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প্রথম খন্ড 

প্রারর্িক 

 

 সংর্িপ্ত র্শনরানামা ও প্রিিিন      

১৷ (১) এই আইন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন আইন, ১৯৯৩ নোরম অক্ষভক্ষহর্ হইরব৷ 

 

(২) ইহো ১লো ভোদ্র, ১৪০০ বোং খমোর্োরবক ১৬ই আেষ্ট, ১৯৯৩ ইং র্োক্ষ খ হইরর্ কো তক  হইয়োরে বক্ষলয়ো েণয 

হইরব৷ 

   

সংজ্ঞা      

২৷ ক্ষবেয় বো প্রসংরে  পক্ষ পন্থী খকোন ক্ষকেু নো থোক্ষকরল, এই আইরন,- 

 

(ক) “অথ তোয়ন বযবসো” অথ ত খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক পক্ষ চোক্ষলর্ বযবসো; 

 

(খ) “আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন” অথ ত এমন নন-বযোংক্ষকং আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোনরক বযঝোইরব,  োহো- 

 

(অ) ক্ষিল্প, বোক্ষণিয, কত ক্ষে বো েতহোয়রণ  িনয ঋণ এবং আেোম প্রদোন কর ; বো 

 

(আ) স কো  বো খকোন সংক্ষবক্ষধবদ্ধ সংস্থো কর্ত তক ইসযযকত র্ খিয়ো , ষ্টক, বণ্ড, ক্ষিরবঞ্চো  বো ক্ষিরবঞ্চো  ষ্টক বো 

ক্ষসক্ষকউক্ষ টটি বো বোিো -িোর্ক রণ  উপর োেী অনযোনয ক্ষসক্ষকউক্ষ টটরি  দোয় গ্রহণ, অক্ষধগ্রহণ, ক্ষবক্ষনরয়োে 

বো পযনঃক্ষবক্ষনরয়োে সংক্রোন্ত কো তক্রম পক্ষ চোলনো কর ; বো 

 

(ই)  ন্ত্রপোক্ষর্ ও স ঞ্জোম ইিো োদোনসহ ক্ষকজিবন্ধী খলনরদরন  বযবসো কর ; বো 

 

(ঈ) প্ররচষ্টো মূলধরন (Venture capital) অথ তোয়ন কর ; এবং 

 

মোরচতন্ট বযোংক, ক্ষবক্ষনরয়োে খকোম্পোনী, ক্ষমউচুয়যোল এরসোক্ষসরয়িন, ক্ষমউচুয়যোল খকোম্পোনী, ক্ষলজিং খকোম্পোনী 

অথবো ক্ষবজডং খসোসোইটট ইহো  অন্তভুতি হইরব; 
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(ে) “আমোনর্” অথ ত সযরদ  ক্ষভক্ষিরর্ খকোন আক্ষথ তক কিত অথবো ক্ষপ্রক্ষময়োমসহ পক্ষ রিোধর োেয কিত, ক্ষকন্তু 

খকোন খকোম্পোনী বো অনযোনয সংক্ষবক্ষধবদ্ধ সংস্থোরক ঋণপে বো অনয খকোন ক্ষসক্ষকউক্ষ টট ইসযয ক ো  িরর্ত প্রদি 

কিত ইহো  অন্তভুতি হইরব নো; 

 

(ঘ) “আমোনর্কো ী” অথ ত ক্ষনি অথবো অরনয  দ্বো ো আমোনর্কত র্ অথ ত খফ র্ পোইবো  অক্ষধকো ী খকোন 

বযজি; 

 

(ঙ) “ঋণ সযক্ষবধো” অথ ত- 

 

(অ) খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক আেোম ঋণ এবং অনযোনয সযক্ষবধোক্ষদ মঞ্িয  বো গ্রোহরক  পরি উহো 

কর্ত তক দোয় বহন ক ো  প্রক্ষর্শ্রুক্ষর্; 

 

(আ) খকোন গ্রোহরক  পরি র্োহো  অনযোনয দোয় আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক বহন ক ো; 

 

(চ) “খকোম্পোনী” অথ ত Companies Act, 1913 (VII of 1913) এ  অধীন ক্ষনবক্ষন্ধর্ খকোন খকোম্পোনী; 

 

(ে) “খকোম্পোনী আইন” অথ ত Companies Act, 1913 (VII of 1913); 

 

(ি) “ক্ষন ীিক” অথ ত আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  ক্ষহসোব ও খলনরদন ক্ষন ীিো  িনয এই আইরন  ক্ষবধোন অনয োয়ী 

ক্ষনরয়োজির্ খকোন বযজি; 

 

(ঝ) “পক্ষ চোলক” অথ ত এমন বযজিরকও বযঝোইরব  োহো  ক্ষনরদতি বো আরদি খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  

পক্ষ চোলক খকোন দোক্ষয়ত্ব পোলন কর ন এবং ক্ষবকল্প ও স্থলোক্ষভক্ষেি পক্ষ চোলকও ইহো  অন্তভুতি হইরবন; 

 

(ঞ) “প্রক্ষবধোন” অথ ত এই আইরন  অধীন প্রণীর্ প্রক্ষবধোন; 

 

(ট) “বোংলোরদি বযোংক” অথ ত Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 126 of 1972) এ  অধীন স্থোক্ষপর্ 

Bangladesh Bank; 
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(ঠ) “ক্ষবক্ষনরয়োে খকোম্পোনী” অথ ত খ  খকোম্পোনী মূলর্ঃ বো সম্পূণ তরূরপ অনযোনয খকোম্পোনী  ক্ষসক্ষকউক্ষ টটি 

ক্রয় ক্ষবক্ররয় ক্ষনরয়োজির্, এবং খ  খকোম্পোনী  পক্ষ রিোক্ষধর্ মূলঋরণ  ির্ক ো আক্ষি ভোে খকোন সময় 

অনযোনয খকোম্পোনীরর্ ক্ষবক্ষনরয়োজির্ থোরক উহো ইহো  অন্তভূতি হইরব, র্রব খকোন বযোংক বো বীমো খকোম্পোনী 

বো সংস্থো,  োহো ষ্টক এক্সরচরঞ্জ  সদসয, ইহো  অন্তভুতি হইরব নো; 

 

(ি) “ক্ষবজডং খসোসোইটট” অথ ত এমন খসোসোইটটরক বযঝোইরব  োহো েতহ ক্ষনম তোণ এবং সম্পক্ষি ক্ররয়  িনয সঞ্চয় 

গ্রহণ ও ঋণ প্রদোন কর ; 

 

(ঢ) “বযজি” অথ ত খকোন খকোম্পোনী, প্রক্ষর্ষ্ঠোন বো সংস্থোরকও বযঝোইরব; 

 

(ণ) “বযোংক খকোম্পোনী” অথ ত বযোংক খকোম্পোনী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সরন  ১৪নং আইন) এ  অধীন 

স্থোক্ষপর্ বযোংক খকোম্পোনী; 

 

(র্) “মোরচতন্ট বযোংক” অথ ত খ  বযোংক অনয খকোন সংস্থো বো খকোম্পোনী  ক্ষসক্ষকউক্ষ টটরি  দোয় গ্রহণ কর  

এবং অনযরূপ গ্রোহরক  একীভূর্ক ণ ক্ষকংবো অনয বোক্ষণজিযক উরদযোরে প োমি ত দোন কর ; 

 

(থ) “ক্ষমউচুয়যোল এরসোক্ষসরয়িন” অথ ত এমন সঞ্চয়ী সংঘরক বযঝোইরব খ  সঞ্চয়ী সংঘ খকোন মূলধন ষ্টক ইসযয 

কর  নো এবং  োহো  আমোনর্কো ী ও ঋণ গ্রহীর্োেণ উহো  মোক্ষলক ও ক্ষনয়ন্ত্রণকো ী; 

 

(দ) “ক্ষমউচুয়যোল খকোম্পোনী” অথ ত এমন সংস্থোরক বযঝোইরব খ  সংস্থো মূলধন ক্ষবহীন এবং বযবসোক্ষয়ক 

কম তকোরণ্ড  অনযপোরর্ মোক্ষলক-গ্রোহকরদ  মরধয  োহো  নীট মযনোফো বন্টন ক ো হয়; 

 

(ধ) “ক্ষলজিং খকোম্পোনী” অথ ত এমন খকোম্পোনীরক বযঝোইরব খ  খকোম্পোনী উহো  বযবসো বো বযবসো  অংি 

ক্ষহসোরব  ন্ত্রপোক্ষর্ বো স ঞ্জোম ইিো ো প্রদোন কর  বো এইরূপ ইিো ো কোর ত অথ তোয়ন কর ৷ 

 

আইননর প্রাধানয      

৩৷ আপোর্র্ঃ বলবর্্ অনয খকোন আইরন  োহো ক্ষকেুই থোকয ক নো খকন, এই আইরন  ক্ষবধোনোবলী কো তক  

হইরব৷ 
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র্িিীয় খন্ড 

আর্থ িক প্রর্িষ্ঠাননর লাইনসন্স, ইিযার্ি 

 

    

আর্থ িক প্রর্িষ্ঠাননর লাইনসন্স      

৪৷ (১) খকোন বযজি বোংলোরদি বযোংক কর্ত তক প্রদি আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  লোইরসন্স বযর্ীর্ বোংলোরদরি খকোন 

অথ তোয়ন বযবসো পক্ষ চোলনো কক্ষ রব নো৷ 

 

(২) এই আইন প্রবর্তরন  সময় ক্ষবদযমোন খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন উি প্রবর্তন হইরর্ ক্ষর্ন মোস অক্ষর্বোক্ষহর্ 

হওয়ো  পূরব ত এই ধো ো  অধীন লোইরসরন্স  িনয বোংলোরদি বযোংরক  ক্ষনকট ক্ষলক্ষখর্ভোরব আরবদন কক্ষ রব: 

 

র্রব ির্ত থোরক খ , উপ-ধো ো (১) এ  খকোন ক্ষকেুই এই আইন প্রবর্তরন  সময় ক্ষবদযমোন খকোন আক্ষথ তক 

প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  বযবসো চোলোইয়ো  োইরর্ বোধো ক্ষহসোরব েণয হইরব নো,  ক্ষদ- 

 

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

 

(খ) লোইরসন্স মঞ্িয  ক ো  োইরব নো এই মরম ত বোংলোরদি বযোংক কর্ত তক উহোরক খনোটটরি  মোধযরম 

িোনোইয়ো খদওয়ো নো হইয়ো থোরক৷ 

 

(৩) এই ধো ো  অধীন লোইরসন্স প্রদোরন  পূরব ত বোংলোরদি বযোংকরক প্রিোক্ষবর্ আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  

ক্ষনম্্্নবক্ষণ তর্ ক্ষবেরয় সন্তুষ্ট হইরর্ হইরব,  থো:- 

 

(ক) আক্ষথ তক অবস্থো; 

 

(খ) বযবস্থোপনো  ববক্ষিষ্টয; 

 

(ে) মূলধন কোঠোরমো  প তোপ্তর্ো ও উপোিতরন  সম্ভোবযর্ো; 

 

(ঘ) সংঘ-স্মো রক উক্ষিক্ষখর্ উরেিযোবলী; 
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(ঙ) িনস্বোথ ত৷ 

 

(৪) খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  লোইরসন্স বোংলোরদি বযোংক উহো  ক্ষবরবচনোয় সংের্ খ  খকোন ির্তসোরপরি 

