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াাংমাদতয ধানদ ম্পত উন্নয়দ  ব্যস্থাধদা আইদ, ২০১৯ 

 

 

নম দাং ......, ২০১৯ 

ধানদ ম্পদতভ ফনিঢ  টঝওই উন্নয়দ এাং তক্ষ ব্যস্থাধদাভ মদক্ষে াাংমাদতয ধানদ উন্নয়দ টাট ড আইদ, 

২০০০ (২০০০ দদভ ২৬ দাং আইদ) ভনলঢক্রদফ উলাভ অথীদ কঠিঢ াাংমাদতয ধানদ উন্নয়দ টাট ডদও ভওাদভভ 

ধানদ ম্পত অনথতপ্তদভ রূধান্তভ  ঢৎাংনিষ্ট অন্যান্য নরদয় নথাদ প্রডয়দদভ উদেদে 

আদীঢ 

নম 

 টবদলতু ধানদ ম্পদতভ ফনিঢ  টঝওই উন্নয়দ এাং তক্ষ ব্যস্থাধদাভ মদক্ষে াাংমাদতয ধানদ উন্নয়দ 

টাট ড আইদ, ২০০০ (২০০০ দদভ ২৬ দাং আইদ) ভনলঢক্রদফ উলাভ অথীদ কঠিঢ াাংমাদতয ধানদ উন্নয়দ টাট ডদও 

ভওাদভভ ধানদ ম্পত অনথতপ্তদভ রূধান্তভ  ঢৎাংনিষ্ট অন্যান্য নরদয় নথাদ প্রডয়দ ওভা ফীঘীদ  

প্রদয়াচদীয়; 

টদলতু এঢদ্বাভা নদম্নরূধ আইদ ওভা লইম:- 

 

১। াংনক্ষপ্ত নযদভাদাফ  প্রঢডদ।- (১) এই আইদ াাংমাদতয ধানদ ম্পত উন্নয়দ  ব্যস্থাধদা আইদ,  

     ২০১৯ দাদফ অনপনলঢ লইদ। 

     (২) এই আইদ অনমদম্ব ওাব ডওভ লইদ। 

 

২। াংজ্ঞা।- নরয় া প্রাংদকভ ধনভধন্থী টওাদ নওছু দা ণানওদম, এই আইদদ- 

(ও) “ফলাধনভঘামও”       অনথতপ্তদভভ ফলাধনভঘামও বুছাইদ;  

(ঔ)  “অনঢনভক্ত ফলাধনভঘামও”       অনথতপ্তদভভ অনঢনভক্ত ফলাধনভঘামও বুছাইদ; 

(ক) “অনথতপ্তভ”       এই আইদ দ্বাভা প্রনঢনিঢ াাংমাদতয ধানদ ম্পত অনথতপ্তভ বুছাইদ; 

(খ) “এনএফনট প্রওল্প”       ন্যা ব্যস্থাধদা  ধানদ নদষ্কাযদ প্রওল্প বুছাইদ; 

(গ) “এনএফনটআই প্রওল্প”       ন্যা ব্যস্থাধদা, ধানদ নদষ্কাযদ  টঘ প্রওল্প বুছাইদ; 

(ঘ) “ওফ ডঘাভী”       এই আইদ এাং ঢতাথীদ প্রডীঢ ননথফামায় নড ডঢ অনথতপ্তদভভ ওফ ডওঢডা  

ওফ ডঘাভী বুছাইদ; 

(ঙ)  “নদথ ডানভঢ”       ননথ নওাংা টক্ষত্রফঢ, প্রনথাদ দ্বাভা নদথ ডানভঢ বুছাইদ; 

(চ)     “প্রনথাদ”       এই আইদদভ অথীদ প্রডীঢ প্রনথাদ বুছাইদ; 

(ছ) “ননথ”       এই আইদদভ অথীদ প্রডীঢ ননথ বুছাইদ; 
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(জ) “নলুপ্ত টাট ড”       এই আইদ ওাব ডওদভভ াদণ াদণ নলুপ্তকৃঢ াাংমাদতয ধানদ উন্নয়দ টাট ড 

বুছাইদ; 

(ঝ) “স্থাদীয় ভওাভ প্রনঢিাদ”       আধাঢঢঃ মৎ টওাদদা আইদদভ অথীদ কঠিঢ নটি 

ওদধ ডাদভযদ, টচমা ধনভরত, টধৌভপা, উধদচমা ধনভরত অণা ইউনদয়দ ধনভরত বুছাইদ; 

(ঞ)      “ভওাভ”       এই আইদদভ উদেে পূভডওদল্প ধানদ ম্পত ফন্ত্রডাময় বুছাইদ; 

(ট) “ঔাম”       ধানদভ আন্তঃপ্রাল া নলঃপ্রাদলভ টওাদ ধণ বুছাইদ; 

(ঠ) “চমাথাভ  চমাভূনফ”       প্রাকৃনঢওপাদ সৃষ্ট া কৃনত্রফপাদ ঔদদকৃঢ টওাদ দত-দতী, ঔাম, 

নম, লাভ, াড়, তীনখ, পুকুভ, হ্রত, ছড ডা া অনুরূধ টওাদ থাভও বুছাইদ; 

(ড) “চাঢীয় ধানদ দীনঢ”       ভওাভ ওর্তডও ফয় ফয় প্রডীঢ চাঢীয় ধানদ দীনঢ বুছাইদ; 

(ঢ) “চাঢীয় ধানদ ম্পত ধনভওল্পদা”       াাংমাদতয ধানদ আইদ, ২০১৩ এভ থাভা ১৫ এভ 

অথীদ অনুদফানতঢ চাঢীয় ধানদ ম্পত ধনভওল্পদা বুছাইদ; 

(ণ) “ধানদ ম্পত”       ভূধনভস্থ ধানদ, ভূকপডস্থ ধানদ  বৃনষ্টভ ধানদ ঢণা ায়ুফন্ডদমভ ধানদ এাং 

টফালদা, ধানদথাভও স্তভ, প্লাদ ভূনফ, চমাভূনফ, চমাথাভ, টনাভযাভ, উধকূম  অনুরূধ টওাদ আথাভ া 

স্থাদদভ ধানদ বুছাইদ;   

(ত) “াঁথ”       ফাটি া অনুরূধ উধাতাদ দ্বাভা নদনফ ডঢ টওাদ টোফ, য়াম, টাইও, টনড়াঁথ া 

অনুরূধ টওাদ াঁথ বুছাইদ;  

(থ) “নম”       প্রাকৃনঢও নদচু চায়কা া বৃত্তাওাভ এমাওা বালা বৃনষ্টভ ধানদ া দতীভ ধানদ দ্বাভা 

প্লানঢ লয় এাং বালা ফগ্র ৎভ ধানদদঢ নদফনিঢ ণাদও া ৎদভভ আাংনযও ফয় আাংনযও া পূড ড 

শুষ্ক ণাদও বুছাইদ; 

(দ) “ভূকপডস্থ ধানদ”       ভূপৃদিভ নদদঘভ টওাদ ধানদ বুছাইদ; 

(ধ) “ভূধনভস্থ ধানদ”       ভূনফভ উধনভপাদকভ চমাথাভ  চমাভূনফভ টওাদ ধানদ বুছাইদ; 

(ন) “টফালদা”            ই          দতী া চমদরাঢ টবঔাদদ মুদে নফনমঢ লয়, বালাভ 

নস্তৃনঢ ধনভফাধদবাগ্য এাং টবঔাদদ নদয়নফঢ টচায়াভ-পাঝা লয় ঢালা বুছাইদ;  

