বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ আইন, ২০০১
( ২০০১ সেনর ১৮ নং আইন )
[[১৬ এি ল, ২০০১]]
বাংলােদেশ টিলেযাগােযাগ ব ব া এবং টিলেযাগােযাগ সবার উ য়ন ও দ
াধীন কিমশন িত া এবং আ ন ু
ষ ংিগক িবষয়ািদ স েক িবধানকে
ণীত আ ইন৷

িনয় েণর িনিমে

একিট

যেহতু
বাংলােদেশ টিলেযাগােযাগ ব ব ার উ য়ন ও দ িনয় ণ এবং টিলেযাগােযাগ সবা িনয় েণর িনিমে একিট াধীন কিমশন
িত া, ১[ ডাক ও টিলেযাগােযাগ ম ণালেয়র কিতপয় মতা], কাযাবলী ও দািয় কিমশেনর িনকট হ
িবষয়ািদ স েক িবধান করা সমীচীন;

া র এবং আনষু
ংিগক

থম অধ ায়
াথিমক িবষয়ািদ
সংি
িশেরানামা
ও বতন

এই আইন বাংলাদ১¸এই আইন বাংলােদশ ২ ২[ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ] আইন, ২০০১ নােম অিভিহত
হইেব৷

(২) সরকার, সরকারী গেজেট
হইেব৷

সং া

াপন ারা, য তািরখ িনধারণ কিরেব সই তািরেখ ইহা কাযকর

২৷ িবষয় বা সে র েয়াজন িভ প না হইেল, এই আইেন,(১) আ হী প অথ বাংলােদেশ টিলেযাগােযাগ উ য়ন বা টিলেযাগােযাগ ব ব া াপন বা পিরচালনা বা
টিলেযাগােযাগ সবা দােনর লাইেসে র জন আেবদনকারী বা লাইেসে র আওতায় গৃ
হীতব অন
কান কমকা স েক আ হী কান ব ি ;
( ২ ) আ ঃসংেযাগ (Interconnection) অথ একািধক টিলেযাগােযাগ নটওয়ােকর দৃ
শ
(physical) বা অদৃ
শ বা যৗি ক (logical) সংেযাগ যাহার ফেল এই প একিট নটওয়াক
ব বহারকারীগণ তাহােদর িনেজেদর মেধ বা অন কান নটওয়াক ব বহারকারীগেণর সিহত যাগােযাগ
কিরেত বা উ অন নটওয়ােকর সবা পাওয়ার সু
েযাগ লাভ কিরেত পাের;
(৩) কিমশন অথ ধারা ৬ এর অধীন িতি ত বাংলােদশ ৩[ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ] কিমশন;
(৪) কিমশনার অথ কিমশেনর চয়ারম ান বা অন কান কিমশনার;
(৫) কমচারী বিলেত কমকতাও অ ভু;
(৬ )

িতকর

িতব কতা অথ িনগমন (emission), িবিকরণ (radiation) বা আেবেশর

(induction) ফেল সৃতিড়ত্-চুকীয় শি র এমন িব প ভাব যাহা(ক) বতার যাগােযাগ ব ব ার ব বহার বা কায মতােক িবপ কের; অথবা
(খ) বতার য পািতর ব বহার বা কায মতােক উে খেযাগ ভােব াস বা বাধা
ব বহাের বা কায মতায় িবচু
িত ঘটায়;

কের, অথবা উ

(৭) কািরগরী হণেযাগ তা সনদ অথ ৫৭ ধারার অধীেন কিমশন দ কািরগরী হণেযাগ তা সনদ;
(৮) াহক অথ য ব ি

কান পিরচালনাকারীর িনকট হইেত টিলেযাগােযাগ সবা হণ কেরন;

(৯) চয়ারম ান অথ কিমশেনর চয়ারম ান;
(১০) চাজ অথ এই আইেনর অধীেন কিমশন বা পিরচালনাকারী দ

সবা বাবদ েদয় চাজ;

