
 

 
বাংলােদশ চা �িমক কল�াণ তহিবল আইন, ২০১৬

( ২০১৬ সেনর ১ নং আইন )
  [৯ �ফ��য়াির, ২০১৬]
     
     

The Bangladesh Cha Sramik Kallyan Fund Ordinance, 1986 রিহত�েম উহা পুনঃ
�ণয়েনর উে�েশ� �ণীত আইন

 
�যেহত�  সংিবধান (প�দশ সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ১৪ নং আইন), অতঃপর ‘‘প�দশ
সংেশাধনী’’ বিলয়া উি�িখত, �ারা সংিবধান (স�ম সংেশাধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সেনর ১নং
আইন) িবলুি�র ফল��িতেত ১৯৮২ সেনর ২৪ মাচ�  হইেত ১৯৮৬ সেনর ১১ নেভ�র পয�� সমেয়র মেধ�
সামিরক ফরমান �ারা জািরক� ত অধ�ােদশসমূহ, অতঃপর ‘‘উ� অধ�ােদশসমূহ’’ বিলয়া উি�িখত,
অনুেমাদন ও সমথ�ন (ratification and confirmation) সং�া� গণ�জাত�ী বাংলােদেশর
সংিবধােনর চত� থ� তফিসেলর ১৯ অনুে�দ িবলু� হওয়ায় উ� অধ�ােদশসমূহ কায�কািরতা হারাইয়ােছ;
এবং

�যেহত�  িসিভল আপীল নং ৪৮/২০১১ �ত সু�ীমেকােট� র আপীল িবভাগ কত� � ক �দ� রােয় সামিরক
আইনেক অসাংিবধািনক �ঘাষণাপূব�ক উহার �বধতা �দানকারী সংিবধান (স�ম সংেশাধন) আইন,
১৯৮৬ (১৯৮৬ সেনর ১নং আইন) বািতল �ঘািষত হওয়ার ফল��িতেত উ� অধ�ােদশসমূহ
কায�কািরতা হারাইয়ােছ; এবং

�যেহত�  উ� অধ�ােদশসমূহ এবং উহােদর অধীন �ণীত িবিধ, �িবধান, উপ -আইন, ইত�ািদ
�জাতে�র কেম�র ধারাবািহকতা, আইেনর শাসন, জনগেণর অিধকার সংর�ণ এবং বহাল ও অ�ু�
রািখবার িনিম�, জন�ােথ�, উ� অধ�ােদশসমূেহর কায�কািরতা�দান করা আবশ�ক; এবং

�যেহত�  দীঘ� সময় পূেব� জারীক� ত উ� অধ�ােদশসমূহ যাচাই-বাছাইপূব�ক যথাসমেয় নূতনভােব আইন
�ণয়ন করা সময় সােপে�; এবং

�যেহত�  প�দশ সংেশাধনী এবং সু�ীম-�কােট� র আপীল িবভােগর �দ� রােয়র ��ি�েত সৃ� আইনী
শূন�তা সমাধানকে� সংসদ অিধেবশেন না থাকাব�ায় আ� ব�ব�া �হেণর জন� �েয়াজনীয়
পিরি�িত িবদ�মান িছল বিলয়া রা�পিতর িনকট �তীয়মান হওয়ায় িতিন ২১ জানুয়াির, ২০১৩ তািরেখ
২০১৩ সেনর ২ নং অধ�ােদশ �ণয়ন ও জাির কিরয়ােছন; এবং

�যেহত�  সংিবধােনর ৯৩(২) অনুে�েদর িনেদ� শনা অনুযায়ী উ� অধ�ােদশসমূেহর মেধ� কিতপয়
অধ�ােদশ কায�কর রািখবার �ােথ� ১৯৮২ সােলর ২৪ মাচ�  হইেত ১৯৮৬ সােলর ১১ নেভ�র তািরখ পয��
সমেয়র মেধ� জারীক� ত কিতপয় অধ�ােদশ কায�করকরণ (িবেশষ িবধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর
৭নং আইন) �ণীত হইয়ােছ; এবং



