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বাংলােদশ �হােটল ও �রে�ারাঁ আইন, ২০১৪
( ২০১৪ সেনর ১৫ নং আইন )

[ ২৭ নেভ�র, ২০১৪ ]

Bangladesh Hotels and Restaurants Ordinance, 1982 এর িবষয়ব� িবেবচনা�েম উহা পিরমাজ�নপবূ�ক নতূনভােব
আইন �ণয়নকে� �ণীত আইন

�যেহতু সংিবধান (প�দশ সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ১৪ নং আইন), অত:পর প�দশ সংেশাধনী বিলয়া
উি�িখত, �ারা সংিবধান (স�ম সংেশাধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সেনর ১নং আইন) িবলিু�র ফল�িতেত ১৯৮২ সেনর
২৪ মাচ� হইেত ১৯৮৬ সেনর ১০ নেভ�র পয�� সমেয়র মেধ� সামিরক ফরমান �ারা জািরকৃত অধ�ােদশসমহূ, অতঃপর
‘‘উ� অধ�ােদশসমহূ’’ বিলয়া উি�িখত, অ�েমাদন ও সমথ�ন (ratification and confirmation) সং�া� গণ�জাত�ী
বাংলােদেশর সংিবধান�◌র চতুথ� তফিসেলর ১৯ অ�ে�দ িবল�ু হওয়ায় উ� অধ�ােদশসমেূহর কায�কািরতা �লাপ পায়;
এবং
   �যেহতু িসিভল আপীল নং ৪৮/২০১১ এ ��ীম �কােট�র আপীল িবভাগ কতৃ�ক �দ� রােয় সামিরক আইনেক
অসাংিবধািনক �ঘাষণাপবূ�ক উহার �বধতা �দানকারী সংিবধান (স�ম সংেশাধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সেনর ১নং
আইন) বািতল �ঘািষত হওয়ার ফল�িতেতও উ� অধ�ােদশসমেূহর কায�কািরতা �লাপ পায়; এবং
    �যেহতু উ� অধ�ােদশসমহূ ও উহােদর অধীেন �ণীত িবিধ, �িবধান, উপ-আইন ইত�ািদ �জাতে�র কেম�র ধারাবািহকতা,
আইেনর শাসন, জনগেণর অিজ�ত অিধকার সংর�ণ এবং বহাল ও অ�ু�ণ রািখবার িনিম�, জন�ােথ�, উ�
অধ�ােদশসমেূহর কায�কািরতা �দান আবশ�ক; এবং
    �যেহতু দীঘ�সময় পেূব� জািরকৃত উ� অধ�ােদশসমহূ যাচাই-বাছাইপবূ�ক যথািনয়েম নতূনভােব আইন �ণয়ন করা সময়
সােপ�; এবং
    �যেহতু প�দশ সংেশাধনী এবং ��ীম �কােট�র আপীল িবভােগর �দ� রােয়র ��ি�েত স�ৃ আইনী শ�ূতা সমাধানকে�
সংসদ অিধেবশেন না থাকাব�ায় আ� ব�ব�া �হেণর জ� �েয়াজনীয় পিরি�িত িবদ�মান িছল বিলয়া রা�পিতর িনকট
�তীয়মান হওয়ায় িতিন ২১ জা�য়াির, ২০১৩ তািরেখ ২০১৩ সেনর ২নং অধ�ােদশ �ণয়ন ও জারী কেরন; এবং
    �যেহতু সংিবধােনর ৯৩(২) অ�ে�েদর িনেদ�শনা পরূণকে� উ� অধ�ােদশসমেূহর মেধ� কিতপয় অধ�ােদশ কায�কর
রািখবার �ােথ� ১৯৮২ সােলর ২৪ মাচ� হইেত ১৯৮৬ সােলর ১১ নেভ�র তািরখ পয�� সমেয়র মেধ� জািরকৃত কিতপয়
অধ�ােদশ কায�করকরণ (িবেশষ িবধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৭ নং আইন) �ণীত হইয়ােছ; এবং
    �যেহতু উ� অধ�ােদশসমেূহর আবশ�কতা ও �াসি�কতা পয�ােলাচনা কিরয়া �য সকল অধ�ােদশ আবশ�ক িবেবিচত হইেব
�সই�িল সকল ��ক-�হা�ার ও সংি�� সকল ম�ণালয়/িবভােগর মতামত �হণ কিরয়া �েযাজ� ��ে� সংেশাধন ও
পিরমাজ�ন�েম বাংলা ভাষায় নতূন আইন �ণয়ন কিরবার জ� সরকােরর িস�া� রিহয়ােছ; এবং
    �যেহতু সরকােরর উপিরবিণ�ত িস�াে�র আেলােক Bangladesh Hotels and Restaurants Ordinance, 1982
(Ordinance No. LII of 1982) এর িবষয়ব� িবেবচনা�েম উহা পিরমাজ�নপবূ�ক নতূনভােব আইন �ণয়ন সমীচীন ও
�েয়াজন;
   �সেহতু এত�ারা িন��প আইন করা হইল:-
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সংি��
িশেরানাম ও
�বত�ন

