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অভ্যন্তরীণ নিৌ-চলাচল আইি - ২০১৯ 

 

অভ্যন্তরীণ নিৌ-চলাচল আইি ২০১৯ প্রিয়দির লদযয নিৌ-পনরবহি অনিেপ্তর কর্তকৃ প্রস্তুতকৃত এ সাংক্রান্ত নবলটি 

অনিকতর যুগউপদ াগী করার নিনমদে নেকদহাল্ডার ও সাংনিষ্ট অন্যান্যদের মতামত এবাং অভ্যন্তরীণ নিৌ-

পনরবহদির বতমৃাি নপ্রনযত নবদবচিাপূর্ বক প্রদয়াজিীয় সাংদোিিী সহ আইিটিদত নিদনাক্ত নুতি নবষয় সমুহ 

সাংদ াজি করা হদয়দ েঃ- 

 

১।  আইিটি কাহার প্রনত প্রদ াজয তা িারা ১(৩) এ উদেখ করা হদয়দ ।  

২।  আই টি নক কীভ্াবর্  প্রব াগ করবর্ তা ধারা ২ নত অন্তবভুক্ত করা হব বে।   

৩।  নিৌ াি জনরপ  থা থ ভ্াদব সম্পন্ন করার নিনমদে জনরপ নষ্টেি স্থাপদির নবিাি িারা ৫ এ রাখা হদয়দ  । 

৪।  নকান্ ন ৌযাব র  কশা নক অনুব াদ  করবর্ তা সুন দৃষ্ট ভ্াবর্ ধারা ৭ এ উবেখ করা হব বে। 

৫।  ন ৌযা  ন  বাণ, পনরর্তব , পু ন  বাণ অথর্া রূপান্তর সম্পবে প্যাব ল সুপারভ্াইজারবদর ভুন কা ধারা  

৮(৩) এ উবেখ করা হব বে। 
 

৬।  ক্লানসনিবকশ  নসাসাইটির স্বীকৃনত, চুনক্ত সম্পাদব র  াধ্যব  প্রদা  করার ও সকল স্বীকৃত ক্লানসনিবকশ  

নসাসাইটির কায বক্র  সুন দৃষ্ট পদ্বনত অনুসরণপূর্ বক ন  ন ত  ন টনরিং করার নর্ধা  ধারা ৯(৩) এ রাখা 

হব বে। 

৭।  ন ৌযা  সাবভ্বর পর  াষ্টার, ড্রাইভ্ার ও  ানলক কর্তবক রক্ষ াবর্ক্ষ  করার নর্ধা  ধারা ১২(৪) এ অন্তবভুক্ত 

করা হব বে। 

৮।  ন ৌযা  ন র্ন্ধব র পূবর্ ব টদিজ ও নি-নবাৃড মাৃক নিিাৃরি  করার নবিাি িারা ২১(১) এ রাখা হদয়দ । 

৯।  আমোনিকৃত নিৌ াদির নরনজদেেদি নর্ল অি এনি ও ন ৌপনরর্হ  অনধদপ্তবরর অ াপনি দানখল করার 

নর্ধা  ধারা ২১(৩) এ অন্তভু বক্ত করা হব বে। 

১০।  চনেশ র্েবরর পুরাব া ন ৌযা  নিইজআউট করা নর্ধা  ধারা ৩৪(৫) এ রাখা হব বে। 

১১। নপ্রাবটাকল চুনক্তর ন ৌযা  চলাচবলর জন্য স দ স্বীকৃনত নদও ার নর্ধা  ধারা ৩৬ এ উবেখ করা হব বে। 

১২।  াষ্টর ড্রাইভ্ারবদর নযাগ্যতা স দ ৫ র্ের অন্তর  র্া   করার নর্ধা  ধারা ৩৮(৩) এ অন্তভু বক্ত করা হব বে। 

১৩।  ানর্কবদর ক বঘন্টা প্রনশক্ষ   হাপনরচালক কর্তবক ন ধ বার  করার নর্ধা  ধারা ৪০(১) এ উবেখ করা হব বে। 

১৪।  সকল অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র  ানর্কবদর ন র্ন্ধ  করার নর্ধা  ধারা ৪১ এ রাখা হব বে । 

১৫।   কল স দ নরাধ  করার নর্ধা  ধারা ৪৪(২) এ যুক্ত করা হব বে। 

১৬।  ন ৌ দুঘ বট ার তদন্ত ন রবপক্ষ ও  প্রনশনক্ষত ব্যনক্ত দ্বারা সম্পে করার নর্ধা  ধারা ৪৯(১) (গ) নত অন্তর্ভ বক্ত 

করা হব বে। 

১৭।  নিৌজদারী অপরাবধর তদন্ত পুনলশ কর্তবক করার নর্ধা  ধারা ৪৯(৩)(খ) নত অন্তর্ভ বক্ত করা হব বে।  

১৮।  এই আইব র অধী  জনর া া এডন ন বেটিভ্ কায বক্রব র  াধ্যব  দ্রুত কায বকর করার নর্ধা  ধারা ৫১(৫) 

এ অন্তর্ভ বক্ত করা হব বে। 

১৯।  ন ৌযাব  নিরাপে ও নিরাপো ব্যবস্থাপিা নসদষ্টম চালু করার নবিাি িারা ৬২(২) এর মাধ্যদম অন্তর্ভকৃ্ত 

করা হদয়দ । 

২০)  ন ৌযা  নকাম্পান বত নিরাপে ও নিরাপো ব্যবস্থাপিা নসদষ্টম চালু করার নবিাি িারা ৬২(৪) এ অন্তর্ভ বক্ত 

করা হব বে। 
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২১।  নবপেজিক মালামাল পনরবহদি IMDG Codeঅনুসরণ করার নর্ধা  ধারা ৬৪(১) এ রাখা হব বে। 

২২।  ন ৌপবথর উপর নদব  কযাবর্ল অনতক্র  র্া ব্রীজ ন  বাণ করার পূবর্ ব নর্আইডনিউটিএর অনু নত গ্রহব র 

নর্ধা  ধারা ৬৫(১)এ সিংযুক্ত করা হব বে। 

২৩।  যাত্রীর্াহী ন ৌযাব  ন রাপবদ আবরাহ  ও অর্তরব র নর্ধা  নর্নধ ৬৬(২) এ অন্তবভুক্ত করা হব বে।  

২৪।  নগ্রই , নতল, গ্যাস পনরর্হব  SOLAS 1974 অনুসর  করার নর্ধা  ধারা ৬৭(২) এ উবেখ করা হব বে। 

২৫।  ১০০ গ্রসটব র অনধক সকল অভ্যন্তরীণ নিৌ াদির দা  সিংক্রান্ত র্ী া গ্রহব র নর্ধা  ধারা ৬৮(২) এ  উবেখ 

করা হব বে। 

২৬।   দী দূষণ প্রনতবরাবধর নর্ধা  ন ৌযা ,  দীর্ন্দর, ডকই াড ব, নশপই াড ব, স্লীপওব , র্ন্দর, টান ব াল ও 

নডবপার জন্য ধারা ৭১(১) এর  াধ্যব  র্াধ্যতামুলক করা হব বে। 

২৭।   ন ৌযাব  র্জবয ব্যর্স্থাপ া ব্যর্স্থার নর্ধা  ধারা ৭১(৬) এর  াধ্যব  অন্তর্ভ বক্ত করা হব বে। 

২৮।   দীবত নকা  র্জবয ন বক্ষবপর উপর নিদষিাজ্ঞা ধারা ৭১(৮) এর মাধ্যদম আদরাপ করা হদয়দ । 

২৯।  দূষণ প্রনতবরাবধ ভ্ারী নতল র্হ কারী ট্ািংকাবর লাইট নতল র্হ  করার উপর নর্নধন বষধ ধারা ৭১(৯)  

এর  াধ্যব  আবরাপ করা হব বে। 

৩০।  নসিংবগল হাল ট্ািংকার ব্যর্হার ২০২২ সাবলর পর র্ন্ধ করার নর্ধা  ধারা ৭১(১০) এ অন্তর্ভ বক্ত করা হব বে। 

৩১।  পনরবর্শ দূষবণর ঘট া নরবপাট ব করার নর্ধা  ধারা ৭২ এ অন্তর্ভ বক্ত করা হব বে। 

৩২। এই আইব র অধী  নর্নভ্ে দন্ড যুনক্তসিংগত ভ্াবর্ প্রব াবগর ন ন বি  ধারা ৭৩ এ সকল ধরব র দন্ডবক 

৫টি নশ ীবত ভ্াগ করা হব বে। 

৩৩। অভ্যন্তরীণ ন ৌপথ দূষণ, র্জবয ব্যর্স্থাপ া,  ানর্ক ন র্ন্ধ , নূন্যত   ানর্ক সিংখ্যা ইতযানদ নর্ষব  নর্নধ 

প্র  ব র নর্ধা  ধারা ৯২ নত অন্তর্ভ বক্ত করা হব বে। 

 

প্রস্তানর্ত আই টির ধারাসমুবহর নর্ন্যাস ন ম্নরুপঃ- 
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সূচীপত্র 

প্রথম অধ্যায় 

সূচিা 

 

িারা     নবষয় 

 

১। সাংনযপ্ত নেদরািাম ও প্রদয়াগ ................................................................................. 

২।  র্াস্তর্া   ও পনরচাল া (Administration) ......................................................... 

৩। সাংজ্ঞা............................................................................................................ 

 

নিতীয় অধ্যায় 

নিৌ াি নিবন্ধি এবাং জনরপ ইতযানে 

 

৪।      অভ্যন্তরীণ নিৌ ািসমূদহর জনরপ এবাং নিবন্ধি............................................................. 

৫। জনরপ ও নিবন্ধদির স্থাি, জনরপকারক ও নিবন্ধক নিদয়াগ ইতযানে..................................... 

৬। জনরপকারক, পনরেেকৃ ও নিবন্ধদকর যমতা.............................................................. 

৭। অভ্যন্তরীণ নিৌ াদির িকো (design) এবাং নিমাৃণ পনরকেিা (plan) অনুদমােি.................. 

৮। নিমাৃণ, জনরপ, ইতযানে........................................................................................ 

৯। ক্লানসনিদকেি নসাসাইটিদক োনয়ত্ব অপিৃ, ইতযানে........................................................ 

১০। জাহাজ নচনিত করণ........................................................................................... 

১১। জনরপ নি, ইতযানে............................................................................................. 

১২।  জনরপকারদকর ন াষণা........................................................................................ 

১৩। জনরপ সিে প্রোি সাংক্রান্ত নবিাি........................................................................... 

১৪। জনরপ সিে নিৌ াদির দৃনষ্ট আকষ বণকারী স্থাদি ঝুলাইয়া রাখা সাংক্রান্ত নবিাি........................ 

১৫। জনরপ সিদের নময়াে......................................................................................... 

১৬। জনরপ সিে িবায়ি............................................................................................ 

১৭। নময়াে উেীণ ৃও বানতলকৃত সিে জমা প্রোি.............................................................. 

১৮।  একানিক জনরপকারক কর্তকৃ নিৌ াি জনরপ করাদিার নযদত্র মহাপনরচালদকর যমতা.............. 

১৯।  মহাপনরচালক কর্তকৃ নিতীয় জনরদপর আদেে প্রোদির যমতা.......................................... 

২০। একানিক জনরপকারদকর কা পৃদ্ধনত......................................................................... 

২১।  নিবন্ধদির জন্য আদবেি....................................................................................... 

২২। নিবন্ধি........................................................................................................... 

২৩।  নিবন্ধি িম্বর প্রেেিৃ........................................................................................... 

২৪।  নিবন্ধি বই সাংরযণ........................................................................................... 

২৫।  নিৌ াদি নিবন্ধি সিে সাংরযণ............................................................................... 

২৬।  নিবন্ধি সিে হারাদিার নযদত্র নবিাি........................................................................ 

২৭।  নিৌ াি হারাদিা, ইতযানের নযদত্র নবজ্ঞনপ্ত প্রোি............................................................ 
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২৮।  মানলকািা পনরবতিৃ............................................................................................. 

২৯।  বাাংলাদেদের বানহদর অনজৃত মানলকািা সম্পদকৃ নিবন্ধকদক অবনহতকরণ.............................. 

৩০।    নিবন্ধিকৃত অভ্যন্তরীণ নিৌ াি হস্তান্তর........................................................................ 

৩১।  বাাংলাদেেী িাগনরদকর নিকট হস্তান্তনরত নিৌ াদির নিবন্ধি................................................ 

৩২। নিবনন্ধত (Registration) নিৌ াি হস্তান্তদরর নযদত্র নবক্রয় েনলল হারাদিা সাংক্রান্ত নবিাি.......... 

৩৩। রূপান্তনরত (Altered) নিৌ াি পুিেঃনিবন্ধি সাংক্রান্ত নবিাি............................................... 

৩৪।  নিবন্ধি সিদের নময়াে, ইতযানে............................................................................... 

৩৫। নিবন্ধি, ইতযানে সাংক্রান্ত প্রনতদবেি োনখল.................................................................. 

৩৬। জনরপ ও নিবন্ধি ও অন্যান্য সিদের পারস্পনরক স্বীকৃনত.................................................. 

 

র্ততীয় অধ্যায় 

নিৌ াদির নেনণনবভ্াগ, িানবক নিদয়াগ, পরীযা এবাং সিোয়ি 

 

৩৭। অভ্যন্তরীণ নিৌ াদির নেনণনবভ্াগ.............................................................................. 

৩৮। ন াগ্যতার সিে.................................................................................................. 

৩৯।  অভ্যন্তরীণ নিৌ াদির সবনৃিন নিরাপে িানবক সাংখ্যা........................................................ 

৪০। অভ্যন্তরীণ নিৌ াদির িানবকদের কম ৃন্টা, প্রনেযি, নপাোক, পনরচয় পত্র ইতযানে...................... 

৪১। অভ্যন্তরীণ নিৌ াদির িানবক নিবন্ধি.......................................................................... 

৪২।  পরীযক নিদয়াগ................................................................................................. 

৪৩।  ন াগ্যতা সিে মঞ্জুর............................................................................................. 

৪৪। সিে ও অনুনলনপ প্রণয়ি ও অববি সিে....................................................................... 

৪৫।  সিে হানি......................................................................................................... 

৪৬।  সিে স্থনগত ও বানতলকরণ..................................................................................... 

৪৭। িানবকদের অেযতা ও অসোচরদণর কারদণ জািমাদলর যয়যনত সাংক্রান্ত নবিাি..................... 

 

চতুথ ৃঅধ্যায় 

নিৌ-দু টৃিা, তদন্ত, নর্চার, আদালত গঠ  ইতযানদ 

 

৪৮। নিৌ-দু টৃিা এবাং উহার প্রনতদবেি প্রোি সাংক্রান্ত নবিাি................................................... 

৪৯। নিৌ-দু টৃিার তেন্ত............................................................................................... 

৫০।  অপরািসমূদহর নবচার........................................................................................... 

৫১।     নিৌ-আোলদতর গঠি ইতযানে................................................................................... 

৫২।     নিৌ- আোলত যুগ্নদজলা ও োয়রা জদজর যমতা সম্পন্ন হইদব…....................................... 

৫৩।  নবচার পদ্ধনত..................................................................................................... 

৫৪। অদ াগ্যতার অনভ্দ াগ তেদন্তর যমতা ইতযানে.............................................................. 

৫৫। আোলদতর নবদেষ যমতা...................................................................................... 

৫৬।  আোলত কর্তকৃ সরকাদরর নিকট প্রনতদবেি প্রোি......................................................... 
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অভ্যন্তরীণ নিৌ-চলাচল আইি - ২০১৯ 

পঞ্চম অধ্যায় 

নিৌ াি ও  াত্রীদের সুরযা 

 

 

৫৭। রুট পারনমট, সময়সূনচ, ভ্াড়ার তানলকা এবাং মুনিত টিদকট ব্যতীত নিৌ- াত্রা নিনষদ্ধ............... 

৫৮।  অনুমনত ব্যতীত নব ক্রনসাং ও উপকূলীয় এলাকায় অভ্যন্তরীণ নিৌ াি চলাচল নিনষদ্ধ................. 

৫৯। নবতার ন াগাদ াগ ও নিনভ্দগেি  ন্ত্রপানত ব্যতীত নিৌ- াত্রা নিনষদ্ধ.................................... 

৬০। ঝদড়র সাংদকত থাকাবস্থায় নিৌ- াত্রা নিনষদ্ধ.............................................................. 

৬১। দু টৃিাকবনলত জাহাজদক সাহায্য প্রোি................................................................... 

৬২।  নিরাপোমূলক ব্যবস্থা......................................................................................... 

৬৩। সাং ষ,ৃ ইতযানে এড়াদিার নবিাি অনুসরণ................................................................. 

৬৪। নবপেজিক মালামাল পনরবহি.............................................................................. 

৬৫। নিৌ-পদথ নবঘ্ন সৃনষ্ট করা নিনষদ্ধ.............................................................................. 

৬৬।   াত্রীবাহী নিৌ াদি অনতনরক্ত  াত্রী এবাং উপদরর নডদক মালামাল বহি িা করা ইতযানে............. 

৬৭। পণ্যবাহী নিৌ াদি ঝুুঁনকপূণভৃ্াদব মালামাল বহি িা করা................................................. 

৬৯।  াত্রী এবাং মাদলর সদবাৃচ্চ ও সবনৃিন ভ্াড়ার হার......................................................... 

৬৮। বীমা অথবা নিৌ-দু টৃিা ট্রাে িাদে সেস্য হওয়া ব্যতীত নিৌ াত্রা নিনষদ্ধ............................. 

৭০।  াত্রী ও মালামাল পনরবহদির ভ্াড়ার তানলকা প্রকাে.................................................... 

  

ষষ্ঠ অধ্যায় 

অভ্যন্তরীণ নিৌ-পথদক দূষণ হইদত রযা 

 

৭১। অভ্যন্তরীণ নিৌ-পদথর পনরদবে দূষণ নিনষদ্ধ................................................................ 

৭২।     পনরদবে দূষণ সাংক্রান্ত নরদপাৃট.............................................................................. 

  

 

সপ্তম অধ্যায় 

অপরাি ও েে, ইতযানে 

৭৩। নবনভ্ন্ন েদের নেণী নবভ্াগ................................................................................... 

৭৪। িারা ১০, ৩৪, ৩৯, ৪০ ও ৬১ লাং দির েে............................................................... 

৭৫। িারা ১৪, ১৭, ২৩, ২৭, ২৮, ৪৬, ৪৮, ৬৫, ৬৯, ৭০, ও ৬৪, ৬৫, ৬৯, ৭০ ও ৭২ লাং দির েে.... 

৭৬। িারা ৪৪, ৬৮ ও ৭১ লাং দির েে........................................................................... 

৭৭। িারা ৩, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৭, ৮৫, ৮৬ ও ৬৬ লাং দির েে......................................... 

৭৮। িারা ৭, ৮, ৩০, ৬০ ও ৬৩ লাং দির েে.................................................................. 

৭৯।    অন্যান্য িারার এবাং এই আইদির অিীদি প্রণীত নবনি লাং দির েে................................... 

৮০। নকাম্পানি কর্তকৃ অপরাি সাং টি........................................................................... 

৮১। নমাবাইল নকাদটরৃ এখনতয়ার (Mobile court)......................................................... 

৮২। সম্পনে নক্রাদকর মাধ্যদম জনরমািা আোয়.................................................................. 
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অভ্যন্তরীণ নিৌ-চলাচল আইি - ২০১৯ 

 

অষ্টম অধ্যায় 

নবনবি 

 

৮৩।  আইদির প্রদয়াগ হইদত অব্যাহনত প্রোদির যমতা........................................................... 

৮৪।  অভ্যন্তরীণ নিৌ াদির জনরপকারক ও নিবন্ধক সরকানর কমকৃতা নহসাদব এবাং মাোরগি পাইলট 

নহসাদব গন্য হইদবি............................................................................................. 

৮৫।  নিৌপথ ও পনরবহি নিয়ন্ত্রদণর যমতা......................................................................... 

৮৬।  মালামাল উঠা-িামার সুনবিানে, ইতযানে...................................................................... 

৮৭। আইদির নবিাি পালি নিনিতকরদি পনরেেিৃ ও মামলা সাংক্রান্ত নবিাি............................... 

৮৮।  ঝুুঁনকপূণভৃ্াদব চলাচলরত অভ্যন্তরীণ নিৌ- ািদক অস্থায়ীভ্াদব আটক..................................... 

৮৯। নিবন্ধি সিে অথবা জনরপকারদকর সামনয়ক চলাচদলর অনুমনত সিে ব্যতীত চলাচলকারী         

নিৌ- াি আটদকর যমতা....................................................................................... 

 ৯০। আইি প্রদয়াগকারী সাংস্থা নিৌ-পুনলে বা অন্য নকাি কর্তপৃদযর নিকট হইদত সহায়তা গ্রহণ........... 

 ৯১। যমতা অপণৃ..................................................................................................... 

 ৯২। নবনি প্রণয়দির যমতা........................................................................................... 

 ৯৩। রনহতকরণ ও নহিাজত......................................................................................... 

 ৯৪।  ইাংদরনজদত অনূনেত পাঠ প্রকাে............................................................................... 
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অভ্যন্তরীণ নিৌ-চলাচল আইি - ২০১৯ 

Inland Shipping Ordinance, 1976 রনহতপূর্ বক স ব াপবযাগী কনর া উহা  তু ভ্াবর্ প্রণ ব র 

উবেবে প্রস্তুতকৃত খসড়া আই  
 
 

 
 

নযবহতু সিংনর্ধা  (পঞ্চদশ সিংবশাধ ) আই , ২০১১ (২০১১ সব র ১৪  িং আই ) দ্বারা ১৯৭৫ সাবলর ১৫ আগস্ট 

হইবত ১৯৭৯ সাবলর ৯ এনপ্রল পয বন্ত সা নরক ির া  দ্বারা জানরকৃত অধ্যাবদশসমূবহর অনুব াদ  ও স থ ব -

সিংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী র্ািংলাবদবশর সিংনর্ধাব র চতুথ ব তপনশবলর ৩ক ও ১৮ অনুবেদ নর্লুপ্ত হ  এর্িং নসনভ্ল 

নপটিশ  ির নলভ্ টু আনপল  িং ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯-এ সুপ্রী  নকাবট বর আনপল নর্ভ্াগ কর্তবক প্রদি রাব  সা নরক 

আই বক অসািংনর্ধান ক নঘাষণাপূর্ বক উহার বর্ধতা প্রদা কারী সিংনর্ধা  (পঞ্চ  সিংবশাধ ) আই , ১৯৭৯ 

(১৯৭৯ সব র ১  িং আই ) র্ানতল নঘানষত হও া  উক্ত অধ্যাবদশসমূবহর কায বকানরতা নলাপ পাই াবে; এর্িং 
 

নযবহতু ২০১৩ সব র ৬  িং আইব র পূণাৃঙ্গ আই  দ্বারা উক্ত অধ্যাবদশসমূবহর  বধ্য কনতপ  অধ্যাবদশ কায বকর 

রনহ াবে; এর্িং 
 

নযবহতু উক্ত অধ্যাবদশসমূবহর আর্েকতা ও প্রাসনিকতা পয বাবলাচ াপূর্ বক আর্েক নর্বর্নচত অধ্যাবদশসমূহ 

সকল নস্টক-বহাল্ডার ও সিংনিষ্ট সকল  ন্ত্রণাল  ও নর্ভ্াবগর  তা ত গ্রহণ কনর া প্রব াজ ী  সিংবশাধ  ও 

পনর াজব ক্রব  র্ািংলা  নূত  আই  প্রণ   কনরর্ার জন্য সরকার নসদ্ধান্ত গ্রহণ কনর াবে; এর্িং 

 

নযবহতু সরকাবরর উবেনখত নসদ্ধাবন্তর আবলাবক, Inland Shipping Ordinance, 1976 

(Ordinance No. LXXII of 1976)-এর নর্ষ র্স্তু নর্বর্চ া করত: রনহতপূর্ বক স ব াপবযাগী কনর া উহা 

প্রণ   করা স ীচী  ও প্রব াজ ী ; 
 

নসইবহতু এতদ্দ্বারা ন ম্নরূপ আই  করা হইল :

প্রথ  অধ্যা  

সূচ া 

 

১। সিংনক্ষপ্ত নশবরা া  ও প্রব াগ: (১) এই আই  অভ্যন্তরীণ ন ৌচলাচল আই , ২০১৯  াব  অনভ্নহত হইবর্। 

 

(২) ইহা অনবলদম্ব কা কৃর  হইদব, তদব প্রদয়াজদি সরকার সরকানর নগদজট প্রজ্ঞাপি িারা এই আইদির নবনভ্ন্ন 

অধ্যায় বা নবনভ্ন্ন িারা নবনভ্ন্ন নিৌ াদির নযদত্র নভ্ন্ন নভ্ন্ন সমদয় কা কৃর কনরদত পানরদব। 

 

(৩) ইহা স গ্র র্ািংলাবদবশ প্রব াগ হইবর্। 

 

(৪) এই আই  সকল অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  এর্িং অভ্যন্তরীণ জলসী া  অর্নস্থত সকল ধরব র ন ৌযা  ও ন ৌযাব র 

 ানলক,  াষ্টার, ড্রাইভ্ার,  ানর্ক ও ন ৌসিংনিষ্ট ব্যনক্ত, সিংস্থা র্া র্ন্দর, নজটি, টান ব াল, নডবপা ও নয নকা  

ধরব র ভ্াস া  স্থাপ ার জন্য প্রবযাজয নক্ষবত্র কায বকর হইবর্। তবর্ শতব থাবক নয, এই আইব র নকা  নকছুই 

– প্রনতরক্ষা র্ানহ ীর জন্য স্থানপত ন ৌঘাঁটি এর্িং ন ৌযা  পনরচাল াসহ এতদসিংনিষ্ট নকা  কাবজ ন ব ানজত 

ব্যনক্তর নক্ষবত্র প্রবযাজয হইবর্  া। 
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২। র্াস্তর্া   ও পনরচাল া (Administration): (১) সরকার এই আইব র  প্রব াগ ও প্রনতপালব র 

দান ত্ব র্ািংলাবদশ  াবচ বন্ট নশনপিং অনড বন্যান্স ১৯৮৩  এর ধারা ৪ ন াতাবর্ক স্থানপত ন ৌপনরর্হ  অনধদপ্তবরর 

উপর ন্যাস্ত কনরবর্ তবর্, প্রব াজব  এই দান ত্ব অন্য নয নকা  উপযুক্ত সিংস্থার উপর ন্যাস্ত করা যাইবর্। 

 

(২) এই আইব র অধীব  সানর্ বক কায বক্র  তদারনকর জন্য সরকার একজ  নপ্রনন্সপাল সাবভ্ব ারবক প্রধা  কনর া 

অভ্যন্তরীণ ন ৌ ন রাপিা প্রশাস   াব  একটি দপ্তর স্থাপ  কনরবত পানরবর্ যাহা ন ৌপনরর্হ  অনধদপ্তবরর 

ন  ন্ত্রাধী  থানকবর্। 

 

(৩) এই আইব র অধী  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র জনরপ, ন র্ন্ধ  ও ন ৌযা  পনরচাল া সিংনিষ্ট কায বক্র  পনরচাল ার 

জন্য সরকার নদবশর প্রধা  প্রধা   দীর্ন্দর , ন ৌপ্রধা  ও  দীবকনিক নজলা ও নর্ভ্াগী  শহর র্া উপযুক্ত স্থাব  

প্রব াজ ী  সিংখ্যক অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  জনরপকারক ও ন র্ন্ধক এর কায বাল  স্থাপ  কনরবত পানরবর্ এর্িং অন্য 

নকা  সিংস্থাবক দান ত্ব প্রদা  কনরবত পানরবর্। 

 

