
  

  

  
 

বাাংলাদেশ পরমাণু শক্তি ক্তিয়ন্ত্রণ আইি, ২০১২  
 

( ২০১২ সনের ১৯ েং আইে ) 
 

  [১৯ জেু, ২০১২] 
      

      

পরমাণু শক্তির শাক্তিপণূণ বযবহার ক্তিয়ন্ত্রণ সাংক্রাি ক্তবেযমাি আইি বাক্তিল ও 

সাংহিকরণপবূণক িিুি আইি প্রণয়িকদে প্রণীি আইি 

  

যেনেতু পরমাণু শক্তির শাক্তিপূণণ ব্যব্োর ক্তেয়ন্ত্রণ সংক্রাি ক্তব্দ্যমাে আইে ব্াক্ততল ও 

সংেতকরণপূব্ণক েতুে আইে প্রণয়ণ করা সমীচীে ও প্রনয়াজেীয়; 

যসনেতু এতদ্বারা ক্তেম্নরূপ আইে করা েইল:- 

     

  
অধ্যায়-১ 

প্রারক্তিক 
 

    

সাংক্তিপ্ত 
ক্তশদরািাম, 

প্রদয়াগ ও 
প্রবিণ ি 

  

১। (১) এই আইে ব্াংলানদ্শ পরমাণু শক্তি ক্তেয়ন্ত্রণ আইে, ২০১২ 
োনম অক্তিক্তেত েইনব্। 

 

(২) সরকার, সরকাক্তর যেনজনে প্রজ্ঞাপে দ্বারা, যে তাক্তরখ ক্তের্ণারণ 
কক্তরনব্ যসই তাক্তরনখ এই আইে কােণকর েইনব্। 

 

* এস, আর, ও েং ৪২-আইে/২০১৩, তাক্তরখ: ১০ যেব্রুয়াক্তর, ২০১৩ ইং 
দ্বারা ৩০ যশ মাঘ, ১৪১৯ ব্ঙ্গাব্দ যমাতানব্ক ১২ যেব্রুয়াক্তর, ২০১৩ 
ক্তিস্টাব্দ উি আইে কােণকর েইয়ানে। 

 

(৩) ইো সমগ্র ব্াংলানদ্নশ প্রনয়াে েইনব্।  

 

     

     

    

সাংজ্ঞা 

  

২। ক্তব্ষয় ব্া প্রসংনের পক্তরপন্থী যকাে ক্তকেু ো থাক্তকনল, এই আইনে,- 

 

(১) ‘‘অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি (authorization holder) ’’ অথণ যকাে ব্যক্তি 

োোনক এই আইে ব্া তদ্র্ীে প্রণীত প্রক্তব্র্াে দ্বারা সুক্তেক্তদ্ণষ্ট কােণাক্তদ্ 

সম্পাদ্নের জেয কততণ পক্ষ কততণ ক অেুমক্তত প্রদ্াে করা েইয়ানে; 

 

(২) ‘‘অেুনমাক্তদ্তমাত্রা’’ অথণ কততণ পক্ষ কততণ ক প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত 
স্বীকত ত মাত্রা; 
 

 

  



(৩) ‘‘অিঘণাত (sabotage) ’’ অথণ ইচ্ছাকত তিানব্ যকাে ক্তেউক্লীয় স্থাপো 
ব্া ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ, ক্তেক্তদ্ণষ্টকত ত েন্ত্রপাক্তত ও অক্তেউক্লীয় পদ্ানথণর ক্তব্রুনে, 

অথব্া যতজক্তিয় ব্জণ য ব্া ব্যব্হৃত জ্বালাক্তের (spent fuel) ব্যব্স্থাপো 
ব্া পক্তরব্েে কানজর ক্তব্রুনে পক্তরচাক্তলত যকাে কাজ োোর দ্বারা 
প্রতযক্ষ ব্া পনরাক্ষিানব্ যতজক্তিয় পদ্াথণ ক্তেেণত েওয়ার মার্যনম জীব্ে, 

স্বাস্থয ব্া সম্পক্তির ক্ষক্ততসার্ে কনর অথব্া পক্তরনব্শ ক্তব্পন্ন েইনত পানর; 

 

(৪) ‘‘আমদ্াক্তে’’ ও ‘‘রপ্তাক্তে’’ অথণ Imports and Exports (Control) 

Act, 1950 (Act No. XXXIX of 1950) এর section 2(c) এ সংজ্ঞাক্তয়ত 
‘import’ ও ‘export’ ; 

 

(৫) ‘‘আয়োয়েকারী ক্তব্ক্তকরণ (ionizing radiation) ’’ অথণ এমে 
ক্তব্ক্তকরণ োো যকাে পদ্ানথণ সঞ্চারণকানল প্রতযক্ষ ও পনরাক্ষিানব্ উি 
পদ্ানথণ আয়ে-নজাড় উৎপন্ন কক্তরনত সক্ষম; 

 

(৬) ‘‘উপনদ্ষ্টা পক্তরষদ্’’ অথণ এই আইনের র্ারা ১৬ এর অর্ীে 
েঠিত উপনদ্ষ্টা পক্তরষদ্; 

 

(৭) ‘‘উৎস পদ্াথণ (source material) ’’ অথণ- 

 

(ক) প্রকত ক্ততনত প্রাপ্ত আইনসানোনপর ক্তমশ্রণ রক্তেয়ানে এইরূপ ইউনরক্তেয়াম; 

ব্া 
 

(খ) ক্তেিঃনশক্তষত (depleted) ইউনরক্তেয়াম; ব্া 
 

(ে) যথাক্তরয়াম; ব্া  
 

(ঘ) র্াতু, র্াতব্ সংকর, রাসায়ক্তেক যেৌে ব্া োঢ় দ্রব্ণ আকানর উপ-
দ্ো (ক), (খ) ও (ে) এ উক্তিক্তখত যে যকাে একটি পদ্াথণ; ব্া 
 

(ঙ) অেয যকাে পদ্াথণ োোনত প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত োঢ়ত্ব এব্ং 
পক্তরমাণ অনপক্ষা অক্তর্ক োঢ়ত্ব ব্া পক্তরমানণ উপ-দ্ো (ক), (খ) ও 
(ে) এ উক্তিক্তখত এক ব্া একাক্তর্ক পদ্াথণ ক্তব্দ্যমাে রক্তেয়ানে; 

 

(৮) ‘‘কততণ পক্ষ’’ অথণ এই আইনের র্ারা ৪ এর অর্ীে েঠিত 
ব্াংলানদ্শ পরমাণু শক্তি ক্তেয়ন্ত্রণ কততণ পক্ষ; 

 

(৯) ‘‘কক্তমশে’’ অথণ ব্াংলানদ্শ পরমাণু শক্তি কক্তমশে আনদ্শ, ১৯৭৩ 
(১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপক্ততর আনদ্শ েং ১৫) এর অর্ীে প্রক্ততক্তিত 
ব্াংলানদ্শ পরমাণু শক্তি কক্তমশে; 



 

(১০) ‘‘কমণকাণ্ড’’ অথণ মােব্ কততণ ক সম্পাক্তদ্ত যকাে কােণ োোর েনল 
ক্তব্ক্তকরণ সম্পাত সতক্তষ্টকারী অক্ততক্তরি উৎস ব্া ক্তব্ক্তিন্নিানব্ সম্পাত 
ঘটিব্ার পথ ততরী েয়, অথব্া অক্ততক্তরি জেেণ ক্তব্ক্তকরণ সম্পানতর 
আওতািুি েয় ক্তকংব্া ক্তব্দ্যমাে উৎস েইনত সম্পাত ঘটিব্ার 
পথসমূনের যেেওয়াকণ  এমেিানব্ পক্তরব্ক্ততণ ত েয় যে, জেেণ কততণ ক প্রাপ্ত 
সম্পানতর পক্তরমাে ব্া সম্পাতপ্রাপ্ত জেেনণর সংখযা ব্তক্তে পায় ব্া 
পাইব্ার সম্ভাব্ো যদ্খা যদ্য়; 

 

(১১) ‘‘কমণচারী’’ অথণ কততণ পনক্ষর কমণকতণ া ও কমণচারী;  
 

(১২) ‘‘যকাম্পােী’’ অথণ যকাে যকাম্পােী, সংক্তব্ক্তর্ব্ে সংস্থা, অংশীদ্ারী 
কারব্ার, সক্তমক্তত ব্া ব্যক্তিসংঘ; 

 

(১৩) ‘‘যচয়ারমযাে’’ অথণ কততণ পনক্ষর যচয়ারমযাে; 

 

(১৪) ‘‘যতজক্তিয়তা (radioactivity) ’’ অথণ িাঙ্গে অথব্া ক্তব্ক্তিন্ন 
ক্তেউক্লীয় কণা ক্তব্চ্ছরুনণর মার্যনম যকাে অক্তস্থক্ততশীল ক্তেউক্তক্লয়াস ক্ষয় 
প্রাপ্ত েওয়া; 
 

(১৫) ‘‘যতজক্তিয় পদ্াথণ (radioactive material) ’’ অথণ অেুনমাক্তদ্ত 
মাত্রার যচনয় অক্তর্ক মাত্রার যতজক্তিয়তা ক্তব্দ্যমাে রক্তেয়ানে এমে পদ্াথণ; 
 

(১৬) ‘‘যতজক্তিয় ব্জণ য (radioactive waste) ’’ অথণ এমে যকাে পদ্াথণ, 
উোর যিৌত অব্স্থা োোই েউক ো যকে, ক্তব্ক্তিন্ন কমণকাণ্ড ব্া েস্তনক্ষপ 
েইনত অব্ক্তশষ্টাংশ এব্ং োোর পরব্তী ব্যব্োর পবূ্ণজ্ঞাত েয় এব্ং- 

 

(ক) োো যতজক্তিয় পদ্াথণ অথব্া উো দ্বারা দ্কূ্তষত এব্ং োোর 
সক্তক্রয়তা ব্া সক্তক্রয়তার োঢ়ত্ব ক্তেয়ন্ত্রণমূলক চাক্তেদ্ায় োড়করনণর মাত্রার 
চাইনত অক্তর্ক; এব্ং 
 

(খ) োোর ক্তব্ক্তকরণ সম্পাত প্রনোজয প্রক্তব্র্ােসমূনের আওতা ব্ক্তেিূণ ত 
েয়; 

 

(১৭) ‘‘যতজক্তিয় ব্জণ য ব্যব্স্থাপো’’ অথণ যতজক্তিয় ব্জণ য েযান্ডক্তলং, 
পক্তরব্েে, ক্তপ্র-ক্তিেনমন্ট, ক্তিেনমন্ট, কক্তণ্ডশক্তেং, যস্টানরজ এব্ং ক্তিসনপাজাল 

সংক্তিষ্ট সকল র্রনের কমণকাণ্ড;  

 

(১৮) ‘‘ক্তেউক্লীয় ঘেো (nuclear incident) ’’ অথণ ক্তেউক্লীয় ক্ষক্ততসার্ে 
কনর এমে উৎস েইনত সতষ্ট যকাে ঘেো ব্া একই উৎস েইনত 



পেণায়ক্রনম সতষ্ট একাক্তর্ক ঘেো অথব্া ক্তেব্তক্তিমূলক ব্যব্স্থা অব্লম্বে 
সনেও ক্ষক্ততসার্নের িয়াব্েতা ও আসন্ন ুমমক্তক প্রদ্াে কনর এমে 
যকাে ঘেো; 
 

(১৯) ‘‘ক্তেউক্লীয় জ্বালাক্তে (nuclear fuel) ’’ অথণ স্বিঃঅব্যােত ক্তেউক্লীয় 
শতঙ্খল ক্তব্িাজে প্রক্তক্রয়ার মার্যনম শক্তি উৎপাদ্নে সক্ষম পদ্াথণ;  
 

(২০) ‘‘ক্তেউক্লীয় দ্ঘুণেো (nuclear accident) ’’ অথণ এমে একটি 
দ্ঘুণেো োোনত ক্তেউক্লীয় শতংঙ্খল ক্তব্িাজে ক্তেয়ন্ত্রণ ব্যব্স্থা ব্া 
এতদ সংক্তিষ্ট ব্যব্স্থাপো িাক্তঙ্গয়া পড়া, ক্তক্রটিকযাক্তলটি এব্ং ইনরক্তিনয়নেি 
ক্তেউক্লীয় পদ্ানথণর তাপ অপসারণ ব্যব্স্থা িাক্তঙ্গয়া পড়া অথব্া ক্তেউক্লীয় 
জ্বালাক্তেসে যকাে ক্তেউক্লীয় পদ্ানথণর স্বািাক্তব্ক কােণক্ষমতা েষ্ট েওয়ার 
েনল পক্তরনব্নশ যতজক্তিয় পদ্াথণ েড়াইয়া পড়া অথব্া উিরূপ যেনকাে 

দ্ঘুণেোর দ্ঘুণেোস্থনল কমণরত কমী ব্া জেেণ কততণ ক সম্ভাব্য ক্তব্পজ্জেক 

মাত্রার ক্তব্ক্তকরণ সম্পাত প্রাক্তপ্তর পক্তরক্তস্থক্তত সতক্তষ্ট েয়; 

 

(২১) ‘‘ক্তেউক্লীয় ক্তেরাপিা (nuclear safety) ’’ অথণ ক্তেউক্লীয় স্থাপো 
েথােথ চালোর অব্স্থা অজণ ে, দ্ঘুণেো প্রক্ততনরার্ ব্া দ্ঘুণেোর েলােল 
উপশম কক্তরব্ার মার্যনম যতজক্তিয়তার ঝুুঁ ক্তক েইনত কমী, জীব্ে ও 
পক্তরনব্নশর সুরক্ষা ক্তব্র্াে;  

 

(২২) ‘‘ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ (nuclear material) ’’ অথণ ৮০% এর অক্তর্ক 
আইনসানোক্তপক কেনসনেশেেুি প্লুনোক্তেয়াম-২৩৮ ব্যতীত প্লুনোক্তেয়াম; 

ইউনরক্তেয়াম-২৩৩; ২৩৫ ব্া ২৩৩ আইনসানোপ দ্বারা সমতে ইউনরক্তেয়াম; 

আকক্তরক ব্া আকক্তরনকর অব্নশষ রূপ ব্যতীত প্রকত ক্ততনত সতষ্ট 
আইনসানোনপর ক্তমশ্রণ ক্তব্দ্যমাে রক্তেয়ানে এইরূপ ইউনরক্তেয়াম অথব্া 
কততণ পক্ষ কততণ ক ক্তেরূক্তপত অেয যকাে পদ্াথণ; 
 

(২৩) ‘‘ক্তেউক্লীয় ক্ষক্তত (nuclear damage) ’’ অথণ- 

 

(ক) জীব্েোক্তে ব্া শারীক্তরক জখম ব্া মােক্তসক ক্ষক্তত; 

 

(খ) সম্পক্তির ক্ষয়-ক্ষক্তত; 

 

(ে) উপ-দ্ো (ক) ও (খ) এ উক্তিক্তখত ক্ষয়-ক্ষক্তত েইনত উদূ্ভত 
আক্তথণক ক্ষক্তত, েতদ্রূ সম্ভব্, ো উি উপ-দ্োসমূনে অিিুণ ি েয় োই, 
েক্তদ্ উি ক্ষয়-ক্ষক্ততর যপ্রক্তক্ষনত দ্াব্ীদ্ার ব্যক্তি অথণৈেক্ততকিানব্ ক্ষক্ততগ্রস্ত 
েয়; 

 

(ঘ) ক্ষক্ততগ্রস্ত পক্তরনব্শ পূনব্ণর অব্স্থায় যেরত আক্তেব্ার পদ্নক্ষনপর ব্যয়, 



েক্তদ্ উি ক্তব্পেণয় যতমে উনিখনোেয ো েয়, এব্ং প্রকত তপনক্ষ েক্তদ্ 
উিরূপ পদ্নক্ষপ গ্রেণ করা েয়, ব্া গ্রেণ কক্তরব্ার সম্ভাব্ো থানক, এব্ং 
েতদ্রূ সম্ভব্, োো উি উপ-দ্ো (খ) এ অিিুণ ি েয় োই; 
 

(ঙ) পক্তরনব্শ ব্যব্োর ব্া উপনিাে সংক্রাি অথণৈেক্ততক স্বাথণ েইনত 
উদূ্ভত আনয়র ক্ষক্তত, োো উি পক্তরনব্নশর উনিখনোেয ক্ষক্ততর েনল সতষ্ট, 

এব্ং েতদ্রূ সম্ভব্ োো উি উপ-দ্ো (খ) এ অিিুণ ি েয় োই; 
 

(চ) ক্তেউক্লীয় ঘেো সংঘটিত েইব্ার পর যকাে ব্যক্তি কততণ ক উপ-দ্ো 
(ক), (খ), (ে), (ঘ) ও (ঙ) ব্া (ে) এ ব্ক্তণণত ক্ষক্তত প্রক্ততনরার্ ব্া 
মাত্রা হ্রানসর জেয, যে রানষ্ট্র ব্যব্স্থা গ্রেণ করা েইয়াক্তেল যসই রানষ্ট্রর 
আইোেুোয়ী উপেিু কততণ পনক্ষর অেুনমাদ্ে সানপনক্ষ, যে যকাে েুক্তিসঙ্গত 
ব্যব্স্থা গ্রেনণর ব্যয় এব্ং উিরূপ ব্যব্স্থা গ্রেনণর েনল পুেরায় সতষ্ট 
ক্ষয়-ক্ষক্তত; 

 

(ে) পক্তরনব্শ ক্তব্পেণয় ব্যতীত অেয যকােিানব্ সতষ্ট আক্তথণক ক্ষক্তত, েক্তদ্ 
উি ক্ষক্তত উপেুি আদ্ালনতর যদ্ওয়ােী দ্ায় সম্পক্তকণ ত সার্ারণ আইে 
দ্বারা অেুনমাক্তদ্ত েয়;  

 

উপক্তর-উি উপ-দ্ো (ক), (খ), (ে), (ঘ), (ঙ) এব্ং (ে) এর 
যক্ষনত্র, উি ক্ষয়-ক্ষক্তত ক্তেউক্লীয় ক্ষক্ততর আওতায় পক্তড়নব্ েক্তদ্ উো 
যকাে ক্তেউক্লীয় স্থাপোর অিযিনরর যকাে ক্তব্ক্তকরণ উৎস েইনত ব্া 
যকাে ক্তেউক্লীয় স্থাপোস্থ ক্তেউক্লীয় জ্বালােী ব্া যতজক্তিয় উৎপাদ্ ব্া 
ব্জণ য েইনত ব্া ক্তেউক্লীয় স্থাপো েইনত আেত, উদূ্ভত ব্া যপ্রক্তরত ক্তেউক্লীয় 
পদ্াথণ েইনত ক্তেেণত আয়োয়েকারী ক্তব্ক্তকরণ েইনত উদূ্ভত ব্া সতষ্ট েয়, 

উো এইরূপ পদ্ানথণর যতজক্তিয় র্মণ েইনতই উদূ্ভত েউক অথব্া উি 
পদ্ানথণর ক্তব্ষাি, ক্তব্নফারক ব্া অেযােয ক্ষক্ততকর র্নমণর সক্তেত 
যতজক্তিয় র্নমণর সক্তিলনেই উদূ্ভত েউক; 

 

ব্যাখযা।- (অ) ‘‘যতজক্তিয় উৎপাদ্ ব্া ব্জণ য (radioactive products or 

waste) ’’ ব্ক্তলনত ক্তেউক্লীয় জ্বালাক্তের উৎপাদ্ে ব্া ব্যব্োরকানল সতষ্ট 
যতজক্তিয় পদ্াথণ ব্া অেয যকাে পদ্াথণনক ব্ুঝাইনব্, োো ক্তব্ক্তকরণ 
সম্পানতর দ্বারা যতজক্তিয় করা েইয়ানে, তনব্ তব্জ্ঞাক্তেক, ক্তচক্তকৎসা, কত ক্তষ, 

ব্াক্তণজয অথব্া ক্তশল্পনক্ষনত্র ব্যব্োনরাপনোেী এমে যরক্তিওআইনসানোপ ো 
প্রস্ত্িতকরনণর যশষ স্তনর যপৌুঁোইয়ানে, ইোর অিিূণ ি েইনব্ো; 
 

(আ) ‘‘প্রক্ততনরার্মূলক ব্যব্স্থা (preventive measures) ’’ ব্ক্তলনত 
ক্তেউক্লীয় ঘেো সংঘটিত েইব্ার পর যে যকাে ব্যক্তি কততণ ক উপ-দ্ো 
(ক), (খ), (ে), (ঘ) ও (ঙ) ব্া (ে) এ ব্ক্তণণত ক্ষক্তত প্রক্ততনরার্ ব্া 



মাত্রা হ্রানসর জেয, যে যকাে েুক্তিসঙ্গত ব্যব্স্থা গ্রেণনক ব্ুঝাইনব্; 

 

(২৪) ‘‘ক্তেউক্লীয় ক্তরঅযাক্টর (nuclear reactor) ’’ অথণ এমে যকাে 
কাঠানমা োোনত ক্তেউক্লীয় জ্বালােীএইরূনপ ক্তব্েযস্ত থানক যে, ক্তেউিনের 
যকাে অক্ততক্তরি উৎস ব্যক্ততনরনক উোনত স্ব-অব্যােত ক্তেউক্লীয় শতঙ্খল 
ক্তব্িাজে প্রক্তক্রয়া ঘটিনত পানর; 

 

(২৫) ‘‘ক্তেউক্লীয় ব্া যরক্তিওলক্তজকযাল জরুরী অব্স্থা (nuclear or 

radiological emergency) অথণ এইরূপ যকাে জরুরী অব্স্থা োোনত 
ক্তেউক্লীয় শতঙ্খল ক্তব্ক্তক্রয়া অথব্া শতঙ্খল ক্তব্ক্তক্রয়ার উৎপন্ন দ্রনব্যর ক্ষয় 
েইনত সতষ্ট শক্তি ব্া ক্তব্ক্তকরণ সম্পাত (radiation exposure) েইনত ক্তব্পদ্ 
ঘটিয়ানে ব্া ক্তব্পনদ্র আশঙ্কা যদ্খা ক্তদ্য়ানে; 

 

(২৬) ‘‘ক্তেউক্লীয় শক্তি (nuclear energy) ’’ অথণ ক্তব্ক্তিন্ন র্রনের 
ক্তেউক্লীয় ক্তমথক্তিয়া ও প্রক্তক্রয়া যেমে- ক্তব্িাজে (fission) , একীিব্ে 

(fusion) , ইতযাক্তদ্র কারনণ পরমাণরু ক্তেউক্তক্লয়াস েইনত ক্তব্মুি সকল 
প্রকার শক্তি; 

 

(২৭) ‘‘ক্তসক্তকউক্তরটি (security) ’’ অথণ ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ, অেয যকাে 
যতজক্তিয় পদ্ানথণর অথব্া এতদ সংক্তিষ্ট স্থাপোয় সংঘটিতব্য চুক্তর, 

অিঘণাত, অেক্তর্কার প্রনব্শ, অৈব্র্ েস্তাির অথব্া অেয যকাে ক্তব্নদ্বষপণূণ 
কােণ প্রক্ততনরার্ ও ক্তচক্তিতকরণ এব্ং তৎক্তব্ষনয় ব্যব্স্থা গ্রেণ;  

 

(২৮) ‘‘ক্তেউক্লীয় স্থাপো (nuclear installation) ’’ অথণ যকাে ক্তেউক্লীয় 

জ্বালােী ক্তেমণাণ যকন্দ্র, ক্তেউক্লীয় ক্তরঅযাক্টর (সাব্-ক্তক্রটিকযাল ও 

ক্তক্রটিকযাল এযানসম্বক্তলসে), েনব্ষণা ক্তরঅযাক্টর, ক্তেউক্লীয় ক্তব্দ্যুৎ যকন্দ্র, 

ব্যব্হৃত জ্বালাক্তে গুদ্ামজাতকরণ স্থাপো, সমতেকরণ কারখাো ব্া 
পুেিঃপ্রক্তক্রয়াজাতকরণ স্থাপো অথব্া কততণ পক্ষ কততণ ক ক্তেরূক্তপত অেয 
যকাে স্থাপো; 
 

(২৯) ‘‘ক্তেরাপিা (safety) ’’ অথণ ক্তব্ক্তকরণ ঝুুঁ ক্তক েইনত মােুষ ও 
পক্তরনব্শনক রক্ষা করা এব্ং ক্তেউক্লীয় ক্তেরাপিা, ক্তব্ক্তকরণ ক্তেরাপিা, 
যতজক্তিয় ব্জণ য ব্যব্স্থাপোর ক্তেরাপিা এব্ং যতজক্তিয় পদ্াথণ পক্তরব্েে 

ক্তেরাপিাও ইোর অিিুণ ি েইনব্, তনব্ ক্তব্ক্তকরণ ব্ক্তেিূণ ত ক্তেরাপিার 

ক্তব্ষয়গুক্তল ইোর অিিুণ ি েইনব্ ো;  
 

(৩০) ‘‘ক্তেক্তদ্ণষ্টকত ত েন্ত্রপাক্তত (specified equipment) ’’ অথণ প্রক্তব্র্াে 
দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত েন্ত্রপাক্তত; 

 



(৩১) ‘‘ক্তেক্তদ্ণষ্টকত ত অক্তেউক্লীয় পদ্াথণ (specified non-nuclear 

material) ’’ অথণ প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত অক্তেউক্লীয় পদ্াথণ; 
 

(৩২) ‘‘পরমাণু শক্তি (atomic energy) ’’ অথণ পরমাণু (atom) েইনত 
পারমাণক্তব্ক (atomic) ও ক্তেউক্লীয় (nuclear) ক্তমথক্তিয়া ও 
প্রক্তক্রয়াসমূনের েনল সকল র্রনের ক্তব্মুি শক্তি; 

 

(৩৩) ‘‘প্রাকত ক্ততক উৎস’’ অথণ প্রাকত ক্ততকিানব্ সতষ্ট আয়োয়েকারী 
মোজােক্ততক ও জােক্ততক ক্তব্ক্তকরনণর উৎস; 

 

(৩৪) ‘‘প্রক্তব্র্াে’’ অথণ এই আইনের অর্ীে প্রণীত প্রক্তব্র্াে; 

 

(৩৫) ‘‘ক্তব্ক্তকরণ (radiation) ’’ অথণ পদ্াথণ ব্া স্থানের মর্য ক্তদ্য়া 
শক্তির এমে ক্তব্চ্ছরুণ ব্া সঞ্চারণ োো উি পদ্াথণ ব্া স্থানে তক্তড়ৎ 
চুম্বকীয় আনব্শ ব্া প্রিাব্ সতক্তষ্ট কক্তরনত পানর; 

 

(৩৬) ‘‘ক্তব্ক্তকরণ উৎপাদ্েকারী েন্ত্রপাক্তত’’ অথণ যকাে উৎপাক্তদ্ত পণয 
ব্া েন্ত্রপাক্তত, অথব্া উিরূপ পণয ব্া েন্ত্রপাক্ততর অংশক্তব্নশষ, অথব্া 
চালো কক্তরব্ার সময় আয়োয়েকারী ক্তব্ক্তকরণ উৎপাদ্ে ব্া ক্তেেণত 
কক্তরনত পানর এইরূপ যকাে যমক্তশে ব্া ক্তসনস্টম; 

 

(৩৭) ‘‘ক্তব্ক্তকরণ সুরক্ষা (radiation protection) ’’ অথণ আয়োয়েকারী 
ক্তব্ক্তকরনণর প্রিাব্ েইনত জীব্ে এব্ং পক্তরনব্নশর সরুক্ষা; 
 

(৩৮) ‘‘ক্তব্ক্তকরণ সুরক্ষা কমণকতণ া (radiation protection officer) ’’ 

অথণ যকাে ক্তব্নশষ কমণকাণ্ড সংক্তিষ্ট ক্তব্ক্তকরণ ক্তেরাপিা ক্তব্ষনয় উপেুি 
কাক্তরেক্তর জ্ঞােসম্পন্ন যকাে ব্যক্তি ক্তেক্তে অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি, অপানরের 
ব্া ক্তব্নদ্শী অপানরের কততণ ক এই আইে, ক্তব্ক্তর্ ব্া প্রক্তব্র্ানে ব্ক্তণণত 
শতণ াব্লী পালে করা েইনতনে ক্তকো তাো তোব্র্ানের জেয দ্াক্তয়ত্বপ্রাপ্ত 
েইয়ানেে; 

 

(৩৯) ‘‘ক্তব্ক্তকরণ উৎস (radiation source) ’’ অথণ যকাে ক্তেক্তদ্ণষ্ট 
স্থাপোয় অথব্া স্থানে আয়োয়েকারী ক্তব্ক্তকরণ উৎপাদ্েকারী ব্া 
উৎপাদ্নে সক্ষম এইরূপ যকাে পদ্াথণ ব্া েন্ত্রপাক্তত; 

 

(৪০) ‘‘ক্তব্নদ্শী অপানরের ব্া অপানরের (overseas operator or 

operator) ’’ অথণ প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত পেক্ততনত ক্তব্নদ্শী অপানরের 

ব্া অপানরের ক্তেসানব্ অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্া সংস্থা ব্া যকাম্পােী; 
 

(৪১) ‘‘ক্তব্ক্তর্’’ অথণ এই আইনের অর্ীে প্রণীত ক্তব্ক্তর্;  



 

