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সংক্ষিপ্ত ক্ষির োনোম ও প্রবর্তন      

১। (১) এই অধ্যোরেি মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং প্রক্ষর্র োধ্ অধ্যোরেি, ২০১২ নোরম অক্ষিক্ষহর্ হইরব। 
 

(২) ইহো অক্ষবলরে কো তক  হইরব। 
     
     
   
    

সংজ্ঞো      

২ । ক্ষবষয় বো প্রসরে  পক্ষ পন্থী ক্কোন ক্ষকছু নো থ্োক্ষকরল, এই অধ্যোরেরি — 
 

(ক) ‘‘অথ্ ত বো সম্পক্ষি পোচো ’’ অথ্ ত— 
 

(১) ক্েরি ক্ষবেযমোন অধ্যোরেরি  বযর্যয় ঘটোইয়ো ক্েরি  বোক্ষহর  অথ্ ত বো সম্পক্ষি ক্প্র ণ বো  িণ; বো 
 

(২) ক্েরি  বোক্ষহর  ক্  অথ্ ত বো সম্পক্ষিরর্ বোংলোরেরি  স্বোথ্ ত  ক্ষহয়োরছ  োহো বোংলোরেরি আনয়নর োিয ক্ষছল 

র্োহো বোংলোরেরি আনয়ন হইরর্ ক্ষব র্ থ্োকো; বো 
 

(৩) ক্ষবরেি হইরর্ প্রকৃর্ পোওনো ক্েরি আনয়ন নো ক ো বো ক্ষবরেরি প্রকৃর্ ক্েনো  অক্ষর্ক্ষ ি পক্ষ রিোধ্ ক ো; 
 

(খ) ‘‘অথ্ ত মূলয স্থোনোে কো ী’’ অথ্ ত এমন আক্ষথ্ তক ক্সবো ক্ খোরন ক্সবো প্রেোনকো ী একস্থোরন নিে টোকো, 

ক্চক, অনযোনয আক্ষথ্ তক ইিটররুরমে (ইরলকট্রক্ষনক বো অনযক্ষবধ্) গ্রহণ কর  এবং অনযস্থোরন সুক্ষবধ্োরিোিীরক 

নিে টোকো বো আক্ষথ্ তক ইিটররুরমে বো অনয ক্কোনিোরব সমপক্ষ মোণ মূলয প্রেোন কর ; 
 

(ি) ‘‘অপ োধ্লব্ধ আয়’’ অথ্ ত প্রর্যি বো পর োিিোরব সম্পিৃ অপ োধ্ হইরর্ অক্রজতর্, উেরিূর্ সম্পক্ষি 

বো কোর ো আয়িোধ্ীন বো ক্ষনয়ন্ত্রণোধ্ীন এ ধ্ রণ  সম্পক্ষি; 
 

(ঘ) ‘‘অবরুদ্ধ’’ অথ্ ত এই অধ্যোরেরি  আওর্োয় উপ ুি করৃ্তপি করৃ্তক ক্কোন সম্পক্ষি অস্থোয়ী ক্ষিক্ষিরর্ 

সংক্ষিষ্ট করৃ্তপি বো আেোলরর্  ক্ষনয়ন্ত্ররণ আনয়ন ক ো  োহো আেোলর্ করৃ্তক বোরজয়োপ্তক রণ  চূড়োে 

ক্ষসদ্ধোে গ্রহরণ  মোধ্যরম ক্ষনষ্পক্ষি ক ো হইরব; 
 

(ঙ) ‘‘অলোিজনক সংস্থো/প্রক্ষর্ষ্ঠোন (Non Profit Organisation) ’’ অথ্ ত ক্কোম্পোনী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সরন  

১৮ নং আইন) এ  ধ্ো ো ২৮ এ  অধ্ীন সনেপ্রোপ্ত ক্কোন প্রক্ষর্ষ্ঠোন; 
 

(চ) ‘‘আক্ষথ্ তক ইিটররুরমে’’ অথ্ ত সকল কোগুরজ বো ইরলকট্রক্ষনক েক্ষললোক্ষে  োহো  আক্ষথ্ তক মূলয  ক্ষহয়োরছ; 
 

(ছ) ‘‘আক্ষথ্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন’’ অথ্ ত আক্ষথ্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সরন  ২৭ নং আইন) এ  ধ্ো ো 

২(খ) এ সংজ্ঞোক্ষয়র্ আক্ষথ্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন; 
 

(জ) ‘‘আেোলর্’’ অথ্ ত ক্েিোল জজ এ  আেোলর্; 
 

(ঝ) ‘‘ক্রোক’’ অথ্ ত এই অধ্যোরেরি  আওর্োয় আেোলর্ করৃ্তক ক্কোন সম্পক্ষি অস্থোয়ী ক্ষিক্ষিরর্ সংক্ষিষ্ট 

করৃ্তপি বো আেোলরর্  ক্রজম্মোয় আনয়ন ক ো  োহো আেোলর্ করৃ্তক চূড়োে ক্ষসদ্ধোে গ্রহরণ  মোধ্যরম ক্ষনষ্পক্ষি 

ক ো হইরব; 
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(ঞ) ‘‘গ্রোহক’’ অথ্ ত বোংলোরেি বযোংক করৃ্তক সময় সময় সংজ্ঞোক্ষয়র্ ক্কোন বযক্রি বো বযক্রিবি ত অথ্বো সিো 

বো সিোসমহূ; 
 

(ট) ‘‘ট্রোস্ট ও ক্কোম্পোনী ক্সবো প্রেোনকো ী’’ অথ্ ত ক্কোন বযক্রি বো বযবসো প্রক্ষর্ষ্ঠোন  োহো অনয ক্কোন আইরন 

সংজ্ঞোক্ষয়র্ ক ো হয় নোই এবং ক্  বো  োহো ক্কোন রৃ্র্ীয় পিরক ক্ষনম্নবক্ষণ তর্ ক্  ক্কোন ক্সবো প্রেোন কক্ষ য়ো 

থ্োরকেঃ 
 

(১) ক্কোন আইনী সিো প্রক্ষর্ষ্ঠো  এরজে ক্ষহসোরব েোক্ষয়ত্ব পোলন; 
 

(২) ক্কোন আইনী সিো  পক্ষ চোলক, সক্ষচব ক্ষহসোরব েোক্ষয়ত্ব পোলন বো অনয কোহোরকও ক্ষনরয়োি ক ো বো 

অংিীেো ী বযবসোরয় অংিীেো  ক্ষহসোরব েোক্ষয়ত্ব পোলন অথ্বো সমপ তোরয়  অনয ক্কোন েোক্ষয়ত্ব পোলন; 
 

(৩) ক্কোন আইনী সিো  ক্ষনবক্ষির্ এরজে ক্ষহসোরব েোক্ষয়ত্ব পোলন; 
 

(৪) ক্কোন এক্সরপ্রস ট্রোরস্ট  ট্রোক্ষস্ট ক্ষহসোরব েোক্ষয়ত্ব পোলন বো অনয কোহোরকও ক্ষনরয়োি ক ো; 
 

(৫) নক্ষমনী ক্িয়ো রহোল্ডো  বো অনয ক্কোন বযক্রি  পক্ষ বরর্ত পক্ষ চোলক ক্ষহসোরব েোক্ষয়ত্ব পোলন বো অনয ক্কোন 

বযক্রিরক ক্ষনরয়োি প্রেোন ক ো; 
 

(ঠ) ‘‘র্েেকো ী সংস্থো’’ অথ্ ত েুনীক্ষর্ েমন কক্ষমিন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সরন  ৫ নং আইন) এ  অধ্ীন 

িঠঠর্ েুনীক্ষর্ েমন কক্ষমিন; এবং কক্ষমিরন  ক্ষনকট হইরর্ র্েরে  উরেরিয িমর্োপ্রোপ্ত কক্ষমিরন  ক্কোন 

কম তকর্তো বো অনয আইরন  োহো ক্ষকছুই থ্োকুক নো ক্কন, অনয ক্কোন র্েেকো ী সংস্থো  কম তকর্তোও ইহো  

অেিুতি হইরবন; 
 

(ড) ‘‘নিে টোকো’’ অথ্ ত ক্কোন ক্েরি   থ্ো থ্ মদু্রো ক্ষহসোরব উি ক্েি করৃ্তক স্বীকৃর্ ক্কোন ধ্োর্ব মুদ্রো ও 

কোিরজ  মদু্রো এবং ট্রোরিলোস ত ক্চক, ক্পোস্টোল ক্নোট, মোক্ষন অডতো , ক্চক, বযোংক ড্রোেট, ক্ষবয়ো ো  বন্ড, ক্লটো  

অব ক্রক্ষডট, ক্ষবল অব এক্সরচঞ্জ, ক্রক্ষডট কোডত, ক্ডক্ষবট কোডত বো প্রক্ষমজক্ষ  ক্নোটও উহো  অেিুতি হইরব; 
 

(ঢ) ‘‘ক্ষনষ্পক্ষি’’ অথ্ ত িয়র োিয, দ্ররু্ পচনিীল অথ্বো ক্ষনক্ষেতষ্ট সমরয়  প  বযবহো  অর োিয সম্পক্ষি ক্ষবরয় 

বো অনয ক্কোন আইরন  অধ্ীন ধ্বংস কক্ষ বো  উপর োিী সম্পক্ষি ধ্বংসক ণ বো আইনসম্মর্িোরব প্রকোিয 

ক্ষনলোরম  মোধ্যরম হস্তোে ও অেিুতি হইরব; 
 

(ণ) ‘‘বোরজয়োপ্ত’’ অথ্ ত ধ্ো ো ১৭ এ  আওর্োয় ক্কোন আেোলরর্  আরেরি  মোধ্যরম ক্কোন সম্পক্ষি  স্বত্ব 

স্থোয়ীিোরব  োরে  অনুকূরল আনয়ন ক ো; 
 

(র্) ‘‘বোংলোরেি বযোংক’’ অথ্ ত Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এ  দ্বো ো স্থোক্ষপর্ 
Bangladesh Bank; 

(থ্) ‘‘বীমোকো ী’’ অথ্ ত বীমো আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৩ নং আইন) এ  ধ্ো ো ২(২৫) এ সংজ্ঞোক্ষয়র্ 

বীমোকো ী; 
 

(ে)‘‘ক্বস কোক্ষ  উন্নয়ন সংস্থো (Non Government Organisation)" অথ্ ত Societies Registration Act, 1860 (Act 
No. XXI of 1860), Voluntary Social Welfare Agencies (Registration and Control) Ordinance, 1961 
(Ordinance No. XLVI of 1961), Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 
(Ordinance No. XLVI of 1978), Foreign Contributions (Regulation) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXI 
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of 1982) এবং মোইররোররক্ষডট ক্ গুরলট ী অথ্ক্ষ ঠট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সরন  ৩২ নং আইন) এ  

আওর্োয় অনুরমোক্ষের্ বো ক্ষনবক্ষির্ প্রক্ষর্ষ্ঠোন  োহো ো— 
 

(১) স্থোনীয় উৎস হইরর্ র্হক্ষবল (ঋণ, অনুেোন, আমোনর্) গ্রহণ কর  বো অনযরক প্রেোন কর ; এবং/অথ্বো 
 

(২) ক্  ক্কোন ধ্ রণ  ববরেক্ষিক সোহো য বো ঋণ বো অনুেোন গ্রহণ কর ; 
 

(ধ্) ‘‘ববরেক্ষিক মুদ্রো’’ অথ্ ত Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এ  section 

2(d) ক্র্ সংজ্ঞোক্ষয়র্ foreign exchange; 

(ন) ‘‘বযোংক’’ অথ্ ত বযোংক ক্কোম্পোনী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সরন  ১৪ নং আইন) এ  ধ্ো ো ৫(ণ) এ 

সংজ্ঞোক্ষয়র্ বযোংক ক্কোম্পোনী এবং অনয ক্কোন আইন বো অধ্যোরেরি  অধ্ীন বযোংক ক্ষহসোরব প্রক্ষর্ঠষ্ঠর্ ক্  

ক্কোন প্রক্ষর্ষ্ঠোনও ইহো  অেিুতি হইরব; 
 

(প) ‘‘মোক্ষন ক্চঞ্জো ’’ অথ্ ত Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এ  section 3 এ  

অধ্ীন বোংলোরেি বযোংক করৃ্তক অনুরমোক্ষের্ ববরেক্ষিক মুদ্রো ক্লনরেনকো ী বযক্রি বো প্রক্ষর্ষ্ঠোন; 
 

