র ািন উ য়ন বু েরা আইন, ২০১৫
( ২০১৫ সেনর ১৩ নং আইন )

[১৪ জুলাই, ২০১৫]

The Export Promotion Bureau Ordinance, 1977 (Ordinance No XLVII of 1977) রিহত েম উহা পুনঃ ণয়েনর উে েশ
আইন

ণীত

যেহতু সংিবধান (প দশ সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ১৪ নং আইন), অতঃপর “প দশ সংেশাধনী” বিলয়া উি িখত, ারা সংিবধান
(প ম সংেশাধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সেনর ১ নং আইন) িবলুি র ফল িতেত ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ হইেত ১৯৭৯ সােলর ৯ এি ল পয
সমেয়র মেধ সামিরক ফরমান ারা জািরকৃত অধ ােদশসমূহ, অতঃপর “উ অধ ােদশসমূহ” বিলয়া উি িখত, অনুেমাদন ও সমথন (ratification
and confirmation) সং া গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর চতু থ তফিসেলর ৩ক ও ১৮ অনুে দ িবলু হওয়ায় উ অধ ােদশসমূেহর
কাযকািরতা লাপ পায়; এবং
যেহতু িসিভল িপিটশন ফর লীভ টু আপীল নং ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯এ সু ীম কােটর আপীল িবভাগ কতৃক দ রােয় সামিরক আইনেক
অসাংিবধািনক ঘাষণাপূবক উহার বধতা দানকাির সংিবধান (প ম সংেশাধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সেনর ১ নং আইন) বািতল ঘািষত হওয়ার
ফল িতেত উ অধ ােদশসমূেহর কাযকািরতা লাপ পায়; এবং
যেহতু উ অধ ােদশসমূহ ও উহােদর অধীেন ণীত িবিধ, িবধান, উপ-আইন ইত ািদ জাতে র কেমর ধারাবািহকতা, আইেনর শাসন, জনগেণর
অিজত অিধকার সংর ণ এবং বহাল ও অ ু ন রািখবার িনিম , জন ােথ, অধ ােদশসমূেহর কাযকািরতা দান আবশ ক; এবং
যেহতু দীঘসময় পূেব জািরকৃত অধ ােদশসমূহ যাচাই-বাছাইপূবক যথািনয়েম নূতনভােব আইন ণয়ন করা সময় সােপ ; এবং
যেহতু প দশ সংেশাধনী এবং সু ীম কােটর আপীল িবভােগর দ রােয়র ি েত সৃ আইনী শূন তা সমাধানকে সংসদ অিধেবশন না থাকাব ায়
আ ব ব া হেণর জন েয়াজনীয় পিরি িত িবদ মান িছল বিলয়া রা পিতর িনকট তীয়মান হওয়ায় িতিন ২১ জানুয়াির, ২০১৩ তািরেখ ২০১৩ সেনর
১ নং অধ ােদশ ণয়ন ও জাির কেরন; এবং
যেহতু সংিবধােনর ৯৩(২) অনুে েদর িনেদশনা পূরণকে উ অধ ােদশসমূেহর মেধ কিতপয় অধ ােদশ কাযকর রািখবার ােথ ১৯৭৫ সােল ১৫
আগ হইেত ১৯৭৯ সােলর ৯ এি ল তািরখ পয সমেয়র মেধ জািরকৃত কিতপয় অধ ােদশ কাযকরকরণ (িবেশষ িবধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩
সেনর ৬ নং আইন) ণীত হইয়ােছ; এবং
যেহতু উ অধ ােদশসমূেহর আবশ কতা ও াসি কতা পযােলাচনা কিরয়া য সকল অধ ােদশ আবশ ক িবেবিচত হইেব সই িল সকল কেহা ার
ও সংি সকল ম ণালয়/িবভােগর মতামত হণ কিরয়া েযাজ
ে সংেশাধন ও পিরমাজন েম নূতন আইন আকাের বাংলা ভাষায় ণয়ন
কিরবার জন সরকােরর িস া রিহয়ােছ; এবং
যেহতু সরকােরর উপির-বিণত িস াে র আেলােক The Export Promotion Bureau Ordinance, 1977 (Ordinance No XLVII of 1977)
অধ ােদশিটর িবষয়ব িবেবচনা েম উহা পিরমাজনপূবক নূতনভােব আইন ণয়ন সমীচীন ও েয়াজনীয়;
সেহতু এতদ ারা িন

