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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়
ফাাংরাদদ চিফারয়, ঢাকা

ফস্ত্র আইন, ২০১৬ (খড়া)
যমদতু ফস্ত্রখাদতয যটকই উন্নয়ন ও ায়তা প্রদান, চফচনদয়াগ আকৃষ্ট ও যপ্তাচন বৃচি, ফস্ত্রচল্প স্থাদন প্রদয়াজনীয় সুদমাগ
সুচফধা প্রদান, আধুচনকায়ণ, ভন্বয় ও ভানচনয়ন্ত্রণ এফাং দক্ষ জনফর সৃচষ্টয চফলদয় অআন কযা ভীচীন ও প্রয় াজন;
যদতু, এতদ্বাযা চনম্নরু আইন প্রণয়ন কযা ইরঃ
[

০১।

০২।

াংচক্ষপ্ত চদযানাভ, প্রফততন ও প্রদয়াগ:
(১)
এই আইন “ফস্ত্র আইন, ২০১৬” নাদভ অচবচত ইদফ;
(২)
ইা অচফরদে কাম তকয ইদফ;
(৩)
ইা ভগ্র ফাাংরাদদদ প্রদমাজয ইদফ।
াংজ্ঞা:
চফলয় ফা প্রদেয চযন্থী যকান চকছু না থাচকদর, এই আইদন(১)

‘‘ফস্ত্র (Textiles)” ফচরদত উচিদজাত, প্রাচণজাত, খচনজজাত ও কৃচিভ তন্তু ফা আঁ ইদত প্রস্তুত যম যকান
ফস্ত্র ণ্যদক বুঝাইদফ;

(২)

“উচিদজাত তন্তু” ফচরদত উচিদদয ছার-ফাকর, ফুর ও পর ইদত প্রস্তুত কৃত তন্তু যেমন-পাট ও পাট জাতীয়
আঁশ, তুলা, নারিকেল য াবড়া,েলা,বাঁশ ও অন্যান্য উরিকেি আঁশ ইতযারেকে বুঝাইকব;

(৩)

‘‘প্রাচণজাত তন্তু’’ ফচরদত প্রাচণয যীয ইদত চফচবন্ন প্রচিয়ায় উৎাচদত তন্তুদক বুঝাইদফ;

(৪)

‘‘খচনজজাত তন্তু’’ ফচরদত খচনজ দাথ ত ইদত উৎাচদত তন্তুদক বুঝাইদফ;

(৫)

‘‘কৃচিভ তন্তু’’ ফচরদত চফচবন্ন যাায়চনক দাদথযত াংচভশ্রদণ কৃচিভবাদফ প্রস্তুতকৃত তন্তু যমভনঃ চরদয়স্টায,
নাইরন, এিাইচরক, চবক ও চনদথটিক জাতীয় তন্তু ইতযাচদদক বুঝাইদফ;

(৬)

“এরাআড টেক্সোআর” ফলরয়ে ফস্ত্রলল্প ংলিষ্ট উকযণ, মাা ফস্ত্র থফা তেলয টাায়কয টম টকান স্তয়য
ব্যফহৃে আ া থায়ক;

(৭)

‘‘ফস্ত্রচল্প” ফচরদত ফস্ত্র ফা ততচয যাাক , ফস্ত্রখাদতয মূরধনী মন্ত্রাচত, এরাইড যটক্সটাইর ও প্যাদকচজাং
উাদান উৎাদন, ফস্ত্র ণ্য উৎাদন, প্রচিয়াকযণ, প্যাদকচজাং, গুদাভজাতকযণ, আভদাচন ও যপ্তাচন, চফিয় ও
ফাজাযজাতকযণ, ফাচয়াংাউজ কর কাম তিভ এফাং এতদাংচিষ্ট কাম তিভ চযিারনাকাযী কর প্রচতষ্ঠান,
াংস্থা, ব্যাফা প্রচতষ্ঠানদক বুঝাইদফ। তদফ , ফস্ত্র ণ্য উৎাদদনয াদথ জচড়ত নদ এভন স্থানীয় ফাজাদয খুিযা
ও াইকাযী ফস্ত্র ব্যাফা এফাং এই ফ প্রচতষ্ঠাদনয আভদাচন-যপ্তাচন কাম তিভ এই আইদনয আওতা ফচর্ভতত
থাচকদফ;

