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৫ম পররনেদ 

রিকল্প পর্দ্রতনত রিনরাধ রনষ্পরি 

 

২১৷ [ক্ষবলপু্ত] 

২২৷ মধযস্থর্ো 

২৩। পুন ো  ক্ষবকল্প পদ্ধক্ষর্রর্ ক্ষবর োধ ক্ষনষ্পক্ষি  প্র োস গ্রহণ 

২৪। মধযস্থর্ো [***] সভো  কোর্ তক  ভূক্ষমকো  োক্ষখরর্ স্থোনী  পর্ তোর  কম তকর্তোগণরক িমর্ো অপ তণ 

২৫। উচ্চর্  দোবী সম্পক্ষকতর্ ক্ষবর োধ ক্ষবকল্প পদ্ধক্ষর্রর্ ক্ষনষ্পক্ষি  প্রক্ষর্রবদরন অনুরমোদন গ্রহণ 

 

৬ষ্ঠ পররনেদ 

জারী 

 

২৬৷ মদও োনী কোর্ তক্ষবক্ষধ আইরন  প্রর োগ 

২৭৷ জো ী  আদোলর্ 

২৮৷ জো ী  জনয মোমলো দোক্ষখরল  সম সীমো 

২৯৷ সম সীমো সম্পক্ষকতর্ ক্ষবরিষ ক্ষবধোন 

৩০৷ মনোটিি জো ী সম্পক্ষকতর্ ক্ষবধোন 

৩১৷ জো ী  কোর্ তক্ররম  স্থক্ষগর্োরদি 

৩২৷ জো ী  ক্ষবরুরদ্ধ আপক্ষি 

৩৩৷ ক্ষনলোম ক্ষবক্র  

৩৪৷ মদও োনী আিকোরদি 

৩৫৷ মযোজজরেি গণয হও ো মরম ত ক্ষবধোন 

৩৬৷ র্তর্ী  পি হইরর্ ক্ষিক্রী  িোকো আদো  

৩৭৷ জো ী কোর্ তক্রম ক্ষনষ্পক্ষি  সম সীমো 

৩৮৷ জো ী  পর্ তোর  মধযস্থর্ো  মোধযরম ক্ষবর োধ ক্ষনষ্পক্ষি 

৩৯৷ জো ী ক্ষবষ ক ক্ষবক্ষধ প্রণ ন 

 

৭ম পররনেদ 

আপীল ও রররিশন 

 

৪০৷ মদও োনী কোর্ তক্ষবক্ষধ আইরন  প্রর োগ 

৪১৷ আপীল দোর   ও ক্ষনষ্পক্ষি সম্পক্ষকতর্ ক্ষবরিষ ক্ষবধোন 

৪২৷ ক্ষ ক্ষভিন দোর   ও ক্ষনষ্পক্ষি সম্পক্ষকতর্ ক্ষবধোন 

৪৩৷ সপু্রীম মকোরিত  আপীল ক্ষবভোরগ আপীল 

৪৪৷ অন্তবর্ীকোলীন আরদি 

৪৪ক। আপীল বো ক্ষ ক্ষভিরন  পর্ তোর  মধযস্থর্ো 
 

৮ম পররনেদ 

রিরিধ 

 

৪৫৷ মোমলো  আরপোষ ক্ষনষ্পক্ষি 

৪৬৷ মোমলো দোর   সম্পক্ষকতর্ ক্ষবরিষ ক্ষবধোন ও সম সীমো 

৪৭৷ দোবী আর োরপ সীমোবদ্ধর্ো 
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৪৮৷ ক্ষদবরস  গণনো 

৪৯৷ ঋরণ  ক্ষকজি 

৫০৷ সুদ, মুনোফো সম্পক্ষকতর্ ক্ষবধোন 

৫১৷ ক্ষবচো  ক্ষবভোগী  কোর্ তক্রম 

৫২৷ অথ ত ঋণ আদোলরর্  অবমোননো 

৫৩৷ ক্ষবরিষ মিরে মজলো জজ 

৫৪৷ আদোলরর্  সীলরমোহ  

৫৫৷ আদোলরর্  ক্ষন ন্ত্রণ 

৫৬৷ জোমোনরর্  অথ ত বযবহো , মফ র্, ইর্যোক্ষদ 

৫৭৷ আদোলরর্  সহজোর্ িমর্ো 

৫৮৷ ক্ষবক্ষধ প্রণ রন  িমর্ো 

৫৯৷ আইরন  ইংর জী পোঠ 

৬০৷  ক্ষহর্ক ণ, মহফোজর্ ও ক্রোক্ষন্তকোলীন ক্ষবধোনোবলী 
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১ম পররনেদ 

প্রাররিক 
    

সংক্ষিপ্ত ক্ষির োনোমো, প্রর োগ ও প্রবর্তন      

১৷ (১) এই আইন অথ ত ঋণ আদোলর্ আইন, ২০০৩ নোরম অক্ষভক্ষহর্ হইরব৷ 
 

(২) সমগ্র বোংলোরদরি ইহো  প্রর োগ হইরব৷ 
 

(৩) এই আইরন  ধো ো ৪৬ ও ৪৭ এ  ক্ষবধোনদ্ব  উক্ত ধো োদ্বর  উক্ষিক্ষখর্ সমর  এবং বোকী ক্ষবধোনসমূহ ২০০৩ 

সোরল  ১লো মম র্োক্ষ খ হইরর্ কোর্ তক  হইরব৷ 
     
     
   
    

সংজ্ঞো      

২৷ ক্ষবষ  বো প্রসংরগ  পক্ষ পন্থী মকোন ক্ষকছু নো থোক্ষকরল, এই আইরন,- 
 

(ক) “আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন” অথ ত- 
 

(১) Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এ  অধীন প্রক্ষর্টষ্ঠর্ বোংলোরদি বযোংক; 
 

(২) Bangladesh Banks (Nationalisation) Order, 1972 (P.O. No. 26 of 1972) এ  অধীন গটঠর্ বযোংক; 
 

(৩) বযোংক মকোম্পোনী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সরন  ১৪ নং আইন) এ  অধীন প্রক্ষর্টষ্ঠর্ বো পক্ষ চোক্ষলর্ বযোংক 

মকোম্পোনী; 
 

(৪) Bangladesh House Building Finance Corporation Order, 1973 (P.O. No. 7 of 1973) এ  অধীন প্রক্ষর্টষ্ঠর্ 

গতহ ক্ষনম তোণ ঋণদোন করপ তোর িন; 
 

(৫) Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 (Ordinance No. XL of 1976) এ  অধীন 

প্রক্ষর্টষ্ঠর্ ইনরভস্টরমন্ট করপ তোর িন অব বোংলোরদি; 
 

(৬) The Bangladesh Shilpa Rin Sangstha Order, 1972 ( ১[ P.O. No. 128] of 1972) এ  অধীন প্রক্ষর্টষ্ঠর্ 

বোংলোরদি ক্ষিল্প ঋণ সংস্থো; 
 

(৭) The Bangladesh Shilpa Bank Order, ২[ 1972] (P.O. No. 129 of 1972) এ  অধীন প্রক্ষর্টষ্ঠর্ বোংলোরদি 

ক্ষিল্প বযোংক; 
 

(৮) The Bangladesh Krishi Bank Order, 1973 (P.O. No. 27 of 1973) এ  অধীন প্রক্ষর্টষ্ঠর্ বোংলোরদি কত ক্ষষ 

বযোংক; 
 

(৯) The Rajshahi Krishi Unnayan Bank Ordinance, 1986 (Ordinance No. LVIII of 1986) এ  অধীন প্রক্ষর্টষ্ঠর্ 

 োজিোহী কত ক্ষষ উন্ন ন বযোংক; 
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(১০) The Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation Act (E. P. Act XVII of 1959) এ  অধীন 

প্রক্ষর্টষ্ঠর্ বোংলোরদি িুদ্র ও কুটি  ক্ষিল্প করপ তোর িন; 
 

(১১) আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সরন  ২৭ নং আইন) এ  অধীন প্রক্ষর্টষ্ঠর্ আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন; 
 

(১২) International Finance Corporation (IFC); 
 

(১৩) Commonwealth Development Corporation (CDC); 
 

(১৪) Islamic Development Bank (IDB); 
 

(১৫) Asian Development Bank (ADB); 
 

(১৬) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD); 
 

(১৭) International Development Association (IDA); 
 

৩[ (১৮) মকোন আইরন  অধীরন প্রক্ষর্টষ্ঠর্ মকোন বযোংক৷] 
 

(খ) “আদোলর্” বো “অথ ত ঋণ আদোলর্” অথ ত এই আইরন  উরেিয পূ ণকরল্প ধো ো ৪ এ উক্ষিক্ষখর্ অধীন 

প্রক্ষর্টষ্ঠর্ বো ম োক্ষষর্ মকোন আদোলর্ অথবো অথ ত ঋণ আদোলর্ ক্ষহসোরব গণয হইরব মরম ত মকোন রু্গ্ম-মজলো 

জরজ  আদোলর্৷ 
 

(গ) “ঋণ” অথ ত- 
 

(১) অক্ষগ্রম, ধো , নগদ ঋণ, ওভো  ড্রোফি, বযোংক্ষকং মক্রক্ষিি, বোিোকত র্ বো ক্র কত র্ ক্ষবল, ইসলোমী ি ী ো 

মমোর্োরবক পক্ষ চোক্ষলর্ আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক ক্ষবক্ষনর োগকত র্ অথ ত বো অনয মর্ মকোন আক্ষথ তক আনুকূলয বো 

সুরর্োগ-সুক্ষবধো, মর্ নোরমই অক্ষভক্ষহর্ হউক নো মকন; 
 

(২) গযো োক্ষন্ট, ইনরিমক্ষনটি, ঋণপে বো অনয মকোন আক্ষথ তক বরদোবি র্োহো মকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন ঋণ 

গ্রহীর্ো  পরি প্রদোন বো জো ী কর  বো দো  ক্ষহসোরব গ্রহণ কর ; 
 

(৩) মকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক উহো  মকোন কম তকর্তো বো কম তচো ীরক প্রদি মকোন ঋণ; এবং 
 

(৪) পবূ তবর্ী ক্রক্ষমক (১) হইরর্ (৩) এ উক্ষিক্ষখর্ ঋণ, বো, মিেমর্, ইসলোমী ি ী ো অনুর্ো ী পক্ষ চোক্ষলর্ 

আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক ক্ষবক্ষনর োগকত র্ অথ ত এ  উপ  ববধভোরব আর োক্ষপর্ সুদ, দণ্ড সুদ বো মুনোফো বো ভোড়ো; 
 

( ) “স কো ” অথ ত গণপ্রজোর্ন্ত্রী বোংলোরদি স কো ৷ 
     
     
   
    

আইরন  প্রোধোনয      

৩৷ আপোর্র্ঃ বলবর্্ অনয মকোন আইরন ক্ষভন্নর্  র্োহো ক্ষকছুই থোকুক নো মকন, এই আইরন  ক্ষবধোনোবলীই 

কোর্ তক  হইরব৷ 
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২য় পররনেদ 

আদালনতর প্ররতষ্ঠা 
    

আদোলর্ প্রক্ষর্ষ্ঠো      

৪৷ (১) আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক মোমলো  ক্ষবচো  ও এই আইরন  সংক্ষিষ্ট অনযোনয ক্ষবষর   উরেিয পূ ণকরল্প 

স কো , উপ-ধো ো (২) ও (৩) এ  ক্ষবধোন সোরপরি, স কো ী মগরজরি প্রজ্ঞোপন দ্বো ো, প্ররর্যক মজলো  এক বো 

একোক্ষধক অথ ত ঋণ আদোলর্ প্রক্ষর্ষ্ঠো কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 
 

(২) স কো , সুক্ষবধোজনক মরন কক্ষ রল, দুই বো র্রর্োক্ষধক মজলো  জনয একটি অথ ত ঋণ আদোলর্ প্রক্ষর্ষ্ঠো 

কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 
 

(৩) উপ-ধো ো (১) বো (২) এ  অধীন মকোন অথ ত ঋণ আদোলর্ প্রক্ষর্টষ্ঠর্ বো ম োক্ষষর্ নো হই ো থোক্ষকরল, আক্ষথ তক 

প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  ঋণ আদো  সম্পক্ষকতর্ মোমলো সংক্ষিষ্ট স্থোনী  অক্ষধরিরে  র্গু্ম-মজলো জজ আদোলরর্ দোর   

কক্ষ রর্ হইরব; এবং এই আইরন  ক্ষবধোনোবলী ঐ সকল মোমলো  শুনোনী, জো ী, আপীল ইর্যোক্ষদ র্োবর্ী  

কোর্ তক্ররম এমনভোরব অনুস ণী  হইরব, মর্ন উক্ত রু্গ্ম-মজলো জজ আদোলর্ এই আইরন  অধীরনই 

প্রক্ষর্টষ্ঠর্ বো ম োক্ষষর্ আদোলর্ এবং এই আইরন  উরেিয সোধন করল্প উক্ত রু্গ্ম-মজলো জরজ  আদোলর্ এই 

আইরন  অধীন অথ ত ঋণ আদোলর্ ক্ষহসোরব গণয হইরব৷ 
 

(৪) এই ধো ো  উরেিয প ূণকরল্প স কো , স কো ী মগরজরি প্রজ্ঞোপন দ্বো ো, বর্তমোরন কোর্ ত র্ রু্গ্ম-মজলো 

জরজ  মকোন আদোলর্রক, প্ররর্োজয মিরে, Civil Courts Act, 1887 এ  ক্ষবধোন অনুসোর , উহো  স্থোনী  

অক্ষধরিে স্থোনোন্ত  বো অনযে পুনঃক্ষনধ তো ণপূব তক, অথ ত ঋণ আদোলর্ ক্ষহসোরব ম োষণো কক্ষ রর্ পোক্ষ রব, এবং 

অনুরূপ ম োষণো  প  রু্গ্ম-মজলো জজ আদোলর্ ক্ষহসোরব উক্ত আদোলরর্  কোর্ তক্রম সমোপ্ত হইরব বো স্থক্ষগর্ 

থোক্ষকরব, এবং মজলো জজ উক্ত রু্গ্ম- মজলো জজ আদোলরর্ ক্ষবচো োধীন অনয সকল মোমলো র্োাঁহো  এখ্

ক্ষর্ ো োধীন অনয মকোন র্গু্ম-মজলো জজ আদোলরর্ বদলী  ক্ষনরদতি দোন কক্ষ রবন৷ 
 

(৫) স কো , সপু্রীম মকোরিত  সক্ষহর্ প োমি তক্ররম রু্গ্ম-মজলো জজগরণ  মধয হইরর্ অথ ত ঋণ আদোলরর্ 

ক্ষবচো ক ক্ষনর োগ কক্ষ রব, এবং উক্তরূপ ক্ষনর োগপ্রোপ্ত একজন রু্গ্ম-মজলো জজ অথ ত ঋণ সংক্রোন্ত মোমলো 

বযক্ষর্র রক অনয মকোন মদও োনী ক্ষকংবো মফৌজদো ী মোমলো  ক্ষবচো কোর্ ত কক্ষ রর্ পোক্ষ রবন নো৷ 
 

(৬) স কো  প্রর োজন মরন কক্ষ রল অথ ত ঋণ আদোলরর্  একজন ক্ষবচো করক, ক্ষনজ দোক্ষ রে  অক্ষর্ক্ষ ক্ত, 

একোক্ষধক অথ ত ঋণ আদোলরর্  ক্ষবচো ক ক্ষহসোরব ক্ষনর োগ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 
 

(৭) ছুটি, অসসু্থর্ো বো অনয মকোন কো রণ এই ধো ো  অধীন প্রক্ষর্টষ্ঠর্, ম োক্ষষর্ বো গণয হও ো অথ ত ঋণ 

আদোলরর্ ক্ষনর্ুক্ত ক্ষবচো ক দোক্ষ ে পোলরন সোমক্ষ কভোরব অসমথ ত হইরল, মজলো জজ র্োহো  স্থোনী  

অক্ষধরিে ও প্রিোসক্ষনক ক্ষন ন্ত্ররণ ক্ষনর্ুক্ত মকোন রু্গ্ম-মজলো জজরক সোমক্ষ কভোরব ক্ষনজ দোক্ষ রে  অক্ষর্ক্ষ ক্ত 

বো পূণ তকোলীন সমর   জনয উক্ত অথ ত ঋণ আদোলরর্  দোক্ষ রে ক্ষনর্ুক্ত কক্ষ রর্ পোক্ষ রবন৷ 
 

(৮) স কো , স কো ী মগরজরি প্রজ্ঞোপন দ্বো ো, মর্ মকোন সম , মর্ মকোন অথ ত ঋণ আদোলর্ ক্ষবলপু্ত কক্ষ রর্ 

পোক্ষ রব৷ 
 

(৯) স কো  উপ-ধো ো (৮) অনুসোর  মকোন অথ ত ঋণ আদোলর্ ক্ষবলুপ্ত কক্ষ রল একই আরদি দ্বো ো উক্ত 

আদোলরর্ ক্ষবচো োধীন মোমলো  ক্ষবষর ও সুক্ষনক্ষদতষ্ট বযবস্থো  ক্ষবধোন কক্ষ রব৷ 
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(১০) উপ-ধো ো (৮) এ  অধীন ক্ষবলুপ্ত অথ ত ঋণ আদোলর্, র্ক্ষদ উপ-ধো ো (৪) অনুসোর  ম োক্ষষর্ আদোলর্ হই ো 

থোরক, র্োহো হইরল অনুরূপ ম োষণো  কো রণ রু্গ্ম-মজলো জজ আদোলরর্  সমোপ্ত বো স্থক্ষগর্ কোর্ তক্রম 

পুনজীক্ষবর্ হইরব এবং মজলো জজ উক্ত আদোলরর্ মোমলো স্থোনোন্তর   বযবস্থো কক্ষ রবন৷ 
 

(১১) অথ ত ঋণ আদোলর্ মজলো সদর  অবক্ষস্থর্ হইরব, এবং দুই বো র্রর্োক্ষধক মজলো  জনয একটি অথ ত ঋণ 

আদোলর্ প্রক্ষর্টষ্ঠর্ হই ো থোক্ষকরল, স কো , স কো ী মগরজরি প্রজ্ঞোপন দ্বো ো, উক্ত আদোলরর্  মজলো-সদ  

ক্ষনধ তো ণ কক্ষ রব৷ 
 

(১২) এই ধো ো  অধীন রু্গ্ম-মজলো জরজ  সমন্বর  প্রক্ষর্টষ্ঠর্ বো ম োক্ষষর্ অথ ত ঋণ আদোলরর্  ক্ষবচো ক “জজ, 

অথ ত ঋণ আদোলর্” ক্ষহসোরব সরবোক্ষধর্ হইরব৷ 
     
     

৩য় পররনেদ 

আদালনতর ক্ষমতা ও অরধনক্ষত্র 
    

আদোলরর্  একক এখ্ক্ষর্ ো       

৫৷ (১) অনয মকোন আইরন র্োহো ক্ষকছুই থোকুক নো মকন, উপ-ধো ো (৫) ও (৬) এ  ক্ষবধোন সোরপরি, আক্ষথ তক 

প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  ঋণ আদো  সম্পক্ষকতর্ র্োবর্ী  মোমলো ধো ো ৪ এ  অধীন প্রক্ষর্টষ্ঠর্, ম োক্ষষর্ বো গণয হও ো অথ ত 

ঋণ আদোলরর্ দোর   কক্ষ রর্ হইরব এবং উক্ত আদোলরর্ই উহোরদ  ক্ষনষ্পক্ষি হইরব৷ 
 

(২) এই আইরন  অধীন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন, স্থোব  সম্পক্ষি জোমোনর্ স্বরূপ বন্ধক গ্রহণপূব তক প্রদি ঋরণ  

ক্ষবপ ীরর্ উক্ত বন্ধকী স্থোব  সম্পক্ষি  ক্ষবক্র  (Sale) বো ক্ষনজি  সমোক্ষপ্ত  (Foreclosure) উরেরিয The 

Transfer of Property Act, 1882 (Act No. IV of 1882) এ  section 67 এ  অধীন এবং The Code of Civil 

Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এ  Order XXXIV এ  ক্ষবধোন অনুর্ো ী মকোন বন্ধকী মোমলো (Mortgage 

suit) দোর   কক্ষ রর্ চোক্ষহরল, উক্ত মোমলোও এই আইরন  অধীন প্রক্ষর্টষ্ঠর্ অথ ত ঋণ আদোলরর্ই দোর   

কক্ষ রর্ হইরব; এবং এইরূপ মিরে The Code of Civil Procedure, 1908 এ  ক্ষবধোনসমূহ এই আইরন  

ক্ষবধোনসমূরহ  সক্ষহর্, র্র্দ ূ সম্ভব, সমন্বর   মোধযরম প্ররর্োজয হইরব৷ 
 

(৩) উপ-ধো ো (২) এ  অধীন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোনকর্ত তক দোর  কত র্ মোমলো ক্ষনজি  সমোক্ষপ্ত  (Foreclosure) 

উরেরিয একটি বন্ধকী মোমলো (Mortgage suit) হইরল, মকবলমোে মসই মিরে আদোলর্ কর্ত তক প্রদি ক্ষিক্রী 

প্রোথক্ষমক ক্ষিক্রী (Preliminary decree) হইরব এবং অনযোনয সকল মিরে ঋণ আদো োথ ত দোর  কত র্ মোমলো  

আদোলর্ কর্ত তক প্রদি ক্ষিক্রী চূড়োন্ত ক্ষিক্রী (Final decree) হইরব৷ 
 

(৪) The Transfer of Property Act, 1882 অথবো বর্তমোরন প্রচক্ষলর্ অনয মকোন আইরন ক্ষবপ ীর্ র্োহো ক্ষকছুই 

থোকুক নো মকন, উপ-ধো ো (৩) এ  অধীন বন্ধকী মোমলো বযক্ষর্র রক, এই আইরন  অধীন দোর কত র্ মকোন 

মোমলো , আদোলর্ কর্ত তক প্রদি ক্ষিক্রী বোদী আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  পরি ক্ষনজি  সমোক্ষপ্ত  (Foreclosure) 

প্রোথক্ষমক ক্ষিক্রী ক্ষহসোরব গণয হইরব; এবং ঋরণ  ক্ষবপ ীরর্ বোদী  অনুকূরল বন্ধকী স্থোব  সম্পক্ষি ক্ষিক্রী  

ধো োবোক্ষহকর্ো  ক্ষনলোম ক্ষবক্র  হও ো মোেই উক্ত প্রোথক্ষমক ক্ষিক্রী চূড়োন্ত ক্ষিক্রী ক্ষহসোরব গণয হইরব, এবং 

ক্ষবক্র  চূড়োন্ত ও ক্র  ববধ গণয হইরব এবং অর্ঃপ  উক্ত সম্পক্ষি পূনরুদ্ধো  কক্ষ বো  মকোনরূপ অক্ষধকো  

(Right to redeem) ক্ষববোদী-দোক্ষ রক  থোক্ষকরব নো৷ 
 



Page 9 of 39 
 

(৫) The Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No. III of 1913) এ  ক্ষবধোরন র্োহো ক্ষকছুই থোকুক নো মকন, 

