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বি ো  রক অ্যাক্ট, ১৮৮৪ 

[ ১৮৮৪ সালের ৪নং অ্যাক্ট ] 

 

 বিলফারক তৈরী, AwaKv‡i ivLv, e¨envi, weµq, cwienb Ges Avg`vbx wbqš¿Y Kwievi AvBb| 

 

 যেnে তু বিùে  রক তৈরী, অ্বিকালর রাখা, ব্যিহার, িক্ব রয়, পবরিহন এিং আমদানী বনয়ন্ত্রণ করা অ্ৈযািশ্যক, 

যসnে তু এৈদ্বারা বিুwেবখৈ আইন প্রণয়ন করা হইে: 

 
 

১৷  সংক্ষপ্ব ৈ বি ো  নাম৷ - (১) এই এযাক্ট বিলফারক এযাক্ট, ১৮৮৪  নালম অ্বিবহৈ হইলি৷ 

  

 (২)  ইহা সমগ্র িাংোলদলি প্রলোজ্য হইলি৷ 

 

২৷ প্রারম্ভ ৷ -  সরকার সরকারী যেRয লে িজ্ব ঞবির মাধ্যলম যে ৈাবরখ বনর্ব দষ্্রে কবরeে ন, যসই ৈাবরলখ হইলৈ এই 

এযাক্ে কাে যকর হইলি৷  

 

৩৷ িাবৈে করা হইয়ালে৷ 

 

৪৷ সংজ্ঞা -৷ বিষয় িা প্রসলের পবরপন্থী বকছু bv _vwK‡j GB G¨v‡±-,  

 

(১) (ক) “বিùে  রক” িবেZে  োন পাউডার, নাইলরাবিসাবরন, বডনামাইে, োনকেন, ব্লাবটং পাউডার, মাক যাবর 

(পারদ) িা অ্ন্য িাতুর ফােবমbে ে, রবিন আৈিিাজ্ী িা উপলরাবিLZ c`v_©  m`„k ev Ab¨ †h †Kvb c`v_© hvnv Kvh©Ki 

wি িলফারণ ঘোইিার অ্থিা আৈিিাজ্ী ˆZixi D‡Ï‡k¨  e¨eüZ ev ˆZix Kiv nq ev , Ges  

(খ) ফে বসেনাে,  আৈিিাবজ্, বফউজ্, রলকে, কাৈর্  জ্, পারকািন কযাপ, যডUে  যনের, যে যকান িরলণর 

যোোিারুদ এিং উপলর িবণ যৈ বিùে  রক তৈরীর সকে উপকরণ  ইহার অ্ন্তর্ভযক্ত কলর৷  

 

(২) ‘তৈরী করা’ িবেZে  যকান বিলফারলর উপাদাb Ask‡K c„_KxKiY A_ev Ab¨fv‡e wef³ ev aŸsm A_ev 

Aিুপলোেী we‡ùviK‡K e¨envi Dc‡hvMx Kiv Ges †Kvb we‡ùviK cybivq ˆZix, cwieZ©b A_ev ms¯‹vi Kwievi 

cদ্ধবৈ বুঝাq| 

 

(৩) “যনৌোন” িবেZে  সকে জ্াহাজ্, যনৌকা এিং যপ্রালপোর িা দাাঁড় দ্বারা িা অ্ন্য যকানিালি চাবেৈ যনৌোb 

e  ঝাইলি৷ 

 

(৪) “িাহন” িবেZে  যে যকান োবড়, ওয়ােন, েরু িা যঘাড়াi Mvwo, UªvK, ¯’jc‡_ †h †Kvb Dcv‡q PvwjZ  gvj ev 

h াত্রী িাহীhvb eySvB‡e|  

 

(৫) “মাটার” িব্দটি উপবিৈ সমলয়র জ্ন্য যকান জ্াহালজ্র চােনা িা দাবয়Z  লি বনqে  বজ্ৈ প্রলৈযক ব্যবক্তKে  

(পাইেে িা যপাৈাশ্রয় মাটার ব্যৈীৈ) বুঝাB‡et 

 

ৈলি িৈয থালক যে, যকান জ্াহালজ্র মাবেকাbvaxb ‡bŠKv m¤ú‡K© Ôgv÷viÕ ewj‡Z Rvnv‡Ri Ôgv÷viÕ-‡K 

e  ঝাইলি৷ 

 

(৬) “আমদাবন” িবেলৈ আকাি, জ্ে িা িেপলথ িাংোলদলি আনয়ন করা বুঝাq|  

 