প আইন করা হইল :

সংি
িশেরানাম ও
বতন

১। (১) এই আইন র ািন উ য়ন বু েরা আইন, ২০১৫ নােম অিভিহত হইেব।

সং া

২। িবষয় বা সংেগর পিরপি কান িকছু না থািকেল, এই আইেন,

(২) ইহা অিবলে কাযকর হইেব।

(১)“ চয়ারম ান” অথ পষেদর চয়ারম ান;
(২)“তহিবল” অথ বু েরার তহিবল;
(৩)“পিরচালনা পষদ” অথ ধারা ৬ এর অধীন গিঠত বু েরার পিরচালনা পষদ;
(৪)“ িবধান” অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবধান;
(৫)“বু েরা” অথ ধারা ৩ এর অধীন িতি ত র ািন উ য়ন বু েরা;
(৬)“িবিধ” অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবিধ;
(৭)“ভাইস- চয়ারম ান” অথ পষেদর ভাইস- চয়ারম ান; এবং
(৮)“সদস ” অথ পিরচালনা পষেদর কান সদস ।
বু েরা িত া

৩। (১)The Export Promotion Bureau Ordinance, 1977 (Ordinance No XLVII of 1977) এর অধীন
িতি ত র ািন উ য়ন বু েরা (Export Promotion Bureau) এমনভােব বহাল থািকেব যন উহা এই আইেনর অধীন
িতি ত হইয়ােছ।

(২) বু েরা একিট সংিবিধব সং া হইেব এবং ইহার ায়ী ধারাবািহকতা ও একিট সাধারণ সীলেমাহর থািকেব এবং এই
আইন ও তদধীন ণীত িবিধর িবধান সােপে , ইহার াবর ও অ াবর উভয় কার স ি অজন কিরবার, অিধকাের
রািখবার এবং হ া র কিরবার মতা থািকেব এবং বু েরা ইহার িনজ নােম মামলা দােয়র কিরেত পািরেব এবং উ নােম
ইহার িব ে মামলা দােয়র করা যাইেব।
ধান কাযালয়, ইত ািদ

৪। (১) বু েরার ধান কাযালয় ঢাকায় থািকেব।
(২) বু েরা, উহার কায ম সু ু ভােব পিরচালনার ােথ, সরকােরর পূবানুেমাদন েম, বাংলােদেশর য কান ােন বা িবেদেশ
উহার শাখা কাযালয় াপন, ানা র বা িবলু কিরেত পািরেব।

পিরচালনা ও শাসন

৫। (১) বু েরার পিরচালনা ও শাসেনর দািয় একিট পিরচালনা পষেদর উপর ন থািকেব এবং বু েরা য সকল মতা
েয়াগ ও কায-স াদন কিরেত পািরেব, পিরচালনা পষদও সই সকল মতা েয়াগ ও কায-স াদন কিরেত পািরেব।
(২) উপ-ধারা (১) এ উি িখত িবধানাবিলর সামি কতােক ু ন না কিরয়া, বু েরা, ইহার কাযাবিল স

াদেনর উে েশ ,-

(ক) কান কােযর উেদ াগ হণ, বরা কৃত বােজট বা কান িবেশষ তহিবল বরাে র আওতায় ব য় িনবাহ, উহার ব বহােরর
জন েয়াজনীয় ব সাম ী ও য পািত য় এবং েয়াজনীয় বা সমীচীন মেন কিরেল, য কান ধরেনর চু ি স াদন ও
উহা কাযকর কিরেত পািরেব;
(খ) কান পিরক না ণয়ন বা বা বায়েন য কান ানীয় কতৃপ বা সরকাির সং া বা অন
আ জািতক সং ার িনকট হইেত পরামশ ও সহায়তা চািহেত বা হণ কিরেত পািরেব।
(৩) পিরচালনা পষদ উহার দািয় পালন ও কায-স
সময়, দ িনেদশনা অনুসরণ কিরেব।
পিরচালনা পষদ

