
  

 
মৎস� হ�াচাির আইন, ২০১০

( ২০১০ সেনর ১৪ নং আইন )
 [মাচ� ১৮, ২০১০ ]
   
     
�দেশ মৎস� স�েদর কা��ত ও �টকসই উ�য়ন িন��ত কিরবার লে�� �ণগতমান স��
�রণু, �পা� লািভ� ও �পানা উৎপাদেনর িনিম� যথাযথভােব মৎস� ও িচংিড় হ�াচাির �াপন ও

উহার সুষ্ঠ�  ব�ব�াপনা এবং এতদ্ সং�া� আনুষি�ক িবষয়সমূহ স�েক� িবধান
�ণয়নকে� �ণীত আইন

 
�যেহত� , �দেশ মৎস� স�েদর কা��ত ও �টকসই উ�য়ন িন��ত কিরবার লে�� �ণগতমান স��
�রণু, �পা� লািভ� ও �পানা উৎপাদেনর িনিম� যথাযথভােব মৎস� ও িচংিড় হ�াচাির �াপন ও উহার
সুষ্ঠ�  ব�ব�াপনা এবং এতদ্সং�া� আনুষি�ক িবষয়সমূহ স�েক� িবধান করা সমীচীন ও �েয়াজন;
 
�সেহত� , এত�ারা িন��প আইন �ণয়ন করা হইলঃ
  
 
সংি��
িশেরানাম ও
�বত�ন

 
১। (১) এই আইন মৎস� হ�াচাির আইন, ২০১০ নােম অিভিহত হইেব। 

  
(২) ইহা অিবলে� কায �কর হইেব।

  
  
 
সং�া  ২। িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী �কান িকছ�  না থািকেল, এই আইেন- 

  
(১) 'অ�ঃ�জনন' (Inbreeding) অথ � একই �জািতর িনকট স�ক�য় মৎেস�র
মেধ� �জনন; 

  
(২) 'আ�ট�িময়া' (Artemia) অথ � িচংিড় ও মােছর �পানার জীব� খাদ� িহসােব
ব�ব�ত �া�ািসয়া ��ণীভ� � �ু�াকার �াণী; 

  
(৩) 'িডম �ফাটােনার জলাধার' (Hatching tank) অথ � িডম �ফাটাইবার জন�
ব�ব�ত �চৗবা�া বা জলাধার; 

  
(৪) 'নি�' (Nauplii) অথ � িচংিড়র িডম হইেত সদ� ফুটা িচংিড় �পানা; 

  
(৫) 'িনধ �ািরত' অথ � িবিধ �ারা িনধ �ািরত; 

  
(৬) 'পিরপ�ন জলাধার' (Maturation tank) অথ � মৎেস�র পিরপ�তা আনয়েনর
জন� ব�ব�ত জলাধার অথবা �চৗবা�া; 

  
(৭) '�পানা' অথ � �দশীয় �জািতর �ছাট মাছ ব�তীত অন�ান� মােছর �রণুর
পরবত� অব�া হইেত ১২ �সি�িমটার পয �� �ছাট মাছ; 

  
(৮) 'িপএল' (Post larvae) অথ � িচংিড়র লািভ� অব�া অিত�া� হইবার পর
হইেত১৫ (পেনর) িদন পয �� বয়েসর িচংিড় �পানা; 

 

 



 
(৯) '�জনন জলাধার' (Breeding tank) অথ � �েণািদত বা কৃ��ম (Induced or
Artificial) �জনেনর জন� ব�ব�ত জলাধার; 

  
(১০) '�জনন�ম মৎস�' (Brood fish) অথ � �জনেনর জন� উপযু� �ী ও পু�ষ
মৎস�;

  
(১১) '�জনেনা�র মৎস�' (Spent fish) অথ � �জনন কােয � সদ� ব�ব�ত �ী ও
পু�ষ মৎস�; 

  
(১২) 'ফরম' অথ � এই আইেনর অধীন িবিধ �ারা িনধ �ািরত 'ফরম'; 

  
(১৩) "�ফৗজদারী কায �িবিধ" অথ � Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V
of 1898);

  
(১৪) 'িবিধ' অথ � এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ; 

