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কভোানী অআন, ১৯৯৪ 

 ( ১৯৯৪ নেয ১৮ নং অআন ) 
 

  [১২ েোটেভোফয, ১৯৯৪] 
      

      কভোানীভূ  নোমানোম কতিয় ভিতি ভোযোকিত অআন একীবতূকযণ  

ংধনকরোে োযণীত অআন৷ 
  

 

মেেত ুকভোানীভূ  নোমানোম কতিয় ভিতি ভোযোকিত অআন একীবূত  ংধন 

কযা ভীচীন  োযয়জনীয়; 
 

েেত ুএতদো দোফাযা নিভোনযূ অআন কযা আর:- 

    
 

  

োযথভ খণোড 

োযাযভোবিক  

  
  

ংকোলিোত িযনাভ 

 োযফযোতন 

  

১৷ (১) এআ অআন কভোানী অআন, ১৯৯৪ নাভে বিিত আফে৷ 
 

(২) যকায, যকাযী গেজেটে োযজোঞান দোফাযা, মে তাযিখ নিযোধাযণ 

কযিফে আা েআ তাযিখে ফরফৎ আফে৷ 
 

* এ, অয,  নং ৩২১-অআন/১৯৯৪, তাযিখ: ১০আ নবেভোফয, ১৯৯৪ আং 

দোফাযা ১৭আ গোযায়ণ, ১৪০১ ফঙোগাফোদ ভতাফেক ১রা ডিেভোফয, 

১৯৯৪ খোযিোটাফোদ ঈকোত অআন কাযোমকয আয়াছে। 

 

    
 

    
 

  
  

ংজোঞা 

  

২৷ (১) ফিলয় ফা োযংগেয যিনোথী কন কিছু না থাকিরে, এআ 

অআনে - 
 

(ক) “যোথ-ফৎয” ফরিতে, কন নিগভিত ংোথা (Body 

Corporate) এয কোলেতোযে, েআ ভয়কারকে ফুঝাআফে মে ভয়কার, ঈা 

একটি ূযোণ-ফৎয ঈক ফা না ঈক, এয রাব-কোলতিয িাফ ঈকোত 

ংোথায াধাযণ ফাযোলিক বায় ঈোথান কযা য় : 
 

তফে যোত থাকে মে, কন ফীভা কভোানীয কোলেতোযে “যোথ-
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ফৎয” ফরিতে ঞোজিকা ফৎযকে ফুঝাআফে; 
 

(খ) “অদারত” ফরিতে ধাযা ৩ এ ঈরোরিখিত এখো তিয়াযভোনোন 

অদারতকে ফুঝাআফে; 
 

(গ) “কযোভকযোতা” ফরিতে কভোানীয কন যিচারক, ভোমানেজিং 

এজেনোট, ভোমানেজায, চিফ ফা নোম মে কন কযোভকযোতাকে ফুঝাআফে 

এফং নিভোনফযোণিত ফোমকোতিগণ আায নোতযোবুকোত আফেন, মথা :- 
 

() ভোমানেজিং এজেনোট কন পাযোভ আরে, ঈকোত পাযোভেয মে কন 

ংীদায; 
 

(অ) ভোমানেজিং এজেনোট কন নিগভিত ংোথা আরে, ঈকোত ংোথায 

মে কন যিচারক ফা ভোমানেজায : 
 

তফে যোত থাকে মে, ৩৩১, ৩৩২ এফং ৩৩৩ ধাযা ফোমতীত, নোমানোম 

কোলেতোযে কন নিযীকোলক এআ ংজোঞায নোতযোবুকোত আফে না; 
 

(ঘ) “কভোানী” ফরিতে এআ অআনেয ধীনে গঠিত এফং নিফনোধিকৃত 

কন কভোানী ফা কন ফিদোমভান কভোানীকে ফুঝাআফে; 
 

(ঙ) “জেরা অদারত” ফরিতে জেরায অদি এখো তিয়াযভোনোন োযধান 

দেয়ানী অদারতকে ফুঝাআফে; তফে াধাযণ দেয়ানী এখো তিয়ায 

োযয়গ কযিরে াআকযোট ফিবাগ এআ ংজোঞায নোতযোবুকোত আফে 

না; 
 

(চ) “ডিফেঞোচায” ফরিতে কভোানী যিভোদেয (asset) ঈয 

কন চাযোজ ৃলোটি কযকু ফা না কযুক, কভোানীয ডিফেঞোচায-লোটক, 

ফনোড নোমফিধ িকিঈযিটি (Security) এআ ংজোঞায নোতযোবুকোত 

আফে; 
 

(ছ) “তপির” ফরিতে এআ অআনেয কন তপিরকে ফুঝাআফে; 
 

(জ) “নিযোধাযিত” ফরিতে কভোানীয ফরুোতি ংকোযানোত এআ 

অআনেয ফিধানাফরীয কোলেতোযে ুোযীভ কযোট কযোতৃক োযণীত ফিধি 

দোফাযা নিযোধাযিত ফুঝাআফে এফং, এআ অআনেয নোমানোম ফিধানাফরীয 

কোলেতোযে, যকায কযোতৃক নিযোধাযিত ফুঝাআফে; 
 

(ঝ) “যিচারক” ফরিতে যিচারক দে অীন মে কন ফোমকোতি, 

তিনি মে নাভেআ বিিত ঈন না কেন, নোতযোবুকোত আফেন; 
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(ঞ) “াফরিক কভোানী” ফরিতে এআ অআন ফা এআ অআন 

োযফযোতনেয ফোমফিত ূযোফে ফরফতো কন অআনেয ধীনে নিগভিত 

(incorporated) এভন কন কভোানীকে ফুঝাআফে মাা োযাআবেট 

কভোানী নে; 
 

(ট) “োযাআবেট কভোানী” ফরিতে এভন কভোানীকে ফুঝাআফে মাা 

ঈায ংঘফিধি দোফাযা - 
 

() কভোানীয েয়ায, মদি থাকে, োতানোতযেয ধিকাযে ফাধা-নিলেধ 

অয কযে; 
 

(অ) কভোানীয েয়াযে ফা ডিফেঞোচাযে মদি থাকে, চাাঁদা দানেয 

নিভিতোত (subscription) জনাধাযণেয োযতি অভনোতোযণ জানান 

নিলিদোধ কযে; এফং 
 

(আ) আায দোম-ংখোমা কভোানীয চাকুযীতে নিমুকোত ফোমকোতিগণ 

ফোমতীত, ঞোচােয ভধোমে ীভাফদোধ যাখে : 
 

তফে যোত থাকে মে, মদি দুআ ফা ততধিক ফোমকোতি মথবাফে কন 

কভোানীয এক ফা একাধিক েয়াযেয ধাযক (shareholder) ন, তাা 

আরে তাাযা, এআ ংজোঞায ঈদোদেোম ুযণকরোে, একজন দোম ফরিয়া 

গণোম আফেন; 
 

(ঠ) “ফোমফোথানা যিচারক” ফরিতে এভন একজন যিচারককে 

ফুঝাআফে মাায ঈয, কভোানীয িত কন চুকোতিফরে থফা 

কভোানীয াধাযণ কিংফা যিচারক বায় গৃীত কন 

িদোধানোতফরে থফা ংঘোভাযক ফা ংঘফিধিয ফিধানফরে, কভোানীয 

ফোমফোথানায ভূর কোলভতা যোিত আয়াছে, মে কোলভতা তিনি নোমথায় 

োযয়গ কযিতে াযিতেন না; এফং ফোমফোথানা যিচারকেয দে 

অীন কন একক ফোমকোতি (individual), পাযোভ ফা কভোানী, 

তাাকে ফা ঈাকে মে নাভেআ বিিত কযা ঈক, এআ ংজোঞায 

নোতযোবুকোত আফেন : 
 

তফে যোত থাকে মে, কভোানীয দৈননোদিন  গতানুগতিক ধযনেয 

োযানিক কাযোমাফরী, মেভন- কন দরিরে কভোানীয াধাযণ 

ীরভয ংকিত কযা, কভোানীয কোলে কন ফোমাংকেয চেক 

বাংগান ফা ঈাতে ৃলোঠাংকন, কন োতানোতযমগোম দরির 

(negotiable instrument) ংগোয ফা ঈাতে ৃলোঠাংকন, কন েয়ায 
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াযোটিপিকেটে োফাকোলযদান ফা কন েয়ায োতানোতয নিফনোধনেয 

নিযোদে োযদান, আতোমাদি কাযোমভোনোন কযায জনোম কভোানীয 

যিচারকগণ কযোতৃক োযদতোত কোলভতা কভোানীয ফোমফোথানায ভূর 

কোলভতায নোতযোবুকোত ফরিয়া গণোম আফে না : 
 

অয যোত থাকে মে, কন কভোানীয ফোমফোথানা যিচারক ঈকোত 

কভোানীয যিচারক যিলদেয ততোতোফাফধানে এফং নিয়নোতোযণ  

নিযোদেনা ভতাফেক োফীয় কোলভতা োযয়গ কযিফেন; 
 

(ড) “ফোমাংক-কভোানী” ফরিতে ফোমাংক-কভোানী অআন, ১৯৯১ 

(১৯৯১ নেয ১৪ নং অআন) এয ৫ ধাযায (ণ) দপায় ংজোঞায়িত 

ফোমাংক-কভোানীকে ফুঝাআফে; 
 

(ঢ) “ফিদোমভান কভোানী” ফরিতে এআ অআন োযফযোতনেয ূযোফে মে 

কন ভয়ে ফরফৎ কভোানী ংকোযানোত কন অআনেয ধীনে 

গঠিত  নিফনোধিকৃত এভন কভোানীকে ফুঝাআফে; মাা ঈকোত 

োযফযোতনেয যে ফিদোমভান; 
 

(ণ) “ফীভা কভোানী” ফরিতে এভন কভোানীকে ফুঝাআফে মাা 

ুধুভাতোয ফীভা ফোমফা থফা নোম এক ফা একাধিক ফোমফায়েয 

িত একমগে ফীভা ফোমফা যিচারনা কযে; 
 

(ত) “ভোমানেজায” ফরিতে, যিচারক যিলদেয ততোতোফাফধান, নিয়নোতোযণ 

 নিযোদে ভতাফেক, কভোানীয কর ফা োযায় কর ফিলয় এফং 

কাযোমাফরীয ফোমফোথানায দায়িতোফে নিয়জিত কন একক 

ফোমকোতিকে ফুঝাআফে; এফং ভোমানেজায দে অীন থাকিরে, কভোানীয 

কন যিচারক ফা নোম কন ফোমকোতি, তাাকে মে নাভেআ 

বিিত কযা ঈক এফং তাায চাকুযী চুকোতিবিতোতিক ঈক ফা না 

ঈক এআ ংজোঞায নোতযোবুকোত আফেন; 
 

(থ) “ভোমানেজিং এজেনোট” যোথ এভন ফোমকোতি, পাযোভ ফা কভোানী, 

মে নাভেআ বিিত ঈক না কেন, মিনি ফা মাা কভোানীয িত 

ভোাদিত চুকোতিফরে কভোানীয যিচারকগণেয নিয়নোতোযণাধীনে ঈকোত 

কভোানীয কর ফিলয়, ফা চুকোতিতে কন নিযোদিলোট ফিলয় ফাদ 

দেয়া আরে ঈা ফোমতীত নোম কর ফিলয় এফং কাযোমাফরী 

ফোমফোথানায ধিকাযোযাোত : 
 

(দ) “যেজিলোটোযায” ফরিতে এআ অআনেয ধীনে কভোানীভূ 

নিফনোধনেয দায়িতোফ ারনকাযী যেজিলোটোযায ফা নোম মে কন 
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কযোভকযোতাকে ফুঝাআফে, তিনি মে নাভেআ বিিত ঈন না কেন; 
 

(ধ) “েয়ায” ফরিতে কভোানীয ভূরধনেয কন ংকে ফুঝাআফে 

এফং ফোমকোত ফা ফোমকোতবাফে কন লোটক  েয়াযেয াযোথকোম 

োযকা াআরে েআ লোটক ফোমতীত, নোমানোম লোটক এআ ংজোঞায 

নোতযোবুকোত আফে; 
 

(ন) “চিফ” ফরিতে এআ অআনেয ধীনে চিফেয কযোতফোম এফং 

নোম কন নিযোফাী ফা োযানিক দায়িতোফ ারনাযোথে নিমুকোত এফং 

নিযোধাযিত মগোমতাভোনোন কন একক ফোমকোতিকে ফুঝাআফে; 
 

() “ংঘফিধি” (articles) ফরিতে তপির ১ এ ফিধৃত 

োযফিধানভূেয মতটুকু কন কভোানীয কোলেতোযে োযমজোম য় 

ততটুকু ঐ কভোানীয ংঘফিধিকে (articles of association) 

ফুঝাআফে : 
 

তফে যোত থাকে মে, কভোানী ংকোযানোত নোম কন অআন, মাা 

এআ অআন োযফযোতনেয ূযোফে ফরফৎ ছির, এয ধীনে গঠিত কন 

কভোানীয ংঘফিধি, এআ অআনেয ফিধানাফরীয িত ংগতিূযোণ না 

আরে, এআ অআনেয ফিধান নুাযে োযণীত আয়াছে ফরিয়া গণোম 

আফে; 
 

(প) “ংঘ-োভাযক” (memorandum of association) ফরিতে এআ 

অআনেয ফিধানানুাযে োযণীত কভোানীয ভূর ংঘোভাযক ফা 

যফযোতীতে ঈায ংধিত যূকে ফুঝাআফে; 
 

(২) এআ অআনেয ঈদোদেোম ূযণকরোে, কন কভোানী, ঈ-ধাযা 

(৪) এয ফিধান ােকোলে, য একটি কভোানীয ধীনোথ 

(subsidiary) কভোানী ফরিয়া গণোম আফে, মদি োযথভকোত 

কভোানী এভন একটি কভোানী য় মে,- 
 

(ক) ঈায যিচারক যিলদেয গঠন নিয়নোতোযণ কযে ঈকোত য 

কভোানী; থফা 
 

(খ) ঈা একটি ফিদোমভান কভোানী িাফে, এআ অআন ফরফৎ 

আফায ূযোফে এআযূ গোযাধিকায-েয়ায (preference share) আোমু 

কযিয়া থাকে মাায ধাযকগণ আকোমুআটি েয়াযেয ধাযকগণেয নোমায় 

কভোানীয কর ফোমাাযে বটাধিকায োযয়গেয ধিকাযী এফং 

ঈায ভট বটদান-কোলভতায যোধেকেয ফেী োযয়গ  
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নিয়নোতোযণ কযে ঈকোত য কভোানী; থফা 
 

(গ) ঈা দপা (খ) তে ফযোণিত ধযনেয ধীনোথ কভোানী নয়, 

কিনোতু ঈায আকোমুআটি েয়ায ভূরধনেয নাভিক ভরূোমেয (nominal 

value) যোধেকেয ফেী ধাযণ কযে ঈকোত য কভোানী; থফা 
 

(ঘ) ঈা এআযূ একটি তৃতীয় কভোানীয ধীনোথ, মাা ঈকোত য 

কভোানীয ধীনোথ কভোানী। 
 

(৩) ঈ-ধাযা (২) এয ঈদোদেোম ূযণকরোে, কন কভোানীয 

যিচারক যিলদ গঠন য একটি কভোানীয দোফাযা নিয়নোতোযিত 

য় ফরিয়া গণোম আফে, মদি ঈকোত য কভোানী ঈায কোলভতা, 

নোম কন ফোমকোতিয ভোভতি ফা ঐকোমভত ফোমতিযেকেআ, োযয়গ 

কযিয়া ঈায আচোছাভত কর ফা মে কন ংখোমক যিচারক নিয়গ 

ফা াযণ কযিতে াযে; এফং এআ ঈধাযায ফিধানেয ঈদোদেোম 

ূযণকরোে, ঈকোত য কভোানী এআ কর যিচারকেয দে 

নিয়গ দানেয কোলভতাভোনোন ফরিয়া গণোম আফে, মদি ঈকোত 

যিচারকেয দে- 
 

(ক) নিয়গদানেয জনোম ঈকোত কোলভতা কন একক ফোমকোতিয 

নুকূরে োযয়গ না কযিয়া নিয়গদান ভোবফ না য়; থফা 
 

(খ) কন একক ফোমকোতিকে এআ কাযণে নিয়গ কযা োযয়জন মে, 

তিনি ঈকোত য কভোানীতে একজন যিচারক, ভোমানেজিং এজেনোট, 

চিফ, ফোমফোথাক ফা নোম কন দে নিয়জিত; থফা 
 

(গ) কন একক ফোমকোতি ধিলোঠিত থাকেন ফা থাকিফেন, মিনি ঈকোত 

য কভোানী ফা ঈায ধীনোথ কন তৃতীয় কভোানীয 

ভননীত ফোমকোতি৷ 
 

(৪) কন কভোানী য কন কভোানীয ধীনোথ কভোানী 

কি না তাা নিযোধাযণেয কোলেতোযে নিভোনফযোণিত যোতাফরী োযমজোম 

আফে, মথা :- 
 

(ক) ঈকোত য কভোানীতে নোম কাায ফিোফা োথানজনিত 

কাযণে (fiduciary capacity) ঈা কন েয়ায ধাযণ কযিরে ফা 

কন কোলভতায ধিকাযী আরে ঐগুরি ঈায েয়ায ফা কোলভতা 

ফরিয়া গণোম আফে না; 
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(খ) দপা (গ)  (ঘ) এয ফিধানাফরী ােকোলে, কন েয়ায ফা 

কোলভতা ঈকোত য কভোানীয েয়ায ফা কোলভতা ফরিয়া গণোম 

আফে, মদি- 
 

() ঈকোত য কভোানীয ভননীত কন ফোমকোতি ঈায কোলে 

ঈকোত েয়ায ধাযণ কযেন ফা ঈকোত কোলভতা োযয়গেয ধিকাযী ন, 

তফে ঈকোত য কভোানীতে নোম কাায ফিোফা োথানজনিত 

কাযণে কভোানীয ভননীত ফোমকোতি কযোতৃক েয়ায ধাযণ ফা 

কোলভতা োযয়গেয কোলেতোযে এআ দপা োযমজোম আফে না; 
 

(অ) ঈকোত য কভোানীয কন ধীনোথ ফা এআযূ ধীনোথ 

কভোানীয ভননীত কন ফোমকোতি ঈকোত েয়ায ধাযণ কযেন ফা 

ঈকোত কোলভতা োযয়গেয ধিকাযী ন, তফে ঈকোত ধীনোথ 

কভোানীতে নোম কাায ফিোফা োথানজনিত কাযণে কভোানীয 

ভননীত ফোমকোতি কযোতৃক েয়ায ধাযণ ফা কোলভতা োযয়গেয 

কোলেতোযে এআ দপা োযমজোম আফে না; 
 

(গ) োযথভকোত কভোানীয ডিফেঞোচাযেয যোতাফরী ফা ঈকোত 

ডিফেঞোচায আোমুয নিোচয়তা ফিধান  জাভানত িাফে োযণীত কন 

টোযালোট-দরির ফরে কন ফোমকোতিয ধিকাযে কন েয়ায ফা 

োযয়গমগোম কোলভতা থাকিরে, তাা ঈেকোলা কযা আফে; 
 

(ঘ) দপা (গ) এয ফিধান োযমজোম য় না এআযূ কন েয়ায 

ফা কোলভতা মদি- 
 

() ঈকোত য কভোানী ফা ঈায ধীনোথ কভোানী ফা এআযূ 

কভোানীদোফয়েয মে কনটিয ভননীত ফোমকোতি ধাযণ কযে ফা 

োযয়গেয ধিকাযী য়, এফং 
 

(অ) ঈকোত য কভোানী ফা ঈায ধীনোথ কভোানী, ঈায 

াধাযণ ফোমফায ং িাফে যোথ ঊণদান কযিয়া থাকে এফং েআ 

ঊণেয জাভানতোফযূ ঈকোত েয়ায ফা কোলভতায ধিকাযী আয়া থাকে, 
 

তাা আরে এআযূ কন কভোানী ফা ঈাদেয ভননীত ফোমকোতি 

ঈকোত েয়ায ধাযণ কযে না ফরিয়া ফা ঈকোত কোলভতা োযয়গেয 

ধিকাযী নয় ফরিয়া গণোম আফে। 
 

(৫) এআ অআনেয ঈদোদেোমূযণকরোে, কন কভোানী য কন 

কভোানীয নিয়নোতোযণকাযী (holding) কভোানী ফরিয়া গণোম আফে, 
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মদি এফং কেফরভাতোয মদি, োযথভকোত কভোানীটি ঈকোত য 

কভোানীয ধীনোথ কভোানী য়। 
    

 
    

 
  

  
এখো তিয়াযভোনোন 

অদারত 

  

৩৷ (১) এআ অআনেয ধীন এখো তিয়াযভোনোন অদারত আফে 

াআকযোট ফিবাগ : 
 

তফে যোত থাকে মে যকায, যকাযী গেজেটে োযজোঞান দোফাযা এফং 

তৎকযোতৃক নিযোধাযিত ফাধা-নিলেধ  যোতাফরী ােকোলে, এআ অআনেয 

ধীনে াআকযোট ফিবাগে যোিত ভুদয় ফা মে কন কোলভতা 

কন জেরা অদারতকে যোণ কযিতে াযিফে; এফং েআকোলেতোযে 

ঈকোত জেরা অদারত, ংোরিলোট জেরায় মে কর কভোানীয 

নিফনোধিকৃত কাযোমারয় যিয়াছে েআ কর কভোানীয কোলেতোযে, 

এখো তিয়াযভোনোন অদারত আফে। 
 

ফোমাখোমা:- কন কভোানী ফরুোতিয (winding up) ফোমাাযে জেরা 

অদারতেয এখো তিয়ায নিযোধাযণেয ঈদোদেোমে, “নিফনোধিকৃত কাযোমারয়” 

ফরিতে কভোানীয ফরুোতিয জনোম দযখাোত ে কযায ফোমফিত 

ছয় ভা ূযোফে মে োথানে ঈকোত কভোানীয নিফনোধিকৃত কাযোমারয় 

ছির েআ োথানকে ফুঝাআফে। 
 

(২) কেফর মথমুকোত অদারতে কন কাযোমধাযা যুজু না য়ায 

কাযণে ঈকোত কাযোমধাযাকে এআ ধাযায কন কিছুআ ফৈধ োযতিনোন 

কযিফে না। 

 

    
 

    
 

  

দোফিতীয় খণোড 

গঠন  নিগভিতকযণ  

  
  

নিযোদিলোট ংখোমায 

ধিক ংখোমক 

ফোমকোতি-ভনোফয়ে 

ংীদাযী কাযফায 

আতোমাদি গঠন 

নিলিদোধ 

  

৪৷ (১) এআ অআনেয ধীনে কভোানী িাফে নিফনোধিকৃত না আরে, 

থফা নোম কন অআনেয দোফাযা ফা ধীনে গঠিত না আরে, 

ফোমাংক-ফোমফা যিচারনায ঈদোদেোমে দেয ধিক ফোমকোতি-ভনোফয়ে 

কন কভোানী, ভিতি ফা ংীদাযী কাযফায (partnership) গঠন 

কযা মাআফে না৷ 
 

(২) এআ অআনেয ধীনে কভোানী িাফে নিফনোধিকৃত না আরে, 

থফা নোম কন অআনেয দোফাযা ফা ধীনে গঠিত না আরে, ফি 

জনেয ধিক ফোমকোতি-ভনোফয়ে এভন কন কভোানী, ভিতি ফা 
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ংীদাযী কাযফায গঠন কযা মাআফে না মাায ঈদোদেোম আতেছে 

ফোমাংক-ফোমফা ফোমতীত নোম কন ফোমফা যিচারনা কযিয়া ঈকোত 

কভোানী, ভিতি, কাযফায ফা ঈায কন দোমেয জনোম ভুনাপা 

যোজন কযা৷ 
 

(৩) মথ-াযিফাযিক ফোমফা যিচারনাকাযী মথ-যিফাযেয 

কোলেতোযে এআ ধাযায ফিধান োযমজোম আফে না : 
 

তফে যোত থাকে মে, দুআ ফা ততধিক মথ-যিফায ভিরিয়া কন 

ংীদাযী কাযফায, ভিতি ফা কভোানী গঠন কযিরে ঈাদেয 

কোলেতোযে এআ ধাযায নোমানোম ঈ-ধাযায ফিধান োযমজোম আফে; এফং 

এআ ধাযায ঈদোদেোম ূযণকরোে, ঈকোত যিফাযভূেয দোমগণেয 

ংখোমা গণনা কযায ভয় োযাোতফয়োক দোমগণকে ফাদ দিতে 

আফে৷ 
 

(৪) কন কভোানী, ভিতি ফা ংীদাযী কাযফায এআ ধাযায ফিধান 

রংঘন কযিয়া ফোমফা যিচারনা কযিরে, ঈায োযতোমেক দোম ঈকোত 

ফোমফা আতে ঈদোবূত দায়-দেনায জনোম ফোমকোতিগতবাফে দায়ী 

থাকিফেন৷ 
 

(৫) এআ ধাযায ফিধান ভানোম কযিয়া গঠিত কন কভোানী, ভিতি 

ফা ংীদাযী কাযফাযেয োযতোমেক দোম নধিক াাঁচ াজায টাকা 

যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
নিগভিত কভোানীয 

গঠন দোধতি 

  

৫৷ াফরিক কভোানী গঠনেয কোলেতোযে াত ফা ততধিক ফোমকোতি 

এফং োযাআবেট কভোানী গঠনেয কোলেতোযে দুআ ফা ততধিক ফোমকোতি, 

অআনানুগ মে কন ঈদোদেোমে, নিগভিত কভোানী গঠন কযিতে 

াযিফে, এফং ঈা কযিতে চািরে, তাাযা তাাদেয নাভ ংঘোভাযকে 

োফাকোলয কযিয়া (subscribe) এফং নিফনোধিকযণ ংকোযানোত এআ 

অআনেয ফিধান ভতাফেক নোমানোম ফোমফোথা গোযণ কযিয়া 

ীভিতদায় ফা ীভিতদায় ফোমতিযেকে নিভোনযূ মে কন কভোানী 

গঠন কযিতে াযিফেন, মথা :- 
 

(ক) েয়ায দোফাযা ীভিতদায় কভোানী, যোথাৎ এভন কভোানী 

মাায ংঘোভাযক দোফাযা কভোানীয দোমগণেয দায় এয যিভাণ 

তাাদেয নিজ ভারিকানাধীন েয়াযেয যিধিত ং, মদি থাকে, 

যোমনোত ীভিত যাখা য়; থফা 
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(খ) গোমাযানোটি দোফাযা ীভিতদায় কভোানী, যোথাৎ এভন কভোানী 

মাায দোমগণেয দায় এয যিভাণ কভোানীয ংঘোভাযক দোফাযা 

এআযূে ীভিত যাখা য় মে, ঈকোত কভোানী ফরুোতিয কোলেতোযে 

তাাযা োযতোমেকে ঈায যিভোদে (asset) একটি নিযোদিলোট ীভা 

যোমনোত যোথ োযদানে োযতিোযুতিফদোধ থাকেন; থফা 
 

(গ) ীভিতদায় কভোানী, যোথাৎ এভন কভোানী মাায 

দোমগণেয দায় এয কন নিযোদিলোট ীভাযেখা থাকে না৷ 
    

 
    

 
  

  
েয়ায দোফাযা 

ীভিতদায় 

কভোানীয 

ংঘোভাযক 

  

৬৷ েয়ায দোফাযা ীভিতদায় কভোানীয কোলেতোযে- 
 

(ক) ংঘোভাযকে নিভোনফযোণিত ফিলয়গুরি ফিধৃত থাকিফে, মথা :- 
 

() কভোানীয নাভ, মাায েলে “ীভিতদায়” ফা “রিভিটেড” 

ফোদটি রিখিত থাকিফে; 
 

(অ) নিফনোধিকৃত কাযোমারয়েয ঠিকানা; 
 

(আ) কভোানীয ঈদোদেোমভূ এফং ফাণিজোমিক (Trading) কভোানী 

ফোমতীত নোমানোম কোলেতোযে, মে কর এরাকায় ঈায ঈদোদেোম  

কাযোমাফরী যিফোমাোত থাকিফে ঈায ঈরোরেখ; 
 

(ই) দোমগণেয দায় েয়ায দোফাযা ীভিত, এআ ভযোভে একটি ফিফৃতি; 

এফং 
 

(ঈ) মে েয়ায-ভূরধন (share capital) রআয়া কভোানী নিফনোধিকৃত 

য়ায োযোতাফ কযিতেছে, টাকায ংকে ঈায যিভাণ এফং ে 

নুাযে নিযোদিলোট ংখোমক েয়াযে ঈকোত ভূরধনেয ফিবাজন; 
 

(খ) ংঘোভাযকে োফাকোলযকাযী োযতোমেক ফোমকোতিয নোমুন একটি 

েয়ায থাকিফে; এফং 
 

(গ) ংঘোভাযকে োফাকোলযকাযী োযতোমেক ফোমকোতি তাায নাভেয 

ফিযীতে তৎকযোতৃক গৃীত েয়ায ংখোমা ঈরোরেখ কযিফেন৷ 
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গোমাযানোটি দোফাযা 

ীভিতদায় 

কভোানীয 

ংঘোভাযক 

  

৭৷ গোমাযানোটি দোফাযা ীভিতদায় কভোানীয কোলেতোযে- 
 

(ক) ংঘোভাযকে নিভোনফযোণিত ফিলয়গুরি ফিধৃত থাকিফে, মথা :- 
 

() কভোানীয নাভ, মাায েলে “ীভিতদায়” ফা “রিভিটেড” 

ফোদটি রিখিত থাকিফে; 
 

(অ) নিফনোধিকৃত কাযোমারয়েয ঠিকানা; 
 

(আ) কভোানীয ঈদোদেোমভূ এফং ফাণিজোমিক কভোানী ফোমতীত 

নোমানোম কোলেতোযে, মে কর এরাকায় কভোানীয ঈদোদেোমে  

কাযোমাফরী যিফোমাোত থাকিফে, ঈায ঈরোরেখ; 
 

(ই) দোমগণেয দায় গোমাযানোটি দোফাযা ীভিত, এআ ভযোভে একটি 

ফিফৃতি; এফং 
 

(ঈ) কভোানীয দোম থাকাকারে থফা দোমদ যিভাোতিয 

এক ফছযেয ভধোমে কভোানী ফরুোত আরে, দোমগণেয োযতোমেকে 

কভোানীয ফরুোতিয ূযোফে ফা কোলেতোযভত দোমদ যিভাোতিয 

ূযোফে কভোানীয ঈয মে কর ঊণ  দায়-দেনা ফযোতাআয়াছে ঈা 

যিধেয জনোম কভোানীয ফরুোতিয ফোময়  এতদো ংকোযানোত 

চাযোজ যিধেয জনোম এফং োযদায়কগণেয নিজেদেয ভধোমে 

াযোযিক ধিকাযেয ভনোফয় াধনেয জনোম একটি নিযোদিলোট 

ংকেয যোথ োযদানে োযতিোযুতিফদোধ, এআ ভযোভে একটি ফিফৃতি; এফং 
 

(খ) কভোানীয মদি কন েয়ায-ভূরধন থাকে, তাা আরে- 
 

() ঈা মে যিভাণ েয়ায-ভূরধন রআয়া নিফনোধিকৃত য়ায 

োযোতাফ কযিতেছে, টাকায ংকে ঈায যিভাণ এফং ে নুাযে 

নিযোদিলোট ংখোমক েয়াযে ঈকোত ভূরধনেয ফিবাজন ঈরোরেখ থাকিতে 

আফে; 
 

(অ) ংঘোভাযকে োফাকোলযকাযী োযতোমেক ফোমকোতি নোমুন একটি 

েয়ায গোযণ কযিফেন; এফং 
 

(আ) ংঘোভাযকে োফাকোলযকাযী োযতোমেক ফোমকোতি তাায নাভেয 

ফিযীতে তৎকযোতৃক গৃীত েয়াযেয ংখোমা ঈরোরেখ কযিফেন৷ 
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ীভিতদায় 

কভোানীয 

ংঘোভাযক 

  

৮৷ ীভিতদায় কভোানীয কোলেতোযে- 
 

(ক) ঈায ংঘোভাযকে নিভোনফযোণিত ফিলয়গুরি ফিধৃত থাকিফে, মথা :- 
 

() কভোানীয নাভ ; 
 

(অ) কভোানীয নিফনোধিকৃত কাযোমারয়েয ঠিকানা ; 
 

(আ) কভোানীয ঈদোদেোমভূ এফং ফাণিজোমিক কভোানী ফোমতীত 

নোমানোম কোলেতোযে, মে কর এরাকায় ঈায ঈদোদেোম  কাযোমাফরী 

যিফোমাোত থাকিফে ঈায ঈরোরেখ; এফং 
 

(খ) মদি কভোানীয েয়ায-ভূরধন থাকে, তাা আরে- 
 

() ংঘোভাযকে োফাকোলযকাযী োযতোমেক ফোমকোতি নোমুন একটি 

েয়ায গোযণ কযিফেন; এফং 
 

(অ) ংঘোভাযকে োফাকোলযকাযী োযতোমেক ফোমকোতি তাায নাভেয 

ফিযীতে তৎকযোতৃক গৃীত েয়াযেয ংখোমা ঈরোরেখ কযিফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ংঘোভাযক ভদুোযণ, 

োফাৰযকযণ আতোমাদি 

  

৯৷ োযতোমেক কভোানীয- 
 

(ক) ংঘোভাযক ভুদোযিত আতে আফে; 
 

(খ) ংঘোভাযকে ফিধৃত ফিলয়াফরী ধাযাফািকবাফে ংখোমানুকোযভিক 

নুচোছেদে ফিবকোত থাকিফে; এফং 
 

(গ) ংঘোভাযকে োফাকোলযকাযী োযতোমেক ফোমকোতি তাায ঠিকানা 

এফং যিচয় নোততঃ দুআজন োফাকোলীয ভোভখুে োফাকোলয কযিফেন 

এফং োফাকোলীগণ ঈকোত োফাকোলয তোমায়ন কযিফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ংঘোভাযক 

যিফযোতনেয কোলেতোযে 

ফাধা-নিলেধ   

১০৷ (১) এআ অআনে োলোট ফিধান কযা আয়াছে এআযূ কোলেতোয  

দোধতি ফোমতিযেকে এফং ঈকোত ফিধানে নুভদিত ীভায তিযিকোত 

কন যিফযোতন ংঘোভাযকে ফিধৃত যোতাফরীতে কযা মাআফে না৷ 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এয ঈদোদেোম ূযণকরোে, এআ অআনেয নোম 
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কন নিযোদিলোট ফিধান নুমায়ী মে কর ফিধি-ফিধান কভোানীয 

ংঘোভাযকে ঈরোরেখ কযিতে আফে কেফরভাতোয েআগুরি ংঘোভাযকে 

ফিধৃত যোতাফরী ফরিয়া গণোম আফে৷ 
 

(৩) ফোমফোথানা যিচারক, ভোমানেজিং এজেনোট ফা ভোমানেজাযেয 

নিয়গ ংকোযানোত ফিধান ংঘোভাযকেয নোমানোম ফিধান 

কভোানীয ংঘফিধিয নোমায় একআ দোধতিতে যিফযোতন কযা মাআফে; 

কিনোতু ংঘোভাযকেয ফিধানভূ নোম কনবাফে যিফযোতনেয জনোম 

মদি এআ অআনে ুোলোট কন ফিধান থাকে, তফে ংঘোভাযকেয 

ফিধানগুরি েআ োযকাযে যিফযোতন কযা মাআফে৷ 
 

(৪) এআ অআনেয কন ফিধানে ংঘফিধিয কন ঈরোরেখ থাকিরে, 

ঈকোত ফিধানে ঈ-ধাযা (৩) এ ঈরোরেখিত ংঘোভাযকেয নোমানোম 

ফিধানভূ ঈরোরেখিত আয়াছে ভযোভে ঈকোত ফিধানেয ফোমাখোমা কযিতে 

আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
কভোানীয নাভ 

এফং ঈায 

যিফযোতন 

  

১১৷ (১) কন কভোানী এভন নাভে নিফনোধিকৃত আফে না, মে নাভে 

একটি ফিদোমভান কভোানী আতিূযোফে নিফনোধিকৃত আয়া ঈকোত নাভেআ 

ফার অছে থফা মে নাভেয িত োযোতাফিত নাভেয এভন াদৃোম 

থাকে মে, ঈকোত াদৃোমেয পরে োযতাযণা কযা ভোবফ; তফে ফিদোমভান 

কভোানীটি ফরুোত য়ায োযকোযিয়াধীন থাকিরে এফং যেজিলোটোযায 

কযোতৃক নিযোদেিত দোধতিতে ঈকোত কভোানী রিখিত ভোভতিদান 

কযিরে, ফিদোমভান কভোানীয নাভে ফা ঈায াদৃ নাভে োযথভকোত 

কভোানীটি নিফনোধিকৃত আতে াযে৷ 
 

(২) তযোকতায কাযণেআ ঈক ফা নোম কন কাযণেআ ঈক, মদি 

কন কভোানী ঈ-ধাযা (১) এ ঈরোরেখিত ভোভতি গোযণ না 

কযিয়া ূযোফে নিফনোধিকৃত ফিদোমভান কন কভোানীয নাভে 

নিফনোধিকৃত য় থফা ফিদোমভান কভোানীয নাভেয াদৃোম এভন 

কন নাভে নিফনোধিকৃত য়, মে ঈকোত াদৃোমেয পরে োযতাযণা কযা 

ভোবফ, তাা আরে োযথভকোত কভোানী যেজিলোটোযাযেয নিযোদে 

ভতাফেক, নধিক একত ফি দিনেয ভধোমে ঈায নাভ যিফযোতন 

কযিফে৷ 
 

(৩) মদি কন কভোানী ঈ-ধাযা (২) এয ধীন োযদতোত 

নিযোদে ারনে ফোমযোথ য় তাা আরে ঈকোত কভোানী নুযূ 

ফোমযোথতা ফোমাত থাকাকারীন ভয়েয োযতিদিনেয জনোম াাঁচত টাকা 
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কযিয়া যোথদণোডে দণোডনীয় আফে; এফং ঈায োযতোমেক কযোভকযোতা, 

মিনি নিযোদে ারনে ফোমযোথ ন তিনি োযতিদিনেয জনোম একত 

টাকা কযিয়া যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
 

(৪) যকায, যকাযী গেজেটে োযজোঞানেয দোফাযা, নবিোযেত ফরিয়া 

ঘলণা কযিয়াছে এভন কন নাভে, যকাযেয রিখিত ূযোফ নুভতি 

ফোমতিযেকে, কন কভোানী নিফনোধিকৃত কযা মাআফে না: 
 

তফে যোত থাকে মে, এআ অআন োযফযোতনেয ূযোফে নিফনোধিকৃত 

কভোানীয কোলেতোযে এআ ঈ-ধাযায কন কিছুআ োযমজোম আফে 

না৷ 
 

(৫) জাতিংঘ ফা জাতিংঘ কযোতৃক গঠিত আায কন ায়ক 

ংোথা থফা ফিোফ োফাোথোম ংোথায নাভে ফা ঐফ নাভেয ফোদ 

ংতেগ ভোফরিত কন নাভে, জাতিংঘ ফা ঈায ায়ক ংোথায 

তেগতোযে, জাতিংঘেয েকোযেটাযী জেনাযের এফং ফিোফ োফাোথোম 

ংোথায কোলেতোযে, ঈায ডাআযেকোটয জেনাযেরেয রিখিত ূযোফ নুভতি 

ফোমতীত, কন কভোানী নিফনোধিকৃত কযা মাআফে না৷ 
 

(৬) মে কন কভোানী ঈায ফিেল িদোধানোতকোযভে (special 

resolution) এফং যেজিলোটোযাযেয রিখিত নুভদন ােতেগ ঈায নাভ 

যিফযোতন কযিতে াযিফে৷ 
 

(৭) কন কভোানী ঈায নাভ যিফযোতন কযিরে যেজিলোটোযায 

তাায নিফনোধন-ফিতে কভোানীয ূযোফ নাভেয যিফযোতে নূতন নাভ 

রিিফদোধ কযিফেন, এফং যিফযোতিত ফোথায যিোযেতিগতে ঈকোত 

কভোানীয যিফযোতিত নাভে নিগভিতকযণেয একটি োযতোময়নতোয 

োযদান কযিফেন এফং তাা োযদানেয য, কভোানীয নাভ 

যিফযোতনেয কাজ ভাোত আফে৷ 
 

(৮) নাভেয যিফযোতন কভোানীয কন ধিকায ফা দায়-দায়িতোফে 

যিফযোতন আফে না থফা ঈকোত কভোানী কযোতৃক ফা ঈায 

ফিযুদোধে ূচিত কন অআনানুগ কাযোমধাযাকে তোযুটিূযোণ োযতিনোন 

কযিফে না, এফং ঈকোত কভোানীয ূযোফ নাভে ঈায ফিযুদোধে কন 

অআনানুগ কাযোমধাযা ফোমাত থাকিরে ফা কভোানীয দোফাযা ূচিত 

আয়া থাকিরে ঈা কভোানীয নূতন নাভে ফোমাত থাকিফে৷ 
 

(৯) কন কভোানী নিযোধাযিত পি োযদান কযিয়া যেজিলোটোযাযেয 

নিকট এআ ভযোভে তথোম যফযােয জনোম অফেদন কযিতে াযিফে মে, 
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ঈকোত অফেদন তোযে ঈরোরেখিত নাভে কন কভোানী নিফনোধিকৃত 

আয়াছে ফা আফে ফরিয়া োযোতাফ কযা আয়াছে কি না; এফং 

যেজিলোটোযায এআযূ অফেদন োযাোতিয তাযিখ আতে তোযি দিনেয 

ভধোমে োযয়জনীয় তথোম যফযা কযিফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
ংঘোভাযক 

যিফযোতন 

  

১২৷ (১) এআ অআনেয ফিধানাফরী ােকোলে, কন কভোানী ঈায 

ফিেল িদোধানোতকোযভে, নিভোনরিখিত কর ফা মে কন কাযোম 

ভোাদনেয োযয়জনে, কভোানীয ঈদোদেোম ভোযোকিত আায 

ংঘোভাযকেয ফিধানভূ যিফযোতন কযিতে াযে, মথা :- 
 

(ক) ভিতফোময়িতা ফা ধিকতয দকোলতায িত ঈায কাযোমাফরী 

(business) যিচারনা কযা; থফা 
 

(খ) নূতন ফা ঈনোনততয ঈায়ে ঈায ঈদোদেোম ফাোতফায়ন কযা; 

থফা 
 

(গ) মে কর এরাকায় ঈায কাযোমাফরী যিফোমাোত েআ কর 

এরাকায ভোোযাযণ ফা যিফযোতন কযা; থফা 
 

(ঘ) ফিদোমভান যিোথিততে কভোানীয কাযোমাফরীয িত 

ুফিধাজনকবাফে ফা রাবজনকবাফে ংমুকোত আতে াযে এভন কন 

কাযোমাফরী যিচারনা কযা; থফা 
 

(ঙ) ংঘোভাযকে নিযোদিলোটকৃত মে কন ঈদোদেোম যিতোমাগ কযা ফা 

ঈাতে ফাধা-নিলেধ অয কযা; থফা 
 

(চ) কভোানীয গৃীত কন ঈদোমগেয (undertaking) ভোূযোণ ফা 

ংফিেল ফিকোযয় ফা নিলোতোতি কযা; থফা 
 

(ছ) নোম কন কভোানী ফা ফোমকোতি-ংঘেয িত একতোযিত 

য়া৷ 
 

(২) ঈকোত যিফযোতন াধন ভোযোকে অফেদন কযিফায য অদারত 

কযোতৃক তাা নুভদিত না য়া যোমনোত এফং অদারত কযোতৃক 

মতটুকু গৃীত য় ততটকুুয তিযিকোত ঈা কাযোমকয আফে না৷ 
 

(৩) ঈকোত যিফযোতন নুভদনেয ূযোফে অদারতকে এআ ভযোভে 

নোতুলোট আতে আফে মে, - 
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(ক) কভোানীয োযতোমেক ডিফেঞোচাযধাযীকে এফং যিফযোতনেয পরে 

অদারতেয ভতে মাাদেয োফাযোথ কোলুণোণ আফে এআযূ োযতোমেক 

ফোমকোতি ফা গলোঠীকে যোমাোত নটি দেয়া আয়াছে; এফং 
 

(খ) অদারতেয ফিফেচনায় ঈকোত যিফযোতন ভোযোকে অতোতি কযায 

ধিকাযী োযতোমেক ানাদায তাায অতোতি, মদি থাকে, অদারত 

কযোতৃক নিযোধাযিত দোধতিতে ঈতোথানেয ুমগ াআয়াছে থফা 

ঈকোত ানাদাযেয ভোভতি গোযণ কযা আয়াছে, থফা তাায ানা 

ফা দাফী যিধ কযা আয়াছে, থফা অদারতেয নোতুলোটি ভতাফেক 

ঈকোত ানা ফা দাফী যিধেয জনোম জাভানত দেয়া আয়াছে : 
 

তফে যোত থাকে মে, অদারত ফিেল কন কাযণফতঃ কন ফোমকোতি 

ফা গলোঠীকে এআ ঈ-ধাযায ধীন োযয়জনীয় নটি োযদান 

কযায ফোমাাযে কভোানীকে ফোমাতি দিতে াযে৷ 
    

 
    

 
  

  
যিফযোতন 

নভুদনেয ৰেতোযে 

অদারতেয ৰভতা 
  

১৩৷ অদারত ঈায ফিফেচনাভত ঈমুকোত যোতাফরী ােকোলে 

োযোতাফিত যিফযোতনেয ভোূযোণ ফা অংিক নুভদন কযিতে 

াযিফে এফং খযচেয ফোমাাযে ঈায ফিফেচনাভত মথমুকোত অদে 

দিতে াযিফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

অদারতেয 

োফেচোছাধীন কোলভতা 

(discretion) 

োযয়গ 

  

১৪৷ অদারত ধাযা ১২ এফং ১৩ ভতাফেক ঈায োফেচোছাধীন 

কোলভতা োযয়গকারে কভোানীয দোমগণ কিংফা তাাদেয মে 

কন োযেণীয এফং ানাদাযগণেয ধিকায  োফাযোথেয োযতি 

রকোলোম যাখিফে; এফং অদারত ঈমুকোত ভনে কযিরে ঈায কাযোমধাযা 

ভূরতফী যাখিতে াযিফে, মাাতে কভোানীয বিনোন ভতাফরভোফী 

দোমগণেয োফতোফ কোযয়েয জনোম অদারতেয নিকট গোযণমগোম 

একটি ফোমফোথা কযা মায়; এফং অদারত নুযূ কন ফোমফোথা 

কাযোমকয কযায জনোম মেযূ ভীচীন  োযয়জনীয় ভনে কযে েযূ 

নিযোদে ফা অদে োযদান কযিতে াযিফে: 
 

তফে যোত থাকে মে, নুযূ কন কোযয়েয কোলেতোযে কভোানীয 

েয়ায-ভূরধনেয কন ংআ ফোময় কযা মাআফে না৷ 
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যিফযোতন 

নভুদনেয 

যফযোতী কাযোমফিধি 

  

১৫৷ কভোানী ঈায যিফযোতিত ংঘোভাযকেয একটি ভুদোযিত কি 

এফং যিফযোতনেয নুভদন অদেেয তোমায়িত নকর, ঈকোত অদে 

জাযীয তাযিখ আতে নফোফআ দিনেয ভধোমে ফা এতদুদোদেোমে অদারত 

কযোতৃক ফযোধিত ভয়-ীভায ভধোমে, যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযিফে; 

এফং যেজিলোটোযায ঈা নিফনোধিকৃত কযিফেন  নিজ াতে ঈকোত 

নিফনোধন োযতোময়ন কযিফেন; এফং ংঘোভাযকেয যিফযোতন  ঈায 

নুভদন ভোযোকে এআ অআনেয নিযোদোফরী মে ারিত আয়াছে 

ঈকোত োযতোময়নতোয তাায চূ্ানোত োযভাণ (conclusive proof) ফরিয়া 

গণোম আফে এফং তঃয এআযূ যিফযোতিত ংঘোভাযক ঈকোত 

কভোানীয ংঘোভাযক ফরিয়া গণোম আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ফযোধিত ভয়েয ভধোমে 

নিফনোধনে ফোমযোথতায 

পরাপর 

  

১৬৷ ধাযা ১৫ এয ফিধানাফরী নুাযে ংঘোভাযকেয যিফযোতন 

নিফনোধিকৃত না কযা যোমনোত ঈকোত যিফযোতন কাযোমকয আফে না; 

এফং মদি ঈকোত ধাযায় ঈরোরিখিত ভয়েয ভধোমে নিফনোধিকযণেয কাজ 

ভোনোন না য়, তাা আরে ঈকোত যিফযোতন, ঈায নুভদন অদে 

 ততোংকোযানোত ভুদয় কাযোমধাযা ঈরোরিখিত ভয় তিকোযানোত 

য়ায য ভোূযোণযূে কাযোমকয গণোম আফে : 
 

তফে যোত থাকে মে, ঈমুকোত কাযণ দযোাআয়া ঈকোত ভয়েয যফযোতী 

তোযি দিনেয ভধোমে অফেদন ে কযা আরে অদারত ঈায অদে 

ুনযোজীফিত কযিতে াযিফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ংঘফিধি নিফনোধিকযণ 

  

১৭৷ (১) গোমাযানোটি দোফাযা ীভিত দায় কভোানী এফং ীভিতদায় 

কভোানীয কোলেতোযে অফোমিকবাফে ঈায ংঘফিধি থাকিফে, এফং 

েয়ায দোফাযা ীভিত দায় কভোানীয কোলেতোযে ঈায ংঘফিধি 

থাকিতে াযে; ংঘফিধিতে কভোানীয কযোভকাণোড যিচারনা 

ভোযোকিত ফিধান থাকিফে; এফং ংঘোভাযকে োফাকোলযকাযীগণেয দোফাযা 

ংঘফিধি োফাকোলয কযিয়া ংঘোভাযক নিফনোধনেয ভয়আ ংঘফিধি 

নিফনোধিকৃত কযাআতে আফে৷ 
 

(২) ংঘফিধিতে তপির ১ এ ফিধৃত োযফিধানভূেয ভুদয় ফা মে 

কন োযফিধান যোনোতবূকোত কযা মাআতে াযে, তফে োযফিধানগুরি 

নোতযোবুকোত কযা ঈক ফা না ঈক, ঈকোত োযফিধানগুরিয ভধোমে ৫৬, 

৬৬, ৭১, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৯৫, ৯৭, ১০৫, ১০৮, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫ 

এফং ১১৬ নভোফয োযফিধানগুরিয ভত একআ ফা ভপরোযদ োযফিধান 
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কর ংঘফিধিতে নোতযোবুকোত আয়াছে ফরিয়া গণোম আফে : 
 

তফে যোত থাকে মে, কন োযাআবেট কভোানীয ংঘফিধিতে ৭৮, ৭৯, 

৮০, ৮১  ৮২ নং োযফিধান নোতযোবুকোত ফরিয়া গণোম আফে না, 

কিনোতু ঈা কন াফরিক কভোানীয ধীনোথ কভোানী আরে 

এআ োযফিধানগুরি নোতযোবুকোত ফরিয়া গণোম আফে : 
 

অয যোত থাকে মে, মেকোলেতোযে কন খাতে ভোূযোণ ফোময়েয 

যিভাণ এভন য় মে, ঈা একাধিক ফতোযেয ফোময়েয ভান আতে 

াযে থচ ঈকোত ফোময়েয ংফিেল একটি নিযোদিলোট ফছযেয রাব-

কোলতিয িাফে ঐ ফৎযে অয়েয ফিযীতে োযদযোিত আতেছে, 

েকোলেতোযে ঈকোত যূ োযদযোনেয কাযণ রাবকোলতিয িাফে ফিফৃত 

কযিফায জনোম োযফিধান ১০৮ এ মে ফিধান অছে েআ কাযণ 

োযদযোন ভোযোকে কভোানী ঈায াধাযণ বায় বিনোনযূ 

িদোধানোত গোযণ কযিতে াযে৷ 
 

(৩) মদি কন ীভিতদায় কভোানী ফা গোমাযানোটি দোফাযা ীভিত 

দায় কভোানীয েয়ায ভূরধন থাকে, তফে ঈা মে যিভাণ েয়ায-

ভূরধন রআয়া নিফনোধিকৃত য়ায োযোতাফ কযিতেছে তাা ংঘফিধিতে 

ফিধৃত থাকিতে আফে৷ 
 

(৪) মদি কন ীভিতদায় কভোানী ফা গোমাযানোটি দোফাযা ীভিত 

দায় কভোানীয েয়ায ভূরধন না থাকে, তফে ঈা মতজন দোম 

রআয়া নিফনোধিকৃত য়ায োযোতাফ কযিতেছে ংঘফিধিতে েআ ংখোমা 

ফিধৃত থাকিতে আফে; এফং যেজিলোটোযায ঈকোত দোম-ংখোমায বিতোতিতে 

কভোানীয নিফনোধনেয জনোম োযদেয় পি ধাযোম কযিফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
তপির-১ এয 

োযয়গ 

  

১৮৷ এআ অআন োযফযোতনেয য নিফনোধিকৃত েয়ায দোফাযা ীভিতদায় 

কভোানীয কোলেতোযে, মদি ংঘফিধি নিফনোধিকৃত কযা না য় থফা 

ংঘফিধি নিফনোধিকৃত আয়া থাকিরে মদি তপির-১ এ ফযোণিত 

কন োযফিধানকে ঈকোত ংঘফিধি দোফাযা ুনিযোদিলোটবাফে ফযোজন ফা 

যিফযোতন না কযা য়, তফে ঈকোত কভোানী যিচারনায ফোমাাযে 

োযফিধানগুরি, মতদূয ভোবফ, োযথভকোত ংঘফিধিয কোলেতোযে 

ভোূযোণযূে এফং দোফিতীয় কোলেতোযে, ঈকোত ফযোজন ফা যিফযোতন 

ােতেগ োযমজোম আফে; এফং ঈাযা কভোানীয োযফিধান ফরিয়া 

এযূ গণোম আফে মেন োযফিধানগুরি নিফনোধিকৃত ংঘফিধিতে 

মথামথবাফে ফিধৃত আয়াছে৷ 

 



ST RELIANCE ASSOCIATES “STRA” 
Corporate office: 

H & S Building (5
th

 Floor), 91 Bir Uttam C.R. Datta Road 

     (Old: Sonargaon Road), Kathalbagan, Dhaka. 