() “াংভক্ষড”       ধানদ ম্পদতভ উধদবানকঢা বৃনি, অধঘয়  ক্ষয় হ্রাওভড, ধনভভক্ষড  

সুভক্ষা বুছাইদ;     

(প) “লাভ”       প্রাকৃনঢওপাদ সৃষ্ট ওড়াই আকৃনঢভ বৃলতাওাভ টওাদ নদম্নভূনফ বুছাইদ। 

 

৩। ধানদ ম্পত উন্নয়দ  ব্যস্থাধদা।- 

(১) ভওাভ ধানদ ম্পদতভ ফনিঢ  টঝওই উন্নয়দ এাং তক্ষ ব্যস্থাধদা নদনিঢ ওনভদ এাং 

ঢদ্মদক্ষে প্রদয়াচদীয় ওম ওাব ডক্রফ গ্রলড ওনভদঢ ধানভদ । 

(২) নদযর ওনভয়া এাং উধ-থাভা (১) এ ভওাদভভ ক্ষফঢা  তানয়দেভ াফনগ্রওঢা ক্ষুণ্ন দা ওনভয়া, 

এই আইদদভ উদেে পূভডওদল্প ভওাদভভ তানয়ে লইদ নদম্নরূধ, বণা:- 

(ও) অনথতপ্তদভভ টওৌযমকঢ তীখ ডদফয়াতী ওফ ডধনভওল্পদা এাং উলা াস্তায়দদভ ধিনঢ 

অনুদফাতদ; 
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(ঔ) অনথতপ্তদভভ চন্য তীখ ড, ফধ্যফ  স্বল্পদফয়াতী মক্ষে  উদেে নদথ ডাভড এাং উলা অচডদদভ 

চন্য নদম্ননড ডঢ দীনঢফামা প্রডয়দ, বণা:- 

(অ) প্রানঢিানদও দীনঢ, বালাদঢ অন্যান্য নরদয়ভ ফদধ্য ওাব ডনদ ডাল ধিনঢ, 

ওফ ডঘাভীদতভ প্রযানদও  আনণ ডও ক্ষফঢা নদওন্দ্রীওভড অন্তর্ভ ডক্ত ণানওদ; 

(আ) ফাদ ম্পত উন্নয়দ দীনঢ, বালাদঢ, অন্যান্য নরদয়ভ ফদধ্য, ওফী উন্নয়দ, ওফ ড-

চীদ ধনভওল্পদা  প্রনযক্ষড অন্তর্ভ ডক্ত ণানওদ; এাং 

(ই) ওফ ডঘাভী ব্যস্থাধদা দীনঢ, বালা ওফ ডঘাভীদতভ টধযাকঢ তক্ষঢা বৃনি  টপ্রভডা 

মাদপভ লায়ও ধনভদদযভ সৃনষ্ট ওনভদ। 

(ক) অনথতপ্তদভভ ম্পনত্ত অায়দ, ইচাভা প্রতাদ, ব্যস্থাধদা ইঢোনত নরদয় চুনক্ত ম্পাতদ 

অনুদফাতদ;  

(খ) ফলাধনভঘামও ওর্তডও টধযকৃঢ টপৌঢ  আনণ ডও অগ্রকনঢভ ননপন্ন প্রনঢদতদ ধব ডাদমাঘদা 

এাং অদন্তারচদও ওফ ডম্পাতদদভ চন্য তায়-তানয়ে নদথ ডাভড  প্রনঢওাভমূমও ব্যস্থা গ্রলড; 

(গ) অনথতপ্তভ ওর্তডও টধযকৃঢ ক্রয়  াংগ্রল প্রস্তা অনুদফাতদ; 

(ঘ) ন্যা ব্যস্থাধদা, ধানদ নদষ্কাযদ  টঘ প্রওল্পমূদলভ ধনভঘামদ  ভক্ষডাদক্ষদডভ চন্য 

ানপ ড ঘাচড থাব ডওভড; 

(ঙ) অনথতপ্তদভভ াদচঝ  ম্পূভও াদচঝ অনুদফাতদ; 

(চ)  অনথতপ্তদভভ ানর ডও প্রনঢদতদ অনুদফাতদ; এাং 

(ছ) ফলাধনভঘামওদও প্রদয়াচদীয় নদদত ডযদা প্রতাদ। 

 

৪। অনথতপ্তভ প্রনঢিা।- এই আইদ মৎ লইাভ াংদক াংদক, এই আইদদভ উদেে পূভডওদল্প “াাংমাদতয 

ধানদ ম্পত অনথতপ্তভ”দাদফ এওটি অনথতপ্তভ প্রনঢনিঢ লইদ, বালাভ প্রথাদ লইদদ এওচদ ফলাধনভঘামও। 

 

৫। অনথতপ্তদভভ প্রথাদ ওাব ডাময়।- অনথতপ্তদভভ প্রথাদ ওাব ডাময় ঠাওায় ণানওদ এাং উলাভ ওাব ডক্রফ সুিুপাদ 

াস্তায়দদভ স্বাদণ ড ভওাভ াাংমাদতদযভ টব টওাদ স্থাদদ যাঔা ওাব ডাময় স্থাধদ ওনভদঢ ধানভদ এাং প্রদয়াচদদ 

স্থানধঢ টওাদ যাঔা ওাব ডাময় স্থাদান্তভ ওনভদঢ ধানভদ। 

 

৬। অনথতপ্তদভভ ক্ষফঢা  তানয়ে।-  

(১) এই আইদদভ নথাদামী াদধদক্ষ, ধানদ ম্পদতভ ফনিঢ  টঝওই উন্নয়দ এাং তক্ষ 

ব্যস্থাধদা এাং থাভা ৭ এ নড ডঢ ওাব ডামী ম্পাতদদভ মদক্ষে অনথতপ্তভ ফগ্র াাংমাদতয অণা উলাভ টব 

টওাদ অাংদয ওাব ডক্রফ গ্রলড ওনভদঢ ধানভদ। 
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(২) উধ-থাভা (১) এভ অথীদ ক্ষফঢা  তানয়দেভ াফনগ্রওঢা ক্ষুণ্ন দা ওনভয়া, অনথতপ্তদভভ নদম্ননড ডঢ 

ক্ষফঢা  তানয়ে ণানওদ, বণা:- 

(ও) টওাদ ব্যনক্তভ আইদাংকঢ অনথওাভ ক্ষুণ্ন দা ওনভয়া, ভওাদভভ পূ ড অনুদফাতদক্রদফ, 

ওম দত-দতী, চমাথাভ  চমাভূনফ     ভূধনভস্থ ও ভূকপডস্থ ধানদভ ব্যস্থাধদা; 

(ঔ) থাভা ৬ এভ নথাদামী অনুাদভ নদনফ ডঢ ওম ধানদ ব্যস্থাধদা অওাঞাদফা ধনভঘামদা 

 ভক্ষডাদক্ষদডভ চন্য বণাবণ ফাদ  নদদত ডনযওা প্রডয়দ  প্রদয়াক; 

(ক) অনথতপ্তদভভ ওাব ডামী ম্পাতদদভ নদনফদত্ত, ভওাদভভ পূ ড অনুদফাতদক্রদফ, প্রদয়াচদীয় 

ওমওাভঔাদা, টফনযদ, বন্ত্রধানঢ  অন্যান্য লায়ও ভঞ্জাফ াংগ্রদলভ চন্য চুনক্ত স্বাক্ষভ; 