  
(১৫) 'ব���' অেথ � হ�াচাির ব�বসার সিহত জিড়ত �কান �িত�ান বা �কা�ানীও
অ�ভ� �� হইেব; 

  
(১৬) 'মহাপিরচালক' অথ � মৎস� অিধদ�েরর মহাপিরচালক; 

  
(১৭) 'মৎস�' (Fish) অথ � সকল �কার �কামল অি� এবং ক�ঠন অি�িবিশ� মাছ
(Cartilaginous and bony fishes), �াদু ও লবণা� পািনর িচংিড় (Prawn and
shrimp), উভচর জলজ �াণী, ক�প ও কাকঁড়াজাতীয় (Crustacean), শামুক বা
�ঝনুক জাতীয় (Mollusc) জলজ �াণী, একাইেনাডাম �স জাতীয় সামুি�ক �াণী,
ব�াঙ (frogs) এবং উহােদর জীবনচে�র �য �কান ধাপ এবং সরকার কতৃ�ক
�েয়াজনেবােধ, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �ঘািষত অন� �কান জলজ
�াণী; 

  
(১৮) '�রণু' (Spawn or Hatching) অথ � িডম হইেত ফু�টবার পর খাদ��হণ ��
কিরবার পরবত� ৩ (িতন) হইেত ৫ (পাচঁ) িদন পয �� বয়েসর মােছর �পানা; 

  
(১৯) 'লািভ�' (Larvae) অথ � িচংিড় �পানা নি� পয �ায় হইেত �পা� লািভ� হইবার
পূব � পয �ায় পয ��;

  
(২০) 'সংকরায়ন' (Hybridization) অথ � এক �জািতর মৎেস�র সিহত অন�
�জািতর মৎেস�র �জনন; 

  
(২১) 'হ�াচাির' অথ � �েণািদত বা কৃ��ম প�িতেত (Induced or Artificial
Breeding) মৎস� �রণু উৎপাদেন ব�ব�ত অবকাঠােমা; 

  
(২২) '�মতা�া� কম �কত�া' অথ � মহাপিরচালক বা তাহার িনকট হইেত
�মতা�া� মৎস� অিধদ�েরর কম �কত�া, �জলা মৎস� কম �কত�া বা উপেজলা
মৎস� কম �কত�া।

  
  
 
আইেনর �াধান�  ৩। আপাততঃ বলবৎ অন� �কান আইেন িভ��প িকছ�  থািকেল, এই আইেনর



িবধানাবলী �াধান� পাইেব।
  
  
 
হ�াচাির িনব�ন,
ইত�ািদ

 

৪। (১) এই আইেনর অধীন হ�াচাির িনব�েনর উে�েশ� মৎস� অিধদ�েরর
অধীন সকল �জলা মৎস� কম �কত�া িনব�ন কম �কত�া হইেবন। 

  
(২) এই আইন কায �কর হইবার পর হ�াচাির �াপনকারীগণ বা
পিরচালনাকারীগণেক িবিধ �ারা িনধ �ািরত প�িতেত, ফরেম এবং িফ পিরেশাধ
সােপে�, িনব�ন কম �কত�ার িনকট হ�াচাির িনব�েনর জন� আেবদন কিরেত
হইেব। 

  
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন �পশকৃত আেবদন স�েক� িনব�ন কম �কত�া যিদ
এই মেম � স�� হন �য, আেবদনকারী এই আইন ও িবিধ অনুযায়ী িনব�নেযাগ�,
তাহা হইেল িতিন আেবদন �াি�র ৩০ (��শ) িদেনর মেধ� উহা মঞ্জরু করতঃ
িনব�ন সনদ আেবদনকারী বরাবর ইসু� কিরেবন অথবা নামঞ্জেুরর কারণ
উে�খপূব �ক উ� িস�া� আেবদনকারীেক িলিখতভােব অবিহত কিরেবন। 

  
(৪) িনব�েনর তািরখ হইেত পরবত� এক বৎসর পূণ � হওয়ার অনূ�ন ৩০(��শ)
িদন পূেব � বাৎসিরক িভি�েত িনধ �ািরত প�িতেত ও িফ পিরেশাধ সােপে�,
হ�াচাির িনব�ন নবায়ন কিরেত হইেব এবং অনু�প প�িতেত �িত বৎসর
িনব�ন নবায়ন কিরেত হইেব।