(১১) টিলেযাগােযাগ অথ কান কথা (speech), শ (sound), িচ , সংেকত, লখা, দৃ
শ মান
িতকৃ
িত বা অন িবধ য কান ধরেনর বু
ি বৃ
ি ক অিভব ি েক তিড়ত্, চুক-শি , তিড়ত্-চুকীয় শি ,
তিড়ত্-রাসায়িনক বা তিড়ত াি ক শি ব বহার েম তার, নল, বতার অপিটক াল বা অন কান তিড়ত্চু
কীয় বা তিড়ত্-রাসায়িনক বা তিড়ত্-যাি ক বা কৃ
ি ম উপ হ যাগােযাগ ব ব ার মাধ েম রণ ও
হণ;
(১২) টিলেযাগােযাগ য পািত অথ টিলেযাগােযাগ অিভব ি িটর সং ার আওতায় পেড় এই প কান
িকছেু
ক টিলেযাগােযাগ ব ব ার সাহােয রণ বা হেণর জন ব ব ত য কান য পািত;
(১৩) টিলেযাগােযাগ ব ব া অথ টিলেযাগােযাগ য পািতর সমি ত প ( যমন সইু
িচং ব ব ািদ, রণ
য পািত, াি ক য পািত, কৃ
ি ম উপ হ ইত ািদ), এই সকল য পািত দৃ
শ তঃ পর র সংয ুথাকু
ক বা
না থাকু
ক বা উহারা একেযােগ তথ বা বাতা রেণর কােজ ব ব ত হউক বা না হউক;
(১৪) টিলেযাগােযাগ নটওয়াক অথ এমন এক সংেযাগ ল (node) এবং সংেযাগ লাইন (link) এর
সমাহার যাহা দইুবা তেতািধক অব ােনর মেধ টিলেযাগােযাগ াপন কের;
(১৫) টিলেযাগােযাগ সবা অথ িন বিণত য কান সবা:(ক) টিলেযাগােযাগ অিভব ি িটর সং ার আওতায় পেড় এমন কান িকছেু
ক টিলেযাগােযাগ ব ব ার
সাহােয রণ বা হণ;
(খ) টিলেযাগােযাগ সবার স সািরত সবা (value added service যমন, ফ া , ভেয়স মইল,
পিজং সািভস);
(গ) ই ারেনট সবা;
(ঘ) উপের (ক) (খ) ও (গ) ত বিণত সবা ব বহােরর সিু
বধােথ টিলেযাগােযাগ ব ব া স িকত
অবগিতমলূ
ক বা িনেদশনামলূ
ক তথ ািদ সরবরাহ করা;

(ঙ) টিলেযাগােযাগ ব ব ার সিহত সংয ুবা সংেযািজতব য পািত াপন বা র ণােব ণ, অথবা উ
য পািতর সম য়সাধন, পিরবতন, মরামত, ান পিরবতন বা লািভিষ করণ সং া সবা;
(১৬) ট ািরফ অথ এই আইেনর ষ অধ ােয়র অধীেন ৪[ সরকার] কতৃ
ক অনেু
মািদত বা ধারা ৯২ ত
উে িখত ট ািরফ;
(১৭) িতব কতা সৃ
ি কারী য পািত অথ বতার য পািত ব তীত অন এমন য পািত বা কৗশল যাহা
বতার যাগােযােগ িতব কতা সৃ
ি কের বা কিরেত স ম;
(১৮) পিরদশক অথ ধারা ৬০ এর অধীেন পিরদশক িহসােব িনয ু কান ব ি ;
(১৯) পিরচালনাকারী (Operator) অথ টিলেযাগােযাগ ব ব া াপন বা পিরচালেনর জন , বা
টিলেযাগােযাগ সবা দােনর জন বা এই ধরেনর একািধক কােজর সমি ত ব ব া পিরচালনার জন ,
লাইেস া ব ি ;
(২০) িবধান অথ এই আইেনর অধীেন ণীত িবধান;
৫[

(২০ক) " শাসিনক জিরমানা" অথ কিমশন কতৃ
ক িনধািরত এই প জিরমানা যাহাআদালত কতৃ
ক
দ নেহ বা আেরািপত নেহ;]

