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অবযন্তযীণ ননৌ-চরাচরআইন - ২০২১ 

 

অবযন্তযীণ ননৌ -চরাচর আইন ২০১৯ প্রনয়ননয রনযয  ননৌ-রযফন অরধদপ্তয কর্তকৃ  প্রস্তুতকৃত এ ংক্রান্ত 

রফরটি অরধকতয যু গউনমাগী কযায রনরভনে নেকনাল্ডায ও ংরিষ্ট অন্যান্যনদয ভতাভত এফং অবযন্তযীণ 

ননৌ-রযফননয ফতভৃান নপ্ররযত রফনফচনাপূফ বক প্রনয়াজনীয় ংনাধনী  আইনটিনত রনননাক্ত নুতন রফলয় 

মু ংনমাজন কযা নয়ন েঃ- 

 

১।  আইনটি কাায প্ররত প্রনমাজয তা ধাযা ১(৩) এ উনেখ কযা নয়ন ।  

২।  আইনটি নক কীবাদফ  প্রদয়াগ কযদফ তা ধাযা ২নত অন্তবভুক্ত কযা দয়দছ।   

৩।  ননৌমান জরয মথামথ বানফ ম্পন্ন কযায রনরভনে জরয নষ্টন স্থাননয রফধান ধাযা ৫ এ যাখা নয়ন  । 

৪।  নকান্ ননৌমাদনয নকা নক অনুদভাদন কযদফ তা সুননদৃষ্ট বাদফ ধাযা ৭ এ উদেখ কযা দয়দছ। 

৫।  ননৌমান ননভ বাণ, নযফতবন, পুনননভ বাণ অথফা রূান্তয  ম্পদে প্যাদনর সুাযবাইজাযনদয ভুনভকা ধাযা  

৮(৩) এ উদেখ কযা দয়দছ। 
 

৬।  ক্লাননপদকন নাাইটিযস্বীকৃনত, চুনক্ত ম্পাদদনয ভাধ্যদভপ্রদান কযায  কর স্বীকৃত ক্লাননপদকন 

নাাইটিয কাম বক্রভ সুননদৃষ্ট দ্বনত অনুযণপূফ বক ননয়নভত ভননটনযাং কযায নফধান ধাযা ৯(৩) এ যাখা 

দয়দছ। 

৭।  ননৌমান াদব বয য ভাষ্টায, ড্রাইবায  ভানরক কর্তবক যক্ষনাদফক্ষন কযায নফধান ধাযা ১২(৪) এ অন্তবভুক্ত 

কযা দয়দছ। 

৮।  ননৌমান ননফন্ধদনয পূদফ বটননজ ও রি-নফাৃড ভাৃক রনধাৃযন  কযায রফধান ধাযা ২১(১) এ যাখা নয়ন । 

৯।  আভদারনকৃত ননৌমাননয নযরজনেনন নফর অপ এনি  ননৌনযফন অনধদপ্তদযয অনানি দানখর কযায 

নফধান ধাযা ২১(৩) এ অন্তভু বক্ত কযা দয়দছ। 

১০।  চনে ফছদযয পুযাদনা ননৌমান নপইজআউট কযা নফধান ধাযা ৩৪(৫) এ যাখা দয়দছ। 

১১। নপ্রাদটাকর চুনক্তয ননৌমান চরাচদরয জন্য নদ স্বীকৃনত নদয়ায নফধান ধাযা ৩৬ এ উদেখ কযা দয়দছ। 

১২। ভাষ্টয ড্রাইবাযদদয নমাগ্যতা নদ ৫ ফছয অন্তয নফায়ন কযায নফধান ধাযা ৩৮(৩) এঅন্তভু বক্ত কযা 

দয়দছ। 

১৩। নানফকদদয কভ বঘন্টা প্রনক্ষন ভানযচারক কর্তবক ননধ বাযন কযায নফধান ধাযা ৪০(১) এ উদেখ কযা 

দয়দছ। 

১৪।  কর অবযন্তযীণ ননৌমাদনয নানফকদদযননফন্ধন কযায নফধান ধাযা ৪১ এ যাখা দয়দছ । 

১৫।  নকর নদ নযাধ  কযায নফধান ধাযা ৪৪(২) এ মৄক্ত কযা দয়দছ। 

১৬।  ননৌ দুঘ বটনায তদন্ত ননযদক্ষ   প্রননক্ষত ব্যনক্ত দ্বাযা ম্পে কযায নফধান ধাযা ৪৯(১) (গ) নত অন্তর্ভ বক্ত 

কযা দয়দছ। 

১৭।  নপৌজদাযী অযাদধয তদন্ত পুনর কর্তবক কযায নফধান ধাযা ৪৯(৩)(খ) নত অন্তর্ভ বক্ত কযা দয়দছ।  

১৮।  এই আইদনয অধীন জনযভানা এডনভননদেটিব কাম বক্রদভয ভাধ্যদভ দ্রুত কাম বকয কযায নফধান ধাযা 

৫১(৫) এ অন্তর্ভ বক্ত কযা দয়দছ। 

১৯।  ননৌমাদন রনযাদ ও রনযাো ব্যফস্থানা রনষ্টভ চালু কযায রফধান ধাযা ৬২(২) এয ভাধ্যনভ অন্তর্ভকৃ্ত 

কযা নয়ন । 
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২০)  ননৌমান নকাম্পাননদত রনযাদ ও রনযাো ব্যফস্থানা রনষ্টভ চালু কযায রফধান ধাযা ৬২(৪) এঅন্তর্ভ বক্ত 

কযা দয়দছ। 

২১।  রফদজনক ভারাভার রযফনন IMDG Codeঅনুযণ কযায নফধান ধাযা ৬৪(১) এ যাখা দয়দছ। 

২২।  ননৌদথয উয নদদয় কযাদফর অনতক্রভ ফা ব্রীজ ননভ বাণ কযায পূদফ ব নফআইডনিউটিএয অনুভনত গ্রদনয 

নফধান ধাযা ৬৫(১)এ াংমৄক্ত কযা দয়দছ। 

২৩।  মাত্রীফাী ননৌমাদন ননযাদদ আদযান  অফতযদনয নফধান নফনধ ৬৬(২) এ অন্তবভুক্ত কযা দয়দছ।  

২৪।  নগ্রইন, নতর, গ্যা নযফদন SOLAS 1974 অনুযন কযায নফধান ধাযা ৬৭(২) এ উদেখ কযা দয়দছ। 

২৫।  ১০০ গ্রটদনয অনধক কর অবযন্তযীণ ননৌমাননযদায় াংক্রান্ত ফীভা গ্রদনয নফধান ধাযা ৬৮(২)এ উদেখ 

কযা দয়দছ। 

২৬।  নদী দূলণ প্রনতদযাদধয নফধান ননৌমান, নদীফন্দয, ডকইয়াড ব, নইয়াড ব, স্লীদয়, ফন্দয, টানভ বনার  

নডদায জন্য ধাযা ৭১(১) এয ভাধ্যদভ ফাধ্যতামুরক কযা দয়দছ। 

২৭।   ননৌমাদন ফজবয ব্যফস্থানা ব্যফস্থায নফধান ধাযা ৭১(৬) এয ভাধ্যদভ অন্তর্ভ বক্ত কযা দয়দছ। 

২৮।  নদীদত নকান ফজবয ননদক্ষদয উয রননলধাজ্ঞা ধাযা ৭১(৮) এয ভাধ্যনভ আনযা কযা নয়ন । 

২৯।  দূলণ প্রনতদযাদধ বাযী নতর ফনকাযী ট্াাংকাদয রাইট নতর ফন কযায উয নফনধননদলধ ধাযা ৭১(৯)  

এয ভাধ্যদভ আদযা কযা দয়দছ। 

৩০। নাংদগর ার ট্াাংকায ব্যফায ২০২২ াদরয য ফন্ধ কযায নফধান ধাযা ৭১(১০)  এ অন্তর্ভ বক্ত কযা 

দয়দছ। 

৩১।  নযদফ দূলদণয ঘটনা নযদাট ব কযায নফধান ধাযা ৭২ এ অন্তর্ভ বক্ত কযা দয়দছ। 

৩২। এই আইদনয অধীন নফনবে দন্ড মৄনক্তাংগত বাদফ প্রদয়াদগয নননভদি  ধাযা ৭৩ এ কর ধযদনয দন্ডদক 

৫টি ননীদত বাগ কযা দয়দছ। 

৩৩। অবযন্তযীণ ননৌথ দূল ণ, ফজবয ব্যফস্থানা, নানফক ননফন্ধন, নূন্যতভ নানফক াংখ্যা ইতযানদ নফলদয়  নফনধ 

প্রনয়দনয নফধান ধাযা ৯২ নত অন্তর্ভ বক্ত কযা দয়দছ। 

 

প্রস্তানফত আইনটিয ধাযামুদয নফন্যা ননম্নরুঃ- 
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সূচীত্র 

প্রথভ অধ্যায় 

সূচনা 

 

ধাযা     রফলয় 

 

১। ংরযপ্ত রনযানাভ ও প্রনয়াগ ................................................................................. 

২।  ফাস্তফায়ন  নযচারনা ( Administration)......................................................... 

৩। ংজ্ঞা............................................................................................................ 

 

রিতীয় অধ্যায় 

ননৌমান রনফন্ধন এফং জরয ইতযারদ 

 

৪।      অবযন্তযীণ ননৌমানমূনয জরয এফং রনফন্ধন............................................................. 

৫। জরয ও রনফন্ধননয স্থান, জরযকাযক ও রনফন্ধক রননয়াগ ইতযারদ..................................... 

৬। জরযকাযক, রযদকৃ ও রনফন্ধনকয যভতা.............................................................. 

৭। অবযন্তযীণ ননৌমাননয নকা (design) এফং রনভাৃণ রযকল্পনা (plan) অনুনভাদন.................. 

৮। রনভাৃণ, জরয, ইতযারদ........................................................................................ 

৯। ক্লাররপনকন নাাইটিনক দারয়ত্ব অনৃ, ইতযারদ........................................................ 

১০। জাাজ রচরিত কযণ........................................................................................... 

১১। জরয রপ, ইতযারদ............................................................................................. 

১২।  জরযকাযনকয নঘালণা........................................................................................ 

১৩। জরয নদ প্রদান ংক্রান্ত রফধান........................................................................... 

১৪। জরয নদ ননৌমাননয দৃনষ্ট আকল বণকাযী স্থানন ঝুরাইয়া যাখা ংক্রান্ত রফধান........................ 

১৫। জরয ননদয নভয়াদ......................................................................................... 

১৬। জরয নদ নফায়ন............................................................................................ 

১৭। নভয়াদ উেীণ ৃও ফারতরকৃত নদ জভা প্রদান.............................................................. 

১৮।  একারধক জরযকাযক কর্তকৃ ননৌমান জরয কযাননায নযনত্র ভারযচারনকয যভতা.............. 

১৯।  ভারযচারক কর্তকৃ রিতীয় জরযনয আনদ প্রদাননয যভতা.......................................... 

২০। একারধক জরযকাযনকয কামৃদ্ধরত......................................................................... 

২১।  রনফন্ধননয জন্য আনফদন....................................................................................... 

২২। রনফন্ধন........................................................................................................... 

২৩।  রনফন্ধন নম্বয প্রদনৃ........................................................................................... 

২৪।  রনফন্ধন ফই ংযযণ........................................................................................... 

২৫।  ননৌমানন রনফন্ধন নদ ংযযণ............................................................................... 

২৬।  রনফন্ধন নদ াযাননায নযনত্র রফধান........................................................................ 

২৭।  ননৌমান াযাননা, ইতযারদয নযনত্র রফজ্ঞরপ্ত প্রদান............................................................ 
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অবযন্তযীণ ননৌ-চরাচরআইন - ২০২১ 

২৮।  ভাররকানা রযফতনৃ............................................................................................. 

২৯।  ফাংরানদনয ফারনয অরজতৃ ভাররকানা ম্পনক ৃরনফন্ধকনক অফরতকযণ.............................. 

৩০।    রনফন্ধনকৃত অবযন্তযীণ ননৌমান স্তান্তয........................................................................ 

৩১।  ফাংরানদী নাগরযনকয রনকট স্তান্তরযত ননৌমাননয রনফন্ধন................................................ 

৩২। রনফরন্ধত (Registration) ননৌমান স্তান্তনযয নযনত্র রফক্রয় দররর াযাননা ংক্রান্ত রফধান.......... 

৩৩। রূান্তরযত (Altered) ননৌমান পুনেঃরনফন্ধন ংক্রান্ত রফধান............................................... 

৩৪।  রনফন্ধন ননদয নভয়াদ, ইতযারদ............................................................................... 

৩৫। রনফন্ধন, ইতযারদ ংক্রান্ত প্ররতনফদন দারখর.................................................................. 

৩৬। জরয ও রনফন্ধন ও অন্যান্য ননদয াযস্পরযক স্বীকৃরত.................................................. 

 

র্ততীয় অধ্যায় 

ননৌমাননয নেরণরফবাগ, নারফক রননয়াগ, যীযা এফং নদায়ন 

 

৩৭। অবযন্তযীণ ননৌমাননয নেরণরফবাগ.............................................................................. 

৩৮। নমাগ্যতায নদ.................................................................................................. 

৩৯।  অবযন্তযীণ ননৌমাননয ফরৃনন রনযাদ নারফক ংখ্যা........................................................ 

৪০। অবযন্তযীণ ননৌমাননয নারফকনদয কভঘৃন্টা, প্ররযন, নাাক, রযচয় ত্র ইতযারদ...................... 

৪১। অবযন্তযীণ ননৌমাননয নারফক রনফন্ধন.......................................................................... 

৪২।  যীযক রননয়াগ................................................................................................. 

৪৩।  নমাগ্যতা নদ ভঞ্জুয............................................................................................. 

৪৪। নদ ও অনুররর প্রণয়ন ও অবফধ নদ....................................................................... 

৪৫।  নদ ারন......................................................................................................... 

৪৬।  নদ স্থরগত ও ফারতরকযণ..................................................................................... 

৪৭। নারফকনদয অদযতা ও অদাচযনণয কাযনণ জানভানরয যয়যরতংক্রান্ত রফধান..................... 

 

চতুথ ৃঅধ্যায় 

ননৌ-দুঘটৃনা, তদন্ত, নফচায, আদারত গঠন ইতযানদ 

 

৪৮। ননৌ-দুঘটৃনা এফং উায প্ররতনফদন প্রদান ংক্রান্ত রফধান................................................... 

৪৯। ননৌ-দুঘটৃনায তদন্ত............................................................................................... 

৫০।  অযাধমূনয রফচায........................................................................................... 

৫১।     ননৌ-আদারনতয গঠন ইতযারদ................................................................................... 

৫২।     ননৌ- আদারত যুগ্ননজরা ও দায়যা জনজয যভতা ম্পন্ন ইনফ…....................................... 

৫৩।  রফচায দ্ধরত..................................................................................................... 

৫৪। অনমাগ্যতায অরবনমাগ তদনন্তয যভতা ইতযারদ.............................................................. 

৫৫। আদারনতয রফনল যভতা...................................................................................... 

৫৬।  আদারত কর্তকৃ যকানযয রনকট প্ররতনফদন প্রদান......................................................... 
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অবযন্তযীণ ননৌ-চরাচরআইন - ২০২১ 

ঞ্চভ অধ্যায় 

ননৌমান ও মাত্রীনদয সুযযা 

 

 

৫৭। রুট াযরভট, ভয়সূরচ, বাড়ায তাররকা এফং মুরিত টিনকট ব্যতীত ননৌ-মাত্রা রনরলদ্ধ............... 

৫৮।  অনুভরত ব্যতীত নফ ক্ররং ও উকূরীয় এরাকায় অবযন্তযীণ ননৌমান চরাচর রনরলদ্ধ................. 

৫৯। নফতায নমাগানমাগ ও ননরবনগন মন্ত্রারত ব্যতীত ননৌ-মাত্রা রনরলদ্ধ.................................... 

৬০। ঝনড়য ংনকত থাকাফস্থায় ননৌ-মাত্রা রনরলদ্ধ.............................................................. 

৬১। দুঘটৃনাকফররত জাাজনক াায্য প্রদান................................................................... 

৬২।  রনযাোমূরক ব্যফস্থা......................................................................................... 

৬৩। ংঘল,ৃ ইতযারদ এড়াননায রফধান অনুযণ................................................................. 

৬৪। রফদজনক ভারাভার রযফন.............................................................................. 

৬৫। ননৌ-নথ রফঘ্ন সৃরষ্ট কযা রনরলদ্ধ.............................................................................. 

৬৬।  মাত্রীফাী ননৌমানন অরতরযক্ত মাত্রী এফং উনযয নডনক ভারাভার ফন না কযা ইতযারদ............. 

৬৭। ণ্যফাী ননৌমানন ঝুুঁরকপূণবৃানফ ভারাভার ফন না কযা................................................. 

৬৯। মাত্রী এফং ভানরয নফাৃচ্চ ও ফরৃনন বাড়ায ায......................................................... 

৬৮। ফীভা অথফা ননৌ-দুঘটৃনা ট্রাে পানে দস্য ওয়া ব্যতীত ননৌমাত্রা রনরলদ্ধ............................. 

৭০। মাত্রী ও ভারাভার রযফননয বাড়ায তাররকা প্রকা.................................................... 

  

লষ্ঠ অধ্যায় 

অবযন্তযীণ ননৌ-থনক দূলণ ইনত যযা 

 

৭১। অবযন্তযীণ ননৌ-নথয রযনফ দূলণ রনরলদ্ধ................................................................ 

৭২।     রযনফ দূলণ ংক্রান্ত রযনাৃট.............................................................................. 

  

 

প্তভ অধ্যায় 

অযাধ ও দে, ইতযারদ 

৭৩। রফরবন্ন দনেয নণী রফবাগ................................................................................... 

৭৪। ধাযা ১০, ৩৪, ৩৯, ৪০ ও ৬১ রংঘননয দে............................................................... 

৭৫। ধাযা ১৪, ১৭, ২৩, ২৭, ২৮, ৪৬, ৪৮, ৬৫, ৬৯, ৭০, ও ৬৪, ৬৫, ৬৯, ৭০ ও ৭২ রংঘননয দে.... 

৭৬। ধাযা ৪৪, ৬৮ ও ৭১ রংঘননয দে........................................................................... 

৭৭। ধাযা ৩, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৭, ৮৫, ৮৬ ও ৬৬ রংঘননয দে......................................... 

৭৮। ধাযা ৭, ৮, ৩০, ৬০ ও ৬৩ রংঘননয দে.................................................................. 

৭৯।    অন্যান্য ধাযায এফং এই আইননয অধীনন প্রণীত রফরধ রংঘননয দে................................... 

৮০। নকাম্পারন কর্তকৃ অযাধ ংঘটন........................................................................... 

৮১। নভাফাইর নকানটযৃ এখরতয়ায (Mobile court)......................................................... 

৮২। ম্পরে নক্রানকয ভাধ্যনভ জরযভানা আদায়.................................................................. 
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অবযন্তযীণ ননৌ-চরাচরআইন - ২০২১ 

 

অষ্টভ অধ্যায় 

রফরফধ 

 

৮৩।  আইননয প্রনয়াগ ইনত অব্যারত প্রদাননয যভতা........................................................... 

৮৪।  অবযন্তযীণ ননৌমাননয জরযকাযক ও রনফন্ধক যকারয কভকতৃা রানফ এফং ভাোযগনাইরট 

রানফ গন্য ইনফন............................................................................................. 

৮৫।  ননৌথ ও রযফন রনয়ন্ত্রনণয যভতা......................................................................... 

৮৬।  ভারাভার উঠা-নাভায সুরফধারদ, ইতযারদ...................................................................... 

৮৭। আইননয রফধান ারন রনরিতকযনন রযদনৃ ও ভাভরা ংক্রান্ত রফধান............................... 

৮৮।  ঝুুঁরকপূণবৃানফ চরাচরযত অবযন্তযীণ ননৌ-মাননক অস্থায়ীবানফ আটক..................................... 

৮৯। রনফন্ধন নদ অথফা জরযকাযনকয াভরয়ক চরাচনরয অনুভরত নদ ব্যতীত চরাচরকাযী         

ননৌ-মান আটনকয যভতা....................................................................................... 

 ৯০। আইন প্রনয়াগকাযী ংস্থা ননৌ-পুরর ফা অন্য নকান কর্তৃনযয রনকট ইনত ায়তা গ্রণ........... 

 ৯১। যভতা অণৃ..................................................................................................... 

 ৯২। রফরধ প্রণয়ননয যভতা........................................................................................... 

 ৯৩। যরতকযণ ও নপাজত......................................................................................... 

 ৯৪।  ইংনযরজনত অনূরদত াঠ প্রকা............................................................................... 
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অবযন্তযীণ ননৌ-চরাচরআইন - ২০২১ 

Inland Shipping Ordinance, 1976 যনতপূফ বক ভদয়াদমাগী কনযয়া উা নতুনবাদফ প্রণয়দনয 

উদেদে প্রস্তুতকৃত খড়া আইন 
 
 

 
 

নমদতু াংনফধান (ঞ্চদ াংদাধন) আইন , ২০১১ (২০১১ দনয ১৪ নাং আইন) দ্বাযা ১৯৭৫ াদরয ১৫ 

আগস্ট ইদত ১৯৭৯ াদরয ৯ এনপ্রর ম বন্ত াভনযক পযভান দ্বাযা জানযকৃত অধ্যাদদমূদয অনুদভাদন  

ভথ বন-াংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদদয াংনফধাদনয চতুথ ব তনদরয ৩ক  ১৮ অনুদেদ নফলুপ্ত য় এফাং 

ননবর নটিন পয নরব টু আনর নাং ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯-এ সুপ্রীভ নকাদট বয আনর নফবাগ কর্তবক প্রদি 

যাদয় াভনযক আইনদক অাাংনফধাননক নঘালণাপূফ বক উায বফধতা প্রদানকাযী াংনফধান (ঞ্চভ াংদাধন) 

আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ দনয ১ নাং আইন) ফানতর নঘানলত য়ায় উক্ত অধ্যাদদমূদয কাম বকানযতা নরা 

াইয়াদছ; এফাং 
 

নমদতু ২০১৩ দনয ৬ নাং আইদনয পূণাৃঙ্গ আইন দ্বাযা উক্ত অধ্যাদদমূদয ভদধ্য কনতয় অধ্যাদদ 

কাম বকয যনয়াদছ; এফাং 
 

নমদতু উক্ত অধ্যাদদমূদয আফেকতা  প্রানঙ্গকতা ম বাদরাচনাপূফ বক আফেক নফদফনচত অধ্যাদদমূ 

কর নস্টক-নাল্ডায  াংনিষ্ট কর ভন্ত্রণারয়  নফবাদগয ভতাভত গ্রণ কনযয়া প্রদয়াজনীয় াংদাধন  

নযভাজবনক্রদভ ফাাংরায় নূতন আইন প্রণয়ন কনযফায জন্য যকায নদ্ধান্ত গ্রণ কনযয়াদছ; এফাং 

 

নমদতু যকাদযয উদেনখত নদ্ধাদন্তয আদরাদক ,Inland Shipping Ordinance, 1976 

(Ordinance No. LXXII of 1976)-এয নফলয়ফস্তু নফদফচনা কযত: যনতপূফ বক ভদয়াদমাগী কনযয়া 

উা প্রণয়ন কযা ভীচীন  প্রদয়াজনীয়; 
 

নইদতু এতদ্দ্বাযা ননম্নরূ আইন কযা ইর : —  

প্রথভ অধ্যায় 

সূচনা 

 

১। াংনক্ষপ্ত নদযানাভ  প্রদয়াগ:—(১) এই আইন অবযন্তযীণ ননৌচরাচর আইন, ২০২১ নাদভ অনবনত ইদফ। 

 

(২) ইা অরফরনম্ব কামকৃয  ইনফ, তনফ প্রনয়াজনন যকায যকারয নগনজট প্রজ্ঞান িাযা এই আইননয রফরবন্ন 

অধ্যায় ফা রফরবন্ন ধাযা রফরবন্ন ননৌমাননয নযনত্র রবন্ন রবন্ন ভনয় কামকৃয করযনত ারযনফ। 

 

(৩) ইা ভগ্র ফাাংরাদদন প্রদয়াগ ইদফ। 

 

(৪) এই আইন কর অবযন্তযীণ ননৌমান এফাং অবযন্তযীণ জরীভায় অফনস্থত কর ধযদনয ননৌমান  

ননৌমাদনয ভানরক,ভাষ্টায, ড্রাইবায, নানফক  ননৌাংনিষ্ট ব্যনক্ত, াংস্থা ফা ফন্দয, নজটি, টানভ বনার, নডদা  নম 

নকান ধযদনয বাভান স্থানায জন্য প্রদমাজয নক্ষদত্র কাম বকয ইদফ।  তদফ তব থাদক নম, এই আইদনয নকান 

নকছুই – প্রনতযক্ষা ফাননীয জন্য স্থানত ননৌঘাঁটি এফাং ননৌমান নযচারনা এতদাংনিষ্ট নকান কাদজ 

ননদয়ানজত ব্যনক্তয নক্ষদত্র প্রদমাজয ইদফ না। 
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২। ফাস্তফায়ন  নযচারনা ( Administration):—(১) যকায এই আইদনয  প্রদয়াগ  প্রনতারদনয 

দানয়ত্ব ফাাংরাদদ ভাদচ বন্ট ননাং অনড বন্যান্স ১৯৮৩  এয ধাযা ৪ নভাতাদফক স্থানত ননৌনযফন অনধদপ্তদযয 

উয ন্যাস্ত কনযদফ তদফ, প্রদয়াজদন এই দানয়ত্ব অন্য নম নকান উমৄক্ত াংস্থায উয ন্যাস্ত কযা মাইদফ। 

 

(২) এই আইদনয অধীদন ানফ বক কাম বক্রভ তদাযনকয জন্য যকায একজন নপ্রনন্সার াদব বয়াযদক প্রধান 

কনযয়া অবযন্তযীণ ননৌ ননযািা প্রান নাদভ একটি দপ্তয স্থান কনযদত ানযদফ মাা ননৌনযফন 

অনধদপ্তদযয ননয়ন্ত্রাধীন থানকদফ। 

 

(৩) এই আইদনয অধীন অবযন্তযীণ ননৌমাদনয জনয, ননফন্ধন  ননৌমান নযচারনা াংনিষ্ট কাম বক্রভ 

নযচারনায জন্য যকায নদদয প্রধান প্রধান নদীফন্দয , ননৌপ্রধান  নদীদকনিক নজরা  নফবাগীয় য ফা 