১। (১) এই আইন বাংলােদশ �হােটল ও �রে�ারাঁ আইন, ২০১৪ নােম অিভিহত হইেব।

  (২) ইহা অিবলে� কায�কর হইেব।

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

  (১) ‘‘অিতিথ’’ অথ� �কােনা ব�ি� িযিন অেথ�র িবিনমেয় �কােনা �হােটেলর আবাসন বা আবাসন ও

খাদ� এবং অ�া� �সবা �হণ কেরন;

  (২) ‘‘��তা’’ অথ� �কােনা ব�ি� িযিন অেথ�র িবিনমেয় �কােনা �হােটল বা �রে�ারাঁর খাদ�, পানীয়,

বা অ�া� �সবা �হণ কেরন;

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

  (৪) ‘‘িনব�ক’’ অথ� �েত�ক �জলার �জলা �শাসক;

  (৫) ‘‘িনব�ন সনদ’’ অথ� ধারা ৮ এর অধীন ই��কৃত িনব�ন সনদ;

  (৬) ‘‘িনয়�ক’’ অথ� ধারা ৪ এর অধীন িনয়�ক িহসােব দািয়��া� �কান কম�কত�া;

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

  (৮) ‘‘ব�ি�’’ অেথ� �য �কােনা ব�ি� বা �িত�ান, �কা�ানী, অংশীদারী কারবার, ফাম� বা অ�

�কােনা সং�াও ইহার অ�ভু�� হইেব;

  (৯) ‘‘মািলক’’ অথ� �হােটল বা �রে�ারাঁর ��ািধকারী, অংশীদার বা এমন �কােনা পিরচালক, িযিন

উ� �হােটল বা �রে�ারাঁর মনুাফার অংশ �াপ� হন;

  (১০) ‘‘�রে�ারাঁ’’ অথ� এমন একিট ব�বসািয়ক �িত�ান �যখােন অেথ�র িবিনমেয় ৩০ (ি�শ) জন বা

তদূ�� ��তা আসন �হণপবূ�ক মানস�ত খাদ� �সবা �হণ কিরেত পাের;

  (১১) ‘‘লাইেস�’’ অথ� ধারা ১০ এর অধীন ই��কৃত লাইেস�;

  (১২) ‘‘�সবা’’ অথ� �হােটল বা �রে�ারাঁ কতৃ�ক �দ� �য �কােনা �সবা;

  (১৩) ‘‘�হােটল’’ অেথ� অন�ূন ১০ (দশ) শয়নক� িবিশ� �কােনা ব�বসািয়ক �িত�ান, �যখােন

অেথ�র িবিনমেয় অিতিথেদর জ� আবাসন, খাদ� বা আবাসন ও খাদ�সহ অ�া� �সবার ব�ব�া

করা হয়, এবং �গ� হাউজ, �মােটল, িরেসাট�, �র� হাউজ, উহা �য নােমই অিভিহত হউক না �কন,