(ে) ‘‘মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং’’ অথ্ ত — 
 

(অ) ক্ষনম্নবক্ষণ তর্ উরেরিয অপ োরধ্  সোরথ্ সম্পিৃ সম্পক্ষি জ্ঞোর্সোর  স্থোনোে  বো রূপোে  বো হস্তোে েঃ 
 

(১) অপ োরধ্  আরয়  অববধ্ প্রকৃক্ষর্, উৎস, অবস্থোন, মোক্ষলকোনো ও ক্ষনয়ন্ত্রণ ক্িোপন বো ছদ্মোবিৃ ক ো; অথ্বো 
 

(২) সম্পিৃ অপ োধ্ সংিঠরন জক্ষড়র্ ক্কোন বযক্রিরক আইনির্ বযবস্থো গ্রহণ হইরর্  িো  উরেরিয 

সহোয়র্ো ক ো; 
 

(আ) ববধ্ বো অববধ্ উপোরয় অক্রজতর্ অথ্ ত বো সম্পক্ষি ক্ষনয়ম বক্ষহতিূর্িোরব ক্ষবরেরি পোচো  ক ো; 
 

(ই) জ্ঞোর্সোর  অপ োধ্লব্ধ আরয়  অববধ্ উৎস ক্িোপন বো আড়োল কক্ষ বো  উরেরিয উহো  হস্তোে , 

ক্ষবরেরি ক্প্র ণ বো ক্ষবরেি হইরর্ বোংলোরেরি ক্প্র ণ বো আনয়ন ক ো; 
 

(ঈ) ক্কোন আক্ষথ্ তক ক্লনরেন এইরূপিোরব সম্পন্ন ক ো বো সম্পন্ন কক্ষ বো  ক্চষ্টো ক ো  োহোরর্ এই আইরন  

অধ্ীন উহো ক্ষ রপোটত কক্ষ বো  প্ররয়োজন হইরব নো; 
 

(উ) সম্পিৃ অপ োধ্ সংঘটরন প্রর োক্ষচর্ ক ো বো সহোয়র্ো কক্ষ বো  অক্ষিপ্রোয় ক্কোন ববধ্ বো অববধ্ সম্পক্ষি  

রূপোে  বো স্থোনোে  বো হস্তোে  ক ো; 
 

(ঊ) সম্পিৃ অপ োধ্ হইরর্ অক্রজতর্ জোনো সরত্ত্বও এই ধ্ রণ  সম্পক্ষি গ্রহণ, েখরল ক্নওয়ো বো ক্িোি ক ো; 
 

(ঋ) এইরূপ ক্কোন কো ত ক ো  োহো  দ্বো ো অপ োধ্লব্ধ আরয়  অববধ্ উৎস ক্িোপন বো আড়োল ক ো হয়; 
 

(এ) উপর  বক্ষণ তর্ ক্  ক্কোন অপ োধ্ সংঘটরন অংিগ্রহণ, সম্পিৃ থ্োকো, অপ োধ্ সংঘটরন ষড় ন্ত্র ক ো, 

সংঘটরন  প্ররচষ্টো অথ্বো সহোয়র্ো ক ো, প্রর োক্ষচর্ ক ো বো প োমি ত প্রেোন ক ো; 
 

(ব) ‘‘ক্ষ রপোটত প্রেোনকো ী সংস্থো’’ অথ্ ত— 
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(অ) বযোংক; 
 

(আ) আক্ষথ্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন; 
 

(ই) বীমোকো ী; 
 

(ঈ) মোক্ষন ক্চঞ্জো ; 
 

(উ) অথ্ ত অথ্বো অথ্ তমূলয ক্প্র ণকো ী বো স্থোনোে কো ী ক্  ক্কোন ক্কোম্পোনী বো প্রক্ষর্ষ্ঠোন; 
 

(ঊ) বোংলোরেি বযোংরক  অনুমক্ষর্ররম বযবসো পক্ষ চোলনোকো ী অনয ক্কোন প্রক্ষর্ষ্ঠোন; 
 

(ঋ) (১) স্টক ক্ষডলো  ও স্টক ক্রোকো , 
 

(২) ক্পোটতরেোক্ষলও মযোরনজো  ও মোরচতে বযোংকো , 
 

(৩) ক্ষসক্ষকউক্ষ ঠট কোস্টক্ষডয়োন, 
 

(৪) সম্পে বযবস্থোপক, 
 

(এ) (১) অলোিজনক সংস্থো/প্রক্ষর্ষ্ঠোন (Non Profit Organisation); 

(২) ক্বস কো ী উন্নয়ন সংস্থো (Non Government Organisation); 

(৩) সমবোয় সক্ষমক্ষর্; 
 

(ঐ) ক্ষ রয়ল এরস্টট ক্ডরিলপো ; 
 

(ও) মূলযবোন ধ্োরু্ বো পোথ্র   বযবসো প্রক্ষর্ষ্ঠোন; 
 

(ঔ) ট্রোস্ট ও ক্কোম্পোনী ক্সবো প্রেোনকো ী; 
 

(অঅ) আইনজীবী, ক্নোটো ী, অনযোনয আইন ক্পিোজীক্ষব এবং একোউরেে; 
 

(অআ) স কোর   অনুরমোেনররম বোংলোরেি বযোংক করৃ্তক, সমরয় সমরয়, ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত জো ী  মোধ্যরম ক্ঘোক্ষষর্ 

অনয ক্কোন প্রক্ষর্ষ্ঠোন; 
 

(ি) ‘‘ক্ষ রয়ল এরস্টট ক্ডরিলপো ’’ অথ্ ত ক্ষ রয়ল এরস্টট উন্নয়ন ও বযবস্থোপনো আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  

৪৮ নং আইন) এ  ধ্ো ো ২(১৫) এ সংজ্ঞোক্ষয়র্ ক্  ক্কোন ক্ষ রয়ল এরস্টট ক্ডরিলপো  বো উহো  কম তকর্তো বো 

কম তচো ী অথ্বো এরজে  োহো ো জক্ষম, বোসো, বোক্ষণক্রজযক িবন এবং ফ্ল্যোটসহ ইর্যোক্ষে  ক্ষনম তোণ ও রয়-

ক্ষবররয়  সক্ষহর্ জক্ষড়র্; 
 

(ম) ‘‘সত্ত্বো’’ অথ্ ত ক্কোন আইনী প্রক্ষর্ষ্ঠোন, সংক্ষবক্ষধ্বদ্ধ সংস্থো, বোক্ষণক্রজযক বো অবোক্ষণক্রজযক প্রক্ষর্ষ্ঠোন, 

অংিীেো ী কো বো , সমবোয় সক্ষমক্ষর্সহ এক বো একোক্ষধ্ক বযক্রি  সমন্বরয় িঠঠর্ ক্  ক্কোন সংিঠন; 
 

( ) ‘‘সরেহজনক ক্লনরেন’’ অথ্ ত এইরূপ ক্লনরেন— 
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(১)  োহো স্বোিোক্ষবক ক্লনরেরন  ধ্ ণ হইরর্ ক্ষিন্ন; 
 

(২) ক্ ই ক্লনরেন সম্পরকত এইরূপ ধ্ো ণো হয় ক্ , 
 

(ক) ইহো ক্কোন অপ োধ্ হইরর্ অক্রজতর্ সম্পে, 
 

(খ) ইহো ক্কোন সন্ত্রোসী কোর ত, ক্কোন সন্ত্রোসী সংিঠনরক বো ক্কোন সন্ত্রোসীরক অথ্ তোয়ন; 
 

(৩) োহো এই অধ্যোরেরি  উরেিয পূ ণকরে, বোংলোরেি বযোংক করৃ্তক, সমরয় সমরয়, জো ীকৃর্ ক্ষনরেতিনোয় 

বক্ষণ তর্ অনয ক্কোন ক্লনরেন বো ক্লনরেরন  প্ররচষ্টো; 
 

( ) ‘‘সমবোয় সক্ষমক্ষর্’’ অথ্ ত সমবোয় সক্ষমক্ষর্ আইন, ২০০১ (২০০১ এ  ৪৭ নং আইন) এ  ধ্ো ো ২(২০) এ 

সংজ্ঞোক্ষয়র্ প্রক্ষর্ষ্ঠোন  োহো আমোনর্ গ্রহণ বো ঋণ প্রেোন কোরজ ক্ষনরয়োক্রজর্; 
 

(ল) ‘‘সম্পক্ষি’’ অথ্ ত ক্েরি বো ক্েরি  বোক্ষহর  অবক্ষস্থর্— 
 

(অ) ক্  ক্কোন প্রকৃক্ষর্ , েৃিযমোন, অেৃিযমোন, স্থোব  বো অস্থোব  সম্পক্ষি; বো 
 

(আ) নিে টোকো, ইরলকট্রক্ষনক বো ক্ষডক্রজটোলসহ অনয ক্  ক্কোন প্রকৃক্ষর্  েক্ষলল বো ইিটররুরমে  োহো ক্কোন 

সম্পক্ষি  মোক্ষলকোনো স্বত্ব বো মোক্ষলকোনো স্বরত্ব ক্কোন স্বোথ্ ত ক্ষনরেতি কর ; 
 

(ি) ‘‘সম্পিৃ অপ োধ্ (Predicate offence)" অথ্ ত ক্ষনরম্ন উক্ষিক্ষখর্ অপ োধ্,  োহো ক্েরি বো ক্েরি  বোক্ষহর  

সংঘটরন  মোধ্যরম অক্রজতর্ ক্কোন অথ্ ত বো সম্পে লন্ডোক্ষ ং ক ো বো কক্ষ বো  ক্চষ্টো ক ো,  থ্োেঃ— 
 

(১) েুনীক্ষর্ ও ঘুষ; 
 

(২) মুদ্রো জোলক ণ; 
 

(৩) েক্ষলল েস্তোরবজ জোলক ণ; 
 

(৪) চো াঁেোবোক্রজ; 
 

(৫) প্রর্ো ণো; 
 

(৬) জোক্ষলয়োক্ষর্; 
 

(৭) অববধ্ অরে  বযবসো; 
 

(৮) অববধ্ মোেক ও ক্নিো জোর্ীয় দ্ররবয  বযবসো; 
 

(৯) ক্চো োই ও অনযোনয দ্ররবয  অববধ্ বযবসো; 
 

(১০) অপহ ণ, অববধ্িোরব আটকোইয়ো  োখো ও পণবেী ক ো; 
 

(১১) খুন, মো োত্মক িো ীক্ষ ক িক্ষর্; 
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(১২) নো ী ও ক্ষিশু পোচো ; 
 

(১৩) ক্চো োকো বো  ; 
 

(১৪) ক্েিী ও ক্ষবরেিী মদু্রো পোচো ; 
 

(১৫) চুক্ষ  বো ডোকোক্ষর্ বো েসুযর্ো বো জলেসুযর্ো বো ক্ষবমোন েসুযর্ো; 
 

(১৬) আেম পোচো ; 
 

(১৭) ক্ ৌরু্ক; 
 

(১৮) ক্চো োচোলোনী ও শুল্ক সংরোে অপ োধ্; 
 

(১৯) ক  সংরোে অপ োধ্; 
 

(২০) ক্মধ্োস্বত্ব লংঘন; 
 

(২১) সন্ত্রোস ও সন্ত্রোসী কোর ত অথ্ ত ক্ োিোন; 
 

(২২) ক্িজোল বো স্বত্ব লংঘন কর  পণয উৎপোেন; 
 

(২৩) পক্ষ রবিির্ অপ োধ্; 
 

(২৪) ক্ ৌন ক্ষনপীড়ন ( Sexual Exploitation); 
 

২৫) পুাঁক্রজ বোজো  সম্পক্ষকতর্ মূলয সংরবেনিীল র্থ্য জনসম্মুরখ প্রকোক্ষির্ হওয়ো  পূরব ত র্োহো কোরজ 

লোিোইয়ো ক্িয়ো  ক্লনরেরন  মোধ্যরম বোজো  সুক্ষবধ্ো গ্রহণ ও বযক্রিির্ বো প্রোক্ষর্ষ্ঠোক্ষনক সুক্ষবধ্ো  লরিয বোজো  

ক্ষনয়ন্ত্ররণ  ক্চষ্টো ক ো (Insider Trading & Market Manipulation); 
 

(২৬) সংঘবদ্ধ অপ োধ্ (Organised Crime) বো সংঘবদ্ধ অপ োধ্ী েরল অংিগ্রহণ; 
 