াদেনর

ে এই আইন, িবিধ,

৭। (১) িন বিণত সদস সম েয় পিরচালনা পষদ গিঠত হইেব, যথা :(ক) বািণজ ম ণালেয়র দািয়ে িনেয়ািজত ম ী, িযিন উহার চয়ারম ানও হইেবন;
(খ) ধান িনবাহী, িযিন উহার ভাইস- চয়ারম ানও হইেবন;
(গ) বািণজ ম ণালয় কতৃক মেনানীত অনূ ন যু -সিচব পদমযাদার ১ (এক) - সদস ;
জন কমকতা
(ঘ) িশ ম ণালয় কতৃক মেনানীত অনূ ন যু -সিচব পদমযাদার (এক)১ -সদস ;
জন কমকতা
(ঙ) কৃিষ ম ণালয় কতৃক মেনানীত অনূ ন যু -সিচব পদমযাদার এক (১) -সদস ;
জন কমকতা
(চ) বন ও পিরেবশ ম ণালয় কতৃক মেনানীত অনূ ন যু -সিচব পদমযাদার -সদস ;
১ (এক) জন কমকতা
(ছ) তথ ও যাগােযাগ যুি

ম ণালয় কতৃক মেনানীত অনূ ন যুগসিচব -সদস ;

পদমযাদার ১ (এক) জন কমকতা
(জ) পাট ও ব ম ণালয় কতৃক মেনানীত অনূ ন যু -সিচব পদমযাদার -সদস ;
১ (এক) জন কমকতা
(ঝ) পররা ম ণালয় কতৃক মেনানীত অনূ ন যু -সিচব পদমযাদার (এক) ১ -সদস ;
জন কমকতা
(ঞ) ম স ও ািণস

দ ম ণালয় কতৃক মেনানীত অনূ ন যু -সিচব -সদস ;

পদমযাদার ১ (এক) জন কমকতা
(ট) জাতীয় রাজ
জন কমকতা

বাড কতৃক মেনানীত অনূ ন সদস পদমযাদার (এক) ১ -সদস ;

কান জাতীয় বা

িবধান ও সরকার কতৃক, সময়

(ঠ) বাংলােদশ ট ািরফ কিমশন কতৃক মেনানীত অনূ ন সদস পদমযাদার -সদস ;
১ (এক) জন কমকতা
(ড) িবিনেয়াগ বাড কতৃক মেনানীত অনূ ন সদস পদমযাদার ১ (এক) জন -সদস ;
কমকতা
(ঢ) বাংলােদশ র ািন ি য়াকরণ অ ল কতৃপ
মেনানীত একজন উপযু

(BEPZA) কতৃক - সদস ;

কমকতা

(ণ) সরকার কতৃক মেনানীত এফিবিসিসআইসহ অন ান ব বসা এবং িশে র - সদস ;
িতিনিধ কারী ৬ (ছয়) জন িতিনিধ
(ত) বাংলােদশ ব াংক কতৃক মেনানীত উ

ব াংেকর ১ (এক) জন জ

-সদস ;

কমকতা
(থ) মহা-পিরচালক, র ািন উ য়ন বু েরা, িযিন উহার সদস-সিচবও হইেবন।
(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ণ) এর অধীন মেনানীত সদস গণ তাহােদর মেনানয়েনর তািরখ হইেত ৩ (িতন) ব সর ময়ােদ
ীয় পেদ বহাল থািকেবন:
তেব শত থােক য,
(ক) সরকার উ
ময়াদ শষ হইবার পূেবই কান কারণ না দশাইয়া উ
দান কিরেত পািরেব;
(খ) উ

প কান সদস সরকােরর উে েশ

া রযু

প কান সদস েক তাহার পদ হইেত অব াহিত

প েযােগ ীয় পদ ত াগ কিরেত পািরেবন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর শতাংেশর দফা (খ) এর কান পদত াগ চয়ারম ান কতৃক গৃহীত না হওয়া পয কাযকর হইেব না।

ধান িনবাহী

৭। (১) বু েরার একজন ধান িনবাহী থািকেবন।
(২) ধান িনবাহী সরকার কতৃক িনযু
হইেব।

হইেবন এবং তাহার চাকুিরর ময়াদ ও শতাবলী সরকার কতৃক িবিধ ারা িনধািরত

(৩) ধান িনবাহী বু েরার সাব িণক কমকতা হইেবন এবং িতিন(ক) পিরচালনা পষেদর িস া বা বায়েনর জন দায়ী থািকেবন; এবং
(খ) এই আইেনর উে শ পূরণকে , পিরচালনা পষদ কতৃক দ দািয় পালন ও কায-স