প্রদোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 

 

(৫) বোংলোরদি বযোংক খ  খকোন সময় শুনোনী  সযর োে ক্ষদয়ো খ  খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  লোইরসরন্স  খ  

খকোন ির্ত পক্ষ বর্তন এবং নূর্ন িরর্ত  সংর োিন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 

 

অথ িায়ন িযিসায় র্ননয়াজিি সনেহভািন িযজি সম্পনকি িিন্ত      

৫৷ বোংলোরদি বযোংরক  ক্ষনকট  ক্ষদ এই মরম ত প্রর্ীয়মোন হয় বো উি বযোংরক  এই মরম ত ক্ষবশ্বোস ক ো  কো ণ 

থোরক খ , খকোন বযজি ধো ো ৪ এ  ক্ষবধোন লংঘনক্ররম অথ তোয়ন বযবসো পক্ষ চোলনো কক্ষ রর্রে, র্োহো হইরল 

বোংলোরদি বযোংক,- 

 

(ক) উি বযজি  দখরল, জিম্মোয় বো ক্ষনয়ন্ত্ররণ আরে এমন খকোন র্থয, দক্ষলল, নক্ষথপে, বক্ষহ, ক্ষহসোব ও 

খ কিতপে উহো  ক্ষনকট দোক্ষখল ক ো  ক্ষনরদতি ক্ষদরর্ পোক্ষ রব; 

 

(খ) উি বযজি  খ  খকোন অংেরন প্ররবি কক্ষ য়ো র্িোিী কক্ষ রর্ এবং সংক্ষিষ্ট দক্ষলল, নক্ষথপে, বক্ষহ এবং 

ক্ষহসোব ও খ কিতপে আটক কক্ষ রর্ খ  খকোন বযজিরক িমর্ো অপ তন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 

     

নুযনিম মূলধন      

৬৷ (১) বোংলোরদি বযোংক খ  খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  নযযনর্ম মূলধন কর্ হইরব উহো ক্ষনধ তো ণ কক্ষ য়ো ক্ষদরব৷ 

 

(২) খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  ইসযযকত র্ মূলধন ও পক্ষ রিোক্ষধর্ মূলধন ও উপ-ধো ো (১) এ  অধীন ক্ষনধ তোক্ষ র্ 

নযযনর্ম মূলধরন  কম হইরল উহোরক এই আইরন  অধীন লোইরসন্স প্রদোন ক ো হইরব নো এবং ক্ষবদযমোন 

লোইরসন্স,  ক্ষদ থোরক, বোক্ষর্ল খ োেয হইরব৷ 
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শাখা খখালার উপর িাধা-র্ননষধ      

৭৷ (১) বোংলোরদি বযোংরক  ক্ষলক্ষখর্ পূব ত অনযরমোদন বযক্ষর্র রক খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন বোংলোরদরি  

অভযন্তর  বো বোংলোরদরি  বোক্ষহর  খকোথোও উহো  খকোন িোখো বো অক্ষফস খযক্ষলরর্ পোক্ষ রব নো এবং ক্ষবদযমোন 

িোখো বো অক্ষফরস  স্থোন পক্ষ বর্তন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব নো৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  িোখো বো অক্ষফস খখোলো  আরবদন বোংলোরদি বযোংক 

ধো ো ৪(৩) এ উরিক্ষখর্ ক্ষবেয়গুক্ষল  ক্ষভক্ষিরর্ ক্ষবরবচনো কক্ষ য়ো অনযমক্ষর্ প্রদোন কক্ষ রব বো আরবদন বোক্ষর্ল 

কক্ষ রব এবং এই বযোপোর  বোংলোরদি বযোংরক  ক্ষসদ্ধোন্ত চূড়োন্ত হইরব৷ 

 

লাইনসন্স িার্িলকরণ      

৮৷ (১) এই আইরন  অধীন প্রদি আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  লোইরসন্স বোংলোরদি বযোংক ক্ষনম্্্নবক্ষণ তর্ কো রণ 

বোক্ষর্ল কক্ষ রর্ পক্ষ রব,  থো:- 

 

(ক) খ  কো তক্রম পক্ষ চোলনো  িনয উহো প্রক্ষর্ষ্ঠো ক ো হইয়োক্ষেল খস কো তক্রম পক্ষ চোলনো নো ক ো; 

 

(খ) আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  অবসোয়ন বো কো তক্রম বন্ধ ক ো; 

 

(ে) লোইরসন্স প্রোক্ষপ্ত  িনয ক্ষমথযো বো ক্ষবভ্রোক্ষন্তক  র্থয বো দক্ষলল স ব োহ ক ো; 

 

(ঘ) আমোনর্কো ীরদ  স্বোথ ত হোক্ষন হয় এরূপভোরব বযবসো পক্ষ চোলনো ক ো; 

 

(ঙ) উহো  সম্পদ আমোনর্কো ীরদ  দোয় পক্ষ রিোরধ অপ তোপ্ত; 

 

(চ) নযযনর্ম মূলধরন  অরপিো কম পক্ষ রিোক্ষধর্ মূলধন সং িণ কক্ষ য়ো উহো  পক্ষ চোলনো ক ো; 

 

(ে) লোইরসরন্স  ির্ত ভংে ক ো; 

 

(ি) এই আইরন  অধীন খকোন অপ োরধ আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোনটট বো উহো  খকোন পক্ষ চোলক দজণ্ডর্ হওয়ো৷ 
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(২) উপ-ধো ো (১) এ  োহো ক্ষকেুই থোকয ক নো খকন, আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  লোইরসন্স বোক্ষর্ল কক্ষ বো  পূরব ত অনযধ ত 

১৫ ক্ষদরন  ক্ষলক্ষখর্ খনোটটরি  মোধযরম খকন উহো  লোইরসন্স বোক্ষর্ল ক ো হইরব নো র্জ্জনয কো ণ দি তোইবো  

সযর োে প্রদোন নো কক্ষ য়ো খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  লোইরসন্স বোক্ষর্ল ক ো  োইরব নো৷ 

 

(৩) খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  লোইরসন্স বোক্ষর্ল ক ো হইরল র্োর্্িক্ষণকভোরবই উহো ক্ষলক্ষখর্ভোরব সংক্ষিষ্ট 

আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোনরক িোনোইরর্ হইরব এবং বোক্ষর্লক রণ  খনোটটি খেরিরট প্রকোি কক্ষ রর্ হইরব৷ 

 

(৪) উপ-ধো ো (৩) এ  অধীন খনোটটি প্রকোক্ষির্ হইবো  র্োক্ষ খ হইরর্ সংক্ষিষ্ট আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন, বোংলোরদি 

বযোংরক  অনযরমোদন সোরপরি, উহো  আক্ষথ তক কো তক্রম বন্ধ ক ো  সযক্ষবধোরথ ত েতহীর্বয কো তক্রম বযর্ীর্ অনয 

খকোন আক্ষথ তক খলনরদরন  কো তক্রম সম্পোদন কক্ষ রব নো৷ 

 

(৫) উপ-ধো ো (৪) এ  ক্ষবধোন খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  উপ  খকোন বযজি  অক্ষধকো  অথবো দোবী  

কো তক ক ণ িয ণ্ন কক্ষ রব নো অথবো খকোন বযজি  উপ  খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  অক্ষধকো  অথবো দোবী  

কো তক ক ণ িয ণ্ন কক্ষ রব নো৷ 

     

     

িৃিীয় খন্ড 

সংরর্িি িহর্িল লভযাংশ, িযানলন্সশীট, ইিযার্ি 

    

সংরর্িি িহর্িল      

৯৷ প্ররর্যক আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন প্রক্ষবধোন দ্বো ো ক্ষনধ তোক্ষ র্ পদ্ধক্ষর্রর্ সং ক্ষির্ র্হক্ষবল সং িণ কক্ষ রব৷ 

    

লভযাংশ প্রিানন িাধা-র্ননষধ      

১০৷ খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন উহো  প্রোথক্ষমক বযয়, সোংেঠক্ষনক বযয়, খিয়ো  ক্ষবজক্র  কক্ষমিন, দোলোলী  খ চ, 

খলোকসোন এবং অনযোনয খোরর্  বযয়সহ মূলধরন পক্ষ ণর্ হইয়োরে এমন সকল বযয় সম্পূণ তরূরপ অবরলোপন 

(Write off) নো ক ো প তন্ত উহো  খিয়োর   উপ  খকোন লভযোংি প্রদোন কক্ষ রব নো৷ 

     

িযানলন্সশীট প্রিশ িন      

১১৷ প্ররর্যক আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন উহো  সব তরিে ক্ষন ীক্ষির্ বযোরলন্স িীট-এ  কক্ষপ, পক্ষ চোলকরদ  নোমসহ, 

উহো  সকল কো তোলয় ও িোখো  প্রকোিয স্থোরন সো ো বর্্স  প্রদি তন কক্ষ রব এবং সংক্ষিষ্ট বর্্স  খিে হওয়ো  

৬ মোরস  মরধয উি বযোরলন্সিীট কমপরি একটট বদক্ষনক পজেকোয় প্রকোি কক্ষ রব৷ 
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িথয সরিরাহ      

১২৷ বোংলোরদি বযোংক খ  খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোনরক খ  খকোন র্থয স ব োহ ক ো  িনয ক্ষনরদতি ক্ষদরর্ 

পোক্ষ রব এবং অনযরূপভোরব ক্ষনরদতক্ষির্ র্থয বোংলোরদি বযোংক কর্ত তক ক্ষনক্ষদতষ্টকত র্ সময় ও পদ্ধক্ষর্রর্ স ব োহ 

কক্ষ রর্ প্ররর্যক আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন বোধয থোক্ষকরব৷ 

     

     

চিুথ ি খন্ড 

িযািসা র্ির্ধ 

 

    

আমানি গ্রহনণর রর্শি      

১৩৷ খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন খকোন বযজি  ক্ষনকট হইরর্ আমোনর্ গ্রহণ কক্ষ রল ঐ বযজি  অনযকূরল 

র্োর্্িক্ষণকভোরব অথ ত গ্রহরণ  প্রমোণস্বরূপ  ক্ষিদ প্রদোন কক্ষ রব৷ 

  

ঋণ সুর্িধা, ইিযার্ি সম্পর্কিি িাধা-র্ননষধ      

১৪৷ (১) খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন - 

 

(ক) এমন খকোন আমোনর্ গ্রহন কক্ষ রব নো  োহো খচক, ড্রোফট্ অথবো আমোনর্কো ী  আরদরি  মোধযরম 

চোক্ষহবো মোে পক্ষ রিোধর োেয; 

 

(খ) স্বণ ত অথবো খকোন ববরদক্ষিক মযদ্রো  খলনরদন কক্ষ রব নো; 

 

(ে) খকোন একক বযজি, ফোম ত, করপ তোর িন অথবো খকোম্পোনীরক অথবো উি বযজি, ফোম ত, করপ তোর িন বো 

খকোম্পোনী  ক্ষনয়ন্ত্রণ বো প্রভোব আরে এমন খকোন খকোম্পোনী বো বযজি, খেোষ্ঠী  অনযকূরল উহো  মূলধরন  ৩০ 

ির্োংরি  অক্ষধক বো, বোংলোরদি বযোংরক  অনযমক্ষর্ সহকোর  ১০০ ির্োংরি  অক্ষধক, ঋণ সযক্ষবধো অনযরমোদন 