 (৪) এই আইব র অধী  ন ৌযা  পনরদশ বব র কায বক্র  পনরচাল ার জন্য সরকার একজ  প্রধা  পনরদশ ববকর 

কায বাল  ও তাহার ন  ন্ত্র াধী , ন ৌচলাচবলর গুরুত্বপু ব স্থা  সমুবহ, প্রব াজ ী  সিংখ্যক পনরদশ ববকর কায বাল  

স্থাপ  কনরবত পানরবর্। 

 

(৫) উপনর্নধ (৩) ন াতাবর্ক স্থানপত অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  জনরপকারক ও ন র্ন্ধক এর কায বাল সমুহ ও উপনর্নধ 

(৪) ন াতাবর্ক স্থানপত প্রধা  পনরদশ ববকর কায বাল  ন ৌপনরর্হ  অনধদপ্তবরর অথর্া উপনর্নধ (২) ন াতাবর্ক 

অভ্যন্তরীণ ন ৌ ন রাপিা প্রশাস  স্থানপত হইবল উহার  ন  ন্ত্র াধী  থানকবর্। 

 

৩। সিংজ্ঞা:—নর্ষ  অথর্া প্রসবির পনরপনি নকা  নকছু  া থানকবল, এই আইব  

 

(১) ‘অভ্যন্তরীণ ন ৌযা ’ অথ ব  

(ক) অভ্যন্তরীণ ন ৌপবথ সাধার ত চলাচলরত সকল প্রকার ন ৌযা  যাহা সম্পূণ ব অথর্া আিংনশকভ্াবর্ 

জ্বালান , নর্দুযৎ, গ্যাস অথর্া অন্য নকা  যানন্ত্রক শনক্ত দ্বারা চানলত; 

 

(খ) পালচানলত ন ৌযা , ডাম্বর্াজব  অথর্া অন্যান্য নয-বকা  ন ৌযা  যাহা যন্ত্রচানলত  বহ; এর্িং  

 

(গ) গু  টা া ন ৌযা  ও অন্য নকা  ন ৌযা  যাহা যন্ত্রচানলত ন ৌযা  দ্বারা টান  া অথর্া নঠনল া চানলত হ ; 

 

(২)  ‘অভ্যন্তরীণ ন ৌসী া’ অথ ব র্ািংলাবদবশর স্থল সী ান্ত ও জলসী ার  বধ্য নয নকা   দী, খাল, হ্রদ অথর্া 

নকা  ন ৌচলাচল উপবযাগী র্ািংলাবদবশর ন ৌপথ এর্িং নজা ার-ভ্াটা নর্নশষ্ট ন ৌপবথর এইরূপ অিংশ, যাহা 

সরকার, স ব  স ব  সরকানর নগবজবট প্রজ্ঞাপ  দ্বারা, এই আইব র উবেে পূরণকবে, অভ্যন্তরীণ 

ন ৌসী া নহসাবর্ নঘাষণা কনরবর্; 

 

(৩) ‘অভ্যন্তরীণ নিৌরুট’ অথ ৃবাাংলাদেে অভ্যন্তরীণ নিৌপনরবহি কর্তপৃয অথবা সরকার কর্তকৃ যমতাপ্রাপ্ত নকাি 

কর্তপৃয  কর্তকৃ সমদয় সমদয় ন ানষত বাাংলাদেদের অভ্যন্তরীণ নিৌসীমার আওতািীি নবনভ্ন্ন নিৌরুটদক 

বুঝাইদব; 
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(৪)  ‘অসদাচর ’ অথ ব’ ইোকৃত দান ত্ব অর্বহলা, ক ববক্ষবত্র অনুপনস্থনত,  দ্যপা ,  াদকাসনক্ত, অবশাভ্  

আচর  র্া নয নকা  ধরব র অ াকািংনখত কায বক্র বক বুঝাইবর্; 

(৫)  ‘IMDG Code’ অথ ৃআন্তজৃানতক নিৌ সাংস্থা কর্তকৃ  গৃহীত নর্পদজ ক  ালা াল পনরর্হ  সিংক্রান্ত নর্ধা ;  

 

(৬)  ‘এক ইউন ট’ অথ ব ১ (এক) টাকা অথর্া সরকার কর্তবক স   স   ন ধ বানরত অন্য নয নকা  পনর া ; 

 

(৭)  ‘কর্তবপক্ষ (Authority)’ অথ ব  হাপনরচালক, ন ৌপনরর্হ  অনধদপ্তর অথর্া তৎকর্তবক ক্ষ তাপ্রাপ্ত অন্য 

নকা  ব্যনক্ত অথর্া সিংস্থা; 

 

(৮)  ‘ক্লানসনিবকশ  নসাসাইটি’ অথ ব  এই আইব র ৭, ৮, ১২ ও ১৩ ধারার উবেে পূরণকবে সরকার কর্তবক 

স্বীকৃত সিংস্থা অথর্া নসাসাইটি; 

 

(৯)  ‘নকাম্পান ’ অথ ব নকাম্পান  আই , ১৯৯৪ (১৯৯৪ সব র ১৮  িং আই ) অনুযা ী গঠিত এর্িং ন র্ন্ধ কৃত 

নকা  নকাম্পান , সিংস্থা, িা ব অথর্া এবসানসব শ ; 

 

(১০)   ‘জনরপ স দ (Survey Certificate)’ অথ ব  ধারা ১৩- এর অধী  প্রদি জনরপ-স দ; 

(১১)  ‘জনরপ’ অথ ব এই আইব র অধী  সম্পানদত অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  জনরপ; 

(১২)  ‘জনরপকারক (Surveyor)’  অথ ব এই আইব র অধী  ন যুক্ত অথর্া স্বীকৃত জনরপকারক; 

(১৩) ‘দূষণ’র্া ‘ব ৌ পবথর পনরবর্শ দূষণ’ অথ ব নয নকা  র্জবয র্া পদাথ ব দ্বারা  দীর পান ,  াটি তীরর্ভন . র্ায়ু 

র্া সিংলগ্ন এলাকা র্া পনরবর্বশর এ   ক্ষনত সাধ  হও া যাহাবত পান র স্বাভ্ানর্ক রিং, স্বাদ, গন্ধ ও 

গু াগু  নর্ ষ্ট হ , র্াতাবসর সেতা ও গু াগু  নর্ ষ্ট হ  র্া জলজ প্রাণী, পশু, পাখী, উনিদ, গােপালা র্া 

নয নকা  ধরব র সম্পদ ক্ষনতগ্রস্ত হ  এর্িং শব্দ দূষণও, পনরবর্শ দূষদণর অন্তবভুক্ত হইবর্; 

 

(১৪) ‘িকো প্রস্তুতকারী প্রনতষ্ঠাি’ অথ ৃনিৌপনরবহণ অনিেপ্তর কর্তকৃ অনুদমােি প্রাপ্ত নিৌ াদির িকো প্রস্তুতকারী 

প্রনতষ্ঠাি; 

 

(১৫) ‘ িানবক’ অথ ৃনিৌ াদি নিদয়ানজত ন দকাি ব্যনক্ত, তদব  াত্রী এবাং পাইলট ইহার অন্তর্ভকৃ্ত হইদব িা; 

 

(১৬) ‘ন র্ন্ধ  স দ (Registration Certificate)’ অথ ব  ধারা ২২-এর অধী  প্রদি ন র্ন্ধ  স দ; 

(১৭)  ‘ন ধ বানরত’ অথ ব নর্নধ অথর্া প্রনর্ধা  দ্বারা ন ধ বানরত; 

(১৮)  ‘ন র্ন্ধক’ অথ ব এই আইব র অধী  ন যুক্ত ন র্ন্ধক; 

(১৯)  ‘ব ৌসিংনিষ্ট স্থাপ া’ অথ ব ডকই াড ব, নশপই াড ব, নস্লপওব , ও াকবশপ, নডবপা, টান ব াল, ল্যানন্ডিং নষ্টশ  র্া  

অনুরুপ স্থাপ া; 

 

(২০) ‘ব ৌ-পুনলশ’ অথ ব সরকার কর্তবক ১২  বভ্ম্বর ২০১৩ সাবল নগবজট ন াটিনিবকশ   ম্বর 

এ /এইচএ/৪৪.০০.০০০০.০৯৬.০৫.০১৮.১১.৮৪৮ দ্বারা গঠিত পুনলবশর নর্বশষ শাখা; 
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(২১)  ‘পনরর্তব  (Modification)’ অথ ব ন ন বত ন ৌযাব র নকা  অিংশ অথর্া যন্ত্রপানতর এইরূপ পনরর্তব  

যাহা দ্বারা ন ৌযাব র গ্রসটব বজর (Gross tonnage) অথর্া আকৃনতর অথর্া ইনিদির শনক্তর 

পনরর্তব , পনরর্ধ ব  সানধত হ ; 

 

(২২)  ‘প ঃ ল’ অথ ব  

(ক) পা খা া, প্রস্রার্খা া অথর্া স্কাপার হইবত ন গ বত নযবকা  ধরব র র্জবয; 

(খ) ও াস নর্নস  (wash basin), ও াস টার্ (wash tub) অথর্া স্কাপার (scupper)-এর  াধ্যব  

নচনকৎসা সিংক্রান্ত স্থাপ া  (dispansary,sick bay etc) হইবত ন গ বত র্জবয; 
 

(গ)  জীর্জন্তু রানখর্ার স্থা  হইবত ন গ বত র্জবয; এর্িং 

(ঘ)  দিা (ক) হইবত (গ)-বত উবেনখত  র্বজবযর সনহত ন নিত অন্য নযবকা  র্জবয; 

(২৩)  ‘পরীক্ষক’ অথ ব  হাপনরচালক কর্তবক ন যুক্ত এইরূপ ক বকতবা নযন  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র সকল ধরব র 

নযাগ্যতা স দ পরীক্ষা গ্রহণ কবর ; 

 

(২৪) ‘প্যাব ল সুপারভ্াইজার’ অথ ব ন ৌপনরর্হ  অনধদপ্তর কর্তবক তানলকাভুক্ত নর্সরকানর ন ভ্াল আনকববটক্ট 

(Naval Architect), যাহারা সিংনিষ্ট  ানলক কর্তবক ন ব াগ প্রাপ্ত হই া ন ৌযা  ন  বাণকালী  স ব  

সিংনিষ্ট ন ৌযা টি অনুব ানদত  কশা-অনুযা ী ন  বাণ হইবতবে নক  া তাহা তদারনক কবর ; 

 

(২৫) ‘পু ন ব বাণ (Rebuilt)’ অথ ব ন ন বত ন ৌযাব র পূবর্ বকার টব জ, বদঘ বয, প্রস্থ এর্িং ড্রািটসিংক্রান্ত নর্র্রণ 

অপনরর্নতবত রানখ া উহার হাল (hull) এর অনুপযুক্ত অিংশ এর্িং অনুপযুক্ত যন্ত্র ও উপকরণ 

(equipment) সম্পূণ বভ্াবর্ পনরর্তব  করা যাহার িবল জনরপকাবল ন ৌযা টির  া  নূত  ন ৌযাব র 

ন্যা  হ ; 

 

(২৬) ‘বপ্রাবটাকল চুনক্ত র্া স বঝাতা স্মারক’ অথ ব ভ্ারত র্ািংলাবদশ র্ানণজয চুনক্তর আটি ববকল ৮এর আওতা  

উভ্  নদবশর অভ্যন্তরীণ ন ৌপথ ব্যর্হার কনর া বানণনজযক কায বক্র  পনরচাল ার উবেবে ভ্ারত ও 

র্ািংলাবদশ সরকার কর্তবক ২০১৫ সাবল স্বাক্ষনরত চুনক্ত অথর্া পার্শ্বর্তী নকা  নদবশর সাবথ সম্পানদত 

অনুরুপ নকা  চুনক্ত র্া স বঝাতা স্মারক; 

 

(২৭)  ‘নিৌজদানর কায বনর্নধ’ অথ ব Code of Criminal Procedure, 1898, (Act No. V of 1898); 

(২৮) ‘নর্পজ্জ ক  ালা াল’ অথ ব এই আইব র উবেে পূরণকবে, সরকার কর্তবক স ব  স ব  সরকানর নগবজবট 

প্রজ্ঞাপ  দ্বারা, নর্পজ্জ ক  ালা াল নহসাবর্ নঘানষত  ালা াল এর্িং আই এ  নড নজ (IMDG) নকাবড 

উবেনখত  ালা াল; 

 

(২৯)  ‘র্ানণনজযক উবেে’ অথ ব অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র নক্ষবত্র ভ্াড়া, পানরিন ক, পানরবতানষক অথর্া অন্য নকা  

মূল্যর্া  প্রনতদাব র নর্ন  ব  যাত্রী,  ালা াল অথর্া যাত্রী ও  ালা াল উভ্  পনরর্হণ করা অথর্া অন্য 

নকা  কাবয ব ব্যর্হৃত হও া; 
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(৩০)  ‘নবআইডনিউটিএ’ অথ ৃThe Inland Water Transport Authority Ordinance, 1958 

(E.P. Ord. No. LXXV এবাং এর সাংদোিিী প্রেে যমতা বদল সরকার কর্তকৃ অনিনসয়াল নগদজট 

নিাটিনিদকেদির মাধ্যদম গঠিত বাাংলাদেে অভ্যন্তরীণ নিৌপনরবহি কর্তপৃয; 

 

(৩১)  ‘ভ্ব জ’ অথ ব অভ্যন্তরীণ ন ৌ-পবথর অথর্া নপ্রাবটাকল চুনক্ত র্া স বঝাতা স্মারক এর আওতা  ন ধ বানরত 

ন ৌপবথর এক স্থা  হইবত অন্য স্থাব  যাত্রা; 

 

(৩২) ‘ভ্াস া  স্থাপ া’ অথ ব র্াজব  াউবন্টড পাও ার প্ল্যান্ট, এলএ নজ নরগ্যানসনিবকশ  ইউন ট, ভ্াস া  

নরষ্টুবরন্ট র্া অনুরুপ স্থাপ া; 

 

(৩৩) ‘ভ্ারী নতল’ অথ ব এইচএিও র্া িাব বস ওব ল র্া ক্রুড ওব ল যাহার আবপনক্ষক গুরুত্ব ১৫.৫ নডগ্রী 

নসলনস াস তাপ াত্রা  ০.৮৮ এর নর্শী; 

 

(৩৪) ‘ হাপনরচালক’ অথ ব ন ৌপনরর্হ  অনধদপ্তবরর  হাপনরচালক; 

(৩৫) ‘ ানলক’ অথ ব  ন র্নন্ধত অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র নযদত্র নিৌ াদির ন র্ন্ধ  র্নহবত উবেনখত  ানলক র্া 

 ানলকগ  এর্িং অন্য ন ৌযাব র নক্ষবত্র উহার প্রকৃত নজম্মাদার; 

 

(৩৬) ‘ াষ্টার’ অথ ব নকা  ন ৌযাব র সানর্ বক দান বত্ব ন ব ানজত নযাগ্যতা স দধারী র্া নযাগ্যতা স দনর্হী  নকা  

ব্যনক্ত এর্িং দান বত্ব ন ব ানজত  াষ্টাবরর অনুপনস্থনতবত অন্য নকহ তাহার দান ত্ব পাল  কালী  স ব  

উভ্ বক বুঝাইবর্; 

 

(৩৭) ‘নযাগ্যতা স দ (Competency Certificate)’ অথ ব এই আইব র ধারা ৩৮-এর অধী  প্রদি 

নযাগ্যতার স দ এর্িং সহা ক স দসমূহ; 

 

(৩৮) ‘যাত্রী’ অথ ব নকা  ব্যনক্ত যাহাবক অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব  র্হ  করা হ , নকন্তু নতন  ন ৌযাব র  াস্টার, ক বকতবা 

অথর্া  ানর্ক  বহ ; 

 

(৩৯) ‘রূপান্তর (Conversion)’  অথ ব নিৌ াদির প্রকৃনতর পনরর্তব ; 

 

(৪০) ‘সর্ বন ম্ন ন রাপদ  ানর্ক সিংখ্যা স দ (Minimum Safe Manning Certificate)’ অথ ব ধারা 

৩৯-এর অধী  ন ধ বানরত সর্ বন ম্ন ন রাপদ  ানর্ক  সিংখ্যা স দ; 

 

(৪১)  ‘সমুদ্র উপকূলী  এলাকা (Territorial Sea)’ অথ ব সরকার কর্তবক সরকানর নগবজট প্রজ্ঞাপ  দ্বারা, 

নঘানষত আঞ্চনলক সামুনদ্রক এলাকা; 

 

(৪২)  ‘SOLAS 1974’ অথ ব আন্তজবানতক ন ৌ সিংস্থা কর্তবক গৃহীত ও র্ািংলাবদশ কর্তবক অনুস্বাক্ষনরত সমুবদ্র 

জীর্ব র ন রাপিা সিংক্রান্ত আন্তবজানতক ক বভ্ শ ; 

 

 (৪৩) ‘হালকা নতল’ অথ ব নডবজল, নপবরাল, নকবরানস  ইতযানদ স্বে নতল যাহার আবপনক্ষক গুরুত্ব ১৫.৫ নডগ্রী 

নসলনস াস তাপ াত্রা  ০.৮৮ র্া ক ; 
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(৪৪)   ‘ড্রাইভ্ার’ অথ ব ন ৌযাব র ইনিব র সানর্ বক দান বত্ব ন ব ানজত নযাগ্যতা স দধারী র্া নযাগ্যতা স দনর্হী  

নকা  ব্যনক্ত এর্িং ড্রাইভ্াবরর অনুপনস্থবত দান বত্ব ন ব ানজত ব্যনক্ত- উভ্ বক বুঝাইবর্। 

 

(৪৪) ‘IMDG CODE ’ অথ ব আন্তজবানতক ন ৌ সিংস্থা কর্তবক গৃহীত নর্পদজ ক  ালা াল পনরর্হ  সম্পনকৃত নকাড; 

 

নদ্বতী  অধ্যা  

ন ৌযা  ন র্ন্ধ  এর্িং জনরপ ইতযানদ 

 
 

 ৪। অভ্যন্তরীণ ন ৌযা সমূবহর জনরপ এর্িং ন র্ন্ধ : (১) প্রনতরক্ষা (Defence Services) কাবজ 

ন ব ানজত অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  ব্যতীত অন্য সকল অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  যাহা ১০  ন টার র্া তদুর্ধ্ব বদঘ বয নবনেষ্ট ও 

নেদলর বতরী এর্িং যাহা অভ্যন্তরীণ ন ৌ-পবথ চলাচল কবর অথর্া চলাচল কনরবত ইচ্ছুক অথর্া ব্যবহৃত হয় 

অথর্া নকা  কাবয ব ব্যর্হার কনরবত ইচ্ছুক, এইরূপ সকল ন ৌযা বক এই আইব র অধীব  জনরপ এর্িং ন র্ন্ধ  

কনরবত হইবর্; 

 

(২)  নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  এই আইব র অধীব  জনরপ এর্িং ন র্ন্ধ  কনরবত উহার  কশা ধারা ৭ ন াতাবর্ক 

অনুব ানদত এর্িং ন  বাণ ধারা ৮(৩) ন াতাবর্ক যথাযথ ভ্াবর্ সম্পবের স দ গ্রহ  কনরবত হইবর্ ও 

আবর্দ কানর  ানলকবক :- 
 

     (ক) র্ািংলাবদবশর  াগনরক হইবত হইবর্; অথর্া  

     (খ)   র্ািংলাবদবশ ন র্নন্ধত নকা  নকাম্পান  হইদত হইদব; অথর্া    

               (গ) নর্বদশী নকাম্পান র র্ািংলাবদশী এবজন্ট নহসাবর্ স্বাধী ভ্াবর্ কায বক্র  পনরচাল া কনরর্ার 

অনু নতপ্রাপ্ত হইবত হইবর্। 

 

(৩) ন ম্নর্নণ বত নক্ষত্রসমূবহ উপধারা (১)-এর নর্ধা  প্রবযাজয হইবর্  া  

 

 

 (ক) নকা  সমুদ্রগা ী ন ৌযা  যাহার র্ািংলাবদবশর অভ্যন্তরীণ জলসী া  চলাচবলর 

অনধকার অথর্া অনু নত রনহ াবে; অথর্া 
 

 (খ) কাবঠর বতনর নদশী  ন ৌযা , যাহা োবলা ইনি সহ, সবর্ বাচ্চ ১৬ নর্.এইচ.নপ. 

ক্ষ তাসম্পে ইনি  দ্বারা চানলত হ  এর্িং যাহা খাবল র্া নর্বল চলাচল কবর ও নকা  

ব্যার্সান ক উবেবে ব্যর্হৃত হ   া। 

 

(৪) এই আইব র অধী  প্রদি, ন ৌচলাচবলর জন্য আর্েক বর্ধ ন র্ন্ধ  স দ ও জনরপ স দ, ব্যতীত নকা  

অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  নকা  ন ৌ-যাত্রা  যাইবত র্া অভ্যন্তরীণ ন ৌ-পবথ চলাচল কনরবত পানরবর্  া। 

 
 

৫। জনরপ ও ন র্ন্ধব র স্থা , জনরপকারক ও ন র্ন্ধক ন ব াগ, ইতযানদ: (১) সরকার, এই আইব র উবেে 

পূরণকবে, সরকানর নগবজবট প্রজ্ঞাপ  দ্বারা, র্ািংলাবদবশর নয স্থা বক উপযুক্ত নর্বর্চ া কনরবর্ নসই স্থা বক 

জনরপ ও  ন র্ন্ধ  কনরর্ার স্থা  নহসাবর্ নঘাষণা কনরবত পানরবর্; 



 

  

MARINECARE Consultants Bangladesh Ltd. 13 

 

অভ্যন্তরীণ নিৌ-চলাচল আইি - ২০১৯ 

 

(২)  সরকার জনরপ ও  ন র্ন্ধ  কায ব সম্পাদব র লবক্ষয

 

   (ক) প্রবতযক জনরবপর স্থাব র জন্য প্রব াজ -অনুযা ী, এক অথর্া একানধক জনরপকারক; এর্িং  

 

  (খ) প্রবতযক ন র্ন্ধব র স্থাব র জন্য একজ  ন র্ন্ধক ন ব াগ কনরবর্; 

 

(গ)   কর্তবপক্ষ  দী তীবর উপযুক্ত স্থাব  র্া ন ৌর্ন্দবর  ন ৌযা  নভ্ড়াব ার ব্যর্স্থা ও জনরপ সরন্জা  

এর্িং পনরক্ষা ন নরক্ষার সুনর্ধা সহ প্রব াজ ী  সিংখ্যক ’জনরপ-ন র্ন্ধ  নষ্টশ ’ স্থাপ  কনরবত 

পানরবর্; 

 

(ঘ)   সকল ধরব র অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র জনরপ ও ন র্ন্ধ  উপধারা (ঙ) সাবপবক্ষ উপধারা (গ) 

ন াতাবর্ক স্থানপত জনরপ-ন র্ন্ধ  নষ্টশব  সম্পে কনরবত হইবর্; 

 

(ঙ)   নদবশ ন ন বত অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র প্রথ  জনরপ ও ন র্ন্ধ  ন  বাণ স্থবল সম্পে কনরবত হইবর্। 
 

৬। জনরপকারক, পনরদশ বক ও ন র্ন্ধকবদর ক্ষ তা: (১) জনরপ অথর্া ন র্ন্ধ  কনরর্ার উবেবে নকা  

জনরপকারক অথর্া ন র্ন্ধক নয-বকা  যুনক্তসিংগত স ব  নয-বকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব  আবরাহণ কনরবত 

পানরবর্  এর্িং ইহার হাল, র্ লার, ইনি সমূবহর নয-বকা  অিংশ, অন্যান্য যন্ত্রপানতসহ ন ৌযাব র সকল সরিা  

এর্িং নজন সপত্র ও ন ধ বানরত  ানর্ক সিংখ্যা পনরদশ ব  কনরবত পানরবর্  : 

 

তবর্ শতব থাবক, জনরপকারক অথর্া ন র্ন্ধক নকা  ন ৌযাব   ালা াল উঠাব া অথর্া  া াব ার কাবয ব র্াধার 

সৃনষ্ট কনরবত পানরবর্   া অথর্া জনরপ র্া পনরদশ বব র জন্য প্রব াজ ী  স   ব্যতীত নকা  ন ৌযা  চলাচবল 

নর্লম্ব অথর্া স্থনগত কনরবত পানরবর্   া।  

 

(২)  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র  ানলক,  াস্টার ও  ানর্কগণ জনরপকারক ও ন র্ন্ধকবক ন ৌযা  জনরপ ও ন র্ন্ধব র 

নক্ষবত্র সকল ধরব র সহবযানগতা প্রদা  কনরবর্  এর্িং ন ৌযা , উহার যন্ত্রপানত অথর্া উহার নকা  অিংশ ও 

ন ৌযাব র সরিা ানদ সম্পবকব চানহদা-অনুযা ী জনরপকারক ও ন র্ন্ধকবক সকল তথ্যানদ প্রদা  কনরবর্ ।  
 

(৩) পনরদশ ব  কনরর্ার উবেবে নকা  পনরদশ বক নয-বকা  যুনক্তসিংগত স ব  নয-বকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব  

আবরাহণ কনরবত পানরবর্ এর্িং ইহার যার্তী  স দ ও কাগজপত্র,  ানর্ক সিংখ্যা, যাত্রী সিংখ্যা, জীর্  রক্ষাকারী 

ও অনগ্নন র্ বাপক সরিা  এর্িং নর্াঝাইকৃত যাত্রী ও  ালা াল পনরদশ ব  কনরবত পানরবর্ এর্িং পনরদশ ব কাবল 

যনদ এই  ব ব প্রতী  া  হ , নয এই আইব র নকা  নর্ধা  লিংঘ  হই াবে তবর্ উহা প্রনতপালব  প্রব াজ ী  

ব্যর্স্থা গ্রহ  কনরবত পানরবর্ । 

 

৭। অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র  কশা (design) এর্িং ন  বাণ পনরকে া (Plan) অনুব াদ :—(১) অভ্যন্তরীণ 

ন ৌযাব র  কশা এর্িং ন  বাণ পনরকে া অনুব াদব র জন্য উপধারা (৪) সাবপবক্ষ  ানলকবক  হাপনরচালবকর 

ন কট ন ৌযাব র  কশা এর্িং ন  বাণ পনরকে াসহ ন ধ বানরত িরব  আবর্দ  কনরবত হইবর্; 

 

(২)  সরকার ন ৌযাব র  কশা এর্িং ন  বাণ পনরকে া অনুব াদব র জন্য আবর্দ  নি ন ধ বারণ কনরবত পানরবর্; 
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(৩)    হাপনরচালক উপধারা (১)-এর অধী  আবর্দ  প্রানপ্তর পর  

  (ক)  যাচাই অবন্ত  কশা এর্িং ন  বাণ পনরকে া সিংনিষ্ট নর্নধবত উবেনখত ন ধ বানরত ন বদ বশ া 

অথর্া  াব র সনহত সিংগনতপূণ ব হইবল আবর্দ  প্রানপ্তর ৪৫ (পঁ তানেশ) কায বনদর্বসর 

 বধ্য ন ধ বানরত িরব  অনুব াদ  প্রদা  কনরবর্; 

 

 (খ)  যনদ পনরলনক্ষত হ ,  কশা এর্িং ন  বাণ পনরকে া সিংনিষ্ট নর্নধবত উবেনখতন ধ বানরত 

ন বদ বশ া অথর্া ন রাপদ চলাচবলর জন্য কানরগনর  াব র সনহত সিংগনতপূণ ব  বহ, তাহা 

হইবল নয কারবণ সিংগনতপূণ ব  বহ উহা নর্স্তানরত উবেখপূর্ বক আবর্দ  প্রানপ্তর ৪৫ 

(পঁ তানেশ) কায বনদর্বসর  বধ্য  ানলকবক আবর্দ পত্র নিরৎ প্রদা  কনরবর্ : 

