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বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন আইন, ২০১৭
( ২০১৭ সেনর ১০ নং আইন )

[২১ মাচ, ২০১৭]

, রিহতপূবক সমেয়াপেযাগী কিরয়া উহা পুনঃÅণয়েনর উেেশ±
Åণীত আইন

Bangladesh Shipping Corporation Order 1972

যেহতু Bangladesh Shipping Corporation Order, 1972 (President’s Order No. 10 of 1972) এর অধীন
িতি ত বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন িত ানিটর কেমর ধারাবািহকতা র ােথ উহা রিহতপূবক সমেয়াপেযাগী কিরয়া আইন পুনঃ ণয়ন
করা সমীচীন ও েয়াজনীয়;
সেহতু এত ারা িন প আইন করা হইল : -

সংিá@ িশেরানাম ও
Åবতন

১। (১) এই আইন বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন আইন, ২০১৭ নােম অিভিহত হইেব।

সংা

২। িবষয় বা সে র পিরপি কােনা িকছু না থািকেল, এই আইেন-

(২) ইহা অিবলে কাযকর হইেব।

(১) ‘কেপােরশন’ অথ এই আইেনর ধারা ৩ এর অধীন িতি ত বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন (িবএসিস);
(২) ‘ চয়ারম ান’ অথ পিরচালনা পষেদর চয়ারম ান;
(৩) ‘িনবাহী পিরচালক’ অথ কেপােরশেনর িনবাহী পিরচালক;
(৪) ‘পিরচালক’ অথ পিরচালনা পষেদর পিরচালক;
(৫) ‘পিরচালনা পষদ’ অথ এই আইেনর ধারা ৬ এর অধীন গিঠত পিরচালনা পষদ;
(৬) ‘ িবধান’ অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবধান;
(৭) ‘ব ব াপনা পিরচালক’ অথ কেপােরশেনর ব ব াপনা পিরচালক; এবং
(৮) ‘িবিধ’ অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবিধ।

কেপােরশন Åিতzা

৩। (১) এই আইেনর উে শ পূরণকে Bangladesh Shipping Corporation Order, 1972
(President’s Order No. 10 of 1972) এর অধীন িতি ত বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন এমনভােব
বহাল থািকেব যন উহা এই আইেনর অধীন িতি ত হইয়ােছ।
(২) কেপােরশন একিট সংিবিধব সং া হইেব এবং ইহার ায়ী ধারাবািহকতা ও একিট সাধারণ সীলেমাহর
থািকেব, এবং এই আইেনর িবধানাবলী সােপে , ইহার াবর ও অ াবর উভয় কার স ি অজন কিরবার,
অিধকাের রািখবার ও হ া র কিরবার এবং চুি স াদন কিরবার মতা থািকেব এবং ইহা ীয় নােম
মামলা দােয়র কিরেত পািরেব এবং উ নােম ইহার িব ে ও মামলা দােয়র করা যাইেব।
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৪। (১) কেপােরশেনর কাযাবিল হইেব আ জািতক নৗপেথ িনরাপদ ও দ নৗবািণজ সবা দান এবং
আ িলক সহেযািগতা, বািণিজ ক বা ব বসািয়ক লনেদন বৃি করা এবং ইহা ব তীত সরকার কতৃক সরকাির
গেজেট জারীকৃত
াপন অনুসাের কােনা িত ান, িত ােনর াবর ও অ াবর স ি সমূহ এই সং ায়
অপণ করা হইেল তাহা হণ ও পিরচালনা করা।
(২) উপ-ধারা (১) এর িবধােনর েযাজ তার
িন প মতা সংর ণ কিরেব, যথা:-

