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জাতীয় নদী রáা কিমশন আইন, ২০১৩

( ২০১৩ সেনর ২৯ নং আইন )

 [২২ জুলাই, ২০১৩]
   
     

নদীর অৈবধ দখল, পািন ও পিরেবশ দূষণ, িশk কারখানা কতৃ�ক সৃx নদী দূষণ, অৈবধ কাঠােমা িনম�াণ ও নানািবধ অিনয়ম
�রাধকেk এবং নদীর ¯াভািবক Åবাহ পুনÕ"ার, নদীর যথাযথ রáণােবáণ এবং �নৗ-পিরবহনেযাগ± িহসােব গিড়য়া �তালাসহ

আথ�-সামািজক উ<য়েন নদীর বèমাি¾ক ব±বহার িনিqত করার Åেয়াজেন একিট কিমশন গঠেনর উে�েশ± Åণীত আইন
 
�যেহতু নদীর অৈবধ দখল, পিরেবশ দূষণ, িশ  কারখানা কতৃ�ক সৃ  নদী দূষণ, অৈবধ কাঠােমা িনম�াণ ও নানািবধ অিনয়ম �রাধকে

এবং নদীর াভািবক বাহ পুন ার, নদীর যথাযথ র ণােব ণ এবং �নৗ-পিরবহনেযাগ  িহসােব গিড়য়া �তালাসহ আথ�-সামািজক

উ য়েন নদীর ব মাি ক ব বহার িনি ত করার েয়াজেন একিট কিমশন গঠন করা সমীচীন ও েয়াজন; 
 �সেহতু এত ারা িন প আইন ণয়ন করা হইলঃ- 

  
Åথম অধ±ায়

 ÅারিZক
 
সংিá@ িশেরানাম ও
Åবত�ন  

১। (১) এই আইন জাতীয় নদী র া কিমশন আইন, ২০১৩ নােম অিভিহত হইেব।
 

(২) ইহা অিবলে  কায�কর হইেব।
   

  
 
সং�া

 

২। িবষয় বা সে র পিরপি  �কান িকছু না থািকেল, এই আইেন—
 

(ক) ‘‘কিমশন’’ অথ� ধারা ৩ এর অধীন িতি ত জাতীয় নদী র া কিমশন;
 

(খ) ‘‘�চয়ারম ান’’ অথ� কিমশেনর �চয়ারম ান এবং �চয়ারম ান িহেসেব দািয়  পালনকারী সদস ও ইহার

অ ভু�  হইেবন;
 

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

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

(ঙ) ‘‘সদস ’’ অথ� কিমশেনর সদস  এবং �চয়ারম ানও ইহার অ ভু�  হইেবন।
   

  
ি¥তীয় অধ±ায়

 জাতীয় নদী রáা কিমশন Åিতzা
 
জাতীয় নদী রáা
কিমশন Åিতzা

 

৩। (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যথাশী  স ব, এই আইেনর উে শ  পূরণকে  জাতীয় নদী র া

কিমশন নােম একিট কিমশন িতি ত হইেব। 
 

(২) কিমশন একিট সংিবিধব  সং া হইেব এবং উহার ায়ী ধারাবািহকতা ও একিট সাধারণ িসলেমাহর

থািকেব এবং এই আইেনর িবধানাবিল সােপে , ইহার াবর ও অ াবর উভয় কার স ি  অজ�ন কিরবার,

অিধকাের রািখবার এবং হ া র কিরবার মতা থািকেব এবং ইহা িনজ নােম মামলা দােয়র কিরেত পািরেব

বা ইহার িব ে ও মামলা দােয়র করা যাইেব।
   

  
 
কিমশেনর কায�ালয়  ৪। কিমশেনর ধান কায�ালয় ঢাকায় হইেব এবং কিমশন েয়াজেন, সরকােরর পূব�ানুেমাদন েম, উহার
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শাখা কায�ালয় াপন কিরেত পািরেব।
  
  
 
কিমশন গঠন

 

