
 

 
পারমাণিবক িবদু�ৎ �ক� আইন, ২০১৫

( ২০১৫ সেনর ১৯ নং আইন )
  [১৬ �সে��র, ২০১৫]
     
     
র�পপুর পারমাণিবক িবদু�ৎ �ক�সহ অন�ান� পারমাণিবক িবদু�ৎ �ক� �াপন ও পিরচালনার
জন� এক� �কা�ানী গঠন ও এতদ্ সংি�� অন�ান� িবষেয় িবধান �ণয়নকে� �ণীত আইন

 
�যেহত�  র�পপুর পারমাণিবক িবদু�ৎ �ক�সহ অন�ান� পারমাণিবক িবদু�ৎ �ক� �াপন ও পিরচালনার
জন� এক� �কা�ানী গঠন ও এতদ্ সংি�� অন�ান� িবষেয় িবধান �ণয়ন করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়;

�সেহত�  এতদ্ �ারা িন�র�প আইন করা হইল, যথা:-
   
 
সংি��
িশেরানাম  

১। এই আইন পারমাণিবক িবদু�ৎ �ক� আইন, ২০১৫ নােম অিভিহত হইেব।

(২) এই আইন অিবলে� কায�কর হইেব।
   
   
 
সং�া ২। (১) িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী �কান িকছ�  না থািকেল, এই অাইেন,-

(ক) ‘‘কত� � প�’’ অথ� বাংলােদশ পরমাণু শি� িনয়�ণ আইন, ২০১২ (২০১২
সেনর ১৯ নং আইন) এর অধীন গ�ত বাংলােদশ পরমাণু শি� িনয়�ণ
কত� � প�;

(খ) ‘‘কিমশন’’ অথ� Bangladesh Atomic Energy Commission Order, 1973
(President's Order No. 15 of 1973) এর অধীন গ�ত Bangladesh Atomic
Energy Commission; 

(গ) ‘‘�কা�ানী’’ অথ� ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন গ�ত এবং িনগিমত
‘িনউি�য়ার পাওয়ার ��া� �কা�ানী বাংলােদশ িলিমেটড’;

(ঘ) ‘‘কিমশিনং (commissioning)’’ অথ� এমন এক� �ি�য়া যাহার মাধ�েম
িনম�াণকায� সমাপনাে� �কান িনউি�য়ার বা িবিকরণ �াপনার ব�ব�ািদ ও
অংশসমূহ এবং কম�কা�সমূহ সচল করা এবং �সই�িল নকশা এবং �া�থ�ত
কায�স�াদন মাপকা� অনুযায়ী হইয়ােছ িকনা তাহা যাচাইকরণ;

(ঙ) ‘‘�চয়ারম�ান’’ অথ� �বােড� র �চয়ারম�ান;

(চ) ‘‘চ� ি�’’ অথ� তফিসল ১ ও ২ এ উি�িখত চ� ি� এবং ভিবষ�েত পারমাণিবক



 
িবদু�ৎ �ক� �াপেনর জন� পারমাণিবক �য� ি� সরবরাহকারী �দশ বা সং�ার
সিহত স�ািদতব� সহেযািগতা চ� ি�;

(ছ) ‘‘িডকিমশিনং (decommissioning)’’ অথ� এমন এক� �ি�য়া যাহার
মাধ�েম �কান িনউি�য়ার বা িবিকরণ �াপনা পিরচালনা কায��ম এইর�প
প�িতেত চ� ড়া�ভােব ব� বা অপসারণ করা হয় যাহােত ��াে�র জনবল,
পিরেবশ, জন�া�� ও জনিনরাপ�ার পয�া� সুর�া হয়;

(জ) ‘‘পিরচালক’’ অথ� �কা�ানীর �কান পিরচালক;

(ঝ) ‘‘�ক�’’ অথ� �কে�র সকল পয�ায়সহ র�পপুর পারমাণিবক িবদু�ৎ �ক�
�াপন �ক� ও পারমাণিবক িবদু�ৎ �ক� �াপন ও পিরচালনা সং�া� অন�
�কান �ক�;

(ঞ) ‘‘�বাড� ’’ অথ� �কা�ানীর পিরচালনা �বাড� ;

(ট) ‘‘ব�ব�াপনা পিরচালক’’ অথ� �কা�ানীর ব�ব�াপনা পিরচালক; এবং

(ঠ) ‘‘সং�া’’ অথ� আ�জ� ািতক পরমাণু শি� সং�া তথা International Atomic
Energy Agency (IAEA) । 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সং�ািয়ত হয় নাই এইর�প �কান অিভব�ি� এই
অধ�ােদেশ ব�ব�ত হইয়া থািকেল উহা ‘‘বাংলােদশ পরমাণু শি� িনয়�ণ
আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ১৯ নং আইন)’’ এ সং�ািয়ত অিভব�ি�র
আেলােক সং�ািয়ত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব।

   
   