উমৄক্ত স্থাদন প্রদয়াজনীয় াংখ্যক অবযন্তযীণ ননৌমান জনযকাযক  ননফন্ধক এয কাম বারয় স্থান কনযদত 

ানযদফ এফাং অন্য নকান াংস্থাদক দানয়ত্ব প্রদান কনযদত ানযদফ। 

 

 (৪) এই আইদনয অধীন ননৌমান নযদ বদনয কাম বক্রভ নযচারনায জন্য যকায একজন প্রধান নযদ বদকয 

কাম বারয়  তাায ননয়ন্ত্রনাধীন, ননৌচরাচদরয গুরুত্বপুন ব স্থান মুদ, প্রদয়াজনীয় াংখ্যক নযদ বদকয কাম বারয় 

স্থান কনযদত ানযদফ। 

 

(৫) উনফনধ (৩) নভাতাদফক স্থানত অবযন্তযীণ ননৌমান জনযকাযক  ননফন্ধক এয কাম বারয়মু  উনফনধ 

(৪) নভাতাদফক স্থানত প্রধান নযদ বদকয কাম বারয় ননৌনযফন অনধদপ্তদযয অথফা উনফনধ (২) নভাতাদফক 

অবযন্তযীণ ননৌ ননযািা প্রান স্থানত ইদর উায  ননয়ন্ত্রনাধীন থানকদফ। 

 

৩। াংজ্ঞা:—নফলয় অথফা প্রদঙ্গয নযনি নকান নকছু না থানকদর, এই আইদন— 

 

(১) ‘অবযন্তযীণ ননৌমান’ অথ ব  

(ক) অবযন্তযীণ ননৌদথ াধাযনত চরাচরযত কর প্রকায ননৌমান মাা ম্পূণ ব অথফা আাংনকবাদফ 

জ্বারানন, নফদুযৎ, গ্যা অথফা অন্য নকান মানন্ত্রক নক্ত দ্বাযা চানরত; 

 

(খ) ারচানরত ননৌমান, ডাম্বফাজব  অথফা অন্যান্য নম-নকান ননৌমান মাা মন্ত্রচানরত নদ; এফাং  

 

(গ) গুন টানা ননৌমান  অন্য নকান ননৌমান মাা মন্ত্রচানরত ননৌমান দ্বাযা টাননয়া অথফা নঠনরয়া চানরত য়; 

 

(২)  ‘অবযন্তযীণ ননৌীভা’ অথ ব ফাাংরাদদদয স্থর ীভান্ত  জরীভায ভদধ্য নম নকান নদী , খার, হ্রদ অথফা 

নকান ননৌচরাচর উদমাগী ফাাংরাদদদয ননৌথ এফাং নজায়ায-বাটা নফনষ্ট ননৌদথয এইরূ অাং , 

মাা যকায , ভদয় ভদয় যকানয নগদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা , এই আইদনয উদেে পূযণকদে , 

অবযন্তযীণ ননৌীভা নাদফ নঘালণা কনযদফ; 

 

(৩)‘অবযন্তযীণ ননৌরুট’ অথ ৃফাংরানদ অবযন্তযীণ ননৌরযফন কর্তৃয অথফা যকায কর্তকৃ যভতাপ্রাপ্ত নকান 

কর্তৃয  কর্তকৃ ভনয় ভনয় নঘারলত ফাংরানদনয অবযন্তযীণ ননৌীভায আওতাধীন রফরবন্ন ননৌরুটনক 

বুঝাইনফ; 
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(৪)  ‘অদাচযন’ অথ ব’ ইোকৃত দানয়ত্ব অফদরা, কভ বদক্ষদত্র অনুনস্থনত, ভদ্যান, ভাদকানক্ত, অদাবন 

আচযন ফা নম নকান ধযদনয অনাকাাংনখত কাম বক্রভদক বুঝাইদফ; 

(৫)  ‘ IMDG Code’অথ ৃআন্তজাৃরতকননৌংস্থাকর্তকৃ  গৃীত নফদজনক ভারাভার নযফন াংক্রান্ত নফধান;  

 

(৬)  ‘এক ইউননট’ অথ ব ১ (এক) টাকা অথফা যকায কর্তবক ভয় ভয় ননধ বানযত অন্য নম নকান নযভান; 

 

(৭)  ‘কর্তবক্ষ (Authority)’ অথ ব ভানযচারক, ননৌনযফন অনধদপ্তয অথফা তৎকর্তবক ক্ষভতাপ্রাপ্ত অন্য 

নকান ব্যনক্ত অথফা াংস্থা; 

 

(৮)  ‘ক্লাননপদকন নাাইটি’ অথ ব  এই আইদনয ৭, ৮,১২  ১৩ ধাযায উদেেপূযণকদে যকায কর্তবক 

স্বীকৃত াংস্থা অথফা নাাইটি; 

 

(৯)  ‘নকাম্পানন’ অথ ব নকাম্পানন আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ দনয ১৮ নাং আইন) অনুমায়ী গঠিত এফাং ননফন্ধনকৃত 

নকান নকাম্পানন, াংস্থা, পাভ ব অথফা এদানদয়ন; 

 

(১০)   ‘জনয নদ (Survey Certificate)’ অথ ব  ধাযা ১৩- এয অধীন প্রদি জনয-নদ; 

(১১)  ‘জনয’ অথ ব এই আইদনয অধীন ম্পানদত অবযন্তযীণ ননৌমান জনয; 

(১২)  ‘জনযকাযক (Surveyor)’  অথ ব এই আইদনয অধীন ননমৄক্ত অথফা স্বীকৃতজনযকাযক; 

(১৩) ‘দূলণ’ফা ‘ননৌ দথয নযদফ দূলণ’ অথ ব নম নকান ফজবয ফা দাথ ব দ্বাযা নদীয ানন, ভাটি তীযর্ভনভ. ফায়ু 

ফা াংরগ্ন এরাকা ফানযদফদয এভন ক্ষনত াধন য়া মাাদত াননয স্বাবানফক যাং, স্বাদ, গন্ধ  

গুনাগুন নফনষ্ট য়, ফাতাদয েতা  গুনাগুন নফনষ্ট য় ফা জরজ প্রাণী, শু, াখী, উনিদ, গাছারা ফা 

নম নকান ধযদনয ম্পদ ক্ষনতগ্রস্ত য় এফাং ব্দ দূলণ, নযদফ দূলনণয অন্তবভুক্ত ইদফ; 

 

(১৪) ‘নকা প্রস্তুতকাযী প্ররতষ্ঠান’ অথ ৃ ননৌরযফণ অরধদপ্তয কর্তকৃ অনুনভাদনপ্রাপ্ত ননৌমাননয নকা 

প্রস্তুতকাযী প্ররতষ্ঠান; 

 

(১৫) ‘ নারফক’ অথ ৃননৌমানন রননয়ারজত নমনকান ব্যরক্ত, তনফ মাত্রী এফং াইরট ইায অন্তর্ভকৃ্ত ইনফ না; 

 

(১৬) ‘ননফন্ধন নদ (Registration Certificate)’ অথ ব  ধাযা ২২-এয অধীন প্রদি ননফন্ধন নদ; 

(১৭)  ‘ননধ বানযত’ অথ ব নফনধ অথফা প্রনফধান দ্বাযা ননধ বানযত; 

(১৮)  ‘ননফন্ধক’ অথ ব এই আইদনয অধীন ননমৄক্ত ননফন্ধক; 

(১৯)  ‘ননৌাংনিষ্ট স্থানা’ অথ ব ডকইয়াড ব, নইয়াড ব, নস্লদয়, য়াকব, নডদা,টানভ বনার, ল্যানন্ডাং নষ্টন ফা  

অনুরুপস্থানা; 

 

(২০) ‘ননৌ-পুনর’ অথ ব যকায কর্তবক ১২ নদবম্বয ২০১৩ াদর নগদজট ননাটিনপদকন নম্বয 

এভ/এইচএ/৪৪.০০.০০০০.০৯৬.০৫.০১৮.১১.৮৪৮ দ্বাযা গঠিত পুনরদয নফদল াখা; 
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(২১)  ‘নযফতবন (Modification)’ অথ ব নননভ বত ননৌমাদনয নকান অাং অথফা মন্ত্রানতয এইরূ নযফতবন 

মাা দ্বাযা ননৌমাদনয গ্রটদনদজয (Gross tonnage) অথফা আকৃনতয অথফা ইরিননয নক্তয 

নযফতবন, নযফধ বন ানধত য়; 

 

(২২)  ‘য়ঃভর’ অথ ব— 

(ক) ায়খানা, প্রস্রাফখানা অথফা স্কাায ইদত ননগ বত নমদকান ধযদনয ফজবয; 

(খ) য়া নফনন (wash basin), য়া টাফ (wash tub) অথফা স্কাায (scupper)-এয 

ভাধ্যদভ নচনকৎাাংক্রান্ত স্থানা  (dispansary,sick bay etc) ইদত ননগ বত ফজবয; 
 

(গ)  জীফজন্তু যানখফায স্থান ইদত ননগ বত ফজবয; এফাং 

(ঘ)  দপা (ক) ইদত (গ)-নত উদেনখত  ফদজবযয নত নভনিত অন্য নমদকান ফজবয; 

(২৩)  ‘যীক্ষক’ অথ ব ভানযচারক কর্তবক ননমৄক্ত এইরূ কভ বকতবা নমনন অবযন্তযীণ ননৌমাদনয কর 

ধযদনযদমাগ্যতা নদযীক্ষা গ্রণ কদযন; 

 

(২৪) ‘প্যাদনর সুাযবাইজায’ অথ ব ননৌনযফন অনধদপ্তয কর্তবক তানরকাভুক্ত নফযকানয ননবার আনকবদটক্ট 

(Naval Architect), মাাযা াংনিষ্ট ভানরক কর্তবক ননদয়াগপ্রাপ্ত ইয়া ননৌমান ননভ বাণকারীন 

ভদয় াংনিষ্ট ননৌমানটি অনুদভানদত নকা-অনুমায়ী ননভ বাণ ইদতদছ নক না তাা তদাযনক কদযন; 

 

(২৫) ‘পুননন বভ বাণ ( Rebuilt)’ অথ ব নননভ বত ননৌমাদনযপূদফ বকায টদনজ , বদঘ বয, প্রস্থ এফাং ড্রাপটাংক্রান্ত 

নফফযণঅনযফনতবত যানখয়া উায ার (hull)এয অনুমৄক্ত অাং এফাং অনুমৄক্ত মন্ত্র  উকযণ 

(equipment) ম্পূণ ববাদফ নযফতবন কযা মাায পদর জনযকাদর ননৌমানটিয ভান নূতন ননৌমাদনয 

ন্যায় য়; 

 

(২৬)‘নপ্রাদটাকর চুনক্ত ফা ভদঝাতা স্মাযক ’ অথ ব বাযত ফাাংরাদদ ফানণজয চুনক্তয আটি বদকর ৮এয আতায় 

উবয় নদদয অবযন্তযীণ ননৌথ ব্যফায কনযয়া ফারণরজযক কাম বক্রভ নযচারনায উদেদে বাযত  

ফাাংরাদদ যকায কর্তবক ২০১৫ াদর স্বাক্ষনযত চুনক্ত  অথফা ার্শ্বফতী নকান নদদয াদথ ম্পানদত 

অনুরু নকান চুনক্ত ফা ভদঝাতা স্মাযক; 

 

(২৭)  ‘নপৌজদানয কাম বনফনধ’ অথ ব Code of Criminal Procedure, 1898, (Act No. V of 1898); 

(২৮) ‘নফজ্জনক ভারাভার ’ অথ ব এই আইদনয উদেে পূযণকদে , যকায কর্তবক ভদয় ভদয় যকানয 

নগদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা , নফজ্জনক ভারাভার নাদফ নঘানলত ভারাভার এফাং আই এভ নড নজ 

(IMDG)নকাদড উদেনখত ভারাভার; 

 

(২৯)  ‘ফানণনজযক উদেে ’ অথ ব অবযন্তযীণ ননৌমাদনয নক্ষদত্র বাড়া , ানযিনভক, ানযদতানলক অথফা অন্য 

নকান মূল্যফান প্রনতদাদনয নফননভদয় মাত্রী , ভারাভার অথফা মাত্রী  ভারাভার উবয় নযফণ কযা 

অথফা অন্য নকান কাদম ব ব্যফহৃত য়া; 
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(৩০) ‘রফআইডরিউটিএ’ অথ ৃThe Inland Water Transport Authority Ordinance, 1958 

(E.P. Ord. No. LXXV এফং এয ংনাধনী প্রদে যভতা ফনর যকায কর্তকৃ অরপরয়ার 

নগনজট ননাটিরপনকননয ভাধ্যনভ গঠিতফাংরানদ অবযন্তযীণ ননৌরযফন কর্তৃয; 

 

(৩১)  ‘বদয়জ’ অথ ব অবযন্তযীণ ননৌ-দথয অথফা নপ্রাদটাকর চুনক্ত ফা ভদঝাতা স্মাযক এয আতায় ননধ বানযত 

ননৌদথয এক স্থান ইদত অন্য স্থাদন মাত্রা; 

 

(৩২) ‘বাভান স্থানা’ অথ ব ফাজব ভাউদন্টড ায়ায প্ল্যান্ট, এরএননজ নযগ্যাননপদকন ইউননট, বাভান 

নযষ্টুদযন্ট ফা অনুরু স্থানা; 

 

(৩৩) ‘বাযী নতর’ অথ ব এইচএপ ফা পাদন ব দয়র ফা ক্রুড দয়র মাায আদনক্ষক গুরুত্ব ১৫.৫ নডগ্রী 

নরনয়া তাভাত্রায় ০.৮৮ এয নফী; 

 

(৩৪) ‘ভানযচারক’ অথ ব ননৌনযফন অনধদপ্তদযয ভানযচারক; 

(৩৫) ‘ভানরক’ অথ ব  ননফনন্ধত অবযন্তযীণ ননৌমাদনয নযনত্র ননৌমাননয ননফন্ধন ফনদত উদেনখত ভানরক ফা 

ভানরকগনএফাং অন্য ননৌমাদনয নক্ষদত্র উায প্রকৃত নজম্মাদায; 

 

(৩৬) ‘ভাষ্টায’ অথ ব নকান ননৌমাদনয ানফ বক দানয়দত্ব ননদয়ানজত নমাগ্যতা নদধাযী ফা নমাগ্যতা নদনফীন 

নকান ব্যনক্ত এফাং দানয়দত্ব ননদয়ানজত ভাষ্টাদযয অনুনস্থনতদত অন্য নক তাায দানয়ত্ব ারন কারীন 

ভদয় উবয়দক বুঝাইদফ; 

 

(৩৭) ‘নমাগ্যতা নদ ( Competency Certificate)’ অথ ব এই আইদনয ধাযা ৩৮-এয অধীন প্রদি 

নমাগ্যতায নদ এফাং ায়ক নদমূ; 

 

(৩৮) ‘মাত্রী’ অথ ব নকান ব্যনক্ত মাাদক অবযন্তযীণ ননৌমাদন ফন কযা য় , নকন্তু নতনন ননৌমাদনয ভাস্টায , 

কভ বকতবা অথফা নানফক নদন; 

 

(৩৯) ‘রূান্তয (Conversion)’  অথ ব ননৌমাননয প্রকৃরতয নযফতবন; 

 

(৪০) ‘ফ বননম্ন ননযাদনানফক াংখ্যা নদ ( Minimum Safe Manning Certificate)’ অথ ব ধাযা 

৩৯-এয অধীন ননধ বানযত ফ বননম্ন ননযাদ নানফক  াংখ্যা নদ; 

 

(৪১)  ‘মুদ্র উকূরীয় এরাকা ( Territorial Sea)’ অথ ব যকায কর্তবক যকানয নগদজট প্রজ্ঞান দ্বাযা , 

নঘানলত আঞ্চনরক ামুনদ্রক এরাকা; 

 

(৪২)  ‘ SOLAS 1974’ অথ ব আন্তজবানতক ননৌ াংস্থা কর্তবক গৃীত  ফাাংরাদদ কর্তবক অনুস্বাক্ষনযত মুদদ্র 

জীফদনয ননযািা াংক্রান্ত আন্তবজানতক কনদবনন; 

 

(৪৩) ‘ারকা নতর’ অথ ব নডদজর, নদরার, নকদযানন ইতযানদ স্বে নতর মাায আদনক্ষক গুরুত্ব ১৫.৫ নডগ্রী 

নরনয়া তাভাত্রায়০.৮৮ ফা কভ; 
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(৪৪)   ‘ ড্রাইবায’ অথ ব ননৌমাদনয ইনিদনয ানফ বক দানয়দত্ব ননদয়ানজত নমাগ্যতা নদধাযী ফা নমাগ্যতা 

নদনফীন নকান ব্যনক্ত এফাং ড্রাইবাদযয অনুনস্থদত দানয়দত্ব ননদয়ানজত ব্যনক্ত- উবয়দক বুঝাইদফ। 

 

(৪৪) ‘IMDG CODE ’ অথ ব আন্তজবানতক ননৌ াংস্থা কর্তবক গৃীত নফদজনক ভারাভার নযফন ম্পরকতৃ 

নকাড; 

 

নদ্বতীয় অধ্যায় 

ননৌমান ননফন্ধন এফাং জনয ইতযানদ 

 
 

 ৪। অবযন্তযীণ ননৌমানমূদয জনয এফাং ননফন্ধন: —(১) প্রনতযক্ষা (Defence Services)কাদজ 

ননদয়ানজত অবযন্তযীণ ননৌমান ব্যতীত অন্য কর অবযন্তযীণ ননৌমান মাা ১০  নভটায ফা তদুর্ধ্ব বদঘ বয রফরষ্ট  

রেনরয বতযী এফাং মাা  অবযন্তযীণ ননৌ-দথ চরাচর কদয অথফা চরাচর কনযদত ইচ্ছুক অথফা 

ব্যফহৃতয়অথফা নকান কাদম ব ব্যফায কনযদত ইচ্ছুক , এইরূ কর ননৌমানদক এই আইদনয অধীদন জনয 

এফাং ননফন্ধন কনযদত ইদফ; 

 

(২)  নকান অবযন্তযীণ ননৌমান এই আইদনয অধীদন জনয এফাং ননফন্ধন কনযদত উায নকা ধাযা ৭ 

নভাতাদফক অনুদভানদত এফাং ননভ বাণ ধাযা ৮(৩) নভাতাদফক মথামথ বাদফ ম্পদেয নদ গ্রন কনযদত ইদফ 

 আদফদনকানয ভানরকদক :- 
 

     (ক) ফাাংরাদদদয নাগনযক ইদত ইদফ; অথফা  

     (খ)   ফাাংরাদদদ ননফনন্ধত নকান নকাম্পানন ইনত ইনফ; অথফা    

               (গ) নফদদী নকাম্পাননয ফাাংরাদদী এদজন্ট নাদফ স্বাধীনবাদফ কাম বক্রভ নযচারনা কনযফায 

অনুভনতপ্রাপ্ত ইদত ইদফ। 

 

(৩) ননম্নফনণ বতদক্ষত্রমূদউধাযা (১)-এযনফধানপ্রদমাজযইদফনা— 

 

 

 (ক) নকান মুদ্রগাভী ননৌমান মাায ফাাংরাদদদয অবযন্তযীণ জরীভায় চরাচদরয 

অনধকায অথফা অনুভনত যনয়াদছ; অথফা 
 

 (খ) কাদঠয বতনয নদীয় ননৌমান , মাা োদরা ইনিন , দফ বাচ্চ ১৬ নফ.এইচ.ন. 

ক্ষভতাম্পে ইনিন দ্বাযা চানরত য় এফাং মাা খাদর ফা নফদর চরাচর কদয  

নকান ব্যাফানয়ক উদেদে ব্যফহৃত য় না। 

 

(৪) এই আইদনয অধীন প্রদি , ননৌচরাচদরয জন্য আফেক বফধ ননফন্ধন নদ  জনয নদ , ব্যতীত নকান 

অবযন্তযীণ ননৌমান নকান ননৌ-মাত্রায় মাইদত ফা অবযন্তযীণ ননৌ-দথ চরাচর কনযদত ানযদফ না। 

 
 

৫।জনয  ননফন্ধদনয স্থান , জনযকাযক  ননফন্ধক ননদয়াগ, ইতযানদ:—(১) যকায, এই আইদনয উদেে 

পূযণকদে, যকানয নগদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা , ফাাংরাদদদয নম স্থানদক উমৄক্ত নফদফচনা কনযদফ নই স্থানদক 

জনয   ননফন্ধন কনযফায স্থান নাদফ নঘালণা কনযদত ানযদফ; 
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(২)  যকায জনয   ননফন্ধন কাম বম্পাদদনয রদক্ষয— 
 

   (ক) প্রদতযক জনযদয স্থাদনয জন্য প্রদয়াজন-অনুমায়ী , এক অথফা একানধক জনযকাযক; এফাং  

 

  (খ) প্রদতযক ননফন্ধদনয স্থাদনয জন্য একজন ননফন্ধক ননদয়াগ কনযদফ; 

 

(গ)  কর্তবক্ষ নদী তীদয উমৄক্ত স্থাদন ফা ননৌফন্দদয  ননৌমান নবড়াদনায ব্যফস্থা  জনয 

যন্জাভ এফাং নযক্ষা নননযক্ষায সুনফধা  প্রদয়াজনীয় াংখ্যক’জনয-ননফন্ধন নষ্টন’ 

স্থান কনযদত ানযদফ; 

 

(ঘ)   কর ধযদনয অবযন্তযীণ ননৌমাদনয জনয  ননফন্ধন উধাযা (ঙ) াদদক্ষ উধাযা (গ) 

নভাতাদফক স্থানত জনয-ননফন্ধন নষ্টদন ম্পে কনযদত ইদফ; 

 

(ঙ)   নদদ নননভ বত অবযন্তযীণ ননৌমাদনয প্রথভ জনয  ননফন্ধন ননভ বাণ স্থদর ম্পে কনযদত 

ইদফ। 
 

৬। জনযকাযক, নযদ বক   ননফন্ধকদদয ক্ষভতা :—(১) জনয অথফা ননফন্ধন কনযফায উদেদে নকান 

জনযকাযক অথফা ননফন্ধক নম-নকান মৄনক্তাংগত ভদয় নম-নকান অবযন্তযীণ ননৌমাদন আদযাণ কনযদত 

ানযদফন এফাং ইায ার , ফয়রায, ইনিনমূদয নম-নকান অাং , অন্যান্য মন্ত্রানত ননৌমাদনয কর 

যিাভ এফাং নজননত্র  ননধ বানযত নানফক াংখ্যা নযদ বন কনযদত ানযদফন : 

 

তদফ তব থাদক , জনযকাযক অথফা ননফন্ধক নকান ননৌমাদন ভারাভার উঠাদনা অথফা নাভাদনায কাদম ব ফাধায 

সৃনষ্ট কনযদত ানযদফন না অথফা জনয ফা নযদ বদনয জন্য প্রদয়াজনীয় ভয় ব্যতীত নকান ননৌমান চরাচদর 

নফরম্ব অথফা স্থনগত কনযদত ানযদফন না।  

 

(২)  অবযন্তযীণ ননৌমাদনয ভানরক , ভাস্টায  নানফকগণ জনযকাযক  ননফন্ধকদক ননৌমান জনয  

ননফন্ধদনয নক্ষদত্র কর ধযদনয দমানগতা প্রদান কনযদফন এফাং ননৌমান , উায মন্ত্রানত অথফা উায নকান 

অাং  ননৌমাদনয যিাভানদ ম্পদকব চানদা-অনুমায়ী জনযকাযক  ননফন্ধকদক কর তথ্যানদ প্রদান 

কনযদফন।  
 

(৩) নযদ বন কনযফায উদেদে নকান নযদ বক নম-নকান মৄনক্তাংগত ভদয় নম-নকান অবযন্তযীণ ননৌমাদন 

আদযাণ কনযদত ানযদফ এফাং ইায  মাফতীয় নদ  কাগজত্র, নানফক াংখ্যা, মাত্রী াংখ্যা, জীফন 

যক্ষাকাযী  অনগ্নননফ বাক  যিাভ এফাং নফাঝাইকৃত মাত্রী  ভারাভার  নযদ বন কনযদত ানযদফ  এফাং  

নযদ বনকাদর মনদ এই ভদভ ব প্রতীয়ভান য় , নম এই আইদনয নকান নফধান রাংঘন ইয়াদছ তদফ উা 

প্রনতারদন প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রন কনযদত ানযদফন। 

 

৭। অবযন্তযীণ ননৌমাদনয নকা (design) এফাং ননভ বাণ নযকেনা (Plan) অনুদভাদন:—(১) অবযন্তযীণ 

ননৌমাদনয নকা এফাং ননভ বাণ নযকেনা অনুদভাদদনয জন্য উধাযা (৪) াদদক্ষ ভানরকনক ভানযচারদকয 

ননকট ননৌমাদনয নকা এফাং ননভ বাণ নযকেনা ননধ বানযত পযদভ আদফদন কনযদত ইদফ; 

 

(২)  যকায ননৌমাদনয নকা এফাং ননভ বাণ নযকেনা অনুদভাদদনয জন্য আদফদন নপ ননধ বাযণ কনযদত 

ানযদফ; 
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(৩)   ভানযচারক উধাযা (১)-এয অধীন আদফদন প্রানপ্তয য— 

  (ক)  মাচাই অদন্ত নকা এফাং ননভ বাণ নযকেনা  াংনিষ্ট নফনধদত উদেনখত ননধ বানযত ননদদ বনা 

অথফা ভাদনয নত াংগনতপূণ ব ইদর আদফদন প্রানপ্তয ৪৫ (পঁয়তানে) কাম বনদফদয 

ভদধ্য ননধ বানযত পযদভ অনুদভাদন প্রদান কনযদফ; 

 

 (খ)  মনদ নযরনক্ষত য় , নকা এফাং ননভ বাণ নযকেনা াংনিষ্ট নফনধদত উদেনখত ননধ বানযত 

ননদদ বনা অথফা ননযাদ চরাচদরয জন্য কানযগনয ভাদনয নত াংগনতপূণ ব নদ, তাা 

ইদর নম কাযদণ াংগনতপূণ ব নদ উা নফস্তানযত উদেখপূফ বক আদফদন প্রানপ্তয ৪৫ 

(পঁয়তানে) কাম বনদফদয ভদধ্য ভানরকদক আদফদনত্র নপযৎ প্রদান কনযদফ : 

   

তদফ তব থাদক , এইরূদ নপযতকৃত আদফদন াংনিষ্ট নফনধদত উদেনখত ননধ বানযত ননদদ বনা  কানযগনয ভান- 

