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�থম অধ�ায়
�ারি�ক

আেয়ািডনয�ু লবণ আইন, ২০২১
( ২০২১ সেনর ০৮ নং আইন )

[ ২৪ জনু, ২০২১ ]

আেয়ািডন অভাবজিনত �রাগ �িতেরাধ আইন, ১৯৮৯ রিহত�েম �েয়াজনীয়
সংেশাধনপূব �ক যুেগাপেযাগী কিরয়া উহা পুনঃ�ণয়নকে� �নীত আইন

�যেহতু আেয়ািডন অভাবজিনত �রাগ �িতেরাধ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সেনর ১০ নং আইন) রিহত�েম �েয়াজনীয়
সংেশাধনপবূ�ক যেুগাপেযাগী কিরয়া উহা পনুঃ�ণয়ন করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়;

�সেহতু এত�ারা িন��প আইন করা হইল :-

সংি��
িশেরানাম ও
�বত�ন

১।  (১) এই আইন আেয়ািডনয�ু লবণ আইন, ২০২১ নােম অিভিহত হইেব।

(২) ইহা অিবলে� কায�কর হইেব।

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

(১) ‘আেয়ািডনয�ু লবণ’ অথ� ধারা ১০ এর অধীন িনধ�ািরত মান ও মা�ার আেয়ািডনয�ু

লবণ;

(২) ‘ইনি�িটউট’ অথ� এই আইেনর অধীন ধারা ২৬ এর অধীন �ািপত জাতীয় লবণ গেবষণা

ইনি�িটউট;

(৩) ‘উৎপাদন’ অথ� আেয়ািডনিবহীন লবেণর সিহত আেয়ািডনয�ুকরেণর মাধ�েম

আেয়ািডনয�ু লবণ উৎপাদন, �ি�য়াজাতকরণ বা পিরেশাধন;

(৪) ‘উৎপাদনকারী’ অথ� আেয়ািডনয�ু লবণ উৎপাদেনর সিহত য�ু িনবি�ত �কােনা ব�ি�

বা �িত�ান;

(৫) ‘জাতীয় লবণ কিমিট’ অথ� ধারা ৪ এর অধীন গিঠত জাতীয় লবণ কিমিট;

(৬) ‘খাদ�’ অথ�-
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(ক) িনরাপদ খাদ� আইন, ২০১৩ (২০১৩ ি��াে�র ৪৩ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা

(৩) এ সং�ািয়ত ‘খাদ�’;

(খ) মাত�ৃ� িবক�, িশ�খাদ�, বািণিজ�কভােব ��তকৃত িশ�র বাড়িত খাদ� ও উহা

ব�বহােরর সর�ামািদ (িবপণন িনয়�ণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৫ নং আইন) ধারা ২

এর দফা (ছ) �ত সং�ািয়ত ‘মাত�ৃ� িবক�’, দফা (জ) �ত সং�ািয়ত ‘িশ� খাদ�’, দফা

(ঞ) �ত সং�ািয়ত ‘বািণিজ�কভােব ��তকৃত িশ�র বাড়িত খাদ�’; এবং

(গ) মৎস�খাদ� ও প�খাদ� আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ২নং আইন) ধারা ২ এর দফা (৬)

এ সং�ািয়ত ‘প�খাদ�’ এবং দফা (১৩) �ত সং�ািয়ত ‘মৎস�খাদ�’;

(৭) ‘গেবষণা ইনি�িটউট’ অথ� ধারা ২৬ এর অধীন �িতি�ত লবণ গেবষণা ইনি�িটউট;

(৮) ‘�জলা কিমিট’ অথ� ধারা ৭ এর অধীন গিঠত �কােনা �জলা লবণ ব�ব�াপনা কিমিট;

(৯) ‘তথ�েক�’ অথ� ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন �ািপত �কােনা লবণ তথ�েক�;

(১০) ‘িনব�ন’ অথ� ধারা ২১ এর অধীন িনব�ন;

(১১) ‘িনধ�ািরত প�ােকট’ অথ� এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধ অ�যায়ী িনধ�ািরত �ভাজ�

লবণ বা ���মেতা, িশ� লবেণর প�ােকট;

(১২) ‘প�ােকট’ অথ� �কােনা বা�, �বাতল, ঝুিড়, িটন, �কৗটা, ব�ােরল, আধার (case), পা�,

িটউব, গ�াস, মগ, ব�া বা অ� �কােনা সাম�ী যাহােত লবণ প�ােকটজাত কিরয়া িবপণন,

িব�য় বা িবতরণ করা হয়;

(১৩) ‘�াি�ক কিমিট’ অথ� ধারা ৭ এর অধীন গিঠত �কােনা �াি�ক কিমিট;

(১৪) ‘�ফৗজদাির কায�িবিধ’ অথ� Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of

1898);

(১৫) ‘�মতা�া� কম�কত�া’ অথ� এই আইেনর অধীন সরকােরর িনকট হইেত �মতা�া�

�কােনা ব�ি�;

(১৬) ‘বাংলােদশ �ু� ও �িটর িশ� কেপ�ােরশন’ অথ� Bangladesh Small and

Cottage Industries Corporation Act, 1957 (Act No. XVII of 1957) এর অধীন

�িতি�ত Small and Cottage Industries Corporation;

(১৭) ‘িবিধ’ অথ� এই আইেনর অধীেন �ণীত িবিধ;
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ি�তীয় অধ�ায়
কিমিট, কায�াবিল, ইত�ািদ

(১৮) ‘িব�াপন’ অেথ� �নািটশ, পিরপ�, খাম, প�ােকট বা অ� �কােনা দিললািদসহ �য �কােনা

�কার ি��ট বা ইেলক�িনক িমিডয়া, ই-�মইল, ই�টারেনট বা অ� �কােনা মাধ�েম িলিখত,

ছাপােনা, শ� বা আেলার মাধ�েম �কােনা �ঘাষণা বা উপ�াপনাও অ�ভু�� হইেব;

(১৯) ‘ব�ি�’ অেথ� �াভািবক ব�ি�সহ �কােনা �কা�ািন, সিমিত বা সংঘ, সংিবিধব� হউক বা

না হউক, অ�ভু�� হইেব;

(২০) ‘�ভাজ� লবণ’ অথ� মা�ষ ও অ�া� �াণীর জ� িনধ�ািরত জাতীয় মান-মা�ায় আহায�

এবং মা�ষ ও অ�া� খাদ� �তিরেত ব�বহায� আেয়ািডনয�ু �ভাজ� লবণ;

(২১) ‘লবণ কারখানা’ অথ� লবণ পিরেশাধনাগার বা লবণ আেয়ািডনয�ুকরণ কারখানা বা

অ� �কােনা লবণ কারখানা;

(২২) ‘িশ� লবণ’ অথ� খাদ��ব� উৎপাদন ব�তীত অ�া� বািণিজ�ক পণ� উৎপাদেনর �শাধন

বা �ি�য়াজাতকরণ বা কাঁচামাল িহসােব িশ� কারখানায় ব�ব�ত লবণ।

অ�া� আইেনর
�েয়াগ

৩।  এই আইেনর িবধানাবিল সংি�� িবষেয় আপাতত বলবৎ অ� �কােনা আইেনর

িবধানাবিলেক �ু�ণ না কিরয়া উহার অিতির�, এবং উহােদর হািনকর নয়, বিলয়া গণ� হইেব।

জাতীয় লবণ
কিমিট

৪।  (১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, একিট জাতীয় লবণ কিমিট থািকেব, িশ�

ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী বা �িতম�ী বা উপম�ী জাতীয় লবণ কিমিটর উপেদ�া

হইেবন এবং িন�বিণ�ত সদস� সম�েয় উ� জাতীয় লবণ কিমিট গিঠত হইেব, যথা :-

(ক) সিচব, িশ� ম�ণালয়, িযিন ইহার সভাপিতও হইেবন;

(খ) �ানীয় সরকার িবভাগ কতৃ�ক মেনানীত উ� িবভােগর অন�ূন য�ুসিচব পদময�াদার

১(এক) জন কম�কত�া;

(গ) �া�� �সবা িবভাগ কতৃ�ক মেনানীত উ� িবভােগর অন�ূন য�ুসিচব পদময�াদার ১(এক)

জন কম�কত�া;

