
   

 
বাংলােদশ প� ও প�জাত পণ籀� স�িনেরাধ আইন, ২০০৫

( ২০০৫ সেনর ৬ নং আইন )
  [২৮ �ফব্�য়াির, ২০০৫]
     
           প� ̀রােগর 最�াদভুা̀ব ও িব�ার ̀রাধকে瓀� এবং জন̀া�籀� র�ার 最�েয়াজেন প� ও
প�জাত  পেণ籀�র  স�িনেরাধ,  আমদািন  ও  র玀�ািন  িনয়�ণ  এবং  আনুষি�ক  িবষয়ািদ
স瑀�েক ̀最�ণীত আইন৷
 

�যেহত�   প�  �রােগর  �াদুভ�াব  ও  িব�ার  �রাধকে�  এবং  জন�া��  র�ার  �েয়াজেন  প�  ও
প�জাত পেণ�র স�িনেরাধ, আমদািন ও র�ািন িনয়�ণ এবং আনুষি�ক িবষয়ািদ স�েক� িবধান
করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়; 

�সেহত�  এতদ্ �ারা িন��প আইন করা হইল:

   
 
সংি�玀�
িশেরানামা ও
最�বতন̀

 

১৷ (১) এই আইন বাংলােদশ প� ও প�জাত পণ� স�িনেরাধ আইন, ২০০৫
নােম অিভিহত হইেব৷

(২) এই আইন অিবলে� কায �কর হইেব৷
   
   
 
সং�া   ২৷ িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী িকছ�  না থািকেল, এই আইেন

(ক) “আমদািন” অথ � �কান প� বা প�জাত পণ� জল, �ল ও আকাশপেথ
বাংলােদেশ আনয়ন;

(খ)  “উপযু�তা সনদ” অথ �  �কান প�জাত পণ� মানুষ বা প�র খাদ� বা
ব�বহােরর  উপযু�তা  স�েক�  স�িনেরাধ  কম �কত�া  কতৃ�ক  ইসু�কৃত
উপযু�তা সনদ;

(গ) “িনধ �ািরত” অথ � িবিধ �ারা িনধ �ািরত;

(ঘ) “প�” অেথ � িন�বিণ �ত সকল ধরেনর প� অ�ভ� �� হইেব, যথাঃ

(অ) মানুষ ব�তীত সকল �ন�পায়ী �াণী;

(আ) পািখ;

(ই) সরীসপৃ জাতীয় �াণী;

(ঈ) মত্স� ব�তীত অন�ান� জলজ �াণী; এবং

(উ) সরকার কতৃ�ক সরকারী  �গেজেট ��াপন �ারা  �ঘািষত অন�  �কান
প�৷

(ঙ)  “প�জাত  পণ�”  অথ �  প�  বা  প�র  মতৃেদহ  হইেত,  আংিশক  বা
স�ূণ ��েপ, সংগহৃীত বা �স্ত� তকৃত �য �কান পণ� এবং প�র মাংস, র�,

হাড়, ম�া, দুধ বা দু�জাত পণ�,  িডম, চিব �, প� হইেত উত্পািদত খাদ�

 



হাড়, ম�া, দুধ বা দু�জাত পণ�,  িডম, চিব �, প� হইেত উত্পািদত খাদ�
সাম�ী,  বীয �,  �ূণ,  িশরাউপিশরা,  �লাম,  চামড়া, নািড়ভ�ঁ িড়, এবং সরকার
কতৃ �ক, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �ঘািষত প�েদেহর অন� �য �কান
অংশ বা প�জাত পণ�ও উহার অ�ভ� �� হইেব৷

(চ) “�ফৗজদারী কায �িবিধ” অথ � The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act
V of 1898);

(ছ) “মহাপিরচালক” অথ � প� স�দ অিধদ�েরর মহাপিরচালক;

(জ) “মতৃেদহ” অথ � �কান প�র মতৃেদহ এবং ইহার �য �কান অংশও উহার
অ�ভ� �� হইেব;

(ঝ)  “�া��সনদ” অথ �  প�র  �া��  স�েক�  স�িনেরাধ  কম �কত�া  কতৃ�ক
ইসু�কৃত �া�� সনদ;