অনুমায়ী নযফতবন  াংদাধদনয য নকা এফাং ননভ বাণ নযকেনা পুনযায় অনুদভাদদনয জন্য ভানরক কর্তবক 

নূতনরূদ আদফদন ন কনযফায নক্ষদত্র নকান ফাধা থানকদফ না এফাং এইরূ আদফদন প্রানপ্তয ১৫ (দনয) 

কাম বনদফদয ভদধ্য আদফদন ননষ্পনিয রদক্ষয কাম বক্রভ গ্রণ কনযদত ইদফ।   

 

(৪)  ফাাংরাদদদয অবযন্তযীণ ননৌচরাচদর ননযাদ কাদগ বা  মাত্রীদফা নননিতকযণ , নননদ বষ্ট ননৌ-রুদট কাদগ বা , 

মাত্রী, কাদগ বা  বতর নযফদণয চানদা , ননৌফানণদজযয সুলভ  নটকই ম্প্রাযণ , নদীয নাব্যতা ,  

ননৌচরাচর ননযািা, ননৌ নযদফ াংযক্ষণ , অবযন্তযীণ ননৌচরাচর ব্যফস্থাদক আদৄননকীকযণ এফাং ানফ বক ননৌ 

ননযািায স্বাদথ ব ননৌমাদনয ধযন , ধাযণক্ষভতা , রুট   ধাযা ৩৪(৫) নভাতাদফক বতযী নপইজআউট ননডউর  

অনুমায়ী যকায নননভ বতব্য নূতন ননৌমাদনয াংখ্যা ননয়ন্ত্রণ কনযদফ এফাং তদানুমায়ী আদফদনকৃত প্রনতটি 

ননৌমাদনয নকা  ননভ বাণ নযকেনায অনুদভাদন স্থনগত ফা ফন্ধ যানখদত ানযদফ। 

 

(৫) ননৌনযফন অনধদপ্তয কর্তবক অনুদভানদত নয় এফং রফআইরডরিউটিএ কর্তকৃ রাইনন্স/ অনারে প্রাপ্ত 

নয়এইরূ নকান ডকইয়াড ব অথফা নইয়াড ব অথফা ন নফল্ডা ব ফা নস্লদয় ফা য়াকবঅথফা নকান ব্যনক্ত, 

াংস্থা অথফা প্যাদনর সুাযবাইজায ননৌমান ননভ বাণ অথফা তদাযনক কনযদত ানযদফ না এফাং নকান ননৌমান 

ভানরক অননুদভানদত নকান নতষ্ঠাদনয াদথ নকান ননভ বাণ চুনক্ত কনযদত ানযদফনা। 

 

(৬) নফনধ নভাতাদফক  নকা ব্যতীত অথফা নকা অনুযণ না কনযয়া নকান ব্যনক্ত , াংস্থা অথফা প্যাদনর 

সুাযবাইজায নকান ননৌমান ননভ বাণ অথফা তদাযনক কনযদত ানযদফ না। কর ধযদনয অবযন্তযীণ ননৌমান 

ননধ বানযত ননভ বাণ নফনধ নভাতাদফক প্রনীত নকা অনুমায়ী ননভ বান কনযদত ইদফ এফাং ১০ নভটায ইদত ৫০ 

নভটায মন্তব বদঘ বয নফনষ্ঠ ননৌমাদনয নকা ননৌনযফন অনধদপ্তয কর্তবক এফাং তদুর্ধ্ব কর ননৌমাদনয নকা 

স্বীকৃত নকান ক্লাননপদকন নাাইটি কতবক অনুদভানদত ইদত ইদফ। 

 

(৭) নুতন নননভ বত ননৌমান অনুদভানদত নকা-অনুমায়ী না ায়া ম বন্ত জনয নদ ইসুয এফাং ননফন্ধন কযা 

মাইদফ না। 

 

(৮) কর্তবদক্ষয অনুদভাদন ব্যতীত নকান ননৌমান নযফতবন, পুনননভ বাণ অথফা রূান্তয কযা মাইদফ না। 

 

(৯) ননৌমান নযফতবন, পুনননভ বাণ, রূান্তদযয নক্ষদত্র প্রদয়াজনীয় নকা  ননভ বাণ নযকেনা অনুদভাদদনয জন্য 

কর্তবদক্ষয ননকট ন কনযদত ইদফ। 

 



 

  

MARINECARE Consultants Bangladesh Ltd. 15 

 

অবযন্তযীণ ননৌ-চরাচরআইন - ২০২১ 

(১০) অনুদভাদননফীন নযফতবন , পুনননভ বাণ অথফা রূান্তদযয ভাধ্যদভ নননভ বত ( as built) নকায ননৌমান 

অনুদভাদন কযা মাইদফ না।  

 

(১১) ননৌমাদনয অনুদভাদননফীন নযফনতবত , পুননননভ বত অথফা রূান্তনযত অাং অথফা মন্ত্র অাযণ না কযা 

ম বন্ত জনয নদ ইসুয কযা   চরাচদরয অনুভনত নদয়া মাইদফ না । 

 

(১২)  অবযন্তযীণ জরীভায় নযচারনায নননভদি নফদদ নথদক আভদাননকৃত নকান ননৌমান আভদাননয পূদফ ব 

উায নেননপদকন  ধযদনয নফলদয় ননৌনযফন অনধদপ্তদযয অনানি গ্রন কনযদত ইদফ: 

 

তদফ তব থাদক , নফদদ ইদত আভদাননকৃত ননৌমান নকান স্বীকৃত ক্লাননপদকন নাাইটি কর্তবক 

অনুদভাদনকৃত নকা অনুরূ নননভ বত ( as built) নাদফ গ্রণদমাগ্য ইদফ এফাং উক্তরূ ননৌমাদনয ননফন্ধন 

কযা মাইদফ।  

 

৮।   ননভ বাণ, জনয ইতযানদ :—(১) অবযন্তযীণ ননৌমান ননভ বাণ , নযফতবন, পুনননভ বাণ অথফা রূান্তদযয নক্ষদত্র 

ধাযা ৬-এয নফধান-অনুমায়ী নকা অনুদভাদন গ্রণপূফ বক , ভানরক , ননধ বানযত পযদভ ননৌমানটি কখন এফাং 

নকাথায় ননভ বাণ , নযফতবন, পুনননভ বাণ অথফা রূান্তয কযা ইদফ কর্তবক্ষদক তৎম্পদকব অফনত কনযদফন 

উক্ত প্রনক্রয়া  ম্পাদন ব্যতীত নকান ননৌমান ননভ বাণ , নযফতবন, পুনননভ বাণ , রূান্তয, নভযাভত ইতযানদ 

কাম বক্রভ নকান ডকইয়াড ব গ্রন কনযদত ানযদফনা   উক্ত ডকইয়াড ব  এয অনুকুদর অনধদপ্তদযয অনানি 

থানকদত ইদফ।  
 

(২) ভানযচারক উধাযা (১)-এ উনেনখত তথ্যানদ প্রানপ্তয য , অবযন্তযীণ ননৌমাদনয ননভ বাণ , নযফতবন , 

পুনননভ বাণ অথফা রূান্তয কাম বক্রভ চরাকারীন ননভ বাণ জনয , তদাযনক ননল ইনক্লাইননাং যীক্ষা য 

ভাধ্যদভনস্থনতীরতা ননণ বয় কনযদফ; 
  

(৩)  অবযন্তযীণ ননৌমান ননভ বাণ , নযফতবন, পুনননভ বাণ অথফা রূান্তদযয দন্তালজনক ভানপ্তয য , মনদ ইা 

নযরনক্ষত য় নম, অবযন্তযীণ ননৌমাদনয ননভ বাণ নযফতবন, পুনননভ বাণ অথফা রূান্তয াংনিষ্ট নফনধদত উদেনখত  

ননধ বানযত ননদদ বনা অথফা কানযগনয ভান-অনুমায়ী ইয়াদছ , তাা ইদর এইরূ ননভ বাণ , নযফতবন, পুনননভ বাণ 

অথফা রূান্তয ম্পদকব যকায কর্তবক ননধ বানযত পযদভপ্যাদনর সুাযবাইজায ননভ বাণ ম্পদেয প্রনতারন 

নদ প্রদান কনযদফন; 

 

 (৪)  ভানযচারক  প্রদয়াজদন নফযকানয ব্যনক্ত অথফা াংস্থাদক চুনক্তয ভাধ্যদভপ্যাদনর সুাযবাইজায  

নাদফ ননভ বাণ তদাযনকয দানয়ত্ব প্রদান কনযদত ানযদফ; এফাং  

 

(৫) ভানযচারক ননৌমান ননভ বাণ জনয, তদাযনক, নস্থনতীরতা ননণ বয়, ইনক্লাইননাং যীক্ষা এফাং এতদাংনিষ্ট 

অন্যান্য উমৄক্ততা যীক্ষায জন্য, নপ ননধ বাযণ কনযদত ানযদফ মাা যকায কর্তবক অনুদভানদত ইদত ইদফ।  

 

৯। ক্লাননপদকন নাাইটিদক দানয়ত্ব অ বণ, ইতযানদ:—(১) ধাযা ৭  ৮-এ উনেনখত কাম বাফনর এফাং এই 

আইদনয অধীন অবযন্তযীণ ননৌমানমূদক জনয কনযফায উদেদে জনযকাযদকয অ বনদমাগ্য কাম বাফনর 

যকায, তদকর্তবক স্বীকৃত এক ফা একানধক ক্লাননপদকন নাাইটিদক অ বণ কনযদত ানযদফ; 
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(২)  ক্লাননপদকন নাাইটি উায উয উধাযা (১)-এয অধীন অন বত কাম বাফনর ম্পাদদনয জন্য 

ভানযচারদকয ননকট জফাফনদন কনযদত ফাধ্য থানকদফ এফাং নকান অননয়দভয জন্য দায়ী থানকদফ; 

 

(৩)   যকায  চুনক্ত ম্পাদদনয ভাধ্যদভ  ক্লাননপদকন নাাইটিয কাম বাফনর য তানরকা , ক্ষভতা, দানয়ত্ব  

কভ বদ্বনত ননধ বাযন  স্বীকৃনত প্রদান কনযদফ  নগদজট প্রজ্ঞান দ্বাযা  করদক অফনত কনযদফ এফাং  

ভানযচারক ফা তদকর্তবক ননদয়ানজত কভ বকতবা কর স্বীকৃত ক্লাননপদকন নাাইটিয  কাম বক্রভ সুননদৃষ্ট 

দ্বনত অনুযণপূফ বক ননয়নভত ভননটনযাং কনযদফ। 

 

(৪) উধাযা ( ১)-

এযঅধীনঅন বতকাম বাফনরম্পাদদনযজন্যক্লাননপদকনদাাইটিযকাযকর্তবকননধ বানযতদ্ধনতাদযনপগ্রণক

নযদতানযদফ। 

 

(৫) মথামথ দাপ্তনযক সুনফধা, নরাকফর, কানযগনয জ্ঞান, অনব জ্ঞতা, গদফলনাগায, আইটি াখা  রনজনষ্টক 

াদাট ব নফীন নকান ক্লাননপদকন নাাইটিনক স্বীকৃনত প্রদান কযা মাইদফনা। 

 

১০। জাাজ নচনিতকযণ :—(১) ননফন্ধন নদ ভঞ্জুদযয পূদফ ব, ননফন্ধদনয জন্য আদফদনকৃত অবযন্তযীণ ননৌমাদন 

নফনধ দ্বাযা ননধ বানযত দ্ধনতদত স্থায়ী, সুেষ্ট  দজ দৃেভান অাংদননধ বানযত টদনজ  ননফন্ধন নম্বয, ম্মুদখ 

 নছদন ননৌমাদনয নাভ এফাং নছদন নাদভয নীদচ ননফনন্ধত ফন্দদযয নাভ স্থায়ী বাদফ স্থান কনযদত ইদফ। 

 

(২)   ননফন্ধদকয নরনখত পূফ বানুভনত ব্যনতদযদক উধাযা (১)-এয নফধান অনুমায়ী প্রদি নকান নচি নযফতবন 

অথফা অন্য নকানরূ াংদাধন কযা মাইদফ না। 

 

১১। জনয নপ , ইতযানদ:—অবযন্তযীণ ননৌমান জনয কনযফায রদক্ষয ননৌমাদনয ভানরক জনযকাযদকয 

ননকট ননধ বানযত পযদভ আদফদন কনযদফন এফাং যকায কর্তবক ননধ বানযত াদয  দ্ধনতদত যকাযদক 

জনযদয জন্য নপ প্রদান কনযদফন।  

 

১২। জনযকাযদকয নঘালণা :—(১) জনযকাযক নকান অবযন্তযীণ ননৌমাদনয জনয কাম ব ম্পে ইফায ৭ 

(াত) কাম বনদফদয ভদধ্য ননধ বানযত পযদভ নঘালণাত্র বতনযপূফ বক ভানযচারক , ননৌমাদনয ভানরক অথফা 

ভাস্টাযদক উায এক কন নপ্রযণ কনযদফন, মনদ নতনন এই ভদভ ব ন্তুষ্ট ন নম— 

 

(ক) ননৌমাদনয ার , ইনিন, এফাং অন্যান্য গুরুত্বপূণ ব মন্ত্রানত নননদ বষ্ট ননৌ রুদট মাত্রা অথফা 

কাদম বয জন্য কানযগনযবাদফ কাম বকয  াংনিষ্ট নফনধ নভাতাদফক যনয়াদছ এফাং কাদগ বা 

নাল্ড  ার দননাং মু ম্পুণ ব াননদযাধক বাদফ ফন্ধ কযা মায়; 

 

(খ)   ননৌমাদনয ভাস্টায , ইনিননয়ায অথফা ড্রাইবাদযয াংখ্যা  নমাগ্যতায  নদমূ 

এফাং অন্যান্য নানফদকয াংখ্যা এই আইদনয ধাযা ৩৯ এয  চানদা পূযণ কদয  এফাং 

ভাষ্টায  াদব বয়ায কর্তবক স্বাক্ষনযত কর নানফদকয ছনফ নাদভয তানরকা 

ননৌমাদনয প্রকাে স্থাদন ঝুরাইয়া যাখা ইয়াদছ ; 

 

(গ) ননৌমাদনয ফতবভান অফস্থায নত অনুদভানদত নকা  নযকেনায নত নকান 

প্রকায তাযতম্য নাই; 
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(ঘ)  ননৌমাদনয গাদয় ননধ বানযত ধাযা ২১(১) নভাতাদফক ‘নি নফাড ব ভাকব ’ও গ্রটন এফং 

ননৌমাননয নাভ, রনফন্ধন নম্বয ও রনফরন্ধত ফন্দনযয নাভ স্থায়ীবাদফস্থান কযা ইয়াদছ; 

  

(ঙ)  ননৌমাদনয  উায করযিানভযযক্ষণাদফক্ষণ দন্তালজনক। 

 

(চ)ননৌমাদনধাযা ৬২ নভাতাদফক ননযাদ  ননযািা ব্যফস্থানা নদষ্টভ মথামথবাদফ 

অনুযন কযা ইদতদছ; 

 

(ছ)    ননৌমাদন অনুদভানদত নকা মু, নস্থনতীরতাবুকদরট  প্রদমাজযচাট ব, 

াফনরদকন,নফনধ নফধান, ম্যানুদয়র  নফ Áনপ্তমু মথামথ বাদফ াংযক্ষন কযা 

ইদতদছ। 

 

(জ) ধাযা ৬৮ নভাতাদফক ননৌমাদনয ফীভা অথফা রাষ্ট পাদন্ডয দস্যনদয নফধান  মথামথ 

বাদফ প্রনতারন কযা ইদতদছ। 

 

(ঝ)  ধাযা ৭২ নভাতাদফক ননৌমাদনয নযদফ দূলণ প্রনতদযাধ ায়ক মন্ত্রানত, যিাভ  

ব্যফস্থানা নদষ্টভ মথামথ বাদফ যক্ষনাদফক্ষন  প্রনতারন কযা ইদতদছ। 

   

(২) উধাযা (১)-এ উনেনখত নঘালণাদত্র ননম্নফনণ বত নফলয়মূ উদেখ থানকদত ইদফ , মথা :∑ 

 

(ক) উধাযা (১) -এয দপা (ক) ইদত ( ঝ) -নত ফনণ বত নফলয়মূদয নফস্তানযত নফফযণ; 

 

(খ)   নননদ বষ্ট ননৌরুদট ননযাদ চরাচদরয জন্য ননৌমাদনয কাঠাদভাগত  কানযগনয 

উমৄক্ততা; 

   

(গ) ননৌমাদনয  ইনিনমূ এফাং অন্যান্য  মন্ত্রানত  যিাদভয কাদম বাদমাগী তা ১ (এক) 

ফৎদযয কভইদর তৎাংক্রান্ত  নফফযণ; 

 

(ঘ)  ননৌমাদনয ার , ইনিনমূ এফাং অন্যান্য মন্ত্রানত  যিাভ জনযকাযদকয 

নফদফচনায় চরাচদরয উদমাগী নক না  প্রদমাজয নক্ষদত্র ভয়ীভা; 

 

(ঙ) মাত্রীফাী ননৌমাদনয নকনফন, নডক এফাং নডক  নকনফদনয নকান অাংদ কতজন মাত্রীয 

স্থান-াংকুরান ইদফ তাা প্রদয়াজনানুাদয নভৌসুভ , ননৌ-মাত্রায প্রকৃনত , ফনকৃত 

ভারাভাদরয নযভাণ  অন্যান্য আনুলনঙ্গক নযনস্থনত নফদফচনাপূফ বক ননধ বানযত ননয়দভ 

ননরূণাংক্রান্ত  নফফযণ; এফাং  

 

(চ)   ভারফাী ননৌমাদনয নডডদয়ট টদনজ ( deadweight tonnage) এফাং এইরূ 

অন্যান্য নফলদয় নফস্তানযত নফফযণ (মনদ থাদক)।  
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(৩) উধাযা (১)-এয নফধান-অনুমায়ী নঘালণাদত্রয একটি কন ননফন্ধন নদ ভঞ্জুয কনযফায নক্ষদত্র, ননফন্ধদকয 

ননকট নপ্রযণ কনযদত ইদফ। 

  

(৪) াদব ব ম্পে য়ায য জাাদজয কাঠাদভা, ইরিন, ইকুইদভন্ট  যিাভ মাা াদব ব কযা ইয়াদছ 

তাাদত নকান প্রকায নযফতবন কযা মাইদফনা এফাং াদব ব ভয়কারীণ অফস্থা যফনতবদত ভাষ্টায, ড্রাইবায  

ভানরক কর্তবক যক্ষনাদফক্ষন কনযয়া মথামথ ভান ফজায় যানখদত ইদফ এফাং দুঘ বটনা ফা অন্য নকান কাযদন 

জীফন যক্ষাকাযী ফা ননযািা জননত নকান ক্রুটি ধযা নড়দর ত ৎক্ষনাৎতাা জনযকাযকদক নরনখত বাদফ 

অফনত কনযদত ইদফ। 

 

 ১৩। জনয নদ প্রদান াংক্রান্ত নফধান :—(১) ভানযচারদকয ননকট ধাযা ১২-এয উধাযা (১)-এয  

অনুমায়ী মখন নকান নঘালণাত্র নপ্রযণ কযা য় , এফাং নতনন মনদ এই ভদভ ব ন্তুষ্ট ন নম উক্ত ননৌমানটি এই 

আইদনয নফধান প্রনতারন কনযয়াদছ , তাা ইদর নতনন উক্ত নঘালণাত্র প্রানপ্তয ১৫ (দনদযা) কাম বনদফদয 

ভদধ্যই ২ (দুই) কন জনয নদ প্রস্তুতপূফ বক উা নযনজস্ট্রায ডাকদমাদগ অথফা যানয ভানরক অথফা 

ভানরদকয প্রনতনননধ অথফা ভাস্টাদযয ননকট নপ্রযণ কনযদফন  অথফা কনম্পউটাদয প্রস্তুত কযা নদদয 

ইদরকরননক কন ই-নভইদরয ভাধ্যদভ ভানরক ফযাফদয নপ্রযন কনযদফন; 

 

(২) জনয নদদ এই ভদভ ব উদেখ থানকদফ, এই আইদনয অধীদন অবযন্তযীণ ননৌমান জনয এফাং জনয নঘালণা 

ম্পনকবত কর ননয়ভ-কানুন মথামথরূদ ানরত ইয়াদছ এফাং এতদব্যতীত ননদম্নাক্ত নফফযণানদ উদেখ 

থানকদফ, মথা :∑ 

 

(ক)  ধাযা ১২-এয উধাযা (২)-এয দপা (ক) , (খ), (গ), (ঘ) (ঙ)   (চ) -এয নফধান 

অনুমায়ী ননৌমাদনয জনয-াংক্রান্ত নফস্তানযত নফফযণ; এফাং  

 

   (খ)  নফনধ দ্বাযা ননধ বানযত অন্যান্য নফফযণ।  

 

(৩)   ধাযা ১২-এয নফধান-অনুমায়ী নমনন জনযদয নঘালণাত্র বতনয কনযয়াদছন , নতনন জনয নদ ভঞ্জুয 

কনযদফন না; তদফ নম জনযকাযক জনয কাম ব ম্পে কনযদফন নতনন , জনয নদ ইসুয না য়া ম বন্ত উক্ত 

অবযন্তযীণ ননৌমানদক দফ বাচ্চ ৪৫ (পঁয়তানে)  নদদনয জন্য  াভনয়ক চরাচদরযাযনভট প্রদান  কনযদফ  এফাং 

উক্ত াভনয়ক চরাচদরয াযনভট উধাযা (গ) াদদক্ষ ৪৫ (পঁয়তানে) কাম বনদফদয অনধক বৃনদ্ধ কযা ইদফ 

না, তদফ:- 

(ক)  উক্ত ৪৫ (পঁয়তানে)  নদদনয ভদধ্য ভানযচারক জনয নদ জাযী কনযদফন, 

অথফা 

(খ)  সুননদৃষ্ট কাযন উদেখপুফ বক জনযদয নঘালণাত্র ফানতরকযত উক্ত ৪৫ (পঁয়তানে) 

নদদনয ভদধ্য পুনযায় জনযদয ননদদ ব প্রদান কনযদফন; 

(গ)  উধাযা (ক) অথফা (খ) নভাতাদফক নকান ব্যফস্থা গ্রন কযা না ইদর াংনিষ্ট 

জনযকাযক াভনয়ক চরাচদরয াযনভট  জনয নদ জাযী না য়া ম বন্ত 

প্রনতফায দফ বাচ্চ ৪৫ (পঁয়তানে) নদদনয জন্য বৃনদ্ব কনযদত ানযদফন; 

 

(৪)  নম নকান জনয নদ ভানযচারক কর্তবক নরনখত আদদ দ্বাযা ফানতর অথফা স্থনগত কযা মাইদফ মনদ 

ভানযচারক অথফা তৎকর্তবক ননমৄক্ত ব্যনক্ত এতদুদেদে নযদ বনপূফ বক নদনখদত ান— 
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             (ক)  উক্ত নদ নকান প্রকায প্রতাযণা অথফা জাররয়ারতমূরকবাদফ নযফতবন কযা 

ইয়াদছ; অথফা  

 (খ)    উক্ত নদ নভথ্যা অথফা ভুর তদথ্যয নবনিদত ভঞ্জুয কযা ইয়াদছ ; অথফা 

(গ)    নম অবযন্তযীণ ননৌমানদক জনয নদ প্রদান কযা ইয়াদছ , উা এই আইদনয নদ 

ভঞ্জুয-াংক্রান্ত নফনধ নফধান ভাননয়া চনরদতদছ না। 

 

১৪। জনয নদ ননৌমাদনয দৃনষ্ট আকল বণকাযীস্থাদন ঝুরাইয়া যাখা াংক্রান্ত  নফধান :—প্রদতযক অবযন্তযীণ 

ননৌমাদনয ভানরক অথফা ভাস্টায , ননৌমাদনয জনয নদ ভঞ্জুয য়া ভাত্রই উায একটি অনুনরন নদদয 

নভয়াদদয নলনদন ম বন্ত ননৌমাদনযদৃনষ্টআকল বণকাযী স্থাদন এইরূদ ঝুরাইয়া যানখদফন , মাাদত উা দজই 

ননৌমাদনয কর আদযাী নদনখদত  নড়দত াদয। 
 

 

১৫। জনয নদদয নভয়াদ :—(১)  নকান অবযন্তযীণ ননৌমাদনয জনয নদদয নভয়াদ - 
 

(ক) ডাম্বফাজব এফাং অন্যান্য ননৌমান , মাা ননদজ চনরদত াদয না নকন্তু অন্য নক্ত চানরত 

ননৌমান দ্বাযা টাননয়া অথফা নঠনরয়া ননয়া য় , এইরূ ননৌমাদনয নক্ষদত্র , নদ ইসুযয 

তানযখ ইদত দফ বাচ্চ ৪ (চায) ফৎয এফাং অন্যান্য অবযন্তযীণ ননৌমাদনয নক্ষদত্র নদ 

ইসুযয তানযখ ইদত দফ বাচ্চ ১ (এক) ফৎয; অথফা  

 

(খ) নদদ উনেনখত ননৌমাদনয ার , ফয়রায, ইনিন অথফা অন্যান্য গুরূত্বপূণ ব মন্ত্রানত , 

অথফা অন্য নকান যিাভানদয কাদম বাদমানগতায নভয়াদ নল য়া ম বন্ত; অথফা 
 

(গ)  ধাযা  ১৩ -এয উধাযা (৪)-এয নফধান-অনুমায়ী উক্ত নদ স্থনগত অথফা ফানতর কযা 

ইদর উক্তরূ স্থনগত অথফা ফানতদরয তানযখ ম বন্ত।  

 

(২)   অবযন্তযীণ ননৌমাদনয ভানরক অথফা ভাস্টায উধাযা (১)-এয দপা (ক) অনুমায়ী তাঁায ননৌমাদনয জনয 

নদদয নভয়াদ নল ইফায পূদফ ব দফ বাচ্চ ৩০ (নত্র)  ফ বননম্ন ৭ (াত) নদদনয ভদধ্য উা ম্পদকব 

জনযকাযকদক অফনত কনযদফন এফাং পুনঃজনযদয জন্য নরনখত আদফদন কনযদফন; 

 

(৩) নকান অবযন্তযীণ ননৌমাদনয ভানরক ফা ভাস্টায , উধাযা (২)-এয নফধান প্রনতারদন ব্যথ ব ইদর , নতনন 

