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হাউিজং এ�ড িবি�ং িরসাচ� ইনি�িটউট আইন, ২০১৮
( ২০১৮ সেনর ৫৫ নং আইন )

[ ১৪ নেভ�র, ২০১৮ ]

Housing and Building Research Institute Ordinance, 1977 রিহত�েম উহার িবধানাবিল িবেবচনা�েম সমেয়র
চািহদার �িতফলেন নূতনভােব আইন �ণয়নকে� �ণীত আইন

�যেহতু সংিবধান (প�দশ সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ১৪ নং আইন) �ারা ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ� হইেত
১৯৭৯ সােলর ৯ এি�ল পয�� সমেয়র মেধ� সামিরক ফরমান �ারা জািরকৃত অধ�ােদশসমূেহর, অ�েমাদন ও সমথ�ন সং�া�
গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধান�◌র চতুথ� তপিশেলর ৩ক এবং ১৮ অ�ে�দ িবলু� হওয়ায় এবং িসিভল িপিটশন ফর
িলভ টু আিপল নং ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯ এ ��ীমেকােট�র আিপল িবভাগ কতৃ�ক �দ� রােয় সামিরক আইনেক
অসাংিবধািনক �ঘাষণাপূব�ক উহার �বধতা �দানকারী সংিবধান (প�ম সংেশাধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সেনর ১নং আইন)
বািতল �ঘািষত হওয়ায় উ� অধ�ােদশসমূেহর কায�কািরতা �লাপ পায়; এবং
   �যেহতু ২০১৩ সেনর ৬ নং আইন �ারা উ� অধ�ােদশসমূেহর মেধ� কিতপয় অধ�ােদশ কায�কর রাখা হয়; এবং
   �যেহতু উ� অধ�ােদশসমূেহর আব�কতা ও �াসি�কতা পয�ােলাচনা কিরয়া আব�ক িবেবিচত অধ�ােদশসমূহ সকল
��ক-�হা�ার ও সংি�� সকল ম�ণালয় ও িবভােগর মতামত �হণ কিরয়া �েয়াজনীয় সংেশাধন ও পিরমাজ�ন�েম সমেয়র
চািহদার �িতফলেন বাংলায় নূতনভােব আইন �ণয়ন কিরবার জ� সরকার িস�া� �হণ কিরয়ােছ; এবং
   �যেহতু সরকােরর উপির-বিণ�ত িস�াে�র আেলােক Housing and Building Research Institute Ordinance,
1977 (Ordinance No. XLIX of 1977) রিহত�েম উহার িবধানাবিল িবেবচনা�েম সমেয়র চািহদার �িতফলেন
নূতনভােব আইন �ণয়ন করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়;
   �সেহতু এত�ারা িন��প আইন করা হইল:-
 

সংি�� িশেরানাম
এবং �বত�ন

১। (১) এই আইন হাউিজং এ�ড িবি�ং িরসাচ� ইনি�িটউট আইন, ২০১৮ নােম অিভিহত হইেব।

 (২) সরকার, সরকাির �গেজট ��াপন �ারা �য তািরখ িনধ�ািরত হইেব �সই তািরখ হইেত ইহা

কায�কর হইেব।

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

 (১) “ইনি�িটউট” অথ� ধারা ৩ এর অধীন �িতি�ত হাউিজং এ�ড িবি�ং িরসাচ� ইনি�িটউট;

 (২) “কিমিট” অথ� পিরচালনা পিরষেদর িনব�াহী কিমিট;

 (৩) “�চয়ারম�ান” অথ� পিরচালনা পিরষেদর �চয়ারম�ান;

 (৪) “পিরচালনা পিরষদ” অথ� ধারা ৭ এর অধীন গিঠত ইনি�িটউেটর পিরচালনা পিরষদ;

 (৫) “�িবধান” অথ� ধারা ২৫ এর অধীন �ণীত �িবধান;
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 (৬) “িবিধ” অথ� ধারা ২৪ এর অধীন �ণীত িবিধ;