(৮)

“ফস্ত্রখাত(Textile sector)” ফচরদত উ-অনুদিছদ ২(১) ও ২(৭) যক বুঝাইদফ;

(৯)

‘‘ফস্ত্র চযদপ্তয/অচধদপ্তয’’ ফচরদত ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য অধীন ফস্ত্র চযদপ্তয/অচধদপ্তযদক বুঝাইদফ;

(১০)

‘‘যালক কর্তত ক্ষ (Sponsoring Authority) ” ফচরদত ফস্ত্রচদল্পয
চযদপ্তয/অচধদপ্তয বুঝাইদফ;

(১১ )

‘‘চনফন্ধন ’’ ফচরদত এই আইদনয ধাযা-৬ এয অধীন চনফন্ধনদক বুঝাইদফ;

(১২)

“ফস্ত্র খায়েয মূরধনী মন্ত্রালে ” ফলরয়ে প্র েযক্ষ ও য়যাক্ষবায়ফ েন্তু ফা আঁ  ইদত সুো, সুো ইদত কাড়,
উআলবং, লনটং, ডাআং, লপ্রলটং, লপলনলং, তেলয টাাক, এক্সলযজ প্যায়কলজং, এভব্রয়ডাযী আেযালি উৎািন ও
প্রলি াকযয়ণয লফলবন্ন স্তয়য ব্যফহৃে মন্ত্র ও মন্ত্রালেয়ক বুঝাআয়ফ;

(১৩)

“ভানলন ন্ত্রণ ল্যাফয়যেযী” ফচরদত যকায কতৃকক টগয়জয়ে প্রজ্ঞান দ্বাযা লনধ কালযে টম টকান ল্যাফয়যেযী ফা
প্রলেষ্ঠানযক বুঝাইদফ;
‘‘যকায’’ফচরদত এই আইদনয উদেশ্য পূযণকদল্প ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়দক বুঝাইদফ;

(১৪)
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(১৫)

‘‘আীর কর্তত ক্ষ’’ফচরদত ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য চিফ অথফা তৎকর্তক
ত ক্ষভতাপ্রাপ্ত কভতকততাদক বুঝাইদফ;

(১৬)

“চযিারক/ভাচযিারক’’ ফচরদত ফস্ত্র চযদপ্তদযয/অচধদপ্তদযয চযিারক/ভাচযিারকদক বুঝাইদফ;

(১৭)

‘‘চফচধ’’ ফচরদত এই আইদনয অধীদন প্রণীত চফচধযক বুঝাইদফ;

(১৮)

‘‘ব্যচি’’ ফচরদত ফস্ত্রচদল্পয াদথ াংচিষ্ট ব্যচিযক বুঝাইদফ;

(১৯)

‘‘প্রচতষ্ঠান’’ ফচরদত এক ফা একাচধক পাভত, একাচধক ব্যচিয ভন্বদয় গঠিত চনফচন্ধত াংঘ, ‘যকাম্পাচন আইন১৯৯৪’ এয আওতায় চনফচন্ধত যকাম্পাচন অথফা আইদনয দ্বাযা সৃষ্ট যম যকান ত্তা (entity) যক বুঝাইদফ;

(২০)

“ব্যাফা ী ংগঠন” ফলরয়ে যকালয লফদ্যভান লফলধ লফধায়নয ধীয়ন লনফন্ধনকৃে ংগঠনটক বুঝাইদফ;

(২১)