(খ) ভওাভ ওর্তডও অনুদফানতঢ প্রওল্প তনমদমভ নপনত্তদঢ প্রওল্প প্রডয়দ, াস্তায়দ  অন্যান্য 

াংনিষ্ট নরদয় ধভাফয ড  লায়ঢা মাদপভ চন্য টওাদ স্থাদীয় ভওানভ াংস্থা, া আন্তচডানঢও 

ধভাফয ডও া ধভাফয ডও প্রনঢিাদদভ নলঢ ভওাদভভ পূ ড অনুদফাতদক্রদফ চুনক্ত ম্পাতদ;  

(গ) ন্যা ব্যস্থাধদা, ধানদ নদষ্কাযদ  টঘ প্রওল্পমূদলভ ধনভঘামদ  ভক্ষডাদক্ষড ওাচল 

প্রওল্প াস্তায়দ  দায়দ াংক্রান্ত ওাদচ স্থাদীয় উধওাভদপাকী াংকঞদদভ নলঢ চুনক্ত 

ম্পাতদ;  

(ঘ) টঘ প্রওল্পমূদল অগ্রানথওাভ নপনত্তদঢ ভূধনভস্থ ধানদভ সুি ুব্যলাদভভ ফাধ্যদফ উৎধাতদ 

বৃনিদঢ লায়ঢা প্রতাদ এাং টঘ  নদমভ ঢথ্য উধাত্ত াংভক্ষড  প্রনঢদতদ প্রস্তুঢওভড; 

এাং 

(ঙ)           -            ২১০০     ফদয় ফদয় ভওাভ ওর্তডও প্রডীঢ       

দীনঢফামাভ উদেে  মক্ষে অচডদদভ চন্য ধানদ ম্পদতভ      ও               প্রওল্প 

প্রডয়দ  াস্তায়দ। 

 

৭। অনথতপ্তদভভ ওাব ডামী।- (১) াাংমাদতয ধানদ আইদ, ২০১৩ (২০১৩ দদভ ১৪দাং আইদ) এভ অথীদ প্রডীঢ 

চাঢীয় ধানদ দীনঢ  চাঢীয় ধানদ ম্পত ধনভওল্পদাভ আদমাদও এাং এই থাভাভ অন্যান্য নথাদামী াদধদক্ষ, 

অনথতপ্তভ নদম্ননড ডঢ ওাব ডামী ম্পাতদ এাং ঢদুদেদে প্রদয়াচদীয় প্রওল্প প্রডয়দ, াস্তায়দ, ধনভঘামদা, 

ভক্ষডাদক্ষড  মূল্যায়দ াংক্রান্ত বাঢীয় ওাব ডক্রফ গ্রলড ওনভদঢ ধানভদ, বণা:- 

(ও) ওাঞাদফাকঢ ওাব ডামী: 

(অ) দতী  দতী অানলওা  উন্নয়দ ব্যস্থাধদা এাং ন্যা ব্যস্থাধদা, ধানদ নদষ্কাযদ, টঘ 

 ঔভা প্রনঢদভাদথভ মদক্ষে চমাথাভ, ব্যাদভচ, াঁথ, টভগুদমঝভ া অন্য টব টওাদ অওাঞাদফা 

নদফ ডাড; 

(আ) টঘ, ফৎস্য ঘার, টদৌধনভলড, ন্য  চমচ প্রাডী াংভক্ষড এাং ধনভদয  

প্রনঢদদযভ ান ডও উন্নয়দদ লায়ঢা প্রতাদদভ মদক্ষে ধানদ প্রাদলভ উন্নয়দ  ধানদ প্রাদলভ 

কনঢধণ ধনভঢডদদভ চন্য চমধণ, ঔাম-নম ইঢোনত পুদঃঔদদ; 
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(ই) দায়দ  ওম টক্ষদত্র প্রাকৃনঢও ধিনঢভ প্রদয়াক;  

 

(ঈ)  ভূধনভস্থ ধানদভ ব্যলাভ নদনিঢ ওভাভ চন্য টতদযভ চমাথাভ উন্নয়দ  াংভক্ষড এাং 

ভূকপডস্থ ধানদ পূদপডভড নদনিদঢভ চন্য ঔাম-নম-চমাথাভ ঔদদ;  

(উ) ভূনফ াংভক্ষড, ভূনফ ধনভবৃনি এাং দতীভ টফালদা ব্যস্থাধদা; 

(ঊ) দতীভ ঢীভ াংভক্ষড এাং দতী পাঙ্গদ লইদঢ ম্ভাব্য টক্ষদত্র যলভ, লাঝ াচাভ, চদধণ, 

চদনঢ এাং ঐনঢলানও  চাঢীয় চদগুরুেপূড ড স্থাদমূল ভক্ষা ওভা; 

(ঋ) উধকূমীয় াঁথ নদফ ডাড, াংভক্ষড  ভক্ষডাদক্ষড; 

(এ) মডাক্তঢাভ অনুপ্রদয টভাথ  ফরুওভড প্রযফদ;  

(ঐ) টঘ, ধনভদয, প্রনঢদয  চীবনঘত্র াংভক্ষড এাং ধাদীয় চম আলভদডভ মদক্ষে 

বৃনষ্টভ ধানদ থাভড। 

()  অকপীভ মুে এমাওায় চনভধ, অনুন্ধাদ  ভূনফ পুদরুিাদভ ফীক্ষা ম্পাতদ, প্রওল্প 

প্রডয়দ  াস্তায়দ; 

() চমায়ু ধনভঢডদদভ প্রপা/অনপখাঢ নদঘদায় ধানদ ম্পত ম্পনওডঢ প্রওল্প প্রডয়দ  

াস্তায়দ।  

 

(ঔ) অ-ওাঞাদফাকঢ  লায়ও ওাব ডামী: 

(অ) ন্যা  ঔভা পূ ডাপা  ঢওীওভড; 

(আ) ধানদ নজ্ঞাদ ম্পনওডঢ অনুন্ধাদ ওাব ড ধনভঘামদা এাং এঢতম্পনওডঢ ঢথ্য  উধাত্ত 

াংগ্রল, াংভক্ষড  নঢভড; 

(ই) ধনভদয, প্রনঢদয  চীবনঘত্র াংভক্ষড এাং উন্নয়দদভ মদক্ষে ভওাদভভ াংনিষ্ট 

াংস্থাভ লদবানকঢায় এাং ম্ভাব্য টক্ষদত্র অনথতপ্তদভভ সৃষ্ট অওাঞাদফার্ভক্ত নদচস্ব চনফদঢ 

দায়দ, ফৎস্য ঘার ওফ ডসূঘী াস্তায়দ এাং াঁদথভ ধভ ভাস্তা নদফ ডাড; 

(ঈ) অনথতপ্তদভভ ওাব ডামীভ ধভ টফৌনমও  প্রাদয়ানকও কদরডা; 

(উ) অনথতপ্তভ ওর্তডও াস্তানয়ঢ প্রওদল্পভ সুনম াংনিষ্ট সুনথাদপাকীদতভ ফদধ্য স্থাদীয় 

চদকড  চদপ্রনঢনদনথদতভ াংকঠিঢওভড এাং ম্পকৃ্তওভড, প্রওদল্প ঢালাদতভ অাংযগ্রলড 

নদনিঢওভড, প্রওল্প ভক্ষডাদক্ষড  ধনভঘামদ এাং প্রওল্প ব্যয় পুদরুিাভ াংক্রান্ত ননপন্ন 

ওমাদওৌযম  প্রানঢিানদও ওাঞাদফা উদ্ভাদ, াস্তায়দ  ধনভঘামদা | 

 