 (৭) “মহাপিরচালক” অথ� ইনি�িটউেটর মহাপিরচালক; এবং

 (৮) “সদ�’’ অথ� পিরচালনা পিরষেদর �কােনা সদ�।

ইনি�িটউট
�িত�া

৩। (১) Housing and Building Research Institute Ordinance, 1977 (Ordinance

No. XLIX of 1977) এর অধীন �িতি�ত হাউিজং এ�ড িবি�ং িরসাচ� ইনি�িটউট (Housing

and Building Research Institute) এমনভােব বহাল থািকেব �যন উহা এই আইেনর অধীন

�িতি�ত।

 (২) ইনি�িটউট একিট সংিবিধব� সং�া হইেব এবং ইহার �ায়ী ধারাবািহকতা ও একিট সাধারণ

িসলেমাহর থািকেব এবং এই আইেনর িবধানাবিল সােপে�, ইহার �াবর ও অ�াবর উভয় �কার

স�ি� অজ�ন কিরবার, অিধকাের রািখবার এবং হ�া�র কিরবার �মতা থািকেব এবং ইহা �ীয় নােম

মামলা দােয়র কিরেত পািরেব এবং উ� নােম ইহার িব�ে�ও মামলা দােয়র করা যাইেব।

ইনি�িটউেটর
কায�ালয়

৪। (১) ইনি�িটউেটর �ধান কায�ালয় ঢাকায় অবি�ত হইেব।

 (২) ইনি�িটউট, �েয়াজেন, সরকােরর পূব�া�েমাদন�েম, বাংলােদেশর �য �কােনা �ােন উহার শাখা

কায�ালয় �াপন কিরেত পািরেব।

পিরচালনা ও
�শাসন

৫। (১) ইনি�িটউেটর পিরচালনা ও �শাসেনর দািয়� একিট পিরচালনা পিরষেদর উপর ��

থািকেব এবং ইনি�িটউট �য সকল �মতা �েয়াগ ও কায�-স�াদন কিরেত পািরেব পিরচালনা

পিরষদও �সই সকল �মতা �েয়াগ ও কায� স�াদন কিরেত পািরেব।

 (২) পিরচালনা পিরষদ উহার দািয়� পালন ও কায�-স�াদেনর ��ে� এই আইন, িবিধ, �িবধান ও

সরকার কতৃ�ক, সময় সময়, �দ� িনেদ�শনা অ�সরণ কিরেব।

ইনি�িটউেটর
কায�াবিল

৬। ইনি�িটউেটর কায�াবিল হইেব িন��প, যথা:-

 (ক) ইমারেতর নকশা �ণয়ন ও িনম�াণ, িনম�াণ উপকরণ-িশ� এবং মানব বসিতর সিহত সংি��

িবিভ� সম�ার উপর কািরগির ও �ব�ািনক অ�স�ান এবং গেবষণা কায��ম পিরচালনা;

 (খ) �দশজ িনম�াণ উপকরেণর �াপ�তা, উ�য়ন ও ব�বহার এবং পিরেবশবা�ব িনম�াণ উপকরেণর

উ�য়েন গেবষণা পিরচালনা;

 (গ) �িমক (খ) এ উি�িখত িনম�াণ সাম�ী ও উপকরণ ��েত �েণাদনা �দান ও ব�বহাের

উৎসািহতকরণ এবং এই সকল িবষেয় সরকারেক �েয়াজনীয় পদে�প �হেণ �পািরশকরণ;
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(ঘ) ইমারত িনম�ােণর ��ে� মানিনয়�ণ �কৗশল (quality control measures) এর স�মতা বৃি�

ও উহা অ�সরেণ উৎসাহ �দান;

 (ঙ) গৃহায়ন খােত ভূিমক�সহ িবিভ� �েয�াগসহনীয় এবং পিরেবশবা�ব িনম�াণ �যুি�, ��খরেচ

ইমারত িনম�ােণর পিরক�না ও িডজাইন এবং ইমারত র�ণােব�েণর আধুিনক �কৗশল উ�য়েন

�েয়াজনীয় গেবষণা ও অ�া� উেদ�াগ �হণ;

 (চ) ইমারত িনম�ােণ সা�য়ী ও �টকসই নূতন উপকরণ ও �যুি�র ব�বহার এবং উ�য়েনর লে��

�েয়াজনীয় কায��ম �হণ;

 (ছ) গৃহায়ণ ও ইমারত স�িক�ত গেবষণা কম�কাে� িনেয়ািজত জাতীয় ও আ�জ�ািতক পয�ােয়র িবিভ�

সরকাির-�বসরকাির সং�া, িব�িবদ�ালয় ও অ�া� �িত�ােনর সিহত �যাগােযাগ �াপন এবং

ইনি�িটউেটর কম�কাে�র আ�জ�ািতক �হণেযাগ�তা ও �ীকৃিত অজ�েনর জ� �যৗথ সমী�া

পিরচালনা ও গেবষণা কায��ম �হণ;

 (জ) িবক� িনম�াণ সাম�ী ও িনম�াণ �যুি� িবষয়ক িনয়িমত গেবষণা কায��ম পিরচালনা এবং

বাংলােদশ �াশনাল িবি�ং �কাড ও অ�া� িনম�াণ সং�া� �কাড, নীিতমালা, ইত�ািদ �ণয়ন ও

হালনাগাদকরণ;