 
আইেনর �াধান�
ও �েয়াগ

 

৩। (১) আপাতত বলবৎ অন� �কান আইেন যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, এই
অাইেনর িবধানাবলী �াধান� পাইেব।

(২) এই আইেন ব�ণ�ত হয় নাই িক� অন� �কান আইেন ব�ণ�ত �কা�ানী
পিরচালনা সং�া� �কান িবধান, এই অাইেনর সিহত সাম�স�পূণ� হওয়া
সােপে�, �েয়াগেযাগ� হইেব।

(৩) বাংলােদশ এবং রািশয়ান �ফডােরশন সরকােরর মেধ� স�ািদত সহেযািগতা
চ� ি� বা র�পপুর িনউি�য়ার পাওয়ার ��া�সহ ভিবষ�েত অন�ান� পারমাণিবক
িবদু�ৎ �ক� �াপন সংি�� স�ািদতব� সহেযািগতা চ� ি� এবং/অথবা স�ািদত
চ� ি�র সংেযাজন এবং/অথবা পিরমাজ� ন, এই অাইেনর অিবে�দ� অংশ বিলয়া
গণ� হইেব এবং উহার ��ে� এই অাইেনর িবধানাবিল �েযাজ� হইেব। 

(৪) �কে�র যথাযথ বা�বায়েনর অংশ িহসােব ধারা ৪ (১) অনুসাের �কা�ানী
গঠন এবং িনগিমতকরেণর পর, ধারা ৭ এ উি�িখত �কান উে�শ� পূরণকে�,



�কা�ানী গঠেনর পূেব� সরকার কত� � ক স�ািদত �কান এি�েম� বা চ� ি� বা অন�
�কান িকছ�  হইেত অ�জ�ত বা অ�প�ত সকল অিধকার, দায়ব�তা এবং
বাধ�বাধকতা �কা�ানী কত� � ক অ�জ�ত বা অ�প�ত হইয়ােছ এবং ধারা ৪ (৩) এর
িবধান সােপে�, উ� অিধকার, দায়ব�তা এবং বাধ�বাধকতা �কা�ানীর বিলয়া
গণ� হইেব। 

(৫) ধারা ৪ (১) এর অধীন �কা�ানী গঠন এবং িনগিমতকরণ না হওয়া পয��,
এই ধারার �কান িকছ� ই �কে�র পিরচালনােক বাধা�� কিরেব না।

   
   
 
�কা�ানী গঠন
এবং
িনগিমতকরণ

 

৪। (১) এই অাইেনর উে�শ� পূরণকে�, কিমশন, সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম,
িনউি�য়ার পাওয়ার ��া� �কা�ানী বাংলােদশ িলিমেটড নােম এক� �কা�ানী
গঠন এবং িনগিমতকরণ কিরেব।

(২) �কা�ানী র�পপুর পারমাণিবক িবদু�ৎ �ক�সহ অন�ান� পারমাণিবক িবদু�ৎ
�কে�র পিরচালন সং�া (Operating Organization) িহসােব পিরচালনার দািয়�
পালন কিরেব। 

(৩) কিমশন, রািশয়ান �ফডােরশন ও বাংলােদশ সরকােরর মেধ� �া�িরত
সহেযািগতা চ� ি� ও ভিবষ�েত স�ািদতব� এতদস�া� অন�ান� চ� ি� এবং
সং�ার গাইডলাইন অনুযায়ী মািলক সং�া (Owner Organization) িহসােব
দািয়� পালন কিরেব:

তেব শত�  থােক �য, কিমশন ইহার সকল বা �য �কান দািয়�, �েয়াজনেবােধ,
�কা�ানীর িনকট অপ�ণ কিরেত পািরেব।

(৪) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই অধ�ােদেশর তফিসল ১ এবং ২
এ উি�িখত চ� ি� এবং ভিবষ�েত এতদসং�া� স�ািদতব� চ� ি�র আওতায়
�কে�র সকল স�ি�, �শয়ার, অ�ীকার এবং দায়-দািয়� �কা�ানীর িনকট
হ�া�র কিরেব।

   
   
 
�ধান কায�ালয়,
ইত�ািদ

 
৫। �কা�ানীর �ধান কায�ালয় ঢাকায় থািকেব এবং �েয়াজনেবােধ, �বােড� র
অনুেমাদন�েম, �দেশর �য �কান �ােন উহার শাখা কায�ালয় �াপন করা যাইেব।

   
   
 
অনুেমািদত
মূলধন

 

৬। (১) �কা�ানীর অনুেমািদত �শয়ার মূলধন এবং পিরেশািধত �শয়ার মূলধন,
ইহার সংঘিবিধ এবং সংঘ�ারক �ারা িনধ�ািরত হইেব।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, �কা�ানী ইহার সকল বা �য
�কান কায�াবিল স�াদেনর উে�েশ�, �ানীয় বা িবেদশী ব�াংকসহ সরকার কত� � ক