(ঘ) বািণজ� ম�ণালয় কতৃ�ক মেনানীত উ� ম�ণালেয়র অন�ূন য�ুসিচব পদময�াদার ১ (এক)

জন কম�কত�া;
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(ঙ) অথ� িবভাগ কতৃ�ক মেনানীত উ� িবভােগর অন�ূন য�ুসিচব পদময�াদার ১ (এক) জন

কম�কত�া;

(চ) খাদ� ম�ণালয় কতৃ�ক মেনানীত উ� ম�ণালেয়র অন�ূন য�ুসিচব পদময�াদার ১ (এক)

জন কম�কত�া;

(ছ) তথ� ম�ণালয় কতৃ�ক মেনানীত উ� ম�ণালেয়র অন�ূন য�ুসিচব পদময�াদার ১ (এক)

জন কম�কত�া;

(জ) সভাপিত, �ফডােরশন অব বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস� এ�ড ই�ডাি�জ

(এফিবিসিসআই);

(ঝ) মহাপিরচালক, বাংলােদশ ��া�ডাড�স এ�ড �টি�ং ইনি�িটউট;

(ঞ) পিরচালক, জন�া�� পিু� �িত�ান;

(ট) সরকার কতৃ�ক মেনানীত লবণ চািষেদর ১ (এক) জন �িতিনিধ;

(ঠ) সরকার কতৃ�ক মেনানীত লবণ কারখানা মািলকেদর ১ (এক) জন �িতিনিধ;

(ড) সরকার কতৃ�ক মেনানীত ১ (এক) জন লবণ িবেশষ�;

(ঢ) �চয়ারম�ান, িবিসক, িযিন কিমিটর সদস�-সিচবও হইেবন।

(২) মেনানীত সদস�গণ উ��প মেনানয়েনর তািরখ হইেত ২ (�ই) বৎসেরর জ� সদস�

পেদ বহাল থািকেবন :

তেব শত� থােক �য, সরকার �য-�কােনা সময় �দ� মেনানয়ন বািতল কিরেত পািরেবন।

(৩) �কােনা সদস� পেদ �কবল শ�ূতা বা কিমিট গঠেন �িট থািকবার কারেণ জাতীয় লবণ

কিমিটর �কােনা কায� বা কায�ধারা অৈবধ হইেব না বা তৎস�েক� �কােনা ��ও উ�াপন করা

যাইেব না।

(৪) আেয়ািডনয�ু লবণ পয�েব�ণ ও বা�বায়ন �সল জাতীয় লবণ কিমিটেক সািচিবক

সহায়তা �দান কিরেব।

জাতীয় লবণ
কিমিটর সভা

৫।  (১) এই ধারার অ�া� িবধান সােপে�, জাতীয় লবণ কিমিট উহার সভার কায�প�িত

িনধ�ারণ কিরেব।

(২) সভার আেলাচ�সূিচ, তািরখ, সময় ও �ান সভাপিত কতৃ�ক িনধ�ািরত হইেব।
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(৩) সভাপিত কিমিটর সকল সভায় সভাপিত� কিরেবন, তেব তাহার অ�পি�িতেত তৎকতৃ�ক

মেনানীত অ� �কােনা �জ�� সদস� সভায় সভাপিত� কিরেত পািরেবন।

(৪) সভাপিত এবং অন�ূন ৫(পাঁচ) জন সদেস�র উপি�িতেত সভার �কারাম হইেব, তেব

মলুতিব সভার ��ে� �কােনা �কারােমর �েয়াজন হইেব না।

(৫) সভাপিত এবং উপি�ত সদস�গেণর সংখ�াগির� �ভােট সভার িস�া� গহৃীত হইেব এবং

�ভােটর সমতার ��ে� সভাপিত বা, ���মত, সভায় সভাপিত�কারী সদেস�র ি�তীয় বা

িনণ�ায়ক �ভাট �দােনর �মতা থািকেব।

(৬) সভাপিত, সদস�গেণর সিহত আেলাচনা�েম, �েয়াজেন, সভার আেলাচ�সূিচর সিহত

সংি��তা রিহয়ােছ এই�প �য �কােনা ব�ি�েক সভায় আম�ণ জানাইেত পািরেবন, তেব

িস�া� �হেণর ��ে� উ� ব�ি�র �ভাট �দােনর অিধকার থািকেব না।

জাতীয় লবণ
কিমিটর দািয়�
ও কায�াবিল

৬।  জাতীয় লবণ কিমিটর দািয়� ও কায�াবিল হইেব িন��প, যথা :-

(ক) লবেণর উৎপাদন, �ি�য়াজাতকরণ, পিরেশাধন, আেয়ািডনয�ুকরণ, মজতু, িব�য়,

পিরবহণ, বাজারজাতকরণ, লবণ কারখানার জ� আেয়ািডেনর সরবরাহ, আমদািন িনয়�ণ

এবং ব�ব�াপনার নীিত িবষেয় �পািরশ �ণয়ন;

(খ) আেয়ািডেনর অভাবজিনত �রাগ �িতেরােধর লে�� সামি�ক কম�-�কৗশল �ণয়ন;

(গ) মা�ষ ও অ�া� �াণীর খাদ��ব� ��তকারী িশে� আেয়ািডনয�ু লবণ ব�বহার

বাধ�তামলূককরেণর �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর িবষেয় �পািরশ �ণয়ন;

(ঘ) লবণ গেবষণা এবং লবণ িশে�র আধিুনকীকরণ ও �সােরর লে�� �েয়াজনীয় �পািরশ

�ণয়ন;

(ঙ) জনসাধারণেক আেয়ািডনয�ু লবণ �েয় উৎসািহতকরেণর লে�� উ� লবণ ব�বহােরর

�ফল এবং ব�বহার না করার �ফল স�েক� জনসেচতনতা বিৃ�র উেদ�াগ �হণ;

(চ) আেয়ািডেনর জাতীয় মান এবং মা�ষ ও �াণী-�াে��র জ� �েয়াজনীয় মা�া িনধ�ারেণ

�পািরশ �দান;

(ছ) আেয়ািডনিবহীন লবণ িব�য় ও ব�বহার িনয়�েণ �েয়াজনীয় �পািরশ �ণয়ন;

(জ) ধারা ১৯ ও ২০ এর অধীন িনধ�ািরত আেয়ািডনয�ু লবেণর প�ােকট ও �লেবেলর

অ�েমাদন �দান;
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ততৃীয় অধ�ায়
পয�েব�ণ, বা�বায়ন ও মূল�ায়ন

(ঝ) লবণ চািষগেণর �িশ�ণ �দােনর �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ;

(ঞ) �জলা লবণ ব�ব�াপনা কিমিট এবং �াি�ক কিমিটসমহূ হইেত �া� তথ� ও �পািরশ

অ�যায়ী �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ;

(ট) �জলা লবণ ব�ব�াপনা কিমিট এবং �াি�ক কিমিটসমেূহর কায��ম সম�য়; এবং

(ঠ) সরকার কতৃ�ক, সমেয় সমেয়, �দ� িনেদ�শনা বা�বায়ন।

�জলা কিমিট,
�াি�ক কিমিট,
ইত�ািদ

৭। (১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, সরকার, লবণ উৎপাদন, পিরেশাধন,

আেয়ািডনয�ুকরণ, �মাড়কীকরণ ও �লেবিলং �ি�য়া তদারিকসহ আ�ষি�ক কায��ম

�হেণর িনিম�, �েয়াজেন, �জলা পয�ােয় �জলা লবণ ব�ব�াপনা কিমিট এবং �েয়াজনীয়

সংখ�ক �াি�ক লবণ ব�ব�াপনা কিমিট গঠন কিরেত পািরেব।

(২) �জলা এবং �াি�ক লবণ ব�ব�াপনা কিমিটর গঠন, কায�-পিরিধ এবং সভার কায�-প�িত

িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

(৩) সংি�� এলাকার সংসদ সদস� �জলা এবং �াি�ক লবণ ব�ব�াপনা কিমিটর উপেদ�া

হইেবন।

পয�েব�ণ ও
বা�বায়ন �সল

৮।  (১) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর ��ু বা�বায়ন, আেয়ািডনয�ু

