
 

 

রিজ াড নং িড এ-১ 
 
 

বাংলােদশ 
 

 গেজট 

অিতির  সং া 
ক প  ক ক কািশত 

 
হ িতবার, ফ য়াির ১, ২০০১ 

 
বাংলােদশ জাতীয় সংসদ 

 
ঢাকা, ১লা ফ য়ারী, ২০০১/১৯ শ মাঘ, ১৪০৭ 

 
সংসদ ক ক হীত িন িলিখত আইন  ১লা ফ য়াির, ২০০১ (১৯ শ মাঘ, ১৪০৭) তািরেখ 

রা পিতর স িত লাভ কিরয়ােছ এবং এত ারা এই আইন  সবসাধারেণর অবগিতর জ  কাশ করা 
যাইেতেছঃ 
 

২০০১ সেনর ৬নং আইন 
 

Standards Of Weights and Measures Ordinance, 1982 (XII of 1982) এর 
সংেশাধনকে  ণীত আইন 

 

    যেহ  িন বিণত উে স হ রণকে   Standards of Weights and Measures  
Ordinance, 1982 (XII of 1982) এর  সংেশাধন সমীচীন ও েয়াজনীয়; 

 

সেহ  এত ারা িন প আইন করা হইলঃ- 
 

১।  সংি  িশেরানাম ।-এই আইন The Standards of  Weights and Measures (Amendment) 
Act, 2001 নােম অিভিহত হইেব। 
 

২। Ord. XII of 1982  এর section 2 এর সংেশাধন।--  Standards of Weights and • 
Measures Ordinance, 1982 (XII of 1982), অতঃপর উ  Ordinance বিলয়া উিল িখত, এর 
section 2 এর- 
 

(ক)  clause(f)-এর পিরবেত িন প clause(f) িত ািপত হইেব, যথাঃ- 
"(f) "Director-General" means the Director-General of the 
Bangladesh Standards and Testing 'Institution established under the 
Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985 (XXX VII 
of 1985) ;"; 

(৩১৩) 
ঃ টাকা ৩.০০ 
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(খ) clause(l) এবং ( m ) এর পিরবেত িন প clause(l)  এবং ( m ) িত ািপত হইেব, যথাঃ- 

æ(l) "Inspector" means an Inspector appointed under section 14, and shall 
include an Inspector appointed under section 25 of the Bangladesh Standards 
and Testing Institution Ordinance, 1985 (XXXVII of 1985); 

(m) "Institution" means the Bangladesh Standards and Testing Institution 
established under the Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 
1985 (XXXVII of 1985);"। 
 

৩। Ord. XII of 1982  এর section 4 এর সংেশাধন।--  উ  Ordinance এর  section 4 
এর sub-section(3) এর clause(b) এর  sub-clause(ii) এর পিরবেত িন প sub-clause(ii) 

িত ািপত হইেব, যথাঃ- 
 

৪। Ord. XII of 1982  এর section 14 এর িত াপন।--  উ  Ordinance এর  section 
14 এর পিরবেত িন প section 14 িত ািপত হইেব, যথাঃ- 
 

"14 Appointment of officers, etc.Í(l) The institution may, with the approval 
of the Government, appoint as many Directors, Deputy Directors, Assistant 
Directors, Senior Examiners, Examiners, and Inspectors for weights and measures 
as it may deem fit. 

(2) Subject to the provisions of this Ordinance and the rules made thereunder, all 
Directors, Deputy Directors, Assistant Directors, Senior Examiners, 
Examiners, and Inspectors shall perform their duty under the General 
Superintendence and control of the Director-General. 

(3) The Directors, Deputy Directors, Assistant Directors, Senior Examiners and 
Examiners may, in addition to the powers' and duties . conferred or imposed 
on them by or .under this Ordinance, exercise any powers or discharge any 
duties so conferred or imposed on an Inspector. 

(4)  The Government shall, by general or special order, define the local limits 
within which each Inspector or any other officer appointed under sub-section (l) 
shall exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on him 
by or under this Ordinance. 
 

(5) The Director-General, every Director, Deputy Director, Assistant 
Director, Senior Examiner, Examiner, Inspector, and every other officer duly 
authorised by or under this Ordinance to perform any duty shall be deemed to be a 
public servant within the meaning of section 21 of the Penal Code (Act XLV of 
1860)."  
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৫। Ord. XII of 1982  এর section 16 এর সংেশাধন।--  উ  Ordinance এর  section 
16 এর sub-section(6) এ æGovernment” শ , ই ােন উিল িখত, এর পিরবেত  
æInstitution” শ  উভয় ােন িত ািপত হইেব। 
 

৬। Ord. XII of 1982 এর section 20 এর সংেশাধন।--  উ  Ordinance এর  section 
20 এর sub-section(5) এর clause(c) এর æDirector” শ র পিরবেত  æDirector-
General” শ  িত ািপত হইেব। 
 