Mobile : 01717-859464; 01818-901402; 

  Telephone: 9632492 

 E- Mail : saidul.stra@gmail.com 

info@stra-global.com 

Website: stra-global.com 

Problem solve….                                         facebook.com/straglobal 

 

“A House of Accountancy & Taxation (Income Tax, Customs & VAT), Secretarial, Commercial, Expatriate, 

Internal Audit, Compliance, Business Development & reengineering with Corporate Affairs Service Provider” 

 

    
 

    
 

  
  

ংঘফিধিয অঙোগিক 

 ঈা োফাকোলয 

  

১৯৷ ংঘফিধি- 
 

(ক) ভুদোযিত আফে; 
 

(খ) ধাযাফািকবাফে ংখোমানুকোযভিক নুচোছেদে ফিবকোত আফে; এফং 
 

(গ) ংঘোভাযকে োফাকোলযকাযী োযতোমেক ফোমকোতি নিজ ঠিকানা  

যিচয় োযদান কযতঃ ককোলে দুআজন োফাকোলীয ভোভুখে োফাকোলয 

কযিফেন এফং োফাকোলীগণ ঈকোত োফাকোলযগুরি োযতোময়ন কযিফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ফিেল 

িদোধানোতকোযভে 

ংঘফিধিয যিফযোতন 

  

২০৷ এআ অআনেয ফিধানাফরী এফং কভোানীয ংঘোভাযকে ফিধৃত 

যোতাফরী ােকোলে, কভোানী ফিেল িদোধানোতকোযভে ঈায ংঘফিধিয 

ফিধানাফরী ফযোজন ফা ঈাতে ংমজন মে কনবাফে যিফযোতন 

কযিতে াযিফে; এফং নুযূবাফে কৃত কন যিফযোতন, ফযোজন ফা 

ংমজন এআযূ কাযোমকয আফে মেন তাা ভুর ংঘফিধিতে ফিধৃত 

ছির; এফং ফিেল িদোধানোতকোযভে ঐগুরি একআ োযকাযে যিফযোতন, 

ফযোজন ফা ঈাতে ংমজন কযা মাআফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ংঘোভাযক ফা 

ংঘফিধি যিফযোতনেয 

পরাপর 

  

২১৷ কভোানীয ংঘোভাযক ফা ংঘফিধিতে মাা কিছুআ থাকুক না 

কেন, ঈাতে কৃত কন যিফযোতনেয কাযণে, ঈকোত যিফযোতনেয 

তাযিখেয ফোমফিত ূযোফে ফিদোমভান কন দোম, তাায রিখিত 

ভোভতি ফোমতিযেকে, ঈকোত তাযিখেয ফোমফিত ূযোফে তাায মে দায়-

দায়িতোফ ছির ঈায তিযিকোত কন োযকায দায়-দায়িতোফ গোযণে 

থফা তৎকযোতৃক গৃীত েয়ায েতগা ধিক ংখোমক েয়ায 

গোযণে ফা কভোানীয েয়ায-ভূরধনে যোথ োযদানে ফা নোম কন 

োযকাযে কভোানীকে যোথ যিধে ফাধোম থাকিফেন না৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ংঘোভাযক এফং 

ংঘফিধিয 

কাযোমকযতা 
  

২২৷ (১) কভোানীয ংঘোভাযক এফং ংঘফিধি নিফনোধিকৃত আরে, 

ঐগুরি ঈকোত কভোানী  ঈায দোমগণকে এআযূ চুকোতিফদোধ 

কযিফে মেন এগুরি োযতোমেক দোম কযোতৃক োফাকোলযিত আয়াছে এফং 

মেন ঐগুরিতে যোত যিয়াছে মে োযতোমেক দোম, তাায 
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ঈতোতযাধিকাযী এফং োযতিনিধি, এআ অআনেয ফিধানাফরী ােকোলে, 

ংঘোভাযক এফং ংঘফিধিয ফিধানাফরী ভানিয়া চরিতে ফাধোম৷ 
 

(২) ংঘোভাযক ফা ংঘফিধিয ধীনে কন দোম কযোতৃক 

কভোানীকে োযদেয় যোথ তাায নিকট আতে ঈকোত কভোানী 

কযোতৃক অদায়মগোম ফকেয়া ঊণ িাফে গণোম আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
ংঘোভাযক এফং 

ংঘফিধিয নিফনোধন 

  

২৩৷ (১) কভোানীয ংঘোভাযক এফং ঈায ংঘফিধি থাকিরে 

ঈকোত ংঘফিধি যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযিতে আফে, এফং দাখির 

য়ায য ঈাদেয ভোযোকে মদি তিনি এআ ভযোভে নোতুলোট ন মে, 

এআ অআনেয ংোরিলোট ফিধানাফরী ারিত আয়াছে, তাা আরে তিনি 

ঈা ংযতগণ কযিফেন এফং দাখির য়ায তাযিখ আতে তোযি 

দিনেয ভধোমে ঈাদিগকে নিফনোধিকৃত কযিফেন; এফং মদি তিনি নিফনোধন 

না কযেন, তফে ঈায কাযণ ঈকোত ভেয়াদেয যফযোতী দ দিনেয ভধোমে 

কভোানীকে ফিত কযিফেন৷ 
 

(২) যেজিলোটোযায কযোতৃক ঈ-ধাযা (১) ভতাফেক োযতোমাখোমাত 

য়ায কাযণে মদি কন ফোমকোতি ংকোলুদোধ ন, তাা আরে তিনি 

ঈকোত োযতোমাখোমান অদে োযাোতিয তোযি দিনেয ভধোমে যকাযেয 

নিকট অীর কযিতে াযিফেন৷ 
 

(৩) অীরেয দযখাোতেয িত এতদুদোদেোমে ফিনিযোদিলোট িাফ-

খাতে দুআত ঞোচা টাকায পি জভা কযায নিদযোন ভোফরিত 

টোযেজাযী চারান থাকিতে আফে৷ 
 

(৪) এআ ধাযায ধীন কন অীরে যকাযেয িদোধানোতআ চূ্ানোত 

আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

নিফনোধনেয পরাপর 

  

২৪৷ (১) কন কভোানীয ংঘোভাযক নিফনোধনেয য যেজিলোটোযায 

তাায নিজ োতে এআ ভযোভে একটি োযতোময়নতোয োযদান কযিফেন 

মে, ঈকোত কভোানী নিগভিত কযা আয়াছে এফং কভোানীটি ীভিত 

দায় কভোানী আরে, ঈাতে ঈরোরেখ কযিফেন মে, ঈা একটি ীভিত 

দায় কভোানী৷ 
 

(২) নিগভিতকযণেয োযতোময়নতোযে (certificate of incorporation) 

ঈরোরেখিত নিগভিতকযণেয তাযিখ আতে ংঘোভাযকে োফাকোলযকাযীগণ 
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এফং ভয় ভয় কভোানীয দোম ন এভন নোমানোম ফোমকোতিগণ 

ংঘোভাযকে ফিধৃত নাভে একটি নিগভিত ংোথায় যিণত আফেন এফং 

ফিরভোফে ঈকোত ংোথা নিগভিত কভোানীয কর কাযোম ভোাদনেয 

কোলভতাভোনোন আফে; এফং ঈায চিযোথায়ী ঈতোতযাধিকায  একটি 

াধাযণ ীরভয থাকিফে; এফং ঈকোত কভোানীয ফরুোতি ঘটিরে 

এআ অআনেয ফিধানাফরী নুাযে ঈায দোমগণকে কভোানীয 

যিভোদে (asset) যোথ োযদানেয জনোম দায়-দায়িতোফ ফন কযিতে 

আফে৷' 
    

 
    

 
  

  
নিগভিতকযণ 

োযতোময়নতোযেয 

চূ্ ানোতা 

  

২৫৷ (১) যেজিলোটোযায কন ভিতি নিগভিতকযযে োযতোময়নতোয 

োযদান কযিরে তাা এআযূ চূ্ানোত াকোলোম ফন কযিফে মে, ভিতিয 

নিফনোধন এফং নুফযোতী  অনুলংগিক ফিলয়াদি ভোযোকে এআ 

অআনেয মাফতীয় যোত ারন কযা আয়াছে এফং ঈকোত ভিতি 

নিফনোধিকৃত আফায ধিকাযী একটি কভোানী এফং ঈা অআন 

ভতাফেক মথামথবাফে নিফনোধিকৃত আয়াছে৷ 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এ ঈরোরিখিত কর ফা ংোরিলোট মে কন যোত 

ারনেয ফোমাাযে একজন এডবকেট, মিনি কভোানী গঠনেয কাজে 

নিয়জিত ছিরেন এফং াআকযোট ফিবাগে অআনজীফি িাফে াজিয 

য়ায ধিকাযী, থফা কভোানীয ংঘফিধিতে কভোানীয 

যিচারক, ভোমানেজায ফা চিফ িাফে মাায নাভ ঈরোরেখিত অছে 

এভন ফোমকোতি কযোতৃক োযদতোত ঘলণাতোয যেজিলোটোযাযেয নিকট 

দাখির কযিতে আফে এফং যেজিলোটোযায নুযূ ঘলণাতোযকে ঈকোত 

যোতাফরী ারনেয যোমাোত াকোলোম িাফে গোযণ কযিতে াযিফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

দোমগণকে 

ংঘোভাযক  

ংঘফিধিয োযতিরিি 

োযদান 

  

২৬৷ (১) কভোানীয োযতোমেক দোম ংঘোভাযকেয এফং, ংঘফিধি 

থাকিরে, ংঘফিধিয োযতিরিি ায়ায জনোম কভোানীকে নুযধ 

কযিতে াযিফেন; এফং রিখিতবাফে এআযূ নুযধ কযা আরে এফং 

ঞোচা টাকা ফা কভোানী কযোতৃক নিযোধাযিত তদকোলো কভ 

যিভাণেয পি যিধ কযা আরে, কভোানী নুযধ োযাোতিয 

চদোদ দিনেয ভধোমে ঈকোত োযতিরিি যফযা কযিফে৷ 
 

(২) মদি কন কভোানী এআ ধাযায ফিধান ারনে ফোমযোথ য়, তাা 

আরে ঈকোত কভোানী োযতিটি রংঘনেয জনোম নধিক দুআত টাকা 

যোথদণোডে দণোডনীয় আফে; এফং ঈায োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি 

জোঞাতাযে  আচোছাকৃতবাফে ঈকোত ফোমযোথতায জনোম দায়ী তিনি, একআ 
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দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
ংঘোভাযক ফা 

ংঘফিধিতে ঈায 

যিফযোতন 

রিিফদোধকযণ 

  

২৭৷ (১) কভোানী ংঘোভাযক ফা ংঘফিধিয কন যিফযোতন 

কযা আরে ঈকোত যিফযোতনেয তাযিখেয য আোমুকৃত ংঘোভাযক ফা 

ংঘফিধিয োযতোমেক োযতিরিিতে ঈকোত যিফযোতন রিিফদোধ কযিতে 

আফে৷ 
 

(২) মদি ঈকোতযূ কন যিফযোতনেয কোলেতোযে, যিফযোতনেয তাযিখেয 

য কভোানী কযোতকৃ আোমুকৃত কন ংঘোভাযক ফা ংঘফিধিয 

কন োযতিরিি ঈকোত যিফযোতনেয িত ংগতিূযোণ না য়, তাা 

আরে ঈকোত কভোানী এআযূ ংগতিূযোণ োযতোমেক োযতিরিিয 

জনোম নধিক একত টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফে এফং ঈায 

োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি জোঞাতাযে  আচোছাকৃতবাফে ঈা আোমুয 

জনোম দায়ী তিনি, একআযূ দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

দাতফোম  নোমানোম 

কভোানীয নাভ 

আতে “ীভিতদায়” 

ফা “রিভিটেড” 

ফোদটি ফাদ দেয়ায 

কোলভতা 

  

২৮৷ (১) মদি যকাযেয নিকট নোতলজনকবাফে োযভাণিত য় মে, 

ীভিতদায় কভোানী িাফে গঠিত য়াযমগোম কন ভিতি 

ফাণিজোম, করা, ফিজোঞান, ধযোভ, দাতফোম ফা নোম কন ঈমগিতাভূরক 

ঈদোদেোমেয ঈনোনয়নকরোে গঠিত আয়াছে থফা গঠিত আতে মাআতেছে 

এফং মদি ঈকোত ভিতি ঈায ভোূযোণ ভুনাপা ফা নোমফিধ অয় 

ঈকোত ঈদোদেোমেয ঈনোনতিকরোে োযয়গ কযে ফা োযয়গ কযায 

আচোছা োযকা কযে এফং ঈায দোমগণকে কন রবোমাং োযদান 

নিলিদোধ কযে, তফে যকায ঈায একজন চিফেয নুভদনকোযভে 

োযদতোত রাআেনোেয ভাধোমভে এআ ভযোভে নিযোদে দিতে াযিফে মে, 

ঈকোত ভিতিয নাভেয েলে “ীভিতদায়” ফা “রিভিটেড” ফোদটি মগ 

না কযিয়াআ ঈাকে একটি ীভিতদায় কভোানী িাফে নিফনোধিকৃত 

কযা ঈক, এফং তঃয ঈকোত ভিতিকে তদনুমায়ী নিফনোধিকৃত কযা 

মাআতে াযে৷ 
 

(২) এআ ধাযায ধীন রাআেনো োযদানেয তেগতোযে যকায মেযূ 

ঈমুকোত ভনে কযে েআযূ যোত  ফাধা-নিলেধ ােকোলে রাআেনো 

োযদান কযিতে াযে, এফং এআযূ যোত  ফাধা-নিলেধ অয কযা 

আরে ঈা ভানিয়া চরিতে ঈকোত ভিতি ফাধোম থাকিফে এফং যকায 

নিযোদে োযদান কযিরে ংঘোভাযক  ংঘফিধিতে থফা ঐ দুআটিয 

মে কন একটিতে ঐগরুি নোনিফেিত কযিতে আফে৷ 
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(৩) নিফনোধনেয য ঈকোত ভিতি ীভিতদায় কভোানীয কর 

ুমগ ুফিধা বগ কযিফে এফং একটি ীভিতদায় কভোানীয মে 

কর দায়-দায়িতোফ থাকে ঈকোত ভিতিয তাা থাকিফে, তফে ঈায 

নাভেয ং িাফে “ীভিতদায়” ফা “রিভিটেড” ফোদটি ফোমফায 

কযিতে ততো থফা ঈায নাভ োযকা কযিতে থফা যেজিলোটোযাযেয 

নিকট দোমগণেয তারিকা োযেযণ কযিতে নোমানোম ীভিতদায় 

কভোানীয ভত ফাধোম থাকিফে না৷ 
 

(৪) যকায এআ ধাযায ধীনে োযদতোত রাআেনো মে কন ভয়ে 

ফাতির কযিতে াযে এফং তাা কযা আরে যেজিলোটোযায নিফনোধন-

ফিতে ঈকোত ভিতিয নাভেয েলে “ীভিতদায়” ফা “রিভিটেড” 

ফোদটি রিিফদোধ কযিফেন এফং ঈকোত ভিতি এআ ধাযা ফরে োযদতোত 

ফোমাতি  তিযিকোত ুমগ-ুফিধা অয বগ কযিতে াযিফে না 
: 
 

তফে যোত থাকে মে, নুযূবাফে কন রাআেনো ফাতির কযায ূযোফে, 

যকায ংোরিলোট কাযণ ঈরোরেখযোূফক োফীয় বিোযায় ভোযোকে 

ভিতিকে রিখিতবাফে নটি োযদান কযিফে, এফং ঈকোত ফাতিরকযণেয 

ফিযুদোধে ভিতিয ফকোতফোম ে কযায জনোম ঈাকে যোমাোত ুমগ 

দান কযিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
গোমাযানোটি দোফাযা 

ীভিতদায় কভোানী 

ংকোযানোত ফিধান 

  

২৯৷ (১) কন কভোানী গোমাযানোটি দোফাযা ীভিতদায় কভোানী 

আরে এফং ঈায কন েয়ায-ভূরধন না থাকিরে এফং এআ অআন 

োযফযোতনেয যে ঈা নিফনোধিকৃত আরে ঈকোত কভোানীয 

ংঘোভাযক ফা ংঘফিধিয কন ফিধানে কিংফা কভোানীয কন 

িদোধানোতে, কন ফোমকোতিয দোম য়া ফোমতীত নোম কন কাযণে, 

তাাকে কভোানীয ফনোটনমগোম ভুনাপা রাবেয ধিকায োযদান 

কযা মাআফে না এফং তাা কযা আরে ঈকোত ফিধান ফা িদোধানোত 

ফাতির ফরিয়া গণোম আফে৷ 
 

(২) গোমাযানোটি দোফাযা ীভিতদায় কভোানীয ংঘোভাযক ংকোযানোত 

এআ অআনেয নোমানোম ফিধানাফরী এফং এআ ধাযায ঈদোদেোম 

ূযণকরোে, এআ অআন োযফযোতনেয যে নিফনোধিকৃত এফং গোমাযানোটি 

দোফাযা ীভিতদায় ভোনোন কন কভোানীয ংঘোভাযকে ফা 

ংঘফিধিতে কিংফা কন িদোধানোতে মদি এভন ফিধান থাকে মে, 

তদোফাযা ঈকোত কভোানীয গৃীত ঈদোমগকে (Undertaking) েয়ায 

ফা োফাযোথাধিকাযযূে ফিবকোত কযা আয়াছে ফরিয়া ফিফেচনা কযা মায়, 
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তফে এআ ঈদোমগ, ঈকোত ফিধান দোফাযা ুনিযোদিলোট ংখোমক টাকায 

ংকে েয়ায ফা োফাযোথাধিকাযযূে োযকািত না য়া তোতোফে, 

ঈকোত কভোানীয েয়ায-ভূরধন িাফে গণোম আফে৷ 
    

 
    

 

  

ততৃীয় খনোড 

েয়ায-ভরূধন, ীভিতদায় কভোানীকে ীভিতদায় িাফে 

নিফনোধন এফং যিচারকগণেয ীভিতদায়৷ 
 

  
  

েয়াযেয োযকতৃি 

  

৩০৷ (১) কভোানীয কন দোমেয েয়ায ফা নোমফিধ কন 

োফাযোথ োথাফয ভোতোতি িাফে গণোম আফে, এফং ঈা কভোানীয 

ংঘফিধি দোফাযা নিযোধাযিত দোধতিতে োতানোতযমগোম আফে৷ 
 

(২) েয়ায-ভূরধন ভোফরিত কভোানীয োযতোমেক েয়ায ঈায 

মথমুকোত ংখোমা দোফাযা চিোনিত থাকিফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

েয়ায ফা লোটক 

াযোটিপিকেট 
  

৩১৷ কন দোমেয েয়ায ফা লোটক কভোানীয াধাযণ 

ীরভযমুকোত াযোটিপিকেটে ফযোণিত থাকিরে, োযাথভিকবাফে (Prima 

facie) ঈকোত াযোটিপিকেটআ ঈাতে ফযোণিত েয়ায ফা লোটকেয 

ভারিকানায াকোলোম ফণ কযিফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

দোমেয ংজোঞা 

  

৩২৷ (১) কভোানীয ংঘোভাযকে োফাকোলযকাযী োযতোমেক ফোমকোতি 

কভোানীয দোম আফায জনোম ভোভত আয়াছেন ফরিয়া গণোম আফে, 

এফং নিফনোধনেয য কভোানীয দোম-ফিতে তাাদেয নাভ দোম 

িাফে রিিফদোধ কযা আফে৷ 
 

(২) নোমানোম োযতোমেক ফোমকোতি মিনি কভোানীয দোম আতে 

ভোভত ন এফং মাায নাভ ঈায দোম-ফিতে রিিফদোধ কযা য় 

তিনি ঈকোত কভোানীয দোম আফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

নিয়নোতোযণকাযী 

কভোানীয দোমতা 
  

৩৩৷ (১) এআ ধাযায় ঈরিোোনখিত তেগতোযভূ ফোমতিযেকে, কন 

নিগভিত ংোথা (Body corporate) ঈায নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয 

(Holding company) দোম আতে াযিফে না; এফং কন কভোানী 

ঈায ধীনোথ কভোানীকে কন েয়ায ফযাদোদ ফা োতোভানোতোভয 
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কযিরে তাা পরফিীন (void) আফে৷ 
 

(২) এআ ধাযায কিছুআ নিভোনফযোণিত তেগতোযে োযমজোম আফে না, মথা 
:- 
 

(ক) মে তেগতোযে ধীনোথ কভোানীটি নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয 

কন ভৃত দোমেয ফৈধ োযতিনিধি য়; থফা 
 

(খ) মে তেগতোযে ধীনোথ কভোানীটি কন টোযালোটেয টোযালোটী 

িাফে ংিোোনলোট য়, মদি না নিয়নোতোযণকাযী কভোানীটি ফা ঈায 

ধীনোথ য কন কভোানী ঈকোত টোযালোটেয দরির নুমায়ী 

ঈকাযবগী িাফে োফাযোথফান (beneficially interested) য় এফং 

ঈকোত োফাযোথ, দোফিতীয়কোত ফা তৃতীয়কোত কভোানী কযোতৃক 

ঊণদান ঈায াধাযণ কাযোমকরা যিচারনায তেগতোযে, কন 

রেনদেনেয ঈদোদেোমে, কেফরভাতোয জাভানতেয ফোমাাযআ ীভাফদোধ নে৷ 
 

(৩) এআ ধাযায ফিধান কন ধীনোথ কভোানীকে ঈায 

নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয দোম থাকিতে নিফৃতোত কযিফে না, মদি 

তাা এআ অআন োযফযোতনেয ভয় ফা ধীনোথ কভোানী য়ায 

ূযোফে ঈকোত নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয দোম থাকিয়া থাকে; কিনোতু 

ঈ-ধাযা (২) তে ফযোণিত তেগতোযভূ ফোমতীত নোম কন ফোমাাযে 

ঈকোত ধীনোথ কভোানী ঈায নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয বায় 

ফা ঈায দোমগণেয কন োযেণী ফিেলেয বায় ভট োযদানেয 

ধিকাযী থাকিফে না৷ 
 

(৪) ঈ-ধাযা (২) এয ফিধান ােতেগ, কন নিগভিত ংোথা 

একটি ধীনোথ কভোানী আরে, ঈায ভননীত ফোমকোতিয ফোমাাযে 

ঈ-ধাযা (১) এফং (৩) োযমজোম আফে, মেন ঈ-ধাযা (১) এফং 

(৩) এ মথাকোযভে মে নিগভিত ংোথা এফং ধীনোথ কভোানীয 

ঈরেোোনখ যিয়াছে ঈাতে ঈায ভননীত ফোমকোতিকে নোতোভযোবুকোত 

কযা আয়াছে৷ 
 

(৫) গোমাযানোটি দোফাযা ীভিতদায় কভোানী ফা ীভিতদায় 

কভোানীয ফোমাাযে, এআ ধাযায় েয়াযেয ঈরেোোনখে, েয়ায ভূরধন 

থাকুক ফা না থাকুক, কভোানীয দোম িাফে তাাদেয োফাযোথ, তাা 

মেযূেআ থাকুক না কেন, নোতোভযোবুকোত যিয়াছে ফুঝাআফে৷ 
    

 
    

 
  

  
দোম-ফি   ৩৪৷ (১) োযতোমেক কভোানী এক ফা একাধিক ফিতে ঈায  
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(Register of 
members) 

দোমগণেয নাভেয একটি তারিকা যাখিফে, মাাতে নিভোনফযোণিত 

ফিফযণাদি রিিফদোধ থাকিফে:- 
 

(ক) দোমগণেয নাভ  ঠিকানা, এফং কন ো থাকিরে ঈকোত 

ো; 
 

(খ) কভোানীয েয়ায-ভূরধন থাকিরে, োযতোমেক দোমেয ভারিকাধীন 

েয়াযেয ংখোমা, এআ েয়াযেয যিচিতি জোঞাক ংখোমা এফং 

োযতোমেক দোম কযোতৃক যিধিত ফা যিধিতযূে গণোম য়ায 

জনোম ভোভত েয়াযেয ভূরোম িাফে দেয়া যোথেয যিভাণ; 
 

(গ) দোম িাফে োযতোমেক ফোমকোতিয নাভ মে তাযিখে তারিকাবূকোত 

কযা আয়াছে েআ তাযিখ; 
 

(ঘ) মে তাযিখ আতে কন ফোমকোতি অয দোম নেন েআ তাযিখ৷ 
 

(২) মদি কন কভোানী এআ ধাযায ফিধান রংঘন কযে, তাা আরে 

ঈকোত কভোানী নুযূ রংঘন মতদিন যোমনোতোভ চরিতে থাকিফে 

ততদিনেয োযতিদিনেয জনোম, নধিক একত টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় 

আফে; এফং ঈকোত কভোানীয োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি জোঞাতাযে 

 আচোছাকৃতবাফে ঈকোত রংঘন নুভদন কযেন ফা ঈা চরিতে দেন 

তিনি, এআকযূ যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
কভোানীয দোম-

চূী (Index of 

members) 

  

৩৫৷ (১) কভোানীয দোম-ফি ূচীতোযেয নোমায় কন ছকে 

াজান না আয়া থাকিরে, ঞোচােয ধিক দোম রআয়া গঠিত 

োযতোমেক কভোানী ঈায দোমগণেয নাভেয একটি ূচীতোয যাখিফে 

এফং মে তাযিখে দোম-ফিতে কন যিফযোতন য় েআ তাযিখেয 

যফযোতী চদোদ দিনেয ভধোমে ঈকোত ূচীতোযে োযয়জনীয় 

যিফযোতন াধন কযিফে৷ 
 

(২) ূচীতোযটি কাযোডে াজান মাআতে াযে, তফে ঈাতে োযতোমেক 

দোমেয ফিফযণেয যোমাোত আংগিত থাকিতে আফে, মাাতে 

তাতোতগণিকবাফে মে কন দোমেয ফিফযণ খুাঁজিয়া ায়া মায়৷ 
 

(৩) এআ ধাযায ফিধান রংঘন কযিরে কভোানী নধিক াাঁচত 

টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফে এফং ঈায োযতোমেক কযোভকযোতা, 

মিনি জোঞাতাযে  আচোছাকৃতবাফে ঈকোত রংঘনেয জনোম দায়ী তিনি, 

একআ দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
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দোমগণেয ফাযোলিক 

তারিকা  ায-

ংৰে 

  

৩৬৷ (১) েয়ায-ভূরধন ফিিলোট োযতোমেক কভোানী, নিগভিত য়ায 

অঠায ভােয ভধোমে, এফং ঈায য োযতি ফতোয নোতোভতঃ একফায, 

এআযূ ফোমকোতিগণেয একটি তারিকা তপির ১০ নুমায়ী ছকে 

োযণয়ন কযিফে মাাযা ঈকোত ফতোযেয োযথভ াধাযণ বা ফা 

ফতোযেয একভাতোয াধাযণ বায দিনে কভোানীয দোম ছিরেন, 

এফং মাাযা যোফেল ফিফযণী (return) দাখিরেয তাযিখেয যে ফা 

োযথভ ফিফযণীয তেগতোযে কভোানী নিগভিত য়ায যে দোম দ 

াযাআয়াছেন৷ 
 
 
 

(২) তারিকায় নিভোনফযোণিত ফিলয়াদি ফিধৃত থাকিফে, মথা :- 
 
 
 

(ক) তীত  ফযোতভান কর দোমদেয নাভ, ঠিকানা, জাতীয়তা এফং 

ো; এফং 
 
 
 

(খ) ফিফযণী দাখিরেয তাযিখে ফযোতভান দোমগণেয োযতোমেকে 

মতগুরি েয়াযেয ভারিক ঈায ংখোমা, এফং কভোানী নিগভিত 

য়ায য োযথভ ফিফযণী দাখিরেয য আতে কিংফা যোফেল 

ফিফযণী দাখিরেয য আতে েয়ায োতোভানোতোভযেয য ফযোতভানে 

মাাযা এখন দোম অছেন এফং মাাযা দোমদ আতে ফাদ 

্িয়াছেন তাাদেয েয়ায োতোভানোতোভয নিফনোধনেয তাযিখ; এফং 
 
 
 

(গ) নগদ যোথেয ফিনিভয়ে োযদতোত েয়ায এফং নগদ যোথ ফোমতীত 

নোমবাফে ভোূযোণ ফা অংিক যিধকৃত েয়াযেয ভধোমে াযোথকোম 

োযদযোনূযোফক একটি ায-ংতেগ থাকিতে আফে, মাাতে 

নিভোনফযোণিত ফিলয়াদিয ঈরেোোনখ থাকিফে:- 
 
 
 

(১) কভোানীয েয়ায-ভূরধনেয যিভাণ এফং মতগুরি েয়াযে ঈকোত 

ভূরধন ফিবকোত কযা আয়াছে ঈায ংখোমা; 
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(২) কভোানী গঠনেয ুযভোোন আতে ফিফযণী দাখিরেয তাযিখ 

যোমনোতোভ দোমগণেয গৃীত েয়ায ংখোমা; 
 
 
 

(৩) োযতোমেক েয়াযেয ঈয তরফকৃত (called up) যোথেয যিভাণ; 
 
 
 

(৪) তরফেয োযেতিগতে োযাোত যোথেয ভট যিভাণ; 
 
 
 

(৫) তরফকৃত যোথ যিধ কযা য় নাআ এআযূ যোথেয ভট 

যিভাণ; 
 
 
 

(৬) যোফেল ফিফযণী দাখিরেয তাযিখ আতে েয়ায ফা ডিফেঞোচাযেয 

ঈয কভিন োযদতোত আয়া থাকিরে কভিন িাফে োযদতোত যোথেয 

ভট যিভাণ থফা েয়ায ফা ডিফেঞোচাযেয ঈয ফাটা (discount) 

িাফে নুভদিত যোথেয যিভাণ, থফা ঈাদেয ভধোমে মে যিভাণ 

যোথ ফিফযণীয তাযিখে ফরন (written off) কযা য় নাআ তাা; 
 
 
 

(৭) ফাজেয়াোত েয়াযেয ভট ংখোমা; 
 
 
 

(৮) এআযূ েয়ায ফা লোটকেয ভট যিভাণ, মাায জনোম ফিফযণীয 

তাাযিখে েয়ায-য়াযেনোট আোমু ফকেয়া যিয়াছে; 
 
 
 

(৯) যোফেল ফিফযণীয তাযিখ যোমনোতোভ আোমুকৃত  ভযোিত 

(surrendered) েয়ায-য়াযেনোট এয ভট যোথেয যিভাণ; 
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(১০) যোফেল মে তাযিখে াধাযণ বা নুলোঠিত য়া ঈচিত ছির 

েআ তাযিখ এফং তাা োযকৃততেগ নুলোঠিত আয়াছে কি না; 
 
 
 

(১১) োযতোমেক েয়ায-য়াযেনোটে মতগুরি েয়ায যিয়াছে ঈায 

ংখোমা ফা োযতোমেক েয়ায-য়াযেনোটে মত লোটক যিয়াছে ঈায 

যিভাণ; 
 
 
 

(১২) ফিফযণীয তাযিখে মাাযা কভোানীয যিচারক ছিরেন তাাদেয 

নাভ  ঠিকানা; এফং কভোানীয কন ভোমানেজায, ভোমানেজিং এজেনোট 

থফা নিযীতগক থাকিরে, মে ফোমকোতিগণ ঈকোত তাযিখে ভোমানেজায, 

ভোমানেজিং এজেনোট এফং নিযীতগক ছিরেন, তাাদেয নাভ  ঠিকানা; 

এফং ূযোফফযোতী েল ফিফযণীয তাযিখ আতে যিচারক, ভোমানেজায  

ভোমানেজিং এজেনোটগণেয কন যদফদর ঘটিয়া থাকিরে ঈকোত 

যদফদর যদফদরেয তাযিখভূ; 
 
 
 

(১৩) এআ অআন নুমায়ী যেজিলোটোযাযেয নিকট নিফনোধিকৃত কযিতে 

আফে এভন কর ফনোধক (mortgage)  চাযোজ ফাফদ কভোানীয 

নিকট ানা যোথেয ভট যিভাণ৷ 
 

(৩) ঈযকোত তারিকা এফং ায-ংতেগ কভোানীয দোম-ফিয 

একটি োফতনোতোয ংে ফিধৃত থাকিফে এফং আা ফতোযেয োযথভ 

াধাযণ বা ফা একভাতোয াধাযণ বা নুলোঠানেয য একু দিনেয 

ভধোমে ভোনোন কযিতে আফে; এফং তঃয ঈকোত কভোানী 

ফিরভোফে ঈায ফোমফোথানা যিচারক দুআজন যিচারক কযোতৃক 

থফা, ফোমফোথানা যিচারক না থাকিরে, কভোানীয কন একজন 

যিচারক কযোতৃক এফং ভোমানেজিং এজেনোট ফা ভোমানেজায ফা চিফ 

কযোতৃক োফাতগযিত দোম-ফিয ঈকোত ংেয োযতিরিি, এফং 

ফিফযণী দাখিরেয তাযিখে ঈযকোত তারিকা  ায-ংতেগে 

কভোানীয ফিদোমভান তথোমাফরী মথামথ  ঠিকবাফে ফিধৃত আয়াছে 

এআ ভযোভে ঈকোত ফোমকোতিগণেয দেয়া একটি োযতোময়নতোয, ঈকোত 

একআ ভয়েয ভধোমে, যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযিফে৷ 
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(৪) কন োযাআবেট কভোানী ঈ-ধাযা (১) এয ফিধান ভতে 

োযয়জনীয় ফাযোলিক ফিফযণীয িত, কভোানীয কন যিচারক ফা 

নোম কন কযোভকযোতা কযোতৃক োফাতগযিত এআ ভযোভে একখানি 

োযতোময়নতোয োযেযণ কযিফে মে, ঈকোত কভোানী ঈায েল 

ফিফযণীয তাযিখ আতে থফা, োযথভ ফিফযণীয তেগতোযে, ঈকোত 

কভোানীয নিগভিত য়ায তাযিখ আতে ঈায কন েয়ায ফা 

ডিফেঞোচাযেয গোযাক য়ায জনোম জনাধাযণেয নিকট কন 

অভনোতোযণতোয আোমু কযে নাআ; এফং মে তেগতোযে ফাযোলিক ফিফযণীতে 

এভন তথোম োযকা ায় মে, ঈকোত কভোানীয দোম-ংখোমা 

ঞোচােয ধিক, েতেগতোযে ঈকোত ফোমকোতি এআ ভযোভে এআযূ একটি 

োযতোময়নতোয োফাতগয কযিয়া দিফেন মে, ঈকোত তিযিকোত ফোমকোতিগণ 

এভন ফোমকোতি মাাযা ধাযা ২(১) এয দপা (ট) এয ঈ-দপা (আ) 

নুাযে ঞোচা দোম-ংখোমা ফিযোবূত৷ 
 
 
 

(৫) মদি কন কভোানী এআ ধাযায ফিধান রংঘন কযে, তাা আরে 

নুযূ রংঘন চরাকারীন োযতিদিনেয জনোম নধিক দুআত টাকা 

যোথদণোডে দণোডনীয় আফে এফং কভোানীয োযতোমেক কযোভকযোতা, 

মিনি জোঞাতাযে  আচোছাকৃতবাফে ঈকোত রংঘন নুভদন কযেন ফা 

রংঘন চরিতে দেন তিনি, একআ দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
টোযালোটেয নটি 

রিিফদোধকযণ 

নিলিদোধ 
  

৩৭৷ ফোমকোত (express), ফিফতিগত (implied) ফা ফোমাখোমেয় 

(constructive) কন টোযালোটেয নটি ংিোোনলোট ফিতে রিিফদোধ 

কযা মাআফে না কিংফা যেজিলোটোযায কযোতৃক তাা গোযণমগোম আফে 

না৷ 

 

    
 

    
 

  
  

েয়ায োতোভানোতোভয 

  

৩৮৷ (১) কভোানীয েয়ায োতোভানোতোভয নিফনোধিকৃত কযায ভয়ে 

েয়ায োতোভানোতোভযকাযী ফা ঈায োতোভানোতোভযগোযীতা ঈকোত 

োতোভানোতোভয নিফনোধনেয জনোম অফেদনতোয ে কযিতে াযেন, তফে 

মেতেগতোযে োতোভানোতোভযকাযী নুযূ কন অফেদনতোয ে কযেন 

েতেগতোযে, কভোানী োতোভানোতোভযগোযীতাকে ঈকোত অফেদনতোয 

ভোযোকে নটি োযদান না কযিরে, অংিক যিধিত েয়ায 

োতোভানোতোভয কাযোমকয আফে না; এফং োতোভানোতোভযগোযীতাকে এআযূ 

নটি োযদানেয তেগতোযে ঈকোত নটি োযাোতিয তাযিখ আতে দুআ 

োতােয ভধোমে তিনি অতোতি না কযিরে কভোানী, ঈ-ধাযা (৭) 
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এয ফিধানাফরী ােতেগ, ঈায দোম-ফিতে োতোভানোতোভযগোযীতায 

নাভ এআযূে রিিফদোধ কযিফে মেন ঈকোত অফেদনতোয 

োতোভানোতোভযগোযীতাআ ে কযিয়াছিরেন৷ 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এয ঈদোদেোমূযণকরোে, োতোভানোতোভয দরিরে 

োতোভানোতোভযগোযীতায মে ঠিকানা থাকে েআ ঠিকানায় কন নটি 

অগাভ যিধিত ডাকে োতোভানোতোভযগোযীতায ঈদোদেোমে োযেযিত 

আয়া থাকিরে, তাা োতোভানোতোভযগোযীতাকে মথামথবাফে োযদান কযা 

আয়াছে এফং তাা ডাক ফিবাগেয াধাযণ নিয়ভ নুমায়ী ফিরি কযা 

আয়াছে ফরিয়া গণোম আফে৷ 
 

(৩) ঠিক োতোভানোতোভয-দরিরে ঈমুকোত লোটোমাভো রাগাআয়া এফং 

ঈকোত দরিরে োতোভানোতোভযকাযী  োতোভানোতোভযগোযীতা ঈবয়েআ 

ভোাদন কযিয়া এফং ংিোোনলোট েয়ায ফা ডিফেঞোচায 

াযোটিপিকেট োতোভানোতোভয-দরিরটি কভোানীয নিকট ঈোথান 

না কযা আরে, কভোানীয তেগ েয়ায ফা ডিফেঞোচাযেয 

োতোভানোতোভয নিফনোধন কযা ফৈধ আফে না : 
 

তফে যোত থাকে মে, মদি কভোানীয যিচারকগণেয নোতুলোটি ভতে 

োযভাণিত য় মে, োতোভানোতোভযকাযী এফং োতোভানোতোভযগোযীতা কযোতৃক 

োফাতগযিত োতোভানোতোভয-দরির াযাআয়া গিয়াছে, তফে যিচারকগণ 

ঈমুকোত ফিফেচনা কযিরে এফং োতোভানোতোভযেয জনোম োযয়জনীয় 

লোটোমাভো োতোভানোতোভযগোযীতা রিখিতবাফে অফেদন কযিরে, 

কভোানীয যিচারকগণেয ফিফেচনাভতে দায়ভুুকোতি (indemnity) 

ংকোযানোতোভ মথামথ যোতাফরী ােতেগ, ঈকোত োতোভানোতোভয 

নিফনোধিকৃত কযা মাআফে৷ 
 

(৪) মদি কন কভোানী কন েয়ায ফা ডিফেঞোচাযেয 

োতোভানোতোভয নিফনোধিকৃত কযিতে োফীকায কযে, তফে মে তাযিখে 

কভোানীয নিকট ঈকোত োতোভানোতোভয-দরির ঈোথান কযা 

আয়াছির, েআ তাযিখ আতে তোযি দিনেয ভধোমে ঈকোত কভোানী 

োতোভানোতোভযগোযীতা এফং োতোভানোতোভযকাযীকে ঈকোত োফীকৃতিয 

নটি োযেযণ কযিফে৷ 
 

(৫) এআ ধাযায ঈ-ধাযা (৪) এয ফিধান ারনে ফোমযোথ আরে, ঈকোত 

কভোানী, ঈকোত ফোমযোথতা মতদিন যোমনোতোভ ফোমাত থাকিফে 

ততদিনেয োযতোমেক দিনেয জনোম, নধিক একত টাকা যোথদণোডে 

দণোডনীয় আফে; এফং ঈায োযতোমেক যিচারক, ভোমানেজায, চিফ ফা 

নোম কন কযোভকযোতা, মিনি জোঞাতাযে ঈকোত ফোমযোথতায জনোম দায়ী 
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তিনি, একআ দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
 

(৬) অআনেয কোযিয়ায পরে (by operation of law) মে ফোমকোতি 

কভোানীয কন েয়ায ফা ডিফেঞোচায ধাযনেয ধিকায যোজন 

কযিয়াছেন, েআ ফোমকোতিয নাভ ঈকোত েয়ায ফা ডিফেঞোচাযেয ধাযক 

িাফে নিফনোধন কযায ফোমাাযে ঈ-ধাযা (৩) এয কন কিছুআ 

কভোানীয তগভতা তগণুোন কযিফে না৷ 
 

(৭) এআ ধাযায কন কিছুআ ংঘফিধি ভেতাফেক কভোানীয েয়ায 

োতোভানোতোভয নিফনোধন কযিতে োফীকৃতি জোঞান কযায ফোমাাযে 

কভোানীয তগভতা তগণুোন কযিফে না৷ 
    

 
    

 
  

  
োতোভানোতোভয 

োযতোময়ন 

  

৩৯৷ (১) কভোানীয েয়ায ফা ডিফেঞোচায োতোভানোতোভয-দরির 

কভোানী কযোতৃক োযতোময়নকৃত আরে, ততোভোযোকে মে কন 

ফোমকোতিয এআযূ ফিোফা োথানেয কাযণ থাকিফে মে, ঈকোত 

কভোানীয নিকট মে োতোভানোতোভয-দরির দাখির কযা আয়াছে 

তাাতে ঈরেোোনখিত োতোভানোতোভযকাযীকে অাতঃদৃলোটে ঈকোত েয়ায 

ফা ডিফেঞোচাযেয োফতোফাধিকাযী গণোম কযায ভত যোমাোত দরির 

কভোানীয নিকট যফযা কযা আয়াছির ভযোভে ঈকোত কভোানী 

োযতোময়ন কযিতেছে, মদি ঈকোত েয়ায ফা ডিফেঞোচাযে 

োতোভানোতোভযকাযীয নিযংকু োফতোফাধিকায অছে ফরিয়া োযতোময়ন 

কযিতেছে না৷ 
 

(২) মেতেগতোযে কন কভোানীয ফেরায পরে োযণীত বুর 

োযতোময়নতোযেয ঈয ফিোফা োথান কযিয়া কাজ কযেন, েতেগতোযে 

কভোানী তাায নিকট এআযূ দায়ী আফে মেন ঈকোত োযতোময়নতোয 

োযতাযণাভূরকবাফে োযণয়ন কযা আয়াছির৷ 
 

(৩) এআ ধাযায ঈদোদেোম ূযণকরোে- 
 

(ক) মদি কন োতোভানোতোভয দরিরে “োযতোময়নতোয জভা আয়াছে” 

ফা এআ ভযোভে নোম কন ফোদ রেখা থাকে, তাা আরে েআ 

োতোভানোতোভয-দরির োযতোময়নকৃত ফরিয়া গণোম আফে; 
 

(খ) কন োতোভানোতোভয-দরির কভোানী কযোতৃক োযতোময়ণকৃত 

ফরিয়া গণোম আফে, মদি- 
 

() োযতোময়নকৃত দরিরটি মিনি আোম ুকযিয়াছেন তিনি কভোানীয 
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তেগ তাা আোমু কযায তগভতা োযাোত ন; এফং 
 

(অ) দরিরটি এভন কন ফোমকোতি ফা কভোানীয এভন কন 

কযোভকযোতা কযোতৃক োফাতগযিত য় মিনি োতোভানোতোভয োযতোময়ন 

কযায জনোম কভোানী আতে তগভতাোযাোত, থফা এভন কন 

নিগভিত ংোথায তগভতাোযাোত কযোভকযোতা ফা কযোভচাযী কযোতৃক 

োফাতগযিত য় মে, ংোথাটি এতদুদোদেোমে ঈকোত কভোানী আতে 

তগভতাোযাোত; 
 

(গ) ঈকোত োযতোময়নতোযে মাায োফাতগয ায়া মায় তিনিআ ঈাতে 

োফাতগয কযিয়াছেন ফরিয়া গণোম আফে, মদি না োযভাণিত য় মে, ঈকোত 

োফাতগয তাায নিজেয নয় কিংফা ঈকোত োফাতগয কভোানীয তেগ 

োতোভানোতোভয োযতোময়নকরোে ফোমফাযেয জনোম তগভতাোযাোত কন 

ফোমকোতিয নয়৷ 
    

 
    

 
  

  
অআনানগু োযতিনিধি 

কযোতকৃ োতোভানোতোভয 

  

৪০৷ কভোানীয কেন ভৃত দোমেয েয়ায ফা নোমফিধ কন 

োফাযোথ তাায অআনানুগ োযতিনিধি কযোতৃক োতোভানোতোভযিত আয়া 

থাকিরে, ঈকোত অআনানুগ োযতিনিধি ঐ কভোানীয কন দোম না 

য়া তোফে, ঈকোত োতোভানোতোভয ফৈধ ফরিয়া োযতিনোন আফে, মেন 

তিনি ঈকোত োতোভানোতোভয-দরির ভোাদনকারে কভোানীয একজন 

দোম ছিরেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

দোম-ফি 

যিদযোন 

  

৪১৷ (১) কভোানী নিফনোধনেয তাযিখ আতে ঈায নিফনোধিকৃত 

কাযোমারয়ে দোম-ফি এফং ধাযা ৩৫ োযমজোম আরে দোম-ূচী 

যাখিতে আফে; এফং এআ অআনেয ফিধানাফরী নুমায়ী কভোানীয 

কাযোমারয় ফনোধ থাকা ফোমতীত নোম মে কন ফ ভয়ে ঈায 

কযোভকাণোড চরে ে ফ ভয়ে ঈকোত দোম-ফি এফং দোম-ূচী 

কভোানীয াধাযণ বায়, মুকোতিংগত ফাধা-নিলেধ ােতেগ, 

যিদযোনেয জনোম োযতিদিন নোমুন দুআ ঘনোটা কযিয়া খরা থাকিফে; 

এফং কভোানীয মে কন দোম কন পি ছা্াআ এফং নোম মে 

কন ফোমকোতি োযতিফাযে একত টাকা থফা কভোানী কযোতৃক 

ধাযোমকৃত আরে তদেতগা কভ পি দিয়া ঈা যিদযোন কযিতে 

াযিফেন এফং এআযূ মে কন দোম ফা ফোমকোতি ঈাদেয ভোূযোণ 

ফা ং ফিেলেয নুরিি রআতে াযিফেন৷ 
 

(২) দোম-ফি ফা দোম-ূচী কিংফা এআ অআনেয ফিধান ভতে দেয় 
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ঈায তারিকা ফা ায-ংতেগ ফা ঈাদেয ংফিেলেয নুরিিয 

োযয়জন আরে, মে কন ফোমকোতি কভোাানীকে নুযূ পযভায়ে 

এফং োযতি একত ফোদ ফা ঈায ংফিেলেয জনোম াাঁচ টাকা 

কযিয়া পি দিফেন এফং কভোানী নুযূ নুরিিয জনোম পযভায়ে 

 োযয়জনীয় পি ায়ায দটি কাযোমদিফেয ভধোমে ঐ ফোমকোতিয 

নিকট নুরিি োযেযণেয ফোমফোথা কযিফে৷ 
 

ফোমাখোমা:- এআ ঈ-ধাযায ঈদোদেোমূযণকরোে, দটি কাযোমদিফ 

গণনায তেগতোযে মে কর দিনে কভোানীয কাযোমফিযতি থাকে এফং 

কভোানীয েয়ায োতোভানোতোভয ফনোধ থাকে েআ কর দিন গণনা 

কযা আফে না৷ 
 

(৩) এআ ধাযায ধীন কন যিদযোনে োফীকৃতি জোঞান কযা 

আরে, থফা এআ ধাযায ধীন পযভায়েকৃত নুরিি মথাভয়ে 

োযেযণ কযা না আরে, কভোানী এআযূ োযতোমেক যাধেয জনোম 

নধিক একত টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফে; এফং ঈায োযতোমেক 

কযোভকযোতা মাায তোযভোোনটিয কাযণে ঈকোত োফীকৃতি জোঞান কযা 

ফা ফিরভোফ কযা য় তিনি, একআ দণোডে দণোডনীয় আফেন; এফং তাা 

ছা্া ঈকোত কভোানী এফং কযোভকযোতা, যাধ ংঘটিত য়ায 

োযথভ দিনেয য ঈকোত োফীকৃতি ফা তোযভোোনটি মতদিন ফোমাত 

থাকিফে ততদিনেয োযতোমেক দিনেয জনোম তিযিকোত একত টাকা 

কযিয়া যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন; এফং অদারত অদে জাযীয 

ভাধোমভে ফিরভোফে ঈকোত দোম-ফি  দোমূচী যিদযোন 

কযানয জনোম কিংফা পযভায়েকাযীয নিকট োযয়জনীয় নুরিি 

োযেযণেয জনোম নিযোদে দিতে াযিফে এফং ঈকোত কভোানী এআযূ 

নিযোদে ারনে ফাধোম থাকিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
দোম-ফি ফনোধ 

যাখায তগভতা 

  

৪২৷ মে জেরায় কভোানীয নিফনোধীকৃত কাযোমারয় যিয়াছে েআ জেরা 

আতে োযকািত কন ংফাদতোযে াত দিনেয একটি ূযোফ-নটি 

োযকা কযিয়া ঈকোত কভোানী োযতি ফতোয নধিক ভট 

াঁয়তারিোোন দিনেয জনোম ঈায দোম-ফি ফনোধ যাখিতে াযিফে, 

কিনোতু ঈকোত ফনোধ যাখায ভেয়াদ একাধাযে তোযি দিনেয ধিক আফে 

না৷ 

 

    
 

    
 

  
  