ে

কােনা প ব ত য় না ঘটাইয়া কেপােরশন িবেশষভােব

(ক) জাহাজ অথবা নৗযান অজন করা, ভাড়া করা, ভাড়া দওয়া, দখেল রাখা বা হ া র করা;
(খ) বাংলােদেশর অভ ের অথবা বািহের কেপােরশেনর কাযপিরিধর অ ভু ব বসািয়ক লনেদনসহ য
কােনা কােয িনেয়ািজত হওয়া বা কায েমর জন কােনা িত ান গিড়য়া তালা অথবা এই প িত ােনর
সিহত সংযু হওয়া;
(গ) জাহাজ, নৗযান ও অনু প অন ান যান মরামত, িনমাণ, পুনঃসচল বা সংেযাজন করা;
(ঘ) জাহাজ, নৗযান ও অনু প অন ান যােনর য পািত, য াংশ উপেযাজন এবং য ািদ সংেযাজন, তির,
এবং পুনঃসচেলর জন মরামেতর কায করা;
(ঙ) িশিপং সংি বা ইহার সহেযাগী কাযে ে স াব িনেয়াগ াথী অথবা িনেয়ািজত ব ি বেগর জন
িনেদশনা এবং িশ েণর িনিম কােনা িত ান াপন বা াপেনর লে ব ব া হণ করা;
(চ) য কােনা াবর বা অ াবর স ি অজন, উ য়ন, স সারণ ও দখেল রাখা বা হ া র করাঃ
তেব শত থােক য, সরকােরর অনুেমাদন ব িতেরেক কােনা াবর বা অ াবর স ি অজন বা হ া র করা
যাইেব না;
(ছ) জাহাজ বা নৗযান মরামেতর জন িনজ ওয়াকশপ পিরচালনা করা এবং ওয়াকশেপর মাধ েম িনজ
জাহাজ এবং েয়াজেন দিশ অন কােনা জাহাজ বা িবেদিশ জাহাজ মরামত করা;
(জ) িনজ বা যৗথ উেদ াগ অথবা অন কােনা ব ব াপনায় জাহাজ, জলযান অথবা নৗযান অজন এবং
এত সংি য কােনা ধরেনর ব বসা পিরচালনা করা;
(ঝ) দেশর ও িবেদেশর ব রসমূেহ িশিপং এেজ িনেয়াগ করা;
(ঞ) কেপােরশেনর বািণিজ ক ও ব বসািয়ক কায ম স াদেনর জন দেশ ও িবেদেশ ব াংক িহসাব খালা
এবং পিরচালনা করা;
(ট) (ক) হইেত (ঞ) পয দফাসমূেহ বিণত কাযাবিলর সিহত সংি
(ঠ) সরকার কতৃক সরকাির গেজেট

Åধান কাযালয়

অন ান কায স াদন করা; এবং

াপন ারা অিপত অন য কােনা কায স াদন করা।

৫। (১) কেপােরশেনর ধান কাযালয় চ ােম থািকেব।
(২) কেপােরশন, েয়াজনেবােধ, সরকােরর পূবানুেমাদন েম, বাংলােদেশর অন কােনা ােন এবং িবেদেশ
আ িলক কাযালয় াপন কিরেত পািরেব।

পিরচালনা পষদ

৬। (১) কেপােরশেনর একিট পিরচালনা পষদ থািকেব।
(২) কেপােরশেনর পিরচালনা পষদ অনিধক ১৩ ( তেরা) জন সদস সম েয় িন পভােব গিঠত হইেব, যথা
:-
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(ক) ম ী, নৗপিরবহন ম ণালয়, িযিন ইহার চয়ারম ানও হইেবন;
(খ) সিচব, নৗপিরবহন ম ণালয়, পদািধকারবেল;
(গ) অথ িবভাগ কতৃক মেনানীত একজন অনূ ন যু সিচব;
(ঘ) বািণজ ম ণালয় কতৃক মেনানীত একজন অনূ ন যু সিচব;
(ঙ) কেপােরশেনর ব ব াপনা পিরচালক, পদািধকারবেল;
(চ) কেপােরশেনর িনবাহী পিরচালক (অথ), পদািধকারবেল;
(ছ) কেপােরশেনর িনবাহী পিরচালক ( যুি ), পদািধকারবেল;
(জ) কেপােরশেনর িনবাহী পিরচালক (বািণিজ ক), পদািধকারবেল;
(ঝ) উপ-ধারা (৪) এর অধীন শয়ারেহা ারগেণর প
এবং

হইেত িনবািচত পিরচালক অথবা পিরচালকবৃ ;

(ঞ) বাংলােদশ িসিকউিরিটজ অ া এ েচ কিমশন কতৃক ণীত িবধান অনুযায়ী সরকার কতৃক মেনানীত
অনূ ন একজন ত (Independent) পিরচালক।
(৩) কেপােরশেনর সিচব পিরচালনা পষেদর সািচিবক দািয় পালন কিরেবন।
(৪) কেপােরশেনর শয়ার জনসাধারেণর িনকট িব য় করা হইেল শয়ারেহা ারগণ িন প শেত পিরচালক
িনবাচন কিরেত পািরেবন : জনসাধারেণর শয়ার মাট পিরেশািধত মূলধেনর পিরমাণ (ক) ২০% এর ঊে

