ�াগ �হণ কিরেত বা
অথ� �যাগান িদেত বা উহােত সহায়তা �দান কিরেত পািরেব; 

  
(ছ) আ�জ� ািতক ও আ�িলক �টিলেযাগােযাগ সং�ার সে�লন বা সভায়
বাংলােদেশর �িতিনিধ� করার জন� কিমশনেক িনেদ� শ �দান কিরেত পািরেব;

  
(জ) �েয়াজনেবােধ, কিমশেনর পরামশ� �হণ কিরেত পািরেব।]

   
   

প�ম অধ�ায়
 �টিলেযাগােযাগ ইত�ািদর লাইেস�

 
�টিলেযাগােযাগ,
ই�ারেনট ইত�ািদর
জন� লাইেসে�র
�েয়াজনীয়তা

  ৩৫৷ (১) উপ-ধারা (৩) এর িবধান সােপে� �কান ব�ি� লাইেস� ব�তীত- 
  

(ক) বাংলােদেশ �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া �াপন, পিরচালনা বা উ� ব�ব�ার �কান
�াপনা িনম�াণ কিরেবন না; 

  
(খ) বাংলােদেশ বা বাংলােদশ হইেত বিহ�ব�ে� �টিলেযাগােযাগ �সবা �দান কিরেবন না;
 
 
 
(গ) ই�ারেনট �সবা �দােনর �াপনা িনম�াণ বা য�পািত �াপন বা উ� �াপনা বা
য�পািত পিরচালনা কিরেবন না৷ 

  
 
 
(২) �কান ব�ি� উপ-ধারা (১) এর িবধান লংঘন কিরেল উ� লংঘন হইেব এক�
অপরাধ এবং ত�ন� িতিন অনিধক ১০ (দশ) ব�সর কারাদে� বা অনিধক ১৭[
৩০০ (িতনশত) �কা� টাকা অথ�দে�] বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷ 

  
 
 
(৩) িন�ব�ণ�ত ��ে� �কান লাইেস� �েয়াজন হইেব না:- 

  
 
 
(ক) এমন �কান �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া পিরচালনা, যাহা অন� এক� �টিলেযাগােযাগ
ব�ব�ার সিহত সংয�� নেহ এবং যাহার সকল য�পািত- 
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(অ) এক� অিবে�দ� অংগেন (Premises) অবি�ত এবং �ধ�মা� উ� অংগেন
বসবাসকারী মািলক, ভাড়া�য়া বা দখলকােরর ব�বহােরর জন� িনধ�ািরত; বা 

  
 
 
(আ) �ধ�  এক� �লযান, জলযান বা আকাশযােন �ািপত, অথবা যাি�কভােব
পর�র সংয�� এইর�প একািধক যােন �ািপত; 

  
 
 
(খ) �ধ�মা� একজন ব�ি� বা এক� �িত�ান �ারা পিরচািলত হয় এমন এক�
�টিলেযাগােযাগ ব�ব�া যাহা অন� �কান �টিলেযাগােযাগ ব�ব�ার সিহত �কানভােবই
সংয�� নেহ; এবং 

  
 
 
(অ) �সই ব�ি� বা �িত�ান উ� ব�ব�ার সকল য�পািত িনয়�ণ কেরন; 

  
 
 
(আ) উ� ব�ব�ার সাহােয� ��িরত সকল বাত� া বা তথ� �ধ�মা� উ� িনয়�ণকারীর
�েয়াজেন ব�ব�ত; এবং 

  
 
 
(ই) উ� ব�ব�ায় �কান �বতার য�পািত ব�ব�ত হয় না; 

  
 
 
(গ) �কান পিরচালনাকারীর �টিলেযাগােযাগ �নটওয়ােক�  �াি�ক য�পািত �াপন; 

  
 
 
(ঘ) পুিলশ, বাংলােদশ রাইেফলস ্, �কা�গাড� , �িতরতগা বািহনীসমূহ এবং সরকার
কত� � ক িনধ�ািরত অন� �কান িনরাপ�া বািহনী কত� � ক, উহােদর �ীয় �েয়াজেন,
�টিলেযাগােযাগ ব�ব�া �াপন বা �টিলেযাগােযাগ �সবা �দান; 

  
 
 
(ঙ) সরকােরর পররা� িবষয়ক ম�ণালয় বা �কান �গােয়�া সং�া কত� � ক উহার �ীয়
�েয়াজেন, �ািপত বা ব�ব�ত �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া বা �টিলেযাগােযাগ �সবা �দান; 

  
(চ) রা�য় কােজ িনেয়ািজত �কান য�� জাহাজ বা সামিরক িবমানসহ অন�ান�
যানবাহেন ব�ব�ত বা �ািপত �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া৷

   
   
 
১৮[ লাইেস�   ৩৬। ১৯[ (১) ধারা ৩৫(১) এর দফা (ক) হইেত (গ) �ত উি�িখত কায�াবলী স�াদেনর
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�দান প�িত] লে�� লাইেসে�র জন� কিমশেনর িনকট আেবদন কিরেত হইেব এবং কিমশন,
সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম,লাইেস� �দান কিরেত পািরেব।

  
(২) কিমশন উপ-ধারা (১) এর অধীন দািখলক� ত আেবদন স�েক�  অন�ান� িবষেয়র
মেধ� িন�ব�ণ�ত িবষয়�িল িবেবচনাপূব�ক সরকােরর িনকট লাইেস� ম�রুীর িবষেয়
এক� �িতেবদন �পশ কিরেব এবং সরকার উ� �িতেবদন, এই আইন এবং সংিশ��
অন�ান� িবষয়ািদ িবেবচনাপূব�ক লাইেস� ম�রু অথবা

  
নাম�রু কিরবার িস�া� �দান কিরেব, যথা :- 

  
(ক) আেবদনকারী উপ-ধারা (৩) এ ব�ণ�ত কারেণ অেযাগ� িক না; 

  
(খ) আেবদনক� ত কায�াবলী পিরচালনার জন� তাহার �েয়াজনীয় আ�থ�ক সংগিত
আেছ িক না, এবং 

  
�েয়াজনীয় �াপনা িনম�ােণর �ান এবং দ� জনবল �াি�র স�াবনা আেছ িক না;

  
(গ) আেবদনক� ত লাইেস� ইসূ্যকরণ, এই আইেনর ধারা ২৯ এ ব�ণ�ত কিমশেনর
সাধারণ

  
উে�েশ�র সিহত সংগিতপূণ� িক না;

  
(ঘ) আেবদনক� ত লাইেস� ইসু্য করা হইেল উহার �ারা অনুেমািদত কম�কা� এবং
শত� াবলী

  
িবদ�মান লাইেস�ধারীগেণর ত� লনায় �বষম�মূলক হইেব িক না এবং উহার ফেল 

  
�িতেযািগতামূলক পিরি�িতর িব� ঘ�েব িক না; 

  
(ঙ) আেবদনক� ত লাইেস� ইসু্যকরণ জন�াথ� র�ার জন� কতট� ক�  সহায়ক হইেব।]

  
(৩) �কান আেবদনকারী লাইেস� �াি�র জন� অেযাগ� হইেবন, যিদ-

  
(ক) িতিন একক ব�ি� (individual) হন এবং-

  
(অ) িবক� ত মি��� হন;

  
(আ) আদালত কত� � ক এই আইন ব�তীত অন� �কান আইেনর অধীন দুই ব�সর বা
তদূ�� �ময়ােদর কারাদে� দি�ত হন এবং উ� দ� হইেত মুি� লােভর পর ৫ (প�াচ)
ব�সর অিত�া� না হইয়া থােক;

  
(ই) এই আইেনর অধীেন �য �কান অপরাধ সংঘটেনর দােয় দি�ত হইয়া থােকন এবং
উ� দ� হইেত মুি� লােভর পর ৫ (প�াচ) ব�সর অিত�া� না হইয়া থােক;

  
(ঈ) আদালত কত� � ক �দউিলয়া �ঘািষত হন এবং �দউিলয়াে�র দায় হইেত অব�াহিত
লাভ কিরয়া না থােকন;
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(উ) �কান ব�াংক বা আ�থ�ক �িত�ােনর ঋণ �খলাপী িহসােব উ� ব�াংক বা �িত�ান
বা বাংলােদশ ব�াংক বা আদালত কত� � ক িচি�ত বা �ঘািষত হন; বা

  
(ঊ) িবগত ৫ (প�াচ) ব�সেরর মেধ� তাহার লাইেস� কিমশন বািতল কিরয়া থােক;

  
(খ) উ� আেবদনকারী হয় �কান �কা�ানী বা কেপ�ােরশন বা অংশীদারী কারবার বা
সিমিত বা অন� �কান �িত�ান এবং

  
(অ) উহার মািলক বা �য �কান পিরচালক বা অংশীদােরর ��ে� দফা (ক) এর (অ)
হইেত (উ) এর ��ে� উপ-দফা �েযাজ� হয়, বা

  
(আ) উহার ��ে� উ� দফার উপ-দফা (ঊ) �েযাজ� হয়৷

  
(৪) এই ধারার অধীন-

  
(ক) লাইেস� ইসু� বা নবায়েনর জন� আেবদনকারী কিমশন কত� � ক িনধ�ািরত িফস
�দান কিরেবন;

  
(খ) ইসু�ক� ত লাইেসে� উহার �ময়াদ, �ময়াদাে� নবায়েনর �েয়াজনীয়তা ও লাইেসে�র
��ে� �েযাজ� শত� াবলী উে�িখত থািকেব;

  
(গ) ইসু�ক� ত লাইেসে� পিরচালনাকারী কত� � ক �েদয় �সবা সুিন�দ��ভােব উে�িখত
থািকেব;

  
(ঘ) ইসু�ক� ত লাইেসে� উিলস্◌্নিখত �টিলেযাগােযাগ ব�ব�ার মাধ�েম উহােত
উিলস্◌্নিখত �সবা �দান কিরেত হইেব;

  
(ঙ) ইসু�ক� ত লাইেসে�র আওতাধীন কায�াবলীেত �বতার য�পািত, �িতব�কতা
সৃ�কারী য�পািত, ও �বতার ি�েকােয়ি� ব�বহােরর �েয়াজন হইেল অ�ম অধ�ােয়র
অধীন লাইেস�, �বতার ি�েকােয়ি� বাবদ ও �েয়াজনীয় কািরগরী �হণেযাগ�তা সনদ
সং�েহর শত�  উে�খ কিরেত হইেব৷

  
(৫) লাইেসে�র �িত� আেবদন কিমশেনর িনকট, ত�কত� � ক িনধ�ািরত ফরেম ও
প�িতেত দািখল কিরেত হইেব৷

  
(৬) �ট�ার িব�ি�র মাধ�েম আ�ানক� ত আেবদনপে�র ��িতগেত কিমশন নূতন
লাইেস� ইসু�র িবষয় িবেবচনা কিরেত পািরেব:

  
তেব শত�  থােক �য, কিমশন �িবধান �ারা এমন কিতপয় �সবা িচি�ত কিরেত পািরেব
যাহােদর ব�াপাের �ট�ার িব�ি� ব�িতেরেক লাইেস� ইসু� করা যায়৷

  
(৭) লাইেসে�র জন� আেবদন িবেবচনার সুিবধােথ� কিমশন আেবদনকারীর িনকট
হইেত �েয়াজনীয় তথ� বা কাগজপ� তলব কিরেত পাের এবং �েয়াজেন
আেবদনকারীর ���ািবত �াপনা, সংি�� �ান ও য�পািত পিরদশ�ন কিরেত
পািরেব৷
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২০[ (৮) উপ-ধারা (১) এর অধীন আহবানক� ত আেবদনপ� দািখল হইবার অনিধক
১৮০ (একশত আিশ) িদেনর মেধ� লাইেস� ম�রু অথবা নাম�রু কিরবার িবষেয়
িস�া� �হণ কিরেত হইেব এবং উ�র�প িস�াে�র অনিধক ১০ (দশ) কায�িদবেসর
মেধ� আেবদনকারী বরাবর লাইেস� ইসু্য কিরেত হইেব অথবা কারণ উে�খপূব�ক
লাইেস� নাম�রু কিরবার িস�া� আেবদনকারীেক অবিহত কিরেত হইেব; উ� ১৮০
(এক শত আিশ) িদেনর মেধ� িস�া� �হণ স�ব না হইেল কারণ উে�খপূব�ক িবষয়�
পরব ১০ (দশ) কায�িদবেসর মেধ� কিমশন আেবদনকারীেক িলিখতভােব অবিহত
কিরেব এবং পরবতী�  ২১(এক� শ) িদেনর মেধ� সরকার লাইেস� ম�রু বা নাম�েুরর
িবষেয় িস�া� �হণ কিরেব।]

   
   
 
লাইেসে�র
শত� াবলী

  ২১[ ৩৭। (১) এই আইন, িবিধ ও �িবধােনর সিহত সংগিতপূণ� �য �কান শত�  লাইেসে�
উে�খ থািকেব এবং �কান িন�দ�� পিরি�িত অনুসাের অিতির� শত�ও উহােত
সংেযাজন কর যাইেব। 

  
(২) উপ-ধারা (১) এ ব�ণ�ত �মতার সামি�কতার আওতায় লাইেসে� িন�িলিখত �য
�কান বা সকল িবষেয় যথাযথ শত�  উে�খ করা যাইেব, যথা :- 

  
(ক) লাইেস�ধারী কত� � ক এই আইন, িবিধ এবং �িবধান পালন; 

  
(খ) প�ী এলাকায় এবং অেপ�াক� ত কম বসিতপূণ� এলাকায় সংি�� লাইেসে�
উি�িখত �সবা �দান িনি�ত করার উে�েশ�, লাইেস�ধারীর �সবা �দান �মতার
অনূ্যন ১০% (শতকরা দশ ভাগ) উ� এলাকায় সম�সারেণর বাধ�বাধকতা; 

  
(গ) লাইেস� ম�রু করার সময় বা লাইেস� বহাল থাকাকােল বা উভয় ��ে�
লাইেস� ম�রু বা নবায়ন করার জন� কিমশেনর ব�য় বাবদ িনধ�ািরত িফস বা
অন�িবধ অথ� পিরেশাধ;

  
(ঘ) এই আইেনর অধীন কিমশেনর দািয়� পালেনর জন� �েয়াজন হয় এইর�প দিলল,
িহসাব, �া�লন, িরটান� বা অন� �কান তথ� কিমশন কত� ক�  িনধ�ািরত সমেয় ও
প�িতেত কিমশেনর িনকট সরবরাহ; 

  
(ঙ) লাইেস�ধারী কত� ক�  িন�িলিখত পে��প �হণ- 

  
(অ) সংি�� লাইেসে�র অধীন �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া �াপন বা তদধীন �েদয় �সবা
সং�া� �া�িমশন �ান, িস�ািলং �ান, সুইিচং �ান এবং না�ািরং �ান এর িবষেয়
কিমশন �দ� িনেদ� শনা অনুযায়ী লাইেস�ধারী কত� � ক তাহার �টিলেযাগােযাগ
�নটওয়াক�  পিলক�না (design) ও র�ণােব�ণ এবং এই সকল পিরক�না হইেত 

  
ব�ত�য় ঘটােনা বা পিরলি�ত হওয়ার ��ে� কিমশেনর অনুেমাদন ও িনেদ� শনা �হণ
এবংউহার বা�বায়ন; 

  
(আ) জাতীয় এবং আ�জ� ািতক পিরসের বাত� া, সংেকত বা �য �কান ধরেনর তথ�
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��রণ ও �হেণর জন� �য �য পথ (Route) ও প�িত (System)ব�ব�ত হয় তদস�েক�
সরকার ও কিমশনেক সময় সময় অবিহতকরণ; 

  
(চ) লাইেস�ধারী কত� � ক ব�ব�ত �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া, তৎকত� � ক �েদয় বা �দ�
�সবা, উহার পিরিধ (coverage) এবং �ময়াদ সং�া� িবষয়ািদ িন�দ��করণ; 

  
(ছ) লাইেস�ধারী কত� ক�  �কান �সবা, সংেযাগ বা অনুমিত �দােনর ��ে� �কান িবেশষ
ব�ি�, �গা� বা ��ণীর �িত িবেশষ আনুক� ল� �দশ�ন বা �বষম�মূলক আচরণ হইেত
িবরত থাকা; 

  
(জ) লাইেস�ধারী কত� ক�  এমন এক� তথ�-সরবরাহ-ব�ব�া িনি�তকরণ যাহােত
সংি�� িবল,মূল�, িনেদ� িশকা, অনুস�ান এবং অিভেযাগ স��ক�ত যাবতীয় তথ�
�াহকগেণর জন� সহজলভ� হয়; 

  
(ঝ) লাইেস�ধারী �কান �কা�ানী, সিমিত বা অংশীদারী কারবার হইেল িন�ব�ণ�ত
��ে� সরকােরর পূব�ানুমিত �হেণর বাধ�বাধকতা 

  
(অ) উ� �কা�ানী, সিমিত বা অংশীদারী কারবােরর �শয়ার মূলধেন বা মািলকানায়
এমন �কান পিরবত�ন যাহার ফেল উ� লাইেস� �ারা অনুেমািদত কাজ কেম�র
িনয়�ণ হ�া�িরত হয়; বা 

  
(আ) উ� �কা�ানী, সিমিত বা কারবার অন� �কান �কা�ানী বা �িত�ােনর সিহত
একীভ� ত (merged) হইেল : 
 
তেব শত�  থােক �য, উ� পূব�ানুমিত �হেণর ��ে� কিমশেনর সুপািরেশর ��ি�েত
সরকার িবেবচনা কিরেব �য, ��ািবত পিরবত�ন বা একীভ� তকরেণর ফেল �য ব�ি�,
�কা�ানী বা �িত�ান লাইেসে�র িনয়�ণ লাভ কিরেব, �সই ব�ি�, �কা�ানী বা
�িত�ান উ� লাইেস� পাওয়ার �যাগ� িক না এবং অনুমিত �দােনর ফেল
লাইেস�ক� ত কাজকম� ব�াহত হইেব িক না; 

  
(ঞ) �দ� �সবার চাজ�  এবং উ� �সবা �হেণর িবষেয় �েযাজ� শত� াবলী স�েক� ,
িনধ�ািরত সময় অন�দর-অন�দর এবং কিমশন কত� � ক িনধ�ািরত প�িতেত
লাইেস�ধারী কত� � ক িব�ি� �কাশ; 

  
(ট) ভ� গভ� � �কবল, �েন� ঝ� ল� লাইন ও আনুষংিগক �াপনার কারেণ উ�� ত �িতর
জন� �িত�� ব�ি� বা �িত�ানেক লাইেস�ধারী কত� � ক �িতপূরণ �দান
িনি�তকরণ; 

  
(ঠ) জর�রী অব�ায় িকভােব লাইেস�ধারী তাহার �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া বা তৎকত� � ক
�দ� �সবা অব�াহত রািখেবন বা ��� িবেশেষ পুনরায় চালু কিরেবন উহার পিরক�না
�ণয়ন এবং কিমশেনর িনকট উহা দািখল; 

  
(ড) �টিলেযাগােযাগ �নটওয়ােক�  ব�ব�ত �টিলেযাগােযাগ য�পািত এবং অন�ান�
স�েদর র�ণ, হ�া�র বা িন�ি�; 
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(ঢ) লাইেসে� উি�িখত শত� ানুসাের লাইেস�ধারী কত� � ক বা�েব মানস�ত �সবা
�দানসহ (Performance) কািরগরী মান বজায় রাখা ও অন�ান� কািরগরী শত� াবলী
পূরণ; 

  
(ণ) �চিলত আইন অনুসাের পিরেবশ সংর�েণর িবষেয় লাইেস�ধারীর
বাধ�বাধকতা; 

  
(ত) কিমশেনর িবেবচনায় যথাযথ ও �েয়াজনীয় অন�ান� িবষয়।

  
(৩) সরকােরর পূব�ানুমিত ব�তীত �কান লাইেস� বা উহার অধীেন অ�জ�ত �� স�ূণ�
বা আংিশকভােব হ�া�রেযাগ� হইেব না এবং এইর�প হ�া�র অকায�কর (void)
হইেব।]

   
   
 
লাইেস� নবায়ন

 

২২[ ৩৮। এই অধ�ােয়র অধীন ইসু�ক� ত লাইেস� িবিধ বা �িবধান �ারা িনধ�ািরত
প�িতেত ও িফস �দান সােপে� নবায়নেযাগ� হইেব, এবং িবিধ বা �িবধােনর
অবত�মােন সরকার সাধারণ বা িবেশষ আেদশ �ারা ঐ সকল িবষয় িনধ�ারণ কিরেত
পািরেব।]

   
   
 
লাইেসে�র
শত� াবলী
সংেশাধন

 

২৩[ ৩৯। (১) কিমশন, সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম, এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�,
তদধীন ইস্ুযক� ত লাইেসে�র �য �কান শত�  এই আইন বা িবিধ অনুসাের সংেশাধন,
সংেযাজন, �িত�াপন, বা বািতল কিরেত পািরেব। 

  
(২) সরকার, লাইেসে�র �কান শত�  সংেশাধেনর �েয়াজন মেন কিরেল, কিমশনেক
উ� সংেশাধন কিরবার জন� িনেদ� শ �দান কিরেত পািরেব এবং কিমশন সরকােরর
িনেদ� শ �মাতােবক, উ�র�প সংেশাধেনর কারণ উে�খপূব�ক লাইেস�ধারীেক উ�র�প
সংেশাধেনর িবষেয় অনিধক ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ� িলিখতভােব ব�ব� উপ�াপেনর
সুেযাগ �দা��েম এক� �না�শ �দান কিরেব; ��ািবত সংেশাধনী স�েক�
লাইেস�ধারীর �কান িলিখত ব�ব� থািকেল উহা কিমশেনর মাধ�েম সরকােরর িনকট
�পশ কিরেত হইেব এবং সরকার উহা িবেবচনা�েম অনিধক ৩০(ি�শ) িদেনর মেধ�
িস�া� �দান কিরেব। 

  
(৩) লাইেস�ধারীর �কান আেবদেনর পিরে�ি�েত য� ি�সংগত মেন কিরেল সরকার
কিমশনেক লাইেসে�র �কান শত�  সংেশাধন কিরবার িনেদ� শ �দান কিরেত পািরেব
এবং কিমশন তদনুযায়ী �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ কিরেব।]

   
   
 
ব�বসািয়ক িভি�েত
�টিলেযাগােযাগ
ব�ব�া ব�বহাের
অনুমিতদােনর
উপর বাধা-িনেষধ

  ২৪[ ৪০।(১) �কান পিরচালনকারী, কিমশন কত� ক�  ইসু্যক� ত পারিমট ব�তীত,তাহার
লাইেস�ক� ত �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া বা �সবা �দােনর �কান �াপনা, য�পািত বা
সুিবধা ব�বসািয়ক িভি�েত বা িফস বা অন� �কান ধরেনর মূল� বা সুিবধা �াি�র
িবিনমেয় অন� �কান ব�ি�েক ব�বহােরর অনুমিত বা সুেযাগ �দান কিরেব না। 
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(২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অনুমিত লােভর উে�েশ�, পিরচালনকারী কিমশেনর
িনকট �কান আেবদন কিরেল, কিমশন, সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম, �েয়াজনীয়
অনুস�ানপূব�ক এক� �িতেবদন সরকােরর িনকট �পশ কিরেব এবং সরকার উ�
�িতেবদেনর িভি�েত যিদ স�� হয় �য, আেবদনক� ত অনুমিত �দ� হইেল
লাইেস�ক� ত �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া পিরচালনা বা �সবা �দােনর উপর �কান িবর�প
�ভাব পিড়েব না তাহা হইেল, উ� আেবদন ম�রু কিরবার িস�ান�দ �দান কিরেব,
এবং কিমশন তদনুসাের িনধ�ািরত �ময়ােদর জন� তদকত� � ক িনধ�ািরত শেত�  পারিমট
ইস্ুয কিরেব। 

  
(৩) উপ-ধারা (২) এ অধীন ইসু্যক� ত পারিমেট উি�িখত শত�  লংিঘত হইেল কিমশন,
সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম, �য �কান সময় পারিমট বািতল কিরেত পািরেব। 

  
(৪) �কান পিরচালনকারী উপ-ধারা (১) এর িবধান লংঘন কিরেল তাহা এক�
অপরাধ হইেব এবং ত�ন� িতিন 

  
(ক) �থম অপরােধর ��ে� অনিধক ৩ (িতন) বৎসর কারাদে� বা অনিধক
২০০(দুইশত) �কা� টাকা অথ� দে� বা উভয় দে� দ�নীয় হইেব, এবং

  
(খ) পরবতী�  �িত� অপরােধর ��ে� অনিধক ৫ (প�াচ) বৎসর কারাদে� বা অনিধক
২০০ (দুইশত) �কা� টাকা অথ� দে� বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন।]

   
   
 
লাইেস�ধারীর
দায় সীিমতকরেণর
��ে� কিমশেনর
এখ্ িতয়ার

 

২৫[ ৪১। �টিলেযাগােযাগ �সবার িবষেয় লাইেস�ধারী �কান ��ে� তাহার িনজ� দায়
সীিমতকরেণর উে�েশ� �কান শত�  আেরাপ কিরেল এবং সরকার উ� শত�  অেযৗি�ক
মেন কিরেল তাহা বািতল করার জন� কিমশনেক িনেদ� শ িদেত পািরেব এবং কিমশন
তদনুসাের �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ কিরেব এবং লাইেস�ধারী উ� িনেদ� শ পালেন
বাধা থািকেবন।]

   
   
 
পথািধকার (Right
of way) ইত�ািদ

  ৪২৷ (১) এই ধারার অন�ান� িবধান সােপে�, �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া �াপন বা
�টিলেযাগােযাগ �সবা �দােনর জন� একজন পিরচালনাকারী �য �কান জিমর মেধ�,
উপের বা উপর িদয়া উ� �সবা বা ব�ব�ার জন� �েয়াজনীয় য�পািত, ব� বা সুিবধা
�াপন, পিরচালন ও র�ণােব�ণ কিরেত পােরন; লাইেস�ধারীর এই অিধকার এই
অধ�ােয় পথািধকার (Right of way) বিলয়া উে�িখত৷ 