অনুেমািদত উৎস হইেত, সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম, ঋণ �হণ বা অনুদান
সং�হ কিরেত পািরেব।

   
   
 
�কা�ানীর
কায�াবিল

৭। (১) �কা�ানী, �কে�র অধীন র�পপুর পারমাণিবক িবদু�ৎ �ক�সহ অন�ান�
পারমাণিবক িবদু�ৎ �ক� �াপনার �ান উ�য়ন, নকশা �ণয়ন, িনম�াণ,
কিমশিনং, পিরচালনা ও িডকিমশিনং এর জন� দায়ী থািকেব। 

(২) �কা�ানী, �য �কান পারমাণিবক িবদু�ৎ �ক� �াপন �ক�
পিরচালনাকালীন, বাংলােদশ পরমাণু শি� িনয়�ণ আইন, ২০১২, সং�ার
গাইডলাইন ও �িমত িনরাপ�া ব�ব�া এবং আ�জ� ািতক �চিলত ��াক�স
অনুযায়ী �েয়াজনীয় লাইেস� �হণ, িনউ�ীয় িনরাপ�া, িবিকরণ সুর�া,
িনউ�ীয় িসিকউির�, জর�ির �িতকারমূলক ব�ব�া �হণ এবং িশ�সং�া�
িনরাপ�ার যথাযথ �িতপালন িনি�ত কিরেব।

(৩) �কা�ানী, সং�ার গাইড লাইন এবং আ�জ� ািতক �চিলত ��াক�স
অনুযায়ী, িবদু�ৎ �কে�র িনরাপ�া এবং দ� পিরচালনার জন� সা�ব�কভােব দায়ী
থািকেব।

(৪) �কা�ানী, িনউ�ীয় িসিকউির� এবং িনউ�ীয় িনরাপ�ার িবষয়�েক
সেব�া� অ�ািধকার �দােনর িনিম� নীিতমালা �ণয়ন এবং উহা বা�বায়ন
কিরেব।

(৫) উপির-উ� িবধানাবিলর সামি�কতােক �ু� না কিরয়া, বাংলােদশ পরমাণু
শি� িনয়�ণ আইন, ২০১২ এবং এই অধ�ােদেশর িবধানাবিল সােপে�,
�কা�ানী িন�িলিখত কায�াবিল স�াদন কিরেব, যথা:-

(ক) ইহার কায��মসমূহ দ�তার সিহত বা�বায়ন এবং পারমাণিবক িবদু�ৎ
�কে�র িনরাপদ পিরচালনা িনি�ত কিরবার জন�, সময় সময়, �েয়াজনীয়
সহায়ক �সবা এবং সুিবধা �দান করা;

(খ) পারমাণিবক িবদু�ৎ �কে�র িনরাপদ পিরচালনা িনি�ত কিরবার জন�
�কে�র পিরচালনা কায��ম উহার উে�েশ�র িনরীেখ পুন�ন�রী�ণ করা; 

(গ) �কে�র মেধ� যথাযথ িনরাপ�ামূলক সেচতনতা এবং আচরণেক �াধান�
�দান িনি�ত কিরবার উে�েশ� পিরচালনা পুন�ন�রী�ণ এবং িনরী�া স��ক�ত
িবষেয় ব�ব�াপনা কায��ম �িত�া করা;

(ঘ) বাংলােদশ পরমাণু শি� িনয়�ণ আইন, ২০১২ �িতপালেনর িনিম�
কত� � পে�র সিহত �যাগােযাগ �াপন করা;



  (ঙ) সং�া এবং আ�জ� ািতক ��াক�স অনুযায়ী দ�তার সিহত �ক� বা�বায়ন
এবং িনউি�য়ার পাওয়ার ��াে�র িনরাপদ পিরচালনার জন� সং�া এবং
আ�জ� ািতক অন�ান� সং�ার সিহত �যাগােযাগ �াপন করা;

(চ) পারমাণিবক িবদু�ৎ �কে� যথাযথভােব দািয়� পালেন স�মতা ব� ি�র জন�
জনবেলর িনেয়াগ, �িশ�ণ ও �যাগ�তা িনধ�ারণ করা;

(ছ) পারমাণিবক িবদু�ৎ �ক� িনম�ােণর পর, িন�ম�ত �কে�র িনরাপদ,
িনয়মতাি�ক এবং তথ�পূণ� প�িতেত পিরচালনার জন� এক� কিমশিনং
কায��ম �িত�া করা;

(জ) িন�দ�� িবরিতেত িনরাপ�ার জন� �র�পূণ� আইেটমসমূহ র�ণােব�ণ,
পরী�া, নজরদারী এবং পিরদশ�ন কায��ম পিরচালনা করা;

(ঝ) পারমাণিবক িবদু�ৎ �কে�র জন� �ান িনব�াচন, নকশা এবং িনম�াণ পয�ােয়
িনরাপদ িডকিমশিনং পিরক�না ��ত করা;