 (ঝ) ইনি�িটউেটর গেবষণা কায��ম মূল�ায়ন এবং গেবষণাল� ফলাফল �েয়ােগর উেদ�াগ �হণ;

 (ঞ) গৃহায়ন ও ইমারত িনম�ােণর ��ে�, সরকােরর পূব�া�েমাদন�েম, গেবষণা এবং কািরগির ও

�ব�ািনক অ�স�ান কায��মেক উৎসািহত কিরবার জ� �ফেলািশপ ও বৃি� �বত�ন;

 (ট) গৃহায়ন ও ইমারত িনম�াণ �যুি� স�েক� কািরগির পরামশ� �দান ও �হেণর জ� �য �কােনা

�দিশ, িবেদিশ বা আ�জ�ািতক �িত�ান বা সং�ার সিহত, সরকােরর পূব�া�েমাদন�েম, ি�পাি�ক বা

ব�পাি�ক চুি� স�াদন;

 (ঠ) গৃহায়ন ও ইমারত িনম�ােণর ��ে� গেবষণা কম�কা� পিরচালনার জ� গেবষক ও

�টকিনিশয়ানগণেক (research and technical personnel) �িশ�ণ �দান এবং ইমারত িনম�াণ

সং�া� গেবষণাল� �ান বৃি�র লে�� িনয়িমত �িশ�েণর আেয়াজন;

 (ড) গৃহায়ন ও িনম�াণ গেবষণায় অ�সর রা� এবং অ�ণী �িত�ানসমূেহর সিহত, সরকােরর

পূব�া�েমাদন�েম, �িশ�ণ এবং �িশ�ক সহায়তা �দান স�িক�ত চুি� স�াদনসহ অ�া�

�েয়াজনীয় উেদ�াগ �হণ;

 (ঢ) গৃহায়ন ও ইমারত িনম�াণ িশে�র িবিভ� িবষয় ও সম�া স�িক�ত পরামশ� �সবা �দান;

 (ণ) গৃহায়ন ও ইমারত িনম�াণ িশে�র িবিভ� স�াবনা ও সম�া স�িক�ত সব�েশষ তথ� �কাশ,

�চার ও সংর�ণ;
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(ত) ইনি�িটউেটর কায��েমর উপর িনয়িমতভােব গেবষণা �িতেবদন, জান�াল, কািরগির �িতেবদন

এবং স�ািদত অ�া� কায� সং�া� �িতেবদন �কাশ; এবং

 (থ) উপির-উ� কায�াবিলর সিহত স�িক�ত �েয়াজনীয় আ�ষি�ক বা সহায়ক অ� �য �কােনা কায�

স�াদন।

পিরচালনা
পিরষেদর গঠন

৭। (১) িন�বিণ�ত সদ� সম�েয় ইনি�িটউেটর পিরচালনা পিরষদ গিঠত হইেব, যথা:-

 (ক) গৃহায়ন ও গণপূত� ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী, িযিন উহার �চয়ারম�ানও হইেবন;

 (খ) িসিনয়র সিচব/সিচব, গৃহায়ন ও গণপূত� ম�ণালয়, িযিন উহার ভাইস-�চয়ারম�ানও হইেবন;

 (গ) �ধান �েকৗশলী, গণপূত� অিধদ�র;

 (ঘ) �ধান �েকৗশলী, �ানীয় সরকার �েকৗশল অিধদ�র;

 (ঙ) �চয়ারম�ান, জাতীয় গৃহায়ন কতৃ�প�;

 (চ) �ধান �পিত, �াপত� অিধদ�র;

 (ছ) �চয়ারম�ান, বাংলােদশ িশ� গেবষণা পিরষদ;

 (জ) পিরক�না কিমশন কতৃ�ক মেনানীত অনূ�ন যু�সিচব পদময�াদার ১ (এক) জন �িতিনিধ;

 (ঝ) অথ� িবভাগ কতৃ�ক মেনানীত অনূ�ন যু�সিচব পদময�াদার ১ (এক) জন �িতিনিধ;

 (ঞ) িব�ান ও �যুি� ম�ণালয় কতৃ�ক মেনানীত অনূ�ন যু�সিচব পদময�াদার ১ (এক) জন �িতিনিধ;

 (ট) পিরচালক, নগর উ�য়ন অিধদ�র;

 (ঠ) বাংলােদশ �েকৗশল িব�িবদ�ালয় কতৃ�ক মেনানীত উ� িব�িবদ�ালেয়র ২ (�ই) জন অধ�াপক,

ত�েধ� ১ (এক) জন পুরেকৗশল িবভাগ হইেত এবং অ�জন �াপত� িবভাগ অথবা আরবান এ�ড

িরজনাল �ািনং (Urban and Regional Planning) িবভাগ হইেত মেনানীত হইেবন;

