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সূচী 

 

ধযরযসমূহ 

 

প্রথম খন্ড  প্রযরম্ভিক 

১৷ সংক্ষিপ্ত ক্ষির োনোমো 

২৷ অনযোনয আইরন  প্রর োগ 

৩। সমবো  সক্ষমক্ষি ও অনযোনয আক্ষথ িক প্রক্ষিষ্ঠোরন  ক্ষিরে আইরন  সীক্ষমি প্রর োগ। 

৪৷ [***] 

৫৷ সংজ্ঞো 

৬৷ সংঘ স্মো ক ইিযোক্ষি  উপ  আইরন  প্রোধোনয 

ম্ভিতীয় খন্ড : ব্যাংক-ককযম্পযম্ভনর কযর্ যযবলী 

৭৷ বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  কোর্ িোবলী 

৮৷ “বযোংক” বো িিুি্ভূি অনযোনয িরে  বযবহো  

৯৷ কক্ষিপ  বযবসো  ক্ষনক্ষিদ্ধ 

১০৷ বযোংক বযবসোর  বযবহৃি ন  এমন সম্পক্ষি হস্তোন্ত  

১১৷ বযবস্থোপক প্রক্ষিক্ষনক্ষধ ক্ষনর োগ ক্ষনক্ষিদ্ধক ণ ও কক্ষিপ  ক্ষনর োরগ  উপ  বোধো ক্ষনরিধ 

১২৷ িক্ষলল ও [নক্ষথপে এবং কম িপ্রক্রি ো] অপসো রণ  উপ  বোধো-ক্ষনরিধ 

[মূলধন সং িণ] 

১৩ক৷ [ক্ষবলুপ্ত] 

১৪৷ আিো কৃি মূলধন, প্রক্ষিশ্রুি মূলধন, অনুরমোক্ষিি মূলধন ও ক্ষি ো  ক্ষহোল্ডো গরণ  ক্ষভোটোক্ষধকো  ক্ষন ন্ত্রণ 

১৪ক৷ বযোংরক  ক্ষি ো  ির  বোধো-ক্ষনরিধ ইিযোক্ষি 

১৪খ। উরেখরর্োগয ক্ষি ো  ধো ক 

১৫৷ নূিন পক্ষ চোলক ক্ষনব িোচন 

১৫ক৷ প্রধোন ক্ষনব িোহী কম িকিিো  পি পূ ণ, ইিযোক্ষি 

১৫কক৷ পক্ষ চোলক পরি  ক্ষম োি, ইিযোক্ষি 
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১৫খ। পি িরি  ভূক্ষমকো 

১৫গ। অভযন্ত ীণ ক্ষন ীিো ও ক্ষন ন্ত্রণ 

১৬৷ [ক্ষবলুপ্ত] 

১৭৷ পক্ষ চোলক পরি িনূযিো 

১৮৷ [বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক, কম িকিিো ও কম িচো ীরি  সক্ষহি ক্ষলনরিন সম্পক্ষকিি ক্ষবধোন।] 

১৯৷ ক্ষি ো  ক্ষবিী  কক্ষমিন, িোলোলী বো বোট্টো ইিযোক্ষি সম্পরকি বোধো-ক্ষনরিধ 

২০৷ অনোিো ী মূলধরন  উপ  [িো র্ুক্তক ণ] অববধ 

২১৷ সম্পিরক অক্ষনক্ষিিষ্ট [িো র্ুক্তক ণ] (floating charge) অববধ 

২২৷ লভযোংি (dividend) প্রিোরন  উপ  বোধো-ক্ষনরিধ 

২৩৷ সোধো ণ পক্ষ চোলক ক্ষনর োরগ বোধো-ক্ষনরিধ 

২৪৷ [সংক্ষবক্ষধবদ্ধ সক্রিক্ষি] 

২৫৷ সং ক্ষিি নগি িহক্ষবল 

২৬৷ সোবক্ষসক্ষি ো ী ক্ষকোম্পোনী 

২৬ক। বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক অনয ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী  ক্ষি ো  ধো ণ 

২৬খ। ঋণ-সীমো  সোধো ণ সীমোবদ্ধিো 

২৬গ। বযোংক-সংক্ষিষ্ট বযক্রক্ত  সক্ষহি ক্ষলনরিন 

২৬ঘ। বযোংক-কম িচো ী  ঋণ-সীমো 

২৭৷ ঋণ ও অক্ষিম প্রিোরন  উপ  বোধো-ক্ষনরিধ 

২৭ক৷ ক্ষিনোিো  ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলরক  উপ  ক্ষবক্ষধ-ক্ষনরিধ 

২৭কক৷ ক্ষখলোপী ঋণ িহীিো  িোক্ষলকো, ইিযোক্ষি 

২৮৷ ঋণ মওকুরে  উপ  বোধো-ক্ষনরিধ 

২৮ক৷ মন্দ বো কু-ঋণ ইিযোক্ষি সম্পক্ষকিি ক্ষবরিি ক্ষবধোন 

২৯৷ অক্ষিম প্রিোন ক্ষন ন্ত্ররণ বোংলোরিি বযোংরক  িমিো 

৩০৷ সুরি  হো  সম্পরকি আিোলরি  এখ্ক্ষি ো  

৩১৷ বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  লোইরসন্স 

৩২৷ নূিন বযবসো ক্ষকন্দ্র চোলু বো বিিমোন বযবসো ক্ষকন্দ্র স্থোনোন্তর   উপ  বোধো-ক্ষনরিধ 

৩৩৷ সহরে ক্ষবক্ষনম রর্োগয সম্পি সং িণ 
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৩৪৷ বোংলোরিরি  অভযন্ত স্থ সম্পি 

৩৫৷ অিোবীকৃি আমোনি এবং মূলযবোন সোমিী 

৩৬৷ িোন্মোক্ষসক ক্ষবব ণী ইিযোক্ষি 

৩৭৷ িথযোক্ষি প্রকোরি  িমিো 

৩৮৷ ক্ষহসোব ও বযোরলন্সসীট 

৩৯৷ ক্ষন ীিো 

৩৯ক৷ ক্ষবরিি ক্ষন ীিো 

৩৯খ৷ ক্ষন ীিকরক অরর্োগয ক্ষঘোিণো 

৪০৷ ক্ষবব ণী িোক্ষখল 

৪১৷ ক্ষ ক্রেষ্ট্রোর   ক্ষনকট বযোরলন্সিীট ইিযোক্ষি ক্ষপ্র ণ 

৪২। বোংলোরিরি কোর্ ি ি বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক ক্ষন ীিীি বযোরলন্সিীট প্রিি িন 

৪৩৷ ক্ষহসোব সংিোন্ত ক্ষবধোনোবলী  ভক্ষবিযোরপিিো 

৪৪৷ পক্ষ িি িন 

৪৫৷ বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনরিিি িোরন  িমিো 

৪৬৷ বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক, ইিযোক্ষি  অপসো রণ  বযোপোর  বোংলোরিি বযোংরক  িমিো 

৪৭৷ বোংলোরিি বযোংক কিৃিক বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক-পি িি বোক্ষিল ক ো  িমিো 

৪৮৷ সীমোবদ্ধিো 

৪৯৷ বোংলোরিি বযোংরক  অক্ষধকি  িমিো ও কোর্ িোবলী 

৫০৷ কক্ষিপ  বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষিরে কক্ষিপ  ক্ষবধোন প্ররর্োেয হইরব নো 

তৃতীয় খন্ড : ককযম্পনী ইত্যম্ভির কবআইম্ভন ব্যাংক-ব্বসয 

৫১৷ কক্ষিপ  িথয, ইিযোক্ষি িলব কক্ষ বো  িমিো 

৫২৷ ক্ষঘোিণো প্রিোরন  িমিো 

৫৩৷ ধো ো ৫২ এ  অধীন প্রিি ক্ষঘোিণো  পক্ষ ণক্ষি 

৫৪৷ নগি েমো এবং সম্পি সং িণ ইিযোক্ষি 

৫৫৷ বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনকট সম্পি এবং িো  সম্বক্ষলি ক্ষববকৃ্ষি িোক্ষখল 

৫৬৷ অবসো ন ইিযোক্ষি  েনয আনুিংক্ষগক ক্ষবধোন 
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চতুথ য খন্ড : ব্যাংক-ককযম্পযনী সম্পম্ভকযত কম্ভতপয় তৎপরতযর উপর ম্ভবম্ভধ-ম্ভননেধ 

৫৭৷ বযোংক-ক্ষকোম্পোনী সম্পক্ষকিি কক্ষিপ  িি্প িো  িোক্রস্ত 

পঞ্চম খন্ড : ব্যাংক-ককযম্পযনীর [***] অম্ভধগ্রহণ 

৫৮৷ বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  [***] অক্ষধিহণ 

৫৯৷ স কোর   স্কীম প্রণ রন  িমিো 

৬০৷ অক্ষধগহৃীি-বযোংরক  ক্ষি ো -ক্ষহোল্ডো গণরক িক্ষিপূ ণ প্রিোন 

৬১৷ ট্রোইবুযনোরল  গঠন 

৬২৷ ট্রোইবুযনোরল  ক্ষিও োনী আিোলরি  িমিো 

৬৩৷ ট্রোইবুযনোরল  কোর্ িপদ্ধক্ষি 

েষ্ঠ খন্ড: ব্যাংক-ককযম্পযনীর ব্যবসয সযমম্ভয়ক ভযনব বন্ধ রযখয ও অবসযয়ন 

৬৪৷ সোমক্ষ কভোরব বযবসো বন্ধ  োখো 

৬৫৷ হোইরকোটি ক্ষবভোগ কিৃিক অবসো ন 

৬৬৷ আিোলি-অবসো ক 

৬৭৷ বোংলোরিি বযোংক ইিযোক্ষি  অবসো ক ক্ষহসোরব ক্ষনর োগ 

৬৮৷ অবসো রক  উপ  ক্ষকোম্পোনী আইন প্রর োগ 

৬৯৷ কোর্ িধো ো স্থক্ষগি ক ো সম্পরকি বোধো-ক্ষনরিধ 

৭০৷ স কো ী অবসো ক কিৃিক প্রোথক্ষমক প্রক্ষিরবিন িোক্ষখল 

৭১৷ অিোক্ষধকো সম্পন্ন িোবীিো  ইিযোক্ষি  প্রক্ষি ক্ষনোটটি 

৭২৷ পোওনোিো রি  সভো আহ্বোন ইিযোক্ষি  প্রর োেনী িো  ক্ষহি ক ো  িমিো 

৭৩৷ ক্ষহসোরব  খোিোিৃরষ্ট আমোনিকো ীরি  েমো প্রমোক্ষণি গণয 

৭৪৷ আমোনিকো ীগরণ  অিোক্ষধকো ক্ষভক্ষিক পোওনো প্রিোন 

৭৫৷ ক্ষেচ্ছো  অবসো রন বোধো-ক্ষনরিধ 

৭৬৷ বযোংক-ক্ষকোম্পোনী এবং পোওনোিো রি  মরধয আরপোি-মীমোংসো বো ক্ষবরিি বযবস্থো  উপ  বোধো-ক্ষনরিধ 

৭৭৷ বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বযবসো সোমক্ষ কভোরব স্থক্ষগিক ণ এবং বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পূনগ িঠন বো একেীক ণ 

সপ্তম খন্ড : অবসযয়ন কযর্ যধযরযর দ্রতু ম্ভনিঃস্পম্ভি 

৭৮৷ অনযোনয আইরন  উপ  সপ্তম খরে  প্রোধোনয 

৭৯৷ বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সকল িোবী  বযোপোর  হোইরকোটি ক্ষবভোরগ  ক্ষসদ্ধোন্ত প্রিোরন  িমিো 
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৮০৷ ক্ষবচো োধীন মোমলো স্থোনোন্ত  

৮১৷ ক্ষিনোিো গরণ  িোক্ষলকো 

৮২৷ প্রিো ক কিৃিক (Contributaries) টোকো প্রিোরন  ক্ষবরিি ক্ষবধোন 

৮৩৷ বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  িক্ষলল সোিয ক্ষহসোরব িহণ 

৮৪৷ পক্ষ চোলকরি  ক্রেজ্ঞোসোবোি এবং ক্ষহসোব ক্ষন ীিো 

৮৫৷ ক্ষিোিী পক্ষ চোলক, ইিযোক্ষি সম্পরকি ক্ষবরিি ক্ষবধোন 

৮৬৷ সম্পক্ষি উদ্ধো , ইিযোক্ষিরি বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক ও কম িকিিোগণ কিৃিক সোহোর্য প্রিোরন  

িোক্ষ ত্ব 

৮৭৷ অবসো নোধীন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী সম্পক্ষকিি অপ োরধ  িোক্রস্ত  ক্ষবরিি ক্ষবধোন 

৮৮৷ কক্ষিপ  ক্ষিরে বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক, ইিযোক্ষিরক প্রকোরিয ক্ষে ো 

৮৯৷ আইন প্রবিিরন  সম  কোর্ িক  স্কীম বো বযবস্থো  অধীরন কোর্ ি ি বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  েনয ক্ষবরিি 

ক্ষবধোন 

৯০৷ আপীল 

৯১৷ ক্ষবরিি িোমোক্ষি ক্ষম োি 

৯২৷ অবসো ন কোর্ িধো ো  বোংলোরিি বযোংরক  প োমি ি 

৯৩৷ িিরন্ত  িমিো 

৯৪৷ প্রক্ষিরবিন ও িথয আহ্বোন ক ো  িমিো 

৯৫৷ অবসো ক কিৃিক অবসো নোধীন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সম্পক্ষি  িোক্ষ ত্ব িহরণ ক্ষেলো মযোক্রেরষ্ট্ররট  

সোহোর্য 

৯৬৷ হোইরকোটি ক্ষবভোরগ  আরিি ও ক্ষসদ্ধোন্ত কোর্ িক ক ণ 

৯৭৷ হোইরকোটি ক্ষবভোরগ  ক্ষবক্ষধ প্রণ রন  িমিো 

৯৮৷ পক্ষ চোলক প্রভৃক্ষি উরেরখ প্রোক্তন পক্ষ চোলক প্রভৃক্ষিও অন্তভভ িক্ত 

৯৯৷ অবসো নোধীন ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষিরে ক্ষিিী  খরে  অপ্ররর্োেযিো 

১০০৷ কক্ষিপ  কোর্ িধো ো ইিযোক্ষি  ববধিো 

অষ্টম খন্ড: ম্ভবম্ভবধ 

১০১। নক্ষথপে সং িরণ  ক্ষবির  স কোর   ক্ষবক্ষধ প্রণ রন  িমিো 

১০২৷ পক্ষ রিোক্ষধি িোবী সম্বক্ষলি িক্ষলল িোহরক  ক্ষনকট ক্ষে ি প্রিোন 

১০৩৷ আমোনিী অথ ি পক্ষ রিোরধ  েনয মরনোন ন িোন 
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১০৪৷ আমোনি সম্পরকি অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত  িোবী অিহণরর্োগয 

১০৫৷ বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষন োপি ক্রেম্মো   ক্ষিি সোমিী ক্ষে ি্ প্রিোরন  েনয মরনোন ন 

১০৬৷ ক্রেম্মো   ক্ষিি ক্ষকোন সোমিী সম্পরকি অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত  িোবী অিহণরর্োগয 

১০৭৷ ক্ষন োপি লকোর   ক্ষিি সোমিী ক্ষে ি্ প্রিোন 

১০৮৷ ক্ষন োপি লকোর   ক্ষিি সোমিী সম্পরকি অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত  িোবী অিহণরর্োগয 

১০৯৷ িে 

১১০৷ বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষচ ো মযোন, পক্ষ চোলক ইিযোক্ষি েনরসবক 

১১১। অপ োধ ক্ষবচো োথ ি িহণ 

১১২। বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষবরুরদ্ধ িোক্রস্তমূলক কোর্ িধো ো িহরণ  পদ্ধক্ষি 

১১৩৷ আিো কৃি অথ ি বযবহো  

১১৪৷ প্রোইরভট বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  েনয ক্ষবরিি ক্ষবধোন 

১১৫। ক্ষচক িো ো প্রিযোহো রর্োগয আমোনি িহরণ  উপ  বোধো-ক্ষনরিধ 

১১৬৷ বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  নোম পক্ষ বিিন 

১১৭৷ বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সংঘ স্মো ক পক্ষ বিিন 

১১৮৷ কক্ষিপ  িক্ষিপূ রণ  িোবী ক্ষনক্ষিদ্ধ 

১১৯৷ িথয ক্ষবক্ষনম  

১২০৷ ক্ষবক্ষধ প্রণ রন  িমিো 

১২১৷ কক্ষিপ  ক্ষিরে অবযোহক্ষি প্রিোরন  িমিো 

১২২৷ স ল ক্ষবশ্বোরস কৃি কোেকম ি  িণ 

১২৩৷  ক্ষহিক ণ ও ক্ষহেোেি 
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প্রথম খন্ড : প্রযরম্ভিক 

    

সংক্ষিপ্ত ক্ষির োনোমো      

১৷ (১) এই আইন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী আইন, ১৯৯১ নোরম অক্ষভক্ষহি হইরব৷ 

 

(২) ইহো ২৪ক্ষি ক্ষেব্রু ো ী, ১৯৯১ িোক্ষ রখ কোর্ িক  হই োরে বক্ষল ো গণয হইরব৷ 

     

     

   

    

অনযোনয আইরন  প্রর োগ      

২৷ এই আইরন  ক্ষবধোনোবলী, উহোরি ক্ষভন্নরূপ ক্ষকেভ  নো থোক্ষকরল, ১[ ক্ষকোম্পোনী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সরন  

১৮ নং আইন)] সহ আপোিিঃ বলবি্ অনয ক্ষকোন আইরন  অক্ষিক্ষ ক্ত, এবং উহো  হোক্ষনক  ন , বক্ষল ো 

গণয হইরব৷ 

     

     

   

    

সমবো  সক্ষমক্ষি ও অনযোনয আক্ষথ িক প্রক্ষিষ্ঠোরন  ক্ষিরে আইরন  সীক্ষমি প্রর োগ      

২[ ৩। (১) এই আইরন  ক্ষকোন ক্ষকেভ ই সমবো  সক্ষমক্ষি আইন, ২০০১ (২০০১ সরন  ৪৭ নং আইন) অথবো 

সমবো  সক্ষমক্ষি সম্পক্ষকিি আপোিিঃ বলবৎ অনয ক্ষকোন আইরন  অধীন ক্ষনবক্ষন্ধি ক্ষকোন সমবো  সক্ষমক্ষি 

এবং মোইরিোরিক্ষিট ক্ষ গুরলট ী অথক্ষ টট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সরন  ৩২ নং আইন) এ  অধীন 

িুদ্র্রঋণ কোর্ িিম পক্ষ চোলনো  েনয সনিপ্রোপ্ত ক্ষকোন িুদ্র্ঋণ প্রক্ষিষ্ঠোরন  ক্ষিরে প্ররর্োেয হইরব নো: 

 

 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, ক্ষকোন সমবো  সক্ষমক্ষি সিসয বযিীি ক্ষকোন বযক্রক্ত বো প্রক্ষিষ্ঠোরন  ক্ষনকট হইরি 

অববধভোরব আমোনি িহণ কক্ষ রল ধো ো ৪৪ এবং ৪৫ এ  অধীন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ক্ষর্ভোরব পক্ষ িি িন ক ো 

হ  বো উহোরক ক্ষর্ভোরব ক্ষনরিিি ক্ষিও ো হ , বোংলোরিি বযোংক একইভোরব ক্ষর্ ক্ষকোন সমবো  সক্ষমক্ষি পক্ষ িি িন 

কক্ষ রি, এবং ঐ সকল সক্ষমক্ষিরক ক্ষনরিিি ক্ষিরি পোক্ষ রব। 
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(২) ধো ো ১৭ এ  উপ-ধো ো (৬), ধো ো ২৭ক এবং ধো ো ২৭কক এ  ক্ষবধোনোবলী বযিীি অনয ক্ষকোন ক্ষকেভ ই 

আক্ষথ িক প্রক্ষিষ্ঠোন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সরন  ২৭ নং আইন) এ  অধীন লোইরসন্সপ্রোপ্ত ক্ষকোন আক্ষথ িক 

প্রক্ষিষ্ঠোরন  ক্ষিরে প্ররর্োেয হইরব নো। 

 

(৩) আপোিিঃ বলবৎ অনয ক্ষকোন আইরন র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, বো অনয ক্ষর্ ক্ষকোন আইরন  অধীরন 

ক্ষনবন্ধীকৃি হই ো থোকুক নো ক্ষকন, ধো ো ৪৪ এবং ৪৫ এ  অধীন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ক্ষর্ভোরব পক্ষ িি িন ক ো 

হ  বো উহোরক ক্ষর্ভোরব ক্ষনরিিি ক্ষিও ো হ , বোংলোরিি বযোংক একইভোরব ধো ো ২৬ এ  উপ-ধো ো (১) এ  

ক্ষবধোন অনুসোর  গটঠি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সোবক্ষসক্ষি ো ী ক্ষকোম্পোনী পক্ষ িি িন কক্ষ রি, এবং ঐ 

সকল সোবক্ষসক্ষি ো ী ক্ষকোম্পোনীরক ক্ষনরিিি ক্ষিরি পোক্ষ রব।] 

   

    

সংজ্ঞো      

৫৷ ক্ষবি  অথবো প্রসরে  পক্ষ পন্থী ক্ষকোন ক্ষকেভ  নো থোক্ষকরল, এই আইরন,- 

 

(ক) "অনুরমোক্ষিি সম্পক্ষি ক্ষনিি িন-পে" অথ ি ক্ষসই সব সম্পক্ষি ক্ষনিি িন-পে র্োহোরি ক্ষকোন ট্রোষ্টী Trusts 

Act, 1882 (II of 1882) এ  Section 20 এ  clause (a), ৪[ * * *], (c) অথবো (d) এ  অধীন অথ ি ক্ষবক্ষনর োগ 

কক্ষ রি পোর , এবং ধো ো ৫[ ১৩(৩)] এ  বযোপোর , ক্ষসই সব সম্পক্ষি ক্ষনিি িন-পে ইহো  অন্তভভ িক্ত হইরব 

ক্ষর্সব সম্পক্ষি ক্ষনিি িন-পেরক স কো , স কো ী ক্ষগরেরট প্রজ্ঞোপন িো ো, উক্ত ধো ো  বযোপোর  

অনুরমোক্ষিি সম্পক্ষি ক্ষনিি িন-পে ক্ষহসোরব ক্ষঘোিণো কর ; 

 

৬[ (কক) “আক্ষথ িক প্রক্ষিষ্ঠোন” অথ ি আক্ষথ িক প্রক্ষিষ্ঠোন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সরন  ২৭ নম্ব  আইন) এ  

ধো ো ২ এ  িেো (খ) ক্ষি সংজ্ঞোক্ষ ি আক্ষথ িক প্রক্ষিষ্ঠোন;] 

 

(খ) “ক্ষকোম্পোনী” অথ ি এমন ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী র্োহো ক্ষকোম্পোনী আইন অনুসোর  অবসোক্ষ ি হইরি পোর ; 

 

(গ) “ক্ষকোম্পোনী আইন” অথ ি ৭[ ক্ষকোম্পোনী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সরন  ১৮ নং আইন)]; 

 

৮[ (গগ) ‘‘ক্ষখলোপী ঋণ িহীিো’’ অথ ি ক্ষকোন ক্ষিনোিো  বযক্রক্ত বো প্রক্ষিষ্ঠোন বো ক্ষকোম্পোনী র্োহো  ক্ষনরে  বো 

েোথ ি সংক্ষিষ্ট প্রক্ষিষ্ঠোরন  অনুকূরল প্রিি অিীম, ঋণ বো অনয ক্ষকোন আক্ষথ িক সুক্ষবধো বো উহো  অংি বো 

উহো  উপ  অক্রেিি সুি বো উহো  মুনোেো বোংলোরিি বযোংক কিৃিক েো ীকৃি সংজ্ঞো অনুর্ো ী ক্ষম োরিোিীণ ি 

হও ো  ৬ (ে ) মোস অক্ষিবোক্ষহি হই োরে; 
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বযোখযো।- এই িেো  উরেিয পূ ণকরে ক্ষকোন বযক্রক্ত বো, ক্ষিেমি, প্রক্ষিষ্ঠোন বো ক্ষকোম্পোনী অনয ক্ষকোন 

প্রক্ষিষ্ঠোরন  পক্ষ চোলক নো হইরল অথবো উক্ত প্রক্ষিষ্ঠোরন িোহো  বো উহো  ক্ষি োর   অংি ২০% এ  অক্ষধক 

নো হইরল অথবো উক্ত প্রক্ষিষ্ঠোরন  ঋরণ  েোক্ষমনিোিো নো হইরল, উক্ত প্রক্ষিষ্ঠোন িোহো  বো উহো  েোথ ি সংক্ষিষ্ট 

প্রক্ষিষ্ঠোন বক্ষল ো গণয হইরব নো;] 

 

৯[ (গগগ) ‘‘িুদ্র্ঋণ প্রক্ষিষ্ঠোন’’ অথ ি মোইরিোরিক্ষিট ক্ষ গুরলট ী অথক্ষ টট আইন, ২০০৬ (২০০৬ 

সরন  ৩২ নং আইন) এ  ধো ো ২ এ  িেো (২১) এ সংজ্ঞোক্ষ ি ক্ষকোন িুদ্র্ঋণ প্রক্ষিষ্ঠোন;] 

 

(ঘ) “চোক্ষহবো মোে িো ” অথ ি এমন আক্ষথ িক িো  র্োহো চোক্ষহবো মোে অবিযই পক্ষ রিোধ কক্ষ রি হইরব; 

 

১০[ (ঙ) “েোমোনিী ঋণ বো অক্ষিম’’ অথ ি ক্ষসই ঋণ বো অক্ষিম র্োহো সম্পরি  েোমোনি িহণ কক্ষ  ো 

প্রিোন ক ো হ  এবং বোংলোরিি বযোংক কিৃিক ক্ষনধ িোক্ষ ি পদ্ধক্ষিরি ক্ষনণীি উক্ত সম্পরি  বোেো  মূলয ক্ষকোন 

সমর ই ঋরণ  পক্ষ মোরণ  চোইরি কম হ  নো, এবং ‘‘অেোমোনিী ঋণ বো অক্ষিম’’ অথ ি ক্ষসই ঋণ বো 

অক্ষিম বো উহো  ঐ অংি র্োহো  ক্ষবপ ীরি ক্ষকোন েোমোনি িহণ ক ো হ  নো;] 

 

(চ) “িেক্ষসক্ষল বযোংক” ক্ষসই অরথ ি বযবহৃি হই োরে ক্ষর্ অরথ ি Bangladesh Bank Order (P. O. No. 127 of 

1972) Article 2 (j) ক্ষি æScheduled bank” কথোটট বযবহৃি হই োরে; 

 

১১[ (ে) “ক্ষিনোিো ” অথ ি ১২[ ঋণ ও অক্ষিম িহণ,] লোভ-িক্ষি  ভোগোভোক্ষগ, খক্ষ ি বো ইেো ো  ক্ষভক্ষিরি বো 

অনয ক্ষকোনভোরব আক্ষথ িক সরুর্োগ-সুক্ষবধো িহণকো ী বযক্রক্ত, ক্ষকোম্পোনী বো প্রক্ষিষ্ঠোন এবং ক্ষকোন েোক্ষমনিো ও 

ইহো  অন্তভূিক্ত হইরব;] 

 

(ঝ) “পোওনোিো ” অরথ ি- 

 

১৪[ (১) ১৫[ আমোনি প্রিোনকো ী বো লোভ-িক্ষি  ] ক্ষভক্ষিরি অথ ি গক্রচ্ছি  োক্ষখ োরেন এমন বযক্রক্ত, 

ক্ষকোম্পোনী বো প্রক্ষিষ্ঠোন, বো] 

 

(২) লোভ-িক্ষি  ভোগোভোক্ষগ, ভোড়ো  খক্ষ ি বো ইেো ো  ক্ষভক্ষিরি বো অনয ক্ষকোনভোরব আক্ষথ িক সুরর্োগ সুক্ষবধো 

প্রিোনকো ী ক্ষকোম্পোনী বো অথ িলগ্নী প্রক্ষিষ্ঠোনও বঝুোইরব; 

 



Page 11 of 123 
 

(ঞ) “প্রোইরভট ক্ষকোম্পোনী” ক্ষসই অরথ ি বযবহৃি হই োরে ক্ষর্ অরথ ি উহো ক্ষকোম্পোনী আইরন বযবহৃি হই োরে; 

 

(ট) “বোংলোরিি বযোংক” অথ ি Bangladesh Bank Order, 1972 (P. O. No. 127 of 1972) এ  অধীন 

স্থোক্ষপি Bangladesh Bank; 

 

(ঠ) “ক্ষবক্ষধ” অথ ি এই ১৬[ আইরন ] অধীন প্রণীি ক্ষবক্ষধ; 

 

(ি) “ ১৭[ ক্ষবরিিোক্ষ ি বযোংক]” অথ ি আপোিিঃ বলবি্ ক্ষকোন আইরন  িো ো বো অধীন স্থোক্ষপি বো গটঠি 

ক্ষকোন বযোংক এবং স কো , এই আইরন  উরেিয পূ ণকরে, স কো ী ক্ষগরেরট প্রজ্ঞোপন িো ো, ক্ষকোন 

বযোংক-ক্ষক ১৮[ ক্ষবরিিোক্ষ ি বযোংক] ক্ষহসোরব ক্ষঘোিণো কক্ষ রল ক্ষসই বযোংকও এই সংজ্ঞো  অন্তভভ িক্ত হইরব; 

 

(ঢ) “বযবস্থোপনো পক্ষ চোলক” অথ ি- 

 

(২) ২০[ ক্ষবরিিোক্ষ ি] বযোংরক  ক্ষিরে, উক্ত বযোংক ক্ষর্ আইন বো আইরন  মর্ িোিো ক্ষবক্ষিষ্ট িক্ষলরল  অধীরন 

প্রক্ষিটষ্ঠি বো গটঠি হই োরে উহোরি প্রিি সংজ্ঞোভভক্ত ক্ষকোন Managing Director; 

 

(৩) অনয ক্ষকোন বযোংক ক্ষকোম্পোনী  ক্ষিরে ক্ষসই পক্ষ চোলক, র্ো াঁহো  উপ , উক্ত বযোংক ক্ষকোম্পোনী  ক্ষকোন 

চভ ক্রক্ত বো উহো  সোধো ণ বো পক্ষ চোলনো পি িরি  সভো  গহৃীি প্রস্তোব, বো উহো  সংঘ-স্মো রক  ক্ষবধোন 

অনুসোর , উহো  বযবস্থোপনো  িোক্ষ ত্ব অপ িণ ক ো হই োরে, এবং বযবস্থোপনো পক্ষ চোলরক  পরি, উক্ত পরি  

নোম র্োহোই হউক নো ক্ষকন, অক্ষধটষ্ঠি ক্ষকোন পক্ষ চোলকও এই সংজ্ঞো  অন্তভভ িক্ত হইরবন; 

 

২১[ (ণ) ‘‘বযোংক-ক্ষকোম্পোনী’’ অথ ি ধো ো ৩১ এ  অধীন লোইরসন্সপ্রোপ্ত বোংলোরিরি বযোংক বযবসো 

পক্ষ চোলনোকো ী ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী, এবং ক্ষর্ ক্ষকোন ক্ষবরিিোক্ষ ি বযোংকও উহো  অন্তভূিক্ত হইরব;] 

 

 

 

(ি) “বযোংক বযবসো” অথ ি কেি প্রিোন বো ক্ষবক্ষনর োরগ  উরেরিয েনসোধো রণ  ক্ষনকট হইরি টোকো  

এইরূপ আমোনি িহণ ক ো, র্োহো চোক্ষহবোমোে বো অনয ক্ষকোনভোরব পক্ষ রিোধরর্োগয এবং ক্ষচক, ড্রোে্ট, 

আরিি বো অনয ক্ষকোন পদ্ধক্ষিরি প্রিযোহো রর্োগয; 
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(থ) “ক্ষম োিী িো ” অথ ি চোক্ষহবোমোে িো  বযিীি অনযোনয আক্ষথ িক িো ; 

 

২২[ (থথ) “মুিো োবো সোটটিক্ষেরকট” অথ ি মুিো োবো  ক্ষভক্ষিরি প্রিি সোটটিক্ষেরকট; 

 

(থথথ) “মুিো োবো” অথ ি এমন চভ ক্রক্ত র্োহো  িিিোনুসোর  ইসলোমী ২৩[ ি ী োহ] ক্ষমোিোরবক পক্ষ চোক্ষলি ক্ষকোন 

বযোংক ক্ষকোন ক্ষকেভ রি মূলধন ক্ষর্োগোন ক্ষি  এবং িোহক উহোরি িিিো, প্ররচষ্টো, শ্রম ও প্রজ্ঞো ক্ষনর োক্রেি 

কর ; 

 

(থথথথ) “মুিোক্ষ কো সোটটিক্ষেরকট” অথ ি মুিোক্ষ কো  ক্ষভক্ষিরি প্রিি সোটটিক্ষেরকট; 

 

(থথথথথ) “মুিোক্ষ কো” অথ ি এমন চভ ক্রক্ত র্োহো  অধীন ক্ষকোন কোরে মূলধরন  এক অংি ইসলোমী ২৪[ 

ি ী োহ] ক্ষমোিোরবক পক্ষ চোক্ষলি ক্ষকোন বযোংক এবং অপ  অংি িোহক ক্ষর্োগোন ক্ষি  এবং ক্ষর্ কোরে  লোভ 

চভ ক্রক্তরি উক্ষেক্ষখি অনুপোরি এবং ক্ষলোকসোন মূলধন অনুপোরি বক্ষিি হ ;] 

 

(ি) “েণ ি” অথ ি মদু্র্ো  আকোর  েণ ি, আইনোনুগ ক্ষটন্ডো  হউক বো নো হউক, অথবো বোট বো ক্ষপে আকোর  

েণ ি, পক্ষ রিোক্ষধি হউক বো নো হউক; 

 

(ধ) “ক্ষ ক্রেষ্ট্রো ” ক্ষসই অরথ ি বযবহৃি হই োরে ক্ষর্ অরথ ি উহো ক্ষকোম্পোনী আইরন বযবহৃি হই োরে৷ 

     

  

সংঘ স্মো ক ইিযোক্ষি  উপ  আইরন  প্রোধোনয      

৬৷ এই আইরন ক্ষভন্নরূপ ক্ষবধোন নো থোক্ষকরল, 

 

(ক) ২৫[ ক্ষবরিিোক্ষ ি] বযোংক বযিীি, ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষমরমোর ন্ডোম ও আটটিরকলস্, উহো  

সম্পোক্ষিি ক্ষকোন চভ ক্রক্ত, বো উহো  সোধো ণ সভো  বো পক্ষ চোলনো পি িরি  সভো  গহৃীি ক্ষকোন প্রস্তোরব র্োহো 

ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, এবং উহো এই আইন প্রবিিরন  পূরব ি বো পর , ক্ষিেমি, ক্ষ ক্রেটষ্ট্রকৃি বো সম্পোক্ষিি 

বো গহৃীি হউক বো হই ো থোকুক নো ক্ষকন এই আইরন  ক্ষবধোনোবলী কোর্ িক  হইরব, এবং 

 

(খ) উক্ত ক্ষমরমোর ন্ডোম, আটটিরকলস্, চভ ক্রক্ত বো প্রস্তোরব  ক্ষকোন ক্ষবধোরন  র্িটভ কু এই আইরন  সক্ষহি 

অসোমঞ্জসয থোক্ষকরব উক্ত ক্ষবধোরন  িিটভ কু অববধ হইরব৷ 
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ম্ভিতীয় খন্ড : ব্যাংক-ককযম্পযম্ভনর কযর্ যযবলী 

    

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  কোর্ িোবলী      

৭৷ (১) বযোংক-বযবসো েোড়োও, ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ক্ষনম্নবক্ষণ িি সকল বো ক্ষর্ ক্ষকোন বযবসো  ক্ষনর োক্রেি 

হইরি পোক্ষ রব, র্থো :- 

 

(ক) ঋণ িহণ, অথ ি সংিহ বো িহণ; 

 

(খ) েোমোনি লই ো বো েোমোনি বযক্ষির রক অক্ষিম অথ ি বো কেি প্রিোন; 

 

(গ) ক্ষবক্ষনম  ক্ষবল, হভ ক্রে, প্রক্ষিশ্রুক্ষিপে, কূপন, ড্রোে্ট, বহনপে, ক্ষ লওর   ক্ষিি, ও োর ন্ট, ঋণপে, 

সোটটিক্ষেরকট, ক্ষম োিী অংিিহণ-পে, ক্ষম োিী অথ ি সংস্থোন-পে, মুিোক্ষ কো সোটটিক্ষেরকট, ২৬[ মুিো োবো] 

সোটটিক্ষেরকট এবং বোংলোরিি বযোংক কিৃিক অনুরমোক্ষিি অনুরূপ অনযোনয িক্ষলল, এবং হস্তোন্ত  বো 

ক্ষবক্ষনম রর্োগয হউক বো নো হউক এমন অনযোনয িক্ষলল ও সম্পক্ষি ক্ষনিি িন-পে, ক্ষিেমি, সম্পোিন, 

ক্ষলখন, িোবী প্রস্তুিক ণ, বোট্টোক ণ, ি , ক্ষবি , সংিহ এবং ক্ষলনরিন; 

 

(ঘ) ক্ষলটো  অব ক্ষিক্ষিট, ট্রোরভলোস ি ক্ষচক, ২৭[ বযোংক কোিি] এবং সোকুিলো  ক্ষনোট অনুরমোিন ও ইসুয ক ো; 

 

(ঙ) েণ ি, ক্ষ ৌপয ও অনযোনয ধোিব মুদ্র্ো ি , ক্ষবি  এবং ক্ষলনরিন; 

 

(চ) ক্ষবরিিী বযোংক ক্ষনোটসহ ববরিক্ষিক মদু্র্ো ি  এবং ক্ষবি ; 

 

(ে) ষ্টক, িহক্ষবল, ক্ষি ো , ক্ষিরবিো -ষ্টক, বন্ড, িো  সম্পক্ষি ক্ষনিি িন-পে, ক্ষম োিী অংিিহণ-পে, ক্ষম োিী 

অথ ি সংস্থোন-পে, মুিোক্ষ কো সোটটিক্ষেরকট, ২৮[ মুিো োবো] সোটটিক্ষেরকট এবং বোংলোরিি বযোংক কিৃিক 

অনুরমোক্ষিি অনযোনয িক্ষলল ও সব িপ্রকো  ক্ষবক্ষনর োগ িহণ, ধো ণ, কক্ষমিন ক্ষভক্ষিরি ক্ষপ্র ণ, এবং উহোরি  

িো  িহণ ও ক্ষলনরিন; 
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২৯[ (ে) বন্ড, ক্রিপ বো অনযোনয প্রকোর   সম্পক্ষি ক্ষনিি িন পে র্থো, ক্ষম োিী অংিিহণ-পে, ক্ষম োিী অথ ি 

সংস্থোন-পে, মুিো োবো সোটটিক্ষেরকট, মুিোক্ষ কো সোটটিক্ষেরকট এবং বোংলোরিি বযোংক কিৃিক অনুরমোক্ষিি 

অনযোনয অনুরূপ িক্ষলল, স কোর   পরি বো অনযোনযরি  পরি ি  ও ক্ষবি ;] 

 

(ঝ) ঋণ ও অক্ষিরম  বরন্দোবস্ত ক ো; 

 

(ঞ) সব িপ্রকো  বন্ড ও মূলযবোন সোমিী  আমোনি িহণ বো উহোক্ষিগরক ক্ষন োপি ক্ষহেোেরি বো অনযভোরব 

 োক্ষখবো  েনয িহণ; 

 

(ট) গক্রচ্ছি বস্তু  ক্ষন োপিো  েনয ভরে  বযবস্থো িহণ; 

 

(ঠ) সম্পক্ষি ক্ষনিি িন-পরে  ক্ষবপ ীরি টোকো সংিহ ও ক্ষপ্র ণ; 

 

(ি) স কো , স্থোনী  কিৃিপি বো অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত  প্রক্ষিক্ষনক্ষধ ক্ষহসোরব কোে ক ো; 

 

(ঢ) ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী বযবস্থোপক প্রক্ষিক্ষনক্ষধ এবং ক্ষকোিোধযি ক্ষহসোরব কোে ক ো বযিীি, িোহকরি  প্রক্ষিক্ষনক্ষধ 

ক্ষহসোরব মোলোমোল খোলোস ও ক্ষপ্র ণ এবং আমরমোক্তো  ক্ষহসোরব কোে ক োসহ ক্ষর্ ক্ষকোন ধ রন  এরেক্রন্স 

বযবসো পক্ষ চোলনো; 

 

(ণ) স কো ী এবং ক্ষবস কো ী ঋরণ  বযোপোর  আলোপ আরলোচনো ও চভ ক্রক্ত সম্পোিন এবং উক্ত ঋণ প্রিোন; 

 

(ি) ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী, করপ িোর িন বো সক্ষমক্ষি  ক্ষি ো , ষ্টক, ঋণপে বো ক্ষিরবিো -ষ্টক ক্ষবি রণ ঝুাঁ ক্ষক িহণ, 

ক্ষনশ্চ িো প্রিোন ও িো িহণ এবং উক্তরূপ ক্ষকোন কোরে  েনয ঋণ প্রিোন; 

 

(থ) ক্ষর্ ক্ষকোন প্রকো  েোক্ষমন এবং িক্ষি ক্ষনসৃ্কক্ষি বযবস্থো সংিোন্ত বযবসো পক্ষ চোলনো এবং উক্তরূপ বযবসোর  

ক্ষলনরিন; 

 

(ি) েোভোক্ষবক বযোংক-বযবসো পক্ষ চোলনোকোরল- 
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(১) ক্ষবরিিো কিৃিক পুনঃ ি , বো 

 

(২) ভোড়ো  খক্ষ ি পদ্ধক্ষিরি ক্ষবি , বো 

 

(৩) ক্ষবলরম্ব মূলয পক্ষ রিোধ, বো 

 

(৪) ইেো ো, বো 

 

(৫) আ  ভোগোভোক্ষগ, বো 

 

(৬) অনয ক্ষকোনভোরব অথ ি সংস্থোন, 

 

এ  বযবস্থোসহ বো অনুরূপ বযবস্থো বযক্ষির রক পণয, ক্ষপরটন্ট, ক্ষিেোইন, ক্ষট্রিমোকি এবং িন্থেত্বসহ ক্ষর্ ক্ষকোন 

সম্পক্ষি ি  বো অেিন; 

 

(ধ) বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষকোন িোবী  আংক্ষিক বো সম্পণূ ি পক্ষ রিোরধ  েনয ক্ষকোন সম্পক্ষি িখরল িহণ বো 

অনুরূপ সম্পক্ষি  উদ্ধো  ও বযবস্থোপনো; 

 

(ন) ক্ষকোন ঋণ বো অক্ষিরম  েোমোনরি  সম্পক্ষি বো েোমোনি সংক্ষিষ্ট সম্পক্ষি এবং উক্ত সম্পক্ষি সম্পক্ষকিি 

অক্ষধকো , েত্ব বো েোথ ি অেিন, ধো ণ এবং উহোরি  বযবস্থোপনো; 

 

(প) ট্রোরষ্ট  িোক্ষ ত্ব িহণ ও উহো  বোস্তবো ন; 

 

(ে) ক্ষনব িোহক বো ট্রোটষ্ট ক্ষহসোরব বো অনযভোরব স্থোব  ও অস্থোব  সম্পক্ষি  পক্ষ চোলনো  িোক্ষ ত্ব িহণ; 

 

(ব) বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  কম িচো ী বো প্রোক্তন কম িচো ী বো িোাঁহোরি  ক্ষপোিযগরণ  কলযোণোরথ ি- 
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(১) সক্ষমক্ষি, প্রক্ষিষ্ঠোন, িহক্ষবল, ট্রোষ্ট অথবো অনয ক্ষকোন সংস্থো স্থোপন এবং উহোরি  স্থোপনকরে সোহোর্য বো 

সহরর্োক্ষগিো প্রিোন; 

 

(২) ক্ষপনিন ও ভোিো প্রিোন; 

 

(৩) বীমো  ক্ষপ্রক্ষম োম প্রিোন; 

 

(৪) ক্ষকোন প্রিি িনী বো সোধো ণভোরব উপকো ী ক্ষকোন কোরে চো াঁিো প্রিোন; 

 

(৫) ঐসব বযোপোর  অথ ি স ব োহ ক্ষনক্রশ্চি ক ো; 

 

(ভ) উহো  প্রর োেন বো সুক্ষবধোরথ ি ইমো ি বো এইরূপ অনযক্ষকেভ  অেিন, ক্ষনম িোণ,  িণোরবিণ এবং উহো  

পক্ষ বিিন সোধন; 

 

(ম) উহো  সমুি  সম্পক্ষি বো অংি ক্ষবরিি বো উহো  ক্ষকোন অক্ষধকো  ক্ষবি , উন্ন ন, বযবস্থোপনো, ক্ষবক্ষনম , 

ইেো ো প্রিোন, বন্ধরক  োখো বো অনযক্ষবধ উপোর  হস্তোন্ত ক ণ বো টোকো  রূপোন্ত ক ণ বো অনয ক্ষকোন 

উপোর  উক্ত সম্পক্ষি বো অক্ষধকো  সম্পরকি বযবস্থো িহণ; 

 

(র্) এই উপ-ধো ো  বক্ষণ িি বযবসো  প্রকৃক্ষি  সক্ষহি ক্ষমল থোক্ষকরল, ক্ষকোন বযক্রক্ত বো ক্ষকোম্পোনী  বযবসো বো 

বযবসো  ক্ষকোন অংি অেিন এবং উহো  িোক্ষ ত্ব িহণ; 

 

( ) উহো  বযবসোর   উন্ন ন ও অিগক্ষি সোধরন  েনয আনুিংক্ষগক ও সহো ক অনযোনয সকল কোেকম ি 

সম্পোিন; 

 

(ল) স কো  কিৃিক স কো ী ক্ষগরেরট প্রজ্ঞোপন িো ো অনয ক্ষর্সব বযবসো বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক ক ো 

র্োইরি পোর  বক্ষল ো ক্ষনক্ষিিষ্ট ক ো হ  ক্ষসই সকল বযবসো ৷ 

 

(২) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উপ-ধো ো (১) এ উক্ষেক্ষখি বযবসো  বযিীি অনয ক্ষকোন বযবসোর  ক্ষনর োক্রেি 

হইরি পোক্ষ রব নো৷ 
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৩০[ (৩) উপ-ধো ো (১) এ র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, এই আইরন  ধো ো ২৬ এ  ক্ষবধোন সোরপরি, ক্ষকোন 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী স্টক-ক্ষরোকো , স্টক-ক্ষিলো , মোরচিন্ট বযোংকো , ক্ষপোটিরেোক্ষলও মযোরনেো  ক্ষহসোরব বো 

ক্ষসক্ষকউক্ষ টটে ও এক্সরচঞ্জ কক্ষমিন হইরি ক্ষনবন্ধন িহরণ  প্রর োেন পরড় এইরূপ ক্ষকোন বযবসোর  

স োসক্ষ  ক্ষলপ্ত হইরি পোক্ষ রব নো।] 

     

     

   

    

“বযোংক” বো িিুি্ভূি অনযোনয িরে  বযবহো       

৮। বোংলোরিরি বযোংক-বযবসোর  ক্ষনর োক্রেি প্ররিযক ক্ষকোম্পোনী উহো  নোরম  অংি ক্ষহসোরব "বযোংক" িেটট 

অথবো ইহো হইরি উি্ভূি অনয ক্ষকোন িে বযবহো  কক্ষ রব এবং বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বযিীি ৩১[ অনয ক্ষকোন 

ক্ষকোম্পোনী ক্ষকংবো প্রক্ষিষ্ঠোন] ইহো  নোরম  অংি ক্ষহসোরব এমন ক্ষকোন িে বযবহো  কক্ষ রব নো র্োহোরি উহোরক 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ক্ষহসোরব মরন কক্ষ বো  অবকোি থোরক: 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, এই ধো ো  ক্ষকোন ক্ষকেভ ই ক্ষনম্নক্ষলক্ষখি ক্ষিরে প্ররর্োেয হইরব নো, র্থো :- 

 

(ক) ধো ো ২৬ (১)এ উক্ষেক্ষখি এক বো একোক্ষধক উরেরিয গটঠি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সোবক্ষসক্ষি ো ী 

ক্ষকোম্পোনী; 

 

(খ) বযোংকসমূরহ  পো স্পক্ষ ক েোথ ি  িো  উরেরিয গটঠি ক্ষকোন সক্ষমক্ষি, র্োহো ক্ষকোম্পোনী আইরন  ৩২[ 

ধো ো ২৮] এ  অধীরন ক্ষনবন্ধনকৃি: 

 

িরব আ ও িিি থোরক ক্ষর্, বোংলোরিি বযোংরক  সম্পূণ ি বো আংক্ষিক মোক্ষলকোনোধীন বো ক্ষন ন্ত্রণোধীন ক্ষকোন 

ক্ষকোম্পোনীরক উহো বযোংক ক্ষকোম্পোনী নো হইরলও, স কো , স কো ী ক্ষগরেরট প্রজ্ঞোপন িো ো, এবং 

িি্কিৃ িক ক্ষনদ্ধিোক্ষ ি িিি সোরপরি, উহো  নোরম  অংি ক্ষহসোরব “বযোংক” বো উক্ত িে হইরি উি্ভূি অনয 

ক্ষকোন িে বযবহো  কক্ষ বো  েনয অক্ষধকো  ক্ষিরি পোক্ষ রব৷ 

     

     

   

    

কক্ষিপ  বযবসো  ক্ষনক্ষিদ্ধ      
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৯৷ ধো ো ৭ এ  অধীন অনুরমোক্ষিি বযবসো বযিীি, ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী, উহোরক প্রিি বো উহো কিৃিক 

 ক্ষিি েোমোনি আিোর   ক্ষিে েোড়ো, প্রিযি বো পর োিভোরব ক্ষকোন পরণয  ি , ক্ষবি  বো ক্ষবক্ষনম  

বযবসো কক্ষ রব নো, অথবো আিো  বো কো বোর   েনয প্রোপ্ত ক্ষবক্ষনম  ক্ষবল সংিোন্ত কো ণ বযিীি, অরনয  

েনয ক্ষকোন বযবসো  বো ক্ষকোন পণয ি , ক্ষবি  বো ক্ষবক্ষনমর  ক্ষলপ্ত হইরি পোক্ষ রব নো ৩৩[ : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, ইসলোমী ৩৪[ ি ী োহ] ক্ষমোিোরবক পক্ষ চোক্ষলি বযোংক ক্ষকোম্পোনী কিৃিক প্রিযি বো 

পর োিভোরব েীকৃি ইসলোমী পদ্ধক্ষি অনুস ণপবূ িক মোলোমোল বো পণয ি , ক্ষবি  বো ক্ষবক্ষনমর   ক্ষিরে 

এই ধো ো  ক্ষকোন ক্ষকেভ ই প্ররর্োেয হইরব নো৷] 

 

বযোখযো- এই ধো ো  উরেিয পূ ণকরে “পণয” অথ ি, আিো রর্োগয িোবী, ষ্টক, ক্ষি ো , টোকো প সো, েণ ি-

ক্ষ ৌপয ৩৫[ ও অনযোনয ধোিভ  এবং ধো ো ৭ এ  উপ-ধো ো (১) এ  িেো (গ), (ঘ), (ে) ও (ে) এ উক্ষেক্ষখি সকল 

িক্ষলল িস্তোরবে বযিীি, সকল প্রকোর   অস্থোব  সম্পক্ষি] ৷ 

     

     

   

    

বযোংক বযবসোর  বযবহৃি ন  এমন সম্পক্ষি হস্তোন্ত       

১০৷ (১) ধো ো ৭ এ র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, ক্ষনেে বযবহোর   েনয প্রর োেনী  ন  এমন ক্ষকোন স্থোব  

সম্পক্ষি, উহো ক্ষর্ ভোরবই অক্রেিি হই ো থোকুক নো ক্ষকন, ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী, উহো অেিরন  িোক্ষ খ 

হইরি সোি বি্স  বো এই আইন প্রবিিরন  িোক্ষ খ হইরি সোি বি্স , র্োহো পর  ক্ষিি হ , এ  অক্ষধক 

সম  সম সীমো অক্ষিিোন্ত হইবো  প  েী  অক্ষধকোর   োক্ষখরব নো৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ র্োহোই থোকুক নো ক্ষকন, বোংলোরিি বযোংক র্ক্ষি এই মরম ি সন্তুষ্ট হ  ক্ষর্, ক্ষকোন বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী  আমোনিকো ীগরণ  েোরথ ি, উক্ত সম্পক্ষি অক্ষধকোর   োখো  সম সীমো বক্ষধ িি ক ো প্রর োেন, 

িোহো হইরল বোংলোরিি বযোংক উপ-ধো ো (১) এ উক্ষেক্ষখি সম  অনক্ষধক পোাঁচ বি্স  পর্ িন্ত বক্রদ্ধিি কক্ষ রি 

পোক্ষ রব৷ 

 

(৩) এই ধো ো  উরেিয পূ ণকরে ক্ষকোন সম্পক্ষি  উরেখরর্োগয অংি বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  প্রকৃি প্রর োেরন 

বযবহৃি হইরল উক্ত সম্পক্ষি বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষনেে বযবহোর   েনয প্রর োেনী  সম্পক্ষি বক্ষল ো গণয 

হইরব৷ 
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বযবস্থোপক প্রক্ষিক্ষনক্ষধ ক্ষনর োগ ক্ষনক্ষিদ্ধক ণ ও কক্ষিপ  ক্ষনর োরগ  উপ  বোধো ক্ষনরিধ      

১১৷ (১) ক্ষকোন বযোংক ক্ষকোম্পোনী- 

 

(ক) উহো  েনয বযবস্থোপক প্রক্ষিক্ষনক্ষধ ক্ষনর োগ কক্ষ রবনো বো বযবস্থোপক প্রক্ষিক্ষনক্ষধ  িো ো উহো  বযবস্থোপনো 

পক্ষ চোলনো কক্ষ রবনো; বো 

 

(খ) এমন ক্ষকোন বযক্রক্তরক ক্ষনর োগ কক্ষ রবনো বো এমন ক্ষকোন বযক্রক্ত  ক্ষনর োগ অবযোহি  োক্ষখরবনো- 

 

(অ) ক্ষর্ক্ষন ক্ষিউক্ষল ো ক্ষঘোক্ষিি হই োরেন, বো ক্ষকোন সম  ক্ষিউক্ষল ো ক্ষেরলন, বো িোাঁহো  পোওনোিোর   পোওনো 

পক্ষ রিোধ বন্ধ কক্ষ  োরেন, বো পোওনোিোর   সক্ষহি আরপোি  েো  মোধযরম পোওনো আিো  হইরি অবযোহক্ষি 

লোভ কক্ষ  োরেন, বো বনক্ষিক স্খলনেক্ষনি কো রণ ক্ষকোন ক্ষেৌেিো ী আিোলি কিৃিক িক্রেি হই োরেন; 

 

(আ) ক্ষর্ক্ষন িোাঁহো  পোক্ষ শ্রক্ষমক বো পোক্ষ শ্রক্ষমরক  অংি কক্ষমিরন  আকোর  বো ক্ষকোম্পোনী  লোরভ  অংরি  

আকোর  িহণ কর ন : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্,এই উপ-িেো  ক্ষকোন ক্ষকেভ ই বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক প্রিি ক্ষনম্নক্ষলক্ষখি ক্ষবোনোস বো 

কক্ষমিরন —ক্ষিরে প্ররর্োেয হইরব নো, র্থো:- 

 

(১) ক্ষকোন আইরন  অধীরন ক্ষিে ক্ষবর োধ সম্পক্ষকিি ক্ষকোন ক্ষনস্পক্ষি বো ক্ষ োর িোি ক্ষমোিোরবক, বো সংক্ষিষ্ট 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক প্রণীি ক্ষকোন স্কীম অনুসোর  বো বযোংক-ক্ষকোম্পোনী প্রচক্ষলি  ীক্ষি অনুসোর  প্রিি 

ক্ষবোনোস; বো 

 

 

 

(২) েোক্ষমনিো  িোলোলসহ ক্ষর্ ক্ষকোন িোলোল, কযোক্ষি ো , টঠকোিো , মোলোমোল খোলোস ও ক্ষপ্র ণকো ী প্রক্ষিক্ষনক্ষধ, 

ক্ষনলোমিো  বো, উক্ত ক্ষকোম্পোনী  ক্ষন ক্ষমি কম িচো ী বযিীি, চভ ক্রক্তক্ষভক্ষিক ক্ষনর োক্রেি অনয ক্ষর্ ক্ষকোন বযক্রক্তরক 

প্রিি কক্ষমিন;  
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(ই) বোংলোরিি বযোংরক  মিোনুসোর  র্োহো  পোক্ষ শ্রক্ষমক মোেোক্ষিক্ষ ক্ত৷ 

 

বযোখযো ১৷- এই উপ-িেো  উরেিয পূ ণকরে, “পোক্ষ শ্রক্ষমক” বক্ষলরি বযোংক ক্ষকোম্পোনী কিৃিক প্রিি ক্ষকোন 

বযক্রক্ত  ক্ষবিন, ক্ষেস এবং ক্ষবিন-অক্ষিক্ষ ক্ত সুক্ষবধোক্ষিও অন্তভভ িক্ত হইরব, ক্ষকন্তু িোক্ষ ত্ব পোলরন  প্রর োেরন 

ক্ষিক্ষন ক্ষর্ প্রকৃি খ চ কক্ষ  োরেন িোহো পক্ষ রিোধ ক ো  েনয ক্ষর্ অথ ি বো ভোিো িোাঁহোরক ক্ষিও ো হ  উহো 

অন্তভভ িক্ত হইরব নো; 

 

বযোখযো ২৷- এই উপ-িেো  উরেিয পূ ণকরে ক্ষকোন পোক্ষ শ্রক্ষমক মোেোক্ষিক্ষ ক্ত ক্ষকনো ইহো ক্ষনধ িো রণ  েনয 

বোংলোরিি বযোংক ক্ষনম্নবক্ষণ িি ক্ষবি োক্ষি ক্ষবরবচনো কক্ষ রি পোক্ষ রব, র্থো :- 

 

(ক) বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  আক্ষথ িক অবস্থো, কম িকোরন্ড  বযোপকিো, বযবসো  পক্ষ মোণ এবং উপোেিন —িমিো  

সোধো ণ ক্ষঝো াঁক; 

 

(খ) উহো  িোখো বো কোর্ িোলর   সংখযো; 

 

(গ) পোক্ষ শ্রক্ষমক প্রোপ্ত বযক্রক্ত  ক্ষর্োগযিো, ব স এবং অক্ষভজ্ঞিো; 

 

(ঘ) বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরি ক্ষনর োক্রেি অনযোনয বযক্রক্তরক অথবো প্রো  একই অবস্থোসম্পন্ন অনযোনয বযোংক-

ক্ষকোম্পোনীরি অনুরূপ পরি ক্ষনর োক্রেি বযক্রক্তরক প্রিি পোক্ষ শ্রক্ষমরক  পক্ষ মোণ; এবং 

 

(ঙ) উহো  আমোনিকো ীরি  েোথ ি৷ 

 

(গ) এমন বযক্রক্ত িো ো পক্ষ চোক্ষলি হইরব নো, ক্ষর্ক্ষন- 

 

(অ) বোংলোরিি বযোংরক  পবূ িোনুরমোিন িহণ নো কক্ষ  ো, উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সোবক্ষসক্ষি ো ী ক্ষকোম্পোনী 

বো ক্ষকোম্পোনী আইরন  ৩৭[ ধো ো ২৮] এ  অধীন ক্ষনবন্ধীকৃি ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী বযিীি অনয ক্ষকোন 

ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক ক্ষহসোরব কোর্ ি ি আরেন; বো 

 

(আ) অনয ক্ষকোন বযবসোর  বো ক্ষপিো  ক্ষনর োক্রেি আরেন; বো 
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(ই) ক্ষকোন সমর  ৩৮[ একোক্ষিিরম] পোাঁচ বি্সর   অক্ষধক সমর   েনয চভ ক্রক্তবদ্ধ ক্ষেরলন : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, বযোংক-ক্ষকোম্পোনী পক্ষ চোলনো  েনয ক্ষকোন চভ ক্রক্ত  ক্ষম োি, ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলকরি  

ক্ষসদ্ধোরন্ত  িো ো, প্রক্ষিবোর  অনক্ষধক পোাঁচ বি্সর   েনয নবো ন বো বক্ষধ িি ক ো র্োইরব : 

 

িরব আ ও িিি থোরক ক্ষর্, শুধুমোে উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক হও ো  কো রণই ক্ষকোন পক্ষ চোলক, 

বযবস্থোপনো-পক্ষ চোলক বযিীি, এ —ক্ষিরে এই িেো  ক্ষবধোনোবলী প্ররর্োেয হইরবনো৷ 

 

(২) র্ক্ষি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষচ ো মযোন, পক্ষ চোলক, মযোরনেো , বো প্রধোন ক্ষনব িোহী কম িকিিো, ক্ষর্ 

নোরমই অক্ষভক্ষহি হউন, সম্পরকি ক্ষকোন আিোলি বো ট্রোইবুযনোল বো অনয ক্ষকোন কিৃিপি এইরূপ ক্ষসদ্ধোরন্ত 

উপনীি হ  ক্ষর্, ক্ষিক্ষন ক্ষকোন আইরন  ক্ষবধোন লঙ্ঘন কক্ষ  োরেন, এবং বোংলোরিি বযোংক র্ক্ষি এইরূপ 

অক্ষভমি ক্ষপোিণ কর  ক্ষর্, উক্তরূপ লঙ্ঘন এিই গুরুি  ক্ষর্, বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সক্ষহি উক্ত বযক্রক্ত  