(ঞ) সং�ার গাইড লাইন অনুযায়ী পারমাণিবক িবদু�ৎ �কে�র িনরাপদ
পিরচালনা এবং িনউ�ীয় পদােথ�র িবষেয় িনরাপ�ামূলক ব�ব�ার উ�য়ন করা;

(ট) িবিকরণ আয়নায়েনর �িতকর �ভাব হইেত �াপনার জনবল, সাধারণ
জনগণ এবং পিরেবেশর সুর�া িনি�ত কিরবার জন� িবিকরণ সুর�া কায��ম
�হণ ও উ�য়ন করা;

(ঠ) �ি�য়ার পয�া�তা, ব�ব�াপনা, স�াদন, িনর�পণ এবং উ�তকরেণর সিহত
জিড়তেদর উ�ত সাংগঠিনক কাঠােমা, কায�কর দায়-দািয়�, কত� � ে�র পয�ায় এবং
সাধারণ ��� িনি�ত কিরবার িনিম� মান িনি�তকরণ কায��েমর উ�য়ন
করা;

(ড) পারমাণিবক িবদু�ৎ �ক� হইেত উ�� ত সকল �তজি�য় বেজ� �র হ�া�িলং,
�টেম�, কি�শিনং এবং িডসেপাজাল িনি�ত কিরবার জন� �তজি�য় বজ� �
ব�ব�াপনা �িত�া করা;

(ঢ) পারমাণিবক িবদু�ৎ �কে� �কান জর�ির অব�া উ�েবর ��ে� উ�� ত পিরি�িত
উপশেমর জন� যথাযথ পদে�প �হণ এবং য� ি�সংগত িন�য়তা �দানকারী
জর�ির ��িতমূলক কায��েমর উ�য়ন সাধন; এবং

(ণ) �কা�ানীর সংঘ�ারক �ারা িনধ�ািরত অন� �য �কান কায�াবিল স�াদন
করা।

   
   
 
�কা�ানী ৮। (১) এই অধ�ােদেশর অধীন �ণীত িবিধ এবং �িবধান সােপে�, �কা�ানীর



পিরচালনা

 

কায��ম এবং ব�বসা পিরচালনা এবং সাধারণ ত�াবধান �বােড� র উপর ন��
থািকেব এবং �কা�ানী �য সকল �মতা �েয়াগ এবং কায� ও িবষয়ািদ স�াদন
কিরেত পািরেব, �বাড� ও �সই সকল �মতা �েয়াগ এবং কায� ও িবষয়ািদ স�াদন
কিরেত পািরেব।

(২) �বাড� , ইহার কায�াবিল স�াদেনর ��ে�, জন�াথ� এবং সাধারণভােব
িনরাপ�ােক যথাযথ িবেবচনায় লইয়া সরকার কত� � ক, সময় সময়, �দ� সাধারণ
বা িবেশষ িনেদ� শাবিল অনুসরণ কিরেব।

   
   
 
�বাড�

 

৯। (১) �বাড� , সরকার কত� � ক িনধ�ািরত শত� াবিল সােপে�, একজন �চয়ারম�ান,
একজন ব�ব�াপনা পিরচালক এবং অনূ�ন ৭ (সাত) জন ও অনিধক ১২ (বার)
জন পিরচালক সম�েয় গ�ত হইেব।

(২) িব�ান ও �য� ি� ম�ণালেয়র সিচব, পদািধকারবেল, �বােড� র �চয়ারম�ান
হইেবন।

(৩) কিমশেনর �চয়ারম�ান, পদািধকারবেল, �কা�ানীর একজন পিরচালক
হইেবন।

(৪) র�পপুর পারমাণিবক িবদু�ৎ �ক� িনম�াণ (১ম পয�ায়) �কে�র �ক�
পিরচালক �কা�ানীর �থম ব�ব�াপনা পিরচালক হইেবন।

(৫) �কান পেদর শূন�তা বা �বাড�  গঠেন �কান �ু�র কারেণ �বােড� র �কান কায� বা
কায�ধারা অৈবধ হইেব না।

   
   
 
ব�ব�াপনা
পিরচালক এবং
অন�ান�
পিরচালেকর
কায�াবিল

 

১০। (১) ব�ব�াপনা পিরচালক �কা�ানীর �ধান িনব�াহী এবং সাব��িণক
কম�কত� া হইেবন। 

(২) ব�ব�াপনা পিরচালক এবং অন�ান� পিরচালকগণ �বাড�  কত� � ক সময় সময়
�দ� বা অ�প�ত �মতা �েয়াগ, কায�াবিল স�াদন এবং দািয়� ও কত�ব� পালন
কিরেবন।

   
   
 
�কা�ানীর
পিরচালকগেণর
অেযাগ�তা এবং
অপসারণ

১১। (১) �কান ব�ি� পিরচালক হইেবন না বা পিরচালক থািকেবন না, যিদ িতিন-

(ক) �কান উপয�� আদালত কত� � ক �দউিলয়া �ঘািষত হন; 

