
   

 

( সেনর নং আইন )
  [১২ �ফ��য়াির, ২০১৮]
     
     
জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ িশে�র সা�ব�ক উ�য়ন, পিরচালনা ও িবকােশর লে�� িবধান �ণয়েনর

িনিম� �ণীত আইন
 
�যেহত�  জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ িশে�র সা�ব�ক উ�য়ন, পিরচালনা ও িবকােশর লে�� িবধান �ণয়ন
করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়; 

  
�সেহত�  এত�ারা িন�র�প আইন করা হইল :-
   

�থম অধ�ায়
 �ারি�ক

 
সংি�� িশেরানাম ও
�বত�ন  

১। (১) এই আইন বাংলােদশ জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ আইন, ২০১৮ নােম
অিভিহত হইেব।

  
(২) এই আইন অিবলে� কায�কর হইেব।

   
   
 
সং�া   ২। িবষয় বা �সে�র পিরপি� �কান িকছ�  না থািকেল, এই আইেন -

  
(১) ‘‘অনাপি� সনদ’’ অথ� ধারা ৬ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন �বাড�  কত� � ক
�দ� অনাপি� সনদ;

  
(২) ‘‘অনুমিত’’ অথ� ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন সরকার কত� � ক �দ�
অনুমিত;

  
(৩) ‘‘ইয়াড� ’’ অথ� জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ কােজ ব�বহােরর িনিম�
বরা�ক� ত �জােনর �কান জিম;

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

  
(৫) ‘‘ছাড়প�’’ অথ� ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীন �বাড�  কত� � ক �দ�
ছাড়প�;

  
(৬) ‘‘জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ’’ অথ� জাহােজর িবিভ� অংশ িবভাজন
এবং িবভািজত িবিভ� অংশ অপসারণ ও ব�ব�াপনাও ইহার অ�ভ� � � হইেব; 

  
(৭) ‘‘জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ পিরক�না’’ অথ� জাহাজ
পুনঃ�ি�য়াজাতকরেণর জন� িনধ�ািরত গাইডলাইন বা িবিধ অবল�েন
��তক� ত পিরক�না; 

 

 



 
(৮) ‘‘জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ ফ�ািসিল� ��ান’’ অথ� জাহাজ
পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ কােয� ইয়াড�  বা অন�ান� সুিবধািদ ব�বহার সং�া� ��ান;

  
(৯) ‘‘�জান’’ অথ� ধারা ৪ এর অধীন সরকার কত� � ক �ঘািষত �কান �জান;

  
(১০) ‘‘তহিবল’’ অথ� �বােড� র তহিবল;

  
(১১) ‘‘�িবধান’’ অথ� আইেনর অধীন �ণীত �িবধান;

  
(১২) ‘‘�ফৗজদারী কায�িবিধ’’ অথ� Code of Criminal Procedure, 1898 (Act
No. V of 1898);

  
(১৩) ‘‘িবিধ’’ অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ;

  
(১৪) ‘‘�বাড� ’’ অথ� ধারা ৮ এর অধীন �িত�ত বাংলােদশ জাহাজ
পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ �বাড� ;

  
(১৫) ‘‘মহাপিরচালক’’ অথ� �বােড� র মহাপিরচালক;

  
(১৬) ‘‘সদস�’’ অথ� �বােড� র �কান সদস�; এবং

  
(১৭) ‘‘�সকতায়ন (Beaching)’’ অথ� পুনঃ�ি�য়াজাতকরেণর উে�েশ� �কান
ইয়ােড� র সমু�তেট জাহাজ আনয়ন।

   
   
 
এই আইন অিতির�
গণ� হওয়া

 
৩। এই আইেনর িবধানাবিল সংি�� িবষেয় আপাতত বলবৎ অন� �কান
আইেনর �কান িবধানেক �ু� না কিরয়া উহার অিতির� িহসােব কায�কর হইেব।

   
   

ি�তীয় অধ�ায়
 �জান �ঘাষণা, ইত�ািদ

 
�জান �ঘাষণা

 

৪। (১) সরকার, তদ্কত� � ক িনধ�ািরত প�িতেত, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা,
জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ কায��ম িন�দ�� এলাকায় সীমাব� রািখবার
লে�� উপয�� �কান এলাকােক �জান িহসােব �ঘাষণা ও স�সারণ কিরেত
পািরেব।

  
(২) �জান �ঘাষণা ও স�সারেণর লে�� সরকার, ভ� িম অিধ�হণ কিরেত পািরেব
এবং উহােত ইয়াড�  �াপেনর জন� িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত ইজারা �দান
কিরেত পািরেব।

   
   
 
ইয়াড�  �াপন   ৫। (১) �কান ব�ি� বা �িত�ান সরকােরর অনুমিত �হণ�েম �কান �জােন ইয়াড�

�াপন কিরেত পািরেব।
  



(২) �জান বিহভ� � ত এলাকায় ইয়াড�  �াপন বা এতদ্উে�েশ� অনুর�প �াপনা
িনম�াণ করা যাইেব না।

  
(৩) �ঘািষত �জােনর মেধ� এই আইন কায�কর হইবার পূেব� �ািপত ইয়ােড� র জন�
সরকার কত� � ক িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� অনুমিত �হণ কিরেত হইেব।

  
(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন অনুমিত �হণ করা না হইেল উ� ইয়ােড�  কায��ম
পিরচালনা করা যাইেব না এবং উহােত অবি�ত স�ি� বােজয়া�েযাগ� হইেব।

  
(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন ইয়াড�  �াপেনর অনুমিত �দােনর শত� , প�িত ও
িফ সরকার কত� � ক িনধ�ািরত হইেব।

   
   
 
জাহাজ
পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ

  ৬। (১) �কান ইয়ােড�  আমদািনক� ত বা �ানীয়ভােব সংগৃহীত জাহাজ
পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ করা যাইেব।