সংক্ষিষ্ট থোকো বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বো উহো  আমোনিকো ীরি  েোথ িক্ষবর োধী বো অনয ক্ষকোনভোরব অবোক্রিি 

হইরব, িোহো হইরল বোংলোরিি বযোংক এই মরম ি আরিি প্রিোন কক্ষ রি পোক্ষ রব ক্ষর্, আরিরি উরেক্ষখি িোক্ষ খ 

হইরি, উক্ত বযক্রক্ত িোাঁহো  পরি অক্ষধটষ্ঠি থোক্ষকরবন নো, এবং এইরূপ আরিি প্রিোন ক ো হইরল, উক্ত িোক্ষ খ 

হইরি িোাঁহো  উক্ত পি িনূয হইরব৷ 

 

(৩) উপ-ধো ো (২) এ  অধীন প্রিি ক্ষকোন আরিরি ইহো উরেখ ক ো র্োইরি পোর  ক্ষর্, উক্ত বযক্রক্ত, 

বোংলোরিি বযোংরক  পূব িোনুমক্ষি বযক্ষির রক, উক্ত আরিরি উরেক্ষখি ক্ষম োি, র্োহো পোাঁচ বি্সর   ক্ষবিী 

হইরব নো, এ  মরধয উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বো অনয ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বযবস্থোপনো  প্রিযি বো 

পর োিভোরব সংক্ষিষ্ট থোক্ষকরবন নো বো অংি িহণ কক্ষ রবন নো৷ 

 

(৪) উপ-ধো ো (২) এ  অধীন প্রস্তোক্ষবি ক্ষকোন আরিরি  ক্ষবরুরদ্ধ সংক্ষিষ্ট বযক্রক্তরক বোংলোরিি বযোংরক  

ক্ষনকট িোাঁহো  বক্তবয ক্ষপি কক্ষ বো  সরুর্োগ নো ক্ষি ো উক্ত আরিি প্রিোন ক ো র্োইরব নো : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, বোংলোরিি বযোংক র্ক্ষি এইরূপ অক্ষভমি ক্ষপোিণ কর  ক্ষর্, অনুরূপ ক্ষকোন সরুর্োগ 

প্রিোনেক্ষনি ক্ষবলম্ব উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বো ইহো  আমোনিকো ীগরণ  েোরথ ি  েনয িক্ষিক  হইরব, িোহো 

হইরল অনুরূপ সুরর্োগ ক্ষিও ো  প্রর োেন হইরব নো৷ 

 

৩৯[ (৪ক) র্ক্ষি ক্ষকোন বযোংক ক্ষকোম্পোনী  ক্ষকোন কম িকিিো অথ ি আত্মসোি, িুনীক্ষি, েোল-েোক্ষল োক্ষি, বনক্ষিক 

স্খলনেক্ষনি কো রণ চোকু ী হইরি ব খোস্ত হন, িোহো হইরল ক্ষিক্ষন প বিী ক্ষকোন বযোংক ক্ষকোম্পোনী  

চোকু ীরি ক্ষনর োরগ  অরর্োগয হইরবন৷] 
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(৫) এই ধো ো  অধীন বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষর্ ক্ষকোন ক্ষসদ্ধোন্ত বো আরিি চূড়োন্ত হইরব৷ 

িক্ষলল ও ৪০[ নক্ষথপে এবং কম িপ্রক্রি ো] অপসো রণ  উপ  বোধো-ক্ষনরিধ      

১২৷ ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী সি  িপ্ত  বো ক্ষকোন িোখো হইরি, আপোিিঃ উহোরি ক্ষকোন কোর্ ি পক্ষ চোক্ষলি 

হউক বো নো হউক, উহো  বযবসো সংিোন্ত ক্ষকোন িক্ষলল বো ৪১[ নক্ষথপে ক্ষকংবো িথযপ্রর্ুক্রক্ত  মোধযরম 

প্রক্রি োরর্োগয কোর্ িিম], বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষলক্ষখি পবূ িোনুমক্ষি বযক্ষির রক, বোংলোরিরি  বোক্ষহর  ক্ষকোন 

স্থোরন অপসো ণ কক্ষ রবনো৷ 

 

বযোখযো৷- এই ধো ো - 

 

(ক) “নক্ষথপে” অথ ি ৪২[ িথযপ্রর্ুক্রক্ত] কলোরকৌিরল  সোহোরর্য বো অনয ক্ষকোন উপোর   ক্ষিি ক্ষলেো , ক্ষি-

বুক, কযোি বক্ষহ, ক্ষহসোব বক্ষহ এবং বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বযবসোর  বযবহৃি অনয সকল বক্ষহ; এবং 

 

(খ) “িক্ষলল” অথ ি ৪৩[ িথযপ্রর্ুক্রক্ত] কলোরকৌিরল  সোহোরর্য বো অনয ক্ষকোন উপোর   ক্ষিি ভোউচো , ক্ষচক, 

ক্ষবল, ক্ষপ-অিিো , অক্ষিরম  েোমোনি এবং বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বক্ষহরি উরেক্ষখি ক্ষকোন ক্ষবির   সমথ িনকো ী 

বো উহো  েপরি বো ক্ষবপরি ক্ষকোন িোবী সমথ িনকো ী অনয ক্ষর্ ক্ষকোন িক্ষলল৷ 

  

৪৪[ মূলধন সং িণ]      

১৩৷ ৪৫[ (১) বোংলোরিরি কোর্ ি ি সকল বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক বোংলোরিি বযোংক কিৃিক, সমর  সমর , 

ক্ষনধ িোক্ষ ি পক্ষ মোরণ, হোর  ও পন্থো  মূলধন সং িণ কক্ষ রি হইরবঃ 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, স কো , বোংলোরিি বযোংরক  সক্ষহি প োমি িিরম, ক্ষবরিিোক্ষ ি বযোংকসমূহরক এই 

ধো ো  ক্ষবধোন হইরি অবযোহক্ষি ক্ষিরি পোক্ষ রব। 

 

বযোখযো।- এই ধো ো  উরেিয পূ ণকরে ‘‘মূলধন’’ বক্ষলরি বোংলোরিি বযোংক কিৃিক, সমর  সমর , 

েো ীকৃি মূলধন সং িণ সংিোন্ত নীক্ষিমোলো  ক্ষর্ সকল উপোিোনরক মূলধন বক্ষল ো ক্ষনক্ষিিষ্ট ক ো হইরব 

ক্ষসই সকল উপোিোনরক বুঝোইরব। 

 

(২) আিো কৃি মূলধন, ক্ষি ো  ক্ষপ্রক্ষম োমসহ সংক্ষবক্ষধবদ্ধ সক্রিক্ষি ও ক্ষ রটইন্ড আক্ষন িংরস এ  সমটষ্ট, এই উপ-

ধো ো  উরেিয পূ ণকরে বোংলোরিি বযোংক কিৃিক, সম  সম , স কোক্ষ  ক্ষগরেরট প্রজ্ঞোপন িো ো, 

ক্ষনধ িোক্ষ ি পক্ষ মোরণ  কমপরি সমোন সং ক্ষিি নো হইরল এই আইন কোর্ িক  হইবো  প  হইরি, ক্ষবিযমোন 

ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী, একোক্ষিিরম অনুরূপ সং িরণ বযথ িিো  ২ (িুই) বৎস  অক্ষিবোক্ষহি হইবো  প , 

বোংলোরিরি উহো  বযবসো পক্ষ চোলনো কক্ষ রব নোঃ 
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িরব িিি থোরক ক্ষর্, বোংলোরিি বযোংক সমীচীন মরন কক্ষ রল ক্ষবরিি ক্ষিরে উক্ষেক্ষখি ক্ষম োি অনক্ষধক ১ 

(এক) বৎস  পর্ িন্ত বক্ষধ িি কক্ষ রি পোক্ষ রব।] 

 

৪৬[ (৩) বোংলোরিরি  বোক্ষহর  ক্ষনবক্ষন্ধি বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষিরে উক্ত বযোংক ক্ষকোম্পোনী নগরি বো 

িো হীন অনুরমোক্ষিি সম্পক্ষি ক্ষনিি িনপরে অথবো আংক্ষিক নগরি ও আংক্ষিক অনুরূপ ক্ষনিি িনপরে 

অথবো বোংলোরিি বযোংক কিৃিক ক্ষনধ িোক্ষ ি অনয ক্ষকোন সম্পরি বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনকট ৪৭[ উক্ত অথ ি 

েমো নো  োক্ষখরল উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উপ-ধো ো (২) এ ] ক্ষবধোন পোলন কক্ষ  োরে বক্ষল ো গণয হইরব নো : 

 

িরব আ ও িিি থোরক ক্ষর্, বোংলোরিরি  বোক্ষহ  হইরি িহক্ষবল ৪৮[ আন ন] কক্ষ  ো বো বোংলোরিরি  

আমোনি হইরি অক্রেিি ক্ষবরিরি ক্ষপ্র ণরর্োগয মুনোেো িো ো আহক্ষ ি সম্পরি উক্ত অথ ি েমো  োক্ষখরি 

হইরব।] 

 

(৪) ৪৯[ বযোংক ক্ষকোম্পোনী (সংরিোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সরন  ১১ নং আইন) এ  ৮ ধো োবরল ক্ষবলপু্ত৷] 

 

(৫) র্ক্ষি ক্ষকোন কো রণ বোংলোরিরি  বোক্ষহর  ক্ষনবন্ধনকৃি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উহো  বযোংক-বযবসো 

বোংলোরিরি বন্ধ কক্ষ  ো ক্ষি , িোহো হইরল উপ-ধো ো (৪) এ  অধীন বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনকট উক্ত বযোংক 

কিৃিক েমোকৃি অথ ি উহো  সম্পি বক্ষল ো গণয হইরব এবং উক্ত বযোংরক  বোংলোরিিস্থ পোওনোিো রি  

পোওনো উক্ত অরথ ি  উপ  প্রথম িো  হইরব। 

 

(৬) ৫০[ ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক সং ক্ষিিবয বো সং ক্ষিি মূলধরন  পক্ষ মোণ বো উপোিোন ইিযোক্ষি] 

ক্ষনধ িো রণ  ক্ষবির  ক্ষকোন ক্ষবর োধ ক্ষিখো ক্ষিরল িি্সম্পরকি বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষসদ্ধোন্ত চূড়োন্ত হইরব৷ 

 

৫১[ (৭) বোংলোরিি বযোংক র্ক্ষি এই ক্ষসদ্ধোরন্ত উপনীি হ  ক্ষর্, ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উপ-ধো ো (১) 

ক্ষমোিোরবক আবিযক পক্ষ মোরণ, হোর  ও পন্থো  মূলধন সং িণ কক্ষ রি বযথ ি হই োরে িোহো হইরল সংক্ষিষ্ট 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক অনক্ষধক ১ (এক) বৎসর   মরধয উক্ত ঘোটক্ষি পূ রণ  ক্ষনরিিি ক্ষিরি পোক্ষ রব এবং 

এইরূপ ক্ষনধ িোক্ষ ি সম সীমো অক্ষিিোন্ত হও ো  প ও বযথ িিো অবযোহি থোক্ষকরল উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  

ক্ষবরুরদ্ধ ক্ষনম্নবক্ষণ িি ক্ষর্ ক্ষকোন অথবো সকল িোক্রস্তমূলক বযবস্থো িহণ কক্ষ রি পোক্ষ রব, র্থো:- 

 

(ক) ক্ষনক্ষিিষ্ট ক্ষম োরি বো অনুরূপ ঘোটক্ষি প ূরণ  পবূ ি পর্ িন্ত উক্ত বযোংক কিৃিক নূিন আমোনি িহণ ক্ষনক্ষিদ্ধ 

ক ো; 
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(খ) ক্ষনক্ষিিষ্ট ক্ষম োরি বো অনুরূপ ঘোটক্ষি প ূরণ  পূব ি পর্ িন্ত উক্ত বযোংক কিৃিক নূিন ঋণ ও অক্ষিম প্রিোন 

ক্ষনক্ষিদ্ধ ক ো; 

 

(গ) উক্ত বযথ িিো  েনয সব িক্ষনম্ন ক্ষবি লি টোকো হইরি অনূর্ধ্ ি এক ক্ষকোটট টোকো েক্ষ মোনো আর োপ এবং র্ক্ষি 

উক্ত লংঘন অবযোহি থোরক, িোহো হইরল উক্ত লংঘরন  প্রথম ক্ষিরন  প  প্ররিযক ক্ষিরন  েনয অক্ষিক্ষ ক্ত 

অনূর্ধ্ ি পিোি হোেো  টোকো েক্ষ মোনো আর োপ; এবং 

 

(ঘ) এই আইরন  অধীন অনযোনয িোক্রস্ত বো প্রক্ষিকো মূলক বযবস্থো িহণ।] 

 

৫২[ বযোখযো- এই ধো ো  “ঝুাঁ ক্ষক-ক্ষভক্ষিক মূলধন” বক্ষলরি সংক্ষিষ্ট বযোংরক  সম্পরি  ভোক্ষ ি (Weighted) 

ঝুাঁ ক্ষক  ক্ষভক্ষিরি ক্ষনরূক্ষপি ক্ষমোট সম্পরি  ক্ষবপ ীরি বোংলোরিি বযোংক কিৃিক ক্ষনধ িোক্ষ ি হোর   ক্ষিিবয 

মূলধনরক বুঝোইরব৷] 

    

৫৩[ ক্ষবলুপ্ত]      

১৩ক৷ ৫৪[ সম্পরি ঝুাঁ ক্ষকক্ষভক্ষিক মূলধন- বযোংক ক্ষকোম্পোনী (সংরিোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সরন  ১১ 

নং আইন) এ  ৯ ধো ো কিৃিক ক্ষবলুপ্ত৷] 

  

আিো কৃি মূলধন, প্রক্ষিশ্রুি মূলধন, অনুরমোক্ষিি মূলধন ও ক্ষি ো  ক্ষহোল্ডো গরণ  ক্ষভোটোক্ষধকো  ক্ষন ন্ত্রণ    

  

১৪৷ (১) ৫৫[ ক্ষবরিিোক্ষ ি] বযোংক বযিীি বোংলোরিরি ক্ষনবন্ধনকৃি অনয ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ক্ষনম্নবক্ষণ িি 

িিিোবলী পূ ণ নো কক্ষ রল, উহো বোংলোরিরি বযবসো আ ম্ভ কক্ষ রি পোক্ষ রবনো :- 

 

(ক) উহো  প্রক্ষিশ্রুি মূলধন অনুরমোক্ষিি মূলধরন  অরধ িরক  কম হইরব নো; 

 

(খ) উহো  আিো কৃি মূলধন প্রক্ষিশ্রুি মূলধরন  অরধ িরক  কম হইরব নো; 

 

(গ) ৫৬[ উহো  অনুরমোক্ষিি মূলধন] বক্ষধ িি ক ো হইরল (ক) ও (খ) িেো  িিিোবলী বোংলোরিি বযোংক কিৃিক 

এিিুরেরিয ক্ষনধ িোক্ষ ি সম , র্োহো িুই বি্সর   ক্ষবিী হইরবনো, এ  মরধয পূ ণ কক্ষ রি হইরব; 

 

(ঘ) উহো  মূলধন শুধুমোে সোধো ণ ক্ষি ো  সমন্বর  গটঠি হইরব; 
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(ঙ) িেো (চ) এ  ক্ষবধোন সোরপরি, উহো  ক্ষর্ ক্ষকোন ক্ষি ো  ক্ষহোল্ডোর   ক্ষভোটোক্ষধকো  আিো কৃি মূলধরন 

িোাঁহো  প্রিি অংরি  অনুপোরি ক্ষনধ িোক্ষ ি হইরব; 

 

(চ) স কো  বযিীি অনয ক্ষকোন একক ক্ষি ো  ক্ষহোল্ডোর   ক্ষভোটোক্ষধকো  সকল ক্ষি ো  ক্ষহোল্ডো গরণ  

সোমক্ষিক ক্ষভোটোক্ষধকোর   িিক ো পোাঁচ ভোরগ  ক্ষবিী হইরব নো৷ 

 

(২) আপোিিঃ বলবি্ অনয ক্ষকোন আইরন বো ক্ষকোন চভ ক্রক্ত বো অনয ক্ষকোন িক্ষলরল র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুকনো ক্ষকন, 

ক্ষকোন বযক্রক্ত ৫৭[ ***] ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষি ো  ক্ষহোল্ডো  ক্ষহসোরব ক্ষ ক্রেটষ্ট্রভভক্ত হইরল, িোাঁহো  

ক্ষবরুরদ্ধ িোাঁহো  ক্ষি োর   েত্ব, অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত  উপ  নযস্ত হই োরে এই িোবীরি ক্ষকোন মোমলো বো অনয 

ক্ষকোন প্রকো  আইনগি কোর্ িধো ো িোর   ক ো র্োইরব নো : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, ক্ষনম্নবক্ষণ িি বযক্রক্তগণ কিৃিক িোর  কৃি মোমলো বো আইনগি কোর্ িধো ো রিরে এই উপ-

ধো ো  ক্ষকোন ক্ষকেভ ই প্ররর্োেয হইরব নো, র্থো :- 

 

(ক) ক্ষি ো  হস্তোন্ত  সংিোন্ত আইন অনুসোর  ক্ষকোন ক্ষ ক্রেটষ্ট্রভভক্ত ক্ষি ো  ক্ষহোল্ডো  হইরি ক্ষকোন ক্ষি োর   

হস্তোন্ত  িহীিো; 

 

(খ) ক্ষকোন ক্ষ ক্রেটষ্ট্রভভক্ত ক্ষি ো  ক্ষহোল্ডো  ক্ষকোন নোবোলক বো ক্ষবকৃি মস্ি্ক্ষমস্ক সম্পন্ন বযক্রক্ত  পরি উক্ত 

ক্ষি ো  ধো ণ কর ন এই িোবীরি উক্ত নোবোলক বো ক্ষবকৃি মক্রস্তস্ক সম্পন্ন বযক্রক্ত  পরি অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত৷ 

 

(৩) ৫৮[ * * *] ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষচ ো মযোন, বযবস্থোপনো পক্ষ চোলক, পক্ষ চোলক বো প্রধোন ক্ষনব িোহী 

কম িকিিো, ক্ষর্ নোরমই অক্ষভক্ষহি হউক নো ক্ষকন, এবং িোাঁহো  পক্ষ বোর   সিসযবগ ি, উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরি 

এবং অনয ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনীরি প্রিযি বো পর োিভোরব ক্ষর্ ক্ষি ো , সম্পি ও িো -ক্ষিনো ধো ণ কর ন উহো  

পক্ষ মোণ ও মূলয সংিোন্ত িথয এবং উহো  পক্ষ মোণ বো উহো  অক্ষধকো  এবং িোক্ষ ত্ব সম্পরকি ক্ষকোন 

পক্ষ বিিন হইরল িি্সংিোন্ত িথয, এবং অনুরূপ ক্ষি ো , সম্পি ও িো -ক্ষিনো  বযোপোর  বোংলোরিি বযোংক 

কিৃিক উহো  আরিরি  িো ো িলবকৃি অনযোনয িথয সম্বক্ষলি একটট পূণ ি ক্ষবব ণী উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  

মোধযরম বোংলোরিি বযোংক কিৃিক ক্ষনধ িোক্ষ ি ে রম এবং সমর   মরধয বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনকট ক্ষপ্র ণ 

কক্ষ রবন৷ 
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বযোংরক  ক্ষি ো  ির  বোধো-ক্ষনরিধ ইিযোক্ষি      

৫৯[ ১৪ক৷ (১) ক্ষকোন বযক্রক্ত, ক্ষকোম্পোনী বো একই পক্ষ বোর   সিসযরি  মরধয বযোংরক  ক্ষি ো  ক্ষকন্দ্রীভূি 

ক ো র্োইরব নো এবং ক্ষকোন বযক্রক্ত, ক্ষকোম্পোনী বো ক্ষকোন পক্ষ বোর   সিসযগণ একক, ক্ষর্ৌথ বো উভ ভোরব 

ক্ষকোন বযোংরক  িিক ো িি ভোরগ  ক্ষবিী ক্ষি ো  ি  কক্ষ রবন নো৷ 

 

(২) ৬০[ ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক র্োক্ষচি হইরল উক্ত বযোংরক  ক্ষি ো  ির   সম  ক্ষিিো] এই মরম ি 

িপথপে বো ক্ষঘোিণোপে িোক্ষখল কক্ষ রবন ক্ষর্, ক্ষিক্ষন অরনয  মরনোনীি বযক্রক্ত ক্ষহসোরব বো ক্ষবনোমীরি ক্ষি ো  

ি  কক্ষ রিরেন নো এবং ইক্ষিপূরব ি ক্ষবনোমীরি ক্ষকোন ক্ষি ো  ি  কর ন নোই৷ 

 

(৩) উপ-ধো ো (২) এ  অধীন িোক্ষখলকৃি িপথপে বো ক্ষঘোিণোপরে  ক্ষবি বস্তু র্ক্ষি ক্ষকোন সম  ক্ষমথযো 

প্রমোক্ষণি হ , িোহো হইরল িপথ বো ক্ষঘোিণোকো ী  সংক্ষিষ্ট বযোংরক  সকল ক্ষি ো  ৬১[ বোংলোরিি বযোংরক  

অনুকূরল] বোরে োপ্ত হইরব৷ 

 

(৪) বযোংক ক্ষকোম্পোনী (সংরিোধন) আইন, ১৯৯৫ ( ৬২[ ১৯৯৫ সরন  ২৫নং আইন]) কোর্ িক  হও ো  

অবযবক্ষহি পূরব ি উপ-ধো ো (১) এ উরেক্ষখি কোহো ও ক্ষনকট উক্ত উপ-ধো ো  ক্ষনধ িোক্ষ ি ক্ষি োর   অক্ষিক্ষ ক্ত 

ক্ষি ো  থোক্ষকরল, উহো উক্ত সংরিোধন কোর্ িক  হও ো  এক বি্সর   মরধয, উক্ত ক্ষকোম্পোনী বো পক্ষ বোর   

সিসয নন এমন বযক্রক্ত বো উক্ত ক্ষকোম্পোনীরি ক্ষি ো  নোই এমন ক্ষকোম্পোনী বো প্রক্ষিষ্ঠোরন  ক্ষনকট ক্ষবি  

কক্ষ রি পোক্ষ রবন৷ 

 

(৫) উপ-ধো ো (৪) এ উরেক্ষখি অক্ষিক্ষ ক্ত ক্ষি ো  র্ক্ষি উহোরি উরেক্ষখি সম সীমো  মরধয ও িিিোধীন ক্ষবক্রি 

ক ো নো হ , িোহো হইরল উক্ত অক্ষিক্ষ ক্ত ক্ষি ো  স কোর   বো স কো  কিৃিক এিিুরেরিয ক্ষনক্ষিিষ্টকৃি ক্ষকোন 

প্রক্ষিষ্ঠোরন নযস্ত হইরব এবং স কো  বো সংক্ষিষ্ট প্রক্ষিষ্ঠোন উক্ত ক্ষি োর   েনয উহো  ক্ষেস মূলয বো বোেো  

মূরলয  মরধয র্োহো কম হ  ক্ষসই মূলয পক্ষ রিোধ কক্ষ রব৷ 

 

(৬) এই ধো ো  ক্ষকোন ক্ষকেভ ই স কোর   ক্ষিরে প্ররর্োেয হইরব নো৷ 

 

বযোখযো৷- এই ৬৩[ ধো ো ] “পক্ষ বো ” অরথ ি ক্ষকোন বযক্রক্ত  স্ত্রী, েোমী, ক্ষপিো-মোিো, পুে-কনযো, ভোই-ক্ষবোন এবং 

ঐ বযক্রক্ত  উপ  ক্ষনভি িীল সকলরক বুঝোইরব৷] 
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উরেখরর্োগয ক্ষি ো  ধো ক      

৬৪[ ১৪খ। (১) বোংলোরিি বযোংরক  পূব িোনুরমোিন বযিীি, ক্ষকোন বযক্রক্ত বো প্রক্ষিষ্ঠোন বো ক্ষকোম্পোনী প্রিযি বো 

পর োিভোরব, একক বো অরনয  সক্ষহি ক্ষর্ৌথভোরব, ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  উরেখরর্োগয ক্ষি ো  ধো ক 

হইরি পোক্ষ রব নো। 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ বক্ষণ িি পূব িোনুরমোিন িহরণ  েনয বোংলোরিি বযোংক কিৃিক ক্ষনধ িোক্ষ ি ে রম আরবিন 

কক্ষ রি হইরব এবং বোংলোরিি বযোংক কিৃিক র্োক্ষচি িথয উহোরি অন্তভভ িক্ত কক্ষ রি হইরব। 

 

বযোখযো।- ‘উরেখরর্োগয ক্ষি ো  ধো ক’ বক্ষলরি ক্ষকোন বযক্রক্ত, প্রক্ষিষ্ঠোন বো ক্ষকোম্পোনী কিৃিক প্রিযি বো 

পর োিভোরব, একক বো অরনয  সোরথ ক্ষর্ৌথভোরব, ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  মোক্ষলকোনো েরত্ব  িিক ো পোাঁচ 

ভোরগ  অক্ষধক ক্ষি ো  ধো ণরক বুঝোইরব।] 

  

    

নূিন পক্ষ চোলক ক্ষনব িোচন      

১৫৷ (১) বোংলোরিি বযোংক, িি্কিৃ িক আরিি প্রিোরন  িুই মোরস  মরধয বো িি্কিৃ িক বক্ষধ িি সমর   মরধয, 

৬৫[ ক্ষবরিিোক্ষ ি] বযোংক বযিীি অনয ক্ষর্ ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক এই ৬৬[ আইরন ] ক্ষবধোন অনুর্ো ী 

উহো  নূিন পক্ষ চোলক ক্ষনব িোক্ষচি ক ো  উরেরিয উক্ত ক্ষকোম্পোনী  সোধো ণ সভো আহ্বোরন  ক্ষনরিিি ক্ষিরি 

পোক্ষ রব৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন ক্ষনব িোক্ষচি পক্ষ চোলক, উক্ত ক্ষনব িোচন অনুটষ্ঠি নো হইরল, িোাঁহো  পূব িসূ ী ক্ষর্ 

িোক্ষ খ পর্ িন্ত উক্ত পরি অক্ষধটষ্ঠি থোক্ষকরিন ক্ষসই িোক্ষ খ পর্ িন্ত পক্ষ চোলক পরি অক্ষধটষ্ঠি থোক্ষকরবন৷ 

 

(৩) এই ধো ো  অধীরন র্থোর্থভোরব অনুটষ্ঠি ক্ষনব িোচন সম্পরকি ক্ষকোন আিোলরি ক্ষকোন প্রশ্ন উপস্থোপন ক ো 

র্োইরব নো৷ 

 

৬৭[ (৪) ক্ষবরিিোক্ষ ি বযোংক বযিীি অনয ক্ষর্ ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক উহো  পক্ষ চোলক, বযবস্থোপনো 

পক্ষ চোলক বো প্রধোন ক্ষনব িোহী কম িকিিো ক্ষনর্ুক্রক্ত বো পিো রন  পূরব ি বোংলোরিি বযোংরক  অনুরমোিন িহণ 

কক্ষ রি হইরব এবং এইরূপ ক্ষনর্ুক্ত কম িকিিোগণরক বোংলোরিি বযোংরক  পূব িোনুরমোিন বযক্ষির রক িোহো  

পি হইরি অবযোহক্ষি ক্ষিও ো, ব খোস্ত ক ো বো অপসো ণ ক ো র্োইরব নো।] 
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৬৮[ (৫) বোংলোরিি বযোংক, উপ-ধো ো (৬) এ  ক্ষবধোন সোরপরি, ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক এবং 

বযবস্থোপনো পক্ষ চোলক বো প্রধোন ক্ষনব িোহী কম িকিিো ক্ষনর্ুক্রক্ত  ক্ষবির  অনুরমোিন প্রিোন কক্ষ রব] 

 

৬৯[ (৬) ক্ষকোন বযক্রক্ত ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক পক্ষ চোলক, বযবস্থোপনো পক্ষ চোলক বো প্রধোন ক্ষনব িোহী 

কম িকিিো ক্ষনর্ুক্ত হইবো  ক্ষর্োগয হইরবন নো, র্ক্ষি- 

 

(অ) িোহো  অনূযন ১০ (িি) বৎসর   বযবস্থোপনো বো বযবসোক্ষ ক বো ক্ষপিোগি অক্ষভজ্ঞিো নো থোরক; 

 

(আ) ক্ষিক্ষন ক্ষেৌেিো ী অপ োরধ িক্রেি হন ক্ষকংবো েোল-েোক্ষল োক্ষি, আক্ষথ িক অপ োধ বো অনযক্ষবধ অববধ 

কম িকোরন্ড  সক্ষহি েক্ষড়ি ক্ষেরলন বো থোরকন; 

 

(ই) িোহো  সম্পরকি ক্ষকোন ক্ষিও োনী বো ক্ষেৌেিো ী মোমলো  আিোলরি   োর  ক্ষকোন ক্ষবরূপ পর্ িরবিণ বো 

মন্তবয থোরক; 

 

(ঈ) ক্ষিক্ষন আক্ষথ িক খোি সংক্ষিষ্ট ক্ষকোন ক্ষন োমক সংস্থো  ক্ষবক্ষধমোলো, প্রক্ষবধোন বো ক্ষন োমোচো  লংঘনেক্ষনি 

কো রণ িক্রেি হন; 

 

(উ) ক্ষিক্ষন এমন ক্ষকোরনো ক্ষকোম্পোনী বো প্রক্ষিষ্ঠোরন  সক্ষহি রু্ক্ত থোরকন, র্োহো  ক্ষনবন্ধন বো লোইরসন্স বোক্ষিল 

ক ো হই োরে বো প্রক্ষিষ্ঠোনটট অবসোক্ষ ি হই োরে; 

 

(ঊ) িোহো  ক্ষনরে  ক্ষকংবো েোথ ি সংক্ষিষ্ট প্রক্ষিষ্ঠোরন  নোরম ক্ষকোরনো বযোংক বো আক্ষথ িক প্রক্ষিষ্ঠোন হইরি গহৃীি 

ঋণ পক্ষ রিোরধ বযথ ি বো ক্ষখলোপী হন; 

 

(এ) ক্ষিক্ষন ক্ষকোরনো সম  আিোলি কিৃিক ক্ষিউক্ষল ো ক্ষঘোক্ষিি হন। 

 

(৭) বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  প্রস্তোক্ষবি পক্ষ চোলক, বযবস্থোপনো পক্ষ চোলক বো প্রধোন ক্ষনব িোহী কম িকিিো বোংলোরিি 

বযোংক কিৃিক ক্ষনধ িোক্ষ ি ে রম এই মরম ি ক্ষঘোিণো প্রিোন কক্ষ রবন ক্ষর্, ক্ষিক্ষন উপ-ধো ো (৬) এ  ক্ষবধোন 

অনুসোর  পক্ষ চোলক হইবো  অনুপর্ুক্ত নরহন: 
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িরব িিি থোরক ক্ষর্, মরনোনীি প্রোথী ক্ষনর্ুক্রক্ত  ক্ষিরে েোিক্ষ ি ক্ষঘোিণোপেটট সংক্ষিষ্ট বযোংক-ক্ষকোম্পোনী 

বোংলোরিি বযোংরক ক্ষপ্র ণ কক্ষ রব। 

 

(৮) উপ-ধো ো (৬) এ  ক্ষবধোন এই সম্পক্ষকিি প্রচক্ষলি অনযোনয আইরন  অক্ষিক্ষ ক্ত ক্ষহসোরব গণয হইরব। 

 

(৯) আপোিিঃ বলবৎ অনয ক্ষকোন আইন অথবো ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সংঘস্মো ক বো সংঘক্ষবক্ষধরি র্োহো 

ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, এই আইন কোর্ িক  হইবো  ১(এক) বৎস  অক্ষিবোক্ষহি হইবো  প  ৩ (ক্ষিন) েন 

েিন্ত্র পক্ষ চোলকসহ ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরি সব িরমোট ২০ (ক্ষবি) েরন  অক্ষধক পক্ষ চোলক থোক্ষকরব নো: 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, ক্ষকোন বযোংক ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক সংখযো ২০ (ক্ষবি) েরন  কম হইরল েিন্ত্র 

পক্ষ চোলরক  সংখযো অনূযন িুইেন হইরবঃ 

 

আর ো িিি থোরক ক্ষর্, েিন্ত্র পক্ষ চোলক ক্ষনর োরগ  পূরব ি বোংলোরিি ক্ষসক্ষকউক্ষ টটে অযোন্ড এক্সরচঞ্জ 

কক্ষমিরন  অনুরমোিন িহণ কক্ষ রি হইরবঃ 

 

আ ও িিি থোরক ক্ষর্, আইন কোর্ িক  হইবো  ৩ (ক্ষিন) বৎসর   মরধয এই উপ-ধো ো  ক্ষবধোন ক্ষমোিোরবক 

সিন্ত্র পক্ষ চোলকগরণ  ক্ষনর োগ ক্ষনক্রশ্চি কক্ষ রি হইরব। 

 

বযোখযো।- এই উপ-ধো ো  ‘‘েিন্ত্র পক্ষ চোলক’’ বক্ষলরি এইরূপ বযক্রক্তরক বঝুোইরব ক্ষর্ক্ষন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  

বযবস্থোপনো এবং ক্ষি ো ধো ক হইরি েোধীন এবং ক্ষর্ক্ষন ক্ষকবলমোে বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  েোরথ ি েী  মিোমি 

প্রিোন কক্ষ রবন এবং বযোংরক  সক্ষহি ক্ষকংবো বযোংক-সংক্ষিষ্ট ক্ষকোন বযক্রক্ত  সক্ষহি র্োহো  অিীি, বিিমোন বো 

ভক্ষবিযৎ ক্ষকোন প্রকৃি েোথ ি ক্ষকংবো িৃিযমোন েোরথ ি  ক্ষবি  েক্ষড়ি নোই । 

 

(১০) আপোিিঃ বলবৎ অনয ক্ষকোন আইন অথবো ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সংঘস্মো ক বো সংঘক্ষবক্ষধরি 

র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, এই আইন কোর্ িক  হইবো  ১ (এক) বৎস  অক্ষিবোক্ষহি হইবো  প  হইরি 

ক্ষকোন একক পক্ষ বো  হইরি িুইেরন  অক্ষধক সিসয একইসমর  ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক 

পরি অক্ষধটষ্ঠি থোক্ষকরব নো। 

 

(১১) এই ধো ো  উরেিয পূ ণকরে, ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষকোন পক্ষ চোলরক  পি িযোগ ক ো  

আবিযক হইরল পক্ষ চোলকগরণ  মধয হইরি ক্ষকোন পক্ষ চোলক উক্ত পি িযোগ কক্ষ রবন িোহো 

পক্ষ চোলকরি  পো স্পক্ষ ক সমরঝোিো  মোধযরম ক্ষনধ িোক্ষ ি হইরব এবং পো স্পক্ষ ক সমরঝোিো  উপনীি 

হইরি বযথ ি হইরল িোহো পক্ষ চোলক পি িরি  সভো  লটো ী অনুষ্ঠোরন  মোধযরম ক্ষনধ িো ণ ক ো হইরব। 
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(১২) বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  এমন ক্ষকোন পক্ষ চোলক থোক্ষকরবন নো ক্ষর্ক্ষন বোংলোরিি বযোংক কিৃিক এিিরুেরিয 

ক্ষনধ িোক্ষ ি পক্ষ চোলক হও ো  ক্ষর্োগযিো ও উপর্ুক্তিো  িিিোবলী পূ ণ নো কর ন। 

 

বযোখযো।- এই ধো ো  উরেিয পূ ণকরে পক্ষ বোর   সিসয ক্ষহসোরব েোমী বো স্ত্রী, ক্ষপিো, মোিো, পুে, কনযো, ভোই 

ও ক্ষবোন এবং সংক্ষিষ্ট বযক্রক্ত  উপ  ক্ষনভি িীল সকরলই অন্তভভ িক্ত হইরবন।] 

     

     

   

    

প্রধোন ক্ষনব িোহী কম িকিিো  পি পূ ণ, ইিযোক্ষি      

৭০[ ১৫ক৷ (১) এই আইরন বো অনয ক্ষকোন প্রচক্ষলি আইরন র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, ক্ষকোন বযোংক 

ক্ষকোম্পোনী  প্রধোন ক্ষনব িোহী কম িকিিো, পরি  নোম র্োহোই হউক নো ক্ষকন, এ  িনূয পরি  ক্ষবপ ীরি 

অস্থো ীভোরব িোক্ষ ত্ব পোলনকো ী বযক্রক্ত সংক্ষিষ্ট বযোংরক  প্রধোন ক্ষনব িোহী কম িকিিো  সোক্ষব িক িোক্ষ ত্ব পোলরন 

িো বদ্ধ থোক্ষকরবন৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, ক্ষকোন বযোংক ক্ষকোম্পোনী  প্রধোন ক্ষনব িোহী কম িকিিো  পি 

৭১[ একোক্ষিিরম] ক্ষিন মোরস  অক্ষধক সমর   েনয িনূয  োখো র্োইরব নো৷ 

 

(৩) উপ-ধো ো (২) এ উরেক্ষখি সম সীমো  মরধয ক্ষকোন বযোংক ক্ষকোম্পোনী  প্রধোন ক্ষনব িোহী কম িকিিো  পি 

পূ ণ ক ো নো হইরল বোংলোরিি বযোংক উক্ত ক্ষকোম্পোনী  প্রধোন ক্ষনব িোহী কম িকিিো  িোক্ষ ত্ব পোলন ক ো  েনয 

প্রিোসক ক্ষনর্ুক্ত কক্ষ রি পোক্ষ রবন এবং উক্ত ক্ষকোম্পোনী িোাঁহো  ক্ষবিন ও অনযোনয সুক্ষবধোক্ষি বোবি খ চ বহন 

কক্ষ রব৷] 

     

     

   

    

পক্ষ চোলক পরি  ক্ষম োি, ইিযোক্ষি      

৭২[ ১৫কক। (১) আপোিিঃ বলবৎ অনয ক্ষকোন আইরন অথবো ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সংঘস্মো ক ও 

সংঘক্ষবক্ষধরি ক্ষভন্নি  র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, এই আইন কোর্ িক  হইবো  প  ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  

পক্ষ চোলক পরি  সরব িোচ্চ ক্ষম োি হইরব ৩ (ক্ষিন) বৎস ঃ 
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িরব িিি থোরক ক্ষর্, ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বযবস্থোপনো পক্ষ চোলক বো প্রধোন ক্ষনব িোহী কম িকিিো, ক্ষর্ নোরমই 

অক্ষভক্ষহি হউক নো ক্ষকন, বযিীি অনয ক্ষকোন পক্ষ চোলক একোক্ষিিরম ২ (িুই) ক্ষম োরি  অক্ষধক উক্ত পরি 

অক্ষধটষ্ঠি থোক্ষকরি পোক্ষ রবন নো। 

 

(২) উপ-ধো ো (১) অনুসোর  ক্ষকোন পক্ষ চোলক একোক্ষিিরম ২ (িুই) ক্ষম োরি পক্ষ চোলক পরি অক্ষধটষ্ঠি 

থোক্ষকরল ক্ষিিী  ক্ষম োি ক্ষিি হইবো  িোক্ষ খ হইরি প বিী ৩ (ক্ষিন) বৎস  অক্ষিবোক্ষহি নো হও ো পর্ িন্ত উক্ত 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক পরি পুনঃক্ষনব িোক্ষচি হইবো  ক্ষর্োগয হইরবন নো। 

 

বযোখযো।- এই ধো ো  উরেিয পূ ণকরে ক্ষকোন একটট ক্ষম োরি  আংক্ষিক ক্ষম োি পূণ ি ক্ষম োি ক্ষহসোরব গণয 

হইরব।] 

     

   

    

পি িরি  ভূক্ষমকো      

৭৩[ ১৫খ। (১) বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  নীক্ষি প্রণ ন ও বোস্তবো ন, ঝুাঁ ক্ষক বযবস্থোপনো, অভযন্ত ীণ ক্ষন ন্ত্রণ, 

অভযন্ত ীণ ক্ষন ীিো ও উহো  পক্ষ পোলরন  েনয পক্ষ চোলনো পি িি িো বদ্ধ থোক্ষকরব। 

 

(২) প্ররিযক বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উহো  পক্ষ চোলনো পি িরি  ক্ষনব িোহী কক্ষমটট  সিসয নরহন এইরূপ সিসযরি  

সমন্বর  একটট অক্ষিট কক্ষমটট গঠন কক্ষ রব। 

 

(৩) প্ররিযক বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উহো  পক্ষ চোলনো পি িরি  সিসযরি  সমন্বর  একটট ঝুাঁ ক্ষক বযবস্থোপনো 

কক্ষমটট গঠন কক্ষ রব। 

   

    

অভযন্ত ীণ ক্ষন ীিো ও ক্ষন ন্ত্রণ      

১৫গ। (১) পক্ষ চোলনো পি িি ও বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরি একটট কোর্ িক  অভযন্ত ীণ ক্ষন ীিো ও ক্ষন ন্ত্রণ বযবস্থো 

ক্ষনক্রশ্চি কক্ষ রব; এবং অভযন্ত ীণ ক্ষন ীিো কোর্ িিম বযবস্থোপনো হইরি েোধীনভোরব পক্ষ চোক্ষলি হইরব এবং 

উহো  প্রক্ষিরবিন বযোংরক  অক্ষিট কক্ষমটট  ক্ষনকট ক্ষপি কক্ষ রি হইরব। 
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(২) অভযন্ত ীণ ক্ষন ীিক কোর্ ি সম্পোিরন  েনয বযবস্থোপনো কিৃিপরি  সক্ষহি আরলোচনো কক্ষ রি পোক্ষ রব 

এবং িোহোরি  ক্ষনকট হইরি ক্ষন ীিো  েনয প্রর োেনী  িথয বো নক্ষথ সংিহ কক্ষ রি পোক্ষ রব। 

 

(৩) অভযন্ত ীণ ক্ষন ীিো  িোক্ষ রত্ব ক্ষনর্ুক্ত বযক্রক্ত একই সমর  বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষকোন চভ ক্রক্ত বো ক্ষলনরিরন 

সংর্ুক্ত হইরি বো বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  প্রক্ষিক্ষনক্ষধত্ব কক্ষ রি পোক্ষ রব নো।] 

     

  

৭৪[ ক্ষবলুপ্ত]      

১৬৷ ৭৫[ পক্ষ চোলক পরি  ক্ষম োি সম্পরকি বোধো-ক্ষনরিধ- বযোংক ক্ষকোম্পোনী (সংরিোধন) আইন, ১৯৯৩ 

(১৯৯৩ সরন  ১৩ নং আইন) এ  ৭ ধো ো কিৃিক ক্ষবলুপ্ত৷] 

     

  

পক্ষ চোলক পরি িনূযিো      

৭৬[ ১৭৷ (১) ক্ষকোন বযোংক ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক র্ক্ষি- 

 

(ক) উক্ত বযোংক ক্ষকোম্পোনী অথবো অনয ক্ষকোন বযোংক ক্ষকোম্পোনী বো ক্ষকোন আক্ষথ িক প্রক্ষিষ্ঠোন হইরি গহৃীি 

অক্ষিম বো ঋণ বো উক্ত অক্ষিম বো ঋরণ  ক্ষকস্ি্ বো সুি পক্ষ রিোধ কক্ষ রি, 

 

(খ) িিক্িৃ িক প্রিি ক্ষকোন েোক্ষমরন  েনয িোাঁহো  ক্ষনকট প্রোপয টোকো পক্ষ রিোধ কক্ষ রি, অথবো 

 

(গ) িিক্িৃ িক সম্পোিনী  ক্ষকোন কিিবয, র্োহো  িোক্ষ ত্ব ক্ষিক্ষন ক্ষলক্ষখিভোরব িহণ কক্ষ  োরেন, সম্পোিনো 

 

কক্ষ রি, বযথ ি হন, এবং উক্ত বযোংক ক্ষকোম্পোনী বো আক্ষথ িক প্রক্ষিষ্ঠোন বোংলোরিি বযোংক এ  মোধযরম ক্ষনোটটি 

িো ো িোাঁহোরক উক্ত অক্ষিম, ঋণ, ক্ষকস্ি্, সুি বো েোক্ষমরন  টোকো পক্ষ রিোধ বো উক্ত কিিবয সম্পোিন কক্ষ রি 

ক্ষনরিিি ক্ষি  এবং উক্ত ক্ষনরিিি পোও ো  িুই মোরস  মরধয ক্ষিক্ষন উক্তরূপ পক্ষ রিোধ বো কিিবয সম্পোিন 

কক্ষ রি বযথ ি হন, িোহো হইরল উক্ত সম  অক্ষিিোন্ত হইবো  সোরথ সোরথ িোাঁহো  পি িনূয হইরব৷ 

 

(২) ক্ষকোন বযক্রক্ত উপ-ধো ো (১) এ  অধীন ক্ষনোটটি প্রোপ্ত হইরল, ক্ষিক্ষন, ক্ষনোটটি প্রোক্ষপ্ত  ক্রেি ক্ষিরন  মরধয, 

সংক্ষিষ্ট ক্ষবির  িোাঁহো  ক্ষকোন বক্তবয থোক্ষকরল ঐরূপ বক্তবয ক্ষলক্ষখিভোরব বোংলোরিি বযোংক এ  ক্ষনকট ক্ষপ্র ণ 



Page 33 of 123 
 

কক্ষ রি পোক্ষ রবন এবং উহো  একটট অনুক্ষলক্ষপ ক্ষনোটটি প্রিোনকো ী বযোংক ক্ষকোম্পোনী বো ক্ষিেমি, আক্ষথ িক 

প্রক্ষিষ্ঠোরনও ক্ষপ্র ণ কক্ষ রবন৷ 

 

(৩) উপ-ধো ো (২) এ  অধীন ক্ষপ্রক্ষ ি বক্তবয প্রোক্ষপ্ত  পন  ক্ষিরন  মরধয বোংলোরিি বযোংক উহো  উপ  

ক্ষসদ্ধোন্ত প্রিোন কক্ষ রব৷ 

 

(৪) উপ-ধো ো (৩) এ  অধীন গহৃীি বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষসদ্ধোন্ত চূড়োন্ত হইরব৷ 

 

(৫) এই ধো ো  অধীরন ক্ষকোন পক্ষ চোলরক  পি িনূয হইরল, িনূয হও ো পরি  ক্ষবপ ীরি ক্ষর্ বযক্রক্ত 

পক্ষ চোলক ক্ষেরলন, িোাঁহো  ক্ষনকট প্রোপয টোকো সংক্ষিষ্ট ৭৭[ বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরি] িোাঁহো  ক্ষি ো  সমন্বর   

মোধযরম আিো  ক ো হইরব এবং উক্তরূরপ সমন্বর   প  ক্ষর্ টোকো বরক ো থোক্ষকরব িোহো স কো ী পোওনো 

ক্ষহসোরব গণয হইরব এবং Public Demands Recovery Act, 1913 (Ben. Act III of 1913) এ  অধীরন 

আিো রর্োগয হইরব৷ 

 

(৬) এই ধো ো  অধীরন ক্ষকোন পক্ষ চোলরক  পি িনূয হইরল, িনূয হও ো পরি  ক্ষবপ ীরি ক্ষর্ বযক্রক্ত 

পক্ষ চোলক ক্ষেরলন, ক্ষিক্ষন, িিক্িৃ িক সংক্ষিষ্ট বযোংক ক্ষকোম্পোনী বো আক্ষথ িক প্রক্ষিষ্ঠোরন  প্রোপয সম্পূণ ি টোকো 

পক্ষ রিোধ ক ো  িোক্ষ খ হইরি এক বি্সর   মরধয, উক্ত বযোংক ক্ষকোম্পোনী বো আক্ষথ িক প্রক্ষিষ্ঠোন বো অনয 

ক্ষকোন বযোংক ক্ষকোম্পোনী বো আক্ষথ িক প্রক্ষিষ্ঠোরন  পক্ষ চোলক হইরি পোক্ষ রবন নো৷] 

 

৭৮[ (৭) উপ-ধো ো (১) এ  অধীরন ক্ষকোরনো বযোংরক-ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক ক্ষনোটটি প্রোপ্ত হইরল, িোহো  

ক্ষনকট সংক্ষিষ্ট বযোংক বো আক্ষথ িক প্রক্ষিষ্ঠোরন  সমুি  পোওনো পক্ষ রিোক্ষধি নো হও ো পর্ িন্ত ক্ষিক্ষন ক্ষর্ই বযোংরক 

পক্ষ চোলক ক্ষনর োক্রেি ক্ষেরলন ক্ষসই বযোংরক িোহো  নোরম ধো ণকৃি ক্ষি ো  হস্তোন্ত  কক্ষ রি পোক্ষ রবন নো। 

 

(৮) এই ধো ো  অধীন গহৃীি ক্ষকোন বযবস্থো, আরিি বো ক্ষসদ্ধোন্ত সম্পরকি ক্ষকোম্পোনী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ 

সরন  ১৮ নং আইন) এ  ধো ো ৩ এ  অধীন এখক্ষি ো সম্পন্ন আিোলি বযিীি অনয ক্ষকোন আিোলি বো 

ট্রোইবুযনোরল ক্ষকোন প্রশ্ন উত্থোপন ক ো র্োইরব নো।] 

  

৭৯[ বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক, কম িকিিো ও কম িচো ীরি  সক্ষহি ক্ষলনরিন সম্পক্ষকিি ক্ষবধোন।]      

১৮৷ (১) অনয ক্ষকোন আইন বো সংঘ স্মো রক র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষকোন 

পক্ষ চোলক বযোংরক  পক্ষ চোলনো পি িরি  সভো  অংি িহরণ  েনয ক্ষনধ িোক্ষ ি ক্ষেস বো বযোংরক  বযবসোক্ষ ক 

েোরথ ি  েনয প্রর োেনী  বক্ষল ো ক্ষবরবক্ষচি হও ো  কো রণ পক্ষ চোলনো পি িি কিৃিক সব িসম্মি ক্ষসদ্ধোরন্ত  িো ো 

িোাঁহো  উপ  আর োক্ষপি ক্ষকোন ক্ষবরিি িোক্ষ ত্ব পোলরন  েনয পি িি কিৃিক ক্ষস্থক্ষ কৃি অথ ি বযিীি বযোংক 

হইরি আক্ষথ িক বো অনয ক্ষকোন সুরর্োগ সুক্ষবধো িহণ কক্ষ রবন নো৷ 
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[ (২) বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  প্ররিযক পক্ষ চোলক, বযবস্থোপনো পক্ষ চোলক বো প্রধোন ক্ষনব িোহী ও িোহো  ক্ষনম্নি  

িুইস্ত  পর্ িন্ত ক্ষকোন কম িকিিোরক ে ে বোক্ষণক্রেযক, আক্ষথ িক, কৃক্ষি, ক্ষিে এবং অনযোনয বযবসো  নোম, টঠকোনো 

ও অনযোনয ক্ষবব ণ এবং পোক্ষ বোক্ষ ক বযবসোক্ষ ক েোথ িসংক্ষিষ্টিো  ক্ষবব ণ ক্ষলক্ষখিভোরব পক্ষ চোলনো পি িরি  

ক্ষনকট বোৎসক্ষ ক ক্ষভক্ষিরি প্রিোন কক্ষ রি হইরব। 

 

(৩) উপ-ধো ো (২) এ বক্ষণ িি ক্ষকোন বযক্রক্ত কিৃিক উক্তরূপ বযবসোক্ষ ক েোরথ ি  ক্ষবব ণ প্রিোন েোড়োও, িোহো  

সক্ষহি র্ক্ষি এইরূপ ক্ষকোন বযক্রক্ত  সোরথ সম্পকি থোরক, ক্ষর্ক্ষন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সোরথ ক্ষকোন উরেখরর্োগয 

চভ ক্রক্তরি আবদ্ধ ক্ষকংবো আবদ্ধ হইরি র্োইরিরেন, িোহো হইরল উক্ত চভ ক্রক্ত অথবো প্রস্তোক্ষবি চভ ক্রক্ত ক্ষগোচর  

আক্ষসবোমোে ক্ষলক্ষখিভোরব পক্ষ চোলনো পি িিরক অবক্ষহি কক্ষ রি হইরব। 

 

(৪) ক্ষকোন পক্ষ চোলরক  এই ধো ো  অধীন ক্ষঘোিণোরর্োগয িথয  ক্ষহ োরে এইরূপ ক্ষকোন ক্ষবি  র্ক্ষি পক্ষ চোলনো 

পি িরি  সভো  আরলোক্ষচিবয থোরক িোহো হইরল সভো  শুরুরিই উক্ত পক্ষ চোলক ক্ষবি টট সম্পরকি পি িিরক 

অবক্ষহি কক্ষ রবন এবং অিঃপ  ক্ষিক্ষন উক্ত ক্ষবি ক আরলোচনো  অংিিহণ ক ো হইরি অথবো এই ক্ষবির  

ক্ষকোন ক্ষভোট প্রিোরন ক্ষব ি থোক্ষকরবন এবং িোহো  উপক্ষস্থক্ষি উক্ত সভো  ক্ষকো োরম  েনয গননো ক ো র্োইরব 

নো। 

 

(৫) েোথ িসংক্ষিষ্ট েরত্ব  মূলযমোন, আকো  ক্ষকংবো আ  অেিরন  পক্ষ মোণ ইিযোক্ষি  ক্ষভক্ষিরি বোংলোরিি 

বযোংক উপ-ধো ো (২) এ উক্ষেক্ষখি ক্ষবব ণী হইরি ক্ষকোন উপোিোন বোি ক্ষিরি পোক্ষ রব এবং উপ-ধো ো  (৩) এ 

উক্ষেক্ষখি সম্পকি ক্ষবির  ক্ষবধোন েো ী কক্ষ রি পোক্ষ রব। 

 

(৬) র্ক্ষি ক্ষকোন বযক্রক্ত উপ-ধো ো (১) ও (২) এ  ক্ষবধোন অনুর্ো ী েোথ িসংক্ষিষ্টিো  ক্ষবব ণী প্রিোন বো ক্ষকোন 

গুরুত্ববপূণ ি সম্পকি প্রকোি কক্ষ রি বযথ ি হন িোহো হইরল সংক্ষিষ্ট বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বো উহো  ক্ষকোন 

ক্ষি ো ধো ক অথবো বোংলোরিি বযোংরক  আরবিনিরম ক্ষকোন র্থোর্থ িমিোসম্পন্ন আিোলি আরলোচয 

চভ ক্রক্তটট, র্ক্ষি থোরক, বোক্ষিল ক্ষঘোিণো কক্ষ রি পোক্ষ রব এবং বোংলোরিি বযোংক ক্ষলক্ষখি আরিি িো ো, ১ (এক) 

বৎসর   অক্ষধক ন  এমন ক্ষর্ ক্ষকোন সমর   েনয, উক্ত বযক্রক্তরক সোমক্ষ ক ব খোস্ত কক্ষ রি অথবো এই 

আইরন  অধীরন অনয ক্ষকোন িোক্রস্ত প্রিোন কক্ষ রি পোক্ষ রব।’’; 

 

(৭) উপ-ধো ো (১) এ  আওিো  ক্ষবব ণী প্রিোনকো ী ক্ষকোন বযক্রক্ত এবং বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  কম িকিিো-

কম িচো ীগণ বযোংরক  আস্থোভোেন ও অনুগি থোক্ষকরবন এবং েী  েোরথ ি  উপর  আমোনিকো ীরি  েোথ ি 

এবং বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  েোথ িরক স্থোন ক্ষিরবন। 

 

(৮) বযোংক-ক্ষকোম্পোনী এইরূপ কোর্ িপদ্ধক্ষি প্রবিিন কক্ষ রব র্োহোরি ক্ষকোন পক্ষ চোলক, কম িকিিো বো কম িচো ী  

ক্ষকোন একেন িোহরক  প্রক্ষি িো -িোক্ষ ত্ব অপ  ক্ষকোন িোহক েী  েোরথ ি  সোরথ সোংঘক্ষি িক নো হ ।] 
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ক্ষি ো  ক্ষবিী  কক্ষমিন, িোলোলী বো বোট্টো ইিযোক্ষি সম্পরকি বোধো-ক্ষনরিধ      

১৯৷ ক্ষকোম্পোনী আইরন  ৮১[ ধো ো ১৫২ ও ১৫৩] ক্ষি ক্ষভন্নরূপ ক্ষবধোন থোকো সরত্বও, ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী 

উহো  ক্ষি ো  ব োেক রণ  বযোপোর  ক্ষি ো সমূরহ  ক্ষবপ ীরি আিো কৃি মূরলয  িিক ো আড়োই ভোরগ  

ক্ষবিী অথ ি, প্রিযি বো পর োিভোরব, কক্ষমিন, িোলোলী, বোট্টো বো পোক্ষ শ্রক্ষমক ক্ষহসোরব বো অনয ক্ষকোন প্রকোর  

প্রিোন কক্ষ রি পোক্ষ রব নো৷ 

  

অনোিো ী মূলধরন  উপ  ৮২[ িো র্ুক্তক ণ] অববধ      

২০৷ ক্ষকোন বযোংক ক্ষকোম্পোনী উহো  ক্ষকোন অনোিো ী মূলধনরক ৮৩[ িো র্ুক্ত] 

 

কক্ষ রব নো এবং এইরূরপ ৮৪[ িো র্ুক্ত] ক ো হইরল উহো অববধ হইরব৷ 

  

সম্পিরক অক্ষনক্ষিিষ্ট ৮৫[ িো র্ুক্তক ণ] (floating charge) অববধ      

২১৷ (১) ধো ো ৭এ র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  আমোনিকো ীরি  েোরথ ি  পক্ষ পন্থী হইরব 

নো এই মরম ি বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষলক্ষখি প্রিয নপে বযিীি, ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উহো  ক্ষকোন কোে বো 

সম্পক্ষিরক বো উহো  ক্ষকোন অংিরক অক্ষনক্ষিিষ্ট ৮৬[ িো র্ুক্ত] কক্ষ রব নো৷ 

 

(২) বোংলোরিি বযোংক হইরি প্রিয নপে বযিীি উপ-ধো ো (১) এ উক্ষলস্্ ্নক্ষখি ক্ষকোন ৮৭[ িো র্ুক্ত] অববধ 

হইরব৷ 

 

(৩) বোংলোরিি বযোংক উপ-ধো ো (১) এ  অধীন প্রিয নপে প্রিোন কক্ষ রি অেীকৃক্ষি জ্ঞোপন কক্ষ রল, সং—

গুব্ধ বযোংক-ক্ষকোম্পোনী, অেীকৃক্ষি জ্ঞোপরন  ক্ষবি  উহোরক অবক্ষহি কক্ষ বো  িোক্ষ খ হইরি নব্বই ক্ষিরন  

মরধয, উক্ত অেীকৃক্ষি জ্ঞোপরন  ক্ষবরুরদ্ধ ৮৮[ বোংলোরিি বযোংরক  পক্ষ চোলনো-পি িরি  ক্ষনকট 

পুনক্ষব িরবচনো  আরবিন] কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

 

৮৯[ ***] 

    

লভযোংি (dividend) প্রিোরন  উপ  বোধো-ক্ষনরিধ      

৯০[ ২২। ক্ষবরিিোক্ষ ি বযোংক বযিীি অনয ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উহো  ক্ষি োর   উপ  ক্ষকোন লভযোংি 

প্রিোন কক্ষ রব নো, র্ক্ষি- 
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(ক) উহো  প্রোথক্ষমক বয , সোংগঠক্ষনক বয , ক্ষি ো  ক্ষবক্রি ও িোলোলী  কক্ষমিন, ক্ষলোকসোন এবং অনযোনয 

বয সহ মূলধনী বযর  পক্ষ ণি হই োরে এইরূপ সকল বয  সম্পূণ িরূরপ অবরলোপন নো ক ো হই ো থোরক, 

অথবো 

 

(খ) উহো ধো ো ১৩ এ  উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোন অনুসোর  মূলধন সং িরণ বযথ ি হ ।] 

  

সোধো ণ পক্ষ চোলক ক্ষনর োরগ বোধো-ক্ষনরিধ      

২৩৷ ৯১[ (১) অনয ক্ষকোন আইন বো সংক্ষিষ্ট ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী  সংঘ স্মো ক ও সংঘ ক্ষবক্ষধরি র্োহো ক্ষকেভ ই 

থোকুক নো ক্ষকন,- 

 

৯২[ (ক) ক্ষকোন বযক্রক্ত ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক হইরল একই সমর  ক্ষিক্ষন অনয ক্ষকোন বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী বো আক্ষথ িক প্রক্ষিষ্ঠোরন  পক্ষ চোলক থোক্ষকরবন নো। িরব এই আইন কোর্ িক  হইবো  প  হইরি 

সরব িোচ্চ িইু ক্ষম োরি ক্ষকোন বীমো ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক থোক্ষকরি পোক্ষ রবন;] 

 

(খ) বোংলোরিি বযোংরক  অনুমক্ষি বযক্ষির রক, ক্ষকোন বযোংক ক্ষকোম্পোনী  এমন ক্ষকোন পক্ষ চোলক থোক্ষকরবন 

নো, ক্ষর্ক্ষন- 

 

(অ) উক্ত বযোংক ক্ষকোম্পোনী  বক্ষহঃক্ষহসোব ক্ষন ীিগক, আইন উপরিষ্টো, উপরিষ্টো বো অনয ক্ষকোনভোরব 

লোভেনক পরি  িোক্ষ রত্ব ক্ষনর োক্রেি আরেন; 

 

(আ) অনয ক্ষকোন বযোংক ক্ষকোম্পোনী  উপরিষ্টো; 

 

(ই) এমন ৯৩[ কক্ষিপ  ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক ক্ষর্ ক্ষকোম্পোনীসমূহ একরে] উক্ত বযোংক ক্ষকোম্পোনী  ক্ষি ো  

ক্ষহোল্ডো রি  ক্ষমোট ক্ষি োর   ক্ষবপ ীরি ক্ষমোট ক্ষভোরট  ২০% এ  অক্ষধক ক্ষভোট প্রিোরন  অক্ষধকো ী ৯৪[ ; 

 