দোম-ফি 
  
৪৩৷ (১) মদি- 
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ংধনেয জনোম 

অদারতেয তগভতা 

(ক) যোমাোত কাযণ ফোমতিযেকে কন ফোমকোতিয নাভ কন 

কভোানীয দোম-ফিতে রিিফদোধ কযা য় কিংফা ঈা আতে ফাদ 

দেয়া য়, থফা 
 

(খ) কন কভোানীতে কন ফোমকোতিয দোম দ রাব ফা দোম 

দেয ফান ভোযোকিত তথোম দোম-ফিতে রিিফদোধ না কযা য় 

ফা তাা কযিতে ফেরা ফা নাফোমক ফিরভোফ কযা য়, 
 

তাা আরে তদোফাযা ংতগুফোধ ফোমকোতি ফা ঈকোত কভোানীয কন 

দোম কিংফা ঈকোত কভোানী ঐ দোম-ফি ংধনেয জনোম 

অদারতেয নিকট অফেদন কযিতে াযিফেন৷ 
 

(২) অদারত ঈকোত অফেদন োযতোমাখান কযিতে াযে, থফা দোম-

ফি ংধনেয অদে দিতে াযে এফং, ংতগফুোধ কন তেগয 

তগতি আয়া থাকিরে, ঈকোত তগকে তগতিূযণ োযদানেয জনোম 

কভোানীকে অদে দিতে াযে; তাা ছা্া ভাভরায খযচ ভোযোকে 

অদারত ঈায ফিফেচনাভত মথমুকোত অদে দিতে াযিফে৷ 
 

(৩) মদি কন ফোমকোতিয নাভ দোম-ফিতে রিিফদোধ কযা ফা ঈা 

আতে ফাদ দেয়ায ফোমাাযে এআ ধাযায ধীন কন দযখাোতোভে 

কন োযোন ঈঠে তফে, োযোনটি দোমগণ ফা দোম-দেয 

দাফীদাযগণেয যোযেয ভধোমে, থফা দোমগণ ফা দোমদেয 

দাফীদাযগণ এফং কভোানী, মাাদেয ভধোমেআ ঈতোথািত ঈক না কেন, 

দযখাোতোভে ঈকোত ফোমকোতি তগবুকোত থাকিরে অদারত ঈকোত োযোনে 

তাায োফতোফাধিকায নিযোণয় কযিতে াযিফে এফং এতদুদোদেোমে 

দোম-ফি ংধনেয জনোম োযয়জনীয় ফা ভীচীন মে কন 

োযোনে িদোধানোতোভ দিতে াযিফে; এফং কন ফিচাযোম ফিলয়ে অআনগত 

োযোন জ্িত থাকিরে অদারত ঈকোত ফিলয়ে িদোধানোতোভ দিতে 

াযিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
দোম-ফি 

ংধনেয জনোম 

যেজিলোটোযাযেয নিকট 

নটি োযেযণ   

৪৪৷ মে তেগতোযে কন কভোানীকে এআ অআন নুমায়ী কভোানীয 

দোমদেয তারিকা যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযিতে য়, েআ 

তেগতোযে অদারত দোম-ফি ংধনেয অদে োযদানকারে 

এআভযোভে ঈকোত কভোানীকে নিযোদে দিফে মে, অদারতেয ংধন 

অদে ারিত ো আয়াছে কি না তাা ভোযোকে ঈকোত কভোানী 

অদারতেয অদে োযদানেয তাযিখ আতে নেয দিনেয ভধোমে 

যেজিলোটোযাযকে একটি নটিেয ভাধোমভে ফিত কযিফে৷ 
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দোম-ফি াতগোম 

িাফে গণোম   

৪৫৷ দোম-ফিতে কন ফোমকোতিয নাভ নোতোভযোবুকোত থাকিরে, ঈকোত 

নোতোভযোবুকোতি এআ অআনেয ধীনে ফা কযোতৃতোফফরে ভোনোন য়ায 

ফিলয়ে োযাথভিকবাফে াতগোম ফরিয়া গণোম আফে৷ 
 

    
 

    
 

  
  

ফাককে েয়ায-

য়াযেনোট োযদান 

  

৪৬৷ (১) েয়ায দোফাযা ীভিতদায় কভোানী ঈায ংঘফিধিফরে 

তগভতাোযাোত আরে, ঈায ূযোণ যিধিত েয়ায ফা লোটকেয 

তেগতোযে, ঈায াধাযণ ীরভয মুকোত কযিয়া য়াযেনোট োযদান 

কযিতে াযিফে মে, ঈকোত য়াযেনোট-ফাক য়াযেনোটে ঈরেোোনখিত 

েয়ায ফা লোটকেয ধিকাযী; এফং কভোানী ঈকোত য়াযেনোটে 

ঈরেোোনখিত েয়ায ফা লোটকেয ঈয বফিলোমতে রবোমাং োযদানেয 

জনোম কুন োযদান ফা নোমবাফে ফোমফোথা গোযণ কযিতে াযিফে; 

এআ অআনে এআযূ য়াযেনোট েয়ায-য়াযেনোট নাভে বিিত৷ 
 

(২) এআ ধাযায কন কিছুআ োযাআবেট কভোানীয তেগতোযে 

োযমজোম আফে না৷ 

 

    
 

    
 

  
  

েয়ায-য়াযেনোটেয 

কাযোমকযতা   

৪৭৷ েয়ায-য়াযেনোটফরে ঈায ফাক েয়ায য়াযেনোটে ঈরেোোনখিত 

েয়ায ফা লোটকেয োফতোফাধিকাযী আফেন, এফং ঈকোত য়াযেনোট যোণ 

(delivery) কযিয়া েয়ায ফা লোটক োতোভানোতোভয কযা মাআফে৷ 
 

    
 

    
 

  
  

েয়ায-য়াযেনোট 

ফাকেয নাভ 

নিফনোধন 

  

৪৮৷ েয়ায-য়াযেনোটেয ফাক ঈা ফাতিরেয জনোম ভযোণ কযিরে, 

কভোানীয ংঘফিধিয ফিধান ােতেগ, তিনি তাায নাভ দোম 

িাফে দোম-ফিতে রিিফদোধ কযাআফায ধিকাযী আফেন, এফং 

কন েয়ায-য়াযেনোট ফাক দোম ফিতে তাায নাভ কভোানী 

কযোতৃক রিিফদোধকযণজনিত কাযণে তগতিগোযোথ আরে ঈকোত েয়ায-

য়াযেনোট ভোযোকিত এফং ফাতির না য়া তোফে, কভোানী ঈকোত 

তগতিয জনোম দায়ী আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

েয়ায-য়াযেনোট 

ফাকেয ভযোমাদা 
  
৪৯৷ কভোানীয ংঘফিধিতে এআযূ ফিধান থাকিরে, েয়ায-য়াযেনোট 

ফাক এআ অআনে ফযোণিত কর তেগতোযে ফা কন নিযোদিলোট  
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তেগতোযে, কভোানীয একজন দোম ফরিয়া গণোম আফেন; তফে মে 

তেগতোযে ঈকোত কভোানীয যিচারক ফা ভোমানেজায য়ায জনোম 

ংঘফিধি নুমায়ী মগোমতাভরূক েয়ায দযকায, েআ তেগতোযে 

য়াযেনোটে ঈরিোোনখিত েয়ায ফা লোটকগুরি তাায মগোমতাভূরক 

েয়ায িাফে গণোম আফে না৷ 
    

 
    

 
  

  
েয়ায-য়াযেনোট 

আোমযু তেগতোযে 

দোম-ফিতে 

যদফদর 

  

৫০৷ (১) কন েয়ায-য়াযেনোট আোমুয ভয় দোম-ফিতে মে 

দোমেয নাভ য়াযেনোটবুকোত েয়ায ফা লোটকধাযী দোম িাফে 

রিিফদোধ থাকে, তাায নাভ দোম-ফি আতে কাটিয়া দিতে আফে 

এফং তঃয ধাযা ৪৯ এয ফিধান ােতেগ, তিনি অয কভোানীয 

দোম থাকিফেন না; এফং কভোানী ঈকোত ফিতে নিভোনফযোণিত ফিফযণ 

রিিফদোধ কযিফে, মথা :- 
 

(ক) েয়ায-য়াযেনোট আোম ুয়া নিযোদেক তথোম; 
 

(খ) েয়ায-য়াযেনোটে নোতোভযোবুকোত োযতোমেক েয়াযেয ৃথক ৃথক 

নভোফয েয়ায ফা লোটকেয ফিফযণ; এফং 
 

(গ) েয়ায-য়াযেনোট আোমুয তাযিখ৷ 
 

(২) মদি কন কভোানী ঈ-ধাযা (১) এয ফিধান ারনে ফোমযোথ 

য়, তফে ঈকোত ফোমযোথতা মতদিন যোমনোতোভ চরিতে থাকিফে ততদিনেয 

োযতিদিনেয জনোম ঈকোত কভোানী নধিক দুআত টাকা যোথদণোডে 

দণোডনীয় আফে; এফং ঈকোত কভোানীয োযতোমেক কযোভকযোতা মিনি 

জোঞাতাযে এফং আচোছাকৃতবাফে ঈা ফোমাত যাখেন ফা ফোমাত 

যাখিতে দেন তিনি, একআ যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

েয়ায-য়াযেনোট 

ভযোণ 

  

৫১৷ েয়ায য়াযেনোট ভযোিত না য়া যোমনোতোভ ধাযা ৫০ এয 

ঈ-ধাযা (১) এ ঈরেোোনখিত ফিফযণভূ, দোম-ফিতে রিিফদোধ 

কযায ফোমাাযে, এআ অআনেয ধীনে োযয়জনীয় ফিফযণ ফরিয়া গণোম 

আফে; এফং ঈা ভযোিত আরে, ভযোণেয তাযিখ দোম-ফিতে 

এআযূে রিিফদোধ কযা আফে মেন ঈকোত তাযিখআ েআ তাযিখ মে 

তাযিখ আতে কন ফোমকোতি অয কভোানীয দোম নেন৷ 
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েয়ায ফাফদ ফিবিনোন 

ংকেয যোথ 

যিধেয ফোমফোথা 

গোযণে কভোানীয 

তগভতা 

  

৫২৷ কন কভোানী, ংঘফিধিফরে তগভতাোযাোত আরে, নিভোনফযোণিত 

মে কন এক ফা একাধিক কাযোম ভোাদন কযিতে াযিফে, মথা :- 
 

(ক) েয়ায আোমুয তেগতোযে, েয়াযেয ঈয তরফকৃত যোথেয 

যিভাণেয বিতোতিতে, বিনোন বিনোন োযেণীয েয়ায-ভারিকগণ কযোতৃক 

তরফকৃত যোথ যিধেয জনোম বিনোন বিনোন ভয় নিযোধাযণেয 

ফোমফোথা; 
 

(খ) কন দোমেয েয়াযেয যিধিত যোথ তরফ কযা আয়া 

না থাকিরে, তাায ভোভতিকোযভে, ঈকোত যোথেয ভোূযোণ ফা 

ংফিেল গোযণ; 
 

(গ) মেতেগতোযে কর েয়াযেয যিধিত যোথেয যিভাণ ভান 

নে, েআতেগতোযে যিধিত যোথেয ঈয অনুাতিক রবোমাং 

োযদান৷ 

 

    
 

    
 

  
  

েয়ায দোফাযা 

ীভিতদায় 

কভোানীয েয়ায-

ভরূধন যিফযোতন 

  

৫৩৷ (১) েয়ায দোফাযা ীভিতদায় কভোানী, ঈায ংঘফিধিফরে 

তগভতাোযাোত আরে, ঈায েয়ায ভূরধন ভোযোকিত ংঘ োভাযকেয 

যোতাফরী নিভোনযূে যিফযোতন কযিতে াযিফে, মথা :- 
 

(ক) োযয়জনীয় ংখোমক নূতন েয়ায আোমুয ভাধোমভে ঈায েয়ায-

ভূরধন ফৃদোধি কযা; 
 

(খ) েয়ায-ভূরধনকে াভগোযিকবাফে ফা অংিকবাফে একীবূত কযিয়া 

ঈাকে ফিদোমভান ভূরোমভান েতগা ঈচোচতয ভূরোমভানেয েয়াযে 

ফিবকোত কযা; 
 

(গ) যিধিত েয়াযকে াভগোযিকবাফে ফা অংিকবাফে লোটকে 

যূানোতোভযিত কযা এফং ুনযায় ঈকোত লোটককে মে কন ভূরোমভানেয 

যিধিত েয়াযে যূানোতোভযিত কযা; 
 

(ঘ) েয়াযকে াভগোযিকবাফে ফা অংিকবাফে ংঘোভাযক দোফাযা 

োথিযীকৃত ভূরোমভান েতগা কভ ভূরোমভানেয েয়াযে এআযূে 

ুনযোফিবাজন কযা মাাতে নুযূ ুনযোফিবাজনেয পরে োযাকৃত 

োযতোমেকটি েয়াযেয ভূরোমভানেয যিধিত যোথ এফং যিধিত 

যোথ থাকিরে ঈাদেয াোযিক নুাত, োযাকৃত ভূরোমভানেয 

েয়াযগুরি মে েয়ায আতে ঈদোবূত আয়াছে েআ েয়াযেয যিধিত 

 যিধিত যোথেয াযোযিক নুাতেয ভান য়; 
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(ঙ) এতদুদোদেোমে গৃীত িদোধানোতোভেয তাযিখ যোমনোতোভ মে কর 

েয়ায কন ফোমকোতি গোযণ কযে নাআ ফা গোযণে ভোভত য় নাআ 

েআ কর েয়ায ফাতির কযা এফং ফাতিরকৃত েয়াযেয ভযিভাণে 

কভোানীয েয়ায-ভূরধন োযা কযা৷ 
 

(২) এআ ধাযায় োযদতোত তগভতা কভোানী কেফরভাতোয ঈায 

াধাযণ বাতেআ োযয়গ কযিতে াযিফে৷ 
 

(৩) এআ ধাযা ভতাফেক কন েয়ায ফাতির কযা আরে, তাা এআ 

অআনেয নোমানোম ফিধানেয তাতোযোমাধীনে ঈায েয়ায ভূরধন োযা 

ফরিয়া গণোম আফে না৷ 
    

 
    

 
  

  
েয়ায-ভূরধন 

একীবতূকযণ, 

েয়াযকে লোটকে 

যূানোতোভযকযণ 

আতোমাদিয জনোম 

যেজিলোটোযাযেয নিকট 

নটি োযদান 

  

৫৪৷ (১) েয়ায-ভূরধন ফিিলোট কন কভোানী ঈায েয়ায-

ভূরধন একীবূত কযিয়া একীবূত ভূরধনকে ফিদোমভান ভূরোমভান েতগা 

ধিক ভূরোমভানেয েয়াযে ফিবকোত কযিরে, থফা ঈায কন 

েয়াযকে লোটকে যূানোতোভযিত কযিরে, থফা লোটককে ুনযায় েয়াযে 

যূানোতোভযিত কযিরে, ঈকোত কভোানী েয়ায একীবূতকযণ, 

ফিবকোতিকযণ ফা যূানোতোভযকযণ ফা ুনঃযূানোতোভযকযণ ভোযোকিত 

ফিলয়ে ুনিযোদিলোট তথোমাদি ঈরেোোনখ কযিয়া ঈকোত একীবূতকযণ, 

ফিবকোতিকযণ, যূানোতোভযকযণ ফা ুনযূানোতোভকযণেয নেয দিনেয 

ভধোমে যেজিলোটোযাযকে নটি োযদান কযিফে৷ 
 

(২) কন কভোানী ঈ-ধাযা (১) এয ফিধান ারনে ফোমযোথ 

আরে, ঈকোত ফোমযোথতা মতদিন চরিতে থাকিফে ততদিনেয োযতোমেক 

দিনেয জনোম, ঈকোত কভোানী নধিক দুআত টাকা যোথদণোডে 

দণোডনীয় আফে; এফং ঈায োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি জোঞাতাযে  

আচোছাকৃতবাফে ঈকোত তোযভোোনটি নুভদন কযেন ফা ফোমাত যাখেন 

ফা যাখিতে দেন তিনি, একআযূ যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

েয়াযকে লোটকে 

যূানোতোভযেয পরাপর 

  

৫৫৷ েয়ায-ভূরধন ফিিলোট কন কভোানী ঈায কন েয়াযকে 

লোটকে যূানোতোভযিত কযিয়া ততোভোযোকে যেজিলোটোযাযেয নিকট নটি 

দাখির কযিয়া থাকিরে, এআ অআনেয মে কর ফিধান কেফরভাতোয 

েয়াযেয তেগতোযে োযমজোম েআ কর ফিধান লোটকে যূানোতোভযিত 

েয়াযগুরিয তেগতোযে োযমজোম আফে না; এফং এআযূ যূানোতোভযেয 

পরে কভোানীয দোমগণ েয়াযেয যিফযোতে মে যিভাণ লোটক 
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ধাযণ কযেন ততোভোযোকিত তথোম, েয়াযেয তেগতোযে োযমজোম এআ 

অআনেয ূযোফফযোতী ফিধানাফরী ভতাফেক, দোম-ফিতে এফং 

যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখিরমগোম তারিকায় রিিফদোধ কযিতে আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
েয়ায-ভূরধন ফা 

দোম ংখোমা 

ফদৃোধিয নটি 

  

৫৬৷ (১) েয়ায-ভূরধন ফিিলোট কন কভোানী, েয়াযকে লোটকে 

যূানোতোভযিত কযিয়া থাককু ফা না থাকুক, ঈায েয়ায-ভূরধনকে 

নিফনোধিকৃত ভূরধনেয ঈযে ফৃদোধি কযিয়া থাকিরে, থফা েয়ায-

ভূরধনফিীন কন কভোানী ঈায দোম-ংখোমা নিফনোধিকৃত 

ংখোমায ঈযে ফৃদোধি কযিয়া থাকিরে, ঈকোত কভোানী, েয়াযভূরধন 

ফৃদোধিয তেগতোযে, ভূরধন ফৃদোধিয ফিলয়ে িদোধানোতোভ গোযণেয নেয 

দিনেয ভধোমে, এফং দোম-ংখোমা ফৃদোধিয তেগতোযে, মে তাযিখে দোম-

ংখোমা ফৃদোধিয িদোধানোতোভ গোযণ কযা আয়াছির ফা ফাোতোভফে 

দোম-ংখোমা ফৃদোধি কযা আয়াছির, েআ তাযিখেয নেয দিনেয ভধোমে, 

ঈকোত ফৃদোধিয নটি যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযিফে এফং 

যেজিলোটোযায এআযূ ফৃদোধিয ফিলয় রিিফদোধ কযিয়া যাখিফেন৷ 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এয ধীন নটিে তগতিগোযোতোভ (affected) 

োযেণীয েয়াযেয ফিফযণাদি এফং মে যোতাধীনে, মদি থাকে, নূতন 

েয়াযভূ আোম ুকযা আফে েআ যোতভূ ঈরেোোনখ কযিতে আফে৷ 
 

(৩) কন কভোানী এআ ধাযায ফিধান ারনে ফোমযোথ আরে, ঈকোত 

ফোমযোথতা মতদিন চরিতে থাকিফে ততদিনেয োযতোমেক দিনেয জনোম, 

ঈকোত কভোানী নধিক দুআত টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফে; 

এফং কভোানীয োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি জোঞাতাযে  

আচোছাকৃতবাফে ঈকোত তোযভোোনটি নুভদন কযেন ফা ঈা ফোমাত 

যাখেন ফা যাখিতে দেন তিনি, একআযূ দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

েয়ায আোমযু ঈয 

োযাোত োযিভিয়াভেয 

োযয়গ 

  

৫৭৷ (১) নগদে ঈক ফা নোমবাফে ঈক, কন কভোানী 

োযিভিয়াভে ঈায েয়ায আোম ুকযিরে, ঈকোত কভোানী কর 

োযিভিয়াভেয যোফভট ভূরোমভানেয ভান যোথ “েয়ায-োযিভিয়াভ 

িাফ” নাভেয একটি িাফে োথানানোতোভযিত কযিফে; এফং কভোানী 

েয়ায-ভূরধন োযা ংকোযানোতোভ এআ অআনেয ফিধানাফরী, এআ ধাযায 

ফিধান ােতেগ, এআযূ োযমজোম আফে মেন কভোানীয েয়ায-

োযিভিয়াভ িাফ কভোানীয যিধিত েয়ায-ভূরধনেয িাফ৷ 
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(২) কভোানী ঈায েয়ায-োযিভিয়াভ িাফেয যোথ নিভোনফযোণিত 

ঈদোদেোমে ফোমফায কযিতে াযিফে, মথা:- 
 

(ক) কভোানীয মে কর আোমুকৃত েয়ায কভোানীয 

দোমগণকে ূযোণ-যিধিত ফনা েয়ায িাফে আোম ুকযা 

আফে েআ কর েয়াযেয ভূরোম যিধ কযা; 
 

(খ) কভোানীয োযাযভোবিক ফোময়ভূ ফরন (writing off) কযা; 
 

(গ) কভোানীয মে কন েয়ায ফা ডিফেঞোচায আোমুয ঈযকৃত 

ফোময়, োযদতোত কভিন ফা ভঞোজুযীকৃত ফাটা ফরন কযা; 
 

(ঘ) কভোানীয কন গোযাধিকায েয়ায ফা কন ডিফেঞোচায 

ুনযভোোনদোধায (Redemption) কযায জনোম োযদেয় োযিভিয়াভেয যোথেয 

ফোমফোথা কযা৷ 
 

(৩) কন কভোানী এআ অআন োযফযোতনেয ূযোফে োযিভিয়াভে 

েয়ায আোমু কযিয়া থাকিরে, ঈকোত েয়াযেয তেগতোযে এআ ধাযায 

ফিধানাফরী এআযূে োযমজোম আফে মেন ঈকোত েয়ায এআ অআন 

োযফযোতনেয যে আোমু কযা আয়াছে : 
 

তফে যোত থাকে মে, োযিভিয়াভেয কন ং মদি এআযূে োযয়গ 

কযা আয়া থাকে মে, ঈাকে তপির-১১ তে ফিধতৃ যোথে কভোানীয 

যিজাযোব পাণোডেয ং ফরিয়া নাকোত কযা ভোবফ নে, তাা আরে 

েয়ায-োযিভিয়াভ-িাফে নোতোভযোবুকোতিমগোম যোথ নিযোধাযণ 

কযিফায ভয় ঈকোত ংকে গোযাোম কযা আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
কভোানী কযোতকৃ 

ঈায নিজোফ েয়ায 

কোযয় ফা 

এতদদুোদেোমে ঊণদানে 

ফাধা-নিলেধ 
  

৫৮৷ (১) েয়ায দোফাযা ীভিতদায় কভোানী ঈায নিজোফ েয়ায 

থফা ঈা মে াফরিক কভোানীয ধীনোথ কভোানী েআ 

কভোানীয েয়ায কোযয় কযিতে াযিফে না, মদি না ঈকোত কোযয়েয 

পরোযভোোনতিতে মে ভূরধন োযা য় ঈা ৫৯ আতে ৭০ যোমনোতোভ 

ধাযাভূে ফিধৃত দোধতিতে কাযোমকয এফং নুভদন কযা য়৷ 
 
 
 

(২) েয়ায দোফাযা ীভিতদায় ফিিলোট কন কভোানী, মাা োযাআবেট 

কভোানী নে ফা কন াফরিক কভোানীয ধীনোথ কভোানী 

নে, োযতোমতগ ফা যতগবাফে, কন ঊণ, গোমাযানোটি ফা জাভানত ফা 
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নোম কন ফোমফোথায ভাধোমভে ঈায নিজোফ েয়ায কোযয় কযিতে ফা 

কোযয় ংকোযানোতোভ কন ফোমাাযে কন ফোমকোতিকে অযোথিক ায়তা 

োযদান কযিফে না : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, মদি ঊণ োযদান কযা কন কভোানীয াধাযণ 

ফোমফায ং য় তফে, ঈায াধাযণ ফোমফা চারাআতে থাকাকারে, 

ঈকোত কভোানী মে ঊণ োযদান কযে ঈা োযদানেয ফোমাাযে এআ 

ধাযায কন কিছুআ ফাধা আফে না৷ 
 

(৩) কন কভোানী এআ ধাযায ফিধান রংঘন কযিয়া কন কিছু 

কযিরে, ঈকোত কভোানী এফং ঈায োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি 

জোঞাতাযে  আচোছাকৃতবাফে তজোজনোম দলী, তিনি নধিক াাঁচ 

াজায টাকা কযিয়া যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
 
 
 

(৪) ধাযা ১৫৪ এয ধীনে আোমুকৃত কন গোযাধিকায েয়ায 

ুনযভোোনদোধায কযায জনোম কভোানীয ধিকাযকে এআ ধাযায কন 

কিছুআ তগুণোন কযিফে না৷ 
    

 
    

 
  

  
েয়ায-ভূরধন োযা 

  

৫৯৷ (১) েয়ায দোফাযা ীভিতদায় কভোানী, ঈায ংঘফিধিফরে 

তগভতাোযাোত আরে, ফিেল িদোধানোতোভেয ভাধোমভে এফং অদারতেয 

নুভদন ােতেগ, মে কনবাফে ঈায েয়ায-ভূরধন োযা কযিতে 

াযিফে, এফং 
 

ফিেলতঃ এআ াধাযণ তগভতায ং িাফে, ঈকোত কভোানী- 
 
 
 

(ক) ঈায েয়ায ভূরধনেয যিধিত ংেয তেগতোযে মে কন 

েয়াযেয ঈয দায়-দায়িতোফ োযা ফা ফির াধন কযিতে াযিফে; 
 
 
 

(খ) ঈায কন েয়াযেয ঈয দায়-দায়িতোফেয ফিরাধন ফা 

োযা কযিয়া কিংফা না কযিয়া যিধিত েয়ায-ভূরধনেয এভন মে 
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কন ং ফাতির কযিতে াযিফে মাা াযাআয়া গিয়াছে ফা মাা 

যিভোদেয ভাধোমভে োযতিপরিত নে; 
 
 
 

(গ) ঈায কন েয়াযেয ঈয দায়-দায়িতোফেয ফিরাধন ফা 

োযা কযিয়া কিংফা না কযিয়া যিধিত েয়ায-ভূরধনেয এভন মে 

কন ংেয দায়-দায়িতোফ যিধ কযিতে াযিফে মাা 

কভোানীয চািদায তুরনায় তিযিকোত; 
 
 
 

(ঘ) ঈায েয়ায-ভূরধনেয যিভাণ  েয়ায োযয়জনভত োযা 

কযিয়া ঈায ংঘোভাযক যিফযোতন কযিতে াযিফে৷ 
 
 
 

(২) এআ ধাযায ধীনে গৃীত ফিেল িদোধানোতোভ এআ অআনে েয়ায-

ভূরধন োযােয িদোধানোতোভ ফরিয়া বিিত আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
েয়ায-ভূরধন োযা 

নভুদনেয জনোম 

অদারতেয নিকট 

অফেদন 

  

৬০৷ কন কভোানী ঈায েয়ায-ভূরধন োযােয িদোধানোতোভ গোযণ 

কযিরে, ঈকোত োযা নুভদন কযিয়া অদে দানেয জনোম ঈকোত 

কভোানী অদারতেয নিকট অযজিয ভাধোমভে অফেদন কযিফে৷  

    
 

    
 

  
  

কভোানীয নাভেয 

িত “এফং 

োযাকতৃ” থফা 

“and reduced” 

ফোদাফরী ংমজন 

  

৬১৷ কন কভোানী ঈায েয়ায-ভূরধন োযােয িদোধানোতোভ গোযণ 

কযিরে, ঈকোত িদোধানোতোভ গোযণেয তাযিখ আতে থফা মে তেগতোযে 

ঈকোত োযােয পরে যিধিত েয়ায-ভূরধন ভোযোকিত কন 

দায়-দায়িতোফ োযাকৃত য় না ফা কন েয়ায-রোডাযকে 

যিধিত েয়ায-ভূরধনেয যোথ যিধেয োযয়জন য় না েআ 

তেগতোযে, অদারত কযোতৃক ঈকোত োযা নুভদন কযিয়া অদে 

োযদানেয তাযিখ আতে অদারত কযোতৃক এতদুদোদেোমে নিযোধাযিত 

তাযিখ যোমনোতোভ, কভোানী ঈায নাভেয েলে “এফং োযাকৃত” 

থফা “and reduced” ফোদদোফয় মগ কযিফে এফং অদারত কযোতৃক 

নিযোধাযিত তাযিখ যোমনোতোভ ঐ ফোদদোফয় ঈকোত কভোানীয নাভেয 

ং িাফে গণোম আফে : 
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তফে যোত থাকে মে, মে তেগতোযে োযােয পরে যিধিত েয়ায-

ভূরধন ভোযোকিত কন দায় োযা য় না ফা কন েয়ায-

রোডাযকে যিধিত েয়ায-ভূরধনেয যোথ যিধেয োযয়জন 

য় না, েআ তেগতোযে অদারত, ভীচীন ভনে কযিরে, “এফং োযাকৃত” 

থফা “and reduced” ফোদদোফয় ংমজন কযা আতে ঈকোত 

কভোানীকে ফোমাতি দিতে াযে৷ 
    

 
    

 
  

  
ানাদাযগণ কযোতকৃ 

অতোতি ঈতোথান 

এফং অতোতিকাযী 

ানাদাযগণেয 

তারিকা োযণয়ন 

  

৬২৷ (১) মে তেগতোযে োযোতোভাফিত েয়ায-ভূরধন োযােয পরে 

যিধিত েয়ায-ভূরধন ভোযোকিত দায় োযা য় ফা কন 

েয়ায-রোডাযকে যিধিত েয়ায-ভূরধনেয যোথ যিধেয 

োযয়জন য়, েআ তেগতোযে অদারতেয নুভতি ফোমতিযেকেআ এফং 

নোমানোম তেগতোযে অদারতেয নুভতি রআয়া কভোানীয এভন 

োযতোমেক ানাদায ঈকোত োযােয ফিযভোোনদোধে অতোতি ঈতোথান 

কযিতে াযিফেন মিনি অদারত কযোতৃক নিযোধাযিত তাযিখে কভোানী 

আতে এআযূ ানা ফা দাফী অদায়েয ধিকাযী মে, মদি ঈকোত 

তাযিখে কভোানীয ফরুোতি অযভোব আত তাা আরে ঈকোত ানা 

ফা দাফী কভোানীয ফিযভোোনদোধে োযভাণ িাফে গোযাোম আত৷ 
 
 
 

(২) অদারত অতোতি ঈতোথানেয ধিকাযী ানাদাযগণেয একটি 

তারিকা োযণয়ন কযিফে, এফং এতদুদোদেোমে কন ানাদাযেয নিকট 

আতে কন দযখাোতোভ না রআয়াআ মতদুয ভোবফ, ঐ কর 

ানাদাযেয নাভ এফং তাাদেয ানা ফা দাফীয ধযন  যিভাণ 

নিযোণয় কযিফে; এফং এক ফা একাধিক তাযিখ ধাযোম কযিয়া এআ ভযোভে 

নটি দিতে াযিফে মে, মাাযা তারিকাবূকোত আতে চােন থফা 

তারিকাবূকোত থাকিতে না চােন তাাযা ঈকোত তাযিখেয ভধোমে তাাদেয 

দাফী জানাআফেন; এফং তঃয ঈকোত দাফী ফিফেচনাকোযভে অদারত 

তারিকাটি চূ্ানোতোভ কযিফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ঊণেয জাভানত 

আতোমাদি দেয়া আরে 

ানাদাযেয ভোভতি 

  

৬৩৷ মদি এভন কন ানাদাযেয নাভ ানাদাযেয তারিকায় 

নোতোভযোবূকোত য় মাায ানা ফা দাফী যিধিত ফা যিভাোত 

(determined) এফং মিনি ভূরধন োযােয নুকূরে ভোভতি োযদান 
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যিাযেয তগভতা কযেন নাআ, তফে অদারত ঈমুকোত ভনে কযিরে এফং কভোানী 

অদারতেয নিযোদেভতে নিভোনকোত যিভাণ যোথ ঈকোত ানা ফা 

দাফী যিধেয জনোম জাভানত িাফে জভা কযিরে, অদারত ঈকোত 

ানাদাযেয ভোভতি গোযণেয অফোমকতা যিায কযিতে াযিফে, মথা 
:- 
 
 
 

(ক) মদি কভোানী ঈকোত ানাদাযেয ভোূযোণ ানা ফা দাফী 

োফীকায কযে থফা োফীকায না কযিয়া মদি তাা ভোূযোণবাফে 

যিধেয জনোম োযয়জনীয় ফোমফোথা গোযণ কযিতে আচোছুক য়, 

তাা আরে, ঈকোত ানা ফা দাফীয ভোূযোণ যোথ; 
 
 
 

(খ) মদি ানা ফা দাফীয ভোূযোণ যোথ ঈকোত কভোানী োফীকায 

না কযে থফা ঈা যিধেয জনোম োযয়জনীয় ফোমফোথা গোযণ 

কযিতে আচোছুক না য়, থফা মদি ঈকোত ানা ফা দাফীয যিভাণ 

নিযোদিলোট য় ফা ঈায যিধ একটি নিযোদিলোট ঘটনা ােতগ 

য়, তাা আরে অদারত কযোতৃক কভোানী ফরুোতিয তেগতোযে মেযূ 

তদনোতোভ এফং ফিচাযকৃত িদোধানোতোভেয (adjudication) বিতোতিতে কন 

ফিলয় োথিয কযা য় েআযূ তদনোতোভ  ফিচাযকৃত িদোধানোতোভেয 

বিতোতিতে অদারত ঈকোত ানা ফা দাফীয মে যিভাণ নিযোধাযণ 

কযিফে তাা৷ 
    

 
    

 
  

  
োযা নভুদনেয 

অদে 

  

৬৪৷ এআ অআন নুাযে েয়ায-ভূরধন োযােয ফোমাাযে অতোতি 

ঈতোথানেয ধিকাযী োযতোমেক ানাদায ভোযোকে অদারত মদি 

নোতুলোট য় মে, ঈকোত োযােয ফোমাাযে তাায ভোভতি গোযণ কযা 

আয়াছে ফা তাায ানা ফা দাফীয যিভাোতি ঘটিয়াছে ফা ঈা 

যিধ কযা আয়াছে থফা তজোজনোম জাভানত োযদান কযা আয়াছে, 

তাা আরে অদারত মেযূ ঈমুকোত ভনে কযিফে েআযূ যোত 

ােতেগ ঈকোত োযা নুভদন কযিয়া অদেদান কযিতে াযিফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

োযা ংকোযানোতোভ 

অদে এফং 

ফিোতোভাযিত কাযোম 

  

৬৫৷ (১) যেজিলোটোযাযেয নিকট নিভোনফযোণিত দরিরাদি ঈোথান কযা 

আরে তিনি ঈাদিগকে নিফনোধিকৃত কযিফেন, মথা :- 
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ফিফযণী (minutes) 

নিফনোধন 

 
 

(ক) কভোানীয েয়ায-ভূরধন োযা নুভদন কযিয়া অদারত 

কযোতৃক োযদতোত অদে; 
 
 
 

(খ) অদারত কযোযোতৃক নুভদিত একটি ফিফযণী, মাাতে নিভোনকোত 

তথোমাদি ঈরিোোনখিত থাকিফে, মথা :- 
 
 
 

() োযাকৃত েয়ায-ভূরধনেয যিভাণ; 
 
 
 

(অ) মতগুরি েয়ায ঈকোত ভূরধন ফিবকোত আফে ঈায ংখোমা; 
 
 
 

(আ) োযতিটি েয়াযেয নাভিক ভূরোম; 
 
 
 

(ই) নিফনোধনেয তাযিখে এআযূ েয়ায-ভূরোমেয কন ং 

যিধিত গণোম আরে ঈায যিভাণ৷ 
 
 
 

(২) েয়ায-ভূরধন োযা কযায জনোম কভোানীয ফিেল িদোধানোতোভ, 

মাা ূযোফকোতযূে অদারতেয অদে দোফাযা নুভদিত আয়াছে 

তাা, ঈ-ধাযা (১) এয ধীনে নিফনোধিকৃত য়ায য কাযোমকয 

আফে, ততোূযোফে নে৷ 
 
 
 

(৩) ঈকোত নিফনোধনেয নটি অদারত মেবাফে োযকা কযিতে 

নিযোদে দান কযিফে েআবাফে োযকা কযিতে আফে৷ 
 
 
 

(৪) যেজিলোটোযায তাায নিজ োফাতগযে ঈকোত অদে  কাযোমফিফযণী 
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োযতোময়ন কযিফেন এফং তাায োযতোময়নতোয চূ্ানোতোভ াতগোম ফন 

কযিফে মে, েয়ায-ভূরধন োযা ংকোযানোতোভ এআ অআনেয ফিধানাফরী 

ারন কযা আয়াছে এফং তথোম ফিফযণীতে ঈরেোোনখিত েয়ায-ভূরধনআ 

কভোানীয েয়ায-ভূরধন৷ 
    

 
    

 
  

  
কাযোম-ফিফযণী 

ংঘোভাযকেয ং 

আফে 

  

৬৬৷ (১) কাযোমফিফযণী নিফনোধনকৃত য়ায য ঈা কভোানীয 

ংঘোভাযকে ংিোোনলোট ংেয যিফযোতে োযতিোথািত আয়াছে 

ফরিয়া গণোম আফে এফং ঈা এআযূ ফৈধ  যিফযোতনমগোম আফে 

মেন তাা ুযভোোন আতেআ ংঘোভাযকে ফিধৃত ছির; এফং আা 

নিফনোধনেয য আোমুকৃত ংঘোভাযকেয োযতিটি নুরিিতে ঈা 

নোতোভযোবুকোত থাকিফে৷ 
 

(২) মদি কন কভোানী ঈ-ধাযা (১) এয ফিধান ারনে ফোমযোথ 

য়, তাা আরে ফোমযোথতায কাযণে তোযভোোনটিূযোণ োযতোমেকটি নুরিিয 

জনোম ঈকোত কভোানী নধিক একত টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় 

আফে এফং কভোানীয োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি জোঞাতাযে  

আচোছাকৃতবাফে ঈকোত ফোমযোথতা নুভদন কযেন ফা চরিতে দেন 

তিনি, এআযূ যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

োযাকতৃ েয়াযেয 

তেগতোযে দোমগণেয 

দায়-দায়িতোফ 

  

৬৭৷ (১) েয়ায-ভূরধন োযা কযা আরে ঈায তীত ফা ফযোতভান 

কন দোম কন েয়াযেয ঈয তরফীকৃত যোথ (call) যিধেয 

তেগতোযে ফা োযদায়ক (contributory) িাফে যোথ োযদানেয 

(contribution) তেগতোযে, একদিকে েয়াযেয ঈয যিধিত যোথ ফা 

তেগতোযভত োযাকৃত যোথ, মদি থাকে, মাাকে েয়াযেয ঈয 

যিধিত যোথ িাফে গণোম কযিতে আফে এফং নোমদিকে তথোম 

ফিফযণীয দোফাযা ধাযোমকতৃ েয়ায-ভূরোমেয যিভাণ এআ দুআয়েয মে 

নোতোভযপর য়, মদি থাকে, তাায ধিক যোথ যিধ ফা োযদানেয 

জনোম দায়ী আফেন না : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, েয়ায-ভূরধন োযােয ফিযভোোনদোধে তাায ানা 

ফা দাফী ফাফদ অতোতি ঈতোথানেয ধিকাযী কন ানাদায মদি 

ভূরোম োযােয কাযোমধাযা (proceedings) ভোযোকে ফা তাায দাফীয 

োযোনে ঈকোত কাযোমধাযায ধযন ফা পরাপর ভোযোকে জোঞ থাকায 

কাযণে ানাদাযেয তারিকায় তাায নাভ নোতোভযোবুকোত কযা না য়, 
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এফং ভূরোম োযােয য কভোানী মদি, অদারত কযোতৃক কভোানীয 

ফরুোতি ংকোযানোতোভ এআ অআনেয ফিধানাফরীয তাতোযোমাধীনে, তাায 

ানা ফা দাফীয যোথ যিধে ভযোথ য়, তাা আরে- 
 
 
 

(ক) োযতোমেক ফোমকোতি মিনি ভূরোম োযােয অদে এফং তথোম-ফিফযণী 

নিফনোধনেয তাযিখে কভোানীয দোম ছিরেন তিনি ঈকোত ানা ফা 

দাফী যিধেয জনোম নধিক েআ যিভাণ যোথ োযদানে দায়ী 

থাকিফেন মে যিভাণ যোথ, ঈকোত নিফনোধনেয ূযোফেয দিন ঈকোত 

কভোানীয ফরুোতি অযভোব আরে, তিনি োযদান কযিতে দায়ী 

থাকিতেন; এফং 
 
 
 

(খ) কভোানী ফরুোতিয তেগতোযে অদারত, (ক) দপায় ঈরেোোনখিত 

কন ানাদাযেয অফেদনকোযভে এফং তাায জোঞতায োযভাণ 

োযাোতিয য, মদি ঈমুকোত ভনে কযে তফে ঈকোত দপা নুাযে যোথ 

োযদানেয জনোম দায়ী ফোমকোতিগণেয একটি তারিকা াফোমোতোভ কযিতে 

াযিফে এফং ঈকোত তারিকায় াফোমোতোভ োযদায়কগণ আতে এআযূ 

যোথ তরফ কযিতে াযিফে এফং ঈা ফরফতো কযিফায জনোম 

োযয়জনীয় অদে দিতে াযিফে মেন তাাযা কভোানীয ফরুোতিয 

তেগতোযে কভোানীয াধাযণ োযদায়ক৷ 
 
 
 

(২) এআ ধাযায কন কিছুআ োযদায়কগণেয াযোযিক ধিকায 

তগুণোন কযিফে না৷ 
    

 
    

 
  

  
ানাদাযেয নাভ 

গন কযায দণোড 

  

৬৮৷ মদি কভোানীয কন কযোভকযোতা েয়ায-ভূরধন োযােয 

ফিযভোোনদোধে অতোতি ঈতোথানেয ধিকাযী কন ানাদাযেয নাভ 

আচোছাকৃতবাফে গন কযেন থফা আচোছাকৃতবাফে কন ানাদাযেয 

ানা ফা দাফীয োযকৃতি ফা যিভাণেয বুর ফযোণনা কযেন, কিংফা 

ঈকোত গনকযণে ফা বুর ফযোণনায় ায়তা কযেন, তাা আরে তিনি 

নধিক দুআ ফতোয কাযাদণোডে কিংফা যোথদণোডে থফা ঈবয়ফিধ 

দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
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ভরূধন োযােয কাযণ 

োযকা 

  

৬৯৷ কন কভোানীয েয়ায-ভূরধন োযা কযা আয়া থাকিরে, ঈকোত 

োযােয ঈদোদেোম এফং নোমানোম তথোমাদি মাা জনাধাযণেয নিকট 

োযকািত য়া ঈচিত ফরিয়া অদারত ভনে কযে তাা এফং অদারত 

ঈমুকোত ভনে কযিরে মে ভোতোভ কাযণে কভোানীকে ভূরধন োযা 

কযিতে আয়াছে তাা োযকা কযায জনোম কভোানীকে নিযোদে দিতে 

াযিফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

গোমাযানোটি দোফাযা 

ীভিতদায় 

কভোানীয েয়ায-

ভরূধন ফদৃোধি ফা 

োযা 

  

৭০৷ এআ অআনেয ফিধান নুমায়ী েয়ায দোফাযা ীভিতদায় কভোানী 

মেবাফে  মে যোতে ঈায েয়ায-ভূরধন ফৃদোধি ফা োযা কযিতে 

াযে, েআ একআবাফে এফং একআ যোত ােতেগ গোমাযানোটি দোফাযা 

ীভিতদায় কভোানী ঈায েয়ায-ভূরধন যিফযোতন কযিতে াযিফে, 

মদি ঈায েয়ায-ভূরধন থাকে এফং ংঘফিধিয ফিধানফরে ঈায 

ঈকোত তগভতা থাকে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ফিেল োযেণীয 

েয়াযরোডাযগণেয 

ধিকায 

  

৭১৷ (১) ফিবিনোন োযেণীয েয়ায ফিবকোত েয়ায-ভূরধন-ফিিলোট 

কন কভোানীয ংঘোভাযকে ফা ংঘফিধিতে মদি এআযূ ফিধান 

থাকে মে, কন োযেণীয আোমুকৃত েয়াযেয ধাযকগণেয একটি 

নিযোদিলোট অনুাতিক দোমেয ভোভতি ােতেগ থফা তাাদেয 

একটি ৃথক বায় গৃীত িদোধানোতোভ ােতেগ, ঈকোত োযেণীয েয়াযেয 

িত ংিোোনলোট ধিকাযেয যিফযোতন কযা মাআফে, এফং মদি 

তদানুাযে ঈকোত োযেণীয েয়াযেয িত ংিোোনলোট ধিকায 

যিফযোতন কযা য়, তাা আরে ঈকোত োযেণীয আোমুকৃত ভট 

েয়াযেয নোমুন তকযা দ বাগ েয়াযেয ধাযকগণ, মাাযা ভোভতি 

দান কযেন নাআ ফা যিফযোতনেয িদোধানোতোভেয তেগ বট দান 

কযেন নাআ তাাযা, ঈকোত যিফযোতন ফাতিরেয জনোম অদারতে অফেদন 

কযিতে াযিফেন; এফং এআযূ কন অফেদন কযা আরে অদারত 

কযোতৃক নুভদিত না য়া যোমনোতোভ ঈকোত যিফযোতন কাযোমকয 

আফে না৷ 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এ ঈরেোোনখিত ভোভতি দানেয তাযিখ ফা 

তেগতোযভত িদোধানোতোভ গোযণেয তাযিখ আতে চদোদ দিনেয ভধোমে 

ঈকোত ঈ-ধাযায ঈরেোোনখিত অফেদন ে কযিতে আফে এফং 

অফেদন কযায ধিকাযী েয়াযরোডাযগণ কযোতৃক এতদুদোদেোমে 

রিখিতবাফে নিমুকোত আরে তাাদেয ভধোমে নুযূ এক ফা একাধিক 
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ফোমকোতি করেয তেগ অফেদন ে কযিতে াযিফেন৷ 
 

(৩) ঈকোতযূ অফেদন কযা আরে, অফেদনকাযীয ফকোতফোম এফং 

নোমানোম ফোমকোতি মাাযা ুনানী গোযণেয জনোম অদারতেয নিকট 

দযখাোতোভ কযেন এফং মাাযা অফেদনেয িত োফাযোথ-ংিোোনলোট 

ফরিয়া অদারতেয নিকট োযতীয়ভান য়, তাাদেয ফকোতফোম োযফণ 

কযায য অদারত মদি ফিলয়টিয যোফদিক ফিফেচনা কযিয়া এআ 

ভযোভে নোতুলোট য় মে, ঈকোতযূ অফেদনকাযী মে োযেণীয 

েয়াযরোডাযগণেয োযতিনিধি, ঈকোত যিফযোতনেয পরে নোমায়বাফে 

েআ োযেণীয েয়াযরোডাযগণেয োফাযোথ তগুণোন আফে, তাা আরে 

অদারত ঈকোত যিফযোতন ফাতির কযিফে এফং নুযূবাফে নোতুলোট না 

আরে ঈকোত যিফযোতন নুভদন কযিফে৷ 
 
 
 

(৪) ঈকোতযূ অফেদনেয ঈয অদারতেয িদোধানোতোভআ চূ্ানোতোভ 

আফে৷ 
 
 
 

(৫) ঈকোতযূ অফেদনেয ঈয অদারতেয কন অদে কভোানীয 

োযতি জাযী য়ায নেয দিনেয ভধোমে কভোানী ঈকোত অদেেয 

একটি নুরিি যেজিলোটোযাযেয নিকট াঠাআয়া দিফে; এফং এআ ফিধান 

ারনে তোযভোোনটি কযা আরে কভোানী নধিক াাঁচত টাকা 

যোথদণোডে দণোডনীয় আফে, এফং কভোানীয োযতোমেক কযোভকযোতা 

মিনি, জোঞাতাযে  আচোছাকৃতবাফে, এআ তোযভোোনটি কযিয়াছেন তিনি 

একআযূ যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
 
 
 

(৬) এআ ধাযায ঈদোদেোমূযণকরোে, “যিফযোতন” ফরিতে “যিত” 

ফোদটি নোতোভযোবুকোত ফরিয়া গণোম আফে এফং “যিফযোতিত” ফোদটি 

নুযূবাফে ফোমাখোমা কযিতে আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
ীভিতদায় 

কভোানীকে 

ীভিতদায় কভোানী 

িাফে নিফনোধন 

  

৭২৷ (১) এআ ধাযায ফিধানাফরী ােতেগ, ীভিতদায় িাফে 

নিফনোধিকৃত কন কভোানীকে ীভিতদায় কভোানী িাফে 

নিফনোধিকৃত কযা মাআতে াযে এফং এআ অআন োযফযোতনেয ূযোফে 

ীভিতদায় িাফে নিফনোধিকৃত কন কভোানীকে এআ অআন নুমায়ী 
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ুনযায় নিফনোধিকৃত কযা মাআতে াযে; কিনোতু ীভিতদায় 
 

কন কভোানীকে ীভিতদায় কভোানী িাফে নিফনোধনেয ূযোফে 

নোম কাায নিকট কভোানীয কন ঊণ, দায়-দায়িতোফ ফা 

ফাধোমফাধকতাকে ফা কভোানী কযোতৃক ফা ঈায তেগ ভোাদিত 

চুকোতিতে ঈকোত নূতন নিফনোধন কনবাফেআ োযবাফিত কযিফে না এফং 

ঐ কর ঊণ, দায়-দায়িতোফ, ফাধোমফাধকতা  চুকোতি এআযূে কাযোমকয 

আফে মেন ঈা এআ অআনেয লোটভ খণোডেয ফিধান নুাযে 

নিফনোধনমগোম কন কভোানীয ঊণ, দায়-দায়িতোফ, ফাধোমফাধকতা  

চুকোতি৷ 
 

(২) এআ ধাযা নুাযে নিফনোধনেয য, যেজিলোটোযায কভোানীয 

ূযোফেকায নিফনোধনেয কাযোমকযতা ফনোধ কযিয়া দিফেন এফং, 

কভোানীয অদি নিফনোধনকারে মে কর দরিরাদিয নুরিি তাায 

নিকট দাখির কযা আয়াছির ঐ কর নুরিি দাখির কযা আতে 

কভোানীকে ফোমাতি দিতে াযিফেন এফং, এআ ধাযায নোমানোম 

ফিধানাফরী ােতেগ, কভোানীয ুনঃনিফনোধন এআযূ কাযোমকয আফে 

মেন এআ অআন ভতাফেক ঈাআ ছির ঈকোত কভোানীয অদি 

নিফনোধন৷ 
    

 
    

 
  

  
ুনঃনিফনোধনেয য 

ীভিতদায় 

কভোানী ংযতিগত 

(Reserve) েয়ায-

ভরূধনেয ফোমফোথা 

কযায তগভতা 

  

৭৩৷ (১) েয়ায-ভূরধন ফিিলোট কন ীভিতদায় কভোানী এআ 

অআনানুাযে ীভিতদায় কভোানী িাফে নিফনোধনেয িদোধানোতোভ 

গোযণ কযিয়া নিভোনেয মে কন একটি ফা ঈবয়ফিধ দতেগ গোযণ 

কযিতে াযিফে, মথা :- 
 
 
 

(ক) োযতিটি েয়াযেয নাভিক ভূরোম (nominal value) ফযোধিত কযিয়া 

কভোানী ঈায েয়ায-ভূরধনেয নাভিক যিভাণ (nominal amount) 

ফৃদোধি কযিতে াযিফে, তফে মে যিভাণ ভূরধন ফৃদোধি কযা য় ঈায 

কন ং কেফরভাতোয কভোানীয ফরুোতি ফোমতিযেকে নোম 

কন তেগতোযে ফা ঈদোদেোমে তরফ কযা মাআফে না; 
 
 
 

(খ) কভোানী এআযূ ফিধান কযিতে াযিফে মে, কভোানীয 

ফরুোতি ফোমতিযেকে নোম কন তেগতোযে ফা ঈদোদেোমে ঈায 

তরফকৃত েয়ায-ভূরধনেয কন নিযোদিলোট ং তরফ কযা মাআফে 
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না৷ 
 
 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) নুাযে ফযোধিত ফা নিযোদিলোটকৃত েয়ায-ভূরধনেয 

ং ংযতিগত েয়ায-ভূরধন ফরিয়া বিিত আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
ীভিতদায় 

কভোানীয ংযৰিত 

েয়ায-ভূরধন 

  

৭৪৷ কন ীভিতদায় কভোানী ফিেল িদোধানোতোভেয ভাধোমভে এআযূ 

ফিধান কযিতে াযিফে মে, ঈায েয়ায-ভূরধনেয একটি নিযোদিলোট ং, 

মাা আতিূযোফে তরফ কযা য় নাআ, কভোানীয ফরুোতি ফোমতিযেকে 

নোম কন তেগতোযে ফা ঈদোদেোমে তরফমগোম আফে না; এফং 

তঃয কভোানীয ফরুোতি ফোমতিযেকে নোম কন তেগতোযে ফা 

ঈদোদেোমে েয়ায-ভূরধনেয ঈকোত ং তরফমগোম আফে না, এফং 

েয়ায-ভূরধনেয ঈকোত ং ংযতিগত েয়ায-ভূরধন নাভে বিিত 

আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ীভিতদায় 

কভোানীয 

ীভিতদায়ভোনোন 

যিচারক 

  

৭৫৷ (১) ংঘোভাযকে ফিধান কযা আরে, কন ীভিতদায় 

কভোানীয যিচারকগণেয ফা তাাদেয ভধোমে মে কন ংখোমক 

যিচারকেয দায় ীভিত আতে াযে৷ 
 
 
 

(২) কন ীভিতদায় কভোানীতে কন যিচারকেয দায় ীভিত 

থাকিরে, ঈকোত কভোানীয নোমানোম যিচারকগণেয কে, মদি থাকেন, 

ফা কন দোম মদি কন ফোমকোতিকে ীভিতদায়ভোনোন 

যিচারকেয দে নিযোফাচন ফা নিয়গেয জনোম োযোতোভাফ কযেন, তফে 

তিনি ঈকোত োযোতোভাফেয িত একটি ফিফৃতি ংমজিত কযিয়া 

দিফেন মে, ঈকোত ফোমকোতিয দায় ীভিত আফে; এফং ঈকোত ফোমকোতি 

ঈকোত দেয বায গোযণেয ফা ঈকোত দে কাযোম কযায ূযোফে 

কভোানীয ঈদোমকোতাগণ ফা কযোভকযোতাগণ থফা তাাদেয ভধোমে 

মে কন একজন ঈকোত ফোমকোতিকে রিখিত নটি দিয়া জানাআয়া 

দিফেন মে, তাায দায় ীভিত৷ 
 

(৩) মদি কন যিচারক ফা দোম তাায োযোতোভাফে ঈ-ধাযা 

(১) নুাযে ফিফৃতি ংমজিত কযিতে ফোমযোথ ন ফা মদি 

কভোানীয কন ঈদোমকোতা ফা কযোভকযোতা ঈকোত ঈ-ধাযা 
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নুাযে নটি দিতে ফোমযোথ ন, তাা আরে তিনি নধিক াাঁচ 

াজায টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন এফং ঈকোত ফোমযোথতায 

কাযণে নুযূবাফে নিযোফাচিত ফা নিমুকোত ফোমকোতিয মে তগতি আতে 

াযে তাা ূযণ কযায জনোম দায়ী থাকিফেন, তফে ঈকোত ফোমযোথতায 

কাযণে নিযোফাচিত ফা নিমুকোত ফোমকোতিয দায়-দায়িতোফেয কন ফোমতয় 

ঘটিফে না৷ 
    

 
    

 
  

  
যিচারকগণেয দায় 

ীভিত কযিয়া 

ীভিতদায় 

কভোানীয ফিেল 

িদোধানোতোভ   

৭৬৷ (১) ংঘফিধিফরে তগভতাোযাোত আরে কন ীভিতদায় 

কভোানী ঈায যিচারকগণেয করেয ফা মে কন ংখোমক 

যিচারকেয দায়কে ীভিতদায়ে যূানোতোভযিত কযায ঈদোদেোমে ফিেল 

িদোধানোতোভেয ভাধোমভে ংঘোভাযকে যিফযোতন কযিতে াযিফে৷ 
 
 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এয ধীন কন ফিেল িদোধানোতোভ গৃীত 

য়ায য ঈায ফিধানভূ এআযূ কাযোমকয আফে মেন ঐগুরি 

ুযভোোন আতেআ ংঘোভাযকে নোতোভযোবুকোত ছির৷ 

 

    
 

    
 

  

চতযুোথ খনোড 

ফোমফোথানা  োযান  

  
  

কভোানীয 

নিফনোধিকতৃ কাযোমারয় 

 নাভ 

  

৭৭৷ (১) কভোানীয কাযোমাফরী (business) অযভোব কযায দিন 

থফা ঈা নিগভিত য়ায তাযিখেয য লোটফিংতিতভ দিন, এআ 

দুআয়েয ভধোমে মে দিন অগে য় তাা, আতে ঈায এভন একটি 

নিফনোধিকৃত কাযোমারয় থাকিফে মেখানে কভোানীয িত কর তোয 

মগামগ  ঈায নিকট কর নটি োযেযণ কযা মায়৷ 
 

(২) নিফনোধিকৃত কাযোমারয়েয ফোথান এফং ঈায কন যিফযোতন 

ভোযোকে কভোানী, ঈায নিগভিত য়ায ফা তেগতোযভত 

যিফযোতনেয তাযিখ আতে অটা দিনেয ভধোমে, যেজিলোটোযাযেয নিকট 

নটি োযদান কযিফে এফং তিনি ঈা রিিফদোধ কযিফেন৷ 
 

(৩) কন কভোানীয ফাযোলিক ফিফযণীতে ঈায নিফনোধিকৃত 

কাযোমারয়েয ঠিকানায যিফযোতনেয ফিলয় নোতোভযোবুকোত কযা আরে 

তাা দোফাযা এআ ধাযায ধীন অযিত দায়িতোফ ারিত আয়াছে 

ফরিয়া গণোম আফে না৷ 
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(৪) কন কভোানী এআ ধাযায ফিধানাফরী ারন না কযিয়া ঈায 

কাযোমাফরী যিচারনা কযিরে, ঈকোতযূে কাযোমাফরী যিচারনাকারীন 

ভয়েয োযতোমেক দিনেয জনোম, ঈকোত কভোানী নধিক দুআত টাকা 

যোথদণোডে দণোডনীয় আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
ীভিতদায় 

কভোানীয নাভ 

োযকা 

  

৭৮৷ োযতোমেক ীভিতদায় কভোানী- 
 

(ক) ঈায োযতোমেক কাযোমারয়েয ভোভুখোথ কন োযকাোম োথানে 

এফং ঈায কাযোমাফরী যিচারনা কযা য় এআযূ োযতিটি ফোথানেয 

ভোভুখোথ কন োযকাোম োথানে জে দৃোমভান ফোথায় এফং 

জাঠোম ফাংরা ফা আংযেজী তগযে কভোানীয নাভ এফং 

নিফনোধিকৃত কাযোমারয়েয ঠিকানা যং দোফাযা ংকিত কযিয়া ফা পরকে 

রিখিয়া দিফে এফং ঈকোতযূে ঈায নাভ ংকিত থফা নাভেয পরক 

রাগাআয়া যাখিফে; 
 

(খ) ঈায নাভ ীরভযে জাঠোমবাফে খদাআ কযিয়া যাখিফে; 
 

(গ) কর ফির িযনাভে, চিঠিয কাগজে, নটিে, ফিজোঞানে  

কভোানীয নোমানোম দাোতযিক োযকানীতে এফং কর ফিনিভয় ফিরে 

(Bill of exchange), ুনোডিতে োযভিযি নটে, ৃলোঠাংকনে 

(Endorsement), চেকে, এফং কভোানী কযোতৃক ফা কভোানীয তেগ 

োফাতগযিতফোম যোথ ফা ণোম োযদান অদেে, এফং কর াযোের-

ফিরে কভোানীয আনবয়েে, োযাোতি যিদ  রেটায ফ কোযেডিটে 

কভোানীয নাভ  নিফনোধিকৃত কাযোমারয়েয ঠিকানা জাঠোমবাফে 

ফাংরা ফা আংযেজী তগযে ঈরেোোনখিত যাখিফে৷! 