৫৷ বি ো  রক তৈরী, অ্বিকালর রাখা, ব্যািহার, িক্ব রয়, পবরিহন এিং আমদাবনর োইসন্ল স প্রদালনর জ্ন্য বি ি  

প্রণলয়র ক্ষমৈা  - (১)  সরকার ,এই এযালক্টর অ্দীন প্রণীৈ বিaি সমুলহর বিিান অ্িুসালর  মঞ্জুরীকৃৈ োইলসÝে র অ্িীন 

িা  োইলসÝে র িৈয অ্িুসরণ ব্যাবৈiয লক  বিùে  রক িা  যকান বনর্ব দষ্ট যশ্রণীর  বিùে  রক  তৈরী, অ্বিকালর 
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রাখা, ব্যািহার, িক্ব রয়, পবরিহন এিং আমদাবন,  বনয়ন্ত্রন িা বনবষদ্ব  Kwievi D‡Ï‡k¨  evsjv‡`‡ki †h †কান অ্ংলির 

জ্ন্যএই  এযালক্টর সালথ সেবৈপূY©   wewa    cÖYqb Kwi‡Z cv‡ib |   

    

(২) এই িারাi Aaxb cÖYxZe¨ wewa, Ab¨vb¨ wel‡qi g‡a¨, wb‡æi me¸wj ev †h ‡Kvb GKwUi Rb¨weavb Kwi‡Z  

c ালর, যেমন- 

(K) যে কৈর্  পক্ষ কর্তযক োইসন্ল স মঞ্জুর করা হইলি; 

(L) োইলসÝে র জ্ন্য যে ফী িাে য করা হইলি এিং  অ্ন্যান্য খরলচর অ্থ য, েবদ থাযক,  োইলসলের জ্ন্য 

দরখাস্তকারী KZ©„K cÖ`vb Kwi‡Z nB‡e ; 

(M) যে পদ্ধবৈZে  োইলসÝে র দরখাস্ৈ কবরZে  হইলি এিং এইরূপ দরখালস্ত যে বিষয়গুবে উলিবখৈ থাবকলি; 

(N) যে ফরলম এিং যে  িলৈয এিং যে বিষলয় োইসন্ল স মঞ্জুর করা হইলি; 

(O) যে সমলয়র জ্ন্য োইলসে িেিৈ থাবকলি; এিং  

(P) বিaি র কাে যকাবরৈা হইলৈ যে যকান বিùে  রলকর সম্পূণ য িা িৈয সালপÿে  অ্ব্যাহবৈ৷  

 

(৩)  যে সকে ব্যাবক্ত বিaি র ব্যৈয় ঘোইয়া   বিùে  রক তৈরী, অ্বিকালর রাখা, ব্যিহার, িক্ব রয়, পবরিহন িা 

আমদাবন কলর অ্থিা অ্ন্যবিিিালি যকান বিaি   েংঘন  কলর,  এই িারার অ্িীন প্রণীৈ বিaি   এমন সকে ব্যবক্তর 

যক্ষলত্র  দন্ড আলরাপ বকলৈ পালরেঃ  

ৈলি িৈয থালক যে, এইরূপ যেলকাb wewagvjv Øviv m‡e©v”P †h `Û Av‡ivc Kiv hvB‡Z cv‡i Zvnv -  

 

(ক) এইরূলপ যকান বিùে  রক তৈরী , ব্যািহার িা আমদাবন কলর, এমন ব্যবক্তর যক্ষÎে  ১০ িত্সর পে যন্ত এিং 

অ্িুযন ২ িত্সলরর  কারাদন্ড অ্থরা ৫০ হাজ্ার োকা পে যন্ত জ্বরমাbv, Abv`v‡q Av‡iv 1 erm‡ii Kviv`Û 

c  রদান,  

(খ) এইরূলপ যকান বিùে  রক বিµি  িা পবরিহন কলর, এমন ব্যবক্তর যক্ষÎে  ৭িত্সর পে যন্ত কারাদন্ডএিং অ্িুযন 

১ িত্সলরর  কারাদন্ড অ্থরা ৩০ হাজ্ার োকা পে যন্ত জ্বরমানা, অ্নাদালয় আলরা ১ িত্সলরর কারাদন্ড প্রদান,   

(ে) এইরূলপ  যকান বিùে  রক অ্বিকালর রালখ এমন ব্যবক্তর যক্ষÎ †ÿ‡Î 5 ermi ch©š Í Kviv`Û Ges Ab~¨b 