িক ৩৪% এর িনে হইেল ১ (এক) জন পিরচালক; এবং

(খ) ৩৪% এর ঊে

হইেল ২ ( ই) জন পিরচালক।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন িনবািচত পিরচালকগণ কেপােরশেনর শয়ার িবধান এবং বাংলােদশ
িসিকউিরিটজ অ া এ েচ কিমশন কতৃক জারীকৃত িবধানাবিল অনুসাের িনবািচত হইেবন।
(৬) শয়ারেহা ারগেণর মধ হইেত পিরচালক িনবাচেনর ে সংি
শয়ারেহা াগেণর বাংলােদশ
িসিকউিরিটজ অ া এ েচ কিমশন এর িবিধ অনুসাের েয়াজনীয় পিরমাণ শয়ার থািকেত হইেবঃ
তেব শত থােক য, সরকার কতৃক মেনানীত বা িনেয়াগকৃত পিরচালনা পষেদর চয়ারম ান, সদস বৃ ,
কেপােরশেনর ব ব াপনা পিরচালক ও িনবাহী পিরচালকগেণর ে উি িখত িবধান েযাজ হইেব না।
(৭) উপ-ধারা (২) এর দফা (ঝ) ও দফা (ঞ) এ উি িখত সদস গণ িনবািচত বা মেনানীত হইবার তািরখ
হইেত ৩ (িতন) বৎসেরর জন দািয় পালন কিরেবন।

পিরচালনা পষেদর
কাযাবিল

৭। (১) কেপােরশেনর কাযাবিল ও ব বসািয়ক কমকাে র িদক-িনেদশনা পিরচালনা পষেদর উপর ন
থািকেব এবং পিরচালনা পষেদর িনেদশনা অনুসাের কেপােরশন ইহার কাযাবিল স াদন কিরেব।
(২) পিরচালনা পষদ জন াথ িবেবচনাপূবক বািণিজ ক িভি েত কায ম পিরচালনার
পিরচালকেক িদক-িনেদশনা দান কিরেব।
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(৩) পিরচালনা পষদ উহার কায ম পিরচালনার জন সরকার কতৃক, সময় সময়, দ ও জাতীয় াথ
স িকত নীিতমালার িনেদশনা মািনয়া চিলেব।

ব±বাপনা পিরচালক
এবং িনবাহী
পিরচালকবৃ6

৮। (১) সরকার কতৃক িনধািরত শতাধীেন কেপােরশেনর একজন ব ব াপনা পিরচালক এবং নূ নতম ৩
(িতন) জন ও অনূ ৭ (সাত) জন িনবাহী পিরচালক থািকেব।
(২) ব ব াপনা পিরচালক কেপােরশেনর ধান িনবাহী হইেবন।
(৩) ব ব াপনা পিরচালক ও িনবাহী পিরচালকগণ কেপােরশেনর সাব িণক কমকতা হইেবন এবং পিরচালনা
পষদ, সময় সময়, তাঁহােদর যই প িনেদশনা দান কিরেব সই প কাযাবিল স াদন এবং দািয় ও
কতব পালন কিরেবন অথবা পিরচালনা পষদ কতৃক অিপত মতা েয়াগ কিরেবন।

িনবািচত
পিরচালকগেণর
অেযাগ±তা

৯। কােনা ব ি িনবািচত পিরচালক পেদর জন উপযু
অিধি ত থািকেবন না, যিদ িতিন -

বিলয়া িবেবিচত হইেবন না অথবা উ

পেদ

(ক) বাংলােদেশর া বয় নাগিরক না হন;
(খ) দউিলয়া ঘািষত হন বা ইিতপূেব কােনা সমেয় দউিলয়া ঘািষত হইয়া থােকন এবং দউিলয়া ঘািষত
হইবার পর দায় হইেত অব াহিত লাভ না কেরন;
(গ) কােনা উপযু

আদালত কতৃক উ াদ বা অ কৃিত বিলয়া ঘািষত হন;

(ঘ) নিতক লনজিনত অথবা ফৗজদাির অপরােধ দাষী সাব
দি ত হন;

হইয়া নূ নতম ২ ( ই) বৎসর কারাদে

(ঙ) পিরচালনা পষদ কতৃক ম ুরকৃত ছুিট ব িতেরেক একািদ েম পিরচালনা পষেদর িতনিট সভায় অনুপি ত
থােকন; এবং
(চ) নূ নতম শয়ােরর মািলক না হন।