(ঈ) অপ  ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পরি পক্ষ চোলক ক্ষহসোরব ক্ষনর্ুক্ত হই োরেন:] 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, এই উপ-ধো ো  ক্ষবধোন স কো  কিৃিক ক্ষনর্ুক্ত ৯৫[ ক্ষবরিিোক্ষ ি বযোংরক  পক্ষ চোলরক ] 

ক্ষিরে প্ররর্োেয হইরব নো৷ 

 



Page 37 of 123 
 

বযোখযো৷- এই উপ-ধো ো  উরেিয পূ ণকরে “বীমো ক্ষকোম্পোনী” অথ ি Insurance Act, 1938 (IV of 1938) 

এ  section 2 এ  clause (8) এ সংজ্ঞোক্ষ ি insurance company৷] 

 

৯৬[ (১ক) উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোন অনুর্ো ী পক্ষ চোলক থোক্ষকরি পোর ন নো এমন ক্ষকোন বযক্রক্ত র্ক্ষি ক্ষকোন 

বযোংক ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক থোরকন, িোহো হইরল বোংলোরিি বযোংক সংক্ষিষ্ট বযক্রক্তরক পক্ষ চোলক পি 

হইরি অপসো ণ কক্ষ রব ৯৭[ | 

***]] 

 

(২) এই ৯৮[ আইন] প্রবিিরন  অবযবক্ষহি পূব ি হইরি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরি কম ি ি পক্ষ চোলক র্ক্ষি 

এমন কক্ষিপ  ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক হন ক্ষর্সব ক্ষকোম্পোনী ৯৯[ একরে] উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষি ো  

ক্ষহোল্ডো রি  ক্ষমোট ক্ষি োর   ক্ষবপ ীরি ক্ষমোট ক্ষভোরট  ২০% এ  অক্ষধক ক্ষভোট প্রিোরন  অক্ষধকো ী, িোহো 

হইরল ক্ষিক্ষন অনুরূপ প্রবিিরন  প  বোংলোরিি বযোংক কিৃিক এিিুরেরিয ক্ষনধ িোক্ষ ি সম  সীমো  মরধয,- 

 

(ক) উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলরক  পি িযোগ কক্ষ রবন, অথবো 

 

(খ) ক্ষকোম্পোনীগুক্ষল  মরধয এমন কক্ষিপ  ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক পরি থোকো  ক্ষসদ্ধোন্ি্ম িহণ কক্ষ রবন 

ক্ষর্ সকল ক্ষকোম্পোনী উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরি উহোরি  ক্ষমোট ক্ষি ো  বরল উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষি ো  

ক্ষহোল্ডো রি  ক্ষি োর   ক্ষবপ ীরি ক্ষভোরট  ক্ষমোট সংখযো  ২০% এ  অক্ষধক ক্ষভোট প্রিোরন  অক্ষধকো ী নরহ; 

এবং অনযোনয ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলরক  পি িযোগ কক্ষ রবন৷ 

    

১০০[ সংক্ষবক্ষধবদ্ধ সক্রিক্ষি]      

২৪৷ (১) বোংলোরিরি ক্ষনবন্ধনকৃি প্ররিযক বযোংক-ক্ষকোম্পোনী একটট ১০১[ সংক্ষবক্ষধবদ্ধ সক্রিক্ষি] গঠন কক্ষ রব, 

এবং ক্ষি ো  ক্ষপ্রক্ষম োম একোউরন্ট  ক্ষিগি অথ িসহ উক্ত িহক্ষবরল  অথ ি র্ক্ষি উহো  আিো কৃি মূলধন, 

অথবো বোংলোরিি বযোংক ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  েনয এিিুরেরিয সম  সম  ক্ষর্ পক্ষ মোণ ১০২[ ***] 

ক্ষনধ িো ণ কর  ১০৩[ িোহো অরপিো কম হ ] িোহো হইরল বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ধো ো ৩৮ এ  অধীন প্রস্তুিকৃি 

উহো  লোভ-িগক্ষি  ক্ষহসোরব ক্ষর্ মুনোেো ক্ষিখোই োরে উহো হইরি ক্ষকোন টোকো স কোর   ক্ষনকট হস্তোন্ত , বো 

লভযোংি ক্ষহসোরব ক্ষঘোিণো ক ো  পূরব ি অনুযন ২০% এ  সমপক্ষ মোণ টোকো ১০৪[ সংক্ষবক্ষধবদ্ধ সক্রিক্ষিরি] 

হস্তোন্ত  কক্ষ রব৷ 

 

(২) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ১০৫[ সংক্ষবক্ষধবদ্ধ সক্রিক্ষি] বো ক্ষি ো  ক্ষপ্রক্ষম োম একোউন্ট হইরি ক্ষকোন অথ ি 

ক্ষকোন কোরে লোগোইবো  েনয পথৃক কক্ষ  ো  োক্ষখরল িি্সম্পরকি উক্তরূপ পথৃকীক রণ  িোক্ষ খ হইরি ২১ 

ক্ষিরন  মরধয বোংলোরিি বযোংক-ক্ষক অবক্ষহি কক্ষ রব : 
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িরব িিি থোরক ক্ষর্, বোংলোরিি বযোংক উক্তরূপ অবক্ষহি ক ো  সম -সীমো বকৃ্রদ্ধ কক্ষ রি পোক্ষ রব, বো 

অনুরূপ অবক্ষহিক রণ ক্ষবলম্ব হই ো থোক্ষকরল উক্ত ক্ষবলম্ব মোেিনো কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

    

সং ক্ষিি নগি িহক্ষবল      

২৫৷ ১০৬[ (১) িেক্ষসক্ষল বযোংক বযিীি প্রক্ষিটট বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বোংলোরিরি সং ক্ষিি নগি িহক্ষবল 

ক্ষহসোরব এই পক্ষ মোণ নগি অথ ি বোংলোরিি বযোংক বো উহো  প্রক্ষিক্ষনক্ষধত্বকো ী বযোংরক মওেিু  োক্ষখরব র্োহো 

ক্ষর্ ক্ষকোন কোর্ িক্ষিবরস  সমোক্ষপ্তরি উহো  সমুি  ক্ষম োিী ও চোক্ষহবোমোে িোর   বোংলোরিি বযোংক কিৃিক 

সম  সম  ক্ষনধ িোক্ষ ি হোর   কম হইরব নো: 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, ক্ষকোন ক্ষবরিি ক্ষিরে বোংলোরিি বযোংক, স কোক্ষ  ক্ষগরেরট প্রজ্ঞোপন িো ো এবং উহোরি 

এিিুরেরিয ক্ষনধ িোক্ষ ি িিি সোরপরি, সং ক্ষিি নগি িহক্ষবল সংিোন্ত প্রর োেনী িো  ক্ষহি কক্ষ রি 

পোক্ষ রব। 

 

বযোখযো।- এই ধো ো  উরেিয পূ ণকরে, পক্ষ রিোক্ষধি মলূধন, বো সং ক্ষিি সক্রিক্ষিসমূহ বো লোভ-িক্ষি  

ক্ষহসোরব প্রিক্ষি িি আকলন ক্ষস্থক্ষি, বো বোংলোরিি বযোংক হইরি গহৃীি ক্ষকোন ঋণ, ‘‘িো ’’ এ  অন্তভভ িক্ত 

হইরব নো।] 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোন ক্ষমোিোরবক ১০৭[ সং ক্ষিি নগি িহক্ষবল] সম্পরকি বোংলোরিি বযোংক র্খন 

ক্ষকোন িথয িলব কক্ষ রব, িেক্ষসলী বযোংক বযিীি প্ররিযক বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ক্ষসই িথয সম্বক্ষলি একটট 

ক্ষবব ণী উক্ত ক্ষকোম্পোনী  িইুেন কম িকিিো  েোিগর  বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনকট িোক্ষখল কক্ষ রব৷ 

 

(৩) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উপ-ধো ো (২) এ  ক্ষবধোন ক্ষমোিোরবক ক্ষবব ণী িোক্ষখল কক্ষ রি বযথ ি হইরল উক্ত 

বযথ িিো  প্রক্ষি ক্ষিরন  েনয উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বোংলোরিি বযোংক কিৃিক অনূর্ধ্ ি ১০৮[ পাঁক্ষচি হোেো  

টোকো] পর্ িন্ত অথ িিরে িেনী  হইরব৷ 

 

(৪) উপ-ধো ো (২) এ  অধীন িোক্ষখলকৃি ক্ষবব ণী হইরি র্ক্ষি ক্ষিখো র্ো  ক্ষর্, উহো িোক্ষখল কক্ষ বো  ক্ষনধ িোক্ষ ি 

িোক্ষ রখ  পূরব ি  ক্ষর্ ক্ষকোন ক্ষিবরস  কোরে  সমোক্ষপ্তরি ক্ষবব ণ িোক্ষখলকো ী বযোংক-ক্ষকোম্পোনী মওেিু অথ ি 

উপ-ধো ো (১) এ  অধীন ক্ষনধ িোক্ষ ি নুযনিম নগি অথ ি অরপিগো কম ক্ষেল, িোহো হইরল বোংলোরিি বযোংক 

উক্ত ক্ষকোম্পোনীরক উক্ত ঘোটক্ষি  উপ  উহোরক বযোংক ক্ষ ট অরপিগো ৩% ভোগ ক্ষবিী হোর  উক্ত ক্ষিবরস  

েনয েক্ষ মোনোমূলক সুি প্রিোরন  েনয আরিি ক্ষিরি পোক্ষ রব, এবং অনুরূপ প বিী ক্ষকোন ক্ষবব ণী 

হইরিও র্ক্ষি ক্ষিখো র্ো  ক্ষর্, উহো িোক্ষখরল  েনয ক্ষনধ িোক্ষ ি ক্ষিবরস  পূরব ি  ক্ষর্ ক্ষকোন ক্ষিবরস  কোরে  

সমোক্ষপ্তরিও উক্ত ক্ষকোম্পোনী  মওেিু অথ ি উপ-ধো ো (১) এ  অধীন ক্ষনধ িোক্ষ ি নুযনিম নগি অথ ি অরপিগো 

কম ক্ষেল, িোহো হইরল বোংলোরিি বযোংক উক্ত ক্ষকোম্পোনীরক উক্ত ঘোটক্ষি  উপ  উহোরক বযোংক ক্ষ ট 

অরপিগো ৫% ক্ষবিী হোর  ক্ষিনগুক্ষল  েনয েক্ষ মোনোমলূক সুি প্রিোরন  আরিি ক্ষিরি পোক্ষ রব 
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(৫) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক িোক্ষখলকৃি ক্ষবব ণী  ক্ষভক্ষিরি উপ-ধো ো (৪) এ  অধীন র্ক্ষি উক্ত 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক বযোংক ক্ষ রট  উপ  িিক ো ৫% ভোগ ক্ষবিী হোর  েক্ষ মোনোমূলক সুি প্ররি  হ , 

এবং িি্প বিী ক্ষবব ণী হইরি র্ক্ষি ক্ষিখো র্ো  ক্ষর্, উহো  ক্ষনকট উপ-ধো ো (১) এ  অধীন ক্ষনধ িোক্ষ ি নুযনিম 

নগি অথ ি অরপিগো কম অথ ি আরে িোহো হইরল বোংলোরিি বযোংক িি্কিৃ িক ক্ষনধ িোক্ষ ি িোক্ষ খ হইরি উক্ত 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক নূিন আমোনি িহণ নো ক ো  েনয ক্ষনরিিি ক্ষিরি পোক্ষ রব এবং উক্ত ক্ষনরিিি অমোনয 

কক্ষ  ো ক্ষকোন আমোনি গহৃীি হইরল আমোনি িহরণ  প্ররিযক িোক্ষ রখ  েনয বোংলোরিি বযোংক উক্ত 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক, উহোরক প্ররি  অনূধ ি ১০৯[ পিোি হোেো  টোকো] পর্ িন্ত েক্ষ মোনো কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

 

(৬) এই ধো ো  অধীন আর োক্ষপি ক্ষকোন েক্ষ মোনো, বোংলোরিি বযোংক কিৃিক ক্ষনধ িোক্ষ ি সমর   মরধয আিো  

কক্ষ রি হইরব এবং উক্ত সমর   মরধয র্ক্ষি উহো আিো  ক ো নো হ  িোহো হইরল উহো স কো ী িোবী (public 

demand) ক্ষহসোরব আিো রর্োগয হইরব৷ 

  

সোবক্ষসক্ষি ো ী ক্ষকোম্পোনী      

২৬৷ ১১০[ ***] ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ক্ষনম্নবক্ষণ িি ক্ষকোন উরেিয বযিীি অনয ক্ষকোন উরেরিয ক্ষকোন 

সোবক্ষসক্ষি ো ী ক্ষকোম্পোনী গঠন কক্ষ রি ১১১[ বো সোবক্ষসক্ষি ো ী ক্ষকোম্পোনীরি পক্ষ ণি ক ো  উরেরিয ক্ষকোন 

ক্ষবিযমোন ক্ষকোম্পোনী  ক্ষন ন্ত্রণমূলক ক্ষি ো  ি  কক্ষ রি] পোক্ষ রব নো, র্থো:- 

 

(ক) ক্ষকোন ট্রোষ্ট পক্ষ চোলনো ও কোর্ িক  ক ো; 

 

(খ) ক্ষনব িোহক বো ট্রোষ্টী ক্ষহসোরব বো অনয ক্ষকোন প্রকোর  ক্ষকোন সম্পক্ষি পক্ষ চোলনো  িোক্ষ ত্ব িহণ ক ো; 

 

(গ) আমোনরি  ক্ষন োপিো ক্ষবধোরন  েনয ক্ষন োপি ভরে  বযবস্থো ক ো; 

 

(ঘ) ১১২[ ি ী োহ] নীক্ষিমোলো অনুসোর  বযোংক-বযবসো  পক্ষ চোলনো ক ো; 

 

(ঙ) বোংলোরিি বযোংক ক্ষলক্ষখি পূব িোনুমক্ষিিরম,- 

 

(অ) ক্ষকবলমোে বোংলোরিরি  বোক্ষহর  বযোংক-বযবসো পক্ষ চোলনো ক ো; 

 

(আ) অক্ষনবোসীগরণ  ক্ষনকট হইরি ববরিক্ষিক মুদ্র্ো  প্রোপ্ত এবং অবোরধ হস্তোন্ত রর্োগয আমোনরি  ক্ষভক্ষিরি 

বযোংক-বযবসো পক্ষ চোলনো ক ো; 
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১১৩[ (ই) স্টক ক্ষরোকো , স্টক ক্ষিলো , মোরচিন্ট বযোংকো , ক্ষপোটিরেোক্ষলও মযোরনেো  ক্ষহসোরব বো ক্ষসক্ষকউক্ষ টটে 

ও এক্সরচঞ্জ কক্ষমিন হরি ক্ষনবন্ধন িহরণ  প্রর োেন পরড় এইরূপ ক্ষকোন প্রকো  বযবসো  পক্ষ চোলনো ক ো;] 

 

১১৪[ (চ) বোংলোরিি বযোংক, ক্ষর্ সকল বযবসোরক বোংলোরিরি বযোংক-বযবসো  প্রসো  ও উন্ন রন  েনয 

সহো ক বো েনেোরথ ি  েনয প্রর োেনী  বো অনয ক্ষকোনভোরব উপকো ী বক্ষল ো মরন কর , ক্ষসই সকল 

বযবসো  উরিযোগ িহণ ক ো৷] 

 

১১৫[ ***] 

  

    

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক অনয ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী  ক্ষি ো  ধো ণ      

১১৬[ ২৬ক। (১) ধো ো ২৬ এ  ক্ষবধোন সোরপরি, ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী অনয ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী  ক্ষি ো  

ধো রণ  ক্ষিরে ক্ষনমণবক্ষণ িি পক্ষ মোরণ  অক্ষধক ক্ষি ো  ধো ণ কক্ষ রব নো, র্থো:- 

 

(ক) ধো ণকৃি ক্ষি ো  বোেো মূরলয উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  আিো কৃি মূলধন, ক্ষি ো  ক্ষপ্রক্ষম োম, 

সংক্ষবক্ষধবদ্ধ সক্রিক্ষি ও ক্ষ রটইন্ড আক্ষন িংস এ  ক্ষমোট পক্ষ মোরণ  পোাঁচ িিোংি, 

 

(খ) উক্ত ক্ষকোম্পোনী  আিো কৃি মূলধরন  িি িিোংি: 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, এই আইন কোর্ িক  হইবো  ক্ষিন বৎসর   মরধয প্ররিযক বযোংক-ক্ষকোম্পোনী এমনভোরব 

উহো  পুাঁক্রেবোেো  ক্ষবক্ষনর োগ ক্ষকোি পুনগ িঠন কক্ষ রব র্োহোরি ধো ণকৃি সকল প্রকো  ক্ষি ো , করপ িোর ট 

বন্ড, ক্ষিরবিো , ক্ষমউচভ োল েোন্ড ও অনযোনয পুাঁক্রেবোেো  ক্ষনিি িনপরে  ক্ষমোট বোেো মূলয এবং পুাঁক্রেবোেো  

কোর্ িিরম প্রিযি বো পর োিভোরব ক্ষনর োক্রেি ক্ষনেে সোবক্ষসক্ষি ো ী ক্ষকোম্পোনী বো ক্ষকোম্পোনীসমূহ বো অনয 

ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী বো ক্ষকোম্পোনীসমূরহ প্রিি ঋণসুক্ষবধো, এবং পুাঁক্রেবোেোর  ক্ষবক্ষনর োরগ  উরেরিয গটঠি 

ক্ষকোন প্রকো  িহক্ষবরল প্রিি চো াঁিো  পক্ষ মোণ সমটষ্টগিভোরব উহো  আিো কৃি মূলধন, ক্ষি ো  ক্ষপ্রক্ষম োম, 

সংক্ষবক্ষধবদ্ধ সক্রিক্ষি ও ক্ষ রটইন্ড আক্ষন িংস এ  ক্ষমোট পক্ষ মোরণ  ২৫ (পাঁক্ষচি) িিোংরি  অক্ষধক নো হ । 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, র্ক্ষি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বযবস্থোপনো পক্ষ চোলক বো 

মযোরনেো  ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলনো  সংক্ষিষ্ট থোরকন বো উহোরি িোহো  ক্ষকোন েোথ ি থোরক, িোহো হইরল, 

এই আইন প্রবিিরন  িোক্ষ খ হইরি ১ (এক) বৎস  ক্ষম োি অক্ষিিোন্ত হইবো  প , সংক্ষিষ্ট বযবস্থোপনো 

পক্ষ চোলক বো মযোরনেো  উক্ত ক্ষকোম্পোনীরি ক্ষকোন ক্ষি ো  ধো ণ কক্ষ রি পোক্ষ রব নো। 
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(৩) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোন লংঘন কক্ষ রল উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বোংলোরিি 

বযোংক কিৃিক অনূধ ি ক্ষবি লি টোকো পর্ িন্ত অথ িিরন্ড িন্ডনী  হইরব এবং র্ক্ষি উক্ত লংঘন অবযোহি থোরক, 

িোহো হইরল উক্ত লংঘরন  প্রথম ক্ষিরন  প  প্ররিযক ক্ষিরন  েনয অক্ষিক্ষ ক্ত অনক্ষধক পিোি হোেো  টোকো 

অথ ি িরন্ড িন্ডনী  হইরব। 

     

   

    

ঋণ-সীমো  সোধো ণ সীমোবদ্ধিো      

২৬খ। এই আইরন ক্ষভন্নি  র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, 

 

(১) ক্ষকোন বযক্রক্ত, প্রক্ষিষ্ঠোন বো গ্রুপরক প্রিি বো প্ররি  সকল ঋণ সুক্ষবধো  আসল অংরক  ক্ষমোট পক্ষ মোণ 

উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক ধো ো ১৩ এ  উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোন ক্ষমোিোরবক  ক্ষিি মূলধরন  বোংলোরিি 

বযোংক কিৃিক, সম  সম , এিিুরেরিয ক্ষনধ িোক্ষ ি হোর   অক্ষধক হইরব নো: 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, ক্ষনধ িোক্ষ ি সীমো ক্ষকোন অবস্থোরিই িিক ো ২৫ ভোরগ  অক্ষধক হইরব নো। 

 

(২) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক প্রিি বো প্ররি  এবং বোংলোরিি বযোংক কিৃিক েো ীকৃি সংজ্ঞো 

অনুর্ো ী ক্ষনণীি বহৃিোংক ঋরণ  সব িরমোট পক্ষ মোণ উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষমোট ঋণ ও অক্ষিরম  ক্ষসই 

িিোংি অরপিো অক্ষধক হইরব নো র্োহো এিিরুেরিয বোংলোরিি বযোংক কিৃিক সম  সম  ক্ষনধ িোক্ষ ি হইরব। 

 

(৩) স কো রক অথবো স কো  কিৃিক প্রিি ক্ষনশ্চ িো  ক্ষবপ ীরি প্রিি বো প্ররি  ঋণ ক্ষকংবো ১ (এক) 

বৎসর   চোইরি কম ক্ষম োরি  আন্তঃবযোংক ক্ষলনরিরন  ক্ষিরে বোংলোরিি বযোংক উপ-ধো ো (১) এবং (২) 

এ বক্ষণ িি ক্ষবধোরন  প্রর োগ হইরি অবযোহক্ষি প্রিোন কক্ষ রি পোক্ষ রব। 

 

(৪) ক্ষকোন বযোংক্ষকং গ্রুরপ  ক্ষিরে এই ধো ো  বক্ষণ িি সীমোসমূহ ক্ষকোন পদ্ধক্ষিরি প্রর োগ হইরব িোহো 

বোংলোরিি বযোংক কিৃিক এই ধো ো  অধীরন ক্ষনরিিক্ষিি হইরব। 

 

বযোখযো।- এই ধো ো  উরেিয পূ ণকরে ‘‘গ্রুপ’’ বক্ষলরি ক্ষকোন ঋণিহীিো এবং িোহো  সক্ষহি প্রিযি বো 

পর োিভোরব েক্ষড়ি অনয ক্ষর্ ক্ষকোন বযক্রক্ত, প্রক্ষিষ্ঠোন বো ক্ষকোম্পোনী র্োহোরি  একেরন  আক্ষথ িক েচ্ছলিো 

অনযেরন  আক্ষথ িক েচ্ছলিোরক প্রভোক্ষবি কর , অথবো িোহোরি  মরধয ক্ষবিযমোন সম্পরকি  কো রণ 

একেরন  িো  বো সুক্ষবধো অনযেরন  উপ  বিিো , এইরূপ সকলরক বুঝোইরব  
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বযোংক-সংক্ষিষ্ট বযক্রক্ত  সক্ষহি ক্ষলনরিন      

২৬গ। (১) ক্ষকোন বযোংক ক্ষকোম্পোনী উক্ত বযোংক-সংক্ষিষ্ট ক্ষকোন বযক্রক্ত  সক্ষহি বো িোহো  েোরথ ি  অনুকূরল 

এইরূপ ক্ষকোন ক্ষলনরিন কক্ষ রব নো র্োহো  িিিোবলী বযোংক-সংক্ষিষ্ট নরহ এমন ক্ষকোন িোহরক  সক্ষহি 

সম্পোক্ষিি ক্ষলনরিরন  িিিোবলী অরপিো সহেি । 

 

(২) উপক্ষ -উক্ত ক্ষবধোন সরেও, ক্ষকোন বযোংক ক্ষকোম্পোনী কিৃিক বযোংক-সংক্ষিষ্ট বযক্রক্তবগ ি বো িোহোরি  েোরথ ি  

অনুকূরল প্রিি ঋণ-সুক্ষবধো  ক্ষমোট পক্ষ মোণ উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  টট ো -১ মলূধরন  িিক ো ১০ ভোগ 

এ  অক্ষধক হইরব নো। 

 

বযোখযো।- এই উপ-ধো ো  উরেিয পূ ণকরে ‘‘টট ো -১ মূলধন’’ অথ ি ধো ো ১৩ এ  উপ-ধো ো (১) এ  

ক্ষবধোন ক্ষমোিোরবক বোংলোরিি বযোংক কিৃিক েো ীকৃি মূলধন সং িণ সংিোন্ত নীক্ষিমোলো  সংজ্ঞোক্ষ ি 

টট ো -১ মূলধন। 

 

(৩) বোংলোরিি বযোংক হইরি এিিুরেরিয অবযোহক্ষিপ্রোপ্ত নূযনিম অংরক  ঋরণ  ক্ষিে বযিীি অনয 

সকল ক্ষিরে বযোংক-সংক্ষিষ্ট ক্ষকোন বযক্রক্তরক ঋণ প্রিোরন  পূরব ি পক্ষ চোলনো পি িরি  অনুমক্ষি িহণ কক্ষ রি 

হইরব এবং বযোংক-সংক্ষিষ্ট ক্ষকোন বযক্রক্ত বো িোহো  েোরথ ি  অনুকূরল প্রিি প্রক্ষিটট ঋরণ  ক্ষবির  র্থোিীঘ্র 

পি িিরক অবক্ষহি কক্ষ রি হইরব। 

 

(৪) এই ধো ো  ক্ষবধোন লংঘন কক্ষ  ো বযোংক-সংক্ষিষ্ট ক্ষকোন বযক্রক্ত বো িোহো  েোরথ ি  অনুকূরল ঋণ প্রিোন ক ো 

হইরল উহো িোৎিক্ষণকভোরব আিো  কক্ষ রি হইরব এবং এইরূপ লংঘন পক্ষ চোলনো পি িি সিসযরি  

জ্ঞোিসোর  ঘটট ো থোক্ষকরল িোহো ো এককভোরব ও ক্ষর্ৌথভোরব উক্ত ঋরণ  আসল, সিু ও অনযোনয সমুি  

চোেি পক্ষ রিোরধ  েনয িো ী থোক্ষকরবন। 

 

(৫) বযোংক-সংক্ষিষ্ট ক্ষকোন বযক্রক্ত  সক্ষহি বো িোহো  েোরথ ি  অনুকূরল ঋণ প্রিোরন  ক্ষবির  এিিরুেরিয 

বোংলোরিি বযোংক কিৃিক েো ীকৃি ক্ষনরিিিনো  উক্ষেক্ষখি সংজ্ঞো ক্ষকংবো অক্ষিক্ষ ক্ত িিিোক্ষি পক্ষ পোলনী  

হইরব। 

 

(৬) বোংলোরিরি এক বো একোক্ষধক িোখো পক্ষ চোলনোকো ী বোংলোরিরি  বোক্ষহর  ক্ষনবক্ষন্ধি বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  

ক্ষিরে উপ-ধো ো (২) ও (৩) এ  ক্ষবধোনসমহূ প্ররর্োেয হইরব নো। 

 

বযোখযো।- এই ধো ো  ‘‘বযোংক-সংক্ষিষ্ট ক্ষকোন বযক্রক্ত’’ অরথ ি বুঝোইরব- 
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(ক) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক, বযবস্থোপনো পক্ষ চোলক বো প্রধোন ক্ষনব িোহী ক্ষকংবো উরেখরর্োগয 

ক্ষি ো ধো ক; 

 

(খ) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক, বযবস্থোপনো পক্ষ চোলক বো প্রধোন ক্ষনব িোহী ক্ষকংবো উরেখরর্োগয 

ক্ষি ো ধো রক  েোমী বো স্ত্রী; 

 

(গ) এমন ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী ক্ষর্খোরন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষকোন পক্ষ চোলক বো উরেখরর্োগয ক্ষি ো ধো ক 

একেন পক্ষ চোলক বো উরেখরর্োগয ক্ষি ো ধো ক; 

 

(ঘ) ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনীরি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উরেখরর্োগয পক্ষ মোণ ক্ষি ো ধো ণ কক্ষ রল উক্ত 

ক্ষকোম্পোনী  ক্ষকোন উরেখরর্োগয ক্ষি ো ধো ক; 

 

(ঙ) বোংলোরিি বযোংক কিৃিক েো ীকৃি ক্ষবধোন অনুর্ো ী এমন ক্ষকোন বযক্রক্ত, প্রক্ষিষ্ঠোন বো ক্ষকোম্পোনী ক্ষর্ক্ষন বো 

র্োহো ো িেো (ক)-(ঘ) এ বক্ষণ িি সম্পরকি  নযো  ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সক্ষহি সম্পক্ষকিি। 

     

   

    

বযোংক-কম িচো ী  ঋণ-সীমো      

২৬ঘ। ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উহো  কম িকিিো-কম িচো ীরি রক বো উহো  সোবক্ষসক্ষি ো ী ক্ষকোম্পোনীসমরূহ  

কম িকিিো-কম িচো ীরি রক এিিুরেরিয বোংলোরিি বযোংক কিৃিক, সম  সম , ক্ষনধ িোক্ষ ি িিি ও সীমো  

বযিয  কক্ষ  ো ক্ষকোন ঋণ-সকু্ষবধো প্রিোন কক্ষ রব নো।] 

  

    

ঋণ ও অক্ষিম প্রিোরন  উপ  বোধো-ক্ষনরিধ      

২৭৷ ১১৭[ (১) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী,- 

 

(ক) উহো  ক্ষনেে ক্ষি ো রক েোমোনি ক্ষহসোরব  োক্ষখ ো ক্ষকোন ঋণ, অক্ষিম, গযো োক্ষন্ট বো অনয ক্ষকোন আক্ষথ িক 

সুক্ষবধো প্রিোন কক্ষ রব নো;’’ 
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(খ) ইহো  ক্ষকোন পক্ষ চোলকরক ‘‘েোমোনিী ঋণ বো অক্ষিম’’ বযিীি অনয ক্ষকোনরূপ ঋণ বো অক্ষিম 

মঞ্ে ু কক্ষ রব নো বো ইহো  ক্ষকোন পক্ষ চোলক কিৃিক িো  িহরণ  ক্ষভক্ষিরি ‘‘েোমোনিী ঋণ বো অক্ষিম’’ 

বযিীি ঋণ, অক্ষিম, গযো োক্ষন্ট বো অনয ক্ষকোন আক্ষথ িক সকু্ষবধো প্রিোন কক্ষ রব নো; 

 

(গ) ক্ষবনো েোমোনরি ক্ষনমণবক্ষণ িি বযক্রক্ত বো প্রক্ষিষ্ঠোনরক ক্ষকোন ঋণ বো অক্ষিম মঞ্ে ু কক্ষ রব নো, অথবো এই 

সকল বযক্রক্ত বো প্রক্ষিষ্ঠোন কিৃিক িো  িহরণ  ক্ষভক্ষিরি ক্ষকোন ঋণ ও অক্ষিম প্রিোন কক্ষ রব নো,- 

 

(অ) ইহো  ক্ষকোন পক্ষ চোলরক  পক্ষ বোর   ক্ষকোন সিসয; 

 

(আ) এমন ক্ষকোন বোক্ষণেয প্রক্ষিষ্ঠোন বো প্রোইরভট ক্ষকোম্পোনী র্োহোরি উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বো উহো  ক্ষকোন 

পক্ষ চোলক বো উহো  ক্ষকোন পক্ষ চোলরক  পক্ষ বোর   ক্ষকোন সিসয পক্ষ চোলক, মোক্ষলক বো অংিীিো  

 ক্ষহ োরেন; 

 

(ই) এমন ক্ষকোন পোবক্ষলক ক্ষলক্ষমরটি ক্ষকোম্পোনী, র্োহো উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বো উহো  ক্ষকোন পক্ষ চোলক বো 

উহো  ক্ষকোন পক্ষ চোলরক  পক্ষ বোর   ক্ষকোন সিসয কিৃিক ক্ষকোনভোরব ক্ষন ক্ষন্ত্রি হ , অথবো র্োহোরি উক্ত 

বযক্রক্তরি  এমন পক্ষ মোণ ক্ষি ো  থোরক র্োহো িো ো িোহো ো অনূযন ক্ষবি িিোংি ক্ষভোটিোন িমিো  অক্ষধকো ী 

হন।] 

 

(২) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ক্ষনম্নবক্ষণ িি ক্ষিরে, সংক্ষিষ্ট পক্ষ চোলক বযিীি অনযোনয পক্ষ চোলকগরণ  

সংখযোগক্ষ রষ্ঠ  অনুরমোিন বযক্ষির রক, ক্ষকোন ১১৮[ ঋণ, অক্ষিম, গযো োক্ষন্ট বো অনয ক্ষকোন আক্ষথ িক সুক্ষবধো] 

প্রিোন কক্ষ রব নো,- 

 

(ক) উহো  ক্ষকোন পক্ষ চোলক, বো 

 

(খ) এমন ক্ষকোন বযক্রক্ত, বোক্ষণেয-প্রক্ষিষ্ঠোন, ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী, র্োহো  সক্ষহি বো র্োহোরি উক্ত বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী  ক্ষকোন পক্ষ চোলক-অংিীিো , পক্ষ চোলক বো েোমীনিোিো ক্ষহসোরব েোথ ি সংক্ষিষ্ট  ক্ষহ োরে৷ 

 

বযোখযো৷- এই ১১৯[ ধো ো ] ‘পক্ষ চোলক' বক্ষলরি পক্ষ চোলর  স্ত্রী, েোমী, ক্ষপিো, মোিো, ১২০[ পুে, কনযো, ভোই, 

ক্ষবোন, ১২১[ এবং ঐ পক্ষ চোলরক  উপ  ক্ষনভি িীল সকলরক]] বুঝোইরব৷ 
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(৩) ১২২[ বযোংক ক্ষকোম্পোনী (সংরিোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সরন  ১১ নং আইন) এ  ১৯ ধো োবরল 

ক্ষবলুপ্ত৷] 

 

(৪) ১২৩[ প্ররিযক বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বযবস্থোপনো পক্ষ চোলক], প্ররিযক মোস ক্ষিি হও ো  পরূব ি, উহো  

পূব িবিী মোরস  একটট ক্ষবব ণী ক্ষবক্ষধিো ো ক্ষনধ িোক্ষ ি ে রম ও পদ্ধক্ষিরি, বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনকট িোক্ষখল 

কক্ষ রব, এবং উক্ত ক্ষবব ণীরি ক্ষনম্নবক্ষণ িি ক্ষবি সমরূহ  উরেখ থোক্ষকরব,- 

 

(ক) এমন ক্ষকোন প্রোইরভট বো পোবক্ষলক ক্ষকোম্পোনীরক মঞ্ে ুীকৃি ঋণ বো অক্ষিম র্োহোরি বযোংক-

ক্ষকোম্পোনীটট বো উহো  ক্ষকোন পক্ষ চোলক উক্ত ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক ক্ষহসোরব েোথ ি সংক্ষিষ্ট  ক্ষহ োরেন; এবং 

 

(খ) এমন পোবক্ষলক ক্ষকোম্পোনীরক মঞ্ে ুীকৃি ঋণ বো অক্ষিম র্োহোরি বযোংক-ক্ষকোম্পোনীটট বো উহো  ক্ষকোন 

পক্ষ চোলক বযবস্থোপনো প্রক্ষিক্ষনক্ষধ বো েোক্ষমনিো  ক্ষহসোরব েোথ ি সংক্ষিষ্ট  ক্ষহ োরেন৷ 

 

(৫) উপ-ধো ো (৪) এ  অধীন িোক্ষখলকৃি ক্ষকোন ক্ষবব ণী প ীিগোন্ি্রম র্ক্ষি বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনকট ইহো 

প্রিী মোন হ  ক্ষর্, উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উহো  আমোনিকো ীগরণ  েোথ ি হোক্ষন কক্ষ  ো উক্ত উপ-ধো ো  

উক্ষেক্ষখি ক্ষকোন ঋণ বো অক্ষিম প্রিোন কক্ষ  োরে, িোহো হইরল বোংলোরিি বযোংক ক্ষলক্ষখি আরিি িো ো এই 

প্রকো  আ  ক্ষকোন ঋণ বো অক্ষিম প্রিোন নো ক ো  েনয উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক ক্ষনরিিি ক্ষিরি পোক্ষ রব 

এবং অনুরূপ ঋণ বো অক্ষিম প্রিোরন  উপ  বোধো-ক্ষনরিধ আর োপ কক্ষ রি পোক্ষ রব, এবং উক্ত আরিরি 

ক্ষনধ িোক্ষ ি সমর   মরধয এই প্রকো  প্রিি ঋণ ও অক্ষিম আিো  ক্ষনক্রশ্চি কক্ষ বো  েনযও উক্ত বযোংক-

ক্ষকোম্পোনীরক ক্ষনরিিি ক্ষিরি পোক্ষ রব৷ 

ক্ষিনোিো  ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলরক  উপ  ক্ষবক্ষধ-ক্ষনরিধ      

১২৪[ ২৭ক৷ আপোিিঃ বলবি্ অনয ক্ষকোন আইরন র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, ঋণিোিো বযোংক বো আক্ষথ িক 

প্রক্ষিষ্ঠোরন  ১২৫[ ঋণ বো ক্ষবক্ষনর োগ অনুরমোিনকো ী কিৃিপরি  একস্ত  উদ্ধিিন কিৃিপরি  অনুরমোিন] 

বযিীি ক্ষকোন ক্ষিনোিো  ক্ষকোম্পোনী  ক্ষকোন পক্ষ চোলরক  পিিযোগ কোর্ িক  হইরব নো এবং ক্ষকোন পক্ষ চোলক 

িোাঁহো  ক্ষি ো  হস্তোন্ত  বো ক্ষবি  কক্ষ রি পোক্ষ রবন নো৷ 

  

ক্ষখলোপী ঋণ িহীিো  িোক্ষলকো, ইিযোক্ষি      

২৭কক৷ (১) প্ররিযক বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বো আক্ষথ িক প্রক্ষিষ্ঠোন, সম  সম , উহো  ক্ষখলোপী ঋণ িহীিোরি  

িোক্ষলকো বোংলোরিি বযোংরক ক্ষপ্র ণ কক্ষ রব৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন প্রোপ্ত িোক্ষলকো বোংলোরিি বযোংক ক্ষিরি  সকল বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ও আক্ষথ িক 

প্রক্ষিষ্ঠোরন ক্ষপ্র ণ কক্ষ রব৷ 
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(৩) ক্ষকোন ক্ষখলোপী ঋণ িহীিো  অনুকূরল ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বো আক্ষথ িক প্রক্ষিষ্ঠোন ক্ষকোনরূপ ঋণ 

সুক্ষবধো প্রিোন কক্ষ রব নো৷ 

 

(৪) আপোিিঃ বলবি্ অনয ক্ষকোন আইরন র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, ক্ষখলোপী ঋণ িহীিো  ক্ষবরুরদ্ধ ঋণ 

প্রিোনকো ী বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বো, ক্ষিেমি, আক্ষথ িক প্রক্ষিষ্ঠোন প্রচক্ষলি আইন অনুসোর  মোমলো িোর   

কক্ষ রব৷] 

  

ঋণ মওকুরে  উপ  বোধো-ক্ষনরিধ      

২৮৷ (১) বোংলোরিি বযোংরক  পূব িোনুরমোিন বযক্ষির রক, ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উহো  ক্ষনকট হইরি 

ক্ষনম্নবক্ষণ িি বযক্রক্ত বো প্রক্ষিষ্ঠোন কিৃিক গহৃীি ১২৬[ ঋণ বো উহো  অংি বো উহো  উপ  অক্রেিি সুি] মওকুে 

কক্ষ রব নো,- 

 

(ক) উহো  ক্ষকোন পক্ষ চোলক, এবং িোাঁহো  পক্ষ বোর   সিসযবগ ি; 

 

(খ) এমন ক্ষকোন বোক্ষণেয প্রক্ষিষ্ঠোন বো ক্ষকোম্পোনী র্োহোরি বযোংক-ক্ষকোম্পোনীটট  ক্ষকোন পক্ষ চোলক, 

েোক্ষমনিো , পক্ষ চোলক-অংিীিো , মযোরনক্রেং এরেন্ট ক্ষহসোরব েোথ ি সংক্ষিষ্ট  ক্ষহ োরেন; এবং 

 

(গ) এমন ক্ষকোন বযক্রক্ত র্োহো  সক্ষহি উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষকোন পক্ষ চোলক, অংিীিো  বো েোক্ষমনিো  

ক্ষহসোরব েোথ ি সংক্ষিষ্ট  ক্ষহ োরে৷ 

 

১২৭[ (২) উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোন লঙ্ঘনিরম ক্ষকোনরূপ মওকুে ক ো হইরল উহো অববধ হইরব, এবং 

অনুরূপ মওকুরে  েনয উহো  ক্ষর্ সকল পক্ষ চোলক বো কম িকিিো িোক্ষ ত্বপ্রোপ্ত ক্ষেরলন িোহোরি  প্ররিযরক 

উক্ত লঙ্ঘরন  েনয ক্ষিোিী বক্ষল ো গণয হইরবন এবং অনুর্ধ্ ি ক্ষিন বৎস  কো োিরন্ড বো অনূর্ধ্ ি ক্ষিন লি 

টোকো অথ িিরন্ড বো উভ  িরন্ড িন্ডনী  হইরবন।] 

 

১২৮[ বযোখযো।- এই ধো ো  ‘‘পক্ষ চোলক’’ বক্ষলরি পক্ষ চোলরক  স্ত্রী, েোমী, ক্ষপিো, মোিো, পুে, কনযো, ভোই, 

ক্ষবোন এবং ঐ পক্ষ চোলরক  উপ  ক্ষনভি িীল সকলরক বুঝোইরব।]    

মন্দ বো কু-ঋণ ইিযোক্ষি সম্পক্ষকিি ক্ষবরিি ক্ষবধোন      

১২৯[ ২৮ক৷ এই আইন বো অনয ক্ষকোন আইরন র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, ক্ষকোন বযোংক ক্ষকোম্পোনী কিৃিক 

উহো  ক্ষনকট হইরি গহৃীি ক্ষকোন ঋণ, অিীম বো অনয ক্ষকোন পোওনো অবরলোপন (write off) ক ো হইরলও, 

উক্ত অবরলোপন সংক্ষিষ্ট ঋণ, অক্ষিম বো পোওনো আিোর   আইনগি প্রক্রি ো িহরণ  ক্ষিগরে অন্ত ো  

হইরব নো৷] 
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অক্ষিম প্রিোন ক্ষন ন্ত্ররণ বোংলোরিি বযোংরক  িমিো      

২৯৷ (১) বোংলোরিি বযোংক র্ক্ষি এই মরম ি সন্তুষ্ট হ  ক্ষর্, অক্ষিম প্রিোরন  বযোপোর  সোধো ণভোরব সকল 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক বো ক্ষবরিিভোরব ক্ষকোন ক্ষনক্ষিিষ্ট বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক অনুস ণী  ক্ষকেভ  নীক্ষি 

ক্ষনধ িো ণ ক ো প্রর োেনী  অথবো সমীচীন, িোহো হইরল উহো অনুরূপ নীক্ষি ক্ষনধ িো ণ কক্ষ রি পোক্ষ রব, এবং 

এইরূপ ক্ষকোন নীক্ষি ক্ষনধ িোক্ষ ি হইরল, িোহো সকল অথবো সংক্ষিষ্ট বযোংক-ক্ষকোম্পোনী অনুস ণ কক্ষ রি বোধয 

থোক্ষকরব৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ প্রিি িমিো  সোমক্ষিকিোরক িুণ্ন নো কক্ষ  ো বোংলোরিি বযোংক সোধো ণভোরব সকল 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বো ক্ষকোন ক্ষবরিি বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বো ক্ষবরিি ক্ষশ্রণী  বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক ক্ষনম্নবক্ষণ িি 

ক্ষবি সমরূহ বোধযিোমূলকভোরব অনুস ণী  ক্ষনরিিি প্রিোন কক্ষ রি পোক্ষ রব,- 

 

(ক) প্ররি  ঋরণ  সরব িোচ্চ সীমো; 

 

(খ) অক্ষিরম  ক্ষমোট পক্ষ মোণ এবং েে পক্ষ মোরণ  বো অনযক্ষবধ ঋরণ  মরধয বেো িবয অনুপোি; 

 

(গ) ক্ষর্ সকল উরেরিয অক্ষিম প্ররি  বো প্ররি  ন ; 

 

(ঘ) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বো ক্ষকোন ক্ষবরিি ক্ষশ্রণী  বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বো বযক্রক্ত বো বযক্রক্ত-ক্ষগোষ্ঠীরক প্ররি  

অক্ষিরম  সরব িোচ্চ সীমো; 

 

১৩০[ (ঙ) অক্ষিরম  েনয েোমোনি এবং  ক্ষিগিবয মোক্রেিন, এবং] 

 

(চ) অক্ষিরম  উপ  আর োপনী  সুরি  হো ৷ 

 

(৩) উপ-ধো ো (২) এ  িেো ১৩১[ (ক) হইরি (চ)] ক্ষি উরেক্ষখি ক্ষবির  ক্ষকোন ক্ষনরিিি পোলরন ক্ষকোন বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী বযথ ি হইরল িজ্জনয বোংলোরিি বযোংক, িি্কিৃ িক ক্ষনধ িোক্ষ ি পক্ষ মোণ অথ ি উক্ত বযোংক-

ক্ষকোম্পোনীরক বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনকট েমো ক্ষিবো  েনয ক্ষনরিিি ক্ষিরি পোক্ষ রব; এবং উক্ত বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী অনুরূপ ক্ষনরিিি, বোংলোরিি বযোংক কিৃিক ক্ষনধ িোক্ষ ি িিি সোরপরি, পোলন কক্ষ রি বোধয থোক্ষকরব : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, ক্ষর্ পক্ষ মোণ অরথ ি  বযোপোর  উক্ত বযথ িিো সংঘটটি হই োরে িোহো অরপিো ক্ষবিী 

পক্ষ মোণ অথ ি েমো ক্ষিবো  েনয বোংলোরিি বযোংক উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক ক্ষনরিিি ক্ষিরি পোক্ষ রব নো৷ 
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(৪) উপ-ধো ো (৩) এ  অধীন বোংলোরিি বযোংরক েমোকৃি অথ ি বো উহো  অংি ক্ষবরিি ক্ষর্ ক্ষকোন সম  

বোংলোরিি বযোংক, ক্ষলক্ষখি আরিি িো ো, েমোিোনকো ী বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ব োবর , ক্ষনঃিরিি বো িিি 

সোরপরি, অবমুক্ত কক্ষ  ো ক্ষিরি পোক্ষ রব৷ 

সুরি  হো  সম্পরকি আিোলরি  এখ্ক্ষি ো       

৩০৷ আপোিিঃ বলবি্ অনয ক্ষকোন আইরন র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী এবং 

ইহো  ক্ষকোন ক্ষিনোিোর   মরধয ক্ষলনরিরন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক ধোর্ িযকৃি সুি অক্ষিমোেো  ক্ষবিী ক্ষেল 

১৩২[ এবং ইসলোমী ১৩৩[ ি ী োহ] ক্ষমোিোরবক পক্ষ চোক্ষলি বযোংরক  বযবসোক্ষ ক ক্ষলনরিরন উচ্চ মুনোেো বো 

ভোড়ো  হো  ক্ষেল শুধুমোে এই কো রণ] উক্ত ক্ষলনরিরন  ক্ষবি টট ক্ষকোন আিোলি কিৃিক ক্ষবচোর্ ি হইরব নো৷ 

       

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  লোইরসন্স      

৩১৷ (১) অিঃপ  বক্ষণ িি ক্ষিে বযিীি, ক্ষকোন ১৩৪[ বযক্রক্ত, প্রক্ষিষ্ঠোন বো ক্ষকোম্পোনী] বোংলোরিি বযোংক কিৃিক 

এিিুরেরিয প্রিি লোইরসন্স বযিীি বোংলোরিরি ক্ষকোন বযোংক বযবসো পক্ষ চোলনো কক্ষ রি পোক্ষ রব নো৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন লোইরসন্স প্রিোরন  সম  বোংলোরিি বযোংক উহো  ক্ষবরবচনো  সংগি ক্ষর্ ক্ষকোন 

িিি আর োপ কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

 

(৩) এই ১৩৫[ আইন] প্রবিিরন  সম  ক্ষবিযমোন ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উক্ত প্রবিিন হইরি ে  মোস 

অক্ষিবোক্ষহি হইবো  পরূব ি, এবং অনয ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বোংলোরিরি উহো  বযোংক বযবসো আ ম্ভ 

কক্ষ বো  পূরব ি, এই ধো ো  অধীন লোইরসরন্স  েনয বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনকট ক্ষলক্ষখিভোরব আরবিন কক্ষ রব 

: 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, উপধো ো (১) এ  ক্ষকোন ক্ষকেভ ই এই আইন প্রবিিরন  সম  ক্ষবিযমোন ক্ষকোন বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী  বযবসো চোলোই ো র্োইরি ক্ষকোন বোধো ক্ষহসোরব গণয হইরব নো, র্ক্ষি- 

 

(ক) এই ধো ো  অধীন উহো  আরবিন ক্ষবরবচনোধীন থোরক, বো 

 

(খ) লোইরসন্স মঞ্ে ু ক ো র্োইরব নো এই মরম ি বোংলোরিি বযোংক কিৃিক উহোরক ক্ষনোটটরি  মোধযরম 

েোনোই ো ক্ষিও ো নো হই ো থোরক : 

 

আ ও িিি থোরক ক্ষর্, ধো ো ১৩৬[ ১৩] এ উরেক্ষখি বোংলোরিরি ক্ষনবন্ধনকৃি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক এই 

আইন প্রবিিরন  িইু বি্স , এবং উক্ত ধো ো  উরেক্ষখি বোংলোরিরি  বোক্ষহর  ক্ষনবন্ধনকৃি ক্ষকোন বযোংক-
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ক্ষকোম্পোনীরক উক্ত প্রবিিরন  ে  মোস অক্ষিবোক্ষহি হইবো  পূরব ি, বো উক্ত ধো ো  িিিোংি অনুর্ো ী বোংলোরিি 

বযোংক কিৃিক বক্ষধ িি সম  অক্ষিবোক্ষহি হইবো  পরূব ি, বোংলোরিি বযোংক উক্ত ক্ষনোটটি প্রিোন কক্ষ রব নো৷ 

 

(৪) এই ধো ো  অধীন লোইরসন্স প্রিোরন  পরূব ি ক্ষনম্নবক্ষণ িি সকল বো ক্ষকোন িিি পূ ণ ক ো হই োরে ক্ষক নো 

িি্সম্পরকি সংক্ষিষ্ট বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  নক্ষথপে পক্ষ িি িরন  মোধযরম বো অনয ক্ষকোনভোরব বোংলোরিি 

বযোংক-ক্ষক সন্তুষ্ট হইরি হইরব, র্থো :- 

 

(ক) ক্ষকোম্পোনী উহো  বিিমোন ও ভক্ষবিযি্ আমোনিকো ীরি  িোবী পূণ িভোরব ক্ষমটোইরি সিগম; 

 

(খ) ক্ষকোম্পোনী  কোেকম ি উহো  বিিমোন বো ভক্ষবিযি্ আমোনিকো ীরি  েোরথ ি  পক্ষ পন্থী পদ্ধক্ষিরি 

পক্ষ চোক্ষলি হইরিরে নো বো হইবো  সম্ভোবনো নোই; 

 

১৩৭[ (গ) বোংলোরিরি  বোক্ষহর  ক্ষনবক্ষন্ধি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষিরে, ক্ষকোম্পোনীটট ক্ষর্ ক্ষিরি 

ক্ষনবন্ধনকৃি ক্ষসই ক্ষিরি  স কো  বো আইন বোংলোরিরি ক্ষনবন্ধনকৃি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক ক্ষসই সকল 

সুক্ষবধো প্রিোন কর  ক্ষর্ সব সুক্ষবধো বোংলোরিরি  বোক্ষহর  ক্ষনবন্ধনকৃি ক্ষকোম্পোনীটটরক বোংলোরিি স কো  বো 

বোংলোরিিী আইন প্রিোন কর , এবং ক্ষকোম্পোনীটট বোংলোরিরি  বোক্ষহর  ক্ষনবন্ধনকৃি ক্ষকোম্পোনী  বযোপোর  

এই আইরন  ক্ষর্ সকল ক্ষবধোন প্ররর্োেয ক্ষস সকল ক্ষবধোন মোক্ষন ো চরল।] 

 

(৫) এই ধো ো  অধীন ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক প্রিি লোইরসন্স বোংলোরিি বযোংক ক্ষনম্নক্ষলক্ষখি কো রণ 

বোক্ষিল কক্ষ রি পোর , র্থো :- 

 

(ক) র্ক্ষি উক্ত ক্ষকোম্পোনী বোংলোরিরি উহো  বযোংক বযবসো বন্ধ কক্ষ  ো ক্ষি ; 

 

(খ) র্ক্ষি ক্ষকোন সম  ১৩৮[ উপ-ধো ো (২)] এ  অধীরন আর োক্ষপি ক্ষকোন িিি উক্ত ক্ষকোম্পোনী পোলন কক্ষ রি 

বযথ ি হ ; বো 

 

(গ) র্ক্ষি ক্ষকোন সম  উক্ত ক্ষকোম্পোনী উপ-ধো ো (৪)এ উরেক্ষখি ক্ষকোন িিি প ূরণ বযথ ি হ  : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, িেো (খ) ও (গ) এ  অধীন ক্ষকোন লোইরসন্স বোক্ষিল কক্ষ বো  পূরব ি বোংলোরিি বযোংক র্ক্ষি 

এই মরম ি সন্তুষ্ট হ  ক্ষর্, িি্কিৃ িক ক্ষনধ িোক্ষ ি িিিোধীরন উক্ত িেোসমরূহ  ক্ষবধোনোবলী পোলন বো পূ ণ কক্ষ বো  
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েনয প্রর োেনী  পিরিগপ িহরণ  সুরর্োগ প্রিোনেক্ষনি ক্ষবলম্ব উক্ত ক্ষকোম্পোনী  আমোনিকো ীরি  বো 

েনেোরথ ি  পক্ষ পন্থী হইরব নো, িোহো হইরল উক্ত ক্ষবধোনোবলী পোলন বো পূ ণ কক্ষ বো  সুরর্োগ ক্ষিরব৷ 

 

(৬) এই ধো ো  অধীন ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  লোইরসন্স বোক্ষিরল  ক্ষসদ্ধোরন্ত  েরল ক্ষকোন বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী সংিিুব্ধ হইরল, বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষসদ্ধোন্ত উহোরক ক্ষগোচ ীভূি কক্ষ বো  িোক্ষ রখ  ক্রেি 

ক্ষিরন  মরধয উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ১৩৯[ বোংলোরিি বযোংরক  পক্ষ চোলনো-পি িরি  ক্ষনকট িোহো 

পুনক্ষব িরবচনো  আরবিন] কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

 

১৪০[ ***] 

    

নূিন বযবসো ক্ষকন্দ্র চোলু বো বিিমোন বযবসো ক্ষকন্দ্র স্থোনোন্তর   উপ  বোধো-ক্ষনরিধ      

৩২৷ (১) বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষলক্ষখি পূব ি অনুরমোিন বযক্ষির রক- 

 

(ক) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বোংলোরিরি  ক্ষকোথোও ক্ষকোন নূিন বযবসো ক্ষকন্দ্র চোলু কক্ষ রব নো এবং ক্ষবিযমোন 

বযবসো ক্ষকরন্দ্র  স্থোন পক্ষ বিিন কক্ষ রব নো; এবং 

 

(খ) বোংলোরিরি ক্ষনবন্ধনকৃি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বোংলোরিরি  বোক্ষহর  ক্ষকোন নূিন বযবসো ক্ষকন্দ্র চোলু 

কক্ষ রব নো এবং বোংলোরিরি  বোক্ষহর  ক্ষবিযমোন বযবসো ক্ষকরন্দ্র  স্থোন পক্ষ বিিন কক্ষ রব নো৷ 

 

(২) ক্ষকোন প্রিি িনী, ক্ষমলো, সরম্মলন বো অনুরূপ অনয ক্ষকোন অনুষ্ঠোন উপলরত্মগ েনসোধো ণরক 

সোমক্ষ কভোরব বযোংরক  ক্ষসবো প্রিোরন  উরেরিয অনক্ষধক এক মোরস  েনয নূিন বযবসো ক্ষকন্দ্র চোলু ক ো 

হইরল ক্ষসই ক্ষত্মগরে উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোনোবলী প্ররর্োেয হইরব নো : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, অনুরূপ বযবসো চোলু কক্ষ বো  এক সপ্তোরহ  মরধয িি্সম্পরকি বোংলোরিি বযোংক-ক্ষক 

েোনোইরি হইরব৷ 

 

(৩) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক উপ-ধো ো (১) এ উরেক্ষখি অনুমক্ষি প্রিোরন  পরূব ি বোংলোরিি বযোংক 

প্রর োেনরবোরধ উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষকোন ক্ষবির  ধো ো ৪৪ এ  অধীন পক্ষ িি িরন  মোধযরম বো অনয 

ক্ষকোনভোরব ১৪১[ েোক্ষন ো ক্ষনরি] পোক্ষ রব৷ 
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সহরে ক্ষবক্ষনম রর্োগয সম্পি সং িণ      

৩৩৷ (১) প্ররিযক বযোংক-ক্ষকোম্পোনী চলক্ষি বোেো  ির  বোংলোরিরি  অভযন্ি্মর  এই পক্ষ মোণ নগি অথ ি 

বো েণ ি বো িো মুক্ত অনুরমোক্ষিি সম্পক্ষি-ক্ষনিি িন-পে সং ত্মগণ কক্ষ রব র্োহো  মলূয উহো  ক্ষর্ ক্ষকোন কোর্ ি 

ক্ষিবরস  সমোক্ষপ্তরি উহো  সমুি  ক্ষম োিী ও চোক্ষহবোমোে িোর   বোংলোরিি বযোংক কিৃিক সম  সম  

ক্ষনধ িোক্ষ ি হোর   কম হইরব নো৷ 

 

বযোখযো৷- এই ধো ো  “িো হীন অনুরমোক্ষিি সম্পক্ষি-ক্ষনিি িন-পে” বক্ষলরি এইরূপ সম্পক্ষি  অনুরমোক্ষিি 

ক্ষনিি িন-পেরকও বুঝোইরব, র্োহো উক্ত বযোংক কিৃিক ক্ষকোন অক্ষিম বো অনযক্ষবধ ঋণ িহরণ  উরেরিয অনয 

ক্ষকোন প্রক্ষিষ্ঠোরন  ক্ষনকট েমো  োখো হই োরে; িরব এইরূপ ক্ষনিি িন-পরে  মরূলয  ক্ষসই পক্ষ মোণ এই 

সংজ্ঞো  অন্ি্মভভ িক্ত হইরব ক্ষর্ পক্ষ মোণ অথ ি উক্ত ক্ষনিি িন-পরে  ক্ষবপ ীরি িহণ ক ো হ  নোই৷ 

 

১৪২[ (২) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক Bangladesh Bank Order,1972 (P.O No. 127 of 1972) এ  

section 36 ক্ষকংবো ধো ো ২৫ এ  উরেিয পূ ণকরে বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনকট চলক্ষি ক্ষহসোরব  ক্ষিি নগি 

েমো  অক্ষিক্ষ ক্ত অথ ি এবং ক্ষনরে  ক্ষনকট বো বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষকোন প্রক্ষিক্ষনক্ষধ বযোংরক  ক্ষনকরট চলক্ষি 

ক্ষহসোরব েমো অথ ি এবং/বো বোংলোরিি বযোংরক লোভ-িক্ষি  ভোগোভোক্ষগ ক্ষভক্ষিক েমো ক্ষহসোরব  ক্ষিি অথ ি বো 

বোংলোরিি বযোংক কিৃিক ক্ষনরিিক্ষিি অনয ক্ষকোন ক্ষহসোরব  ক্ষিি অথ ি উপ-ধো ো (১) এ উক্ষেক্ষখি অথ ি গণনো  

ক্ষিরে নগি অথ ি ক্ষহসোরব গণয হইরব। 

বযোখযো।- এই উপ-ধো ো  ‘‘প্রক্ষিক্ষনক্ষধ বযোংক’’ বক্ষলরি ক্ষকোন িেক্ষসক্ষল বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  এমন িোখোরক 

বুঝোইরব র্োহো বোংলোরিি বযোংরক  পরি ক্ষি োক্ষ ং হোউে পক্ষ চোলনো কর ।] 

 

(৩) সম্পি ও িো  ক্ষনরূপণ পদ্ধক্ষি এবং ক্ষশ্রণীক্ষভক্ষিরি সং িণরর্োগয সম্পরি  অনুপোি বোংলোরিি বযোংক 

ক্ষনধ িো ণ কক্ষ  ো ক্ষিরি পোক্ষ রব; 

 

বযোখযো৷- এই ধো ো  “িো হীন অনুরমোক্ষিি সম্পক্ষি-ক্ষনিি িন-পে” বক্ষলরি এইরূপ সম্পক্ষি  অনুরমোক্ষিি 

ক্ষনিি িন-পেরকও বুঝোইরব, র্োহো উক্ত বযোংক কিৃিক ক্ষকোন অক্ষিম বো অনযক্ষবধ ঋণ িহরণ  উরেরিয অনয 

ক্ষকোন প্রক্ষিষ্ঠোরন  ক্ষনকট েমো  োখো হই োরে; িরব এইরূপ ক্ষনিি িন-পরে  মরূলয  ক্ষসই পক্ষ মোণ এই 

সংজ্ঞো  অন্ি্মভভ িক্ত হইরব ক্ষর্ পক্ষ মোণ অথ ি উক্ত ক্ষনিি িন-পরে  ক্ষবপ ীরি িহণ ক ো হ  নোই৷ 

 

(ক) এই ধো ো ক্ষমোিোরবক সং ক্ষিি উহো  সম্পি; এবং 

 

(খ) মোরস  প্রক্ষি বহৃস্পক্ষিবোর   সমোক্ষপ্তরি এবং ক্ষকোন বহৃস্পক্ষিবো  Negotiable Instruments Act, 1881 

(XXVI of 1881) এ  অধীরন স কো ী েভ টট  ক্ষিন থোক্ষকরল, উহো  পূব িবিী কোর্ িক্ষিবরস  সমোক্ষপ্তরি, 

বোংলোরিরি  অভযন্ি্মর  উহো  ক্ষম োিী ও চোক্ষহবোমোে িো ৷ 
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(৫) র্ক্ষি বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনকট প্রিী মোন হ  ক্ষর্, ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ক্ষনধ িোক্ষ ি ক্ষবক্ষনম রর্োগয 