  
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জাহাজ আমদািন বা �ানীয়ভােব সং�েহর পূেব�
�বােড� র অনাপি� সনদ �হণ কিরেত হইেব।

  
(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান জাহাজ আমদািন বা, ���মত, সং�েহর পর
�বাড�  কত� � ক �মতা�া� �কান কম�চারী �সকতায়ন ও িবভাজেনর ছাড়প�
�দােনর িনিম� উহা পিরদশ�ন কিরেব।

  
(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন পিরদশ�েনর পর �কান জাহাজ �সকতায়ন,
পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ এবং আনুষি�ক অন�ান� কায�াবিল স�াদন কিরেত
হইেব।

  
(৫) �বােড� র িনকট হইেত ছাড়প� �হণ ব�তীত উপ-ধারা (৪) এর অধীন �কান
জাহাজ �সকতায়ন, পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ এবং আনুষি�ক কায�াবিল স�দন
করা যাইেব না।

  
(৬) এই ধারার অধীন অনাপি� সনদ �দান, পিরদশ�ন, �সকতায়ন এবং জাহাজ
পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ, ছাড়প� �দান এবং িফ স��ক�ত িবষয়ািদ িবিধ �ারা
িনধ�ারণ করা যাইেব।

  
(৭) সরকার এবং ইয়াড�  মািলকগণ জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরেণর ��ে�
�সকতায়েনর িবক� িহসােব পিরেবশবা�ব অন�ান� উ�ত প�িত �চলেনর জন�
�েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ কিরেত পািরেব। 

  
(৮) �বাড� , পুনঃ�ি�য়াজাতকরেণর জন� আমদািনক� ত বা সংগৃিহত জাহােজর
ধরন এবং আকার অনুসাের িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত জাহােজর িবভাজন
বা কা�ংেয়র সময়কাল িন�দ�� কিরেত পািরেব।

  
(৯) উপ-ধারা (৮) এ উি�িখত িবিধ �ারা িন�দ��ক� ত সময়কােলর মেধ� িবভাজন
বা কা�ং স�� কিরেত ব�থ� হইেল সংি�� ইয়াড� েক িবিধেত উি�িখত হাের



জিরমানা করা যাইেব।
  

(১০) জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরেণর সিহত সংি�� সকল �ভ�রেক িবিধ �ারা
িনধ�ািরত িফ �দান সােপে� �বােড� র িনকট হইেত লাইেস� �হণ কিরেত হইেব। 

  
ব�াখ�া: এই উপ-ধারার উে�শ� পূরণকে� “�ভ�র” বিলেত জাহােজর িবিভ�
সর�ামািদ ইয়াড�  হইেত �য়কারী ব�ি� বা �িত�ানেক ব�ঝাইেব।

   
   
 
আ�জ� ািতক মান
সংর�ণ

 

৭। (১) �বাড�  জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ কায��ম কিরবার ��ে� জাহাজ
পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ িশ� স��ক�ত আ�জ� ািতক আইন ও কনেভনশেনর শত�
�িতপালেনর িবষয়� িনি�ত কিরেব।

  
(২) The Hong Kong International Convention for the Safe and
Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009 এর শত�  �িতপালেনর
িনিম�, এই আইন কায�কর হইবার অনিধক ৫ (প�াচ) বৎসেরর মেধ� �েয়াজনীয়
স�মতা অজ� েনর লে�� সরকার কায�কর ব�ব�া �হণ কিরেব।

  
(৩) �বাড�  এতদুে�েশ� আ�জ� ািতক আইন ও কনেভনশেনর িবধােনর আেলােক
গাইডলাইন ��ত বা, সময় সময়, িনেদ� শনা জাির কিরেত পািরেব।

   
   

ত� তীয় অধ�ায়
 বাংলােদশ জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ �বাড�

 
�বাড�  �িত�া

 

৮। (১) এই আইন কায�কর হইবার পর সরকার, যথাশী� স�ব, �গেজট ��াপন
�ারা, বাংলােদশ জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ �বাড�  নােম এক� �বাড�  �িত�া
কিরেব।

  
(২) �বাড�  এক� সংিবিধব� সং�া হইেব এবং ইহার �ায়ী ধারাবািহকতা ও এক�
সাধারণ সীলেমাহর থািকেব এবং এই আইেনর িবধান সােপে� ইহার �াবর ও
অ�াবর উভয় �কার স�ি� অজ� ন কিরবার, অিধকাের রািখবার এবং হ�া�র
কিরবার �মতা থািকেব এবং �বাড�  ইহার িনজ নােম মামলা দােয়র কিরেত
পািরেব এবং ইহার িবর�ে�ও মামলা দােয়র করা যাইেব।

   
   
 
�বােড� র কায�ালয়

 

৯। (১) সরকার কত� � ক িনধ�ািরত �ােন �বােড� র �ধান কায�ালয় থািকেব । 
  

(২) �বাড�  �েয়াজেন, সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম, বাংলােদেশর �য �কান �ােন
উহার শাখা কায�ালয় �াপন কিরেত পািরেব।

   
   
 
�বােড� র গঠন   ১০। (১) িন�ব�ণ�ত সদস� সম�েয় �বাড�  গ�ত হইেব, যথাঃ-

  
(ক) িশ� ম�ণালয় কত� � ক মেনানীত উ� ম�ণালেয়র অনূ�ন অিতির� সিচব



পদময�াদার একজন �িতিনিধ, িযিন ইহার �চয়ারম�ানও হইেবন;
  

(খ) িশ� ম�ণালয় কত� � ক মেনানীত উ� ম�ণালেয়র অনূ�ন য��-সিচব বা
সমপদময�াদার একজন �িতিনিধ;