পিরচালক পেদর
শূন±তা

১০। (১) কােনা কারেণ িনবািচত পিরচালক ব তীত অন ান পিরচালেকর পদ শূন হইেল, উ শূন পেদ
সরকার নূতন পিরচালক মেনানয়ন কিরেব এবং িনবািচত পিরচালেকর পদ শূন হইেল শয়ারেহা ারগণ
িনবাচেনর মাধ েম উ পদ পূরণ কিরেব।
(২) কেপােরশেনর কােনা মেনানীত বা িনবািচত পিরচালক অনুমিত ব িতেরেক একািদ েম পিরচালনা
পষেদর িতনিট সভায় যাগদােন অসমথ হইেল উ পদিট শূন বিলয়া গণ হইেব এবং উ শূন পেদর
দািয় পালেনর জন উপ-ধারা (১) এর িবধানমেত সরকার বা,
মত, শয়ারেহা ারগণ নূতন পিরচালক
মেনানয়ন বা,
মত, িনবাচন কিরেবন।

পিরচালনা পষেদর সভা

১১। (১) পিরচালনা পষেদর সভা চয়ারম ান কতৃক িনধািরত সময় ও ােন অনুি ত হইেব।
(২) পিরচালনা পষেদর সভার কারাম গঠেনর জন চয়ারম ানসহ নূ নতম ৫(পাঁচ) জন সদেস র উপি িতর
েয়াজন হইেব :
তেব শত থােক য, কােনা মুলতিব সভার

ে

কারােমর েয়াজন হইেব না।

(৩) িতিট সভায় চয়ারম ানসহ েত ক সদেস র একিট কিরয়া ভাট থািকেব এবং ভােটর সমতার
চয়ারম ােনর একিট ি তীয় বা িনণায়ক ভাট থািকেব।
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=1210
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(৪) যিদ কােনা কারেণ চয়ারম ান কােনা সভায় সভাপিত কিরেত অসম হন, তেব এত ে েশ
চয়ারম ান কতৃক মেনানীত বা িবধান ারা িনধািরত একজন সদস সভায় সভাপিত কিরেবন।
(৫) সদস পেদর কােনা শূন তা অথবা পিরচালনা পষদ গঠেনর িট থািকবার কারেণ পিরচালনা পষেদর
কােনা কায বা কাযধারা অৈবধ হইেব না বা তৎস েক কােনা ও উ াপন করা যাইেব না।

িনবাহী কিমিট

১২। (১) ব ব াপনা পিরচালক এবং িনবাহী পিরচালকগেণর সম েয় একিট িনবাহী কিমিট থািকেব।
(২) িনবাহী কিমিট কেপােরশেনর সামি ক কমকা পিরচালনার দািয়ে থািকেব এবং পিরচালনা পষেদর
িস া সমূহ বা বায়ন কিরেব।
(৩) কেপােরশেনর সিচব িনবাহী কিমিটর সভায় সািচিবক দািয় পালন কিরেবন।

কিমিট
উপেদxা, পরামশক ও
জাহাজী কমকতা
িনেয়াগ
কমব ন

১৩। পিরচালনা পষদ কতৃক অিপত কাযাবিল স াদন অথবা স াদেন সহায়তা কিরবার জন , পিরচালনা
পষদ, েয়াজেন, সময় সময়, িনবাহী পিরচালক, পিরচালক বা কমকতাগেণর সম েয় এক বা একািধক
কিমিট গঠন কিরেত পািরেব।

১৪। কেপােরশন উহার কাযাবিল দ তার সিহত স াদেনর লে , পিরচালনা পষেদর অনুেমাদন েম,
েয়াজনীয় শত পূরণ সােপে উপেদ া, পরামশক ও জাহাজী কমকতা িনেয়াগ কিরেত পািরেব।

১৫। কেপােরশেনর দনি ন কাযাবিল দ তার সিহত স াদেনর লে পিরচালনা পষদ েয়াজনীয় মতা
ও দািয় িন প কমকতাগেণর বা কিমিটর মেধ ব ন কিরেত পািরেব, যথা : (ক) ব ব াপনা পিরচালক অথবা কােনা িনবাহী পিরচালক;
(খ) ধারা ১৩ এর অধীন গঠনকৃত য কােনা কিমিট; অথবা
(গ) কেপােরশেনর য কােনা কমচারী।

