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প্রস্তাফনা  

 যমহতু গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাহদহয াংবফধাহন যাষ্ট্র বযচারনায মূরনীবতহত আইহনয দ্বাযা বনধ ধাবযত ীভায 

ভহে ভফামূহয দস্যহদয হে ভফামূহয ভাবরকানাহক স্বীকৃবত প্রদান কযা ইাহছ এফাং বযফবতধত 

আথ ধ-াভাবজক যপ্রোহে ভফামূহয গঠন, বনফন্ধন  বযচারনা অবধকতয দেতা, জফাফবদবতা  চ্ছতা 

আনহনয ভােহভ যগাষ্ঠী (Community) বববিক অথ ধননবতক  াভাবজক উহেশ্য অজধহন বফদ্যভান ভফা 

বভবত আইন, ২০০১ (২০০১ াহরয ৪৭ নাং আইন)                                           

       ও         ;  

 যহতু এতদ্বাযা বনম্নরূ আইন প্রণন কযা ইরঃ-   

১ভ অো - প্রাযবিক  

১। াংবেপ্ত বহযাণাভ  

এই আইন ‘‘ভফা আইন, ২০১৭’’ নাহভ অবববত ইহফ। 

২। াংজ্ঞা  

বফল ফা প্রহেয প্রহাজহন ববন্নরূ না ইহর, এই আইহন-  

 (১) "অবধদপ্তয" ফবরহত ভফা অবধদপ্তয বুঝাইহফ;   

 (২) “কর্তধে” অথ ধ এই আইহনয অধীন ভাবনফন্ধক ফা তাঁায দাবত্ব  েভতাপ্রাপ্ত অধস্তন যকান 

কভ ধচাযী;    

 (৩) "ভফা" ফবরহত যকান যগাষ্ঠীয (Community) আথ ধ-াভাবজক উন্নহনয রহেে এই আইহনয 

অধীন বনফন্ধন প্রাপ্ত যকান াংগঠনহক বুঝাইহফ;   

 (৪) “দস্য” অথ ধ এভন যকান ব্যবি ফা ভফাহক বুঝাইহফ বমবন বফধবাহফ াংবিষ্ট ভফাহয কভহে 

একটি যাহযয ভাবরক; বমবন এই আইন, বফবধ এফাং াংবিষ্ট ভফাহয উ-আইন ভাবনা চরহত অেীকাযাফদ্ধ;   

 (৫) “            ”                                 ,          ,                , 

ঋ            এই আই                               ই  ; 

 (৬) "আইন" ফবরহত ভফা আইন, ২০১৭ বুঝাইহফ;    

 (৭) “বফবধ” অথ ধ এই আইহনয অধীন প্রণীত বফবধ; 

 (৮) “        ”     এই আই                                 ; 

 (৯) “উ-আইন” ফবরহত এই আইন  বফবধ অনুাহয প্রণীত যকান ভফাহয গঠন, উায রেে, উহেশ্য 

 কাম ধাফরী বযচারনা াংক্রান্ত বনফবন্ধত দবররহক বুঝাইহফ;   
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 (১০) “নদ” অথ ধ এই আইহনয অধীন প্রদি ভফাহয বনফন্ধন নদ; 

 (১১) "হায" অথ ধ দস্য কর্তধক ক্রকৃত াংবিষ্ট ভফাহয মূরধহনয অাং মা ভফাহ দহস্যয 

দস্যদ, অবধকায, দা-দাবত্ব  যবাোবধকায বনবিত কহয;   

 (১২) “                ”                             ,      ,                     

  ; 

 (১৩) "ঞ্চ" অথ ধ ভফাহয দস্য কর্তধক বনবভতবাহফ ভফাহ জভাকৃত অথ ধ মা দাফীয বববিহত 

সুদ বযহাধহমাগ্য;     

 (১৪) "বফহল ঞ্চ" ফবরহত এই আইন, বফবধ  ভফাহয উ-আইহনয আতা যকান সুবনবদ ধষ্ট উহেশ্য 

াধহনয জন্য ফা প্রকল্প গ্রহণয জন্য দস্যহদয জভাকৃত ধাযাফাবক (Installment) ফা এককারীন ঞ্চ;    

 (১৫) “অথ ধানকাযী াংস্থা” অথ ধ যকান ভফাহক ঋণ ফা অনুদান প্রদানকাযী                     

                                       যকাবয ফা যফযকাবয যদী ফা বফহদী াংস্থা ফা যকান ভফা;  

 (১৬) "প ুঁবজ" ফবরহত ভফাহয ভাবরকানা ত্ত্ব  দাহয ভবষ্ট বুঝাইহফ; 

 (১৭) “ফাাংরাহদ ব্যাাংক” অথ ধ (Bangladesh Bank Order 1972 (PO No 127 of 1972) 

এয অধীন স্থাবত Bangladesh Bank;  

 (১৮) “তপববর ব্যাাংক” ফবরহত Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O 127 of 1972) 

এয Article 2 (J) যত াংজ্ঞাবত Scheduled Bank;    

 (১৯) "অথ ধান ব্যফা" ফবরহত আবথ ধক প্রবতষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ াহরয ২৭ নাং আইন) এয ধাযা ২ 

(ক) যত াংজ্ঞাবত "হকান আবথ ধক প্রবতষ্ঠান কর্তধক বযচাবরত ব্যফা";  

 (২০) "আবথ ধক প্রবতষ্ঠান" ফবরহত আবথ ধক প্রবতষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ াহরয ২৭ নাং আইন) এয ধাযা 

২ (খ) যত াংজ্ঞাবত “আবথ ধক প্রবতষ্ঠান"; 

 (২১) "ফাাংরাহদ ভফা ব্যাাংক" ফবরহত ভফা খাহতয উন্নহন  যকাহযয বযকল্পনা ফাস্তফাহনয 

রহেে প্রবতবষ্ঠত বফহলাবত ব্যাাংক বুঝাইহফ; 

 (২২) "াাংগঠবনক বা" ফবরহত ভফা গঠহন আগ্রী ব্যবিহদয ভফা গঠন বফলহ ভবিত বদ্ধান্ত 

গ্রণ, প্রস্তাবফত উ-আইন গ্রণ এফাং বনফন্ধহনয আহফদহনয বফলহ বদ্ধান্ত গ্রহণয জন্য অনুবষ্ঠত বা; 

 (২৩) "ব্যফস্থানা কবভটি" অথ ধ এই আইন, বফবধ  ভফাহয উ-আইন অনুমাী ভফাহয কাম ধাফরী 

বযচারনায জন্য দাবত্ব  েভতা প্রাপ্ত কবভটি;   

 (২৪) "অন্তফ ধতী ব্যফস্থানা কবভটি" ফবরহত এই আইন  বফবধ অনুমাী ভফাহয বদনবিন ব্যফস্থানা 

বনফ ধা  বনফ ধাচন অনুষ্ঠাহনয রহেে কর্তধে কর্তধক বনবদ ধষ্ট যভাহদয জন্য গঠিত ব্যফস্থানা কবভটিহক বুঝাইহফ; 
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 (২৫) “বনযীেক” অথ ধ ভফাহয বাফ  ব্যফস্থানা বনযীোয জন্য এই আইহনয বফধান অনুমাী 

বনহাবজত অবধদপ্তহযয যকান কভ ধচাযী ফা ভাবনফন্ধহকয অনুহভাদনক্রহভ বনযীো বফলহ দে  যমাগ্য 

অবধদপ্তহযয যকান অফযপ্রাপ্ত কভ ধচাযী ফা যকায স্বীকৃত যকান যাদায আকাউহেবন্প প্রবতষ্ঠানহক বুঝাইহফ; 

 (২৬) “যাদায আকাউহেবন্প প্রবতষ্ঠান” ফবরহত Bangladesh Chartered Accountants 

Order, 1973 (P.O No. 2 of 1973) অনুমাী Institute of Chartered Accountants of 

Bangladesh (ICAB) এফাং Institute of Cost and Management Accountants of 

Bangladesh (ICMAB) এয দস্য প্রবতষ্ঠানহক বুঝাইহফ; 

 (২৭) “অফান” ফবরহত এই আইন  বফবধ যভাতাহফক ভফাহয ম্পহদয যপাজত গ্রণ, ফণ্টন  

দা দাবত্ব বনরূহণয ভােহভ ভফাহয  বফলুবপ্ত প্রবক্রাহক বুঝাইহফ; 

 (২৮) "অফাক" অথ ধ ভফাহয অফান প্রবক্রা ম্পহন্নয রহেে ভাবনফন্ধক কর্তধক দাবত্ব  

েভতাপ্রাপ্ত যকান যকাবয কভ ধচাযী;  

 (২৯) "রবোাং" অথ ধ ভফাহয দস্যহদয ভাহঝ তাহদয যাহযয অনুাহত ফবেত ভফাহয রাহবয 

অাং;    

 (৩০) "আবথ ধক ফছয" ফবরহত ১ জুরাই ইহত ৩০ জুন ম ধন্ত ভাপ্ত ফছয;  

 (৩১) "ভাবনরন্ডাবযাং" অথ ধ ভাবনরন্ডাবযাং প্রবতহযাধ আইন, ২০১২ এফাং উায াংহাধনী মূহ উহেবখত 

অযাধ; 

 (৩২) “যপৌজদাযী কাম ধবফবধ” অথ ধ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 

1898); 

 (৩৩) "যদউবরা াংক্রান্ত বফধান" অথ ধ যদউবরা বফলক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ াহরয ১০ নাং আইন) এয 

বফধানাফরী;   

 (৩৪) "রাবজনক দ" ফবরহত ভফাহয যকান দ মায বফযীহত আবথ ধক সুবফধা গ্রণ কযা ;  

 (৩৫) "াবরকাযী" ফবরহত ভফাহয বফহযাধ বনস্পবিয জন্য কর্তধে কর্তধক বনমৄি দাবত্ব  

েভতাপ্রাপ্ত যকান যকাবয কভ ধচাযী;   

 (৩৬) "ভফা উন্নন তবফর" ফবরহত ভফা খাহতয উন্নহনয রহেে কর ভফাহয ফাৎবযক 

চাঁদায (subscription) বববিহত গঠিত ভাবনফন্ধক কর্তধক বফবধ দ্বাযা বনধ ধাবযত দ্ধবতহত বযচাবরত 

তবফরহক বুঝাইহফ;    

 (৩৭) "প্রবতবনবধ" ফবরহত ভফাহয যকান দস্য বমবন বনধ ধাবযত দ্ধবতহত ভফাহয প্রবতবনবধত্ব কবযহত 

েভতা  দাবত্বপ্রাপ্ত;    

 (৩৮) "বযফায" ফবরহত ভফাহয দহস্যয বতা, ভাতা, স্ত্রী/স্বাভী, বাই, যফান, ন্তান এফাং তাায উয 

ম্পূণ ধ বাহফ বনব ধযীর যকান আত্মীস্বজন বুঝাইহফ।    
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 (৩৯) “দস্য বনফ ধাচনী এরাকা” ফবরহত এই আইহনয অধীন ভফাহয উ-আইহন বনধ ধাবযত দস্য 

বনফ ধাচনী এরাকা বুঝাইহফ। 

(৪০) “তযর ম্পদ” ফবরহত- 

(১) ফাাংরাহদহ প্রচবরত যনাে ফা কহন; এফাং  

(২) ফাাংরাহদহয ব্যাাংকমূহ নীে বস্থবত বুঝাইহফ।  

 (৪১) "ভফাহয মূরনীবত" ফবরহত International Co-operative Aliance (ICA) কর্তধক 

বনধ ধাবযত বনম্নরূ আদ ধমূহক বুঝাইহফ-  

১। স্বতঃস্ফূতধ  উন্ুি দস্যদ;   

২। দস্যহদয গণতাবন্ত্রক অাংগ্রণ;   

৩। দস্যহদয অথ ধননবতক অাংগ্রণ;   

৪। স্বািান  স্বাধীনতা;  

৫। বো, প্রবেণ  তথ্য প্রফা;   

৬। আন্তঃভফা হমাবগতা;  

 ৭। াভাবজক অেীকায।  

৩। ভফাহয যেহে কবত আইন প্রহাহগয ীভাফদ্ধতা   

(১) ভফাহয যেহে ব্যাাংক যকাম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ হনয ১৪ নাং আইন), আবথ ধক প্রবতষ্ঠান 

আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ াহরয ২৭ নাং আইন), যকাম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ হনয ১৮ নাং আইন), 

ভাইহক্রাহক্রবিে যযগুহরেবয অথবযটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ হনয ৩২ নাং আইন) এ               আই , 

২০১৬ প্রহমাজে ইহফ না।  

(২) এই আই                 আই                   ই   এই আই          ই  ।  

৪। অব্যাবত প্রদাহনয েভতা  

যকায, যকাবয যগহজহে প্রজ্ঞান দ্বাযা, জনস্বাহথ ধ যকান বনবদ ধষ্ট ভফাহক ফা উাহদয যকান যেণীহক 

এই আইহনয যকান ধাযা এফাং তদ্ধীন প্রণীত বফবধয কর ফা যম যকান বফধাহনয প্রহাগ ইহত বনধ ধাবযত যকান তধ 

াহহে ফা বনঃতধবাহফ অব্যাবত বদহত াবযহফ।  
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২ অো - ভফা অবধদপ্তয 

৫। ভফা অবধদপ্তয    

 (১) এই আইহনয উহেশ্য পূযণকহল্প ভফা অবধদপ্তয (Department of Co-operatives)  নাহভ 

একটি অবধদপ্তয থাবকহফ;   

 (২) অবধদপ্তহযয প্রধান কাম ধার থাবকহফ ঢাকা;   

 (৩) যকায প্রহাজন ভহন কবযহর যদহয যম যকান স্থাহন অবধদপ্তহযয াখা কাম ধার স্থান কবযহত 

াবযহফ।  

৬। ভাবনফন্ধক  অন্যান্য কভ ধচাযী    

 (১) অবধদপ্তহযয একজন ভাবনফন্ধক থাবকহফন; 

 (২) ভাবনফন্ধকহক তাঁায দাবত্ব ম্পাদহন াতা কযায জন্য অবধদপ্তহয প্রহাজনী াংখ্যক অন্যান্য 

কভ ধচাবয থাবকহফ; 

 (৩) ভাবনফন্ধক অবধদপ্তহযয অন্যান্য কভ ধচাযীহদয বনহাগ এফাং চাকুযীয তধাফরী যকায কর্তধক 

প্রণীত বফবধ দ্বাযা বনধ ধাবযত ইহফ৷  

৭। ভাবনফন্ধহকয দাবত্ব  কাম ধাফরী        

 (১) আইহনয দ্বাযা বনধ ধাবযত ীভায ভহে ভফামূহয দস্যহদয হে উৎাদনমন্ত্র, উৎাদনব্যফস্থা  

ফেনপ্রণারীমূহ ভফামূহয ভাবরকানা সৃবষ্ট;   

 (২) যদহয জনগহণয আথ ধ-াভাবজক উন্নহনয রহেে এই আইহনয অধীন ভফা প্রবতষ্ঠা  বযচারনায 

জন্য বনফন্ধন নদ প্রদান  ফাবতরকযণ;  

 (৩) অথ ধনীবতয কর যেহে ভফা গঠন  উন্নন বনবিত কযায জন্য উহদ্যািা সৃবষ্ট, উৎা প্রদান  

প্রহণাদনা প্রদান;   

 (৪) দে ভানফ ম্পদ সৃবষ্টয রহে ভফাহয দস্যহদয চাবদা বববিক প্রবেণ প্রদান;    

 (৫) বনবভতবাহফ ভফাহয আবথ ধক  ব্যফস্থানা কাম ধক্রভ বনযীো;   

 (৬) ভফা ম্পবকধত মাফতী তথ্য াংগ্র, াংযেণ, বফহিলণ এফাং উস্থান; 

 (৭) ভফাহয আদ ধ প্রচায  প্রবতষ্ঠা উহদ্যাগ গ্রণ;  

 (৮) তথ্য  প্রমৄবিয প্রাহযয ভােহভ ফাজায অথ ধনীবতহত ভফাহয সুদৃঢ় অফস্থান সৃবষ্ট;  

 (৯) আন্তঃ ভফা এফাং আন্তজধাবতক ভফা াংগঠহনয াহথ ম্পকধ উন্নন; এফাং    

(১০) উবযউি দাবত্ব  কতধব্যমূ ম্পাদহনয জন্য প্রহাজনী দহে গ্রণ।   
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৮। ভাবনফন্ধক কর্তধক েভতা ধণ      

ভাবনফন্ধক এই ধাযায অধীন তাঁায েভতা  দাবত্ব ব্যতীত অন্যান্য ধাযায অধীন তাঁায উয অব ধত 

েভতা  দাবত্ব অবধদপ্তহযয যম যকান কভ ধচাবযহক াংবিষ্ট ধাযায বফধান াহহে অ ধণ কবযহত াবযহফন।    

৩ অো - ভফা বনফন্ধন  আইনগত ভম ধাদা 

৯। বনফন্ধনহমাগ্য ভফা    

(১) কর্তধে যকান াংগঠনহক আহফদহনয যপ্রবেহত ভফাহয বনফন্ধন প্রদান কবযহত াবযহফন, মা-  

 (ক) ভফাহয মূরনীবতয বববিহত প্রবতবষ্ঠত;   

 (খ) যকান যগাষ্ঠীয (community) দস্যহদয আথ ধ-াভাবজক উন্নহনয রহেে গঠিত;  

 (গ) এই আইন  বফবধ অনুমাী বযচাবরত হত প্রবতশ্রুবতফদ্ধ।  

(২) বনফন্ধন প্রদানকাহর বতবন বনম্নরূ বফলহ বনবিত ইহফনঃ  

 (ক) ভফাহয মূরধন কাঠাহভায ম ধাপ্ততা  উাজধহনয িাব্যতা; 

 (খ) ভফাহয উ-আইহন উবেবখত উহেশ্যাফরীয মথাথ ধতা; 

 (গ) জনস্বাথ ধ।  

১০। ভফাহয স্তয বফন্যা    

 (১) এই আইহনয উহেশ্য পূযণকহল্প ৩ (বতন) স্তয বফবষ্ট ভফা গঠিত ইহত াবযহফঃ 

(ক) প্রাথবভক ভফাঃ (১) এভন একটি ভফা মাায দস্য ইহতহছ কভহে ২০ (বফ) জন একক 

ব্যবি (Individual) এফাং মাায উহেশ্য ইহতহছ দস্যহদয আথ ধ-াভাবজক অফস্থায উন্নন।  

 (২) প্রাথবভক ভফাহয দস্য বনফ ধাচনী এরাকা একটি াি ধ ফা একটি ইউবনহনয যবৌগবরক ীভায 

অন্তর্ভ ধি ইহফ।  

(৩) প্রাথবভক ভফা বনফন্ধহনয য কভহে ০৫ (াঁচ) ফছয হন্তালজনকবাহফ উায কাম ধক্রভ 

বযচাবরত ইহর ভফাহয আহফদহনয যপ্রবেহত বনধ ধাবযত দ্ধবতহত ভফাহয দস্য বনফ ধাচনী এরাকা ক্রভািহ 

একটি উহজরা  যজরাব্যাী বৃবদ্ধ কযা মাইহফ।  

তহফ একাবধক যজরাব্যাব বফদ্যভান প্রবতষ্ঠাহনয কভ ধকতধা-কভ ধচাযী ভফাহয যেহে দস্য বনফ ধাচনী 

এরাকা াংক্রান্ত এই ধাযায বফধান প্রহমাজে ইহফ না।   

 (খ) যকন্দ্রী ভফাঃ (১) এভন একটি ভফা মাায দস্য ইহতহছ কভহে ১০ (দ) টি প্রাথবভক 

ভফা এফাং মাায উহেশ্য ইহতহছ দস্য ভফাগুবরয কাম ধক্রভ সুষ্ঠুবাহফ বযচারনা াতা প্রদান, উন্নন, 

ভি াধন এফাং বনধ ধাবযত রেে অজধন।  
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 (২) যকন্দ্রী ভফাহয দস্য বনফ ধাচনী এরাকা একটি যজরায যবৌগবরক ীভায অন্তর্ভ ধি ইহফ।  

(৩) যকন্দ্রী ভফাহয বনফন্ধহনয য ন্যেনতভ ০৫ (াঁচ) ফছয হন্তালজনকবাহফ উায কাম ধক্রভ 

বযচাবরত ইহর ভফাহয আহফদহনয যপ্রবেহত বনধ ধাবযত দ্ধবতহত ভফাহয দস্য বনফ ধাচনী এরাকা ক্রভািহ 

একটি প্রাবনক বফবাগব্যাী বৃবদ্ধ কযা মাইহফ।  

 (গ) জাতী ভফাঃ এভন একটি ভফা মাায দস্য ইহতহছ একই উহেশ্য ম্ববরত অন্তত ১০ 

(দ)টি যকন্দ্রী ভফা এফাং মাায উহেশ্য ইহতহছ উি ভফাহয দস্য ভফাগুবরয কাম ধক্রভ সুষু্ঠবাহফ 