 

    
 

    
 

  
  

নাভ োযকা না 

কযায দণোড 

  

৭৯৷ (১) কন ীভিতদায় কভোানী ধাযা ৭৮(ক) এয ফিধান 

ারনে ফোমযোথ আরে, মতদিন ঈকোত ফোমযোথতা ফোমাত থাকে, ততদিনেয 

োযতোমেক দিনেয জনোম, ঈা নধিক াাঁচ ত টাকা যোথদণোডে 

দণোডনীয় আফে; এফং কভোানীয োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি 

জোঞাতাযে  আচোছাকৃতবাফে ঈকোত তোযভোোনটি নুভদন কযেন ফা 

ফোমাত থাকিতে দেন তিনি, একআযূে যোথদণোডে দণোডনীয় আফে৷ 
 

(২) মদি কন ীভিতদায় কভোানীয কন কযোভকযোতা ফা ঈায 

তেগ কন ফোমকোতি- 
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(ক) কভোানীয ীরভয ফরিয়া ফিফেচিত য় এআযূ কন 

ীরভয ফোমফায কযেন ফা ফোমফাযেয জনোম তগভতা োযদান কযেন 

মাাতে ঈায নাভ, ধাযা ৭৮(খ) নুাযে খদাআকৃত নে; কিংফা 
 

(খ) এভন কন ফির, িযনাভ, চিঠিয কাগজ, নটি, ফিজোঞান ফা 

কভোানীয নোম কন দাোতযিক োযকানা তেগতোযভত ফোমফায ফা 

আোমু ফা োযকা কযেন ফা তাা কযায জনোম তগভতা োযদান কযেন, 

থফা মদি এভন কন ফিনিভয়-ফির, ুনোডি, োযভিযি নট, ৃলোঠাংকন, 

চেক কিংফা যোথ ফা ণোম োযদান অদেে োফাতগয কযেন ফা ঈকোত 

কভোানীয তেগ োফাতগয কযায জনোম তগভতা োযদান কযেন, কিংফা 

মদি এভন কন াযোের-ফির, আনবয়ে, োযাোতি-যিদ ফা কভোানীয 

রেটায ফ কোযেডিট আোম ুকযেন ফা আোম ুকযায তগভতা োযদান 

কযেন, মাাতে ধাযা ৭৮(গ) নুাযে কভোানীয নাভ  নিফনোধিকৃত 

কাযোমারয়েয ঠিকানায 
 

ঈরেোোনখ না থাকে তফে তিনি নধিক এক াজায টাকা যোমনোতোভ 

যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন, এফং কভোানী ঈকোত যোথ মথাভয়েয 

যিধ না কযিরে, তিনি ফোমকোতিগতবাফে নুযূ কন ফিনিভয়-ফির, 

ুনোডি, োযভিযি নট, চেক ফা অদেেয ধাযকেয নিকট ঐগুরিতে 

ঈরেোোনখিত যোথেয জনোম দায়ী থাকিফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
নভুদিত, 

োযতিোযভোোনত 

(subscribed)  

যিধিত ভরূধনেয 

ঈরেোোনখ 
  

৮০৷ (১) কভোানীয কন নটি, ফিজোঞান ফা নোম কন 

দাোতযিক োযকানায় কভোানীয নুভদিত ভূরধনেয যিভাণেয 

ঈরেোোনখ থাকিরে ঈকোত নটি, ফিজোঞান ফা নোমফিধ দাোতযিক 

োযকানায় কভোানীয োযতিোযভোোনত ভূরধন এফং যিধিত ভূরধন 

ভবাফে রতগণীয় োথানে এফং ভান অকাযে ঈরেোোনখিত থাকিতে 

আফে৷ 
 

(২) কন কভোানী এআ ধাযায ফিধান ারনে ফোমযোথ আরে, ঈকোত 

কভোানী এফং ঈায োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি জোঞাতাযে ঈকোত 

ফোমযোথতায ংীদায তিনি, নধিক াাঁচ াজায টাকা কযিয়া 

যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ফাযোলিক াধাযণ বা 

  

৮১৷ (১) োযতোমেক কভোানী ঈায নোমানোম বা ছা্া োযতি 

আংযেজী ঞোজিকা-ফতোযে আায ফাযোলিক াধাযণ বা িাফে একটি 

াধাযণ বা নুলোঠান কযিফে এফং ঈকোত বা অোফানেয নটিে 
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ঈাকে ফাযোলিক াধাযণ বা ফরিয়া ুনিযোদিলোটবাফে ঈরেোোনখ কযিফে; 

এফং কন কভোানীয একটি ফাযোলিক াধাযণ বা নুলোঠানেয 

তাযিখ এফং ঈায যফযোতী ফাযোলিক াধাযণ বা নুলোঠানেয 

তাযিখেয ফোমফধান নেয ভােয ধিক আফে না : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, কন কভোানী নিগভিত য়ায তাযিখ আতে 

নধিক অঠায ভা ভয়েয ভধোমে ঈায োযথভ ফাযোলিক াধাযণ 

বা নুলোঠান কযিতে াযিফে এফং মদি এআযূ াধাযণ বা ঈকোত 

ভয়েয ভধোমে নুলোঠিত য় তাা আরে নিগভিত য়ায ফতোযে ফা 

ঈায যফযোতী ফতোযে ঈকোত কভোানীয নোম কন ফাযোলিক 

াধাযণ বা নুলোঠান কযায োযয়জন আফে না : 
 

অয যোত থাকে মে, ঈযকোত ফাযোলিক াধাযণ বা নুলোঠানেয 

জনোম নিযোধাযিত ভয় তিফািত য়ায তাযিখ আতে তোযি দিনেয 

ভধোমে কন কভোানী যেজিলোটোযাযেয নিকট অফেদন কযিরে, 

যেজিলোটোযায োযথভ ফাযোলিক াধাযণ বায তেগতোয ফোমতীত নোমানোম 

ফাযোলিক াধাযণ বা নুলোঠানেয ভয় নধিক নফোফআ দিন থফা মে 

ঞোজিকা ফতোযেয জনোম ঈকোত াধাযণ বা নুলোঠিত য়ায কথা 

েআ ফতোযেয ৩১ে ডিেভোফয যোমনোতোভ, এআ দুআ ভেয়াদেয মাা 

োযথভে য় েআ ভেয়াদ যোমনোতোভ ফযোধিত কযিতে াযিফেন৷ 
 

(২) কন কভোানী ঈ-ধাযা (১) এয ফিধান ারনে ফোমযোথ 

আরে, কভোানীয মে কন দোমেয অফেদনকোযভে, অদারত ঈকোত 

কভোানীয ফাযোলিক াধাযণ বা অোফান কযিতে থফা অোফান 

কযায নিযোদে দিতে াযিফে এফং অদারত ঈকোত বা অোফান 

নুলোঠান  যিচারনায জনোম মেযূ ভীচীন ফরিয়া ফিফেচনা কযিফে 

েআযূ নুফযোতী (consequential)  অনুলংগিক (incidental) অদে 

োযদান কযিতে াযিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
ধাযা ৮১ এয ফিধান 

ারনে ফোমযোথতায 

দণোড 
  

৮২৷ ধাযা ৮১ এয ঈ-ধাযা (১) নুমায়ী কন কভোানী ঈায 

ফাযোলিক াধাযণ বা নুলোঠানে কিংফা ঈকোত ধাযায ঈ-ধাযা (২) 

এয ধীনে োযদতোত অদারতেয নিযোদে ারনে ফোমযোথ আরে, ঈকোত 

কভোানী এফং ঈায োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি ঈকোত ফোমযোথতায 

জনোম দায়ী তিনি নধিক দ াজায টাকা কযিয়া যোথদণোডে 

দণোডনীয় আফেন এফং এআযূ ফোমযোথতা চরিতে থাকিরে, ঈা চরিত 
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থাকাকারীন ভয়েয োযথভ দিনেয যফযোতী োযতিদিনেয জনোম 

কভোানী  ঈকোত কযোভকযোতা ঈবয়েআ নধিক দুআত ঞোচা টাকা 

কযিয়া যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
ংফিধিফদোধ বা 

(Statutory 

meeting)  

ংফিধিফদোধ 

োযতিফেদন 

  

৮৩৷ (১) েয়ায দোফাযা ীভিতদায় ফিিলোট  গোমাযানোটি দোফাযা 

ীভিতদায় েয়ায-ভূরধন ফিিলোট োযতোমেক কভোানী, ঈায কাযোমাফরী 

অযভোব কযায ধিকায রাবেয তাযিখ আতে তোযি দিন য কিনোতু 

একত অি দিনেয ভধোমে, ঈায দোমগণেয একটি াধাযণ বা 

অোফান কযিফে; এআ অআনে এআযূ বা “ংফিধিফদোধ বা” নাভে 

বিিত আফে৷ 
 
 
 

(২) কভোানীয যিচারক যিলদ ঈকোত ংফিধিফদোধ বা 

নুলোঠানেয নোমুন একু দিন ূযোফে কভোানীয োযতোমেক দোমেয 

নিকট এআ ধাযায নোমানোম ফিধানাফরী নুাযে োযণীত একটি 

োযতিফেদন োযেযণ কযিফে; এআ অআনে এআযূ োযতিফেদন 

“ংফিধিফদোধ োযতিফেদন” নাভে বিিত আফে : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, ংফিধিফদোধ োযতিফেদন ঈযে নিযোদেিত ভয়েয 

যে োযেযিত য়া তোফে মদি ঈকোত বায় ঈোথিত য়ায এফং 

বট দেয়ায ধিকাযী কন দোম ঈকোতযূ োযেযণ ভোযোকে 

কন অতোতি ঈতোথান না কযেন, তাা আরে ঈা মথাভয়ে 

োযেযিত আয়াছে ফরিয়া গণোম আফে৷ 
 
 
 

(৩) ংফিধিফদোধ োযতিফেদনে নিভোনরিখিত ফিলয়াদি ঈরেোোনখ কযিতে 

আফে, মথা:- 
 
 
 

(ক) নগদ যোথ ফোমতীত নোম কিছুয ফিনিভয়ে ফযাদোদকৃত ূযোণ ফা 

অংিক যিধিত েয়াযকে ৃথকবাফে দেখাআয়া এফং অংিক 

যিধিত েয়াযেয তেগতোযে েয়ায ভূরোমেয কি যিভাণ যিধিত 

তাা এফং ঈবয় তেগতোযে মে ভূরোমেয (consideration) ফিনিভয়ে েয়ায 
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ফযাদোদ কযা আয়াছে তাা দেখাআয়া ভট ফযাদোদকৃত েয়াযেয 

ংখোমা; 
 

(খ) ঈযকোত াযোথকোম দেখাআয়া ফযাদোদকৃত ভোতোভ েয়ায ফাফদ 

কভোানী কযোতৃক োযাোত ভট নগদ যোথেয যিভাণ; 
 
 
 

(গ) ৃথক ৃথক এফং মথামথ িযনাভে োযদযোিত- 
 
 
 

() োযতিফেদনেয তাযিখেয ূযোফফযোতী াত দিনেয মে কন একটি 

তাযিখ যোমনোতোভ কভোানী কযোতৃক োযাোত যোথ এফং কৃত ফোময়েয 

একটি ংতিগোত ফিফযণ; 
 
 
 

(অ) েয়ায, ডিফেঞোচায এফং নোমানোম ঈতো আতে োযাোত যোথ, ঈা 

আতে কৃত ফোময় এফং ততোংিোোনলোট ফিলোট যোথেয ফিফযণ; 
 
 
 

(আ) েয়ায ফা ডিফেঞোচায আোম ুফা ফিকোযয়েয জনোম োযদতোত ফা 

োযদেয় কভিন ফা ফাটা; 
 
 
 

(ই) কভোানীয োযাযভোবিক ফোময়েয িাফ ফা োযাকোকরিত িাফ; 
 
 
 

(ঘ) কভোানীয যিচারক এফং নিযীতগকেয নাভ, ঠিকানা  ো 

এফং ঈায কন ভোমানেজিং এজেনোট ভোমানেজায  চিফ থাকিরে 

তাাদেয নাভ, ঠিকানা  ো, এফং কভোানী নিগভিত য়ায 

তাযিখেয য ঈকোত নাভ, ঠিকানা এফং োয় কন যিফযোতন আয়া 

থাকিরে ঈায ফিফযণ; 
 
 
 

(ঙ) বায় নুভদনেয জনোম ে কযিতে য় এভন চুকোতিয 
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ফিফযণাদি ফা এআযূ চুকোতিতে কৃত ংধন ফা োযোতোভাফিত কন 

ংধন থাকিরে এআযূ ংধনেয ফিফযণাদি; 
 
 
 

(চ) ফরিখন (underwriting) চুকোতি থাকিরে ঈায োযতোমেকটিয 

কতটুকু কাযোমকয য় নাআ তাায যিভাণ এফং কাযোমকয না য়ায 

কাযণ; 
 
 
 

(ছ) যিচারক, ভোমানেজায, ভোমানেজিং এজেনোট, ভোমানেজিং এজেনোটেয 

কন ংীদায থাকিরে ঈকোত ংীদায, ভোমানেজিং এজেনোট কন 

পাযোভেয ংীদায আরে ঈকোত পাযোভ এফং ভোমানেজিং এজেনোট 

োযাআবেট কভোানী আরে ঈকোত কভোানীয োযতোমেক যিচারকেয 

নিকট আতে তরফকৃত যোথ ফাফদ ফকেয়া ানা, মদি থাকে; 
 
 
 

(জ) কন যিচারক, ভোমানেজায, ভোমানেজিং এজেনোট, ভোমানেজিং 

এজেনোটেয কন ংীদায থাকিরে ঈকোত ংীদায, ভোমানেজিং এজেনোট 

কন পাযোভেয ংীদায আরে ঈকোত পাযোভ এফং ভোমানেজিং এজেনোট 

কন োযাআবেট কভোানী আরে ঈকোত কভোানীয োযতোমেক 

যিচারককে েয়ায ফা ডিফেঞোচায আোম ুফা ফিকোযয়েয জনোম োযদতোত 

ফা োযদেয় কভিন ফা দারারীয ফিফযণ৷ 
 

(৪) ংফিধিফদোধ োযতিফেদনটি ঠিক ভযোভে কভোানীয নোমুন 

দুআজন যিচারক কযোতৃক োযতোময়নকৃত আতে আফে, মাাদেয ভধোমে 

একজন আফেন ফোমফোথানা যিচারক, মদি থাকেন৷ 
 
 
 

(৫) ংফিধিফদোধ োযতিফেদন ঈ-ধাযা (৪) ভতাফেক োযতোময়নকৃত 

য়ায য, ঈকোত োযতিফেদনেয মে ংটুকু কভোানী কযোতৃক কন 

েয়ায ফযাদোদকযণ ংকোযানোতোভ এফং ঐফ েয়ায ফাফদ োযাোত নগদ 

যোথ, নোমানোম খাতে োযাোত যোথ এফং াভগোযিক ফোময় ংকোযানোতোভ 

আফে, েআ ংটুকু ঠিক ফরিয়া কভোানীয নিযীতগক কযোতৃক 

োযতোময়ন কযাআতে আফে৷ 
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(৬) কভোানীয দোমগণেয নিকট ংঘফিধিফদোধ োযতিফেদনেয 

নুরিি োযেযিত য়ায য, যিচারক যিলদ এআ ধাযানুমায়ী 

োযতোময়নকৃত ঈকোত োযতিফেদন নিফনোধনেয জনোম ঈায একটি 

নুরিি ফিরভোফে যেজিলোটোযাযেয নিকট োযেযণ কযিফে৷ 
 
 
 

(৭) যিচারক যিলদ কভোানীয দোমগণেয নাভ, ঠিকানা, ো 

এফং তাাদেয োফ োফ েয়াযেয ংখোমা ঈরেোোনখকোযভে একটি তারিকা 

োযণয়ন কযিয়া তারিকাটি ংফিধিফদোধ বায োযাযভোবে ঈকোত বায় 

ঈোথান কযিফে এফং বা চরাকারে মে কন দোমেয 

যিদযোনেয জনোম ঈা ঈনোভুকোত যাখিফে৷ 
 
 
 

(৮) ূযোফাোনে নটি োযদান কযা ঈক ফা না ঈক, কভোানীয 

গঠন ভোযোকে ফা ঈায ংফিধিফদোধ োযতিফেদনেয ঈয ঈতোথািত 

মে কন ফিলয় ভোযোকে বায় ঈোথিত দোমগণেয অরচনায 

োফাধীনতা থাকিফে; তফে এআ অআনেয ফিধানাফরী নুমায়ী মে 

িদোধানোতোভ ভোযোকে ূযোফাোনে কন নটি োযদান কযা য় নাআ 

েআ িদোধানোতোভ গোযণ কযা মাআফে না৷ 
 
 
 

(৯) বা ভয় ভয় োথগিত কযা মাআতে াযে এফং মে িদোধানোতোভ 

ভোযোকে, এআ অআনেয ফিধান ভতাফেক যফযোতী বায ূযোফে কিংফা 

যে মখনআ ঈক নটি দেয়া আয়াছে েআ িদোধানোতোভ োথগিত 

বাতে গোযণ কযা মাআফে এফং এআ ফোমাাযে োথগিত বায তগভতা 

ভূর বায তগভতায নোমায় একআযূ আফে৷ 
 
 
 

(১০) ংফিধিফদোধ োযতিফেদন ঈোথানে থফা ংফিধিফদোধ বা 

নুলোঠানে ফোমযোথতায কাযণে ঞোচভ খণোডে ফিধৃত দোধতিতে 

কভোানী ফরুোতিয জনোম অদারতেয নিকট কন অফেদন ে 

কযা আরে অদারত ঈকোত কভোানী ফরুোতিয নিযোদেদানেয 

যিফযোতে ংফিধিফদোধ োযতিফেদন ঈোথান কযায জনোম কিংফা বা 

নুলোঠানেয জনোম থফা নোমায়ংগত নোম কন অদে োযদান 

কযিতে াযিফে৷ 
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(১১) এআ ধাযায ফিধানাফরী ারনে ফোমযোথ আরে কভোানীয 

যিচারক ফা নোম কন কযোভকযোতা মিনি এআ ফোমযোথতায জনোম দায়ী 

আফেন তিনি, নধিক াাঁচ াজায টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
 

(১২) এআ ধাযায কন কিছুআ োযাআবেট কভোানীয তেগতোযে 

োযমজোম আফে না৷ 
    

 
    

 
  

  
যিকআুজিনজনিত 

ফিেল াধাযণ বা 

অোফান 

(Extraordinary 
General Meeting) 

  

৮৪৷ (১) ংঘফিধিতে মাা কিছুআ থাকুক না কেন, েয়ায-ভূরধন 

ফিিলোট কভোানীয তেগতোযে ঈায আোমুকৃত েয়ায-ভূরধনেয নোমুন 

এক দভাংেয ধাযকগণেয নিকট আতে ফিেল াধাযণ বা 

অোফানেয যিকুআজিন াআরে এফং যিকুআজিন ায়ায ভয়ে ঈকোত 

ধাযকগণ কযোতৃক তাাদেয েয়ায ফাফদ কর ফকেয়া যোথ 

যিধিত থাকিরে, এফং মে কভোানীয কন েয়ায-ভূরধন নাআ 

ঈায তেগতোযে, যিকুআজিনতোয জভা দেয়ায তাযিখে মে কর দোম 

বায ঈদোদিলোট ফিলয়ে বটদানেয তগভতা যাখেন েআ কর 

দোমেয ভট ংখোমায নোমুন এক-দভাংেয নিকট আতে 

যিকুআজিন াআরে কভোানীয যিচারকগণ ফিরভোফে কভোানী 

একটি ফিেল াধাযণ বা অোফানেয ফোমফোথা কযিফেন৷ 
 
 
 

(২) যিকুআজিনকাযীগণ যিকুআজিনতোযে বায ঈদোদেোমে ঈরেোোনখ 

কযিয়া ঈা োফাতগয কযিফেন এফং কভোানীয নিফনোধিকৃত 

কাযোমারয়ে জভা দিফেন; এফং ঈকোত যিকুআজিনতোযেয িত এক ফা 

একাধিক যিকুআজিনকাযী কযোতৃক োফাতগযকৃত একআ ধযনেয ফিবিনোন 

দরির থাকিতে াযে৷ 
 
 
 

(৩) মদি যিচারকগণ, যিকুআজিনতোয জভা দেয়ায াঁয়তারিোোন 

দিনেয ভধোমে বা অোফানেয ঈদোদেোমে যিকুআজিনতোয জভা দেয়ায 

তাযিখেয এক দিনেয ভধোমে মথামথ কাযোমকোযভ গোযণ না কযেন 

তাা আরে যিকুআজিনকাযীগণ কিংফা েয়ায-ভূরোমেয দিক দিয়া 

তাাদেয ভধোম আতে ংখোমাগযিলোঠ ফোমকোতিগণআ ঈকোত বা অোফান 

কযিতে াযিফেন, তফে এআযূে অুত কন বা যিকুআজিনতোয জভা 
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দেয়ায তাযিখ আতে তিন ভােয ভধোমে নুলোঠিত আতে আফে৷ 
 
 
 

(৪) এআ ধাযা নুাযে যিকুআজিনকাযীগণ কযোতকৃ অুত বা মতদুয 

ভোবফ যিচারকগণ কযোতৃক মেআ দোধতিতে বা অোফান কযা য় 

েআ একআ দোধতিতে অোফান কযিতে আফে৷ 
 
 
 

(৫) মথাভয়ে বা অোফানে যিচারকগণেয ফোমযোথতায কাযণে 

যিকুআজিনকাযীগণ কন মুকোতিংগত ফোময় কযিয়া থাকিরে কভোানী 

যিকুআজিনকাযীগণকে তাা যিধ কযিয়া দিফে এফং কভোানী 

এআযূে যিধিত যোথ ঈকোত বা অোফানে ফোমযোথতায জনোম দায়ী 

যিচারকগণ কযোতৃক কভোানী আতে োযাোম পি কিংফা 

াযিোযভিকেয যোথ আতে কাটিয়া যাখিতে াযিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
বা  বট 

ভোযোকিত ফিধান 

  

৮৫৷ (১) কভোানীয ংঘফিধিতে মাা কিছুআ থাকুক না কেন, 

কভোানীয বা ভোযোকে নিভোনফযোণিত ফিধানাফরী কাযোমকয থাকিফে 

মথা :- 
 
 
 

(ক) নোমুন চদোদ দিনেয রিখিত নটি দিয়া কভোানীয ফাযোলিক 

াধাযণ বা অোফান কযা মাআফে এফং ফাযোলিক াধাযণ বা ফোমতীত 

নোম কন াধাযণ বা কিংফা কন ফিেল িদোধানোতোভ গোযণেয 

জনোম একু দিনেয রিখিত নটি দিয়া াধাযণ বা অোফান কযা 

মাআফে : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, নিভোনফযোণিত ফোমকোতিগণ রিখিতবাফে ভোভতি দান 

কযিরে ঈকোত ভয় েতগা োফরো ভয়েয নটিে বা অোফান 

কযা মাআফে, মথা :- 
 
 
 

() ফাযোলিক াধাযণ বায তেগতোযে, ঈকোত বায় ঈোথিত য়ায 

এফং ঈাতে বট োযদানেয ধিকাযী কর দোম; এফং 
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(অ) নোম মে কন বায তেগতোযে, কভোানীটি েয়ায-ভূরধন 

ফিিলোট কভোানী আরে ঈায ঐ কর দোম, মাাযা কভোানীয 

যিধিত েয়ায ভূরধনেয এভন ংখোমক েয়াযেয ধাযক মে তাাযা 

ঈকোত বায় কভোানীয নোমুন তকযা াঁচানফোফআ বাগ বটদান 

তগভতায ধিকাযী, থফা কভোানীয কন েয়ায-ভূরধন না 

থাকিরে, ঐ কর দোম, মাাযা েআ বায় োযয়গমগোম ভট 

বটদান তগভতায নোমনু তকযা াঁচানফোফআ বাগেয ধিকাযী; 
 
 
 

(খ) মে দোধতিতে তপির-১ নুাযে নটি দিতে য় েআ 

দোধতিতে োযতোমেক দোমকে কভোানীয বায নটি দিতে আফে 

এফং বায় ভোাদিতফোম কাযোমাদিয ফিফযণ নটিে ঈরেোোনখ কযিতে 

আফে; তফে দৈফকোযভে ফা বুরফতঃ কন দোমকে নটি দেয়া 

না আরে কিংফা কন দোম নটি না াআরে তজোজনোম ঈকোত 

বায কাযোমধাযা ফৈধ োযতিনোন আফে না; 
 
 
 

(গ) বায় ফোমকোতিগত ফা োযকোিয ভাধোমভে ঈোথিত াাঁচজন দোম, 

থফা ঈকোত বায চেয়াযভোমান, থফা বটাধিকায অছে এভন 

আোমুকৃত েয়ায-ভূরধনেয নোমুন এক-দভাংেয ধাযক দোম ফা 

দোমগণ অনুভানিক বট গোযণেয দাফী কযিতে াযিফেন : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, কন োযাআবেট কভোানীয তেগতোযে, াতজনেয 

ধিক দোম ফোমকোতিগতবাফে ঈোথিত না থাকিরে, একজন দোম ফা 

াতজনেয ধিক ংখোমক দোম ফোমকোতিগতবাফে ঈোথিত থাকিরে, 

দুআজন দোম বট গোযণেয দাফী কযিতে াযিফেন; 
 
 
 

(ঘ) োযকোি নিয়গতোয তপির-১ এয োযফিধান ৬৮তে ফযোণিত 

ছকে তৈযী কযা আরে, ততোভোযোকে ুধু এআ কাযণে কন োযোন 

ঈতোথান কযা মাআফে না মে, ঈা োযকোি নিয়গতোয ংকোযানোতোভ 

ংঘফিধিয কন ফিেল যোত ূযণ কযে না; 
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(ঙ) কন েয়ায রোডায, মাায নাভ কভোানীয েয়ায 

রোডাযদেয ফিতে রিিফদোধ কযা আয়াছে তিনি, একআ োযেণীয 

নোমানোম েয়ায রোডায মে যূ ধিকায বগ এফং দায়-দায়িতোফ 

ফন কযিফেন, তদযূ একআ ধিকায বগ এফং দায়-দায়িতোফ ফন 

কযিফেন৷ 
 
 
 

(২) কভোানীয ংঘফিধিতে এতদো ভোযোকে বিনোনযূ ফিধান না 

থাকিরে নিভোনফযোণিত ফিধানাফরী োযমজোম আফে, মথা :- 
 
 
 

(ক) দুআ ফা ততধিক দোম মাাযা ভট যিধিত ভূরধনেয 

এক দভাংেয ধিকাযী ফা মে তেগতোযে কভোানীয কন েয়ায 

ভূরধন না থাকে ে তেগতোযে ভট দোম ংখোমায নোমুন াাঁচ 

তাং দোম কভোানীয বা অোফান কযিতে াযিফে; 
 
 
 

(খ) োযাআবেট কভোানীয তেগতোযে দোম ংখোমা ছয় জনেয ধিক 

না আরে দুআ জন দোমেয এফং দোম ংখোমা ছয় জনেয ধিক 

আরে তিনজন দোমেয এফং নোমানোম কভোানীয তেগতোযে াাঁচজন 

দোমেয ঈোথিতিতে কযাভ ূযোণ আফে; 
 
 
 

(গ) কন বায় ঈোথিত দোমগণ কযোতৃক নিযোফাচিত মে কন 

দোমআ ঈকোত বায চেয়াযভোমান আতে াযিফেন; 
 
 
 

(ঘ) মে কভোানীয ুযভোোন আতে েয়ায ভূরধন যিয়াছে েআ 

কভোানীয তেগতোযে, োযতিটি েয়ায ফা োযতি একত টাকায লোটকেয 

জনোম োযতোমেক দোমেয একটি বট থাকিফে, এফং নোম মে কন 

তেগতোযে োযতোমেক দোমেয একটি বট থাকিফে; 
 
 
 

(ঙ) বটাবুটিয তেগতোযে ফোমকোতিগতবাফে ফা োযকোিয ভাধোমভে বট 
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দেয়া মাআফে; 
 
 
 

(চ) োযকোি নিয়গকাযী তাায নিজ াতে োযকোি নিয়গতোযে 

োফাতগয কযিফেন থফা তাায নিকট আতে রিখিতবাফে 

তগভতাোযাোত এটযোনী ঈাতে োফাতগয কযিফেন থফা, নিয়গকযোতা 

কন কভোানী ফা নোমফিধ নিগভিত ংোথা আরে োযকোি 

নিয়গতোযে ঈায ীরভয নতুফা ঈায তগভতা োযাোত 

কযোভকযোতা ফা তগভতাোযাোত এটযোনীয োফাতগয থাকিতে আফে : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, ধাযা ২৮ এয ধীনে গঠিত কন ভিতি এফং 

ধাযা ২৯ এয ধীন গঠিত গোমাযানোটি দোফাযা ীভিতদায় ফিিলোট কন 

কভোানীয তেগতোযে োযকোি নিয়গ কযা মাআফে না; এফং 
 
 
 

(ছ) োযকোি কভোানীয দোম আতে ফা না আতে াযেন৷ 
 

(৩) মদি নুভদনমগোম কন দোধতিতেআ কন বা অোফান 

কযা ভোবফ না য় থফা মদি ংঘফিধি ফা এআ অআন দোফাযা 

নিযোধাযিত দোধতিতে ঈকোত কভোানীয বা যিচারনা কযা ভোবফ 

না য়, তাা আরে অদারত, ঈায নিজ ঈদোমগে থফা ঈকোত বায় 

বটদানেয ধিকাযী আফেন কভোানীয এআযূ কন যিচারক ফা 

দোমেয অফেদনকোযভে, মে দোধতি ঈমুকোত ভনে কযিফে েআ 

দোধতিতে ঈকোত কভোানীয বা অোফান, নুলোঠান  যিচারনায 

জনোম অদে দিতে াযিফে; এফং এআ অদে দানেয তেগতোযে, অদারত 

ভীচীন ভনে কযিরে মে কন অনুলংগিক ফা নুফযোতী অদে দান 

কযিতে াযিফে; এফং এআযূ কন অদে নুাযে কন বা অুত, 

নুলোঠিত এফং যিচারিত আয়া থাকিরে, ঈকোত বা কর ঈদোদেোমে 

ঈকোত কভোানী কযোতৃক অুত, নুলোঠিত  যিচারিত বা ফরিয়া 

গণোম আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
কভোানীয বায় 

ঈায দোম-

কভোানীয 

  

৮৬৷ কন কভোানী য কন কভোানীয দোম আরে, 

োযথভকোত কভোানীয যিচারক যিলদেয িদোধানোতোভফরে 

কভোানীয তেগ ঈায মে কন কযোভকযোতা ফা নোম কন 
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োযতিনিধিতোফ ফোমকোতিকে ঈকোত য কভোানীয কন বায় োযতিনিধিতোফ কযায 

জনোম তগভতা োযদান কযা মাআফে এফং তগভতাোযাোত ফোমকোতি 

োযথভকোত কভোানীয তেগ এআযূ তগভতা োযয়গ কযিতে 

াযিফেন মেন তিনি ঈকোত য কভোানীয একক (individual) 

েয়াযরোডায৷ 
    

 
    

 
  

  
াধাযণ 

(extraordinary) 

এফং ফিেল 

(special) িদোধানোতোভ 

  

৮৭৷ (১) কন িদোধানোতোভ তখনআ াধাযণ িদোধানোতোভ আফে মখন 

ঈা, বায় বটদানেয ধিকাযী দোমেয ফোমকোতিগত ঈোথিতিতে 

থফা োযকোিয ঈোথিতি নুভদনমগোম আয়া থাকিরে োযকোিয 

ঈোথিতিতে, তাাদেয নোমুন তিন-চতুযোথাংেয ংখোমাগযিলোঠ বটে, 

এভন একটি াধাযণ বায় গৃীত য় মাায জনোম মথাযীতি নটি 

দেয়া আয়াছির মে, ঈকোত িদোধানোতোভকে াধাযণ িদোধানোতোভ িাফে 

োযোতোভাফ কযা আফে৷ 
 
 
 

(২) কন িদোধানোতোভ তখনআ ফিেল িদোধানোতোভ আফে মখন ঈা 

াধাযণ িদোধানোতোভ িাফে গৃীত য়ায জনোম মে ংখোমাগযিলোঠতায 

োযয়জন য় েআ ংখোমাগযিলোঠেয বটে এভন াধাযণ বায় া 

কযা য় মে বাটিয জনোম ফিেল িদোধানোতোভ িাফে োযোতোভাফ 

গোযণ কযায বিোযায় ফোমকোত কযিয়া মথাযীতি নোমুন একু দিনেয 

নটি দেয়া আয়াছে : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, নুযূ কন বায় ঈোথিত য়ায এফং 

ঈাতে বট দেয়ায ধিকাযী কর দোম ভোভতি দিরে কন 

িদোধানোতোভকে মে কন একটি বায় ফিেল িদোধানোতোভ িাফে 

োযোতোভাফ এফং গোযণ কযা মাআতে াযে, মদি ঈকোত বায জনোম 

একু দিন েতগা কভ ভয়েয নটি দেয়া আয়া থাকে৷ 
 

(৩) কন বায় াধাযণ িদোধানোতোভ ফা ফিেল িদোধানোতোভেয 

কন োযোতোভাফ ে কযা আরে এফং ঈায ঈয অনুলোঠানিক 

বট গোযণেয (Poll) জনোম কন দাফী ঈতোথািত না আরে, ঈকোত 

োযোতোভাফেয তেগ ফা ফিতেগ বটদানকাযীদেয োতোভ ঈতোতরনেয 

বিতোতিতে োযোতোভাফটি গৃীত য়া ফা না য়া ভোযোকে 

চেয়াযভোমানেয ঘলণা, নুযূ োতোভ ঈতোতরনকাযীদেয ংখোমা ফা 

নুাতেয োযভাণ ফোমতিযেকেআ, ঈকোত োযোতোভাফ গৃীত য়া ফা না 
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য়ায ফোমাাযে চূ্ানোতোভ াতগোম িাফে গণোম আফে৷ 
 
 
 

(৪) কন বায় াধাযণ িদোধানোতোভ ফা ফিেল িদোধানোতোভেয 

কন োযোতোভাফ ে কযা আরে ঈায ঈয অনুলোঠানিক বট 

গোযণেয জনোম দাফী কযা মাআতে াযে৷ 
 
 
 

(৫) কন তেগতোযে অনুলোঠানিক বট গোযণেয জনোম দাফী 

ঈতোথািত আরে, ংঘফিধি নুমায়ী চেয়াযভোমান মেযূ নিযোদে দিফেন 

েআযূে বট গোযণ কযিতে আফে; এফং চেয়াযভোমান মদি নিযোদে 

োযদান কযেন তাা আরে মে বায় বট গোযণেয দাফী কযা 

আয়াছে েআ বাতেআ ঈা গোযণ কযা মাআতে াযে৷ 
 
 
 

(৬) এআ ধাযা নুাযে অনুলোঠানিক বট গোযণ দাফী কযা আরে, 

োযদতোত বটেয ংখোমাগযিলোঠতা িাফ কযিফায জনোম কভোানীয 

ংঘফিধি কিংফা এআ অআন নুমায়ী োযতি দোম কতটি বটেয 

ধিকাযী তাায োযতি রতগোম যাখিতে আফে৷ 
 
 
 

(৭) ংঘফিধিতে ফিধৃত দোধতিতে ফা এআ অআনেয ফিধান নুমায়ী 

নটি দেয়া আরে এফং বা নুলোঠিত আরে, এআ ধাযায 

ঈদোদেোমূযণকরোে, ঈকোত বায নটি মথাযীতি দেয়া আয়াছে এফং 

বা মথাযীতি নুলোঠিত আয়াছে ফরিয়া গণোম আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
ফিেল  াধাযণ 

িদোধানোতোভ 

যেজিলোটোযাযেয নিকট 

দাখির 
  

৮৮৷ (১) োযতোমেক ফিেল এফং াধাযণ িদোধানোতোভেয নুরিি, 

ঈকোত িদোধানোতোভ গৃীত য়ায নেয দিনেয ভধোমে ভুদোযিত ফা টাআ 

কযিয়া রআতে আফে এফং ঈা কভোানীয তগভতাোযাোত 

কযোভকযোতায োফাতগযে মথামথবাফে োযতোময়নূযোফক যেজিলোটোযাযেয 

নিকট দাখির কযিতে আফে এফং তিনি ঈা নথিবুকোত কযিফেন৷ 
 

(২) কভোানীয ংঘফিধি নিফনোধিকৃত আয়া থাকিরে, অাততঃ ফরফতো 

োযতিটি ফিেল িদোধানোতোভেয নুরিি িদোধানোতোভেয তাযিখেয য 
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আোমুকৃত ংঘফিধি োযতিটি নুরিিয নোতোভযোবকূোত ফা ঈায িত 

ংমুকোত কযিতে আফে৷ 
 
 
 

(৩) কভোানীয ংঘফিধি নিফনোধিকৃত না আয়া থাকিরে, োযতিটি 

ফিেল িদোধানোতোভেয ভুদোযিত নুরিি মে কন দোমেয নুযধে 

ঞোচা টাকায ফিনিভয়ে থফা কভোানীয নিযোদেে তদেতগা কভ 

টাকায ফিনিভয়ে তাায নিকট াঠাআয়া দিতে আফে৷ 
 

(৪) মদি কন কভোানী ঈায কন ফিেল ফা াধাযণ 

িদোধানোতোভেয নুরিি যেজিলোটোযাযেয নিকট ঈ-ধাযা (১) নুাযে 

দাখির কযিতে ফোমযোথ য়, তাা আরে ঈকোত ফোমযোথতা চরাকারীন 

ভয়েয োযতিদিনেয জনোম ঐ কভোানী নধিক একত টাকা কযিয়া 

যোথদণোডে দণোডনীয় আফে৷ 
 
 
 

(৫) মদি কন কভোানী ঈ-ধাযা (২) ফা (৩) এয ফিধান 

ারনে ফোমযোথ য়, তাা আরে মে কয়টি নুরিিয তেগতোযে এআযূ 

ফোমযোথতা ঘটিয়াছে েআ কয়টিয োযতোমেকটি নুরিিয জনোম ঈকোত 

কভোানী নধিক ঞোচা টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফে৷ 
 
 
 

(৬) কভোানীয োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি জোঞাতাযে এফং 

আচোছাকৃতবাফে এআ ধাযায ফিধানাফরীয রংঘন নুভদন কযেন ফা ঈা 

চরিতে দেন তিনি, এআ ধাযায ংিোোনলোট ফিধান নুমায়ী কভোানীয 

ঈয মে দণোড অয কযা মায় েআ একআ দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
াধাযণ বা এফং 

যিচারক-বায 

কাযোমধাযায রিখিত 

কাযোমফিফযণী   

৮৯৷ (১) োযতোমেক কভোানী ঈায াধাযণ বা এফং যিচারক-

বায কাযোমধাযায ংতিগোত কাযোমফিফযণী এতদুদোদেোমে যতিগত 

ফিতে রিিফদোধ কযিয়া যাখিফে৷ 
 
 
 

(২) মদি কন বায কাযোমফিফযণী ঈকোত বায বাতি থফা 

ফোমাফিত যফযোতী বায বাতি কযোতৃক োফাতগযিত ফরিয়া 
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ফিফেচিত য়, তাা আরে ঈা োযথভকোত বায কাযোমধাযায াতগোম 

আফে৷ 
 
 
 

(৩) ফিযীত োযভাণিত না আরে- 
 
 
 

(ক) কভোানীয কন াধাযণ বা ফা যিচারক-বায 

কাযোমফিফযণী োযণীত আরে, েআ বা মথাযীতি অুত এফং নুলোঠিত 

আয়াছে ফরিয়া গণোম আফে; এফং 
 

(খ) ঈকোত বায কর কাযোমধাযা কাযোমফিফযণীতে ঈরেোোনখিত 

োযকাযে নুলোঠিত ফরিয়া এফং বায় কন যিচারক ফা রিকুআডেটয 

নিমুকোত আয়া থাকিরে ঐ কর নিয়গ ফৈধ ফরিয়া গণোম আফে৷ 
 
 
 

(৪) কভোানীয কর াধাযণ বায কাযোমফিফযণী ভোফরিত 

ফিভূ ঈায নিফনোধিকৃত কাযোমারয়ে যাখিতে আফে এফং কভোানীয 

ংঘফিধি থফা াধাযণ বা কযোতৃক অযিত মুো িকোতংগত ফাধা-

নিলেধ ােতেগ, ফিনা খযচে মে কন দোম যিদযোনেয জনোম ঐফ 

ফি এআযূে ঈনোভুকোত যাখিতে আফে মাাতে কভোানীয কাযোমাদি 

চরাকারীন ভয়ে োযতিদিন কভতেগ দুআ ঘনোটা ঈা যিদযোনেয 

ুমগ দেয়া মায়৷ 
 

(৫) বায তাযিখ আতে চদোদ দিন য মে কন দোম মে 

কন ভয় ঈ-ধাযা (৪) এ ঈরিোোনখিত মে কন কাযোমফিফযণীয 

নুরিি াআফায জনোম কভোানীকে নুযধ জানাআরে এফং োযতি 

একত ফোদেয জনোম দ টাকা িাফে খযচ দিরে কভোানী ঈকোত 

দোমকে, তাাদেয নুযধ জোঞান এফং খযচ োযদানেয াত দিনেয 

ভধোমে, ঐ নুরিি োযদান কযিফে৷ 
 
 
 

(৬) ঈ-ধাযা (৪) নুমায়ী কন যিদযোন কযিতে দিতে 

োফীকায কযিরে কিংফা ঈ-ধাযা (৫) নুমায়ী কন নুরিি 

ঈকোত ঈ-ধাযায় নিযোধাযিত ভয়েয ভধোমে যফযা না কযিরে, 

কভোানী োযতোমেক যাধেয জনোম নধিক একত টাকা কযিয়া 
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যোথদণোডে দণোডনীয় আফে; এফং ঈকোত ফযখেরা ফোমাত থাকিরে 

োযথভ দিনেয যফযোতী োযতিদিনেয জনোম তিযিকোত একত টাকা 

কযিয়া যোথদণোডে দণোডনীয় আফে; এফং কভোানীয োযতোমেক 

কযোভকযোতা, মিনি জোঞাতাযে  আচোছাকৃতবাফে ঈকোত ফযখেরা কযেন 

ফা ঈা নুভদন কযেন ফা ঈা ফোমাত যাখেন ফা যাখিতে দেন 

তিনি, একআযূ দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
 
 
 

(৭) ঈ-ধাযা (৪)  (৫) এ ঈরিোোনখিত কন োফীকৃতি ফা 

ফযখেরােয তেগতোযে যেজিলোটোযায অদে দোফাযা াধাযণ বায 

কাযোমফিফযণী ংকোযানোতোভ ফিভূ ফিরভোফে যিদযোন কযিতে 

দেয়ায জনোম কভোানীকে ফাধোম কযিতে াযিফে থফা মে ফোমকোতিয 

ঈকোত নুরিিয অফোমক তাায নিকট ঈা োযেযণেয জনোম নিযোদে 

দিতে াযিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
যিচারকগণেয 

ফাধোমতাভরূক ংখোমা 

  

৯০৷ (১) োযতোমেক াফরিক কভোানীতে, এফং কন োযাআবেট 

কভোানী াফরিক কভোানীয ধীনোথ কভোানী আরে এআযূ 

োযতোমেক োযাআবেট কভোানীতে, নোমুন তিনজন যিচারক থাকিতে 

আফে৷ 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এ ঈরিোোনখিত োযাআবেট কভোানী ফোমতীত 

নোমানোম োযতোমেক োযাআবেট কভোানীতে নোমুন দুআজন যিচারক 

থাকিতে আফে৷ 
 
 
 

(৩) কেফরভাতোয োযাকৃতিক ফোমকোতিোফতোতা ফিিলোট একজন ফোমকোতি 

(natural person) যিচারক নিমুকোত আতে াযিফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

যিচারক নিয়গ 

  

৯১৷ (১) কভোানীয ংঘফিধিতে মাা কিছুআ থাকুক না কেন- 
 
 
 

(ক) মতদিন যোমনোতোভ োযথভ যিচারকগণ নিমুকোত না আফেন 

ততদিন যোমনোতোভ ংঘোভাযকে োফাতগযদানকাযীগণ কভোানীয 
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যিচারক ফরিয়া গণোম আফেন; 
 
 
 

(খ) কভোানীয যিচারকগণ ঈায াধাযণ বায় কভোানীয 

দোমগণ কযোতৃক তাাদেয ভধোম আতে নিযোফাচিত আফেন; এফং 
 

(গ) াভয়িকবাফে কন যিচারকেয দ ূনোম আরে তাা নোমানোম 

যিচারকগণ কযোতৃক ূযণ কযা মাআফে, তফে ঈকোত দে নিমুকোত 

ফোমকোতি এভন একজন ফোমকোতি আফেন মিনি দপা (খ) এয ধীনে 

যিচারকযূে নিযোফাচিত আফায মগোম, এফং তিনি মে যিচারকেয 

োথরে নিমুকোত ন েআ যিচারক েল মে তাযিখে নিমুকোত 

আয়াছিরেন েআ একআ তাযিখে তিনি যিচারক নিমুকোত আয়াছিরেন 

ফরিয়া গণোম আফে এফং তিনি ে ভতাফেক ফয গোযণ কযিফেন৷ 
 
 
 

(২) োযাআবেট কভোানী ফোমতীত নোম কন কভোানীয 

ংঘফিধিতে মাা কিছুআ থাকুক না কেন, যিচারকগণেয ভট ংখোমায 

নোমুন এক-তৃতীয়াং যিচারকেয ভেয়াদ এআযূ আফে মেন 

যোমায়কোযভিক ফযদানেয ভাধোমভে তাাদেয কাযোমকার মে কন 

ভয় ভাোত কযা মায়৷ 
    

 
    

 
  

  
যিচারকেয নিয়গে 

ফা যিচারক ফরিয়া 

োযচাযে ফাধা-নিলেধ 

  

৯২৷ (১) ংঘফিধি দোফাযা কন ফোমকোতিকে কন কভোানীয 

যিচারক নিয়গ কযা মাআফে না, এফং কন কভোানী কযোতৃক 

থফা ঈায তেগ আোমুকৃত োযেকটাে, থফা কন োযোতোভাফিত 

কভোানী ভোযোকিত োযেকটাে, থফা কন কভোানী কযোতৃক 

ফা ঈায তেগ দাখিরকতৃ কন োযেকটােয ফিকরো ফিফযণীতে 

কন ফোমকোতিকে যিচারক ফা োযোতোভাফিত যিচারক নাভে 

অখোমায়িত কযা মাআফে না, মদি না তেগতোযভতে, ংঘফিধি নিফনোধন 

থফা োযেকটা োযকান কিংফা োযেকটােয ফিকরো ফিফযণী 

দাখির কযায ূযোফে, তিনি নিজে থফা রিখিতবাফে তগভতাোযাোত 

তাায োযতিনিধিয ভাধোমভে- 
 

(ক) যিচারক িাফে কাজ কযায জনোম একটি রিখিত ভোভতিতোযে 

োফাতগয এফং ঈা যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযিয়া থাকেন; এফং 
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(খ) েয়ায-ভূরধন ফিিলোট কভোানীয তেগতোযে- 
 

() তাায মগোমতাভরূক েয়াযেয কভ নে এভন ংখোমক েয়ায 

গোযণ কযিয়া ংঘোভাযকে োফাতগযদান কযিয়া থাকেন; থফা 
 
 
 

(অ) তাায মগোমতাভরূক েয়াযগুরি গোযণ কযিয়া এফং েয়াযেয 

ভূরোম যিধ কযিয়া থাকেন ফা যিধ কযিতে ভোভত আয়া 

থাকেন; থফা 
 
 
 

(আ) কভোানীয নিকট আতে তাায মগোমতাভরূক েয়ায গোযণ 

এফং ঈায ভূরোম যিধ কযায নিভিতোতে একটি রিখিত চুকোতি 

োফাতগয কযিয়া যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযিয়া থাকেন; থফা 
 
 
 

(ই) এআ ভযোভে একটি এপিডেবিট ভোাদন কযিয়া যেজিলোটোযাযেয 

নিকট দাখির কযিয়া থাকেন মে, তাায মগোমতাভূরক েয়াযেয কভ 

নে এভন ংখোমক েয়ায তাায নাভে নিফনোধিকৃত কযা আয়াছে৷ 
 

(২) কভোানীয ংঘোভাযক এফং ংঘফিধি, মদি থাকে নিফনোধনেয 

জনোম অফেদনকাযী ফোমকোতি অফেদনেয িত, ঈকোত কভোানীয 

যিচারক আফায জনোম ভোভতি োযদানকাযী ফোমকোতিগণেয একটি 

তারিকা যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযিফেন; এফং এআ তারিকায় মদি 

এভন কন ফোমকোতিয নাভ থাকে মিনি এআযূ ভোভতি োযদান কযেন 

নাআ, তাা আরে অফেদনকাযী নধিক দুআ াজায টাকা যোথদণোডে 

দণোডনীয় আফেন : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, এআ ধাযায কন কিছুআ ফীভা কভোানী ফা 

ফোমাংক কভোানীয োযধান নিযোফাীকে, তিনি মে নাভেআ বিিত ঈন 

না কেন, যিচারক িাফে নিয়গেয তেগতোযে োযমজোম আফে না, 

মদি ঈায ংঘফিধিতে এআযূ নিয়গেয ফোমফোথা থাকে৷ 
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যিচারক 

দোযাযোথীয ভোভতি 

  

৯৩৷ (১) যিচারক দেয োযাযোথী িাফে কাায নাভ োযোতোভাফ 

কযা আরে, োযোতোভাফেয িত তাায োফাতগযিত এআ ভযোভে একটি 

রিখিত ভোভতিতোয থাকিতে আফে মে, তিনি যিচারক নিমুকোত আরে 

যিচারক িাফে কাযোম কযিফেন; এফং তিনি আা কভোানীয নিকট 

দাখির কযিফেন৷ 
 
 
 

(২) কন ফোমকোতি কভোানীয যিচারকযূে কাজ কযিফেন না, মদি 

তিনি তাায নিয়গেয তোযি দিনেয ভধোমে, যিচারকযূে কাযোম কযায 

জনোম তাায োফাতগযমুকোত রিখিত ভোভতিতোয যেজিলোটোযাযেয নিকট 

দাখির না কযিয়া থাকেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

যিচারকগণেয 

মগোমতা 

  

৯৪৷ (১) কন ফোমকোতি কন কভোানীয যিচারক িাফে 

নিয়গেয ফা ফার থাকায মগোম আফেন না, মদি- 
 
 
 

(ক) তিনি কন ঈমুকোত (Competent) অদারত কযোতৃক 

োযকৃতিোথ ফরিয়া াফোমোতোভ আয়া থাকেন এফং অদারতেয ঈকোত 

যায় ংিোোনলোট ভয়ে ফরফতো থাকে; থফা 
 

(খ) তিনি দেঈরিয়া ফরিয়া ঘলিত য়ায য তাায দেঈরিয়াতোফেয 

ফান না আয়া থাকে (Undischarged insolvent); থফা 
 
 
 

(গ) তিনি দেঈরিয়া িাফে ঘলিত য়ায জনোম অফেদন কযিয়া 

থাকেন এফং মদি তাায অফেদন ফিচাযাধীন থাকে; থফা 
 
 
 

(ঘ) কভোানীতে ততোকযোতৃক এককবাফে কিংফা নোমানোম ফোমকোতিয 

িত মথবাফে ধাযিত েয়াযেয েয়ায-ভূরোম তরফ য়া তোতোফে 

তিনি ঈা যিধ না কযিয়া থাকেন এফং ঈকোত ভূরোম যিধেয 

জনোম নিযোধাযিত েল তাযিখেয য একত অি দিন তিফািত 

আয়া থাকে; থফা 
 
 

 



ST RELIANCE ASSOCIATES “STRA” 
Corporate office: 

H & S Building (5
th

 Floor), 91 Bir Uttam C.R. Datta Road 

     (Old: Sonargaon Road), Kathalbagan, Dhaka. 