6ে মালসর কারাদন্ড অ্থরা ২০ হাজ্ার োকা পে যন্ত জ্বরমাbv, Abv`v‡q Av‡iv 6 gv‡mi Kviv`Û cÖ`vb 

(ঘ) অ্ন্য যকান যক্ষÎে  ২িত্সর পে যন্ত কারাদন্ড এিং অ্িুযন ৩ মালসর কারাদন্ড অ্থরা ১০ হাজ্ার োকা পে যন্ত 

জ্বরমাbv, Abv`v‡q Av‡iv 3 gv‡mi Kviv`Û cÖ`vb| 

 

৬৷ বি ো ষিালি বিপজ্জ্নক বি ো  রক তৈরী, অ্বিকালর রাখা িা আমদাবন বন দ্ব ি কবরিার সরকালরর ক্ষমৈা ৷ - (১) 

পূলি যাবিবখৈ িারাi Aaxb cÖYxZ wewa‡Z hvnvB _vKzK bv ‡Kb wewfbœ mg‡q miKvix †M‡R‡U weÁwß gvidZ miKvi- 

 

(ক) জ্নেলনর বনরাপত্তার স্বালথ য অ্ৈযািশ্যকীয় মলন কবরjে  বিপজ্জনক িরলনর বিùে  রক তৈরী, অ্বিকালর রাখা, 

ব্যিহার, িক্ব রয়, পবরিহন অ্থিা আমদাবন সম্পূণ যরূলপ িা িৈযসালপÿে  বনবষদ্ধ Kwiqv cÖÁvcY Rvix Kwi‡Z 

c ালরন৷  

 

(২) যেKে  ন বিùে  রক োহার আমদাবনর বিষলয় িজ্ব ঞবি জ্ারী করা হইয়ালে এিং সামবয়কিালি শুল্ক 

সম্পবকযৈ আইলন যে সকে দ্রলব্যর আমদাবন বনlদ্ব ি িা বনয়বন্ত্রৈ উক্ত বিùে  রকিাহী যনৌোন িা োবড়র ব্যাপালর 

প্রলৈযক িন্দর িা সীমান্ত যচকলপালটর শুল্ক কম যকৈযালদর একই ক্ষমৈা থাবকeে  এিং সামবয়কিালি শুল্ক সম্পবকযৈ আইন 

এইরূপ যকান দ্রব্য িহনকারী যনৌোন অ্থিা োবড়র যক্ষলত্র ৈদিুসা‡i cÖ‡hvR¨ nB‡e|  

 

(৩) এই িারার অ্িীন জ্ারীকৃৈ িজ্ব ঞবি েংঘন কবরয়া যে যকহ বিùে  রক তৈiি , অ্বিকালর রাখা, ব্যিহার, 

িক্ব রয়, পবরিহন িা আমদাবন কলর, যস ১ (এক) িত্সর পে যন্ত কারাদন্ড অ্থিা ১০ (দি) হাজ্ার োকা পে যন্ত জ্বরমানা 

অ্থিা উিয়বিি দলন্ড দবন্ডৈ হইলি এিং জ্ে িা িেপলথ আমদাবনর যক্ষÎ, †h †bŠhvb ev Mvwo‡Z we‡ùviK Aে  মদাবন 

করা হইয়ালে ৈাহার মাবেক এিং মাটার, উিয়ই যকান যুবক্তসেৈ কারন না থাবকjে  ৬ (েয়) মাস পে যন্ত কারাদন্ড 

অ্থিা ১০ (দি) হাজ্ার োকা পে যন্ত জ্বরমাbv A_ev Dfqwea `‡Û `wÛZ nB‡e|  

 

৭৷ পবরদি যন, জ্ব্দ, আেক, এিং অ্পসারলণর কর্তযত্ব প্রদান কবরয়া বি ি মাো প্রণয়লনর ক্ষমৈােঃ (১) যকান কম যকৈযালক 

ৈাহার নাম িা পদাবিকারিলে ক্ষমৈা প্রদান কবরয়া miKvi GB AvB‡bi mwnZ mvgÄm¨c~Y© wewagvjv cÖYqb Kwi‡Z 

c ালর,  
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(ক) এই আইলন মঞ্জুরীকৃৈ োইলসÝে র অ্িীন যকান িান, োবড় িা যনৌোন যেখালন বিùে  রক তৈরী, অ্বিকালর 

রাখা, ব্যিহার, িক্ব রয়, পবরিহন অ্থিা আমদাবন করা হয়, যসখালন অ্থিা এই আইন ও ৈদিীন প্রণীৈ 

