
 

 
বাংলােদশ �িমক কল�াণ ফাউে�শন আইন, ২০০৬

( ২০০৬ সেনর ২৫ নং আইন )

  [৬ জ�লাই ২০০৬]
     
      �ািত�ািনক ও অ�ািত�ািনক খােত িনেয়ািজত �িমকেদর কল�াণ সাধেনর িনিম� এক�
ফাউে�শন �িত�ার উে�েশ� �ণীত আইন
 
�যেহত� �ািত�ািনক ও অ�ািত�ািনক খােত িনেয়ািজত �িমকেদর কল�াণ সাধেনর িনিম� এক� ফাউে�শন
�িত�া এবং এত� সং�া� িবধান �ণয়ন করা �েয়াজনীয় ও সমীচীন;

�সেহত� এত� �ারা িন��ন�প আইন করা হইলঃ-

   
 
সংি��
িশেরানাম,

�বত�ন ও
�েয়াগ  

১৷ (১) এই আইন বাংলােদশ �িমক কল�াণ ফাউে�শন আইন, ২০০৬ নােম অিভিহত
হইেব৷

(২) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �যই তািরখ িনধ�ারণ কিরেব �সই তািরেখ
এই আইন কায�কর হইেব৷

(৩) এই আইন সম� বাংলােদেশর �ািত�ািনক ও অ�ািত�ািনক খােত িনেয়ািজত
�িমকেদর জন� �েযাজ� হইেব৷

   
   
 
সং�া ২৷ িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী িকছ� না থািকেল, এই আইেন-

(ক) “অ�ািত�ািনক খাত” অথ� এই�প �বসরকারী খাত �যখােন কম�রত �িমেকর
কােজর বা চাক�রীর শত�, ইত�ািদ িবদ�মান �ম আইন ও তদাধীন �ণীত িবিধ-িবধােনর
আওতায় িনধ�ািরত িকংবা িনয়ি�ত নেহ এবং �যখােন কম�রত �িমকেদর সংগিঠত
হওয়ার সুেযাগ অত�� সীিমত;

(খ) “�চয়ারম�ান” অথ� �বােড�র �চয়ারম�ান;

(গ) “পিরবার” অথ�-

(অ) পু�ষ �িমক হইেল, তাহার �ী বা �ীগণ, এবং মিহলা �িমক হইেল, তাহার �ামী;
এবং



 

(আ) �িমেকর সিহত একে� বসবাসরত এবং তাহার উপর স�ূণ� িনভ�রশীল,

অ�া�বয়� স�ান-স�িত, িপতা, মাতা, নাবালক ভাই এবং অিববািহতা, তালাক-�া�া
বা িবধবা কন�া বা �বান, এবং �িতব�ী স�ান ও �িতব�ী ভাই-�বান;

(ঘ) “�িবধান” অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত �িবধান;

(ঙ) “�ািত�ািনক খাত” অথ� এই�প সরকারী ও �বসরকারী খাত �যখােন কম�রত
�িমেকর কােজর বা চাক�রীর শত�, ইত�ািদ িবদ�মান �ম আইন ও তদাধীন �ণীত িবিধ-

িবধােনর আওতায় িনধ�ািরত িকংবা িনয়ি�ত;

(চ) “ফাউে�শন” অথ� ধারা ৩ এর অধীন �িতি�ত ফাউে�শন;

(ছ) “িবিধ” অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ;

(জ) “�বাড�” অথ� ধারা ৭ এর অধীন গিঠত পিরচালনা �বাড�;

(ঝ) “মহাপিরচালক” অথ� ফাউে�শেনর মহাপিরচালক;

(ঞ) “তহিবল” অথ� ধারা ১৪ এর অধীন গিঠত ফাউে�শেনর তহিবল;

১[ (ঞঞ) “�ম আইন” অথ� বাংলােদশ �ম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ৪২ নং
আইন);]

