
 

 
য�বকল�াণ তহিবল আইন, ২০১৬

( ২০১৬ সেনর ৩৩ নং আইন )
  [২৬ জুলাই, ২০১৬]
     
     

Youth Welfare Fund Ordinance, 1985 (Ordinance No. XL of 1985) এর িবষয়ব�
িবেবচনা�েম উহা পিরমাজ� নপূব�ক নূতনভােব আইন �ণয়নকে� �ণীত আইন

 
�যেহত�  সংিবধান (প�দশ সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ১৪ নং আইন), অতঃপর প�দশ
সংেশাধনী বিলয়া উি�িখত, �ারা ১৯৮২ সেনর ২৪ মাচ�  হইেত ১৯৮৬ সেনর ১০ নেভ�র পয�� সমেয়র
মেধ� সামিরক ফরমান �ারা জারীক� ত অধ�ােদশসমূহ, অতঃপর ‘‘উ� অধ�ােদশসমূহ’’ বিলয়া
উি�িখত, অনুেমাদন ও সমথ�ন (ratification and confirmation) সং�া� গণ�জাত�ী বাংলােদেশর
সংিবধােনর চত� থ� তফিসেলর ১৯ অনুে�দ িবলু� হওয়ায় উ� অধ�ােদশসমূেহর কায�কািরতা �লাপ
পায়; এবং

�যেহত�  িসিভল আিপল নং ৪৮/২০১১ এ সু�ীম �কােট� র আিপল িবভাগ কত� � ক �দ� রােয় সামিরক
আইনেক অসাংিবধািনক �ঘাষণাপূব�ক উহার �বধতা �দানকারী সংিবধান (স�ম সংেশাধনী) আইন,
১৯৮৬ (১৯৮৬ সেনর ১নং আইন) বািতল �ঘািষত হওয়ার ফল��িতেতও উ� অধ�ােদশসমূেহর
কায�কািরতা �লাপ পায়; এবং

�যেহত�  উ� অধ�ােদশসমূহ ও উহােদর অধীেন �ণীত িবিধ, �িবধান, উপ-আইন ইত�ািদ �জাতে�র
কেম�র ধারাবািহকতা, আইেনর শাসন, জনগেণর অ�জ�ত অিধকার সংর�ণ এবং বহাল ও অ�ু�
রািখবার িনিম�, জন�ােথ�, উ� অধ�ােদশসমূেহর কায�কািরতা �দান আবশ�ক; এবং

�যেহত�  দীঘ�সময় পূেব� জারীক� ত উ� অধ�ােদশসমূহ যাচাই-বাছাইপূব�ক যথািনয়েম নূতনভােব আইন
�ণয়ন করা সময় সােপ�; এবং

�যেহত�  প�দশ সংেশাধনী এবং সু�ীম �কােট� র আিপল িবভােগর �দ� রােয়র পিরে�ি�েত সৃ� আইিন
শূন�তা সমাধানকে� সংসদ অিধেবশেন না থাকাব�ায় আ� ব�ব�া �হেণর জন� �েয়াজনীয়
পিরি�িত িবদ�মান িছল বিলয়া রা�পিতর িনকট �তীয়মান হওয়ায় িতিন ২১ জানুয়াির, ২০১৩ তািরেখ
২০১৩ সেনর ২নং অধ�ােদশ �ণয়ন ও জাির কেরন; এবং

�যেহত�  সংিবধােনর ৯৩(২) অনুে�েদর িনেদ� শনা পূরণকে� উ� অধ�ােদশসমূেহর মেধ� কিতপয়
অধ�ােদশ কায�কর রািখবার �ােথ� ১৯৮২ সােলর ২৪ মাচ�  হইেত ১৯৮৬ সােলর ১১ নেভ�র তািরখ পয��
সমেয়র মেধ� জারীক� ত কিতপয় অধ�ােদশ কায�করকরণ (িবেশষ িবধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর
৭ নং আইন) �ণীত হইয়ােছ; এবং

�যেহত�  উ� অধ�ােদশসমূেহর আবশ�কতা ও �াসি�কতা পয�ােলাচনা কিরয়া �য সকল অধ�ােদশ



আবশ�ক িবেবিচত হইেব �সই�িল সকল ��কেহা�ার ও সংি�� সকল ম�ণালয় বা িবভােগর মতামত
�হণ কিরয়া �েযাজ� ��ে� সংেশাধন ও পিরমাজ� ন�েম বাংলা ভাষায় নূতন আইন �ণয়ন কিরবার
জন� সরকােরর িস�া� রিহয়ােছ; এবং

