
  

  

  

 
পারমাণবিক বিরাপত্তা ও বিবকরণ বিয়ন্ত্রণ আইি, ১৯৯৩ 

 
( ১৯৯৩ সনের ২১ েং আইে ) 

 

  [২২ জলুাই, ১৯৯৩] 
      

      পারমাণবিক বিরাপত্তা ও বিবকরণ বিয়ন্ত্রণ বিবিতকরণকল্পে প্রণীত আইি৷ 

  

 

যেনেতু পারমাণবিক বেরাপত্তা ও বিবকরণ বেয়ন্ত্রণ বেবিতকরণকনে বিধাে করা 
সমীচীে ও প্রনয়াজেীয়;  

 

যসনেতু এতদ দ্বারা বেম্নরূপ আইে প্রণয়ে করা েইল:- 

    
 

  
  

সংবিপ্ত 
বিল্পরািামা 

  
১৷ এই আইে পারমাণবিক বেরাপত্তা ও বিবকরণ বেয়ন্ত্রণ আইে, 

১৯৯৩ োনম অবিবেত েইনি৷   

    
 

    
 

  
  

সংজ্ঞা 

  

২৷ বিষয় িা প্রসংনের পবরপন্থী যকাে বকছু ো থাবকনল, এই 
আইনে, 

 

(ক) “অেুনমাবিত যতজবিয়তা-মাত্রা” অথথ ধারা ৩(জ) এর 
অধীে বেধথাবরত যতজবিয়তার অেুনমািেনোেয সনিথাচ্চ মাত্রা; 
 

(খ) “আয়োয়েকারী বিবকরণ” অথথ এমে বিবকরণ োো পিানথথ 
সঞ্চারণকানল প্রতযক্ষ িা পনরাক্ষিানি উক্ত পিানথথ আয়ে 
উত্পািনে সক্ষম; 

 

(ে) “উত্স পিাথথ” অথথ- 

 

(১) ইউনরবেয়াম িা যথাবরয়াম িা উোনির যে যকাে যিৌত িা 
রাসায়বেক বমশ্রণ, িা  
 

(২) এমে আকবরক োোনত ০.০৫% িা তনতাবধক পবরমানণ 
ইউনরবেয়াম িা যথাবরয়াম, একক িা েুক্তিানি, বিিযমাে; 

 

(ঘ) “কবমশে” অথথ Bangladesh Atomic Energy Commission 

Order, 1973 (President's Order No. 15 of 1973) এর অধীনে 
েঠিত Bangladesh Atomic Energy Commission;  

 

  



 

(ঙ) “যতজবিয় পিাথথ” অথথ এমে পিাথথ োোনত অেুনমাবিত 
যতজবিয়তা-মাত্রার অবধক মাত্রাসম্পন্ন যতজবিয়তা বিিযমাে; 

 

(চ) “যতজবিয় িজথ য পিাথথ” অথথ পারমাণবিক িা বিবকরণ 
কানেথর ফনল সষৃ্ট িজথ য পিাথথ, োোনত অেুনমাবিত যতজবিয়তা-
মাত্রার অবধক মাত্রাসম্পন্ন যতজবিয়তা বিিযমাে;  

 

(ছ) “যতজবিয় বিবকরণ” অথথ যতজবিয়তা, েন্ত্রপাবত ও কমথকাণ্ড 
েইনত উদূ্ভত আয়োয়েকারী বিবকরণ; 

 

(জ) “যতজবিয়তা” অথথ বিিাজনের অথিা পরমাণু কণা 
বিচ্ছরুনণর মাধযনম অস্থায়ী পারমাণবিক বেউবিয়ানসর লয়;  

 

(ঝ) “বেধথাবরত” অথথ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিবধ দ্বারা 
বেধথাবরত;  

 

(ঞ) “পবরিশথক” অথথ ধারা ৮(১) এর অধীে বেেকু্ত যকাে 
পবরিশথক;  

 

(ট) “বিবকরণ” অথথ পিাথথ িা স্থানের (Space) মধয বিয়া শবক্তর 
এমে বিচ্ছরুণ িা সঞ্চারণ োো উক্ত পিাথথ িা স্থানে তব্ত্ 
চুম্বকীয় আনিশ িা বিয়া সৃবষ্ট কবরনত পানর; 

 