(ট) “�িমক” অথ� �ািত�ািনক ও অ�ািত�ািনক খােত িনেয়ািজত �য �কান �িমক িযিন
�কান �িত�ােন বা িশে� সরাসির বা �কান িঠকাদােরর মাধ�েম মজ�রী বা অেথ�র িবিনমেয়
�কান দ�, অদ�, কািয়ক বা কািরগরী, ব�বসা উ�য়নমূলক অথবা �করানীিগির কাজ

কিরবার জন� িনযু� হন বা িছেলন ২[ এবং �ম আইেনর ধারা ১৭৫ এ সং�ািয়ত
�িমকও ইহার অ�ভ�ু� হইেব]ঃ

তেব �শাসিনক বা ব�ব�াপনামূলক দািয়ে� িনেয়ািজত �কান ব�ি� ইহার অ�ভ�ু�
হইেব না;

(ঠ) “সদস�” অথ� �বােড�র সদস�৷
   
   
 
ফাউে�শন
�িত�া

৩৷ (১) এই আইন কায�কর হইবার সংেগ সংেগ, বাংলােদশ �িমক কল�াণ ফাউে�শন
নােম এক� ফাইে�শন �িতি�ত হইেব৷



 
(২) ফাউে�শন এক� সংিবিধব� সং�া হইেব এবং ইহার �ায়ী ধারাবািহকতা ও এক�
সাধারণ সীলেমাহর থািকেব এবং এই আইেনর িবধানাবলী সােপে�, ইহার �াবর ও
অ�াবর উভয় �কার স�ি� অজ�ন কিরবার, অিধকাের রািখবার ও হ�া�র কিরবার
�মতা থািকেব, এবং ফাউে�শন ইহার নােম মামলা দােয়র কিরেত পািরেব এবং উ�
নােম ইহার িব�ে�ও মামলা দােয়র করা যাইেব৷

   
   
 
ফাউে�শেনর
�ধান কায�ালয়,

ইত�ািদ
 

৪৷ (১) ফাউে�শেনর �ধান কায�ালয় ঢাকায় থািকেব৷

(২) ফাউে�শন, �েয়াজনেবােধ, সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম, বাংলােদেশর �য �কান
�ােন উহার শাখা কায�ালয় �াপন কিরেত পািরেব৷

   
   
 
ফাউে�শেনর
কায�াবলী

 

৫৷ ফাউে�শেনর কায�াবলী হইেব িন��প, যথাঃ- 

(ক) �িমক ও তাহার পিরবােরর কল�াণ সাধন; 

(খ) �িমক ও তাহার পিরবােরর কল�াণােথ�, িবিভ� �কার �ক� �হণ ও উহা বা�বায়ন;

(গ) �িমকেদর িবেশষতঃ অ�ম বা অসমথ� �িমকেদর আিথ�ক সাহায� �দান; 

(ঘ) অসু� �িমেকর িচিক�সার ব�ব�া করা বা আিথ�ক সাহায� �দান; 

(ঙ) দ�ঘ�টনায় �কান �িমেকর মৃত�� ঘ�েল তাহার পিরবারবগ�েক সাহায� �দান; 

(চ) �িমেকর পিরবােরর �মধাবী সদস�েক িশ�ার জন� বৃি� িকংবা �াইেপ� �দান; 

(ছ) �িমকেদর জীবন বীমাকরেণর জন� �যৗথ বীমা ব�ব�ার �বত�ন করা এবং এই লে��
তহিবল হইেত সংি�� বীমা �িত�ানেক ি�িময়াম পিরেশাধ করা; 

(জ) তহিবল পিরচালনা ও �শাসিনক উে�েশ� অন�ান� �েয়াজনীয় কায��ম �হণ করা;
এবং 

(ঝ) উপির-উ� কায�াবলী স�াদেনর জন� �য �কান �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ এবং এই
আইেনর উে�শ� পূরণকে� অন� �য �কান কায� স�াদন৷