(ঞ)  “র�ািন” অথ �  �কান প� বা প�জাত পণ� জল, �ল ও আকাশপেথ
বাংলােদশ হইেত িবেদেশ ��রণ;

(ট)  “�রাগা�া�”  অথ �  �কান  সং�ামক  বা  �ছায়ঁােচ  �রােগ  আ�া�  বা
সরকার কতৃ�ক, সময় সময়, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �ঘািষত অন�
�কান �রােগ আ�া�;

(ঠ) “িবিধ” অথ � এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ;

(ড)  “স�িনেরাধ  কম �কত�া” অথ �  এই আইেনর অধীন  িনযু�  স�িনেরাধ
কম �কত�া; এবং

(ঢ)  “স�িনেরাধ” অথ � প�  �রােগর �াদুভ�াব বা  িব�ার  �রাধকে� প� বা
প�জাত পণ� �ত�ীকরণ  (isolation) এবং পরী�ার জন� সরকার কতৃ�ক
অনুেমািদত  �কান �ান বা আি�নায় আমদািন বা র�ািনর উে�েশ� উ�
প�  বা প�জাত পণ� স�িনেরাধ কম �কত�া কতৃ�ক  িনধ �ািরত সময় পয ��
অ�রীণ রাখা৷

   
   
 
প� ও প�জাত
পেণ籀�র
স�িনেরাধ,
আমদািন ও
র玀�ািন িনিষ�,
ইত籀�ািদ

 

৩৷  The  Imports  and  Exports  (Control)  Act,  1950  (XXXIX  of  1950) এর
অধীন  সরকার  কতৃ�ক,  সময়  সময়  জারীকৃত আমদািন  বা  র�ািন  নীিত
আেদেশ  িবধতৃ  শেত�  �কান প�  বা  মানুেষর  �রােগর কারণ  হইেত পাের
এই�প  �কান প�  বা প�জাত পেণ�র স�িনেরাধ, আমদািন  বা  র�ািন
িনিষ�, সীিমত বা অন� �কানভােব িনয়�ণ করা যাইেব৷

   
   
 
ধারা ৩ এর অধীন
জারীকৃত
最��াপেনর
কাযক̀রতা

  ৪৷ ধারা ৩ এর অধীন জারীকৃত ��াপন এই�েপ কায �কর হইেব �যন উহা
The Customs Act, 1969 (IV of 1969), অতঃপর এই ধারায় উ� Act বিলয়া
উি�িখত, এর ধারা১৬ এর অধীন জারী করা হইয়ােছ, এবং উ�  Act এর
অধীন  �কান পণ� আমদািন  বা  র�ািনর  ��ে� �� কম �কত�ােদর, সময়
সময়, বাধািনেষধ আেরাপ কিরবার �যই �মতা রিহয়ােছ �সই একই �মতা
উ� ��াপেন উি�িখত প�  বা প�জাত পেণ�র আমদািন  বা  র�ািনর



��ে� �েয়াগ করা যাইেব, এবং উ�  Act এর  িবধানাবলী একই�েপ এই
আইেনর ��ে�ও বলবত্ থািকেব৷

   
   
 
আগমন বা
বিহগম̀ন �ান
িনধা̀রণ

 
৫৷ এই আইেনর অধীন স�িনেরােধর উে�েশ� সরকার, সরকারী �গেজেট
��াপন �ারা, প� বা প�জাত পণ� আমদািন বা র�ািনর ��ে� আগমন
বা বিহগ �মন �ান এবং উহার সীমা িনধ �ারণ কিরেব৷

   
   
 
স�িনেরােধর
জন籀� প� এবং
প�জাত পণ籀�
িনয়�ণ

 

৬৷ স�িনেরােধর জন� আটক সকল প� এবং প�জাত পণ� স�িনেরাধ
কম �কত�ার িনয়�েণ থািকেব, এবং িতিন, িনধ �ািরত প�িতেত, উ� প� এবং
প�জাত পেণ�র স�িনেরাধ স�েক� ব�ব�া �হণ কিরেবন৷

   
   
 
স�িনেরাধ
কমক̀তা̀র �মতা
ও কাযা̀বলী

 

৭৷ এই আইেনর অন�ান�  িবধান সােপে�, স�িনেরাধ কম �কত�ার �মতা ও
কায �াবলী হইেব িন��প, যথা:

(ক) স�িনেরােধর জন� প� বা প�জাত পণ� আটক;

(খ) স�িনেরােধর জন� আটক প� ও প�জাত পণ� পিরদশ �ন;

(গ) স�িনেরােধর সময়সীমা িনধ �ারণ;

(ঘ) স�িনেরাধাব�া হইেত প� ও প�জাত পণ� মু�করণ;

(ঙ) িনধ �ািরত পরী�ািনরী�া স�ে�র জন� যথাযথ আেদশ দান;

(চ) স�িনেরােধর জন� আটক প�র �া��সনদ ইসু�করণ;

(ছ)  িনধ �ািরত পরী�া স�ে�র পর  �রাগা�া� বিলয়া সনা�কৃত প� বা
সং�িমত প�জাত পণ� িনধ �ািরত প�িতেত �ংসকরণ বা অন�েকানভােব
িন�ি�র আেদশ দান;

(জ) �রাগা�া� প� ও প�জাত পেণ�র সং�েশ � আিসয়ােছ এমন প�র
গা�াবরণ, মলমূ�, সর�ামািদ, ঘাস, খড় ও খাচঁা অপসারেণর আেদশ দান;

(ঝ) প� ও প�জাত পণ� পিরবহেনর কােয � ব�ব�ত  �কান যানবাহন বা
আি�না জীবাণুমু�করেণর ব�ব�া �হণ;

(ঞ) �মেণর অেযাগ� প� র�ািনর উপর িনেষধা�া আেরাপ;

(ট) আমদািন বা র�ািনর উে�েশ� পিরবহনকােল �মণ িবরিতর সময় প�
বা প�জাত পণ� পিরদশ �ন ও তত্সং�া� সনদপ� �দান;

(ঠ) সরকার কতৃ�ক িনিষ� �ঘািষত প� বা প�জাত পণ� আমদািনর ��ে�
উ�  প�  বা  প�জাত  পণ� আমদািনকারেকর  িনজ  খরেচ  উহা  �ফরত
�দান বা িনধ �ািরত প�িতেত িন�ি�র আেদশ দান; এবং

(ড) উপিরউ� দািয়� ও কত�ব� সুষ্ঠ� ভােব স�াদেনর জন� �েয়াজনীয়
অন� �য �কান ব�ব�া �হণ৷



   
   
 
স�িনেরাধ
কমক̀তা̀ ও
কমচ̀ারী িনেয়াগ,
ইত籀�ািদ

 

৮৷  (১)  এই আইেনর অধীন �দ� কায �াবলী  সুষ্ঠ� ভােব  স�াদেনর জন�
সরকার প�  স�দ অিধদ�েরর অধীন �েয়াজনীয়  সংখ�ক  স�িনেরাধ
কম �কত�া ও কম �চারী িনেয়াগ কিরেব৷

(২) উপধারা  (১) এর অধীন  িনযু� স�িনেরাধ কম �কত�া ও কম �চারীগেণর
চাকুরীর শত�ািদ সরকার কতৃ�ক ি�রীকৃত হইেব৷

(৩) উপধারা  (১) এর অধীন স�িনেরাধ কম �কত�া ও কম �চারী  িনেয়াগ না
হওয়া পয �� প�স�দ অিধদ�েরর কম �কত�া ও কম �চারীগেণর মধ� হইেত
সরকার কতৃ�ক মেনানীত �কান কম �কত�া ও কম �চারী স�িনেরাধ কম �কত�া ও
কম �চারী িহসােব দািয়� পালন ও কায �স�াদন কিরেব৷

   
   
 
আমদািনকারক
কতৃক̀ আমদািনর
িবষেয়
অবিহতকরণ

 

৯৷ �েত�ক আমদািনকারক �কান প� ও প�জাত পণ� আমদািনর ��ে�
উ� আমদািনর অনু�ন ১৫  (পেনর)  িদন পূেব � উ� আমদািনতব� প� বা
প�জাত পণ� স�েক� স�িনেরাধ কম �কত�ােক িনধ �ািরত প�িতেত অবিহত
কিরেব৷

   
   
 
বােজয়া玀�েযাগ籀�
প� ও প�জাত
পণ籀�, ইত籀�ািদ

 