�যেহত�  আ�কম�সং�ান ও দাির� িবেমাচেন সফল ভ� িমকা রািখবার �ীক� িত�র�প �দেশর উপয�� য�ব
সংগঠন�িলেক �ক�িভি�ক অনুদান �দান এবং ��ে� অসাধারণ অবদােনর জন� য�বেদরেক পুর�� ত
কিরবার উে�েশ� য�বকল�াণ তহিবল �িত�া এবং তদ্ সংি�� িবষেয় িবধান �ণয়ন করা সমীচীন; এবং

�যেহত�  সরকােরর উপির-ব�ণ�ত িস�াে�র আেলােক Youth Welfare Fund Ordinance, 1985
(Ordinance No. XL of 1985) এর িবষয়ব� িবেবচনা�েম উহা পিরমাজ� নপূব�ক নূতনভােব আইন
�ণয়ন সমীচীন ও �েয়াজনীয়;

�সেহত�  এত�ারা িন�র�প আইন করা হইল:-
   
 
সংি��
িশেরানাম ও
�বত�ন

 
১। (১) এই আইন য�বকল�াণ তহিবল আইন, ২০১৬ নােম অিভিহত হইেব।

(২) ইহা অিবলে� কায�কর হইেব।
   
   
 
সং�া

 

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

(১) ‘‘�চয়ারম�ান’’ অথ� �বােড� র �চয়ারম�ান; 

(২) ‘‘তহিবল’’ অথ� ধারা ৩-এর অধীন গ�ত য�বকল�াণ তহিবল; 

(৩) ‘‘িবিধ’’ অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ; 

(৪) ‘‘�বাড� ’’ অথ� ধারা ৫-এর অধীন গ�ত য�ব কল�াণ তহিবল ব�ব�াপনা �বাড� ;

(৫) ‘‘য�ব’’ অথ� জাতীয় য�বনীিত অনুযায়ী, তেব জাতীয় য�বনীিতর অবত�মােন
সরকার কত� � ক য�ব িহসােব িনধ�ািরত বয়সসীমার নারী-পুর�ষ িন�ব�েশেষ
বাংলােদেশর �য �কান নাগিরক; 

(৬) ‘‘য�ব সংগঠন’’ অথ� �কান আইেনর অধীন িনবি�ত য�ব কায��ম পিরচালনা
কিরবার উে�েশ� য�বেদর �ারা �িত�ত অলাভজনক ও অরাজৈনিতক সংগঠন; 

(৭) ‘‘সদস�’’ অথ� �বােড� র সদস�; 

(৮) ‘‘সিচব’’ অথ� �বােড� র সিচব; এবং 

(৯) ‘‘িসেলকশন কিম�’’ অথ� ধারা ৮-এর অধীন গ�ত িসেলকশন কিম�।
   
   



 
তহিবল গঠন

 

৩। (১) Youth Welfare Fund Ordinance, 1985 (Ordinance No.XL of
1985) এর অধীন �িত�ত য�বকল�াণ তহিবল এমনভােব বহাল থািকেব �যন
উহা এই আইেনর অধীন �িত�ত হইয়ােছ এবং উহােত িন�ব�ণ�ত অথ� জমা
হইেব, যথা :-

(ক) সরকার কত� � ক �দ� অনুদান বা ঋণ; 

(খ) সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম, �কান িবেদিশ সরকার, সং�া বা ব�ি� হইেত
�া� অনুদান; 

(গ) সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম অন� �য �কান �বধ উৎস হইেত �া� অথ�; এবং 

(ঘ) তহিবেলর অথ� িবিনেয়ােগর মাধ�েম �া� অথ�। 

(২) তহিবেলর অথ� য�বকল�াণ তহিবল এর নােম �কান তফিসিল ব�াংেক জমা
রািখেত হইেব। 

(৩) �বাড�  কত� � ক অনুেমািদত অনূ�ন ২ (দ্ুই) জন কম�কত� ার �া�ের তহিবল হইেত
অথ� উে�ালন করা যাইেব। 

ব�াখ�াঃ ‘‘তফিসিল ব�াংক’’ অথ� Bangladesh Bank Order, 1972(P.O.127 of
1972) এর Article 2(j) �ত সং�ািয়ত Scheduled Bank ।

   
   
 
তহিবল ব�বহার

 

৪। (১) এই তহিবেলর অথ� িন�ব�ণ�ত উে�েশ� ব�বহার করা যাইেব, যথা :-

(ক) য�ব সংগঠনসমূহেক �ক�িভি�ক অনুদান �দান; 