�যেহত�  উ� অধ�ােদশসমূেহর আবশ�কতা ও �াসি�কতা পয�ােলাচনা কিরয়া �য সকল অধ�ােদশ
আবশ�ক িবেবিচত হইেব �সই�িল সকল ��ক-�হা�ার ও সংি�� সকল ম�ণালয় বা িবভােগর
মতামত �হণ কিরয়া �েযাজ� ��ে� সংেশাধন ও পিরমাজ� ন�েম বাংলায় নূতন আইন �ণয়ন কিরবার
জন� সরকার িস�া� �হণ কিরয়ােছ; এবং

�যেহত�  সরকােরর উপির ব�ণ�ত িস�াে�র আেলােক The Bangladesh Cha Sramik Kallyan Fund
Ordinance, 1986 (Ordinance No. LXII of 1986) শীষ�ক অধ�ােদশ� রিহত�েম উহার িবষয়ব�র
আেলােক নূতনভােব আইন �ণয়ন করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়;

�সেহত�  এত�ারা িন�র�প আইন করা হইল :
   
 
সংি��
িশেরানাম,
�েয়াগ ও �বত�ন

 

১। (১) এই আইন বাংলােদশ চা �িমক কল�াণ তহিবল আইন, ২০১৬ নােম
অিভিহত হইেব।

(২) ইহা বাংলােদেশর চা বাগােন কম�রত সকল �ায়ী চা �িমেকর ��ে� �েযাজ�
হইেব। 

(৩) ইহা অিবলে� কায�কর হইেব।
   
   
 
সং�া

 

২। িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী �কান িকছ�  না থািকেল, এই আইেন,

(১) ‘‘�চয়ারম�ান’’ অথ� �বােড� র �চয়ারম�ান; 

(২) ‘‘তহিবল’’ অথ� ধারা ৭ এর অধীন গ�ত বাংলােদশ চা �িমক কল�াণ
তহিবল; 

(৩) ‘‘পিরবার’’ অথ�-

(ক) �কান পুর�ষ �িমেকর ��ে�, তাহার �ী বা �ীগণ, এবং মিহলা �িমেকর
��ে�, তাহার �ামী; 

(খ) �কান �িমেকর অনূ� � ১৮ (আঠােরা) বৎসর বয়েসর �বধ ওসৎ স�ানগণ; 

(গ) �কান �িমেকর সিহত একে� বসবাসরত ও তাহার উপর স�ূণ� িনভ� রশীল
১৮ (আঠােরা) বৎসেরর ঊ�� বয়েসর �বধ ও সৎ স�ানগণ; এবং 

(ঘ) �কান �িমেকর সিহত একে� বসবাসরত ও তাহার উপর িনভ� রশীল িপতা-
মাতা, ভ�ী, �াতা, িপতামহ, িপতামহী, মাতামহ, মাতামহী, �প��, �প��ী, �দৗিহ�
এবং �দৗিহ�ীগণ; 

(৪) ‘‘�িবধান’’ অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত �িবধান; 



(৫) ‘‘�বাড� ’’ অথ� তহিবেলর পিরচালনা �বাড� ; 

(৬) ‘‘সদস�’’ অথ� �বােড� র সদস�; এবং 

(৭) ‘‘�িমক’’ অথ� বাংলােদেশর চা বাগােন কম�রত �কান চা �িমক।
   
   
 
আইেনর �াধান�

 

৩। অন� �কান আইন, িবিধ, আেদশ, ��াপন, চ� ি� বা দিললািদেত িভ�তর
যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, এই আইন এবং উহার অধীন �ণীত �িবধােনর
িবধান কায�কর থািকেব, তেব ইহার অধীন �কান িকছ� ই �কান �িমেকর অবসর
�হণ বা অ�মতা বা মৃত� �র কারেণ তাহার বা তাহার পিরবােরর �কান �পনশন,
ভিবষ� তহিবল, ��াচ� ই� বা অন�ান� সুিবধািদ �াি�র িবদ�মান অিধকারেক �ু�
কিরেব না।

   
   
 
পিরচালনা �বাড�
গঠন

 

৪। (১) এই আইন �বত� েনর পর সরকার, এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�,
যথাশী� স�ব, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, বাংলােদশ চা �িমক কল�াণ
তহিবল পিরচালনা �বাড�  নােম এক� �বাড�  গঠন কিরেব।

(২) িন�ব�ণ�ত সদস� সম�েয় পিরচালনা �বাড�  গ�ত হইেব, যথা :- 

(ক) �চয়ারম�ান, বাংলােদশ চা �বাড� , পদািধকারবেল, িযিন উহার �চয়ারম�ানও
হইেবন; 