  
(গ) পিরেবশ ও বন ম�ণালয় কত� � ক মেনানীত উ� ম�ণালেয়র অনূ�ন য��-
সিচব বা সমপদময�াদার একজন �িতিনিধ;

  
(ঘ) �ম ও কম�সং�ান ম�ণালয় কত� � ক মেনানীত উ� ম�ণালেয়র অনূ�ন য��-
সিচব বা সমপদময�াদার একজন �িতিনিধ;

  
(ঙ) �ালািন ও খিনজ স�দ িবভাগ কত� � ক মেনানীত উ� িবভােগর অনূ�ন
য��-সিচব বা সমপদময�াদার একজন �িতিনিধ;

  
(চ) জাতীয় রাজ� �বাড�  কত� � ক মেনানীত উ� �বােড� র অনূ�ন কিমশনার
পদময�াদার একজন �িতিনিধ;

  
(ছ) �নৗ পিরবহন ম�ণালয় কত� � ক মেনানীত উ� ম�ণালেয়র অনূ�ন য��-
সিচব বা সমপদময�াদার একজন �িতিনিধ;

  
(জ) িবভাগীয় কিমশনার, চ��াম;

  
(ঝ) �ডপু� ই�েপ�র �জনােরল, চ��াম �র�, বাংলােদশ পুিলশ;

  
(ঞ) বাংলােদশ �নৗ-বািহনী কত� � ক মেনানীত উ� বািহনীর একজন উপয��
�িতিনিধ;

  
(ট) জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ িশে�র এেসািসেয়শেনর সভাপিত;

  
(ঠ) সরকার কত� � ক মেনানীত জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ িশে�র মািলক
পে�র দুই জন �িতিনিধ; এবং

  
(ড) �বােড� র মহাপিরচালক, িযিন ইহার সদস�-সিচবও হইেবন।

  
(২) সরকার কত� � ক উপ-িবিধ (১) এর দফা (ঠ) এর অধীন মেনানীত ব�ি�র
সদস� পেদর �ময়াদ হইেব তাহার মেনানয়েনর তািরখ হইেত পরবতী�  ৩(িতন)
বৎসর :

  
তেব শত�  থােক �য, সরকার, �েয়াজেন, �য �কান সময় সরকার কত� � ক মেনানীত
সদেস�র �ময়াদ �শষ হইবার পূেব� �কান কারণ দশ�ােনা ব�িতেরেক তাহােক
অব�াহিত �দান কিরেত পািরেব।

  
(৩) �বাড� , িশ� ম�ণালেয়র অনুেমাদন সােপে�, �েয়াজেন এক বা একািধক
ব�ি�েক �বােড� র সদস� িহসােব �কা-অ� কিরেত পািরেব।

   
   
 



�বােড� র কায�াবিল ও
�মতা

  ১১। এই আইেনর অন�ান� িবধানাবিল সােপে�, �বােড� র কায�াবিল ও �মতা
হইেব িন�র�প, যথা :-

  
(ক) জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ কায�াবিলর সা�ব�ক ত�াবধান;

  
(খ) সমেয় সমেয় ইয়ােড� র সা�ব�ক কায��ম পয�ােলাচনা ও মূল�ায়ন;

  
(গ) জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ পিরক�না অনুেমাদন;

  
(ঘ) জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ ফ�ািসিল� ��ান অনুেমাদন;

  
(ঙ) �িমেকর �া�� ও িনরাপ�া িনি�তকে� এবং কম�ে�ে� ঝ� ঁ িক িনরসেন �ম
সং�া� আইন এবং �পে�ািলয়াম ও িবে�ারক সং�া� আইেনর আেলােক
কায��ম �হণ এবং �েয়াজনীয় ��ে� সংি�� ম�ণালয়, সং�া বা দ�েরর
সিহত সম�য় সাধন; 

  
(চ) পিরেবশ স�ত উপােয় জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ িনি�তকে� পিরেবশ
সং�া� আইেনর আেলােক কায��ম �হণ এবং �েয়াজনীয় ��ে� সংি��
ম�ণালয়, সং�া বা দ�েরর সিহত সম�য় সাধন;

  
(ছ) বাংলােদশ কা�মস ও এ�াইজ সং�া� িবদ�মান আইেনর আেলােক
কায��ম �হণ এবং �েয়াজনীয় ��ে� সংি�� ম�ণালয়, সং�া বা দ�েরর
সিহত সম�য় সাধন;

  
(জ) জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ িশে�র িবকাশ সাধেন সরকােরর িনকট
সুপািরশ বা ��াব ��রণ এবং এই িবষেয় সরকােরর িনেদ� শনা �মাতােবক
কায��ম �হণ;

  
(ঝ) জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ িশ� িবকােশর উে�েশ� নূতন �জান �িত�া
বা িবদ�মান �জান স�সারেণর িবষেয় সরকােরর িনকট সুপািরশ �দান;

  
(ঞ) জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ কায��েম জাতীয় ও আ�জ� ািতক
সহেযািগতা �হণ এবং এতদুে�েশ�, সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম, �দিশ-িবেদিশ
সং�া বা �িত�ােনর সিহত চ� ি� স�াদন;

  
(ট) �দিশয় ও আ�জ� ািতক সং�া, গেবষণা �িত�ান এবং িব�িবদ�ালেয়র সিহত
পার�িরক �যাগােযাগ �াপন; এবং

  
(ঠ) সরকার কত� � ক �দ� অন�ান� �মতা �েয়াগ ও অ�প�ত অন�ান� দািয়�
পালন।

   
   
 
সভা   ১২। (১) এই ধারার অন�ান� িবধান সােপে�, �বাড�  উহার সভার কায�প�িত

িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।
  



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

  
(৩) �িত ৪ (চার) মােস �বােড� র অনূ�ন এক� সভা অনু�ত হইেব। 

  
(৪) �চয়ারম�ান �বােড� র সকল সভায় সভাপিত� কিরেবন এবং তাহার
অনুপি�িতেত �চয়ারম�ান কত� � ক মেনানীত উহার একজন সদস� সভায়
সভাপিত� কিরেবন। 