(খ) সামািজক ��ে� অসাধারণ অবদােনর জন� য�বেদরেক পুর�ার �দান; 

(২) �বােড� র কম�কত� া ও কম�চারীেদর �বতন-ভাতািদসহ তহিবল পিরচালনা
সং�া� সকল ব�য় তহিবেলর অথ� হইেত িনব�াহ কিরেত হইেব।

   
   
 
�বাড� ৫। (১) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� য�ব কল�াণ তহিবল ব�ব�াপনা �বাড�  নােম

এক� �বাড�  থািকেব, যাহা িন�ব�ণ�ত সদস� সম�েয় গ�ত হইেব, যথা :-

(ক) য�ব ও �ীড়া ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী, �িতম�ী বা উপম�ী,
িযিন উহার �চয়ারম�ানও হইেবন; তেব ম�ী, �িতম�ী বা উপম�ী সকেলই
িবদ�মান থািকেল ম�ী �চয়ারম�ান, এবং �েযাজ� ��ে�, অন� দুইজন বা একজন
ভাইস-�চয়ারম�ানও হইেবন; 



 

 

(খ) সিচব, য�ব ও �ীড়া ম�ণালয়, পদািধকারবেল, িযিন উহার সিচবও হইেবন; 

(গ) সিচব, অথ� িবভাগ, অথ� ম�ণালয়, পদািধকারবেল; 

(ঘ) সিচব, সমাজকল�াণ ম�ণালয়, পদািধকারবেল; 

(ঙ) সিচব, মিহলা ও িশ� িবষয়ক ম�ণালয়, পদািধকারবেল; 

(চ) সিচব, �ম ও কম�সং�ান ম�ণালয়, পদািধকারবেল; 

(ছ) সিচব, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ, পদািধকারবেল; 

(জ) মহাপিরচালক, য�ব উ�য়ন অিধদ�র, পদািধকারবেল; এবং 

(ঝ) সরকার কত� � ক মেনানীত ৪(চার)� য�ব সংগঠেনর মধ� হইেত ৪(চার) জন
�িতিনিধ, যাহােদর মেধ� অনূ�ন ১(এক) জন মিহলা �িতিনিধ থািকেবন। 

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঝ) এর অধীন সরকার কত� � ক মেনানীত সদস�গণ
তাহােদর মেনানয়েনর তািরখ হইেত ২ (দুই) বৎসর �ময়ােদর জন� সদস� পেদ
বহাল থািকেবন: 

তেব শত�  থােক �য, সরকার, উ� �ময়াদ �শষ হইবার পূেব�, �য �কান সময় কারণ
দশ�ােনা ব�িতেরেক উ�র�প মেনানীত �কান সদস�েক তাহার পদ হইেত অব�াহিত
�দান কিরেত পািরেব:

আরও শত�  থােক �য, �কান মেনানীত সদস� সরকােরর উে�েশ� �ীয় �া�রয��
প�েযােগ পদত�াগ কিরেত পািরেবন।

   
   
 
�বােড� র দািয়� ও
কায�াবিল

 

৬। (১) �বােড� র দািয়� ও কায�াবিল হইেব িন�র�প, যথা :-

(ক) এই আইেনর অধীন অনুদান বা পুর�ার �দােনর িনিম� নীিতমালা �ণয়ন; 

(খ) িসেলকশন কিম�র সুপািরশ�েম -

(অ) িবিভ� য�বসংগঠনেক �ক�িভি�ক অনুদান �দান; এবং 

(আ) সামািজক ��ে� অসাধারণ অবদােনর জন� য�বেদরেক পুর�ার �দান;

(গ) তহিবেলর অথ� হইেত ব�য় অনুেমাদন; এবং 

(ঘ) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, য�বেদর বা য�ব সংগঠেনর কল�ােণ
�েয়াজনীয় অনুর�প অন� �য �কান কায� করা। 

 



(২) �বাড�  কত� � ক গৃহীত সকল িস�া� বা�বায়েনর জন� সিচব দায়ী থািকেবন।
   
   
 
�বােড� র সভা

 

৭। (১) �বাড� , এই ধারার অন�ান� িবধানাবিল সােপে�, উহার সভার কায�প�িত
িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।

(২) �িত ৪ (চার) মােস �বােড� র অনূ�ন এক� সভা কিরেত হইেব এবং সভার
তািরখ, সময় ও �ান �চয়ারম�ান কত� � ক িনধ�ািরত হইেব। 