“লফটএভল” ফলরয়ে ১৯৭২ াদরয ২৬ ভাি ত ফাাংরাদদ ইন্ডাচিয়ার এন্টাযপ্রাইদজ (যাষ্ট্রীয়কযণ) অডাত য
১৯৭২ এয ভাধ্যদভ গঠিত ফাাংরাদদ যটক্সটাইর চভর কদতাদযন (চফটিএভচ) টক বুঝাআয়ফ;

২৭,

(২২)

“যাষ্ট্র াত্ত্ব ফস্ত্রলভর” যাষ্ট্রীয় ভাচরকানা ও চনয়ন্ত্রনাধীন ফস্ত্র লভরমূয়ক বুঝাআয়ফ;

(২৩)

“ও ান স্ট ালবক’’ ফস্ত্রখাত াংচিষ্ট আউটলরট টফা ও কর প্রকায রাআয়ন্স প্রদানকাযী ভন্ত্রণারয়, দপ্তয ও
াংস্থায প্রচতচনচধদদয ভন্বদয় যকায কর্তক
ত ফস্ত্র চযদপ্তদয/অচধদপ্তদয গঠিে যকদেয কাম তিভদক বুঝাআয়ফ;

(২৪)

“যল্প যডস্ক’’ ফস্ত্রখাদত লফলনয় াগ, উন্ন ন ও ম্প্রাযয়ণয জন্য ফস্ত্র উৎািন , প্রলি াকযণ, অভিালন, যপ্তালন,
লফি ,লযফন,ফাজাযজােকযণ,লফেযণ, ম্পলককে কাম তিদভ ায়তা প্রদাদনয জন্য ফস্ত্র চযদপ্তয/অচধদপ্তয
গঠিত ইউচনটদক বুঝাইদফ;
“কভপ্লাদয়ন্স’’ চফদ্যভান আইন ও চফচধ-চফধান অনুমায়ী অনুযণদমাগ্য কযণীয়দক বুঝাইদফ;

(২৫)

(২৬) “ক্ষভতাপ্রাপ্ত কভতকততা” ফচরদত ফস্ত্র চযদপ্তয/অচধদপ্তয কর্তক
ত চনদয়াচজত কভতকততাদক বুঝাইদফ;
(২৭) “কদম্পাচজট” ফচরদত ততচয যাাক যম যকান দুই ফা তদতাচধক খাত অথফা উখাদতয প্রচিয়াকযণদক বুঝাইদফ।
০৩। যাষ্ট্র াত্ত ফস্ত্রলভরমূয়য ব্যফস্থানা ও েিাযলক:

০৪।

(১)

যকায়যয চফযাষ্ট্রীয়কযণ ও যফযাকযীকযণ নীচতয আওতায় স্তান্তচযত ও চফ লিে ফস্ত্র লভরমূ ম্পালিে
চুলিয েক রংঘন কলযয়র যকায উা পুনঃগ্রণ (take back) কলযয়ে ালযয়ফ;

(২)

পুন:গ্রণকৃে (take back) ফস্ত্রলভরমূয়য ব্যফস্থানা ও উা চালুয জন্য যকায লফটএভল’য লনকে ন্যস্ত
কলযযত াচযদফ;

(৩)

যকাচয অথ তায়দনয াাাচ াফলরক প্রাআয়বে াে কনাযী (ললল), যদীয় যমৌথ উদদ্যািাদদয াদথ এফাং
চজ-টু-চজ এয চবচত্তদত যদচ-চফদদচ যমৌথ লফলনয় ায়গ যাষ্ট্রায়ত্ত্ব ফস্ত্রকরমূ অধুচনকায়ণ এফং নতুন ফস্ত্রলভর
স্থান কযা মাইদফ;

(৪)

যাষ্ট্র াত্ত্ব ফস্ত্রলভরগুয়রায ব্যফহৃে জচভ ললল ফা যকা য প্রণীে নীচতভারায চবচত্তদত ফস্ত্রলল্প অথফা
যকাদযয চফদফিনায় অন্য যকান উযুি কাদজয জন্য ব্যফায কযা মাইদফ।