  
 
 
(২) পথািধকার এর আওতায় পিরচালনাকারীর িনকট হইেত িলিখতভােব �মতা�া�
তাহার �কান �িতিনিধ বা কম�চারী- 

  
 
 
(ক) �য �কান সময় য� ি�সংগত �না�শ িদয়া উ� জিমেত �েবশ কিরেত এবং
�টিলেযাগােযাগ য�পািত ধারণ বা আটকাইয়া রাখার জন� �েয়াজনীয় খ� ঁ� বা ��
�াপন কিরেত পািরেবন; 
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(খ) উ� য�পািত আটকাইয়া রাখার জন� জিমেত অবি�ত �কান গােছ বা অন�
িকছ� েত �ােকট বা অনুর�প �কৗশল সংয�� কিরেত পািরেবন; 

  
 
 
(গ) উ� য�পািত, ব�, সুিবধা বা �কৗশেলর �িত কিরেতেছ বা কিরেত পাের বা উহার
কায��মতায় �িতব�ক হয় বা হইেত পাের এইর�প গাছপালা বা শাখা-�শাখা কা�য়া
�ফিলেত পািরেবন; এবং 

  
 
 
(ঘ) উ� য�পািত, ব�, সুিবধা বা �কৗশল ���মত �াপন, িনম�াণ, �মরামত,
পরীতগা, পিরবত�ন, অপসারণ বা উহার কায��মতা ব� ি�র জন� �েয়াজনীয় অন� �য
�কান কাজ করেত বা এতদ্ িবষেয় এই আইেনর অধীন অন�ান� কাজ কিরেত পািরেবন৷
 
 
 
(৩) �কান পিরচালনাকারী তাহার পথািধকার সাধারণভােব সরকারী বা �ানীয়
কত� � প� বা অন� �কান সংিবিধব� সং�ার মািলকানাধীন বা দখলাধীন জিমেত
�েয়াগ কিরেব, তেব �েয়াজনেবােধ অন� �য �কান জিমেতও এই অিধকার �েয়াগ
কিরেত পািরেবন; সরকারী বা �ানীয় কত� � প� বা সংিবিধব� সং�া সাধারণতঃ
পথািধকার �েয়ােগ বাধা িদেব না৷ 

  
 
 
(৪) উপ-ধারা (১) এর িবধানবেল উ� পিরচালনাকারী- 

  
 
 
(ক) জীবন বা স�ি�র জন� িবপ�নক বা উহার িনরাপ�া িব�কারী �কান িকছ�
অপসারণ বা �মরামেতর উে�েশ� ব�তীত, �কান কবর�ােন বা �শােন বা �ানীয়
জনসাধারণ পিব� মেন কেরন এমন িকছ�  অবি�ত থািকেল �সই �ােন �েবশ কিরেত
বা উপ-ধারা (১) এর অধীেন �কান িকছ�  কিরেত পািরেবন না; 

  
(খ) উ�র�প অপসারণ বা �মরামেতর উে�েশ� উ� কবর�ান, �শান বা পিব� �ােন
�েবেশর �েয়াজন হইেল, উহার ত�াবধানকারীর স�িত িনয়া বা ত�াবধানকারী না
থািকেল বা ত�াবধানকারীেক তা�গিণকভােব পাওয়া না �গেল বা তাহার স�িত না
পাওয়া �গেল কিমশেনর িলিখত অনুমিত িনয়া উ� পিরচালনাকারী উহােত �েবশ
কিরেত বা উপ-ধারা (১) এর অধীেন �কান িকছ�  কিরেত পািরেবন৷ 

  
 
 
(৫) উ� পিরচালনাকারী- 
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(ক) জিমর মািলক বা দখলকার এর স�িত ব�িতেরেক উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান
�মতা �েয়াগ কিরেবন না; 

  
 
 
(খ) এই ধারার অধীন �কান �মতা �েয়ােগর কারেণ উ� জিমেত পথািধকার ব�তীত
অন� �কান অিধকার অজ� ন কিরেবন না; 

  
(গ) �কান সরকারী বা �ানীয় কত� � প� বা অন� সংিবিধব� সং�ার মািলকানাধীন বা
িনয়�ণাধীন �কান জিমেত উ� কত� � পে�র অনুমিত ব�তীত এই ধারার অধীন �কান
�মতা �েয়াগ কিরেবন না; 

  
 
(ঘ) �কান জিমেত এই ধারার অধীন �মতা এমনভােব �েয়াগ কিরেবন �যন উ� জিম
ও পিরেবেশর �িত নু�নতম পয�ােয় থােক, এবং উ� �েয়ােগর কারেণ �িত হইেল িতিন
�িত�� ব�ি� বা সং�ােক য� ি�সংগত �িতপূরণ িদেত বাধ� থািকেবন৷ 

  
 
 
(৬) উপ-ধারা (২)(ক) �ত উে�িখত �না�েশ ঈি�ত কােজর স�ক ও পূণ� িববরণ
থািকেত হইেব এবং উ� কাজ �র� করার ১০ (দশ) িদন পূেব� �না�েশর �াপকেক
ব�ি�গতভােব বা তাহার �িতিনিধ বা সংি�� কম�চারীেক �দান কিরেত বা তাহার
বাস�ােন বা কম��েল �প� �ছাইয়া িদেত হইেব৷ 

  
 
 
(৭) �কান �টিলেযাগােযাগ য�পািত বা �বতার য�পািত কাহারও জীবন বা স�েদর
জন� িবপ�নক হইয়া পিড়েল পিরচালনাকারী উ� জীবন বা স�দ রতগােথ� সংি��
জিমর মািলক বা দখলকার বা ত�াবধায়েকর িবনা অনুমিতেত উ� জিমেত �েবশ
কিরেত এবং �েয়াজনীয় কায� স�াদন কিরেত পািরেবন৷ 

  
 
 
(৮) এই ধারার অধীন �য �কান �মতা �েয়াগকােল উ� পিরচালনাকারী সকল
য� ি�সংগত সতক� তা অবল�ন কিরেবন এবং সকল ��ে�- 

  
 
 
(ক) �িত�� �াপনা, �সবা বা সুিবধােক �েয়াজনীয় �মরামেতর মাধ�েম বা
অন�িবধভােব যথাস�ব পূব�াব�ায় িফরাইয়া আিনেবন; 

  
 
 
(খ) কায� স�াদেনর �ান হইেত ত�িনত সকল আবজ� না বা �ংসাবেশষ সরাইয়া
�ফিলেবন; 
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(গ) �কান স�ি�র �িত হইেল উহার মািলক বা দখলকার বা ত�াবধায়কেক
�িতপূরণ িদেবন৷ 

  
(৯) উপ-ধারা (৬) এর অধীন �কান �না�শ পাওয়ার ৫ (প�াচ) িদেনর মেধ� উ� জিমর
মািলক বা দখলকার বা ত�াবধায়ক কিমশেনর িনকট িলিখত আপি� দািখল কিরেত
পােরন, এবং এইর�প �কান আপি� দািখল করা হইেল কিমশন আপি� স�েক�
অনিধক ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ� অনুস�ান সমা� কিরয়া �েয়াজনীয় িস�া� িদেব;
এর�প িস�া� উ� পিরচালনাকারী ও আপি�কারী উভেয়র উপর বাধ�কর ও চ� ড়া�
হইেব; এবং এই িস�া� স�েক�  �কান আদালেত বা অন� �কান কত� � পে�র িনকট ��
উ�াপন করা চিলেব না৷

   
   
 
পথািধকার �েয়ােগ
মািলক ইত�ািদর
অস�িত

 

৪৩৷ (১) �কান জিমর মািলক বা দখলকার বা ত�াবধায়ক ৪২(৫) ধারায় উে�িখত
স�িত বা অনুমিত না িদেল বা উহা �ত�াখ�ান কিরেল, বা পথািধকার �েয়ােগ বাধা
িদেল পিরচালনাকারী িবষয়� স�েক�  কিমশেনর িনকট এক� �িতেবদন দািখল
কিরেত পােরন৷

  
(২) উপ-ধারা (১) এ উে�িখত �িতেবদন দািখেলর ��ে�, কিমশন উহার িবেবচনায়
যথাযথ অনুস�ােনর পর যিদ উ� জিমেত পিরচালনাকারীর �েবেশর �েয়াজনীয়তা
স�েক�  স�� হয়, তাহা হইেল কিমশন-

  
(ক) উ� অনুমিত বা স�িত লাভ বা পথািধকার �েয়ােগর জন� উহার িবেবচনামত
যথাযথ পদে�প �হণ কিরেত পাের; এবং

  
(খ) ���িবেশেষ উ� জিমেত �েবেশর জন� পিরচালনকারীেক কত� �� �দানসহ উ�
কত� �� বা�বায়েনর উে�েশ� তাহােক �েয়াজনীয় সহায়তা করার জন� আইন
�েয়াগকারী সং�ােক অনুেরাধ কিরেত পািরেব; এবং আইন �েয়াগকারী সং�া এইর�প
অনুেরাধ অনুসাের সংি�� জিমেত পিরচালনাকারীর পথািধকার �েয়াগ িনি�ত
করার জন� �েয়াজনেবােধ বল �েয়াগসহ অন�ান� পদে�প �হণ কিরেব৷

  
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কিমশন �কান সরকারী বা �ানীয় কত� � প� বা
সংিবিধব� সং�ােক উহার জিমেত পিরচালনাকারীর �েবশািধকােরর জন� অনুেরাধ
কিরেল উ� কত� � প� বা সং�া িবেশষ �কান কারণ না থািকেল কিমশেনর অনুেরাধ
রতগা কিরেব; এই ব�াপাের ঐকমত� না হইেল কিমশন অনিতিবলে� িবষয়� ম�ীর
িনকট উ�াপন কিরেব এবং িতিন সরকােরর সংি�� ম�ণালেয়র ভার�া� ম�ীর
সিহত পরামশ��েম অনিধক ১৫ িদেনর মেধ� িস�া� �দান কিরেবন; এই িস�া�
চ� ড়া� হইেব এবং সংি�� প� উ� িস�া� পালেন বাধ� থািকেব এবং এই িস�াে�র
�বধতা বা যথাথ�তা স�েক�  �কান আদালেত �� উ�াপন করা যাইেব না৷

   
   
 
�িতপূরণ   ৪৪৷ (১) পিরচালনাকারী কত� � ক ৪২ ধারার অধীেন তাহার পথািধকার �েয়াগ বা ৪৩

ধারার অধীেন তাহার �েয়াজেন ক� ত �কান িকছ� র কারেণ �ায়ী বা অ�ায়ী �য �কান
ধরেনর �িতর জন� উ� পিরচালনাকারী �িত�� ব�ি� বা কত� � প�েক সংি�� কায�
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স�� হওয়ার ৯০ (ন�ই) িদেনর মেধ� �িতপূরণ িদেবন৷
  

(২) উপ-ধারা (১) এ উে�িখত �িতপূরেণর পিরমাণ স�েক�  িবেরাধ �দখা িদেল,
�িত�� ব�ি�, কত� � প� বা সং�া িবষয়� কিমশেনর িনকট �পশ কিরেবন এবং
এতদিবষেয় কিমশেনর িস�া� চ� ড়া� হইেব, এবং এই িস�া� স�েক�  �কান আদালেত
বা অন� �কান কত� � পে�র িনকট �কান �� উ�াপন করা চিলেব না৷

  
(৩) পিরচালনাকারীর �য কােজর কারেণ �িতর উ�ব হয় �সই কাজ �শষ হওয়ার িতন
বছেরর মেধ� এই ধারার অধীেন কিমশেনর িনকট �িতপূরণ সং�া� দাবী বা িবেরাধ
�পশ কিরেত হইেব এবং উ� সমেয়র পের �িতপূরেণর �কান দাবী কিমশন অ�াহ�
কিরেব এবং কিমশেনর এই িস�াে�র �বধতা বা যথাযথ�তা স�েক�  �কান আদালেত বা
কত� � পে�র িনকট �� উ�াপন করা যাইেব না৷

   
   
 
লাইেস�ধারীর
�েয়াজেন
বাধ�তামূলকভােব
�বসরকারী জিম
অিধ�হণ

 

৪৫৷ (১) লাইেসে�র অধীন কাজকম� স�াদন বা পিরচালনার জন� �েয়াজনীয় �কান
জিম ব�বহােরর ��ে� লাইেস�ধারী বাধার স�খুীন হইেল, বা উ� জিমর মািলক বা
দখলকােরর স�িত পাওয়া না �গেল, Acquisition and Requisition of Immovable
Property Ordinance, 1982 (II of 1982) এর অধীেন সরকার, কিমশেনর
সুপািরশ�েম, িস�া� �দান কিরেত পািরেব �য, উ� জিম উ� লাইেস�ধারীর
কাজকেম�র জন� অত�াবশ�ক, এবং অতঃপর উহা অিধ�হেণর জন� �ি�য়া �র� করা
যাইেব৷

  
ব�াখ�া৷- এই উপ-ধারায় “জিম” বিলেত সরকার বা �কান �ানীয় কত� � প� বা অন�ান�
সংিবিধব� কত� � পে�র মািলকানা বা িনয়�ণাধীন জিম ব�ঝাইেব না৷

  
(২) �কান জিমর ব�াপাের উপ-ধারা (১) এ উে�িখত িস�া� �দান করা হইেল,
Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (II of
1982) এর তা�পয�াধীেন উ� জিম জন�ােথ� �েয়াজনীয় বিলয়া গণ� হইেব৷

  
(৩) এই ধারার অধীেন জিম অিধ�হণ বাবদ �েদয় �িতপূরণ ও অিধ�হণ সং�া�
আনুষি�ক খরচ পিরচালনাকারী বহন কিরেবন৷

   
   
 
লাইেস�
�িগতকরণ ও
বািতলকরণ

  ২৬[ ৪৬।(১) সরকার িন�ব�ণ�ত �য �কান কারেণ য� ি�স�ত মেন কিরেল �কান
লাইেস� বািতেলর িস�া� �হণ কিরেত পািরেব এবং তদিবষেয় কিমশনেক িনেদ� শ
�দান কিরেত পািরেব, যথা :- 

  
(ক) বত�মােন এমন ব�ি� িযিন লাইেসে�র জন� আেবদনকারী হইেল উপ-ধারা
৩৬(৩) এ উি�িখত কারেণ তাহার আেবদন নাম�রু হইত; 

  
(খ) উ� উপ-ধারায় উি�িখত অেযাগ�তা �গাপন কিরয়া লাইেস� হািসল কিরয়ােছন;
 
(গ) লাইেসে� িন�দ��ক� ত সময়সীমার মেধ� উহােত উে�িখত �সবা �দান �র� কিরেত
ব�থ� হইয়ােছন; বা 
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(ঘ) এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধ বা �িবধােনর �কান িবধান বা লাইেসে�র
�কান শত�  ভংগ কিরয়ােছন। 

  
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সরকােরর িস�ান�দ অনুযায়ী কিমশন ��ািবত
বািতলকরেণর কারণ উে�খপূব�ক তৎস�েক�  লাইেস�ধারীর িলিখত ব��ব�, যিদ
থােক, ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� কিমশেনর িনকট উপ�াপেনর িনেদ� শ স�িলত এক�
িলিখত �না�শ �দান কিরেব। 

 
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন �না�েশর পির্ে�ি�েত লাইেস�ধারীর �কান িলিখত
ব�ব�, যিদ থােক, িবেবচনার পর কিমশন �কান শত�  ব�িতেরেক বা শত�  সােপে�-

  
(ক) �েয়াজনীয় সংেশাধনমূলক ব�ব�া �হেণর িনেদ� শ িদেত পািরেব; 

  
(খ) লাইেস�� বািতেলর িবষেয় সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম, ব�ব�া িনেত পািরেব; 

  
(গ) িন�দ�� �ময়ােদর জন� লাইেস�� �িগত কিরেত পািরেব এবং �েয়াজনীয়
সংেশাধনমূলক 

  
ব�ব�া �হেণর িনেদ� শ িদেত পািরেব; 

  
(ঘ) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক), (খ) ও (ঘ) এ ব�ণ�ত অপরােধর জন� অনিধক ২০০
(দুইশত) �কা� টাকা �শাসিনক জিরমানা �দােনর জন� এবং যথাযথ ��ে�
�েয়াজনীয় সংেশাধনমূলক ব�ব�া �হেণর জন� লাইেস�ধারীেক িনেদ� শ িদেত
পািরেব; 

  
(ঙ) দফা (গ) এবং (ঘ) �ত উে�িখত উভয় �কার ব�ব�া িনেত পািরেব; অথবা 

  
(চ) উপ-ধারা (৩) এর দফা (গ) এর অধীন লাইেস� �িগত কিরেল উ� লাইেস�
এর অধীন �সবা �দান অব�াহত রাখা, উ�য়ন ও যথাযথ িহসাব সংর�েণর উে�েশ�
কিমশন, সরকােরর পূব�ানুেমাদন সােপে�, িনধ�ািরত শেত�  ও �ময়ােদ �শাসক বা
িরিসভার (Administrator or Receiver) িনেয়াগ কিরেত পািরেব; উ�র�প �শাসক বা
িরিসভার িনেয়াগ করা হইেল �িগতােদেশর �ময়াদ �শেষ কিমশেনর িনেদ� শ �মাতােবক
উ� �শাসক বা িরিসভার সংিশ�� �িত�ান�র মািলক বা মািলেকর �বধ
উ�রািধকারীর িনকট তঁাহার �হফাজেত থাকাকালীন সমেয়র িহসাব সং�া�
তথ�ািদসহ উ� �িত�ােনর দািয়�ভার হ�া�র কিরেব। 

  
(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন গৃহীত ব�ব�ার কারেণ �কান �কার �িতর জন�
লাইেস�ধারী �কান �িতপূরেণর দাবী �কান আদালত বা �কান কত� � পে�র িনকট
উ�াপন কিরেত পািরেবন না, এবং এইর�প দাবী উ�ািপত হইেলও উ� আদালত বা
কত� � প� তাহা সরাসির নাকচ কিরয়া িদেব।]

   
   
 
আ�ঃসংেযাগ
(Interconnection)

  ৪৭৷ (১) এই আইন ২৭[ , িবিধ] এবং �িবধােনর িবধান সােপে�, একজন
পিরচালনাকারী তাহার �টিলেযাগােযাগ �নটওয়ােক� র সিহত অপর একজন
লাইেস�ধারীর �টিলেযাগােযাগ �নটওয়ােক� র আ��ঃসংেযাগ �াপন কিরেত পািরেবন৷
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(২) কিমশন কত� � ক িন�দ��ক� ত �কান �ভৗেগািলক এলাকায় িবদ�মান �াহকগেণর ২৫%
এর অিধক একািধক পিরচালনাকারীর �নটওয়াক� ভ�� হইেল তাহারা আ��ঃসংেযাগ
এবং উ� আ��ঃসংেযাগ ব�বহােরর সুেযাগ �দােনর ব�াপাের িন�ব�ণ�ত
বাধ�বাধকতা পালন কিরেবন: 

  
 
 
(ক) উ� পিরচালনাকারীগেণর মেধ� নূতন পিরচালনাকারী �য তািরেখ �থম
�টিলেযাগােযাগ �সবা �দান �র� কেরন �সই তািরখ হইেত অনিধক ৩ (িতন) মােসর
মেধ� আ��ঃসংেযাগ চ� ি� স�াদন কিরেত হইেব; 

  
(খ) উ� পিরচালনাকারীগেণর এেক অেন�র সিহত আেলাচনা�েম আ��ঃসংেযাগ
চ� ি� স�াদন কিরেবন, তেব তাহােদর �য �কান পে�র আেবদন�েম কিমশন সংি��
পিরি�িত িবেবচনা�েম উ� সময়সীমা অনিধক ৩ (িতন) ব�সর ব� ি� কিরেত পািরেব
এবং এইর�প ব� ি�র িস�া� কিমশন পূণ� ব�াখ�াসহ ঢাকা হইেত �কািশত এবং ব�ল
�চািরত অ�তঃ দুই� জাতীয় �দিনক পি�কায় �কাশ কিরেব; 

  
 
 
(গ) সাধারণ �টিলেফান বা জনসাধারেণর ব�বহায� �সলুলার �মাবাইল �টিলেফােনর
�সবা �দান কেরন এইর�প পিরচালনাকারী বা �কান িবেশষ পিরি�তেত যথাযথ মেন
কিরেল কিমশন কত� � ক িনধ�ািরত অন� �কান পিরচালনাকারী কত� � ক �দ� সব�জনীন
�সবা �দান (universal service) বাবদ �ক� ত খরচ পর�র স�ত হাের �দান
কিরেবন; এবং এইর�প হার স�েক�  তাহারা স�ত না হইেল কিমশন কত� � ক িনধ�ািরত
হাের উ� খরচ বহন কিরেবন, যিদ এই খরচ আ��ঃখরচ সংেযাগ বাবদ �মাট খরেচর
অংশ বিলয়া িনধ�ািরত হয়; 

  
 
 
(ঘ) পিরচালনাকারীগণ আ��ঃসংেযাগ চ� ি�র শত� াবলী িনধ�ারেণর ��ে�,
�বষম�মূলক আচরণ পিরহার কিরেবন, ��তাসহকাের কাজ কিরেবন এবং এই সকল
শত�  সদৃশ ��ে� সদৃশভােব �েয়াগ কিরেবন; 

  
 
 
(ঙ) আ��ঃসংেযাগ চ� ি�র অনুিলিপ কিমশনেক ও আ�হী প�েক সরবরাহ কিরেত
হইেব; 

  
 
 
(চ) আ��ঃসংেযাগ সুিবধা ব�বহােরর জন� আদায়েযাগ� চাজ�  িনধ�ািরত হইেব,
আ��ঃসংেযাগ বাবদ �ক� ত খরচ এবং এতদ্ সং�া� িবিনেয়ােগর উপর য� ি�সংগত
মুনাফা এই দুইেয়র সম�য় সাধেনর মাধ�েম; এবং এই চাজ�  িনধ�ারেণর ��ে� ��তা
থািকেত হইেব; 
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(ছ) পিরচালনাকারীগেণর �েত�েক আ��ঃসংেযােগর জন� আলাদা আলাদা িহসাব
রািখেবন, যাহােত আ��ঃসংেযাগ বাবদ �িত� খােতর ব�য় এবং আয় সুিন�দ��ভােব
িচি�ত করা যায়৷ 

  
 
 
(৩) কিমশন- 

  
 
 
(ক) �য �কান পিরচালনাকারীেক তাহার আ��ঃসংেযাগ বাবদ খরচ এবং
আ��ঃসংেযােগর মাধ�েম �দ� �সবা বাবদ ধায�ক� ত চােজ� র �যৗি�কতা �দশ�েনর
িনেদ� শ িদেত পাের; 

  
 
 
(খ) �াহকগেণর �াথ� রতগার জন� পয�া� সংখ�ক আ��ঃসংেযােগর ব�ব�া িনি�ত
কিরেব; 

  
 
 
(গ) আ��ঃসংেযাগ চ� ি�র সাধারণ শত� াবলী এবং িদক িনেদ� শনা (guide lines)
স�িলত িনেদ� িশকা �কাশ কিরেব৷ 

  
(৪) আ��ঃসংেযাগ চ� ি� স�াদেন আ�হী প�গণ বা উপ-ধারা (২) এর অধীেন
যাহােদর এইর�প চ� ি� স�াদেনর বাধ�বাধকতা রিহয়ােছ তাহারা উ� চ� ি�র শেত�র
িবষেয় ঐক�মেত উপনীত না হইেত পািরেল �য �কান প� কিমশেনর িনকট িবষয়�
উপ�াপন কিরেত পাের বা কিমশন �ীয় উেদ�ােগ িবষয়� িন�ি�র জন� �হণ কিরেত
পাের, এবং কিমশন উহার িবেবচনা মত যথাযথ শত�  িনধ�ারণ কিরয়া িদেত পাের৷ 

  
 
 
(৫) কিমশন যথাযথ ��ে� িনজ উেদ�ােগ- 

  
 
 
(অ) জন�াথ� িনি�ত করার উে�েশ�, আ��ঃসংেযােগর �য �কান িবষেয় �য �কান
পিরচালনাকারীর কায�কলােপ হ�ে�প কিরেত পাের; 

  
 
 
(আ) স�ািদত �য �কান আ��ঃসংেযাগ চ� ি�র শেত�  �েয়াজনীয় পিরবত� েনর জন�
সংি�� প�গণেক িনেদ� শ িদেত পাের; 

  
 
 
(ই) ���ািবত আ��ঃসংেযাগ চ� ি�র উপর আেলাচনা ও উহা চ� ড়া�করেণর জন�
সময়সীমা িন�দ�� কিরয়া িদেত পাের; 
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(ঈ) আ��ঃসংেযাগ �াপেনর মাধ�েম একেচ�য়া বাজার সৃ� বা চালু রাখার িবর�ে�
পদে�প �হণ কিরেত পাের৷

   
   

ষ� অধ�ায়
 ট�ািরফ, চাজ�  ইত�ািদ

 
ট�ািরফ অনুেমাদন

 

২৮[ ৪৮।(১) �টিলেযাগােযাগ পিরচালনকারী তৎকত� � ক �েদয় �সবা �দান �র� করার
পূেব�ই উ� �সবা বাবদ �েদয় সেব�া� চােজ� র হার িবিশ� এক� ট�ািরফ ��াব
কিমশেনর মাধ�েম সরকােরর িনকট �পশ কিরেবন এবং সরকার কত� � ক অনুেমািদত না
হওয়া পয�� উ� পিরচালনকারী উ� �সবা �দান বা �সবা বাবদ �কান ধরেণর চাজ�
আদায় �র� কিরেত পািরেবন না। 