  
(৫) �বােড� র �েত�ক সদেস�র এক� কিরয়া �ভাট থািকেব এবং সংখ�াগির�
�ভােট সভার িস�া� গৃহীত হইেব, তেব �ভােটর সমতার ��ে� সভার
সভাপিত�কারী ব�ি�র এক� ি�তীয় বা িনণ�ায়ক �ভাট �দােনর �মতা থািকেব।

  
(৬) �বােড� র সভায় �কারাম পূরেণর জন� উহার �মাট সদস� সংখ�ার অনূ�ন এক-
ত� তীয়াংশ সদেস�র উপি�িতর �েয়াজন হইেব, তেব মুলতিব সভার ��ে� �কান
�কারােমর �েয়াজন হইেব না।

  
(৭) �ধ�মা� �কান সদস� পেদর শূন�তা বা �বাড�  গঠেন ��� থািকবার কারেণ
উহার �কান কায� বা কায�ধারা অৈবধ হইেব না বা তৎস�েক�  �কান ��ও উ�াপন
করা যাইেব না।

   
   
 
�বােড� র মহাপিরচালক

 

১৩। (১) সরকার একজন উপয�� সরকাির কম�চারীেক �বােড� র মহাপিরচালক
িনয�� কিরেব।

  
(২) মহাপিরচালক �বােড� র �ধান িনব�াহী হইেবন এবং �বাড�  কত� � ক অ�প�ত �মতা
�েয়াগ ও কায�াবিল স�াদন কিরেবন।

  
(৩) মহাপিরচালক তাহার এবং তাহার অধ�ন কম�চারীর কােজর জন� �বােড� র
িনকট দায়ী থািকেবন।

   
   
 
�বােড� র কম�চারী

 

১৪। (১) সরকার কত� � ক অনুেমািদত সাংগঠিনক কাঠােমা অনুযায়ী �বাড�  উহার
কায�াবিল স�াদেনর িনিম� �েয়াজনীয় সংখ�ক কম�চারী িনেয়াগ কিরেত
পািরেব।

  
(২) �বােড� র কম�চারীেদর িনেয়াগ ও চাকিরর শত� াবিল �িবধান �ারা িনধ�ািরত
হইেব।

  
(৩) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, সরকার, পিরেবশ অিধদ�র, বাংলােদশ
কা�মস, �ম পিরদ�র, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ�ন অিধদ�র এবং
িবে�ারক অিধদ�েরর উপয�� কম�চারীেক �বােড�  ��ষেণ িনেয়াগ কিরেত
পািরেব।

   
   



চত� থ� অধ�ায়
 পিরদশ�ন

 
পিরদশ�ন

 

১৫। (১) এই ধারার িবধানাবিল সােপে�, �বাড�  কত� � ক এতদুে�েশ� সাধারণ বা
িবেশষভােব �মতা�া� �কান ব�ি� ইয়াড� , আমদািনক� ত বা �ানীয়ভােব
সংগৃহীত জাহাজ এবং জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ কায��ম পিরদশ�ন কিরেত
পািরেব।

  
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পিরদশ�নকােল ইয়াড�  পিরচালনাকারী কত� � প�
এবং জাহাজ আমদানীকারক �িত�ান ও জাহােজর সকল কম�কত� া-কম�চারী
�েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান কিরেত বাধ� থািকেব।

   
   
 
�েবশ, �রকড� প� যাচনা,
িজ�াসাবাদ, ইত�ািদর
�মতা

 

১৬। এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, �বাড�  কত� � ক এতদুে�েশ� সাধারণ বা
িবেশষভােব �মতা�া� �েত�ক কম�চারী িন�ব�ণ�ত �মতা �েয়াগ কিরেত
পািরেব, যথা:--

  
(ক) �যেকান ইয়াড� , জাহাজ বা �ক� এলাকায় �েবশ এবং �যেকান ব�ি�েক
িজ�াসাবাদ বা �রকড� প� বা তথ� উপা� যাচনা ও পয�ােলাচনা করা;

  
(খ) উ� ইয়াড�  জাহাজ বা �ক� এলাকায় অবি�ত �যেকান িকছ�  পিরদশ�ন করা;
এবং

  
(গ) উ� ইয়াড� , জাহাজ বা �ক� এলাকায় �য �কান অনুস�ান বা নমুনা সং�হ
বা জিরপ পিরচালনা করা।

   
   

প�ম অধ�ায়
 পিরেবেশর সুর�া এবং �িমেকর �া�� সুর�া ও িনরাপ�া

 
পিরেবেশর সুর�া

 

১৭। (১) এই আইেনর উে�শ� পুরণকে�, জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ কায��ম
হইেত উৎপািদত সকল ধরেনর বজ� � সং�হ, সংর�ণ এবং ব�ব�াপনার জন�
পিরেবশ সং�া� িবদ�মান আইন ও িবিধর আেলােক সরকার গাইড-লাইন বা
িনেদ� শাবিল জাির কিরেত পািরেব।

  
(২) জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ কায��ম হইেত উৎপািদত বজ� � ব�ব�াপনার
িনিম� এই আইন কায�কর হইবার অনিধক ৩ (িতন) বৎসেরর মেধ� সরকার,
Treatment Storage and Disposal Facility (TSDF) িনম�াণ কিরেব।

  
(৩) TSDF এর ব�বহার সংি�� সকেলর জন� আবিশ�ক হইেব এবং সরকার,
ইহার পিরচালনা ও ব�বহার সং�া� গাইড-লাইন বা িনেদ� শাবিল জাির কিরেত
পািরেব।

   
   
 

 