(৪২) ‘‘ব্যক্তি’’ অথণ স্বািাক্তব্ক ব্ুক্তেসম্পন্ন যকাে ব্যক্তি, অংশীদ্ারী 
প্রক্ততিাে, সক্তমক্তত, যকাম্পােী, কনপণানরশে, সমব্ায় সক্তমক্তত এব্ং ক্তব্ক্তর্ব্ে 
সংস্থা;  
 

(৪৩) ‘‘ব্যব্হৃত জ্বালাক্তে (spent fuel) ’’ অথণ এইরূপ যকাে ক্তেউক্লীয় 

জ্বালাক্তে োো যকাে ক্তরঅযাক্টর যকানর ইনরক্তিনয়নেি েইব্ার পর উি 
যকার েইনত স্থায়ীিানব্ অপসাক্তরত েইয়ানে এব্ং োো পুেিঃপ্রক্তক্রয়াকরণ 
ো করা পেণি যকাে ক্তেউক্লীয় প্ল্যানন্ট ব্যব্োর করা েইনব্ ো; 
 

(৪৪) ‘‘ব্যব্হৃত জ্বালাক্তে ব্যব্স্থাপো’’ অথণ ব্যব্হৃত জ্বালাক্তে ক্তেউক্লীয় 
স্থাপোর অিযিনর স্থাোির ব্া যস্টানরজ সম্পক্তকণ ত সকল র্রনের 
কােণক্রম, তনব্ সাইনের ব্াক্তেনর পক্তরব্েে সংক্রাি যকাে কােণ ইোর 
অিিুণ ি েইনব্ ো;  
 

(৪৫) ‘‘যিৌত সুরক্ষা (physical protection) ’’ অথণ ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ, 
ক্তেউক্লীয় স্থাপো এব্ং যতজক্তিয় পদ্াথণ অেেুনমাক্তদ্তিানব্ পক্তরব্তণ ে ব্া 
েস্তনক্ষপ, ব্া অেেুনমাক্তদ্তিানব্ অপসারণ কােণকরিানব্ প্রক্ততনরার্ করা ও 
সময়মত উিরূপ কােণাক্তদ্ ক্তচক্তিত করা এব্ং অৈব্র্িানব্ প্রাপ্ত ক্তেউক্লীয় 
পদ্াথণ উোর করার উনেনশয েতেীত সকল প্রকার কাক্তরেক্তর ও 
প্রাক্ততিাক্তেক ব্যব্স্থা, উপায় ও পেক্তত; 

 

(৪৬) ‘‘সদ্সয’’ অথণ কততণ পনক্ষর যকাে সদ্সয এব্ং যচয়ারমযােও ইোর 
অিিুণ ি েইনব্ে; 

 

(৪৭) ‘‘স্থাপো (facility) ’’ অথণ ক্তেউক্লীয় স্থাপো, ইনরক্তিনয়শে স্থাপো, 
ইউনরক্তেয়াম ও যথাক্তরয়াম আকক্তরকসে সকল যতজক্তিয় আকক্তরক এর 
খেে ও প্রক্তক্রয়াকরণ স্থাপো, যতজক্তিয়-ব্জণ য ব্যব্স্থাপো সংক্রাি স্থাপো 
এব্ং অেযােয স্থাে যেখানে যতজক্তিয় পদ্াথণ উৎপাদ্ে, প্রক্তক্রয়াজাতকরণ, 

ব্যব্োর, েযাণ্ডক্তলং, গুদ্ামজাত ব্া ক্তিসনপাজ (dispose) করা েয় অথব্া 
যেখানে এমে ক্তব্ক্তকরণ উৎপাদ্ক (radiation generator) স্থাপে করা 
েইয়ানে োোর জেয সুরক্ষা এব্ং ক্তেরাপিা ব্যব্স্থা গ্রেণ করা আব্শযক 
েয়।  

     

     

    

আইদির প্রাধ্ািয 
  
৩। আপাততিঃ ব্লব্ৎ অেয যকাে আইনে োো ক্তকেুই থাকুক ো যকে, 

এই আইনের ক্তব্র্াোব্লী প্রার্ােয পাইনব্। 
 

     

     



  
অধ্যায় ২ 

কিতণ পি 
 

    

কিতণ পি প্রক্তিষ্ঠা 

  

৪।(১) এই আইে কােণকর েইব্ার পর, এই আইনের উনেশয পূরণকনল্প 
সরকার, েথাশীঘ্র সম্ভব্, ব্াংলানদ্শ পরমাণু শক্তি ক্তেয়ন্ত্রণ কততণ পক্ষ োনম 
একটি কততণ পক্ষ প্রক্ততিা কক্তরনব্। 

 

(২) কততণ পক্ষ একটি সংক্তব্ক্তর্ব্ে সংস্থা েইনব্ এব্ং উোর স্থায়ী 
র্ারাব্াক্তেকতা ও একটি সার্ারণ সীলনমাের থাক্তকনব্ এব্ং এই আইে ব্া 
তদ র্ীে প্রণীত ক্তব্ক্তর্ ও প্রক্তব্র্াে সানপনক্ষ ইোর স্থাব্র ব্া অস্থাব্র 
সম্পক্তি অজণ ে কক্তরব্ার, অক্তর্কানর রাক্তখব্ার ব্া েস্তাির কক্তরব্ার ক্ষমতা 
থাক্তকনব্ এব্ং ইো ক্তেনজর োনম মামলা দ্ানয়র কক্তরনত পাক্তরনব্ এব্ং 
ইোর ক্তব্রুনেও মামলা দ্ানয়র করা োইনব্। 

 

     

     

    

কিতণ পদির 
কার্ণালয় 

  

৫। (১) কততণ পনক্ষর প্রর্াে কােণালয় ঢাকায় অব্ক্তস্থত েইনব্।  

 

(২) কততণ পক্ষ, প্রনয়াজেনব্ানর্, সরকানরর পূব্ণােুনমাদ্েক্রনম, ব্াংলানদ্নশর যে 
যকাে স্থানে উোর এক ব্া একাক্তর্ক শাখা কােণালয়, েনব্ষণা ও উন্নয়ে 
যকন্দ্র স্থাপে কক্তরনত পাক্তরনব্। 

 

     

     

    

কিতণ পদির গঠি 

  

৬। (১) একজে যচয়ারমযাে ও চার জে সদ্সয সমন্বনয় কততণ পক্ষ 
েঠিত েইনব্।  

 

(২) যচয়ারমযাে ও সদ্সযেণ সরকার কততণ ক ক্তেেিু েইনব্ে এব্ং 
তাোরা কততণ পনক্ষর সাব্ণক্ষক্তণক কমণকতণ া েইনব্ে। 

 

(৩) যচয়যারমযাে কততণ পনক্ষর প্রর্াে ক্তেব্ণােী েইনব্ে।  

 

(৪) যচয়ারমযাে ও সদ্সযেনণর যব্তে, িাতা, পদ্মেণাদ্া, যজযিতা ও 
চাকুরীর অেযােয শতণ াক্তদ্ সরকার কততণ ক ক্তের্ণাক্তরত েইনব্। 

 

(৫) যচয়যারমযাে ও সদ্সযেণ এই আইে ব্া তদ র্ীে প্রণীত ক্তব্ক্তর্ ব্া 
প্রক্তব্র্াে দ্বারা ব্া কততণ পক্ষ কততণ ক ক্তের্ণাক্তরত ব্া অক্তপণত ক্ষমতা প্রনয়াে 
এব্ং কােণাব্লী সম্পাদ্ে কক্তরনব্ে। 

 

(৬) যকব্ল যকাে সদ্সয পনদ্ শূেযতা ব্া কততণ পক্ষ েঠনে ত্রুটি 

 



থাক্তকব্ার কারনণ কততণ পনক্ষর যকাে কােণ ব্া কােণর্ারা অৈব্র্ েইনব্ো 
ব্া তৎসম্পনকণ  যকাে প্রশ্ন উত্থাপে করা োইনব্ো। 

     

     

    

চেয়ারমযাি ও 
সেসযদের 
চময়াে 

  

৭। যচয়ারমযাে ও সদ্সযেণ, এই আইনের ক্তব্র্াে সানপনক্ষ, ক্তেনয়ানের 
তাক্তরখ েইনত ৩ (ক্ততে) ব্ৎসর যময়ানদ্র জেয ক্তেনয়ােপ্রাপ্ত েইনব্ে 
এব্ং সরকার, প্রনয়াজে মনে কক্তরনল, যচয়ারমযাে ব্া যেনকাে সদ্সযনক 

পুেিঃক্তেনয়াে কক্তরনত পাক্তরনব্। 

 

     

     

    

চেয়ারমযাি ও 
সেসযদের 
চর্াগযিা ও 
অদর্াগযিা 

  

৮। ১[ (১) পরমাণ ুশক্তি ব্যব্স্থাপোর যক্ষনত্র পেণাপ্ত যোেযতা ও 

অক্তিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিেনণর মর্য েইনত কততণ পক্ষ যচয়ারমযাে ও 
সদ্সযেণ ক্তেেুি েইনব্ে; 

 

তনব্ শতণ  থানক যে, ক্তব্দ্যুৎ উৎপাদ্ে ও সঞ্চালে ক্তব্ষনয় যোেযতা ও 
অক্তিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিেনণর মর্য েইনত একজে সদ্সয ক্তেনয়াে করা 
োইনব্।] 
 

(২) এমে যকাে ব্যক্তি যচয়ারমযাে ব্া সদ্সয পনদ্ ক্তেনয়াে পাইব্ার 
যোেয েইনব্ে ো, ক্তেক্তে- 

 

(ক) ব্াংলানদ্নশর োেক্তরক েনেে; ব্া 
 

(খ) যকাে ব্যাংক ব্া আক্তথণক প্রক্ততিানের ঋণ যখলাপী ক্তেসানব্ উি 
ব্যাংক, প্রক্ততিাে, ব্াংলানদ্শ ব্যাংক ব্া আদ্ালত কততণ ক যঘাক্তষত 
েইয়ানেে; ব্া 
 

(ে) আদ্ালত কততণ ক যদ্উক্তলয়া যঘাক্তষত েইব্ার পর যদ্উক্তলয়ানত্বর দ্ায় 
েইনত অব্যােক্তত লাি কনরে োই; ব্া 
 

(ঘ) তেক্ততক স্খলেজক্তেত অপরার্ সংঘেনের দ্ানয় আদ্ালত কততণ ক ২ 
(দ্ইু) ব্ৎসর ব্া তদ্রূ্ধ্ণ যময়ানদ্র কারাদ্নণ্ড দ্ক্তণ্ডত েইয়ানেে, এব্ং উি 
দ্ণ্ড েইনত মুক্তিলানির পর ৫ (পাুঁচ) ব্ৎসর সময় অক্ততক্রাি েয় োই; 
ব্া 
 

(ঙ) মাক্তলক, যশয়ার যোল্ডার, পক্তরচালক, কমণকতণ া, অংশীদ্ার ব্া পরামশণক 
ক্তেসানব্ ব্া অেযক্তব্র্ কারনণ র্ারা ১১ এ উক্তিক্তখত কমণকাণ্ড সম্পতি 
ক্তব্ষনয়র সক্তেত প্রতযক্ষ ব্া পনরাক্ষিানব্ ব্যব্সাক্তয়ক স্বাথণসংক্তিষ্ট। 

 



     

     

    

চেয়ারমযাি ও 
সেসযদের 
পেিযাগ, 

অপসারণ ও 
োক্তয়ত্ব পালদি 
অসমর্ণিা 

  

৯। (১) যচয়ারমযাে ব্া যে যকাে সদ্সয তাোর চাকুরীর ক্তের্ণাক্তরত 
যময়াদ্ যশষ েইব্ার পূনব্ণ যেনকাে সময়, এক মানসর যোটিশ প্রদ্ােপূব্ণক, 

সরকানরর ক্তেকে স্বাক্ষরেিু পত্রনোনে পদ্তযাে কক্তরনত পাক্তরনব্ে। 

 

(২) উপ-র্ারা (৩) এর ক্তব্র্াে সানপনক্ষ, সরকার যচয়ারমযাে ব্া যে 
যকাে সদ্সযনক তাোর পদ্ েইনত অপসারণ কক্তরনত পাক্তরনব্, েক্তদ্ 
ক্ততক্তে- 

 

(ক) শারীক্তরক ব্া মােক্তসক অসামনথণযর কারনণ দ্াক্তয়ত্ব পালনে অক্ষম 
েে ব্া দ্াক্তয়ত্ব পালনে অস্বীকত ক্তত জাোে; ব্া 
 

(খ) তেক্ততক স্খলেজক্তেত অপরানর্র জেয যকাে আদ্ালত কততণ ক যদ্াষী 
সাব্যস্থ েে; ব্া 
 

(ে) এমে যকাে কাজ কনরে োো কততণ পনক্ষর ব্া রানষ্ট্রর জেয 
ক্ষক্ততকর েয়। 

 

(৩) উপ-র্ারা (২) এ ব্ক্তণণত কারনণ যচয়ারমযাে অথব্া যকাে সদ্সয 
তাোর পনদ্ ব্োল থাকার অনোেয ব্ক্তলয়া মনে কক্তরনল, সরকার, 

এতদ সংক্রাি প্রচক্তলত ক্তব্ক্তর্ ক্তব্র্াে অেুসরণপূব্ণক, উি কারনণর েথাথণতা 
োচাই কক্তরব্ার জেয একটি তদ্ি কক্তমটি েঠে এব্ং উি তদ্ি কক্তমটি 
কততণ ক প্রদ্ি প্রক্ততনব্দ্নের যপ্রক্তক্ষনত যচয়ারমযাে ব্া উি সদ্সযনক 
অপসারণ কক্তরনত পাক্তরনব্।  

 

(৪) যচয়ারমযানের পদ্ শূেয েইনল ক্তকংব্া অেুপক্তস্থক্তত, অসুস্থতা ব্া অেয 
যকাে কারনণ যচয়ারমযাে তাোর দ্াক্তয়ত্ব পালনে অসমথণ েইনল, েব্ক্তেেুি 
যচয়ারমযাে শূেয পনদ্ যোেদ্াে ো করা পেণি ক্তকংব্া যচয়ারমযাে 
পুেরায় স্বীয় দ্াক্তয়ত্ব পালনে সমথণ ো েওয়া পেণি, কততণ পনক্ষর যজযিতম 
সদ্সয যচয়ারমযাে ক্তেসানব্ দ্াক্তয়ত্ব পালে কক্তরনব্ে। 

 

     

     

    

কিতণ পদির সভা 

  

১০। (১) এই র্ারার অেযােয ক্তব্র্াোব্লী সানপনক্ষ, কততণ পক্ষ ইোর 
সিার কােণপেক্তত ক্তের্ণারণ কক্তরনত পাক্তরনব্। 

 

(২) সিার আনলাচযসচূী, তাক্তরখ, সময় ও স্থাে যচয়ারমযাে কততণ ক 
ক্তের্ণাক্তরত েইনব্ এব্ং যচয়ারমযানের সিক্ততক্রনম, কততণ পনক্ষর সক্তচব্ এইরূপ 

 



সিা আেব্াে কক্তরনব্ে। 

 

(৩) যচয়ারমযাে কততণ পনক্ষর সকল সিায় সিাপক্ততত্ব কক্তরনব্ে, তনব্ 
তাোর অেুপক্তস্থক্ততনত তৎকততণ ক মনোেীত অেয যকাে সদ্সয সিায় 
সিাপক্ততত্ব কক্তরনত পাক্তরনব্ে। 

 

(৪) যচয়ারমযােসে অেূযে ক্ততেজে সদ্নসযর উপক্তস্থক্ততনত সিার 
যকারাম েইনব্, তনব্ মূলতব্ী সিার যক্ষনত্র যকাে যকারানমর প্রনয়াজে 
েইনব্ ো। 

 

(৫) উপক্তস্থত কততণ পনক্ষর সদ্সযেনণর সংখযােক্তরি যিানে সিার ক্তসোি 
েতেীত েইনব্ এব্ং যিানের সমতার যক্ষনত্র যচয়ারমযানের একটি ক্তদ্বতীয় 
ব্া ক্তেণণায়ক যিাে থাক্তকনব্। 

 

(৬) যচয়ারমযাে, সদ্সযেনণর সক্তেত আনলাচোপূব্ণক, প্রনয়াজেনব্ানর্, 

সংক্তিষ্ট যেনকাে প্রক্ততিাে ব্া প্রক্ততিােসমূনের ক্তব্নশষজ্ঞেণ ব্া 
প্রক্ততক্তেক্তর্ব্তন্দনক কততণ পনক্ষর সিায় পরামশণ প্রদ্ানের জেয আমন্ত্রণ 
জাোইনত পাক্তরনব্ে, তনব্ উি আমক্তন্ত্রত ব্যক্তিেণ ক্তসোি গ্রেনণ অংশগ্রেণ 
কক্তরনত পাক্তরনব্ে ো। 

     

     

    

কিতণ পদির 
োক্তয়ত্ব এবাং 
কার্ণাবলী 

  

১১। এই আইনের উনেশয পূরণকনল্প, কততণ পক্ষ ক্তেম্নব্ক্তণণত কােণাব্লী 
সম্পাদ্ে কক্তরনব্, েথািঃ- 

 

(১) এই আইে ও তদ্র্ীে প্রণীত ক্তব্ক্তর্মালা ব্া প্রক্তব্র্ােমালার 
ক্তব্র্াোব্লী অেুোয়ী পরমাণু শক্তির ক্তেরাপদ্ ও শাক্তিপূণণ ব্যব্োর 
প্রক্ততপাক্তলত েইনতনে ক্তকো ইো ক্তেক্তিতকরণ; 

 

(২) প্রনয়াজেীয় মােদ্ণ্ড, সংক্তব্ক্তর্ (code) এব্ং ক্তেনদ্ণশাব্লী প্রণয়ে ও 
প্রনয়াে; 

 

(৩) র্ারা ১৮ এ উক্তিক্তখত সকল কােণাব্লীর জেয অেুনমাদ্ে অথণাৎ 
লাইনসন্স, সাটিণ ক্তেনকে, যরক্তজনেশে, পারক্তমে, ইতযাক্তদ্ প্রদ্াে, সংনশার্ে, স্থক্তেত 
অথব্া ব্াক্ততলকরণ; 

 

(৪) র্ারা ১৮ এ উক্তিক্তখত সকল কােণাব্লীর জেয কমণকাণ্ড যিনদ্ 
ক্তেউক্লীয় ক্তেরাপিা, ক্তব্ক্তকরণ সুরক্ষা, ক্তসক্তকউক্তরটি, যসেোিণ , আমদ্াক্তে ও 

রপ্তাক্তে ক্তেয়ন্ত্রণ এব্ং যিৌত সুরক্ষা (physical protection) সম্পক্তকণ ত 

ক্তব্র্াোব্লী েথাথণিানব্ প্রক্ততপাক্তলত েইনতনে ইো ক্তেক্তিতকরণ; 

 



 

(৫) ক্তেয়ন্ত্রণমূলক কােণাব্লীর পুে:ক্তেরীক্ষণ এব্ং মূলযায়ে পেক্তত প্রণয়ে 
ও ব্াস্তব্ায়ে; 

 

(৬) পক্তরদ্শণে পক্তরচালোর উনেনশয কমণসচূী গ্রেণ ও ব্াস্তব্ায়ে; 

 

(৭) পুেিঃক্তেরীক্ষণ ও মূলযায়ে, পক্তরদ্শণে এব্ং লাইনসন্স প্রদ্াে; 

 

(৮) ব্লব্ৎনোেয কােণক্রম ব্াস্তব্ায়নের উনেনশয োইিলাইে প্রণয়ে 
এব্ং এই আইে ও তদ্র্ীে প্রণীত ক্তব্ক্তর্ ব্া প্রক্তব্র্ানের ক্তব্র্াোব্লী 
প্রক্ততপাক্তলত ো েইনল উোর ক্তব্রুনে কােণক্রম গ্রেণ এব্ং উো অব্যােত 
রাখা; 
 

(৯) প্রব্জণ ে (exclusion) সংক্রাি ক্তব্ষয়াক্তদ্ ক্তের্ণারণ করা ; 

 

(১০) যকাে স্থাপো ব্া ক্তেউক্লীয় স্থাপোর ক্তেয়ক্তন্ত্রত ব্যব্োর 
(regulatory control) েইনত অব্যােক্তত সংক্রাি ক্তব্ষয়াক্তদ্ ক্তের্ণারণ ও 
প্রদ্াে করা; 
 

(১১) অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত যকাে ব্যক্তি ব্া সংস্থার অথণৈেক্ততক ক্তব্ষয়াক্তদ্সে 
উোর ব্ার্যব্ার্কতা ক্তের্ণারণ করা; 
 

(১২) মাটি, পাক্তে ও ব্ায়ুনত এব্ং মােষু ও জীব্জন্তুর আোেণ অথব্া 
অেযক্তব্র্িানব্ ব্যব্োরকানল যে যকাে ব্স্ত্িুর উপর যতজক্তিয়তার মাত্রা 
ক্তের্ণারণ; 

 

(১৩) স্থাপোসমূে এব্ং তৎসংক্তিষ্ট কােণক্রনমর সক্তেত সম্পক্তকণ ত সম্ভাব্য 
ঝুুঁ ক্তকর ক্তব্ষনয় আগ্রেী পক্ষেনণর সক্তেত যসক্তমোর, ওয়াকণ শপ, ইনলকিক্তেক 
ও ক্তপ্রন্টক্তমক্তিয়া এব্ং ইন্টারনেনের মার্যনম তথয এব্ং পরামনশণর জেয 
জেেনণর অংশগ্রেণমলূক কােণক্রম গ্রেণ; 

 

(১৪) ক্তসক্তকউক্তরটির প্রস্ত্িক্তত ব্াস্তব্ায়নের জেয ক্তিজাইে যব্ক্তসস যেে 
(design basis threat) এর সংজ্ঞাথণ ক্তেণণনয় অংশগ্রেণ; 

 

(১৫) ক্তব্ক্তকরণ উৎনসর জেয একটি জাতীয় ক্তেব্ন্ধে ব্ক্তে প্রস্ত্িত , 

সংরক্ষণ ও ক্তেয়ক্তমত োলোোদ্করণ; 

 

(১৬) এই আইে ব্া তদ্র্ীে প্রণীত ক্তব্ক্তর্ ব্া প্রক্তব্র্ানের অর্ীে 
কমণকাণ্ড ব্া কােণক্রম সম্পাদ্নের জেয অেুনমাক্তদ্ত ব্যক্তিনদ্র একটি 
জাতীয় ক্তেব্ন্ধে ব্ক্তে প্রস্ত্িত , সংরক্ষণ ও ক্তেয়ক্তমত োলোোদ্করণ; 



 

(১৭) যসেোিণ  চুক্তি ব্াস্তব্ায়নের উনেনশয সংেঠক এব্ং সমন্বয়ক 
ক্তেসানব্ দ্াক্তয়ত্ব পালে; 

 

(১৮) ক্তেউক্লীয় ও যতজক্তিয় পদ্ানথণর যসেোিণ  ব্যব্স্থা ও যিৌত 
সুরক্ষা, অৈব্র্ পাচার সে ক্তেউক্লীয় ক্তেরাপিা, ক্তব্ক্তকরণ সুরক্ষা ও 
যরক্তিওলক্তজকযাল জরুরী ব্যব্স্থা সম্পক্তকণ ত আিজণ াক্ততক চুক্তি, এক্তগ্রনমন্ট, 

প্রনোকল ও কেনিেশে (োোনত ব্াংলানদ্শ চুক্তিিুি পক্ষ) ব্াস্তব্ায়ে 
সম্পক্তকণ ত কােণক্রম পক্তরচালো; 
 

(১৯) ক্তেউক্লীয় পদ্ানথণর রাষ্ট্রীয় ক্তেয়ন্ত্রণ এব্ং ক্তেসানব্র জেয একটি স্থায়ী 
পেক্তত প্রণয়ে ও পক্তরচালো; 
 

(২০) যরগুনলেক্তর ক্তব্ষনয় েনব্ষণা পক্তরচালো; 
 

(২১) স্বাস্থয ও ক্তেরাপিা, পক্তরনব্শ সংরক্ষণ, ক্তসক্তকউক্তরটি এব্ং ক্তব্পজ্জেক 
পণয পক্তরব্েনে দ্ক্ষতাসম্পন্ন ক্তব্ক্তিন্ন সরকাক্তর ব্া যব্সরকাক্তর সংস্থার 
সক্তেত যোোনোে এব্ং সমন্বয় সার্ে; 

 

(২২) জাতীয় ক্তেউক্লীয় ও যরক্তিওলক্তজকযাল জরুরী পক্তরকল্পো প্রণয়নে 
এব্ং তদ সম্পক্তকণ ত সকল কােণক্রনম সমন্বয়ক ক্তেসানব্ দ্াক্তয়ত্ব পালে; 

 

(২৩) ক্তব্ক্তকরণজক্তেত ঘেোর যক্ষনত্র একটি কােণকর ক্তরনপাটিণ ং পেক্তত 
অেুনমাদ্ে এব্ং ক্তেউক্লীয় ও যরক্তিওলক্তজকযাল জরুরী অব্স্থায় জরুরী 
প্রস্ত্িক্তত এব্ং সুরক্ষামলূক কােণক্রনমর পক্তরকল্পো প্রস্তুত রাখা েইয়ানে 
মনমণ ক্তেক্তিতকরণ; 

 

(২৪) ক্তেউক্লীয় ও যতজক্তিয় পদ্াথণ এব্ং স্থাপোর যিৌত সরুক্ষার জেয 
েথাথণ ব্যব্স্থা গ্রেণ সম্পনকণ  ক্তেক্তিতকরণ; 

 

(২৫) ক্তেউক্লীয় ও যতজক্তিয় পদ্াথণ এব্ং উোনদ্র সংক্তিষ্ট স্থাপোর 
অেেুনমাক্তদ্ত ব্া ক্তব্নদ্বষপূণণ কমণ সোিকরণ, ক্তেব্ারণ, ও সাড়া প্রদ্ােসে 
এইরূপ পদ্াথণ ব্া স্থাপোর ক্তসক্তকউক্তরটির জেয ক্তেয়ন্ত্রণমূলক ব্যব্স্থা 
প্রক্ততিাকরণ; 

 

(২৬) ক্তেউক্লীয় স্থাপো, ক্তব্ক্তকরণ উৎপাদ্ক, ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ, ক্তেউক্লীয় 
উপাদ্াে ব্া যতজক্তিয় পদ্াথণ, সংক্তিষ্ট ক্তব্ষয় অক্তেরাপদ্ ব্া সম্ভাব্য 
অক্তেরাপদ্ অব্স্থায় সোি করা েইনল তদ্সংক্তিষ্ট ক্তব্ষনয় সংনশার্েমূলক 
কােণক্রম গ্রেণ করা েইয়ানে মনমণ ক্তেক্তিতকরণ; 

 



(২৭) ক্তেউক্লীয় ক্ষক্ততর দ্ায় ও পক্তরক্তর্ ক্তের্ণারণ এব্ং তৎসংক্তিষ্ট 
কােণক্রম পক্তরচালো; 
 

(২৮) ক্তেউক্লীয় ক্তেরাপিা এব্ং ক্তব্ক্তকরণ সুরক্ষা ক্তব্ষনয় যে যকাে 
ক্তব্নদ্শী ক্তেউক্লীয় ক্তেয়ন্ত্রণ কততণ পক্ষ ব্া আিজণ াক্ততক সংস্থা অথব্া এনজন্সীর 
সক্তেত যোোনোে ও সেনোক্তেতা; 
 

(২৯) কমণকতণ া-কমণচারীনদ্র ক্তেনয়াে ও চাকুরীর শতণ াব্লী ক্তের্ণারণ; 

 

(৩০) কমণকতণ া-কমণচারীনদ্র জেয মােব্সম্পদ্ উন্নয়ে ও প্রক্তশক্ষণ 
কমণসূচী গ্রেণ এব্ং পক্তরচালো; 
 

(৩১) অেযােয যদ্নশর ক্তেয়ন্ত্রণকারী সংস্থা এব্ং আিজণ াক্ততক সংস্থা ব্া 
প্রক্ততিানের সক্তেত ক্তেয়ন্ত্রণমলূক তথয ক্তব্ক্তেময় এব্ং সেনোক্তেতা 
সম্প্রসারণ; 

 

(৩২) প্রাসক্তঙ্গক তথয প্রকাশ এব্ং সংক্তিষ্ট সংস্থা, জেেণ এব্ং ক্তমক্তিয়ার 
সক্তেত যোোনোে; 

 

(৩৩) ক্তেউক্লীয় ক্তেরাপিা এব্ং ক্তব্ক্তকরণ সুরক্ষা সম্পনকণ  জেেনণর মনর্য 
সনচতেতা সতক্তষ্টর উনেনশয ব্যব্স্থা গ্রেণ; 

 

(৩৪) ক্তে ও চাজণ  সম্পক্তকণ ত তেক্তসল প্রণয়ে; 

 

(৩৫) উোর দ্াক্তয়ত্বার্ীে ক্তব্ষনয় প্রনয়াজেীয় ক্তেনদ্ণশো প্রণয়ে এব্ং 
আনদ্শ জাক্তর করা এব্ং উো ব্াস্তব্ায়ে; 

 

(৩৬) ক্তব্ক্তর্ ব্া প্রক্তব্র্াে ব্া সরকার কততণ ক, সমনয় সমনয় কততণ পক্ষনক 
প্রদ্ি অেয যে যকাে ক্তের্ণাক্তরত অথব্া অক্তপণত দ্াক্তয়ত্ব সম্পাদ্ে। 