   

তবর্ শতব থাবক, এইরূবপ নিরতকৃত আবর্দ  সিংনিষ্ট নর্নধবত উবেনখত ন ধ বানরত ন বদ বশ া ও কানরগনর  া - 

অনুযা ী পনরর্তব  ও সিংবশাধব র পর  কশা এর্িং ন  বাণ পনরকে া পু রা  অনুব াদব র জন্য  ানলক কর্তবক 

নূত রূবপ আবর্দ  নপশ কনরর্ার নক্ষবত্র নকা  র্াধা থানকবর্  া এর্িং এইরূপ আবর্দ  প্রানপ্তর ১৫ (পব র) 

কায বনদর্বসর  বধ্য আবর্দ  ন ষ্পনির লবক্ষয কায বক্র  গ্রহণ কনরবত হইবর্।   

 

(৪)  র্ািংলাবদবশর অভ্যন্তরীণ ন ৌচলাচবল ন রাপদ কাবগ বা ও যাত্রীবসর্া ন নিতকরণ, ন নদ বষ্ট ন ৌ-রুবট কাবগ বা, 

যাত্রী, কাবগ বা ও বতল পনরর্হবণর চানহদা, ন ৌর্ানণবজযর সুষ  ও নটকসই সম্প্রসারণ,  দীর  াব্যতা,  ন ৌচলাচল 

ন রাপিা, ন ৌ পনরবর্শ সিংরক্ষণ, অভ্যন্তরীণ ন ৌচলাচল ব্যর্স্থাবক আধুন কীকরণ এর্িং সানর্ বক ন ৌ ন রাপিার 

স্বাবথ ব ন ৌযাব র ধর , ধারণক্ষ তা, রুট ও ধারা ৩৪(৫) ন াতাবর্ক বতরী নিইজআউট নসনডউল অনুযা ী সরকার 

ন ন বতব্য নূত  ন ৌযাব র সিংখ্যা ন  ন্ত্রণ কনরবর্ এর্িং তদানুযা ী আবর্দ কৃত প্রনতটি ন ৌযাব র  কশা ও ন  বাণ 

পনরকে ার অনুব াদ  স্থনগত র্া র্ন্ধ রানখবত পানরবর্। 

 

(৫) ন ৌপনরর্হ  অনধদপ্তর কর্তবক অনুব ানদত    এবাং নবআইনডনিউটিএ কর্তকৃ লাইদসন্স/ অিাপনে প্রাপ্ত িয় 

এইরূপ নকা  ডকই াড ব অথর্া নশপই াড ব অথর্া নশপ নর্ল্ডাস ব র্া নস্লপওব  র্া ও াকবশপ অথর্া নকা  ব্যনক্ত, 

সিংস্থা অথর্া প্যাব ল সুপারভ্াইজার ন ৌযা  ন  বাণ অথর্া তদারনক কনরবত পানরবর্  া এর্িং নকা  ন ৌযা  

 ানলক অ নুব ানদত নকা  পনতষ্ঠাব র সাবথ নকা  ন  বাণ চুনক্ত কনরবত পানরবর্ া। 

 

(৬) নর্নধ ন াতাবর্ক   কশা ব্যতীত অথর্া  কশা অনুসরণ  া কনর া নকা  ব্যনক্ত, সিংস্থা অথর্া প্যাব ল 

সুপারভ্াইজার নকা  ন ৌযা  ন  বাণ অথর্া তদারনক কনরবত পানরবর্  া। সকল ধরব র অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  

ন ধ বানরত ন  বাণ নর্নধ ন াতাবর্ক প্র ীত  কশা অনুযা ী ন  বা  কনরবত হইবর্ এর্িং ১০ ন টার হইবত ৫০ ন টার 

পযন্তব বদঘ বয নর্নশষ্ঠ ন ৌযাব র  কশা ন ৌপনরর্হ  অনধদপ্তর কর্তবক এর্িং তদুর্ধ্ব সকল ন ৌযাব র  কশা স্বীকৃত 

নকা  ক্লানসনিবকশ  নসাসাইটি কতবক অনুব ানদত হইবত হইবর্।  

 

(৭) নুত  ন ন বত ন ৌযা  অনুব ানদত  কশা-অনুযা ী  া পাও া পয বন্ত জনরপ স দ ইসুয এর্িং ন র্ন্ধ  করা যাইবর্ 

 া। 

 

(৮) কর্তবপবক্ষর অনুব াদ  ব্যতীত নকা  ন ৌযা  পনরর্তব , পু ন  বাণ অথর্া রূপান্তর করা যাইবর্  া। 

 

(৯) ন ৌযা  পনরর্তব , পু ন  বাণ, রূপান্তবরর নক্ষবত্র প্রব াজ ী   কশা ও ন  বাণ পনরকে া অনুব াদব র জন্য 

কর্তবপবক্ষর ন কট নপশ কনরবত হইবর্। 
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(১০) অনুব াদ নর্হী  পনরর্তব , পু ন  বাণ অথর্া রূপান্তবরর  াধ্যব  ন ন বত  (as built)  কশার ন ৌযা  

অনুব াদ  করা যাইবর্  া।  

 

(১১) ন ৌযাব র অনুব াদ নর্হী  পনরর্নতবত, পু ন ন বত অথর্া রূপান্তনরত অিংশ অথর্া যন্ত্র অপসারণ  া করা 

পয বন্ত জনরপ স দ ইসুয করা ও  চলাচবলর অনু নত নদও া যাইবর্  া । 

 

(১২)  অভ্যন্তরীণ জলসী া  পনরচাল ার ন ন বি নর্বদশ নথবক আ দান কৃত নকা  ন ৌযা  আ দান র পূবর্ ব 

উহার নেনসনিবকশ  ও ধরব র নর্ষব  ন ৌপনরর্হ  অনধদপ্তবরর অ াপনি গ্রহ  কনরবত হইবর্: 

 

তবর্ শতব থাবক, নর্বদশ হইবত আ দান কৃত ন ৌযা  নকা  স্বীকৃত ক্লানসনিবকশ  নসাসাইটি কর্তবক অনুব াদ কৃত 

 কশা অনুরূপ ন ন বত (as built) নহসাবর্ গ্রহণবযাগ্য হইবর্ এর্িং উক্তরূপ ন ৌযাব র ন র্ন্ধ  করা যাইবর্।  

 

৮।   ন  বাণ, জনরপ ইতযানদ :—(১) অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  ন  বাণ, পনরর্তব , পু ন  বাণ অথর্া রূপান্তবরর নক্ষবত্র 

ধারা ৬-এর নর্ধা -অনুযা ী  কশা অনুব াদ  গ্রহণ পূর্ বক,  ানলক, ন ধ বানরত িরব  ন ৌযা টি কখ  এর্িং 

নকাথা  ন  বাণ, পনরর্তব , পু ন  বাণ অথর্া রূপান্তর করা হইবর্ কর্তবপক্ষবক তৎসম্পবকব অর্নহত কনরবর্  ও 

উক্ত প্রনক্র া  সম্পাদ  ব্যতীত নকা  ন ৌযা  ন  বাণ, পনরর্তব , পু ন  বাণ , রূপান্তর, ন রা ত ইতযানদ কায বক্র  

নকা  ডকই াড ব গ্রহ  কনরবত পানরবর্ া ও উক্ত ডকই াড ব এর অনুকুবল  অনধদপ্তবরর অ াপনি থানকবত হইবর্।  

 

(২)  হাপনরচালক উপধারা (১)-এ উনেনখত তথ্যানদ প্রানপ্তর পর, অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র ন  বাণ, পনরর্তব , 

পু ন  বাণ অথর্া রূপান্তর কায বক্র  চলাকালী  ন  বাণ জনরপ, তদারনক নেদষ ই ক্লাইন িং পরীক্ষার  াধ্যব  

নস্থনতশীলতা ন ণ ব  কনরবর্; 
  

(৩)  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  ন  বাণ, পনরর্তব , পু ন  বাণ অথর্া রূপান্তবরর সবন্তাষজ ক স ানপ্তর পর, যনদ ইহা 

পনরলনক্ষত হ  নয, অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র ন  বাণ পনরর্তব , পু ন  বাণ অথর্া রূপান্তর সিংনিষ্ট নর্নধবত উবেনখত 

ন ধ বানরত ন বদ বশ া অথর্া কানরগনর  া -অনুযা ী হই াবে, তাহা হইবল এইরূপ ন  বাণ, পনরর্তব , পু ন  বাণ 

অথর্া রূপান্তর সম্পবকব সরকার কর্তবক ন ধ বানরত িরব  প্যাব ল সুপারভ্াইজার ন  বাণ সম্পবের প্রনতপাল  স দ 

প্রদা  কনরবর্ ; 

 

 (৪)   হাপনরচালক  প্রব াজব  নর্সরকানর ব্যনক্ত অথর্া সিংস্থাবক চুনক্তর  াধ্যব  প্যাব ল সুপারভ্াইজার নহসাবর্ 

ন  বাণ তদারনকর দান ত্ব প্রদা  কনরবত পানরবর্; এর্িং  

 

(৫)  হাপনরচালক ন ৌযা  ন  বাণ জনরপ, তদারনক, নস্থনতশীলতা ন ণ ব , ই ক্লাইন িং পরীক্ষা এর্িং এতদসিংনিষ্ট 

অন্যান্য উপযুক্ততা পরীক্ষার জন্য, নি ন ধ বারণ কনরবত পানরবর্ যাহা সরকার কর্তবক অনুব ানদত হইবত হইবর্।  

 

৯। ক্লানসনিবকশ  নসাসাইটিবক দান ত্ব অপ বণ, ইতযানদ:—(১) ধারা ৭ ও ৮-এ উনেনখত কায বার্নল এর্িং এই 

আইব র অধী  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা সমূহবক জনরপ কনরর্ার উবেবে জনরপকারবকর অপ ব বযাগ্য কায বার্নল 

সরকার, তদকর্তবক স্বীকৃত এক র্া একানধক ক্লানসনিবকশ  নসাসাইটিবক অপ বণ কনরবত পানরবর্; 

 

(২)  ক্লানসনিবকশ  নসাসাইটি উহার উপর উপধারা (১)-এর অধী  অনপ বত কায বার্নল সম্পাদব র জন্য 

 হাপনরচালবকর ন কট জর্ার্নদনহ কনরবত র্াধ্য থানকবর্ এর্িং নকা  অন  ব র জন্য দা ী থানকবর্; 
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(৩)   সরকার চুনক্ত সম্পাদব র  াধ্যব  ক্লানসনিবকশ  নসাসাইটির কায বার্নলর তানলকা, ক্ষ তা, দান ত্ব ও 

ক বপদ্বনত ন ধ বার  ও স্বীকৃনত প্রদা  কনরবর্ ও নগবজট প্রজ্ঞাপ  দ্বারা সকলবক অর্নহত কনরবর্ এর্িং  

 হাপনরচালক র্া তদকর্তবক ন ব ানজত ক বকতবা সকল স্বীকৃত ক্লানসনিবকশ  নসাসাইটির কায বক্র  সুন দৃষ্ট পদ্বনত 

অনুসরণপূর্ বক ন  ন ত  ন টনরিং কনরবর্। 

 

(৪) উপধারা (১)-এর অধী  অনপ বত কায বার্নল সম্পাদব র জন্য ক্লানসনিবকশ  নসাসাইটি সরকার কর্তবক ন ধ বানরত 

পদ্ধনত ও হাবর নি গ্রহণ কনরবত পানরবর্। 

 

(৫) যথাযথ দাপ্তনরক সুনর্ধা, নলাকর্ল, কানরগনর জ্ঞা , অনভ্জ্ঞতা, গবর্ষ াগার, আইটি শাখা ও লনজনষ্টক সাবপাট ব 

নর্হী  নকা  ক্লানসনিবকশ  নসাসাইটিবক স্বীকৃনত প্রদা  করা যাইবর্ া। 

 

১০। জাহাজ নচনিতকরণ :—(১) ন র্ন্ধ  স দ  ঞ্জুবরর পূবর্ ব, ন র্ন্ধব র জন্য আবর্দ কৃত অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব  

নর্নধ দ্বারা ন ধ বানরত পদ্ধনতবত স্থা ী, সুেষ্ট ও সহবজ দৃে া  অিংবশ ন ধ বানরত টব জ ও ন র্ন্ধ   ম্বর, সম্মুবখ 

ও নপেব  ন ৌযাব র  া  এর্িং নপেব   াব র  ীবচ ন র্নন্ধত র্ন্দবরর  া  স্থা ী ভ্াবর্ স্থাপ  কনরবত হইবর্। 

 

(২)   ন র্ন্ধবকর নলনখত পূর্ বানু নত ব্যনতবরবক উপধারা (১)-এর নর্ধা  অনুযা ী প্রদি নকা  নচি পনরর্তব  

অথর্া অন্য নকা রূপ সিংবশাধ  করা যাইবর্  া। 

 

১১। জনরপ নি, ইতযানদ:—অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  জনরপ কনরর্ার লবক্ষয ন ৌযাব র  ানলক জনরপকারবকর ন কট 

ন ধ বানরত িরব  আবর্দ  কনরবর্  এর্িং সরকার কর্তবক ন ধ বানরত হাবর ও পদ্ধনতবত সরকারবক জনরবপর জন্য 

নি প্রদা  কনরবর্ ।  

 

১২। জনরপকারবকর নঘাষণা :—(১) জনরপকারক নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র জনরপ কায ব সম্পে হইর্ার ৭ 

(সাত) কায বনদর্বসর  বধ্য ন ধ বানরত িরব  নঘাষণাপত্র বতনরপূর্ বক  হাপনরচালক, ন ৌযাব র  ানলক অথর্া 

 াস্টারবক উহার এক কনপ নপ্ররণ কনরবর্ , যনদ নতন  এই  ব ব সন্তুষ্ট হ  নয  

 

(ক) ন ৌযাব র হাল, ইনি , এর্িং অন্যান্য গুরুত্বপূণ ব যন্ত্রপানত ন নদ বষ্ট ন ৌ রুবট যাত্রা অথর্া 

কাবয বর জন্য কানরগনরভ্াবর্ কায বকর ও সিংনিষ্ট নর্নধ ন াতাবর্ক রনহ াবে এর্িং কাবগ বা 

নহাল্ড ও হাল ওবপন িং সমুহ সম্পুণ ব পান বরাধক ভ্াবর্ র্ন্ধ করা যা ; 

 

(খ)   ন ৌযাব র  াস্টার, ইনিন  ার অথর্া ড্রাইভ্াবরর সিংখ্যা ও নযাগ্যতার  স দসমূহ 

এর্িং অন্যান্য  ানর্বকর সিংখ্যা এই আইব র ধারা ৩৯ এর  চানহদাপূরণ কবর এর্িং  াষ্টার 

ও সাবভ্ব ার কর্তবক স্বাক্ষনরত সকল  ানর্বকর েনর্সহ  াব র তানলকা ন ৌযাব র প্রকাে 

স্থাব  ঝুলাই া রাখা হই াবে ; 

 

(গ) ন ৌযাব র র্তব া  অর্স্থার সনহত অনুব ানদত  কশা ও পনরকে ার সনহত নকা  প্রকার 

তারতম্য  াই; 

 

(ঘ)  ন ৌযাব র গাব  ন ধ বানরত ধারা ২১(১) ন াতাবর্ক ‘নি নর্াড ব  াকব’ ও গ্রসটি এবাং 

নিৌ াদির িাম, নিবন্ধি িম্বর ও নিবনন্ধত বন্দদরর িাম স্থা ীভ্াবর্ স্থাপি করা হই াবে; 
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(ঙ)  ন ৌযাব র ও উহার সকল সরিাদমর রক্ষণাবর্ক্ষণ সবন্তাষজ ক। 

 

(চ)   ন ৌযাব  ধারা ৬২ ন াতাবর্ক ন রাপদ ও ন রাপিা ব্যর্স্থাপ া নসবষ্ট  যথাযথভ্াবর্ 

অনুসর  করা হইবতবে; 

 

(ে)    ন ৌযাব  অনুব ানদত  কশা সমুহ, নস্থনতশীলতা বুকবলট ও প্রবযাজয চাট ব, পার্নলবকশ , 

নর্নধ নর্ধা , ম্যানুব ল ও নর্Áনপ্তসমুহ যথাযথ ভ্াবর্ সিংরক্ষ  করা হইবতবে। 

 

(জ) ধারা ৬৮ ন াতাবর্ক ন ৌযাব র র্ী া অথর্া রাষ্ট িাবন্ডর সদস্যনশবপর নর্ধা   যথাযথ 

ভ্াবর্ প্রনতপাল  করা হইবতবে। 

 

(ঝ)  ধারা ৭২ ন াতাবর্ক ন ৌযাব র পনরবর্শ দূষণ প্রনতবরাধ সহা ক যন্ত্রপানত, সরিাম ও 

ব্যর্স্থাপ া নসবষ্ট  যথাযথ ভ্াবর্ রক্ষ াবর্ক্ষ  ও প্রনতপাল  করা হইবতবে। 

   

(২) উপধারা (১)-এ উনেনখত নঘাষণাপবত্র ন ম্নর্নণ বত নর্ষ সমূহ উবেখ থানকবত হইবর্, যথা :∑ 

 

(ক) উপধারা (১) -এর দিা (ক) হইবত (ঝ) -বত র্নণ বত নর্ষ সমূবহর নর্স্তানরত নর্র্রণ; 

 

(খ)   ন নদ বষ্ট ন ৌরুবট ন রাপদ চলাচবলর জন্য ন ৌযাব র কাঠাব াগত ও কানরগনর উপযুক্ততা; 

   

(গ) ন ৌযাব র  ইনি সমূহ এর্িং অন্যান্য  যন্ত্রপানত ও সরিাব র কাবয বাপবযাগীতা ১ (এক) 

র্ৎসবরর ক  হইবল তৎসিংক্রান্ত  নর্র্রণ; 

 

(ঘ)  ন ৌযাব র হাল, ইনি সমূহ এর্িং অন্যান্য যন্ত্রপানত ও সরিা  জনরপকারবকর নর্বর্চ া  

চলাচবলর উপবযাগী নক  া ও প্রবযাজয নক্ষবত্র স  সী া; 

 

(ঙ) যাত্রীর্াহী ন ৌযাব র নকনর্ , নডক এর্িং নডক ও নকনর্ব র নকা  অিংবশ কতজ  যাত্রীর 

স্থা -সিংকুলা  হইবর্ তাহা প্রব াজ ানুসাবর ন ৌসু , ন ৌ-যাত্রার প্রকৃনত, র্হ কৃত 

 ালা াবলর পনর াণ ও অন্যান্য আনুষনিক পনরনস্থনত নর্বর্চ াপূর্ বক ন ধ বানরত ন  ব  

ন রূপণ সিংক্রান্ত  নর্র্রণ; এর্িং  

 

(চ)    ালর্াহী ন ৌযাব র নডডওব ট টব জ (deadweight tonnage) এর্িং এইরূপ 

অন্যান্য নর্ষব  নর্স্তানরত নর্র্রণ (যনদ থাবক)।  

 

(৩) উপধারা (১)-এর নর্ধা -অনুযা ী নঘাষণাপবত্রর একটি কনপ ন র্ন্ধ  স দ  ঞ্জুর কনরর্ার নক্ষবত্র, ন র্ন্ধবকর 

ন কট নপ্ররণ কনরবত হইবর্। 

  

(৪) সাবভ্ব সম্পে হও ার পর জাহাবজর কাঠাব া, ইনিি, ইকুইপব ন্ট ও সরিাম যাহা সাবভ্ব করা হই াবে 

তাহাবত নকা  প্রকার পনরর্তব  করা যাইবর্ া এর্িং সাবভ্ব স  কালীণ অর্স্থা পরর্নতববত  াষ্টার, ড্রাইভ্ার ও 

 ানলক কর্তবক রক্ষ াবর্ক্ষ  কনর া যথাযথ  া  র্জা  রানখবত হইবর্ এর্িং দুঘ বট া র্া অন্য নকা  কারব  জীর্  
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রক্ষাকারী র্া ন রাপিা জন ত নকা  ক্রুটি ধরা পনড়বল তৎক্ষ াৎ তাহা জনরপকারকবক নলনখত ভ্াবর্ অর্নহত 

কনরবত হইবর্। 

 

 ১৩। জনরপ স দ প্রদা  সিংক্রান্ত নর্ধা  :—(১)  হাপনরচালবকর ন কট ধারা ১২-এর উপধারা (১)-এর  

অনুযা ী যখ  নকা  নঘাষণাপত্র নপ্ররণ করা হ , এর্িং নতন  যনদ এই  ব ব সন্তুষ্ট হ  নয উক্ত ন ৌযা টি এই 

আইব র নর্ধা  প্রনতপাল  কনর াবে, তাহা হইবল নতন  উক্ত নঘাষণাপত্র প্রানপ্তর ১৫ (পব বরা) কায বনদর্বসর 

 বধ্যই ২ (দুই) কনপ জনরপ স দ প্রস্তুতপূর্ বক উহা নরনজস্ট্রার ডাকবযাবগ অথর্া সরাসনর  ানলক অথর্া  ানলবকর 

প্রনতন নধ অথর্া  াস্টাবরর ন কট নপ্ররণ কনরবর্  অথর্া কনম্পউটাবর প্রস্তুত করা স বদর ইবলকরন ক কনপ    

ই-ব ইবলর  াধ্যব   ানলক র্রার্বর নপ্রর  কনরবর্ ; 

 

(২) জনরপ স বদ এই  ব ব উবেখ থানকবর্, এই আইব র অধীব  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  জনরপ এর্িং জনরপ নঘাষণা 

সম্পনকবত সকল ন   -কানু  যথাযথরূবপ পানলত হই াবে এর্িং এতদব্যতীত ন বম্নাক্ত নর্র্রণানদও উবেখ 

থানকবর্, যথা :∑ 

 

(ক)  ধারা ১২-এর উপধারা (২)-এর দিা (ক), (খ), (গ), (ঘ) (ঙ) ও (চ) -এর নর্ধা  

অনুযা ী ন ৌযাব র জনরপ-সিংক্রান্ত নর্স্তানরত নর্র্রণ; এর্িং  

 

   (খ)  নর্নধ দ্বারা ন ধ বানরত অন্যান্য নর্র্রণ।  

 

(৩)   ধারা ১২-এর নর্ধা -অনুযা ী নযন  জনরবপর নঘাষণাপত্র বতনর কনর াবে , নতন  জনরপ স দ  ঞ্জুর 

কনরবর্   া; তবর্ নয জনরপকারক জনরপ কায ব সম্পে কনরবর্  নতন , জনরপ স দ ইসুয  া হও া পয বন্ত উক্ত 

অভ্যন্তরীণ ন ৌযা বক সবর্ বাচ্চ ৪৫ (পঁ তানেশ) নদব র জন্য সা ন ক চলাচবলর পারন ট প্রদা  কনরবর্ এর্িং উক্ত 

সা ন ক চলাচবলর পারন ট উপধারা (গ) সাবপবক্ষ ৪৫ (পঁ তানেশ) কায বনদর্বসর অনধক বৃনদ্ধ করা হইবর্  া, 

তবর্:- 

(ক)  উক্ত ৪৫ (পঁ তানেশ) নদব র  বধ্য  হাপনরচালক জনরপ স দ জারী কনরবর্ , অথর্া 

(খ)  সুন দৃষ্ট কার  উবেখপুর্ বক জনরবপর নঘাষণাপত্র র্ানতলকরত উক্ত ৪৫ (পঁ তানেশ) 

নদব র  বধ্য পু রা  জনরবপর ন বদ বশ প্রদা  কনরবর্ ; 

(গ)  উপধারা (ক) অথর্া (খ) ন াতাবর্ক নকা  ব্যর্স্থা গ্রহ  করা  া হইবল সিংনিষ্ট 

জনরপকারক সা ন ক চলাচবলর পারন ট জনরপ স দ জারী  া হও া পয বন্ত প্রনতর্ার 

সবর্ বাচ্চ ৪৫ (পঁ তানেশ) নদব র জন্য বৃনদ্ব কনরবত পানরবর্ ; 

 

(৪)  নয নকা  জনরপ স দ  হাপনরচালক কর্তবক নলনখত আবদশ দ্বারা র্ানতল অথর্া স্থনগত করা যাইবর্ যনদ 

 হাপনরচালক অথর্া তৎকর্তবক ন যুক্ত ব্যনক্ত এতদুবেবে পনরদশ ব পূর্ বক নদনখবত পা  

 

             (ক)  উক্ত স দ নকা  প্রকার প্রতারণা অথর্া জানলয়ানতমূলক ভ্াবর্ পনরর্তব  করা হই াবে; 

অথর্া  

 (খ)    উক্ত স দ ন থ্যা অথর্া ভুল তবথ্যর নভ্নিবত  ঞ্জুর করা হই াবে; অথর্া 

(গ)    নয অভ্যন্তরীণ ন ৌযা বক জনরপ স দ প্রদা  করা হই াবে, উহা এই আইব র স দ 

 ঞ্জুর-সিংক্রান্ত নর্নধ নর্ধা   ান  া চনলবতবে  া। 
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১৪। জনরপ স দ ন ৌযাব র দৃনষ্ট আকষ বণকারী স্থাব  ঝুলাই া রাখা সিংক্রান্ত  নর্ধা  :—প্রবতযক অভ্যন্তরীণ 

ন ৌযাব র  ানলক অথর্া  াস্টার, ন ৌযাব র জনরপ স দ  ঞ্জুর হও া  াত্রই উহার একটি অনুনলনপ স বদর 

ন  াবদর নশষনদ  পয বন্ত ন ৌযাব র দৃনষ্ট আকষ বণকারী স্থাব  এইরূবপ ঝুলাই া রানখবর্ , যাহাবত উহা সহবজই 

ন ৌযাব র সকল আবরাহী নদনখবত ও পনড়বত পাবর।  
 

 

১৫। জনরপ স বদর ন  াদ :—(১)  নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র জনরপ স বদর ন  াদ - 
 

(ক) ডাম্বর্াজব এর্িং অন্যান্য ন ৌযা , যাহা ন বজ চনলবত পাবর  া নকন্তু অন্য শনক্ত চানলত 

ন ৌযা  দ্বারা টান  া অথর্া নঠনল া ন ও া হ , এইরূপ ন ৌযাব র নক্ষবত্র, স দ ইসুযর 

তানরখ হইবত সবর্ বাচ্চ ৪ (চার) র্ৎসর এর্িং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র নক্ষবত্র স দ 

ইসুযর তানরখ হইবত সবর্ বাচ্চ ১ (এক) র্ৎসর; অথর্া  

 

(খ) স বদ উনেনখত ন ৌযাব র হাল, র্ লার, ইনি  অথর্া অন্যান্য গুরূত্বপূণ ব যন্ত্রপানত, অথর্া 

অন্য নকা  সরিা ানদর কাবয বাপবযানগতার ন  াদ নশষ হও া পয বন্ত; অথর্া 
 

(গ)  ধারা ১৩ -এর উপধারা (৪)-এর নর্ধা -অনুযা ী উক্ত স দ স্থনগত অথর্া র্ানতল করা 

হইবল উক্তরূপ স্থনগত অথর্া র্ানতবলর তানরখ পয বন্ত।  

 

(২)   অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র  ানলক অথর্া  াস্টার উপধারা (১)-এর দিা (ক) অনুযা ী তাঁহার ন ৌযাব র জনরপ 

স বদর ন  াদ নশষ হইর্ার পূবর্ ব সবর্ বাচ্চ ৩০ (নত্রশ) ও সর্ বন ম্ন ৭ (সাত) নদব র  বধ্য উহা সম্পবকব 