  
(৫) এই ধারার উে�শ� পূরণকে�, িবিধ �ণীত না হওয়া পয �� সরকার, সরকাির
�গেজেট ��াপন �ারা, িনব�ন িফ, িনব�েনর শত�ািদ ও নবায়ন িফ এর হার
িনধ �ারণ কিরেত পািরেব :

  
     তেব শত� থােক �য, উ��প ��াপেনর �ময়াদ এই আইন কায �কর হইবার
তািরখ হইেত ২ (দুই) বৎসেরর অিধক হইেব না। 

  
(৬) উপ-ধারা (২) এ যাহা িকছ� ই থাকুক না �কন, এই আইন কায �কর হইবার পূেব �
�ািপত ও চালু (Operationed) হ�াচািরর ��ে� এই আইন কায �কর হইবার পর
৬০ (ষাট) িদেনর মেধ� িনধ �ািরত প�িতেত িনব�ন কম �কত�ার িনকট িনব�েনর
জন� আেবদন কিরেত হইেব। 

  
(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন আেবদন �াি�র পর িনব�ন কম �কত�া উপ-ধারা
(২) ও (৩) এ বিণ �ত প�িত অনুসরণ কিরেবন।

  
  
 
িনব�ন ব�তীত
হ�াচাির
পিরচালনা
িনিষ�

 

৫। �কান ব��� এই আইেনর অধীন িনব�ন কম �কত�ার িনকট হইেত
িনব�ীকরণ ব�তীত বািণ�জ�ক উে�েশ� হ�াচাির �াপন বা পিরচালনা কিরেত
পািরেব না।

  
  
 
সংকরায়েন
িবিধ-িনেষধ

 ৬। (১) সরকার কতৃ�ক �ীকৃত �কান মৎস� গেবষণা ও স�সারণ �ক� বা
�িত�ান ব�তীত অন� �কান ব��� মােছর সংকরায়ন কিরেত পািরেব না। 

  

� �



(২) মহাপিরচালক বা তাহার িনকট হইেত �মতা�া� কম �কত�ার অনুেমাদন
ব�তীত উপ-ধারা (১) এ উি�িখত উ�ািবত সংকরায়ন জােতর মাছ উৎপাদন বা
চােষর জন� অবমু� করা যাইেব না।

  
  
 
অ�ঃ�জনন
িনিষ�করণ

 ৭। �কান হ�াচািরেত �েণািদত বা কৃ��ম �জনেনর ��ে� অ�ঃ�জনন করা
যাইেব না।

  
  
 
আমদািন
সং�া� িবিধ-
িনেষধ

 
৮। এই আইন কায �কর হইবার তািরখ হইেত মহাপিরচালক বা তাহার িনকট
হইেত �মতা�া� কম �কত�ার পূব �ানুেমাদন �হণ ব�তীত �কান ব��� িবেদশ
হইেত �কান জীিবত মৎস�, �রণু, �পানা বা িপএল আমদানী কিরেত পািরেব না।

  
  
 
�পানা
উৎপাদেনর
��ে� িবিধ-
িনেষধ

 

৯। মহাপিরচালক বা তাহার িনকট হইেত �মতা�া� কম �কত�ার পূব �ানুেমাদন
�হণ ব�িতেরেক �কান হ�াচািরেত িনব�ন সনেদ উি�িখত অনুেমািদত �পানা
ব�তীত অন� �কান �পানা উৎপাদন করা যাইেব না।

  
  
 
হ�াচাির িনয়�ণ,
পিরদশ �ন,
�জািত সংর�ণ
ও মৎস� উ�য়ন

 

১০।(১) এই আইেনর িবধানাবলী যথাযথভােব পািলত হইয়ােছ বা হইেতেছ িক না
তাহা িন��ত কিরবার উে�েশ� মহাপিরচালক বা তাহার িনকট হইেত
�মতা�া� কম �কত�া, তদ্কতৃ �ক সমীচীন ও �েয়াজনীয় বিলয়া িবেবিচত হইেল,
�য �কান সমেয় �য �কান মৎস� হ�াচাির ও উহার �া�ন পিরদশ �ন কিরেত
পািরেবন এবং উপকরণািদ ও রাসায়িনক �ব�ািদ যাচাই, �জনন�ম মৎস�,
�রণু, �পানা ও িপএল, য�পািত, সংি�� কাগজপ� ইত�ািদ পরী�া কিরেত
পািরেবন এবং সংি�� ব���েক এতদ্সং�া� �য �কান িলিখত িনেদ�শ �দান
কিরেত পািরেবন।

