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িবিসিস আইন১৯৯০

বাংলােদশ গেজট

অিতিরি সংখ া
কতৃ
প কতৃ
ক কািশত

শিনবার, জানু
য়ারী ২০, ১৯৯০
৫ম খ  বাংলােদশ জাতীয় সংসেদর এ া , িবল ইত ািদ৷

বাংলােদশ জাতীয় সংসদ
ঢাকা, ২০ শ জানু
য়ারী, ১৯৯০/৭ই মাঘ, ১৩৯৬

সংসদ কতৃ
ক গৃ
হীত িন িলিখত আইনগু
িল ২০ শ জানু
য়ারী, ১৯৯০ (৭ই মাঘ’ ১৩৯৬) তািরেখ রা পিতর স িত লাভ কিরয়ােছ এবং এত ারা এই আইনগু
িল
সব সাধারেণর অবগিতর জন কাশ করা যাইেতেছ :

১৯৯০ সেনর ৯ নং আইন

বাংলােদশ কি উটার কাউি ল াপনকে

ণীত আইন

যেহতু
বাংলােদশ কি উটার কাউি ল নােম এক কাউি ল াপন করা সমীচীন ও েয়াজনীয়;
সেহতু
এত ারা িন রূ
প আইন করা হইল :

১। িশেরানামা ও বতন । (১) এই আইন বাংলােদশ কি উটার কাউি ল আইন, ১৯৯০ নােম অিভিহত হইেব।
(২) এই আইন ১৯৮৯ সেনর ২৭ শ িডেস র তািরেখ বলব

হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব৷
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২। সং া।  িবষয় বা সে র পিরপি কান িকছু
না থািকেল, এই আইেন, 

(ক) ‘‘কাউি ল” অথ আইেনর অধীন ািপত কাউি ল;
(খ) ‘‘কাযিনবাহী চয়ারম ান” অথ ধারা ৭ এর অধীন কাযিনবাহী পিরষেদর চয়ারম ান;
(গ) ‘‘তথ যু
িু” বিলেত কি উটােরর মাধ েম তথ ি য়াকরণ এবং টিলইেলক িনক যাগােযােগর মাধ েম তথ ানা রকরণেক
বু
ঝাইেব;
(ঘ) ‘‘ িবধান” অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবধান;
(ঙ) ‘‘িবিধ” অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবিধ।

৩। কাউি ল াপন। (১) এই আইন বলব

হইবার পর যতশী স ব, এই আইেনর িবধান অনু
যায়ী বাংলােদশ কি উটার কাউি ল নােম এক কাউি ল

ািপত হইেব।
(২) কাউি ল এক সংিবিধব সং া হইেব এবং ইহার ায়ী ধারাবািহকতা ও এক সাধারণ সীলেমাহর থািকেব এবং এই আইন ও িবিধ সােপে ইহার াবর
ও অ াবর উভয় কার স ি অজন করার, অিধকােরর রাখার ও হ া র করার মতা থািকেব এবং ইহার পে ইহা মামলা দােয়র কিরেত পািরেব ইহার
িবরু
ে মামলা দােয়র করা যাইেব।

৪। কাউি েলর ধান কাযালয়। কাউি েলর ধান কাযালয় ঢাকায় থািকেব এবং ইহা েয়াজনেবােধ য কান ােন শাখা কাযালয় াপন কিরেত পািরেব।

৫। কাউি েলর গঠন। িন িলিখত সদস সমনেনেয় কাউি ল গ ত হইেব, যথা:
(ক) চয়ারম ান;
(খ) ভাইস চয়ারম ান;
(গ) কাযিনবাহী চয়াারম ান;
(ঘ) অনূ
ন আট এবং অনিধক দশ জন অন ান সদস ।
(২) চয়ারম ান ও ভাইস চয়ারম ান রা পিত কতৃ
ক মেনানীত হইেবন এবং তাঁহারা তাহােদর লািভিষ হওয়ার জন নূ
তন ব ি মেনানীত না হওয়া পয
ীয় পেদ বহাল থািকেবন।
(৩) কাযিনবাহী চয়ারম ান ব তীত কাউি েলর অন ান সদস সরকার কতৃ
ক সরকারী কমকতা এবং কি উটার যু
ি ও তারবাতা
যাগােযাগ, িতর া, িনরাপ া, অথনীিত, িশ া, েকৗশলী, বািনজ , আইন, িশ এবং ব াংিকং ে অিভ ব ি গেণর মধ হইেত মেনানীত হইেবন এবং
তাঁহারা তাঁহােদর মেনানয়েনর তািরখ হইেত দু
ই ব সেরর ময়ােদ ীয় পেদ বহাল থািকেবন:
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তেব শত থােক য, সরকার উ ময়াদ শষ হইবার পূ
েবই কান কারণ না দশাইয়া উ রূ
প য কান সদস েক য কান সময় তাঁহার পদ হইেত অপসারণ কিরেত
পািরেব।
(4) কাযিনবাহী চয়ারম ান পদািধকার বেল কাউি েলর সিচবও হইেবন।
(5) সরকােরর উে েশ া রযুপ েযােগ য কান সদস ীয় পদ ত াগ কিরেত পািরেবন।