৬[ ২১¸

পারিমট অথ কান পিরচালনাকারী লাইেস কৃ
ত টিলেযাগােযাগ ব ব া বা সবা দােনর কান
াপনা, য পািত বা সু
িবধা ব বসািয়ক িভি েত িফস বা অন কান ধরেনর মলূবা সু
িবধা াি র িবিনমেয়
অন কান ব ি েক ব বহােরর জন কিমশন কতৃ
ক দ অনমু
িত;;]
(২২) াি ক য পািত অথ এমন টিলেযাগােযাগ য পািত যাহা টিলেযাগােযাগ ব ব ার মাধ েম
টিলেযাগােযাগ সবার হীতা কতৃ
ক বাতা বা তথ রণ বা হেণর জন ব ব ত হয়;
(২৩) ফৗজদারী কাযিবিধ অথ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);
৭[ (২৩ক) িবিধ

অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবিধ;;]

(২৪) ব ি শে র আওতায় কান াকৃ
িতক ব ি
ািবিশ একক ব ি (individual), অংশীদারী
কারবার, সিমিত, কা ানী, কেপােরশন, সমবায় সিমিত, এবং সংিবিধব সং া (statutory body)
অ ভু;
(২৫) বতার য পািত অথ বতার (radio apparatus) যাগােযােগ ব বহােরর উপয ু কৗশল বা
এই প একািধক কৗশেলর সম য়;
(২৬) বতার যাগােযাগ বা রিডও (radio communication or radio) অথ কান কৃ
ি ম িদক
িনেদশক ব ব া ব িতেরেক ৩০০০ িগগাহাজ (GHz) অেপতগা কম ি েকােয়ি র বতার তরংেগর
(radio wave) সাহােয ভূ
পেৃর উপের কান িচ , সংেকত, ছিব, িতকৃ
িত, তীক বা শে র িনগমন,
রণ বা হণ;

(২৭) ম ী অথ সরকােরর ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবষয়ক ম ণালয় বা িবভােগর দািয়ে িনেয়ািজত ম ী;
(২৮) ম ণালয় অথ সরকােরর ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবষয়ক ম ণালয় বা িবভাগ;
(২৯) লাইেস অথ টিলেযাগােযাগ ব ব া াপন বা পিরচালন বা টিলেযাগােযাগ সবা দান অথবা উ
ব ব া বা সবা পিরচালন বা সংর ণ বা বতার য পািত ব বহােরর জন এই আইেনর অধীেন কিমশন
দ বা দ বিলয়া গণ লাইেস ;
(৩০) স চার অথ বতার তর , কৃ
ি ম উপ হ, তার (cable) বা অপিটক াল ফাইবার এর সাহােয
এমন বাতা, তথ , সংেকত, শ , িতকৃ
িত বা বিুিভি ক অিভব ি
রণ যাহা জনসাধারণ কতৃ
ক
হেণর জন িরত, তেব ই ারেনট যাগােযােগর মাধ েম কান িকছ ু রণেক স চার বিলয়া গণ
করা যাইেব না;
(৩১)
কিমিট;

ক াম ব ব াপনা কিমিট অথ এই আইেনর ৫৬ ধারার অধীন গিঠত

ক াম ব ব াপনা

(৩২) সাবজনীন সবা অথ বাংলােদেশর য কান ােন অব ানরত বা য কান পশায় কাযরত েত ক
বাংলােদশী নাগিরকেক বা অন কান ব ি েক টিলেযাগােযাগ সবা দান৷

েয়াগ

৩৷ (১) এই আইন সম বাংলােদেশ এবং িন বিণত

ে

েযাজ হইেব, যথা:-

(ক) কান লযান, জলযান, আকাশযান বা কৃ
ি ম উপ হ;
(খ) বাংলােদেশর আ িলক সম ু
সীমার (territorial waters) মেধ অবি ত কান ম , িরগ বা
অন িবধ াপনা, যাহা উ সম ু
সীমার মেধ বা পািনর নীেচ মািটর সিহত সংয ু:
তেব শত থােক য, িবেদশী লযান, জলযান, আকাশযান বা কৃ
ি ম উপ েহর ব াপাের বাংলােদশ কান
আ জািতক চু
ি েত বা অন ু
প ব ব ায় প ভুথািকেল উ চু
ি বা ব ব া সােপে এই আইন েযাজ
হইেব৷
(২) এই আইন িন বিণত

ে

েযাজ হইেব না:-

(ক) কান িকছ ু
স চার;
(খ) বতার স চার ক বা টিলিভশন স চার ক বা উ

কে র জন লাইেস

দান;