(ঠ) “িযবক্ত” িবলনত যকাে সরকারী সংস্থা, সংবিবধিদ্ধ সংস্থা, 
িাবণজয প্রবতষ্ঠাে িা িযবক্ত সংঘও ইোর অন্তিুথ ক্ত েইনি;  

 

(ড) “লাইনসন্স” অথথ ধারা ৫ এর অধীে প্রিত্ত লাইনসন্স৷  

    
 

    
 

  
  

কবমিল্পির 
িমতা 

  

৩৷ কবমশে-  

 

(ক) পারমাণবিক বেরাপত্তা, বিবকরণ বেয়ন্ত্রণ এিং যতজবিয় 
িজথ য পিাথথ িযিস্থাপোর জেয প্রনয়াজেীয় বিবধ িা েীবতমালা 
প্রণয়ে িা আনিশ িা বেনিথশ প্রিাে কবরনত পাবরনি এিং উো 
কােথকর কবরিার জেয েথােথ িযিস্থা গ্রেণ কবরনত পাবরনি; 

 

(খ) যতজবিয় বিবকরনণর ঝুুঁ বক েইনত জীিে, স্বাস্থয, সম্পবত্ত ও 
পবরনিশ রক্ষনণর জেয েীবতমালা ও েনিষণাসচূী প্রণয়ে ও 
িাস্তিায়ে কবরনত পাবরনি; 

 

 



(ে) যতজবিয় বিবকরণ ছা্াও অেয যে সকল বিবকরণ জীিে, 

স্বাস্থয, সম্পি ও পবরনিনশর জেয ক্ষবতকর যসই সকল বিবকরণ 
েইনত রক্ষার জেয েীবতমালা প্রণয়ে ও িাস্তিায়ে কবরনত 
পাবরনি;  

 

(ঘ) যতজবিয় খবেজ পিাথথ আেরণ, উত্পািে, আমিােী, রপ্তােী, 
স্থাোন্তর, পবরিেে, অজথ ে, ধারণ, প্রবিয়াজাতকরণ, 

পুেঃপ্রবিয়াজাতকরণ, িযিোর ও বিিয় বেয়ন্ত্রণ এিং উোনির 
সমন্বয় সাধে কবরনত পাবরনি; 

 

(ঙ) পারমাণবিক পিাথথ িা শবক্ত উত্পািে ও িযিোর বেয়ন্ত্রণ 
এিং উোনির উত্পািে ও িযিোনরর জেয প্রনয়াজেীয় পিাথথ ও 
েন্ত্রপাবতর বেরাপত্তা সংিান্ত বিষয়াবি বেয়ন্ত্রণ কবরনত পাবরনি; 

 

(চ) যতজবিয় িজথ য পিানথথর িযিোর ও িযিস্থাপো বেয়ন্ত্রণ 
কবরনত পাবরনি; 

 

(ছ) যতজবিয় বিবকরণ উত্পািেকারী পিাথথ িা েন্ত্রপাবতসমূনের 
উত্পািে, গুিামজাতকরণ, আমিােী, রপ্তােী, িযিোর, েস্তান্তর, 

পবরিেে ও িযিসা বেয়ন্ত্রণ কবরনত পাবরনি; 

 

(জ) িায়ুনত এিং মােুষ ও জীিজন্তুর আোেথ অথিা পােীয় 
বেসানি িা অেযবিধিানি িযিোেথ যে যকাে পিানথথর উপর 

যতজবিয়তার অেুনমািেনোেয সনিথাচ্চ মাত্রা বেধথারণ কবরনত 
পাবরনি;  

 

(ঝ) পারমাণবিক বেরাপত্তা এিং বিবকরণ বেয়ন্ত্রণ বিষনয় 
জেেনণর অিেবতর জেয তথয প্রকাশ কবরনত পাবরনি;  

 

(ঞ) বিবকরণ বেরাপত্তা ও বেয়ন্ত্রণ সংিান্ত বিষনয় পারমাণবিক 
শবক্তজবেত ও সম্পকীয় প্রকে, বশক্ষা ও েনিষণা প্রবতষ্ঠাে, বশে ও 
িাবণজয প্রবতষ্ঠাে এিং অেযােয প্রবতষ্ঠােনক পরামশথ প্রিাে কবরনত 
পাবরনি; 

 

(ট) বিবকরণ উত্পািেকারী পিাথথ িা েন্ত্রপাবত িযিোরকারী 
িযবক্তেণনক বিবকরণ সংিান্ত বিষনয় প্রবশক্ষণ প্রিাে কবরনত 
পাবরনি৷  