ইহার অ�ভু�� হইেব।

আইেনর �াধা� ৩। আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন িভ�তর যাহা িকছুই থা�ক না �কন এই আইেনর

িবধানাবলী �াধা� পাইেব।

িনয়�ক
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৪। (১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, িন�বিণ�ত ব�ি�গণ িনয়�ক িহসােব দািয়� পালন

কিরেবন, যথা:-

  (ক) �জলা �শাসক; এবং

  (খ) সরকার কতৃ�ক, সময় সময়, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, িনয�ু কম�কত�া।

  (২) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এ উি�িখত িনয়�কেক সহায়তা �দােনর জ�, সরকার, সরকাির

�গেজেট ��াপন �ারা, �েয়াজনীয় সংখ�ক কম�কত�ােক উপ-িনয়�ক ও সহকারী িনয়�ক িহসােব

দািয়� �দান কিরেত পািরেব।

িনয়�েকর
কায�াবলী

৫। এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, িনয়�েকর কায�াবলী হইেব িন��প, যথা:-

  (ক) ধারা ৪ এর-

  (অ) দফা (ক) এ উি�িখত িনয়�ক কতৃ�ক অনিধক �ই তারকামােনর �হােটল ও সকল �রে�ারাঁর,

  (আ) দফা (খ) এ উি�িখত িনয়�ক কতৃ�ক িতন ও তদূ�� তারকামােনর �হােটেলর,

  লাইেস� ই��, নবায়ন, �িগত, �ত�াহার বা বািতলকরণ;

  (খ) সরকার কতৃ�ক, সময় সময়, িনেদ�িশত অ�া� কায�াবলী স�াদন।

িনয়�েকর �মতা ৬। এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, িনয়�ক, �েযাজ� ��ে�, �সবার মান িনয়�েণর জ� �হােটল

ও �রে�ারাঁ িনয়িমত পিরদশ�ন ও , �েয়াজেন, তদ� কিরেত পািরেবন।

িনব�ন ও
লাইেস� ব�িতত
�হােটল বা
�রে�ারাঁ
পিরচালনার
উপর িনেষধা�া

৭। এই আইেনর অধীন িনব�ন সনদ ও লাইেস� ব�িতত �কােনা ব�ি� �হােটল বা �রে�ারাঁ

পিরচালনা কিরেত পািরেবন না।

�হােটল বা
�রে�ারাঁর
িনব�ন সনদ
ই��, ইত�ািদ

৮। (১) �কােনা ব�ি� �হােটল বা �রে�ারাঁ পিরচালনা কিরেত চািহেল িনধ�ািরত িফ ও প�িতেত

িনব�েনর জ� সংি�� িনব�েকর িনকট আেবদন কিরেত হইেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আেবদন �াি�র পর আেবদেন উি�িখত তথ�াবলী পরী�া-িনরী�া

কিরয়া িনব�ক উহার সিঠকতা স�েক�-

  (ক) িনি�ত হইেল িনধ�ািরত সময়, প�িত ও ফরেম আেবদনকারীর অ��েল শত�সহ িনব�ন সনদ

ই�� কিরেবন;
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(খ) িনি�ত না হইেল, আেবদন নাম�রু কিরেবন এবং কারণ িলিপব� কিরয়া, উ��প নাম�েুরর

িবষয়িট িস�া� �হেণর অনিধক ৩০ (ি�শ) কায� িদবেসর মেধ� সংি�� আেবদনকারীেক অবিহত

কিরেবন।

�হােটল ও
�রে�ারাঁর ব�বসা
আর�, ইত�ািদ

৯। (১) িনব�ন সনদ ই��র তািরখ হইেত-

  (ক) �হােটেলর ��ে�, ২ (�ই) বৎসেরর মেধ�,

  (খ) �রে�ারাঁর ��ে�, ১ (এক) বৎসেরর মেধ�,

  �হােটল বা, ���মত, �রে�ারাঁর ব�বসা আর� ও লাইেস� �হণ কিরেত হইেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত সমেয়র মেধ� �কােনা ব�ি� �হােটল বা �রে�ারাঁর ব�বসা আর� ও