áমতা অপন

১৬। (১) ব ব াপনা পিরচালক মামলা পিরচালনার জন কেপােরশেনর কমচারীগণেক এবং সংি
ব ি গণেক মতা দান কিরেত পািরেবন।
(২) কেপােরশেনর কায ম সু ুভােব স াদেনর উে েশ এবং ইহার জাহাজবহর সমু পেথ সু ুভােব
পিরচালনা এবং বািণিজ ক ও ব বসািয়ক লনেদন সহজতর কিরবার লে পিরচালনা পষদ, েয়াজেন, এই
আইেনর অধীন এত ে েশ শতসােপে বা িবধােনর িবধান সােপে , যিদ থােক, উহার মতা ও দািয়
ব ব াপনা পিরচালকেক অপণ কিরেত পািরেব।
(৩) কেপােরশেনর ব বসািয়ক লনেদন সহজতর কিরবার উে েশ কেপােরশেনর ব ব াপনা পিরচালক,
পিরচালনা পষদ কতৃক এত ে েশ িনধািরত শত সােপে বা িবিধ অনুযায়ী, যিদ থােক, েয়াজেন তাঁহার
দনি ন দ র পিরচালনা সং া
মতা ও দািয় কেপােরশেনর মহাব ব াপক এবং অন ান কমচারীর
উপর অপণ কিরেত পািরেবন।

কেপােরশেনর কমচারী

১৭। কেপােরশন উহার কাযাবিল সু ুভােব স াদেনর জন , সরকােরর পূবানুেমাদন েম,
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সংখ ক কমচারী িনেয়াগ কিরেত পািরেব এবং তাহােদর চাকুরীর শতাবলী িবধানমালা ারা িনধািরত হইেব।

১৮। (১) কেপােরশেনর অনুেমািদত মূলধেনর পিরমাণ হইেব অনূ ন ১০০০ (এক হাজার) কািট টাকা যাহা
িতিট ১০ (দশ) টাকা অিভিহত মূেল র ১০০ (একশত) কািট সাধারণ শয়াের িবভ হইেব।
(২) বািষক সাধারণ সভা বা িবেশষ সাধারণ সভায় গৃহীত িস াে র িভি েত কেপােরশেনর অনুেমািদত
মূলধন বৃি করা যাইেব।
(৩) কেপােরশেনর পিরেশািধত মূলধেনর পিরমাণ হইেব নূ নতম ৩৫০ (িতনশত প াশ) কািট টাকা যাহা
৩৫ (পঁয়ি শ) কািট সাধারণ শয়াের িবভ হইেব।
(৪) বািষক সাধারণ সভা বা িবেশষ সাধারণ সভায় গৃহীত িস াে কেপােরশেনর পিরেশািধত মূলধন বৃি
করা যাইেব।
(৫) কেপােরশেনর পিরেশািধত মূলধেনর শয়ােরর মেধ নূ নতম ৫১% শয়ার সরকােরর মািলকানাধীন
থািকেব এবং অবিশ শয়ার পিরচালনা পষেদর িস াে র িভি েত জনসাধারেণর িনকট িব েয়র জন
িনধারণ করা যাইেব।
(৬) কেপােরশেনর অনুেমািদত এবং পিরেশািধত মূলধেনর িতিট শয়ােরর অিভিহত মূল বাংলােদশ
িসিকউিরিটজ অ া এ েচ কিমশেনর আেদশ-িনেদশনা অনুসাের িনধারণ কিরেত হইেব।

কিতপয় শয়ার
িসিকউিরিটজ িহসােব
গণ± হওয়া
বািষক সাধারণ সভা ও
িবেশষ সাধারণ সভা
এবং
শয়ারেহাfারগেণর
অিধকার

১৯। কেপােরশেনর শয়ারসমূহ Trusts Act, 1882 (Act No, II of 1882) এর অধীন িবধৃত
িসিকউিরিটেজর অ ভু এবং Securities Act, 1920 (Act No. X of 1920) এবং বীমা আইন,
২০১০ (২০১০ সেনর ১৩নং আইন) এর উে শ পূরণকে অনুেমািদত িসিকউিরিটজ বিলয়া গণ হইেব,
এবং উহা বাংলােদশ িসিকউিরিটজ অ া এ েচ কিমশন কতৃক, সময় সময়, জারীকৃত িনেদশনা অনুসাের
পিরচািলত হইেব।

২০। (১) কেপােরশেনর শয়ারেহা ারগেণর বািষক সাধারণ সভা পরবতী অথ বৎসেরর িহসাব সমাি র পূেব
কেপােরশেনর ধান কাযালেয় অথবা ধান কাযালেয়র িনকটবতী কােনা সুিবধাজনক ােন অনুি ত হইেব।
(২) পিরচালনা পষেদর সংখ াগির পিরচালকগেণর আেবদেনর
শয়ারেহা ারগেণর িবেশষ সাধারণ সভা আহবান করা যাইেব।