বযচারনা াতা প্রদান এফাং ভি াধন।  

 (২) জাতী ভফা ইউবননঃ এভন একটি ভফা মাায দস্য ইহফ যদহয কর বনফবন্ধত প্রাথবভক, 

যকন্দ্রী  জাতী ভফা। জাতী ভফা ইউবনন উায দস্য ভফাহয াক বহহফ কাজ কবযহফ এফাং 

উায কাম ধাফবর  ব্যফস্থানা বনধ ধাবযত দ্ধবতহত ম্পাবদত ইহফ।   

 (৩) এই আইন প্রফতধহনয পূহফ ধ যকান ভফাহয দস্য ায যেহে এই ধাযায বফধানাফবরয ব্যতে 

ঘটিা থাবকহর উি ভফাহয বনফন্ধন এই ধাযা ফহর ক্ষুণ্ণ ইহফ না।  

১১। ভফাহয যেণী   

এই আইহনয উহেশ্য পূযণকহল্প ভফাহয উ-আইহন উহেবখত সুবনবদ ধষ্ট উহেশ্য  কভ ধ বযকল্পনায 

বববিহত  বনম্নরূ যেণীয ভফা বনফন্ধন প্রদান কযা মাইহফঃ  

(১) উৎাদন খাতঃ  

(ক) কৃবল  কৃবলজাত ণ্য উৎাদন  বফণন ভফাঃ শুধুভাে কৃবল  কৃবলজাত ণ্য উৎাদন  

ফাজাযজাতকযহণয উহেশ্য গঠিত ভফা। এইরূ ভফাহক উায যভাে প ুঁবজয কভহে ৫% াফ ধেবণক তযর 

ম্পদ (Liquidity) বহহফ াংযেণ কবযহত ইহফ এফাং ভফাহয যভাে বফবনহাহগয কভহে ৮০% কৃবল 

ণ্য  কৃবলজাত ণ্য উৎাদন ফা ফাজাযজাতকযহণয উহেহশ্য ইহত ইহফ।  

(খ) অকৃবল ণ্য উৎাদন  বফণন ভফাঃ কৃবল ণ্য ব্যতীত অন্যান্য ণ্য উৎাদন ফা 

ফাজাযজাতকযহণয উহেশ্য গঠিত ভফা। এইরূ ভফাহক উায যভাে প ুঁবজয কভহে ৫% াফ ধেবণক তযর 

ম্পদ বহহফ াংযেণ কবযহত ইহফ এফাং ভফাহয যভাে বফবনহাহগয কভহে ৮০% অকৃবল ণ্য উৎাদন  

ফাজাযজাতকযহণয উহেহশ্য ইহত ইহফ।    

(২) যফা খাতঃ   

(ক) াধাযণ যফা ভফাঃ উৎাদন খাত  আবথ ধক যফা ভফা ব্যতীত অন্যান্য ভফা। এইরূ 

ভফাহক উায যভাে প ুঁবজয ১০% াফ ধেবণক তযর ম্পদ বহহফ াংযেণ কবযহত ইহফ এফাং ভফাহয 

যভাে বফবনহাহগয কভহে ৮০% সুবনবদ ধষ্ট যফা খাহত ইহত ইহফ।    

(খ) আবথ ধক যফা ভফাঃ শুধুভাে ভফাহয দস্যহদয প ুঁবজ গঠন, ঋণ প্রদান, বফবনহাগ  াংবিষ্ট 

আবথ ধক যফা প্রদাহনয রহেে গঠিত ভফা। আবথ ধক যফা ভফাহয যেহে বনম্নফবণ ধত বফধানাফবর প্রহমাজে ইহফ-  
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১) প্রাবনক ব্যফস্থানাঃ  

(ক) আবথ ধক যফা ভফাহয একটি বনবদ ধষ্ট াাংগঠবনক কাঠাহভা এফাং একটি চাকুযী নীবতভারা থাবকহফ।  

(খ) উ-ধাযা (ক) এয অধীন অনুহভাবদত াাংগঠবনক কাঠাহভা এফাং চাকুযী নীবতভারা কর্তধে কর্তধক 

অনুহভাবদত ইহত ইহফ। 

(গ) আবথ ধক যফা ভফা উায বযচারনায স্বাহথ ধ প্রহাজনী াংখ্যক কভ ধকতধা-কভ ধচাযী বনহাহগয 

ব্যফস্থা গ্রণ কবযহফ। 

(ঘ) আবথ ধক যফা ভফা উায স্থাী ফা অস্থাী কভ ধকতধা-কভ ধচাযীহক কাহজ যমাগদাহনয পূহফ ধ বনহাগে 

প্রদান কবযহফ মাাহত চাকুযীয তধাফরী উহেখ থাবকহফ। 

(ঙ) আবথ ধক যফা ভফাহয চাকুযী নীবতভারা উায কভ ধকতধা-কভ ধচাযীহদয চাকুযীহত যমাগদান, ছুটি, 

ফযখাস্ত, ইস্তপা দ্ধবত অন্যান্য কর বফল উহেখ থাবকহফ। 

( ) আবথ ধক যফা ভফাহয কভ ধকতধা-কভ ধচাযীহদয যফতন-বাতা  অন্যান্য আবথ ধক সুবফধায পূণ ধ বফফযণ 

ম্ববরত একটি যফতনহের থাবকহফ এফাং কর বনবভত কভ ধকতধা-কভ ধচাযী উি যফতন-যেহরয আতা আবথ ধক 

সুবফধা প্রাপ্য ইহফন।  

২) আবথ ধক ব্যফস্থানাঃ   

(ক) আবথ ধক যফা ভফা উায ঋণ কাম ধক্রভ  ঞ্চ াংক্রান্ত বনভাফরী াংকবরত আকাহয প্রকা 

কবযহফ।  

(খ) আবথ ধক যফা ভফাহয ব্যাাংক বাফ াংবিষ্ট ভফাহয অনুহভাবদত দুইজন কভ ধকতধায যমৌথ 

স্বােহয বযচাবরত ইহফ। 

( ) আবথ ধক যফা ভফা এই আইন  বফবধভারায বত াভঞ্জস্য যাবখা উায কুঋণ, কুঋণ বঞ্চবত, 

ঋণ যেণীফদ্ধকযণ, ঋণ অফহরান ইতোবদ ম্ববরত আবথ ধক ব্যফস্থানা াংক্রান্ত বনভাফরী াংকবরত আকাহয 

প্রকা কবযহফ। 

(ঘ) আবথ ধক যফা ভফা উায যম যকান নীবতভারা াংহাধহনয যেহে ভাবনফন্ধহকয পূফ ধানুভবত গ্রণ 

কবযহফ এফাং ভাবনফন্ধক কর্তধক প্রদি বনহদ ধনা অনুযণ কবযহফ। 

(ঙ) আবথ ধক যফা ভফাহয বাফযেণ  বফফযণী প্রস্তুহতয যেহে পাইনাবন্পার বযহাটি ধাং আইন, 

২০১৫ এয মথামথ অনুযণ বনবিত কবযহত ইহফ।  

(চ) ঋহণয সুহদয ায  দ্ধবত ম্পহকধ ভাবনফন্ধক কর্তধক প্রদি বনহদ ধনা অনুযণক্রহভ নীবতভারা 

প্রণনপূফ ধক তা অনুযণ কবযহত ইহফ।  

(ছ) উ-ধাযা (চ) এয অধীন বনধ ধাবযত সুহদয ায ঋহণয গ্রাকহক অফবত কবযহত ইহফ এফাং 

যকানবাহফই যঘাবলত াহযয অবধক সুদ আদা কযা মাইহফ না।  
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৩) আভানত সুযো তবফরঃ  

(ক) আবথ ধক যফা ভফাহয দস্যহদয আভানহতয বনযািা বফধাহনয রহেে ভফাহয যভাে প ুঁবজয 

১০% াফ ধেবণকবাহফ ভাবনফন্ধক কর্তধক গঠিত আভানত সুযো তবফহর জভা যাবখহত ইহফ।  

(খ) আবথ ধক যফা ভফাহক বনফন্ধন প্রাবপ্তয তধ বহহফ বনফন্ধনকাহর আভানত সুযো তবফহর ধাম ধকৃত 

অথ ধ জভা কবযহত ইহফ এফাং ভফাহয তবফর হ্রা-বৃবদ্ধয াহথ াহথ উি তবফহর ভফাহয জভা হ্রা-বৃবদ্ধ 

াইহত াবযহফ।  

(গ) আভানত সুযো তবফর ইহত প্রহাজনী অথ ধ উহিারন ভাবনফন্ধক  াংবিষ্ট ভফাহয 

বাবতয যমৌথ স্বােহয ম্পাবদত ইহফ।  

৪) তযর ম্পদ াংযেণঃ   

প্রহতেক আবথ ধক যফা ভফা উায যভাে প ুঁবজয কভহে ১৫% াফ ধেবণক তযর ম্পদ াংযেণ 

কবযহফ।  

৫) অবেন্তযীণ বাফ বনযীোঃ  

(ক) প্রহতেক আবথ ধক যফা ভফাহক আফবশ্যকবাহফ প্রবত অথ ধ ফছহয কভহে একফায আবেন্তযীণ 

বনযীো ম্পাদন কযাইহত ইহফ।  

(খ) প্রহতেক আবথ ধক যফা ভফা উায আবেন্তযীণ বনযীো ব্যফস্থায তধাফরী এফাং নীবতভারা াংকবরত 

আকাহয প্রকা কবযহফ।  

(গ) আবথ ধক যফা ভফা স্থাী ফা অস্থাী বববিহত অথফা বফহল যেহে ভফা ব্যফস্থানায উয 

প্রবেণ প্রাপ্ত  অববজ্ঞ ব্যবি ফা চাে ধাি ধ একাউহেে পাভ ধহক অবেন্তযীণ বনযীো কাজ কবযফায জন্য অবেন্তযীণ 

বনযীেক বনহাগ কবযহত াবযহফ, তহফ একই ব্যবি ফা চাে ধাি ধ একাউহেে পাভ ধহক উি প্রবতষ্ঠাহনয ফব: বনযীেক 

 অবেন্তযীণ বনযীেক বহহফ বনহাগ কযা মাইহফ না।  

(৩) এই আইন প্রফবতধত ায ০১ (এক) ফছহযয ভহে ভাবনফন্ধক বফদ্যভান কর ভফাহক উিরূ 

যেণীহত বফবাজন কবযহফন এফাং যেণী বববিক উিরূ বনহদ ধনা প্রবতারহন ব্যফস্থা গ্রণ কবযহফন।  

(৪) যকান ভফা ধাযা (৩) এয যপ্রবেহত ভাবনফন্ধক কর্তধক প্রদি বনহদ ধনা প্রবতারন না কবযহর 

ভাবনফন্ধক প্রহাজনী তদন্ত ম্পাদনপূফ ধক াংবিষ্ট ভফাহয বফলহ বদ্ধান্ত প্রদান কবযহত াবযহফন।  

১২। বনফন্ধন প্রাবপ্তয যমাগ্যতা  

(১) প্রহতেক প্রস্তাবফত ভফা উায কর দহস্যয ভিহ ভফা াংগঠন, উ-আইন প্রণন এফাং 

বনধ ধাবযত অন্যান্য বফলহ বদ্ধান্ত গ্রহণয জন্য একটি প্রাযবিক াাংগঠবনক বা অনুষ্ঠান কবযহফ;   

(২) প্রহতেক প্রস্তাবফত ভফা ইায াাংগঠবনক  আবথ ধক কাম ধক্রভ বযচারনায জন্য এই আইন  

বফবধভারায আহরাহক একটি উ-আইন প্রণন কবযহফ;  
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(৩) বনফন্ধন গ্রহণয পূহফ ধ আহফদনকাযী ভফাহয কর দস্যহক অবধদপ্তয কর্তধক বনধ ধাবযত প্রাক 

প্রবেণ গ্রণ কবযহত ইহফ এফাং যফতীকাহর নতুন দস্য ববতধয যেহে াংবিষ্ট ভফা দস্যহদয প্রহাজনী 

প্রবেণ প্রদাহনয ব্যফস্থা গ্রণ কবযহত ইহফ।   

 (৪) ভফাহ একটি ব্যফস্থানা কবভটি এফাং একজন বচফ থাবকহফন বমবন ভফাহয মাফতী যযকি ধে 

াংযেণ কবযহফন  কর ব্যফস্থানায জন্য দাবত্বপ্রাপ্ত ইহফন এফাং বতবন তাঁয কাহজয জন্য ব্যফস্থানা 

কবভটিয বনকে দাী থাবকহফন।  

(৫) ভফাহয নাহভয অাং বহহফ “ভফা” ফা (Co-operative) ব্দ ব্যফায কবযহত ইহফ।  

 (৬) কর ভফা ীবভত দা ম্পন্ন ইহফ এফাং ভফাহয নাহভয যহল “বরবভহেি” (Limited) 

ব্দ ব্যফায কবযহত ইহফ।  

(৭) যাহষ্ট্রয অন্য যকান আইহন বনফন্ধন প্রাপ্ত যকান াংগঠন একই নাহভ ফা াংবেপ্ত নাহভ ভফাহয 

বনফন্ধন প্রাবপ্তয যমাগ্য ইহফ না।  

(৮) যকান ভফা এভন নাহভ বনফন্ধন প্রদান কযা মাইহফ না, যম নাহভ একটি ভফা ফা যকাম্পাবন ফা 

ব্যাাংক ফা আবথ ধক প্রবতষ্ঠান ফা াংস্থা বফদ্যভান আহছ অথফা যম নাহভয বত প্রস্তাবফত নাহভয এভন াদৃশ্য থাহক 

যম, উি াদৃহশ্যয পহর জনভহন বফভ্রাবন্ত সৃবষ্ট ইহত াহয।  

(৯) যকায, যকাযী যগহজহে প্রজ্ঞাহনয দ্বাযা অনববহপ্রত ফবরা যঘালণা কবযাহছ এভন যকান নাহভ 

যকান ভফাহয বনফন্ধন প্রদান কযা মাইহফ না।   

(১০) যকান ভফাহয উহেশ্য  কভ ধবযকল্পনা এই আইহন ভফাহয যেণী বফবাজহন উহেবখত বফলহয 

াহথ াভঞ্জস্যপূণ ধ না ইহর উি ভফাহক বনফন্ধন প্রদান কযা মাইহফ না।  

(১১) একই নাহভ বকাংফা একই উহেহশ্য বনধ ধাবযত দস্য বনফ ধাচনী এরাকা একাবধক ভফাহয বনফন্ধন 

প্রদান কযা মাইহফ না। 

(১২) যকান যেণীয ভফা বনফন্ধন প্রাবপ্তয যমাগ্যতায ব্যাাহয ভাবনফন্ধক প্রহাজন ভহন কবযহর 

বনধ ধাবযত তধাফরী বযফতধন  বযফধ ধন কবযহত াবযহফন। 

১৩। বনফন্ধহনয আহফদন  

 (১) ভফা প্রবতষ্ঠা কবযহত ইচ্ছুক ব্যবিফগ ধহক কর্তধহেয বনকে বনধ ধাবযত পযভ  দ্ধবতহত 

আহফদনে দাবখর কবযহত ইহফ।  

 (২) এই ধাযায অধীন নদ ইসুেকযণ ফা নফাহনয জন্য আহফদনকাযীহক বনধ ধাবযত বপ প্রদান কবযহত 

ইহফ। 

 (৩) উ-ধাযা (১) এয অধীন আহফদনে প্রাবপ্তয য কর্তধে আহফদনহেয াহথ দাবখরকৃত কর 

তথ্যাবদ ম্পহকধ বনবিত ইহফন এফাং বনধ ধাবযত দ্ধবতহত আহফদন প্রাবপ্তয ৪৫ বদহনয ভহে আহফদনকাযী ফযাফহয 
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বনধ ধাবযত পযহভ বনফন্ধন নদ ইসুে কবযহফন। তহফ বনফন্ধহনয প্রহাজহন কর্তধে বনধ ধাবযত ভীভায ভহে 

আহফদনকাযী ফযাফয প্রহাজনী কাগজে চাবহত াবযহফন এফাং প্রহাজহন স্থানী তদন্ত কবযহত াবযহফন। 

 (৪) কর্তধে কর্তধক যকান আহফদনকাযীয আহফদন মথামথ বফহফবচত না ইহর আহফদন প্রাবপ্তয ৪৫ বদহনয 

ভহে আহফদনটি বনধ ধাবযত দ্ধবতহত নাভঞ্জুয কবযহফন এফাং উি বদ্ধাহন্তয মথামথ কাযণ উহেখপূফ ধক উা 

আহফদনকাযীহক বরবখতবাহফ অফবত কবযহত ইহফ।   

(৫) উ-ধাযা (৪) এয অধীন নদ াংক্রান্ত আহফদন নাভঞ্জুয কযা ইহর াংক্ষুব্ধ ব্যবি বদ্ধান্ত ম্পহকধ 

অফবত ইফায অনবধক ৩০ (বে) বদহনয ভহে বনফন্ধন প্রদানকাযী কর্তধহেয ঊর্ধ্ধতন কর্তধহেয বনকে এ 

বফলহ আবর কবযহত াবযহফন। কর্তধে আহফদন প্রাবপ্তয ৩০ (বে) বদহনয ভহে বনষ্পবি কবযা বদ্ধান্ত 

আহফদনকাযী এফাং বনফন্ধনকাযী কর্তধহেয বনকে যপ্রযণ কবযহফন এফাং এই বদ্ধান্তই চূড়ান্ত ফবরা গণ্য ইহফ।  

 (৬) উ-ধাযা (৫) এয বফধান যভাতাহফক ভাবনফন্ধক স্বাং নাভঞ্জুহযয বদ্ধান্ত প্রদান কবযহর বদ্ধান্ত 

পনঃবফহফচনায (review) জন্য ভাবনফন্ধহকয ফযাফয আহফদন য কযা মাইহফ। ভাবনফন্ধক কর্তধক প্রদি 

আহদ চূড়ান্ত ফবরা গণ্য ইহফ।   

১৪। বনফন্ধন নদ   

 (১) এই আইন  বফবধয বফধান াহহে কর্তধে বনফন্ধন প্রবক্রা ম্পন্ন কবযা বনফন্ধন নদ ইসুে 

কবযহফন। ইসুেকৃত বনফন্ধন নদ ভফা বনফন্ধহনয ব্যাাহয চূড়ান্ত প্রাভাণ্য দবরর বাহফ গণ্য ইহফ।  

 (২) ভফাহয বনফন্ধহনয বফলটি ভাবনফন্ধক কর্তধক যগহজহে প্রকাবত ইহফ।  

১৫। বনফন্ধন নহদয তধাফরী  

 (১) নদপ্রাপ্ত ভফাহক এই আইন, বফবধ এফাং কর্তধে কর্তধক জাযীকৃত কর বনহদ ধনা মথামথ বাহফ 

প্রবতারন কবযহত ইহফ; 

 (২) যকান ভফা কর্তধে কর্তধক অনুহভাবদত উ-আইহন উহেবখত দস্য বনফ ধাচনী এরাকা ফবর্ভ ধত যকান 

ব্যবিহক ভফাহয দস্য বাহফ গ্রণ কবযহত াবযহফ না;   

 (৩) ভফাহয একটি বনবদ ধষ্ট কাম ধার থাবকহফ এফাং ঠিকানা বযফতধন তাৎেবনকবাহফ কর্তধেহক 

উমৄি দাবরবরক প্রভাণ অফবত কবযহত ইহফ;   

 (৪) কর্তধহেয চাবদা অনুমাী তথ্য যফযাহ এফাং কর্তধে কর্তধক বযদ ধন, তদন্ত  বনযীো কাহজ 

াতা কবযহত ফাে থাবকহফ; 

 (৫) ভফাহয কর যরনহদন বনধ ধাবযত ব্যাাংক বাহফয ভােহভ ম্পাদন কবযহত ইহফ;    

 (৬) এই আইহনয অধীন বনফবন্ধত না ইহর যকান ব্যবিাংঘ, াংগঠন ফা বভবত উায নাহভয অাং 

বহহফ ভফা ফা (Co-operative) ব্দ ব্যফায কবযহফ না;   
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 (৭) ফাাংরাহদ ব্যাাংহকয পূফ ধানুহভাদন ব্যবতহযহক যকান ভফাহয নাহভয অাং বহহফ ব্যাাংক, 

ইনহবস্টহভে, কভাব ধার ব্যাাংক, রীবজাং এফাং পাইনাবন্পাং ব্দমূ ব্যফায কযা মাইহফ না;   

 (৮) বনফন্ধন নদ প্রাবপ্তয তাবযখ ইহত প্রবত ০৩ (বতন) ফছয অন্তয বনফন্ধন নদ নফান কযাইহত ইহফ।   

(৯) যকান যেণীয ভফা বনফন্ধহনয ব্যাাহয ভাবনফন্ধক প্রহাজন ভহন কবযহর বনধ ধাবযত তধাফরী 

বযফতধন  বযফধ ধন কবযহত াবযহফন।  

১৬। ভফা একটি াংবফবধফদ্ধ াংস্থা   

 এই আইহনয অধীহন বনফবন্ধত প্রহতেক ভফা ইহফ স্বতন্ত্র আইনগত ত্ত্বাবফবষ্ট একটি াংবফবধফদ্ধ াংস্থা 

(body corporate) মাায স্থাী ধাযাফাবকতা থাবকহফ, উায উহেশ্য পূযণকহল্প যম যকান ধযহনয ম্পদ 

অজধন, ধাযণ, স্তান্তয কযায এফাং চুবি কযায অবধকায থাবকহফ; ভফাহয একটি াধাযণ ীরহভায থাবকহফ 

এফাং উায বনজ নাহভ ভাভরা দাহয কবযহত াবযহফ এফাং উি নাহভ উায বফরুহদ্ধ ভাভরা দাহয কযা মাইহফ।  

১৭। ভফাহয তাবরকা প্রকা    

 (১) এই আইহনয অধীন যকান ভফাহক বনফন্ধন প্রদাহনয াহথ াহথ ভাবনফন্ধক বনধ ধাবযত দ্ধবতহত 

উি ভফাহয নাভ  ঠিকানা জনগহণয অফগবতয জন্য প্রকা কবযহফ। 

(২) ভাবনফন্ধক প্রবত ফৎয জুরাই ভাহয ভহে এই আইহনয অধীন বনফবন্ধত ভফাহয নাভ, ঠিকানা, 

উায দস্য বনফ ধাচনী এরাকা এফাং বনধ ধাবযত অন্যান্য তথ্য ম্ববরত তাবরকা বনধ ধাবযত দ্ধবতহত প্রকা কবযহফ।  