ধাযা ১০-এয নফধান-অনুমায়ী প্রদদয় জনয নপ মতনদফ ম বন্ত উক্ত নফধান প্রনতারদন ব্যথ ব ইদফন 

ততনদফ ম বন্ত প্রদতযক নদফদয জন্য ৫০০/- (াচত) ইউননটাদয জনযভানা প্রদান কনযদফন। 

 

 ১৬। জনয নদ নফায়ন :—নকান অবযন্তযীণ ননৌমাদনয জনয নদদয নভয়াদ নল ইদর এই অধ্যাদয়য 

নফধান অনুমায়ী পুনযায় জনয কনযফায য উায জনয নদ নফায়ন কযা মাইদফ। 

 

 ১৭। নভয়াদ উিীণ ব  ফানতরকৃত নদ জভা প্রদান : —নকান অবযন্তযীণ ননৌমাদনয জনয নদদয নভয়াদ 

উিীণ ইদর অথফা নদ ফানতর অথফা স্থনগত কযা ইদর অথফা অন্য নকানরূদ ব্যফাদযয অনুমৄক্ত ইদর , 

উক্ত ননৌমাদনয ভানরক অথফা ভাস্টায উক্ত জনয নদ ভানযচারদকয ননকট জভা প্রদান কনযদফন।  

 

১৮। একানধক জনযকাযক কর্তবক ননৌমান জনয কযাদনায নক্ষদত্র ভানযচারদকয ক্ষভতা :—নকান 

অবযন্তযীণ ননৌমাদনয জনযদয কাম ব একজন জনযকাযক কর্তবক ম্পে ইদফ , তদফ ভানযচারক , নরনখত 
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আদদ দ্বাযা, নকান নননদ বষ্ট অবযন্তযীণ ননৌমান অথফা নকান নননদ বষ্ট নিনণয ননৌমান , নকান নননদ বষ্ট স্থাদন জনযদয 

জন্য, একানধক জনযকাযক ননমৄক্ত কনযদত ানযদফ। 

  

১৯।  ভানযচারক কর্তবক নদ্বতীয় জনযদয আদদ প্রদাদনয ক্ষভতা :—(১)  মনদ নকান জনযকাযক নকান 

অবযন্তযীণ ননৌমান জনযদয য ধাযা ১১-এয নফধান-অনুমায়ী জনয নঘালণাত্র প্রদাদন অস্বীকৃনত জ্ঞান 

কদযন অথফা এইরূ নকান জনয নঘালণাত্র প্রদান কদযন মাায পদর উক্ত ননৌমাদনয ভানরক অথফা ভাস্টায 

াংক্ষুদ্ধ ন , তাা ইদর ধাযা ১২-অনুমায়ী ভানযচারক অথফা তৎকর্তবক ননমৄক্ত কভ বকতবা উক্ত ননৌমাদনয 

ভানরক অথফা ভাস্টাদযয আদফদদনয নযদপ্রনক্ষদত পূফ বফতী জনয-নপ এয নদ্বগুণ নপ গ্রণপূফ বক নদ্বতীয়ফায 

জনযদয আদদ প্রদান কনযদত ানযদফন এফাং একানধক জনযকাযকদক উক্ত ননৌমানটি জনয কনযফায জন্য 

ননদয়াগ প্রদান কনযদত ানযদফন।  

 

(২) উধাযা (১)-এয অধীন ননদদ বনত জনযকাযকগণ মতদ্রুত ম্ভফ াংনিষ্ট ননৌমানটি জনয কনযদফন এফাং 

জনযদয য তৎকর্তবক মদথামৄক্ত নফদফচনায় জনয নঘালণাত্র প্রদান কনযদত ানযদফন অথফা জনয 

নঘালণাত্র প্রদাদন অস্বীকৃনত জ্ঞান কনযদত ানযদফন; এফাং  

 

 (৩) উধাযা (২)-এয অধীন প্রদি জনয নঘালণাত্র অথফা অস্বীকৃনত চূড়ান্ত ফনরয়া গণ্য ইদফ।                                                                                                                                                                                                   
 

২০। একানধক জনযকাযদকয কাম বদ্ধনত :—ধাযা ১৮-এয নফধান-অনুমায়ী একানধক জনযকাযক কর্তবক 

নকান ননৌমান জনযদয নক্ষদত্র প্রদতযক জনযকাযক এই আইন  নফনধয নফধান-অনুমায়ী স্বীয় দানয়ত্ব ারন 

কনযদফন।  

 

২১।  ননফন্ধদনয জন্য আদফদন :—(১)অবযন্তযীণদনৌমান ননফন্ধদনয জন্য উায ভানরক কর্তবক াংনিষ্ট 

অবযন্তযীণ ননৌমান ননফন্ধদকয ননকট ননধ বানযত তথ্য, দ্ধনত  পযদভ আদফদন কনযদত ইদফ, তনফ আনফদননয 

পূনফ ৃজরযকাযনকয রনকট ইনত রফরধ নভাতানফক ননৌমননয টননজ ও রি-নফাৃড ভাৃক রনধাৃযন  এফং ানব ৃ

ম্পন্ন করযনত ইনফ। 

 

(২) নদদ নননভ বতদনৌমাদনয নক্ষদত্র আদফদদত্রয নত ননম্নফনণ বত কাগজানদ  তথ্যমূ াংমৄক্ত কনযদত 

ইদফ, মথা : —  

(ক)   াংনিষ্ট ননৌমাদনয নফদ্যভান নঘালনাত্র অথফা জনয নদদয অনুনরন; 

 (খ)   ননফন্ধন নপ নযদাদধয চারাদনয /অনরাইন ন-নস্লদয কন;  

(গ)  ইনক্লাইননাং নটস্ট নযদাট ব স্টযানফনরটি বুকদরট  ননৌমাদনয অনুদভানদত নকা; 

 (ঘ)   প্যাদনর সুাযবাইজায কর্তবক প্রদি নদ; 

 (ঙ)   ভানরদকয জাতীয় নযচয়ত্র অথফা নকাম্পাননয নক্ষদত্র ননফন্ধন নদ; এফাং 

 (চ)   বযাট নযদাদধয প্রভানত্র। 

 

(৩) নফদদ নথদক আভদাননকৃত ননৌমাদনয নক্ষদত্র আদফদদত্রয নত ননম্নফনণ বত কাগজানদ  তথ্যমূ 

াংমৄক্ত কনযদত ইদফ, মথা : — 
  (ক)   জনযকাযদকয নঘালনাত্র অথফা জনয নদদয অনুনরন  

  (খ)াংনিষ্ট ননৌমাদনয নফর অপ এনি; 

 (গ)ননফন্ধন নপ নযদাদধয চারাদনয /অনরাইন ন-নস্লদযকন 

 ( ঘ)   নফদদী ননফন্ধন নদ  জনয নদদয মুর কন;  
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             (ঙ)  ননৌমাদনয স্টযানফনরটি বুকদরট, নভডন  নজএ প্ল্যান; 

 (চ)   ভানরদকয জাতীয় নযচয়ত্র অথফা নকাম্পাননয নক্ষদত্র ননফন্ধন নদ; 

 ( )   নফক্রয় দনরর ও স্তান্তয নদ; এফাং 

 (জ)   ধাযা ৭(১২) নভাতাদফক ননৌনযফন অনধদপ্তদযয অনানি ত্র। 

  

 ২২। ননফন্ধন:— (১) ননফন্ধক নকান অবযন্তযীণ ননৌমান , ননফন্ধদনয পূদফ বদানখরকৃত তথ্য  দনররানদ মাচাই  

অনুন্ধান কনযফায য মনদ এই ভদভ ব ন্তুষ্ট ন , নম উা আইন  নফনধয কর নফধান প্রনতারন কনযয়াদছ , 

তাা ইদর নতনন আদফদনকাযীয ননৌমান ননফন্ধনপূফ বক ননফন্ধন নদ প্রদান কনযদফন , মাাদত ননৌমান 

ভানরদকয ছনফ ননধ বানযত তথ্যানদ নেদফনত থানকদফ; 

 

(২) নকান অবযন্তযীণ ননৌমান অনুদভানদত নকা-অনুমায়ী নননভ বত না ইদর অথফা ননৌমানটি মানন্ত্রক  গঠন 

কাঠাদভাগত নদক ইদত ত্রুটিপূণ ব ইদর অথফা আদফদনকাযী উক্ত ননৌমাদনয ভানরকানায দানফয স্বদক্ষ  

আদফদদন উনেনখত তদথ্যয ভথ বদন দন্তালজনক প্রভাণানদ উস্থান কনযদত ব্যথ ব ইদর ননফন্ধক উক্ত 

অবযন্তযীণ ননৌমানদক ননফন্ধন কনযদত অস্বীকায কনযদত ানযদফন : 

 

তদফ তব থাদক , ননফন্ধক নকান অবযন্তযীণ ননৌমান ননফন্ধন কনযদত অস্বীকায কনযদর আদফদনকাযীদক উক্তরূ 

অস্বীকৃনতয কাযণ ৭ (াত) কাম বনদফদয ভদধ্য নরনখতবাদফ জানাইদফন।  

  

২৩। ননফন্ধন নম্বয প্রদ বন :—ধাযা ২১ অনুমায়ী নকান অবযন্তযীণ ননৌমান ননফন্ধন কযা ইদর , ননফন্ধক উক্ত 

ননৌমাদনয জন্য একটি ননফন্ধন নম্বয প্রদান কনযদফন মাা  ভানরক উক্ত ননৌমাদনয গাদয় দুয নথদক দজ 

দৃেভান স্থাদন ননধ বানযত দ্ধনতদত স্থায়ীবাদফ স্থান কনযদফন।  

 

২৪। ননফন্ধন ফই াংযক্ষণ :—ননফন্ধক ননধ বানযত দ্ধনতদত একটি ননফন্ধন ফই (Register Book) াংযক্ষণ 

কনযদফন এফাং উাদত তৎকর্তবক নম-কর অবযন্তযীণ ননৌমান ননফন্ধন কযা ইয়াদছ , নই কর ননৌমাদনয  

ননফন্ধন নম্বয, ননফন্ধন নদদ উনেনখত নফফযণ, উায ভানরদকয ছনফ উদেখ থানকদফ।  

 

২৫। ননৌমাদন ননফন্ধন নদ াংযক্ষণ :—প্রদতযক অবযন্তযীণ ননৌমাদনয ননফন্ধন নদ , কর ভয় উায 

ভানরক অথফা ভাস্টায কর্তবক , তাঁায ননৌমাদন াংযক্ষণ কনযদত ইদফ এফাং উা যকায কর্তবক এতদুদেদে 

ক্ষভতাপ্রাপ্ত ব্যনক্ত কর্তবক চানফাভাত্র প্রদ বন কনযদত ইদফ।  

 

২৬। ননফন্ধন নদ াযাদনায নক্ষদত্র নফধান :—নকান অবযন্তযীণ ননৌমাদনয ননফন্ধন নদ াযাইয়া নগদর অথফা 

নষ্ট ইদর অথফা খ ুঁনজয়া ায়া না নগদর ননধ বানযত নপ গ্রণপূফ বক প্রচনরত নফনধ-নফধান প্রনতারন াদদক্ষ 

ননফন্ধক মূর নদদয নযফদতব একটি নূতনঅনফকর নদ ইসুয কনযদত ানযদফন। 

 

২৭। ননৌমান াযাদনা, ইতযানদয নক্ষদত্র নফজ্ঞনপ্ত প্রদান :—(১) এই আইদনয অধীন ননফনন্ধত নকান অবযন্তযীণ 

ননৌমান ডুনফয়া নগদর অথফা াযাইয়া নগদর অথফা নকান kÎæকফনরত ইদর অথফা অনগ্নকাদে পুনড়য়া নগদর 

অথফা বানঙয়া নগদর , ননৌমাদনয ভানরক এনফলদয় অফগত য়ায ১০ (দ) নদদনয ভদধ্য উা, ননফন্ধকদক 

মথামথ নফফযন  নরনখতবাদফ জানাইদফন, এফাং ননফন্ধক উা নযনজস্ট্রাদয নরনফদ্ধ কনযদফন।  
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(২) উধাযা (১)-এ উনেনখত নক্ষদত্র, মনদ ননফন্ধন নদ না াযায় অথফা নষ্ট না য় , তাা ইদর     অবযন্তযীণ 

ননৌমাদনয ভানরক অথফা ভাস্টায উক্ত নদঘটনা াংঘটিত ইফায , ১০ (দ) কাম বনদফদয ভদধ্য ননফন্ধদকয 

ননকট স্তান্তয কনযদফন।   

 

২৮। ভানরকানা নযফতবন :—(১) নকান ননফনন্ধত অবযন্তযীণ ননৌমাদনয ভানরকানা নযফনতবত ইদর উক্ত 

ননৌমাদনয ননফন্ধন নদদ ভানরকানা নযফতবন-াংক্রান্ত তথ্য ননফন্ধক কর্তবক প্রতযয়ন কযাইদত ইদফ। 

 

(২) নকান অবযন্তযীণ ননৌমাদনয ভানরকানা  ফাাংরাদদদয অবযন্তদয নম নকান স্থাদন স্তান্তদযয য দফ বাচ্চ ৪৫ 

(পঁয়তানে)নদদনয ভদধ্য তাা প্রতযয়দনয নননভদি স্তান্তযকাযী  গ্রনকাযী উবয় ভানরকদক অথফা তাাদদয 

আইনম্মত প্রনতনননধ ফা উিযানধকাযীদক ননৌমাদনয মুর ননফন্ধন নদ  ননফন্ধদকয ম্মুদখ ধাযা ৩০ 

নভাতাদফক ম্পানদত  তযানয়ত নমৌথবাদফ স্বাক্ষনযতনফর অপ নর ফা স্তান্তদযয দনরর এফাংভানরকানা 

নযফতবদনয আদফদন ত্র কাদয স্বযীদয উনস্থত ইদত ইদফ। 

 

(৩) উবয় দক্ষয উনস্থনতদত দানখরকৃত দনররানদ  তথ্যানদ মাচাইপুফ বক ঠিক প্রনতয়ভান ইদর ননফন্ধক  

ননফন্ধন নদদ নুতন ভানরকানায তথ্য প্রতযয়ন কনযদফন। 

 

(৪) উনফনধ (৩) নভাতাদফক ননফন্ধক নুতন ভানরকানায তথ্য প্রতযয়ন  কনযদত অস্বীকায কনযদর 

আদফদনকাযীদক উক্তরূ অস্বীকৃনতয নরনখত কাযন  ননফন্ধন নদটি ভানরদকয ননকট স্তান্তয কনযদফন। 

 

২৯। ফাাংরাদদদয ফানদয অনজবত ভানরকানা ম্পদকব ননফন্ধকদক অফনতকযণ :—ফাাংরাদদদয ফানদয 

নকান ননৌমাদন নকান ফাাংরাদদন নাগনযদকয , অথফা ধাযা ৪-এয উধাযা (২)-এ উনেনখত নকান নকাম্পাননয 

ভানরকানা অনজবত ইদর , উক্ত ননৌমান ফাাংরাদদদ ননফন্ধন কনযফায স্থাদন নৌুঁছাইফায য ননৌমাদনয ভানরক 

তাৎক্ষনণকবাদফ ধাযা ২১ নভাতাদফক ননফন্ধদনয জন্য আদফদন কনযদফন   উক্তরূ ভানরকানা অজবন ম্পদকব 

ননফন্ধকদক নরনখতবাদফ অফনত কনযদফন এফাং উাদত ননৌমাদনয ননম্নফনণ বত তথ্যমূদয উদেখ থানকদফ , মথা 

: 

  

          (ক)   ননৌমানটি ননফন্ধদনয স্থাদন আগভদনয ভয়; 

 (খ)   ননৌমাদনয নাভ , মনদ থাদক; 

 (গ)   ক্রয় কনযফায ভয়  স্থাদনয নাভ ; 

 (ঘ)   নফক্রয়কাযী  ক্রয়কাযী ফা ক্রয়কাযীগদণয নাভ; 

 (ঙ)   ভাস্টাদযয নাভ ; এফাং  

 (চ)   টদনজ , ধাযণক্ষভতা  ননভ বাণকার এফাং অন্যান্য প্রাপ্ত তদথ্যয নফস্তানযত নফফযণ।  

 

 ৩০। ননফন্ধনকৃত অবযন্তযীণ ননৌমান স্তান্তয :— এই আইদনয অধীন ননফন্ধনকৃত নকান অবযন্তযীণ ননৌমান 

নকাংফা উায নয়ায ফাাংরাদদদয নাগনযক এফাং ফাাংরাদদদ ফফাকাযী অথফা ব্যফাযত ব্যনক্ত ব্যতীত 

অন্য নকান ব্যনক্তয ননকট যকাদযয পূফ বানুভনত ব্যতীত স্তান্তয কযা মাইদফ না এফাং উক্তরূ নফনক্রয দনরর 

একজন ম্যানজদস্ট্রদটয ম্মুদখ ম্পানদত  তৎকর্তবক তযানয়ত ইদত ইদফ।  
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৩১।  ফাাংরাদদন নাগনযদকয ননকট স্তান্তনযত ননৌমাদনয ননফন্ধন :—এই আইদনয অধীন ননফন্ধনকৃত নদ 

এইরূ নকান অবযন্তযীণ ননৌমান নকান ফাাংরাদদন নাগনযক ফা ধাযা  ৪ -এয উধাযা (২)-এ  উনেনখত নকান 

নকাম্পাননয ননকট স্তান্তনযত ইদর উা এই আইদনয অধীন ধাযা ২১(৩) নভাতাদফক ননফন্ধন কনযদত ইদফ; 

 

৩২।    ননফনন্ধত (Registred) ননৌমান স্তান্তদযয নক্ষদত্র নফক্রয় দনরর াযাদনা াংক্রান্ত নফধান ।- নকান 

অবযন্তযীণ ননৌমাদনয নফক্রয় দনরর াযাইয়া নগদর অথফা নষ্ট অথফা র্ধ্াং ইদর অথফা ড়ায অদমাগ্য ইয়া 

নগদর, ধাযা ২৮(২) নভাতানফক ব্যফস্থা গ্রন করযনত ইনফ। 

 

৩৩। রূান্তনযত (Altered) ননৌমান পুনঃননফন্ধন-াংক্রান্ত নফধান ।-(১) এই আইদনয অধীন ননফন্ধনকৃত নকান 

অবযন্তযীণ ননৌমানমথামথ কর্তবদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ মনদ এইরূদ পুননননভ বত য় নম , পূদফ বকায টদনজ, বদঘ বয, 

প্রস্থ এফাং ড্রাপটাংক্রান্ত নফফযদণয নত াংগনতপূণ ব নয় ফা ননফন্ধন ফইদত অন্তভু বক্ত নফফযদণয নত 

অাংগনতপূণ ব নইদক্ষদত্র , উক্ত পুননননভ বত ননৌমাননয রযফরততৃ রফফযন রনফন্ধন ননদ রযফতনৃনয জন্য 

রযফতনৃ ম্পন্ন ওয়ায ৭ (াত) রদননয ভনধ্য ননৌমান ভাররকনক রনফন্ধনকয ফযাফনয আনফদন করযনত ইনফ, 

এফং :- 

 

 (ক) ননৌমান ভানরদকয আদফদনত্র  প্রানপ্তয য ননফন্ধকজনযকাযদকয জনয নদদ 

উদেনখত নযফতবন ম্পনকবত নফফযণানদ ননফন্ধনভুক্ত  কনযয়া ননফন্ধন নদটি প্রতযয়ন  

কনযদফন; অথফা  

(খ) অনধক নযফতবদনয কাযদন ননফন্ধক মনদ মথামথ ভদন কদযন তদফ উক্ত ননৌমানটিদক 

নূতন কনযয়া ননফন্ধন কনযয়া ফতবভান ননফন্ধন নদদয নযফদতব একটি নুতন ননফন্ধন 

নদ জাযী  কনযদফন।  
 

(২) উধাযা (১)-এয অধীন নকান ননৌমাদনয পুনননভ বাণাংক্রান্ত  নফফযণানদ ননফন্ধনভুক্ত কনযফায প্রদয়াজদন 

ননফন্ধক নফদ্যভান ননফন্ধন নদ তাঁায ননকট জভা প্রদাদনয জন্য ননদদ ব প্রদান কনযদত ানযদফন । 
৩) উধাযা (১)-এয অধীন নকান ননৌমাদনয নূতন কনযয়া ননফন্ধদনয নক্ষদত্র, ননফন্ধক এভনবাদফ অগ্রয ইদফন 

নমন ননৌমানটি প্রথভফাদযয ন্যায় ননফনন্ধত কযা ইদতদছ; নই নক্ষদত্র ননৌমাদনয ভানরক নফদ্যভান ননফন্ধন নদ 

ননফন্ধদকয ননকট জভা প্রদান কনযদফন এফাং প্রথভ ননফন্ধদনয জন্য ননধ বানযত নপ নযদাধ ননফন্ধনাংক্রান্ত 

অন্যান্য প্রদয়াজনীয় কযণীয় ঠিকবাদফ  ম্পাদদনয য  ননৌমানটি ননফন্ধন কনযদফন এফাং নূতন ননফন্ধন নদ 

জাযী কনযদফন।  

 

(৪) নকান অবযন্তযীণ ননৌমান এই ধাযায নফধান অনুমায়ী নূতন কনযয়া ননফন্ধদনয নক্ষদত্র, উায  পূফ বফতী ননফন্ধন 

ফানতর কযা ইয়াদছ ফনরয়া গণ্য ইদফ , তদফ পূফ বফতী ননফন্ধন ফনদত অন্তভু বক্ত ব্যনক্তদদয ভদধ্য মাঁাযা 

ননৌমানটিয ভানরক ইদত আগ্রী তাাদদয ছনফ নাভ, নূতন ননফন্ধন ফনদত অন্তভু বক্ত কনযদত ইদফ।  

 

(৫) উনফনধ (১) নভাতাদফক মথামথ কর্তবদক্ষয অনুদভাদন গ্রন ব্যনতদযদক পুননননভ বত নকান ননৌমাদনয নক্ষদত্র 

এই নফনধ প্রদমাজয ইদফ না। 

 

৩৪। ননফন্ধন নদদয নভয়াদ, ইতযানদ :—(১) এই  আইদনয  অন্যান্য ধাযায নফধান াদদক্ষ - 

                     (ক)    ফাাংরাদদদ নননভ বত অথফা আভদাননকৃত নকান অবযন্তযীণ ননৌমাদনয ননফন্ধন নদদয 

নভয়াদ ননৌমাদনয প্রথভ ননভ বাদণয তানযখ ইদত ৩০ (নত্র) ফৎয ইদফ , মনদ না 
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উক্ত ননৌমানটি াযাইয়া মায় , বানঙ্গয়া নপরা য় ফা উক্ত ভদয়য ভদধ্য অন্য 

নকানবাদফ স্তান্তয কযা য়; 

 

(খ) উক্ত ৩০ (নত্র) ফৎয ননফন্ধদনয  নভয়াদাদন্ত নফদল ডনকাং জনযদয য ননৌমাননয 

কাঠানভা  ারফকৃ অফস্থা চরাচনরয উযুক্ত প্রতীয়ভান ইনর প্ররতফায ননফন্ধদনয 

নভয়াদ ৫ (াঁচ) ফৎয ম বন্ত  বৃনদ্ধ কযা মাইদত াদয; 
 

          (গ)      নফদল ডনকাং াদব বয ভাধ্যদভ ননফন্ধদনয নভয়াদ ২ (দুই) ফাদযয অনধক বৃনদ্ধ কযা 

মাইদফ না। 

 

 

ব্যাখ্যা- নফদল ডনকাং াদব ব ফনরদত এই আইদনয অধীদন প্রণীত নফনধভারা দ্বাযা ননধ বানযত াদব বদক বুঝাইদফ। 

 

(২) এই আইদনয অধীন ননফনন্ধত নকান অবযন্তযীণ ননৌমাদনয জনয নদদয, ধাযা ১৫(ক) নত উদেনখত, নভয়াদ 

য য ৩ ফায উিীন ব য়ায য র্ততীয়ফায উিীদন বয তানযখ ইদত উায ননফন্ধন নদ ফানতর ফনরয়া গন্য 

ইদফ। 

 

(৩) নকান অবযন্তযীণ ননৌমান অদকদজা যাখা ইদর ফা বানঙ্গয়া নপরা ইদর ফা অন্য নকানবাদফ অব্যফহৃত 

থানকদর, ভানরক উা ম্পদকব উক্ত ঘটনায তানযখ ইদত ৩০ (নত্র) নদদনয ভদধ্য ননফন্ধকদক নরনখতবাদফ 

অফনত কনযদফন। 

 

(৪) এই আইদনয অধীন ননফন্ধনকৃত নকান অবযন্তযীণ ননৌমান এই আইদনয নকান নফধান রঙ্ঘন কনযদর 

ভানযচারক উায ননফন্ধন নদ ফানতর ফা স্থনগত কনযদত ানযদফন। 

 

(৫) এই আইন কাম বকয য়ায াদথ াদথ ননৌনযফন অনধদপ্তয কর ননফনন্ধত ননৌমাদনয ননভ বান াদরয 

উয নবনি কনযয়া একটি ননৌমান নপইজ আউট ননডউর বতযী কনযদফ এফাং ন নভাতাদফক নযনজদেন ফানতর 

কাম বক্রভ নননিত কনযদফ। 

 

৩৫।   ননফন্ধন, ইতযানদ াংক্রান্ত প্রনতদফদন দানখর :—  প্রনতযক অবযন্তযীণ ননৌমান ননফন্ধক প্রনতফৎয ১৫ 

জানুয়ানযয ভদধ্য এই আইদনয অধীন পুফ বফতী ফছদয ননফনন্ধত, ফানতরকৃত, স্তান্তনযত ননৌমাদনয তথ্য আয 

নম কর তথ্য ন কনযফায জন্য যকায ননদদ ব প্রদান কনযদফ তৎাংক্রান্ত প্রনতদফদন , ভানযচারক ফা 

যকায ননমৄক্ত অন্য নকান কভ বকতবায ননকট ননধ বানযত পযদভ ন কনযদফন।  

 

৩৬।   জনয  ননফন্ধন  অন্যান্য নদদয াযেনযক স্বীকৃনত :—যকায কর্তবক ম্পানদত  নদ্বানক্ষক 

অথফা ফহুানক্ষক ননৌচরাচর চুনক্তয আতায় ার্শ্বফতী  নদমুদয অবযন্তযীণ ননৌমান ফাাংরাদদদয 