Mobile : 01717-859464; 01818-901402; 

  Telephone: 9632492 

 E- Mail : saidul.stra@gmail.com 

info@stra-global.com 

Website: stra-global.com 

Problem solve….                                         facebook.com/straglobal 

 

“A House of Accountancy & Taxation (Income Tax, Customs & VAT), Secretarial, Commercial, Expatriate, 

Internal Audit, Compliance, Business Development & reengineering with Corporate Affairs Service Provider” 

 

 

(ঙ) তিনি োযাোত ফয়োক (minor) ন৷ 
 

(২) যিচারক িাফে নিয়গেয ফা ফার থাকায ফোমাাযে 

মগোমতায তিযিকোত কাযণ নিযোধাযণ কযিয়া কভোানী ঈায 

ংঘফিধিতে োযয়জনীয় ফিধান কযিতে াযিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
যিচারক-বায 

নটি   

৯৫৷ কভোানীয যিচারক যিলদেয োযতিটি বায রিখিত নটি 

অাততঃ ফাংরাদেে ফোথানকাযী োযতোমেক যিচারকেয নিকট 

তাায ফাংরাদেেয ঠিকানায় াঠাতে আফে৷ 
 

    
 

    
 

  
  

যিচারক যিলদেয 

বা   

৯৬৷ োযতোমেক কভোানীয যিচারক যিলদেয বা োযতি তিন ভাে 

নোতোভতঃ একফায এফং োযতি ফতোযে নোতোভতঃ চাযফায নুলোঠিত 

আফ৷ 
 

    
 

    
 

  
  

যিচারকগণেয 

মগোমতা 

  

৯৭৷ (১) ধাযা ৯২ তে অযিত ফাধা-নিলেধ তগুণোন না কযিয়া 

এতদোফাযা ফিধান কযা মাআতেছে মে, কভোানীয ংঘফিধিতে ফিনিযোদিলোট 

মগোমতাভূরক েয়াযেয ধাযক য়া োযতোমেক যিচারকেয জনোম 

ফাধোমতাভূরক আফে; এফং মদি তিনি যিচারক নিমুকোত য়ায ূযোফে 

ঈকোত মগোমতা যোজন না কযিয়া থাকেন তফে তিনি তাায নিমুকোতিয 

য লাট দিন থফা ংঘফিধি দোফাযা নিযোদিলোটকতৃ তদেতগা কভ 

ভয়েয ভধোমে তাায মগোমতাভূরক েয়ায গোযণ কযিফেন৷ 
 
 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এ ঈরিোোনখিত ভয় তিফািত য়ায য 

কন মগোম ফোমকোতি মদি কন কভোানীয যিচারকযূে 

দায়িতোফ ারন কযেন, তাা আরে তিনি ঈকোত ভয় তিফািত য়ায 

যফযোতী দিন আতে যোফেল মেদিন যিচারকযূে কাযোম কযিয়াছেন 

ফরিয়া োযভাণিত য় েআ দিন যোমনোতোভ (ঈবয় দিন) োযতোমেক 

দিনেয জনোম নধিক দুআত টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

যিচারকেয কাযোমেয   ৯৮৷ কন যিচারকেয নিয়গ ফা মগোমতায ফোমাাযে নিয়গেয  
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ফৈধতা যফযোতীকারে কন তোযভোোনটি ধযা ্িরে যিচারক িাফে তাায 

কাযোমাফরী ফৈধ ফরিয়া গণোম আফে : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, এআ ধাযায কন কিছুআ এআযূ কন 

যিচারকেয নিয়গ ফৈধ িাফে চিোনিত য়ায য তাায কৃত 

কন কাজকে ফৈধতা দান কযিফে না৷ 
    

 
    

 
  

  
যিচারকযূে কাজ 

কযায জনোম 

দেঈরিয়ায 

মগোমতা 

  

৯৯৷ (১) দেঈরিয়াতোফেয ফান য় নাআ এআযূ দেঈরিয়া ফোমকোতি 

মদি কন কভোানীয যিচারক ফা ভোমানেজিং এজেনোট ফা ভোমানেজায 

িাফে কাযোম কযেন, তাা আরে তিনি নধিক দুআ ফতোয কাযাদণোডে 

থফা নধিক াাঁচ াজায টাকা যোথদণোডে থফা ঈবয়ফিধ দণোডে 

দণোডনীয় আফেন৷ 
 
 
 

(২) এআ ধাযায় কভোানী ফরিতে ফাংরাদেেয ফািযে নিগভিত 

আয়াছে কিনোতু ফাংরাদেেয বোমনোতোভযে একটি োযতিলোঠিত কাযোমোথর 

(Place of buisness) যিয়াছে এআযূ কভোানী নোতোভযোবুকোত আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

যিচারক দেয 

োফতোফনিয়গ 

(Assignment) 

নিলেধ 

  

১০০৷ এআ অআন োযফযোতনেয য কন যিচারক য কন 

ফোমকোতিকে তাায দেয োফতোফনিয়গ কযিরে তাা পরফিীন আফে 

এফং ঈায কন কাযোমকযতা থাকিফে না৷  

    
 

    
 

  
  

ফিকরো যিচারকেয 

নিয়গ  দেয 

ভেয়াদ 

  

১০১৷ (১) কন কভোানীয যিচারক যিলদ ঈায ংঘফিধিফরে 

কিংফা াধাযণ বায় কভোানী কযোতৃক গৃীত িদোধানোতোভফরে 

এতদুদোদেোমে তগভতাোযাোত আরে, একটানা কভতেগ তিন ভা ধযিয়া 

ফাংরাদে আতে কন যিচারক, তঃয এআ ধাযায় ভূর যিচারক 

ফরিয়া বিিত, নুোথিত থাকায কাযণে তাায নুোথিতিকারীন 

ভয়ে তাায যিফযোতে কাজ কযিফায জনোম, একজন ফিকরো যিচারক 

নিয়গ কযিতে াযিফে৷ 
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(২) ঈ-ধাযা (১) এয ধীনে নিমুকোত কন ফিকরো যিচারক ভূর 

যিচারকেয জনোম নুভদনমগোম ভেয়াদ েতগা ফেী ভয়েয 

জনোম ফিকরো যিচারকযূে ফার থাকিফেন না এফং ভূর যিচারকেয 

ফাংরাদেে োযতোমাফযোতন কযায ংফাদ জানিফা-ভাতোযআ ফিকরো 

যিচারক অয যিচারক থাকিফেন না৷ 
 
 
 

(৩) মদি ভূর যিচারকেয ভেয়াদ তাায ফাংরাদেে োযতোমাফযোতনেয 

ূযোফে েল আয়া মায় এফং ংঘফিধিতে এআ ভযোভে ফিধান থাকে মে, 

নোম কন নিয়গ দান কযা না আরে ফয গোযণকাযী যিচারক 

োফতঃআ যিচারক িাফে ুনযায় নিমুকোত আফেন, তাা আরে ঈকোত 

ফিধান ভূর যিচারকেয তেগতোযে োযমজোম আফে এফং ফিকরো 

যিচারকেয োযতি োযমজোম আফে না৷ 
    

 
    

 
  

  
যিচারকগণকে দায়-

দায়িতোফ আতে 

ফোমাতিদান 

ংকোযানোতোভ 

ফিধানাফরী যিায 

  

১০২৷ এআ ধাযায় যোতাংে মে ফিধান কযা আয়াছে েআ তেগতোয 

ফোমতিযেকে কভোানীয ংঘফিধিতে ফা কভোানীয িত ভোাদিত 

কন চুকোতিতে, থফা নোম কন কিছু নোতোভযোবুকোত কন ফিধান 

(তঃয এআ ধাযায় ঈকোত ফিধান ফরিয়া ঈরেোোনখিত) দোফাযাআ 

কভোানীয কন যিচারক, ভোমানেজায ফা কযোভকযোতা ফা কভোানী 

কযোতৃক নিযীতগক িাফে নিমুকোত কন ফোমকোতিকে, তিনি কভোানীয 

কন কযোভকযোতা ঈন ফা না ঈন এভন কন দায়-দায়িতোফ আতে 

ফোমাতি ফা ঈায জনোম তগতিূযণ দেয়া মাআফে না মাায জনোম 

তিনি নোম কন অআনেয ফিধানফরে কভোানীয ফোমাাযে ফেরা, 

কযোতফোমচোমুতি ফা ফিোফাবংগেয দলে দলী আতে াযেন; এফং 

এআযূ দায়-দায়িতোফ আতে ফোমাতিদানকাযী ফা তগতিূযণেয 

ফোমফোথাকাযী ফিধান থাকিরে তাা ফাতির গণোম আফে : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে- 
 
 
 

(ক) এআ অআন োযফযোতনেয ূযোফে, ঈকোত ফিধান ফরফতো থাকাকারে 

কন ফোমকোতি কযোতৃক ভোাদিত কাযোম ফা কৃত তোযভোোনটিয তেগতোযে 

ঈকোত ফিধানেয ধীনে ফোমাতি োযাোতি ফা দায়ভুকোতিয ধিকায 
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আতে তাাকে ফঞোচিত কযায ফোমাাযে এআ ধাযায কন কিছুআ 

কাযোমকয আফে না; এফং 
 

(খ) কভোানীয কন যিচারক, ভোমানেজায, কযোভকযোতা ফা নিযীতগক 

তাায কাযোমদোবূত কন দেয়ানী ফা পজদাযী ভাভরায 

কাযোমধাযায় অতোভতগ ভযোথন কযিতে মাআয়া কন দায়-দায়িতোফেয 

ভোভুখীন আরে এফং ঈকোত কাযোমধাযা তাায নুকূরে নিলোতোতি আরে 

ফা ফিচাযে তিনি নিযোদল োযভাণিত আরে কিংফা ৩৯৬ ধাযায ধীনে 

েকৃত কন অফেদনেয তেগতোযে অদারত তাাকে কন োযতিকায 

োযদান কযিরে ঈকোত দায়-দায়িতোফেয জনোম কভোানী ঈকোত 

ফিধানফরে তাাকে তগতিূযণ দান কযিতে াযিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
যিচারকেয ঊণ 

  

১০৩৷ (১) কন কভোানী তঃয মাা এআ ধাযায ঊণদাতা 

কভোানী ফরিয়া ঈরেোোনখিত, নিভোনরিখিত ফোমকোতি ফা ংোথাকে কন 

ঊণ ফা গোমাযানোটি-োযদান কযিফে না কিংফা কন তৃতীয় তগ 

কযোতৃক দেয়া ঊণেয ফোমাাযে জাভানত (Security) োযদান কযিফে না 
:- 
 
 
 

(ক) ঊণদাতা কভোানীয কন যিচারক; 
 
 
 

(খ) মে কন পাযোভ, মাাতে ঊণদাতা কভোানীয কন যিচারক 

একজন ংীদায; 
 
 
 

(গ) মে কন োযাআবেট কভোানী, মাায কন যিচারক ফা 

দোম ঊণদাতা কভোানীয একজন যিচারক; এফং 
 
 
 

(ঘ) মে কন াফরিক কভোানী, মাায ভোমানেজিং এজেনোট, 

ভোমানেজায ফা কন যিচারক, াধাযণতঃ ঊণদাতা কভোানীয কন 

যিচারকেয নিযোদে ফা যাভযো নুাযে কাযোম কযিয়া থাকেন : 
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তফে যোত থাকে মে, কন ঊণদাতা কভোানী কযোতৃক ঊণ ফা 

গোমাযানোটি ফা জাভানত োযদানেয তেগতোযে এআ ধাযায কন কিছুআ 

োযমজোম আফে না, মদি- 
 
 
 

() ঈকোত কভোানী কন ফোমাংক কভোানী য় ফা াফরিক 

কভোানীয ধীনোথ ফোমতীত নোম কন ধযনেয োযাআবেট 

কভোানী য় ফা ঈা নিয়নোতোযণকাযী কভোানী িাফে ঈায 

ধীনোথ কভোানীয নুকূরে ঊণ ফা গোমাযানোটি ফা জাভানত োযদান 

কযে, এফং 
 
 
 

(অ) ঈকোত ঊণ ফা গোমাযানোটি ফা জাভানত ঊণদাতা কভোানীয 

যিচারনা যিলদ কযোতৃক ভঞোজুযীকৃত এফং াধাযণ বা কযোতৃক 

নুভদিত এফং কভোানীয ফোমারানো ীটে নুিযোদিলোটবাফে 

ঈরেোোনখিত য় : 
 
 
 

অয যোত থাকে মে, কনকোযভেআ এআ ঊণেয ভট যিভাণ 

যিচারকেয নিজ নাভে ধাযিত েয়াযেয যিধিত ভূরোমেয তকযা 

ঞোচা বাগেয ধিক আফে না৷ 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এয ফিধান রংঘন কযা আরে, ঈকোত রংঘনে 

ফদান যাখিয়াছেন এআযূ োযতোমেক ফোমকোতি এফং ফিেলতঃ এআযূ 

োযতোমেক ফোমকোতি, মাাকে ঊণ োযদান কযা আয়াছে থফা মাায 

তগ আতে কন গোমাযানোটি ফা জাভানত োযদান কযা আয়াছে তিনি 

নধিক াাঁচ াজায টাকা যোথদণোডে কিংফা যোথদণোডেয যিফযোতে 

ছয় ভা যোমনোতোভ ফিনাোযভ কাযাদণোডে দণোডনীয় আফেন; এফং তাাযা 

মথবাফে এফং ৃথকবাফে ঊণদাতা কভোানীয নিকট ঈকোত ঊণ 

যিধেয জনোম দায়ী আফেন কিংফা ঊণদাতা কভোানী কযোতৃক 

োযদতোত গোমাযানোটি ফা জাভানত নুমায়ী মে যোথ দেয়ায জনোম 

ঊণদাতা কভোানী ফাধোম আতে াযে ঈায তগতিূযণেয জনোম দায়ী 

থাকিফেন৷ 
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(৩) এআ ধাযা এভন কন রেনদেনেয তেগতোযে োযমজোম আফে না 

মাা খাতা-করভেয ঊণ (book-debt) নাভে বিিত এফং োযথভ 

আতেআ কন ঊণ ফা গোযিভ ধযনেয ছির৷ 
    

 
    

 
  

  
কতিয় রাবজনক 

দে যিচারকেয 

ধিলোঠান নিলিদোধ 

  

১০৪৷ কভোানীয কন যিচারক, থফা কন পাযোভে তিনি একজন 

ংীদায থাকিরে ঈকোত পাযোভ, থফা তিনি কন োযাআবেট 

কভোানীতে যিচারক থাকিরে ঈকোত োযাআবেট কভোানী, 

োযথভকোত কভোানীয াধাযণ বায ভোভতি ফোমতিযেকে, 

োযথভকোত কভোানীয ফোমফোথানা যিচারক ফা ভোমানেজায ফা 

অআন ঈদেলোটা ফা কাযিগযী ঈদেলোটা কিংফা ফোমাংকায দ ফোমতীত 

নোম কন রাবজনক দে ধিলোঠিত আতে ফা থাকিতে াযিফেন না৷ 
 
 
 

ফোমাখোমা : এআ ধাযায ঈদোদেোম ূযণকরোে, কভোানীয ভোমানেজিং 

এজেনোটেয দ কন রাবজনক দ ফরিয়া গণোম আফে না৷ 

 

    
 

    
 

  
  

কতিয় চকুোতিয 

তেগতোযে যিচারক 

যিলদেয 

নভুদনেয 

োযয়জনীয়তা 

  

১০৫৷ যিচারক যিলদেয ভোভতি ফোমতিযেকে ঈায কন যিচারক, 

থফা তিনি কন পাযোভেয একজন ংীদায থাকিরে ঈকোত পাযোভ, ফা 

ঈকোত পাযোভেয মে কন ংীদায, কিংফা কন োযাআবেট 

কভোানীতে তিনি একজন দোম ফা যিচারক থাকিরে ঈকোত 

কভোানী োযথভকোত কভোানীয িত ণোম ফা কন 

জিনিতোয ফিকোযয় ফা যফযােয জনোম কন চুকোতিতে অফদোধ 

আতে াযিফেন না৷ 

 

    
 

    
 

  
  

যিচারকগণেয 

াযণ 

  

১০৬৷ (১) কভোানী ঈায ফিেল িদোধানোতোভফরে ঈায মে কন 

েয়ায-রোডায যিচারককে তাায দেয কাযোমকার েল য়ায 

ূযোফেআ াযণ কযিতে াযিফে এফং তদোথরে াধাযণ 

িদোধানোতোভফরে য একজন েয়ায-রোডাযকে যিচারক নিয়গ 

কযিতে াযিফে; এফং এআযূ নিমুকোত ফোমকোতি েআ একআ ভয়ে ফয 

গোযণ কযিফেন মে ভয়ে াযিত যিচারক ফয গোযণ 

কযিতেন৷ 
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(২) ঈ-ধাযা (১) এয ধীনে াযিত ফোমকোতিকে যিচারক 

যিলদ ুনযায় যিচারকযূে নিমুকোত কযিতে াযিফে না৷ 
    

 
    

 
  

  
যিচারকেয তগভতায 

ঈয ফাধা-নিলেধ 

  

১০৭৷ কন াফরিক কভোানীয যিচারক যিলদ ফা কন 

াফরিক কভোানীয ধীনোথ কভোানীয যিচারক যিলদ, 

কভোানীয াধাযণ বায ভোভতি ফোমতীত- 
 
 
 

(ক) কভোানীয গৃীত ঈদোমগ ফিকোযয় ফা োতোভানোতোভয কযিতে 

াযিফে না; এফং 
 
 
 

(খ) কন যিচারকেয নিকট ানা ঊণ ভকুপ কযিতে াযিফে না৷ 

 

    
 

    
 

  
  

যিচারক দে 

নূোমতা 

  

১০৮৷ (১) কন যিচারকেয দ ূনোম আফে, মদি- 
 
 
 

(ক) তিনি ধাযা ৯৭ (১) এ নিযোধাযিত ভয়ীভায ভধোমে তাায 

নিয়গ-োযাোতিয জনোম োযয়জনীয় মগোমতাভূরক েয়ায, মদি থাকে, 

যোজনে ফোমযোথ ন; থফা 
 
 
 

(খ) ঈমুকোত কন অদারত তাাকে ভানিকবাফে োযকৃতিোথ 

ফরিয়া োথিয কযেন; থফা 
 
 
 

(গ) তিনি একজন দেঈরিয়া ফরিয়া ঘলিত ন; থফা 
 
 
 

(ঘ) তিনি তাায েয়াযেয ঈয তরফকৃত যোথ তরফেয তাযিখ আতে 

ছয় ভােয ভধোমে যিধ কযিতে ফোমযোথ ন; থফা 
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(ঙ) কভোানীয াধাযণ বায নুভদন ফোমতীত তিনি, থফা তিনি 

কন পাযোভেয ংীদায থাকিরে ঈকোত পাযোভ, কিংফা তিনি কন 

োযাআবেট কভোানীয যিচারক থাকিরে ঈকোত োযাআবেট কভোানী, 

োযথভকোত কভোানীয ফোমফোথানা যিচারক ফা ভোমানেজায ফা 

অআন ঈদেলোটা ফা কাযিগযী ঈদেলোটা ফা ফোমাংকায দ ফোমতীত 

নোম কন রাবজনক দ গোযণ কযেন ফা নুযূ দে ফার 

থাকেন; থফা 
 

(চ) যিচারক যিলদেয নুভতি ফোমতীত তিনি ঈকোত যিলদেয য 

য তিনটি বায় কিংফা কোযভাগত তিন ভা ধযিয়া যিলদেয কর 

বায়, তনোভধোমে মে ভয়কার দীযোঘতয েআ ভয়ফোমাী, নুোথিত 

থাকেন; থফা 
 
 
 

(ছ) তিনি থফা তিনি কন পাযোভেয ংীদায থাকিরে ঈকোত পাযোভ 

থফা তিনি কন োযাআবেট কভোানীয যিচারক থাকিরে ঈকোত 

োযাআবেট কভোানী ধাযা ১০৩ এয ফিধান রংঘন কযিয়া কভোানীয 

নিকট আতে কন ঊণ ফা গোমাযানোটি গোযণ কযেন; থফা 
 
 
 

(জ) তিনি ধাযা ১০৫-এয ফিধান রংঘন কযিয়া কন কাজ কযেন৷ 
 
 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এ ঈরেোোনখিত কাযণভূেয তিযিকোত কন 

কাযণে যিচারকেয দ ূনোম আফে ভযোভে কন কভোানী ঈায 

ংঘফিধিতে ফিধান কযিতে াযিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
ফোমফোথানা 

যিচারক নিয়গে 

ফাধা-নিলেধ 
  

১০৯৷ (১) কন াফরিক কভোানী এফং াফরিক কভোানীয 

ধীনোথ কন োযাআবেট কভোানী , এআ অআন োযফযোতনেয য, 

কন ফোমকোতিকে ফোমফোথানা যিচারকযূে নিয়গ কযিফে না, মদি 

তিনি নোতোভতঃ য একটি কভোানীয ফোমফোথানা যিচারক ফা 

ভোমানেজায িাফে কযোভযত থাকেন : 
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তফে যোত থাকে মে, কভোানীয াধাযণ বায ভোভতি ফোমতিযেকে 

এআ ধাযায ধীনে কন ফোমকোতিকেআ নিয়গ কযা মাআফে না৷ 
 
 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এ মাা কিছুআ থাকুক না কেন, যকায কন 

ফোমকোতিকে দুআয়েয ধিক ংখোমক কভোানীয ফোমফোথানা যিচারক 

িাফে নিয়গেয নুভতি োযদান কযিতে াযিফে, মদি যকায এআ 

ভযোভে নোতুলোট য় মে, মথামথবাফে কাজ কযিফায জনোম কভোানীগুরি 

একক োযতিলোঠান িাফে যিচারিত য়া এফং ঈাদেয একজন 

াধাযণ ফোমফোথানা যিচারক থাকা ঈচিত৷ 
    

 
    

 
  

  
একটানা াাঁচ 

ফতোযেয ধিক 

ভেয়াদে ফোমফোথানা 

যিচারকেয নিয়গ 

নিলিদোধ 

  

১১০৷ (১) এআ অআন োযফযোতনেয য কন কভোানী কন 

ফোমকোতিকে একটানা াাঁচ ফতোযেয ধিক ভয়েয জনোম ঈায 

ফোমফোথানা যিচারকযূে নিযোফাচন ফা নিয়গ কযিতে াযিফে না৷ 
 
 
 

(২) মদি এআ অআন োযফযোতনকারে কন একক ফোমকোতি 

(individual) কন কভোানীয ফোমফোথানা যিচারক িাফে ফার 

থাকেন, তফে ঈকোত দে তাায ভেয়াদ এআ অআন োযফযোতনেয তাযিখ 

আতে াাঁচ ফতোযকার তিফািত য়ায ূযোফেআ েল না আরে, ঈকোত 

াাঁচ ফতোযকার তিফািত য়ায াথে াথেআ তাায দ ূণোম 

আয়াছে ফরিয়া গণোম আফে৷ 
 
 
 

(৩) কন ফোমকোতিকে ফোমফোথানা যিচারক িাফে োযতিদপায় 

নধিক তিযিকোত াাঁচ ফতোযেয জনোম ুনযোনিয়গ ফা ুনযোফার 

কিংফা ঈকোত দধাযীয ভেয়াদ ফৃদোধিয তেগতোযে ঈ-ধাযা (১) এয 

ফিধান কন ফাধা ফরিয়া গণোম আফে না : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, কভোানীয াধাযণ বায ভোভতি ফোমতিযেকে, 

এআ ঈ-ধাযায ধীন কন ুনযোনিয়গ, ুনযোফার কিংফা ভেয়াদ-

ফৃদোধি কযা মাআফে না৷ 
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কতিয় নিযোদিলোট 

তেগতোয ফোমতিযেকে 

নোমানোম তেগতোযে 

দ াযানয জনোম 

তগতিযূণ নিলিদোধ 

  

১১১৷ (১) ঈ-ধাযা (৩) এ ফিনিযোদিলোট তেগতোয ফোমতিযেকে 

নোমানোম তেগতোযে, তফে ঈধাযা (৪) এ ফিনিযোদিলোট ীভাফদোধতা 

ােতেগ, কভোানীয কন ফোমফোথানা যিচারককে থফা 

ভোমানেজাযেয দাধিকাযী যিচারককে থফা কভোানীয কাজে 

াযোফতগণিকবাফে নিয়জিত কন যিচারককে তাায দ াযান 

কিংফা ঈকোত দ আতে ফয গোযণেয ণোফযূ (consideration) 

কিংফা ঈকোত দ াযানয ূতোযে ফা তথা আতে ফয গোযণেয 

ূতোযে তগতিূযণ িাফে তাাকে যোথ োযদান কযা মাআতে াযে৷ 
 

(২) কভোানীয নোম কন যিচারককে ঈ-ধাযা (১) এ 

ঈরিোোনখিত কন যোথ োযদান কযা মাআফে না৷ 
 
 
 

(৩) নিভোনফযোণিত মে কন তেগতোযে ঈ-ধাযা (১) নুাযে 

ফোমফোথানা যিচারক কিংফা নোম কন যিচারককে কন যোথ 

োযদান কযা মাআফে না, মথা:- 
 
 
 

(ক) মেতেগতোযে ঈকোত যিচারক কভোানী ুনযোগঠনেয কাযণে 

কিংফা নোম কন এক ফা একাধিক নিগভিত ংোথায িত একীবূত 

য়ায কাযণে দতোমাগ কযেন এফং ুনযোগঠিত কভোানীয ফা 

একীবূত য়ায পরে গঠিত নিগভিত ংোথায ফোমফোথানা যিচারক, 

ভোমানেজিং এজেনোট, ভোমানেজায ফা নোম কন কযোভকযোতা িাফে 

নিমুকোত ন; 
 
 
 

(খ) মেতেগতোযে ঈকোত যিচারক কভোানীয ঈযকোত ুনযোগঠন ফা 

একীবূতকযণ ফোমতিযেকে নোম কাযণে দতোমাগ কযেন; 
 
 
 

(গ) মেতেগতোযে এআ অআনেয কন ফিধানফরে ঈকোত যিচারকেয দ 

ূনোম য়; 
 
 

 



ST RELIANCE ASSOCIATES “STRA” 
Corporate office: 

H & S Building (5
th

 Floor), 91 Bir Uttam C.R. Datta Road 

     (Old: Sonargaon Road), Kathalbagan, Dhaka. 

Mobile : 01717-859464; 01818-901402; 

  Telephone: 9632492 

 E- Mail : saidul.stra@gmail.com 

info@stra-global.com 

Website: stra-global.com 

Problem solve….                                         facebook.com/straglobal 

 

“A House of Accountancy & Taxation (Income Tax, Customs & VAT), Secretarial, Commercial, Expatriate, 

Internal Audit, Compliance, Business Development & reengineering with Corporate Affairs Service Provider” 

 

 

(ঘ) মেতেগতোযে ঈকোত যিচারকেয ফেরা ফা তোযভোোনটিয কাযণে 

কভোানীটি অদারত কযোতৃক ফা অদারতেয ততোতোফাফধান ােতেগ 

কিংফা োফেচোছাকৃতবাফে ফরুোত য়; 
 
 
 

(ঙ) মেতেগতোযে ঈকোত যিচারক কভোানী থফা ঈায ধীনোথ 

কভোানী ফা ঈা নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয ফিলয়াদিয যিচারনা 

ংকোযানোতোভ ফোমাাযে োযতাযণা ফা ফিোফা বংগ কিংফা গুযভোোনতয 

ফেরা ফা গুযভোোনতয ফোমফোথায জনোম দলী াফোমোতোভ আয়াছেন; 
 
 
 

(চ) মেতেগতোযে ঈকোত যিচারক তাায দেয ফান ঘটানয জনোম 

োযতোমতগ ফা যতগবাফে োযযচনা দিয়াছেন ফা োযযচনায় ং 

গোযণ কযিয়াছেন৷ 
 
 
 

(৪) ঈ-ধাযা (১) নুাযে কন ফোমফোথানা যিচারক ফা নোম 

কন যিচারককে োযদেয় যোথেয যিভাণ, তিনি ঈকোত দে ফার 

থাকিরে তাায দেয ভেয়াদেয ফাকী ংেয জনোম ফা তিন ফতোয, এআ 

দুআয়েয ভধোমে মাা েতগাকৃত কভ য় েআ ভেয়াদ, এয জনোম তিনি 

মে াযিোযভিক াআতেন েআ াযিোযভিক েতগা ফেী আফে না; 

এফং তাাকে োযদেয় এআ াযিোযভিক- 
 
 
 

(ক) তিনি মে তাযিখে োফীয় দে অয ফার না থাকেন েআ 

তাযিখেয ফোমফিত ূযোফেয তিন ফতোযেয গ্ াযিোযভিকেয 

বিতোতিতে নিযোধাযিত আফে; থফা 
 

(খ) তিনি মদি তিন ফতোযেয কভ ভয়েয জনোম ঈকোত দে ফার 

থাকিয়া থাকেন, তফে ঈকোত দে মত দিন ফার ছিরেন তত দিনেয গ্ 

াযিোযভিকেয বিতোতিতে নিযোধাযিত আফে : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, ঈকোত যিচারক মে তাযিখে োফীয় দে ফার না 
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থাকেন েআ তাযিখেয ূযোফফযোতী থফা যফযোতী ফায ভােয ভধোমে মে 

কন ভয় মদি কভোানীয ফরুোতিয ুযভোোন য় এফং মদি দেখা 

মায় মে, ফরুোতিয খযচ যিধেয য েয়াযরোডাযগণকে 

তাাদেয োযদতোত োযিভিয়াভ, মদি থাকে, এফং েয়ায-ভূরধনে তাাদেয 

ং যিধেয জনোম ঈকোত কভোানীয যিভোদ যোমাোত নে, 

তাা আরে ঈকোত যিচারককে নুযূ কন যোথ োযদান কযা 

মাআফে না৷ 
 
 
 

(৫) কন ফোমফোথানা যিচারক কিংফা ভোমানেজায দধাযী কন 

যিচারক নোম কন দাধিকাযফরে কভোানীয কন কাজ কযিয়া 

থাকিরে তাাকে ঈকোত কাজেয াযিোযভিক োযদানেয তেগতোযে এআ 

ধাযায কন কিছুআ ফাধা ফরিয়া গণোম আফে না৷ 
    

 
    

 
  

  
গৃীত ঈদোমগ ফা 

ভোতোতি 

োতোভানোতোভযেয 

তেগতোযে দ াযান 

আতোমাদিয জনোম 

যিচারক আতোমাদিকে 

যোথ োযদান 

  

১১২৷ (১) কভোানীয কন গৃীত ঈদোমগ (Undertaking) ফা 

ঈায ভোতোতিয ভোূযোণ ফা ংফিেল োতোভানোতোভযেয তেগতোযে, 

কভোানীয কন যিচারক তাায দ াযানয তগতিূযণোফযূ 

থফা দ আতে ফয গোযণেয ণোফযূ, থফা ঈকোত দ 

াযানয ূতোযে ফা ফযগোযণেয ূতোযে, কভোানী ফা 

োতোভানোতোভযগোযীতা ফা নোম কন ফোমকোতিয নিকট আতে কন 

যোথ গোযণ কযিফেন না, মদি না ঈকোত কভোানী ফা 

োতোভানোতোভযগোযীতা ফা ঈকোত নোম ফোমকোতি কযোতৃক োযোতোভাফিত 

যোথ োযদান ভোযোকিত তথোমাদি এফং যোথেয যিভাণ কভোানীয 

দোমগণেয নিকট নটিেয ভাধোমভে োযকা কযা য় এফং মদি না 

ঈকোত োযোতোভাফ কভোানীয াধাযণ বায় নুভদিত য়৷ 
 
 
 

(২) কভোানীয কন যিচারক ঈ-ধাযা (১) এয ফিধান রংঘন 

কযিয়া কন যোথ গোযণ কযিরে তিনি ঈকোত যোথ কভোানীয 

তেগ টোযালোটীোফযূ গোযণ কযিয়াছেন ফরিয়া গণোম আফে৷ 
 
 
 

(৩) ঈ-ধাযা (১) এফং (২) কন োযকাযেআ ধাযা ১১১ এয 

কাযোমকযতাকে তগুণোন কযিফে না৷ 
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েয়ায 

োতোভানোতোভযেয 

তূোযে দ াযান 

আতোমাদিয জনোম 

যিচারককে যোথ 

োযদান 

  

১১৩৷ (১) মদি কন কভোানীয ভূদয় ফা অংিক েয়ায 

নিভোনফযোণিত কাযণে োতোভানোতোভযিত য়, মথা :- 
 
 
 

(ক) াধাযণ েয়াযরোডাযগণেয নিকট োতোভানোতোভয-োযোতোভাফেয 

পরে, ফা 
 
 
 

(খ) নোম কন নিগভিত ংোথা কযোতৃক ফা এআযূ ংোথায তোভগ 

আতে ঈায ধীনোথ কভোানী য়ায রতোভেগোম কিংফা ঈকোত 

নিগভিত ংোথায নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয ধীনোথ কভোানী 

য়ায রতোভেগোম োযদতোত কন োতোভানোতোভয-োযোতোভাফেয পরে, ফা 
 

(গ) কভোানীয াধাযণ বায় ঈায ভট বটদান তোভগভতায 

নোমুন এক তৃতীয়াংেয োযয়গ ফা নিয়নোতোযণ রাবেয রতোভেগোম 

কন ফোমকোতি কযোতৃক ফা ফোমকোতিয তোভগ আতে োযদতোত 

োতোভানোতোভয-োযোতোভাফেয পরে, ফা 
 
 
 

(ঘ) নোম কন োযকায োযোতোভাফেয পরে, মাা নিযোদিলোট কন 

ীভাযেখা যোমনোতোভ গোযণেয ঈয নিযোবযীর, এফং 
 
 
 

মদি ঈকোত োতোভানোতোভযেয পরে কভোানীয কন যিচারক, তাায 

দ াযান ফা ঈকোত দ আতে ফয গোযণ কযেন, তাা আরে তিনি 

ঈকোত দ াযানয তোভগতিূযণোফযূ থফা ঈকোত দ াযানয 

ফা ঈা আতে ফয গোযণেয ণোফযূ কন যোথ ঈকোত 

কভোানী ফা োতোভানোতোভযগোযীতা ফা নোম কন ফোমকোতিয নিকট 

আতে গোযণ কযিফেন না : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, এআ ধাযায নোমানোম ফিধানেয যোত ারন কযা 

আরে ঈকোত যিচারক োতোভানোতোভয গোযীতা ফা নোম কন 

ফোমকোতিয নিকট আতে যোথ গোযণ কযিতে াযিফেন৷ 
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(২) ঈ-ধাযা (১) এয যোতাংে ঈরিোোনখিত যোথ গোযণেয 

তোভেগতোযে, ফা োতোভানোতোভয গোযীতা ফা নোম কন ফোমকোতিকে যোথ 

োযদানেয োযোতোভাফ কযেন ঈায যিভাণ ততোংকোযানোতোভ নোমানোম 

তথোম মেন ংিোোনলোট েয়াযরোডাযগণেয নিকট ধাযা ১১২(১) এয 

ধীনে োযেযিতফোম নটিে ঈরেোোনখ কযা য় তাা োযোতোভাফোযাোত 

যিচারক নিোচিত কযিফেন৷ 
 
 
 

(৩) মদি- 
 
 
 

(ক) ঈকোত যিচারক ঈ-ধাযা (২) নুাযে মুকোতিংগত দতোভেগ 

গোযণ কযিতে ফোমযোথ ন; থফা 
 
 
 

(খ) ঈকোত যিচারক কন ফোমকোতিকে ঈ-ধাযা (২) তে ঈরিোোনখিত 

ফিফযণাদি তথায় ঈরিোোনখিত নটিে নোতোভযোবুকোত কযায জনোম ফা 

নটিেয িত োযেযণেয জনোম নিযোদে দেয়া তোতোফে ঈকোত 

ফোমকোতি নিযোদে ারনে ফোমযোথ ন, 
 
 
 

তাা আরে ঈকোত ফোমযোথ যিচারক ফা তোভেগতোযভত ফোমযোথ ফোমকোতি 

নধিক াাঁচত টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
 
 
 

(৪) ঈ-ধাযা (১) এয তাংে ঈরিোোনখিত কন যোথ গোযণ 

নুভদনেয জনোম কভোানী, ঈকোত ঈ-ধাযায় ঈরিোোনখিত 

োযোতোভাফকাযী ফা তাায ভননীত ফোমকোতি ফোমতীত এফং 

োযোতোভাফকাযী কন কভোানী আরে ঈায ধীনোথ কভোানীয 

ফা ঈবয় কভোানীয ভননীত ফোমকোতি ফোমতীত, এভন ফ 

েয়াযরোডাযগণেয একটি বা অোফান কযিফে মাাযা ঈকোত 

োযোতোভাফেয তাযিখে োতোভানোতোভযমগোম েয়াযগুরিয ধাযক ছিরেন 

এফং মাাযা ঐ তাযিখে ভোযেণীয েয়াযেয ধাযক ছিরেন; এফং ঈকোত 
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বায় নুভদিত আরে ংিোোনলোট যিচারক ঈকোত যোথ গোযণ 

কযিতে াযিফেন৷ 
 

(৫) ঈ-ধাযা (৪) এয ধীনে অুত কন বায কযাভেয জনোম 

মদি োযয়জনীয় ংখোমক ফোমকোতি ঈোথিত না ন এফং যফযোতী 

তাযিখ যোমনোতোভ বা োথগিত য়া তোতোফে ুনযায় কযাভ না 

য়, তাা আরে ূযোফকোত যোথ গোযণেয ফিলয়টি নুভদিত 

আয়াছে ফরিয়া গণোম আফে৷ 
 
 
 

(৬) মদি- 
 
 
 

(ক) কন তোভেগতোযে ঈ-ধাযা (১) এয যোতাং োযমজোম য় 

থচ ংিোোনলোট যিচারক ঈ-ধাযা (২) এয ফিধান ারন না 

কযেন, থফা 
 
 
 

(খ) ঈ-ধাযা (৪) এয ফিধান নুাযে নুভদিত য়ায ূযোফেআ 

ঈকোত যিচারক ঈ-ধাযা (১) এয যোতাংে ঈরেোোনখিত কন 

যোথ গোযণ কযেন; 
 
 
 

তাা আরে তিনি, ূযোফকোত োযোতোভাফেয পরে মাাদেয েয়ায 

োতোভানোতোভযিত য় তাাদেয টোযালোটীোফযূ ঈকোত যোথ গোযণ 

কযিয়াছেন ফরিয়া গণোম আফে, এফং তাাদিগকে ঈকোত যোথ ফনোটনেয 

খচয তিনি ফন কযিফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
ধাযা ১১১, ১১২ এফং 

১১৩ এয ভোূযক 

ফিধান 
  

১১৪৷ (১) মদি কন যোথকে ১১২(২) কিংফা ১১৩(৬) ধাযায 

ফিধান নুাযে টোযাোটোফযূ োযাোত ফরিয়া গণোম কযা মায় এফং মদি 

ঈকোত যোথ অদায়েয কাযোমধাযায় োযভাণিত য় মে- 
 
 
 

(ক) ংিোোনলোট োতোভানোতোভযেয চুকোতিয ং িাফে কৃত কন 
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ফনোদফোতোভ নুমায়ী ঈকোত যোথ োযদান কযা আয়াছির, কিংফা ঈকোত 

চুকোতিয ফা মে োযোতোভাফ ঈকোত চুকোতিতে যিণত য় ঈায 

ূযোফফযোতী এক ফতোযেয ভধোমে ফা যফযোতী দুআ ফতোযেয ভধোমে 

ঈকোত যোথ োযদান কযা আয়াছির; এফং 
 
 
 

(খ) কভোানী ফা মে ফোমকোতিয নিকট ঈকোত োতোভানোতোভয কযা 

আয়াছে তিনি ঈকোত ফনোদফোতোভে োফাযোথফান, 
 
 
 

তাা আরে ঈকোত যোথ োযদানেয তোভেগতোযে ঈকোত ফিধান োযমজোম 

ফরিয়া গণোম আফে, মদি না ঈায ফিযীত কন কিছু োযভাণিত য়৷ 
 
 
 

(২) মদি ১১২ থফা ১১৩ ধাযায় ঈরিোোনখিত কন োতোভানোতোভযেয 

তোভেগতোযে- 
 
 
 

(ক) ঈকোত োতোভানোতোভযেয পরে কভোানীয মে যিচারককে তাায 

দ াযাআতে ফা ফয গোযণ কযিতে য়, তাায েয়ায ফাফদ 

োযদেয় ভূরোম একআ ধযনেয নোমানোম েয়ায রোডাযগণেয ততোকারীন 

োযাোম েয়ায ভূরোম েতোভগা ধিক য়, থফা 
 
 
 

(খ) ঈকোত যিচারককে কন ভূরোম ফিিলোট ণ (Valuable 

consideration) োযদান কযা য়, তাা আরে, ঐ ধাযা দুআটিয ঈদোদেোম 

ূযণকরোে, ঈকোত ধিকভূরোম ফা তোভেগতোযভত ণেয যোথভূরোম, তাায 

দ াযানয তোভগতিূযণোফযূ, থফা তাায দ আতে ফয 

গোযণেয ণোফযূ, কিংফা ঈকোত দ াযানয ফা ফয গোযণেয 

ূতোযে তোভগতিূযণোফযূ ফা ণোফযূ, োযদতোত আয়াছে ফরিয়া গণোম 

আফে৷ 
 

(৩) দ াযানয তোভগতিূযণোফযূ থফা দ আতে ফয 

গোযণেয ণ োফযূ কিংফা ঈকোত দ াযান ফা ফয গোযণেয 

ূতোযে কভোানীয কন যিচারককে যোথ োযদানেয তোভেগতোযে ধাযা 
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১১১, ১১২ এফং ১১৩ তে ঈরেোোনখিত “যোথ োযদান” ফরিতে ঈাতে 

চুকোতি বংগেয জনোম োযকৃত তোভেগ খোযত (damages) িাফে 

কিংফা চাকযীয জনোম োযকৃততোভেগ ফয বাতা িাফে োযদতোত 

কন যোথ নোতোভযোবুকোত আফে না, তফে এআ ঈ-ধাযায ঈদোদেোম 

ূযণকরোে “ফয-বাতা” ফরিতে ঈাতে কন ফাযোধকোম বাতা 

(Superannuation allowance), অনুতলিক (Superannuation 

gratuity) ফা নুযূ যোথ োযদান নোতোভযোবুকোত আফে৷ 
 
 
 

(৪) ধাযা ১১২ এফং ১১৩ এয কন কিছুআ নোম অআনেয এভন 

ফিধানেয কাযোমকযতাকে তোভগুণোন কযিফে না মে ফিধান নুমায়ী ঈাতে 

ঈরিোোনখিত কন যোথ ফা ঈায দৃ কন যোথ, মাা 

কভোানীয কন যিচারককে োযদান কযা আয়াছে ফা আফে তাা, 

ভোযোকিত তথোমাফরি োযকা কযায অফোমকতা যিয়াছে৷ 
    

 
    

 
  

  
যিচারক, ভোমানেজায 

 ভোমানেজিং এজেনোট 

ভোযোকিত ফি 

  

১১৫৷ (১) োযতোমেক কভোানী ঈায নিফনোধিকৃত কাযোমারয়ে ঈায 

যিচারক, ভোমানেজায এফং ভোমানেজিং এজেনোটগণেয োযতোমেকেয 

নিভোনফযোণিত ফিফযণভোফরিত একটি ফি যাখিফে, মথা :- 
 
 
 

(ক) কন একক ফোমকোতিয (Individual) তোভেগতোযে, তাায ফযোতভান 

ূযোণ নাভ, ূযোফফযোতী ূযোণ নাভ ফা তিযিকোত নাভ, দফী, মদি থাকে, 

াধাযণ অফািক ঠিকানা, জাতীয়তা, এফং ঈকোত জাতীয়তা মদি তাায 

অদি জাতীয়তা না য় তফে তাায অদি জাতীয়তা, তাায ো, মদি 

থাকে, এফং মদি তিনি নোম কন এক ফা একাধিক কভোানীয 

যিচারক দে অীন থাকেন তফে ঈকোত দ ফা দভূেয ফিফযণ; 
 
 
 

(খ) কন নিগভিত ংোথায তোভেগতোযে, ঈায নাভ এফং নিফনোধিকৃত 

ফা োযধান কাযোমারয়, এফং ঈায যিচারকগণেয োযতোমেকেয ূযোণ 

নাভ, ঠিকানা  জাতীয়তা; এফং 
 
 
 

(গ) কন পাযোভেয তোভেগতোযে, ঈায ংীদাযগণেয ূযোণ নাভ, ঠিকানা 
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 জাতীয়তা এফং মে তাযিখে তাাযা ংীদায আয়াছেন েআ তাযিখ৷ 
 
 
 

(২) কভোানী ঈ-ধাযা (১) এ ঈরিোোনখিত তথোমাদি ভোফরিত 

একটি ফিফযণী এফং যিচারক, ভোমানেজায ফা ভোমানেজিং এজেনোট থফা 

ঈকোত তথোমাদিয মে কন যিফযোতনেয তথোমভোফরিত একটি নটি, 

নিযোধাযিত ছকে এফং নিভোনফযোণিত ভয়েয ভধোমে, যেজিলোটোযাযেয নিকট 

োযেযণ কযিফে :- 
 
 
 

(ক) ঈ-ধাযা (১) এ ঈরিোোনখিত তথোমাদিয তোভেগতোযে কভোানীয 

োযথভ যিচারক, ভোমানেজায  ভোমানেজিং এজেনোট নিয়গদানেয ভয় 

আতে চদোদ দিন; এফং 
 

(খ) ঈকোত তথোমাদিতে কন যিফযোতনেয তোভেগতোযে, যিফযোতন 

ংঘটিত য়ায ভয় আতে চদোদ দিন৷ 
 
 
 

(৩) কভোানীয ংঘফিধিফরে ফা ঈায াধাযণ বায িদোধানোতোভ 

নুাযে এফং কভোানী কযোযোতৃক অযিত মুকোতিংগত ফাধা-

নিলেধ ােতোভেগ, কভোানীয কাযোমাফরী চরাকারীন ভয়ে এআ ধাযায 

ধীন যতোভগণীয় ফি মে কন ফোমকোতিয যিদযোনেয জনোম 

োযতিদিন নোতোভত দুআ ঘনোটা ঈনোভুকোত থাকিফে; এফং কভোানীয 

কন দোমেয যিদযোনেয জনোম কন পি রাগিফে না, তফে নোম 

কন ফোমকোতিয তোভেগতোযে োযতিফায যিদযোনেয জনোম দ টাকা ফা 

কভোানী কযোতৃক ধাযোম আরে তদেতোভগা কভ টাকায পি রাগিফে৷ 
 
 
 

(৪) মদি এআ ধাযায ধীনে কন যিদযোন োযতোমাখান কযা য় 

কিংফা ঈ-ধাযা (১) থফা (২) এয ফিধান ারনে কভোানী 

ফোমযোথ য়, তাা আরে ঈকোত কভোানী োযতিটি রংঘনেয জনোম 

াাঁচত টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফে এফং ঈায োযতোমেক 

কযোভকযোতা মিনি জোঞাতাযে এফং আচোছাকৃতবাফে ঈকোত োযতোমাখান ফা 

ফোমযোথতায জনোম দায়ী তিনি, একআ দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
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(৫) ঈকোত যিদযোন োযতোমাখোমান কযা আরে, মে ফোমকোতিকে 

োযতোমাখান কযা আয়াছে েআ ফোমকোতিয অফেদনকোযভে, অদারত ঈকোত 

কভোানীকে অফেদনেয ফোমাাযে নটি োযদান কযিয়া যিদযোনেয 

ুমগদানেয জনোম কভোানীকে নিযোদে দিতে াযিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
ভোমানেজিং এজেনোট 

দেয ভেয়াদ 

  