এই আইরন  অধীন অথ ত ঋণ আদোলর্ কর্ত তক আদো রর্োগয ঋণ “স কো ী পোওনো” হইরলও উহো আদো োথ ত 

মোমলো এই আইরন  অধীন আদোলরর্ই দোর   কক্ষ রর্ হইরব: 
 

র্রব ির্ত থোরক মর্, বোংলোরদি কত ক্ষষ বযোংক,  োজিোহী কত ক্ষষ উন্ন ন বযোংক ও  োষ্ট্রী  মোক্ষলকোনোধীন অনযোনয 

আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক অনূর্ধ্ ত ৪[ ৫,০০,০০০ িোকো  (পোাঁচ লি িোকো)] দোবী সবক্ষলর্ মোমলোসমূহ অথ ত ঋণ 

আদোলরর্ দোর   নো কক্ষ  ো The Public Demands Recovery Act, 1913 এ  ক্ষবধোন অনুর্ো ী সোটিতক্ষফরকি 

মোমলো ক্ষহসোরবও দোর   ক ো র্োইরব৷ 
 

(৬) মকোন ক্ষবরিষ আইন দ্বো ো প্রক্ষর্টষ্ঠর্ আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক ঋণ আদো োথ ত মকোন ক্ষবরিষ ক্ষবধোন উক্ত 

ক্ষবরিষ আইরন থোক্ষকরল, এই আইরন  ক্ষবধোন উক্ত আইরন  ক্ষবধোরন  অক্ষর্ক্ষ ক্ত গণয হইরব; এবং অনুরূপ 

আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক এই আইরন  অধীন আদোলরর্ ঋণ আদো োথ ত মোমলো দোর   ক ো হইরল এই 

আইরন  ক্ষবধোনোবলীই প্ররর্োজয হইরব৷ 
 

(৭) উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোন সরেও, এই ধো ো  মকোন ক্ষকছুই মকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক ধো ো ২ এ  দফো 

(ক) এ  উপ-দফো (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬) ও (১৭) এ  অধীন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক স কো রক প্রদি 

ঋণ আদোর   মিরে কোর্ তক  হইরব নো৷ 
 

(৮) এই আইরন  অধীন দোর  কত র্ মোমলো “অথ ত ঋণ মোমলো” নোরম ম জজক্ষ ষ্ট্র হইরব৷ 
 

(৯) মকোন মজলো  একোক্ষধক অথ ত ঋণ আদোলর্ থোক্ষকরল, মোমলো দোর র   জনয উহোরদ  স্থোনী  অক্ষধরিে 

মজলো জজ কর্ত তক ক্ষনধ তোক্ষ র্ হইরব৷ 
 

(১০) মজলো জজ মস্বচ্ছো  বো মোমলো  মকোন পরি  আরবদরন  মপ্রক্ষিরর্, নযো  ক্ষবচোর   স্বোরথ ত একোন্ত 

প্রর োজন মরন কক্ষ রল, মকোন অথ ত ঋণ আদোলরর্ ক্ষবচো োধীন মকোন মোমলো র্োাঁহো  ক্ষনজ এখ্ক্ষর্ ো োধীন 

এলোকো  অবক্ষস্থর্ অনয মকোন অথ ত ঋণ আদোলরর্, র্ক্ষদ থোরক, স্থোনোন্ত  কক্ষ রর্ পোক্ষ রবন৷ 
 

(১১) অথ ত ঋণ আদোলর্ একটি মদও োনী আদোলর্ ক্ষহসোরব গণয হইরব এবং, এই আইরন  ক্ষবধোনোবলী  সক্ষহর্ 

অসংগক্ষর্পূণ ত নো হও ো সোরপরি, মদও োনী আদোলরর্  সমি িমর্ো ও এখ্ক্ষর্ ো  উহো  থোক্ষকরব৷ 
     
     

৪র্ থ পররনেদ 

মামলা দানয়র, আদালনতর রীরত ও কাযপর্দ্থরত 
    

ক্ষবচো  পদ্ধক্ষর্      

৬৷ (১) এই আইরন  অধীন অথ ত ঋণ আদোলরর্ দোর  কত র্ মকোন মোমলো  ক্ষবচো  বো ক্ষনষ্পক্ষি সম্পক্ষকতর্ 

কোর্ তক্ররম, এই আইরন  ক্ষবধোনোবলী  সক্ষহর্ অসংগক্ষর্পণূ ত নো হও ো সোরপরি, The Code of Civil Procedure, 

1908 এ  সংক্ষিষ্ট ক্ষবধোনোবলী প্ররর্োজয হইরব৷ 
 

(২) এই আইরন  অধীন মকোন মোমলো আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক আ জজ দোক্ষখরল  মোধযরম দোর   কক্ষ রর্ 

হইরব, আ জজ  বক্তবয এবং সংক্ষিষ্ট দোক্ষলক্ষলক প্রমোণোক্ষদ  সমথ তরন আ জজ  সক্ষহর্ একটি হলফনোমো 

(Affidavit) সংর্ুক্ত কক্ষ রর্ হইরব, আ জজ  সক্ষহর্ প্ররদ  মকোিত ক্ষফ (ad valorem) প্রদোন কক্ষ রর্ হইরব এবং 

দোক্ষখলকত র্ আ জজ র্থোর্থ হইরল আদোলরর্  ক্ষনধ তোক্ষ র্ ম জজস্টোর  উহো ক্রম অনুসোর  অন্তভুতক্ত কক্ষ রর্ 

হইরব৷ 
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(৩) এই আইরন  অধীন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক দোর  কত র্ মোমলো ক্ষববোদী কর্ত তক ক্ষলক্ষখর্ জবোব দোক্ষখরল  

মোধযরম প্রক্ষর্দ্বক্ষন্ধর্ো ক ো র্োইরব, ক্ষলক্ষখর্ জবোরব  বক্তরবয  এবং সংক্ষিষ্ট দোক্ষলক্ষলক প্রমোণোক্ষদ  সমথ তরন 

ক্ষলক্ষখর্ জবোরব  সক্ষহর্ একটি হলফনোমো (Affidavit) সংর্ুক্ত কক্ষ রর্ হইরব ৫[ ****] এবং দোক্ষখলকত র্ ক্ষলক্ষখর্ 

জবোব মোমলো  নক্ষথরর্ সোক্ষমল হইরব। 
 

(৪) এই আইরন  অধীন অথ ত ঋণ আদোলরর্ মোমলো ক্ষনষ্পক্ষি  মিরে উপ-ধো ো (২) ও (৩) এ  ক্ষবধোন 

অনুর্ো ী সংর্ুক্ত হলফনোমো (Affidavit) মমৌক্ষলক সোিয (Substantive evidence) ক্ষহসোরব গণয হইরব, এবং 

আদোলর্ মকোন মোমলো  একর্ ফো বো র্োর্্িক্ষণক ক্ষনষ্পক্ষি  মিরে মকোন সোিীরক প ীিো বযক্ষর্র রক, 

মকবল এইরূপ হলফনোমো-র্কু্ত আ জজ বো ক্ষলক্ষখর্ জবোব ও সংক্ষিষ্ট দোক্ষলক্ষলক প্রমোণোক্ষদ ক্ষবরিষণ কক্ষ  ো  ো  

বো আরদি প্রদোন কক্ষ রব৷ 
 

(৫) আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন মূল ঋণগ্রহীর্ো  (Principal debtor) ক্ষবরুরদ্ধ মোমলো দোর   ক ো  সম , র্তর্ী  পি 

বন্ধকদোর্ো (Third party mortgagor) বো র্তর্ী  পি গযো োন্ট  (Third party guarantor) ঋরণ  সক্ষহর্ সংক্ষিষ্ট 

থোক্ষকরল, উহোক্ষদগরক ক্ষববোদী পি কক্ষ রব; এবং আদোলর্ কর্ত তক প্রদি  ো , আরদি বো ক্ষিক্রী সকল ক্ষববোদী  

ক্ষবরুরদ্ধ মর্ৌথভোরব ও পতথক পতথক ভোরব (Jointly and severally) কোর্ তক  হইরব এবং ক্ষিক্রী জো ী  মোমলো 

সকল ক্ষববোদী-দোক্ষ রক  ক্ষবরুরদ্ধ একইসোরথ পক্ষ চোক্ষলর্ হইরব: 
 

র্রব ির্ত থোরক মর্, ক্ষিক্রী জো ী  মোধযরম দোবী আদো  হও ো  মিরে আদোলর্ প্রথরম মূল ঋণগ্রহীর্ো-

ক্ষববোদী  এবং অর্ঃপ  র্থোক্ররম র্তর্ী  পি বন্ধকদোর্ো (Third party mortgagor) ও র্তর্ী  পি গযো োন্ট  

(Third Party guarantor) এ  সম্পক্ষি র্র্দ ূ সম্ভব আকত ষ্ট কক্ষ রব: 
 

আর ো ির্ত থোরক মর্, বোদী  অনুকূরল প্রদি ক্ষিক্রী  দোবী র্তর্ী  পি বন্ধকদোর্ো (Third party mortgagor) 

অথবো র্তর্ী  পি গযো োন্ট  (Third party guarantor) পক্ষ রিোধ কক্ষ  ো থোক্ষকরল উক্ত ক্ষিক্রী র্থোক্ররম 

র্োহোরদ  অনুকূরল স্থোনোন্তক্ষ র্ হইরব এবং র্োহো ো মূল ঋণগ্রহীর্ো  (Principal debtor) ক্ষবরুরদ্ধ উহো প্রর োগ 

বো জো ী কক্ষ রর্ পোক্ষ রবন৷ 
     
     
   
    

সমন জো ী সম্পক্ষকতর্ ক্ষবধোন      

৭। (১) আপোর্র্ঃ বলবৎ অনয মকোন আইরন র্োহো ক্ষকছুই থোকুক নো মকন, বোদী আদোলরর্  জো ীকো ক 

কর্ত তক এবং প্রোক্ষপ্ত স্বীকো সহ ম জজষ্ট্রীকত র্ িোকরর্োরগ মপ্র রণ  ক্ষনক্ষমি, আ জজ  সক্ষহর্ সমন জো ী  জনয 

সমুদ  র্লবনোমো আদোলরর্ দোক্ষখল কক্ষ রবন, এবং আদোলর্ অক্ষবলরব উহোরদ  একরর্োরগ জো ী  বযবস্থো 

কক্ষ রবন, এবং র্ক্ষদ সমন ইসু্র্  ১৫ (পরন ) ক্ষদবরস  মরধয জো ী হই ো মফ র্ নো আরস, অথবো র্ৎপূরব তই 

ক্ষবনো জো ীরর্ মফ র্ আরস, র্োহো হইরল আদোলর্ উহো  প বর্ী ১৫ (পরন ) ক্ষদবরস  মরধয বোদী  খ চো  

মর্ মকোন একটি বহুল প্রচোক্ষ র্ বোংলো জোর্ী  বদক্ষনক পজেকো , এবং র্দুপক্ষ  একটি স্থোনী  পজেকো , র্ক্ষদ 

থোরক, এবং আদোলর্ র্ক্ষদ নযো  ক্ষবচোর   স্বোরথ ত প্রর োজনী  মরন কর , ক্ষবজ্ঞোপন প্রকোরি  মোধযরম সমন 

জো ী ক োইরবন, এবং অনুরূপ জো ী আইনোনুগ জো ী মরম ত গণয হইরব। 
 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোন এ  অক্ষর্ক্ষ ক্ত ক্ষহসোরব বোদী র্ক্ষদ ক্ষনজ খ চো  মকোন সমন ও মনোটিি ক্ষববোদী  

উপ  জো ী ক োইরর্ ইচ্ছো কর ন, র্োহো হইরল আদোলর্ পূব তবর্ী উপ-ধো ো  আদোলরর্  জো ীকো ক কর্ত তক 

সমন জো ীক রণ  প্রথরমোক্ত বযবস্থোটি  অক্ষর্ক্ষ ক্ত এই বযবস্থোটিও কোর্ তক  কক্ষ রব৷ 
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(৩) জোর্ী  বদক্ষনক পজেকো  ক্ষবজ্ঞোপন প্রকোরি  মোধযরম সমন জো ী  আগোম বযবস্থো ক্ষহসোরব বোদী আ জজ 

দোক্ষখরল  সম  আদোলরর্ আ জজ  সক্ষহর্ একটি নমনুো ক্ষবজ্ঞোপন দোক্ষখল কক্ষ রবন, এবং আদোলর্ পবূ তবর্ী 

উপ-ধো ো  ক্ষবধোন অনুর্ো ী ক ণী  হইরল, উক্ত ক্ষবজ্ঞোপনটি প্রর োজনী  সংরিোধন বো পক্ষ বর্তন সোরপরি, 

র্োৎিক্ষণকভোরব জো ীক রণ  ক্ষনক্ষমি প্রর োজনী  বযবস্থো কক্ষ রবন। 
     
     
   
    

আ জজ      

৮৷ (১) আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন আ জজ দোক্ষখরল  মোধযরম মোমলো দোর   কক্ষ রব এবং উক্ত আ জজরর্, অনযোনয 

ক্ষবষর   মরধয, ক্ষনম্ ্নবক্ষণ তর্ ক্ষবষ সমূহ উক্ষিক্ষখর্ হইরব, র্থো:- 
 

(ক) বোদী  নোম, টঠকোনো, কম তস্থল ইর্যোক্ষদ  ক্ষবব ণ; 
 

(খ) ক্ষববোদী  নোম, টঠকোনো, কম তস্থল, বোসস্থোন ইর্যোক্ষদ  ক্ষবব ণ; 
 

(গ) দোবী  সক্ষহর্ সম্পক্ষকতর্ সকল  িনো; 
 

( ) মোমলো  কো ণ উদ্ভরব   িনো, স্থোন এবং র্োক্ষ খ; 
 

(ঙ) মকোিত ক্ষফ প্রদোরন  উরেরিয মোমলো  র্ো দোদ; 
 

(চ) আদোলরর্  এখ্ক্ষর্ ো   ক্ষহ োরছ মরম ত ক্ষবব ণ; এবং 
 

(ছ) প্রোক্ষথ তর্ প্রক্ষর্কো ৷ 
 

(২) পূব তবর্ী উপ-ধো ো  বক্ষণ তর্ ক্ষবষ োক্ষদ  অক্ষর্ক্ষ ক্ত, বোদী, আজজতরর্ আ ও অন্তভুতক্ত কক্ষ রব- 
 

(ক) একটি র্ফক্ষসল, র্োহোরর্ প্রদক্ষি তর্ হইরব- 
 

(অ) ক্ষববোদীরক প্রদি মূল ঋণ বো, মিেমর্, ক্ষবক্ষনর োগকত র্ িোকো  পক্ষ মোণ; 
 

(আ) স্বোভোক্ষবক সুদ বো, মিেমর্, মুনোফো বো ভোড়ো ক্ষহসোরব আর োক্ষপর্ িোকো  পক্ষ মোণ; 
 

(ই) দণ্ড সুদ ক্ষহসোরব আর োক্ষপর্ িোকো  পক্ষ মোণ; 
 

(ঈ) আ  অনযোনয ক্ষবষ  বোবদ ক্ষববোদী  উপ  আর োক্ষপর্ িোকো  পক্ষ মোণ; 
 

(উ) মোমলো দোর র   পবূ ত পর্ তন্ত প্রণীর্ মিষ ক্ষহসোব মরর্ ক্ষববোদী কর্ত তক বোদী আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোনরক ঋণ বো 

পোওনো পক্ষ রিোধ বোবরদ জমোদোনকত র্ িোকো  পক্ষ মোণ; এবং 
 

(ঊ) বোদী কর্ত তক প্রদি ও ধোর্ ত মমোি এবং ক্ষববোদী কর্ত তক পক্ষ রিোক্ষধর্ মমোি িোকো  রু্লনোমূলক অবস্থোন; 
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(খ) একটি র্ফক্ষসল, র্োহোরর্, ঐ সকল স্থোব  ও অস্থোব  সম্পক্ষি র্োহো বন্ধক বো জোমোনর্  োক্ষখ ো ক্ষববোদী 

কর্ত তক ঋণ গতহীর্ হই োরছ, উহোরদ  এবং সংক্ষিষ্ট বন্ধকী বো জোমোনর্ী দক্ষলরল  ক্ষবিোক্ষ র্ পক্ষ চ , ক্ষবব ণ, 

এবং আক্ষথ তক মূলযো ন র্ক্ষদ হই ো থোরক, প্রদক্ষি তর্ হইরব৷ 
 

(৩) বোদী র্োাঁহো  দোবী  সমথ তরন সোিয ক্ষহসোরব মকোন দক্ষলরল  উরিখ কক্ষ রল এবং ঐ দক্ষলল র্োাঁহো  দখরল 

থোক্ষকরল, আজজত  সক্ষহর্ উক্ত দক্ষলল অথবো উহো  সর্যোক্ষ র্ নকল বো ফরিোকক্ষপ ক্ষফক্ষ জি সহকোর  দোক্ষখল 

কক্ষ রব৷ 
 

(৪) বোদী র্োাঁহো  দোবী  সমথ তরন সোিয ক্ষহসোরব র্োাঁহো  দখরল নোই এমন মকোন দক্ষলরল  উপ  ক্ষনভত  কক্ষ রল, 

উক্ত দক্ষলল কোহো  ক্ষনকি আরছ র্োহো উরিখ কক্ষ  ো উক্ত দক্ষলরল  একটি র্োক্ষলকো আজজত  সক্ষহর্ দোক্ষখল 

কক্ষ রব৷ 
 

(৫) উপ-ধো ো (২) ও (৩) এ  ক্ষবধোরন  বযর্যর , প বর্ীরর্ মকোন দক্ষলল বোদী দোক্ষখল কক্ষ রল, আদোলর্ সংগর্ 

কো ণ ও খ চ প্রদোন বযক্ষর্র রক উহো গ্রহণ কক্ষ রব নো; এবং প্ররদ  খ চ স কো ী  োজস্ব ক্ষহসোরব ক্ষনধ তোক্ষ র্ 

খোরর্ জমো হইরব৷ 
 

(৬) আ জজরর্ একটি দফো , পরি কোর্ তকো ক ক্ষহসোরব মক দোক্ষ ে পোলন কক্ষ রবন, বোদী উহো উরিখ 

কক্ষ রব৷ 
 

(৭) বোদী মকোন মোমলো  ক্ষববোদী  সম্পক্ষি  মকোন র্ফক্ষসল প্রদোন কক্ষ রর্ অসমথ ত হইরল, বোদী  

আরবদনক্ররম আদোলর্ ক্ষববোদীরক ক্ষলক্ষখর্ হলফনোমো সহকোর  র্োহো  অস্থোব  ও স্থোব  সম্পক্ষি  ক্ষহসোব 

দোক্ষখল কক্ষ রর্ ক্ষনরদতি প্রদোন কক্ষ রব এবং এইরূপ ক্ষনরদতি প্রোপ্ত হইরল ক্ষববোদী র্দনু্সোর  র্োহো অস্থোব  ও 

স্থোব  সম্পক্ষি , র্ক্ষদ থোরক, র্োক্ষলকো ক্ষলক্ষখর্ হলফনোমো সহকোর  আদোলরর্ মপি কক্ষ রব৷ 
 

(৮) এই ধো ো  অধীরন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন মোমলো দোক্ষখল ক ো  সম , মমোি র্র্সংখযক ক্ষববোদী থোক্ষকরবন, 

আ জজ ও সংর্ুক্ত কোগজোক্ষদ  র্র্সংখযক অনুক্ষলক্ষপ আদোলরর্ দোক্ষখল কক্ষ রব৷ 
     
     
   
    

ক্ষলক্ষখর্ জবোব      

৯৷ (১) আদোলর্ কর্ত তক জো ীকত র্ সমরন ক্ষনধ তোক্ষ র্ র্োক্ষ রখ ক্ষববোদী আদোলরর্ হোজজ  হইরবন এবং ক্ষলক্ষখর্ 

জবোব দোক্ষখল কক্ষ  ো বোদী  দোবী সম্পরকত জবোব থোক্ষকরল উহো উপস্থোপন কক্ষ রবন৷ 
 

(২) ক্ষববোদী র্োাঁহো  বক্তরবয  সমথ তরন মকোন দক্ষলরল  উপ  ক্ষনভত  কক্ষ রল এবং ঐ দক্ষলল র্োাঁহো  দখরল 

থোক্ষকরল, উক্ত দক্ষলল বো উহো  সর্যোক্ষ র্ ফরিোকক্ষপ একটি র্োক্ষলকো  অন্তভুতক্ত কক্ষ  ো ক্ষলক্ষখর্ জবোরব  সক্ষহর্ 

ক্ষফক্ষ জি সহকোর  দোক্ষখল কক্ষ রবন৷ 
 

(৩) ক্ষববোদী র্োাঁহো  জবোরব  সমথ তরন সোিয ক্ষহসোরব র্োাঁহো  দখল বো ক্ষন ন্ত্ররণ নোই এমন মকোন দক্ষলরল  উপ  

ক্ষনভত  কক্ষ রল, উক্ত দক্ষলল বো দক্ষললসমূরহ  একটি র্োক্ষলকো, ঐগুক্ষল কোহো  দখরল আরছ, নোম-টঠকোনো 

উরিখপূব তক, ক্ষলক্ষখর্ জবোরব  সক্ষহর্ দোক্ষখল কক্ষ রবন৷ 
 

(৪) উপ-ধো ো (২) ও (৩) এ  ক্ষবধোরন  বযর্যর , প বর্ীরর্ মকোন দক্ষলল ক্ষববোদী দোক্ষখল কক্ষ রল, আদোলর্, 

সংগর্ কো ণ ও খ চ প্রদোন বযক্ষর্র রক উহো গ্রহণ কক্ষ রব নো; এবং প্ররদ  খ চ স কো ী  োজস্ব ক্ষহসোরব 

ক্ষনধ তোক্ষ র্ খোরর্ জমো হইরব৷ 
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(৫) বোদী  দোবী বো উহো  মকোন অংি ক্ষববোদী স্বীকো  কক্ষ  ো থোক্ষকরল ক্ষববোদী উক্ত স্বীকত ক্ষর্  ক্ষবব ণ ক্ষলক্ষখর্ 

জবোরব  একটি দফো  সুস্পষ্টভোরব অন্তভুতক্ত কক্ষ রবন৷ 
 

(৬) বোদী  দোবী বো দোবী  মকোন অংি অস্বীকো  কক্ষ রল, ক্ষববোদী ক্ষলক্ষখর্ জবোরব  একটি দফো  উহো  

পক্ষ মোণ এবং অস্বীকোর   সমথ তরন কো ণ বো রু্জক্ত সসু্পষ্টভোরব উরিখ কক্ষ রবন৷ 
 

(৭) ক্ষলক্ষখর্ জবোরব  একটি দফো  ক্ষববোদী বো ক্ষববোদীগরণ  পরি কোর্ তকো ক ক্ষহসোরব মক দোক্ষ ে পোলন 