    
 

    
 

  
  

কবতপয়   ৪৷ (১) কবমশে কতৃথ ক সরকারী যেনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা, 
 



কাল্পযের উপর 
বিবি বিল্পেি 

এতিনুেনশয বেধথাবরত তাবরনখর পর যকাে িযবক্ত এই আইনের 
অধীনে প্রিত্ত লাইনসন্স িযবতনরনক- 

 

(ক) যকাে যতজবিয় পিাথথ, পারমাণবিক পিাথথ, যতজবিয় িা 
আয়োয়েকারী বিবকরণ উত্পািেকারী পিাথথ িা েন্ত্রপাবত 
আেরণ, উত্পািে, অজথ ে, আমিােী, রপ্তােী, পবরিেে, ধারণ, 

প্রবিয়াজাতকরণ, পুেঃপ্রবিয়াজাতকরণ, িযিোর, বিপণে, েস্তান্তর, 

স্থাোন্তর, গুিামজাতকরণ, িজথ ে িা বিেষ্ট কবরনত িা উক্ত পিাথথ 
িা েন্ত্রপাবতর উপর েনিষণা কবরনত পাবরনিে ো; 
 

(খ) পারমাণবিক শবক্ত চাবলত অথিা যতজবিয় বিবকরণ 
উত্পািেকারী পিাথথ িা েন্ত্রপাবত িা যতজবিয় িজথ য পিাথথ 
িেেকারী যকাে োেিােে িাংলানিনশ আেয়ে কবরনত িা প্রনিশ 
করাইনত পাবরনিে ো; 
 

(ে) যতজবিয় বিবকরণ দ্বারা যকাে খািযসামগ্রী প্রবিয়াজাতকরণ 
কবরনত পাবরনিে ো অথিা অেুরূপিানি প্রবিয়াজাত যকাে 
খািযিস্তু উত্পািে, বিতরণ িা বিপণে িা অেুনমাবিত যতজবিয়তা 
মাত্রার অবতবরক্ত যতজবিয়তািষু্ট যকাে খািয িা পােীয় ধারণ, 

সংগ্রে, আমিােী িা বিতরণ কবরনত পাবরনিে ো;  
 

(ঘ) যতজবিয় িা আয়োয়েকারী বিবকরণ উত্পািে সক্ষম 
েন্ত্রপাবত অজথ ে, বেমথাণ, স্থাপে িা পবরচালো কবরনত পাবরনিে 
ো৷ 

 

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধাে সনেও কবমশে, তত্কতৃথ ক 
আনরাবপত শতথ  সানপনক্ষ, যকাে িযবক্তনক এই ধারার কােথকাবরতা 
েইনত অিযােবত িাে কবরনত পাবরনি৷  

    
 

    
 

  
  

লাইল্পসন্স 
প্রদাি পদ্ধবত 

  

৫৷ (১) ধারা ৪ এ উবিবখত যকাে লাইনসনন্সর জেয বেধথাবরত 
পদ্ধবতনত ও বেধথাবরত বফস সেকানর কবমশনের বেকট িরখাস্ত 
কবরনত েইনি এিং কবমশে উক্ত িরখাস্ত বিনিচোিনম, কবমশে 
কতৃথ ক সময় সময় আনরাপেীয় শতথ  সানপনক্ষ, বেধথাবরত যময়ানির 
জেয লাইনসন্স প্রিাে কবরনত পাবরনি৷ 

 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীে িাবখলকৃত যকাে িরখাস্ত 
বিনিচোর প্রনয়াজনে কবমশে, িরখাস্তকারীনক সংবিষ্ট যে যকাে 
তথয সরিরাে কবরিার জেয বেনিথশ বিনত পাবরনি৷ 

 

 



(৩) এই ধারার অধীে প্রিত্ত লাইনসন্স পারমাণবিক িা 
বিবকরণজবেত ক্ষবতর িায়িাবয়ত্ব পূরনণর উনেনশয িীমা িা 
অেযবিধ অথথনেবতক বেরাপত্তার িযিস্থা গ্রেণসে লাইনসন্সধারী 
কতৃথ ক পালেীয় অেযােয শতথ ািলী বলবপিদ্ধ করা োইনি৷  

    
 

    
 

  
  