লবণ উৎপাদন, পিরেশাধন, সরবরাহ সং�া� কায��ম পয�েব�ণ ও পিরবী�ণ, জাতীয় লবণ

কিমিটর িনেদ�শনা বা�বায়ন এবং এত� সং�া� অ�া� কায��ম স�াদেনর উে�েশ� িশ�

ম�ণালেয়র অধীন আেয়ািডনয�ু লবণ পয�েব�ণ ও বা�বায়ন �সল নােম একিট �সল গঠন

কিরেব।

(২) সরকার, �েয়াজেন, সাধারণ বা িবেশষ আেদশ �ারা, উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �সল এর

পাশাপািশ বা অিতির� িহসােব অ� �কােনা সং�ােক উ��প দািয়� অপ�ণ কিরেত পািরেব।

(৩) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, লবণ উৎপাদন, মজতু, পিরেশাধন,

আেয়ািডনয�ুকরণ, আেয়ািডেনর অভাবজিনত সা�িতক অব�া পয�েব�ণ, জনসেচতনতা

বিৃ� ও অ�া� িবষেয় তথ� আদান-�দােনর জ� উ� �সেলর আওতাধীন একিট

আেয়ািডনয�ু লবণ তথ�েক� �াপন করা যাইেব।
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(৪) এই ধারার অধীন গিঠত �সল ও তথ� �কে�র দািয়�, কায�াবিল এবং অ�া� িবষয়ািদ

িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

মূল�ায়ন ৯। (১) জাতীয় লবণ কিমিট জন�া�� পিু� �িত�ান কতৃ�ক পিরচািলত জিরেপ �া� তথ�ািদ

মলূ�ায়ন কিরেব এবং তদ�যায়ী �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জ� িনেদ�শনা �দান কিরেত

পািরেব।

(২) ধারা ৮ এর অধীন গিঠত আেয়ািডনয�ু লবণ পয�েব�ণ ও বা�বায়ন �সল, উপ-ধারা (১)

এর অধীন �া� তথ�ািদ মলূ�ায়েন জাতীয় লবণ কিমিটেক সহায়তা �দানসহ উ� কিমিটর

িনেদ�শনা বা�বায়েনর �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ কিরেব।

আেয়ািডেনর
জাতীয় মান মা�া
িনধ�ারণ

১০।  (১) সরকার, জাতীয় লবণ কিমিটর �পািরশ�েম, লবণ আেয়ািডনয�ুকরেণর

আ�জ�ািতক মান ও জন�াে��র �েয়াজনীয় মা�া িনধ�ারণ পবূ�ক, আেয়ািডেনর একিট জাতীয়

মান-মা�া িনধ�ারণ কিরেব।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জাতীয় মান-মা�া িনধ�ারেণর ��ে� লবণ গেবষণা ইনি�িটউট,

জন�া�� পিু� �িত�ান, বাংলােদশ ��া�ডাড� এ�ড �টি�ং ইনি�িটউশন, বাংলােদশ িব�ান

ও িশ� গেবষণা পিরষদসহ অ�া� জাতীয় ও আ�জ�ািতক সং�াসমেূহর সহায়তা �হণ করা

যাইেব।

(৩) আেয়ািডেনর জাতীয় মান-মা�া িনধ�ারণ সং�া� যাবতীয় িবষয়ািদ িবিধ �ারা িনধ�ািরত

হইেব।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন আেয়ািডেনর জাতীয় মান-মা�া িনধ�ািরত না হওয়া পয��,

আেয়ািডনয�ু লবেণ িন�বিণ�ত উপাদানসমহূ থািকেব, যথা :-

(ক) অন�ূন ৯৬% ওজেনর �সািডয়াম ��ারাইড;

(খ) অনিধক ১.০% ওজেনর পািনেত অ�বণীয় পদাথ�;

(গ) অনিধক ৩.০% ওজেনর �সািডয়ামে�ারাইড ব�তীত, পািনেত �বণীয় পদাথ�;

(ঘ) উৎপাদন পয�ােয় ৩০-৫০ িপিপএম এবং খচুরা পয�ােয় ২০-৫০ িপিপএম মা�ার

আেয়ািডন; এবং

(ঙ) জলীয় অংেশর পিরমাণ অনিধক ৬.০ শতাংশ।
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চতুথ� অধ�ায়
লবণ উৎপাদন, পিরেশাধন, আেয়ািডনয�ুকরণ, ইত�ািদ

লবণ উৎপাদন,
সংর�ণ ও
সরবরাহ ব�ব�া

১১। লবণ উৎপাদন, পিরেশাধন ও �ি�য়াজাতকরণ এবং উৎপািদত, পিরেশািধত ও

�ি�য়াজাতকৃত লবেণর িব�ানিভি�ক সংর�েণর উে�েশ� উৎপাদনকারী ব�ি� বা সিমিত

কতৃ�ক সরাসির লবণ কারখানায় ��রেণর জ� সরকার বা, ���মেতা, জাতীয় লবণ কিমিট,

�জলা লবণ ব�ব�াপনা কিমিট ও �াি�ক কিমিট �েয়াজনীয় উেদ�াগ �হণ কিরেব।

�ণগতমান
িনি�তকরেণর
লে�� �ভাজ�
লবণ
পিরেশাধনকারীর
দািয়�

১২।  (১) �ভাজ� লবণ পিরেশাধনকারী ব�ি�, �ভাজ� লবণ সম�ৃকরেণর �ণগতমান িনি�ত

কিরবার উে�েশ�, ধারা ১০ এর অধীন িনধ�ািরত জাতীয় মান-মা�া অ�যায়ী উহার িনজ�

অভ��রীণ �ণগতমান িনয়�ণমলূক ব�ব�া �হণ কিরেব।

(২) �ভাজ� লবণ পিরেশাধনকারী �ভাজ� লবণ সম�ৃকরেণর উে�েশ� ব�ব�ত আেয়ািডেনর

চালান এবং পিরমােণর িহসাব সংর�ণসহ উ� আেয়ািডন ব�বহােরর পেূব� যথাযথ �ােন এবং

উপয�ু অব�ায় মজতু রািখেব।

(৩) �েত�ক �ভাজ� লবণ পিরেশাধনকারী কারখানা তৎকতৃ�ক সম�ৃকৃত �ভাজ� লবেণর নমনুা

�কােনা অ�াে�ািডেটশন সনদ�া� পরী�াগােরর মাধ�েম পরী�া কিরেব এবং এই আইন ও

তদধীন �ণীত িবিধ �ারা িনধ�ািরত মা�া অ�যায়ী সম�ৃকরণ িনি�ত কিরেব।

লবণ পিরেশাধন
ও
আেয়ািডনয�ুকরেণর
��ে� অ�সরণীয়
প�িত

১৩। (১) �েত�ক লবণ পিরেশাধনাগার, অপিরেশািধত লবণ এমনভােব পিরেশাধন কিরেব

যাহােত উহার �মৗিলক �বিশ�� অ�ু�ণ থােক এবং পিরেশািধত লবেণ �কােনা মিৃ�কাজাত বা

মানবেদেহর জ� �িতকর উপাদান িবদ�মান না থােক।

(২) �ভাজ� লবণ মা�ষ ও অ�া� �ািণর খাদ� ��েত ব�ব�ত সকল লবণ আেয়ািডনয�ু

হইেব।

(৩) এই ধারার উে�শ� পরূণকে�, পিরেশািধত লবণ, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত,

আেয়ািডনয�ু কিরেত হইেব।

লবণ কারখানার
জ�
আেয়ািডেনর
সরবরাহ
িনি�তকরণ

১৪। (১) সরকার, জাতীয় লবণ কিমিটর �পািরশ অ�যায়ী, লবণ পিরেশাধনাগার ও

আেয়ািডনয�ুকারী কারখানার জ� �েয়াজনীয় পিরমাণ আেয়ািডেনর সরবরাহ িনি�ত

কিরেব।
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প�ম অধ�ায়
প�ােকিজং ও �লেবিলং