কক্ষ রবন উহো উরিখ কক্ষ রর্ হইরব৷ 
 

(৮) এই ধো ো  অধীরন ক্ষববোদী ক্ষলক্ষখর্ জবোব দোক্ষখল ক ো  সম , ক্ষলক্ষখর্ জবোব ও সংর্ুক্ত কোগজোক্ষদ  একটি 

অনুক্ষলক্ষপ বোদী  জনয আদোলরর্ দোক্ষখল কক্ষ রব৷ 
     
     
   
    

ক্ষলক্ষখর্ জবোব দোক্ষখরল  সম সীমো      

১০৷ (১) উপ-ধো ো (২) এ  ক্ষবধোন সোরপরি, অথ ত ঋণ আদোলর্, ক্ষববোদী উপক্ষস্থর্ হও ো  ৪০ (চক্ষিি) ক্ষদবরস  

প বর্ীরর্ ক্ষববোদী কর্ত তক দোক্ষখলকত র্ মকোন ক্ষলক্ষখর্ জবোব গ্রহণ কক্ষ রব নো, এবং এইরূপ মিরে আদোলর্ 

অক্ষবলরব একর্ ফো সরূে মোমলো ক্ষনষ্পক্ষি কক্ষ রব৷ 
 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোন সরেও, অনুযন ২০০০ (দুই হোজো ) এবং অনূর্ধ্ ত ৫০০০ (পোাঁচ হোজো ) িোকো 

পর্ তন্ত খ চ প্রদোরন  পূব তির্ত সোরপরি আদোলর্ উপক্ষ -উক্ত সম সীমো অনূর্ধ্ ত আর ো ২০ (ক্ষবি) ক্ষদবস পর্ তন্ত 

বক্ষধ তর্ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 
 

(৩) এই ধো ো  অধীন প্ররদ  খ চ স কো ী  োজস্ব ক্ষহসোরব ক্ষনধ তোক্ষ র্ খোরর্ জমো কক্ষ  ো উহো  চোলোন 

প্রমোণস্বরূপ আদোলরর্ দোক্ষখল কক্ষ রর্ হইরব৷ 
     
     
   
    

ক্ষলক্ষখর্ জবোরব  ক্ষবরুরদ্ধ অক্ষর্ক্ষ ক্ত জবোব      

১১৷ ক্ষববোদী কর্ত তক দোক্ষখলকত র্ ক্ষলক্ষখর্ জবোরব  প্ররু্যির  বোদী আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন আ জজ  অক্ষর্ক্ষ ক্ত মকোন 

জবোব বো ক্ষবব ণ প্রদোন কক্ষ রর্ চোক্ষহরল, আদোলরর্  অনুমক্ষর্ সোরপরি, ক্ষলক্ষখর্ জবোব দোক্ষখরল  প বর্ী ১৫ 

(পরন ) ক্ষদবরস  মরধয উহো দোক্ষখল কক্ষ রব৷ 
     
     
   
    

আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক কক্ষর্প  জোমোনর্ ক্ষবক্র       

১২৷ (১) উপ-ধো ো (২) এ  ক্ষবধোন সোরপরি, মকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন, উহো  ক্ষনজ দখল বো ক্ষন ন্ত্ররণ থোকো 

ক্ষববোদী  মকোন সম্পক্ষি র্োহো পণ বো বন্ধক (Lien or pledge)  োক্ষখ ো ঋণ প্রদোন ক ো হই োরছ, এবং র্োহো 

ক্ষবক্র  কক্ষ বো  আইনগর্ অক্ষধকো  বোদী   ক্ষহ োরছ বো বোদীরক অপ তণ ক ো হই োরছ, উহো ক্ষবক্র  নো কক্ষ  ো 

এবং ক্ষবক্র লব্ধ অথ ত ঋণ পক্ষ রিোধ বোবদ সমন্ব  নো কক্ষ  ো, অথ ত ঋণ আদোলরর্ মকোন মোমলো দোর   কক্ষ রব 

নো৷ 
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(২) উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোন সরেও, মকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন ক্ষনজ দখল বো ক্ষন ন্ত্ররণ থোকো পণ বো বন্ধকী 

সম্পক্ষি ক্ষবক্র  নো কক্ষ  ো মোমলো দোর   কক্ষ রল অনক্ষর্ক্ষবলরব উক্ত সম্পক্ষি পূব ত-বক্ষণ তর্ মরর্ ক্ষবক্র  কক্ষ  ো 

ক্ষবক্র লব্ধ অথ ত ঋরণ  সক্ষহর্ সমন্ব  কক্ষ রব এবং ক্ষবষ টি আদোলর্রক ক্ষলক্ষখর্ভোরব অবক্ষহর্ কক্ষ রব৷ 
 

(৩) মকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন, ক্ষববোদী  ক্ষনকি হইরর্ মকোন স্থোব  সম্পক্ষি (Immovable Property) বন্ধক 

(Mortgage)  োক্ষখ ো অথবো অস্থোব  সম্পক্ষি (Movable Property) দো বদ্ধ  োক্ষখ ো (Hypothecated) ঋণ প্রদোন 

কক্ষ রল এবং বন্ধক প্রদোন বো দো বদ্ধ  োখো  সম  বন্ধকী বো দো বদ্ধ সম্পক্ষি ক্ষবক্রর   িমর্ো ৬[ *****] 

আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোনরক প্রদোন ক ো হই ো থোক্ষকরল, উহো ক্ষবক্র  নো কক্ষ  ো এবং ক্ষবক্র লব্ধ অথ ত ঋণ পক্ষ রিোধ 

বোবদ সমন্ব  নো কক্ষ  ো, অথবো ক্ষবক্রর   মচষ্টো কক্ষ  ো বযথ ত নো হই ো, অথ ত ঋণ আদোলরর্ মকোন মোমলো দোর   

কক্ষ রব নো। 
 

(৪) উপ-ধো ো (৩) এ উক্ষিক্ষখর্ ক্ষবক্রর   মিরে আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন এই আইরন  ধো ো ৩৩ এ  উপ-ধো ো (১), (২) 

ও (৩) এ  ক্ষবধোন, র্র্দ ূ সম্ভব, অনুস ণ কক্ষ রব৷ 
 

৭[ (৫) মকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন, র্ক্ষদ উহো  অনুকূরল উপ-ধো ো (৩) এ  অধীন বন্ধক্ষক বো দো বদ্ধ মকোন স্থোব  

বো অস্থোব  সম্পক্ষি ক্ষবক্রর   জনয এই ধো ো  অধীন গতহীর্ কোর্ তক্ররম  সকু্ষবধোরথ ত অনুরূপ স্থোব  বো অস্থোব  

সম্পক্ষি  দখল ও ক্ষন ন্ত্রণ ক্ষবক্রর   পরূব ত বো পর  ক্ষববোদী বো ঋণ-গ্রহীর্ো হইরর্ ক্ষনজ দখল বো ক্ষন ন্ত্ররণ 

সমক্ষপ তর্ হও ো অথবো, মিেমর্, মক্রর্ো  অনুকূরল সমপ তণ ক ো প্রর োজন মরন কর , র্োহো হইরল উক্ত 

আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন ক্ষলক্ষখর্ভোরব অনুর োধ কক্ষ রল ক্ষববোদী বো ঋণ-গ্রহীর্ো অনুরূপ দখল অক্ষবলরব আক্ষথ তক 

প্রক্ষর্ষ্ঠোন বো, মিেমর্, মক্রর্ো  অনুকূরল সমপ তণ কক্ষ রব৷ 
 

(৫ক) উপ-ধো ো (৫) এ  অধীন ক্ষলক্ষখর্ভোরব অনুর োধ ক ো সরেও র্ক্ষদ ক্ষববোদী বো ঋণ-গ্রহীর্ো উক্ত উপ-ধো ো  

উক্ষিক্ষখর্ সম্পক্ষি  দখল ও ক্ষন ন্ত্রণ আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন বো, মিেমর্, মক্রর্ো  অনুকূরল সমপ তণ নো কক্ষ  ো 

থোরকন, র্োহো হইরল আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন সংক্ষিষ্ট স্থোনী  অক্ষধরিরে  মজলো মযোজজরেরি  ক্ষনকি দ খোি 

কক্ষ  ো উক্ত সম্পক্ষি  দখল ও ক্ষন ন্ত্রণ ক্ষববোদী বো ঋণ-গ্রহীর্ো হইরর্ উহো  অনুকূরল বো, মিেমর্, মক্রর্ো  

অনুকূরল সমপ তণ কক্ষ রর্ অনুর োধ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব; এবং অনুরূপভোরব অনুরূদ্ধ হইরল মজলো মযোজজরেি 

ক্ষকংবো র্োহো  মরনোনীর্ প্রথম মেণী  মকোন মযোজজরেি, উক্ত সম্পক্ষি আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  অনুকূরল প্রদি 

ঋরণ  ক্ষবপ ীরর্ বন্ধক বো দো বদ্ধ থোকো  ক্ষবষর  সন্তুষ্ট হও ো সোরপরি, উহো  দখল ও ক্ষন ন্ত্রণ ক্ষববোদী বো 

ঋণ-গ্রহীর্ো হইরর্ উদ্ধো  কক্ষ  ো আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন অথবো, মিেমর্, আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  পি হইরর্ 

মক্রর্ো  অনুকূরল সমপ তণ কক্ষ রবন৷] 
 

(৬) মকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন উপ-ধো ো (২) ও (৩) এ  ক্ষবধোন পোলন নো কক্ষ রল, আদোলর্ স্ব-উরদযোরগ অথবো 

দোক্ষ রক  ক্ষলক্ষখর্ আরবদনক্ররম, ক্ষিক্রী প্রদোন কক্ষ বো  সম  উক্ত আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক উক্ত সম্পক্ষি  

প্রদক্ষি তর্ মূলযো রন , র্ক্ষদ থোরক, সমপক্ষ মোণ অথ ত মোমলো  দোবী হইরর্ বোদ ক্ষদ ো ক্ষিক্রী প্রদোন কক্ষ রব এবং 

প্রদক্ষি তর্ মূলয নো থোক্ষকরল, আদোলর্, সম্পক্ষি  স্থোনী  অক্ষধরিরে  সোব-ম জজষ্ট্রোর   প্রক্ষর্রবদন গ্রহণ 

কক্ষ  ো, মূলয ক্ষনধ তো ণ কক্ষ রব এবং ক্ষনধ তোক্ষ র্ উক্ত মূরলয  সমপক্ষ মোণ অথ ত মোমলো  দোবী হইরর্ বোদ ক্ষদ ো 

ক্ষিক্রী প্রদোন কক্ষ রব৷ 
 

(৭) উপ-ধো ো (৬) এ  অধীন মর্ সম্পক্ষি  ক্ষনধ তোক্ষ র্ মূলয মোমলো  দোবী হইরর্ বোদ ক্ষদ ো ক্ষিক্রী প্রদোন ক ো 

হইরব, উক্ত সম্পক্ষি  মোক্ষলকোনো ধো ো ৩৩ এ  উপ-ধো ো (৭) এ  ক্ষবধোরন  অনুরূপ পদ্ধক্ষর্রর্ আক্ষথ তক 

প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  অনুকূরল নযি হইরব৷ 
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(৮) আপোর্র্ঃ বলবর্্ অনয মকোন আইরন ক্ষভন্নরূপ র্োহো ক্ষকছুই থোকুক নো মকন, এই ধো ো  অধীন আক্ষথ তক 

প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক lien, pledge, hypothecation অথবো Mortgage এ  অধীন প্রোপ্ত িমর্োবরল মকোন জোমোনর্ী 

স্থোব  বো অস্থোব  সম্পক্ষি ক্ষবক্র  ক ো হইরল, উক্ত ক্ষবক্র  মক্রর্ো  অনুকূরল ববধ স্বে সতটষ্ট কক্ষ রব এবং 

মক্রর্ো  ক্র রক মকোনভোরবই র্ক্ষকতর্ ক ো র্োইরব নো: 
 

র্রব ির্ত থোরক মর্, আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক ক্ষবক্র  কোর্ তক্ররম মকোনরূপ অববধর্ো বো পদ্ধক্ষর্গর্ অক্ষন ম 

থোক্ষকরল, জোমোনর্ প্রদোনকো ী ঋণ-গ্রহীর্ো আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  ক্ষবরুরদ্ধ িক্ষর্পূ ণ দোবী কক্ষ রর্ পোক্ষ রবন৷ 
     
     
   
    

মোমলো  ক্ষবচোর্ ত ক্ষবষ  গঠন ও ক্ষনষ্পক্ষি      

১৩৷ (১) ক্ষববোদী কর্ত তক ক্ষলক্ষখর্ জবোব দোক্ষখল হও ো  প বর্ীরর্ ধোর্ ত একটি ক্ষনধ তোক্ষ র্ র্োক্ষ রখ আদোলর্ উভ  

পিরক, র্ক্ষদ উপক্ষস্থর্ থোরক, শুনোনী কক্ষ  ো এবং আ জজ ও ক্ষলক্ষখর্ বণ তনো পর্ তোরলোচনো কক্ষ  ো মোমলো  

ক্ষবচোর্ ত ক্ষবষ , র্ক্ষদ থোরক, গঠন কক্ষ রব; এবং র্ক্ষদ ক্ষবচোর্ ত ক্ষবষ  নো থোরক, আদোলর্ অক্ষবলরব  ো  বো আরদি 

প্রদোন কক্ষ রব৷ 
 

(২) উপ-ধো ো (১) এ ক্ষনধ তোক্ষ র্ র্োক্ষ রখ, মকোন বো উভ  পি র্ক্ষদ অনুপক্ষস্থর্ থোরক, র্োহো হইরল আদোলর্, 

আ জজ ও ক্ষলক্ষখর্ বণ তনো পর্ তোরলোচনো কক্ষ  ো মোমলো  ক্ষবচোর্ ত ক্ষবষ , র্ক্ষদ থোরক, গঠন কক্ষ রব; এবং, র্ক্ষদ ক্ষবচোর্ ত 

ক্ষবষ  নো থোরক, আদোলর্ অক্ষবলরব  ো  বো আরদি প্রদোন কক্ষ রব৷ 
 

(৩) মোমলো  মর্ মকোন পর্ তোর , ক্ষলক্ষখর্ বণ তনো  ক্ষকংবো অনয মকোনভোরব ক্ষববোদী কর্ত তক বোদী  আজজত  বক্তবয 

স্বীকত র্ হই ো থোক্ষকরল, এবং উক্তরূপ স্বীকত ক্ষর্  ক্ষভক্ষিরর্ মর্রূপ  ো  বো আরদি পোইরর্ বোদী অক্ষধকো ী, 

মসরূপ  ো  বো আরদি প্রোথ তনো কক্ষ  ো বোদী আদোলরর্  ক্ষনকি দ খোি কক্ষ রল, আদোলর্, বোদী ও ক্ষববোদী  

মরধয ক্ষবদযমোন অপ োপ  ক্ষবচোর্ ত ক্ষবষ  ক্ষনষ্পক্ষি  জনয অরপিো নো কক্ষ  ো, উপর্কু্ত  ো  বো আরদি প্রদোন 

কক্ষ রব৷ 
 

(৪) মোমলো  শুনোনী  জনয ধোর্ ত প্রথম র্োক্ষ রখ অথবো মোমলো  মর্ মকোন পর্ তোর  র্ক্ষদ আদোলরর্  ক্ষনকি 

প্রর্ী মোন হ  মর্, পিদ্বর   মরধয  িনো অথবো আইনগর্ ক্ষবষর  মকোন ক্ষববোদ নোই, র্োহো হইরল, আদোলর্, 

অক্ষবলরব  ো  বো আরদি প্রদোন কক্ষ  ো মোমলো চূড়োন্তভোরব ক্ষনষ্পক্ষি কক্ষ রব৷ 
     
     
   
    

মোমলো  শুনোনী মুলর্বী      

১৪৷ (১) ধো ো ১৭ এ  মোমলো ক্ষনষ্পক্ষি  সম সীমো সম্পক্ষকতর্ ক্ষবধোন সোরপরি অথ ত ঋণ আদোলরর্  মকোন 

মোমলো  চূড়োন্ত শুনোনী  জনয ধোর্ ত র্োক্ষ খ মকোন এক পরি  আরবদরন  মপ্রক্ষিরর্ একবোর   অক্ষধক 

মুলর্বী ক ো র্োইরব নো৷ 
 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোন সরেও, আদোলর্, এই পক্ষ রচ্ছরদ ক্ষবচো  ক্ষনষ্পক্ষি  জনয ক্ষনধ তোক্ষ র্ সম সীমো  

বযর্য  নো  িোই ো, মকোন পরি  আরবদরন  মপ্রক্ষিরর্ ঐ পি কর্ত তক অনুযন ১,০০০/- (এক হোজো ) এবং 

অনূর্ধ্ ত ৩,০০০/- (ক্ষর্ন হোজো ) িোকো পর্ তন্ত খ চো ক্ষনধ তোক্ষ র্ র্োক্ষ রখ  পূরব ত প্রদোন ক ো  পূব ত-ির্ত সোরপরি, 

একবোর   অক্ষধক মুলর্বী মঞ্জ ু কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 
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(৩) উপ-ধো ো (২) এ  ক্ষবধোন মরর্ প্ররদ  মুলর্বী খ চো  িোকো স কো ী  োজস্ব ক্ষহসোরব ক্ষনধ তোক্ষ র্ খোরর্ জমো 

কক্ষ  ো প্রমোণস্বরূপ  ক্ষসদ আদোলরর্ দোক্ষখল কক্ষ রর্ হইরব; এবং এই িরর্ত  বযর্য  হইরল আদোলর্ অক্ষবলরব 

এক র্ ফো সূরে মোমলো ক্ষনষ্পক্ষি কক্ষ রব৷ 
 

(৪) মোমলো  শুনোনী শুরু হইবো  প  উহো ধো োবোক্ষহকভোরব অবযোহর্ থোক্ষকরব এবং এইরূপ মোমলো  আংক্ষিক 

শুনোনী মকবল আদোলরর্  প বর্ী কোর্ তক্ষদবস পর্ তন্ত মলুর্বী ক ো র্োইরব৷ 
     
     
   
    

মমৌক্ষখক বো ক্ষলক্ষখর্ র্ুজক্তর্কত সম্পক্ষকতর্ ক্ষবধোন      

১৫৷ (১) এই আইরন  অধীন দোর  কত র্ মোমলো   ো  প্রদোরন  পূরব ত মমৌক্ষখক র্ুজক্তর্কত েবণ ক ো অথ ত ঋণ 

আদোলরর্  ক্ষবচো রক  জনয আবিযক হইরব নো৷ 
 

(২) উপ-ধো ো (৩) এ  ক্ষবধোন সোরপরি, র্ক্ষদ মকোন পি বো পিগণ ইচ্ছো কর ন, মোমলো  সোিয সমোপ্ত 

হইবো  অবযবক্ষহর্ পর ই আদোলর্রক ক্ষলক্ষখর্ভোরব অবগর্ কক্ষ  ো এবং অপ  পি বো পিগণরক নকল 

স ব োহপূব তক, অনূর্ধ্ ত ৫ (পোাঁচ) ক্ষদবরস  মরধয ক্ষলক্ষখর্ র্ুজক্তর্কত দোক্ষখল কক্ষ রর্ পোক্ষ রব, র্রব ক্ষলক্ষখর্ 

র্ুজক্তর্রকত  ক্ষবরুরদ্ধ ক্ষলক্ষখর্ উি  প্রদোরন  মকোনরূপ সরুর্োগ থোক্ষকরব নো৷ 
 

(৩) উপ-ধো ো (২) এ  ক্ষবধোন সরেও, প্রর োজন মরন কক্ষ রল আদোলর্ মকোন পি বো পিদ্ব রক ক্ষলক্ষখর্ 

র্ুজক্তর্রকত  অক্ষর্ক্ষ ক্ত মমৌক্ষখক র্ুজক্তর্কত মপি কক্ষ রর্ আরদি প্রদোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 
     
     
   
    

 ো  প্রদোন সম্পক্ষকতর্ ক্ষবধোন      

১৬৷ (১) মোমলো  সোিয সমোপ্ত হইবো  প  অনূর্ধ্ ত ১০ (দি) ক্ষদবরস  মরধয আদোলর্  ো  প্রদোন কক্ষ রব, র্রব, 

ধো ো ১৫ এ  উপ-ধো ো (২) এ  অধীরন পি বো পি ো ক্ষলক্ষখর্ র্ুজক্তর্কত মপি কক্ষ রল অথবো উপ-ধো ো (৩) এ  

অধীরন আদোলর্ মমৌক্ষখক র্জুক্তর্কত েবণ কক্ষ রল, উক্তরূপ ক্ষলক্ষখর্ র্ুজক্তর্কত মপি ক্ষকংবো মমৌক্ষখক র্ুজক্তর্কত 

েবরণ  র্োক্ষ খ হইরর্ প বর্ী অনূর্ধ্ ত ১০ (দি) ক্ষদবরস  মরধয আদোলর্  ো  প্রদোন কক্ষ রব৷ 
 

(২) আদোলর্, প্রদি  ো  বো আরদরি, ক্ষিক্রীকত র্ িোকো ক্ষকজিরর্ পক্ষ রিোরধ  জনয দী তর্  সম সীমো ক্ষনধ তো ণ 

কক্ষ  ো নো থোক্ষকরল, অনূর্ধ্ ত ৬০ (ষোি) ক্ষদবরস  মর্ মকোন একটি সম সীমো ক্ষনধ তো ণ কক্ষ  ো উক্ত সম সীমো  

মরধয ক্ষিক্রীকত র্ িোকো পক্ষ রিোরধ  জনয ক্ষববোদীরক ক্ষনরদতি প্রদোন কক্ষ রব৷ 
     
     
   
    

মোমলো ক্ষনষ্পক্ষি  সম সীমো সম্পক্ষকতর্ ক্ষবধোন      

১৭৷ (১) এই আইরন  অধীরন দোক্ষখলী মোমলো, সমন জো ী সরেও ক্ষববোদী হোজজ  নো হইরল, সমন জো ী  

র্োক্ষ খ হইরর্ অনূর্ধ্ ত ৩০ (জেি) ক্ষদবরস  মরধয, এবং ক্ষববোদী হোজজ  হই ো ক্ষলক্ষখর্ জবোব দোক্ষখল কক্ষ রল, উপ-

ধো ো (২) এ  ক্ষবধোন সোরপরি, ক্ষলক্ষখর্ জবোব দোক্ষখরল  র্োক্ষ খ হইরর্ অনূর্ধ্ ত ৯০ (নব্বই) ক্ষদবরস  মরধয 

ক্ষনষ্পন্ন কক্ষ রর্ হইরব৷ 
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(২) উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোন সরেও, ৯০ (নব্বই) ক্ষদবরস  ক্ষনধ তোক্ষ র্ সম সীমো  মরধয মোমলো ক্ষনষ্পক্ষি কক্ষ রর্ 

অসমথ ত হইরল, উপর্ুক্ত কো ণ ক্ষলক্ষপবদ্ধ ক র্ঃ, আদোলর্, উক্ত সম সীমো অনূর্ধ্ ত আর ো ৩০ (জেি) ক্ষদবস 