     

     

    

অর্ণ উপদেষ্টা ও 
সক্তেব 

  

১২। (১) কততণ পক্ষনক সোয়তা কক্তরব্ার জেয সরকার একজে 
সাব্ণক্ষক্তণক অথণ উপনদ্ষ্টা ও একজে সক্তচব্ ক্তেনয়াে কক্তরনব্। 

 

(২) অথণ উপনদ্ষ্টা ও সক্তচনব্র যব্তে, িাতা, পদ্মেণাদ্া, যজযিতা ও 
চাকুরীর অেযােয শতণ াক্তদ্ সরকার কততণ ক ক্তের্ণাক্তরত েইনব্। 

 

     

     

    



কিতণ পদির 
কমণকিণ া ও 
কমণোরী ক্তিদয়াগ 

  

১৩। (১) সরকার কততণ ক অেুনমাক্তদ্ত সাংেঠক্তেক কাঠানমা সানপনক্ষ, 

কততণ পক্ষ উোর কােণাব্লী সুিুিানব্ সম্পাদ্নের ক্তেক্তমি প্রনয়াজেীয় সংখযক 
কমণকতণ া ও কমণচারী ক্তেনয়াে কক্তরনত পাক্তরনব্। 

 

(২) কততণ পনক্ষর কমণকতণ া ও কমণচারীনদ্র ক্তেনয়াে ও চাকুক্তরর শতণ াব্লী 
প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত েইনব্। 

 

     

     

    

িমিা অপণণ 

  

১৪। কততণ পক্ষ, ক্তলক্তখত আনদ্শ দ্বারা উি আনদ্নশ উক্তিক্তখত শতণ  সানপনক্ষ 
উোর সকল ব্া যে যকাে ক্ষমতা ব্া দ্াক্তয়ত্ব সংক্তিষ্ট কােণ সম্পাদ্নের 
যক্ষনত্র যপশাদ্ারী যোেযতা ও অক্তিজ্ঞতা রক্তেয়ানে এমে যে যকাে সদ্সয, 
কমণকতণ া ব্া কমণচারীনক অপণণ কক্তরনত পাক্তরনব্। 

 

     

     

    

কিতণ পদির 
িহক্তবল 

  

১৫। (১) এই আইনের উনেশয পূরণকনল্প, কততণ পনক্ষর একটি তেক্তব্ল 
থাক্তকনব্ এব্ং উোনত ক্তেম্নব্ক্তণণত উৎস েইনত অথণ জমা েইনব্, েথািঃ- 

 

(ক) সরকার কততণ ক মঞ্জরুীকত ত ব্াক্তষণক অেুদ্াে; 

 

(খ) এই আইনের অর্ীে আদ্ায়কত ত ক্তে ও চাজণ ;  
 

(ে) সরকানরর পূব্ণােুনমাদ্েক্রনম, যকাে ব্যক্তি, জাতীয় ব্া আিজণ াক্ততক 
সংস্থার ক্তেকে েইনত প্রাপ্ত অেুদ্াে; এব্ং 
 

(ঘ) সরকানরর পূব্ণােুনমাদ্েক্রনম অেয যকাে উৎস েইনত প্রাপ্ত অথণ। 

 

(২) কততণ পনক্ষর তেক্তব্ল কততণ পনক্ষর োনম যকাে তেক্তসক্তল ব্যাংনক জমা 
রাক্তখনত েইনব্ এব্ং প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত পেক্ততনত উি তেক্তব্ল 
পক্তরচালো কক্তরনত েইনব্, তনব্ প্রক্তব্র্াে প্রণীত ো েওয়া পেণি কততণ পক্ষ 
কততণ ক সময় সময় প্রদ্ি আনদ্শ দ্বারা উি তেক্তব্ল পক্তরচাক্তলত েইনব্। 

 

ব্যাখযািঃ ‘‘তেক্তসক্তল ব্যাংক’’ ব্ক্তলনত Bangladesh Bank Order, 1972 

(P.O. 127 of 1972) এর Article-2(j) যত সংজ্ঞাক্তয়ত Scheduled Bank যক 
ব্ুঝাইনব্। 

 

(৩) কততণ পক্ষ উি তেক্তব্ল েইনত উোর প্রনয়াজেীয় ব্যয় ক্তেব্ণাে 
কক্তরনব্ এব্ং উদ্বতি অথণ (েক্তদ্ থানক) সরকাক্তর যকাষাোনর জমা 
েইনব্। 

 

     



     

    

উপদেষ্টা পক্তরষে 

  

১৬। (১) এই আইনের অর্ীে ক্তেউক্লীয় ক্তেরাপিা ও ক্তব্ক্তকরণ সরুক্ষা 
সম্পক্তকণ ত তব্জ্ঞাক্তেক ও ক্তেয়ন্ত্রণমূলক (regulatory) ক্তব্ষনয় পরামশণ 
প্রদ্ানের ক্তেক্তমি কততণ পক্ষ আনদ্শ দ্বারা ক্তেম্নব্ক্তণণত সদ্সয সমন্বনয় একটি 
উপনদ্ষ্টা পক্তরষদ্ েঠে কক্তরনত পাক্তরনব্, েথািঃ-  

 

(ক) কততণ পনক্ষর যচয়ারমযাে - সিাপক্তত; 

 

(খ) যিৌত ক্তব্জ্ঞানের যে যকাে শাখায় স্নাতনকাির ক্তিগ্রীর্ারী এব্ং 
ক্তেউক্লীয় ক্তেরাপিা - সদ্সয; 
 

ও ক্তব্ক্তকরণ সুরক্ষার যক্ষনত্র অেূযে ২০ (ক্তব্শ) ব্ৎসনরর অক্তিজ্ঞতা 
রক্তেয়ানে  

 

এমে একজে প্রখযাত ক্তব্জ্ঞােী  
 

(ে) যিৌত ক্তব্জ্ঞানের যে যকাে শাখায় স্নাতনকাির ক্তিগ্রীর্ারী এব্ং 
ক্তেউক্লীয় ক্তব্জ্ঞাে ও - সদ্সয; 
 

প্রেুক্তি ক্তব্ষনয় অেযূে ২০ (ক্তব্শ) ব্ৎসনরর অক্তিজ্ঞতা রক্তেয়ানে এমে 
একজে  

 

প্রখযাত ক্তব্জ্ঞােী  
 

(ঘ) প্রনকৌশল ক্তব্দ্যার যে যকাে শাখায় স্নাতনকাির ক্তিগ্রীর্ারী এব্ং 
ক্তেউক্লীয় ক্তব্জ্ঞাে - সদ্সয; 
 

ও প্রেুক্তি ক্তব্ষনয় অেূযে ২০ (ক্তব্শ) ব্ৎসনরর অক্তিজ্ঞতা রক্তেয়ানে 
এমে একজে  

 

প্রখযাত ক্তব্জ্ঞােী  
 

(ঙ) পরমাণু ক্তচক্তকৎসা, যরক্তিওলক্তজ ও ইনমক্তজং ব্া যরক্তিওনথরাক্তপনত 
স্নাতনকাির - সদ্সয; 
 

ক্তিগ্রীর্ারী এব্ং সংক্তিষ্ট যক্ষনত্র অেূযে ২০ (ক্তব্শ) ব্ৎসনরর অক্তিজ্ঞতা 
রক্তেয়ানে  

 

এমে একজে প্রখযাত ক্তচক্তকৎসক  

 

 



(চ) িূ-পদ্াথণ, িূ-প্রনকৌশল ব্া িূ-তনে স্নাতনকাির ক্তিগ্রীর্ারী এব্ং 
সংক্তিষ্ট ক্তব্ষনয় - সদ্সয; 
 

অেূযে ২০ (ক্তব্শ) ব্ৎসনরর অক্তিজ্ঞতা রক্তেয়ানে এমে একজে প্রখযাত 
ক্তব্জ্ঞােী  
 

(ে) কত ক্তষ ক্তব্জ্ঞানে স্নাতনকাির ক্তিগ্রীর্ারী এব্ং সংক্তিষ্ট ক্তব্ষনয় অেূযে 
২০ (ক্তব্শ) ব্ৎসনরর - সদ্সয; 
 

অক্তিজ্ঞতা রক্তেয়ানে একজে প্রখযাত পরমাণু কত ক্তষ ক্তব্জ্ঞােী  
 

(জ) ক্তব্জ্ঞাে ও প্রেকু্তি মন্ত্রণালনয়র েু -সক্তচব্ পদ্মেণাদ্ার একজে 
কমণকতণ া - সদ্সয;  
 

(ঝ) স্বাস্থয ও পক্তরব্ার কলযাণ মন্ত্রণালনয়র েু -সক্তচব্ পদ্মেণাদ্ার 
একজে কমণকতণ া - সদ্সয; 
 

(ঞ) পক্তরনব্শ ও ব্ে মন্ত্রণালনয়র েু -সক্তচব্ পদ্মেণাদ্ার একজে 
কমণকতণ া - সদ্সয; 
 

(ে) যলক্তজসনলটিি ও সংসদ্ ক্তব্ষয়ক ক্তব্িানের েু -সক্তচব্ পদ্মেণাদ্ার 
একজে কমণকতণ া - সদ্সয; 
 

(ঠ) সশস্ত্র ব্াক্তেেী ক্তব্িানের েু -সক্তচব্ পদ্মেণাদ্ার একজে কমণকতণ া - 
সদ্সয; 
 

(ি) ক্তব্দ্যুৎ ক্তব্িানের েু -সক্তচব্ পদ্মেণাদ্ার একজে কমণকতণ া - সদ্সয; 
 

(ঢ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালনয়র ে ু-সক্তচব্ পদ্মেণাদ্ার একজে কমণকতণ া - 
সদ্সয। 

 

(২) কততণ পক্ষ, প্রনয়াজে মনে কক্তরনল, সময় সময়, আনদ্শ দ্বারা উপনদ্ষ্টা 
পক্তরষনদ্র পক্তরক্তর্ ব্তক্তে কক্তরনত পাক্তরনব্। 

 

(৩) কততণ পক্ষ উপ-র্ারা (১) এ উক্তিক্তখত উপনদ্ষ্টা পক্তরষদ্ েঠে 
সংক্রাি আনদ্নশ উপনদ্ষ্টা পক্তরষনদ্র যময়াদ্, দ্াক্তয়ত্ব, কােণপক্তরক্তর্ এব্ং 
অেযােয শতণ াব্লী ক্তের্ণারণ কক্তরয়া ক্তদ্নত পাক্তরনব্। 

 

(৪) কততণ পনক্ষর যচয়ারমযাে উপনদ্ষ্টা পক্তরষনদ্র সিায় সিাপক্ততত্ব 
কক্তরনব্ে। 



 

(৫) উপনদ্ষ্টা পক্তরষনদ্র সিাপক্ততর অেুনমাদ্েক্রনম, সিার আনলাচযসচূী 
তাক্তরখ, সময় এব্ং স্থাে ক্তের্ণাক্তরত েইনব্।  

 

     

     

    

ক্তবদশষজ্ঞ কক্তমটি 

  

১৭। কততণ পক্ষ, সময় সময়, আনদ্শ দ্বারা ইোর কানেণ সোয়তাদ্ানের জেয 
এক ব্া একাক্তর্ক সদ্সয অথব্া উোর যে যকাে কমণকতণ া অথব্া এক 
ব্া একাক্তর্ক ক্তব্নশষজ্ঞ সমন্বনয় প্রনয়াজেীয় সংখযক ক্তব্নশষজ্ঞ কক্তমটি 
েঠে কক্তরনত পাক্তরনব্ এব্ং উি আনদ্নশ কক্তমটির দ্াক্তয়ত্ব, যময়াদ্, সিাক্তে, 

কােণপক্তরক্তর্ এব্ং অেযােয শতণ াব্লীও ক্তের্ণারণ কক্তরয়া ক্তদ্নত পাক্তরনব্।  

 

     

     

  
অধ্যায় ৩ 

অিুদমােি প্রোি পদ্ধক্তি 
 

    

কক্তিপয় কাদর্ণর 
উপর ক্তবক্তধ্-
ক্তিদষধ্ 

  

১৮।(১) কততণ পক্ষ কততণ ক প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত পেক্ততনত অেুনমাদ্ে 
গ্রেণ ব্যতীত যকাে অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি, অপানরের ব্া ক্তব্নদ্শী 
অপানরের যকাে ক্তেউক্লীয় স্থাপো ব্া ক্তব্ক্তকরণ স্থাপোর স্থাে ক্তের্ণারণ, 

েকশা প্রণয়ে, ক্তেমণাণ, কক্তমশক্তেং, পক্তরচালো ও ক্তিকক্তমশক্তেং, যতজক্তিয় 
ব্নজণ যর ক্তিসনপাজাল স্থাপো ব্ন্ধ এব্ং সংক্তিষ্ট স্থােনক ক্তেয়ক্তন্ত্রত ব্যব্োর 
েইনত অব্যােক্তত প্রদ্াে কক্তরনত পাক্তরনব্ ো। 

 

(২) উপ-র্ারা (১) এ উক্তিক্তখত ক্তব্র্াে সানপনক্ষ, কততণ পনক্ষর অেুনমাদ্ে 
গ্রেণ ব্যতীত যকাে অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি, অপানরের ব্া ক্তব্নদ্শী 
অপানরের ক্তেম্নব্ক্তণণত কােণাব্লী সম্পাদ্ে কক্তরনত পাক্তরনব্ো, েথািঃ- 

 

(ক) আয়োয়েকারী ক্তব্ক্তকরণ উৎপাদ্েকারী েন্ত্রপাক্তত সংগ্রে, উৎপাদ্ে, 

অজণ ে, আমদ্াক্তে, রপ্তাক্তে, র্ারণ, ব্যব্োর, যমরামত-রক্ষণানব্ক্ষণ, ক্তব্পণে, 

েস্তাির, স্থাোির, গুদ্ামজাতকরণ, ব্জণ ে এব্ং এতদ সংক্রাি েনব্ষণা 
কােণক্রম পক্তরচালো;  
 

(খ) যতজক্তিয় পদ্াথণ এব্ং/ব্া উৎস পদ্াথণসমূে সংগ্রে, উৎপাদ্ে, অজণ ে, 

আমদ্াক্তে, রপ্তাক্তে, র্ারণ, ব্যব্োর, পক্তরব্েে, প্রক্তক্রয়াজাতকরণ, 

পুেিঃপ্রক্তক্রয়াজাতকরণ, ক্তব্পণে, েস্তাির, স্থাোির, গুদ্ামজাতকরণ, ব্জণ ে ব্া 
ক্তেষ্পক্তিকরণ এব্ং এতদ সংক্রাি েনব্ষণা কােণক্রম পক্তরচালো;  
 

(ে) ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ, ক্তেক্তদ্ণষ্টকত ত েন্ত্রপাক্তত ও অক্তেউক্লীয় পদ্াথণ এব্ং/ব্া 

 



উৎস পদ্াথণসমূে সংগ্রে, উৎপাদ্ে, অজণ ে, আমদ্াক্তে, রপ্তাক্তে, র্ারণ, ব্যব্োর, 

পক্তরব্েে, প্রক্তক্রয়াজাতকরণ, পুেিঃপ্রক্তক্রয়াজাতকরণ, ক্তব্পণে, েস্তাির, স্থাোির, 

গুদ্ামজাতকরণ, ব্জণ ে ব্া ক্তেষ্পক্তিকরণ এব্ং এতদ সংক্রাি েনব্ষণা 
কােণক্রম পক্তরচালো; 
 

(ঘ) যতজক্তিয় ব্জণ য ও ব্যব্হৃত জ্বালাক্তে সংগ্রে, উৎপাদ্ে, অজণ ে, 

আমদ্াক্তে, রপ্তাক্তে, র্ারণ, ব্যব্োর, পক্তরব্েে, প্রক্তক্রয়াজাতকরণ, 

পুেিঃপ্রক্তক্রয়াজাতকরণ, ক্তব্পণে, েস্তাির, স্থাোির, গুদ্ামজাতকরণ, ব্যব্স্থাপো, 
ব্জণ ে ব্া ক্তেষ্পক্তিকরণ এতদ সংক্রাি েনব্ষণা কােণক্রম পক্তরচালো; 
 

(ঙ) যতজক্তিয় আকক্তরক (ইউনরক্তেয়াম ও যথাক্তরয়াম আকক্তরক) 
অেুসন্ধাে, মাইক্তেং (mining) ও ক্তমক্তলং (milling) কােণ এব্ং ক্তব্ক্তকরণ 
সম্পাত ঘটিনত পানর এইরূপ অেযােয মাইক্তেং ও প্রক্তক্রয়াকরণ সে 
কততণ পক্ষ কততণ ক ক্তের্ণাক্তরত প্রাকত ক্ততক উৎসজক্তেত সম্পাত সম্পতি কমণকাণ্ড 
পক্তরচালো; 
 

(চ) ক্তেউক্লীয় শক্তিচাক্তলত োেব্ােে, জাোজ ব্া উনড়াজাোজ এব্ং 
ক্তেউক্লীয় ব্া যতজক্তিয় পদ্াথণ এব্ং যতজক্তিয়-ব্জণ য ও ব্যব্হৃত জ্বালাক্তে 
ব্েেকারী যকাে োেব্ােে, জাোজ অথব্া উনড়াজাোজ ব্াংলানদ্নশ 
আেমে, ব্ক্তেেণমে ব্া িােক্তজে গ্রেণ; 

 

(ে) প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত যিােয-পণয (consumer products) 

উৎপাদ্ে, সংনোজে (assemble) , আমদ্াক্তে, রপ্তাক্তে, ক্তব্পণে এব্ং ব্যব্োর; 

 

(জ) আয়োয়েকারী ক্তব্ক্তকরণ দ্বারা যকাে খাদ্য সামগ্রী প্রক্তক্রয়াজাতকরণ 
অথব্া অেুরূপিানব্ অেুনমাক্তদ্ত মাত্রার অক্ততক্তরি যতজক্তিয়-দ্ষু্ট যকাে 
খাদ্য-দ্রব্য ব্া পাণীয় আেরণ, র্ারণ, উৎপাদ্ে, আমদ্াক্তে, রপ্তাক্তে ব্া 
ক্তব্পণে; 

 

(ঝ) ক্তব্ক্তকরণ সুরক্ষা সংক্রাি অেযােয যেনকাে কােণ পক্তরচালো; এব্ং 
 

(ঞ) ক্তেউক্লীয় ব্া যতজক্তিয় পদ্াথণ সংক্রাি কমণকানণ্ডর উন্নয়ে এব্ং 
েনব্ষণা কােণক্রম পক্তরচালো ।  

 

(৩) উপক্তর-উি উপ-র্ারাসমূনে োো ক্তকেুই থাকুক ো যকে, 

কততণ পক্ষ, সরকাক্তর যেনজনে প্রজ্ঞাপে দ্বারা ক্তেক্তদ্ণষ্ট সময় উনিখপূব্ণক, যে 
যকাে ব্যক্তিনক এই র্ারার যে যকাে ক্তব্র্ানের প্রনয়াে েইনত অব্যােক্তত 
প্রদ্াে কক্তরনত পাক্তরনব্। 

     

     



    

ক্তিউক্লীয়, 

ক্তবক্তকরণ ও 
চিজক্তিয় 
বদজণ যর 
ক্তিসদপাজাল 
স্থাপিার 
অিুদমােদির 
ধ্াপ 

  

১৯। (১) এই আইনের উনেশয পূরণকনল্প, কততণ পক্ষ ক্তেউক্লীয়, ক্তব্ক্তকরণ 
ব্া যতজক্তিয় ব্নজণ যর ক্তিসনপাজাল স্থাপো ব্া এতদ সংক্রাি কমণকাণ্ড 
অেুনমাদ্নের ক্তেক্তমি প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত পেক্ততনত স্থাে ক্তের্ণারনণর 

(siting) জেয অেুনমাদ্ে প্রদ্াে কক্তরনত পাক্তরনব্ এব্ং এই উপ-র্ারায় 
‘স্থাে ক্তের্ণারণ (siting) ’ ব্ক্তলনত যকাে ক্তব্নশষ ক্তেউক্লীয় স্থাপো অথব্া 
আয়োয়েকারী ক্তব্ক্তকরণ উৎনসর স্থাপোর জেয একটি উপেুি স্থাে 

(site) ক্তেব্ণাচে করা এব্ং েথােথ মলূযায়ে এব্ং সংক্তিষ্ট ক্তিজাইে যব্ইস 

(design base) ক্তেরূপণ এব্ং েকশা প্রণয়েনক ব্ুঝাইনব্। 

 

(২) এই আইনের উনেশয পূরণকনল্প, কততণ পক্ষ ক্তেউক্লীয়, ক্তব্ক্তকরণ, ব্া 
যতজক্তিয় ব্নজণ যর ক্তিসনপাজাল স্থাপো ব্া এতদ সংক্রাি কমণকাণ্ড 
অেুনমাদ্নের ক্তেক্তমি প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত পেক্ততনত েকশা প্রণয়নের 
(design) জেয অেুনমাদ্ে প্রদ্াে কক্তরনত পাক্তরনব্ এব্ং এই উপ-র্ারায় 
‘েকশা প্রণয়ে (design) ’ ব্ক্তলনত ক্তেউক্লীয় স্থাপো ও এর অংশসমূনের 
র্ারণার পূণণতা প্রদ্াে (developing concept) , ক্তব্স্তাক্তরত পক্তরকল্পো, 
সোয়ক কযালকুনলশে এব্ং যেক্তসক্তেনকশে (specification) এর প্রক্তক্রয়া 
ও েলােলনক ব্ুঝাইনব্। 

 

(৩) এই আইনের উনেশয পূরণকনল্প, কততণ পক্ষ ক্তেউক্লীয়, ক্তব্ক্তকরণ ব্া 
যতজক্তিয় ব্নজণ যর ক্তিসনপাজাল স্থাপো ব্া এতদ সংক্রাি কমণকাণ্ড 
অেুনমাদ্নের ক্তেক্তমি প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত পেক্ততনত ক্তেমণানণর 

(construction) জেয অেুনমাদ্ে প্রদ্াে কক্তরনত পাক্তরনব্ এব্ং এই উপ-
র্ারায় ‘ক্তেমণাণ (construction) ’ ব্ক্তলনত ক্তেউক্লীয় ও ক্তব্ক্তকরণ স্থাপোর 
অংশসমূে প্রস্ত্িত ও সক্তন্ননব্শকরণ সম্পক্তকণ ত কােণক্রম, ক্তসক্তিল ওয়াকণ স 
সম্পন্নকরণ, েন্ত্রপাক্তত ও অংশসমূে স্থাপে (installation) এব্ং সংক্তিষ্ট 
পরীক্ষাক্তদ্ সম্পন্নকরণনক ব্ঝুাইনব্। 

 

(৪) এই আইনের উনেশয পূরণকনল্প, কততণ পক্ষ ক্তেউক্লীয়, ক্তব্ক্তকরণ, ব্া 
যতজক্তিয় ব্নজণ যর ক্তিসনপাজাল স্থাপো ব্া এতদ সংক্রাি কমণকাণ্ড 
অেুনমাদ্নের ক্তেক্তমি প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত পেক্ততনত স্থাপনের 
(installation) জেয অেুনমাদ্ে প্রদ্াে কক্তরনত পাক্তরনব্ এব্ং এই উপ-
র্ারায় ‘স্থাপে (installation) ’ ব্ক্তলনত যতজক্তিয় ও ক্তব্ক্তকরণ সংক্তিষ্ট 
স্থাপোর স্থাপেনক ব্ুঝাইনব্। 

 

(৫) এই আইনের উনেশয পুরণকনল্প, কততণ পক্ষ ক্তেউক্লীয় ক্তব্ক্তকরণ ব্া 
যতজক্তিয় ব্নজণ যর ক্তিসনপাজাল স্থাপো ব্া এতদ সংক্রাি কমণকাণ্ড 
অেুনমাদ্নের ক্তেক্তমি প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত পেক্ততনত কক্তমশক্তেং 
(commissioning) এর জেয অেুনমাদ্ে প্রদ্াে কক্তরনত পাক্তরনব্ এব্ং এই 

 



উপ-র্ারায় ‘কক্তমশক্তেং (commissioning) ’ ব্ক্তলনত একটি প্রক্তক্রয়া 
োোর মার্যনম ক্তেমণাণ কােণ সমাপোনি যকাে স্থাপোর ব্যব্স্থাক্তদ্ ও 
অংশসমূে এব্ং কমণকাণ্ডসমেূ সচল করা এব্ং যসইগুক্তল েকশা এব্ং 
প্রাক্তথণত কােণসম্পাদ্ে মাপকাঠি অেুোয়ী েইয়ানে ক্তকো তাো 
োচাইকরণনক ব্ুঝাইনব্।  

 

(৬) এই আইনের উনেশয পূরণকনল্প, কততণ পক্ষ ক্তেউক্লীয়, ক্তব্ক্তকরণ ব্া 
যতজক্তিয় ব্নজণ যর ক্তিসনপাজাল স্থাপো ব্া এতদ সংক্রাি কমণকাণ্ড 
অেুনমাদ্নের ক্তেক্তমি প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত পেক্ততনত পক্তরচালোর 

(operation) অেুনমাদ্ে প্রদ্াে কক্তরনত পাক্তরনব্ এব্ং এই উপ-র্ারায় 
‘পক্তরচালো (operation) ’ ব্ক্তলনত যে উনেনশয ক্তেউক্লীয় ও ক্তব্ক্তকরণ 
স্থাপো ক্তেণক্তমত েইয়ানে উো অজণ নে সকল প্রকার কমণকাণ্ড সম্পাদ্ে 
এব্ং উি ক্তেউক্লীয় ও ক্তব্ক্তকরণ স্থাপোর রক্ষণানব্ক্ষণ, ক্তরেুনয়ক্তলং 
(refueling) , সক্তক্রয় চালোকালীে পক্তরদ্শণে (in-service inspection) এব্ং 
অেযােয সংক্তিষ্ট কমণকাণ্ডসমেূনক ব্ুঝাইনব্। 

 

(৭) এই আইনের উনেশয পূরণকনল্প, কততণ পক্ষ ক্তেউক্লীয়, ক্তব্ক্তকরণ ব্া 
যতজক্তিয় ব্নজণ যর ক্তিসনপাজাল স্থাপো ব্া এতদ সংক্রাি কমণকাণ্ড 
অেুনমাদ্নের ক্তেক্তমি প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত পেক্ততনত ক্তিকক্তমশক্তেং 
(decommissioning) এর জেয অেুনমাদ্ে প্রদ্াে কক্তরনত পাক্তরনব্ এব্ং 
এই উপ-র্ারায় ‘ক্তিকক্তমশক্তেং (decommissioning) ’ ব্ক্তলনত যকাে স্থাপো 
েইনত কক্ততপয় ব্া সকল প্রশাসক্তেক ক্তেয়ন্ত্রণ-অপসারণ ব্া তুক্তলয়া 
যেওয়ার জেয েতেীত সকল প্রকার প্রশাসক্তেক ও কাক্তরেক্তর কােণক্রমনক 
ব্ুঝাইনব্, তনব্ যকাে গুদ্াম ব্া যতজিীয় উপাদ্ানের খেে কােণ ও 
প্রক্তক্রয়াকরণ কানেণর অব্ক্তশষ্ট অংনশর ক্তিসনপাজাল (disposal) কক্তরব্ার 
উনেনশয ব্যব্হৃত কক্ততপয় ক্তেউক্লীয় স্থাপো োো ব্ন্ধ করা েইয়ানে 
অথচ ক্তিকক্তমশক্তেং করা েয় োই উো ইোর অিিুণ ি েইনব্ ো। 

 

(৮) এই আইনের উনেশয পূরণকনল্প, কততণ পক্ষ ক্তেউক্লীয়, ক্তব্ক্তকরণ ব্া 
যতজক্তিয় ব্নজণ যর ক্তিসনপাজাল স্থাপো ব্া এতদ সংক্রাি কমণকাণ্ড 
অেুনমাদ্নের ক্তেক্তমি প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত পেক্ততনত যতজক্তিয় ব্নজণ যর 
ক্তিসনপাজাল স্থাপো ব্নন্ধর জেয অেুনমাদ্ে প্রদ্াে কক্তরনত পাক্তরনব্ এব্ং 
এই উপ-র্ারায় ‘যতজক্তিয় ব্নজণ যর ক্তিসনপাজাল স্থাপো ব্ন্ধ’ ব্ক্তলনত 
সক্তক্রয় জীব্ে কাল যশনষ যকাে যরপক্তজেরীনত েতেীত প্রশাসক্তেক ও 

কাক্তরেরী ব্যব্স্থাক্তদ্ ও সংক্তিষ্ট কাঠানমাসমূনের সকল কমণকাণ্ড সমূ্পণণ ও 

সমাপ্তকরণনক ব্ুঝাইনব্। 

 

(৯) এই আইনের উনেশয পুরণকনল্প, কততণ পক্ষ ক্তেউক্লীয়, ক্তব্ক্তকরণ ব্া 
যতজক্তিয় ব্নজণ যর ক্তিসনপাজাল স্থাপো ব্া এতদ সংক্রাি কমণকাণ্ড 