কক্ষ রব নো; 

 

(ঘ) উহো  খমোট ঋণ সযক্ষবধো  ৫০ ির্োংি বো বোংলোরদি বযোংক কর্ত তক সময় সময় ক্ষনধ তোক্ষ র্ ির্োংরি  অক্ষধক 

হয় এমন ঋণ মঞ্িয  কক্ষ রব নো; 
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(ঙ) উহো  খকোন পক্ষ চোলক, খ ৌথ বো পতথক খ ভোরবই হউক নো খকন, এ  স্বোথ ত  ক্ষহয়োরে এমন খকোন ফোম তরক 

িোমোনর্ক্ষবহীন আেোম, ঋণ বো ঋণ সযক্ষবধো প্রদোন কক্ষ রব নো  ক্ষদ সোক্ষব তকভোরব ঐরূপ সযক্ষবধো  পক্ষ মোণ উহো  

পক্ষ রিোক্ষধর্ খিয়ো  মূলধন ও ক্ষ িোরভত  ১০ ির্োংরি  খবিী হয়; 

 

(চ) দফো (ঙ) খর্ উক্ষিক্ষখর্ভোরব আেোম, ঋণ বো ঋণ সযক্ষবধো উি দফোয় ক্ষবধতর্ বযজি বযক্ষর্র রক অনয খকোন 

বযজি বো বযজিসমটষ্টরক পোাঁচ লি টোকো  অক্ষধক প্রদোন কক্ষ রব নো৷ 

 

বযোখযো৷- এই উপ-ধো োয় “পক্ষ চোলক” বক্ষলরর্ পক্ষ চোলরক  স্ত্রী, স্বোমী, ক্ষপর্ো, মোর্ো, পযে, কনযো, 

িোমোর্ো,পযেবধয, শ্বশু  ও িোশুড়ীরকও বযঝোইরব৷ 

 

(২) উপ-ধো ো ১(ঙ) খর্ উক্ষিক্ষখর্ “িোমোনর্ক্ষবহীন আেোম” “িোমোনর্ক্ষবহীন ঋণ” অথবো “িোমোনর্ক্ষবহীন 

ঋণ সযক্ষবধো” অরথ ত খকোনরূপ িোমোনর্ ও সহোয়ক েোড়োই আেোম ঋণ বো ঋণ সযক্ষবধো প্রদোন, এবং িোমোনর্ 

বো সহোয়ক সরমর্ আেোম ঋণ বো ঋণ সযক্ষবধো  খিরে ঋরণ  খ  অংি িোমোনর্ বো সহোয়রক  বোিো  মূরলয  

অক্ষর্ক্ষ ি হয় উহোরক বযঝোইরব এবং খ রিরে বোংলোরদি বযোংরক  মরর্ িোমোনর্ বো সহোয়রক  খকোন 

ক্ষনধ তোক্ষ র্ বোিো  মূলয নোই খসরিরে উি বযোংক কর্ত তক ক্ষস্থ কত র্ পক্ষ মোণ অথ তরক বযঝোইরব৷ 

 

(৩) খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন উহো  ক্ষনিস্ব খিয়ো রক িোমোনর্ ক্ষহসোরব  োক্ষখয়ো খকোন ঋণ বো অক্ষগ্রম প্রদোন 

কক্ষ রব নো অথবো উহো  ক্ষনিস্ব খিয়ো  ক্রয় ক্ষবক্ররয়  উরেরিয অনয খকোন প্রক্ষর্ষ্ঠোনরক ঋণ বো অক্ষগ্রম প্রদোন 

কক্ষ রব নো৷ 

 

(৪) উপ-ধো ো (১) এবং (২) এ  ক্ষবধোন লংঘনপূব তক িোমোনর্ক্ষবহীন আেোম ঋণ বো ঋণ সযক্ষবধো প্রদোরন  ফরল 

উদ্ভুর্ খকোন খলোকসোন হইরল আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  সকল পক্ষ চোলক  যগ্মভোরব এবং পতথকভোরব 

িক্ষর্পূ রণ  িনয দোয়ী থোক্ষকরব৷ 

     

আর্থ িক প্রর্িষ্ঠাননর িযিসা সংক্রান্ত িাধা-র্ননষধ      

১৫৷ (১) খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন একক বো সজম্মক্ষলর্ভোরব উহো  অথ তোয়ন বযবসো পক্ষ চোলনো  উরেিয বযর্ীর্ 

অনয খকোনভোরব আমদোনী ও  প্তোনী বযবসোসহ খকোন পোইকো ী বো খযচ ো বযবসোয় ক্ষলপ্ত হইরব নো৷ 

 

(২) এই আইরন উরিখ ক ো হইয়োরে এমন বযবসো এবং অথ তোয়ন বযবসো বযর্ীর্ খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন অনয 

খকোন বযবসো পক্ষ চোলনো কক্ষ রব নো৷ 
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র্ির্ননয়ানর্র খিনে িাধা-র্ননষধ      

১৬৷ আক্ষথ তক, বোক্ষণজিযক, কত ক্ষে বো ক্ষিল্প ক্ষবেয়ক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  বো অনযরূপ খকোন প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  খ  খকোন ধ রন  

খিয়ো  অিতন বো ধো রণ  লরিয খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন উহো  পক্ষ রিোক্ষধর্ মযলধন ও ক্ষ িোরভত  ২৫ 

ির্োংরি  অক্ষর্ক্ষ ি অথ ত বযয় বো বযবহো  কক্ষ রর্ পোক্ষ রবনো এবং আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক প্রদি ঋণ 

আদোরয়  স্বোরথ ত অজিতর্ খিয়ো   থোিীঘ্র সম্ভব সংক্ষিষ্ট প্রক্ষর্ষ্ঠোন ক্ষবক্রয় কক্ষ য়ো ক্ষদরব: 

 

র্রব ির্ত থোরক খ , উহো  আরবদন সোরপরি এবং বযোংরক  অনযরমোদনক্ররম খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  

পক্ষ রিোক্ষধর্ মূলধন ও ক্ষ িোরভত  অনক্ষধক ৫০ ির্োংি প তন্ত উপক্ষ উি ধ রন  খিয়ো  অিতন বো ধো রণ  

লরিয বযয় বো বযবহো  ক ো  োইরব৷ 

     

  

অস্থাির সম্পর্ি ধারনণর খিনে িাধা-র্ননষধ      

১৭৷ খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন উহো  পক্ষ রিোক্ষধর্ মূলধন ও ক্ষ িোরভত  ২৫ ির্োংি অক্ষর্ক্ষ ি মূরলয  অস্থোব  

সম্পক্ষি অিতন কক্ষ রর্ বো অক্ষধকোর   োক্ষখরর্ পোক্ষ রব নো: 

 

র্রব ির্ত থোরক খ , আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  কম তচো ীরদ  সযক্ষবধো প্রদোরন  ক্ষনক্ষমি প্ররয়োিনীয় অস্থোব  সম্পক্ষি 

এবং উহো কর্ত তক প্রদি অনোদোয়ী ঋণ আদোরয়  স্বোরথ ত অজিতর্ সম্পক্ষি  খিরে এই ধো ো  খকোন ক্ষকেুই 

প্রর োিয হইরব নো৷ 

   

    

কর্িপয় র্িষয় র্নধ িারনণ িাংলানিশ িযাংনকর িমিা      

১৮৷ বোংলোরদি বযোংক আরদি দ্বো ো ক্ষনম্্্নবক্ষণ তর্ ক্ষবেয় ক্ষনধ তো ন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব,  থো:- 

 

(ক) ক্ষবক্ষভন্ন খেণী  আমোনরর্  উপ  আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক প্ররদয় সযরদ  সরব তোচ্চ হো , 

 

(খ) খকোন বযজি  ক্ষনকট হইরর্ আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক েতহীর্বয ঋরণ  সরব তোচ্চ পক্ষ মোণ, 

 

(ে) আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক প্রদি ঋণ পক্ষ রিোরধ  সরব তোচ্চ সময়সীমো, 
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(ঘ) আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক প্রদি ক্ষবক্ষভন্ন খেনী  ঋরণ  উপ  সযরদ  সরব তোচ্চ হো  এবং উি হো  ক্ষহসোবোয়ন 

পদ্ধক্ষর্, 

 

(ঙ) আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক খকোন বযজি  অনযকূরল ঋণ প্রদোরন  সরব তোচ্চ সীমো, 

 

(চ) আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক বোংলোরদি বযোংরক  ক্ষির্বয ক্ষ িোভত, 

 

(ে) িনস্বোরথ ত বো মযদ্রোনীক্ষর্  উন্নক্ষর্ ক্ষবধোরন অনযোনয ক্ষবেয়৷ 

     

 

পঞ্চম খন্ড 

নূযনিম িরল সম্পি সংরিণ 

 

    

র্ ল সম্পদ সং িণ      

১৯৷ (১) প্ররর্যক প্রক্ষর্ষ্ঠোন বোংলোরদি বযোংক কর্ত তক সময় সময় ক্ষনধ তোক্ষ র্ র্ ল সম্পদ সং িণ কক্ষ রব৷ 

 

(২) এই ধো ো  উরেিয পূ ণকরল্প “র্ ল সম্পদ” বক্ষলরর্- 

 

(ক) বোংলোরদরি প্রচক্ষলর্ খনোট ও করয়ন, 

 

(খ) বোংলোরদরি  বযোংকসমরূহ নীট ক্ষস্থক্ষর্, 

 

(ে) বোংলোরদরি কল মোক্ষন  পক্ষ মোণ, 

 

(ঘ) বোংলোরদি খেিো ী ক্ষবল, 
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(ঙ) বোংলোরদি বযোংক কর্ত তক ক্ষনধ তোক্ষ র্ অনযোনয সম্পদরক বযঝোইরব৷ 

     

     

ষষ্ঠ খন্ড 

পর্রিশ িন 

  

পর্রিশ িন      

২০৷ (১) খকোম্পোনী আইরন ক্ষভন্নরূপ খকোন ক্ষবধোন থোকো সরেও, বোংলোরদি বযোংক খ  খকোন সময় উহো  এক 

বো একোক্ষধক কমকর্তো  দ্বো ো খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন ও উহো  খোর্োপে ও ক্ষহসোব পক্ষ দি তন ক োইরর্ পোক্ষ রব৷ 

 

(২)  ক্ষদ বোংলোরদি বযোংরক  এই মরম ত মরন ক ো  কো ণ থোরক খ , খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন এইরূপ বযবসোয় 

ক্ষনরয়োজির্ আরে  োহো উহো  আমোনর্কো ী ও খোর্রক  স্বোরথ ত  পক্ষ পন্থী, অথবো উহো  সম্পদ 

িনসোধো রণ  দোয় পক্ষ রিোরধ অপ তোপ্ত, অথবো উহো এই আইরন  ক্ষবধোরন  পক্ষ পন্থী কোি করম ত ক্ষলপ্ত, র্োহো 

হইরল, বোংলোরদি বযোংক, উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোন িয ণ্ন নো কক্ষ য়ো, খ  খকোন সময় উহো  এক বো একোক্ষধক 

কম তকর্তো দ্বো ো উি আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  খোর্োপে, ক্ষহসোব বই ও অনযোনয দক্ষলল প ীিো ক োইরর্ পোক্ষ রব৷ 

 