(২৭) িীক্ষর্ প্রেি তরন  মোধ্যরম অথ্ ত আেোয়; এবং 
 

(২৮) এই অধ্যোরেরি  উরেিয পূ ণকরে বোংলোরেি বযোংক করৃ্তক স কোর   অনুরমোেনররম ক্িরজরট 

প্রজ্ঞোপরন  মোধ্যরম ক্ঘোক্ষষর্ অনয ক্  ক্কোন সম্পিৃ অপ োধ্; 
 

(ষ) ‘‘ক্েিোল জজ’’ অথ্ ত Criminal Law (Amendment) Act, 1958 (Act No. XL of 1958) এ  section 3 এ  

অধ্ীন ক্ষন ুি Special Judge; 

(স) (১) ‘‘স্টক ক্ষডলো  ও স্টক ক্রোকো ’’ অথ্ ত ক্ষসক্ষকউক্ষ ঠটজ ও এক্সরচঞ্জ কক্ষমিন (স্টক ক্ষডলো , স্টক 

ক্রোকো  ও অনুরমোক্ষের্ প্রক্ষর্ক্ষনক্ষধ্) ক্ষবক্ষধ্মোলো, ২০০০ এ   থ্োররম ক্ষবক্ষধ্ ২ (ঝ) ও ২ (ঞ) এ সংজ্ঞোক্ষয়র্ 

প্রক্ষর্ষ্ঠোন; 
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(২) ‘‘ক্পোটতরেোক্ষলও মযোরনজো  ও মোরচতে বযোংকো ’’ অথ্ ত ক্ষসক্ষকউক্ষ ঠটজ ও এক্সরচঞ্জ কক্ষমিন (মোরচতে 

বযোংকো  ও ক্পোটতরেোক্ষলও মযোরনজো ) ক্ষবক্ষধ্মোলো, ১৯৯৬ এ   থ্োররম ক্ষবক্ষধ্ ২ (চ) ও ২ (ঞ) এ সংজ্ঞোক্ষয়র্ 

প্রক্ষর্ষ্ঠোন; 
 

(৩) ‘‘ক্ষসক্ষকউক্ষ ঠট কোস্টক্ষডয়োন’’ অথ্ ত ক্ষসক্ষকউক্ষ ঠটজ ও এক্সরচঞ্জ কক্ষমিন (ক্ষসক্ষকউক্ষ ঠট কোস্টক্ষডয়োল ক্সবো) 

ক্ষবক্ষধ্মোলো, ২০০৩ এ  ক্ষবক্ষধ্ ২ (ঞ) এ সংজ্ঞোক্ষয়র্ প্রক্ষর্ষ্ঠোন; 
 

(৪) ‘‘সম্পে বযবস্থোপক’’ অথ্ ত ক্ষসক্ষকউক্ষ ঠটজ ও এক্সরচঞ্জ কক্ষমিন (ক্ষমউচুযয়োল েোন্ড) ক্ষবক্ষধ্মোলো, ২০০১ 

এ  ক্ষবক্ষধ্ ২ (ধ্) এ সংজ্ঞোক্ষয়র্ প্রক্ষর্ষ্ঠোন; 
 

(হ) ‘‘হোইরকোটত ক্ষবিোি’’ অথ্ ত বোংলোরেি সপু্রীম ক্কোরটত  হোইরকোটত ক্ষবিোি। 
     
     
   
    

অধ্যোরেরি  প্রোধ্োনয      

৩। এই অধ্যোরেরি  ধ্ো ো ৯ এ  ক্ষবধ্োন সোরপরি আপোর্র্েঃ বলবৎ অনয ক্কোন আইরন  োহো ক্ষকছুই থ্োকুক 

নো ক্কন এই অধ্যোরেরি  ক্ষবধ্োনোবলী কো তক  থ্োক্ষকরব। 
     
     
   
    

মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং অপ োধ্ ও েণ্ড      

৪ । (১) এই অধ্যোরেরি  উরেিয পূ ণকরে, মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং একঠট অপ োধ্ বক্ষলয়ো িণয হইরব। 
 

(২) ক্কোন বযক্রি মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং অপ োধ্ কক্ষ রল বো মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং অপ োধ্ সংঘটরন  ক্চষ্টো, সহোয়র্ো বো ষড় ন্ত্র 

কক্ষ রল ক্ষর্ক্ষন অনূযন ৪ (চো ) বৎস  এবং অনক্ষধ্ক ১২ (বো ) বৎস  প তে কো োেরন্ড েক্রণ্ডর্ হইরবন এবং 

ইহো  অক্ষর্ক্ষ ি অপ োরধ্  সোরথ্ সংক্ষিষ্ট সম্পক্ষি  ক্ষদ্বগুন মূরলয  সমপক্ষ মোণ বো ১০ (েি) লি টোকো প তে, 

 োহো অক্ষধ্ক, অথ্ তেরন্ড েক্রণ্ডর্ হইরবন। 
 

(৩) আেোলর্ ক্কোন অথ্ তেণ্ড বো েরণ্ড  অক্ষর্ক্ষ ি ক্ষহসোরব েক্রণ্ডর্ বযক্রি  সম্পক্ষি  োরে  অনুকূরল বোরজয়োপ্ত 

কক্ষ বো  আরেি প্রেোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব  োহো প্রর্যি বো পর োিিোরব মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং বো ক্কোন সম্পিৃ 

অপ োরধ্  সোরথ্ সম্পিৃ বো সংক্ষিষ্ট। 
 

(৪) এই ধ্ো ো  অধ্ীন ক্কোন সত্ত্বো মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং অপ োধ্ কক্ষ রল সংক্ষিষ্ট সম্পক্ষি  মরূলয  অনূযন ক্ষদ্বগুণ 

অথ্বো ২০ (ক্ষবি) লি টোকো,  োহো অক্ষধ্ক হয়, জক্ষ মোনো ক ো  োইরব এবং উি প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  ক্ষনবিন 

বোক্ষর্লর োিয হইরব। 
 

(৫) সম্পিৃ অপ োরধ্ অক্ষি ুি বো েক্রণ্ডর্ হওয়ো মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং এ  কো রণ অক্ষি ুি বো েণ্ড প্রেোরন  পূব তির্ত 

হইরব নো। 
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অবরুদ্ধক ণ বো ক্রোক আরেি লংঘরন  েণ্ড      

৫।রকোন বযক্রি এই অধ্যোরেরি  অধ্ীন ক্কোন অবরুদ্ধক ণ বো ক্রোক আরেি লংঘন কক্ষ রল ক্ষর্ক্ষন অনক্ষধ্ক 

৩ (ক্ষর্ন) বৎস  প তে কো োেণ্ড বো অবরুদ্ধকৃর্ বো ক্রোক আরেিকৃর্ সম্পক্ষি  মূরলয  সমপক্ষ মোণ 

অথ্ তেণ্ড বো উিয় েরন্ড েক্রণ্ডর্ হইরবন। 
     
     
   
    

র্থ্য প্রকোরি  েণ্ড      

৬। (১) ক্কোন বযক্রি অসৎ উরেরিয র্েে সম্পক্ষকতর্ ক্কোন র্থ্য বো প্রোসংক্ষিক অনয ক্কোন র্থ্য ক্কোন বযক্রি, 

সংস্থো বো সংবোে মোধ্যরম প্রকোি কক্ষ রবন নো। 
 

(২) এই অধ্যোরেরি  অধ্ীন িমর্োপ্রোপ্ত ক্কোন বযক্রি, প্রক্ষর্ষ্ঠোন বো এরজে করৃ্তক চোকু ী র্ বো ক্ষনরয়োি র্ 

থ্োকো অবস্থোয় ক্ষকংবো চোকু ী বো ক্ষনরয়োিজক্ষনর্ চুক্রি অবসোয়রন  প  র্ৎকরৃ্তক সংিহৃীর্, প্রোপ্ত, আহক্ষ র্, 

জ্ঞোর্ ক্কোন র্থ্য এই অধ্যোরেরি  উরেিয পূ ণ বযর্ীর্ অনয ক্কোন উরেরিয বযবহো  বো প্রকোি ক ো হইরর্ 

ক্ষব র্ থ্োক্ষকরবন। 
 

(৩) ক্কোন বযক্রি উপ-ধ্ো ো (১) ও (২) এ  ক্ষবধ্োন লংঘন কক্ষ রল ক্ষর্ক্ষন অনক্ষধ্ক ২ (েুই) বৎস  প তে কো োেণ্ড 

বো অনূধ্ব ত ৫০ (পঞ্চোি) হোজো  টোকো প তে অথ্ তেণ্ড বো উিয় েরন্ড েক্রণ্ডর্ হইরবন। 
     
     
   
    

র্েরে বোধ্ো বো অসহর োক্ষির্ো, প্রক্ষর্রবেন ক্প্র রণ বযথ্ তর্ো বো র্থ্য স ব োরহ বোধ্ো ক্েওয়ো  েণ্ড      

৭।(১) ক্কোন বযক্রি এই অধ্যোরেরি  অধ্ীন— 
 

(ক) ক্কোন র্েে কো তররম র্েেকো ী কম তকর্তোরক বোধ্ো প্রেোন কক্ষ রল বো সহর োক্ষির্ো প্রেোরন অস্বীকৃক্ষর্ 

জ্ঞোপন কক্ষ রল; বো 
 

(খ)  ুক্রিসংির্ কো ণ বযক্ষর্র রক  োক্ষচর্ ক্কোন প্রক্ষর্রবেন ক্প্র রণ বো র্থ্য স ব োরহ অস্বীকৃক্ষর্ জ্ঞোপন 

কক্ষ রল; 
 

ক্ষর্ক্ষন এই অধ্যোরেরি  অধ্ীন অপ োধ্ কক্ষ য়োরছন বক্ষলয়ো িণয হইরবন। 
 

(২) ক্কোন বযক্রি উপ-ধ্ো ো (১) এ  অধ্ীন অপ োরধ্ ক্েোষী সোবযস্ত হইরল ক্ষর্ক্ষন অনক্ষধ্ক ১ (এক) বৎস  প তে 

কো োেণ্ড বো অনূধ্ব ত ২৫ (পাঁক্ষচি) হোজো  টোকো প তে অথ্ তেণ্ড বো উিয় েরন্ড েক্রণ্ডর্ হইরবন। 
     
     
   
    

ক্ষমথ্যো র্থ্য প্রেোরন  েণ্ড      

৮।(১) ক্কোন বযক্রি জ্ঞোর্সোর  অরথ্ ত  উৎস বো ক্ষনজ পক্ষ ক্ষচক্ষর্ বো ক্ষহসোব ধ্ো রক  পক্ষ ক্ষচক্ষর্ সম্পরকত বো ক্কোন 

ক্ষহসোরব  সুক্ষবধ্োরিোিী বো নক্ষমনী সম্পরকত ক্কোনরূপ ক্ষমথ্যো র্থ্য প্রেোন কক্ষ রবন নো। 
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(২) ক্কোন বযক্রি উপ-ধ্ো ো (১) এ  ক্ষবধ্োন লংঘন কক্ষ রল ক্ষর্ক্ষন অনক্ষধ্ক ৩ (ক্ষর্ন) বৎস  প তে কো োেণ্ড বো 

অনূধ্ব ত ৫০ (পঞ্চোি) হোজো  টোকো প তে অথ্ তেণ্ড বো উিয় েরন্ড েক্রণ্ডর্ হইরবন। 
     
     
   
    

অপ োরধ্  র্েে ও ক্ষবচো       

৯।(১) অনয আইরন  োহো ক্ষকছুই থ্োকুক নো ক্কন এই অধ্যোরেরি  অধ্ীন অপ োধ্সমহূ েুনীক্ষর্ েমন কক্ষমিন 

আইন, ২০০৪ (২০০৪ সরন  ৫ নং আইন) এ  অধ্ীন র্েক্ষসলিুি অপ োধ্ িরণয েুনীক্ষর্ েমন কক্ষমিন বো 

কক্ষমিন হইরর্ র্েুরেরিয িমর্োপ্রোপ্ত কক্ষমিরন  ক্কোন কম তকর্তো বো েুনীক্ষর্ েমন কক্ষমিন হইরর্ 