১১৬৷ (১) কন কভোানী এআ অআন োযফযোতনেয য কন 

ভোমানেজিং এজেনোটকে এককারীন দ ফতোযেয ধিক ভেয়াদে তাায 

দে ফার থাকিফায ঈদোদেোমে নিমুকোত কযিফে না; এফং কন 

ভোমানেজিং এজেনোট যোফভট কু্ি ফতোযেয ফেী কন একটি 

কভোানীতে তাায দে ফার থাকিতে াযিফেন না৷ (২) 

কভোানীয ংঘফিধিতে কিংফা কভোানীয িত ভোাদিত কন 

চুকোতিতে যিনোথী মাা কিছুআ থাকুক না কেন, এআ অআন োযফযোতনেয 

ূযোফে নিমুকোত কভোানীয কন ভোমানেজিং এজেনোট ঈকোত 

োযফযোতনেয ভয় আতে দ ফতোয তিফািত য়ায য তাায 

দে অয ফার থাকিফেন না, মদি না তাাকে ঈকোত দে ুনযায় 

নিয়গ কযা য়৷ 
 
 
 

(৩) ঈ-ধাযা (২) নুাযে কন ভোমানেজিং এজেনোটেয দচোমুতি 

ঘটিরে, ভোমানেজিং এজেনোট তাায দে অীন থাকায কাযণে 

কভোানীয তোভেগ তিনি মে ভোতোভ দায়দেনা ফা ফাধোমফাধকতায় 

অফদোধ আয়াছেন, কভোানীয যিভোদেয ঈয ফিদোমভান চাযোজ  

নোমানোম দায়দেনা থাকিরে ঈা যিধ ােতোভেগ, তিনি তাায ঐ 

ভোতোভ দায়দেনা ফা ফাধোমফাধকতায জনোম কভোানীয যিভোদেয 

ঈয চাযোজেয অকাযে তোভগতিূযণ ায়ায ধিকাযী আফেন৷ 
 

(৪) ঈ-ধাযা (২) নুাযে কন কন ভোমানেজিং এজেনোটেয 

দচোমুতি ততদিন কাযোমকয আফে না মতদিন যোমনোতোভ ভোমানেজিং 

এজেনোটকে, তাায দচোমুতিয তাযিখ যোমনোতোভ, তাায াযিোযভিক ফাফদ 

ফা ততোকযোতৃক কভোানীকে োযদতোত ঊণ ফাফদ কর যোথ যিধ 

কযা না য়৷ 
 
 
 

(৫) কন াফরিক কভোানীয ধীনোথ নয় এভন োযাআবেট 

কভোানীয তোভেগতোযে এআ ধাযায কন কিছুআ োযমজোম আফে না৷ 
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ভোমানেজিং এজেনোটেয 

তেগতোযে োযমজোম 

যোতাফরী 

  

১১৭৷ কভোানীয ংঘফিধিতে ফা ঈায িত ভোাদিত কন 

চুকোতিতে যিনোথী মাা কিছুআ থাকুক না কেন,- 
 
 
 

(ক) কন কভোানী াধাযণ বায় িদোধানোতোভ গোযণেয ঈদোদেোমে, 

ঈায দোমগণকে মে দোধতিতে নটি োযদান কযে েআ একআ 

দোধতিতে ভোমানেজিং এজেনোটকে নটি োযদান কযিয়া এফং ঈায 

াধাযণ বায় গৃীত িদোধানোতোভেয ভাধোমভে তাাকে াযিত কযিতে 

াযিফে মদি তিনি কভোানীয ফিলয়াদিয ফোমাাযে এভন কন 

যাধে দলী াফোমোতোভ আয়া থাকেন মাা Code of Criminal 

Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ ফোমফৃত যোথে একটি 

জাভিনমগোম (non-bailable) যাধ : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, কন পাযোভ ফা কভোানী ঈকোত ভোমানেজিং 

এজেনোট িাফে কযোভযত থাকিরে, ঈকোত পাযোভেয কন দোম কিংফা 

ঈকোত কভোানীয নিকট আতে অভ-ভকোতাযনাভাোযাোত (general 

power of attorney) কন যিচারক ফা কযোভকযোতা কযোতৃক ংঘটিত 

কন যাধ ঈকোত পাযোভ ফা কভোানী কযোতৃক ংঘটিত যাধ 

ফরিয়া গণোম আফে : 
 
 
 

অয যোত থাকে মে, মদি যাধকাযী দোম, যিচারক ফা 

কযোভকযোতা দলী াফোমোতোভ য়ায তাযিখ আতে তোযি দিনেয 

ভধোমে ভোমানেজিং এজেনোট কযোতৃক ফিোকৃত ফা দচোমুত ন কিংফা 

তাায দলী াফোমোতোভকযণ অদে অীরে যদ আয়া মায়, তাা 

আরে এআ দপায ফিধানাফরী নুমায়ী ঈকোত পাযোভ ফা কভোানী 

াযিত আফে না; 
 
 
 

(খ) কন ভোমানেজিং এজেনোট অদারত কযোতৃক দেঈরিয়া াফোমোতোভ 

আরে তাায দ ূনোম আয়াছে ফরিয়া গণোম আফে; 
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(গ) কভোানী াধাযণ বায় নুভদিত না আরে কন ভোমানেজিং 

এজেনোট কযোতৃক তাায দেয োতোভানোতোভয পরফিীন (Void) আফে : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, মে তোভেগতোযে কন পাযোভ ভোমানেজিং এজেনোট 

িাফে কযোভযত থাকে এফং ঈকোত পাযোভেয ংীদাযগণেয কন 

যিফযোতন য়, েতোভেগতোযে ঈকোত যিফযোতন ততদিন যোমনোতোভ 

ভোমানেজিং এজেনোটেয দেয োতোভানোতোভয ফরিয়া গণোম আফে না 

মতদিন যোমনোতোভ অদি ংীদাযগণেয মে কন একজন ঈকোত 

পাযোভেয ংীদায িাফে ফার থাকেন; 
 

(ঘ) কন ভোমানেজিং এজেনোট তাায, াযিতলিক ফা ঈায 

ংফিেলকে চাযোজমুকোত ফা নোম কাায নূকূরে োফতোফনিয়গ 

(assign) কযিরে, তাা কভোানীয ফোমাাযে পরফিীন আফে; 
 
 
 

(ঙ) মদি কন কভোানী অদারত কযোতৃক থফা োফেচোছাকৃতবাফে 

ফরুোত য়, তাা আরে ভোমানেজিং এজেনোটেয িত কভোানীয 

ফোমফোথানায জনোম ভোাদিত চুকোতিয যিভাোতি (determined) 

ঘটিফে; কিনোতু ঈকোত যিভাোতিয পরে কভোানীয নিকট আতে 

ভোমানেজিং এজেনোট কযোযোযোতৃক অদায়মগোম কন যোথ অদায় কযায 

জনোম তাায ধিকায তোভগুণোন আফে না : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, োফয়ং ভোমানেজিং এজেনোটেয ফেরা ফা 

তোযভোোনটিয কাযণে কভোানী ফরুোত আতেছে ভযোভে অদারত োথিয 

কযিরে, ঈকোত ভোমানেজিং এজেনোট ঈকোত চুকোতিয কার ফানেয জনোম 

কন তোভগতিূযণ াআফায ধিকাযী আফে না; এফং 
 
 
 

(চ) ধাযা ১০৪ এ মাা কিছুআ থাকুক না কেন, ভোমানেজিং এজেনোটেয 

নিয়গ, াযণ এফং কভোানীয ফোমফোথানা চুকোতিয মে কন 

যিফযোতন কভোানী াধাযণ বায় গৃীত িদোধানোতোভেয ভাধোমভে 

কভোানী কযোতৃক নুভদিত না আরে ফৈধ আফে না : 
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তফে যোত থাকে মে, এআ ধাযায কন কিছুআ কভোানীয 

োযেকোটা ফা োযেকোটােয ফিকরোফিফযণী আোমুয ূযোফে 

নিয়জিত এভন ভোমানেজিং এজেনোটেয তোভেগতোযে োযমজোম আফে না 

মাায নিয়গেয যোতাফরী ঈাতে ঈরেোোনখ থাকে৷ 
    

 
    

 
  

  
ভোমানেজিং এজেনোট 

ভোযোকে নুনোধান, 

আতোমাদি 

  

১১৮৷ (১) যকাযেয মদি এআযূ ফিোফা কযায কাযণ থাকে মে, 

কন াফরিক কভোানীয ভোমানেজিং এজেনোট- 
 
 
 

(ক) ঈকোত কভোানীয ফিলয়াদি যিচারনা ফা ফোমফোথানায 

তোভেগতোযে োযতাযণা, ফৈধ কাজ ফৈধবাফে ভোাদন (Misfeasance) ফা 

ফিোফাবংগেয জনোম দলী, থফা 
 
 
 

(খ) ঈকোত কভোানীয ফিলয়াদি কন োযতাযণাভূরক ফা ফেঅআনী 

ঈদোদেোম াধনেয জনোম যিচারনা কযিয়া মাআতেছেন, থফা 
 
 
 

(গ) ঈকোত কভোানীয ফিলয়াদি এআযূে যিচারনা কযিয়াছেন মে, 

ঈায েয়াযরোডাযগণ তাাদেয ফিনিয়গ ফাফদ মুকোতিংগত অয় 

আতে ফঞোচিত আয়াছেন, 
 
 
 

তাা আরে যকায ঈকোত ভোমানেজিং এজেনোটকে ুনানীয ুমগ 

োযদান কযায য ঈকোত কভোানীয ফিলয়াদি নুনোধানেয জনোম 

একজন তদনোতোভকাযী নিয়গ কযিফে এফং তিনি যকায কযোতৃক 

নিযোদেিত দোধতিতে এফং নিযোদেিত ভয়েয ভধোমে ভোমানেজিং 

এজেনোটেয অচযণ ভোযোকে একটি োযতিফেদন ে কযিফেন৷ 
 

ফোমাখোমা : কন কভোানীয েয়াযরোডাযগণ তাাদেয ফিনিয়গ 

ফাফদ মুকোতিংগত অয় আতে ফঞোচিত আয়াছেন ফরিয়া গণোম আফে, 

মদি একআ ধযনেয োযতিলোঠানেয তুরনায় দেখা মায় মে, ঈকোত 

কভোানী ফোমাতবাফে তিন ফছয ধযিয়া, কন রবোমাংেয ঘলণা 
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োযদানে ভযোথ ফা রবোমাং (dividend) ঘলণা কযিতেছে না ফা 

ঘলণা কযিরে ঘলিত রবোমাং যোমাোত নে৷ 
 
 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এয ধীনে নিমুকোত তদনোতোভকাযী- 
 
 
 

(ক) তদনোতোভেয মে কন োযয়জনে মে কন ভয় কভোানীয 

গৃাদি  ংগনভূে (Premises) ফা ভোমানেজিং এজেনোটেয কাযোমারয়ে 

োযফে কযিতে এফং কভোানী ফা ভোমানেজিং এজেনোটেয দখরে মে 

িাফ-ফি ফা নোমানোম দরিরতোয ায়া মায় তাা চািতে  

যিদযোন কযিতে াযিফেন এফং মতদিন োযয়জন আফে ততদিন 

যোমনোতোভ মে কন িাফ-ফি ফা দরিরতোয ীর কযিয়া ফনোধ 

যাখিতে কিংফা নিজেয েপাজতে যাখিতে াযিফেন; 
 
 
 

(খ) নিভোনফযোণিত ফিলয়াফরীয ফোমাাযে েআ একআ তোভগভতা োযয়গ 

কযিতে াযিফেন মে তোভগভতা কন অদারত, কন ভাভরায ফিচায 

চরাকারে, CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 (ACT V of 1908) নুাযে 

োযয়গ কযিতে াযে :- 
 
 
 

() কভোানীয মে কন যিচারক ফা কযোভকযোতা ফা ভোমানেজিং 

এজেনোটেয ঈোথিতিয জনোম ভন দেয়া ফা ঈা কাযোমকয কযা, এফং 

থফাকোম ফা তোম কথনেয ঘলণা াঠ কযানয য তাাকে 

জিজোঞাাফাদ কযা; 
 
 
 

(অ) কভোানীয কন িাফ-ফি ফা নোমানোম দরিরতোয ে 

কযিতে মে কন ফোমকোতিকে ফাধোম কযা; এফং 
 
 
 

(আ) াতোভগীগণকে জিজোঞাাফাদেয জনোম কভিন নিয়গ কযা৷ 
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(৩) ঈকোত তদনোতোভকাযীয ভোভুখে নুলোঠিত মে কন কাযোমধাযা 

Penal Code (Act XLV of 1860) এয Sections 193 এফং 228 এ ফোমফৃত 

যোথে একটি Judicial proceeding ফরিয়া গণোম আফে৷ 
 
 
 

(৪) যকায, ঈ-ধাযা (১) এয ধীনে েকৃত োযতিফেদন ফিফেচনায 

য, কভোানীয ফিলয়াদিয দতোভগ ফোমফোথানায োফাযোথে োযয়জনীয় 

ফরিয়া ভনে কযিরে এআ অআন ফা নোম কন অআনেয ধীনে 

গৃীতফোম কন ফোমফোথা ছা্া, রিখিত অদে দোফাযা নিভোনফযোণিত 

ফোমফোথা গোযণ কযিতে াযিফে, মথা :- 
 
 
 

(ক) কভোানীয িত ভোমানেজিং এজেনোটেয ভোমানেজিং এজেনোীয 

চুকোতিয যোতাফরী ংধন; 
 

(খ) কভোানীয ফিলয়াদিয ফোমফোথানা ফা িাফ-দোধতিতে 

ুনিযোদিলোট যদফদরেয জনোম ভোমানেজিং এজেনোটকে নিযোদে দান এফং 

মে ভয়েয ভধোমে ঈকোত যদফদর কাযোমকয কযিতে আফে তাা 

নিযোদিলোট কযা; 
 
 
 

(গ) কভোানীয ভোমানেজিং এজেনোটকে ফা ততোকযোতৃক কভোানীতে 

ভননীত যিচারকগণকে, কিংফা ভোমানেজিং এজেনোটকে  ততোকযোতৃক 

ভননীত যিচারক ঈবয়কেআ তাাদেয দ আতে াযণ : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, এআ ঈ-ধাযায ধীনে কন ফোমফোথা গোযণেয 

ূযোফে োযোতোভাফিত ফোমফোথা ভোযোকে ভোমানেজিং এজেনোটেয ফকোতফোম 

ে কযায ুমগ দিতে আফে৷ 
 
 
 

(৫) ঈ-ধাযা (৪) এয ধীনে াযিত কন ভোমানেজিং এজেনোট 

ফা যিচারক তাায দ াযান ফা দ আতে াযণেয জনোম 

কন তোভগতিূযণ ফা খোযত ায়ায ধিকাযী আফেন না, এফং 
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তাাকে কন তোভগতিূযণ ফা খোযত (damages) দেয়া মাআফে 

না৷ 
 
 
 

(৬) ঈ-ধাযা (৪) এয ধীনে কভোানীয ভোমানেজিং এজেনোটকে 

াযণ কযা আরে, াযণেয তাযিখ আতে াাঁচ ফতোয তিফািত 

না য়া যোমনোতোভ, কভোানীতে ঈকোত দে ুনযায় তাাকে নিয়গ 

কযা মাআফে না৷ 
 
 
 

(৭) ঈ-ধাযা (৪) এয ধীনে াযিত কন ভোমানেজিং এজেনোট 

কন পাযোভ ফা কভোানী আরে, ঈকোত পাযোভেয কন ংীদায 

থফা তোভেগতোযভত ঈকোত কভোানী আতে অভ-ভকোতায 

নাভাোযাোত কন যিচারক ফা কযোভকযোতা মে কভোানীতে 

ভোমানেজিং এজেনোটেয কাযোমে নিয়জিত ছিরেন েআ কভোানীয 

যিচারক দে ফা ঈায যিচারনা ফা ফোমফোথানায িত 

ংিোোনলোট নোম কন দে ঈকোত াযণেয তাযিখ আতে াাঁচ 

ফতোযেয ভধোমে তাাকে নিয়গ কযা মাআফে না৷ 
 
 
 

(৮) কন কভোানীয ভোমানেজিং এজেনোটকে ঈ-ধাযা (৪) এয 

ধীনে াযণ কযা আরে, যকায রিখিত অদে দোফাযা ঈকোত 

কভোানীয ফিলয়াদিয ফোমফোথানায ঈদোদেোমে, ঈকোত অদেে 

ফিনিযোদিলোট ভেয়াদেয জনোম এফং ঈাতে ফযোণিত যোতাফরী ােতোভেগ, 

একজন োযাক, তঃয “োযাক” ফরিয়া ঈরেোোনখিত, নিয়গ 

কযিতে াযিফে৷ 
 
 
 

(৯) োযাক যকায কযোতৃক নিযোধাযিত াযিোযভিক াআফেন৷ 
 
 
 

(১০) োযাকেয নিয়গেয তাযিখ আতে কভোানীয ফিলয়াদিয 

ফোমফোথানায বায তাায ঈয যোিত আফে৷ 
 

(১১) মে তোভেগতোযে োযাকেয নিকট োযতীয়ভান য় মে, াধাযণ 
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েয়াযরোডাযগণেয োফাযোথানি কযিয়া এফং ভোমানেজিং এজেনোট ফা 

তাায ভননীত ফোমকোতিগণেয োফাযোথ যতোভগা কযিয়া কন কোযয় ফা 

ফিকোযয় ফা এজেনোী চুকোতি কযা আয়াছে থফা কাাকে চাকুযী 

দেয়া আয়াছে, ে তোভেগতোযে তিনি রিখিতবাফে যকাযেয ূযোফ 

নুভদন রআয়া, ঈকোত চুকোতি ফা নিয়গ ফাতির কযিতে াযিফেন৷ 
 
 
 

(১২) ঈ-ধাযা (১১) এয ধীনে কন চুকোতি ফা নিয়গ ফাতির 

কযা আরে তজোজনোম কন ফোমকোতি তোভগতিূযণ ফা খোযত 

(damages) াআফায ধিকাযী আফেন না কিংফা তজোজনোম তাাকে 

কন তোভগতিূযণ ফা খোযত দেয়া আফে না৷ 
 
 
 

(১৩) মদি কন ভয়ে যকাযেয নিকট োযতীয়ভান য় মে, োযাক 

নিয়গ কযিয়া মে অদে দেয়া আয়াছে ঈায ঈদোদেোমে িদোধ 

আয়াছে,তাা আরে যকায নোম কন ভোমানেজিং এজেনোট নিয়গ 

কযায জনোম ঈকোত কভোানীকে নুভতি দিতে াযিফে এফং নূতন 

ভোমানেজিং এজেনোট নিমুকোত য়ায য, োযাক তাায দে অয 

ফার থাকিফেন না৷ 
 
 
 

(১৪) ঈ-ধাযা (১৫) এয ফিধান নুমায়ী ফোমতীত, এআ ধাযা ফা 

তদধীনে োযণীত কন ফিধি নুাযে োযাক কযোতৃক যর ফিোফাে 

কৃত ফ কিছুআ কভোানী কযোতৃক কৃত ফরিয়া গণোম আফে এফং 

এআযূে কৃত কযোভেয জনোম ফোমকোতিগতবাফে তাায ফিযভোোনদোধে কন 

ভাভরা-ভকদোদভা ফা নোমফিধ অআনগত কাযোমধাযা চারান মাআফে 

না৷ 
 
 
 

(১৫) কন ফোমকোতি ঈ-ধাযা (৪) এয ধীনে যকায কযোতৃক 

োযদতোত থফা ঈ-ধাযা (১১) এয ধীনে োযাক কযোতৃক 

োযদতোত কন অদে দোফাযা ংতোভগুফোধ আরে, তিনি ঈকোত অদে 

োযদানেয তাযিখ আতে লাট দিনেয ভধোমে ঈকোত অদেেয ফিযভোোনদোধে 

াআকযোট ফিবাগে অীর দায়েয কযিতে াযিফেন৷ 
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(১৬) মদি কন ফোমকোতি মুো কোতিংগত কাযণ ফোমতীত ঈ-ধাযা (২) 

এয দপা (ক) এয ধীনে তরফকৃত িাফ-ফি ফা দরিরতোয ে 

কযিতে কিংফা ঈ-ধাযা (৪) এয দপা (ক) ফা (খ) এয ধীনে 

োযদতোত কন অদে ারন কযিতে ফোমযোথ ন, থফা ঈ-ধাযা 

(৬) ফা (৭) এয ফিধানাফরী রংঘন কযেন, তাা আরে যকায, রিখিত 

অদে দোফাযা, নধিক দ াজায টাকায যোথদণোড োযদান কযিফায 

জনোম ঈকোত ফোমকোতিকে নিযোদে দিতে াযিফে; এফং োযথভ দিনেয য 

নুযূ ফোমযোথতা ফা রংঘন মতদিন যোমনোতোভ ফোমাত থাকিফে 

ততদিনেয োযতিদিনেয জনোম তিযিকোত যোথদণোডে িাফে নধিক 

এক াজায টাকা োযদানেয জনোম যকায ঈকোত ফোমকোতিকে নিযোদে 

দিতে াযিফে৷ 
 
 
 

(১৭) যকায, যকাযী গেজেটে োযজোঞান দোফাযা, নিযোদে দিতে 

াযিফে মে, এআ ধাযাফরে যকাযেয ঈয যোিত মে কন তোভগভতা, 

ঈকোত নিযোদেে ফযোণিত যোতাফরী ােতোভেগ, ঈাতে ফযোণিত ফোমকোতি ফা 

কযোতৃতোভগ োযয়গ কযিতে াযিফেন৷ 
 

(১৮) এআ ধাযায ঈদোদেোম ূযণকরোে যকায, যকাযী গেজেটে 

োযজোঞান দোফাযা, ফিধিভারা োযণয়ন কযিতে াযিফে৷ 
 
 
 

(১৯) এআ অআন ফা নোম কন অআন ফা চুকোতি থফা কভোানীয 

ংঘ-োভাযক ফা ংঘফিধিতে বিনোনযূ কন ফিধান থাকা োফতোতোফে 

এআ ধাযায ফিধানাফরী কাযোমকয থাকিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
ভোমানেজিং এজেনোটেয 

াযিোযভিক 

  

১১৯৷ (১) কন কভোানী ভোমানেজিং এজেনোট নিয়গ কযিরে, ঈা 

ঈকোত নিয়গেয দরিরে নিভোনফযোণিত ফিলয়গুরি ফিনিযোদিলোট কযিয়া 

দিফে, মথা :- 
 
 
 

(ক) কভোানীয নীট ভুনাপায ঈয একটি নিযোদিলোট তকযা াযেয 

বিতোতিতে ভোমানেজিং এজেনোটেয াযিোযভিকেয যিভাণ; এফং 
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(খ) কন ভয়ে ভুনাপা না আরে ফা ঈকোত ভনুাপা যোমাোত 

আরে ভোমানেজিং এজেনোটকে োযদেয় পিবাতা নোমুনতভ যোথেয 

যিভাণ৷ 
 
 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এ ফিনিযোদিলোট াযিোযভিক ফোমতীত কন 

তিযিকোত ফা নোম কনযূ াযিোযভিক োযদানেয যোত থাকিরে 

তাা, কভোানীয ফিেল িদোধানোতোভফরে নুভদিত না য়া 

যোমনোতোভ, কভোানীয ঈয ফাধোমকয আফে না৷ 
 
 
 

(৩) এআ ধাযায ঈদোদেোম ূযণকরোে “নীট ভুনাপা” ফরিতে 

কভোানীয এভন ভুনাপাকে ফুঝাআফে, মাা কভোানীয ভোতোভ কাযোম 

যিচারনায ফোময়, ঊণ  গোযিভেয ঈয ুদ, ভেযাভত  ংিোোনলোট 

খযচ, ফতোভগয় ভূরোম, যকায আতে ফা ংঘফিধিফদোধ যকাযী ংোথা 

ফা যকায কযোতৃক নুভদিত নোম কন ংোথা আতে োযাোত 

নুদান ফা াোযয়, ফিকোযিত েয়াযেয ঈয োযিভিয়াভ িাফে োযাোত 

ভুনাপা, ফাজেয়াোত েয়ায ফিকোযয়েয ভুনাপা এফং কভোানীয গৃীত 

কন ঈদোমগেয ভুদয় ফা অংিক ফিকোযয়জনিত ভুনাপা এআ ফ 

কিছুআ িাফ কযিয়া নিযোধাযিত আফে; তফে এআ তোভেগতোযে অয়কয, 

ধিকয (Super Tax) এফং কভোানীয অয়েয ঈয নোম মে কন 

কয  ুরোক ংকোযানোতোভ খযচ, ডিফেঞোচায এফং ভূরধন িাফেয ঈয 

ুদ ংকোযানোতোভ খযচ োযতিফতোয ফিেল পাণোড িাফে ফা ভুনাপায 

ভধোম আতে যিজাযোব পাণোড িাফে ৃথক কযিয়া যাখা যোথেয ঈয 

ুদ ংকোযানোতোভ খযচ ফাদ দেয়া মাআফে না৷ 
 
 
 

(৪) কন াফরিক কভোানীয ধীনোথ োযাআবেট কভোানী 

ফোমতীত নোমানোম োযাআবেট কভোানীয তোভেগতোযে কিংফা মে 

কভোানীয ভূর ফোমফা আতেছে ফীভা-ফোমফা েআ কভোানীয 

তোভেগতোযে এআ ধাযায ফিধান োযমজোম আফে না৷ 
    

 
    

 
  

  
ভোমানেজিং এজেনোটকে   ১২০৷ (১) কন কভোানী ঈায ভোমানেজিং এজেনোটকে, থফা  
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ঊণদান ভোমানেজিং এজেনোট কন পাযোভ আরে ঈকোত পাযোভেয কন 

ংীদাযকে, থফা ভোমানেজিং এজেনোট কন োযাআবেট কভোানী 

আরে ঈায কন দোম ফা যিচারককে কন ঊণদান কযিফে না 

থফা ভোমানেজিং এজেনোটকে ফা ঈকোত ংীদায, দোম ফা যিচারককে 

োযদতোত কন ঊণেয গোমাযানোটি োযদান কযিফে না৷ 
 

(২) কভোানীয কাযোমাফরী ফোমফোথানায ঈদোদেোমে কভোানী ঈায 

ভোমানেজিং এজেনোট এয চরতি িাফে কন যোথ যাখায ফোমফোথা 

কযিরে ঈকোত যোথেয তোভেগতোযে, এআ ধাযায কন কিছুআ োযমজোম 

আফে না : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, এআযূ যোথেয যিভাণ যিচারক যিলদ 

নিযোদিলোট কযিয়া দিতে াযিফে৷ 
 
 
 

(৩) ঈ-ধাযা (১) এয ফিধান রংঘিত আরে ঊণদান ফা 

গোমাযানোটিদানেয কাজে কভোানীয মে যিচারক ং গোযণ 

কযিয়াছিরেন তিনি নধিক াাঁচ াজায টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় 

আফেন এফং ঈকোত ঊণ যিধিত না আরে ফা গোমাযানোটি ফিভুকোত 

(discharged) না আরে যিধিত যোথেয জনোম ঈকোত যিচারক 

এককবাফে এফং ঊণ গোযীতা ফা গোমাযানোটিয ুফিধা গোযীতায িত 

মথবাফে দায়ী থাকিফেন৷ 
 
 
 

(৪) াফরিক কভোানীয ধীনোথ োযাআবেট কভোানী ফোমতীত 

নোম মে কন োযাআবেট কভোানীয তোভেগতোযে এআ ধাযায কন 

কিছুআ োযমজোম আফে না৷ 
 
 
 

(৫) এতদুদোদেোমে অুত যিচারক যিলদেয বায় ঈোথিত ছিরেন 

এফং ঈকোত বায় এতদো ফিলয়ক িদোধানোতোভে বটদানেয ধিকাযী 

ছিরেন এআযূ যিচারকগণেয তিন-চতুযোথাংেয ভোভতি ফোমতীত, ঈকোত 

কভোানীয কন ভোমানেজিং এজেনোট থফা ভোমানেজিং এজেনোট কন 

পাযোভ আরে েআ পাযোভ ফা ঈকোত পাযোভেয কন ংীদায কিংফা 

ভোমানেজিং এজেনোট কন কভোানী আরে ঈায কন দোম ফা 
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যিচারক ণোম ফা যঞোজাভাদিয কোযয়, ফিকোযয় ফা যফযােয জনোম 

োযথভকোত কভোানীয িত কন চুকোতিতে অফদোধ আফেন না৷ 
    

 
    

 
  

  
একআ ফোমফোথানায 

ধীন এক 

কভোানীকে নোম 

কভোানী কযোতকৃ 

ঊণদান 

  

১২১৷ (১) এআ অআনেয ধীনে নিগভিত কন কভোানী ভোমানেজিং 

এজেনোটেয ফোমফোথাধীনে থাকিরে ঈকোত কভোানী ঈায ভোমানেজিং 

এজেনোটেয ফোমফোথানাধীন নোম কন কভোানীকে ঊণদান কযিফে 

না কিংফা এআযূ কভোানীকে োযদতোত ঊণেয গোমাযানোটি োযদান 

কযিফে না : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, কন কভোানী ঈায ফোমফোথানাধীন য 

কন কভোানীকে ঊণদান কযিরে, থফা ঈকোত য কভোানীয 

তোভগ আতে কন গোমাযানোটি োযদান কযিরে, থফা কন 

নিয়নোতোযণকাযী কভোানী ঈায ধীনোথ কভোানীকে ফা ধীনোথ 

কভোানী ঈায নিয়নোতোযণকাযী কভোানীকে ঊণদান কযিরে, থফা 

নিয়নোতোযণকাযী কভোানী ঈায ধীনোথ কভোানীয তোভেগ কন 

গোমাযানোটি োযদান কযিরে, এআ ঈ-ধাযায় ফিধতৃ কন কিছুআ 

োযমজোম আফে না৷ 
 
 
 

(২) এআ ধাযায ফিধানাফরী রংঘন কযা আরে ঊণ ফা গোমাযানোটি 

োযদানকাযী কভোানীয োযতোমেক যিচারক ফা কযোভকযোতা, মিনি 

জোঞাতাযে এফং আচোছাকৃতবাফে এআ রংঘনেয জনোম দায়ী তিনি নধিক 

াাঁচ াজায টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন এফং নুযূ ঊণ ফা 

গোমাযানোটিয জনোম কভোানী কনযূ তোভগতিগোযোথ আরে তজোজনোম 

তিনি এককবাফে এফং ঊণগোযীতা ফা গোমাযানোটিয ুফিধাগোযীতায িত 

মথবাফে দায়ী আফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

একআ ভোমানেজিং 

এজেনোটেয 

ফোমফোথানাধীন এক 

কভোানী কযোতকৃ 

য কভোানীয 

েয়ায কোযয় 

  

১২২৷ কন ফিনিয়গ কভোানী যোথাতো মে কভোানীয ভূর 

ফোমফা আতেছে েয়ায, লোটক, ডিফেঞোচায ফা নোমফিধ িকিঈযিটি 

(securities) যোজন  ধাযণ েআ কভোানী ফোমতীত নোম কন 

কভোানী একআ ভোমানেজিং এজেনোটেয ফোমফোথানাধীন য একটি 

কভোানীয েয়ায ফা ডিফেঞোচায কোযয় কযিফে না, মদি না কোযেতা 

কভোানীয যিচারক যিলদেয যোফভোভত িদোধানোতোভকোযভে ঈকোত 
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কোযয় নুভদিত য়৷ 
    

 
    

 
  

  
ভোমানেজিং এজেনোটেয 

ফোমফোথানা তগভতায 

ঈয ফাধা-নিলেধ 

  

১২৩৷ কন কভোানীয ভোমানেজিং এজেনোট েআ কভোানীয 

ডিফেঞোচায আোম ুকযায তোভগভতা োযয়গ কযিফেন না থফা, ঈকোত 

কভোানীয তফির ফিনিয়গেয তোভেগতোযে, ঈায যিচারক যিলদেয 

নুভতি ফোমতীত এফং ততোকযোতৃক ফিনিযোদিলোট ীভায তিযিকোত কন 

তোভগভতা োযয়গ কযিফে না; এফং কন কভোানী ঈায ভোমানেজিং 

এজেনোটেয নুযূ কন তোভগভতা যোণ কযিরে ঈকোত যোণ 

পরফিীন (void) আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ফোমফোথানাধীন 

কভোানীয 

ফোমফায়েয িত 

োযতিমগিতাভরূক 

কন ফোমফায় 

ভোমানেজিং এজেনোটেয 

নিয়জিত য়া 

নিলিদোধ 

  

১২৪৷ ভোমানেজিং এজেনোট নিজ ঈদোমগে এভন কন ফোমফায় 

নিয়জিত আফেন না মাায োযকৃতি তাায ফোমফোথানাধীন 

কভোানীয ফা ঈায ধীনোথ কভোানীয ফোমফায়েয ভত একআযূ 

থফা মাা ঈকোত কভোানীয ফোমফায ংগে োযতোমতোভগবাফে 

োযতিমগিতাভূরক৷  

    
 

    
 

  
  

ভোমানেজিং এজেনোট 

কযোতকৃ নিমকুোত 

যিচারকেয ংখোমা-

ীভা 

  

১২৫৷ োযাআবেট কভোানী ফোমতীত নোম মে কন কভোানীয 

ংঘফিধিতে মাাআ থাককু না কেন, ভোমানেজিং এজেনোট কযোযোতৃক নিমুকোত 

যিচারকেয ংখোমা ঐ কভোানীয যিচারকেয ভট ংখোমায এক-

তৃতীয়াংেয ধিক আফে না৷ 

 

    
 

    
 

  
  

রিখিত  রিখিত 

ঈবয় চকুোতিয ফৈধতা 

  

১২৬৷ (১) কভোানীয তোভেগ নিভোনফযোণিতবাফে চুকোতি কযা মাআতে 

াযে, যোথাতো¬¬ - 
 
 
 

(ক) একক ফোমকোতিগণেয ভধোমে কন রিখিত চুকোতি ভোাদনেয জনোম 

অআন নুমায়ী মেভন ঈা রিখিতবাফে আতে য় এফং তজোজনোম ঐ 

ফোমকোতিগণকে ঈাতে োফাতোভগয কযিতে য়, তেভনি কভোানী  নোম 

কাায ভধোমে রিখিত চুকোতি ভোাদনেয জনোম কভোানীয তোভগ 
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আতে ফোমকোত ফা ফিফতোভিগতবাফে (express or implied) 

তোভগভতাোযাোত আয়া কন ফোমকোতি োফাতোভগযদান কযতঃ রিখিতবাফে 

চুকোতি ভোাদন কযিতে াযিফেন এফং তিনি এআযূ রিখিত চুকোতি 

নোমানোম রিখিত চুকোতিয ভত একআবাফে যিফযোতন কযিতে ফা ঈায 

দায় আতে কভোানীকে ফিভুকোত কযিতে াযিফেন; এফং 
 

(খ) একক ফোমকোতিগণেয ভধোমে কন চুকোতি রিখিতবাফে না আয়া 

ফাচনিকবাফে ভোাদিত আরে মেভন ঈা অআনিদোধ য় তেভনি, 

ফোমকোত ঈক ফা ফিফতোভিগত ঈক, কভোানী আতে োযাোত 

তোভগভতাফরে কন ফোমকোতি ঈায তোভেগ ফাচনিকবাফে চুকোতি 

ভোাদন কযিতে াযিফেন এফং তিনি এআযূ চুকোতি নোমানোম চুকোতিয 

ভত একআ োযকাযে যিফযোতন কযিতে ফা ঈায দায় আতে 

কভোানীকে ফিভুকোত কযিতে াযিফেন৷ 
 
 
 

(২) এআ ধাযা নুমায়ী ভোাদিত কর চুকোতি অআনেয দৃলোটিতে 

কাযোমকয আফে এফং এআযূ চুকোতি কভোানী এফং ঈায 

ঈতোতযাধিকাযী এফং তোভেগতোযভত ঈায িত ংিোোনলোট নোমানোম 

কর তোভগ, তাাদেয ঈতোতযাধিকাযীগণ ফা অআনানুগ োযতিনিধিগণেয 

ঈয ফাধোমকয আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
ফিনিভয় ফির এফং 

োযভিযি নট 

  

১২৭৷ কভোানী আতে ফোমকোত ফা ফিফতোভিগতবাফে তোভগভতাোযাোত 

কন ফোমকোতি কভোানীয নাভে কভোানীয তোভেগ কভোানীয 

জনোম কন ফিনিভয় ফির, ুনোডি ফা োযভিযি নট োযণয়ন, োফাতোভগয 

গোযণ ফা ৃলোঠাঙোকন (endorse) কযিরে তাা কভোানীয তোভেগ 

োযণীত, োফাতোভগযকৃত, গৃীত ফা ৃলোঠাঙোকিত আয়াছে ফরিয়া গণোম 

আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

দরির ভোাদন 

  

১২৮৷ কভোানী ঈায াধাযণ ীর ভায দোফাযা ভযাঙোকনেয 

ভাধোমভে রিখিতবাফে মে কন ফোমকোতিকে াধাযণবাফে থফা মে 

কন নিযোদিলোট তোভেগতোযে ফাংরাদেেয বিতয ফা ফািযে মে কন 

োথানে ঈায তোভেগ দরির ভোাদনেয জনোম ঈায এটযোনী িাফে 

তোভগভতা োযদান কযিতে াযিফে; এফং কভোানীয তোভেগ ঈকোত 

এটযোনী কন দরিরে োফাতোভগয কযিরে এফং মে তোভেগতোযে 

ীরভযেয োযয়জন অছে ে তোভেগতোযে তাায ীরভয দোফাযা 

 



ST RELIANCE ASSOCIATES “STRA” 
Corporate office: 

H & S Building (5
th

 Floor), 91 Bir Uttam C.R. Datta Road 

     (Old: Sonargaon Road), Kathalbagan, Dhaka. 

Mobile : 01717-859464; 01818-901402; 

  Telephone: 9632492 

 E- Mail : saidul.stra@gmail.com 

info@stra-global.com 

Website: stra-global.com 

Problem solve….                                         facebook.com/straglobal 

 

“A House of Accountancy & Taxation (Income Tax, Customs & VAT), Secretarial, Commercial, Expatriate, 

Internal Audit, Compliance, Business Development & reengineering with Corporate Affairs Service Provider” 

 

ভযাংকিত আরে ঈা কভোানীয ঈয ফাধোমকয আফে এফং 

দরিরটি এআযূ কাযোমকয আফে মেন তাা কভোানীয াধাযণ 

ীরভযমুকোত আয়া ভোাদিত৷ 
    

 
    

 
  

  
ফিদেে ফোমফাযেয 

ঈদোদেোমে 

কভোানীয 

পিিয়ার ীর 

যাখায তগভতা 

  

১২৯৷ (১) কন কভোানীয ঈদোদেোমাফরী নুাযে ঈায কন 

কাযোম ফাংরাদেেয ফািযে ভোাদানেয োযয়জন আরে এফং ঈায 

ংঘফিধি দোফাযা কভোানী তোভগভতাোযাোত আরে, ফাংরাদেেয ফািযেয 

কন বূখণোডে, এরাকায় ফা োথানে ফোমফায কযায জনোম ঈকোত 

কভোানী পিিয়ার ীর যাখিতে াযিফে, মাা কভোানীয াধাযণ 

ীরভযেয োযতিযূ (facsimile) আফে, তফে মে বূখণোডে, এরাকায় ফা 

োথানে ঈা ফোমফৃত আফে েআ বূখণোড এরাকা ফা োথানেয নাভ ীরে 

খদাআকৃত থাকিতে আফে৷ 
 
 
 

(২) ফাংরাদেেয ফািযেয কন বূখণোডে, এরাকায় ফা োথানে কন 

দরির দোতোভাফেজে ঈকোত পিিয়ার ীর ংকিত কযায ঈদোদেোমে 

কন কভোানী ঈায াধাযণ ীরভযমুকোত কযিয়া রিখিতবাফে 

মে কন ফোমকোতিকে তোভগভতা যোণ কযিতে াযিফে; এফং তিনি 

ঈকোত ীর ফোমফাযেয ফোমাাযে কভোানীয োযতিনিধি গণোম আফেন৷ 
 

(৩) ঈকোত োযতিনিধকে তোভগভতা োযদান ভোযোকিত দরিরে 

এতদুদোদেোমে কন ভয় ঈরেোোনখ থাকিরে, েআ ভয় যোমনোতোভ 

থফা, ঈকোত দরিরে কন ভয়েয ঈরেোোনখ না থাকিরে, োযতিনিধিয 

িত রেনদেনকাযী ফোমকোতিকে োযতিনিধিয তোভগভতা োযতোমাায ফা 

ফানেয নটি না দেয়া যোমনোতোভ োযতিনিধিয তোভগভতা ফার 

থাকিফে৷ 
 
 
 

(৪) ঈকোত োযতিনিধি মে ফ দরির দোতোভাফেজে পিিয়ার ীর 

ফোমফায কযেন েআ ফ দরির দোতোভাফেজে ীর ভয ংকিত 

কযিয়া তাায োফাতোভগয রিখিতবাফে তাযিখ ঈরেোোনখ কযিফেন এফং 

মে বূখণোডে, এরাকা ফা োথানে তাা কযা আর ঈা ঈরেোোনখ 

কযিফেন৷ 
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(৫) কন দরির দোতোভাফেজে কভোানীয পিিয়ার ীর 

মথামথবাফে ফোমফায কযা আরে তাা ঈকোত কভোানীয ঈয এআযূ 

ফাধোমকয আফে মেন আা কভোানীয াধাযণ ীর ভয দোফাযা 

ভযাংকিত কযা আয়াছে৷ 
    

 
    

 
  

  
চকুোতি আতোমাদিয 

ফোমাাযে যিচারকগণ 

কযোতকৃ োফাযোথেয 

োযকা 

  

১৩০৷ (১) কভোানী কযোতৃক ফা কভোানীয তোভেগ ভোাদিত 

কন চুকোতিতে ফা গৃীত ফোমফোথায় োযতোমতোভগ ফা যতোভগবাফে 

ংিোোনলোট ফা োফাযোথফান োযতোমেক যিচারক, যিচারক যিলদেয মে 

বায় ঈকোত চুকোতি ভোাদন ফা ফোমফোথা গোযণেয িদোধানোতোভ য় 

েআ বায়, মদি তখন তাায কন োফাযোথ থাকে, থফা নোমানোম 

তোভেগতোযে, োফাযোথ যোজন কযায য কিংফা ঈকোত চুকোতি ভোাদন ফা 

ফোমফোথা গোযণেয য যিচারক যিলদেয োযথভ বায়, তাায 

ংিোোনলোটতা ফা োফাযোথেয োযকৃতি োযকা কযিফেন : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, কভোানীয কন যিচারক মদি এআ ভযোভে 

াধাযণবাফে একটি াধাযণ নটি দিয়া থাকেন মে, তিনি নটিে 

ফিনিযোদিলোট নোম একটি কভোানীয যিচারক ফা দোম থফা তিনি 

নটিে ফিনিযোদিলোট কন পাযোভেয ংীদায এফং ঈকোত পাযোভ ফা 

কভোানীয িত োযথভকোত কভোানীয কন রেনদেনেয 

তোভেগতোযে তাাকে োফাযোথফান ফরিয়া গণোম কযিতে আফে, তাা আরে 

যফযোতী কর রেনদেনেয তোভেগতোযে, ঈকোত নটি এআ ঈ-ধাযায 

তাতোযোমাধীনে যোমাোত োযকা ফরিয়া গণোম আফে; এফং এআযূ 

াধাযণ নটি োযদানেয য ঈকোত পাযোভ ফা কভোানীয িত 

কন নিযোদিলোট রেনদেনেয তোভেগতোযে ঈকোত যিচারক কযোতৃক অয 

কন ফিেল নটি োযদানেয োযয়জন আফে না৷ 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এয ফিধান রংঘনকাযী োযতোমেক যিচারক 

নধিক াাঁচ াজায টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
 
 
 

(৩) ঈ-ধাযা (১) এয ফিধান োযমজোম য় এআযূ কর চুকোতি 

ফা ফোমফোথায ফিফযণাদি রিিফদোধ কযিয়া যাখায জনোম কভোানী 

একটি ৃথক ফি ংযতোভগণ কযিফে এফং পি চরাকারীন ভয় 

ঈা কভোানীয নিফনোধিকৃত কাযোমারয়ে কভোানীয মে কন 

দোমেয যিদযোনেয জনোম ঈনোভুকোত যাখিফে৷ 
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(৪) কভোানীয কন কযোভকযোতা জোঞাতাযে  আচোছাকৃতবাফে ঈ-

ধাযা (৩) এয ফিধান রংঘন কযিরে তিনি নধিক এক াজায টাকা 

যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
োফাযোথফান যিচারক 

কযোতকৃ বট 

োযয়গেয ঈয 

নিলেধাজোঞা 

  

১৩১৷ (১) কভোানীয কন যিচারক িাফে ফোমতীত বিনোন 

কাযণে োযতোমতোভগ ফা যতোভগবাফে ঈকোত যিচারক মদি 

কভোানীয কন চুকোতি ফা গৃীত ফোমফোথায় োফাযোথফান থাকেন, তাা 

আরে তিনি ঈকোত চুকোতি ফা গৃীত ফোমফোথায ঈয নুযূ যিচারক 

িাফে বটদান কযিতে াযিফেন না থফা নুযূ কন বটেয 

ভয়ে কযাভেয ফোমাাযে তাায ঈোথিতি গণনা কযা মাআফে না, 

এফং তিনি মদি নুযূবাফে বটদান কযেন, তাা আরে তাায বট 

গণনা কযা আফে না : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, মদি কর যিচারক ফা তাাদেয ভধোমে এক ফা 

একাধিক যিচারক কভোানীয তোভেগ জাভিনদায য়ায কাযণে 

তোভগতিগোযোথ ন, তাা আরে ঈকোত জাভিনদাযী চুকোতি আতে ঈদোবুত 

তোভগতি ংকোযানোতোভ মে কন ফিলয়েয ঈয তাাযা করে ফা 

ংিোোনলোট এক ফা একাধিক যিচারক বটদান কযিতে াযিফেন৷ 
 
 
 

(২) কন যিচারক ঈ-ধাযা (১) এয ফিধান রংঘন কযিরে তিনি 

নধিক এক াজায টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
 
 
 

(৩) এআ ধাযায ফিধান কন োযাআবেট কভোানীয োযতি োযমজোম 

আফে না: 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, কন োযাআবেট কভোানী কন াফরিক 

কভোানীয ধীনোথ কভোানী আরে ঈকোত োযাআবেট কভোানীয 

তোভেগ ঈকোত াফরিক কভোানী ফোমতীত নোম মে কন ফোমকোতিয 

িত ভোাদিত চুকোতি ফা গৃীত ফোমফোথায তোভেগতোযে এআ ধাযায 

 



ST RELIANCE ASSOCIATES “STRA” 
Corporate office: 

H & S Building (5
th

 Floor), 91 Bir Uttam C.R. Datta Road 

     (Old: Sonargaon Road), Kathalbagan, Dhaka. 