(২) উপ-ধারা (১) এর উে�শ� পরূণকে�, সরকার এত� িবষেয় কায��ম রিহয়ােছ এই�প

জাতীয় ও আ�জ�ািতক সং�া এবং �বসরকাির খােতর সহায়তা �হণ কিরেত পািরেব।

লবণ
উৎপাদনকারীেদর
�িশ�ণ �দান

১৫। (১) �ু� ও �িটর িশ� কেপ�ােরশন লবেণর উৎপাদন বিৃ�, উৎপাদেনর িব�ানিভি�ক

�কৗশল �েয়াগ, িনরাপদ উৎপাদন, পিরেশাধন এবং অ�া� িবষেয় লবণ উৎপাদনকারী ও

পিরেশাধকারীগণেক �িশ�ণ �দােনর ব�ব�া �হণ কিরেব।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �িশ�ণ �দােনর লে��, �ু� ও �িটর িশ� কেপ�ােরশন,

�েয়াজেন, �জলা লবণ ব�ব�াপনা কিমিট বা �াি�ক কিমিটসহ সংি�� অ�া� সরকাির ও

�বসরকাির �িত�ােনর সহায়তা �হণ কিরেত পািরেব।

লবণ চািষগেণর
সমবায় সিমিত
গঠন

১৬। সমবােয়র িভি�েত লবণ উৎপাদন, পিরেশাধন, পিরবহণ ও িব�েয়র উে�েশ�, লবণ

চািষগেণর সম�েয় সমবায় সিমিত আইন, ২০০১ (২০০১ সেনর ৪৭ নং আইন) এর অধীন

�েয়াজনীয় সংখ�ক সিমিত গঠন করা যাইেব।

লবণ �মৗ�ম
বিহভূ�ত সমেয়র
জ� িবক�
�পশা অে�ষণ

১৭। সরকার বা, ���মত, ধারা ৪ এর অধীন গিঠত কিমিট পথৃক বা সমি�তভােব, লবণ

চািষগেণর জ� লবণ �মৗ�ম বিহভূ�ত সমেয়র জ� িবক� �পশা অে�ষণ কিরেব।

তথ� ��রণ ১৮। লবণ কারখানার মািলকগণ লবণ কারাখানায় অপিরেশািধত লবণ �য় ও মজেুতর

পিরমাণ এবং অপিরেশািধত লবণ পিরেশাধন, আেয়ািডনয�ুকরণ, বাজারজাতকরণ, িব�য়,

মজতু ও এত� সং�া� তথ� ধারা ৮ এর অধীন গিঠত আেয়ািডনয�ু লবণ পয�েব�ণ ও

বা�বায়ন �সেল ��রণ কিরেব।

�ভাজ� লবেণর
প�ােকিজং,
�লেবিলং,
ইত�ািদ

১৯।  (১) �কােনা ব�ি� এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধ �ারা িনধ�ািরত�েপ ��তকৃত

প�ােকট ব�তীত অ� �কােনা �কাের �ভাজ� লবণ িব�য়, �দামজাত, িবতরণ বা সরবরাহ

কিরেত পািরেব না।

(২) �ভাজ� লবণ �� ও ফুড ��ড (Transparent and Food grade) প�ােকট

বাজারজাত কিরেত হইেব।

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-876.html
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(৩) উপ-ধারা (২) এর উে�শ� পরূণকে�, �� ও ফুড ��ড প�ােকেট �ভাজ� লবণ

বাজারজাতকরেণর জ� এই আইন কায�কর হইবার তািরখ হইেত ২ (�ই) মাস সময় �দান

করা যাইেব।

(৪) �ভাজ� লবেণর প�ােকেটর আকার ও পিরমাণ িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব :

তেব শত� থােক �য, িবিধ �ারা �ভাজ� লবেণর প�ােকেটর আকার ও পিরমাণ িনধ�ািরত না হওয়া

পয�� উহার পিরমাণ �িতিট প�ােকট ২৫০ �াম, ৫০০ �াম, ১০০০ �াম এবং ২০০০ �াম

িবিশ� হইেব।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �টিবল স� িহসােব ব�ব�ত �ভাজ� লবণ

৫০ �াম, ১০০ �াম বা ২৫০ �ােমর শ� �মাড়ক বা পাে� বাজারজাত করা যাইেব।

(৬) �ভাজ� লবেণর �েত�ক প�ােকেটর উপর িন��প তথ�ািদ ���ভােব িলিপব� থািকেব,

যথা :-

(ক) উৎপাদনকারীর নাম ও িঠকানা;

(খ) লবেণর পিরমাণ এবং উহার উৎপাদন, পিরেশাধন, প�ােকটজাত কিরবার ও �ময়াদ

উ�ীেণ�র তািরখ;

(গ) ব�াচ ন�র;

(ঘ) সেব�া� খচুরা মলূ�; এবং

(ঙ) লবেণ আেয়ািডন িমি�তকরণ এবং উহার পিরমাণ।

(৭) সকল লবণ উৎপাদনকারী জাতীয় লবণ কিমিটর পরামশ� বা িদক-িনেদ�শনার আেলােক

�ভাজ� লবেণর �যৗি�ক মলূ� িনধ�ারণ কিরেব।

(৮) �কােনা প�ােকেট উি�িখত সেব�া� খচুরা মেূল�র অিধক মেূল� �ভাজ� লবণ িব�য় করা

যাইেব না।

(৯) সকল �ভাজ� লবেণর প�ােকেট বাংলােদশ ��া�ডাড�স অ�া�ড �টি�ং ইনি�িটউশন কতৃ�ক

অ�েমািদত �লেবল ব�বহার কিরেত হইেব।

িশ� লবেণর
প�ােকিজং,
�লেবিলং,
ইত�ািদ

২০। (১) িশ� লবণ হলদু রং এর প�ােকেট বাজারজাত কিরেত হইেব।

(২) িশ� লবেণর প�ােকেটর আকার, পিরমাণ ও িলিপব�েযাগ� তথ�ািদ িবিধ �ারা িনধ�ািরত

হইেব।
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ষ� অধ�ায়
িনব�ন, নবায়ন, বািতল, ইত�ািদ

লবণ আমদািন,
উৎপাদন,
�ি�য়াজাতকরণ,
পিরেশাধন বা
আেয়ািডনয�ুকরণ
কারখানা
পিরচালনা,
ইত�ািদর জ�
িনব�ন

২১।  (১) �কােনা ব�ি� �কােনা �কার লবণ আমদািন, লবণ উৎপাদন, �দামজাত, �ভা�া

পয�ােয় পাইকারী সরবরাহ, �ি�য়াজাতকরণ, পিরেশাধন বা আেয়ািডনয�ুকরণ কারখানা বা

অ� �কােনা লবণ কারখানা �াপন ও পিরচালনা কিরেত চািহেল তাহােক এই আইেনর অধীন

িনবি�ত হইেত হইেব।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন িনব�েনর জ� ই�ুক ব�ি�েক, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত,

ফেম� এবং িফ পিরেশাধ সােপে�, সরকােরর িনকট হইেত এত�ে�েশ� �মতা�া� �কােনা

ব�ি� বা �িত�ােনর িনকট আেবদন কিরেত হইেব।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনকৃত আেবদন িবষেয় সরকােরর িনকট হইেত এত�ে�েশ�

�মতা�া� ব�ি� বা �িত�ান যিদ এই মেম� স�ু� হয় �য, আেবদনকারী এই আইন ও তদধীন

�ণীত িবিধ অ�যায়ী িনব�নেযাগ�, তাহা হইেল উ� আেবদন �াি�র ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ�

উহা ম�রু করত আেবদনকারী বরাবর িনব�ন সনদ ই�� কিরেব, বা উ��প আেবদন

নাম�রু করা হইেল উহার কারণ উে�খপবূ�ক উ� িস�া� আেবদনকারীেক িলিখতভােব

অবিহত কিরেব।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন ই��কৃত িনব�েনর �ময়াদ হইেব উহা �দােনর তািরখ হইেত ২

(�ই) বৎসর।

(৫) িনব�েনর �ময়াদ পণূ� হওয়ার অন�ূন ৩০ (ি�শ) িদন পেূব�, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত

ও িফ পিরেশাধ সােপে�, িনব�ন নবায়ন কিরেত হইেব।

(৬) এই ধারার অধীন �দ� িনব�ন সনেদ উহার �ময়াদ, িনব�েনর শত� ও নবায়েনর সময়

�িনিদ��ভােব উে�খ থািকেব।

(৭) এই ধারার উে�শ� পরূণকে�, িবিধ �ণীত না হওয়া পয��, সরকার, সরকাির �গেজেট

��াপন �ারা, িনব�ন িফ, িনব�েনর শত�ািদ ও নবায়ন িফ-এর হার িনধ�ারণ কিরেত পািরেব,

তেব উ��প ��াপেনর �ময়াদ এই আইন কায�কর হইবার তািরখ হইেত ২ (�ই) বৎসেরর

অিধক হইেব না।

(৮) এই ধারার অধীন িনব�ন �হণ সােপে� এবং িবিধ �ারা িনধ�ািরত শেত� িশ� কারখানায়

খাদ��ব� নেহ এই�প �কােনা বািণিজ�ক পণ� উৎপাদেন �শাধন বা �ি�য়াজাতকরণ বা

কাঁচামাল িহসােব িশ� লবণ উৎপাদন ও ব�বহার করা যাইেব।
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স�ম অধ�ায়
�রিজ�ার, পিরদশ�ন ও পিরবী�ণ

(৯) এই ধারার অধীন িবিধ �ণীত না হওয়া পয��, বাংলােদশ �ু� ও �িটর িশ�

কেপ�ােরশন, িবদ�মান িবিধ-িবধান �মাতােবক, িনব�ন �দান কিরেত পািরেব।

(১০) এই আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, লবণ চািষ কতৃ�ক উৎপািদত অপিরেশািধত

লবণ সংর�ণ বা মজতু এবং উহা �কােনা লবণ কারখানায় িব�য়, সরবরাহ বা পিরবহেণর

��ে� িনব�ন বা প�ম অধ�ােয় উি�িখত প�ােকিজং বা �লেবিলং সং�া� িবধান �েযাজ�

হইেব না।

িনব�ন �িগত,
বািতল, ইত�ািদ

২২।  (১) এই আইন বা ত� ধীন �ণীত িবিধর �কােনা িবধান ল�ন করা হইেল বা িনব�ন

সনেদ উি�িখত �কােনা শত� ভ� করা হইেল বা িনব�ন �াি�র উে�েশ� �কােনা ভুল বা

অসত� তথ� �দান করা হইেল, সরকােরর িনকট হইেত এত�ে�েশ� �মতা�া� ব�ি�, িবিধ

�ারা িনধ�ািরত প�িতেত, উ� িনব�ন �িগত বা, ���মত, বািতল কিরেত পািরেব।

(২) িনব�ন �হীতােক অন�ূন ১৫ (পেনেরা) িদেনর কারণ দশ�ােনার �েযাগ �দান না কিরয়া

উপ-ধারা (১) এর অধীন �কােনা িনব�ন �িগত বা, ���মত, বািতল করা যাইেব না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন �দ� �কােনা আেদশ �ারা �কােনা িনব�ন �হীতা সং�ু� হইেল

িতিন আেদশ �াি�র তািরখ হইেত ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� সরকােরর িনকট আিপল কিরেত

পািরেবন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন আিপল আেবদন দািখেলর তািরখ হইেত ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ�

এত� িবষেয় িস�া� �দান কিরেত হইেব এবং উ� িবষেয় সরকােরর িস�া� চুড়া�হইেব।

লবণ �রিজ�ার ২৩। সকল লবণ পিরেশাধনাগার বা কারখানা লবণ চািষগেণর িনকট হইেত অপিরেশািধত

লবণ �য় এবং উহা পিরেশাধন ও আেয়ািডনয�ুকরণ, িব�য়, িবতরণ, মজতু, সরবরাহ ও

এত� সং�া� যাবতীয় তথ�, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, �রিজ�াের িলিপব��েম উহা

সংর�ণ কিরেব।

িহসাব বিহ,
�রিজ�ার,
ইত�ািদ সংর�ণ

২৪। এই আইেনর অধীন �েত�ক িনব�ন �হীতা লবণ উৎপাদন, আেয়ািডনয�ুকরণ,

আমদািন, মজতু, সরবরাহ ও অ�া� িবষয়ািদ সং�া� তথ�ািদ ও কাগজপ�, িবিধ �ারা

িনধ�ািরত প�িতেত, সংর�ণ কিরেবন, এবং সরকার বা িনেয়াগ�া� কম�কত�ােক উহা

তাৎ�িণকভােব �দশ�েন বাধ� থািকেবন।
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অ�ম অধ�ায়
লবণ গেবষণা ইনি�িটউট, ইত�ািদ

পিরদশ�ন ও
পিরবী�ণ

২৫। (১) সরকােরর িনকট হইেত এত�ে�েশ� �মতা�া� �কােনা ব�ি� বা �ু� ও �িটর

িশ� কেপ�ােরশেনর �কােনা পিরদশ�ক লবণ �রিজ�াের িলিপব� তথ� ও এত�সংি��

কাগজপ� এবং �য �কােনা লবণ কারখানা, ব�বসা �িত�ান, �দাকান, �দাম বা �কােনা �ােন

রি�ত লবণ, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, পিরদশ�ন ও লবেণর নমনুা সং�হ কিরেত

পািরেবন এবং উহা পরী�ার জ� লবণ গেবষণা ইনি�িটউেটর গেবষণাগাের বা সরকার

কতৃ�ক অ�েমািদত �য �কােনা গেবষণাগাের ��রণ কিরেত পািরেবন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কােনা লবণ কারখানা বা ব�বসা �িত�ান, �দাকান, �দাম বা

�ােন রি�ত লবণ পিরদশ�নকােল পিরদশ�ক লবণ �রিজ�ার, িহসাব বিহসহ সংি�� সকল

�রকড� পরী�া করা হইয়ােছ মেম� �া�র কিরেবন এবং এত� সং�া� একিট পিরদশ�ন

�িতেবদন ��তপবূ�ক আেয়ািডনয�ু লবণ পয�েব�ণ ও বা�বায়ন �সেল দািখল কিরেবন।

(৩) সরকার উপ-ধারা (২) এর অধীন �া� পিরদশ�ন �িতেবদন পয�ােলাচনা কিরেব, এবং

�েয়াজনীয় ��ে� উহার িভি�েত যথাযথ ব�ব�া �হেণর জ� সংি�� ব�ি� বা �িত�ানেক

িনেদ�শনা �দান কিরেত পািরেব।

লবণ গেবষণা
ইনি�িটউট
�াপন

২৬। (১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা,

আেয়ািডনয�ু লবণ িবষেয় গেবষণা পিরচালনার উে�েশ�, একিট লবণ গেবষণা ইনি�িটউট

�াপন কিরেত পািরেব।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গেবষণা ইনি�িটউট �াপন এবং উহার কায��ম �� কিরবার

পবূ� পয�� সমেয়র জ�, সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �য �কােনা গেবষণাগারেক

লবণ গেবষণাগার িহসােব �ঘাষণা কিরেত পািরেব।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন �ািপত লবণ গেবষণা ইনি�িটউেটর �ান, গেবষক িনেয়াগ,

জনবল কাঠােমা, কেম�র পিরিধ, শত�, কায�প�িতসহ অ�া� িবষয়ািদ িবিধ �ারা িনধ�ািরত

হইেব।

লবণ গেবষণা
ইনি�িটউেটর
দািয়� ও
কায�াবিল

২৭। লবণ গেবষণা ইনি�িটউেটর দািয়� ও কায�াবিল হইেব িন��প, যথা :-

(ক) লবণ উৎপাদন, পিরেশাধন ও �ি�য়াজাতকরেণর ��ে� িবরাজমান সমস�া িচি�তকরণ

ও সমাধােনর �পািরশ;
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নবম অধ�ায়
লবণ �ি�য়াকরণ িশ�া�ল �িত�া

দশম অধ�ায়
�েবশ, ত�ািশ, আটক, বােজয়াি�, িনলাম, ইত�ািদ

(খ) লবণ উৎপাদেন �বি�কভােব ব�ব�ত অিধক উৎপাদনশীল প�িত িবষেয় অবিহত হওয়া

এবং উহার আেলােক গেবষণাপবূ�ক বাংলােদেশর উপেযাগী লবণ উৎপাদন, পিরেশাধন ও

�ি�য়াজাতকরেণর প�িতর �বত�ন;

(গ) �দশীয় উ�ত ও সা�য়ী প�িত উ�াবন;

(ঘ) যেুগাপেযাগী ও �টকসই �যিু� উ�াবন;