িমর্োপ্রোপ্ত অনয ক্কোন র্েেকো ী সংস্থো  কম তকর্তো করৃ্তক র্েের োিয হইরব। 
 

(২) এই অধ্যোরেরি  অধ্ীন অপ োধ্সমূহ Criminal Law (Amendment) Act, 1958 (Act XL of 1958) এ  

section 3 এ  অধ্ীন ক্ষন ুি ক্েিোল জজ করৃ্তক ক্ষবচো ত হইরব। 
 

(৩) অক্ষি ুি বযক্রি  সম্পক্ষি অনুসিোন ও সনোিক রণ  ক্ষনক্ষমি েুনীক্ষর্ েমন কক্ষমিন এই অধ্যোরেরি  

পোিোপোক্ষি েুনীক্ষর্ েমন কক্ষমিন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সরন  ৫ নং আইন) এ প্রেি িমর্োও প্ররয়োি 

কক্ষ রর্ পোক্ষ রব এবং েুনীক্ষর্ েমন কক্ষমিন হইরর্ িমর্োপ্রোপ্ত অনয ক্কোন র্েেকো ী সংস্থো  কম তকর্তো এই 

অধ্যোরেরি  পোিোপোক্ষি অনয আইরন প্রেি িমর্োও প্ররয়োি কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
     
     
   
    

ক্েিোল জজ এ  ক্ষবরিষ এখক্ষর্য়ো       

১০।(১) ক্েিোল জজ এই অধ্যোরেরি  অধ্ীন অপ োরধ্  জনয ক্ষনধ্ তোক্ষ র্ েণ্ড আর োপ এবং ক্িত্রমর্, 

অক্ষধ্কর্  র্েে, সম্পক্ষি অবরুদ্ধক ণ, ক্রোক, বোরজয়োপ্তক ণ আরেিসহ আবিযক অনয ক্কোন আরেি 

প্রেোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রবন। 
 

(২) ক্েিোল জজ এই অধ্যোরেরি  অধ্ীন েোরয় কৃর্ ক্কোন মোমলোয় অক্ষধ্কর্  র্েরে  আরেি প্রেোন 

কক্ষ রল উিরূপ আরেরি র্েেকো ী কম তকর্তোরক র্েে প্রক্ষর্রবেন েোক্ষখরল  জনয একঠট সময়সীমো ক্ষনক্ষেতষ্ট 

কক্ষ য়ো ক্ষেরবন,  োহো ৬ (ছয়) মোরস  অক্ষধ্ক হইরব নো। 
     
     
   
    

অপ োরধ্  আমলর োিযর্ো, অ-আরপোষর োিযর্ো ও অ-জোক্ষমনর োিযর্ো      

১১। এই অধ্যোরেরি  অধ্ীন অপ োধ্সমূহ আমলর োিয (cognizable) , অ-আরপোষর োিয (non 

compoundable) এবং অ-জোক্ষমনর োিয (non bailable) হইরব। 
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েুনীক্ষর্ েমন কক্ষমিরন  অনুরমোেরন  অপক্ষ হো তর্ো 
     

১২।(১) ক্েৌজেোক্ষ  কো তক্ষবক্ষধ্ বো আপোর্র্েঃ বলবৎ অনয ক্কোন আইরন  োহো ক্ষকছুই থ্োকুক নো ক্কন, েুনীক্ষর্ 

েমন কক্ষমিরন  অনুরমোেন বযক্ষর্র রক ক্কোন আেোলর্ এই অধ্যোরেরি  অধ্ীন ক্কোন অপ োধ্ ক্ষবচো োথ্ ত 

আমরল গ্রহণ (cognizance)কক্ষ রবন নো। 
 

(২) এই অধ্যোরেরি  অধ্ীন ক্কোন অপ োরধ্  র্েে সমোপ্ত হইবো  প  র্েেকো ী কম তকর্তো আেোলরর্ 

প্রক্ষর্রবেন েোক্ষখল কক্ষ বো  পূরব ত কক্ষমিরন  পূব তোনুরমোেন গ্রহণ কক্ষ রবন এবং কক্ষমিন করৃ্তক প্রেি 

অনুরমোেন পরত্র  একঠট কক্ষপ প্রক্ষর্রবেরন  সক্ষহর্ আেোলরর্ েোক্ষখল কক্ষ রবন। 
     
     
   
    

জোক্ষমন সংরোে ক্ষবধ্োন      

১৩। এই অধ্যোরেরি  অধ্ীন অক্ষি ুি ক্কোন বযক্রিরক জোক্ষমরন মুক্রি ক্েওয়ো  োইরব,  ক্ষে— 
 

(ক) র্োহোরক জোক্ষমরন মুক্রি ক্েওয়ো  আরবেরন  উপ  অক্ষির োিকো ী পিরক শুনোনী  সুর োি ক্েওয়ো হয়; 

এবং 
 

(খ) র্োহো  ক্ষবরুরদ্ধ আনীর্ অক্ষির োরি ক্ষর্ক্ষন ক্েোষী সোবযস্থ হওয়ো   ুক্রিসের্ কো ণ  ক্ষহয়োরছ মরম ত আেোলর্ 

সন্তুষ্ট নো হন; অথ্বো 
 

(ি) ক্ষর্ক্ষন নো ী, ক্ষিশু বো িো ীক্ষ কিোরব ক্ষবকলোে এবং র্োহোরক জোক্ষমরন মুক্রি ক্েওয়ো  কো রণ নযোয় ক্ষবচো  

ক্ষবক্ষির্ হইরব নো মরম ত আেোলর্ সন্তুষ্ট হন। 
     
     
   
    

সম্পক্ষি  অবরুদ্ধক ণ (Freezing) বো ক্রোক (Attachment) আরেি      

১৪।(১) েুনীক্ষর্ েমন কক্ষমিন বো র্ৎকরৃ্তক িমর্োপ্রোপ্ত ক্কোন বযক্রি বো সংস্থো  ক্ষলক্ষখর্ আরবেরন  ক্ষিক্ষিরর্ 

আেোলর্ ক্েরি বো ক্েরি  বোক্ষহর  অবক্ষস্থর্ মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং অপ োধ্ বো অনয ক্কোন অপ োরধ্  সক্ষহর্ সম্পিৃ 

সম্পক্ষি অবরুদ্ধক ণ বো ক্রোক আরেি প্রেোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
 

(২) উপ-ধ্ো ো (১) এ  অধ্ীন েুনীক্ষর্ েমন কক্ষমিন বো র্ৎকরৃ্তক িমর্োপ্রোপ্ত ক্কোন বযক্রি বো সংস্থো ক্কোন 

সম্পক্ষি  অবরুদ্ধক ণ বো ক্রোক আরেরি  জনয আেোলরর্ ক্ষলক্ষখর্ আরবেন েোক্ষখরল  সময় উহোরর্ 

ক্ষনম্নবক্ষণ তর্ র্থ্যোক্ষে উরিখ কক্ষ রব,  থ্োেঃ— 
 

(ক) অবরুদ্ধক ণ বো ক্রোক আরেরি  ক্ষনক্ষমি সম্পক্ষি  পূণ ত ক্ষবব ণ; 
 

(খ) সম্পক্ষিঠট মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং বো অনয ক্কোন অপ োরধ্  জনয ক্রোকর োিয এ  সপরি  ুক্রি ও প্রোথ্ক্ষমক 

প্রমোণোক্ষে; 
 

(ি) প্রোথ্ীর্ আরবেন ক্মোর্োরবক আেোলর্ করৃ্তক আরেি প্রেোন ক ো নো হইরল অক্ষির োি ক্ষনষ্পক্ষি  পূরব তই 

সম্পক্ষিঠট অনযত্র হস্তোে  বো ক্বহোর্ হইবো  আিংকো। 
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(৩) উপ-ধ্ো ো (১) এ  অধ্ীন ক্কোন অবরুদ্ধক ণ বো ক্রোক আরেি প্রেোন ক ো হইরল আেোলর্ সম্পক্ষি  

পূণ ত ক্ষবব ণসহ ক্ষবষয়ঠট সব তসোধ্ো রণ  অবিক্ষর্  জনয স কো ী ক্িরজরট এবং অনূযন ২ (েইু)ঠট বহুল 

প্রচোক্ষ র্ জোর্ীয় বেক্ষনক পক্রত্রকোয় [১ (এক)ঠট বোংলো ও ১ (এক)ঠট ইংর জী] ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত আকোর  প্রচো  কক্ষ রব। 
 

(৪) এই ধ্ো ো  অধ্ীন অবরুদ্ধক ণ বো ক্রোক আরেরি অক্ষি ুি বযক্রি  নোম, ক্ষপর্ো, মোর্ো  নোম, স্বোমী বো 

েী  নোম, জোর্ীয়র্ো, পেবী ( ক্ষে থ্োরক), ক্পিো, টযোক্স পক্ষ ক্ষচক্ষর্ নে  (TIN) , বর্তমোন ও স্থোয়ী ঠঠকোনো এবং 

অনয ক্কোন পক্ষ ক্ষচক্ষর্,  র্ে ূ সম্ভব, উরিখ থ্োক্ষকরব; র্রব, এই সকল র্রথ্য  সোমোনয রঠট-ক্ষবচুযক্ষর্  কো রণ 

এই আইরন  ক্ষবধ্োন কো তক  ক ো বোধ্োগ্রস্থ হইরব নো। 
 

(৫) উপ-ধ্ো ো (৬) এ  ক্ষবধ্োন সোরপরি, এই ধ্ো ো  অধ্ীন ক্কোন বযক্রি  সম্পক্ষি অবরুদ্ধক ণ বো ক্রোরক  

জনয আেোলর্ আরেি প্রেোন কক্ষ রল আরেি কো তক  থ্োকোকোলীন, আেোলর্ করৃ্তক ক্ষিন্নরূপ ক্কোন 

আরেি প্রেোন ক ো নো হইরল, উি সম্পক্ষি ক্কোনিোরব বো প্রকোর  অনযত্র হস্তোে , উি সম্পক্ষি সংক্ষিষ্ট 

ক্কোন প্রকো  ক্লনরেন বো উি সম্পক্ষিরক ক্কোনিোরব েোয় ুি ক ো  োইরব নো। 
 

(৬) ক্কোন বযক্রি  বযোংক একোউে অবরুদ্ধক ণ আরেি কো তক  থ্োকো অবস্থোয় উি আরেরি ক্ষিন্নরূপ 

উরিখ নো থ্োক্ষকরল, উি বযক্রি প্রোপয হইয়োরছ এইরূপ সমুেয় অথ্ ত র্োহো  অবরুদ্ধ বযোংক একোউরে জমো 

ক ো  োইরব। 
     
     
   
    

অবরুদ্ধকৃর্ বো ক্রোককৃর্ সম্পক্ষি ক্ে র্ প্রেোন      

১৫।(১) ধ্ো ো ১৪ এ  অধ্ীন আেোলর্ ক্কোন সম্পক্ষি অবরুদ্ধক ণ বো ক্রোক আরেি প্রেোন কক্ষ রল, 

অক্ষি ুি বযক্রি বো সিো বযর্ীর্ অনয ক্কোন বযক্রি বো সিো  উি সম্পক্ষিরর্ ক্কোন স্বোথ্ ত থ্োক্ষকরল ক্ষর্ক্ষন বো উি 

সিো উহো ক্ে র্ পোইবো  জনয অবরুদ্ধক ণ বো ক্রোক আরেি প্রচোর   র্োক্ষ খ হইরর্ ৩০ (ক্রত্রি) ক্ষেরন  

মরধ্য আেোলরর্ আরবেন কক্ষ রর্ পোক্ষ রবন। 
 

(২) উপ-ধ্ো ো (১) এ  অধ্ীন ক্কোন বযক্রি বো সিো আেোলরর্ আরবেন কক্ষ রল আরবেনপরত্র ক্ষনম্নবক্ষণ তর্ 

র্থ্যোক্ষে উরিখ কক্ষ রর্ হইরব,  থ্োেঃ— 
 

(ক) মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং বো ক্কোন সম্পিৃ অপ োরধ্  সক্ষহর্ উি সম্পক্ষি  প্রর্যি বো পর োিিোরব ক্কোন 

সংক্ষিষ্টর্ো নোই; 
 

(খ) আরবেনকো ী প্রর্যি বো পর োিিোরব অক্ষি ুি মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং বো অনয ক্কোন সম্পিৃ অপ োরধ্  সোরথ্ 

সম্পিৃ নন; 
 

(ি) আরবেনকো ী অক্ষি ুরি  নক্ষমনী নন বো অক্ষি ুরি  পরি ক্কোন েোক্ষয়ত্ব পোলন কক্ষ রর্রছন নো; 
 

