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�বেদিশক কম�সং�ান ও অিভবাসী আইন, ২০১৩

( ২০১৩ সেনর ৪৮ নং আইন )

  [২৭ অে�াবর, ২০১৩]
     
     
�বেদিশক কম�সং�ােনর সুেযাগ সৃ�, িনরাপদ ও ন�ায়স�ত অিভবাসন ব�ব�া �বত�ন, সকল অিভবাসী কম�ী

ও তাহােদর পিরবােরর সদস�েদর অিধকার ও কল�াণ িনি�ত কিরবার এবং বাংলােদশ কত�ৃক অনুসমিথ�ত
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and
Members of Their Families, 1990 এবং �ম ও মানবািধকার িবষয়ক আ�জ�ািতক অন�ান� সনেদর
সিহত স�িতপূণ� কিরবার উে�েশ� Emigration Ordinance, 1982 রিহতপূব�ক এক� নূতন আইন

�ণয়নকে� �ণীত আইন
 
�যেহত� �বেদিশক কম�সং�ােনর সুেযাগ সৃ�, িনরাপদ ও ন�ায়স�ত অিভবাসন ব�ব�া �বত�ন, সকল অিভবাসী কম�ী ও

তাহােদর পিরবােরর সদস�েদর অিধকার ও কল�াণ িনি�ত কিরবার এবং বাংলােদশ কত�ৃক অনুসমিথ�ত International
Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their
Families, 1990 এবং �ম ও মানবািধকার িবষয়ক আ�জ�ািতক অন�ান� সনেদর সিহত স�িতপূণ� কিরবার উে�েশ�

Emigration Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXIX of 1982) রিহতপূব�ক এক� নূতন আইন �ণয়ন

করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়; 
�সেহত� এত� �ারা িন��প আইন করা হইল:-
   

�থম অধ�ায়
�ারি�ক

 
সংি�� িশেরানাম
ও �বত�ন  

১। (১) এই আইন �বেদিশক কম�সং�ান ও অিভবাসী আইন, ২০১৩ নােম অিভিহত হইেব। 

(২) ইহা অিবলে� কায�কর হইেব।
   
   
 
সং�া ২। িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী �কান িকছ� না থািকেল, এই আইেন— 

(১) ‘‘অিভবাসন’’ অথ� বাংলােদেশর বািহের �য �কান �দেশ �কান কাজ বা �পশায় িনযু� হইবার

উে�েশ� �কান নাগিরেকর বাংলােদশ হইেত বিহগ�মন;

(২) ‘‘অিভবাসী’’ অথ� বাংলােদেশর �কান নাগিরক িযিন �কান কাজ বা �পশায় িনযু� হইবার

উে�েশ� িবেদেশ গমন কিরয়ােছন এবং �কান িবেদশী রাে� অব�ান কিরেতেছন;

(৩) ‘‘অিভবাসী কম�ী’’ বা ‘‘কম�ী’’ অথ� বাংলােদেশর �কান নাগিরক িযিন অন� �কান রাে�

পাির�িমেকর িবিনমেয়—
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(ক) কেম�র উে�েশ� যাইবার ��ত্িত �হণ কিরয়ােছন বা গমন কিরেতেছন; 

(খ) �কান কেম� িনযু� রিহয়ােছন; অথবা

(গ) �কান কেম� িনযু� থািকবার পর বা িনযু� না হইয়া বাংলােদেশ �ফরত আিসয়ােছন; 
(৪) ‘‘চািহদা প�’’ অথ� িবেদশী অথবা বাংলােদশী িনেয়াগকারী কত�ৃক বাংলােদশী �কান নাগিরেকর

িবেদেশ �কান �ক�, �িত�ান বা �কান ব�ি�র অধীন কােজর উে�েশ� িনেয়ােগর �কান ��াব

বা চািহদা, যাহা িনেয়াগকারী �দেশর উপযু� কত�ৃপ� কত�ৃক িভসা �ারা বা অন� �কানভােব

অনুেমািদত ;

(৫) ‘‘নাগিরক’’ অথ� Citizenship Act, 1951 (Act No. II of 1951) এবং
Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972 (P.O. No.
149 of 1972) অনুযায়ী বাংলােদেশর �কান নাগিরক;

(৬) ‘‘িনধ�ািরত’’ অথ� িবিধ �ারা িনধ�ািরত;

(৭) ‘‘িনভ�রশীল’’ অথ� অিভবাসীর �ী/�ামী এবং মাতা, িপতা, ���মত, স�ান, ভাই, �বান বা

যাহারা উ� ব�ি�র উপর আিথ�কভােব িনভ�রশীল; 

(৮) ‘‘িনেয়াগকারী’’ অথ� �বেদিশক কম�সং�ােনর উে�েশ� িবেদিশ বা বাংলােদশী িনেয়াগকারী

�কান ব�ি� বা �িত�ান; 

(৯) ‘‘�তারণা’’ অথ� ঘটনা বা আইন স�েক� ই�াক�ত বা দািয়��ানহীনভােব কথা, কাজ,
আচরণ, িলিখত চ�ি� বা দিলল �ারা অন�েক �তািরত বা �লু� বা ভ�লপেথ পিরচািলত করা, এবং

�তারণাকারী ব�ি� বা অন� �কান ব�ি�র অিভ�ায়েক �ক� কিরয়া সংঘ�ত �ব�না এবং

Contract Act, 1872 (Act No. IX of 1872) এর section 17 এ ‘‘fraud’’
অিভব�ি� �য অেথ� ব�ব�ত হইয়ােছ ইহাও অ�ভ�ু� হইেব;

(১০) ‘‘বিহগ�মন’’ অথ� �কান বাংলােদশী নাগিরেকর �দেশর বািহের গমন;

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

(১২) ‘‘বু�েরা’’ অথ� Ministry of Health Population Control and Labour এর

�ারক No. VIII/E-4/76/296, Dated 3-4-1976 �ারা �িতি�ত জনশি�, কম�সং�ান ও

�িশ�ণ বু�েরা;

(১৩) ‘‘�বেদিশক কম�সং�ান’’ অথ� বাংলােদেশর বািহের �কান নাগিরেকর কম�সং�ান;

(১৪) ‘‘ব�ি�’’ অথ� �কান ব�ি�, �কা�ানী, সিমিত, অংশীদারী কারবার, সংিবিধব� বা অন�িবধ

সং�া বা উহােদর �িতিনিধও ইহার অ�ভ�ু� হইেব;
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(১৫) ‘‘ির��টেম�’’ অথ� িবেদেশ কম�সং�ােনর উে�েশ� �কান িবেদশী বা বাংলােদশী

িনেয়াগকারী কত�ৃক, �মৗিখক বা িলিখতভােব, কম�ী বাছাইেয়র উে�েশ� িব�াপন �কাশ বা �চার,
প� �যাগােযাগ এবং অন� �কান প�িতেত চ�ি� �া�র কিরয়া িনেয়াগপ� �দান;