(৩) �চয়ারম�ান �বােড� র সভায় সভাপিত� কিরেবন এবং তাহার অনুপি�িতেত
ভাইস �চয়ারম�ান, যিদ থােক, সভাপিত� কিরেবন: 

তেব শত�  থােক �য, ভাইস �চয়ারম�ান, না থািকেল বা ভাইস �চয়ারম�ােনর
অনুপি�িতেত এতদুে�েশ� �চয়ারম�ান কত� � ক মেনানীত �কান সদস� সভায়
সভাপিত� কিরেবন।

(৪) �বােড� র সভায় �কারােমর জন� অনূ�ন এক-ত� তীয়াংশ সদেস�র উপি�িতর
�েয়াজন হইেব। 

(৫) �বােড� র সভায় �েত�ক সদেস�র এক� কিরয়া �ভাট থািকেব এবং �ভােটর
সমতার ��ে�, সভায় সভাপিত�কারীর ি�তীয় বা িনণ�ায়ক �ভাট �দােনর �মতা
থািকেব। 

(৬) সদস� পেদ �কান শূন�তা বা �বাড�  গঠেন �কান �� থািকবার কারেণ �বােড� র
�কান কায� বা িস�া� অৈবধ হইেব না এবং তৎস�েক�  �কান ��ও উ�াপন করা
যাইেব না।

   
   
 
িসেলকশন
কিম�

৮। (১) �বাড� েক সহায়তা কিরবার জেন� িন�ব�ণ�ত সদস�গেণর সম�েয় এক�
িসেলকশন কিম� গ�ত হইেব, যথা :-

(ক) সিচব, য�ব ও �ীড়া ম�ণালয়, িযিন উহার সভাপিতও হইেবন; 

(খ) সংি�� য��-সিচব, য�ব ও �ীড়া ম�ণালয়; 

(গ) মহাপিরচালক, সমাজ �সবা অিধদ�র অথবা তদকত� � ক মেনানীত ১(এক)
জন �িতিনিধ; 

(ঘ) মহাপিরচালক, মিহলা ও িশ� িবষয়ক অিধদ�র অথবা তদকত� � ক মেনানীত
১(এক) জন �িতিনিধ; 

(ঙ) মহাপিরচালক, য�ব উ�য়ন অিধদ�র অথবা তদকত� � ক মেনানীত ১(এক) জন



 

�িতিনিধ; 

(চ) মহাপিরচালক, বাংলােদশ প�ী উ�য়ন �বাড�  অথবা তদকত� � ক মেনানীত
১(এক) জন �িতিনিধ; 

(ছ) সংি�� উপ-সিচব, য�ব ও �ীড়া ম�ণালয়, িযিন উহার সদস�-সিচবও
হইেবন; এবং 

(জ) য�ব সংগঠকেদর মধ� হইেত সরকার কত� � ক মেনানীত, য�বকায��েম
সি�য়ভােব জিড়ত ও খ�ািতমান, ১(এক) জন মিহলা ও ১(এক) জন পুর�ষ
�িতিনিধ। 

(২) িসেলকশন কিম�র দািয়� ও কায�াবিল হইেব িন�র�প, যথা :- 

(ক) �ক�িভি�ক অনুদান �দােনর লে�� য�ব সংগঠন বাছাই করা; 

(খ) পুর�ার বা অনুদান �দােনর জন� উপয�� য�ব বাছাই করা; এবং 

(গ) বাছাইেয়র পর অনুদান বা পুর�ার �দানকে� �বােড� র অনুেমাদেনর জন�
সুপািরশ করা। 

(৩) িসেলকশন কিম� �বাড�  কত� � ক িনধ�ািরত কায�প�িত অনুসরণ কিরেব। 

(৪) িসেলকশন কিম� উহার উপর অ�প�ত দািয়� ও কায�াবিল স�াদেনর লে��
�েয়াজেন উপ-কিম� গঠন কিরেত পািরেব।

   
   
 
অনুদান বা
পুর�ার �দােন
বাধা-িনেষধ

 

৯। এই আইেন যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন-

(ক) য�বেদর কল�ােণর জন� �কান �ক� না থািকেল অথবা অনুর�প �কে�র
সােথ য�ব সংগঠন� স�ৃ� না থািকেল অনুদান �দান করা যাইেব না; 

(খ) �কান য�বেক �কান পুর�ার বা অনুদান �দান করা যাইেব না, যিদ না -

(অ) তাহার য�ব ও সমাজ কল�াণ িবষেয় �শংসনীয় কায� স�াদেনর �মাণ বা
�রকড�  থােক; 