(ঘ) অবরুদ্ধক ণ বো ক্রোককৃর্ সম্পক্ষিরর্ অক্ষি ুি বযক্রি বো সত্ত্বো  ক্কোন স্বত্ব, স্বোথ্ ত বো মোক্ষলকোনো নোই; 

এবং 
 

(ঙ) অবরুদ্ধক ণ বো ক্রোককৃর্ সম্পক্ষিরর্ আরবেনকো ী  স্বত্ব, স্বোথ্ ত ও মোক্ষলকোনো  ক্ষহয়োরছ। 
 

(৩) ধ্ো ো ১৪ এ  উপ-ধ্ো ো (৫) এ  োহো ক্ষকছুই থ্োকুক নো ক্কন, এই ধ্ো ো  অধ্ীন সম্পক্ষি ক্ে র্ পোইবো  জনয 

আেোলর্ ক্কোন আরবেন প্রোপ্ত হইরল আরবেনকো ী, র্েেকো ী সংস্থো ও অক্ষি ুি বযক্রি বো সত্ত্বোরক 
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শুনোনী  সুর োি প্রেোন কক্ষ রবন এবং শুনোনী অরে, প্ররয়োজনীয় কোিজোক্ষে প তোরলোচনোররম ও  োে করৃ্তক 

বক্ষণ তর্ সম্পক্ষিরর্ প্রর্যি বো পর োিিোরব মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং বো সম্পিৃ অপ োরধ্  সোরথ্ সম্পিৃর্ো  গ্রহণর োিয 

সরেরহ  ক্কোন কো ণ উপস্থোপন নো কক্ষ রল, উপ-ধ্ো ো (১) এ  অধ্ীন েোক্ষখলকৃর্ আরবেনকো ী  আরবেন 

সম্পরকত আেোলর্ সন্তুষ্ট হইরল অবরুদ্ধক ণ বো ক্রোক আরেি বোক্ষর্লররম সম্পক্ষিঠট, আরেরি উক্ষিক্ষখর্ 

ক্ষনধ্ তোক্ষ র্ সমরয়  মরধ্য, আরবেনকো ী  অনুকূরল হস্তোের   আরেি প্রেোন কক্ষ রবন। 
     
     
   
    

সম্পক্ষি  অবরুদ্ধক ণ বো ক্রোক আরেরি  ক্ষবরুরদ্ধ আপীল      

১৬। (১) এই অধ্যোরেরি  অধ্ীন আেোলর্ ক্কোন সম্পক্ষি  অবরুদ্ধক ণ বো ক্রোক আরেি প্রেোন কক্ষ রল 

উিরূপ আরেরি  ক্ষবরুরদ্ধ সংিুব্ধ বযক্রি বো সিো ৩০ (ক্রত্রি) ক্ষেরন  মরধ্য হোইরকোটত ক্ষবিোরি আপীল কক্ষ রর্ 

পোক্ষ রবন। 
 

(২) উপ-ধ্ো ো (১) এ  অধ্ীন ক্কোন আপীল েোরয়  ক ো হইরল আপীল আেোলর্ পিবেৃরক, শুনোনী  জনয 

 ুক্রিসের্ সময় ক্ষেয়ো, শুনোনী অরে ক্ ইরূপ উপ ুি মরন কক্ষ রব ক্সইরূপ আরেি প্রেোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
 

(৩) ধ্ো ো ১৪ এ  অধ্ীন ক্কোন সম্পক্ষি  ক্ষবষরয় আেোলর্ করৃ্তক প্রেি অবরুদ্ধক ণ বো ক্রোক আরেরি  

ক্ষবরুরদ্ধ ক্কোন সংিুব্ধ বযক্রি বো সিো আপীল কক্ষ রল এবং আপীল আেোলর্ করৃ্তক ক্ষিন্নরূপ ক্কোন আরেি 

প্রেোন ক ো নো হইরল, আপীল ক্ষনষ্পক্ষি নো হওয়ো প তে উিরূপ অবরুদ্ধক ণ বো ক্রোক আরেি কো তক  

থ্োক্ষকরব। 
     
     
   
    

সম্পক্ষি  বোরজয়োপ্তক ণ      

১৭। (১) এই অধ্যোরেরি  অধ্ীন ক্কোন বযক্রি বো সিো মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং অপ োরধ্ ক্েোষী সোবযস্থ হইরল আেোলর্ 

অপ োরধ্  সক্ষহর্ প্রর্যি বো পর োিিোরব সম্পিৃ ক্েরি বো ক্েরি  বোক্ষহর  অবক্ষস্থর্ ক্  ক্কোন সম্পক্ষি 

 োরে  অনুকূরল বোরজয়োপ্ত কক্ষ বো  আরেি প্রেোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
 

(২) উপ-ধ্ো ো (১) এ  োহো ক্ষকছুই থ্োকুক নো ক্কন এই অধ্যোরেরি  অধ্ীন মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং অপ োরধ্  সোরথ্ 

সংক্ষিষ্ট ক্কোন অনুসিোন ও র্েে বো ক্ষবচো  কো তরম চলোকোলীন সংক্ষিষ্ট আেোলর্ প্ররয়োজনরবোরধ্ ক্েরি বো 

ক্েরি  বোক্ষহর  অবক্ষস্থর্ ক্  ক্কোন সম্পক্ষি  োরে  অনুকূরল বোরজয়োপ্ত কক্ষ বো  আরেি প্রেোন কক্ষ রর্ 

পোক্ষ রব। 
 

(৩) এই অধ্যোরেরি  অধ্ীন মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং অপ োরধ্  জনয ক্েোষী সোবযস্থ ক্কোন বযক্রি পলোর্ক থ্োক্ষকরল বো 

অক্ষির োি েোক্ষখরল  প  মরুৃ্যব ণ কক্ষ রল আেোলর্ উি বযক্রি  অপ োরধ্  সক্ষহর্ সম্পিৃ সম্পক্ষিও  োরে  

অনুকূরল বোরজয়োপ্ত কক্ষ বো  আরেি প্রেোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
 

বযোখযো।—  থ্ো থ্ কো ত বযবস্থো গ্রহণ ক ো সরত্ত্বও ক্গ্রের্ো ী পর োয়োনো জো ী  র্োক্ষ খ হইরর্ ৬ (ছয়) মোরস  

মরধ্য  ক্ষে অক্ষি ুি বযক্রি আেোলরর্ আত্মসমপ তণ কক্ষ রর্ বযথ্ ত হয় বো উি সমরয়  মরধ্য র্োহোরক ক্গ্রের্ো  

ক ো নো  োয় র্োহো হইরল উি বযক্রি এই ধ্ো ো  উরেিয পূ ণকরে পলোর্ক বক্ষলয়ো িণয হইরবন। 
 

(৪) এই ধ্ো ো  অধ্ীন আেোলর্ করৃ্তক ক্কোন সম্পক্ষি বোরজয়োপ্ত কক্ষ বো  আরেি প্রেোরন  পূরব ত ক্ষকংবো 

মোমলো বো অক্ষির োি েোরয়  কক্ষ বো  পূরব ত  ক্ষে ক্কোন বযক্রি বো সিো স ল ক্ষবশ্বোরস এবং উপ ুি মূলয প্রেোন 
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সোরপরি বোরজয়োরপ্ত  জনয আরবেনকৃর্ সম্পক্ষি রয় কক্ষ য়ো থ্োরকন এবং আেোলর্রক ক্ষর্ক্ষন বো উি সিো 

এই মরম ত সন্তুষ্ট কক্ষ রর্ সিম হন ক্ , ক্ষর্ক্ষন বো উি সিো উি সম্পক্ষিঠট মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং এ  সক্ষহর্ সম্পিৃ 

বক্ষলয়ো জ্ঞোর্ ক্ষছরলন নো এবং ক্ষর্ক্ষন বো উি সিো স ল ক্ষবশ্বোরস সম্পক্ষিঠট রয় কক্ষ য়োক্ষছরলন, র্োহো হইরল 

আেোলর্ উি সম্পক্ষি বোরজয়োপ্ত কক্ষ বো  আরেি প্রেোন নো কক্ষ য়ো উহো  ক্ষবরয়লব্ধ অথ্ ত  োেীয় 

ক্কোষোিোর , আেোলর্ করৃ্তক ক্ষনধ্ তোক্ষ র্ সময়সীমো  মরধ্য, জমো ক্েওয়ো  জনয ক্েোষী সোবযস্থ বযক্রি বো সিোরক 

ক্ষনরেতি ক্ষেরর্ পোক্ষ রব। 
 

(৫) আেোলর্  ক্ষে মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং বো সম্পিৃ অপ োরধ্  সোরথ্ প্রর্যি বো পর োিিোরব সংক্ষিষ্ট সম্পক্ষি  

অবস্থোন ক্ষনধ্ তো ণ বো বোরজয়োপ্ত কক্ষ রর্ নো পোর ন বো সম্পক্ষি অনয ক্কোনিোরব বযবহোর   েরল অক্রস্তত্ব 

ক্ষবলুপ্ত হয়, র্োহো হইরল— 
 

(ক) অপ োরধ্  সোরথ্ সম্পিৃ নয় অক্ষি ুি বযক্রি  এমন সমমরূলয  সম্পক্ষি বোরজয়োপ্ত কক্ষ বো  আরেি 

প্রেোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব; 
 

(খ) অক্ষি ুি বযক্রি  ক্ষবরুরদ্ধ ক্  পক্ষ মোণ সম্পক্ষি আেোয় ক ো  োইরব নো র্োহো  সমপক্ষ মোণ আক্ষথ্ তক েণ্ড 

প্রেোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
 

(৬) এই ধ্ো ো  অধ্ীন ক্কোন সম্পক্ষি বোরজয়োপ্ত ক ো হইরল বোরজয়োপ্ত আরেরি  ক্নোঠটি আেোলর্ করৃ্তক ক্  

বযক্রি বো সিো  ক্ষনয়ন্ত্ররণ সম্পক্ষিঠট  ক্ষহয়োরছ ক্সই বযক্রি বো সিো  সব তরিষ জ্ঞোর্ ঠঠকোনোয় ক্ ক্রজস্টোডত 

ডোকর োরি পোঠোইরর্ হইরব এবং সম্পক্ষি  র্েক্ষসলসহ সকল ক্ষবব ণ উরিখররম স কো ী ক্িরজরট এবং 

অনূযন ২ (েুই)ঠট বহুল প্রচোক্ষ র্ জোর্ীয় বেক্ষনক পক্রত্রকোয় [১ (এক)ঠট বোংলো ও ১ (এক)ঠট ইংর জী] ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত 

প্রচো  কক্ষ রর্ হইরব। 
 

(৭) এই ধ্ো ো  অধ্ীন আেোলর্ ক্কোন সম্পক্ষি বোরজয়োপ্ত কক্ষ বো  আরেি প্রেোন কক্ষ রল উি সম্পক্ষি  

মোক্ষলকোনো  োরে  উপ  নযস্ত হইরব এবং বোরজয়োপ্ত কক্ষ বো  র্োক্ষ রখ সম্পক্ষিঠট  োহো  ক্রজম্মোয় বো 

মোক্ষলকোনোয় থ্োক্ষকরব ক্ষর্ক্ষন বো সংক্ষিষ্ট সিো  থ্োিীঘ্র সম্ভব, উি সম্পক্ষি  েখল  োরে  ব োবর  হস্থোে  

কক্ষ রবন। 
 

(৮) প্রর্যি বো পর োিিোরব অপ োধ্ লব্ধ সম্পক্ষি  ক্ষে ববধ্ উপোরয় অক্রজতর্ অথ্ ত বো সম্পক্ষি  সক্ষহর্ 

সংক্ষমক্ষির্ ক ো হইয়ো থ্োরক র্োহো হইরল উি সম্পক্ষিরর্ আেোলর্ করৃ্তক ক্ষনধ্ তোক্ষ র্ অপ োধ্ লব্ধ অথ্ ত বো 

সম্পক্ষি  মূরলয  উপ  অথ্বো অপ োধ্ লব্ধ বো সম্পক্ষি  মূলয ক্ষনধ্ তো ণ ক ো সম্ভব নো হইরল অজতরন  উপোয় 

ক্ষনক্ষব তরিরষ সংক্ষমক্ষির্ সম্পূণ ত অথ্ ত বো সম্পক্ষি  োরে  অনুকূরল বোরজয়োপ্ত আরেি প্রেোন ক ো  োইরব। 
     