(৩) উপ-ধো ো (১) ও (২) এ  অধীন িমর্ো প্ররয়োরে  িনয বোংলোরদি বযোংক খকোম্পোনী আইরন  section 144 

এ  অধীন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক ক্ষন যি ক্ষন ীিক েোড়োও অনয খ  খকোন ক্ষন ীিক ক্ষনরয়োে কক্ষ রর্ 

পোক্ষ রব৷ 

 

(৪) এই ধো োয় আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  পক্ষ দি তন অথবো র্দরন্ত  ক্ষনক্ষমরি সংক্ষিষ্ট প্রক্ষর্ষ্ঠোন উহো  ক্ষহসোব বক্ষহ, 

ক্ষহসোব ও অনযোনয দক্ষলরল প্ররবিোক্ষধকোর  বোংলোরদি বযোংরক  কম তকর্তো  সক্ষহর্ সহর োক্ষের্ো কক্ষ রব এবং 

র্দন্ত পক্ষ চোলনো  স্বোরথ ত খ  খকোন র্থয ও সযর োে সযক্ষবধো প্রদোন কক্ষ রর্ উি প্রক্ষর্ষ্ঠোন বোধয থোক্ষকরব: 

 

র্রব ির্ত থোরক খ , উিরূপ ক্ষহসোব বক্ষহ, ক্ষহসোব ও অনযোনয দক্ষলল এমন সময় বো স্থোরন উপস্থোপন ক ো  োইরব 

নো  োহো সংক্ষিষ্ট আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  স্বোভোক্ষবক বদনজেন কোি করম ত  বযোঘোর্ ঘটোইরর্ পোর ৷ 
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িায় পর্রনশানধ অিমিা অির্হিকরণ      

২১৷  ক্ষদ খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  এই মরম ত সরেহ ক ো  কো ণ থোরক খ , উহো গ্রোহকেরণ  দোয়-দোক্ষয়ত্ব 

ক্ষমটোইরর্ অসমথ ত হইবো  সম্ভোবনো  ক্ষহয়োরে অথবো  খন খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন উহো  খকোন গ্রোহরক  

পোওনো স্থক্ষের্ কক্ষ রর্ বোধয হইরর্রে র্খক্ষন খসই আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন বোংলোরদি বযোংকরক ক্ষবেয়টট অবক্ষহর্ 

কক্ষ রব৷ 

     

আর্থ িক প্রর্িষ্ঠাননর িযথ িিায় িাংলানিশ িযাংক কিৃিক র্ৃহীিিয িযিস্থার্ি      

২২৷ (১) খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন ধো ো ২১ এ  ক্ষবধোন খমোর্োরবক উহো  অিমর্ো  ক্ষবেয় বোংলোরদি বযোংকরক 

অবক্ষহর্ কক্ষ রল বো ধো ো ২০ এ  অধীন পক্ষ দি তরন  প  বোংলোরদি বযোংরক  এই মরম ত ক্ষবশ্বোস ক ো  কো ণ 

থোরক খ , খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  কো তোবলী উহো  আমোনর্কো ীরদ  স্বোরথ ত  পক্ষ পন্থী পদ্ধক্ষর্রর্ 

পক্ষ চোক্ষলর্ হইরর্রে, বো উহো আক্ষথ তকভোরব খদউক্ষলয়ো হইয়ো পক্ষড়য়োরে বো খদনো পক্ষ রিোরধ খকোন আক্ষথ তক 

প্রক্ষর্ষ্ঠোন প্রোয় অিম হওয়ো  প তোরয়  ক্ষহয়োরে বো খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন উহোরক প্রদি লোইরসরন্স  ির্ত 

ভংে কক্ষ য়োরে বো ির্ত পূ রণ বযথ ত হইয়োরে, র্োহো হইরল সংক্ষিষ্ট আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোনরক বিবয উপস্থোপরন 

 যজিসংের্ সযর োে প্রদোরন  প  বোংলোরদি বযোংক, আরদি দ্বো ো, ক্ষনম্্্নবক্ষণ তর্ সকল বো খ  খকোন বযবস্থো 

গ্রহণ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব এবং উি প্রক্ষর্ষ্ঠোন উি বযবস্থো মোনয কক্ষ রর্ বোধয থোক্ষকরব,  থো:- 

 

(ক) উহো  অথ তোয়ণ বযবসো সম্পকীয় খকোন কোি কক্ষ রর্ বো নো কক্ষ রর্ ক্ষনরদতি ক্ষদরর্ পোক্ষ রব; 

 

(খ) উহো  বযবসো সযে্ঠুভোরব পক্ষ চোলনো  লরিয খকোন বযজিরক উহো ই খ রচ ক্ষনরয়োে কক্ষ রর্ পোক্ষ রব; 

 

(ে) উহো  বযবসো ক্ষনয়ন্ত্রণ বো পক্ষ চোলনো  দোক্ষয়ত্ব গ্রহণ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব অথবো র্জ্জনয অনয খকোন বযজিরক 

ক্ষনরদতি প্রদোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন েতহীর্ বযবস্থো বোংলোরদি বযোংক, স্বর্ঃই বো খকোন আরবদরন  পক্ষ রপ্রক্ষিরর্, 

সংরিোধন বো প্রর্যোহো  কক্ষ রর্ পোক্ষ রব এবং অনযরূপভোরব সংরিোধন বো প্রর্যোহোর  প্ররয়োিনীয় ির্ত আর োপ 

কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 

 

(৩) এই ধো োয়  োহো ক্ষকেুই থোকয ক নো খকন, বোংলোরদি বযোংক এই ধো োয় উক্ষিক্ষখর্ কো রণ খ  খকোন আক্ষথ তক 

প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  অবসোয়রন  িনয হোই খকোটত ক্ষবভোরে আরবদন দোক্ষখল কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 

 

(৪) খ রিরে বোংলোরদি বযোংক খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  বযবসো ক্ষনয়ন্ত্রণ ক ো  দোক্ষয়ত্ব গ্রহণ কক্ষ রব 

খসরিরে  র্ক্ষদন প তন্ত উি বযোংক এ মরম ত সন্তুষ্ট নো হয় খ , আমোনর্কো ীরদ  স্বোথ ত সং িরণ  লরিয 

উহো  বযবসো ক্ষনয়ন্ত্রণ ক ো  আ  প্ররয়োিন নোই র্র্ক্ষদন প তন্ত বোংলোরদি বযোংক উহোরক ক্ষনয়ন্ত্ররণ  োক্ষখরব 
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এবং অনযরূপ ক্ষনয়ন্ত্রণ বো আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোনটট  সোক্ষব তক পক্ষ চোলনো  সযক্ষবধোরথ ত উি প্রক্ষর্ষ্ঠোন বোংলোরদি 

বযোংকরক সকল প্রকো  প্ররয়োিনীয় সযক্ষবধো ক্ষদরর্ বোধয থোক্ষকরব৷ 

 

(৫) এই ধো ো  অধীন খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  ক্ষনয়ন্ত্রণ বো পক্ষ চোলনো  িনয ক্ষন যি খকোন বযজিরক প্ররদয় 

পোক্ষ েক্ষমক বো র্োহো  কোরি  অনযোনয ির্তোক্ষদ বোংলোরদি বযোংক ক্ষনধ তো ণ কক্ষ রব এবং র্জ্জনয এবং উহো  

ক্ষনয়ন্ত্রণ বোবদ অনযোনয খ চ আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন বহন কক্ষ রব৷ 

     

     

সপ্তম খন্ড 

র্হসাি র্িিরণী িার্খল ও র্হসাি র্নরীিা 

 

িযাংনকর র্নকট র্হসাি র্িিরণী িার্খল      

২৩৷ প্ররর্যক আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  পক্ষ চোলকেণ খকোম্পোনী আইন খমোর্োরবক প্রস্তুর্কত র্ লোভ-িক্ষর্  ক্ষহসোব 

ও বযোরলন্সিীট এ  একটট প্রক্ষর্ক্ষলক্ষপ বোংলোরদি বযোংরক  ক্ষনকট দোক্ষখল কক্ষ রব৷ 

 

র্নরীিনকর পর্িনিিন পিযাখযাননর িমিা      

১[ ২৩ক। ফোইনোজন্সয়োল ক্ষ রপোটত আইন, ২০১৫ এ  ধো ো ২(৮) এ সংজ্ঞোক্ষয়র্ ‘‘িনস্বোথ ত সংস্থো’’ ক্ষহসোরব 

প্রক্ষর্টষ্ঠর্ খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  দোক্ষয়ত্ব হইরব উি আইরন  ধো ো ৪০ এ  ক্ষবধোন অনয োয়ী প্রণীর্ 

ফোইনোজন্সয়োল ক্ষ রপোটটতং স্ট্যোন্ডোিতস এবং অক্ষিটটং স্ট্যোন্ডোিতস অনযস রণ প্রস্র্্র্র্কত র্ র্োক্ষলকোভুি 

ক্ষন ীিরক  প্রক্ষর্রবদনসহ প্ররয়োিনীয় দক্ষললোক্ষদ উপস্থোপন ক ো।] 

     

  

র্নরীিক র্ননয়ার্ ও র্নরীিনকর িার্য়ত্ব      

২৪৷ (১) খকোম্পোনী আইরন  োহো ক্ষকেুই থোকয ক নো খকন, প্ররর্যক আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন বোক্ষে তক ক্ষভক্ষিরর্ বোংলোরদি 

বযোংরক  অনযরমোদন সোরপরি একিন ক্ষন ীিক ক্ষনরয়োে কক্ষ রব৷ 

 

(২) খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন ক্ষন ীিক ক্ষনরয়োরে অসমথ ত হইরল, বো বোংলোরদি বযোংরক  ক্ষবরবচনোয়  ক্ষদ উপ-

ধো ো (১) এ  অধীন ক্ষন যি ক্ষন ীিরক  সোরথ অপ  একিন ক্ষন ীিরক  কোি ক ো  প্ররয়োিন থোরক, 

খসরিরে বোংলোরদি বযোংক উি আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  িনয একিন ক্ষন ীিক ক্ষনরয়োে কক্ষ রর্ পোক্ষ রব এবং 

র্োহোরক প্ররদয় পোক্ষ রর্োক্ষেকও বোংলোরদি বযোংক ক্ষনধ তো ণ কক্ষ য়ো ক্ষদরব৷ 
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(৩) খ  বর্্সর   িরনয ক্ষন ীিক ক্ষন যি হইরবন খসই বর্্সর   ক্ষহসোব ক্ষন ীিো সম্পন্ন ক ো এবং 

র্র্্ক্ষভক্ষিরর্ প্রক্ষর্রবদন বর্ ী ক োই হইরব এই ধো ো  অধীন ক্ষন যি ক্ষন ীিরক  দোক্ষয়ত্ব৷ 

 

(৪) উপ-ধো ো (৩) এ বক্ষণ তর্ দোক্ষয়ত্ব েোড়োও, বোংলোরদি বযোংক ক্ষন ীিরক  উপ  র্র্্কর্ত তক ক্ষনধ তোক্ষ র্ অনয খ  

খকোন দোক্ষয়ত্ব আর োপ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব এবং উিরূপ অক্ষর্ক্ষ ি দোক্ষয়ত্ব পোলরন  িনয ক্ষন ীিক অক্ষর্ক্ষ ি 

পোক্ষ রর্োক্ষেক প্রোপয হইরবন৷ 

 