   
   
 
পিরচালনা ও ৬৷ ফাউে�শেনর পিরচালনা ও �শাসন পিরচালনা �বােড�র উপর ন�� থািকেব এবং



�শাসন  ফাউে�শন �য সকল �মতা �েয়াগ ও কায� স�াদন কিরেত পািরেব পিরচালনা
�বাড�ও �সই সকল �মতা �েয়াগ ও কায� স�াদন কিরেত পািরেব৷

   
   
 
পিরচালনা �বাড�
গঠন

 

৭৷ (১) িন�বিণ�ত সদস� সম�েয় �বাড� গিঠত হইেব, যথাঃ-

(ক) �ম ও কম�সং�ান ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় ম�ী, িযিন ইহার
�চয়ারম�ানও হইেবন;

(খ) �ম ও কম�সং�ান ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত সিচব, িযিন ইহার ভাইস
�চয়ারম�ানও হইেবন;

(গ) মহা-পিরচালক, িযিন ইহার সদস�-সিচবও হইেবন;

(ঘ) �ম পিরচালক, �ম পিরদ�র, �ম ও কম�সং�ান ম�ণালয়;

(ঙ) অথ� িবভাগ কত�ৃক মেনানীত উ� িবভােগর যু�-সিচব বা তদ��� পদময�াদার একজন
কম�কত�া;

(চ) ব� ও পাট ম�ণালয় কত�ৃক মেনানীত উ� ম�ণালেয়র যু�-সিচব বা তদ���
পদময�াদার একজন কম�কত�া;

(ছ) িশ� ম�ণালয় কত�ৃক মেনানীত উ� ম�ণালেয়র যু�-সিচব বা তদ��� পদময�াদার
একজন কম�কত�া;

(জ) �বাসী কল�াণ ও �বেদিশক কম�সং�ান ম�ণালয় কত�ৃক মেনানীত উ�
ম�ণালেয়র যু�-সিচব বা তদ��� পদময�াদার একজন কম�কত�া;

(ঝ) আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম�ণালয় কত�ৃক মেনানীত উ� ম�ণালেয়র যু�-

সিচব বা তদ��� পদময�াদার একজন কম�কত�া;

(ঞ) বািণজ� ম�ণালয় কত�ৃক মেনানীত উ� ম�ণালেয়র যু�-সিচব বা তদ���
পদময�াদার একজন কম�কত�া;

(ট) মািলক প� হইেত কমপে� একজন মিহলা �িতিনিধসহ পঁাচজন �িতিনিধ যাহারা
উপ-ধারা (২) এ বিণ�ত প�িতেত মেনানীত হইেবন; এবং

(ঠ) �িমক প� হইেত কমপে� একজন মিহলা �িতিনিধসহ পঁাচজন �িতিনিধ যাহারা



উপ-ধারা (৩) এ বিণ�ত প�িতেত মেনানীত হইেবন৷

(২) উপ-ধারা (১) (ট) �ত উি�িখত সদস�গণ সরকার কত�ৃক, জাতীয় পয�ােয় মািলকেদর
�িতিনিধ�কারী সংি�� মািলক �ফডােরশেনর সিহত আেলাচনা�েম, মেনানীত
হইেবন৷

(৩) উপ-ধারা (১) (ঠ) �ত উি�িখত সদস�গণ সরকার কত�ৃক, জাতীয় পয�ােয় �িমকেদর
�িতিনিধ�কারী সংি�� �িমক �ফডােরশেনর সিহত আেলাচনা�েম, মেনানীত হইেবন৷

(৪) �ধুমা� সদস�পেদ শূন�তা বা �বাড� গঠেন �� থাকার কারেণ �বােড�র �কান কায�
বা কায�ধারা অৈবধ হইেব না এবং ত�স�েক� �কান ��ও উ�াপন করা যাইেব না৷

   
   