  
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ট�ািরফ �পশ করার সময় পিরচালনকারী উ� ট�ািরফ
িনধ�ারেণর িভি� স��ক�ত তথ�ািদও সংয�� কিরেব। 

  
(৩) �পশক� ত ট�ািরফ অনুেমাদন কিরেল উহা জনসাধারেণর অবগিত ও পিরদশ�েনর
জন� সরকার কত� � ক অনুেমািদত ফরেম ও প�িতেত কিমশন �কাশ কিরেব এবং
�েয়াজনেবােধ অিতির� তথ�ািদও উহােত সি�েবশ কিরেত পািরেব। 

  
(৪) পিরচালনকারী কত� � ক ট�ািরফ �পশ করার ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ� সরকার, 

  
(ক) সংেশাধনসহ বা সংেশাধন ব�িতেরেক উ� ট�ািরফ অনুেমাদন কিরেব, বা তদ�েল
এক� িবক� ট�ািরফ �িত�াপন কিরেব বা কিমশনেক পিরচালনাকারী কত� � ক িবক�
ট�ািরফ দািখেলর জন� িনেদ� শ �দান কিরেত পািরেব; 

  
(খ) উ� ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ� �পশক� ত ট�ািরফ নাম�রু কিরেব এবং উহা নাম�রু
করার পরবতী�  ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ� কিমশেনর মাধ�েম কারণ উে�খপূব�ক উ�
িস�া� জানাইয়া িদেব; অথবা 

  
(গ) দফা (ক) বা (খ) এর অধীন �কান িস�ান�দ �হণ না কিরেল উহার কারণ উ�
৬০ (ষাট) িদেনর মেধ� বা উহার পরবতী�  ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ� কিমশেনর মাধ�েম
জনসমে� �কাশ কিরেব এবং কত িদেনর মেধ� উ� িস�া� �হেণ সরকার ই�� ক
তাহাও সুিন�দ��ভােব ব�� কিরেব, তেব এই িবল� ৬০ (ষাট)িদেনর �বশী হওয়া চিলেব
না।]

   
   
 
কিমশন কত� � ক
ট�ািরফ িনধ�ারেণর
নীিতমালা

  ২৯[ ৪৯। (১) ট�ািরফ অনুেমাদন বা িনধ�ারেণর ��ে� সরকার িন�ব�ণ�ত সাধারণ
নীিতমালা অনুসরণ কিরেব, যথা : 

  
(ক) ট�ািরফ হইেব ন�ায� ও য� ি�সংগত; 
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(খ) এক� িন�দ�� �সবা �দানকারী িবিভ� ব�ি� বা উ� �সবার িবিভ� �াহেকর ��ে�
সংিশ�� চাজ�  

  
সমভােব �েযাজ� হইেব; 

  
(গ) যিদ �কান পিরচালনকারী এমন একািধক �সবা �দান কেরন �য, এক� �সবা
�দােনর ��ে� বাজার �িতেযািগতা আেছ িক� অপর এক� �সবার ��ে�
�িতেযািগতা নাই, তাহা হইেল 

  
(অ) �িতেযািগতািবহীন �সবার আয় হইেত �িতেযািগতামূলক �সবার জন� �কান
ভত� � িক �দান করা যাইেব না; 

  
(আ) এই আইন �বত� েনর সময় িবদ�মান �িতেযািগতািবহীন �সবার ��ে� উহার আয়
হইেত এইর�প, ভত� � িকর ব�ব�া থািকেল, উ� ভত� � িক সরকার কত� � ক িনধ�ািরত
সময়সীমার মেধ� এবং তদকত� � ক িনধ�ািরত �মবধ�মানহাের (Progressively) ত� িলয়া
িদেত হইেব; 

  
(ঘ) �কান �সবার ট�ািরফ বা উ� �সবার জন� �েদয় �কান চােজ� র িবষেয় �কান ব�ি�
বা �গা� বা ��ণীেক অন�ায়ভােব বা অেযৗি�কভােব �বষম� বা আনুক� ল� �দশ�ন বা
অসুিবধাজনক পিরি�িতর িশকার করা হইেব না। 

  
(২) �কান ট�ািরফ ন�ায� ও য� ি�সংগত িকনা তাহা িনধ�ারেণর জন� সরকার �য �কান
�� ও য� ি�সংগত প�িত অবল�ন কিরেত পাের, এবং এইর�প প�িত �কান
পিরচালনকারীর সংিশ�� িরটান�িভি�ক বা অন�িবধ তথ�িভি�ক হইেত পাের। 

  
(৩) �কান পিরচালনাকারীর �দ� �সবার ��ে� সরকার যিদ এইর�প অিভমত �পাষণ
কের �য 

  
(ক) উ� পিরচালনকারীর �কান অধীন� সহেযাগীর �কান কাজকম� উ� �সবা �দান
কাজকেম�র অিবে�দ� অংশ; এবং 

  
(খ) উ� �সবা বাবদ পিরচালনকারী কত◌র্ৃক ধায�ক� ত চােজ� র হারেক ন�ায� এবং
য� ি�সংগত করার জন� এই আইন, িবিধ বা �িবধােন পয�া� িবধান নাই, 

  
তাহা হইেল সরকার, উ� সহেযাগীর সংি�� কাজকম� হইেত �া� আেয়র স�ূণ� বা
অংশিবেশষেক পিরচালনকারীর আয় বিলয়া গণ� কিরেত পািরেব।]

   
   
 
�বষম�মূলক চাজ�
িনিষ�

  ৫০৷ (১) �কান পিরচালনাকারী, তাহার �দ� �সবা অথবা উহার জন� �েদয় চােজ� র
ব�াপাের, অন�ায় বা অেযৗি�কভােব �কান ব�ি� বা �গা� বা ��ণীর ��ে� �বষম�
কিরেবন না অথবা অন�ায় বা অেযৗি�ক বা অসুিবধাজনক পিরি�িতর সৃ� কিরেবন
না, অথবা িতিন িনেজর ��ে� বা অন� কাহারও ��ে� �কান অন�ায় বা অেযৗি�ক
আনুক� ল� �দশ�ন কিরেবন না ৩০[ অথবা এই আইেনর ধারা ২৯(ঘ) এর উে�শ�
পূরণকে� �বষম�মূলক �কান ব�ব�া িনেবন না৷] 
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(২) �কান পিরচালনকারীর িবর�ে� উ�র�প �কান �বষম� �দশ�ন, অসুিবধা ঘটােনা বা
আনুক� ল� �দশ�েনর অিভেযাগ উ�াপেনর ��ে�- 

  
(ক) উ� অিভেযােগর �াথিমক �যৗি�কতা আেছ বিলয়া কিমশন িবেবচনা কিরেল
অিভেযাগ �াি�র ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ�, অিভেযাগ স�েক�  তাহার িলিখত ব�ব�
উপ�াপেনর জন� পিরচালনাকারীেক ১৫ (পেনর) িদেনর এক� �না�শ িদেব; 

  
(খ) এতদিবষেয় পিরচালনাকারীর আচরণ �য �বষম�মূলক, অসুিবধা সৃ�কারী বা
আনুক� ল�মূলক নেহ তাহা কিমশেনর িনকট �মাণ করার দািয়� বত� াইেব
পিরচালনাকারীর উপর; 

  
(গ) উ� অিভেযাগ ও পিরচালনকারীর ব�ব� িবেবচনাে� কিমশন উপ-ধারা (৩)
অনুসাের �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ কিরেত পািরেব৷ 
 
৩১[ (৩) উপ-ধারা (১) এর িবধান ভ� কিরেল কিমশন পিরচালনকারীর উপর
অনিধক ৩ (িতন) �কা� টাকা �শাসিনক জিরমানা আেরাপ কিরেত বা, ���িবেশেষ,
�িত�� ব�ি�েক অনিধক ১ (এক) �কা� টাকা �িতপূরণ �দােনর জন�
পিরচালনকারীেক িনেদ� শ িদেত বা সংিশ�� �বষম�মূলক কায�কলাপ হইেত িবরত
থািকবার জন� উ� পিরচালনকারীেক িনেদ� শ িদেত বা এইর�প একািধক বা সকল
ব�ব�া �হণ কিরেত পািরেব।]

   
   

স�ম অধ�ায়
 �টিলেযাগােযাগ য�পািত ও �সবার মান ইত�ািদ

 
�টিলেযাগােযাগ
য�পািতর মান

  ৫১৷ (১) উপ-ধারা (৪) এর িবধান সােপে�, কিমশন �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া এবং
�টিলেযাগােযাগ �সবা �দােন ব�বহায� য�পািতর কািরগরী িদক স�েক�  জাতীয় মান
(Standards) ও মানদ� (Criteria) িনধ�ারণ কিরয়া িদেত পাের৷

  
(২) উপ-ধারা (১) এর উে�শ� পূরণকে�, কিমশন-

  
(ক) এইর�প িবিভ� ��ণীর য�পািতর িবিভ� মান, মানদ� এবং উহা পািলত হইেতেছ
িকনা তাহা যাচাইেয়র প�িত িনধ�ারণ কিরেত পাের;

  
(খ) সরকারী �গেজেট এবং অ�তঃ দুই� জাতীয় �দিনক পি�কায় �কািশত এক�
�না�শ �ারা এইর�প মান, মানদ� ও প�িত িনধ�ারেণর ই�া ব�� কিরেব এবং উহােত
���ািবত মান ও মানদ� স�েক�  িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� জনসাধারেণর িনকট হইেত
ম�ব� বা পরামশ� আ�ান কিরেব, এবং এইর�প মান, মানদ� ও প�িত কখন হইেত
কায�কর হইেব তাহাও �কাশ কিরেব;

  
(গ) দফা (খ) এর অধীেন �কান ম�ব� বা পরামশ� পাওয়া �গেল কিমশন উহা
িবেবচনাে� সংি�� মান, মানদ� ও প�িত চ� ড়া�ভােব িনধ�ারণ কিরেব এবং উহা
পুনরায় একইভােব �কাশ কিরেব;
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(ঘ) �বতার য�পািত ও �িতব�কতা সৃ�কারী য�পািতর মান এবং �েযাজ� কািরগরী
শত� াবলী িনধ�ারণ কিরেত পাের৷

  
(৩) এই ধারার অধীেন মান ও মানদ� এবং উহা যাচাইেয়র প�িত িনধ�ারেণর ��ে�
কিমশন এক� িনরাপদ, আধ� িনক ও দ� �টিলেযাগােযাগ �সবা এবং
আ��ঃসংেযােগর �েয়াজনীয়তা িবেবচনায় রািখয়া িস�া� �হণ কিরেব৷

  
(৪) এই ধারার অধীেন মান ও মানদ� এবং ত�স��ক�ত লাইেসে�র শত� াবলী
িনধ�ারণ ব�তীত, কিমশন �টিলেযাগােযাগ ব�ব�ায় বা লাইেস�েযাগ� �সবায় �কান
িন�দ�� �কা�ানী, �িত�ান বা উ�পাদনকারীর য�পািত ব�বহার করা হইেব িকনা
ত�স�েক�  �কান বাধা-িনেষধ আেরাপ কিরেব না৷

   
   
 
�াি�ক য�পািতর
কািরগরী মান
ইত�ািদ

 

৫২৷ (১) �াি�ক য�পািতর নাম, িববরণ (Specification), কািরগরী মান ও
আনুষংিগক িবষয়ািদ িনধ�ারণ কিরয়া কিমশন সময় সময় িনেদ� িশকা �ণয়ন ও �কাশ
কিরেব৷

  
(২) �াি�ক য�পািত উ�পাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ এবং উহা
�টিলেযাগােযাগ ব�ব�ায় �াপেনর ��ে� সংি�� সকল ব�ি� উ� িনেদ� িশকা অনুসরণ
কিরেব৷

   
   
 
�িতকর
�িতব�কতা
(Interference)
অনুস�ান ইত�ািদ

 

৫৩৷ (১) কিমশন �িতকর �িতব�কতা খ� ঁিজয়া বািহর কিরেত পাের এবং �য ব�ি�র
দখেল বা িনয়�েণ �িতব�কতা সৃ�কারী �বতার য�পািত বা অন�িবধ য�পািত
আেছ বিলয়া কিমশন িস�া� �হণ কের, তাহােক উ� য�পািতর ব�বহার ব�
রািখবার আেদশ িদেত পাের বা আেদেশ িনধ�ািরত �ময়ােদর মেধ� উহার যথাযথ
�মরামত বা পিরবত�ন করার িনেদ� শ িদেত পাের �যন উ� �িতব�কতা আর না থােক,
এবং উ� আেদশ উ� ব�ি� পালন কিরেত বাধ� থািকেবন৷

  
(২) যিদ �কান ব�ি� উপ-ধারা (১) এর অধীন �দ� আেদশ লংঘন কেরন বা উহা
পালেন ব�থ� হন, তাহা হইেল উ� লংঘন বা ব�থ�তা হইেব এক� অপরাধ এবং ত�ন�
িতিন অনিধক ৩ (িতন) ব�সর কারাদে� বা অনিধক ৩ (িতন) ল� টাকা অথ�দে�
বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷

  
(৩) �িতকর �িতব�কতা অনুস�ােনর জন� পিরবী�ণ বা সতক�  ত�াবধান
(surveillance) এর মাধ�েম �া� তথ�ািদ স�িলত মুি�ত দিলেল কিমশেনর
�মতা�া� কম�কত� ার দ�খত থািকেল বা এইর�প পিরবী�ণ বা ত�াবধােনর �ি�য়ায়
ইেলক�িনক �কৗশল অবল�েন �া� তথ�েক উ� কম�কত� া সত�ায়ন কিরেল উহা উ�
�িতব�কতার অি��� �মােণর সাতগ� িহসােব কিমশন কত� � ক গৃহীত বা আদালেতর
কায�ধারায় �হণেযাগ� হইেব৷

   
   
 
�টিলেযাগােযাগ   ৫৪৷ (১) কিমশন �িবধান �ারা, বা ঢাকা হইেত �কািশত এবং ব�ল �চািরত অ�তঃ
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�সবার মান
িনধ�ারণ

দুই� জাতীয় �দিনক পি�কায় সময় সময় �চািরত িব�ি� �ারা িবিভ�
�টিলেযাগােযাগ �সবার জন� িবিভ� মান িনধ�ারণ কিরেত পািরেব এবং এইর�প মান
অনুসাের সংি�� �সবা �দােন লাইেস�ধারী বাধ� থািকেবন৷

  
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন �কান �সবার মান িনধ�ািরত হইেল �াহকগণ যাহােত
সহেজ উ� মান স�েক�  অবিহত হইেত পােরন ত�ন� কিমশন সময় সময়
�চারমূলক ব�ব�া �হণ কিরেব৷

   
   

অ�ম অধ�ায়
 �বতার �যাগােযাগ ও ��ক�াম ব�ব�াপনা

 
�বতার য�পািতর
জন� লাইেসে�র
�েয়াজনীয়তা,
এখ্ িতয়ার, প�িত
ইত�ািদ

  ৫৫৷ (১) �কান ব�ি� লাইেস� ব�িতেরেক বাংলােদেশর ভ� খে� বা আ�িলক
সমু�সীমায় বা উহার উপর� আকাশসীমায় �বতার �যাগােযােগর উে�েশ� �কান �বতার
য�পািত �াপন, পিরচালনা বা ব�বহার কিরেবন না বা �কান �বতার য�পািতেত
কিমশন কত� � ক বরা�ক� ত �বতার ি�েকােয়ি� ব�তীত অন� �কান ি�েকােয়ি� ব�বহার
কিরেবন না৷ 

  
 
 
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �েয়াজনীয় লাইেস� ইসু�করণ এবং �বতার ি�েকােয়ি�
বরাে�র একক এখ্ িতয়ার থািকেব কিমশেনর৷ 

  
 
 
(৩) উ� লাইেস� ইসু�করণ বা ি�েকােয়ি� বরা�করণ, উহা নবায়ন, �িগতকরণ,
বািতলকরেণর প�িত, লাইেস�ধারীর �যাগ�তা, অেযাগ�তা, িফস এবং এতদসং�া�
অন�ান� িবষয় �িবধান �ারা িনধ�ািরত হইেব এবং �িবধান �ণীত না হওয়া পয��
কিমশেনর সাধারণ বা িবেশষ িস�া� এই সকল ��ে� �েযাজ� হইেব৷ 

  
(৪) এই ধারার অধীন ইসু�ক� ত লাইেস� বা বরা�ক� ত ি�েকােয়ি� বা উহা ব�বহােরর
অিধকার হ��া�রেযাগ� হইেব না এবং হ��া�র করা হইেল উহা ফলিবহীন হইেব৷ 

  
 
 
(৫) উ� লাইেসে�র ��ে� ধারা ৩৭(৩) এর দফা (ঝ) �েযাজ� হইেব৷ 

  
 
 
(৬) িন�ব�ণ�ত ��ে� উপ-ধারা (১) এর অধীন লাইেস� �হেণর �েয়াজন হইেব না:- 

  
(ক) পুিলশ, বাংলােদশ রাইেফলস, �কা� গাড� , ৩২[ আনসার ও �াম �িতর�া
বািহনী,] �িতর�া বািহনীসমূহ এবং সরকার কত� � ক িনধ�ািরত অন� �কান িনরাপ�া
বািহনী কত� � ক, উহােদর �ীয় �েয়াজেন, �বতার য�পািত �াপন, পিরচালনা, বা
ব�বহার;
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(খ) সরকােরর পররা� িবষয়ক ম�ণালয় বা �কান �গােয়�া সং�া কত� � ক উহার �ীয়
�েয়াজেন, �বতার য�পািত �াপন, পিরচালনা, বা ব�বহার; 

  
 
 
(গ) রা�য় কােজ িনেয়ািজত �কান য�� জাহাজ বা সামিরক িবমানসহ অন�ান�
যানবাহেন �বতার য�পািত �াপন, পিরচালনা, বা ব�বহার: 

  
 
 
তেব শত�  থােক �য, উপ-ধারায় উে�িখত �িত� ��ে� কিমশেনর বরা� ব�তীত �কান
�বতার ি�েকােয়ি� ব�বহার করা যাইেব না৷ 

  
 
 
(৭) �কান ব�ি� উপ-ধারা (১) এর িবধান লংঘন�েম লাইেস� ব�িতেরেক �বতার
য�পািত �াপন, পিরচালনা বা ব�বহার কিরেল বা কিমশেনর বরা� না লইয়া �কান
�রিডও ি�েকােয়ি� ব�বহার কিরেল তাহার উ� কাজ হইেব এক� অপরাধ এবং
ত�ন� িতিন অনিধক ১০ (দশ) ব�সর কারাদে� বা অনিধক ৩৩[ ৩০০(িতনশত)
�কা�] টাকা অথ�দে� বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন এবং উ� অপরাধ অব�াহতভােব
সংঘ�ত হইেল অব�াহত �ময়ােদর �থম িদেনর পরবতী�  �েত�ক িদেনর জন� অিতির�
অনিধক ৩৪[ ১(এক) �কা�] টাকা অথ�দে� দ�নীয় হইেবন৷

   
   
 
��ক�াম
ব�ব�াপনা কিম�

  ৫৬৷ (১) কিমশন, এই আইন �বত� েনর পর যতশী� স�ব, �বতার ি�েকােয়ি�
ব�ব�াপনার জন� ��ক�াম ব�ব�াপনা কিম� নােম এক� কিম�, অতঃপর এই
অধ�ােয় কিম� বিলয়া উে�িখত, গঠন কিরেব৷ 

  
৩৫[ (২) কিমশন কত� � ক িনধ�ািরত একজন কিমশনার ও অন�ান� সদস� সম�েয় কিম�
গ�ত হইেব এবং কিমশনার উ� কিম�র সভাপিত হইেবন।] 

  
(৩) এইর�প কিম� গঠন করা হইেল কিমশন কিম� গঠেনর িবষয়� অিবলে�
ম�ণালয়েক অবিহত কিরেব এবং ম�ণালয় এই আইন �বত� েনর পূেব� বরা�ক� ত
�বতার ি�েকােয়ি� সং�া� কাগজপ� এবং ি�েকােয়ি� ও ওয়ারেলস �বােড� র িনকট
িন��াধীন �বতার ি�েকােয়ি� বরা� করেণর আেবদনসহ অন�ান� িবষয় ও উহার
সামি�ক কায�ভার কিম�র িনকট হ��া�েরর উে�েশ� �েয়াজনীয় সকল পদে�প
�হণ কিরেব; এইর�প হ��া�েরর পর উ� �বােড� র অি��� িবলু� হইেব৷ 

  
 
 
(৪) কিমশেনর সাধারণ বা িবেশষ িনেদ� শনা সােপে�, কিম� উহার সভা অনু�ান,
কায� পিরচালনা, সুপািরশ ও িস�া� �হণ িবষেয় �েয়াজনীয় িনয়মাবলী িনধ�ারণ
কিরেত পািরেব৷ 
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(৫) এই অধ�ােয়র িবধানাবলী সােপে�, কিম�র দািয়� ও কায�াবলী হইেব িন�র�প,
যথা:- 

  
(ক) �বতার ি�েকােয়ি� বরা�করণ এবং �বতার ি�েকােয়ি�র মূল� ধায�করেণর নীিত
িনধ�ারেণর জন� কিমশেনর িনকট সুপািরশ; 

  
 
 
(খ) স�চার, িবিভ� লাইেস�ধারী ও সং�ার ব�বহায� �বতার য�পািত ও �সবার জন�
�বতার ি�েকােয়ি� িনধ�ারণ ও উহা বরা�করেণর জন� কিমশেনর িনকট সুপািরশ; 

  
 
 
(গ) বরা�ক� ত �বতার ি�েকােয়ি� ব�বহােরর প�িত ও সময়সীমা িনধ�ারণ, এবং উহা
বািতল বা সংেশাধন স�েক�  কিমশেনর িনকট সুপািরশ; 

  
 
 
(ঘ) �বতার ি�েকােয়ি�র আ�জ� ািতক ও ব�মূখী ব�বহােরর সম�য় সাধন ও উহার
খসড়া নীিতমালা �ণয়ন; এবং উহা অনুেমাদেনর জন� কিমশেনর িনকট উপ�াপন ও
সময় সময় অনুেমািদত নীিতমালা পুনরী�ণ (revision); 

  
 
 
(ঙ) �বতার ি�েকােয়ি� ব�াে�র (Band) যথাযথ ব�বহার এবং উ�ততর তথ� �াি�
িনি�তকরেণর উে�েশ� উ� ব�া� ব�বহােরর িবষয় পুনরী�ণ; 

  
 
 
(চ) �বতার য�পািত বা �িতব�কতা সৃ�কারী য�পািতর ব�াপাের �েযাজ� কািরগরী
মান িনধ�ারণ এবং সংি�� কািরগরী �হণেযাগ�তা সনদ ইসু�র সুপািরশ; 

  
 
 
(ছ) �বতার য�পািতর লাইেসে�র ব�াপাের কিমশেনর িনকট সুপািরশ; 

  
 
 
(জ) বরা�ক� ত �বতার ি�েকােয়ি� ��ক�াম ব�বহােরর ��ে� এই আইন ও �িবধােনর
িবধানাবলী পািলত হইেতেছ িকনা তাহা পিরবী�ণ এবং উহার পিরে�িতগেত �কান
িকছ�  করণীয় থািকেল �স িবষেয় কিমশেনর িনকট সুপািরশ৷ 

  
(৬) উপ-ধারা (৫) এ উে�িখত দািয়� ও কায�াবলী ছাড়াও কিমশন অন�ান� দািয়� ও
কায�াবলী স�াদেনর জন� কিম�েক িনেদ� শ িদেত পািরেব৷ 

  
(৭) উপ-ধারা (৫) এর অধীন �মতা �েয়াগ এবং দািয়� ও কায�াবলী স�াদেনর
��ে�, কিম� আ�জ� ািতক �টিলেযাগােযাগ ইউিনয়ন বা উহার সংি�� �ায়ী কিম� বা
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সং�ার সুপািরশক� ত এবং �েযাজ� মানদ� যতদূর স�ব অনুসরণ কিরেব৷ 
  

(৮) �বতার য�পািতর লাইেস�, �বতার ি�েকােয়ি� বরা� বা কািরগরী �হণেযাগ�তা
সনদ �াি�র জন� কিমশেনর িনকট আেবদন কিরেত হইেব, এবং কিমশন, আেবদন�
�াি�র ৭ (সাত) িদেনর মেধ� উহার ম�ব�সহ (যিদ থােক) উহা কিম�র িনকট ��রণ
কিরেব এবং ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� �েয়াজনীয় অনুস�ােনর পর কিম� ত�স�েক�
উহার সুপািরশ ও ম�ব�সহ কিমশেনর িনকট �পশ কিরেব৷ 

  
(৯) কিম�র সুপািরশ ও ম�ব� িবেবচনাে� কিমশন সংি�� দরখা�কারীর অনুক� েল
লাইেস� ইসু�, �বতার ি�েকােয়ি� বরা� ও কািরগরী �হণেযাগ�তা সনদ ইসু�র িবষেয়
িস�া� �হণ কিরেব এবং এইর�প সকল ��ে� �েযাজ� শত� াবলী কিম�র
সুপািরশ�েম কিমশন িনধ�ারণ কিরেব৷

   
   
 
কািরগরী
�হণেযাগ�তা সনদ

  ৫৭৷ (১) �য �বতার য�পািত বা �িতব�কতা সৃ�কারী য�পািত ব�বহােরর জন�
কািরগরী �হণেযাগ�তা সনেদর �েয়াজন হয় তাহা কিমশন, ঢাকা হইেত �কািশত এবং
ব�ল �চািরত অ�তঃ দুই� জাতীয় �দিনক পি�কায় �চািরত িব�ি� �ারা বা
�িবধান �ারা িনধ�ারণ কিরেত পািরেব৷ 

  
 