(খ) বাংলােদশ চা সংসেদর সদস�গেণর মধ� হইেত ২ (দুই) জন�িতিনিধ; 

(গ) বাংলােদশ চা �িমক ইউিনয়েনর সদস�গেণর মধ� হইেত ২ (দুই) জন
�িতিনিধ; 

(ঘ) �ম পিরদ�েরর ১ (এক) জন উপয�� �িতিনিধ; 

(ঙ) চা বাগান িবষেয় অিভ�তাস�� ১ (এক) জন উপয�� �িতিনিধ; 

(চ) বাংলােদশ চা �বােড� র ১ (এক) জন কম�কত� া, িযিন উহার সদস�-সিচবও
হইেবন। 

(৩) উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) ব�তীত অন�ান� দফাসমূেহ উি�িখত সদস�গণ
সরকার কত� � ক িনয�� হইেবন তাহােদর িনয� ি�র তািরখ হইেত ৩ (িতন) বৎসর
�ময়ােদ �ীয় পেদ বহাল থািকেবন। 

(৪) উপ-ধারা (৩) এ যাহা িকছ� ই থাক� ন না �কন, সরকার উ� �ময়াদ �শষ হইবার



 

পূেব�ও �কান কারণ দশ�ােনা ব�িতেরেক উ�র�প �কান সদস�েক তাহার পদ হইেত
অব�াহিত �দান কিরেত পািরেব। 

(৫) �বােড� র �কান সদস� �চয়ারম�ান বরাবর �হে� িলিখত প�েযােগ �ীয় পদ
ত�াগ কিরেত পািরেবন : 

তেব শত�  থােক �য, �চয়ারম�ান কত� � ক গৃহীত না হওয়া পয�� �কান পদত�াগ
কায�কর হইেব না।

   
   
 
�বােড� র সভা

 

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

(২) �বােড� র সভা �চয়ারম�ান কত� � ক িনধ�ািরত তািরখ, সময় ও �ােন অনু�ত
হইেব। 

(৩) �চয়ারম�ান �বােড� র সকল সভায় সভাপিত� কিরেবন এবং তাহার
অনুপি�িতেত তদকত� � ক �মতা�া� �কান সদস� উ� সভায় সভাপিত�
কিরেবন। 

(৪) অনূ�ন ৩ (িতন) জন সদেস�র উপি�িতেত �বােড� র সভার �কারাম গ�ত
হইেব। 

(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 থািকেব। 

(৬) �বােড� র �কান কায� বা কায�ধারা �কবল উ� �বােড� র �কান সদস� পেদ শূন�তা
বা �বাড�  গঠেন �� থািকবার কারেণ অৈবধ হইেব না এবং তদস�েক�  �কান
��ও উ�াপন করা যাইেব না।

   
   
 
�বােড� র �মতা

 

৬। �বােড� র িন�র�প �মতা থািকেব, যথা :-

(ক) সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম, �িমকগণ ও তাহােদর পিরবােরর কল�ােণর জন�
িবিভ� �ক� �হণ এবং উ�র�প �কে� অথ�ায়েনর জন� তহিবল হইেত অনুদান
ম�রু; 

(খ) তহিবেলর অথ� সরকােরর স�য় �ীম বা সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম অন�
�কান লাভজনক খােত িবিনেয়াগ; 

(গ) এই আইন ও �িবধােনর িবধান অনুযায়ী �িমকগণ বা তাহােদর পিরবারেক

 



তহিবল হইেত অনুদান ম�রু; 

(ঘ) তহিবল পিরচালনা ও ব�ব�াপনাসহ �িবধান �ারা িনধ�ািরত অন�ান� ব�য়
ম�রু; এবং 

(চ) তহিবল পিরচালনা ও ব�ব�াপনার জন� �েয়াজনীয় সকল কায�-স�াদন।
   
   
 
তহিবল

 

৭। (১) বাংলােদশ চা �িমক কল�াণ তহিবল নােম �বােড� র এক� তহিবল থািকেব
এবং উহােত িন�ব�ণ�ত উৎস হইেত �া� অথ� জমা হইেব, যথা :-