৫। (১) �চয়ারম ান ও অনূ ন একজন মিহলা সদস সহ অনিধক ০৫ (পাঁচ) জন সদস  সম েয় কিমশন গিঠত

হইেব ;
 

(২) কিমশেনর �চয়ারম ান ও সদস গণ সরকার কতৃ�ক িনযু  হইেবন এবং তাহােদর িনেয়ােগর শত�াবলী

সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত হইেব;
 

(৩) কিমশেনর �চয়ারম ান ও সদস গণ অনূ � ৩ (িতন) বৎসর �ময়ােদর জন  সরকার কতৃ�ক িনযু  হইেবনঃ
 

তেব শত� থােক �য, �কান ব ি  �চয়ারম ান বা সদস  পেদ ২ ( ই) �ময়ােদর অিধক িনেয়াগ লােভর �যাগ

হইেবন না;
 

(৪) কিমশেনর �চয়ারম ান ও একজন সদস  সাব� িণক হইেবন এবং অন ান  সদস গণ অৈবতিনক হইেবন।
   

  
 
�চয়ারম±ান ও
সদস±গেণর �যাগ±তা,
ইত±ািদ

 

৬। (১) জন শাসন, আইন, মানবািধকার, নদী ব ব াপনা, নদী েকৗশল, নদী জিরপ বা পিরেবশ কায� েম

উে খেযাগ  অবদান রািখয়ােছন এমন ব ি েদর মধ  হইেত কিমশেনর �চয়ারম ান ও সদস  িনযু  হইেবনঃ

তেব শত� থােক �য, কিমশেনর সদস গেণর মেধ -
 

(ক) �দশীয় ও আ জ�ািতকভােব ীকৃত একজন নদী িবেশষ  বা পািন িবেশষ ;
 

(খ) �দশীয় ও আ জ�ািতকভােব ীকৃত একজন পিরেবশ িবেশষ ;
 

(গ) একজন নদী েকৗশলী বা নদী জিরপ িবেশষ  বা নদী ব ব াপনায় িবেশষ ; এবং
 

(ঘ) একজন মানবািধকার কম�ী বা একজন পিরেবশবাদী সংগঠেনর কম�ী বা একজন আইন  থািকেবন।
 

(২) উপ-ধারা (১) এ বিণ�ত সদস গেণর সংি  � ে  অনূ ন ১২ (বার) বৎসেরর অিভ তা থািকেত হইেব।
   

  
 
Åধান িনব�াহী

 

৭। (১) �চয়ারম ান কিমশেনর ধান িনব�াহী হইেবন।
 

(২) �চয়ারম ােনর পদ শূন  হইেল িকংবা অনুপি িত, অসু তা বা অন  �কান কারেণ �চয়ারম ান তাহার

দািয়  পালেন অসমথ� হইেল, নবিনযু  �চয়ারম ান তাহার পেদ �যাগদান না করা পয�  িকংবা �চয়ারম ান

পুনরায় ীয় দািয়  পালেন সমথ� না হওয়া পয�  সাব� িণক সদস  �চয়ারম ান িহেসেব দািয়  পালন

কিরেবন।
   

  
 
�চয়ারম±ান ও
সদস±গেণর অেযাগ±তা,
অপসারণ ও পদত±াগ

 ৮। (১) �কান ব ি  কিমশেনর �চয়ারম ান বা সদস  হইবার �যাগ  হইেবন না বা �চয়ারম ান বা সদস

থািকেত পািরেবন না যিদ—
 

(ক) িতিন আদালত কতৃ�ক �দউিলয়া বা অ কৃিত  �ঘািষত হন; 
 

(খ) িতিন, �চয়ারম ান ও সাব� িনক সদেস র � ে , পাির িমেকর িবিনমেয় ীয় দািয়  বিহভূ�ত অন  �কান

পেদ িনেয়ািজত হন; 
 

(গ) িতিন �নিতক লনজিনত �কান অপরােধ �দাষী সাব  হন; বা
 

(ঘ) িতিন নদী বা কিমশেনর াথ� সংি  �কান �পশা বা ব বসার সােথ েত  বা পেরা ভােব জিড়ত হন। 