 
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �চািরত িব�ি� বা �ণীত �িবধান অনুযায়ী কািরগরী
�হণেযাগ�তা সনেদর �েয়াজন হয় এইর�প য�পািত, উ� সনদ অনুযায়ী ব�তীত
�কান ব�ি� ব�বহার, িবতরণ, পিরেবশন, ইজারা দান, িব�য় বা িব�েয়র জন�
���াব বা �দশ�ন কিরেত পািরেবন না৷ 

  
 
 
(৩) �কান ব�ি� উপ-ধারা (২) এর িবধান লংঘন কিরেল উ� লংঘন হইেব এক�
অপরাধ এবং িতিন ত�ন� ৫ (প�াচ) ব�সর কারাদে� বা অনিধক ৩৬[ ৫০ (প�াশ)
�কা�] টাকা অথ�দে� বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷ 

  
 
 
(৪) উপ-ধারা (১) এ উে�িখত য�পািতর ব�াপাের কিমশন- 

  
 
 
(ক) ��ক�াম ব�ব�াপনা কিম� কত� � ক ধারা ৫৬(৫)(চ) অনুযায়ী িনধ�ািরত মান
স�েক�  �িবধান �ণয়ন বা িব�ি� আকাের ঢাকা হইেত �কািশত এবং ব�ল �চািরত
অ�তঃ দুই� জাতীয় �দিনক পি�কায় �চার কিরেব; বা 

  
(খ) �িবধান �ারা সংি�� কািরগরী �হণেযাগ�তা সনদ ইসু�, নবায়ন, �িগতকরণ ও
বািতলকরেণর প�িত ও আনুষংিগক অন�ান� িবষয়ািদ িনধ�ারণ কিরেব এবং এইর�প
�িবধান �ণীত না হওয়া পয�� �শাসিনক আেদশ �ারা সংি�� িবষয়ািদ িনধ�ারণ
কিরেব৷ 
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(৫) এই ধারার অধীেন ইসু�ক� ত কািরগরী �হণেযাগ�তা সনদ উহােত উে�িখত �ময়াদ
পয�� বহাল থািকেব এবং �ময়াদাে� উহা কিমশন কত� � ক নবায়নেযাগ� হইেব৷ 

  
 
 
(৬) কািরগরী �হণেযাগ�তা সনদ ইসু�করণ, নবায়ন, বািতলকরণ ও �িগতকরেণর
প�িত, সংি�� িফস �িবধান �ারা বা �িবধান �ণীত না হওয়া পয�� কিমশেনর
�শাসিনক আেদশ �ারা িনধ�ািরত হইেব৷

   
   
 
তিড়ত্-চ� �কীয়
শি�র িনগ�মন
পিরবী�ণ ও
িনয়�ণ

 

৩৭[ ৫৮। বাংলােদশ প�ভ�� হইয়ােছ এইর�প আ�জ� ািতক চ� ি�র িবধান এবং
পারমাণিবক িনরাপ�া ও িবিকরণ িনয়�ণ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ২১ নং
আইন) ও বাংলােদশ পিরেবশ সংর�ণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সেনর ১ নং আইন)
এর িবধান সােপে�, কিমশন সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম, বাংলােদেশর ভ� খে�,
আ�িলক সমু�সীমায় (territorial waters) এবং উ� ভ� খ� ও সমু�সীমার উপর�
আকােশ �বতার �যাগােযাগ ও �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া হইেত সকল �কার তিড়ৎ
চ� �কীয় শি�র িনগ�মন (emission), পির�ণ ও উহার �িতকর �ভাব িনয়�ণ কিরেব
এবং এতদুে�েশ� �য �কান ব�ি� বা �িত�ানেক �েয়াজনীয় িনেদ� শ িদেত পািরেব।]

   
   

নবম অধ�ায়
 �াহকেদর অিভেযাগ �হণ ও িন�ি�

 
�াহকেদর
অিভেযাগ �হণ ও
িন�ি� সং�া�
িবধান

  ৫৯। ৩৮[ (১) এই আইেনর অধীন �টিলেযাগােযাগ �সবা বা সংি�� িবষেয়
�াহকগেণর অসুিবধা বা অিভেযাগ স�েক�  অবিহত হওয়ার জন� �েত�ক
�টিলেযাগােযাগ �সবা �দানকারীর �েয়াজনীয় সংখ�ক অিভেযাগ �কে�র ব�ব�া
কিরেব এবং এই সব �কে�র অব�ান ও উহার সিহত �যাগােযাগ স��ক�ত তথ�ািদসহ
�ীয় ওেয়বসাইেট এবং ঢাকা হইেত �কািশত জাতীয় পয�ােয়র অন্ূযন দুই� বাংলা ও
ইংেরজী �দিনক পি�কায় সময় সময় িব�ি� �চার কিরেব।] 

  
(৩) �াহকগেণর িনকট হইেত �া� সকল অিভেযাগ এবং উহা িন�ি� সং�া� তথ�
উ� �কে� এক� �রিিজ�েত িলিপব� কিরেত হইেব৷ 
 
(৪) �াহকগেণর অসুিবধা সং�া� �কান তথ� বা অিভেযাগ �াি�র পর �সবা
�দানকারী উহা অিবলে� িন�ি� কিরেব এবং এই ব�াপাের কিমশন কত� � ক �ণীত কায�
প�িত (code of practice) অনুসরণ কিরেব৷ 

  
(৫) �কান �াহক তাহার অসুিবধা বা অিভেযাগ স�েক�  �সবা �দানকারীেক অবিহত
করা সে�ও উহা যথাসমেয় এবং যথাযথভােব িন�ি� না করা হইেল উ� �াহক
কিমশেনর িনকট িলিখতভােব িবষয়� স�েক�  ব�ব�া �হেণর জন� আেবদন কিরেত
পািরেবন৷ 
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(৬) এইর�প আেবদন �াি�র অনিধক ৭ (সাত) িদেনর মেধ� কিমশন উ� অসুিবধা বা
অিভেযাগ স�েক�  �েয়াজনীয় অনুস�ােনর পর �সবা �দানকারীর করণীয় স�েক�
যথাযথ িনেদ� শ িদেত পািরেব৷ 
 
(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন �দ� িনেদ� শ পালন করা না হইেল কিমশন ধারা ৬৩
এর অধীন বাধ�তামূলক বা�বায়ন আেদশ জারী কিরেত পািরেব৷

   
   

দশম অধ�ায়
 পিরদশ�ন ও বাধ�তামূলক �হণ ও িন�ি�

 
পিরদশ�ক িনেয়াগ

 
৬০৷ এই আইেনর উে�শ� পূরণকাে� কিমশন উহার �য �কান কম�কত� ােক পিরদশ�ক
িহসােব িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷

   
   
 
পিরদশ�েকর �মতা   ৬১৷ (১) এই আইেনর িবধানাবলী বা�বায়েনর �েয়াজেন, একজন পিরদশ�ক উপ-ধারা

(৩) সােপে�- 
 
(ক) �য �কান য� ি�সংগত সমেয় �য �কান �ােন �েবশ কিরেত পািরেবন, যিদ তাহার
এইর�প িব�াস করার য� ি�সংগত কারণ থােক �য, উ� �ােন- 
 
(অ)এই আইেনর অধীেন অনুেমািদত নেহ এইর�প �বতার য�পািত বা �িতব�কতা
সৃ�কারী য�পািত আেছ বা ব�বহার করা হইেতেছ; বা 
 
(আ)এই আইেনর অধীেন অনুেমািদত নেহ এইর�প �কান �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া বা
�টিলেযাগােযাগ য�পািত আেছ; বা 
 
(ই) �েয়াজনীয় লাইেস� বা পারিমট ব�িতেরেক বা উহার শত�  ভ� কিরয়া
�টিলেযাগােযাগ �সবা �দান বা �বতার য�পািত �াপন বা পিরচালনা করা হইেতেছ; 
 
(খ) উ� য�পািত পাওয়া �গেল উহা পরীতগা কিরেত পািরেবন; 
 
(গ) উ� �ােন দৃ� �য �কান লগ ব�ক, �িতেবদন, উপা�, নিথপ�, িবল বা অন�িবধ
দিলল পরীতগা কিরেত পািরেবন, যিদ িতিন য� ি�সংগত কারেণ মেন কেরন �য, এই
আইন বা �িবধান বা তদধীেন কিমশন �দ� িনেদ� শ বা িনেদ� শনা �েয়ােগর জন� উ�
পরীতগা �েয়াজন, এবং িতিন উহার স�ূণ� বা অংশিবেশেষর অনুিলিপ বা ফেটাকিপ;
বা �েয়াজনীয় তথ�ািদও (extract) সং�হ কিরেত পােরন; 
 
(ঘ) উ� ব�ব�া বা য�পািতর দখলকার, ব�বহারকারী বা িনয়�ণকারীেক
িজ�াসাবাদ কিরেত পােরন এবং তাহার পলাতক হওয়ার স�াবনা আেছ বিলয়া মেন
কিরেল তাহােক ���ার কিরেত এবং উ� য�পািত সরাইয়া �ফলা বা ন� হওয়ার
স�াবনা থািকেল তাহা আটক কিরেত পােরন; 

  
(ঙ) �য �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া বা �সবা �দােনর জন� �য য�পািত অনুেমািদত নেহ
উহা আটেকর জন� কিমশেনর িনকট সুপািরশ কিরেত পােরন৷ 
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(২) উপ-ধারা (১)(ঙ) অনুযায়ী �া� সুপািরশ িবেবচনাে� কিমশন উ� য�পািত
আটক কিরেত পািরেব এবং এইর�প আটকক� ত য�পািত আপাতঃ দৃে� মািলকিবহীন
হইেল উহা কিমশেন ন�� হইেব, এবং পরবতী�  অনিধক ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ� �কান
ব�ি� উ� য�পািতর মািলকানা দাবী কিরেল, �েয়াজনীয় অনুস�ােনর পর, কিমশন
তাহােক উহা �ফরত িদেত পািরেব বা কিমশেনর িবেবচনামেত অন�িবধ ব�ব�া �হণ
কিরেত পািরেব৷ 
 
(৩) উপ-ধারা (১) এ উে�িখত �ােন কাহােরা আবাস�ল হইেল, পিরদশ�ক উহার
দািয়��া� ব�ি� বা ত�বধানকারীর স�িত ব�তীত, �সখােন �েবশ কিরেত পািরেবন
না, তেব িন�ব�ণ�ত ��ে� িতিন উ� স�িত ব�িতেরেক �েবশ কিরেত পােরন:- 
 
(ক) যিদ উপ-ধারা (৪) এর অধীেন ম�ািজে�ট ওয়াের� ইসু� কিরয়া থােকন; বা 
 
(খ) যিদ এমন িবেশষ পিরি�িত থােক �য, ওয়াের� সং�হ করা বা�বস�ত নেহ৷ 
 
ব�াখ�া৷- এই উপ-ধারার উে�শ� পূরণকে� ম�ািজে�েটর ওয়াের� সং�হজিনত
িবলে�র কারেণ জীবন, স�ি� বা সংঘ�ত অপরােধর সােতগ�র িনরাপ�া �মিকর
স�খুীন বা সাতগ� িবন� বা অপসািরত হইেত পাের; এইর�প পিরি�িত দফা (খ) এর
আওতায় িবেশষ পিরি�িত বিলয়া গণ� হইেব৷ 
 
(৪) পিরদশ�েকর �কান �িতেবদন অথবা অন� �কান ব�ি� কত� � ক সত�তার �ত�ায়নসহ
�দ� �কান তেথ�র িভি�েত যিদ �তীয়মান হয় �য- 
 
(ক) এই আইেনর অধীন দািয়� পালেনর িনিম� �কান আবাস�েল �েবশ করা
পিরদশ�েকর �েয়াজন; এবং 
 
(খ) উহােত �েবেশর জন� স�িত �দওয়া হয় নাই, বা ইহা িব�াস করার য� ি�সংগত
কারণ আেছ �য, স�িত �দওয়া হইেব না; 
 
তাহা হইেল সংি�� পিরদশ�েকর আেবদন�েম একজন �থম ��ণীর ৩৯[ জুিডিশয়াল]
ম�ািজে�ট বা �মে�াপিলটন এলাকায় �মে�াপিলটন ম�ািজে�ট উ� পিরদশ�কেক উ�
গৃেহ �েবেশর �মতা িদয়া এবং যথাযথে�ে� বল �েয়ােগর �মতাসহ এক� ওয়াের�
ইসু� কিরেত পােরন, এবং এইর�প ওয়ােরে� পিরদশ�েকর নাম উে�খ কিরেবন ও
�েয়াজনেবােধ �কান শত�ও আেরাপ কিরেত পািরেবন৷ 
 
(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীেন ইসু�ক� ত ওয়াের�বেল �কান আবাস�েল �েবেশর
��ে�, পিরদশ�ক বল �েয়াগ কিরেবন না; যিদ তাহার সংেগ �কান পুিলশ �ফাস� না
থােক৷ 
 
(৬) পিরদশ�ক �কান �ােন �েবশ কিরেল তাহােক উহার দখলকার বা ত�াবধানকারী বা
দািয়��া� ব�ি� পিরদশ�েকর অনুেরাধক� ত তথ� সরবরাহসহ অন�িবধ সকল
য� ি�সংগত সহায়তা কিরেবন, যাহােত এই আইেনর অধীন দািয়� পিরদশ�ক
যথাযথভােব পালন কিরেত পােরন৷ 
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(৭) এই আইেনর অধীন পিরদশ�েকর দািয়� পালনকােল �কান ব�ি�- 
  

(ক) পিরদশ�কেক বাধা িদেবন না বা ই�াক� তভােব �কান �িতব�কতা সৃ� কিরেবন
না; অথবা 
 
(খ) ��ােন �কান িমথ�া বা িব�াি�কর তথ�, �মৗিখক হউক বা িলিখত হউক,
পিরদশ�েকর িনকট উপ�াপন কিরেবন না৷ 
 
(৮) �কান ব�ি� উপ-ধারা (৭) এর িবধান লংঘন কিরেল উ� লংঘন হইেব এক�
অপরাধ এবং ত�ন� িতিন অনিধক ৩ (িতন) ব�সর কারাদে� বা অনিধক ৪০[
১০০ (একশত) �কা�] টাকা অথ�দে� বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷

   
   
 
পিরদশ�েকর
�ত�য়নপ� বা
�িতেবদেনর
�াথিমক সত�তা

 

৬২৷ (১) এই আইেনর িবধান �মাতােবক �কান পিরদশ�েকর পিরদশ�ন বা পরীতগার
ফলাফল স�িলত �ত�য়নপ� বা �িতেবদেন উ� পিরদশ�েকর দ�খত আেছ বিলয়া
আপাতঃ দৃে� িবেবচনা করা হইেল উ� �ত�য়নপ� বা �িতেবদন এই আইেনর অধীন
�য �কান কায�ধারায় সাতগ� িহসােব �হণেযাগ� হইেব, এবং িবপরীত �মািণত না হইেল
উহােত িবধ�ত িবষয়�িলই হইেব উ� পিরদশ�ন বা পরী�েণর �মাণ৷

  
(২) উপ-ধারা (১) এ উে�িখত �ত�য়নপ� বা �িতেবদেনর িভি�েত আদালেত �কান
কায�ধারা সূচনা করার পূেব� কিমশন উ� �ত�য়নপ� বা �িতেবদেনর এক� অনুিলিপ
অিভয�� ব�ি�র িনকট ব�ি�গতভােব বা তাহার সব�েশষ কম��েল বা বাস�েল ��রণ
কিরেব৷

  
(৩) অিভয�� ব�ি� সংি�� পিরদশ�কেক আদালেতর কায�ধারায় �জরা করার উে�েশ�
তাহােক হািজর হইবার িনেদ� শ �দওয়ার জন� আদালেতর িনকট আেবদন কিরেত পাের৷

   
   
 
বাধ�তামূলক
বা�বায়ন আেদশ
ইসু�করণ এবং
উহার লংঘেনর
দ�

  ৬৩৷ (১) �কান লাইেস�ধারী বা পারিমেটর বা সনেদর ধারক যিদ- 
 
(ক) এই আইন বা �িবধােনর �কান িবধান, বা লাইেস� বা পারিমেটর আওতায়
পিরচািলত ব�ব�া বা �সবার ��ে� �েযাজ� �কান শত�  লংঘন কেরন; বা 
 
(খ) ভ� ল তথ� সরবরােহর মাধ�েম লাইেস� বা পারিমট বা কািরগরী �হণেযাগ�তা
সনদ হািসল কিরয়া থােকন, 
 
তাহা হইেল কিমশন এক� �না�েশর মাধ�েম উ� ব�ি� বা লাইেস�ধারী বা পারিমট
বা সনেদর ধারকেক ৩০ িদেনর মেধ� এই মেম� িলিখত কারণ দশ�ােনার িনেদ� শ িদেত
পািরেব �য �কন তাহার িবর�ে� এক� বাধ�তামূলক বা�বায়ন আেদশ (enforcement
order) ইসু� বা উ� লাইেস� পারিমট বা সনদ বািতল করা হইেব না৷ 
 
(২) উপ-ধারা (১) এ উে�িখত �না�েশ লংঘেনর �ক� িত এবং উহার সংেশাধন বা
�িতকােরর জন� করণীয় স�েক�  সুিন�দ�� বণ�না থািকেত হইেব৷ 
 
(৩) যিদ উপ-ধারা (১) এর অধীেন ইসু�ক� ত �না�েশর �কান জবাব বা অিভেযাগক� ত
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িবষয় স�েক�  কিমশেনর িনকট সে��াষজনক ব�াখ�া উপ�াপন না করা হয় বা
কিমশন কত� � ক িনেদ� িশত সমেয় উহার িনেদ� িশত সংেশাধন বা �িতকার না করা হয়,
তাহা হইেল কিমশন িলিখতভােব কারণ উে�খপূব�ক এক� আেদশ �ারা- 
 
৪১[ (ক) উ� লংঘনকারীর উপর অনিধক ৩০০ (িতনশত) �কা� টাকা �শাসিনক
জিরমানা এবং উ� আেদেশর পর যতিদন লংঘন চিলেত থােক উহার �িতিদেনর
জন� অনিধক অিতির� ০১ (এক) �কা� টাকা �শাসিনক জিরমানা আেরাপ কিরেত
পাের; এবং ] 
 
(খ) যথাযথ ��ে� লাইেস� বা পারিমট বা সনদ �িগত বা বািতল কিরেত বা
অিতির� শত�  আেরাপ কিরেত পাের৷

   
   
 
চিলত বা স�াব�
লংঘেনর ��ে�
কিমশেনর
িনেষধা�া

 

৬৪৷ (১) কিমশন যিদ মেন কের �য, �কান ব�ি� এমন কাজ কিরেত উদ�ত হইয়ােছন বা
কিরেতেছন যাহার ফেল এই আইন, �িবধান, লাইেস� বা পারিমেটর �কান শত�  বা
কিমশেনর িনেদ� শ বা িনেদ� শনা লংিঘত হইেতেছ বা হইেব, তাহা হইেল উ� কাজ হইেত
�কন িতিন িবরত থািকেবন না �সই মেম� ৭ (সাত) িদেনর এক� িলিখত �না�শ িদয়া
ত�স�েক�  তাহার িলিখত ব�ব� উপ�াপেনর জন� িনেদ� শ িদেত পািরেব এবং এই
ব�াপাের তাহার �কান ব�ব� থািকেল তাহা িবেবচনায় অন�িবধ িনেদ� শ িদেত পািরেব: 
 
তেব শত�  থােক �য, কিমশন যিদ স�� হয় �য, উ� লংঘন বা স�াব� লংঘেনর �ক� িত
এমন �য, অিবলে� উ� ব�ি�েক উ� কাজ হইেত িবরত রাখা �েয়াজন, তাহা হইেল
কিমশন উ� �না�শ জারীর সমেয়ই তাহােক অ�ব�তী�  িনেদ� শ িদেত পািরেব �য,
িবষয়� স�েক�  কিমশেনর িস�া� না হওয়া পয�� িতিন উ� লংঘন বা সংি�� কাজ
হইেত িবরত থািকেবন৷ 
 
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন �কান িনেদ� শ �দওয়া হইেল উ� ব�ি� সংি�� কাজ
হইেত িবরত থািকেবন বা ���মত কিমশেনর িনেদ� শ যথাযথভােব পালন কিরেবন৷ 
 
 
৪২[ (৩) উ� ব�ি� উপ-ধারা (২) এর িবধান লংঘন কিরেল কিমশন তাহার উপর
অনিধক ১০০ (একশত) �কা� টাকা �শাসিনক জিরমানা আেরাপ কিরেত পািরেব
এবং কিমশন কত� ক�  িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� উ� জিরমানা পিরেশাধ না করা হইেল
উ� লংঘন হইেব এক� অপরাধ এবং ত�ন� উ� ব�ি� অনিধক ৫ (প�াচ) বৎসর
কারাদে� এবং অনিধক ৩০০ (িতনশত) �কা� টাকা অথ�দে� দ�নীয় হইেবন।]

   
   
 
�শাসিনক
জিরমানা

  ৬৫৷ (১) এই আইেনর �য সকল িবধােন �শাসিনক জিরমানা আেরােপর ব�ব�া
রিহয়ােছ, উহার অিতির� িহসােব কিমশন �িবধান �ারা এই আইেনর অন�ান� িবধান
বা �িবধােনর �কান িবধান লংঘেনর ��ে� �শাসিনক জিরমানা আেরােপর ব�ব�া
কিরেত পাের: 

  
তেব শত�  থােক �য, ধারা ৩৫(১), ৫৫(১) এবং ৫৭(২) ধারার লংঘেনর ��ে� এইর�প
�শাসিনক জিরমানা আেরােপর ব�ব�া করা যাইেব না৷ 
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(২) এই আইেন বা �িবধােনর �য সকল িবধান লংঘেনর ��ে� �শাসিনক জিরমানা
আেরাপনীয় �সই সকল ��ে� কিমশন ৪৩[ অপরােধর ধরন ও �িতর পিরমাণ িনণ�য়
কিরয়া জিরমানা আেরাপ কিরেব] লংঘনকারীেক এই মেম� এক� �না�শ িদেব �য,
িতিন উ� �না�শ �াি�র পর তাহার �দাষ �ীকার কিরয়া �না�েশ িনধ�ািরত
�শাসিনক জিরমানা উহােত িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� �দােনর মাধ�েম দায়মু� হইেত
পােরন এবং এই ব�াপাের তাহার �কান ব�ব� থািকেল তাহাও উপ�াপন কিরেবন৷ 

  
(৩) উপ-ধারা (২)-এ উে�িখত লংঘেনর ব�াপাের- 

  
(ক) একজন পিরদশ�ক �াসংিগক তথ�ািদসহ িনধ�ািরত �না�েশর ফরম পূরণ এবং
দ�খত কিরয়া উ� �না�শ- 

  
(অ) অিভয�� ব�ি�র িনকট ব�ি�গতভােব �দান কিরেবন; অথবা 

  
(আ)পিরদশ�েকর জানামেত অিভয�� ব�ি�র সব�েশষ বাস�ান বা কম��েলর �কানায়
��রণ কিরেবন; 

  
(খ) অিভেযাগক� ত লংঘেনর �য সকল িবষয় িবেবচনা ও �য প�িত অনুসরণ করা হইেব
এবং �দাষ �ীকােরর ��ে� আেরাপণীয় �শাসিনক জিরমানার পিরমাণ কত হইেব
তাহাও �না�েশ উে�খ কিরেবন; 
 
(গ) অিভয�� ব�ি� উ� লংঘন- 

  
(অ) �ীকার কিরয়া �না�েশ উে�িখত ৪৪[ সমেয়র মেধ�] স�ূণ� �শাসিনক জিরমানা
জমা িদেত পােরন; 
 
(আ)�ীকার করতঃ লংঘেনর পিরি�িত বণ�না�েম উ� জিরমানা কমােনার জন�্ ৪৫[
�না�েশ উি�িখত সমেয়র মেধ� কিমশন সমীেপ] আেবদন কিরেত পােরন; বা 
 
(ই) অ�ীকার এবং উহার সমথ�েন তাহার িলিখত ব�ব� ও �েয়াজনীয় দিলল বা তথ�
�পশ কিরয়া উ� জিরমানার দায় হইেত অব�াহিতর ৪৬[ জন� �না�েশ উি�িখত
সমেয়র মেধ� কিমশন সমীেপ] আেবদন কিরেত পােরন৷ 
 
(৪) উপ-ধারা ( ৪৭[ ৩])(গ) এর উপ-দফা (আ) বা (ই) এর অধীেন আেবদন করা
হইেল কিমশন কত� � ক এতদুে�েশ� িনয�� একজন কম�কত� া সম� িবষয়� িবেবচনা�েম
িলিখতভােব সংি�� কারণ উে�খপূব�ক তাহার িস�া� �দান কিরেবন এবং এইর�প
িস�াে�র ৩ (িতন) িদেনর মেধ� আেবদনকারীেক িস�াে�র অনুিলিপ �দান কিরেবন৷ 
 
(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীেন িস�া� �দান তািরেখর অনিধক ১৫ (পেনর) িদেনর
মেধ� অিভয�� ব�ি� উ� িস�া� পুনরী�েণর (revision) জন� কিমশেনর িনকট
িলিখতভােব আেবদন কিরেত পােরন, এবং এইর�প আেবদন স�েক�  কিমশন সংি��
পিরদশ�ক ও আেবদনকারীেক �নানীর য� ি�সংগত সুেযাগ িদয়া অনিধক ৩০ (ি�শ)
িদেনর মেধ� িন�ি� কিরেব৷ 
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(৬) লংঘনকারী উপ-ধারা (৩) এর অধীেন ��িরত �না�েশ অিভেযাগক� ত লংঘন
�ীকার কিরয়া �শাসিনক জিরমানার অথ� জমা িদেল বা উপ-ধারা (৪) বা (৫) এর
অধীেন তাহার অনুক� েল দায় মুি�র িস�া� �দ� হইেল তদানুযায়ী িতিন দায়মু�
হইেবন এবং এইর�প ��ে� উ� লংঘন অপরাধ িহসােব বা �দ� জিরমানা অথ�দ�
িহসােব গণ� হইেব না৷ 
 