বক্ষধ তর্ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 
     
     
   
    

মোমলো দোর   ও শুনোনী সম্পক্ষকতর্ ক্ষবরিষ ক্ষবধোন      

১৮৷ (১) মকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  মকোন কম তকর্তো বো কম তচো ী কর্ত তক আত্মসোর্্কত র্ মকোন অথ ত ঋণ গরণয এই 

আইরন  অধীন আদোলরর্  মোধযরম আদো রর্োগয হইরব নো৷ 
 

(২) মকোন ঋণগ্রহীর্ো, মকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  ক্ষবরুরদ্ধ, এই আইরন  অধীন আদোলরর্, সংক্ষিষ্ট ঋণ হইরর্ 

উদ্ভূর্ মকোন ক্ষবষর , মকোন প্রক্ষর্কো  দোবী কক্ষ  ো মোমলো দোর   কক্ষ রর্ পোক্ষ রব নো, এবং ঋণগ্রহীর্ো-

ক্ষববোদী, বোদী-আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ত তক দোর  কত র্ মোমলো  ক্ষলক্ষখর্ জবোব দোক্ষখল কক্ষ  ো, উক্ত ক্ষলক্ষখর্ জবোরব 

প্রক্ষর্গণন (Set-off) বো পোল্টোদোবী (counter claim) অন্তভুতক্ত কক্ষ রর্ পোক্ষ রব নো৷ 
 

(৩) ঋণগ্রহীর্ো-ক্ষববোদী সংক্ষিষ্ট ঋণ হইরর্ উদ্ভূর্ ক্ষবষর  বোদী হই ো মকোন মোমলো অনয মকোন আদোলরর্ 

দোর   কক্ষ  ো থোক্ষকরল, উক্ত মোমলো এই আইরন  অধীরন প্রক্ষর্টষ্ঠর্ আদোলরর্ দোর  কত র্ মোমলো  সক্ষহর্ 

একরে শুনোনীরর্োগয (Analogous hearing) হইরব নো, অথবো এই আইরন  অধীরন প্রক্ষর্টষ্ঠর্ আদোলরর্ 

ক্ষবচো োধীন মোমলোটি উপক্ষ -উক্ষিক্ষখর্ অনয আদোলরর্ ক্ষবচো োধীন মোমলো  সক্ষহর্ উক্ত অনয আদোলরর্ও 

একরে শুনোনীরর্োগয হইরব নো; এবং অনুরূপ মকোন কো রণ এই আইরন  অধীন দোর  কত র্ মোমলো স্থক্ষগর্ 

ক ো র্োইরব নো৷ 
     
     
   
    

একর্ ফো ক্ষিক্রী সম্পক্ষকতর্ ক্ষবধোন      

১৯৷ (১) মোমলো  শুনোনী  জনয ধোর্ ত মকোন র্োক্ষ রখ ক্ষববোদী আদোলরর্ অনুপক্ষস্থর্ থোক্ষকরল, ক্ষকংবো মোমলো 

শুনোনী  জনয গতহীর্ হইবো  প  িোক্ষক ো ক্ষববোদীরক উপক্ষস্থর্ পোও ো নো মগরল, আদোলর্ মোমলো একর্ ফো 

সূরে ক্ষনষ্পক্ষি কক্ষ রব৷ 
 

(২) মকোন মোমলো একর্ ফো সূরে ক্ষিক্রী হইরল, ক্ষববোদী উক্ত একর্ ফো ক্ষিক্রী  র্োক্ষ রখ  অথবো উক্ত 

একর্ ফো ক্ষিক্রী সম্পরকত অবগর্ হইবো  ৩০ (জেি) ক্ষদবরস  মরধয, উপ-ধো ো (৩) এ  ক্ষবধোন সোরপরি, উক্ত 

একর্ ফো ক্ষিক্রী  রদ  জনয দ খোি কক্ষ রর্ পোক্ষ রবন৷ 
 

(৩) উপ-ধো ো (২) এ  ক্ষবধোন অনুর্ো ী দ খোি দোক্ষখরল  মিরে ক্ষববোদীরক উক্ত দ খোি দোক্ষখরল  র্োক্ষ রখ  

প বর্ী ১৫ (পরন ) ক্ষদবরস  মরধয ক্ষিক্রীকত র্ অরথ ত  ১০% এ  সমপক্ষ মোণ িোকো বোদী  দোবী  মসই 

পক্ষ মোরণ  জনয স্বীকত ক্ষর্স্বরূপ নগদ সংক্ষিষ্ট আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন, অথবো জোমোনর্স্বরূপ বযোংক ড্রোফি, মপ-

অিতো  বো অনয মকোন প্রকো  নগদো নরর্োগয ক্ষবক্ষনরম  দক্ষলল (Negotiable Instrument) আকোর  জোমোনর্ 

ক্ষহসোরব আদোলরর্ জমোদোন কক্ষ রর্ হইরব৷ 
 

(৪) উপ-ধো ো (৩) এ  ক্ষবধোনমরর্ ক্ষিক্রীকত র্ অরথ ত  ১০% এ  সমপক্ষ মোণ িোকো জমোদোরন  সংরগ সংরগ 

দ খোিটি মঞ্জ ু হইরব, একর্ ফো ক্ষিক্রী  দ হইরব এবং মূল মোমলো উহো  পূরব ত  নব  ও নক্ষথরর্ 

পুনরুজ্জীক্ষবর্ হইরব, এবং আদোলর্ ঐ মরম ত একটি আরদি ক্ষলক্ষপবদ্ধ কক্ষ রব; এবং অর্ঃপ  মোমলোটি মর্ 

পর্ তোর  এক র্ ফো ক্ষনষ্পক্ষি হই োক্ষছল, ঐ পর্ তোর   অবযবক্ষহর্ পবূ তবর্ী পর্ তো  হইরর্ পক্ষ চোক্ষলর্ হইরব৷ 
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(৫) ক্ষববোদী উপ-ধো ো (৩) এ  ক্ষবধোনমরর্ ক্ষিক্রীকত র্ অরথ ত  ১০% এ  সমপক্ষ মোণ িোকো বোদী  দোবী  মসই 

পক্ষ মোরণ  জনয স্বীকত র্স্বরূপ নগদ সংক্ষিষ্ট আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন, অথবো জোমোনর্স্বরূপ বযোংক ড্রোফি, মপ-

অিতো  বো অনয মকোন প্রকো  নগদো নরর্োগয ক্ষবক্ষনরম  দক্ষলল (Negotiable Instrument) আকোর  জোমোনর্ 

ক্ষহসোরব আদোলরর্ জমোদোন কক্ষ রর্ বযথ ত হইরল, উক্ত দ খোিটি স োসক্ষ  খোক্ষ জ হইরব; এবং আদোলর্ ঐ 

মরম ত একটি আরদি ক্ষলক্ষপবদ্ধ কক্ষ রব৷ 
 

(৬) অথ ত ঋণ আদোলরর্ ক্ষবচো োধীন মকোন মোমলো, বোদী  অনুপক্ষস্থক্ষর্  বো বযথ তর্ো মহরু্ খোক্ষ জ ক ো র্োইরব নো, 

এবং এইরূপ মিরে আদোলর্, নক্ষথরর্ উপস্থোক্ষপর্ কোগজোক্ষদ প ীিো কক্ষ  ো গুণোগুণ ক্ষবরিষরণ মোমলো 

ক্ষনষ্পক্ষি কক্ষ রব৷ 
     
     
   
    

অথ ত ঋণ আদোলরর্  আরদরি  চূড়োন্তর্ো      

২০৷ এই আইরন  ক্ষবধোন বযক্ষর্র রক, মকোন আদোলর্ বো কর্ত তপরি  ক্ষনকি অথ ত ঋণ আদোলরর্ ক্ষবচো োধীন 

মকোন কোর্ তধো ো বো উহো  মকোন আরদি,  ো  বো ক্ষিক্রী  ক্ষবষর  মকোন প্রশ্ন উত্থোপন ক ো র্োইরব নো, এবং এই 

আইরন  ক্ষবধোনরক উরপিো কক্ষ  ো মকোন আদোলর্ বো কর্ত তপরি  ক্ষনকি আরবদন কক্ষ  ো মকোন প্রক্ষর্কো  

দোবী বো প্রোথ তনো ক ো হইরল, ঐরূপ আরবদন মকোন আদোলর্ বো কর্ত তপি গ্রোহয কক্ষ রব নো৷ 
     

 

৫ম পররনেদ 

রিকল্প পর্দ্রতনত রিনরাধ রনষ্পরি 
    

[ক্ষবলুপ্ত]      

৮[ ***] 
     
     
   
    

মধযস্থর্ো      

৯[ ২২। (১) চরু্থ ত পক্ষ রচ্ছরদ বক্ষণ তর্ সোধো ণ পদ্ধক্ষর্রর্ মোমলো  ক্ষবচো  বো শুনোনী সম্পক্ষকতর্ মর্ ক্ষবধোনই 

থোকুক নো মকন, এই আইরন  অধীন দোর  কত র্ মকোন মোমলো  ক্ষববোদী কর্ত তক ক্ষলক্ষখর্ জবোব দোক্ষখরল  প , 

আদোলর্, ধো ো ২৪ এ  ক্ষবধোন সোরপরি, মধযস্থর্ো  মোধযরম ক্ষবর োধ ক্ষনষ্পক্ষি  লরিয, মোমলোটি, ক্ষনর্ুক্ত 

আইনজীবীগণ ক্ষকংবো আইনজীবী ক্ষনর্ুক্ত নো হই ো থোক্ষকরল পিগরণ  ক্ষনকি মপ্র ণ কক্ষ রব। 
 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন মপ্রক্ষ র্ মোমলো  ক্ষনর্ুক্ত আইনজীবীগণ মোমলো  পিগরণ  সক্ষহর্ প োমি তক্ররম 

পো স্পক্ষ ক সম্মক্ষর্  ক্ষভক্ষিরর্ অপ  একজন আইনজীবী, ক্ষর্ক্ষন মকোন পি কর্ত তক ক্ষনর োজজর্ নরহন, অথবো 

মকোন অবস প্রোপ্ত ক্ষবচো ক, বযোংক বো আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  অবস প্রোপ্ত কম তকর্তো, অথবো অনয মর্ মকোন 

উপর্ুক্ত বযজক্তরক মোমলো ক্ষনষ্পক্ষি  উরেরিয মধযস্থর্োকো ী ক্ষহসোরব ক্ষনর্ুক্ত কক্ষ রর্ পোক্ষ রবন : 
 

র্রব ির্ত থোরক মর্, প্রজোর্রন্ত্র  করম ত লোভজনক পরদ ক্ষনর্ুক্ত মকোন বযজক্ত এই ধো ো  অধীন মধযস্থর্োকো ী 

ক্ষনর্ুক্ত হইবো  অরর্োগয হইরবন। 
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(৩) মকোন মোমলো মধযস্থর্ো  মোধযরম ক্ষনষ্পক্ষি  প্র োরস  জনয মপ্র ণ কক্ষ বো  সম  আদোলর্ আইনজীবীগণ 

ও মধযস্থর্োকো ী  পোক্ষ েক্ষমক এবং মধযস্থর্ো  পদ্ধক্ষর্ ক্ষনধ তো ণ কক্ষ  ো ক্ষদরবন নো; সংক্ষিষ্ট আইনজীবী, 

পিগণ মধযস্থর্োকো ী পো স্পক্ষ ক সম্মক্ষর্  ক্ষভক্ষিরর্ পোক্ষ েক্ষমক ও মধযস্থর্ো  পদ্ধক্ষর্ ক্ষনধ তো ণ কক্ষ রবন। 
 

(৪) পিগরণ  র্রথয  মগোপনী র্ো  ৰো কক্ষ  ো মধযস্থর্োকো ী মধযস্থর্ো কোর্ তক্রম সমোক্ষপ্ত  প  একটি 

প্রক্ষর্রবদন আদোলরর্ দোক্ষখল কক্ষ রবন এবং উক্ত প্রক্ষর্রবদরন সম্পোদনকো ী ক্ষহসোরব পিগরণ  স্বোি , 

ক্ষকংবো, মিেমর্, বোম হরি  বতদ্ধোংগুক্ষল  ছোপ, এবং মধযস্থর্োকো ী ও আইনজীবীগরণ  স্বোি  গ্রহণ 

কক্ষ রর্ হইরব; র্রব মধযস্থর্ো  মোধযরম মোমলো  ক্ষবর োধ ক্ষনষ্পক্ষি হই ো থোক্ষকরল, অনুরূপ ক্ষনষ্পক্ষি  ির্তোক্ষদ 

ক্ষলক্ষখর্ভোরব চুজক্ত আকোর  ক্ষলক্ষপবদ্ধ কক্ষ রর্ হইরব। 
 

(৫) আদোলর্, মর্ র্োক্ষ রখ মধযস্থর্ো  মোধযরম মোমলো  ক্ষবর োধ ক্ষনষ্পক্ষি  জনয আরদি প্রদোন কক্ষ রব, উক্ত 

র্োক্ষ খ হইরর্ ৬০ (ষোি) ক্ষদবরস  মরধয মধযস্থর্ো কোর্ তক্রম সম্পন্ন কক্ষ রর্ হইরব, র্ক্ষদ নো আদোলর্ উভ  পি 

কর্তকত ক্ষলক্ষখর্ দ খোি দ্বো ো অনুরুদ্ধ হই ো, অথবো কো ণ উরিখপূব তক স্বী  উরদযোরগ, উক্ত সম সীমো 

অনক্ষধক আর ো ৩০ (জেি) ক্ষদবস বক্ষধ তর্ কক্ষ  ো থোরক। 
 

(৬) উপ-ধো ো (১) এ  অধীরন মধযস্থর্ো  আরদরি  ১০ (দি) ক্ষদবরস  মরধয পিগণ আদোলর্রক 

ক্ষলক্ষখর্ভোরব মধযস্থর্োকো ী  নোম অবক্ষহর্ কক্ষ রবন এবং এই সমর   মরধয পিগণ মধযস্থর্োকো ী ক্ষনর্ুক্ত 

কক্ষ রর্ বযথ ত হইরল আদোলর্ একজন মধযস্থর্োকো ী ক্ষনর্কু্ত কক্ষ রব। 
 

(৭) আদোলর্ উপ-ধো ো (৪) এ উক্ষল্লক্ষখর্ প্রক্ষর্রবদরন  উপ  ক্ষভক্ষি কক্ষ  ো এবং ধো ো ২৪ এ  ক্ষবধোন সোরপরি 

প্রর োজনী  আরদি বো ক্ষিক্রী প্রদোন কক্ষ রব। 
 

(৮) এই ধো ো  অধীন মধযস্থর্ো কোর্ তক্রম মগোপনী  হইরব এবং পিগণ, র্োহোরদ  ক্ষনর্ুক্ত আইনজীবী, 

প্রক্ষর্ক্ষনক্ষধ এবং মধযস্থর্োকো ী  মরধয অনুটষ্ঠর্ মকোন আরলোচনো বো প োমি ত, উপস্থোক্ষপর্ মকোন সোিয, প্রদি 

মকোন স্বীকত ক্ষর্, ক্ষববতক্ষর্ বো মন্তবয মগোপনী  বক্ষল ো গণয হইরব এবং প বর্ ্ ীরর্ অনুটষ্ঠর্ উক্ত মোমলো  

শুনোক্ষন  মকোন পর্ তোর  বো অনয মকোন কোর্ তক্ররম উহোরদ  উরিখ ক ো র্োইরব নো বো সোিয ক্ষহসোরব উহো 

গ্রহণরর্োগয হইরব নো। 
 

(৯) Court Fees Act, 1870 (Act No. VII of 1870) এ র্োহো ক্ষকছুই থোকুক নো মকন, র্ক্ষদ এই ধো ো  অধীন মকোন 

মোমলো  ক্ষবর োধ মধযস্থর্ো  মোধযরম ক্ষনষ্পক্ষি হ , র্োহো হইরল আদোলর্ কোরলক্টর   ক্ষনকি হইরর্ আ জজ  

উপ  প্রদি সমুদ  মকোিত ক্ষফ মফ র্ প্রদোরন  লরিয বোদী  অনুকূরল একটি প্রর্য নপে প্রদোন কক্ষ রব 

এবং উহো  ক্ষভক্ষিরর্ বোদী প্রদি মকোিত ক্ষফ মফ র্ পোইবো  অক্ষধকো ী হইরবন। 
 

(১০) এই ধো ো  অধীন মধযস্থর্ো  মোধযরম মকোন মোমলো  ক্ষনষ্পক্ষি  আরদি চূড়োন্ত বক্ষল ো গণয হইরব এবং 

উক্ত আরদরি  ক্ষবরুরদ্ধ উচ্চর্  আদোলরর্ মকোন আপীল বো ক্ষ ক্ষভিন দোর   ক ো র্োইরব নো। 
 

(১১) মধযস্থর্ো  মোধযরম ক্ষবর োধ ক্ষনষ্পক্ষি  প্র োস বযথ ত হইরল আদোলর্ মধযস্থর্ো কোর্ তক্ররম  পূব তবর্ী অবস্থোন 

হইরর্ মোমলো  শুনোনী  কোর্ তক্রম আ ম্ভ কক্ষ রব।] 
     
     
   
    

পুন ো  ক্ষবকল্প পদ্ধক্ষর্রর্ ক্ষবর োধ ক্ষনষ্পক্ষি  প্র োস গ্রহণ      
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১০[ ২৩। (১) ধো ো ২২ এ  অধীন মধযস্থর্ো  মোধযরম ক্ষবকল্প পদ্ধক্ষর্রর্ ক্ষবর োধ ক্ষনষ্পক্ষি নো হইরল ৪থ ত 

পক্ষ রচ্ছরদ  ক্ষবধোন অনুর্ো ী আদোলর্ কর্ত তক  ো  বো আরদি প্রদোরন  পূরব ত মোমলো  মর্ মকোন পর্ তোর  উভ  

পি আদোলরর্  অনুমক্ষর্ক্ররম ধো ো ২২ এ  উপ-ধো ো (২), (৩) ও (৪) এ উক্ষিক্ষখর্ ক্ষবধোন মমোর্োরবক ক্ষবকল্প 

পদ্ধক্ষর্রর্ মোমলো ক্ষনষ্পক্ষি কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন প্রদি মধযস্থর্ো  মোধযরম মোমলো ক্ষনষ্পক্ষি  সুরর্োগ এই আইরন  ধো ো ১৭ মর্ 

উক্ষিক্ষখর্ মোমলো ক্ষনষ্পক্ষি  সম সীমো  বযর্য   িোইরর্ পোক্ষ রব নো।] 
     
     
   
    

মধযস্থর্ো ১১[ ***] সভো  কোর্ তক  ভূক্ষমকো  োক্ষখরর্ স্থোনী  পর্ তোর  কম তকর্তোগণরক িমর্ো অপ তণ      

২৪। ১২[ (১) এই আইরন  অধীন মধযস্থর্ো  মোধযরম ক্ষবকল্প পদ্ধক্ষর্রর্ মোমলো  ক্ষনষ্পক্ষি  উরেিযরক 

কোর্ তক  ক ো  লরিয, আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন উহো  পক্ষ চোলক পষ তদ (Board of Directors) বো অনুরূপ উপর্ুক্ত 

পর্ তো  কর্ত তক, র্দ্উরেরিয ক্ষ জকু্ষলউিন বো ক্ষসদ্ধোন্ত গ্রহণপূব তক, মকন্দ্রী , আঞ্চক্ষলক ও স্থোনী  পর্ তোর  

উপর্ুক্ত বযবস্থোপক বো কম তকর্তোরক র্থোর্থ ৰমর্ো অপ তণ কক্ষ  ো আরদি বো পক্ষ পে জো ী কক্ষ রব।] 
 

(২) আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন, উপ-ধো ো (১) এ  অধীন জো ীকত র্ আরদি বো পক্ষ পরে, প্রদি অনুরমোদন ও অক্ষপ তর্ 

িমর্ো  সীমো এবং উক্ত িমর্ো প্রর োরগ  পদ্ধক্ষর্ ও নীক্ষর্, সুস্পষ্টভোরব উরিখ কক্ষ রব৷ 
 

(৩) আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন, উপ-ধো ো (১) এ  অধীরন জো ীকত র্ আরদি বো পক্ষ পরে  অনুক্ষলক্ষপ সংক্ষিষ্ট এলোকো  

অথ ত ঋণ আদোলরর্ মপ্র ণ কক্ষ রব৷ 
 

১৩[ (৪) আদোলর্, এই আইরন  অধীন মধযস্থর্ো  মোধযরম ক্ষবকল্প পদ্ধক্ষর্রর্ উপনীর্ আরপোষ অনুর্ো ী 

ক্ষিক্রী বো আরদি প্রদোন কক্ষ বো  পূরব ত ক্ষনজির্ হইরবন মর্, উক্ত আরপোষ উপ-ধো ো (২) এ  ক্ষনধ তোক্ষ র্ সীমো  

অধীরনই হই োরছ এবং, মিেমর্, আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  বযবস্থোপনো পক্ষ চোলক বো প্রধোন ক্ষনব তোহী কম তকর্তো 

কর্ত তক উহো অনুরমোক্ষদর্ হই োরছ।] 
     
     
   
    

উচ্চর্  দোবী সম্পক্ষকতর্ ক্ষবর োধ ক্ষবকল্প পদ্ধক্ষর্রর্ ক্ষনষ্পক্ষি  প্রক্ষর্রবদরন অনুরমোদন গ্রহণ      

১৪[ ২৫। পোাঁচ মকোটি িোকো  অক্ষধক দোবী সবক্ষলর্ আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  মকোন মোমলো এই আইরন  অধীন 

মধযস্থর্ো  মোধযরম ক্ষবকল্প পদ্ধক্ষর্রর্ ক্ষনষ্পক্ষি  ক্ষনক্ষমি প্রস্তুর্কত র্ প্রক্ষর্রবদরন  ক্ষবষর  সংক্ষিষ্ট আক্ষথ তক 

প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  বযবস্থোপনো পক্ষ চোলক বো প্রধোন ক্ষনব তোহী, মর্ নোরমই অক্ষভক্ষহর্ হই ো থোরকন নো মকন, কর্ত তক 

অনুরমোক্ষদর্ হইরর্ হইরব।] 
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৬ষ্ঠ পররনেদ 

জারী 
 

মদও োনী কোর্ তক্ষবক্ষধ আইরন  প্রর োগ      

২৬৷ The Code of Civil Procedure, 1908 এ  অধীন মোক্ষন ক্ষিক্রী জো ী সংক্রোন্ত ক্ষবধোনোবলী, এই আইরন  

ক্ষবধোনোবলী  সক্ষহর্ অসংগক্ষর্পূণ ত নো হও ো সোরপরি, এই আইরন  অধীন ক্ষিক্রী জো ী  মিরে প্ররর্োজয 

হইরব৷ 
     
     
   
    

জো ী  আদোলর্      

২৭৷ (১) অথ ত ঋণ আদোলর্ কর্ত তক প্রদি মকোন আরদি বো ক্ষিক্রী উক্ত আদোলর্ কর্ত তক, অথবো উক্ত আদোলর্ 