সম্পি সং িণ কক্ষ রি ক্ষকোন সমর  বযথ ি হই োরে, িোহো হইরল উক্ত ক্ষকোম্পোনী উক্ষেক্ষখি সম্পরি  

ঘোটক্ষি  েনয বোংলোরিি বযোংক কিৃিক ঋণ প্রিোরন  েনয ধোর্ িকৃি ১৪৩[ ***] হোর  েক্ষ মোনো ক্ষিরি বোধয 

থোক্ষকরব। 

     

বোংলোরিরি  অভযন্ত স্থ সম্পি      

৩৪৷ (১) ক্ষর্ ক্ষকোন কোর্ ি ক্ষিবরস  সমোক্ষপ্তরি প্ররিযক বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বোংলোরিরি  অভযন্ি্ম স্থ 

সম্পরি  মূলয বোংলোরিরি  অভযন্ি্মর  উহো  ক্ষবিযমোন ক্ষম োিী ও চোক্ষহবোমোে িোর   ক্ষসই পক্ষ মোণ 

অরপত্মগো কম থোক্ষকরব নো র্োহো বোংলোরিি বযোংক কিৃিক ক্ষবক্ষধ িো ো ক্ষনধ িোক্ষ ি হইরব : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, ক্ষনধ িোক্ষ ি ১৪৪[ িিোংি] ক্ষকোন অবস্থোরিই উক্ত িোর   ৮০% এ  ক্ষবিী হইরব নো৷ 

 

(২) প্ররিযক বযোংক-ক্ষকোম্পোনী, প্রক্ষিটট মোস ক্ষিি হইবো  পূরব ি, উহো  পবূ িবিী মোরস  একটট ক্ষবব ণী, 

র্োহোরি ক্ষনম্নক্ষলক্ষখি িথযোক্ষি থোক্ষকরব, ক্ষনধ িোক্ষ ি ে রম ও পদ্ধক্ষিরি বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনকট িোক্ষখল 

কক্ষ রব, র্থো:- 

 

(ক) এই ধো ো ক্ষমোিোরবক উহো  সং ক্ষিি সম্পি; 

 

(খ) মোরস  প্রক্ষি বহৃস্পক্ষিবোর   সমোক্ষপ্তরি এবং ক্ষকোন বহৃস্পক্ষিবো  Negotiable Instruments Act, 1881 

(XXVI of 1881) এ  অধীরন স কো ী েভ টট  ক্ষিন থোক্ষকরল, উহো  পূব িবিী কোর্ িক্ষিবরস  সমোক্ষপ্তরি, 

বোংলোরিরি  অভযন্ি্মর  উহো  ক্ষম োিী ও চোক্ষহবোমোে িো ৷ 

 

(৩) এই ধো ো  উরেিয পূ ণকরে- 

 

(ক) ক্ষনম্নবক্ষণ িি সকল বো ক্ষর্ ক্ষকোন ক্ষবল বো েোমোনি বোংলোরিরি  বোক্ষহর  ধো ণকৃি হও ো সরত্বও উহো 

বোংলোরিরি  অভযন্ি্ম স্থ সম্পি বক্ষল ো গণয হইরব, র্ক্ষি- 

 

(অ) বোংলোরিি বযোংক কিৃিক অনুরমোক্ষিি মদু্র্ো  ক্ষকোন  প্তোনী ক্ষবল বোংলোরিরি িোবীকৃি হ  বো ক্ষকোন 

আমিোনী ক্ষবল বোংলোরিরি িোবীকৃি ও পক্ষ রিোধরর্োগয হ ; এবং 

(আ) ক্ষকোন সম্পক্ষি-ক্ষনিি িন-পে বোংলোরিি বযোংক কিৃিক অনুরমোক্ষিি হ : 
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িরব িিি থোরক ক্ষর্, বোংলোরিি বযোংরক  মরি ক্ষকোন সম্পিরক র্ক্ষি র্থোথ ি অরথ ি সম্পি বক্ষল ো গণয ক ো নো 

র্ো , িোহো হইরল উহো উক্তরূপ সম্পি বক্ষল ো গণয হইরব নো৷ 

 

১৪৫[ (খ) ‘‘বোংলোরিরি  অভযন্তর  িো ’’ অরথ ি আিো কৃি মূলধন ও সং ক্ষিি সক্রিক্ষিসমূহ বো বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী  লোভ-িক্ষি  ক্ষহসোরব উক্ষেক্ষখি আকলন ক্ষস্থক্ষি অন্তভভ িক্ত হইরব নো।] 

     

অিোবীকৃি আমোনি এবং মূলযবোন সোমিী      

৩৫৷ (১) ক্ষর্রিরে- 

 

(ক) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষকোন বোংলোরিিী িোখো  স কো , নোবোলক বো আিোলরি  অথ ি বযিীি অনয 

কোহোর ো ১৪৬[ ***] পক্ষ রিোধরর্োগয অরথ ি  বযোপোর  ক্ষনম্ন উক্ষেক্ষখি িোক্ষ খ হইরি িি বৎস  পর্ িন্ত 

ক্ষর্োগোরর্োগ ক ো নো হ , র্থো :- 

 

(অ) ক্ষনক্ষিিষ্ট ক্ষম োিী আমোনরি  ক্ষিরে, উক্ত ক্ষম োি অক্ষিিোন্ত হইবো  িোক্ষ খ হইরি, এবং 

 

(আ) অনয ক্ষকোন আমোনরি  ক্ষিরে, সব িরিি ক্ষলনরিন বো ক্ষহসোব ক্ষবব ণী  সব িরিি প্রোক্ষপ্ত েীকো  বো উক্ত 

ক্ষবব ণী  েনয সব িরিি অনুর োরধ  িোক্ষ খ হইরি; বো 

 

(খ) ক্ষকোন আমোনরি  উপ  প্ররি  ক্ষিক্ষভরিন্ড, ক্ষবোনোস, লোভ বো পক্ষ রিোধরর্োগয অনয ক্ষকোন অথ ি ক্ষর্ 

িোক্ষ রখ প্রিোনরর্োগয বো িোবীরর্োগয হ  ক্ষস িোক্ষ খ হইরি িি বি্স  পর্ িন্ি্ম অপক্ষ রিোধকৃি থোরক, বো 

িোবী ক ো নো হ ;বো 

 

(গ) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  এক িোখো কিৃিক উহো  অনয িোখো  ক্ষনকট ১৪৭[ ***] পক্ষ রিোধরর্োগয ক্ষচক, 

ড্রোে্ট বো ক্ষবক্ষনম  িক্ষলল, ক্ষপ্র ণ ক ো হইরল, উক্ত ক্ষচক, ড্রোে্ট বো িক্ষলল ইসুয, প্রিয ন বো িহণ ক ো  

িোক্ষ খ হইরি িি বি্স  পর্ িন্ত উহোরি  বোবি অথ ি প্রিোন নো ক ো হ ; বো 

 

(ঘ) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষন োপি ক্রেম্মো   ক্ষিি অনুরমোক্ষিি সম্পক্ষি-ক্ষনিি িন-পে, ক্ষি ো , পণয বো 

ক্ষকোন মূলযবোন সোমিী, অিঃপ  ক্ষর্ৌথভোরব এবং এককভোরব মূলযবোন সোমিী বক্ষল ো উক্ষেক্ষখি, 

আমোনিকো ী কিৃিক সব িরিি পক্ষ িি িন বো েীকৃক্ষি প্রিোরন  িোক্ষ খ হইরি িি বি্স  পর্ িন্ি্ম পক্ষ িক্ষি িি 

বো েীকৃি নো হ ; 
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ক্ষসই ক্ষিরে উক্ত অথ ি, ক্ষচক, ড্রোে্ট বো ক্ষবক্ষনম  িক্ষলরল  পোওনোিো  বো পোওনোিোর   পরত্মগ ক্ষকোন 

বযক্রক্তরক এবং মূলযবোন সোমিী  আমোনিকো ীরক িোাঁহো  ক্ষিও ো বো ক্ষপ্রক্ষ ি সব িরিি টঠকোনো  ক্ষপ্রক্ষ ি 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  প্রোক্ষপ্ত েীকো   ক্ষিিসহ ক্ষ ক্রেটষ্ট্রকৃি িোকরর্োরগ ক্ষিন মোরস  ক্ষলক্ষখি ক্ষনোটটি ক্ষপ্র ণ 

কক্ষ রব ১৪৮[ ; 

 

ড্রোেট বো ক্ষবক্ষনম  িক্ষলরল  পোওনোিোর   টঠকোনো পোও ো নো ক্ষগরল আরবিনকো ী  টঠকোনো  অনুরূপ 

ক্ষনোটটস ক্ষপ্র ণ কক্ষ রব।] 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ উক্ষেক্ষখি ক্ষনোটটি ক্ষপ্র রণ  ক্ষিনমোস অক্ষিিোন্ি্ম হও ো  পর ও র্ক্ষি উহো  প্রোক্ষপ্ত 

েীকো  পে বো ক্ষকোন উি  নো আরস, িোহো হইরল উক্ত ক্ষকোম্পোনী, ক্ষিেমি, ক্ষনম্নরূপ বযবস্থো িহণ কক্ষ রব, 

র্থো :-(ক) 

 

উপ-ধো ো (১)-এ উক্ষেক্ষখি অরথ ি  ক্ষত্মগরে সুিসহ উক্ত অরথ ি  সমপক্ষ মোণ অথ ি বোংলোরিি বযোংক-ক্ষক 

প্রিোন কক্ষ রব; 

 

(খ) উপ-ধো ো (১)-এ উক্ষেক্ষখি ক্ষচক, ড্রোে্ট বো ক্ষবক্ষনম  িক্ষলরল  ক্ষিরে, উহো উপস্থোক্ষপি হইরল ক্ষর্ পক্ষ মোণ 

অথ ি, সুি থোক্ষকরল িোহোসহ, উক্ত বযোংক কিৃিক প্ররি  হইি, ক্ষসই পক্ষ মোণ অথ ি ও সিু বোংলোরিি বযোংক-ক্ষক 

প্রিোন কক্ষ রব; 

 

(গ) উপ-ধো ো (১)-এ উক্ষেক্ষখি মূলযবোন সোমিী  ক্ষিরে, উহো ক্ষর্ ক্ষিনো, িক্ষলল বো বযবস্থোধীরন উক্ত বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী  ক্রেম্মো   ক্ষিি আরে ক্ষসই ক্ষিনো, িক্ষলল বো বযবস্থো  িিি ক্ষমোিোরবক বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনকট 

হস্তোন্ত  কক্ষ রব; এবং অনুরূপভোরব প্রিোন বো হস্তোন্তর   প  উক্ত অথ ি, ক্ষচক, ড্রোে্ট বো ক্ষবক্ষনম  িক্ষলল বো 

মূলযবোন সোমিী সম্পরকি উক্ত ক্ষকোম্পোনী  আ  ক্ষকোন িো  িোক্ষ ত্ব থোক্ষকরব নো৷ 

 

১৪৯[ (ঘ) বোংলোরিি বযোংরক েমো প্রিোরন  প  সংক্ষিষ্ট বযোংক-ক্ষকোম্পোনী িোহোরি  ওর বসোইরট ক্ষপ্রক্ষ ি 

অিোবীকৃি আমোনি ও মূলযবোন সোমিী  িোক্ষলকো ১ (এক) বৎস  র্োবৎ প্রকোি কক্ষ রব।] 

 

(৩) উপ-ধো ো (১) এ  অধীরন প্ররি  ক্ষনোটটি,- 

 

(ক) ক্ষকোন বযবসো প্রক্ষিষ্ঠোরন  ক্ষিরে, উহো  ক্ষর্ ক্ষকোন সিসয বো মযোরনেোর   ক্ষনকট, ক্ষকোন ক্ষহন্দ ুক্ষর্ৌথ 

পক্ষ বোর   ক্ষিরে, উহো  ক্ষকোন প্রোপ্তব স্ক সিরসয  ক্ষনকট, এবং বযক্রক্ত সমন্বর  গটঠি অনয ক্ষকোন সক্ষমক্ষি  

ক্ষিরে, উহো  মূখয কম িকিিো  ক্ষনকট, ক্ষপ্র ণ ক ো র্োইরব; 
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(খ) উহো  প্রোপক কিৃিক র্থোর্থভোরব িমিো প্রিি প্রক্ষিক্ষনধরক বো, উক্ত প্রোপক মিৃ হইরল, িোাঁহো  ববধ 

প্রক্ষিক্ষনধরক, বো উক্ত প্রোপক ক্ষিউক্ষল ো ক্ষঘোক্ষিি হই ো থোক্ষকরল, িোাঁহো  েত্ব-ক্ষনর োগীরক, প্রিোন ক ো র্োইরব : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, প্রোপক কিৃিক প্রক্ষিক্ষনক্ষধ ক্ষনর োরগ  বো প্রোপরক  মিৃভ য বো িোাঁহো  ক্ষিউক্ষল ো ক্ষঘোক্ষিি 

হইবো  ক্ষবি টট বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষগোচর  থোক্ষকরি হইরব; 

 

(গ) ক্ষচক বো ড্রোে্ট বো ক্ষবক্ষনম  ক্ষবরল  রু্গ্ম-পোওনোিো  বো একোক্ষধক সুক্ষবধো প্রোপক থোক্ষকরল, বো মূলযবোন 

সোমিী একোক্ষধক বযক্রক্ত  নোরম  ক্ষিি থোক্ষকরল, িোাঁহোরি  ক্ষর্ ক্ষকোন একেনরক প্রিোন ক ো হইরল সংক্ষিষ্ট 

সকলরক প্রিোন ক ো হই োরে বক্ষল ো গণয হইরব; 

 

(ঘ) উহো  খোম বো আব ণীটটরি র্থোর্থভোরব প্রোপরক  টঠকোনো ক্ষলক্ষখি, িোক-টটরকট লোগোরনো এবং উহো 

িোক বোরক্স ক্ষেলো হই ো থোক্ষকরল, উক্ত ক্ষনোটটি অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত  ক্ষনকট ক্ষপৌৌঁেোরনো সরত্বও অথবো উহো  

প্রোপরক  মৃিভ য, মস্ি্ক্ষমস্ক-ক্ষবকৃক্ষি, বো ক্ষিউক্ষল ো হও ো সরত্বও, র্ক্ষি বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উক্ত ক্ষবির  ক্ষনোটটি 

প্রিোরন  পূরব ি অবক্ষহি নো হই ো থোরক, অথবো ক্ষনোটটি সম্বক্ষলি উক্ত খোমটট বো আব ণীটট িোক ক্ষবভোগ 

কিৃিক “প্রোপকরক পোও ো ক্ষগল নো” এই মরম ি বো অনুরূপ অনয ক্ষকোন মরম ি ক্ষকোন ক্ষববকৃ্ষি ক্ষলক্ষপবদ্ধ হও ো 

সরত্বও, উক্ত খোম বো আব ণী ক্ষর্ িোক্ষ রখ িোক বোরক্স ক্ষেলো হই োক্ষেল ক্ষসই িোক্ষ রখ  প  হইরি পন  ক্ষিন 

পর , উক্ত ক্ষনোটটি র্থোর্থভোরব েো ী হই োরে বক্ষল ো গণয হইরব৷ 

 

(৪) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পরত্মগ ক্ষলক্ষখি ক্ষকোন ক্ষচটঠ  উপ  টঠকোনো ক্ষলখো, িোক টটক্ষকট লোগোরনো এবং 

উহো িোকরর্োরগ ক্ষপ্র রণ  েনয িোক্ষ ত্বসম্পন্ন কম িচো ী  িস্ি্মখরি র্ক্ষি এই মরম ি প্রিয ন থোরক ক্ষর্, 

উপধো ো (১) এ  অধীন প্ররি  ক্ষনোটটি সম্বক্ষলি খোরম বো আব ণীটটরি র্থোর্থভোরব টঠকোনো ক্ষলখো বো িোক 

টটক্ষকট লোগোরনো হও ো  প  উহো িোক বোরক্স ক্ষেলো হই োরে, িোহো হইরল অনুরূপ প্রিয ন উক্ত ক্ষনোটটি 

প্রিোরন  ক্ষবির  চূড়োন্ি্ম সোত্মগয ক্ষহসোরব গণয হইরব৷ 

 

(৫) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক বোংলোরিি বযোংক-ক্ষক উপ-ধো ো (২) এ  অধীরন অথ ি প্রিোরন  সংরগ 

সংরগ, সংক্ষিষ্ট ঋরণ  িিিোবলীরি বো ক্ষকোন িক্ষলরল বো আপোিিঃ বলবি্ অনয ক্ষকোন আইরন ক্ষভন্নরূপ 

ক্ষকোন ক্ষবধোন থোকো সরত্বও, উক্ত অরথ ি  উপ  ক্ষকোন সিু প্ররি  বো লোভ-িক্ষি গণনো ক ো হইরব নো৷ 

 

(৬) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বোংলোরিি বযোংক-ক্ষক উপ-ধো ো (২) এ  অধীরন ক্ষকোন অথ ি প্রিোন বো িক্ষলল বো 

মূলযবোন সোমিী হস্ি্মোন্ি্মর   প  উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী এিিস্ংিোন্ি্ম েোি  কোিি, েোির   

কিৃিত্ব সম্পক্ষকিি িক্ষলল এবং অনযোনয িক্ষলল সং িণ কক্ষ রব এবং বোংলোরিি বযোংক হইরি অনুরূপ 

সং িরণ  প্রর োেন নোই বক্ষল ো নো েোনোরনো পর্ িন্ি্ম উহোক্ষিগরক অবযোহিভোরব সং িণ কক্ষ রব৷ 
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(৭) Limitation Act, 1908 (IX of 1908) বো আপোিিঃ বলবি্ অনয ক্ষকোন আইরন  ক্ষকোন ক্ষকেভ ই বোংলোরিি 

বযোংরক  প্রক্ষি উপ-ধো ো (২) এ  অধীন ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  িো  িুণ্ন কক্ষ রব নো৷ 

 

(৮) উপ-ধো ো (১) অনুসোর , গণনো কক্ষ  ো িি বি্স  অক্ষিবোক্ষহি হইবো  প  ক্ষর্ সব িোবীহীন অথ ি ও 

মূলযবোন সোমিী অপক্ষ রিোক্ষধি, বো ক্ষিেমি, অরে ি্ অবস্থো  ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষনকট থোরক, 

উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী, প্ররিযক পক্রঞ্জকো বি্স  ক্ষিি হইবো  ক্রেি ক্ষিরন  মরধয, ক্ষবক্ষধিো ো ক্ষনধ িোক্ষ ি ে রম 

ও পদ্ধক্ষিরি, ক্ষসই সকল অথ ি বো সোমিী  একটট ক্ষবব ণী বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনকট িোক্ষখল কক্ষ রব৷ 

 

(৯) উপ-ধো ো (২) এ  অধীরন ক্ষর্ সকল অথ ি ও মূলযবোন সোমিী বোংলোরিি বযোংক কিৃিক গহৃীি হইরব, 

উহোরি  একটট িোক্ষলকো উক্ত বযোংক, স কো ী ক্ষগরেরট এবং অনুযন িুইটট বিক্ষনক পক্রেকো , প্রক্ষি ক্ষিন 

মোরস একবো  কক্ষ  ো ১৫০[ অথবো বোংলোরিি বযোংরক  ওর বসোইরট] এক বি্স  ধক্ষ  ো প্রকোি কক্ষ রব : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, স কো  কিৃিক র্ক্ষি এই মরম ি ক্ষসদ্ধোন্ি্ম গহৃীি হ  ক্ষর্, িি্কিৃ িক ক্ষনধ িো ণকৃি ক্ষকোন 

অথ ি বো মূলযবোন সোমিী  েনয িোক্ষলকো প্রকোি ক ো  প্রর োেন নোই, িোহো হইরল অনুরূপ িোবীহীন অথ ি বো 

সোমিী  েনয িোক্ষলকো প্রকোি ক ো  প্রর োেন হইরব নো৷ 

 

(১০) ক্ষর্ বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উপ-ধো ো (২) এ  অধীন ক্ষকোন অথ ি বো মূলযবোন সোমিী বোংলোরিি বযোংরক  

ক্ষনকট েমো  োরখ ক্ষসই বযোংক-ক্ষকোম্পোনী, অনুরূপভোরব েমো  োক্ষখবো  প  হইরি ক্রেি ক্ষিরন  মরধয, 

বোংলোরিি বযোংরক  উক্ত অথ ি বো সোমিী  উপ  পূব িেত্ব বো পোেোিোবী বো উহোরক পথৃক কক্ষ  ো  োখো  িোবী 

কক্ষ রি পোর ৷ 

 

(১১) উপ-ধো ো (২) এ  অধীন েমোকৃি অথ ি বো হসি্্মোন্ি্মক্ষ ি মূলযবোন সোমিী  অক্ষধকো ী বক্ষল ো ক্ষকোন 

বযক্রক্ত িোবী কক্ষ রল ক্ষিক্ষন িোাঁহো  িোবী বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনকট উপস্থোপন কক্ষ রি পোক্ষ রবন৷ 

 

(১২) উপ-ধো ো (১০), (১৩) ও (১৫) এ  ক্ষবধোনোবলী সোরপরি, উপ-ধো ো (১০) ও উপ-ধো ো (১১) এ  অধীন 

উপস্থোক্ষপি িোবী  উপ  বোংলোরিি বযোংক িি্কিৃ িক সমীচীন বক্ষল ো ক্ষবরবক্ষচি আরিি প্রিোন কক্ষ রি 

পোক্ষ রব, এবং উপ-ধো ো (১১) এ  অধীন উত্থোক্ষপি ক্ষকোন িোবী  ক্ষপ্রক্রত্মগরি বোংলোরিি বযোংক ক্ষকোন অথ ি 

প্রিোন বো মূলযবোন সোমিী ক্ষবক্ষল কক্ষ রল উহো  িহীিো  প্রোক্ষপ্ত  ক্ষিি ঐ ক্ষবির  বোংলোরিি বযোংরক  িোক্ষ ত্ব 

ক্ষমোচন কক্ষ রব৷ 

 

(১৩) বোংলোরিি বযোংরক উপ-ধো ো (২) এ  অধীন প্রিি অথ ি বো হস্তোন্তক্ষ ি মূলযবোন সোমিী সম্পরকি 

অনুরূপ প্রিোন বো হস্তোন্তর   প  হইরি ১৫১[ িইু বৎসর  ] মরধয র্ক্ষি ক্ষকোন ক্ষবর োধ ক্ষকোন আিোলরি 
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ক্ষনষ্পক্ষি  অরপিো  থোরক এবং উক্ত ক্ষবর োধ সম্পরকি আিোলি হইরি বো অনয ক্ষকোন সূরে বোংলোরিি 

বযোংক অবক্ষহি হ , িোহো হইরল বোংলোরিি বযোংক উক্ত অথ ি বো সোমিী ক্ষনরে  িত্বোবধোরন  োক্ষখরব এবং 

আিোলরি  ক্ষসদ্ধোন্ত ক্ষমোিোরবক উহো  ক্ষবক্ষল বরন্দোবস্ত কক্ষ রব৷ 

 

(১৪) উপ-ধো ো (১০), (১৩) এবং (১৫) এ  ক্ষবধোন সোরপরি, উপ-ধো ো (২) এ  অধীন প্রিি অথ ি বো 

হস্তোন্তক্ষ ি মূলযবোন সোমিী বোংলোরিি বযোংক কিৃিক গহৃীি হও ো  প  হইরি ১৫২[ িইু] বি্সর   মরধয 

উক্ত অথ ি বো সোমিী সম্পরকি র্ক্ষি ক্ষকোন িোবী উত্থোপক্ষি নো হ  বো ক্ষকোন ি ে হইরি বোংলোরিি বযোংক-ক্ষক 

অবক্ষহি ক ো নো হ , িোহো হইরল উক্ত ১৫৩[ িইু] বি্স  অক্ষিবোক্ষহি হইবো  প  হইরি উক্ত অথ ি বো 

সোমিী  উপ  কোহোর ো ক্ষকোন িোবী থোক্ষকরব নো এবং উহো স কোর   সম্পক্ষি হইরব এবং স কোর   উপ  

উহো নযস্ত হইরব৷ 

 

১৫৪[ (১৫) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক ক্ষচক, ড্রোেট বো ক্ষবক্ষনম  ক্ষবরল  ক্ষকোন পোওনোিো  বো সুক্ষবধো 

প্রোপকরক বো ক্ষর্ বযক্রক্ত  নোরম ক্ষকোন মূলযবোন সোমিী  ক্ষহ োরে ক্ষসই বযক্রক্তরক ক্ষনোটটস প্রিোরন  সম্পরকি 

উপ-ধো ো (১) এ বো বোংলোরিি বযোংক কিৃিক অিোবীকৃি অথ ি বো মূলযবোন সোমিী  িোক্ষলকো প্রকোি সম্পরকি 

উপ-ধো ো (৯) এ র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, সংক্ষিষ্ট বযক্রক্ত আপোিিঃ বোংলোরিরি বসবোস নো ক ো  ক্ষিরে 

ও িোহো বযোংরক  ক্ষগোচর  থোক্ষকরল, ক্ষকোন আমোনি, িক্ষলল বো মূলযবোন সোমিী  ক্ষবক্ষল-বরন্দোবরস্ত  বযোপোর  

স কো  কিৃিক ক্ষনধ িোক্ষ ি পদ্ধক্ষি ও ক্ষন মোবলী অনুস ণ কক্ষ রি হইরব।] 

 

(১৬) উপ-ধো ো (২) এ  অধীন বোংলোরিি বযোংক কিৃক গহৃীি ক্ষকোন অথ ি বো মূলযবোন সোমিী  বযোপোর  

ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পবূ িেত্ব, পোেো িোবী বো পথৃক কক্ষ  ো  োখো  িোবী অনুরমোিন, পূ ণ বো অনয ক্ষকেভ , 

বো ক্ষিেমি, ক্ষকোন বযক্রক্ত  অক্ষধকো  সম্পক্ষকিি ক্ষবির  উপ-ধো ো (১২) ক্ষমোিোরবক বোংলোরিি বযোংরক  

ক্ষসদ্ধোন্ি্ম চূড়োন্ি্ম হইরব, এবং উক্ত ক্ষসদ্ধোন্ি্ম সম্পরকি, উপ-ধো ো (১৭) ক্ষি ক্ষবধিৃ পদ্ধক্ষি বযিীি অনয 

ক্ষকোনভোরব ক্ষকোন আিোলি, ট্রোইবুনোল বো অনয ক্ষকোন কিৃিপরি  সম্মরুখ ক্ষকোন প্রশ্ন উত্থোপন ক ো চক্ষলরব 

নো৷ 

 

(১৭) বোংলোরিি বযোংক কিৃিক উপ-ধো ো (১২) এ  অধীন প্রিি ক্ষকোন ক্ষসদ্ধোন্ি্রম  ক্ষবরুরদ্ধ সংিুব্ধ ক্ষকোন 

বযক্রক্ত উক্ত ক্ষসদ্ধোন্ি্রম  ক্ষবরুরদ্ধ, ক্ষসদ্ধোন্ি্ম প্রিোরন  িোক্ষ খ হইরি ক্রেি ক্ষিরন  মরধয, উক্ত বযোংরক  

গভণ ি  কিৃিক ক্ষনক্ষিিষ্ট ক্ষকোন কম িকিিো, ক্ষর্ক্ষন ক্ষসদ্ধোন্ি্ম প্রিোনকো ী কম িকিিো অরপিো উচ্চি  পিমর্ িোিো 

সম্পন্ন হইরবন, এ  ক্ষনকট আপীল িোর   কক্ষ রি পোক্ষ রবন৷ 

 

(১৮) উপ-ধো ো (১০) বো (১১) এ  অধীন উত্থোক্ষপি ক্ষকোন িোবী বো উপ-ধো ো (১৭) এ  অধীন িোর  কৃি ক্ষকোন 

আপীল মীমোংসো বো ক্ষনষ্পক্ষি  ক্ষিরে, বোংলোরিি বযোংক ক্ষবক্ষধ িো ো ক্ষনধ িোক্ষ ি পদ্ধক্ষি অনুস ণ কক্ষ রব এবং 

ক্ষকোন মোমলো  ক্ষবচোর   ক্ষিরে ক্ষনম্নবক্ষণ িি ক্ষবি সমরূহ বোংলোরিি বযোংক ঐ সকল িমিো প্রর োগ কক্ষ রব 

ক্ষর্ সকল িমিো Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এ  অধীন ক্ষকোন ক্ষিও োনী 

আিোলরি   ক্ষহ োরে, র্থো :- 
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(ক) ক্ষকোন বযক্রক্ত  উপক্ষস্থক্ষি ক্ষনক্রশ্চিক ণ এবং িপরথ  মোধযরম িোাঁহো  সোিয িহণ; 

 

১৫৫[ (খ) প্রোমোক্ষণক িক্ষলল ও অনযোনয গুরুত্বপূণ ি প্রমোণোক্ষি উপস্থোপরন বোধযক ণ;] 

 

(গ) সোত্মগী  েবোনবন্দী িহরণ  েনয কক্ষমিন ক্ষনর োগ৷ 

 

(১৯) এই ধো ো  অধীন বোংলোরিি বযোংক কিৃিক ক্ষনষ্পক্ষিরর্োগয ক্ষকোন কোর্ িধো ো Penal Code, 1860 (Act No. 

XLV of 1860) এ  Section 228 এ  ক্ষবধোন ক্ষমোিোরবক Judicial proceeding ক্ষহসোরব গণয হইরব এবং এই 

ধো ো  অধীন উক্ত ক্ষকোন কোর্ িধো ো  ক্ষিরে বোংলোরিি বযোংক Code of Criminal Procedure, 1898 (Act 

No. V of 1898) এ  Section 480 এ  ক্ষবধোন ক্ষমোিোরবক একটট Civil Court ক্ষহসোরব গণয হইরব৷ 

 

(২০) এই ধো ো  অধীন ক্ষকোন কোর্ িধো ো  ক্ষকোন িক্ষলল িোক্ষখল, প্রিি িন বো ক্ষলক্ষপভভক্ত ক ো  েনয বো 

বোংলোরিি বযোংক হইরি ক্ষকোন িক্ষলল িহরণ  েনয ক্ষকোন ক্ষকোটি ক্ষে প্রিোন কক্ষ রি হইরব নো৷ 

     

িোন্মোক্ষসক ক্ষবব ণী ইিযোক্ষি      

৩৬৷ ১৫৬[ (১) প্ররিযক বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উহো  সম্পি ও িো  সম্পরকি প্রক্ষি বৎসর  বেমোক্ষসক ক্ষভক্ষিরি 

একটট ক্ষবব ণী ক্ষনধ িোক্ষ ি ে ম ও পদ্ধক্ষিরি বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনকট িোক্ষখল কক্ষ রব।] 

 

(২) বোংলোরিি বযোংক ক্ষলক্ষখি ক্ষনোটটি িো ো সোধো ণভোরব সকল বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক এবং ক্ষবরিিভোরব 

ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক িি্কিৃ িক ক্ষনধ িোক্ষ ি সমর   মরধয উহোরি  িো ো পক্ষ চোক্ষলি অনয ক্ষকোন 

বযবসোসহ বযোংক-বযবসো সম্পক্ষকিি ক্ষবব ণী ও িথযোক্ষি িোক্ষখল ক ো  ক্ষনরিিি ক্ষিরি পোক্ষ রব৷ 

 

(৩) উপ-ধো ো (২) ক্ষি প্রিি ত্মগমিো  সোমক্ষিকিোরক ত্মগুণ্ন নো কক্ষ  ো, বোংলোরিি বযোংক সম  সম  

ক্ষিে, বোক্ষণেয ও কৃক্ষি ক্ষত্মগরে বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষবক্ষনর োরগ  উপ  িথয আহ্বোন কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

  

িথযোক্ষি প্রকোরি  িমিো      

১৫৭[ ৩৭। বোংলোরিি বযোংক, েনেোরথ ি প্রর োেন মরন কক্ষ রল, ধো ো ২৭কক এ  উপ-ধো ো (১) এ  

আওিো  প্রোপ্ত ক্ষখলোপী ঋণ িহীিোরি  িোক্ষলকো এবং এই আইরন  অধীন সংগহৃীি ৩০ ক্ষিরন  অক্ষধক 

সম  অনোিো ী ঋণ ও অক্ষিম সম্পক্ষকিি ক্ষকোন িথয ক্ষকংবো বযোংক বযবসো সম্পক্ষকিি ক্ষর্ ক্ষকোন িথয 

একীভূি অবস্থো  বো অনয ক্ষকোনভোরব প্রকোি কক্ষ রি পোক্ষ রব।] 
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ক্ষহসোব ও বযোরলন্সসীট      

৩৮৷ (১) বোংলোরিরি বো বোংলোরিরি  বোক্ষহর  ক্ষনবন্ধনকৃি প্ররিযক বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ক্ষকোন ১৫৮[ ইংর েী 

পক্রঞ্জকো বৎস ] অক্ষিবোক্ষহি হইবো  প  উক্ত বি্সর  উহো, বো উহো  িোখো কিৃিক, কৃি বযবসো সম্পরকি 

একটট বযোরলন্সসীট ও লোভ-ত্মগক্ষি  ক্ষহসোব এবং আক্ষথ িক প্রক্ষিরবিন বি্সর   ক্ষিি কোর্ িক্ষিবরস ক্ষর্ভোরব 

িো াঁড়ো  ক্ষসইভোরব প্রথম িেক্ষসরল  ে রম, র্িি ূ সম্ভব, প্রস্তুি কক্ষ রব৷ 

১৫৯[ (১ক) উপ-ধো ো (১) এ র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, েোইনোক্রন্স োল ক্ষ রপোটটিং আইন, ২০১৫ এ  ধো ো 

২(৮) এ সংজ্ঞোক্ষ ি েনেোথ ি সংস্থো ক্ষহসোরব প্রক্ষিটষ্ঠি ক্ষকোন বযোংক্ষকং ক্ষকোম্পোনী  কিিবয হইরব উক্ত 

আইরন  ধো ো ৪০ এ  ক্ষবধোন অনুর্ো ী প্রণীি েোইনোক্রন্স োল ক্ষ রপোটটিং স্টযোন্ডোিি এবং অক্ষিটটং স্টযোন্ডোিি 

অনুসোর  প্রসি্্িিকৃি ক্ষন ীিরক  প্রক্ষিরবিনসহ প্রর োেনী  িক্ষললোক্ষি উপস্থোপন ক ো। 

 

(১খ) বোংলোরিি বযোংক এবং ের ন্ট স্টক ক্ষকোম্পোনী  ক্ষ ক্রেস্ট্রো  েোইনোক্রন্স োল ক্ষ রপোটটিং আইন, ২০১৫ 

এ  ধো ো ২(৮) এ সংজ্ঞোক্ষ ি ‘েনেোথ ি সংস্থো’ ক্ষহসোরব প্রক্ষিটষ্ঠি ক্ষকোন প্রক্ষিষ্ঠোন কিৃিক উপস্থোক্ষপি আক্ষথ িক 

ক্ষবব ণী বো অনুরূপ ক্ষবব ণী বো প্রক্ষিরবিন িহণ কক্ষ রবন নো, র্ক্ষি নো উহো িোক্ষলকোভভক্ত ক্ষন ীিরক  

প্রক্ষিরবিনসহ উপস্থোক্ষপি হ ।] 

 

(২) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বযোরলন্সসীট, লোভ-িক্ষি  ক্ষহসোব এবং আক্ষথ িক প্রক্ষিরবিন- 

 

(ক) বোংলোরিরি ক্ষনবন্ধনকৃি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষিরে, উহো  বযবস্থোপনো পক্ষ চোলক, বো প্রধোন 

কম িকিিো এবং উহো  পক্ষ চোলরক  সংখযো ক্ষিনেরন  ক্ষবিী হইরল, অনুযন ক্ষিনেন পক্ষ চোলক, এবং 

ক্ষিনেন হইরল, সকল পক্ষ চোলক কিৃিক েোিক্ষ ি হইরব; 

 

(খ) বোংলোরিরি  বোক্ষহর  ক্ষনবন্ধনকৃি বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষিরে, উহো  বোংলোরিিস্থ প্রধোন কোর্ িোলর   

বযবস্থোপক বো প্রক্ষিক্ষনক্ষধ এবং উক্ত বযবস্থোপক বো প্রক্ষিক্ষনক্ষধ হইরি প বিী নীরচ  অনয একেন কম িকিিো 

কিৃিক েোিক্ষ ি হইরব৷ 

 

(৩) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বযোরলন্সিীট, এবং লোভ-ত্মগক্ষি  ক্ষহসোব এবং আক্ষথ িক প্রক্ষিরবিন িোক্ষখল 

সম্পরকি উপ-ধো ো (১) এ উক্ষেক্ষখি ে মটট ক্ষকোম্পোনী আইরন  ১৬০[ িেক্ষসল-১১] হইরি ক্ষভন্নি  হও ো 

সরত্বও, উক্ত বযোরলন্সিীট, লোভ-িক্ষি  ক্ষহসোব ও আক্ষথ িক প্রক্ষিরবিন িোক্ষখরল  ক্ষিরে, উক্ত আইরন  

ক্ষবধোনোবলী  িিটভ কু প্ররর্োেয হইরব র্িটভ কু এই আইরন  ক্ষবধোনোবলী  সক্ষহি সংগক্ষিপূণ ি হ ৷ 

 

(৪) বোংলোরিি বযোংক প্রথম িেক্ষসরল  ১৬১[ ে ম ও ক্ষনরিিিনোসমূহ] সংরিোধন কক্ষ রি পোক্ষ রব : 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, অনুরূপ সংরিোধরন  অনুযন ক্ষিন মোস পূরব ি উক্তরূপ সংরিোধরন  ইচ্ছো প্রকোি কক্ষ  ো 

স কো ী ক্ষগরেরট প্রজ্ঞোপন েো ী কক্ষ রি হইরব৷ 
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১৬২[ ***] 

     

ক্ষন ীিো      

৩৯৷ (১) Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P. O. No. 2 of 1973) বো আপোিিঃ বলবি্ 

অনয ক্ষকোন আইন অনুসোর  ক্ষকোম্পোনী  অক্ষিট  হও ো  ক্ষর্োগয ক্ষর্ ক্ষকোন বযক্রক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী 

ক্ষন ীিরণ  েনয ক্ষর্োগয বক্ষল ো বোংলোরিি বযোংক কিৃিক অনুরমোক্ষিি হইরল, ধো ো ৩৮ এ  অধীন প্রস্তুিকৃি 

বযোরলন্সিীট অনুসোর  বযোংক ক্ষকোম্পোনী  লোভ ও িক্ষি  ক্ষহসোব ও আক্ষথ িক প্রক্ষিরবিন ক্ষন ীিো কক্ষ রি 

পোক্ষ রব৷ 

 

(২) ক্ষকোম্পোনী আইরন  ১৬৩[ ধো ো ২১৩] এ  িো ো ক্ষকোম্পোনী  অক্ষিট রি  উপ  ক্ষর্ িমিো, িোক্ষ ত্ব, িো  

ও িোস্ি্ক্ষম অপ িণ বো আর োপ ক ো হই োরে ক্ষসই িমিো, িোক্ষ ত্ব িো  ও িোক্রস্ত উপ-ধো ো (১)এ উক্ষেক্ষখি 

ক্ষন ীিরক  উপ  বক্ষণ িি ও আর োক্ষপি থোক্ষকরব৷ 

 

(৩) ক্ষকোম্পোনী আইরন  অধীন প্রর োেনী  ক্ষবি োবলী েোড়োও ক্ষকোন ক্ষন ীিক িোাঁহো  প্রক্ষিরবিরন 

ক্ষনম্নবক্ষণ িি ক্ষবি োবলী উরেখ কক্ষ রবন, র্থো :- 

 

(ক) আক্ষথ িক প্রক্ষিরবিরন ক্ষকোম্পোনী  আক্ষথ িক অবস্থো ও সংক্ষিষ্ট সমর   লোভ-িক্ষি সটঠকভোরব প্রক্ষিেক্ষলি 

হই োরে ক্ষকনো; 

 

(খ) আক্ষথ িক প্রক্ষিরবিন সোধো ণ ক্ষহসোব পদ্ধক্ষি অনুসোর  সটঠকভোরব প্রস্তুি ক ো হই োরে ক্ষকনো; 

 

(গ) আক্ষথ িক প্রক্ষিরবিন প্রচক্ষলি ক্ষবক্ষধ ও আইন এবং বোংলোরিি বযোংক কিৃিক েো ীকৃি ক্ষহসোব সংিোন্ি্ম 

ক্ষন মকোনুন ক্ষমোিোরবক প্রণীি হই োরে ক্ষকনো; 

 

(ঘ) ক্ষর্ সকল অক্ষিম এবং অনযোনয সম্পি আিো  সম্পরকি সরন্দহ  ক্ষহ োরে ক্ষসইগুক্ষল  েনয পর্ িোপ্ত 

সংস্থোন  োখো হই োরে ক্ষকনো; 

 

১৬৪[ (ঘঘ) বোংলোরিি বযোংক কিৃিক সম  সম  ক্ষর্ পক্ষ মোণ ক্ষনধ িো ণ ১৬৫[ ক ো হ ] ক্ষসই পক্ষ মোরণ  

অক্ষধক টোকো  অক্ষিম বো ঋরণ  পক্ষ রিোধ সরন্তোেনক ক্ষকনো;] 
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১৬৬[ (ঙ) আক্ষথ িক প্রক্ষিরবিন ক্ষিরি প্রচক্ষলি ক্ষবক্ষধক্ষবধোন ও ক্ষহসোবমোন এবং বোংলোরিি বযোংক কিৃিক 

এিিুরেরিয ক্ষনরিিক্ষিি ক্ষহসোবমোন অনুর্ো ী ক্ষনধ িোক্ষ ি মোনসম্পন্ন হই োরে ক্ষকনো;] 

 

(চ) বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  িোখো অক্ষেসগুক্ষল কিৃিক প্রোপ্ত ক্ষ কিিপে এবং ক্ষহসোবসমহূ সটঠকভোরব সং ক্ষিি 

ও একেীভূি ক ো হই োরে ক্ষকনো; 

 

(ে) ক্ষন ীিক কিৃিক প্রোথীি িথযোক্ষি এবং বযোখযো সন্ি্রমোিেনক হই োরে ক্ষকনো; 

 

১৬৭[ (েে)অভযন্ত ীণ ক্ষন ীিো, অভযন্ত ীণ ক্ষন ন্ত্রণ ও ঝুাঁ ক্ষক বযবস্থোপনো সম্পক্ষকিি কোরে  েনয অনুসৃি 

পদ্ধক্ষি  পর্ িোপ্তিো এবং প্রর োেনী  ক্ষিরে সংস্কোর   সুপোক্ষ ি; 

 (েেে) বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ক্ষকংবো উহো  ক্ষকোন সহরর্োগী প্রক্ষিষ্ঠোরন  ক্ষকোন কম িকিিো-কম িচো ী কিৃিক 

সংঘটটি ক্ষর্ ক্ষকোন েোক্ষল োক্ষি, বো ক্ষকোন অক্ষন ম, বো প্রিোসক্ষনক ক্ষকোন ি্রুটট-ক্ষবচভ যক্ষি বো বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী  েনয িক্ষিক  ক্ষকোন ক্ষকেভ  পক্ষ লক্ষিি হইরল িোহো; 

 

 (েেেে) বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সোবক্ষসক্ষি ো ী  ক্ষিরে ঐ সকল সোবক্ষসক্ষি ো ী ক্ষকোম্পোনী ক্ষন ীক্ষিি হই োরে 

ক্ষক নো ও িোহো  ক্ষহসোব সটঠকভোরব একেীভূি ক িঃ বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  আক্ষথ িক প্রক্ষিরবিরন অন্তভভ িক্ত 

ক ো হই োরে ক্ষক নো;] 

 

(ে) অনয এমন সব ক্ষবি  র্োহো উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষি ো  ক্ষহোল্ডো রি  ক্ষগোচ ীভূি ক ো উক্ষচি বক্ষল ো 

ক্ষন ীিক মরন কর ন৷ 

 

(৪) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষন ীিক ক্ষহসোরব িোক্ষ ত্ব পোলরন  সম  র্ক্ষি ক্ষকোন ক্ষন ীিক এই মরম ি সন্তুষ্ট 

হন ক্ষর্,- 

 

(ক) এই আইরন  ক্ষকোন ক্ষবধোন গুরুি ভোরব লক্ষঙ্ঘি হই োরে বো উহো পোলরন গুরুি  অক্ষন ম ঘটট োরে; 

 

(খ) প্রিো ণো বো অসিিো  িরুণ ক্ষেৌেিো ী অপ োধ সংঘটটি হই োরে; 

 

(গ) ক্ষলোকসোরন  িরুণ ১৬৮[ ধো ো ১৩ এ  উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোন অনুর্ো ী সং ক্ষিি মূলধন আবিযক 

মূলধরন ] পিোি িিোংরি  নীরচ নোক্ষম ো ক্ষগ োরে; 
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 (ঘ) পোওনোিো রি  পোওনো প্রিোরন  ক্ষনশ্চ িো ক্ষবক্ষিি হও োসহ অনয ক্ষকোন গুরুি  অক্ষন ম ঘটট োরে; 

অথবো 

 

(ঙ) পোওনোিো গরণ  পোওনো ক্ষমটোইবো  েনয ক্ষকোম্পোনী  সম্পি র্রথষ্ট ক্ষক নো ক্ষস সম্পরকি সরন্দহ 

 ক্ষহ োরে; 

 

িোহো হইরল ক্ষিক্ষন অক্ষবলরম্ব উক্ত ক্ষবি  সম্পরকি বোংলোরিি বযোংক-ক্ষক অবক্ষহি কক্ষ রবন৷ 

 

১৬৯[ (৫) ক্ষকোম্পোনী আইন বো অনয ক্ষকোন আইরন র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, এই ধো ো ক্ষমোিোরবক 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরি ক্ষনর োক্রেি ক্ষকোন ক্ষন ীিক উপ-ধো ো (১), (২) ও (৩) এ বক্ষণ িি ক্ষবি , বো বোংলোরিি 

বযোংক কিৃিক ক্ষনরিিক্ষিি ক্ষবি , বযিীি উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরি অনয ক্ষকোন প্রকো  কম িকোন্ড বো ক্ষসবো 

প্রিোরন ক্ষলপ্ত হইরি পোক্ষ রব নোঃ 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, বযোংক-সংক্ষিষ্ট ক্ষকোন বযক্রক্ত বো বযোংরক  ক্ষকোন এরেন্ট বো ক্ষকোন প্রক্ষিক্ষনক্ষধ এবং 

বযোংরক  সক্ষহি আমোনি বযিীি অনয ক্ষকোনরূপ েোরথ ি  সংরিি  ক্ষহ োরে এমন বযক্রক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  

ক্ষন ীিক বো ক্ষন ীিকিরল  ক্ষকোন সিসয হইরি পোক্ষ রবন নো। 

 

 (৬) বোংলোরিি বযোংক এিিুরেরিয ক্ষবধোন েো ী কক্ষ  ো একটট ক্ষনক্ষিিষ্ট ক্ষম োি অক্ষিবোক্ষহি হইবো  প  

ক্ষন ীিকগরণ  পোলোবিল বোধযিোমূলক কক্ষ রি পোক্ষ রব।] 

     

ক্ষবরিি ক্ষন ীিো      

১৭০[ ৩৯ক৷ (১) ধো ো ৩৯ এ  অধীন ক্ষন ীিো বো ধো ো ৪৪ এ  অধীন পক্ষ িি িন প্রক্ষিরবিন ক্ষবরবচনো কক্ষ  ো 

বো অনয ক্ষকোনভোরব প্রোপ্ত ক্ষ রপোরটি  ক্ষভক্ষিরি বোংলোরিি বযোংরক  র্ক্ষি এই মরম ি সন্তুষ্ট হইবো  র্ুক্রক্তসংগি 

কো ণ থোরক ক্ষর্, ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  কোর্ িোবলী বো কোর্ িোবলী  ক্ষবরিি ক্ষকোন অংি ক্ষন ীিো ক ো 

প্রর োেন, িোহো হইরল বোংলোরিি বযোংক ধো ো ৩৯(১) এ উক্ষেক্ষখি বযক্রক্ত িো ো উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  

কোর্ িোবলী বো কোর্ িোবলী  অংি ক্ষবরিি ক্ষন ীিো ক োইরি পোক্ষ রব৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন ক্ষবরিি ক্ষন ীিো  সম  সংক্ষিষ্ট বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষন ীিকরক প্রর োেনী  

সহরর্োক্ষগিো প্রিোন কক্ষ রবন৷] 
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ক্ষন ীিকরক অরর্োগয ক্ষঘোিণো      

১৭১[ ৩৯খ৷ (১) বোংলোরিি বযোংরক  র্ক্ষি এই মরম ি সন্তুষ্ট হইবো  র্কু্রক্তসংগি কো ণ থোরক ক্ষর্, ক্ষকোন বযোংক 

ক্ষকোম্পোনী  ক্ষন ীিো কোরে ক্ষনর োক্রেি ক্ষকোন ক্ষন ীিক িোাঁহো  িোক্ষ ত্ব পোলরন অবরহলো কক্ষ  োরেন বো 

িোাঁহো  উপ  অক্ষপ িি িোক্ষ ত্ব পোলরন বযথ ি হই োরেন, িোহো হইরল বোংলোরিি বযোংক কিৃিক এিিুরেরিয 

গটঠি কক্ষমটট  িিন্ত ও সপুোক্ষ রি  ক্ষভক্ষিরি উক্ত ক্ষন ীিকরক বোংলোরিি বযোংক, অনক্ষধক িুই বি্সর   

েনয, ক্ষকোন বযোংক ক্ষকোম্পোনী ক্ষন ীিো  অরর্োগয ক্ষঘোিণো কক্ষ রি পোক্ষ রব : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, উক্তরূপ ক্ষঘোিণো প্রিোরন  পূরব ি সংক্ষিষ্ট ক্ষন ীিকরক কো ণ িি িোরনো  র্ুক্রক্তসংগি 

সুরর্োগ ক্ষিরি হইরব৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীরন বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষকোন ক্ষঘোিণো  েরল সংিুব্ধ বযক্রক্ত বোংলোরিি বযোংরক  

পক্ষ চোলনো পি িি এ  ক্ষনকট, উপ-ধো ো (১) এ  অধীন ক্ষঘোিণো  আরিি প্রিোরন  পন  ক্ষিরন  মরধয, 

আপীল ক্ষপি কক্ষ রি পোক্ষ রব এবং এই বযোপোর  উক্ত পি িরি  ক্ষসদ্ধোন্ি্মই চূড়োন্ি্ম হইরব৷] 

ক্ষবব ণী িোক্ষখল      

৪০৷ ধো ো ৩৮ এ উক্ষেক্ষখি ক্ষহসোব, বযোরলন্সিীট ও প্রক্ষিরবিন এবং পক্ষ চোলক-পি িি কিৃিক, বো ক্ষিেমি, 

ক্ষকোম্পোনী  সোধো ণ সভো  ক্ষি ো  ক্ষহোল্ডো  কিৃিক অনুরমোক্ষিি ক্ষন ীিো প্রক্ষিরবিন ক্ষনধ িোক্ষ ি পদ্ধক্ষিরি 

প্রকোি ক ো হইরব এবং উক্ত ক্ষহসোব, বযোরলন্সিীট, ও প্রক্ষিরবিন ক্ষর্ সম  সম্পক্ষকিি ক্ষসই সম  ক্ষিি হইবো  

১৭২[ িুই] মোরস  মরধয উহোরি  প্রক্ষিটট  ক্ষিনটট কক্ষ  ো প্রক্ষিক্ষলক্ষপ বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনকট িোক্ষখল 

কক্ষ রি হইরব : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, বোংলোরিি বযোংক ক্ষবব ণী িোক্ষখরল  উক্ত সম সীমো অনক্ষধক ১৭৩[ িইু] মোস পর্ িন্ত 

বক্ষধ িি কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

    

ক্ষ ক্রেষ্ট্রোর   ক্ষনকট বযোরলন্সিীট ইিযোক্ষি ক্ষপ্র ণ      

৪১৷ ধো ো ৪০ এ  ক্ষবধোন অনুসোর  ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ক্ষকোন বি্সর  ইহো  আক্ষথ িক প্রক্ষিরবিন, লোভ-

িক্ষি  ক্ষহসোব, বযোরলন্সিীট এবং ক্ষন ীিো প্রক্ষিরবিন িোক্ষখল কক্ষ রল, র্ক্ষি ইহো প্রোইরভট ক্ষকোম্পোনী হই ো 

থোরক িোহো হইরল, উক্ত বযোরলন্সিীট, ক্ষহসোব ও প্রক্ষিরবিরন  ক্ষিনটট কক্ষ  ো অনুক্ষলক্ষপ একই সংরগ 

ক্ষ ক্রেষ্ট্রোর   ক্ষনকরটও ক্ষপ্র ণ ক ো র্োইরি পোক্ষ রব, এবং অনুরূপ অনুক্ষলক্ষপ ক্ষপ্রক্ষ ি হইরল, ক্ষকোম্পোনী 

আইরন  উক্ত ১৭৪[ ধো ো ১৯০] এ  ক্ষবধোন ক্ষমোিোরবক উক্ত ক্ষকোম্পোনী কিৃিক উক্ত বযোরলন্সিীট, ক্ষহসোব ও 

প্রক্ষিরবিরন  অনুক্ষলক্ষপ ক্ষ ক্রেষ্ট্রোর   ক্ষনকট পুন ো  ক্ষপ্র রণ  প্রর োেন হইরব নো, এবং উক্ত 

অনুক্ষলক্ষপগুক্ষল  উপ  উক্ত ১৭৫[ ধো ো] অনুর্ো ী ক্ষেস প্ররি  হইরব এবং অনয সকল ক্ষবির ও উক্ত ১৭৬[ 

ধো ো] এ  অধীন অনুক্ষলক্ষপ িোক্ষখল ক ো হই োরে বক্ষল ো গণয হইরব৷ 
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বোংলোরিরি কোর্ ি ি বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক ক্ষন ীিীি বযোরলন্সিীট প্রিি িন      

১৭৭[ ৪২। বোংলোরিরি কোর্ ি ি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক ধো ো ৩৮ এ  অধীন প্রস্ি্িিকৃি ইহো  

সব িরিি বযোরলন্সিীট এবং লোভিক্ষি  ক্ষহসোব বযোংরক  আমোনিকো ী, ক্ষি ো রহোল্ডো  ও ক্ষন ন্ত্রণকো ী 

কিৃিপিসহ অনযোনয বযবহো কো ীগণ বযোংক সম্পরকি র্োহোরি সহরে িথয লোভ কক্ষ রি পোর ন ক্ষসই েনয 

বোংলোরিি বযোংরক িোক্ষখরল  এক সপ্তোরহ  মরধয বহভ ল প্রচোক্ষ ি একটট েোিী  বোংলো বিক্ষনক ও একটট 

ইংর েী বিক্ষনক পক্রেকো  প্রচো  ও বযোংরক  ওর বসোইরট উক্ত ক্ষবব ণী প্রকোি কক্ষ রি হইরব এবং 

উক্তরূপ প্রকোি উহো  প বিী বযোরলন্সিীট ও ক্ষহসোব একইভোরব প্রকক্ষিি নো হও ো পর্ িন্ত উহো অবযোহি 

থোক্ষকরব।] 

    

ক্ষহসোব সংিোন্ত ক্ষবধোনোবলী  ভক্ষবিযোরপিিো      

৪৩৷ এই আইন প্রবক্ষিিি হও ো  পূরব ি ক্ষর্ ক্ষহসোব-বি ি সমোপ্ত হই োরে উহো  বযোপোর  এই আইরন  ক্ষকোন 

ক্ষকেভ ই ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষহসোব প্রস্তুি ও ক্ষন ীিো এবং ক্ষহসোব বো ক্ষন ীিো প্রক্ষিরবিন িোক্ষখরল  

ক্ষিরে প্ররর্োেয হইরব নো এবং এই আইরন র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, ইহো প্রবিিরন  অবযবক্ষহি পূরব ি 

ক্ষবিযমোন আইন অনুসোর  উক্ত ক্ষহসোব প্রস্তুি ও ক্ষন ীিো ক ো হইরব এবং ক্ষহসোব ও ক্ষন ীিো প্রক্ষিরবিন 

িোক্ষখল ক ো হইরব৷ 

   

    

পক্ষ িি িন      

৪৪৷ (১) ক্ষকোম্পোনী আইরন ক্ষভন্নরূপ ক্ষকোন ক্ষবধোন থোকো সরত্বও, বোংলোরিি বযোংক ক্ষর্ ক্ষকোন সমর  উহো  

এক বো একোক্ষধক কম িকিিো  িো ো ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ও উহো  খোিোপে এবং ক্ষহসোব পক্ষ িি িন কক্ষ রি 

পোক্ষ রব এবং ১৭৮[ ***] এবং এইরূপ পক্ষ িি িন সমোক্ষপ্ত  প  বোংলোরিি বযোংক উক্ত পক্ষ িি িরন  ক্ষভক্ষিরি 

প্রস্তুিকৃি প্রক্ষিরবিরন  একটট অনুক্ষলক্ষপ উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক স ব োহ কক্ষ রব৷ 

 

(২) আপোিিঃ বলবি্ অনয ক্ষকোন আইরন ক্ষভন্নরূপ ক্ষবধোন থোকো সরত্বও, এবং উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোন 

িুণ্ন নো কক্ষ  ো, বোংলোরিি বযোংক ক্ষর্ ক্ষকোন সম  ইহো  এক বো একোক্ষধক কম িকিিো িো ো ক্ষকোন বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী  খোিোপে ও ক্ষহসোব পুঙ্খোনুপুঙ্খভোরব প ীিো ক োইরি পোক্ষ রব এবং ১৭৯[ বোংলোরিি বযোংক 

আবিযক মরন কক্ষ রল উক্ত প ীিো  ক্ষভক্ষিরি প্রস্ি্িিকৃি প্রক্ষিরবিরন  একটট অনুক্ষলক্ষপ উক্ত বযোংক-

ক্ষকোম্পোনীরক স ব োহ কক্ষ ি পোক্ষ রব] ৷ 

 

(৩) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন পক্ষ িি িনকোর্ ি বো উপ-ধো ো (২) এ  অধীন প ীিোকোর্ ি পক্ষ চোলনোকো ী বযক্রক্ত  

চোক্ষহিো ক্ষমোিোরবক ও িি্কিৃ িক ক্ষনধ িোক্ষ ি সমর   মরধয সংক্ষিষ্ট বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  খোিোপে, ক্ষহসোব বো 

অনযোনয িক্ষলল িোক্ষখল ক ো এবং উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী সম্পরকি ক্ষকোন ক্ষববকৃ্ষি বো িথয প্রিোন ক ো উক্ত 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক, কম িকিিো বো কম িচো ী বো বক্ষহ োগি ক্ষন ীিরক  িোক্ষ ত্ব হইরব৷ 
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 (৪) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন পক্ষ িি িনকোর্ ি বো উপ-ধো ো (২) এ  অধীন প ীিোকোর্ ি পক্ষ চোলনোকো ী বযক্রক্ত 

সংক্ষিষ্ট বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষর্ ক্ষকোন পক্ষ চোলক, কম িকিিো বো কম িচো ী বো ইহো  বক্ষহ োগি ক্ষন ীিকরক 

িপথ পোঠ ক োই ো উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষবি োবলী সম্পরকি ক্রেজ্ঞোসোবোি কক্ষ রি পোক্ষ রবন৷ 

 

১৮০[ (৫) বোংলোরিি বযোংক এই ধো ো  অধীন ক্ষকোন পক্ষ িি িন বো প ীিোকোর্ ি সম্পন্ন ক ো  প  উক্ত 

প্রক্ষিরবিন ক্ষবরবচনোরন্ত র্ক্ষি এইরূপ অক্ষভমি ক্ষপোিণ কর  ক্ষর্, উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  কোর্ িোবলী উহো  

আমোনিকো ীরি  েোরথ ি  পক্ষ পন্থী পদ্ধক্ষিরি পক্ষ চোক্ষলি হইরিরে, িোহো হইরল বোংলোরিি বযোংক, ক্ষলক্ষখি 

আরিি িো ো- 

 

(ক) উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক নূিন আমোনি িহণ ক্ষনক্ষিদ্ধ কক্ষ রি পোক্ষ রব; 

 

(খ) ধো ো ৬৪ এ  উপ-ধো ো (৪) এ  অধীন উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  অবসো রন  উরেরিয আরবিন িোক্ষখল 

কক্ষ রি পোক্ষ রব; 

 

(গ) আমোনিকো ীরি  েোথ ি  িোরথ ি বোংলোরিি বযোংক ক্ষর্ইরূপ সংগি মরন কর  ক্ষসইরূপ আরিি প্রিোন 

ক্ষকংবো কোর্ িিম িহণ কক্ষ রি পোক্ষ রব।] 

 

১৮১[ (৬) বোংলোরিি বযোংক, সংক্ষিষ্ট বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক র্ুক্রক্তসংগি ক্ষনোটটি প্রিোরন  প , িৎকিৃিক 

প্রস্ি্িিকৃি প্রক্ষিরবিন বো উহো  অংি ক্ষবরিি প্রকোি কক্ষ রি পোক্ষ রব। 

 

বযোখযো।- এই ধো ো  উরেিয পূ ণকরে ‘‘বযোংক-ক্ষকোম্পোনী’’ বক্ষলরি- 

 

(ক) বোংলোরিরি  বোক্ষহর  ক্ষনবন্ধকৃি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষিরে, বোংলোরিরি অবক্ষস্থি উহো  সকল 

িোখোরক বুঝোইরব; এবং 

 

(খ) বোংলোরিরি ক্ষনবন্ধনকৃি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষিরে, বোংলোরিরি  ক্ষভির  বো বোক্ষহর  অবক্ষস্থি 

উহো  সকল িোখো ও সোবক্ষসক্ষি ো ী ক্ষকোম্পোনীরক বুঝোইরব।] 