বিaি মাো েঙ্ঘণক্রলম যকান বিùে  রক তৈরী, অ্বিকালর রাখা, ব্যিহার, িক্ব রয়, পবরিহন িা আমদাবন করা 

হইয়ালে িা হইলৈQে  এইরূপ মলন করার যুবক্ত সেৈ কারণ রবহয়ালে এমন িালন প্রলিি, পবরদি যন এিং 

পরীক্ষা করার,  

(খ) উক্ত িালন বিùে  রক ৈিাবির জ্ন্য; 

(ে) যসইখালন প্রাি বিলফারলকর মূল্য cÖ`vb Kwiqv bgybv msMÖn Kivi Rb¨ Ges   

(ঘ) যসখা‡b cÖvß we‡ùviK Rã, AvUK, Acmvib Ges cÖ‡qvRb nB‡j aŸsm KiY, Ges  

 

(২) ৈিাবি সম্পবকযৈ যফৌজ্দারী কাে যবিai weavbmg~n GB avivi Aaxb cÖYxZ wewagvjvq cÖvaxK…Z Kg©KZ©v‡`i 

Øি  ারা ৈিাবির যক্ষÎে  েৈদূর পে যন্ত প্রলয়ােলোগ্য, Zvnv cÖ‡hvR¨ nB‡e|  

 

৮৷ দুঘ যেনা সম্পলকয যনাটিসেঃ (১) েখন যকান িালন বিùে  রক তৈরী, মজুদ িা ব্যিহার করা হইয়ালে অ্থিা যকান োবড় িা 

যনৌোন োহালৈ বিùে  রক পবরিহন িা উহালৈ যিাঝায় িা উহা হইলৈ খাোস করা হইয়ালে উহালৈ িা উহার বনকলে 

বিùে  রণ িা অ্বিদুঘ যেনায় জ্ীিনহানী িা যকহ গুরুৈর আহৈ অ্থিা সম্পলদর ক্ষবৈ হইলে অ্থিা এমন যকান কারলন 

এইরূপ ক্ষবৈ িা হৈ হইয়ালে যসইলক্ষÎ D³ ’̄v‡bi AwaKvix ev †bŠhv‡bi gv÷vi ev D³ Mvwoi `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ 

e  লে³ি , বিaব Zে  িবণ যৈ উপালয় উক্ত সমলয়র মলধ্য যকান জ্ীিনহানী িা ব্যবক্তেৈ ক্ষবৈর বিষলয় প্রিান বিলফারক 

পবরদি যক, িাংোলদি এিং বনকেৈম থানাi fvicÖvß Kg©KZ©v‡K †bvwUm cÖ`vb Kwi‡eb|  

 

(২) উপিারা (১) েংঘন কবরয়া যকহ দুঘ যেনার যনাটিস প্রদালন ব্যথ য হইলে যস ৩ মাস পে যন্ত কারাদন্ড এিং ৫ হাজ্ার 

োকা পে যন্ত জ্বরমানা ও োহা অ্নাদালয় আলরা ১ (এক) মাস পে যন্ত কারাদলন্ড দন্ডণীয় হইলি, এিং দুঘ যেনায় েবদ 

জ্ীিনহাবন ঘলে যসইলক্ষÎে  ১ (এক) িত্সর পে যন্ত কারাদন্ড ১০ হাজ্ার োকা পে যন্ত জ্বরমানা োহা অ্নাদালয় আলরা 

দু’মাস পে যন্ত কারা`‡Û `Ûbxq nB‡e|  

 

৯৷ দুঘ যেনায় ৈদন্তেঃ (১) যেÿয লত্র িাংোলির সিস্রিাবহনী বনয়ন্ত্রণািীন যকান িালন, োবড়Zে  িা জ্াহালজ্ অ্থিা 

ৈত্সম্পবকযৈ ৮ িারায় উলিLি ৈ যকান দূঘ যেনা ঘলে যসÿয লত্র সংশ্লষ্ব ে যনৌ, সামবরক িা বিমান িাবহনী কৈর্  পক্ষ 

কর্তযক দুঘ যেনার কারণ সম্পলকয ৈদন্ত কবরZে  হইলি, এিং অ্ন্য অ্িিার যপ্রÿব Zে  দুঘ যেনা ঘটিjে  যসÿয লত্র মানি 

জ্ীিলনর হাবন হইলে যজ্ো ম্যাবজ্÷  লরে অ্থিা ঢাকা যমU  লরাপবেেন এোকায় পুবেি কবমিনার অ্িুরূপ ৈদন্ত কবরeে  