ফস্ত্রখাদত লফলনয় াগ, উন্ন ন ও া ো প্রিান:
(১)

ফস্ত্রখাদত ফস্ত্রলয়ল্পয গ্র-শ্চাৎ ংয়মাগ (Forward & Backward linkage) লল্প, গাদভতন্ট এদক্সচযজ
এন্ড গাদভতন্ট প্যাদকচজাং, এরাআড যটক্সটাইর স্থায়ন যকায া ো প্রদান কলযয়ফ;

(২)

আইন দ্বাযা প্রচতচষ্ঠত যকান কর্তত ক্ষ ফা াংস্থায আওতাধীন চল্প প্রচতষ্ঠান ব্যতীত ফস্ত্রখাদত লফলনয় াগ, উন্ন ন ও
ম্প্রাযয়ণয জন্য ফস্ত্র উৎািন , প্রলি াকযণ, অভিালন, যপ্তালন, লফি , লযফন, লফেযণ,ফাজাযজােকযণ
ম্পলককে কাম কিযভয জন্য ‘ “যল্প যডস্ক’’ এফং আউটলরট টফা  ন্যান্য টফা প্রিায়নয জন্য ‘ও ান স্ট
ালবক’ চালু কলযয়ফ, মাায কাম তিভ লফলধ দ্বাযা লনধ কালযে আয়ফ;

(৩) ফস্ত্র ণ্য যপ্তাচন ও চফদদচ চফচনদয়াগ আকৃষ্ট কচযফায রদক্ষয চফদদস্থ ফাাংরাদদ দূতাফামূ প্রদয়াজনীয়
কাম তিভ ও য়তা প্রদান কচযদফ।
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০৫।

ভানলন ন্ত্রণ, েিাযলক ও ভন্ব :
(১)

অভিালনকৃে ফস্ত্র উকযণ যম যকান ম তাদয় ফাজাযজাে কলযফায ভয় উায ভান মাচাআয় য উয়েয়ে এআ
অআয়নয ধীয়ন ক্ষভোপ্রাপ্ত কভককেকা টকান অভিালনকাযযকয লনকে আয়ে নমুনা ংগ্র কলয া উায ভান
মাচাআ কলযয়ে ালযয়ফ। ভান চনরুদনয চফলয়টি চফচধ দ্বাযা চনধ তাযণ কযা ইদফ;

(২)

আইন দ্বাযা প্রচতচষ্ঠত যকান কর্তত ক্ষ ফা াংস্থায আওতাধীন চল্প প্রচতষ্ঠান ব্যতীত ফস্ত্র ণ্য যপ্তাচনয উদেদশ্য
আভদাচনকৃত কাঁিাভার, অথফা প্যাদকচজাং এয জন্য আভদাচনকৃত কাঁিাভার স্থানীয় ফাজাদয চফিয় ও
ফাজাযজাতকযণ কযা মাইদফ না। উি কাঁিাভার অথফা যকচভকযার দ্বাযা চযদফদয জন্য ক্ষচতকয যকান ণ্য
প্রস্তুতপূফ তক স্থানীয়ফাজাদয চফচি ও ফাজাযজাতকযণ কযা মাইদফ না;

(৩) চনফন্ধনকৃত ফস্ত্রচল্প অথফা উি চদল্পয াফকন্ট্রাচটাংচাদফ কাজ কদয এভন প্রচতষ্ঠাদনয চফদ্যভান চফচধ-চফধান
অনুমায়ী চনযাত্তা ও কভত-চযদফ উন্নয়ন চনচিত কচযফায চফলয়টি াংচিষ্ট প্রচতষ্ঠাদনয উয ন্যস্ত থাচকদফ;
(৪)
০৬।

ফস্ত্র উৎািয়নয কর ধাদ ব্যফহৃত যম যকান উকযণ মািাই ফা যীক্ষায জন্য আন্তজতাচতক ভান ম্পন্ন
ল্যাফদযটযী যকায প্রচতষ্ঠা কচযদফ।