(১৬) ‘‘ির���ং এেজ�’’ অথ� ধারা ৯ এর অধীন লাইেস��া� ব�ি�;

(১৭) ‘‘লাইেস�’’ অথ� ধারা ৯ এর অধীন ির���ং এেজ�েক �দ� লাইেস�।
   
   

ি�তীয় অধ�ায়
অিভবাসী কম�ী ��রণ, অিভবাসন, ইত�ািদ

 
অিভবাসী কম�ী
��রেণর কত�ৃ�

 

৩। (১) �বেদিশক কম�সং�ােনর উে�েশ� বাংলােদশ হইেত কম�ী িনব�াচন ও িবেদেশ ��রণ

সং�া� সকল কায��েমর িনয়�ণ সরকার বা তদকত�ৃক �মতা�া� �কান কত�ৃপে�র উপর

ন�� থািকেব।

(২) বু�েরা, সরকার কত�ৃক �িতি�ত �কান সং�া বা �কা�ানী এবং ির���ং এেজ� এই

আইেনর অধীন ির��টেম� সং�া� কায��ম পিরচালনা কিরেত পািরেব। 
   
   
 
অিভবাসন

 

৪। (১) এই আইেনর িবধান অনুসরণ ব�িতেরেক �কান নাগিরক �বেদিশক কম�সং�ােনর উে�েশ�

অিভবাসন কিরেবন না অথবা অন� �কান ব�ি�েক অিভবাসন করাইেবন না।

(২) �কান নাগিরেকর অিভবাসেনর ��ে� ধারা ২০ এর অধীন �দ� ছাড়প�সহ িন��প দিলল

ও কাগজপ� থািকেত হইেব, যথা:— 

(ক) �কান �দেশর সিহত স�ািদত চ�ি� �মাতােবক সরকার কত�ৃক �মতা�া� সং�া, কত�ৃপ�

বা �কান ির���ং এেজে�র মাধ�েম �বেদিশক কেম� িনেয়ােগর উে�েশ� িনব�ািচত হইবার

�মাণপ� এবং িভসা; অথবা 

(খ) �বেদিশক কম�সং�ােনর পে� িনেয়াগপ� অথবা িনেয়াগকারী �দেশর �কান কত�ৃপ� কত�ৃক

�দ� কায�ানুমিতপ� বা অনাপি�প� এবং িভসা।
   
   
 
কিতপয় ব�ি�র
বিহগ�মেনর ��ে�
এই আইেনর
অ�েযাজ�তা

৫। এই আইন িন�বিণ�ত ব�ি�র বিহগ�মেনর ��ে� �েযাজ� হইেব না, যথা:—

(ক) �জাতে�র কম� বা সংিবিধব� সরকাির কত�ৃপে�র চাক�রীেত িনেয়ািজত �কান ব�ি�, িযিন

উপযু� কত�ৃপে�র অনুমিত�েম, কত�ব�পালন, িশ�া বা �িশ�েণর উে�েশ� অথবা �কান

িবেদশী সরকার বা আ�জ�ািতক বা ব�জািতক সং�ার চাক�রীর জন� িবেদেশ গমনকারী;
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(খ) ছা�, �িশ�ণাথ�ী অথবা পয�টক;

(গ) �কান িবেদশী সরকার বা আ�জ�ািতক বা ব�জািতক সং�ার চাক�রীর উে�েশ� �-উেদ�ােগ

গমনকারী;

(ঘ) িবেদেশ িচিকৎসা, ধম�ীয়, ব�বসা বা িবিনেয়ােগর উে�েশ� গমনকারী;

(ঙ) �বেদিশক কেম� িনেয়ািজত বা িবেদেশ বসবাসরত �কান বাংলােদশী নাগিরেকর উপর

িনভ�রশীল �কান ব�ি�; অথবা

(চ) িশ�ার উে�েশ� গমনকারী িশ�া সমাপনাে� �কান কেম� িনেয়ািজত হইেল;

(ছ) এই আইেনর উে�েশ�র সিহত সাংঘিষ�ক নয় এই�প �কান উে�েশ� গমনকারী।

   
   
 
সমতা নীিতর
�েয়াগ

 

৬। এই আইেনর অধীন �বেদিশক কম� সং�ােনর উে�েশ� কম�ী িনব�াচন বা কম�ী ��রণ, অিভবাসী

কম�ীর �দেশ �ত�াগমন এবং এই আইেনর অধীন �কান �সবা �দান বা কায� িনব�াহ কিরবার ��ে�

সমতা নীিত অনুসরণ কিরেত হইেব, এবং ধম�, �গা�, বণ�, নারীপু�ষেভদ, জ� �ান, ভাষা, বয়স,
নৃ-�গা�, �গা�-পিরচয়, রাজৈনিতক মতাদশ�, পািরবািরক, �ববািহক, সামািজক পিরচয়,
আ�িলকতা অথবা অন� �কান কারেণ �কান �কার �বষম� করা যাইেব না।

   
   
 
বিহগ�মেনর �ান

 
৭। �বেদিশক কম�সং�ােনর উে�েশ� সরকার কত�ৃক, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, িনিদ��ক�ত

ব�র বা �ান হইেত বিহগ�মন কিরেত হইেব।
   
   
 
অিভবাসন
সং�া� িনেষধা�া

 

৮। (১) সরকার যিদ এই মেম� স�� হন �য, �কান �দেশ বাংলােদশী নাগিরেকর অিভবাসন রা� বা

জন�ােথ�র পিরপ�ী হইেব অথবা তাহােদর �া�� ও িনরাপ�া ��তরভােব িবি�ত হইেত পাের,
তাহা হইেল সরকার, আেদশ �ারা, উ� �দেশ অিভবাসেনর উপর িনেষধা�া আেরাপ কিরেত

পািরেব। 

(২) সরকার, জন�ােথ� বা মানবস�দ র�ােথ�, �কান নাগিরক বা �কান ��ণীর নাগিরেকর

অিভবাসেনর উপর সামিয়কভােব িনেষধা�া আেরাপ কিরেত পািরেব।
   
   

ত�তীয় অধ�ায়
ির�� �ং এেজ�, লাইেস�, ইত�ািদ

 
লাইেস� ৯। (১) এই আইেনর অধীন ইসু�ক�ত লাইেস� ব�তীত �কান ব�ি� ির��টেম� সং�া� �কান
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কায��ম কিরেত পািরেব না। 

(২) ির��টেম� সং�া� কায��ম কিরেত আ�হী ব�ি�েক িন�বিণ�ত কাগজপ�সহ

লাইেসে�র জন� সরকােরর িনকট িনধ�ািরত প�িত ও ফরেম এবং িফসহ আেবদন কিরেত

হইেব, যথা:—

(ক) ��ড লাইেসে�র সত�ািয়ত অনুিলিপ;