৬। কাউি েলর কাযাবলী।  কাউি েলর কাযাবলী হইেব িন রূ
প, যথা:
(ক) দেশর সামািজক ও অথৈনিতক উ য়েনর লে

কি উটার ও তথ যু
ি ব বহাের উ সাহ দান করা;

(খ) জাতীয় অথনীিতর িবিভ খােত কি উটােরর ব বহািরক কাঠােমা উ য়ন করা এবং কি উটার সং া িশ া, িশ ণ ও পশাগত মান উ ীত করা;
(গ) তথ যু
ি
ে

িতেযািগতার মাকােবলা করার জন বাংলােদশী নাগিরকগণেক উপেযাগী কিরয়া গি য়া তালা;

(ঘ) কি উটার স িকত মানবস দ ও দ তা বৃ
ি কিরয়া উহা িব বাজাের র ানী করার জন উ সাহ দান করা;
(ঙ) কি উটার এবং তথ যু
ি
ে জাতীয় কৗশল ও নীিত িনধারণ করা ও উহা বা বায়ন করা;
(চ) কি উটার এবং তথ যু
ি ব বহােরর ে সরকার এবং অন ান সং ার সিহত সহেযািগতা করা এবং ত স েক তাহািদগেক পরামশ দান করা;
(ছ) সরকার এবং িবিভ সং ায় তথ যু
ি ব বহার উ সািহত করা;
(জ) তথ যু
ি ব বহােরর ে িনরাপ ামূ
লক ব ব া সং া পরামশ দান করা;
(ঝ) কি উটার ও তথ যু
ি র জন িশ ণ ক , পাঠাগার ও পরী াগার (ল াবেরটরী) িনমাণ করা এবং উহােত েয়াজনীয় সর াম সরবরাহ করা এবং
ঐগু
িল সংর ণ করা;
(ঞ) তথ যু
ি স িকত তথ সং হ করা, পযােলা া করা এবং উহােদর চােরর ব ব া হণ করা;
(ট) কি উটার এবং তথ যু
ি স েক িতেবদন ণয়ন এবং ক ও সামিয়কী কাশ করা;
(ঠ) কি উটার, তথ যু
ি এবং ত সং া অন ান িবষেয়র উপর আেলাচনা ও কমশালার আেয়াজন করা এবং ত স েক িশ ণ পিরচালনা করা;
(ড) তথ যু
ি র ে গেবষণা, িশ া ও িশ ণ পিরচালনার জন অনু
দান দান করা;
(ঢ) তথ যু
ি র ে জাতীয় ল
সহেযািগতা করা;

অজেনর ােথ সংি

সকল সরকারী ও বসরকারী এবং দশীয় ও িবেদশী িত ােনর সিহত যাগােযাগ াপন করা ও

(ণ) কাউি েলর কাযাবলী স াদেনর েয়াজেন, সরকােরর পূ
বানু
েমাদন েম দশী ও িবেদশী য কান িত ােনর সিহত চু
ি স াদন করা;
(ত) কি উটার সং া কান িবেশষ কতব পালেনর জন সরকার কতৃ
ক আিদ হইেল উহা পালন করা;
(থ) কি উটার ও তথ যু
ি র মান ও

িসিফেকশনস িনধারণ করা;