 (৩) কর্তধে এই আইহনয অধীন নদপ্রাপ্ত ভফাহয বনবি যঘাবলত া ফা অফাহন ন্যস্ত া ফা 

বনফন্ধন ফাবতর া ম্পবকধত তথ্যাবদ জাতী ফা প্রহাজহন স্থানী বদবনক বেকা এফাং ভফা অবধদপ্তহযয 

বনবভত প্রকানা প্রকাহয ব্যফস্থা কবযহফ।  

চতুথ ধ অো - ভফাহয বফহল অবধকায  দাবত্ব 

১৮। ভফাহয কাম ধার   

(১) প্রহতেক ভফাহয একটি বনফবন্ধত কাম ধার থাবকহফ মা ভফাহয মাফতী যমাগাহমাগ এফাং তথ্য 

আদান প্রদাহনয যেহে ব্যফহৃত ইহফ।   

(২) ভফাহয ঠিকানা বযফতধহনয যেহে ভফাহয ব্যফস্থানা কবভটি আফবশ্যকবাহফ কর্তধহেয 

পূফ ধানুভবত গ্রণ কবযহফ।  

(৩) উি বযফতধহনয বফল কর দস্য াংবিষ্ট করহক বরবখতবাহফ অফবত কবযহত ইহফ। 

(৪) প্রহতেক ভফা উায কাম ধারহয ম্মুখস্থ যকান প্রকাশ্য স্থাহন এফাং উায কাম ধাফরী বযচারনা কযা 

 এইরূ প্রবতটি অফস্থাহনয ম্মুখস্থ যকান প্রকাশ্য স্থাহন জাঠ্য ফাাংরা অেহয ভফাহয  নাভ, বনফন্ধন নাং 

এফাং বনফবন্ধত কাম ধারহয ঠিকানা উহেখপূফ ধক পরক রাগাইা যাবখহফ।  
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(৫) ভফাহয কর বফর বহযানাহভ, বচঠিয কাগহজ, যনাটিহ  অন্যান্য দাপ্তবযক প্রকানীহত ভফাহয 

নাভ, বনফন্ধন নাং এফাং বনফবন্ধত কাম ধারহয ঠিকানা ব্যফায কবযহফ।  

(৬) ভফা বনফবন্ধত কাম ধার ব্যতীত অন্য যকাথা ভফাহয কাম ধার ফা াখা স্থান কবযহত াবযহফ 

না।     

(৭) ভফাহয অনুহভাবদত নাভ ব্যতীত অন্য যকান নাভ ফা াংবেপ্ত নাভ (abbreviation) ব্যফায 

কযা মাইহফ না।  

(৮) ভফাহয নাভ উায উ-আইহন উহেবখত উহেশ্য  কাম ধাফরীয াহথ াভঞ্জস্যপূণ ধ ইহত ইহফ।  

১৯। নবথ াংযেণ  প্রদ ধন   

(১) প্রহতেক ভফা তায কাম ধারহ দস্যহদয বনকে বফনামূহে প্রদ ধহনয জন্য বনম্নরূ নবথ াংযেণ 

কবযহফ-   

  (ক) এই আইন  বফবধভারায কব  

  (খ) ভফাহয উ-আইন  

  (গ) ভফাহয ফ ধহল বনযীবেত বাফ বফফযণী  

  (ঘ) াধাযণ দস্য  ব্যফস্থানা কবভটিয দস্যহদয বফস্তাবযত তথ্য ম্ববরত তাবরকা   

  (ঙ) ফ ধহল াধাযণ বায  ব্যফস্থানা কবভটিয বায কাম ধবফফযণী;  

  (চ) ভফাহয ারনাগাদ আ-ব্য বফফযণী; এফাং 

  (ছ) বফবধ দ্বাযা বনধ ধাবযত অন্যান্য বফফযণী।  

(২) ভফা উায কাম ধারহয নুন্যতভ ১০ (দ) ফৎয ভফাহয নবথে, দবরর দস্তাহফজ  যযকি ধে 

াংযেণ কবযহফ। 

২০। কর্তধহেয বনকে তথ্য যফযা  

(১) ভফাহয ব্যফস্থানা কবভটি ফা বনফ ধাী কভ ধকতধা ফা ভফাহয কহভ ধ বনমৄি যকান কভ ধচাযী ভফাহয 

ফাবল ধক বনযীোয প্রহাজহন বনযীেকহক অথফা ভাবনফন্ধক স্বাং অথফা তদ্কর্তধক গঠিত কবভটি ফা েভতাপ্রাপ্ত 

ব্যবি কর্তধক বযচাবরত বযদ ধন ফা তদন্তকাহর চাবত যম যকান দবরর ফা তথ্য অথফা দখহর থাকা যকান ম্পবি 

ফা অন্য যকান দ্রব্য উস্থান কবযহত ফা প্রদ ধন কবযহত ফাে থাবকহফন।  

(২) অন্য আইহন মাা বকছুই থাকুক না যকন ভাবনফন্ধক যম যকান ভফাহক যম যকান তথ্য যফযা 

কযায জন্য বনহদ ধ বদহত াবযহফ এফাং অনুরুবাহফ বনহদ ধবত তথ্য ভাবনফন্ধক কর্তধক বনবদ ধষ্টকৃত ভ  

দ্ধবতহত যফযা কবযহত প্রহতেক ভফা ফাে থাবকহফ।  

(৩) উ-ধাযা (২) এয বফধান াহহে ব্যফস্থানা কবভটি কর্তধহেয বনকে বনম্নরূ তথ্যাবদ বনবভত 

বাহফ যপ্রযহণ ফাে থাবকহফ-   
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 (ক) কর াধাযণ বা  ব্যফস্থানা কবভটিয বা অনুবষ্ঠত ইফায ৩০ বদহনয ভহে বায 

কাম ধবফফযণী।   

 (খ) প্রহতক ফাবল ধক াধাযণ বা অনুবষ্ঠত ইফায ১৫ বদহনয ভহে ভফাহয ব্যফস্থানা কবভটিয 

দস্যহদয বফস্তাবযত তথ্য।   

 (গ) কর্তধে কর্তধক চাবত অন্যান্য কর তথ্য।  

২১। ভফাহয উ-আইন প্রণন    

(১) এই আইন  বফবধয াহথ াভঞ্জস্যপূণ ধ ভফাহয একটি উ-আইন থাবকহফ এফাং উা বফবধদ্বাযা 

বনধ ধাবযত দ্ধবতহত কর্তধে কর্তধক অনুহভাবদত ইহত ইহফ।  

(২) ভফাহয উ-আইন উায কর দস্যহদয জন্য ভবাহফ অনুযনী ইহফ।  

(৩) যকান ভফা কর্তধহেয অনুহভাদন ব্যতীত উায উ-আইহন যকান াংহমাজন, বফহাজন, বযফতধন  

ফা উা ফাবতর কবযহত াবযহফ না।  

২২। ভফাহয উ-আইন াংহাধন   

(১) উ-আইন াংহাধহনয জন্য যকৃত আহফদন কর্তধে মথামথ ভহন কবযহর আহফদন প্রাবপ্তয ৩০ 

বদহনয ভহে বফবধ দ্বাযা বনধ ধাবযত দ্ধবতহত উ-আইন াংহাধন অনুহভাদন কবযহফন অথফা নাভঞ্জুহযয কাযণ 

উহেখপূফ ধক আহফদনকাযীহক জানাইা বদহফন।  

(২) উ-আইন াংহাধহনয জন্য যকৃত আহফদন নাভঞ্জুয কযা ইহর আহফদনকাযী নাভঞ্জুয া 

াংক্রান্ত বরবখত স্মাযক জাযী কযায তাবযখ ইহত ৩০ বদহনয ভহে বদ্ধান্ত প্রদানকাযী কর্তধহেয যফতী ঊর্ধ্ধতন 

কর্তধহেয বনকে আীর কবযহত াবযহফন। তহফ নাভঞ্জুহযয বদ্ধান্তটি ভাবনফন্ধক স্বাং প্রদান কবযা থাবকহর 

উি ভীভায ভহে তাায বনকে আহফদনটি পনঃবফহফচনায জন্য য কযা মাইহফ। আীর ফা 

পনঃবফহফচনাকাযী কর্তধে আহফদন প্রাবপ্তয ৩০ বদহনয ভহে বনষ্পবি কবযা বদ্ধান্ত আহফদনকাযী এফাং 

বনফন্ধনকাযী কর্তধহেয বনকে যপ্রযণ কবযহফন এফাং এই বদ্ধান্তই চূড়ান্ত ফবরা গণ্য ইহফ।  

(৩) মবদ যকান ভফাহয উ-আইন ফা উায অাং বফহল এই আইহনয বত অেবতপূণ ধ  ফা অথ ধ 

যফযাকাযী াংস্থা উায দস্য ভফাহক উায উ-আইন াংহাধহনয জন্য বনহদ ধনা প্রদান কহয অথফা 

ভফাহয ফাবল ধক বনযীো প্রবতহফদন ফা অন্য যকান বযদ ধন অথফা তদহন্ত াংহাধহনয সুাবয কযায যপ্রবেহত 

কর্তধে উ-আইন াংহাধহনয জন্য বনহদ ধ প্রদান কহয যহেহে াংবিষ্ট ভফাহক ১২০ (একত বফ) বদহনয 

ভহে উ-আইন াংহাধহনয জন্য বনধ ধাবযত দ্ধবতহত আহফদন কবযহত ইহফ এফাং কর্তধে আহফদন প্রাবপ্তয ৩০ 

বদহনয ভহে উ-আইন াংহাধন অনুহভাদন  কবযহফন।  

(৪) উ-ধাযা (৩) এয যপ্রবেহত উ-আইন াংহাধহনয জন্য আহফদন না কযা ইহর কর্তধে মৄবিেত 

শুনাবন প্রদানপূফ ধক ভফাহয বনফন্ধন ফাবতর যঘালণা কবযহত াবযহফন।  
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(৫) ভফাহয উ-আইন াংহাধন ভফাহয ফা যকান দহস্যয ফা যকান প্রািন দহস্যয অবধকায ফা 

দাহক খফ ধ কবযহফ না ফা ভফাহয দ্বাযা ফা ভফাহয বফযীহত বযচাবরত যকান আইনানুগ ব্যফস্থাহক প্রবাবফত 

কবযহফ না।  

২৩। চাজধ এফাং াযচাজধ আহযা  

যকান ভফা উায এখ্বতাযর্ভি এরাকায ভহে যকান যফা ফা সুবফধা সৃবষ্ট কবযহর উি সুবফধা ফা 

যফায উকাযহবাগী ব্যবিয উয ভফা চাজধ ফা াযচাজধ আহযা এফাং আদা কবযহত াবযহফ৷ 

২৪। দস্যহদয যায, ঞ্চ  সুহদয উয দাফী এফাং ভি 

যকান দস্য, াহফক দস্য ফা মৃত দহস্যয বনকে ভফাহয যকান ানা অবযহাবধত থাবকহর উি 

ভফা উি দহস্যয যায ফাফদ প্রদি অথ ধ ফা তাায প্রদি ঞ্চ এফাং অবজধত সুদ ইহত ভফা উায ানা 

আদা কবযহত াবযহফ৷  

২৫। Act IX of 1908 এয ীবভত প্রহাগ 

Limitation Act, 1908 (Act No. IX of 1908) এ ববন্নতয মাা বকছুই থাকুক না যকন-  

(১) যকান দস্য ফা াহফক দস্য ফা ফবস্কৃত দহস্যয বনকে ভফাহয যকান ানা থাবকহর উা 

আদাহয জন্য াংবিষ্ট ব্যবিয জীফো তাায বফরুহদ্ধ ফা তাায মৃতুেয য তাায ভহনানীত ব্যবি ফা 

উিযাবধকাহযয বফরুহদ্ধ যম যকান ভ ভাভরা রুজু কযা মাইহফ; এফাং 

(২) াংবিষ্ট দহস্যয ভহনানীত ব্যবি ফা তাায উিযাবধকায না থাবকহর তাায মৃতুেয তাবযখ ইহত ফা 

ফবোয আহদহয তাবযখ ইহত উি Act এ ফবণ ধত তাভাবদ যভাদ গণনা কবযহত ইহফ। 

২৬। নাভ বযফতধয  উায প্রবাফ 

 (১) যকান ভফা উায াধাযণ বায বদ্ধান্ত এফাং াংহাবধত উ-আইহন ভাবনফন্ধহকয অনুহভাদন 

ব্যতীত উায নাভ বযফতধন কবযহত াবযহফ না। 

 (২) ভফাহয নাভ বযফতধহনয পহর ভফাহয যকান অবধকায ফা দা-দাবত্ব ফা যকান দস্য ফা াহফক 

দস্য ফা মৃত দহস্যয যকান অবধকায ফা দা যক প্রবাবফত কবযহফনা এফাং নাভ বযফতধহনয তাবযহখ অবনষ্পন্ন 

যকান ভাভরা ভফা ে থাবকহর ভফাহয নতুন নাহভ ভাভরা চবরহত থাবকহফ৷  

২৭। কবত বপ ইতোবদ যযাহতয েভতা 

(১) প্রচবরত অন্যান্য আইহন ববন্নতয মাা বকছুই থাকুক না যকন, ৬৭ (৭) যভাতাহফক বপ আদাহয জন্য 

এফাং ৭৮ ধাযায প্রদি বনহদ ধ ফাফদ যকান অথ ধ আদাহয উহেহশ্য Public Demands Recovery Act, 

1913 (Ben. Act III of 1913) এয অধীহন াটি ধবপহকে ভাভরা দাহয কযা মাইহফ এফাং উায জন্য যকান 

যকাে ধ বপ প্রদান কবযহত ইহফ না৷  
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(২) উি বপ ফা ানা আদা ফা যা কাম ধকয কযায জন্য যদানী আদারহত ১০০ (একত) োকায 

যকাে ধ বপ বদা ভাভরা দাহয কযা মাইহফ৷  

৫ভ অো - দস্যহদয অবধকায  দাবত্ব 

২৮। দস্যহদয যমাগ্যতা   

একজন ব্যবি ভফাহয দস্য ইহত াবযহফন মবদ বতবন-  

 (১) ফাাংরাহদহয নাগবযক ন; 

 (২) ভফাহয দস্য বনফ ধাচনী এরাকায স্থাী ফাবিা ফা কভ ধসূহে ফফাকাযী ফা জবভয ভাবরক ফা 

যবাোয ন;   

 (৩) ১৮ ফছয ফে ন;   

(৪) ১২ ফছয ফে যম যকান ব্যবি ভফাহয হমাগী দস্য ইফায অবধকাযী ইহফন। হমাগী 

দহস্যয অবধকায  দাবত্ব ভফাহয উ-আইন দ্বাযা বনধ ধাবযত ইহফ। তহফ বোর বববিক ভফাহয যেহে 

বতবন পূণ ধ দস্য ইহফন।  

(৫) ভফাহয উ-আইহন উহেবখত অন্য যকান তধ অনুমাী যমাগ্য ন।   

২৯। দস্যহদয অহমাগ্যতা 

একজন ব্যবি ভফাহয দস্য ইহত াবযহফন না মবদ বতবন-  

 (১) ভানবক বাযাম্যীন ন;   

 (২) আদারত কর্তধক যদউবরা যঘাবলত ন;   

 (৩) এই আইহনয আতা াবস্ত প্রাপ্ত ন এফাং াবস্ত যবাহগয য ১ ফছয অবতফাবত না ইা থাহক। 

৩০। দস্যহদয ীভাফদ্ধতা 

 (১) যকান দস্য একাবধক আবথ ধক যফা ভফাহয দস্য ইহত াবযহফন না।  

 (২) যকান দস্য বনজ ভফাহয বনফ ধাচন কবভটিয দস্য ইহত াবযহফন না।  

৩১। যায ক্রহয ীভাফদ্ধতা 

 যকান দস্য ফা যেেভত প্রাথবভক ভফা ইসুেকৃত যাহযয ১/৫ অাংহয অবধক যায ক্র কবযহত 

াবযহফন না। তহফ যকায যকান ভফাহয যায ক্র কবযহর তাঁায যেহে এই ীভাফদ্ধতা প্রহমাজে ইহফ না।  

৩২। দস্যহদয াধাযণ অবধকায 

 (১) ভফা ইহত এই আইন, বফবধ  উ-আইহনয আতা মাফতী যফা াইফায অবধকায;  
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 (২) ভফাহয বফববন্ন প্রবেণ  হচতনতামূরক কাম ধক্রহভ অাং গ্রহণয অবধকায;   

 (৩) কর যরনহদহনয যেহে ভফা ইহত সুস্পষ্ট দাবরবরক প্রভাণ প্রাবপ্তয অবধকায; এফাং 

 (৪) যম যকান     বদফহ ভফাহয কাম ধারহ উবস্থত ইা তদকর্তধক যায, আভানত  ঋণবস্থবতয 

বফফযণ জাবনফায অবধকায।  

 (৫) এই আইহনয আতা ভফা কর্তধক প্রদ ধনহমাগ্য কর নবথ বফনামুহে দ ধহনয অবধকায।    

৩৩। দস্যহদয যবাোবধকায   

 (১) ভফাহয যকান দস্য ভফাহয বফলহ একটিয যফব যবাোবধকায প্রহাগ কবযহত াবযহফন না। 

উি যবাে ব্যবিগতবাহফ উবস্থত ইা প্রহাগ কবযহত ইহফ।  

 (২) ভাংখ্যক যবাহেয যেহে বায বাবত বনণ ধাক যবাে প্রদান কবযহফন তহফ বনফ ধাচহনয যেহে 

রোবয কবযহত ইহফ।  

 (৩) যকন্দ্রী ভফা ফা জাতী ভফা ইউবনহনয যেহে দস্য ভফাহয উ-আইহনয বফধানাফবর 

াহহে বনফ ধাবচত প্রবতবনবধ যবাোবধকায প্রহাগ কবযহফন।  

 

৩৪। অবধকায প্রহাহগ ীভাফদ্ধতাঃ 

 যকান দহস্যয বনকে ভফাহয দস্যদ াংক্রান্ত ফা অন্য যকান ানা ফহকা থাবকহর উা 

বযহাধ না কযা ম ধন্ত উি দস্য তাঁায যবাোবধকায প্রহাগ কবযহত াবযহফন না৷   

৩৫। ভফাহয দস্য ফবোয 

 ভফা উায যকান দস্যহক এই আইন, বফবধ  উ-আইহনয বফধান যভাতাহফক উমৄি শুনাবন 

প্রদানপূফ ধক ফবোয ফা উি দহস্যয দস্যদ স্থবগত কবযহত াবযহফ। তহফ ভফাহয বনফ ধাচন অনুষ্ঠাহনয 

০৬ (ছ) ভা পূহফ ধ কর্তধহেয পূফ ধানুভবত ব্যতীত যকান দস্যহক ফবোয ফা উি দহস্যয দস্যদ স্থবগত 

কবযহত াবযহফ না।  

৩৬। যায অথফা মুনাপা যক্রাকহমাগ্য ইহফ না 

অন্য যকান আইহন ববন্নরূ মাা বকছুু্ই থাকুক না যকন, ধাযা ২৪ এয বফধান াহহে, ভফাহয যকান 

দহস্যয বনকে উি ভফাহয প্রাপ্য নহ এভন যকান ঋণ ফা দা বযহাহধয জন্য আদারহতয আহদ ফা বিবক্র 

দ্বাযা উি ভফাহ উি দহস্যয যায ফা অবজধত মুনাপা যক্রাকহমাগ্য ইহফ না ফা উি বিবক্র ফা আহদ ফহর 

যায ফা মুনাপা ফাফদ প্রাপ্য ম্পদ ইহত আদাহমাগ্য ইহফ না৷  
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৩৭। াহফক  মৃত দহস্যয দা 

 যকান দহস্যয দস্য হদয অফান ইহর ফা মৃতুে ইহর এফাং অফান ফা মৃতুেয তাবযহখ ভফাহয 

বনকে তাঁায যকান দা যদনা অবযহাবধত থাবকহর তাা উি দহস্যয যাবখা মাা ম্পবি ইহত 

আদাহমাগ্য ইহফ।  

৩৮। গ্রীতা ভহনানন  

 প্রাথবভক ভফাহয প্রহতেক দস্য এভন একজন একক (Individual) ব্যবিহক ভহনানীত 

কবযহফন বমবন ঐ দহস্যয মৃতুেয য তাঁায যায এফাং তদাংক্রান্ত মাফতী অবধকায  দা দাবত্ব অজধন 

কবযহফন।  

লষ্ঠ অো - ভফাহয জনফর ব্যফস্থানা 

৩৯। ভফাহয জনফর ব্যফস্থানা 

 ভফা উায ব্যফস্থানা  বযচারনায উহেহশ্য প্রহাজনী াংখ্যক কভ ধচাযী বনহাগ কবযহত 

াবযহফ। কভ ধচাযী বনহাহগয যেহে-  

(১) ভফাহয একটি বনবদ ধষ্ট াাংগঠবনক কাঠাহভা  জনফর নীবতভারা থাবকহত ইহফ। উি 

াাংগঠবনক কাঠাহভা  জনফর নীবতভারা াধাযণ বা এফাং ভাবনফন্ধক কর্তধক অনুহভাবদত ইহত ইহফ। 

(২) ভফাহয জনফর নীবতভারা উায কভ ধচাযীহদয বনহাগ, ছুটি, ফযখাস্ত, ইস্তপা দ্ধবত অন্যান্য 

কর বফল উহেখ থাবকহফ। ভফাহয ব্যফস্থানা কবভটি নীবতভারা অনুমাী জনফর ব্যফস্থানা কবযহফ।  

(৩) উায স্থাী ফা অস্থাী কভ ধচাযীহক কাহজ যমাগদাহনয পূহফ ধ বনহাগে প্রদান কবযহফ মাাহত 