(খ) ট�া� আইেডন�িফেকশন ন�র (�আইএন) সহ আয়কর �দােনর সা��িফেকেটর সত�ািয়ত

অনুিলিপ; 

(গ) আিথ�ক ��লতার সপে� ব�াংক িহসাব িববরণী;

(ঘ) পুিলশ �ত�য়নপ�;

(ঙ) �কা�ানী হইেল, �মেমাের�াম অব এেসািসেয়শন, আ��েকল� অব এেসািসেয়শন এবং

সা��িফেকট অব ইনকেপ�ােরশেনর সত�ািয়ত অনুিলিপ;

(চ) কম�ী ��রেণর ��ে� সরকার কত�ৃক িনধ�ািরত অেথ�র অিধক অথ� �হণ কিরেব না মেম�

হলফনামা; এবং

(ছ) কম�ী িনব�াচেনর ��ে� �কান ব�ি�েক িমথ�া �েলাভন বা �তারণার আ�য় �হণ করা হইেব

না মেম� অি�কারনামা ।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আেবদন �াি�র পর আেবদেন উি�িখত তথ�াবিল পরী�া ও

�েয়াজনীয় তদ�পূব�ক সরকার স�� হইেল, িনধ�ািরত জামানত �হণ ও শত� সােপে�,
ির���ং এেজ� িহসােব উ� ব�ি�র অনুক�েল লাইেস� ম��র অথবা আেবদন নাম��র

কিরেব।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন �কান আেবদন নাম��র করা হইেল আেবদনকারী, িনধ�ািরত সময়

ও প�িতেত সরকােরর িনকট উহা পুনিব�েবচনার জন� আেবদন কিরেত পািরেব। 

(৫) লাইেস� িফ, জামানত এবং ধারা ১১ এর অধীন �েদয় নবায়ন িফ িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।
   
   
 
লাইেস� �াি�র
�যাগ�তা

১০। (১) �কান ব�ি� লাইেস� পাইবার �যাগ� বিলয়া িবেবিচত হইেবন না, যিদ িতিন—

(ক) বাংলােদেশর নাগিরক না হন; 

(খ) অ�া� বয়� হন; 

(গ) সু�� মি�ে�র অিধকারী না হন;
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(ঘ) �কান উপযু� আদালত কত�ৃক �দউিলয়া �ঘািষত হন এবং উ� �দউিলয়াে�র অবসান না হয়;

(ঙ) মানব পাচার, অথ� পাচার, আ�জ�ািতক স�াসবাদ অথবা অন� �কান ��তর অপরােধ দি�ত

হন;

(চ) �নিতক �লনজিনত �কান অপরােধ দি�ত হইয়া থােকন এবং দ� �ভােগর পর ২ (�ই)
বৎসর সময় অিতবািহত না হইয়া থােক। 

(২) �কান সং�া, �কা�ানী, অংশীদারী কারবার বা আইনগত স�ার অনুক�েল লাইেস� ম��র

করা যাইেব, যিদ—

(ক) সং�া বা �কা�ানীর ��ে�, উ� �কা�ানী বা সং�ার অনূ�ন শতকরা ষাট ভাগ �শয়ার; এবং

(খ) অংশীদারী কারবার বা অন� �কান আইনগত স�ার ��ে�, উ� অংশীদারী কারবার বা স�ার

মূলধন বা মািলকানার শতকরা ষাট ভােগর মািলকানা;

বাংলােদশী নাগিরেকর হইয়া থােক বা বাংলােদশী নাগিরক �ারা িনয়ি�ত হয়।
   
   
 
লাইেসে�র �ময়াদ
ও নবায়ন  

১১। ধারা ৯ এর অধীন �দ� ির���ং এেজে�র লাইেসে�র �ময়াদ হইেব লাইেস� ইসু�র

তািরখ হইেত ৩ (িতন) বৎসর এবং উহা িনধ�ািরত প�িত ও িফ �দান সােপে�, িতন বৎসর

অ�র অ�র নবায়নেযাগ� হইেব।
   
   
 
লাইেস�
�িগতকরণ ও
বািতল

 

১২। (১) সরকার িন�বিণ�ত �কান কারেণ উপযু� তদ� ও �নানীর সুেযাগ �দান কিরয়া �কান

ির���ং এেজে�র লাইেস� �িগত বা বািতল কিরেত পািরেব, যথা:—

(ক) িমথ�া তথ� অথবা �তারণার মাধ�েম লাইেস� �হণ কিরেল;

(খ) লাইেসে�র �কান শত� ভ� কিরেল বা যথা সমেয় লাইেস� নবায়ন না কিরেল;

(গ) এই আইন, িবিধ বা ির���ং এেজ�সমূেহর জন� িনধ�ািরত আচরণিবিধর �কান িবধান

ল�ন কিরেল;

(ঘ) লাইেস� �দােনর পর লাইেস��া� ব�ি� �কান �ফৗজদারী অপরােধ দি�ত হইেল;

(ঙ) বাংলােদেশর �ােথ�র পিরপ�ী �কােনা উে�েশ� অিভবাসী কম�ী িনেয়াগ বা িনব�াচন কিরেল;
অথবা

(চ) �কা�ানী, সং�া, অংশীদারী কারবার বা আইনগত স�ার ��ে�, উহার অবসায়ন হইেল।
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(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান ির���ং এেজে�র লাইেস� �িগত করা হইেল উ�

ির���ং এেজ� ির��টেম� সং�া� �কান কায��ম কিরেত পািরেব না। 

(৩) �কান লাইেস� �িগত বা বািতল করা হইেল, �িগত বা বািতল আেদেশর তািরখ হইেত ৩০

(ি�শ) িদেনর মেধ� ির���ং এেজ� সরকােরর িনকট পুনিব�েবচনার জন� আেবদন কিরেত

পািরেব এবং সরকার উ��প আেবদন �াি�র তািরখ হইেত ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ� আেবদন

িন�ি� কিরেব এবং এইে�ে� সরকােরর িস�া� চ�ড়া� হইেব।

(৪) এই ধারার অধীন �কান ির���ং এেজে�র লাইেস� �িগত বা বািতল করা হইেল উ�

ির���ং এেজে�র সিহত �লনেদেন জিড়ত হইয়ােছ এমন ব�ি�েদর অিধকার ও �াথ� র�া

কিরবার লে�� সরকার যথাযথ ব�ব�া �হণ কিরেব।
   
   
 
লাইেস� �ত�াহার

 
১৩। এই আইেনর অন�ান� িবধােন যাহা িকছ�ই থাক�ক না �কন, সরকার, জন�ােথ�, �গেজেট

��াপন �ারা, �কান লাইেস� �ত�াহার কিরেত পািরেব।
   
   
 