(দ) উপিরউ কাযাবলী স াদেনর জন েয়াজনীয় য কান পদে প হণ করা।
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৭। কাযিনবাহী পিরষদ।(১) কাউি েলর এক কাযিনবাহী পিরষদ থািকেব, যাহা একজন চয়ারম ান ও অনু
ন দু
ইজন সদস সম েয় গ ত হইেব।
(২) কাযিনবাহী পিরষেদর চয়ারম ান ও অন ান সদস গণ সরকার কতৃ
ক িনযুহইেবন এবং তাঁহােদর চা রীর ময়াদ ও শতাবলী সরকার কতৃ
ক িনধািরত
হইেব।
(৩) কাযিনবাহী পিরষেদর চয়ারম ান কাযিনবাহী চয়ারম ান বিলয়া অিভিহত হইেবন এবং কাউি েলর ধান িনবাহী কমকতা িহসােব কায কিরেবন।
(৪) কাযিনবাহী পিরষদ কাউি লেক উহার কাযাবলী সু
চারু
রেূ
প স াদেনর জন পরামশ ও সহায়তা দান কিরেব, কাউি েলর যাবতীয় িস া বা বায়েনর
জন দায়ী থািকেব এবং কাউি ল কতৃ
ক অিপত সকল মতা েয়াগ ও দািয় পালন কিরেব।
(৫) কাযিনবাহী চয়ারম ােনর পদ শূ
ন হইেল িকংবা অনু
পি িত, অসু
তা বা অন কান কারেণ িতিন তাঁহার দািয় পালেন অসমথ হইেল, মত শূ
ন পেদ
িনযুনূ
তন কাযিনবাহী চয়ারম ান কাযভার হণ না করা পয িকংবা কাযিনবাহী চয়ারম ান পু
নরায় ীয় দািয় পালেন সমথ না হওয়া পয সরকার কতৃ
ক
মেনানীত কাযিনবাহী পিরষেদর কান সদস কাযিনবাহী চয়ারম ানরূ
েপ কায কিরেবন।
৮। সভা।  (১) এই ধারার অন ান িবধানাবলী সােপে , কাউি ল উহার িনেজর এবং কাযিনবাহী পিরষেদর সভার কাযপ িত িনধারণ কিরেত পািরেব।
(২) কাউি েলর সভা, উহার চয়ারম ােনর স িত েম, উহার সিচব কতৃ
ক আহু
ত হইেব এবং চয়ারম ান কতৃ
ক িনধািরত ান ও সমেয় অনু
ি ত হইেব।
(৩) কাউি েলর সভায় সভাপিত কিরেবন উহার চয়ারম ান বা তাহার অনু
পি িতেত উহার ভাইস চয়ারম ান এবং তাঁহােদর উভেয়র অনু
পি িতেত, সভায়
উপি ত সদস গণ কতৃ
ক তাঁহােদর মধ হইেত মেনানীত কান সদস ।
(৪) কাযিনবাহী পিরষেদর সকল সভা কাযিনবাহী চয়ারম ােনর িনেদেশ আহু
ত এবং ত কতৃ
ক িনধািরত ান ও সমেয় অনু
ি ত হইেব।
(৫) কাযিনবাহী পিরষেদর সভায় সভাপিত কিরেবন কাযিনবাহী চয়ারম ান এবং তাঁহার অনু
পি িতেত,ত কতৃ
ক িনেদিশত উহার কান সদস ।
(৬) শু
ধমু
া কান সদস পেদ শূ
ন তা বা কাউি ল গঠেন

থাকার কারেণ কাউি েলর কান কায বা কাযধারা অৈবধ হইেব না এবং ত স েক কান

ও উ াপন করা যাইেব না।

৯৷ কাউি েলর তহিবল। (১) কাউি েলর এক ি◌তহিবল থািকেব এবং উহােত সরকােরর অনু
দান, অন কান উ স হইেত া দান ও অনু
দান এবং
কাউি ল কতৃ
ক া অন য কান অথ জমা হইেব৷
(২) এই তহিবল কাউি েলর নােম ত কতৃ
ক অনু
েমািদত কান তফিসিল ব াংেক জমা রাখা হইেব এবং িবিধ ারা িনধািরত প িতেত তহিবল হইেত অথ
উঠােনা যাইেব৷
(৩) এই তহিবল হইেত কাউি েলর েয়াজনীয় ব য় িনবাহ করা হইেব, তেব কাউি ল িবধান ারা িনধািরত প িতেত এই তহিবেলর িকছু
অংশ সরকার
কতৃ
ক অনু
েমািদত কান খােত িবিনেয়াগ কিরেত পািরেব৷

১০৷ ঋণ হেণর মত◌া।  কাউি ল উহার কাযাবলী স াদেনর েয়াজেন কান তফিসিল ব াংক হইেত ঋণ হণ কিরেত পািরেব।
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১১। কা ানী গঠন।  কাউি ল উহার কাযাবলী স াদেনর েয়াজেন কি উটার িশ ও তথ যু
ি স িকত ব বসায় বািনেজ র সারকে কান
কা ানী গঠন কিরেত বা গঠেন সহায়তা কিরেত পািরেব।
১২। কিম ।  কাউি ল উহার দািয় পালেন উহােক সহায়তা দােনর জন এক বা একািধক কিম িনেয়াগ কিরেত পািরেব।