াদন কিরেবন।

(৪) ধান িনবাহীর পদ শূন হইেল িকংবা অনুপি িত, অসু তা বা অন কান কারেণ ধান িনবাহী তাহার দািয় পালেন
অসমথ হইেল শূন পেদ নবিনযু
ধান িনবাহী কাযভার হণ না করা পয িকংবা ধান িনবাহী পুনরায় ীয় দািয় পালেন
সমথ না হওয়া পয , সরকার কতৃক মেনানীত কান ব ি
ধান িনবাহীর দািয় পালন কিরেবন।
পিরচালনা পষেদর সভা

৮। (১) এই ধারার অন ান িবধানাবলী সােপে , পিরচালনা পষদ উহার সভার কাযপ িত িনধারণ কিরেত পািরেব।
(২) পিরচালনা পষেদর সভা চয়ারম ান কতৃক িনধািরত তািরখ, সময় ও ােন অনুি ত হইেব।
(৩) পিরচালনা পষেদর সভার কারােমর জন মাট সদস সংখ ার অনূ ন এক-তৃতীয়াংশ সদেস র উপি িতর েয়াজন
হইেব।
(৪) পিরচালনা পষেদর সভায় েত ক সদেস র একিট কিরয়া ভাট থািকেব এবং ভােটর সমতার
সভাপিত কারী ব ি র একিট ি তীয় বা িনণায়ক ভাট দােনর মতা থািকেব।

ে

সভায়

(৫) চয়ারম ান পিরচালনা পষেদর সকল সভায় সভাপিত কিরেবন এবং তাহার অনুপি িতেত ভাইস- চয়ারম ান উ
সভায় সভাপিত কিরেবন ।
(৬) পিরচালনা পষেদর কান কায বা কাযধারা কবল উ পষেদর কান সদস পেদ শূন তা বা পষদ গঠেন
কারেণ অৈবধ হইেব না এবং তদস েক কান ও উ াপন করা যাইেব না।
বু েরার দািয় ও কাযাবিল

৯। (১) বু েরার দািয় ও কাযাবিল হইেব িন

প, যথা:-

িট থািকবার

(ক) দেশর র ািন উ য়েনর লে
সরকাির এবং বসরকাির উভয় খােতর জন কাযকর ও পযা
সমি ত পিরক না এবং নীিত ণয়েন সরকারেক পরামশ দান;

অথৈনিতক ও

(খ) দেশর স াবনাময় র ািনেযাগ পেণ র অে ষণ, উহােদর স াবনা পরী ণ এবং সকল র ািন পেণ র মান িনয় ণ
িনি তকরেণ সহায়তা দান; এবং
(গ) দেশর মেধ সরকাির এবং বসরকাির সং াসমূহ কতৃক র ািনর জন গৃহীত িবিভ ধরেনর েচ ার সম য় সাধন
এবং এই ধরেনর িত ান কতৃক িবেদেশ র ািন বািণেজ অংশ হেণর স মতা অজন বা র ািন বৃি র লে
েয়াজনীয় পরামশ, তথ ও সহায়তা দান।
(২) উপ-ধারা (১) এর সামি কতােক ু ন না কিরয়া, পিরচালনা পষদ িন বিণত কায ম হণ কিরেত পািরেব, যথা:(ক) বাংলােদশ হইেত অন ান দেশ কঁ াচামাল, আধাঅে ষণ এবং পযেব ণ;

ত এবং

(খ) সরকােরর পূবানুেমাদন েম, িবেদেশ দশনী বা িব য়কে
(গ) র ািন উ য়েনর লে

তকৃত পেণ র র ািন স

সারেণর লে

বাজার

াপন;

, সরকােরর পূবানুেমাদন েম, বাংলােদেশর অভ ের বা িবেদেশ সহায়ক সং া াপন;

(ঘ) িবেদেশ িশ , বািণজ ও র ািন মলা বা দশনীর আেয়াজন এবং অংশ হেণর ব ব া হণ;
(ঙ) দেশর অভ ের বািণজ এবং র ািন মলা আেয়াজন;
(চ) িবেদেশ দিশ পেণ র চারণার আেয়াজন এবং তদলে

েয়াজনীয় কায ম হণ;

(ছ) সরকার কতৃক বু েরার উপর আেরািপত বা িনেদিশত কাযস
(জ) েয়াজনীয় নীিত ও কমসূিচ ণয়ন এবং
বা বায়েন এক বা একািধক কিমিট গঠন;