অবযন্তযীণ ননৌদথ এফাং ফাাংরাদদদয অবযন্তযীণ ননৌমান উক্ত নদদয অবযন্তযীণ ননৌদথ চুনক্তয তবানুমায়ী 

চরাচদরয সুনফদাদথ ব চুনক্তভুক্ত নদমুদয আইদনয আতায় প্রদি কর ধযদনয অনুভনত,অব্যানত  নদদয 

াযষ্পনযক স্বীকৃনত প্রদাদনয মথামথ ব্যফস্থা কর্তবক্ষ গ্রন কনযদত ানযদফ। 

 
 

 

র্ততীয় অধ্যায় 

ননৌমাদনয নিনণনফবাগ, নানফক ননদয়াগ, যীক্ষা এফাং নদায়ন 
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৩৭। অবযন্তযীণ ননৌমাদনয নিনণনফবাগ : —(১) ভানযচারক, যকানয নগদজট প্রজ্ঞান দ্বাযা ,ননৌ-দথয 

প্রকৃনত, ননৌমাদনয ধযণ , নননদ বষ্ট কাদগ বা নযফদণয চানদা , নদীয নাব্যতা , ননৌ-নযদফ াংযক্ষণ , উকূর 

অনতক্রভ, চরাচদরয ভয়  ঋতু ইতযানদ নফদফচনায় ননৌ ননযািায স্বাদথ ব অবযন্তযীণ ননৌমাদনয নিনণ নফবাগ 

কনযদত ানযদফ।  

 

(২) উধাযা (১)-এয অধীন নিনণ নফবাজন-অনুমায়ী ননৌমাদনয কাঠাদভাগত ভান , কানযগনয ননদদ বনা, নফদল 

জনয  নানফকদদয াংখা  নমাগ্যতা-নফনধ দ্বাযা ননধ বানযত ইদফ। 

 

৩৮। নমাগ্যতায নদ :—(১) ভানযচারক কর্তবক ক্ষভতাপ্রাপ্ত যীক্ষক ননধ বানযত দ্ধনতদত নরনখত, নভৌনখক 

ফা ব্যাফানযক যীক্ষা গ্রণপূফ বক অবযন্তযীণ ননৌমাদনয জন্য ননধ বানযত কর ধযদনয নমাগ্যতায নদ প্রদান 

কনযদফন।  

 

(২) কর নমাগ্যতা নদ নযক্ষায কাম বক্রভ কর্তবক্ষ কর্তবক ননধ বানযত নদরফা অনুমায়ী নযচারনা কনযদত 

ইদফ। 

 

(৩) কর নমাগ্যতা নদ জাযীয তানযখ ইদত প্রনত ৫ ফছয অন্তয ননধ বানযত তব পুযনপুফ বক নফায়ন কনযদত 

ইদফ। 

 

৩৯। অবযন্তযীণ ননৌমাদন ফ বননম্ন ননযাদনানফক াংখ্যা :—(১) নকান অবযন্তযীণ ননৌমান উধাযা (২) অনুমায়ী 

নারফক রননয়াগ ব্যতীত অবযন্তযীণ ননৌ-নথ চরাচর করযনত ফা নকান কানজ ব্যফহৃত ইনত ারযনফ না। 

 

(২) নকান অবযন্তযীণ ননৌমানন নকান নগ্রনডয কতজন ইনল্যাে ইরিরনয়ায , ভাোয, ড্রাইবায এফং নারফক 

থারকনফ তাা ভারযচারক অরপরয়ার নগনজট রফজ্ঞরপ্ত িাযা রনধাৃযন করযনত ারযনফন। 

 

(৩) (২) নং উধাযায় জারযকৃত রফজ্ঞরপ্তয প্রনয়াজনীয়তা ইনত ভারযচারক নকান অবযন্তযীণ ননৌমাননক  

অথফা নম নকান নেরণয ননৌমাননক অব্যারত প্রদান করযনত ারযনফন। 

 

(৪) (৩) নং উধাযায় প্রদে অব্যারত রনরদষৃ্ট ভনয়য জন্য অথফা এক ফা একারধক রফনল ননৌ -মাত্রায নযনত্র 

প্রনমাজয ইনত ানয। 

 

(৫) এই ধাযায় মাাই থাকুক না নকন , ভারযচারক নকান ব্যরক্তয নযনত্র এই ধাযা ররথর করযনত ারযনফন, 

মরদ:- 

(ক) প্রতীয়ভান য় নম উনেরখত ব্যরক্ত  নম কানজয জন্য  রননয়ারজত ইনফন ,নইকানজ 

রতরন অরবজ্ঞ এফং দারয়ত্ব ারনন ংগতবানফ নমাগ্য; এফং 

(খ) ভাররক কর্তকৃ মনথাযুক্ত প্রনচষ্টা নত্বও রননয়ানগয জন্য উযুক্ত নদধাযী কাউনক 

াওয়া ম্ভফ য় নাই। 
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(৬) ধাযা ৪১-এয নফধান-অনুমায়ী নানফক ননফন্ধন কাড ব  প্রদমাজয নক্ষদত্র ধাযা ৩৮-এয নফধান-অনুমায়ী প্রদি 

নমাগ্যতায নদ  এফাং ধাযা ৪০ নভাতাদফক নননদষ্টকৃত প্রনক্ষন  ব্যতীত , নকান অবযন্তযীণ ননৌমাদন , নকান 

ভাস্টায, ড্রাইবায ফা অন্য নকান দদ কাউদক ননদয়াগ কযা মাইদফ না। 

 

৪০। অবযন্তযীণ ননৌমাদনয নানফকদদয কভ বঘন্টা, প্রনক্ষন, নাাক, নযচয়ত্র ইতযানদ:—(১) ভানযচারক 

এই আইদনয উদেে পুযনকদে অবযন্তযীন ননৌমাদনয নানফকদদয ননফন্ধন, কভ বঘন্টা, প্রনক্ষন, 

নালাক,নযচয়ত্র, ব্যানক্তগত ননযািা যন্জাভ,  রনযাদ ও রনযাো ব্যফস্থানা রনষ্টভ  ইতযানদ নফলদয়য 

উয প্রদয়াজনীয় ননদদ বনা ম্বনরত নরনখত আদদ,নফজ্ঞনপ্ত  াকুবরায ভয় ভয় জাযী কনযদত ানযদফন।  

 

(২) একর আদদ,নফ জ্ঞনপ্ত  াকুবরাদয নাক্তকযন নম্বয, জাযীয তানযখ, কাম বকানযতায তানযখ  নভয়াদ 

সুেষ্ট বাদফ উদেখ থানকদত ইদফ  এফাং নথায় উদেনখত ননদদ বনা  কযনীয় াংনিষ্ট করদক মথামথ 

বাদফ প্রনতারন কনযদত ইদফ। 

 

(৩) ভানযচারক এই নফনধয আতায় জাযীকৃত কর আদদ,নফ জ্ঞনপ্ত  াকুবরাদযয একটি ারনাগাদ 

তানরকা  অনুনরন াংযক্ষন কনযদফন। 

 
 

৪১।অবযন্তযীণ ননৌমাদন য নানফক ননফন্ধন  : —(১) কর অবযন্তযীণ ননৌমাদনয নানফকদদয ননফন্ধদনয 

নননভদিভানযচারক, এই আইদনয ধাযা ৪০ এয ক্ষভতাফদর প্রধান নযদ বক অথফা অন্য নকান নমাগ্য 

কভ বকতবাদকঅবযন্তযীণ ননৌমাদনয নানফকদদয ননফন্ধদনয জন্য প্রধান নানফক ননফন্ধক এয দানয়ত্ব প্রদান কনযদত 

ানযদফন। 

 

(২) ননফন্ধন নফীন নকান নানফকদক নকান অবযন্তযীণ ননৌমাদন নকান দদ ননদয়াগ কযা মাইদফনা । 

 

(৩) স্বয়াংনক্রয় দ্বনতদত নদদয নমদকান স্থান ইদত এই ননফন্ধন ম্পে কনযফায ব্যফস্থা গ্রন কনযদত ইদফ।  

 

(৪) এই আইদনয অধীন  ননফন্ধদনয জন্য প্রদতযক নানফক  কর্তবক নানফক ননফন্ধদকয ননকট ননধ বানযত 

দ্ধনতনতমথামথ পযদভ আদফদন কনযদত ইদফ  এফাং আদফদদত্রয নত ননম্নফনণ বত কাগজানদ  তথ্যমূ 

াংমৄক্ত কনযদত ইদফ, মথা : — 

  (ক)   নানফদকয জাতীয় নযচয় দত্রয অনুনরন; 

 (খ)   ননফন্ধন নপ নযদাদধয চারাদনয কন ;  

 (গ)   নমাগ্যতা ননদয অনুররর (মরদ থানক); 

 (ঘ)   রনজ নানভ নযরজরে কযা নভাফাইর নম্বয। 

 

(৫) নারফক রনফন্ধন নযরজষ্টানয নারফনকয তথ্য রররফি করযফায য রনফন্ধক একটি রনফন্ধন নম্বয  

নারফকনক াচ ফ য নভয়ানদ একটি রনফন্ধন কাৃড প্রদান করযনফন। 

 

(৬) নভয়াদানন্ত এই রনফন্ধন কাৃড নফায়ন করযনত ইনফ। 

 

(৭) এই রনফন্ধন কাৃডটি াযাইয়া, পুরড়য়া অথফা নমনকান বানফ নষ্ট ইয়া নগনর রনধাৃরযত রপ গ্রন পুফৃক 

পুনযায় প্রদান কযা মাইনফ। 
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৪২। যীক্ষক ননদয়াগ :—ভানযচারক, এই আইদনয অধীন নমাগ্যতায নদ  অজবদন আগ্রী ব্যনক্তগদণয 

কর ধযদনয নমাগ্যতা নদ নযক্ষা নযচারনায জন্য প্রদয়াজনীয় াংখ্যক যীক্ষক ননদয়াগ ফা নযক্ষা নফাড ব 

গঠন কনযদত এফাং তাাদদয ানযিনভক ননধ বাযন কনযদত ানযদফ। 

 

৪৩।  নমাগ্যতা নদ ভঞ্জুয : —যীযক ফা যীযা নফাৃড কর্তকৃ নকান প্রাথীয যীযায় উেীনএফং 

নন্তালজনক আচযননয বিতা ও দযতায প্ররতনদন াওয়ায য ভানযচারক ফা তদকর্তবক ননদয়ানজত নকান 

কভ বকতবা উক্ত প্রাথীয প্রাথীত নমাগ্যতায নদ ভঞ্জুয কনযদফ : 

 

তদফ মনদ নদ জাযীয পূদফ বভানযচারক ফা তদকর্তবক ননদয়ানজত কভ বকতবায ননকট রযযক ফা রযযানফাৃড 

কর্তকৃ নপ্ররযত প্ররতনফদনটি ক্রটিপুনৃ প্রতীয়ভান য় ফা তাা মথামথ য়নাই ভনভ ৃনন্দনয নকান কাযন থানক 

তনফ রতরন প্রাথীয আযও রযযা ফা পুন:রযযায আনদ করযনত ারযনফন। 

 

৪৪। নদ  অনুনরন প্রণয়ন  অবফধ নদ  :—(১) এই আইদনয অধীন ভঞ্জুনযকৃত নকান নমাগ্যতায নদ 

ননধ বানযত পদভ ব অনুনরন  প্রণয়ন কনযদত ইদফ এফাং নদদয একটি অনবনত ব্যনক্তদক যফযা   অযটি  

ননধ বানযত দ্ধনতদত ননথভুক্ত  াংযক্ষণ কনযদত ইদফ।  

 

(২) মথামথ কর্তবক্ষ কর্তবক জাযীকৃত নকানদমাগ্যতা নদদয অনধকাযী না ইয়া নকান ব্যনক্ত অবফধ বাদফ ফা 

প্রতাযণামূরকবাদফ জারনদ বতনয ফা ব্যফায কনযদত ানযদফনা ফা বফধ নমাগ্যতায নদদ অননুদভানদতবাদফ 

নকানরূ নযফতবন , াংদমাজন, নফনয়াজন কনযদত ানযদফনা ফা অনুরু নকান কাদজ ায়তা কনযদত 

ানযদফনা এফাং এধযদনয অবফধ কাম বকরাদয তথ্য প্রভান ায়া ভাত্র তাা মথামথ কর্তবক্ষদক জানাইদত 

ইদফ। 

 

৪৫। নদ ানন:—এই  আইদনয অধীন ভন্ুযকৃত নকান নমাগ্যতা নদদয নভয়াদ থাকাকারীন উা াযাইয়া 

নগদর ফা র্ধ্াং ইদর অথফা নম নকানবাদফ ব্যফায অনুদমাগী ইয়া নগদর নদধাযী তা ননকটস্থ থানায় 

নজনাদযর ডাইযী (নজনড) কনযদফন এফাং একটি জাতীয় নত্রকায় এনফলদয় নফজ্ঞনপ্ত প্রকা  কনযদফন  তায ৭ 

নদন য মথামথ কর্তবদক্ষয ননকট অনফকর ( duplicate) কন জাযীয জন্য আদফদন কনযদফন এফাং নদ 

ভঞ্জুদযয ক্ষভতাপ্রাপ্ত অথফা দানয়ত্বপ্রাপ্ত কর্তবক্ষ নদধাযী ব্যনক্তদক নদদয একটি অনফকর ( duplicate) 

কন প্রদান কনযদফন মাামূর নদদয অনুরূ কাম বকয ইদফ।  

 

৪৬। নদ স্থনগত  ফানতরকযণ  :—(১) ভানযচারক, এই আইদনয অধীন ভঞ্জুনযকৃত নকান নমাগ্যতা নদ 

স্থনগত ফা ফানতর কনযদত ানযদফ, মনদ উক্ত নদধাযী ব্যনক্ত— 

(ক)  এই আইদনয অধীদন নকান অযাদধয জন্য অথফা জানভন অদমাগ্য নকান অযাদধয 

জন্য াজাপ্রাপ্ত ন;  অথফা  

 

 (খ) এই আইদনয নকান নফধান রঙ্ঘনপূফ বক চরাচরকাযী ফা ব্যফাযকাযীনকান অবযন্তযীণ 

ননৌমাদন দানয়ত্ব ারন কদযন; অথফা 

 

       (গ) ভানযচারক কর্তবক ননদয়াগকৃত নকান নচনকৎক দ্বাযা  দানয়ত্ব ারদন  

াযীনযকবাদফ অনুমৄক্ত ফনরয়া প্রতযনয়ত ন; অথফা  
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  (ঘ) ভানযচারদকয নফদফচনায় নদদ উদেনখত দদ দানয়ত্ব ারদনয অনুমৄক্ত 

নযনত ইয়াদছন;  অথফা  

 

 (ঙ) এই আইদনয অধীননফচায , তদন্ত ফা অনুন্ধানকাযী নকান আদারত , কর্তবক্ষ ফা 

কভ বকতবা ফা ফাাংরাদদ অবযন্তযীণ ননৌ-নযফন কর্তবক্ষ এই ভদভ ব প্রনতদফদন প্রদান  

কনযয়াদছন নম— 
 

                   (অ) নকান অবযন্তযীণ ননৌমাদনয দুঘ বটনা ফা ডুনফয়া মায়া ফা ননৌমান নযতযাগ অথফা 

এইরূ নকান  ননৌমাদনয ক্ষনত ফা ক্ষয়ক্ষনত  অথফা জানভাদরয নকান ক্ষনত ফা 

ক্ষয়ক্ষনত ফা দূলণ  নদধাযী ব্যনক্তয নকান নদাল ফা অক্ষভতায কাযদন াংঘটিত 

ইয়াদছ; অথফা  

 

(আ)  উক্ত ব্যনক্ত নমাগ্যতাীন নছর ফা  েষ্ট দানয়ত্ব অফদরা, ভিতা ফা অদাচযদণয 

জন্য নদালী াব্যস্ত ইয়াদছ।  

 

তদফ নকান ব্যনক্তয নদ, তাঁাদক কাযণ দ বাদনায সুদমাগ প্রদান ব্যতীত স্থনগত ফা ফানতর কযা মাইদফ না এফাং 

দপা (ঙ)-নত উনেনখত নক্ষদত্র তাঁাদক আদারত , কর্তবক্ষ ফা কভ বকতবায প্রনতদফদদনয একটি কন প্রদান 

কনযদত ইদফ।  

 

(২) উধাযা (১)-এয অধীন নকান নমাগ্যতায নদ স্থনগত ফা ফানতর কযা ইদর উক্তরূ স্থনগত ফা ফানতদরয 

আদদদ উদেনখত ভদয়য ভদধ্য তাা ঐ ব্যানক্তয ননকট অ বন কনযদত ইদফ 

 

(৩) যকায ফা তদকর্তবক ক্ষভতাপ্রাপ্ত নকান কভ বকতবা ভুক্তদবাগী ব্যনক্তয আদফদদনয নযদপ্রনক্ষদত তাা 

নফদফচনাপুফ বক নদ স্থনগত ফা ফানতদরয আদদ প্রতযাায কনযদত ানযদফ অথফা যকায কর্তকৃ রনধাৃরযত 

কর্তৃয ফা নকান কভকৃতাৃ িাযা যীযা গ্রণ পূফকৃতাাদক একটি নুতন নদ প্রদান কনযদত ানযদফ মা 

অন্যথায় উদেখ না থানকদর ফানতর ফা স্থনগতকৃত নদদয অনুরূ কাম বকয ইদফ। 

 

৪৭।নানফকদদয অদক্ষতা  অদাচযদণয কাযদণ  জানভাদরয ক্ষয়ক্ষনত াংক্রান্ত  নফধান :—নকান অবযন্তযীণ 

ননৌমাদন ননমৄক্ত ফা কতবব্যযত ফা ননৌমাদনয নত াংনিষ্ট নকান ব্যনক্তয অদমাগ্যতা , অদক্ষতা, শৃঙ্খরা বঙ্গ ফা 

কতবব্য অফদরায কাযদণ মনদ নকান ননৌমান ডুনফয়া মায় , ফা ক্ষনতগ্রস্ত য় ফা উক্ত ননৌমান ফা অন্য নকান 

ননৌমাদনয আদযাীয জীফনানন ফা অঙ্গানন ঘদটতদফ উা এই আইদনয আতায় ানস্তদমাগ্য অযাধ নাদফ 

গন্য ইদফ। 

 

চতুথ ব অধ্যায় 

ননৌ-দুঘ বটনা, তদন্ত, নফচায, আদারত গঠন ইতযানদ 

 

৪৮। ননৌ-দুঘ বটনা এফাং উায প্রনতদফদন প্রদান াংক্রান্ত নফধান :—(১) একটি ননৌ-দুঘ বটনা াংঘটিত ইয়াদছ 

ফনরয়া গণ্য ইদফ, মনদ— 
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(ক) নকান অবযন্তযীণ ননৌমান াযাইয়া মায় , ডুনফয়া মায় , নযতযক্ত ফা  গুরুতযরুদ 

ক্ষনতগ্রস্ত য়; 

                        (খ)   নকান দুঘ বটনায কাযদণ ননৌমাদনয ফা ননৌমাদন উয নকান জানভাদরয ফা নযদফদয 

ক্ষয় ক্ষনত ানধত য়; ফা  

                        (গ)   নকান ননৌমান অন্য নকান অবযন্তযীণ ননৌমাদনয অথফা ঐ ননৌমাদন উয নকান 

জানভাদরয ফা নযদফদয ক্ষয় ক্ষনত াধন কদয।  

 

(২) প্রদতযক ননৌ-দুঘ বটনা াংগঠিত ইফা ভাত্রই এফাং মনদ ইা ম্ভফ না য় , দুঘ বটনা াংগঠিত ইফায ২৪ 

(চনফফ) ঘণ্টায ভদধ্য , উক্ত ননৌমান ফা একানধক ননৌমান জনড়ত থাকায নক্ষদত্র প্রদতযক ননৌমাদনয ভাস্টায ফা 

ভাস্টাদযয অনুনস্থনত ফা াযীনযক অক্ষভতায পদর ননৌমাদনয ফা ননৌমানমূদয নম-নকান নানফক , দস্য ফা 

ননৌমানমূদয নম-নকান মাত্রী ফা দুঘ বটনা ম্পদকব জ্ঞাত নম-নকান ব্যনক্ত কর্তবক ননকটফতী থানায বাযপ্রাপ্ত 

কভ বকতবাদকফাংরানদ অবযন্তযীণ ননৌরযফন কর্তৃনযয াংনিষ্ট নদী ফন্দদযয কভ বকতবাদক দুঘ বটনা ম্পদকব 

অফনত কনযদত ইদফ এফাং দুঘ বটনা াংগঠিত ইফায ২৪ (চনফফ) ঘণ্টায ভদধ্য ননৌমাদনয ভানরক ফা তাঁায 

প্রনতনননধ কর্তবক দুঘ বটনা ম্পদকব ননৌনযফন অনধদপ্তযদক  ফাংরানদ অবযন্তযীণ ননৌরযফন কর্তৃনযয 

প্রধান কাম বারয়দক অফনত কনযদত ইদফ ।  
 

(৩) উধাযা (২)-এয অধীন নকান ননৌ-দুঘ বটনা ম্পদকব অফনত ইফায য অথফা ননব বযদমাগ্য সূদত্র াংফাদ 

প্রানপ্তয য াংনিষ্ট থানায বাযপ্রাপ্ত কভ বকতবা , কর্তকৃ মথাীঘ্র ম্ভফ , তদফ নকান অফস্থাদতই দুঘ বটনায ১২ 

(ফাদযা) ঘণ্টা য অনধক  দয নদ , দুঘ বটনা-াংক্রান্ত  তথ্য এফাং নযনস্থনত ম্পদকব ভানযচারক এফাং নম-

এরাকায় দুঘ বটনা াংগঠিত ইয়াদছ উক্ত এরাকায াংনিষ্ট নডনস্ট্রক্ট ম্যানজদস্ট্রট এফাং উদজরা ননফ বাী 

অনপাদযয ননকট নরনখত প্রনতদফদন দানখর কনযদত ইদফ।  
 

৪৯। ননৌ-দুঘ বটনায তদন্ত : —(১) ননৌ-দুঘ বটনা ম্পদকব ধাযা ৪৮-এয অধীন প্রাপ্ত প্রনতদফদদনয নবনিদত 

ভানযচারক অথফা উদজরা ননফ বাী অনপায মাায এখনতয়াযাধীন এরাকায় ননৌ দুঘ বটনা াংঘটিত 

ইয়াদছ,তখন- 

(ক) ভানযচারক তাৎক্ষনণকবাদফ উক্ত ননৌ-দুঘ বটনা ম্পদকব তদদন্তয ব্যফস্থা কনযদফন ; 

এফং 

 

(খ) উদজরা ননফ বাী অনপায দুঘ বটনা াংক্রান্ত ঘটনা  নযনস্থনত ফণ বনাপূফ বক তাঁায 

ভতাভত (মনদ থাদক) াংফনরত প্রাথনভকতদন্ত প্রনতদফদন, দুঘ বটনায কাযণ উদেখপূফ বক 

৭ (াত) নদদনয  ভদধ্য যকায এযএফাং নডনস্ট্রক্ট ম্যানজদস্ট্রদটয ননকট ন কনযদফন; 

 

(গ)  এই নফনধয আতায় নযচানরত নম নকান দুঘ বটনায তদন্ত, ননযদক্ষ  ননৌদুঘ বটনা 

তদদন্তয উয প্রনক্ষনপ্রাপ্ত ব্যনক্ত ফা ব্যনক্তফদগ বয ভন্বদয় গঠিত নফাড ব দ্বাযা ম্পে 

কনযদত ইদফ, তদফ ব্যনতক্রভী নযনস্থনতদত নুন্যতভ একজন নফাড ব দস্য প্রনক্ষনপ্রাপ্ত 

ইদত ইদফ  ; এফাং 

 

(ঘ) যকায উধাযা (গ) এয তপু ৃযন কনল্প ংরিষ্ট কর দপ্তয ংস্থায প্ররতরনরধয 

ভন্বনয় একটি স্থায়ী তদন্ত করভটি গঠন করযনত ারযনফ। 
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(২)  উধাযা (১)-এয অধীন তদন্ত নযচারনাকাযী ব্যনক্ত  ফা নফাড ব — 
 

(ক) াংনিষ্ট ননৌমাদন আদযাণপূফ বক উায নম-নকান অাং , মন্ত্রানত অথফা অন্যান্য 

নজননত্র নযদ বন কনযদত ানযদফন; 

 

(খ) তদদন্তয স্বাদথ ব , প্রদয়াজদন, নম-নকান স্থাদন প্রদফ এফাং নযদ বন কনযদত ানযদফন; 

 

(গ)  দুঘ বটনা-াংক্রান্ত নফলদয় এফাং নযনস্থনত য জ্ঞান  তথ্য  ম্পদকব অফনত এইরূ নম 

নকান ব্যনক্তদক, প্রদয়াজদন তরফ এফাং নজজ্ঞাাফাদ কনযদত ানযদফন; এফাং  

 

  (ঘ)  তদদন্তয স্বাদথ ব , প্রদয়াজদন, নকান ফইত্র , ননথ এফাং দনররানদ তাায ননকট 

উস্থাদনয জন্য ননদদ ব প্রদান কনযদত ানযদফন।  

 

(৩) উধাযা (১)-এয নফধান থাকা দে ধাযা ৪৮-এয উধাযা (৩)-এয অধীন প্রাপ্ত প্রনতদফদন অথফা অন্য 

নকান নফর্শ্াদমাগ্য উৎ ইদত প্রাপ্ত তদথ্যয উয নবনি কনযয়া যকায ফা ভানযচারক  এয ননকট মনদ 

প্রতীয়ভান য় নম  উক্ত দুঘ বটনা য নছদন গুরুত্বপুন ব কানযগযী ফা দানয়ত্ব অফদরা ফা আ ত্মঘাতীমুরক ফা অন্য 

নকান অযাধমূরক অযাদধয কাযন যনয়াদছ তদফ:-    

 

(ক) দুঘ বটনায কানযগযী  দানয়ত্ব অফদরা জননত কাযন রনণনৃয়য জন্য উনফনধ ১(ঘ) এয 

তব নভাতাদফক একটি তদস্ত কনভটি গঠন কনযদফ মাা দুঘ বটনায কাযন এফাং এই 

আইদনয নকান নফধান রাংঘদনয াদথ াংনিষ্টতা থানকদর উা ননণ বয় পুফ বক সুানয  

যকায ফা ভানযচারদকয ননকট ন কনযদফন;এফাং/অথফা 

 