জনরপকারকবক অর্নহত কনরবর্  এর্িং পু ঃজনরবপর জন্য নলনখত আবর্দ  কনরবর্ ; 

 

(৩) নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র  ানলক র্া  াস্টার, উপধারা (২)-এর নর্ধা  প্রনতপালব  ব্যথ ব হইবল, নতন  ধারা 

১০-এর নর্ধা -অনুযা ী প্রবদ  জনরপ নিসহ যতনদর্স পয বন্ত উক্ত নর্ধা  প্রনতপালব  ব্যথ ব হইবর্  ততনদর্স পয বন্ত 

প্রবতযক নদর্বসর জন্য ৫০০/- (পাচশত) ইউন ট হাবর জনর া া প্রদা  কনরবর্ । 

 

 ১৬। জনরপ স দ  র্া   :—নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র জনরপ স বদর ন  াদ নশষ হইবল এই অধ্যাব র 

নর্ধা  অনুযা ী পু রা  জনরপ কনরর্ার পর উহার জনরপ স দ  র্া   করা যাইবর্। 

 

 ১৭। ন  াদ উিীণ ব ও র্ানতলকৃত স দ জ া প্রদা  :—নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র জনরপ স বদর ন  াদ উিীণ 

হইবল অথর্া স দ র্ানতল অথর্া স্থনগত করা হইবল অথর্া অন্য নকা রূবপ ব্যর্হাবরর অনুপযুক্ত হইবল, উক্ত 

ন ৌযাব র  ানলক অথর্া  াস্টার উক্ত জনরপ স দ  হাপনরচালবকর ন কট জ া প্রদা  কনরবর্ ।  

 

১৮। একানধক জনরপকারক কর্তবক ন ৌযা  জনরপ করাব ার নক্ষবত্র  হাপনরচালবকর ক্ষ তা :—নকা  অভ্যন্তরীণ 

ন ৌযাব র জনরবপর কায ব একজ  জনরপকারক কর্তবক সম্পে হইবর্, তবর্  হাপনরচালক, নলনখত আবদশ দ্বারা, 

নকা  ন নদ বষ্ট অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  অথর্া নকা  ন নদ বষ্ট নিনণর ন ৌযা , নকা  ন নদ বষ্ট স্থাব  জনরবপর জন্য, একানধক 

জনরপকারক ন যুক্ত কনরবত পানরবর্। 

  

১৯।   হাপনরচালক কর্তবক নদ্বতী  জনরবপর আবদশ প্রদাব র ক্ষ তা :—(১)  যনদ নকা  জনরপকারক নকা  

অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  জনরবপর পর ধারা ১১-এর নর্ধা -অনুযা ী জনরপ নঘাষণাপত্র প্রদাব  অস্বীকৃনত জ্ঞাপ  কবর  

অথর্া এইরূপ নকা  জনরপ নঘাষণাপত্র প্রদা  কবর  যাহার িবল উক্ত ন ৌযাব র  ানলক অথর্া  াস্টার সিংক্ষুদ্ধ 

হ , তাহা হইবল ধারা ১২-অনুযা ী  হাপনরচালক অথর্া তৎকর্তবক ন যুক্ত ক বকতবা উক্ত ন ৌযাব র  ানলক অথর্া 
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 াস্টাবরর আবর্দব র পনরবপ্রনক্ষবত পূর্ বর্তী জনরপ-নি এর নদ্বগুণ নি গ্রহণপূর্ বক নদ্বতী র্ার জনরবপর আবদশ 

প্রদা  কনরবত পানরবর্  এর্িং একানধক জনরপকারকবক উক্ত ন ৌযা টি জনরপ কনরর্ার জন্য ন ব াগ প্রদা  

কনরবত পানরবর্ ।  

 

(২) উপধারা (১)-এর অধী  ন বদ বনশত জনরপকারকগণ যতদ্রুত সম্ভর্ সিংনিষ্ট ন ৌযা টি জনরপ কনরবর্  এর্িং 

জনরবপর পর তৎকর্তবক যবথাপযুক্ত নর্বর্চ া  জনরপ নঘাষণাপত্র প্রদা  কনরবত পানরবর্  অথর্া জনরপ 

নঘাষণাপত্র প্রদাব  অস্বীকৃনত জ্ঞাপ  কনরবত পানরবর্ ; এর্িং  

 

 (৩) উপধারা (২)-এর অধী  প্রদি জনরপ নঘাষণাপত্র অথর্া অস্বীকৃনত চূড়ান্ত র্নল া গণ্য হইবর্।                                                                                                                                                                                                   
 

২০। একানধক জনরপকারবকর কায বপদ্ধনত:—ধারা ১৮-এর নর্ধা -অনুযা ী একানধক জনরপকারক কর্তবক নকা  

ন ৌযা  জনরবপর নক্ষবত্র প্রবতযক জনরপকারক এই আই  ও নর্নধর নর্ধা -অনুযা ী স্বী  দান ত্ব পাল  কনরবর্ ।  

 

২১।  ন র্ন্ধব র জন্য আবর্দ :—(১)অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  ন র্ন্ধব র জন্য উহার  ানলক কর্তবক সিংনিষ্ট অভ্যন্তরীণ 

ন ৌযা  ন র্ন্ধবকর ন কট ন ধ বানরত তথ্য, পদ্ধনত ও িরব  আবর্দ  কনরবত হইবর্, তদব আদবেদির পূদব ৃ

জনরপকারদকর নিকট হইদত নবনি নমাতাদবক নিৌ দির টদিজ ও নি-নবাৃড মাৃক নিিাৃরি  এবাং সাদভ্ ৃসম্পন্ন 

কনরদত হইদব। 

 

(২) নদবশ ন ন বত ন ৌযাব র নক্ষবত্র আবর্দপবত্রর সনহত ন ম্নর্নণ বত কাগজানদ ও তথ্যসমূহ সিংযুক্ত কনরবত হইবর্, 

যথা :   

(ক)   সিংনিষ্ট ন ৌযাব র নর্দ্য া  নঘাষ াপত্র অথর্া জনরপ স বদর অনুনলনপ; 

 (খ)   ন র্ন্ধ  নি পনরবশাবধর চালাব র/অ লাই  নপ-নস্লবপর কনপ;  

(গ)   ই ক্লাইন িং নটস্ট নরবপাট ব সহস্টযানর্নলটি বুকবলট ও ন ৌযাব র অনুব ানদত  কশা; 

 ( )   প্যাব ল সুপারভ্াইজার কর্তবক প্রদি স দ; 

 (ঙ)    ানলবকর জাতী  পনরচ পত্র অথর্া নকাম্পান র নক্ষবত্র ন র্ন্ধ  স দ; এর্িং 

 (চ)   ভ্যাট পনরবশাবধর প্র া পত্র। 

 

(৩) নর্বদশ নথবক আ দান কৃত ন ৌযাব র নক্ষবত্র আবর্দপবত্রর সনহত ন ম্নর্নণ বত কাগজানদ ও তথ্যসমূহ সিংযুক্ত 

কনরবত হইবর্, যথা : 

  (ক)   জনরপকারবকর নঘাষ াপত্র অথর্া জনরপ স বদর অনুনলনপ  

  (খ)   সিংনিষ্ট ন ৌযাব র নর্ল অি এনি; 

 (গ)   ন র্ন্ধ  নি পনরবশাবধর চালাব র/অ লাই  নপ-নস্লবপরকনপ 

 (ঘ)   নর্বদশী ন র্ন্ধ  স দ ও জনরপ স বদর মুল কনপ;  

             (ঙ)  ন ৌযাব র স্টযানর্নলটি বুকবলট, ন ডনশপ ও নজএ প্ল্যা ; 

 (চ)    ানলবকর জাতী  পনরচ পত্র অথর্া নকাম্পান র নক্ষবত্র ন র্ন্ধ  স দ; 

 ( )   নর্ক্র  দনলল ও হস্তান্তর স দ; এর্িং 

 (জ)   ধারা ৭(১২) ন াতাবর্ক ন ৌপনরর্হ  অনধদপ্তবরর অ াপনি পত্র। 

  

 ২২। ন র্ন্ধ :  (১) ন র্ন্ধক নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা , ন র্ন্ধব র পূবর্ ব  দানখলকৃত তথ্য ও দনললানদ যাচাই ও 

অনুসন্ধা  কনরর্ার পর যনদ এই  ব ব সন্তুষ্ট হ , ন  উহা আই  ও নর্নধর সকল নর্ধা  প্রনতপাল  কনর াবে, তাহা 
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হইবল নতন  আবর্দ কারীর ন ৌযা  ন র্ন্ধ পূর্ বক ন র্ন্ধ  স দ প্রদা  কনরবর্ , যাহাবত ন ৌযা   ানলবকর 

েনর্সহ ন ধ বানরত তথ্যানদ সনেবর্নশত থানকবর্; 

 

(২) নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  অনুব ানদত  কশা-অনুযা ী ন ন বত  া হইবল অথর্া ন ৌযা টি যানন্ত্রক ও গঠ  

কাঠাব াগত নদক হইবত ত্রুটিপূণ ব হইবল অথর্া আবর্দ কারী উক্ত ন ৌযাব র  ানলকা ার দানর্র স্বপবক্ষ ও 

আবর্দব  উনেনখত তবথ্যর স থ বব  সবন্তাষজ ক প্র াণানদ উপস্থাপ  কনরবত ব্যথ ব হইবল ন র্ন্ধক উক্ত অভ্যন্তরীণ 

ন ৌযা বক ন র্ন্ধ  কনরবত অস্বীকার কনরবত পানরবর্  : 

 

তবর্ শতব থাবক, ন র্ন্ধক নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  ন র্ন্ধ  কনরবত অস্বীকার কনরবল আবর্দ কারীবক উক্তরূপ 

অস্বীকৃনতর কারণ ৭ (সাত) কায বনদর্বসর  বধ্য নলনখতভ্াবর্ জা াইবর্ ।  

  

২৩। ন র্ন্ধ   ম্বর প্রদশ ব  :—ধারা ২১ অনুযা ী নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  ন র্ন্ধ  করা হইবল, ন র্ন্ধক উক্ত 

ন ৌযাব র জন্য একটি ন র্ন্ধ   ম্বর প্রদা  কনরবর্  যাহা   ানলক উক্ত ন ৌযাব র গাব  দুর নথবক সহবজ দৃে া  

স্থাব  ন ধ বানরত পদ্ধনতবত স্থা ীভ্াবর্ স্থাপ  কনরবর্ ।  

 

২৪। ন র্ন্ধ  র্ই সিংরক্ষণ :—ন র্ন্ধক ন ধ বানরত পদ্ধনতবত একটি ন র্ন্ধ  র্ই (Register Book) সিংরক্ষণ 

কনরবর্  এর্িং উহাবত তৎকর্তবক নয-সকল অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  ন র্ন্ধ  করা হই াবে, নসই সকল ন ৌযাব র ন র্ন্ধ  

 ম্বর, ন র্ন্ধ  স বদ উনেনখত নর্র্রণ, উহার  ানলবকর েনর্সহ উবেখ থানকবর্।  

 

২৫। ন ৌযাব  ন র্ন্ধ  স দ সিংরক্ষণ :—প্রবতযক অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র ন র্ন্ধ  স দ, সকল স   উহার  ানলক 

অথর্া  াস্টার কর্তবক, তাঁহার ন ৌযাব  সিংরক্ষণ কনরবত হইবর্ এর্িং উহা সরকার কর্তবক এতদুবেবে ক্ষ তাপ্রাপ্ত 

ব্যনক্ত কর্তবক চানহর্া াত্র প্রদশ ব  কনরবত হইবর্।  

 

২৬। ন র্ন্ধ  স দ হারাব ার নক্ষবত্র নর্ধা  :—নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র ন র্ন্ধ  স দ হারাই া নগবল অথর্া 

 ষ্ট হইবল অথর্া খ ুঁনজ া পাও া  া নগবল ন ধ বানরত নি গ্রহণপূর্ বক প্রচনলত নর্নধ-নর্ধা  প্রনতপাল  সাবপবক্ষ 

ন র্ন্ধক মূল স বদর পনরর্বতব একটি নূত  অনর্কল স দ ইসুয কনরবত পানরবর্ । 

 

২৭। ন ৌযা  হারাব া, ইতযানদর নক্ষবত্র নর্জ্ঞনপ্ত প্রদা  :—(১) এই আইব র অধী  ন র্নন্ধত নকা  অভ্যন্তরীণ 

ন ৌযা  ডুনর্ া নগবল অথর্া হারাই া নগবল অথর্া নকা  kÎæকর্নলত হইবল অথর্া অনগ্নকাবে পুনড় া নগবল 

অথর্া ভ্ানঙ া নগবল, ন ৌযাব র  ানলক এনর্ষব  অর্গত হও ার ১০ (দশ) নদব র  বধ্য উহা, ন র্ন্ধকবক যথাযথ 

নর্র্র  সহ নলনখতভ্াবর্ জা াইবর্ , এর্িং ন র্ন্ধক উহা নরনজস্ট্রাবর নলনপর্দ্ধ কনরবর্ ।  

 

(২) উপধারা (১)-এ উনেনখত নক্ষবত্র, যনদ ন র্ন্ধ  স দ  া হারা  অথর্া  ষ্ট  া হ , তাহা হইবল     অভ্যন্তরীণ 

ন ৌযাব র  ানলক অথর্া  াস্টার উক্ত স দঘট া সিংঘটিত হইর্ার, ১০ (দশ) কায বনদর্বসর  বধ্য ন র্ন্ধবকর ন কট 

হস্তান্তর কনরবর্ ।   

 

২৮।  ানলকা া পনরর্তব  :—(১) নকা  ন র্নন্ধত অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র  ানলকা া পনরর্নতবত হইবল উক্ত 

ন ৌযাব র ন র্ন্ধ  স বদ  ানলকা া পনরর্তব -সিংক্রান্ত তথ্য ন র্ন্ধক কর্তবক প্রতয   করাইবত হইবর্। 

 

(২) নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র  ানলকা া র্ািংলাবদবশর অভ্যন্তবর নয নকা  স্থাব  হস্তান্তবরর পর সবর্ বাচ্চ ৪৫ 

(পঁ তানেশ)নদব র  বধ্য তাহা প্রতয ব র ন ন বি হস্তান্তরকারী ও গ্রহ কারী উভ্   ানলকবক অথর্া তাহাবদর 
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আই সম্মত প্রনতন নধ র্া উিরানধকারীবক ন ৌযাব র মুল ন র্ন্ধ  স দ সহ ন র্ন্ধবকর সম্মুবখ ধারা ৩০ 

ন াতাবর্ক সম্পানদত ও সতযান ত নযৌথভ্াবর্ স্বাক্ষনরত নর্ল অি নসল র্া হস্তান্তবরর দনলল এর্িং  ানলকা া 

পনরর্তবব র আবর্দ  পত্র সহকাবর স্বশরীবর উপনস্থত হইবত হইবর্। 

 

(৩) উভ্  পবক্ষর উপনস্থনতবত দানখলকৃত দনললানদ ও তথ্যানদ যাচাইপুর্ বক সঠিক প্রনত  া  হইবল ন র্ন্ধক  

ন র্ন্ধ  স বদ নুত   ানলকা ার তথ্য প্রতয   কনরবর্ । 

 

(৪) উপনর্নধ (৩) ন াতাবর্ক ন র্ন্ধক নুত   ানলকা ার তথ্য প্রতয   কনরবত অস্বীকার কনরবল আবর্দ কারীবক 

উক্তরূপ অস্বীকৃনতর নলনখত কার  সহ ন র্ন্ধ  স দটি  ানলবকর ন কট হস্তান্তর কনরবর্ । 

 

২৯। র্ািংলাবদবশর র্ানহবর অনজবত  ানলকা া সম্পবকব ন র্ন্ধকবক অর্নহতকরণ :—র্ািংলাবদবশর র্ানহবর নকা  

ন ৌযাব  নকা  র্ািংলাবদনশ  াগনরবকর, অথর্া ধারা ৪-এর উপধারা (২)-এ উনেনখত নকা  নকাম্পান র  ানলকা া 

অনজবত হইবল, উক্ত ন ৌযা  র্ািংলাবদবশ ন র্ন্ধ  কনরর্ার স্থাব  নপৌুঁোইর্ার পর ন ৌযাব র  ানলক তাৎক্ষনণক 

ভ্াবর্ ধারা ২১ ন াতাবর্ক ন র্ন্ধব র জন্য আবর্দ  কনরবর্  ও উক্তরূপ  ানলকা া অজব  সম্পবকব ন র্ন্ধকবক 

নলনখতভ্াবর্ অর্নহত কনরবর্  এর্িং উহাবত ন ৌযাব র ন ম্নর্নণ বত তথ্যসমূবহর উবেখ থানকবর্, যথা : 

  

          (ক)   ন ৌযা টি ন র্ন্ধব র স্থাব  আগ ব র স  ; 

 (খ)   ন ৌযাব র  া , যনদ থাবক; 

 (গ)   ক্র  কনরর্ার স   ও স্থাব র  া ; 

 (ঘ)   নর্ক্র কারী ও ক্র কারী র্া ক্র কারীগবণর  া ; 

 (ঙ)    াস্টাবরর  া ; এর্িং  

 (চ)   টব জ, ধারণক্ষ তা  ন  বাণকাল এর্িং অন্যান্য প্রাপ্ত তবথ্যর নর্স্তানরত নর্র্রণ।  

 

 ৩০। ন র্ন্ধ কৃত অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  হস্তান্তর:— এই আইব র অধী  ন র্ন্ধ কৃত নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  নকিংর্া 

উহার নশ ার র্ািংলাবদবশর  াগনরক এর্িং র্ািংলাবদবশ র্সর্াসকারী অথর্া ব্যর্সারত ব্যনক্ত ব্যতীত অন্য নকা  

ব্যনক্তর ন কট সরকাবরর পূর্ বানু নত ব্যতীত হস্তান্তর করা যাইবর্  া এর্িং উক্তরূপ নর্নক্রর দনলল একজ  

ম্যানজবস্ট্রবটর সম্মুবখ সম্পানদত ও তৎকর্তবক সতযান ত হইবত হইবর্।  
 

 

৩১।  র্ািংলাবদনশ  াগনরবকর ন কট হস্তান্তনরত ন ৌযাব র ন র্ন্ধ  :—এই আইব র অধী  ন র্ন্ধ কৃত  বহ 

এইরূপ নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  নকা  র্ািংলাবদনশ  াগনরক র্া ধারা ৪ -এর উপধারা (২)-এ  উনেনখত নকা  

নকাম্পান র ন কট হস্তান্তনরত হইবল উহা এই আইব র অধী  ধারা ২১(৩) ন াতাবর্ক ন র্ন্ধ  কনরবত হইবর্; 

 

৩২।    ন র্নন্ধত (Registred) ন ৌযা  হস্তান্তবরর নক্ষবত্র নর্ক্র  দনলল হারাব া সিংক্রান্ত নর্ধা  ।- নকা  

অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র নর্ক্র  দনলল হারাই া নগবল অথর্া  ষ্ট অথর্া র্ধ্িংস হইবল অথর্া পড়ার অবযাগ্য হই া 

নগবল, িারা ২৮(২) নমাতাদবক ব্যবস্থা গ্রহি কনরদত হইদব। 

 

৩৩। রূপান্তনরত (Altered) ন ৌযা  পু ঃন র্ন্ধ -সিংক্রান্ত নর্ধা  । (১) এই আইব র অধী  ন র্ন্ধ কৃত নকা  

অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  যথাযথ কর্তবপবক্ষর অনুব াদ ক্রব  যনদ এইরূবপ পু ন ন বত হ  নয, পূবর্ বকার টব জ, বদঘ বয, 

প্রস্থ এর্িং ড্রািট সিংক্রান্ত নর্র্রবণর সনহত সিংগনতপূণ ব    র্া ন র্ন্ধ  র্ইবত অন্তভু বক্ত নর্র্রবণর সনহত 
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অসিংগনতপূণ ব নসই নক্ষবত্র, উক্ত পু ন ন বত নিৌ াদির পনরবনততৃ নববরি নিবন্ধি সিদে পনরবতদৃির জন্য পনরবতিৃ 

সম্পন্ন হওয়ার ৭ (সাত) নেদির মদধ্য নিৌ াি মানলকদক নিবন্ধদকর বরাবদর আদবেি কনরদত হইদব, এবাং :- 

 

 (ক) ন ৌযা   ানলবকর আবর্দ পত্র প্রানপ্তর পর ন র্ন্ধক জনরপকারবকর জনরপ স বদ উবেনখত 

পনরর্তব  সম্পনকবত নর্র্রণানদ ন র্ন্ধ ভুক্ত কনর া ন র্ন্ধ  স দটি প্রতয    কনরবর্ ; 

অথর্া  

(খ) অনধক পনরর্তবব র কারব  ন র্ন্ধক যনদ যথাযথ  ব  কবর  তবর্ উক্ত ন ৌযা টিবক নূত  

কনর া ন র্ন্ধ  কনর া র্তব া  ন র্ন্ধ  স বদর পনরর্বতব একটি নুত  ন র্ন্ধ  স দ জারী  

কনরবর্ ।  

 

(২) উপধারা (১)-এর অধী  নকা  ন ৌযাব র পু ন  বাণ সিংক্রান্ত  নর্র্রণানদ ন র্ন্ধ ভুক্ত কনরর্ার প্রব াজব  

ন র্ন্ধক নর্দ্য া  ন র্ন্ধ  স দ তাঁহার ন কট জ া প্রদাব র জন্য ন বদ বশ প্রদা  কনরবত পানরবর্  । 

৩) উপধারা (১)-এর অধী  নকা  ন ৌযাব র নূত  কনর া ন র্ন্ধব র নক্ষবত্র, ন র্ন্ধক এ   ভ্াবর্ অগ্রসর হইবর্  

নয  ন ৌযা টি প্রথ র্াবরর ন্যা  ন র্নন্ধত করা হইবতবে; নসই নক্ষবত্র ন ৌযাব র  ানলক নর্দ্য া  ন র্ন্ধ  স দ 

ন র্ন্ধবকর ন কট জ া প্রদা  কনরবর্  এর্িং প্রথ  ন র্ন্ধব র জন্য ন ধ বানরত নি পনরবশাধসহ ন র্ন্ধ  সিংক্রান্ত 

অন্যান্য প্রব াজ ী  করণী  সঠিকভ্াবর্ সম্পাদব র পর ন ৌযা টি ন র্ন্ধ  কনরবর্  এর্িং নূত  ন র্ন্ধ  স দ 

জারী কনরবর্ ।  

 

(৪) নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  এই ধারার নর্ধা  অনুযা ী নূত  কনর া ন র্ন্ধব র নক্ষবত্র, উহার  পূর্ বর্তী ন র্ন্ধ  

র্ানতল করা হই াবে র্নল া গণ্য হইবর্, তবর্ পূর্ বর্তী ন র্ন্ধ  র্নহবত অন্তভু বক্ত ব্যনক্তবদর  বধ্য যাঁহারা ন ৌযা টির 

 ানলক হইবত আগ্রহী তাহাবদর েনর্সহ  া , নূত  ন র্ন্ধ  র্নহবত অন্তভু বক্ত কনরবত হইবর্।  

 

(৫) উপনর্নধ (১) ন াতাবর্ক যথাযথ কর্তবপবক্ষর অনুব াদ  গ্রহ  ব্যনতবরবক পু ন ন বত নকা  ন ৌযাব র নক্ষবত্র 

এই নর্নধ প্রবযাজয হইবর্  া। 

 

৩৪। ন র্ন্ধ  স বদর ন  াদ, ইতযানদ :—(১) এই  আইব র  অন্যান্য ধারার নর্ধা  সাবপবক্ষ - 

                     (ক)    র্ািংলাবদবশ ন ন বত অথর্া আ দান কৃত নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র ন র্ন্ধ  স বদর 

ন  াদ ন ৌযাব র প্রথ  ন  বাবণর তানরখ হইবত ৩০ (নত্রশ) র্ৎসর হইবর্, যনদ  া উক্ত 

ন ৌযা টি হারাই া যা , ভ্ানি া নিলা হ  র্া উক্ত স ব র  বধ্য অন্য নকা ভ্াবর্ 

হস্তান্তর করা হ ; 

 

(খ) উক্ত ৩০ (নত্রশ) র্ৎসর ন র্ন্ধব র ন  াদাবন্ত নর্বশষ ডনকিং জনরবপর পর নিৌ াদির 

কাঠাদমা সহ সানবকৃ অবস্থা চলাচদলর উপযুক্ত প্রতীয়মাি হইদল প্রনতবার ন র্ন্ধব র 

ন  াদ ৫ (পাঁচ) র্ৎসর পয বন্ত  বৃনদ্ধ করা যাইবত পাবর; 
 

          (গ)      নর্বশষ ডনকিং সাবভ্বর  াধ্যব  ন র্ন্ধব র ন  াদ ২ (দুই) র্াবরর অনধক বৃনদ্ধ করা 

যাইবর্  া। 

 

 

ব্যাখ্যা- নর্বশষ ডনকিং সাবভ্ব র্নলবত এই আইব র অধীব  প্রণীত নর্নধ ালা দ্বারা ন ধ বানরত সাবভ্ববক বুঝাইবর্। 
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(২) এই আইব র অধী  ন র্নন্ধত নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র জনরপ স বদর, ধারা ১৫(ক) নত উবেনখত, ন  াদ 

পর পর ৩ র্ার উিী ব হও ার পর র্ততী র্ার উিীব বর তানরখ হইবত উহার ন র্ন্ধ  স দ র্ানতল র্নল া গন্য 

হইবর্। 

 

(৩) নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  অবকবজা রাখা হইবল র্া ভ্ানি া নিলা হইবল র্া অন্য নকা ভ্াবর্ অব্যর্হৃত 

থানকবল,  ানলক উহা সম্পবকব উক্ত ঘট ার তানরখ হইবত ৩০ (নত্রশ) নদব র  বধ্য ন র্ন্ধকবক নলনখতভ্াবর্ 

অর্নহত কনরবর্ । 

 

(৪) এই আইব র অধী  ন র্ন্ধ কৃত নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  এই আইব র নকা  নর্ধা  লঙ্ঘ  কনরবল 

 হাপনরচালক উহার ন র্ন্ধ  স দ র্ানতল র্া স্থনগত কনরবত পানরবর্ । 

 

(৫) এই আই  কায বকর হও ার সাবথ সাবথ ন ৌপনরর্হ  অনধদপ্তর সকল ন র্নন্ধত ন ৌযাব র ন  বা  সাবলর উপর 

নভ্নি কনর া একটি ন ৌযা  নিইজ আউট নসনডউল বতরী কনরবর্ এর্িং নস ন াতাবর্ক নরনজবেশ  র্ানতল 

কায বক্র  ন নিত কনরবর্। 

 

৩৫।   ন র্ন্ধ , ইতযানদ সিংক্রান্ত প্রনতবর্দ  দানখল :—  প্রদতযক অভ্যন্তরীণ নিৌ াি ন র্ন্ধক প্রনতর্ৎসর ১৫ 

জানু ানরর  বধ্য এই আইব র অধী  পুর্ বর্তী র্েবর ন র্নন্ধত, র্ানতলকৃত, হস্তান্তনরত ন ৌযাব র তথ্যসহ আরও 

নয সকল তথ্য নপশ কনরর্ার জন্য সরকার ন বদ বশ প্রদা  কনরবর্ তৎসিংক্রান্ত প্রনতবর্দ ,  হাপনরচালক র্া সরকার 

ন যুক্ত অন্য নকা  ক বকতবার ন কট ন ধ বানরত িরব  নপশ কনরবর্ ।  

 

৩৬।   জনরপ ও ন র্ন্ধ  ও অন্যান্য স বদর পারেনরক স্বীকৃনত : সরকার কর্তবক সম্পানদত নদ্বপানক্ষক অথর্া 