(ঙ) উপ�লীয় এলাকার স�াব� সকল �ােন লবণ উৎপাদনসহ �মৗ�মী চাষ প�িতর পিরবেত�

সারা বৎসরব�াপী লবণ উৎপাদেনর প�িত উ�াবন; এবং

(চ) িবিধ �ারা িনধ�ািরত অ� �কােনা কায� স�াদন।

লবণ
�ি�য়াকরণ
িশ�া�ল
�িত�া

২৮। (১) লবণ উৎপাদন, পিরেশাধন, আেয়ািডনয�ুকরণ, সরবরাহসহ উহােদর সািব�ক

ব�ব�াপনা উ�য়ন এবং �য়ংি�য়ভােব তদারিকর �ােথ� সরকার এক বা একািধক লবণ

�ি�য়াকরণ িশ�া�ল �িত�া কিরেত পািরেব।

(২) লবণ �ি�য়াজাতকরণ িশ�া�েল �ািপত কারখানােক সরকার িবেশষ �িবধা �দান

কিরেত পািরেব।

(৩) লবণ �ি�য়াকরণ িশ�া�ল �িত�া ও ব�ব�াপনা সং�া� যাবতীয় িবষয়ািদ িবিধ �ারা

িনধ�ািরত হইেব।

ব�াখ�া।-এই ধারার উে�শ� পরূণকে�, ‘িবেশষ �িবধা’ অথ� সা�য়ী মেূল� িনরবি�� িব��ৎ ও

�ালািন সরবরাহ, আিথ�ক �েণাদনা, উৎপাদন উপাদান সরবরাহ, ভতু�িক �দান এবং িবিধ

�ারা িনধ�ািরত অ� �কােনা �িবধা।

�েবশ, ত�ািশ,
আটক, ইত�ািদর
�মতা

২৯। সরকােরর িনকট হইেত এত�ে�েশ� সাধারণ বা িবেশষভােব �মতা�া� �কােনা

কম�কত�া এই আইন এবং তদধীন �ণীত িবিধর িবধানাবিল সােপে� িন�বিণ�ত কায� স�াদন

কিরেত পািরেবন, যথা :-
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(ক) লবণ পিরেশাধন ও আেয়ািডনয�ুকরণ কারখানায় এবং �দামজাতকরেণর �ােন �েবশ,

পিরদশ�ন ও িবনা পেরায়ানায় ত�ািশ;

(খ) লবণ পিরেশাধন, আেয়ািডনয�ুকরণ বা �দামজাতকরণ সং�া� িহসাব বই, �রিজ�ার

ও অ�া� নিথপ� পরী�া;

(গ) লবণ পিরেশাধন ও আেয়ািডনয�ুকরেণ ব�ব�ত সাজ-সর�াম, য�পািত ও উপাদান

পরী�া এবং প�ােকটকৃত লবেণর ওজন পরী�া;

(ঘ) লবণ পিরেশাধন ও আেয়ািডনয�ুকরেণ ব�ব�ত সাজ-সর�াম, য�পািত ও উপাদান

পরী�া এবং প�ােকটকৃত লবেণর ওজন পরী�াে� উহা সিঠক পাওয়া না �গেল বা �িটয�ু

পাওয়া �গেল উহা আটক।

বােজয়া�েযাগ�
পণ�, ইত�ািদ

৩০।  এই আইেনর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘিটত হইেল, �য সকল পণ�, উপাদান, সাজ-

সর�াম, য�পািত, উপকরণ, আধার, পা�, �মাড়ক সহেযােগ উ� অপরাধ সংঘিটত হইয়ােছ

উহা বােজয়া�েযাগ� হইেব।

বােজয়া�করণ
প�িত

৩১। (১) এই আইেনর অধীন পিরচািলত তদে� যিদ �মািণত হয় �য, �কােনা পণ� ধারা ৩০

এর অধীন বােজয়া�েযাগ�, তাহা হইেল, �কােনা ব�ি�র িব�ে� অপরাধ �মািণত হউক বা না

হউক, তদ�কারী কম�কত�া উ� পণ� বােজয়া� কিরবার আেদশ �দান কিরেত পািরেবন।

(২) যিদ �কােনা ��ে� এই আইেনর অধীন বােজয়া�েযাগ� �কােনা ব� আটক করা হয়, িক�ু

উহার সিহত সংি�� অিভয�ু ব�ি�েক পাওয়া না যায়, তাহা হইেল সরকােরর িনকট হইেত

এত�ে�েশ� �মতা�া� �কােনা কম�কত�া, িলিখত আেদশ �ারা, উহা বােজয়া� কিরেত

পািরেবন।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, বােজয়া�করেণর আেদশ �দােনর

পেূব� আ�প� সমথ�েনর �েযাগ �দােনর জ� �নািটশ জাির কিরেত হইেব, এবং উ�

�নািটেশ উি�িখত সমেয়র মেধ�, যাহা �নািটশ জািরর তািরখ হইেত অন�ূন ১৫ (পেনেরা) িদন

হইেব, আপি� উ�াপনকারীেক �নািনর যিু�সংগত �েযাগ �দান কিরেত হইেব।

(৪) �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (২) এর অধীন �দ� �কােনা আেদশ �ারা সং�ু� হইেল, িতিন

আেদশ �াি�র তািরখ হইেত ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ�-

(ক) �জলা �শাসক ব�তীত অ� �কােনা কম�কত�া কতৃ�ক �দ� �কােনা আেদেশর িব�ে�

সংি�� �জলার �জলা �শাসেকর িনকট, এবং



bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1373.html 16/22

12/09/2021 আেয়ািডনয�ু লবণ আইন, ২০২১

ি ই

একাদশ অধ�ায়
অপরাধ ও দ�

(খ) �জলা �শাসক কতৃ�ক �দ� আেদেশর িব�ে� সরকােরর িনকট, আিপল কিরেত

পািরেবন।

(৫) আিপল কতৃ�প� পরবত�ী ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� আিপল িন�ি� কিরেবন এবং এই

িবষেয় আিপল কতৃ�পে�র িস�া� চুড়া� বিলয়া গণ� হইেব।

বােজয়া�কৃত
�ব�ািদর
িবিলবে�জ

৩২। এই আইেনর অধীন বােজয়া�েযাগ� �কােনা �েব�র বােজয়া�করণ আেদশ �দােনর

সে� সে� �ব�সমহূ সরকার কতৃ�ক মেনানীত �কােনা কম�কত�ার িনকট হ�া�র কিরেত হইেব

এবং িতিন উহা, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, িবিল বে�েজর ব�ব�া কিরেবন।

িনব�ন ব�তীত
লবণ আমদািন,
�দামজাত,
�ভা�া পয�ােয়
পাইকারী
সরবরাহ,
�ি�য়াজাতকরণ,
পিরেশাধন বা
আেয়ািডনয�ুকরণ
কারখানা
পিরচালনার দ�

৩৩।  (১) এই আইেনর অধীন িনব�ন �হণ না কিরয়া �কােনা ব�ি�-

(ক) �কােনা �কার লবণ আমদািন; বা

(খ) লবণ �দামজাত, �ভা�া পয�ােয় পাইকাির সরবরাহ, �ি�য়াজাতকরণ, পিরেশাধন বা

আেয়ািডনয�ুকরণ কারখানা পিরচালনা কিরেবন না।

(২) �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর িবধান ল�ন কিরেল উহা হইেব একিট অপরাধ এবং

ত�� িতিন অনিধক ২(�ই) বৎসর কারাদ� বা অনিধক ১০(দশ) ল� টাকা অথ�দ�, িক�ু

২০(িবশ) হাজার টাকার িনে� নেহ, অথবা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

�ণগতমান
িনি�ত না কিরয়া
লবণ পিরেশাধন
কিরবার দ�

৩৪।  (১) এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধর িবধান অ�যায়ী িনধ�ািরত �ণগতমান িনি�ত না

কিরয়া �কােনা ব�ি� লবণ পিরেশাধন কিরেবন না।

(২) �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর িবধান ল�ন কিরেল উহা হইেব একিট অপরাধ এবং

ত�� িতিন অনিধক ২(�ই) বৎসর কারাদ� বা অনিধক ১০(দশ) ল� টাকা অথ�দ�, িক�ু

২০(িবশ) হাজার টাকার িনে� নেহ, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