1/1/2018 জাতীয় নদী র�া কিমশন আইন, ২০১৩

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=1122 3/6

(২) সরকার যুি স ত মেন কিরেল, কারণ দশ�াইবার যুি স ত সুেযাগ দান কিরয়া, কিমশেনর

�চয়ারম ান বা �কান সদস েক অপসারণ কিরেত পািরেব; 

(৩) �চয়ারম ান বা �কান সদস  সরকােরর উে েশ  া রযু  প েযােগ �য �কান সময় পদত াগ কিরেত

পািরেবন।
   

  
 
সদস±পেদ শূন±তার
কারেণ কায� বা
কায�ধারা অৈবধ না
হওয়া

 

৯। ধুমা  �কান সদস পেদ শূন তা বা কিমশন গঠেন িট থািকবার কারেণ কিমশেনর �কান কায� বা

কায�ধারা অৈবধ হইেব না বা তৎস েক� �কান  বা আপি ও উ াপন করা যাইেব না।

  
  
 
সদস±গেণর �বতন,
ভাতা, ইত±ািদ

 

১০। (১) �চয়ারম ান ও সাব� িণক সদেস র �বতন, ভাতা ও অন ান  সুিবধািদ সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত হইেব।
 

(২) অৈবতিনক সদস গণ, কিমশেনর সভায় �যাগদানসহ অন ান  দািয়  স াদেনর জন  সরকােরর

পূব�ানুেমাদন েম কিমশন কতৃ�ক িনধ�ািরত হাের স ানী ও ভাতা পাইেবন।
   

  
 
কিমশেনর সভা

 

১১। (১) এই আইেনর িবধানাবলী সােপে , কিমশন সভার কায�প িত িনধ�ারণ কিরেব।
 

(২) �চয়ারম ান, কিমশেনর সকল সভায় সভাপিত  কিরেবন এবং তাঁহার অনুপি িতেত সাব� িণক সদস

সভায় সভাপিত  কিরেবন।
 

(৩) সভাপিত এবং অনূ ন ২ ( ই) জন সদেস র উপি িতেত কিমশেনর সভার �কারাম হইেব।
 

(৪) িত ০৩ (িতন) মােস কিমশেনর অনূ ন একিট সভা কিরেত হইেব।
 

(৫) কিমশেনর সভায় িস া  হেণ েত ক সদেস র একিট �ভাট থািকেব এবং �ভােটর সমতার � ে

সভায় সভাপিত কারী ব ি র ি তীয় বা িনণ�ায়ক �ভাট দােনর অিধকার থািকেব।
   

  
তৃতীয় অধ±ায়

 কিমশেনর কায�াবিল
 
কিমশেনর কায�াবিল  ১২। কিমশন িন বিণ�ত সকল বা �য �কান কায�াবিল স াদন কিরেব, যথাঃ—

 

(ক) নদীর সােথ সংি  সকল ম ণালয় বা িবভােগর কায�াবিলর মেধ  সম য় সাধেনর লে  সরকারেক

সুপািরশ করা;
 

(খ) নদী অৈবধ দখলমু  এবং পুনঃদখল �রাধ করার িবষেয় সরকারেক সুপািরশ দান করা;
 

(গ) নদী এবং নদীর তীের ািপত অৈবধ াপনা উে দ সং া  সরকারেক সুপািরশ দান করা;
 

(ঘ) নদীর পািন দূষণমু  রাখার িবষেয় সরকারেক সুপািরশ দান করা;
 

(ঙ) িবলু  বা মৃত ায় নদী খনেনর িবষেয় সরকারেক সুপািরশ দান করা;
 

(চ) নদী সং া  তথ  ভা ার উ য়নকরেণ সরকারেক সুপািরশ দান করা;
 