(৭) �কান লংঘনকারী এই ধারার অধীেন তাহার উপর আেরািপত �শাসিনক
জিরমানা জমা না িদেল বা �না�েশর ��ি�েত হািজর না হইেল উ� লংঘন এক�
অপরাধ িহসােব গণ� হইেব এবং তদানুসাের লংঘনকারীর িবচার হইেব।

   
   

একাদশ অধ�ায়
 অপরাধ, দ�, তদ� ও িবচার

 
�বতার ও
�টিলেযাগােযােগর
মাধ�েম িমথ�া বাত� া
ইত�ািদ ��রেণর
দ�

 

৬৬৷ (১) �কান ব�ি� �টিলেযাগােযাগ য�পািত বা �বতার য�পািত ব�বহার কিরয়া
ই�াক� তভােব �কান িমথ�া বা �তারণামূলক িবপদ সংেকত, বাত� া বা আ�ান ��রণ
কিরেবন না বা তাহা করাইেবন না৷ 
 
(২) �কান ব�ি� যিদ- 

  
(ক) উপ-ধারা (১) এর িবধান লংঘন কেরন; বা 

  
(খ) আইনানুগ কারণ ব�িতেরেক, যিদ এমনভােব �কান য�পািত বা �কৗশল বা উহার
�কান অংশ ব�বহার, �াপন, পিরবত�ন বা পিরচালনা কেরন বা উহা দখেল রােখন �য,
উ� য�পািত বা �কৗশল বা উহার অংশিবেশষ উপ-ধারা (১) লংঘন�েম ব�বহার
করা হইয়ােছ বা হইেতেছ বা উ�র�েপ ব�বহােরর উে�েশ� িছল মেম� িবেবচনা করা যায়, 

  
তাহা হইেল তাহার এই কাজ হইেব এক� অপরাধ এবং ত�ন� িতিন অনিধক ৪৮[ ৫
(প�াচ) বৎসর কারাদে� বা অনিধক ১০০ (একশত) �কা�] টাকা অথ�দে� বা উভয়
দে� দ�নীয় হইেবন৷

   
   
 
�টিলেযাগােযাগ
য�পািত বা �বতার
য�পািত ব�বহােরর
মাধ�েম জাতীয়
ঐক� এবং
সংহিতর পিরপ�ী
কায��ম ইত�ািদ
পিরচালনার দ�

  ৪৯[ ৬৬ক। (১) �কান ব�ি� �টিলেযাগােযাগ য�পািত বা �বতার য�পািত ব�বহার
কিরয়া যিদ এমন �কান সংেকত, বাত� া বা আ�ান ��রণ কেরন যাহা জাতীয় ঐক� এবং
সংহিতর পিরপ�ী, �দশে�াহীমূলক অথবা জনসাধারেণর মেধ� িবে�ষ, িবেভদ এবং
অি�রতা সৃ� কিরেত পাের, অথবা যাহা বাংলােদেশর সাব�েভৗম� বা �িতর�ায়
�িতকর অথবা বাংলােদেশর সিহত িবেদশী রা�সমূেহর ব�� �পূণ� স�ক�  সংর�েণ
�িতকর অথবা বাংলােদেশর িনরাপ�া, জনিনরাপ�া ও জনশৃ�লায় �িতকর অথবা
আইেনর শাসন অথবা আইন ও শৃ�লা সংর�েণ হ�ে�প, উৎসাহ অথবা উে�িজত
কের অথবা জনসাধারণ িকংবা �কান সম�দােয়র মেধ� ভীিত বা আত� সৃ� কিরেত
পাের অথবা রাে� অথ�ৈনিতক বা আ�থ�ক �ােথ� �িতকর, তাহা হইেল তাহার এই
কাজ� অপরাধ বিলয়া গণ� হইেব এবং িতিন অনিধক ৫(প�াচ) বৎসর কারাদ� বা
অনিধক ৩০০ (িতনশত) �কা� টাকা অথ�দে� অথবা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন।
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(২) �কান ব�ি� যিদ উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান কায� সংঘটন কেরন বা সংঘটেন
সহায়তা কেরন তাহা হইেল কিমশন �কান কারণ দশ�ােনা ব�িতেরেক উ� সংেকত, বাত� া
বা আহবান ব� কিরয়া �দওয়ার জন� �য �কান �টিলেযাগােযাগ �সবা �দানকারীেক
িনেদ� শ িদেত পািরেব। 

  
(৩) যিদ �কান �টিলেযাগােযাগ �সবা �দানকারী উপ-ধারা (২) এ ব�ণ�ত কিমশেনর
�কান িনেদ� শ তাৎ�িণক ভােব পালন না কের তাহা হইেল উহাও এক� অপরাধ
বিলয়া গণ� হইেব এবং ত�ন� উ� �টিলেযাগােযাগ �সবা �দানকারী অনিধক ৫
(প�াচ) বৎসর অথবা অনিধক ৩০০ (িতনশত) �কা� টাকা বা উভয় দে� দি�ত
হইেবন]

   
   
 
�বতার �যাগােযাগ
বা
�টিলেযাগােযােগ
�িতব�কতা সৃ�র
দ�

 

৬৭৷ (১) �কান ব�ি�- 
  

(ক) আইনানুগ কারণ ব�তীত �বতার �যাগােযাগ বা �টিলেযাগােযােগ বাধা িদেবন না বা
�িতব�কতা সৃ� কিরেবন না; বা 

  
(খ) �কান �বতার �যাগােযাগ বা �টিলেযাগােযাগ এর পথ র�� কিরেবন না অথবা
র��ক� ত এই �যাগােযাগ �কান কােজ লাগাইেবন না অথবা উহােক িভ� পেথ �বািহত
কিরেবন না, যিদ এই কােজ উ� �যাগােযাগ সূচনাকারী ব�ি�র বা িতিন যাহার িনকট
��রেণর উে�েশ� উ� �যাগােযাগ সূচনা কেরন তাহার অনুেমাদন বা স�িত না থােক৷ 

  
(২) �কান ব�ি� উপ-ধারা (১) এর িবধান লংঘন কিরেল তাহার এই কাজ হইেব এক�
অপরাধ এবং ত�ন� িতিন অনিধক ৩ (িতন) ব�সর কারাদে� বা অনিধক ৫০[
১০(দশ) �কা�] টাকা অথ�দে� বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷

   
   
 
কম�চারী কত� � ক
�টিলেযাগােযাগ বা
�বতার য�পািত
অপব�বহােরর দ�

  ৬৮৷ (১) �কান পিরচালনাকারীর �কান কম�চারী- 
  

(ক) �টিলেযাগােযাগ য�পািত বা �বতার য�পািত ব�বহার কিরয়া ই�াক� তভােব এমন
বাত� া ��রণ কিরেবন না যাহা তাহার জানামেত িমথ�া বা িব�াি�কর বা �কান
�টিলেযাগােযাগ �সবার দ�তা �িত�� কিরেত পাের বা �কান ব�ি�র জীবন বা �কান
স�ি�র িনরাপ�া িবপদ�� কিরেত পাের; 
 
(খ) তাহার দািয়� পালনকােল- 

  
(অ) �টিলেযাগােযাগ বা �বতার �যাগােযােগর মাধ�েম ��িরত এমন বাত� ার ��রক বা
�াপক বা িবষয়ব� স��ক�ত তথ� সং�েহর উে�েশ� �কান �টিলেযাগােযাগ য�পািত
বা �বতার য�পািত ব�বহার কিরেবন না, �য বাত� া� �হেণর জন� কিমশন উ�
কম�চারীেক বা উ� পিরচালনকারীেক �মতা �দান কের নাই; 

  
(আ) কিমশন বা আদালেতর �কান আইনগত কায�ধারা (legal proceedings) বা
উহার অনুবতী�  (consequential) কায��েমর �েয়াজন ব�তীত এমন বাত� ার ��রক,
�াপক বা িবষয়ব� স��ক�ত তথ� �কাশ কিরেবন না �য বাত� া� িতিন �ধ�মা�
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�টিলেযাগােযাগ য�পািত বা �বতার য�পািত ব�বহােরর মাধ�েম বা ব�বহােরর সূে�
�াত হইয়ােছন৷ 

  
(গ) সংি�� �টিলেযাগােযাগ �নটওয়ােক� র মাধ�েম �কান তথ� বা বাত� া বা অন� িকছ�
��রণকােল বা �হণকােল উহার ��রক বা �াহক বা কিমশেনর অনুেমাদন ব�িতেরেক
উ� �নটওয়ােক� র �কান অংেশ বাধা সৃ� কিরেবন না বা উ� তথ� বা বাত� া বা অন�
িকছ� র িবষয়ব� স�েক�  অবিহত হইেবন না৷ 

  
(২) �কান ব�ি� উপ-ধারা (১) এর িবধান লংঘন কিরেল তাহার এই কাজ এক�
অপরাধ হইেব এবং ত�ন� িতিন অনিধক ৫ (প�াচ) ব�সর কারাদে� বা অনিধক ৫১[
১(এক) �কা�] টাকা অথ�দে� বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷

   
   
 
অ�ীল, অেশাভন
ইত�ািদ বাত� া
��রেণর দ�

 

৫২[ ৬৯৷ যিদ- 
 
(ক) �কান ব�ি� �টিলেযাগােযাগ য�পািত বা �বতার য�পািতর সাহােয� �কান
অ�ীল, ভীিত �দশ�নমূলক বা �র�তরভােব অপমানকর �কান বাত� া ��রেণর উে�েশ�
উ� য�পািতর পিরচালন কােজ িনেয়ািজত ব�ি�র িনকট ��াব কেরন, বা 

  
(খ)উ� ��ােবর ��ি�েত ি�তীেয়া� ব�ি� স�ােন বা ই�াক� তভােব উ�বাত� া ��রণ
কেরন, বা 

  
(গ) �কান ব�ি� চঁাদা আদােয়র উে�েশ� �টিলেযাগােযাগ য�পািত বা �বতার
য�পািতর সাহােয� অন� �কান ব�ি� বা ব�ি�বেগ�র িনকট অ�ীল, �র�তরভােব
অপমানকর, �মিকমূলক �কান বাত� া বা অন�েকান ভীিতকর বাত� া বা �কান
কেথাপকথন বা ছিব বা ছায়াছিব ��রণ কেরন, তাহা হইেল দফা (ক) এর ��ে�
��াবকারী এবং দফা (খ) এর ��ে� ��াবকারী ও ��রণকারীর এই কাজ হইেব এক�
অপরাধ এবং ত�ন� উ� ��াবকারী বা, ��রণকারী বা, ���মত, উভেয় অনিধক ২
(দুই) বৎসর কারাদে� বা অনিধক ৫ (প�াচ) �কা� টাকা অথ�দে� বা উভয় দে�
দ�নীয় হইেবন এবং দফা (গ) এর ��ে� ��রণকারী অনিধক ৫ (প�াচ) বৎসর
কারাদে� বা অনিধক ৫ (প�াচ) ল� টাকা অথ�দে� এবং অনাদােয় ০৩ (িতন) মােসর
কারাদে� দ�নীয় হইেবন।]

   
   
 
�টিলেফােন িবর�
করার দ� ইত�ািদ

  ৭০৷(১) �কান ব�ি� য� ি�সংগত কারণ ব�তীত যিদ অন� �কান ব�ি�র িনকট এইর�েপ
বারবার �টিলেফান কেরন �য, উহা উ� অন� ব�ি�র জন� িবরি�কর হয় বা
অসুিবধার সৃ� কের, তাহা হইেল এইর�েপ �টিলেফান করা এক� অপরাধ হইেব এবং
উহার জন� �দাষী ব�ি� অনিধক ৫৩[ ১ (এক) ল� টাকা অথ�দে� এবং উহা
অনাদােয় অনিধক ৬ (ছয়) মাস কারাদে�] দ�নীয় হইেবন৷

  
(২) উপ-ধারা (১) এ উে�িখত ধরেনর �টিলেফান যাহার িনকট করা হয় তাহার বা
তাহার পে� অন� কাহােরা অিভেযাগ এবং এতদুে�েশ� ত�কত� � ক �েয়াজনীয় কত� ��
�দােনর িভি�েত, পিরচালনাকারী উ� উপ-ধারায় ব�ণ�ত �টিলেফান কেলর উ�স
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িচি�তকরণ, উহার পথেরাধ, পিরবী�ণ বা বাণীব�করণ কিরেত বা এইর�প কল
যাহােত স�ব না হয় উহার ব�ব�া কিরেত পািরেবন৷

   
   
 
�টিলেফােন
আিড়পাতার দ�

 

৭১৷�কান ব�ি� যিদ অপর দুই জন ব�ি�র �টিলেফান আলােপ ই�াক� তভােব
আিড়পােতন, তাহা হইেল �থেমা� ব�ি�র, এই কাজ হইেব এক� অপরাধ এবং
ত�ন� িতিন অনিধক ৫৪[ ২ (দুই) বৎসর কারাদে� বা অনিধক ৫(পাচ) �কা� টাকা
অথ�দে�] বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন ৫৫[ : 
 
তেব শত�  থােক �য, ধারা ৯৭ক এর অধীন সরকার হইেত �মতা�া� �গােয়�া সং�া,
জাতীয় িনরাপ�া সং�া, তদ�কারী সং�া বা আইন-শৃ�লা িনয়�েণর দািয়ে�
িনেয়ািজত সং�ার �কান কম�কত� ার ��ে� এই ধারার িবধানাবলী �েযাজ� হইেব না৷]

   
   
 
য�পািতর
�িতসাধন,
অনু�েবশ, অৈবধ
অব�ান,
পিরচালন কােয�
বাধা দান ইত�ািদর
দ�

 

৭২৷ �কান ব�ি�- 
  

(ক) লাইেস�ক� ত �টিলেযাগােযাগ য�পািত বা �বতার য�পািতর সাহােয�
�টিলেযাগােযাগ বা �বতার �যাগােযাগ পিরচািলত হয় এইর�প কায�ালেয়র দািয়��া�
ব�ি�র অনুমিত ব�তীত উহােত �েবশ কিরেল; 

  
(খ) উ� কায�ালেয় �য �কানভােব �েবেশর পর উহা ত�াগ করার উ� দািয়��া� ব�ি�
বা তাহার অধীন� �কান ব�ি�র অনুেরােধর পরও �সখােন অব�ান কিরেল; 

  
(গ) উ� য�পািত রিহয়ােছ এইর�প �ােন �েবেশর ব�াপাের টাংগােনা িনেষধা�া
উেপতগা কিরয়া �েবশ কিরেল; 

  
(ঘ) উ� কায�ালেয় বা �ােন �য �কানভােব �েবশ কিরয়া �সখােন কত�ব�রত �কান
ব�ি�েক তাহার কত�ব� পালেন বাধা িদেল; বা 

  
(ঙ) ই�াক� তভােব উ� য�পািতর �িতসাধন বা উহা অৈবধভােব অপসারণ কিরেল
বা অৈবধভােব উহার কায��মতা �িত�� বা িবকল কিরেল, 
 
তাহার এই কাজ হইেব এক� অপরাধ এবং ত�ন� িতিন অনিধক ৫৬[ ৫ (প�াচ)
বৎসর কারাদে� বা অনিধক ১০০ (একশত) �কা� টাকা অথ�দে�] বা উভয় দে�
দ�নীয় হইেবন৷

   
   
 
অন�ান� অপরাধ ও
দ�

  ৭৩৷ (১) �কান ব�ি�র িন�ব�ণ�ত �য �কান কাজ হইেব এক� অপরাধ, যথা- 
  

(ক) লাইেস� বা পারিমেটর শত�  লংঘন কিরয়া �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া পিরচালনা বা
�সবা �দান বা এইসেবর সহায়ক �কান কাজ; 

  
(খ) িতিন যিদ জািনেত পােরন �য বা তাহার এইর�প িব�াস করার য� ি�স�ত কারণ
থােক �য, এই আইেনর িবধান লংঘন�েম তাহার �ত�� বা পেরা� িনয়�ণাধীেন
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�কান �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া বা �বতার য�পািত �াপন করা বা চালু রাখা হইয়ােছ বা
উহা পিরচালন করা হইেতেছ এবং তাহা সে�ও উ� ব�ি� উহা ব�বহার কিরয়া বা উহার
সাহােয� �কান তথ� ��রণ বা �হণ বা �কান �সবা �দান বা এইসেবর আনুষি�ক �কান
কােজ ব�বহার; 

  
(গ) �কান ৫৭[ �টিলেযাগােযাগ বা �বতার �যাগােযাগ সং�া� �কান �সবা �হেণর] �সবা
�হেণর জন� �েদয় চাজ�  এড়ােনার উে�েশ� �কান যাি�ক, �বদু�িতক বা অন�িবধ
�কৗশল অবল�ন; 
 
(ঘ) লাইেস�ক� ত �টিলেযাগােযাগ �নটওয়ােক� র কােজ িনেয়ািজত থাকাকােল উ�
�নটওয়ােক� র সাহােয� ��িরত �কান বাত� ােক ই�াক� তভােব পিরবত�ন বা িবক� ত করা বা
উহার িবষয়ব�েত অৈবধ হ�ে�প; 
 
(ঙ) কিমশনেক এমন তথ� বা দিলল সরবরাহ কিরেত ব�থ� হওয়া বা অ�ীকার করা,
যাহা এই আইন বা �িবধান অনুযায়ী কিমশন পাওয়ার অিধকারী এবং যাহা
সরবরােহর জন� কিমশন ১০ (দশ) িদেনর �না�শ িদয়ােছ৷ 
 
(২) �কান ব�ি� উপ-ধারা (১)-এ উে�িখত �য �কান অপরােধর দােয় �দাষী সাব��
হইেল িতিন অনিধক ৫ (প�াচ) ব�সর কারাদে� বা ৫৮[ অনিধক ৩০০ (িতনশত)
�কা� টাকা অথ�দে� বা উভয় দে� এবং এই অপরাধ অব�াহত থািকেল এই অব�াহত
�ময়ােদর �থম িদেনর পরবতী�  �িতিদেনর জন� অনিধক ১(এক) �কা� টাকা] অথ�দে�
দ�নীয় হইেবন৷ 
 
(৩) যিদ �কান ব�ি� এই আইন বা তদধীন �ণীত �িবধােনর এমন িবধান লংঘন
কেরন যাহার জন� এই আইেন বা �িবধােন �কান সুিন�দ�� দ� িনধ�ািরত নাই, তাহা
হইেল িতিন �দাষী সাব�� হওয়া সােপে�: 

  
(ক) উ�র�প �থম লংঘেনর জন� অনিধক ৫৯[ ৩(িতন) বৎসর কারাদে� বা অনিধক
১০ (দশ) �কা� টাকা] অথ�দে� বা উভয় দে� দ�নীয় হইেব; 
 
(খ) উ�র�প পরবতী�  �িত� লংঘেনর জন� ৬০[ অনিধক ৩০০ (িতনশত) �কা� টাকা
অথ�দে� বা অনিধক ৫ (প�াচ) বৎসর কারাদে�] বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷ 

  
(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীেন �কান দ� আেরাপ সে�ও, সংি�� অপরােধর কারেণ
�িত�� ব�ি�র অন�ান� �িতকার লােভর অিধকার ত��ন হইেব না৷

   
   
 
অপরাধ সংঘটেন
সহায়তা, �েরাচনা
ইত�ািদর দ�

 

৭৪৷ �কান ব�ি� এই আইেনর অধীন �য �কান অপরাধ সংঘটেন সহায়তা কিরেল,
অথবা উ� অপরাধ সংঘটেন �েরাচনা িদেল বা ষড়য� কিরেল এবং উ� ষড়য� বা
�েরাচনার ফেল অপরাধ� সংঘ�ত হইেল, উ� সহায়তাকারী ষড়য�কারী, বা
�েরাচনাকারী উ� অপরােধর জন� ব�ণ�ত দে� দ�নীয় হইেবন৷

   
   
 
�িবধােন অপরাধ,   ৭৫৷ কিমশন িন�িলিখত িবষেয় �িবধান �ণয়ন কিরেত পািরেব, যথা:- 
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দ�, �িতপূরণ
স��ক�ত িবধান

 
(ক) �িবধােন বা কিমশন কত� � ক ইসু�ক� ত লাইেস� বা পারিমেটর শত�  লংঘেনর ��ে�
সংি�� লংঘনেক অপরাধর�েপ িচি�ত করা ও উহার জন� ���মত ৬১[ অনিধক ৫
(প�াচ) বৎসর কারাদে� বা অনিধক ৩০০ (িতনশত) �কা� টাকা] অথ�দ� বা উভয়
দ� আেরাপ; 
 
(খ) �িবধােন বা কিমশন কত� � ক ইসু�ক� ত লাইেস� বা পারিমেটর শত�  লংঘেনর কারেণ
�িত�� ব�ি�র �াপ� �িতপূরণ এবং উহা আদােয়র প�িত িনধ�ারণ, এইর�প
�িতপূরেণর পিরমাণ হইেব অনিধক ২ (দুই) ৬২[ �কা�] টাকা৷

   
   
 
�কা�ানী কত� � ক
অপরাধ সংঘটন

 

৭৬৷ (১) এই আইেনর অধীন �কান িবধান লংঘনকারী ব�ি� যিদ �কা�ানী হয়, তাহা
হইেল উ� �কা�ানীর �েত�ক মািলক, পিরচালক, ম�ােনজার, সিচব বা অন� �কান
কম�কত� া বা কম�চারী বা �িতিনিধ িবধান� লংঘন কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেব, যিদ
না িতিন �মাণ কিরেত পােরন �য, উ� লংঘন তাহার অ�াতসাের হইয়ােছ অথবা
উ� লংঘন �রাধ কিরবার জন� িতিন যথাসাধ� �চ�া কিরয়ােছন৷ 

  
ব�াখ�া৷- এই ধারায়- 

  
(ক) “�কা�ানী” বিলেত �কান �কা�ানী, সংিবিধব� সং�া, অংশীদারী কারবার,
সিমিত বা একািধক ব�ি� সম�েয় গ�ত সংগঠনেক ব�ঝাইেব; 

  
(খ) “পিরচালক” বিলেত �কান অংশীদার বা পিরচালনা �বাড� , �য নােমই অিভিহত
হউক, এর সদস�েকও ব�ঝাইেব৷ 

  
(২) �ফৗজদারী কাযিবিধেত যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, �কা�ানী কত� � ক এই আইন বা
�িবধােন ব�ণ�ত �কান অপরাধ সংঘটেনর ��ে�, �কা�ানীর িনবি�ত কাযাল�য় বা
�ধান কাযাল�য় বা এইর�প কাযাল�য় না থািকেল �য �ান হইেত সাধারণতঃ উহার
কম�কা� পিরচািলত হয় বা �য �ােন অপরাধ� সংঘ�ত হয় বা �য �ােন �কা�ানীর
সংি�� অপরাধীেক পাওয়া যায় �সই �ােনর উপর এখিতয়ারস�� ৬৩[ �থম ��ণীর
জুিডিশয়াল ম�ািজে�ট বা �মে�াপিলটন ম�ািজে�ট] আদালতই হইেব যথাযথ
এখিতয়ারস�� আদালত৷

   
   
 
অপরােধর িবচার।   ৬৪[ ৭৭।(১) �ফৗজদারী কাযিবিধেত যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, এই আইন এবং ইহার

অধীন �ণীত িবিধ বা �িবধােন ব�ণ�ত সকল অপরাধ আমলেযাগ� (Cognizable ) ও
জািমনেযাগ� (Bailable) হইেব। 

  
(২) �ফৗজদারী কায�িবিধেত যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, পিরদশ�ক বা �য �কান আইন
�েয়াগকারী সং�ার �য �কান কম�কত� ার, িযিন আইন �েয়াগকারী সং�ার পিরদশ�ক বা
সম-পদময�াদার িনেমড়ব নেহন, িলিখত িরেপাট�  ব�তীত �কান আদালত এই আইন বা
এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ বা �িবধােন ব�ণ�ত �কান অপরাধ িবচারােথ� �হণ
কিরেব না : 
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তেব শত�  থােক �য, �কান আেবদেনর ��ি�েত �কান এখিতয়ারাধীন আদালত যিদ এই
মেম� স�� হয় �য, এই আইন বা ইহার অধীন �ণীত িবিধ বা �িবধােন ব�ণ�ত �কান
অপরােধর অিভেযাগ �হণ ও অনুস�ান করার জন� িলিখতভােব অনুেরাধ করা
সে�ও সংি�� পিরদশ�ক বা কিমশেনর �কান কম�কত� া পরবতী�  ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ�
�েয়াজনীয় কায�� ম �র� কেরন নাই, অথচ উ� অিভেযাগ িবচােরর জন� �হেণর
�যৗি�কতা রিহয়ােছ, তাহা হইেল সংি�� পিরদশ�ক বা কিমশনেক �নানীর য� ি�স�ত
সুেযাগ িদয়া উ�র�প িরেপাট�  ব�িতেরেক উ� অিভেযাগ ও সংি�� অপরাধ িবচারাথ�
�হণ কিরেত পািরেব, অথবা যথাযথ মেন কিরেল উ� অিভেযাগ স�েক�  তদ� কিরয়া
৬০ (ষাট) িদেনর মেধ� িরেপাট�  দািখল করার জন� সংি�� পিরদশ�কেক িনেদ� শ �দান
কিরেত পািরেব এবং অনুর�প িনেদ� শ অ�ািধকােরর িভি�েত বাস বায়ন কিরয়া
�িতেবদন দািখল কিরেত সংি�� পিরদশ�ক বাধ� থািকেব এবং উ� �িতেবদেনর
িভি�েত আদালত সংি�� অপরাধ আমেল লইেত পািরেব। 
 