 
সদেস�র �ময়াদ
ও পদত�াগ

 

৮৷ (১) ধারা ৭ (১) এর দফা (ট) ও (ঠ) এর অধীন মেনানীত সদেস�র �ময়াদ হইেব
তাহার মেনানয়েনর তািরখ হইেত পরবত�ী িতন ব�সর৷

(২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �য �কান মেনানীত সদস� �চয়ারম�ােনর উে�েশ�
�া�রযু� প�েযােগ �ীয় পদ ত�াগ কিরেত পািরেবন এবং �চয়ারম�ান কত�ৃক উহা
গৃহীত হইবার তািরখ হইেত উ� পদ� শূন� বিলয়া গণ� হইেব৷

   
   
 
সদেস�র
অেযাগ�তা

 

৯৷ �কান ব�ি� ধারা ৭ (১) এর দফা (ট) ও (ঠ) এর অধীন সদস� হইবার বা থািকবার
�যাগ� হইেবন না, যিদ-

(ক) উপযু� আদালত তাহােক অ�ক�িত� বা �দউিলয়া বিলয়া �ঘাষণা কের;

(খ) িতিন ইিতপূেব� পরপর �ইবার �বােড�র সদস� িহসােব মেনানীত হইয়া থােকন;

(গ) িতিন �নিতক শৃ�লাজিনত �কান অপরােধ �দাষী সাব�� হইয়া আদালত কত�ৃক
অনু�ন এক ব�সেরর কারাদে� দি�ত হন এবং তাহার মুি� লােভর পর পঁাচ ব�সর
অিতবািহত না হইয়া থােক;

(ঘ) িতিন �চয়ারম�ােনর অনুমিত ব�তীত �বােড�র পর পর িতন� সভায় অনুপি�ত
থােকন; এবং

(ঙ) িতিন �চয়ারম�ােনর অনুমিত ব�তীত ছয় মােসর অিধক সময় বাংলােদেশর বািহের
অব�ান কেরন৷

   
   



 

 
সদেস�র
অপসারণ

 

১০৷ সরকার ধারা ৭(১) এর দফা (ট) ও (ঠ) �ত উি�িখত �য �কান মেনানীত সদস�েক
িলিখত আেদশ �ারা অপসারণ কিরেত পািরেব, যিদ িতিন-

(ক) এই আইেনর অধীন তাহার উপর অিপ�ত দািয়� পালেন ব�থ� হন বা অ�ীকার
কেরন, বা সরকােরর িবেবচনায় উ� দািয়� স�াদেন অ�ম িবেবিচত হন; অথবা

(খ) সরকােরর িবেবচনায় সদস� িহসােব তাহার পেদর অপব�বহার কিরয়া থােকন;

অথবা

(গ) �ত�� বা পেরা�ভােব কল�াণ তহিবল সং�া� িবষেয় লাভজনক িকছ� অজ�ন
কেরন বা অিধকাের রােখন৷

   
   
 
মহাপিরচালক

 

১১৷ (১) ফাউে�শেনর একজন মহাপিরচালক থািকেবন৷

(২) মহাপিরচালক সরকার কত�ৃক িনযু� হইেবন এবং তাহার চাক�রীর শত�ািদ সরকার
কত�ৃক ি�রীক�ত হইেব৷

(৩) মহাপিরচালক ফাউে�শেনর সাব��িণক িনব�াহী কম�কত�া হইেবন, এবং িতিন-

(ক) �বােড�র িস�া� বা�বায়েনর জন� দায়ী থািকেবন; এবং

(খ) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� �বাড� কত�ৃক �দ� দািয়� ও কায� স�াদন
কিরেবন৷