�ভাজ� লবেণ
আেয়ািডনয�ু না
কিরবার দ�

৩৫।(১) এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধর িবধান অ�যায়ী িনধ�ািরত মা�ার আেয়ািডনয�ু

না কিরয়া �কােনা ব�ি� �ভাজ� লবণ িব�য় কিরেবন না।
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(২) �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর িবধান ল�ন কিরেল উহা হইেব একিট অপরাধ এবং

ত�� িতিন অনিধক ৩(িতন) বৎসর কারাদ� বা অনিধক ১৫(পেনেরা) ল� টাকা অথ�দ�,

িক�ু ২৫(পঁিচশ) হাজার টাকার িনে� নেহ, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন :

তেব শত� থােক �য, �কােনা এেজ�ট, িডলার বা সরবরাহকারীর িনকট হইেত লবণ �য় কিরয়া

�কবল মিুদ �দাকােন খচুরা িব�য় কেরন, এই�প �কােনা খচুরা লবণ িবে�তার ��ে� এই

ধারার িবধান �েযাজ� হইেব না :

আরও শত� থােক �য, �কােনা এেজ�ট, িডলার বা সরবরাহকারীর যিদ ইহা �মাণ কিরেত স�ম

হন �য, িতিন �কবল আেয়ািডনয�ু বা প�ােকটয�ু বা �লেবলয�ু লবণ সরবরােহর কােজ

িনয�ু িছেলন, �কােনা পিরেশাধন বা আেয়ািডনয�ুকরণ কারখানার লবণ উৎপাদেনর সিহত

জিড়ত িছেলন না, তাহা হইেল তাহার ��ে�ও এই ধারার িবধান �েযাজ� হইেব না।

প�ােকট বা
�লেবলিবহীন
�ভাজ� লবণ
পিরবহণ, িব�য়,
িবতরণ, �দশ�ন,
ইত�ািদর দ�

৩৬। (১) �কােনা ব�ি�-

(ক) �কােনা লবণ, প�ােকটিবহীন বা �লেবলিবহীন অব�ায়, �কােনা এেজ�ট, িডলার,

সংর�ণকারী বা খচুরা িবে�তার িনকট িব�েয়র উে�েশ� পিরবহণ বা সংর�ণ কিরেবন না;

(খ) এই আইন বা িবিধ অ�যায়ী িনধ�ািরত প�ােকট বা �লেবল ব�তীত �কােনা �ভাজ� লবণ

িব�য় কিরেবন না বা িব�েয়র জ� �দামজাত, সরবরাহ, িবতরণ বা �দশ�ন কিরেবন না; বা

(গ) এই আইন বা িবিধ অ�যায়ী ��তকৃত প�ােকট বা �লেবল ব�তীত �কােনা অ-�ভাজ� বা

িশ� লবণ িব�য় কিরেবন না বা িব�েয়র জ� �দামজাত, সরবরাহ, িবতরণ বা �দশ�ন

কিরেবন না।

(২) �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর িবধান ল�ন কিরেল উহা হইেব একিট অপরাধ এবং

ত�� িতিন অনিধক ২(�ই) বৎসর কারাদ� বা অনিধক ১০(দশ) ল� টাকা অথ�দ�, িক�ু

২০(িবশ) হাজার টাকার িনে� নেহ, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

লবেণর প�ােকেট
িনধ�ািরত তথ�,
ইত�ািদ উে�খ
না কিরবার দ�

৩৭।  (১) �কােনা ব�ি� লবেণর প�ােকেটর উপর এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধ �ারা

িনধ�ািরত তথ�, �যমন- সংি�� পেণ�র ওজন, পিরমাণ, উপাদান, ব�বহার-িবিধ, ব�াচ ন�র,

সেব�া� খচুরা িব�য় মলূ�, উৎপাদেনর তািরখ, প�ােকটজাতকরেণর তািরখ এবং �ময়াদ

উ�ীেণ�র তািরখ, ��ভােব িলিপব� কিরেবন।
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(২) �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর িবধান ল�ন কিরেল উহা হইেব একিট অপরাধ এবং

ত�� িতিন অনিধক ১(এক) বৎসর কারাদ� বা অনিধক ৫(পাঁচ) ল� টাকা অথ�দ�, িক�ু

২০(িবশ) হাজার টাকার িনে� নেহ, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

লবেণর
আেয়ািডনয�ু না
কিরবার ফেল
অে�র জীবন বা
িনরাপ�া িবপ�
হওয়ার দ�

৩৮।  (১) �কােনা ব�ি� �ভাজ� লবণ িহসােব আেয়ািডনিবহীন লবণ উৎপাদন, িব�য়,

িবতরণ, মজতু বা সরবরাহ কিরেবন না বা আেয়ািডনিবহীন লবণ ব�বহার কিরয়া

বািণিজ�কভােব �কােনা খাদ� ��ত কিরেবন না বা এমন �কােনা সর�ামািদ ব�বহাের জ�

�তির কিরেবন না যাহােত উ��প লবণ বা খাদ� �হণ িকংবা সর�ামািদ ব�বহােরর ফেল অ�

�কােনা ব�ি�র জীবন বা �া�� িনরাপ�া িবপ� হয়।

(২) �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর িবধান ল�ন কিরেল উহা হইেব একিট অপরাধ এবং

ত�� িতিন অনিধক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদ� বা অনিধক ২০(িবশ) ল� টাকা, িক�ু ৫(পাঁচ)

ল� টাকার িনে� নেহ, অথ�দ� বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন গহৃীত অথ�দ�ড �িতপরূণ িহসােব �িত�� ব�ি�র পিরবারেক,

িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, �দান করা যাইেব।

ধায�কৃত মূেল�র
অিধক মূেল�
লবণ িব�য় বা
িমথ�া িব�াপন
�ারা
��তাসাধারণেক
�তািরত কিরবার
দ�

৩৯।  (১) �কােনা ব�ি�-

(ক) এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধর অধীন িনধ�ািরত মলূ� অেপ�া অিধক মেূল� �কােনা

�ভাজ� লবণ িব�য় বা িব�েয়র ��াব কিরেবন না; বা

(খ) �ভাজ� লবণ িব�েয়র উে�েশ� অসত� বা িমথ�া তথ�স�িলত িব�াপন �তির বা �চার

কিরেবন না।

(২) �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর িবধান ল�ন কিরেল উহা হইেব একিট অপরাধ এবং

ত�� িতিন অনিধক ১(এক) বৎসর কারাদ� বা অনিধক ৫০,০০০(প�াশ হাজার) টাকা,

িক�ু ৫,০০০(পাঁচ হাজার) টাকার িনে� নেহ, অথ�দ� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

লবণ �রিজ�ার
সংর�ণ না
কিরবার দ�

৪০। (১) �েত�ক লবণ পিরেশাধনাগার বা কারখানা লবণ চাষীগেণর িনকট হইেত

অপিরেশািধত লবণ �য় এবং উহা পিরেশাধন ও আেয়ািডনয�ুকরণ, িব�য়, িবতরণ, মজতু,

সরবরাহ সং�া� যাবতীয় তথ� িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত �রিজ�াের িলিপব� কিরয়া উহা

সংর�ণ কিরেবন।
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�াদশ অধ�ায়
অপরােধর িবচার, ইত�ািদ

(২) �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর িবধান ল�ন কিরেল উহা হইেব একিট অপরাধ এবং