লাইেস� �হণ কিরেত ব�থ� হইেল �য়ংি�য়ভােব িনব�ন সনদ বািতল হইয়া যাইেব।

  (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন �কােনা িনব�ন সনদ বািতল হইেল, ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর

িবধান অ�সরণপবূ�ক, িনব�ন সনেদর জ� পনুরায় আেবদন করা যাইেব।

লাইেস�,
ইত�ািদ

১০। (১) �েত�ক মািলক িনধ�ািরত প�িত ও িফ �দান সােপে� লাইেসে�র জ� িনয়�েকর িনকট

আেবদন কিরেবন।

  (২) িনয়�ক, ধারা ১১ এ উি�িখত লাইেস� �াি�র �যাগ�তা স�েক� িনি�ত হইয়া এবং আেবদেন

উি�িখত তথ�াবলী পরী�া ও �েয়াজনীয় তদ�পবূ�ক,-

  (ক) স�ু� হইেল, িনধ�ািরত শত�সােপে�, সংি�� মািলক বরাবর লাইেস� ই�� কিরেবন;

  (খ) স�ু� না হইেল, লাইেসে�র আেবদন নাম�রু কিরেবন এবং কারণ িলিপব� কিরয়া উ��প

নাম�েুরর িবষয়িট িস�া� �হেণর অনিধক ৩০ (ি�শ) কায� িদবেসর মেধ� সংি�� মািলকেক

অবিহত কিরেবন।

লাইেস� �াি�র
�যাগ�তা

১১। �কােনা মািলক লাইেস� পাইবার �যাগ� বিলয়া িবেবিচত হইেবন না, যিদ-

  (ক) �হােটল বা �রে�ারাঁর ভবন কাঠােমাগতভােব িনরাপদ বা আ�ন, িব��ৎ অথবা গ�াসজিনত

�ঘ�টনা হইেত পয�া� পিরমােণ �রি�ত না হয়;

  (খ) �হােটল বা �রে�ারাঁর পিরেবশ �া��স�ত না হয় এবং অিতিথ বা ��তাগেণর িনরাপ�া িনি�ত

করা না হয়;

  (গ) িনব�ন সনেদ �য সকল শত�পরূেণর বাধ�বাধকতা রিহয়ােছ উহা পরূণ করা না হয়;

  (ঘ) িতন বা ত��� তারকামােনর �হােটেলর ��ে� ভবেনর িনম�াণ কাজ �� কিরবার পেূব� সরকার

কতৃ�ক �দ� ছাড়প� (No Objection Certificate) �হণ করা না হয়;
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  (ঙ) ভবন িনম�ােণর ��ে� �য সকল কতৃ�পে�র অ�েমাদন �হণ ও শত�পরূেণর বাধ�বাধকতা

রিহয়ােছ তাহা পরূণ করা না হয়;

  (চ) ব�বসা পিরচালনার জ� সরকাির িবিভ� �িত�ােনর �েয়াজনীয় অ�মিত এবং এত� সংি��

শত�ািদ পরূণ করা না হয়; এবং

  (ছ) িবিধ �ারা িনধ�ািরত অ� �কােনা শত� পরূণ করা না হয়।

লাইেসে�র
�ময়াদ, নবায়ন,
ইত�ািদ

১২। (১) লাইেসে�র �ময়াদ হইেব িতন বৎসর এবং উহা নবায়নেযাগ� হইেব।

  (২) �ময়াদ উ�ীণ� হইবার পেূব� নবায়েনর জ� িনয়�েকর িনকট িনধ�ািরত প�িত, ফরম ও িফ �দান

সােপে� আেবদন কিরেত হইেব।

  (৩) লাইেসে�র �ময়াদ উ�ীণ� হইবার পেূব� উহা নবায়েনর জ� আেবদন কিরেত ব�থ� হইেল ত��

সংি�� মািলক িনধ�ািরত িবল� িফ �দান সােপে� আেবদন কিরেত পািরেবন।

  (৪) িনয়�ক িনধ�ািরত প�িতেত নবায়েনর আেবদন ম�রু বা নাম�রু কিরেত পািরেবন।

  (৫) �কান লাইেস� হারাইয়া বা পিুড়য়া বা িবন� হইয়া �গেল, সংি�� মািলক িনধ�ািরত প�িত ও িফ