শাখা অিফস

 
১৪। �কান ির���ং এেজ�, সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম, এক বা একািধক শাখা অিফস

পিরচালনা কিরেত পািরেব।
   
   
 
ির�� �ং
এেজে�র দািয়�

 

১৫। ির���ং এেজে�র দািয়� হইেব িন��প,যথা:—

(ক) অিভবাসী কম�ীর �াথ� র�া;

(খ) অিভবাসী কম�ীেক, �েযাজ� ��ে�, ধারা ১৯ এর অধীন িনব�েনর জন� উপ�াপন এবং

বিহগ�মন ছাড়প� সং�হ করা;

(গ) কম�সং�ান চ�ি� অনুযায়ী কেম� িনেয়াগ এবং �বতন ও অন�ান� সুিবধািদ �দান এবং কম�

পিরেবশ িনি�ত করা এবং �স উে�েশ� িনেয়াগকারীর সিহত �যাগােযাগ র�া করা; এবং

(ঘ) সরকার কত�ৃক সময় সময়, িনধ�ািরত অন�ান� দািয়� পালন।

   
   
 
ির�� �ং
এেজে�র
��ণীিবভাগ

 

১৬। (১) সরকার িনধ�ািরত প�িতেত ির���ং এেজে�র ��ণীিবন�াস কিরেত পািরেব। 

(২) ির���ং এেজে�র জন� িনধ�ািরত শত�সমূহ যথাযথ মূল�য়নপূব�ক ��ণীিবন�াস কিরেত

হইেব।

(৩) এই ধারার অধীন ির���ং এেজে�র ��ণীিবন�াস কিরবার ��ে� িবেবচ� িবষয়সমূহ িবিধ
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�ারা িনধ�ািরত হইেব।
   
   
 
লাইেস� হ�া�র
ও িঠকানা
পিরবত�ন, ইত�ািদ

 

১৭। (১) �কান ির���ং এেজ� তাহার লাইেস� অন� �কান ব�ি�র িনকট �কান ভােব হ�া�র

কিরেত পািরেব না।

(২) �কান ির���ং এেজে�র মৃত��র কারেণ সংি�� লাইেস� তাহার উ�রািধকারীর উপর

বত�াইেব না, তেব তাহার উ�রািধকারী নত�ন লাইেসে�র জন� আেবদন কিরেল তাহার আেবদন

সরকার, এই আইেনর িবধানাবিল সােপে�, অ�ািধকার িভি�েত িবেবচনা কিরেব এবং এই�প

লাইেসে�র ��ে� পূেব�র লাইেসে�র ন�র অপিরবিত�ত রাখা যাইেব।

(৩) ির���ং এেজ� �কান �কা�ানী, সং�া, অংশীদারী কারবার বা আইনগত স�া হইেল উহার

�কান অংশীদার বা, ���মত, সদস� তাহার অংশ বা �শয়ার সরকােরর অনুেমাদন ব�তীত হ�া�র

কিরেত পািরেব না। 

(৪) সরকােরর পূব�ানুেমাদন ব�তীত �কান ির���ং এেজ� ব�বসািয়ক িঠকানা বা অনুেমািদত

শাখা অিফেসর িঠকানা পিরবত�ন কিরেত পািরেব না।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন �কান ির���ং এেজ� ব�বসািয়ক িঠকানা বা অনুেমািদত শাখা

অিফেসর িঠকানা পিরবত�ন কিরেল পিরবিত�ত িঠকানা পি�কায় িব�ি�র মাধ�েম �কাশ কিরেত

হইেব এবং উহার অনুিলিপ বু�েরা এবং সরকােরর িনকট ��রণ কিরেত হইেব। 
   
   
 
জামানত
বােজয়া�করণ,
ইত�ািদ

 

১৮। (১) ধারা ১২ এর অধীন �কান লাইেস� বািতল করা হইেল সরকার সংি�� ির���ং এেজ�

কত�ৃক জমাক�ত জামানেতর স�ূণ� অথ� বা উহার অংশিবেশষ জিরমানা িহসােব বােজয়া� কিরেত

পািরেব। 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বােজয়া�ক�ত জামানেতর অথ� হইেত �িত�� ব�ি�েক �িতপূরণ

বা ির���ং এেজ� কত�ৃক ��িরত কম�ীেক িবেদশ হইেত �ত�াবত�ন করাইবার খরচ বহন করা

যাইেব।

(৩) �িত�� কম�ীেক �িতপূরণ �দান বা তাহােক িবেদশ হইেত �ত�াবত�েনর জন�

বােজয়া�ক�ত জামানেতর অথ� অপয�া� হইেল সরকার সংি�� ির���ং এেজ�েক উপযু�

পিরমােণ �িতপূরণ �দােনর িনেদ�শ িদেত পািরেব। 

(৪) �কান ির���ং এেজ� উপ-ধারা (৩) এর অধীন িনেদ�িশত অথ� �দান কিরেত ব�থ� হইেল

সরকার উ� অথ� তাহার িনকট হইেত Public Demands Recovery Act, 1913
(Bengal Act No. III of 1913) এর িবধান অনুযায়ী আদায় কিরেত পািরেব।

(৫) লাইেসে�র �ময়াদ উ�ীণ� হইবার পর ির���ং এেজ� লাইেস� সমপ�ন কিরেল অথবা
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তাহার মৃত�� হইেল, সরকার, ির���ং এেজ� বা তাহার উ�রািধকারীেক জামানেতর অথ�

�ফরত �দান কিরেব।
   
   

চত�থ� অধ�ায়
অিভবাসী কম�ীর িনব�ন, বিহগ�মন ছাড়প�, ইত�ািদ

 
অিভবাসী কম�ীর
িনব�ন ও �াথ�
সংর�ণ

 

১৯। (১) এই আইেনর অধীন অিভবাসন কিরেত আ�হী ব�ি� বা অিভবাসী সকল কম�ীেক, � �

�পশা উে�খপূব�ক, বু�েরার িনকট হইেত িনবি�ত হইেত হইেব এবং বু�েরা িনধ�ািরত প�িতেত

িনবি�ত ব�ি�র যাবতীয় তথ� সংর�ণ কিরেব এবং, �েয়াজেন, উ� তথ�ািদ �রিজ�াের

িলিপব� কিরেব। 

(২) �কান অিভবাসী উপ-ধারা (১) এর অধীন িনবি�ত না হইেল, �য �কান সময়, িতিন �য �পশায়