  
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পিরদশ �নকােল, মহাপিরচালক বা তাহার িনকট
হইেত �মতা�া� কম �কত�া কতৃ�ক �দ� িনেদ�শ পালন কিরেত সংি�� ব���
বাধ� থািকেবন। 

  
(৩) মহাপিরচালক বা তাহার িনকট হইেত �মতা�া� কম �কত�া হ�াচাির িনয়�ণ,
�জািত সংর�ণ, মৎস� উ�য়ন এবং য�পািত সংর�েণর ��ে� উেদ�াগী
হইেবন এবং আধুিনক �যু�� ও �ব�ািনক প�িতর সাহােয� হ�াচািরেত �রণু
উৎপাদেন হ�াচাির মািলকগণেক সাহায� ও সহেযািগতা কিরেবন।

  
  
 
অননুেমািদত
�ব� জ� ও
বােজয়া�করণ

 ১১। (১) �কান হ�াচািরেত িবিধ �ারা অনুেমািদত �ব� বা �ব�ািদ ব�িতেরেক অন�
�কান �ব� ব�বহার করা যাইেব না। 

  
(২) �কান ব��� িবিধ �ারা অনুেমািদত �ব� ব�িতেরেক অন� �কান �ব� ব�বহার
কিরেল উহা বােজয়া�েযাগ� হইেব। 

  
(৩) মহাপিরচালক বা তাহার িনকট হইেত �মতা�া� কম �কত�া যিদ এই মেম �



স�� হন �য, উপ-ধারা (২) এর অধীন �কান �ব� বা �ব�ািদ বােজয়া�েযাগ�,
তাহা হইেল িনধ �ািরত প�িতেত উ� �ব� বা �ব�ািদ জ� কিরয়া সংি��
ব���েক যু��স�ত �নানীর সুেযাগ �দানপূব �ক বােজয়া�করেণর আেদশ
িদেত পািরেবন অথবা উহা সংি�� হ�াচািরেত বা িনজ� এখিতয়াের �জ�ায়
রািখেত পািরেবন। 

  
(৪) মহাপিরচালক বা তাহার িনকট হইেত �মতা�া� কম �কত�া যিদ এই মেম �
িস�া� �হণ কেরন �য, এই ধারার অধীন বােজয়া�কৃত �ব� বা �ব�ািদ �ংস
করা �েয়াজন, তাহা হইেল িনধ �ািরত সময় অিতবািহত হইবার পর কতৃ�প� উহা
�ংস বা, ���মত, িনলােম িব�য় কিরেত পািরেবন।

  
  
 
নমুনা সং�হ ও
পরী�ণ

 

১২। (১) মহাপিরচালক বা তাহার িনকট হইেত �মতা�া� কম �কত�া �েয়াজেন
পরী�ার জন� হ�াচািরর �জনন�ম মৎস�, মােছর আইশ, িচংিড়র �খালস,
�রণু, িপএল, �পানা, মৎস� �দেহর �য �কান অংশ, মৎস� খাদ�সহ সংি��
অন�ান� �েব�র নমুনা সং�হ কিরেত পািরেবন। 

  
(২) হ�াচািরেত ব�ব�ত সকল �কার �েব�র পিরিচিত এবং উহা সং�েহর উৎস
�কাশ কিরেত হ�াচািরর মািলক বা হ�াচাির পিরচালনার সিহত সংি�� ব��� বা
ব���গণ বাধ� থািকেবন।

  
  
 
মহাপিরচালেকর
�মতা অপ �ণ  

১৩। মহাপিরচালক এই আইেনর অধীন তাহার �য �কান �মতা বা দািয়�
�েয়াজনেবােধ, িলিখত আেদশ �ারা, �জলা মৎস� কম �কত�া বা তদ�ূ � �কান
কম �কত�ােক অপ �ণ কিরেত পািরেবন।

  
  
 
আইন
�েয়াগকারী
সং�া ও অন�ান�
কতৃ�পে�র
সহায়তা �হণ

 