(২) অনথতপ্তভ, নদম্ননড ডঢ যঢডানত ধামদ াদধদক্ষ, উধ-থাভা (১) এ নড ডঢ ওাব ডামী ম্পাতদ ওনভদ, বণা:- 
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(ও) প্রওল্প গ্রলদডভ চন্য ভওাভ ওর্তডও নদদত ডনযঢ ফাদতন্ড অনুভডপূ ডও প্রওল্প প্রস্তাদা টধযওভড; 

(ঔ)  ওানভকনভ ম্ভাব্যঢা বাঘাইদয়ভ টক্ষদত্র দতুদ উধাত্ত াংগ্রল নওাংা টপৌঢ  কানডনঢও ফদটম 

ফীক্ষাভ প্রদয়াচদ ণানওদম উলা ম্পাতদ; 

(ক)   প্রওদল্পভ পূড ড নমঢাভ চন্য টব ওম ফন্ত্রডাময়  াংস্থাভ অাংযগ্রলড প্রদয়াচদ, প্রওল্প 

প্রনক্রয়াওভদডভ শুরু লইদঢই উলাদতভ ম্পৃক্তঢাভ এাং প্রওদল্প উলাদতভ চন্য সুনদনত ডষ্ট ওাব ডক্রফ 

নন্নদযওভড; 

(খ) প্রওল্প প্রডয়দ, াস্তায়দ  ভক্ষডাদক্ষদড প্রওল্প এমাওাভ চদকদডভ অাংযগ্রলড ম্পনওডঢ 

প্রনঢদতদ প্রডয়দ এাং প্রওল্প তনমদম উলাভ প্রানঢিানদও নন্যা নমনধিওভড; 

(গ) ভূনফ অনথগ্রলদডভ টক্ষদত্র ক্ষনঢপূভড  পুদ ডাদ াংক্রান্ত স্বয়াংম্পূড ড প্রস্তা টধযওভড; এাং 

(ঘ) প্রওল্প াস্তায়দদভ নদম কৃনরওাচ, ধনভদয, টদৌধনভলড, ধানদ প্রাল, ফৎস্য ম্পত, চদচীদ 

 ধানভধানবডও এমাওায় উলাভ প্রপা  নরূধ প্রনঢনক্রয়া, বনত ণাদও, নদভদদভ মদক্ষে ম্ভাব্য উধায় 

উদ্ভাদ এাং ঢদ্ম্পনওডঢ প্রনঢদতদ প্রডয়দ। 

 

৮। ফলাধনভঘামও  অনঢনভক্ত ফলাধনভঘামও।- 

(১)   অনথতপ্তদভভ এওচদ ফলাধনভঘামও  অদনথও ঙয়চদ অনঢনভক্ত ফলাধনভঘামও ণানওদ। 

(২) ফলাধনভঘামও  অনঢনভক্ত ফলাধনভঘামওকদডভ নদদয়াক, ধদতান্ননঢ এাং ঘাওনভভ যঢডামী 

ভওাভ ওর্তডও নদথ ডানভঢ লইদ। 

(৩) ফলাধনভঘামও অনথতপ্তদভভ প্রথাদ নদ ডালী লইদদ এাং অনথতপ্তদভভ ওাব ড ধনভঘামদাভ চন্য 

ভওাদভভ নদওঝ তায়ী ণানওদদ। 

 

৯। ফলাধনভঘামদওভ ক্ষফঢা  তানয়ে।- এই আইদদভ নথাদ াদধদক্ষ ফলাধনভঘামদওভ ক্ষফঢা  তানয়ে 

লইদ নদম্নরূধ, বণা:- 

(ও) ভওাভ ওর্তডও অনুদফানতঢ আনণ ডও  ধনভঘামদা মক্ষেল ওম দীনঢ  ওফ ডধন্থা াস্তায়দ  

প্রদয়াক ওভা; 

(ঔ) চাঢীয় ধানদ দীনঢ  চাঢীয় ধানদ ম্পত ধনভওল্পদা এাং অন্যান্য নতওনদদত ডযও ভওানভ 

তনমমানতভ নলঢ াংকনঢ ভানঔয়া অনথতপ্তদভভ চন্য স্বল্প টফয়াতী, ফধ্য টফয়াতী  তীখ ড টফয়াতী 

ওফ ডধনভওল্পদা গ্রলড এাং উলা ভওাদভভ অনুদফাতদক্রদফ াস্তায়দ ওভা; 

(ক) অনথতপ্তদভভ বাঢীয় ওাব ডক্রফ  নরয়ানত, আনণ ডও  প্রযানদও, বণাবণ ধিনঢদঢ এাং 

প্রঘনমঢ আইদ, ননথ  দীনঢফামা অনুবায়ী ধনভঘামদা ওভা; 
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(খ) প্রদঢেও আনণ ডও ৎভ টযর লইাভ ধভঢী নঢদ ফাদভ ফদধ্য, উক্ত ৎদভ অনথতপ্তভ ওর্তডও 

ম্পানতঢ ওাব ড  অন্যান্য নরয়ানত ধনভঘামদা ম্পনওডঢ এওটি ানর ডও প্রনঢদতদ প্রডয়দ ওনভয়া উলা 

ভওাদভভ নদওঝ টধয ওভা; 

(গ) অনথতপ্তদভভ ানর ডও াদচঝ এাং প্রদয়াচদদাদথ ম্পূভও াদচঝ তঢনভ ওনভয়া উলা ভওাদভভ 

নদওঝ টধয ওভা; 

(ঘ) ভওাদভভ টওাদ তপ্তভ, অনন া এদচনি অণা অন্য টওাদ টতযী া নদতযী ব্যনক্ত, ওর্তডধক্ষ া 

এদচনিভ নলঢ টতদাধাদাভ নরদয় অনথতপ্তদভভ প্রনঢনদনথে ওভা; 

(ঙ) নদদয়াক ননথ অনুবায়ী অনথতপ্তদভভ ওফ ডওঢডা  ওফ ডঘাভীভ নদদয়াক প্রতাদ এাং ঢালাদতভ নরুদি 

শৃঙ্খমামূমও ব্যস্থা গ্রলড ওভা; 

(চ) অনথতপ্তদভভ ওফ ডওঢডা  ওফ ডঘাভীদতভ আাদ ব্যস্থা ভক্ষডাদক্ষড এাং উলা ওফ ডওঢডা  

ওফ ডঘাভীদতভ অনুকূদম প্রাপ্যঢা অনুবায়ী ভাে প্রতাদ ওভা; 

(ছ) ননথ দ্বাভা নদথ ডানভঢ স্তভ অনুাদভ অনথতপ্তদভভ অপেন্তদভ ওফ ডওঢডা  ওফ ডঘাভী ধতায়দ  তনম 

ওভা; 

(জ) অনথতপ্তদভভ ওাব ডক্রফ ম্পনওডঢ নওাংা প্রাাংনকও অন্য টওাদদা নরদয় ভওাদভভ ধদক্ষ ফাফমা 

রুজু ওভা নওাংা উলাভ ধক্ষ ফণ ডদ ওভা া প্রদয়াচদদাদথ ভওাদভভ পূ ডানুদফাতদক্রদফ উলা প্রঢোলাভ 

ওভা া আদধার ওভা া নওল্প নদভাথ নদষ্পনত্তভ ফাধ্যদফ নদষ্পনত্ত ওভা; 

(ঝ) অনথতপ্তদভভ ততদনিদ নরয়ানত ধনভঘামদাভ চন্য প্রানঢিানদও দীনঢ, ফাদ ম্পত উন্নয়দ দীনঢ, 