র্হুপানক্ষক ন ৌচলাচল চুনক্তর আওতা  পার্শ্বর্তী  নদশসমুবহর অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  র্ািংলাবদবশর অভ্যন্তরীণ ন ৌপবথ 

এর্িং র্ািংলাবদবশর অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  উক্ত নদবশর অভ্যন্তরীণ ন ৌপবথ চুনক্তর শতবানুযা ী চলাচবলর সুনর্দাবথ ব 

চুনক্তভুক্ত নদশসমুবহর আইব র আওতা  প্রদি সকল ধরব র অনু নত,অব্যাহনত ও স বদর পারষ্পনরক স্বীকৃনত 

প্রদাব র যথাযথ ব্যর্স্থা কর্তবপক্ষ গ্রহ  কনরবত পানরবর্। 

 
 

 

র্ততী  অধ্যা  

ন ৌযাব র নিনণনর্ভ্াগ,  ানর্ক ন ব াগ, পরীক্ষা এর্িং স দা   

 

৩৭। অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র নিনণনর্ভ্াগ :—(১)  হাপনরচালক, সরকানর নগবজট প্রজ্ঞাপ  দ্বারা, ন ৌ-পবথর 

প্রকৃনত, ন ৌযাব র ধরণ, ন নদ বষ্ট কাবগ বা পনরর্হবণর চানহদা,  দীর  াব্যতা, ন ৌ-পনরবর্শ সিংরক্ষণ, উপকূল 

অনতক্র , চলাচবলর স   ও ঋতু ইতযানদ নর্বর্চ া  ন ৌ ন রাপিার স্বাবথ ব অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র নিনণ নর্ভ্াগ 

কনরবত পানরবর্।  

 

(২) উপধারা (১)-এর অধী  নিনণ নর্ভ্াজ -অনুযা ী ন ৌযাব র কাঠাব াগত  া , কানরগনর ন বদ বশ া, নর্বশষ 

জনরপ ও  ানর্কবদর সিংখা ও নযাগ্যতা-নর্নধ দ্বারা ন ধ বানরত হইবর্। 
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৩৮। নযাগ্যতার স দ :—(১)  হাপনরচালক কর্তবক ক্ষ তাপ্রাপ্ত পরীক্ষক ন ধ বানরত পদ্ধনতবত নলনখত, ন ৌনখক 

র্া ব্যার্হানরক পরীক্ষা গ্রহণপূর্ বক অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র জন্য ন ধ বানরত সকল ধরব র নযাগ্যতার স দ প্রদা  

কনরবর্ ।  

 

(২) সকল নযাগ্যতা স দ পনরক্ষার কায বক্র  কর্তবপক্ষ কর্তবক ন ধ বানরত নসবলর্াস অনুযা ী পনরচাল া কনরবত 

হইবর্। 

 

(৩) সকল নযাগ্যতা স দ জারীর তানরখ হইবত প্রনত ৫ র্ের অন্তর ন ধ বানরত শতব পুর পুর্ বক  র্া   কনরবত 

হইবর্। 

 

৩৯। অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব  সর্ বন ম্ন ন রাপদ  ানর্ক সিংখ্যা : (১) নকাি অভ্যন্তরীণ নিৌ াি উপিারা (২) অনু ায়ী 

িানবক নিদয়াগ ব্যতীত অভ্যন্তরীণ নিৌ-পদথ চলাচল কনরদত বা নকাি কাদজ ব্যবহৃত হইদত পানরদব িা। 

 

(২) নকাি অভ্যন্তরীণ নিৌ াদি নকাি নগ্রদডর কতজি ইিল্যাে ইনিনিয়ার, মাোর, ড্রাইভ্ার এবাং িানবক থানকদব 

তাহা মহাপনরচালক অনিনসয়াল নগদজট নবজ্ঞনপ্ত িারা নিিাৃরি কনরদত পানরদবি। 

 

(৩) (২) িাং উপিারায় জানরকৃত নবজ্ঞনপ্তর প্রদয়াজিীয়তা হইদত মহাপনরচালক নকাি অভ্যন্তরীণ নিৌ ািদক অথবা 

ন  নকাি নেনণর নিৌ ািদক অব্যাহনত প্রোি কনরদত পানরদবি। 

 

(৪) (৩) িাং উপিারায় প্রেে অব্যাহনত নিনেষৃ্ট সমদয়র জন্য অথবা এক বা একানিক নবদেষ নিৌ- াত্রার নযদত্র 

প্রদ াজয হইদত পাদর। 

 

(৫) এই িারায়  াহাই থাকুক িা নকি, মহাপনরচালক নকাি ব্যনক্তর নযদত্র এই িারা নেনথল কনরদত পানরদবি, 

 নে:- 

(ক) প্রতীয়মাি হয় ন  উদেনখত ব্যনক্ত ন  কাদজর জন্য নিদয়ানজত হইদবি, নসইকাদজ 

নতনি অনভ্জ্ঞ এবাং োনয়ত্ব পালদি সাংগতভ্াদব ন াগ্য; এবাং 

(খ) মানলক কর্তকৃ  দথাপযুক্ত প্রদচষ্টা সদত্বও নিদয়াদগর জন্য উপযুক্ত সিেিারী কাউদক 

পাওয়া সম্ভব হয় িাই। 

 

(৬) ধারা ৪১-এর নর্ধা -অনুযা ী  ানর্ক ন র্ন্ধ  কাড ব ও প্রবযাজয নক্ষবত্র ধারা ৩৮-এর নর্ধা -অনুযা ী প্রদি 

নযাগ্যতার স দ এর্িং ধারা ৪০ ন াতাবর্ক ন নদষ্টকৃত প্রনশক্ষ  ব্যতীত, নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব , নকা   াস্টার, 

ড্রাইভ্ার র্া অন্য নকা  পবদ কাউবক ন ব াগ করা যাইবর্  া। 

 

৪০। অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র  ানর্কবদর ক বঘন্টা, প্রনশক্ষ , নপাশাক, পনরচ পত্র ইতযানদ:—(১)  হাপনরচালক 

এই আইব র উবেে পুর কবে অভ্যন্তরী  ন ৌযাব র  ানর্কবদর ন র্ন্ধ , ক বঘন্টা, প্রনশক্ষ , 

নপাষাক,পনরচ পত্র, ব্যানক্তগত ন রাপিা সরন্জা , নিরাপে ও নিরাপো ব্যবস্থাপিা নসদষ্টম ইতযানদ নর্ষব র 

উপর প্রব াজ ী  ন বদ বশ া সম্বনলত নলনখত আবদশ, নর্জ্ঞনপ্ত ও সাকুবলার স   স   জারী কনরবত পানরবর্ ।  
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(২) এসকল আবদশ,নর্জ্ঞনপ্ত ও সাকুবলাবর স াক্তকর   ম্বর, জারীর তানরখ, কায বকানরতার তানরখ ও ন  াদ 

সুেষ্ট ভ্াবর্ উবেখ থানকবত হইবর্  এর্িং নসথা  উবেনখত ন বদ বশ া ও কর ী  সিংনিষ্ট সকলবক যথাযথ ভ্াবর্ 

প্রনতপাল  কনরবত হইবর্। 

 

(৩)  হাপনরচালক এই নর্নধর আওতা  জারীকৃত সকল আবদশ,নর্জ্ঞনপ্ত ও সাকুবলাবরর একটি হাল াগাদ তানলকা 

ও অনুনলনপ সিংরক্ষ  কনরবর্ । 

 
 

৪১। অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র  ানর্ক ন র্ন্ধ  : (১) সকল অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র  ানর্কবদর ন র্ন্ধব র ন ন বি 

 হাপনরচালক, এই আইব র ধারা ৪০ এর ক্ষ তার্বল প্রধা  পনরদশ বক অথর্া অন্য নকা  নযাগ্য ক বকতবাবক 

অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র  ানর্কবদর ন র্ন্ধব র জন্য প্রধা   ানর্ক ন র্ন্ধক এর দান ত্ব প্রদা  কনরবত পানরবর্ । 

 

(২) ন র্ন্ধ  নর্হী  নকা   ানর্কবক নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব  নকা  পবদ ন ব াগ করা যাইবর্ া । 

 

(৩) স্ব িংনক্র  পদ্বনতবত নদবশর নযবকা  স্থা  হইবত এই ন র্ন্ধ  সম্পে কনরর্ার ব্যর্স্থা গ্রহ  কনরবত হইবর্।  

 

(৪) এই আইব র অধী   ন র্ন্ধব র জন্য প্রবতযক  ানর্ক কর্তবক  ানর্ক ন র্ন্ধবকর ন কট ন ধ বানরত পদ্ধনতবত 

যথাযথ িরব  আবর্দ  কনরবত হইবর্ এর্িং আবর্দপবত্রর সনহত ন ম্নর্নণ বত কাগজানদ ও তথ্যসমূহ সিংযুক্ত 

কনরবত হইবর্, যথা :  

  (ক)    ানর্বকর জাতী  পনরচ  পবত্রর অনুনলনপ; 

 (খ)   ন র্ন্ধ  নি পনরবশাবধর চালাব র কনপ;  

 (গ)   ন াগ্যতা সিদের অনুনলনপ ( নে থাদক); 

 ( )   নিজ িাদম নরনজনে করা নমাবাইল িম্বর। 

 

(৫) িানবক নিবন্ধি নরনজষ্টাদর িানবদকর তথ্য নলনপবি কনরবার পর নিবন্ধক একটি নিবন্ধি িম্বর সহ িানবকদক 

পাচ ব র নময়াদে একটি নিবন্ধি কৃাড প্রোি কনরদবি। 

 

(৬) নময়াোদন্ত এই নিবন্ধি কৃাড িবায়ি কনরদত হইদব। 

 

(৭) এই নিবন্ধি কৃাডটি হারাইয়া, পুনড়য়া অথবা ন দকাি ভ্াদব িষ্ট হইয়া নগদল নিিাৃনরত নি গ্রহি পুবৃক পুিরায় 

প্রোি করা  াইদব। 

 

৪২। পরীক্ষক ন ব াগ :— হাপনরচালক, এই আইব র অধী  নযাগ্যতার স দ অজবব  আগ্রহী ব্যনক্তগবণর সকল 

ধরব র নযাগ্যতা স দ পনরক্ষা পনরচাল ার জন্য প্রব াজ ী  সিংখ্যক পরীক্ষক ন ব াগ র্া পনরক্ষা নর্াড ব গঠ  

কনরবত এর্িং তাহাবদর পানরিন ক ন ধ বার  কনরবত পানরবর্। 

 

৪৩।  নযাগ্যতা স দ  ঞ্জুর :—পরীযক বা পরীযা নবাৃড কর্তকৃ নকাি প্রাথীর পরীযায় উেীিএবাং 

সদন্তাষজিক আচরদির ভ্িতা ও েযতার প্রনতদেি পাওয়ার পর  হাপনরচালক র্া তদকর্তবক ন ব ানজত নকা  

ক বকতবা উক্ত প্রাথীর প্রাথীত নযাগ্যতার স দ  ঞ্জুর কনরবর্ : 
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তবর্ যনদ স দ জারীর পূবর্ ব  হাপনরচালক র্া তদকর্তবক ন ব ানজত ক বকতবার ন কট পনরযক বা পনরযাদবাৃড 

কর্তকৃ নপ্রনরত প্রনতদবেিটি ক্রটিপুিৃ প্রতীয়মাি হয় বা তাহা  থা থ হয়িাই মদম ৃসদন্দদহর নকাি কারি থাদক 

তদব নতনি প্রাথীর আরও পনরযা বা পুি:পনরযার আদেে কনরদত পানরদবি। 

 

৪৪। স দ ও অনুনলনপ প্রণ   ও অবর্ধ স দ : (১) এই আইব র অধী   ঞ্জুনরকৃত নকা  নযাগ্যতার স দ 

ন ধ বানরত িব ব অনুনলনপ সহ প্রণ   কনরবত হইবর্ এর্িং স বদর একটি অনভ্নহত ব্যনক্তবক সরর্রাহ  ও অপরটি  

ন ধ বানরত পদ্ধনতবত  নথভুক্ত ও সিংরক্ষণ কনরবত হইবর্।  

 

(২) যথাযথ কর্তবপক্ষ কর্তবক জারীকৃত নকা  নযাগ্যতা স বদর অনধকারী  া হই া নকা  ব্যনক্ত অবর্ধ ভ্াবর্ র্া 

প্রতারণামূলক ভ্াবর্ জালস দ বতনর র্া ব্যর্হার কনরবত পানরবর্ া র্া বর্ধ নযাগ্যতার স বদ অ নুব ানদত ভ্াবর্ 

নকা রূপ পনরর্তব , সিংবযাজ , নর্ব াজ  কনরবত পানরবর্ া র্া অনুরুপ নকা  কাবজ সহা তা কনরবত পানরবর্ া 

এর্িং এ ধরব র অবর্ধ কায বকলাবপর তথ্য প্র া  পাও া  াত্র তাহা যথাযথ কর্তবপক্ষবক জা াইবত হইবর্। 

 

৪৫। স দ হান  : এই  আইব র অধী   ন্ুরকৃত নকা  নযাগ্যতা স বদর ন  াদ থাকাকালী  উহা হারাই া 

নগবল র্া র্ধ্িংস হইবল অথর্া নয নকা ভ্াবর্ ব্যর্হার অনুবযাগী হই া নগবল স দধারী তা ন কটস্থ থা া  নজ াবরল 

ডাইরী (নজনড) কনরবর্  এর্িং একটি জাতী  পনত্রকা  এনর্ষব  নর্জ্ঞনপ্ত প্রকাশ কনরবর্  ও তার ৭ নদ  পর 

যথাযথ কর্তবপবক্ষর ন কট অনর্কল (duplicate) কনপ জারীর জন্য আবর্দ  কনরবর্  এর্িং স দ  ঞ্জুবরর 

ক্ষ তাপ্রাপ্ত অথর্া দান ত্বপ্রাপ্ত কর্তবপক্ষ স দধারী ব্যনক্তবক স বদর একটি অনর্কল (duplicate) কনপ প্রদা  

কনরবর্  যাহামূল স বদর অনুরূপ কায বকর হইবর্।  

 

৪৬। স দ স্থনগত ও র্ানতলকরণ  :  (১)  হাপনরচালক, এই আইব র অধী   ঞ্জুনরকৃত নকা  নযাগ্যতা স দ 

স্থনগত র্া র্ানতল কনরবত পানরবর্, যনদ উক্ত স দধারী ব্যনক্ত  

(ক)  এই আইব র অধীব  নকা  অপরাবধর জন্য অথর্া জান   অবযাগ্য নকা  অপরাবধর 

জন্য সাজাপ্রাপ্ত হ ;  অথর্া  

 

 (খ) এই আইব র নকা  নর্ধা  লঙ্ঘ পূর্ বক চলাচলকারী র্া ব্যর্হারকারী নকা  অভ্যন্তরীণ 

ন ৌযাব  দান ত্ব পাল  কবর ; অথর্া 

 

       (গ)  হাপনরচালক কর্তবক ন ব াগকৃত নকা  নচনকৎসক দ্বারা দান ত্ব পালব   

শারীনরকভ্াবর্ অনুপযুক্ত র্নল া প্রতযন ত হ ; অথর্া  

 

  (ঘ)  হাপনরচালবকর নর্বর্চ া  স বদ উবেনখত পবদ দান ত্ব পালব র অনুপযুক্ত পনর ত 

হই াবে ;  অথর্া  

 

 (ঙ) এই আইব র অধী নর্চার, তদন্ত র্া অনুসন্ধা কারী নকা  আদালত, কর্তবপক্ষ র্া 

ক বকতবা র্া র্ািংলাবদশ অভ্যন্তরীণ ন ৌ-পনরর্হ  কর্তবপক্ষ এই  ব ব প্রনতবর্দ  প্রদা  

কনর াবে  নয  
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                   (অ) নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র দুঘ বট া র্া ডুনর্ া যাও া র্া ন ৌযা  পনরতযাগ অথর্া 

এইরূপ নকা  ন ৌযাব র ক্ষনত র্া ক্ষ ক্ষনত অথর্া জা  াবলর নকা  ক্ষনত র্া 

ক্ষ ক্ষনত র্া দূষণ স দধারী ব্যনক্তর নকা  নদাষ র্া অক্ষ তার কারব  সিংঘটিত 

হই াবে; অথর্া  

 

(আ)  উক্ত ব্যনক্ত নযাগ্যতাহী  নেল র্া  েষ্ট দান ত্ব অর্বহলা,  িতা র্া অসদাচরবণর 

জন্য নদাষী সাব্যস্ত হই াবে।  

 

তবর্ নকা  ব্যনক্তর স দ, তাঁহাবক কারণ দশ বাব ার সুবযাগ প্রদা  ব্যতীত স্থনগত র্া র্ানতল করা যাইবর্  া এর্িং 

দিা (ঙ)-বত উনেনখত নক্ষবত্র তাঁহাবক আদালত, কর্তবপক্ষ র্া ক বকতবার প্রনতবর্দব র একটি কনপ প্রদা  কনরবত 

হইবর্।  

 

(২) উপধারা (১)-এর অধী  নকা  নযাগ্যতার স দ স্থনগত র্া র্ানতল করা হইবল উক্তরূপ স্থনগত র্া র্ানতবলর 

আবদবশ উবেনখত স ব র  বধ্য তাহা ঐ ব্যানক্তর ন কট অপ ব  কনরবত হইবর্ 

 

(৩) সরকার র্া তদকর্তবক ক্ষ তাপ্রাপ্ত নকা  ক বকতবা ভুক্তবভ্াগী ব্যনক্তর আবর্দব র পনরবপ্রনক্ষবত তাহা 

নর্বর্চ াপুর্ বক স দ স্থনগত র্া র্ানতবলর আবদশ প্রতযাহার কনরবত পানরবর্ অথর্া সরকার কর্তকৃ নিিাৃনরত 

কর্তপৃয বা নকাি কমকৃতাৃ িারা পরীযা গ্রহণ পূবকৃ তাহাবক একটি নুত  স দ প্রদা  কনরবত পানরবর্ যা অন্যথা  

উবেখ  া থানকবল র্ানতল র্া স্থনগতকৃত স বদর অনুরূপ কায বকর হইবর্। 

 

৪৭।  ানর্কবদর অদক্ষতা ও অসদাচরবণর কারবণ জা  াবলর ক্ষ ক্ষনত সিংক্রান্ত  নর্ধা  : নকা  অভ্যন্তরীণ 

ন ৌযাব  ন যুক্ত র্া কতবব্যরত র্া ন ৌযাব র সনহত সিংনিষ্ট নকা  ব্যনক্তর অবযাগ্যতা, অদক্ষতা, শৃঙ্খলা ভ্ি র্া 

কতবব্য অর্বহলার কারবণ যনদ নকা  ন ৌযা  ডুনর্ া যা , র্া ক্ষনতগ্রস্ত হ  র্া উক্ত ন ৌযা  র্া অন্য নকা  ন ৌযাব র 

আবরাহীর জীর্ হান  র্া অিহান  ঘবটতবর্ উহা এই আইব র আওতা  শানস্তবযাগ্য অপরাধ নহসাবর্ গন্য হইবর্। 

 

চতুথ ব অধ্যা  

ন ৌ-দুঘ বট া, তদন্ত, নর্চার, আদালত গঠ  ইতযানদ 

 

৪৮। ন ৌ-দুঘ বট া এর্িং উহার প্রনতবর্দ  প্রদা  সিংক্রান্ত নর্ধা  :—(১) একটি ন ৌ-দুঘ বট া সিংঘটিত হই াবে 

র্নল া গণ্য হইবর্, যনদ  

(ক) নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  হারাই া যা , ডুনর্ া যা , পনরতযক্ত র্া গুরুতররুবপ ক্ষনতগ্রস্ত 

হ ; 

                        (খ)   নকা  দুঘ বট ার কারবণ ন ৌযাব র র্া ন ৌযাব  উপর নকা  জা  াবলর র্া পনরবর্বশর 

ক্ষ  ক্ষনত সানধত হ ; র্া  

                        (গ)   নকা  ন ৌযা  অন্য নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র অথর্াঐ ন ৌযাব  উপর নকা  জা  াবলর 

র্া পনরবর্বশর ক্ষ  ক্ষনত সাধ  কবর।  

 

(২) প্রবতযক ন ৌ-দুঘ বট া সিংগঠিত হইর্া  াত্রই এর্িং যনদ ইহা সম্ভর্  া হ , দুঘ বট া সিংগঠিত হইর্ার ২৪ (চনর্র্শ) 

ঘণ্টার  বধ্য, উক্ত ন ৌযা  র্া একানধক ন ৌযা  জনড়ত থাকার নক্ষবত্র প্রবতযক ন ৌযাব র  াস্টার র্া  াস্টাবরর 
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অনুপনস্থনত র্া শারীনরক অক্ষ তার িবল ন ৌযাব র র্া ন ৌযা সমূবহর নয-বকা   ানর্ক, সদস্য র্া ন ৌযা সমূবহর 

নয-বকা  যাত্রী র্া দুঘ বট া সম্পবকব জ্ঞাত নয-বকা  ব্যনক্ত কর্তবক ন কটর্তী থা ার ভ্ারপ্রাপ্ত ক বকতবাবক 

বাাংলাদেে অভ্যন্তরীণ নিৌপনরবহি কর্তপৃদযর সিংনিষ্ট  দী র্ন্দবরর ক বকতবাবক দুঘ বট া সম্পবকব অর্নহত কনরবত 

হইবর্ এর্িং দুঘ বট া সিংগঠিত হইর্ার ২৪ (চনর্র্শ) ঘণ্টার  বধ্য ন ৌযাব র  ানলক র্া তাঁহার প্রনতন নধ কর্তবক 

দুঘ বট া সম্পবকব ন ৌপনরর্হ  অনধদপ্তরবক ও বাাংলাদেে অভ্যন্তরীণ নিৌপনরবহি কর্তপৃদযর প্রধা  কায বাল বক 

অর্নহত কনরবত হইবর্ ।  

 

(৩) উপধারা (২)-এর অধী  নকা  ন ৌ-দুঘ বট া সম্পবকব অর্নহত হইর্ার পর অথর্া ন ভ্বরবযাগ্য সূবত্র সিংর্াদ 

প্রানপ্তর পর সিংনিষ্ট থা ার ভ্ারপ্রাপ্ত ক বকতবা, কর্তকৃ যথাশীঘ্র সম্ভর্, তবর্ নকা  অর্স্থাবতই দুঘ বট ার ১২ (র্াবরা) 

ঘণ্টার অনধক পবর  বহ, দুঘ বট া-সিংক্রান্ত  তথ্য এর্িং পনরনস্থনত সম্পবকব  হাপনরচালক এর্িং নয-এলাকা  দুঘ বট া 

সিংগঠিত হই াবে উক্ত এলাকার সিংনিষ্ট নডনস্ট্রক্ট ম্যানজবস্ট্রট এর্িং উপবজলা ন র্ বাহী অনিসাবরর ন কট নলনখত 

প্রনতবর্দ  দানখল কনরবত হইবর্।  

 

৪৯। ন ৌ-দুঘ বট ার তদন্ত :  (১) ন ৌ-দুঘ বট া সম্পবকব ধারা ৪৮-এর অধী  প্রাপ্ত প্রনতবর্দব র নভ্নিবত 

 হাপনরচালক অথর্া উপবজলা ন র্ বাহী অনিসার যাহার এখনত ারাধী  এলাকা  ন ৌ দুঘ বট া সিংঘটিত হই াবে, 

তখি - 

(ক)  হাপনরচালক তাৎক্ষনণকভ্াবর্ উক্ত ন ৌ-দুঘ বট া সম্পবকব তদবন্তর ব্যর্স্থা কনরবর্ ; এবাং 

 

(খ) উপবজলা ন র্ বাহী অনিসার দুঘ বট া সিংক্রান্ত ঘট া ও পনরনস্থনত র্ণ ব াপূর্ বক তাঁহার 

 তা ত (যনদ থাবক) সিংর্নলত প্রাথন ক তদন্ত প্রনতবর্দ , দুঘ বট ার কারণ উবেখপূর্ বক 

৭ (সাত) নদব র   বধ্য সরকার এর এর্িং নডনস্ট্রক্ট ম্যানজবস্ট্রবটর ন কট নপশ কনরবর্ ; 

 

(গ)  এই নর্নধর আওতা  পনরচানলত নয নকা  দুঘ বট ার তদন্ত, ন রবপক্ষ ও ন ৌদুঘ বট া তদবন্তর 

উপর প্রনশক্ষ প্রাপ্ত ব্যনক্ত র্া ব্যনক্তর্বগ বর স ন্বব  গঠিত নর্াড ব দ্বারা সম্পে কনরবত হইবর্, 

তবর্ ব্যনতক্র ী পনরনস্থনতবত নুন্যত  একজ  নর্াড ব সদস্য প্রনশক্ষ প্রাপ্ত হইবত হইবর্  ; 

এর্িং 

 

(ঘ) সরকার উপিারা (গ) এর েতপুরৃি কদে সাংনিষ্ট সকল েপ্তর সাংস্থার প্রনতনিনির সমন্বদয় 

একটি স্থায়ী তেন্ত কনমটি গঠি কনরদত পানরদব। 

 

(২)  উপধারা (১)-এর অধী  তদন্ত পনরচাল াকারী ব্যনক্ত র্া নর্াড ব 

 

(ক) সিংনিষ্ট ন ৌযাব  আবরাহণপূর্ বক উহার নয-বকা  অিংশ, যন্ত্রপানত অথর্া অন্যান্য 

নজন সপত্র পনরদশ ব  কনরবত পানরবর্ ; 

 

(খ) তদবন্তর স্বাবথ ব, প্রব াজব , নয-বকা  স্থাব  প্রবর্শ এর্িং পনরদশ ব  কনরবত পানরবর্ ; 

 

(গ)  দুঘ বট া-সিংক্রান্ত নর্ষব  এর্িং পনরনস্থনতর জ্ঞা  ও তথ্য  সম্পবকব অর্নহত এইরূপ নয 

নকা  ব্যনক্তবক, প্রব াজব  তলর্ এর্িং নজজ্ঞাসার্াদ কনরবত পানরবর্ ; এর্িং  
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  (ঘ)  তদবন্তর স্বাবথ ব, প্রব াজব , নকা  র্ইপত্র,  নথ এর্িং দনললানদ তাহার ন কট 

উপস্থাপব র জন্য ন বদ বশ প্রদা  কনরবত পানরবর্ ।  

 

(৩) উপধারা (১)-এর নর্ধা  থাকা সবেও ধারা ৪৮-এর উপধারা (৩)-এর অধী  প্রাপ্ত প্রনতবর্দ  অথর্া অন্য 

নকা  নর্র্শ্াসবযাগ্য উৎস হইবত প্রাপ্ত তবথ্যর উপর নভ্নি কনর া সরকার র্া  হাপনরচালক এর ন কট যনদ 

প্রতী  া  হ  নয  উক্ত দুঘ বট ার নপেব  গুরুত্বপু ব কানরগরী র্া দান ত্ব অর্বহলা র্া আত্মঘাতীমুলক র্া অন্য নকা  

অপরাধমূলক অপরাবধর কার  রনহ াবে তবর্:-    

 

(ক) দুঘ বট ার কানরগরী ও দান ত্ব অর্বহলা জন ত কার  নিণদৃয়র জন্য উপনর্নধ ১(ঘ) এর 

শতব ন াতাবর্ক একটি তদস্ত কন টি গঠ  কনরবর্ যাহা দুঘ বট ার কার  এর্িং এই আইব র 

নকা  নর্ধা  লিংঘব র সাবথ সিংনিষ্টতা থানকবল উহা ন ণ ব  পুর্ বক সুপানরশ সহ সরকার 

র্া  হাপনরচালবকর ন কট নপশ কনরবর্ ; এর্িং/অথর্া 

 