�দান সােপে� ডুি�েকট লাইেসে�র জ� আেবদন কিরেল িনয়�ক তাহার বরাবর ডুি�েকট

লাইেস� ই�� কিরেবন।

  (৬) উপ-ধারা (২) ও (৩) এর অধীন লাইেস� নবায়েনর আেবদন ম�রু বা নাম�েুরর আেদশ না

হওয়া পয�� মািলক উহার ব�বসা পিরচালনা কিরেত পািরেবন।

�হােটল ও
�রে�ারাঁর
তারকামান এবং
��িণিব�াস

১৩। (১) �হােটেলর তারকামান, �রে�ারাঁর ��িণিব�াস এবং �দ� �িবধা ও �সবার মানদ� িবিধ

�ারা িনধ�ািরত হইেব।

  (২) �কােনা ব�ি� বা মািলক উপ-ধারা (১) এর অধীন িনধ�ািরত মানদে�র ব�ত�য় কিরেত পািরেবন

না।

�হােটল বা
�রে�ারাঁর
মািলকানা
হ�া�রজিনত
কারেণ নতূন
মািলেকর
লাইেস� �হণ

১৪। (১) �কােনা মািলক তাহার �হােটল বা �রে�ারাঁর মািলকানা ��, িনয়�কেক অবিহত�েম, অ�

�কােনা ব�ি�র িনকট হ�া�র কিরেত পািরেবন এবং উ� মািলকেক তাহার বরাবের ই��কৃত

িনব�ন সনদ ও লাইেস� িনয়�েকর িনকট জমাদান কিরেত হইেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �কােনা �হােটল বা �রে�ারাঁর হ�া�র �হণকারী ব�ি�েক িনধ�ািরত

প�িত ও িফ �দান সােপে� নতূন লাইেস� �হণ কিরেত হইেব।

িনয়�ক কতৃ�ক
কিতপয় ব�বসা

১৫। িনয়�ক িন�বিণ�ত কারেণ িতন তারকা বা তদূ�� �হােটেলর ২৫০ (�ইশত প�াশ) িমটােরর

মেধ� অবি�ত �কােনা ব�বসা, �পশা, কারবার অথবা িশ� �িত�ান পিরচালনা িনিষ� কিরেত
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বা �পশা
িনিষ�করণ

পািরেবন, যিদ উহা -

  (ক) অিতিথ বা ��তার �া�� ও ��িচর (good taste) জ� �িতকর এবং জীবন ও স�ি�র

িনরাপ�া হািনকর হয়; অথবা

  (খ) Penal Code, 1860 (Act No XLV of 1860) এর অধীন �য �কােনা উপ�ব হয়।

অিতিথ উে�দ,
ইত�ািদ

১৬। (১) এই আইেনর অ�া� িবধানাবলী সােপে�, �কােনা অিতিথ সংি�� �হােটেলর িবিধ-িবধান

মািনয়া চিলয়া তাহার চািহত সময় পয�� �হােটেলর �ায� ভাড়াসহ অ�া� কর �দান কিরয়া

অব�ান কিরেত থািকেল বা অব�ান কিরবার ই�া ব�� কিরেল তাহােক অ�ায়ভােব বা �জারপবূ�ক

�কান যিু�য�ু কারণ ব�িতেরেক উে�দ করা বা �সবা �দােন অ�ীকৃিত �াপন করা যাইেব না।

  (২) �কােনা �হােটল বা �রে�ারাঁেত যিদ �কােনা অিতিথ বা ��তার �কােনা আচরণ উপ�েবর সািমল