জো ী  জনয অনয মর্ আদোলরর্ মপ্র ণ কর , মসই আদোলর্ কর্ত তক জো ী হইরব৷ 
 

(২) এই আইরন  অধীরন দইু বো র্রর্োক্ষধক মজলো  জনয একটি মোে অথ ত ঋণ আদোলর্ প্রক্ষর্টষ্ঠর্ হই ো 

থোক্ষকরল এবং উক্ত অথ ত ঋণ আদোলর্ কর্ত তক প্রদি  ো  বো আরদি হইরর্ উদ্ভূর্ জো ী মোমলো  কোর্ তক্রম 

এমন মকোন মজলো  প্রর োগ ক ো আবিযক হ , র্োহো অথ ত ঋণ আদোলর্ মর্ মজলো  অবক্ষস্থর্ উক্ত মজলো 

হইরর্ ক্ষভন্ন, র্োহো হইরল আদোলর্, মর্ মজলো  অথ ত ঋণ আদোলর্ অবক্ষস্থর্, মসই মজলো  মজলো জরজ  

মোধযরম, জো ী মোমলোটি কোর্ তক  কক্ষ বো  জনয উপক্ষ -উক্ষিক্ষখর্ ক্ষভন্ন মজলো  মজলো জরজ  ক্ষনকি মপ্র ণ 

কক্ষ রব৷ 
 

(৩) উপ-ধো ো (২) এ  ক্ষবধোনমরর্ প্রোপ্ত জো ী মোমলোটি মজলো জজ র্োহো  প্রিোসক্ষনক ক্ষন ন্ত্রণোধীন উপর্ুক্ত ও 

এখ্ক্ষর্ ো সম্পন্ন মকোন আদোলরর্ ক্ষনষ্পক্ষি  জনয মপ্র ণ কক্ষ রবন এবং এইরূপ ক্ষনষ্পক্ষি  মিরে এই 

আইরন  অধীন জো ী ক্ষবষ ক ক্ষবধোনোবলী এমনভোরব প্ররর্োজয হইরব মর্ন, ঐ আদোলর্টি এই আইরন  

অধীরনই প্রক্ষর্টষ্ঠর্ একটি অথ ত ঋণ আদোলর্৷ 
     
     
   
    

জো ী  জনয মোমলো দোক্ষখরল  সম সীমো      

২৮। (১) The Limitation Act, 1908 এবং The Code of Civil Procedure, 1908 এ ক্ষভন্নর্  মর্ ক্ষবধোনই থোকুক নো 

মকন, ক্ষিক্রীদো , আদোলর্রর্োরগ ক্ষিক্রী বো আরদি কোর্ তক  কক্ষ রর্ ইচ্ছো কক্ষ রল, ক্ষিক্রী বো আরদি প্রদি 

হও ো  অনূর্ধ্ ত ১৫[ ১ (এক) বৎসর   মরধয], ধো ো ২৯ এ  ক্ষবধোন সোরপরি জো ী  জনয আদোলরর্ দ খোি 

দোক্ষখল কক্ষ  ো মোমলো কক্ষ রব। 
 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোরন  বযর্যর , ক্ষিক্রী বো আরদি প্রদোরন  প বর্ী ১৬[ ১ (এক) বৎস ] অক্ষর্বোক্ষহর্ 

হইবো  পর  জো ী  জনয দোর  কত র্ মকোন মোমলো র্োমোক্ষদরর্ বোক্ষ র্ হইরব এবং অনুরূপ র্োমোক্ষদরর্ বোক্ষ র্ 

মোমলো আদোলর্ কোর্ তোরথ ত গ্রহণ নো কক্ষ  ো স োসক্ষ  খোক্ষ জ কক্ষ রব। 
 

(৩) জো ী  জনয ক্ষদ্বর্ী  বো প বর্ী মোমলো, প্রথম বো পবূ তবর্ী জো ী  মোমলো খোক্ষ জ বো ক্ষনষ্পক্ষি হও ো  

প বর্ী এক বর্্স  সম  উিীণ ত হও ো  পর  দোক্ষখল ক ো হইরল, উক্ত মোমলো র্োমোক্ষদরর্ বোক্ষ র্ হইরব; এবং 

র্োমোক্ষদরর্ বোক্ষ র্ অনুরূপ মোমলো আদোলর্ কোর্ তোরথ ত গ্রহণ নো কক্ষ  ো স োসক্ষ  খোক্ষ জ কক্ষ রব৷ 
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(৪) জো ী  জনয মকোন নরু্ন মোমলো প্রথম জো ী  মোমলো দোক্ষখরল  প বর্ী ৬ (ছ ) বর্্স  সম  

অক্ষর্বোক্ষহর্ হইবো  পর  দোক্ষখল ক ো হইরল, উক্ত মোমলো র্োমোক্ষদরর্ বোক্ষ র্ হইরব; এবং র্োমোক্ষদরর্ বোক্ষ র্ 

অনুরূপ মোমলো আদোলর্ কোর্ তোরথ ত গ্রহণ নো কক্ষ  ো স োসক্ষ  খোক্ষ জ কক্ষ রব৷ 
     
     
   
    

সম সীমো সম্পক্ষকতর্ ক্ষবরিষ ক্ষবধোন      

২৯৷ আদোলর্,  ো  প্রদোরন  সম  ক্ষিক্রীকত র্ িোকো এককোলীন অথবো ক্ষকজিরর্ পক্ষ রিোরধ  জনয মকোন 

সম সীমো ক্ষনধ তো ণ কক্ষ  ো থোক্ষকরল, অনুরূপ সম সীমো অক্ষর্ক্রোন্ত বো অকোর্ তক  হইবো  প  হইরর্ ধো ো 

২৮(১) এ উক্ষিক্ষখর্ সম সীমো কোর্ তক  হইরব৷ 
     
     
   
    

মনোটিি জো ী সম্পক্ষকতর্ ক্ষবধোন      

৩০। ১৭[ (১)] আপোর্র্ঃ বলবৎ অনয মকোন আইরন র্োহো ক্ষকছুই থোকুক নো মকন, ক্ষিক্রীদো  আদোলরর্  

জো ীকো ক কর্ত তক এবং প্রোক্ষপ্ত স্বীকো সহ ম জজক্ষেকত র্ িোকরর্োরগ মপ্র রণ  ক্ষনক্ষমি, জো ী  দ খোরি  

সক্ষহর্ মনোটিি জো ী  জনয সমুদ  র্লবোনো আদোলরর্ দোক্ষখল কক্ষ রবন, এবং আদোলর্ অক্ষবলরব উহোরদ  

একরর্োরগ জো ী  বযবস্থো কক্ষ রবন, এবং র্ক্ষদ সমন ইসু্র্  ১৫ (পরন ) ক্ষদবরস  মরধয জো ী হই ো মফ র্ নো 

আরস, অথবো র্ৎপূরব তই ক্ষবনো জো ীরর্ মফ র্ আরস, র্োহো হইরল আদোলর্, উহো  প বর্ী ১৫ (পরন ) 

ক্ষদবরস  মরধয বোদী  খ চো  মর্ মকোন একটি বহুল প্রচোক্ষ র্ বোংলো জোর্ী  বদক্ষনক পজেকো , এবং র্দুপক্ষ  

নযো  ক্ষবচোর   স্বোরথ ত প্রর োজনী  মরন কক্ষ রল স্থোনী  একটি পজেকো , র্ক্ষদ থোরক, ক্ষবজ্ঞোপন প্রকোরি  

মোধযরম মনোটিি জো ী ক োইরবন, এবং অনুরূপ জো ী আইনোনুগ জো ী মরম ত গণয হইরব। 
 

১৮[ (২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন পজেকো  মোধযরম মনোটিি জো ী কক্ষ বো  মিরে ক্ষিক্রীদো  ক্ষলক্ষখর্ভোরব 

আদোলর্রক মর্ পজেকো  নোম অবক্ষহর্ কক্ষ রবন আদোলর্ র্দনুর্ো ী উক্ত পজেকো  মনোটিি জো ী 

ক োইরব।] 
     
     
   
    

জো ী  কোর্ তক্ররম  স্থক্ষগর্োরদি      

৩১৷ অথ ত ঋণ আদোলর্ কর্ত তক প্রদি মকোন আরদি বো ক্ষিক্রী  ক্ষবরুরদ্ধ আপীল বো ক্ষ ক্ষভিন উচ্চর্  

আদোলরর্ দোর   ক ো হইরল উহো স্ব ংজক্র ভোরব জো ী  কোর্ তধো ো স্থক্ষগর্ কক্ষ রব নো; উচ্চর্  আদোলর্ 

সুস্পষ্টভোরব র্দুরেরিয স্থক্ষগর্োরদি প্রদোন কক্ষ রলই মকবল জো ী  কোর্ তধো ো র্দঅ্নুর্ো ী স্থক্ষগর্ থোক্ষকরব৷ 
     
     
   
    

জো ী  ক্ষবরুরদ্ধ আপক্ষি      

৩২। (১) অথ ত ঋণ আদোলরর্  ক্ষিক্রী বো আরদি হইরর্ উদ্ভুর্ জো ী মোমলো  মকোন র্তর্ী  পি মদও োনী 

কোর্ তক্ষবক্ষধ আইরন  ক্ষবধোনমরর্ দোবী মপি কক্ষ রল, আদোলর্ প্রোথক্ষমক ক্ষবরবচনো  উক্ত দোবী স োসক্ষ  খোক্ষ জ 

নো কক্ষ রল, ক্ষিক্রীদো  অনূধ ্ ্ব ৩০ (জেি) ক্ষদবরস  মরধয উহো  ক্ষবরুরদ্ধ ক্ষলক্ষখর্ আপক্ষি দোর   কক্ষ  ো 

শুনোনী দোবী কক্ষ রর্ পোক্ষ রবন। 
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১৯[ (২) উপর োক্ত মরর্ দোবী মপি কক্ষ বো  মিরে, দ খোিকো ী, ক্ষিক্রীকত র্ অরথ ত , অথবো ক্ষিক্রীকত র্ 

অরথ ত  আংক্ষিক ইক্ষর্মরধয আদো  হই ো থোক্ষকরল অনোদো ী অংরি , ১০% এ  সমপক্ষ মোণ জোমোনর্ বো বন্ড 

দোক্ষখল কক্ষ রব, এবং অনুরূপ জোমোনর্ বো বন্ড দোক্ষখল নো কক্ষ রল উক্ত দোবী অগ্রোহয হইরব।] 
 

(৩) অথ ত ঋণ আদোলর্, উপ-ধো ো (১) এ  অধীরন মকোন দোবী ক্ষবরবচনোথ ত গ্রহণ কক্ষ রল, সংক্ষিষ্ট ক্ষবষর  ২০[ 

ক্ষলক্ষখর্ আপক্ষি] দোক্ষখল হও ো  ৩০ (জেি) ক্ষদবরস  মরধয উহো ক্ষনষ্পন্ন কক্ষ রব এবং মকোন কো রণ ৩০ (জেি) 

ক্ষদবরস  মরধয উহো ক্ষনষ্পন্ন কক্ষ রর্ বযথ ত হইরল, কো ণ ক্ষলক্ষপবদ্ধ ক র্ঃ, উক্ত সম সীমো অনূধ ্ ্ব আর ো 

৩০ (জেি) ক্ষদবস বক্ষধ তর্ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
 

২১[ (৪) উপ-ধো ো (৩) এ  অধীন দোক্ষখলকত র্ ক্ষলক্ষখর্ আপক্ষি ক্ষনষ্পন্ন কক্ষ  ো আদোলর্ র্ক্ষদ অবধো ণ কক্ষ রর্ 

পোর  মর্, উপ-ধো ো (১) এ  অধীন দোবী সবক্ষলর্ দ খোিটি ক্ষিক্রীদোর   পোওনো ক্ষবলক্ষবর্ বো প্রক্ষর্হর্ কক্ষ বো  

অসোধ ুউরেরিয দোর   ক ো হই োক্ষছল, র্োহো হইরল আদোলর্ উক্ত দ খোি খোক্ষ জ কক্ষ বো  সম  একই 

আরদি দ্বো ো উপ-ধো ো (২) এ  অধীন দোক্ষখলকত র্ জোমোনর্ বো বন্ড বোরজ োপ্ত কক্ষ রব এবং ক্ষিক্রীকত র্ িোকো 

মর্ পদ্ধক্ষর্রর্ আদো  ক ো হ , বোরজ োপ্ত জোমোনর্ বো বরন্ড  অধীন িোকো একই পদ্ধক্ষর্রর্ আদোলর্ আদো  

কক্ষ রব এবং আদো কত র্ অথ ত ক্ষিক্রীদো রক প্রদোন কক্ষ রব।] 
     
     
   
    

ক্ষনলোম ক্ষবক্র       

৩৩৷ (১) অথ ত ঋণ আদোলর্ ক্ষিক্রী বো আরদি জো ী  সম  মকোন সম্পক্ষি ক্ষবক্রর   মিরে বোদী  খ রচ 

ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত প্রচোর   র্োক্ষ খ হইরর্ অনুযন ১৫ (পরন ) ক্ষদবরস  সম  ক্ষদ ো সীলরমোহ কত র্ মিন্ডো  আহ্বোন 

কক্ষ রব, উক্ত ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত কমপরি বহুল প্রচোক্ষ র্ একটি বোংলো জোর্ী  বদক্ষনক পজেকো , র্দুপক্ষ  নযো  

ক্ষবচোর   স্বোরথ ত প্রর োজন মরন কক্ষ রল স্থোনী  একটি পজেকো , র্ক্ষদ থোরক, প্রকোি কক্ষ রব; এবং আদোলরর্  

মনোটিি মবোরিত লিকোই ো ও স্থোনী ভোরব ম োল সহ র্ মর্োরগও উক্ত ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত প্রচো  কক্ষ রব৷ 
 

২২[ (২) প্ররর্যক দ দোর্ো, উদ্ধতর্ দ  অনূর্ধ্ ত ১০,০০,০০০ (দি লি) িোকো হইরল উহো  ২০%, উদ্ধতর্ দ  

১০,০০,০০০ (দি লি) িোকো অরপিো অক্ষধক এবং অনূর্ধ্ ত ৫০,০০,০০০ (পঞ্চোি লি) িোকো হইরল উহো  

১৫% এবং উদ্ধতর্ দ  ৫০,০০,০০০ (পঞ্চোি লি) িোকো অরপিো অক্ষধক হইরল উহো  ১০% এ  সমপক্ষ মোন 

িোকো , জোমোনর্স্বরূপ, বযোংক ড্রোফি বো মপ-অিতো  আদোলরর্  অনুকূরল দ পরে  সক্ষহর্ দোক্ষখল 

কক্ষ রবন। 
 

(২ক) দ পে স োসক্ষ  ক্ষনক্ষদতষ্ট দ পে বোরে ক্ষকংবো ম জজেীকত র্ িোকরর্োরগ ক্ষনধ তোক্ষ র্ সমর   মরধয ক্ষনধ তোক্ষ র্ 

কর্ত তপরি  ক্ষনকি মপ্র রণ  মোধযরম দোক্ষখল কক্ষ রর্ হইরব। 
 

(২খ) অনূর্ধ্ ত ১০,০০,০০০ (দি লি) িোকো  উদ্ধতর্ দ  গতহীর্ হইবো  প বর্ী ৩০ (জেি) ক্ষদবরস  মরধয, 

১০,০০,০০০ (দি লি) িোকো অরপিো অক্ষধক এবং অনূর্ধ্ ত ৫০,০০,০০০ (পঞ্চোি লি) িোকো  উদ্ধতর্ দ  

গতহীর্ হইবো  প বর্ী ৬০ (ষোি) ক্ষদবরস  মরধয এবং ৫০,০০,০০০ (পঞ্চোি লি) িোকো  অক্ষধক উদ্ধতর্ দ  

গতহীর্ হইবো  প বর্ী ৯০ (নব্বই) ক্ষদবরস  মরধয, দ দোর্ো সমুদ  মূলয পক্ষ রিোধ কক্ষ রবন এবং র্োহো কক্ষ রর্ 

বযথ ত হইরল আদোলর্ জোমোনরর্  িোকো বোরজ োপ্ত কক্ষ রবঃ 
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র্রব ির্ত থোরক মর্, সংক্ষিষ্ট ক্ষিক্রীদো -আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন ক্ষলক্ষখর্ দ খোি দোক্ষখল কক্ষ  ো দোক্ষ রক  সুক্ষবধোরথ ত 

সম সীমো বক্ষধ তর্ কক্ষ বো  জনয অনুর োধ কক্ষ রল, আদোলর্ এই উপ-ধো ো  অধীন ক্ষনধ তোক্ষ র্ সম সীমো  

অনূর্ধ্ ত ৬০ (ষোি) ক্ষদবস পর্ তন্ত বক্ষধ তর্ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
 

(২গ) ক্ষিক্রীদোর   পরি র্ক্ষদ ক্ষলক্ষখর্ভোরব আদোলর্রক এই মরম ত অবক্ষহর্ ক ো হ  মর্, উপ-ধো ো (২) এ  

অধীন দোক্ষখলকত র্ দ পরে সম্পক্ষি  প্রিোবকত র্ মূলয অস্বোভোক্ষবকভোরব অপর্ তোপ্ত বো কম এবং আদোলর্ র্ক্ষদ 

উহোরর্ একমর্ মপোষন কর , র্োহো হইরল আদোলর্, কো ণ ক্ষলক্ষপবদ্ধ কক্ষ  ো, উক্ত দ  প্রিোব অগ্রোহয কক্ষ রর্ 

পোক্ষ রব।] 
 

(৩) ২৩[ উপ-ধো ো (২খ) এ  অধীরন] জোমোনর্ বোরজ োপ্ত হইরল উহো  অথ ত ক্ষিক্রীদো রক প্রদোন ক ো হইরব, 

ক্ষিক্রীকত র্ দোবী  সক্ষহর্ উক্ত অথ ত সমন্ব  ক ো হইরব, এবং অর্ঃপ  আদোলর্, ক্ষদ্বর্ী  সরব তোচ্চ দ দোর্ো 

কর্ ্ তক উদ্ধতর্ দ  এবং পূরব ত বোরজ োপ্তকত র্ জোমোনর্ একরে সরব তোচ্চ দ দোর্ো কর্ ্ তক উদ্ধতর্ দ  

অরপিো কম নো হইরল, উক্ত ক্ষদ্বর্ী  সরব তোচ্চ দ দোর্োরক সম্পক্ষি ক্ষনলোম খক্ষ দ কক্ষ রর্ আহ্বোন কক্ষ রব; এবং 

ক্ষদ্বর্ী  সরব তোচ্চ দ দোর্ো ২৪[ আহুর্ হইবো  প  উপ-ধো ো (২খ) এ ক্ষনধ তোক্ষ র্ সম সীমো  মরধয সম্পুণ ত মূলয] 

পক্ষ রিোধ কক্ষ রবন এবং র্োহো কক্ষ রর্ বযথ ত হইরল র্োাঁহো  জোমোনর্ বোরজ োপ্ত হইরব এবং জোমোনরর্  উক্ত 

অথ ত ক্ষিক্রীদো রক ক্ষিক্রী  দোবী  সক্ষহর্ সমন্ব  কক্ষ বো  জনয প্রদোন ক ো হইরব। 
 

(৪) মকোন সম্পক্ষি ২৫[ উপ-ধো ো (১), (২), (২ক), (২খ), (২গ) ও (৩) এ  ক্ষবধোন অনুসোর ] নীলোরম ক্ষবক্র  ক ো 

সম্ভব নো হইরল, আদোলর্ পনু ো  কমপরি বহুল প্রচোক্ষ র্ ২(দুই)টি বোংলো জোর্ী  বদক্ষনক পজেকো , 

র্দুপক্ষ  নযো  ক্ষবচোর   স্বোরথ ত প্রর োজন মরন কক্ষ রল স্থোনী  একটি পজেকো , র্ক্ষদ থোরক, উপ-ধো ো (১) এ  

অনুরূপ পদ্ধক্ষর্রর্ ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত প্রকোি ক োই ো এবং আদোলরর্  মনোটিি মবোরিত মনোটিি িোংগোই ো ও 

স্থোনী ভোরব ম োল সহ র্রর্োরগ সীলরমোহ কত র্ মিন্ডো  আহ্বোন কক্ষ রব; এবং ক্ষবক্র  ও বোরজ োপ্ত ক্ষবষর  

২৬[ উপ-ধো ো (২), (২ক), (২খ), (২গ) ও (৩) এ উক্ষিক্ষখর্ ক্ষবধোন] অনুস ণ কক্ষ রব। 
 

২৭[ (৪ক) উপ-ধো ো (১) ও (৪) এ  অধীন পজেকো  মোধযরম ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত জো ী কক্ষ বো  মিরে, বোদী ক্ষলক্ষখর্ভোরব 

আদোলর্রক মর্ পজেকো  নোম অবক্ষহর্ কক্ষ রবন আদোলর্ র্দনুর্ো ী উক্ত পজেকো  ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত প্রকোি 

ক োইরব।] 
 

(৫) মকোন সম্পক্ষি ২৮[ উপ-ধো ো (১), (২), (২ক), (২খ), (২গ), (৩) ও (৪) এ  ক্ষবধোন অনুসোর ] ক্ষবক্র  ক ো 

সম্ভব নো হইরল, উক্ত সম্পক্ষি, ক্ষিক্রীকত র্ দোবী পক্ষ পূণ তভোরব পক্ষ রিোক্ষধর্ নো হও ো পর্ তন্ত, দখল ও মভোরগ  

অক্ষধকো সহ ক্ষিক্রীদোর   অনুকূরল নযি ক ো হইরব, এবং ক্ষিক্রীদো  ২৯[ উপ-ধো ো (১), (২), (২ক), (২খ), 

(২গ), (৩) ও (৪) এ  ক্ষবধোন অনুসোর ] উক্ত সম্পক্ষি ক্ষবক্র  কক্ষ  ো অপক্ষ রিোক্ষধর্ ক্ষিক্রী  দোবী আদো  

কক্ষ রর্ পোক্ষ রব, এবং আদোলর্ ঐ মরম ত একটি সোটিতক্ষফরকি ইসু্র্ কক্ষ রব। 
 

(৬) ক্ষিক্রীকত র্ অংরক  অক্ষর্ক্ষ ক্ত অথ ত ক্ষবক্র  বোবদ আদো  হইরল, উক্ত অক্ষর্ক্ষ ক্ত অথ ত দোক্ষ করক মফ র্্ 

প্রদোন কক্ষ রর্ হইরব, এবং ক্ষবক্রীকত র্ অথ ত ক্ষিক্রী  দোবী অরপিো কম হইরল অবক্ষিষ্ট অথ ত বোবদ, ২৮ ধো ো  

ক্ষবধোন সোরপরি, আর ো জো ী  মোমলো গ্রহণরর্োগয হইরব৷ 
 

৩০[ (৬ক) উপ-ধো ো (৫) ও (৬) এ  ক্ষবধোরন র্োহো ক্ষকছুই থোকুক নো মকন, মর্রিরে মকোন সম্পক্ষি, দখল ও 

