আভ্যন্তরীণ ননৌযান শ্রমিক (মনয় াগ-মন ন্ত্রণ) আইন, ১৯৯২
( ১৯৯২ সয়নর ৫০ নং আইন )
[১০ নয়ভ্ম্বর, ১৯৯২]
আভ্যন্ত্মরীণ ননৌযান মন ন্ত্রণ ও ননৌযায়ন মনয় ামিত শ্রমিকয়ের মনয় াগ এবং চাকুররীর রততাামে
মনর্তাারয়ণর উয়েয়ে প্রণীত আইন৷

নযয়েতু আভ্যন্ত্মরীণ ননৌযান মন ন্ত্রণ এবং ননৌযায়ন মনয় ামিত শ্রমিকয়ের মনয় াগ এবং চাকুররীর রততাামে
মনর্তাারয়ণর উয়েয়ে মবর্ান করা সিীচীন ও প্রয় ািনী ;
নসয়েতু এতদদ্বারা মনম্নরূপ আইন করা েইল:-

সংমিপ্ত মরয়রানািা

১৷ এই আইন আভ্যন্তরীণ ননৌযান শ্রমিক (মনয় াগ-মন ন্ত্রণ) আইন, ১৯৯২ নায়ি
অমভ্মেত েইয়ব৷

সংজ্ঞা

২৷ মবষ বা প্রসংয়গর পমরপন্থী মকছু না থামকয়ল, এই আইয়ন,( ক) “ননৌযান” বা আভ্যন্তরীণ ননৌযান” অথতা Inland Shipping Ordinance,
1976 (LXXII of 1976) এর অর্ীন নরমিমিকৃত আভ্যন্তরীণ ননৌযান;
( খ) “মবমর্” অথতা এই আইয়নর অর্ীন প্রণীত মবমর্;
( গ) “িামলক” অথতা ননৌযায়নর িামলক;
( ঘ) “িিুরী” অথতা কায়ির মবমনিয় প্রয়ে পামরশ্রমিক;
( ঙ) “শ্রমিক” অথতা Inland Shipping Ordinance, 1976 (LXXII of 1976)
এর অর্ীন নরমিমিকৃত আভ্যন্তরীণ ননৌযায়ন নয নকান রকয়ির কাি করার িন্য
মনযুক্ত শ্রমিক;

( চ) “শ্রি পমরচালক” অথতা শ্রি পমরচালক মেসায়ব সরকার কতৃক
তা মনযুক্ত বযমক্ত৷

ননৌযান সম্পমকতাত
কমতপ মবষয় র
োম ত্ব

৩৷ আভ্যন্তরীণ ননৌযান সম্পমকতাত মনয়ম্নাক্ত মবষ ামের োম ত্ব শ্রি পমরচালয়কর উপর
ন্যস্ত থামকয়ব, যথা:(ক) শ্রমিক মনয় াগ ও তাোয়ের চাকুররীচুযমতর রততাাবলী মনর্তাারণ;
(খ) মবমভ্ন্ন নশ্রণীর ননৌযান মনয় াগতবয শ্রমিয়কর সংখযা ও তাোয়ের কায়ির নশ্রণী
মবন্যাস;
(গ) শ্রমিয়কর কায়ির সি , মবশ্রাি, ছুমি এবং অবসরকালীন সুমবর্ামে মনর্তাারণ;
(ঘ) শ্রমিয়কর িিুরী মনর্তাারণ;
(ঙ) শ্রমিয়কর চাকুররীর মনরাপত্তা;
(চ) শ্রমিক ও তাোর পমরবায়রর মচমকত্সার িন্য িামলক কতৃতাক গৃেীতবয বযব্া;
(ছ) িামলক কতৃক
তা শ্রমিয়কর নপ-য়রাল ও সামভ্তাস নরকর্তা সম্পমকতাত মন িাবলী;
(ি) শ্রমিয়কর চাকুররী সংক্রান্ত অন্য নয নকান মবষ ;
(ঝ) ননৌযায়নর রৃংখলা;
(ঞ) ননৌযায়ন িালািাল পমরবেয়ণর সীিা মনর্তাারণ৷