িনেয়ািজত রিহয়ােছন উহা উে�খপূব�ক, বাংলােদেশ বা �য �দেশ অব�ান কিরেতেছন �সই �দেশ

অবি�ত বাংলােদশ িমশন বা দ�তাবােস িনব�ন কিরেত পািরেবন।

(৩) বু�েরা, সরকার কত�ৃক �িতি�ত �কান সং�া বা �কা�ানী এবং ির���ং এেজ� উপ-ধারা

(১) এর অধীন �পশািভি�ক িনবি�ত কম�ীর তািলকা হইেত �বেদিশক কম�সং�ােনর জন�,
উ�ু�ভােব কি�উটােরর মাধ�েম �য়ংি�য়ভােব �দবচয়েনর িভি�েত, কম�ী িনব�াচন কিরেব:

তেব শত� থােক �য, উ��প িনবি�ত কম�ী পাওয়া না �গেল সরকার বা ত�কত�ৃক �মতা�া�

কত�ৃপে�র পূব�ানুেমাদন�েম পি�কায় িব�ি� �কােশর মাধ�েম কম�ী িনব�াচন করা যাইেব এবং

এইে�ে� চ�ড়া�ভােব কম�ী িনব�াচেনর পূেব� কম�ীেদর িনকট হইেত �কান অথ� �হণ করা হইেব না

মেম� �ঘাষণা থািকেত হইেব।

(৪) বু�েরা �বেদিশক কম�সং�ােন িনেয়ািজত কম�ীেদর �াথ� সংর�েণর দািয়� পালন কিরেব এবং

এত�সং�া� দািয়�, কায�াবিল এবং তদারিকর প�িত িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।
   
   
 
বিহগ�মন ছাড়প�

 

২০। অিভবাসেনর যাবতীয় আনু�ািনকতা স��করণ সােপে�, বু�েরা, ধারা ১৯ এর অধীন

িনবি�ত �েত�ক ব�ি�র পাসেপােট� িনবি�ত ন�র স�িলত সীল এবং উ� কম�ীর আ��েলর

ছাপ, বােয়ােম�ক তথ�সহ অিভবাসন সংি�� �েয়াজনীয় তথ� স�িলত ইেল�িনক কােড�

বিহগ�মন ছাড়প� �দান কিরেব।
   
   
 
অিভবাসন ব�য়

 
২১। �বেদিশক কম�সং�ােনর উে�েশ� অিভবাসেনর জন� সরকার, আেদশ �ারা, অিভবাসন

ব�েয়র সেব�া� সীমা িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।
   
   

প�ম অধ�ায় 
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কম�সং�ান চ�ি�
 
কম�সং�ান চ�ি�

 

২২। (১) ির���ং এেজ� িনব�ািচত কম�ী এবং তাহার িনেয়াগকারীর মেধ� এক� কম�সং�ান চ�ি�

স�াদন কিরেব, যাহােত অিভবাসী কম�ীর �বতন, আবাসন সুিবধা, কােজর �ময়াদ, মৃত�� বা

জখম-জিনত কারেণ �াপ� �িতপূরণ, িবেদেশ গমন এবং িবেদশ হইেত �ফরত আিসবার খরচ,
ইত�ািদর উে�খ থািকেব।

(২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত চ�ি�র ��ে�, ির���ং এেজ� �বেদিশক িনেয়াগকারীর

�িতিনিধ িহসােব গণ� হইেবন এবং চ�ি� সং�া� দায়-দািয়ে�র জন� উ� ির���ং এেজ�

এবং িনেয়াগকারী �যৗথ ও পৃথকভােব দায়ী থািকেবন। 

(৩) ির���ং এেজ� উপ-ধারা (১) এর অধীন স�ািদত চ�ি�র অনুিলিপ বু�েরা এবং িবেদেশ

অবি�ত বাংলােদশ িমশন বা দ�তাবােস ��রণ কিরেবন। 

(৪) বু�েরা অথবা সরকার কত�ৃক �িতি�ত �কান সং�া বা �কা�ানী কত�ৃক িবেদেশ কম�ী ��রণ

কিরবার ��ে� বু�েরা বা সং�া কত�ৃক �িতি�ত �কান সং�া বা �কা�ানী সংি�� িনেয়াগকারী এবং

কম�ীর সিহত কম�সং�ান চ�ি� স�াদেনর ব�ব�া কিরেব এবং চ�ি�র অনুিলিপ িবেদেশ অবি�ত

বাংলােদশ িমশন বা দ�তাবােস ��রণ কিরেব।

   
   

ষ� অধ�ায়
�ম কল�াণ উইং এবং অিভবাসন িবষয়ক চ�ি�

 
�ম কল�াণ উইং

 

২৩। িবেদেশ �মবাজার স�সারণ ও অিভবাসীেদর �াথ� সংর�েণর উে��েশ �কান �দেশ �ম

কল�াণ উইং �িত�া কিরবার �েয়াজন রিহয়ােছ বিলয়া িবেবিচত হইেল, সরকার �সই �দেশ

বাংলােদশ িমশন বা দ�তাবােস �ম কল�াণ উইং �িত�া কিরেত পািরেব এবং উহা এই আইন ও

িবিধ �ারা িনধ�ািরত দািয়� পালন কিরেব।
   
   
 
�ম কল�াণ উইং
এর দািয়�

২৪। (১) �ম কল�াণ উইং এর দািয়��া� কম�কত�া সংি�� �দেশ কম�রত বাংলােদশী অিভবাসী

কম�ীেদর কম��ল পিরদশ�ন কিরেবন এবং, �েয়াজেন, িনেয়াগকত�ার সিহত সা�াৎ কিরেবন। 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন িনয়িমত পিরদশ�নপূব�ক �িত বৎসেরর িডেস�র মােস সংি�� �দেশ

কম�রত বাংলােদশী অিভবাসী কম�ীেদর অব�া স�েক� �েয়াজনীয় সুপািরশসহ সরকােরর িনকট

এক� বািষ�ক �িতেবদন ��রণ কিরেবন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন ��ত্তক�ত �িতেবদেন িন�বিণ�ত তেথ�র উে�খ থািকেব, যথা:—

(ক) অিভবাসী কম�ীেদর তািলকা এবং �কা� কেম� িনেয়ািজত রিহয়ােছন, কম� পিরেবশ, সুিবধা ও
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সমস�াবলী;

(খ) অিভবাসী কম�ীেদর িব�ে� আনীত মামলার তািলকা ও িববরণ, যিদ থােক, এবং আটকক�ত বা

কারাদ��া� কম�ী স�েক� তথ�;

(গ) �য সকল অিভবাসী কম�ীর মৃত�� হইয়ােছ তাহােদর নােমর তািলকা, মৃত��র কারণ ও দাফন

সং�া� তথ�, এবং িনেয়াগকত�ার িনকট হইেত �িতপূরণ পাইয়ােছ িক না বা পাইবার স�াবনা

রিহয়ােছ িকনা;

(ঘ) বাংলােদশ িমশন বা দ�তাবাস কত�ৃক �দ� �সবা, পরামশ�, আইনী সহায়তা বা তাহােদর

সমস�ার সমাধান কিরবার লে�� গৃহীত পদে�প; 