াদন;-

ণীত নীিত ও কমসূিচসমূহ দ তার সিহত ও সুিবধাজনকভােব

(ঝ) িশ ণ, িশ া জিরপ, পরী ণ বা কািরগির গেবষণা; অথবা অন কান সং া কতৃক
জিরপ, পরী ণ বা কািরগির গেবষণার ব য় িনবােহ সহায়তাকরণ;

দ

এই ধরেনর িশ া,

(ঞ) সবা দােনর জন িফ বা চাজ িনধারণ; এবং
(ট) উপির-উি িখত কাযাবিল স

তহিবল, ইত ািদ

াদেনর জন

েয়াজনীয় অন ান আনুষি ক কায- স

১০। (১) বু েরার একিট তহিবল থািকেব এবং উহােত িন বিণত উ স হইেত া

াদন।

অথ জমা হইেব, যথা :-

(ক) সরকার কতৃক দ অনুদান;
(খ) ানীয় কতৃপ

এবং অন ান সংিবিধব

িত ান কতৃক দ অনুদান;

(গ) সরকােরর পূবানুেমাদন েম, অভ রীণ উ স হইেত গৃহীত ঋণ;
(ঘ) সরকােরর পূবানুেমাদন েম, িবেদিশ সরকার, সং া বা আ জািতক সং া হইেত া

অনুদান ও ঋণ;

(ঙ) চ াস অব কমাস, বািণিজ ক সংগঠন, সং া এবং কান সিমিতর িনকট হইেত া

অনুদান; এবং

(চ) অন কান উ স হইেত া

অথ।

(২) তহিবেলর অথ পষেদর অনুেমাদন েম কান তফিসিল ব াংেক জমা রািখেত হইেব।
(৩) পিরচালনা পষদ কতৃক িনধািরত প িতেত উ
(৪) এই আইেনর অধীন স

তহিবল পিরচালনা কিরেত হইেব।

ািদত কান কায সং া ব য়সহ অন ান সকল দায় বু েরার তহিবল হইেত িনবাহ করা যাইেব।

(৫) সরকােরর-িনয়মনীিত ও িবিধ-িবধান অনুসরণ েম তহিবেলর অথ হইেত বু েরার েয়াজনীয় ব য় িনবাহ কিরেত হইেব।
ব াখ া। এই ধারার উে শ পূরণকে , ‘তফিসিল ব াংক’ অথ The Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127
of 1972) এর Article 2(J) ত সং ািয়ত Schedule Bank ।
ঋণ হণ ও িবিনেয়াগ

১১। (১) ীয় দািয় এবং কাযাবিল স াদেনর জন বু েরা, সরকােরর অনুেমাদন েম ও তদকতৃক িনধািরত শেত,
বেদিশক উ স হইেত ঋণ হণ কিরেত পািরেব এবং েযাজ শতাবলীর অধীন উ ঋণ পিরেশােধর জন বু েরা দায়ী
থািকেব।

(২) তা িণক ব য় িনবােহর জন েয়াজন হইেব না এই প অথ The Trusts Act, 1882 (Act II of 1882) এর
section 20 ত বিণত য কান িসিকউিরিটেত িবিনেয়াগ কিরেত বা উহার section 9(3) এর অধীন অনুেমািদত য কান
তফিসিল ব াংেক ায়ী আমানত িহসােব িবিনেয়াগ কিরেত পািরেব।
বােজট

১২। বু েরা, িত ব সর সরকার কতৃক িনিদ কৃত সমেয়র মধ স াব আয়-ব য়সহ পরবতী অথ ব সেরর বািষক বােজট
িববরণী সরকােরর িনকট পশ কিরেব এবং উহােত উ অথ ব সের সরকােরর িনকট হইেত স াব িক পিরমাণ অথ
েয়াজন হইেব উহারও উে খ থািকেব।