চাকুযীয তধাফরী উহেখ থাবকহফ। 

 (৪) জনফর ব্যফস্থানা াংক্রান্ত বফলহ ব্যফস্থানা কবভটিয যকান বদ্ধাহন্তয যপ্রবেহত াংক্ষুব্ধ যকান 

কভ ধচাযী ভাবনফন্ধহকয বনকে আীর কবযহত াবযহফন এফাং আবহরয যপ্রবেহত ভাবনফন্ধক কর্তধক প্রদি 

বদ্ধান্ত চূড়ান্ত ইহফ।  

৭ভ অো - ভফা াংগঠন  ব্যফস্থানা 

৪০। াধাযণ বা    

 (১) এই আইন, বফবধ এফাং উ-আইহনয তধ াহহে াধাযণ বা ভফাহয যম যকান বফলহ বদ্ধান্ত 

গ্রণ কবযহত াবযহফ। াধাযণ বা এই আইহনয বফধান াহহে কর দস্য ফা দহস্যয প্রবতবনবধ ফা 

দস্য ভফা অাংগ্রহণয এফাং যবােদাহনয অবধকাযী ইহফন। বা উবস্থত দস্যগহণয াংখ্যাগবযষ্ঠ 

যবাহে বায বদ্ধান্ত গৃীত ইহফ, তহফ যবাহেয ভতায যেহে বায বাবতয বনণ ধাক যবাে প্রদাহনয 

েভতা থাবকহফ।    
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 (২) ভফাহয দস্যহদয অাংগ্রহণ ২ প্রকায বা অনুবষ্ঠত ইহফঃ ১) ফাবল ধক াধাযণ বা; ২) 

বফহল াধাযণ বা। উব প্রকাহযয াধাযণ বা এই আইন  বফবধ অনুাহয অনুবষ্ঠত ইহফ, তহফ 

ভফাহয বনজস্ব বফবষ্টে অনুাহয উ-আইহন এই ব্যাাহয অবতবযি বফধান থাবকহত াবযহফ।  

৪১। াধাযণ বায কাম ধাফরী  

ভফাহয াধাযণ বা বনম্নফবণ ধত কাম ধাফরী ম্পাবদত ইহফ-   

 (১) বফগত ফাবল ধক াধাযণ বা বফহল াধাযণ বায কাম ধবফফযণী অনুহভাদন; 

 (২) ব্যফস্থানা কবভটিয কাম ধক্রহভয উয ফাৎবযক বযহাে ধ ম ধাহরাচনা; 

 (৩) ফাবল ধক বাফবফফযণী বফহফচনা  অনুহভাদন; 

 (৪) বনযীো প্রবতহফদন ম ধাহরাচনা;  

 (৫) যফতী আবথ ধক ফৎহযয জন্য প্রাক্কবরত ফাহজে ম ধাহরাচনা  অনুহভাদন; 

 (৬) ঋণ প্রদান  গ্রহণয হফ ধাচ্চ ীভা বনধ ধাযণ; 

 (৭) ভফাহয যকান দস্য ফা কভ ধচাযী কর্তধক যকান অববহমাগ ফা দস্যদ াংক্রান্ত বফলহ াধাযণ বা 

অনুষ্ঠাহনয কভহে াত বদন পূহফ ধ যকান যনাটি ভফাহ দাবখর কযা ইহর উি বফলহ শুনানী, ম ধাহরাচনা  

বদ্ধান্ত গ্রণ; 

 (৮) ভফাহয কভ ধচাযী বনহাগ, যফতন বনধ ধাযণ  াবব ধ রুর অনুহভাদন; 

 (৯) ভফাহয বনযীো প্রবতহফদন ফা তদন্ত বযহাহে ধ উবেবখত বফলহ কর্তধহেয ফযাফহয যপ্রযহণয জন্য 

বযারন ে অনুহভাদন; 

 (১০) ব্যফস্থানা কবভটিয কর ফা যকান দস্য ফা ভফাহয যকান াধাযণ দস্যহক ফবষ্কায এফাং 

ব্যফস্থানা কবভটি কর্তধক ফবস্কৃত দস্য ফা দস্যগহণয ফবোযাহদ চূড়ান্ত অনুহভাদন;  

 (১১) ভফাহ অন্তর্ভ ধি দস্যগহণয দস্যদ অনুহভাদন;  

 (১২) উ-আইন াংহাধন ফা পনঃপ্রণন;  

 (১৩) যাহযয ফাজায মূে বনধ ধাযণ; 

 (১৪) প্রহমাজে যেহে ব্যফস্থানা কবভটিয দস্য বনফ ধাচন ম্পাদন;  

(১৫) আইন, বফবধ  উ-আইহন ফবণ ধত অন্যান্য বফলহ বদ্ধান্ত গ্রণ। 

৪২। ফাবল ধক াধাযণ বা  

 (১) ব্যফস্থানা কবভটি বনযীো প্রবতহফদন াইফায ৬০ (লাে) বদহনয ভহে ভফাহয ফাবল ধক াধাযণ 

বা অনুষ্ঠান কবযহফন। তহফ ব্যফস্থানা কবভটিয আহফদহনয যপ্রবেহত কর্তধে মৄবি েত কাযণ বফহফচনা 

ফাবল ধক াধাযণ বা অনুষ্ঠাহনয ভীভা বৃবদ্ধ কবযহত াবযহফন।   
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 (২) ভফা উায রাব-যরাকান বাফ  ব্যাহরন্প ীে এয অনুবরব এফাং ব্যফস্থানা কবভটিয 

প্রবতহফদন, ভফাহয দস্যগণ এফাং ঐগুবর বযদ ধহনয অবধকাযী অন্যান্য ব্যবিগহণয বযদ ধহনয জন্য ফাবল ধক 

াধাযণ বায পূহফ ধ অন্তত ১৪ (যচৌে) বদন ভব্যাী, ভফাহয বনফবন্ধত কাম ধারহ উন্ুি যাবখহত ইহফ৷  

 (৩) ভফাহয াধাযণ বা উস্থাবত প্রহতেক ব্যাহরন্প ীহেয বত ভফাহয াবফ ধক অফস্থা 

ম্ববরত ব্যফস্থানা কবভটিয একটি প্রবতহফদন াংহমাবজত থাবকহফ। বা অনুষ্ঠাহনয ৩০ (বে) বদহনয ভহে 

ব্যফস্থানা কবভটি ভফাহয রাব-যরাকান বাফ, ব্যাহরন্প ীে এফাং ব্যফস্থানা কবভটিয প্রবতহফদহনয কব 

কর্তধহেয বনকে যপ্রযণ কবযহফ।     

 

৪৩। বফহল াধাযণ বা  

 (১) ফাবল ধক াধাযণ বা ব্যতীত অন্য যম যকান াধাযণ বা বফহল াধাযণ বা নাহভ অবববত ইহফ।  

 (২) যকান ভফাহয বফহল াধাযণ বা আফান কবযহত ইহফ, মবদ- 

  (ক) এই আইহনয বফধান অনুাহয উি বা আহ্বাহনয প্রহাজন ; 

  (খ) ব্যফস্থানা কবভটি উি বা আফান প্রহাজনী ফবরা বদ্ধান্ত গ্রণ কবযহর;   

  (গ) অনবধক াঁচত দস্য বফবষ্ট ভফাহয যেহে এক র্ততীাাং এফাং অন্যান্য ভফা 

বভবতয যেহে এক ঞ্চভাাং দস্য সুবনবদ ধষ্ট বফলহ আহরাচনায জন্য বরবখতবাহফ ব্যফস্থানা কবভটিয বনকে 

আহফদন কবযহর;  

  (ঘ) ভাবনফন্ধক ফা তায বনফ ধাবচত প্রবতবনবধ ভফাহয াধাযণ স্বাহথ ধ যম যকান ভ বনধ ধাবযত 

স্থাহন বনধ ধাবযত বফলহয উয আহরাচনা  বদ্ধাহন্তয জন্য াধাযণ বা অনুষ্ঠাহনয আহদ প্রদান কবযহর।   

৪৪। াধাযণ বায যকাযাভ  অন্যান্য 

 (১) ভফাহয দস্য অথফা প্রবতবনবধয ভােহভ ন্যেনতভ ৫০ বাগ দহস্যয উবস্থবতহত াধাযণ বা 

অনুবষ্ঠত ইহফ। যকাযাভ পূণ ধ না ইহর াধাযণ বা মুরতবফ ইহফ। তহফ মূরতফী বায যেহে যকান যকাযাহভয 

প্রহাজন ইহফ না। 

 (২) ব্যফস্থানা কবভটি কর্তধেহক কর াধাযণ বা অনুষ্ঠাহনয বফলহ বায বফস্তাবযত তথ্য যনাটি 

প্রদান কবযহফন।  

 (৩) যম কর ভফাহ যকাহযয যায, ঋণ ফা গ্যাযাবে আহছ যই কর ভফাহয াধাযণ বায 

বদ্ধান্ত কর্তধহেয পূফ ধানুভবত ব্যতীত ফাস্তফানহমাগ্য ইহফ না।   

৪৫। াধাযণ বা অনুষ্ঠাহন ব্যথ ধতা 

 কর্তধহেয বফহফচনা ব্যফস্থানা কবভটি াধাযণ বা অনুষ্ঠাহন ব্যথ ধতায জন্য দাী ইহর মৄবিেত 

শুনাবন পূফ ধক কর্তধে দাী ব্যফস্থানা কবভটিয দস্য/গণহক ফযখাস্ত কবযহফন। ফবষ্কৃত দস্য/গণ ফবষ্কাহযয 

তাবযখ ইহত যফতী ০৩ (বতন) ফছয বনফ ধাচহন অাংগ্রহণয জন্য যমাগ্য ইহফন না।  
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৪৬। ব্যফস্থানা কবভটি  

 (১) প্রহতেক ভফা বযচারনায উহেহশ্য এই আইন, বফবধ  ভফাহয উ-আইন যভাতাহফক গঠিত 

একটি ব্যফস্থানা কবভটি থাবকহফ।  

 (২) ব্যফস্থানা কবভটি র্ততী হেয াহথ চুবি কবযহত, ভফাহয ভাভরা বযচারনা কবযহত, যকাবয 

যম যকান কর্তধহেয বনকে ভফাহয প্রবতবনবধত্ব কবযহত এফাং াধাযণ বা ম্পাদনহমাগ্য কাম ধ ব্যতীত 

ভফাহয কর কাম ধ ম্পাদন কবযহত েভতা  দাবত্ব প্রাপ্ত ইহফ। 

 (৩) ভফাহয কাম ধক্রভ বযচারনায যেহে ব্যফস্থানা কবভটিয দস্যগহণয অফহরা ফা ইচ্ছাকৃত 

কাম ধক্রহভয কাযহণ ভফা েবতগ্রস্ত ইহর ফা াধাযণ দস্যহদয স্বাথ ধ ক্ষুণ্ণ ইহর ব্যফস্থানা কবভটিয দস্যগণ 

এককবাহফ ফা যমৌথবাহফ দাী থাবকহফন।  

৪৭। বচফ 

(১) ভফাহয একজন বচফ থাবকহফন।  

(২) বচফ ভফাহয ব্যফস্থানা কবভটি কর্তধক বনমৄি ইহফন।  

(৩) আইন  বফবধয বফধানারী াহহে, বনফ ধাী কভ ধকতধা ব্যফস্থানা কবভটি কর্তধক বনহদ ধবত দাবত্ব  

কাম ধাফরী ম্পাদন কবযহফন।  

৪৮। ভফাহয ব্যফস্থানা কবভটিয দস্যহদয অহমাগ্যতা 

(১) প্রাথবভক ভফাহয যকান দস্য ঐ ভফাহয ব্যফস্থানা কবভটিয দস্য বাহফ বনফ ধাবচত ইফায ফা দস্য 

হদ ফার থাবকফায যমাগ্য ইহফন না মবদ বনম্নফবণ ধত যম যকান অফস্থা তাায যেহে প্রহমাজে -   

 (ক) বনফ ধাচন অনুষ্ঠাহনয তাবযখ ম ধন্ত অব্যাতবাহফ অন্তত ১২ ভাব্যাী ভফাহয দস্য বহহফ ফার 

না থাহকন; 

 (খ) যকান যপৌজদাযী অযাহধয কাযহণ যদালী াব্যস্ত ইা দুই ফৎয ফা তহতাবধক যভাহদয জন্য 

কাযাদহন্ড দবন্ডত ইা থাহকন এফাং কাযাহবাহগয য াঁচ ফৎয ভ অবতফাবত না ; 

 (গ) যকান ভফা ফা যকান ব্যাাংক ফা আবথ ধক প্রবতষ্ঠাহনয ঋণ, অবগ্রভ, গৃীত হণ্যয মূে ফা অন্য যম 

যকান ানা ফা ানায বকবস্ত বযহাহধয যেহে যখরাব বাহফ বচবিত ন; 

 (ঘ) ব্যফস্থানা কবভটিয যকান দহস্যয অধীহন ফা ভফাহয অধীহন যফতনহবাগী কভ ধচাযী ন ফা 

ভফাহয আতাধীন যকান রাবজনক হদ অবধবষ্ঠত ন; 

 (ঙ) ভফাহয যকান কাহজয জন্য ঠিকাদায ন ফা রাবজনকবাহফ ভফাহ যকান াভগ্রী যফযা 

কহযন; 

 (চ) কর্তধে মবদ এই ভহভ ধ অফবত  যম, বনবতক স্খরনজবনত যকান অযাধ ফা দুনীবত ফা তবফর 

তরুহয কাযহণ বতবন এই আইহনয আতা দবন্ডত হহছন;    
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 (ছ) এই আইহনয অধীন ফাবতরকৃত ফা অফাবত যকান ভফাহয ব্যফস্থানা কবভটিয দস্য ফা বনফ ধাী 

কভ ধকতধা কর্তধহেয পূফ ধানুহভাদন ব্যবতহযহক, অন্য যকান ভফাহয ব্যফস্থানা কবভটিয দস্য ফা বনফ ধাী কভ ধকতধা 

হদ বনমৄি ইহত াবযহফন না;  

 (জ) মবদ ব্যফস্থানা কবভটিয যকান দস্য ব্যফস্থানা কবভটিয অনুভবত ব্যতীত য য ব্যফস্থানা 

কবভটিয বতনটি বা অনুবস্থত থাহকন তহফ তাঁায দ শূন্য ইহফ।    

(২) ভফাহয যকান দস্য যকান যকন্দ্রী ভফা ফা জাতী ভফা ফা জাতী ভফা ইউবনহনয ব্যফস্থানা 

কবভটিয দস্য বনফ ধাবচত ইফায ফা উি হদ ফার থাবকফায অহমাগ্য ইহফন, মবদ-  

 (ক) উধাযা (১) এ উবেবখত বযবস্থবত তাায যেহে প্রহমাজে ; 

 (খ) বতবন উি বনফ ধাচন অনুষ্ঠাহনয পূফ ধফতী ০২ (দুই) ফৎয মাফৎ অব্যাতবাহফ াংবিষ্ট প্রাথবভক 

ভফাহয দস্য না থাহকন এফাং উি ০২ (দুই) ফৎহয অনুবষ্ঠত াংবিষ্ট প্রাথবভক ভফাহয নুন্যতভ দুটি ফাবল ধক 

াধাযণ বা উবস্থত না থাহকন; 

 (গ) বতবন যম ভফাহয প্রবতবনবধ বাহফ বনফ ধাচহন অাংগ্রহণয ইচ্ছা প্রকা কহযন যই ভফাহয 

ব্যফস্থানা কবভটি কর্তধক বরবখতবাহফ েভতাপ্রাপ্ত না ন।  

 (ঘ) ব্যফস্থানা কবভটিহত থাকা অফস্থা ভফাহয উয ধাম ধকৃত বনযীো বপ ফা ভফা উন্নন তবফহর 

প্রহদ অথ ধ ফা অন্য যকান যকাযী ানা বযহাহধ ব্যথ ধ ন।  

(৩) যকান ভফাহ যকাহযয যায থাবকহর এফাং উায ব্যফস্থানা কবভটিহত দস্য বাহফ যকায যকান 

ব্যবিহক ভহনানন বদহর তাায যেহে উ-ধাযা (১) ফা (২) এয বফধান প্রহমাজে ইহফ না। 

৪৯। ব্যফস্থানা কবভটিয দস্যদ বফলহ বফবধ-বনহলধ  

 (১) যকান ব্যবি একই ভহ একাবধক ভফাহয ব্যফস্থানা কবভটিয দস্য বাহফ বনফ ধাবচত ইফায ফা 

দস্য হদ ফার থাবকফায যমাগ্য ইহফন না।  

 (২) একই বযফাহযয একাবধক ব্যবি একই ভহ একই ভফাহয ব্যফস্থানা কবভটিয দস্য বাহফ 

বনফ ধাবচত ইফায যমাগ্য ইহফন না।  

 (৩) ব্যফস্থানা কবভটিয ম্মবত ব্যবতহযহক উায যকান দস্য, বমবন যকান পাহভ ধয একজন অাংীদায ফা 

যকান প্রাইহবে যকাম্পানীহত একজন দস্য ফা বযচারক উি যকাম্পানী ভফাহয বত ণ্য ফা যকান 

বজবনে বফক্র ফা যফযাহয জন্য যকান চুবিহত আফদ্ধ ইহত াবযহফন না৷ 

৫০। ব্যফস্থানা কবভটিয বাবত  বচফ ম্পহকধ বফবধ-বনহলধ 

 একই বযফাহযয একাবধক ব্যবি একই ব্যফস্থানা কবভটিয দস্য  বচফ ইহত াবযহফন না এফাং এই 

ধযহনয স্পহকধয ব্যবিফগ ধ ভফাহয ব্যাাংক বাহফয যমৌথ বযচারনাকাযী ইহত াবযহফন না।  
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৫১। ব্যফস্থানা কবভটিয বনফ ধাচন 

 (১) ব্যফস্থানা কবভটি দস্য াংখ্যা ইহফ কভহে ৬ (ছ) জন ফা ৯ (ন) জন ফা ১২ (ফায) জন।  

 (২) ভফাহয উ-আইহন বনধ ধাবযত াংখ্যক দহস্যয ভিহ ব্যফস্থানা কবভটি গঠিত ইহফ। ভফাহয 

দস্যগহণয ভে ইহত বনধ ধাবযত দ্ধবতহত বনফ ধাচহনয ভােহভ ব্যফস্থানা কবভটিয দস্যগণ  বাবত বনফ ধাবচত 

ইহফন। বাবত দাবধকায ফহর াধাযণ বায বাবত ইহফন। ব্যফস্থানা কবভটি াধাযণ বা কর্তধক 

অনুহভাবদত ইহফ।   

(৩) কর্তধে অনুহভাবদত উ-আইন অনুাহয প্রথভ ব্যফস্থানা কবভটি অনুহভাদন কবযহফন। 

 (৪) যমই কর ভফাহ যকাহযয যায আহছ ফা যমই কর ভফাহ যকায ঋণ ফা অবগ্রভ প্রদান 

কবযাহছ ফা গৃীত ঋহণয ব্যাাহয যকাহযয গ্যাযাবে যবাহছ, ভাবনফন্ধক যই কর ভফাহয ব্যফস্থানা 

কবভটিয বনফ ধাচন অনুবষ্ঠত ইফায ৬০ (লাে) বদহনয ভহে ব্যফস্থানা কবভটিয এক র্ততীাাং দস্য ভহনানন 

প্রদান কবযহফন।  

 (৫) যকান দস্য একাবধকক্রহভ ০২ (দুই) যভাহদয অবধক যকান ভফাহয ব্যফস্থানা কবভটিয দস্য 

থাবকহত াবযহফনা।  

 (৬) ব্যফস্থানা কবভটিয যভাদ ইহফ ০৫ (াঁচ) ফৎয। তহফ যকান ভফাহয বনফন্ধনকাহর ভাবনফন্ধক 

কর্তধক অনুহভাবদত প্রথভ ব্যফস্থানা কবভটিয যভাদ ইহফ ০২ (দুই) ফৎয।  

 (৭) যভাদ যল ইফায পূহফ ধ ভাবনফন্ধক বফবধ দ্বাযা বনধ ধাবযত দ্ধবতহত ব্যফস্থানা কবভটিয বনফ ধাচন 

অনুষ্ঠান কবযহফন।  

 (৮) যকান ভফাহয ব্যফস্থানা কবভটিয বনফ ধাচহন বনফ ধাচনহমাগ্য হদয ৫০% এয অবধক াংখ্যক দস্য 

বনফ ধাবচত না ইহর উি বনফ ধাচন ফাবতর ফবরা গণ্য ইহফ এফাং পনযা বনফ ধাচহনয ব্যফস্থা গ্রণ কবযহত ইহফ।  

 (৯) ফবণ ধত যভাদকাহরয ভহে ব্যফস্থানা কবভটিয বনফ ধাচন ম্পন্ন কযা না ইহর যভাদপূবতধয াহথ 

াহথই বফদ্যভান ব্যফস্থানা কবভটি বফলুপ্ত ইহফ এফাং ভাবনফন্ধক াংবিষ্ট ভফাহয ব্যফস্থানা বনফ ধা  বনফ ধাচন 

অনুষ্ঠাহনয জন্য াংবিষ্ট ভফাহয যমাগ্য দস্যহদয এফাং যকাযী কভ ধচাবযহদয ভিহ বকাংফা শুধুভাে যকাবয 

কভ ধচাযীহদয ভিহ ১২০ (একত বফ) বদহনয জন্য একটি অন্তধফতী ব্যফস্থানা কবভটি বনহাগ কবযহফন।  

তহফ কর্তধে তাঁায বফহফচনা ব্যফস্থানা কবভটি বনফ ধাচন অনুষ্ঠাহন ব্যথ ধতায জন্য দাী ইহর 