(আ) িতিন িশ�া, িব�ান, তথ�-�য� ি�, কািরগির, �ীড়া, কলা ও সং�� িতেত
উে�খেযাগ� অবদান রােখন;

(ই) িতিন দৃ�া�মূলক �দশে�ম, বীর� ও সাহিসকতা �দশ�ন কেরন; অথবা 

(ঈ) িতিন িপতা-মাতা বা �জ��েদর �িত আদশ� �সবা �দােন িবেশষ অবদান



রািখেত পােরন।
   
   
 
কম�কত� া-কম�চারী
িনেয়াগ  

১০। �বােড� র সিচব, �বােড� র পূব�ানুেমাদন�েম ও িনধ�ািরত শেত� , তাহার কায�াবিল
স�াদেন সহায়তার জন� �েয়াজনীয় সংখ�ক কম�কত� া ও কম�চারী িনেয়াগ কিরেত
পািরেব।

   
   
 
বােজট

 
১১। �িতবৎসর তহিবেলর পরবতী�  অথ� বৎসেরর বা�ষ�ক বােজট িববরণী �বাড�
কত� � ক অনুেমািদত হইেব।

   
   
 
িহসাব র�ণ ও
িনরী�া

 

১২। (১) �বাড�  তহিবেলর আয়-ব�েয়র যথাযথ িহসাব র�ণ কিরেব এবং িহসােবর
বা�ষ�ক িববরণী ��ত কিরেব।

(২) বাংলােদেশর মহা িহসাব-িনরী�ক ও িনয়�ক �িত বৎসর তহিবেলর িহসাব
িনরী�া কিরেবন এবং িনরী�া �িতেবদেনর এক� কিরয়া অনুিলিপ সরকার ও
�বােড� র িনকট ��রণ কিরেবন। 

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী িহসাব িনরী�ার উে�েশ� বাংলােদেশর মহা িহসাব-
িনরী�ক িকংবা তাহার িনকট হইেত এতদুে�েশ� �মতা�া� �কান ব�ি�
তহিবেলর সকল �রকড� , দিলল-দ�ােবজ, নগদ বা ব�াংেক গি�ত অথ�,
জামানত, ভা�ার এবং অন�িবধ স�ি� পরী�া কিরয়া �দিখেত পািরেবন এবং
�বােড� র �য �কান সদস�, কম�কত� া ও কম�চারীেক িজ�াসাবাদ কিরেত পািরেবন।

   
   
 
িবিধ �ণয়েনর
�মতা

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

   
   
 
ইংেরিজেত
অনূিদত পাঠ
�কাশ  

১৪। (১) এই আইন কায�কর হইবার পর সরকার, �েয়াজনেবােধ, সরকাির �গেজেট
��াপন �ারা এই আইেনর ইংেরিজেত অনূিদত এক� িনভ� রেযাগ� পাঠ
(Authenitc English Text) �কাশ কিরেত পািরেব।

(২) বাংলা পাঠ ও ইংেরিজ পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� বাংলা পাঠ �াধান�
পাইেব।

   
   
 
রিহতকরণ ও
�হফাজত

১৫। (১) এই আইন কায�কর হইবার সে� সে� Youth Welfare Fund
Ordinance, 1985 (Ordinance No. XL of 1985), অতঃপর উ� Ordinance
বিলয়া উি�িখত, রিহত হইেব। 



 

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

(ক) অধীন ক� ত সকল কায��ম ও গৃহীত ব�ব�া এই আইেনর অধীন ক� ত ও
গৃহীত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব; 

(খ) অধীন তহিবল, �াবর ও অ�াবর স�ি�, নগদ ও ব�াংেক গি�ত অথ� এই
আইেনর অধীন তহিবল, �াবর ও অ�াবর স�ি�, নগদ ও ব�াংেক গি�ত অথ�
িহসােব গণ� হইেব; 

(গ) অধীন গৃহীত �কান কায� বা ব�ব�া অিন�� বা চলমান থিকেল উহা
এমনভােব িন�� কিরেত হইেব বা চলমান থািকেব �যন উ� Ordinance রিহত
হয় নাই; এবং

(ঘ) অধীন িনয�� কম�কত� া ও কম�চারীগণ এই আইন �বত� েনর অব�বিহত পূেব�
�য শত� াধীেন চাকিরেত িনেয়ািজত িছেলন, এই আইেনর িবধান অনুযায়ী
পিরব�ত�ত বা সংেশািধত না হওয়া পয��, �সই একই শেত�  �বােড� র চাকিরেত
িনেয়ািজত থািকেবন।
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