(৪) মহাপিরচালেকর পদ শূন� হইেল, িকংবা অনুপি�িত, অসু�তা বা অন� �কান কারেণ
মহাপিরচালক তাহার দািয়� পালেন অসমথ� হইেল শূন�পেদ নবিনযু� মহাপিরচালক
কায�ভার �হণ না করা পয�� িকংবা মহাপিরচালক পুনরায় �ীয় দািয়� পালেন সমথ� না
হওয়া পয�� সরকার কত�ৃক মেনানীত �কান ব�ি� মহাপিরচালক�েপ দািয়� পালন
কিরেব৷

   
   
 
কম�কত�া ও
কম�চারী িনেয়াগ  

১২৷ ফাউে�শন উহার কায�াবলী সু��ভােব স�াদেনর উে�েশ�, সরকার কত�ৃক
অনুেমািদত সাংগঠিনক কাঠােমা অনুযায়ী �েয়াজনীয় সংখ�ক কম�কত�া ও কম�চারী
িনেয়াগ কিরেব এবং তাহােদর চাক�রীর শত�াবলী �িবধান �ারা িনধ�ািরত হইেব৷

   
   
 

 



�বােড�র সভা

 

১৩৷ (১) এই ধারার অন�ান� িবধানাবলী সােপে�, �বাড� উহার সভার কায�প�িত িনধ�ারণ
কিরেত পািরেব৷

(২) �বােড�র সভা, �চয়ারম�ােনর স�িত�েম, উহার সদস�-সিচব কত�ৃক আ�ত হইেব
এবং �চয়ারম�ান কত�ৃক িনধ�ািরত �ান ও সমেয় অনুি�ত হই�বঃ

তেব শত� থােক �য, �িত িতনমােস �বােড�র কমপে� এক� সভা অনুি�ত হইেব৷

(৩) �চয়ারম�ান �বােড�র সভায় সভাপিত� কিরেবন, এবং তাহার অনুপি�িতেত ভাইস-

�চয়ারম�ান এবং তাহােদর উভেয়র অনুপি�িতেত সভায় উপি�ত সদস�গণ কত�ৃক
তাহােদর মধ� হইেত মেনানীত �কান সদস� সভাপিত� কিরেবন৷

(৪) �বােড�র সভার �কারােমর জন� �বােড�র �মাট সদস�-সংখ�ার এক ত�তীয়াংশ
সদেস�র উপি�িত �েয়াজন হইেব, তেব মূলতবী সভার ��ে� �কান �কারােমর
�েয়াজন হইেব না৷

(৫) �বােড�র সভায় �েত�ক সদেস�র এক� কিরয়া �ভাট থািকেব এবং �ভােটর সমতার
��ে� সভায় সভাপিত�কারী ব�ি�র ি�তীয় বা িনণ�ায়ক �ভাট �দােনর �মতা থািকেব৷

   
   
 
ফাউে�শেনর
তহিবল

১৪৷ (১) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� ফাউে�শেনর এক� তহিবল থািকেব৷

(২) িন�বিণ�ত উ�সসমূহ হইেত �া� অথ� তহিবেল জমা হইেব, যথাঃ-

(ক) সরকার কত�ৃক �দ� অনুদান;

(খ) মািলক কত�ৃক �দ� অনুদান;

৩[ (খখ) �ম আইেনর ধারা ২৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর অধীন �ািপত
�িমক কল�াণ তহিবেল �িত বৎসর জমাক�ত অেথ�র শতকরা ৫০ (প�াশ) ভাগ অথ�;]
(গ) সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম সুদিবহীন বা �রয়ািতহাের গৃহীত ঋণ;

(ঘ) ফাউে�শেনর িবিভ� �িত�ান পিরচালনা �থেক �া� আয়;

(ঙ) �কান ব�ি� বা �িত�ান কত�ৃক দানক�ত অথ�;