�িমেকর কম� ��িণ-
িবন�াস

১৮। (১) সরকার, জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ কােজর ধরন অনুসাের নূ�নতম
�যাগ�তা িনধ�ারণপূব�ক কম� ��িণিবন�াস �ণয়ন কিরেত পািরেব।

   
   
 
�িমকেদর �িশ�ণ ও
িনেয়াগ

 

১৯। (১) �বাড� , কম� ��িণিবন�াস অনুযায়ী �েয়াজনীয় দ�তা অজ� েনর লে��
িবিধেত িনধ�ািরত প�িতেত উপয�� �িশ�েণর ব�ব�া কিরেব। 

  
(২) �িমক-কম�চারীেদর দ�তা উ�য়েনর লে��, সরকার, এই আইন কায�কর
হইবার অনিধক ৫ (প�াচ) বৎসেরর মেধ�, এক� �িশ�ণ ইন��উট (Training
Institute) �িত�া কিরেব। 

  
(৩) �বাড� , �িশ�ণ�া� �িমক-কম�চারীেদর এক� হাল-নাগাদ ডাটা-�বইজ
সংর�ণ কিরেব এবং ইয়াড�  মািলকগণ উ� ডাটােবইজভ�� �িমকেদর মধ�
হইেত �িমক িনেয়াগ কিরেব।

   
   
 
বীমা ও �িতপূরণ

 

২০। (১) ইয়াড�  মািলকগণ ইয়ােড�  কম�রত সকল �িমক-কম�চারীর নােম
আবিশ�কভােব জীবন-বীমা কিরেব।

  
(২) ইয়ােড�  দুঘ�টনার কারেণ �কান �িমক-কম�চারী মৃত� �বরণ কিরেল বা �র�তর
আহত হইেল, িবিধ-�ারা িনধ�ািরত প�িতেত, �িমক-কম�চারীর কম�দ�তা ও কম�
��িণিবন�াস অনুসাের বাংলােদশ �ম আইেন উি�িখত �িতপূরেণর অিতির�
িহসােব তাহার পিরবারেক বা তাহােক ইয়াড�  মািলকগণ �িতপূরণ �দান কিরেত
পািরেব।

   
   

ষ� অধ�ায়
 �বােড� র �িতেবদন ও আ�থ�ক ব�ব�াপনা

 
বা�ষ�ক �িতেবদন

 

২১। (১) �বাড�  �িত অথ� বৎসের উহার স�ািদত কায�াবিলর িববরণ সংবিলত
এক� বা�ষ�ক �িতেবদন অথ� বৎসর সমা� হইবার পরবতী�  িতন মােসর মেধ�
সরকােরর িনকট দািখল কিরেব।

  
(২) সরকার, �েয়াজেন, �বােড� র িনকট হইেত �য �কান সময় উহার �য �কান
িবষেয়র উপর িববরণী, িরটান�, �িতেবদন ও তথ� তলব কিরেত পািরেব এবং
�বাড�  উহা সরকােরর িনকট সরবরাহ কিরেত বাধ� থািকেব।

   
   
 
�বােড� র তহিবল   ২২। (১) �বােড� র এক� তহিবল থািকেব এবং উহােত িন�ব�ণ�ত অথ� জমা হইেব,

যথা:-
  

(ক) সরকার কত� � ক �দ� ঋণ ও অনুদান;
  

(খ) সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম �কান িবেদিশ সরকার, সং�া বা আ�জ� ািতক
সং�া হইেত �া� অনুদান;



 
(গ) �বােড� র স�ি� িবিনেয়াগ হইেত আহিরত আয়;

  
(ঘ) �বাড�  কত� � ক সংগৃহীত িফ, যিদ থােক; এবং

  
(ঙ) সরকার কত� � ক অনুেমািদত অন� �কান উৎস হইেত �া� অথ�।

  
(২) �বােড� র তহিবল হইেত, সরকার কত� � ক অনুেমািদত বােজট অনুযায়ী, সরকাির
িনয়েম �বােড� র �েয়াজনীয় ব�য় িনব�াহ করা হইেব।

  
(৩) �বাড�  কত� � ক অনুেমািদত �কান তফিসিল ব�াংেক তহিবেলর অথ� জমা রািখেত
হইেব।

  
(৪) তহিবেলর অথ� সরকার কত� � ক অনুেমািদত খােত িবিনেয়াগ করা যাইেব।

  
(৫) মহাপিরচালক এবং �চয়ারম�ান কত� � ক মেনানীত অন� একজন কম�কত� ার
�যৗথ �া�ের তহিবেলর িহসাব পিরচািলত হইেব।

  
(৬) �কান অথ� বৎসের �বােড� র ব�য় িনব�ােহর পর �বােড� র তহিবেল উ��� অথ�
থািকেল সরকােরর িনেদ� শ অনুসাের উহার স�ূণ� বা অংশিবেশষ সরকােরর
�কাষাগাের জমা কিরেত হইেব।

  
ব�াখ�া।- এই ধারায় ‘‘তপিশিল ব�াংক’’ বিলেত Bangladesh Bank Order,
1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর article 2(j) �ত সং�ািয়ত ‘‘Scheduled
Bank’’ �ক ব�ঝাইেব।

   
   
 
বােজট

 

২৩। �বাড�  �িত বৎসর সরকার কত� � ক িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� পরবতী�  অথ�
বৎসেরর বা�ষ�ক বােজট িববরণী সরকােরর িনকট �পশ কিরেব এবং উহােত উ�
অথ� বৎসের সরকােরর িনকট হইেত িক পিরমাণ অথ�, �বােড� র তহিবল হইেত ব�য়
িনব�াহকরণ সােপে�, �েয়াজন হইেব উহার উে�খ কিরেব।

   
   
 
িহসাব র�ণ ও িনরী�া   ২৪। (১) সরকার কত� � ক িনেদ� িশত প�িতেত �বাড�  �িত অথ� বৎসেরর িহসাব