(৩) �মে�াপিলটান এলাকায় �মে�াপিলটান ম�ািজে�ট এবং �মে�াপিলটান এলাকা
বিহভ� ত�  �থম ��ণীর জুিডিশয়াল ম�ািজে�ট এই আইন ও ইহার অধীন �ণীত িবিধ বা
�িবধােন ব�ণ�ত সকল অপরােধর িবচার কিরেত এবং সংি�� অপরােধর জন�
িনধ�ািরত দ� আেরাপ কিরেত পািরেব। 
 
(৪) অন� �কান আইেন যাহা িকছ�  থাক� ক না �কন, যিদ এই আইন বা ইহার অধীন
�ণীত িবিধ বা �িবধােন ব�ণ�ত �কান অপরােধর সিহত অন� �কান আইেন ব�ণ�ত
অপরাধ এমনভােব জিড়ত থােক �য, ন�ায় িবচােরর �ােথ� উভয় অপরােধর িবচার
একই সে� বা একই মামলায় স�াদন করা সমীচীন, তাহা হইেল সংি�� ম�ািজে��ট
উভয় অপরাধ আমেল লইয়া �ফৗজদারী কাযিবিধর িবধান অনুসাের মামলা�,
িবচােরর জন� ��ত কিরয়া, অন� আইেন ব�ণ�ত অপরাধ ম�ািজে�ট কত� ক�  িবচারেযাগ�
হইেল, িবচার িন�ে�র জন� মামলা�, ���মত, �মে�াপিলটান ম�ািজে�ট বা �থম
��ণীর জুিডিশয়াল ম�ািজে�ট আদালেত ��রণ কিরেব, অথবা অন� আইেন ব�ণ�ত
অপরাধ� বা অপরাধ�িল দায়রা আদালত বা �াইব� �নাল বা িবেশষ আদালত কত� ক�
িবচারেযাগ� হইেল, িবচার িন�ে�র জন� মামালা�, ���মত, সংি�� দায়রা
আদালত বা �াইব� �নাল বা িবেশষ আদালেত ��রণ কিরেব। 
 
(৫) সংি�� আদালত উপ-ধারা (৪) এর অধীন �া� একই মামলায় অ�ভ���  সকল
অপরােধর িবচার কিরয়া সংি�� অপরােধর জন� সংি�� আইেনর িবধান �মাতােবক
দ� আেরাপ কিরেত পািরেব এবং অপরাধ সংঘটেন জিড়ত আলামতসমূহ, ধারা ৮১
এর িবধান সােপে�, কিমশেনর অনুক� েল বােজয়াি�র আেদশ �দান কিরেত পািরেব। 

  
(৬) ম�ািজে�ট আদালেতর তলব অনুসাের উপি�ত �কান মামলার সা�ীেক তাহার
সা�� �হণ ব�িতেরেক �ফরত �দওয়া যাইেব না : 

  
তেব শত�  থােক �য, আদালেতর সাধারণ �দিনক কম�সময় �শষ হওয়ার �া�ােল �য
মামলার �নানী বা সা�� �হণ �র� করা হয়, কম�সময় �শষ হওয়ার পরও উ�
মামলার �নানী বা সা�ীর সা�� �হণ চলমান থািকেত পািরেব। 

  
(৭) অিভেযাগ গঠেনর তািরখ হইেত ১৮০ (একশত আিশ) িদেনর মেধ� ম�ািজে�ট
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আদালত সংি�� মামলার িবচারকায� সমা� কিরেব। 
  

(৮) উপ-ধারা (৭) এ িনধ�ািরত সময়সীমার মেধ� �কান মামলার িবচারকায� সমা� না
হইেল ম�ািজে�ট আদালত, িবচারকায� সমা� না হওয়ার কারণ িলিপব� কিরয়া
উি�িখত ১৮০ (একশত আিশ) িদেনর পরবতী�  ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ� িবষয়�
তাহার ঊধব�তন সংি�� দায়রা জজ আদালতেক অবিহত কিরেব এবং উ� ১৮০
(একশত আিশ) িদেনর পরবতী�  ৯০ (ন�ই) িদেনর মেধ� মামলার িবচারকায� সমা�
কিরেব; ব�ধ�ত সমেয়র মেধ�ও �কান মামলার িবচারকায� স�নড়ব না হইেল ব�ধ�ত
সময়সীমা অিত�া� হওয়ার পরবতী�  ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ� সংি�� মামলা অপর
�কান ম�ািজে�ট আদালেত �ানা�র করার জন� �চয়ারম�ান বা তঁাহার িনকট হইেত
এতদুে�েশ� �মতা�া� কম�কত� া বা আইনজীবী সংি�� দায়রা জজ আদালেত
দরখা� কিরেত পািরেব এবং উ�র�প দরখাে�র িভি�েত সংি�� দায়রা জজ
আদালত মামলা �ানা�েরর আেদশ িদেত পািরেব। 

  
(৯) উপ-ধারা (৮) অনুসাের �কান মামলা �য ম�ািজে�ট আদালেত �ানা�র করা হইেব
�সই আদালত পূব�বতী�  ম�ািজে�ট আদালত সংি�� মামলার �য পয�� কায� স�াদন
কিরয়ােছ তাহার পর হইেত অবিশ� কায��ম স�াদন কিরেব এবং মামলার নিথ
�াি�র তািরখ হইেত ৯০ (ন�ই) িদেনর মেধ� িবচারকায� স�� কিরেব। 

  
(১০) উপ-ধারা (৭), (৮) ও (৯) এ িনধ�ািরত সময়সীমার মেধ� �কান মামলার
িবচারকায� স�ব না করা হইেল ত�ন� �ক বা কাহারা দায়ী তাহা সংি�� দায়রা জজ
আদালত সংি�� সময়সীমা অিতবািহত হওয়ার পরবতী�  ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ�
তদ�পূব�কদায়ী ব�ি�র িবর�ে� আইনানুগ ব�ব�া �হণ কিরবার জন� সংি�� কত� � প�
সমীেপ সুপািরশ ��রণ কিরেব এবং উ�র�প সুপািরেশর িভি�েত গৃহীত কায��ম ও
ফলাফল উ� সুপািরশ �াি�র তািরখ হইেত ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ� সংিশ�� কত� � প�
�িতেবদন আকাের সংি�� দায়রা জজ আদালেত দািখল কিরেব। 

  
(১১) বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ কায�কর হইবার পূেব� �য
সকল মামলা িবচারােথ� �য আদালেত ��িরত হইয়ােছ �সই সকল মামলার িবচার
সংি�� আদালত কত� � ক এমনভােব িন�� কিরেত হইেব �যন উ� আইন কাযক�  র হয়
নাই।]

   
   
 
অপরােধর
অনুস�ান, মামলা
দােয়র এবং তদ�
প�িত।

  ৬৫[ ৭৮। (১) এই আইন বা ইহার অধীন �ণীত িবিধ বা �িবধােন ব�ণ�ত �কান
অপরােধর তদ� কিরবার জন� কিমশন পিরদশ�ক বা অন� �কান সং�া বা অন� �কান
সং�ার কম�কত� ােক �মতা �দান কিরেত পািরেব। 

  
(২) এই আইন বা ইহার অধীন �ণীত িবিধ বা �িবধােন ব�ণ�ত �কান অপরাধ সং�া�
িবষেয় সাধারণত কিমশেনর পিরদশ�ক অনুস�ান, মামলা দােয়র ও তদ� স�াদন
কিরেবন। 

  
(৩) �ফৗজদারী কায�িবিধেত যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, সরকার �েয়াজনেবােধ
জনশৃ�লার �ােথ�, উপ-ধারা (২) এর িবধান �ু� না কিরয়া, এই আইন বা ইহার
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অধীন �ণীত িবিধ বা �িবধােন ব�ণ�ত �কান অপরাধ সং�া� িবষেয় অনুস�ান,
তদ� ও মামলা দােয়র কিরবার জন� আইন �েয়াগকারী সং�ার পুিলশ পিরদশ�ক বা
সমপদ ময�াদার িনে� নেহ এইর�প �কান কম�কত� ােক �মতা �দান কিরেত পািরেব এবং
উ� �মতা�া� কম�কত� া �ফৗজদারী কায�িবিধ অনুসরণপূব�ক অনুস�ান, তদ�
�িতেবদন দািখল ও মামলা দােয়র কিরেত পািরেবন। 

  
(৪) অনুস�ােন অপরাধ সংঘ�ত হওয়ার তথ� পাওয়া মা�ই অনুস�ানকারী কম�কত� া
সংি�� থানায় এক� এজাহার দােয়র কিরেবন যাহা অপরাধ সং�া� �াথিমক তথ�
িহেসেব গণ� হইেব এবং সংি�� থানা �চিলত িবিধ িবধান অনুসাের সংি�� ম�িজে�ট
আদালেত উ� এজাহার ��রণ কিরেব। 

  
(৫) অনুস�ানকারী কম�কত� া কিমশন বিহভ◌র্ূত কম�কত� া হইেল িতিন এজাহােরর
এক� পাঠেযাগ� অনুিলিপ বা ছায়ািলিপ অবিলে� কিমশন সমীেপ ��রণ কিরেবন। 

  
(৬) �কান অপরাধ তদে�র িবষেয় উপ-ধারা (১) এর অধীন �মতা�া� কম�কত� া
�ফৗজদারী কায�িবিধর িবধান অনুসাের থানার ভার�া� কম�কত� ার ন�ায় একই �মতা
�েয়াগ কিরেত পািরেবন এবং িতিন, এই আইন ও ইহার অধীেন �ণীত িবিধ বা
সংিশ�� �িবধানমালা সােপে�, �ফৗজদারী কায�িবিধ অনুসরণ কিরেবন। 

  
(৭) অনুস�ানকারী কম�কত� া অনুস�ান বা তদ�কােল অপরােধর সিহত সংি��
দিলল, ব� বা য�পািত আটক কিরেত পািরেবন যিদ য� ি�সংগত কারেণ িতিন মেন
কেরন �য, উহা সরাইয়া �ফলা বা ন� করা হইেত পাের এবং অপরােধর সিহত সংি��
ব�ি�েক ��ফতার কিরেত পািরেবন যিদ য� ি� সংগত কারেণ িতিন মেন কেরন �য,
তাহার পলাতক হইবার স�াবনা আেছ। 

  
(৮) আনু�ািনক তদে�র পূেব� অনুস�ান পয�ােয় অনুস�ানকারী কম�কত� া কত� � ক
�রকড� ক� ত জবানব�ী, আটকক� ত ব�, সংগৃহীত নমুনা বা অন�ান� তথ� আনু�ািনক
তদে�র �েয়াজেন িবেবচনা ও ব�বহার করা যাইেব। 

  
(৯) তদ� সমাি�র পর তদ�কারী কম�কত� া কিমশেনর িনকট হইেত এতদুে�েশ�
�মতা�া� কম�কত� ার িনকট তদ� �িতেবদেনর অনুিলিপসহ সংি�� কাগজপ�
কিমশেনর অনুেমাদেনর জন� দািখল কিরেবন এবং উ�র�প অনুেমাদন �াি�র পর
তদ�কারী কম�কত� া উ� তদ� িরেপাট� , অনুেমাদনপ� এবং উ� িরেপােট� র সমথ�েন
সংি�� মূল কাগজপ� বা উহার সত�ািয়ত অনুিলিপ সরাসির ম�ািজে�ট আদালেত
দািখল কািরেবন যাহার এক� অনুিলিপ তাহার দ�ের এবং আেরক� অনুিলিপ
সংি�� থানায় জমা িদেবন; এবং এইর�প িরেপাট�  �ফৗজদারী কায�িবিধর ১৭৩ ধারার
অধীন �দ� পুিলিশ িরেপাট�  বিলয়া গণ� হইেব : 

  
তেব শত�  থােক �য, �কান দিললপে�র মূল কিপ আদালেত দািখল করা স�ব না হইেল
উহার িব�ািরত ব�াখ�া িরেপােট� র সিহত আদালেত দািখল কিরেত হইেব। 

  
(১০) যিদ এই আইন বা এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ বা �িবধানভ�� �কান
অপরােধর সিহত অন� �কান অপরাধ এমনভােব জিড়ত থােক �য, পূণ�া� ও ন�ায়
িবচােরর �ােথ� উভয় অপরােধর তদ� ও িবচার একই সে� বা একই মামলায় করা
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সমীচীন, তাহা হইেল উ� অপরাধও একই তদ�কারী কম�কত� া কত� � ক তদ�েযাগ�
হইেব। 

  
(১১) ধারা ৬১ ও এই ধারার উে�শ� পূরণকে� পিরদশ�ক, অনুস�ানকারী বা
তদ�কারী কম�কত� া, �কান আইন শৃ�লা র�াকারী সং�া, অন�েকান সরকারী কত� � প�
বা �েয়াজনীয় ��ে� সংিবিধব� সং�ার সহায়তার জন� অনুেরাধ কিরেত পািরেবন
এবং তদানুসাের উ� সং�া বা কত� � প� সহায়তা কিরেত বাধ� থািকেব।]

   
   
 
�ফৗজদারী
কায�িবিধর �েয়াগ

 

৭৯৷ (১) এই আইন, তদধীন �ণীত িবিধ ও �িবধান সােপে�, এই আইেন ব�ণ�ত �য
�কান অপরােধর তদ�, িবচার, আপীল এবং আনুষংিগক সকল িবষেয় �ফৗজদারী
কায�িবিধ �েযাজ� হইেব৷

  
(২) এই আইেনর অধীন পিরদশ�েকর িরেপােট� র িভি�েত আদালেত সূিচত মামলা
�ফৗজদারী কায�িবিধর অধীন পুিলশ িরেপােট� র িভি�েত সূিচত মামলা বিলয়া গণ�
হইেব৷

   
   
 
মামলা
পিরচালনা।

  ৬৬[ ৮০।(১) আদালেত কিমশেনর পে� মামলা পিরচালনার জন� কিমশন
�েয়াজনীয় সংখ�ক িনজ� আইনজীবী িনেয়াগ কিরেত পািরেব। 
 
(২) অন� �কান আইেন যাহা িকছ�  থাক� ক না �কন, কিমশন কত� ক�  িনেয়ািজত িনজ�
আইনজীবী �ফৗজদারী মামলার ��ে� ��শাল পাবিলক �িসিকউটর এবং �দওয়ানী
�ক� িতর মামলার ��ে� িবেশষ সরকারী �কৗ �সুলী বিলয়া গণ� হইেবন। 
 
(৩) আইন �পশায় অথবা িবচার কােজ কমপে� ৭ (সাত) বৎসেরর অিভ�তা
ব�িতেরেক �কহ এই ধারায় কিমশেনর আইনজীবী িহেসেব িনেয়াগেযাগ� হইেবন না ◌ঃ 
 
তেব শত�  থােক �য, আইন িবষেয় উ�তর িড�ীধারীেদর ��ে� কিমশন উ�
অিভ�তার সময়সীমা িশিথল কিরেত পািরেব। 
 
(৪) �কান মামলার �কান পয�ােয় �য �কান িনজ� আইনজীবী একবার বা একািধকবার
কিমশেনর পে� কাজ কিরেল, পরবতী� েত িতিন কিমশেন িনেয়ািজত থাক� ন বা না
থাক� ন, উ� মামলায় বা উ� মামলা হইেত উ�� ত �কান আপীল বা িরিভশন বা
িরিভউ মামলায় কিমশেনর িবপরীত প� অবল�ন কিরেত পািরেবন না। 
 
(৫) উপ-ধারা (৪) এর লংঘন Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council
Order, 1972 (P.O. No. 46 of 1972) এর অনুে�দ ৩২ �মাতােবক অসদাচরণ বিলয়া
গণ� হইেব। 
 
(৬) কিমশন কত� ক�  িনজ� আইনজীবী িনেয়ােগর শত� াবলী �িবধান �ারা িনধ�ািরত
হইেব এবং এইর�প �িবধান �ণীত না হওয়া পয�� কিমশন, �শাসিনক আেদশ �ারা,
এই িবষেয় অনুসরণীয় িনয়মাবলী িনধ�ারণ কিরেত পািরেব। 
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(৭) আদালেত �কান মামলা পিরচালনার সময় কিমশেনর িনজ� আইনজীবীেক
কিমশন কত� ক�  এতদুে�েশ� িনেয়ািজত কম�কত� া সহায়তা কিরেত পািরেবন এবং উ�
কম�কত� া আদালেত হািজর থািকয়া তাহার ব�ব� ও �াসি�ক দিলল প� �পশ কিরেত
পািরেবন।]

   
   
 
য�পািত ইত�ািদ
বােজয়া�করণ

  ৮১৷ (১) এই আইন বা �িবধােনর অধীন �কান অপরাধ সংঘ�ত হইেল �য
�টিলেযাগােযাগ য�পািত বা �বতার য�পািত বা যান বা অন� �কান ব� বা দিলল,
অতঃপর এই ধারায় মালামাল বিলয়া উে�িখত, স�েক�  বা সহেযােগ উ� অপরাধ
সংঘ�ত হইয়ােছ তাহা সংি�� অপরােধর �ক� িত ও পিরি�িত িবেবচনা�েম
কিমশেনর অনুক� েল বােজয়া�করেণর আেদশ আদালত �দান কিরেত পািরেব:

  
তেব শত�  থােক �য, �কান অপরাধ সংঘটেনর জন� সরকারী বা সংিবিধব� সং�ার
মালামাল এই উপ-ধারার অধীন বােজয়া�েযাগ� হইেব না৷

  
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন �কান মালামাল বােজয়া� করা হইেল, কিমশন উ�
বােজয়া�করণ স�েক�  এক� �না�শ ঢাকা হইেত �কািশত এবং ব�ল �চািরত দুই�
জাতীয় �দিনক পি�কায় �চার কিরেব; এই �না�শ, �চািরত হওয়ার ৩০ িদন পর
কিমশন, বােজয়া�ক� ত মালামাল িন�ি� কিরেত পািরেব৷

  
(৩) সংি�� অপরাধ সংঘটেনর দােয় �য ব�ি� �দাষী সাব�� হইয়ােছন, িতিন ব�তীত
অন� �কান ব�ি� বােজয়া� মালামােলর মািলক, ব�ক �হীতা, িলেয়ন �হা�ার বা
অন�িবধ �মতায় �কান �াথ� দাবী কিরেল, িতিন বােজয়া�করেণর �না�শ �কািশত
হওয়ার ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� িবচারকারী আদালেতর িনকট উপ-ধারা (৬) এর
অধীন আেদশ �াি�র জন� দরখা�, অতঃপর উ� দরখা� বিলয়া উে�িখত, কিরেত
পােরন এবং উ� দরখাে��র উপর �নানীর জন� উ� আদালত এক� তািরখ
িনধ�ারণ কিরেব৷

  
(৪) দরখা�কারী উ� দরখা� আদালেত দািখল করার সময় বা ত�পূেব� কিমশনেক
এবং বােজয়া� মালামােল অন� �কান ব�ি� উপ-ধারা (৩)-এর উে�িখত �কান �াথ�
দাবী কিরয়ােছন বিলয়া দরখা�কারীর জানা থািকেল তাহােক, উ� দরখাে��র
অনুিলিপসহ এক� �না�শ িদেবন৷

  
(৫) উ� দরখা� স�েক�  দরখা�কারী, দাবী উ�াপনকারী অন�ান� ব�ি� এবং
কিমশনেক �নানীর য� ি�সংগত সুেযাগ �দােনর পর যিদ আদালত স�� হয় �য-

  
(ক) �য অপরােধর কারেণ উ� মালামাল বােজয়া� হইয়ােছ উহার সিহত উ�
দরখা�কারী বা দাবী উ�াপনকারীর অ�াতসাের বা তাহার অনুমিত বা স�িত
ব�িতেরেক অপরাধ� সংঘ�ত হইয়ােছ; এবং

  
(খ) উ� দরখা�কারী বা দাবী উ�াপনকারী উ� মালামােলর ব�াপাের এমন
সতক� তামূলক ব�ব�া �হণ কিরয়ােছন �য, মালামােলর অনুেমািদত দখলদার বা
ব�বহারকারীগণ কত� � ক �কান অপরাধ সংঘ�ত হইেব না মেম� স�� থাকার য� ি�স�ত
কারণ তাহার িছল;
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তাহা হইেল আদালত �য দরখা�কারী বা দাবী উ�াপনকারী স�েক�  উ�র�েপ স��
হয় তাহার �ােথ�র পিরিধ এবং অন�ান� �াথ� সংি�� ব�ি�র ত� লনায় তাহার �ােথ�র
অ�গণ�তা �ঘাষণা কিরেত পািরেব; এবং ইহা ছাড়াও উ� মালামাল এইর�প �াথ�বান
ব�ি� বা ব�ি�বেগ�র িনকট �ফরত �দওয়ার জন� বা উ� মালামাল িবি� বা
অন�িবধভােব িন�ি� হইয়া থািকেল �ােথ�র অনুপােত �েত�ক �াথ�বান ব�ি�েক
আদালেতর িবেবচনায় উপয�� অথ� িন�ি� বাবদ �া� অথ� হইেত পিরেশাধ করার
িনেদ� শও িদেত পািরেব৷ 

  
(৬) এই ধারার অধীেন �কান মালামাল বােজয়া�করণ বা িন�ি�করণ বা
এতদসং�া� কায�ধারায় উ� মািলক বা �াথ�বান ব�ি� �কান �িতপূরণ দাবী কিরেত
পািরেব না বা অন� �কান আদালেত এইর�প �িতপূরেণর দাবী বা অন� �কান দাবী
উ�াপন কিরেত পািরেবন না৷

   
   
 
আদায়ক� ত
�শাসিনক
জিরমানা ও
অথ�দে�র িন�ি�

 

৮২৷ এই আইন বা তদধীন �ণীত �িবধােনর অধীেন আদায়ক� ত �শাসিনক জিরমানা
এবং অথ�দ� �জাতে�র সরকারী তহিবেল জমা হইেব৷

   
   
 
আপীল কত� � প�
গঠন, ইত�ািদ

 

৬৭[ ৮২ক। (১) সরকার, কিমশন কত� � ক �দ� �শাসিনক জিরমানা সং�া� আেদেশর
িবর�ে� সং�ু� ব�ি� কত� � ক আপীেলর উে�েশ�,িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িত ও শেত� ,
এক� আপীল কত� � প� গঠন কিরেব। 

  
(২) বাংলােদশ সু�ীম �কােট� র হাইেকাট�  িবভােগর অবসর�া� একজন িবচারক এবং
সরকার কত� � ক িনেয়াগ�া� অপর দুইজন সদস� সম�েয় আপীল কত� � প� গ�ত হইেব।
 
(৩) আপীল দােয়র এবং িন�ি�র প�িত িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।]

   
   
 
বাত� ার অৈবধ
�কাশ স�েক�
�দওয়ানী মামলা ও
অন�ান� �িতকার
লােভর অিধকার

  ৮৩৷ (১) যিদ �কান ব�ি� য� ি�স�ত কারেণ িব�াস কেরন �য, ত�কত� � ক ��িরত বা
গৃহীত বাত� া অৈবধভােব �কাশ করা হইয়ােছ বা হইেব, অথবা উহা ৬৭(১) বা ৬৮(১)
ধারার িবধান লংঘন�েম ব�ব�ত হইয়ােছ বা হইেব, তাহা হইেল িতিন উ� �কাশ বা
অৈবধ ব�বহার ব� করার জন� বা দায়ী ব�ি�র িনকট হইেত ত�িনত �িতপূরণ
আদােয়র জন�, �কাশকারী বা অৈবধ ব�বহারকারীর িবর�ে� ৬৮[ উপয�� �দওয়ানী]
আদালেত মামলা দােয়র কিরেত পােরন; এবং এইর�প মামলায় আদালত িনেষধা�া,
�িতপূরণ বা উহার িবেবচনামত অন� �কান �িতকার �দান কিরেত পাের৷ 
 
(২) �কান ব�ি� ইিতপূেব� ৬৭(১) বা ৬৮(১) ধারার অধীন অপরাধ সংঘটেনর দােয়
�দাষী সাব�� হইয়া থািকেল এবং তাহার িবর�ে� একই ঘটনার িভি�েত এই ধারার
উপ-ধারা (১) এর অধীেন �কান �দওয়ানী মামলা দােয়র হইেল এইর�প �দওয়ানী
কায�ধারায় অিভেযাগক� ত বাত� ার �কাশ বা উহার অৈবধ ব�বহার �মােণর জন� উ�
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অপরাধ স��ক�ত �ফৗজদারী কায�ধারায় উপ�ািপত সােতগ�র সত�ািয়ত নকল
উপ�াপন করা যাইেব এবং অপরাধ সংঘটেনর ব�াপাের �দাষী সাব��করেণর িস�া�
উ� আদালেত �া�থ�ত �িতকােরর ব�াপাের পয�া� �মাণ িহসােব িবেবিচত হইেব৷ 
 
(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান মামলা দােয়েরর কারণ উ�ব হওয়ার ৩ (িতন)
ব�সেরর মেধ� উ� মামলা দােয়র কিরেত হইেব৷ 

  
(৪) এই ধারার অধীেন �দওয়ানী মামলা দােয়েরর কারেণ �কান ব�ি� কত� � ক অন� �কান
অিধকার �েয়াগ বা অন�, �িতকার লােভর অিধকার �ু�ন হইেব না৷

   
   

�াদশ অধ�ায়
 তথ� �বাহ

 
কিমশেনর িনকট
িহসাব ও তথ�
সরবরাহ

 

৮৪৷ (১) কিমশন �য �কান পিরচালনকারীেক বা িবেশষ ��ণীর পিরচালনকারীগণেক
িন�ব�ণ�ত িবষেয় িনেদ� শ িদেত পাের:- 

  
(ক) এই আইেনর িবধানাবলী পালন বা কিমশেনর �মতার যথাযথ �েয়াগ িনি�ত
করার উে�েশ�, �টিলেযাগােযাগ �সবা �দােনর ব�য় িচি�তকরেণর প�িত এবং
আ�জ� ািতকভােব �ীক� ত �কান িহসাব প�িত অনুসরণ: 