(চ) ফাউে�শেনর তহিবল িবিনেয়াগ হইেত �া� মুনাফা; এবং

(ছ) সরকার কত�ৃক অনুেমািদত অন� �কান উ�স হইেত �া� অথ�৷



 ৪[ (৩) উপ-ধারা (২) এর দফা (খখ) �ত উি�িখত অথ�, �ম আইেনর ধারা ২৪৩ এর
উপ-ধারা (২) এর উে�েশ�পূরণকে�, উ� �িমক কল�াণ তহিবেল জমা হইবার তািরখ
হইেত পরবত�ী ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত তহিবেল জমা �দান
কিরেত হইেব:

তেব শত� থােক �য, �ম আইন �ারা িবলু� Companies Profits (Workers

Participation) Act, 1968 (Act No. XII of 1968) এর আওতাধীন �িত�ােন
পিরচািলত তহিবল এবং �ম আইেনর অধীন �ািপত �িমক কল�াণ তহিবল হইেত
ইেতামেধ� জমাক�ত অথ� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত তহিবেল এমনভােব জমা থািকেব
�যন উহা এই উপ-ধারার অধীন জমা হইয়ােছ।]

(৪) তহিবেলর অথ� বা উহার অংশিবেশষ সরকার কত�ৃক অনুেমািদত খােত িবিনেয়াগ
করা যাইেব৷

(৫) তহিবেলর অথ�, �বােড�র অনুেমাদন�েম, ফাউে�শেনর নােম �কান তফিসলী
ব�াংেক জমা রািখেত হইেব৷

(৬) িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত তহিবল র�ণ ও উহার অথ� ব�য় করা যাইেব৷

   
   
 
জিরমানা, অথ�
আদায়, ইত�ািদ

 

৫[ ১৪ক। (১) �ম আইেনর ধারা ২৩৫ এর অধীন গিঠত �া� �বাড� এই আইেনর ধারা
১৪ এর উপ-ধারা (৩) এর িবধান লংঘন কিরেল অথবা উহােত উি�িখত সময়সীমার
মেধ� উ��প অথ� জমা �দান কিরেত ব�থ� হইেল সরকার, আেদশ �ারা উ�
আেদেশর উি�িখত সমেয়র মেধ�, উ� �া� �বাড�েক উ� অপিরেশািধত অথ�
�দােনর আেদশসহ সংি�� কােজর সিহত �ত�� সংি��তা রিহয়ােছ উ� �া�
�বােড�র এমন �চয়ারম�ান, সদস� বা উহার ব�ব�াপনার দািয়ে� িনেয়ািজত ব�ি� বা
ব�ি�বগ�েক অনিধক ১ (এক) ল� টাকা এবং অব�াহত ব�থ�তার ��ে�, ব�থ�তার �থম
তািরেখর পর হইেত �েত�ক িদেনর জন� আরও ৫ (পঁাচ) হাজার টাকা কিরয়া জিরমানা
আেরাপ কিরেব:

তেব শত� থােক �য, �কান ব�ি� উি�িখত িবধান পুনরায় লংঘন কিরেল বা �িতপালেন
ব�থ� হইেল তাহার িব�ে� ি��ণ জিরমানা আেরািপত হইেব।

(২) ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন �েদয় �কান অথ� অপিরেশািধত থািকেল এবং
এই ধারার অধীন আেরািপত জিরমানা, সংি�� আেদেশ উি�িখত তািরেখর মেধ�



পিরেশাধ করা না হইেল, উ� অপিরেশািধত অথ� ও জিরমানা সরকাির দাবী িহসােব গণ�
হইেব এবং Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No. IX of 1913) এর
িবধান অনুযায়ী আদায়েযাগ� হইেব। 

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন �দ� �কান আেদশ �ারা �কান ব�ি� সং��� হইেল উ�
আেদশ �দােনর তািরখ হইেত ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� আেদশ� পুনিব�েবচনার জন�
সরকােরর িনকট দরখা� �পশ কিরেত পািরেবন এবং উ��প দরখা� �াি�র পর
সরকার অনিধক ৪৫ (পঁয়তাি�শ) কায�িদবেসর মেধ� িবষয়� পুনিব�েবচনাকরতঃ যথাযথ
আেদশ �দান কিরেব এবং িবষয়� সংি�� ব�ি�, �কা�ানী ও �বাড�েক অবিহত
কিরেব। 