(ক) ধারা ১৬ এর অধীন রিহত Ordinance এর section 7 এর sub-section (2)
এর clause (a) এর অধীন �বাড�  কত� � ক �দ� ১ (এক) �কা� টাকাসহ রি�ত
সমুদয় অথ�; 

(খ) সরকার কত� � ক �দ� অনুদান বা দান; 

(গ) চা বাগান, বা �কান �ানীয় কত� � প� বা �কান �িত�ান ও ব�ি� কত� � ক �দ�
অনুদান বা দান; 

(ঘ) তহিবেলর অথ� িবিনেয়াগ হইেত �া� আয়; এবং 

(ঙ) অন� �কান �বধ উৎস হইেত �া� অথ�। 

(২) তহিবেলর অথ�, �বােড� র অনুেমাদন�েম, �কান তফিসিল ব�াংেক জমা
রািখেত হইেব। 

(৩) �বাড�  কত� � ক িনধ�ািরত প�িতেত তহিবল পিরচািলত হইেব। 

(৪) তহিবেলর অথ� হইেত �বাড�  পিরচালনা ও ব�ব�াপনা সং�া� �েয়াজনীয় ব�য়
িনব�াহ করা হইেব। 

ব�াখ�া। উপ-ধারা (২) এর উে�শ� পূরণকে�, ‘তফিসিল ব�াংক’ অথ�
Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর Article 2(j) �ত
সং�ািয়ত Scheduled Bank।

   
   
 
মৃত� � ও �ায়ী
অ�মতার ��ে�
এককালীন
অনুদান সহায়তা
�দান

৮। যিদ �কান �িমক-

(ক) িনজ দািয়� পালনকােল শারীিরক বা মানিসকভােব �িবধান �ারা িনধ�ািরত
িচিকৎসা কত� � প� কত� � ক �ায়ীর�েপ অ�ম বিলয়া �ঘািষত হন এবং �সই কারেণ
চাক� রী হইেত অবসর�া�, অপসািরত বা অব�াহিত�া� হন; অথবা 



 
(খ) চাক� রীরত অব�ায় িকংবা চাক� রী হইেত অবসর �হণ কিরয়া থািকেল অবসর
�হেণর তািরখ হইেত ৫ (প�াচ) বৎসেরর মেধ� মৃত� �বরণ কেরন, 

তাহা হইেল উ� �িমেকর মৃত� �র ��ে� তাহার �ী বা �ীগণ বা �ামীেক তহিবল
হইেত �িবধান �ারা িনধ�ািরত পিরমাণ অথ� এককালীন অনুদান সহায়তা িহসােব
ম�রু করা যাইেব।

   
   
 
িববাহ অনুদান

 
৯। মৃত বা �ায়ীভােব অ�ম বা চরম দুদ� শা�� �কান �িমেকর কন�ার িববােহর
জন� �বাড�  তহিবল হইেত কল�াণমূলক অনুদান ম�রু কিরেত পািরেব।

   
   
 
িশ�া অনুদান

 

১০। (১) চাক� রীরত, মৃত বা �ায়ীভােব অ�ম �কান �িমেকর স�ানেদর িশ�ার
জন� �বাড�  মািসক িভি�েত ১ (এক) বৎসর �ময়ােদর জন� কল�াণমূলক অনুদান
ম�রু কিরেত পািরেব।

(২) সফলভােব �কাস� সমাি�র জন� �েয়াজনীয় িবেবিচত হইেল, উপ-ধারা (১)
এর অধীন �দ� কল�াণমূলক অনুদান �বাড�  কত� � ক বাৎসিরক িভি�েত
নবায়নেযাগ� হইেব।

   
   
 
িবেশষ অনুদান

 

১১। (১) �বাড� , তহিবল হইেত �কান �িমক বা তাহার পিরবারেক িন�ব�ণ�ত সকল
বা �য �কান এক� উে�েশ� িবেশষ কল�াণমূলক অনুদান ম�রু কিরেত পািরেব,
যথা:

(ক) র� পিরস�ালনসহ �য �কান ধরেনর িচিকৎসা সহায়তা; 

(খ) চশমা এবং শরীেরর জন� সহায়ক অন�ান� সর�ামািদ �য়; 

(গ) দাফন বা অে��া�ি�য়া; 