যথাযথভােব র�ণােব�ণ কিরেব এবং িহসােবর বা�ষ�ক আ�থ�ক িববরণী ��ত
কিরেব।

  
(২) বাংলােদেশর মহা িহসাব-িনরী�ক ও িনয়�ক, অতঃপর মহা িহসাব-
িনরী�ক বিলয়া অিভিহত, �িত বৎসর �বােড� র িহসাব িনরী�া কিরেবন এবং
িনরী�া �িতেবদেনর এক� কিরয়া অনুিলিপ সরকার ও �বােড� র িনকট ��রণ
কিরেবন।

  
(৩) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত িনরী�া ছাড়াও Bangladesh Chartered
Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) এ
সং�ািয়ত �কােনা “chartered accountant’’ �ারা �বােড� র িহসাব িনরী�া করা



যাইেব এবং এতদুে�েশ� �বাড�  এক বা একািধক “chartered accountant”
িনেয়াগ কিরেত পািরেব এবং এইর�প িনেয়াগক� ত “chartered accountant”
সরকার কত� � ক িন�দ��ক� ত হাের পািরেতািষক �াপ� হইেবন।

  
(৪) �বােড� র িহসাব িনরী�ার উে�েশ� মহা িহসাব-িনরী�ক িকংবা তাহার িনকট
হইেত �মতা�া� �কােনা ব�ি� বা উপ-ধারা (৩) এর অধীন িনেয়াগক� ত
chartered accountant �বােড� র সকল �রকড� , দিললািদ, বা�ষ�ক ব�ােল� িসট,
নগদ বা ব�াংেক গি�ত অথ�, জামানত, ভা�ার বা অন�িবধ স�ি�, ইত�ািদ
পরী�া কিরয়া �দিখেত পািরেবন এবং �চয়ারম�ান, সদস� বা �বােড� র �য �কােনা
সদস� ও কম�চারীেক িজ�াসাবাদ কিরেত পািরেবন।

   
   

স�ম অধ�ায়
 অপরাধ, দ� এবং িবচার

 
অনুমিত ব�িতেরেক
ইয়াড�  �াপন কিরবার
দ�

 
২৫। �কান ব�ি� সরকােরর অনুমিত ব�িতেরেক �কান ইয়াড�  �াপন কিরেল িতিন
অনিধক ২ (দুই) বৎসেরর কারাদ� বা অনূ�ন ১০ (দশ) ল� টাকা হইেত
অনিধক ৩০ (ি�শ) ল� টাকার অথ�দ� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

   
   
 
অনাপি� সনদ
ব�িতেরেক
পুনঃ�ি�য়াজাতকরেণর
উে�েশ� জাহাজ
আমদািন বা
�ানীয়ভােব সং�হ
কিরবার দ�

 

২৬। �কান ব�ি� �বােড� র িনকট হইেত অনাপি� সনদ �হণ ব�িতেরেক
পুনঃ�ি�য়াজাতকরেণর উে�েশ� জাহাজ আমদািন বা �ানীয়ভােব সং�হ
কিরেল িতিন অনিধক ২ (দুই) বৎসেরর কারাদ� বা অনূ�ন ১০ (দশ) ল� টাকা
হইেত অনিধক ৩০ (ি�শ) ল� টাকার অথ�দ� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

   
   
 
ছাড়প� ব�িতেরেক
জাহাজ �সকতায়ন ও
পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ
কিরবার দ�

 

২৭। �কান ব�ি� পুনঃ�ি�য়াজাতকরেণর উে�েশ� আমদািনক� ত বা �ানীয়ভােব
সংগৃহীত �কান জাহাজ �বােড� র ছাড়প� ব�িতেরেক �সকতায়ন কিরেল বা উহা
পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ বা আনুষি�ক কায�াবিল স�াদন কিরেল িতিন অনিধক
২ (দুই) বৎসেরর কারাদ� বা অনূ�ন ১০ (দশ) ল� টাকা হইেত অনিধক ৩০
(ি�শ) ল� টাকার অথ�দ� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

   
   
 
জাল সা��িফেকট বা
কাগজপ� উপ�াপন বা
দািখল কিরবার দ�

 

২৮। �কান ব�ি� ইয়াড�  �াপেনর অনুমিত �হণ বা পুনঃ�ি�য়াজাতকরেণর
উে�েশ� জাহাজ আমদািন এবং �ানীয়ভােব সং�েহর জন� অনাপি� সনদ
�হণ, জাহাজ পিরদশ�ন, �সকতায়ন বা পুনঃ�ি�য়াজাতকরেণর ছাড়প� �হণ বা
পুনঃ�ি�য়াজাতকরেণর �কান পয�ােয় �বাড�  বা তদকত� � ক �মতা�া� �কান
কম�চারীর িনকট অসৎ উে�েশ� জাল সা�� িফেকট বা কাগজপ� উপ�াপন বা
দািখল কিরেল িতিন অনূ�ন ৫ (প�াচ) ল� টাকা হইেত অনিধক ২০ (ি�শ) ল�
টাকার অথ�দে� দি�ত হইেবন।

   



   
 
�জােনর বাইের �কান
ইয়াড�  িনম�াণ বা
পিরচালনা কিরবার দ�

 

২৯। �কান ব�ি� �জােনর বাইের জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরেণর উে�েশ� �কান
ইয়াড�  িনম�াণ বা পিরচালনা কিরেল িতিন অনিধক ২ (দুই) বৎসেরর কারাদ� বা
অনূ�ন ১০ (দশ) ল� টাকা হইেত অনিধক ৩০ (ি�শ) ল� টাকার অথ�দ� বা
উভয় দে� দি�ত হইেবন।

   
   