মৄবিেত শুনাবন পূফ ধক উি দাী ব্যফস্থানা কবভটিয দস্য/গণহক ফযখাস্ত কবযহফন। ফবষ্কৃত দস্য/গণ 

ফবষ্কাহযয তাবযখ ইহত যফতী ০৩ (বতন) ফছয বনফ ধাচহন অাংগ্রহণয জন্য যমাগ্য ইহফন না।  

 (১০) অন্তধফতী ব্যফস্থানা কবভটি ফবণ ধত যভাহদয ভহে বনফ ধাচন ম্পন্ন কবযহত ব্যথ ধ ইহর আহফদহনয 

যপ্রবেহত মৄবিাংগত কাযণ বফহফচনা ভাবনফন্ধক অন্তধফতী ব্যফস্থানা কবভটিয দস্য/দস্যহদয যভাদ ১২০ 

(একত বফ) বদন ম ধন্ত বৃবদ্ধ কবযহত াবযহফন।  
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 (১১) উ-ধাযা (৯) এয বফধান াহহে বনধ ধাবযত ভহ বনফ ধাচন ম্পন্ন না ইহর ভাবনফন্ধক মৄবি 

েত কাযণ বফহফচনা ভফাহক ফাবতর যঘালণা কবযহফন ফা অফাহন ন্যাস্ত কবযহফন।  

৫২। ব্যফস্থানা কবভটি ফাবতর, দস্য অাযণ  

(১) এই আইহনয অধীন ম্পাবদত বনযীো ফা অনুবষ্ঠত তদহন্তয বববিহত কর্তধে মবদ ন্তুষ্ট ন যম-  

(ক) যকান ভফাহয ব্যফস্থানা এই আইন, বফবধ ফা উ-আইহনয বফধান রাংঘন কবযা ম্পন্ন ইহতহছ 

ফা ইাহছ অথফা কর্তধে কর্তধক জাযীকৃত যকান বনহদ ধনা ফা আহদ প্রবতারহন ব্যথ ধ ইাহছ;   

(খ) ব্যফস্থানা কবভটিয যকান বদ্ধাহন্তয পহর ভফা ফা ভফাহয াধাযণ দহস্যহদয স্বাথ ধ ক্ষুন্ন 

ইাহছ ফা ইফায িাফনা যবাহছ;  

(গ) ভফাহয ভােহভ যাষ্ট্র বফহযাধী ফা জনস্বাথ ধ বযন্থী যকান কভ ধকাণ্ড বযচাবরত ইহতহছ।  

(ঘ) যকান দস্য এই আইহনয আতা ব্যফস্থানা কবভটিয দস্য থাবকফায যমাগ্যতা াযাইাহছন।  

 (ঙ) প্রতেে ফা হযােবাহফ রাবফান ইফায উহেহশ্য েভতায অব্যফায কবযহর; ফা  

 (চ) ভফাহয কাম ধক্রহভ বফশৃঙ্খরা সৃবষ্ট কবযহর। 

তাা ইহর কর্তধে কাযণ দ ধাহনায মৄবিাংগত সুহমাগ প্রদানপূফ ধক ব্যফস্থানা কবভটিয দাী দস্য ফা 

দস্যহদযহক ফবোয ফা ম্পূন ধ ব্যফস্থানা কবভটি বাবো বদহত াবযহফন। 

(২) কর্তধে কর্তধক ফবস্কৃত দস্যগণ যফতী ০৩ (বতন) ফছহযয জন্য ব্যফস্থানা কবভটিয দস্য বাহফ 

বনফ ধাবচত ইফায যমাগ্য ইহফন না।  

(৩) এই ধাযায অধীন ফবষ্কৃত ব্যফস্থানা কবভটিয দস্য ফা দস্যগণ উি বদ্ধান্ত প্রদাহনয ১৫ (হনয) 

বদহনয ভহে বফবধ দ্বাযা বনধ ধাবযত দ্ধবতহত বদ্ধান্ত প্রদানকাযী কর্তধহেয যফতী ঊর্ধ্ধতন কর্তধহেয ফযাফহয 

আীর কবযহত াবযহফ এফাং এইরু বদ্ধান্ত ভাবনফন্ধক স্বাং প্রদান কবযা থাবকহর াংক্ষুব্ধ ব্যবি বদ্ধান্তটি 

পনঃবফহফচনায জন্য উি ভীভায ভহে ভাবনফন্ধহকয বনকে আহফদন কবযহত াবযহফ।  

(৪) কর্তধে আহফদন প্রাবপ্তয ১৫ (হনয) বদহনয ভহে উ-ধাযা (৩) এয অধীহন যকৃত আীর ফা 

পনঃ বফহফচনা আহফদহনয উহয বদ্ধান্ত প্রদান কবযহফন। কর্তধে কর্তধক প্রদি বদ্ধান্ত চূড়ান্ত ইহফ এফাং 

তদম্পহকধ যকান আদারহত যকান প্রশ্ন উত্থান কযা মাইহফ না।  

৫৩। ব্যফস্থানা কবভটিয শূন্য দ পূযণ  

 (১) ব্যফস্থানা কবভটিয যকান দস্য দ শূন্য ইহর ফা এক ফা একাবধক দহস্যয ফযখাহস্তয যপ্রবেহত 

ব্যফস্থানা কবভটি তদস্থহর উি দ শূন্য ইফায ৩০ (বে) বদহনয ভহে ভ াংখ্যক যমাগ্য দস্যহক অফবষ্ট 

যভাহদয জন্য যকা-অন্ফ কবযহফন।   

(২) ব্যফস্থানা কবভটিয যকাযাভ াংখ্যক দহস্যয অবধক াংখ্যক দস্য ফবোয ইহর ফা দ শূন্য 

ইহর কর্তধে ভফাহয ব্যফস্থানা বনফ ধা  বনফ ধাচন অনুষ্ঠাহনয জন্য াংবিষ্ট ভফাহয যমাগ্য দস্যহদয এফাং 
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যকাযী কভ ধচাবযহদয ভিহ বকাংফা শুধুভাে যকাযী কভ ধচাবযহদয ভিহ ১২০ (একত বফ) বদহনয জন্য 

একটি অন্তধফতী ব্যফস্থানা কবভটি বনহাগ কবযহফন।  

(৩) উ-ধাযা (১)  (২) এয বফধান াহহে ফবষ্কৃত দস্য কর্তধহেয বদ্ধাহন্তয ব্যাাহয আবর ফা 

পনঃবফহফচনায আহফদহনয যপ্রবেহত উি দহস্যয দস্য দ ফার থাবকহর বতবন অফবষ্ট যভাহদয জন্য 

পনফ ধার ইহফন।  

৫৪। ব্যফস্থানা কবভটি কর্তধক দাবত্ব স্তান্তয 

ব্যফস্থানা কবভটি যভাদ যল ইহর বনম্নফবণ ধত বাহফ দাবত্ব স্তান্তয কবযহফঃ  

 (ক) নফ বনফ ধাবচত ব্যফস্থানা কবভটিয বনকে; ফা  

 (খ) অন্তধফতী ব্যফস্থানা কবভটিয বনকে; ফা   

 (গ) ভফাহয বচফ এয বনকে।   

৫৫। যকাবয কভ ধচাযী যপ্রলহণ বনহাগ 

 (১) যম কর ভফাহ যকাহযয যায ফা ঋণ আহছ ফা যম ভফা কর্তধক গৃীত ঋহণয ব্যাাহয 

যকাহযয গ্যাযাবে যবাহছ য কর ভফাহ যকায, বনধ ধাবযত তধ াহহে, যকান যকাবয কভ ধচাবযহক 

যপ্রলহণ বনহাগ কবযহত াবযহফ। 

 (২) যকান ভফাহয আহফদনক্রহভ অথফা ভাবনফন্ধক প্রহাজন ভহন কবযহর তদকর্তধক বনধ ধাবযত তধ 

াহহে ভফা অবধদপ্তহযয যকান কভ ধচাযীহক উি ভফাহয কাম ধাফরী বনফ ধাহয জন্য যপ্রলহণ বনহাগ কবযহত 

াবযহফন।  

 (৩) উধাযা (১) এফাং (২) এয যপ্রবেহত বনহাগপ্রাপ্ত কভ ধচাযী দাবত্ব  েভতাঃ  

  (ক) যপ্রলহণ বনহাবজত কভ ধচাযী াংবিষ্ট ভফাহয ব্যফস্থানা কবভটিয অধীহন মথামথ বদ্ধান্ত 

ফাস্তফান কবযহফন এফাং াবচবফক দাবত্ব ারন কবযহফন;   

  (খ) বতবন ব্যফস্থানা কবভটিহক যকাবয আহদ বনহদ ধ অফবত কবযহত এফাং আইনগত যাভ ধ 

প্রদান কবযহত াবযহফন;  

  (গ) বতবন ব্যফস্থানা কবভটিয যকান বদ্ধান্ত ফা কাম ধক্রভ ম্পহকধ ভাবনফন্ধক ফা যকাযহক 

বরবখতবাহফ অফবত কবযহত াবযহফন;  

  (ঘ) বতবন াধাযণ বা  ব্যফস্থানা কবভটিয বা অাংগ্রহণয অবধকাযী ইহফন এফাং বা 

ফিব্য প্রদাহনয অবধকাযী ইহফন মা বায কাম ধ বফফযণীহত বরবখত ইহত ইহফ;  

  (ঙ) বতবন াংবিষ্ট ভফাহ বনফ ধাী কভ ধকতধা বাহফ দাবত্ব ারন কবযহফন;  

  (চ) াংবিষ্ট ভফাহয ব্যফস্থানা কবভটিয বাবত যকায ফা ভাবনফন্ধক কর্তধক বনহাবজত 

কভ ধচাযীয ফাবল ধক যগানী অনুহফদন প্রদান কবযহফন মা ভাবনফন্ধক ফা বচফ কর্তধক প্রবতােবযত ইহফ।  
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 (৪) যপ্রলহণ বনহাবজত কভ ধচাযীহক যমাগদাহন ফাঁধা প্রদান কবযহর ফা কভ ধ ম্পাদহন প্রবতফন্ধকতা সৃবষ্ট 

কবযহর ভাবনফন্ধক ফা যকায প্রহাজনী তদন্ত ম্পাদন পূফ ধক ব্যফস্থানা কবভটিয দাী দস্যহদয বফরুহদ্ধ এই 

আইন  বফবধ যভাতাহফক প্রহাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কবযহত াবযহফন।  

৫৬। ভফা একেীকযণ  পৃথকীকযণ   

যকান ভফা ভাবনফন্ধহকয পূফ ধানুহভাদন ব্যবতহযহক, অন্য যকান ভফাহয াহথ একীর্ভত ইহত ফা 

অন্য যকান ভফাহয অবধকাাং যায অজধন কবযহত ফা পৃথক ইহত াবযহফ না।  

৮ভ অো - ভফাহয ম্পদ  দা 

৫৭। ভফাহয প ুঁবজ গঠন   

ভফাহয তবফর বনম্নরূহ গঠন কযা মাইহফ-   

(১) দস্য ববতধ বপঃ  

(ক) দস্য ববতধকারীন এককারীন গৃীত বপ;    

(খ) দস্য ববতধ বপ অহপযতহমাগ্য ইহফ। শুধুভাে দস্য ববতধয আহফদন ফাবতহরয যেহে দস্য ববতধ বপ 

যপযত প্রদান কবযহত ইহফ।   

(২) ভফাহয যাযঃ  

 (ক) এই আইহনয অধীহন বনফন্ধনহমাগ্য প্রহতেকটি ভফাহয যায মূরধন থাবকহফ মাা াংবিষ্ট 

ভফাহয উ-আইহন বনধ ধাবযত মূেভাহন  বনধ ধাবযত াংখ্যক যাহয বফবি ইহফ;  

 (খ) যকান ভফাহয বনফন্ধনকাহর উায প্রহতেক দস্যহক অন্তত: একটি ফা ভফাহয উ-আইহন 

বনধ ধাবযত াংখ্যক যায, মাা অবধক তাা অবববত মূহে (face value) ক্র কবযহত ইহফ এফাং যফতী 

ভহ নতুন দস্যদ রাহবয জন্য ফা যকান দস্য কর্তধক অবতবযি যায ক্রহয যেহে াধাযণ বা কর্তধক 

অথফা, যেেভত, কর্তধে কর্তধক বনর্রধ ধাবযত যাহযয ফাজায মূু্ে (market value) ভফাহক প্রদান 

কবযহত ইহফ;  

 (গ) দস্যদ প্রতোায ফা ফাবতহরয যেে ব্যতীত দস্যদ প্রাবপ্তয জন্য বনধ ধাবযত াংখ্যক যায 

ভফাহয বনকে যপযতহমাগ্য ইহফ না।  

 (ঘ) এই আইন, বফবধ  ভফাহয উ-আইহনয বফধান াহহে দস্যদ প্রাবপ্তয জন্য বনধ ধাবযত াংখ্যক 

যাহযয অবতবযি াংখ্যক যায ফাজায মূহে ভফাহয বনকে যপযতহমাগ্য ফা দস্যহদয ভহে স্তান্তযহমাগ্য 

ইহফ।  

 (ঙ) অন্য যকান আইহন মাা বকছুই থাকুক না যকন বনধ ধাবযত হতধ যকায যম যকান ভফাহয যায 

ক্র কবযহত াবযহফ;  
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 (চ) ভফাহয অফাহনয ভ উায দা-দাবত্ব বযহাহধয যেহে দস্যগণ তাাহদয বনজ বনজ 

যায দ্বাযা দাী থাবকহফন।   

(৩) ঞ্চঃ    

(ক) দস্যহদয বনকে হত বনবভতবাহফ াংগৃীত ঞ্চ ভফাহয উ-আইহনয বফধান অনুমাী 

উহিারনহমাগ্য ইহফ।  

(খ) যকান দস্য ভফাহয প্রাপ্য কর ঋণ  দাবফ ম্পূণ ধরূহ বযহাধ াহহে, তাায ঞ্চহয অথ ধ 

ম্পূণ ধবাহফ উহিারন কবযহত াবযহফন। তহফ দস্যহক তাায জভাকৃত ম্পূণ ধ ঞ্চ উহিারহনয কভহে ০৭ 

(াত) বদন পূহফ ধ ভফাহক বরবখত যনাটি প্রদান কবযহত ইহফ।  

 (গ) ভফা দহস্যয যখরাী ঋহণয অথ ধ ঞ্চহয বত ভি কবযহত াবযহফ। 

(৪) বফহল ঞ্চঃ    

যকান বফহল উহেহশ্য দস্যহদয বনকে হত াংগৃীত এককারীন ঞ্চ। মাা ভফাহয উ-আইহনয 

বফধান অনুমাী উহিারনহমাগ্য।  

(৫) ঋণঃ  

াধাযণ বায অনুভবতক্রহভ যকান বনবদ ধষ্ট উহেহশ্য ভফাহয দস্য ফা যকায স্বীকৃত আবথ ধক প্রবতষ্ঠান 

ফা ব্যাাংক ফা অন্য যকান ভফা ইহত গৃীত ঋণ।  

(৬) ঋণে ইসুেঃ   

যকান ভফা উায তবফর উন্নহনয জন্য ভাবনফন্ধহকয অনুভবত াহহে বফবধ দ্বাযা বনধ ধাবযত 

দ্ধবতহত ঋণে ইসুে কবযহত াবযহফ।  

(৭) অনুদানঃ   

যদব ফা বফহদব যকায ফা ব্যবি ফা প্রবতষ্ঠান কর্তধক প্রদি অনুদান। তহফ তধ থাহক যম বফহদব উৎ 

ইহত অনুদান গ্রহণয যেহে কর্তধহেয অনুভবত গ্রণ কবযহত ইহফ। অন্য যকান আইহন মাা বকছুই থাকুক না 

যকন বনধ ধাবযত হতধ যকায যকান ভফাহক আবথ ধক াতা ফা ঋণ প্রদান কবযহত াবযহফ।  

(৮) বঞ্চবত তবফরঃ   

বফবফধ উহেহশ্য যবেত ভফাহয অফবণ্টত মুনাপা।    

৫৮। ভফাহয প ুঁবজ গঠহন ীভাফদ্ধতা   

(১) যকান ভফা উায যকান দস্য ব্যতীত অন্য যকান ব্যবিয বনকে ইহত আভানত ফা ঋণ গ্রণ 

কবযহত াবযহফ না; তহফ ফাাংরাহদ ভফা ব্যাাংহকয যেহে এই বফধান প্রহমাজে ইহফ না।  

(২) যকান ভফা ফাাংরাহদ ব্যাাংক কর্তধক প্রদি আবথ ধক প্রবতষ্ঠাহনয রাইহন্প ব্যতীত যকান অথ ধান 

ব্যফা বযচারনা কবযহত াবযহফ না।  
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(৩) যকান ভফা যকান দহস্যয বনকে ইহত ঞ্চ গ্রণ কবযহর ঐ দহস্যয অনুকূহর তাৎেবণকবাহফ 

অথ ধ গ্রহণয প্রভাণস্বরু যবদ প্রদান কবযহফ। 

(৪) ঞ্চহয সুহদয ায বনধ ধাযহণয যেহে াধাযণ বা বনধ ধাবযত ীভা ফা প্রহমাজে যেহে কর্তধে 

কর্তধক জাবযকৃত বনহদ ধনায ভাহঝ মা কভ তা অনুযনী হফ।    

৫৯। ভফাহয প ুঁবজ বফবনহাগ 

(১) ভফা তায দস্যহদয আথ ধ-াভাবজক উন্নহনয রহেে উ-আইহন উহেবখত সুবনবদ ধষ্ট উহেশ্য  

কভ ধ বযকল্পনায াহথ াভঞ্জস্যপূণ ধ বফধ  অথ ধননবতক বাহফ িাফনাভ বফববন্ন প্রকল্প গ্রণ কবযহত াবযহফ;     

(২) ভফাহয মাফতী তবফর ব্যফস্থানা কবভটিয বা বনধ ধাবযত যকান তপববর ব্যাাংহকয বাহফ ফা 

ফাাংরাহদ ভফা ব্যাাংহকয বাহফ াংযেণ কযহত হফ এফাং মাফতী যরনহদন উি ব্যাাংক বাহফয ভােহভ 

বযচাবরত ইহফ;  

(৩) ভফা তায যভাে প ুঁবজয ফ ধবনম্ন ১০% াফ ধেবণক তাযে বহহফ াংযেণ কবযহত ইহফ;   

(৪) দস্যহদয বফববন্ন প্রকায অথ ধননবতক কাম ধক্রভ বযচারনায জন্য প্রহাজনী ঋণ  যাভ ধ প্রদান 

কবযহত াবযহফ;    

(৫) ভফাহয কর স্থাফয  অস্থাফয ম্পবি ভফাহয নাহভ ক্র কবযহত ইহফ। 

(৬) ভফা দস্যহদয এফাং তাহদয বযফাহযয দস্যহদয জন্য বফববন্ন প্রকায াভাবজক উন্ননমুখী 

কাম ধক্রভ বযচারনা কবযহত াবযহফ। ভফাহয াভাবজক উহেশ্য ফাস্তফাহনয জন্য যবেত যকান তবফর 

ভফাহয ব্যফাবক উহেশ্যমূ পূযণকহল্প ব্যফায কযা মাইহফ না।   

৬০। ভফা কর্তধক ঋণ প্রদান 

(১) যকান ভফা এই আইন, বফবধ  ভফাহয উ-আইহনয বফধান াহহে বনম্নরূ যেে ব্যতীত অন্য 

যেহে ঋণ প্রদান কবযহত াবযহফ না-  

(ক) ভফাহয যকান দস্যহক প্রদি ঋণ। তহফ যকায ভহনানীত ব্যফস্থানা কবভটিয যকান দস্য ঋণ 

প্রাবপ্তয যমাগ্য ইহফন না;     

(খ) ভফাহয যকান কভ ধচাযীহক প্রদি ঋণ;     

(গ) অন্য যকান ভফাহক প্রদি ঋণ।     

তহফ ফাাংরাহদ ভফা ব্যাাংহকয যেহে এই বফধান প্রহমাজে ইহফ না। 

(২) ঋহণয ফ ধাবধক ীভা  সুহদয ায বনধ ধাযহণয যেহে াধাযণ বা বনধ ধাবযত ীভা ফা প্রহমাজে 

যেহে কর্তধে কর্তধক জাবযকৃত বনহদ ধনায ভাহঝ মা কভ তা অনুযনী ইহফ।     
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৬১। বফবনহাগ উদ্বৃি তবফর জভা  

ভফা উায উদ্বৃি তবফর বনম্নফবণ ধতবাহফ বফবনহাগ ফা জভা যাবখহত াবযহফ-  

(১) যকান তপবরী ব্যাাংক ফা আবথ ধক প্রবতষ্ঠাহন ফা বনধ ধাবযত অন্য যকান ভফা ব্যাাংহক ঞ্চ বাহফ; 

(২) যকায কর্তধক ইসুেকৃত ঞ্চ ে ফা অন্য যকান ববকউবযটি ক্র;  

(৩) আবথ ধক যফা ভফা ভাবনফন্ধহকয অনুহভাদনক্রহভ ভফাহয কাজ-কভ ধ বযচারনা ফা ব্য 

বনফ ধাহয জন্য প্রহাজনী নহ এরূ উদ্বৃি থাবকহর াধাযণ বায অনুভাদনক্রহভ, এরূ প ুঁবজয অনবধক ১০% 

অথ ধ যকান যকাম্পানীয যায, বিহফঞ্চায ফা অন্য যকান ববকউবযটি ক্র; 