     
   
    

বোরজয়োপ্তকৃর্ সম্পক্ষি ক্ে র্ প্রেোন      

১৮। (১) ধ্ো ো ১৭ এ  অধ্ীন আেোলর্ ক্কোন সম্পক্ষি বোরজয়োপ্ত কক্ষ বো  আরেি প্রেোন কক্ষ রল উি 

সম্পক্ষিরর্ ক্েোষী বযক্রি বো সিো বযর্ীর্ অনয ক্কোন বযক্রি বো সিো  ক্কোন স্বত্ব, স্বোথ্ ত বো অক্ষধ্কো  থ্োক্ষকরল 

ক্ষর্ক্ষন বো উি সিো উহো ক্ে র্ পোইবো  জনয বোরজয়োপ্তক রণ  ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত পক্রত্রকোয় সব তরিষ প্রচোর   র্োক্ষ খ 

হইরর্ ৩০ (ক্রত্রি) ক্ষেরন  মরধ্য আেোলরর্ আরবেন কক্ষ রর্ পোক্ষ রবন। 
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(২) উপ-ধ্ো ো (১) এ  অধ্ীন ক্কোন আরবেন প্রোপ্ত হইরল আেোলর্ মোমলো েোরয় কো ী, ক্েোষী বযক্রি বো সিো 

এবং আরবেনকো ীরক, শুনোনী  জনয  ুক্রিসের্ সময় ক্ষেয়ো, শুনোনী অরে ক্ষনম্নবক্ষণ তর্ ক্ষবষয়সমূহ ক্ষবরবচনো 

কক্ষ য়ো প্ররয়োজনীয় আরেি প্রেোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব,  থ্োেঃ— 
 

(ক) অপ োধ্ সংঘটরন  সক্ষহর্ আরবেনকো ী বো বোরজয়োপ্তকৃর্ সম্পক্ষি  বো সম্পক্ষি  ক্কোন অংরি  ক্কোন 

সংরিষ ক্ষছল ক্ষক নো; 
 

(খ) বোরজয়োপ্ত সম্পক্ষি অজতরন আরবেনকো ী  ববধ্ অক্ষধ্কো   ক্ষহয়োরছ ক্ষক নো; 
 

(ি) অপ োধ্ সংঘটরন  সময়কোল এবং বোরজয়োপ্তকৃর্ সম্পক্ষি আরবেনকো ী  মোক্ষলকোনোয় আক্ষসয়োরছ 

এইরূপ েোক্ষবকৃর্ সময়কোল; এবং 
 

(ঘ) আেোলরর্  ক্ষনকট প্রোসক্ষেক ক্ষবরবক্ষচর্ অনয ক্  ক্কোন র্থ্য। 
     
     
   
    

বোরজয়োপ্তক ণ আরেরি  ক্ষবরুরদ্ধ আপীল      

১৯।(১) এই অধ্যোরেরি  অধ্ীন আেোলর্ ক্কোন সম্পক্ষি বোরজয়োপ্ত কক্ষ বো  আরেি প্রেোন কক্ষ রল উিরূপ 

আরেরি  ক্ষবরুরদ্ধ সংিুব্ধ পি ৩০ (ক্রত্রি) ক্ষেরন  মরধ্য হোইরকোটত ক্ষবিোরি আপীল কক্ষ রর্ পোক্ষ রবন। 
 

(২) উপ-ধ্ো ো (১) এ  অধ্ীন ক্কোন আপীল েোরয়  ক ো হইরল আপীল আেোলর্ উিয় পিরক, শুনোনী  

 ুক্রিসের্ সুর োি প্রেোন কক্ষ য়ো, শুনোনী অরে ক্ ইরূপ উপ ুি মরন কক্ষ রব ক্সইরূপ আরেি প্রেোন 

কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
     
     
   
    

বোরজয়োপ্তকৃর্ সম্পক্ষি  ক্ষনষ্পক্ষিক ণ প্রক্ররয়ো      

২০। (১) এই অধ্যোরেরি  অধ্ীন ক্কোন সম্পক্ষি বোরজয়োপ্ত হইরল স কো , আেোলরর্  অনুমক্ষর্ সোরপরি, 

ক্ ই সম্পক্ষি অনয ক্কোন অধ্যোরেরি  অধ্ীন ধ্বংস কক্ষ রর্ হইরব ক্সই সম্পক্ষি বযর্ীর্ অনযোনয সম্পক্ষি, 

প্রকোিয ক্ষনলোরম বো বোক্ষণক্রজযকিোরব লোিজনক অনয ক্কোন আইনসম্মর্ উপোরয় ক্ষবরয় বো অনয ক্কোনিোরব 

ক্ষনষ্পক্ষি কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
 

(২) উপ-ধ্ো ো (১) এ  অধ্ীন সম্পক্ষি ক্ষবরয় বো অনয ক্কোন আইনির্ উপোরয় ক্ষনষ্পক্ষি  মোধ্যরম প্রোপ্ত অথ্ ত 

 োেীয় ক্কোষোিোর  জমো হইরব। 
     
     
   
    

অবরুদ্ধকৃর্, ক্রোককৃর্ বো বোরজয়োপ্তকৃর্ সম্পক্ষি  িণোরবিরণ  জনয বযবস্থোপক বো র্ত্ত্বোবধ্োয়ক ক্ষনরয়োি 
 
     

২১। এই অধ্যোরেরি  অধ্ীন ক্কোন সম্পক্ষি অবরুদ্ধ, ক্রোক বো বোরজয়োপ্ত ক ো হইরল, র্েেকো ী সংস্থো বো 

উহো  ক্ষনকট হইরর্ িমর্োপ্রোপ্ত ক্কোন কম তকর্তো  আরবেরন  ক্প্রক্ষিরর্ উিরূপ সম্পক্ষি  সম্পূণ ত বো 
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আংক্ষিক ক্ষনয়ন্ত্রণ, বযবস্থোপনো, র্েো ক্ষক বো অনয ক্কোনিোরব ক্ষনষ্পক্ষি  জনয, আেোলর্, স্বীয় ক্ষবরবচনোয়, 

ক্ ইরূপ উপ ুি মরন কক্ষ রব ক্সইরূপ িরর্ত ক্কোন আইন প্ররয়োিকো ী সংস্থোরক উি সম্পক্ষি  বযবস্থোপক 

বো র্ত্ত্বোবধ্োয়ক ক্ষনরয়োি কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
     
     
   
    

আপীল      

২২। আপোর্র্েঃ বলবৎ অনয ক্কোন আইরন  োহো ক্ষকছুই থ্োকুন নো ক্কন, আেোলর্ করৃ্তক এই অধ্যোরেরি  

অধ্ীন প্রেি ক্কোন আরেি,  োয়, ক্ষডক্রর বো আর োক্ষপর্ েণ্ড দ্বো ো সংিুব্ধ পি, উিরূপ আরেি,  োয়, ক্ষডক্রর 

বো েন্ডোরেি প্রেোরন  র্োক্ষ খ হইরর্ ৩০ (ক্রত্রি) ক্ষেরন  মরধ্য হোইরকোটত ক্ষবিোরি আপীল কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
     
     
   
    

মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং অপ োধ্ েমন ও প্রক্ষর্র োরধ্ বোংলোরেি বযোংরক  িমর্ো ও েোক্ষয়ত্ব      

২৩।(১) এই অধ্যোরেরি  উরেিয পূ ণকরে বোংলোরেি বযোংরক  ক্ষনম্নরূপ িমর্ো ও েোক্ষয়ত্ব থ্োক্ষকরব,  থ্োেঃ— 
 

(ক) ক্কোন ক্ষ রপোটত প্রেোনকো ী সংস্থো হইরর্ প্রোপ্ত নিে ক্লনরেন ও সরেহজনক ক্লনরেন সম্পক্ষকতর্ র্থ্যোক্ষে 

ক্ষবরিষণ বো প তোরলোচনো ও ক্ষবরিষণ বো প তোরলোচনো  উরেরিয অক্ষর্ক্ষ ি ক্  ক্কোন র্থ্য ক্ষ রপোটত প্রেোনকো ী 

সংস্থো হইরর্ সংগ্রহ এবং উহো  ডোটো সং িণ ক ো এবং ক্িত্রমর্, সংক্ষিষ্ট আইন প্ররয়োিকো ী সংস্থোরক 

প্ররয়োজনীয় কো তরম গ্রহরণ  জনয উি র্থ্যোক্ষে প্রেোন ক ো; 
 

(খ) ক্কোন ক্লনরেন মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং বো ক্কোন সম্পিৃ অপ োধ্ এ  সক্ষহর্ সম্পিৃ বক্ষলয়ো ধ্ো ণো কক্ষ বো  

 ুক্রিসংির্ কো ণ থ্োক্ষকরল ক্ষ রপোটত প্রেোনকো ী সংস্থো হইরর্ উিরূপ ক্লনরেন সম্পক্ষকতর্ ক্  ক্কোন র্থ্য বো 

প্রক্ষর্রবেন সংগ্রহ ক ো; 
 

(ি) ক্কোন অপ োধ্ সংঘটরন  মোধ্যরম ক্কোন অথ্ ত বো সম্পক্ষি ক্কোন ক্ষহসোরব জমো হইয়োরছ মরম ত সরেহ 

কক্ষ বো   ুক্রিসংির্ কো ণ থ্োক্ষকরল ক্কোন ক্ষ রপোটত প্রেোনকো ী সংস্থোরক অনক্ষধ্ক ৩০ (ক্রত্রি) ক্ষেরন  জনয 

উি ক্ষহসোরব  ক্লনরেন স্থক্ষির্ বো অবরুদ্ধ  োক্ষখবো  ক্ষনরেতি প্রেোন ক োেঃ 
 

র্রব ির্ত থ্োরক ক্ , উি ক্ষহসোরব  ক্লনরেন সম্পক্ষকতর্ সঠঠক র্থ্য উৎঘোটরন  প্ররয়োজন ক্েখো ক্ষেরল 

ক্লনরেন স্থক্ষির্ বো অবরুদ্ধ  োক্ষখবো  ক্ময়োে অক্ষর্ক্ষ ি ৩০ (ক্রত্রি) ক্ষেন কক্ষ য়ো সরব তোচ্চ ৬ (ছয়) মোস বক্ষধ্ তর্ 

ক ো  োইরব; 
 

(ঘ) মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং প্রক্ষর্র োধ্ কক্ষ বো  উরেরিয ক্ষ রপোটত প্রেোনকো ী সংস্থোরক, সময় সময়, প্ররয়োজনীয় 

ক্ষনরেতিনো প্রেোন ক ো; 
 

(ঙ) ক্ষ রপোটত প্রেোনকো ী সংস্থো বোংলোরেি বযোংক করৃ্তক  োক্ষচর্ র্থ্য বো প্রক্ষর্রবেন সঠঠকিোরব ক্প্র ণ 

কক্ষ য়োরছ ক্ষকনো ক্ষকংবো র্েরকরৃ্ তক প্রেি ক্ষনরেতিনো  থ্ো থ্িোরব পক্ষ পোলন কক্ষ য়োরছ ক্ষকনো র্োহো র্েো ক্ষক 

ক ো এবং প্ররয়োজরন, ক্ষ রপোটত প্রেোনকো ী সংস্থো সর জক্ষমন পক্ষ েি তন ক ো; 
 

(চ) এই আইরন  সুষরঠু প্ররয়োি ক্ষনক্রির্ কক্ষ বো  উরেরিয ক্ষ রপোটত প্রেোনকো ী সংস্থোসহ বোংলোরেি বযোংরক  

ক্ষবরবচনোয় ক্  ক্কোন সংস্থো বো প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  কম তকর্তো ও কম তচো ীরে  জনয প্রক্ষিিরণ  বযবস্থোসহ সিো, 

ক্সক্ষমনো , ইর্যোক্ষে  আরয়োজন ক ো; 
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(ছ) এই অধ্যোরেরি  উরেিয পূ ণকরে প্ররয়োজনীয় অনয ক্  ক্কোন কো ত সম্পোেন ক ো। 
 

(২) মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং বো সরেহজনক ক্লনরেন র্েরে র্েেকো ী সংস্থো ক্কোন র্থ্য স ব োরহ  অনুর োধ্ 

কক্ষ রল, প্রচক্ষলর্ আইরন  আওর্োয় বো  ক্ষে অনয ক্কোন কো রণ বোধ্যবোধ্কর্ো নো থ্োরক, র্োহো হইরল 