(ঘ) শারীিরক আঘাত বা দুঘ�টনাজিনত �িতর জন� সহায়তা; এবং 

(ঙ) পাঠ�পু�ক �য়। 

(২) �বাড�  �কান �িমেকর চরম আ�থ�ক দূরব�ার ��ে� �কান �িমক বা তাহার
পিরবারেক উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অনুদান ছাড়াও তহিবল হইেত িবেশষ
কল�াণমূলক অনুদান ম�রু কিরেত পািরেব।

   
   
 
কল�াণ ১২। ধারা ৯, ১০ এবং ১১ এর অধীন িবেশষ কল�াণমূলক অনুদান �িবধান �ারা



অনুদােনর
পিরমাণ

  �য হাের িনধ�ািরত থািকেব �সই হাের এবং �কান ��ে� উ� হার িনধ�ািরত না
থািকেল �বাড�  কত� � ক উহার �র�� িবেবচনা কিরয়া িনধ�ািরত হাের �েদয় হইেব।

   
   
 
িহসাবর�ণ ও
িনরী�া  

১৩। তহিবেলর িহসাব, সরকার কত� � ক, বাংলােদেশর মহা-িহসাব িনরী�ক ও
িনয়�েকর সিহত আেলাচনা�েম িনেদ� িশত প�িতেত, �বাড�  কত� � ক, সময় সময়
এতদুে�েশ� িনেয়ািজত কম�কত� া বা কত� � প� কত� � ক সংর�ণ কিরেত হইেব।

   
   
 
কর �দান হইেত
অব�াহিত  

১৪। সরকার, িলিখত আেদশ �ারা, তহিবলেক সরকার বা �কান �ানীয় কত� � প�
কত� � ক আেরািপতব� �য �কান কর, �রট বা িডউ� হইেত অব�াহিত �দান কিরেত
পািরেব।

   
   
 
�িবধান
�ণয়েনর �মতা

 
১৫। এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, �বাড� , সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম,
সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �িবধান �ণয়ন কিরেত পািরেব।

   
   
 
রিহতকরণ ও
�হফাজত

 

১৬। (১) The Bangladesh Cha Sramik Kallyan Fund Ordinance, 1986
(Ordinance No. LXII of 1986), অত:পর উ� Ordinance বিলয়া উি�িখত,
এত�ারা রিহত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিহতকরণ সে�ও, উ� Ordinance এর অধীন -

(ক) ক� ত �কান কায� বা গৃহীত �কান ব�ব�া এই আইেনর অধীনক� ত বা গৃহীত
হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব; 

(খ) �বাড�  কত� � ক বা উহার িবর�ে� দােয়রক� ত �কান মামলা বা গৃহীত কায�ধারা বা
সূিচত �কান কায��ম অিন�� থািকেল উহা এমনভােব িন�� কিরেত হইেব �যন
উহা এই আইেনর অধীন দােয়রক� ত বা গৃহীত বা সূিচত হইয়ােছ; 

(গ) গ�ত ফাে�র -

(অ) সকল স�দ, অিধকার, �মতা এবং উ� ফাে�র সকল িহসাব বিহ,
�রিজ�ার, �রকড� প�সহ সকল দিলল-দ�ােবজ এই আইন �বত� েনর সে� সে�
�বােড�  হ�া�িরত হইেব; এবং 

(আ) নগদ অথ�, িবিনেয়াগক� ত অথ� ও ব�াংক জমা এই আইন �বত� েনর সে�
সে� তহিবেল হ�া�িরত হইেব।

(৩) উ� Ordinance রিহত হওয়া সে�ও, উহার অধীন �ণীত �কান



�িবধানমালা, �দ� �কান ম�রুী, জািরক� ত �কান ��াপন, �দ� �কান আেদশ,
িনেদ� শ বা অনুেমাদন, �ণীত সকল কায��ম এবং রি�ত �কান িনরী�া ও িহসাব
উপ-ধারা (১) এর অধীন রিহেতর অব�বিহত পূেব� বলবৎ থািকেল, এই আইেনর
�কান িবধােনর সিহত অসাম�স�পূণ� না হওয়া সােপে�, এই আইেনর অনুর�প
িবধােনর অধীন �ণীত, �দ�, অনুেমািদত, জািরক� ত ও রি�ত বিলয়া গণ� হইেব
এবং এই আইেনর অধীন রিহত বা সংেশািধত না হওয়া পয�� কায�কর থািকেব।
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