অেুনমাদ্নের ক্তেক্তমি প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত পেক্ততনত যকাে স্থােনক 
ক্তেয়ক্তন্ত্রত ব্যব্োর েইনত অব্যােক্তত প্রদ্ানের জেয অেুনমাদ্ে প্রদ্াে 
কক্তরনত পাক্তরনব্ এব্ং এই উপ-র্ারায় ‘যকাে স্থােনক ক্তেয়ক্তন্ত্রত ব্যব্োর 
েইনত অব্যােক্তত প্রদ্াে’ ব্ক্তলনত যকাে স্থাপো েইনত কক্ততপয় ব্া সকল 

প্রশাসক্তেক ক্তেয়ন্ত্রণ-অপসারণ ব্া তুক্তলয়া যেওয়ার জেয েতেীত সকল 
প্রকার প্রশাসক্তেক ও কাক্তরেক্তর কােণক্রম সম্পাদ্নের পর উি স্থােটি 
কততণ পনক্ষর ক্তেয়ন্ত্রণ েইনত অব্যােক্তত প্রদ্ােনক ব্ুঝাইনব্। 

 

(১০) এই আইনের উনেশয পূরণকনল্প, ক্তেউক্লীয়, ক্তব্ক্তকরণ ব্া যতজক্তিয় 
ব্নজণ যর ক্তিসনপাজাল স্থাপো ব্া এতদ সংক্রাি কমণকাণ্ড অেুনমাদ্নের 
ক্তেক্তমি কততণ পক্ষ, প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত পেক্ততনত, সময় সময়, প্রনোজয 
যক্ষনত্র এতদ সংক্তিষ্ট অেযােয র্ানপর জেয অেুনমাদ্ে প্রদ্াে কক্তরনত 
পাক্তরনব্। 

 

(১১) এই আইনের উনেশয পূরণকনল্প, কততণ পক্ষ ক্তেউক্লীয়, ক্তব্ক্তকরণ ব্া 
যতজক্তিয় ব্নজণ যর ক্তিসনপাজাল স্থাপো ব্া এতদ সংক্রাি কমণকাণ্ড 
অেুনমাদ্নের ক্তেক্তমি উপ-র্ারা (১) েইনত (৯) এ ব্ক্তণণত র্াপসমূনের 
যে যকাে একটি অথব্া একাক্তর্ক র্ানপর জেয অথব্া পেণায়ক্রনম প্রক্ততটি 
র্ানপর জেয অেুনমাদ্ে প্রদ্াে কক্তরনত পাক্তরনব্। 

 

(১২) উপক্তর-উি উপ-র্ারাসমূনে োো ক্তকেুই থাকুক ো যকে, যকাে 
একটি ক্তেক্তদ্ণষ্ট র্ানপর জেয প্রদ্ি অেুনমাদ্নের েনল যকাে ব্যক্তি 
স্বয়ংক্তক্রয়িানব্ পরব্তী যকাে এক ব্া একাক্তর্ক র্ানপর জেয অেুনমাদ্ে 
প্রাক্তপ্তর অক্তর্কার লাি কক্তরনব্ে ো। 

     

     

    

অবক্তহিকরণপত্র 

  

২০। (১) যকাে ব্যক্তি র্ারা ১৮ এ ব্ক্তণণত কােণাব্লী পক্তরচালো 
কক্তরনত চাক্তেনল ক্ততক্তে প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত পেক্ততনত কততণ পনক্ষর 
ক্তেকে এতদ সংক্রাি একটি অব্ক্তেতকরণপত্র দ্াক্তখল কক্তরনব্ে। 

 

(২) খক্তেজ পদ্াথণ অেুসন্ধাে ব্া মাইক্তেং (mining) ব্া উিয় কােণ 
পক্তরচালোকানল যকাে ব্যক্তি যকাে যতজক্তিয় পদ্াথণ, ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ 
অথব্া ক্তের্ণাক্তরত পদ্ানথণর সন্ধাে পাইনল, আক্তব্ষ্কার কক্তরনল অথব্া 
মাক্তলকাো অজণ ে কক্তরনল, ক্ততক্তে অক্তব্লনম্ব এইরূপ ঘেো সম্পনকণ  
কততণ পক্ষনক ক্তলক্তখত প্রক্ততনব্দ্ে প্রদ্াে কক্তরনব্ে এব্ং কততণ পক্ষ কততণ ক 
ক্তেনদ্ণ ক্তশত েইয়া খক্তে সম্পক্তকণ ত সংক্তিষ্ট আইনের সক্তেত সামঞ্জসযপূণণ সকল 
ক্তেনদ্ণশো পালে কক্তরনব্ে।  

 

     

     



    

অিুদমােি 
প্রোি প্রক্তক্রয়া  

  

২১। (১) যকাে ব্যক্তি, র্ারা ১৮ এ উক্তিক্তখত কােণাব্লীর অেুনমাদ্ে 
লানির জেয, এই আইনের অর্ীে প্রণীত প্রক্তব্র্াে অেুসানর প্রনয়াজেীয় 
দ্ক্তললাক্তদ্ ও ক্তের্ণাক্তরত ক্তেসে কততণ পনক্ষর ক্তেকে আনব্দ্েপত্র দ্াক্তখল 

কক্তরনব্ে। 

 

(২) উপ-র্ারা (১) এর অর্ীে দ্াক্তখলকত ত আনব্দ্েপত্র ক্তব্নব্চোর 
জেয কততণ পক্ষ, প্রনয়াজেনব্ানর্, আনব্দ্েকারীনক অক্ততক্তরি তথয সরব্রানের 
ক্তেনদ্ণশ প্রদ্াে কক্তরনত পাক্তরনব্।  

 

(৩) কততণ পক্ষ, অেুনমাদ্নের যক্ষনত্র যদ্শীয় এব্ং আিজণ াক্ততক সুরক্ষা 
মােদ্ণ্ড অেুসানর ক্তেরাপিা ও সুরক্ষা সম্পক্তকণ ত যে যকাে শতণ াব্লী 
আনরাপ কক্তরনত পাক্তরনব্।  

 

(৪) কততণ পক্ষ, অেুনমাদ্নের সক্তেত সংেুি েইনত পানর এইরূপ ক্তব্ষয় 
এব্ং শতণ াব্লী ক্তেক্তদ্ণষ্ট কক্তরয়া ক্তদ্নত পাক্তরনব্ এব্ং তদ্ক্ততক্তরি ব্ীমা, 
আক্তথণক ক্তেরাপিা ব্যব্স্থা অথব্া মােুষ এব্ং পক্তরনব্নশর সম্ভাব্য ক্ষক্ততর 
জেয ক্ষক্ততপূরনণর শতণ ও ক্তের্ণারণ কক্তরয়া ক্তদ্নত পাক্তরনব্।  

 

(৫) আনব্দ্ে ক্তব্নব্চোর পর, কততণ পক্ষ কততণ ক ক্তের্ণাক্তরত শতণ  সানপনক্ষ, 

ক্তের্ণাক্তরত সমনয়র জেয কততণ পক্ষ অেুনমাদ্ে প্রদ্াে কক্তরনত পাক্তরনব্ এব্ং 
উি অেুনমাদ্ে েস্তাির করা োইনব্ ো।  

 

(৬) অেুনমাদ্নের যময়াদ্ উিীণণ েইনল, অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি, প্রক্তব্র্াে 
দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত পেক্ততনত, উোর েব্ায়ে এব্ং যময়াদ্ ব্তক্তের জেয 
আনব্দ্ে কক্তরনত পাক্তরনব্। 

 

     

     

    

ক্তিউক্লীয় 
স্থাপিার 
ক্তিকক্তমশক্তিাং 
িহক্তবল 

  

২২। (১) সরকার, ক্তব্ক্তর্ দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত পেক্ততনত, ক্তেউক্লীয় স্থাপোর 
ক্তিকক্তমশক্তেং এর সক্তেত সম্পক্তকণ ত আক্তথণক কােণক্রম পক্তরচালোর উনেনশয 
একটি ক্তিকক্তমশক্তেং তেক্তব্ল েঠে কক্তরনত পাক্তরনব্ এব্ং উোনত 

ক্তেম্নব্ক্তণণত উৎস েইনত অথণ জমা েইনব্, েথািঃ-  

 

(ক) ক্তব্ক্তিন্ন স্থাপোর অপানরের ব্া ক্তব্নদ্শী অপানরের ব্া 
অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি েইনত সরকার কততণ ক ক্তের্ণাক্তরত োনর আদ্ায়কত ত 
অথণ; 
 

(খ) সংক্তিষ্ট অথণ ব্ৎসনরর জাতীয় ব্ানজে েইনত সরকার কততণ ক 
ব্রােকত ত অথণ; 

 



 

(ে) ক্তিকক্তমশক্তেং তেক্তব্ল েইনত উদূ্ভত মুোো;  
 

(ঘ) অেুদ্াে ব্া দ্াে; এব্ং 
 

(ঙ) ক্তিকক্তমশক্তেং তেক্তব্নলর অথণ ক্তব্ক্তেনয়ানের মার্যনম প্রাপ্ত অথণ। 

 

(২) উপ-র্ারা (১) এর অর্ীে েঠিত ক্তিকক্তমশক্তেং তেক্তব্ল যকাে 
তেক্তসক্তল ব্যাংনক জমা রাক্তখনত েইনব্ এব্ং ক্তব্ক্তর্ দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত 
পেক্ততনত উি তেক্তব্ল পক্তরচালো কক্তরনত েইনব্।  

 

ব্যাখযািঃ ‘‘তেক্তসক্তল ব্যাংক’’ ব্ক্তলনত Bangladesh Bank Order, 1972 

(P.O. 127 of 1972) এর Article-2(j) যত সংজ্ঞাক্তয়ত Scheduled Bank যক 
ব্ুঝাইনব্।  

     

     

    

অিুদমােিপ্রাপ্ত 
বযক্তির োয়-
োক্তয়ত্ব 

  

২৩। অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি অেুনমাদ্নের যময়াদ্কালীে ক্তেম্নব্ক্তণণত দ্ায়-
দ্াক্তয়ত্ব পালে কক্তরনব্ে, েথািঃ-  

 

(ক) ক্তেউক্লীয় স্থাপো ব্া ক্তব্ক্তকরণ স্থাপোর স্থাে ক্তের্ণারণ েইনত শুরু 
কক্তরয়া ক্তিকক্তমশক্তেং পেণি সকল পেণানয় ক্তেউক্লীয় ক্তেরাপিা, ক্তব্ক্তকরণ 
সুরক্ষা, যতজক্তিয় ব্জণ য ও ব্যব্হৃত জ্বালাক্তে ব্যব্স্থাপো, যিৌতসুরক্ষা, 
োচাইপূব্ণক জরুরী প্রস্ত্িক্ততমূলক ব্যব্স্থা সম্পনকণ  ক্তেক্তিতকরণ, 

 

(খ) কততণ পক্ষ কততণ ক পুেিঃক্তেরীক্তক্ষত ব্া অেুনমাক্তদ্ত দ্ক্তলল প্রক্ততপালে 
করা, তনব্, এই আইে ব্া ইোর অর্ীে প্রণীত প্রক্তব্র্ানের ক্তব্র্াোব্লীর 
আনলানক অেুনমাক্তদ্ত দ্ক্তললাক্তদ্ কততণ পনক্ষর পূব্ণােুনমাদ্নের ক্তিক্তিনত ব্যতযয় 
করা োইনত পানর;  

 

(ে) ক্তেউক্লীয় স্থাপোর জেয ক্তিকক্তমশক্তেং তেক্তব্ল েঠে;  

 

(ঘ) প্রনয়াজে অেুসানর প্রাক্ততিাক্তেক কাঠানমা েঠে এব্ং ক্তব্নশষ 
কমণপক্তরকল্পো প্রণয়ে; 

 

(ঙ) স্থাে ক্তের্ণারণ েইনত শুরু কক্তরয়া ক্তিকক্তমশক্তেং পেণি যতজক্তিয় 
ব্জণ য ও ব্যব্হৃত জ্বালাক্তে ব্যব্স্থাপোসে ক্তেউক্লীয় স্থাপোর সকল পেণানয় 
ব্া ক্তেউক্লীয় ব্া যতজক্তিয় পদ্াথণ স্থাোিনরর সময় যে যকাে র্রনের 
ঘেো এব্ং দ্ঘুণেো ক্তেনরার্ক ব্যব্স্থা গ্রেণ তৎসনঙ্গ সংঘটিত েইনল 
পরব্তী অব্স্থার/ক্তব্ষনয়র উপশমকরণ ব্া ক্তব্নলাপ সার্ে; 

 



 

(চ) ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ, যতজক্তিয় পদ্াথণ এব্ং যতজক্তিয় ব্জণ য ও ব্যব্হৃত 
জ্বালাক্তে সম্পক্তকণ ত একটি তাক্তলকা প্রণয়ে এব্ং যরকিণ  সংরক্ষণ;  

 

(ে) যসেোিণ  চুক্তি এব্ং এক্তিশোল প্রনোকল অেুসানর আিজণ াক্ততক 
পরমাণু শক্তি সংস্থার (IAEA) এর ক্তেকে প্রক্ততনব্দ্ে যপ্ররনণর উনেনশয 
কততণ পনক্ষর ক্তেকে তৎকততণ ক ক্তের্ণাক্তরত সমনয় ও েরনম তথযাক্তদ্ 

দ্াক্তখলকরণ; 

 

(জ) স্থাপো এলাকায় প্রাথক্তমক জরুরী পক্তরকল্পো এব্ং স্থাপো ব্ক্তেিঃস্থ 
এলাকার জরুরী পক্তরকল্পো ও জরুরী পক্তরব্েে ক্তেনদ্ণশাব্লীর জেয যসাসণ 
দ্ক্তলল প্রণয়ে;  

 

(ঝ) ঘেো ও দ্ঘুণেো ক্তেব্ারণ অথব্া পক্তরণক্ততর প্রক্ততকারমূলক ব্যব্স্থা 
সম্পক্তকণ ত েতেীত পদ্নক্ষপসমূে অক্তব্লনম্ব কততণ পক্ষনক অব্ক্তেতকরণ; 

 

(ঞ) যে সকল ক্তব্ষনয়র উপর ক্তিক্তি কক্তরয়া অেুনমাদ্ে প্রদ্াে করা েয় 
এব্ং যে সকল ক্তব্ষয় যকাে অেুনমাদ্নের যক্ষনত্র সংনশার্ে ব্া ব্াক্ততনলর 
কারণ েইনত পানর ব্ক্তলয়া প্রতীয়মাে েয়, যস সকল ক্তব্ষনয়র পক্তরব্তণ ে 
ব্া পক্তরব্র্ণে সম্পনকণ  কততণ পক্ষনক ক্তলক্তখতিানব্ অব্ক্তেতকরণ;  

 

(ে) ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ ব্া যতজক্তিয় পদ্ানথণর ক্ষক্তত ব্া চুক্তরর ঘেো 
সোি করা অথব্া এইরূপ সনন্দে করা, অথব্া ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ ব্া 
যতজক্তিয় পদ্াথণ, পেণনব্ক্ষণকারী েন্ত্রপাক্তত ব্া ক্তেউক্লীয় পদ্ানথণর অব্স্থাে 
ব্া প্রব্াে ক্তেয়ন্ত্রনণর ক্তসলনমােনরর যকাে ক্ষক্তত সম্পনকণ  অব্েত েইনল 

অক্তব্লনম্ব কততণ পক্ষনক অব্ক্তেতকরণ; 

 

(ঠ) পক্তরনব্নশ যতজক্তিয় ব্জণ য ব্া যসাসণ ক্তেেণমে ব্া ব্জণ নের কারনণ 
সংঘটিত পক্তরনব্শ দ্ষূণ ক্তেয়ন্ত্রণ ব্া প্রশমনের জেয সরুক্ষা ব্যব্স্থা 
ক্তেক্তিতকরণ;  

 

(ি) পেণাপ্ত তেক্তব্লসে মােব্ সম্পদ্ উন্নয়ে কােণক্রম প্রণয়ে এব্ং 
পক্তরচালো; 
 

(ঢ) ক্তেউক্লীয় ক্তেরাপিা এব্ং ক্তব্ক্তকরণ সরুক্ষার জেয ক্তজজ্ঞাসু ও 
ক্তশক্ষাথীসুলি আচরণনক উৎসাক্তেত করা এব্ং পক্তরতত ক্তপ্তনক ক্তেরুৎসাক্তেত 
কক্তরব্ার উনেনশয সুরক্ষা সংস্কত ক্তত প্রক্ততিা এব্ং পক্তরচালো ক্তেক্তিতকরণ; 

 

(ণ) প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত অেযােয অক্ততক্তরি দ্াক্তয়ত্ব পালে। 

     



     

    

ক্তিউক্লীয় পোর্ণ, 
ক্তিক্তেণ ষ্টকত ি 
র্ন্ত্রপাক্তি ও 
অক্তিউক্লীয় 
পোর্ণ, চিজক্তিয় 
পোর্ণ, 
এিদ সম্পক্তকণ ি 
র্ন্ত্রপাক্তি ও 
প্রর্কু্তি আমোক্তি 
ও রপ্তাক্তি 
ক্তিয়ন্ত্রদণ কিতণ ত্ব 

  

২৪। কততণ পক্ষ, এই আইনের অর্ীে ব্াংলানদ্নশর সাব্ণনিৌমত্ব ও ক্তেরাপিার 
স্বানথণ এব্ং ক্তেয়ন্ত্রণ প্রক্ততিাকনল্প তৎকততণ ক ক্তের্ণাক্তরত ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ, 
ক্তেক্তদ্ণষ্টকত ত েন্ত্রপাক্তত ও অক্তেউক্লীয় পদ্াথণ, যতজক্তিয় পদ্াথণ, এতদ সম্পক্তকণ ত 
েন্ত্রপাক্তত ও প্রেুক্তি আমদ্াক্তে, রপ্তাক্তে, পুেিঃরপ্তাক্তে, িােক্তজে এব্ং 
িান্সক্তশপনমন্ট ক্তেয়ন্ত্রনণর ক্তেক্তমনি অেুনমাদ্ে প্রক্তক্রয়াসে প্রনয়াজেীয় সকল 
ব্যব্স্থা গ্রেণ কক্তরনত পাক্তরনব্।   

     

     

    

আমোক্তি এবাং 
রপ্তাক্তির জিয 
অিুদমােি 

  

২৫। কততণ পক্ষ, এই আইনের অর্ীে ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ, ক্তেক্তদ্ণষ্টকত ত েন্ত্রপাক্তত 
ও অক্তেউক্লীয় পদ্াথণ, যতজক্তিয় পদ্াথণ, এতদ সম্পক্তকণ ত েন্ত্রপাক্তত ও প্রেুক্তি 
আমদ্াক্তে ও রপ্তাক্তে ক্তেয়ন্ত্রনণর উনেনশয প্রক্তব্র্াে প্রণয়ে কক্তরনব্ োোনত 
ক্তেম্নব্ক্তণণত যে যকাে ক্তব্ষয় ব্া ক্তব্ষয়সমূে অিিুণ ি থাক্তকনব্, েথািঃ-  

 

(ক) পুেিঃক্তেরীক্ষণ ও আনব্দ্ে সম্পক্তকণ ত ক্তসোি গ্রেনণর জেয 
তেক্তসলসে অেুনমাদ্নের উনেনশয আনব্দ্ে কক্তরব্ার পেক্তত;  

 

(খ) অেুনমাদ্ে আব্শযক এমে পদ্াথণ, েন্ত্রপাক্তত এব্ং প্রেুক্তির তাক্তলকা;  
 

(ে) প্রেুক্তি উন্নয়ে ব্া তৎসংক্তিষ্ট অব্স্থার পক্তরব্তণ ে ক্তব্নব্চোর জেয 
ক্তেয়ক্তন্ত্রত ক্তব্ষয়াক্তদ্র পেণায়ক্রক্তমক পুেিঃক্তেরীক্ষণ ব্া োলোোদ্ তাক্তলকা 
প্রণয়ে সম্পক্তকণ ত ক্তব্র্াে; 

 

(ঘ) আনব্দ্ে মূলযায়ে এব্ং অেুনমাদ্ে প্রদ্ানের মােদ্ণ্ড; 

 

(ঙ) প্রাক্তিক ব্যব্োরকারীনদ্র ক্তেয়ন্ত্রণ;  

 

(চ) প্রনোজয যক্ষনত্র, রপ্তাক্তে পণয চালানের (shipment) পূনব্ণ অব্ক্তেতকরণ;  

 

(ে) অেুনমাদ্নের জেয ক্তে ব্া চানজণ র তেক্তসল প্রণয়ে; 

 

(জ) রপ্তাক্তের অেুনমাদ্নের জেয প্রনয়াজে যেই এমে যকাে পদ্াথণ ব্া 
পণয িান্সক্তশপনমন্ট কক্তরব্ার ক্তব্র্াে; 

 



 

(ঝ) অেুনমাক্তদ্ত কােণাব্লী সম্পক্তকণ ত যরকিণ  সংরক্ষণ চাক্তেদ্া ক্তের্ণারণ। 

     

     

    

আমোক্তি 
অিুদমােদির 
শিণ াবলী 

  

২৬। এই আইনের অর্ীে কততণ পক্ষ কততণ ক সোিকত ত ক্তেয়ন্ত্রণ যোেয 
ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ, ক্তেক্তদ্ণষ্টকত ত েন্ত্রপাক্তত ও অক্তেউক্লীয় পদ্াথণ, যতজক্তিয় 
পদ্াথণ, এতদ সম্পক্তকণ ত েন্ত্রপাক্তত ও প্রেুক্তি আমদ্াক্তের যক্ষনত্র অেুনমাদ্ে 
লানির জেয ক্তেম্নরূপ শতণ াব্লী প্রনোজয েইনব্, েথািঃ- 

 

(ক) আমদ্াক্তেনোেয পদ্াথণ, েন্ত্রপাক্তত অথব্া প্রেুক্তি যকােিানব্ 
ব্াংলানদ্নশর অেয যকাে আইে ব্া ক্তব্ক্তর্-ক্তব্র্াে দ্বারা ক্তেক্তষে েনে; 
 

(খ) লাইনসন্স আব্শযক এইরূপ আমদ্াক্তেকত ত পদ্াথণ, েন্ত্রপাক্তত ব্া 
প্রেুক্তির গ্রেীতা েথােথ অেুনমাদ্ে লাি কক্তরয়ানেে, োো ব্াংলানদ্নশ 
প্রনোজয আইে ব্া ক্তব্ক্তর্-ক্তব্র্ানের সক্তেত সামঞ্জসযপণূণ; 
 

(ে) আমদ্াক্তেকত ত পদ্াথণ, েন্ত্রপাক্তত ব্া প্রেকু্তির প্রাক্তিক ব্যব্োরকারীর 
উি পদ্াথণ, সামগ্রী ব্া প্রেুক্তির ক্তেরাপদ্ ও ক্তেরুক্তদ্বগ্নিানব্ ব্যব্োনরর 
জেয সুেষ্ট কাক্তরেক্তর এব্ং প্রশাসক্তেক সামথণয ও সম্পদ্ রক্তেয়ানে।  

 

     

     

    

রপ্তাক্তি 
অিুদমােদির 
শিণ াবলী 

  

২৭। এই আইনের অর্ীে কততণ পক্ষ কততণ ক সোিকত ত ক্তেয়ন্ত্রণ যোেয 
ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ, ক্তেক্তদ্ণষ্টকত ত েন্ত্রপাক্তত ও অক্তেউক্লীয় পদ্াথণ, যতজক্তিয় 
পদ্াথণ, এতদ সম্পক্তকণ ত েন্ত্রপাক্তত ও প্রেুক্তি রপ্তাক্তের যক্ষনত্র অেুনমাদ্ে 
লানির জেয ক্তেম্নরূপ শতণ াব্লী প্রনোজয েইনব্, েথািঃ-  

 

(ক) েস্তািক্তরত পদ্াথণ এব্ং তথয যকব্ল শাক্তিপূণণ উনেনশয ব্যব্হৃত েইনব্ 
এই মনমণ গ্রেণকারী রাষ্ট্র কততণ ক প্রদ্ি অব্শযপালেীয় অঙ্গীকারোমা;  
 

(খ) েস্তািক্তরত ক্তব্ষনয় আিজণ াক্ততক পরমাণ ুশক্তি সংস্থার (IAEA) 

যসেোিণ  ব্যব্স্থার প্রনোজযতা;  
 

(ে) গ্রেণকারী রাষ্ট্র কততণ ক উোর সকল ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ এব্ং ক্তেউক্লীয় 
স্থাপো সম্পক্তকণ ত ক্তব্ষয়াক্তদ্ আিজণ াক্ততক পরমাণু শক্তি সংস্থার যসেোিণ  
ব্যব্স্থার অর্ীেস্তকরণ; 

 

(ঘ) পূনব্ণ েস্তািক্তরত পদ্াথণ এব্ং প্রেুক্তি অেয যকাে তত তীয় রানষ্ট্রর 
ক্তেকে ব্াংলানদ্নশর পূব্ণােুনমাদ্ে সানপনক্ষ েস্তািরকরণ;  

 

 



(ঙ) যিৌত সুরক্ষার স্তর োো রপ্তাক্তেকত ত পদ্ানথণর যক্ষনত্র প্রনোজয েইনব্ 
তা ক্তেউক্লীয় পদ্ানথণর যিৌত সুরক্ষা সম্পক্তকণ ত কেনিেশনে উক্তিক্তখত 
ক্তব্র্ানের সক্তেত সামঞ্জসযপণূণ েওয়া;  
 

(চ) েস্তািরনোেয ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ, েন্ত্রপাক্তত, তনথযর প্রাক্তিক ব্যব্োর এব্ং 
প্রাক্তিক ব্যব্োরকারী সম্পনকণ  আনব্দ্েকারী কততণ ক তথয প্রদ্াে ো উি 
পদ্াথণ, ক্তব্ষয় ব্া তনথযর তব্র্ ব্যব্োর েইনতনে ক্তকো ইো ক্তেক্তিতকরণ।  

     

     

    

অিুদমােি 
স্থক্তগি এবাং 
বাক্তিলকরণ 

  

২৮। (১) কততণ পক্ষ, এই আইনের অর্ীে প্রদ্ি যে যকাে অেুনমাদ্ে 
প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত পেক্ততনত স্থক্তেত ব্া ব্াক্ততল কক্তরনত পাক্তরনব্।  

 

(২) কততণ পক্ষ, অেুনমাদ্ে সংক্রাি শতণ াব্লী িঙ্গ করা েইয়ানে মনমণ র্ারা 
৫১ এর উপ-র্ারা (৪) এর অর্ীে যকাে প্রক্ততনব্দ্ে প্রাপ্ত েইনল-  

 

(ক) উোর ক্তব্নব্চোয় উপেুি যক্ষনত্র অেুনমাদ্নের শতণ াব্লী 
েথােথিানব্ পালে কক্তরব্ার জেয সংক্তিষ্ট ব্যক্তিনক ক্তেনদ্ণশ প্রদ্াে কক্তরনত 
পাক্তরনব্; ব্া 
 

(খ) জীব্ে, স্বাস্থয, সম্পদ্ অথব্া পক্তরনব্নশর ক্তেরাপিা ক্তেক্তিতকরণানথণ 
প্রনয়াজেীয় পদ্নক্ষপ গ্রেনণর জেয অেুনমাদ্নের অর্ীে কমণকাণ্ড ব্ন্ধ 
করার জেয ক্তেনদ্ণশ প্রদ্াে কক্তরনত পাক্তরনব্; ব্া  
 

(ে) উি অেুনমাদ্ে স্থক্তেত ব্া ব্াক্ততল কক্তরনত পাক্তরনব্।  

 

(৩) উপ-র্ারা (২) এ উক্তিক্তখত ব্যব্স্থার অক্ততক্তরি ক্তেসানব্ এই 
আইনের র্ারা ৫৩ অেুসানর ব্যব্স্থা গ্রেণ করা োইনব্।  

 

 

 

(৪) এই র্ারার অর্ীে যকাে অেুনমাদ্ে স্থক্তেতকরণ ব্া ব্াক্ততলকরণ 
আনদ্নশর ক্তব্রুনে যে যকাে সংকু্ষব্ধ ব্যক্তি, উিরূপ আনদ্শ প্রাক্তপ্তর 
তাক্তরখ েইনত অেক্তর্ক ৩০ (ক্তত্রশ) কােণক্তদ্ব্নসর মনর্য কততণ পনক্ষর ক্তেকে 
উি আনদ্শ পুেক্তব্ণনব্চো কক্তরব্ার জেয আনব্দ্ে কক্তরনত পাক্তরনব্ এব্ং 
কততণ পক্ষ প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত পেক্ততনত ৩০ (ক্তত্রশ) কােণক্তদ্ব্নসর 
মনর্য উি আনদ্শ পুেক্তব্ণনব্চো কক্তরয়া ক্তসোি প্রদ্াে কক্তরনব্। 

 

(৫) উপ-র্ারা (৪) এর অর্ীে প্রদ্ি আনদ্নশর ক্তব্রুনে যে যকাে 

সংকু্ষব্ধ ব্যক্তি, উিরূপ আনদ্শ প্রাক্তপ্তর তাক্তরখ েইনত অেক্তর্ক ৩০ 

 



(ক্তত্রশ) কােণক্তদ্ব্নসর মনর্য সরকানরর ক্তেকে আপীল কক্তরনত পাক্তরনব্ 
এব্ং উিরূপ আপীনলর যক্ষনত্র সরকানরর ক্তসোি চূড়াি েইনব্।  

 

(৬) এই র্ারার অর্ীে দ্ানয়রকত ত আপীল দ্ানয়র কক্তরব্ার তাক্তরখ 
েইনত ৯০ (েব্ব্ই) কােণক্তদ্ব্নসর মনর্য ক্তেষ্পক্তি কক্তরনত েইনব্। 