(ঙ) সংি�� �দেশ বাংলােদশী কম�ীর �েয়াজনীয়তার এক� সমী�াগত ধারণা এবং উ� �দেশর

বাংলােদশী অিভবাসী কম�ীর অিধকার িবষয়ক িবদ�মান ি�পাি�ক চ�ি�র বা�বায়ন সং�া�

ব�ব�া; 

(চ) পাসেপাট�, িভসা, কনসু�লার �সবা সং�া� সুিবধািদ; এবং 

(ছ) সরকার কত�ৃক সময় সময় িনধ�ািরত অন�ান� িবষয়।
   
   
 
অিভবাসন িবষয়ক
ি�পাি�ক চ�ি�

 

২৫। (১) সরকার �বেদিশক কম�সং�ােনর উে�েশ� বাংলােদশী নাগিরেকর অিভবাসেনর সুেযাগ

বৃি�, �ম অিভবাসন ব�ব�াপনার উ�য়ন, অিভবাসী কম�ীর �ত�াবাসন বা �দেশর অভ��ের

পুনব�াসন এবং অিভবাসী কম�ীসহ �য �কান অিভবাসী এবং তাহােদর পিরবােরর সদস�েদর কল�াণ

ও অিধকার িনি�ত কিরবার লে�� সংি�� �দেশর সিহত সমেঝাতা �ারক বা চ�ি� �া�র

কিরেত পািরেব।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান সমেঝাতা �ারক বা চ�ি�, অন�ান� নীিতসহ, িন�বিণ�ত নীিতর

িভি�েত গৃহীত হইেব, যথা:—

(ক) �দেশর অভ��ের বা িবেদেশ সকল অিভবাসী কম�ীর অিধকার, িনরাপ�া ও মানব ময�াদা

র�া;

(খ) সংি�� �দেশ বাংলােদশী অিভবাসী কম�ীর �ম অিধকার ও অন�ান� মানবািধকােরর সুর�া

এবং আ�জ�ািতক মানদে�র সিহত স�িতপূণ� কম� পিরেবশ িনি�তকরণ; এবং

(গ) সংি�� �দেশ বাংলােদশী অিভবাসী কম�ীর তেথ�র অিধকার এবং অিধকার ল�েনর ��ে�

�িতকার পাইবার অিধকার িনি�তকরণ।
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স�ম অধ�ায়
অিভবাসী কম�ীর অিধকার

 
তেথ�র অিধকার

 

২৬। �কান অিভবাসী কম�ীর িবেদেশ যাইবার পূেব� অিভবাসন �ি�য়া এবং কম�সং�ান চ�ি� বা

িবেদেশ কেম�র পিরেবশ স�েক� অবিহত হইবার এবং িবিভ� আইনগত অিধকার স�েক�

জািনবার অিধকার থািকেব।
   
   
 
আইনগত সহায়তা

 
২৭। অিভবাসী কম�ী এবং অিভবাসেনর নােম �তারণার িশকার ব�ি�েদর যুি�স�ত আইনগত

সহায়তা পাইবার অিধকার থািকেব।
   
   
 
�দওয়ানী মামলা
দােয়েরর অিধকার  

২৮। এই আইেনর অধীন �কান অপরােধর জন� �ফৗজদারী মামলা দােয়েরর অিধকারেক ��� না

কিরয়া, �কান অিভবাসী কম�ী এই আইেনর �কান িবধান বা কম�সং�ান চ�ি� ল�েনর কারেণ

�িত�� হইেল, �িতপূরেণর জন� �দওয়ানী মামলা দােয়র কিরেত পািরেব।
   
   
 
�দেশ িফিরয়া
আিসবার অিধকার

 

২৯। (১) �কান অিভবাসী কম�ীর, িবেশষত িবেদেশ আটকক�ত িকংবা আটেকপড়া বা িবপদ��

কম�ীর �দেশ িফিরয়া আিসবার এবং িবেদেশ অবি�ত বাংলােদশ িমশন বা দ�তাবােসর িনকট হইেত

�েয়াজনীয় সহায়তা পাইবার অিধকার থািকেব। 

(২) �কান অিভবাসী কম�ীেক �দেশ �ফরত আিনবার জন� �কান অথ� ব�য় হইয়া থািকেল, উ�

ব�িয়ত অথ� সংি�� ব�ি�র িনকট হইেত আদায় করা যাইেব।

(৩) �কান ির���ং এেজে�র অবেহলা বা �বআইিন কায��েমর কারেণ �কান অিভবাসী কম�ী

িবপদ�� হইয়া থািকেল সরকার সংি�� ির���ং এেজ�েক উ� অিভবাসী কম�ীেক �দেশ

িফরাইয়া আিনবার খরচ বহন কিরবার িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেব।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন িনেদ�িশত অথ� �দান কিরেত ব�থ� হইেল সরকার সংি�� ির���ং

এেজে�র িনকট হইেত Public Demand Recovery Act, 1913 (Bengal Act No.
III of 1913) এর িবধান অনুযায়ী আদায় কিরেত পািরেব। 

   
   
 
আিথ�ক ও অন�ান�
কল�াণমূলক
কম�সূিচ

 

৩০। অিভবাসী কম�ী এবং তাহােদর পিরবােরর সদস�েদর কল�াণ ও উ�য়ন সাধেনর লে��

সরকার, �েয়াজেন, তাহােদর জন� ব�াংক ঋণ, কর �রয়াত, স�য়, িবিনেয়াগ, ইত�ািদ �বত�ন

এবং সহজলভ� কিরবার ব�ব�া �হণ কিরেত পািরেব।
   
   

অ�ম অধ�ায়
অপরাধ, দ� ও িবচার
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অৈবধভােব
িবেদেশ কম�ী
��রণ, অথ� �হণ,
ইত�ািদর দ�

 

৩১। �কান ব�ি� বা ির���ং এেজ�—

(ক) এই আইন বা িবিধর িবধান ল�ন কিরয়া অপর �কান ব�ি�েক কেম�র উে�েশ� িবেদেশ

��রণ বা ��রেণ সহায়তা কিরেল বা চ�ি� কিরেল;

(খ) �কান ব�ি�েক �বেদিশক কম�সং�ােনর িমথ�া আ�াস �দান কিরয়া �কান অথ� বা মূল�বান

�ব� �হণ কিরেল বা �হণ কিরবার �চ�া কিরেল;

(গ) �কান অিভবাসী কম�ীর পাসেপাট�, িভসা বা অিভবাসন সং�া� কাগজপ� �বধ কারণ ব�তীত

আটকাইয়া রািখেল; 