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন সরকার কত�ৃক �দ� আেদশ চ�ড়া� বিলয়া গণ� হইেব।]
   
   
 
বািষ�ক বােজট
িববরণী  

১৫৷ �বাড� �িত ব�সর সরকার কত�ৃক িনিদ�� সমেয়র মেধ� পরবত�ী ব�সেরর বািষ�ক
বােজট িববরণী সরকােরর িনকট �পশ কিরেব এবং উহােত উ� অথ� ব�সের সরকােরর
িনকট হইেত �বােড�র িক পিরমাণ অেথ�র �েয়াজন হইেব উহার উে�খ থািকেব৷

   
   
 
িহসাবর�ণ ও
িনরী�া

 

১৬৷ (১) �বাড� যথাযথভােব তহিবেলর িহসাব সংর�ণ কিরেব এবং িহসােবর বািষ�ক
িববরণী ��ত কিরেব৷

(২) বাংলােদেশর মহা-িহসাব িনরী�ক ও িনয়�ক, অতঃপর “মহািহসাব িনরী�ক”

নােম অিভিহত, �িত ব�সর তহিবেলর িহসাব িনরী�া কিরেবন এবং িনরী�া
�িতেবদেনর এক� কিরয়া অনুিলিপ সরকার ও �বােড�র িনকট ��রণ কিরেবন৷

(৩) উপ-ধারা (২) এর িবধান �মাতােবক িহসাব িনরী�ার উে�েশ� মহা-িহসাব িনরী�ক
িকংবা তাহার িনকট হইেত �মতা�া� �কান ব�ি� �বােড�র সকল �রকড�, দিলল-

দ�ােবজ, নগদ বা ব�াংেক গি�ত অথ�, জামানত, ভা�ার এবং অন�িবধ স�ি� পরী�া
কিরয়া �দিখেত পািরেবন এবং �বােড�র �য �কান সদস�, কম�কত�া বা কম�চারীেক
িজ�াসাবাদ কিরেত পািরেবন৷

   
   
 
িহসাব িববরণী,
ইত�ািদ

১৭৷ (১) �বাড� �েত�ক অথ� ব�সর �শেষ িনরীি�ত িহসাব িববরণী সরকােরর িনকট
দািখল কিরেব এবং এত� িবষেয় ফাউে�শেনর কম�কাে�র উপর এক� বািষ�ক



 িববরণীও দািখল কিরেব৷

(২) �বাড�, সরকার কত�ৃক সময় সময় চািহদামািফক িববরণী, িরটাণ� ও �িতেবদন,

সরকােরর িনকট দািখল কিরেব৷
   
   
 
িবিধ �ণয়েনর
�মতা

 

১৮৷ (১) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�
িবিধমালা �ণয়ন কিরেত পািরেব৷

(২) উপ-ধারা (১) এ �দ� সাধারণ �মতা ���ন না কিরয়া, িবেশষতঃ িন�বিণ�ত এক বা
একািধক িবষেয় িবিধ �ণয়ন করা যাইেব, যথাঃ-

(ক) তহিবেলর পিরচালনা ও ব�ব�াপনা;

(খ) তহিবল হইেত অনুদান �দােনর ��ে� শত�াবলী িনধ�ারণ;

(গ) �িমক কত�ৃক তাহার িনেজর বা তাহার পিরবার স�েক� িববরণ দািখেলর ফরম; এবং

(ঘ) িবিভ� খােত তহিবেলর অথ� িবিনেয়ােগর প�িত৷

(৩) এই ধারার অধীন �ণীত িবিধমালা, �াথ� সংি�� ব�ি�েদর পরামশ� �হেণর জন�
অনু�ন ি�শ িদন সময় �দানপূব�ক �া� -�কাশনা ব�তীত চ�ড়া� করা যাইেব না৷