(ছ) নদী উ য়ন সং া  িবষেয় সরকােরর িনকট �য �কান সুপািরশ করা;
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(জ) নদীর পিরেবশগত ভারসাম  ও �টকসই ব ব াপনা িনি তকরেণর লে  সরকারেক সুপািরশ দান

করা;
 

(ঝ) নদী র াকে  কালীন ও দীঘ�কালীন পিরক না হেণর জন  সরকােরর কােছ সুপািরশ দান

করা;
 

(ঞ) নদী র ােথ� জনসেচতনতা বৃি মূলক কায� ম হেণর লে  সরকারেক েয়াজনীয় পরামশ� দান

করা;
 

(ট) িনয়িমত পিরদশ�ন এবং নদী র া সং া  কায� ম পিরবী ণ েম সুপািরশ দান করা; 
 

(ঠ) নদী র া সংি  িবদ মান িবিভ  আইন ও নীিতমালার ব বহািরক েয়াগ পয�ােলাচনা েম ও

েয়াজনেবােধ উ  আইন ও নীিতমালা সংেশাধেনর জন  সরকারেক সুপািরশ করা; এবং
 

(ড) �দেশর খাল, জলাশয় এবং সমু -উপকূল দখল ও দূষণমু  রািখবার িবষেয় সরকারেক সুপািরশ করা ।
   

  
 
কিমশেনর কায�াবিলর
বািষ�ক Åিতেবদন

 

১৩। (১) িত বৎসেরর ১ মাচ� এর মেধ  কিমশন উহার পূব�বত�ী বৎসেরর কায�াবিল স েক� একিট িতেবদন

সরকােরর িনকট �পশ কিরেব, যাহােত অন ান  িবষেয়র মেধ  কিমশেনর পরামশ� অনুসাের সরকার বা সংি

কতৃ�প  কতৃ�ক �কান � ে  েয়াজনীয় কায� ম বা ব ব া হণ কিরেত না পািরেল �সই � ে  েয়াজনীয়

কায� ম বা ব ব া হণ না কিরবার কারণ, কিমশন যতদূর অবগত ততদূর, িলিপব  কিরেব।
 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন িতেবদন াি র পর সরকার উহা জাতীয় সংসেদ উপ াপেনর ব ব া কিরেব।
   

  
চতুথ� অধ±ায়

 কিমশেনর কম�কত�া ও কম�চারী ইত±ািদ
 
কম�কত�া ও কম�চারী
িনেয়াগ

 

১৪। (ক) কিমশেনর একজন সিচব থািকেব;
 

(খ) সরকার কতৃ�ক অনুেমািদত সাংগাঠিনক কাঠােমা সােপে , কিমশন উহার কায�াবিল সু ুভােব স াদেনর

িনিম  েয়াজনীয় সংখ ক কম�কত�া ও কম�চারী িনেয়াগ কিরেত পািরেব;
 

(গ) সিচব এবং অন ান  কম�কত�া ও কম�চারীেদর িনেয়াগ ও চাকুরীর শত�াবলী িবধান ারা িনধ�ািরত হইেব;

এবং 
 

(ঘ) সরকার, কিমশেনর অনুেরাধ েম, জাতে র কেম� িনযু  �কান কম�কত�া ও কম�চারীেক কিমশেন

� ষেণ িনেয়াগ কিরেত পািরেব।
   

  
 
তহিবল  ১৫। (১) এই আইেনর উে শ  পূরণকে  জাতীয় নদী র া কিমশন তহিবল নােম কিমশেনর একিট তহিবল

থািকেব এবং তহিবেল িন বিণ�ত অথ� জমা হইেব, যথা:-
 

(ক) সরকার কতৃ�ক দ  অনুদান;
 

(খ) সরকােরর অনুেমাদন সােপে , �য �কান �বধ উৎস হইেত া  অনুদান; এবং
 

(গ) কিমশন কতৃ�ক ব াংেক জমাকৃত অেথ�র সুদ। 
 

(২) তহিবেলর অথ� কিমশেনর নােম কিমশন কতৃ�ক িনিদ� কৃত �কান তফিসিল ব াংেক জমা রািখেত হইেব