Mobile : 01717-859464; 01818-901402; 

  Telephone: 9632492 

 E- Mail : saidul.stra@gmail.com 

info@stra-global.com 

Website: stra-global.com 

Problem solve….                                         facebook.com/straglobal 

 

“A House of Accountancy & Taxation (Income Tax, Customs & VAT), Secretarial, Commercial, Expatriate, 

Internal Audit, Compliance, Business Development & reengineering with Corporate Affairs Service Provider” 

 

ফিধান োযমজোম আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
ভোমানেজায নিয়গেয 

চকুোতি দোমগণেয 

নিকট োযকা 

  

১৩২৷ (১) মে তোভেগতোযে কন কভোানী ঈায ভোমানেজায ফা 

ভোমানেজিং এজেনোট নিয়গেয কন চুকোতি ভোাদন কযে এফং ঈকোত 

চুকোতিতে কভোানীয যিচারক োযতোমতোভগ ফা যতোভগবাফে 

ংিোোনলোট ফা োফাযোথফান ন থফা নুযূ কন ফিদোমভান চুকোতিতে 

কন যিফযোতন কযা য়, ে তোভেগতোযে ঈকোত কভোানী, চুকোতি 

ভোাদনেয ফা ফিদোমভান চুকোতিতে কৃত যিফযোতনেয একু দিনেয 

ভধোমে, ভোাদিত চুকোতিয যোতাফরীয াযাং ফা তোভেগতোযফিেলে 

ফিদোমভান চুকোতিয যোতাফরীতে কৃত যিফযোতনেয াযাং এফং 

ভোাদিত চুকোতিতে ফা যিফযোতিত চুকোতিতে োফাযোথফান ফা ংিোোনলোট 

যিচারকেয োফাযোথেয ফা ংিোোনলোটতায োযকৃতি ভোযোকে োলোট 

ঈরেোোনখ ভোফরিত একটি োফাযকরিি োযতোমেক দোমেয নিকট 

োযেযণ কযিফে, এফং এআযূ কর চুকোতি কভোানীয নিফনোধিকৃত 

কাযোমারয়ে মে কন দোমেয যিদযোনেয জনোম ঈনোভুকোত থাকিফে৷ 
 

(২) কন কভোানী ঈ-ধাযা (১) এয ফিধান ারনে ফোমযোথ 

আরে, ঈকোত কভোানী নধিক াাঁচ াজায টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় 

আফে এফং কভোানীয োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি জোঞাতাযে  

আচোছাকৃতবাফে ঈকোত ফোমযোথতায জনোম দায়ী তিনি, একআ যোথদণোডে 

দণোডনীয় আফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ভূখোম ফোমকোতিযূে 

(Principal) 

োযকািত 

কভোানীয 

োযতিনিধি (agent) 

কযোতকৃ চকুোতি 

ভোাদন   

১৩৩৷ (১) াফরিক কভোানীয ধীনোথ োযাআবেট কভোানী 

ফোমতীত নোম মে কন কভোানীয ভোমানেজায ফা নোমফিধ 

োযতিনিধি মদি কভোানীয জনোম ফা ঈায তোভেগ এআযূ কন 

চুকোতি ভোাদন কযেন মে চুকোতিতে কভোানীয ভূখোম ফোমকোতি 

(Principal) য়ায ফিলয় োযকািত থাকে, তফে ঈকোত ভোমানেজায ফা 

োযতিনিধি চুকোতিতে অফদোধ য়ায ভয় চুকোতিয যোত ভোযোকে 

রিখিতবাফে একটি োভাযকরিি োযোতুত কযিফেন এফং ঈাতে চুকোতিয 

য তোভেগয নাভ নিযোদিলোটবাফে ঈরেোোনখ কযিফেন৷ 
 
 
 

(২) ঈকোত ভোমানেজায ফা োযতিনিধি ফিরভোফে ঈকোত োভাযকরিি 

কভোানীয নিফনোধিকৃত কাযোমারয়ে এফং ঈায নুরিি 

যিচারকগণেয নিকট োযেযণ কযিফেন, এফং তঃয োভাযকরিিটি 
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কভোানীয নিফনোধনকৃত কাযোমারয়ে নথিবুকোত কযিতে আফে এফং ঈা 

যিচারক যিলদেয যফযোতী োযথভ বায় ঈোথান কযিতে আফে৷ 
 
 
 

(৩) মদি ঈকোত ভোমানেজায ফা োযতিনিধি এআ ধাযায ফিধান ারনে 

ফোমযোথ ন, তাা আরে- 
 
 
 

(ক) ঈকোত চুকোতি কভোানীয আচোছানুমায়ী ফাতিরমগোম (voidable) 

আফে; এফং 
 
 
 

(খ) ঈকোত ভোমানেজায ফা োযতিনিধি নধিক াাঁচ াজায টাকা 

যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
োযেকোটাে তাযিখ 

ঈরেোোনখ 

  

১৩৪৷ কন কভোানী কযোতৃক ফা ঈায তোভেগ োযকািত থফা 

গঠিত আফে এভন কন কভোানীয ফিলয়ে োযকািত কন 

োযেকোটাে ঈা োযকােয তাযিখ ঈরেোোনখ কযিতে আফে এফং 

ফিযীত োযভাণিত না আরে, ঈকোত তাযিখ োযেকোটা োযকানায 

তাযিখ ফরিয়া গণোম আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

োযেকোটাে 

ঈরেোোনখোম ফিলয়  

োযতিফেদন 

  

১৩৫৷ (১) কন কভোানী কযোতৃক ফা ঈায তোভেগ োযকািত 

োযতোমেক োযেকোটাে থফা মে ফোমকোতি কভোানী গঠনে 

নিয়জিত অছেন ফা ছিরেন ফা ঈাতে অগোযী েআ ফোমকোতি কযোতৃক 

ফা তাায তোভেগ োযকািত োযতোমেক োযেকোটাে তপির-৩ এয 

োযথভ খণোডে ফিনিযোদিলোট ফিলয়াদি ফিফৃত কযিতে আফে; এফং ঈকোত 

তপিরেয দোফিতীয় খণোডে ফিনিযোদিলোট ফিলয়েয ঈয োযতিফেদনভূ 

ঈাতে নোনিফেিত কযিতে আফে, এফং োযথভ  দোফিতীয় খণোডেয 

ফিধানভূ ঈকোত তপিরেয তৃতীয় খণোডে ফিধৃত ফিধানাফরী ােতোভেগ 

কাযোমকয থাকিফে৷ 
 

(২) মদি কভোানীয কন েয়ায ফা ডিফেঞোচায এয অফেদনকাযীয 

োযতি এভন কন যোত অয কযা য় মে, ঈকোত যোত গোযণেয 
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পরে এআ ধাযায কন ফিধান ারনেয ফোমাাযে ছা্ দেয়া আফে, 

থফা োযেকোটাে নিযোদিলোটবাফে ঈরেোোনখিত নাআ এভন কন 

চুকোতি, দরির ফা ফিলয়েয নটি তাাকে দেয়া আয়াছে ফরিয়া 

ফিফেচনা কযা মাআফে, তাা আরে এআযূ যোত পরফিীন (void) আফে৷ 
 
 
 

(৩) কন ফোমকোতি কভোানীয েয়ায ফা ডিফেঞোচায এয 

অফেদনতোযেয ছক আোম ুকযিফেন না মদি না ঈকোত ছকেয িত এআ 

ধাযায ফিধান নুাযে োযণীত একটি োযেকোটা যফযা কযা য়: 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, নিভোনফযোণিত কন ঈদোদেোমে ঈকোত 

অফেদনতোযেয ছক আোম ুতোভেগতোযে, এআ ঈ-ধাযায ফিধান োযমজোম 

আফে না, মথা :- 
 
 
 

(ক) েয়ায ফা ডিফেঞোচায ফিলয়ে ফরিখন (underwriting) চুকোতিতে 

অফদোধ য়ায জনোম কন ফোমকোতিকে যর ফিোফাে অভনোতোযণ 

জানানয ঈদোদেোমে; থফা 
 
 
 

(খ) মে কর েয়ায ফা ডিফেঞোচায চাাঁদা দানেয জনোম জনাধাযণেয 

নিকট োযোতোভাফ কযা য় নাআ েআ কর েয়ায ফা ডিফেঞোচায 

ভোযোকিত ফিলয়ে৷ 
 
 
 

(৪) কন ফোমকোতি ঈ-ধাযা (৩) এয ফিধান রংঘন কযিয়া কন 

কাজ কযিরে তিনি নধিক াাঁচ াজায টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় 

আফেন৷ 
 
 
 

(৫) এআ োযেকোটােয দায়িতোফে নিয়জিত কন যিচারক ফা 

নোম কন ফোমকোতি এআ ধাযায কন ফিধান ারন না কযায জনোম 

ফা রংঘনেয জনোম কন োযকাযে দায়ী আফেন না, মদি- 
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(ক) োযকািত কন ফিলয়েয তোভেগতোযে, তিনি োযভাণ কযেন মে, 

ততোভোযোকে তিনি কন কিছুআ জানিতেন না; থফা 
 
 
 

(খ) তিনি োযভাণ কযেন মে, কন ঘটনা ভোযোকে তাায নিচোছাকৃত 

বুরেয কাযণে ঈকোত রংঘন ংঘটিত আয়াছে; থফা 
 
 
 

(গ) মে ফিলয়ে রংঘন ংঘটিত আয়াছে তাা ভোযোকে, ফিচাযকাযী 

অদারত এআযূ বিভত লণ কযে মে, ঈা কিঞোচিতকয থফা 

ঈায ফ দিক ফিফেচনা কযিয়া মুকোতিংগতবাফে রংঘনকাযীকে 

ফোমাতি দেয়া মায় : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, কন যিচারক ফা নোম কন ফোমকোতি 

তপির-৩ এয োযথভ খণোডেয োযফিধান ১৮ ফিনিযোদিলোট ফিলয়াদি 

ভোযোকে োযেকোটাে কন ফিফৃতি নোতোভযোবুকোত কযিতে ফোমযোথ 

য়ায জনোম দায়ী আফেন না, মদি আা োযভাণিত য় মে, োযকািত 

ফিলয়াদি তাায জানা ছির না৷ 
 

(৬) কভোানী গঠিত য়ায ূযোফেআ ঈক ফা যেআ ঈক, 

োযেকোটা ফা অফেদনতোযেয ছক আোমযু তোভেগতোযে এআ ধাযা 

ফিধান োযমজোম আফে, তফে ঈা নিভোনফযোণিত তোভেগতোযে োযমজোম 

আফে না মথা :- 
 
 
 

(ক) কভোানীয েয়ায ফা ডিফেঞোচাযেয ফযাদোদ ায়ায জনোম 

কন অফেদনকাযী কযোতৃক যোজিত ধিকায নোম ফোমকোতিয নুকূরে 

োযতোমাাযেয (renounce) ফোমাাযে তাায কন ধিকায থাকুক ফা 

না থাকুক, কভোানীয ফিদোমভান দোম ফা ডিফেঞোচায রোডাযগণেয 

নিকট েয়ায ফা ডিফেঞোচায আোমুয জনোম োযেকোটা ফা 

অফেদনতোযেয ছক আোমুয তোভেগতোযে; থফা 
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(খ) মদি এভন েয়ায ফা ডিফেঞোচায ংকোযানোতোভ োযেকোটা ফা 

অফেদনতোযেয ছক আোম ুকযা য় মে, ঈকোত েয়ায ফা ডিফেঞোচায 

ূযোফে আোমুকৃত েয়ায ফা ডিফেঞোচাযেয ভত যোফতবাফে একআ যকভ 

অছে ফা একআ যকভ আফে এফং অাততঃ ঐগরুি কন োফীকৃত 

লোটক একচেঞোজেয ভাধোমভে কোযয় ফিকোযয় আতেছে ফা কোযয় ফিকোযয়েয 

জনোম ঈোথান (quoted) কযা আতেছে, তাা আরে ঈকোত 

োযেকোটা ফা ছক আোমুয তোভেগতোযে৷ 
 
 
 

(৭) এআ ধাযায ধীন দায়-দায়িতোফ ছা্া এআ অআনেয নোমানোম 

ফিধান ফা নোম কন অআনেয ধীনে কন ফোমকোতিয কন দায়-

দায়িতোফ থাকিরে ঈাতে এআ ধাযায কন কিছুআ ীভিত ফা োযা 

কযিফে না৷ 
    

 
    

 
  

  
কভোানী গঠনে ফা 

ফোমফোথানায় 

াধাযণবাফে 

ফিেলজোঞেয 

ভোযোকীনতা 

  

১৩৬৷ কন কভোানীয েয়ায ফা ডিফেঞোচাযে চাাঁদাদানেয অোফান 

জানাআয়া মে োযেকোটা আোম ুকযা য় তাাতে কন ফিেলজোঞেয 

নাভ ফোমফায কযিয়া কন ফিফৃতি ফা কন ফিেলজোঞ কযোতৃক 

োযদতোত ফরিয়া কথিত কন ফিফৃতি নোতোভযোবুকোত কযা মাআফে না, 

মদি না তিনি এভন ফোমকোতি ন মিনি কভোানীয ঈদোমকোতা িাফে 

ফা ঈা গঠনে ফা ঈায ফোমফোথানায় নিয়জিত ফা অগোযী ছিরেন 

ফা অছেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ভোভতি 

ফিেলজোঞেয 

ফিফতৃিভোফরিত 

োযেকোটা আোম ু

  

১৩৭৷ কন ফিেলজোঞ কযোতৃক োযদতোত ফরিয়া কথিত ফিফৃতি 

নোতোভযোবুকোত কযতঃ কন কভোানীয েয়ায ফা ডিফেঞোচাযে 

চাাঁদাদানেয অোফান জানাআয়া োযেকোটা আোম ুকযা মাআফে, মদি- 
 
 
 

(ক) োযেকোটাে ফিফৃতিটি নোতোভযোবুকোতিয ফোমাাযে এফং মে 

অকাযে এফং মে োযংগে ঈা নোতোভযোবুকোত কযা আয়াছে েআ 

ফোমাাযে তিনি তাায রিখিত ভোভতি োযদান কযিয়া থাকেন এফং 

ঈকোত োযেকোটা নিফনোধনেয জনোম ঈায একটি নুরিি ে কযায 

ূযোফ যোমনোতোভ তাায ভোভতি োযতোমাায না কযিয়া থাকেন; এফং 
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(খ) তিনি ঈকোতযূে ফিফৃতি োযদান কযিয়াছেন এফং দপা (ক) তে 

ঈরেোোনখিত ভোভতি তিনি োযতোমাায কযেন নাআ ভযোভে য একটি 

ফিফৃতি োযেকোটাে নোতোভযোবুকোত কযা য়৷ 
    

 
    

 
  

  
োযেকোটা 

নিফনোধন 

  

১৩৮৷ (১) কন কভোানী ফা োযোতোভাফিত কভোানীয 

োযেকোটাে যিচারক ফা োযোতোভাফিত যিচারকযূে অখোমায়িত 

ফোমকোতি কযোতৃক ফা তাায নিকট আতে রিখিতবাফে তোভগভতাোযাোত 

োযতিনিধি কযোতৃক ঈকোত োযেকোটােয নুরিি োফাতোভগযিত না 

আরে এফং ঈা আোমুয তাযিখে ফা ততোূযোফে নিফনোধনেয জনোম 

যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির না কযা আরে, ঈকোত কভোানী কযোতৃক 

ফা ঈায তোভেগ থফা ঈায ভোযোকে ঈকোত োযেকোটা আোমু 

কযা মাআফে না৷ 
 
 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এয ধীনে নিফনোধনেয জনোম যেজিলোটোযাযেয নিকট 

দাখিরকৃত োযেকোটােয নুরিিতে নিভোনফযোণিত ফিলয়াদি 

ৃলোঠাঙোকিত ফা ঈায িত ংমজিত থাকিতে আফে, মথা :- 
 
 
 

(ক) ধাযা ১৩৭ এয ধীন োযয়জনীয় ভোভতি োযেকোটা 

আোমুয তোভেগতোযে, ংিোোনলোট ফিেলজোঞেয ভোভতি; এফং 
 
 
 

(খ) াধাযণবাফে আোমুকতৃ কর োযেকোটােয তোভেগতোযে- 
 
 
 

() তপির-৩ এয োযথভ খণোডেয োযফিধান ১৬ তে ঈরিোোনখিত 

োযতোমেক চুকোতিয একটি কযিয়া নুরিি থফা, এআযূ কন চুকোতি 

রিখিত আরে, ঈায ূযোণ ফিফযণ একটি োভাযকরিি; এফং 
 
 
 

(অ) ঈকোত তপিরেয দোফিতীয় খণোড নুমায়ী অফোমকীয় কন 

োযতিফেদন োযণয়নকাযী ফোমকোতিগণ মদি এআযূ োযতিফেদনে ঈকোত 
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খণোডেয োযফিধান ৩২ এ ঈরেোোনখিত ভনোফয় াধনেয ফযোণনা কযিয়া 

থাকেন কিংফা কন কাযণ োযদযোন না কযিয়া ঈাতে নুযূ 

ভনোফয় াধনেয আংগিত োযদান কযিয়া থাকেন, তফে ঐ কর ফোমকোতি 

কযোতৃক ফযোণিত ভনোফয় াধনভূ নোনিফে কযিয়া এফং ঈাদেয 

কাযণ োযদযোন কযিয়া তাাদেয োফাতোভগযিত একটি রিখিত ফিফৃতি৷ 
 
 
 

(৩) কন োযেকোটােয তোভেগতোযে ঈ-ধাযা (১) োযমজোম 

আরে েআ োযেকোটােয োযথভ বাগে- 
 
 
 

(ক) এআ ভযোভে একটি ফিফৃতি থাকিফে মে, এআ ধাযায ফিধান নুমায়ী 

োযেকোটা নিফনোধনেয জনোম ঈায একটি নুরিি দাখির কযা 

আয়াছে; 
 
 
 

(খ) এভন ফ দরিরেয তারিকা থাকিতে আফে মেগুরি এআ ধাযায 

ফিধান নুমায়ী োযেকোটােয নুরিিতে ৃলোঠাঙোকিত ফা ঈায িত 

ংমজিত আয়াছে; এফং 
 
 
 

(গ) োযেকোটাে নোতোভযোবুকোত কর ফিফৃতিভূেয একটি তারিকা 

থাকিতে আফে৷ 
 

(৪) যেজিলোটোযায কন োযেকোটা নিফনোধন কযিফেন না, মদি ধাযা 

১৩৪, ১৩৫, ১৩৬  ১৩৭ এফং এআ ধাযায ঈ-ধাযা (১), (২) এফং 

(৩) এয ফিধানাফরী ারন কযা না য়, এফং ঈকোত োযেকোটােয 

িত কভোানীয ফা োযোতোভাফিত কভোানীয নিযীতোভগক, অআন 

ঈদেলোটা, এটযোনী, রিিটায, ফোমাংকায ফা দারারযূে খোমায়িত 

ফোমকোতিয, ফা নুযূবাফে কাজ কযিতে োফীকৃতিদানকাযী কন ফোমকোতি 

থাকিরে তাায রিখিত ভোভতি না থাকে৷ 
 
 
 

(৫) নিফনোধনেয জনোম োযেকোটােয নুরিি দাখিরকৃত য়ায 

তাযিখেয নফোফআ দিন য ঈকোত োযেকোটা আোম ুকযা মাআফে না 
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এফং ঐ ভয়েয য মদি কন োযেকোটা আোম ুকযা য়, তাা 

আরে ঈা এভন একটি োযেকোটা ফরিয়া গণোম আফে মাায 

নুরিি এআ ধাযা নুমায়ী যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযা য় নাআ৷ 
 
 
 

(৬) এআ ধাযায ফিধান নুমায়ী যেজিলোটোযাযেয নিকট োযেকোটােয 

নুরিি দাখির না কযিয়া ফা নুযূবাফে দাখিরকৃত নুরিিতে 

তোভেগতোযভত োযয়জনীয় ভোভতি ফা দরির ৃলোঠাঙোকিত না কযিয়া ফা 

ঈায িত ংমজিত না কযিয়া মদি কন োযেকোটা আোমু 

কযা য়, তাা আরে ংিোোনলোট কভোানী নধিক াাঁচ াজায টাকা 

যোথদণোডে দণোডনীয় আফে এফং োযতোমেক ফোমকোতি, মিনি জোঞাতাযে  

আচোছাকৃতবাফে ঈকোত োযেকোটা আোমুয জনোম দায়ী েআ ফোমকোতি, 

একআ দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
ধাযা ১৩৬  ১৩৭ 

রংঘনেয দণোড 

  

১৩৯৷ (১) মদি ধাযা ১৩৬ ফা ১৩৭ এয ফিধান রংঘন কযিয়া কন 

োযেকোটা আোমু কযা য় তাা আরে ঈকোত কভোানী নধিক 

াাঁচ াজায টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফে এফং োযতোমেক ফোমকোতি, 

মিনি জোঞাতাযে ঈা আোমুয জনোম দায়ী তিনি, একআ দণোডে দণোডনীয় 

আফেন৷ 
 
 
 

(২) এআ ধাযা এফং ধাযা ১৩৬ ফা ১৩৭ এয ঈদোদেোম ূযণকরোে, 

‘ফিেলজোঞ' ফরিতে োযৌেরী, ভূরোম-নিযোধাযক, িাফযতোভগক এফং নোম 

মে কন ফোমকোতি নোতোভযোবুকোত আফেন মাায ো ফা দতোভগতায 

কাযণে ততোকযোতৃক োযদতোত ফিফৃতিকে নিযোবযমগোম ফিফৃতি ফরা মায়৷ 

 

    
 

    
 

  
  

লোটক একোচেঞোজে 

কোযয়-ফিকোযয়মগোম 

েয়ায  ডিফেঞোচায 

ফযাদোদকযণ 
  

১৪০৷ (১) কন োযেকোটা াধাযণবাফে আোমু কযা ঈক ফা না 

ঈক, ঈকোত োযেকোটাে মদি এভন ফিফৃতি থাকে মে, ঈাতে মে 

ভোতোভ েয়ায ফা ডিফেঞোচায ফযাদোদেয জনোম চাাঁদা োযদানেয অোফান 

জানান আয়াছে ে ভোতোভ েয়ায ফা ডিফেঞোচায মাাতে এক ফা 

একাধিক োফীকৃত লোটক একোচেঞোজে কোযয়-ফিকোযয় কযা মায় েআ 

ঈদোদেোমে লোটক একোচেঞোজেয নুভতিয জনোম অফেদন কযা আয়াছে 

ফা আফে, তফে ঈকোত োযেকোটাে ঈকোত লোটক একোচেঞোজেয নাভ ফা 

তোভেগতোযভত নুযূ োযতোমেক লোটক একোেচেঞোজেয নাভ ঈরেোোনখ 
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কযিতে আফে; এফং োযেকোটা োযথভ আোমু য়ায তাযিখেয য 

দভ দিনেয ূযোফে ঈকোত নুভতিয জনোম অফেদন কযা না 
 

আয়া থাকিরে, ফা ঈকোত আোমু তাযিখেয ূযোফেআ নুভতিয জনোম 

অফেদন কযা তোতোফে চাাঁদা োযদানেয েল তাযিখেয যফযোতী ছয় 

োতােয ভধোমে ঈকোত লোটক একোচেঞোজে ফা তোভেগতোযভত নুযূ 

োযতোমেক লোটক একোচেঞোজ নুভতি োযদান কযিয়া না থাকিরে, ঈকোত 

োযেকোটা নুাযে েয়ায ফা ডিফেঞোচাযেয জনোম অফেদনেয 

োযেতোভিগতে কৃত মে কন ফযাদোদ পরফিীন আফে৷ 
 
 
 

(২) মে তোভেগতোয ঈ-ধাযা (১) এ ঈরিোোনখিত নুভতিয জনোম 

অফেদন কযা য় নাআ, ফা মে তোভেগতোযে নুযূ নুভতিয জনোম 

অফেদন কযায য ঈকোত ঈ-ধাযায় ঈরিোোনখিতবাফে তাা ভঞোজুয 

কযা য় নাআ, েতোভেগতোযে োযেকোটা নুাযে েয়ায ফা 

ডিফেঞোচাযেয জনোম অফেদনকাযীগণেয নিকট আতে কভোানী 

কযোযোতৃক োযাোত কর যোথ ঈকোত ঈ-ধাযায় ঈরিোোনখিত দদিন ফা 

তোভেগতোযভত ছয় োতােয ভেয়াদ তিকোযানোতোভ য়ায যফযোতী 

তোযি দিনেয ভধোমে ফিনাুদে পেযত দেয়ায জনোম কভোানী এফং 

ঈকোত যোথ ঈকোত তোযি দিনেয ভধোমে পেযত দেয়া না আরে 

কভোানী ছা্া, কভোানীয যিচারকগণ মথবাফে এফং এককবাফে 

ফোমাংক-ায (Bank rate) েতোভগা তকযা াাঁচবাগ ধিক াযে 

ুদ ঈকোত যোথ পেযতো দিতে দায়ী থাকিফেন : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, মদি কন যিচারক োযভাণ কযেন মে ঈকোত 

যোথ পেযতো দানেয ফোমযোথতা তাায দাচযণ ফা ফেরায কাযণে 

ঘটে নাআ, তাা আরে তিনি তজোজনোম দায়ী আফেন না৷ 
 
 
 

(৩) েয়ায ফা ডিফেঞোচায ফযাদোদেয জনোম চাাঁদা িাফে োযাোত কর 

যোথ একটি ৃথক ফোমাংক একাঈনোটে জভা যাখিতে আফে এফং ঈকোত 

যোথ োযমজোম তোভেগতোযে, ঈ-ধাযা (২) তে ফিনিযোদিলোট ভয়ে এফং 

দোধতিতে পেযতো দিতে আফে; এফং মদি এআ ঈধাযায ফিধান ারনে 

কন কভোানী ফোমযোথ য়, তাা আরে ঈকোত কভোানী নধিক 

াাঁচ াজায টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফে এফং ঈায োযতোমেক 

কযোভকযোতা, মিনি জোঞাতাযে  আচোছাকৃতবাফে ঈকোত ফোমযোথতায জনোম 
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দায়ী তিনি, একআ দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
 
 
 

(৪) েয়ায ফা ডিফেঞোচাযেয কন অফেদনকাযীয ঈয মদি এভন 

কন যোত অয কযা য় মে, ঈকোত যোত গোযণেয পর আফে 

এআ ধাযায কন ফিধান ারনে ছা্ োযদান কযা, তাা আরে ঈকোত 

যোত পরফিীন আফে৷ 
 
 
 

(৫) এআ ধাযায ঈদোদেোম ূযণকরোে, মদি এআযূ ফিত কযা য় 

মে, নুভতিয অফেদন তোযেয ফিলয়ে ধিকতয ফিফেচনায োযয়জন 

অছে, তাা আরে ঈকোত নুভতি োযতোমাখান কযা আয়াছে ফা আফে 

ফরিয়া গণোম কযা আফে না৷ 
 

(৬) নিভোনকোত তোভেগতোযে এআ ধাযায নোমানোম ঈধাযায ফিধান- 
 
 
 

(ক) কন োযেকোটা দোফাযা মে কর েয়ায ফা ডিফেঞোচায 

ফযাদোদেয অোফান জানান য় েআ কর েয়ায ফা ডিফেঞোচাযেয 

ফোমাাযে ঈাদেয ফরিখনকাযী (Underwriter) কযোতৃক ঈকোত েয়ায 

ফা ডিফেঞোচায গোযণ কযা আফে ফরিয়া োফীকৃতিদানেয তোভেগতোযে 

এআযূে কাযোমকয থাকিফে মেন তিনি ঐ েয়ায ফা ডিফেঞোচাযেয জনোম 

ঈকোত োযেকোটা নুাযে অফেদন কযিয়াছিরেন; এফং 
 
 
 

(খ) েয়ায ফিকোযয়েয োযোতোভাফ ভোফরিত কন োযেকোটােয 

তোভেগতোযে, নিভোনফযোণিত যিফযোতন কাযোমকয থাকিফে, মথা :- 
 
 
 

() ঈকোত ফিধানেয কথা “ফযাদোদ” ফোদটি ঈরিোোনখিত থাকিরে 

তদোথরে “ফিকোযয়” ফোদটি োযতিোথািত ফরিয়া গণোম কযিতে আফে; 
 
 
 

(অ) অফেদনকাযীয নিকট আতে োযাোত যোথ পেযতো দেয়ায জনোম 

কভোানী নে ফযং মে কর ফোমকোতি কযোতৃক েয়ায ফিকোযয়েয 
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োযোতোভাফ দেয়া আয়াছে তাাযাআ ঈধাযা (২) এয ধীনে দায়ী 

আফেন এফং ঈকোত ঈধাযায় কভোানীয দায় এয মে ঈরেোোনখ অছে 

ে দায় আফে ঈকোত োযোতোভাফকাযী ফোমকোতিয ফা ফোমকোতিগণেয; 
 
 
 

(আ) ঈ-ধাযা (৩) এ “ঈকোত কভোানী” ফোদদোফয়েয যিফযোতে 

“মে ফোমকোতি কযোতৃক ফা মাায ভাধোমভে েয়ায ফিকোযয়েয োযোতোভাফ 

কযা য় তিনি” ফোদগুরি এফং ঈায োযতোমেক কযোভকযোতা মিনি 

ফোদগুরিয যিফযোতে “নোম মে ফোমকোতি” ফোদগুরি োযতিোথািত গণোম 

কযিতে আফে৷ 
 
 
 

(৭) কন োযেকোটােআ এআ ভযোভে ফিফৃতি থাকিফে না মে, ঈাতে 

মে েয়ায ফা ডিফেঞোচাযেয চাাঁদা োযদানেয অোফান কযা আয়াছে েআ 

েয়ায ফা ডিফেঞোচায কন লোটক একোেচেঞোজেয ভাধোমভে কেনা-

ফেচায নুভতিয জনোম অফেদনতোয ে কযা আয়াছে, মদি ঈা 

একটি োফীকৃতিোযাোত লোটক একোচেঞোজ না য়৷ 
    

 
    

 
  

  
োযেকোটা আোমু 

না কযায তেগতোযে 

কভোানীয দায়িতোফ 

  

১৪১৷ (১) মে তোভেগতোযে েয়ায ভূরধন ফিিলোট কন কভোানী 

ঈা গঠনেয ভয়ে ফা গঠন ভোযোকে কন োযেকোটা আোমু কযে 

নাআ থফা মে তোভেগতোযে ঈকোত কভোানী এআযূ োযেকোটা আোমু 

কযা তোতোফে ঈকোত োযেকোটা দোফাযা মে কর েয়ায ফা 

ডিফেঞোচাযে চাাঁদা োযদানেয জনোম জনাধাযণেয নিকট অোফান 

জানান আয়াছির েআ কর েয়ায ফা ডিফেঞোচায ফযাদোদ কযা য় 

নাআ, ে তোভেগতোযে ঈকোত কভোানী কন েয়ায ফা ডিফেঞোচায 

ফযাদোদ কযিফে না, মদি ঈায েয়ায ফা ডিফেঞোচায োযথভ 

ফযাদোদকযণেয কভতোভেগ তিনদিন ূযোফে যেজিলোটোযাযেয নিকট 

নিফনোধনেয জনোম এভন একটি োযেকোটােয ফিকরো-ফিফযণী দাখির 

কযা না আয়া থাকে মে, ফিফযণীটি ঈাতে যিচারক ফা োযোতোভাফিত 

যিচারক িাফে অখোমায়িত োযতোমেক ফোমকোতি কযোতৃক থফা 

তাাদেয নিকট আতে রিখিতবাফে 
 

তোভগভতাোযাোত োযতিনিধি কযোতৃক োফাতোভগযিত আয়াছে, এফং 

তপির-৪ এয োযথভ খণোডে ফিধৃত ছকে োযণীত আয়াছে  ঈকোত 

খণোডে ঈরিোোনখিত ফিফযণ ঈাতে নোতোভযোবুকোত আয়াছে; তফে একআ 

তপিরেয দোফিতীয় খণোডে ঈরেোোনখিত তোভেগতোযে, ফিফযণীটিতে ঈকোত 
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খণোডে ফিনিযোদিলোট োযতিফেদনভূ ফিফযণীতে নোনিফেিত থাকিফে, এফং 

ঈকোত োযথভ  দোফিতীয় খণোডেয ফিধান ঈকোত তপিরেয তৃতীয় খণোডে 

ফিধৃত ফিধানাফরী ােতোভেগ কাযোমকয থাকিফে৷ 
 
 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এ ঈরিোোনখিত োযতিফেদন োযণয়নকাযী 

ফোমকোতিগণ এআযূ োযতিফেদনে মদি তপির-৪ এয তৃতীয় খণোডে 

নুচোছেদ-৩ এ ঈরেোোনখিত ভনোফয়াধন কযিয়া থাকেন থফা ঈকোত 

োযতিফেদনে কন কাযণ না দযোাআয়া নুযূ ভনোফয়াধনেয আংগিত 

োযদান কযিয়া থাকেন, তফে তাাদেয ঈরেোোনখিত ভনোফয়ভূ 

নোনিফে কযিয়া এফং ঈাদেয কাযণ োযদযোন কযিয়া তাাদেয 

োফাতোভগযিত একটি ফিফৃতি ঈ-ধাযা (১) এ ঈরিোোনখিত 

োযেকোটােয ফিকরো-ফিফযণীতে ৃলোঠাঙোকিত কযিয়া ফা ঈকোত 

ফিফযণীয িত মুকোত কযিয়া দিতে আফে৷ 
 
 
 

(৩) কন োযাআবেট কভোানীয তোভেগতোযে এআ ধাযা োযমজোম 

আফে না৷ 
 
 
 

(৪) মদি কন কভোানী ঈ-ধাযা (১) ফা (২) এয ফিধান রংঘন 

কযিয়া কাজ কযে, তাা আরে ঈকোত কভোানী নধিক াাঁচ াজায 

টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফে; এফং ঈকোত কভোানীয োযতোমেক 

যিচারক, মিনি জোঞাতাযে  আচোছাকৃতবাফে নুযূ রংঘনেয তোভগভতা 

ফা নুভতি োযদান কযেন ফা ঈা চরিতে দেন তিনি, একআ 

যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
 
 
 

(৫) মদি ঈ-ধাযা (১) এয ধীনে যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখিরকৃত 

োযেকোটােয ফিকরো ফিফযণীতে কন তোম ফিফৃতি নোতোভযোবুকোত 

থাকে, তফে মে ফোমকোতি ঈকোত ফিফযণী নিফনোধনেয ঈদোদেোমে দাখির 

কযিফায জনোম তোভগভতা ফা নুভতি োযদান কযেন তিনি নধিক দুআ 

ফতোয কাযাদণোডে কিংফা নধিক াাঁচ াজায টাকা যোথদণোডে ফা 

ঈবয়ফিধ দণোডে দণোডনীয় আফেন, মদি না তিনি োযভাণ কযেন মে, ঈকোত 

ফিফৃতি য় কিঞোচিতকয নতুফা তাায এআযূ ফিোফা কযায 

মুকোতিংগত কাযণ ছির মে, এফং তিনি ঈকোত ফিফযণী নিফনোধনেয জনোম 
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দাখির কযায ভয় যোমনোতোভ ফিোফা কযিতেন মে, ঈকোত ফিফৃতি 

তোম ছির৷ 
 
 
 

(৬) এআ ধাযায ঈদোদেোম ূযণকরোে- 
 
 
 

(ক) োযেকোটােয ফিকরো-ফিফযণীতে নোতোভযোবুকোত কন ফিফৃতি 

তোম ফরিয়া গণোম আফে, মদি ঈা মে অকাযে এফং মে োযংগে 

নোতোভযোবুকোত আয়াছে তাা ফিবোযানোতোভিকয য়; এফং 
 
 
 

(খ) মদি ফিবোযানোতোভি লৃোটিয ঈদোদেোমে যিকরোিতবাফে 

োযেকোটােয ফিকরো-ফিফযণী আতে কন ফিলয় ফযোজন কযা য়, 

তফে ফযোজিত ফিলয়েয ফোমাাযে ঈা তোম ফিফৃতি ভোফরিত একটি 

োযেকোটােয ফিকরো-ফিফযণী ফরিয়া গণোম আফে৷ 
 

(৭) ঈ-ধাযা (৫) এফং ঈ-ধাযা (৬) এয (ক) দপায 

ঈদোদেোমভূ ূযণকরোে, ‘নোতোভযোবুকোত' ফোদটি মখন োযকোটেয 

ফিকরো-ফিফযণী োযংগে ফোমফৃত য় তখন আায দোফাযা 

োযেকোটােয ফিকরো-ফিফযণীতে থফা ঈাতে নোনিফেিত ফা 

ংমুকোত কন োযতিফেদন ফা োভাযকরিিতে নোতোভযোবুকোত কন 

কিছুকে ফা ঐগুরিতে কন কিছুয ঈরেোোনখেয ভাধোমভে (by reference) 

ফা ঐগুরিয িত োযচাযেয ভাধোমভে নোতোভযোবুকোত কন কিছুকে 

ফুঝাআফে৷ 
    

 
    

 
  

  
েয়ায ফা ডিফেঞোচায 

ফিকোযয়েয োযোতোভাফ 

ভোফরিত দরির 

োযেকোটা ফরিয়া 

গণোম   

১৪২৷ (১) মেতোভেগতোযে কন কভোানী ঈায ভোতোভ ফা মে 

কন ংখোমক েয়ায ফা ডিফেঞোচায জনাধাযণেয নিকট ফিকোযয়েয 

ঈদোদেোমে ঈকোত েয়ায ফা ডিফেঞোচায ফযাদোদ কযে ফা ফযাদোদ কযিতে 

ভোভত য়, েতোভেগতোযে মে দরির দোফাযা তাা জনগণেয নিকট 

ফিকোযয়েয োযোতোভাফ কযা আয়াছে ঈকোত দরির ংিোোনলোট কর 

ঈদোদেোমে, কভোানী কযোতৃক আোমুকৃত োযেকোটা ফরিয়া গণোম 

আফে; এফং োযেকোটােয ফিলয়ফোতু ভোযোকিত কর অআনকানুন 

(all rules of law) এফং োযেকোটাে নোতোভযোবুকোত এফং ঈা আতে 

ফাদ ্া কর ফিফৃতি ভোযোকিত দায়িতোফ ফা োযকাযানোতোভযে 
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োযেকোটােয িত ভোযোকিত কন ফিলয়েয তোভেগতোযে ঈা 

োযমজোম আফে; এফং ঈকোত অআনকানুন এআযূে কাযোমকয আফে মেন 

েয়ায ফা ডিফেঞোচাযগুরিতে চাাঁদা দেয়ায জনোম জনাধাযণেয নিকট 

োযোতোভাফ দেয়া আয়াছির এফং মেন েয়ায ফা ডিফেঞোচাযে চাাঁদা 

দেয়ায োযোতোভাফ গোযণকাযী ফোমকোতিগণ ঈকোত েয়ায ফা 

ডিফেঞোচাযে চাাঁদা োযদানকাযী ছিরেন; তফে মে কর ফোমকোতি ঈকোত 

দরিরে ফিধৃত কন বুর ফিফৃতি দিয়াছিরেন ফা ংিোোনলোট নোম 

কিছুয জনোম ঈকোত োযোতোভাফ দিয়াছিরেন তাাদেয কন দায়-

দায়িতোফ, মদি থাকে, ঈকোত অআনকানুন োযয়গেয পরে তোভগুণোন আফে 

না৷ 
 
 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এয ঈদোদেোম ূযণকরোে, জনাধাযণেয নিকট 

েয়ায ফা ডিফেঞোচায ফিকোযয়েয ঈদোদেোমে কভোানী কযোতৃক েয়ায 

ফা ডিফেঞোচায ফযাদোদকযণ ফা ফযাদোদ কযিতে কভোানীয 

ভোভতিদানেয ফোমাাযে, ফিযীত োযভাণ না ায়া গেরে, নিভোনফযোণিত 

ঘটনাগুরি াতোভগোম ফরিয়া গণোম আফে, মথা :- 
 
 
 

(ক) ফযাদোদকযণ ফা ফযাদোদ কযিতে ভোভতিদানেয একত অি 

দিনেয ভধোমে জনগণেয নিকট েয়ায ফা ডিফেঞোচায থফা ঈাদেয 

ভধোমে মে কন একটি ফিকোযয়েয জনোম োযোতোভাফ দেয়া; থফা 
 
 
 

(খ) মে তাযিখে োযোতোভাফ কযা আয়াছির েআ তাযিখে কভোানীয 

েয়ায ফা ডিফেঞোচাযেয ণ ফাফদ োযাোম ভোূযোণ টাকা না ায়া৷ 
 
 
 

(৩) ঈ-ধাযা (১) এ ঈরিোোনখিত দরিরেয তোভেগতোযে ১৩৫ এয 

ফিধান এআযূে োযমজোম আফে মেন ঈকোত ধাযানুমায়ী োযেকোটাে 

মে ভোতোভ ফিলয় ফিফৃত কযিতে য় ঐগুরি ছা্া নিভোনকোত 

ফিলয়াদি োযেকোটাে ফিফৃত কযা অফোমক:- 
 
 
 

(ক) মে েয়ায ফা ডিফেঞোচায ভোযোকে োযোতোভাফ দেয়া আয়াছে 
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েআ েয়ায ফা ডিফেঞোচায ফাফদ কভোানী কযোতৃক োযাোত ফা 

োযাোম ণেয নীট যিভাণ; এফং 
 

(খ) ঈকোত েয়ায ফা ডিফেঞোচায ফযাদোদেয চুকোতি মে োথানে এফং মে 

ভয়ে যিদযোন কযা মাআফে৷ 
 
 
 

(৪) ঈ-ধাযা (১) এ ফযোণিত োযোতোভাফকাযীয তোভেগতোযে ধাযা ১৩৮ 

এয ফিধান এআযূ োযমজোম আফে মেন কভোানীয োযেকোটাে 

তিনি যিচারক িাফে ফা োযোতোভাফিত যিচারক িাফে অখোমায়িত 

আয়াছেন৷ 
 
 
 

(৫) মে তোভেগতোযে ঈধাযা (১) এ ঈরিোোনখিত োযোতোভাফকাযী একটি 

কভোানী ফা পাযোভ য় ে তোভেগতোযে ঈকোত ঈ-ধাযায় ঈরিোোনখিত 

দরির মদি ঈকোত কভোানীয দুআজন যিচারক ফা পাযোভেয তোভেগতোযে 

নোমুন যোধেক ংীদায কযোতৃক োফাতোভগযিত য়, তাা আরেআ 

মথেলোট আফে; এফং ঈকোত যিচারক ফা ংীদায আতে রিখিতবাফে 

তোভগভতাোযাোত ফোমকোতিগণ ঈকোত দরিরে োফাতোভগয কযিতে 

াযিফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
োযেকোটা 

ভোযোকিত 

ফিধানাফরীয ফোমাখোমা 

  

১৪৩৷ (১) োযেকোটা ভোযোকিত ফিধানাফরীয ঈদোদেোম 

ূযণকরোে,- 
 
 
 

(ক) োযেকোটাে নোতোভযোবুকোত কন ফিফৃতি তোম ফরিয়া গণোম 

আফে, মদি ঈকোত ফিফৃতি মে অকাযে এফং োযংগে নোতোভযোবুকোত 

আয়াছে তাা ফিবোযানোতোভিকয য়; এফং 
 
 
 

(খ) মদি ফিবোযানোতোভি লৃোটিয ঈদোদেোমে যিকরোিতবাফে োযেকোটা 

আতে কন ফিলয় ফযোজন কযা য় তফে, ফযোজিত ফিলয়েয ফোমাাযে, 

ঈা তোম ফিফৃতি ভোফরিত একটি োযেকোটা ফরিয়া গণোম আফে৷ 
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(২) ধাযা ১৪৫  ১৪৬ এফং এআ ধাযায ঈ-ধাযা (১) এয (ক) 

দপায ঈদোদেোম ূযণকরোে, “নোতোভযোবুকোত” ফোদটি মখন কন 

োযেকোটা োযংগে ফোমফৃত য় তখন আায দোফাযা োযেকোটাে 

নোতোভযোবুকোত কন কিছুকে থফা আায িত ংমুকোত কন 

োযতিফেদন ফা োভাযকরিিতে নোতোভযোবুকোত কন কিছুকে থফা 

ঈাতে কন ফিলয়ে ঈরেোোনখেয ভাধোমভে ফা ঈায িত োযচাযেয 

ভাধোমভে নোতোভযোবুকোত কন কিছুকে ফুঝাআফে৷ 
    

 
    

 
  

  
োযেকোটা থফা 

োযেকোটােয 

ফিকরো-ফিফযণীয 

যোতাফরী 

যিফযোতনেয ঈয 

ফাধা-নিলেধ 

  

১৪৪৷ কন কভোানী ঈায াধাযণ বায ূযোফ নুভদন থফা 

ঈায াধাযণ বা কযোতৃক এতদুদোদেোমে োযদতোত তোভগভতা 

ফোমতিযেকে োযেকোটাে ফা োযেকোটােয ফিকরো ফিফযণীতে 

ঈরেোোনখিত কন চুকোতিয যোতাফরী কন ভয় যিফযোতন কযিফে 

না৷ 

 

    
 

    
 

  
  

োযেকোটােয 

তোযভোোনটিযূোণ ফিফতৃি 

দানেয জনোম দেয়ানী 

দায়-দায়িতোফ 

  

১৪৫৷ (১) কন কভোানী মদি োযেকোটােয ভাধোমভে 

জনাধাযণেয নিকট েয়ায ফা ডিফেঞোচাযে চাাঁদা োযদানেয অোফান 

জানায় এফং মদি ঈকোত োযেকোটাে নোতোভযোবুকোত কন তোম 

ফিফৃতিয কাযণে এভন কন ফোমকোতি তোভগতিগোযোথ ন মিনি 

োযেকোটাটি ফিোফা কযিয়া ঈকোত চাাঁদা োযদান কযিয়াছেন, তাা 

আরে ঈকোত ফোমকোতি োযেকোটাে নোতোভযোবুকোত কন তোম 

ফিফৃতিয কাযণে তাায মে তোভগতি আয়াছে ফা আতে াযে তাা 

োযদানেয জনোম নিভোনফযোণিত ফোমকোতিগণ, এআ ধাযায 
 

নোমানোম ফিধান ােতোভেগ, দায়ী আফেন, মথা :- 
 
 
 

(ক) োযেকোটা আোমুয ভয়ে কভোানীয যিচারক ছিরেন এআযূ 

োযতোমেক ফোমকোতি; 
 
 
 

(খ) এআযূ োযতোমেক ফোমকোতি মিনি োযেকোটাে একজন 

যিচারকযূে বিিত আতে ভোভতি োযদান কযিয়াছেন এফং বিিত 
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আয়াছেন, কিংফা মিনি তাতোতোভগণিকবাফে ফা কিছু ভয়েয ফোমফধানে 

যিচারক আফেন ফরিয়া ভোভতি দিয়াছেন; 
 
 
 

(গ) কভোানীয োযতোমেক ঈদোমকোতা; এফং 
 
 
 

(ঘ) োযেকোটা আোম ুকযায তোভগভতা োযদানকাযী োযতোমেক 

ফোমকোতি : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, মেতোভেগতোযে ধাযা ১৩৮ এয ফিধান নুাযে 

কন োযেকোটা আোমুয জনোম কন ফোমকোতিয ভোভতিয োযয়জন 

য় এফং তিনি ঈকোত ভোভতি োযদান কযেন, থফা মেতোভেগতোযে 

োযেকোটাে নাভ দেয়া আয়াছে এভন কন ফোমকোতিয ভোভতি 

োযয়জন য় এফং তিনি ঈকোত ভোভতি োযদান কযেন, েতোভেগতোযে 

তিনি ুধুভাতোয ঈকোত ভোভতি দেয়ায কাযণেআ, দপা (ঘ) এয ধীনে 

োযেকোটা আোমুয তোভগভতা োযদানকাযী ফোমকোতি িাফে দায়ী 

আফেন না; তফে মদি তাাকে ফিেলজোঞ িাফে দেখাআয়া এফং 

ততোকযোতৃক োযণীত কন তোম ফিফৃতি ধাযা ১৩৭ এয ফিধান 

ভতাফেক তাায ভোভতিকোযভে োযেকোটাে নোতোভযোবুকোত কযিয়া 

োযেকোটা আোমুয তোভগভতা তিনি োযদান কযিয়া থাকেন, তাা আরে 

তিনি ঈকোত দপায ধীনে োযেকোটা আোমুয তোভগভতা োযদানকাযী 

ফোমকোতি িাফে দায়ী আফেন৷ 
 
 
 

(২) কন ফোমকোতি ঈধাযা (১) এয ধীনে দায়ী আফে না, মদি 

তিনি োযভাণ কযেন মে,- 
 
 
 

(ক) ঈকোত কভোানীয একজন যিচারক য়ায জনোম ভোভতি 

োযদানেয য তিনি ঈায োযেকোটা আোমু য়ায ূযোফেআ োফীয় 

ভোভতি োযতোমাায কযিয়াছিরেন এফং তাায তোভগভতা ফা ভোভতি 

ফোমতিযেকে ঈা োযচাযিত আয়াছে; থফা 
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(খ) তাায ফগতি ফা ভোভতি ফোমতিযেকে ঈকোত োযেকোটা আোমু 

কযা আয়াছে এফং ঈা আোমু য়ায ফিলয় জানিতে াযিয়া তিনি 

ফিরভোফে জনাধাযণকে এআ ভযোভে মুকোতিংগত নটি দিয়াছিরেন 

মে, ঈা তাায ফগতি ফা ভোভতি ফোমতিযেকে আোমু কযা আয়াছে; 

থফা 
 
 
 

(গ) তিনি োযেকোটা আোমুয য এফং তদধীনে ফযাদোদেয ূযোফে, 

োযেকোটাে নোতোভযোবুকোত কন তোম ফিফৃতি ভোযোকে ফিত 

য়ায য, ঈকোত োযেকোটা আতে তাায ভোভতি োযতোমাায 

কযিয়াছেন এফং ঈকোত োযতোমাায  ঈায কাযণ ভোযোকে 

জনাধাযণেয ঈদোদেোমে মুকোতিংগত নটি দিয়াছিরেন; থফা 
 

(ঘ) োযেকোটােয তোম ফিফৃতি- 
 
 
 

() মাা কন ফিেলজোঞেয নাভ ঈরেোোনখকোযভে োযণীত নয় ফরিয়া 

ফা কন যকাযী দরির (Public Document) ফা ফিফযণেয ঈয 

বিতোতি কযিয়া োযণীত নয় ফরিয়া ফিফেচনা কযা মায় তাা ভোযোকে 

তাায ফিোফা কযায মুকোতি ংগত কযণ ছির মে, ঈকোত ফিফৃতি তোম 

ছির এফং েয়ায ফা ডিফেঞোচায ফযাদোদকযণেয ভয় যোমনোতোভ তিনি 

ঈকোত ফিোফা লণ কযিতেন; এফং 
 
 
 

(অ) মাা কন ফিেলজোঞ কযোতৃক োযণীত ফরিয়া থফা কন 

ফিেলজোঞেয োযতিফেদন ফা ভূরোমায়নেয নুরিি ফা ঈদোধৃতাং ফরিয়া 

ফিফেচনা কযা মায় তাা ছির, ফিেলজোঞ কযোতৃক োযণীত ফিফৃতি ফা 

োযতিফেদন ফা ভূরোমায়নেয একটি ঠিক  নিযেতোভগ ঈোথান 

কিংফা ঈকোত োযতিফেদন, ফা ভূরোমায়নেয ঠিক নুরিি ফা ঠিক  

নিযেতোভগ ঈদোধৃতাং; এফং তাায ফিোফা কযায মুকোতিংগত কাযণ 

ছির এফং োযেকোটা আোম ুকযায ভয় যোমনোতোভ তিনি ফিোফা 

কযিতেন মে, ফিফৃতি দানকাযী ফোমকোতি নুযূ ফিফৃতি দান কযায জনোম 

মগোম ছিরেন এফং ঈকোত ফোমকোতি ১৩৭ ধাযা নুাযে োযেকোটা 

আোমুয জনোম োযয়জনীয় ভোভতি োযদান কযিয়াছেন এফং 

োযেকোটােয নুরিি নিফনোধনেয জনোম দাখির কযায ূযোফ 

যোমনোতোভ ফা তোভেগতোয ফিেলে োযেকোটা নুাযে েয়ায ফা 
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ডিফেঞোচায ফযাদোদেয ূযোফ যোমনোতোভ ঈকোত ভোভতি োযতোমাায কযা 

য় নাআ; 
 
 
 

(আ) মাা কন দাোতযিক (official) ফোমকোতি কযোতৃক োযদতোত ফিফৃতি 

ফরিয়া থফা কন যকাযী দরিরেয নুরিি ফরিয়া ফা যকাযী 

দরিরেয নুরিিয ঈদোধতৃাং ফরিয়া ফিফেচনা কযা মায়, তাা ছির 

ঈকোত ফোমকোতি কযোতৃক োযদতোত ফিফৃতিয ঠিক  নিযেতোভগ 

ঈোথানা থফা ঈকোত দরিরেয ঠিক নুরিি থফা ঈকোত 

দরিরেয ঠিক  নিযেতোভগ ঈদোধৃতাং : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, এআ ঈধাযায ফিধান এআযূ কন ফোমকোতিয 

তোভেগতোযে োযমজোম আফে না, মিনি ১৩৭ ধাযায় ঈরিোোনখিত ভোভতি 

োযদানকাযী ফিেলজোঞ িাফে ততোকযোতৃক োযদতোত ফরিয়া ফিফেচনা 

কযা মায় এভন তোম ফিফৃতি োযেকোটাে নোতোভযোবুকোত কযিয়া 

োযেকোটা আোমুয জনোম ভোভতি োযদান কযিয়াছেন৷ 
 
 
 

(৩) োযেকোটাে কন ফোমকোতিকে ফিেলজোঞ িাফে দেখাআয়া এফং 

ততোকযোতৃক োযণীত কন তোম ফিফৃতি, ধাযা ১৩৭ এয ফিধান 

ভতাফেক, তাায ভোভতিকোযভে োযেকোটাে নোতোভযোবুকোত কযিয়া 

ঈা আোমুয জনোম তোভগভতা োযদানেয কাযণে তিনি ঈ-ধাযা (১) এয 

ধীনে দায়ী আফেন না, মদি তিনি োযভাণ কযেন মে,- 
 
 
 

(ক) তিনি ধাযা ১৩৭ এয ফিধান নুাযে ভোভতি োযদান কযায য 
 

োযেকোটা নিফনোধনেয জনোম ঈায নুরিি দাখির কযায ূযোফে 

রিখিতবাফে তাায ঈকোত ভোভতি োযতোমাায কযিয়াছিরেন; থফা 
 
 
 

(খ) নিফনোধনেয জনোম োযেকোটােয একটি নুরিি দাখিরেয য 

এফং োযেকোটা নুাযে ফযাদোদ দানেয ূযোফে, তিনি ফিফৃতিটি 

তোম য়ায ফিলয় জানিতে াযিয়া রিখিতবাফে তাায ভোভতি 
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োযতোমাায কযিয়াছিরেন এফং ঈকোত োযতোমাায  ঈায কাযণ 

ভোযোকে জনাধাযণেয ঈদোদেোমে মুকোতিংগত নটি োযদান 

কযিয়াছিরেন; থফা 
 
 
 

(গ) তিনি ঈকোত ফিফৃতি োযদানেয জনোম মগোম ছিরেন এফং ঈকোত 

ফিফৃতি মে তোম ছির তাা ফিোফা কযায জনোম মুকোতিংগত কাযণ 

ছির, এফং েয়ায ফা ডিফেঞোচায ফযাদোদ কযায ভয় যোমনোতোভ তিনি 

ফিোফা কযিতেন মে, ঈকোত ফিফৃতি তোম ছির৷ 
 
 
 

(৪) মে তোভেগতোযে- 
 
 
 

(ক) োযেকোটাে কন ফোমকোতিয নাভ কভোানীয যিচারকযূে 

ঈরেোোনখ কযা য় ফা তিনি যিচারক আফায জনোম ভোভত আয়াছেন 

ফরিয়া ঈরেোোনখ কযা য় থচ তিনি যিচারক আতে ভোভতি 

োযকা কযেন, কিংফা োযেকোটা আোমুয ূযোফে তাায ভোভতি 

োযতোমাায কযেন এফং ঈা আোমুয ূযোফে তাায ভোভতি োযতোমাায 

কযেন এফং ঈা আোমুয জনোম তোভগভতা ফা ভোভতি োযদান না কযেন, 

থফা 
 
 
 

(খ) ধাযা ১৩৭ এয ফিধান নুমায়ী োযেকোটা আোমুয জনোম কন 

ফোমকোতিয ভোভতি োযয়জন থাকে থচ তিনি য় ঈকোত ভোভতি 

োযদান না কযেন কিংফা ঈকোত োযেকোটা আোমুয ূযোফে তাায 

ভোভতি োযতোমাায কযেন, 
 
 
 

েতোভেগতোযে, মাাদেয জোঞাতাযে ফা ভোভতি ফোমতিযেকে ঈকোত 

োযেকোটা আোমু কযা আয়াছে তাাযা ফোমতীত, নোম কর যিচারক 

এফং নোমানোম োযতোমেক ফোমকোতি, মিনি ঈা আোমযু জনোম তোভগভতা 

োযদান কযিয়াছেন তিনি, (ক) থফা (খ) দপায় ফযোণিত ফোমকোতিয 

নাভ োযেকোটা নোতোভযোবুকোত য়ায কাযণে, এফং তোভেগতোযভত 

একজন ফিেলজোঞ িাফে ততোকযোতৃক োযণীত ফরিয়া ফিফেচিত ফিফৃতি 
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ঈাতে নোতোভযোবুকোত য়ায কাযণে, কিংফা েআ ূতোযে অনীত কন 

ভাভরা ফা অআনগত কাযোমধাযায় অতোভতোভগ ভযোথনেয জনোম মে 

খোযত, খযচ ফা ফোময় ফন কযিতে য় তজোজনোম, ঈকোত ফোমকোতি এফং 

ফিেলজোঞকে তোভগতিূযণ োযদান কযিতে ফাধোম থাকিফেন : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, এআ ঈধাযায ঈদোদেোমভূ ূযণকরোে, ুধুভাতোয 

ধাযা ১৩৭ এয ধীন োযয়জনীয় ভোভতিদানেয কাযণেআ কন 

ফোমকোতি োযেকোটা আোমুয জনোম তোভগভতা োযদান কযিয়াছেন ফরিয়া 

গণোম আফে না৷ 
 
 
 