ওফ ডঘাভী ব্যস্থাধদা দীনঢ  অপেন্তভীড ওাব ডধিনঢ প্রডয়দ এাং ভওাদভভ অনুদফাতদক্রদফ উলা াস্তায়দ 

ওভা; 

(ঞ) ভওাভ ওর্তডও নদথ ডানভঢ আনণ ডও ননথ অনুাদভ ফস্ত টা, নদফ ডাড, ক্রয়  াংগ্রল প্রস্তা 

অনুদফাতদ এাং এঢতাংক্রান্ত ওম চুনক্ত স্বাক্ষভ ওভা; 

(ট) ভওাভ ওর্তডও নদথ ডানভঢ আনণ ডও ীফাভ ফদধ্য অনথতপ্তদভভ ওম অনঢনভক্ত ওাদচভ তান 

নদঘদা  অনুদফাতদ ওভা; 

(ঠ) ভওাদভভ অনুদফাতদদভ চন্য াাংকঞনদও ওাঞাদফা ধনভঢডদদভ প্রস্তা টধযওভড; 

(ড) অনথতপ্তদভভ ম্পনত্ত া প্রওদল্পভ ম্পনত্ত ভওাদভভ ধদক্ষ নক্রয় া লস্তান্তভ, অায়দ, ইচাভা 

প্রতাদ, ব্যস্থাধদা চুনক্ত ম্পাতদ ইঢোনত নরয়মূল ভওাদভভ নদঘদা  অনুদফাতদদভ চন্য উধস্থাধদ 

 টক্ষত্রফঢ অনুদফাতদ গ্রলড; 

(ঢ) ধানদ ম্পদতভ ফনিঢ  টঝওই উন্নয়দ এাং তক্ষ ব্যস্থাধদাভ মদক্ষে প্রনযনক্ষঢ  তক্ষ 

চদম কনড়য়া টঢামা এাং ঢদ্মদক্ষে অনথতপ্তদভভ ওফ ডওঢডা  ওফ ডঘাভীদতভ চন্য প্রদয়াচদীয় প্রনযক্ষদডভ 

আদয়াচদ ওভা; 

(ণ) এই আইদদভ অথীদ ঢালাভ টব টওাদ ক্ষফঢা  তানয়ে ঢৎ ওর্তডও প্রদয়াচদীয় নময়া নদনঘঢ 

লইদম, উলা অনঢনভক্ত ফলাধনভঘামও অণা অনথতপ্তদভভ অন্য টব টওাদ ওফ ডওঢডাভ অনুকূদম অধ ডড ওভা;  
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(ত) থাভা ৩ এভ অথীদ ভওাভ ওর্তডও ফদয় ফদয় চানভকৃঢ নদদত ডয টফাঢাদও থাব ডকৃঢ টঘ ানপ ড 

ঘাচড আতায় ওভা; এাং 

(থ) ভওাভ ওর্তডও আদভানধঢ অন্য টব টওাদ তানয়ে ধামদ ওভা। 

 

১০। ানপ ড কঞদ ।- 

(১) ধানদ ম্পদতভ ফনিঢ  টঝওই উন্নয়দ এাং তক্ষ ব্যস্থাধদাভ স্বাদণ ড “াাংমাদতয ননপম 

ানপ ড (ধানদ ম্পত)” দাদফ এওটি ওোটাভ ণানওদ।  

(২) াাংমাদতয ননপম ানপ ড (ননএ) এভ চন্য প্রদবাচে ওম আইদ  ননথনথাদ উধথাভা (১) 

এ উনিনঔঢ ানপ ড  উলাভ তস্যদতভ টক্ষদত্র প্রদবাচে লইদ। 

 

১১। অনথতপ্তদভভ ওফ ডওঢডা  ওফ ডঘাভী।–  

(১) অনথতপ্তদভভ ওাব ডামী সুিুপাদ ম্পাতদদভ উদেদে ভওাভ প্রদয়াচদীয় াংখ্যও ওফ ডওঢডা  অন্যান্য 

ওফ ডঘাভী নদদয়াক ওনভদঢ ধানভদ এাং ঢালাদতভ ঘাকুনভভ যঢডামী ভওাভ ওর্তডও নদথ ডানভঢ লইদ। 

(২) এই আইদদভ অথীদ তানয়ে ধামদদভ টক্ষদত্র অনথতপ্তদভভ ওফ ডওঢডা  ওফ ডঘাভীকড অনথতপ্তদভভ 

ফলাধনভঘামদওভ নদওঝ তায়ী ণানওদদ এাং অনথতপ্তদভভ ফলাধনভঘামও ঢাঁলাভ তানয়ে ধামদদভ টক্ষদত্র 

ভওাদভভ নদওঝ তায়ী লইদদ।    

 

১২। পনষ্যৎ প্রওদল্পভ াস্তায়দ  ব্যস্থাধদা।– 

াাংমাদতয ধানদ আইদ, ২০১৩ (২০১৩ দদভ ১৪দাং আইদ) এভ অথীদ প্রডীঢ চাঢীয় ধানদ দীনঢ  

চাঢীয় ধানদ ম্পত ধনভওল্পদা এাং           -            ২১০০ এভ আদমাদও এাং উধ-

আঞ্চনমও  স্থাদীয় ধানদ ব্যস্থাধদা ধনভওল্পদাভ নলঢ াংকনঢপূড ড লয়া াদধদক্ষ পনষ্যৎ প্রওদল্পভ 

াস্তায়দ  ব্যস্থাধদা          লইদ।  

 

১৩। নদ্যফাদ প্রওদল্পভ ব্যস্থাধদা লস্তান্তভ।- 

(১) অনথতপ্তভ ওর্তডও াস্তানয়ঢ নওাংা াস্তায়দাথীদ অনূর্ধ্ড ১০০০ টলক্টভ আয়ঢদ ননযষ্ট এনএফনট  

এনএফনটআই প্রওদল্পভ         ধব ডায়ক্রদফ স্থাদীয় ভওাভ প্রনঢিাদদভ নদওঝ লস্তান্তনভঢ লইদ এাং 

টব ফস্ত প্রওল্প উলাদতভ সুনথাদপাকীদতভ স্বাদণ ড কঠিঢ াংকঞদমূদলভ দ্বাভা ইদঢাফদধ্য দন্তারচদওপাদ 

ধনভঘানমঢ লইদঢদঙ টইগুনম অগ্রানথওাভ নপনত্তদঢ লস্তান্তভ ওনভদঢ লইদ। 

(২) অনথতপ্তভ ওর্তডও াস্তানয়ঢ টওাদ প্রওল্প া উলাভ অাংযনদযর অন্য টওাদ উন্নয়দমূমও ওাচ 

নওাংা উলাভ ভক্ষডাদক্ষদডভ নদনফদত্ত অন্য টওাদ াংস্থা া স্থাদীয় ভওাভ প্রনঢিাদদভ নদওঝ লস্তান্তভ 

ওভাভ প্রদয়াচদ লইদম, ফলাধনভঘামও, ভওাভ ওর্তডও নদথ ডানভঢ যঢডাথীদদ, উলা লস্তান্তভ ওনভদঢ ধানভদ। 
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(৩)  অনথতপ্তভ, ভওাভ ওর্তডও নদথ ডানভঢ ধিনঢদঢ ১০০০ টলক্টদভভ অনথও নওন্তু ৫০০০ টলক্টদভভ 

অদনথও আয়ঢদ ননযষ্ট প্রওদল্পভ ব্যস্থাধদা ধব ডায়ক্রদফ উক্ত প্রওদল্পভ সুনথাদপাকীদতভ স্বাদণ ড কঠিঢ 