লনফন্ধন:
(১)

আইন দ্বাযা প্রচতচষ্ঠত যকান কর্তত ক্ষ ফা াংস্থায আওতাধীন চল্প প্রচতষ্ঠান ব্যতীত ফস্ত্রলল্প মূয়ক এআ অআয়নয
ধীন চফচধ দ্বাযা অথফা যালক কর্তত দক্ষয লনধ কালযে দ্ধলেয়ে লনফন্ধন গ্রণ কলযয়ে আয়ফ। অনরাইদনও
চনফন্ধদনয আদফদন কচযদত াচযদফ। ইত:পূদফ ত আইন দ্বাযা প্রচতচষ্ঠত অন্য যকান কর্তত ক্ষ ফা াংস্থা কর্তক
ত প্রদত্ত
ফস্ত্রচদল্পয চনফন্ধন কাম তকয থাচকদফ।

(২)

যালক কর্তত দক্ষয চনফন্ধন ব্যচতত যকান ফস্ত্রচল্প চযিারনা কযা মাইদফ না;

(৩) যকায ভদয় ভদয় প্রজ্ঞাদনয ভাধ্যদভ চনফন্ধন ফা নফায়ন চপ চনধ তাযণ কচযদত াচযদফ। চনফন্ধন ফা চনফন্ধন
নফায়ন ফাফদ প্রাপ্ত চপ যকাচয খাদত জভা ইদফ;
(৪)

চনফচন্ধত ফস্ত্রচল্প ফা প্রচতষ্ঠান যকাচয, আধা-যকাচয, আইন দ্বাযা প্রচতচষ্ঠত যকান চফচধফি কর্তত ক্ষ, যকায
কর্তক
ত অনুদভাচদত যেডফচড, এদাচদয়ন, ব্যাাংক, ফীভা ও অন্যান্য আচথকত প্রচতষ্ঠান ইদত প্রদদয় সুচফধাদী
প্রাপ্য ইদফ;

(৫)

উ-ধাযা ৬(১) এয আওতায় প্রদত্ত চনফন্ধন চনম্নফচণ তত কাযদণ স্থচগত ফা ফাচতর কযা মাইদফ:
(ক)
চভথ্যা তথ্য প্রদান কচযয়া ফা প্রতাযণায ভাধ্যদভ চনফন্ধন গ্রণ কচযদর;
(খ)
চনফন্ধযনয যকান তত রাংঘন কচযদর;
(গ)
চনধ তাচযত ভদয়য ভদধ্য চফরে চপ ব্যতীত চনফন্ধন নফায়ন না কচযদর;
(ঘ)
যকাম্পাচন, াংস্থা, অাংীদাচয কাযফায ফা আইনগত ত্তায যক্ষদি উায অফায়ন ইদর।

(৬)

চনফন্ধন ফাচতর ফা স্থচগদতয কাযদণ যকান যরাকান ফা ক্ষচতয জন্য উি প্রচতষ্ঠান যকান ক্ষচতপূযণ দাফী কচযদত
াচযদফ না;

(৭)

উ-ধাযা ৬(১) এয অধীন প্রদত্ত চনফন্ধদনয যভয়াদ ও নফায়ন চনম্নরূবাদফ কযা মাইদফ:
(ক)

চনফন্ধদনয যভয়াদ ইদফ ০৫(াঁি) ফৎয। তদফ উি চনফন্ধন যভয়াদ উত্তীদণ তয ০৩ (চতন) ভা পূদফ ত
চনধ তাচযত চপ প্রদান কচযয়া নফায়ণযমাগ্য ইদফ;

(খ)