িহসাব ও িনরী া

১৩। (১) সরকার কতৃক িনেদিশত প িতেত বু েরা অথ ব েয়র যথাযথ িহসাব র ণ কিরেব এবং িহসােবর বািষক িববরণী
ত কিরেব।
(২) সরকার, শাসিনক ব েয়র জন একিট এবং র ািন বাজার উ য়ন ব েয়র জন আেরকিট, পৃথক িহসাব সংর েণর
জন বু েরােক িনেদশ দান কিরেত পািরেব।
(৩) সরকােরর পূবানুেমাদন েম, পিরচালনা পষদ কতৃক ইহার িবেবচনায় য প িনধািরত হইেব সই প পাির িমেক The
Bangladesh Chartered Accounts Orders, 1973 (P.O 2 of 1973) এর অধীন িনেয়াগ া কান িনবি ত চাটাড
একাউনেট স িত ান কতৃক বু েরার িহসাব িনরী া করাইেত হইেব এবং এতদসং া পাির িমক বু েরা কতৃক
পিরেশািধত হইেব।
(৪) চাটাড একাউনেট স বু েরার সকল রকড, দিলল-দ ােবজ, নগদ বা ব াংেক গি ত অথ, জামানত, ভা ার এবং
অন িবধ স ি পরী া কিরয়া দিখেত পািরেবন এবং বু েরার য কান সদস , কমকতা ও কমচারীেক িজ াসাবাদ
কিরেত পািরেবন।
(৫) চাটাড একাউনেট স িত ান বািষক িহসােবর উপর সরকারেক িরেপাট দান কিরেব, এবং িরেপােট, িত ানিট
তাহার মেত, বু েরার কায ম সত এবং সিঠকভােব পিরচালনার জন িহসােব সকল েয়াজনীয় উপাদান আেছ িকনা
এবং সিঠকভােব সংর ণ করা হইয়ােছ িকনা স িবষেয় মতামত দান কিরেব, এবং পষেদর িনকট কান তথ বা ব াখ া
চাওয়া হইয়া থািকেল উহা দান করা হইয়ােছ িকনা এবং হইয়া থািকেল উহা সে াষজনক িকনা তাহাও উে খ কিরেত
হইেব।
(৬) এই ধারার অন ান িবধানাবলীর কায মেক ু ন না কিরয়া সরকার য প মেন কিরেব সই প কান কমকতা বা
সং া ারা বু েরার িহসাব িনরী া করাইেত পািরেব।

বািষক িতেবদন, ইত ািদ

১৪। (১) বু েরা, িত অথ ব সের উহার স ািদত কাযাবলীর িববরণ স িলত একিট বািষক
ব সেরর ৩১ জানুয়াির তািরেখর মেধ সরকােরর িনকট দািখল কিরেব।
(২) িত অথ ব সর সমাি র পর, যত
কিরেব।

িতেবদন পরবতী অথ

ত স ব, বু েরা িনরী াকৃত িহসােবর একিট িববরণী সরকােরর িনকট দািখল

(৩) সরকার, েয়াজেন, বু েরার িনকট হইেত য কান সময় উহার য কান িবষেয়র উপর িববরণী, িরটাণ ও
চািহেত পািরেব এবং বু েরা উহা সরকােরর িনকট দািখল কিরেত বাধ থািকেব।
উপেদ া, কমকতা ও
কমচারী িনেয়াগ

িতেবদন

১৫। (১) সরকার কতৃক অনুেমািদত সাংগঠিনক কাঠােমা অনুযায়ী বু েরা ইহার কাযাবিল দ ও সু ু ভােব স াদেনর
উে েশ , েয়াজনীয় সংখ ক কমকতা ও কমচারী িনেয়াগ কিরেত পািরেব এবং তাহােদর চাকুরীর শতাবলী িবধান ারা
িনধািরত হইেব।
(২) সরকার র ািন বৃি র উে েশ পিরচালনা পষদেক পরামশ দােনর উে েশ তদকতৃক িনধািরত ময়াদ ও শেত
েয়াজনীয় সংখ ক উপেদ া ও পরামশক িনেয়াগ কিরেত পািরেব।

সরকাির কমচারী

মতা অপণ

১৬। এই আইেনর িবধানাবিল বা উহার অধীন ণীত িবিধ বা িবধান অনুসাের কায-স াদনকােল বা কাযস াদেনর
অিভ ায়কােল বু েরার চয়ারম ান, ভাইস- চয়ারম ান, ধান িনবাহী, সদস , উপেদ া, পরামশক, কমকতা এবং
কমচারীগণ কমরত থাকা অব ায় The Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) এর section 21 অনুযায়ী সরকাির
কমচারী বিলয়া গণ হইেবন।
(১) পিরচালনা পষদ, িবেশষ বা সাধারণ আেদশ ারা িনধািরত শতাধীেন,
কানকমকতােক উহার য কান মতা অপণ কিরেত পািরেব।

ধান িনবাহী, কান সদস বা বু েরার য

(২) ধান িনবাহী একইভােব তাহার উপর অিপত, উপ-ধারা (১) এর অধীন ধান িনবাহীেক
কান মতা পষেদর কান সদস বা বু েরার য কান কমকতােক অপণ কিরেত পািরেবন।
িবিধ ণয়েনর