(৪) যকান ভফা অন্য যকান ভফাহয দস্য ইহর উায বনকে ঞ্চ আকাহয; এফাং 

(৫) কর্তধহেয অনুভবতক্রহভ ভফা উায উ-আইহন ফবণ ধত াভাবজক উহেশ্যমূ পূযণকহল্প 

াংযবেত তবফর ব্যতীত অন্যান্য অথ ধননবতক উহেহশ্য যবেত তবফর বফবনহাগ কবযহত াবযহফ।  

৬২। ভফাহয মুনাপা ফণ্টন  

প্রহতেক ভফাহ প্রবত ভফা ফহল ধ উায  নীে মুনাপা ইহত বনম্নফবণ ধত াহয ফণ্টন কবযহফ-   

  (১) াংযবেত তবফরঃ নুেনতভ ১৫%; প্রহতেক ভফাহয একটি াংযবেত তবফর থাবকহফ এফাং উি 

তবফর বনধ ধাবযত দ্ধবতহত বযচাবরত ইহফ। কর্তধহেয বরবখত পূফ ধানুহভাদন ব্যবতহযহক াংযবেত তবফর 

ইহত যকান অথ ধ ব্য কযা মাইহফ না। 

(২) কুঋণ ফা বিগ্ধ ঋণ তবফরঃ ১০%; শুধুভাে অথ ধানকাযী ভফা ফা র্ভবভ উন্নন ভফাহয যেহে, 

তদকর্তধক প্রদি ঋণ ফা কুঋণ ফা বিগ্ধ ঋণ াংক্রান্ত দা-দাবত্ব বভোহনা ফা ব্য বনফ ধাহয জন্য;     

(৩) ভফা উন্নন তবফহরয চাঁদাঃ ৩%; এই তবফর বফবধ দ্বাযা বনধ ধাবযত দ্ধবতহত ভফা খাহতয 

উন্নহন ব্য ইহফ।   

(৪) উ-আইহন উহেবখত অন্যান্য অথ ধননবতক উহেহশ্যঃ ফ ধাবধক ১০%;  

(৫) উ-আইহন উহেবখত ভফাহয াভাবজক উহেশ্য ফাস্তফাহনঃ কভহে ১০%;  

(৬) অফবষ্ট মুনাপা রবোাং আকাহয দস্যহদয ভাহঝ ফবেত ইহফ তহফ প্রহমাজে যেহে উি মুনাপা 

ফণ্টহনয পূহফ ধ উি মুনাপায ৫০% পূহফ ধয েবত ভি ফাফদ ব্যফহৃত ইহফ।   

৬৩। ভফাহয ম্পবি স্তান্তহযয উয  বফবধ-বনহলধ  

যকান ভফাহয ব্যফস্থানা কবভটি াধাযণ বায বদ্ধান্ত এফাং ভাবনফন্ধহকয পূফ ধানুভবত ব্যবতহযহক 

ইায স্থাফয ম্পবি এফাং মন্ত্রাবত ফা মানফাহনয ন্যা ম্পবি মাা ভফাহয মূরধহনয অাং তাা বফক্র, 

বফবনভ ফা াঁচ ফছহযয অবতবযি ভহয জন্য ইজাযা প্রদাহনয ভােহভ স্তান্তয কবযহত াবযহফ না। 
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৯ভ অো - ফাাংরাহদ ভফা ব্যাাংক বরবভহেি     

৬৪। ফাাংরাহদ ভফা ব্যাাংক বরবভহেি     

(১) যকায ভফা খাহতয উন্নন  অথ ধাহনয উহেহশ্য ফাাংরাহদ ভফা ব্যাাংক বরবভহেি নাহভ 

একটি বফহলাবত ব্যাাংক প্রবতষ্ঠা কবযহফ। মাায উহেশ্য ইহফ ভফা  ভফাীহদয জরবেবাহফ এফাং স্বল্প 

সুহদ ঋণ প্রদান। যজরা  উহজরা ম ধাহ ফাাংরাহদ ভফা ব্যাাংহকয প্রহাজনী াংখ্যক াখা থাবকহফ। 

(২) এই আইন প্রফতধহনয পূহফ ধ ভফা বভবত আইন, ২০০১ এয ধাযা ৫১ এফাং ৫৯ যথহক ৭৮ বফদ্যভান 

ফাাংরাহদ ভফা ব্যাাংহকয উ-আইহনয অাং বহহফ বফহফবচত ইহফ।   

১০ভ অো - বাফ  বনযীো 

৬৫। বাফযেণ  অন্যান্য কাম ধপ্রণারী   

(১) প্রহতেক ভফা উায বাফযেণ কাহজ এই আইন, বফবধভারা, যকাবয অন্যান্য বফবধ-বফধান এফাং 

ম্পদ দা ব্যফস্থানায মূর নীবতভারা অনুযণ কবযহফ।  

(২) প্রহতেক ভফা উায বাফযেণ বফলহ কর্তধে কর্তধক প্রদি বনহদ ধনাফরী মথামথবাহফ অনুযণ 

কবযহফ।  

 (৩) প্রহতেক ভফাহয ব্যফস্থানা কবভটি প্রবত অথ ধ ফৎয যল ইফায ৬০ (লাে) বদহনয ভহে বনধ ধাবযত  

দ্ধবতহত ভাপ্ত ফছহযয জন্য উায রাব-যরাকান বাফ  ব্যাহরন্প ীে প্রস্তুত কবযহফ।  

 (৪) প্রহতেক ভফাহয আবথ ধক বফফযণী ভফাহয ব্যফস্থানা কবভটি কর্তধক মথামথবাহফ স্বােবযত ইহত 

ইহফ।  

৬৬। যযবজস্টাযমূ  

প্রহতেক ভফা বনম্নফবণ ধত যযবজষ্টায  ফবমূ ারনাগাদপূফ ধক াংযেণ কবযহফ :- 

 (ক) দস্য যযবজস্টায; 

 (খ) যায যযবজস্টায; 

 (গ) ঞ্চ যযবজস্টায, মবদ প্রহমাজে ; 

 (ঘ) যরান যযবজস্টায, মবদ প্রহমাজে ; 

 (ঙ) ব্যফস্থানা কবভটিয বা  াধাযণ বায বদ্ধান্ত যযবজস্টায; 

 (চ) কো ফব/ যযবজস্টায; 

(ছ) াধাযণ খবতান; 

 (জ) বফবধ দ্বাযা বনধ ধাবযত ফা বনফন্ধক কর্তধক বনহদ ধবত অন্যান্য ফব  যযবজস্টায। 
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৬৭। বনযীো  

 (১) প্রহতেক ভফাহয ব্যফস্থানা কবভটি প্রবত অথ ধ ফৎয যল ইফায ৬০ (লাে) বদহনয ভহে ভফাহয 

বনযীো কাম ধক্রভ ম্পাদহনয জন্য বনফন্ধন প্রদানকাযী কর্তধহেয ফযাফয আহফদন কবযহফন।   

 (২) বনযীেক বনযীোয বনহদ ধনা াইফায ৯০ বদহনয ভাহঝ বনযীো কাম ধক্রভ ম্পাদন কযহফন। বনযীো 

কভ ধকতধায আহফদহনয যপ্রবেহত ভাবনফন্ধক বনযীো ভকার বৃবদ্ধ কবযহত াবযহফন।   

 (৩) ভাবনফন্ধক প্রবত ফছয ভফাহয আহফদহনয যপ্রবেহত বনযীো কাম ধক্রভ ম্পন্ন কযাইহফন।  

 (৪) ভাবনফন্ধক প্রবত ফছয স্বতঃপ্রহণাবদত বাহফ যম যকান ভফাহয বনযীো কাম ধক্রভ ম্পন্ন কযাইহত 

াবযহফন। তহফ ভাবনফন্ধক প্রহাজন বফহফচনা ভফামূহক যেণীবফন্যাকযত প্রবত ফছহযয বযফহতধ 

বনধ ধাবযত ভহয ব্যফধাহন বনযীো কাম ধক্রভ ম্পন্ন কযাইহত াবযহফন।   

 (৫) বনযীো কাম ধক্রভ ম্পাদহনয জন্য ভাবনফন্ধক বনম্নফবণ ধতহদয দাবত্ব  েভতা প্রদান কবযহত 

াবযহফনঃ-  

  (ক) ভফা অবধদপ্তহযয যকান কভ ধচাযীহক;   

  (খ)  ভাবনফন্ধহকয অনুহভাদনক্রহভ বনযীো বফলহ দে  যমাগ্য অবধদপ্তহযয যকান অফযপ্রাপ্ত 

কভ ধচাযী; এফাং  

  (খ) যকায স্বীকৃত যাদায আকাউহেবন্প প্রবতষ্ঠানহক  

 (৬) ভাবনফন্ধহকয বনকে মবদ এই ভহভ ধ অনুর্ভত  যম, যকান ভফাহয ফাবল ধক বনযীো মথামথবাহফ 

ম্পাদন  নাই অথফা ভফা কর্তধে বনযীেকহক বনযীোয প্রহাজহন মথামথ হমাবগতা ফা প্রহাজনী 

তথ্যাবদ যফযা কহয নাই, তহফ ফবণ ধত কাযণ উহেখপূফ ধক ভাবনফন্ধক উি ভফাহয ম্পাবদত বনযীো 

ফাবতরপূফ ধক পূণঃবনযীো কযাইহত াবযহফন। 

 (৭) বনযীো ম্পাদহনয জন্য াংবিষ্ট ভফাহক বফবধ দ্বাযা বনধ ধাবযত বযভাণ বনযীো বপ যকাবয 

যকালাগাহয জভা প্রদান কবযহত ইহফ।  

৬৮। বনযীোয প্রকৃবত 

বনযীো বনম্নফবণ ধত বফলাবদ অন্তধর্ভি থাবকহফ,- 

 (১) নগদ তবফর  বনযািা জাভানত যীো;  

 (২) আভানতকাযী এফাং ানাদাযহদয ানায বস্থবত এফাং খাতকহদয বনকে বভবতয ানায বযভাণ 

যীো;  

 (৩) যভাহদািীণ ধ ঋণ, মবদ থাহক, যীো; 

 (৪) ভফাহয ম্পদ  যদনায মূোন; 

 (৫) আবথ ধক যরনহদন ভফাহয যরনহদনমূ বফবধ যভাতাহফক বনধ ধাবযত ীভা ম ধন্ত যীো;  
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 (৬) ব্যফস্থানা কবভটি কর্তধক বনধ ধাবযত পযহভ প্রস্তুতকৃত বাফ বফফযণী যীো;  

 (৭) আদাকৃত রাহবয প্রতেন; 

 (৮) ারনাগাদ দস্য তাবরকা যীো; 

 (৯) অথ ধ ব্যহয মথাথ ধতা বনরূণ; 

 (১০) ব্যফস্থানা কবভটিয কভ ধ মূোন (performance evaluation); এ     

 (১১) বনধ ধাবযত অন্যান্য বফলমূ; 

৬৯। বনযীো প্রবতহফদন  

বনযীেক ভফাহয বনযীবেত বাফ বফফযণীয বত বনম্নফবণ ধত বফফযণী একটি বনযীো প্রবতহফদন ভাবনফন্ধক 

এফাং উি ভফাহয বনকে দাবখর কবযহফন:-  

 (১) এভন যরনহদন মাা আইন, বফবধভারা ফা উ-আইহনয বযবন্থ ফবরা তাায বনকে প্রতীভান ; 

 (২) এভন যরনহদন মাা বাহফ অন্তর্ভ ধি া উবচত বছর বকন্তু কযা  নাই;  

 (৩) যকান ঘােবত অথফা যরাকান মাা অফহরা বকাংফা অদাচযহণয পরশ্রুবতহত ঘটিাহছ ফবরা 

প্রতীভান  অথফা মাায অবধক তদন্ত দযকায; 

 (৪) ভফাহয ভাবরকানাধীন যকান অথ ধ অথফা ম্পবি মাা যকান ব্যবি কর্তধক আত্মাত্ কযা ইাহছ 

ফা যফআইনী ফা প্রতাযণামূরকবাহফ অবধকাহয যাখা ইাহছ; 

 (৫) হিজনক ফা অরাবজনক বফবনহাগ বাহফ প্রতীভান  এভন ম্পদ; 

 (৬) বনধ ধাবযত অন্য যকান বফল৷ 

৭০। বনযীো চরাকারীন প্রবতহফদন 

যকান ভফাহয বনযীেক বাহফ দাবত্ব ারহনয ভ মবদ যকান বনযীেক এ ভহভ ধ ন্তুষ্ট ন যম- 

 (১) এই আইহনয বফধানমূ গুরুতযবাহফ রাংবঘত ইাহছ ফা ারন কযা  নাই অথফা প্রতাযণা ফা 

অততায দরুণ যকান ভফা ফা উায ব্যফস্থানা কবভটি কর্তধক যপৌজদাযী অযাধ াংঘটিত ইাহছ; 

 (২) যরাকাহনয দরুণ ভফাহয মূরধন ঞ্চা তাাং বযভাণ হ্রা াইাহছ;  

 (৩) ানাদাযগহণয ানা প্রদাহনয বনিতা বফবিত া অন্য যকান গুরুতয অবনভ ঘটিাহছ; 

অথফা 

 (৪) ানাদাযগহণয ানা বভোহনায জন্য ম্পদ মহথষ্ট বক না য ব্যাাহয হি যবাহছ;  

তাা ইহর বতবন অবফরহম্ব উি বফল ম্পহকধ ভাবনফন্ধকহক অফবতকযহণয জন্য প্রবতহফদন দাবখর কবযহফন। 

ভাবনফন্ধক উি প্রবতহফদহনয যপ্রবেহত তদন্ত পূফ ধক প্রহাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কবযহফন।  



Page 33 of 46 

 

৭১। যদালত্রুটি াংহাধন  

 (১) বনযীো প্রবতহফদন প্রাবপ্তয য প্রাথবভক ভফা ৬০ (লাে) বদন এফাং অন্যান্য ভফা ১২০ (একত 

বফ) বদহনয ভহে উি প্রবতহফদহন উবেবখত যদালত্রুটি  অবনভমূ াংহাধন কবযহফ এফাং গৃীত ব্যফস্থা 

ম্পহকধ কর্তধেহক অফবত কবযহফন।  

 (২) উধাযা (১) এয যপ্রবেহত দাবখরকৃত প্রবতহফদন কর্তধহেয বনকে গ্রণহমাগ্য না ইহর বতবন উি 

বফলহ উমৄি বদ্ধান্ত প্রদান কবযহত াবযহফন।  

একাদ অো - বযদ ধন  তদন্ত 

৭২। ভফা বযদ ধন  

(১) ভাবনফন্ধক স্বাং ফা তাঁায এক ফা একাবধক কভ ধকতধায দ্বাযা যম যকান ভ যম যকান ভফা  

উায খাতাে, বাফ ফব  অন্যান্য দবরর বযদ ধন কযাইহত াবযহফন।  

(২) যকান ভফা অথ ধ যফযাকাযী াংস্থা ইহর যম যকান ভ উায যকান কভ ধকতধা ফা েভতাপ্রদি 

অন্য যকান ব্যবিয দ্বাযা বনধ ধাবযত দ্ধবতহত ইায ঋণ গ্রণকাযী ভফাহয কাম ধক্রভ বযদ ধন কযাইহত াবযহফন৷ 

(৩) এই ধাযায অধীন যম যকান বযদ ধন প্রবতহফদহনয কব উি ভফা এফাং ভাবনফন্ধকহক প্রদান 

কবযহত ইহফ৷  

৭৩। ভাবনফন্ধক কর্তধক তদন্ত  

 (১) ভাবনফন্ধক স্বাং অথফা তদ্কর্তধক উায এক ফা একাবধক কভ ধকতধায ভিহ গঠিত কবভটি ফা 

েভতাপ্রাপ্ত ব্যবি যকান ভফাহয কাম ধক্রভ বনম্নফবণ ধত যেহে তদন্ত কবযহত াবযহফন:- 

  (ক) যকান ভফা মবদ যকান অথ ধ যফযাকাযী াংস্থায দস্য  ফা উি াংস্থা ইহত ঋণ 

গ্রণ কবযা থাহক এফাং ঐ অথ ধ যফযাকাযী াংস্থা মবদ উি ঋণ ম্পহকধ ঋণগ্রীতা ভফাহয কাম ধক্রভ তদহন্তয 

জন্য আহফদন কহয; 

  (খ) ব্যফস্থানা কবভটিয দস্যহদয এক-র্ততীাাং দস্য মবদ যকান বফলহ তদহন্তয আহফদন 

কহযন; 

  (গ) ভফাহয যভাে দহস্যয ১০% মবদ যকান বফলহ তদহন্তয আহফদন কহযন; 

  (ঘ) ভফাহয বনযীো প্রবতহফদহনয বববিহত মবদ তদহন্তয প্রহাজনীতা অনুর্ভত ; 

  (ঙ) ভাবনফন্ধহকয অধঃস্তন যকান কভ ধচাযী মবদ তাঁায অবধহেহেয যকান ভফাহয বফলহ 

তদহন্তয সুাবয কবযা সুবনবদ ধষ্ট প্রবতহফদন উস্থান কহযন;  

  (চ) ভাবনফন্ধক মবদ যকান ভফাহয বফল তদন্ত া প্রহাজন ভহভ ধ ভহন কহযন। 

 (২) উধাযা (১) এয অধীহন প্রদি তদন্ত আহদহ ভাবনফন্ধক- 
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  (ক) উি উ-ধাযায দপা (ঘ) যথহক (চ) যত ফবণ ধত যেহে ভফাহয বফগত দ ফৎহযয 

কাম ধক্রভ যীোয জন্য বনহদ ধ বদহত াবযহফন; 

  (খ) অন্যান্য যেহে প্রাপ্ত আহফদহন উবেবখত ফা তদাংক্রান্ত বফলহ তদহন্তয বনহদ ধ বদহত 

াবযহফন৷ 

 (৩) এই ধাযায অধীন যম যকান তদহন্তয প্রবতহফদন মথা বনহভ ভাবনফন্ধহকয বনকে জভা কবযহত ইহফ৷ 

 (৪) এই ধাযা মাা বকছুই থাকুক না যকন, যকায স্বতঃপ্রহণাবদতবাহফ অথফা যকান ব্যবি ফা ভফাহয 

যকান দহস্যয আহফদহনয যপ্রবেহত যকান ভফাহয কাম ধক্রভ তদহন্তয বনহদ ধ বদহত াবযহফ এফাং তদন্ত 

প্রবতহফদহনয বববিহত সুবনবদ ধষ্ট ব্যফস্থা গ্রহণয               আহদ বদহত াবযহফ৷  

৭৪। বযদ ধন  তদন্তকাহর ভফাহয কযণী   

এই আইহনয অধীন ভফা বযদ ধন অথফা তদহন্তয বনবভহি াংবিষ্ট ভফা উায কাম ধার, ফব, বাফ 

 অন্যান্য দবরহর প্রহফাবধকাহয ভাবনফন্ধক কর্তধক েভতা  দাবত্ব প্রাপ্ত কভ ধকতধায বত হমাবগতা কবযহফ 

এফাং তদন্ত বযচারনায স্বাহথ ধ যম যকান তথ্য প্রদান কবযহত উি ভফা ফাে থাবকহফ।  

৭৫। তদন্তকাহর ভাবনফন্ধক ফা তৎকর্তধক দাবত্ব প্রাপ্ত কভ ধকতধায েভতা  

(১) তদন্ত বযচারনাকাযী কভ ধকতধায মবদ এইরূ বফশ্বা কযায মৄবিাংগত কাযণ থাহক যম, যকান 

ভফাহয যকান নবথ, ফব ফা অন্যান্য কাগজে বফনষ্ট, বফকৃত, বযফবতধত, বভথ্যা-প্রবতন্ন (falsify) ফা যগান 

কযা ইহত াহয, যই যেহে তদন্তকাযী কভ ধকতধা উি নবথ, ফব  অন্যান্য কাগজে আেহকয আহদদাহনয 

উহেহশ্য যজরা ম্যাবজহষ্ট্রহেয বনকে আহফদন কবযহত াবযহফন৷ উি আহফদন বফহফচনা এফাং প্রহাজন ইহর 

তদন্তকাযী কভ ধকতধায শুনানী গ্রহণয য ম্যাবজহষ্ট্রে আহদ দ্বাযা বযদ ধকহক বনম্নফবণ ধত েভতা বদহত াবযহফন, 

মথা :-  

 (ক) যম স্থান ফা স্থানমূহ ঐ কর নবথ, ফব ফা অন্যান্য কাগজে যাখা ইাহছ যই স্থান ফা 

স্থানমূহ প্রহাজনী াায্য রইা প্রহফ; 

 (খ) উি আহদহ উহেবখত দ্ধবতহত ঐ স্থান ফা স্থানমূ অনুন্ধান; এফাং  

 (গ) তদন্ত অনুষ্ঠাহনয জন্য তাায প্রহাজনী নবথ, ফব  অন্যান্য কাগজে আেক৷ 

(২) আাততঃ ফরফত্ অন্য যকান আইহন মাা বকছুই থাকুক না যকন Code of Civil 

Procedure, 1908 (Act V of 1908) এয অধীহন বনম্নফবণ ধত যেহে যকান যদানী আদারহতয 

যমরূ েভতা থাহক তদন্তকাযী কভ ধকতধায যই একই েভতা থাবকহফ মথা:-  

 (ক) বনধ ধাবযত স্থাহন  ভহ বাফ-ফব  অন্যান্য দবররে উদঘােন (discovery)  

উস্থান;  

 (খ) াংবিষ্ট কর ব্যবিয উয ভন জাযী কযা এফাং তাাহদয উবস্থবত বনবিত কযা  

থফাকে াঠ কযাইা তাাহদয ােে গ্রণ কযা;  
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 (গ) ভফাহয যম যকান ফব এফাং অন্যবফধ দবররে যম যকান স্থাহন বযদ ধন কযা৷  

(৩) এই আইহনয অধীহন বনমৄি যম যকান তদন্তকাযী কভ ধকতধা কর্তধক প্রণীত প্রবতহফদহনয অনুবরব যম 