১৩। তথ সং হ।  কাউি ল উহার কাযাবলী স াদেনর েয়াজেন িবিভ ম ণালয়, িবভাগ, ব ি এবং িত ান হইেত এবং কি উটার ও তথ যু
ি র
সংেগ সংি

িবিভ ব ি র িনকট হইেত কি উটার ও তথ যু
ি স িকত তথ সং হ কিরেত পািরেব এবং এই ব াপাের তাঁহােদর সহায়তা চািহেত পািরেব।

১৪। েবশ ও পিরদশন।  (১) কাউি েলর কাযাবলী স াদেনর েয়াজেন কাযিনবাহী চয়ারম ােনর িনকট হইেত এতদু
ে েশ মতা া কাউি েলর কান
কমকতা অনূ
ন বাহা র ঘ ার না শ দান কিরয়া য ান,ঘরবা ী বা অ েন কান কি উটার বা তথ যু
ি ািপত হইয়ােছ সই ান, ঘরবা ী বা
অংগেন িদেনর বলায় েবশ কিরেত, উহা পিরদশন কিরেত এবং উ কি উটার বা তথ যু
ি স েক তাঁহার িবেবচনায় েয়াজনীয় তথ সং হ কিরেত
পািরেবন।
(2) যিদ কান ব ি যু
ি সংগত কারণ ছা া উ কমকতােক উ রূ
প েবশ, পিরদশন বা তথ সং েহ বাধা দান কেরন তাহা হইেল, িতিন অনিধক এক
হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেবন৷

১৫। বােজট।  কাউি ল িত ব সর সরকার কতৃ
ক িনিদ সমেয়র মেধ পরবত অথ ব সেরর বািষক বােজট িববরণী সরকােরর িনকট পশ কিরেব এবং
উহােত উ অথ ব সের সরকােরর িনকট হইেত কাউি েলর িক পিরমাণ অেথর েয়াজন উহার উে খ থািকেব।

১৬। িহসাব র ণ ও িনরী া।  (১) কাউি ল যথাযথভােব উহার িহসাব র ণ কিরেব এবং িহসােবর বািষক িববরণী

ত কিরেব।

(২) বাংলােদেশর মহািহসাবিনরী ক ও িনয় ক, অত:পর মহািহসাবিনরী ক নােম অিভিহত, িত ব সর কাউি েলর িহসাব িনরী া কিরেবন এবং
িনরী া িরেপােটর এক কিরয়া অনু
িলিপ সরকার ও কাউি েলর িনকট পশ কিরেবন।
(৩) উপধারা (২) মাতােবক িহসাব িনরী ার উে েশ মহািহসাবিনরী ক িকংবা তাঁহার িনকট হইেত এতদু
ে েশ মতা া কান ব ি কাউি েলর সকল
রকড, দিললদ ােবজ, নগদ বা ব াংেক গিচছত অথ জামানত, ভা ার এবং অন িবধ স ি পরী া কিরয়া দিখেত পািরেবন এবং কাউি েলর কান
সদস , কাযিনবাহী চয়ারম ান, কাযিনবাহী পিরষেদর কান সদস বা কাউি েলর য কান কমকতা বা কমচারীেক িজ াসাবাদ কিরেত পািরেবন।

১৭। কাউি েলর কমকতা ও কমচারী। কাউি েলর কাযাবলী সু
ভােব স াদেনর উে েশ কাউি ল েয়াজনীয় সংখ ক কমকতা, পরামশদাতা, উপেদ া ও
অন ান কমচারী িনেয়াগ কিরেত পািরেব এবং তাঁহােদর চা রীর শতাবলী িবধান ারা িনধািরত হইেব।
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১৮। িতেবদন।(১) িত ব সর ৩০ শ জু
েনর মেধ কাউি ল ত কতৃ
ক পূ
ববত ব সের স ািদত কাযাবলীয় খিতয়ান স িলত এক

িতেবদন

সরকােরর িনকট পশ কিরেব।
(2) সরকার েয়াজনমত কাউি েলর িনকট হইেত য কান সময় কাউি েলর য কান িবষেয়র উপর িতেবদন এবং িববরণী আহবান কিরেত পািরেব এবং
কাউি ল উহা সরকােরর িনকট সরবরাহ কিরেত বাধ থািকেব।