বোংলোরেি বযোংক উি র্থ্য প্রেোন কক্ষ রব। 
 

(৩) ক্কোন ক্ষ রপোটত প্রেোনকো ী সংস্থো এই ধ্ো ো  অধ্ীন ক্কোন  োক্ষচর্ র্থ্য  থ্োসমরয় স ব োহ কক্ষ রর্ বযথ্ ত 

হইরল বোংলোরেি বযোংক উি সংস্থোরক প্রক্ষর্ক্ষেন ১০ (েি) হোজো  টোকো ক্ষহসোরব সরব তোচ্চ ৫ (পোাঁচ) লি টোকো 

প তে জক্ষ মোনো কক্ষ রর্ পোক্ষ রব এবং ক্কোন সংস্থো ১ (এক) অথ্ ত বৎসর  ৩ (ক্ষর্ন) বোর   অক্ষধ্ক জক্ষ মোনো  

সম্মুখীন হইরল বোংলোরেি বযোংক উি সংস্থো বো সংস্থো  ক্কোন িোখো, সোক্ষিতস ক্সেো , বুথ্ বো এরজরে  

বোংলোরেরি কো তরম পক্ষ চোলনো  ক্ষহর্ কক্ষ বো  উরেরিয ক্ষনবিন বো লোইরসি স্থক্ষির্ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব বো 

ক্িত্রমর্, ক্ষনবিনকো ী বো লোইরসি প্রেোনকো ী করৃ্তপিরক উি সংস্থো  ক্ষবরুরদ্ধ  থ্ো থ্ বযবস্থো গ্রহরণ  

ক্ষনক্ষমি ক্ষবষয়ঠট অবক্ষহর্ কক্ষ রব। 
 

(৪) ক্কোন ক্ষ রপোটত প্রেোনকো ী সংস্থো এই ধ্ো ো  অধ্ীন  োক্ষচর্ ক্ষবষরয় ক্কোন িুল বো ক্ষমথ্যো র্থ্য বো ক্ষবব ণী 

স ব োহ কক্ষ রল বোংলোরেি বযোংক উি সংস্থোরক অনূযন ২০ (ক্ষবি) হোজো  টোকো ও সরব তোচ্চ ৫ (পোাঁচ) লি 

টোকো প তে জক্ষ মোনো কক্ষ রর্ পোক্ষ রব এবং ক্কোন সংস্থো ১ (এক) অথ্ ত বৎসর  ৩ (ক্ষর্ন) বোর   অক্ষধ্ক 

জক্ষ মোনো  সম্মুখীন হইরল বোংলোরেি বযোংক উি সংস্থো বো সংস্থো  ক্কোন িোখো, সোক্ষিতস ক্সেো , বুথ্ বো 

এরজরে  বোংলোরেরি কো তরম পক্ষ চোলনো  ক্ষহর্ কক্ষ বো  উরেরিয ক্ষনবিন বো লোইরসি স্থক্ষির্ কক্ষ রর্ 

পোক্ষ রব বো ক্িত্রমর্, ক্ষনবিনকো ী বো লোইরসি প্রেোনকো ী করৃ্তপিরক উি সংস্থো  ক্ষবরুরদ্ধ  থ্ো থ্ বযবস্থো 

গ্রহরণ  ক্ষনক্ষমি ক্ষবষয়ঠট অবক্ষহর্ কক্ষ রব। 
 

(৫) ক্কোন ক্ষ রপোটত প্রেোনকো ী সংস্থো বোংলোরেি বযোংক করৃ্তক এই অধ্যোরেরি  আওর্োয় জো ীকৃর্ ক্কোন 

ক্ষনরেতিনো পক্ষ পোলরন বযথ্ ত হইরল বোংলোরেি বযোংক উি সংস্থোরক প্রক্ষর্ক্ষেন ১০ (েি) হোজো  টোকো ক্ষহসোরব 

সরব তোচ্চ ৫ (পোাঁচ) লি টোকো প তে প্রক্ষর্ঠট অপক্ষ পোলনীয় ক্ষবষরয়  জনয জক্ষ মোনো কক্ষ রর্ পোক্ষ রব এবং 

ক্কোন সংস্থো ১ (এক) অথ্ ত বৎসর  ৩ (ক্ষর্ন) বোর   অক্ষধ্ক জক্ষ মোনো  সম্মুখীন হইরল বোংলোরেি বযোংক উি 

সংস্থো বো সংস্থো  ক্কোন িোখো, সোক্ষিতস ক্সেো , বুথ্ বো এরজরে  বোংলোরেরি কো তরম পক্ষ চোলনো  ক্ষহর্ 

কক্ষ বো  উরেরিয ক্ষনবিন বো লোইরসি স্থক্ষির্ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব বো ক্িত্রমর্, ক্ষনবিনকো ী বো লোইরসি 

প্রেোনকো ী করৃ্তপিরক উি সংস্থো  ক্ষবরুরদ্ধ  থ্ো থ্ বযবস্থো গ্রহরণ  ক্ষনক্ষমি ক্ষবষয়ঠট অবক্ষহর্ কক্ষ রব। 
 

(৬) ক্কোন ক্ষ রপোটত প্রেোনকো ী সংস্থো উপ-ধ্ো ো (১) এ  েেো (ি) এ  আওর্োয় বোংলোরেি বযোংক করৃ্তক 

ক্ষনরেতক্ষির্ ক্কোন অবরুদ্ধ বো স্থক্ষির্ আরেি পক্ষ পোলরন বযথ্ ত হইরল বোংলোরেি বযোংক উি ক্ষ রপোটত 

প্রেোনকো ী সংস্থোরক অনূযন উি বযোংক ক্ষহসোরব ক্ষস্থক্ষর্  সমপক্ষ মোণ জক্ষ মোনো কক্ষ রর্ পোক্ষ রব  োহো 

ক্ষনরেতিনো জো ী  র্োক্ষ রখ ক্ষহসোরব ক্ষস্থক্ষর্  ক্ষদ্বগুরন  অক্ষধ্ক হইরব নো। 
 

(৭) এই আইরন  ধ্ো ো ২৩ ও ২৫ অনু োয়ী বোংলোরেি বযোংক করৃ্তক আর োক্ষপর্ জক্ষ মোনো ক্কোনর বযক্রি বো 

সিো বো ক্ষ রপোটত প্রেোনকো ী সংস্থো প্রেোরন বযথ্ ত হইরল বোংলোরেি বযোংক সংক্ষিষ্ট বযক্রি বো সিো বো ক্ষ রপোটত 

প্রেোনকো ী সংস্থো  ক্ষনজ নোরম ক্  ক্কোন বযোংক বো আক্ষথ্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন বো বোংলোরেি বযোংরক পক্ষ চোক্ষলর্ ক্ষহসোব 

ক্ষবকলনপূব তক আেোয় কক্ষ রর্ পোক্ষ রব এবং এরিরত্র জক্ষ মোনো  ক্কোন অংি অনোেোয়ী থ্োক্ষকরল র্োহো 

আেোরয় প্ররয়োজরন বোংলোরেি বযোংক আেোলরর্ আরবেন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব এবং আেোলর্ ক্ ইরূপ উপ ুি 

ক্ষবরবচনো কক্ষ রব ক্সইরূপ আরেি প্রেোন কক্ষ রব। 
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(৮) উপ-ধ্ো ো (৩), (৪), (৫) ও (৬) অনু োয়ী ক্কোন ক্ষ রপোটত প্রেোনকো ী সংস্থোরক জক্ষ মোনো ক ো হইরল এই 

জনয েোয়ী উি সংস্থো  মোক্ষলক, পক্ষ চোলক, কম তকর্তো-কম তচো ী বো চুক্রিক্ষিক্ষিক ক্ষনরয়োক্রজর্ বযক্রিিরণ  

ক্ষবরুরদ্ধও বোংলোরেি বযোংক অনূযন ১০ (েি) হোজো  টোকো ও সরব তোচ্চ ৫ (পোাঁচ) লি টোকো প তে জক্ষ মোনো 

কক্ষ রর্ পোক্ষ রব এবং প্ররয়োজরন সংক্ষিষ্ট সংস্থোরক প্ররয়োজনীয় প্রিোসক্ষনক বযবস্থো গ্রহরণ  জনয ক্ষনরেতিনো 

প্রেোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
     
     
   
    

বোংলোরেি েোইনযোক্রিয়োল ইরেক্ষলরজি ইউক্ষনট (BFIU) প্রক্ষর্ষ্ঠো      

২৪। (১) এই অধ্যোরেরি  ধ্ো ো ২৩ এ বোংলোরেি বযোংরক  উপ  অক্ষপ তর্ িমর্ো ও েোক্ষয়ত্ব পক্ষ পোলরন  

লরিয বোংলোরেি বযোংরক বোংলোরেি েোইনযোক্রিয়োল ইরেক্ষলরজি ইউক্ষনট (Bangladesh Financial 

Intelligence Unit বো BFIU) নোরম একঠট স্বর্ন্ত্র ইউক্ষনট থ্োক্ষকরব। 
 

(২) এই অধ্যোরেরি  উরেিয পূ ণকরে স কোক্ষ , আধ্ো-স কোক্ষ , স্বোয়ত্বিোক্ষসর্ সংস্থোসমূহ বো অনয ক্কোন 

সংক্ষিষ্ট প্রক্ষর্ষ্ঠোন বো সংস্থো র্েরকরৃ্ তক সং ক্ষির্ বো সংিহৃীর্ র্থ্যোক্ষে বোংলোরেি েোইনযোক্রিয়োল ইরেক্ষলরজি 

ইউক্ষনটরক স্বপ্ররণোক্ষের্িোরব বো অনুর োরধ্  সূরত্র স ব োহ কক্ষ রব। 
 

(৩) বোংলোরেি েোইনযোক্রিয়োল ইরেক্ষলরজি ইউক্ষনট অনযোনয আইন প্ররয়োিকো ী সংস্থোরক মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং ও 

সন্ত্রোসী কোর ত অথ্ ত ক্ োিোন সংক্ষিষ্ট র্থ্যোক্ষে প্ররয়োজরন স্ব-উরেযোরি স ব োহ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
 

(৪) এই আইরন  ক্ষবধ্োন অনু োয়ী অনয ক্কোন ক্েরি  সক্ষহর্ সম্পোক্ষের্ ক্কোন চুক্রি বো বযবস্থো  অধ্ীন সংক্ষিষ্ট 

ক্েরি  েোইনযোক্রিয়োল ইরেক্ষলরজি ইউক্ষনটরক মোক্ষন লন্ডোক্ষ ং বো সন্ত্রোসী কোর ত অথ্ তোয়ন বো ক্কোন 

সরেহজনক ক্লনরেন সম্পক্ষকতর্ র্থ্যোক্ষে স ব োহ কক্ষ রব এবং অনয ক্কোন ক্েরি  ক্ষনকট হইরর্ অনুরূপ 

র্থ্য চোক্ষহরর্ পোক্ষ রব। 
 

(৫) উপ-ধ্ো ো (৪) এ বক্ষণ তর্ চুক্রি বো বযবস্থো ছোড়োও বোংলোরেি েোইনযোক্রিয়োল ইরেক্ষলরজি ইউক্ষনট ক্িত্রমর্, 

স্বপ্ররণোক্ষের্িোরব অনয ক্েরি  েোইনযোক্রিয়োল ইরেক্ষলরজি ইউক্ষনটরক র্থ্য স ব োহ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
     
     
   
    

মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং অপ োধ্ প্রক্ষর্র োরধ্ ক্ষ রপোটত প্রেোনকো ী সংস্থো  েোয়-েোক্ষয়ত্ব      

২৫। (১) মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং অপ োধ্ প্রক্ষর্র োরধ্ ক্ষ রপোটত প্রেোনকো ী সংস্থো  ক্ষনম্নরূপ েোয়-েোক্ষয়ত্ব থ্োক্ষকরব,  থ্োেঃ— 
 

(ক) উহো  গ্রোহরক  ক্ষহসোব পক্ষ চোলনোকোরল গ্রোহরক  পক্ষ ক্ষচক্ষর্  সঠঠক ও পূণ তোে র্থ্য সং িণ ক ো; 
 

(খ) ক্কোন গ্রোহরক  ক্ষহসোব বি হইরল বি হইবো  র্োক্ষ খ হইরর্ অনূযন ৫ (পোাঁচ) বৎস  প তে উি ক্ষহসোরব  

ক্লনরেন সংরোে র্থ্য সং িণ ক ো; 
 