১০৷ যিদ আমদািনকৃত  �কান প� বা প�জাত পণ� স�িনেরাধ কম �কত�া
কতৃ �ক স�িনেরােধর সময় িনধ �ািরত পরী�া স�াদেনর পর

(ক)  উ�  প�  �রাগা�া�  বিলয়া  সনা�  হয়,  এবং  উ�  �রাগ  িচিকত্সা
�সবার মাধ�েম �রাগমু� করা স�ব না হয়; বা

(খ) উ� প�জাত পণ� সং�িমত বিলয়া সনা� হয় এবং উহা মানুেষর বা
প�র খাদ� বা ব�বহােরর অনুপেযাগী হয়; তাহা হইেল  �রাগা�া� বিলয়া
সনা�কৃত  উ�  প�  বা  �রাগা�া�  প�র  সং�েশ � আিসয়ােছ  এই�প
প�র গা�াবরণ, মলমূ�, সর�ামািদ, ঘাস, খড়, খাচঁা বা অন�ান� �ব� বা
উ� প�জাত পণ� বােজয়া�েযাগ� হইেব৷

   
   
 
বােজয়া玀�কৃত
প�, ইত籀�ািদর
িন̀ি̀ বা িবিল
বে�জ

 

১১৷  ধারা  ১০ এর অধীন  বােজয়া�েযাগ� প� ও প�জাত পণ�  বা প�র
গা�াবরণ,  মলমূ�,  সর�ামািদ,  ঘাস,  খড়  ও  খাচঁা  বােজয়াি�র  আেদশ
�দােনর  সে�  সে�  উহা  সংি��  �জলা  প�স�দ  কম �কত�ার  িনকট
হ�া�র  কিরেত  হইেব  এবং  িতিন,  িনধ �ািরত  প�িতেত,  উহা  ব�বহার,
হ�া�র, �ংস বা অপসারেণর বা অন�  �কান প�িতেত উহা  িন�ি� বা
িবিলবে�েজর ব�ব�া �হণ কিরেবন৷

   
   
 
প� বা প�জাত
পেণ籀�র র玀�ািনর
িবধান

 
১২৷  �কান  প�  বা  প�জাত  পণ�  র�ািনর  ��ে�  স�িনেরােধর  জন�
পালনীয় শত�াবলী িবিধ �ারা িনধ �ািরত হইেব৷

   
   
 
̀বধ আমদািন
লাইেস̀

  ১৩৷ যিদ �বধ আমদািন লাইেস� এবং �া�� সনদ ব�িতেরেক �কান প� বা
প�জাত পণ� আমদািন করা হয় এবং যিদ উ� প� সং�ামক  �ছায়ঁােচ



ব籀�িতেরেক
আমদািনকৃত
প� বা প�জাত
পণ籀� স瑀�িকত̀
িবধান

�রােগ আ�া� না হয়, বা প�জাত পণ� যিদ সং�িমত না হয়, তাহা হইেল
সরকার, িনধ �ািরত প�িতেত উহা িন�ি� কিরেত পািরেব৷

   
   
 
最�শাসিনক
আেদেশর
িব䴀ে� আপীল,
ইত籀�ািদ

 

১৪৷  (১)  এই  আইেনর  উে�শ�পূরণকে�,  মহাপিরচালক  বা  স�িনেরাধ
কম �কত�া কতৃ�ক �দ�  �কান আেদশ  বা  িনেদ�েশর �ারা  যিদ  �কান  ব���
�িত��  বা  সং�ু�  হন,  তাহা  হইেল  উ� �িত��  বা  সং�ু�  ব���
অনু�প  আেদশ  বা  িনেদ�শ  �দােনর  তািরেখর  ৩০  (��শ)  িদেনর  মেধ�
�িতকার লােভর উে�েশ�

(ক) আেদশ�ট  যিদ  মহাপিরচালক  কতৃ�ক  �দান  করা  হইয়া  থােক,  তাহা
হইেল সরকােরর িনকট; এবং

(খ) আেদশ�ট যিদ স�িনেরাধ কম �কত�া কতৃ�ক �দান করা হইয়া থােক, তাহা
হইেল মহাপিরচালেকর িনকট আপীল কিরেত পািরেবন৷

(২) উপধারা  (১)  এর অধীন  �কান আপীল  দািখল  হইেল, উহা  দািখেলর
অনিধক ৯০ (ন�ই) িদেনর মেধ� িন�ি� কিরেত হইেব৷