এবং উ  ব াংক হইেত অথ� উে ালেনর প িত িবধান ারা িনধ�ািরত হইেব। 
 

(৩) তহিবল হইেত কিমশেনর �চয়ারম ান, সাব� িণক সদস , কম�কত�া ও কম�চারীেদর �বতন, ভাতা ও
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চাকুরীর শত�াবলী অনুসাের েদয় অথ� দান করা হইেব এবং কিমশেনর েয়াজনীয় অন ান  ব য় িনব�াহ করা

হইেব।
 

ব াখ া।— ‘‘তফিসিল ব াংক’’ বিলেত Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of
1972) এর Article 2(J) �ত সং ািয়ত Scheduled Bank �ক বুঝাইেব।

  
  
 
িহসাব রáণ ও িনরীáা

 

১৬। (১) কিমশন যথাযথভােব িহসাব র ণ কিরেব এবং িহসােবর বািষ�ক িববরণী ত কিরেব। 
 

(২) বাংলােদেশর মহা-িহসাব িনরী ক ও িনয় ক, অতঃপর মহািহসাব িনরী ক নােম অিভিহত, িত বৎসর

কিমশেনর িহসাব িনরী া কিরেবন এবং িনরী া িরেপােট�র একিট কিরয়া অনুিলিপ সরকার ও কিমশেনর

িনকট �পশ কিরেবন।
 

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী িহসাব িনরী ার উে েশ  মহািহসাব িনরী ক িকংবা তাহার িনকট হইেত

এত ে েশ  মতা া  �কান ব ি  কিমশেনর সকল �রকড�, দিলল দ ােবজ, নগদ বা ব াংেক গি ত অথ�,

জামানত, ভা ার এবং অন িবধ স ি  পরী া কিরয়া �দিখেত পািরেবন এবং কিমশেনর �কান সদস  বা �য

�কান কম�কত�া বা কম�চারীেক িজ াসাবাদ কিরেত পািরেবন।
 

(৪) উপ-ধারা (২) এ উি িখত িনরী া ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order,
1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) �ত সং ািয়ত �কান Chartered
Accountant ফাম� ারা কিমশেনর িহসাব িনরী া করা যাইেব এবং এত ে েশ  কিমশন Chartered
Accountant িনেয়াগ কিরেত পািরেব।

  
  
 
জনেসবক

 

১৭। কিমশেনর �চয়ারম ান, সদস , কম�কত�া ও কম�চারীগণ কিমশেনর দািয়  পালনকােল Penal Code,
1860 (Act No. XLV of 1860) এর section-21 এ �য অেথ� জনেসবক (public servant)
কথািট ব ব ত হইয়ােছ �সই অেথ� জনেসবক (public servant) বিলয়া গণ  হইেবন।

  
  
 
áমতা অপ�ণ

 
১৮। কিমশন িলিখত আেদশ ারা, আেদশ িনধ�ািরত শত�াধীেন, এ আইেনর অধীন উহার সকল মতা

কিমশেনর �কান সদস , কম�কত�া বা অন  �কান ব ি েক অপ�ণ কিরেত পািরেব।
  
  
 
িবিধ Åণয়েনর áমতা  ১৯। এই আইেনর উে শ  পূরণকে  সরকার, সরকাির �গেজেট াপন ারা, িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেব।
  
  
 
Åিবধান Åণয়েনর
áমতা  

২০। এই আইেনর উে শ  পূরণকে  কিমশন, সরকােরর পূব�ানুেমাদন েম, সরকাির �গেজেট াপন

ারা, িবধান ণয়ন কিরেত পািরেব।
  
  
 
ইংেরজীেত অনূিদত
পাঠ Åকাশ

 

২১। (১) এই আইন বত�েনর পর সরকার, সরকাির �গেজেট াপন ারা, এই আইেনর ইংেরজীেত

অনূিদত একিট িনভ�রেযাগ  পাঠ (Authentic English Text) কাশ কিরেব।
 

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