৭। Ord. XII of 1982  এর section 32 এর সংেশাধন।--  উ  Ordinance এর  section 
32 এর æone thousand taka” শ িলর পিরবেত æthree thousand taka”  শ িল 

িত ািপত হইেব। 
 

৮। Ord. XII of 1982 এর section 33 এর সংেশাধন।--  উ  Ordinance এর  section 
33 এর ætwo thousand taka” শ িলর পিরবেত æten thousand taka”  শ িল িত ািপত 
হইেব। 
 

৯। Ord. XII of 1982 এর section 34 এর সংেশাধন।--  উ  Ordinance এর  section 34  
এর ætwo thousand taka” শ িলর পিরবেত æfive thousand taka”  শ িল িত ািপত 
হইেব। 
 

১০। Ord. XII of 1982 এর section 36 এর সংেশাধন।--  উ  Ordinance এর  section 
36 এর ætwo years, and, for the second or subsequent offence, with imprisonment 
for a term which may extend to three years”  শ িলর ও কমা িলর পিরবেত ætwo 
years, or with fine which may extend to fifteen thousand taka, or with both, and, 
for the second or subsequent offence, with imprisonment for a term which may 
extend to three years and also with fine” শ িল ও কমা িল  িত ািপত হইেব। 
 
১১। Ord. XII of 1982 এর section 37 এর সংেশাধন।--  উ  Ordinance এর  section 
37 এর- 
(ক) উপাম টীকায় উিল িখত æsection 10” শ  ও সং া র পিরবেত æsection 19” শ  ও 
সং া িত ািপত হইেব ; 
 
(খ) æone thousand taka” শ িলর পিরবেত æfive thousand taka”  শ িল িত ািপত 
হইেব। 
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১২। Ord. XII of 1982 এর section 40 এর সংেশাধন।--  উ  Ordinance এর  section 
40 এর æfive thousand taka” শ িলর পিরবেত æten thousand taka”  শ িল িত ািপত 
হইেব। 
 
১৩। Ord. XII of 1982 এর section 42 এর সংেশাধন।--  উ  Ordinance এর  section 
42 এর æone thousand taka” শ িলর পিরবেত æfive thousand taka”  শ িল িত ািপত 
হইেব। 
 
১৪। Ord. XII of 1982 এর section 44 এর সংেশাধন।--  উ  Ordinance এর  section 
44 এর æfive thousand taka” শ িলর পিরবেত æten thousand taka”  শ িল িত ািপত 
হইেব। 
 

১৫। Ord. XII of 1982 এর section 45 এর সংেশাধন।--  উ  Ordinance এর  section 
45 এর æfive thousand taka” শ িলর পিরবেত æten thousand taka”  শ িল িত ািপত 
হইেব। 
 

১৬। Ord. XII of 1982 এর section 46 এর সংেশাধন।--  উ  Ordinance এর  section 
46 এর- 
 

(ক) উপাম টীকায় উিল িখত æsection 58” শ  ও সং া র পিরবেত æsection 31 and 
58” শ িল ও সং া িল িত ািপত হইেব ; 
 

(খ) æsection 58” শ  ও সং া র পিরবেত æsection 31 or 58” শ িল ও সং া িল 
িত ািপত হইেব ; এবং 

 

(গ) ætwo thousand taka” শ িলর পিরবেত æfive thousand taka”  শ িল িত ািপত 
হইেব। 
 

১৭। Ord. XII of 1982 এ ন ন section 46A এর সি েবশ।--  উ  Ordinance এর  
section 46 এর পর িন প তন section 46A  সি েবিশত হইেব, যথাঃ-- 
 

æ46A Penalty for counterfeiting seal, etc. – Whoever –  
 

(a) counterfeits any seal or stamp ; or 

(b) possesses, sells or otherwise disposes of any counterfeit seal ; or 

(c) removes or tempers any stamp ; or 

(d) removes any stamp and affixes the same on, or inserts the same into any 

other weights or measures ; or 
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(e) increases or diminishes or alters in any way any weight or measure with 
a view to deceiving any person or knowing  or  having reason to believe 
that any person is likely to be deceived thereby; 

 
shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two 
years but shall not be less than six months and, for the second or 
subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to five 
years but shall not be less than one year and also with fine” 
 

১৮।  Ord. XII of 1982 এর section 47 এর সংেশাধন।-উ   Ordinance এর  
section  47 এর ætwo thousand taka” শ িলর পিরবেত  æfive thousand taka” 
শ িল িত ািপত হইেব। 
 

১৯। Ord. XII of 1982 এর  section 50 এর সংেশাধন।-উ  ordinance এর 
section 50 এর- 

(ক)   sub-section (1) এর  æOne thousand taka” শ িলর পিরবেত  
æfive thousand taka” শ িল িত ািপত হইেব; 