ভফাহয বফলাবদ বতবন তদন্ত কবযাহছন যই ভফাহয ীরহভায দ্বাযা প্রভাণীকৃত (authenticated) 

ইহর, উি অনুবরব, উাহত বফধৃত যম যকান বফলহয ব্যাাহয, উি তদন্তকাযী কভ ধকতধায ভতাভহতয প্রভাণ ফা 

ােে বাহফ যম যকান আইনগত কাম ধধাযা গ্রণহমাগ্য ইহফ৷ 

(৪) যম যেহে তদন্ত চরাকাহর ইা প্রতীভান  যম, ভফা গঠন ফা উায গঠহনয উহদ্যাগ গ্রহণয 

বত জবড়ত যকান দস্য, অথফা প্রািন ফা ফতধভান ব্যফস্থানা কবভটিয যকান দস্য ফা ভফাহয যকান কভ ধকতধা 

ভফাহয যকান অথ ধ আত্মাৎ ফা অচ ফা ভফাহয যকান ম্পবি অননুহভাবদতবাহফ বনহজয দখহর যাবখাহছন 

ফা এ বফলহ প্রতেে ফা হযােে বাহফ দাী ফা জফাফবদবহমাগ্য ইাহছন, অথফা ভফাহয ব্যাাহয বফধ কাজ 

অনফধবাহফ ম্পাদন ফা বফশ্বা বাংহগয জন্য দাী ইাহছন, তাা ইহর অফাক বনফন্ধহকয অনুহভাদনক্রহভ এ 

বফলহ যদানী আদারহত ভাভরা দাহয কবযহফন। অফাহকয আহফদনক্রহভ আদারত উি দাী ব্যবিহক 

বজজ্ঞাাফাদ এফাং বফলটি যীো কবযা ভফাহয অথ ধ ফা ম্পবি বকাংফা উায যকান অাং যপযত্ বদহত এফাং 

উায উয আদারহতয ভহত ন্যাাংগত াহয সুদ বযহাধ কবযহত অথফা অনুরূ অপ্রহাগ, বনজ দখহর যাখা, 

বফধকাজ অনফধবাহফ ম্পাদন ফা বফশ্বা বহেয দরূণ েবতপূযণ বহহফ আদারহতয ভহত ন্যাাংগত অথ ধ 

ভফাহয বযম্পহদ (Asset) প্রদান কবযহত ফাে কবযহত াবযহফ৷  

(৫) উ-ধাযা (৪) এ উহেবখত যকান অযাহধয জন্য দাী ব্যবিহক যপৌজদাযী ভাভরা অববমৄি কযা 

মাইহফ এই কাযহণ এই ধাযায প্রহাগ ব্যত ইহফ না৷  

(৬) তদন্তকাহর যকান ভফাহয তদন্তকাযী কভ ধকতধায বনকে মবদ প্রতীভান  যম, ভফাহয যকান 

াহফক অথফা ফতধভান ব্যফস্থানা কবভটিয দস্য ফা অন্য যকান কভ ধকতধা বকাংফা যকান দস্য ভফা াংক্রান্ত 

বফলহ অযাধ কযায জন্য যপৌজদাযী আইন অনুাহয াবস্ত াইফায যমাগ্য, তাা ইহর তদন্তকাযী কভ ধকতধা 

বনফন্ধহকয অনুহভাদনক্রহভ এ বফলহ যপৌজদাবয আদারহত ভাভরা দাহয কবযহফন।  

তহফ তধ থাহক যম, ভাবনফন্ধহকয বনকে প্রথহভ একটি বরবখত ফিব্য য কযায এফাং উায উয 

শুনানীয জন্য অববমৄি ব্যবিহক মৄবিাংগত সুহমাগ প্রদান না কবযা তাায বফরুহদ্ধ যকান যপৌজদাযী ভাভরা 

দাহহযয অনুভবত প্রদান কযা মাইহফ না৷ 

৭৬।  তদহন্তয যপ্রবেহত ভাবনফন্ধহকয েভতাঃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ভাবনফন্ধক এই আইহনয আতা াংগঠিত তদহন্তয যপ্রবেহত উমৄি শুনাবন প্রদানপূফ ধক ভফাহয স্বাহথ ধ বনম্নরূ 

কাম ধক্রভ গ্রণ কবযহত াবযহফন-  

 (১) বনবদ ধষ্ট ভহয জন্য ভফাহয এক ফা একাবধক ফা কর কাম ধক্রহভয উয াভবক স্থবগতাহদ 

প্রদান কবযহত াবযহফন।  

 (২) ব্যফস্থানা কবভটিয এক ফা একাবধক ফা কর দস্যহক ফবোয কবযহত াবযহফন।  
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 (৩) ভফাহয কাম ধক্রভ সুষু্ঠবাহফ বযচারনায স্বাহথ ধ ভাবনফন্ধহকয প্রতেে তত্ত্বাফধাহন ভফাহ একজন 

বনফ ধাী কভ ধকতধা বনহাগ কবযহত াবযহফন।  

 (৪) ভফাহয আবথ ধক েবত ফা অব্যফস্থানা যযাহধ বনবদ ধষ্ট ভহয জন্য ভফাহয ব্যাাংক বাহফয উয 

বনন্ত্রণ আহযা কবযহত াবযহফন।   

 (৫) মথামথ প্রবক্রা ভফাহক অফাহন ন্যাস্ত ফা ফাবতর যঘালণা কবযহত াবযহফন। 

দ্বাদ অো - বফহযাধ  বনস্পবি 

৭৭। বফহযাধ দাহয  বনষ্পবি  

 (১) যকান ভফা বযচারনায যেহে বনম্নফবণ ধত যেহে কর্তধহেয বনকে বফহযাধ দাহয কযা মাইহফঃ 

  (ক) ভফাহয যকান কাম ধক্রভ ফা বদ্ধাহন্তয যপ্রবেহত যকান দস্য অথফা প্রািন দস্য ফা মৃত 

দহস্যয ভহনানীত গ্রীতা; ফা 

  (খ) াংবিষ্ট ভফাহয হে যরনহদনকাযী যকান ব্যবি ফা প্রবতষ্ঠান ফা যকান ভফা; ফা 

  (গ) বনফ ধাচহনয বফলহ াংগঠিত যকান ঘেনা ফা বদ্ধাহন্তয যপ্রবেহত াংক্ষুব্ধ যকান দস্য। 

 (২) উধাযা (১) এ উবেবখত প্রবতটি বফহযাধ ভাবনফন্ধহকয বনকে বফবধ দ্বাযা বনধ ধাবযত দ্ধবতহত 

বরবখতবাহফ বনম্নফবণ ধত ভীভায ভহে দাহয কবযহত ইহফ, মথা:- 

  (ক) বনফ ধাচহনয যেহে, বনফ ধাচহনয পরাপর প্রকা ফা যঘালণায যফতী ৩০ (বে) বদহনয ভহে; 

  (খ) অন্যান্য যেহে, উি বফহযাহধয কাযণ উদ্ভফ ায যফতী ১ (এক) ফছহযয ভহে;  

  (গ) ভাবনফন্ধক কর্তধক বনমৄি াবরকাযী প্রাথবভকবাহফ উব হেয াহথ আহরাচনায 

বববিহত বফহযাধ বনস্পবিয উহদ্যাগ গ্রণ কবযহফন;  

  (ঘ) বফহযাধ বনস্পবিয যেহে ভাবনফন্ধক কর্তধক বনমৄি াবরকাযী বফবধ দ্বাযা বনধ ধাবযত দ্ধবত 

অনুযণ কবযহফন। 

 (৩) এই ধাযায অধীন বনমৄি াবরকাযী কর্তধক প্রদি বদ্ধাহন্তয বফরুহদ্ধ উা প্রদাহনয ৩০ (বে) বদহনয 

ভহে াংক্ষুব্ধ ে বনধ ধাবযত আীর কর্তধহেয বনকে আীর কবযহত াবযহফন৷  

৭৮। বফহযাধ ম্পহকধ যজরা জহজয এখবতায  তৎম্পবকধত ফাধা-বনহলধ 

 (১) বনম্নফবণ ধত বফহযাধগুবর এই আইন  বফবধ াহহে যজরা জহজয এখবতাযর্ভি ইহফ:-  

  (ক) ধাযা ৭৭ (৩) এয অধীহন বনষ্পবিকৃত আীহর যকান আইনগত প্রশ্ন জবড়ত থাবকহর এফাং 

আীর কর্তধে প্রদি বদ্ধাহন্ত উি আইনগত প্রহশ্ন সুষ্পষ্ট র্ভর থাবকহর এফাং যই কাযহণ ন্যা বফচায বফবিত 

ইাহছ ফবরা উি আীহরয যকান ে উি বদ্ধান্ত প্রদি ায ৩০ (বে) বদহনয ভহে আহফদন কবযহর; 



Page 37 of 46 

 

  (খ) ধাযা ৭৭ যত উবেবখত যকান বফহযাধ ফা আীহর যকান জটির আইনগত প্রশ্ন জবড়ত থাকায 

কাযহণ াবরকাযী ফা আীর কর্তধে উি বফহযাধ ফা যেেভত আইনগত প্রশ্নটি সুবনবদ ধষ্টবাহফ উহেখ কবযা 

যজরা জহজয বনকে যপ্রযণ কবযহর৷  

 (২) উধাযা (১) এয অধীহন যজরা জহজয বনকে যকান আহফদন দাহয কযা ইহর ফা াবরকাযী ফা 

আীর কর্তধে যকান বফহযাধ ফা আীর যপ্রযণ কবযহর এফাং যজরা জজ উি বফলহ আইনগত প্রশ্ন জবড়ত আহছ 

বক না তদম্পহকধ প্রাথবভকবাহফ ন্তুষ্ট ইহর বফলটি শুনাবনয জন্য গ্রণ কবযহফন।  

 অন্যথা াংবিষ্ট কাযণ উহেখপূফ ধক উি আহফদন ফা আইনগত প্রহশ্ন উধাযা (১)(খ) এয অধীহন যপ্রবযত 

বফল যাবয নাকচ কবযহফন৷ 

 (৩) উধাযা (১)(খ) এয অধীহন াবরকাযী ফা আীর কর্তধে হেয ভােহভ াংবিষ্ট বযবস্থবত ফণ ধনা 

 সুবনবদ ধষ্ট আইনগত প্রশ্নটি উহেখপূফ ধক াংবিষ্ট নবথ যজরা জহজয বনকে যমাগাহমাগ কবযহত াবযহফন৷   

 (৪) এই ধাযায অধীহন উত্থাবত আইনগত প্রশ্নটি যজরা জজ শুনানীয জন্য গ্রণ কবযহর বতবন উা স্বাং 

বনষ্পবিয জন্য তাায অধীনস্থ যকান অবতবযি যজরা জজ ফা াফ-জহজয বনকে যপ্রযণ কবযহত ফা উা প্রতোায 

কবযা অনুরূ অয যকান বফচাযহকয বনকে যপ্রযণ কবযহত ফা স্বাং বনষ্পবি কবযহত াবযহফন৷  

 (৫) এই ধাযায অধীন যকৃত আহফদন ফা যপ্রবযত বফহযাধ ফা আীর বনষ্পবিয যেহে যজরা জজ, ফা 

যেেভত অবতবযি যজরা জজ ফা াফ-জজ- 

  (ক) শুধুভাে আইনগত প্রহশ্ন বদ্ধান্ত প্রদান কবযহফন না, ঘেনাগত প্রহশ্ন বদ্ধান্ত প্রদান কবযহফন, 

তহফ আইনগত বদ্ধান্ত প্রদাহনয সুবফধাহথ ধ াংবিষ্ট ঘেনাফরী বফহফচনা কবযহত াবযহফন;  

  (খ) াংবিষ্ট েগণহক ব্যবিগতবাহফ ফা উমৄি প্রবতবনবধ ফা যকান যকৌরীয ভােহভ তাাহদয 

ফিব্য উস্থাহনয সুহমাগ দান কবযহফন এফাং উত্থাবত আইনগত প্রহশ্ন যকান ে বনধ ধাবযত তাবযহখ তাাহদয 

ফিব্য উস্থান না কবযহর নবথহত প্রাপ্ত তহথ্যয বববিহত তাায যা প্রদান কবযহত াবযহফন;  

  (গ) বফবধ দ্বাযা বনধ ধাবযত দ্ধবত অনুযণ কবযহফন এফাং যকান বফলহ বফবধ না থাবকহর তাায 

বফহফচনাভত মথামথ যম যকান দ্ধবত অফরম্বন কবযহত াবযহফন৷  

 (৬) এই ধাযায অধীহন যজরা জজ, ফা যেেভত, অবতবযি যজরা জজ ফা াফ-জজ কর্তধক প্রদি বদ্ধাহন্তয 

বফরুহদ্ধ আীর চবরহফ না ফা উা পনযীেহণয জন্য আহফদন কযা মাইহফ না৷   

 (৭) উধাযা (১) উবেবখত বফল ফা এই আইহন সুবনবদ ধষ্টবাহফ অনুহভাবদত এভন যকান বফল ব্যতীত যজরা 

জহজয বনকে ফা অন্য যদানী আদারহত এই আইহনয অধীহন গৃীত যকান কাম ধক্রহভয বফধতা ফা মথাথ ধতা 

ম্পহকধ যকান প্রশ্ন উত্থান কযা মাইহফ না, এফাং বফহলত: বনম্নফবণ ধত বফলহ উি আদারহতয যকান এখ্বতায 

থাবকহফ না:-  

  (ক) যকান ভফাহয বনফন্ধন অথফা উায উ-আইন প্রণন ফা াংহাধন এয ব্যাাহয 

ভাবনফন্ধক কর্তধক গৃীত কাম ধক্রভ ফা প্রদি বদ্ধান্ত;  
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  (খ) যকান ব্যফস্থানা কবভটি ফাবতর এফাং উায ফাবতহরয যপ্রবেহত ভফাহয ব্যফস্থানা 

বযচারনা াংক্রান্ত কাম ধক্রভ; 

  (গ) ধাযা ৭৭ অনুমাী াবরকাযীয বনকে যপ্রযণহমাগ্য যকান বফহযাধ; 

  (ঘ) যকান ভফাহয অফান ফা উায বনফন্ধন ফাবতহরয ব্যাাহয ভাবনফন্ধহকয বদ্ধান্ত ফা 

কাম ধক্রভ৷  

 (৮) যকান ভফাহয অফান কাম ধক্রভ চরাকাহর ভফাহয ব্যফা াংবিষ্ট যকান বফলহ এই আইন ফা 

অন্য যকান আইহনয অধীহন যকান ভাভরা ফা আইনগত কাম ধক্রভ বকাংফা অফাহকয বফরুহদ্ধ অথফা ভফা বকাংফা 

উায যকান দহস্যয বফরুহদ্ধ যকান ভাভরা ফা অন্য যকানরূ আইনগত কাম ধক্রভ শুরু ফা দাহয কবযহত ইহর 

ভাবনফন্ধহকয পূফ ধানুভবতয প্রহাজন ইহফ এফাং এইরূ অনুভবত ব্যতীত যকান আদারত উিরূ যকান ভাভরা 

গ্রণ কবযহফ না৷ 

েহাদ অো - অযাধ  াবস্ত 

৭৯। অযাধ   

এই আইন অভাহন্যয যেহে ভফাহয যকান দস্য ফা কভ ধকতধা-কভ ধচাযী ফা াংবিষ্ট যকান ব্যবি বফরুহদ্ধ 

াবস্তমূরক ব্যফস্থা গ্রণ কযা মাইহফ-   

(১) প্রাবনকঃ  

 (ক) বনম্নফবণ ধত বাহফ ভফাহয যকান দস্য ফা কভ ধকতধা-কভ ধচাযীয উয প্রাবনক জবযভানা আহযা 

কযা মাইহফ ফা দস্য ফা কভ ধকতধা-কভ ধচাযীহক ফবোয কযা মাইহফঃ    

  (১) এই আইহনয অধীন যকান বযদ ধন, তদন্ত ফা বনযীোকাহর যকান ভফাহয ব্যফস্থানা 

কবভটিয দস্য ফা বনফ ধাী কভ ধকতধা ফা যকান কভ ধকতধা ফা কভ ধচাযী, এই আইহনয বফধান অনুমাী বযদ ধক, 

তদন্তকাযী ফা বনযীেহকয চাবদা যভাতাহফক যকান বাফ ফব, বাফ ফা দবরর-দস্তাহফজ ফা তথ্য যফযা 

কবযহত ব্যথ ধ ইহর ফা বজজ্ঞাাফাহদ ফাধা বদহর ফা অতে ােে বদহর, কর্তধে, এই আইহনয অধীন অন্য যকান 

াবস্তমূরক ব্যফস্থা গ্রণ না কবযা তাাহক, মৄবি-াংগত কাযণ দ ধাইফায সুহমাগ প্রদান কবযা, এককারীন 

অনবধক ১০,০০০ (দ াজায) োকা প্রাবনক জবযভানা কবযহত াবযহফন, মাা জবযভানা ধাহম ধয ৩০ (বে) 

বদহনয ভহে ভফাহ যবেত দহস্যয ঞ্চ ইহত ফা কভ ধকতধায যফতন ইহত কতধন কবযা ব্যফস্থানা কবভটি 

যকাবয ানা বহহফ যকাবয যকালাগাহয  জভা কবযহফন। অনাদাহ দাী দস্য ফা কভ ধকতধা ভফা যথহক 

ফবোয ইহফন।   

  (২) উ-ধাযা (১) এয অধীন প্রাবনক জবযভানা আহযাহয যেহে ফা বদ্ধাহন্তয যেহে কর্তধে 

াংবিষ্ট রঙ্ঘনকাযী ফা অযাধীহক এই ভহভ ধ যনাটি বদহফ যম, উি যনাটি প্রাবপ্তয য তাায যদাল স্বীকায কবযা 

যনাটি বনধ ধাবযত প্রাবনক জবযভানা উাহত বনধ ধাবযত ভহয ভহে প্রদাহনয ভােহভ দামুি ইহত াহযন 
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এফাং এই বফলহ তাায যকান ফিব্য থাবকহর তাা বতবন কর্তধহেয বনকে বরবখতবাহফ উস্থান কবযহত 

াবযহফন। 

  (৩) উ-ধাযা (২) এয অধীন যনাটি জাযীয য যনাটিহ উহেবখত রঙ্ঘন ফা অযাহধয বফলহ 

অববমৄি ব্যবি উি রঙ্ঘন ফা অযাধ স্বীকায কবযা যনাটিহ উবেবখত ম্পূণ ধ প্রাবনক জবযভানা জভা বদহত 

াবযহফন ফা উি জবযভানা কভাহনায জন্য আহফদন কবযহত াবযহফন ফা অববহমাগ  অস্বীকায কবযা উায 

ভথ ধহন বরবখত জফাফ  প্রহাজনী দবরর ফা তথ্য দাবখর কবযা উি জবযভানা দা ইহত অব্যাবতয আহফদন 

কবযহত াবযহফন। 

  (৪) উ-ধাযা (৩) এয অধীন যকান আহফদন কযা ইহর কর্তধে উা বফহফচনাক্রহভ তৎম্পহকধ 

বদ্ধান্ত গ্রণপূফ ধক অবফরহম্ব আহফদনকাযীহক উি বদ্ধাহন্তয বফল অফবত কবযহফ। 

  (৫) উ-ধাযা (৪) এয অধীন কর্তধহেয বদ্ধান্ত চূড়ান্ত ইহফ। 

 (খ) বনম্নফবণ ধত যেহে ভাবনফন্ধক ভফাহক বফবধ দ্বাযা বনধ ধাবযত দ্ধবত  ভহ মৄবিেত শুনাবন 

প্রদান পূফ ধক ত্রুটি াংহাধনপূফ ধক ভফাহয কাম ধক্রভ অব্যাত যাবখহত ফা মথামথ প্রবক্রা ভফাহক অফাহন 

ন্যাস্ত কবযহত ফা ফাবতর যঘালণা কবযহত াবযহফন-   

  (১) বভথ্যা ফা বফভ্রাবন্তকয তথ্য ফা দবরর যফযা কবযা ভফাহয বনফন্ধন রাব কবযহর; ফা  

  (২) ভফাহয বনফন্ধন নহদয তধ বে কবযহর; ফা   

  (৩) বনফন্ধন প্রাবপ্তয যমাগ্যতা ফার না থাবকহর; ফা  

  (৪) একাবদক্রহভ দুই ফছয যকাহযয ানা বনধ ধাবযত ভহয ভাহঝ বযহাধ না কবযহর; ফা   

  (৫) বযদ ধন, তদন্ত ফা বনযীো প্রবতহফদহন উবেবখত ত্রুটিয ব্যাাহয াংহাধনমূরক ব্যফস্থা গ্রণ 

না কবযহর; ফা    

  (৬) যম কাম ধক্রভ বযচারনায জন্য উা প্রবতষ্ঠা কযা ইাবছর য কাম ধক্রভ বযচারনা না 

কবযহর; ফা  

  (৭) দস্যহদয স্বাথ ধাবন  এরুবাহফ ব্যফা বযচারনা কবযহর; ফা  

  (৮) উায ম্পদ ানাদাযহদয দা বযহাহধ অম ধাপ্ত ইহর; ফা  

  (৯) ভফাহয যেণীহত উহেবখত াহয তাযে, আভানত সুযো তবফহর এফাং বফবনহাগ বনবিত 

না কবযহর; ফা  

  (১০) এই আইহনয যকান ধাযা অভাহন্যয যেহে বনফন্ধক বযদ ধন, বনযীো ফা তদন্ত প্রবতহফদহনয 

বববিহত প্রহাজন ভহন কবযহর।  

  



Page 40 of 46 

 