১৪। এই আইেনর অধীন �য �কান �মতা �েয়াগ বা কায � স�াদেনর উে�েশ�
মহাপিরচালক বা তাহার িনকট হইেত �মতা�া� কম �কত�া আইন �েয়াগকারী
সং�া বা অন� �কান সরকাির বা সংিবিধব� কতৃ�প�েক �েয়াজনীয় সহায়তা
কিরবার জন� অনুেরাধ কিরেত পািরেবন এবং এই�প অনুেরাধ করা হইেল উ�
সং�া বা কতৃ�প� উ� সহায়তা �দান কিরেব।

  
  
 
িনব�ন
বািতলকরণ

 

১৫।�কান হ�াচািরর মািলক বা হ�াচাির পিরচালনার সিহত সংি�� �কান ব���
কতৃ�ক িনব�েনর �কান শত� ভ� কিরেল বা এই আইেনর অধীন �কান
অপরােধর জন� দ��ত হইেল, িনব�ন কম �কত�া তাহােক কারণ দশ �াইবার
সুেযাগ �দান কিরয়া উ� হ�াচািরর িনব�ন িলিখত আেদশ �ারা বািতল কিরেত
পািরেবন।

  
  
 
িনব�ন
�িগতকরণ

 ১৬। িনব�ন কম �কত�ার িনকট যিদ �তীয়মান হয় �য, �কান ব��� কতৃ�ক
িনব�েনর �কান শত� যথাযথভােব পালন করা হইেতেছ না বা উহার শত�াবলী
ল�ন করা হইেতেছ বা এই আইেনর �কান ধারা বা তদধীন �ণীত িবিধ অনুযায়ী
কায ��ম বা�বায়েন অ�ীকৃিত জানাইয়ােছ, তাহা হইেল, িনব�ন কম �কত�া,



িলিখত আেদশ �ারা, এই আইেনর অধীন অন�ান� ব�ব�া �হণ সােপে�, উ�
ব��� বা �িত�ােনর িনব�ন সনদ সামিয়কভােব �িগত কিরেত পািরেবন।

  
  
 
�শাসিনক
আেদেশর
িব�ে� আপীল,
ইত�ািদ

 

১৭। (১) এই আইন বা িবিধর অধীন �দ� �কান আেদশ বা িনেদ�শ �ারা �কান
ব��� সং�ু� হইেল িতিন, উ� আেদশ বা িনেদ�শ �দােনর তািরখ হইেত ৩০
(��শ) কম �িদবেসর মেধ� সরকার কতৃ�ক গ�ঠত আপীল কতৃ�পে�র িনকট উহার
িবর�ে� আপীল দােয়র কিরেত পািরেবন এবং আপীেলর উপর উ�
কতৃ�পে�র িস�া� চূড়া� বিলয়া গণ� হইেব এবং এই�প িস�াে�র িব�ে�
আদালেত �কান মামলা দােয়র করা যাইেব না।

  
(২) উপ-ধারা (১) এ বিণ �ত আপীল আেবদন িন�ি�র জন� সরকার কতৃ�ক
অনিধক ৩ (িতন) জন ব���র সম�েয় আপীল কতৃ�প� গঠন করা হইেব এবং
উহােদর মধ� হইেত একজন উ� কতৃ�পে�র �চয়ারম�ান িনযু� হইেবন।

  
(৩) এই ধারার অধীন আপীল আেবদন দািখেলর তািরখ হইেত ৯০ (ন�ই)
িদেনর আপীল িন�ি� কিরেত হইেব।

  
  
 
দ�

 

১৮। (১) �কান ব��� এই আইেনর ধারা ৫, ৬, ৭ এবং ৯ এর িবধান ল�ন
কিরেল তাহা শা��েযাগ� অপরাধ িহসােব গণ� হইেব এবং অনু�প অপরােধর
জন� িতিন অনূ� � ১ (এক) বৎসেরর িবনা�ম কারাদ� বা নূ�নতম ১,০০,০০০/-
(এক ল�) টাকা হইেত সেব �া� ৫,০০,০০০/-(পাচঁ ল�) টাকা পয �� অথ �দ� বা
উভয় দে� দ�নীয় হইেবন।