(খ)   sub-section (2) এর  ætwo thousand taka” শ িলর পিরবেত  
æfive thousand taka” শ িল িত ািপত হইেব। 

 
২০।  Ord. XII of 1982 এর  section 52 এর সংেশাধন।-উ  ordinance এর 

section 52 এর- 
(ক)  clause (a) এর æby the Government” শ িলর পিরবেত æby 

the Institution”  শ িল িত ািপত হইেব; 
(খ)  clause (c)  এর æor section   46”  শ িলর ও সং া র পিরবেত  

æsection 46 or section 46A”  শ িল, সং া ও অ র িত ািপত 
হইেব। 

 
২১। Ord. XII or 1982 এর  section 53 এর সংেশাধন।-উ  ordinance এর 

section 53 এর-sub-section (1) এর তীয় পংি েত অবি ত æor section”  শ িলর েব 
æsection 46A” শ িল, সং া ও অ র সি েবিশত হইেব এবং ষ  পংি েত অবি ত æto the 
Government”  শ িলর পিরবেত æto the Institution”  শ িল িত ািপত হইেব। 

২২। Ord. XII of 1982 এ তন section 53A এর সি েবশ।-উ  Ordinance  এর 
section 53 এর পর িন প তন 53A সি েবিশত হইেব, যথাঃ- 
 

æ 53A Award of Costs.-If, in any prosecution under this ordinance, 
the court imposes any penalty provided in this  ordinance, it shall 
also direct the person upon whom such penalty is imposed to pay to 
the Institution such sum towards the costs of the prosecution 
(including the cost any analysis or examination  made under this 
Ordinance) as the court may think reasonable and such sum shall be 
realised from that person as though it was a fine imposed under this 
Ordinance.” 
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২৩। Ord. XII of 1982 এ তন section 63 এর সংেশাধন।-উ  Ordinance  এর section 
63 এর sub-section (1) এর পিরবেত িন প sub-section (1) িত ািপত হইেব, যথাঃ- 
 
 æ(1) The Government may, by rule made under section 64, specify fees for 

(a) approval of the model of any weight or measure intended to be 
made or manufactured for sale, purchase, distribution or delivery 
in the course of any trade or commerce; 

(b) verification and stamping of test weights, poises, counter weights 
etc. and weights or measures of the commercial, industrial and 
scientific category; 

(c) verification and stamping of a set of weight or measure of the 
working and secondary category; 

(d) granting copies of any document not being a document of a 
confidential nature; 

(e) registration of exporters or importers of weights, measures, 
weighing instruments or measuring instruments; 

(f) any appeal preferred under this Ordinance; 
(g) granting certificates of approval of model to manufactures, 

repairers, or dealers relating to any weight, measure, weighing 
instrument or measuring instrument” 

 
 

২৪। Ord. XII of 1982 এর  Schedule এর সংেশাধন।-উ  ordinance এর schedule 
এর- 
 

(K) æ(1) MASS:” িশেরানামাধীন থম কলােমর এি । æ1 tola” এর িবপরীেত ি তীয় 
কলােমর এি  æ0.011 663 303 8”  সং া িল ও িচে র পিরবেত  æ0.011 663 
803 8” সং া িল ও িচ  িত ািপত হইেব; 

(L) æ(2) LENGTH:”  িশেরানামাধীন থম কলােমর এি  æI nautical mile 
(UK)” এবং উহার িবপরীেত ি তীয় ও তীয় কলােমর এি  স েহর পর িন প তন 
এি স হ, যথা েম, থম, ি তীয় ও তীয় কলােম সি েবিশত হইেব, যথাঃ-  

 
æI International nautical mile=1852 metre” 
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(M) æ(3) AREA:”  িশেরানামাধীন থম কলােমর এি   æI acre” এর িবপরীেত 

ি তীয় কলােমর এি - 
(A) æ4046.8468”  সং া িল ও িচে র পিরবেত æ4046.8561” সং া িল ও 

িচ  িত ািপত হইেব; এবং 
(আ) æ0.404 684 58” সং া িল ও িচে র পিরবেত  æ0.404 685 61” 
সং া িল ও িচ  িত ািপত হইেব। 

(N) æ(4) VOLUME:”  িশেরানামাধীন থম কলােমর এি - 
(অ) æ I cubic inch”  এর িবপরীেত ি তীয় কলােমর এি  æ0.000 160 387 

064” সং া িল ও িচে র পিরবেত æ0.000 016 387 064” সং া িল ও 
িচ  িত ািপত হইেব; 

(আ) æ I cubic foot” এর িবপরীেত ি তীয় কলােমর এি  æ0.023 316 846 
592”  সং া িল ও িচে র পিরবেত  æ0.028 316 846 592”  সং া িল 
ও িচ  িত ািপত হইেব। 

 
 
 

 
কাজী রিকবউ ীন আহমদ 

     সিচব। 
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