ি েত

য

কােনা সময়

(৩) বািষক সাধারণ সভায় উপি ত শয়ারেহা ারগণ কেপােরশেনর বািষক িহসাব, উহার কমকাে র উপর
পিরচালনা পষেদর বািষক িতেবদন এবং বািষক ি িতপ ও িহসােবর উপর িনরী েকর িতেবদেনর
ব াপাের আেলাচনা এবং পিরচালনা পষদ কতৃক উপ ািপত সুপািরশমালা অনুেমাদন কিরবার অিধকারী
হইেবন।

তহিবল গঠন ও
শয়ােরর লভ±াংশ
Åদান

২১। (১) কেপােরশন উহার আয় হইেত একিট সাধারণ সংরি ত তহিবল গঠন কিরেব এবং পিরচালনা পষদ
কতৃক, সময় সময়, িনধািরত অন ান িবেশষ তহিবল গঠন কিরেত পািরেব।
(২) পিরচালনা পষদ কতৃক িনধািরত সুদ, আয়কর, সে হজনক ও কুঋণসমূহ, স েদর অবচয়, িবদ মান
তহিবল এবং অন ান িবষেয়র র ণােব েণর জন যথাযথ সং ান রািখয়া কেপােরশন এক বৎসের অিজত
মুনাফা হইেত লভ াংশ (Dividend) ঘাষণা কিরেত পািরেব।
(৩) িবিধ ারা িনধািরত প িতেত উ
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ব±য় িনবাহ

২২। (১) কেপােরশেনর জন জাহাজ, জলযান, নৗযান অজন, দিশ ও িবেদিশ জাহাজ ভাড়া করা,
কেপােরশেনর উ য়ন, সমু পেথ জাহাজ পিরচালনা ও ব ব াপনা সং া যাবতীয় ব য় এবং কেপােরশেনর
সকল কার শাসিনক, সং াপন তথা কমচারী ও জাহািজ কমকতা-নািবকেদর বতন-ভাতা ও আনুষি ক
যাবতীয় ব য় ও বািণিজ ক ব য় উহার আয় বা পিরেশািধত মূলধন হইেত িনবাহ করা যাইেব।
(২) কেপােরশেনর ব য় িনবােহর
হইেব।

জাহাজ ²য়-িব²য়,
ইত±ািদ

ে সরকার কতৃক ণীত িবিধ-িবধান ও িনেদশনা অনুসরণ কিরেত

২৩। (১) কেপােরশেনর জাহাজ বা অন কােনা নৗযান অজন বা য়সহ অন ান সকল েয়র ে
পাবিলক িকউরেম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ২৪নং আইন) এবং,
মত, আ জািতক িবিধিবধান
ও নীিতমালা অনুসরণ কিরেত হইেব।
(২) পিরচালনা পষেদর সুপািরশ ও সরকােরর অনুেমাদন েম, কেপােরশন এত সংি
অনুসরণ েম জাহাজ িব য় কিরেত পািরেব।

ঋণ µহেণর áমতা,
ইত±ািদ

নীিতমালা

২৪। (১) কেপােরশন, সরকােরর অনুেমাদন সােপে , দেশ অথবা িবেদেশ বাংলােদিশ অথবা বেদিশক
মু ায় ঋণ হণ কিরেত পািরেব।
(২) কান িবেশষ ব য় িমটাইবার জন অথবা কান ঋণ পিরেশাধ কিরবার জন ঋণ গৃহীত হইেল উহার কান
অংশ অন কান উে েশ ব য় করা যাইেব না।