(খ) ঘটনায আ ত্মঘাতীমুরক, ইোকৃত অথফা অন্যদকান অযাধমূরক কাযণ নন ণ বনয়য জন্য 

পুনর প্রানদক অফনত কনযদফ। 

 

(৪)  উধাযা (৩)-এয অধীন নকান তদন্ত অনুষ্ঠাদনয নক্ষদত্র উধাযা (১)-এয অধীন নকান তদন্ত  অনুনষ্ঠত ইদফ 

না।  

 

(৫)  ননৌনযফন অনধদপ্তদযয নফদল ননৌ ননযািা অনপায ( Special Officer Marine  Safety) 

উরফরধ ১(গ) নত উদেনখত প্রনক্ষন থাকা াদদক্ষ এই ধাযায় তদন্ত কনযফায জন্য ক্ষভতাপ্রাপ্ত ইদফন।  

 

৫০। অযাধমূদয নফচায :—(১) ধাযা ৪৮-এয উধাযা (১) ফা (৩) অনুমায়ী প্রদি প্রনতদফদন নফদফচনাপূফ বক 

যকায মনদ এইরূ নদ্ধান্ত  গ্রণ কদয নম এই আইদনয নকান নফধানফা াংনিষ্ট অন্য নকান আইন বঙ্গ 

কনযফায দরুন উক্তরূ দুঘ বটনা াংঘটিত ইয়াদছ এফাং উায ানস্ত য়া আফেক , তাা ইদর যকায 

তদন্তকাযী উদজরা ননফ বাী অনপায ফা নডনস্ট্রক্ট ম্যানজদস্ট্রট ফা ধাযা ৪৯-এয উধাযা (৩) (ক) ফা (৫) 

অনুমায়ী তদন্তকাযী কভ বকতবা  তদন্ত কনভটিদক ফা ভানযচারদকয দক্ষ নকান কভ বকতবাদক প্রনতদফদনটি 

নফচাযাদথ ব ধাযা ৫১-এয অধীন গঠিত ননৌ আদারদত ন কনযদত ফনরনফ। 

 

 

(২)উধাযা (১) অনুমায়ী প্রদি ননদদ বদ ননম্নফনণ বত নফলয়মূদয উদেখ থানকদফ, মথা :-  
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(ক) আইন রাংঘনকাযী ব্যনক্তয নাভ, মাানক নফচাদযয জন্য না বদ কযা ইদফ; 

 (খ) আইন রাংঘন াংনিষ্ট অযাধ ম্পদকব আনুষ্ঠাননকঅনবদমাগ; এফাং  

 (গ) প্রদতযক অনবদমাদগয স্বদক্ষ অনবদপ্রত াক্ষীদদয তানরকা  

 

তদফ তব থাদক নম াক্ষীগদণয তানরকা ন কযা দে ধাযা ৪৯-এয উধাযা (৩) (ক) এফাং (৫) অনুমায়ী 

ননমৄক্ত তদন্তকাযী কভ বকতবা অথফা প্রননকউন কর্তবক নফচাদযয যফতী ম বাদয় অনতনযক্ত াক্ষীয তানরকা 

দানখর কযা মাইদফ।  

 

(৩)  নকান ননৌ-দুঘ বটনা াংঘটিত ইফায াংফাদ অফনত ইফায য ধাযা ৪৯ নভাতাদফক গঠিত কনভটি  তদন্ত 

কনযদফন  তদন্ত প্রনতদফদন ায়ায য দুঘটনায কাযদনয াদথ এই আইন ফা নফনধ রাংঘদনয নকান 

াংনিষ্টতা থানকদর  তাৎক্ষনণকবাদফ ভানযচারক ফা তৎকর্তবক ননমৄক্ত কভ বকতবা ফাদী দয় ননৌ-আদারদত 

ভাভরা দাদয়য কনযদফ, এফাং ঘটনায াদথ আত্মঘাতী ফা ন্ত্রা মুরক কাম বকরাদয নকান াংনিষ্টতা থানকদর 

তায দায়দানয়ত্ব ননধ বাযদনয জন্য াংনিষ্ট পুনর প্রানদক অফনত কনযদফ। 
 

 ৫১। ননৌ-আদারদতয গঠন ইতযানদ:—(১) যকায এই আইদনয অধীন ানস্তদমাগ্য নফনধনফধান মুদয রাংঘন 

নফচাদযয রদক্ষয একজন মৄগ্ম নজরা  দায়যা জজ-এয ভভম বাদাম্পে  নফচাযদকয ভন্বদয় এক ফা একানধক 

ননৌআদারত গঠন কনযদত ানযদফ। 
 

(২) একানধক আদারত  গঠদনয নক্ষদত্র , যকায যকানয নগদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা , উক্ত আদারতমূদয 

এখনতয়ায ননধ বাযণ কনযদফ।  

 

(৩) এই আইদনয অধীন ানস্তদমাগ্য অযাধ নফচাযকাযী প্রদতযক ননৌআদারতদক নূন্যতভ দুইজন অথফা অনূর্ধ্ব 

চাযজন এদয দ্বাযা ায়তা কনযদত ইদফ মাাদদয  ভদধ্য একজন ননৌ-নফলয়ানদয উয য়ানকফার ইদত 

ইদফ এফাং অন্যজনদক ফা অন্যদদযদক অবযন্তযীণ জাাজ চারনা অথফা ফানণজয অথফা ইনিননয়ানযাং 

নফলয়ানদয উয য়ানকফার ইদত ইদফ। 

 

(৪) ননৌ-আদারদতয প্রদতযক এদযনকমথামথ কাযদণ নফচাযদকয অনুদভানদত অনুনস্থনত ছাড়া, প্রনতটি 

প্রননডাং-এ আদারদত উনস্থত থানকয়া তাায নরনখত ভতাভত প্রদান কনযদত ইদফ মাা প্রননডাং-এ নযকড ব 

যানখদত ইদফ।  

 

(৫) উনফনধ (১) (২) (৩)  (৪) এ মাাই থাকুকনা নকন যকায এই আইদনয ৭৩(ক) ধাযায রাংঘনএই 

আইদন উদেনখত নফধান নভাতাদফক এডনভননদেটিব জনযভানায ভাধ্যদভ দ্রুত কাম বকয কনযফায জন্য নফদ্যভান 

আইদনয নফধান াদদক্ষ নকান াংস্থা ফা ব্যনক্তদক ক্ষভতা প্রদান কনযদত ানযদফ। 
 

 

 

 

৫২। ননৌ-আদারত যুগ্ননজরা ও দায়যা জনজয যভতা ম্পন্ন ইনফ :—ননৌ-আদারত নপৌজদাযী কাম বনফনধ 

১৮৯৮অনুমায়ীযুগ্ম নজরা ও দায়যা জজনক প্রদে ভান যভতায অরধকাযী ইনফন। 
 

 

৫৩। নফচায দ্ধনত : —এই অধ্যাদয়য অধীন নফচাযকাম ব নযচারনায় ধাযা ৫০ (১) এ উদেনখত আদারত  

মতদূয ম্ভফ নপৌজদানয কাম বনফনধ ১৮৯৮ এয াংনক্ষপ্ত নফচায দ্বনত অনুযণ কনযদফ।  

 

৫৪। অদমাগ্যতায অনবদমাগ তদদন্তয ক্ষভতা  ইতযানদ :—(১) এই  অধ্যাদয়যঅধীন নফচাযকাদম ব ননদয়ানজত  

নকান আদারত, নফচায চরাকারীন নকান ভানরক, ভাররক প্ররতরনরধ,ভাস্টায, ইনিননয়ায, ইনিন ড্রাইবায ফা এই 
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আইদনয অধীন নকান নদধাযী ফা রাইদন্সধাযী ব্যনক্ত য অদক্ষতা, অদাচযণ, ভুর কাম ব ফা ব্যথ বতায নফলদয় 

আনীত াম্ভব্য নকান অনবদমাগ তদন্ত কনযদত ানযদফ মাা  ঐ দুঘটনা ঘটিদত অফদান যানখয়াদছ। 

 

(২)  উধাযা (১)-এয অধীন অনবদমাগ তদদন্তয প্রদয়াজদন আদারত নকান ব্যনক্তদক  ানজয য়ায  ভন 

জানয কনযদত ানযদফ এফাং তাঁাদক ব্যনক্তগতবাদফ ফা অন্যথায় আত্মক্ষ ভথ বদনয পূণ ব সুদমাগ প্রদান কনযদফ।  

 

৫৫। আদারদতয নফদল ক্ষভতা :— (১) নপৌজদানয কাম বনফনধ ১৮৯৮ এ মাা নকছুই থাকুক না নকন , এই 

অধ্যাদয়য আতায় নম নকান অযাদধয নফচাযকাম ব নযচারনাকাযী নকান আদারত, ঐ অযাদধয জন্য এই 

আইদন উনেনখত নম-নকান ানস্ত প্রদান কনযদত ানযদফ। 

 

(২) মখন নকান ননৌ-দুঘ বটনায় জানভাদরয ক্ষয়ক্ষনত ানধত য় ফা নকান অবযন্তযীণ  ননৌমান ক্ষনতগ্রস্ত য়  

এফাং নফচাযকাদম ব ননদয়ানজত আদারত নননিত ন নম , উক্ত দুঘ বটনা  ক্ষয়ক্ষনত অন্য নকান ননৌমান ফা 

ননৌমাদনয ভানরক , ভাস্টায ফা অন্য নকান ননৌমান াংনিষ্ট ব্যনক্ত ফা নানফদকয অভদনাদমানগতা , অদক্ষতা, 

অদাচযণ ফা অযাদধ াংঘটিত ইয়াদছ , তাা ইদর আদারত প্রদয়াজদন উধাযা (১)-এয নফধান ফা উায 

অন্যান্য ক্ষভতায ব্যতযয় না ঘটাইয়া ভানরক ফা ভাস্টায ফা াংনিষ্ট ব্যনক্ত ফা প্রদতযকদকই অনূর্ধ্ব ২,০০,০০০/-( 

দুই রক্ষ) টাকা ক্ষনতপূযদণয আদদ প্রদান কনযদত ানযদফ। এফাং ৩ (নতন) ভাদয  ভদধ্য উক্ত ক্ষনতপূযদণয 

অথ ব ননম্নফনণ বত বাদফ  নযদাদধয ননদদ ব প্রদান কনযদত ানযদফ, মথা :— 

 

(ক) জীফনাননয নক্ষদত্র , মৃত ব্যনক্তয উিযানধকাযীগণদক; 

(খ)  নক আত ফা ম্পনিয ক্ষয়ক্ষনতয নক্ষদত্র , আত ব্যনক্ত ফা প্রদমাজয নক্ষদত্র 

ক্ষনতগ্রস্থ ম্পনিয ভানরকদক; এফাং  

(গ)  অন্য ননৌমান ক্ষনতগ্রস্ত ইফায নক্ষদত্র , উক্ত ননৌমাদনয ভানরকদক।  

 

(৩) উধাযা (২)-এয অধীন প্রদি ক্ষনতপূযদণয আদদ উমৄক্ত এখনতয়াযম্পে নদয়ানন আদারদতয নডনক্রয 

অনুরূ কাম বকয ইদফ এফাং ক্ষনতপূযদণয টাকা নযদাদধ ব্যথ ব ইদর আদারত, প্রদয়াজদন, াংনিষ্ট ননৌমান 

নফক্রয় ফা নক্রাক কনযয়া ক্ষনতপূযদণয অথ ব আদায় কনযদত ানযদফ।  

 

 ৫৬। আদারত কর্তবক যকাদযয ননকট প্রনতদফদন প্রদান :—আদারত এইঅধ্যাদয়য অধীন নকান নফচাযকাম ব 

ভানপ্তয য ভানযচারক এফাং যকাদযয ননকট নযকড বকৃত ভতাভত ফা প্রদমাজয নক্ষদত্র যায় এফাং 

প্রদমাজয নক্ষদত্র এদদযয ভতাভত  প্রনতদফদন নপ্রযণ কনযদফ।  
 

 

 

ঞ্চভ অধ্যায় 

ননৌমান  মাত্রীদদয সুযক্ষা 

 

 ৫৭। রুট াযনভট , ভয়সূনচ, বাড়ায তানরকা এফাং মুনদ্রত টিদকট ব্যতীত ননৌ-মাত্রা নননলদ্ধ : —মাত্রী 

নযফনকাযী নকান  অবযন্তযীণ ননৌমান, ফানণনজযক বাদফ ব্যফায কযা মাইদফনা, মনদ— 
 

(ক) রফআইডরিউটিএ’য ননকট ইদত ভঞ্জুনযকৃত রুট াযনভট, ভয়সূনচ এফাং অনুদভানদত 

বাড়ায তানরকাপ্রাপ্ত না য় ; 
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(খ) ফযােকৃত ননধ বানযত রুট এফাং উক্ত রুট াযনভদট উনেনখত তবাফনর অনুযণকযা না 

য়; 
 

(গ) ফনকৃত মাত্রী ফা ভাদরয বাড়া ফাফদ নযদাধকৃত অদথ বয নযভাণ উদেখপূফ বক 

রফআইডরিউটিএ’য নমুনা অনুমায়ীছাাদনা টিদকট ফা যনদ ননধ বানযত ননয়দভ ইসুয 

কযানায়; এফাং 

(ঘ)  ননৌ ফন্দয ফা রঞ্চঘানট দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয রনকট ননৌমাত্রায পূনফনৃঘালনাত্র 

দারখরকযা না য়। 

 

  ৫৮। অনুভনত ব্যতীত নফ ক্রনাং  উকূরীয় এরাকায় অবযন্তযীণ ননৌমান চরাচর নননলদ্ধ : —(১) নকান 

অবযন্তযীণ ননৌমান ননফন্ধদকয ননকট ইদত নরনখত অনুভনত ব্যনতদযদক উকুরীয় এরাকায় চরাচর ফা নফ-ক্র 

কদয ননৌমাত্রা কনযদত ানযদফনা ফা নকান ানব বদয জন্য ব্যফায কযা মাইদফ না।  

 

(২) ননফন্ধক উধাযা (১)-এয অধীন উকূরীয় এরাকায় চরাচদরয  নফ-ক্রনাং এয জন্য এ উদেদে 

ননধ বানযত তবানদ  দ্বনত অনুমায়ী নরনখত অনুভনত প্রদান কনযদত ানযদফ । 
 

(৩) উকূরীয় এরাকায় ফা  নফ-ক্রনাং কদয চরাচদরয অনুভনত ধাযা ১৩-এয অধীন প্রদি জনয নদদয 

নভয়াদ ম বন্ত  ফরফৎ থানকদফ।  

  

(৪) যকায অনুর্ধ্ব ৩ (নতন) ভাদয জন্য নকান অবযন্তযীণ ননৌমানদক এই ধাযায নক্রয়াকরা ইদত অব্যানত 

প্রদান কনযদত ানযদফ। 

 

(৫) অবযন্তযীণ ননৌমান উকুরীয় এরাকায় চরাচদরয প্রদয়াজদন  যকায উক্ত এরাকাদক ফছদযয নফনবে ভদয় 

ান্ত ফা আাংনক ান্ত নঘালনা কনযদত ানযদফ। 

 

 ৫৯। নফতায নমাগাদমাগ  নননবদগন মন্ত্রানত ব্যতীত ননৌ-মাত্রা নননলদ্ধ : —(১)১০০ (একত) ফা তদু র্ধ্ব 

মাত্রীফাী এফাং ২০০ (দুইত) গ্র টদনয অনধক বতর , গ্যা ফা নকনভকযার ফনকাযী কর অবযন্তযীণ 

ননৌমানননধ বানযত নফতায নমাগাদমাগ  নননবদগন যন্জাভ  মন্ত্রানত ননৌমাদন আযন  স্থান ছাড়া নকান 

ননৌমাত্রায় মাইদত ানযদফনা। 

 

(২)  ভানযচারদকয ননকট মনদ প্রতীয়ভান য় নম , নকান অবযন্তযীণ ননৌমান নম ননৌমাত্রায় ননদয়ানজত 

যনয়াদছ উায প্রকৃনত এইরূ নম , উক্ত ননৌমাত্রায়  নফতায নমাগাদমাগ  নননবদগন াংক্রান্ত যন্জাভ  

মন্ত্রানত স্থান অদমৌনক্তক ফা অপ্রদয়াজনীয় , তাা ইদর উক্ত অবযন্তযীণ ননৌমানদক এই ধাযায নফনধ-ননদলধ 

ইদত অব্যানত প্রদান কনযদত ানযদফ। 

 

 ৬০। ঝদড়য াংদকত থাকাফস্থায় ননৌ-মাত্রা নননলদ্ধ :—আফায়া অনধদপ্তয ফা ফন্দয কর্তবক্ষ কর্তবক নঘানলত 

ঝদড়য নফদ াংদকত প্রদতযক নদী ফন্দদযপ্রদন বত ফা নঘানলত ইফায য অথফা নমখাদন আকাদয অফস্থা 

নফদফচনায় ঝদড়য আঙ্কা যনয়াদছ এইরূ নক্ষদত্র ,নকান অবযন্তযীণ ননৌমান , নকান ননৌ-মাত্রা কনযদফ না ফা 

নকান কাদম ব ব্যফহৃত ইদফ না, তদফ দুঘ বটনাকফনরত নকানদনৌমান  উদ্বায ফা জানভার যক্ষায প্রদয়াজদন 

ননৌমাত্রায নক্ষদত্র এই ননদলধাঙ্গা প্রদমাজয ইদফনা। 
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৬১। দুঘ বটনাকফনরত জাাজদক াায্য প্রদান : —নকান ননৌমান দুঘ বটনা কফনরত ইদর উক্ত ননৌমাদনয 

আদাদ দৃেভান কর ননৌমানদক ননজ ননযািা নফনিত না ইদরদুঘ বটনাকফনরত ননৌমাদনয াাদয্যয জন্য 

তাৎক্ষনণকবাদফ আগাইয়া মাইদত ইদফ এফাং উদ্ধায কাম বক্রদভ অাংগ্রন কনযদত ইদফ। 

 

৬২। ননযািামূরক ব্যফস্থা :—(১) ননৌমান ডুনফ, অনগ্নকাে, াংঘল ব, নফদফাযণ, ইতযানদ দুঘ বটনা প্রনতদযাধ  

নভাকানফরায জন্য ননধ বানযত জীফন-যক্ষাকাযী মন্ত্রানত , অনগ্নননফ বাক যিাভ এফাং অন্যান্য যিাভ  

মন্ত্রানত দ্বাযা নজ্জতনা ইয়া এফাং অনগ্নকান্ড, নফদফাযন, াংঘল ব  অন্যান্য দুঘ বটনা নযাদধ মথামথ ব্যফস্থা 

গ্রন ছাড়ানকান অবযন্তযীণ ননৌমান ফানণনজযক উদেদে ব্যফায কযা মাইদফনা। 

  

(২) প্ররতটি অবযন্তযীণ ননৌমানন রনযাদ ও রনযাো ব্যফস্থানা রনষ্টভ  (safety and security 

management system) ফাস্তফায়ন করযনত ইনফ মা ফাৎরযক ানবযৃ ভয়  রযযা করযনত ইনফ  

এফং নকান ননৌমানন রনযাদ ও রনযাো ব্যফস্থানা রনষ্টভ মথামথ া ওয়া না নগনর ানব ৃনদ জাযী কযা 

মাইনফনা; 

 

(৩) রনযাদ ও রনযাো ব্যফস্থানা রনষ্টভ (safety and security management system) এয 

আওতায় জীফন-যক্ষাকাযী মন্ত্রানত , অনগ্নননফ বাক যিাভ এফাং অন্যান্য যিাভ  মন্ত্রানতয ভানক 

যক্ষনাদফক্ষদনয দায়দানয়ত্ব ননধ বাযন  ননম্ন ফনন বত তথ্য প্রভান নরনখত বাদফ াংযক্ষন কনযদত ইদফ, মথা:- 

(ক)প্রনতভাদ জীফনযক্ষাকাযী  অনগ্নননফ বাক যিাভইন্সদকদনযতথ্য; 

(খ) প্রনতভাদ জীফনযক্ষা  অনগ্নননফ বান ভযায তথ্য; 

(গ) জরুযী অফস্থায় নমাগাদমাদগয ভাধ্যভ, কন্টাক্ট তানরকা; 

(ঘ) জানভার  নযদফ যক্ষায় জরুযী অফস্থা নভাকাদফরায প্রস্তুনত; 

(ঙ) ননৌমাদনয াফ বক্ষননক ননযািা যক্ষায় গৃীত ব্যফস্থায তথ্য। 

 

(৪) প্রনতটি ননৌমান নকাম্পাননদক এককবাদফ ফা অন্য নকাম্পাননয াদথ নমৌথ বাদফ অনপ নবনিক রনযাদ ও 

রনযাো ব্যফস্থানা রনষ্টভ (safety and security management system) স্থান করযনত 

ইনফ মাায আওতায় ভাররক ফা তাায প্ররতরনরধ রনয়রভত জাাজ রযদন  ননম্ন ফনন বত তথ্য প্রভান 

নরনখত বাদফ াংযক্ষন কনযদফ, মথা:- 

(ক) ননৌমাদন কভ বযত নানফকদদয তানরকা  তাাদদয নমাগ্যতা নদ, নানফক ননফন্ধন কাদড বয 

অনুনরন; 

(খ) ননৌমাদনয াদব ব  নযনজদেন নদদয প্রদমাজয নক্ষদত্র রুট যনভদটয ারনাগাদ 

অনুনরন; 

(গ) ননৌমান ননয়নভত নযদ বদনয তথ্য  প্রনতদফদন; 

(ঘ) ননৌমান যক্ষনাদফক্ষদনয তথ্য  নফফযন ম্বনরত নযকড ব পাইর; 

(ঙ) নম নকান ধযদনয জরুযী অফস্থা নভাকাদফরায় অনপ নবনিক প্রস্তুনতয তথ্য। 

 

(৫) রনযাদ ও রনযাো ব্যফস্থানা রনষ্টভ (safety and security management system) এয 

রফলনয় ভারযচারক রফরধ ৪০ নভাতানফক ভয় ভয় রননদৃনা জাযী কাযনত ারযনফন মাা ংরিষ্ট করনক 

ভারনয়া চররনত ইনফ। 
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৬৩। াংঘল ব, ইতযানদ এড়াদনায নফধান অনুযণ : —(১)প্রদতযক অবযন্তযীণ ননৌমান কর ভয় াংঘল ব 

প্রনতদযাধমূরক নদক ননয়ন্ত্রক  নননবদগন ম্পনকবত ননধ বানযত নফনধ-নফধান অনুযণ কনযদফ। 

 

(২) নকান ননৌমান কর্তকৃ ফন্দয টারভনৃার, ল্যারেং নেন, ঘাট/ নয়নন্ট স্থারত ন্টুন, স্পাড, গ্যাংওনয় ও 

নজটি অন্যান্য স্থানায যরত াধন কযা মাইনফ না এফং একর স্থানায নকান যরত াধন কযা ইনর 

তাৎযরণক ব্যফস্থা রানফ ননৌমাননয ানব ৃ াটিরৃপনকট এফং ভয়সূচী স্থরগত পূফকৃ যরতপূযণ আদানয়য 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা মাইনফ। 

 

৬৪। নফজ্জনক ভারাভার নযফণ : —(১) নফজ্জনক ভারাভার নযফদনয জন্য ননধ বানযত তব  

আন্তবজানতক নভনযটাইভ নডন্জাযা গুড নকাড ( IMDG Code )  এয ভয় ভয় াংদানধত নফধান মু 

অনুযণ এফাং তদানুাদয তকবতামূরক ব্যফস্থা গ্রণ ব্যতীত নকান অবযন্তযীণ ননৌমান নকাননফজ্জনক 

ভারাভার ফন কনযদত ানযদফ না। 

 

(২) নকান ব্যনক্ত নকান অবযন্তযীণ ননৌমাদনয ভানরক ফা ভাস্টাদযয নফনা অনুভনতদত ননৌমাদন নকান নফজ্জনক 

ভারাভার ফন কনযদত ানযদফ না এফাং প্যাদকট ফা াদত্রয ফানদয উক্ত ভারাভাদরয ফণ বনা  প্রকৃনত 

েষ্টবাদফ ভানকবাং না থানকদর এফাং ননৌফন্দয কর্তবদক্ষয অনুভনত ব্যতীত নকান নফজ্জনক ভারাভার ফন 

কনযফায উদেদে নকান ননৌমাদন আদযান কযা মাইদফ না। 

 

(৩) মনদ নকান অবযন্তযীণ ননৌমাদনয ভানরক ফা ভাস্টায এই ভদভ ব দন্দ নালণ কদযন ফা দন্দ নালণ 

কনযফায কাযণ থাদক নম , নকান রাদগজ ফা াদ বর মাা ননৌমাদন ননয়া ইয়াদছ অথফা ননৌমাদন নাভাদনা 

ইয়াদছ উায ভদধ্য নফজ্জনক ভারাভার যনয়াদছ, তাা ইদর নতনন প্রদয়াজন ভদন কনযদর- 

 

(ক) ননৌমাদন উা ফন কনযদত অম্মনত প্রকা কনযদত ানযদফন ; 

   

(খ) উক্ত রাদগজ ফা াদর্শ্বদরয নজননত্র খনরয়া নদনখদত ানযদফন ; এফাং 
 

(গ)  মনদ উা নযফদণয জন্য গ্রণ কযা ইয়া থাদক , তদফ মতক্ষণ ম বন্ত না উায 

নবতদযয ভারাভার ম্পদকব নননিত ন , ততক্ষণ ম বন্ত উায চারান ফন্ধ যানখদত 

ানযদফন। 

 

(৪) এই ধাযায নফধান অভান্য কনযয়া নকান নফজ্জনক ভারাভার ননৌমাদন নফাঝাইকযা ইদর , ভানরক ফা 

ভাস্টায াংগত ভদন কনযদর , উক্ত ভারাভাদরয প্যাদকট ফা াত্র ননৌমান ইদত নাভাইয়া নদদত ানযদফন ফা 

র্ধ্াং কনযদত ানযদফন , এফাং উক্তরূ কাদম বয জন্য তাঁাযা নকান নদয়ানন ফা নপৌজদাযী আদারদতয ননকট 

দায়ী থানকদফন না। 

 

(৫)  নকান অবযন্তযীণ ননৌমাদন নকান প্রকায নফজ্জনক ভারাভার ফন কযা মাইদফ  না  মনদ উক্ত নফজ্জনক 

ভারাভার ফদনয উমৄক্ত ম বাপ্ত ননযািা ব্যফস্থা ননৌমাদন না থাদক এফাং উায ভাষ্টায নফজ্জনক ভারাভাদরয 