অ্থিা অ্ন্যান্য যক্ষÎে  অ্িেঃস্তন  যকান ম্যাবজ্÷  লরেলক অ্থিা ক্ষত্ল রবিkয লষ, যকান পুবেি কম যকৈযালক অ্িুরূপ ৈদন্ত 

কবরলৈ বনলদ যি বদলৈ পালর৷  

 

(২) এই িারার অ্িীন ৈদন্তকারী যকান ব্যবক্তর ১৮৯৮ সলনর (১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন) যফৌজ্দারী কাে যবিaি  

আইলনর অ্িীন যকান অ্পরালির ৈদন্তকারী ম্যবজ্÷  লরলের ন্যায় সকে ক্ষমৈা থাবকeে  এিং ঐ ব্যবক্ত ৈদলন্তর উলেk¨ 

ÿgZv cÖ‡qvM cÖ‡qvRb ev Dc‡hvMx g‡b Kwi‡j, 7 avivq †Kvb Kg©KZ©vi Dci Awc©Z GBiƒc ÿে মৈা প্রলয়াে 

কবরলৈ পালর৷  

 

(৩) এই িারার অ্িীন ৈদন্তকারী ব্যবক্তKে  দর্  ঘেনার কারণসমূহ এিং উহার পবর¯ি থবৈ িণ যনা কবরয়া 

সরকালরর বনকে প্রবৈলিদন দাবখে কবরলৈ হইলি৷  

 

(৪) সরকার ব িুবেবখৈ বিবি প্রণয়ন কবরলৈ পালর- 

(ক) এই িারার অ্িীন ৈদলন্তর পদ্ধবৈ বনয়ন্ত্রণ কবরলৈ; 

(খ) প্রিান বিùে  রক পবরদি যক, িাংোলদিলক অ্িুরূপ যকান ৈদন্তকালে উপবিৈ থাবকলৈ িা প্রবৈবনবিত্ব 

Kবরলৈ সমথ য কবরলৈ;    

(M) প্রিান বিùে  রক পবরদি যক, িাংোলদিলক অ্থিা ৈাহার প্রবৈbব িলক ৈদলন্ত যকান সাক্ষীলক পরীক্ষা 

কবরলৈ অ্িুমবৈ বদলৈ; 

(N) যেÿয লত্র অ্িুরূপ যকান ৈদযন্ত প্রিান বিùে  রক পবরদি যক, িাংোলদি উপবিৈ থালক না িা ৈাহার 

প্রবৈbব বিত্ব করা হয় না যসÿয লত্র কাে যিারা সমূলহর প্রবৈলিদন ৈাহাi wbKU cvVvB‡Z nB‡e g‡g© wিিান 

রাবখলৈ হইলি; 
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(O) যে পদ্ধবৈZে  এিং যে সমলয়র মলধ্য ৮ িারায় উলিবখৈ যনাটিসসমূহ প্রদান কবরলৈ হইলি ৈাহা wba©viY|  

 

৯-ক৷ গুরুৈর দুঘ যেনার ৈদন্তেঃ (১) সরকার ৯ িারা যমাৈালিক ৈদন্ত প্রবৈe`b cÖvß nDK ev bv nDK, †h‡ÿ‡Î 8 avivq 

Dয ল্ল বেখৈ দুঘ যেনার কারণ সম্পলকয অ্বিকৈর আিুষ্ঠাবনক ৈদন্ত করা উবচৈ মলম য সরকালরর অ্বিমৈ থালক যসÿয লত্র 

সরকার প্রিান বিùে  রক পবরদি যক, িাংোলদি অ্থিা অ্ন্য যকান উপযুক্ত ব্যবক্তKে  অ্িুরূপ ৈদন্ত কবরZে  বনqে  ে 

কবরZে  পালর, এিং ঐ ৈদলন্ত পরামি যদাৈা wn‡m‡e AvBbMZ ev we‡kl Ávbm¤úbœ GK ev Gকাবিক ব্যবক্তিে যলকও 

বনলয়াM Kwi‡Z cv‡i|  

 

(২) যেÿয লত্র সরকার এই িারা যমাৈালিক ৈদলন্তর আলদি প্রদান কলর যসÿয লত্র সরকার ৯ িারা যমাৈালিক 

সময়কালে চবেৈ ৈদন্তকাে য িবেৈ হইলি মলম যও বনলদ যি বদলৈ পালর৷  

 

(৩) এই িারা যমাৈালিক ৈদন্ত কবরZে  বনযুক্ত ব্যবক্তর সাক্ষীলদর উপবিZি  বনðি ৈ কবরZে  এিং দবেোবদ ও 