িহসাবরáণ ও িনরীáা

২৫। (১) কেপােরশন যথাযথভােব উহার িহসাব সংর ণ কিরেব এবং িহসােবর বািষক িববরণী

ত কিরেব।

(২) বাংলােদেশর মহা িহসাব-িনরী ক ও িনয় ক, অতঃপর মহা িহসাব-িনরী ক ও িনয় ক বিলয়া উি িখত,
িত বৎসর কেপােরশেনর িহসাব িনরী া কিরেবন এবং িনরী া িতেবদেনর একিট কিরয়া অনুিলিপ সরকার
ও কেপােরশেনর িনকট পশ 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 ২( ই) জন চাটাড একাউনেট
ারা কেপােরশেনর িহসাব িনরী া করা যাইেব এবং এত ে েশ এক বা একািধক চাটাড একাউনেট
িনেয়াগ কিরেত পািরেব এবং যাহােদর স ানী পিরচালনা পষেদর িস া অনুযায়ী কেপােরশন দান কিরেব।
(৪) এই ধারার অন ান িবধােন যাহা িকছুই থাকুক না কন সরকার, িবেশষ পিরি িতেত, দশীয় িকংবা
আ জািতক িনরী া ফাম ারা কেপােরশেনর িনরী া কায ম স
কিরেত পািরেব।
(৫) কেপােরশেনর িহসাব িনরী ার উে েশ মহা িহসাব-িনরী ক ও িনয় ক তাহার িনকট হইেত মতা া
কান ব ি বা উপ-ধারা (৩) এর অধীন িনেয়াগকৃত চাটাড একাউনেট বা উপ-ধারা (৪) এর অধীন
িনেয়াগকৃত দশীয় বা আ জািতক িনরী া ফাম কেপােরশেনর সকল রকড, দিলল-দ ােবজ, নগদ বা
ব াংেক গি ত অথ, জামানত, ভা ার বা অন িবধ স ি পরী া কিরয়া দিখেত পািরেবন এবং চয়ারম ান,
পিরচালক বা কেপােরশেনর য কান কমকতা বা কমচারীেক িজ াসাবাদ কিরেত পািরেবন।
(৬) উপ-ধারা (৩) এর অধীন িনেয়াগকৃত চাটাড একাউনেট বা উপ-ধারা (৪) এর অধীন িনেয়াগকৃত
দশীয় বা আ জািতক িনরী া ফাম কেপােরশেনর িনরী া স
কিরয়া িনরী া িতেবদেনর একিট
অনুিলিপ সরকার, কেপােরশেনর িনকট পশ কিরেব।

বািষক Åিতেবদন

২৬। কেপােরশন িত অথ বৎসেরর িহসাব ও কমকাে র উপর একিট বািষক িতেবদন পরবতী অথ বৎসর
সমাি র পূেব সরকােরর িনকট পশ কিরেব।
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কেপােরশেনর অবসায়ন

২৭। কা ািন অবসায়ন স িকত কা ািন আইেনর কােনা িবধান কেপােরশেনর ে েযাজ হইেব না
এবং সরকােরর িনেদিশত প া ও আেদশ ব তীত, কেপােরশেনর অবসায়ন করা যাইেব না।

িবিধ Åণয়েনর áমতা

২৮। এই আইেনর উে শ পূরণকে

Åিবধান Åণয়েনর
áমতা

২৯। পিরচালনা পষদ, সরকােরর পূবানুেমাদন েম, এই আইন ও িবিধর সিহত অসংগিতপূণ না হওয়া
সােপে , িবধান ণয়ন কিরেত পািরেব।

কেপােরশেনর পাওনা
আদায়

সরকার, সরকাির গেজেট

াপন ারা, িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেব।

৩০। (১) এই আইেনর অধীন দশীয় কান ব ি বা িত ােনর িনকট কেপােরশেনর কান পাওনা অনাদায়ী
থািকেল উহা সরকাির পাওনা িহসােব গণ হইেব এবং উহা Public Demands Recovery Act,
1913 (Act No. III of 1913) এর িবধান সােপে , আদায় কিরেত পািরেব।
(২) এই আইেনর অধীন িবেদিশ কান ব ি বা িত ােনর িনকট কেপােরশেনর কান পাওনা অনাদায়ী
থািকেল উহা সংি চুি অনুযায়ী, যিদ থােক, বা চিলত আ জািতক আইেনর িবিধ-িবধান সােপে ,
আদায় কিরেত পািরেব।