নদন্ডনরাং  জরুযী অফস্থা নভাকাদফরা াংক্রান্ত নফদল প্রনক্ষন গ্রন না কদযন। 

 

৬৫। ননৌ-দথ নফি সৃনষ্ট কযা নননলদ্ধ : —(১) নকান ব্যনক্ত ফা াংস্থা,ভাছ ধনযফায জার ানতয়া ফা , মত্রতত্র 

ননৌমান ননাাংগয কনযয়া ফা নদী বযাট ফা নদী খনন কনযয়া ফা নদীদত ফাধ নদয়া ফা নদীয তরদদ ফা উয 

নদয়া কযাদফর টাননয়া ফা ব্রীজ ননভ বাণ কনযয়া ফা  অন্য নকান উাদয় অবযন্তযীণ ননৌ-দথ নকান ননৌমান চরাচদর 
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নফি সৃনষ্ট কনযদত ানযদফ না এফাং নদীয প্রফাভানতা  নদীয তীয ক্ষনতগ্রস্ত য় এরূ নকান কাম বক্রভ গ্রণ 

কনযদত ানযদফ না। 

 

(২)  নকান ব্যনক্ত ননৌচরাচদরয দথ নফআইডনিউটিএ কর্তবক স্থানত ন্টুন নজটি, ফয়া, নফকন ফা এইরূ 

মন্ত্রানত ফা নননবদগদনয উকযণ নাদফ ব্যফহৃত নচি প্রতযাায ফা খনন কাদজ ননদয়ানজত নড্রজায  

ায়ক জরমান ফা মন্ত্রানত নকান ক্রদভই ক্ষনত, ফা র্ধ্াং কনযদত ানযদফ না। 

 

(৩) উনফনধ (১) এ উদেনখত নকান কাম বক্রভ গ্রদনয প্রদয়াজন ইদর াংনিষ্ট ব্যনক্ত ফা াংস্থাদক 

নফআইডনিউটিএ ইদত নরনখত অনুভনত গ্রন কনযদত ইদফ মাা নফআইডনিউটিএ াংনিষ্ট ননৌদথ ননৌচরাচর, 

আন্ডায-নকর নক্লয়াদযন্স, বাযদড নক্লয়াদযন্স ইতযানদ নফদফচনা কনযয়া প্রদান কনযদফ। 

 

৬৬। মাত্রীফাী ননৌমাদন অনতনযক্ত মাত্রী এফাং উদযয নডদক ভারাভার ফন না কযা ইতযানদ:—(১)নকান 

অবযন্তযীণ ননৌমান ফানণনজযক উদেদে মাত্রী নযফদণয কাদম ব ব্যফহৃত ইদর, উক্ত ননৌমাদন রননফরণতৃ মাত্রী  

ভারাভার ফন কযা মাইদফ না :- 

(ক)  জনয নদদত্র ননধ বানযত াংখ্যায অনতনযক্ত মাত্রী; 

             (খ)   ভাোয ব্রীনজযছাদদয উদয নকান মাত্রী ;  

             (গ)   উদযয নডদক নকান ভারাভার; 

             (ঘ)   মাত্রী ননযািা  নযফণ-াংক্রান্ত  নফধান রাংনঘত য় এইরূদমাত্রী ফা ভারাভার ; 

এফাং 

             (ঙ)  অননুদভানদত নকান স্থাদন নকান মাত্রী ফা ভারাভার ।  

 

(২) কর্তবদক্ষয পুফ বানুভনত ব্যনতদযদক নকান মাত্রীফাী ননৌমাদন, ফন্দয, নজটি ফা ন্টুন ইদত গ্যাাংদয় ব্যতীত 

অন্যদকান দথ ফা ননৌকানদদয় ফা ার্শ্ফতী ননৌমান নদদয় আদযান ফা অফতযন কযা মাইদফনা অথফা এধযদনয 

আদযান ফা অফতযদন ায়তা কযা মাইদফনা এফাং ননৌমাদনয ভাষ্টায  নানফক, নকাষ্টগাড ব এফাং ননৌ-পুনরদক  

এধযদনয কাম বক্রভ প্রনতদযাদধ মথামথ ব্যফস্থা গ্রন কনযদত ইদফ। 

 

৬৭। ণ্যফাী ননৌমাদন ঝুুঁনকপূণ ববাদফ ভারাভার ফন না কযা : —(১)অবযন্তযীণ ননৌদথ চরাচরকাযী 

ণ্যফাী কর ননৌমাদন ননধানযত নি-নফাড ব ভাকব ফা নরাডরাইন নচনন্ত থানকদত ইদফ এফাং নি-নফাড ব ভাকব 

ননভনজ্জত কনযয়া অনতনযক্ত ভারাভার ফন কযা মাইদফ না অথফা এইরূদ ভারাভার নফাঝাই কযা মাইদফ না 

মাাদত উক্ত ননৌমান এফাং ননৌমাদন অফনস্থত জানভার নফদাে ইদত াদয। 

 

(২) নম নকান অবযন্তযীণ ভারফাী ননৌমান, ট্াাংকায, গ্যা ট্াাংকায ফা ফাজব কর্তকৃননম্নফনন বত কাদগ বা 

নযফদনয ভয় াংদানধত নারা ৭৪ ( SOLAS 1974, as amended)  এর চযাটায VI ও VII এয 

নফধানমু ভাননয়া চনরদত ইদফ:- 

(ক) ফাল্ক নগ্রইন কাদগ বা 

(খ) অন্যান্য ফাল্ক কাদগ বা 

(গ) প্যাদকজ ফা ফাল্ক আকাদয নফদজনক ভারাভার  

(ঘ) ফাল্ক নরকুইড কযানভদকর 

(ঙ) ফাল্ক নরকুইড গ্যা 
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৬৮। ফীভা অথফা ননৌ-দুঘ বটনা রাষ্ট পাদন্ডয দস্য য়া ব্যতীত ননৌমাত্রা নননলদ্ধ :—(১) ফাাংরাদদদ জীফন-

ফীভা ব্যফায় ননদয়ানজত জীফন-ফীভা নকাম্পানন কর্তবক মাত্রী এফাং নানফকগদণয জীফন ফীভা না কনযয়া অথফা 

যকায কর্তবক ননধ বানযত দ্ধনতদত গঠিত ননৌ-দুঘ বটনা রা ষ্ট পাদন্ডয দস্য না ইয়া ৫০ জদনয অনধক ধাযন 

ক্ষভতা ম্পে নকানমাত্রীফাী অবযন্তযীণ ননৌমান ননৌ-মাত্রা কনযদত ানযদফ না।  

 

(২) ১০০ গ্রটদনয অনধক নকান অবযন্তযীণদনৌমান,ফাাংরাদদদ াধাযন ফীভা ব্যফায় ননদয়ানজত নকানফীভা 

নকাম্পাননযননকট ইদত দূলণ(pollution),াংঘল ব(collision)এফাংডুফন্তদনৌমান ফা র্ধ্াংাফদল 

অাযন(wreck removal) এযদায় াংক্রান্ত ফীভা না কনযয়া অথফা কর্তবক্ষ কর্তবক অনুদভানদত নকান 

দায়ফদ্বতায রাষ্ট পান্ড এয দস্য না ইয়া  চরাচর কনযদত ানযদফনা এফাং এই ফীভায ফা দায়ফদ্বতায নযভান 

ইদফ নুন্যতভ, গ্রটন প্রনত ১০০০০ (দ াজায) ইউননট। 

 

৬৯। মাত্রী এফাং ভাদরয দফ বাচ্চ  ফ বননম্ন বাড়ায ায : —যকায ফা যকায কর্তবক ক্ষভতাপ্রাপ্ত নকান 

কর্তবক্ষ অবযন্তযীণ ননৌ-দথ গন্তব্যস্থদরয দূযত্ব  ননৌমাদনয নিনণ অনুমায়ী যকানয নগদজট প্রজ্ঞান দ্বাযা -  

 

   (ক) নফনবে নিনণয মাত্রীদদয ভাইর প্রনত দফ বাচ্চ  ফ বননম্ন বাড়ায ায ; 

 

   (খ) নম নকান ধযদনয ভারাভার নযফদণয দফ বাচ্চ এফাং ফ বননম্ন বাড়ায ায ; এফাং 

 

(গ) নমখানন ভারাভার  মাত্রীয দফ বাচ্চ এফাং ফ বননম্ন বাড়ায ায  ননধ বাযন কযা ইয়াদছ 

নখাদন বাড়া ননধ বাযদন অবযন্তযীণ ননৌদথয দুইটি স্থাদনয ভদধ্য দুযত্ব  কত ফনরয়া 

গন্য ইয়াদছতাা নঘালণা কনযদত ানযদফ।  

 

৭০। মাত্রী  ভারাভার নযফদণয বাড়ায তানরকা প্রকা :—(১) যকায ফা যকায কর্তবক এতদুদেদে 

ক্ষভতাপ্রাপ্ত নকান কর্তবদক্ষয ননকট ইদত ননদদ বনা প্রানপ্তয য নকান অবযন্তযীণ ননৌমাদনয ভানরক জনগদণয 

সুনফধাদথ ব উক্ত কর্তবদক্ষয অনুদভানদত একটি তানরকা প্রদয়াজন অনুমায়ী প্রনতননয়ত প্রকা কনযদফ, মাাদত – 

 

  (ক) ননৌমানটিয নফনবে স্থান ইদত মাত্রায ভয়সূচী ; 

  (খ) নফনবে নিনণয মাত্রীদদয নফনবে স্থাদন নযফদণয বাড়ায ায ; এফাং  

  (গ) নফনবে প্রকাদযয ভারাভার নফনবে স্থাদন নযফদণয জন্য বাড়ায ায , 

প্রদন বত ইদফ।  

 

(২) নম কর অবযন্তযীণ ননৌমাদন উধাযা (১)-এয নফধান-অনুমায়ী তানরকা প্রকানত ইয়াদছ তাায ভানরক 

ফা ভাস্টায উায একটি কন ননৌমাদনয এভন প্রকাে স্থাদন াঁটাইয়া যানখদফন মাাদত উায নভয়াদ 

থাকাকারীন এফাং ননৌমানটি ব্যফাযকারীন উক্ত তানরকায নফলয়ফস্তু ফ বাধাযণ দজ নড়দত াদযন।  

(৩) উধাযা (১)-এয নফধান দে যকায কর্তবক এতদুদেদে ক্ষভতাপ্রাপ্ত নকান কর্তবক্ষ , প্রদয়াজদন 

জনাধাযদণয ননকট টিদকট নফক্রদয়য উদেদে একটি ভনন্বত বাড়ায তানরকা প্রকা কনযদত ানযদফ , এফাং 

এইরূ তানরকায় উধাযা (১)-এয দপা (ক), (খ) এফাং (গ)-নত  উদেনখত তথ্য থানকদফ।   
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লষ্ঠ অধ্যায় 

অবযন্তযীণ ননৌ-থদক দূলণ ইদত যক্ষা 

 

 

৭১। অবযন্তযীণ ননৌ-দথয নযদফ দূলণ নননলদ্ধ : —(১) এই অধ্যায় ফাাংরাদদদয অবযন্তযীণ জরীভায় 

অফস্থানকাযী কর ধযদনয ননৌমান, নদীফন্দয, ডকইয়াড ব, নইয়াড ব, স্লীদয়,ফন্দয, টানভ বনার, নডদা, তীয 

াংরগ্ন ননৌাংনিষ্ট স্থানা, বাভান স্থানা  অপদায স্থানায নক্ষদত্র প্রদমাজয ইদফ।  

 

(২) অবযন্তযীণ ননৌ-ীভায় অফস্থানকাযী  চরাচরকাযী নকান ধযদনয ননৌমান  তীয াংরগ্ন ননৌাংনিষ্ট 

স্থানা, বাভান স্থানা ফন্দয ননধ বানযত যন্জাভ  মন্ত্রানত  ফজবয ব্যফস্থানা নদষ্টভ ব্যনতদযদক নকান 

কাম বক্রভ গ্রনকনযদত ানযদফ না এফাং নকানকাম বক্রভ এইরূদ নযচারনা কযা মাইদফ না মাাদত অবযন্তযীণ 

ননৌদথয নযদফ দূনলত ইদত াদয।  

 

(৩) প্রনতটি ননৌমাদন দূলণ প্রনতদযাধ ায়ক ননধ বানযত যন্জাভ  মন্ত্রানত এফাং উক্ত ননৌমান াংনিষ্ট কর 

ধযদনয ফজবয ব্যফস্থানা ব্যফস্থা থানকদত ইদফ এফাং প্রনতটি অবযন্তযীণ ননৌমাদন প্রনত ফছয জনযদয ভয়দূলণ 

প্রনতদযাধ যন্জাভ, মন্ত্রানত  ফজবয ব্যফস্থানা নদষ্টভ  মথামথ ায়া না নগদর াদব ব নদ জাযী কযা 

মাইদফনা; 

 

(৪) প্রনতটি অনুদভানদত ফন্দদয দূলণ প্রনতদযাদধ ননধ বানযত ফজবয গ্রন  ব্যফস্থানা ( waste reception 

facility) ব্যফস্থা  দূলণ নভাকাদফরায প্রস্তুনত থানকদত ইদফ এফাং উা ননৌনযফন অনধদপ্তয কর্তবক 

অনুদভানদত ইদত ইদফ; 

 

(৫) প্রনতটি তীয াংরগ্ন ননৌাংনিষ্ট স্থানায় দূলণ প্রনতদযাদধ ননধ বানযত ফজবয ব্যফস্থানা  ব্যফস্থা  দূলণ 

নভাকাদফরায প্রস্তুনত থানকদত ইদফ এফাং এ কর াংস্থাদক রযনফ ভন্তণারনয়য  াড়ত্র ও ননৌনযফন 

অনধদপ্তয ইদত দন্তালজনক বাদফ  ননধ বানযত জনয ম্পদেয য প্রনত ফছয  দূলণ প্রনতদযাধ নদ গ্রন 

কনযদত ইদফ; 

 

(৬) প্রনতটি বাভান স্থানায়দূলণ প্রনতদযাদধ ননধ বানযত ফজবয ব্যফস্থানা  ব্যফস্থা  দূলণ নভাকাদফরায প্রস্তুনত 

থানকদত ইদফ; 

 

(৭) নানফকদদয থাকা খায়ায ব্যফস্থা ম্পে কর অবযন্তযীণ ননৌমাদন ননৌনযফণ অনধদপ্তয কর্তবক 

অনুদভানদত সুদয় ানন এফাং য়ঃননষ্কাদনয ব্যফস্থা থানকদত ইদফ। 

 

(৮) ফন্দনয থাকা অফস্থায় নকান ননৌমান াইনড্রাররক ণ ৃব্যফায করযনত ারযনফনা। 

 

(৯) অবযন্তযীণ ননৌীভানায় নকান ননৌমান ইনত  ফা তীযংরগ্ন নকান স্থানা ফা বাভান স্থানা ইনত 

রনননাক্ত ফজবযফা দাথ ব মু নদীদত ফা াংরগ্ন এরাকায় ননগ বত ফা ননদক্ষ কযা মাইদফনা:- 

 (ক) বতর অথফা বতরাক্ত দাথ ব 

 (খ) অনযদানধত য়ঃভর 
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 (গ) দুগ বন্ধমৄক্ত ানন  নকদচন গাদফ বজ 

 (ঘ) নম নকান ধযদনয প্ল্ানস্টক ব্যাগ ফা ফস্তু 

 (ঙ) নম নকান ধযদনয টনিক দাথ ব 

 (চ) জরজ প্রাণীয জন্য ক্ষনতকয নম নকান ফস্তু 

 (ছ) াননয স্বাবানফক গুনাগুন  যাং নষ্টকাযী নকান দাথ ব 

 (জ) ননৌমাদনয নচভনন ফা অন্য নকান স্থান ইদত কাদরা দৄয়া 

 (ঝ) Ozone Depleting Substance,  foreign  অনুজীফ ফা  

sediment. 

তদফ জানভার যক্ষায প্রদয়াজদন  ননৌমান উদ্ধানযয নক্ষদত্র এই ননদলধাঙ্গা প্রদমাজয ইদফনা। 

 

(১০) অবযন্তযীণ ননৌদথ চরাচরকাযী নকান এইচএপ ফা পাদন ব দয়রফা বাযী নতর ফনকাযী নদরানরয়াভ 

ট্াাংকায নকান প্রকাযনযপাইন্ড প্রডাক্ট ফা অন্য নকান কাদগ বা ফন কনযদত ানযদফনা। 

 

(১১) এই আইন জাযীয য যকায ফা তদকর্তবক ভদনানীত নকান কর্তবক্ষ ২০২২ াদরয ভদধ্য অবযন্তযীণ 

ননৌদথ ট্াাংকায নথদক দূলণ নযাধ কদে ২০০০ নডডনিউটিয অনধক ধাযনক্ষভতা ম্পে নাংদগর ার নফনষ্ট 

বাযী নতর ফনকাযী  এফাং ৫০০০ নডডনিউটিয অনধক ধাযনক্ষভতা ম্পে নাংদগর ার নফনষ্ট ারকা নতর 

ফনকাযী ট্াাংকায মুদয চরাচর ফদন্ধয ব্যফস্থা কনযদফ। 

 

৭২। নযদফ দূলণ াংক্রান্ত নযদাট ব :—অবযন্তযীণ ননৌদথয নকাথা নকান দুলদনয ঘটনা ঘটিদর তাা নদখা 

ভাত্র ফা নম নকান নফর্শ্স্ত সুদত্র জানা ভাত্র ঘটনাস্থদর ফা াংরগ্ন এরাকায় থাকা কর ননৌমান ভাষ্টায, নানফক, 

ফন্দয কর্তবক্ষ, ননৌাংনিষ্ট স্থানায নরাকজনদূলণ নভাকাদফরায় তনয ৎ ব্যফস্থা গ্রন কনযদফ এফাং নকাষ্টগাড ব, 

নফআইডনিউটিএ, ননৌনযফন অনধদপ্তয  স্থানীয় প্রানদক অফনত কনযদফ। 

 

 

প্তভ অধ্যায় 

অযাধ  দে, ইতযানদ  

 

৭৩। রফরবন্ন দনেয নণী রফবাগ :— এই আইদনয আতায় নম নকান ধাযা রাংঘদনয জন্য অযাদধয গুরুত্ব ফা 

ভাত্রা  ব্যানপ্ত নফদফচনা কদয ফ বননম্ন দন্ড  নথদক দফ বাচ্চ দন্ড ম বন্ত নভাট াঁচটি ধাদ দন্ড প্রদান কযা মাইদফ 

মথাঃ- 

 

(ক) ফরৃনন দে আনদ রননদৃ রংঘননয জন্য, অনুধৃ ৫০ াজায ইউরনট অথ বদেফা নদ, অনুভরত ইতযারদ 

ফারতর ফা উবয় দে; 

 

(খ) নদ্বতীয় ধাদয দন্ড ম্পদদয  ক্ষয়ক্ষনত ফা ঝুরক ংক্রান্ত নকান রফধান রংঘননয জন্য , অনুধৃ ১ ফ য 

কাযাদে ফা অনুধৃ ১ রয ইউরনট অথ বদে ফা উবয় দে; 

 

(গ) র্ততীয় ধাদয দন্ড নযদফ দূলণ ফা ঝুরক ংক্রান্ত রংঘননয জন্য, অনুধৃ ৩ ফ য কাযাদে ফা অনুধৃ ৩ রয 

ইউরনট অথ বদে ফা উবয় দে; 
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 (ঘ) চতুথৃ ধানয দে জীফদনয ক্ষয়ক্ষনত ফা ঝুরক ংক্রান্ত রংঘননয জন্য , অনুধৃ ৪ ফ য কাযাদে ফা অনুধৃ  

৩রয ইউরনট অথ বদে ফা উবয় দে; 

 

(ঙ) দফ বাচ্চ দন্ড জানভার ও রযনফ দূলণ ফাঝুরক ংক্রান্ত রংঘননয জন্য, অনুধৃ ৫ ফ য কাযাদে ফা অনুধৃ ৩ 

রয ইউরনট অথ বদে ফা উবয় দে; 

 

(চ) আইননয অধীনন নকান ধাযা বংনগয ারস্ত  ২০াজায ইউরননটয রননন ইনত ারযনফনা। 

 

৭৪।  ধাযা ১০, ৩৪, ৩৯, ৪০ ও ৬১ রংঘননয দে:— এই আইননয ধাযা ১০, ৩৪, ৩৯, ৪০, ৬১, এয নফধান 

রাংঘন কনযদর াংনিষ্ট ব্যনক্ত ফা ব্যনক্তফগ ব, অনুধৃ ৫০ াজায ইউরনট অথ বদেফা নদ, অনুভরত ইতযারদ ফারতর 

ফা উবয় দদন্ড দনেত ইদফন।  

 

৭৫। ধাযা ১৪, ১৭, ২৩, ২৭, ২৮, ৪৬, ৪৮, ৬৪, ৬৫, ৬৯, ৭০ ও ৭২রংঘননয দে:— এই আইননয ধাযা ১৪, 

১৭, ২৩, ২৭, ২৮, ৪৬, ৪৮, ৬৫, ৬৯, ৭০, ৬৪, ৬৫, ৬৯, ৭০ ও ৭২ এয নফধান রাংঘন কনযদর াংনিষ্ট ব্যনক্ত 

ফা ব্যনক্তফগ ব,অনুধৃ ১ ফ য কাযাদে ফা অনুধৃ ১ রয ইউরনট অথ বদে ফা উবয়দদে দনেত ইদফন।  

 

৭৬।  ধাযা ৪৪, ৬৮ ও ৭১ রংঘননয দে:— এই আইননয ধাযা ৪৪, ৬৮ ও ৭১  এয নফধান রাংঘন কনযদর 

াংনিষ্ট ব্যনক্ত ফা ব্যনক্তফগ ব,অনুধৃ ৩ফ য কাযাদে ফা অনুধৃ ৩রয ইউরনট অথ বদে ফা  উবয়দদে দনেত ইদফন।  

 

৭৭।  ধাযা ৩, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৭, ৮৫, ৮৬ ও ৬৬রংঘননয দে:— এই আইননয ধাযা ৩, ৫৭, ৫৮, ৫৯, 

৬২, ৬৭, ৮৫, ৮৬ ও ৬৬ এয নফধান রাংঘন কনযদর াংনিষ্ট ব্যনক্ত ফা ব্যনক্তফগ ব,অনুধৃ ৪ফ য কাযাদে ফা অনুধৃ 

৩ রয ইউরনট অথ বদে ফা উবয়দদে দনেত ইদফন।  

 

৭৮।  ধাযা ৭, ৮, ৩০, ৬০ ও ৬৩রংঘননয দে:— এই আইননয ধাযা ৭, ৮, ৩০, ৬০ ও ৬৩ এয নফধান রাংঘন 

কনযদর াংনিষ্ট ব্যনক্ত ফা ব্যনক্তফগ ব,দফ বাচ্চ দন্ড নাদফ, অনুধৃ ৫ফ য কাযাদে ফা ৩ রক্ষ ইউননট অথ বদে ফা  

উবয়দদে দনেত ইদফন।  

 

৭৯ ।   অন্যান্য ধাযা এফাং এই আইদনয অধীদন প্রণীত নফনধ রাংঘদনয দে :—(১) নকান ব্যনক্ত এই আইদনয 

অধীদন প্রণীত নকান নফনধভারা রাংঘন কনযদর এফাং উক্ত রাংঘদনয জন্য এই আইদনয অন্যত্র নকান ানস্তয 

নফধান না থানকদর াংনিষ্ট ব্যনক্ত ফা ব্যনক্তফগ ব,অনুধৃ ১ ফ য কাযাদে ফা ১ রক্ষ ইউননট অথ বদে ফা  উবয়দদে 

দনেত ইদফন।  

 

(২) এই  আইদন নকান ানস্তয নফধান উদেখ ননই এইরু নকান ধাযা রাংঘন কনযদর াংনিষ্ট ব্যনক্ত ফা 

ব্যনক্তফগ ব,অনুধৃ ১ ফ য কাযাদে ফা ১রক্ষ ইউননট অথ বদে ফা  উবয়দদে দনেত ইদফন। 

 

৮০ । নকাম্পানন কর্তবক অযাধ াংঘটন  :—(১) নকান নকাম্পানন কর্তবক এই আইদনয অধীন নকান অযাধ 

াংঘটিত ইদর উক্ত অযাদধয নত প্রতযক্ষ াংনিষ্টতা যনয়াদছ , নকাম্পাননয এইরূ প্রদতযক ব্যফস্থানা 

নযচারক, ম্যাদনজায, নচফ, অাংীদায, কভ বকতবা এফাং কভ বচাযী অথফা অন্য নকান কভ বকতবা ফা কভ বচাযী উক্ত 

অযাধ াংঘটন কনযয়াদছন ফনরয়া গণ্য ইদফন , মনদ না নতনন প্রভাণ কনযদত াদযন নম , উক্ত অযাধ তাঁায 

অজ্ঞাতাদয াংঘটিত ইয়াদছ অথফা উক্ত অযাধ নযাধ কনযফায জন্য নতনন মথাাধ্য নচষ্টা কনযয়াদছন। 



 

  

MARINECARE Consultants Bangladesh Ltd. 41 

 

অবযন্তযীণ ননৌ-চরাচরআইন - ২০২১ 

 

(২) উধাযা (১)-এ উনেনখত নকাম্পানননফনধফদ্ধ াংস্থা(Body Corporate) ইদর উক্ত উধাযায় উনেনখত 

ব্যনক্তদক অনবমৄক্ত  নদালী াব্যস্ত কযা ছাড়া উক্ত নকাম্পাননদক আরাদাবাদফ একই কাম বধাযায় অনবমৄক্ত  

নদালী াব্যস্ত কযা মাইদফ; 

 

ব্যাখ্যা-এই ধাযায়— 

(ক) ‘নকাম্পানন’ অথ ব নকান নফনধফদ্ধ াংস্থা এফাং নকান অাংীদানয কাযফায , নভনত ফা 

এক ফা একানধক ব্যনক্ত ভন্বদয় গঠিত নকান াংগঠন অন্তবভুক্ত; এফাং 
 

  (খ) ‘নযচারক’ অদথ ব নকান অাংীদায ফা নযচারনা নফাদড বয দস্য অন্তভু বক্ত । 

 
 

৮১ । নভাফাইর নকাদট বয এখনতয়ায (Mobile court) :—(১) এই আইদনয অন্য নকান নফধাদন মাা নকছুই 

থাকুক না নকন , এই আইদনয অযাধমূ নভাফাইর নকাট ব আইন ,২০০৯ (২০০৯ াদরয ৫৯নাং আইন) এয 

তনরভুক্ত কনযয়া নফচায কযা মাইদফ; 