গুরুত্বপূন য িস্তু উপিাপলন িাধ্য কবরিার উলেk  লে ১৯০৮ সালের যদওয়ানী কাে যবিaি  আইলনর (১৯০৮ সালের ৫ নং 

আইন) অ্িীন যদওয়ানী আদােলৈর সমস্ত ক্ষমৈা থাবকলি; এিং উপলরাক্ত ঐ ব্যবক্ত কর্তযক ৈথ্য সরিরালহর জ্ন্য ৈেিকৃৈ 

প্রলৈযক ব্যবক্তলক দন্ডবিবি আইলনর (১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন) ১৭৬ িারাi weavb †gvZv‡eK Abyiƒc K াে য কবরলৈ 

আইনৈ িাধ্য g‡g© we‡ewPZ nB‡e|  

 

(৪) এই িারার অ্িীন ৈদন্তকারী যকান ব্যবক্ত ৈদলন্তর স্বালথ য প্রলয়াজ্নীয় িা অ্ৈযািশ্যকীয় মলন কবরjে , ৭ 

িারার অ্িীন যকান কম যকৈযার উপর অ্বপ যৈ এইরূপ ক্ষমৈা প্রলয়াে কবরলৈ পালর৷  

 

(৫) এই িারা যমাৈালিক ৈদন্তকারী ব্যবক্তKে  দুঘ যেনার কারণসমূহ এিং উহার অ্িিাবদ িণ যনা কবরয়া এিং 

বৈbি  ও যকান পরামি যদাৈা সঠিক মলন কলরন এইরূপ যকান মন্তব্য সংলোM Kwiqv miKv‡ii wbKU cÖwZ‡e`b †ck 

Kবরলৈ হইলি; এিং সরকার উপযুক্ত মলন কলর এইরূপ সমলয় এিং পদ্ধবৈলৈ তৈরী cÖ‡Z¨K cÖwZ‡e`b cÖKvk KivB‡e|  

(৬) এই িারা অ্িুসালর সরকার ৈদলন্তর কাে যপদ্ধবৈ বনয়ন্ত্রলণর জ্ন্য বিবি প্রণয়ন কবরলৈ পালর৷ 

 

১০৷ বি ো  রক িালজ্য়ািকরণেঃ এই আইন যমাৈালিক অ্থিা ৈদিীন প্রণীৈ বিa †gvZv‡eK kvw¯ Í‡hvM¨ Aciv‡a †Kvb 

e  বেবক্ত সাজ্াপ্রাি হইলে যে আদােৈ কর্তযক যস সাজ্াপ্রাি হইয়ালে ঐ আদােৈ বিùে  রক, অ্থিা বিùে  রলকর 

উপাদান িা যে উপাদান (েবদ থালক) সম্পবকযৈ অ্পরাি সংঘটিৈ হইয়ালে ঐ উপাদান অ্থিা ঐ বিùে  রলকর যকান 

অ্ংি, উপাদান িা িস্তু উহার িারক আিারসহ িালজ্য়াß g‡g© wb‡`©k w`‡Z cv‡i|  

 

১১৷ জ্াহাজ্ যক্রাকেঃ যেÿয লত্র জ্াহালজ্র মাবেক িা মাটার এই আইন যমাৈালিক ঐ জ্াহালজ্ িা জ্াহালজ্র সালথ সংশ্লষ্ব ে 

কারলণ অ্পরাি সংঘেলনর জ্ন্য বিচালর জ্বরমানা প্রদালনর দন্ডপ্রাি হয় যসÿয লত্র আদােৈ জ্বরমানা প্রদালন িাধ্য 

কবরিার উলেk  লে উহার অ্ন্য প্রকার ক্ষমৈা থাকা m‡Z¡I RvnvR Ges Dnv‡Z w ’̄Z KwcKj, cwi”Q` Ges 

A াসিািপত্র অ্থিা, উহার েৈটুকু প্রলয়াজ্ন হয় ঠিক ৈৈটুকু যক্রাক এিং বিক্র‡qi gva¨‡g Av`vq Kivi wb‡`©k w`‡Z 

c ালর৷  

 

১২৷ প্রলরাচনা ও চষ্ল োেঃ দন্ডবিaি র অ্লথ য এই আইলন িা ৈদিীন প্রণীৈ বিবিমাjvi Aax‡b ‡h †Kn †Kvb Aciv‡a 

c  রলরাচনা যদয় িা এইরূপ অ্পরাি করার যচষ্টv K‡i Ges GBiƒc †Póvq †Kvb KvR K‡i, †m Ggbfv‡e `wÛZ nB‡e 