(খ) �কান উপয�� আদালত কত� � ক অ�ক� িত� �ঘািষত হন; 

(গ) �নিতক �লনজিনত অপরােধ �দাষী সাব�� হন; বা



 

 

(ঘ) অ�া�বয়� হন।

(২) সরকার, �চয়ারম�ান বা ব�ব�াপনা পিরচালক বা �য �কান পিরচালকেক
তাহার পদ হইেত, িলিখত আেদশ �ারা, অপসারণ কিরেত পািরেব, যিদ িতিন-

(ক) এই অাইেনর অধীন তাহার দািয়� পালেন ব�থ� বা অ�ম হন অথবা দািয়�
পালেন অ�ীক� িত �াপন কেরন; অথবা 

(খ) �চয়ারম�ান বা ব�ব�াপনা পিরচালক বা পিরচালক িহসােব তাহার পেদর
অপব�বহার কিরয়া থােকন; অথবা

(গ) �কা�ানীর সিহত বা �ারা বা পে� স�ািদত �কান চ� ি� বা িনেয়ােগর ��ে�
�কান �শয়ার বা �াথ�, সরকােরর িলিখত অনুেমাদন ব�িতেরেক, �াতসাের, �ত��
বা পেরা�ভােব বা তাহার �কান অংশীদােরর মাধ�েম অজ� ন কেরন বা ধারণ
কেরন।

   
   
 
�বােড� র সভা

 

১২। (১) �বােড� র সভা �বাড�  কত� � ক িনধ�ািরত সময় ও �ােন অনু�ত হইেব: 

তেব শত�  থােক �য, �চয়ারম�ান উপয�� মেন কিরেল �য �কান সময় ও �ােন সভা
আহবান কিরেত পািরেবন।

(২) �কা�ানীর �মাট পিরচালেকর অেধ�েকর পরবতী�  পূণ�সংখ�ক পিরচালেকর
উপি�িতেত �বােড� র সভায় �কারাম পূণ� হইেব।

(৩) �বােড� র সভায় উপি�ত �েত�ক পিরচালেকর এক� কিরয়া �ভাট থািকেব
এবং �ভােটর সমতার ��ে� সভার সভাপিতর এক� ি�তীয় বা িনণ�ায়ক �ভাট
থািকেব।

(৪) যিদ �কান কারেণ �চয়ারম�ান �বােড� র সভায় সভাপিত� কিরেত অ�ম হন
তাহা হইেল �চয়ারম�ান কত� � ক এতদুে�েশ� মেনানীত �কান পিরচালক সভায়
সভাপিত� কিরেবন এবং এইর�প পূব� মেনানীত �কান পিরচালক না থািকেল
উপি�ত পিরচালকগণ �ারা মেনানীত �কান পিরচালক সভায় সভাপিত�
কিরেবন।

(৫) �বাড�  সভায় �কা�ানীর �কান িবষেয় �কান পিরচালেকর �ত�� বা
পেরা�ভােব ব�ি� �াথ� জিড়ত থািকেল িতিন �ভাটদােন িবরত থািকেবন।

   
   
 
কিম�

 
১৩। �বাড�  উহার কায�াবিল সু�� ভােব স�াদেনর িনিম� �েয়াজেন এক বা

 



একািধক কিম� গঠন কিরেত পািরেব।
   
   
 
কম�কত� া-
কম�চাির,ইত�ািদ
িনেয়াগ

 
১৪। �কা�ানী উহার কায�াবিল সু�� ভােব স�াদেনর উে�েশ�, �েয়াজনীয়
সংখ�ক কম�কত� া, পরামশ�ক, উপেদ�া, িনরী�ক এবং কম�চাির িনেয়াগ কিরেত
পািরেব এবং তাহােদর চাক� িরর শত� াবিল �িবধান �ারা িনধ�ািরত হইেব।

   
   
 
�মতা অপ�ণ

 
১৫। �বাড� , সাধারণ বা িবেশষ আেদশ �ারা, আেদেশ িনধ�ািরত ইহার �য �কান
�মতা, উ� আেদেশ িনধ�ািরত পিরি�িতেত ও শত� াধীেন, যিদ থােক, �চয়ারম�ান
বা অন� �কান িনধ�ািরত পিরচালক বা কম�কত� ােক অপ�ণ কিরেত পািরেব।

   
   
 
িহসাব
পিরচালনা

 

১৬। �কা�ানী �য �কান তফিসিল ব�াংেক িহসাব খ� িলেত এবং পিরচালনা কিরেত
পািরেব। 

ব�াখ�া।- ‘‘তফিসিল ব�াংক’’ বিলেত Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O 127
of 1972) এর Article 2 (j) �ত সং�ািয়ত Scheduled Bank �ক ব�ঝাইেব।

   
   