গল্পিেণাগার 

  

৬৷ (১) কবমশে এই আইনের অধীে উোর ক্ষমতািলী প্রনয়াে 
ও কােথািলী সম্পািনের উনেনশয-  

 

(ক) একটি যকন্দ্রীয় েনিষণাোর এিং প্রনয়াজেনিানধ, এক িা 
একাবধক আঞ্চবলক েনিষণাোর প্রবতষ্ঠা কবরনত পাবরনি, এিং 
 

(খ) এক িা একাবধক প্রবশক্ষণ যকন্দ্র, বিজ্ঞাবেক তথয সংরক্ষণ ও 
বিবেময় যকন্দ্র এিং পারমাণবিক বিষয়ািলী সম্পবকথ ত ও বিবকরণ 
সংিান্ত গ্রন্থাোর প্রবতষ্ঠা কবরনত পাবরনি৷ 

 

(২) কবমশে উপ-ধারা (১) এ উবিবখত ক্ষমতািলী প্রনয়াে িা 
কােথািলী সম্পািনের উনেনশয প্রনয়াজেনিানধ, িাংলানিনশর যে 
যকাে বিশ্ববিিযালয় এিং যে যকাে আন্তজথ াবতক পারমাণবিক শবক্ত 

এনজবন্সর েনিষণাোরসে কবমশনের বিনিচোয় বেিথ রনোেয অেয 
যে যকাে যিশী িা বিনিশী েনিষণাোনরর সাোেয গ্রেণ কবরনত 
পাবরনি িা উক্তরূপ যকাে যিশী িা বিনিশী প্রবতষ্ঠাে িা 
েনিষণাোনরর সবেত েুগ্মিানি যকাে পিাথথ িা বিষনয়র উপর 

েনিষণা কােথিম পবরচালো কবরনত পাবরনি৷ 

 

(৩) উক্তরূপ যকাে েনিষণাোর কতৃথ ক উোর বেকট যপ্রবরত 
যকাে িস্তু িা বিষনয়র উপর প্রিত্ত প্রবতনিিে িা সমীক্ষা, 
আিালনত বিন্নরূপ প্রমাবণত ো েইনল, সঠিক ও প্রামাণয িবলয়া 
েণয েইনি৷  

 

    
 

    
 

  
  

বিল্পিেজ্ঞ 
কবমটি 

  

৭৷ পারমাণবিক বেরাপত্তা ও যতজবিয় বিবকরণ বেয়ন্ত্রণ সংিান্ত 
যকাে বিনশষ সমসযা সম্পনকথ  পরামশথ প্রিানের জেয কবমশে 
প্রনয়াজেনিানধ সময় সময় উক্ত বিষনয় বিনশষ জ্ঞাে সম্পন্ন 
একাবধক িযবক্ত সমন্বনয় বিনশষজ্ঞ কবমটি েঠে কবরনত পাবরনি৷  

 

    
 

    
 

  
  

পবরদিেক 
  
৮৷ (১) এই আইনের সষুু্ঠ িাস্তিায়নের প্রনয়াজনে কবমশে এক 
িা একাবধক পবরিশথক বেনয়াে কবরনত পাবরনি৷  



 

(২) পবরিশথক কবমশনের বেয়ন্ত্রণ ও সাবিথক তোিধানে তাুঁোর 
িাবয়ত্ব পালে কবরনিে৷  

 

(৩) পবরিশথক-  

 

(ক) এই আইে ও তিধীে প্রণীত বিবধর বিধাোিলী এিং 
লাইনসনন্সর শতথ ািলী েথােথিানি পাবলত েইনতনছ বকো তাো 
োচাইনয়র জেয যে যকাে স্থাে, ঘর-িা্ী, অংেে িা োেিােনে 
প্রনিশ কবরয়া পবরিশথে এিং অেুসন্ধাে কােথ চালাইনত পাবরনিে; 

 

(খ) পারমাণবিক বেরাপত্তা এিং যতজবিয় ও আয়োয়েকারী 
বিবকরণ মাত্রা োচাইনয়র উনেনশয সংবিষ্ট িবললপত্র, েন্ত্রপাবত িা 
পিাথথ িা উোর েমুো সংগ্রে ও বিনিষণ কবরনত এিং সংবিষ্ট 
িযবক্তর বেকট েইনত প্রনয়াজেীয় তথয তলি কবরনত পাবরনিে; 