(খ) ঘট ার আত্মঘাতীমুলক, ইোকৃত অথর্া অন্যবকা  অপরাধমূলক কারণ ন ণ বব র জন্য 

পুনলশ প্রসাশ বক অর্নহত কনরবর্। 

 

(৪)  উপধারা (৩)-এর অধী  নকা  তদন্ত অনুষ্ঠাব র নক্ষবত্র উপধারা (১)-এর অধী  নকা  তদন্ত  অনুনষ্ঠত হইবর্ 

 া।  

 

(৫)  ন ৌপনরর্হ  অনধদপ্তবরর নর্বশষ ন ৌ ন রাপিা অনিসার (Special Officer Marine  Safety) 

উপনবনি ১(গ) নত উবেনখত প্রনশক্ষ  থাকা সাবপবক্ষ এই ধারা  তদন্ত কনরর্ার জন্য ক্ষ তাপ্রাপ্ত হইবর্ ।  

 

৫০। অপরাধসমূবহর নর্চার : (১) ধারা ৪৮-এর উপধারা (১) র্া (৩) অনুযা ী প্রদি প্রনতবর্দ  নর্বর্চ াপূর্ বক 

সরকার যনদ এইরূপ নসদ্ধান্ত  গ্রহণ কবর নয এই আইব র নকা  নর্ধা  র্া সিংনিষ্ট অন্য নকা  আই  ভ্ি কনরর্ার 

দরু  উক্তরূপ দুঘ বট া সিংঘটিত হই াবে এর্িং উহার শানস্ত হও া আর্েক, তাহা হইবল সরকার তদন্তকারী 

উপবজলা ন র্ বাহী অনিসার র্া নডনস্ট্রক্ট ম্যানজবস্ট্রট র্া ধারা ৪৯-এর উপধারা (৩)(ক) র্া (৫) অনুযা ী তদন্তকারী 

ক বকতবা ও তদন্ত কন টিবক র্া  হাপনরচালবকর পবক্ষ নকা  ক বকতবাবক প্রনতবর্দ টি নর্চারাবথ ব ধারা ৫১-এর 

অধী  গঠিত ন ৌ আদালবত নপশ কনরবত র্নলবর্। 

 

 

(২) উপধারা (১) অনুযা ী প্রদি ন বদ ববশ ন ম্নর্নণ বত নর্ষ সমূবহর উবেখ থানকবর্, যথা :-  

 

(ক) আই  লিংঘ কারী ব্যনক্তর  া ,  াহাদক নর্চাবরর জন্য নসাপ বদ করা হইবর্; 

 (খ) আই  লিংঘ  সিংনিষ্ট অপরাধ সম্পবকব আনুষ্ঠান ক অনভ্বযাগ; এর্িং  

 (গ) প্রবতযক অনভ্বযাবগর স্বপবক্ষ অনভ্বপ্রত সাক্ষীবদর তানলকা  

 

তবর্ শতব থাবক নয সাক্ষীগবণর তানলকা নপশ করা সবেও ধারা ৪৯-এর উপধারা (৩)(ক) এর্িং (৫) অনুযা ী 

ন যুক্ত তদন্তকারী ক বকতবা অথর্া প্রনসনকউশ  কর্তবক নর্চাবরর পরর্তী পয বাব  অনতনরক্ত সাক্ষীর তানলকা দানখল 

করা যাইবর্।  
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(৩)  নকা  ন ৌ-দুঘ বট া সিংঘটিত হইর্ার সিংর্াদ অর্নহত হইর্ার পরধারা ৪৯ ন াতাবর্ক গঠিত কন টি  তদন্ত 

কনরবর্  ও তদন্ত প্রনতবর্দ  পাও ার পর দুঘট ার কারব র সাবথ এই আই  র্া নর্নধ লিংঘব র নকা  সিংনিষ্টতা 

থানকবল  তাৎক্ষনণকভ্াবর্  হাপনরচালক র্া তৎকর্তবক ন যুক্ত ক বকতবা র্াদী হব  ন ৌ-আদালবত  া লা দাব র 

কনরবর্, এর্িংঘট ার সাবথ আত্মঘাতী র্া সন্ত্রাস মুলক কায বকলাবপর নকা  সিংনিষ্টতা থানকবল তার দা দান ত্ব 

ন ধ বারব র জন্য সিংনিষ্ট পুনলশ প্রশাস বক অর্নহত কনরবর্। 
 

 ৫১। ন ৌ-আদালবতর গঠ  ইতযানদ :—(১) সরকার এই আইব র অধী  শানস্তবযাগ্য নর্নধনর্ধা  সমুবহর লিংঘ  

নর্চাবরর লবক্ষয একজ  যুগ্ম নজলা ও দা রা জজ-এর স  য বাদাসম্পে নর্চারবকর স ন্বব  এক র্া একানধক 

ন ৌআদালত গঠ  কনরবত পানরবর্। 
 

(২) একানধক আদালত গঠব র নক্ষবত্র, সরকার সরকানর নগবজবট প্রজ্ঞাপ  দ্বারা, উক্ত আদালতসমূবহর এখনত ার 

ন ধ বারণ কনরবর্।  

 

(৩) এই আইব র অধী  শানস্তবযাগ্য অপরাধ নর্চারকারী প্রবতযক ন ৌআদালতবক নূন্যত  দুইজ  অথর্া অনূর্ধ্ব 

চারজ  এবসসর দ্বারা সহা তা কনরবত হইবর্ যাহাবদর   বধ্য একজ  ন ৌ-নর্ষ ানদর উপর ও ানকর্হাল হইবত 

হইবর্ এর্িং অন্যজ বক র্া অন্যবদরবক অভ্যন্তরীণ জাহাজ চাল া অথর্া র্ানণজয অথর্া ইনিন  ানরিং নর্ষ ানদর 

উপর ও ানকর্হাল হইবত হইবর্। 

 

(৪) ন ৌ-আদালবতর প্রবতযক এবসসরবক যথাযথ কারবণ নর্চারবকর অনুব ানদত অনুপনস্থনত োড়া, প্রনতটি 

প্রনসনডিং-এ আদালবত উপনস্থত থানক া তাহার নলনখত  তা ত প্রদা  কনরবত হইবর্ যাহা প্রনসনডিং-এ নরকড ব 

রানখবত হইবর্।  

 

(৫) উপনর্নধ (১) (২) (৩) ও (৪) এ যাহাই থাকুক া নক  সরকার এই আইব র ৭৩(ক) ধারার লিংঘ এই আইব  

উবেনখত নর্ধা  ন াতাবর্ক এডন ন বেটিভ্ জনর া ার  াধ্যব  দ্রুত কায বকর কনরর্ার জন্য নর্দ্য া  আইব র 

নর্ধা  সাবপবক্ষ নকা  সিংস্থা র্া ব্যনক্তবক ক্ষ তা প্রদা  কনরবত পানরবর্। 
 

 

 

 

৫২। নিৌ-আোলত যুগ্নদজলা ও োয়রা জদজর যমতা সম্পন্ন হইদব :—নিৌ-আোলত নিৌজোরী কায বনর্নধ ১৮৯৮ 

অনু ায়ী যুগ্ম নজলা ও োয়রা জজদক প্রেে সমাি যমতার অনিকারী হইদবি। 
 

 

৫৩। নর্চার পদ্ধনত :—এই অধ্যাব র অধী  নর্চারকায ব পনরচাল া  ধারা ৫০ (১) এ উবেনখত আদালত  যতদূর 

সম্ভর্ নিৌজদানর কায বনর্নধ ১৮৯৮ এর সিংনক্ষপ্ত নর্চার পদ্বনত অনুসরণ কনরবর্।  

 

৫৪। অবযাগ্যতার অনভ্বযাগ তদবন্তর ক্ষ তা ইতযানদ :—(১) এই  অধ্যাব রঅধী  নর্চারকাবয ব ন ব ানজত  

নকা  আদালত, নর্চার চলাকালী  নকা   ানলক, মানলক প্রনতনিনি, াস্টার, ইনিন  ার, ইনি  ড্রাইভ্ার র্া এই 

আইব র অধী  নকা  স দধারী র্া লাইবসন্সধারী ব্যনক্তর অদক্ষতা, অসদাচরণ, ভুল কায ব র্া ব্যথ বতার নর্ষব  

আ ীত সাম্ভব্য নকা  অনভ্বযাগ তদন্ত কনরবত পানরবর্ যাহা  ঐ দুঘট া ঘটিবত অর্দা  রানখ াবে। 

 

(২)  উপধারা (১)-এর অধী  অনভ্বযাগ তদবন্তর প্রব াজব  আদালত নকা  ব্যনক্তবক হানজর হও ার স   জানর 

কনরবত পানরবর্ এর্িং তাঁহাবক ব্যনক্তগতভ্াবর্ র্া অন্যথা  আত্মপক্ষ স থ বব র পূণ ব সুবযাগ প্রদা  কনরবর্।  
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৫৫। আদালবতর নর্বশষ ক্ষ তা :— (১) নিৌজদানর কায বনর্নধ ১৮৯৮ এ যাহা নকছুই থাকুক  া নক , এই 

অধ্যাব র আওতা  নয নকা  অপরাবধর নর্চারকায ব পনরচাল াকারী নকা  আদালত, ঐ অপরাবধর জন্য এই 

আইব  উনেনখত নয-বকা  শানস্ত প্রদা  কনরবত পানরবর্। 

 

(২) যখ  নকা  ন ৌ-দুঘ বট া  জা  াবলর ক্ষ ক্ষনত সানধত হ  র্া নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  ক্ষনতগ্রস্ত হ  এর্িং 

নর্চারকাবয ব ন ব ানজত আদালত ন নিত হ  নয, উক্ত দুঘ বট া ও ক্ষ ক্ষনত অন্য নকা  ন ৌযা  র্া ন ৌযাব র 

 ানলক,  াস্টার র্া অন্য নকা  ন ৌযা  সিংনিষ্ট ব্যনক্ত র্া  ানর্বকর অ ব াবযানগতা, অদক্ষতা, অসদাচরণ র্া 

অপরাবধ সিংঘটিত হই াবে, তাহা হইবল আদালত প্রব াজব  উপধারা (১)-এর নর্ধা  র্া উহার অন্যান্য ক্ষ তার 

ব্যতয   া ঘটাই া  ানলক র্া  াস্টার র্া সিংনিষ্ট ব্যনক্ত র্া প্রবতযকবকই অনূর্ধ্ব ২,০০,০০০/-( দুই লক্ষ) টাকা 

ক্ষনতপূরবণর আবদশ প্রদা  কনরবত পানরবর্। এর্িং ৩ (নত )  াবসর   বধ্য উক্ত ক্ষনতপূরবণর অথ ব ন ম্নর্নণ বত 

ভ্াবর্  পনরবশাবধর ন বদ বশ প্রদা  কনরবত পানরবর্, যথা :  

 

(ক) জীর্ হান র নক্ষবত্র, মৃত ব্যনক্তর উিরানধকারীগণবক; 

(খ)  নকহ আহত র্া সম্পনির ক্ষ ক্ষনতর নক্ষবত্র, আহত ব্যনক্ত র্া প্রবযাজয নক্ষবত্র ক্ষনতগ্রস্থ 

সম্পনির  ানলকবক; এর্িং  

(গ)  অন্য ন ৌযা  ক্ষনতগ্রস্ত হইর্ার নক্ষবত্র, উক্ত ন ৌযাব র  ানলকবক।  

 

(৩) উপধারা (২)-এর অধী  প্রদি ক্ষনতপূরবণর আবদশ উপযুক্ত এখনত ার সম্পে নদও ান  আদালবতর নডনক্রর 

অনুরূপ কায বকর হইবর্ এর্িং ক্ষনতপূরবণর টাকা পনরবশাবধ ব্যথ ব হইবল আদালত, প্রব াজব , সিংনিষ্ট ন ৌযা  

নর্ক্র  র্া নক্রাক কনর া ক্ষনতপূরবণর অথ ব আদা  কনরবত পানরবর্।  

 

 ৫৬। আদালত কর্তবক সরকাবরর ন কট প্রনতবর্দ  প্রদা  :—আদালত এইঅধ্যাব র অধী  নকা  নর্চারকায ব 

স ানপ্তর পর  হাপনরচালক এর্িং সরকাবরর ন কট নরকড বকৃত  তা ত র্া প্রবযাজয নক্ষবত্র রা সহ এর্িং প্রবযাজয 

নক্ষবত্র এবসসবরর  তা ত সহ প্রনতবর্দ  নপ্ররণ কনরবর্।  
 

 

 

পঞ্চ  অধ্যা  

ন ৌযা  ও যাত্রীবদর সুরক্ষা 

 

 ৫৭। রুট পারন ট, স  সূনচ, ভ্াড়ার তানলকা এর্িং মুনদ্রত টিবকট ব্যতীত ন ৌ-যাত্রা ন নষদ্ধ :—যাত্রী 

পনরর্হ কারী নকা   অভ্যন্তরীণ ন ৌযা , র্ানণনজযক ভ্াবর্ ব্যর্হার করা যাইবর্ া, যনদ  

 

(ক) নবআইডনিউটিএ’র ন কট হইবত  ঞ্জুনরকৃত রুট পারন ট, স  সূনচ এর্িং অনুব ানদত 

ভ্াড়ার তানলকাপ্রাপ্ত  া হ  ; 
 

(খ) র্রােকৃত ন ধ বানরত রুট এর্িং উক্ত রুট পারন বট উনেনখত শতবার্নল অনুসরণ করা  া 

হ ; 
 

(গ) র্হ কৃত যাত্রী র্া  াবলর ভ্াড়া র্ার্দ পনরবশাধকৃত অবথ বর পনর াণ উবেখপূর্ বক 

নবআইডনিউটিএ’র িমুিা অনু ায়ী োপাব া টিবকট র্া রনশদ ন ধ বানরত ন  ব  ইসুয 

করা  া হ ; এর্িং 
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(ঘ)  ন ৌবন্দর বা লঞ্চ াদট োনয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃতাৃর নিকট নিৌ াত্রার পূদব ৃন াষিাপত্র োনখল 

করা  া হ । 

 

  ৫৮। অনু নত ব্যতীত নর্ ক্রনসিং ও উপকূলী  এলাকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  চলাচল ন নষদ্ধ :—(১) নকা  

অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  ন র্ন্ধবকর ন কট হইবত নলনখত অনু নত ব্যনতবরবক উপকুলী  এলাকা  চলাচল র্া নর্-ক্রস 

কবর ন ৌযাত্রা কনরবত পানরবর্ া র্া নকা  সানভ্ববসর জন্য ব্যর্হার করা যাইবর্  া।  

 

(২) ন র্ন্ধক উপধারা (১)-এর অধী  উপকূলী  এলাকা  চলাচবলর ও নর্-ক্রনসিং এর জন্য এ উবেবে ন ধ বানরত 

শতবানদ ও পদ্বনত অনুযা ী নলনখত অনু নত প্রদা  কনরবত পানরবর্ । 

 

(৩) উপকূলী  এলাকা  র্া  নর্-ক্রনসিং কবর চলাচবলর অনু নত ধারা ১৩-এর অধী  প্রদি জনরপ স বদর ন  াদ 

পয বন্ত  র্লর্ৎ থানকবর্।  

  

(৪) সরকার অনুর্ধ্ব ৩ (নত )  াবসর জন্য নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা বক এই ধারার নক্র াকলাপ হইবত অব্যাহনত 

প্রদা  কনরবত পানরবর্। 

 

(৫) অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  উপকুলী  এলাকা  চলাচবলর প্রব াজব   সরকার উক্ত এলাকাবক র্েবরর নর্নভ্ে স ব  

শান্ত র্া আিংনশক শান্ত নঘাষ া কনরবত পানরবর্। 

 

 ৫৯। নর্তার নযাগাবযাগ ও ন নভ্বগশ  যন্ত্রপানত ব্যতীত ন ৌ-যাত্রা ন নষদ্ধ :—(১)১০০ (একশত) র্া তদুর্ধ্ব 

যাত্রীর্াহী এর্িং ২০০ (দুইশত) গ্রস টব র অনধক বতল, গ্যাস র্া নকন কযাল র্হ কারী সকল অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  

ন ধ বানরত নর্তার নযাগাবযাগ ও ন নভ্বগশ  সরন্জা  ও যন্ত্রপানত ন ৌযাব  আহর  ও স্থাপ  োড়া নকা  ন ৌযাত্রা  

যাইবত পানরবর্ া। 

 

(২)   হাপনরচালবকর ন কট যনদ প্রতী  া  হ  নয, নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  নয ন ৌযাত্রা  ন ব ানজত রনহ াবে 

উহার প্রকৃনত এইরূপ নয, উক্ত ন ৌযাত্রা  নর্তার নযাগাবযাগ ও ন নভ্বগশ  সিংক্রান্ত সরন্জা  ও যন্ত্রপানত স্থাপ  

অবযৌনক্তক র্া অপ্রব াজ ী , তাহা হইবল উক্ত অভ্যন্তরীণ ন ৌযা বক এই ধারার নর্নধ-ন বষধ হইবত অব্যাহনত 

প্রদা  কনরবত পানরবর্। 

 

 ৬০। ঝবড়র সিংবকত থাকার্স্থা  ন ৌ-যাত্রা ন নষদ্ধ :—আর্হাও া অনধদপ্তর র্া র্ন্দর কর্তবপক্ষ কর্তবক নঘানষত 

ঝবড়র নর্পদ সিংবকত প্রবতযক  দী র্ন্দবরপ্রদনশ বত র্া নঘানষত হইর্ার পর অথর্া নযখাব  আকাবশর অর্স্থা 

নর্বর্চ া  ঝবড়র আশঙ্কা রনহ াবে এইরূপ নক্ষবত্র, নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা , নকা  ন ৌ-যাত্রা কনরবর্  া র্া নকা  

কাবয ব ব্যর্হৃত হইবর্  া, তবর্ দুঘ বট া কর্নলত নকা  ন ৌযা  উদ্বার র্া জা  াল রক্ষার প্রব াজব  ন ৌযাত্রার 

নক্ষবত্র এই ন বষধািা প্রবযাজয হইবর্ া। 

 

৬১। দুঘ বট াকর্নলত জাহাজবক সাহায্য প্রদা  :—নকা  ন ৌযা  দুঘ বট া কর্নলত হইবল উক্ত ন ৌযাব র 

আবশপাবশ দৃে া  সকল ন ৌযা বক ন জ ন রাপিা নর্নিত  া হইবল দুঘ বট াকর্নলত ন ৌযাব র সাহাবয্যর জন্য 

তাৎক্ষনণক ভ্াবর্ আগাই া যাইবত হইবর্ এর্িং উদ্ধার কায বক্রব  অিংশগ্রহ  কনরবত হইবর্। 
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৬২। ন রাপিামূলক ব্যর্স্থা :—(১) ন ৌযা  ডুনর্, অনগ্নকাে, সিংঘষ ব, নর্বফারণ, ইতযানদ দুঘ বট া প্রনতবরাধ ও 

ন াকানর্লার জন্য ন ধ বানরত জীর্ -রক্ষাকারী যন্ত্রপানত, অনগ্নন র্ বাপক সরিা  এর্িং অন্যান্য সরিা  ও যন্ত্রপানত 

দ্বারা সনজ্জত  া হই া এর্িং অনগ্নকান্ড, নর্বফার , সিংঘষ ব ও অন্যান্য দুঘ বট া নরাবধ যথাযথ ব্যর্স্থা গ্রহ  োড়া 

নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  র্ানণনজযক উবেবে ব্যর্হার করা যাইবর্ া। 

  

(২) প্রনতটি অভ্যন্তরীণ নিৌ াদি নিরাপে ও নিরাপো ব্যবস্থাপিা নসদষ্টম (safety and security 

management system) বাস্তবায়ি কনরদত হইদব  া বাৎসনরক সাদভ্রৃ সময় পনরযা কনরদত হইদব এবাং 

নকাি নিৌ াদি নিরাপে ও নিরাপো ব্যবস্থাপিা নসদষ্টম  থা থ পাওয়া িা নগদল সাদভ্ ৃসিে জারী করা  াইদবিা; 

 

(৩) নিরাপে ও নিরাপো ব্যবস্থাপিা নসদষ্টম (safety and security management system) এর 

আওতায় জীর্ -রক্ষাকারী যন্ত্রপানত, অনগ্নন র্ বাপক সরিা  এর্িং অন্যান্য সরিা  ও যন্ত্রপানতর  ানসক 

রক্ষ াবর্ক্ষব র দা দান ত্ব ন ধ বার  সহ ন ম্ন র্ন বত তথ্য প্র া  নলনখত ভ্াবর্ সিংরক্ষ  কনরবত হইবর্, যথা:- 

(ক)প্রনত াবস জীর্ রক্ষাকারী  ও অনগ্নন র্ বাপক সরিা  ইন্সবপকশব র তথ্য; 

(খ) প্রনত াবস জীর্ রক্ষা ও অনগ্নন র্ বাপ   হরার তথ্য; 

(গ) জরুরী অর্স্থা  নযাগাবযাবগর  াধ্য , কন্টাক্ট তানলকা; 

(ঘ) জা  াল ও পনরবর্শ রক্ষা  জরুরী অর্স্থা ন াকাবর্লার প্রস্তুনত; 

(ঙ) ন ৌযাব র সার্ বক্ষন ক ন রাপিা রক্ষা  গৃহীত ব্যর্স্থার তথ্য। 

 

(৪) প্রনতটি ন ৌযা  নকাম্পান বক এককভ্াবর্ র্া অন্য নকাম্পান র সাবথ নযৌথ ভ্াবর্ অনিস নভ্নিক নিরাপে ও 

নিরাপো ব্যবস্থাপিা নসদষ্টম (safety and security management system) স্থাপি কনরদত হইদব 

 াহার আওতায় মানলক বা তাহার প্রনতনিনি নিয়নমত জাহাজ পনরেেি সহ ন ম্ন র্ন বত তথ্য প্র া  নলনখত ভ্াবর্ 

সিংরক্ষ  কনরবর্, যথা:- 

(ক) ন ৌযাব  ক বরত  ানর্কবদর তানলকা ও তাহাবদর নযাগ্যতা স দ,  ানর্ক ন র্ন্ধ  কাবড বর 

অনুনলনপ; 

(খ) ন ৌযাব র সাবভ্ব ও নরনজবেশ  স বদর ও প্রবযাজয নক্ষবত্র রুট পরন বটর হাল াগাদ 

অনুনলনপ; 

(গ) ন ৌযা  ন  ন ত পনরদশ বব র তথ্য ও প্রনতবর্দ ; 

(ঘ) ন ৌযা  রক্ষ াবর্ক্ষব র তথ্য ও নর্র্র  সম্বনলত নরকড ব িাইল; 

(ঙ) নয নকা  ধরব র জরুরী অর্স্থা ন াকাবর্লা  অনিস নভ্নিক প্রস্তুনতর তথ্য। 

 

(৫) নিরাপে ও নিরাপো ব্যবস্থাপিা নসদষ্টম (safety and security management system) এর 

নবষদয় মহাপনরচালক নবনি ৪০ নমাতাদবক সময় সময় নিদেেৃিা জারী কারদত পানরদবি  াহা সাংনিষ্ট সকলদক 

মানিয়া চনলদত হইদব। 

 

৬৩। সিংঘষ ব, ইতযানদ এড়াব ার নর্ধা  অনুসরণ :—(১) প্রবতযক অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  সকল স   সিংঘষ ব 

প্রনতবরাধমূলক নদক ন  ন্ত্রক ও ন নভ্বগশ  সম্পনকবত ন ধ বানরত নর্নধ-নর্ধা  অনুসরণ কনরবর্। 

 

(২) নকাি নিৌ াি কর্তকৃ বন্দর টানমিৃাল, ল্যানোং নেেি,  াট/ পদয়দন্ট স্থানপত পন্টুি, স্পাড, গ্যাাংওদয় ও 

নজটিসহ অন্যান্য স্থাপিার যনত সািি করা  াইদব িা এবাং এসকল স্থাপিার নকাি যনত সািি করা হইদল 
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তাৎযনণক ব্যবস্থা নহসাদব নিৌ াদির সাদভ্ ৃসাটিনৃিদকট এবাং সময়সূচী স্থনগত পূবকৃ যনতপূরণ আোদয়র ব্যবস্থা 

গ্রহণ করা  াইদব। 

 

৬৪। নর্পজ্জ ক  ালা াল পনরর্হণ :—(১) নর্পজ্জ ক  ালা াল পনরর্হব র জন্য ন ধ বানরত শতব ও 

আন্তবজানতক ন নরটাই  নডন্জারাস গুডস নকাড (IMDG Code) ও এর স   স   সিংবশানধত নর্ধা  সমুহ 

অনুসরণ এর্িং তদানুসাবর সতকবতামূলক ব্যর্স্থা গ্রহণ ব্যতীত নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  নকা  নর্পজ্জ ক  ালা াল 

র্হ  কনরবত পানরবর্  া। 

 

(২) নকা  ব্যনক্ত নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র  ানলক র্া  াস্টাবরর নর্ া অনু নতবত ন ৌযাব  নকা  নর্পজ্জ ক 

 ালা াল র্হ  কনরবত পানরবর্  া এর্িং প্যাবকট র্া পাবত্রর র্ানহবর উক্ত  ালা াবলর র্ণ ব া ও প্রকৃনত েষ্টভ্াবর্ 

 ানকবিং  া থানকবল এর্িং ন ৌর্ন্দর কর্তবপবক্ষর অনু নত ব্যতীত নকা  নর্পজ্জ ক  ালা াল র্হ  কনরর্ার উবেবে 

নকা  ন ৌযাব  আবরাহ  করা যাইবর্  া। 

 

(৩) যনদ নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র  ানলক র্া  াস্টার এই  ব ব সবন্দহ নপাষণ কবর  র্া সবন্দহ নপাষণ 

কনরর্ার কারণ থাবক নয, নকা  লাবগজ র্া পাবস বল যাহা ন ৌযাব  ন ও া হই াবে অথর্া ন ৌযাব   া াব া 

হই াবে উহার  বধ্য নর্পজ্জ ক  ালা াল রনহ াবে, তাহা হইবল নতন  প্রব াজ   ব  কনরবল- 

 

(ক) ন ৌযাব  উহা র্হ  কনরবত অসম্মনত প্রকাশ কনরবত পানরবর্ ; 

   

(খ) উক্ত লাবগজ র্া পাবর্শ্ববলর নজন সপত্র খনল া নদনখবত পানরবর্ ; এর্িং 
 

(গ)  যনদ উহা পনরর্হবণর জন্য গ্রহণ করা হই া থাবক, তবর্ যতক্ষণ পয বন্ত  া উহার 

নভ্তবরর  ালা াল সম্পবকব ন নিত হ , ততক্ষণ পয বন্ত উহার চালা  র্ন্ধ রানখবত 

পানরবর্ । 

 

(৪) এই ধারার নর্ধা  অ ান্য কনর া নকা  নর্পজ্জ ক  ালা াল ন ৌযাব  নর্াঝাই করা হইবল,  ানলক র্া 

 াস্টার সিংগত  ব  কনরবল, উক্ত  ালা াবলর প্যাবকট র্া পাত্র ন ৌযা  হইবত  া াই া নদবত পানরবর্  র্া র্ধ্িংস 

কনরবত পানরবর্ , এর্িং উক্তরূপ কাবয বর জন্য তাঁহারা নকা  নদও ান  র্া নিৌজদারী আদালবতর ন কট দা ী 

থানকবর্   া। 

 

(৫)  নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব  নকা  প্রকার নর্পজ্জ ক  ালা াল র্হ  করা যাইবর্  া যনদ উক্ত নর্পজ্জ ক 