 

     

     

  

অধ্যায়-৪ 

চিজক্তিয় পোদর্ণর ক্তিরাপত্তা ও ক্তসক্তকউক্তরটি, ক্তিউক্লীয় ক্তিরাপত্তা, 
ক্তবক্তকরণ, সুরিা, 

মাি ক্তিক্তিিকরণ, চভৌি সুরিা, অববধ্ পাোর এবাং চসফগািণ  

 

    

চিজক্তিয় 
পোদর্ণর 
ক্তিরাপত্তা এবাং 
ক্তসক্তকউক্তরটি 

  

২৯। (১) যতজক্তিয় পদ্ানথণর ক্তেরাপিা এব্ং ক্তসক্তকউক্তরটি ক্তেক্তিত 
কক্তরব্ার জেয অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্ায়ী থাক্তকনব্ এব্ং অেুনমাক্তদ্ত 
কােণক্রনমর পক্তরক্তর্র মনর্য পেণাপ্ত তেক্তব্ল এব্ং মােব্ সম্পনদ্র ক্তব্ষয় 

ক্তেক্তিত কক্তরনব্।  

 

(২) কততণ পক্ষ অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি কততণ ক যতজক্তিয় পদ্ানথণর ক্তেরাপিা 
এব্ং ক্তসক্তকউক্তরটির েথােথ প্রক্ততপালে ক্তেক্তিত কক্তরব্ার জেয পদ্নক্ষপ 
গ্রেণ কক্তরনব্ এব্ং এই সংক্রাি শতণ াব্লী প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত েইনব্। 

 

 

     

     

    

ক্তিউক্লীয় 
ক্তিরাপত্তা 

  

৩০। (১) কততণ পক্ষ অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি কততণ ক ক্তেউক্লীয় পদ্ানথণর 
ক্তেরাপিা এব্ং ক্তসক্তকউক্তরটির েথােথ প্রক্ততপালে ক্তেক্তিত কক্তরব্ার জেয 
পদ্নক্ষপ গ্রেণ কক্তরনব্ এব্ং এই সংক্রাি শতণ াব্লী প্রক্তব্র্াে দ্বারা 
ক্তের্ণাক্তরত েইনব্। 

 

(২) ক্তেউক্লীয় ক্তেরাপিার জেয অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্ায়ী থাক্তকনব্ এব্ং 
অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্তেউক্লীয় ক্তেরাপিাসে তৎসংক্তিষ্ট সকল যক্ষনত্র 
প্রনয়াজেীয় যকৌশল এব্ং কাক্তরেক্তর সোয়তা কােণক্রনমর জেয পেণাপ্ত 
তেক্তব্ল এব্ং মােব্ সম্পনদ্র ক্তব্ষয় ক্তেক্তিত কক্তরনব্ে।  

 

(৩) অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্তেউক্লীয় স্থাপো পক্তরচালো এব্ং 
ক্তিকক্তমশক্তেংকানল, ক্তেউক্লীয় ক্তেরাপিা পুেিঃক্তেরীক্ষনণর যক্ষনত্র েুনোপনোেী 
যকৌশল ক্তব্নব্চো কক্তরয়া ক্তেউক্লীয় ক্তেরাপিার ক্তেয়ক্তমত, যব্ার্েময এব্ং 
যকৌশলেত মূলযায়ে এব্ং যকাে ত্রুটি সোি েইনল উো দ্রূীকরনণ 

 



প্রনয়াজেীয় ব্যব্স্থা গ্রেনণর জেয দ্ায়ী থাক্তকনব্ে।  

 

(৪) অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্তেউক্লীয় স্থাপোর কােণক্রম, পক্তরচালো, 
রক্ষণানব্ক্ষণ, ক্তেয়ন্ত্রণ এব্ং ক্তের্ণাক্তরত েন্ত্রপাক্তত পরীক্ষা সম্পক্তকণ ত ক্তব্ষনয় 

পক্তরচালো পেক্তত প্রণয়ে কক্তরনব্ে এব্ং এইরূপ পেক্তত অব্শযই 
অেুনমাদ্নের শতণ াব্লী অেুসানর েইনত েইনব্ এব্ং ক্তেউক্লীয় স্থাপোর 
ব্তণ মাে অব্স্থা অেুসানর অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি উপক্তর-উি পেক্তত 
োলোোদ্ এব্ং উৎকষণ সার্ে কক্তরনব্ে।  

 

(৫) কততণ পনক্ষর পূব্ণােুনমাদ্ে সানপনক্ষ, অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্তেউক্লীয় 
স্থাপোর পক্তরব্র্ণে সার্ে কক্তরনত পাক্তরনব্ে এব্ং তৎক্তব্ষনয় কততণ পনক্ষর 

ক্তেকে একটি প্রক্ততনব্দ্ে দ্াক্তখল কক্তরনব্ে।  

 

(৬) অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্তেউক্লীয় স্থাপোর পক্তরব্তণ ে সার্ে সংক্রাি 
যরকিণ সমূে আলাদ্ািানব্ সংরক্ষণ কক্তরনব্ে। 

 

(৭) অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি কততণ ক ক্তেক্তদ্ণষ্ট ক্তব্রক্ততনত পেণায়ক্রক্তমক ক্তেরাপিা 
পুেিঃক্তেরীক্ষণ (periodic safety review) সম্পক্তকণ ত কােণ সম্পাদ্নের 
ক্তব্ষয়টি প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত েইনব্ । 

 

(৮) ক্তেউক্লীয় স্থাপোর স্থাে ক্তের্ণারণ, েক শা, ক্তেমণাণ, কক্তমশক্তেং, পক্তরচালো, 
ক্তিকক্তমশক্তেং এব্ং ক্তরপক্তজেরী ব্ন্ধকরনণ ক্তেউক্লীয় ক্তেরাপিা সংক্রাি 
অপক্তরোেণ ক্তব্ষয়াব্লী এব্ং যশ্রণীব্ে েন্ত্রপাক্ততনক ক্তেরাপিা যশ্রণীনত 
ক্তব্িক্তিকরনণর শতণ াব্লী প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত েইনব্। 

 

(৯) এই আইে এব্ং তথয প্রদ্াে ও প্রকাশ সংক্রাি প্রচক্তলত আইনের 
ক্তব্র্াোব্লী সানপনক্ষ, কততণ পনক্ষর পূব্ণােুনমাদ্ে ব্যতীত যকাে ব্যক্তি 
ক্তেউক্লীয় ব্া যতজক্তিয় পদ্ানথণর ক্তেরাপিা, যিৌত সুরক্ষা, ক্তব্ক্তকরণ সুরক্ষা, 
যসেোিণ , ক্তসক্তকউক্তরটি, ইতযাক্তদ্ সংক্রাি যকাে তথয প্রকাশ ব্া প্রদ্াে 
কক্তরনত পাক্তরনব্ো। 

     

     

    

ক্তবক্তকরণ সুরিা 

  

৩১। ক্তব্ক্তকরণ সুরক্ষার জেয অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্ায়ী থাক্তকনব্ে এব্ং 
ক্তেউক্লীয় স্থাপো, ক্তব্ক্তকরণ স্থাপো, যতজক্তিয় পদ্াথণ, যতজক্তিয় ব্জণ য ও 
অেযােয স্থাপোর ক্তব্ক্তকরণ সুরক্ষা সংক্রাি শতণ াব্লী প্রক্তব্র্াে দ্বারা 
ক্তের্ণাক্তরত েইনব্। 

 

 

     



     

    

মাি 
ক্তিক্তিিকরণ 

  

৩২। (১) অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্তেউক্লীয় ও ক্তব্ক্তকরণ স্থাপোর মাে 
ক্তেক্তিতকরণানথণ প্রনয়াজেীয় প্রাক্ততিাক্তেক কাঠানমা, পেক্তত এব্ং সম্পদ্ 
সংস্থানের জেয দ্ায়ী থাক্তকনব্ে। 

 

(২) অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্তেউক্লীয় স্থাপো, যশ্রণীব্ে েন্ত্রপাক্তত, ক্তেউক্লীয় 
শক্তি ব্যব্োনরর যক্ষনত্র উোনদ্র ক্তেরাপিামূলক যশ্রণীনত ক্তব্িিকরণসে 
েন্ত্রপাক্তত সরব্রাে এব্ং রক্ষণানব্ক্ষনণর ক্তব্ষয় ক্তের্ণারণ এব্ং মাে 
ক্তেক্তিতকরনণর জেয দ্ায়ী থাক্তকনব্ে।  

 

(৩) অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তির মােসিত পক্তরচালো সংক্রাি দ্ক্তলল, 

ক্তেউক্লীয় স্থাপোর মাে সংক্রাি চাক্তেদ্া, যশ্রণীব্ে েন্ত্রপাক্ততর ক্তেরাপিা 
যশ্রণীনত ক্তব্িিকরণ এব্ং যশ্রণীব্ে েন্ত্রপাক্ততর মাে সংক্রাি চাক্তেদ্া 
কততণ পক্ষ কততণ ক অেুনমাক্তদ্ত েওয়া ব্ার্যতামূলক েইনব্। 

 

(৪) অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তির মােসিত পক্তরচালো সংক্রাি দ্ক্তলল, 

ক্তেউক্লীয় স্থাপো ক্তব্ক্তকরণ স্থাপোর মাে সংক্রাি চাক্তেদ্াব্লী, যশ্রণীব্ে 
েন্ত্রপাক্ততর মাে সংক্রাি চাক্তেদ্াব্লী এব্ং উোনদ্র অেনুমাদ্নের ক্তব্ষয়াক্তদ্ 
প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত েইনব্। 

 

     

     

    

ক্তিউক্লীয় ও 
চিজক্তিয় পোর্ণ 
এবাং স্থাপিাক্তের 
চভৌি সুরিা 
(Physical 

protection) 

  

৩৩। (১) ক্তেউক্লীয় পদ্ানথণর যিৌত সুরক্ষা সম্পক্তকণ ত কেনিেশনের 
শতণ  অেুোয়ী ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ এব্ং ক্তেউক্লীয় স্থাপোর যিৌত সুরক্ষা 
ক্তেক্তিত কক্তরনত েইনব্। 

 

(২) এই আইনের অর্ীে অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্থাে ক্তের্ণারণ, েকশা, 
ক্তেমণাণ, কক্তমশক্তেং, পক্তরচালো ও ক্তিকক্তমশক্তেং এব্ং ক্তেউক্লীয় ব্া যতজক্তিয় 
পদ্ানথণর উৎপাদ্ে, আমদ্াক্তে, রপ্তাক্তে, পক্তরব্েণ, ব্যব্োর ও গুদ্ামজাতকানল 
তৎসংক্তিষ্ট ক্তেউক্লীয় স্থাপো, ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ এব্ং যতজক্তিয় পদ্ানথণর 
যিৌত সুরক্ষা ক্তেক্তিত কক্তরনব্ে। 

 

(৩) অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ক্তেক্তে, ক্তেউক্লীয় স্থাপো কক্তমশক্তেং, পক্তরচালো ও 

ক্তিকক্তমশক্তেং কনরে অথব্া ক্তেউক্লীয় ব্া যতজক্তিয় পদ্াথণ উৎপাদ্ে, 

আমদ্াক্তে, রপ্তাক্তে, পক্তরব্েে, ব্যব্োর এব্ং মজতু কনরে, ক্ততক্তে একটি 
যিৌত সুরক্ষা পক্তরকল্পো প্রস্ত্িত এব্ং উো প্রনয়াে এব্ং যিৌত সুরক্ষা 
ক্তব্ষনয় অিযিরীণ ক্তব্ক্তর্ প্রণয়ে এব্ং ক্তেনদ্ণশো প্রদ্াে ও যিৌত সুরক্ষার 
জেয একজে কমণকতণ ানক দ্াক্তয়ত্ব প্রদ্াে কক্তরনব্ে। 

 

 



(৪) যে সকল ক্তেউক্লীয় স্থাপো ব্া অেয স্থাপো যেখানে ক্তেউক্লীয় 
পদ্াথণ ব্া যতজক্তিয় পদ্াথণ ব্যব্োর ব্া মজতু করা েয় এইরূপ স্থাপোর 
যিৌত-সুরক্ষার উনেনশয ক্তেয়ক্তন্ত্রত প্রনব্শাক্তর্কার এলাকা প্রক্ততিা করা 
োইনব্। 

 

(৫) অেুমক্তত গ্রেণ কক্তরয়া যকাে ব্যক্তি ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ ব্া যতজক্তিয় 
পদ্াথণ ব্যব্োর ব্া মজদু্ করা েয় এইরূপ সুরক্তক্ষত যকাে ক্তেউক্লীয় 

স্থাপোয় ব্া অেয স্থাপোয় উপক্তস্থত থাক্তকনল, ক্ততক্তে অেুনমাদ্ে প্রাপ্ত 
ব্যক্তি কততণ ক প্রক্ততক্তিত যিৌত সুরক্ষা সংক্রাি প্রনয়াজেীয় সকল 
ব্ার্যব্ার্কতা প্রক্ততপালে কক্তরনত ব্ার্য থাক্তকনব্ে। 

 

(৬) ক্তেউক্লীয় স্থাপোর যশ্রণীক্তব্েযাস ব্া ক্তেউক্লীয় পদ্ানথণর 
যশ্রণীব্েকরণসে উোনদ্র যিৌত সরুক্ষা ক্তব্র্ানের জেয প্রনয়াজেীয় 
চাক্তেদ্াব্লী প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত েইনব্। 

     

     

    

ক্তিউক্লীয় 
পোদর্ণর 
চসফগািণ  এবাং 
আমোক্তি ও 
রপ্তাক্তি ক্তিয়ন্ত্রণ 

  

৩৪। (১) কততণ পক্ষ ক্তেউক্লীয় অনস্ত্রর ক্তব্স্তার যরার্ চুক্তি ও েণপ্রজাতন্ত্রী 
ব্াংলানদ্শ সরকার এব্ং আিজণ াক্ততক পরমাণু শক্তি সংস্থার মনর্য 
সম্পাক্তদ্ত যসেোিণ  ব্যব্স্থার প্রনয়াে সংক্রাি চুক্তি, োো ক্তেউক্লীয় অনস্ত্রর 
ক্তব্স্তার যরার্ চুক্তির সানথ সম্পকণ েুি এব্ং তদ্ক্ততক্তরি প্রনোকল েইনত 
উদূ্ভত েণপ্রজাতন্ত্রী ব্াংলানদ্শ সরকানরর ব্ার্যব্ার্কতা ব্াস্তব্ায়নের 
উনেনশয সংেঠক এব্ং সমন্বয়ক ক্তেসানব্ দ্াক্তয়ত্ব পালে কক্তরনব্।  

 

(২) কততণ পক্ষ যসেোিণ  এব্ং ক্তেউক্লীয় অনস্ত্রর ক্তব্স্তারনরার্ সংক্রাি চুক্তি 

এব্ং আমদ্াক্তে ও রপ্তাক্তে সংক্রাি অক্ততক্তরি প্রনোকলসমূে ব্াস্তব্ায়নে 
স্বীয় সক্ষমতা অজণ নের লনক্ষয ক্তেম্নব্ক্তণণত কােণাব্লী সম্পাদ্ে কক্তরনব্, েথািঃ 
 

(ক) ব্াংলানদ্নশর সকল সংস্থা এব্ং অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি, যসেোিণ  
ব্যব্স্থা ব্াস্তব্ায়নের উনেনশয আিজণ াক্ততক পরমাণু শক্তি সংস্থানক েথাসার্য 
সোয়তা প্রদ্াে কক্তরনব্, তন্মনর্য ক্তেনম্নাি ক্তব্ষয় অিিুণ ি েইনব্িঃ  
 

(অ) যসেোিণ  সংক্রাি চুক্তি এব্ং তদ্ক্ততক্তরি প্রনোকল অেুসানর োক্তচত 
তথয দ্রুততার সক্তেত সরব্রাে করা; 
 

(আ) যসেোিণ  সংক্রাি চুক্তি এব্ং তদ্ক্ততক্তরি প্রনোকল অেুসানর োক্তচত 
স্থাপোসমূে এব্ং অেযােয স্থাপোয় প্রনব্নশর অক্তর্কার প্রদ্াে করা; 
 

(ই) আিজণ াক্ততক পরমাণ ুশক্তি সংস্থার পক্তরদ্শণকেণনক তাোনদ্র করণীয় 
কােণাব্লী সম্পাদ্নের সেনোক্তেতা প্রদ্াে করা; এব্ং 

 



 

(ঈ) আিজণ াক্ততক পরমাণু শক্তি সংস্থার পক্তরদ্শণকেনণর অেুনরানর্র 
ক্তিক্তিনত প্রনয়াজেীয় যসব্া প্রদ্াে করা; 
 

(খ) কততণ পক্ষ কততণ ক েথােথিানব্ অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত প্রক্ততক্তেক্তর্ এব্ং 
আিজণ াক্ততক পরমাণ ুশক্তি সংস্থার ক্তেেুি পক্তরদ্শণকেনণর, যসেোিণ  
সংক্রাি চুক্তির আওতার্ীে যকাে স্থাপো ব্া স্থানে যসেোিণ  চুক্তির 
মার্যনম অেুনমাক্তদ্ত োচাইকরণ কােণক্রনমর জেয প্রনব্শাক্তর্কার থাক্তকনব্; 

 

(ে) যসেোিণ  সংক্রাি চুক্তির আওতার্ীে কােণসম্পাদ্েরত যে যকাে 
ব্যক্তি, যসেোিণ  চুক্তি েইনত উদূ্ভত যে অঙ্গীকার পূরনণ ব্াংলানদ্শ সিত 
উো প্রক্ততপালনের জেয আিজণ াক্ততক পরমাণু শক্তি সংস্থা ব্া আিজণ াক্ততক 
পরমাণু শক্তি সংস্থার েথােথিানব্ ক্তেেুি পক্তরদ্শণকেণনক উোর 
ক্তব্নব্চোয় অপক্তরোেণ ব্া েনথাক্তচত যে যকাে ব্যব্স্থাক্তদ্ গ্রেনণর অক্তর্কার 
প্রদ্াে কক্তরনত ব্ার্য থাক্তকনব্ে; 

 

(ঘ) দ্াক্তয়ত্বপ্রাপ্ত সরকারী সংস্থা, আিজণ াক্ততক পরমাণ ুশক্তি সংস্থার 
পক্তরদ্শণকেণনক তাোনদ্র উপর অক্তপণত যসেোিণ  সংক্রাি দ্াক্তয়ত্ব পালনের 
জেয ব্াংলানদ্নশর উনেনশয, ব্াংলানদ্শ েইনত এব্ং ব্াংলানদ্নশর অিযিনর 
দ্রুততার সক্তেত ভ্রমনণর সকু্তব্র্ানথণ ক্তিসাসে প্রনয়াজেীয় যে যকাে 
অেুমক্ততপত্র ইসুয ত্বরাক্তন্বত কক্তরনব্। 

     

     

    

ক্তিউক্লীয় 
পোদর্ণর রাষ্ট্রীয় 
ক্তহসাব ও ক্তিয়ন্ত্রণ 
পদ্ধক্তি 

  

৩৫। কততণ পক্ষ, প্রক্তব্র্াে দ্বারা, যসেোিণ  সংক্রাি চুক্তি অেুসানর, ক্তেম্নব্ক্তণণত 
ব্যব্স্থাক্তদ্ প্রক্ততিা ও ব্াস্তব্ায়নের মার্যনম ব্াংলানদ্নশ যসেোিণ  সংক্রাি 
ব্যব্স্থার কােণকর ব্াস্তব্ায়ে ক্তেক্তিত কক্তরনব্, েথািঃ- 

 

(ক) ক্তেউক্লীয় পদ্ানথণর পক্তরমাপ পেক্তত; 

 

(খ) পক্তরমানপর সঠিকতা মূলযায়ে পেক্তত; 

 

(ে) পক্তরমাপ-পাথণকয পেুিঃক্তেরীক্ষনণর কােণপ্রণালী; 
 

(ঘ) ক্তেক্তজকযাল ইেনিেেক্তর (physical inventory) ও ক্ষনয়র পক্তরমাণ 
ক্তের্ণারনণর কােণপ্রণালী;  
 

(ঙ) অপক্তরমাপকত ত ইেনিেেক্তরর মূলযায়ে পেক্তত; 

 

(চ) ক্তেউক্লীয় পদ্ানথণর ইেনিেেক্তরর এব্ং ক্তেিঃসরণ ক্তচক্তিতকরনণর জেয 

 



যরকিণ  ও ক্তরনপােণ  কক্তরব্ার পেক্তত; 

 

(ে) জব্াব্ক্তদ্ক্তেতার কােণপ্রণালী এব্ং ব্যব্স্থা সঠিকিানব্ প্রক্ততপাক্তলত 
েইয়ানে ক্তকো তৎমনমণ ক্তেিয়তা প্রদ্ানের পেক্তত;  

 

(জ) আিজণ াক্ততক পরমাণু শক্তি সংস্থানক ক্তরনপােণ  কক্তরব্ার পেক্তত। 

     

     

    

ক্তিউক্লীয় পোর্ণ 
ক্তহসাব ও ক্তিয়ন্ত্রণ 
সাংক্রাি 
অক্তিক্তরি 
প্রদয়াজিীয় ির্য 

  

৩৬। যকাে যসেোিণ  সংক্রাি চুক্তি উদূ্ভত অঙ্গীকার পূরনণ ব্াংলানদ্শ 
সিত েইনল কােণসম্পাদ্েরত যকাে ব্যক্তি উি যসেোিণ  চুক্তির 
আওতায় চুক্তির ক্তব্র্াোব্লী প্রক্ততপালনের জেয কততণ পনক্ষর ক্তেকে 
প্রনয়াজেীয় তথয ও উপাি দ্াক্তখল কক্তরনব্।  

 

     

     

    

অববধ্ পাোর 

  

৩৭। কততণ পক্ষ সংক্তিষ্ট ক্তব্ক্তিন্ন সংস্থার সক্তেত সমন্বয় সার্নের মার্যনম 
ক্তেউক্লীয় ব্া যতজক্তিয় পদ্ানথণর অৈব্র্ পাচানরর ক্তব্রুনে েথােথ 
পদ্নক্ষপ গ্রেণ কক্তরনব্।  

 

     

     

  
অধ্যায় -৫ 

পক্তরবহি এবাং বজণ য ক্তিরাপত্তা 
 

    

চিজক্তিয় বজণ য 
এবাং বযবহৃি 
জ্বালাক্তির 
বযবস্থাপিা 

  

৩৮। (১) যতজক্তিয় ব্জণ য উৎপাদ্ে েইনত শুরু কক্তরয়া যতজক্তিয় 
ব্জণ য ব্যব্স্থাপো সংক্রাি স্থাপোয় স্থাোিনরর পূব্ণ পেণি যতজক্তিয় 
ব্নজণ যর ক্তেরাপদ্ ব্যব্স্থাপো এব্ং ক্তসক্তকউক্তরটির জেয মূল উৎপাদ্েকারী 
দ্ায়ী থাক্তকনব্ে।  

 

(২) যতজক্তিয় ব্জণ য ব্যব্স্থাপোর জেয অেুনমাক্তদ্ত ব্যক্তি ব্া প্রক্ততিাে 
ক্তেম্নব্ক্তণণত ক্তব্ষয় ক্তেক্তিত কক্তরনব্, েথািঃ- 

 

(ক) স্থাপোর সক্তক্রয় জীব্েকানল এব্ং ক্তিকক্তমশক্তেং-এর সময় সরুক্ষা 
এব্ং ক্তসক্তকউক্তরটির জেয যোেযতাসম্পন্ন কমী এব্ং পেণাপ্ত অথণ-সম্পনদ্র 
প্রাপযতা; 
 

(খ) অথণ সংক্রাি এইরূপ ক্তব্র্াে থাকা োো ক্তিসনপাজাল স্থাপো ব্ন্ধ 
কক্তরব্ার পরও কততণ পনক্ষর ক্তব্নব্চোয় প্রনয়াজেীয় সময়কানল েথােথ 
প্রাক্ততিাক্তেক ক্তেয়ন্ত্রণ এব্ং পক্তরব্ীক্ষণ ব্যব্স্থানক সক্ষম রাক্তখনব্। 

 

 



(৩) যতজক্তিয় ব্জণ য ব্যব্স্থাপো ক্তেম্নরূনপ েইনব্িঃ 
 

(ক) সাব্ক্তক্রটিকযাক্তলটি অকু্ষণ্ণ রাখা; 
 

(খ) অব্ক্তশষ্ট তাপ (residual heat) অপসারণ ক্তেক্তিতকরণ; 

 

(ে) ক্তব্ক্তকরণ কমী, জেসার্ারণ এব্ং পক্তরনব্নশর উপর আয়োয়েকারী 
ক্তব্ক্তকরনণর প্রিাব্ হ্রাসকরণ;  

 

(ঘ) ক্তেউক্লীয় ক্তেরাপিার উপর প্রিাব্ সতক্তষ্টকারী গুণাগুণ, যেমে- 
ক্তব্ষািতা, দ্ােযতা, ক্তব্নফারণমুখীতা ও অেযােয ঝুুঁ ক্তকপূণণ গুণাগুণ 
ক্তব্নব্চোয় আো। 

 

(৪) ব্যব্হৃত জ্বালােীর ব্যব্স্থাপো এব্ং উোর ক্তসক্তকউক্তরটির দ্ায়-
দ্াক্তয়ত্ব চুক্তি অেুসানর উোর গ্রেণকারী এনজন্সীর ক্তেকে সরব্রাে ো 
করা অব্ক্তর্ অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্া ব্যব্হৃত জ্বালােী সতক্তষ্টকারী 
উদ্ভাব্নকর উপর ব্তণ াইনব্ এব্ং অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্া উদ্ভাব্ক 
ক্তেউক্লীয় স্থাপোর সক্তক্রয় জীব্েকানল এব্ং ক্তিকক্তমশক্তেং এর সময় 
ব্যব্হৃত জ্বালােী এব্ং যতজক্তিয় ব্জণ য ব্যব্স্থাপোর ক্তেরাপিা এব্ং 
ক্তসক্তকউক্তরটি সংক্রাি কমণকানণ্ডর জেয যোেযতাসম্পন্ন কমী এব্ং পেণাপ্ত 
অথণ-সম্পনদ্র প্রাপযতা ক্তেক্তিত কক্তরনব্। 

 

(৫) যস্টানরজ ও ক্তিসনপাজাল ক্তব্ষনয় গুরুত্ব আনরাপ কনর ব্যব্হৃত 
জ্বালাক্তে ব্যব্স্থাপো এব্ং উৎপাদ্ে ও ক্তব্ক্তিন্ন যশ্রণীনত যশ্রণীিূিকরণসে 
যতজক্তিয় ব্জণ য ব্যব্স্থাপো সংক্রাি চাক্তেদ্ার ক্তব্স্তাক্তরত ক্তব্ব্রণ এব্ং 
যতজক্তিয় ব্নজণ যর আমদ্াক্তে, যতজক্তিয় ব্নজণ যর ব্যব্স্থাপো সংক্রাি 
দ্ক্তললাক্তদ্র ক্তব্ষয়ব্স্ত্ি ও পক্তরক্তর্, যতজক্তিয় ব্নজণ যর ব্যব্স্থাপোর জেয 
প্রনয়াজেীয় সরঞ্জাম ও যতজক্তিয় ব্নজণ যর ব্যব্স্থাপো সংক্রাি ক্তেসাব্ 
রক্ষণ ক্তব্ষয়ক চাক্তেদ্ার ক্তব্স্তাক্তরত ক্তব্ব্রণ প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত 
েইনব্।  

     

     

    

চিজক্তিয় পোর্ণ 
পক্তরবহি   

৩৯। যতজক্তিয় পদ্াথণ পক্তরব্েে সংক্রাি আিজণ াক্ততক ক্তব্ক্তর্-ক্তব্র্ানের 
সক্তেত সামঞ্জসয রাক্তখয়া যতজক্তিয় পদ্াথণ পক্তরব্েে সংক্তিষ্ট চাক্তেদ্ার 
ক্তব্স্তাক্তরত ক্তব্ষয়াক্তদ্ প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত েইনব্। 

 

     

     



  
অধ্যায়-৬ 

জরুরী প্রস্ত্ত্তক্তি এবাং প্রক্তিকারমূলক বযবস্থাক্তে 
 

    

জরুরী প্রস্ত্ত্তক্তি, 

পক্তরকেিা এবাং 
প্রক্তিদরাধ্ ও 
প্রক্তিকারমূলক 
বযবস্থা 

  

৪০। (১) জে-স্বাস্থয, পক্তরনব্শ ও সম্পক্তির উপর সম্ভাব্য ক্তেউক্লীয় ব্া 
যরক্তিওলক্তজকযাল দ্ঘুণেো ব্া ঘেোর প্রিাব্ ব্া ক্ষক্তত কােণকরিানব্ 
যমাকানব্লা কক্তরব্ার লনক্ষয প্রনতযক অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি, অপানরের ব্া 
ক্তব্নদ্শী অপানরেনরর জরুরী প্রস্ত্িক্তত, পক্তরকল্পো এব্ং প্রক্ততনরার্ ও 

প্রক্ততকারমলূক ব্যব্স্থা গ্রেনণর সক্ষমতা থাক্তকনত েইনব্। 

 