†েন অ্পরািটি কবরয়া‡Q|  

 

১৩৷ গুরুৈর অ্পরাি সংঘেনকারী ব্যবক্তেণলক ওয়ালরন্ট ব্যৈীৈ যগ্রফৈার কবরিার ক্ষমৈােঃ যকান ব্যবক্তKে  এই আইন অ্থিা 

ৈদিীন প্রণীৈ বিaব Zে  িাবস্তhে  গ্য যকান কাে য সংঘেন কবরZে  দৃষ্ট হইলে এিং ঐ কালে যর ফলে যে িালন 

বিùে  রক তৈরী িা মজুদ করা হয় ঐ িালন অ্থিা যকান যরেপলথ অ্থিা অ্থিা যকান োবড়Zে , জ্াহালজ্ িা যনৌকায় 

বিùviY ev AwMœ`~N©Ubv NwU‡j H e¨w³‡K Iqv‡i›U e¨ZxZ †Kvb cywjk Kg©KZ©v Øviv ev H ¯’v‡bi gvwjK ev Zvnvi 

c  লরZব বনaি  িা ৈাহার ভৃৈয িা মাবেKে র ক্ষমৈাপ্রাি অ্ন্য যকান ব্যবক্ত দ্বারা অ্থিা যরে প্রিাসন িা িন্দর 

সংরক্ষলকর যকান প্রবৈbব বি িা কম যচারী দ্বারা িা ৈত্কর্তযক ক্ষমৈাপ্রাি অ্ন্য ব্যবক্ত দ্বারা যগ্রফৈার করা োইলৈ পালর, এিং 

ৈাহালক যে িালন যগ্রফৈার করা হয় ঐ িান হইলৈ অ্পসারণ এিং ম্যাবজ্লেলের সম্ম লখ েথািীNÖ myweavRbKfv‡e 

†নওয়া োইলৈ পালর৷  
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১৪৷ ব্যৈক্ব রম এিং অ্ব্যাহবৈ প্রদালনর ক্ষমৈােঃ (১) যকান বিùে  রক তৈরী, অ্বিকালর রাখা, ব্যিহার, পবরিহন িা 

আমদাবনর যক্ষলত্র ৮, ৯ এিং ৯-ক িারাmg~n e¨ZxZ GB AvB‡bi †Kvb weavbB cÖ‡hvR¨ nB‡e bv- 

 

 (ক) সরকার কর্তযক প্রণীৈ আইন িা বিবিমাjv Abyhvqx evsjv‡`‡ki †Kvb mk¯¿ evwnbx Øviv; 

 (খ) এই আইন পবরপাj‡b miKv‡ii Aax‡b wbhy³ †Kvb e¨w³ Øviv,  

 

 (২) সরকার সরকারী যেRয লে িজ্ব ঞবি দ্বারা এই আইলনর সকে িা যকান বিিানিােী হইলৈ যকান বিùে  রকলক 

সম্পূণ যিালি অ্থিা যেরূলপ আলরাপ কবরjে  উপযুক্ত হয় এইরূপ যকান িৈযািেী সালপÿে  অ্ব্যাহবৈ প্রদান কবরলৈ 

পালর৷  

 

১৫৷ ১৮৭৮ সালের অ্স্ত্র আইলনর ব্যৈক্ব রমেঃ  

 এই আইলনর যকান বিিাbB 1878 mv‡ji A¯¿ AvB‡bi (1878 mv‡ji 11 bs AvBb) weavbvejx‡K Le© Kwi‡e bv ; 

 

 ৈলি িৈয থালক যে, বিùে  রক তৈরী, অ্বিকালর রাখা, িক্ব রয়, পবরিহন িা আমদাবনর জ্ন্য এই আইলনর অ্িীন 

োইসন্ল স মঞ্জুরকারী যকান কর্তযপক্ষ, যে বিaি  অ্িুোয়ী োইসন্ল স মঞ্জুর করা হয় ঐ বিaি  দ্বারা ক্ষমৈাপ্রvß nB‡j, 

Dক্ত অ্স্ত্র আইলনর অ্িীন োইলসে gÄyi nIqvi b¨vq Kvh©Ki nB‡e g‡g© jvB‡m‡Ýi Dci wjwLZ Av‡`k Øviv wb‡`©k 

wদলৈ পালর৷  

 

১৬৷ অ্ন্য আইন যমাৈালিক দায় সম্পলকয ব্যৈক্ব রমেঃ এই আইলনর অ্থিা এই আইলনর অ্িীন প্রণীৈ যকান বিিানই, এই 