(৫) এই ধো ো  অধীন প্রস্তুর্কত র্ ক্ষন ীিরক  প্রক্ষর্রবদন, বযোরলন্সিীট ও লোভ-িক্ষর্  ক্ষহসোরব  সোরথ 

সংর োজির্ কক্ষ রর্ হইরব এবং উহো  একটট প্রক্ষর্ক্ষলক্ষপ বোংলোরদি বযোংরক  ক্ষনকট খপ্র ণ কক্ষ রর্ হইরব৷ 

 

(৬) খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  ক্ষন ীিক ক্ষহরসরব দোক্ষয়ত্ব পোলরন  সময়  ক্ষদ খকোন ক্ষন ীিক এ মরম ত সন্তুষ্ট 

হন খ ,- 

 

(ক) এই আইরন  ক্ষবধোনসমহূ গুরুর্ ভোরব লক্ষির্ হইয়োরে বো পোলন ক ো হয় নোই অথবো প্রর্ো ণো বো 

অসর্র্ো  দরুন খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক খফৌিদো ী অপ োধ সংঘটটর্ হইয়োরে; 

 

(খ) খলোকসোরন  দরুন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোনটট  মূলধন পঞ্চোি ির্োংি পক্ষ মোণ নোক্ষময়ো ক্ষেয়োরে; 

 

(ে) পোওনোদো েরণ  পোওনো প্রদোরন  ক্ষনশ্চয়র্ো ক্ষবক্ষির্ হওয়োসহ অনয খকোন গুরুর্  অক্ষনয়ম ঘটটয়োরে; 

অথবো 

 

(ঘ) পোওনোদো েরণ  পোওনো ক্ষমটোরনো  িরনয সম্পদ  রথষ্ট ক্ষক-নো খস বযোপোর  সরেহ  ক্ষহয়োরে; 

 

র্োহো হইরল ক্ষর্ক্ষন অক্ষবলরে উি ক্ষবেয় সম্পরকত বোংলোরদি বযোংকরক অবক্ষহর্ কক্ষ রবন৷ 
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িযিস্থাপনা পর্রচালক, ইিযার্ির অন ার্যিা      

২৫৷ (১) খদউক্ষলয়ো খঘোক্ষের্ হইয়োরেন, বো খকোন সময় খদউক্ষলয়ো ক্ষেরলন, বো পোওনোদোর   পোওনো পক্ষ রিোধ বন্ধ 

কক্ষ য়োরেন, বো পোওনোদোর   সক্ষহর্ আরপোে  ফো  মোধযরম পোওনো আদোয় হইরর্ অবযোহক্ষর্ লোভ 

কক্ষ য়োরেন, বো স্খলনিক্ষনর্ কো রণ খকোন খফৌিদো ী আদোলর্ কর্ত তক দজণ্ডর্ হইয়োরেন এমন খকোন বযজি 

খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  পক্ষ চোলক হইরর্, থোক্ষকরর্ বো বযবস্থোপনো  িনয ক্ষন যি হইরর্ পোক্ষ রবন নো৷ 

 

(২) এই আইরন  অধীন বন্ধ খঘোক্ষের্ খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  পক্ষ চোলক বো উহো  বযবস্থোপনো  সক্ষহর্ 

স োসক্ষ ভোরব িক্ষড়র্ খকোন বযজি, বোংলোরদি বযোংরক  পূব তোনযরমোদন বযক্ষর্র রক, অনয খকোন আক্ষথ তক 

প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  পক্ষ চোলক বো বযবস্থোপনো  সক্ষহর্ িক্ষড়র্ হওয়ো  মর্ খকোন পরদ ক্ষন যি হইরর্ পোক্ষ রবন নো৷ 

 

২[ (৩) আপোর্র্ঃ বলবর্্ অনয খকোন আইরন  োহো ক্ষকেুই থোকয ক নো খকন, খকোন বযজি একই সমরয় 

একোক্ষধক আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন বো একোক্ষধক বযোংক খকোম্পোনী বো একোক্ষধক সোধো ণ বীমো খকোম্পোনী বো একোক্ষধক 

িীবন বীমো খকোম্পোনী  পক্ষ চোলক থোক্ষকরবন নো৷ 

 

বযোখযো৷- এই উপ-ধো ো  উরেিয পূ ণকরল্প, বীমো খকোম্পোনী অথ ত Insurance Act, 1938 (IV of 1938) এ  

section 2 এ  clause (8) এ সংজ্ঞোক্ষয়র্ insurance company.] 

     

খচয়ারমযান, প্রধান র্নি িাহী, পর্রচালক পষ িি অথিা খকান পর্রচালনকর অপসারণ      

২৬৷ (১) বোংলোরদি বযোংক  ক্ষদ এই মরম ত সন্তুষ্ট হয় খ , খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  খচয়ো মযোন বো খকোন 

পক্ষ চোলক বো প্রধোন ক্ষনব তোহীরক খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  বো উহো  আমোনর্কো ীরদ  িক্ষর্ক  কো তকলোপ 

খ োধকরল্প, বো িনস্বোরথ ত উি আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন   থো থ বযবস্থোপনো ক্ষনজশ্চর্ ক ো  লরিয, অপসো ণ ক ো 

প্ররয়োিন, র্োহো হইরল বোংলোরদি বযোংক, কো ণ ক্ষলক্ষপবদ্ধ কক্ষ য়ো, আরদরি  মোধযরম উি খচয়ো মযোন, 

পক্ষ চোলক বো প্রধোন ক্ষনব তোহীরক র্োহো  পদ হইরর্ অপসো ণ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীরন খকোন আরদি প্রদোরন  পরূব ত  োহো  ক্ষবরুরদ্ধ উি আরদি প্রদোন ক ো হইরব 

র্োহোরক উহো  ক্ষবরুরদ্ধ কো ণ প্রদি তরন  িনয  যজিসংের্ সযর োে ক্ষদরর্ হইরব৷ 
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অষ্টম খন্ড 

আর্থক প্রর্িষ্ঠাননর সামর্য়ক িন্ধ রাখা, পুনর্ িঠন, ইিযার্ি 

 

    

সামর্য়ক স্থর্র্িকরণ, পনুর্ িঠন ও একেীকরণ      

২৭৷ (১) বোংলোরদি বযোংরক  ক্ষনকট  ক্ষদ ইহো প্রর্ীয়মোন হয় খ , আমোনর্কো ীরদ  স্বোরথ ত খকোন আক্ষথ তক 

প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  বযবসো সোমক্ষয়কভোরব স্থক্ষের্  োখো  আরদি প্রদোন ক ো  কো ণ  ক্ষহয়োরে, র্োহো হইরল বোংলোরদি 

বযোংক, আরদি দ্বো ো অনক্ষধক েয় মোস খময়োরদ  িনয উি আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  বযবসো স্থক্ষের্  োখো  আরদি 

প্রদোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব: 

 

র্রব ির্ত থোরক খ , বোংলোরদি বযোংক উি খময়োদ অনক্ষধক আর ো েয় মোস প তন্ত বতজদ্ধ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 

 

(২) সোমক্ষয়কভোরব স্থক্ষের্  োখো  আরদরি  খময়োদ বলবর্্ থোকোকোরল বোংলোরদি বযোংক  ক্ষদ এই মরম ত সন্তুষ্ট 

হয় খ , িনস্বোরথ ত বো আমোনর্কো ীরদ  স্বোরথ ত বো উি আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  সযে্ঠু বযবস্থোপনো ক্ষনজশ্চর্ কক্ষ বো  

স্বোরথ ত বো খদরি  সোমক্ষগ্রক অথ ত বযবস্থো  স্বোরথ ত উি আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  পযনে তঠরন  িনয 

 

অনয খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন, অর্ঃপ  এই ধো োয় হিোন্ত -গ্রহীর্ো প্রক্ষর্ষ্ঠোন বক্ষলয়ো উক্ষিক্ষখর্, এ  সক্ষহর্ 

একেীক রণ  িনয স্কীম প্রণয়ন ক ো প্ররয়োিন, র্োহো হইরল বোংলোরদি বযোংক অনযরূপ স্কীম প্রণয়ন 

কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 

 

(৩) উপর োক্ষিক্ষখর্ স্কীরম ক্ষনম্্্নবক্ষণ তর্ সকল বো খ  খকোন ক্ষবেয় থোক্ষকরর্ পোর ,  থো:- 

 

(ক) পযনে তটঠর্ আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন বো, খিেমর্, হিোন্ত -গ্রহীর্ো প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  নোম, ক্ষনবন্ধীক ণ, মূলধন, 

সম্পদ, িমর্ো, অক্ষধকো , স্বোথ ত, কর্ত তত্ব, সযক্ষবধো, দোয়-দোক্ষয়ত্ব এবং কর্তবয; 

 

(খ) আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  একেীক রণ  খিরে, স্কীরম ক্ষনধ তোক্ষ র্ ির্ত খমোর্োরবক হিোন্ত  গ্রহীর্ো প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  

ক্ষনকট উি আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  বযবসো, সম্পক্ষি, সম্পদ এবং দোরয়  হিোন্ত ; 

 

(ে) পযনে তটঠর্ আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  বো, খিেমর্, হিোন্ত -গ্রহীর্ো প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  পক্ষ চোলনো পে তরদ  পক্ষ বর্তন, 

বো নরু্ন পক্ষ চোলনো পে তদ ক্ষনরয়োে এবং খকোন কর্ত তপি কর্ত তক ক্ষকভোরব এবং ক্ষক িরর্ত উি পক্ষ বর্তন ক ো 
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হইরব খস ক্ষবেরয়, এবং নরু্ন পক্ষ চোলনো পে তদ ক্ষনরয়োরে  খিরে, খকোন খময়োরদ  িনয ক্ষনরয়োে ক ো হইরব 

খস ক্ষবেয়; 

 

(ঘ) মূলধন পক্ষ বর্তরন  িনয বো পযনে তঠন বো একেীক ণ কো তক  ক ো  উরেিয পযনে তটঠর্ আক্ষথ তক 

প্রক্ষর্ষ্ঠোন বো খিেমর্, হিোন্ত -গ্রহীর্ো প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  সংঘ- স্মো ক সংরিোধন; 

 

(ঙ) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন প্রদি সোমক্ষয়ক স্থক্ষের্  োখো  আরদরি  অবযবক্ষহর্ পূরব ত সংক্ষিষ্ট আক্ষথ তক 

প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  ক্ষবরুরদ্ধ েতহীর্ খ  সকল পদরিপ বো কো তধো ো অক্ষনস্পন্ন ক্ষেল র্ো পযনে তটঠর্ আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন বো, 

খিেমর্, হিোন্ত -গ্রহীর্ো প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক অবযোহর্  োখো  ক্ষবেয়; 

 

(চ) িনস্বোরথ ত, অথবো প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  সদসয, আমোনর্কো ী এবং অনযোনয পোওনোদো েরণ  স্বোরথ ত, অথবো আক্ষথ তক 

প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  বযবসো চোলয  োখো  স্বোরথ ত, বোংলোরদি বযোংক খ ভোরব প্ররয়োিন মরন কর  খসভোরব উি সদসয, 

আমোনর্কো ী এবং অনযোনয পোওনোদো েরণ  প্রোক-পযনে তঠন বো প্রোক-একেীক ণ স্বোথ ত বো দোবী হ্রোসক ণ; 