(২) জরুরী পক্তরকল্পো ব্ক্তলনত ক্তেউক্লীয় স্থাপো ব্া যরক্তিওলক্তজকযাল 
স্থাপোয় ব্া যতজক্তিয় উৎস সম্পতি যকাে ঘেো এব্ং দ্ঘুণেো 
সোিকরণ এব্ং আয়েকরনণর জেয এব্ং ক্তেউক্লীয় ব্া যরক্তিওলক্তজকযাল 
স্থাপো পক্তরচালোকানল, যতজক্তিয় পদ্াথণ, যতজক্তিয় ব্জণ য ব্া ব্যব্হৃত 
জ্বালাক্তের ব্যব্স্থাপোকানল এব্ং যতজক্তিয় পদ্াথণ পক্তরব্েেকানল পক্তরনব্নশ 
যতজক্তিয় উপাদ্ানের ক্তেিঃসরনণর (release) পক্তরণক্তত সোি ও 
উপশমকরনণর জেয েতেীত পদ্নক্ষপ এব্ং কােণপ্রণালীর সমক্তষ্টনক 

ব্ুঝাইনব্।  

 

(৩) জরুরী ক্তেসানব্ ক্তচক্তিত পক্তরকল্পোগুনলা েইনব্ ক্তেম্নরূপিঃ 
 

(ক) ক্তেমণাণকানল স্থাপো এলাকার প্রাথক্তমক জরুরী পক্তরকল্পো 
(Preliminary on-site emergency plan) , োোনত ক্তেউক্লীয় ব্া 
যরক্তিওলক্তজকযাল স্থাপো অথব্া কক্ততপয় ক্তেউক্লীয় ব্া যরক্তিওলক্তজকযাল 
স্থাপোর স্থাপো এলাকায় েতেীতব্য সমনয়াক্তচত পদ্নক্ষপসমূে অিিুণ ি 
থাক্তকনব্; 

 

(খ) একই অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি কততণ ক পক্তরচাক্তলত এক ব্া একাক্তর্ক 
ক্তেউক্লীয় ব্া যরক্তিওলক্তজকযাল স্থাপোর স্থাপো এলাকার জরুরী 
পক্তরকল্পো (on-site emergency plan) , োোনত েতেীতব্য সমনয়াক্তচত 
পদ্নক্ষপসমূে এব্ং স্থাপো ব্ক্তেিঃস্থ এলাকার জরুরী পক্তরকল্পোর সক্তেত 
সংেুক্তির ক্তব্ষয়টি অিিুণ ি থাক্তকনব্; 

 

(ে) স্থাপো ব্ক্তেিঃস্থ এলাকার জরুরী পক্তরকল্পো (off-site emergency 

plan) , োোনত পক্তরনব্নশ যতজক্তিয় উপাদ্াে ক্তেিঃসরনণর সময় জরুরী 
পক্তরকল্পো অঞ্চনলর (emergency planning zone) মনর্য অব্ক্তস্থত 
জেসার্ারনণর সুরক্ষার জেয েতেীতব্য পদ্নক্ষপসমূে এব্ং স্থাপো এলাকার 
জরুরী পক্তরকল্পোর সক্তেত সংেুক্তির ক্তব্ষয়টি অিিুণ ি থাক্তকনব্; 

 

 



(ঘ) জরুরী পক্তরব্েে ক্তেনদ্ণশাব্লী, োোনত ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ, যতজক্তিয় 
পদ্াথণ, যতজক্তিয় ব্জণ য ব্া ব্যব্হৃত জ্বালাক্তের স্থাোিরকানল ঘেো ব্া 
দ্ঘুণেোর যক্ষনত্র েতেীতব্য ব্যব্স্থাক্তদ্ অিিুণ ি থাক্তকনব্; 

 

(ঙ) কততণ পক্ষ সংক্তিষ্ট অেুনমাদ্ে প্রদ্াে কােণক্রনমর অংশ ক্তেসানব্ 
আনব্দ্নের ক্তিক্তিনত প্রনতযক ক্তেউক্লীয় স্থাপোর জেয সমূ্পণণ অঞ্চল 
সীমাো (exclusion area boundary) এব্ং জরুরী পক্তরকল্পো অঞ্চনলর 
(emergency planning zone) আয়তে অেুনমাদ্ে কক্তরনব্। 

 

(৪) অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্া অপানরের ব্া ক্তব্নদ্শী অপানরের ক্তেউক্লীয় 
ব্া যরক্তিওলক্তজকযাল স্থাপোয় ক্তকংব্া যতজক্তিয় পদ্াথণ স্থাোিরকানল 
ঘেো ব্া দ্ঘুণেো ক্তেনরার্ক পদ্নক্ষপ গ্রেণ, ঘেো ব্া দ্ঘুণেো সংঘটিত 
েইনল পক্তরণক্তত উপশমকরণ ব্া দ্রুীিূত কক্তরব্ার জেয ব্যব্স্থাক্তদ্ গ্রেণ 
এব্ং এতদ সংক্রাি ক্তব্ষনয় েতেীত ব্যব্স্থাক্তদ্ এব্ং কােণপ্রণালী সম্পনকণ  
জেসার্ারণনক অব্ক্তেত কক্তরব্ার ক্তব্ষনয় দ্ায়ী থাক্তকনব্ে।  

 

(৫) জরুরী পক্তরকল্পোর ক্তব্ষয়ব্স্ত্ির ক্তব্স্তাক্তরত ক্তব্ব্রণ, উো উপস্থাপে 
ও অেুনমাদ্ে, পদ্নক্ষপ গ্রেণ, কােণপ্রণালী প্রণয়ে ও কােণক্রনমর ক্তব্স্তাক্তরত 
ক্তব্ব্রণ তৎসে আিজণ াক্ততক মােদ্ণ্ড (criteria) অেুসানর ঘেোর 
তীব্রতার মাত্রা ক্তের্ণারণ, কততণ পক্ষ ও জেেণনক অব্ক্তেতকরনণর ক্তব্স্তাক্তরত 

ক্তব্ব্রণ, দ্রখাস্ত দ্াক্তখনলর সময়সীমাসে সমূ্পণণ অঞ্চল সীমাো এব্ং 
জরুরী পক্তরকল্পো অঞ্চনলর আয়তে অেুনমাদ্নের লনক্ষয দ্রখানস্তর সক্তেত 
সংেুি যসাসণ দ্ক্তললাক্তদ্র (source document) উপাদ্ানের ক্তব্স্তাক্তরত 
ক্তব্ব্রণ, পক্তরব্ীক্ষণ পেক্ততর ক্তব্স্তাক্তরত ক্তব্ব্রণ, প্রক্তশক্ষণ, অেুশীলে ও 
জরুরী পক্তরকল্পোর োলোোদ্করণ সংক্রাি ক্তব্স্তাক্তরত ক্তব্ব্রণ, ক্তেউক্লীয় 
ব্া যরক্তিওলক্তজকযাল স্থাপোয় এব্ং যতজক্তিয় পদ্াথণ স্থাোিনরর সময় 
ঘেো ব্া দ্ঘুণেোর প্রদ্ােনোেয উপাি ও সময়-পক্তরক্রমার ক্তব্স্তাক্তরত 
ক্তব্ব্রণ প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত েইনব্।  

     

     

    

জরুরী 
প্রক্তিকারমূলক 
বযবস্থা 

  

৪১। (১) যকাে প্রাপ্ত তথয ব্া অেুসন্ধানের েলােনলর ক্তিক্তিনত েক্তদ্ 
কততণ পনক্ষর ক্তেকে ইো প্রতীয়মাে েয় যে, যকাে এলাকার ক্তব্ক্তকরণ মাত্রা 
উি এলাকার জেসার্ারণ, জীব্-জন্তু, সম্পদ্ ব্া পক্তরনব্নশর জেয ঝুুঁ ক্তকপূণণ 
ব্া ঝুুঁ ক্তকর সম্ভাব্ো রক্তেয়ানে, তাো েইনল কততণ পক্ষ উি এলাকার 

জেসার্ারণ ও পক্তরনব্নশর উপর সম্ভাব্য ঝুুঁ ক্তক লাঘনব্র জেয উপেুি 
কােণক্রম গ্রেণ কক্তরনব্ এব্ং জাতীয় ও আিজণ াক্ততক সংস্থানক অব্ক্তেত 
কক্তরনব্।  

 

 



(২) কততণ পক্ষ, জরুরী প্রক্ততকারমূলক ব্যব্স্থা গ্রেনণর ক্তেক্তমি ব্াংলানদ্শ 
পরমাণ ুশক্তি কক্তমশে এব্ং অেযােয জাতীয় ও আিজণ াক্ততক সংস্থাসমূনের 
ক্তেকে েইনত সোয়তা লাি কক্তরনত পাক্তরনব্। 

 

(৩) কততণ পক্ষ, প্রনয়াজে মনে কক্তরনল, সরকাক্তর যেনজনে প্রজ্ঞাপে দ্বারা 
এব্ং েণমার্যনম, ক্তেম্নব্ক্তণণত ক্তব্ষনয় ক্তেনদ্ণশো জাক্তর কক্তরনত পাক্তরনব্িঃ 
 

(ক) ক্তব্ক্তকরণ ক্ষক্ততগ্রস্ত এলাকার অব্স্থাে; 

 

(খ) উি এলাকা েইনত ব্যক্তি, জীব্-জন্তু ব্া সম্পদ্ অপসারণ; অথব্া 
 

(ে) উি প্রজ্ঞাপনে উক্তিক্তখত সমনয়র মনর্য যতজক্তিয় পদ্াথণ দ্বারা 
দ্ষূণপ্রাপ্ত জীব্-জন্তু ও সম্পনদ্র র্ধ্ংসসার্ে। 

 

(৪) সরকার কততণ ক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যজলা মযাক্তজনেে অথব্া পুক্তলশ 
কক্তমশোর উপ-র্ারা (৩) এর অর্ীে জাক্তরকত ত প্রজ্ঞাপনে উক্তিক্তখত 
ক্তেনদ্ণশো ব্াস্তব্ায়নে পদ্নক্ষপ গ্রেণ কক্তরনত পাক্তরনব্ে এব্ং যকাে ব্যক্তি 
উি প্রজ্ঞাপনে উক্তিক্তখত সমনয়র মনর্য কততণ পনক্ষর ক্তেনদ্ণশো প্রক্ততপালনে 
ব্যথণ েইনল অথব্া অব্নেলা কক্তরনল, প্রনয়াজেনব্ানর্ উি ব্যক্তির ক্তব্রুনে 
েুক্তিসঙ্গত ব্লপ্রনয়াে কক্তরনত পাক্তরনব্ে। 

 

(৫) কততণ পক্ষ অেযরূপ ক্তেনদ্ণশ ো যদ্য়া পেণি যকাে ব্যক্তি যজলা 
মযাক্তজনেে অথব্া পুক্তলশ কক্তমশোর এর অেুমক্তত ব্যতীত উপ-র্ারা 
(৩) এ উক্তিক্তখত স্থানে প্রনব্শ কক্তরনত পাক্তরনব্ে ো এব্ং েক্তদ্ যকাে 
ব্যক্তি উিরূপ অেুমক্তত ব্যতীত, উি স্থানে প্রনব্শ কনর ব্া প্রনব্নশর 
যচষ্টা কনর, তাো েইনল প্রনয়াজনে যজলা মযাক্তজনেে অথব্া পুক্তলশ 
কক্তমশোর এর ক্তেয়ন্ত্রণার্ীনে ব্ল প্রনয়াে কক্তরয়া তাোনক উি স্থাে 
েইনত অপসারণ করা োইনব্ এব্ং প্রনয়াজনে যদ্াষী ব্যক্তিনক আইে 
প্রনয়ােকারী সংস্থার ক্তেকে যসাপদ্ণ করা ব্া তাোনদ্র ক্তব্রুনে আইেেত 
ব্যব্স্থা গ্রেণ কক্তরনত পাক্তরনব্। 

 

(৬) এই র্ারার অর্ীে েতেীত ব্যব্স্থার েনল ক্ষক্ততগ্রস্ত যকাে ব্যক্তি, 

কততণ পক্ষ, যজলা মযাক্তজনেে অথব্া পুক্তলশ কক্তমশোর অথব্া সরকার ব্া 
কততণ পনক্ষর যকাে কমণকতণ া ব্া কমণচারীর ক্তেকে েইনত ক্ষক্ততপূরণ দ্াক্তব্ 
কক্তরব্ার অক্তর্কারী েইনব্ে ো। 

     

     

    



ক্তিউক্লীয় ও 
চরক্তিওলক্তজকযাল 
জরুরী 
পক্তরকেিা  

  

৪২। কততণ পক্ষ জাতীয় ক্তেউক্লীয় ও যরক্তিওলক্তজকযাল জরুরী পক্তরকল্পো 
প্রণয়ে এব্ং জরুরী অব্স্থা উপশমকনল্প েতেীত সকল কােণক্রনম সমন্বয়ক 
ক্তেসানব্ দ্াক্তয়ত্ব পালে কক্তরনব্।  

 

     

     

  
অধ্যায়-৭ 

ক্তিউক্লীয় োয় এবাং পক্তরক্তধ্ 
 

    

অপাদরটর বা 
ক্তবদেশী 
অপাদরটদরর 
োয় 

  

৪৩। (১) এই আইনের ক্তব্র্াোব্লী সানপনক্ষ, যেখানেই ক্ষক্তত সংঘটিত 
েউক ো যকে, ক্তেউক্লীয় স্থাপোর অপানরের ব্া ক্তব্নদ্শী অপানরের 

যকব্ল ক্তেউক্লীয় ক্ষক্ততর জেয দ্ায়ী েইনব্, তনব্ যসইনক্ষনত্র ইো প্রমাক্তণত 
েইনত েইনব্ যে, উি ক্ষক্তত অপানরের ব্া ক্তব্নদ্শী অপানরের কততণ ক 
পক্তরচাক্তলত ক্তেউক্লীয় স্থাপোয় যকাে ক্তেউক্লীয় ঘেোর েনল সংঘটিত 
েইয়ানে। 

 

(২) যকাে ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ চুক্তর েইনল, োরাইনল, িারমুি করা েইনল 

(jettisoned) ব্া পক্তরতযাে করা েইনল, উি ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ র্ারনণর জেয 
অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত সব্ণনশষ অপানরের ব্া ক্তব্নদ্শী অপানরেনরর উপর উো 
দ্বারা সতষ্ট ক্তেউক্লীয় ক্ষক্ততর দ্ায় ব্তণ াইনব্। 

 

(৩) যেখানে ক্তেউক্লীয় ক্ষক্তত সংঘটিত েইনব্, যসখানে ক্তেউক্লীয় ক্ষক্ততর 
দ্ায় প্রনয়াে েইনব্। 

 

     

     

    

পক্তরবহদির 
সময় োয় 

  

৪৪। (১) ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ পক্তরব্েনের যক্ষনত্র, যপ্ররণকারী অপানরের ব্া 
ক্তব্নদ্শী অপানরের ক্তেউক্লীয় ক্ষক্ততর জেয দ্ায়ী েইনব্, েতক্ষণ ো 
গ্রেণকারী অপানরের ব্া ক্তব্নদ্শী অপানরের সংক্তিষ্ট পদ্াথণ ক্তেনজর দ্াক্তয়নত্ব 
গ্রেণ কনর, েক্তদ্ ো গ্রেণ ও যপ্ররণকারী অপানরের পক্তরব্েনের যকাে 

পেণানয় ক্তলক্তখত চুক্তির মার্যনম দ্ায়-দ্াক্তয়ত্ব পক্তরব্তণ ে কনর অথব্া উি 
পদ্াথণ ব্েেকারীর অেুনরানর্ তাোর উপর উি দ্ায় দ্াক্তয়ত্ব অপণণ কনর 
এব্ং যশনষাি যক্ষনত্র, উি ব্েেকারী এই আইে অেুসানর অপানরের ব্া 
ক্তব্নদ্শী অপানরের ক্তেসানব্ েণয েইনব্। 

 

(২) যেনক্ষনত্র ব্াংলানদ্নশর সীমাোর মনর্য যকাে ব্যক্তির ক্তেকে ক্তেউক্লীয় 
পদ্াথণ যপ্ররণ করা েয়, যসইনক্ষনত্র উি ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ ব্াংলানদ্নশর 
সীমাোর মনর্য যেই োেব্ােনে কক্তরয়া আো েইয়ানে উো েইনত 
খালাস কক্তরব্ার পূব্ণ পেণি যপ্ররণকারী অপানরের ব্া ক্তব্নদ্শী অপানরের 
উি ক্তেউক্লীয় ক্ষক্ততর জেয দ্ায়ী থাক্তকনব্। 

 



 

(৩) যেনক্ষনত্র ব্াংলানদ্নশর সীমাোর মনর্য যকাে ব্যক্তির ক্তেকে েইনত 
ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ যপ্ররণ করা েয়, যসইনক্ষনত্র ব্াংলানদ্শ েইনত যে 
পক্তরব্েনের মার্যনম ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ ব্েে করা েইনব্ উোনত ক্তেউক্লীয় 
পদ্াথণ যব্াঝাই (নলাি) কক্তরব্ার পর গ্রেণকারী অপানরের ব্া ক্তব্নদ্শী 
অপানরের উি ক্তেউক্লীয় ক্ষক্ততর জেয দ্ায়ী েইনব্।  

     

     

    

োয়-োক্তয়দত্বর 
পক্তরমাণ 

  

৪৫। প্রক্ততটি ক্তেউক্লীয় ঘেোর ক্তব্ষনয় দ্ায় এর সনব্ণাচ্চ পক্তরমাণ েইনব্ 
ব্াংলানদ্শী োকায় ক্ততে শত ক্তমক্তলয়ে যেশাল ড্রক্তয়ং রাইে (SDR) এর 
সমতূলয ব্া সরকার কততণ ক প্রজ্ঞাপে দ্বারা দ্ায় এর সুক্তেক্তদ্ণষ্ট পক্তরমাণ 
এব্ং প্রক্ততটি একক ক্তেউক্লীয় ঘেোর জেয একজে অপানরের ব্া 
ক্তব্নদ্শী অপানরেনরর দ্ায় প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত েইনব্।  

 

     

     

    

আক্তর্ণক 
ক্তিরাপত্তা 

  

৪৬। (১) ক্তেউক্লীয় ক্ষক্ততর দ্ায় ক্তমোইব্ার জেয ক্তেউক্লীয় স্থাপোর 
অপানরের ব্া ক্তব্নদ্শী অপানরেনরর ব্ীমা থাক্তকনত েইনব্ ও উো চলমাে 
রাক্তখনত েইনব্, অথব্া অেযােয আক্তথণক ক্তেরাপিা থাক্তকনত েইনব্। 

 

(২) ক্তেউক্লীয় স্থাপোর অপানরের ব্া ক্তব্নদ্শী অপানরেরনক উপ-র্ারা 
(১) এর অর্ীে আক্তথণক ক্তেরাপিার শতণ াব্লী অেুনমাদ্নের জেয 
কততণ পনক্ষর ক্তেকে দ্াক্তখল কক্তরনত েইনব্। 

 

(৩) ক্তেউক্লীয় ক্ষক্ততর জেয অপানরের ব্া ক্তব্নদ্শী অপানরেনরর ক্তব্রুনে 
উপ-র্ারা (১) এর অর্ীে র্ােণকত ত ক্ষক্ততপরূনণর জেয অপানরের ব্া 
ক্তব্নদ্শী অপানরেনরর ব্ীমা ব্া আক্তথণক ক্তেরাপিা এইরূপ দ্াক্তব্ ক্তমোইব্ার 
জেয অপেণাপ্ত ব্ক্তলয়া েণয েইনল, ব্াংলানদ্শ সরকার দ্াক্তব্র জেয পাওো 
ক্তেক্তিত কক্তরনব্, উিরূপ যে যকাে যক্ষনত্র, দ্াব্ী পক্তরনশানর্র জেয র্ারা 
৪৫ এ র্ােণকত ত পক্তরমানণর অক্ততক্তরি অথণ প্রদ্াে করা েইনব্ ো। 

 

     

     

    

িক্তিপরূদণর 
অক্তধ্কাদরর 
িামাক্তে 

  

৪৭। (১) এই আইনের অর্ীে ক্তেউক্লীয় ক্ষক্ততর জেয ক্তেম্নরূপ সমনয়র 
মনর্য যকাে কােণক্রম গ্রেণ করা ো েইনল, উি ক্ষক্ততপূরনণর অক্তর্কার 
তামাক্তদ্ েইনব্-  

 

(ক) জীব্েোক্তে ব্া ব্যক্তিেত ক্ষক্ততর যক্ষনত্র, ক্তেউক্লীয় ঘেোর তাক্তরখ 
েইনত ৫০ (পঞ্চাশ) ব্ৎসর; 

 



 

(খ) অেয যকাে ক্তেউক্লীয় ক্ষক্ততর যক্ষনত্র, ক্তেউক্লীয় ঘেোর তাক্তরখ েইনত 
২৫ (পুঁক্তচশ) ব্ৎসর। 

 

(২) যেক্তদ্ে েইনত ক্ষক্ততগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষক্তত এব্ং উি ক্ষক্ততর জেয দ্ায়ী 
অপানরের ব্া ক্তব্নদ্শী অপানরের সম্পনকণ  অব্ক্তেত েইয়ানেে ব্া 
েুক্তিসঙ্গত কারনণ অব্ক্তেত েওয়া উক্তচত উোর ১০ (দ্শ) ব্ৎসনরর 
মনর্য উত্থাক্তপত ো েইনল এই আইনের অর্ীে ক্তেউক্লীয় ক্ষক্ততর জেয 
ক্ষক্ততপূরনণর অক্তর্কার তামাক্তদ্ েইনব্, েক্তদ্ উপ-র্ারা (১) এ প্রক্ততক্তিত 

সময়সীমা অব্সাে ো েয়। 

 

(৩) উপেুি আদ্ালনতর ক্তিন্নরূপ ক্তসোি ো থাক্তকনল, ক্তেউক্লীয় ঘেোয় 
ক্ষক্ততগ্রস্ত দ্াক্তব্কারী এব্ং এই র্ারা অেুসানর প্রনোজয সময়কানলর মনর্য 
ক্ষক্ততপূরনণর দ্াক্তব্ উত্থাপেকারী যে যকাে ব্যক্তি, আদ্ালত কততণ ক ক্তব্চার 
চূড়াি েইব্ার পূনব্ণ, এমেক্তক উি ক্ষয়-ক্ষক্ততর জেয দ্াব্ী উত্থাপনের 
সময় অক্ততক্রাি েইনলও, ব্ক্তর্ণত ক্ষক্তত ক্তব্নব্চো কক্তরব্ার জেয দ্াব্ী 
সংনশার্ে কক্তরনত পাক্তরনব্ে।  

     

     

    

িক্তিপরূণ 

  

৪৮।(১) ক্ষক্ততপূরনণর প্রকত ক্তত, র্রে, পক্তরমাণ এব্ং েযায়সঙ্গত ব্ণ্টে 
এই আইনের ক্তব্র্াোব্লী সানপনক্ষ, প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত েইনব্। 

 

(২) র্ারা ৪৫ এ সনব্ণাচ্চ দ্ায়-দ্াক্তয়নত্বর যেই পক্তরমাণ ক্তের্ণারণ কক্তরয়া 
যদ্ওয়া েইয়ানে উো েইনত দ্াব্ীর পক্তরমাণ অক্তর্ক েইনল ব্া েইনব্ 
ব্ক্তলয়া মনে েইনল, ক্তেউক্লীয় ঘেোর দ্বারা সংেঠিত ক্তেউক্লীয় ক্ষক্ততর 
ক্ষক্ততপূরনণর যক্ষনত্র যকাে জীব্েোক্তে ব্া ব্যক্তিেত ক্ষক্ততর জেয প্রথনম 
ক্ষক্ততপূরণ প্রদ্াে কক্তরনত েইনব্ এব্ং উি দ্াব্ীসমূে ক্তমোইব্ার পর 
অেযােয ক্ষক্তত ব্া ক্তব্েনষ্টর জেয ক্ষক্ততপূরণ প্রদ্াে কক্তরনত েইনব্। 

 

(৩) ক্তেউক্লীয় ক্ষক্ততর জেয যদ্ওয়ােী আদ্ালত ক্ষক্ততগ্রস্ত ব্যক্তিনক যে 
সুক্তব্র্া এব্ং খরচ প্রদ্ানের ক্তেনদ্ণশ প্রদ্াে কক্তরনব্ তাো র্ারা ৪৫ এ 

ক্তের্ণাক্তরত অেূযে দ্ায়-দ্াক্তয়নত্বর অক্ততক্তরি েইনব্। 

 

     

     

    

এখক্তিয়ার 

  

৪৯। (১) এই আইে অেুসানর, ব্াংলানদ্নশর রাষ্ট্রীয় সীমাো অথব্া 
একক অথণৈেক্ততক অঞ্চনলর (Exclusive Economic Zone) মনর্য সংঘটিত 
ক্তেউক্লীয় ঘেোর মার্যনম সতষ্ট ক্তেউক্লীয় ক্ষক্ততর ক্ষক্ততপূরনণর দ্াব্ীর 

মামলা যকব্ল এখক্ততয়ার সম্পন্ন যদ্ওয়ােী আদ্ালত কততণ ক ক্তব্চােণ েইনব্ 

 



এব্ং উো এই আইনের ক্তব্র্াে অেুোয়ী আদ্ালনত উত্থাপে কক্তরনত 
েইনব্।  

 

(২) এই আইে অেুসানর ক্তেউক্লীয় ক্ষক্ততর জেয ক্ষক্ততপূরণ পাইব্ার 
অক্তর্কারী যে যকাে ব্যক্তি, দ্ায়ী অপানরের ব্া ক্তব্নদ্শী অপানরের ব্া 
ব্ীমাকারীর ক্তব্রুনে ব্া র্ারা ৪৬ অেুসানর আক্তথণক ক্তেরাপিা প্রদ্ােকারী 
অেয যে যকাে ব্যক্তির ক্তব্রুনে যকাে কােণক্রম গ্রেণ কক্তরনত পাক্তরনব্ে। 

     

     

    

োয়-োক্তয়দত্বর 
বযক্তিক্রম 

  

৫০। (১) ক্তেউক্লীয় স্থাপোর অপানরের ব্া ক্তব্নদ্শী অপানরের ক্তেউক্লীয় 
ক্ষক্ততর জেয দ্ায়ী েইনব্ ো েক্তদ্ প্রক্ততপন্ন েয় যে ইো সরাসক্তর 

ক্তেম্নব্ক্তণণত কারনণ েইয়ানেিঃ 
 

(ক) ব্যক্ততক্রমর্মী গুরুতর প্রাকত ক্ততক দ্নুেণাে; 

 

(খ) প্রতযক্ষ সশস্ত্র েুে, শত্রুতা, েতেেুে ব্া েণ-অিুযত্থাে। 

 

(২) ক্তেউক্লীয় স্থাপোর অপানরের ব্া ক্তব্নদ্শী অপানরের েক্তদ্ ইো প্রমাণ 
কক্তরনত পানর যে, ক্ষক্ততগ্রস্ত ব্যক্তির সরাসক্তর অব্নেলা অথব্া ক্ষক্তত 
কক্তরব্ার উনেনশয উি ব্যক্তির যকাে কােণ ব্া ক্তেক্তিয়তার জেয সমূ্পণণ 
ব্া আংক্তশক ক্ষক্তত সাক্তর্ত েইয়ানে, তাো েইনল এইরূপ ক্ষক্ততগ্রস্ত ব্যক্তিনক 
ক্ষক্ততপূরণ প্রদ্াে েইনত অপানরের ব্া ক্তব্নদ্শী অপানরের সমূ্পণণ ব্া 
আংক্তশকিানব্ দ্ায়মুি েইনত পাক্তরনব্। 

 

(৩) এই আইনের যকাে ক্তকেুই ক্তেউক্লীয় ক্ষয়-ক্ষক্ততর জেয যকাে 
ব্যক্তিেত দ্ায়নক প্রিাক্তব্ত কক্তরনব্ ো, যেই ক্ষয়-ক্ষক্ততর জেয, উপ-র্ারা 
(২) এর কারনণ, অপানরের ব্া ক্তব্নদ্শী অপানরের দ্ায়ী েনেে, এব্ং 
োো ক্ষক্তত কক্তরব্ার অক্তিপ্রানয় উি ব্যক্তির কােণ ব্া ক্তব্চুযক্তত দ্বারা 
সংঘটিত েইয়ানে। 

 

     

     

  
অধ্যায়-৮ 

পক্তরেণ শি এবাং বযবস্থা গ্রহণ 
 

    

পক্তরেণ শি 

  

৫১। (১) এই আইনের অর্ীে প্রণীত প্রক্তব্র্াে অেুসানর ক্তেয়ন্ত্রণমূলক 
পক্তরদ্শণে পক্তরচালোর উনেনশয কততণ পক্ষ প্রনয়াজেীয় সংখযক ক্তব্জ্ঞােী ব্া 
প্রনকৌশলী ক্তেনয়াে কক্তরনত পাক্তরনব্।  

 

(২) ব্াংলানদ্নশর রাষ্ট্রীয় সীমাোর অিযিনর অব্ক্তস্থত অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত 

 



ব্যক্তি, অেুনমাদ্নের জেয আনব্দ্েকারী অথব্া অেেুনমাক্তদ্ত ব্া অনঘাক্তষত 
যে যকাে প্রক্ততিাে, স্থাপো অথব্া কমণকাণ্ড ক্তেয়ন্ত্রণমলূক পক্তরদ্শণনের 
আওতায় আক্তসনব্।  