মতা

১৮। এই আইেনর উে শ পূরণকে সরকার, সরকাির গেজট

দ

মতা ব িতত, য

াপন ারা, িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেব।

িবধান ণয়েনর

মতা

১৯। এই আইন এবং িবিধর সিহত অস িতপূণ না হওয়া সােপে , বু েরা, সরকােরর পূবানুেমাদন েম, সরকাির গেজেট
াপন ারা িবধান ণয়ন কিরেত পািরেব।

ইংেরিজেত অনূিদত পাঠ
কাশ

২০। (১) এই আইন বতেনর পর সরকার, সরকাির গেজেট
াপন ারা, এই আইেনর মূল বাংলা পােঠর ইংেরিজেত
অনুিদত একিট িনভরেযাগ পাঠ (Authentic English Text) কাশ কিরেত পািরেব।
(২) এই আইেনর বাংলা ও ইংেরিজ পােঠর মেধ িবেরােধর

রিহতকরণ ও হফাজত

ে বাংলা পাঠ াধান পাইেব।

২১। (১) এই আইন কাযকর হইবার সে সে The export Promotion Bureau Ordinance, 1977 (Ordinance No.
XLVII of 1977) অতঃপর রিহতকৃত Ordinance বিলয়া উি িখত, রিহত হইেব।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিহত হওয়া সে ও, রিহতকৃত ordinance এর অধীন(ক) কৃত কান কায বা গৃহীত ব ব া এই আইেনর অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব;
(খ) বু েরা কতৃক বা উহার িব ে দােয়রকৃত কান মামলা বা গৃহীত কাযধারা বা সূিচত য কান কায ম অিন
উহা এমনভােব িন
কিরেত হইেব যন উহা এই আইেনর অধীন দােয়রকৃত বা গৃহীত বা সূিচত হইয়ােছ;
(গ) বু েরা কতৃক স
স ািদত হইয়ােছ;

ািদত কান চু ি , দিলল বা ইন ু েম

থািকেল

এমনভােব বহাল থািকেব যন উহা এই আইেনর অধীন

(ঘ) বু েরার সকল কােরর ঋণ, দায় ও আইনগত বাধ বাধকতা এই আইেনর িবধান অনুযায়ী সই একই শেত বু েরার, ঋণ,
দায় ও আইনগত বাধ বাধকতা িহসােব গণ হইেব;
(ঙ) কান চু ি বা চাকুরীর শেত যাহা িকছু ই থাকুক না কন, এই আইন বতেনর পূেব বু েরার সকল কমকতা ও কমচারী
য শতাধীেন চাকুরীেত িনেয়ািজত িছেলন, তাহারা এই আইেনর িবধান অনুযায়ী পিরবিতত না হওয়া পয , সই একই শেত
বু েরার চাকুরীেত িনেয়ািজত এবং,
মত, বহাল থািকেবন; এবং
(চ) বু েরার সকল স দ, অিধকার, মতা, কতৃ ও সুিবধা, িফ, তহিবল, াবর ও অ াবর সকল স ি , নগদ অথ,
ব াংক জমা ও িসিকউিরিটসহ তহিবল এবং এতদসংি সকল িহসাব বই, রিজ ার, রকডপ সহ অন ান সকল
দিলল-দ ােবজ এই আইন বতেনর সে সে পিরচালনা পষেদ হ া িরত এবং পিরচালনা পষদ উহার অিধকারী হইেব।
(৩) উ Ordinance রিহত হওয়া সে ও উহার অধীন ণীত কান িবিধ বা িবধানমালা, জািরকৃত কান
াপন,
দ কান আেদশ, িনেদশ, অনুেমাদন, সুপািরশ, ণীত সকল পিরক না বা কায ম এবং অনুেমািদত সকল বােজট
উ
প রিহেতর অব বিহত পূেব বলব থািকেল, এই আইেনর কান িবধােনর সিহত অসাম স পূণ না হওয়া সােপে ,এ
ই আইেনর অনু প িবধােনর অধীন ণীত, জারীকৃত, দ এবং অনুেমািদত বিলয়া গণ হইেব এবং ময়াদ শষ না হওয়া
পয অথবা এই আইেনর অধীন রিহত বা সংেশািধত না হওয়া পয , বলব থািকেব।
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