   
   
 
�িবধান
�ণয়েনর �মতা 

১৯৷ �বাড�, সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �িবধান
�ণয়ন কিরেত পািরেব৷

   
   
 
জনেসবক

 

২০৷ মহাপিরচালক, অন�ান� কম�কত�া ও কম�চারী এবং এই আইেনর অধীন কায�
স�াদেনর জন� �বাড� হইেত �মতা�া� �েত�ক কম�কত�া Penal Code, 1860 (Act

XLV of 1860) এর section 21 এর public servant (জনেসবক) অিভব�ি�� �য
অেথ� ব�ব�ত হইয়ােছ �সই অেথ� public servant (জনেসবক) বিলয়া গণ� হইেবন৷

   
   
 
�মতা অপ�ণ

 
২১৷ �বাড� উহার �য �কান �মতা, �েয়াজনেবােধ ত�কত�ৃক িনধ�ািরত শেত�,
মহাপিরচালক বা �বােড�র অন� �কান কম�কত�ার িনকট অপ�ণ কিরেত পািরেব৷

   
   
 



সরল িব�ােস
ক�ত কাজকম�
র�ণ

 

২২৷ এই আইন বা তদাধীন �ণীত িবিধ বা �িবধােনর অধীন সরল িব�ােস ক�ত �কান
কােজর ফেল �কান ব�ি� �িত�� হইেল বা �িত�� হইবার স�াবনা থািকেল,

ত�ন� সরকার, �বাড� বা �কান সদস�, মহাপিরচালক বা অন�ান� কম�কত�া বা কম�চারী,
অথবা সরকােরর �কান কম�কত�া বা সরকার বা ফাউে�শেনর কত�ৃ�াধীন �কান
�কাশনা, িরেপাট� অথবা সরকােরর বা ফাইে�শেনর �কান কম�কত�া বা কম�চারীর
কত�ৃ�াধীন �কান �কাশনা, িরেপাট� বা কায�ধারার িব�ে� �দওয়ানী বা �ফৗজদারী মামলা
বা অন� �কান আইনগত কায�ধারা দােয়র বা �জ� করা যাইেব না৷

   
   
 
ইংেরজীেত
অনুিদত পাঠ
�কাশ

 

২৩৷ এই আইন �বত�েনর পর সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর
ইংেরজীেত অনূিদত এক� পাঠ �কাশ কিরেব, যাহা এই আইেনর অনুেমািদত ইংেরজী
পাঠ (Authentic English Text) নােম অিভিহত হইেব: 

তেব শত� থােক �য, এই বাংলা পাঠ ও উ� ইংেরজী পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� এই
বাংলা পাঠ �াধান� পাইেব৷

   
   
   

 
১ দফা (ঞঞ) বাংলােদশ �িমক কল�াণ ফাউে�শন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০২ নং আইন) এর ২(ক) ধারাবেল

সি�েবিশত।

২ “এবং �ম আইেনর ধারা ১৭৫ এ সং�ািয়ত �িমকও ইহার অ�ভ�ু� হইেব” শ��িল ও সংখ�া �া�ি�ত “:” �কালন এর পূেব� বাংলােদশ

�িমক কল�াণ ফাউে�শন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০২ নং আইন) এর ২(খ) ধারাবেল সি�েবিশত। 

৩ দফা (খখ) বাংলােদশ �িমক কল�াণ ফাউে�শন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০২ নং আইন) এর ৩(ক) ধারাবেল

সি�েবিশত।

৪ উপ-ধারা (৩) বাংলােদশ �িমক কল�াণ ফাউে�শন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০২ নং আইন) এর ৩(খ) ধারাবেল

�িত�ািপত।

৫ ধারা ১৪ক বাংলােদশ �িমক কল�াণ ফাউে�শন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০২ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল সি�েবিশত।
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