 

(ে) আমোনর্কো ী এবং অনযোনয পোওনোদো েরণ  দোবী পূ ণকরল্প- 

 

(অ) আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন পযনে তঠন বো একেীক ণ-এ  পূরব ত উহোরর্ বো উহো  ক্ষবরুরদ্ধ র্োহোরদ  স্বোথ ত বো অক্ষধকো  

ক্ষভক্ষিরর্, উহো নেদ পক্ষ রিোধ; বো 

 

(আ) আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন বো উহো  ক্ষবরুরদ্ধ র্োহোরদ  স্বোথ ত বো দোবী দফো (চ) অনয োয়ী হ্রোস ক ো হইয়ো থোক্ষকরল, 

হ্রোসকত র্ স্বোথ ত বো দোবী  ক্ষভক্ষিরর্ উহো নেদ পক্ষ রিোধ; 

 

(ি) পযনে তঠন বো একেীক রণ  পূরব ত আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  সদসযরদ  খ  পক্ষ মোণ খিয়ো  ক্ষেল খস পক্ষ মোণ 

খিয়ো , বো দফো (চ) অনয োয়ী হ্রোস ক ো হইয়ো থোক্ষকরল হ্রোসকত র্ খিয়োর   ক্ষভক্ষিরর্ প্ররদয় খিয়ো  পযনে তটঠর্ 

আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন বো, খিেমর্, হিোন্ত -গ্রহীর্ো প্রক্ষর্ষ্ঠোরন উি সদসযেণরক ব োেক ণ এবং খকোন 

খিয়োর   পক্ষ বরর্ত নেদ দোবী কক্ষ রল বো খকোন সদসযরক খিয়ো  ব োে ক ো সম্ভব নো হওয়ো  খিরে, 

র্োহোরদ  পূণ ত দোবী পূ ণকরল্প- 

 

(অ) পযনে তঠন বো একেীক রণ  পূরব ত আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  খিয়োর  র্োহোরদ  স্বোরথ ত  ক্ষভক্ষিরর্ উহো নেদ 

পক্ষ রিোধ, বো 

 

(আ) উি স্বোথ ত দফো (চ) অনয োয়ী হ্রোস ক ো হইয়ো থোক্ষকরল হ্রোসকত র্ স্বোরথ ত  ক্ষভক্ষিরর্ উহো নেদ পক্ষ রিোধ; 
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(ঝ) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন প্রদি সোমক্ষয়কভোরব স্থক্ষের্  োখো  আরদরি  অবযবক্ষহর্ পূরব ত সংক্ষিষ্ট আক্ষথ তক 

প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  সকল কম তচো ী খ  খবর্রন ও ির্তোধীরন কম ত র্ ক্ষেরলন খসই একই খবর্রন ও ির্তোধীরন পযনে তটঠর্ 

আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন বো, খিেমর্, হিোন্ত -গ্রহীর্ো প্রক্ষর্ষ্ঠোরন কম ত র্ থোকো  ক্ষবেয়: 

 

র্রব ির্ত থোরক খ , স কো  কর্ত তক এই ধো ো  অধীন স্কীম অনযরমোদরন  ক্ষর্ন বর্্স  অক্ষর্ক্রোন্ত হইবো  

পূরব তই- 

 

(অ) পযনে তটঠর্ আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন এ  কম তচো ীেরণ  িনয এইরূপ খবর্ন ও সযক্ষবধোক্ষদ ক্ষনধ তো ণ কক্ষ রব  ো 

এইরূপ ক্ষনধ তো রণ  সময় উি রূপ সমম তদোসম্পন্ন কম তচো ীেণ খভোে কর ন এবং এইরূপ আক্ষথ তক 

প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  সমরু্লযর্ো ও কম তচো ীেরণ  পো স্পক্ষ ক সমম তোদো ক্ষনধ তো রণ  খিরে বোংলোরদি বযোংরক  

ক্ষসদ্ধোন্তই হইরব চূড়োন্ত; 

 

(আ) হিোন্ত  গ্রহীর্ো প্রক্ষর্ষ্ঠোন উহো  ক্ষনিস্ব কম তচো ীেরণ  ক্ষিিোের্ খ োেযর্ো ও অক্ষভজ্ঞর্ো  সংরে রু্লনীয় 

হইরল পূব তর্ন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  কম তচো ীেরণ  িনয একই খবর্ন ও সযক্ষবধোক্ষদ ক্ষনধ তো ণ কক্ষ রব এবং 

খ োেযর্ো ও অক্ষভজ্ঞর্ো সম্পরকত খকোন সরেহ বো ক্ষদ্বমর্ খদখো ক্ষদরল ক্ষবেয়টট, খবর্ন ও অনযোনয সযক্ষবধোক্ষদ 

ক্ষনধ তো রণ  র্োক্ষ খ হইরর্ ক্ষর্ন বে  সময় অক্ষর্ক্রোন্ত হইবো  পূরব ত, বোংলোরদি বযোংরক  ক্ষনকট পোঠোইরর্ 

হইরব এবং এই ক্ষবেরয় বোংলোরদি বযোংরক  ক্ষসদ্ধোন্তই চূড়োন্ত হইরব; 

 

(ঞ) দফো (ি) খর্  োহোই থোকয ক নো খকন, স্কীরম খ  সকল কম তচো ী  বযোপোর  ক্ষবরিেভোরব উরিখ থোক্ষকরব, বো 

খ  সকল কম তচো ী, স কো  কর্ত তক স্কীম মঞ্িয  হওয়ো  এক মোস সময় অক্ষর্ক্রোন্ত হওয়ো  পূরব ত খ  খকোন 

সমরয় পযনে তটঠর্ আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন বো, হিোন্ত -গ্রহীর্ো প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  কম তচো ী ক্ষহসোরব বহোল নো হওয়ো  ইচ্ছো 

বযি কক্ষ য়ো খনোটটি প্রদোন কক্ষ রব, খসই সকল কম তচো ী  িক্ষর্পূ ণ, খপনিন, গ্রোচুযইটট, ভক্ষবেয র্হক্ষবল 

এবং অনযোনয অবস িক্ষনর্ সযক্ষবধো প্রদোরন  ক্ষবেয়; 

 

(ট) আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  পযনে তঠন অথবো একেীক রণ  িনয অনয খকোন ক্ষনয়ম ও ির্তোক্ষদ; 

 

(ঠ) পযনে তঠন অথবো একেীক ণ কো তক  ক ো  িনয প্ররয়োিনীয় প্রোসংক্ষেক, আনযসোংক্ষেক বো পক্ষ পূ ক 

অনয খকোন ক্ষবেয়৷ 
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(৫) বোংলোরদি বযোংক এই ধো ো  অধীন প্রস্তুর্কত র্ স্কীরম  খসড়ো কক্ষপ, র্র্্কর্ত তক ক্ষনধ তোক্ষ র্ সমরয়  মরধয, 

আপক্ষি বো প োমি ত প্রদোরন  আহবোন িোনোইয়ো, আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন, হিোন্ত -গ্রহীর্ো প্রক্ষর্ষ্ঠোন এবং সংক্ষিষ্ট 

অনযোনয আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  ক্ষনকট খপ্র ণ কক্ষ রব৷ 

 

(৬) উপ-ধো ো (৫) এ  অধীন আহবোরন  পক্ষ রপ্রক্ষিরর্ প্রোপ্ত আপক্ষি ও প োমি ত ক্ষবরবচনো কক্ষ য়ো বোংলোরদি 

বযোংক খসড়ো স্কীরম প্ররয়োিনীয় সংরিোধন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 

 

(৭) উপ-ধো ো (৫) ও (৬) খমোর্োরবক কো তক্রম গ্রহরণ  প  বোংলোরদি বযোংক স্কীমটট অনযরমোদরন  িনয 

স কোর   ক্ষনকট খপ্র ণ কক্ষ রব এবং স কো  র্র্্কর্ত তক প্ররয়োিনীয় বক্ষলয়ো ক্ষবরবক্ষচর্ সংরিোধনসহ বো 

সংরিোধন বযক্ষর্র রকই উি স্কীম অনযরমোদন কক্ষ রব, এবং অনযরূপভোরব অনযরমোক্ষদর্ স্কীমটট, স কো  

কর্ত তক এর্দযরেরিয ক্ষনধ তোক্ষ র্ র্োক্ষ খ হইরর্, কো তক  হইরব: 

 

র্রব ির্ত থোরক খ , স্কীরম  ক্ষবক্ষভন্ন ক্ষবধোরন  প্রবর্তরন  িনয ক্ষবক্ষভন্ন র্োক্ষ খ ক্ষনধ তোক্ষ র্ হইরর্ পোক্ষ রব৷ 

 

(৮) স্কীম অথবো উহো  খকোন ক্ষবধোন কো তক  হওয়ো  র্োক্ষ খ হইরর্ ক্ষনম্্্নবক্ষণ তর্ সকরলই উহো মোক্ষনরর্ বোধয 

থোক্ষকরব,  থো:- 

 

(ক) আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন, হিোন্ত  গ্রহীর্ো প্রক্ষর্ষ্ঠোন এবং একেীক রণ  সক্ষহর্ সম্পক্ষকতর্ অনয খকোন আক্ষথ তক 

প্রক্ষর্ষ্ঠোন; 

 

(খ) সংক্ষিষ্ট আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  সদসয, আমোনর্কো ী এবং অনযোনয পোওনোদো ; 

 

(ে) উি আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন এবং হিোন্ত -গ্রহীর্ো প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  কম তচো ী; 

 

(ঘ) উি আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন বো হিোন্ত -গ্রহীর্ো প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক খকোন ভক্ষবেয র্হক্ষবল বো অনয খকোন 

র্হক্ষবরল  বযবস্থোপনো  সক্ষহর্ খকোন েোটষ্ট বো উি আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন বো হিোন্ত -গ্রহীর্ো প্রক্ষর্ষ্ঠোরন অক্ষধকো  

বো দোয়  ক্ষহয়োরে এমন সকল বযজি৷ 

 

(৯) স্কীম কো তক  হওয়ো  র্োক্ষ খ হইরর্ আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোনটট  সকল সম্পক্ষি, সম্পদ ও দোয় স্কীরম ক্ষবধতর্ 

পক্ষ মোরণ হিোন্ত  গ্রহীর্ো প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  সম্পক্ষি, সম্পদ ও দোয় হইরব৷ 
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(১০) স্কীমটট  ক্ষবধোন কো তক  কক্ষ রর্ খকোন অসযক্ষবধো খদখো ক্ষদরল উি অসযক্ষবধো দ ূীক রণ  িনয স কো , 

আরদি দ্বো ো, উহো  ক্ষনকট প্ররয়োিনীয় বক্ষলয়ো ক্ষবরবক্ষচর্ ক্ষকন্তু উি ক্ষবধোরন  সোরথ অসমঞ্জসয নরহ এমন 

সবক্ষকেু কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 

 

(১১) এই ধো ো  অধীন খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  একেীক ণ স্কীম অনযরমোক্ষদর্ হইরল, উি স্কীম বো উহো  

খকোন ক্ষবধোরন  অধীরন হিোন্ত  গ্রহীর্ো প্রক্ষর্ষ্ঠোন খ  বযবসো অিতন কর  উহো, স্কীমটট বো উহো  ক্ষবধোন 