াংকঞদদভ নদওঝ অধ ডড ওনভদ এাং ৫০০০ টলক্টদভভ অনথও আয়ঢদ ননযষ্ট প্রওদল্পভ ব্যস্থাধদা ভওাভ 

ওর্তডও এঢদুদেদে চানভকৃঢ নদদত ডনযওা অনুভদড প্রওদল্পভ সুনথাদপাকীদতভ স্বাদণ ড কঠিঢ াংকঞদ, 

অনথতপ্তভ  ধানদ ম্পত াংনিষ্ট অন্যান্য াংস্থাভ প্রনঢনদনথ ফিদয় কঠিঢ এওটি টবৌণ ধানদ ব্যস্থাধদা 

ওনফটিভ ধভ ন্যস্ত ণানওদ: 

ঢদ যঢড ণাদও টব, ভওাভ প্রদয়াচদ ফদদ ওনভদম, উক্ত প্রওদল্পভ ব্যস্থাধদা, প্রওল্প এমাওায় 

ওফ ডভঢ টওাদ টভওানভ াংস্থাভ নদওঝ ননথ দ্বাভা নদথ ডানভঢ ধিনঢ অনুভডপূ ডও ইচাভা প্রতাদ ওনভদঢ 

ধানভদ। 

(৪) উধ থাভা (১) এ বালা নওছুই ণাকুও দা টওদ, এই থাভায় উনিনঔঢ টব টওাদ টেডীভ প্রওদল্পভ 

আয়ঢদ ভওাভ, ভওানভ টকদচদঝ প্রজ্ঞাধদ দ্বাভা, হ্রা া বৃনি ওনভদঢ ধানভদ। 

 

১৪। অনথতপ্তদভভ চন্য ভূনফ হুকুফ তঔম, অনথগ্রলড ইঢোনত।- 

(১) অনথতপ্তদভভ টওাদ প্রওল্প াস্তায়দদভ স্বাদণ ড টওাদ ভূনফভ প্রদয়াচদ লইদম উলা চদস্বাদণ ড প্রদয়াচদ 

নময়া নদনঘঢ লইদ এাং ঢদুদেদে        আইদদভ নথাদ টফাঢাদও হুকুফ তঔম া অনথগ্রলড 

ওভা বাইদ। 

(২) পয়াল প্রাকৃনঢও দুদব ডাদকভ ওাভদড উদ্ভঢু ক্ষয়ক্ষনঢ                            নদভদদভ 

প্রদয়াচদদ অনথতপ্তভ উধ-থাভা (১) এভ অথীদ হুকুফ তঔম া অনথগ্রলড ব্যঢীঢ, ভওাদভভ 

পূ ডানুদফাতদক্রদফ, ভানভ ক্রয় নওাংা ইচাভাভ ফাধ্যফ টওাদ ভূনফভ স্বে অচডদ ওনভদঢ ধানভদ এাং 

এওইপাদ নক্রয় নওাংা ইচাভা ানঢদমভ ফাধ্যদফ উলাভ স্বে ঢোক ওনভদঢ ধানভদ। 

(৩) টওাদ প্রওল্প াস্তায়দদভ ফয় াফনয়ও ব্যলাদভভ চন্য প্রদয়াচদ লইদম ঢিন্য অনথতপ্তভ টওাদ 

চনফ  আস্থাভ ম্পনত্ত পাড়ায় া স্বল্প টফয়াতী ইচাভায় গ্রলড ওনভদঢ ধানভদ। 

(৪) অনথতপ্তভ উলাভ প্রওল্প ভক্ষডাদক্ষদডভ চন্য নদথ ডানভঢ চনফ, ভওানভ দীনঢফামা অনুবায়ী, স্বল্প 

টফয়াদত ইচাভা প্রতাদ ওনভদঢ ধানভদ। 

 

১৫। অপ্রদয়াচদীয় নওাংা ধনভঢোচে স্থাধদা ইঢোনত নক্রয়।- অনথতপ্তদভভ ফানমওাদাথীদ টওাদ প্রওল্প, স্থাধদা, 

তপ্তভ নওাংা প্রনঢিাদ াংদওাঘদ, অায়দ, স্থাদান্তভ নওাংা অন্য টওাদ ওাভদড আাংনযও নওাংা ম্পূড ডরূদধ 

অপ্রদয়াচদীয় নওাংা ধনভঢোচে লইদম, ফলাধনভঘামও, প্রঘনমঢ আইনদ ধিনঢ অনুভডপূ ডও এাং ভওাদভভ 

অনুদফাতদক্রদফ, উক্ত প্রওল্প, স্থাধদা, তপ্তভ, তামাদ-টওাঞা  অন্যান্য অওাঞাদফা টব টওাদ ভওানভ, আথা-

ভওানভ া স্বায়েযানঢ প্রনঢিাদ নওাংা স্থাদীয় ওর্তডধদক্ষভ নদওঝ অণা টওাদ টভওানভ প্রনঢিাদ া ব্যনক্তভ 

নদওঝ দকত মূদল্য নক্রয় া লস্তান্তভ ওনভদঢ ধানভদ: 

 ঢদ যঢড ণাদও টব, উক্ত ম্পনত্ত ক্রদয়ভ টক্ষদত্র উনিনঔঢ প্রনঢিাদ, ওর্তডধক্ষ  ব্যনক্ত উধদভ নড ডঢ 

ক্রফানুাদভ অগ্রানথওাভ ণানওদ। 
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১৬। ানর ডও প্রনঢদতদ।- 

(১) ফলাধনভঘামও প্রদঢেও অণ ড ৎভ ফাপ্ত লইাভ ধভঢী ৩০ টয টদেম্বদভভ ফদধ্য অনথতপ্তভ 

ওর্তডও উক্ত অণ ড ৎভ াংক্রান্ত এওটি ানর ডও প্রনঢদতদ ভওাদভভ নদওঝ টধয ওনভদ বালাদঢ, অন্যান্য 

নরদয়ভ ফদধ্য াংনিষ্ট অণ ড ৎদভ গৃলীঢ উন্নয়দ টওৌযম, ধনভওনল্পঢ  াস্তানয়ঢ ওফ ডসূঘী, প্রাক্কনমঢ  

প্রকৃঢ আয়  ব্যয়, ানল্য নদরূধদদভ চন্য নদথ ডানভঢ প্রথাদ নদড ডায়ওমূদলভ আদমাদও অচডদ এাং 

াাংকঞনদও তক্ষঢা ম্পদওড নস্তানভঢ নভড  াংনিষ্ট অণ ড ৎদভভ মক্ষেফাত্রা অচডদ, াস্তায়দাথীদ 

প্রওল্পমূদলভ লামদাকাত অস্থা এাং ফাপ্ত প্রওল্পমূদলভ ধনভঘামদা ব্যস্থাভ উধভ নদিরড ণানওদ। 

(২) ভওাভ, ফলাধনভঘামদওভ নদওঝ লইদঢ টব টওাদ ফয় অনথতপ্তদভভ টব টওাদ নরদয়ভ ধভ 

প্রনঢদতদ এাং নভডী আহ্বাদ ওনভদঢ ধানভদ এাং ফলাধনভঘামও উলা ভওাদভভ নদওঝ ভভাল 

ওনভদদ। 

 

১৭। াদচঝ।- ফলাধনভঘামও, প্রনঢ ৎভ ভওাভ ওর্তডও নদথ ডানভঢ ফদয়ভ ফদধ্য, অনথতপ্তদভভ ধভঢী অণ ড 