 

(ে) এই আইনের অধীে প্রণীত বিবধ অেুোয়ী জেসাধারনণর 

স্বাস্থয, সম্পবত্ত ও পবরনিনশর বেরাপত্তা বিধানের উনেনশয 
প্রনয়াজেীয় পিনক্ষপ গ্রেনণর জেয লাইনসন্সধারী িযবক্তনক বেনিথশ 
িাে কবরনত পাবরনিে৷ 

 

(৪) েবি যকাে পবরিশথেকানল পবরিশথক এই বসদ্ধানন্ত উপেীত 
েে যে, যকাে লাইনসনন্সর যকাে শতথ  িংে করা েইনতনছ িা েইনি, 

তাো েইনল বতবে অবিলনম্ব কবমশনের বেকট তত্সম্পনকথ  একটি 
প্রবতনিিে যপ্ররণ কবরনিে এিং উক্তরূপ শতথ  িংনের কারনণ 
যকাে বিবকরণকমী িা জেসাধারনণর স্বাস্থযোবে িা যকাে সম্পি 
িা পবরনিনশর বেরাপত্তা বিবিত েইয়া থাবকনল িা েইিার আশংকা 
থাবকনল তাো উক্ত প্রবতনিিনে উনিখ কবরনিে৷  

    
 

    
 

  
  

লাইল্পসন্স 
িাবতল, 

ইতযাবদ 

  

৯৷ (১) কবমশে এই আইনের অধীে প্রিত্ত যে যকাে লাইনসন্স 
বেধথাবরত পদ্ধবতনত িাবতল কবরনত পাবরনি৷ 

 

(২) যকাে লাইনসনন্সর শতথ ািলী িংে করা েইয়ানছ িা েইনতনছ 
এই মনমথ ধারা ৮(৪) এর অধীে যকাে প্রবতনিিে প্রাপ্ত েইনল 
কবমশে-  

 

(ক) উোর বিনিচোয় উপেুক্ত যক্ষনত্র লাইনসনন্সর শতথ ািলী 
েথােথিানি পালে কবরিার জেয সংবিষ্ট িযবক্তনক বেনিথশ িাে 
কবরনত পাবরনি; 

 

 



(খ) স্বাস্থযোবে যরাধ িা সম্পি িা পবরনিনশর বেরাপত্তা 
বিধােকনে প্রনয়াজেীয় পিনক্ষপ গ্রেণ সানপনক্ষ উক্ত লাইনসনন্সর 
অধীে কােথািলী িন্ধ রাবখিার জেয বেনিথশ িাে কবরনত পাবরনি, 

অথিা 
 

(ে) লাইনসন্সটি িাবতল কবরনত পাবরনি৷  

 

(৩) এই ধারার অধীে লাইনসন্স িাবতনলর কারনণ যকাে িযবক্ত 
সংকু্ষব্ধ েইনল বতবে লাইনসন্স িাবতল আনিশ প্রাবপ্তর তাবরখ েইনত 
৩০ বিনের মনধয সরকানরর বেকট আবপল কবরনত পাবরনিে৷  

 

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উনিবখত আবপনল সরকানরর বসদ্ধান্ত 
চূ্ান্ত েইনি এিং উোর বিরুনদ্ধ যকাে আিালনত যকাে মামলা 
িানয়র করা োইনি ো৷  

    
 

    
 

  
  

জরুরী 
প্রবতকারমূলক 
িযিস্থা 

  

১০৷ (১) েবি যকাে প্রাপ্ত তথয িা অেুসন্ধানের বিবত্তনত 
কবমশনের বেকট ইো প্রতীয়মাে েয় যে, যকাে স্থানে যতজবিয় 
বিবকরণ মাত্রা উক্ত স্থানের যলাকজে, জীিজন্তু, সম্পি িা 
পবরনিনশর জেয বিপিজেক তাো েইনল কবমশে বিষয়টি সম্পনকথ  
পবরনিশ িষূণ অবধিপ্তরনক অিবেত কবরনি এিং প্রনয়াজেনিানধ, 

সরকারী যেনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উবিবখত সমনয়র মনধয- 

 

(ক) উক্ত স্থাে েইনত যলাকজে, জীিজন্তু িা সম্পি স্থাোন্তর 
করার িা  
 

(খ) যতজবিয়তািষু্ট জীিজন্তু িা সম্পি ধ্বংস করার বেনিথশ 
বিনত পাবরনি৷ 

 