 ালা াল র্হব র উপযুক্ত পয বাপ্ত ন রাপিা ব্যর্স্থা ন ৌযাব   া থাবক এর্িং উহার  াষ্টার নর্পজ্জ ক  ালা াবলর 

নহবন্ডনলিং ও জরুরী অর্স্থা ন াকাবর্লা সিংক্রান্ত নর্বশষ প্রনশক্ষ  গ্রহ   া কবর । 

 

৬৫। ন ৌ-পবথ নর্ি সৃনষ্ট করা ন নষদ্ধ :—(১) নকা  ব্যনক্ত র্া সিংস্থা,  াে ধনরর্ার জাল পানত া র্া, যত্রতত্র 

ন ৌযা  ন ািংগর কনর া র্া  দী ভ্রাট র্া  দী খ   কনর া র্া  দীবত র্াধ নদ া র্া  দীর তলবদশ র্া উপর নদ া 

কযাবর্ল টান  া র্া ব্রীজ ন  বাণ কনর া র্া অন্য নকা  উপাব  অভ্যন্তরীণ ন ৌ-পবথ নকা  ন ৌযা  চলাচবল নর্ি 

সৃনষ্ট কনরবত পানরবর্  া এর্িং  দীর প্রর্াহ া তা ও  দীর তীর ক্ষনতগ্রস্ত হ  এরূপ নকা  কায বক্র  গ্রহণ কনরবত 

পানরবর্  া। 
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(২)  নকা  ব্যনক্ত ন ৌচলাচবলর পবথ নর্আইডনিউটিএ কর্তবক স্থানপত পন্টু  নজটি, র্ া, নর্ক  র্া এইরূপ যন্ত্রপানত 

র্া ন নভ্বগশব র উপকরণ নহসাবর্ ব্যর্হৃত নচি প্রতযাহার র্া খ   কাবজ ন ব ানজত নড্রজার ও সহা ক জলযা  

র্া যন্ত্রপানত নকা  ক্রব ই ক্ষনত, বা র্ধ্িংস কনরবত পানরবর্  া। 

 

(৩) উপনর্নধ (১) এ উবেনখত নকা  কায বক্র  গ্রহব র প্রব াজ  হইবল সিংনিষ্ট ব্যনক্ত র্া সিংস্থাবক নর্আইডনিউটিএ 

হইবত নলনখত অনু নত গ্রহ  কনরবত হইবর্ যাহা নর্আইডনিউটিএ সিংনিষ্ট ন ৌপবথ ন ৌচলাচল, আন্ডার-নকল 

নক্ল াবরন্স, ওভ্ারবহড নক্ল াবরন্স ইতযানদ নর্বর্চ া কনর া প্রদা  কনরবর্। 

 

৬৬। যাত্রীর্াহী ন ৌযাব  অনতনরক্ত যাত্রী এর্িং উপবরর নডবক  ালা াল র্হ   া করা ইতযানদ:—(১) নকা  

অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  র্ানণনজযক উবেবে যাত্রী পনরর্হবণর কাবয ব ব্যর্হৃত হইবল, উক্ত ন ৌযাব  নিনবনণতৃ যাত্রী ও 

 ালা াল র্হ  করা যাইবর্  া :- 

(ক)  জনরপ স দপবত্র ন ধ বানরত সিংখ্যার অনতনরক্ত যাত্রী; 

             (খ)   মাোর ব্রীদজর োবদর উপবর নকা  যাত্রী ;  

             (গ)   উপবরর নডবক নকা   ালা াল; 

             (ঘ)   যাত্রী ন রাপিা ও পনরর্হণ-সিংক্রান্ত  নর্ধা  লিংনঘত হ  এইরূবপ যাত্রী র্া  ালা াল; এর্িং 

             (ঙ)  অ নুব ানদত নকা  স্থাব  নকা  যাত্রী র্া  ালা াল ।  

 

(২) কর্তবপবক্ষর পুর্ বানু নত ব্যনতবরবক নকা  যাত্রীর্াহী ন ৌযাব , র্ন্দর, নজটি র্া পন্টু  হইবত গ্যািংওব  ব্যতীত 

অন্যবকা  পবথ র্া ন ৌকা নদব  র্া পার্শ্র্তী ন ৌযা  নদব  আবরাহ  র্া অর্তর  করা যাইবর্ া অথর্া এধরব র 

আবরাহ  র্া অর্তরব  সহা তা করা যাইবর্ া এর্িং ন ৌযাব র  াষ্টার ও  ানর্ক, নকাষ্টগাড ব এর্িং ন ৌ-পুনলশবক  

এধরব র কায বক্র  প্রনতবরাবধ যথাযথ ব্যর্স্থা গ্রহ  কনরবত হইবর্। 

 

৬৭। পণ্যর্াহী ন ৌযাব  ঝুুঁনকপূণ বভ্াবর্  ালা াল র্হ   া করা :—(১)অভ্যন্তরীণ ন ৌপবথ চলাচলকারী পণ্যর্াহী 

সকল ন ৌযাব  ন ধানরত নি-বর্াড ব  াকব র্া নলাডলাই  নচনন্হত থানকবত হইবর্ এর্িং নি-বর্াড ব  াকব ন  নজ্জত 

কনর া অনতনরক্ত  ালা াল র্হ  করা যাইবর্  া অথর্া এইরূবপ  ালা াল নর্াঝাই করা যাইবর্  া যাহাবত উক্ত 

ন ৌযা  এর্িং ন ৌযাব  অর্নস্থত জা  াল নর্পদাপে হইবত পাবর। 

 

(২) নয নকা  অভ্যন্তরীণ  ালর্াহী ন ৌযা , ট্ািংকার, গ্যাস ট্ািংকার র্া র্াজব কর্তকৃ ন ম্নর্ন বত কাবগ বা পনরর্হব র 

স   সিংবশানধত নসালাস ৭৪ (SOLAS 1974, as amended)  এর চযাপটার VI ও VII এর নর্ধা সমুহ  ান  া 

চনলবত হইবর্:- 

(ক) র্াল্ক নগ্রই  কাবগ বা 

(খ) অন্যান্য র্াল্ক কাবগ বা 

(গ) প্যাবকজ র্া র্াল্ক আকাবর নর্পদজ ক  ালা াল  

(ঘ) র্াল্ক নলকুইড কযান বকল 

(ঙ) র্াল্ক নলকুইড গ্যাস 
 

৬৮। র্ী া অথর্া ন ৌ-দুঘ বট া রাষ্ট িাবন্ডর সদস্য হও া ব্যতীত ন ৌযাত্রা ন নষদ্ধ :—(১) র্ািংলাবদবশ জীর্ -

র্ী া ব্যর্সা  ন ব ানজত জীর্ -র্ী া নকাম্পান  কর্তবক যাত্রী এর্িং  ানর্কগবণর জীর্  র্ী া  া কনর া অথর্া 

সরকার কর্তবক ন ধ বানরত পদ্ধনতবত গঠিত ন ৌ-দুঘ বট া রাষ্ট িাবন্ডর সদস্য  া হই া ৫০ জব র অনধক ধার  ক্ষ তা 

সম্পে নকা  যাত্রীর্াহী অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  ন ৌ-যাত্রা কনরবত পানরবর্  া।  
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(২) ১০০ গ্রসটব র অনধক নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা , র্ািংলাবদবশ সাধার  র্ী া ব্যর্সা  ন ব ানজত নকা  র্ী া 

নকাম্পান র ন কট হইবত দূষণ (pollution),সিংঘষ ব (collision) এর্িং ডুর্ন্ত ন ৌযা  র্া র্ধ্িংসার্বশষ 

অপসার  (wreck removal) এর দা  সিংক্রান্ত র্ী া  া কনর া অথর্া কর্তবপক্ষ কর্তবক অনুব ানদত নকা  

দা র্দ্বতার রাষ্ট িান্ড এর সদস্য  া হই া  চলাচল কনরবত পানরবর্ া এর্িং এই র্ী ার র্া দা র্দ্বতার পনর া  

হইবর্ নুন্যত , গ্রসট  প্রনত ১০০০০ (দশ হাজার) ইউন ট। 

 

৬৯। যাত্রী এর্িং  াবলর সবর্ বাচ্চ ও সর্ বন ম্ন ভ্াড়ার হার :—সরকার র্া সরকার কর্তবক ক্ষ তাপ্রাপ্ত নকা  কর্তবপক্ষ 

অভ্যন্তরীণ ন ৌ-পবথ গন্তব্যস্থবলর দূরত্ব ও ন ৌযাব র নিনণ অনুযা ী সরকানর নগবজট প্রজ্ঞাপ  দ্বারা -  

 

   (ক) নর্নভ্ে নিনণর যাত্রীবদর  াইল প্রনত সবর্ বাচ্চ ও সর্ বন ম্ন ভ্াড়ার হার; 

 

   (খ) নয নকা  ধরব র  ালা াল পনরর্হবণর সবর্ বাচ্চ এর্িং সর্ বন ম্ন ভ্াড়ার হার; এর্িং 

 

(গ) ন খাদি  ালা াল ও যাত্রীর সবর্ বাচ্চ এর্িং সর্ বন ম্ন ভ্াড়ার হার ন ধ বার  করা হই াবে 

নসখাব  ভ্াড়া ন ধ বারব  অভ্যন্তরীণ ন ৌপবথর দুইটি স্থাব র  বধ্য দুরত্ব  কত র্নল া 

গন্য হই াবে তাহা নঘাষণা কনরবত পানরবর্।  

 

৭০। যাত্রী ও  ালা াল পনরর্হবণর ভ্াড়ার তানলকা প্রকাশ :—(১) সরকার র্া সরকার কর্তবক এতদুবেবে 

ক্ষ তাপ্রাপ্ত নকা  কর্তবপবক্ষর ন কট হইবত ন বদ বশ া প্রানপ্তর পর নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র  ানলক জ গবণর 

সুনর্ধাবথ ব উক্ত কর্তবপবক্ষর অনুব ানদত একটি তানলকা প্রব াজ  অনুযা ী প্রনতন  ত প্রকাশ কনরবর্, যাহাবত – 

 

  (ক) ন ৌযা টির নর্নভ্ে স্থা  হইবত যাত্রার স  সূচী; 

  (খ) নর্নভ্ে নিনণর যাত্রীবদর নর্নভ্ে স্থাব  পনরর্হবণর ভ্াড়ার হার; এর্িং  

  (গ) নর্নভ্ে প্রকাবরর  ালা াল নর্নভ্ে স্থাব  পনরর্হবণর জন্য ভ্াড়ার হার, 

প্রদনশ বত হইবর্।  

 

(২) নয সকল অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব  উপধারা (১)-এর নর্ধা -অনুযা ী তানলকা প্রকানশত হই াবে তাহার  ানলক 

র্া  াস্টার উহার একটি কনপ ন ৌযাব র এ   প্রকাে স্থাব  সাঁটাই া রানখবর্  যাহাবত উহার ন  াদ থাকাকালী  

এর্িং ন ৌযা টি ব্যর্হারকালী  উক্ত তানলকার নর্ষ র্স্তু সর্ বসাধারণ সহবজ পনড়বত পাবর ।  

(৩) উপধারা (১)-এর নর্ধা  সবেও সরকার কর্তবক এতদুবেবে ক্ষ তাপ্রাপ্ত নকা  কর্তবপক্ষ, প্রব াজব  

জ সাধারবণর ন কট টিবকট নর্ক্রব র উবেবে একটি স নন্বত ভ্াড়ার তানলকা প্রকাশ কনরবত পানরবর্, এর্িং 

এইরূপ তানলকা  উপধারা (১)-এর দিা (ক), (খ) এর্িং (গ)-বত  উবেনখত তথ্য থানকবর্।   

 

 

 

ষষ্ঠ অধ্যা  

অভ্যন্তরীণ ন ৌ-পথবক দূষণ হইবত রক্ষা 
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৭১। অভ্যন্তরীণ ন ৌ-পবথর পনরবর্শ দূষণ ন নষদ্ধ :—(১) এই অধ্যা  র্ািংলাবদবশর অভ্যন্তরীণ জলসী া  

অর্স্থা কারী সকল ধরব র ন ৌযা ,  দীর্ন্দর, ডকই াড ব, নশপই াড ব, স্লীপওব ,র্ন্দর, টান ব াল, নডবপা, তীর 

সিংলগ্ন ন ৌসিংনিষ্ট স্থাপ া, ভ্াস া  স্থাপ া ও অিবসার স্থাপ ার নক্ষবত্র প্রবযাজয হইবর্।  

 

(২) অভ্যন্তরীণ ন ৌ-সী া  অর্স্থা কারী ও চলাচলকারী নকা  ধরব র ন ৌযা  ও তীর সিংলগ্ন ন ৌসিংনিষ্ট স্থাপ া, 

ভ্াস া  স্থাপ াও র্ন্দর ন ধ বানরত সরন্জা  ও যন্ত্রপানত ও র্জবয ব্যর্স্থাপ া নসবষ্ট  ব্যনতবরবক নকা  কায বক্র  

গ্রহ কনরবত পানরবর্ া এর্িং নকা  কায বক্র  এইরূবপ পনরচাল া করা যাইবর্  া যাহাবত অভ্যন্তরীণ ন ৌপবথর 

পনরবর্শ দূনষত হইবত পাবর।  

 

(৩) প্রনতটি ন ৌযাব  দূষণ প্রনতবরাধ সহা ক ন ধ বানরত সরন্জা  ও যন্ত্রপানত এর্িং উক্ত ন ৌযা  সিংনিষ্ট সকল 

ধরব র র্জবয ব্যর্স্থাপ া ব্যর্স্থা থানকবত হইবর্ এর্িং প্রনতটি অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব  প্রনত র্ের জনরবপর স   দূষণ 

প্রনতবরাধ সরন্জা , যন্ত্রপানত ও র্জবয ব্যর্স্থাপ া নসবষ্ট   যথাযথ পাও া  া নগবল সাবভ্ব স দ জারী করা 

যাইবর্ া; 

 

(৪) প্রনতটি অনুব ানদত র্ন্দবর দূষণ প্রনতবরাবধ ন ধ বানরত র্জবয গ্রহ  ও ব্যর্স্থাপ া ( waste reception 

facility) ব্যর্স্থা ও দূষণ ন াকাবর্লার প্রস্তুনত থানকবত হইবর্ এর্িং উহা ন ৌপনরর্হ  অনধদপ্তর কর্তবক 

অনুব ানদত হইবত হইবর্; 

 

(৫) প্রনতটি তীর সিংলগ্ন ন ৌসিংনিষ্ট স্থাপ া  দূষণ প্রনতবরাবধ ন ধ বানরত র্জবয ব্যর্স্থাপ া  ব্যর্স্থা ও দূষণ 

ন াকাবর্লার প্রস্তুনত থানকবত হইবর্ এর্িং এ সকল সিংস্থাবক পনরদবে মন্তণালদয়র  াড়পত্র ও ন ৌপনরর্হ  

অনধদপ্তর হইবত সবন্তাষজ ক ভ্াবর্  ন ধ বানরত জনরপ সম্পবের পর প্রনত র্ের  দূষণ প্রনতবরাধ স দ গ্রহ  কনরবত 

হইবর্; 

 

(৬) প্রনতটি ভ্াস া  স্থাপ া  দূষণ প্রনতবরাবধ ন ধ বানরত র্জবয ব্যর্স্থাপ া  ব্যর্স্থা ও দূষণ ন াকাবর্লার প্রস্তুনত 

থানকবত হইবর্; 

 

(৭)  ানর্কবদর থাকা খাও ার ব্যর্স্থা সম্পে সকল অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব  ন ৌপনরর্হণ অনধদপ্তর কর্তবক অনুব ানদত 

সুবপ  পান  এর্িং প ঃন ষ্কাশব র ব্যর্স্থা থানকবত হইবর্। 

 

(৮) বন্দদর থাকা অবস্থায় নকাি নিৌ াি হাইদড্রানলক হণ ৃব্যবহার কনরদত পানরদবিা। 

 

(৯) অভ্যন্তরীণ নিৌসীমািায় নকাি নিৌ াি হইদত বা তীরসাংলগ্ন নকাি স্থাপিা বা ভ্াসমাি স্থাপিা হইদত নিদনাক্ত 

র্জবয র্া পদাথ ব সমুহ  দীবত র্া সিংলগ্ন এলাকা  ন গ বত র্া ন বক্ষপ করা যাইবর্ া:- 

 (ক) বতল অথর্া বতলাক্ত পদাথ ব 

 (খ) অপনরবশানধত প ঃ ল 

 (গ) দুগ বন্ধযুক্ত পান  ও নকবচ  গাবর্ বজ 

 (ঘ) নয নকা  ধরব র প্ল্ানস্টক ব্যাগ র্া র্স্তু 

 (ঙ) নয নকা  ধরব র টনিক পদাথ ব 

 (চ) জলজ প্রাণীর জন্য ক্ষনতকর নয নকা  র্স্তু 

 (ে) পান র স্বাভ্ানর্ক গু াগু  ও রিং  ষ্টকারী নকা  পদাথ ব 
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 (জ) ন ৌযাব র নচ ন  র্া অন্য নকা  স্থা  হইবত কাবলা ধু া 

 (ঝ) Ozone Depleting Substance,  foreign  অনুজীব বা  sediment. 

তবর্ জা  াল রক্ষার প্রব াজব  ও ন ৌযা  উদ্ধাবরর নক্ষবত্র এই ন বষধািা প্রবযাজয হইবর্ া। 

 

(১০) অভ্যন্তরীণ ন ৌপবথ চলাচলকারী নকা  এইচএিও র্া িাব বস ওব লর্া ভ্ারী নতল র্হ কারী নপবরানল া  

ট্ািংকার নকা  প্রকার নরিাইন্ড প্রডাক্ট র্া অন্য নকা  কাবগ বা র্হ  কনরবত পানরবর্ া। 

 

(১১) এই আই  জারীর পর সরকার র্া তদকর্তবক  ব া ীত নকা  কর্তবপক্ষ ২০২২ সাবলর  বধ্য অভ্যন্তরীণ 

ন ৌপবথ ট্ািংকার নথবক দূষণ নরাধ কবে ২০০০ নডডনিউটির অনধক ধার ক্ষ তা সম্পে নসিংবগল হাল নর্নশষ্ট 

ভ্ারী নতল র্হ কারী  এর্িং ৫০০০ নডডনিউটির অনধক ধার ক্ষ তা সম্পে নসিংবগল হাল নর্নশষ্ট হালকা নতল 

র্হ কারী ট্ািংকার সমুবহর চলাচল র্বন্ধর ব্যর্স্থা কনরবর্। 

 

৭২। পনরবর্শ দূষণ সিংক্রান্ত নরবপাট ব :—অভ্যন্তরীণ ন ৌপবথর নকাথাও নকা  দুষব র ঘট া ঘটিবল তাহা নদখা 

 াত্র র্া নয নকা  নর্র্শ্স্ত সুবত্র জা া  াত্র ঘট াস্থবল র্া সিংলগ্ন এলাকা  থাকা সকল ন ৌযা   াষ্টার,  ানর্ক, র্ন্দর 

কর্তবপক্ষ, ন ৌসিংনিষ্ট স্থাপ ার নলাকজ  দূষণ ন াকাবর্লা  তনরৎ ব্যর্স্থা গ্রহ  কনরবর্ এর্িং নকাষ্টগাড ব, 

নর্আইডনিউটিএ, ন ৌপনরর্হ  অনধদপ্তর ও স্থা ী  প্রশাস বক অর্নহত কনরবর্। 

 

 

সপ্ত  অধ্যা  

অপরাধ ও দে, ইতযানদ  

 

৭৩। নবনভ্ন্ন েদের নেণী নবভ্াগ :  এই আইব র আওতা  নয নকা  ধারা লিংঘব র জন্য অপরাবধর গুরুত্ব র্া 

 াত্রা ও ব্যানপ্ত নর্বর্চ া কবর সর্ বন ম্ন দন্ড  নথবক সবর্ বাচ্চ দন্ড পয বন্ত ন াট পাঁচটি ধাবপ দন্ড প্রদা  করা যাইবর্ 

যথাঃ- 

 

(ক) সবনৃিন েে আদেে নিদেেৃ লাং দির জন্য, অনুিৃ ৫০ হাজার ইউনিট অথ বদে র্া  সিে, অনুমনত ইতযানে 

বানতল বা উভ্য় েে; 

 

(খ) নদ্বতী  ধাবপর দন্ড সম্পবদর  ক্ষ ক্ষনত র্া ঝুনক সাংক্রান্ত নকাি নবিাি লাং দির জন্য, অনুিৃ ১ ব র কারােে 

বা অনুিৃ ১ লয ইউনিট অথ বদে বা উভ্য় েে; 

 

(গ) র্ততী  ধাবপর দন্ড পনরবর্শ দূষণ র্া ঝুনক সাংক্রান্ত লাং দির জন্য, অনুিৃ ৩ ব র কারােে বা অনুিৃ ৩ লয 

ইউনিট অথ বদে বা উভ্য় েে; 

 

 ( ) চতুথৃ িাদপর েে জীর্ব র ক্ষ ক্ষনত র্া ঝুনক সাংক্রান্ত লাং দির জন্য, অনুিৃ ৪ ব র কারােে বা অনুিৃ  ৩ 

লয ইউনিট অথ বদে বা উভ্য় েে; 

 

(ঙ) সবর্ বাচ্চ দন্ড জািমাল ও পনরদবে দূষণ বা ঝুনক সাংক্রান্ত লাং দির জন্য, অনুিৃ ৫ ব র কারােে বা অনুিৃ ৩ 

লয ইউনিট অথ বদে বা উভ্য় েে; 
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(চ) আইদির অিীদি নকাি িারা ভ্াংদগর োনস্ত  ২০ হাজার ইউনিদটর নিদন হইদত পানরদবিা। 

 

৭৪।  িারা ১০, ৩৪, ৩৯, ৪০ ও ৬১ লাং দির েে:  এই আইদির িারা ১০, ৩৪, ৩৯, ৪০, ৬১, এর নর্ধা  

লিংঘ  কনরবল সিংনিষ্ট ব্যনক্ত র্া ব্যনক্তর্গ ব,অনুিৃ ৫০ হাজার ইউনিট অথ বদে র্া  সিে, অনুমনত ইতযানে বানতল 

বা উভ্য় দবন্ড দনেত হইবর্ ।  

 

৭৫। িারা ১৪, ১৭, ২৩, ২৭, ২৮, ৪৬, ৪৮, ৬৫, ৬৯, ৭০, ৬৪, ৬৫, ৬৯, ৭০ ও ৭২ লাং দির েে :  এই 

আইদির িারা ১৪, ১৭, ২৩, ২৭, ২৮, ৪৬, ৪৮, ৬৫, ৬৯, ৭০, ৬৪, ৬৫, ৬৯, ৭০ ও ৭২ এর নর্ধা  লিংঘ  কনরবল 

সিংনিষ্ট ব্যনক্ত র্া ব্যনক্তর্গ ব,অনুিৃ ১ ব র কারােে বা অনুিৃ ১ লয ইউনিট অথ বদে বা উভ্ দবে দনেত হইবর্ ।  

 

৭৬।  িারা ৪৪, ৬৮ ও ৭১ লাং দির েে:  এই আইদির িারা ৪৪, ৬৮ ও ৭১  এর নর্ধা  লিংঘ  কনরবল সিংনিষ্ট 

ব্যনক্ত র্া ব্যনক্তর্গ ব,অনুিৃ ৩ ব র কারােে বা অনুিৃ ৩ লয ইউনিট অথ বদে বা  উভ্ দবে দনেত হইবর্ ।  

 

৭৭।  িারা ৩, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৭, ৮৫, ৮৬ ও ৬৬ লাং দির েে:  এই আইদির িারা ৩, ৫৭, ৫৮, ৫৯, 

৬২, ৬৭, ৮৫, ৮৬ ও ৬৬ এর নর্ধা  লিংঘ  কনরবল সিংনিষ্ট ব্যনক্ত র্া ব্যনক্তর্গ ব,অনুিৃ ৪ ব র কারােে বা অনুিৃ 

৩ লয ইউনিট অথ বদে বা উভ্ দবে দনেত হইবর্ ।  

 

৭৮।  িারা ৭, ৮, ৩০, ৬০ ও ৬৩ লাং দির েে:  এই আইদির িারা ৭, ৮, ৩০, ৬০ ও ৬৩ এর নর্ধা  লিংঘ  

কনরবল সিংনিষ্ট ব্যনক্ত র্া ব্যনক্তর্গ ব,সবর্ বাচ্চ দন্ড নহসাবর্, অনুিৃ ৫ ব র কারােে বা ৩ লক্ষ ইউন ট অথ বদে র্া  

উভ্ দবে দনেত হইবর্ ।  

 

৭৯ ।   অন্যান্য ধারা এর্িং এই আইব র অধীব  প্রণীত নর্নধ লিংঘব র দে :  (১) নকা  ব্যনক্ত এই আইব র 

অধীব  প্রণীত নকা  নর্নধ ালা লিংঘ  কনরবল এর্িং উক্ত লিংঘব র জন্য এই আইব র অন্যত্র নকা  শানস্তর নর্ধা  

 া থানকবল সিংনিষ্ট ব্যনক্ত র্া ব্যনক্তর্গ ব,অনুিৃ ১ ব র কারােে বা ১ লক্ষ ইউন ট অথ বদে র্া  উভ্ দবে দনেত 

হইবর্ ।  

 

(২) এই আইব  নকা  শানস্তর নর্ধা  উবেখ ন ই এইরুপ নকা  ধারা লিংঘ  কনরবল সিংনিষ্ট ব্যনক্ত র্া 

ব্যনক্তর্গ ব,অনুিৃ ১ ব র কারােে বা ১ লক্ষ ইউন ট অথ বদে র্া  উভ্ দবে দনেত হইবর্ । 

 

৮০ । নকাম্পান  কর্তবক অপরাধ সিংঘট   :  (১) নকা  নকাম্পান  কর্তবক এই আইব র অধী  নকা  অপরাধ 

সিংঘটিত হইবল উক্ত অপরাবধর সনহত প্রতযক্ষ সিংনিষ্টতা রনহ াবে, নকাম্পান র এইরূপ প্রবতযক ব্যর্স্থাপ া 

পনরচালক, ম্যাব জার, সনচর্, অিংশীদার, ক বকতবা এর্িং ক বচারী অথর্া অন্য নকা  ক বকতবা র্া ক বচারী উক্ত 

অপরাধ সিংঘট  কনর াবে  র্নল া গণ্য হইবর্ , যনদ  া নতন  প্র াণ কনরবত পাবর  নয, উক্ত অপরাধ তাঁহার 

অজ্ঞাতসাবর সিংঘটিত হই াবে অথর্া উক্ত অপরাধ নরাধ কনরর্ার জন্য নতন  যথাসাধ্য নচষ্টা কনর াবে । 
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(২) উপধারা (১)-এ উনেনখত নকাম্পান  নর্নধর্দ্ধ সিংস্থা (Body Corporate) হইবল উক্ত উপধারা  উনেনখত 

ব্যনক্তবক অনভ্যুক্ত ও নদাষী সাব্যস্ত করা োড়াও উক্ত নকাম্পান বক আলাদাভ্াবর্ একই কায বধারা  অনভ্যুক্ত ও 

নদাষী সাব্যস্ত করা যাইবর্; 

 

ব্যাখ্যা-এই ধারা  

(ক) ‘নকাম্পান ’ অথ ব নকা  নর্নধর্দ্ধ সিংস্থা এর্িং নকা  অিংশীদানর কারর্ার, সন নত র্া এক 

র্া একানধক ব্যনক্ত স ন্বব  গঠিত নকা  সিংগঠ ও অন্তবভুক্ত; এর্িং 
 

  (খ) ‘পনরচালক’ অবথ ব নকা  অিংশীদার র্া পনরচাল া নর্াবড বর সদস্যও অন্তভু বক্ত । 

 
 