ৎদভভ ানর ডও উন্নয়দ াদচঝ এাং ভাচস্ব াদচঝ নভডী ভওাদভভ নদওঝ টধয ওনভদ এাং উলাদঢ উক্ত অণ ড 

ৎদভ ভওাদভভ নদওঝ লইদঢ অনথতপ্তদভভ নও ধনভফাড অণ ড প্রদয়াচদ লইদ উলাভ উদিঔ ণানওদ। 

 

১৮। ভম নবাদ কৃঢ ওাচওফ ড ভক্ষড ।- এই আইদ া ননথভ অথীদ ভম নবাদ কৃঢ টওাদ ওাদচভ নদম 

টওাদ ব্যনক্ত ক্ষনঢগ্রস্ত লইদম া ঢালাভ ক্ষনঢগ্রস্ত লইাভ ম্ভাদা ণানওদম ঢিন্য ভওাভ, ফলাধনভঘামও, 

অনথতপ্তদভভ টওাদ ওফ ডওঢডা া ওফ ডঘাভী া টওাদ ব্যনক্তভ নরুদি টতয়াদী া টনৌচতাভী ফাফমা া অন্য টওাদ 

আইদকঢ ওাব ডক্রফ গ্রলড ওভা বাইদ দা। 

 

১৯। অস্পষ্টঢা দূভীওভদড ভওাদভভ ক্ষফঢা ।- এই আইদদভ টওাদ নথাদদ অস্পষ্টঢা ধনভমনক্ষঢ লইদম উলা 

দূভীওভদডভ মদক্ষে ভওাভ, এই আইদদভ অন্যান্য নথাদামীভ নলঢ াংকনঢপূড ড লয়া াদধদক্ষ, ভওানভ 

টকদচদঝ প্রজ্ঞাধদ দ্বাভা, ব্যাখ্যা প্রতাদ ওনভদঢ ধানভদ। 

 

২০। আইদ  প্রদয়াকওাভী াংস্থা  অন্যান্য ওর্তডধদক্ষভ লায়ঢা গ্রলড।- এই আইদদভ অথীদ তানয়ে ধামদ   

ক্ষফঢা প্রদয়াক া ওাব ড ম্পাতদদভ উদেদে ফলাধনভঘামও া ঢালাভ নদওঝ লইদঢ ক্ষফঢাপ্রাপ্ত ব্যনক্ত আইদ 

প্রদয়াকওাভী াংস্থা া অন্য টওাদ ভওানভ া াংননথি ওর্তডধক্ষদও প্রদয়াচদীয় লায়ঢা ওভাভ চন্য অনুদভাথ 

ওনভদঢ ধানভদদ এাং এইরূধ অনুদভাথ ওভা লইদম উক্ত াংস্থা া ওর্তডধক্ষ উক্ত লায়ঢা প্রতাদ ওনভদ। 

 

২১। ননথ প্রডয়দদভ ক্ষফঢা।- ভওাভ, এই আইদদভ উদেে পূভডওদল্প, ভওানভ টকদচদঝ প্রজ্ঞাধদ দ্বাভা, ননথ 

প্রডয়দ ওনভদঢ ধানভদ। 
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২২। প্রনথাদ প্রডয়দদভ ক্ষফঢা।- ফলাধনভঘামও, ভওাদভভ পূ ডানুদফাতদক্রদফ এাং ভওানভ টকদচদঝ প্রজ্ঞাধদ 

দ্বাভা, এই আইদ এাং ইলাভ অথীদ প্রডীঢ ননথভ নলঢ অাফঞ্জস্য দা লয়া াদধদক্ষ, প্রনথাদ প্রডয়দ ওনভদঢ 

ধানভদ। 

 

২৩। আইদদভ ইাংদভনচ ধাঞ প্রওায।- ভওাভ, ভওানভ টকদচদঝ প্রজ্ঞাধদ দ্বাভা, এই আইদদভ এওটি 

নদপ ডভদবাগ্য ইাংদভনচ ধাঞ (Authentic English Text) প্রওায ওনভদ: 

 ঢদ যঢড ণাদও টব এই আইদ এাং ইাংদভনচ ধাদঞভ ফদধ্য নদভাথ টতঔা নতদম এই আইদদভ াাংমায় নড ডঢ 

নথাদামী প্রাথান্য ধাইদ। 

 

২৪। ভনলঢওভড  টলনাচঢ।-  

(১) াাংমাদতয ধানদ উন্নয়দ টাট ড আইদ, ২০০০ (২০০০ দদভ ২৬ দাং আইদ), অঢঃধভ উক্ত আইদ 

নময়া উনিনঔঢ, এঢদ্বাভা ভনলঢ ওভা লইম। 

(২) উক্ত আইদ ভনলঢ লইাভ াংদক াংদক- 

(ও) উলাভ অথীদ প্রনঢনিঢ াাংমাদতয ধানদ উন্নয়দ টাট ড, অঢঃধভ নলুপ্ত টাট ড নময়া 

উনিনঔঢ, নলুপ্ত লইয়া উলা থাভা ৪ এ উনিনঔঢ াাংমাদতয ধানদ ম্পত অনথতপ্তদভ রূধান্তনভঢ 

লইদ; 

(ঔ) উলাভ অথীদ কঠিঢ ধনভরত  ওনফটি নলুপ্ত লইদ; 

(ক) নলুপ্ত টাট ড এভ- 

(অ) প্রথাদ ওাব ডাময়  যাঔা ওাব ডাময়মূল অনথতপ্তদভভ প্রথাদ ওাব ডাময়  যাঔা 

ওাব ডাময় লইদ;  

(আ) ঢলনম, দকত  ব্যাাংদও কনিঢ অণ ড এাং ননওউনভটিল ওম স্থাভ  

অস্থাভ ম্পনত্ত এাং ঐ ওম ম্পনত্তদঢ নলুপ্ত টাট ড এভ বাঢীয় অনথওাভ  স্বাণ ড 

ভওাদভভ নদওঝ ন্যস্ত লইদ; 

(ই) ঋড, তায়  তানয়ে এাং উলাভ দ্বাভা, উলাভ ধদক্ষ া উলাভ নলঢ ম্পানতঢ 

ওম চুনক্ত বণাক্রদফ ভওাদভভ ঋড, তায়  তানয়ে এাং ভওাদভভ দ্বাভা, ধদক্ষ া 

নলঢ ম্পানতঢ চুনক্ত নময়া কণ্য লইদ; 

(ঈ) াাংকঞনদও ওাঞাদফা  চদম বণাক্রদফ অনথতপ্তদভভ াাংকঞনদও ওাঞাদফা  

চদম লইদ; 

(উ) ওম ওফ ডওঢডা  ওফ ডঘাভীভ ঘাকুনভ ঢাৎক্ষনডওপাদ ভওাদভভ নদওঝ ন্যস্ত 

লইদ এাং ঢালাভা ভওাদভভ ওফ ডওঢডা  ওফ ডঘাভী কণ্য লইদদ এাং এই আইদ 
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প্রঢডদদভ অব্যনলঢ পূদ ড ঢালাভা টব যঢডাথীদদ ঘাওনভদঢ নঙদমদ  ঘাকুনভভঢওামীদ  

ঘাকুনভদত্তাভওামীদ সুনথানত প্রাপ্য লইদঢদ, এই আইদদভ নথাদ াদধদক্ষ উলা ভওাভ 

ওর্তডও ধনভনঢডঢ দা লয়া ধব ডন্ত, টই এওই যদঢড ভওাদভভ অথীদ ঘাওনভভঢ 

ণানওদদ  ঘাকুনভভঢওামীদ  ঘাকুনভদত্তাভওামীদ সুনথানত প্রাপ্য লইদদ; 