(২) যকাে িযবক্ত উপ-ধারা (১) এর অধীে প্রজ্ঞাপনে উবিবখত 
সমনয়র মনধয কবমশনের বেনিথশ পালনে অিনেলা কবরনল িা িযথথ 
েইনল, যডপুটি কবমশোর িা সরকার কতৃথ ক বেনিথ বশত অেয যকাে 
কতৃথ পক্ষ উক্ত প্রজ্ঞাপনের বেনিথশ কােথকর করার জেয িযিস্থা গ্রেণ 
কবরনত পাবরনি এিং প্রনয়াজেনিানধ উো কােথকর করার জেয 
েুবক্তসংেত িল প্রনয়াে কবরনত পাবরনি৷ 

 

(৩) কবমশে বিন্নরূপ আনিশ ো যিওয়া পেথন্ত, যডপটুি 
কবমশোনরর অেুমবত িযতীত যকাে িযবক্ত উপ-ধারা (১) এ 
উবিবখত স্থানে প্রনিশ কবরনত পাবরনিে ো এিং যকাে িযবক্ত 
উক্তরূপ অেুমবত িযবতনরনক উক্ত স্থানে প্রনিশ কবরনল িা করার 

 



যচষ্টা কবরনল তাুঁোনক যডপটুি কবমশোনরর বেনিথশিনম, 

প্রনয়াজেনিানধ, িল প্রনয়ানে উক্ত স্থাে েইনত অপসারণ করা েইনি৷ 

 

(৪) এই ধারার অধীে েেৃীত যকাে কােথিনমর ফনল যকাে িযবক্ত 
ক্ষবতগ্রস্ত েইনল, বতবে তজ্জেয কবমশে, যডপুটি কবমশোর িা যকাে 
সরকারী িা কবমশনের কমথকতথ া িা কমথচারীর বেকট েইনত 

যকােরূপ ক্ষবতপূরণ িািী কবরনত পাবরনিে ো৷  

    
 

    
 

  
  

দণ্ড 

  

১১৷ যকাে িযবক্ত এই আইে িা তিধীে প্রণীত যকাে বিবধ িা 
লাইনসনন্সর যকাে শতথ  লংঘে কবরনল িা উক্ত বিধাে িা শতথ  
পালে কবরনত িযথথ েইনল, বতবে অেুযে ৩ (বতে) িত্সর এিং 
অেূধথ ৭ (সাত) িত্সর কারািনণ্ড এিং ইোর অবতবরক্ত অথথিনণ্ড 
িণ্ডেীয় েইনিে এিং আিালত সংেত বিনিচো কবরনল, যে পিাথথ, 
খািযিস্তু, পােীয়, েন্ত্রপাবত, োেিােে িা অেয যকাে সম্পবত্ত সম্পনকথ  
উক্তরূপ লংঘে িা িযথথতা সংঘটিত েইয়ানছ তাো কবমশনের 
িরািনর িানজয়াবপ্তর বেনিথশ বিনত পাবরনি৷  

 

    
 

    
 

  
  

ককাম্পািী 
কততে ক 
অপরাি 
সংঘটি 

  

১২৷ এই আইে িা তিধীে প্রণীত যকাে বিবধর বিধাে 

লংঘেকারী িযবক্ত েবি যকাে যকাম্পােী েয়, তাো েইনল উক্ত 
লংঘে যে কােথ সম্পবকথ ত যসই কানেথর িাবয়নত্ব বেনয়াবজত উক্ত 
যকাম্পােীর প্রনতযক পবরচালক, মযানেজার, সবচি িা অেয যকাে 
কমথকতথ া িা এনজন্ট উক্ত বিধাে লংঘে কবরয়ানছে িবলয়া েণয 
েইনিে, েবি ো বতবে প্রমাণ কবরনত পানরে যে উক্ত লংঘে 
তাোর অজ্ঞাতসানর সংঘটিত েইয়ানছ অথিা উক্ত লংঘে যরাধ 
কবরিার জেয বতবে েথানোেয যচষ্টা কবরয়ানছে৷ 

 

িযাখযা৷- এই ধারায়-  

 

(ক) “যকাম্পােী” িবলনত যকাে সংবিবধিদ্ধ সংস্থা, িাবণজয 
প্রবতষ্ঠাে, সবমবত িা সংেঠেনক িুঝাইনি; এিং  
 