  
তেব শত�  থােক �য, এইর�প িহসাব প�িত �কা�ানী আইন, ১৯৯৪ �ত ব�ণ�ত িহসাব
সং�া� িবধােনর সিহত সংগিতপূণ� হইেত হইেব; এবং 
 
৬৯[ (খ) এই আইেনর িবধানাবলী বা�বায়েনর উে�েশ�, কিমশেনর িনকট িন�দ��
সময়াে� দািখলেযাগ� �িতেবদন কিমশন কত� ক�  িনধ�ািরত �কান ফরেম বা প�িতেত
�াসি�ক তথ�ািদ এবং কিমশেনর িবেবচনায় �েয়াজনীয় অন�ান� তথ� সরবরাহ।] 

  
(২) য� ি�স�ত কারেণ কিমশন যিদ িব�াস কের �য, এই আইন বা�বায়েনর জন� �কান
পিরচালনকারী বা অন�ান� লাইেস�ধারী, পারিমটধারী বা সনেদর ধারক বা অন�
�কান ব�ি�র িনকট হইেত �কান তথ� বা দিলল সং�হ করা �েয়াজনীয়, তাহা হইেল
উ� তথ� সরবরােহর জন� কিমশন উ� ব�ি�েক িনেদ� শ িদেত পািরেব এবং উ�
ব�ি� এই িনেদ� শ পালেন বাধ� থািকেবন: 
 
তেব শত�  থােক �য, এই ধারার অধীেন এমন �কান দিলল বা উহার িবষয়ব�
উপ�াপেনর জন� �কান ব�ি�েক বাধ� করা যাইেব না যাহা �দওয়ানী মামলার সূে�
আদালেত উপ�াপেন উ� ব�ি� বাধ� নেহন; উ�র�েপ বাধ� না হওয়ার িবষয়�
�মােণর দািয়� বত� াইেব উ� ব�ি�র উপর৷

   
   
 
তথ� �াি�র সুেযাগ
ও �গাপনীয়
তথ�ািদ

  ৮৫৷ (১) উপ-ধারা (২) এর িবধান সােপে�, এই আইেনর অধীন কায�াবলী স�াদেনর
সূে� কিমশেনর �গাচরীভ� ত সকল তথ�ই যাহােত জনসাধারণ পিরদশ�ন এবং উহার
অনুিলিপ সং�হ কিরেত পাের তাহা কিমশন িনি�ত কিরেব:

  
তেব শত�  থােক �য, �কান তথ�েক �গাপনীয় বিলয়া কিমশন মেন কিরেল উহার ��ে�
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ব�িত�ম করা যাইেব৷
  

(২) কিমশনার বা কিমশেনর �কান পরামশ�ক, কম�কত� া, কম�চারী বা কিমশন কত� � ক
িনেয়ািজত �কান ব�ি� স�ােন এমন �কান �গাপন তথ� অন� �কান ব�ি�র িনকট
�কাশ কিরেবন না বা উহােক �কািশত হইেত িদেবন না যাহােত উ� অন� ব�ি�
�গাপন তথ� ব�বহার কিরয়া লাভবান হন, বা উ� তথ� যাহার সিহত সংি�� তাহার
�িত হয়; এইর�প �গাপনীয় তথ� �কাশ এক� অসদাচরণ িহসােব গণ� হইেব৷

  
ব�াখ�া৷- কিমশনার বা কিমশেনর পরামশ�ক, কম�কত� া বা কম�চারী িছেলন এমন ব�ি�র
��ে�ও এই উপ-ধারা �েযাজ�৷

  
(৩) কিমশন যিদ উহার �কান কায�-ধারা চলাকােল �কান তথ� �া� হয় এবং কিমশন
মেন কের �য, উ� তথ�, জন�ােথ� �কািশত হওয়া �েয়াজন, তাহা হইেল উহােত
আপাতঃদৃে� �াথ�সংি�� ব�ি�েক �নানীর য� ি�সংগত সুেযাগ িদয়া উ� তথ� �কাশ
করা বা না করার ব�াপাের িস�া� �হণ কিরেত পািরেব এবং যথাযথ ��ে� কিমশন
িনেজই উহা �কাশ কিরেত পাের বা উহা �কােশর জন� সংি�� ব�ি�েক িনেদ� শ িদেত
পাের৷

   
   
 
সাধারণ
অনুস�ান ও
িস�া� �হণ

 

৮৬৷ কিমশন �ীয় উেদ�ােগ বা �য �কান �াথ� সংি�� ব�ি�র আেবদেন এমন �য �কান
িবষেয় বা কম�কা� স�েক�  অনুস�ান এবং �েয়াজনীয় িস�া� �হণ কিরেত পাের �য
িবষয়� বা কম�কা� এই আইন �ারা িনিষ� বা অনুেমািদত বা যাহা করা এই আইেনর
অনুসাের �েয়াজনীয়৷

   
   
 
গণ�নানী ও উহার
প�িত

  ৮৭৷ (১) �কান আেবদন বা অন� �কানভােব �া� তেথ�র িভি�েত, কিমশন যিদ মেন
কের �য, জন�াথ� রতগার জন� উহার �কান �মতা �েয়াগ বা ���ািবত �েয়ােগর
িবষেয় বা অন� িবষেয় যথাযথ িস�া� �হেণর উে�েশ� গণ�নানীর ব�ব�া করা
�েয়াজন, তাহা হইেল কিমশন িবষয়� স�েক�  গণ�নানীর ব�ব�া কিরেত পাের৷

  
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গণ�নানী অনু�ােনর উে�েশ� কিমশন িতন
সদস�িবিশ� এক� গণ�নানী কিম�, অতঃপর এই অধ�ােয় কিম� বিলয়া উে�িখত,
গঠন কিরেত পাের; কিমশেনর �চয়ারম�ান বা ভাইস-�চয়ারম�ান কিম�র সভাপিত
এবং কিমশন কত� � ক মেনানীত অন� �কান কিমশনার বা কম�কত� া কিম�র অপর
দুইজন সদস� হইেবন৷

  
(৩) গণ�নানীর ব�াপাের অনুসরণীয় প�িত �িবধােন ব�ণ�ত না থািকেল, এই
আইেনর িবধান সােপে�, কিম�র িবেবচনামত যথাযথ প�িতেত গণ�নানী অনু�ত
হইেব৷

  
(৪) কিম� উহার সদস�েদর সংখ�া গির� �ভােট �য �কান িস�া� গৃহীত কিরেব৷

  
(৫) �েয়াজনীয় তথ� �মাণ পাওয়ার জন� কিম� তদ�াধীন িবষেয় িলিখতভােব িন�দ��
সাতগ� বা য� ি�তক�  উপ�াপেনর িনেদ� শ িদেত পাের এবং �য িবষেয় �মৗিখক সাতগ� বা
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য� ি�তক�  উপ�াপন করা যাইেব তাহাও িনধ�ারণ কিরেত পাের৷
  

(৬) কিম� যথাযথ িবেবচনা কিরেল উহার স�েুখ সাতগ� বা �কান তথ� উপ�াপেনর
��ে� সংি�� ব�ি�েক তাহার মেনানীত একজন এডেভােকট বা সংি�� িবষেয়র
িবেশষ� বা �িতিনধেক উ� সাতগ� বা তথ� উপ�াপেন বা �সই ব�াপাের সহায়তা
করার অনুমিত িদেত পািরেব৷

  
(৭) গণ�নানীর কায�ধারা জনগেণর জন� উ�ু� থািকেব এবং উহােত উপ�ািপত
সাতগ� ও অন�ান� তথ� এবং কিম� কত� � ক িবেবিচত ঘটনাবলী গণ�নানীর
কায�িববরণী িলিপব� করােনার জন� কিম�র সভাপিত ব�ব�া �হণ কিরেবন৷

  
(৮) তলব করা হইয়ােছ এইর�প �য �কান ব�ি�, বা তলব না পাওয়া সে�ও তদ�াধীন
িবষেয় গৃহীতব� িস�াে�র কারেণ যাহার �াথ�ত��ন বা �ভািবত হইেত পাের যা উ�
িবষয় স�েক�  ওয়ােকফহাল আেছন এইর�প �য

  
�কান ব�ি�, িনেজ বা তাহার �মতা�দ� �িতিনিধর মাধ�েম, কিম�র স�েুখ হািজর
হইয়া তাহার ব�ব� �পশ কিরেত পােরন৷

  
(৯) তদ�কােল বা তদ� �শেষ, কিম�-

  
(ক) তদ�াধীন িবষয় বা উহার অংশিবেশষ স�েক�  সংিতগ� কারণ উে�খপূব�ক
িস�া� িদেত পাের;

  
(খ) তদ�াধীন �কান িবষয় বা উহার অংশিবেশষেক ত�� বা হয়রািনমূলক বা
িভি�হীন বা জন�ােথ� ত�স�েক�  গণ�নানী চালাইয়া যাওয়ার �েয়াজন নাই বা উহা
কাম� নেহ বিলয়া মেন কিরেল িবষয়� স�ূণ�ভােব বা উহার সংি�� অংশেক তদ�
হইেত বাদ িদেত বা ত�স�েক�  �নানী হইেত িবরত থািকেত পািরেব;

  
(গ) উহার িবেবচনাধীন, �য �কান িবষেয়র উপর �িরত এবং ন�ায� �নানী অনু�ান
এবং ত�স�েক�  িস�া� �হেণর �ােথ� সাধারণভােব �য �কান িনেদ� শ িদেত এবং
অন�িবধ �য �কান কাজ কিরেত পািরেব৷

  
(১০) উপ-ধারা (৯)(ক) এর অধীেন �দ� �ধান �ধান িস�া� বা উহার সারাংশ
অ�তঃ দুই� জাতীয় �দিনক পি�কায় �কাশ কিরেত হইেব এবং গণ�নানীেত
অংশ�হণকারী �েত�ক আ�হী প�েক �িত� িনেদ� শ ও িস�াে�র অনুিলিপ কিমশন
কত� � ক িনধ�ািরত িফস �দান সােপে� সরবরাহ কিরেত হইেব৷

   
   
 
গণ�নানীেত
সাতগ� �দান এবং
সা�ী তলব

  ৮৮৷ (১) �দওয়ানী আদালেত �কান ব�ি�েক সা�ী িহসােব তলব বা তাহার সাতগ�
�দওয়ার ব�াপাের Code of Civil Procedure, 1908 ৭০[ (Act V of 1908)] অনুযায়ী
উ� আদালত �য �মতা �েয়াগ কিরেত পাের, গণ�নানীেত কিম�র িনকট সাতগ�
�দানকারী বা ব�ব� উপ�াপনকারী সকল ব�ি� কত� � ক সাতগ� �দােনর ��ে�
কিম�ও �সই �মতা �েয়াগ কিরেত পািরেব এবং উ� Code এ ব�ণ�ত প�িত
অনুসরণ কিরেব৷ 
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(২) ধারা ৮৭ এর অধীন অনু�ত তদে�র �কান িবষেয় �কান ব�ি� সাতগ� �দােন বা
দিলল উপ�াপেন স�ম বিলয়া মেন কিরেল কিম� গণ�নানীেত হািজর হওয়ার জন�
�না�শ জারীর মাধ�েম তাহােক তলব কিরেত এবং তাহার সাতগ� �হণ কিরেত পািরেব,
গণ�নানীেত হািজর হওয়ার জন� তলবক� ত ব�ি�েক য� ি�সংগত খরচও �দান করা
যাইেব৷ 
 
(৩) গণ�নানীেত উপি�ত হওয়ার জন� তলবক� ত ব�ি�- 

  
(ক) য� ি�সংগত কারণ ব�িতেরেক, তাহার �না�েশ উে�িখত সমেয় ও �ােন হািজর
হইেত ব�থ� হইেল; 

  
(খ) য� ি�সংগত কারণ ব�িতেরেক, কিম�র �কান �ে�র জবাব িদেত অ�ীকার কিরেল
বা উ� �ে�র উ�ের ই�াক� তভােব িমথ�া বা িবক� ত তথ� বা িবব� িত িদেল,
ই�াক� তভােব তদ�াধীন �কান িবষেয়র তথ� �গাপন কিরেল, বা 
 
(গ) তাহার দখেল থাকা �কান দিলল বা তথ� কিম�র তলব �মাতােবক উপ�াপন
কিরেত অ�ীকার কিরেল বা য� ্ ি�স�ত কারণ ব�িতেরেক উপ�াপেন ব�থ� হইেল, 
 
িতিন কিম�র িস�া� উেপতগা করার কারেণ আদালত অবমাননার অপরাধ
সংঘটেনর দােয় �দাষী হইেবন, এবং তদনুসাের দ�নীয় হইেবন৷ 

  
(৪) �কান ব�ি� উপ-ধারা (৩)-এ উে�িখত �কান অপরাধ কিরয়ােছন মেম� কিম� মেন
কিরেল কিম� উহার সভাপিতর দ�খেত ত�েম� এক� �িতেবদন হাইেকাট�  িবভােগ
��রণ কিরেত পািরেব৷ 

  
(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন �া� �িতেবদেনর িভি�েত আদালত অবমাননার
অপরাধ িবচােরর ��ে� কিম�র সভাপিত কত� � ক দ�খতক� ত বিলয়া আপাতঃদৃে�
িবেবিচত (purported) �িতেবদন� উ� কায�ধারায়- 

  
(ক) সাতগ� িহসােব �হণেযাগ� হইেব এবং িবপরীত �মািণত না হইেল, উহা
আনু�ািনকভােব �মােণর �েয়াজন হইেব না; এবং 
 
(খ) উহােত িবধ�ত ঘটনাবলী এবং ত�স�েক�  কিম�র িস�া� এবং িস�াে�র সত�তা
িনেদ� শক �াথিমক (prima facie) সাতগ� হইেব৷ 
 
(৬) Contempt of Courts Act, 1926 (XII of 1926) এর অধীন আদালত
অবমাননার িবচার �য প�িতেত হয় এবং উহার জন� �য দ� আেরাপ করা যায় �সই
প�িতেত উপ-ধারা (৩) এ উে�িখত অবমাননার িবচার হাইেকাট�  িবভােগ অনু�ত
হইেব এবং উপেরা� �িতেবদেন অিভয�� ব�ি�র উপর উ� Act এ উে�িখত দ�
আেরাপ করা যাইেব৷

   
   

�েয়াদশ অধ�ায়
 �াি�কালীন িবধান অিধকার ও দায়-দািয়�
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Act XIII of 1885
এবং XVII of
1933 এর অধীন
কিতপয় িবষয়
কিমশেন ন��

 

৮৯৷ এই আইন �বত� েনর পূেব� Telegraph Act, 1885 (XIII of 1885) এবং Wireless
Telegraphy Act, 1933 (XVII of 1933) এর অধীেন সরকার যিদ এমন �কান
লাইেস� চ� ি� স�াদন কিরয়া থােক বা এমন লাইেস�, সনদ বা পারিমট ইসু� কিরয়া
থােক যাহা ইসু� করার ব�াপাের এই আইন �ারা কিমশনেক �মতা �দান করা হইয়ােছ,
তাহা হইেল-

  
(ক) উ� লাইেস�, সনদ বা পারিমট, ধারা ৯০ এর িবধান সােপে�, এইর�েপ বলবত্
থািকেব �যন উহা কিমশন কত� � ক ইসু� করা হইয়ােছ; 

  
(খ) উ� লাইেস�-চ� ি�, ধারা ৯০ এর িবধান সােপে�, এইর�েপ বলবত্ থািকেব �যন
উহা কিমশেনর সিহত স�ািদত হইয়ােছ;

  
(গ) উ� লাইেস� বা লাইেস�-চ� ি� বা সনদ বা পারিমেটর ব�াপাের �কান আেদশ,
িনেদ� শ, িনেদ� শনা, অনুমিত বা স�িত �দান করা হইয়া থািকেল, উহা এই আইেনর
িবধান সােপে�, এইর�েপ বলবত্ থািকেব �যন উ� আেদশ, িনেদ� শ, িনেদ� শনা,
অনুমিত বা স�িত কিমশন কত� � ক এই আইেনর অধীন �দ� হইয়ােছ;

  
(ঘ) উ� লাইেস� বা লাইেস�-চ� ি� বা সনদ বা পারিমেটর ব�াপাের সরকার কত� � ক বা
সরকােরর িবর�ে� �কান �দওয়ানী মামলা সূিচত হইয়া থািকেল উ� মামলায়
সরকােরর পিরবেত�  কিমশেনর নাম �িত�ািপত বিলয়া গণ� হইেব৷

   
   
 
িবদ�মান লাইেস�
ও অন�ান� কত� ��
সীিমত �ময়ােদ
অব�াহত

  ৯০৷ (১) �কান ব�ি� যিদ, এই আইন �বত� েনর সময়, �কান �বতার য�পািত বা
�টিলেযাগােযাগ ব�ব�া �াপন, র�ণােব�ণ বা উহা পিরচালনা বা �টিলেযাগােযাগ
�সবা �দােনর জন� �কান লাইেস�, লাইেস�-চ� ি�, কািরগরী �হণেযাগ�তা সনদ বা
পারিমট, অতঃপর এই ধারায় উ� দিলল বিলয়া উে�িখত অনুযায়ী অিধকারী হন,
তাহা হইেল, উ� দিলেল িভ�র�প যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, িতিন উপ-ধারা (৪) এর
িবধান সােপে�, এই আইন �বত� েনর তািরখ হইেত অনিধক ১২ (বার) মাস পয�� উ�
দিলেল অনুেমািদত কায�াবলী স�াদন কিরেত পািরেবন এবং িতিন উ� দিলল এই
আইেনর অধীন ধারণ কিরেতেছন বিলয়া গণ� হইেব৷ 

  
(২) উ� দিলেলর ধারক, উ� দিলেলর অধীন কায�াবলী অব�াহত রািখেত চািহেল,
এই আইন �বত� েনর পর তেব িতন মােসর মেধ� বা উ� দিলেলর �ময়াদ �শষ হওয়ার
পূেব�, যাহা আেগ হয়, তাহার দিলল স�েক�  উপ-ধারা (৩) এর অধীন কিমশেনর
আেদশ �াি�র উে�েশ� উ� দিলেলর মূল কিপ এবং সংি�� তথ�ািদসহ কিমশেনর
িনকট আেবদন কিরেবন৷ 

  
(৩) উ� দিলল এবং সংি�� তথ�ািদ পরীতগার পর কিমশন যিদ স�� হয় �য, উহা
ইসু�করণ বা স�াদেনর সময় বলবত্ আইন, িবিধ বা �িবধান অনুসাের যথাযথভােব
ইসু� বা স�াদন করা হইয়ািছল, এবং উহার �কান শত�  বা িবষয়ব� এই আইেনর �কান
িবধােনর সিহত অসংগিতপূণ� নেহ, তাহা হইেল, উ� আেবদন �াি�র ৯ (নয়) মােসর
মেধ� কিমশন- 
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(ক) এই মেম� এক� আেদশ জারী কিরেব �য, উ� দিলেলর ধারক এই আইেনর
অধীেন �েদয় ���মত লাইেস�, সনদ বা পারিমেটর ধারক; এবং এতদুে�েশ�
লাইেস�-চ� ি� এক� ৭১[ লাইেস� িহসােব গণ� হইেব]; 
 
(খ) উ� দিলেলর �কান শত�  বা িবষয় এই আইেনর সিহত অসংগিতপূণ� বা উহােত
�কান নত� ন শত�  বা িবষয় সংেযাজেনর �েয়াজন বিলয়া মেন কিরেল, উহােত
�েয়াজনীয় সংেশাধন কিরেত পািরেব এবং এই সংেশাধন সােপে�, উ� দিলল
বলবত্ থািকেব; এইর�প ��ে� কিমশন সংেশাধেনর িবষয়� উ� আেদেশ বা পরবতী�
�কান আেদেশ উে�খ কিরেব৷ 

  
(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীেন দািখলক� ত আেবদন িন�ি� না হওয়া পয�� উহার
অধীেন অনুেমািদত কম�কা� চালােনা যাইেব৷ 
 
(৫) উ� দিলল স�েক�  এই ধারা অনুযায়ী আেবদন না করা হইেল বা �কান
আেবদেনর �বধতা স�েক�  স�� না হইেল কিমশন সংি�� কারণ উে�খপূব�ক এই মেম�
এক� আেদশ জারী কিরেব �য, আেদেশ উে�িখত তািরখ হইেত উ� দিলল আর
কায�কর থািকেব না৷ 

  
(৬) এই ধারার অধীেন উ� দিলল স�েক�  কিমশন কত� � ক জারীক� ত আেদশ বা উ�
দিলেলর �কান শত�  বা �কান িবষেয় ক� ত �কান সংেশাধন এর �বধতা বা যথাথ�তা
স�েক�  �কান আদালেত �কান �� উ�াপন করা যাইেব না৷

   
   
 
আইন �বত� েনর
পূেব� বরা�ক� ত
�বতার ি�েকােয়ি�
সীিমত �ময়ােদ
অব�াহত

 

৯১৷ (১) এই আইন �বত� েনর অব�বিহত পূেব� �কান ব�ি� �কান �বতার ি�েকােয়ি�
�বধভােব ব�বহােরর অিধকারী হইয়া থািকেল িতিন এই আইন �বত� েনর পর ৬ (ছয়)
মােসর মেধ� উ� ি�েকােয়ি� বরাে�র জন� কিমশেনর িনকট আেবদন কিরেবন; এবং
কিমশন, উ� আেবদন পরীতগা ও �েয়াজনীয় সুপািরেশর জন�, ��ক�াম ব�ব�াপনা
কিম�র িনকট ��রণ কিরেব৷

  
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �া� সকল আেবদন এবং সংি�� তথ�ািদ িবেবচনা�েম
উ� কিম� আেবদনকারীর বরাবের পূেব�র বরা�ক� ত �বতার ি�েকােয়ি� বা উহার
িবেবচনামত যথাযথ অন� �কান �বতার ি�েকােয়ি� বা পূেব�র ত� লনায় সীিমত বা
ব�ধ�ত ি�েকােয়ি� বরাে�র জন� বা অন� �কান যথাযথ ব�ব�া �হেণর জন�
কিমশেনর িনকট সুপািরশ কিরেব এবং কিমশন তদনুযায়ী ব�ব�া �হণ কিরেব৷

  
(৩) কিমশন এই ধারার অধীন �া� সকল আেবদন এই আইন �বত� েনর অনিধক ১২
(বার) মােসর মেধ� িন�ি� কিরেব; এবং এইর�প আেবদন িন�ি� না হওয়া পয�� উ�
আেবদনকারীগণ পূেব�র বরা�ক� ত �বতার ি�েকােয়ি� ব�বহার কিরেত পািরেবন, যিদ
না অন� �কান কারেণ কিমশন উহা বািতল বা পিরবত�ন কের৷

   
   
 
আইন �বত�ন-পূব�
ট�ািরফ অনুেমাদন

  ৯২৷ এই আইন �বত� েনর অব�বিহত পূেব� িবদ�মান সকল ট�ািরফ, কল-চাজ� , এবং
অন�ান� চাজ� , উ� �বত� েনর পর এই আইেনর অধীেন পিরব�ত�ত না হওয়া পয��,
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এইর�েপ কায�কর থািকেব �যন উহা এই আইেনর অধীেন িনধ�ািরত হইয়ােছ৷
   
   
 
বাংলােদশ
�টিল�াফ ও
�টিলেফান �বাড�
লাইেস�ধারী
বিলয়া গণ�

 

৯৩৷ এই আইেনর অন�ান� িবধােন বা Telegraph and Telephone Board
Ordinance, 1979 (XII of 1976)-এ িভ�তর যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, এই আইন
�বত� েনর সংেগ সংেগ উ� অ�ড�ন�াে�র অধীন �ািপত বাংলােদশ �টিল�াফ এবং
�টিলেফান �বাড�  (িব��িব) পিরচালনকারীর ময�াদা লাভ কিরেব এবং এই আইেনর
অধীেন অন�ান� পিরচালনকারীর ��ে� �য শত� াবলী �েযাজ� হয় উ� �বােড� র ��ে�ও
উ� শত� াবলী যতদূর স�ব অনুর�পভােব �েযাজ� হইেব:

  
তেব শত�  থােক �য, এই আইন �বত� েনর ১ (এক) ব�সেরর মেধ� িব��িব একজন
পিরচালনকারী িহসােব লাইেস� �াি�র জন� দরখা� কিরেব:

  
আরও শত�  থােক �য, িব��িব ত�স��ক�ত ব�ব�ািদ চ� ড়া�ভােব পুনগ��ত না হওয়া
পয��, তেব অনিধক ৩ (িতন) ব�সেরর জন�, উহার �দ� �সবা বাবদ �েযাজ�
ট�ািরফ, কল-চাজ� , অন�ান� চাজ� , এই আইন �বত� েনর পূেব� �যভােব �েযাজ� িছল
�সইভােব �েয়াগ কিরেত পািরেব৷

   
   

চত� � দশ অধ�ায়
 িবিবধ

 
জনেসবক

 

৯৪৷ কিমশেনর �চয়ারম�ান ও অন�ান� কিমশনার, কম�কত� া ও কম�চারী, পরামশ�ক এবং
কিমশেনর �মতা �েয়ােগর বা দািয়� স�াদেনর জন� কিমশেনর িনকট হইেত
িলিখতভােব �মতা বা দািয়��া� ব�ি� Penal Code (Act XLV of 1860) এর
Section 21 এ ব�ণ�ত অেথ� Public Servant বা জনেসবক বিলয়া গণ� হইেবন৷

   
   
 
দায় মুি�

 