 

(৩) ক্তব্জ্ঞােী ব্া প্রনকৌশলী, কততণ পনক্ষর ক্তেয়ন্ত্রণ এব্ং সাক্তব্ণক তোব্র্ানে 
তাোর যঘাক্তষত ব্া অনঘাক্তষত পক্তরদ্শণে সংক্রাি দ্াক্তয়ত্ব পালে কক্তরনব্ে 
এব্ং ক্তব্জ্ঞােী ব্া প্রনকৌশলীেণ-  

 

(ক) এই আইে এব্ং ইোর অর্ীে প্রণীত প্রক্তব্র্ানের ক্তব্র্াোব্লী 
েথােথিানব্ পাক্তলত েইনতনে ক্তকো উো োচাইনয়র উনেনশয যে যকাে 

স্থাে ব্া োেব্ােনে প্রনব্শ কক্তরনত পাক্তরনব্ে এব্ং পক্তরদ্শণে ও 
অেুসন্ধাে কােণ চালাইনত পাক্তরনব্ে;  

 

(খ) ক্তেউক্লীয় ক্তেরাপিা অব্স্থা, যতজক্তিয়তার সীমা এব্ং আোয়েকারী 
ক্তব্ক্তকরণ মাত্রা সম্পক্তকণ ত শতণ াব্লী পাক্তলত েইনতনে ক্তকো উো 
োচাইকরণ, সংক্তিষ্ট দ্ক্তললপত্র, েন্ত্রপাক্তত ব্া পদ্াথণ ব্া উোনদ্র ক্তব্নিষনণর 
জেয েমুো সংগ্রে এব্ং সংক্তিষ্ট ব্যক্তির ক্তেকে েইনত প্রনয়াজেীয় তথয 
তলব্ কক্তরনত পাক্তরনব্ে; 

 

(ে) ক্তব্ক্তকরণ উৎস অথব্া যক্ষত্রমত, ক্তেউক্লীয় ব্া যতজক্তিয় পদ্ানথণর 
ব্যব্োর, পক্তরচালো, রক্ষণানব্ক্ষণ ব্া মজদু্করনণর সক্তেত সম্পক্তকণ ত েকশা, 
ক্তচত্র, পক্তরব্ক্ততণ ত েঠে (layout) , কাঠানমা ো ক্তেউক্লীয় ক্তেরাপিা ও 
ক্তব্ক্তকরণ সুরক্ষা সম্পতি, যিৌত সরুক্ষা, যরকিণ , স্মারক, প্রক্ততনব্দ্ে ব্া 
দ্ক্তললাক্তদ্ পরীক্ষা কক্তরনত পাক্তরনব্ে;  

 

(ঘ) এই আইে এব্ং ইোর অর্ীে প্রণীত প্রক্তব্র্াে অেুোয়ী 
জেসার্ারনণর স্বাস্থয, সম্পক্তি ও পক্তরনব্নশর ক্তেরাপিা ক্তব্র্ানের উনেনশয 
প্রনয়াজেীয় পদ্নক্ষপ গ্রেনণর জেয অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তিনক ক্তেনদ্ণশ প্রদ্াে 
কক্তরনত পাক্তরনব্ে;  

 

(ঙ) ক্তব্ক্তকরণ উৎপাদ্ক ব্া ক্তব্ক্তকরণ উৎস ব্া যতজক্তিয় পদ্ানথণর 
ক্ষক্ততসার্ে ব্যতীত, এই আইে এব্ং ইোর অর্ীে প্রণীত প্রক্তব্র্াে 
অেুসানর যেখানে যকাে ক্তব্ক্তকরণ উৎপাদ্ক ব্া ক্তব্ক্তকরণ উৎস ব্া 
যতজক্তিয় পদ্াথণ ব্যব্োর, মজতু, পক্তরচালো ব্া রক্ষণানব্ক্ষণ করা েইয়া 
থানক উি স্থাে তালাব্ে এব্ং ক্তসলোলা কক্তরনত পাক্তরনব্ে;  

 

(চ) ক্তেউক্লীয় ক্ষক্তত েইনত পানর ব্ক্তলয়া মনে কক্তরনল ক্তেউক্লীয় স্থাপো 
ও সংক্তিষ্ট কমণকাণ্ড সামক্তয়কিানব্ ব্ন্ধ কক্তরনত পাক্তরনব্ে; 

 



(ে) এই আইনের অর্ীে ক্তসক্তকউক্তরটি শতণ সমূে পূরণসে যসেোিণ  
সংক্রাি কােণক্রম অেুসরণ েইনতনে ক্তকো উো পরীক্ষা কক্তরনব্ে। 

 

(৪) উপ-র্ারা (৩) এর অর্ীে পক্তরদ্শণে সংক্রাি দ্াক্তয়ত্ব পালে 
কক্তরয়া ক্তব্জ্ঞােী ব্া প্রনকৌশলীেণ কততণ পনক্ষর ক্তেকে একটি প্রক্ততনব্দ্ে 
দ্াক্তখল কক্তরনব্ে। 

 

     

     

    

বযবস্থা গ্রহণ 

  

৫২। (১) েক্তদ্ যকাে অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি- 

 

(ক) এই আইে এব্ং তদ্র্ীে প্রণীত ক্তব্ক্তর্ ব্া প্রক্তব্র্ানের যকাে ক্তব্র্াে 
অথব্া অেুনমাদ্নের শতণ াব্লী কােণনক্ষনত্র লংঘে কনর; এব্ং  
 

(খ) িুল ব্া ক্তমথযা তথয প্রদ্াে কক্তরয়া অেুনমাদ্ে লাি কনর, 

 

-তাো েইনল উি ব্যক্তিনক তাোর ক্তব্রুনে যকে শাক্তস্তমূলক ব্যব্স্থা গ্রেণ 
এব্ং অেুনমাদ্ে স্থক্তেত ব্া ব্াক্ততল করা েইনব্ ো তৎমনমণ অেক্তর্ক ৩০ 
(ক্তত্রশ) ক্তদ্নের মনর্য কারণ দ্শণাইব্ার জেয যোটিশ জাক্তর করা েইনব্।  

 

(২) উপ-র্ারা (১)এর অর্ীে প্রদ্ি যোটিনশ লংঘনের প্রকত ক্তত এব্ং 
সংনশার্ে ব্া প্রক্ততকারমলূক কােণক্রনমর ক্তেক্তদ্ণষ্ট ব্ণণো থাক্তকনব্িঃ 
 

তনব্ শতণ  থানক যে, ক্তের্ণাক্তরত সমনয়র মনর্য কততণ পনক্ষর কানে গ্রেণনোেয 
মাে অেুোয়ী, অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি উপক্তর-উি পদ্নক্ষপসমূে তাোর 
ক্তেজ দ্াক্তয়নত্ব পালে কক্তরনত ব্ার্য থাক্তকনব্ে।  

 

(৩) অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তি উপ-র্ারা (২) এর অর্ীে প্রদ্ি যোটিনশ 
উক্তিক্তখত ক্তেনদ্ণশো পালনে ব্যথণ েইনল, কততণ পক্ষ, প্রনোজয যক্ষনত্র, যে যকাে 
ক্তেউক্লীয় ব্া ক্তব্ক্তকরণ স্থাপো তালাব্ে এব্ং ক্তসলোলা কক্তরনত অথব্া 
পক্তরচালো ব্ন্ধ কক্তরনত পাক্তরনব্। 

 

(৪) উপ-র্ারা (১) এর অর্ীে প্রদ্ি যোটিনশ উক্তিক্তখত কােণক্রম 
ব্যব্স্থা গ্রেনণর উনেনশয, কততণ পক্ষ যকাে আইে প্রনয়ােকারী সংস্থা ব্া অেয 
যকাে সরকারী সংস্থানক প্রনয়াজেীয় সোয়তা প্রদ্ানের জেয অেুনরার্ 
কক্তরনত পাক্তরনব্।  

 

 

     



     

  
অধ্যায়-৯ 

অপরাধ্, ক্তবোর ও েণ্ড 
 

    

অপরাধ্ ও েণ্ড 

  

৫৩। (১) এই আইে ব্া তদ র্ীে প্রণীত প্রক্তব্র্ানের অর্ীে কততণ পনক্ষর 
অেুনমাদ্ে গ্রেণ ো কক্তরয়া যকাে ব্যক্তি র্ারা ১৮ এর উপ-র্ারা (১) 
এব্ং উপ-র্ারা (২) এর দ্ো (ে), (ঘ), (ঙ), (চ) ও (ঞ) এ 
উক্তিক্তখত কােণাব্লী পক্তরচালো কক্তরনল, উো একটি অপরার্ েইনব্ এব্ং 
উিরূপ অপরানর্র জেয ক্ততক্তে অেূযে ১ (এক) ব্ৎসর েইনত অেক্তর্ক 
৭ (সাত) ব্ৎসনরর সশ্রম কারাদ্ণ্ড ব্া অেূযে ১০ (দ্শ) লক্ষ োকা 
েইনত অেক্তর্ক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ োকা পেণি অথণদ্ণ্ড ব্া উিয়দ্নণ্ড 
দ্ক্তণ্ডত েইনব্ে এব্ং একই অপরানর্র পুেরাব্তক্তি ঘোইনল ক্ততক্তে অেূযে ২ 
(দ্ইু) ব্ৎসর েইনত অেক্তর্ক ১০ (দ্শ) ব্ৎসনরর সশ্রম কারাদ্ণ্ড ব্া 
অেূযে ২০ (ক্তব্শ) লক্ষ োকা েইনত অেক্তর্ক ১ (এক) যকাটি োকা 
পেণি অথণদ্ণ্ড ব্া উিয়দ্নণ্ড দ্ক্তণ্ডত েইনব্ে। 

 

(২) যকাে ব্যক্তি এই আইে ব্া তদ র্ীে প্রণীত প্রক্তব্র্ানের অর্ীে 
কততণ পক্ষ কততণ ক অেুনমাক্তদ্ত র্ারা ১৮ এর উপ-র্ারা (১) এব্ং উপ-
র্ারা (২) এর দ্ো (ে), (ঘ), (ঙ), (চ) ও (ঞ) এ উক্তিক্তখত 
যকাে কােণ কততণ পনক্ষর পূব্ণােুনমাদ্ে গ্রেণ ব্যতীত যকােরূপ পক্তরব্তণ ে ব্া 
পক্তরব্র্ণে সার্ে অথব্া অেুনমাদ্নের শতণ াব্লী লংঘে ব্া প্রক্ততপালে 
কক্তরনত ব্যথণ েইনল, উো একটি অপরার্ েইনব্ এব্ং উিরূপ অপরানর্র 
জেয ক্ততক্তে অেূযে ৬ (েয়) মাস েইনত অেক্তর্ক ৩ (ক্ততে) ব্ৎসনরর 
সশ্রম কারাদ্ণ্ড ব্া অেূযে ৫ (পাুঁচ) লক্ষ োকা েইনত অেক্তর্ক ৩০ 
(ক্তত্রশ) লক্ষ োকা পেণি অথণদ্ণ্ড ব্া উিয়দ্নণ্ড দ্ক্তণ্ডত েইনব্ে এব্ং 
একই অপরানর্র পুেরাব্তক্তি ঘোইনল ক্ততক্তে অেযূে ০১ (এক) ব্ৎসর 
েইনত অেক্তর্ক ০৫ (পাুঁচ) ব্ৎসনরর সশ্রম কারাদ্ণ্ড ব্া অেূযে ১০ 
(দ্শ) লক্ষ োকা েইনত অেক্তর্ক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ োকা পেণি 
অথণদ্ণ্ড ব্া উিয়দ্নণ্ড দ্ক্তণ্ডত েইনব্ে। 

 

(৩) এই আইে ব্া তদ র্ীে প্রণীত প্রক্তব্র্ানের অর্ীে কততণ পনক্ষর 
অেুনমাদ্ে গ্রেণ ো কক্তরয়া যকাে ব্যক্তি র্ারা ১৮ এর উপ-র্ারা (২) 
এর দ্ো (ক), (খ), (ে), (জ) ও (ঝ) এ উক্তিক্তখত কােণাব্লী 
পক্তরচালো কক্তরনল, উো একটি অপরার্ েইনব্ এব্ং উিরূপ অপরানর্র 
জেয ক্ততক্তে অেূযে ৬ (েয়) মাস েইনত অেক্তর্ক ৩ (ক্ততে) 
ব্ৎসনরর সশ্রম কারাদ্ণ্ড অথব্া অেূযে ৫ (পাুঁচ) লক্ষ োকা েইনত 
অেক্তর্ক ৩০ (ক্তত্রশ) লক্ষ োকা পেণি অথণদ্ণ্ড ব্া উিয়দ্নণ্ড দ্ক্তণ্ডত 
েইনব্ে এব্ং একই অপরানর্র পুেরাব্তক্তি ঘোইনল ক্ততক্তে অেূযে ০১ 
(এক) ব্ৎসর েইনত অেক্তর্ক ৫ (পাুঁচ) ব্ৎসনরর সশ্রম কারাদ্ণ্ড ব্া 

 



অেূযে ১০ (দ্শ) লক্ষ োকা েইনত অেক্তর্ক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ োকা 
পেণি অথণদ্ণ্ড ব্া উিয়দ্নণ্ড দ্ক্তণ্ডত েইনব্ে। 

 

(৪) যকাে ব্যক্তি এই আইে ব্া তদ র্ীে প্রণীত প্রক্তব্র্ানের অর্ীে 
কততণ পক্ষ কততণ ক অেুনমাক্তদ্ত র্ারা ১৮ এর উপ-র্ারা (২) এর দ্ো 
(ক), (খ), (ে), (জ) ও (ঝ) এ উক্তিক্তখত যকাে কােণ কততণ পনক্ষর 
পূব্ণােুনমাদ্ে গ্রেণ ব্যতীত যকােরূপ পক্তরব্তণ ে ব্া পক্তরব্র্ণে সার্ে 

অথব্া অেুনমাদ্নের শতণ াব্লী লংঘে ব্া প্রক্ততপালে কক্তরনত ব্যথণ েইনল, 

উো একটি অপরার্ েইনব্ এব্ং উিরূপ অপরানর্র জেয ক্ততক্তে অেূযে 
৩ (ক্ততে) মাস েইনত অেক্তর্ক ২ (দ্ইু) ব্ৎসনরর সশ্রম কারাদ্ণ্ড ব্া 
অেূযে ৩ (ক্ততে) লক্ষ োকা েইনত অেক্তর্ক ১৫ (পনের) লক্ষ োকা 
পেণি অথণদ্ণ্ড ব্া উিয়দ্নণ্ড দ্ক্তণ্ডত েইনব্ে এব্ং একই অপরানর্র 
পুেরাব্তক্তি ঘোইনল ক্ততক্তে অেূযে ৬ (েয়) মাস েইনত অেক্তর্ক ৪ 
(চার) ব্ৎসনরর সশ্রম কারাদ্ণ্ড ব্া অেযূে ৬ (েয়) লক্ষ োকা 
েইনত অেক্তর্ক ২৫ (পুঁক্তচশ) লক্ষ োকা পেণি অথণদ্ণ্ড ব্া উিয়দ্নণ্ড 
দ্ক্তণ্ডত েইনব্ে। 

 

(৫) যকাে ব্যক্তি ইচ্ছাকত তিানব্ ক্তেউক্লীয় স্থাপো ব্া তৎসম্পক্তকণ ত 
কমণকানণ্ড োমলা ব্া অিঘণাতমূলক কমণকাণ্ড পক্তরচালো কক্তরনল, উো 
একটি অপরার্ েইনব্ এব্ং উিরূপ অপরানর্র জেয ক্ততক্তে অেযূে ৫ 
(পাুঁচ) ব্ৎসর েইনত অেক্তর্ক োব্জ্জীব্ে কারাদ্ণ্ড এব্ং অেূযে ৩০ 
(ক্তত্রশ) লক্ষ োকা েইনত অেক্তর্ক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ োকা পেণি 

অথণদ্ণ্ড ব্া উিয়দ্নণ্ড দ্ক্তণ্ডত েইনব্ে এব্ং একই অপরানর্র পুেরাব্তক্তি 
ঘোইনল ক্ততক্তে অেূযে ১০ (দ্শ) ব্ৎসর েইনত অেক্তর্ক োব্জ্জীব্ে 
কারাদ্ণ্ড ব্া অেূযে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ োকা েইনত অেক্তর্ক ১ (এক) 
যকাটি োকা পেণি অথণদ্ণ্ড ব্া উিয়দ্নণ্ড দ্ক্তণ্ডত েইনব্ে। 

 

(৬) যকাে ব্যক্তি ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ, ক্তেক্তদ্ণষ্টকত ত েন্ত্রপাক্তত, ক্তেক্তদ্ণষ্টকত ত 
অক্তেউক্লীয় পদ্াথণ, যতজক্তিয় পদ্াথণ ব্া এতদ সংক্রাি েন্ত্রপাক্তত ও প্রেকু্তি 
অৈব্র্ পাচার কক্তরনল, উো একটি অপরার্ েইনব্ এব্ং উিরূপ 
অপরানর্র জেয ক্ততক্তে অেযূে ৩ (ক্ততে) ব্ৎসর েইনত অেক্তর্ক ৭ 
(সাত) সৎসনরর সশ্রম কারাদ্ণ্ড ব্া অেূযে ৭ (সাত) লক্ষ োকা 
েইনত অেক্তর্ক ১২ (ব্ার) লক্ষ োকা পেণি অথণদ্ণ্ড ব্া উিয়দ্নণ্ড 
দ্ক্তণ্ডত েইনব্ে এব্ং একই অপরানর্র পুেরাব্তক্তি ঘোইনল ক্ততক্তে অেূযে ৫ 
(পাুঁচ) ব্ৎসর েইনত অেক্তর্ক ১০ (দ্শ) ব্ৎসনরর সশ্রম কারাদ্ণ্ড ব্া 
অেূযে ১৫ (পনের) লক্ষ োকা েইনত অেক্তর্ক ২৫ (পুঁক্তচশ) লক্ষ োকা 
পেণি অথণদ্ণ্ড ব্া উিয়দ্নণ্ড দ্ক্তণ্ডত েইনব্ে। 

 

(৭) যকাে ব্যক্তি ক্তেউক্লীয় পদ্াথণ, ক্তেক্তদ্ণষ্টকত ত েন্ত্রপাক্তত, ক্তেক্তদ্ণষ্টকত ত 



অক্তেউক্লীয় পদ্াথণ, যতজক্তিয় পদ্াথণ ব্া এতদ সংক্রাি েন্ত্রপাক্তত ও প্রেুক্তি 
চুক্তর কক্তরনল, উো একটি অপরার্ েইনব্ এব্ং উিরূপ অপরানর্র জেয 
ক্ততক্তে অেূযে ৩ (ক্ততে) ব্ৎসর েইনত অেক্তর্ক ৬ (েয়) ব্ৎসনরর 
সশ্রম কারাদ্ণ্ড ব্া অেূযে ৭ (সাত) লক্ষ োকা েইনত অেক্তর্ক ১০ 
(দ্শ) লক্ষ োকা পেণি অথণদ্ণ্ড ব্া উিয়দ্নণ্ড দ্ক্তণ্ডত েইনব্ে এব্ং 
একই অপরানর্র পুেরাব্তক্তি ঘোইনল ক্ততক্তে অেযূে ৫ (পাুঁচ) ব্ৎসর 
েইনত অেক্তর্ক ১০ (দ্শ) ব্ৎসনরর সশ্রম কারাদ্ণ্ড ব্া অেূযে ১৫ 
(পনের) লক্ষ োকা েইনত অেক্তর্ক ২২ (ব্াইশ) লক্ষ োকা পেণি 
অথণদ্ণ্ড ব্া উিয়দ্নণ্ড দ্ক্তণ্ডত েইনব্ে। 

 

(৮) যকাে ব্যক্তি ক্তেউক্লীয় স্থাপো ব্া তৎসম্পক্তকণ ত কমণকানণ্ড 
গুপ্তচরব্তক্তি কক্তরনল, উো একটি অপরার্ েইনব্ এব্ং উিরূপ অপরানর্র 

জেয ক্ততক্তে অেূযে ৩ (ক্ততে) ব্ৎসর েইনত অেক্তর্ক ৫ (পাুঁচ) 
ব্ৎসনরর সশ্রম কারাদ্ণ্ড ব্া অেূযে ৭ (সাত) লক্ষ োকা েইনত 
অেক্তর্ক ৯ (েয়) লক্ষ োকা পেণি অথণদ্ণ্ড ব্া উিয়দ্নণ্ড দ্ক্তণ্ডত 
েইনব্ে এব্ং একই অপরানর্র পুেরাব্তক্তি ঘোইনল ক্ততক্তে অেূযে ৫ 
(পাুঁচ) ব্ৎসর েইনত অেক্তর্ক ১০ (দ্শ) ব্ৎসনরর সশ্রম কারাদ্ণ্ড 
ব্া অেূযে ১৫ (পনের) লক্ষ োকা েইনত অেক্তর্ক ২০ (ক্তব্শ) লক্ষ 
োকা পেণি অথণদ্ণ্ড ব্া উিয়দ্নণ্ড দ্ক্তণ্ডত েইনব্ে। 

 

(৯) যকাে ব্যক্তি এই আইনের অর্ীে ক্ষমতা প্রনয়ােকানল কততণ পক্ষ ব্া 
তৎকততণ ক অেুনমাক্তদ্ত ব্যক্তির কানেণ ক্তব্লম্ব ঘোইনল ব্া অসেনোক্তেতা, 
তথয যোপে, িুল তথয প্রদ্াে ব্া ব্ার্া প্রদ্াে কক্তরনল, উো একটি 

অপরার্ েইনব্ এব্ং উিরূপ অপরানর্র জেয ক্ততক্তে অেূযে ১ (এক) 
ব্ৎসর েইনত অেক্তর্ক ৩ (ক্ততে) ব্ৎসনরর সশ্রম কারাদ্ণ্ড ব্া অেযূে 
৩ (ক্ততে) লক্ষ োকা েইনত অেক্তর্ক ৫ (পাুঁচ) লক্ষ োকা পেণি 
অথণদ্ণ্ড ব্া উিয়দ্নণ্ড দ্ক্তণ্ডত েইনব্ে এব্ং একই অপরানর্র পুেরাব্তক্তি 
ঘোইনল ক্ততক্তে অেূযে ২ (দ্ইু) ব্ৎসর েইনত অেক্তর্ক ৫ (পাুঁচ) 

ব্ৎসনরর সশ্রম কারাদ্ণ্ড ব্া অেূযে ৬ (েয়) লক্ষ োকা েইনত 
অেক্তর্ক ১০ (দ্শ) লক্ষ োকা পেণি অথণদ্ণ্ড ব্া উিয়দ্নণ্ড দ্ক্তণ্ডত 
েইনব্ে। 

 

(১০) যকাে ব্যক্তি কততণ পনক্ষর অেুনমাদ্ে গ্রেণ ব্যতীত, এই আইনের 
অর্ীে ক্ষমতা প্রনয়াে কক্তরয়া প্রাপ্ত তথযাক্তদ্ প্রদ্াে ব্া প্রকাশ কক্তরনল, 

উো একটি অপরার্ েইনব্ এব্ং উিরূপ অপরানর্র জেয ক্ততক্তে অেূযে 
৬ (েয়) মাস েইনত অেক্তর্ক ১ (এক) ব্ৎসনরর সশ্রম কারাদ্ণ্ড ব্া 
অেূযে ১ (এক) লক্ষ োকা েইনত অেক্তর্ক ৩ (ক্ততে) লক্ষ োকা 
পেি অথণদ্ণ্ড ব্া উিয়দ্নণ্ড দ্ক্তণ্ডত েইনব্ে এব্ং একই অপরানর্র 



পুেরাব্তক্তি ঘোইনল ক্ততক্তে অেূযে ১ (এক) ব্ৎসর েইনত অেক্তর্ক ২ 
(দ্ইু) ব্ৎসনরর সশ্রম কারাদ্ণ্ড ব্া অেূযে ২ (দ্ইু) লক্ষ োকা েইনত 
অেক্তর্ক ৬ (েয়) লক্ষ োকা পেণি অথণদ্ণ্ড ব্া উিয়দ্নণ্ড দ্ক্তণ্ডত 
েইনব্ে। 

 

(১১) আদ্ালত এই র্ারার অর্ীে জক্তরমাো ব্াব্দ্ আদ্ায়কত ত অথণ ব্া 
উোর অংশক্তব্নশষ র্ারা ৪৫ ও ৬০ এর অর্ীে ক্ষক্ততপূরণ ক্তেসানব্ 

ক্ষক্ততগ্রস্ত ব্যক্তিনক প্রদ্ানের ক্তেনদ্ণশ ক্তদ্নত পাক্তরনব্। 

 

     

     

    

ক্তবোর 

  

৫৪। (১) যেৌজদ্ারী কােণক্তব্ক্তর্, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ েং 
আইে) এ োো ক্তকেুই থাকুক ো যকে, এই আইনের র্ারা ৫৩ এর 
উপ-র্ারা (৫) ব্যতীত অেযােয উপ-র্ারার অর্ীে সংঘটিত 
অপরার্সমূে, যক্ষত্রমত, প্রথম যশ্রণীর জকু্তিক্তশয়াল মযাক্তজনেে ব্া 
যমনিাপক্তলেে মযাক্তজনেে কততণ ক ক্তব্চােণ েইনব্। 

 

(২) এই আইনের র্ারা ৫৩ এর উপ-র্ারা (৫) এর অর্ীে সংঘটিত 
অপরার্সমূে দ্ায়রা আদ্ালত কততণ ক ক্তব্চােণ েইনব্। 

 

     

     

    

অপরাধ্ 
সম্পক্তকণ ি ির্য 

  

৫৫। (১) যে যকাে ব্যক্তি এই আইনের অর্ীে সংঘটিত অপরার্ 
সম্পনকণ  থাো ব্া কততণ পনক্ষর যে যকাে কােণালয়নক অব্ক্তেত কক্তরনত 
পাক্তরনব্।  

 

(২) উপ-র্ারা (১) এ উক্তিক্তখত অপরার্ সম্পনকণ  েক্তদ্ থাোনক যকাে 
তথয প্রদ্াে করা েয়, তাো েইনল উি থাোর িারপ্রাপ্ত কমণকতণ া 
প্রনয়াজেীয় ব্যব্স্থা গ্রেনণর জেয উো কততণ পনক্ষর ক্তেকে যপ্ররণ কক্তরনব্ে। 

 

     

     

    

অপরাদধ্র 
জাক্তমিদর্াগযিা 
এবাং 
আমলদর্াগযিা 

  

৫৬। (১) র্ারা ৫৩ এর উপ-র্ারা (৫), (৬), (৭) ও (৮) এ 
উক্তিক্তখত অপরার্ ব্যতীত এই আইনের অর্ীে অেযােয অপরার্ 
জাক্তমেনোেয এব্ং অ-আমলনোেয েইনব্। 

 

(২) র্ারা ৫৩ এর উপ-র্ারা (৫), (৬), (৭) ও (৮) এ উক্তিক্তখত 

 



অপরার্ অ-জাক্তমেনোেয এব্ং আমলনোেয েইনব্। 

 

     

     

    

অপরাধ্ 
ক্তবোরার্ণ গ্রহণ 

  

৫৭। (১) যকাে আদ্ালত, কততণ পক্ষ কততণ ক অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত যকাে ব্যক্তির 
ক্তলক্তখত অক্তিনোে ব্যতীত, এই আইে ব্া ইোর অর্ীে প্রণীত প্রক্তব্র্ানের 
অর্ীে সংঘটিত যকাে অপরার্ ক্তব্চারাথণ গ্রেণ কক্তরনব্ ো।  

 

(২) উপ-র্ারা (১) এর অর্ীে ক্তলক্তখত অক্তিনোে সরাসক্তর, ব্া 
সংক্তিষ্ট থাোর মার্যনম, আদ্ালনত দ্ানয়র করা োইনব্। 

 

     

     

    

চকাম্পািী কিতণ ক 
অপরাধ্ সাংঘটি 

  

৫৮। যকাে যকাম্পােী কততণ ক এই আইনের অর্ীে যকাে অপরার্ 
সংঘটিত েইনল উি অপরানর্র সক্তেত প্রতযক্ষ সংক্তিষ্টতা রক্তেয়ানে 

যকাম্পােীর এইরূপ প্রনতযক প্রর্াে ক্তেব্ণােী, পক্তরচালক, ব্যব্স্থাপক, সক্তচব্, 

অংশীদ্ার, কমণকতণ া এব্ং কমণচারী উি অপরার্ সংঘেে কক্তরয়ানেে 
ব্ক্তলয়া েণয েইনব্, েক্তদ্ ো ক্ততক্তে প্রমাণ কক্তরনত পানরে যে, উি লংঘে 
তাোর অজ্ঞাতসানর সংঘটিত েইয়ানে অথব্া উি অপরার্ যরার্ 
কক্তরব্ার জেয ক্ততক্তে েথাসার্য যচষ্টা কক্তরয়ানেে। 

 

 

 

 

     

     

    

আপীল 

  