 (ড) ঢাকা িব�িবদ�ালয় কতৃ�ক মেনানীত, ইনি�িটউেটর কায�াবিলর সিহত সংি�� �কােনা িবষেয়র ১

(এক) জন অধ�াপক;

 (ঢ) বাংলােদশ ইি�িনয়াস� ইনি�িটউশন কতৃ�ক মেনানীত উ� ইনি�িটউশেনর অনূ�ন �ফেলা

পদময�াদার ১ (এক) জন �িতিনিধ;

 (ণ) ইনি�িটউট অব আিক�েট�, বাংলােদশ কতৃ�ক মেনানীত উ� ইনি�িটউেটর অনূ�ন �ফেলা

পদময�াদার ১ (এক) জন �িতিনিধ;

 (ত) ইমারত িডজাইন �ণয়ন কােয� িনেয়ািজত পরামশ�ক �েকৗশলীগেণর মধ� হইেত সরকার কতৃ�ক

মেনানীত ১(এক) জন �িতিনিধ;
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(থ) িরেয়ল এে�ট এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ (ির�াব) এর সভাপিত বা তৎকতৃ�ক মেনানীত ১

(এক) জন �িতিনিধ;

 (দ) ইমারত িনম�াণ ফাম�সমূহ হইেত সরকার কতৃ�ক মেনানীত ১ (এক) জন �িতিনিধ;

 (ধ) সরকার কতৃ�ক মেনানীত ইনি�িটউেটর ২ (�ই) জন �িতিনিধ; এবং

 (ন) মহাপিরচালক, িযিন উহার সদ�-সিচবও হইেবন।

 (২) উপধারা (১) এর �িমক (ঠ), (ড), (ঢ), (ণ), (ত), (থ), (দ) এবং (ধ) এর অধীন মেনানীত

সদ�গণ তাহােদর মেনানয়েনর তািরখ হইেত পরবত�ী ২ (�ই) বৎসর �ময়ােদ সদ� পেদ অিধি�ত

থািকেবন; তেব তাহারা �য �কােনা সময় �চয়ারম�ােনর িনকট �া�রযু� পে�র মাধ�েম পদত�াগ

কিরেত পািরেবন:

 তেব শত� থােক �য, �চয়ারম�ান কতৃ�ক গৃহীত না হওয়া পয�� �কােনা পদত�াগ কায�কর হইেব না।

 (৩) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত �ময়াদ �শষ হইবার পূেব� মেনানয়ন �দানকারী কতৃ�প� মেনানীত

�কােনা সদ�েক তাহার দািয়� হইেত �য �কােনা সময় অব�াহিত �দান কিরেত পািরেব।

 (৪) পিরচালনা পিরষেদর �কােনা কায� বা কায�ধারা পিরচালনা পিরষেদর �কােনা সদ�পেদ শূ�তা

বা পিরচালনা পিরষদ গঠেন �িট থািকবার কারেণ অৈবধ হইেব না এবং তৎস�েক� �কােনা ��ও

উ�াপন করা যাইেব না।

 (৫) গৃহায়ন ও গণপূত� ম�ণালেয়র �িতম�ী বা উপ-ম�ী থািকেল িতিন পিরচালনা পিরষেদর ভাইস-

�চয়ারম�ান হইেবন; �সইে�ে� সিচব উ� পিরষেদর সদ� হইেবন; এবং �িতম�ী বা উপ-ম�ী না

থািকেল সিচব উ� পিরষেদর ভাইস-�চয়ারম�ান হইেবন।

পিরচালনা
পিরষেদর সভা

৮। (১) এই ধারার অ�া� িবধানাবিল সােপে�, পিরচালনা পিরষদ উহার সভার কায�প�িত িনধ�ারণ

কিরেত পািরেব।

 (২) পিরষেদর সভা, �চয়ারম�ান বা তাঁহার অ�পি�িতেত ভাইস-�চয়ারম�ান কতৃ�ক িনধ�ািরত তািরখ,

সময় ও �ােন অ�ি�ত হইেব।

 (৩) বৎসের নূ�নতম ২ (�ই) বার পিরচালনা পিরষেদর সভা অ�ি�ত হইেব।

 (৪) �চয়ারম�ান পিরষেদর সকল সভায় সভাপিত� কিরেবন, তেব তাহার অ�পি�িতেত ভাইস

�চয়ারম�ান সভাপিত� কিরেবন।

 (৫) পিরষেদর �মাট সদ� সংখ�ার অনূ�ন অেধ�ক সদে�র উপি�িতেত সভার �কারাম হইেব, তেব

মুলতিব সভার ��ে� �কারােমর �েয়াজন হইেব না।

 (৬) সভায় উপি�ত সংখ�াগির� সদ�গেণর �ভােট িস�া� গৃহীত হইেব।
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(৭) সভায় �েত�ক সদে�র একিট কিরয়া �ভাট থািকেব, তেব �ভােটর সমতার ��ে�,