উ-ধাযা ৬ (১) অনুমায়ী আদফদন প্রাচপ্তয য ফস্ত্র চযদপ্তয/অচধদপ্তয এই আইদনয চফধানাফরী
প্রচতাচরত ইদর ৬০ (লাট) চদদনয ভদধ্য ভঞ্জুয কযত : চনফন্ধন ও চনফন্ধন নফায়ণ কচযদফ এফাং
চফধানাফরী প্রচতাচরত না ইদর আদফদন নাভঞ্জুদযয কাযণ ৩০ (চি) চদদনয ভদধ্য আদফদনকাযীদক
অফচত কচযদফ;

(গ) যালক কর্তত ক্ষ
কর্তক
ত ইসুযকৃত চনফন্ধযনয মূরকচ াযাইয়া ফা নষ্ট ইয়া যগদর চনধ তাচযত চপ প্রদান
কচযয়া আদফদন কচযদর ডুচপ্লদকট চনফন্ধন প্রদান কযা ইদফ।
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৭।

ফস্ত্রখায়েয িক্ষ জনফর সৃলষ্ট ও ভানফ ম্পদ উন্ন ন:
(১)

ফস্ত্র খায়ে িক্ষ জনফর সৃলষ্ট ও ভানফম্পদ উন্ন য়নয রয়ক্ষয যকায প্রয় াজনী ল ক্ষা প্রলেষ্ঠান স্থান এফং
প্রলক্ষয়ণয (চভর যেচনাং) ব্যফস্থা কলযয়ফ। এ টক্ষয়ে ংলিষ্ট ব্যাফা ী ংগঠন প্রয় াজনী য়মালগো প্রিান
কলযয়ফ;

(২)

যকালয-টফযকালয, অধা-যকালযবাদফ প্রলেলষ্ঠে টেক্সোআর টবায়কনার আনলস্টটউে, টেক্সোআর আনলস্টটউে,
টেক্সোআর আলিলন ালযং কয়রজমূয়য লক্ষায ভান লনলশ্চেকযণ, কালযকুরাভ প্রণ য়ন ও েথ্য ংযক্ষয়ণয
লফলয় ফস্ত্র লযিপ্তয/লধিপ্তয ভন্ব কাযী (co-ordinator) লায়ফ িাল ত্ব ারন কলযয়ফ;

(৩)

উ-ধাযা ৭(২) এয টক্ষয়ে ফস্ত্রলল্প ম্পলককে চালিালবলত্তক ভজােী কালযকুরাভ প্রণ য়ন ফাংরায়ি কালযগলয
লক্ষা টফাড ক এফং যকালয ও টফযকালয লফশ্বলফদ্যার মূ
ফস্ত্র লযিপ্তয /লধিপ্তযটক ভন্ব কালয (coordinator) লায়ফ য়মালগো প্রিান কলযয়ফ;

(৪)

ফস্ত্র লযিপ্তযাধীন টেক্সোআর আলিলন ালযং কয়রজ , টেক্সোআর আন লস্টটউে এফং টেক্সোআর টবায়কনার
আনলস্টটউেমূয়য প্রালনক ও ভানম্মে লক্ষা ব্যফস্থানায িাল ত্ব ফস্ত্র লযিপ্তয/লধিপ্তয ারন কলযয়ফ;

(৫)

ফস্ত্রখাদত দক্ষ প্রচক্ষক ও জনফর ততচযয জন্য Textile Training Center (TTC) স্থান কযা
মাইদফ। উি প্রচতষ্ঠাদন যকাচয-যফযকাচয ফস্ত্রচদল্পয জনফদরয প্রচক্ষদণয ব্যফস্থা থাচকদফ;

(৬)

টফযকালয টেক্সোআর লক্ষা প্রলেষ্ঠান মূয়য লক্ষায ভান ,মন্ত্রালে, ব্যফালযক প্রলক্ষয়ণয জন্য স্থালে
মন্ত্রালে ও যিাভালিয ম কাপ্তো মাচাআ এয লনলভয়ত্ত ফস্ত্র লযিপ্তয/লধিপ্তয উি লক্ষা প্রলেষ্ঠান ম ©টফক্ষণ ও
লযিকন কলযয়ে ালযয়ফ;
াফলরক প্রাআয়বে াে কনাযী (ললল) এয ধীয়নও ফস্ত্রলক্ষা প্রলেষ্ঠান স্থান কযা মাআয়ফ;