৫৯। (১) েক্তদ্ যকাে ব্যক্তি এই আইনের র্ারা ৫৩ এর উপ-র্ারা 
(৫) ব্যতীত অেযােয উপ-র্ারার অর্ীে যকাে প্রথম যশ্রণীর 
জকু্তিক্তশয়াল মযাক্তজনেে ব্া যমনিাপক্তলেে মযাক্তজনেে কততণ ক প্রদ্ি রায় ও 
আনদ্শ দ্বারা সংকু্ষব্ধ েে, তাো েইনল উি ব্যক্তি উি রায় ও আনদ্শ 
প্রদ্ানের ৯০ (েব্ব্ই) ক্তদ্নের মনর্য এখক্ততয়ার সম্পন্ন দ্ায়রা আদ্ালনত 
আপীল কক্তরনত পাক্তরনব্ে। 

 

(২) েক্তদ্ যকাে ব্যক্তি এই আইনের র্ারা ৫৩ এর উপ-র্ারা (৫) 
এর অর্ীে দ্ায়রা আদ্ালত কততণ ক প্রদ্ি রায় ও আনদ্শ দ্বারা সংকু্ষব্ধ 
েে, তাো েইনল উি ব্যক্তি উি রায় ও আনদ্শ প্রদ্ানের ৯০ 
(েব্ব্ই) ক্তদ্নের মনর্য সপু্রীম যকানেণ র োইনকােণ  ক্তব্িানে আপীল কক্তরনত 
পাক্তরনব্ে। 

 



     

     

    

চেওয়ািী 
প্রক্তিকার 

  

৬০। (১) েক্তদ্ যকাে ব্যক্তি র্ারা ৫৩ এর অর্ীে শাক্তস্তনোেয যকাে 
অপরার্মূলক কানেণর দ্বারা ক্ষক্ততগ্রস্ত েে, এব্ং উি ক্ষক্তত অনথণর দ্বারা 
ক্তেরূপণ করা সম্ভব্ েয়, তাো েইনল উি ব্যক্তি উপেুি যদ্ওয়ােী 
আদ্ালনত ক্ষক্ততপরূনণর মামলা কক্তরনত পাক্তরনব্ে। 

 

(২) েক্তদ্ উি মামলায় ক্ষক্ততপূরনণর দ্াব্ী প্রমাক্তণত েয়, তাো েইনল 
আদ্ালত, যদ্ওয়ােী কােণক্তব্ক্তর্ ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ েং আইে) 
এর ক্তব্র্াোব্লী, েতদ্রূ সম্ভব্, অেুসরণপূব্ণক, ঘেো এব্ং পাক্তরপাক্তবণক 
অব্স্থা ক্তব্নব্চো কক্তরয়া, যেইরূপ েযায়সংেত ও উপেুি ক্তব্নব্চো 
কক্তরনব্ে যসইরূপ দ্াব্ীকত ত যমাে অথণ ব্া উোর অংশক্তব্নশষ প্রদ্ানের 
ক্তিক্রী প্রদ্াে কক্তরনব্ে। 

 

     

     

  
অধ্যায় -১০ 

ক্তবক্তবধ্ 
 

    

ঋণ গ্রহদণর 
িমিা 

  

৬১। কততণ পক্ষ এই আইনের অর্ীে ইোর কােণাব্লী সম্পাদ্নের ক্তেক্তমি, 

সরকানরর পূব্ণােুনমাদ্েক্রনম, প্রনয়াজেীয় ঋণ গ্রেণ কক্তরনত পাক্তরনব্ এব্ং 
প্রনোজয শতণ াব্লীর অর্ীে উি ঋণ পক্তরনশানর্র জেয কততণ পক্ষ দ্ায়ী 
থাক্তকনব্।  

 

     

     

    

বদকয়া আোয় 

  

৬২। কততণ পক্ষ Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act III 

of 1913) এর অর্ীে সরকাক্তর পাওো ক্তেসানব্ উোর সকল ব্নকয়া ক্তে, 

চাজণ , জক্তরমাো ও সংক্তিষ্ট অেযােয ক্তে আদ্ায় কক্তরনত পাক্তরনব্।  

 

     

     

    

বাক্তষণক বাদজট 
ক্তববরণী 

  

৬৩। (১) কততণ পক্ষ প্রনতযক ব্ৎসর সরকার কততণ ক ক্তের্ণাক্তরত সমনয়র 
মনর্য পরব্তী অথণ ব্ৎসনরর ব্াক্তষণক ব্ানজে ক্তব্ব্রণী সরকানরর ক্তেকে 
যপশ কক্তরনব্।  

 

(২) উপ-র্ারা (১) এর অর্ীে যপশকত ত ব্ানজে ক্তব্ব্রণীনত সরকানরর 
ক্তেকে েইনত ক্তক পক্তরমাণ অেুদ্াে আব্শযক তাোসে কততণ পনক্ষর ব্যয় 

ক্তেব্ণানের জেয প্রনয়াজেীয় অনথণর পক্তরমাণ উনিখ কক্তরনত েইনব্। 

 

(৩) সরকার, কততণ পনক্ষর সক্তেত পরামশণক্রনম, উপ-র্ারা (১) এর 

 



অর্ীে যপশকত ত ব্ানজে সংনশার্ে ব্া পক্তরব্তণ ে কক্তরনত পাক্তরনব্ এব্ং 
উিরূপ সংনশাক্তর্ত ব্া পক্তরব্ক্ততণ ত ব্ানজে অেুনমাক্তদ্ত ব্ানজে ক্তেসানব্ 
েণয েইনব্। 

     

     

    

ক্তহসাব রিণ ও 
ক্তিরীিা 

  

৬৪। (১) কততণ পক্ষ তৎকততণ ক প্রাপ্ত ও ব্যক্তয়ত সকল অনথণর েথােথ 
ক্তেসাব্ প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণাক্তরত পেক্ততনত সংরক্ষণ কক্তরনব্ এব্ং উি 
ক্তেসানব্ উোর আক্তথণক পক্তরক্তস্থক্ততর সঠিক এব্ং েথােথ প্রক্ততেলে 
থাক্তকনত েইনব্।  

 

(২) ব্াংলানদ্নশর মো-ক্তেসাব্ ক্তেরীক্ষক ও ক্তেয়ন্ত্রক (অতিঃপর মো-
ক্তেসাব্ ক্তেরীক্ষক ক্তেসানব্ অক্তিক্তেত) প্রক্তত ব্ৎসর কততণ পনক্ষর ক্তেসাব্ 
ক্তেরীক্ষা কক্তরনব্ে এব্ং ক্তেরীক্ষা প্রক্ততনব্দ্নের একটি কক্তরয়া অেুক্তলক্তপ 
সরকার ও কততণ পনক্ষর ক্তেকে যপ্ররণ কক্তরনব্ে।  

 

(৩) উপ-র্ারা (২) এর অর্ীে ক্তেরীক্ষার উনেনশয, মো-ক্তেসাব্ 
ক্তেরীক্ষক ব্া তৎকততণ ক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যকাে ব্যক্তি কততণ পনক্ষর সকল যরকিণ , 
েক্তথ, েেদ্ অথণ ও ব্যাংক ক্তেসাব্ পরীক্ষা কক্তরনত পাক্তরনব্ে। 

 

     

     

    

প্রক্তিদবেি 

  

৬৫। প্রক্তত অথণ ব্ৎসর সমাক্তপ্তর ৯০ (েব্ব্ই) ক্তদ্নের মনর্য কততণ পক্ষ 
তৎকততণ ক পূব্ণব্তী অথণ ব্ৎসনর সম্পাক্তদ্ত কােণাব্লী সম্পক্তকণ ত একটি 

প্রক্ততনব্দ্ে সরকানরর ক্তেকে যপশ কক্তরনব্ এব্ং সরকার, েথাশীঘ্র সম্ভব্, 

উো জাতীয় সংসনদ্ উপস্থাপনের ব্যব্স্থা কক্তরনব্।  

 

     

     

    

জািীয়, 

আিজণ াক্তিক, 

আঞ্চক্তলক এবাং 
ক্তবদেশী সাংস্থা বা 
প্রক্তিষ্ঠাি, 

ইিযাক্তের সক্তহি 
েুক্তি ও 
সহদর্াক্তগিা 

  

৬৬। (১) সরকানরর পবূ্ণােুমক্তত সানপনক্ষ কততণ পক্ষ ইোর কােণাব্লী 
সুচারু ও েলপ্রসূিানব্ সম্পাদ্নের লনক্ষয ক্তেউক্লীয় ক্তেরাপিা এব্ং 
ক্তব্ক্তকরণ সুরক্ষা ক্তব্ষনয় যে যকাে ক্তেউক্লীয় ক্তেয়ন্ত্রণ কততণ পক্ষ ব্া জাতীয়, 

আিজণ াক্ততক, আঞ্চক্তলক এব্ং ক্তব্নদ্শী সংস্থা ব্া প্রক্ততিাে ব্া এনজন্সীর 
সক্তেত সেনোক্তেতা চুক্তিনত আব্ে েইনত পাক্তরনব্। 

 

(২) উপ-র্ারা (১) এ উক্তিক্তখত কােণাব্লী সম্পাদ্ে এব্ং ক্ষমতা 
প্রনয়ানের উনেনশয, কততণ পক্ষ, প্রনয়াজেনব্ানর্, সরকানরর পবূ্ণােুনমাদ্েক্রনম যে 
যকাে জাতীয় ব্া আিজণ াক্ততক প্রক্ততিানের পরামশণ ও সোয়তা চাক্তেনত 
পাক্তরনব্।  

 

 



     

     

    

গদবষণাগার 
এবাং অিযািয 
কাক্তরগক্তর চসবা 

  

৬৭। এই আইনের অর্ীে ক্ষমতা প্রনয়াে ও কােণাব্লী সম্পাদ্নের 
উনেনশয, কততণ পক্ষ- 

 

(ক) ক্তেরাপিা সংক্তিষ্ট ক্তব্ষনয় অেুসন্ধানের জেয একটি যকন্দ্রীয় 
েনব্ষণাোর স্থাপে ও প্রনয়াজেনব্ানর্, এক ব্া একাক্তর্ক আঞ্চক্তলক 
েনব্ষণাোর এব্ং কাক্তরেরী সোয়ক প্রক্ততিাে (Technical Support 

Organization) প্রক্ততিা কক্তরনত পাক্তরনব্; 

 

(খ) ক্তব্জ্ঞােী ব্া প্রনকৌশলী এব্ং সরকাক্তর ব্া ব্যক্তিমাক্তলকাোর্ীে 
প্রক্ততিানের ক্তব্ক্তকরণ সুরক্ষা কমণকতণ া এব্ং প্রনয়াজনে ক্তেউক্লীয় ব্া 
ক্তব্ক্তকরণ সংক্তিষ্ট কমণকানণ্ড সম্পতি অেযােয ব্যক্তিনদ্র জেয প্রক্তশক্ষনণর 
আনয়াজে কক্তরনত পাক্তরনব্; 

 

(ে) উোর ক্তেজস্ব অব্কাঠানমা প্রক্ততক্তিত ো েিয়া পেণি ব্াংলানদ্শ 
পরমাণু শক্তি কক্তমশনের ক্তেকে েইনত প্রনয়াজেীয় যসব্া চাক্তেনত পাক্তরনব্; 

 

(ঘ) ব্াংলানদ্নশর যে যকাে ক্তব্বক্তব্দ্যালয় এব্ং আিজণ াক্ততক পরমাণ ুশক্তি 
সংস্থাসে ক্তব্নদ্শী যে যকাে েনব্ষণাোনরর ক্তকংব্া এইরূপ অেযােয জাতীয় 
ও আিজণ াক্ততক েনব্ষণাোনরর যে সকল কততণ পনক্ষর ক্তব্নব্চোয় 
ক্তেিণ রনোেয মনে েইনব্ যসই সকল প্রক্ততিােসমূনের ক্তেকে যসব্া চাক্তেনত 
পাক্তরনব্ এব্ং একই র্রনের জাতীয় ব্া ক্তব্নদ্শী ইেক্তস্টটিউে ব্া 
েনব্ষণাোনরর সক্তেত যেনকানো ক্তব্ষনয় যেৌথ েনব্ষণা কােণক্রম 

পক্তরচালো কক্তরনত পাক্তরনব্; 

 

(ঙ) এক ব্া একাক্তর্ক প্রক্তশক্ষণ যকন্দ্র, তব্জ্ঞাক্তেক দ্ক্তলল ও তথয 
ক্তব্ক্তেময় যকন্দ্র এব্ং ক্তেউক্লীয় ক্তেরাপিা ও ক্তব্ক্তকরণ সরুক্ষা ক্তব্ষয় 
সম্পক্তকণ ত পাঠাোর প্রক্ততিা কক্তরনত পাক্তরনব্। 

 

     

     

    

ক্তবক্তধ্ প্রণয়দির 
িমিা 

  
৬৮। এই আইনের উনেশযপূরণকনল্প, সরকার, সরকাক্তর যেনজনে প্রজ্ঞাপে 
দ্বারা, ক্তব্ক্তর্ প্রণয়ে কক্তরনত পাক্তরনব্।  

 

     

     

    

প্রক্তবধ্াি 
প্রণয়দির িমিা 

  
৬৯। (১) এই আইনের উনেশযপূরণকনল্প কততণ পক্ষ সরকানরর 
পূব্ণােুনমাদ্েক্রনম, সরকাক্তর যেনজনে প্রজ্ঞাপে দ্বারা, এই আইে ব্া ক্তব্ক্তর্র 

 



সক্তেত অসামঞ্জসযপূণণ েয় এইরূপ প্রক্তব্র্াে প্রণয়ে কক্তরনত পাক্তরনব্। 

 

(২) উপ-র্ারা (১) এর অর্ীে প্রদ্ি ক্ষমতার সামক্তগ্রকতানক কু্ষন্ন ো 
কক্তরয়া, উি প্রক্তব্র্ানে ক্তেম্নব্ক্তণণত সকল ব্া যে যকাে ক্তব্ষনয় ক্তব্র্াে 
প্রণয়ে করা োইনব্, েথািঃ- 

 

(১) অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তির যোেযতা, দ্াক্তয়ত্ব, কােণাব্লী, ইতযাক্তদ্ সংক্রাি; 

 

(২) যতজক্তিয় পদ্াথণসে অেয যকাে পক্তরমাপনোেয পদ্ানথণর জেয 
অেুনমাক্তদ্ত মাত্রা ক্তের্ণারণ; 

 

(৩) অপানরের ব্া ক্তব্নদ্শী অপানরেনরর ক্তেনয়াে, যোেযতা, দ্াক্তয়ত্ব, 

কােণাব্লী, ইতযাক্তদ্ সংক্রাি; 

 

(৪) যকাে পদ্ানথণর োঢ়ত্ব এব্ং পক্তরমাণ ক্তের্ণারণ; 

 

(৫) যকাে পদ্ানথণর ক্তব্ক্তকরণ সম্পাত সংক্রাি; 

 

(৬) ক্তেউক্লীয় ঘেো (nuclear incident) ক্তের্ণারণ; 

 

(৭) ক্তেউক্লীয় দ্ঘুণেো (nuclear accident) ক্তের্ণারণ; 

 

(৮) যচয়যারমযাে ও সদ্সযেনণর ক্ষমতা এব্ং কােণাব্লী ক্তের্ণারণ; 

 

(৯) কততণ পনক্ষর দ্াক্তয়ত্ব এব্ং কােণাব্লী ক্তের্ণারণ; 

 

(১০) কততণ পনক্ষর কমণকতণ া ও কমণচারীনদ্র ক্তেনয়াে, চাকুক্তরর শতণ াব্লী, 
ইতযাক্তদ্; 

 

(১১) কততণ পনক্ষর তেক্তব্ল পক্তরচালো; 
 

(১২) ক্তেউক্লীয় ব্া ক্তব্ক্তকরণ স্থাপোর স্থাে ক্তের্ণারণ, েকশা প্রণয়ে, 

ক্তেমণাণ, স্থাপে, কক্তমশক্তেং, পক্তরচালো ও ক্তিকক্তমশক্তেং, যতজক্তিয় ব্নজণ যর 
ক্তিসনপাজাল স্থাপো ব্ন্ধ এব্ং উি স্থােনক ক্তেয়ক্তন্ত্রত ব্যব্োর েইনত 
অব্যােক্তত প্রদ্াে সংক্রাি; 

 

(১৩) অব্ক্তেতকরণপত্র সংক্রাি; 

 

(১৪) র্ারা ১৮ এ উক্তিক্তখত কােণাব্লীর অেুনমাদ্ে প্রদ্াে প্রক্তক্রয়া; 
 

(১৫) ক্তেউক্লীয় এব্ং যতজক্তিয় পদ্াথণ আমদ্াক্তে ও রপ্তাক্তে সংক্রাি; 



 

(১৬) এই আইনের অর্ীে প্রদ্ি অেুনমাদ্ে স্থক্তেত এব্ং ব্াক্ততলকরণ; 

 

(১৭) যতজক্তিয় পদ্ানথণর ক্তেরাপিা এব্ং ক্তসক্তকউক্তরটি সংক্রাি শতণ াব্লী 
ক্তের্ণারণ; 

 

(১৮) ক্তেউক্লীয় পদ্ানথণর ক্তেরাপিা ও ক্তসক্তকউক্তরটি সংক্রাি শতণ াব্লী 
ক্তের্ণারণ; 

 

(১৯) ক্তেউক্লীয় স্থাপোর সাইটিং, েক শা, ক্তেমণাণ, কক্তমশক্তেং, পক্তরচালো, 
ক্তিকক্তমশক্তেং এব্ং ক্তরপক্তজেরী ব্ন্ধকরনণ ক্তেউক্লীয় ক্তেরাপিা সংক্রাি 
অপক্তরোেণ ক্তব্ষয়াব্লী এব্ং যশ্রণীব্ে েন্ত্রপাক্ততনক ক্তেরাপিা যশ্রণীনত 
ক্তব্িক্তিকরনণর শতণ াব্লী ক্তের্ণারণ; 

 

(২০) ক্তেউক্লীয় স্থাপো, ক্তব্ক্তকরণ স্থাপো, যতজক্তিয় পদ্াথণ, যতজক্তিয় ব্জণ য 
ও অেযােয স্থাপোর ক্তব্ক্তকরণ সুরক্ষা সংক্রাি শতণ াব্লী ক্তের্ণারণ; 

 

(২১) অেুনমাদ্েপ্রাপ্ত ব্যক্তির মােসিত পক্তরচালো সংক্রাি দ্ক্তলল, 

ক্তেউক্লীয় স্থাপো ও ক্তব্ক্তকরণ স্থাপোর মাে সংক্রাি চাক্তেদ্াব্লী, যশ্রণীব্ে 
েন্ত্রপাক্ততর মাে সংক্রাি চাক্তেদ্াব্লী এব্ং উোনদ্র অেুনমাদ্ে সংক্রাি; 

 

(২২) ক্তেউক্লীয় স্থাপোর যশ্রণীক্তব্েযাস ব্া ক্তেউক্লীয় পদ্ানথণর যশ্রণীব্েকরণ 
এব্ং উোনদ্র যিৌত সুরক্ষা ক্তব্র্ানের জেয প্রনয়াজেীয় চাক্তেদ্াব্লী 
ক্তের্ণারণ; 

 

(২৩) ক্তেউক্লীয় পদ্ানথণর পক্তরমাপ পেক্তত, পক্তরমানপর সঠিকতা মলূযায়ে 
পেক্তত, পক্তরমাপ পাথণকয পেুিঃক্তেরীক্ষনণর কােণপ্রণালী, ক্তেক্তজকযাল ইেনিেেক্তর 
(physical inventory) ও ক্ষনয়র পক্তরমাে ক্তের্ণারনণর কােণপ্রণালী, 
অপক্তরমাপকত ত ইেনিেেক্তরর মূলযায়ে পেক্তত, ক্তেউক্লীয় পদ্ানথণর 
ইেনিেেক্তরর এব্ং ক্তেিঃসরণ ক্তচক্তিতকরনণর জেয যরকিণ  ও ক্তরনপােণ -
পেক্তত, জব্াব্ক্তদ্ক্তেতার কােণপ্রণালী এব্ং ব্যব্স্থা সঠিকিানব্ প্রক্ততপাক্তলত 
েইয়ানে ক্তকো তৎমনমণ ক্তেিয়তা প্রদ্ানের পেক্তত এব্ং আিজণ াক্ততক 
পরমাণু শক্তি সংস্থানক ক্তরনপােণ  কক্তরব্ার পেক্তত; 

 

(২৪) ব্যব্হৃত জ্বালাক্তে ব্া যতজক্তিয় ব্জণ য ব্যব্স্থাপো, উৎপাদ্ে, 

আমদ্াক্তে, ক্তব্ক্তিন্ন যশ্রণীনত যশ্রণীিূিকরণ; 

 

(২৫) যতজক্তিয় পদ্াথণ পক্তরব্েে; 

 

(২৬) জরুরী পক্তরকল্পোর ক্তব্ষয়ব্স্ত্ির ক্তব্ব্রণ, উো উপস্থাপে ও 



অেুনমাদ্ে, পদ্নক্ষপ গ্রেণ, কােণপ্রণালী প্রণয়ে ও কােণক্রনমর ক্তব্ব্রণ, 

আিজণ াক্ততক মােদ্ণ্ড অেুসানর ঘেোর তীব্রতার মাত্রা ক্তের্ণারণ, কততণ পক্ষ 
ও জেেণনক অব্ক্তেতকরনণর ক্তব্ব্রণ, জরুরী পক্তরকল্পো অঞ্চনলর সীমাো 
ক্তের্ণারণ, সময়সীমা, পক্তরব্ীক্ষণ পেক্তত, প্রক্তশক্ষণ, অেুশীলে ও জরুরী 
পক্তরকল্পোর োলোোদ্করণ সংক্রাি ক্তব্ব্রণ, ক্তেউক্লীয় ব্া 
যরক্তিওলক্তজকযাল স্থাপোয় এব্ং যতজক্তিয় পদ্াথণ স্থাোিনরর সময় ঘেো 
ব্া দ্ঘুণেোর প্রদ্ােনোেয উপাি ও সময়-পক্তরক্রমার ক্তব্ব্রণ, ইতযাক্তদ্ 
সংক্রাি; 

 

(২৭) একক ক্তেউক্লীয় ঘেোর জেয অপানরের ব্া ক্তব্নদ্শী অপানরেনরর 
দ্ায় ক্তের্ণারণ; 

 

(২৮) ক্তেউক্লীয় ক্ষক্ততর ক্ষক্ততপূরনণর প্রকত ক্তত, র্রে, পক্তরমাণ এব্ং 
েযায়সঙ্গত ব্ণ্টে; 

 

(২৯) পক্তরদ্ণশে ও ব্লব্ৎকরণ সংক্রাি; 

 

(৩০) কততণ পনক্ষর ক্তেসাব্ সংরক্ষণ ও ক্তেরীক্ষা; 
 

(৩১) এই আইনের অর্ীে প্রক্তব্র্াে দ্বারা ক্তের্ণারণনোেয অেযােয ক্তব্ষয়।  

     

     

    

ইাংদরজীদি 
অিূক্তেি পাঠ 
প্রকাশ 

  

৭০। (১) এই আইে প্রব্তণ নের পর, সরকার, েথাশীঘ্র সম্ভব্, সরকাক্তর 
যেনজনে প্রজ্ঞাপে দ্বারা, এই আইনের মূল ব্াংলা পানঠর ইংনরজীনত 

অেূক্তদ্ত একটি ক্তেিণ রনোেয পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ 
কক্তরনব্।  

 

(২) ব্াংলা ও ইংনরজী পানঠর মনর্য ক্তব্নরানর্র যক্ষনত্র ব্াংলা পাঠ 
প্রার্ােয পাইনব্। 

 

     

     

    

রক্তহিকরণ ও 
চহফাজি 

  

৭১। (১) পারমাণক্তব্ক ক্তেরাপিা ও ক্তব্ক্তকরণ ক্তেয়ন্ত্রণ আইে, ১৯৯৩ 
(১৯৯৩ সনের ২১ েং আইে), অতিঃপর রক্তেত আইে ব্ক্তলয়া 
উক্তিক্তখত, এতদ দ্বারা রক্তেত করা েইল।  

 

(২) উপ-র্ারা (১) এর অর্ীে রক্তেত েওয়া সনেও, রক্তেত আইনের 
অর্ীে কত ত কােণ, অক্তজণ ত অক্তর্কার, েতেীত ব্ার্যব্ার্কতা, আইেেত 
কােণক্রম এইরূনপ অব্যােত থাক্তকনব্ যেে উি আইে রক্তেত েয় োই।  

 



 

(৩) এই আইনের অর্ীে েতুে প্রক্তব্র্াে প্রণীত ো েিয়া পেণি রক্তেত 
আইনের অর্ীে প্রণীত ক্তব্ক্তর্ প্রনয়াজেীয় অক্তিনোজেসে এইরূনপ অব্যােত 
থাক্তকনব্ যেে উো এই আইনের অর্ীে প্রণীত েইয়ানে এব্ং পারমাণক্তব্ক 
ক্তেরাপিা ও ক্তব্ক্তকরণ ক্তেয়ন্ত্রণ ক্তব্ক্তর্মালা, ১৯৯৭ এ উক্তিক্তখত ‘‘কক্তমশে’’, 
‘‘কততণ পক্ষ’’ ক্তেসানব্ েণয েইনব্।  

 

(৪) এই আইে কােণকর েইব্ার সনঙ্গ সনঙ্গ কক্তমশনের অর্ীে সতষ্ট 
পারমাণক্তব্ক ক্তেরাপিা ও ক্তব্ক্তকরণ ক্তেয়ন্ত্রণ ক্তব্িাে (এেএসআরক্তসক্তি) 
ক্তব্লুপ্ত েইনব্ এব্ং উিরূপ ক্তব্লুপ্ত েওয়া সনেও, 

 

(ক) ক্তব্লুপ্ত ক্তব্িাে এব্ং উি ক্তব্িানের সক্তেত সংক্তিষ্ট কক্তমশনের সকল 
পক্তরসম্পদ্, অক্তর্কার, কততণ ত্ব ও সুনোে-সুক্তব্র্া, এব্ং সকল স্থাব্র অথব্া 
অস্থাব্র সম্পক্তি, েেদ্ অথণ ও ব্যাংকক্তস্থক্তত, সংরক্তক্ষত তেক্তব্ল, ক্তব্ক্তেনয়াে 

এব্ং উি সম্পক্তিনত ব্া সম্পক্তি েইনত উদূ্ভত স্বাথণ ও অক্তর্কার এব্ং 
ক্তব্লুপ্ত কক্তমশনের ঋণ ও দ্ায়, েতেীত সকল ব্ার্যব্ার্কতা কততণ পক্ষ েঠিত 
েইব্ার সনঙ্গ সনঙ্গ উোর ক্তেকে েযস্ত ব্া অক্তপণত েইনব্; 

 

(খ) পারমাণক্তব্ক ক্তেরাপিা ও ক্তব্ক্তকরণ ক্তেয়ন্ত্রণ ক্তব্িানে কমণরত 
কক্তমশনের সকল কমণকতণ া এব্ং কমণচারীর কক্তমশনে থাক্তকব্ার ব্া 
কততণ পনক্ষ যপ্রষনণ যোেদ্াে কক্তরব্ার ক্তব্ষনয় অপশে থাক্তকনব্ এব্ং 
কক্তমশে েইনত োোরা যপ্রষনণ কততণ পনক্ষ যোেদ্াে কক্তরনব্ তাোনদ্র 
যক্ষনত্র ব্াংলানদ্শ পরমাণু শক্তি কক্তমশে (ব্াপশক) চাকুরী প্রক্তব্র্াে 
অেুসানর চাকুরীর সকল ক্তব্র্াে, যজযিতা, র্ারাব্াক্তেকতা এব্ং অেযােয 
সকল সুক্তব্র্াক্তদ্ ব্লব্ৎ থাক্তকনব্;  

 

(ে) উপ-র্ারা (খ) অেেুায়ী যপ্রষনণ যোেদ্ােকত ত কমণকতণ া এব্ং 
কমণচারীেনণর মনর্য োোরা কততণ পনক্ষ যোেদ্ানের ৫ (পাুঁচ) ব্ৎসনরর 
মনর্য কক্তমশনে প্রতযােমে ো কনরে তাোরা কক্তমশনের যজযিতা ও 
র্ারাব্াক্তেকতা ব্জায় রাক্তখয়া এই আইে প্রব্তণ নের তাক্তরখ েইনত 
কততণ পনক্ষর ক্তেয়ক্তমত কমণকতণ া এব্ং কমণচারী ব্ক্তলয়া েণয েইনব্ে এব্ং 
এই যক্ষনত্র কততণ পক্ষ কততণ ক প্রণীত চাকুরী প্রক্তব্র্ােমালা তাোনদ্র জেয 
প্রনোজয েইনব্; এব্ং 
 

(ঘ) ক্তব্লুপ্ত ক্তব্িাে এব্ং উি ক্তব্িানের সক্তেত সংক্তিষ্ট কক্তমশে কততণ ক 
উদূ্ভত সকল ঋণ ও দ্ায়, েতেীত সকল ব্ার্যব্ার্কতা, সম্পাক্তদ্ত সকল 
চুক্তি, কততণ পক্ষ কততণ ক উদূ্ভত, েতেীত এব্ং সম্পাক্তদ্ত েইয়ানে ব্ক্তলয়া েণয 
েইনব্।  

 



 

 

     

     

     

 

 

   

১ উপ-র্ারা (১) ব্াংলানদ্শ পরমাণু শক্তি ক্তেয়ন্ত্রণ (সংনশার্ে) আইে, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১১ েং আইে) 
এর ২ র্ারাব্নল প্রক্ততস্থাক্তপত।  
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