   
   
 
দায়মু��̀

 

১৫৷ এই আইন  বা  িবিধর অধীেন সরল  িব�ােস  কৃত  �কান কােজর ফেল
�কান ব��� �িত�� হইেল ত�ন� সরকার, মহাপিরচালক, স�িনেরাধ
কম �কত�া  বা তাহার অধীন�  �কান কম �কত�া  বা কম �চারী  বা  �কান  ব���র
িব�ে�  �দওয়ানী বা  �ফৗজদারী মামলা বা অন�  �কান আইনগত কায �ধারা
�হণ করা যাইেব না৷

   
   
 
অব籀�াহিত

 
১৬৷ সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �কান প� ��ণী বা প� বা
প�জাত  পণ�েক  এই আইেনর  সকল  বা  �য  �কান  িবধােনর  কায �করতা
হইেত, উ� ��াপেন উি�িখত শেত�, অব�াহিত িদেত পািরেব৷

   
   
 
̀কা瑀�ানী ইত籀�ািদ
কতৃক̀ অপরাধ
সংঘটন

 

১৭৷  �কান  �কা�ানী কতৃ�ক এই আইেনর অধীন  �কান অপরাধ সংঘ�টত
হইেল উ� অপরােধর সিহত �ত�� সংি��তা রিহয়ােছ �কা�ানীর এমন
�েত�ক পিরচালক, ম�ােনজার, সিচব, অংশীদার, কম �কত�া এবং কম �চারী
উ� অপরাধ সংঘটন কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন, যিদ না  িতিন �মাণ
কিরেত  পােরন  �য,  উ� অপরাধ  তাহার অ�াতসাের  সংঘ�টত  হইয়ােছ
অথবা উ� অপরাধ �রাধ কিরবার জন� িতিন যথাসাধ� �চ�া কিরয়ােছন৷

ব�াখ�াএই ধারায়

(ক)  “�কা�ানী”  বিলেত  �কান  বািণ�জ�ক  �িত�ান, অংশীদারী কারবার,
সিমিত, সংঘ এবং সংগঠনও অ�ভ� ��; এবং

(খ)  বািণ�জ�ক  �িত�ােনর  ��ে�  “পিরচালক”  বিলেত  উহার  �কান
অংশীদার বা পিরচালনা �বােড�র সদস�েকও বুঝাইেব৷

   



   
 
অপরাধ িবচারাথ ̀
̀হণ

  ১৮৷  স�িনেরাধ কম �কত�ার  িলিখত অিভেযাগ  ব�তীত  �কান আদালত  এই
আইেনর অধীন �কান মামলা িবচারাথ � �হণ কিরেবন না৷

   
   
 
ম籀�া��জে̀ট
কতৃক̀ অপরাধ
িবচার, ইত籀�ািদ

 
১৯৷  এই  আইেনর  অধীন  অপরাধসমূহ  �থম  ��ণীর  ম�া�জে�ট  বা,
���মত, �মে�াপিলটান ম�া�জে�ট কতৃ�ক িবচায � হইেব৷

   
   
 
দ̀

 

২০৷ যিদ �কান ব��� এই আইন বা িবিধর �কান িবধান লংঘন কেরন বা এই
আইন বা  িবিধর অধীন �া� �না�টশ অনুযায়ী দািয়� স�াদেন বা  িনেদ�শ
পালেন ব�থ � হন, তাহা হইেল  িতিন অনু�প লংঘন বা ব�থ �তার দােয় অনূ� �
২ (দুই) বত্সর কারাদ�, বা অনূ� � ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা অথ �দ�, বা
উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷

   
   
 
আপীল

 
২১৷  এই  আইেনর  অধীন  �থম  ��ণীর  ম�া�জে�ট  বা,  ���মত,
�মে�াপিলটান ম�া�জে�ট কতৃ�ক �দ�  �কান  রায়  বা আেদেশর  িব�ে�
এখিতয়ার স�� দায়রা আদালেত আপীল করা যাইেব৷

   
   