 
িসিকউির�েত
িবিনেয়াগ

 
১৭। �কা�ানী উহার মূলধন সরকার কত� � ক অনুেমািদত �শয়ার, িসিকউির�েত
বা অন� �কান খােত িবিনেয়াগ কিরেত পািরেব।

   
   
 
�শয়ার সমপ�ণ

 
১৮। �কা�ানী, সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম, সরকার কত� � ক িনধ�ািরত শত�
সােপে�, উহার ধারণক� ত �য �কান �শয়ার অন� �কান �কা�ানীর িনকট সমপ�ণ
কিরেত পািরেব।

   
   
 
ঋণ �হেণর
�মতা

 

১৯। (১) �কা�ানী, সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম বা সরকার কত� � ক উহােক �দ�
�কান সাধারণ কত� � ে�র শত� ানুযায়ী-

(ক) �কা�ানীর সকল বা �য �কান উে�শ� পূরণকে�, বাংলােদেশর িভতের ঋণ
�হণ বা �বেদিশক মূ�া সং�হ কিরেত পািরেব;

(খ) �কা�ানীর মািলকানাধীন �কান স�ি� দায়ব�করণ বা ব�েকর মাধ�েম
দফা (ক) এর অধীন গৃহীত ঋেণর �কান অংশ জামানত রািখেত পািরেব;

(গ) ব�, িডেব�ার এবং িডেব�ার-�ক ইসু�র মাধ�েম মূলধন সং�হ কিরেত
পািরেব।



(২) সরকার তৎকত� � ক উপয�� প�িত এবং শেত�  �কা�ানী কত� � ক ইসু�ক� ত �কান
ব�, িডেব�ার বা িডেব�ার-�ক এবং উহার সুেদর পুনঃপিরেশােধর জন�
গ�ারা� �দান কিরেত পািরেব।

   
   
 
িহসাবর�ণ ও
িনরী�া

 

২০। (১) �কা�ানী িহসাব সং�া� নীিতমালা, �িত�ত �থা এবং সরকার
অথবা মহা িহসাব িনয়�ক ও িনরী�ক কত� � ক ইসু�ক� ত সাধারণ িনেদ� শাবিল
যথাযথভােব অনুসরণপূব�ক িনধ�ািরত ফরেম ইহার িহসাব সংর�ণ কিরেব এবং
মুনাফা ও �িতর িহসাব এবং ব�ালা� শীটসহ উহার িহসােবর বা�ষ�ক িববরণী
��ত কিরেব। 

(২) সরকার কত� � ক িনয�� Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973
(P.O. No. 2 of 1973) এ সং�ািয়ত �কান চাট� াড�  একাউনেট� অথবা
আ�জ� ািতক মানস�� �কান িনরী�ক �ারা �কা�ানীর িহসাব িনরী�া কিরেত
হইেব। 

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন িনয�� �েত�ক িনরী�কেক �কা�ানীর বা�ষ�ক
আ�থ�ক িববরণীর এক� কিরয়া কিপ সরবরাহ কিরেত হইেব এবং িতিন উহার
সিহত সংি�� িহসাব ও ভাউচার পরী�া কিরেবন এবং �কা�ানী কত� � ক রি�ত
সকল বিহর তািলকা িনরী�কেক সরবরাহ কিরেত হইেব এবং িনরী�ক য� ি�য��
সমেয় �কা�ানীর বিহ, িহসাব এবং অন� �কান দিললািদ পরী�া কিরেত
পািরেবন এবং উ�র�প িহসাব সংি�� িবষেয় �কা�ানীর �য �কান পিরচালক বা
কম�কত� ােক িনরী�ক িজ�াসাবাদ কিরেত পািরেবন।

(৪) িনরী�ক �শয়ারেহা�ারগণেক বা�ষ�ক আ�থ�ক িববরণী অবিহত কিরেবন
এবং িনরী�েকর �িতেবদেন এই মেম� বণ�না থািকেব �য, আ�থ�ক িববরণীেত
সকল �েয়াজনীয় িবষয় সি�েবিশত এবং যথাযথভােব ��তক� ত, ইহােত
�কা�ানীর যাবতীয় িবষয়ািদর সত� এবং স�ক িচ� �িতফিলত হইয়ােছ এবং
িনরী�ক �বােড� র িনকট �কান ব�াখ�া অথবা তথ� তলব কিরয়া থািকেল উহা
�দান করা হইয়ােছ িক না এবং উহা সে�াষজনক িক না তাহা উে�খ কিরেব।

(৫) সরকার, �য �কান সমেয় িনরী�কেক �শয়ারেহা�ার ও ঋণদাতােদর �াথ�
র�াকে� �কা�ানী কত� � ক গৃহীত পদে�েপর পয�া�তা অথবা �কা�ানীর
িবষয়ািদ িনরী�াকালীন প�িতর পয�া�তার িবষেয় �িতেবদন দািখল কিরবার
িনেদ� শ �দান কিরেত পািরেব।