  
(২) িনব�নকৃত হ�াচািরর মািলক বা হ�াচাির পিরচালনার সিহত সং��� ব���
এই আইেনর ধারা ৫, ৬, ৭ এবং ৯ ব�তীত অন� �কান ধারা বা এই আইেনর
অধীন �ণীত িবিধ ল�ন কিরেল �মতা�া� কম �কত�া উ� ব���েক সব �িন�
২৫,০০০/-(পিঁচশ হাজার) টাকা হইেত সেব �া� ১,০০,০০০/-(এক ল�) টাকা
আিথ �ক জিরমানা কিরেত পািরেবন।

  
  
 
�কা�ানী কতৃ�ক
অপরাধ সংঘটন  

১৯। এই আইেনর অধীন হ�াচাির �াপনকারী বা পিরচালনাকারী িনগিমত
(Incorporated) �কা�ানী হইেল উ� �কা�ানীর মািলক, পিরচালক বা �কান
কম �কত�া যাহার �াতসাের এবং অংশ�হেণ এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ
সংঘ�টত হয়, িতিন উ� অপরােধর জন� ব���গতভােব দায়ী হইেবন।

  
  
 
অপরাধ
িবচারাথ � �হণ  

২০। �ফৗজদারী কায �িবিধেত যাহা িকছ� ই থাকুক না �কন, িনব�ন কম �কত�া,
মহাপিরচালক বা তদ্ কতৃ �ক এতদুে�েশ� মেনানীত �কান কম �কত�ার িলিখত
অিভেযাগ ব�তীত �কান আদালত এই আইেনর অধীন �কান মামলা িবচারাথ �
�হণ কিরেব না।

  
  
 
অপরােধর
আমলেযাগ�তা

 ২১। এই আইেনর অধীন অপরাধসমূহ অ-আমলেযাগ� (Non-cognizable) ও
জািমনেযাগ� (Bailable) হইেব।



ও
জািমনেযাগ�তা
  
  
 
ম�া�জে�ট
কতৃ�ক অপরাধ
িবচার, ইত�ািদ

 

২২। (১) �ফৗজদারী কায �িবিধেত যাহা িকছ� ই থাকুক না �কন, এই আইেনর অধীন
অপরাধসমূহ �থম ��ণীর ম�া�জে�ট বা �মে�াপিলটন ম�া�জে�ট কতৃ�ক
িবচায � হইেব। 

  
(২) এই আইেন িভ�তর িকছ�  না থািকেল, এই আইেনর অধীন সংঘ�টত
অপরােধর িবচার সংি�� প�িতেত অনু��ত হইেব এবং এতদুে�েশ�
�ফৗজদারী কায �িবিধর Chapter XXII �ত বিণ �ত প�িত, যতদরূ স�ব, �েযাজ�
হইেব।

  
  
 
�ফৗজদারী
কায �িবিধর
�েয়াগ

 
২৩। এই আইেনর অধীন অপরােধর তদ�, িবচার, আপীল ও অন�ান� সংি��
িবষেয় এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত অস�িতপূণ � না হওয়া সােপে�,
�ফৗজদারী কায �িবিধ �েযাজ� হইেব।

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

 

২৪। �ফৗজদারী কায �িবিধেত যাহা িকছ� ই থাকুক না �কন, এই আইেনর অধীন
�কান �থম ��ণীর ম�া�জে�ট বা �মে�াপিলটন ম�া�জে�ট �দাষী সাব��
ব���েক সংি�� অপরােধর জন� এই আইেন অনুেমািদত �য �কান দ�
আেরাপ কিরেত পািরেব।

  
  
 
িবিধ �ণয়েনর
�মতা

 ২৫। সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর উে�শ�
পূরণকে� িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব।

  
  
 
ইংের�জেত
অনূিদত পাঠ
�কাশ  

২৬। এই আইন কায �করী হইবার পর সরকার, সরকাির �গেজট ��াপন �ারা
এই আইেনর ইংের�জেত অনূিদত এক�ট পাঠ �কাশ কিরেব যাহা এই আইেনর
অনুেমািদত ইংের�জ পাঠ (Authentic English Text) নােম অিভিহত হইেব : 

  
      তেব শত� থােক �য, বাংলা ও ইংের�জ পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� বাংলা
পাঠ �াধান� পাইেব।
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