ননৌযায়নর সংখযা,
ইতযামে সরবরাে

৪৷ শ্রি পমরচালয়কর চামেো অনুযা ী প্রয়তযক িামলক তাোর িামলকানার্ীন
ননৌযায়নর সংখযা, উোয়ের আকারসে মবস্তামরত মববরণ এবং ননৌযায়ন মনয় ামিত
শ্রমিয়কর সংখযা সম্পমকতাত তথয সরবরাে কমরয়বন৷

ননৌযান মি আয়রাপ,
ইতযামে

৫৷ (১) সরকার প্রয়তযক ননৌযায়নর উপর বাত্সমরক ননৌযান মি আয়রাপ কমরয়ত
পামরয়ব৷
(২) উপ-র্ারা (১) এর অর্ীন আয়রাপণী মি মবমর্দ্বারা মনর্তাামরত েইয়ব৷
(৩) এই র্ারার অর্ীন আয়রামপত মি পমরয়রায়র্র িন্য শ্রি পমরচালক িামলয়কর
উপর ননামির িারী কমরয়বন এবং ননামিয়র উমিমখত তামরয়খর িয়র্য উো পমরয়রার্
কমরয়ত েইয়ব৷
(৪) উপ-র্ারা (৩) এর অর্ীন িারীকৃত ননামিয়র উমিমখত তামরয়খর িয়র্য যমে নকান
িামলক মি পমরয়রার্ না কয়রন, তাো েইয়ল তাোয়ক অপমরয়রামর্ত মি এর িন্য
মবমর্দ্বারা মনর্তাামরত োয়র অমতমরক্ত মি প্রোন কমরয়ত েইয়ব৷
(৫) এই র্ারার অর্ীন যাবতী বয়ক া পাবমলক মর্িান্ত্র্ (Public demand)
মেসায়ব আো করা েইয়ব৷

তেন্ত করা ও তথয
সংগ্রয়ের িিতা

৬৷ এই আইয়নর উয়েে পূরণকয়ে শ্রি পমরচালক বা তাোর মনকি েইয়ত
িিতাপ্রাপ্ত নকান কিতাকততাা(ক) নয নকান বযমক্তয়ক নকান নরকর্তা, েমললপত্র বা তথয নপয়রর মনয়েতার প্রোন
কমরয়ত পামরয়বন;
(খ) যুমক্তসংগত সিয় ননৌযায়ন বা তত্সম্পমকতাত নয নকান ্ায়ন প্রয়বর কমরয়ত
পামরয়বন;
(গ) ননৌযান সম্পমকতাত নয নকান খাতাপত্র, নরকর্তা, নরমিস্টার বা েমললপত্র পরীিামনরীিা কমরয়ত পামরয়বন এবং অনুরূপ নয নকান খাতাপত্র, নরকর্তা, নরমিস্টার বা
েমললপত্র তাোর মনকি নপর করার িন্য সংমিষ্ট বযমক্তয়ক মনয়েতার প্রোন কমরয়ত
পামরয়বন;
(ঘ) ননৌযান সম্পমকতাত নয নকান মবষয় নয নকান বযমক্তর বক্তবয বা মববৃমত নরকর্তা
কমরয়ত পামরয়বন:
তয়ব রততা থায়ক নয, এ েিার অর্ীন নকান বযমক্ত এিন নকান প্রয়ের িবাব মেয়ত
বার্য েইয়ব না যাোয়ত মতমন মনয়ি নকান অপরায়র্ িমিত েইয়ত পায়রন৷