(গ) স চার য পািত, বা স চািরত তথ বা বাতা বা অন ু
ােনর াহক য পািত, বা এই প য পািতর
ব বসা বািণজ :
তেব শত থােক য, িন বিণত

ে এই আইন েযাজ হইেব:

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

(আ) স চার য পািতর সিহত, বা স চােরর উে েশ , টিলেযাগােযাগ য পািত ব বহার৷
(৩) সরকার, সরকারী গেজেট
ািপত আেদশ ারা, উহােত উে িখত কান িবেশষ ব ি বা ব ি
ণী বা িবেশষ টিলেযাগােযাগ য পািত বা বতার য পািত বা কান িবেশষ সবােক এই আইন বা
তদধীন ণীত িবধােনর সকল বা য কান িবধােনর কাযকািরতা হইেত অব াহিত িদেত পাের৷

টিলেযাগােযাগ
স িকত অন ান
আ ইন ইত ািদর
েয়াগ

৪৷ (১) Telegraph Act, 1885 (XIII of 1885) এবং Wireless Telegraphy Act, 1933
(XVII of 1933), এই আইেনর িবধান সােপে
েযাজ হইেব এবং কান িবষেয় উ Act দইু
িটর
সিহত এই আইেনর অসংগিত থািকেল এই আইেনর িবধান কাযকর হইেব৷
(২) এই আইেনর অধীন কাযাবলী স াদেনর উে েশ , টিলেযাগােযােগর ে েযাজ উপেরা দু
ইিট
আইন বা অন কান আইেনর অধীন ণীত িবিধ, িবধান বা অন ান িনয়মাবলী বা উহােদর অধীন দ
বা জারীকৃ
ত আেদশ, িনেদশ বা িনেদশনা, এই আইেনর সিহত সংগিতপণূহওয়া সােপে , েয়াগ করা
যাইেব, য পয উ িবিধ, িবধান, িনয়মাবলী, আেদশ, িনেদশ বা িনেদশনার েয়াগ কিমশন কতৃ
ক
রিহত না করা হয়৷

অন ান আ ইেনর
উপর াধান

৫৷ অন ান আইেন িভ তর যাহা িকছইুথাকু
ক না কন, এই আইেনর িবধানাবলী কাযকর থািকেব৷

ি তীয় অধ ায়
কিমশন িত া ও গঠন
কিমশন িত া,
ইত ািদ

৬৷ (১) এই আইন বতেনর সংেগ সংেগ বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন নােম একিট কিমশন
িতি ত হইেব৷
(২) কিমশন একিট সংিবিধব সং া হইেব, ইহার ায়ী ধারাবািহকতা ও একিট সাধারণ সীলেমাহর
থািকেব, াবর ও অ াবর স ি অজেনর ও অিধকাের রাখার, হ া র করার, চু
ি স াদন এবং এই
আইন অনসু
াের অন ান কায স াদন করার ও উেদ াগ হেণর অিধকার এই সং ার থািকেব, উহা িনজ
নােম মামলা দােয়র কিরেত পািরেব এবং উ নােম উহার িব ে ও মামলা দােয়র করা যাইেব৷
(৩) কিমশেনর সাধারণ সীলেমাহর কিমশন কতৃ
ক িনধািরত আকৃ
িতর এবং িববরণ স িলত হইেব; উহা
চয়ারম ােনর হফাজেত থািকেব এবং কিমশন কতৃ
ক িনধািরত ে ব ব ত হইেব:
তেব শত থােক য, চয়ারম ান এবং অপর একজন কিমশনােরর উপি িত ব িতেরেক কান দিলেল
সাধারণ সীলেমাহর লাগােনা যাইেব না এবং তাহােদর উপি িতর তীক িহসােব তাহারা সীলয ু
দিললিটেত া র কিরেবন৷

কিমশেনর গঠন

৭৷ (১) কিমশন ৫ (পাঁচ) জন কিমশনার সম েয় গিঠত হইেব এবং তাহােদর মধ হইেত সরকার

একজনেক চয়ারম ান ও অপর একজনেক ভাইস- চয়ারম ান িনেয়াগ কিরেব৷
(২) কিমশনারেদর অ তঃ দু
ইজন হইেবন উপ-ধারা ১০(১) এর দফা (ক) ত উে িখত েকৗশলী, অ তঃ
একজন হইেবন উ উপ-ধারার দফা (খ)- ◌ত উে িখত ব ি এবং অ তঃ একজন হইেবন উ উপধারার দফা (গ)- ◌ত উে িখত ব ি ৷
(৩) ধমু
া কান কিমশনার পেদ শূ
ন তা বা কিমশন গঠেন িট থাকার কারেণ কিমশেনর কান কায বা
কাযধারা অৈবধ িতপ হইেব না এবং ত স েক কান আদালেত ও উ াপন করা যাইেব না৷