অথবা অ� �কােনা অিতিথ বা ��তা বা �কােনা ব�ি�র িবরি�র উৎস অথবা তাহােদর জ�

�মিক��প বা ভীিতর স�ার কের, অথবা তাহােদর জীবন িবপ� হইেত পাের এমন �কােনা

আচরেণর জ� �দাষী সাব�� হন, তাহা হইেল উ� অিতিথ বা ��তােক মািলক বা তাহার পে�

দািয়��া� �কােনা ব�ি� উে�দ কিরেত পািরেবনঃ

  তেব শত� থােক �য, �কােনা অিতিথ বা ��তা কতৃ�ক আ� শাি�ভে�র বা �কােনা অপরাধ সংঘটেনর

আশংকা কিরবার যথাথ� কারণ থািকেল উ� অিতিথ বা ��তােক উ� কায� করা হইেত িবরত

কিরবার জ� মািলক বা তাহার পে� দািয়��া� �কােনা ব�ি� �েয়াজনীয় শি� �েয়াগ কিরেত

পািরেবন এবং ঘটনািট অিবলে� সংি�� থানােক অবিহত কিরেবন।

  (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন আবাসন, খাদ� ও অ�া� �সবা �দােন অ�ীকৃিত অথবা

উে�েদর কারেণ, সং�ু� �কােনা অিতিথ বা ��তা িনয়�েকর িনকট অিভেযাগ কিরেত পািরেবন

এবং িনয়�ক িনধ�ািরত প�িতেত সংি�� তদ� অ��ােনর পর যথাযথ আেদশ �দান কিরেবন।

িনব�ন সনদ বা
লাইেস�
�িগতকরণ বা
বািতল

১৭। (১) িনব�ক বা, ���মত, িনয়�ক িন�বিণ�ত �কােনা কারেণ উপয�ু তদ� ও �নানীর �েযাগ

�দান কিরয়া �কােনা �হােটল বা �রে�ারাঁর িনব�ন সনদ বা লাইেস� �িগত বা বািতল কিরেত

পািরেবন, যিদ মািলক-

  (ক) অথবা তাহার পে� দািয়��া� �কােনা ব�ি� এই আইন বা িবিধর �কােনা িবধান লংঘন কেরন;

  (খ) িনব�ন সনদ বা লাইেসে�র �কােনা শত� পালন কিরেত অথবা তারকামােনর �িবধা-�সবা

বজায় রািখেত ব�থ� হন;

  (গ) িনয়�কেক পেূব� অবিহত না কিরয়া সংি�� �হােটল বা �রে�ারাঁ স�ণূ� বা আংিশকভােব ব�

রােখন বা মািলকানা হ�া�র কেরন;

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-11.html
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  (ঘ) �হােটেল অব�ানরত বা আগত অিতিথ বা ��তার জীবন ও স�ি�র যথাযথ িনরাপ�া িনি�ত

কিরেত সামথ�� না হন অথবা ব�থ� হন;

  (ঙ) সরকার কতৃ�ক, সময় সময়, �দ� িনেদ�শ �িতপালেন ব�থ� হন।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কােনা িনব�ন সনদ বা লাইেস� �িগত বা বািতল করা হইেল

সংি�� মািলক উহার �হােটল বা �রে�ারাঁর কায��ম ব� রািখেবন।

  (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কােনা িনব�ন সনদ বা লাইেস� �িগত বা বািতল করা হইেল, উ�

�িগত বা বািতল আেদেশর তািরখ হইেত ৩০ (ি�শ) কায� িদবেসর মেধ� �কােনা মািলক িনব�ক

বা, ���মত, িনয়�েকর িনকট পনুিব�েবচনার জ� আেবদন কিরেত পািরেবন।

  (৪) িনব�ক বা, ���মত, িনয়�ক উপ-ধারা (৩) এর অধীন আেবদন �াি�র অনিধক ৬০ (ষাট)

কায� িদবেসর মেধ� উহা ম�রু বা নাম�েুরর আেদশ �দান কিরেবন।

আিপল ১৮। (১) �কােনা ব�ি� বা মািলক িনব�ক বা িনয়�ক কতৃ�ক �দ� �কােনা আেদশ �ারা সং�ু�

হইেল উ��প আেদশ �দােনর ৩০ (ি�শ) কায� িদবেসর মেধ� সরকার বরাবর আিপল কিরেত

পািরেবন।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আিপল �াি�র ৬০ (ষাট) কায� িদবেসর মেধ� আিপল িন�ি� কিরেত

হইেব।

  (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আিপেলর িস�া� চূড়া� বিলয়া গণ� হইেব।

অপরাধ ও দ�ড ১৯। �কােনা ব�ি� বা মািলক এই আইন বা ত� ধীন �ণীত িবিধর �কােনা িবধান ল�ন কিরেল উহা

এই আইেনর অধীন অপরাধ বিলয়া গণ� হইেব এবং ত�� িতিন অন�ূ� ৬ (ছয়) মাস িবনা�ম

কারাদ�ড বা অনিধক ২ (�ই) ল� টাকা অথ�দ�ড অথবা উভয় দে�ড দি�ডত হইেবন।

�কা�ানী কতৃ�ক
অপরাধ সংঘটন

২০। �কােনা �কা�ানী কতৃ�ক এই আইেনর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘিটত হইেল, উ� অপরােধর

সিহত �ত�� সংি��তা রিহয়ােছ উ� �কা�ানীর এই�প পিরচালক, িনব�াহী কম�কত�া, ব�ব�াপক,

সিচব, অ� �কােনা কম�কত�া বা কম�চারী উ� অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন, যিদ না িতিন

�মাণ কিরেত পােরন �য, উ� অপরাধ তাহার অ�াতসাের সংঘিটত হইয়ােছ এবং উহা �রাধ

কিরবার জ� িতিন যথাসাধ� �চ�া কিরয়ােছন।

  ব�াখ�া- এই ধারার উে�শ� পরূণকে�-

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

অংশীদারী কারবার, সিমিত বা এক বা একািধক ব�ি�র সম�েয় গিঠত সংগঠন বা সং�া অ�ভু��

হইেব; এবং
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ট ঁ ই

  (খ) ‘‘পিরচালক’’ অেথ� উহার �কােনা অংশীদার বা পিরচালনা �বাড�, �য নােমই অিভিহত হউক না

�কন, এর সদস�ও অ�ভু�� হইেব।

িবচার ২১। Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V.of 1898) এ যাহা িকছুই থা�ক

না �কন, এই আইেনর অধীন অপরাধসমহূ �থম ��ণীর ম�ািজে�ট বা �মে�াপিলটন ম�ািজে�ট

কতৃ�ক িবচায� হইেব।

অপরােধর অ-
আমলেযাগ�তা ও
জািমনেযাগ�তা

২২। এই আইেনর অধীন অপরাধসমহূ অ-আমলেযাগ� এবং জািমনেযাগ� হইেব।

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

২৩। এই আইন �মাবাইল �কাট� আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৫৯ নং আইন) এর তফিসলভু�

হইেব।

িবিধ �ণয়েনর
�মতা

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

কিরেত পািরেব।

ইংেরিজেত
অনিূদত পাঠ
�কাশ

২৫। (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 কিরেব।

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

রিহতকরণ ও
�হফাজত

২৬। (১) Bangladesh Hotels and Restaurants Ordinance, 1982 (Ordinance No.

LII of 1982) এত�ারা রিহত করা হইল।

 (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিহতকরণ সে�ও রিহত Ordinance এর অধীন-

 (ক) কৃত �কােনা কাজ, গিৃহত �কােনা ব�ব�া, �দ� �কােনা িনব�ন অথবা ই��কৃত লাইেস�,

জািরকৃত আেদশ িব�ি�, ��াপন বা �নািটশ এই আইেনর অধীন কৃত, গিৃহত, �দ�, ই��কৃত বা

জািরকৃত বিলয়া গণ� হইেব;

 (খ) চলমান �কােনা কায��ম এমনভােব িন�ি� হইেব �যন উ� Ordinance রিহত হয় নাই; এবং

 (গ) �ণীত িবিধ এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত সাম�স�পণূ� হওয়া সােপে�, রিহত বা সংেশািধত

না হওয়া পয�� বলবৎ থািকেব।

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-75.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1025.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-637.html
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