কো তক  হইবো  র্োক্ষ খ হইরর্ হিোন্ত -গ্রহীর্ো প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  কো তকলোপ খ  আইন দ্বো ো ক্ষনয়ক্ষন্ত্রর্ হয় খসই 

আইন দ্বো ো পক্ষ চোক্ষলর্ হইরব: 

 

র্রব ির্ত থোরক খ , উি স্কীমরক পূণ তরূরপ কো তক  ক ো  উরেরিয, স কো  বোংলোরদি বযোংরক  

সযপোক্ষ িক্ররম, স কো ী খেরিরট প্রজ্ঞোপন দ্বো ো, অনক্ষধক সোর্ বর্্সর   িনয উি আইরন  খকোন 

ক্ষবধোরন  প্ররয়োে হইরর্ উি বযবসোরক অবযোহক্ষর্ ক্ষদরর্ পোক্ষ রব৷ 

 

(১২) ক্ষভন্ন ক্ষভন্ন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  িনয ক্ষভন্ন ক্ষভন্ন বযবসো স্থক্ষের্ক ণ (Moratorium) আরদি থোকো সরেও, 

একটট মোে স্কীরম  দ্বো ো উি সকল আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  একেীক রণ  খিরে এই ধো ো  খকোন ক্ষকেুই বোধো 

হইরব নো৷ 

 

(১৩) এই আইরন  অনয খকোন ক্ষবধোরন বো আপোর্র্ঃ বলবর্্ অনয খকোন আইরন বো খকোন চুজিরর্ বো অনয 

খকোন প্রকো  দক্ষলরল  োহো ক্ষকেুই থোকয ক নো খকন, এই ধো ো  ক্ষবধোন এবং উহো  অধীন প্রস্তুর্কত র্ খ  খকোন 

স্কীম কো তক  হইরব৷ 

     

     

   

    

আর্থ িক প্রর্িষ্ঠাননর একীভূি হওয়া      

২৮৷ (১) খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন, বোংলোরদি বযোংরক  পবূ তোনযরমোদন বযক্ষর্র রক, অনয খকোন আক্ষথ তক 

প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  সোরথ একীভূর্ হইরর্ বো অনয খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  অক্ষধকোংি খিয়ো  অিতন কক্ষ রর্ 

পোক্ষ রব নো৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন পূব তোনযরমোদরন  আরবদন ক্ষবরবচনো  স্বোরথ ত বোংলোরদি বযোংক আরবদনকো ী  

ক্ষনকট খ  খকোন র্থয চোক্ষহরর্ পোক্ষ রব এবং আরবদনকো ীরক  যজিসংের্ শুনোনী  সযর োে নো ক্ষদয়ো খকোন 

আরবদন নোকচ কক্ষ রব নো৷ 
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হাইনকাটি র্িভার্ কিৃিক আর্থ িক প্রর্িষ্ঠাননর অিসায়ন      

২৯৷ খকোম্পোনী আইরন  োহো ক্ষকেুই থোকয ক নো খকন, হোইরকোটত ক্ষবভোে, বোংলোরদি বযোংরক  আরবদরন  

ক্ষভক্ষিরর্, খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  অবসোয়রন  িনয আরদি প্রদোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব,  ক্ষদ- 

 

(ক) উি আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  লোইরসন্স বোক্ষর্ল ক ো হয়; 

 

(খ) উি আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন উহো  ঋণ পক্ষ রিোধ কক্ষ রর্ অিম হয়; 

 

(ে) উি আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন এই আইরন  ক্ষবধোন লংঘন ক ো  দোরয় িোজি প্রোপ্ত হয়৷ 

     

     

   

    

লাইনসন্সর্িহীন অথ িায়ন িযিসার শাজি      

৩০৷ খকোন বযজি  ক্ষদ এই আইরন  অধীন লোইরসন্স প্রোপ্ত নো হইয়ো অথ তোয়ন বযবসো কর ন বো অথ তোয়ন বযবসো 

ক ো  িনয প্রোপ্ত লোইরসন্স বোক্ষর্ল হইয়ো  োওয়ো  পর ও অথ তোয়ন বযবসো কর ন, র্োহো হইরল ক্ষর্ক্ষন অনক্ষধক ৫ 

লি টোকো অথ তদণ্ড, বো অনযধ ত ২ বর্্সর   কো োদণ্ড বো উভয় দরণ্ড দণ্ডনীয় হইরবন৷ 

     

ধারা ৫ এর অধীন িিনন্ত সহন ার্র্িা না করার শাজি      

৩১৷ (১) ধো ো ৫ এ  অধীন র্দন্তকোরল অথ তোয়ন বযবসোরয় ক্ষনরয়োজির্ সরেহভোিন খকোন বযজি 

ইচ্ছোকত র্ভোরব র্দরন্ত  িনয প্ররয়োিনীয় খকোন র্থয, দক্ষলল, নক্ষথপে, বক্ষহ, ক্ষহসোব ও খ কিতপে র্দন্তকো ী 

কম তকর্তো  ক্ষনকট খপি কক্ষ রর্ অস্বীকো  কক্ষ রল বো র্দন্তকোরি অসহর োক্ষের্ো কক্ষ রল, ক্ষর্ক্ষন অনক্ষধক ২ 

লি টোকো অথ তদণ্ড বো অনযধ ত ১ বর্্সর   কো োদণ্ড, বো উভয় দরণ্ড দণ্ডনীয় হইরবন৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন অক্ষভ যি খকোন বযজি উি উপ-ধো োয় উক্ষিক্ষখর্ খকোন র্থয বো খ কিতপে 

আদোলরর্ িমোদোরন  ক্ষনরদতি অমোনয কক্ষ রল ক্ষর্ক্ষন উি ধো োয় উক্ষিক্ষখর্ দরণ্ড দণ্ডনীয় হইরবন৷ 
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লাইনসনন্সর িনয ভুল িথয প্রিাননর শাজি      

৩২৷ খকোন বযজি এই আইরন  অধীন লোইরসরন্স  িনয খপিকত র্ আরবদরন ইচ্ছোকত র্ভোরব ক্ষমথযো বো 

ক্ষবভ্রোক্ষন্তক  র্থয প্রদোন কক্ষ রল, ক্ষর্ক্ষন অনক্ষধক ১০ লি টোকো অথ তদণ্ড, বো অনযধ ত ৩ বর্্সর   কো োদণ্ড, বো 

উভয় দরণ্ড দণ্ডনীয় হইরবন৷ 

     

     

লাইনসনন্সর শিি পালন না করার শাজি      

৩৩৷ খকোন বযজি এই আইরন  অধীন প্রদি লোইরসরন্স  খকোন ির্ত পোলন কক্ষ রর্ বযথ ত হইরল, ক্ষর্ক্ষন অনক্ষধক 

১০ লি টোকো অথ ত দরণ্ড দণ্ডনীয় হইরবন এবং খদোেী সোবযি হওয়ো  প ও সংক্ষিষ্ট ির্ত পোলরন বযথ ত হইরল, 

প্রক্ষর্ক্ষদরন  বযথ তর্ো  িনয ১ লি টোকো অথ তদরণ্ড দণ্ডনীয় হইরবন৷ 

     

ধারা ৭ এর র্িধান ভংনর্র শাজি      

৩৪৷ ধো ো ৭ এ  ক্ষবধোন ভংে কক্ষ য়ো খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন উহো  িোখো খযক্ষলয়ো অথ তোয়ন বযবসো পক্ষ চোলনো 

কক্ষ রল খসই প্রক্ষর্ষ্ঠোন প্রক্ষর্ক্ষদরন  কো তক্ররম  িনয এক লি টোকো অথ তদরণ্ড দণ্ডনীয় হইরবন৷ 

 

ধারা ১৪ এর র্িধান ভংনর্র শাজি      

৩৫৷ খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন ধো ো ১৪ এ  ক্ষবধোন লংঘন কক্ষ য়ো ঋণ সযক্ষবধো প্রদোন কক্ষ রল উহো অনক্ষধক ২০ 

লি টোকো অথ তদরণ্ড দণ্ডনীয় হইরব৷ 

  

িরল সম্পি সংরিনণর িযথ িিার শাজি      

৩৬৷ খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন ধো ো ১৯ এ  ক্ষবধোন অনয োয়ী র্ ল সম্পদ সং িরণ বযথ ত হইরল উহো 

প্রক্ষর্ক্ষদরন  ঘোটক্ষর্  এক ির্োংি হোর  অথ তদরণ্ড দণ্ডনীয় হইরব৷ 

  

ধারা ২০ এর অধীন িিন্তকানল র্হসাি ির্হ, ইিযার্ি সরিরানহ িযথ িিার শাজি      

৩৭৷ ধো ো ২০ এ  অধীন পক্ষ দি তনকোরল  ক্ষদ খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন ক্ষহসোব বক্ষহ, ক্ষহসোব, র্থয বো প্ররয়োিনীয় 

অনয খকোন দক্ষলল দিোরবি স ব োহ কক্ষ রর্ বযথ ত হয়, র্োহো হইরল উি আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন অনক্ষধক ৫ লি 

টোকো অথ তদরণ্ড দণ্ডনীয় হইরব৷ 
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িাংলানিশ িযাংনকর র্নয়ন্ত্রণ র্ির্ধ অমাননযর শাজি      

৩৮৷ খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন ধো ো ২২ এ  অধীন বোংলোরদি বযোংক কর্ত তক েতহীর্ বযবস্থো অমোনয কক্ষ রল উহো 

১০ লি টোকো অথ তদরণ্ড দণ্ডনীয় হইরব৷ 

    

ধারা ২৫ খমািানিক অন ার্য িযজি আর্থ িক প্রর্িষ্ঠাননর সর্হি সমৃ্পি থাকার শাজি      

৩৯৷ খকোন বযজি ধো ো ২৫ এ  উপ-ধো ো (১) ও (২) এ  ক্ষবধোন অনয োয়ী অর োেয হওয়ো সরেও উহোরদ  ক্ষবধোন 

লংঘন কক্ষ য়ো  ক্ষদ খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  সক্ষহর্ সম্পতি থোরকন, র্োহো হইরল ক্ষর্ক্ষন অনক্ষধক ১০ লি 

টোকো অথ ত দণ্ড, বো অনযধ ত ৩ বর্্স  কো োদণ্ড, বো উভয় দরণ্ড দণ্ডনীয় হইরবন, এবং খকোন বযজি উি ধো ো  

উপ-ধো ো (৩) এ  ক্ষবধোন লংঘন কক্ষ য়ো  ক্ষদ খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  পক্ষ চোলক হন, র্োহো হইরল ক্ষর্ক্ষন ১ 

লি টোকো অথ তদরণ্ড দণ্ডনীয় হইরবন৷ 

   

    

আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্হসানি র্মথযা পর্রচয়িাননর শাজি      

৪০৷ খকোন প্রক্ষর্ষ্ঠোন এই আইরন  অধীন লোইরসন্স প্রোপ্ত নো হইয়ো লোইরসন্সধো ী আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন ক্ষহসোরব 

পক্ষ চয় প্রদোন কক্ষ য়ো  ক্ষদ কো ত পক্ষ চোলনো কর , র্োহো হইরল উি প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  মোক্ষলক, অংিীদো  পক্ষ চোলক, 

মযোরনিো , সক্ষচব বো অনয খকোন কম তকর্তো বো এরিন্ট প্ররর্যরকই অনক্ষধক দি লি টোকো অথ তদণ্ড, বো অনযধ ত 