রিহতকরণ ও হফাজত

৩১। (১) Bangladesh Shipping Corporation Order, 1972 (President’s Order No. 10
of 1972), অতঃপর উ Order বিলয়া উি িখত, এত ারা রিহত করা হইল।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিহতকরণ সে ও, রিহত Order এর অধীন (ক) কৃত কান কাজ-কম, গৃহীত কান ব ব া বা সূিচত কান কাযধারা এই আইেনর অধীন কৃত, গৃহীত বা
সূিচত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব;
(খ) িতি ত কেপােরশন কতৃক অিজত সকল স দ, জাহাজ, জলযান, নৗযান, ভূিম বা জিম, ভবনসমূহ,
মটরযানসমূহ বা যানসমূহ, ওয়াকশপ, অিধকার, া সুিবধািদ, মতা, কতৃ এবং সুিবধা এবং াবর ও
অ াবর সকল স ি , নগদ অথ এবং ব াংেক জমা অথ ও তহিবল, িফ, অনুেমািদত মূলধন, সকল িহসাব,
শয়ার মূলধন, শয়ার িবি র মাধ েম অিজত অথ, বাংলােদশ সরকােরর ইকু ইিট, অেথর িবিনেয়াগ, সকল
িহসাববিহ, রিজ ার, রকডপ এবং এত সং া অন সকল দিলল-দ ােবজ, ইত ািদ এই আইেনর অধীন
িতি ত কেপােরশেনর িনকট ন ও ানা িরত হইেব এবং কেপােরশন উহার অিধকারী হইেব;
(গ) িতি ত কেপােরশেনর িবিভ সং া, িশিপং এেজ ও চাটারারগেণর িনকট
আইেনর অধীন িতি ত কেপােরশেনর পাওনা বিলয়া গণ হইেব;

াপ পাওনািদ এই

(ঘ) িতি ত কেপােরশেনর য ঋণ, দায় ও দািয় , আইনগত বাধ বাধকতা িছল এবং উহার ারা বা উহার
সিহত য সকল চুি , দিলল বা ইন ুেম স ািদত হইয়ািছল উহা কেপােরশেনর ঋণ, দায় ও দািয় ,
আইনগত বাধ বাধকতা এবং উহার ারা বা উহার সিহত স ািদত চুি , দিলল বা ইন ুেম এই আইেনর
অধীন িতি ত কেপােরশেনর বিলয়া গণ হইেব;
(ঙ) িতি ত কেপােরশন কতৃক বা উহার িব ে দােয়রকৃত কান মামলা, গৃহীত কান ব ব া বা সূিচত
আইনগত কান কাযধারা অিন
বা চলমান থািকেল উহা এমনভােব িন
কিরেত হইেব যন উহা এই
আইেনর অধীন দােয়রকৃত, গৃহীত বা সূিচত হইয়ােছ;
(চ) িনেয়াগকৃত সকল কমচারীর চাকির, িনেয়াগকৃত উপেদ া, আইন উপেদ া ও আইনিবদ, পরামশক,
িনরী ক, দেশ ও িবেদেশ িশিপং এেজ এবং াকার, ইত ািদ যাঁহারা য শতাধীেন চাকিরেত িনেয়ািজত
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রিহয়ােছন, তাঁহারা এই আইেনর অধীন িতি ত কেপােরশেন পূেবর ন ায় ও শতাবিলেত িনেয়ািজত এবং,
মত, বহাল থািকেবন;
(ছ) গিঠত ও রি ত সকল ভিবষ , আনুেতািষক ও পনশন তহিবল এই আইেনর অধীন
কেপােরশেনর িনকট হ া িরত, রি ত এবং পিরচািলত হইেব; এবং

িতি ত

(জ) গিঠত পিরচালনা পষদ এবং পিরচালনা পষেদর িস া সমূহ, অনুেমাদন ও সুপািরশ, ণীত
িবধানসমূহ, জারীকৃত াপন, দ আেদশ বা িনেদশ, অনুেমাদন, সুপািরশ, গৃহীত সকল পিরক না বা
কায ম, অনুেমািদত সকল বােজট, িহসাব িববরণী ও বািষক িতেবদন এবং কৃত সকল কম উ
রিহতকরেণর অব বিহত পূেব বলবৎ থািকেল এবং এই আইেনর কান িবধােনর সিহত অসাম স পূণ না
হইেল, এই আইেনর অনু প িবধােনর অধীন ণীত, জারীকৃত, ম ুিরকৃত, দ , আেরািপত, অনুেমািদত
এবং কৃত বিলয়া গণ হইেব, এবং ময়াদ শষ না হওয়া পয বা এই আইেনর অধীন সংেশািধত বা বািতল
না হওয়া পয বলবৎ থািকেব।

ইংেরিজেত অনূিদত
পাঠ Åকাশ

৩২। (১) এই আইন বতেনর পর, সরকার, যথাশী স ব, সরকাির গেজেট
াপন ারা, এই আইেনর
ইংেরিজেত অনূিদত একিট িনভরেযাগ পাঠ (Authentic English Text) কাশ কিরেব।
(২) বাংলা ও ইংেরিজ পােঠর মেধ িবেরােধর

ে বাংলা পাঠ াধান পাইেব।

Copyright © 2010, Legislative and Parliamentary Affairs Division
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=1210

9/9