 

বযোখযো৷- এই ধো ো  উরেিয পূ ণকরে “বযোংক-ক্ষকোম্পোনী” বক্ষলরি- 
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(ক) বোংলোরিরি  বোক্ষহর  ক্ষনবন্ধনকৃি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষিরে, বোংলোরিরি অবক্ষস্থি উহো  সকল 

িোখোরক বুঝোইরব; এবং 

 

(খ) বোংলোরিরি ক্ষনবন্ধনকৃি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষিরে, বোংলোরিরি  বোক্ষহর  উহো  সকল 

(সোবক্ষসক্ষি ো ী বযোংক-ক্ষকোম্পোনী এবং বোংলোরিরি  ক্ষভির  বো বোক্ষহর  অবক্ষস্থি উহো  সকল) িোখোরক 

বুঝোইরব৷ 

 

(৭) আপোিিঃ বলবি্ অনয ক্ষকোন আইরন র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, র্ক্ষি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী িোবী 

কর  ক্ষর্, ক্ষকোন আিোলি, বো বোংলোরিি বযোংক বযিীি, অনয ক্ষকোন কিৃিপি কিৃিক িলবকৃি ক্ষকোন ক্ষবব ণ 

বো িথয এমন ক্ষগোপনী  ক্ষর্ উহোরি  হস্ি্মোন্ি্ম  বো প্রকোরি  মোধযরম ক্ষনম্নবক্ষণ িি ক্ষবির  িথয প্রকোি 

হই ো পক্ষড়রব, িোহো হইরল ক্ষসই বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ক্ষকোন আিোলি বো বোংলোরিি বযোংক কিৃিক ক্ষনরিিক্ষিি নো 

হও ো পর্ িন্ি্ম উক্ত ক্ষবব ণ প্রিোন কক্ষ রি বো িথয প্রকোি কক্ষ রি বোধয থোক্ষকরব নো, র্থো :- 

 

(অ) প্রকোক্ষিি বযোরলন্সিীরট প্রিক্ষি িি হ  নোই এইরূপ সং ক্ষিি িহক্ষবল; বো 

 

(আ) আিো রর্োগয নরহ বো আিো রর্োগযিো সম্পরকি সরন্দহ আরে এমন ঋণ র্োহো উহোরি প্রিক্ষি িি হ  নোই৷ 

  

বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনরিিি িোরন  িমিো      

৪৫৷ (১) বোংলোরিি বযোংক র্ক্ষি এই মরম ি সন্তুষ্ট হ  ক্ষর্,- 

 

(ক) েনেোরথ ি, বো 

 

(খ) মুদ্র্োনীক্ষি এবং বযোংক-নীক্ষি  উন্নক্ষি ক্ষবধোরন  েনয, বো 

 

(গ) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  আমোনিকো ীরি  েোরথ ি  পক্ষ পন্থী বো বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  েোরথ ি  পরত্মগ 

ত্মগক্ষিক  কোর্ িকলোপ প্রক্ষির োধ ক ো  েনয; বো 

 

(ঘ) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  র্থোর্থ বযবস্থোপনো ক্ষনক্রশ্চি ক ো  েনয, 
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সোধো ণভোরব সকল বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক, অথবো ক্ষবরিি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক ক্ষনরিিি প্রিোন ক ো 

প্রর োেন, িোহো হইরল বোংলোরিি বযোংক র্থোর্থ ক্ষনরিিি েো ী কক্ষ রি পোক্ষ রব; এবং সংক্ষিষ্ট বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী উক্ত ক্ষনরিিি পোলন কক্ষ রি বোধয থোক্ষকরব৷ 

 

(২) বোংলোরিি বযোংক ক্ষেচ্ছো  অথবো উহো  ক্ষনকট ক্ষপিকৃি ক্ষকোন আরবিরন  পক্ষ রপ্রক্ষিরি উপ-ধো ো (১) 

এ  অধীন প্রিি ক্ষনরিিি বোক্ষিল বো পক্ষ বিিন কক্ষ রি পোক্ষ রব; এবং এইরূপ বোক্ষিলক ণ বো পক্ষ বিিন 

িিিসোরপরি হইরি পোক্ষ রব৷ 

 

১৮২[ (৩) উপ-ধো ো (১) ও (২) এ  ক্ষবধোনোবলী স কোক্ষ  মোক্ষলকোনোধীন বোক্ষণক্রেযক বযোংক ও ক্ষবরিিোক্ষ ি 

বযোংকসহ সকল বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষিরে সমভোরব প্ররর্োেয হইরব।] 

    

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক, ইিযোক্ষি  অপসো রণ  বযোপোর  বোংলোরিি বযোংরক  িমিো      

৪৬৷ (১) বোংলোরিি বযোংক র্ক্ষি এই মরম ি সন্তুষ্ট হ  ক্ষর্, ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষচ ো মযোন বো ক্ষকোন 

পক্ষ চোলক বো ১৮৩[ প্রধোন ক্ষনব িোহী কিৃিক] , ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বো উহো  ১৮৪[ আমোনিকো ীরি  

েনয িক্ষিক ] কোর্ িকলোপ ক্ষ োধকরে বো েনেোরথ ি উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  র্থোর্থ বযবস্থোপনো ক্ষনক্রশ্চি 

ক ো  লরত্মগয, উক্ত ক্ষচ ো মযোন, পক্ষ চোলক বো প্রধোন ক্ষনব িোহীরক, ক্ষর্ নোরমই অক্ষভক্ষহি হউক নো ক্ষকন, 

অপসো ণ ক ো প্রর োেন, িোহো হইরল বোংলোরিি বযোংক, কো ণ ক্ষলক্ষপবদ্ধ কক্ষ  ো, আরিরি  মোধযরম, উক্ত 

ক্ষচ ো মযোন, পক্ষ চোলক, প্রধোন ক্ষনব িোহীরক িোাঁহো  পি হইরি অপসো ণ কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন ক্ষকোন আরিি প্রিোরন  পূরব ি র্োহো  ক্ষব ম্্্নরদ্ধ উক্ত আরিি প্রিোন ক ো 

হইরব িোাঁহোরক উহো  ক্ষব ম্্্নরদ্ধ কো ণ প্রিি িরন  েনয র্ুক্রক্তসংগি সুরর্োগ ক্ষিরি হইরব : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, উপ-ধো ো (২) এ র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, বোংলোরিি বযোংক র্ক্ষি এইরূপ অক্ষভমি 

ক্ষপোিণ কর  ক্ষর্, অনুরূপ সরুর্োগ প্রিোনেক্ষনি ক্ষবলম্ব উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বো উহো  আমোনিকো ী বো 

েনেোরথ ি ত্মগক্ষিক  হইরব, িোহো হইরল বোংলোরিি বযোংক উপর োক্ত সুরর্োগ প্রিোরন  

 

সমর  বো উহো  পর  ক্ষর্ ক্ষকোন সম  বো উক্ত উপ-ধো ো  অধীন ক্ষকোন কো ণ প্রিক্ষি িি হই ো থোক্ষকরল, িোহো 

ক্ষবরবচনোধীন থোকো অবস্থো , ক্ষলক্ষখি আরিরি  মোধযরম, ক্ষনরিিি ক্ষিরি পোর  ক্ষর্,- 

 

(ক) উক্ত ক্ষচ ো মযোন বো পক্ষ চোলক বো প্রধোন ক্ষনব িোহী উক্ত ক্ষলক্ষখি আরিি কোর্ িক  হইবো  িোক্ষ খ হইরি 

ক্ষচ ো মযোন বো পক্ষ চোলক বো প্রধোন ক্ষনব িোহী ক্ষহসোরব কোর্ ি কক্ষ রবন নো, বো ক্ষকোম্পোনী  বযবস্থোপনো , প্রিযত্মগ 

বো পর োত্মগভোরব, অংিিহণ কক্ষ রবন নো; এবং 
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(খ) বোংলোরিি বযোংক এিিরুেরিয ক্ষর্ বযক্রক্তরক সোমক্ষ কভোরব ক্ষনর্কু্ত কক্ষ রব ক্ষসই বযক্রক্ত উক্ত ক্ষকোম্পোনী  

ক্ষচ ো মযোন বো, ক্ষত্মগেমি, পক্ষ চোলক বো প্রধোন ক্ষনব িোহী ক্ষহসোরব কোর্ ি কক্ষ রবন৷ 

 

(৩) র্ক্ষি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষচ ো মযোন বো পক্ষ চোলক বো প্রধোন ক্ষনব িোহী উপ-ধো ো (১) এ  অধীন 

অপসোক্ষ ি হন িোহো হইরল ক্ষিক্ষন উক্ত ক্ষকোম্পোনী  ক্ষচ ো মযোন বো, ক্ষত্মগেমি, পক্ষ চোলক, প্রধোন ক্ষনব িোহী 

পরি বহোল থোক্ষকরবন নো, এবং উক্ত আরিরি ক্ষনক্ষিিষ্ট ক্ষম োরি  েনয র্োহো ক্ষিন বি্সর   ক্ষবিী হইরব নো, 

ক্ষিক্ষন উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বো অনয ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বযবস্থোপনো , প্রিযত্মগ বো পর োত্মগভোরব, 

সংর্ুক্ত হইরবন নো বো অংিিহণ কক্ষ রি পোক্ষ রবন নো৷ 

 

(৪) উপ-ধো ো (২) এ  অধীন ক্ষনর্ুক্ত ক্ষচ ো মযোন, পক্ষ চোলক বো প্রধোন ক্ষনব িোহী,- 

 

(ক) িোাঁহো  ক্ষনর্ুক্রক্ত-পরে ক্ষনধ িোক্ষ ি িিিোধীরন, বোংলোরিি বযোংরক  সন্তুটষ্ট সোরপরত্মগ এবং িি্কিৃ িক 

ক্ষনধ িোক্ষ ি ক্ষম োি পর্ িন্ি্ম, র্োহো এক বি্সর   ক্ষবিী হইরব নো, উক্ত পরি অক্ষধটষ্ঠি থোক্ষকরবন; এবং 

 

 (খ) িোাঁহো  পরি  িোক্ষ ত্ব পোলরন  প্রর োেরন কৃি ক্ষকোন ক্ষকেভ   েনয আক্ষথ িকভোরব বো অনয ক্ষকোনভোরব 

িো ী হইরবন নো৷ 

 

(৫) উপ-ধো ো (১) এ  অধীরন অপসোক্ষ ি ক্ষকোন বযক্রক্ত উক্তরূপ অপসো রণ  কো রণ ক্ষকোন ত্মগক্ষিপূ ণ 

িোবী কক্ষ রি পোক্ষ রবন নো৷ 

 

১৮৫[ (৬) স কো  কিৃিক মরনোনীি বো ক্ষনর্ুক্ত ১৮৬[ ক্ষকোন ক্ষচ ো মযোন বো পক্ষ চোলক], ক্ষর্ নোরমই অক্ষভক্ষহি 

হউক নো ক্ষকন, এ  ক্ষিরে এই ধো ো  ক্ষকোন ক্ষকেভ ই প্ররর্োেয হইরব নো : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, ১৮৭[ উক্তরূপ ক্ষচ ো মযোন বো পক্ষ চোলরক ] আচ ণ সম্পরকি বোংলোরিি বযোংক 

স কোর   ক্ষনকট ক্ষকোন প্রক্ষিরবিন ক্ষপি কক্ষ রল স কো  উহো গুরুত্বসহকোর  ক্ষবরবচনো কক্ষ রব৷] 

বোংলোরিি বযোংক কিৃিক বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক-পি িি বোক্ষিল ক ো  িমিো      

৪৭৷ (১) বোংলোরিি বযোংক র্ক্ষি এই মরম ি সন্তুষ্ট হ  ক্ষর্,- 

 

(ক) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক-পি িি, উহো ক্ষর্ নোরমই অক্ষভক্ষহি হউক নো ক্ষকন, ১৮৮[ এ ] 

কোর্ িকলোপ উহো  বো উহো  আমোনিকো ীরি  েোরথ ি  পক্ষ পন্থী বো িক্ষিক ; বো 
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(খ) ধো ো ৪৬(১) এ উক্ষলস্্ ্নক্ষখি ক্ষর্ ক্ষকোন বো সকল কো রণ, উক্ত পি িি বোক্ষিল ক ো প্রর োেন, িোহো হইরল 

বোংলোরিি বযোংক, ক্ষলক্ষখিভোরব কো ণ ক্ষলক্ষপবদ্ধ কক্ষ  ো, আরিি িো ো উক্ত পি িি বোক্ষিল কক্ষ রি পোক্ষ রব; 

এবং উক্ত আরিরি উক্ষলস্্্নক্ষখি িোক্ষ খ হইরি উক্ত বোক্ষিল আরিি কোর্ িক  হইরব এবং উক্ত আরিরি ক্ষর্ 

ক্ষম োরি  উরলস্্্নখ থোক্ষকরব ক্ষসই ক্ষম োি পর্ িন্ি্ম আরিিটট বলবি্ থোক্ষকরব৷ 

 

(২) বোংলোরিি বযোংক উপ-ধো ো (১) এ  অধীন প্রিি আরিরি  ক্ষম োি সম  সম  বক্ষধ িি কক্ষ রি পোর , 

িরব বক্ষধ িি ক্ষম োিসহ উক্ত ক্ষম োি িুই বি্সর   ক্ষবিী হইরব নো৷ 

 

(৩) পক্ষ চোলক-পি িি বোক্ষিল থোকো  সম কোরল বোংলোরিি বযোংক কিৃিক এিিরুেরিয সম  সম  ক্ষনর্ুক্ত 

বযক্রক্ত পি িরি  র্োবিী  ত্মগমিো প্রর োগ ও িোক্ষ ত্ব পোলন কক্ষ রব৷ 

 

(৪) ধো ো ৪৬ এ  উপ-ধো ো (২), (৩), (৪) ও (৫) এ  ক্ষবধোনসমূহ উহোরি প্রর োেনী  পক্ষ বিিনসহ, এই ধো ো  

অধীন প্রিি আরিরি  বযোপোর  প্ররর্োেয হইরব৷ 

 

১৮৯[ (৫) উপ-ধো ো  (৩) এ  ক্ষবধোনোবলী সরত্বও উক্তরূপ ক্ষনর োক্রেি ক্ষকোন বযক্রক্ত  েনয বোংলোরিি বযোংক 

ক্ষনম্নবক্ষণ িি ক্ষিরে ক্ষবধোনোবলী েো ী কক্ষ রি পোক্ষ রবঃ 

 

(ক) উক্ত বযক্রক্ত কিৃিক প্রর োগরর্োগয িমিো  সীমো; 

 

(খ) উক্ত বযক্রক্ত  কোরে  সক্ষহি সম্পক্ষকিি বযর   ক্ষবি ; 

 

(গ) উক্ত বযক্রক্ত  ক্ষনর োগ বোক্ষিল; 

 

(ঘ) বোংলোরিি বযোংরক  প্রক্ষি উক্ত বযক্রক্ত  িো বদ্ধিো; এবং 

 

(ঙ) স ল ক্ষবশ্বোরস কৃি কোেকরম ি  েনয উক্ত বযক্রক্ত  িো -মুক্রক্ত।] 
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সীমোবদ্ধিো      

৪৮৷ (১) বোংলোরিি বযোংরক  গভণ ি  বযিীি অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত ধো ো ৪৬ অথবো ৪৭ এ  অধীরন ক্ষকোন 

আরিি প্রিোন কক্ষ রি পোক্ষ রবন নো : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, এিিুরেরিয ১৯০[ বোংলোরিি বযোংক কিৃিক] গটঠি স্থো ী কক্ষমটট  ক্ষ রপোরটি  ক্ষভক্ষিরি 

গভণ ি  উপর োক্ত আরিি প্রিোন কক্ষ রবন৷ 

 

(২) ধো ো ৪৬ অথবো ৪৭ এ  অধীরন বোংলোরিি বযোংরক  গভণ ির   ক্ষকোন আরিরি  েরল সংিুব্ধ বযক্রক্ত 

বোংলোরিি বযোংরক  পক্ষ চোলক পি িরি  ক্ষনকট আপীল ক্ষপি কক্ষ রি পোক্ষ রব এবং এই বযোপোর  উক্ত 

পি িরি  ক্ষসদ্ধোন্তই চূড়োন্ত হইরব৷ 

 

(৩) এই ধো ো বো ধো ো ৪৬ বো ৪৭ এ  অধীন গহৃীি ক্ষকোন বযবস্থো, আরিি বো ক্ষসদ্ধোন্ত সম্পরকি ক্ষকোন 

আিোলি, ট্রোইবুযনোল বো অনয ক্ষকোন কিৃিপি ক্ষকোন প্রকো  প্রশ্ন উত্থোপন কক্ষ রি পোক্ষ রব নো এবং অনুরূপ 

ক্ষকোন বযবস্থো, আরিি বো ক্ষসদ্ধোরন্ত  ক্ষবরুরদ্ধ ক্ষকোন আিোলি, ট্রোইবুযনোল বো অনয ক্ষকোন কিৃিপরি  সমরি 

ক্ষকোন প্রশ্ন উত্থোপন ক ো র্োইরব নো৷ 

    

বোংলোরিি বযোংরক  অক্ষধকি  িমিো ও কোর্ িোবলী      

৪৯৷ (১) বোংলোরিি বযোংক,- 

 

(ক) সোধো ণভোরব সকল বো ক্ষকোন ক্ষবরিি বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক ক্ষকোন ক্ষনক্ষিিষ্ট বো ক্ষবরিি ক্ষশ্রণী  ক্ষলনরিরন 

চভ ক্রক্তবদ্ধ হও ো  ক্ষবরুরদ্ধ সিকি বো ক্ষনরিধ কক্ষ রি পোক্ষ রব; 

 

(খ) সোধো ণভোরব সকল বো ক্ষকোন ক্ষবরিি বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক উহোরি  বো উহো  ১৯১[ বযবসো] সংিোন্ি্ম 

ক্ষকোন ক্ষবরিি বযোপোর  ক্ষনক্ষিিষ্ট ক্ষকোন কোর্ িিম িহণ নো ক ো  েনয বো ক ো  েনয ক্ষনরিিি প্রিোন কক্ষ রি 

পোক্ষ রব; 

 

(গ) সংক্ষিষ্ট বযোংক-ক্ষকোম্পোনী সমূরহ  অনুর োধিরম এবং ধো ো ১৯২[ ৭৫] এ  ক্ষবধোন সোরপরি, উহোরি  

একেীক রণ  প্রসি্্মোরব মধযস্থিোকো ী ক্ষহসোরব বো অনয ক্ষকোনভোরব সহো িো প্রিোন কক্ষ রি পোক্ষ রব; 
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(ঘ) ধো ো ৪৪ এ  অধীন ক্ষকোন পক্ষ িি িন চলোকোরল বো উহো সমোপ্ত হইবো  প , ক্ষলক্ষখি আরিি িো ো এবং 

উহোরি উক্ষেক্ষখি িিিোধীরন,- 

 

(অ) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষবি োবলী বো উহো হইরি উি্ভূি ক্ষকোন ক্ষবি  ক্ষবরবচনো  েনয উহো  

পক্ষ চোলকগরণ  সভো আহবোন কক্ষ রি বো অনুরূপ ক্ষকোন ক্ষবি  সম্পরকি বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষকোন 

কম িকিিো  সক্ষহি আরলোচনো কক্ষ রি উহো  ক্ষর্ ক্ষকোন কম িকিিোরক ক্ষনরিিি প্রিোন কক্ষ রি পোক্ষ রব; 

 

(আ) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক-পি িি, বো উহো  ক্ষকোন কক্ষমটট বো বযক্রক্তসংরঘ  সভো  কোর্ িধো ো 

পর্ িরবিরণ  েনয বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষকোন কম িকিিোরক ক্ষনর োগ কক্ষ রি পোক্ষ রব এবং উক্ত কম িকিিোরক 

উক্ত সভো  বক্তবয ক্ষপি ক ো  সুরর্োগ প্রিোরন  েনয বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক, এবং উক্ত সভো  কোর্ িধো ো  

উপর  একটট প্রক্ষিরবিন বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনকট িোক্ষখল ক ো  েনয উক্ত কম িকিিোরক ক্ষনরিিি ক্ষিরি 

পোক্ষ রব; 

 

(ই) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক-পি িি, বো উহো  ক্ষকোন কক্ষমটট বো বযক্রক্তসংরঘ  ক্ষর্ ক্ষকোন সভো 

সংিোন্ত ক্ষনোটটি ও অনযোনয ক্ষচটঠপে বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনক্ষিিষ্ট ক্ষকোন কম িকিিো  ক্ষনকট ক্ষপ্র রণ  েনয 

ক্ষকোম্পোনীরক ক্ষনরিিি ক্ষিরি পোক্ষ রব; 

 

(ঈ) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বো উহো  ক্ষকোন িোখো  কোর্ িোবলী ক্ষক প্রকোর  পক্ষ চোক্ষলি হইরিরে িোহো 

পর্ িরবিরণ  েনয বোংলোরিি বযোংক উহো  ক্ষকোন কম িকিিোরক ক্ষনর োগ কক্ষ রি পোক্ষ রব; 

 

(উ) উক্ত পক্ষ িি িন চলোকোরল বো উহো সমোপ্ত হইবো  প  উহো  িো ো উিঘোটটি ক্ষকোন ক্ষবি িৃরষ্ট বোংলোরিি 

বযোংক উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বযবস্থোপনো  ক্ষকোন পক্ষ বিিন প্রর োেন বক্ষল ো ক্ষবরবচনো কক্ষ রল ক্ষনধ িোক্ষ ি 

সমর   মরধয উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক উক্ত পক্ষ বিিন বোংলোরিি বযোংক কিৃিক ক্ষনধ িোক্ষ ি সমর   মরধয 

কোর্ িক  ক ো  ক্ষনরিিি ক্ষিরি পোক্ষ রব ১৯৩[ ; 

 

(ঙ) আপোিিঃ বলবৎ অনয ক্ষকোন আইরন ক্ষভন্নরূপ ক্ষকেভ  নো থোক্ষকরল, ক্ষিরি  ক্ষি োক্ষ ং বযবস্থো বো ক্ষপরমন্ট 

ক্ষসরষ্টমস্ এ  সুি্ঠভ  পক্ষ চোলনো  েোরথ ি এ সংিোন্ত ক্ষর্ ক্ষকোন কোর্ িিম িহরণ  েনয সোধো ণভোরব সকল বো 

ক্ষকোন ক্ষবরিি বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক ক্ষনরিিি ক্ষিরি পোক্ষ রব; 

 

(চ) ঋণ িঙৃ্খলো  েোরথ ি বোংলোরিি বযোংক সোধো ণভোরব সকল বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বো ক্ষকোন ক্ষবরিি বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী বো ক্ষবরিি ক্ষশ্রণী  বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  েনয ঋণ ক্ষশ্রণীক ণ ও সক্রিক্ষি সং িণ, ঋণ মওকুে, 

পুনঃিেক্ষসলীক ণ ক্ষকংবো পুনগ িঠন সংিোন্ত ক্ষবি সমরূহ বোধযিোমূলকভোরব অনুস ণী  ক্ষনরিিি প্রিোন 

কক্ষ রি পোক্ষ রব।] 
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(২) বোংলোরিি বযোংক ক্ষিরি  বযোংক বযবস্থো  গক্ষি ও উন্নক্ষি ক্ষবধোনকরে উহো  কোর্ িোবলী সম্পরকি 

স কোর   ক্ষনকট একটট বোক্ষি িক প্রক্ষিরবিন িোক্ষখল কক্ষ রব এবং উক্ত প্রক্ষিরবিরন বযোংক-বযবসোরক সমি 

ক্ষিরি ক্ষেো িো  ক ো  েনয িহণী  পিরিপ সম্পরকি প োমি ি থোক্ষকরব৷ 

কক্ষিপ  বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষিরে কক্ষিপ  ক্ষবধোন প্ররর্োেয হইরব নো      

৫০৷ (১) ধো ো ১৩, ১৪(১), ২৪, ২৫, ৩৩ এবং ৩৪ এ  ক্ষবধোনোবলী ক্ষনম্্্নবক্ষণ িি বযোংক-ক্ষকোম্পোনীসমরূহ  

ক্ষত্মগরে প্ররর্োেয হইরব নো, র্থো :- 

 

(ক) ধো ো ৩১ এ  অধীন ক্ষর্ ক্ষকোম্পোনী  লোইরসরন্স  আরবিন প্রিযোখযোন বো লোইরসন্স বোক্ষিল ক ো হই োরে; 

 

(খ) ক্ষকোন আিোলি কিৃিক অনুরমোক্ষিি আরপোি মীমোংসো, বযবস্থো বো স্কীম িো ো, বো িি্সম্পক্ষকিি কোর্ িধো ো  

প্রিি ক্ষকোন আরিি িো ো ক্ষর্ ক্ষকোম্পোনী কিৃিক নূিন আমোনি িহণ ক্ষনক্ষিদ্ধ হই োরে; 

 

(গ) ক্ষমরমোর ন্ডোম অব এযোরসোক্ষসর িরন ক্ষকোন পক্ষ বিিরন  েরল ক্ষর্ ক্ষকোম্পোনী কিৃিক নূিন আমোনি 

িহণ ক্ষনক্ষিদ্ধ হই োরে৷ 

 

(২) বোংলোরিি বযোংক র্ক্ষি এই মরম ি সন্তুষ্ট হ  ক্ষর্, উপ-ধো ো (১) এ উক্ষলস্্্নক্ষখি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী 

িি্কিৃ িক গহৃীি আমোনি সম্পূণ িভোরব অথবো উহো  পরত্মগ সম্ভবপ  সরব িোচ্চ পক্ষ মোরণ পক্ষ রিোরধ  েনয 

পর্ িোপ্ত বযবস্থো িহণ কক্ষ  োরে, িোহো হইরল বোংলোরিি বযোংক, স কো ী ক্ষগরেরট ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত িো ো, উক্ত 

ক্ষকোম্পোনী এই আইরন  বযবহৃি অরথ ি বযোংক-ক্ষকোম্পোনী নরহ বক্ষল ো ক্ষঘোিণো কক্ষ রি পোক্ষ রব এবং এইরূপ 

ক্ষঘোিণো  প  হইরি উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষত্মগরে এই আইরন  ক্ষবধোনোবলী প্ররর্োেয হইরব নো : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, উক্ত ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত প্রকোরি  পূরব ি উক্ত ক্ষকোম্পোনী কিৃিক সম্পোক্ষিি ও সম্পোিনী  ক্ষকোন 

ক্ষকেভ   ক্ষত্মগরে উক্ত ক্ষঘোিণো কোর্ িক  হইরব নো৷ 
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তৃতীয় খন্ড : ককযম্পনী ইত্যম্ভির কবআইম্ভন ব্যাংক-ব্বসয 

    

কক্ষিপ  িথয, ইিযোক্ষি িলব কক্ষ বো  িমিো      

৫১৷ ১৯৪[ অনয ক্ষকোন আইরন বো এই আইরন  অনযে র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, বোংলোরিি বযোংরক  

ক্ষনকট র্ক্ষি এই মরম ি প্রিী মোন হ  ক্ষর্, ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী বো প্রক্ষিষ্ঠোন বো অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত ধো ো ৩১ এ  

উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোন লঙ্ঘনিরম েনসোধো রণ  ক্ষনকট হইরি আমোনি িহণ কক্ষ রিরে বো বযোংক-

বযবসো পক্ষ চোলনো কক্ষ রিরে, িোহো হইরল বোংলোরিি বযোংক,-] 

 

(ক) উক্ত ১৯৫[ ক্ষকোম্পোনী, প্রক্ষিষ্ঠোন বো বযক্রক্তরক], বো বযোংক-বযবসো কক্ষ রিরেন বো ক্ষকোন সম  

কক্ষ  োক্ষেরলন বো উহো  সক্ষহি সংক্ষিষ্ট ক্ষেরলন এমন ক্ষকোন বযক্রক্তরক, ক্ষনধ িোক্ষ ি সমর   মরধয, উপক্ষ উক্তরূপ 

বযবসো  সক্ষহি সম্পক্ষকিি উক্ত ১৯৬[ ক্ষকোম্পোনী বো প্রক্ষিষ্ঠোন বো বযক্রক্ত ] অবগক্ষিরি, িখরল, ক্রেম্মো  বো 

ক্ষন ন্ত্ররণ আরে এমন ক্ষকোন িথয, িক্ষলল বো নক্ষথপে িোক্ষখল ক ো  ক্ষনরিিি ক্ষিরি পোক্ষ রব; 

 

(খ) উক্ত ১৯৭[ ক্ষকোম্পোনী, প্রক্ষিষ্ঠোন বো বযক্রক্ত ] বো বযোংক-বযবসো কক্ষ রিরেন বো ক্ষকোন সম  কক্ষ  োক্ষেরলন 

বো উহো  সক্ষহি সংক্ষিষ্ট ক্ষেরলন এমন ক্ষকোন বযক্রক্ত  ক্ষর্ ক্ষকোন অংগরন প্ররবি কক্ষ  ো িেোিী কক্ষ রি এবং 

উহোরি  বো উহোরি  ক্ষকোন কম িকিিো বো কম িচো ী  িখল, ক্ষন ন্ত্রণ বো ক্রেম্মো   ক্ষহ োরে বযোংক-বযবসো 

সংিোন্ত এমন সব বই, ক্ষহসোরব  খোিোপে, িক্ষলল বো নক্ষথপে আটক কক্ষ রি ক্ষর্ ক্ষকোন বযক্রক্তরক িমিো 

অপ িণ কক্ষ রি পোক্ষ রব; 

 

(গ) িেো (খ) ক্ষি উক্ষেক্ষখি ক্ষকোন বক্ষহ, ক্ষহসোরব  খোিোপে, িক্ষলল বো নক্ষথপে পক্ষ িি িন বো প ীিো কক্ষ রি 

পোক্ষ রব; এবং উক্ত িেো  উক্ষেক্ষখি ক্ষর্ ক্ষকোন বযক্রক্ত, কম িকিিো বো কম িচো ীরক ক্রেজ্ঞোসোবোি কক্ষ রি পোক্ষ রব; 

 

(ঘ) উক্ত ১৯৮[ ক্ষকোম্পোনী, প্রক্ষিষ্ঠোন বো বযক্রক্ত] বো িেো (খ) ক্ষি উক্ষেক্ষখি ক্ষর্ ক্ষকোন বযক্রক্ত, কম িকিিো বো 

কম িচো ী  ক্ষিরে, ধো ো ৪৪ এ  উপ-ধো ো (১), (২), (৪) ও (৫) এ বোংলোরিি বযোংক-ক্ষক প্রিি িমিোবলী  

র্িটভ কু প্ররর্োেয হ  িিটভকু প্রর োগ কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

  

ক্ষঘোিণো প্রিোরন  িমিো      

৫২৷ (১) বোংলোরিি বযোংক, এিিুরেরিয ক্ষর্ইরূপ সংগি মরন কর  (ক্ষসইরূপ িিরন্ত  প , র্ক্ষি এইরূপ 

অক্ষভমি ক্ষপোিণ কর ) ক্ষর্, ক্ষকোন ১৯৯[ ক্ষকোম্পোনী] বো ধো ো ৫১ ক্ষি উক্ষেক্ষখি ক্ষকোন ২০০[ প্রক্ষিষ্ঠোন বো 

বযক্রক্ত] ধো ো ২০১[ ৩১(১)] এ  ক্ষবধোন লঙ্ঘন কক্ষ  ো বযোংক-বযবসো পক্ষ চোলনো কক্ষ রিরেন, িোহো হইরল 

বোংলোরিি বযোংক ক্ষসই মরম ি একটট ক্ষঘোিণো প্রিোন কক্ষ রি পোক্ষ রব : 
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িরব িিি থোরক ক্ষর্, উক্তরূপ ক্ষঘোিণো প্রিোরন  পূরব ি উক্ত ২০২[ ক্ষকোম্পোনী, প্রক্ষিষ্ঠোন বো বযক্রক্তরক] 

প্রস্ি্মোক্ষবি ক্ষঘোিণো  ক্ষবরুরদ্ধ উহো  বো িোাঁহো  বক্তবয উপস্থোপরন  সুরর্োগ ক্ষিরি হইরব৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষকোন ক্ষঘোিণো বিক্ষনক পক্রেকো  প্রকোি কক্ষ রি হইরব 

এবং, এইরূপ প্রকোিনো  প , উক্ত ২০৩[ ক্ষকোম্পোনী, প্রক্ষিষ্ঠোন] বো উহো  প্রধোন ক্ষনব িোহী বো উহো  ক্ষকোন 

পক্ষ চোলক, মযোরনেো , কম িকিিো, কম িচো ী বো প্রক্ষিক্ষনক্ষধ, বো ধো ো ৫৪ এ  উপ-ধো ো (১), (৩) বো (৪) অথবো 

ধো ো ৫৫ক্ষি উক্ষেক্ষখি অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত উক্ত ক্ষঘোিণো সম্পরকি অবক্ষহি নরহন এই প্রকো  ক্ষকোন অেহুোি 

ক্ষিখোইরি পোক্ষ রবন নো৷ 

 

(৩) এই খরে  উরেিয পূ ণকরে উপ-ধো ো (১) এ  অধীন প্রিি ক্ষকোন ক্ষঘোিণো উহোরি উক্ষেক্ষখি ক্ষকোন 

ক্ষবির   বযোপোর  চূড়োন্ি্ম সোিয হইরব৷ 

     

  

    

ধো ো ৫২ এ  অধীন প্রিি ক্ষঘোিণো  পক্ষ ণক্ষি      

৫৩৷ ক্ষকোন ২০৪[ ক্ষকোম্পোনী বো প্রক্ষিষ্ঠোন] বো অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত সম্পরকি ধো ো ৫২(১) এ  অধীন ক্ষকোন 

ক্ষঘোিণো প্রকোক্ষিি হইরল, উক্ত ২০৫[ ক্ষকোম্পোনী, প্রক্ষিষ্ঠোন বো বযক্রক্ত] উহো  বো িোাঁহো  সকল কোে ও 

ক্ষলনরিন হইরি ক্ষব ি থোক্ষকরব, এবং উক্ত ক্ষঘোিণো প্রকোিনো  প , উক্ত ২০৬[ ক্ষকোম্পোনী, প্রক্ষিষ্ঠোন বো 

বযক্রক্ত], বো উহো  বো িোাঁহো  পরি কোর্ ি ি ক্ষকোন বযক্রক্ত, বো অনুরূপভোরব কোর্ ি ি বক্ষল ো ক্ষবরবক্ষচি ক্ষকোন 

বযক্রক্ত  সক্ষহি ক্ষকোন ক্ষলনরিন ক ো হইরল, উক্ত ক্ষলনরিন অকোর্ িক  হইরব৷ 

  

নগি েমো এবং সম্পি সং িণ ইিযোক্ষি      

৫৪৷ ২০৭[ (১) ধো ো ৫৩ ক্ষি র্োহোই ক্ষবধিৃ থোকুক নো ক্ষকন, ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী, প্রক্ষিষ্ঠোন বো অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত 

সম্পরকি ধো ো ৫২(১) এ  অধীন ক্ষকোন ক্ষঘোিণো প্রকোক্ষিি হইরল, উক্ত ক্ষকোম্পোনী, প্রক্ষিষ্ঠোন বো বযক্রক্ত  বো 

উহো  বো িোাঁহো  পরি ক্ষকোন বযক্রক্ত  িখরল, িেোবধোরন, ক্ষন ন্ত্ররণ বো ক্রেম্মো  আরে এমন সব টোকো-প সো, 

স্থোব  সম্পক্ষি, ক্ষি ো , সম্পক্ষি  েত্ব-িক্ষলল বো অনয ক্ষকোন িক্ষলল, র্ি িীঘ্র সম্ভব, বোংলোরিি বযোংক কিৃিক 

ক্ষনরিিক্ষিি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী, বো বোংলোরিি বযোংক বো িৎকিৃিক িমিো প্রিি ক্ষকোন বযক্রক্ত  ক্ষনকট 

েমো  োক্ষখরি হইরব।] 

 

(২) উপ-ধো ো (১) অনুর্ো ী উহোরি উক্ষেক্ষখি ক্ষকোন বযক্রক্ত র্ক্ষি ক্ষকোন টোকো প সো, স্থোব  সম্পক্ষি, ক্ষি ো , 

সম্পক্ষি  েত্ব-িক্ষলল বো অনয ক্ষকোন িক্ষলল ধো ো ৫২(১) এ  অধীন প্রিি ক্ষঘোিণো প্রকোক্ষিি হও ো  িুই 

ক্ষিরন  মরধয েমো  োক্ষখরি বযথ ি হ , িোহো হইরল বোংলোরিি বযোংক কিৃিক এিিরুেরিয িমিোপ্রোপ্ত ক্ষকোন 

বযক্রক্ত ক্ষর্ ক্ষকোন অেরণ প্ররবি কক্ষ রি, উহো িেোিী কক্ষ রি এবং উক্ত টোকো প সো, সম্পক্ষি, ক্ষি ো , েত্ব-

িক্ষলল বো অনয িক্ষলল আটক কক্ষ  ো উপ-ধো ো (১) অনুর্ো ী েমো  োক্ষখরি পোক্ষ রবন৷ 
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 (৩) ধো ো ৫৬ এ  অধীন আরবিরন  ক্ষভক্ষিরি আিোলি কিৃিক ক্ষনর্ুক্ত স কো ী অবসো ক, স কো ী 

আমরমোক্তো , অস্থো ী-ক্ষ ক্ষসভো  বো স কো ী ক্ষ ক্ষসভো  কিৃিক ধো ো ৫২(১) এ  অধীন ক্ষঘোিণো  উক্ষেক্ষখি 

ক্ষকোন ২০৮[ ক্ষকোম্পোনী, প্রক্ষিষ্ঠোন বো বযক্রক্ত ] সকল বক্ষহ, ক্ষহসোরব  খোিোপে, িক্ষলল, নক্ষথপে এবং সম্পরি  

িখল বো িেোবধোরন  িোক্ষ ত্ব িহরণ  পবূ ি পর্ িন্ত উক্ত ২০৯[ ক্ষকোম্পোনী বো প্রক্ষিষ্ঠোরন  প্রধোন ক্ষনব িোহী] বো 

পক্ষ চোলক বো উক্ত ২১০[ ক্ষকোম্পোনী, প্রক্ষিষ্ঠোন বো বযক্রক্ত ] মযোরনেো , কম িকিিো এবং প্রক্ষিক্ষনক্ষধ, বো অনয 

ক্ষকোন বযক্রক্ত র্োহো  িখরল বো িেোবধোরন, ক্ষন ন্ত্ররণ বো ক্রেম্মো  উক্ত বক্ষহ, ক্ষহসোরব  খোিোপে, িক্ষলল, নক্ষথপে 

বো সম্পি থোরক উহো  িণ কক্ষ রবন, এবং উক্তরূপ  ক্ষিি অবস্থো  উহো  ক্ষকোন ক্ষলোকসোন বো িক্ষি হইরল 

িজ্জনয ক্ষিক্ষন িো ী থোক্ষকরবন৷ 

 

(৪) ধো ো ৫২ (১) এ  অধীন ক্ষঘোিণো  উক্ষেক্ষখি ক্ষকোন ২১১[ ক্ষকোম্পোনী, প্রক্ষিষ্ঠোন বো বযক্রক্ত ] ক্ষনকট ঋণী 

 ক্ষহ োরে এমন ক্ষর্ ক্ষকোন বযক্রক্ত উক্ত ক্ষঘোিণো প্রকোক্ষিি হইবো  িোক্ষ খ হইরি উক্ত ক্ষকোম্পোনী  অবসো রন  

আরিি বো আিোলরি   ো  প্রিোরন  িোক্ষ খ পর্ িন্ত সমর   মরধয উপ-ধো ো (১) এ ক্ষবধিৃ পদ্ধক্ষিরি ঋণ 

পক্ষ রিোধ কক্ষ রবন এবং িি্সম্পরকি বোংলোরিি বযোংক-ক্ষক ক্ষলক্ষখিভোরব অবক্ষহি কক্ষ রবন৷ 

 

(৫) ধো ো ৫২(১) এ  অধীন ক্ষঘোিণো  উক্ষেক্ষখি ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী বো বযক্রক্ত  ক্ষবরুরদ্ধ ক্ষকোন মোমলো, আপীল বো 

ি খোস্ত অথবো অনুরূপ মোমলো, আপীল বো ি খোস্ত হইরি উি্ভূি ক্ষকোন কোর্ িধো ো এই আইন প্রবিিরন  

পূরব ি ক্ষবচো োধীন থোক্ষকরল, ধো ো ৫২(২) এ  অধীরন ক্ষঘোিণো প্রকোক্ষিি হইবো  িোক্ষ খ হইরি উক্ত ক্ষকোম্পোনী  

অবসো রন  আরিি বো আিোলরি   ো  প্রিোরন  িোক্ষ খ পর্ িন্ত সম কোল Limitation Act, 1908 (IX of 

1908) এ ক্ষবধিৃ িোমোক্ষিকোল গণনো  ক্ষিরে বোি ক্ষিও ো হইরব৷ 

  

বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনকট সম্পি এবং িো  সম্বক্ষলি ক্ষববকৃ্ষি িোক্ষখল      

৫৫৷ ক্ষকোন ২১২[ ক্ষকোম্পোনী, প্রক্ষিষ্ঠোন] বো বযক্রক্ত সম্পরকি ধো ো ৫২ এ  অধীন ক্ষঘোিণো প্রকোক্ষিি হইবো  ক্ষিন 

ক্ষিরন  মরধয বো বোংলোরিি বযোংক কিৃিক মঞ্ে ুীকৃি বক্ষধ িি সমর   মরধয উক্ত ২১৩[ ক্ষকোম্পোনী  বো 

প্রক্ষিষ্ঠোরন ] প্রধোন ক্ষনব িোহী এবং প্ররিযক পক্ষ চোলক, এবং উক্ত ২১৪[ ক্ষকোম্পোনী  বো প্রক্ষিষ্ঠোরন ] বো বযক্রক্ত  

মযোরনেো , কম িকিিো ও প্রক্ষিক্ষনক্ষধ, এবং উক্ত ২১৫[ ক্ষকোম্পোনী, প্রক্ষিষ্ঠোন বো বযক্রক্ত ] ক্ষবরুরদ্ধ ক্ষর্ ক্ষকোন 

িোবীিো , িোাঁহো  ক্ষহেোেরি উক্ত ২১৬[ ক্ষকোম্পোনী  বো প্রক্ষিষ্ঠোরন ] বো বযক্রক্ত  ক্ষর্ সকল সম্পি  ক্ষিি 

আরে িি্সম্পরকি একটট ক্ষববকৃ্ষি বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনকট িোক্ষখল কক্ষ রবন৷ 

  

অবসো ন ইিযোক্ষি  েনয আনুিংক্ষগক ক্ষবধোন      

৫৬৷ (১) ধো ো ৫২(১) এ  অধীন ক্ষকোন ক্ষঘোিণো ক্ষকোন বযক্রক্ত ক্ষবরিি বো ক্ষকোম্পোনী  সম্পরকি নো হই ো ক্ষকোন 

বযক্রক্ত সমটষ্ট সম্পরকি হই ো থোক্ষকরল, উক্ত বযক্রক্ত সমটষ্ট ক্ষকোম্পোনী আইরন  ২১৭[ নবম খে] এ  অধীরন 

অবসো নরর্োগয অক্ষনবন্ধনকৃি ক্ষকোম্পোনী ক্ষহসোরব গণয হইরব৷ 

 

(২) ক্ষকোন ক্ষনবন্ধনকৃি বো অক্ষনবন্ধনকৃি ক্ষকোম্পোনী সম্পরকি ধো ো ৫২(১) এ  অধীন ক্ষকোন ক্ষঘোিণো প্রকোক্ষিি 

হইরল উক্ত প্রকোিনো  িোক্ষ খ হইরি সোি ক্ষিরন  মরধয বো স কো  কিৃিক এিিরুেরিয বক্রদ্ধিি সমর   
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মরধয বোংলোরিি বযোংক কিৃিক ক্ষপিকৃি ি খোস্ি্রম  ক্ষভক্ষিরি হোইরকোটি ক্ষবভোগ উক্ত ক্ষকোম্পোনী সম্পরকি 

অবসো রন  আরিি ক্ষিরি পোক্ষ রব৷ 

 

(৩) ধো ো ৬৪, ৬৬ ও ৭৬ বযিীি িষ্ঠ খে এবং সপ্তম খরে  ক্ষবধোনোবলী  র্িটভ কু ক্ষকোন বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী  অবসো রন  ক্ষত্মগরে প্ররর্োেয হ  িিটভকু উপ-ধো ো (২) এ  অধীন ক্ষপিকৃি ি খোসি্্ম এবং 

উহো  অনুবিী কোর্ িধো ো  ক্ষত্মগরে প্ররর্োেয হইরব৷ 

 

(৪) ২১৮[ ক্ষিউক্ষল ো ক্ষবি ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সরন  ১০ নং আইন)] এ র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, 

ধো ো ৫২(১) এ  অধীরন প্রিি ক্ষকোন ক্ষঘোিণো ক্ষকোন বযক্রক্ত ক্ষবরিি সম্পক্ষকিি হইরল, উক্ত ক্ষঘোিণো উক্ত 

বযক্রক্তরক ক্ষিউক্ষল ো ক্ষঘোিণো ক ো  েনয একটট র্রথষ্ট কো ণ ক্ষহসোরব ক্ষবরবক্ষচি হইরব, এবং িোাঁহোরক 

ক্ষিউক্ষল ো ক্ষঘোিণো কক্ষ বো  িমিোসম্পন্ন আিোলি, উক্ত ধো ো  উপ-ধো ো (২) এ  অধীন ক্ষঘোিণোটট 

প্রকোক্ষিি হইবো  সোি ক্ষিরন  মরধয বো স কো  কিৃিকএিিুরেরিয বক্ষধ িি সমর   মরধয, বোংলোরিি বযোংক 

কিৃিক ক্ষপিকৃি ি খোস্ি্রম  ক্ষভক্ষিরি এবং অনয ক্ষকোন প্রমোণ েোড়োই উক্ত বযক্রক্তরক ক্ষিউক্ষল ো ক্ষঘোিণো 

কক্ষ  ো আরিি প্রিোন কক্ষ রি পোক্ষ রব এবং উক্ত ক্ষিউক্ষল ো  সম্পক্ষি বন্টন ও পক্ষ চোলনো  বযোপোর  উক্ত 

২১৯[ আইন] এ  ক্ষবধোনোবলী অনুস ণ ক ো হইরব : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, প বিীরি উক্ত আরিি  ি কক্ষ রি বো উক্ত বযক্রক্ত  িো  সম্পক্ষকিি ক্ষকোন আরপোি 

 ত্মগো বো অনয ক্ষকোন বযবস্থো অনুরমোিন কক্ষ রি উক্ত আিোলরি  ক্ষকোন িমিো থোক্ষকরব নো৷ 

     

 

চতুথ য খন্ড: ব্যাংক-ককযম্পযনী সম্পম্ভকযত কম্ভতপয় তৎপরতযর উপর ম্ভবম্ভধ-

ম্ভননেধ 

    

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী সম্পক্ষকিি কক্ষিপ  িি্প িো  িোক্রস্ত      

৫৭৷ (১) ক্ষকোন বযক্রক্ত- 

 

(ক) বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষকোন িপ্তর  বো কোর্ িস্থরল আইনোনুগভোরব অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত  প্ররবরি বো িথো 

হইরি বক্ষহগ িমরন বো িথো  ক্ষকোন কোর্ িয সম্পোিরন বোধো সৃটষ্ট কক্ষ রবন নো; অথবো 

 

(খ) বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষকোন িপ্তর  বো কোর্ িস্থরল উিভোরব ক্ষকোন ক্ষমক্ষেল কক্ষ রবন নো, বো বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী  েোভোক্ষবক কোর্ িকলোরপ ও ক্ষলনরিরন বযোঘোি সৃটষ্টকো ী বো বযোঘোি সৃটষ্ট  উরেরিয পক্ষ কক্ষেি 

ক্ষকোন কোর্ ি কক্ষ রবন নো; বো 
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(গ) বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  উপর  উহো  আমোনিকো ী  আস্থো নষ্ট কক্ষ বো  উরেরিয পক্ষ কক্ষেিভোরব ক্ষকোন 

ক্ষকেভ  কক্ষ রবন নো৷ 

 

(২) ক্ষকোন বযক্রক্ত র্ুক্রক্তসংগি কো ণ বযক্ষির রক উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোন ভে কক্ষ রল, ক্ষিক্ষন অনূধ ি িুই 

বি্সর   কো োিরে বো অনূধ ি ২২০[ িুই লি] টোকো অথ িিরে বো উভ  িরে িেনী  হইরবন৷ 

 

(৩) এই ধো ো  “বযোংক-ক্ষকোম্পোনী” বক্ষলরি বোংলোরিি বযোংক-ক্ষকও বুঝোইরব৷ 

     

     

পঞ্চম খন্ড 

ব্যাংক-ককযম্পযনীর [***] অম্ভধগ্রহণ 

    

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ২২১[ ***] অক্ষধিহণ      

৫৮৷ ২২২[ (১) বোংলোরিি বযোংক হইরি ক্ষ রপোটি প্রোক্ষপ্ত  প  র্ক্ষি স কো  এই মরম ি সন্তুষ্ট হ  ক্ষর্,- 

 

 

 

(ক) ধো ো ২৯ বো ধো ো ৪৫ এ  অধীন বযোংক-নীক্ষি সম্পক্ষকিি ক্ষলক্ষখি ক্ষনরিিিনো পোলন কক্ষ রি ক্ষকোন বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী একোক্ষধকবো  বযথ ি হই োরে, বো 

 

 

 

(খ) আমোনিকো ীরি  িক্ষি হইরি পোর  এমন পদ্ধক্ষিরি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বযবস্থোপনো পক্ষ চোক্ষলি 

হইরিরে, এবং 
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(অ) উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  আমোনিকো ীরি  েোরথ ি, 

 

 

 

(আ) বযোংক-নীক্ষি  েোরথ ি, ক্ষকংবো 

 

 

 

(ই) সোধো ণভোরব বো ক্ষকোন ক্ষবরিি এলোকো  ঋণ প্রিোরন  েনয উন্নিি  বযবস্থো  েোরথ ি; 

 

 

 

উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী অথবো উহো  এক বো একোক্ষধক িোখো অথবো উহো  অধীনস্থ ক্ষকোন প্রক্ষিষ্ঠোন 

অক্ষধিহণ ক ো প্রর োেন; 

 

 

 

িোহো হইরল স কো , বোংলোরিি বযোংরক  সক্ষহি আরলোচনোিরম, স কো ী ক্ষগরেরট প্রজ্ঞোক্ষপি আরিি 

িো ো, উক্ত আরিরি ক্ষনধ িোক্ষ ি িোক্ষ খ হইরি, উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী অথবো উহো  এক বো একোক্ষধক িোখো 

অথবো উহো  অধীনস্থ ক্ষকোন প্রক্ষিষ্ঠোন, অিঃপ  অক্ষধগহৃীি বযোংক বক্ষল ো উক্ষেক্ষখি, অক্ষধিহণ কক্ষ রি 

পোক্ষ রব। 

 

 

 

বযোখযো।- এই খরন্ড, বোংলোরিরি  বোক্ষহর  ক্ষনবন্ধনকৃি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষিরে, ‘‘অক্ষধগহৃীি বযোংক

’’ বক্ষলরি বোংলোরিরি  অভযন্তর  উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  অক্ষধগহৃীি এক বো একোক্ষধক িোখো অথবো 

উহো  অধীনস্থ ক্ষকোন প্রক্ষিষ্ঠোনরক বুঝোইরব।] 
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(২) এই অংরি  অনযোনয ক্ষবধোনোবলী সোরপরি, অক্ষধগহৃীি বযোংরক  ২২৩[ ***] সকল সম্পি ও িো  

ক্ষনধ িোক্ষ ি িোক্ষ রখ স কোর   ক্ষনকট হস্তোন্তক্ষ ি এবং স কোর   উপ  নযস্ত হইরব৷ 

 

(৩) অক্ষধগহৃীি বযোংরক  সকল অক্ষধকো , িমিো, কিৃিত্ব, সুক্ষবধোক্ষি এবং উহো  নগি সক্রিি িহক্ষবল, 

ক্ষবক্ষনর োগ, গক্রচ্ছি অথ িসহ সকল স্থোব  ও অস্থোব  সম্পক্ষি এবং উক্ত সম্পক্ষিরি অক্ষধগহৃীি বযোংরক  

অনযোনয সকল েোথ ি এবং অক্ষধকো , র্োহো ক্ষনধ িোক্ষ ি িোক্ষ রখ  পূরব ি উক্ত বযোংরক  িখরল বো অক্ষধকোর  ক্ষেল, 

এবং উহো  সকল ক্ষহসোরব  বই, ক্ষ কিিপে, িক্ষলল িস্তোরবে, এবং উহো  সকল প্রকো  ক্ষিনো, িো  ও িোক্ষ ত্ব 

অক্ষধগহৃীি বযোংরক  ২২৪[ ***] সম্পি ও িোর   অন্তভভ িক্ত হইরব৷ 

 

(৪) উপ-ধো ো (২) ক্ষি র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, র্ক্ষি স কো  এই মরম ি সন্তুষ্ট হ  ক্ষর্, স কোর   উপ  

নযস্ত অক্ষধগহৃীি বযোংরক  ২২৫[ ***] সম্পি ও িো  স কোর   উপ  নযস্ত হও ো বো নযস্ত থোকো  পক্ষ বরিি 

উহো এই অংরি  অধীন প্রণীি ক্ষকোন স্কীম এ  আওিো  প্রক্ষিটষ্ঠি ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী বো করপ িোর িন, 

অিঃপ  এই খরে হস্তোন্ত  িহীিো বযোংক বক্ষল ো উক্ষেক্ষখি, এ  উপ  নযস্ত হও ো বোঞ্ছনী , িোহো হইরল 

স কো , স কো ী ক্ষগরেরট প্রজ্ঞোক্ষপি আরিরি  িো ো, এই মরম ি ক্ষনরিিি ক্ষিরি পোক্ষ রব ক্ষর্, উক্ত ২২৬[ ***] 

সম্পি ও িো  উক্ত আরিি প্রকোিনো  িোক্ষ খ বো উহোরি উক্ষেক্ষখি অনয ক্ষকোন িোক্ষ খ হইরি, হস্তোন্ত  

িহীিো বযোংরক  উপ  নযস্ত হইরব৷ 

 

(৫) উপ-ধো ো (৪) এ  অধীন অক্ষধগহৃীি বযোংরক  ২২৭[ ***] সম্পি ও িো  হস্তোন্ত  িহীিো বযোংরক  উপ  

নযস্ত হইরল, নযস্ত হও ো  িোক্ষ খ হইরি হস্তোন্ত  িহীিো বযোংক অক্ষধগহৃীি বযোংরক  হস্তোন্ত  িহীিো বক্ষল ো 

গণয হইরব এবং উক্ত িোক্ষ খ হইরি অক্ষধগহৃীি বযোংক সম্পক্ষকিি সকল অক্ষধকো  ও িো  হস্তোন্ত  িহীিো 

বযোংরক  অক্ষধকো  ও িো  বক্ষল ো গণয হইরব৷ 

 

(৬) এই খরে স্পষ্ট ক্ষবধোন নো থোক্ষকরল বো িিধীরন অনুরূপ ক্ষবধোন ক ো নো হইরল, ক্ষনধ িোক্ষ ি িোক্ষ রখ  পরূব ি 

ক্ষবিযমোন বো কোর্ িক  ক্ষর্ ক্ষকোন ধ রন  চভ ক্রক্ত, ক্ষলক্ষখি প্রক্ষিশ্রুক্ষি, আম্ক্ষমোক্তো নোমো, আইনোনুগ প্রক্ষিক্ষনক্ষধ  

সম্মক্ষিপে এবং অনযোনয সকল প্রকো  িক্ষলল, র্োহোরি অক্ষধগহৃীি বযোংক একটট পি বো র্োহো অক্ষধগহৃীি 

বযোংরক  অনুকূরল সম্পোক্ষিি হই োরে স কো  বো হস্তোন্ত  িহীিো বযোংরক  ক্ষবরুরদ্ধ বো অনুকূরল 

সম্পূণ িরূরপ বলবি্ এবং কোর্ িক  হইরব ক্ষর্ন উহোরি অক্ষধগহৃীি বযোংরক  স্থরল, স কো  বো, ক্ষিেমি, 

হস্তোন্ত  িহীিো বযোংক পি ক্ষেল এবং উহো স কো  বো হস্তোন্ত  িহীিো বযোংরক  ক্ষবরুরদ্ধ বো অনুকূরল 

সম্পোক্ষিি হই োক্ষেল৷ 

 

(৭) র্ক্ষি ক্ষনধ িোক্ষ ি িোক্ষ রখ অক্ষধগহৃীি বযোংরক  িো ো িোর  কৃি বো উহো  ক্ষবরুরদ্ধ িোর  কৃি ক্ষকোন 

ক্ষমোকেমো, আপীল বো অনয ক্ষকোন আইনগি কোর্ িধো ো ক্ষবচোর   অরপিো  থোরক, িোহো হইরল উহো চোলু 

থোক্ষকরব এবং উহো স কো  বো, ক্ষিেমি, অক্ষধগহৃীি বযোংরক  িো ো বো ক্ষবরুরদ্ধ রুে ুহই োক্ষেল বক্ষল ো গণয 

হইরব৷ 

     



Page 80 of 123 
 

     

   

    

স কোর   স্কীম প্রণ রন  িমিো      

৫৯৷ (১) স কো , এই খরে  উরেিয পূ ণকরে, ২২৮[ ধো ো ৫৮ এ  আওিো  অক্ষধগহৃীি ক্ষকোন বযোংরক  

বযোপোর ], বোংলোরিি বযোংরক  সক্ষহি প োমি িিরম প্রর োেনী  স্কীম প্রণ ন কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

 

(২) ক্ষবরিিিঃ উপক্ষ উক্ষেক্ষখি িমিো  সোমক্ষিকিো িুণ্ন নো কক্ষ  ো, উক্ত স্কীরম ক্ষনম্নক্ষলক্ষখি সকল অথবো 

ক্ষর্ ক্ষকোন ক্ষবির  ক্ষবধোন থোক্ষকরি পোর , র্থো :- 

 

(ক) অক্ষধগহৃীি বযোংরক  ২২৯[ ***] সম্পি ও িো  ক্ষর্ করপ িোর িন বো ক্ষকোম্পোনী  ক্ষনকট হস্তোন্তক্ষ ি হইরব 

উহো  গঠন, মূলধন, নোম ও িপ্ত ; 

 

(খ) হস্তোন্ত িহীিো বযোংরক  প্রথম বযবস্থোপনো ক্ষবোিি, ক্ষর্ নোরমই অক্ষভক্ষহি হউক নো ক্ষকন, এ  গঠন, এবং 

স কো  কিৃিক প্রর োেনী  ও সমীচীন বক্ষল ো ক্ষবরবক্ষচি উক্ত ক্ষবোরিি  সক্ষহি সংক্ষিষ্ট অনযোনয ক্ষবি ; 

 

(গ) ক্ষর্ িরিি অক্ষধগহৃীি বযোংরক  কম িচো ীগণ চোকু ীরি ক্ষনর োক্রেি ক্ষেল ক্ষসই িরিি িোাঁহোক্ষিগরক স কো  বো, 

ক্ষিেমি, হস্তোন্ত িহীিো বযোংরক  চোকু ীরি বহোল  োখো  ক্ষবি ; 

 

(ঘ) ক্ষকোন বযক্রক্ত, ক্ষনধ িোক্ষ ি িোক্ষ রখ অক্ষধগহৃীি বযোংক হইরি বো ক্ষকোন ভক্ষবিয িহক্ষবল, ক্ষপনিন বো অনয 

িহক্ষবল হইরি বো উক্ত িহক্ষবল পক্ষ চোলনোকো ী ক্ষকোন কিৃিপত্মগ হইরি ক্ষপনিন বো চোকু ী  ক্ষম োি 

সমোক্ষপ্তেক্ষনি বো সহোনুভূক্ষিমূলক ভোিো বো অনয ক্ষকোন সুক্ষবধো পোইরি অক্ষধকো ী হইরল বো ক্ষনধ িোক্ষ ি িোক্ষ রখ 

এবং উহো  পূব ি হইরি পোইরি থোক্ষকরল, িোাঁহোরক ক্ষসই ক্ষপনিন, ভোিো বো সুক্ষবধো, উহো প্রিোরন  িিি মোক্ষন ো 

চলো সোরপরি, স কো  বো, ক্ষিেমি, হস্তোন্ত িহীিো-বযোংক কিৃিক প্রিোন ক ো বো প্রিোন অবযোহি  োখো  

ক্ষবি ; 

 

(ঙ) এই খরে  ক্ষবধোন ক্ষমোিোরবক অক্ষধগহৃীি বযোংরক  ক্ষি ো  ক্ষহোল্ডো গণরক, এবং অক্ষধগহৃীি বযোংক 

বোংলোরিরি  বোক্ষহর  ক্ষনবন্ধনকৃি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী হইরল, উক্ত অক্ষধগহৃীি বযোংক-ক্ষক, িোাঁহোরি  বো 

উহো  িোবী  পূণ ি িক্ষিপূ ণ ক্ষিও ো  পদ্ধক্ষি ক্ষনধ িো ণ; 
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(চ) অক্ষধগহৃীি বযোংরক  ২৩০[ ***] ক্ষকোন সম্পি বো িোর   ক্ষকোন অংিক্ষবরিি বোংলোরিরি  বোক্ষহর  ক্ষকোন 

ক্ষিরি থোক্ষকরল উহো স কো  বো, ক্ষিেমি, হস্তোন্ত  িহীিো বযোংরক  ক্ষনকট কোর্ িক ভোরব হস্তোন্তর   েনয 

প্রর োেনী  বযবস্থো; 

 

(ে) স কো  বো, ক্ষিেমি, হস্তোন্ত  িহীিো বযোংরক  ক্ষনকট অক্ষধগহৃীি বযোংরক  বযবসো, সম্পি এবং িো  