৩ বর্্স  কো োদণ্ড, বো উভয় দরণ্ড দণ্ডনীয় হইরবন,  ক্ষদ নো ক্ষর্ক্ষন প্রমোণ কক্ষ রর্ পোর ন খ , উি লংঘন 

র্োহো  অজ্ঞোর্সোর  হইয়োরে অথবো উি লংঘন খ োধ কক্ষ বো  িনয ক্ষর্ক্ষন  থোসোধয খচষ্টো কক্ষ য়োরেন, বো 

ক্ষর্ক্ষন উিরূপ লংঘরন  সক্ষহর্ খকোনভোরব িক্ষড়র্ নন৷ 

 

আর্থ িক প্রর্িষ্ঠাননর র্হসাি ির্হ, ইিযার্িনি র্মথযা সংন ািননর শাজি      

৪১৷ (১) খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  খকোন পক্ষ চোলক, বযবস্থোপক, ক্ষন ীিক, দোক্ষয়ত্বপ্রোপ্ত বযজি, কম তকর্তো বো 

কম তচো ী ইচ্ছোকত র্ভোরব  ক্ষদ উি প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  ক্ষহসোব বক্ষহ, ক্ষহসোব, প্রক্ষর্রবদন, বযবসো সংক্রোন্ত কোেি, বো 

অনযোনয দক্ষলরল, অর্ঃপ  উি দক্ষলল বক্ষলয়ো উক্ষিক্ষখর্, ক্ষমথযো ক্ষকেু সংর োিন কর ন বো কক্ষ রর্ সোহো য 

কর ন বো উি দক্ষলরল  ক্ষকেু খেোপন বো নষ্ট কর ন, র্োহো হইরল ক্ষর্ক্ষন অনক্ষধক দি লি টোকো অথ তদণ্ড, বো 

অনযধ ত ৩ বর্্সর   কো োদরণ্ড, বো উভয় দরণ্ড দণ্ডনীয় হইরবন৷ 

 

(২)  ক্ষদ খকোন বযজি এই আইরন  খকোন ক্ষবধোরন  প্ররয়োিন খমোর্োরবক বো উহো  অধীন বো উহো  উরেিয 

পূ ণকরল্প র্লবকত র্ বো দোক্ষখলকত র্ খকোন ক্ষবব ণ, প্রক্ষর্রবদন বো অনযোনয দক্ষলরল ইচ্ছোকত র্ভোরব ক্ষমথযো র্থয 

প্রদোন কর ন, অথবো অনযরূপ খকোন ক্ষবব ণ, প্রক্ষর্রবদন বো দক্ষলরল ইচ্ছোকত র্ভোরব খকোন প্ররয়োিনীয় র্থয 

প্রদোন নো কর ন, র্োহো হইরল ক্ষর্ক্ষন উপ-ধো ো (১) এ উক্ষিক্ষখর্ দরণ্ড দণ্ডনীয় হইরবন৷ 
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শাজির িযিস্থা করা হয় নাই এই রকম অপরানধর শাজি      

৪২৷ খকোন বযজি  ক্ষদ এমন খকোন কোি কর ন বো কক্ষ রর্ ক্ষব র্ থোরকন  োহো এই আইরন  খকোন ক্ষবধোন বো 

ক্ষবধোরন  অধীন প্রদি খকোন আরদি বো ক্ষনরদতি অমোনয ক ো  সোক্ষমল এবং র্জ্জনয এই আইরন খকোন স্বর্ন্ত্র 

দরণ্ড  বযবস্থো নোই, র্োহো হইরল ক্ষর্ক্ষন অনক্ষধক এক লি টোকো অথ তদরণ্ড দণ্ডনীয় হইরবন৷ 

     

  

িাংলানিশ িযাংনকর অথ িিণ্ড আনরানপর িমিা      

৪৩৷ (১) ধো ো ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯ এবং ৪২ এ  অধীন খকোন বযজি দণ্ডনীয় অপ োধ 

কক্ষ রল, র্োহো  ক্ষবরুরদ্ধ মোমলো নো কক্ষ য়ো বোংলোরদি বযোংক র্োহোরক খকোন অথ তদরণ্ড দজণ্ডর্ কক্ষ রব নো খস 

সম্পরকত কো ণ দি তোইরর্ সযর োে ক্ষদরর্ পোক্ষ রব এবং র্োহো  বযোখযোয় সন্তুষ্ট নো হইরল বো ক্ষর্ক্ষন খকোন বযোখযো 

প্রদোন নো কক্ষ রল, বোংলোরদি বযোংক র্োহোরক উি বযোংক কর্ত তক ক্ষনধ তোক্ষ র্ সরব তোচ্চ অংরক  অনক্ষধক খ  

খকোন অংরক  অথ তদরণ্ড দজণ্ডর্ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 

 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন অথ তদণ্ড আর োপ ক ো  ১৪ ক্ষদরন  মরধয সংক্ষিষ্ট বযজি উহো পক্ষ রিোধ কক্ষ রল 

র্োহো  ক্ষবরুরদ্ধ র্র্্কর্ত তক কত র্ অপ োরধ  িনয আ  খকোন আইনের্ বযবস্থো গ্রহণ ক ো হইরব নো; ক্ষকন্তু  ক্ষদ 

ক্ষর্ক্ষন উিরূপ সময়সীমো  মরধয দজণ্ডর্ অথ ত পক্ষ রিোরধ বযথ ত হন র্োহো হইরল বোংলোরদি বযোংক সংক্ষিষ্ট 

বযজি  কত র্ অপ োরধ  িনয র্োহো  ক্ষবরুরদ্ধ আদোলরর্ মোমলো দোরয়  কক্ষ রব৷ 

     

     

নিম খন্ড 

র্ির্িধ 

 

    

অপরাধ র্িচারাথ ি গ্রহণ      

৪৪৷ (১) খসসনস ্আদোলর্ বযর্ীর্ অনয খকোন আদোলরর্ এই আইরন  অধীন খকোন অপ োধ ক্ষবচো  ক ো 

 োইরব নো৷ 

 

(২) বোংলোরদি বযোংক বো বোংলোরদি বযোংক হইরর্ িমর্োপ্রোপ্ত উহো  খকোন কম তকর্তো  ক্ষলক্ষখর্ অক্ষভর োে 

েোড়ো এই আইরন  অধীন খকোন অপ োধ ক্ষবচোর   িনয গ্রহণ ক ো  োইরব নো৷ 
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আর্থ িক প্রর্িষ্ঠাননর িার্লকা প্রকাশ      

৪৫৷ (১) এই আইরন  অধীন খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোনরক লোইরসন্স প্রদোরন  সোরথ সোরথ বোংলোরদি বযোংক 

উি প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  নোম ও টঠকোনো প্রজ্ঞোপরন  মোধযরম প্রকোি কক্ষ রব৷ 

 

(২) প্রক্ষর্ বর্্স  িযলোই মোরস  মরধয বোংলোরদি বযোংক এই আইরন  অধীন লোইরসন্স প্রোপ্ত আক্ষথ তক 

প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  র্োক্ষলকো স কোর   ক্ষনকট স ব োহ কক্ষ রব৷ 

  

আর্থ িক প্রর্িষ্ঠাননর সংঘ-স্মারক পর্রিিিন      

৪৬৷ (১) খকোম্পোনী আইরন  োহো ক্ষকেুই থোকয ক নো খকন, বোংলোরদি বযোংরক  খকোন আপক্ষি নোই এই মরম ত 

প্রর্যয়নপে বযর্ীর্ খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  সংঘ-স্মো ক পক্ষ বর্তরন  খকোন আরবদন গ্রহণর োেয হইরব 

নো৷ 

 

(২) খকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোন লংঘন কক্ষ রল উহো লংঘরন  র্োক্ষ খ হইরর্ প্ররর্যক 

ক্ষদরন  িনয ৫০ হোিো  টোকো অথ তদরণ্ড দণ্ডনীয় হইরব৷ 

      

    

সরল র্িশ্বানস কৃি কািকম ি রিণ      

৪৭৷ এই আইরন  অধীন স ল ক্ষবশ্বোরস কত র্ খকোন ক্ষকেু  িনয বো স ল ক্ষবশ্বোরস খকোন ক্ষকেু সম্পোদন 

কক্ষ বো  উরদযোে গ্রহরণ  িনয বো স ল ক্ষবশ্বোরস কত র্ খকোন কোরি  উরদযোে গ্রহরণ  ফরল খকোন বযজি 

িক্ষর্গ্রি হইরল, বো র্োহো  িক্ষর্গ্রি হইবো  সম্ভোবনো থোক্ষকরল, র্জ্জনয স কো  বো বোংলোরদি বযোংরক  

ক্ষবরুরদ্ধ বো উহোরদ  খকোন কম তকর্তো বো কম তচো ী  ক্ষবরুরদ্ধ খকোন মোমলো বো অনয খকোন আইনের্ কো তধো ো 

দোরয়  ক ো  োইরব নো৷ 

 

কর্িপয় খিনে অিযাহর্ি প্রিাননর িমিা      

৪৮৷ বোংলোরদি বযোংক, স কোর   সক্ষহর্ প োমি তক্ররম, স কো ী খেরিরট প্রজ্ঞোপন দ্বো ো খঘোেণো কক্ষ রর্ 

পোর  খ , এই আইরন  সকল বো খকোন ক্ষবরিে ক্ষবধোন, খকোন ক্ষনক্ষদতষ্ট আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন বো সকল আক্ষথ তক 

প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  খিরে সোধো ণভোরব বো প্রজ্ঞোপরন ক্ষনধ তোক্ষ র্ খকোন খময়োদকোরল প্রর োিয হইরব নো৷ 
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প্রর্িধান প্রণয়ননর িমিা      

৪৯৷ (১) এই আইরন  উরেিয পূ ণকরল্প বোংলোরদি বযোংক, স কোর   পূব তোনযরমোদনক্ররম, স কো ী 

খেরিরট প্রজ্ঞোপন দ্বো ো প্রক্ষবধোন প্রণয়ন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 

 

(২) ক্ষবরিে কক্ষ য়ো, এবং উপক্ষ উি িমর্ো  সোমক্ষগ্রকর্োরক িয ণ্ন নো কক্ষ য়ো, অনযরূপ প্রক্ষবধোন দ্বো ো- 

 

(ক) এই আইরন  অধীন ক্ষনধ তো ণ ক ো  োয় এমন ক্ষফস ক্ষনধ তো ণ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব; 

 

(খ) আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  ক্ষবজ্ঞোপন ক্ষনয়ন্ত্রণ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 

  

P.O. No. 127 of 1972 এর সংনশাধন      

৫০৷ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এ  Chapter V সহ উহো  অন্তে তর্ Articles 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ও 58 ক্ষবলযপ্ত হইরব৷ 

     

  

রর্হিকরণ ও খহফািি      

৫১৷ (১) আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন অধযোরদি, ১৯৯৩ (অধযোরদি নং ৬, ১৯৯৩) এর্দ্বো ো  ক্ষহর্ ক ো হইল৷ 

 

(২) উিরূপ  ক্ষহর্ক ণ সরেও,  ক্ষহর্ অধযোরদি দ্বো ো কত র্ কোিকম ত বো েতহীর্ খকোন বযবস্থো এই আইরন  

অধীন কত র্ বো েতহীর্ হইয়োরে বক্ষলয়ো েণয হইরব৷ 

     

    