৯৫৷ এই আইন বা তদধীন �ণীত িবধান বা �দ� �কান আেদশ বা িনেদ� শ �দােনর
জন� বা উহার অধীেন সরল িব�ােস ক� ত বা ক� ত বিলয়া আপাতঃ দৃে� িবেবচনা করা
যায় এমন িকছ� র কারেণ �কান ব�ি� �িত�� হইেল িতিন ম�ী বা সরকােরর �কান
কম�চারী অথবা কিমশেনর �চয়ারম�ান বা অন� �কান কিমশনার বা কম�কত� া ও কম�চারী
বা পরামশ�েকর িবর�ে� �কান �িতপূরেণর মামলা দােয়র কিরেত পািরেবন না৷

   
   
 
�বতার য�পািত,
�টিলেযাগােযাগ
ব�ব�া ইত�ািদ
অিধ�হণ

  ৯৬৷ (১) সরকার জন�ােথ� �কান �বতার য�পািত, বা উহা ব�বহােরর �ান,
�টিলেযাগােযাগ ব�ব�া এবং উহািদগেক চালু রাখার জন� �েয়াজনীয় সবিকছ�  দখেল
িনয়া �য �কান �ময়ােদ উ� দখল অব�াহত রািখেত এবং উ� �ময়ােদ য�পািত বা
ব�ব�া চালু রাখার জন� সংি�� পিরচালনকারীেক ও তাহার কম�চারীগণেক
সাব��িণকভােব বা িন�দ�� সমেয়র জন� িনেয়ািজত রািখেত পািরেব৷

  
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দখল গৃহীত �বতার য�পািত বা �টিলেযাগােযাগ ব�ব�ার
মািলক বা িনয়�ক তাহার দখল সরকােরর অনুক� েল পিরত�াগ কিরেবন এবং উ�
উপ-ধারায় উে�িখত পিরচালনকারী ও কম�চারীগণ িব��তা ও যথাযথ য�সহকাের
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সরকােরর যথাযথ �মতা�া� কম�কত� ার িনেদ� শমত কাজ কিরেবন এবং উ�
কম�কত� ার িনেদ� িশত সংেকত, কল, বাত� া ��রণ ও �হণ কিরেবন৷

  
(৩) এই ধারার অধীেন সরকার কত� � ক দখল গৃহীত �বতার য�পািত বা
�টিলেযাগােযাগ ব�ব�ার মািলক বা িনয়�কেক সরকার যথাযথ �িতপূরণ িদেব, এবং
�েদয় �িতপূরেণর পিরমাণ স�েক�  উভয়প� এক মত না হইেল

  
সরকার িবষয়� িন�ি�র জন� আদালেত ��রণ কিরেব এবং �জলাজজ িনেজ বা
তাহার অধীন� �কান অিতির� �জলাজেজর �ারা িন�ি�র ব�ব�া কিরেত পািরেবন
এবং এইর�প ��ে� উ� িবচারক িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িত এবং িবিধর অবত�মােন
তাহার িবেবচনামত উপয�� �য �কান প�িত অনুসরণ কিরয়া িবষয়� িন�ি�
কিরেবন এবং এতদিবষেয় তাহার িস�া� চ� ড়া� হইেব৷

   
   
 
জর�রী পিরি�তেত
সরকােরর
অ�ািধকার

 

৯৭৷ (১) য�� চলাকােল বা �কান িবেদশী শি� বাংলােদেশর িবর�ে� য��াব�া সৃ�
কিরেল বা আভ��রীণ িবে�াহ বা �নরাজ� �দখা িদেল বা অন� �কান কারেণ
বাংলােদেশর �িতরতগা বা িনরাপ�া িনি�ত করা বা অন�ান� জর�রী রা�য় �েয়াজন
�দখা িদেল, �য �কান �বতার য�পািত বা �টিলেযাগােযাগ ব�ব�া ব�বহােরর ��ে� �কান
পিরচালনকারী বা অন� �য �কান ব�বহারকারীর ত� লনায় সরকােরর অ�ািধকার
থািকেব৷

  
৭২[ (২) এই আইন বা আপাততঃ বলবত্ অন� �কান আইেন িভ�তর যাহা িকছ� ই
থাক� ক না �কন, রা�পিত জর�রী অব�া �ঘাষণা কিরেল অথবা সরকােরর িবেবচনায়
রাে�র িনরাপ�া বা জনশৃ�লার �ােথ� সরকার এই আইেনর অধীন �দ� বা ইসু�ক� ত
সকল বা �য �কান সনদ, আেদশ বা লাইেসে�র কায�কািরতা অথবা �য �কান
পিরচালনাকারী কত� � ক �দ� �টিলেযাগােযাগ �সবা �দান িনধ�ািরত সমেয়র জন�
�িগত বা সংেশাধন কিরেত পািরেব৷]

   
   
 
রাে�র িনরাপ�া বা
জনশৃ�লার �ােথ�
িবেশষ িবধান

 

৭৩[ ৯৭ক৷ (১) এই আইন বা অন� �কান আইেন িভ�তর যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন,
রাে�র িনরাপ�া বা জনশৃ�লার �ােথ� �য �কান �টিলেযাগােযাগ �সবা ব�বহারকারীর
��িরত বাত� া ও কেথাপকথন �িতহত, �রকড�  ধারণ বা ত�স��ক�ত তথ�ািদ সং�েহর
জন� সরকার সময় সময় িনধ�ািরত সমেয়র জন� �গােয়�া সং�া, জাতীয় িনরাপ�া
সং�া, তদ�কারী সং�া বা আইন-শৃ�লা িনয়�েণর দািয়ে� িনেয়ািজত সং�ার �কান
কম�কত� ােক �মতা �দান কিরেত পািরেব এবং উ� কায��েম সা�ব�ক সহায়তা �দােনর
জন� �টিলেযাগােযাগ �সবা �দানকারীেক িনেদ� শ িদেত পািরেব এবং পিরচালনাকারী
উ� িনেদ� শ পালন কিরেত বাধ� থািকেব৷

  
(২) এই ধারার উে�শ� পূরণকে� “সরকার” বিলেত �রা� ম�ণালয়েক ব�ঝাইেব এবং
�রা� ম�ণালেয়র দািয়��া� ম�ী বা �িতম�ীর অনুেমাদন�েম এই ধারার িবধান
�েয়াগেযাগ� হইেব৷
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সাতগ�মূল�   ৯৭খ৷ সাতগ� আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ সেনর ১নং আইন) বা অন� �কান আইেন
িভ�তর যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, ধারা ৯৭ক এর অধীন সংগৃহীত �কান তথ� িবচার
কায��েম সাতগ� িহসােব �হণেযা্য হইেব৷

   
   
 
ধারা ৯৭ক এর
িবধান ল�েনর
দ�

 

৯৭গ৷ ধারা ৯৭ক �মাতােবক �গােয়�া সং�া, জাতীয় িনরাপ�া সং�া, তদ�কারী সং�া
বা আইন-শৃ�লা রতগার দািয়ে� িনেয়ািজত �কান কম�কত� া সরকার কত� � ক �মতা�া�
হইয়া �কান আেদশ বা িনেদ� শ �দান কিরেল এবং উ� আেদশ যিদ �কান ব�ি�
ল�ন কেরন তাহা হইেল িতিন-

  
(ক) �থমবার অপরাধ সংঘটেনর ��ে� অনিধক িতন মােসর কারাদ� বা প�াচ ল�
টাকা হইেত দশ ল� টাকার �য �কান পিরমােণর অথ�দে� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন
এবং উ� অথ�দ� অনাদােয় এক মােসর কারাদে� দি�ত হইেবন;

  
(খ) ি�তীয়বার অপরাধ সংঘটেনর ��ে� অনিধক এক বছেরর কারাদ� বা দশ ল�
টাকা হইেত িবশ ল� টাকার �য �কান পিরমােণর অথ�দ� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন
এবং উ� অথ�দ� অনাদােয় ছয় মােসর কারাদে� দি�ত হইেবন;

  
(গ) ত� তীয়বার এবং পরবতী�  �িতবার অপরাধ সংঘটেনর ��ে� িতন বছেরর কারাদ�
বা প�িচশ ল� টাকা হইেত প�াশ ল� টাকার �য �কান পিরমােণর অথ�দ� বা উভয়
দে� দি�ত হইেবন এবং উ� অথ�দ� অনাদােয় এক বছেরর কারাদে� দি�ত হইেবন,
এবং আদালত যথাথ� িবেবচনা কিরেল উ� ব�ি�র নামীয় লাইেস� বািতেলর জন�
কিমশনেক পরামশ� �দান কিরেত পািরেব৷]

   
   
 
িবিধ �ণয়েন
সরকােরর �মতা

 
৯৮৷ এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, এই
আইেনর সিহত সংগিতপূণ� িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব৷

   
   
 
�িবধান �ণয়েন
কিমশেনর �মতা

 

৯৯।(১) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� ৭৪[ সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম] কিমশন,
সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইন ও সরকার �ণীত িবিধর সিহত সংগিতপূণ�
�িবধান �ণয়ন কিরেত পািরেব৷

  
(২) �িবধান সরকারী �গেজেট �কািশত হওয়ার ৭ (সাত) িদেনর মেধ� কিমশন উ�
�িবধােনর অনুিলিপ ম�ণালেয় ��রণ কিরেব এবং ম�ণালয় উ� �িবধান এই
আইন ও িবিধর সিহত সংগিতপূণ� িকনা তাহা পরীতগা কিরয়া �েয়াজনীয়
সংেশাধেনর িনেদ� শ িদেত পািরেব; এবং কিমশন তদনুসাের ব�ব�া �হণ কিরেব৷

   
   
 
�কে�র িবলুি�
ইত�ািদ

  ১০০৷ আপাততঃ বলবত্ অন� �কান আইন বা �কান চ� ি� বা অন� �কান দিলেল যাহা
িকছ� ই থাক� ক না �কন “বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশন �র�েলটরী কিমশন
(িব�আরিস) �াপন” শীষ�ক কািরগরী সহায়তা �ক� বা কিমশন �িত�ার উে�েশ�
এই আইন �বত� েনর পূেব� সরকার কত� � ক গৃহীত অন� �কান �ক�, অতঃপর উ� �ক�
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বিলয়া উে�িখত,-
  

(ক) সরকার কত� � ক িনধ�ািরত তািরেখ িবলু� হইেব; এবং
  

(খ) িবলুি�র সংেগ সংেগ উ� �কে�র আওতাধীন সরকােরর সকল স�দ,
অিধকার, �মতা এবং সুিবধািদ কিমশেন ন�� হইেব; এবং

  
(গ) উ� �কে�র সকল কম�কত� া ও কম�চারী কিমশেনর কম�কত� া ও কম�চারী বিলয়া
গণ� হইেবন এবং কিমশন কত� � ক িনধ�ািরত �বতন, ভাতা ও অন�ান� শত� াধীেন
কিমশেনর চাক� রীেত িনেয়ািজত থািকেবন:

  
তেব শত�  থােক �য, এইর�প �কান কম�কত� া বা কম�চারী �ক� িবলুি�র ৩ (িতন) মােসর
মেধ� কিমশেনর চাক� রীেত না থািকবার ই�া ব�� কিরেল িতিন উ�র�প ই�া ব��
কিরবার তািরখ হইেত কিমশেনর চাক� রীেত িনেয়ািজত বিলয়া গণ� হইেবন না৷

   
   
 
জ�লতা িনরসেন
সরকােরর �মতা

 

১০১৷ কিমশেনর �মতা ও দািয়� স�েক�  এই আইেনর িবধােন অ��তার কারেণ
উহা কায�কর করার ��ে� �কান অসুিবধা �দখা িদেল সরকার, অন�ান� িবধােনর সিহত
সাম�স� রািখয়া �গেজেট িব�ি�র �ারা উ� িবধােনর ��করণ বা ব�াখ�া �দান
করতঃ কিমশেনর করণীয় িবষেয় িদক িনেদ� শনা িদেত পািরেব৷

   
   
 
আইেনর ইংেরজী
অনুবাদ �কাশ

 

১০২৷ এই আইন �বত� েনর পর সরকার যথাশী� স�ব, সরকারী �গেজেট ��াপন
�ারা, এই আইেনর ইংেরজী অনুবাদ �কাশ কিরেব, এবং এই অনুবাদ অনুেমািদত
ইংেরজী পাঠর�েপ গণ� হইেব, তেব এই আইন ও উ� পােঠর মেধ� �কান িবেরাধ �দখা
িদেল এই আইন কায�কর হইেব৷

   
   

ত� তীয় অধ�ায়
 কিমশেনর আিথক�  িবষয়ািদ

 
 

   
   
   

 
১ “ডাক ও �টিলেযাগােযাগ ম�ণালেয়র কিতপয় �মতা” শ��লী “ডাক ও �টিলেযাগােযাগ ম�ণালেয়র �মতা” শ��লীর পিরবেত�
বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
২ “�টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ” শ��লী “�টিলেযাগােযাগ” শ��র পিরবেত�  বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০
(২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৩ “�টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ” শ��লী “�টিলেযাগােযাগ” শ��র পিরবেত�  বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০
(২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৪ “সরকার” শ�� “কিমশন” শ��র পিরবেত�  বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর
৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৫ দফা (২ক) বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১ নং আইন) এর ৪(গ) ধারা বেল সি�েবিশত।



08/07/2019 বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ আইন, ২০০১

bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=857 73/76

 
৬ দফা (২১) বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১ নং আইন) এর ৪(ঘ) ধারা বেল �িত�ািপত।

  
৭ দফা (২৩ক) বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১ নং আইন) এর ৪(ঙ) ধারা বেল সি�েবিশত।

  
৮ উপ-ধারা(৪) বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৬ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৯ ধারা ২১(ক) বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৭ ধারাবেল সি�েবিশত।

  
১০ "১২০ (একশত িবশ)" সংখ�া, ব�নী ও শ� "৯০ (ন�ই)" সংখ�া, ব�নী ও শে�র পিরবেত�  বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন)
আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৮ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
১১ "ম�ণালেয় ��রণ" শ��িল "ম�ীর িনকট �পশ" শ��িলর পিরবেত�  বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০
(২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৮ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
১২ দফা(ঘ) বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৯ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
১৩ দফা (জ) এর �া�ি�ত "দািড়" িচ�্ �র পিরবেত�  "�সিমেকালন" িচ� �িত�ািপত এবং অতঃপর িন�র�প উপ-দফা (ঝ)
�টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ১০ ধারাবেল সংেযািজত।

  
১৪ উপ-ধারা (২) এর দফা "(ণ)" দফা "(ন)" এর পিরবেত�  বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং
আইন) এর ১০ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
১৫ ধারা ৩১ বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ১১ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
১৬ ধারা ৩৪ বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ১২ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
১৭ "৩০০ (িতনশত) �কা� টাকা অথ�দে�" সংখ�া, ব�নী ও শ��িল "১০ (দশ) ল� টাকা" সংখ�া, ব�নী ও শ��িলর পিরবেত�
বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ১৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
১৮ উপা��কা বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১ নং আইন) এর ১৪ ধারা বেল �িত�ািপত।

  
১৯ উপ-ধারা (১) ও (২) বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন)এর ১৪ ধারাবেল
�িত�ািপত।

  
২০ উপ-ধারা (৮) বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ১৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
২১ ধারা ৩৭ বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ১৫ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
২২ ধারা ৩৮ বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ১৬ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
২৩ ধারা ৩৯ বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ১৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
২৪ ধারা ৪০ বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ১৮ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
২৫ ধারা ৪১ বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ১৯ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
২৬ ধারা ৪৬ বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ২০ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
২৭ “,িবিধ” কমা ও শ�� "এই আইন" শ�সমূেহর পর বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং
আইন) এর ২১ ধারাবেল সি�েবিশত।

  
২৮ ধারা ৪৮ বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ২২ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
২৯ ধারা ৪৯ বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ২৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৩০ "অথবা এই আইেনর ধারা ২৯(ঘ) এর উে�শ� পূরণকে� �বষম�মূলক �কান ব�ব�া িনেবন না" শ��িল, সংখ�া ও ব�নী্সমূহ
"অেযৗি�ক আনুক� ল� �দশ�ন কিরেবন না" শ�সমূেহর পর বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং
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আইন) এর ২৩ ধারাবেল সংেযািজত।
  

৩১ উপ-ধারা (৩) বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন)এর ২৪ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৩২ "আনসার ও �াম �িতর�া বািহনী," শ��িল ও কমা "�কা� গাড� ," শ��িল ও কমার পর বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন)
আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ২৫ ধারাবেল সি�েবিশত।

  
৩৩ "৩০০ (িতনশত) �কা�" সংখ�া, ব�নী ও শ��িল "১০ (দশ) ল�" সংখ�া, ব�নী ও শ��িলর পিরবেত�  বাংলােদশ
�টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ২৫ ধারাবেল �িত�ািপত। 

  
৩৪ "১ (এক) �কা�" সংখ�া, ব�নী ও শ��িল "২০ (ক� িড়) হাজার" সংখ�া, ব�নী ও শ��িলর পিরবেত�  বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ
(সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ২৫ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৩৫ উপ-ধারা(২) বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ২৬ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৩৬ "৫০ (প�াশ) �কা� " সংখ�া, ব�নী ও শ��িল "৫ (প�াচ) ল�" সংখ�া, ব�নী ও শ��িলর পিরবেত�  বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ
(সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ২৭ ধারাবেল �িত�ািপত। 

  
৩৭ ধারা ৫৮ বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ২৮ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৩৮ উপ-ধারা(১) বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ২৯ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৩৯ "জুিডিসয়াল" শ�� "�ম ��ণীর" শ��িলর পর বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং
আইন) এর ৩০ ধারাবেল সি�েবিশত।

  
৪০ "১০০ (একশত) �কা�" সংখ�া, ব�নী ও শ��িল "৩ (িতন) ল�" সংখ�া, ব�নী ও শ��িলর পিরবেত�  শ��িলর পর বাংলােদশ
�টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৩০ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৪১ দফা(ক) বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৩১ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৪২ উপ-ধারা(৩) বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৩২ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৪৩ "অপরােধর ধরন ও �িতর পিরমাণ িনণ�য় কিরয়া জিরমানা আেরাপ কিরেব" শ��িল "�শাসিনক জিরমানা আেরাপনীয় �সই
সকল ��ে� কিমশন" শ��িলর পর বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০(২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৩৩
ধারাবেল সি�েবিশত।

  
৪৪ "সমেয়র মেধ�" শ��িল "�না�েশ উি�িখত" শ��িলর পর বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০(২০১০ সেনর
৪১নং আইন) এর ৩৩ ধারাবেল সি�েবিশত। 

  
৪৫ "�না�েশ উি�িখত সমেয়র মেধ� কিমশন সমীেপ" শ��িল "জিরমানা কমােনার জন�" শ��িলর পর বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ
(সংেশাধন) আইন, ২০১০(২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৩৩ ধারাবেল সি�েবিশত। 

  
৪৬ "জন� �না�েশ উি�িখত সমেয়র মেধ� কিমশন সমীেপ" শ��িল "দায় হইেত অব�াহিতর" শ��িলর পর বাংলােদশ
�টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৩৩ ধারাবেল সি�েবিশত। 

  
৪৭ "(৩)" সংখ�া ও ব�নী "(২)" সংখ�া ও ব�নীর পিরবেত�  বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং
আইন) এর ৩৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৪৮ "৫ (প�াচ) বৎসর কারাদে� বা অনিধক ১০০ (একশত) �কা�" সংখ�া, ব�নী ও শ��িল "৩ (িতন) বৎসর কারাদে� বা অনিধক
৩ (িতন) ল�" সংখ�া, ব�নী ও শ��িলর পিরবেত�  বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং
আইন) এর ৩৪ ধারাবেল �িত�ািপত। 

  
৪৯ ধারা ৬৬ক বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৩৫ ধারাবেল সি�েবিশত।

  
৫০ "১০ (দশ) �কা�" সংখ�া, ব�নী ও শ��িল "৩ (িতন) ল�" সংখ�া, ব�নী ও শ��িলর পিরবেত�  বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ
(সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৩৬ ধারাবেল �িত�ািপত।
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৫১ "১ (এক) �কা�" সংখ�া, ব�নী ও শ��িল "৫ (প�াচ) ল�" সংখ�া, ব�নী ও শ��িলর পিরবেত�  বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ
(সংেশাধন) আইন, ২০১০(২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৩৭ ধারাবেল �িত�ািপত। 

  
৫২ ধারা ৬৯ বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৩৮ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৫৩ "১ (এক) ল� টাকা অথ�দে� এবং উহা অনাদােয় অনিধক ৬ (ছয়) মাস কারাদে�" সংখ�া, ব�নী ও শ��িল "২৫ (হাজার) টাকা
অথ�দে� এবং উহা অনাদােয় অনিধক ৩ (িতন) মাস কারাদে�" সংখ�া, ব�নী ও শ��িলর পিরবেত�  বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ
(সংেশাধন) আইন, ২০১০(২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৩৯ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৫৪ "২ (দুই) বৎসর কারাদে� বা অনিধক ৫ (প�াচ) �কা� টাকা অথ�দে�" সংখ�া, ব�নী ও শ��িল "৬ (ছয়) মাস করাদে� বা অনিধক
৫০ (প�াশ) হাজার টাকা অথ�দে�" সংখ�া, ব�নী ও শ��িলর পিরবেত�  বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০
সেনর ৪১নং আইন) এর ৪০ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৫৫ �কালন� (:) দঁািড়র (৷) পিরবেত�  �িত�ািপত এবং অতঃপর শত� াংশ� বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০০৬
(২০০৬ সেনর ৭ নং আইন) এর ২ ধারাবেল সংেযািজত৷

  
৫৬ "৫ (প�াচ) বৎসর কারাদে� বা অনিধক ১০০ (একশত) �কা� টাকা অথ�দে�" সংখ�া, ব�নী ও শ��িল "৭ (সাত) বৎসর কারাদে�
বা অনিধক ৭ (সাত) ল� টাকা অথ�দে�" সংখ�া, ব�নী ও শ��িলর পিরবেত�  বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০
(২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৪১ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৫৭ “�টিলেযাগােযাগ বা �বতার �যাগােযাগ সং�া� �কান �সবা �হেণর” শ��িল "�কান �সবা �হেণর" শ��িলর পিরবেত�  বাংলােদশ
�টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৪২ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৫৮ “অনিধক ৩০০ (িতনশত) �কা� টাকা অথ�দে� বা উভয় দে� এবং এই অপরাধ অব�াহত থািকেল এই অব�াহত �ময়ােদর �থম
িদেনর পরবতী�  �িতিদেনর জন� অনিধক ১(এক) �কা� টাকা” সংখ�া, ব�নী ও শ��িল "অনিধক ৫(প�াচ) ল� টাকা অথ�দে� বা
উভয় দে� এবং এই অপরাধ অব�াহত থািকেল এই অব�াহত �ময়ােদর �থম িদেনর পরবতী�  �িতিদেনর জন� অনিধক ২৫ (প�িচশ)
হাজার টাকা" সংখ�া, ব�নী ও শ��িরর পিরবেত�  বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন)
এর ৪২ ধারাবেল �িত�ািপত। 

  
৫৯ “৩(িতন) বৎসর কারাদে� বা অনিধক ১০ (দশ) �কা� টাকা সংখ�া, ব�নী ও শ��িল "২(দুই) বৎসর কারাদে� বা অনিধক ২
(দুই) ল� টাকা" সংখ�া, ব�নী ও শ��িলর পিরবেত�  বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০(২০১০ সেনর ৪১নং
আইন) এর ৪২ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৬০ “অনিধক ৩০০ (িতনশত) �কা� টাকা অথ�দে� বা অনিধক ৫ (প�াচ) বৎসর কারাদে�সংখ�া, ব�নী ও শ��িল "অনিধক
৩(িতন) ল� টাকা অথ�দে� বা অনিধক (িতন) বৎসর কারাদে�" শ��িল, সংখ�া�িলর ব�নী�িলর পিরবেত�  বাংলােদশ
�টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০(২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৪২ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৬১ “অনিধক ৫(প�াচ) বৎসর কারাদে� বা অনিধক ৩০০(িতনশত) �কা� টাকা” সংখ�া, ব�নী ও শ��িল "অনিধক ২ (দুই) বৎসর
কারাদে� বা অনিধক ২(দুই) ল� টাকা" শ��িল, সংখ�া�িল ও ব�নী�িলর পিরবেত�  বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন,
২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৪৩ ধারাবেল �িত�ািপত। 

  
৬২ “�কা�” শ�� “ল�” শ��র পিরবেত�  বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর
৪৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৬৩ “�থম ��ণীর জুিডিশয়াল ম�ািজে�ট বা �মে�াপিলটন ম�ািজে�ট” শ��িল “�সশন” শ��র পিরবেত�  বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ
(সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৪৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৬৪ ধারা ৭৭ বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৪৫ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৬৫ ধারা ৭৮ বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৪৬ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৬৬ ধারা ৮০ বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৪৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৬৭ ধারা ৮২ক বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৪৮ ধারাবেল সি�েবিশত।

  
৬৮ “উপয�� �দওয়ানী” শ��লী “সাব জজ” শে�র পিরবেত�  বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর
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৪১নং আইন) এর ৪৯ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৬৯ দফা(খ) বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৫০ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৭০ “(Act V of 1908)` ব�নী, শ��িল ও সংখ�া (Act of 1908)ব�নী, শ��িল ও সংখ�ার পিরবেত�  বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ
(সংেশাধন) আইন, ২০১০(২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৫১ ধারাবেল �িত�ািপত। 

  
৭১ “লাইেস� িহসােব গণ� হইেব” শ��িল “লাইেস� গণ� হইেব” শ��িলর পিরবেত�  বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন,
২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৫২ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৭২ উপ-ধারা (২) বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ৭ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল �িত�ািপত৷

  
৭৩ ধারা ৯৭ক, ৯৭খ এবং ৯৭গ বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ৭ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল
সি�েবিশত৷

  
৭৪ “সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম” শ��িল "এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�" শ��িলর পর বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ (সংেশাধন)
আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪১নং আইন) এর ৫৩ ধারাবেল সি�েবিশত।
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