মভোরগ  অক্ষধকো সহ, ক্ষিজক্রদোর   অনুকূরল নযি ক ো সরেও ক্ষিজক্রদো  উক্ত সম্পক্ষি উপর্ুক্ত মূরলয 

প্রকোিয ক্ষনলোরম ক্ষবক্র  কক্ষ রর্ অসমথ ত হন, মসরিরে উক্ত সম্পক্ষি  ক্ষনধ তোক্ষ র্ মূলয ক্ষকংবো র্জুক্তসংগর্ 

আনুমোক্ষনক মূলয বোদ ক্ষদ ো, ধো ো ২৮ এ  ক্ষবধোন সোরপরি, জো ী  মোমলো দোর   ক ো র্োইরব। 
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(৬খ) এই ধো ো  ক্ষভন্নর্  র্োহো ক্ষকছুই থোকুক নো মকন, উপ-ধো ো (৫) এ  অধীন মকোন সমপক্ষি, দখল ও 

মভোরগ  অক্ষধকো সহ, ক্ষিক্রীদোর   অনুকূরল নযি হইবো  মিরে, অনুরূপ নযি হইবো  ৬ (ছ ) বৎসর   

মরধয উপ-ধো ো (৭) এ  অধীন ক্ষিক্রীদোর   পরি আদোলরর্  ক্ষনকি ক্ষলক্ষখর্ আরবদন কক্ষ  ো উক্ত সম্পক্ষি  

মোক্ষলকোনো অজতন ক ো র্োইরব এবং র্োহো নো ক ো হইরল ৬ (ছ ) বৎস  উিীণ ত হইবো  সোরথ সোরথই উক্ত 

সম্পক্ষিরর্ ক্ষিক্রীদোর   মোক্ষলকোনো স্ব ংজক্র ভোরবই বক্ষর্তর্ হইরব এবং সংক্ষিষ্ট আদোলর্ হইরর্ র্ৎমরম ত 

ম োষণো বো সনদ গ্রহণ ক ো র্োইরব।] 
 

(৭) উপ-ধো ো (৪) ও (৫) এ  ক্ষবধোন সরেও, ক্ষিক্রীদো , উক্ষল্লক্ষখর্ সম্পক্ষি মোক্ষলকোনোসরে পোইরর্ আগ্রহী 

মরম ত আদোলরর্  ক্ষনকি ক্ষলক্ষখর্ভোরব আরবদন কক্ষ রল, আদোলর্, ৩১[ উপ-ধো ো (১), (২), (২ক), (২খ), (২গ) 

ও (৩) এ  ক্ষবধোনোবলী  মকোনরূপ হোক্ষন নো  িোই ো], উপ-ধো ো (৪) ও (৫) এ  কোর্ তক্রম অনুস ণ ক ো হইরর্ 

ক্ষব র্ থোক্ষকরব; এবং ক্ষিক্রীদোর   প্রোক্ষথ তর্মরর্ উরিক্ষখর্ সম্পক্ষি  স্বে ক্ষিক্রীদোর   অনুকূরল নযি হই োরছ 

মরম ত ম োষণো প্রদোনপূব তক র্ৎমরম ত একটি সনদপে জো ী কক্ষ রব এবং জো ীকত র্ এইরূপ সনদপে সরে  

দক্ষলল ক্ষহসোরব গণয হইরব; এবং আদোলর্ উহো  একটি অনুক্ষলক্ষপ সংক্ষিষ্ট স্থোনী  সোব- ম জজষ্ট্রোর   অক্ষফরস 

ক্ষনবন্ধরন  জনয মপ্র ণ কক্ষ রব। 
 

৩২[ (৭ক) উপ-ধো ো (৫) বো (৭) এ  অধীন সম্পক্ষি  দখল আদোলর্রর্োরগ প্রোপ্ত হও ো আবিযক হইরল, 

ক্ষিক্রীদোর   ক্ষলক্ষখর্ আরবদরন  ক্ষভক্ষিরর্ আদোলর্ ক্ষিক্রীদো রক উক্ত সম্পক্ষি  দখল অপ তণ কক্ষ রর্ 

পোক্ষ রব। 
 

(৭খ) উপ-ধো ো (৭ক) এ  অধীন ক্ষিক্রীদো রক সম্পক্ষি  দখল অপ তণ কক্ষ বো  পূরব ত আদোলর্রক পুনঃ 

ক্ষনজির্ হইরর্ হইরব মর্, উক্ত সম্পক্ষিই আইনোনুগভোরব উহো  প্রকত র্ মোক্ষলক কর্ত তক ক্ষিক্রী  সংক্ষিষ্ট ঋরণ  

ক্ষবপ ীরর্ বন্ধক প্রদোন ক ো হই োক্ষছল অথবো ক্ষিক্রী কোর্ তক  কক্ষ বো  লরিয দোক্ষ রক  প্রকত র্ স্বে দখলী  

সম্পক্ষি ক্ষহসোরব উক্ত সম্পক্ষিই মক্রোক ক ো হই োক্ষছল।] 
 

(৮) বর্তমোরন প্রচক্ষলর্ অনয মকোন আইরন র্োহো ক্ষকছুই থোকুক নো মকন, উপ-ধো ো (৭) এ  অধীরন জো ীকত র্ 

সনদপে বোবদ মকোন ক  বো ম জজরষ্ট্রিন ক্ষফ আদো রর্োগয হইরব নো৷ 
 

(৯) উপ-ধো ো (৫) এ  অধীরন সম্পক্ষি  দখল ও মভোরগ  অক্ষধকো  অথবো উপ-ধো ো (৭) এ  অধীরন সম্পক্ষি  

স্বে ক্ষিক্রীদোর   অনুকূরল নযি হইরল, ধো ো ২৮ এ  ক্ষবধোন সোরপরি, উক্ত ক্ষিক্রী জো ী মোমলো  চূড়োন্ত 

ক্ষনষ্পক্ষি হইরব৷ 
     
     
   
    

মদও োনী আিকোরদি      

৩৪৷ (১) উপ-ধো ো (১২) এ  ক্ষবধোন সোরপরি, অথ ত ঋণ আদোলর্, ক্ষিক্রীদো  কর্ত তক দোক্ষখলকত র্ দ খোরি  

পক্ষ রপ্রক্ষিরর্, ক্ষিক্রী  িোকো পক্ষ রিোরধ বোধয কক্ষ বো  প্র োস ক্ষহসোরব, দোক্ষ করক ৬ (ছ ) মোস পর্ তন্ত মদও োনী 

কো োগোর  আিক  োক্ষখরর্ পোক্ষ রব৷ 
 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  উক্ষিক্ষখর্ ক্ষবধোন, মূল ঋণ গ্রহীর্ো  মতরু্য  কো রণ পোক্ষ বোক্ষ ক উি োক্ষধকো  আইন 

অনুর্ো ী স্থলোক্ষভক্ষষক্ত দোক্ষ ক-ও োক্ষ িরদ  মিরে প্ররর্োজয হইরব নো৷ 
 

(৩) জো ী মোমলো মকোন মকোম্পোনী (Company), মর্ৌগ কো বো ী প্রক্ষর্ষ্ঠোন (Firm) অথবো অনয মকোন ক্ষনগমবদ্ধ 

সংস্থো (Corporate body) এ  ক্ষবরুরদ্ধ কোর্ তক  কক্ষ রর্ ক্ষববোদী-দোক্ষ করক মদও োনী কো োগোর  আিক ক ো 
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আবিযক হইরল, উক্ষিক্ষখর্ মকোম্পোনী, মর্ৌথ কো বো ী প্রক্ষর্ষ্ঠোন বো ক্ষনগমবদ্ধ সংস্থো আইন বো ক্ষবক্ষধ মমোর্োরবক 

মর্ সকল স্বোভোক্ষবক বযজক্ত  (Natural person) সমন্বর  গটঠর্ বক্ষল ো গণয হইরব, মসই সকল বযজক্ত এককভোরব 

ও মর্ৌথভোরব মদও োনী কো োগোর  আিরক  জনয দো ী হইরবন৷ 
 

(৪) উপ-ধো ো (৩) এ  ক্ষবধোন এইরূপ মকোন বযজক্ত  ক্ষবরুরদ্ধ কোর্ তক  হইরব নো ক্ষর্ক্ষন ক্ষিক্রী  সংক্ষিষ্ট ঋণ 

গ্রহরণ  প বর্ীরর্ উি োক্ষধকো  সরূে উপক্ষ -উক্ষিক্ষখর্ মকোন বযজক্ত বো বযজক্তবরগ ত  স্থলোক্ষভক্ষষক্ত হই োরছন৷ 
 

(৫) উপ-ধো ো (১) বো (৩) এ  অধীরন মদও োনী কো োগোর  আিক মকোন বযজক্ত, ক্ষিক্রী  দোবী সম্পূণ তরূরপ 

পক্ষ রিোধ নো ক ো পর্ তন্ত, অথবো ৬ (ছ ) মোরস  সম সীমো অক্ষর্ক্রম নো হও ো পর্ তন্ত, র্োহো পরূব ত হ , 

মদও োনী কো োগো  হইরর্ মজুক্ত লোভ কক্ষ রব নো, এবং ক্ষিক্রী  সম্পূণ ত িোকো পক্ষ রিোধ ক ো  সংরগ সংরগ 

আদোলর্ র্োহোরক মদও োনী কো োগো  হইরর্ মুজক্ত  ক্ষনরদতি প্রদোন কক্ষ রব৷ 
 

(৬) উপ-ধো ো (৫) এ  ক্ষবধোন সরেও, মদও োনী কো োগোর  আিক দোক্ষ ক র্ক্ষদ ক্ষিক্রীদোর   অপক্ষ রিোক্ষধর্ 

পোওনো  ২৫% এ  সমপক্ষ মোণ অথ ত নগদ পক্ষ রিোধ কক্ষ  ো এই মরম ত বন্ড প্রদোন কর ন মর্, ক্ষর্ক্ষন প বর্ী ৯০ 

(নব্বই) ক্ষদবরস  মরধয অবক্ষিষ্ট পোওনো পক্ষ রিোধ কক্ষ রবন, র্রব মসরিরে আদোলর্ দোক্ষ করক মুজক্ত প্রদোন 

কক্ষ রব৷ 
 

(৭) উপ-ধো ো (৬) এ উক্ষিক্ষখর্ বরন্ড  ির্ত মমোর্োরবক র্ক্ষদ দোক্ষ ক অবক্ষিষ্ট পোওনো পক্ষ রিোধ কক্ষ রর্ বযথ ত হন, 

র্রব ক্ষর্ক্ষন পুন ো  মগ্রফর্ো  ও মদও োনী কো োগোর  আিক হইরর্ দো ী থোক্ষকরবন, এবং এইরূপ মদও োনী 

কো োগোর  পুন ো  আিকোরদি হইরল, উহো ছ  মোস পর্ তন্ত বহোলরর্োগয নরু্ন আিকোরদি ক্ষহসোরব গণয 

হইরব৷ 
 

(৮) এই আইরন  অধীরন মদও োনী কো োগোর  আিককত র্ বযজক্ত  ভ ণরপোষণ খ চ স কো  কর্ত তক 

ক্ষবচো োধীন আসোমী  অনুরূপ খ রচ  নযো  বহন ক ো হইরব, এবং প বর্ীকোরল স কো  ক্ষিক্রীদোর   ক্ষনকি 

হইরর্ স কো ী পোওনো ক্ষহসোরব উক্ত খ রচ  অথ ত আদো  কক্ষ রর্ পোক্ষ রব, এবং ক্ষিক্রীদো  দোক্ষ রক  ক্ষনকি 

হইরর্ মোমলো  খ চ বোবদ উক্ত অথ ত আদো  কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 
 

(৯) এই ধো ো  অধীরন আদোলর্ মকোন দোক্ষ করক মদও োনী কো োগোর  আিক ক ো  আরদি প্রদোন কক্ষ রব 

নো, র্ক্ষদ নো র্র্্পূরব ত অন্তর্ঃ একটি ক্ষনলোম ক্ষবক্র  কোর্ তক্রম অনুটষ্ঠর্ হই ো থোরক এবং উহো  দ্বো ো 

ক্ষিক্রীদোর   প্রোপয পক্ষ পূণ তভোরব আদো  হই ো থোরক৷ 
 

(১০) র্ক্ষদ মকোন কো রণ উপ-ধো ো (৯) এ  অধীন একটিও ক্ষনলোম ক্ষবক্র  কোর্ তক্রম অনুষ্ঠোন ক ো সম্ভব নো হ , 

র্রব মসই মিরে দোক্ষ করক স োসক্ষ  মগ্রফর্ো  ও মদও োনী কো োগোর  আিক ক ো র্োইরব৷ 
 

(১১) ১৮ (আঠো ) বর্্সর   কম ব স্ক মকোন বযজক্তরক এই ধো ো  অধীরন ক্ষিক্রী কোর্ তক  ক ো  ক্ষনক্ষমি 

মগ্রফর্ো  এবং মদও োনী কো োগোর  আিক ক ো বো  োখো র্োইরব নো৷ 
 

(১২) এই আইরন  অধীরন মকোন ক্ষিক্রী বো আরদি বোিবো রন  উরেরিয পক্ষ চোক্ষলর্ জো ী মোমলো , জো ী 

মোমলো  সংখযো একোক্ষধক হইরলও, মকোন একজন দোক্ষ করক মগ্রফর্ো  কক্ষ  ো পক্ষ পূণ ত মম োরদ  জনয 

একবো  মদও োনী কো োগোর  আিক  োখো হইরল, র্োহোরক পুনব তো  মগ্রফর্ো  ক ো ও মদও োনী কো োগোর  

আিক ক ো র্োইরব নো৷ 
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(১৩) এই ধো ো  অধীরন মকোন দোক্ষ করক আংক্ষিক বো পণূ ত মম োরদ  জনয মদও োনী কো োগোর  আিক  োখো  

কো রণ ক্ষর্ক্ষন মদনো  দো  হইরর্ মুক্ত গণয হইরবন নো, এবং এই আইরন  অধীন ক্ষনধ তোক্ষ র্ র্োমোক্ষদ দ্বো ো বোক্ষ র্ 

নো হইরল, র্োহো  ক্ষবরুরদ্ধ নরু্ন কক্ষ  ো জো ী মোমলো দোর   ক ো র্োইরব৷ 
     
     
   
    

মযোজজরেি গণয হও ো মরম ত ক্ষবধোন      

৩৫৷ এই আইরন  অধীরন জো ী  কোর্ তক্রম পক্ষ চোলনোকোরল আদোলর্ মগ্রফর্ো ী পর ো োনো জো ী ও 

মদও োনী কো োগোর  আিরক  উরেরিয প্রথম মেণী  মযোজজরেি মরম ত গণয হইরব এবং এই আইরন  

অধীরন উপর্ুক্ত ফ মসমূহ বর্ ী নো হও ো পর্ তন্ত, উক্ত আদোলর্ উক্ত ক্ষবষর  The Code of Criminal 

Procedure, 1898 এ  প্রোসংক্ষগক ফ মসমূহ, প্রর োজনী  সংরিোধন সোরপরি (Mutatis Mutandis), বযবহো  

কক্ষ রব৷ 
     
     
   
    

র্তর্ী  পি হইরর্ ক্ষিক্রী  িোকো আদো       

৩৬৷ (১) র্ক্ষদ ক্ষিক্রীদো  আদোলর্রক দ খোি দ্বো ো অবক্ষহর্ কর  মর্, মকোন একজন বযজক্ত  ক্ষনকি হইরর্ 

দোক্ষ ক িোকো পোওনো আরছ, র্োহো হইরল আদোলর্, উক্ত বযজক্তরক শুনোনী অরন্ত র্থোথ ত মরন কক্ষ রল, র্োহো  

ক্ষনকি হইরর্ দোক্ষ ক মর্ িোকো প্রোপয হন, উহো হইরর্ ক্ষিক্রীকত র্ িোকো  সমপক্ষ মোণ িোকো আদোলরর্ জমো 

দোরন  জনয ক্ষলক্ষখর্ভোরব আরদি প্রদোন কক্ষ রব এবং আদোলর্, উক্ত িোকো আদো  হও ো  প  ঐ বোবদ 

একটি  ক্ষসদ প্রদোন কক্ষ রব; এবং উক্ত  ক্ষিদ দ্বো ো ঐ বযজক্ত দোক্ষ রক  ক্ষনকি ঐ পক্ষ মোণ অরথ ত  জনয মদনো 

হইরর্ আইনর্ঃ মুক্ত হইরবন৷ 
 

(২) প্রচক্ষলর্ অনয মকোন আইরন ক্ষভন্নরূপ ক্ষবধোন থোকো সরেও, উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোরন উরিক্ষখর্ মরর্ 

ক্ষববোদী-দোক্ষ ক মকোন মপোষ্ট অক্ষফস, বযোংক, আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন বো ইনক্ষসও ো  এ  ক্ষনকি হইরর্ মকোন িোকো 

পোওনো হইরল, আদোলর্ উক্ত মপোষ্ট অক্ষফস, বযোংক, আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন বো ইনক্ষসও ো  এ  ক্ষনকি হইরর্ ক্ষিক্রী 

পক্ষ রু্ষ্ট ক ো  জনয শুনোনী কক্ষ  ো সন্তুষ্ট হইরল, উক্ত িোকো মক্রোক কক্ষ  ো আদো  কক্ষ রর্ পোক্ষ রব; এবং 

এরিরে মকোন পোস বই, ক্ষিরপোজজি  ক্ষিদ, পক্ষলক্ষস কোগজ, অনয মকোন প্রকো  দক্ষলল, এক্ষি, ইনরিো সরমন্ট 

বো অনুরূপ অনয মকোন ইনস্্টরুরমন্ট আদোলর্ কর্ত তক মপি ক ো আবিযক হইরব নো৷ 
 

(৩) উপ-ধো ো (১) ও (২) এ  অধীরন আদোলর্ কর্ত তক প্রদি আরদি অমোনয কক্ষ রল অমোনযকো ী বযজক্ত বো 

প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  দো ী বযজক্ত  ক্ষনকি হইরর্ সমপক্ষ মোণ অথ ত জক্ষ মোনো ক্ষহসোরব আদো রর্োগয হইরব, এবং একই 

আদোলর্ প্রথম মেণী  মযোজজরেি গরণয এবং র্র্্সংক্ষিষ্ট িমর্োবরল উক্ত িোকো জক্ষ মোনো ক্ষহসোরব আদো  

কক্ষ রব৷ 
     
     
   
    

জো ী কোর্ তক্রম ক্ষনষ্পক্ষি  সম সীমো      

৩৭৷ (১) উপ-ধো ো (২) এ  ক্ষবধোন সোরপরি, অথ ত ঋণ আদোলর্, জো ী মোমলো  কোর্ তক্রম দ খোি দোর   

হও ো  প বর্ী ৯০ (নব্বই) ক্ষদবরস  মরধয ক্ষনষ্পন্ন কক্ষ রব এবং বযথ তর্ো  আদোলর্ কো ণ ক্ষলক্ষপবদ্ধক র্ঃ 

উক্ত সম সীমো অনক্ষধক আর ো ৬০ (ষোি) ক্ষদবস পর্ তন্ত বক্ষধ তর্ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 
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(২) আদোলর্, মোমলো  পি নরহ এইরূপ মকোন পরি  মকোন দোবী ক্ষনষ্পক্ষি  ক্ষনক্ষমি মকোন সম  এই 

আইরন  ৩২ ধো ো  অধীরন বয  কক্ষ রল, অথবো ক্ষকজিরর্ ক্ষিক্রীকত র্ িোকো পক্ষ রিোরধ  জনয মকোন সম  ৪৯ 

ধো ো  অধীরন দোক্ষ করক মঞ্জ ু কক্ষ রল, উক্ত সম  উপ-ধো ো (১) এ বক্ষণ তর্ সমর   সক্ষহর্ রু্ক্ত হইরব৷ 
     
     
   
    

জো ী  পর্ তোর  মধযস্থর্ো  মোধযরম ক্ষবর োধ ক্ষনষ্পক্ষি      

৩৩[ ৩৮। (১) এই আইরন  অধীন অথ ত ঋণ আদোলর্ মোমলো  প্রদি ক্ষিক্রী  ধো োবোক্ষহকর্ো  জো ী কোর্ তক্রম 

অবযোহর্ থোকো  মর্ মকোন পর্ তোর  পিগণ মধযস্থর্ো  মোধযরম জো ী মোমলো  ক্ষবষ বস্তু ক্ষনষ্পক্ষি কক্ষ  ো 

আদোলর্রক অবক্ষহর্ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন মধযস্থর্ো  মিরে ধো ো ২২ এ  উপ-ধো ো (২), (৩) ও (৪) এ উক্ষিক্ষখর্ ক্ষবধোন 

অনুস ণ কক্ষ রর্ হইরব। 
 

(৩) আদোলর্, উপ-ধো ো (১) এ  অধীন অবক্ষহর্ হইরল এবং ক্ষনষ্পক্ষি  ক্ষবষর  সন্তুষ্ট হইরল, উক্ত জো ী 

মমোকেমো চূড়োন্তভোরব ক্ষনষ্পক্ষি কক্ষ  ো আরদি প্রদোন কক্ষ রব।]] 
     
     
   
    

জো ী ক্ষবষ ক ক্ষবক্ষধ প্রণ ন      

৩৯৷ স কো , এই আইরন  ক্ষবধোনোবলী  সক্ষহর্ অসংগক্ষর্পূণ ত নো হও ো সোরপরি, স কো ী মগরজরি 

প্রজ্ঞোপন দ্বো ো, জো ী সংক্রোন্ত ক্ষবষর  প্রর োজনী  আর ো ক্ষবক্ষধ প্রণ ন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 
     
     

৭ম পররনেদ 

আপীল ও রররিশন 
    

মদও োনী কোর্ তক্ষবক্ষধ আইরন  প্রর োগ      

৪০৷ এই পক্ষ রচ্ছরদ  অধীন আপীল ও ক্ষ ক্ষভিন কোর্ তক্ররম, এই আইরন  ক্ষবধোনোবলী  সক্ষহর্ অসঙ্গক্ষর্পূণ ত নো 

হও ো সোরপরি, মদও োনী কোর্ তক্ষবক্ষধ আইরন  সংক্ষিষ্ট ক্ষবধোনোবলী প্ররর্োজয হইরব৷ 
     
     
   
    

আপীল দোর   ও ক্ষনষ্পক্ষি সম্পক্ষকতর্ ক্ষবরিষ ক্ষবধোন      

৪১। (১) মোমলো  মকোন পি, মকোন অথ ত ঋণ আদোলরর্  আরদি বো ক্ষিক্রী দ্বো ো সংিুব্ধ হইরল, র্ক্ষদ 

ক্ষিক্রীকত র্ িোকো  পক্ষ মোণ ৫০ (পঞ্চোি) লি িোকো অরপিো অক্ষধক হ , র্োহো হইরল উপ-ধো ো (২) এ  ক্ষবধোন 

সোরপরি, ৩৪[ প বর্ী ৬০ (ষোি) ক্ষদবরস ] মরধয হোইরকোিত ক্ষবভোরগ, এবং র্ক্ষদ ক্ষিক্রীকত র্ িোকো  পক্ষ মোণ 