 
̀ফৗজদারী
কাযি̀বিধর
最�েয়াগ

 
২২৷ এই আইেনর  িবধানাবলীর সিহত অসংগিতপূণ � না হওয়া সােপে�, এই
আইেনর অধীন অপরােধর তদ�, িবচার, আপীল ও অন�ান� সংি�� িবষেয়
�ফৗজদারী কায �িবিধ �েযাজ� হইেব৷

   
   
 
অপরােধর
আমলঅেযাগ籀�তা
ও
জািমনেযাগ籀�তা

 

২৩৷ এই আইেনর অধীন অপরাধসমূহ আমলঅেযাগ�  (noncognizable) ও
জািমনেযাগ� (bailable) হইেব৷

   
   
 
িবিধ 最�ণয়েনর
�মতা

  ২৪৷  (১)  এই  আইেনর  উে�শ�  পূরণকে�  সরকার,  সরকারী  �গেজেট
��াপন �ারা, িবিধমালা �ণয়ন কিরেত পািরেব৷ 

(২) উপধারা (১) এর অধীন �দ� �মতার সামি�কতােক �ুণ্ন না কিরয়া,
উ�  িবিধেত  িন�বিণ �ত সকল বা �য �কান  িবষেয়  িবিধ �ণয়ন করা যাইেত
পাের, যথা: 

(ক) প� ও প�জাত পণ� আমদািনর পূেব �, আমদািনকােল বা আমদািনর
পের পালনীয় শত�াবলী িনধ �ারণ; 

(খ)  প�  ও  প�জাত  পেণ�র  অবতরণ,  পিরদশ �ন,  স�িনেরাধ,
বােজয়া�করণ, আটক এবং প�র িচিকত্সা �সবার প�িত িনধ �ারণ; 



(গ) �রাগ সনা�করেণর িনিম� যথাযথ পরী�া প�িত িনধ �ারণ; 

(ঘ) প� আমদািন  বা  র�ািনর  ��ে�  �া��সনেদর জন� ফরম  ও  িফস
িনধ �ারণসহ  �া��সনদ  �দােনর  �েয়াজেন  �দ�  িচিকত্সা  �সবা  বা
�িতেষধক �টকাদােনর িফস িনধ �ারণ; 

(ঙ) প�জাত  পেণ�র আমদািন  বা  র�ািনর  ��ে�  উপযু�তার  সনেদর
জন� ফরম ও িফস িনধ �ারণ; 

(চ)  আমদািন  ও  র�ািনর  উে�েশ�  আগমন  ও  বিহগ �মন  �ােনর  সীমা
িনধ �ারণ; 

(ছ) প� ও প�জাত পেণ�র স�িনেরাধ ব�েয়র হার ও উহা আদােয়র প�িত
িনধ �ারণ; 

(জ) স�িনেরােধর সিহত সংি�� সকল আি�না, যানবাহন ও অন�ান� �ান
পির�ার ও জীবাণুমু�করেণর প�িত িনধ �ারণ; এবং 

(ঝ) আমদািনকৃত প� সনা�করেণর প�িত িনধ �ারণ৷
   
   
 
ইংেরজীেত
অনূিদত পাঠ
最�কাশ

 

২৫৷ এই আইন �বত�েনর পর সরকার, সরকারী  �গেজেট ��াপন �ারা,
এই আইেনর ইংেরজীেত অনূিদত এক�ট  িনভ�রেযাগ� পাঠ �কাশ কিরেব,
যাহা এই আইেনর অনুেমািদত ইংেরজী পাঠ (Authentic English Text) নােম
অিভিহত হইেব:

তেব  শত�  থােক  �য,  এই আইন  ও  উ�  ইংেরজী  পােঠর  মেধ�  িবেরােধর
��ে� এই আইন �াধান� পাইেব৷

   
   
 
রিহতকরণ ও
̀হফাজত

 

২৬৷  (১)  The Livestock  Importation Act,  1898  (Act  IX  of  1898) এত�ারা
রিহত করা হইল৷

(২) উ��প রিহতকরণ সে�ও, এই আইন কায �কর হওয়ার অব�বিহতপূেব �
রিহতকৃত Act এর অধীন �কান কায � বা কায �ধারা িন��াধীন থািকেল, উ�
কায � বা কায �ধারা উ�  Act এর  িবধান অনুসাের এই�েপ  িন�ি� কিরেত
হইেব, �যন এই আইন কায �কর হয় নাই৷
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