ত�� উ� লবণ পিরেশাধনাগার বা কারখানা পিরচালনাকারী ব�ি� অনিধক ১(এক) বৎসর

কারাদ� বা অনিধক ২(�ই) ল� টাকা, িক�ু ২০(িবশ) হাজার টাকার িনে� নেহ, অথ�দ� বা

উভয় দে� দি�ত হইেবন।

অপরাধপনুঃ
সংঘটেনর দ�

৪১। এই আইেন উি�িখত �কােনা অপরােধর জ� দি�ত �কােনা ব�ি� ি�তীয় বার িকংবা

�পৗনঃপিুনক অপরাধ সংঘটন কিরেল িতিন পয�ায়�িমকভােব উ� দে�র ি��ণ দে� দি�ত

হইেবন।

দে�ডর ব�ব�া
করা হয় নাই
এই�প
অপরােধর দ�

৪২।  যিদ �কােনা ব�ি� এমন �কােনা কায� কেরন বা করা হইেত িবরত থােকন যাহা এই

আইন বা তদধীন �ণীত িবিধর �কােনা িবধােনর অধীন �দ� �কােনা আেদশ বা িনেদ�শ

অমা� কিরবার সািমল, িক�ু ত�� এই আইেন �কােনা �ত� দে�র িবধান রাখা হয় নাই,

তাহা হইেল িতিন অনিধক ৫(পাঁচ) ল� টাকা অথ� দে� িক�ু ১০(দশ) হাজার টাকার িনে�

নেহ, দি�ত হইেবন।

অপরাধ িবচারাথ�
�হণ

৪৩।  �ফৗজদাির কায�িবিধেত যাহা িকছুই থা�ক না �কন, সরকােরর িনকট হইেত

এত�ে�েশ� �মতা�া� �কােনা কম�কত�ার িলিখত অিভেযাগ ব�তীত �কােনা আদালত এই

আইেনর অধীন �কােনা মামলা িবচারাথ� �হণ কিরেব না।

অপরােধর
িবচার, ইত�ািদ

৪৪। (১) এই আইেনর অধীন অপরাধসমহূ অ-আমলেযাগ� (non-cognizable),

জািমনেযাগ� (bailable) এবং আেপাষেযাগ� (compoundable) হইেব।

(২) �ফৗজদাির কায�িবিধেত যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইেনর অধীন অপরাধসমহূ

�থম ��িণর জিুডিসয়াল ম�ািজে�ট বা, ���মত, �মে�াপিলটন ম�ািজে�ট কতৃ�ক িবচায�

হইেব।

(৩) এই আইেনর অ�া� িবধানাবিল সােপে�, ইহার অধীন অপরােধর অিভেযাগ দােয়র,

তদ�, িবচার, আিপল এবং িবচার সং�া� অ�া� িবষেয় �ফৗজদাির কায�িবিধর িবধানাবিল

�েযাজ� হইেব।
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�েয়াদশ অধ�ায়
িবিবধ

অথ�দ�
আেরােপর ��ে�
কিতপয়
ম�ািজে�েটর
িবেশষ �মতা

৪৫। �ফৗজদাির কায�িবিধেত যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কােনা ব�ি�র উপর এই আইেনর

অধীন অথ�দ� আেরােপর ��ে� �থম ��িণর ম�ািজে�ট বা, ���মত �মে�াপিলটন

ম�ািজে�ট এই আইেন উি�িখত অথ�দ� আেরাপ কিরেত পািরেবন।

�কা�ািন কতৃ�ক
অপরাধ সংঘটন

৪৬। (১) এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধর �কােনা িবধান ল�নকারী বা অপরাধ

সংঘটনকারী ব�ি� যিদ �কা�ািন হয়, তাহা হইেল উ� �কা�ািনর মািলক, অংশীদার,

��ািধকারী, �চয়ারম�ান, ব�ব�াপনা পিরচালক, পিরচালক, �জনােরল ম�ােনজার, ম�ােনজার,

সিচব বা �ত��ভােব সংি�� অ� �কােনা কম�কত�া, কম�চারী বা এেজ�ট, �য নােমই অিভিহত

হউক না �কন, িবধানিট ল�ন বা অপরাধ সংঘটন কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেব, যিদ না িতিন

�মাণ কিরেত পােরন �য, উ� ল�ন বা অপরাধ তাহার অ�াতসাের সংঘিটত হইয়ােছ অথবা

উ� ল�ন বা অপরাধ �রাধ কিরবার জ� িতিন যথাসাধ� �চ�া কিরয়া অকৃতকায� হইয়ােছন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �কা�ািন আইনগত ব�াি�স�া (Body Corporate) হইেল,

উ� উপ-ধারায় উি�িখত ব�ি�েক অিভয�ু ও �দাষী সাব�� করা ছাড়াও উ� �কা�ািনেক

পথৃকভােব একই কায�ধারায় অিভয�ু ও �দাষী সাব�� করা যাইেব, তেব �ফৗজদাির মামলায়

উহার উপর সংি�� িবধান অ�সাের �ধ ুঅথ�দ� আেরাপ করা যাইেব।

ব�াখ�া।-এই ধারায়-

(ক) ‘�কা�ািন’ অেথ� �য �কােনা সং�া, সংিবিধব� হউক না হউক, বািণিজ�ক �িত�ান,

অংশীদাির কারবার, সিমিত, সংঘ বা সংগঠনও অ�ভু�� হইেব; এবং

(খ) বািণিজ�ক �িত�ােনর ��ে� ‘পিরচালক’ অেথ� উহার �কােনা অংশীদার বা পিরচালনা

�বােড�র সদস�ও অ�ভু�� হইেবন।

�মাবাইল �কাট�
আইন, ২০০৯
এর �েয়াগ

৪৭। আপাতত বলবৎ অ� �কােনা আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �মাবাইল �কাট� আইন,

২০০৯ (২০০৯ সেনর ৫৯ নং আইন) এর উে�শ� পরূণকে�, এই আইেনর অধীন সংঘিটত

অপরােধর ��ে�, উ� আইেনর তপিশলভু� হওয়া সােপে�, �মাবাইল �কাট� দ� আেরাপ

কিরেত পািরেব।

অ�িবধা
দূরীকরণ
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৪৮।এই আইেনর �কােনা িবধােনর অ��তার কারেণ উহা কায�কর কিরবার ��ে� �কােনা

অ�িবধা �দখা িদেল, সরকার, এই আইেনর অ�া� িবধােনর সিহত সাম�স�পণূ�ভােব,

সরকাির �গেজেট �কািশত আেদশ �ারা, উ� িবধােনর ��ীকরণ বা ব�াখ�া �দানপবূ�ক উ�

িবষেয় করণীয় িবষেয় িনেদ�শনা �দান কিরেত পািরেব।

িবিধ �ণয়েনর
�মতা

৪৯। এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ �ণয়ন

কিরেত পািরেব।

ইংেরিজেত
অনিূদত পাঠ
�কাশ

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

আইেনর মলূ বাংলা পােঠর ইংেরিজেত অনিূদত একিট িনভ�রেযাগ� পাঠ (Authentic

English Text) �কাশ কিরেত পািরেব।

(২) ইংেরিজ পাঠ এবং মলূ বাংলা পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� বাংলা পাঠ �াধা� পাইেব।

রিহতকরণ ও
�হফাজত

৫১। (১) আেয়ািডন অভাবজিনত �রাগ �িতেরাধ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সােলর ১০ নং

আইন), অতঃপর উ� আইন বিলয়া উি�িখত, এত�ারা রিহত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিহতকরণ সে�ও, উ� আইেনর অধীন-

(ক) কৃত �কােনা কায� বা গহৃীত �কােনা ব�ব�া এই আইেনর অধীন কৃত বা গহৃীত হইয়ােছ

বিলয়া গণ� হইেব;

(খ) সংরি�ত সকল িহসাব বিহ, �রিজ�ার, �রকড�প�সহ অ�া� সকল দিলল-দ�ােবজ

আেয়ািডনয�ু লবণ পয�েব�ণ ও বা�বায়ন �সেলর িনকট হ�া�িরত হইেব এবং উ� �সল

উহার অিধকারী হইেব;

(গ) �ণীত �কােনা িবিধমালা, জািরকৃত �কােনা ��াপন, �দ� �কােনা আেদশ বা িনব�ন

উ��প রিহেতর অব�বিহত পেূব� বলবৎ থািকেল, এই আইেনর �কােনা িবধােনর সিহত

অসাম�স�পণূ� না হওয়া সােপে�, এই আইেনর অ��প িবধােনর অধীন �ণীত, জািরকৃত ও

�দ� বিলয়া গণ� হইেব, এবং �ময়াদ �শষ না হওয়া পয�� অথবা এই আইেনর অধীন রিহত

বা সংেশািধত না হওয়া পয��, বলবৎ থািকেব; এবং

(ঘ) দােয়রকৃত �কােনা মামলা িবচারাধীন থািকেল উহা এমনভােব িন�ি� কিরেত হইেব �যন

উ� আইন রিহত হয় নাই।
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