 
�বােড� র আেদশ, ইত�ািদ
ল�েনর দ�  

৩০। �কান ব�ি� �বাড�  কত� � ক এই আইেনর অধীন �দ� �কান আেদশ বা
িনেদ� শনা ল�ন কিরেল িতিন ৬ (ছয়) মােসর কারাদ� বা অনিধক ১০ (দশ)
ল� টাকার অথ�দ� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

   
   
 
ি�তীয়বার বা
�প�নঃপুিনক অপরাধ
সংঘটেনর দ�

 
৩১। �কান ব�ি� কত� � ক একই অপরাধ ি�তীয়বার বা �প�নঃপুিনক সংঘ�ত
হইেল িতিন পরবতী�  �িত� অপরােধর জন� �থম অপরােধর ��ে� �েযাজ�
দে�র ি��ণ পিরমাণ দে� দি�ত হইেবন।

   
   
 
অনুমিত বািতল এবং
মালামাল আটক

 

৩২। (১) এই আইেন ব�ণ�ত অপরােধ �কান ব�ি� �দাষী সাব�� হইেল �বাড�
সংি�� ইয়ােড� র অনুমিত সরকার কত� � ক িনধ�ািরত প�িতেত �িগত বা বািতল
কিরেত পািরেব।

  
(২) এই আইেন ব�ণ�ত অপরােধ �কান ব�ি� �দাষী সাব�� হইেল আদালত
সংি�� ইয়াড� , জাহাজ ও উহার মালামাল বােজয়া� কিরেত পািরেব।

   
   
 
আটক কিরবার �মতা

 
৩৩। �কান ব�ি� এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ সংঘটন বা সংঘটেনর
উেদ�াগ �হণ কিরেল �বাড�  তাহার িবর�ে� অিভেযাগ দােয়র কিরবার পাশাপািশ
সংি�� ইয়াড� , জাহাজ ও উহার মালামাল আটক কিরেত পািরেব।

   
   
 
অপরােধর িবচার,
জািমনেযাগ�তা, অ-
আমলেযাগ�তা ও
আপসেযাগ�তা

  ৩৪। (১) আপাতত বলবৎ অন� �কান আইেন িভ�তর যাহা িকছ� ই থাক� ক না
�কন, এই আইেনর অধীন সংঘ�ত অপরাধসমূহ �থম ��িণর জুিডিসয়াল
ম�ািজে�ট বা �মে�াপিলটন ম�ািজে�ট কত� � ক িবচায� হইেব।

  
(২) এই আইেনর অধীন সংঘ�ত অপরাধসমূহ জািমনেযাগ� (bailable), অ-
আমলেযাগ� (non-cognizable) ও আপসেযাগ� (compoundable) হইেব।

  
(৩) এই আইেনর অধীন সংঘ�ত �কান অপরােধর িবচার সংি�� প�িতেত
অনু�ত হইেব।

  
(৪) �ফৗজদাির কায�িবিধেত যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, এই আইেনর অধীন
�কান ব�ি�র উপর অথ�দ� আেরােপর ��ে� আদালেতর এই আইেন উি�িখত
�য �কান পিরমাণ অথ�দ� আেরাপ কিরবার �মতা থািকেব। 

  



ব�াখ�া।- এই ধারার উে�শ� পূরণকে�, -
  

(১) ‘‘জুিডিসয়াল ম�ািজে�ট’’ অথ� �ফৗজদাির কায�িবিধর section 11 এ ব�ণ�ত
‘Judicial Magistrate’; 

  
(২) ‘‘�মে�াপিলটন ম�ািজে�ট’’ অথ� �ফৗজদাির কায�িবিধর section 18 এ ব�ণ�ত
‘Metropolitan Magistrate’ ।

   
   
 
�কা�ািন কত� � ক
অপরাধ সংঘটন

 

৩৫। (১) এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ �কান �কা�ািন কত� � ক সংঘ�ত
হইয়া থািকেল উ�র�প অপরােধর সিহত �ত�� সংি��তা রিহয়ােছ �কা�ািনর
এইর�প মািলক, পিরচালক, ম�ােনজার, সিচব বা অন� �কান কম�কত� া বা কম�চারী
বা �িতিনিধ উ� অপরাধ সংঘটন কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন, যিদ না িতিন
�মাণ কিরেত স�ম হন �য, উ� অপরাধ তাহার অ�াতসাের সংঘ�ত হইয়ােছ
অথবা উ� অপরাধ �রাধ কিরবার জন� িতিন যথাসাধ� �চ�া কিরয়ােছন।

  
ব�াখ�া।- এই ধারায়-

  
(ক) ‘‘�কা�ািন’’ বিলেত �কান সংিবিধব� সং�া, বািণিজ�ক �িত�ান,
অংশীদারী কারবার, সিমিত বা এক বা একািধক ব�ি�র সম�েয় গ�ত
সংগঠনও অ�ভ� � � হইেব; এবং

  
(খ) ‘‘পিরচালক’’ বিলেত উহার �কান অংশীদার বা পিরচালনা �বাড� , �য নােমই
অিভিহত হউক, এর সদস�েকও ব�ঝাইেব।

  
(২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �কা�ািন আইনগত স�া হইেল, উ� উপ-ধারায়
উি�িখত ব�ি�েক অিভয�� ও �দাষী সাব�� করা ছাড়াও উ� �কা�ািনেক
পৃথকভােব এই কায�-ধারায় অিভয�� ও �দাষী সাব�� করা যাইেব, তেব উহার
উপর সংি�� িবধান অনুসাের �ধ�  অথ� দ� আেরাপ করা যাইেব।

   
   
 
�ফৗজদাির কায�িবিধর
�েয়াগ

 

৩৬। (১) এই আইেনর িবধানাবিল সােপে�, এই আইেন ব�ণ�ত �য �কান
অপরােধর তদ�, িবচার ও আিপল, এবং আটক ও আনুষি�ক সকল িবষেয়
�ফৗজদাির কায�িবিধ �েযাজ� হইেব।