সভাপিত�কারী ব�ি�র ি�তীয় বা িনণ�ায়ক �ভাট থািকেব।

 (৮) পিরচালনা পিরষেদর সভায় �যাগদােনর জ� সদ�গণ িবিধ �ারা িনধ�ািরত ভাতা �াপ� হইেবন।

িনব�াহী কিমিটর
গঠন

৯। (১) িন�বিণ�ত সদ� সম�েয় িনব�াহী কিমিট গিঠত হইেব, যথা:-

 (ক) মহাপিরচালক, িযিন উহার সভাপিতও হইেবন;

 (খ) ইনি�িটউেটর গেবষণা ও �শাসিনক কােয� িনেয়ািজত বা উ� কায� স�াদেনর জ� নবম ��ড

বা তদূ�� ��ডভু� কম�চারীগেণর মধ� হইেত পিরচালনা পিরষদ কতৃ�ক মেনানীত ৪ (চার) জন

কম�চারী।

 (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মেনানীত সদ�গণ মেনানয়েনর তািরখ হইেত ৩ (িতন) বৎসর পয��

�ীয় পেদ বহাল থািকেবন।

 (৩) িনব�াহী কিমিটর �কােনা কায� বা কায�ধারা িনব�াহী কিমিটর �কােনা সদ�পেদ শূ�তা বা িনব�াহী

কিমিটর গঠেন �িট থািকবার কারেণ অৈবধ হইেব না এবং তৎস�েক� �কােনা ��ও উ�াপন করা

যাইেব না।

িনব�াহী কিমিটর
সভা

১০। (১) এই ধারার অ�া� িবধানাবিল সােপে�, িনব�াহী কিমিট উহার সভার কায�প�িত িনধ�ারণ

করেত পািরেব।

 (২) িনব�াহী কিমিটর সভা, মহাপিরচালক কতৃ�ক িনধ�ািরত তািরখ, সময় ও �ােন অ�ি�ত হইেব।

 (৩) মহাপিরচালক িনব�াহী কিমিটর সকল সভায় সভাপিত� কিরেবন, তেব তাহার অ�পি�িতেত

তৎকতৃ�ক মেনানীত �কােনা সদ� সভাপিত� কিরেবন।

 (৪) িনব�াহী কিমিটর সভায় উপি�ত সংখ�াগির� সদ�গেণর �ভােট িস�া� গৃহীত হইেব।

 (৫) িনব�াহী কিমিটর সভায় �েত�ক সদে�র একিট কিরয়া �ভাট থািকেব, তেব �ভােটর সমতার

��ে�, সভাপিত�কারী ব�ি�র ি�তীয় বা িনণ�ায়ক �ভাট থািকেব।

িনব�াহী কিমিটর
কায�াবিল

১১। িনব�াহী কিমিটর কায�াবিল হইেব িন��প, যথা:-

 (ক) পিরচালনা পিরষেদর অ�েমাদেনর জ� ইনি�িটউেটর কায�াবিলর সিহত স�িতপূণ� ��াব ও

কম�সূিচ �ণয়ন এবং অ�েমািদত সকল ��াব ও কম�সূিচ বা�বায়ন;

 (খ) পিরচালনা পিরষেদর িনেদ�শনা অ�যায়ী গৃহায়ন ও ইমারত িনম�াণ ��ে� গেবষণা এবং কািরগির

ও �ব�ািনক সমী�া পিরচালনা;

 (গ) পিরচালনা পিরষদেক উহার কায�স�াদেন সহায়তা �দান; এবং
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(ঘ) �িবধান �ারা িনধ�ািরত বা, সময় সময়, পিরচালনা পিরষদ বা, ���মত, সরকার কতৃ�ক অিপ�ত

�মতা �েয়াগ ও কায�স�াদন।

মহাপিরচালক ১২। (১) ইনি�িটউেটর একজন মহাপিরচালক থািকেবন।

 (২) মহাপিরচালক সরকার কতৃ�ক, গৃহায়ন ও ইমারত িনম�াণ সং�া� িবষেয় অিভ�তাস��

ব�ি�গেণর মধ� হইেত, িনধ�ািরত শত�সােপে� িনযু� হইেবন।

 (৩) মহাপিরচালক ইনি�িটউেটর �ধান িনব�াহী হইেবন, এবং িতিন -

 (ক) এই আইন এবং তদধীন �ণীত িবিধ ও �িবধান অ�যায়ী কায� স�াদন কিরেবন;