৫০ (পঞ্চোি) লি িোকো অথবো র্দ্অরপিো কম হ , ৩৫[ র্োহো হইরল প বর্ী ৩০ (জেি) ক্ষদবরস  মরধয 

মজলোজজ আদোলরর্ আপীল কক্ষ রর্ পোক্ষ রবন।] 
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(২) আপীলকো ী, ক্ষিক্রীকত র্ িোকো  পক্ষ মোরণ  ৫০% এ  সমপক্ষ মোণ িোকো বোদী  দোবী  আংক্ষিক 

স্বীকত ক্ষর্স্বরূপ নগদ ক্ষিক্রীদো  আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন, অথবো বোদী  দোবী স্বীকো  নো কক্ষ রল, জোমোনর্স্বরূপ 

ক্ষিক্রী প্রদোনকো ী আদোলরর্ জমো কক্ষ  ো উক্তরূপ জমো  প্রমোণ দ খোি বো আপীরল  মমরমো  সক্ষহর্ 

আদোলরর্ দোক্ষখল নো কক্ষ রল, উপ-ধো ো (১) এ  অধীন মকোন আপীল কোর্ তোরথ ত গতহীর্ হইরব নো৷ 
 

(৩) উপ-ধো ো (২) এ  ক্ষবধোন সরেও, ক্ষববোদী-দোক্ষ ক ইক্ষর্মরধয ১৯(৩) ধো ো  ক্ষবধোন মরর্ ১০% (দি ির্োংি) 

পক্ষ মোণ িোকো নগদ অথবো জোমোনর্ ক্ষহসোরব জমো কক্ষ  ো থোক্ষকরল, অে ধো ো  অধীরন আপীল দোর র   

মিরে উক্ত ১০% (দি ির্োংি) িোকো উপক্ষ -উক্ষিক্ষখর্ ৫০% (পঞ্চোি ির্োংি) িোকো হইরর্ বোদ হইরব৷ 
 

(৪) উপক্ষ -উক্ষিক্ষখর্ ক্ষবধোনোবলী সরেও, বোদী-আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন এই ধো ো  অধীরন মকোন আপীল দোর   

কক্ষ রল, উহোরক উপক্ষ -উক্ষিক্ষখর্ মরর্ মকোন িোকো বো জোমোনর্ জমো দোন কক্ষ রর্ হইরব নো৷ 
 

(৫) মজলো জজ মকোন আপীল গ্রহণ ক ো মোেই ক্ষলক্ষখর্ভোরব উরিখ কক্ষ রবন মর্, ক্ষর্ক্ষন ক্ষনরজই উক্ত আপীল 

শুনোনী কক্ষ রবন ক্ষক নো, এবং ক্ষর্ক্ষন ক্ষনরজ উক্ত আপীল শুনোনী নো কক্ষ রর্ ক্ষসদ্ধোন্ত গ্রহণ কক্ষ রল, 

অনক্ষর্ক্ষবলরব উক্ত আপীলটি শুনোনী  জনয র্োহো  অক্ষধরিরে  অধীন মকোন একজন অক্ষর্ক্ষ ক্ত মজলো 

জরজ  ক্ষনকি, র্ক্ষদ থোরক, মপ্র ণ কক্ষ রবন; এবং মকোন অক্ষর্ক্ষ ক্ত মজলো জজ নো থোক্ষকরল, মজলো জজ 

ক্ষনরজই উক্ত আপীল েবণ কক্ষ রবন৷ 
 

(৬) আপীল আদোলর্, আপীল গতহীর্ হইবো  প বর্ী ৯০ (নব্বই) ক্ষদবরস  মরধয উহো ক্ষনষ্পক্ষি কক্ষ রব, এবং 

৯০ (নব্বই) ক্ষদবরস  মরধয আপীলটি ক্ষনষ্পক্ষি কক্ষ রর্ বযথ ত হইরল, আদোলর্, ক্ষলক্ষখর্ভোরব কো ণ 

উরিখপূব তক, উক্ত সম সীমো অনক্ষধক আর ো ৩০ (জেি) ক্ষদবস বক্ষধ তর্ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 
     
     
   
    

ক্ষ ক্ষভিন দোর   ও ক্ষনষ্পক্ষি সম্পক্ষকতর্ ক্ষবধোন      

৪২৷ (১) মকোন আদোলর্, আপীরল প্রদি  ো  বো ক্ষিক্রী  ক্ষবরুরদ্ধ মকোন ক্ষ ক্ষভিরন  দ খোি গ্রহণ কক্ষ রব নো, 

র্ক্ষদ নো দ খোিকো ী, আপীল আদোলর্ কর্ত তক প্রদি বো বহোলকত র্ ক্ষিক্রী  িোকো  ৭৫% এ  সমপক্ষ মোণ 

িোকো, আপীল দোর   কোরল দোক্ষখলকত র্ ৫০% িোকোসরমর্, উক্ত পক্ষ মোণ িোকো  স্বীকত ক্ষর্ স্বরূরপ সংক্ষিষ্ট 

আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন, অথবো বোদী  দোবী স্বীকো  নো কক্ষ রল জোমোনর্ স্বরূরপ বযোংক ড্রোফি, মপ-অিতো  বো 

নগদো নরর্োগয অনয মকোন ক্ষবক্ষনরম  দক্ষলল (Negotiable Instrument) আকোর  ক্ষিক্রী প্রদোনকো ী আদোলরর্ 

জমো কক্ষ  ো উক্তরূপ জমো  প্রমোণ দ খোরি  সক্ষহর্ আদোলরর্ দোক্ষখল কর ন৷ 
 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোন সরেও, বোদী-আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন এই ধো ো  অধীরন ক্ষ ক্ষভিন দোর   কক্ষ রল, 

উহোরক উপক্ষ -উক্ষিক্ষখর্ মরর্ মকোন িোকো বো জোমোনর্ জমো বো দোক্ষখল কক্ষ রর্ হইরব নো৷ 
 

(৩) উচ্চর্  আদোলর্, ক্ষ ক্ষভিরন  দ খোি গতহীর্ হইবো  প বর্ী ৬০ (ষোি) ক্ষদবরস  মরধয উহো ক্ষনষ্পক্ষি 

কক্ষ রব, এবং ৬০ (ষোি) ক্ষদবরস  মরধয ক্ষ ক্ষভিন ক্ষনষ্পক্ষি কক্ষ রর্ বযথ ত হইরল, আদোলর্, ক্ষলক্ষখর্ভোরব কো ণ 

উরিখপূব তক, উক্ত সম সীমো অনক্ষধক আর ো ৩০ (জেি) ক্ষদবস বক্ষধ তর্ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 
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সুপ্রীম মকোরিত  আপীল ক্ষবভোরগ আপীল      

৪৩৷ এই আইরন  অধীরন হোইরকোিত ক্ষবভোগ কর্ত তক আপীল বো ক্ষ ক্ষভিরন প্রদি মকোন  ো , ক্ষিক্রী বো 

আরদরি  ক্ষবরুরদ্ধ আপীল ক্ষবভোরগ আপীল দোর র   জনয ঋণ গ্রহীর্ো-ক্ষববোদীরক আপীল ক্ষবভোগ অনুমক্ষর্ 

প্রদোন ক ো  মিরে, সংগর্ মরন কক্ষ রল, ৪২(১) ধো ো  অনুরূপ পদ্ধক্ষর্রর্ ক্ষিক্রীকত র্ িোকো  অপক্ষ রিোক্ষধর্ 

অবক্ষিষ্টোংরি  মর্ মকোন পক্ষ মোণ িোকো নগদ বোদী-আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন অথবো জোমোনর্স্বরূপ ক্ষিক্রী 

প্রদোনকো ী আদোলরর্ জমোদোন ক ো  আরদি প্রদোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 
     
     
   
    

অন্তবর্ীকোলীন আরদি      

৪৪৷ (১) অথ ত ঋণ আদোলর্, মোমলো  সটঠক ও পক্ষ পূণ ত ক্ষবচো  ও নযো  ক্ষবচোর   প্রর োজরন এবং ক্ষবচো  

কোর্ তক্ররম  অপবযবহো  প্রক্ষর্র োধকরল্প মর্রূপ অন্তবর্ীকোলীন আরদি প্রদোন ক ো সংগর্ মরন কক্ষ রব, 

মসরূপ অন্তবর্ীকোলীন আরদি প্রদোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 
 

(২) উপ-ধো ো (৩) এ  ক্ষবধোন সোরপরি, এই আইরন  অধীরন মকোন আদোলর্ কর্ত তক প্রদি মকোন 

অন্তবর্ীকোলীন আরদিরক উচ্চর্  মকোন আদোলরর্ আপীল বো ক্ষ ক্ষভিন আকোর  ক্ষবর্ক্ষকতর্ ক ো র্োইরব নো৷ 
 

(৩) উপ-ধো ো (২) এ  ক্ষবধোন সরেও, মকোন পি ধো ো ৪১ এ  অধীন দোর  কত র্ আপীরল এইরূপ মকোন ক্ষবষ  

রু্জক্ত ক্ষহসোরব গ্রহণ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব, র্োহো উপক্ষ -উক্ষিক্ষখর্ ক্ষবধোরন  কো রণ ক্ষবর্ক্ষকতর্ ক ো র্ো  নোই, এবং 

আপীল আদোলর্ ঐরূপ ক্ষবষ  ক্ষবরবচনো  গ্রহণ কক্ষ  ো নযো ক্ষবচোর   স্বোরথ ত উপর্ুক্ত মর্ মকোন আরদি প্রদোন 

কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 
     
     
   
    

আপীল বো ক্ষ ক্ষভিরন  পর্ তোর  মধযস্থর্ো      

৩৬[ ৪৪ক। (১) ৭ম পক্ষ রচ্ছরদ  অধীন আপীল বো ক্ষ ক্ষভিন কোর্ তক্রম অবযোহর্ থোকো  মর্ মকোন পর্ তোর  

পিগণ মধযস্থর্ো  মোধযরম আপীল বো ক্ষ ক্ষভিন মোমলো  ক্ষবষ বস্তু ক্ষনষ্পক্ষি কক্ষ  ো আদোলর্রক অবক্ষহর্ 

কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন মধযস্থর্ো  মিরে ধো ো ২২ এ  উপ-ধো ো (২), (৩) ও (৪) এ  ক্ষবধোন অনুস ণ 

কক্ষ রর্ হইরব। 
 

(৩) আদোলর্ উপ-ধো ো (১) এ  অধীন অবক্ষহর্ হইরল এবং ক্ষনষ্পক্ষি  ক্ষবষর  সন্তুষ্ট হইরল, উক্ত আপীল বো 

ক্ষ ক্ষভিন মোমলো চূড়োন্তভোরব ক্ষনষ্পক্ষি কক্ষ  ো আরদি প্রদোন কক্ষ রব।] 
     

 

৮ম পররনেদ 

রিরিধ 
    

মোমলো  আরপোষ ক্ষনষ্পক্ষি      

৪৫৷ (১) ৩৭[ ***] এই আইরন  মকোন ক্ষকছুই, ক্ষবচো  কোর্ তক্ররম  প বর্ী মর্ মকোন পর্ তোর , মকোন মোমলো  

আরপোষ ক্ষনষ্পক্ষি ক ো হইরর্ পিগণরক বোক্ষ র্ কক্ষ রব নো৷ 
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(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীরন প্রদি মোমলো  আরপোষ ক্ষনষ্পক্ষি  সরুর্োগ এই আইরন মোমলো ক্ষনষ্পক্ষি  জনয 

বযবক্ষস্থর্ অনযোনয পদ্ধক্ষর্ এবং ক্ষনধ তোক্ষ র্ সম সীমো  হোক্ষন বো বযর্য   িোইরর্ পোক্ষ রব নো৷ 
     
     
   
    

মোমলো দোর   সম্পক্ষকতর্ ক্ষবরিষ ক্ষবধোন ও সম সীমো      

৪৬৷ (১) The Limitation Act, 1908 (Act No. IX of 1908) এ ক্ষভন্নর্  ক্ষবধোন র্োহোই থোকুক নো মকন, মকোন 

আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন সম্পোক্ষদর্ চুজক্ত বো চুজক্ত  ির্ত অনুর্ো ী ঋণ গ্রহীর্ো  ক্ষনকি হইরর্ ঋণ পক্ষ রিোধ সূচী 

(Repayment schedule) অনুর্ো ী ঋণ পক্ষ রিোধ শুরু হইবো  প বর্ী- 
 

(ক) প্রথম এক বর্্সর  প্রোপয অরথ ত  অনুযন ১০%, অথবো 
 

(খ) প্রথম দুই বর্্সর  প্রোপয অরথ ত  অনুযন ১৫%, অথবো 
 

(গ) প্রথম ক্ষর্ন বর্্সর  প্রোপয অরথ ত  অনুযন ২৫% 
 

পক্ষ মোণ অথ ত আদো  নো হইরল, উপ-ধো ো (২) এ  ক্ষবধোন সোরপরি, উহো  প বর্ী এক বর্্সর   মরধয মোমলো 

দোর   কক্ষ রব৷ 
 

(২) আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন উপ-ধো ো (১) এ উক্ষিক্ষখর্ মম োরদ  মরধযই ঋণ পক্ষ রিোরধ  র্ফক্ষসল পুনঃ র্ফক্ষসল 

(Reschedule) কক্ষ  ো থোক্ষকরল, উক্ত উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোন, র্দঅ্নুর্ো ী প্রর োজনী  পক্ষ বর্তন সোরপরি 

(Mutatis Mutandis), নরু্নভোরব কোর্ তক  হইরব৷ 
 

(৩) উপ-ধো ো (১) এ উক্ষিক্ষখর্ ঋণ পক্ষ রিোধ সচূী (Repayment schedule) অনুর্ো ী ঋণ পক্ষ রিোরধ  ক্ষনধ তোক্ষ র্ 

সোকুলয মম োদ ৩ (ক্ষর্ন) বর্্স  অরপিো কম হইবো  মিরে, উক্ত ক্ষনধ তোক্ষ র্ সোকুলয মম োরদ  মরধয 

আদোর   পক্ষ মোণ ২০% অরপিো কম হইরল, আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন উপ-ধো ো (৪) এ  ক্ষবধোন সোরপরি, উহো  

প বর্ী ১ (এক) বর্্সর   মরধয মোমলো দোর   কক্ষ রব৷ 
 

(৪) আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন উপ-ধো ো (৩) এ উক্ষিক্ষখর্ মম োরদ  মরধযই ঋণ পক্ষ রিোরধ  র্ফক্ষসল পুনঃর্ফক্ষসল 

(Reschedule) কক্ষ  ো থোক্ষকরল, উক্ত উপ-ধো ো (৩) এ  ক্ষবধোন, র্দঅ্নুর্ো ী প্রর োজনী  পক্ষ বর্তন সোরপরি 

(Mutatis Mutandis), নরু্নভোরব কোর্ তক  হইরব৷ 
 

(৫) উপ-ধো ো (১) বো, মিেমর্, (২) এবং (৩) বো, মিেমর্, (৪) এ উক্ষিক্ষখর্ মম োদোরন্ত মকোন মোমলো দোর   

ক ো হইরল, আদোলর্ অক্ষবলরব ক্ষবষ টি সংক্ষিষ্ট আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  প্রধোন ক্ষনব তোহীরক ক্ষলক্ষখর্ভোরব অবক্ষহর্ 

কক্ষ রব; এবং মকোন কম তকর্তো  দোক্ষ ে পোলরন বযথ তর্ো  কো রণ মম োরদ  মরধয উক্ত মোমলো দোর   নো হইরল, 

উপর্ুক্ত কর্ত তপি অনুরূপ দো ী কম তকর্তো  ক্ষবরুরদ্ধ িতঙ্খলোমূলক বযবস্থো গ্রহণ কক্ষ রব এবং এই উপ-ধো ো  

অধীন অবক্ষহর্ হইবো  ৯০ (নব্বই) ক্ষদবরস  মরধয গতহীর্ বযবস্থো সম্পরকত স কো  এবং আদোলর্রক অবক্ষহর্ 

কক্ষ রব৷ 
 

(৬) এই ধো ো  ক্ষবধোন, এই আইন বলবর্্ হইবো  এক বর্্স  প  কোর্ তক  হইরব: 
 

র্রব ির্ত থোরক মর্, এই ধো ো  ক্ষবধোন কোর্ তক  হইবো  পরূব তও মকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন এই ধো ো  ক্ষবধোনরক 

কোর্ তক  কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 
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দোবী আর োরপ সীমোবদ্ধর্ো      

৪৭৷ (১) বর্তমোরন প্রচক্ষলর্ অনয মকোন আইন বো পিগরণ  মরধয সম্পোক্ষদর্ সংক্ষিষ্ট চুজক্তরর্ র্োহোই থোকুক নো 

মকন, এই আইরন  অধীন মোমলো দোর র   মিরে, মকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন মকোন ঋণ গ্রহীর্োরক প্রদি 

আসল ঋরণ  উপ  দো  এমনভোরব আর োপ কক্ষ  ো আদোলরর্ মোমলো দোর   কক্ষ রব নো, র্োহোরর্ আদোলরর্ 

উত্থোক্ষপর্ উক্ত সমুদ  দোবী আসল ঋণ অরপিো ২০০% (১০০+২০০ = ৩০০ িোকো) এ  অক্ষধক হ ৷ 
 

(২) উপ-ধো ো (১) এ বক্ষণ তর্ মরর্ আসল ঋণ অরপিো ২০০% এ  অক্ষধক অনুরূপ দোবী আদোলর্ কর্ত তক 

গ্রহণরর্োগয হইরব নো৷ 
 

(৩) এই ধো ো  ক্ষবধোনটি এই আইন বলবর্্ হইবো  এক বর্্স  প  কোর্ তক  হইরব: 
 

র্রব ির্ত থোরক মর্, মকোন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন, ইচ্ছো কক্ষ রল, এই ধো ো কোর্ তক  হইবো  পূরব তই, এই ধো ো  ক্ষবধোন 

অনুস ণ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 
     
     
   
    

ক্ষদবরস  গণনো      

৪৮৷ এই আইরন  অধীন ক্ষদবস গণনো  মিরে মকবলমোে ক্ষবচো রক  কোর্ তক্ষদবস গণনো ক ো হইরব এবং 

সোমক্ষ কভোরব দোক্ষ েপ্রোপ্ত ক্ষবচো রক  কোর্ ত ক্ষদবসও অনুরূপ গণনো  অন্তভুতক্ত হইরব৷ 
     
     
   
    

ঋরণ  ক্ষকজি      

৪৯৷ (১) উপ-ধো ো (৩) এ  ক্ষবধোন সোরপরি অথ ত ঋণ আদোলর্, ক্ষববোদী-দোক্ষ রক  আরবদরন  মপ্রক্ষিরর্ বো স্বী  

উরদযোরগ উপর্ুক্ত মরন কক্ষ রল, ক্ষিক্রীকত র্ িোকো ১ (এক) বর্্সর  ৪ (চো ) টি সম ক্ষকজিরর্ পক্ষ রিোরধ  জনয 

দোক্ষ করক সুরর্োগ প্রদোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 
 

(২) বোদী-ক্ষিক্রীদো  সম্মর্ থোক্ষকরল, উপ-ধো ো (৩) এ  ক্ষবধোন সোরপরি, ক্ষিক্রীকত র্ িোকো ৩ (ক্ষর্ন) বর্্সর  ১২ 

(বো ) ক্ষ ি সমক্ষকজিরর্ পক্ষ রিোরধ  জনয আদোলর্, দোক্ষ করক সুরর্োগ প্রদোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 
 

(৩) উপ-ধো ো (১) বো (২) এ উক্ষিক্ষখর্ মকোন একটি ক্ষকজি বরক ো হও ো মোেই সমুদ  বরক ো র্খনই 

পক্ষ রিোক্ষধর্বয হইরব এবং র্দউ্রেরিয জো ী কোর্ তক্রম র্থোক্ষবক্ষধ অনুসতর্ হইরব৷ 
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সুদ, মুনোফো সম্পক্ষকতর্ ক্ষবধোন      

৫০। (১) ধো ো ৪৭ এ  ক্ষবধোন সোরপরি, এই আইরন  অধীন মকোন আদোলর্, ঋণ প্রদোরন  ক্ষদবস হইরর্ 

মোমলো দোর র   ক্ষদবস পর্ তন্ত সম কোরল মকোন ঋরণ  উপ  আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোন কর্ ্ তক আইনোনুগভোরব 

ধোর্ তকত র্ সুদ, বো, মিেমর্, মুনোফো বো ভোড়ো হ্রোস, মোফ বো নোমঞ্জ ু কক্ষ রর্ পোক্ষ রব নো। 
 

(২) অথ ত ঋণ আদোলর্ কর্ত তক প্রদি ক্ষিক্রী  ক্ষবরুরদ্ধ ক্ষববোদী-দোক্ষ ক পি মকোন আপীল, ক্ষ ক্ষভিন, আপীল 

ক্ষবভোরগ আপীল বো অনয মকোনরূপ দ খোি মকোন উচ্চর্  আদোলরর্ দোর   নো কক্ষ রল, মোমলো দোর র   

ক্ষদবস হইরর্ ক্ষিক্রী  িোকো আদো  হইবো  ক্ষদবস পর্ তন্ত সমর   জনয ক্ষিক্রীকত র্ িোকো  উপ  ৩৮[ ১২% (বো  

ির্োংি)] বোক্ষষ তক স ল হোর , মকোন আপীল, ক্ষ ক্ষভিন বো অনয মকোন দ খোি মকোন উচ্চর্  আদোলরর্ দোর   

কক্ষ রল পরূব তোক্ত সম কোরল  জনয ৩৯[ ১৬% (মষোল ির্োংি)] বোক্ষষ তক স ল হোর , এবং আপীল বো উচ্চর্  

আদোলরর্  ক্ষিক্রী বো আরদরি  ক্ষবরুরদ্ধ আপীল ক্ষবভোরগ আপীল কক্ষ রল, পূরব তোক্ত সম কোরল  জনয ১৮% 

(আঠো  ির্োংি) বোক্ষষ তক স ল হোর , উপ-ধো ো (৩) এ  ক্ষবধোন সোরপরি, সুদ, বো, মিেমর্, মুনোফো 

আর োক্ষপর্ হইরব। 
 

(৩) উপ-ধো ো (২) এ  ক্ষবধোন সরেও উচ্চর্  আদোলর্ আপীল, ক্ষ ক্ষভিন, আপীল ক্ষবভোরগ আপীল বো অনয 

মকোন দ খোরি আপীলকত র্ বো ক্ষবর্ক্ষকতর্ ক্ষিক্রী বো আরদরি  গুণগর্ পক্ষ বর্তন কক্ষ  ো মকোন আরদি বো 

ক্ষিক্রী প্রদোন কক্ষ রল, উক্ত আদোলর্, উপক্ষ -উক্ষল্লক্ষখর্ সংক্ষিষ্ট বক্ষধ তর্ সুদ বো মুনোফো  হো  আপীল বো 

দ খোিকো ী  মিরে প্ররর্োজয হইরব নো মরম ত আরদি প্রদোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
 