(ি) েেো (ক) ও (খ) এ  অধ্ীন সং ক্ষির্ র্থ্যোক্ষে বোংলোরেি বযোংরক  চোক্ষহেো ক্মোর্োরবক, সময় সময়, 

স ব োহ ক ো; 
 

(ঘ) ধ্ো ো ২ ( ) এ সংজ্ঞোক্ষয়র্ ক্কোন সরেহজনক ক্লনরেন বো ক্লনরেরন  প্ররচষ্টো পক্ষ লক্ষির্ হইরল স্ব-

উরেযোরি অক্ষবলরে বোংলোরেি বযোংরক ‘সরেহজনক ক্লনরেন ক্ষ রপোটত’ ক ো। 
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(২) ক্কোন ক্ষ রপোটত প্রেোনকো ী সংস্থো উপ-ধ্ো ো (১) এ  ক্ষবধ্োন লংঘন কক্ষ রল বোংলোরেি বযোংক — 
 

(ক) উি সংস্থোরক অনূযন ৫০ (পঞ্চোি) হোজো  টোকো এবং সরব তোচ্চ ২৫ (পাঁক্ষচি) লি টোকো প তে জক্ষ মোনো 

কক্ষ রর্ পোক্ষ রব; এবং 
 

(খ) েেো (ক) এ  অধ্ীন আর োক্ষপর্ জক্ষ মোনো  অক্ষর্ক্ষ ি উি সংস্থো বো সংস্থো  ক্কোন িোখো, সোক্ষিতস ক্সেো , 

বুথ্ বো এরজরে  বযবসোক্ষয়ক কো তররম  অনুমক্ষর্ বো লোইরসি বোক্ষর্ল কক্ষ রর্ পোক্ষ রব বো ক্িত্রমর্, 

ক্ষনবিনকো ী বো লোইরসি প্রেোনকো ী করৃ্তপিরক উি সংস্থো  ক্ষবরুরদ্ধ  থ্ো থ্ বযবস্থো গ্রহরণ  ক্ষনক্ষমরি 

ক্ষবষয়ঠট অবক্ষহর্ কক্ষ রব। 
 

(৩) উপ-ধ্ো ো (২) এ  অধ্ীন আর োক্ষপর্ জক্ষ মোনো  অথ্ ত বোংলোরেি বযোংক র্ৎকরৃ্তক ক্ষনধ্ তোক্ষ র্ পদ্ধক্ষর্রর্ 

আেোয় কক্ষ রব এবং আেোয়কৃর্ অথ্ ত  োেীয় ক্কোষোিোর  জমো কক্ষ রব। 
     
     
   
    

ক্ষবরেিী  োরে  সক্ষহর্ চুক্রি      

২৬।(১) এই অধ্যোরেরি  উরেিয পূ ণকরে স কো  ক্ষদ্ব-পোক্ষিক বো বহু পোক্ষিক চুক্রি, কনরিনিন বো 

আেজতোক্ষর্ক আইরন স্বীকৃর্ অনয ক্কোনিোরব ক্কোন ক্ষবরেিী  োরে  সক্ষহর্ চুক্রি কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
 

(২) এই ধ্ো ো  অধ্ীন স কো  ক্কোন ক্ষবরেিী  োরে  সক্ষহর্ চুক্রিবদ্ধ হইরল মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং অপ োধ্ প্রক্ষর্র োরধ্ 

স কো  — 
 

(ক) উি ক্ষবরেিী  োে বো সংস্থো  ক্ষনকট প্ররয়োজনীয় র্থ্যোক্ষে চোক্ষহরর্ পোক্ষ রব; এবং 
 

(খ) উি ক্ষবরেিী  োে এবং সংস্থো করৃ্তক  োক্ষচর্ র্থ্যোক্ষে, জোর্ীয় ক্ষন োপিো  প্রক্ষর্ হুমক্ষক নো হইরল, স ব োহ 

কক্ষ রব। 
 

(৩) এই অধ্যোরেরি  উরেিয পূ ণকরে বোংলোরেি েোইনযোক্রিয়োল ইনরটক্ষলরজি ইউক্ষনট (ক্ষবএেআইইউ) 

ক্ষবরেিী েোইনযোক্রিয়োল ইনরটক্ষলরজি ইউক্ষনট অথ্বো অনযোনয সংক্ষিষ্ট সংস্থো  সোরথ্ সমরঝোর্ো স্মো ক স্বোি  

কক্ষ রর্ পোক্ষ রব এবং স্বোিক্ষ র্ সমরঝোর্ো স্মো রক  আওর্োয় ক্ষবএেআইইউ — 
 

(ক) উি ক্ষবরেিী েোইনযোক্রিয়োল ইনরটক্ষলরজি ইউক্ষনট বো সংস্থো  ক্ষনকট প্ররয়োজনীয় র্থ্যোক্ষে চোক্ষহরর্ 

পোক্ষ রব; এবং 
 

(খ) উি ক্ষবরেিী েোইনযোক্রিয়োল ইনরটক্ষলরজি ইউক্ষনট এবং সংস্থো করৃ্তক  োক্ষচর্ র্থ্যোক্ষে, জোর্ীয় ক্ষন োপিো  

প্রক্ষর্ হুমক্ষক নো হইরল, স ব োহ কক্ষ রব। 
 

(৪) এই অধ্যোরেরি  উরেিয পূ ণকরে, ক্কোন চুক্রি  অধ্ীন ক্কোন ক্ষবরেিী  োরে  আেোলরর্  ক্কোন 

আরেি কো তক  কক্ষ বো  জনয বোংলোরেরি অবক্ষস্থর্ ক্কোন সম্পক্ষি বোরজয়োপ্ত কক্ষ বো  বো ক্ে র্ ক্েওয়ো  

প্ররয়োজন হইরল এটনী ক্জনোর রল  অক্ষেরস  আরবেনররম আেোলর্ ক্ ইরূপ উপ ুি মরন কক্ষ রব 

ক্সইরূপ আরেি প্রেোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব; একইিোরব বোংলোরেরি আেোলরর্  বোরজয়োপ্তক ণ আরেি বো উি 

সম্পক্ষি ক্ে র্ আনয়রন  আরেি বোস্তবোয়রন  জনয চুক্রি বো সমরঝোর্ো স্মো রক  অধ্ীনস্থ  োেরক এটনী 

ক্জনোর রল  অক্ষেস অনুর োধ্ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
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(৫) অনয ক্কোন আইরন  োহো ক্ষকছুই থ্োকুক নো ক্কন এই অধ্যোরেরি  উরেিয প ূণকরে পো েক্ষ ক 

আইনির্ সহর োক্ষির্ো  আওর্োয় ক্কোন ক্ষবরেিী  োরে  উপ ুি করৃ্তপরি  ক্ষনকট হইরর্ প্রোপ্ত েক্ষললোক্ষে 

সংক্ষিষ্ট ক্ষবচোক্ষ ক আেোলরর্ সোিয ক্ষহসোরব গ্রহণীয় হইরব। 
     
     
   
    

সিো করৃ্তক অপ োধ্ সংঘটন      

২৭।এই অধ্যোরেরি  অধ্ীন ক্কোন অপ োধ্ ক্কোন সিো করৃ্তক সংঘঠটর্ হইয়ো থ্োক্ষকরল উিরূপ অপ োরধ্  

সক্ষহর্ প্রর্যি সংক্ষিষ্টর্ো  ক্ষহয়োরছ সিো  এইরূপ প্ররর্যক মোক্ষলক, পক্ষ চোলক, মযোরনজো , সক্ষচব বো অনয 

ক্কোন কম তকর্তো বো কম তচো ী বো প্রক্ষর্ক্ষনক্ষধ্ উি অপ োধ্ সংঘটন কক্ষ য়োরছন বক্ষলয়ো িণয হইরবন,  ক্ষে নো ক্ষর্ক্ষন 

প্রমোণ কক্ষ রর্ সিম হন ক্ , উি অপ োধ্ র্োহো  অজ্ঞোর্সোর  সংঘঠটর্ হইয়োরছ অথ্বো উি অপ োধ্ ক্ োধ্ 

কক্ষ বো  জনয ক্ষর্ক্ষন  থ্োসোধ্য ক্চষ্টো কক্ষ য়োরছন। 
 

বযোখযো।— এই ধ্ো োয় ‘‘পক্ষ চোলক’’ বক্ষলরর্ সিো  ক্কোন অংিীেো  বো পক্ষ চোলনো ক্বোডত, ক্  নোরমই 

অক্ষিক্ষহর্ হউক, এ  সেসযরকও বুঝোইরব। 
     
     
   
    

স ল ক্ষবশ্বোরস কৃর্কো ত  িণ      

২৮। এই অধ্যোরেরি  বো ক্ষবক্ষধ্  অধ্ীরন স ল ক্ষবশ্বোরস কৃর্ ক্কোন কোরজ  েরল ক্কোন বযক্রি িক্ষর্গ্রস্থ হইরল 

বো িক্ষর্গ্রস্থ হইবো  সম্ভোবনো থ্োক্ষকরল, ক্সইজনয স কো  বো স কোর   ক্কোন কম তকর্তো-কম তচো ী বো 

বোংলোরেি বযোংক বো বোংলোরেি বযোংরক  ক্কোন কম তকর্তো-কম তচো ী বো েুনীক্ষর্ েমন কক্ষমিন বো কক্ষমিরন  

ক্কোন কম তকর্তো-কম তচো ী বো ক্কোন ক্ষ রপোটত প্রেোনকো ী সংস্থো বো উহো  পক্ষ চোলনো পষ তে বো উহো  ক্কোন 

কম তকর্তো-কম তচো ী  ক্ষবরুরদ্ধ ক্কোন ক্েওয়োনী বো ক্েৌজেো ী বো প্রিোসক্ষনক বো অনয ক্কোন আইনির্ কো তধ্ো ো 

েোরয়  ক ো  োইরব নো। 
     
     
   
    

ক্ষবক্ষধ্ প্রণয়রন  িমর্ো      

২৯। স কো , স কোক্ষ  ক্িরজরট প্রজ্ঞোপন দ্বো ো, এই অধ্যোরেরি  উরেিয পূ ণকরে ক্ষবক্ষধ্ প্রণয়ন কক্ষ রর্ 

পোক্ষ রব। 
     
     
   
    

আইরন  ইংর জী অনুবোে প্রকোি 
     

৩০।(১) এই অধ্যোরেরি  প্রবর্তরন  প  স কো ,  থ্োিীঘ্র সম্ভব, স কো ী ক্িরজরট প্রজ্ঞোপন দ্বো ো, এই 

আইরন  বোংলো পোরঠ  ইংর জীরর্ অনূক্ষের্ একঠট ক্ষনিত র োিয পোঠ (Authentic English Text) প্রকোি 

কক্ষ রব। 
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(২) বোংলো পোঠ এবং ইংর জী পোরঠ  মরধ্য ক্ষবর োরধ্  ক্িরত্র বোংলো পোঠ প্রোধ্োনয পোইরব। 
     
     
   
    

 ক্ষহর্ক ণ ও ক্হেোজর্      

৩১।(১) মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং প্রক্ষর্র োধ্ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সরন  ৮ নং আইন) এর্দ্বো ো  ক্ষহর্ ক ো হইল। 
 

(২) উিরূপ  ক্ষহর্ হওয়ো সরত্বও উি আইরন  অধ্ীন েোরয় কৃর্ ক্কোন মোমলো বো িহৃীর্ ক্কোন কো তধ্ো ো 

অক্ষনষ্পন্ন থ্োক্ষকরল উহো এইরূরপ ক্ষনষ্পন্ন হইরব ক্ ন উহো এই অধ্যোরেরি  অধ্ীন েোরয় কৃর্ বো িহৃীর্ 

হইয়োরছ। 
 

(৩) উিরূপ  ক্ষহর্ হওয়ো সরত্বও Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) ও 

মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং প্রক্ষর্র োধ্ আইন, ২০০৯ এ  আওর্োধ্ীন ক্কোন অপ োধ্ সংিঠঠর্ হইরল বো র্েেোধ্ীন বো 

ক্ষবচো োধ্ীন থ্োক্ষকরল উি অপ োধ্সমহূ এই অধ্যোরেরি  ক্ষবধ্োন অনু োয়ী এইরূরপ ক্ষনষ্পন্ন হইরব ক্ ন উহো 

এই আইরন  অধ্ীন েোরয় কৃর্ বো িহৃীর্ হইয়োরছ। 
    