 (খ) ইনি�িটউেটর কায�স�াদেন �কােনা জ�ির পিরি�িতর উ�ব হইেল �সইে�ে� �েয়াজনীয়

পদে�প �হণ কিরেত পািরেবন এবং গৃহীত পদে�প, যথাশী� স�ব, িনব�াহী কিমিটর পরবত�ী সভায়

অবিহতকরণ এবং পিরচালনা পিরষেদর সভায় অ�েমাদেনর জ� উপ�াপন কিরেবন; এবং

 (গ) পিরচালনা পিরষদ কতৃ�ক অিপ�ত �য �কােনা দািয়� পালন ও �মতা �েয়াগ কিরেবন।

 (৪) মহাপিরচালেকর পদ শূ� হইেল িকংবা অ�পি�িত, অ��তা, বা অ� �কােনা কারেণ িতিন

দািয়� পালেন অসমথ� হইেল, শূ� পেদ নবিনযু� মহাপিরচালক কায�ভার �হণ না করা পয�� বা

িতিন পুনরায় �ীয় দািয়� পালেন সমথ� না হওয়া পয�� সরকার কতৃ�ক িনযু� �কােনা ব�ি�

মহাপিরচালেকর দািয়� পালন কিরেবন।

কম�চারী িনেয়াগ ১৩। (১) ইনি�িটউট উহার কায�াবিল ��ুভােব স�াদেনর জ�, সরকার কতৃ�ক অ�েমািদত

সাংগঠিনক কাঠােমা সােপে�, �েয়াজনীয় সংখ�ক কম�চারী িনেয়াগ কিরেত পািরেব।

 (২) কম�চারীেদর িনেয়াগ এবং চাকিরর শত�াবিল �িবধান �ারা িনধ�ািরত হইেব।

গেবষক বা
�যুি�িবদ
িনেয়াগ

১৪। ইনি�িটউট, িনজ� জনবল �ারা স�ম না হইেল, গৃহায়ন ও িনম�াণ স�িক�ত উ�ূত �কােনা

সম�া িনরসেন এবং জন�ােথ�, �েয়াজেন, �কােনা িবষেয় �কােনা আিব�ার বা �যুি� উ�াবেনর

জ�, সরকােরর পূব�া�েমাদন�েম, উ�ু� �িতেযািগতার মাধ�েম গেবষক বা �যুি�িবদ িনেয়াগ

কিরেত পািরেব।

�বেদিশক
�িশ�ণ ও
উ�িশ�

১৫। (১) ইনি�িটউট, পিরচালনা পিরষেদর পূব�া�েমাদন�েম, ইনি�িটউেটর উে�� ও কায�াবিলর

সিহত স�িতপূণ� িবষেয় উহার গেবষক ও �যুি�িবদগণেক �েয়াজনীয় �বেদিশক �িশ�ণ ও

উ�িশ�া �দােনর ব�ব�া �হণ কিরেব।

 (২) �কােনা গেবষক বা �যুি�িবদ �ীকৃত �কােনা আ�জ�ািতক �িত�ান কতৃ�ক ইনি�িটউেটর উে��

ও কায�াবিলর সিহত স�িতপূণ� িবষেয় গেবষণার জ� মেনানীত হইেল এবং উ� ��ে� আিথ�ক
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সহায়তার �েয়াজন হইেল, ইনি�িটউট, সরকােরর পূব�া�েমাদন�েম, উহার সমুদয় বা অংশিবেশষ

�দান কিরেত পািরেব।

ঋণ �হণ ও
পিরেশাধ

১৬। ইনি�িটউট, সরকােরর পূব�া�েমাদন�েম, পিরচালনা পিরষেদর স�িত �হণপূব�ক, আইেনর

অধীন উহার কায�াবিল স�াদেনর জ� বাংলােদেশর অভ��রীণ উৎস হইেত �েয়াজনীয় ঋণ �হণ

কিরেত পািরেব এবং উ� ঋণ �েযাজ� শত�াবিলর অধীন পিরেশােধর জ� ইনি�িটউট দায়ী

থািকেব।

ইনি�িটউেটর
তহিবল

১৭। (১) ইনি�িটউেটর একিট তহিবল থািকেব এবং উহােত িন�বিণ�ত উৎস হইেত অথ� জমা হইেব,

যথা:-

 (ক) সরকার কতৃ�ক �দ� অ�দান;

 (খ) �কােনা ব�ি�, সং�া বা �ানীয় কতৃ�প� কতৃ�ক �দ� অ�দান;