৪০[ (৪) এই ধো ো  পবূবর্ী উপ-ধো োসমরূহ ক্ষভন্নর্  র্োহো ক্ষকছুই থোকুক নো মকন, ধো ো ৪১ ও ৪২ এ  ক্ষবধোন 

অনুর্ো ী ক্ষববোদী-দোক্ষ ক কর্তকত ক্ষনধ তোক্ষ র্ পক্ষ মোণ িোকো বো, মিেমর্, জোমোনর্ জমো কক্ষ  ো উচ্চর্  

আদোলরর্ আপীল বো ক্ষ ক্ষভিন দোর   কক্ষ বো  সুরর্োগ থোকো সরেও র্ক্ষদ মকোন ক্ষববোদী-দোক্ষ ক অনুরূপ 

ক্ষনধ তোক্ষ র্ পক্ষ মোণ িোকো বো, মিেমর্, জোমোনর্ জমো নো কক্ষ  ো ক্ষনম্ন আদোলরর্  আরদি বো ক্ষিক্রীরক 

প্রর্যি বো পর োিভোরব র্ক্ষকতর্ কক্ষ  ো হোইরকোিত ক্ষবভোরগ  ীি আরবদন দোর   কর ন এবং উক্ত  ীি 

আরবদন হোইরকোিত ক্ষবভোগ বো আপীল ক্ষবভোগ কর্তকত খোক্ষ জ হ , র্োহো হইরল উপ-ধো ো (২) এ উক্ষিক্ষখর্ 

সমর   জনয ২৫% বোক্ষষ তক স ল হোর  সুদ বো, মিেমর্, মুনোফো আর োক্ষপর্ হইরব।] 
     
     
   
    

ক্ষবচো  ক্ষবভোগী  কোর্ তক্রম      

৫১৷ অথ ত ঋণ আদোলরর্  কোর্ তক্রম The Penal Code, 1860 এ  ১৯৩ ও ২২৮ ধো ো অনুসোর  ক্ষবচো  ক্ষবভোগী  

কোর্ তক্রম ক্ষহসোরব গণয হইরব৷ 
     
     
   
    

অথ ত ঋণ আদোলরর্  অবমোননো      

৫২৷ (১) একজন বযজক্ত অথ ত ঋণ আদোলর্ অবমোননো  জনয দো ী হইরবন, র্ক্ষদ ক্ষর্ক্ষন আইনসংগর্ ওজ  

বযক্ষর্র রক- 
 

(ক) আদোলরর্  প্রক্ষর্ মকোনরূপ অবজ্ঞো প্রদি তন কর ন; 
 

(খ) আদোলরর্  ক্ষবচো  কোর্ তক্ররম বযো োর্  িোন; 
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(গ) আদোলর্ কর্ত তক আক্ষদষ্ট হই ো এমন মকোন প্ররশ্ন  উি  প্রদোন কক্ষ রর্ অস্বীকো  কর ন, মর্ উি  প্রদোন 

কক্ষ রর্ ক্ষর্ক্ষন আইনর্ঃ বোধয; অথবো 
 

( ) আদোলর্ কর্ত তক আক্ষদষ্ট হই ো িপথ গ্রহণপূব তক মকোন সর্য  িনো ক্ষববতর্ কক্ষ রর্ অস্বীকত ক্ষর্ প্রকোি 

কর ন৷ 
 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীরন আদোলর্ অবমোননো  জনয মকোন বযজক্ত মদোষী সোবযি হইরল আদোলর্ 

অক্ষবলরব উক্ত বযজক্তরক এইরূপ আদোলর্ অবমোননো  দোর  অনুর্ধ্ ত ১০০০ (এক হোজো ) িোকো পর্ তন্ত 

জক্ষ মোনো, অনোদোর  অনুর্ধ্ ত ১০ (দি) ক্ষদবস ক্ষবনোেম কো োদরণ্ড দজণ্ডর্ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 
     
     
   
    

ক্ষবরিষ মিরে মজলো জজ      

৫৩৷ দুই বো র্রর্োক্ষধক মজলো  জনয একটি অথ ত ঋণ আদোলর্ প্রক্ষর্টষ্ঠর্ হই ো থোক্ষকরল, উক্ত আদোলর্টি মর্ 

মজলো  অবক্ষস্থর্ হইরব, উক্ত মজলো  মজলো জজ এই আইরন  উরেিয পূ ণকরল্প মজলো জজ ক্ষহসোরব গণয 

হইরবন৷ 
     
     
   
    

আদোলরর্  সীলরমোহ       

৫৪৷ রু্গ্ম-মজলো জরজ  সমন্বর  গটঠর্ অথ ত ঋণ আদোলর্ মজলো জজ কর্ত তক ক্ষনধ তোক্ষ র্ ও ক্ষনরদতক্ষির্ 

সীলরমোহ  বযবহো  কক্ষ রব৷ 
     
     
   
    

আদোলরর্  ক্ষন ন্ত্রণ      

৫৫৷ রু্গ্ম-মজলো জরজ  সমন্বর  গটঠর্ অথ ত ঋণ আদোলর্ মজলো জরজ  প্রর্যি প্রিোসক্ষনক ক্ষন ন্ত্ররণ এবং 

হোইরকোিত ক্ষবভোরগ  পর োি র্েোবধোন ও ক্ষন ন্ত্ররণ নযোি থোক্ষকরব৷ 
     
     
   
    

জোমোনরর্  অথ ত বযবহো , মফ র্, ইর্যোক্ষদ      

৫৬৷ (১) মোমলো ক্ষনষ্পক্ষি হইবো  প  আদোলর্, ক্ষববোদী-দোক্ষ ক কর্ত তক ধো ো ১৯(৩), ৪১(২) অথবো ৪২ এ  

অধীরন বযোংক ড্রোফি, মপ-অিতো  বো নগদো নরর্োগয ক্ষবক্ষনরম  দক্ষলল আকোর  প্রদি জোমোনর্ অথ ত ক্ষিক্রী  

দোবী পূ ণোরথ ত র্র্দ ূ সম্ভব বযবহো  কক্ষ রব, এবং ক্ষিক্রী  দোবী পূ রণ  প  মকোন অথ ত অবক্ষিষ্ট থোক্ষকরল উহো 

দোক্ষ করক মফ র্ প্রদোন কক্ষ রব৷ 
 

(২) উচ্চর্  আদোলরর্  ক্ষসদ্ধোন্ত ক্ষববোদী  অনুকূরল প্রদি হইবো  কো রণ, উপ-ধো ো (১) এ  অধীন বযোংক 

ড্রোফি, মপ-অিতো  বো নগদো নরর্োগয ক্ষবক্ষনরম  দক্ষলল আকোর  প্রদি জোমোনর্ বো অনুরূপ জোমোনরর্  অথ ত 

ক্ষববোদীরক মফ র্ প্রদোন ক ো আবিযক হইরল, আদোলর্, অনক্ষর্ক্ষবলরব র্ত্মরম ত আরদি প্রদোন কক্ষ রব৷ 
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(৩) ক্ষববোদী, উচ্চর্  আদোলরর্   ো  বো আরদরি  কো রণ, র্োহো  কর্ত তক ইরর্োমরধয নগরদ আক্ষথ তক 

প্রক্ষর্ষ্ঠোনরক পক্ষ রিোক্ষধর্ অথবো ধো ো ১৯(৩), ৪১(২) বো ৪২ এ  অধীরন আক্ষথ তক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  অনুকূরল 

জমোকত র্ অথ ত, বো উহো  অংি ক্ষবরিষ, মফ র্ পোইরর্ আইনর্ঃ অক্ষধকো ী হইরল, অনুরূপ উচ্চর্  

আদোলর্, ক্ষববোদী র্োহোরর্ ৬০ (ষোি) ক্ষদবরস  মরধয উহো মফ র্ পোইরর্ পোর ন, র্ত্মরম ত আরদি প্রদোন 

কক্ষ রব৷ 
     
     
   
    

আদোলরর্  সহজোর্ িমর্ো      

৫৭৷ এই আইরন  অধীন অক্ষভরপ্রর্ নযো  ক্ষবচোর   উরেিয সোধনকরল্প অথবো আদোলরর্  কোর্ তক্ররম  

অপবযবহো  ম োধকরল্প প্রর োজনী  মর্ মকোন পক্ষ পূ ক আরদি প্রদোরন আদোলরর্  সহজোর্ িমর্ো মকোন 

ক্ষকছু দ্বো ো সীক্ষমর্ ক ো হই োরছ বক্ষল ো গণয হইরব নো৷ 
     
     
   
    

ক্ষবক্ষধ প্রণ রন  িমর্ো      

৫৮৷ স কো , এই আইরন  ক্ষবধোনসমূহরক কোর্ তক ী ক ো  জনয, স কো ী মগরজরি প্রজ্ঞোপন দ্বো ো, 

প্রর োজনী  ক্ষবক্ষধ প্রণ ন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব৷ 
     
     
   
    

আইরন  ইংর জী পোঠ      

৫৯৷ (১) এই আইন প্রবর্তরন  প  স কো , স কো ী মগরজরি প্রজ্ঞোপন দ্বো ো, এই আইরন  ইংর জীরর্ 

অনুক্ষদর্ একটি পোঠ প্রকোি কক্ষ রব, র্োহো এই আইরন  ক্ষনভত রর্োগয ইংর জী পোঠ (Authentic English Text) 

নোরম অক্ষভক্ষহর্ হইরব৷ 
 

(২) উপ-ধো ো (১) এ উরিক্ষখর্ ইংর জী পোঠ এবং এই আইরন  মরধয ক্ষবর োরধ  মিরে এই আইন প্রোধোনয 

পোইরব৷ 
     
     
   
    

 ক্ষহর্ক ণ, মহফোজর্ ও ক্রোক্ষন্তকোলীন ক্ষবধোনোবলী      

৬০৷ (১) অথ ত ঋণ আদোলর্ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সোরল  ৪নং আইন) এর্দদ্্বো ো  ক্ষহর্ ক ো হইল৷ 
 

(২) এই আইন প্রবর্তরন  পূরব ত হোইরকোিত ক্ষবভোরগ উপ-ধো ো (১) দ্বো ো  ক্ষহর্ আইরন  অধীরন ক্ষবচো োধীন সকল 

আপীল, র্োহো অথ ত ঋণ আদোলরর্  আরদি বো ক্ষিক্রী  ক্ষবরুরদ্ধ আনীর্ হই োক্ষছল, উহোরদ  পরূব ত  নযো  

এমনভোরব ক্ষনষ্পক্ষি ক ো হইরব মর্ন উক্ত আইন  ক্ষহর্ ক ো হ  নোই, র্রব উহোরদ  ক্ষনষ্পক্ষি  মিরে এই 

আইরন  ক্ষবধোনসমহূ, র্র্দ ূ সম্ভব, এমনভোরব প্ররর্োজয হইরব, মর্ন উহো ো এই আইরন  অধীরনই দোর   

হই োক্ষছল৷ 
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(৩) অথ ত ঋণ আদোলর্ আইন, ১৯৯০ এ   ক্ষহর্ক ণ সরেও, উক্ত  ক্ষহর্ আইরন  অধীরন অথ ত ঋণ 

আদোলরর্ ক্ষবচো োধীন সকল মোমলো অে আইরন  অধীরন প্রক্ষর্টষ্ঠর্ বো ম োক্ষষর্ অনুরূপ আদোলরর্ 

ক্ষবচো োধীন মোমলো ক্ষহসোরব বদলী হইরব এবং উহো ো পরূব ত  আদোলরর্ মর্ পর্ তোর  ক্ষবচো োধীন ক্ষছল মসই পর্ তো  

হইরর্ ক্ষবচো োধীন থোক্ষকরব এবং ঐ সকল মোমলো  মিরে এই আইরন  ক্ষবধোনোবলী, র্র্দ ূ সম্ভব, এমনভোরব 

প্ররর্োজয হইরব, মর্ন উক্ত মোমলোসমূহ এই আইরন  অধীরনই দোর   হই োক্ষছল৷ 
     
     
     
  

১ `P.O.No. 128` অি , ক্ষচহ্নসমূহ, িব্দ ও সংখযো `P.O.No. 28` অি , ক্ষচহ্নসমূহ, িব্দ ও সংখযো  পক্ষ বরর্ত 

অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০০৪ (২০০৪ সরন  ১১ নং আইন) এ  ২ ধো োবরল প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্। 
 

২ `1972` সংখযোটি `1973` সংখযোটি  পক্ষ বরর্ত অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০০৪ (২০০৪ সরন  

১১ নং আইন) এ  ২ ধো োবরল প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্। 
 

৩ ক্রক্ষমক নং (১৮) অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০০৪ (২০০৪ সরন  ১১ নং আইন) এ  ২ 

ধো োবরল সংরর্োজজর্। 
 

৪ `৫,০০,০০০.০০ িোকো  (পোাঁচ লি িোকো)` সংখযো, কমো, িব্দগুক্ষল ও বন্ধনী `৫০,০০০ িোকো  (পঞ্চোি 

হোজো  িোকো)` সংখযো, কমো, িব্দগুক্ষল ও বন্ধনী  পক্ষ বরর্ত অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০০৪ 

(২০০৪ সরন  ১১ নং আইন) এ  ৩ ধো োবরল প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্ 
 

৫ ",প্ররদ  মকোিত ক্ষফ প্রদোন কক্ষ রর্ হইরব" কমো ও িব্দগুক্ষল অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ 

(২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ২ ধো োবরল ক্ষবলুপ্ত। 
 

৬ `(Power of Attorney)` বন্ধনীগুক্ষল ও িব্দগুক্ষল অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  

১৬ নং আইন) এ  ৩ ধো োবরল ক্ষবলুপ্ত। 
 

৭ উপ-ধো ো (৫) এবং (৫ক) পূব তবর্ ্ ী উপ-ধো ো (৫) এ  পক্ষ বরর্ত অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, 

২০০৪ (২০০৪ সরন  ১১ নং আইন) এ  ৩ ধো োবরল প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্ 
 

৮ ধো ো ২১ অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ৪ ধো োবরল 

ক্ষবলুপ্ত। 
 

৯ ধো ো ২২ অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ৫ ধো োবরল 

প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্। 
 

১০ ধো ো ২৩ অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ৬ ধো োবরল 

প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্। 
 

১১ "বো মীমোংসো" িব্দগুক্ষল অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  

৭(ক) ধো োবরল ক্ষবলপু্ত। 
 

১২ উপ-ধো ো (১) অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ৭(খ) 

ধো োবরল প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্। 
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১৩ উপ-ধো ো (৪) অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ৭(গ) 

ধো োবরল প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্। 
 

১৪ ধো ো ২৫ অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ৮ ধো োবরল 

প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্। 
 

১৫ "১৮০ (একির্ আক্ষি) ক্ষদবরস  মরধয" সংখযো, বন্ধনীগুক্ষল ও িব্দগুক্ষল  পক্ষ বরর্ত "১ (এক) বৎসর   

মরধয" সংখযো, বন্ধনীগুক্ষল ও িব্দগুক্ষল অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং 

আইন) এ  ৯(ক) ধো োবরল প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্। 
 

১৬ "১৮০ (একির্ আক্ষি) ক্ষদবস" সংখযো, বন্ধনীগুক্ষল ও িব্দগুক্ষল  পক্ষ বরর্ত "১ (এক) বৎস " সংখযো, 

বন্ধনীগুক্ষল ও িব্দগুক্ষল অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ৯(খ) 

ধো োবরল প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্। 
 

১৭ ক্ষবদযমোন ক্ষবধোন উপ-ধো ো (১) ক্ষহরসরব অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং 

আইন) এ  ১০ ধো োবরল সংখযোক্ষ র্ । 
 

১৮ উপ-ধো ো (২) অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ১০ 

ধো োবরল সংরর্োজজর্ । 
 

১৯ উপ-ধো ো (২) অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ১১(ক) 

ধো োবরল প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্। 
 

২০ "দ খোিটি" িরব্দ  পক্ষ বরর্ত "ক্ষলক্ষখর্ আপক্ষি" িব্দগুক্ষল অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ 

(২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ১১(খ) ধো োবরল প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্। 
 

২১ উপ-ধো ো (৪) অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ১১(গ) 

ধো োবরল সংরর্োজজর্ । 
 

২২ উপ-ধো ো (২), (২ক), (২খ) ও (২গ) অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং 

আইন) এ  ১২(ক) ধো োবরল প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্ । 
 

২৩ "উপ-ধো ো (২) এ  অধীরন" িব্দগুক্ষল, বন্ধনীগুক্ষল ও সংখযো  পক্ষ বরর্ত "উপ-ধো ো (২খ) এ  অধীরন" 

িব্দগুক্ষল, বন্ধনীগুক্ষল ও সংখযো অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) 

এ  ১২(খ) ধো োবরল প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্ । 
 

২৪ "আহুর্ হইবো  প বর্ী ১০ (দি) ক্ষদবরস  মরধয সম্পূণ ত মূলয" িব্দগুক্ষল, সংখযো ও বন্ধনীগুক্ষল  পক্ষ বরর্ত 

"আহুর্ হইবো  প  উপ-ধো ো (২খ) এ ক্ষনধ তোক্ষ র্ সম সীমো  মরধয সম্পূণ ত মূলয" িব্দগুক্ষল, বন্ধনীগুক্ষল ও 

সংখযো অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ১২(খ) ধো োবরল 

প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্ । 
 

২৫ "উপ-ধো ো (১), (২) ও (৩) এ  ক্ষবধোন অনুসোর " িব্দগুক্ষল, বন্ধনীগুক্ষল ও সংখযোগুক্ষল  পক্ষ বরর্ত "উপ-ধো ো 

(১), (২), (২ক), (২খ), (২গ) ও (৩) এ  ক্ষবধোন অনুসোর " িব্দগুক্ষল, বন্ধনীগুক্ষল ও সংখযোগুক্ষল অথ ত ঋণ 

আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ১২(গ) ধো োবরল প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্ । 
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২৬ "উপ-ধো ো (২) ও (৩) এ উক্ষিক্ষখর্ ক্ষবধোন" িব্দগুক্ষল,বন্ধনীগুক্ষল ও সংখযোগুক্ষল  পক্ষ বরর্ত "উপ-ধো ো (২), 

(২ক), (২খ), (২গ) ও (৩) এ উক্ষল্লক্ষখর্ ক্ষবধোন" িব্দগুক্ষল, বন্ধনীগুক্ষল ও সংখযোগুক্ষল অথ ত ঋণ আদোলর্ 

(সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ১২(গ) ধো োবরল প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্। 
 

২৭ উপ-ধো ো (৪ক) অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ১২( ) 

ধো োবরল সক্ষন্নরবক্ষির্। 
 

২৮ "উপ-ধো ো (১), (২), (৩) ও (৪) এ  ক্ষবধোন অনুসোর " িব্দগুক্ষল, বন্ধনীগুক্ষল ও সংখযোগুক্ষল  পক্ষ বরর্ত "উপ-

ধো ো (১), (২), (২ক), (২খ), (২গ), (৩) ও (৪) এ  ক্ষবধোন অনুসোর " িব্দগুক্ষল, বন্ধনীগুক্ষল ও সংখযোগুক্ষল অথ ত 

ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ১২(ঙ) ধো োবরল প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্। 
 

২৯ "উপ-ধো ো (১), (২), (৩) ও (৪) এ  ক্ষবধোন অনুসোর " িব্দগুক্ষল, বন্ধনীগুক্ষল ও সংখযোগুক্ষল  পক্ষ বরর্ত "উপ-

ধো ো (১), (২), (২ক), (২খ), (২গ), (৩) ও (৪) এ  ক্ষবধোন অনুসোর " িব্দগুক্ষল, বন্ধনীগুক্ষল ও সংখযোগুক্ষল অথ ত 

ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ১২(ঙ) ধো োবরল প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্। 
 

৩০ উপ-ধো ো (৬ক) এবং (৬খ) অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) 

এ  ১২(চ) ধো োবরল সক্ষন্নরবক্ষির্। 
 

৩১ "উপ-ধো ো (১), (২) ও (৩) এ  ক্ষবধোনোবলী  মকোনরূপ হোক্ষন নো  িোই ো" িব্দগুক্ষল, বন্ধনীগুক্ষল ও 

সংখযোগুক্ষল  পক্ষ বরর্ত "উপ-ধো ো (১), (২), (২ক), (২খ), (২গ) ও (৩) এ  ক্ষবধোনোবলী  মকোনরূপ হোক্ষন নো 

 িোই ো" িব্দগুক্ষল, বন্ধনীগুক্ষল ও সংখযোগুক্ষল অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ 

নং আইন) এ  ১২(ছ) ধো োবরল প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্। 
 

৩২ উপ-ধো ো (৭ক) এবং (৭খ) অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) 

এ  ১২(জ) ধো োবরল সক্ষন্নরবক্ষির্। 
 

৩৩ ধো ো ৩৮ অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ১৩ ধো োবরল 

প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্। 
 

৩৪ "প বর্ী ৩০ (জেি) ক্ষদবরস " িব্দগুক্ষল, সংখযো ও বন্ধনীগুক্ষল  পক্ষ বরর্ত "প বর্ ্ ী ৬০(ষোি) ক্ষদবরস " 

িব্দগুক্ষল, সংখযো ও বন্ধনীগুক্ষল অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) 

এ  ১৪ ধো োবরল প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্। 
 

৩৫ "র্োহো হইরল মজলোজজ আদোলরর্ আপীল কক্ষ রর্ পোক্ষ রবন" িব্দগুক্ষল  পক্ষ বরর্ত "র্োহো হইরল প বর্ী 

৩০ (জেি) ক্ষদবরস  মরধয মজলোজজ আদোলরর্ আপীল কক্ষ রর্ পোক্ষ রবন" িব্দগুক্ষল, সংখযো ও বন্ধনীগুক্ষল 

অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ১৪ ধো োবরল প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্। 
 

৩৬ ধো ো ৪৪ক অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ১৫ ধো োবরল 

সক্ষন্নরবক্ষির্। 
 

৩৭ "ধো ো ২১ বো ২২ এ  ক্ষবধোন সরেও," িব্দগুক্ষল, সংখযোগুক্ষল ও কমো অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, 

২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ১৬ ধো োবরল ক্ষবলুপ্ত। 
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৩৮ "০৮% (আি ির্োংি)" সংখযো, ক্ষচহ্ন, বন্ধনী ও িব্দগুক্ষল  পক্ষ বরর্ত "১২% (বো  ির্োংি)" সংখযো, ক্ষচহ্ন, 

বন্ধনী ও িব্দগুক্ষল অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ১৭(ক) 

ধো োবরল প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্। 
 

৩৯ "১২% (বো  ির্োংি)" সংখযো, ক্ষচহ্ন, বন্ধনী ও িব্দগুক্ষল  পক্ষ বরর্ত "১৬% (মষোল ির্োংি)" সংখযো, ক্ষচহ্ন, 

বন্ধনী ও িব্দগুক্ষল অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ১৭(ক) 

ধো োবরল প্রক্ষর্স্থোক্ষপর্। 
 

৪০ উপ-ধো ো (৪) অথ ত ঋণ আদোলর্ (সংরিোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৬ নং আইন) এ  ১৭(খ) 

ধো োবরল সংরর্োজজর্। 