৮১ । ন ার্াইল নকাবট বর এখনত ার (Mobile court) :  (১) এই আইব র অন্য নকা  নর্ধাব  যাহা নকছুই 

থাকুক  া নক , এই আইব র অপরাধসমূহ ন ার্াইল নকাট ব আই , ২০০৯ (২০০৯ সাবলর ৫৯ িং আই ) এর 

তপনসলভুক্ত কনর া নর্চার করা যাইবর্; 

 

(২)  থা থ কর্তপৃদযর নিদেেৃিা ব্যনতদরদক নমাবাইল নকাট ৃপনরচালিা করা  াইদব িা  

 

৮২ ।  সম্পনি নক্রাবকর  াধ্যব  জনর া া আদা   : এই আইব র অধী  শানস্তবযাগ্য অপরাবধর জন্য নকা  

আবদশ প্রদা  সবেও, সিংনিষ্ট ব্যনক্ত উক্ত জনর া ার অথ ব পনরবশাধ  া কনরবল, শানস্ত প্রদা কারী  আদালত 

প্রব াজব  উক্ত জনর া ার অথ ব, সম্পনি নক্রাক এর্িং ন ৌযা  র্া প্রব াজ ী  যন্ত্রপানত, সাজ সরিা  র্া িান বচার, 

প্রবযাজয নক্ষবত্র, নর্ক্র  কনর া জনর া ার অথ ব আদাব র ন বদ বশ প্রদা  কনরবত পানরবর্ ।  

 

অষ্ট  অধ্যা  

নর্নর্ধ 

 

৮৩ ।   আইব র প্রব াগ হইবত অব্যাহনত প্রদাব র ক্ষ তা  : (১)   হাপনরচালক নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা বক 

এই আইব র নয নকা  নর্ধাব র প্রব াগ হইবত ন দৃষ্ট স ব র জন্য অব্যাহনত প্রদা  কনরবত পানরবর্ যনদ এরুপ 

অব্যাহনত ব ৌ ন রাপিা ও দূষণ প্রনতবরাধ নর্নিত  া কবর । 

 

২) মহাপনরচালক এর নলনখত পূবাৃনুমনত ব্যনতদরদক নকাি নবদেেী নিৌ াি বাাংলাদেদের অভ্যন্তরীি নিৌ এলাকায় 

নকাি  াত্রী বা মালামাল বহি বা অন্য নকাি কাদজ ব্যবহৃত হইদত পানরদবিা, তদব নবদেষ নযদত্র মহাপনরচালক 

উপযুক্ত মদি কনরদল তেকর্তকৃ নিরুনপত েতসৃাদপদয ন দকাি নবদেেী নিৌ ািদক বাাংলাদেদের অভ্যন্তদর ন  

নকাি কাদজ ব্যবহাদরর জন্য অনুমনত প্রোি কনরদত পানরদব এবাং উক্ত নিৌ ািদক অনুমনত পদত্র উদেনখত েত ৃ

মানিয়া চনলদত হইদব। 

 

৮৪। অভ্যন্তরীণ নিৌ াদির জনরপকারক ও নিবন্ধক সরকানর কমকতৃা নহসাদব এবাং মাোরগি পাইলট নহসাদব 

গন্য হইদবি : ১) এই অধ্যাদেে নমাতাদবক নিযুক্ত প্রদতযক সাদভ্য়ৃার (জনরপকারক), নরনজোর (নিবন্ধক) 

এবাং অন্যান্য অনিসার বাাংলাদেে েণ্ডনবনি (১৮৬০ সাদলর ৪৫ িাং আইি) অনুসাদর সরকানর কমচৃারী নহসাদব 

গণ্য হইদবি। 
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(২) এই অধ্যাদেে নমাতাদবক মঞ্জুরীকৃত ববি ন াগ্যতা সিেপত্রিারী অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র প্রবতযক  াস্টার, র্ন্দর 

আই , ১৯০৮ (১৯০৮ সব র ১৫  িং আই )-এর ধারা ৩০-এর উবেে পূরণকবে উক্ত র্ন্দবর উক্ত ন ৌযাব র 

পাইলট নহসাবর্ গণ্য হইবর্ ।  

 

৮৫ । ন ৌপথ ও পনরর্হ  ন  ন্ত্রবণর ক্ষ তা  :  (১) সরকার, নকা  ন ৌ-পবথ যাত্রী ও  ালা াল চলাচল ন  ন্ত্রণ 

এর্িং অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র রুট ন ধ বারণ অপনরহায ব  ব  কনরবল, যথাযথ কর্তবপক্ষবক এ সিংক্রান্ত ন বদ বশ প্রদা  

কনরবত পানরবর্ এর্িং যথাযথ কর্তবপক্ষ নয নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র  ানলক র্া  াস্টারবক এই  ব ব নলনখত 

আবদশ প্রদা  কনরবত পানরবর্ নয- 

 

  (ক) উক্ত ন ৌযা টি আবদবশ উনেনখত ন নদ বষ্ট রুবট র্া রুটসমূবহ চলাচল কনরবর্; এর্িং  

  (খ)  ন ৌযা টি শুধু াত্র উক্ত আবদবশ উনেনখত পনরর্হ  কাবয ব ব্যর্হৃত হইবর্।      

   

৮৬।  ালা াল উঠা- া ার সুনর্ধানদ, ইতযানদ  :  (১)  সকল অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র  ানলক র্া  াস্টার  

(ক) ন ৌযাব   ালা াল নর্াঝাই পনরর্হ  ও খালাস, রান্সনশপব ন্ট সানভ্বস প্রদা  কাবল 

সকলবক যুনক্তসিংগত স া  সুবযাগ-সুনর্ধা প্রদা  কনরবত হইবর্ ; এর্িং  

 

(খ) এইরূপ সানভ্বস প্রদাব র স   ব্যনক্ত নর্বশষ, র্ানণনজযক প্রনতষ্ঠা  র্া  ালা াবলর নিনণর 

 বধ্য নকা  প্রকার বর্ষম্য প্রদশ ব  কনরবত পানরবর্   া।  

 

৮৭ । আইব র নর্ধা  পাল  ন নিতকরব  পনরদশ ব  ও  া লা সিংক্রান্ত নর্ধা  :  (১)  হাপনরচালক এই 

আই  এর্িং আইব র অধী  প্রণীত নর্নধ নর্ধা সমূহ যথাযথভ্াবর্ পানলত হইবতবে নক  া তাহা ন নিতকরব  

প্রব াজ ী  সিংখ্যক পনরদশ বক ন ব াগ কনরবত পানরবর্ এর্িং উক্তরূবপ ন ব াগপ্রাপ্ত পনরদশ বকগ - 
 

(ক)  নযবকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব  যুনক্তসিংগত স ব  আবরাহণ কনরবত পানরবর্  এর্িং 

উহার নযবকা  অিংশ, যন্ত্রপানত, সরিা ানদ  ালা াল এর্িং যাত্রী পনরদশ ব  কনরবত 

পানরবর্; 
 

(খ) উক্ত ন ৌযা টির ন র্ন্ধ  স দ, নযাগ্যতার স দ, রুট পারন ট, ভ্াড়ার তানলকা, পণ্য 

ভ্াড়ার তানলকা, স  সূনচ এর্িং তাহার নর্বর্চ া  প্রব াজ ী  অন্যান্য দনললপত্র 

নদনখবত র্া নদখাব ার জন্য র্াধ্য কনরবত পানরবর্; 
 

(গ)  ন ৌযা টির  ানলক,  াস্টার র্া ন ৌযাব  কতবব্যরত অন্য নকা  ব্যনক্তবক নজজ্ঞাসার্াদপূর্ বক 

নলনখত জর্া র্নন্দ গ্রহণ কনরবত পানরবর্;  

 (ঘ)    অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  অনতনরক্ত যাত্রী র্া সঠিক উপাব  নর্াঝাই নক  া তা পনরদশ ব  ও   

পরীক্ষা কনরবত পানরবর্; এর্িং 

 

 (ঙ) নয নকা  ন ৌসিংনিষ্ট স্থাপ া, এই আইব র নর্ধা  ন াতাবর্ক পনরচানলত হইবতবে নক 

 া তাহা ন নিত করব  নয নকা  যুনক্ত সিংগত স ব  নসখাব  প্রবর্শ কনরবত পানরবর্।
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(২) নকা  পনরদশ বক উপধারা (১)-এর অধী  পনরদশ ব পূর্ বক যনদ  ব  কবর  নয, এই আইদির আওতায় নকা  

অপরাধ করা হই াবে, তাহা হইবল নতন  উক্তরূপ অপরাধ নর্চার কনরর্ার ক্ষ তাসম্পে ন ৌ-আদালবতর ন কট 

নলনখতভ্াবর্ উক্ত নর্ষব  অনভ্বযাগ দাব র কনরবত পানরবর্  এর্িং উক্তরূপ অনভ্বযাবগর নভ্নিবত উক্ত আদালত 

অপরাধ আ বল  ন বত পানরবর্।  

 

৮৮ ।   অভ্যন্তরীণ ন ৌ-যা  ও ন ৌসিংনিষ্ট স্থাপ ার ঝুুঁনকপূণ ব কায বক্র  স্থনগত সিংক্রান্ত নর্ধা  : ধারা ৮৭ এর 

উপধারা (১)- এর অধী  নকা  পনরদশ বক কর্তবক নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  র্া ন ৌসিংনিষ্ট স্থাপ া পনরদশ ব  পুর্ বক 

যনদ প্রতী  া  হ  নয, এই আই  র্া আইব র অধী  প্রণীত নর্নধর নকা  নর্ধা  লিংঘ  করা হই াবে, যাহার 

িবল নসখাব  অর্নস্থত জা  াল র্া পনরবর্শ ঝুুঁনকপূণ ব হই াবে, তাহা হইবল নতন  অস্থান ভ্াবর্ উক্ত ন ৌযাব র 

চলাচল র্া স্থাপ ার ব্যর্স্থাপ া কায বক্র  এই আইব র অনুসর   া করা পয বন্ত স্থনগত রানখর্ার জন্য সিংনিষ্ট 

ব্যনক্ত র্রার্বর একটি স্থনগতাবদশ জারী কনরবর্ এর্িং উহার প্রব াগ ন নিতকবে একটি অনুনলনপ সিংনিষ্ট ন ৌ-

পুনলশ দপ্তবর নপ্রর  কনরবর্। 
 

৮৯ ।   ন র্ন্ধ  স দ অথর্া জনরপকারবকর সা ন ক চলাচবলর অনু নত স দ ব্যতীত চলাচলকারী ন ৌ-যা  

আটবকর ক্ষ তা :  (১) ধারা ৮৭ -এর অধী  ন ব ানজত নকা  পনরদশ বক যনদ এই  ব ব ন নিত হ  নয, নকা  

অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র ধারা ২২-এর উপধারা (১)-এর অধী   ন র্ন্ধ  র্া ধারা ১২-এর উপধারা (১)- এর অধী  

জনরপ স দ র্া  ধারা ১৩ -এর উপধারা (১)-এর অধী  প্রব াজ ী  অনু নত পত্র র্া ধারা ৫৭ এর উপধারা (ক) 

ন াতাবর্ক ন ৌ-রুটপারন ট, স  সূচী, ভ্াড়াসূনচ, ন ৌযাত্রার নঘাষ া পত্র  াই, তাহা হইবল নতন  উক্ত অভ্যন্তরীণ 

ন ৌযা  আটক এর্িং র্াবজ াপ্ত করার ব্যর্স্থা গ্রহ  কনরবত পানরবর্ ।   
 

(২) উপধারা (১)-এ যাহা নকছুই থাকুক  া নক , ধারা ৮৭-এর অধী  ন ব ানজত নকা  ক বচারী যনদ এই  ব ব 

ন নিত হ  নয, নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  ধারা ১৩ -এর উপধারা (১)-এর নর্ধা -অনুযা ী জনরপ স দ এর্িং ধারা 

৫৭ এর উপধারা (ক) এর নর্ধা  অনুযা ী ন ৌ-রুটপারন ট ব্যতীত চলাচল কনরবতবে, তাহা হইবল নতন  উক্ত 

অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  আটক র্া র্াবজ াপ্ত কনরর্ার পনরর্বতব ন র্ন্ধ  স দ, এর্িং  াস্টার ও ড্রাইভ্াবরর নযাগ্যতা 

স দ র্াবজ াপ্ত কনরবত পানরবর্  এর্িং এতদসিংক্রান্ত  একটি র্াবজ াপ্তকর  পত্র জানর কনরবর্ ।  
 

(৩) আটককৃত এর্িং র্াবজ াপ্তকৃত নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র  ানলকবক আটবকর এর্িং র্াবজ াপ্তকরব র 

তানরখ হইবত (৩০) নত্রশ নদব র  বধ্য  খ ুঁনজ া পাও া  া নগবল যুনক্তসিংগত তদবন্তর পর উক্ত ন ৌযা  সরকার 

কর্তবক ন ধ বানরত পদ্ধনতবত জ সম্মুবখ ন লা  করা যাইবর্ ।  
 

৯০। আই  প্রব াগকারী সিংস্থা ন ৌ-পুনলশ র্া অন্য নকা  কর্তবপবক্ষর ন কট হইবত সহা তা গ্রহণ :

 হাপনরচালক র্া তৎকর্তবক ন যুক্ত নকা  ব্যনক্ত অথর্া এই আইব র নর্ধা  অনুসাবর ন ব ানজত নকা  

পনরদশ বকএই  আইব র অধী  নকা  কায ব সম্পাদ  র্া ক্ষ তা প্রব াগকাবল প্রব াজ ী  সহা তা প্রদাব র জন্য 

আই  প্রব াগকারী সিংস্থা,ব ৌ-পুনলশ র্া নর্নধর্দ্ধ কর্তবপক্ষবক অনুবরাধ কনরবত পানরবর্  এর্িং এইরূপ অনুবরাধ 

পাইর্ার পর ন ৌ-পুনলশ র্া কর্তবপক্ষ আর্নেকভ্াবর্ সহা তা প্রদা  কনরবর্।  

 

৯১। ক্ষ তা অপ বণ : সরকার, সরকানর নগবজবট প্রজ্ঞাপ  দ্বারা, এই আইব র নকা  নর্ধা  প্রজ্ঞাপব  উনেনখত 

শতব সাবপবক্ষ র্াস্তর্া ব র লবক্ষয সরকার র্া  হাপনরচালবকর ক্ষ তা নকা  উপযুক্ত কর্তবপক্ষবক অপ বণ কনরবত 

পানরবর্। 
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৯২। নর্নধ প্রণ ব র ক্ষ তা : (১) এই আইব র উবেে পূরণকবে  হাপনরচালক সরকাবরর অনুব াদ ক্রব , 

নগবজট প্রজ্ঞাপ  দ্বারা নর্নধ প্রণ   কনরবত পানরবর্। 

 

(২) উপধারা (১)-এ প্রদি ক্ষ তার সা নগ্রকতাবক ক্ষুে  া কনর া, ন ম্নর্নণ বত সকল র্া নয নকা  নর্ষব  নর্নধ 

প্রণ   করা যাইবর্, যথা :-  

 

(১)   জনরপ কায ব সম্পবের স  , স্থা  ও পদ্ধনত ন ধ বারণ; 

(২)   জনরপকারবকর ক বপনরনধ এর্িং একানধক জনরপকারবকর নক্ষবত্র প্রবতযবকর ক বপনরনধ  ন ধ বারণ; 

(৩)  নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র নি নর্াড ব নডবকর অর্স্থা  ন ণ ব  কনরর্ার এর্িং ন ৌযাব র  দুইপাবশ 

‘নি নর্াড ব লাই ’ দ্বারা উক্ত নডবকর অর্স্থা  নচনিত কনরর্ার পদ্ধনত ন ধ বারণ; 

(৪) জনরপকারবকর নঘাষণাপত্র, জনরপ স দপত্র এর্িং ন র্ন্ধ  স দ প্রস্ত্িত কনরর্ার ির  এর্িং 

উহার নর্র্রণীসমূবহর প্রকৃনত ন ধ বারণ; 

(৫) স্থা বভ্বদ জনরপ ও ন র্ন্ধ করণ এর্িং জনরপ ও ন র্ন্ধ  নি-এর হার ন ধ বারণ; 

(৬)   নয সকল নক্ষবত্র জনরপ র্া ন র্ন্ধ  র্াদ নদও া যাইবত পাবর উহা ন ধ বারণ; 

(৭)     াস্টার ও ড্রাইভ্ারবদর নিনণনর্ভ্াগ ন ধ বারণ; 

(৮)    নযাগ্যতা স বদর জন্য পাঠ্যসূনচ ও পরীক্ষা পাঠক্র  এর্িং ব্যার্হানরক পরীক্ষা; 

(৯)   নযাগ্যতা স দ লাভ্ কনরবত ইচ্ছুক ব্যনক্তবদর পরীক্ষা গ্রহবণর স  , স্থা  ও পদ্ধনত এর্িং উক্ত 

পরীক্ষার নি-এর হার ন ধ বারণ; 

(১০) নযাগ্যতা স দ লাবভ্ ইচ্ছুক ব্যনক্তবদর প্রব াজ ী  নযাগ্যতা ন ধ বারণ; 

(১১) চাকুনরর স দ  ঞ্জুনর ন  ন্ত্রণ এর্িং উহার জন্য প্রবদ  নি-এর হার ন ধ বারণ; 

(১২)  ধারা ৩৮ -এর অধী  স দ  ঞ্জুর,  র্া  , ন  ন্ত্রণ এর্িং উহার জন্য প্রবদ  নি-এর হার ন ধ বারণ; 

(১৩)  স দ  ঞ্জুবরর ির  এর্িং কর্তবপক্ষ ন ধ বারণ এর্িং নয-পদ্ধনতবত উহার তথ্য সিংরনক্ষত থানকবর্ 

তাহা ন ধ বারণ; 

(১৪)  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব  নর্পজ্জ ক  ালা াল র্হব র পদ্ধনত ও শতব ন ধ বারণ; 

(১৫) অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব  নর্বফারক এর্িং অনগ্নকাে প্রনতবরাবধ গৃহীতব্য পদবক্ষপ ও সতকবতা  ন ধ বারণ; 

(১৬) অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব র জন্য অতযার্েকী  অনগ্নন র্ বাপণ যন্ত্রপানত এর্িং সরিা ানদ সিংক্রান্ত নর্ধা ; 

(১৭)  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব  র্ানত র্হ  ও প্রদশ ব  এর্িং শানব্দক ও দৃে া  সিংবকত সৃনষ্ট সিংক্রান্ত নর্ধা ; 

(১৮) অভ্যন্তরীণ ন ৌ-পবথ চলাচলকারী নয-বকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  র্া নপাত কর্তবক র্ানত র্া অন্যান্য 

সিংবকত র্হ  ও প্রদশ বণ-সিংক্রান্ত নর্ধা ; 

(১৯)  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  কর্তবক পাল ী  সিংঘষ ব প্রনতবরাধ, নস্ট ানরিং ও নসইনলিং-সিংক্রান্ত নর্ধা ; 

(২০) নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  কর্তবক অন্য নকা  ন ৌযা  টা া (towing) র্া নঠলা      (pushing) 

সিংক্রান্ত নর্ধা ; 

(২১)   ন ধ বানরত স্থা সমূবহ নকা  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা   চলাচবলর গনত াত্রা ন ধ বারণ; 

(২২)  ন ৌযা , জীর্  এর্িং সম্পনির ন রাপিার উবেবে অতযার্েকী  সরিা , যন্ত্রপানত   সিংক্রান্ত  

নর্ধা ; 

(২৩)  অন্য নকা  ন ৌযা  এর্িং ক্ষুদ্র ন ৌযাব র ন রাপিার প্রনত হু নক নরাধকবে র্া ন ৌ-চলাচবলর 

সুনর্ধার জন্য স্থানপত সিংবকত ও ন শা সমূবহর র্া  দীর তীর,  াব্য খাল র্া  দীর তীর র্া  াব্য 

খানড়র নকা  সম্পবদর ক্ষনত এড়াব ার লবক্ষয ন ৌচলাচল ন  ন্ত্রণ; 

     (২৪)   অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব  যাত্রী পনরর্হণ ও যাত্রীবদর করণী  ন ধ বারণ; 
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 (২৫)  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব  নয-সকল কারণ ও পনরনস্থনতবত যাত্রীবদর প্রবর্শ প্রতযাখা    এর্িং ন ৌযা   

পনরতযাবগর প্রব াজ  তাহা ন ধ বারণ; 

(২৬)  যাত্রীবদর নর্ ামূবল্য সুবপ খার্ার পান  সরর্রাবহর ব্যর্স্থাকরণ; 

(২৭)  অভ্যন্তরীণ ন ৌ-পবথর এর্িং ন ৌযাব র যাত্রীবদর সুনর্ধার্ানদ ও পনরষ্কার পনরেেতার ন ি তা 

নর্ধাব র লবক্ষয দূষণ প্রনতবরাধ, প্রস্রার্-পা খা াসহ অন্যান্য প্রব াজ ী  সুবযাগ-সুনর্ধার 

ব্যর্স্থাকরণ; 

(২৮)    নহলা ও নশশুবদর জন্য আলাদা স্থা -সিংকুলা  কনরর্ার ব্যর্স্থাকরণ; 

(২৯)  যাত্রী ও  ালা াল পনরর্হণ ভ্াড়া প্রদাব র টিনকট ইসুযকরণ ও রনশদ প্রদশ বব র ব্যর্স্থাকরণ; 

(৩০)  যাত্রীবদর ন কট ইসুযকৃত টিনকবটর মুদ্রণ র্া অন্যভ্াবর্ মূল্য ন রূপব র ব্যর্স্থাকরণ; 

(৩১)  অভ্যন্তরীণ ন ৌযাব  নকা  আই  ভ্িকারী র্া অর্ া  াকারী ব্যনক্তর র্নহষ্কার র্া নগ্রিতার-

সিংক্রান্ত নর্ধা ; 

(৩২) ধারা ৮৫-এর অধী  অনভ্বযাগ বতনর, স দ র্া অন্যান্য দনললপত্র উত্থাপ  এর্িং  অভ্যন্তরীণ 

ন ৌযা  পনরদশ ব  ও আটককরণ; 

(৩৩) অভ্যন্তরীণ নিৌ াদির সাদভ্ ৃএবাং নিবন্ধদির লদযয ক্লানসনিদকেি নসাসাইটির  কা াৃবনল,  োয় 

- োনয়ত্ব, জবাবনেনহ নিয়ন্ত্রণ ও নি নিিাৃরণ-সাংক্রান্ত নবিাি;  

(৩৪)  এই আইব র উবেে পূরণকবে, প্রব াজ ী  অন্য নয-বকা  ব্যর্স্থা গ্রহণ; 

(৩৫)  ন ৌর্ন্দর কর্তবক ন ৌযাব র র্জবয গ্রহ  ও ব্যর্স্থাপ া সিংক্রান্ত নর্ধা ; 

(৩৬)   দীতীবর স্থানপত ন ৌসিংনিষ্ট স্থাপ া কর্তবক র্জবয ব্যর্স্থাপ া সিংক্রান্ত নর্ধা ; 

(৩৭)  অভ্যন্তরীণ ন ৌযা   ানর্কবদর ন র্ন্ধ  সিংক্রান্ত নর্ধা ;  

(৩৮)  উপকূলী  অন্চবল চলাচল ও নর্-ক্রনসিং সিংক্রান্ত নর্ধা ;  

(৩৯)  ন ৌযা  কর্তবক ন ৌ-পনরবর্শ দুষণ প্রনতবরাধ সিংক্রান্ত নর্ধা ;  

(৪০)   অভ্যন্তরীণ ন ৌযা  কর্তবক নুন্যত  সিংখ্যক  ানর্ক ন ব াগ সিংক্রান্ত নর্ধা ; 

(৪১)   অভ্যন্তরী  ন ৌযাব  নডক কাবগ বা সহ কবন্টই ার ও অন্যান্য কাবগ বা নসনকউনরিং সিংক্রান্ত নর্ধা ; 

(৪১)   গ্যাস ট্াাংকার, এলএিনজ, এলনপনজ সাংক্রান্ত নবিাি; এবাং 

(৪২)   নসএিনজ, ব্যাটারী বা নসালার পাওয়ার িারা পনরচানলত নিৌ াি সাংক্রান্ত নবিাি। 

 

৯৩ । রনহতকরণ ও নহিাজত :  (১) Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No. 

LXXII of 1976), অতঃপর উক্ত Ordinance র্নল া উনেনখত, এতদ্বারা রনহত করা হইল। 
 

(২)  উপধারা (১)-এর অধী  রনহতকরণ সবেও, রনহত Ordinance-এর অধী  

 (ক)   কৃত নকা  কায ব, গৃহীত নকা  ব্যর্স্থা র্া সূনচত নকা  কায বধারা এই আইব র অধী  কৃত, 

গৃহীত র্া সূনচত হই াবে র্নল া গণ্য হইবর্; 

 

 (খ)  প্রণীত নকা  নর্নধ,জানরকৃত নকা  প্রজ্ঞাপ , প্রদি নকা  আবদশ, ন বদ বশ, অনুব াদ , 

সুপানরশ, অব্যাহনত, উক্তরূপ রনহবতর অব্যর্নহত পূবর্ ব র্লর্ৎ থানকবল, এই আইব র নকা  

নর্ধাব র সনহত অসিংগনতপূণ ব  া হও া সাবপবক্ষ, এই আইব র অনুরূপ নর্ধাব র অধী  

প্রণীত, জানরকৃত, প্রদি এর্িং অনুব ানদত র্নল া গণ্য হইবর্, এর্িং ন  াদ নশষ  া হও া 

পয বন্ত  অথর্া এই আইব র অধী  রনহত র্া সিংবশানধত  া হও া পয বন্ত র্লর্ৎ থানকবর্; 
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  (গ) ইসুযকৃত স দ,  ঞ্জুনরকৃত লাইবসন্স র্া অন্যান্য দনললপত্র এই আইব র নর্ধা ানুসাবর 

ইসুযকৃত,  ঞ্জুনরকৃত র্া প্রস্ত্িতকৃত র্নল া গণ্য হইবর্; 

 

  (ঘ)  ন যুক্ত র্া ক্ষ তাপ্রাপ্ত নকা  ক বকতবা র্া কর্তবপক্ষ এই আইব র নর্ধা ানুসাবর ন যুক্ত র্া 

ক্ষ তাপ্রাপ্ত র্নল া গণ্য হইবর্; 

 

  (ঙ)  দাব রকৃত নকা   া লা, গৃহীত নকা  ব্যর্স্থা র্া সূনচত নকা  কায বধারা অন ষ্পে  র্া 

চল া  থানকবল এ  ভ্াবর্ ন ষ্পে কনরবত হইবর্ নয  উহা এই আইব র অধী  

দাব রকৃত, গৃহীত র্া সূনচত হই াবে; এর্িং 

 

   (চ) সম্পানদত নকা  চুনক্ত, দনলল র্া ই স্ট্রুব ন্ট এ  ভ্াবর্ র্হাল থানকবর্ নয  উহা এই 

আইব র অধী  সম্পানদত হই াবে। 
 

৯৪। ইিংবরনজবত অনূনদত পাঠ প্রকাশ : (১) এই আই  কায বকর হইর্ার পর সরকার, সরকানর নগবজট প্রজ্ঞাপ  

দ্বারা, এই আইব র র্ািংলা পাবঠর ইিংবরনজবত অনুনদত একটি ন ভ্বরবযাগ্য পাঠ (Authentic English 

Text) প্রকাশ কনরবর্।  

 

(২) র্ািংলা ও ইিংবরনজ পাবঠর  বধ্য নর্বরাবধর নক্ষবত্র র্ািংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবর্। 

 

 

 