  
(২) এই আইেনর অধীন মহাপিরচালক বা তৎকত� � ক �মতা�া� �কান কম�চারীর
িরেপােট� র িভি�েত সূিচত মামলা �ফৗজদাির কায�িবিধর অধীন পুিলশ িরেপােট� র
িভি�েত সূিচত মামলা বিলয়া গণ� হইেব।

   
   
 
অপরাধ িবচারাথ� �হণ

 
৩৭। �বাড�  বা তৎকত� � ক �মতা�া� �কান কম�চারীর িলিখত অিভেযাগ ব�তীত
�কান আদালত এই আইেনর অধীন �কান মামলা িবচারােথ� আমেল �হণ কিরেব
না।

   
   



অ�ম অধ�ায়
 িবিবধ

 
ওয়ান �প সা�ভ�স

 
৩৮। জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ সং�া� �শাসিনক কায�ািদ যথাযথভােব
এবং �ততম সমেয়র মেধ� স�� কিরবার লে�� �বাড� , িবিধ �ারা িনধ�ািরত
প�িতেত, আ�ঃম�ণালয় ওয়ান �প সা�ভ�স চালু কিরেব।

   
   
 
জর�ির িভি�েত জাহাজ
�সকতায়ন স��ক�ত
িবেশষ িবধান

 

৩৯। (১) দুেয�াগপূণ� আবহাওয়ায়, িনরাপ�ার �ােথ�, জর�ির িভি�েত জাহাজ
�সকতায়ন কিরবার �েয়াজন হইেল �ানীয় �শাসেনর অনুমিত �হণ কিরয়া
জাহাজ �সকতায়ন করা যাইেব।

  
(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী জর�ির িভি�েত জাহাজ �সকতায়ন করা হইেল
িবষয়� তাৎ�িণকভােব মহাপিরচালক কত� � ক �বাড� েক অবিহত কিরেত হইেব।

  
ব�াখ�া।- এই ধারার উে�শ� পূরণকে�, ‘‘�ানীয় �শাসন’’ বিলেত সংি��
�জলার �জলা �শাসক বা তৎকত� � ক �মতা�া� �কান কম�চারীেক ব�ঝাইেব।

   
   
 
ইয়াড�  কত� � প� কত� � ক
�িতেবদন দািখল

 

৪০। (১) �েত�ক ইয়াড�  কত� � প� �িত বৎসের উহার স�ািদত কায�াবিলর িববরণ
সংবিলত এক� �িতেবদন পরবতী�  বৎসেরর ৩১�শ মােচ� র মেধ� �বােড� র িনকট
দািখল কিরেব।

  
(২) �বাড� , �েয়াজেন, �কান ইয়াড�  কত� � পে�র িনকট হইেত �য �কান সময় উহার �য
�কান িবষেয়র উপর িববরণী, িরটান� ও �িতেবদন বা �য �কান তথ� তলব কিরেত
পািরেব এবং ইয়াড�  কত� � প� উহা �বােড� র িনকট সরবরাহ কিরেত বাধ� থািকেব।

   
   
 
কিম�

 

৪১। �বাড�  এই আইেনর অধীন উহার �কান �মতা �েয়াগ বা �কান কায�
স�াদেনর িবষেয় উহােক সহায়তা কিরবার উে�েশ� তদকত� � ক িনধ�ািরত সীমা ও
শত�  সােপে� �বােড� র �কান সদস�, �বােড� র কম�কত� া এবং, �েয়াজেন, �কান
িবেশষ� সম�েয় এক বা একািধক কিম� গঠন কিরেত পািরেব।

   
   
 
�মতা অপ�ণ

 
৪২। �বাড� , উহার �কান �মতা, িলিখত আেদশ �ারা, �চয়ারম�ান, �কান সদস�,
�কান কম�কত� া, কিম� বা �কান ব�ি�েক অপ�ণ কিরেত পািরেব।

   
   
 
জনেসবক

 
৪৩। সরকার কত� � ক মেনানীত সদস� ও অন�ান� কম�চারী, এই আইেনর অধীন
দািয়� পালনকােল Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section
21 এ উি�িখত Public Servant বিলয়া গণ� হইেব।

   
   
 
িবিধ �ণয়েনর �মতা   ৪৪। (১) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন



�ারা, িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব।
  

(২) এই আইেনর অধীন িবিধ �ণীত না হওয়া পয��, Ship Breaking and Ship
Recycling Rules-2011, অতঃপর উ� Rules বিলয়া অিভিহত, এই আইেনর
সিহত সাম�স�পূণ� হওয়া সােপে�, �েযাজ� হইেব।

  
(৩) উ� Rules এর অধীন দােয়রক� ত �কান মামলা এবং গৃহীত বা সূিচত �য
�কান কায��ম অিন�� থািকেল উহা এমনভােব িন�� হইেব �যন এই আইন
�ণীত হয় নাই।

   
   
 
�িবধান �ণয়েনর
�মতা  

৪৫। ধারা ১৪ এর উে�শ� পূরণকে� �বাড� , সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম এবং
সরকাির �গেজেট �কািশত ��াপন �ারা, এই আইন বা তদ্ধীন �ণীত িবিধর
সিহত সাম�পূণ� �িবধান �ণয়ন কিরেত পািরেব।

   
   
 
ইংেরিজেত অনূিদত পাঠ
�কাশ

 

৪৬। (১) এই আইন �বত� েনর পর সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই
আইেনর বাংলা পােঠর ইংেরিজেত অনূিদত এক� িনভ� রেযাগ� পাঠ (Authentic
English Text) �কাশ কিরেত পািরেব।

  
(২) বাংলা পাঠ ও ইংেরিজ পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� বাংলা পাঠ �াধান�
পাইেব।
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