আইন িা ঐ বিaি র পবরপন্থী অ্পরাি সংঘটিৈ হয় এইরূপ যকান কাে য িা িজ্যলনর বনgত্ব ৈ অ্ন্য যকান আইন যমাৈালিক 

যকান ব্যবক্তKে  বিচালরর সম্ম খীন হইলৈ অ্থিা এই আইলন িা ঐ বিaব Zে  বনি যাবরৈ িাবস্ত িা জ্বরমানা অ্পক্ল ষা ঐ 

অ্ন্য আইলন অ্ন্য প্রকার িা উচ্চৈর িাবস্ত িা জ্বরমানার দায় হইলৈ রক্ষা কবরলি না; 

ৈলি িৈয থালক যে, যকহই একই অ্পরালির জ্ন্য দুইিার িাবস্ত যিাে কবরলি না৷  

 

১৭৷  অ্ন্য বি ো  রক উপাদানসমূলহ “বি ো  রলকর” সংজ্ঞার বিস্তৃবৈেঃ সরকার সময় সময় সরকারী যেRয লে িজ্ব ঞবি দ্বারা 

সরকালরর বনকে যকান উপাদান বিùে  রক দ্রব্য হওয়ার কারলণ অ্থিা উত্পাদন পদ্ধবৈ বিùে  রলণর জ্ন্য দায়ী হওয়ার 

কারলণ উহা জ্ীিন িা সম্পবত্তর জ্ন্য বিkে ষিালি বিপজ্জনক প্রৈীয়মান হইলে ঐ উপাদান এই আইলনর অ্লথ য 

বিùে  রক বিeয Pি ৈ হইলি মলম য যঘাষণা বদZে  পালর; এিং (িজ্ব ঞবিZে  এইরূপ ব্যৈক্ব রম, সীমািদ্ধৈা এিং 

বিaব নলষি উলিখ সালপÿে ) উক্ত পদাথ য এই আইলন “বিùে  রক” িলব্দর সংজ্ঞায় অ্ন্তর্ভযক্ত হইয়ালে েণ্ে কবরয়া এই 

আইলনর বিিাbvejx GKB c×wZ‡Z H ÔDcv`vbÕ-G we¯Z…Z nB‡e|  

 

১৮৷ বি ি র প্রকািণা এিং িহাে কবরিার পদ্ধবৈেঃ (১) এই আইন যমাৈালিক বিaি মাো প্রণয়নকারী যকান কৈর্  পক্ষ বিaি  

প্রণয়লনর পূলি য ৈদ্বারা প্রিাবিৈ হইলৈ পালর এইরূপ ব্যবক্তিলে যর অ্িেবৈর জ্ন্য প্রস্তাবিৈ বিবিমাোi Lmov c  রকাি 

কবরলি৷   

 

(2) সরকার সময় সময় সরকারী †M‡R‡U weÁwß Øviv wba©vwiZ c×wZ‡Z cÖPviYv cÖKvwkZ Kwi‡e| 

 

(3) যে ৈাবরLে  অ্থিা যে ৈাবরLে র পর খসড়া বিeে চনায় গ্রহণ করা হইলি ঐ ৈাবরখ উলিখ কবরয়া খসড়ার সবহৈ 

একটি যনাটিস প্রকাি করা হইলি৷  

 

(4) বিaি মাো প্রণয়নকারী কর্তযপক্ষ উবিLি ৈ ৈাবরLে র পূলি য খসড়া সম্পলকয যকান ব্যবক্ত কর্তযক উত্থাবপৈ যকান 

আপবত্ত িা প্রস্তাি গ্রহণ এিং বিলিচনা কবরলি৷  

 

(5) এই আইলনর অ্িীন প্রণীৈ যকান বিিান সরকারী যেRয লে প্রকাবিৈ না হওয়া পে যন্ত কাে যকর হইলি না৷  

 

(6) এই আইলনর অ্িীন প্রণীৈ বিaি  সরকারী যেRয লে প্রকাবিৈ হইলে উহা েথাথ য প্রণীৈ হইয়ালে মলম য এিং 

অ্িুলমাদলনর প্রলয়াজ্ন হইলে েথাথ য অ্িুলমাবদৈ হইয়ালে মলম য চূড়ান্ত প্রমাণ িরা হইলি৷ 

 

(7) এই আইন দ্বারা বিaি  প্রণয়ন কবরিার সকে ক্ষমৈা, প্রলয়াজ্নলিালি সময় সময় , প্রলয়াে করা োইলৈ পালর৷  
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