   
   
 
�িতেবদন,
ইত�ািদ

 

২১। (১) �কা�ানী, সময় সময়, সরকােরর চািহদা �মাতােবক, িরটান�, �িতেবদন
এবং িববরণী সরকােরর িনকট দািখল কিরেব। 

(২) �কা�ানী �িত অথ� বৎসেরর �শেষ যথাশী� স�ব িনরী�ক কত� � ক িনরীি�ত



আ�থ�ক িববরণীসহ উ� বৎসের �কা�ানীর কায��েমর এক� বা�ষ�ক �িতেবদন
সরকােরর িনকট দািখল কিরেব।

   
   
 
পিরচালনা
কায��ম, ইত�ািদ

 

২২। �কা�ানী �েত�ক অথ�-বৎসর আর� হইবার পূেব� িন�িলিখত িবষয়সমূহ
অনুেমাদেনর জন� সরকােরর িনকট দািখল কিরেব, যথা:-

(ক) উহার পিরচালনা এবং �কে�র উ�য়ন কায��ম;

(খ) উ� কায��ম বা�বায়েনর জন� স�াব� আ�থ�ক ব�য়; এবং

(গ) উ� বৎসের উহার মূলধন িবিনেয়াগ এবং জনবল ব� ি�র ��াব এবং
ত�ন� স�াব� আ�থ�ক ব�য়।

   
   
 
বা�ষ�ক সাধারণ
সভা

 

২৩। (১) �কা�ানীর �শয়ারেহা�ারগেণর বা�ষ�ক সাধারণ সভা �বাড�  কত� � ক
�কা�ানীর সংঘ�ারক ও সংঘিবিধ অনুসাের িনধ�ািরত �ােন অনু�ত হইেব।

(২) �শয়ারেহা�ারগেণর অন� �কান সাধারণ সভা �কা�ানীর সংঘ�ারক ও
সংঘিবিধ অনুসাের আহবান করা যাইেব।

(৩) বা�ষ�ক সাধারণ সভায় উপি�ত �শয়ারেহা�ারগণ বা�ষ�ক িহসাব, �কা�ানীর
কায��েমর উপর �বােড� র বা�ষ�ক �িতেবদন এবং বা�ষ�ক ব�ালা� শীট ও িহসােবর
উপর িনরী�েকর �িতেবদন স��ক�ত িবষেয় আেলাচনা এবং িস�া� �হণ বা
�বােড� র িনকট সুপািরশ কিরবার অিধকারী হইেবন।

   
   
 
সংরি�ত
তহিবল

 
২৪। �কা�ানী, সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম, িনধ�ািরত শত�  সােপে�, এক�
সংরি�ত তহিবল �িত�া কিরেত পািরেব।

   
   
 
জনেসবক

 

২৫। �চয়ারম�ান, ব�ব�াপনা পিরচালক, �ক� পিরচালক ও অন�ান� পিরচালক,
উপেদ�া, কম�কত� া বা কম�চািরগণ এই অাইন বা তদধীন �ণীত িবিধ বা �িবধান
অনুযায়ী কায� কিরবার ��ে� Penal Code, 1860 (Act XLVof 1860) এর
section 21 এ সং�ািয়ত অেথ� public servant বিলয়া গণ� হইেবন।

   
   
 
�চয়ারম�ান,
ব�ব�াপনা
পিরচালক, �ক�
পিরচালক ও

২৬। (১) �কা�ানী কত� � ক, বা ইহার �চয়ারম�ান, ব�ব�াপনা পিরচালক, �ক�
পিরচালক বা অন� �কান পিরচালক কত� � ক সরল িব�ােস তাহার কত�ব�
পালনকালীন ক� ত সকল �িত এবং ব�েয়র জন� �চয়ারম�ান, ব�ব�াপনা
পিরচালক, �ক� পিরচালক ও অন�ান� পিরচালকগণ �কা�ানী, বা ���মত,



অন�ান�
পিরচালেকর
দায়মুি�  

সরকার কত� � ক দায়মুি� পাইেব, যিদ না উ� �িত বা ব�য় তাহােদর ই�াক� ত কায�
বা অবেহলার কারেণ সংঘ�ত হইয়া থােক। 

(২) �চয়ারম�ান, ব�ব�াপনা পিরচালক, �ক� পিরচালক এবং/বা অন� �কান
পিরচালক ব�ি�গতভােব, �কা�ানী এবং/বা �কে�র অধীন কম�রত অন� �কান
পিরচালক বা কম�কত� া বা কম�চারী কত� � ক ক� ত �কান কােয�র ফেল �কা�ানী এবং/
বা �কে�র পে� গৃহীত �কান স�ি� বা অ�জ�ত জামানেতর অপয�া�তা বা
��তার কারেণ �কা�ানী এবং/বা �ক� বা অন� কােরা �কান �িত বা ব�েয়র
জন� দায়ী থািকেবন না।