(ঘ) �তারণামূলকভােব অিধক �বতন-ভাতা ও সুেযাগ সুিবধার িমথ�া আ�াস �দান কিরয়া �কান

ব�ি�েক অিভবাসন করাইেল বা অিভবাসেনর িনিম� চ�ি�ব� হইেত �লু� কিরেল অথবা অন�

�কানভােব �তারণা কিরেল;

উহা অপরাধ বিলয়া গণ� হইেব এবং ত�ন� িতিন অনিধক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদ� এবং অনূ�ন ১
(এক) ল� টাকা অথ�দে� দি�ত হইেবন।

   
   
 
অননুেমািদত
িব�াপন �কােশর
দ�  

৩২। (১) �কান ব�ি� বা ির���ং এেজ� সরকার বা বুর ��যার পূব�ানুেমাদন ব�তীত �বেদিশক

কেম� িনেয়ােগর উে�েশ� বা অিভবাসন িবষয়ক �কান িব�াপন �কাশ বা �চার কিরেল উহা

অপরাধ বিলয়া গণ� হইেব এবং ত�ন� িতিন অনিধক ১ (এক) বৎসর কারাদ� এবং অনূ�ন ৫০

(প�াশ) হাজার টাকা অথ�দে� দি�ত হইেবন।
   
   
 
�বেদিশক
কম�সং�ান
স�িক�ত
চািহদাপ�, িভসা বা
কায�ানুমিতপ�
সং�েহ অৈবধ
প�া �হণ বা �য়-
িব�েয়র দ�

 

৩৩। �কান ব�ি� বা ির���ং এেজ� কত�ৃক �বেদিশক কম�সং�ােনর উে�েশ� িনেয়াগকারী বা

িবেদশ হইেত চািহদাপ�, িভসা বা কায�ানুমিতপ� সং�েহ অৈবধ প�া �হণ কিরেল এবং

বাংলােদেশর অভ��ের উহা �য়-িব�য় কিরেল উহা অপরাধ বিলয়া গণ� হইেব এবং ত�ন�

িতিন অনিধক ৭ (সাত) বৎসেরর স�ম কারাদ� এবং অনূ�ন ৩ (িতন) ল� টাকা অথ�দে� দি�ত

হইেবন।

   
   
 
বিহগ�মন �ান
ব�তীত অন� �ান

৩৪। �কান ব�ি� বা ির���ং এেজ� অন� �কান ব�ি�েক বিহগ�মেনর জন� িনধ�ািরত �ান

ব�তীত অন� �কান �ান িদয়া বাংলােদশ হইেত বিহগ�মেনর ব�ব�া কিরেল বা সহায়তা কিরেল উহা
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িদয়া বিহগ�মেনর
ব�ব�াকরেণর দ�

 অপরাধ বিলয়া গণ� হইেব এবং ত�ন� িতিন অনিধক ১০ (দশ) বৎসেরর স�ম কারাদ� এবং

অনূ�ন ৫ (পাঁচ) ল� টাকার অথ�দে� দি�ত হইেবন।

   
   
 
অন�ান� অপরােধর
দ�  

৩৫। �কান ব�ি� যিদ এই আইেন সুিনিদ��ভােব দে�র িবধান উে�খ নাই এই�প �কান িবধান

ল�ন কেরন তাহা হইেল িতিন অনিধক ৬ (ছয়) মাস কারাদ� অথবা অনিধক ৫০ (প�াশ)
হাজার টাকা অথ�দ� অথবা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

   
   
 
অপরাধ সংঘটেনর
সহায়তা, �েরাচনা,
ইত�ািদর দ�  

৩৬। �কান ব�ি� বা ির���ং এেজ� এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ সংঘটেন �ত�� বা

পেরা�ভােব সহায়তা বা �েরাচনা �দান কিরেল এবং উ� সহায়তা বা �েরাচনার ফেল

অপরাধ� সংঘ�ত হইেল, উ� সহায়তাকারী বা �েরাচনাকারী তাহার সহায়তা বা �েরাচনা �ারা

সংঘ�ত অপরােধর জন� িনিদ��ক�ত দে� দি�ত হইেবন।
   
   
 
�কা�ানী কত�ৃক
অপরাধ সংঘটন

 

৩৭। �কান �কা�ানী কত�ৃক এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ সংঘ�ত হইেল, উ� অপরােধর

সিহত �ত�� সংি��তা রিহযােছ উ� �কা�ানীর এই�প পিরচালক, িনব�াহী কম�কত�া,
ব�ব�াপক, সিচব, অন� �কান কম�কত�া বা কম�চারী উ� অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন,
যিদ না িতিন �মাণ কিরেত পােরন �য, উ� অপরাধ তাহার অ�াতসাের সংঘ�ত হইয়ােছ এবং

উহা �রাধ কিরবার জন� িতিন যথাসাধ� �চ�া কিরয়ােছন।

ব�াখ�া ।— এই ধারার উে�শ� পুরণকে�—

(ক) ‘‘�কা�ানী’’ অেথ� িনগিমত বা িনবি�ত হউক বা না হউক, �য �কান �কা�ানী, সং�া,
�িত�ান, অংশীদারী কারবার, সিমিত বা একািধক ব�ি� সম�েয় গিঠত সংগঠন বা সং�া অ�ভ�ু�

হইেব; এবং

(খ) ‘‘পিরচালক’’ অেথ� অংশীদার বা পিরচালনা �বােড�র সদস� অ�ভ�ু� হইেব।
   
   
 
িবচার

 

৩৮। (১) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এ যাহা িকছ�ই

থাক�ক না �কন, এই আইেনর অধীন অপরাধসমূহ �থম ��ণীর জ�িডিসয়াল ম�ািজে�ট অথবা,
���মত, �মে�াপিলটন ম�ািজে�ট কত�ৃক িবচায� হইেব। 

(২) মামলার অিভেযাগ গঠেনর তািরখ হইেত ৪ (চার) মােসর মেধ� এই আইেনর অধীন িবচার

কায� সমা� কিরেত হইেব:

তেব শত� থােক �য, উ� সমেয়র মেধ� �কান মামলা িন�ি� করা স�ব না হইেল উহার কারণ

িলিপব� কিরয়া সংি�� ম�ািজে�ট উ� সময়সীমা অনিধক ২ (�ই) মাস বৃি� কিরেত পািরেবন

এবং �সইে�ে� িতিন চীফ জ�িডিসয়াল ম�ািজে�ট, অথবা ���মত, চীফ �মে�াপিলটন
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ম�ািজে�ট আদালতেক মামলার অ�গিত �িতেবদন ��রণ কিরেবন।

   
   
 
অপরােধ
আমলেযাগ�তা,
আেপাষেযাগ�তা,
ইত�ািদ

 