 (গ) সরকােরর পূব�া�েমাদন�েম �কােনা িবেদিশ সরকার অথবা �দিশ বা িবেদিশ উ�য়ন সহেযাগী

সং�া হইেত �া� অ�দান ও সাহায�;

 (ঘ) গৃহীত ঋণ;

 (ঙ) ইনি�িটউট কতৃ�ক গৃহীত িফ;

 (চ) ইনি�িটউেটর স�দ িব�য় অথবা ভাড়া হইেত �া� অথ�; এবং

 (ছ) অ� �য �কােনা �বধ উৎস হইেত �া� অথ�।

 (২) তহিবেলর অথ� ইনি�িটউেটর নােম ইনি�িটউট কতৃ�ক িনিদ��কৃত �কােনা তপিশিল ব�াংেক জমা

রািখেত হইেব এবং পিরচালনা পিরষদ কতৃ�ক িনধ�ািরত প�িতেত উ� তহিবল পিরচািলত হইেব।

 ব�াখ�া।- এই ধারার উে�� পূরণকে� ‘‘তপিশিল ব�াংক’’ অথ� Bangladesh Bank Order,

1972 (P.O. 127 of 1972) এর Article 2 (j) �ত সং�ািয়ত �কােনা “Scheduled Bank”।

 (৩) তহিবেলর অথ� হইেত সরকাির িবিধ-িবধান অ�সরণ�েম ইনি�িটউেটর �েয়াজনীয় ব�য় িনব�াহ

করা যাইেব।

বােজট ১৮। ইনি�িটউট, �িত বৎসর সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত সমেয়র মেধ�, পরবত�ী অথ�-বৎসেরর বািষ�ক

বােজট িববরণী সরকােরর িনকট �পশ কিরেব এবং উহােত উ� অথ�-বৎসের সরকােরর িনকট হইেত

ইনি�িটউেটর িক পিরমাণ অেথ�র �েয়াজন হইেব উহার উে�খ থািকেব।

িহসাবর�ণ ও
িনরী�া

১৯। (১) ইনি�িটউট, বাংলােদেশর মহা িহসাব-িনরী�ক ও িনয়�ক, অতঃপর মহা িহসাব-িনরী�ক

বিলয়া অিভিহত, এর সিহত পরামশ��েম, সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত প�িতেত, উহার িহসাব সংর�ণ

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-415.html
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কিরেব।

 (২) মহা িহসাব-িনরী�ক �যই�প উপযু� মেন কিরেবন �সই�প প�িতেত ইনি�িটউেটর িহসাব

িনরীি�ত হইেব।

 (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন িনরী�ার উে�ে�, মহা িহসাব-িনরী�ক বা এত�ে�ে� তাহার িনকট

হইেত �মতা�া� ব�ি�, ইনি�িটউেটর সকল �রকড�, বিহ, দিলল, নগদ অথ�, জামানত, ভা�ার এবং

অ�া� স�দ পরী�া কিরেত পািরেবন এবং পিরচালনা পিরষেদর �কােনা সদ� অথবা

ইনি�িটউেটর মহাপিরচালক বা অ� �কােনা কম�চারীেক িজ�াসাবাদ কিরেত পািরেবন।

 (৪) মহা িহসাব-িনরী�ক তাহার িনরী�া �িতেবদন সরকােরর িনকট �পশ কিরেবন এবং উহার

একিট কিপ ইনি�িটউেটর িনকট ��রণ কিরেবন।

বািষ�ক �িতেবদন ২০। (১) ইনি�িটউট �িতবৎসর ত�কতৃ�ক স�ািদত কায�াবিলর িববরণ সংবিলত একিট বািষ�ক

�িতেবদন, যথাশী� স�ব, সরকােরর িনকট �পশ কিরেব।

 (২) সরকার, �েয়াজেন, �য �কােনা সময়, ইনি�িটউেটর িনকট হইেত উহার �য �কােনা িবষেয়র

উপর �িতেবদন, িববরণী বা িরটান� আহবান কিরেত পািরেব এবং ইনি�িটউট উহা সরকােরর িনকট

সরবরাহ কিরেত বাধ� থািকেব।

কিমিট ২১। পিরচালনা পিরষদ উহার কায�াবিল ��ুভােব স�াদেনর জ� �যই�প উপযু� মেন কিরেব

�সই�প সংখ�ক কিমিট গঠন এবং উহার কায�পিরিধ িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।

�মতা অপ�ণ ২২। মহাপিরচালক, �েয়াজনেবােধ এবং ত�কতৃ�ক িনধ�ািরত শত�সােপে�, এই আইেনর অধীন