   
   
 
সংঘ�ারক ও
সংঘিবিধ
পিরবত�ন

 
২৭। �কা�ানী আইন, ১৯৯৪ এ যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, �কা�ানী �যর�প
উপয�� মেন কিরেব, �সইর�প প�িতেত ইহার সংঘ�ারক এবং সংঘিবিধ
সংেশাধন বা পিরবত�ন কিরেত পািরেব।

   
   
 
সরল িব�ােস
ক� ত কাজকম�
র�ণ  

২৮। এই আইন �বত� েনর পূেব� বা সময় বা পরবতী� েত পারমাণিবক িবদু�ৎ �ক�
িনম�াণ ও পিরচালনার িবষেয় সরল িব�ােস ক� ত �কান কাজকেম�র জন� সরকার,
�চয়ারম�ান, ব�ব�াপনা পিরচালক, �ক� পিরচালক, অন� �কান পিরচালক,
পরামশ�ক, উপেদ�া, কম�কত� া বা কম�চারীর িবর�ে� �কান �দওয়ানী বা �ফৗজদারী
মামলা বা অন� �কান আইনগত কায��ম �হণ করা যাইেব না।

   
   
 
ভ� িম অিধ�হণ,
ইত�ািদ

 

২৯। এই অাইেনর উে�শ� পূরণকে� �কা�ানীর �কান ভ� িম �েয়াজন হইেল উহা
জন�ােথ� �েয়াজন বিলয়া িবেবিচত হইেব এবং এতদুে�েশ� উহা Acquisition
and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance
No. II of 1982) এর িবধান �মাতােবক অিধ�হণ করা যাইেব। 

(২) �কা�ানী �কান ব�ি� বা �িত�ােনর িনকট অিধ�হণক� ত �কান ভ� িম ইজারা
�দােনর িস�া� �হণ কিরেল, এতদসং�া� আইন, িবিধমালা, নীিতমালা বা
িনেদ� িশকা অনুসরেণ অ�ায়ী িভি�েত ইজারা �দান করা যাইেব।

   
   
 
�কা�ানীর
অবসায়ন

 

৩০। �কা�ানী বা কেপ�ােরশেনর অবসায়ন সং�া� আইেনর �কান িবধান এই
�কা�ানীর ��ে� �েযাজ� হইেব না এবং এতদুে�েশ� সরকার কত� � ক �দ�
আেদশ এবং িনেদ� িশত প�িত ব�িতেরেক �কা�ানীর অবসায়ন ঘটােনা যাইেব
না।

   
   
 

িবিধ �ণয়েনর
 
৩১। এই অাইেনর উে�শ� পূরণকে�, সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা,



�মতা িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব।
   
   
 
�িবধান
�ণয়েনর �মতা  

৩২। এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, �বাড� , সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম, এই
অাইন বা িবিধর সিহত অসাম�স�পূণ� নেহ, এইর�প �িবধান �ণয়ন কিরেত
পািরেব।

   
   
 
তফিসল
সংেশাধেনর
�মতা

 
৩৩। সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, তফিসেল �কান িবষয় অ�ভ� � � বা
কত�ন বা উহােত অ�ভ� � � �কান িবষেয়র বণ�না পিরবত� েনর িনিম� তফিসল
সংেশাধন কিরেত পািরেব।

   
   
 
রিহতকরণ ও
�হফাজত

 

৩৪। (১) ‘পারমাণিবক িবদু�ৎ �ক� অধ�ােদশ, ২০১৫’ (২০১৫ সেনর ১নং
অধ�ােদশ), অত:পর উ� অধ�ােদশ বিলয়া উি�িখত, এতদ্ �ারা রিহত করা
হইল। 

(২) উ� অধ�ােদশ রিহত হইবার সংেগ সংেগ-

(ক) উহার অধীন �িত�ত �কা�ানী এই আইেনর অধীেন �িত�ত হইয়ােছ
বিলয়া গণ� হইেব;

(খ) উহার অধীন �কে�র আওতায় ক� ত সকল কায� বা গৃহীত ব�ব�া এই
আইেনর অধীন ক� ত বা গৃহীত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব। 

(৩) সরকার, এই আইন �বত� েনর পূেব� তফিসল ১ ও ২ এ উি�িখত চ� ি�র
ধারাবািহকতায় ক� ত সকল কায��েমর িবষেয় তৎকত� � ক �েয়াজনীয় বিলয়া
িবেবিচত �য �কান আেদশ �দান কিরেত পািরেব এবং উ� আেদশ এই আইেনর
অধীন �দ� হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব।

   
   
 
ইংেরিজেত
অনূিদত পাঠ
�কাশ

 
৩৫। এই আইন কায�কর হইবার পর সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই
আইেনর ইংেরিজেত অনূিদত এক� িনভ� রেযাগ� পাঠ (Authentic English Text)
�কাশ কিরেব।
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