(৭)
(৮)

০৮।

যকায ফস্ত্রখায়েয জনফয়রয িক্ষো বৃলদ্ধয (Skill Development) প্রয় াজনী কাম©িভ গ্রণ
কলযয়ফ।

গয়ফলণা, েথ্যবান্ডায প্রলেষ্ঠা ও তথ্য াংযক্ষণ:
(১) ফস্ত্রখায়েয উন্নয়ন ও গদফলণায জন্য যকায গদফলণা প্রলেষ্ঠান স্থান কলযয়ফ। ফস্ত্র াংচিষ্ট যফযকাচয াংগঠনও
গদফলণা প্রচতষ্ঠান স্থান কচযদত াচযদফ। প্রদয়াজদন চচচ এয ভাধ্যদভও স্থান কযা মাইদফ।
(২) ফস্ত্রখাে াংচিষ্ট কর দপ্তয অথফা াংস্থা অথফা ব্যাফায়ী াংগঠন ইদত প্রদয়াজনীয় তথ্যাচদ াংগ্র কচযয়া ফস্ত্র
চযদপ্তয/অচধদপ্তয একটি তথ্য বান্ডায স্থান কচযদফ। াংচিষ্ট যকাচয দপ্তয অথফা াংস্থা অথফা অথফা ব্যাফায়ী
াংগঠন মূ ফস্ত্র চযদপ্তয/অচধদপ্তযদক িাচদা যভাতাদফক তথ্যাচদ যফযা কচযদত দমাচগতা কচযদফ;
(৩)
(৪)

০৯।

ফস্ত্র চযদপ্তয/অচধদপ্তয াংযচক্ষত তথ্যাচদ চফদিলণ কচযদফ এফাং চনফন্ধনকৃত ফস্ত্রচযল্পয তাচরকা, ফস্ত্র
আভদাচন, উৎাদন ও যপ্তাচনয তথ্য অন্যান্য তথ্যেচরত পুচস্তকা ফাচল তক চবচত্তদত প্রকা কচযদফ;
তথ্য বান্ডায ইদত ফস্ত্রচল্প উদদ্যািাদদয প্রদয়াজদন তথ্য যফযা কযা মাইদফ।

চযদতন, তথ্যাচদ প্রদান ও মূল্যচস্থচতকযণ:
(১) যকায ও যালক কর্তত দক্ষয ক্ষভতা প্রাপ্ত কভতকততা ফস্ত্রচদল্পয িাচদা যভাতাদফক ফস্ত্রচল্প চযদতন কচযদত াচযদফ।
এদক্ষদি াংচিষ্ট ফস্ত্রচল্প প্রচতষ্ঠান দমাচগতা প্রদান কচযদফ;
(২) আইন দ্বাযা প্রচতচষ্ঠত যকান কর্তত ক্ষ ফা াংস্থায আওতাধীন চল্প প্রচতষ্ঠান ব্যতীত
যকায সুতা ও ফদস্ত্রয ভজুদ
কাম তিভ, ফাজাযজাতকযণ এফাং মূল্য চস্থচতকযদণয চফলদয় প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কচযদফ এফাং এই চফলদয় প্রদয়াজন
ভদন কচযদর ভয় ভয় চনদদ তনা জাযী কচযদফ;
(৩) চযদতদনয জন্য যালক কর্তত দক্ষয প্রদকৌরগত ক্ষভতা অজতদনয প্রদয়াজনীয় কাম তিভ যকায গ্রণ কচযদফ।

১০।

যালক কর্ততদক্ষয কাম তাফরী:
বস্ত্রশিল্প সংশিষ্ট চাশিদাকৃত যে যকান সিায়তা ও যসবা প্রদান সম্পশকিত োবতীয় কাো©বলী।
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১১।