কিমশেনর কায ালয়

৮¸ কিমশেনর ধান কাযালয় ঢাকায় থািকেব, তেব কিমশন, সরকােরর পবূ
ানমু
িত েম, দেশর য কান
ােন উহার শাখা কাযালয় াপন কিরেত পািরেব¸

কিমশনারগেণর
িনেয়াগ ও ময়াদ

৯৷ (১) কিমশনারগণ সরকার কতৃ
ক িনয ুহইেবন এবং তাহারা পণূ
কালীন িভি েত কমরত থািকেবন৷
(২) কিমশনারগণ, এই আইেনর িবধান সােপে , তাহােদর িনেয়ােগর তািরখ হইেত িতন ব সর ময়ােদর
জন বহাল থািকেবন এবং অন ু
প একিট মা ময়ােদর জন পনু
ঃিনেয়ােগর যাগ হইেবন:
তেব শত থােক য, কান ব ি র বয়স ৬৫ (পয়ষি
ঁ ) ব সর পণূহইেল িতিন কিমশনার পেদ িনয ু
হইবার বা উ পেদ বহাল থািকবার যাগ হইেবন না৷

কিমশনারগেণর
যাগ তা ও
অেযাগ তা

১০৷ (১) কিমশনার হইেবন এমন একজন ব ি িযিন(ক) টিলেযাগােযােগর

ে অ তঃ ১৫ ব সেরর বা ব অিভ তাস

েকৗশলী;

(খ) হাইেকাট িবভােগর িবচারক িহসােব িনয ুহওয়ার যাগ তাসহ আইন িবষেয় ১৫ ব সেরর বা ব
অিভ তাস
আইনজীবী বা িবচারক;
(গ) ব বসা বািণজ বা িশ বা অথ (finance) বা অথনীিত বা াহক াথ সংর ণ বা ব ব াপনা বা
শাসন িবষেয় অ তঃ ১৫ (পেনর) বছেরর বা ব অিভ তাস
বি ৷
(২) এমন কান ব ি কিমশনার িনয ুহইবার বা উ পেদ বহাল থািকবার যাগ হইেবন না, িযিন:
(ক) বাংলােদেশর নাগিরক নেহন;
(খ) জাতীয় সংসদ, বা কান ানীয় সরকােরর সদস িনবািচত হইয়ােছন বা িনবািচত হওয়ার জন
মেনানীত হইয়ােছন;
(গ) কান ব াংক বা আিথক িত ােনর ঋণ খলাপী িহসােব উ ব াংক, িত ান, বাংলােদশ ব াংক বা
আদালত কতৃ
ক ঘািষত বা িচি ত হইয়ােছন;

(ঘ) আদালত কতৃ
ক দউিলয়া ঘািষত হইবার পর দউিলয়াে র দায় হইেত অব াহিত লাভ কেরন নাই;
(ঙ) নিতক লনজিনত অপরাধ সংঘটেনর দােয় আদালত কতৃ
ক দু
ই বছর বা তদূ ময়ােদর কারাদে
দি ত হইয়ােছন, এবং উ দ হইেত মিুলােভর পর পাঁচ বছর সময় অিত া হয় নাই;
( চ) কিমশনার িনয ু হওয়ার পর উ
িনেয়ািজত;