এ  কোর্ িক  ও পূণ ি হস্তোন্তর   েনয প্রর োেনী  অনুবিী, আনুিংক্ষগক এবং সম্প ূক ক্ষবি ৷ 

 

(৩) স কো , বোংলোরিি বযোংরক  সক্ষহি প োমি িিরম, স কো ী ক্ষগরেরট প্রজ্ঞোপন িো ো, এই ধো ো  অধীন 

প্রণীি ক্ষকোন স্কীরম প্রর োেনী  সংরর্োেন বো উহো  সংরিোধন বো পক্ষ বিিন কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

 

(৪) এই ধো ো  অধীন প্রণীি সকল স্কীম স কো ী ক্ষগরেরট প্রকোি ক ো হইরব৷ 

 

(৫) এই ধো ো  অধীন সকল স্কীম প্রণ রন  প  উহো  অনুক্ষলক্ষপ, র্থোিীঘ্র সম্ভব, েোিী  সংসরি ক্ষপি 

কক্ষ রি হইরব৷ 

 

(৬) এই ২৩১[ আইরন ] অনয ক্ষকোন ক্ষবধোরন বো আপোিিঃ বলবি্ অনয ক্ষকোন আইন, চভ ক্রক্ত, ক্ষ োর িোি বো 

অনয ক্ষকোন িক্ষলরল ক্ষভন্নরূপ ক্ষকোন ক্ষকেভ  থোকো সরেও, স্কীম সম্পক্ষকিি এই অংরি  ক্ষবধোনোবলী কোর্ িক  

হইরব৷ 

 

(৭) এই ধো ো  অধীন প্রণীি স্কীম স কো  বো হস্তোন্ত িহীিো বযোংক, এবং অক্ষধগহৃীি বযোংক ও 

হস্তোন্ত িহীিো বযোংরক  সকল সিসয, পোওনোিো , আমোনিকো ী ও কম িচো ী এবং অক্ষধগহৃীি-বযোংক বো 

হস্তোন্ত  িহীিো বযোংরক  বযোপোর  বো সম্পরকি অক্ষধকো , িো  বো িমিোসম্পন্ন অনয সকল বযক্রক্ত  উপ  

বোধযিোমূলক হইরব৷ 

     

     

   

    

অক্ষধগহৃীি-বযোংরক  ক্ষি ো -ক্ষহোল্ডো গণরক িক্ষিপূ ণ প্রিোন      

৬০৷ (১) ক্ষনধ িোক্ষ ি িোক্ষ রখ  অবযবক্ষহি পূরব ি ক্ষকোন বযক্রক্ত অক্ষধগহৃীি-বযোংরক  ক্ষি ো  ক্ষহোল্ডো  ক্ষহরসরব 

ক্ষ ক্রেটষ্ট্রভভক্ত থোক্ষকরল, উক্ত বযক্রক্তরক এবং, ২৩২[ ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  িোখো ক্ষকংবো অধীনস্থ প্রক্ষিষ্ঠোন 

অক্ষধিহরণ  ক্ষিরে উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক, অক্ষধগহৃীি বযোংরক  সম্পি ও িো ] হস্তোন্তর   েনয 
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স কো  বো, ক্ষিেমি, হস্তোন্ত  িহীিো বযোংক, ক্ষবক্ষধিো ো ক্ষনধ িোক্ষ ি নীক্ষিমোলো অনুর্ো ী ক্ষস্থ ীকৃি িক্ষিপূ ণ 

প্রিোন কক্ষ রব৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষকোন ক্ষকেভ ই অক্ষধগহৃীি বযোংরক  ক্ষকোন ক্ষি ো  ক্ষহোল্ডো  এবং ক্ষসই ক্ষি োর  েোথ ি আরে 

এমন ক্ষকোন বযক্রক্ত  পো স্পক্ষ ক অক্ষধকো  িুণ্ন কক্ষ রবনো; এবং উক্ত বযক্রক্ত িোাঁহো  ক্ষি ো  সম্পক্ষকিি 

অক্ষধকো  উপ-ধো ো (১) এ  অধীন ক্ষস্থ ীকৃি িক্ষিপ ূরণ  উপ  প্রর োগ কক্ষ রি পোক্ষ রবন, ক্ষকন্তু স কো  বো 

হস্তোন্ত  িহীিো বযোংরক  ক্ষবরুরদ্ধ উহো প্রর োগ কক্ষ রি পোক্ষ রবন নো৷ 

 

(৩) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন প্ররি  িক্ষিপ ূণ প্রোথক্ষমকভোরব স কো  বো, ক্ষিেমি, হস্তোন্ত  িহীিো বযোংক 

বোংলোরিি বযোংরক  সক্ষহি প োমি িিরম, উক্ত উপ-ধো ো  অধীন প্রণীি ক্ষবক্ষধ অনুসোর  ক্ষস্থ  কক্ষ রব এবং 

উক্ত উপ-ধো ো  অধীন িক্ষিপূ ণ প্রোপকগণরক িোাঁহোরি  প্রোপয সম্পূণ ি িক্ষিপূ ণ িহরণ  প্রস্তোব কক্ষ রব৷ 

 

(৪) উপ-ধো ো (৩) অনুর্ো ী প্রস্ি্মোক্ষবি ত্মগক্ষিপূ ণ র্ক্ষি ক্ষকোন বযক্রক্ত  ক্ষনকট িহণরর্োগয নো হ , িোহো 

হইরল ক্ষিক্ষন, স কো ী ক্ষগরেরট প্রজ্ঞোপন িো ো স কো  কিৃিক এিিুরেরিয ক্ষনধ িোক্ষ ি সম  অক্ষিিোন্ি্ম 

হও ো  পরূব ি, স কোর   ক্ষনকট এই মরম ি ক্ষলক্ষখি অনুর োধ কক্ষ রবন ক্ষর্, ক্ষবি টট ক্ষর্ন ৬১ ধো ো অধীন গটঠি 

ট্রোইবুযনোরল  ক্ষনকট ক্ষপি ক ো হ ৷ 

 

(৫) অক্ষধগহৃীি বযোংরক  পক্ষ রিোধকৃি মূলধরন  কমপরত্মগ এক-চিভথ িোংি মূরলয  সমপক্ষ মোণ ক্ষি ো  

ক্ষহোল্ডো গরণ  ক্ষনকট হইরি বো অক্ষধগহৃীি বযোংক বোংলোরিরি  বোক্ষহর  ক্ষনবন্ধনকৃি ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী হইরল, 

অক্ষধগহৃীি বযোংরক  ক্ষনকট হইরি, উপ-ধো ো (৪) এ  অধীন ক্ষকোন অনুর োধ পোইরল, স কো  ক্ষবি টট  

উপ  ক্ষসদ্ধোন্ি্ম প্রিোরন  েনয উহো ট্রোইবুযনোরল  ক্ষনকট ক্ষপ্র ণ কক্ষ রব৷ 

 

(৬) উপ-ধো ো (৪) এ  অধীন ক্ষকোন অনুর োধ পোও ো নো ক্ষগরল, উপ-ধো ো (৩) এ  অধীন প্রসি্্মোক্ষবি 

ত্মগক্ষিপূ ণ অথবো, অনুরূপ ক্ষকোন অনুর োধ প্রোক্ষপ্ত  প  উহো উপ-ধো ো (৫) এ  ক্ষবধোন অনুসোর  

ট্রোইবুযনোরল  ক্ষনকট ক্ষপ্রক্ষ ি হইরল, িি্কিৃ িক ক্ষস্থ ীকৃি ত্মগক্ষিপ ূণ হইরব উপ-ধো ো (১) এ  অধীন প্ররি  

ত্মগক্ষিপূ ণ এবং উক্ত ত্মগক্ষিপূ ণ চূড়োন্ি্ম এবং সংক্ষিস্্্নষ্ট সকরল  উপ  বোধযিোমূলক হইরব৷ 

     

     

   

    

ট্রোইবুযনোরল  গঠন      

৬১৷ (১) এই খরে  উরেিয পূ ণকরে স কো  একেন ক্ষচ ো মযোন ও অপ  িুইেন সিসয সমন্বর  

একটট ট্রোইবুযনোল গঠন কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 
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(২) ট্রোইবুযনোরল  ক্ষচ ো মযোন হইরবন এমন একেন বযক্রক্ত ক্ষর্ক্ষন ২৩৩[ হোইরকোটি ক্ষবভোরগ ] ক্ষবচো পক্ষি 

ক্ষহসোরব কম ি ি আরেন বো ক্ষেরলন, এবং উহো  অনয িুইেন সিসযরি  মরধয একেন হইরবন এমন বযক্রক্ত 

ক্ষর্ক্ষন স কোর   ক্ষবরবচনো  বযোংক ও অথ িবনক্ষিক ক্ষবির  অক্ষভজ্ঞিোসম্পন্ন এবং অনযেন হইরবন 

Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. No. 2 of 1973) ক্ষি ক্ষর্ অরথ ি "Chartered Accountant" 

িেগুক্ষল বযবহৃি হই োরে ক্ষসই অরথ ি একেন চোটিোিি একোউরন্টন্ট৷ 

 

(৩) র্ক্ষি ক্ষকোন কো রণ ট্রোইবযুনোরল  ক্ষচ ো মযোন বো অনয ক্ষকোন সিরসয  পি িনূয হ , িোহো হইরল স কো , 

উপ-ধো ো (২) এ  ক্ষবধোন অনুসোর  অনয একেন বযক্রক্তরক ক্ষনর োগ কক্ষ  ো উক্ত িনূয পি পূ ণ কক্ষ রি 

পোক্ষ রব; এবং উক্ত পি িনূয হও ো  সম  ট্রোইবুযনোরল ক্ষনষ্পন্নোধীন ক্ষকোন কোর্ িধো ো ক্ষর্ পর্ িোর  ক্ষেল ক্ষসই 

পর্ িো  হইরি উক্ত কোর্ িধো ো পূনগ িটঠি ট্রোইবুযনোরল  সমু্মরখ অবযোহি থোক্ষকরব৷ 

 

(৪) এই খরে  অধীন প্ররি  ত্মগক্ষিপূ ণ ক্ষনণ ি  কক্ষ বো  উরেরিয ট্রোইবুযনোল উহোরক ক্ষকোন ক্ষবির  

সহো িো ক ো  েনয উক্ত ক্ষবির  ক্ষবরিি জ্ঞোন বো অক্ষভজ্ঞিোসম্পন্ন এক বো একোক্ষধক বযক্রক্তরক মরনোনীি 

কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

     

     

   

    

ট্রোইবুযনোরল  ক্ষিও োনী আিোলরি  িমিো      

৬২৷ (১) ট্রোইবুযনোরল  ক্ষনকট ক্ষনষ্পন্নোধীন কোর্ িধো ো  ক্ষনম্্্নবক্ষণ িি ক্ষবি সমরূহ উহো ক্ষসই সকল ত্মগমিো 

প্রর োগ কক্ষ রি পোক্ষ রব ক্ষর্ সকল ত্মগমিো ক্ষকোন ক্ষিও োনী আিোলি Code of Civil Procedure, 1908 (Act 

No. V of 1908) এ  অধীরন উক্ত ক্ষবি সমূরহ প্রর োগ কক্ষ রি পোর , র্থো :- 

 

(ক) আিোলরি উপক্ষস্থি হইবো  েনয ক্ষকোন বযক্রক্ত  উপ  সমন েো ী এবং িোাঁহোরক আিোলরি উপক্ষস্থি 

হইরি বোধয ক ো এবং িপথ িহণ ক োই ো িোাঁহোরক ক্রেজ্ঞোসোবোি ক ো; 

 

(খ) িক্ষলল িোক্ষখল, িক্ষলল উিঘ্োটন ও উি্ঘোটটি িক্ষলল সম্পরকি প্রর োেনী  ক্ষনরিিি িোন; 

 

(গ) এক্ষেরিক্ষভরট  মোধযরম সোত্মগয িহণ; 
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(ঘ) সোত্মগী  েবোনবন্দী িহণ এবং িক্ষললোক্ষি প ীত্মগো  েনয ক্ষকোন বযক্রক্তরক ত্মগমিো প্রিোন৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এবং আপোিিঃ বলবি্ অনয ক্ষকোন আইরন র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, ট্রোইবুযনোল- 

 

(ক) স কো  বো বোংলোরিি বযোংক ক্ষগোপনী  বক্ষল ো িোবী কর  এইরূপ ক্ষকোন ক্ষহসোব বক্ষহ বো িক্ষলল িোক্ষখল 

ক ো  েনয, বো 

 

(খ) উক্ত ক্ষকোন বক্ষহ বো িক্ষললরক ট্রোইবুযনোরল  ক্ষনষ্পন্নোধীন কোর্ িধো ো  উহো  নক্ষথপরে  অংরি পক্ষ ণি 

ক ো  েনয, বো 

 

(গ) ট্রোইবুযোনোরল ক্ষনষ্পন্নোধীন কোর্ িধো ো  ক্ষকোন পত্মগরক বো অনয ক্ষকোন বযক্রক্তরক উক্ত বক্ষহ বো িক্ষলল 

পক্ষ িি িরন  সুরর্োগ ক্ষিও ো  েনয, স কো  বো বোংলোরিি বযোংরক  উপ  ক্ষকোন বোধযবোধকিোমূলক আরিি 

প্রিোন কক্ষ রি পোক্ষ রব নো৷ 

     

     

   

    

ট্রোইবুযনোরল  কোর্ িপদ্ধক্ষি      

৬৩৷ (১) ট্রোইবুযনোল উহো  ক্ষনেে কোর্ িপদ্ধক্ষি ক্ষনধ িো ণ কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

 

(২) ট্রোইবুযনোল ক্ষকোন ক্ষবির  আংক্ষিক বো সম্পূণ ি িিন্ি্ম রূদ্ধিো  করত্মগ সম্পন্ন কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

 

(৩) ট্রোইবুযনোরল  ক্ষকোন আরিরি অসোবধোনিোবিিঃ বো বিবোি্ ক্ষকোন ক্ষবচভ যক্ষি ঘটটবো  বো ক্ষকোন ক্ষকেভ  বোি 

পক্ষড়বো  েরল র্ি্সোমোনয বো সংখযোগি েম্্্নটট থোক্ষকরল, ট্রোইবুযনোল উহো ক্ষেচ্ছো  বো ক্ষকোন পরত্মগ  

আরবিরন  পক্ষ রপ্রক্রত্মগরি শুদ্ধ কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

     

     

  িষ্ঠ খন্ড 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বযোবসো সোমক্ষ ক ভোরব বন্ধ  োখো ও অবসো ন 
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সোমক্ষ কভোরব বযবসো বন্ধ  োখো      

৬৪৷ (১) সোমক্ষ কভোরব িো  পক্ষ রিোরধ অিম ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  আরবিনিরম, হোইরকোটি ক্ষবভোগ 

উক্ত ক্ষকোম্পোনী  ক্ষবরুরদ্ধ সকল ২৩৪[ সকল আইনগি কোর্ িধো ো], িি্কিৃ িক ক্ষনধ িোক্ষ ি িিিোধীরন, ক্ষনক্ষিিষ্ট 

সমর   েনয স্থক্ষগি  োখো  আরিি ক্ষিরি পোক্ষ রব, র্োহো  একটট অনুক্ষলক্ষপ বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনকট 

ক্ষপ্র ণ কক্ষ রি হইরব, এবং হোইরকোটি ক্ষবভোগ সম  সম  উক্ত সম সীমো বক্ষধ িি কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ ক্ষকন্তু এই 

বক্ষধ িি সমর   ক্ষম োি সব িরমোট ে  মোরস  অক্ষধক হইরব নো৷ 

 

(২) আরবিনকো ী বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উহো  ক্ষিনো পক্ষ রিোধ কক্ষ রি পোক্ষ রব এই মরম ি বোংলোরিি বযোংক 

কিৃিক প্রিি একটট ক্ষ রপোটি আরবিনপরে  সক্ষহি সংরর্োক্রেি নো হইরল উপ-ধো ো (১) এ  অধীন 

আরবিনপে িহণরর্োগয হইরব নো : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, আরবিনপরে  সক্ষহি উক্তরূপ ক্ষ রপোটি সংরর্োক্রেি নো থোক্ষকরলও হোইরকোটি ক্ষবভোগ, 

র্থোর্থ কো ণ থোক্ষকরল, উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক এই ধো ো  অধীন প্রক্ষিকো  প্রিোন কক্ষ রি পোক্ষ রব এবং 

এইরূপ প্রক্ষিকো  প্রিোন ক ো হইরল, হোইরকোটি ক্ষবভোগ উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  অবস্থো সম্পরকি বোংলোরিি 

বযোংক হইরি একটট ক্ষ রপোটি িলব কক্ষ রব, এবং উক্ত ক্ষ রপোটি প্রোক্ষপ্ত  প  হোইরকোটি ক্ষবভোগ উহো  আরিি 

বোক্ষিল কক্ষ রি পোক্ষ রব বো অনয ক্ষকোন র্থোর্থ আরিি প্রিোন কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

 

(৩) উপ-ধো ো (১) এ  অধীরন ক্ষকোন আরবিনপে িোক্ষখল ক ো হইরল, হোইরকোটি ক্ষবভোগ একেন ক্ষবরিি 

কম িকিিো ক্ষনর োগ কক্ষ রি পোক্ষ রব, এবং আরবিনকো ী বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ক্ষর্ সকল সম্পি, বক্ষহ, িক্ষলল, 

মোলোমোল এবং আিো রর্োগয িোবী  অক্ষধকো ী বো অক্ষধকো ী বক্ষল ো ধো ণো ক ো হ , ক্ষসসব ক্ষকেভ ই উক্ত 

কম িকিিো িি্ি্মগণোি্ ক্ষনরে  িেোবধোরন বো ক্ষন ন্ত্ররণ িহণ কক্ষ রবন, এবং উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  

আমোনিকো ীরি  েোথ ি ক্ষবরবচনো কক্ষ  ো হোইরকোটি ক্ষবভোগ অনয ক্ষর্ ত্মগমিো িোাঁহোরক অপ িণ কক্ষ রব ক্ষসই 

ত্মগমিোও ক্ষিক্ষন প্রর োগ কক্ষ রি পোক্ষ রবন৷ 

 

(৪) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বযোপোর  র্ক্ষি উপ-ধো ো (১) এ  অধীন ক্ষকোন আরিি প্রিোন ক ো হ  এবং 

র্ক্ষি বোংলোরিি বযোংক এই মরম ি সন্তুষ্ট হ  ক্ষর্, উক্ত বযোংরক  কোর্ িকলোপ উহো  আমোনিকো ীগরণ  

েোথ িক্ষবর োধী পদ্ধক্ষিরি পক্ষ চোক্ষলি হইরিরে, িোহো হইরল বোংলোরিি বযোংক উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  

অবসো রন  েনয হোইরকোটি ক্ষবভোরগ  ক্ষনকট আরবিন কক্ষ রি পোক্ষ রব এবং এইরূপ আরবিনপে িোক্ষখল 

ক ো হইরল, হোইরকোটি ক্ষবভোগ উক্ত উপ-ধো ো  অধীন প্রিি স্থক্ষগি আরিরি  ক্ষম োি আ  বক্ষধ িি কক্ষ রব নো৷ 
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হোইরকোটি ক্ষবভোগ কিৃিক অবসো ন      

৬৫৷ (১) ধো ো ৬৪(১) ক্ষি প্রিি ত্মগমিোরক ত্মগুণ্ন নো কক্ষ  ো, এবং ক্ষকোম্পোনী আইরন  ২৩৫[ ধো ো ২২৮, 

২৪১ এবং ৩৭২] এ র্োহো ক্ষকেভ  থোকুক নো ক্ষকন, হোইরকোটি ক্ষবভোগ এই ধো ো  অধীন ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  

অবসো রন  েনয আরিি প্রিোন কক্ষ রব, র্ক্ষি- 

 

(ক) উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উহো  ঋণ পক্ষ রিোধ কক্ষ রি অত্মগম হ ; 

 

(খ) উক্ত ক্ষকোম্পোনী অবসো রন  েনয বোংলোরিি বযোংক এই ধো ো বো ধো ো ৬৪ এ  অধীন আরবিন কর ৷ 

 

(২) ধো ো ৪৪(৫)(খ) এ  অধীন ক্ষনরিিক্ষিি হইরল, বোংলোরিি বযোংক উক্ত ক্ষনরিিরি উক্ষলস্্্নক্ষখি বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী  অবসো রন  েনয এই ধো ো  অধীন ি খোস্ি্ম িোক্ষখল কক্ষ রব৷ 

 

(৩) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  অবসো রন  েনয বোংলোরিি বযোংক এই ধো ো  অধীরন আরবিন কক্ষ রি 

পোর ,- 

 

(ক) র্ক্ষি উক্ত ক্ষকোম্পোনী,- 

 

(অ) ধো ো ১৩ এ  অধীন প্রর োেনী  িিি পূ ণ কক্ষ রি বযথ ি হই ো থোরক; বো 

 

(আ) ধো ো ৩১ এ  ক্ষবধোনেক্ষনি কো রণ বোংলোরিরি বযোংক-বযবসো চোলোইবো  অক্ষধকো  হো োই ো থোরক; 

 

(ই) ধো ো ৪৪(৫)(ক) অথবো Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এ  Article 36(5)(b) 

এ  অধীরন প্রিি আরিি িো ো নূিনভোরব আমোনি িহণ ক ো  বযোপোর  ক্ষনরিধোজ্ঞো পোই ো থোরক; বো 

 

(ঈ) ধো ো ১৩ ক্ষি ক্ষবধিৃ পূ ণী  িিি বযক্ষির রক এই ২৩৬[ আইরন ] অধীন প্রর োেনী  অনযোনয িিি পূ ণ 

কক্ষ রি বযথ ি হই ো থোরক এবং ক্ষলক্ষখি ক্ষনোটটরি  মোধযরম উক্ত বযথ িিো  কথো উহোরক অবক্ষহি ক ো  প ও 

িোহো অবযোহি  োরখ; 
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(এ) এই ২৩৭[ আইরন ] ক্ষকোন ক্ষবধোন লঙ্ঘন কক্ষ  ো থোরক এবং উহোরক ক্ষলক্ষখি ক্ষনোটটরি  মোধযরম উক্ত 

লঙ্ঘন সম্পরকি অবক্ষহি ক ো সরত্বও বোংলোরিি বযোংক সম  সম  এিিরুেরিয ক্ষর্ ক্ষম োি ক্ষনধ িো ণ কর  

িোহো অক্ষিিোন্ি্ম হও ো  পর ও উক্ত লঙ্ঘন অবযোহি  োরখ; অথবো 

 

(খ) র্ক্ষি বোংলোরিি বযোংক এইরূপ অক্ষভমি ক্ষপোিণ কর  ক্ষর্,- 

 

(অ) উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী সম্পরকি আিোলি অনুরমোক্ষিি ক্ষকোন আরপোি-মীমোংসো বো বযবস্থো, উহো  

সংরিোধনসহ বো সংরিোধন বযক্ষির রক, সন্ি্রমোিেনকভোরব কোর্ িক  ক ো সম্ভব নরহ; বো 

 

(আ) এই ২৩৮[ আইরন ] ক্ষবধোনোবলী  অধীন বো ক্ষমোিোরবক উহো  ক্ষনকট ক্ষপ্রক্ষ ি ক্ষ টোণ ি, প্রক্ষিরবিন বো 

িথয হইরি উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষিনো পক্ষ রিোরধ উহো  অত্মগমিো প্রকোি পোই োরে; বো 

 

(ই) উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  অস্ি্ক্ষমত্ব অবযোহি  োখো উহো  আমোনিকো ীরি  েোরথ ি  পক্ষ পন্থী৷ (৪) 

ক্ষকোম্পোনী আইরন  ২৩৯[ ধো ো ২৪২] এ  ক্ষবধোন ত্মগুণ্ন নো কক্ষ  ো, ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উহো  ক্ষিনো 

পক্ষ রিোরধ অত্মগম বক্ষল ো গণয হইরব; র্ক্ষি- 

 

(ক) উক্ত ক্ষকোম্পোনী  অক্ষেস বো িোখো আরে এমন স্থোরন উহো  ক্ষকোন ক্ষিনো পক্ষ রিোরধ  েনয ক্ষকোন 

আইনোনুগ িোবী ক্ষপি ক ো হ , ক্ষকন্তু িইু কোর্ ি ক্ষিবরস  মরধয উক্ত ক্ষিনো পক্ষ রিোরধ উহো অেীকৃক্ষি জ্ঞোপন 

কক্ষ  ো থোরক; বো 

 

(খ) অনয ক্ষকোথোও উক্ত িোবী ক্ষপি ক ো হ  এবং বোংলোরিি বযোংক এই মরম ি প্রিয ন কর  ক্ষর্, উক্ত বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী উহো  ক্ষিনো পক্ষ রিোরধ অত্মগম; বো 

 

(গ) বোংলোরিি বযোংক ক্ষলক্ষখিভোরব এই মরম ি প্রিয ন কর  ক্ষর্ বযোংক-ক্ষকোম্পোনীটট উহো  ক্ষিনো পক্ষ রিোধ 

কক্ষ রি অসমথ ি৷ 

 

(৫) বোংলোরিি বযোংক উপ-ধো ো (১) এ  অধীন ক্ষকোন ি খোস্ি্ম সপু্রীম ক্ষকোরটি  ক্ষ ক্রেষ্ট্রোর   ক্ষনকট িোক্ষখল 

কক্ষ রব৷ 
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আিোলি-অবসো ক      

৬৬৷ (১) বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  অবসো ন মোমলো  সংখযো ও িি্সংক্ষিস্্ ্নষ্ট কোরে  পক্ষ মোণ ক্ষবরবচনো 

কক্ষ  ো স কো  র্ক্ষি অক্ষভমি ক্ষপোিণ কর  ক্ষর্, উক্ত অবসো রন  কোর্ িধো ো পক্ষ চোলনো এবং িি্সংিোন্ি্ম 

ক্ষবির  হোইরকোটি ক্ষবভোগ কিৃিক আর োক্ষপি অনযোনয িোক্ষ ত্ব সম্পোিন ক ো  েনয হোইরকোটি ক্ষবভোরগ  সক্ষহি 

একেন আিোলি অবসো ক সংর্ুক্ত ক ো প্রর োেন ও সমীচীন, িোহো হইরল স কো , বোংলোরিি বযোংরক  

সক্ষহি প োমি িিরম, স কো  কিৃিক ক্ষনধ িোক্ষ ি ক্ষম োরি একেন আিোলি-অবসো ক ক্ষনর োগ কক্ষ রি 

পোক্ষ রব৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীরন ক্ষকোন আিোলি অবসো ক ক্ষনর্ুক্ত হইরল এবং হোইরকোটি ক্ষবভোগ ক্ষকোন বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী অবসো রন  েনয আরিি প্রিোন কক্ষ রল, ক্ষকোম্পোনী আইরন  ২৪০[ ধো ো ২৫০ অথবো ২৫৫] এ 

র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, আিোলি অবসো ক উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  স কো ী অবসো ক হইরব৷ 

 

(৩) র্ক্ষি ক্ষকোন আিোলি অবসো ক হোইরকোটি ক্ষবভোরগ  সক্ষহি সংর্ুক্ত থোরকন এবং এই ২৪১[ আইন] 

প্রবিিরন  অবযবক্ষহি পূরব ি বো উক্তরূপ সংর্ুক্রক্ত  িোক্ষ রখ  পূরব ি, উহোরি  মরধয, র্োহো প বিী, ক্ষকোন 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  অবসো রন  েনয ক্ষকোন কোর্ িধো ো চোলু থোরক, র্োহোরি বোংলোরিি বযোংক বো আিোলি 

অবসো ক বযিীি অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত স কো ী অবসো ক ক্ষহসোরব ক্ষনর্ুক্ত আরেন িোহো হইরল ক্ষকোম্পোনী 

আইরন  ২৪২[ ধো ো ২৫৬] এ র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, ক্ষর্ বযক্রক্ত স কো ী অবসো ক ক্ষনর্ুক্ত হই োরেন 

ক্ষিক্ষন উক্ত প্রবিিন, বো ক্ষত্মগেমি, সংর্ুক্রক্ত  িোক্ষ রখ িোাঁহো  পি িযোগ কক্ষ  োরেন বক্ষল ো গণয হইরবন এবং 

উক্ত িনূয পরি আিোলি অবসো ক স কো ী অবসো ক ক্ষহসোরব ক্ষনর্ুক্ত হই োরে বক্ষল ো গণয হইরবন : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, আিোলি অবসো করক এবং বোংলোরিি বযোংক-ক্ষক এিিস্ম্পরকি শুনোনী  সুরর্োগ 

ক্ষিও ো  প  হোইরকোটি ক্ষবভোগ র্ক্ষি এইরূপ অক্ষভমি ক্ষপোিণ কর  ক্ষর্, উক্ত আিোলি অবসো রক  ক্ষনর্ুক্রক্ত 

উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  আমোনিকো ীরি  েোরথ ি  েনয ত্মগক্ষিক  হইরি পোর , িোহো হইরল হোইরকোটি 

ক্ষবভোগ পূরব ি  স কো ী অবসো করক িোাঁহো  কোর্ ি চোলোই ো র্োইবো  েনয ক্ষনরিিি ক্ষিরি পোক্ষ রব৷ 

     

     

   

    

বোংলোরিি বযোংক ইিযোক্ষি  অবসো ক ক্ষহসোরব ক্ষনর োগ      

৬৭৷ ক্ষকোম্পোনী আইরন  ২৪৩[ ধো ো ৫৩ অথবো ২৫৫] এ র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, র্ক্ষি বোংলোরিি 

বযোংক ক্ষকোন বযোংক ক্ষকোম্পোনী  অবসো ন কোর্ ি ধো ো  হোইরকোটি ক্ষবভোরগ  ক্ষনকট বোংলোরিি বযোংক-ক্ষক বো 

ক্ষকোন বযক্রক্ত ক্ষবরিিরক স কো ী অবসো ক ক্ষহসোরব ক্ষনর্ুক্ত কক্ষ বো  আরবিন কর , িোহো হইরল সোধো ণিঃ 
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উক্ত আরবিন মঞ্ে ু ক ো হইরব, এবং উক্ত কোর্ িধো ো  ক্ষকোন অবসো ক পবূ ি হইরি কোর্ ি ি থোক্ষকরল, 

িোাঁহো  পি উক্ত স কো ী অবসো ক ক্ষনর্ুক্রক্ত  িোক্ষ খ হইরি িনূয হইরব৷ 

     

     

   

    

অবসো রক  উপ  ক্ষকোম্পোনী আইন প্রর োগ      

৬৮৷ (১) ক্ষকোম্পোনী আইরন  অবসো ক সম্পক্ষকিি ক্ষবধোনোবলী, এই ২৪৪[ আইরন ] ক্ষবধোনোবলী  সক্ষহি 

সোমঞ্জসযপূণ ি হও ো সোরপরি, ধো ো ২৪৫[ ৬৬ বো ৬৭] এ  অধীন ক্ষনর্ুক্ত অবসো রক  ক্ষিরে প্ররর্োেয 

হইরব৷ 

 

(২) এই খরে এবং সপ্তম খরে “স কো ী অবসো ক” এ  উরেখ থোক্ষকরল, উহোরি ক্ষকোন বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী  অবসো ক অন্তভভ িক্ত বক্ষল ো গণয হইরব৷ 

     

     

   

    

কোর্ িধো ো স্থক্ষগি ক ো সম্পরকি বোধো-ক্ষনরিধ      

৬৯৷ ক্ষকোম্পোনী আইরন  ২৪৬[ ধো ো ২৫৩] ক্ষি ক্ষভন্নরূপ ক্ষকোন ক্ষবধোন থোকো সরেও হোইরকোটি ক্ষবভোগ ক্ষকোন 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  অবসো ন কোর্ িধো ো উক্ত ক্ষকোম্পোনী  আমোনিকো ীরি  িোবী সম্পূণ ি পক্ষ রিোধ ক ো  

েনয গহৃীি বযবস্থো সম্পরকি সন্তুষ্ট নো হও ো পর্ িন্ি্ম স্থক্ষগি  োখো  আরিি িোন কক্ষ রব নো৷ 

     

     

   

    

স কো ী অবসো ক কিৃিক প্রোথক্ষমক প্রক্ষিরবিন িোক্ষখল      

৭০৷ ক্ষকোম্পোনী আইরন  ২৪৭[ ধো ো ২৫৯] ক্ষি ক্ষভন্নি  ক্ষকোন ক্ষবধোন থোকো সরেও, ক্ষর্ ক্ষিরে এই ২৪৮[ 

আইন] প্রবিিরন  পূরব ি বো পর  ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী অবসো রন  েনয আরিি ক্ষিও ো হই োরে, 

ক্ষসরিে স কো ী অবসো ক উক্ত আরিি প্রিোরন  িইু মোরস  মরধয বো আরিিটট উক্তরূপ প্রবিিরন  পূরব ি 
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প্রিোন ক ো হই ো থোক্ষকরল উক্ত প্রবিিরন  িুই মোরস  মরধয হোইরকোটি ক্ষবভোরগ  ক্ষনকট একটট অন্তব িিী 

ক্ষ রপোটি প্রিোন কক্ষ রব, র্োহোরি ক্ষনম্নক্ষলক্ষখি ক্ষবি গুক্ষল অন্তভভ িক্ত থোক্ষকরব, র্থো :- 

 

২৪৯[ (ক) ক্ষকোম্পোনী আইরন  উক্ষেক্ষখি ধো ো  প্রর োেন ক্ষমোিোরবক ক্ষসই সকল িথয র্োহো িোহো  ক্ষনকট 

 ক্ষহ োরে;] 

 

(খ) ক্ষ রপোটি প্রিোরন  িোক্ষ রখ িোহো  ক্ষহেোেি বো ক্ষন ন্ত্ররণ  ক্রত্মগি উক্ত ক্ষকোম্পোনী  নগি সম্পরি  

পক্ষ মোণ; 

 

(গ) উক্ত িুই মোস অক্ষিিোন্ি্ম হইবো  পূরব ি সম্ভোবয নগি সম্পি সংিরহ  পক্ষ মোণ : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, হোইরকোটি ক্ষবভোগ, প্রর োেনরবোরধ, ক্ষকোন ক্ষবরিি ক্ষত্মগরে উক্ত িুই মোস সম সীমো 

আ ও এক মোস বকৃ্রদ্ধ কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

     

     

   

    

অিোক্ষধকো সম্পন্ন িোবীিো  ইিযোক্ষি  প্রক্ষি ক্ষনোটটি      

৭১৷ (১) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  অবসো রন  আরিি প্রিোরন  ১৫ ক্ষিরন  মরধয বো উক্ত আরিি, এই 

আইন প্রবিিরন  পরূব ি প্রিি হই ো থোক্ষকরল, উক্ত প্রবিিরন  িোক্ষ খ হইরি এক মোরস  মরধয স কো ী 

অবসো ক, আমোনিকো ী  প্রক্ষি িো -িোক্ষ ত্ব বযিীি, উক্ত ক্ষকোম্পোনী  কেি বো অনযোনয িোর   একটট 

ক্ষহসোব প্রস্তুরি  েনয বোংলোরিি বযোংক কিৃিক ক্ষনধ িোক্ষ ি পদ্ধক্ষিরি একটট ক্ষনোটটি েো ী কক্ষ  ো ক্ষকোম্পোনী 

আইরন  ২৫০[ ধো ো ৩২৫] এ  অধীন অিোক্ষধকো  ক্ষভক্ষিরি পোওনো  িোবীিো রি  এবং ক্ষকোম্পোনী  

ক্ষনশ্চ িোপ্রোপ্ত বো ক্ষনশ্চ িোপ্রোপ্ত ন  এমন পোওনোিো ক্ষিগরক, ক্ষনোটটি প্রোক্ষপ্ত  এক মোরস  মরধয িোাঁহোরি  

িোবী  পক্ষ মোরণ  একটট ক্ষহসোব িোাঁহো  ক্ষনকট ক্ষপ্র রণ  েনয আহ্বোন কক্ষ রবন৷ 

 

(২) ক্ষকোম্পোনী আইরন  ২৫১[ ধো ো ৩২৫] এ  অধীন প্রোরপয  ক্ষকোন িোবীিোর   ক্ষনকট উপ-ধো ো (১) 

ক্ষমোিোরবক ক্ষপ্রক্ষ ি ক্ষনোটটরি এই মরম ি উরলস্্্নখ কক্ষ রি হইরব ক্ষর্, র্ক্ষি উহো েো ী  এক মোস অক্ষিবোক্ষহি 

হইবো  পরূব ি স কো ী অবসো রক  ক্ষনকট িোবী  ক্ষবব ণ ক্ষপ্র ণ ক ো নো হ , িোহো হইরল উক্ত িোবী অনযোনয 

ঋরণ  িোবী  িভলনো  অিোক্ষধকো  সম্পন্ন িোবী ক্ষহসোরব উক্ত ২৫২[ ধো ো ] আওিো  পক্ষ রিোধরর্োগয িোবী 

বক্ষল ো গণয হইরব নো, এবং উহো বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সোধো ণ ঋণ ক্ষহসোরব গণয হইরব৷ 
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(৩) ক্ষনশ্চ িোপ্রোপ্ত পোওনোিোর   ক্ষনকট উপ-ধো ো (১) ক্ষমোিোরবক ক্ষপ্রক্ষ ি ক্ষনোটটরি, উহো েো ী  িোক্ষ খ 

হইরি এক মোস অক্ষিবোক্ষহি হইবো  পরূব ি, িোাঁহোরক িোাঁহো  েোমোনরি  মূলযো ন ক ো  েনয বলো হইরব এবং 

উহোরি এই মরম িও উরলস্্ ্নখ ক ো হইরব ক্ষর্, উক্ত সম সীমো অক্ষিবোক্ষহি হইবো  পূরব ি েোমোনরি  

মূলযো নসহ িোাঁহো  িোবী  একটট ক্ষবব ণ ক্ষপ্র ণ ক ো নো হইরল স কো ী অবসো ক ক্ষনরেই উক্ত 

েোমোনরি  মূলযো ন কক্ষ রবন এবং উক্তরূপ মূলযো ন পোওনোিো  মোক্ষনরি বোধয থোক্ষকরবন৷ 

 

(৪) র্ক্ষি ক্ষকোন িোবীিো  বো পোওনোিো  উপ-ধো ো (১) ক্ষমোিোরবক ক্ষপ্রক্ষ ি ক্ষনোটটরি প্রিি ক্ষনরিিি পোলন 

কক্ষ রি বযথ ি হন, িোহো হইরল,- 

 

(ক) িোবীিোর   ক্ষত্মগরে, িোাঁহো  িোবী অনযোনয িোবী  িভলনো  অিোক্ষধকো সম্পন্ন িোবী ক্ষহসোরব 

পক্ষ রিোধরর্োগয হইরব নো, ব ং বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সোধো ণ ঋণ ক্ষহসোরব গণয হইরব; 

 

(খ) পোওনোিোর   ক্ষত্মগরে, িোাঁহো  েোমোনরি  মূলযো ন স কো ী অবসো ক ক্ষনরেই কক্ষ রবন এবং অনুরূপ 

মূলযো ন পোওনোিো  মোক্ষনরি বোধয থোক্ষকরবন৷ 

  

    

পোওনোিো রি  সভো আহ্বোন ইিযোক্ষি  প্রর োেনী িো  ক্ষহি ক ো  িমিো      

৭২৷ ক্ষকোম্পোনী আইরন  ২৫৩[ ধো ো ২৬১ এবং ২৬৬] ক্ষি ক্ষভন্নরূপ ক্ষকোন ক্ষবধোন থোকো সরেও, র্ক্ষি 

হোইরকোটি ক্ষবভোগ ক্ষকোন বযোংক ক্ষকোম্পোনী  অবসো ন কোর্ িধো ো ক্ষনষ্পন্নোধীন থোকোকোরল, অর্থো ক্ষবলম্ব ও 

খ চ পক্ষ হো  ক ো  প্রর োেরন র্থোর্থ ক্ষবরবচনো কক্ষ রল, উক্ত ক্ষকোম্পোনী  িোবীিো  বো অনযোনয 

পোওনোিো রি  সভো আহ্বোন বো কক্ষমটট ক্ষনর োরগ  প্রর োেনী িো  ক্ষহি কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

ক্ষহসোরব  খোিোিৃরষ্ট আমোনিকো ীরি  েমো প্রমোক্ষণি গণয      

৭৩৷ বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষহসোরব  খোিো  ক্ষকোন আমোনিকো ী  নোরম ক্ষর্ টোকো েমোকৃি  ক্ষহ োে বক্ষল ো 

উরলস্্্নখ থোরক, ক্ষসই টোকো  েনয আমোনিকো ী িোাঁহো  িোবী উক্ত ক্ষকোম্পোনী  অবসো ন কোর্ িধো ো  

উত্থোপন কক্ষ  োরেন বক্ষল ো গণয ক ো হইরব; এবং ক্ষকোম্পোনী আইরন  ২৫৪[ ধো ো ২৭৪] এ র্োহো ক্ষকেভ ই 

থোকুক নো ক্ষকন, র্ক্ষি স কো ী অবসো ক উক্তরূপ েমো  সটঠকিো সম্পরকি সরন্দহ কক্ষ বো  কো ণ আরে 

ইহো নো ক্ষিখোন, িোহো হইরল হোইরকোটি ক্ষবভোগ উক্তরূপ িোবী প্রমোক্ষণি হই োরে বক্ষল ো ধক্ষ  ো লইরবন৷ 

     

আমোনিকো ীগরণ  অিোক্ষধকো ক্ষভক্ষিক পোওনো প্রিোন      

৭৪৷ ২৫৫[ (১) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  অবসো রন  কোর্ িধো ো  অবসো রন  আরিি এই আইন 

প্রবিিরন  পূরব ি প্রিি হই ো থোক্ষকরল, অনুরূপ প্রবিিরন  ৩ (ক্ষিন) মোরস  মরধয বো, উক্ত আরিি অনুরূপ 

প্রবিিরন  প  প্রিি হইরল, আরিি প্রিোরন  ৩ (ক্ষিন) মোরস  মরধয, স কো ী অবসো ক এিিুরেরিয 

ক্ষনধ িোক্ষ ি েরক বযোংক আমোনি বীমো আইন, ২০০০ (২০০০ সরন  ১৮ নং আইন) এ  অধীন বীমোকৃি 



Page 92 of 123 
 

অবসোক্ষ ি বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  আমোনিকো ীগরণ  আমোনরি  িোক্ষলকো আমোনি বীমো ট্রোটষ্ট ক্ষবোরিি  

ক্ষনকট িোক্ষখল কক্ষ রবনঃ 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, অবসো ক উক্তরূপ আমোনরি  পক্ষ মোণ ক্ষনধ িো ণকোরল আইনগিভোরব আমোনিকো ী  

ক্ষনকট বীমোকৃি বযোংরক  ক্ষকোন পোওনো থোক্ষকরল উহো বোি ক্ষি ো আমোনিকো ী  পোওনো ক্ষনধ িো ণ কক্ষ রবন। 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোন ক্ষমোিোরবক অিোক্ষধকো ক্ষভক্ষিক পোওনো সমর  সমর  বযোংক আমোনি বীমো 

আইন, ২০০০ এ  আওিো  অথবো উক্ত আইরন  আওিো  েো ীকৃি ক্ষবধোন বো ক্ষনরিিিনো ক্ষমোিোরবক 

ক্ষনধ িোক্ষ ি অঙ্ক এবং িরিি পক্ষ রিোধ ক ো হইরব। 

 

(৩) উপ-ধো ো (২) এ  ক্ষবধোন ক্ষমোিোরবক আমোনিকো ীরি  অিোক্ষধকো ক্ষভক্ষিক পোওনো পক্ষ রিোরধ  প  

স কোক্ষ  অবসো ক ক্ষকোম্পোনী আইরন  ধো ো ৩২৫ ক্ষি উক্ষেক্ষখি ক্ষসই সকল অিোক্ষধকো ক্ষভক্ষিক পোওনো 

প্রিোন কক্ষ রবন বো প্রিোরন  পর্ িোপ্ত বযবস্থো িহণ কক্ষ রবন ক্ষর্ সকল পোওনো সম্পরকি, ধো ো ৭১ এ  অধীন 

প্রিি ক্ষনোটটরস  ক্ষপ্রক্ষিরি, উহো েো ী  িোক্ষ খ হইরি ১ (এক) মোরস  মরধয, িোবী উত্থোপন ক ো হই োরে। 

 

(৪) উপ-ধো ো (২) ও (৩) অনুসোর  আমোনিকো ীগরণ  এবং অিোক্ষধকো সম্পন্ন িোবীিো গরণ  পোওনো 

পক্ষ রিোধ ক ো  প , স কো ী অবসো ক- 

 

(ক) ধো ো ৭১ এ  উপ-ধো ো (৩) এ  অধীন ক্ষনশ্চ িোপ্রোপ্ত পোওনোিো গরণ  পোওনো পক্ষ রিোধ কক্ষ রবন বো 

প্রিোরন  পর্ িোপ্ত সংস্থোন  োক্ষখরবন; 

 

(খ) অনযোনয সকল সোধো ণ পোওনোিো রি  পোওনো সম্পরি  সক্ষহি অনুপোি বেো   োক্ষখ ো উপ-ধো ো (৭) এ 

বক্ষণ িি িমোনুর্ো ী পক্ষ রিোধ কক্ষ রবন: 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, স কোক্ষ  অবসো ক র্খনই নগি টোকো  আকোর  বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সম্পি সংিহ 

কক্ষ রি পোক্ষ রবন িখনই উপ-ধো ো (৪) এ  িেো (ক) ও (খ) ক্ষি উক্ষেক্ষখি পোওনোিো গরন  পোওনো সংগহৃীি 

সম্পরি  সক্ষহি অনুপোি বেো   োক্ষখ ো প্রিোন কক্ষ রবন। 

 

(৫) স কো ী অবসো ক র্োহোরি ক্ষকোম্পোনী  সব িোক্ষধক সম্পি নগি টোকো  আকোর  ক্ষনরে   িণোরবিরণ 

আক্ষনরি পোর ন ক্ষসই উরেরিয ক্ষিক্ষন ক্ষনশ্চ িোপ্রোপ্ত পোওনোিো ক্ষিগরক প্রিি অনুরমোক্ষিি েোমোনি 

ক্ষনম্নক্ষলক্ষখি ভোরব িো মুক্ত কক্ষ রি পোক্ষ রবন, র্থোঃ— 
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(ক) উক্ত পোওনোিোর   পোওনো  পক্ষ মোণ, পোওনোিোর   ক্ষনরে  মূলযো ন, বো ক্ষিেমি, স কোক্ষ  

অবসো রক  মূলযো ন অনুর্ো ী উক্ত েোমোনরি  মূলয অরপিো ক্ষবিী হইরল, ক্ষসই মূলয পক্ষ রিোধ কক্ষ  ো; 

এবং 

 

(খ) অনুরূপ মূলযো রন পোওনোিোর   পোওনো উক্ত েোমোনরি  মূরলয  সমোন বো কম হইরল, পোওনো টোকো 

পক্ষ রিোধ কক্ষ  ো: 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, স কো ী অবসো ক র্ক্ষি পোওনোিো  কিৃিক মূলযো রন সন্তুষ্ট নো হন, িোহো হইরল ক্ষিক্ষন 

মূলযো ন ক ো  েনয হোইরকোটি ক্ষবভোরগ  ক্ষনকট আরবিন কক্ষ রি পোক্ষ রবন। 

 

(৬) উপ-ধো ো (২), (৩), (৪) ও (৫) এ  ক্ষবধোন ক্ষমোিোরবক পোওনো পক্ষ রিোরধ  েনয ক্ষকোন িোবীিো , 

পোওনোিো  বো আমোনিকো ীরক র্ক্ষি পোও ো নো র্ো  বো িোহোরক র্ক্ষি িৎিণোৎ খুাঁক্রে ো পোও ো নো র্ো , িোহো 

হইরল স কো ী অবসো ক, উক্ত পোওনো পক্ষ রিোরধ  েনয পর্ িোপ্ত বযবস্থো িহণ কক্ষ রবন। 

 

(৭) এই ধো ো  উরেিয পূ ণকরে, ক্ষনম্নবক্ষণ িি পোওনোসমূহরক ক্ষভন্ন ক্ষভন্ন ক্ষশ্রণী  পোওনো ক্ষহসোরব গণয ক ো 

হইরব, এবং বক্ষণ িি িমোনুর্ো ী পোওনোসমূহ পক্ষ রিোক্ষধি হইরব, র্থোঃ- 

 

(ক) উপ-ধো ো (২) এ  অধীন পক্ষ রিোক্ষধিবয বীমোকৃি আমোনরি  পোওনো; 

 

(খ) উপ-ধো ো (৩) এ বক্ষণ িি ক্ষকোম্পোনী আইরন  ধো ো ৩২৫ এ  অধীন অিোক্ষধকো  ক্ষভক্ষিক িোবীিো রি  

পোওনো; 

 

(গ) উপ-ধো ো (৪) এ  িেো (ক) ও উপ-ধো ো (৫) এ  বণ িনো অনুর্ো ী ক্ষনশ্চ িোপ্রোপ্ত পোওনোিো গরণ  

পোওনো; 

 

(ঘ) আমোনিকো ীগরণ  ক্ষহসোরব উপ-ধো ো (২) এ  অধীন পক্ষ রিোক্ষধি অরথ ি  অক্ষিক্ষ ক্ত ক্ষস্থক্ষি  ক্ষবপ ীরি 

প্ররি  পোওনো; 

 

(ঙ) অনযোনয সকল সোধো ণ পোওনোিো রি  পোওনো; 
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(চ) আমোনি বীমো িহক্ষবল হইরি বীমোকৃি আমোনিকো ীগরণ  অনুরমোক্ষিি পোওনো পক্ষ রিোধ বোবি প্রিি 

অথ ি সমন্বর   লরিয প্ররি  অথ ি।’’; 

 

(৮) আপোিিঃ বলবৎ অনয ক্ষকোন আইরন বো ক্ষকোন চভ ক্রক্ত বো অনয ক্ষকোন িক্ষলরল র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো 

ক্ষকন, উপ-ধো ো (৭) এ  িেো (খ), (গ), (ঘ), (ঙ) ও (চ) এ উক্ষেক্ষখি প্ররিযক ক্ষশ্রণী  পোওনোিো গণরক 

িোহোরি  ক্ষনরেরি  মরধয সমিো  ক্ষভক্ষিরি মূলযো ন ক ো হইরব এবং র্ক্ষি পোওনো পক্ষ রিোরধ  েনয প্রোপ্ত 

সম্পি পর্ িোপ্ত হ , িোহো হইরল িোহোরি  পূণ ি পোওনো প্রিোন ক ো হইরব, এবং উক্ত সম্পি অপর্ িোপ্ত হইরল 

সমোন অনুপোরি িোহোরি  পোওনো হ্রোস ক ো হইরব।] 

  

ক্ষেচ্ছো  অবসো রন বোধো-ক্ষনরিধ      

৭৫৷ ক্ষকোম্পোনী আইরন  ২৫৬[ ধো ো ২৮৬] ক্ষি ক্ষভন্নি  ক্ষকোন ক্ষকেভ  থোকো সরেও, ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী 

উহো  পোওনোিো রি  ঋণ সম্পূণ িরূরপ পক্ষ রিোধ কক্ষ রি সমথ ি, এই মরম ি বোংলোরিি বযোংক ক্ষলক্ষখিভোরব 

প্রিয ন নো কক্ষ রল ধো ো ৩১ এ  অধীন লোইরসন্সপ্রোপ্ত ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষেচ্ছো অবসো ন ক ো 

র্োইরব নো; এবং ক্ষেচ্ছো অবসো রন  কোর্ িধো ো  ক্ষকোন পর্ িোর  র্ক্ষি বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উহো  ক্ষকোন ক্ষিনো 

পক্ষ রিোরধ বযথ ি হ , িোহো হইরল হোইরকোটি ক্ষবভোগ ক্ষকোম্পোনী আইরন  ২৫৭[ ধো ো ৩১৪ এবং ৩১৫] এ  

ক্ষবধোন ত্মগুণ্ন নো কক্ষ  ো, বোংলোরিি বযোংরক  আরবিনিরম হোইরকোটি ক্ষবভোরগ  মোধযরম উক্ত ক্ষকোম্পোনী  

অবসো রন  েনয আরিি ক্ষিরব৷ 

  

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী এবং পোওনোিো রি  মরধয আরপোি-মীমোংসো বো ক্ষবরিি বযবস্থো  উপ  বোধো-ক্ষনরিধ    

  

৭৬৷ (১) আপোিিঃ বলবি্ অনয ক্ষকোন আইরন র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, হোইরকোটি ক্ষবভোগ ক্ষকোন বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী এবং উহো  পোওনোিো  বো িোাঁহোরি  ক্ষকোন ক্ষশ্রণী  মরধয, বো উক্ত ক্ষকোম্পোনী এবং উহো  সিসয বো 

সিসয-ক্ষশ্রণী  মরধয, ক্ষকোন আরপোি মীসোংসো বো ক্ষবরিি বযবস্থো অনুরমোিন কক্ষ রব নো, বো অনুরূপ ক্ষকোন 

মীমোংসো বো ক্ষবরিি বযবস্থো  ক্ষকোন সংরিোধন অনুরমোিন কক্ষ রব নো, র্ক্ষি নো বোংলোরিি বযোংক এই মরম ি 

প্রিয ন কর  ক্ষর্, উক্ত মীমোংসো, ক্ষবরিি বযবস্থো বো উহোরি  সংরিোধন কোর্ িক  ক ো  অরর্োগয নরহ এবং 

সংক্ষিষ্ট বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পোওনোিো রি  েোরথ িও পক্ষ পন্থী নরহ৷ 

 

(২) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বযোপোর  বো উহো  ক্ষকোন পক্ষ চোলরক  আচ ণ সম্পরকি ক্ষকোম্পোনী আইরন  

২৫৮[ ধো ো ৩২৫] এ  অধীন ক্ষকোন আরবিন িোক্ষখল ক ো হইরল, হোইরকোটি ক্ষবভোগ বোংলোরিি বযোংক-ক্ষক 

উক্ত বযোংরক  অবস্থো এবং পক্ষ চোলকরি  আচ ণ সম্পরকি িিন্ি্ম কক্ষ বো  েনয ক্ষনরিিি ক্ষিরি পোক্ষ রব; 

এবং র্ক্ষি অনুরূপ ক্ষনরিিি ক্ষিও ো হই ো থোরক, িোহো হইরল বোংলোরিি বযোংক অনুরূপ িিন্ি্ম কক্ষ  ো 

হোইরকোটি ক্ষবভোরগ একটট প্রক্ষিরবিন িোক্ষখল কক্ষ রব৷ 
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বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বযবসো সোমক্ষ কভোরব স্থক্ষগিক ণ এবং বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পনূগ িঠন বো একেীক ণ    

  

৭৭৷ (১) এই খরে  পবূ িবিী ক্ষবধোন অথবো আপোিিঃ বলবি্ অনয ক্ষকোন আইন বো ক্ষকোন চভ ক্রক্ত বো অনয 

ক্ষকোন িক্ষলরল র্োহোই থোকুক নো ক্ষকন, বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনকট র্ক্ষি ইহো প্রিী মোন হ  ক্ষর্, ক্ষকোন বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী  বযবসো সোমক্ষ কভোরব স্থক্ষগি  োখো  (moratorium) আরিি প্রিোন ক ো  কো ণ  ক্ষহ োরে, িোহো 

হইরল ক্ষসইরূপ আরিি প্রিোরন  েনয বোংলোরিি বযোংক স কোর   ক্ষনকট আরবিন কক্ষ রি পোর ৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন িোক্ষখলকৃি আরবিন ক্ষবরবচনো কক্ষ  ো উহো মঞ্ে ু কক্ষ রল স কো  আরিি 

িো ো, ক্ষকোন ক্ষনক্ষিিষ্ট ক্ষম োরি  েনয এবং িিিোধীরন, উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বযবসো ২৫৯[ স্থক্ষগিক ণসহ] 

উহো  ক্ষব ম্্্নরদ্ধ ক্ষকোন পিরত্মগপ িহণ বো আইনগি কোর্ িধো ো  প্রবিিন ক্ষনক্ষিদ্ধ কক্ষ রি বো এইরূপ 

পিরত্মগপ বো কোর্ িধো ো স্থক্ষগি কক্ষ রি পোক্ষ রব : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, স কো  উক্ত সম  অনক্ষধক ে  মোস পর্ িন্ি্ম বকৃ্রদ্ধ কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

 

(৩) উপ-ধো ো (২) এ  অধীন প্রিি আরিি ক্ষবধোন অনুর্ো ী বযিীি বো প বিীরি স কো  কিৃিক প্রিি 

ক্ষনরিিি বযিীি, উক্ত আরিি বলবি্ থোকো  কো রণ উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষকোন আমোনিকো ী  পোওনো 

পক্ষ রিোধ কক্ষ রব নো বো ক্ষকোন পোওনোিো রি  প্রক্ষি উহো  ক্ষকোন িো  পক্ষ রিোধ বো িোক্ষ ত্ব পোলন কক্ষ রব নো৷ 

 

(৪) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন প্রিি আরিি বলবি্ থোকোকোরল বোংলোরিি বযোংক র্ক্ষি এই মরম ি সন্তুষ্ট হ  

ক্ষর্, েনেোরথ ি বো আমোনিকো ীগরণ  েোরথ ি বো উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সি্ুঠভ  বযবস্থোপনো ক্ষনক্রশ্চি ক ো  

েোরথ ি বো ক্ষিরি  সোমক্ষিক বযোংক-বযবস্থো  েোরথ ি উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পূনগ িঠরন  বো অনয ক্ষকোন বযোংক 

প্রক্ষিষ্ঠোন, অিঃপ  এই ধো ো  হস্ি্মোন্ি্ম  িহীিো বযোংক বক্ষল ো উরলস্্ ্নক্ষখি, এ  সক্ষহি উক্ত বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী  একেীক রণ  েনয স্কীম প্রণ ন ক ো প্রর োেন, িোহো হইরল বোংলোরিি বযোংক অনুরূপ স্কীম 

প্রণ ন কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

 

(৫) উপর োক্ষেক্ষখি স্কীরম ক্ষনম্নবক্ষণ িি সকল বো ক্ষর্ ক্ষকোন ক্ষবি  থোক্ষকরি পোর , র্থো :- 

 

(ক) পূনগ িটঠি, বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বো, ক্ষত্মগেমি, হসি্্মোন্ি্ম  িহীিো বযোংরক  গঠন, নোম, 

ক্ষনবন্ধনক ণ, কোর্ িধো ো, মূলধন, সম্পি, ত্মগমিো, অক্ষধকো , েোথ ি, কিৃিত্ব, িো , কিিবয এবং িোক্ষ ত্ব; 

 

(খ) বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  একেীক রণ  ক্ষত্মগরে, স্কীরম ক্ষনধ িোক্ষ ি িিি ক্ষমোিোরবক হসি্্মোন্ি্ম -িহীিো-

বযোংরক  ক্ষনকট উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বযবসো, সম্পক্ষি, সম্পি এবং িো  এ  হসি্্মোন্ি্ম ; 
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(গ) পূনগ িটঠি বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বো, ক্ষত্মগেমি, হসি্্মোন্ি্ম িহীিো বযোংরক  পক্ষ চোলনো পি িরি  

পক্ষ বিিন বো নূিন পক্ষ চোলনো পি িি ক্ষনর োগ, এবং ক্ষকোন কিৃিপত্মগ কিৃিক ক্ষকভোরব এবং ক্ষক িরিি উক্ত 

পক্ষ বিিন ক ো হইরব ক্ষসই ক্ষবি , এবং নূিন পক্ষ চোলনো পি িি ক্ষনর োরগ  ক্ষত্মগরে, ক্ষকোন ক্ষম োরি  েনয 

ক্ষনর োগ ক ো হইরব ক্ষসই ক্ষবি ; 

 

(ঘ) মূলধন পক্ষ বিিরন  েনয এবং পূনগ িঠন বো একেীক ণ কোর্ িক  ক ো  উরেরিয পূনগ িটঠি বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী বো, ক্ষত্মগেমি, হস্ি্মোন্ি্ম িহীিো বযোংরক  সংঘ-স্মো ক সংরিোধন; 

 

(ঙ) ধো ো (২) এ  অধীন প্রিি আরিরি  অবযবক্ষহি পূরব ি সংক্ষিষ্ট বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  কিৃিক বো উহো  

ক্ষবরুরদ্ধ গহৃীি ক্ষর্ সকল পিরত্মগপ বো কোর্ িধো ো অক্ষনস্পক্ষিকৃি ক্ষেল িোহো পূনগ িটঠি, বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  

বো, ক্ষিেমি, হস্ি্মোন্ি্ম িহীিো বযোংক, কিৃিক অবযোহি থোকো  ক্ষবি ; 

 

(চ) েনেোরথ ি, অথবো বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সিসয, আমোনিকো ী বো অনযোনয পোওনোিো গরণ  েোরথ ি, অথবো, 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বযবসো চোলু  োখো  েোরথ ি, বোংলোরিি বযোংক ক্ষর্ভোরব প্রর োেন মরন কর  ক্ষসইভোরব উক্ত 

সিসয, আমোনিকো ী বো পোওনোিো গরণ  প্রোক-পূনগ িঠন বো প্রোক-একেীক ণ েোথ ি বো িোবী হ্রোসক ণ; 

 

(ে) আমোনিকো ী এবং অনযোনয পোওনোিো গরণ  িোবী পূ ণকরে,- 

 

(১) বযোংক-ক্ষকোম্পোনী পূনগ িটঠি ক ো বো একেীক রণ  পূরব ি উহোরি বো উহো  ক্ষব ম্্্নরদ্ধ িোাঁহোরি  েোথ ি 

বো অক্ষধকো  এ  ক্ষভক্ষিরি উহো নগি পক্ষ রিোধ; বো 

 

(২) বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরি বো উহো  ক্ষব ম্্্নরদ্ধ িোাঁহোরি  েোথ ি বো িোবী িেো (চ) অনুর্ো ী হ্রোস ক ো হই ো 