মনয়েতার পালয়ন
বযথতাতার রামস্ত

৭৷ নকান বযমক্ত এই আইন বা মবমর্র অর্ীন প্রেত্ত নকান আয়ের বা মনয়েতার পালয়ন বা
তথয সরবরায়ে বযথতা েইয়ল বা নকান তেয়ন্তর সি তেন্ত কারী কিতাকততাার সমেত
সেয়যামগতা না কমরয়ল মতমন অনূর্তা ৩ িায়সর কারােয়ে বা অনূর্তা ২০ োিার িাকা
অথতােয়ে বা উভ্ েয়ে েেনী েইয়বন৷

অপরার্ মবচারাথতা
গ্রেণ ইতযামে

৮৷ শ্রি পমরচালক েইয়ত এতদুয়েয়ে িিতাপ্রাপ্ত নকান বযমক্তর মলমখত অমভ্য়যাগ
ছািা নকান আোলত এই আইয়নর অর্ীন নকান িািলা মবচায়রর িন্য গ্রেণ কমরয়ব
না৷

অবযােমত প্রোয়নর
িিতা

৯৷ সরকার, সরকারী নগয়িয়ি প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নকান িামলক বা নকান নশ্রণীর
িামলকয়ক এই আইয়নর নয নকান বা সকল মবর্ান েইয়ত অবযােমত মেয়ত পায়র৷

মবমর্ প্রণ য়নর
িিতা

১০৷ এই আইয়নর উয়েে পূরণকয়ে সরকার, সরকারী নগয়িয়ি প্রজ্ঞাপন দ্বারা,
মবমর্ প্রণ ন কমরয়ত পামরয়ব৷

রমেতকরণ ও
নেিািত

১১৷ (১) The Inland Water Transport (Regulation of Employment)
Act, 1965 (E. P. Act III of 1965), অতঃপর উক্ত Act বমল া উমিমখত,
এতদ্বারা রমেত করা েইল৷
(২) উক্ত Act রমেত েইবার পর(ক) উক্ত Act এর অর্ীন গমিত The I nl and Wat er Tr anspor t
( Regul at i on of Empl oyment) Board, বমল া উমিমখত, ভ্াংমগ া
যাইয়ব;

(খ) উক্ত নবায়র্তার সকল ্াবর ও অ্াবর, তেমবল, নগে ও বযাংয়ক গমছিতত অথতা ও
মবমনয় াগ এবং উক্ত সম্পমত্ত সম্পমকতাত উোর যাবতী অমর্কার বা উোয়ত উোর
যাবতী স্বাথতা সরকায়রর মনকি েস্তান্তমরত ও ন্যস্ত েইয়ব;
(গ) উক্ত নবার্তা কতৃক
তা বা উোর মবরুয়ে োয় রকৃত সকল িািলা-য়িাকেিা সরকার
কতৃক
তা বা উোর মবরুয়ে োয় রকৃত িািলা-য়িাকেিা বমল া গণয েইয়ব;
(ঘ) উক্ত নবায়র্তার সকল ঋণ, ো ও োম ত্ব এবং উোর দ্বারা বা উোর সমেত
সম্পামেত সকল চুমক্ত সরকায়রর ঋণ, ো ও োম ত্ব এবং উোর দ্বারা বা উোর সমেত
সম্পামেত চুমক্ত বমল া গণয েইয়ব;
(ঙ) উক্ত নবার্তা কতৃক
তা মনযুক্ত এবং নবায়র্তা কিতারত সকল কিতাকততাা বা কিতাচারী
Surplus Public Servants Absorption Ordinance, 1985 (XXIV of
1985) এর মবর্ান িয়ত মন মন্ত্রত েইয়বন:
তয়ব রততা থায়ক নয, চুমক্তমভ্মত্তক বা নপ্রষয়ণ মনযুক্ত ও কিতারত কিতাকততাা ও কিতাচারীর
নিয়ত্র চুমক্ত বা নপ্রষয়ণর রততাাবলী প্রয়যািয েইয়ব এবং তাোয়ের চাকুররী অবসায়নর
িন্য নকান ননামির প্রোয়নর রততা থামকয়ল নবার্তা মবলুমপ্তই উক্ত ননামির বমল া গণয
েইয়ব৷
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