 

(২) মথামথ কর্তৃনযয রননদৃনা ব্যরতনযনক নভাফাইর নকাট ৃরযচারনা কযা মাইনফ না  

 

৮২ ।  ম্পনি নক্রাদকয ভাধ্যদভ জনযভানা আদায়  :—এই আইদনয অধীন ানস্তদমাগ্য অযাদধয জন্য নকান 

আদদ প্রদান দে , াংনিষ্ট ব্যনক্ত উক্ত জনযভানায অথ ব নযদাধ না কনযদর , ানস্ত প্রদানকাযী  আদারত 

প্রদয়াজদন উক্ত জনযভানায অথ ব , ম্পনি নক্রাক এফাং ননৌমান ফা প্রদয়াজনীয় মন্ত্রানত , াজ যিাভ ফা 

পানন বচায, প্রদমাজয নক্ষদত্র, নফক্রয় কনযয়া জনযভানায অথ ব আদাদয়য ননদদ ব প্রদান কনযদত ানযদফ ।  

 

অষ্টভ অধ্যায় 

নফনফধ 

 

৮৩ ।   আইদনয প্রদয়াগ ইদত অব্যানত প্রদাদনয ক্ষভতা  :—(১)  ভানযচারক নকান অবযন্তযীণ ননৌমানদক 

এই আইদনয নম নকান নফধাদনয প্রদয়াগ ইদত ননদৃষ্ট ভদয়য জন্য অব্যানত প্রদান কনযদত ানযদফ মনদ এরু 

অব্যানত  দনৌ ননযািা  দূলণ প্রনতদযাধ নফনিত না কদয । 

 

২) ভারযচারকএযরররখতপূফাৃনুভরতব্যরতনযনকনকান রফনদী ননৌমান ফাংরানদনয অবযন্তযীন ননৌ এরাকায় 

নকান মাত্রী ফা ভারাভার ফন ফা অন্য নকান কানজ ব্যফহৃত ইনত ারযনফনা , তনফ রফনল নযনত্র 

ভারযচারক উযুক্ত ভনন করযনর তদকর্তকৃ রনরুরত তৃাননযনমনকানরফনদী ননৌমাননক ফাংরানদনয 

অবযন্তনয নম নকান কানজ ব্যফানযয জন্যঅনুভরত প্রদানকরযনত ারযনফ এফং উক্ত ননৌমাননক  অনুভরত নত্র 

উনেরখতত ৃভারনয়া চররনত ইনফ। 

 

৮৪। অবযন্তযীণ ননৌমাননয জরযকাযক ও রনফন্ধক যকারয কভকতৃা রানফ এফং ভাোযগন াইরট রানফ 

গন্য ইনফন :—১) এই অধ্যানদ নভাতানফক রনযুক্ত প্রনতযক ানবয়ৃায (জরযকাযক), নযরজোয (রনফন্ধক) 

এফং অন্যান্য অরপায ফাংরানদ দণ্ডরফরধ (১৮৬০ ানরয ৪৫ নং আইন) অনুানয যকারয কভচৃাযী রানফ 

গণ্য ইনফন। 
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(২) এইঅধ্যানদনভাতানফকভঞ্জুযীকৃতবফধনমাগ্যতানদত্রধাযীঅবযন্তযীণ ননৌমাদনয প্রদতযক ভাস্টায , ফন্দয 

আইন, ১৯০৮ (১৯০৮ দনয ১৫ নাং আইন)-এয ধাযা ৩০-এয উদেে পূযণকদে উক্ত ফন্দদয উক্ত ননৌমাদনয 

াইরট নাদফ গণ্য ইদফন।  

 

৮৫ । ননৌথ  নযফন ননয়ন্ত্রদণয ক্ষভতা  :—(১) যকায, নকান ননৌ-দথ মাত্রী  ভারাভার চরাচর ননয়ন্ত্রণ 

এফাং অবযন্তযীণ ননৌমাদনয রুট ননধ বাযণ অনযাম ব ভদন কনযদর , মথামথ কর্তবক্ষনক এ াংক্রান্ত ননদদ ব প্রদান 

কনযদত ানযদফ এফাং মথামথ কর্তবক্ষ নম নকান অবযন্তযীণ ননৌমাদনয ভানরক ফা ভাস্টাযদক এই ভদভ ব নরনখত 

আদদ প্রদান কনযদত ানযদফ নম- 

 

  (ক) উক্ত ননৌমানটি আদদদ উনেনখত নননদ বষ্ট রুদট ফা রুটমূদ চরাচর কনযদফ ; এফাং  

  (খ)  ননৌমানটি শুদৄভাত্রউক্ত আদদদ উনেনখত নযফন কাদম ব ব্যফহৃত ইদফ।      

   

৮৬। ভারাভার উঠা-নাভায সুনফধানদ, ইতযানদ  :—(১)  কর অবযন্তযীণ ননৌমাদনয ভানরক ফা ভাস্টায— 

(ক) ননৌমাদন ভারাভার নফাঝাই নযফন  খারা, রান্সনদভন্ট ানব ব প্রদান কাদর 

করদক মৄনক্তাংগত ভান সুদমাগ-সুনফধা প্রদান কনযদত ইদফ ; এফাং  

 

(খ) এইরূ ানব ব প্রদাদনয ভয় ব্যনক্ত নফদল , ফানণনজযক প্রনতষ্ঠান ফা ভারাভাদরয 

নিনণয ভদধ্য নকান প্রকায বফলম্য প্রদ বন কনযদত ানযদফন না।  

 

৮৭ । আইদনয নফধান ারন  নননিতকযদন নযদ বন ভাভরা াংক্রান্ত নফধান :—(১) ভানযচারক এই 

আইন এফাং আইদনয অধীন প্রণীত নফনধ নফধানমূ মথামথবাদফ ানরত ইদতদছ নক না তাা নননিতকযদন 

প্রদয়াজনীয় াংখ্যক নযদ বক ননদয়াগ কনযদত ানযদফ এফাং উক্তরূদ ননদয়াগপ্রাপ্ত নযদ বকগন- 
 

(ক)  নমদকান অবযন্তযীণ ননৌমাদন মৄনক্তাংগত ভদয় আদযাণ কনযদত ানযদফন এফাং 

উায নমদকান অাং , মন্ত্রানত, যিাভানদ ভারাভার এফাং মাত্রী নযদ বন কনযদত 

ানযদফ; 
 

(খ) উক্ত ননৌমানটিয ননফন্ধন নদ , নমাগ্যতায নদ, রুট াযনভট, বাড়ায তানরকা, ণ্য 

বাড়ায তানরকা , ভয়সূনচ এফাং তাায নফদফচনায় প্রদয়াজনীয় অন্যান্য দনররত্র 

নদনখদত ফা নদখাদনায জন্য ফাধ্য কনযদত ানযদফ; 
 

(গ)  ননৌমানটিয ভানরক , ভাস্টায ফা ননৌমাদন কতবব্যযত অন্য নকান ব্যনক্তদক 

নজজ্ঞাাফাদপূফ বক নরনখত জফানফনন্দ গ্রণ কনযদত ানযদফ;  

 (ঘ)    অবযন্তযীণ ননৌমান অনতনযক্ত মাত্রী ফা ঠিক উাদয় নফাঝাই নক না তা নযদ বন    

যীক্ষা কনযদত ানযদফ; এফাং 

 

 (ঙ) নম নকানননৌাংনিষ্ট স্থানা, এই আইদনয নফধান নভাতাদফক নযচানরত ইদতদছ নক 

না তাা নননিত কযদন নম নকান মৄনক্তাংগত ভদয় নখাদন প্রদফ কনযদত ানযদফ।
  

 

(২) নকাননযদ বক উধাযা (১)-এয অধীন নযদ বনপূফ বক মনদ ভদন কদযন নম , এই আইননয আওতায় নকান 

অযাধ কযা ইয়াদছ, তাা ইদর নতনন উক্তরূ অযাধ নফচায কনযফায ক্ষভতাম্পে ননৌ-আদারদতয ননকট 
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নরনখতবাদফ উক্ত নফলদয় অনবদমাগ দাদয়য কনযদত ানযদফন এফাং উক্তরূ অনবদমাদগয নবনিদত উক্ত আদারত 

অযাধ আভদর  ননদত ানযদফ।  

 

৮৮ ।   অবযন্তযীণ ননৌ-মান  ননৌাংনিষ্ট স্থানাযঝুুঁনকপূণ বকাম বক্রভ স্থনগত াংক্রান্ত নফধান:—ধাযা ৮৭  এয 

উধাযা (১)- এয অধীন নকাননযদ বক কর্তবকনকান অবযন্তযীণ ননৌমান ফা ননৌাংনিষ্ট স্থানা নযদ বন পুফ বক 

মনদ প্রতীয়ভান য় নম, এই আইন ফা আইদনয অধীন প্রণীত নফনধয নকান নফধান রাংঘন কযা ইয়াদছ , মাায 

পদর নখাদন অফনস্থত জানভার ফা নযদফঝুুঁনকপূণ ব ইয়াদছ, তাা ইদর নতনন অস্থানয়বাদফ উক্ত ননৌমাদনয 

চরাচর ফা স্থানায ব্যফস্থানা কাম বক্রভ এই আইদনয অনুযন না কযা ম বন্ত স্থনগত যানখফায জন্য াংনিষ্ট 

ব্যনক্ত ফযাফদয একটি স্থনগতাদদ জাযী কনযদফ এফাং উায প্রদয়াগ নননিতকদে একটি অনুনরন াংনিষ্ট ননৌ-

পুনর দপ্তদয নপ্রযন কনযদফ। 
 

৮৯ ।   ননফন্ধন নদ অথফা জনযকাযদকয াভনয়ক চরাচদরয অনুভনত নদ ব্যতীত চরাচরকাযী ননৌ-মান 

আটদকয ক্ষভতা :—(১) ধাযা ৮৭ -এয অধীন ননদয়ানজত নকাননযদ বকমনদ এই ভদভ ব নননিত ন নম , নকান 

অবযন্তযীণ ননৌমাদনয ধাযা ২২-এয উধাযা (১)-এয অধীন  ননফন্ধন ফা ধাযা ১২-এয উধাযা (১)- এয অধীন 

জনয নদ ফা  ধাযা ১৩ -এয উধাযা (১)-এয অধীন প্রদয়াজনীয় অনুভনত ত্র ফা ধাযা ৫৭ এয উধাযা (ক) 

নভাতাদফক ননৌ -রুটাযনভট, ভয়সূচী, বাড়াসূনচ, ননৌমাত্রায নঘালনা ত্রনাই , তাা ইদর নতনন উক্ত 

অবযন্তযীণ ননৌমান আটক এফাং ফাদজয়াপ্ত কযায ব্যফস্থা গ্রন কনযদত ানযদফন।   
 

(২) উধাযা (১)-এ মাা নকছুই থাকুক না নকন , ধাযা৮৭-এয অধীন ননদয়ানজত নকান কভ বচাযী মনদ এই ভদভ ব 

নননিত ন নম , নকান অবযন্তযীণ ননৌমান ধাযা  ১৩  -এয উধাযা (১)-এয নফধান-অনুমায়ী জনয নদ এফাং 

ধাযা ৫৭ এয উধাযা(ক) এয নফধান অনুমায়ী ননৌ-রুটাযনভট ব্যতীত চরাচর কনযদতদছ , তাা ইদর নতনন 

উক্ত অবযন্তযীণ ননৌমান আটক ফা ফাদজয়াপ্ত কনযফায নযফদতব ননফন্ধন নদ , এফাং ভাস্টায  ড্রাইবাদযয 

নমাগ্যতা নদ ফাদজয়াপ্ত কনযদত ানযদফন এফাং এতদাংক্রান্ত  একটি ফাদজয়াপ্তকযনত্র জানয কনযদফন।  
 

(৩) আটককৃত এফাং ফাদজয়াপ্ত কৃতনকান অবযন্তযীণ ননৌমাদনয ভানরকদক  আটদকয এফাং ফাদজয়াপ্তকযদনয 

তানযখ ইদত (৩০) নত্র নদদনয ভদধ্য  খ ুঁনজয়া ায়া না নগদর মৄনক্তাংগত তদদন্তয য উক্ত ননৌমান যকায 

কর্তবক ননধ বানযত দ্ধনতদত জনম্মুদখ ননরাভ কযা মাইদফ ।  
 

৯০। আইন প্রদয়াগকাযী াংস্থা ননৌ-পুনর ফা অন্য নকান কর্তবদক্ষয ননকট ইদত ায়তা গ্রণ :—
ভানযচারক ফা তৎকর্তবক ননমৄক্ত নকান ব্যনক্ত অথফা এই আইদনয নফধান অনুাদয ননদয়ানজত 

নকাননযদ বকএই  আইদনয অধীন নকান কাম ব ম্পাদন ফা ক্ষভতা প্রদয়াগকাদর প্রদয়াজনীয় ায়তা প্রদাদনয 

জন্য আইন প্রদয়াগকাযী াংস্থা ,ননৌ-পুনর ফা নফনধফদ্ধ কর্তবক্ষদক অনুদযাধ কনযদত ানযদফন এফাং এইরূ 

অনুদযাধ াইফায য ননৌ-পুনর ফা কর্তবক্ষ আফনেকবাদফ ায়তা প্রদান কনযদফ।  

 

৯১। ক্ষভতা অ বণ :—যকায, যকানয নগদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা, এই আইদনয নকান নফধান প্রজ্ঞাদন উনেনখত 

তব াদদক্ষ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয যকায ফা ভানযচারদকয ক্ষভতা নকান উমৄক্ত কর্তবক্ষদক অ বণ কনযদত 

ানযদফ। 

 
 

৯২।নফনধ প্রণয়দনয ক্ষভতা:—(১) এই আইদনয উদেে পূযণকদে ভানযচারক যকাদযয অনুদভাদনক্রদভ , 

নগদজট প্রজ্ঞান দ্বাযা নফনধ প্রণয়ন কনযদত ানযদফ। 
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(২) উধাযা (১)-এ প্রদি ক্ষভতায াভনগ্রকতাদক ক্ষুে না কনযয়া , ননম্নফনণ বত কর ফা নম নকান নফলদয় নফনধ 

প্রণয়ন কযা মাইদফ, মথা :-  

 

(১)   জনয কাম ব ম্পদেয ভয়, স্থান  দ্ধনত ননধ বাযণ; 

(২)  জনযকাযদকয কভ বনযনধ এফাং একানধক জনযকাযদকয নক্ষদত্র প্রদতযদকয কভ বনযনধ  

ননধ বাযণ; 

(৩)  নকান অবযন্তযীণ ননৌমাদনয নি নফাড ব নডদকয অফস্থান ননণ বয় কনযফায এফাং ননৌমাদনয  দুইাদ 

‘নি নফাড ব রাইন’ দ্বাযা উক্ত নডদকয অফস্থান নচনিত কনযফায দ্ধনত ননধ বাযণ; 

(৪) জনযকাযদকয নঘালণাত্র , জনয নদত্র এফাং ননফন্ধন নদ প্রস্ত্িত কনযফায পযভ এফাং 

উায নফফযণীমূদয প্রকৃনত ননধ বাযণ; 

(৫) স্থানদবদদ জনয  ননফন্ধনকযণ এফাং জনয  ননফন্ধন নপ-এয ায ননধ বাযণ ; 

(৬)   নম কর নক্ষদত্র জনয ফা ননফন্ধন ফাদ নদয়া মাইদত াদয উা ননধ বাযণ; 

(৭)   ভাস্টায  ড্রাইবাযদদয নিনণনফবাগ ননধ বাযণ; 

(৮)   নমাগ্যতা নদদয জন্য াঠ্যসূনচ  যীক্ষা াঠক্রভ এফাং ব্যাফানযক যীক্ষা; 

(৯)  নমাগ্যতা নদ রাব কনযদত ইচ্ছুক ব্যনক্তদদয যীক্ষা গ্রদণয ভয় , স্থান  দ্ধনত এফাং উক্ত 

যীক্ষায নপ-এয ায ননধ বাযণ; 

(১০) নমাগ্যতা নদ রাদব ইচ্ছুক ব্যনক্তদদয প্রদয়াজনীয় নমাগ্যতা ননধ বাযণ ; 

(১১) চাকুনযয নদ ভঞ্জুনয ননয়ন্ত্রণ এফাং উায জন্য প্রদদয় নপ-এয ায ননধ বাযণ ; 

(১২)  ধাযা  ৩৮  -এয অধীন নদ ভঞ্জুয , নফায়ন,  ননয়ন্ত্রণ এফাং উায জন্য প্রদদয় নপ-এয ায 

ননধ বাযণ; 

(১৩) নদ ভঞ্জুদযয পযভ এফাং কর্তবক্ষ ননধ বাযণ এফাং নম-দ্ধনতদত উায তথ্য াংযনক্ষত থানকদফ 

তাা ননধ বাযণ; 

(১৪)  অবযন্তযীণ ননৌমাদন নফজ্জনক ভারাভার ফদনয দ্ধনত  তব ননধ বাযণ; 

(১৫) অবযন্তযীণ ননৌমাদন নফদফাযক এফাং অনগ্নকাে প্রনতদযাদধ গৃীতব্য দদক্ষ  তকবতা 

ননধ বাযণ; 

(১৬) অবযন্তযীণ ননৌমাদনয জন্য অতযাফেকীয় অনগ্নননফ বাণ মন্ত্রানত এফাং যিাভানদ াংক্রান্ত 

নফধান; 

(১৭)  অবযন্তযীণ ননৌমাদন ফানত ফন  প্রদ বন এফাং ানব্দক  দৃেভান াংদকত সৃনষ্ট াংক্রান্ত 

নফধান; 

(১৮) অবযন্তযীণ ননৌ-দথ চরাচরকাযী নম-নকান অবযন্তযীণ ননৌমান ফা নাত কর্তবক ফানত ফা অন্যান্য 

াংদকত ফন  প্রদ বণ-াংক্রান্ত নফধান; 

(১৯) অবযন্তযীণ ননৌমান কর্তবক ারনীয় াংঘল ব প্রনতদযাধ, নস্টয়ানযাং  নইনরাং-াংক্রান্ত নফধান; 

(২০) নকান অবযন্তযীণ ননৌমান কর্তবক অন্য নকান ননৌমান টানা ( towing) ফা নঠরা      

(pushing) াংক্রান্ত নফধান; 

(২১)   ননধ বানযত স্থানমূদ নকান অবযন্তযীণ ননৌমান  চরাচদরয গনতভাত্রা ননধ বাযণ; 

(২২)  ননৌমান, জীফন এফাং ম্পনিয ননযািায উদেদে অতযাফেকীয় যিাভ, মন্ত্রানত   াংক্রান্ত  

নফধান; 

(২৩)  অন্য নকান ননৌমান এফাং ক্ষুদ্র ননৌমাদনয ননযািায প্রনত হুভনক নযাধকদে ফা ননৌ-চরাচদরয 

সুনফধায জন্য স্থানত াংদকত  ননানমূদয ফা নদীয তীয , নাব্য খার ফা নদীয তীয ফা 

নাব্য খানড়য নকান ম্পদদয ক্ষনত এড়াদনায রদক্ষয ননৌচরাচর ননয়ন্ত্রণ; 
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     (২৪)   অবযন্তযীণ ননৌমাদন মাত্রী নযফণ  মাত্রীদদয কযণীয় ননধ বাযণ ; 

 (২৫)  অবযন্তযীণ ননৌমাদন নম-কর কাযণ  নযনস্থনতদত মাত্রীদদয প্রদফ প্রতযাখান   এফাং ননৌমান 

নযতযাদগয প্রদয়াজন তাা ননধ বাযণ; 

(২৬)  মাত্রীদদয নফনামূদল্য সুদয়খাফায ানন যফযাদয ব্যফস্থাকযণ; 

(২৭)  অবযন্তযীণ ননৌ-দথয এফাং ননৌমাদনয মাত্রীদদয সুনফধাফানদ  নযষ্কায নযেেতায ননিয়তা 

নফধাদনয রদক্ষয দূলণ প্রনতদযাধ , প্রস্রাফ-ায়খানা অন্যান্য প্রদয়াজনীয় সুদমাগ-সুনফধায 

ব্যফস্থাকযণ; 

(২৮)   ভনরা  নশুদদয জন্য আরাদা স্থান-াংকুরান কনযফায ব্যফস্থাকযণ; 

(২৯)  মাত্রী  ভারাভার নযফণ বাড়া প্রদাদনয টিনকট ইসুযকযণ  যনদ প্রদ বদনয ব্যফস্থাকযণ; 

(৩০)  মাত্রীদদয ননকট ইসুযকৃত টিনকদটয মুদ্রণ ফা অন্যবাদফ মূল্য ননরূদনয ব্যফস্থাকযণ; 

(৩১)  অবযন্তযীণ ননৌমাদন নকান আইন বঙ্গকাযী ফা অফভাননাকাযী ব্যনক্তয ফনষ্কায ফা নগ্রপতায-

াংক্রান্ত নফধান; 

(৩২) ধাযা ৮৫-এয অধীন অনবদমাগ বতনয , নদ ফা অন্যান্য দনররত্র উত্থান এফাং  অবযন্তযীণ 

ননৌমান নযদ বন  আটককযণ; 

(৩৩) অবযন্তযীণ ননৌমাননয ানব ৃএফং রনফন্ধননয রনযয ক্লাররপনকন নাাইটিয  কামাৃফরর, দায় 

- দারয়ত্ব, জফাফরদর রনয়ন্ত্রণ ও রপ রনধাৃযণ-ংক্রান্ত রফধান;  

(৩৪)  এই আইদনয উদেে পূযণকদে, প্রদয়াজনীয় অন্য নম-নকান ব্যফস্থা গ্রণ; 

(৩৫) ননৌফন্দয কর্তবক ননৌমাদনয ফজবয গ্রন  ব্যফস্থানা াংক্রান্ত নফধান; 

(৩৬) নদীতীদয স্থানত ননৌাংনিষ্ট স্থানা কর্তবক ফজবয ব্যফস্থানা াংক্রান্ত নফধান; 

(৩৭) অবযন্তযীণ ননৌমান নানফকদদয ননফন্ধন াংক্রান্ত নফধান;  

(৩৮) উকূরীয় অন্চদর চরাচর  নফ-ক্রনাং াংক্রান্ত নফধান;  

(৩৯) ননৌমান কর্তবক ননৌ-নযদফ দুলণ প্রনতদযাধ াংক্রান্ত নফধান;  

(৪০)   অবযন্তযীণ ননৌমান কর্তবক নুন্যতভ াংখ্যক নানফক ননদয়াগ াংক্রান্ত নফধান; 

(৪১)   অবযন্তযীন ননৌমাদন নডক কাদগ বা  কদন্টইনায  অন্যান্য কাদগ বা ননকউনযাং াংক্রান্ত নফধান; 

(৪১) গ্যা ট্াংকায, এরএনরজ, এরররজ ংক্রান্ত রফধান; এফং 

(৪২)   রএনরজ, ব্যাটাযী ফা নারায াওয়ায িাযা রযচাররত ননৌমান ংক্রান্ত রফধান। 

 

৯৩ । যনতকযণ  নপাজত :—(১) Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No. 

LXXII of 1976), অতঃয উক্ত Ordinance ফনরয়া উনেনখত,এতদ্বাযা যনত কযা ইর। 
 

(২)  উধাযা (১)-এয অধীন যনতকযণ দে, যনত Ordinance-এয অধীন— 

 (ক)   কৃত নকান কাম ব, গৃীত নকান ব্যফস্থা ফা সূনচত নকান কাম বধাযা এই আইদনয অধীন কৃত , 

গৃীত ফা সূনচত ইয়াদছ ফনরয়া গণ্য ইদফ; 

 

 (খ)  প্রণীত নকান নফনধ ,জানযকৃত নকান প্রজ্ঞান , প্রদি নকান আদদ , ননদদ ব, অনুদভাদন, 

সুানয, অব্যানত, উক্তরূ যনদতয অব্যফনত পূদফ ব ফরফৎ থানকদর , এই আইদনয 

নকান নফধাদনয নত অাংগনতপূণ ব না য়া াদদক্ষ , এই আইদনয অনুরূ নফধাদনয 

অধীন প্রণীত, জানযকৃত, প্রদি এফাং অনুদভানদত ফনরয়া গণ্য ইদফ, এফাং নভয়াদ নল না 

য়া ম বন্ত  অথফা এই আইদনয অধীন যনত ফা াংদানধত না য়া ম বন্ত ফরফৎ 

থানকদফ; 

 



 

  

MARINECARE Consultants Bangladesh Ltd. 46 

 

অবযন্তযীণ ননৌ-চরাচরআইন - ২০২১ 

  (গ) ইসুযকৃত নদ , ভঞ্জুনযকৃত রাইদন্স ফা অন্যান্য দনররত্র এই আইদনয নফধানানুাদয 

ইসুযকৃত, ভঞ্জুনযকৃত ফা প্রস্ত্িতকৃত ফনরয়া গণ্য ইদফ; 

 

  (ঘ)  ননমৄক্ত ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত নকান কভ বকতবা ফা কর্তবক্ষ এই আইদনয নফধানানুাদয ননমৄক্ত ফা 

ক্ষভতাপ্রাপ্ত ফনরয়া গণ্য ইদফ; 

 

  (ঙ)  দাদয়যকৃত নকান ভাভরা , গৃীত নকান ব্যফস্থা ফা সূনচত নকান কাম বধাযা অননষ্পে  ফা 

চরভান থানকদর এভনবাদফ ননষ্পে কনযদত ইদফ নমন উা এই আইদনয অধীন 

দাদয়যকৃত, গৃীত ফা সূনচত ইয়াদছ; এফাং 

 

   (চ) ম্পানদত নকান চুনক্ত , দনরর ফা ইনস্ট্রুদভন্ট এভনবাদফ ফার থানকদফ নমন উা এই 

আইদনয অধীন ম্পানদত ইয়াদছ। 
 

৯৪। ইাংদযনজদত অনূনদত াঠ প্রকা  :—(১) এই আইন কাম বকয ইফায য যকায , যকানয নগদজট 

প্রজ্ঞান দ্বাযা , এই আইদনয ফাাংরা াদঠয ইাংদযনজদত অনুনদত একটি ননববযদমাগ্য াঠ (Authentic 

English Text) প্রকা কনযদফ।  

 

(২) ফাাংরা  ইাংদযনজ াদঠয ভদধ্য নফদযাদধয নক্ষদত্র ফাাংরা াঠ প্রাধান্য াইদফ। 

 

 

 