থোক্ষকরল, হ্রোসকৃি েোথ ি বো িোবী  ক্ষভক্ষিরি উহো নগি পক্ষ রিোধ; 

 

(ে) পূনগ িঠন বো একেীক রণ  পূরব ি বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরি সিসযরি  ক্ষর্ পক্ষ মোণ ক্ষি ো  ক্ষেল ক্ষসই 

পক্ষ মোণ ক্ষি ো , বো িেো (চ) অনুর্ো ী হ্রোস ক ো হই ো থোক্ষকরল হ্রোসকৃি ক্ষি োর   ক্ষভক্ষিরি প্ররি  ক্ষি ো  

পূনগ িটঠি বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরি বো, ক্ষত্মগেমি, হস্ি্মোন্ি্ম িহীিো-বযোংরক উক্ত সিসযগণরক 

ব োেক ণ, এবং ক্ষকোন সিসযরক ক্ষি ো  ব োে ক ো সম্ভব নো হও ো  ক্ষত্মগরে, িোাঁহোরি  পূণ ি িোবী 

পূ ণকরে- 

 

(১) পূনগ িঠন বো একেীক রণ  পূরব ি বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষি োর  িোাঁহোরি  ক্ষবিযমোন েোরথ ি  ক্ষভক্ষিরি উহো 

নগি পক্ষ রিোধ; বো 
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(২) উক্ত েোথ ি িেো (চ) অনুর্ো ী হ্রোস ক ো হই ো থোক্ষকরল হ্রোসকৃি েোরথ ি  ক্ষভক্ষিরি উহো নগি পক্ষ রিোধ; (ঝ) 

উপ-ধো ো (২) এ  অধীন প্রিি আরিরি  অবযবক্ষহি পূরব ি সংক্ষিস্্্নষ্ট বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সকল কম িচো ী 

ক্ষর্ ক্ষবিরন ও িিিোধীরন কম ি ি ক্ষেরলন ক্ষসই একই ক্ষবিরন ও িিিোধীরন পূনগ িটঠি বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরি বো 

ক্ষত্মগেমি, হস্ি্মোন্ি্ম -িহীিো বযোংরক কম ি ি থোকো  ক্ষবি  : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, স কো  কিৃিক এই ধো ো  অধীন স্কীম অনুরমোিরন  ক্ষিন বি্স  অক্ষিিোন্ি্ম হইবো  

পূরব িই- 

 

(অ) পূনগ িটঠি বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উহো  কম িচো ীগরণ  েনয এইরূপ ক্ষবিন ও সুক্ষবধোক্ষি ক্ষনধ িো ণ কক্ষ রব 

র্োহো এইরূপ ক্ষনধ িো রণ  সম  উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সমিভলয বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরি কম ি ি 

সমমর্ িোিোসম্পন্ন কম িচো ীগণ ক্ষভোগ কর ন, এবং এইরূপ বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সমিভলযিো ও কম িচো ীগরণ  

পো স্পক্ষ ক সমমর্ িোিো ক্ষনধ িো রণ  ক্ষত্মগরে বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষসদ্ধোন্ি্মই চূড়োন্ি্ম হইরব; 

 

(আ) হস্ি্মোন্ি্ম -িহীিো বযোংক উহো  ক্ষনেে কম িচো ীগরণ  ক্ষিত্মগোগি ক্ষর্োগযিো ও অক্ষভজ্ঞিো  সক্ষহি 

িভলনী  হইরল পবূ িিন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  কম িচো ীগরণ  েনয উহো  ক্ষনেে সমমর্ িোিোসম্পন্ন কম িচো ীরি  

সমোন ক্ষবিন ও সুক্ষবধোক্ষি ক্ষনধ িো ণ কক্ষ রব এবং ক্ষর্োগযিো, অক্ষভজ্ঞিো ও সমমর্ িোিো সম্পরকি ক্ষকোন সরন্দহ বো 

ক্ষিমি ক্ষিখো ক্ষিরল ক্ষবি টট, ক্ষবিন এবং অনযোনয সুক্ষবধোক্ষি ক্ষনধ িো রণ  িোক্ষ খ হইরি ক্ষিন মোস সম  

অক্ষিিোন্ি্ম হইবো  পরূব ি, বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষনকট পোঠোইরি হইরব এবং এই ক্ষবির  বোংলোরিি 

বযোংরক  ক্ষসদ্ধোন্ি্ম চূড়োন্ি্ম হইরব; 

 

(ঞ) িেো (ে) ক্ষি র্োহোই থোকুক নো ক্ষকন, স্কীরম ক্ষর্ সকল কম িচো ী  বযোপোর  ক্ষবরিিভোরব উরলস্্ ্নখ 

থোক্ষকরব, বো ক্ষর্ সকল কম িচো ী, স কো  কিৃিক স্কীম মঞ্ে ু হও ো  এক মোস সম  অক্ষিিোন্ি্ম হও ো  

পূরব ি ক্ষর্ ক্ষকোন সমর  পূনগ িটঠি বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বো হস্ি্মোন্ি্ম -িহীিো বযোংরক  কম িচো ী ক্ষহসোরব 

বহোল নো হও ো  ইচ্ছো বযক্ত কক্ষ  ো ক্ষনোটটি প্রিোন কক্ষ রব, ক্ষসই সকল কম িচো ীরক উপ-ধো ো (২) এ  অধীন 

প্রিি আরিরি  অবযবক্ষহি পূরব ি ক্ষবিযমোন এিিসংিোন্ি্ম ক্ষবক্ষধ বো বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষসদ্ধোন্ি্ম 

অনুসোর  প্ররি  ক্ষকোন ত্মগক্ষিপূ ণ, ক্ষপনিন, িযোচভ ইটট, ভক্ষবিযি্ িহক্ষবল এবং অনযোনয অবস েক্ষনি 

সুক্ষবধো প্রিোরন  ক্ষবি ; 

 

(ট) বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পূনগ িঠরন  বো একেীক রণ  বযোপোর  অনয ক্ষকোন িিি; 

 

(ঠ) পূনগ িঠন বো একেীক ণ কোর্ িক  ক ো  েনয প্রর োেনী  প্রোসংক্ষগক, আনুিংক্ষগক বো পক্ষ প ূক অনয 

ক্ষকোন ক্ষবি ৷ 
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(৬) বোংলোরিি বযোংক এই ধো ো  অধীন প্রস্ি্মোক্ষবি একেীক রণ  বযোপোর , িি্কিৃ িক এিিুরেরিয 

ক্ষনধ িোক্ষ ি সমর   মরধয, আপক্ষি বো প োমি ি প্রিোরন  আহ্বোন েোনোই ো, খসড়ো স্কীরম  একটট অনুক্ষলক্ষপ 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী, হস্ি্মোন্ি্ম -িহীিো বযোংক এবং সংক্ষিস্্্নষ্ট অনযোনয বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষনকট 

ক্ষপ্র ণ কক্ষ রব৷ 

 

(৭) উপ-ধো ো (৬) এ  অধীন আহ্বোরন  পক্ষ রপ্রক্রত্মগরি প্রোপ্ত প োমি ি ও আপক্ষি ক্ষবরবচনো কক্ষ  ো বোংলোরিি 

বযোংক খসড়ো স্কীরম প্রর োেনী  সংরিোধন কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

 

(৮) উপ-ধো ো (৬) ও (৭) ক্ষমোিোরবক কোর্ িিম িহরণ  প  বোংলোরিি বযোংক স্কীমটট অনুরমোিরন  েনয 

স কোর   ক্ষনকট ক্ষপ্র ণ কক্ষ রব, এবং স কো , িি্কিৃ িক প্রর োেনী  বক্ষল ো ক্ষবরবক্ষচি সংরিোধনসহ বো 

সংরিোধন বযক্ষির রকই, উক্ত স্কীম অনুরমোিন কক্ষ রব; এবং অনুরূপভোরব অনুরমোক্ষিি স্কীমটট, স কো  

কিৃিক এিিুরেরিয ক্ষনধ িোক্ষ ি িোক্ষ খ হইরি, কোর্ িক  হইরব : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, স্কীরম  ক্ষবক্ষভন্ন ক্ষবধোরন  প্রবিিরন  েনয ক্ষবক্ষভন্ন িোক্ষ খ ক্ষনধ িোক্ষ ি হইরি পোক্ষ রব৷ (৯) 

স্কীম বো উহো  ক্ষকোন ক্ষবধোন কোর্ িক  হও ো  িোক্ষ খ হইরি ক্ষনম্নবক্ষণ িি সকরলই উহো মোক্ষনরি বোধয থোক্ষকরব, 

র্থো :- 

 

(ক) বযোংক-ক্ষকোম্পোনী, হসি্্মোন্ি্ম -িহীিো বযোংক এবং একেীক রণ  সক্ষহি সম্পক্ষকিি অনযোনয 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী; 

 

(খ) ক্ষকোম্পোনী বো বযোংরক  সিসয, আমোনিকো ী এবং অনযোনয পোওনোিো ; 

 

(গ) উক্ত ক্ষকোম্পোনী ও বযোংরক  কম িচো ী; 

 

(ঘ) উক্ত ক্ষকোম্পোনী বো বযোংক কিৃিক  ক্রত্মগি ক্ষকোন ভক্ষবিয িহক্ষবল বো অনয ক্ষকোন িহক্ষবরল  বযবস্থোপনো  

সক্ষহি েক্ষড়ি ক্ষকোন ট্রোটষ্ট বো উক্ত ক্ষকোম্পোনী বো বযোংরক অক্ষধকো  বো িো   ক্ষহ োরে এমন সকল বযক্রক্ত৷ 

 

(১০) স্কীম কোর্ িক  হইবো  িোক্ষ খ হইরি বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সকল সম্পক্ষি, সম্পি ও িো  স্কীরম ক্ষবধিৃ 

পক্ষ মোরণ হস্ি্মোন্ি্ম -িহীিো-বযোংরক হস্ি্মোন্ি্মক্ষ ি ও নযস্ি্ম হইরব এবং উক্ত সকল সম্পক্ষি, 

সম্পি ও িো  হস্ি্মোন্ি্ম -িহীিো-বযোংরক  সম্পক্ষি, সম্পি ও িো  হইরব৷ 
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(১১) স্কীরম  ক্ষবধোন কোর্ িক  কক্ষ রি ক্ষকোন অসুক্ষবধো ক্ষিখো ক্ষিরল উক্ত অসুক্ষবধো ি ূীক রণ  েনয স কো , 

আরিি িো ো, উহো  ক্ষনকট প্রর োেনী  বক্ষল ো ক্ষবরবক্ষচি, ক্ষকন্তু উক্ত ক্ষবধোরন  সোরথ অসোমঞ্জসযপূণ ি নরহ 

এমন সব ক্ষকেভ  কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

 

(১২) স কো  কিৃিক অনুরমোক্ষিি ক্ষকোন স্কীম বো উপ-ধো ো (১১) এ  অধীন প্রিি ক্ষকোন আরিরি  অনুক্ষলক্ষপ, 

অনুরমোক্ষিি বো প্রিি হইবো  প , সম্ভোবয েেিম সমর   মরধয সংসরি উপস্থোপন ক ো হইরব৷ 

 

(১৩) এই ধো ো  অধীন ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  একেীক ণ-স্কীম অনুরমোক্ষিি হইরল, উক্ত স্কীম বো উহো  

ক্ষকোন ক্ষবধোরন  অধীরন হসি্্মোন্ি্ম -িহীিো-বযোংক ক্ষর্ বযবসো অেিন কর  উহো, স্কীমটট বো উহো  ক্ষবধোন 

কোর্ িক  হইবো  িোক্ষ খ হইরি, হস্ি্মোন্ি্ম -িহীিো-বযোংরক  কোর্ িকলোপ ক্ষর্ আইন িো ো ক্ষন ক্ষন্ত্রি হ  

ক্ষসই আইন িো ো পক্ষ চোক্ষলি হইরব : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, উক্ত স্কীমরক পূণ িরূরপ কোর্ িক  ক ো  উরেরিয, স কো , বোংলোরিি বযোংরক  

সুপোক্ষ িিরম, স কো ী ক্ষগরেরট প্রজ্ঞোপন িো ো, অনক্ষধক সোি বি্সর   েনয উক্ত আইরন  ক্ষকোন 

ক্ষবধোরন  প্রর োগ হইরি উক্ত বযবসোরক অবযোহক্ষি ক্ষিরি পোক্ষ রব৷ 

 

(১৪) ক্ষভন্ন ক্ষভন্ন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  েনয ক্ষভন্ন ক্ষভন্ন বযবসো-স্থক্ষগিক ণ (moratorium) আরিি থোকো সরত্বও, 

একটট মোে স্কীরম  িো ো উক্ত সকল বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  একেীক রণ  ক্ষত্মগরে এই ধো ো  ক্ষকোন ক্ষকেভ ই 

বোধো হইরব নো৷ 

 

(১৫) এই আইরন  অনয ক্ষকোন ক্ষবধোরন বো আপোিিঃ বলবি্ অনয ক্ষকোন আইরন বো ক্ষকোন চভ ক্রক্তরি বো অনয 

ক্ষকোন প্রকো  িক্ষলরল র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, এই ধো ো  ক্ষবধোন এবং উহো  প্রস্তুিকৃি ক্ষর্ ক্ষকোন স্কীম 

কোর্ িক  হইরব৷ 

 

২৬০[ (১৬) উপ-ধো ো (৪) এ উক্ষেক্ষখি ক্ষিে বযিীি, ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী েিঃপ্ররণোক্ষিি হই ো অনয 

ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বো আক্ষথ িক প্রক্ষিষ্ঠোরন  সক্ষহি একেীভূি হইরি চোক্ষহরল অথবো ক্ষকোন বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী ক্ষনরে  বযবসো  ক্ষক িংি অনয ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বো আক্ষথ িক প্রক্ষিষ্ঠোরন  ক্ষনকট 

হস্তোন্তর   মোধযরম পুনগ িটঠি হইরি চোক্ষহরল, বোংলোরিি বযোংরক  পূব িোনুরমোিনিরম, এিক্ষিির  িৎকিৃিক 

েো ীকৃি নীক্ষিমোলো অনুস ণ কক্ষ  ো কোংক্ষখি একেীক ণ বো পুনগ িঠন কক্ষ রি পোক্ষ রব।] 
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সপ্তম খন্ড 

অবসযয়ন কযর্ যধযরযর দ্রতু ম্ভনিঃস্পম্ভি 

    

অনযোনয আইরন  উপ  সপ্তম খরে  প্রোধোনয      

৭৮৷ ক্ষকোম্পোনী আইন বো আপোিিঃ বলবি্ অনয ক্ষকোন আইন, বো অনয ক্ষকোন আইরন প্রিি ত্মগমিোবরল 

প্রণীি বো িিধীরন বলবি্ ক্ষকোন িক্ষলরল র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, এই খরে  ক্ষবধোনোবলী এবং উহো  

অধীন প্রণীি ক্ষবক্ষধ কোর্ িক  থোক্ষকরব৷ িরব উক্ত আইন বো অনয ক্ষকোন আইন বো িক্ষলরল  ক্ষবধোন র্ক্ষি এই 

খে বো উহো  অধীরন প্রণীি ক্ষবক্ষধ  িো ো পক্ষ বক্ষিিি নো হ , বো উহো  সক্ষহি অসোমঞ্জসয নো হ , িোহো হইরল 

উহো এই খে বো িিধীন প্রণীি ক্ষবক্ষধ  অধীরন গহৃীি কোর্ িধো ো  ক্ষত্মগরেও প্ররর্োেয হইরব৷ 

  

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সকল িোবী  বযোপোর  হোইরকোটি ক্ষবভোরগ  ক্ষসদ্ধোন্ত প্রিোরন  িমিো      

৭৯৷ ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  অবসো ন আরিি প্রিি হইবো  বো এই আইন প্রবক্ষিিি হইবো  পূরব ি বো পর  

ক্ষনম্নবক্ষণ িি ক্ষবি োবলী র্খনই উত্থোক্ষপি হউক, হোইরকোটি ক্ষবভোগ, ধো ো ৮০ ক্ষি ক্ষভন্নি  ক্ষকোন সুস্পষ্ট ক্ষবধোন 

নো থোক্ষকরল, উহো ক্ষবরবচনো ও উহোরি  উপ  ক্ষসদ্ধোন্ি্ম প্রিোন কক্ষ রি পোক্ষ রব, র্থো:- 

 

(ক) অবসো নোধীন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী এবং বোংলোরিরি অবক্ষস্থি উহো  িোখোসমহূ কিৃিক বো উহোরি  

ক্ষবরুরদ্ধ উত্থোক্ষপি িোবী; 

 

(খ) অবসো নোধীন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক বো উহো  ক্ষব ম্্্নরদ্ধ ক্ষকোম্পোনী আইরন  ২৬১[ ধো ো ২২৮] 

এ  অধীন িোক্ষখলকৃি ক্ষকোন আরবিন; বো 

 

(গ) অবসো ন কোর্ িধো ো  ক্ষর্ ক্ষকোন পর্ িোর  উত্থোক্ষপি অবসো নোধীন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী সম্পক্ষকিি 

অিোক্ষধকো  ক্ষবি ক বো অনয ক্ষর্ ক্ষকোন আইনগি বো ঘটনোগি প্রশ্ন৷ 

     

ক্ষবচো োধীন মোমলো স্থোনোন্ত       

৮০৷ (১) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বযোপোর  অবসো ন আরিি প্রিি হইরল, উহো  িো ো বো উহো  ক্ষবরুরদ্ধ, 

এই আইন প্রবিিরন  অবযবক্ষহি পূরব ি বো উক্ত অবসো ন আরিি অনুরূপ প্রবিিরন  পর  প্রিি হইরল, 

উহো প্রিোরন  িোক্ষ রখ  পূরব ি ক্ষকোন আিোলরি িোর  কৃি ক্ষকোন মোমলো বো কোর্ িধো ো র্ক্ষি এই আইরন  

অধীরন শুধু মোে হোইরকোটি ক্ষবভোরগ ক্ষবচোর্ ি হ  িোহো হইরল উহো  কোর্ িধো ো অিঃপ  ক্ষবধিৃ পদ্ধক্ষি 

অনুস ণ বযক্ষির রক অিস  হইরব নো৷ 
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(২) অবসো ন আরিি প্রিোরন  বো এই আইন প্রবিিরন  িোক্ষ রখ  মরধয ক্ষর্ িোক্ষ খ প বিী হ  ক্ষসই িোক্ষ খ 

হইরি ক্ষিন মোরস  মরধয, বো হোইরকোটি ক্ষবভোগ কিৃিক বক্ষধ িি সমর   মরধয, স কো ী অবসো ক ক্ষবসি্্মোক্ষ ি 

ক্ষবব ণসহ উপ-ধো ো (১) এ উক্ষেক্ষখি ক্ষবচো োধীন মোমলো বো কোর্ িধো ো সম্পক্ষকিি একটট প্রক্ষিরবিন হোইরকোটি 

ক্ষবভোরগ  ক্ষনকট িোক্ষখল কক্ষ রব৷ 

 

(৩) উপ-ধো ো (২) এ  অধীন প্রক্ষিরবিন প্রোক্ষপ্ত  প , হোইরকোটি ক্ষবভোগ সংগি মরন কক্ষ রল, ক্ষবচো োধীন 

মোমলো বো কোর্ িধো ো ক্ষকন উহো  ক্ষনকট স্থোনোন্ি্ম  ক ো হইরব নো িি্সম্পরকি সংক্ষিষ্ট পিগণরক কো ণ 

িি িোইবো  সুরর্োগ প্রিোন কক্ষ  ো ধো ো ৯৭ এ  অধীন প্রণীি ক্ষবক্ষধরি ক্ষবধিৃ পদ্ধক্ষিরি ক্ষবি টট িিন্ি্ম 

কক্ষ বো  প  উক্ত মোমলো বো কোর্ িধো ো উহো  ক্ষনকট স্থোনোন্ি্মর   আরিি ক্ষিরি পোক্ষ রব, এবং এইরূপ 

আরিি প্রিি হইরল স্থোনোন্ি্ম কৃি মোমলো বো কোর্ িধো ো হোইরকোটি ক্ষবভোগ কিৃিক ক্ষনষ্পক্ষিকৃি হইরব৷ 

 

(৪) ক্ষকোন ক্ষবচো োধীন মোমলো বো কোর্ িধো ো উপ-ধো ো (৩) এ  অধীরন স্থোনোন্ি্ম  ক ো নো হইরল উহো ক্ষর্ 

আিোলরি ক্ষবচো োধীন ক্ষেল ক্ষসই আিোলরিই ক্ষনষ্পক্ষি হইরব৷ 

ক্ষিনোিো গরণ  িোক্ষলকো      

৮১৷ (১) আপোিিঃ বলবি্ অনয ক্ষকোন আইরন র্োহোই থোকুক নো ক্ষকন, অিঃপ  ক্ষবধিৃ পদ্ধক্ষিরি হোইরকোটি 

ক্ষবভোগ অবসো নোধীন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষিনোিো গরণ  িোক্ষলকো চূড়োন্ত কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

 

(২) ধো ো ১২০ এ  অধীন প্রণীি ক্ষবক্ষধ সোরপরি, অবসো ন আরিি প্রিোরন  বো এই আইন প্রবিিরন  

িোক্ষ রখ  মরধয ক্ষর্ িোক্ষ খ প বিী হ  ক্ষসই িোক্ষ খ হইরি ে  মোরস  মরধয বো হোইরকোটি ক্ষবভোগ কিৃিক 

বক্ষধ িি সমর   মরধয স কো ী অবসো ক, সম  সম , ক্ষিিী  িেক্ষসরল ক্ষবধিৃ ক্ষবব ণসহ উক্ত 

ক্ষিনোিো গরণ  িোক্ষলকো হোইরকোটি ক্ষবভোরগ িোক্ষখল কক্ষ রবন৷ 

 

(৩) উপ-ধো ো  (২) এ  অধীন িোক্ষখলকৃি িোক্ষলকো প্রোক্ষপ্ত  প  হোইরকোটি ক্ষবভোগ, প্রর োেন মরন কক্ষ রল, 

উক্ত িোক্ষলকো  েরল িক্ষিিস্ত সকল বযক্রক্ত  উপ  ক্ষনোটটি েো ী কক্ষ রব, এবং ধো ো ৯৭ এ  অধীন প্রণীি 

ক্ষবক্ষধ ক্ষমোিোরবক িিরন্ত  প  ক্ষিনোিো গরণ  িোক্ষলকো সম্পূণ িভোরব বো আংক্ষিকভোরব চূড়োন্ত কক্ষ রব৷ 

 

(৪) উক্ত িোক্ষলকো চূড়োন্তক রণ  সম  হোইরকোটি ক্ষবভোগ প্ররিযক ক্ষিনোিোর   ২৬২[ ক্ষনকট] প্রোপয টোকো 

প্রিোরন  েনয আরিি ক্ষিরব এবং েোক্ষমনিোর   ক্ষবরুরদ্ধ প্রোক্ষথ িি প্রক্ষিকো সহ অনয ক্ষকোন প্রক্ষিকো  এবং 

েোমোনি আিোর   েনয প্রর োেনী  অনযোনয আরিিও প্রিোন কক্ষ রব৷ 

 

(৫) উপ-ধো ো (৪) এ  অধীন প্রিি আরিি, বযোংক-ক্ষকোম্পোনী এবং ক্ষর্ বযক্রক্ত  ক্ষবরুরদ্ধ আরিি প্রিি 

হই োরে ক্ষস বযক্রক্ত ২৬৩[ এবং] উক্ত বযক্রক্ত  মোধযরম বো অধীরন িোবীকো ী সকল বযক্রক্ত  ক্ষিরে উক্ত 

আরিরি  ক্ষবরুরদ্ধ আপীরল  ক্ষবধোন সোরপরি, চূড়োন্ত হইরব; এবং এইরূপ আরিি ক্ষিও োনী ক্ষমোকেমো  

ক্ষিিী বক্ষল ো গণয হইরব৷ 
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(৬) উপ-ধো ো (৪) এ  অধীন প্রিি আরিরি  বযোপোর  হোইরকোটি ক্ষবভোগ একটট সোটটিক্ষেরকট প্রিোন কক্ষ রব, 

র্োহো ক্ষিিী েো ীসহ অনয সকল ক্ষিরে ক্ষিক্রি  প্রিয নকৃি অক্ষবকল অনুক্ষলক্ষপ বক্ষল ো গণয হইরব; এবং 

উহোরি ক্ষনম্নবক্ষণ িি ক্ষবির   উরেখ থোক্ষকরব, র্থো :- 

 

(ক) মঞ্ে ুীকৃি প্রক্ষিকো ; 

 

(খ) ক্ষর্ পরি  ক্ষবরুরদ্ধ উক্ত প্রক্ষিকো  মঞ্ে ু ক ো হই োরে ক্ষসই পরি  নোম ও অনযোনয ক্ষবব ণ; 

 

(গ) মঞ্ে ুীকৃি খ রচ  পক্ষ মোণ; 

 

(ঘ) ক্ষকোন িহক্ষবল হইরি এবং কোহো  িো ো ও ক্ষক পক্ষ মোরণ উক্ত খ চ প্রিোন ক ো হইরব িৎক্ষবি ; 

 

(৭) ক্ষিনোিো রি  িোক্ষলকো চূড়োন্ত ক ো  সম  বো উহো  পূরব ি বো পর  ক্ষর্ ক্ষকোন সম  হোইরকোটি ক্ষবভোরগ  

ক্ষনম্নবক্ষণ িি িমিো থোক্ষকরব, র্থো :- 

 

(ক) স কো ী অবসো রক  আরবিনিরম ক্ষকোন ক্ষিনোিোর   বযোপোর  বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক েোমোনি 

ক্ষহসোরব প্রিি ক্ষকোন সম্পক্ষি  উদ্ধো , বযবস্থোপনো, সং িণ এবং ক্ষবক্রি  েনয আরিি প্রিোন; 

 

(খ) িেো (ক) ক্ষি উক্ষেক্ষখি আরিি কোর্ িক  ক ো  েনয স কো ী অবসো করক প্রর োেনী  িমিো প্রিোন৷ 

 

(৮) হোইরকোটি ক্ষবভোগ ক্ষকোন ঋরণ  বযোপোর  ক্ষকোন আরপোি মীমোংসো অনুরমোিন কক্ষ রি এবং ক্ষকোন ঋণ 

ক্ষকক্রস্তরি পক্ষ রিোরধ  আরিি ক্ষিরি পোক্ষ রব৷ 

 

(৯) ক্ষকোন বযক্রক্ত  অনুপক্ষস্থক্ষিরি একি েোভোরব ক্ষিনোিোর   িোক্ষলকো চূড়োন্ত ক ো হইরল, উক্ত বযক্রক্ত, 

িোক্ষলকো  চূড়োন্তক ণ আরিি প্রিোরন  ক্রেি ক্ষিরন  মরধয, িোক্ষলকো  ক্ষর্ অংরি  সক্ষহি ক্ষিক্ষন সংক্ষিষ্ট ক্ষসই 

অংি পক্ষ বিিন ক ো  েনয হোইরকোটি ক্ষবভোরগ  ক্ষনকট আরবিন কক্ষ রি পোক্ষ রবন; এবং হোইরকোটি ক্ষবভোগ 

র্ক্ষি এই মরম ি সন্তুষ্ট হ  ক্ষর্, ক্ষিক্ষন র্থোর্থ কো রণ িোক্ষলকো চূড়োন্তক রণ  িোক্ষ রখ অনুপক্ষস্থি ক্ষেরলন এবং 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  িোবী  ক্ষবরুরদ্ধ িোাঁহো  আত্মপি সমথ িরন  মি পর্ িোপ্ত রু্ক্রক্ত  ক্ষহ োরে, িোহো হইরল 

হোইরকোটি ক্ষবভোগ উক্ত িোক্ষলকো পক্ষ বিিন কক্ষ রি পোক্ষ রব এবং ঐ ক্ষবির , ক্ষর্রূপ সংগি বক্ষল ো ক্ষবরবক্ষচি 

হ , ক্ষসইরূপ আরিি প্রিোন কক্ষ রি পোক্ষ রব : 
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িরব িিি থোরক ক্ষর্, হোইরকোটি ক্ষবভোগ, র্থোর্থ ক্ষবরবচনো কক্ষ রল, উক্ত ক্রেি ক্ষিন অক্ষিিোন্ত হইবো  পর ও 

ক্ষকোন আরবিন ক্ষবরবচনো কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

 

(১০) এই ধো ো  ক্ষকোন ক্ষকেভ ই- 

 

২৬৪[ (ক) এমন ক্ষকোন ঋরণ  প্রক্ষি প্ররর্োেয হইরব নো র্োহো ক্ষকোন িৃিী  পরি  েোথ ির্ুক্ত স্থোব  সম্পক্ষি 

বন্ধক  োক্ষখ ো গহৃীি হই োরে; বো] 

 

(খ) আপোিিঃ বলবি্ অনয ক্ষকোন ক্ষকোন আইরন  অধীরন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  প্রোপয ঋণ আিো  ক ো  

বযোপোর  স কো ী অবসো রক  অক্ষধকো  িুণ্ন কক্ষ রব নো৷ 

প্রিো ক কিৃিক (Contributaries) টোকো প্রিোরন  ক্ষবরিি ক্ষবধোন      

৮২৷ ক্ষকোম্পোনী আইরন  ২৬৫[ ধো ো ২৬৭] এ  অধীন প্রিো কগরণ  িোক্ষলকো চূড়োন্ি্ম নো হও ো সরত্বও, 

অবসো ন আরিি প্রিোরন  পর  ক্ষর্ ক্ষকোন সম  হোইরকোটি ক্ষবভোগ, প্রর োেনী  বো সমীচীন মরন কক্ষ রল, 

এমন ক্ষর্ ক্ষকোন প্রিো করক িলব কক্ষ রি, বো িি্কিৃ িক প্ররি  টোকো পক্ষ রিোধ কক্ষ রি আরিি ক্ষিরি 

পোক্ষ রব ক্ষর্ক্ষন স কো ী অবসো ক কিৃিক প্রিো করি  িোক্ষলকো  অন্ি্মভভ িক্ত হই োরেন অথচ উক্ত 

অন্ি্মভভ িক্রক্ত  ক্ষব ম্্্নরদ্ধ বক্তবয উপস্থোপরন  েনয উপক্ষস্থি হন নোই৷ 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  িক্ষলল সোিয ক্ষহসোরব িহণ      

৮৩৷ (১) অবসো নোধীন ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষহসোব বই এবং অনযোনয িক্ষলরল ক্ষলক্ষপবদ্ধ সকল ক্ষবি  

উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পরি বো ক্ষবপরি সকল কোর্ িধো ো  েোিয ক্ষহসোরব গহৃীি হইরব৷ 

 

(২) বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ক্ষহসোরব  বই এবং অনযোনয িক্ষলল-পে বো উহোরি  অনুক্ষলক্ষপ উপস্থোপন কক্ষ  ো 

উহোরি ক্ষলক্ষপবদ্ধ ক্ষবি  প্রমোণ ক ো র্োইরি পোর  : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, উক্ত অনুক্ষলক্ষপ প্রমোরণ  ক্ষিরে, উহো স কো ী অবসো ক কিৃিক এই মরম ি সিযোক্ষ ি 

হইরব ক্ষর্, উহো মূল ক্ষলক্ষপ  অক্ষবকল অনুক্ষলক্ষপ এবং বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষর্ ক্ষহসোব বই বো অনযোনয িক্ষলরল 

উহো ক্ষলক্ষপবদ্ধ আরে িোহো িোাঁহো  ক্ষনকট  ক্রত্মগি আরে৷ 

 

(৩) Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) ক্ষি ক্ষভন্নরূপ ক্ষকোন ক্ষকেভ  থোকো সরত্বও, এই আইন প্রবিিরন  পূরব ি 

ক্ষর্ বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বযোপোর  অবসো ন আরিি প্রিি হই োরে উহো  পক্ষ চোলকরি  ক্ষবরুরদ্ধ বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী  ক্ষহসোব বইরি বো অনযোনয িক্ষলরল ক্ষলক্ষপবদ্ধ সকল ক্ষবি ই িি্সংক্ষিষ্ট সকল বযোপোর  সিযিো  

প্রোথক্ষমক সোত্মগয ক্ষহসোরব গণয হইরব৷ 
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পক্ষ চোলকরি  ক্রেজ্ঞোসোবোি এবং ক্ষহসোব ক্ষন ীিো      

৮৪৷ (১) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  অবসো রন  আরিি প্রিোন ক ো হই ো থোক্ষকরল, স কো ী অবসো ক, 

িোাঁহো  মরি, বযোংক-ক্ষকোম্পোনী গঠরন  িোক্ষ খ হইরি উহো  গঠরন  সংরগ েক্ষড়ি ক্ষকোন বযক্রক্ত  ক্ষকোন 

কোে ক ো বো নো ক ো  েনয বো উহো  ক্ষকোন পক্ষ চোলক বো অক্ষিটর   ক্ষকোন কোে ক ো বো নো ক ো  েনয 

উহো  ক্ষকোন িক্ষি হই োরে ক্ষক নো িি্সম্পরকি একটট প্রক্ষিরবিন হোইরকোটি ক্ষবভোরগ িোক্ষখল কক্ষ রবন৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন িোক্ষখলকৃি প্রক্ষিরবিন ক্ষবরবচনোন্ি্রম র্ক্ষি হোইরকোটি ক্ষবভোগ এইরূপ অক্ষভমি 

ক্ষপোিণ কর  ক্ষর্, বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  গঠন বো গঠরন  উরিযোগ িহরণ  সক্ষহি েক্ষড়ি ক্ষকোন বযক্রক্ত, 

পক্ষ চোলক বো ক্ষন ীিকরক প্রকোরিয ক্রেজ্ঞোসোবোি ক ো উক্ষচি, িোহো হইরল হোইরকোটি ক্ষবভোগ এিিুরেরিয 

িি্কিৃ িক ক্ষনধ িোক্ষ ি িোক্ষ রখ একটট প্রকোিয অক্ষধরবিন কক্ষ রব; এবং উক্ত বযক্রক্ত, পক্ষ চোলক বো ক্ষন ীিকরক 

উক্ত অক্ষধরবিরন উপক্ষস্থি থোক্ষকবো  েনয এবং বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  গঠন, গঠরন  উরিযোগ িহণ এবং 

পক্ষ চোলনো  ক্ষবির  এবং িি্সংক্ষিষ্ট িোাঁহো  কোর্ িকলোপ সম্পরকি িোাঁহোরক ক্ষে ো ক ো  েনয ক্ষনরিিি ক্ষিরব : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, উক্তরূপ ক্ষকোন ক্ষে ো ক্ষকন ক ো হইরব নো িোহো  ক্ষবরুরদ্ধ কো ণ িি িোইবো  সুরর্োগ নো 

ক্ষি ো ক্ষকোন বযক্রক্তরক ক্ষে ো ক ো হইরব নো৷ 

 

(৩) এইরূপ ক্ষে ো  স কো ী অবসো ক অংি িহণ কক্ষ রি পোক্ষ রবন, এবং ক্ষিক্ষন, এিিুরেরিয হোইরকোটি 

ক্ষবভোগ কিৃিক িমিোপ্রোপ্ত হইরল, উক্ত ক্ষবভোগ কিৃিক অনুরমোক্ষিি ক্ষকোন আইনজ্ঞরক ক্ষনর োগ কক্ষ রি 

পোক্ষ রবন৷ 

 

(৪) উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষকোন পোওনোিো  বো প্রিো ক উক্ত ক্ষে ো  বযক্রক্তগিভোরব বো হইরকোটি ক্ষবভোরগ 

আইন বযবসো কক্ষ রি পোর  এইরূপ ক্ষকোন বযক্রক্ত  মোধযরম ক্ষে ো  অংি িহণ কক্ষ রি পোক্ষ রবন৷ 

 

(৫) এই ধো ো  অধীন ক্ষকোন বযক্রক্তরক িপথ িহরণ  প  ক্ষে ো ক ো হইরব এবং উক্ত ক্ষে ো  ক্ষিক্ষন হোইরকোটি 

ক্ষবভোরগ  বো িি্কিৃ িক অনুরমোক্ষিি ক্ষর্ ক্ষকোন প্ররশ্ন  েবোব ক্ষিরবন৷ 

 

(৬) এই ধো ো  অধীন ক্ষে ো  সম্মুখীন হইবো  েনয আরিিপ্রোপ্ত ক্ষকোন বযক্রক্ত িোাঁহো  ক্ষনে খ রচ হোইরকোটি 

ক্ষবভোরগ আইন বযবসো কক্ষ রি পোর ন এইরূপ ক্ষকোন বযক্রক্তরক ক্ষনর োগ কক্ষ রি পোক্ষ রবন, এবং এইরূপ 

ক্ষনর োক্রেি বযক্রক্ত ক্ষে ো  সমু্মখীন বযক্রক্তরক িি্প্রিি ক্ষকোন েবোরব  বযোখযো  উরেরিয উক্ত ক্ষবভোগ কিৃিক 

র্থোর্থ বক্ষল ো ক্ষবরবক্ষচি, ক্ষর্ ক্ষকোন প্রশ্ন কক্ষ রি পোক্ষ রবন : 
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িরব িিি থোরক ক্ষর্, হোইরকোটি ক্ষবভোগ র্ক্ষি এইরূপ অক্ষভমি ক্ষপোিণ কর  ক্ষর্, ক্ষে ো  সম্মুখীন বযক্রক্ত িোাঁহো  

ক্ষবরুরদ্ধ আনীি বো ইংক্ষগিকৃি ক্ষকোন অক্ষভরর্োগ হইরি মুক্ত, িোহো হইরল উক্ত ক্ষবভোগ ক্ষর্রূপ সংগি বক্ষল ো 

ক্ষবরবচনো কর  ক্ষসইরূপ খ চ িোাঁহোরক মঞ্ে ু কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

 

(৭) ক্ষে ো  মোধযরম প্রোপ্ত ক্ষববকৃ্ষি ক্ষলক্ষপবদ্ধ ক ো হইরব, এবং ক্ষে োকৃি বযক্রক্ত কিৃিক উহো গটঠি হইবো  বো 

িোাঁহোরক পক্ষড় ো ক্ষিোনোরনো  প  উহোরি িোাঁহো  েোি  িহণ ক ো হইরব, এবং এইরূপ ক্ষববকৃ্ষি- 

 

(ক) ক্ষকোন ক্ষিও োনী বো ক্ষেৌেিো ী কোর্ িধো ো  িোাঁহো  ক্ষবরুরদ্ধ সোিয ক্ষহসোরব বযবহো  ক ো র্োইরব, 

 

(খ) পক্ষ িি িরন  েনয বো উহো  অনুক্ষলক্ষপ সংিরহ  েনয, র্ুক্রক্তসংগি সমর  ক্ষর্ ক্ষকোন পোওনোিো  বো 

প্রিো করক সরুর্োগ ক্ষিও ো হইরব৷ 

 

(৮) প্রিো ণোমূলক অপ োধ সংগটঠি হউক বো নো হউক, অনুরূপ ক্ষে ো  মোধযরম প্রোপ্ত ক্ষববকৃ্ষি প ীিোরন্ত 

হোইরকোটি ক্ষবভোগ র্ক্ষি এইরূপ অক্ষভমি ক্ষপোিণ কর  ক্ষর্,- 

 

(ক) ক্ষর্ বযক্রক্ত উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক ক্ষেরলন ক্ষিক্ষন ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক হও ো  ক্ষর্োগয 

২৬৬[ নরহন]; বো 

 

(খ) ক্ষর্ বযক্রক্ত উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষন ীত্মগক বো অনুরূপ ক্ষন ীত্মগরক  কোরে ক্ষনর োক্রেি েোরম ি  

ক্ষকোন অংিীিো  ক্ষেরলন ক্ষিক্ষন ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী  ক্ষন ীত্মগক বো অনুরূপ ক্ষন ীত্মগরক  কোরে ক্ষনর োক্রেি 

প্রক্ষিষ্ঠোরন  অংিীিো  হও ো  ক্ষর্োগয নরহন; 

 

িোহো হইরল উক্ত ক্ষবভোগ এই মরম ি আরিি ক্ষিরি পোর  ক্ষর্, উক্ত বযক্রক্ত উক্ত ক্ষবভোরগ  অনুমক্ষি বযক্ষির রক, 

আরিরি ক্ষনধ িোক্ষ ি সমর   েনয র্োহো পোাঁচ বি্সর   ক্ষবিী হইরব নো; 

 

(অ) ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক হইরবন নো; বো 

 

(আ) প্রিযি বো পর োিভোরব ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলনো  সংক্ষিষ্ট থোক্ষকরবন নো বো অংিিহণ কক্ষ রবন 

নো; বো 
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(ই) ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী  ক্ষন ীিক বো অনুরূপ ক্ষন ীত্মগরক  কোরে ক্ষনর োক্রেি ক্ষকোন প্রক্ষিষ্ঠোরন  অংিীিো  

ক্ষহসোরব কোে কক্ষ রবন নো৷ 

     

ক্ষিোিী পক্ষ চোলক, ইিযোক্ষি সম্পরকি ক্ষবরিি ক্ষবধোন      

৮৫৷ (১) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক উহো  ক্ষকোন উরিযোক্তো, পক্ষ চোলক, মযোরনেো , অবসো ক বো 

কম িকিিো  ক্ষবরুরদ্ধ ক্ষকোন অথ ি বো সম্পি ক্ষে ি্ পোইবো  িোবীরি হোইরকোটি ক্ষবভোরগ  ক্ষনকট ক্ষকোম্পোনী 

আইরন  ২৬৭[ ধো ো ৩৩১] এ  অধীন আরবিন ক ো হইরল, আরবিনকো ী র্ক্ষি উক্ত বযক্রক্ত  ক্ষবরুরদ্ধ 

প্রথমলব্ধ ধো ণো  উপ  িোাঁহো  অক্ষভরর্োগ প্রক্ষিটষ্ঠি কক্ষ রি পোর ন িোহো হইরল উক্ত ক্ষবভোগ উক্ত বযক্রক্তরক, 

িোবীকৃি অথ ি বো সম্পি ক্ষে ি্ ক্ষিও ো  েনয আরিি ক্ষিরব, র্ক্ষি নো ক্ষিক্ষন প্রমোণ কক্ষ রি পোর ন ক্ষর্ ক্ষিক্ষন 

উহো ক্ষে ি্ ক্ষিও ো  েনয বোধয নরহন : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, উক্ত আরিি র্ক্ষি ক্ষর্ৌথভোরব উক্ত িইু বো িরিোক্ষধক বযক্রক্ত  ক্ষবরুরদ্ধ ক্ষিও ো হ , িোহো 

হইরল িোাঁহো ো সকরলই ক্ষর্ৌথভোরব এবং এককভোরব উক্ত অথ ি বো সম্পক্ষি ক্ষে ি্ ক্ষিরি বোধয থোক্ষকরবন৷ 

 

(২) র্ক্ষি ক্ষকোম্পোনী আইরন  ২৬৮[ ধো ো ৩৩১] এ  অধীন হোইরকোটি ক্ষবভোরগ  ক্ষনকট ক্ষকোন আরবিন ক ো 

হ  এবং র্ক্ষি উক্ত ক্ষবভোরগ  এইরূপ ক্ষবশ্বোস কক্ষ বো  কো ণ থোরক ক্ষর্, উক্ত বযোংক - ক্ষকোম্পোনী  ক্ষকোন 

উরিযোক্তো, পক্ষ চোলক, মযোরনেো , অবসো ক বো কম িকিিো, িোাঁহো  েনোরম বো বোহযিঃ অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত  

নোরম ক্ষকোন সম্পক্ষি  মোক্ষলক, িোহো হইরল উক্ত ক্ষবভোগ উপ-ধো ো (১) এ  অধীন আরিি প্রিোরন  পূরব ি বো 

পর  ক্ষর্ ক্ষকোন সম  উক্ত সম্পক্ষি বো উক্ত ক্ষবভোগ কিৃিক সংগি বক্ষল ো ক্ষবরবক্ষচি উহো  ক্ষকোন অংি ক্ষবরিি 

ক্ষিোরক  ক্ষনরিিি ক্ষিরি পোক্ষ রব; এবং এইরূপ ক্ষিোককৃি সম্পক্ষি র্ক্ষি বোহযিঃ অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত  নোরম 

থোরক, িোহো হইরল উক্ত বযক্রক্ত উক্ত ক্ষবভোরগ  সন্তুটষ্টমি িোাঁহো  প্রকৃি মোক্ষলকোনো প্রমোণ নো ক ো পর্ িন্ি্ম 

উক্ত সম্পক্ষি ক্ষিোককৃি থোক্ষকরব এবং Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এ  ক্ষিোক 

সম্পক্ষকিি ক্ষবধোনোবলী  র্িটভ কু প্ররর্োেয হ  িিটভকু উক্ত ক্ষিোরক  ক্ষত্মগরে প্ররর্োেয হইরব৷ 

সম্পক্ষি উদ্ধো , ইিযোক্ষিরি বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক ও কম িকিিোগণ কিৃিক সোহোর্য প্রিোরন  িোক্ষ ত্ব    

  

৮৬৷ অবসো নোধীন ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  প্ররিযক পক্ষ চোলক ও কম িকিিো, স কো ী অবসো ক কিৃিক 

অনু ম্্্নদ্ধ হইরল িোাঁহোরক উহো  সম্পক্ষি উদ্ধো  ও ক্ষবক্ষলবিরন  বযোপোর  সোহোর্য কক্ষ রবন৷ 

  

অবসো নোধীন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী সম্পক্ষকিি অপ োরধ  িোক্রস্ত  ক্ষবরিি ক্ষবধোন      

৮৭৷ (১) অবসো নোধীন ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  উরিযোক্তো বো উহো গঠরন  সক্ষহি েক্ষড়ি ক্ষকোন বযক্রক্ত বো 

উহো  ক্ষকোন পক্ষ চোলক, মযোরনেো  বো কম িকিিো  ক্ষবরুরদ্ধ ক্ষকোম্পোনী আইন বো এই আইরন  অধীন 

িোস্ি্ক্ষমরর্োগয ক্ষকোন অপ োধ সংঘটরন  অক্ষভরর্োগ থোক্ষকরল, হোইরকোটি ক্ষবভোগ সংগি ক্ষবরবচনো কক্ষ রল, 

উক্ত অক্ষভরর্োগ ে ং ক্ষবচো োথ ি িহণ কক্ষ রি এবং সংক্রত্মগপ্ত পদ্ধক্ষিরি উহো  ক্ষবচো  কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 
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(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন ক্ষকোন অপ োরধ  ক্ষবচোর   সম  হোইরকোটি ক্ষবভোগ একই সংরগ এইরূপ 

অনযোনয অপ োরধ ও ক্ষবচো  কক্ষ রি পোক্ষ রব র্োহো উক্ত উপ-ধো ো  উক্ষেক্ষখি হ  নোই অথচ অক্ষভরু্ক্ত 

বযক্রক্ত  ক্ষবরুরদ্ধ, উহো সংঘটরন  িোর , Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ  অধীন 

উক্ত একই মোমলো  অক্ষভরর্োগ আন ন ক ো র্ো ৷ 

 

(৩) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন সংক্রত্মগপ্ত পদ্ধক্ষিরি ক্ষবচোর্ ি মোমলো - 

 

(ক) হোইরকোটি ক্ষবভোগ- 

 

(অ) ক্ষকোন সোত্মগীরক সমন নো ক্ষিরিও পোর  র্ক্ষি উহো  ক্ষবরবচনো  িোাঁহো  সোত্মগয গুরুত্বপূণ ি নো হ ; 

 

(আ) নযো  ক্ষবচোর   েোরথ ি প্রর োেনী  মরন নো কক্ষ রল মোমলো  কোর্ িধো ো মূলিবী কক্ষ রি বোধয থোক্ষকরব নো; 

 

(ই) ক্ষকোন িোস্ি্ক্ষম প্রিোরন  পূরব ি উহো   োর  সোরত্মগয  সো োংি এবং Code of Criminal Procedure, 

1898 (Act V of 1898) এ  Section 263 ক্ষি উক্ষেক্ষখি ক্ষবি সমরূহ  র্িটভকু প্ররর্োেয হ  িিটভ কু ক্ষলক্ষপবদ্ধ 

কক্ষ রব৷ 

 

(খ) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ  Section 262 (2) এ  ক্ষবধোন উক্তরূপ 

মোমলো  প্ররর্োেয হইরব নো৷ 

 

(৪) এই আইন বো ক্ষকোম্পোনী আইরন  অধীন অবসো ন সম্পক্ষকিি ক্ষকোন অপ োধ উপ-ধো ো (১) এ উক্ষেক্ষখি 

ক্ষকোন বযক্রক্ত কিৃিক সংঘটটি হই ো থোক্ষকরল উহো র্ক্ষি উক্ত উপ-ধো ো  অধীন সংক্ষিপ্ত পদ্ধক্ষিরি ক্ষবচো  

ক ো নো হ , িোহো হইরল উক্ত আইন বো Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) বো 

আপোিিঃ বলবি্ অনয ক্ষকোন আইরন র্োহোই থোকুক নো ক্ষকন, উহো উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  অবসো ন 

কোর্ িধো ো  সক্ষহি সংক্ষিষ্ট ক্ষবচো ক বযিীি হোইরকোটি ক্ষবভোরগ  অনয ক্ষকোন ক্ষবচো ক কিৃিক ক্ষবচো োরথ ি িহণ 

এবং ক্ষবচো  ক ো হইরব৷ 

 

(৫) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, হোইরকোটি 

ক্ষবভোগ, উহো  ক্ষনকট অক্ষভরু্ক্ত বযক্রক্ত ক্ষবচোর   েনয ক্ষপ্রক্ষ ি নো হইরলও, এই আইরন  অধীরন সংক্ষিষ্ট 

অপ োধ ক্ষবচো োরথ ি িহণ কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 
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কক্ষিপ  ক্ষিরে বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক, ইিযোক্ষিরক প্রকোরিয ক্ষে ো      

৮৮৷ (১) ক্ষর্ ক্ষিরে ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বযোপোর  আরপোি মীমোংসো বো অনয ক্ষকোন বযবস্থো 

অনুরমোিরন  েনয ক্ষকোম্পোনী আইরন  ২৬৯[ ধো ো ২২৮] এ  অধীন আরবিন ক ো হ , বো ক্ষর্রত্মগরে 

উক্তরূপ অনুরমোিন ইক্ষিপূরব িই প্রিি হই োরে, এবং হোইরকোটি ক্ষবভোগ বোংলোরিি বযোংক প্রিি প্রক্ষিরবিন 

বো অনয ক্ষকেভ   ক্ষভক্ষিরি, এইরূপ অক্ষভমি ক্ষপোিণ কর  ক্ষর্, উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী গঠরন  উরিযোরগ বো 

উহো  গঠরন অংি িহণ কক্ষ  োরেন বো উহো  পক্ষ চোলক বো ক্ষন ীত্মগক ক্ষহসোরব কোর্ ি ি ক্ষেরলন বো আরেন 

এইরূপ ক্ষকোন বযক্রক্তরক প্রকোরিয ক্ষে ো ক ো প্রর োেন, ক্ষসরত্মগরে উক্ত ক্ষবভোগ উক্ত বযক্রক্ত  অনুরূপ 

ক্ষে ো  েনয ক্ষনরিিি ক্ষিরি পোক্ষ রব, এবং ধো ো ৮৪ এ  ক্ষবধোন অবসো নোধীন ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  

ক্ষত্মগরে ক্ষর্রূপ প্ররর্োেয হ , উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষত্মগরেও র্িি ূ সম্ভব ক্ষসইরূপ প্ররর্োেয হইরব৷ 

(২) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বযোপোর  ক্ষকোম্পোনী আইরন  ২৭০[ ধো ো ২২৮] এ  অধীরন ক্ষকোন আরপোি-

মীমোংসো বো বযবস্থো অনুরমোিন ক ো হইরল, উক্ত আইরন  ২৭১[ ধো ো ১৯১] এবং এই আইরন  ধো ো ৮৫ এ  

ক্ষবধোনোবলী ক্ষকোন অবসো নোধীন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষত্মগরে ক্ষর্রূপ প্ররর্োেয হ  উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  

ক্ষত্মগরে র্িি ূ সম্ভব ক্ষসরূপ প্ররর্োেয হইরব ক্ষর্ন উক্ত আরপোি-মীমোংসো বো বযবস্থো অনুরমোিরন  আরিি 

ক্ষেল উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  অবসো রন  আরিি৷ 

 

(৩) ক্ষর্রিরে স কো  ধো ো ৭৭ এ  অধীরন ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  পুনগ িঠরন  বো একেীক রণ  স্কীম 

অনুরমোিন কর  এবং স কো  এইরূপ অক্ষভমি ক্ষপোিণ কর  ক্ষর্, উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী গঠরন  উরিযোরগ 

বো গঠরন অংি িহণ কক্ষ  োরেন, অথবো উহো  পক্ষ চোলক বো ক্ষন ীত্মগক ক্ষহসোরব কম ি ি ক্ষেরলন বো 

আরেন এইরূপ ক্ষকোন বযক্রক্তরক প্রকোরিয ক্ষে ো ক ো প্রর োেন, ক্ষসরত্মগরে উক্ত বযক্রক্তরক ক্ষে ো  েনয 

স কো  হোইরকোটি ক্ষবভোরগ  ক্ষনকট আরবিন কক্ষ রি পোর ; এবং উক্ত বযক্রক্ত কিৃিক প্রিো ণোমূলক ক্ষকোন 

অপ োধ সংঘটটি হই ো থোকুক বো নো থোকুক, অনুরূপ ক্ষে ো  প  র্ক্ষি হোইরকোটি ক্ষবভোগ এইরূপ 

ক্ষসদ্ধোন্ি্রম উপনীি হ  ক্ষর্, ক্ষিক্ষন ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক বো ক্ষন ীত্মগক ক্ষহসোরব কোে ক ো  বো 

ক্ষন ীত্মগরক  কোরে ক্ষনর্ুক্ত ক্ষকোন প্রক্ষিষ্ঠোরন  অংিীিো  হও ো  অরর্োগয, িোহো হইরল স কো  এই মরম ি 

আরিি ক্ষিরি পোর  ক্ষর্, উক্ত বযক্রক্ত স কোর   অনুমক্ষি বযক্ষির রক আরিরি উক্ষেক্ষখি সমর   মরধয, র্োহো 

পোাঁচ বি্সর   ক্ষবিী হইরব নো, ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক হইরি পোক্ষ রবন নো, অথবো প্রিযত্মগ বো 

পর োত্মগভোরব ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী  সক্ষহি সংক্ষিষ্ট হইরি বো উহো  বযবস্থোপনো  অংি িহণ কক্ষ রি পোক্ষ রবন 

নো, অথবো ক্ষকোন ক্ষকোম্পোনী  ক্ষন ীত্মগক ক্ষহসোরব কোে কক্ষ রি, বো ক্ষন ীত্মগরক  কোরে ক্ষনর্ুক্ত ক্ষকোন 

প্রক্ষিষ্ঠোরন  অংিীিো  হইরি পোক্ষ রবন নো৷ 

 (৪) ধো ো ৭৭ এ  অধীন ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী পুনগ িঠন বো একেীক ণ স কো  কিৃিক অনুরমোক্ষিি 

হইরল ক্ষকোম্পোনী আইরন  ২৭২[ ধো ো ৩৩১] এবং এই আইরন  ধো ো ৮৫ এ  ক্ষবধোনোবলী ক্ষকোন 

অবসো নোধীন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষত্মগরে ক্ষর্রূপ প্ররর্োেয হ  উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষিরেও র্িি ূ 

সম্ভব ক্ষসরূপ প্ররর্োেয হইরব, ক্ষর্ন উক্ত পুনগ িঠন বো একেীক রণ  অনুরমোিন আরিি ক্ষেল উক্ত বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী  অবসো রন  আরিি; এবং উক্ত ২৭৩[ ধো ো ৩৩১] এ উক্ষেক্ষখি স কো ী অবসো রক  ক্ষকোন 

আরবিন স কোর   আরবিন ক্ষহসোরব বযোখযোি হইরব৷ 
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আইন প্রবিিরন  সম  কোর্ িক  স্কীম বো বযবস্থো  অধীরন কোর্ ি ি বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  েনয ক্ষবরিি ক্ষবধোন    

  

৮৯৷ এই আইন প্রবিিরন  সম  ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বযোপোর  ক্ষকোম্পোনী আইরন  ২৭৪[ ধো ো ২২৮] 

এ  অধীরন ক্ষকোন আরপোি-মীমোংসো বো বযবস্থো কোর্ িক  ক ো হইরল, উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  

আরবিনিরম হোইরকোটি ক্ষবভোগ- 

 

(ক) উক্ত আরপোি-মীমোংসো বো বযবস্থো  ক্ষকোন ক্ষবধোন বোস্ি্মবো রন  ক্ষবলম্ব মোেিনো কক্ষ রি পোর ; বো 

 

(খ) উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক উহো  ক্ষিনোিো গরণ  িোক্ষলকো ধো ো ৮১ অনুসোর  চূড়োন্ি্ম কক্ষ বো  

অনুমক্ষি ক্ষিরি পোর ; এবং ক্ষসরত্মগরে উক্ত ধো ো  ক্ষবধোন, অবসো নোধীন ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  

ক্ষত্মগরে ক্ষর্রূপ প্ররর্োেয হ  উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষত্মগরেও র্িি ূ সম্ভব ক্ষসরূপ প্ররর্োেয হইরব, ক্ষর্ন 

উক্ত মীমোংসো বো বযবস্থো  আরিি ক্ষেল উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  অবসো রন  আরিি৷ 

  

আপীল      

৯০৷ (১) এই আইরন  অধীন ক্ষকোন ক্ষিও োনী কোর্ িধো ো  ক্ষবর োধী  ক্ষবি বস্তু  মূলয পিোি হোেো  টোকো  

উরর্ধ্ ি হইরল, হোইরকোটি ক্ষবভোরগ  ক্ষকোন আরিি বো ক্ষসদ্ধোন্ি্রম  ক্ষবরুরদ্ধ আপীল ক্ষবভোরগ আপীল িোর   

ক ো র্োইরব৷ 

 

(২) হোইরকোটি ক্ষবভোগ ক্ষবক্ষধ প্রণ ন কক্ষ  ো ধো ো ৮৭ এ  অধীন প্রিি ক্ষকোন আরিরি  ক্ষবরুরদ্ধ আপীল 

িোর র   পদ্ধক্ষি সম্পরকি এবং ক্ষর্ সকল িিিোধীরন আপীল িোহয হইরব ক্ষসই সম্পরকি ক্ষবধোন কক্ষ রি 

পোক্ষ রব৷ 

 

(৩) আপোিিঃ বলবি্ অনয ক্ষকোন আইরন র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, হোইরকোটি ক্ষবভোগ কিৃিক প্রিি 

ক্ষকোন আরিি বো ক্ষসদ্ধোন্ি্ম, উপ-ধো ো (১) এবং (২) এ  ক্ষবধোনোবলী সোরপরত্মগ, চূড়োন্ি্ম হইরব এবং উহো 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ও সংক্ষিষ্ট অনযোনয সকল পত্মগ এবং িোাঁহোরি  অধীরন বো িোাঁহোরি  মোধযরম িোবীিো  

সকল বযক্রক্ত  েনয বোধযিোমূলক হইরব৷ 

     

  

ক্ষবরিি িোমোক্ষি ক্ষম োি      

৯১৷ (১) Limitation Act, 1908 (IX of 1908) বো আপোিিঃ বলবি্ অনয ক্ষকোন আইরন র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক 

নো ক্ষকন, ক্ষকোন অবসো নোধীন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক মোমলো িোর   বো ি খোসি্্ম িোক্ষখরল  বযোপোর  

িোমোক্ষি  ক্ষম োি গণনো  ক্ষত্মগরে, উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  অবসো রন  েনয আরবিন িোক্ষখরল  িোক্ষ খ 

হইরি প বিী সম কোল বোি ক্ষিরি হইরব৷ 
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(২) Limitation Act, 1908 (IX of 1908) বো ক্ষকোম্পোনী আইরন বো আপোিিঃ বলবি্ অনয ক্ষকোন আইরন 

র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, অবসো নোধীন ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষকোন পক্ষ চোলরক  ক্ষি োর   বরক ো 

টোকো উসুরল  ক্ষত্মগরে অথবো ক্ষকোন স্পষ্ট বো অনুরম  চভ ক্রক্ত  ক্ষভক্ষিরি উহো  ক্ষকোন পক্ষ চোলরক  

ক্ষব ম্্্নরদ্ধ ক্ষকোন িোবী থোক্ষকরল, িোহো আিো  ক ো  ক্ষত্মগরে িোমোক্ষি ক্ষম োরি  ক্ষকোন ক্ষনক্ষিিষ্ট সীমো থোক্ষকরব 

নো, এবং বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  উহো  পক্ষ চোলকরি  ক্ষব ম্্্নরদ্ধ অনযোনয িোবী  ক্ষত্মগরে উক্ত িোবী উি্ভূি 

হও ো  িোক্ষ খ হইরি বো  বি্স , বো অবসো রক  প্রথম ক্ষনর্ুক্রক্ত  িোক্ষ খ হইরি পোাঁচ বি্স , ক্ষর্ ক্ষম োি 

ক্ষবিী, িোমোক্ষি  ক্ষম োি হইরব৷ 

 

(৩) এই ধো ো  ক্ষবধোনোবলী  র্িটভ কু অবসো নোধীন ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষত্মগরে প্ররর্োেয িিটভ কু, 

এই আইন প্রবিিরন  পরূব ি ক্ষর্ বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  অবসো রন  েনয আরবিন ক্ষপি ক ো হই োরে, ক্ষসই 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষত্মগরেও প্ররর্োেয হইরব৷ 

অবসো ন কোর্ িধো ো  বোংলোরিি বযোংরক  প োমি ি      

৯২৷ ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  অবসো ন কোর্ িধো ো  বোংলোরিি বযোংক বযিীি অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত স কো ী 

অবসো ক ক্ষনর্ুক্ত হইরল, এবং হোইরকোটি ক্ষবভোগ স কো ী অবসো করক উক্ত কোর্ িধো ো  ক্ষর্ ক্ষকোন ক্ষবির  