(২) যপৌজদাবয  যদাবনঃ    

 (১) যকান ব্যবি কর্তধক কৃত বনম্নফবণ ধত যকান কাম ধ এই আইহনয অধীন যপৌজদাবয ফা যদাবন ফা উব 

অযাধ ফবরা বফহফবচত ইহফ-  

  (ক) এই আইহনয অধীন নদপ্রাপ্ত না ইা ভফাহয নাহভ কাম ধক্রভ বযচারনা কবযহর; ফা 

  (খ) ভফাহয বনফন্ধন নদ ফাবতর ইা মাইফায হয উি প্রবতষ্ঠান কর্তধক ভফাহয নাহভ 

কাম ধক্রভ বযচারনা কবযহর; ফা  

  (গ) নদ প্রাবপ্তয জন্য যকৃত আহফদহন ইচ্ছাকৃতবাহফ বভথ্যা ফা বফভ্রাবন্তকয তথ্য প্রদান ফা 

ইচ্ছাকৃতবাহফ বনফন্ধন নহদয তধমূ বে কবযহর মা প্রতাযণায াবভর; ফা 

  (ঘ) প্রহমাজে যেহে ভফাহয উ-আইন রঙ্ঘন কবযা কাম ধক্রভ বযচারনা কবযহর ফা 

ফােতামূরক উ-আইন াংহাধহনয যেহে প্রহাজনী উহদ্যাগ গ্রণ না কবযহর; ফা   

  (ঙ) ব্যফস্থানা কবভটি যভাদ যল ইফায য মথা বনহভ দাবত্ব  েভতা স্তান্তয না 

কবযহর; ফা 

  (চ) কর্তধহেয বনকে ইচ্ছাকৃত বাহফ বভথ্যা  ত্রুটিপূণ ধ তথ্য যফযা কবযহর; ফা 

  (ছ) ব্যফস্থানা কবভটিয যকান দস্য ফা াধাযণ দস্য ফা ভফাহয যকান কভ ধচাযী কর্তধক 

ভফাহয অথ ধননবতক বফলহ অফহরা ফা অব্যফায ফা দুনীবত ফা শৃঙ্খরা বহেয অববহমাগ প্রভাবণত ইহর; ফা 

  (জ) এই আইন  বফবধয বফধান রাংঘন কবযা ফা কর্তধহেয বনহদ ধ উহো কবযা যকান 

কাম ধক্রভ বযচারনা কবযহর। 

 (২) যকান ব্যবি উ-ধাযা (১) এ উহেবখত অযাহধয জন্য যদালী াব্যস্ত ইহর বতবন অনবধক ০৭ (াত) 

ফৎয কাযাদহন্ড, ফা অনবধক ১০ (দ) রে োকা অথ ধদহন্ড, ফা উব দহন্ড দন্ডনী ইহফন। তহফ আবথ ধক 

অযাহধয যেহে অথ ধদহণ্ডয বযভাণ াংঘটিত েবতয বযভাহণয ফ ধাবধক বদ্বগুণ বনধ ধাবযত ইহফ।  

৮০। অযাধ বফচাযাহথ ধ গ্রণ  

(১) যন আদারত ব্যতীত অন্য যকান আদারহত এই আইহনয অধীন যকান অযাধ বফচায কযা মাইহফ 

না।  

(২) কর্তধে ফা তৎকর্তধক এতদুহেহশ্য েভতাপ্রাপ্ত উায  যকান কভ ধকতধায বরবখত অববহমাগ ব্যতীত 

যকান আদারত এই আইহনয অধীন যকান অযাধ বফচাহযয জন্য গ্রণ কবযহফ না। 

(৩) এই আইহনয অধীন অযাধমূ অ-আভরহমাগ্য (non-cognizable)  জাবভনহমাগ্য 

(bailable) ইহফ।  

 (৪) এই আইহনয বফধানাফরীয বত অেবতপূণ ধ না া াহহে, এই  আইহনয অধীন অযাহধয 

তদন্ত, বফচায, আীর  অন্যান্য াংবিষ্ট বফলহ যপৌজদাযী কাম ধবফবধ প্রহমাজে ইহফ।  
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৮১। আদারহতয বনকে গ্রণহমাগ্য দবররমূ   

(১) ভফাহয যকান যযবজষ্টায ফা ফইহ অন্তর্ভ ধি যকান বফল, ভফাহয স্বাবাবফক কাম ধক্রভ চরাকাহর 

বরবফব্ধ ইহর এফাং বফলটি বনধ ধাবযত বনহভ তোবত কযা ইহর, যকান ভাভরা ফা আইনগত কাম ধক্রহভ উি 

বফলহয প্রাথবভক প্রভাণ বাহফ তোবত অনুবরব গৃীত ইহফ৷  

(২) ভাবনফন্ধক কর্তধক ম্পাবদত বযদ ধন, বনযীো, তদহন্তয বববিহত ফা অন্য যকান প্রবতহফদন।  

 (৩) যকান ভফাহয অফান ম্পন্ন ইা থাবকহর উি ভফাহয যযকি ধে অবধদপ্তহযয যম কভ ধকতধায 

বনকে গবচ্ছত থাহক বতবন উি ভফাহয প্রািন ব্যফস্থানা কবভটিয যকান দস্য ফা যকান প্রািন কভ ধচাযী ফা 

প্রািন অফাক যকান ভাভরায ে ফা আাভী না ইহর তাাহক উি ভাভরা উি বভবতয যকান বফলহ 

যকান নবথে উস্থাহনয জন্য ফা যকান বফলহ ােে যদায জন্য তরফ কযা মাইহফ না, তহফ এতদ্বফলহ 

আদারহতয সুবনবদ ধষ্ট আহদ থাবকহর তাাহক তরফ কযা মাইহফ৷  

চতুদ ধ অো - বনফন্ধন ফাবতর 

৮২। ভফাহয বনফন্ধন ফাবতর        

 ভাবনফন্ধক যেেভহত ভফাহয স্থাফয  অস্থাফয ম্পহদয বযভাণ বফহফচনা ভফাহক বনবি 

যঘালণায ভােহভ ফা অফান প্রবক্রা ন্যাস্ত কযায ভােহভ ভফাহয বনফন্ধন ফাবতর কবযহত াবযহফন।   

(১) বনবি ভফা ফাবতরঃ       

 (ক) বনম্নফবণ ধত যেহে কর্তধে ভফাহক বনবি যঘালণা কবযহত াবযহফনঃ  

  (১) বনফবন্ধত ায ০৩ (বতন) ভাহয ভহে ভফাহয কাম ধক্রভ শুরু না কবযহর; ফা     

  (২) ০১ (এক) ফছহযয অবধক কার ভফাহয যকান যরনহদন না ইহর; ফা   

  (৩) ভাবনফন্ধক কর্তধক বনধ ধাবযত একাবধক যভাহদ ভফাহয বনযীো কাম ধক্রভ ম্পন্ন না 

ইহর; ফা 

 (৪) একাবদক্রহভ ০২ (দুই) ফছয ভফাহয ফাবল ধক াধাযণ বা অনুবষ্ঠত না ইহর ফা য য 

০২ (দুই)টি ফাবল ধক াধাযণ বা যকাযাভ পূণ ধ না ইহর; ফা      

  (৫) মৃতুে জবনত কাযণ ব্যতীত ভফাহয যভাে দস্য াংখ্যা বনফন্ধহনয হতধ উবেবখত াংখ্যায 

চাইহত কবভা যগহর; ফা   

 (৬) ভফাহয বযহবধত যায মূরধন বনধ ধাবযত বযভাহণয কভ ইা যগহর; ফা   

 (৭) বযদ ধন, বনযীো ফা তদন্ত প্রবতহফদহনয বববিহত বনফন্ধক প্রহাজন ভহন কবযহর; 

 (খ) কর্তধে বনবি যঘাবলত ভফাহয বনফন্ধন ফাবতর যঘালণা কবযহত াবযহফন। তহফ তধ থাহক যম-  
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 (১)  যকান ভফাহয বনফন্ধন নদ ফাবতর কবযফায পূহফ ধ অনবধক ৩০ (বে) বদহনয বরবখত 

যনাটিহয ভােহভ াংবিষ্ট প্রবতষ্ঠানহক কাযণ দ ধাহনায সুহমাগ প্রদান কবযহত ইহফ। 

 (৩) যকান ভফাহয বনফন্ধন নদ ফাবতর কযা ইহর উা বরবখতবাহফ াংবিষ্ট ভফাহক 

অফবত কবযহত ইহফ এফাং ফাবতরকযহণয যনাটি যগহজহে প্রকা কবযহত ইহফ।  

 (৪) উ-ধাযা (৩) এয বফধান যকান ভফাহয উয যকান ব্যবিয অবধকায অথফা দাফীয 

কাম ধকাযণ ক্ষুণ্ন কবযহফ না অথফা যকান ব্যবিয উয যকান ভফাহয অবধকায অথফা দাফীয কাম ধকাযণ ক্ষুণ্ন 

কবযহফ না।  

(২) অফাবত ভফা ফাবতরঃ       

(ক) অফানঃ  

 বনম্নফবণ ধত যেহে ভাবনফন্ধক বনধ ধাবযত দ্ধবতহত যকান ভফাহয কাম ধক্রভ অফাহনয জন্য াংবিষ্ট 

কাযণ উহেখপূফ ধক বরবখতবাহফ বনহদ ধ বদহত াহযন, মবদ-  

(১) ম্পাবদত বনযীো ফা তদহন্তয বববিহত, বতবন ভহন কহযন যম, উি ভফাহয অফান প্রহাজন; 

(২) অফাহনয উহেহশ্য অনুবষ্ঠত াধাযণ বা উবস্থত দস্যহদয বতন-চতুথ ধাাং দহস্যয বদ্ধান্ত 

অনুাহয ভাবনফন্ধহকয বনকে আহফদন কযা ।   

(খ) অফাক বনহাগঃ   

(১) যকান ভফাহয অফাহনয আহদ প্রদান কযা ইহর ভাবনফন্ধক যকান যকাবয কভ ধচাযীহক 

ভফাহয অফাক বনহাগ কবযহফন। ভাবনফন্ধক অনুরূ কভ ধচাযীয বনহাগ ফাবতর কবযহত, তাায স্থহর অন্য 

কভ ধচাযীহক বনহাগ কবযহত এফাং অফান কাম ধক্রভ চরাকাহর তাঁায বনকে অন্তফ ধতী বযহাে ধ চাবহত াবযহফন৷  

(২) উধাযা (১) এয অধীহন অফাক বনহাগ ইহর ব্যফস্থানা কবভটি আয যকান েভতা প্রহাগ 

কবযহত াবযহফ না৷ তহফ উি কবভটিয যভাদকারীন ভহয ভহে অফান ফাবতরপূফ ধক ভফাহয কাম ধক্রভ 

পনরুজ্জীবফত কযা ইহর উি কবভটি অফবষ্ট যভাহদয জন্য পনফ ধার ইহফ। 

(গ) অফাহকয েভতাঃ   

(১) অফাক তাায বনহাহগয তাবযখ ইহত ভফাহয কর ম্পদ, ভফাহয অবধকাযর্ভি যম যকান 

াভগ্রী, যযকি ধ ে এফাং ভফাহয ব্যফা ম্পকী অন্যান্য দবররাবদ অবফরহম্ব তাায অবধকাহয  দখহর 

আবনহফন এফাং ভফাহয বফরুহদ্ধ উত্থাবত দাফী গ্রণ কবযহফন৷ এহেহে প্রহাজহন বতবন াংবিষ্ট অন্য যম যকান 

প্রবতষ্ঠান ইহত উায ম্পদ  দা যদনায তথ্য াংগ্র কবযহত াবযহফন এফাং বতবন কর দা যদনা বনষ্পবিয 

রহেে বনধ ধাবযত দ্ধবত অনুযণ কবযহফন।  

(২) যম যেহে ভফাহয অফলুবপ্ত প্রবক্রা চরাকাহর ইা প্রতীভান  যম, ভফা গঠন ফা উায গঠহনয 

উহদ্যাগ গ্রহণয বত জবড়ত যকান ব্যবি, অথফা প্রািন ফা ফতধভান ব্যফস্থানা কবভটিয যকান দস্য ফা 

ভফাহয যকান কভ ধকতধা ভফাহয যকান অথ ধ আত্মাৎ ফা অচ ফা ভফাহয যকান ম্পবি অননুহভাবদতবাহফ 
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বনহজয দখহর যাবখাহছন ফা এ বফলহ প্রতেে ফা হযােে বাহফ দাী ফা জফাফবদবহমাগ্য ইাহছন, অথফা 

ভফাহয ব্যাাহয বফধ কাজ অনফধবাহফ ম্পাদন ফা বফশ্বা বাংহগয জন্য দাী ইাহছন, তাা ইহর অফাক 

ভাবনফন্ধহকয অনুহভাদনক্রহভ এ বফলহ যদানী আদারহত ভাভরা দাহয কবযহফন। অফাহকয আহফদনক্রহভ 

আদারত উি দাী ব্যবিহক বজজ্ঞাাফাদ এফাং বফলটি যীো কবযা ভফাহয অথ ধ ফা ম্পবি বকাংফা উায 

যকান অাং যপযত্ বদহত এফাং উায উয আদারহতয ভহত ন্যাাংগত াহয সুদ বযহাধ কবযহত অথফা অনুরূ 

অপ্রহাগ, বনজ দখহর যাখা, বফধকাজ অনফধবাহফ ম্পাদন ফা বফশ্বা বহেয দরূণ েবতপূযণ বহহফ 

আদারহতয ভহত ন্যাাংগত অথ ধ ভফাহয বযম্পহদ (Asset) প্রদান কবযহত ফাে কবযহত াবযহফ৷ 

 (৩) উ-ধাযা (২) এ উহেবখত যকান অযাহধয জন্য দাী ব্যবিহক যপৌজদাযী ভাভরা অববমৄি কযা 

মাইহফ এই কাযহণ এই ধাযায প্রহাগ ব্যত ইহফ না৷  

(৪) যকান ভফাহয অফলুবপ্তকাহর অফাহকয বনকে মবদ প্রতীভান  যম, ভফাহয যকান াহফক 

অথফা ফতধভান ব্যফস্থানা কবভটিয দস্য ফা অন্য যকান কভ ধকতধা বকাংফা যকান দস্য ভফা াংক্রান্ত বফলহ 

অযাধ কযায জন্য যপৌজদাযী আইন অনুাহয াবস্ত াইফায যমাগ্য, তাা ইহর অফাক ভাবনফন্ধহকয 

অনুহভাদনক্রহভ এ বফলহ যপৌজদাবয আদারহত ভাভরা দাহয কবযহফন।  

তহফ তধ থাহক যম, ভাবনফন্ধহকয বনকে প্রথহভ একটি বরবখত ফিব্য য কযায এফাং উায উয 

শুনানীয জন্য অববমৄি ব্যবিহক মৄবিাংগত সুহমাগ প্রদান না কবযা তাায বফরুহদ্ধ যকান যপৌজদাযী ভাভরা 

দাহহযয অনুভবত প্রদান কযা মাইহফ না৷ 

(ঘ) অফাক কর্তধক ধাম ধকৃত ানা বযহাহধয অগ্রাবধকায  

যদউবরা বফলক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ হনয ১০নাং আইন) এ ববন্নতয মাা বকছুই থাকুক না যকন, 

যকান যদউবরায বনকে অফান প্রবক্রাধীন ভফাহয ানা থাবকহর উি ানা যকাযী ফা স্থানী 

কর্তধহেয ানায যফতী ক্রভভাহন অগ্রাবধকায াইহফ৷ 

(ঙ) অফাহকয খাতাে জভাকযণ এফাং চূড়ান্ত প্রবতহফদন দাবখর  

মখন যকান ভফাহয অফান ম্পন্ন  তখন অফাক    বনফন্ধহকয বনকে বনধ ধাবযত দ্ধবতহত 

ভফাহয যযকি ধে জভা বদহফন এফাং চূড়ান্ত প্রবতহফদন দাবখর কবযহফন৷ 

(চ) অফাহন ন্যাস্ত ভফাহয বফলহ ভাবনফন্ধহকয েভতা  

(১) ভাবনফন্ধক অফাহকয চূড়ান্ত প্রবতহফদন প্রাবপ্তয য ভফাহয বনফন্ধন ফাবতর কবযহত াবযহফন মা 

বনধ ধাবযত দ্ধবতহত যগহজহে প্রকাবত ইহফ।   

(২) উ-ধাযা (১) এয অধীন যকান ভফা বভবতয বনফন্ধন ফাবতর ইহর ফাবতরকৃত ভফাহয 

দস্যহদয বনকে যকাবয ানা থাবকহর ঋণ প্রদানকাযী াংস্থায কর্তধে অফাহকয প্রবতহফদন যভাতাহফক 

যকাবয ানা বাহফ তা আদা কবযহত াবযহফন।  
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(৩) ভাবনফন্ধক অফাহকয চূড়ান্ত প্রবতহফদন প্রাবপ্তয পূহফ ধ যম যকান ভ অফাহকয প্রবতহফদহনয 

যপ্রবেহত অথফা তাঁয বফহফচনা উমৄি কাযণ উহেখপূফ ধক অফাহন ন্যাস্ত ভফাহয অফান কাম ধক্রভ ফন্ধ 

যাবখা উায অবস্তত্ব ফার যাবখহত াবযহফন।    

৮৩। কবত ত্রুটিয জন্য ভফাহয বনফন্ধন ফাবতর ইহফ না   

(১) ভফা অথফা ব্যফস্থানা কবভটিয গঠন বকাংফা কাম ধক্রভ বযচারনা বকাংফা যকান কভ ধকতধা ফা 

অফাহকয বনহাহগ অথফা বনফ ধাচহন অহমাগ্যতায কাযহণ যফতীহত উদ্ভুত ত্রুটিয জন্য যকান ভফা অথফা 

ব্যফস্থানা কবভটি ফা যকান কভ ধকতধা ফা অফাক কর্তধক যর বফশ্বাহকৃত কাম ধাফরী অনফধ ফবরা বফহফচনা কযা 

মাইহফ না৷  

(২) এই আইহনয অধীহন বনহাগকৃত যকান ব্যবিয দ্বাযা যর বফশ্বাহ ম্পাবদত যকান কাজ শুধুভাে এই 

অজুাহত অনফধ ইহফ না যম, যফতীহত তাায বনহাগ ফাবতর কযা ইাহছ ফা এই আইহনয অধীহন জাযীকৃত 

আহদহয পহর অকাম ধকয ইাহছ৷  

(৩) এই ধাযায উহেশ্য পূযণকহল্প যকান ভফা বযচারনায যকান কাজ যর বফশ্বাহ ম্পাদন কযা 

ইাহছ বক-না, ভাবনফন্ধক তাা বদ্ধান্ত বদহত াবযহফন।  

ঞ্চদ অো - বফবফধ 

৮৪। বফবধ প্রণন েভতাঃ   

(১) যকায, এই আইহনয উহেশ্য পূযণকহল্প যকাযী যগহজহে প্রজ্ঞান দ্বাযা, বফবধ প্রণন কবযহত 

াবযহফ৷ 

 (২) প্রণীত বফবধহত এই ভহভ ধ বফধান থাবকহত াহয যম, যকান ব্যবি উা রাংঘন কবযহর বতবন অনবধক ০১ 

(এক) ফছয  কাযাদহণ্ড ফা ৫০,০০০/- (ঞ্চা াজায োকা) অথ ধ দহণ্ড ফা উব দহণ্ড দবণ্ডত ইহফন৷  

দামুবিঃ   

৮৫। দা মুবিঃ   

 এই আইহনয অধীহন ভাবনফন্ধক ফা তাায অধীনস্থ যকান কভ ধকতধা ফা কভ ধচাযী ফা তাায বনকে ইহত 

েভতা প্রাপ্ত যকান ব্যবিয বফরুহদ্ধ তদকর্তধক যর বফশ্বাহ ম্পাবদত ইাহছ এইরূ যকান কাহজয পহর যকান 

ব্যবি েবতগ্রস্ত ইহর ফা উায িাফনা থাবকহর, তজ্জন্য এই আইন অনুমাী ব্যতীত অন্য যকানবাহফ যকান 

ভাভরা ফা আইনগত কাম ধক্রভ গ্রণ কযা মাইহফ না৷  

৮৬। েভতা অ ধণঃ  

 অে আইহন অব ধত  নাই এইরূ যম যকান দাবত্ব  েভতা যকায, যকায যগহজহে প্রজ্ঞান দ্বাযা 

ভাবনফন্ধকহক অ ধণ কবযহত াবযহফ৷  
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৮৭। ফাবতর  াংযেণঃ  

 (১) ভফা বভবত আইন, ২০০১ ((২০০১ াহরয ৪৭ নাং আইন), অতঃয উি আইন ফবরা উবেবখত, 

এতদ্বাযা যবত কযা ইর৷  

 (২) উিরূ যবতকযণ হত্ত্ব:- 

  (ক) এই আইহনয অধীহন প্রণীত বফবধভারা, এই আইহনয বত াংগবতপূণ ধ া াহহে, এই 

আইহনয অধীহন প্রণীত ফবরা গণ্য ইহফ;  

  (খ) এই আইহনয অধীন প্রদি বনফন্ধন, অব ধত েভতা, জাযীকৃত যনাটি, প্রদি বনহাগ, আহদ, 

বনহদ ধ, গৃীত অফান কাম ধক্রভ, এই আইহনয বত াংগবতপূণ ধ া াহহে, এই আইহনয প্রদি, অব ধত, 

জাযীকৃত ফা অফাবত ফবরা গণ্য ইহফ;  

  (গ) এই আইহনয অধীহন যজুকৃত যকান বফহযাধ (dispute), ফা আীর ফা যজরা জহজয 

বনকে দাহযকৃত ফা অন্য আদারহত দাহযকৃত যকান ভাভরা এইরূহ অব্যাত থাবকহফ যমন এই আইন প্রণীত  

নাই৷  