তাহার উপর অিপ�ত �য �কােনা �মতা বা দািয়� িলিখত আেদশ �ারা ইনি�িটউেটর �কােনা

কম�চারীেক অপ�ণ কিরেত পািরেবন।

জনেসবক ২৩। পিরচালনা পিরষেদর সকল সদ� এবং ইনি�িটউেটর সকল কম�চারী এই আইন বা তদধীন

�ণীত িবিধ বা �িবধান অ�যায়ী �কােনা কায� স�াদনকােল Penal Code, 1860 (Act No. XLV

of 1860) এর Section 21 এ সং�ািয়ত অেথ� জনেসবক (Public Servant) বিলয়া গণ�

হইেবন।

িবিধ �ণয়েনর
�মতা

২৪। এই আইেনর উে�� পূরণকে�, সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর সিহত

অসাম��পূণ� নেহ এই�প িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব।

�িবধান �ণয়েনর
�মতা

২৫। এই আইেনর উে�� পূরণকে�, ইনি�িটউট, সরকােরর পূব�া�েমাদন�েম এবং সরকাির

�গেজেট ��াপন �ারা, এই আইন ও তদধীন �ণীত িবিধর সিহত অসাম��পূণ� নেহ এই�প
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�িবধান �ণয়ন কিরেত পািরেব।

রিহতকরণ ও
�হফাজত

২৬। (১) Housing and Building Research Institute Ordinance, 1977 (Ordinance

No. XLIX of 1977), অতঃপর উ� Ordinance বিলয়া উি�িখত, এত�ারা রিহত করা হইল।

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

 (ক) কৃত �কােনা কাজ বা গৃহীত �কােনা ব�ব�া, �দ� �কােনা �নািটশ, ��তকৃত বােজট �া�লন,

ি�ম বা �ক� এই আইেনর অধীন কৃত, গৃহীত, �দ� বা ��তকৃত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব; এবং

 (খ) �ণীত �কােনা িবিধ বা �িবধান, ই��কৃত �কােনা আেদশ, িব�ি� বা ��াপন রিহত বা

সংেশািধত না হওয়া পয�� বলবৎ থািকেব এবং এই আইেনর অধীন �ণীত বা ই��কৃত হইয়ােছ

বিলয়া গণ� হইেব।

 (৩) উ� Ordinance রিহত হইবার সে� সে� উ� Ordinance এর অধীন �িতি�ত Institute

এর-

 (ক) সকল স�দ, অিধকার, �মতা, কতৃ��, �িবধা এবং �াবর ও অ�াবর সকল স�ি�, নগদ ও

ব�াংেক গি�ত অথ�, অ� সকল দািব ও অিধকার, সকল িহসাব বিহ, �রিজ�ার, �রকড� এবং অ�া�

দিলল ইনি�িটউেটর স�দ, অিধকার, �মতা, কতৃ��, �িবধা এবং �াবর ও অ�াবর স�ি�, নগদ ও

বাংেক গি�ত অথ�, দািব ও অিধকার, িহসাব বিহ, �রিজ�ার, �রকড� এবং দিলল িহসােব গণ� হইেব;

 (খ) সকল ঋণ, দায় ও দািয়� এবং উহার �ারা, উহার পে� বা উহার সিহত স�ািদত সকল চুি�,

যথা�েম ইনি�িটউেটর ঋণ, দায় ও দািয়� এবং উহার �ারা, উহার পে� বা উহার সিহত স�ািদত

চুি� বিলয়া গণ� হইেব;

 (গ) িব�ে� বা ত� কতৃ�ক দােয়রকৃত মামলা বা আইনগত কায�ধারা ইনি�িটউেটর িব�ে� বা

ইনি�িটউট কতৃ�ক দােয়রকৃত মামলা বা আইনগত কায�ধারা বিলয়া গণ� হইেব; এবং

 (ঘ) সকল কম�চারী ইনি�িটউেটর কম�চারী িহসােব গণ� হইেবন এবং এই আইন �বত�েনর অব�বিহত

পূেব� তাহারা �য শেত� চাকিরেত িনেয়ািজত িছেলন �সই একই শেত� িনযু� থািকেবন, যত�ণ পয�� না

ইনি�িটউট কতৃ�ক তাহােদর চাকিরর শত�াবিল পিরবিত�ত হয়।

ইংেরিজেত
অনূিদত পাঠ
�কাশ

২৭। (১) এই আইন কায�কর হইবার পর সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর মূল

বাংলা পােঠর ইংেরিজেত অনূিদত একিট িনভ�রেযাগ� পাঠ (Authentic English Text) �কাশ

কিরেত পািরেব।

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

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-556.html
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