কর্ততদক্ষয আদদদয চফরুদি আীর:
(১) যালক কর্তত দক্ষয যকান চিাদন্ত যকান ব্যচি ফা প্রচতষ্ঠান াংক্ষুব্ধ ইদর চিান্ত প্রাচপ্তয ৬০(লাট) চদদনয ভদধ্য
আচর কর্তত দক্ষয চনকট আচর কচযদত াচযদফ;
(২) চফচধ দ্বাযা চনধ তাচযত িচতদত উ-ধাযা ১১(১) এয চফলদয় কর্তত দক্ষয চনকট দাদয়যকৃত আীর ৬০(লাট) চদদনয ভদধ্য
চনষ্পচত্ত কচযদত ইদফ। আীর কর্তত দক্ষয চিান্ত চূড়ান্ত ফচরয়া গণ্য ইদফ।

১২ ।

চফচধ প্রণয়দনয ক্ষভতা:
এই আইদনয উদেশ্য পূযণকদল্প, যকায যকাচয যগদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা চফচধ প্রণয়ন কচযদত াচযদফ।

১৩।

ক্ষভো কণ:
যকায অয়ি দ্বাযা, এআ অআয়নয ধীন উায উয অচতত যম যকান ক্ষভতা উি আদদদ উচিচখত তত াদদক্ষ যকান
াংস্থা, কর্তত ক্ষ, প্রচতচনচধ ফা কভতকততা ফা ব্যচিদক অতণ কচযদত ালযয়ফ।

১৪।

অব্যাচত প্রদাদনয ক্ষভতা:

১৫ ।

যকায আদদ দ্বাযা, যকান ব্যচি, ফস্ত্র ও ফস্ত্রণ্য উৎাদনকাযী, আভদাচন-যপ্তাচনকাযক প্রচতষ্ঠানদক এই আইন ফা
তদধীন প্রণীত চফচধভারায চফধান ফা আদদদয প্রদয়াগ ইদত অব্যাচত প্রদান কচযদত াচযদফ।
অসুচফধা দূযীকযণাদথ ত যকাদযয ক্ষভতা:
(১)

(২)
১৬।



এই আইন ফা তদধীন প্রণীত চফচধভারায যকান চফধাদনয অস্পষ্টতায কাযদণ উা কাম তকয কচযফায যক্ষদি যকান
অসুচফধা সৃচষ্ট ইদর, যকায, এই আইদনয অন্যান্য চফধাদনয চত াভঞ্জস্য যাচখয়া, যকাচয যগদজদট
প্রজ্ঞান দ্বাযা, উি চফধাদনয স্পষ্টীকযণ ফা ব্যাখ্যা প্রদানপূফ তক উি চফলদয় কযণীয় ম্পদকত চদক-চনদদ তনা
প্রদান কচযদত াচযদফ;
ফস্ত্র চযদপ্তয/অচধদপ্তয কর্তক
ত ২৬.০৫.২০১৩ চরঃ তাচযখ ইদত যালক কর্তত ক্ষ চ াযফ যম কর কাম তাচদ
ম্পাদন কচযয়াদছ তাা এই আইদনয আওতায় ম্পাচদত ইয়াদছ ফচরয়া গণ্য ইদফ।

ইাংদযচজদত অনুচদত াঠ প্রকা:
(১)

এই আইন কাম তকয ইফায য যকায, যকা চয যগদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা এই আইদনয মূর ফাাংরা াদঠয
ইাংদযচজদত অনূচদত একটি চনবতযদমাগ্য াঠ (Authentic English Text) প্রকা কচযদফ;

(২)

ইাংদযচজ াঠ এফাং মূর ফাাংরা াদঠয ভদধ্য চফদযাদধয যক্ষদি ফাাংরা াঠ প্রাধান্য াইদফ।