(খ) িাবণজয প্রবতষ্ঠানের যক্ষনত্র “পবরচালক” িবলনত অংশীিার িা 
পবরচালো সিসযনকও িুঝাইনি৷  

 

    
 

    
 

  
  

অপরাি 
বিচারাল্পথে 

  
১৩৷ যকাে পবরিশথনকর বলবখত অবিনোে িযতীত যকাে আিালত 
এই আইে িা তিধীে প্রণীত বিবধর অধীে যকাে অপরাধ  



গ্রহণ বিচানরর জেয গ্রেণ কবরনি ো৷  

    
 

    
 

  
  

দায়মুবি 

  

১৪৷ এই আইে িা তিধীে প্রণীত যকাে বিবধর অধীে সরল 

বিশ্বানস কৃত যকাে কানজর জেয যকাে িযবক্তর ক্ষবত েইনল িা 
ক্ষবত েইিার সম্ভািো থাবকনল, সরকার, কবমশে িা উোর যকাে 
সিসয, পবরিশথক, যডপুটি কবমশোর িা উোর িা তাোর বেকট 
েইনত ক্ষমতা প্রাপ্ত যকাে িযবক্তর বিরুনদ্ধ যকাে যিওয়ােী িা 
যফৌজিারী মামলা িানয়র িা অেয যকাে আইেেত কােথধারা 
গ্রেণ করা চবলনি ো৷  

 

    
 

    
 

  
  

িমতা অপেণ 
  
১৫৷ কবমশে এই আইনের অধীে উোর সকল িা যকাে ক্ষমতা 
িা িাবয়ত্ব উোর যে যকাে সিসযনক অপথণ কবরনত পাবরনি৷   

    
 

    
 

  
  

বিবি 
প্রণয়ল্পির 
িমতা 

  

১৬৷ (১) এই আইনের উনেশয পূরণকনে কবমশে, সরকারী 
যেনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা, বিবধ প্রণয়ে কবরনত পাবরনি৷ 

 

 

 

(২) বিনশষ কবরয়া, এিং উপ-ধারা (১) এর সামবগ্রকতানক 
কু্ষণ্ন ো কবরয়া, কবমশে বেম্  ্ েিবণথত যে যকাে বিষনয় বিবধ 
প্রণয়ে কবরনত পাবরনি, েথা:- 

 

(ক) লাইনসন্স প্রিাে, সংনশাধে, েিায়ে, স্থবেতকরণ ও িাবতলকরণ 
পদ্ধবত এিং লাইনসন্সধারী কতৃথ ক পালেীয় শতথ ািলী;  
 

(খ) পারমাণবিক ও আয়োয়েকারী বিবকরণ ও যতজবিয়তা 
িষূণ েইনত জেস্বাস্থয ও পবরনিশ রক্ষণ;  

 

(ে) িাবয়ত্ব পালনের প্রনয়াজনে পারমাণবিক পিাথথ, যতজবিয় 
পিাথথ িা আয়োয়েকারী বিবকরণ উত্পািেক্ষম েন্ত্রপাবতর 
সংস্পনশথ আবসনত পানরে এইরূপ িযবক্তর বিবেক ও অথথনেবতক 
বেরাপত্তা ও িীমা;  
 

(ঘ) পারমাণবিক ও আয়োয়েকারী বিবকরণ কােথিম সম্পবকথ ত 
বেরাপত্তার মাে বেধথারণ এিং উোর প্রনয়াে; 

 

 



(ঙ) পারমাণবিক পিাথথ, যতজবিয় পিাথথ, আয়োয়েকারী বিবকরণ 
উত্পািেক্ষম েন্ত্রপাবতর গুিামজাতকরণ, যেফাজত সম্পবকথ ত 
সতকথ তামূলক িযিস্থা;  
 

 

 

(চ) পারমাণবিক পিাথথ, যতজবিয় পিাথথ িা আয়োয়েকারী 
বিবকরণ উত্পািেক্ষম েন্ত্রপাবত গুিামজাতকরণ, আিৃতকরণ, 

পবরিেে, িযিোর ও পবরচালো;  
 

(ছ) পারমাণবিক িা যতজবিয় বিবকরণজবেত িঘুথটো কিবলত 
িযবক্তনক প্রনিয় ক্ষবতপূরণ বেধথারণ ও প্রিাে৷  
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