(ঊ)    ওফ ডভঢ ওম ওফ ডওঢডা  ওফ ডঘাভী উক্ত নলুপ্ত টাদট ড টব টবই ধদত ওফ ডভঢ 

নঙদমদ অনথতপ্তদভভ াংনিষ্ট টই ধদত ঢালাদও ভওাভ ওর্তডও তনম  ধতায়দ ওভা 

লইয়াদঙ নময়া কণ্য লইদদ;  

(ঋ) ওফ ডওঢডা  ওফ ডঘাভীদতভ আাদ সুনথা অনথতপ্তদভভ ওফ ডওঢডা  ওফ ডঘাভীদতভ 

আাদ সুনথা লইদ এাং বালাভা উক্ত আাদ সুনথা-প্রাপ্ত লইয়াদঙদ ঢালাভা এই 

আইদদভ অথীদ ফলাধনভঘামদওভ ভাদেভ নপনত্তদঢ উক্ত সুনথাপ্রাপ্ত লইয়াদঙদ নময়া 

কণ্য লইদদ; ফলাধনভঘামও ওর্তডও নপন্নরূধ আদতয দা টতয়া ধব ডন্ত উক্ত সুনথাপ্রানপ্ত 

অব্যালঢ ভানঔদঢ ধানভদদ; 

(এ) ওম ওফ ডওঢডা  ওফ ডঘাভী, ভওানভ ওফ ডওঢডা  ওফ ডঘাভী নলদদ ছুটি  

টধদযদল ভওাদভভ নদওঝ লইদঢ বাঢীয় সুদবাকসুনথা প্রানপ্তভ অনথওাভী লইদদ, 

টবদ নলুপ্ত টাদট ডভ ওম ওফ ডওঢডা  ওফ ডঘাভী ঢালাদতভ ঘাকুনভদঢ নদদয়াক  

টবাকতাদওাদম ভওানভ ওফ ডওঢডা  ওফ ডঘাভী নলদদ নদদয়ানচঢ নঙদমদ; 

(ঐ) টব ওম ওফ ডওঢডা  ওফ ডঘাভী, নলুপ্ত টাদট ডভ ঘাকুনভ লইদঢ অদভ কফদ 

ওনভয়া টবইরূধ অদভাত্তভ সুনথানত গ্রলড ওনভদঢদঙদ, এই আইদদভ নথাদ াদধদক্ষ 

উলা ভওাভ ওর্তডও ধনভনঢডঢ দা লয়া ধব ডন্ত, ঢালাভা ভওাদভভ অথীদদ টইরূধ 

অদভাত্তভ সুনথানত গ্রলড ওনভদঢ ণানওদদ, টবদ ঢালাভা ভওানভ ওফ ডওঢডা  

ওফ ডঘাভী নলদদ ঢালাদতভ নদচ নদচ ঘাকুনভ লইদঢ অভপ্রাপ্ত লইয়াদঙদ। 

(খ) (অ) তনা (ক) এভ উধ-তনা (উ) টঢ উনিনঔঢ ভওানভ ওফ ডওঢডাদতভ ফদধ্য বালাভা 

নলুপ্ত টাদট ড প্রণফ টেডীভ                লওাভী প্রদওৌযমী ধদত ভানভ 

নদদয়াকপ্রাপ্ত লইয়াদঙদ এাং উক্তরূধ নদদয়াক প্রানপ্তদঢ বালাদতভ নূেদঢফ টবাগ্যঢা 

াাংমাদতয ননপম ানপ ডদভ প্রদয ধদত নদদয়াক প্রানপ্তভ নূেদঢফ টবাগ্যঢাভ অনুরূধ 

নঙম, ঢালাদতভ ফিদয় থাভা ১০ এ উনিনঔঢ “াাংমাদতয ননপম ানপ ড (ধানদ 

ম্পত)” দাদফ ানপ ড ওোটাভ কঠিঢ লইয়াদঙ নময়া কণ্য লইদ এাং ঢালাভা উক্ত 

ওোটাদভভ তস্য লইদদ এাং ঢালাভা উক্ত ওোটাদভভ আঢায় এদওোটাভদফন্ট 

(Encadrement) লইয়াদঙদ নময়া কণ্য লইদদ। 

 (আ)  তনা (ক) এভ উধ-তনা (উ) টঢ উনিনঔঢ ভওানভ ওফ ডওঢডাভ ধতগুনমভ ফদধ্য 

নদ্বঢীয় টেডীভ ননটাভ ধত লইদঢ ধদতান্ননঢভ ফাধ্যদফ                    এাং 

উক্তরূধ ধদতান্ননঢভ থাভাানলওঢায় ঢদূর্ধ্ড ধদত ধদতান্ননঢভ ফাধ্যদফ নদদয়াদকভ চন্য 

াংভনক্ষঢ ধতগুনম ব্যঢীঢ প্রণফ টেডীভ ধতগুনম “াাংমাদতয ননপম ানপ ড (ধানদ 

ম্পত)” ানপ ড          ধত লইদ; 
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(গ) তনা (ঘ) এ উনিনঔঢ ানপ ড ওোটাভ ভওানভ ঘাওনভ আইদ, ২০১৮ (২০১৮ দদভ 

৫৭দাং আইদ) এভ থাভা ৫ এভ অথীদ সৃনচঢ  পুদক ডঠিঢ লইয়াদঙ নময়া কণ্য লইদ;  

(চ)   তনা (খ) এ উনিনঔঢ ওফ ডওঢডাদতভ ানপ ড ওোটাদভ ঘাওনভভ ধাভস্পনভও তচিঢা নলুপ্ত 

টাদট ডভ ধাভস্পনভও তচিঢা অনুবায়ী লইদ, ঢদ উক্ত ানপ ডদভ তস্যদতভ নলঢ অন্য 

ওোটাদভভ তস্যদতভ আন্তঃওোটাভ তচিঢা ভওাভ ওর্তডও নদথ ডানভঢ লইদ এাং টইদক্ষদত্র 

ভওাদভভ নিান্তই চূড়ান্ত          লইদ; এাং 

(৩) উক্ত আইদ ভনলঢ লয়া দে, উলাভ অথীদ প্রডীঢ টওাদ ননথ া প্রনথাদফামা, চানভকৃঢ টওাদ 

প্রজ্ঞাধদ, প্রতত্ত টওাদ আদতয, নদদত ডয, অনুদফাতদ, উধদতয া সুধানভয, প্রডীঢ ওম স্কীফ া ধনভওল্পদা, 

আদভানধঢ ওম টমপী, টভইঝ, টঝাম, ঘাচড া চনভফাদা, অনুদফানতঢ ওম াদচঝ এাং কৃঢ ওম 

ওাচওফ ড, এই আইদদভ টওাদ নথাদদভ নলঢ অাফঞ্জস্যপূড ড দা লইদম, এই আইদদভ অথীদ প্রডীঢ, 

চাভীকৃঢ, প্রতত্ত, আদভানধঢ, অনুদফানতঢ এাং কৃঢ নময়া কণ্য লইদ এাং টফয়াত টযর দা লয়া ধব ডন্ত 

অণা এই আইদদভ অথীদ ভনলঢ া াংদযানথঢ দা লয়া ধব ডন্ত মৎ ণানওদ। 

 

উদেে  ওাভডাংনমঢ নবৃনঢ 

 

 পাভপ্রাপ্ত ফন্ত্রী 

 