৩৯। ধারা ৩৩ ও ৩৪ এর অধীন অপরাধসমূহ আমলেযাগ�, জািমন অেযাগ� এবং অ-আেপাষেযাগ�

এবং ধারা-৩১, ৩২ ও ৩৫ এর অধীন অপরাধ অ-আমলেযাগ�, জািমনেযাগ� এবং আেপসেযাগ�

হইেব।

   
   
 
�মাবাইল �কাট�
আইন, ২০০৯ এর
তফিসলভ�� হওয়া

 

৪০।এই আইন �মাবাইল �কাট� আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৫ নং আইন) এর তফিসলভ��

হইেব।

   
   
 
সরকােরর িনকট
অিভেযাগ উ�াপন

 

৪১। (১) এই আইেনর অধীন মামলা দােয়েরর অিধকারেক ���ন না কিরয়া, �কান �িত��

ব�ি� সরকােরর িনকট ির���ং এেজ�সহ �য �কান ব�ি�র িব�ে� �তারনা, অৈবধভােব

অথ� �হণ অথবা কম�সং�ান চ�ি� ল�েনর অিভেযাগসহ সংি�� অন� �য �কান অিভেযাগ

উ�াপন কিরেত পািরেব।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অিভেযাগ �াি�র অনিধক ৩০ (ি�শ) কায� িদবেসর মেধ� সরকার বা

তদকত�ৃক �মতা�া� কত�ৃপ� বা ব�ি� তদ� সমা� কিরেব।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন পিরচািলত তদে� অিভেযাগ �মািণত হইেল, তদ� �শষ হইবার

তািরখ হইেত অনিধক ৩ (িতন) মােসর মেধ� সরকার বা ত� কত�ৃক �মতা�া� কত�ৃপ� বা

ব�ি�, আেদশ �ারা সরাসির বা সািলেসর মাধ�েম অিভেযাগ িন�ি� কিরেত পািরেব।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন সািলেসর মাধ�েম অিভেযাগ িন�ি�র প�িত িবিধ �ারা িনধ�ািরত

হইেব।
   
   

নবম অধ�ায়
িবিবধ

 
ত�ািশ

 

৪২। অৈবধ অিভবাসন �িতেরাধ বা অিভবাসেন ই��ক ব�ি�র �াথ� র�ােথ� সরকার কত�ৃক

�মতা�া� �কান কম�কত�া �কান �ান বা িবেদশগামী বা বাংলােদশ অিভমুখী �য �কান বাহন

ত�ািশ কিরেত পািরেবন।
   
   
 
অৈবধভােব গৃহীত
অথ� উ�ার

৪৩। (১) এই আইেনর িবধান ল ঘন কিরয়া �কান অথ� �হণ করা হইেল সরকার, �েয়াজনীয় তদ�

সােপে�, এবং িলিখত আেদশ �ারা, সংি�� ব�ি�র িনকট হইেত উ� অথ� উ�ার বা,
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 �েয়াজেন, �িতপূরেণর মামলা দােয়রপূব�ক আদায় কিরেত পািরেব।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন উ�ারক�ত বা আদায়ক�ত অথ� সংি�� �িত�� ব�ি�েক �দান

কিরেত পািরেব।
   
   
 
�মতাপ�ণ এবং
�িতিনিধ িনেয়াগ

 

৪৪। সরকার অিভবাসী কম�ীসহ �য �কান অিভবাসীর অিধকার র�া এবং �বেদিশক কম�সং�ােনর

সুেযাগ বৃি�র লে�� কাজ কিরবার উে�েশ� এই আইেন বিণ�ত �কান �মতা বা দািয়� ��াপন

�ারা বা চ�ি�র মাধ�েম �কান কত�ৃপ� বা কম�কত�ােক অপ�ণ কিরেত পািরেব, এবং �েয়াজেন,
�কান রাে� �িতিনিধ িনেয়াগ কিরেত পািরেব।

   
   
 
অসুিবধা দ�রীকরেণ
সরকােরর �মতা  

৪৫। এই আইেনর �কান িবধান কায�কর কিরবার ��ে� �কান অসুিবধা �দখা িদেল সরকার উ�

অসুিবধা দ�রীকরণাথ�, সরকাির �গেজেট আেদশ �ারা, �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ কিরেত পািরেব।

   
   
 
অন�ান� আইেনর
পিরপূরক গণ�
হওয়া

 

৪৬। এই আইেনর িবধানাবলী পাসেপাট�, ইিমে�শন, �বেদিশক স�ক�, �বেদিশক মু�া-িবিনময়,
িবেদশী নাগিরেকর িনয়�ণ, মু�াপাচার, মানবপাচার এবং তথ� অিধকার িবষয়ক অন�ান� �চিলত

আইেনর পিরপূরক হইেব এবং তাহােদর ব�ত�েয় ব�ব�ত হইেব না।
   
   
 
িবিধ �ণয়েনর
�মতা

 

৪৭। এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ �ণয়ন

কিরেত পািরেব:

তেব শত� থােক �য, িবিধ �ণীত না হওয়া পয�� সরকার, �েয়াজেন, সাধারণ বা িবেশষ আেদশ

�ারা, এই আইেনর সিহত সাম�স�পূণ� হওয়া সােপে�, �য �কান কায��ম �হণ ও স�াদন

স�েক� িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেব। 
   
   
 
ইংেরিজেত
অনূিদত পাঠ
�কাশ  

৪৮। (১) এই আইন কায�কর হইবার পর সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর

মূল বাংলা পােঠর ইংেরিজেত অনূিদত এক� িনভ�রেযাগ� পাঠ (Authentic English Text)
�কাশ কিরেব।

(২) ইংেরিজ পাঠ এবং মূল বাংলা পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� বাংলা পাঠ �াধান� পাইেব।
   
   
 
রিহতকরণ ও
�হফাজত

৪৯। (১) Emigration Ordinance 1982 (Ordinance No. XXIX of 1982),
অতঃপর উ� Ordinance বিলয়া উি�িখত, এত�ারা রিহত করা হইল।

(২) উ��প রিহতকরণ সে�ও উ� Ordinance এর অধীন ক�ত �কান কায� বা গৃহীত ব�ব�া
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বা �ণীত �কান িবিধ বা জারীক�ত �কান আেদশ, িব�ি� বা ��াপন, এই আইেনর সিহত

সাম�স�পূণ� হওয়া সােপে�, রিহত বা সংেশািধত না হওয়া পয�� বলবৎ থািকেব, এবং এই

আইেনর অধীন ক�ত, গৃহীত, �ণীত বা জারীক�ত বিলয়া গণ� হইেব।

(৩) এই আইন কায�কর হইবার অব�বিহত পূেব� �কান আদালেত উ� Ordinance এর অধীন

�কান মামলা বা কায�ধারা িবচারাধীন থািকেল উহা উ� আদালত কত�ৃক এমনভােব �নানী ও

িন�ি� হইেব, �যন উ� Ordinance রিহত হয় নাই।
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