বোংলোরিি বযোংরক  প োমি ি িহরণ  েনয ক্ষনরিিি ক্ষিরল, বোংলোরিি বযোংক উক্ত কোর্ িধো ো  নক্ষথপে 

প ীত্মগো কক্ষ রি এবং ক্ষবি টট  উপ  প োমি ি ক্ষিরি পোক্ষ রব৷ 

   

    

িিরন্ত  িমিো      

৯৩৷ (১) স কো  বো হোইরকোটি ক্ষবভোগ কিৃিক ক্ষনরিিক্ষিি হইরল বোংলোরিি বযোংক উহো  কম িকিিো  িো ো 

অবসো নোধীন ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সোমক্ষিক বযোপোর  বো উহো  ক্ষর্ ক্ষকোন বক্ষহ এবং ক্ষহসোব ক্ষনকোরি  

বযোপোর  িিন্ি্ম কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন িিন্ি্রম  প  বোংলোরিি বযোংক স কো  বো, ক্ষত্মগেমরি, হোইরকোটি 

ক্ষবভোরগ  ক্ষনকট উক্ত িিন্ি্রম  একটট প্রক্ষিরবিন িোক্ষখল কক্ষ রব৷ 

 

 

(৩) বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষ রপোটি ক্ষবরবচনোিরম স কো  র্ক্ষি এইরূপ অক্ষভমি ক্ষপোিণ কর  ক্ষর্, অবসো ন 

কোর্ িধো ো  ক্ষকোন গু ম্্্নত্বপূণ ি অক্ষন ম ঘটট োরে, িোহো হইরল স কো  উক্ত অক্ষন ম হোইরকোটি ক্ষবভোরগ  

ক্ষগোচ ীভূি কক্ষ রব র্োহোরি উক্ত ক্ষবভোগ ঐ ক্ষবির  র্থোর্থ কোর্ িিম িহণ কক্ষ রি পোর ৷ 
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(৪) হোইরকোটি ক্ষবভোগ, উপ-ধো ো (২) এ  অধীন বোংলোরিি বযোংরক  প্রক্ষিরবিন প্রোক্ষপ্ত  প , বো উপ-ধো ো (৩) 

এ  অধীন উহো  ক্ষগোচ ীভূি ক্ষকোন অক্ষন রম  ক্ষভক্ষিরি, সংগি মরন কক্ষ রল, স কো রক উক্ত প্রক্ষিরবিন 

সম্পরকি ক্ষনোটটি এবং শুনোনী  সুরর্োগ প্রিোরন  প , ক্ষনরিিি ক্ষিরি পোক্ষ রব৷ 

     

  

প্রক্ষিরবিন ও িথয আহ্বোন ক ো  িমিো      

৯৪৷ বোংলোরিি বযোংক ক্ষর্ ক্ষকোন সম  ক্ষলক্ষখি ক্ষনোটটরি  িো ো ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  অবসো রক  

ক্ষনকট হইরি উক্ত ক্ষকোম্পোনী  অবসো ন সম্পক্ষকিি ক্ষর্ ক্ষকোন প্রক্ষিরবিন বো িথয ক্ষনোটটরি ক্ষনধ িোক্ষ ি বো 

িি্কিৃ িক বক্ষধ িি সমর   মরধয িোক্ষখরল  ক্ষনরিিি ক্ষিরি পোক্ষ রব এবং উক্ত ক্ষনরিিি পোলরন উক্ত অবসো ক 

বোধয থোক্ষকরবন৷ 

 

বযোখযো৷- ক্ষর্ বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ক্ষকোন আরপোি-মীমোংসো বো বযবস্থো  অধীন কোর্ ি ি অথচ নূিন আমোনি 

িহণ উহো  েনয ক্ষনক্ষিদ্ধ ক্ষসই বযোংক-ক্ষকোম্পোনী, এই ধো ো এবং ধো ো ৯৩ এ  ক্ষবধোনোবলী  উরেিয 

পূ ণকরে, র্িটভ কু সম্ভব, একটট অবসো নোধীন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ক্ষহসোরব গণয হইরব৷ 

    

অবসো ক কিৃিক অবসো নোধীন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সম্পক্ষি  িোক্ষ ত্ব িহরণ ক্ষেলো মযোক্রেরষ্ট্ররট  সোহোর্য    

  

৯৫৷ (১) অবসো নোধীন ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  দ্র্ম্্্নি অবসো রন  েোরথ ি স কো ী অবসো ক বো এই 

আইরন  অধীন ক্ষনর্ুক্ত ক্ষবরিি কম িকিিো র্ক্ষি উক্ত ক্ষকোম্পোনী  অক্ষধকো ভভক্ত বো উহো  অক্ষধকো ভভক্ত বক্ষল ো 

মরন হ  এমন ক্ষকোন সম্পক্ষি, সোমিী বো আিো রর্োগয িোবী িোাঁহো  ক্রেম্মো  বো ক্ষন ন্ত্ররণ িহরণ  প্রর োেন 

মরন কর ন, িোহো হইরল ক্ষিক্ষন ক্ষর্ ক্ষেলো মযোক্রেরষ্ট্ররট  অক্ষধরত্মগরে উক্ত সম্পক্ষি, সোমিী, িোবী বো উক্ত 

ক্ষকোম্পোনী  ক্ষহসোরব  বক্ষহ বো অনযোনয িক্ষলল থোরক বো পোও ো র্ো  ক্ষসই ক্ষেলো মযোক্রেরষ্ট্রটরক উহোরি  িখল 

িহণ কক্ষ বো  েনয ক্ষলক্ষখি অনুর োধ কক্ষ রি পোক্ষ রবন; এবং অনুরূপ অনুর োধ পোও ো  প  উক্ত ক্ষেলো 

মযোক্রেরষ্ট্রট উক্ত সম্পক্ষি, সোমিী, িোবী, ক্ষহসোরব  বক্ষহ বো অনযোনয িক্ষলরল  িখল িহণ কক্ষ রবন এবং 

উহোক্ষিগরক অনুর োধকো ী  ক্ষনকট ক্ষপ্র ণ কক্ষ রবন৷ 

 

 (২) উপ-ধো ো (১) এ  উরেিয পূ ণকরে ক্ষেলো মযোক্রেরষ্ট্রট িোাঁহো  ক্ষবরবচনোিরম ক্ষর্ বযবস্থো িহণ ক ো 

এবং র্িটভকু িক্রক্ত প্রর োগ ক ো প্রর োেন মরন কর ন ক্ষসই বযবস্থো িহণ কক্ষ রি বো িিটভ কু িক্রক্ত প্রর োগ 

কক্ষ রি, অথবো অনুরূপ বযবস্থো িহণ বো িক্রক্ত প্রর োগ ক োইরি পোক্ষ রবন৷ 

     

হোইরকোটি ক্ষবভোরগ  আরিি ও ক্ষসদ্ধোন্ত কোর্ িক ক ণ      

৯৬৷ (১) ক্ষকোন ক্ষিও োনী মোমলো  হোইরকোটি ক্ষবভোগ কিৃিক প্রিি ক্ষিিী বো আরিি ক্ষর্ পদ্ধক্ষিরি কোর্ িক ী 

ক ো হ  ক্ষসই পদ্ধক্ষিরি এই আইরন  অধীন ক্ষকোন ক্ষিও োনী কোর্ িধো ো  উক্ত ক্ষবভোগ কিৃিক প্রিি আরিি 

বো ক্ষসদ্ধোন্ি্ম কোর্ িক  ক ো হইরব৷ 
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(২) Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এ র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, ক্ষকোন অবসো ক 

ক্ষকোন ক্ষিিী েো ী  েনয, ধো ো ৮১(৬) এ  অধীন প্রিি একটট প্রিয নপে এবং উক্ত ক্ষিক্রি ক্ষমোিোরবক 

পোওনো বরক ো টোকো ও উহোরি মঞ্ে ুীকৃি ক্ষকন্তু কোর্ িক  ক ো হ  নোই এইরূপ প্রক্ষিকো  সম্পরকি 

িি্কিৃ িক ক্ষলক্ষখি একটট প্রিয নপে ক্ষপি কক্ষ  ো, ২৭৫[ ক্ষিক্রি] প্রিোনকো ী আিোলি েোড়োও অনয ক্ষকোন 

আিোলরি  ক্ষনকট আরবিন কক্ষ রি পোক্ষ রবন৷ 

 

 

(৩) উপ-ধো ো (১) বো (২) এ  ক্ষবধোনোবলীরক ত্মগুণ্ন নো কক্ষ  ো, হোইরকোটি ক্ষবভোরগ  আরিি বো ক্ষসদ্ধোন্ি্ম 

অনুর্ো ী প্রোপয ক্ষকোন টোকো অনোিো ী থোক্ষকরল ভূক্ষম উন্ন ন ক  ক্ষর্ পদ্ধক্ষিরি আিো  ক ো র্ো  ক্ষসই 

পদ্ধক্ষিরি উক্ত ক্ষবভোরগ  অনুমক্ষিিরম, আিো  ক ো র্োইরব৷ 

  

হোইরকোটি ক্ষবভোরগ  ক্ষবক্ষধ প্রণ রন  িমিো      

৯৭৷ এই আইরন  অনযোনয ক্ষবধোনোবলী এবং ধো ো ২৭৬[ ১২০] এ  অধীন প্রণীি ক্ষবক্ষধ  সক্ষহি সোমঞ্জসয 

 োক্ষখ ো হোইরকোটি ক্ষবভোগ ক্ষনম্নবক্ষণ িি ক্ষবি োবলী ক্ষনধ িো রণ  েনয ক্ষবক্ষধ প্রণ ন কক্ষ রি পোক্ষ রব, র্থো :- 

 

(ক) িষ্ঠ ও সপ্তম খরে  অধীন অনুটষ্ঠিবয িিন্ত ও কোর্ িধো ো  পদ্ধক্ষি; 

 

(খ) সংক্ষিপ্ত পদ্ধক্ষিরি ক্ষবচোর্ ি অপ োধসমূহ; 

 

(গ) আপীল িোর   কক্ষ বো  েনয পূ ণী  িিি, আপীল িোর   কক্ষ বো  এবং শুনোনী  পদ্ধক্ষি; 

 

(ঘ) এই আইরন  অধীন হোইরকোটি ক্ষবভোরগ  িমিো কোর্ িক ভোরব প্রর োগ ক ো  প্রর োেরন অনযোনয ক্ষর্ 

সকল ক্ষবির  ক্ষবধোন ক ো প্রর োেন ক্ষসই সকল ক্ষবি ৷ 

     

পক্ষ চোলক প্রভৃক্ষি উরেরখ প্রোক্তন পক্ষ চোলক প্রভৃক্ষিও অন্তভভ িক্ত      

৯৮৷ ক্ষর্ ক্ষকোন প্রকো  সরন্দহ ি ূীক ণোরথ ি এই মরম ি ক্ষঘোিণো ক ো র্োইরিরে ক্ষর্, এই খরে ক্ষকোন বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী  পক্ষ চোলক, মযোরনেো , অবসো ক, কম িকিিো ও ক্ষন ীত্মগরক  উরেখ থোক্ষকরল অনুরূপ উরেরখ 
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উক্ত ক্ষকোম্পোনী  প্রোক্তন ও বিিমোন সকল পক্ষ চোলক, মযোরনেো , অবসো ক, কম িকিিো ও ক্ষন ীত্মগকরকও 

অন্ি্মভভ িক্ত ক ো হই োরে বক্ষল ো বযোখযোি হইরব৷ 

    

অবসো নোধীন ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষিরে ক্ষিিী  খরে  অপ্ররর্োেযিো      

৯৯৷ ক্ষিিী  খরে  ক্ষকোন ক্ষকেভ ই অবসো নোধীন ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষত্মগরে প্ররর্োেয হইরব নো৷ 

    

কক্ষিপ  কোর্ িধো ো ইিযোক্ষি  ববধিো      

১০০৷ ধো ো ৭৯ এবং এই খরে  অনয ক্ষকোন ক্ষবধোরন র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, এই আইরন  অধীন 

হোইরকোটি ক্ষবভোরগ  এখক্ষি ো ভভক্ত ক্ষকোন ক্ষবির  এই আইন প্রবিিরন  পূরব ি উক্ত ক্ষবভোগ বযিীি অনয ক্ষকোন 

আিোলরি অনুটষ্ঠি কোর্ িধো ো র্োহো উক্ত অনয ক্ষকোন আিোলি কিৃিক প্রিি ক্ষিক্রি বো আরিি শুধুমোে এই 

কো রণ অববধ হইরব নো বো অববধ গণয ক ো হইরব নো ক্ষর্, হোইরকোটি ক্ষবভোগ বযিীি অনয ক্ষকোন আিোলরি 

উক্ত কোর্ িধো ো অনুটষ্ঠি, বো উক্ত অনয ক্ষকোন আিোলি কিৃিক উক্ত ক্ষিক্রি বো আরিি প্রিি হই োক্ষেল৷ 

     

     

অষ্টম খন্ড : ম্ভবম্ভবধ 

    

নক্ষথপে সং িরণ  ক্ষবির  স কোর   ক্ষবক্ষধ প্রণ রন  িমিো      

১০১। ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষহসোরব  খোিো, পক্ষ রিোক্ষধি িোবী-সম্বক্ষলি িক্ষলল এবং অনযোনয িক্ষললোক্ষি 

কি ক্ষিন পর্ িন্ত সং িণ কক্ষ রি হইরব ক্ষসই ক্ষবির  স কো , বোংলোরিি বযোংরক  সক্ষহি প োমি িিরম এবং 

স কো ী ক্ষগরেরট প্রজ্ঞোপন িো ো, ক্ষবক্ষধ প্রণ ন কক্ষ রি পোক্ষ রব। 

  

পক্ষ রিোক্ষধি িোবী সম্বক্ষলি িক্ষলল িোহরক  ক্ষনকট ক্ষে ি প্রিোন      

১০২৷ (১) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষকোন িোহরক  পক্ষ রিোক্ষধি িোবী-সম্বক্ষলি িক্ষলল, ধো ো ১০১ এ  অধীন 

প্রণীি ক্ষবক্ষধরি ক্ষনধ িোক্ষ ি সম  অক্ষিিোন্ি্ম হও ো  পরূব ি, ক্ষে ি ক্ষিবো  েনয উক্ত িোহক অনুর োধ 

কক্ষ রল, উক্ত ক্ষকোম্পোনী এমন র্োক্ষন্ত্রক বো অনয ক্ষকোন পদ্ধক্ষি  মোধযরম উক্ত িক্ষলরল  সকল অংরি  একটট 

সটঠক অনুক্ষলক্ষপ উহো  ক্ষনকট সং িণ কক্ষ রব ক্ষর্ পদ্ধক্ষি উক্ত অনুক্ষলক্ষপ  সটঠকিো ক্ষনক্রশ্চি কর ৷ 

 

(২) বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উপ-ধো ো (১) এ উক্ষেক্ষখি অনুক্ষলক্ষপ বি ী  খ চ িোহরক  ক্ষনকট হইরি আিো  

কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

 

বযোখযো৷- এই ধো ো  িোহক বক্ষলরি ক্ষকোন স কো ী অক্ষেস বো সংক্ষবক্ষধবদ্ধ সংস্থোরকও বুঝোইরব৷ 
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আমোনিী অথ ি পক্ষ রিোরধ  েনয মরনোন ন িোন      

১০৩৷ (১) বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষনকট  ক্ষিি ক্ষকোন আমোনি র্ক্ষি একক বযক্রক্ত বো ক্ষর্ৌথভোরব একোক্ষধক 

বযক্রক্ত  নোরম েমো থোরক, িোহো হইরল উক্ত একক আমোনিকো ী এককভোরব বো, ক্ষিেমি, ক্ষর্ৌথ 

আমোনিকো ীগণ ক্ষর্ৌথভোরব, ক্ষনধ িোক্ষ ি পদ্ধক্ষিরি, এমন ২৭৭[ একেন বো একোক্ষধক] বযক্রক্তরক মরনোনীি 

কক্ষ রি পোক্ষ রবন ২৭৮[ র্োহোরক বো র্োহোক্ষিগরক], একক আমোনিকো ী বো ক্ষর্ৌথ আমোনিকো ীগরণ  

সকরল  মৃিভ য  প , আমোনরি  টোকো প্রিোন ক ো র্োইরি পোর  : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, উক্ত একক আমোনিকো ী বো ক্ষর্ৌথ আমোনিকো ীগণ ক্ষর্ ক্ষকোন সম  উক্ত মরনোন ন 

বোক্ষিল কক্ষ  ো ক্ষনধ িোক্ষ ি পদ্ধক্ষিরি ২৭৯[ অনয ক্ষকোন বযক্রক্তরক বো বযক্রক্তবগ িরক] মরনোনীি কক্ষ রি পোক্ষ রবন৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীরন ২৮০[ মরনোনীি ক্ষকোন বযক্রক্ত] নোবোলক হইরল, িোাঁহো  নোবোলক থোকো অবস্থো  

উক্ত একক আমোনিকো ী  বো ক্ষর্ৌথ আমোনিকো ীগরণ  মৃিভ য  ক্ষিরে, আমোনরি  টোকো ক্ষক িহণ 

কক্ষ রবন িি্সম্পরকি উক্ত একক আমোনিকো ী বো ক্ষর্ৌথ আমোনিকো ীগণ ক্ষনধ িোক্ষ ি পদ্ধক্ষিরি ক্ষনক্ষিিষ্ট 

কক্ষ রি পোক্ষ রবন৷ 

 

(৩) আপোিিঃ বলবি্ অনয ক্ষকোন আইরন  বো ক্ষকোন উইরল বো সম্পক্ষি ক্ষবক্ষল বিরন  বযবস্থো সম্বক্ষলি 

অনয ক্ষকোন প্রকো  িক্ষলরল র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, উপ-ধো ো (১) এ  অধীরন ক্ষকোন বযক্রক্তরক মরনোনীি 

ক ো হইরল বো উপ-ধো ো (২) এ  অধীন ক্ষকোন বযক্রক্ত ক্ষনক্ষিিষ্ট হইরল ক্ষিক্ষন একক আমোনিকো ী বো ক্ষত্মগেমি 

ক্ষর্ৌথ আমোনিকো ীগরণ  সকরল  মৃিভ য  প , উক্ত আমোনরি  বযোপোর  একক আমোনিকো ী  বো, 

ক্ষিেমি, সকল আমোনিকো ী  র্োবিী  অক্ষধকো  লোভ কক্ষ রবন, এবং অনয ক্ষর্ ক্ষকোন বযক্রক্ত উক্ত 

অক্ষধকো  হইরি বক্রিি হইরবন৷ 

 

(৪) এই ধো ো  ক্ষবধোন অনুর্ো ী ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক টোকো পক্ষ রিোক্ষধি হইরল সংক্ষিষ্ট আমোনি 

সম্পক্ষকিি উহো  র্োবিী  িো  পক্ষ রিোধ হই োরে বক্ষল ো গণয হইরব : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, ক্ষর্ বযক্রক্তরক এই ধো ো  অধীরন আমোনরি  টোকো পক্ষ রিোধ ক ো হই োরে ক্ষসই বযক্রক্ত  

ক্ষবরুরদ্ধ অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত  ক্ষকোন অক্ষধকো  বো িোবী থোক্ষকরল িোহো এই উপ-ধো ো  ক্ষবধোন িুন্ন কক্ষ রব নো৷ 

     

    

আমোনি সম্পরকি অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত  িোবী অিহণরর্োগয      

১০৪৷ ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষনকট ক্ষর্ বযক্রক্ত  নোরম  ক্ষকোন আমোনি  ক্রত্মগি থোরক ক্ষস বযক্রক্ত বযিীি 

অনয কোহো ও ক্ষনকট হইরি উক্ত আমোনরি  উপ  ক্ষকোন িোবী সম্বক্ষলি ক্ষকোন ক্ষনোটটি উক্ত ক্ষকোম্পোনী 
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কিৃিক িহণরর্োগয হইরব নো, বো উক্তরূপ ক্ষকোন ক্ষনোটটি অনুসোর  কোর্ িিম িহণ কক্ষ রি উক্ত ক্ষকোম্পোনী 

বোধয থোক্ষকরব নো : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, এই উপ-ধো ো  ক্ষকোন ক্ষকেভ ই উক্ত আমোনরি  বযোপোর  র্থোর্থ এখ্ক্ষি ো সম্পন্ন ক্ষকোন 

আিোলরি  কিৃিত্ব ত্মগুণ্ন কক্ষ রব নো; এবং এইরূপ আিোলরি  ক্ষকোন ক্ষিিী, আরিি, সোটটিক্ষেরকট বো 

অনুরূপ অনয ক্ষকোন প্রকো  িক্ষলল িোক্ষখল ক ো হইরল, উক্ত ক্ষকোম্পোনী উহোরক র্থোর্থ গু ম্্্নত্ব ক্ষিরব৷ 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষন োপি ক্রেম্মো   ক্ষিি সোমিী ক্ষে ি্ প্রিোরন  েনয মরনোন ন      

১০৫৷ (১) ক্ষকোন বযক্রক্ত ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষন োপি ক্রেম্মো  ক্ষকোন সোমিী আমোনি  োক্ষখরল উক্ত 

সোমিী উক্ত আমোনরি থোকো অবস্থো  িোাঁহো  মিৃভ য  প  উহো িহণ ক ো  েনয ক্ষিক্ষন ক্ষকোন বযক্রক্তরক, 

ক্ষনধ িোক্ষ ি পদ্ধক্ষিরি, মরনোনীি কক্ষ রি পোক্ষ রবন : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, আমোনিকো ী ক্ষর্ ক্ষকোন সম  উক্ত মরনোন ন বোক্ষিল কক্ষ  ো ক্ষনধ িোক্ষ ি পদ্ধক্ষিরি, অনয 

ক্ষকোন বযক্রক্তরক মরনোনীি কক্ষ রি পোক্ষ রবন৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন মরনোনীি বযক্রক্ত নোবোলক হইরল িোাঁহো  নোবোলক থোকো অবস্থো  

আমোনিকো ী  মৃিভ য  ক্ষিরে উক্ত ২৮১[ সোমিী ক্ষক] িহণ কক্ষ রবন িি্সম্পরকি ক্ষিক্ষন, ক্ষনধ িোক্ষ ি 

পদ্ধক্ষিরি, ক্ষনরিিি কক্ষ রি পোক্ষ রবন৷ 

 

(৩) উপ-ধো ো (১) বো (২) এ  অধীন মরনোনীি বো ক্ষনক্ষিিষ্ট ক্ষকোন বযক্রক্তরক আমোনিী সোমিী ক্ষে ি প্রিোরন  

পূরব ি, আমোনি িহীিো বযোংক-ক্ষকোম্পোনী, বোংলোরিি বযোংক কিৃিক সম  সম  ক্ষনরিিক্ষিি পদ্ধক্ষিরি, উক্ত 

সোমিী  একটট বণ িনোমূলক িোক্ষলকো প্রস্তুি কক্ষ  ো উহোরি উক্ত বযক্রক্ত  েোত্মগ  িহণ কক্ষ রব এবং উহো  

অনুক্ষলক্ষপ উক্ত বযক্রক্তরক স ব োহ কক্ষ রব৷ 

 

(৪) আপোিিঃ বলবি্ অনয ক্ষকোন আইন বো ক্ষকোন উইরল বো সম্পক্ষি ক্ষবক্ষল বিরন  বযবস্থো সম্বক্ষলি অনয 

ক্ষকোন প্রকো  িক্ষলরল র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, উপ-ধো ো (১) এ  অধীরন ক্ষকোন বযক্রক্তরক মরনোনীি ক ো 

হইরল বো উপ-ধো ো (২) এ  অধীরন ক্ষকোন বযক্রক্ত ক্ষনক্ষিিষ্ট হইরল ক্ষিক্ষন আমোনিকো ী  মৃিভ য  প , উক্ত 

আমোনরি  বযোপোর  আমোনিকো ী  র্োবিী  অক্ষধকো  লোভ কক্ষ রবন এবং অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত উক্ত 

অক্ষধকো  হইরি বক্রিি হইরবন৷ 

 

(৫) এই ধো ো  ক্ষবধোন অনুর্ো ী ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক উহো  ক্ষন োপি ক্রেম্মো   ক্রত্মগি সোমিী 

ক্ষে ি্ প্রিোন ক ো হইরল উক্ত ক্ষকোম্পোনী সংক্ষিষ্ট আমোনি সম্পক্ষকিি উহো  র্োবিী  িো  পক্ষ রিোধ 

কক্ষ  োরে বক্ষল ো গণয হইরব : 
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িরব িিি থোরক ক্ষর্, ক্ষর্ বযক্রক্তরক এই ধো ো  অধীরন ক্ষকোন সোমিী ক্ষে ি্ ক্ষিও ো হই োরে ক্ষসই বযক্রক্ত  

ক্ষবরুরদ্ধ অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত  ক্ষকোন অক্ষধকো  বো িোবী থোক্ষকরল িোহো, এই উপ-ধো ো  ক্ষকোন ক্ষবধোন িুন্ন কক্ষ রব 

নো৷ 

ক্রেম্মো   ক্ষিি ক্ষকোন সোমিী সম্পরকি অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত  িোবী অিহণরর্োগয      

১০৬৷ ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষন োপি ক্রেম্মো  ক্ষর্ বযক্রক্ত  নোরম ক্ষকোন সোমিী  ক্রত্মগি থোরক, ক্ষস বযক্রক্ত 

বযিীি অনয কোহোর োও ক্ষনকট হইরি উক্ত সোমিী  উপ  িোবী সম্বক্ষলি ক্ষকোন ক্ষনোটটি উক্ত ক্ষকোম্পোনী 

কিৃিক িহণরর্োগয হইরব নো, বো অনুরূপ ক্ষকোন ক্ষনোটটি অনুসোর  কোর্ িিম িহণ কক্ষ রি উক্ত ক্ষকোম্পোনী 

বোধয থোক্ষকরব নো : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, এই উপ-ধো ো  ক্ষকোন ক্ষকেভ ই উক্ত সোমিী  বযোপোর  র্থোর্থ এখক্ষি ো সম্পন্ন ক্ষকোন 

আিোলরি  কিৃিত্ব ত্মগুণ্ন কক্ষ রব নো; এবং এইরূপ আিোলরি  ক্ষকোন ক্ষিিী, আরিি, সোটটিক্ষেরকট বো 

অনুরূপ অনয ক্ষকোন প্রকো  িক্ষলল িোক্ষখল ক ো হইরল উক্ত ক্ষকোম্পোনী উহোরক র্থোর্থ গু ম্্্নত্ব ক্ষিরব৷ 

    

ক্ষন োপি লকোর   ক্ষিি সোমিী ক্ষে ি্ প্রিোন      

১০৭৷ (১) ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষন োপি ভে বো অনয ক্ষকোথোও  ক্রত্মগি ক্ষকোন লকো  র্ক্ষি ক্ষকোন বযক্রক্ত 

এককভোরব ভোড়ো কর ন, িোহো হইরল িোাঁহো  মিৃভ য  ক্ষত্মগরে উক্ত লকো  ভোড়ো থোকো অবস্থো  িোাঁহো  মিৃভ য  

প , িি্কিৃ িক পূব ি-মরনোনীি ক্ষকোন বযক্রক্তরক উক্ত-ক্ষকোম্পোনী লকো  খুক্ষলরি এবং উহো হইরি বন্ড ক্ষে ি্ 

ক্ষনরি ক্ষিরবন৷ 

 

(২) র্ক্ষি িইু বো িরিোক্ষধক বযক্রক্ত ক্ষর্ৌথভোরব ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  লকো  ভোড়ো কর ন এবং ভোড়ো  

চভ ক্রক্তরি উক্ত ভোড়োকো ীগরণ  মরধয িুই বো িরিোক্ষধক বযক্রক্ত  রু্গ্ম েোত্মগর  লকোর   কোে সম্পোিন ক ো  

ক্ষবধোন থোরক, িোহো হইরল, ক্ষর্ ভোড়োকো ীগরণ  েোত্মগর  লকোর   কোে সম্পোিরন  ক্ষবধোন থোরক িোাঁহো ো, 

উক্ত রু্গ্ম ভোড়োকো ীগরণ  মরধয এক বো একোক্ষধক বযক্রক্ত  মৃিভ য  ক্ষত্মগরে, অনযোনয েীক্ষবি 

ভোড়োকো ীগরণ  সক্ষহি, মৃি বযক্রক্তগরণ  পরত্মগ অনয ক্ষকোন বযক্রক্তরক উক্ত লকো  খুক্ষলবো  েনয এবং 

উহোরি  ক্রত্মগি সোমিী ক্ষে ি লইবো  েনয উক্ত ক্ষকোম্পোনী সুরর্োগ ক্ষিরব ক্ষসই ক্ষবির , এক বো একোক্ষধক 

বযক্রক্তরক মরনোনীি কক্ষ রি পোর ন৷ 

 

(৩) উপ-ধো ো (১) ও (২) এ  অধীন মরনোন ন ক্ষনধ িোক্ষ ি পদ্ধক্ষিরি প্রিোন কক্ষ রি হইরব৷ 

 

(৪) ক্ষকোন মরনোনীি বযক্রক্তরক অথবো, ক্ষিেমি, র্ুগ্মভোরব মরনোনীি বযক্রক্ত এবং উক্ত েীক্ষবি ভোড়োকো ীরক 

লকোর   ক্ষিি সোমিী ক্ষে ি প্রিোরন  পরূব ি, বযোংক-ক্ষকোম্পোনী, বোংলোরিি বযোংক কিৃিক সম  সম  

ক্ষনরিিক্ষিি পদ্ধক্ষিরি, লকোর   ক্ষিি সোমিী  একটট বণ িনোমূলক িোক্ষলকো বি ী কক্ষ  ো উক্ত বযক্রক্তগরণ  

েোি  িহণ কক্ষ রব, এবং উহো  একটট অনুক্ষলক্ষপ উক্ত বযক্রক্তগণরক স ব োহ কক্ষ রব৷ 
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(৫) এই ধো ো  ক্ষবধোন অনুর্ো ী, ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক উহো  ক্ষন োপি লকোর   ক্ষিি সোমিী 

ক্ষে ি প্রিোন ক ো হইরল সংক্ষিষ্ট  ক্ষিি সোমিী সম্পক্ষকিি উহো  র্োবিী  িো  পক্ষ রিোধ কক্ষ  োরে বক্ষল ো 

গণয হইরব : িরব িিি থোরক ক্ষর্, ক্ষর্ বযক্রক্তরক এই ধো ো  অধীন ক্ষকোন সোমিী ক্ষে ি ক্ষিও ো হই োরে ক্ষসই 

বযক্রক্ত  ক্ষব ম্্্নরদ্ধ অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত  ক্ষকোন অক্ষধকো  বো িোবী থোক্ষকরল িোহো এই উপ-ধো ো  ক্ষকোন ক্ষবধোন 

িুন্ন কক্ষ রব নো৷ 

 

(৬) উপ-ধো ো (১) বো উপ-ধো ো (২) এ  ক্ষবধোন অনুর্ো ী লকো  খুক্ষলরি এবং উহোরি  ক্ষিি সোমিী ক্ষে ি 

লইরি অনুমক্ষি প্রিোরন  কো রণ উক্ত সোমিী  র্ক্ষি ক্ষকোন িক্ষি হই ো থোরক বো িক্ষি হও ো  সম্ভোবনো 

থোরক িোহো হইরল বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষবরুরদ্ধ ক্ষকোন মোমলো, অক্ষভরর্োগ বো অনয ক্ষকোন প্রকো  আইনোনুগ 

কোর্ িধো ো িোর   বো শুরু ক ো র্োইরব নো৷ 

  

ক্ষন োপি লকোর   ক্ষিি সোমিী সম্পরকি অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত  িোবী অিহণরর্োগয      

১০৮৷ ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষন োপি লকোর  ক্ষর্ বযক্রক্ত  ক্ষকোন সোমিী  ক্রত্মগি থোরক ক্ষস বযক্রক্ত বযিীি 

অনয ক্ষকোন বযক্রক্ত  ক্ষনকট হইরি উক্ত সোমিী  উপ  ক্ষকোন িোবী সম্বক্ষলি ক্ষকোন ক্ষনোটটি উক্ত ক্ষকোম্পোনী 

কিৃিক িহণরর্োগয হইরব নো; এবং অনুরূপ ক্ষকোন ক্ষনোটটি অনুসোর  কোর্ িিম িহণ কক্ষ রি উক্ত ক্ষকোম্পোনী 

বোধয থোক্ষকরব নো : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, এই ধো ো  ক্ষকোন ক্ষকেভ ই, উক্ত সোমিী  বযোপোর  র্থোর্থ এখ্ক্ষি ো সম্পন্ন ক্ষকোন 

আিোলরি  কিৃিত্ব িুন্ন কক্ষ রব নো এবং এইরূপ আিোলরি  ক্ষকোন ক্ষিিী, আরিি, সোটটিক্ষেরকট বো অনুরূপ 

অনয ক্ষকোন প্রকো  িক্ষলল িোক্ষখল ক ো হইরল, উক্ত ক্ষকোম্পোনী উহোরক র্থোর্থ গুরুত্ব ক্ষিরব৷ 

 

২৮২[ * * *] 

     

িে      

১০৯। (১) র্ক্ষি ক্ষকোন বযক্রক্ত এই আইরন  অধীন লোইরসন্স প্রোপ্ত নো হই ো বযোংক বযবসো কর ন বো বযোংক 

বযবসো ক ো  েনয প্রোপ্ত লোইরসন্স বোক্ষিল হই ো র্োও ো  পর ও বযোংক বযবসো কর ন, িোহো হইরল ক্ষিক্ষন 

২৮৩[ অনক্ষধক ৭ (সোি) বৎস  কো োিরন্ড এবং অনূযন িুই লি টোকো এবং অনক্ষধক ক্ষবি লি টোকো 

অথ িিরন্ড িন্ডনী ] হইরবন। 

 

(২) র্ক্ষি ক্ষকোন বযক্রক্ত এই আইরন  ক্ষকোন ক্ষবধোরন  প্রর োেন ক্ষমোিোরবক বো উহো  অধীন বো উহো  উরেিয 

পূ ণকরে িলবকৃি বো িোক্ষখলকৃি ক্ষকোন ক্ষবব ণ, প্রক্ষিরবিন, বযোরলন্স িীট বো অনযোনয িক্ষলল বো ক্ষকোন 

িরথয, ইচ্ছোকৃিভোরব এবং িোাঁহো  জ্ঞোিসোর  ক্ষকোন গুরুত্বপূণ ি ক্ষবির  ক্ষমথযো িথয বো ক্ষববকৃ্ষি প্রিোন কর ন, 

অথবো, ইচ্ছোকৃিভোরব এবং িোাঁহো  জ্ঞোিসোর , অনুরূপ ক্ষবির  িথয বো ক্ষকোন ক্ষববকৃ্ষি প্রিোন নো কর ন, িোহো 
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হইরল ক্ষিক্ষন ২৮৪[ অনক্ষধক ৩ (ক্ষিন) বৎসর   কো োিরন্ড এবং অনক্ষধক এক লি টোকো অথ িিরন্ড িন্ডনী ] 

হইরবন। 

 

(৩) ধো ো ২৭ (১) ও (২) এ  ক্ষবধোন লঙ্ঘন কক্ষ  ো ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী অক্ষিম প্রিোন কক্ষ রল, উহো  ক্ষর্ 

সকল পক্ষ চোলক বো কম িকিিো উক্ত ২৮৫[ ঋণ, অক্ষিম, গযো োক্ষন্ট বো অনয ক্ষকোনরূপ আক্ষথ িক সুক্ষবধো] 

প্রিোরন  েনয িোক্ষ ত্বপ্রোপ্ত ক্ষেরলন িোহোরি  প্ররিযরক উক্ত লঙ্ঘরন  েনয ক্ষিোিী বক্ষল ো গণয হইরবন এবং 

২৮৬[ অনক্ষধক ৩ (ক্ষিন) বৎসর   কো োিরন্ড অথবো অনূযন এক লি টোকো এবং অনক্ষধক িি লি টোকো 

অথ ি িরন্ড অথবো উভ  িরন্ড িন্ডনী ] হইরবন। 

 

(৪) র্ক্ষি ক্ষকোন বযক্রক্ত ধো ো ৪৪ (২) এ  অধীরন ক্ষকোন বক্ষহ, ক্ষহসোব-ক্ষনকোি, বো অনয ক্ষকোন িক্ষলল িোক্ষখল 

কক্ষ রি, অথবো ক্ষকোন ক্ষবব ণ বো িথয স ব োহ কক্ষ রি, অথবো বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  বযবসো সংিোন্ত ক্ষবির  

িিন্ত বো প ীিো  েনয িোক্ষ ত্বপ্রোপ্ত ক্ষকোন কম িকিিো  ক্ষকোন প্ররশ্ন  েবোব ক্ষিরি অসম্মি হন, িোহো হইরল 

ক্ষিক্ষন এই অসম্মক্ষি  েনয ২৮৭[ অনূযন িি হোেো  টোকো এবং অনক্ষধক এক লি টোকো েক্ষ মোনো 

আর োক্ষপি] হইরবন, এবং র্ক্ষি উক্ত অসম্মক্ষি অবযোহি থোরক, িোহো হইরল উক্ত অসম্মক্ষি  প্রথম ক্ষিরন  

প  প্ররিযক ক্ষিরন  েনয অক্ষিক্ষ ক্ত ২৮৮[ অনূযন পোাঁচিি টোকো এবং অনক্ষধক পোাঁচ হোেো  টোকো েক্ষ মোনো 

আর োক্ষপি] হইরবন। 

 

(৫) ধো ো ৪৪ (৫) (ক) এ  অধীন প্রিি ক্ষকোন আরিি লঙ্ঘন কক্ষ  ো ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ক্ষকোন 

আমোনি িহণ কক্ষ রল, উহো  ক্ষর্ সকল পক্ষ চোলক বো কম িকিিো উক্ত িহরণ  েনয িোক্ষ ত্বপ্রোপ্ত ক্ষেরলন 

িোাঁহোরি  প্ররিযরক উক্ত লঙ্ঘরন  েনয ক্ষিোিী বক্ষল ো গণয হইরবন এবং ক্ষিক্ষন উক্ত েোমোনরি  অনক্ষধক 

ক্ষিগুণ পক্ষ মোণ ২৮৯[ েক্ষ মোনো আর োক্ষপি] হইরবন। 

 

 

(৬) র্ক্ষি ক্ষকোন বযক্রক্ত ধো ো ৭৭ (৭) এ  অধীন মঞ্ে ুীকৃি ক্ষকোন স্কীরম  িিি বো কিিবয পোলরন বযথ ি হন, 

িোহো হইরল ক্ষিক্ষন ২৯০[ অনূযন িি হোেো  টোকো এবং অনক্ষধক এক লি টোকো েক্ষ মোনো আর োক্ষপি] 

হইরবন এবং র্ক্ষি এই বযথ িিো অবযোহি থোরক িোহো হইরল উক্ত বযথ িিো  প্রথম ক্ষিরন  প  প্রক্ষি ক্ষিরন  েনয 

অক্ষিক্ষ ক্ত ২৯১[ অনূযন পোাঁচিি টোকো এবং অনক্ষধক পোাঁচ হোেো  টোকো েক্ষ মোনো আর োক্ষপি] হইরবন। 

 

(৭) র্ক্ষি ক্ষকোন বযক্রক্ত এই আইরন  অনয ক্ষকোন ক্ষবধোন লঙ্ঘন কর ন, বো িিধীন প্রিি ক্ষকোন আরিি বো 

ক্ষনরিিি বো আর োক্ষপি ক্ষকোন িিি বো প্রণীি ক্ষকোন ক্ষবক্ষধ লঙ্ঘন কর ন, িোহো হইরল ক্ষিক্ষন উক্ত লঙ্ঘরন  েনয 

২৯২[ অনূযন িি হোেো  টোকো এবং অনক্ষধক এক লি টোকো েক্ষ মোনো আর োক্ষপি] হইরবন, এবং র্ক্ষি উক্ত 

লঙ্ঘন অবযোহি থোরক, িোহো হইরল উক্ত লঙ্ঘরন  প্রথম ক্ষিরন  প  প্রক্ষিক্ষিরন  েনয অক্ষিক্ষ ক্ত ২৯৩[ 

অনূযন পোাঁচিি টোকো এবং অনক্ষধক পোাঁচ হোেো  টোকো েক্ষ মোনো আর োক্ষপি] হইরবন। 
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(৮) এই আইরন  ক্ষকোন ক্ষবধোন লঙ্ঘনকো ী বযক্রক্ত, অথবো িিধীন ক্ষকোন আরিি বো ক্ষনরিিি বো আর োক্ষপি 

িিি বো প্রণীি ক্ষকোন ক্ষবক্ষধ লঙ্ঘনকো ী বযক্রক্ত বো িিধীন মঞ্ে ুীকৃি ক্ষকোন স্কীরম  িিি বো কিিবয পোলরন 

বযথ ি ক্ষকোন বযক্রক্ত র্ক্ষি ক্ষকোন ২৯৪[ ক্ষকোম্পোনী বো প্রক্ষিষ্ঠোন] হ , িোহো হইরল এইরূপ লঙ্ঘন বো বযথ িিো 

সংঘটটি হও ো  সম  ক্ষর্ সকল বযক্রক্ত উক্ত ২৯৫[ ক্ষকোম্পোনী বো প্রক্ষিষ্ঠোরন ] পক্ষ চোলক, মযোরনেো , সক্ষচব 

বো অনয ক্ষকোন কম িকিিো ক্ষেরলন বো উক্ত ২৯৬[ ক্ষকোম্পোনী বো প্রক্ষিষ্ঠোরন ] কোেকম ি পক্ষ চোলনো  

িোক্ষ ত্বপ্রোপ্ত এবং িজ্জনয উহো  ক্ষনকট বকক্ষে ি ক্ষিরি বোধয ক্ষেরলন িোাঁহোরি  প্ররিযক বযক্রক্ত ও উক্ত 

লঙ্ঘন বো বযথ িিো  েনয ক্ষিোিী বক্ষল ো গণয হইরবন : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, র্ক্ষি উক্ত বযক্রক্ত প্রমোণ কক্ষ রি পোর ন ক্ষর্, এইরূপ লঙ্ঘন বো বযথ িিো িোাঁহো  

অজ্ঞোিসোর  সংঘটটি হই োরে বো উহো প্রক্ষির োধ কক্ষ বো  েনয ক্ষিক্ষন র্থোর্থ সিকিিো অবলম্বন 

কক্ষ  োক্ষেরলন িোহো হইরল ক্ষিক্ষন উক্তরূপ ক্ষিোিী বক্ষল ো গণয হইরবন নো। 

 

২৯৭[ ২৯৮[ (৯) উপ-ধো ো (৩), (৪), (৫), (৬), (৭) এবং ধো ো ২৮ এ  উপ-ধো ো (১) ও ধো ো ৫৭ এ  উপ-ধো ো 

(১) এ  ক্ষবধোন অনুসোর  ক্ষকহ িেনী  অপ োধ কক্ষ রল িোাঁহো  ক্ষবরুরদ্ধ মোমলো নো কক্ষ  ো বোংলোরিি বযোংক 

২৯৯[ িোহোরক ক্ষকন আক্ষথ িক েক্ষ মোনো] কক্ষ রব নো ক্ষস সম্পরকি কো ণ িি িোইরি সরুর্োগ ক্ষিরি পোক্ষ রব এবং 

িোাঁহো  বযোখযো  সন্তুষ্ট নো হইরল বো ক্ষিক্ষন ক্ষকোন বযোখযো প্রিোন নো 

 

কক্ষ রল বোংলোরিি বযোংক িোাঁহোরক উপক্ষ উক্ত উপ-ধো োসমূরহ এবং ধো ো ২৮ এ  উপ-ধো ো (২) ও ধো ো ৫৭ 

এ  উপ-ধো ো (২) এ উরেক্ষখি ৩০০[ ক্ষর্ ক্ষকোন অংরক  আক্ষথ িক েক্ষ মোনো] কক্ষ রি পোক্ষ রব।] 

 

(১০) উপ-ধো ো (৯) এ  অধীন ৩০১[ েক্ষ মোনো] আর োপ ক ো  ১৪ ক্ষিরন  মরধয সংক্ষিষ্ট বযক্রক্ত উহো 

পক্ষ রিোধ কক্ষ রল িোাঁহো  ক্ষবরুরদ্ধ উক্ত উপ-ধো ো  উক্ষল্লক্ষখি উপ-ধো োগুক্ষল  অধীন িৎকি ্্ৃক কৃি 

অপ োরধ  েনয আ  ক্ষকোন আইনগি বযবস্থো িহণ ক ো হইরব নো; ক্ষকন্তু র্ক্ষি ক্ষিক্ষন উক্তরূপ সম সীমো  

মরধয ৩০২[ েক্ষ মোনোকৃি অথ ি] পক্ষ রিোরধ বযথ ি হন িোহো হইরল বোংলোরিি বযোংক সংক্ষিষ্ট বযক্রক্ত  কৃি 

অপ োরধ  েনয িোাঁহো  ক্ষবরুরদ্ধ আিোলরি মোমলো িোর   কক্ষ রব।] 

 

৩০৩[ (১১) র্ক্ষি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী এই আইরন  ধো ো ১৩ এ  উপ-ধো ো (৭), ধো ো ২৫ এ  উপধো ো 

(৩), (৪) ও (৫), ধো ো ২৬ এ  উপ-ধো ো (৪), ধো ো ২৯ এ  উপ-ধো ো (৩), এবং ধো ো ৩৩ এ  উপ-ধো ো (৫) এ 

বক্ষণ িি ক্ষিে বযিীি অনয ক্ষকোন ধো ো  ক্ষবধোন লংঘন কর  বো িিধীন প্রিি ক্ষকোন আরিি বো ক্ষনরিিি বো 

আর োক্ষপি ক্ষকোন িিি বো প্রণীি ক্ষকোন ক্ষবক্ষধ লংঘন কর , িোহো হইরল উক্ত লংঘরন  েনয উক্ত বযোংক-

ক্ষকোম্পোনী অনূযন পিোি হোেো  টোকো এবং অনক্ষধক িি লি টোকো েক্ষ মোনো আর োক্ষপি হইরব, এবং র্ক্ষি 

উক্ত লংঘন অবযোহি থোরক, িোহো হইরল উক্ত লংঘরন  প্রথম ক্ষিরন  প  প্ররিযক ক্ষিরন  েনয অক্ষিক্ষ ক্ত 

অনূযন পোাঁচ হোেো  টোকো এবং অনক্ষধক পিোি হোেো  টোকো েক্ষ মোনো আর োক্ষপি হইরব। 
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(১২) উপ-ধো ো (৯) এ  অধীন েক্ষ মোনোকৃি ক্ষকোন বযক্রক্ত বো উপধো ো (১১) এ  অধীন েক্ষ মোনোকৃি ক্ষকোন 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বোংলোরিি বযোংক কিৃিক অনুরূপ েক্ষ মোনো আর োরপ  ১৪ ক্ষিরন  মরধয বোংলোরিি 

বযোংরক  পক্ষ চোলনো-পি িরি  ক্ষনকট িোহো পুনক্ষব িরবচনো  আরবিন ক্ষপি কক্ষ রি পোক্ষ রব এবং এই বযোপোর  

উক্ত পি িরি  ক্ষসদ্ধোন্ত চূড়োন্ত হইরব।] 

    

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষচ ো মযোন, পক্ষ চোলক ইিযোক্ষি েনরসবক      

১১০৷ বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষচ ো মযোন, পক্ষ চোলক, ক্ষন ীত্মগক, অবসো ক, মযোরনেো  এবং অনযোনয 

কম িকিিো ও কম িচো ী Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) এ  Section 21 এ ক্ষর্ অরথ ি েনরসবক 

(Public Servant) কথোটট বযবহৃি হই োরে ক্ষসই অরথ ি েনরসবক (Public Servant) বক্ষল ো গণয হইরবন৷ 

    

অপ োধ ক্ষবচো োথ ি িহণ      

১১১। ধো ো ১০৯ এ  অধীন সোধো ণভোরব সকল অপ োধ বো িিধীন ক্ষকোন ক্ষনক্ষিিষ্ট অপ োরধ  বযোপোর  

বোংলোরিি বযোংক হইরি এিিুরেরিয িমিো প্রোপ্ত উহো  ক্ষকোন কম িকিিো  ক্ষলক্ষখি অক্ষভরর্োগ েোড়ো ক্ষকোন 

আিোলি এই আইরন  অধীন ক্ষকোন অপ োধ ক্ষবচো োথ ি িহণ কক্ষ রবন নো। 

  

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষবরুরদ্ধ িোক্রস্তমূলক কোর্ িধো ো িহরণ  পদ্ধক্ষি      

৩০৪[ ১১২। (১) বোংলোরিি বযোংক র্ক্ষি এই আইরন  ক্ষকোন ধো ো অথবো িিধীন ক্ষকোন আরিি বো ক্ষনরিিি বো 

আর োক্ষপি িিি বো প্রণীি ক্ষকোন ক্ষবক্ষধ লংঘন ক ো  েনয ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষবরুরদ্ধ আিোলরি  

ক্ষবচো োথ ি অপ োধ বযিীি অনয ক্ষকোন ক্ষিরে িোক্রস্তমূলক বযবস্থো িহণ কক্ষ রি চো , িোহো হইরল বোংলোরিি 

বযোংক উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষবরুরদ্ধ ক্ষকন িোক্রস্তমূলক বযবস্থো িহণ কক্ষ রব নো বো আক্ষথ িক েক্ষ মোনো 

আর োপ কক্ষ রব নো ক্ষস সম্পরকি কো ণ িি িোইরি সুরর্োগ ক্ষিরি পোক্ষ রব এবং প্রিি বযোখযো  সন্তুষ্ট নো হইরল 

বো, উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী ক্ষনক্ষিিষ্ট সমর   মরধয ক্ষকোন বযোখযো প্রিোন নো কক্ষ রল, উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনীরক 

সংক্ষিষ্ট ধো ো বো উপধো োসমরূহ উক্ষেক্ষখি িোক্রস্তমূলক বযবস্থো িহণ কক্ষ রি বো সংক্ষিষ্ট ধো ো বো উপ-

ধো োসমূরহ উক্ষেক্ষখি ক্ষর্ ক্ষকোন অংরক  আক্ষথ িক েক্ষ মোনো আর োপ কক্ষ রি পোক্ষ রব। 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ র্োহোই থোকুক নো ক্ষকন, বোংলোরিি বযোংক ক্ষর্ সকল ক্ষিরে র্থোর্থ মরন কর  ক্ষস সকল 

ক্ষিরে কৃি অপ োরধ  ক্ষবির  একটট িিন্ত অনুষ্ঠোন কক্ষ রি পোক্ষ রব এবং উহোরি সংক্ষিষ্ট বযোংক-

ক্ষকোম্পোনীরক শুনোনী  র্ুক্রক্তসেি সুরর্োগ ক্ষিরি পোক্ষ রব। 

 

(৩) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন আর োক্ষপি েক্ষ মোনো উক্ত বযোংক ক্ষকোম্পোনী এইরূপ আরিি প্রিোরন  ১৪ 

ক্ষিরন  মরধয পক্ষ রিোধ কক্ষ রি বোধয থোক্ষকরব। 
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(৪) র্ক্ষি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী উপ-ধো ো (৩) এ ক্ষনধ িোক্ষ ি সমর   মরধয আর োক্ষপি েক্ষ মোনো পক্ষ রিোরধ 

বযথ ি হ  িোহো হইরল বোংলোরিি বযোংক ক্ষকোনরূপ ক্ষনোটটি প্রিোন বযক্ষির রক বোংলোরিি বযোংরক  সক্ষহি 

 ক্ষিি উক্ত বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষহসোব ক্ষবকলন কক্ষ  ো উক্ত েক্ষ মোনো আিো  কক্ষ  ো ক্ষনরি পোক্ষ রব।] 

    

আিো কৃি অথ ি বযবহো       

১১৩৷ এই আইরন  অধীন অথ িিে আর োপকো ী ক্ষকোন আিোলি এই মরম ি ক্ষনরিিি ক্ষিরি পোর  ক্ষর্, উক্ত 

অথ িিে সম্পূণ ি বো উহো  ক্ষকোন ক্ষনক্ষিিষ্ট অংি সংক্ষিষ্ট কোর্ িধো ো  খ চ বোবি বো, ক্ষিেমি, ক্ষর্ বযক্রক্ত  

সংবোরি  উপ  ক্ষভক্ষি কক্ষ  ো উক্ত অথ িিে আিো  ক ো হই োরে ক্ষসই বযক্রক্তরক প ুস্কো  ক্ষিও ো  েনয 

বযবহো  ক ো র্োইরব৷ 

   

    

প্রোইরভট বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  েনয ক্ষবরিি ক্ষবধোন      

১১৪৷ ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী প্রোইরভট ক্ষকোম্পোনী হইরল, উহোরক ক্ষকোম্পোনী আইরন  ৩০৫[ ধো ো ১৭, ৮৩, 

৯১, ১০৭, ১৩১, ১৩৩ এবং ২১২] এ  অধীন ক্ষকোন প্রিযি বো পর োি অবযোহক্ষি প্রিোন ক ো র্োইরব নো৷ 

  

    

ক্ষচক িো ো প্রিযোহো রর্োগয আমোনি িহরণ  উপ  বোধো-ক্ষনরিধ      

৩০৬[ ১১৫। ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী, বোংলোরিি বযোংক বো স কো  কিৃিক বোংলোরিি বযোংরক  

সুপোক্ষ িিরম এিিরুেরিয ক্ষবজ্ঞোক্ষপি ক্ষকোন বযোংক্ষকং প্রক্ষিষ্ঠোন বযিীি, অনয ক্ষকোম্পোনী, প্রক্ষিষ্ঠোন বো বযক্রক্ত 

ক্ষচক িো ো প্রিযোহো রর্োগয ক্ষকোন আমোনি িহণ কক্ষ রি পক্ষ রবন নো: 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্,এই ধো ো  ক্ষকোন ক্ষকেভ ই স কো  কিৃিক পক্ষ চোক্ষলি ক্ষকোন সি  বযোংক স্কীরম  ক্ষিরে  

প্ররর্োেয হইরব নো।] 

  

    

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  নোম পক্ষ বিিন      

১১৬। ক্ষকোম্পোনী আইরন  ৩০৭[ ধো ো ১১] এ র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষকোন 

আপক্ষি নোই এই মরম ি প্রিয নপে বযিীি ৩০৮[ ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  নোম পক্ষ বিিরন  েনয ক্ষকোন 

আরবিন িহণরর্োগয হইরব নো]। 

     

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সংঘ স্মো ক পক্ষ বিিন      
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১১৭৷ ক্ষকোম্পোনী আইরন র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষকোন আপক্ষি নোই এই মরম ি 

প্রিয নপে বযিীি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  সংঘ স্মো ক পক্ষ বিিরন  ক্ষকোন আরবিন িহণরর্োগয হইরব 

নো৷ 

     

   

    

কক্ষিপ  িক্ষিপূ রণ  িোবী ক্ষনক্ষিদ্ধ      

১১৮৷ এই আইরন  ধো ো ৩০৯[ ১১, ১৫, ১৫কক, ২৩, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৭৪ এবং ৭৭] এ  ক্ষবধোন কোর্ িক  

হও ো  বো এই আইরন  অধীরন প্রিি ক্ষকোন আরিি বো ক্ষনরিিি ক্ষকোন বযোংক-ক্ষকোম্পোনী কিৃিক পোক্ষলি 

হও ো  কো রণ ক্ষকোন বযক্রক্ত  ক্ষকোন চভ ক্রক্ত বো অনয ক্ষকোন ক্ষভক্ষিরি উি্ভূি অক্ষধকো  িক্ষিিসি্্ম হইরল 

িজ্জনয ক্ষিক্ষন িক্ষিপূ রণ  িোবী উত্থোপন কক্ষ রি পোক্ষ রবন নো৷ 

  

িথয ক্ষবক্ষনম       

১১৯৷ বযোংক-ক্ষকোম্পোনীসমহূ প স্পর   মরধয ক্ষগোপনী িো  ক্ষভক্ষিরি, প্রিযি বো পর োিভোরব িোহোরি  ে 

ে িোহক সম্পরকি িথয ক্ষবক্ষনম  কক্ষ রি পোক্ষ রব৷ 

  

ক্ষবক্ষধ প্রণ রন  িমিো      

৩১০[ ১২০৷ (১) এই আইরন  উরেিয পূ ণকরে বোংলোরিি বযোংক স কো ী ক্ষগরেরট প্রজ্ঞোপন িো ো ক্ষবক্ষধ 

প্রণ ন কক্ষ রি পোক্ষ রব : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, ৩১১[ ক্ষবরিিোক্ষ ি] বযোংরক  কম িকিিো ও কম িচো ীরি  চোকু ী  িিিোক্ষি সম্পক্ষকিি ক্ষকোন 

ক্ষবক্ষধ স কোর   পূব িোনুরমোিন বযিীি প্রণ ন ক ো র্োইরব নো৷ 

 

(২) প্রস্তোক্ষবি ক্ষবক্ষধ স কো ী ক্ষগরেরট প্রজ্ঞোপন িো ো প্রকোি ক ো  পূরব ি উহো  উপ  সংক্ষিষ্ট সকরল  

মিোমি, প োমি ি বো আপক্ষি আহ্বোন কক্ষ  ো বহভ ল প্রচোক্ষ ি অনুযন একটট বোংলো এবং একটট ইংর েী 

পক্রেকো  প্রকোি কক্ষ রি হইরব : 

 

িরব িিি থোরক ক্ষর্, মিোমি, প োমি ি বো আপক্ষি িোক্ষখল ক ো  েনয অনুযন িুই সপ্তোহ সম  ক্ষিরি হইরব৷ 

 

(৩) উপ-ধো ো (২) এ র্োহো ক্ষকেভ ই থোকুক নো ক্ষকন, ক্ষকোন ক্ষবরিি ক্ষিরে উক্ত উপ-ধো ো  অধীন সংক্ষিষ্টরি  

মিোমি, প োমি ি বো আপক্ষি আহবোন ক ো েনেোরথ ি র্থোর্থ হইরব নো বক্ষল ো ক্ষবরবক্ষচি হইরল, বোংলোরিি 
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বযোংক, স কোর   পূব িোনুরমোিনিরম এবং স কো ী ক্ষগরেরট প্রজ্ঞোপন িো ো, সংক্ষিষ্ট ক্ষবক্ষধ প্রণ ন কক্ষ রি 

পোক্ষ রব৷ 

 

(৪) এই ধো ো প্রক্ষিস্থোপরন  অবযবক্ষহি পূরব ি স কো  কিৃিক প্রণীি ক্ষবিযমোন সকল ক্ষবক্ষধ, সংক্ষিষ্ট ক্ষবির  এই 

ধো ো  অধীন ক্ষবক্ষধ প্রণ ন নো হও ো পর্ িন্ত এমনভোরব কোর্ িক  থোক্ষকরব ক্ষর্ন এই ধো ো প্রক্ষিস্থোক্ষপি হ  নোই৷] 

  

কক্ষিপ  ক্ষিরে অবযোহক্ষি প্রিোরন  িমিো      

১২১৷ ৩১২[ বোংলোরিি বযোংক, স কোর   সক্ষহি প োমি িিরম], স কো ী ক্ষগরেরট প্রজ্ঞোপন িো ো, ক্ষঘোিণো 

কক্ষ রি পোর  ক্ষর্, এই আইরন  সকল বো ক্ষকোন ক্ষবরিি ক্ষবধোন, ক্ষকোন ক্ষনক্ষিিষ্ট বযোংক-ক্ষকোম্পোনী বো সকল 

বযোংক-ক্ষকোম্পোনী  ক্ষিরে, সোধো ণভোরব বো প্রজ্ঞোপরন ক্ষনধ িোক্ষ ি ক্ষকোন ক্ষম োিকোরল প্ররর্োেয হইরব নো৷ 

    

স ল ক্ষবশ্বোরস কৃি কোেকম ি  িণ      

১২২৷ আইরন  অধীন স ল ক্ষবশ্বোরস কৃি ক্ষকোন ক্ষকেভ   েনয বো স ল ক্ষবশ্বোরস ক্ষকোন ক্ষকেভ  সম্পোিন কক্ষ বো  

উরিযোগ িহরণ  েনয বো স ল ক্ষবশ্বোরস কৃি ক্ষকোন কোরে  উরিযোগ িহরণ  েরল ক্ষকোন বযক্রক্ত িক্ষিিস্ত 

হইরল, বো িোাঁহো  িক্ষিিস্ত হইবো  সম্ভোবনো থোক্ষকরল িজ্জনয স কো  বো বোংলোরিি বযোংরক  ক্ষবরুরদ্ধ বো 

৩১৩[ উহোরি  ক্ষকোন কম িকিিো বো কম িচো ী  ক্ষবরুরদ্ধ বো ধো ো ৪৭ এ  উপ-ধো ো (৩) এ  আওিো  

বোংলোরিি বযোংক কিৃিক ক্ষনর োগকৃি ক্ষকোন বযক্রক্ত  ক্ষবরুরদ্ধ ক্ষকোন মোমলো] বো অনয ক্ষকোন আইনগি কোর্ ি 

ধো ো িোর   ক ো র্োইরব নো৷ 

   

    

 ক্ষহিক ণ ও ক্ষহেোেি      

১২৩৷ (১) বযোংক ক্ষকোম্পোনী অধযোরিি, ১৯৯১ (অধযোরিি নং ১৫, ১৯৯১) এিিো ো  ক্ষহি ক ো হইল৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীরন  ক্ষহিক ণ সরত্বও  ক্ষহিকৃি উক্ত Ordinance এ  অধীন কৃি সব ক্ষকেভ  বো 

িিধীন প্রিি ত্মগমিোবরল গহৃীি সকল বযবস্থো এই আইরন  অধীন কৃি বো গহৃীি হই োরে বক্ষল ো গণয 

হইরব ক্ষর্ন উহো কৃি বো গহৃীি হইবো  িোক্ষ রখ এই আইন বলবি্ ক্ষেল৷ 

 

 