পেদর দািয়

বিহভূ
ত কান লাভজনক কােজ সরাসিরভােব

(ছ) মািলক, শয়ার হা ার, পিরচালক, কমকতা, অংশীদার বা পরামশক িহসােব বা অন িবধ কারেণ
িন বিণত ে ত বা পেরা ভােব াথ সংি :
(অ) বাংলােদেশ টিলেযাগােযাগ ব ব া াপন বা পিরচালন বা টিলেযাগােযাগ সবা দােনর কায ম
পিরচালনাকারী কান ফাম বা কা ানী বা অন িবধ িত ান, যাহার জন এই আইেনর অধীেন লাইেস
বা কািরগরী হণেযাগ তা সনদ বা পারিমেটর েয়াজন হয়:
তেব শত থােক য, কান সংিবিধব সং ার (statutory body) পিরচালনা বাড, য নােমই অিভিহত
হউক, এর সদস বা কমকতােক কিমশনার িহসােব িনেয়ােগর ে িতিন উ সং ায় তাহার চাকু
রী
অব াহত না রাখার শেত তাহােক িনেয়াগ করা যাইেব; অথবা
(আ) িবেদেশ টিলেযাগােযাগ কায ম পিরচালনাকারী কান ফাম বা কা ানী বা কেপােরশন বা এমন
কান িত ান যাহা িবেদেশ টিলেযাগােযাগ য পািত বা বতার য পািত উ পাদন বা িবতরণ কের, বা
বাংলােদেশ ব বসা পিরচালনা কের, বা টিলেযাগােযাগ সবা দান কের;
(জ) দিহক বা মানিসক বকেল র কারেণ তাহার দািয় পালেন অ ম; অথবা
(ঝ) উপ-ধারা (৩) এর িবধান যথাসমেয় পালেন ব থ হইয়ােছন৷
(৩) কাহারও উইল, দান বা উ রািধকার সূ
ে বা অন কানভােব উপধারা (২)(ছ)- ◌ত িনিষ
কান াথ কান কিমশনােরর উপর বতাইেল বা িতিন উহা অজন বা ধারণ কিরেল-

ঘািষত

(ক) িবষয়িট স েক অবিহত হওয়ার বা কিমশনার িহসােব িনয ুহওয়ার ৩ (িতন) মােসর মেধ ল বা
ধারণকৃ
ত ােথর মলূ, ধরন, এবং উহা অজন বা বতােনা বা ধারেণর ঘটনা স েক িতিন অন সকল
কিমশনারেক িলিখত নািটশ ারা অবিহত কিরেবন; এবং
(খ) চয়ারম ান িবষয়িট স েক অনিধক ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ সকল কিমশনারেক নািটশ িদয়া সভা
আ ান কিরেবন, তেব য ে চয়ারম ান িনেজই উ নািটশ দন, স ে ভাইস- চয়ারম ান এই
সভা আ ান কিরেবন; এবং কান ে চয়ারম ান ও ভাইস- চয়ারম ান উভেয়ই উ নািটশ িদেল য
কান কিমশনার এই সভা আ ান কিরেত পািরেবন; এবং
(গ) কিমশন উ ােথর ধরন ও মলূিবেবচনা েম, উহা অনিধক িতন মােসর মেধ িন ি করার িনেদশ
িদেত পািরেব এবং উ কিমশনার তাহা পালেন বাধ থািকেবন; এবং
(ঘ) কিমশন উ িনেদেশর একিট অনিু
লিপ অিবলে ম ণালেয়

রণ কিরেব:

তেব শত থােক য, এই প সভায় উ াথ অজনকারী বা ধারণকারী কিমশনার উপি ত থািকয়া তাহার
ব ব পশ করার সু
েযাগ পাইেবন, িক তাহার কান ভাটািধকার থািকেব না৷

পিরবােরর সদেস র
কিতপয় াথ স েক
কিমশনােরর দািয়

১১৷ (১) কান কিমশনােরর পিরবােরর কান সদস যিদ ধারা ১০(২)(ছ)- ◌ত উিলস্◌ ্নিখত াথ অজন বা
ধারণ কেরন, তাহা হইেল িতিন কিমশনার িনয ুহওয়ার বা িতিন িবষয়িট স েক অবিহত হওয়ার িতন
মােসর মেধ তাহার জানামেত উ ােথর ধরন ও মলূস েক কিমশনেক িলিখতভােব অবিহত কিরেবন৷
ব াখ া৷- এই উপ-ধারায় পিরবার বিলেত কিমশনােরর িপতা, মাতা, ামী বা ী, এবং তাহার প ু
, কন া,
স প ুও স কন ােক বু
ঝাইেব৷
(২) কান কিমশনােরর পিরবােরর কান সদস য ফাম, কা ানী, কেপােরশন বা িত ােন উ াথ
অজন বা ধারণ কেরন, উ ফাম, কা ানী, কেপােরশন বা িত ােনর ব াপাের কিমশন কতৃ
ক কান
িস া হেণ উ কিমশনার অংশ হণ কিরেবন না, তেব এতদিবষেয় কিমশেনর সভায় িতিন উপি ত
থািকেত পািরেবন, িক তাহার ভাটািধকার থািকেব না৷