১৯। দায়মু
ি । এই বা কান িবিধ যা িবধােনর অধীন সরল িব ােস কৃ
ত কান কােজর ফেল কান ব ি িত হইেল বা হওয়ার স াবনা থািকেল ত েন
কাউি েলর কান সদস , কাযিনবাহী চয়ারম ান, কাযিনবাহী পিরষেদর কান সদস বা কাউি েলর কান কমকতা বা কমচারীর িবরু
ে কান দওয়ানী বা
ফৗজদারী মামলা বা অন কান আইনগত কাযধারা দােয়র করা যাইেব না।

২০। জনেসবক। কাউি েলর সদস গণ, কাযিনবাহী চয়ারম ান, কাযিনবাহী পিরষেদর সদস গণ এবং কাউি েলর কমকতা ও কমচারীগণ Penal code
(Act XLV of 1860) এর Section 21 এ ``Public servant” (জনেসবক) কথা য অেথ ব ব ত হইয়ােছ সই অেথ ``Public
servant” (জনেসবক) বিলয়া গণ হইেবন।

২১। রিহতকরণ ও হফাজত ।  (১) সং াপন ম ণালেয়র িরজিলউশন নং এমই/এনিসিস০১৩/৮৭৮৪, তািরখ ২৬ শ মাঘ, ১৩৯৪/১০ই
ফ য়ারী, ১৯৮৮, অত:পর উ িরজিলউশন বিলয়া উে িখত, এত ারা রিহত করা হইল।
(2) উ রূ
প রিহত হইবার সংেগ সংেগ
(K) উ িরজিলউশন ারা িতি ত জাতীয় কি উটার বাড (National Computer Board), অত:পর িবলুবাড বিলয়া উে িখত, িবলু
হইেব;
(L) িবলুবােডর সকল স দ, অিধকার, মতা, কতৃও সু
িবধািদ এবং াবর ও অ াবর সকল স ি নগদ ও ব াংেক গিচছত অথ এবং অন সকল
দাবী ও অিধকার কাউি েল হ া িরত হইেব এবং কাউি ল উহার অিধকারী হইেব;
(M) িবলুবােডর য সকল ঋণ, দায় এবং দািয় িছল তাহা কাউি েলর ঋণ, দায় এবং দািয় হইেব;
(N) িবলুবাড কতৃ
ক অথবা উহার িবরু
ে কৃ
ত য সকল মামলা মাক মা চালু
িছল, সই সকল মামলা মাক মা কাউি ল কতৃ
ক অথবা কাউি েলর
িবরু
ে দােয়রকৃ
ত বিলয়া গণ হইেব;
(O) কান চু
ি , দিলল বা চা রীর শেত যাহাই থা ক না কন, িবলুবােডর পিরচালক এবং সকল কমকতা ও কমচারী কাউি েল বদলী হইেবন এবং
তাঁহারা উহার পিরচালক, কমকতা ও কমচারী বিলয়া গণ হইেবন এবং তাঁহারা উ রূ
প বদলীর পূ
েব য শেত চা রীেত িনেয়ািজত িছেলন, কাউি ল কতৃ
ক
পিরবিতত না হওয়া পয , সই একই শেত কাউি েলর চা রীেত িনেয়ািজত থািকেবন:
তেব শত থােক য, পিরচালক বা কান কমকতা বা কমচারী, এই বতেনর িতন মােসর মেধ , কাউি েলর চা রীেত না থািকবার ইচছা ব া কিরেত
পািরেবন।

২২। িবিধ ণয়েনর মতা।  এই আইেনর উে েশ পূ
রণকে সরকার, সরকারী গেজেট

াপন ারা, িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেব।
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২৩। িবধান ণয়েনর মতা।  এই আইেনর উে শ পূ
রণকে কাউি ল, সরকােরর পূ
বানু
েমাদন েম এবং সরকারী গেজেট
কান িবিধর সিহত অসাম স পূ
ণ নেহ এইরূ
প িবধান ণয়ন কিরেত পািরেব৷

াপন ারা এই আইন বা

২৪। রিহতকরণ ও হফাজত। (১) বাংলােদশ কি উটার কাউি ল অধ ােদশ, ১৯৮৯ (অধ ােদশ নং ২৫,১৯৮৯) এত ারা রিহত করা হইল।
(২) উপধারা (১) এর অধীন রিহতকরণ সে ও, উ অধ ােদেশর অধীনকৃ
ত সকল কাজকম বা গৃ
হীত ব ব া এই আইেনর অধীনকৃ
ত বা গৃ
হীত হইয়ােছ
বিলয়া গণ হইেব।

http://www.bcc.gov.bd/site/page/7888ae672adc4aab962f4ad0e5c924f2/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%B…

7/7