কিমশনারগেণর
পদত াগ ও
অপসারণ

১২৷ (১) য কান কিমশনার সরকােরর বরাবের িতন মােসর িলিখত নািটশ এবং উহার একিট অনিু
লিপ
কিমশেনর চয়ারম ান বা পদত াগকারী কিমশনার চয়ারম ান হইেল ভাইস- চয়ারম ােনর বরাবের
রণপবূ
ক তাহার পদ ত াগ কিরেত পােরন:
তেব শত থােক য, উ প পদত াগ সে ও, পদত াগপ আন ু
ািনকভােব গৃ
হীত না হওয়া পয , সরকার
েয়াজনেবােধ পদত াগকারী কিমশনারেক তাহার দািয় পালেনর অনেু
রাধ কিরেত পাের৷
(২) একজন কিমশনারেক তাহার পদ হইেত অপসারণ করা যাইেব, যিদ(ক) উপ-ধারা ১০(২) এর দফা (ক) হইেত (ঝ)- ◌ত উে িখত কান পিরি িতর উ ব হয়; অথবা
(খ) িতিন দু
ন িত, মতার অপব বহার, চরম (gross) অসদাচরণ বা দািয়ে চরম অবেহলার দােষ দাষী
সাব হন৷
(৩) উপধারা (২) এ বিণত কারেণ কান কিমশনার তাহার পেদ বহাল থাকার অেযাগ বিলয়া মেন কিরেল,
সরকার, উ কারেণর সিঠকতা যাচাইেয়র জন , সুীম কােটর এক বা একািধক িবচারক সম েয় একিট
তদ কিমিট গঠন কিরেব এবং কিমিট গঠেনর আেদেশ উ তদ কিমিট কতৃ
ক িতেবদন দািখেলর
সময়সীমাও িনধারণ কিরয়া িদেব৷
(৪) উপধারা (৩) অনযু
ায়ী গিঠত কিমিট সরকােরর িনকট সু
িনিদ তথ ািদ ও কারণসহ এই মেম িতেবদন
দািখল কিরেব য, সংি কিমশনােরর িব ে আনীত অিভেযাগ মািণত হইয়ােছ িকনা এবং উ
কিমশনারেক অপসারণ করা সমীচীন িকনা, এবং সরকার যথাস ব উ
িতেবদেনর সু
পািরশ অনযু
ায়ী
ব ব া হণ কিরেব৷
(৫)
ািবত অপসারেণর ব াপাের কারণ দশাইবার যিুসংগত সু
েযাগ না িদয়া এই ধারার অধীেন
সরকার কান কিমশনারেক অপসারণ কিরেব না৷

(৬) কান কিমশনােরর ব াপাের উপ-ধারা (৩) এর অধীেন তদ কিমিট গঠন করা হইেল, সরকার, সংি
পিরি িত িবেবচনা েম, উ কিমশনারেক, তাহার দািয় পালন হইেত িবরত থািকবার িনেদশ িদেত
পািরেব এবং এ িবষেয় িনেদশ দওয়া হইেল উ কিমশনার তাহা পালেন বাধ থািকেবন৷
(৭) তদ কিমিট Commission of Enquiry Act, 1956 (VI of 1956) এর অধীেন িনয ু
কিমশন বিলয়া গণ হইেব এবং এই আইেনর িবধান সােপে উ Act এর িবধানাবলী তদ কিমিটর
ে েযাজ হইেব৷

কিমশনার পেদ
সামিয়ক শূ
ন তা
পূ
রণ

১৩৷ কান কিমশনার মৃ
তু
বরণ বা ীয় পদ ত াগ কিরেল বা অপসািরত হইেল, সরকার উ পদ শূ
ন
হওয়ার ৩০ িদেনর মেধ , কান উপয ুব ি েক শনূপেদ িনেয়াগ কিরেব৷

ধান িনব াহী

১৪৷ চয়ারম ান কিমশেনর ধান িনবাহী হইেবন; এবং তাহার পদত াগ, অপসারণ, অনপু
ি িত, অসুতা
বা অন কান কারেণ দািয় পালেন অপরাগতার ে ভাইস- চয়ারম ান, নতু
ন চয়ারম ান িনয ুনা
হওয়া পয বা িবদ মান চয়ারম ান দািয় পালেন স ম না হওয়া পয , চয়ারম ােনর সকল মতা
েয়াগ এবং দািয় ও কাযাবলী স াদন কিরেবন; এবং কান ে চয়ারম ান ও ভাইস- চয়ারম ান
উভেয়ই অপারগ হইেল সরকার সামিয়কভােব একজন কিমশনারেক চয়ারম ােনর দািয় পালেনর িনেদশ
িদেত পািরেব৷

কিমশেনর সভা

১৫৷ (১) কিমশন উহার সভার ান, সময়, কাযপ িত এবং অন ান িবষয় স েক, এই আইেনর িবধান
সােপে , সাধারণ বা িবেশষ িস া হণ কিরেত পািরেব এবং উ িস া অনযু
ায়ী কিমশেনর সকল
সভা পিরচািলত হইেব:
তেব শত থােক য, এই প িস া না হওয়া পয বা কান িনিদ িবষেয় িস া
চয়ারম ােনর িস া অনযু
ায়ী কিমশেনর সভা অনিুত হইেব৷
(২) চয়ারম ান বা
সভার কারাম হইেব৷

না থািকেল

মত ভাইস- চয়ারম ানসহ ৩ (িতন) জন কিমশনার উপি ত থািকেল কিমশেনর

(৩) কিমশেনর সকল সভায় চয়ারম ান, এবং তাহার অনপু
ি িতেত ভাইস- চয়ারম ান সভাপিত কিরেবন৷
(৪) কিমশেনর সভায় উপি ত কিমশনারেদর সংখ াগির ভােট িস া গৃ
হীত হইেব এবং ভােট সমতার
ে সভাপিত কারী ব ি র ি তীয় বা িনণায়ক ভাট দােনর মতা থািকেব৷
(৫) কান িনিদ িবষেয় আেলাচনা অন ু
ান বা িস া হেণর উে েশ দু
ইজন কিমশনার চয়ারম ানেক
কিমশনারগেণর সভা আ ােনর জন িলিখতভােব অনেু
রাধ কিরেত পািরেবন, এবং এই প অনেু
রাধ াি র
৭ (সাত) িদেনর মেধ চয়ারম ান সভা আ ান কিরেবন৷
(৬) সভায় কান সু
িনিদ িবষেয় মতামত, ব ব , তথ বা ব াখ া উপ াপেনর উে েশ চয়ারম ান সংি
য কান ব ি েক আম ণ জানাইেত পািরেবন এবং সভার িস া অনসু
াের আমি ত ব ি র মতামত,

ব ব বা ব াখ া সভার কাযিববরণীেত িলিপব করা যাইেব৷

কিমিট

১৬৷ কিমশন উহার কােজ সহায়তার জন েয়াজনেবােধ এক বা একািধক কিমশনার, বা উহার য কান
কমকতা বা কমচারী বা অন কান ব ি সম েয় েয়াজনীয় সংখ ক কিমিট গঠন এবং এই প কিমিটর
দািয় ও কাযধারা িনধারণ কিরেত পািরেব৷

কিমশনারগেণর
পদময াদা,
পাির িমক ও
সু
ি বধািদ

১৭৷ (১) সরকার চয়ারম ান, ভাইস চয়ারম ান এবং অন ান কিমশনােরর পদমযাদা, পাির িমক, ভাতা,
সু
েযাগ-সু
িবধা ও চাকু
রীর অন ান শত িনধারণ কিরেব৷

কিমশেনর সিচব,
কম কতা-কম চারী
িনেয়াগ ইত ািদ

১৮৷ (১) সরকা

(২) কান ব ি েক কিমশনার িনেয়ােগর পর তাহার পদমযাদা, পাির িমক, সু
েযাগ-সু
িবধািদ এবং চাকু
রীর
অন ান শত এমনভােব পিরবতন করা হইেব না যাহােত এই পিরবতন তাহার জন অসু
িবধাজনক হয়৷