(৫) এআ ধাযায ফিধান নুাযে কন ফোমকোতি কন যোথ োযদানেয 

জনোম দায়ী আরে, চুকোতিয তোভেগতোযে মেভন আয়া থাকে তেভনিবাফে, 

নোম এভন ফ ফোমকোতিগণ 
 

ঈকোত যোথ যিধেয ঈদোদেোমে োযথভকোত ফোমকোতিকে চাাঁদা 

োযদানে দায়ী থাকিফেন, মাাযা তাাদেয ফিযভোোনদোধে ঈকোত যোথেয 

জনোম অরাদা ভাভরা দায়েযকৃত আরে একআ োযকাযেয যোথ োযদান 

কযিতে দায়ী আতেন, তফে ঈকোত যোথ মদি োযতাযনাভূরকবাফে কন 

কিছু ঈোথানায জনোম োযদেয় য় এফং তজোজনোম োযথভকোত 

ফোমকোতি দলী াফোমোতোভ ন এফং ঈকোত নোমানোম ফোমকোতিগণ দলী 

াফোমোতোভ না ন, তাা আরে ুধু োযথভকোত ফোমকোতিআ দায়ী 

আফেন৷ 
 
 
 

(৬) এআ ধাযায ঈদোদেোমভূ ূযণকরোে- 
 
 
 

(ক) „ঈদোমকোতা' ফোদটিয যোথ এভন কন “ঈোমকোতা” মিনি 

তোম ফিফৃতিভোফরিত োযেকোটাটি ফা ঈায ংফিেল তৈযীতে 

কন তোভগ ছিরেন, কিনোতু মিনি ঈকোত কভোানী গঠনেয কাজে 

ফোমাৃত ফোমকোতিগণেয তোভেগ তাায োগত তোভগভতায় কাজ 

কযিয়াছেন, তিনি ঈকোত ফোদেয যোথে নোতোভযোবুকোত আফেন না; এফং 
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(খ) „ফিেলজোঞ' ফোদটি ১৩৯ ধাযায় মে যো,ফোমফৃত আয়াছে েআ 

একআ ফন কযিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
োযেকোটাে তোম 

ফিফতৃি 

নোতোভযোবকুোতিয দণোড 

  

১৪৬৷ (১) এআ অআন োযফযোতনেয য আোমুকৃত োযেকোটাে কন 

তোম ফিফৃতি নোতোভযোবুকোত থাকিরে, মিনি ঈকোত োযেকোটা আোমুয 

জনোম তোভগভতা োযদান কযিয়াছেন তিনি নধিক দুআ ফতোয 

কাযাদণোডে থফা নধিক াাঁচাজায টাকা যোথদণোডে থফা ঈবয় 

োযকায দণোডে দণোডনীয় আফেন, মদি না তিনি োযভাণ কযেন মে, ঈকোত 

ফিফৃতি কিঞোচিতকয ছির কিংফা তাায এআযূ ফিোফা কযায 

মুকোতিংগত কাযণ ছির মে, ঈকোত ফিফৃতি তোম ছির এফং তিনি ঈকোত 

োযেকোটা আোমু য়ায ভয় যোমনোতোভ ঈকোত ফিোফা লণ 

কযিতেন৷ 
 
 
 

(২) এআ ধাযায ঈদোদেোম ূযণকরোে, কন ফোমকোতি োযেকোটা 

আোমুয জনোম তোভগভতা োযদান কযিয়াছেন ফরিয়া গণোম আফে না, 

কেফরভাতোয এআ কাযণে মে- 
 
 
 

(ক) একজন ফিেলজোঞ িাফে ততোকযোতৃক োযণীত ফরিয়া ফিফেচনা 

কযা মায় এভন একটি ফিফৃতি নোতোভযোবুকোতিতে তিনি ধাযা ১৩৭ এয 

ফিধানানুমায়ী ভোভতি োযদান কযিয়াছেন; থফা 
 
 
 

(খ) ধাযা ১৩৮(৪) নুাযে োযয়জনীয় ভোভতি োযদান কযিয়াছেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

োযতাযণায ভাধোমভে 

যোথ ফিনিয়গে 

োযরফুোধ কযায দণোড 
  

১৪৭৷ মদি কন ফোমকোতি জোঞাতাযে ফা ঠকাযীবাফে (recklessly) 

কন তোম, োযতাযণাভূরক ফা ফিবোযানোতোভিকয ফিফৃতিয ভাধোমভে 

কন োযতিোযভোোনতি ফা ূযোফাবা দিয়া কিংফা কন ফিফৃতিতে 

গুযভোোনতোফূযোণ তথোমাদি াধুবাফে গন কযিয়া নোম কন 

ফোমকোতিকে এভন কন চুকোতিতে অফদোধ আতে ফা অফদোধ য়ায 

জনোম োযোতোভাফ দান কযিতে োযরুফোধ কযেন ফা োযরুফোধ কযিতে 
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চেলোটা কযেন- 
 
 
 

(ক) মে চুকোতিটি েয়ায ফা ডিফেঞোচায যোজন ফা োতোভানোতোভয ফা 

ঈাতে চাাঁদা দান থফা েয়ায ফা ডিফেঞোচায ফরিখনেয জনোম 

ভোাদন কযা য়; থফা 
 

(খ) মে চুকোতিয ঈদোদেোম ফা বানকৃত (Pretended) ঈদোদেোম আতেছে 

কন তোভেগয নুকূরে েয়ায ফা ডিফেঞোচায োযূত রবোমাং 

যোজন কযা কিংফা ঐ েয়ায ফা ডিফেঞোচাযেয ভূরোমেয োযাফৃদোধি 

ূতোযে ভুনাপা যোজন কযা, 
 
 
 

তাা আরে োযথভকোত ফোমকোতি নধিক াাঁচ ফতোয কাযাদণোডে 

থফা নধিক নেয াজায টাকা যোথদণোডে থফা ঈবয় োযকায 

দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
ফযাদোদেয তেগতোযে 

ফাধা-নিলেধ 

  

১৪৮৷ (১) কন কভোানীয েয়ায ভূরধনে চাাঁদা োযদানেয জনোম 

জনাধাযণেয নিকট অভনোতোযণ জানান আরে, নিভোনফযোণিত যোথ 

এফং ঈায তকযা াাঁচবাগেয ভযিভাণ যোথ নগদে কভোানীকে 

যিধ কযা না আরে নগদে কন অফেদনকাযীকে কন েয়ায 

ফযাদোদ কযা মাআফে না, মথা:- 
 
 
 

(ক) ঈ-ধাযা (২) এ ফিনিযোদিলোট ফিলয়গুরিয ফোমফোথা কযায জনোম 

োযয়জনীয় “নোমুনতভ যিভাণ” িাফে োযেকোটাে যিচারকগণ 

কযোতৃক ঈরিোোনখিত যোথ, মাায ংোথান েয়ায ভূরধন আোমুয 

ভাধোমভে ফোমআ কযিতে আফে; থফা 
 
 
 

(খ) ঈকোত নোমনুতভ যিভাণ যোথেয কন ং ঈ-ধাযা (২) তে 

ঈরিোোনখিত ফিলয়গুরি ফোমতীত নোম কন ঈদোদেোমে ফোময় মগোম 

আরে েআ ং ফাদে ফাকী যোথ৷ 
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(২) নিভোনফযোণিত ফিলয়গরুিয ফোমফোথা কযায ঈদোদেোমে যিচারকগণ 

ফোমআ েয়ায ভূরধনেয নোমুনতভ যিভাণ যোথেয ফোমফোথা কযিফেন, 

মথা :- 
 
 
 

(ক) কোযয় কযা আয়াছে ফা আফে এআযূ ভোতোতিয কোযয়ভূরোম, মাা 

আোমুকৃত েয়াযভূরোম ফাফদ োযাোত যোথ আতে ভোূযোণ ফা অংিক 

নিযোফা কযিতে আফে; 
 
 
 

(খ) কভোানীয োযাযভোবিক ফোময় এফং কন ফোমকোতি কভোানীয 

েয়াযেয জনোম চাাঁদা োযদান কযিতে যাজী য়ায জনোম থফা 

ততোকযোতৃক এআযূে চাাঁদা োযদানকাযী ংগোযেয জনোম থফা তিনি 

চাাঁদা োযদানকাযী ংগোয কযিতে যাজী য়ায জনোম ণ িাফে 

তাাকে োযদেয় কভিন; 
 
 
 

(গ) ঈযকোত ফিলয়গরুিয জনোম কভোানী কযোতৃক গৃীত ঊণ 

যিধ; এফং 
 
 
 

(ঘ) কাযোমমগী ভূরধন (Working capital) 
 
 
 

(৩) ঈ-ধাযা (১) এ ঈরিোোনখিত যোথেয যিভাণ, মাা 

োযেকোটাে নোমুনতভ যিভাণ িাফে ফযোণিত য় তাা, গণনায 

তোভেগতোযে নগদে ফোমতীত নোম কন োযকাযে োযদেয় যোথ ফাদ 

দিতে আফে; এফং এআ অআনে আাকে নোমুনতভ চাাঁদা িাফে ঈরেোোনখ 

কযা আয়াছে৷ 
 

(৪) েয়াযেয অফেদনকাযীগণেয নিকট আতে োযাোত কর যোথ 

Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) তে ফযোণিত 

কন Schedule Bank এ জভা যাখিতে আফে মতদিন যোমনোতোভ ঐ 

যোথ (৭) ঈ-ধাযায ফিধান নুাযে পেযতো না দেয়া য় থফা 
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১৫০(২) এফং ১৫৩ ধাযা ধীনে কভোানীয কাযোমাফরী অযভোবেয 

োযতোময়নতোয ায়া না মায়৷ 
 
 
 

(৫) ঈ-ধাযা (৪) এয ফিধান রংঘন কযা আরে, োযতোমেক 

ঈদোমকোতা, যিচারক ফা নোম মে কন ফোমকোতি, মিনি জোঞাতাযে 

ঈকোত রংঘনেয জনোম দায়ী, নোমুন াাঁচ াজায টাকা যোথদণোডে 

দণোডনীয় আফেন৷ 
 
 
 

(৬) অফেদনেয ভয় োযতোমেক েয়াযেয ঈয োযদেয় যোথেয 

যিভাণ আফে ঈকোত েয়াযেয নাভিক ভূরোমেয (nominal value) 

নোতোভতঃ তকযা াাঁচ বাগেয ভযিভাণ যোথ৷ 
 
 
 

(৭) োযেকোটা োযথভ আোম ুয়ায তাযিখ আতে নধিক একত 

অি দিন থফা োযেকোটাে ফিনিযোদিলোট চাাঁদা-তারিকা 

(subscription list) ফনোধ য়ায তাযিখ আতে চরিোোন দিন, এআ 

দুআয়েয ভধোমে মাা ূযোফে য়, এয ভধোমে েয়ায ফা ডিফেঞোচাযেয 

অফেদনকাযীগণেয নিকট আতে োযাোত ভূদয় যোথ ফিনা ুদে 

তাাদিগকে পেযতো দিতে আফে; এফং মদি ঈকোত যোথ ঈকোত ভয় 

ীভায ভধোমে পেযতো দেয়া না য় তাা আরে, ঐ ভয়ীভা 

তিফািত য়ায য আতে মতদিন পেযতো না দেয়া য় ততদিনেয 

জনোম ফোমাংক যেটেয ঈযোধোফে তকযা াাঁচ টাকা াযে ুদ ঈকোত 

যোথ যিধ কযিতে কভোানীয যিচারকগণ এককবাফে এফং 

মথবাফে দায়ী আফেন৷ 
 
 
 

(৮) োযেকোটা াধাযণবাফে োযথভ আোমু য়ায য আতে লোটভ 

দিন অযভোব না য়া যোমনোতোভ কিংফা োযেকোটাে এতদুদোদেোমে 

ফিনিযোদিলোট যফযোতী কন তাযিখ, মদি থাকে, যোমনোতোভ ঈকোত 

োযেকোটা নুাযে কভোানীয কন েয়ায ফা ডিফেঞোচায 

ফযাদোদ কযা মাআফে না ফা তদনুাযে দাখিরকৃত অফেদনেয ঈয 

কন কাযোমকোযভ গোযণ কযা মাআফে না : 
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তফে যোত থাকে মে, আোমুকত োযেকোটােয ফোমাাযে ধাযা ১৪৫ এয 

ধীনে দায়ী আতে াযেন এভন কন ফোমকোতি মদি োযেকোটা 

আোমু য়ায য জনাধাযণেয জোঞাতাযোথে ফিজোঞোতি োযচায কযেন 

মাায পরে তাায ঈকোত দায় আতে কন কিছু ফাদ ্ে ফা ঈা 

োযাকৃত ফা ীভিত য়, তাা আরে ঈকোত ফিজোঞোতি োযচাযেয য 

লোটভ দিন অযভোব না য়া যোমনোতোভ কন েয়ায ফা ডিফেঞোচায 

ফযাদোদ কযা মাআফে না৷ 
 
 
 

(৯) আোমুকৃত োযেকোটা নুাযে কভোানীয েয়ায ফা 

ডিফেঞোচাযেয জনোম অফেদন কযা আরে, চাাঁদা তারিকা খুরিফায য 

লোটভ দিন তিফািত না য়া যোমনোতোভ, থফা ঈ-ধাযা (৮) এয 

যোতাংে ঈরিোোনখিত ফিজোঞোতি, ঈকোত লোটভ দিন তিফািত য়ায 

ূযোফেআ োযচায কযা আরে ঈা োযচাযেয লোটভ দিন তিফািত না 

য়া যোমনোতোভ েয়ায ফা ডিফেঞোচাযেয অফেদন োযতোমাায কযা 

মাআফে না৷ 
 

(১০) মদি কন েয়ায ফা ডিফেঞোচাযেয অফেদনকাযীয ঈয এভন 

কন যোত অয কযা য় মাায পরে এআ ধাযায কন ফিধান 

ারনেয ফোমাাযে ছা্ দেয়া য় তাা আরে ঈকোত যোত পরফিীন 

আফে৷ 
 
 
 

(১১) চাাঁদা োযদানেয জনোম োযথভফায জনাধাযণেয নিকট োযোতোভাফ 

দেয়া আয়াছে এভন েয়ায ফযাদোদেয য কন যফযোতী ভয়ে 

ঈাদেয ফযাদোদেয তোভেগতোযে এআ ধাযায (৬) ঈ-ধাযা ফোমতীত নোম 

কন ফিধান োযমজোম আফে না৷ 
 
 
 

(১২) মে তোভেগতোযে কন কভোানী জনাধাযণেয নিকট ঈায 

েয়ায-ভূরধনে চাাঁদাদানেয জনোম অভনোতোযণ ফোমতিযেকেআ নগদ যোথেয 

ফিনিভয়ে োযথভফায ঈায েয়ায ফযাদোদেয কাযোমকোযভ গোযণ কযে, 

েআ তোভেগতোযে নিভোনযূ নোমুনতভ চাাঁদা, যোথাতো - 
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(ক) এভন যিভাণ যোথ মাা কভোানীয ংঘোভাযকে ফা 

ংঘফিধিতে নোমুনতভ চাাঁদা িাফে ফিনিযোদিলোট, মদি থাকে, আয়াছে, এফং 

মাা োযদান কযা আরে কভোানীয যিচারকগণ েয়ায ফযাদোদ 

কযিফেন ভযোভে োযেকোটাে ফা োযেকোটােয ফিকরো ফিফযণীতে 

ঈরেোোনখ কযা আয়াছে, থফা 
 
 
 

(খ) কন যোথ ঈযকোতযূে ফিনিযোদিলোট এফং ঈরিোোনখিত না 

থাকিরে, েয়ায-ভূরধনেয মে ং নগদে ফোমতীত নোমবাফে অংিক ফা 

ভোূযোণ যিধিত িাফে আোম ুকযা আয়াছে ফা নুযূ আোমুকযণে 

কভোানী ভোভত আয়াছে েআ ং ফাদে ফাকী েয়ায-ভূরধনেয 

ভোূযোণ যিভাণ যোথ, 
 
 
 

োযদানেয ংগীকায না ায়া গেরে এফং নগদে োযদেয় োযতিটি 

েয়াযেয নাভিক ভূরোমেয নোতোভতঃ তকযা াাঁচ বাগেয ভযিভাণ 

যোথ কভোানীকে যিধ কযা না আরে ঈকোত কভোানী কন 

েয়ায ফযাদোদ কযিফে না৷ 
 
 
 

(১৩) ঈ-ধাযা (১২) এয ফিধান োযাআবেট কভোানীয তোভেগতোযে 

োযমজোম আফে না, এফং ঈা নোম এভন কন কেভোানীয 

ফযাদোদকৃত েয়ায ফা ডিফেঞোচাযেয তোভেগতোযে োযমজোম আফে না 

মাা এআ অআন োযফযোতনেয ূযোফে ঈকোত েয়ায ফা ডিফেঞোচায 

ফযাদোদ কযিয়াছে৷ 
    

 
    

 
  

  
নিয়ভিত 

ফযাদোদকযণেয 

পরাপর 

  

১৪৯৷ (১) ধাযা ১৪১ থফা ১৪৮ এয ফিধান রংঘন কযিয়া কন 

কভোানী কন অফেদনকাযীকে কন েয়ায ফা ডিফেঞোচায ফযাদোদ 

কযিরে, কভোানীয ংফিধিফদোধ বা (statutory meeting) নুলোঠিত 

য়ায য একভােয ভধোমে, তফে ঈায যে নে, অফেদনকাযীয 

আচোছানুাযে ঈা ফাতিরমগোম আফে, এফং মে তোভেগতোযে কভোানীকে 

ংফিধিফদোধ বা নুলোঠান কযিতে য় না থফা মেতোভেগতোযে 

ংফিধিফদোধ বা নুলোঠানেয য নুযূ ফযাদোদ কযা আয়াছে 

েতোভেগতোযে, এভনকি ঈকোত কভোানী ফরুোতিয োযকোযিয়াধীন 

থাকিরে, ফযাদোদেয এক ভােয ভধোমে, তফে ঈায যে নে, ঈকোত 
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ফযাদোদকযণ অফেদনকাযীয আচোছানুাযে ফাতিরমগোম আফে৷ 
 

(২) ফযাদোদেয তোভেগতোযে কভোানীয কন যিচারক মদি 

জোঞাতাযে ১৪১ ধাযা থফা ১৪৮ ধাযায ফিধান রংঘন কযেন থফা 

রংঘনেয তোভগভতা ফা নুভতি োযদান কযেন, তাা আরে তদোফাযা 

কভোানীয ফা ফযাদোদোযাকেয মে খোযত, তোভগতি ফা ফোময়বায 

ফন ফা োফীকায কযিতে য় তজোজনোম তিনি কভোানীকে এফং 

োযাককে তোভগতিূযণ োযদানে ফাধোম থাকিফেন : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, ফযাদোদেয তাযিখ আতে দুআ ফতোয তিফািত 

য়ায য কন তোভগতি, খোযত ফা ফোময়বায অদায়েয ঈদোদেোমে 

কন অআনগত কাযোমধাযা ুযভোোন কযা মাআফে না৷ 
    

 
    

 
  

  
কাযোমাফরী অযভোব 

কযায তেগতোযে 

ফাধা-নিলেধ 

  

১৫০৷ (১) কন কভোানী ঈায কাযোমাফরী (business) অযভোব 

কযিফে না কিংফা কন ঊণ গোযণ তোভগভতা োযয়গ কযিফে না, মদি 

না- 
 
 
 

(ক) ভোূযোণ ভূরোম নগদে যিধ কযিতে য় এআযূ গৃীত 

েয়াযগুরিয ভধোমে এভন ংখোমক েয়ায ফযাদোদ কযা আয়া থাকে 

মাাদেয াভগোযিক ভূরোম নোমুনতভ চাাঁদায যিভাণ েতোভগা কভ নে; 

এফং 
 
 
 

(খ) কভোানীয োযতোমেক যিচারক, তিনি মে ফ েয়ায গোযণ 

কযিয়াছেন ফা গোযণেয জনোম চুকোতিফদোধ আয়াছেন এফং তনোভধোমে মে 

ফ েয়াযেয ভূরোম নগদে যিধমগোম ে ফেয োযতিটিয ঈয, 

এভন যিভাণ যোথ যিধ কযিয়া থাকেন মাা- 
 
 
 

() কভোানীয েয়ায-ভূরধনেয চাাঁদা দানেয জনোম াধাযণেয নিকট 

অভনোতোযণ জানানয তোভেগতোযে, েয়াযেয জনোম জনাধাযণ কযোতৃক 

তাাদেয অফেদনেয ঈয োযদেয় আত; থফা 
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(অ) মেতোভেগতোযে ঈকোত অভনোতোযণ জানান য়নি েতোভেগতোযে, 

যিচারকেয ঈকোত েয়াযগুরি ফাফদ, নগদে যিধমগোম; এফং 
 
 
 

(গ) যেজিলোটোযাযেয নিকট কভোানীয চিফ ফা একজন যিচারক, 

নিযোধাযিত ছকে ততোকযোতৃক ফা মথামথবাফে তোমাখোমানকৃত (verified), 

একটি ঘলণাতোয এআ ভযোভে দাখির কযিয়া থাকেন মে, দপা (ক)  

(খ) এয যোতাফরী ারন কযা আয়াছে; এফং 
 
 
 

(ঘ) কভোানীয েয়াযে চাাঁদা দানেয জনোম জনাধাযণকে অোফান 

জানাআয়া কন োযেকোটা আোম ুনা কযায তোভেগতোযে, যেজিলোটোযাযেয 

নিকট একটি োযেকোটােয ফিকরো ফিফযণী দাখির কযা আয়া থাকে৷ 
 
 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এয ফিধানাফরী নুাযে মথামথবাফে 

তোমাখোমানকৃত ঘলণাতোয দাখির কযা আরে, যেজিলোটোযায এআ ভযোভে 

োযতোময়ন (certify) কযিফেন মে, ঈকোত কভোানী ঈায কাযোমাফরী 

অযভোব কযায ধিকাযী, এফং ঈকোত োযতোময়নতোয এআযূ ধিকাযী 

য়ায চূ্ানোতোভ াতোভগোম আফে : 
 

তফে যোত থাকে মে, কভোানীয েয়ায চাাঁদা দানেয অোফান জানাআয়া 

োযেকোটা আোমু না কযায তোভেগতোযে, একটি োযেকোটােয ফিকরো 

ফিফযণী যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযা না আরে তিনি নুযূ 

কন োযতোময়নতোয োযদান কযিফেন না৷ 
 
 
 

(৩) কাযোমাফরী অযভোবেয ধিকাযী য়ায তাযিখেয ূযোফে কন 

কভোানী কযোতৃক ভোাদিত চুকোতি াভয়িক চুকোতি আফে ভাতোয, এফং 

েআ তাযিখেয ূযোফে ঈা কভোানীয ঈয ফাধোমতাভূরক আফে না, 

এফং েআ তাযিখেআ ঈা ফাধোমতাভূরক আফে৷ 
 
 
 

(৪) একআ ংগে কন েয়ায  ডিফেঞোচাযে চাাঁদা দানেয োযোতোভাফ 
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দেয়া, থফা েয়ায এফং ডিফেঞোচায ফযাদোদ কযা, থফা েয়ায  

ডিফেঞোচাযেয অফেদনেয িত োযদেয় যোথ গোযণ কযায তোভেগতোযে 

এআ ধাযায কন কিছুআ কন ফাধা আফে না৷ 
 
 
 

(৫) এআ ধাযায ফিধান রংঘন কযিয়া মদি কন কভোানী ঈায 

কাযোমাফরী অযভোব কযে ফা ঊণ গোযণেয তোভগভতা োযয়গ কযে, 

তাা আরে ঈকোত রংঘনেয জনোম দায়ী োযতোমেক ফোমকোতি, নুযূ 

রংঘন মতদিন ফোমাত থাকে ততদিনেয োযতিদিনেয জনোম, নধিক 

এক াজায টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন; এফং ঈকোত কাযোমাফরী 

অযভোব ফা ঈকোত তোভগভতা োযয়গেয কাযণে তাায নোম কন 

দায়-দায়িতোফ থাকিরে তাা এআ ঈ-ধাযায ফিধানেয কাযণে তোভগুণোন 

আফে না৷ 
 
 
 

(৬) এআ ধাযায কন কিছুআ োযাআবেট কভোানীয তোভেগতোযে থফা 

ঈায েয়ায ভূরধনে চাাঁদা দানেয জনোম জনাধাযণেয নিকট অোফান 

জানাআয়া োযেকোটা আোমু কযে না এভন কভোানীয তোভেগতোযে 

োযমজোম আফে না; এফং মে কভোানী গোমাযানোটি দোফাযা ীভিতদায় 

ফিিলোট এফং মাায কন েয়ায ভূরধন নাআ েআ কভোানীয 

তোভেগতোযে, এআ ধাযায েয়ায ংকোযানোতোভ ফিধানাফরী োযমজোম আফে 

না৷ 
    

 
    

 
  

  
ফযাদোদ ভোযোকিত 

ফিফযণ 

  

১৫১৷ (১) েয়ায-ভূরধন ফিিলোট কন কভোানী ঈায েয়ায 

ফযাদোদ কযিরে ঈকোত কভোানী নুযূ ফযাদোদেয য লাট দিনেয 

ভধোমে নিভোনফযোণিত দরিরাদি যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযিফে, মথা 
:- 
 
 
 

(ক) ফযাদোদভূেয একটি যিটাযোণ, মাাতে ফযাদোদকৃত েয়াযেয ংখোমা 

 ঈাদেয নাভিক ভূরোমেয যিভাণ, ফযাদোদ োযাকগণেয নাভ, ঠিকানা, 

জাতীয়তা এফং নোমানোম যিচয় এফং োযতোমেক েয়াযেয ঈয নগদে 

যিধিত  যিধিত যোথ এফং নগদে োযদেয় যোথেয 

যিভাণ, মদি থাকে, ফিফৃত থাকিফে; 
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(খ) নগদে ফোমতীত নোমবাফে ভোূযোণ ফা অংিক যিধিত েয়ায 

ফযাদোদেয তোভেগতোযে নিভোনফযোণিত রিখিত চুকোতিয নুরিি, মাা 

মথামথবাফে োটোমাভোমুকোত এফং নিযোধাযিত দোধতিতে তোমাখোমানকৃত 

আতে আফে, মথা:- 
 
 
 

() ফিকোযেতায চুকোতি (Vendor's Agreement) যোথাতো ঈকোত 

েয়াযেয ফযাদোদ োযাকগণেয োফতোফ োযদানেয চুকোতি; এফং 
 

(অ) মে চুকোতি ফরে কন ফিকোযয়, েফা ফা নোম কিছুয ফিনিভয়ে 

ঈকোত ফযাদোদ োযাককে েয়ায ফযাদোদ কযা য় েআ চুকোতি; 
 
 
 

(গ) দপা (খ) তে ঈরিোোনখিত ফযাদোদকৃত েয়াযেয ংখোমা এফং 

ঈাদেয নাভিক ভূরোমেয যিভাণ; 
 
 
 

(ঘ) দপা (খ) তে ঈরিোোনখিত েয়াযেয ফযাদোদ োযাক মদি ঈকোত 

ফযাদোদেয ণ যিধেয জনোম কন োথাফয ভোতোতি কভোানীয 

নিকট ফিকোযয় কযেন তফে ঈকোত ফিকোযয় দরির৷ 
 
 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এ ঈরিোোনখিত কন চুকোতি রিখিত না থাকিরে 

কভোানী, েয়ায ফযাদোদ কযায লাট দিনেয ভধোমে, ঈকোত চুকোতিয 

নিযোধাযিত ফিফযণাদি, চুকোতিটি রিখিত অকাযে থাকিরে চুকোতিতোযে মে 

লোটোমাভোমুকোত কযিতে আত েআ একআ ভূরোমেয লোটোমাভোমুকোত কযিয়া 

যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযিফে; এফং Stamp Act, 1899 (Act II of 

1899) তে „instrument' ফোদটি মে যোথে ফোমফৃত আয়াছে, ঈকোত 

ফিফযণাদি েআ যোথে দরির িাফে গণোম আফে এফং ঈকোত ফিফযণাদি 

দাখির কযায যোত িাফে যেজিলোটোযায নিযোদে দিতে াযিফেন মে, 

ঈায ঈয োযদেয় লোটোমাভো ডিঈটি ঈকোত এোমাকোট এয ধাযা ৩১ 

নুাযে োথিয কযিতে আফে৷ 
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(৩) যেজিলোটোযায মদি এআ ভযোভে নোতুলোট ন মে, কন ফিেল 

ফোথায তোভেগতোযে ঈ-ধাযা (১) এফং (২) তে ফিনিযোদিলোট লাট 

দিন ভয় এআ ধাযায ফিধানাফরী ারনেয জনোম যোমাোত, তাা আরে 

ঈকোত লাট দিন ভয় তিফািত য়ায ূযোফে কভোানীয 

অফেদনকোযভে তিনি োযয়জন নুমায়ী ঈকোত ভয় ফযোধিত কযিতে 

াযিফেন; এফং মদি তিনি নুযূবাফে ভয় ফযোধিত কযেন, তাা আরে 

ঈ-ধাযা (১) এফং (২) এয ফিধানাফরী ঈকোত ফোথায তোভেগতোযে 

এআযূে কাযোমকয আফে মেন যেজিলোটোযায কযোতৃক ফযোধিত ভয়আ 

ঈকোত ঈ-ধাযায় ফিনিযোদিলোট ভয়৷ 
 
 
 

(৪) এআ ধাযায ফিধানাফরী ারনে কন কভোানী ফোমযোথ আরে, 

ঈায োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি জোঞাতাযে ঈকোত ফোমযোথতায জনোম 

দায়ী তিনি ঈকোত ফোমযোথতা মতদিন ফোমাত থাকিফে ততদিনেয 

োযতিদিনেয জনোম নধিক এক াজায টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় 

আফেন : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, ঈ-ধাযা (১)  (২) তে ফিনিযোদিলোট ভয়েয 

ভধোমে এআ ধাযায ফিধানানুমায়ী যেজিলোটোযাযেয নিকট োযয়জনীয় 

দরির দাখিরে ফোমযোথ য়ায তোভেগতোযে, কভোানী থফা ফোমযোথতায 

জনোম দায়ী মে কন ফোমকোতি োযতিকাযেয জনোম অদারতেয নিকট 

অফেদন কযিতে াযিফেন এফং অদারত মদি এআ ভযোভে নোতুলোট য় 

মে, দৈফকোযভে ফা বুরকোযভে থফা নোম এভন কন কাযণে ঈকোত 

ফোমযোথতা ংঘটিত আয়াছে মদোদযভোোনন োযতিকায ভঞোজুয কযা ভীচীন 

 নোমায়ংগত, তাা আরে দরির দাখিরেয জনোম অদারত ঈায 

ফিফেচনা নুাযে োযয়জনীয় ভয় নুভদন কযিয়া অদেদান 

কযিতে াযিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
কভিন, ফাটা আতোমাদি 

োযদানে ফাধা-নিলেধ 

  

১৫২৷ (১) কভোানীয কন েয়াযে ফা ডিফেঞোচাযে, নিঃযোতবাফে ফা 

কন যোতাধীনে, চাাঁদা দান কযিফায ফা চাাঁদা দান কযিতে ভোভত 

য়ায ণোফযূ থফা কভোানীয কন েয়াযে ফা ডিফেঞোচাযে, 

নিঃযোতবাফে ফা কন যোতাধীনে, চাাঁদা ংগোয কযিফায ফা ংগোয 

কযিতে ভোভত য়ায ণোফযূ কন ফোমকোতিকে ঈকোত কভোানী 

কযোতৃক কভিন োযদান অআনানুগ আফে, মদি- 
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(ক) ংঘফিধি নুাযে ঈকোত কভিন োযদান নুভদিত য় এফং 

োযদতোত ফা োযদানে োফীকৃত কভিন ঈকোত নুভদিত কভিনেয 

যিভাণ ফা াযেয ধিক না য়; এফং 
 
 
 

(খ) োযদতোত ফা োযদানে োফীকৃত কভিনেয যিভাণ ফা তকযা 

ায- 
 
 
 

() ঈকোত েয়াযে ফা ডিফেঞোচাযে চাাঁদা দেয়ায জনোম োযেকোটা 

দোফাযা জনাধাযণকে অোফান জানানয তোভেগতোযে, োযেকোটাে 

োযকা কযা য়; এফং 
 
 
 

(অ) ঈকোত েয়াযে ফা ডিফেঞোচাযে চাাঁদা দানেয জনোম জনাধাযণকে 

অোফান না জানানয তোভেগতোযে, োযেকোটা এয ফিকরো-ফিফযণীতে 

োযকািত য়, থফা একটি নিযোধাযিত ছকে, মাা ঈকোত ফিফযণীয 

নোমায় ছকে একআবাফে োফাতোভগযিত আফে, একটি ফিফৃতিতে োযকািত 

য় এফং ঈকোত ছক যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযা য় এফং একটি 

ৃথক াযোকুরায ফা ফিজোঞোতিতে োযকা কযা য়৷ 
 
 
 

(২) কন কভোানী, ঈ-ধাযা (১) এফং ধাযা ১৫৩ নুাযে 

ফোমতীত, ঈায েয়াযে ফা ডিফেঞোচাযে নিঃযোতবাফে ফা কন 

যোতাধীনে চাাঁদা দেয়ায ফা চাাঁদা দিতে ভোভত য়ায থফা চাাঁদা 

ংগোয কযায ফা ঈা ংগোয কযিতে ভোভত য়ায ণোফযূ 

কন ফোমকোতিকে কন কভিন, ফাটা ফা বাতা োযদানেয জনোম, 

োযতোমতোভগ ফা যতোভগবাফে, কভোানীয কন েয়ায ফযাদোদ 

কযিতে ফা ভূরধনেয যোথ োযয়গ কযিতে াযিফে না; এফং 

কভোানী কযোতৃক যোজিত কন ভোতোতিয কোযয়ভূরোমেয িত 

মুকোত দেখাআয়া ফা ভোাদিতফোম কন কাযোমেয চুকোতি ভূরোমেয িত 

মুকোত দেখাআয়া ঈকোত েয়ায ফযাদোদ কযা ফা ঈকোত যোথ োযয়গ 

কযা মাআফে না, ফা ঈকোত কোযয়ভূরোম ফা চুকোতিভারা নোম কন যোথ 

আতে ঈকোত কভিন, ফাটা ফা বাতা োযদান কযা মাআফেনা৷ 
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(৩) এআ ধাযায কন কিছুআ এভন দারারী (brokerage) োযদানেয 

ফোমাাযে কভোানীয তোভগভতাকে তোভগুণোন কযিফে না মাা এআ অআন 

োযফযোতনেয ূযোফে োযচরিত ফিধানাফরী নুাযে ফৈধ ছির এফং 

কভোানীয নিকট কন কিছু ফিকোযয়কাযী ফোমকোতিকে, কভোানীয 

ঈদোমকোতাকে ফা নোম এভন ফোমকোতি মিনি কভোানীয নিকট আতে 

টাকায় ফা েয়াযে কাজেয ভূরোম গোযণ কযেন তাাকে,কভিন িাফে 

কভোানী যাযিবাফে এফং এআ ধাযায ফিধান রংঘন না কযিয়া 

কন যোথ ফা েয়ায ফা ডিফেঞোচায োযদান কযে তাা আরে ঈকোত 

যোথ, েয়ায ফা ডিফেঞোচায ফা ঈায কন ং ফোমফায কযায 

জনোম তাায তোভগভতা থাকিফে ফা ফ ভয় তাায ঈকোত তোভগভতা 

অছে ফরিয়া গণোম আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
েয়ায আোমযু তগভতা 

  

১৫৩৷ (১) এআ ধাযায ফিধানাফরী ােতোভেগ, কন কভোানী ূযোফে 

কন োযেণীয েয়ায আোমু কযিয়া থাকিরে, ঈা যিফযোতীতে ফাটা 

দিয়া েআ োযেণীয েয়ায আোম ুকযিতে াযিফে : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে- 
 
 
 

(ক) ফাটা দিয়া েয়ায আোমুয তোভেগতোযে, াধাযণ বায় গৃীত 

িদোধানোতোভফরে কভোানীয তোভগভতা থাকিতে আফে এফং ঈা 

অদারত কযোতৃক ফোমআ নুভদিত আতে আফে; 
 
 
 

(খ) ফাটায যোফচোচ ায, মাা মে কন ফোথায় তকযা দ 

বাগেয ফেী আফে না, ফোমআ ঈকোত িদোধানোতোভেয ভধোমে ফিনিযোদিলোট 

থাকিতে আফে; 
 
 
 

(গ) কভোানী মে তাযিখে ঈায কাযোমাফরী অযভোব কযায ধিকাযী 

েআ তাযিখ আতে এক ফতোয কার তিফািত না য়া যোমনোতোভ 

ফাটা দিয়া েয়ায আোম ুকযিতে াযিফে না; 
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(ঘ) ফাটা দিয়া েয়ায আোমুকযণ অদারত মে তাযিখে নুভদন কযে 

েআ তাযিখ আতে ছয় ভােয ভধোমে ফা অদারত কযোতৃক ফযোধিত 

ভয়েয ভধোমেআ েয়ায আোম ুকযিতে আফে৷ 
 
 
 

(২) েয়ায আোম ুভোযোকিত োযতোমেকটি োযেকোটাে এফং েয়ায 

আোমুয য কভোানী কযোতৃক আোমুকৃত োযতোমেকটি ফোমারানো ীটে 

েয়ায আোমুয জনোম, োযদতোত ফাটায ফিফযণাদি থফা ঈকোত 

োযেকোটা ফা ফোমারানো ীট আোমুয তাযিখে েআ ফাটায মতটুকু 

ং ফরিখন কযা য় নাআ ঈায ফিফযণাদি ফোমআ নোতোভযোবুকোত 

থাকিতে আফে৷ 
 
 
 

(৩) ঈ-ধাযা (২) এয ফিধান ারনে ফোমযোথ আরে কভোানী 

নধিক াাঁচত টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফে; এফং ঈায োযতোমেক 

কযোভকযোতা, মিনি ঈকোত ফোমযোথতায জনোম দায়ী তিনি, একআ দণোডে 

দণোডনীয় আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
ুনযভোোনদোধাযমগোম 

গোযাধিকায েয়ায 

(Redeemable 
Preference Share) 

আোমকুযণ 

  

১৫৪৷ (১) এআ ধাযায ফিধানাফরী ােতোভেগ, েয়ায ভূরধন ফিিলোট 

ীভিতদায় কভোানী ঈায ংঘফিধিফরে তোভগভতাোযাোত আরে 

এআযূ গোযাধিকায েয়ায আোম ুকযিতে াযিফে মাা 

ুনযভোোনদোধাযমগোম (redeemable) ফা কভোানীয আচোছাধীনে 

ুনযভোোনদোধাযমগোম আফে : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে- 
 
 
 

(ক) রবোমাং িাফে োযদানমগোম ভুনাপা থফা ঈকোত েয়ায 

ুনযূদোধাযেয ঈদোদেোমে নূতন আোমুকৃত েয়ায ফাফদ োযাোত যোথ 

থফা কভোানীয কন ভোতোতিয যোথ ফোমতীত নোম কন যোথ 

আতে ঈকোত েয়াযেয ভরূোম পেযতো দেয়া মাআফে না; 
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(খ) ূযোণ যিধিত নে, এআযূ কন েয়ায ুনযভোোনদোধায কযা 

আফে না; 
 
 
 

(গ) মেতোভেগতোযে কন েয়ায ুনযূদোধাযেয জনোম ঈায ভূরোম নতুন 

েয়ায আোমুরফোধ যোথ ফোমতীত নোম কন যোথ আতে যিধ 

কযা য়, েতোভেগতোযে কভোানীয ভুনাপায মে ং রবোমাং িাফে 

ফনোটনমগোম ছির তাা আতে ঈকোত যিধিত যোথেয ভযিভাণ 

যোথ “ভূরধন ঈদোধায ভজুদ তফির” (Capital Redemption Reserve 

Fund) নাভে বিিত একটি তফিরে োথানানোতোভয কযিতে আফে, এফং 

ঈকোত তফিরেয তোভেগতোযে কভোানীয েয়ায ভূরধন োযা 

ভোযোকিত এআ অআনেয নোমানোম ফিধানাফরী, এআ ধাযায ফিধানাফরী 

ােতোভেগ, এআযূে োযমজোম আফে মেন “ভূরধন ঈদোধায ভজুদ 

তফির” কভোানীয যিধিত েয়ায ভূরধন; 
 
 
 

(ঘ) মেতোভেগতোযে কন েয়ায ুনযূদোধাযেয জনোম নূতন েয়ায 

আোমুরফোধ যোথ আতে ঈকোত েয়াযেয ভূরোম যিধ কযা য়, 

েতোভেগতোযে এআযূ যিধেয ঈয কন োযিভিয়াভ োযদেয় আরে, 

েয়ায ভূরোম যিধেয ূযোফে ফোমআ কভোানীয ভুনাপা আতে 

োযিভিয়াভেয ফনোদফোতোভ কযিয়া যাখিতে আফে৷ 
 
 
 

(২) ুনযভোোনদোধাযমগোম গোযাধিকায েয়ায আোম ুকযিয়াছে এআযূ 

কভোানীয োযতোমেকটি ফোমারানোীটে নিভোনফযোণিত ফিলয়াফরী 

নোতোভযোবুকোত কযিতে আফে, মথা :- 
 
 
 

(ক) কভোানীয আোমুকৃত ভূরধনেয কতটুকু ং এআযূ েয়ায 

রআয়া গঠিত তাা ঈরেোোনখ কযিয়া একটি ফিফৃতি; এফং 
 
 
 

(খ) মে তাযিখে ফা মে তাযিখেয ূযোফে ঈকোত েয়ায 
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ূনযভোোনদোধাযমগোম আফে তাা থফা, এআযূ কন ুনিযোদিলোট তাযিখ 

নিযোধাযিত না থাকিরে, ুনযূদোধাযেয জনোম মতদিনেয নটি োযদান 

কযিতে আফে, তাা৷ 
 
 
 

(৩) এআ ধাযায ধীনে ুনযভোোনদোধাযমগোম গোযাধিকায েয়াযভূ 

এআ ধাযায ফিধানাফরী ােতোভেগ, কভোানীয ংঘফিধিতে ফিনিযোদিলোট 

যোত  দোধতি নুাযে ঈদোধায কযা মাআফে৷ 
 
 
 

(৪) এআ ধাযায ফিধান নুমায়ী কন কভোানী কন গোযাধিকায 

েয়ায ুনযভোোনদোধায কযিরে ফা কযিতে ঈদোমত আরে এআযূ 

েয়াযভূেয নাভিক ভূরোমেয ভভূরোমভান যোমনোতোভ নূতন েয়ায আোমু 

কযিতে াযিফে, মেন ঐ েয়াযগুরি কখন 
 

আোমু কযা য় নাআ; এফং তদনুমায়ী ৩৪৮ ধাযায ধীনে োযদেয় পি 

িাফ কযায ঈদোদেোমে এআ ঈধাযায ফিধান নুাযে েয়ায আোমু 

দোফাযা ভূরধন ফযোধিত আয়াছে ফরিয়া গণোম আফে না : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, ুযাতন েয়ায ঈদোধায কযায ূযোফেআ নূতন েয়ায 

আোমু কযা আরে, লোটোমাভো-ডিঈটিয ফোমাাযে, এআ ঈ-ধাযায ফিধান 

নুমায়ী নূতন েয়ায আোমু কযা আয়াছে ফরিয়া গণোম আফে না, মদি 

নূতন েয়ায আোম ুকযায এক ভােয ভধোমে ুযাতন েয়ায ঈদোধায 

কযা না য়৷ 
 
 
 

(৫) এআ ধাযায নোমানোম ফিধানে মাা কিছুআ থাকুক না কেন, 

কভোানীয মে কর ুনযভোোনদোধাযমগোম েয়ায ঈ-ধাযা (৪) 

নুাযে -আোমুকৃত ফরিয়া গণোম কযা য়, েগরুি ঈদোধাযেয ঈদোদেোমে 

মদি এআ য় মে, কভোানীয দোমগণকে ভোূযোণ যিধিত 

ফনা েয়ায িাফে ঐগুরিকে আোম ুকযা আফে, তফে ঈাদেয জনোম 

ঈ-ধাযা (১)(গ) এয ধীনে আোমুকৃত েয়াযেয নাভিক ভূরোমেয 

ভযিভাণ যোমনোতোভ যোথ “ভূরধন ঈদোধায ভজুদ তফির” আতে 

ঈতোতরন কযা মাআফে৷ 
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(৬) কন কভোানী এআ ধাযায কন ফিধান ারনে ফোমযোথ আরে, 

ঈকোত কভোানী নধিক দুআ াজায টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফে; 

এফং ঈায োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি ঈকোত ফোমযোথতায জনোম দায়ী 

তিনি, একআ দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
তিযিকোত ভরূধন 

আোমকুযণ 

  

১৫৫৷ (১) মে তোভেগতোযে যিচারকগণ ধিকতয েয়ায আোম ুদোফাযা 

কভোানীয নুভদিত ভূরধনেয ীভায ভধোমে োযতিোযভোোনত ভূরধন 

(subscribed capital) ফৃদোধি কযায িদোধানোতোভ গোযণ কযেন, 

েতোভেগতোযে- 
 
 
 

(ক) কভোানীয কর দোমকে, ফোথা ফিফেচনায় মতদূয ভোবফ 

োযোতোভাফেয তাযিখে তাাদেয ফিদোমভান েয়াযেয যিধিত ভূরধনেয 

নুাতে, ঈকোত ধিকতয েয়ায চাাঁদাদানেয োযোতোভাফ দিতে আফে 

এফং এআ ফোমাাযে ঈকোত ফিদোমভান েয়াযেয োযেণীয বিতোতিতে কন 

তাযতভোম কযা মাআফে না; 
 
 
 

(খ) এআযূ োযোতোভাফ নটিেয ভাধোমভে দিতে আফে এফং ঈাতে 

োযোতোভাফ োযদতোত েয়াযেয ংখোমা ঈরেোোনখ কযতঃ োযোতোভাফেয 

তাযিখ আতে নোমুন নেয দিনেয ভয়-ীভা নিযোদিলোট কযিয়া দিতে 

আফে এফং জানাআয়া দিতে আফে মে, নিযোদিলোটকতৃ ভয়েয ভধোমে ঈকোত 

োযোতোভাফ গোযণ কযা না আরে ঈা োযতোমাখোমান কযা আয়াছে 

ফরিয়া গণোম আফে; এফং 
 
 
 

(গ) ঈকোত নটিে ফিনিযোদিলোট ভয় তিকোযানোতোভ য়ায য 

থফা মে দোমেয নিকট নুযূ নটি দেয়া আয়াছে তাায 

নিকট আতে ঐ ভয়েয ূযোফে োযোতোভাফ গোযণেয োফীকৃতি জোঞান 

ংফাদ োযাোতিয য যিচারকগণ কভোানীয জনোম মেবাফে 

যোফাধিক রাবজনক ভনে কযিফেন েআবাফে ঐ ফ েয়ায ভোযোকে 

ফোমফোথা গোযণ কযিতে াযিফেন৷ 
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(২) ঈ-ধাযা (১) এ মাা কিছু থাকুক না কেন, ূযোফকোত 

ধিকতয েয়াযভূে চাাঁদাদানেয জনোম ঈ-ধাযা (১) (ক)- েত 

ফযোণিত নে এভন মে কন ফোমকোতিয নিকট মে কন দোধতিতে 

োযোতোভাফ কযা মাআফে৷ 
    

 
    

 
  

  
ফোমারানো ীটে 

কভিন  ফাটা 

ভোযোকিত ফিফতৃি 
  

১৫৬৷ কন কভোানী ঈায ডিফেঞোচাযেয জনোম ফাটা থফা েয়ায 

ফা ডিফেঞোচাযেয জনোম কভিন িাফে কন যোথ োযদান কযিরে 

নুযূবাফে োযদতোত ভোূযোণ যোথ কভোানীয োযতোমেকটি ফোমারানো 

ীটে ঈরেোোনখ কযিতে আফে এফং ঈকোত যোথেয কন ং 

ফরিখিত না আয়া থাকিরে, মতদিন ঈা ফরিখিত না য় ততদিন 

যোমনোতোভ, ঈকোত ং ফোমারানো ীটে ঈরেোোনখ কযিতে আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

কতিয় তোভেগতোযে 

কভোানী কযোতকৃ 

ভরূধন আতে দুেয 

টাকা যিধেয 

তোভগভতা 

  

১৫৭৷ মে তোভেগতোযে কন আভাযত ফা নোমফিধ নিযোভাণকাযোম থফা 

দীযোঘায়িত ভয়েয জনোম রাবজনক কযা মায় না এভন কন 

োথানায (Plant) ফোময় নিযোফােয জনোম তফির ংগোযেয ঈদোদেোমে 

কন কভোানী েয়ায আোম ুকযে, েতোভেগতোযে কভোানী, ঈকোত 

েয়ায আোমুয ভয় যোমনোতোভ যিধিত ভূরধনেয ঈয, এআ ধাযায 

ফিধানাফরী ােতোভেগ, ুদ যিধ কযিতে াযিফে; এফং ঈকোত ুদকে 

নিযোভাণকাযোম ফা োথানায ফোময়েয ং ধযিয়া ভূরধনেয ঈয চাযোজ 

ৃলোটি কযিতে াযিফে : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে,- 
 
 
 

(ক) কভোানীয ংঘফিধিফরে থফা ফিেল িদোধানোতোভফরে 

তোভগভতাোযাোত না আরে কভোানী ঈকোত ুদ ফাফদ কন যোথ 

যিধ কযিতে াযিফে না; 
 
 
 

(খ) ংঘফিধিফরেআ তোভগভতাোযাোত ঈক থফা ফিেল 

িদোধানোতোভফরেআ ঈক, নুযূ কন যোথ যকাযেয ূযোফ নুভদন 

ফোমতীত যিধ কযা মাআফে না; এফং এআ ধাযায ঈদোদেোম 
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ূযণকরোে, ঈকোত নুভদন এআ ভযোভে চূ্ানোতোভ াতোভগোম ফরিয়া 

গণোম আফে মে, কভোানীয মে েয়াযগুরিয জনোম নুযূ নুভদন 

দেয়া আয়াছে েআ েয়াযগুরি এআ ধাযায় ঈরেোোনখিত কন 

ঈদোদেোমে আোম ুকযা আয়াছে; 
 

(গ) ঈকোত নুভদন দানেয ূযোফে যকায ফিলয়টিয ঈয তদনোতোভ 

 যকাযেয নিকট োযতিফেদন ে কযায জনোম কভোানীয খযচে 

কন ফোমকোতিকে নিয়গদান কযিতে াযিফে এফং তদনোতোভেয ফোময় 

ফনেয ঈদোদেোমে, যকায ঈকোত নিয়গদানেয ূযোফেআ োযয়জনীয় 

জাভানত দেয়ায জনোম কভোানীকে নিযোদে দিতে াযিফে; 
 
 
 

(ঘ) কেফরভাতোয যকায কযোতৃক নিযোদিলোটকৃত ভয়েয জনোম ুদেয 

যোথ োযদান কযিতে আফে; এফং নুযূ ভয় কন ফোথাতেআ মে 

যোধ ফতোযে (Half yearly) নিযোভাণকাযোম ফা মনোতোযাতি োথান 

োযকৃততোভেগ ভোনোন 
 

আয়াছে েআ যোধ-ফতোযেয যফযোতী যোধ-ফতোযেয যোফেল দিনেয 

ধিক ভয় যোমনোতোভ ফযোধিত কযা মাআফে না; 
 
 
 

(ঙ) ুদেয ায কনকোযভেআ ফাযোলিক তকযা চায থফা যকায, 

যকাযী গেজেটে োযজোঞান দোফাযা, তদেতোভগা মে কভ ায নিযোধাযণ 

কযিফে েআ াযেয ধিক আফে না; 
 
 
 

(চ) মে েয়াযেয তোভেগতোযে ুদ োযদান কযা য় েআ েয়াযেয 

যিধিত যিভাণ ঈকোত ুদ োযদানেয পরে োযা আয়াছে ফরিয়া 

গণোম কযা মাআফে না; 
 
 
 

(ছ) মে ভয়ফোমাী এফং কভোানীয মে যিভাণ েয়ায-ভূরধনেয 

ঈয এফং মে াযে ুদ োযদান কযা আয়াছে েআ ভয়েয িাফে 

ঈকোত েয়ায-ভূরধনেয যিভাণ এফং ুদেয ায োযদযোন কযিতে 

আফে৷ 
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াযোটিপিকেট আোমু 

কযায ভয়ীভা 

  

১৫৮৷ (১) োযতোমেক কভোানী ঈায মে কন েয়ায, ডিফেঞোচায 

ফা ডিফেঞোচায-লোটক ফযাদোদেয নফোফআ দিনেয ভধোমে থফা ূযোফে 

ফযাদোদকৃত কন েয়ায, ডিফেঞোচায ফা ডিফেঞোচায লোটক 

োতোভানোতোভযেয তোভেগতোযে, ঈকোত োতোভানোতোভয নিফনোধনেয য নফোফআ 

দিনেয ভধোমে এআযূে ফযাদোদকৃত ফা োতোভানোতোভযকৃত কর েয়ায, 

ডিফেঞোচায ফা ডিফেঞোচায-লোটকেয াযোটিপিকেট তৈযীয কাজ ভোূযোণ 

কযিয়া ঐগুরি যফযােয জনোম োযোতুত যাখিফে মদি না েয়ায, 

ডিফেঞোচায ফা ডিফেঞোচায-লোটক আোমু কযায যোতে নোম কন ফিধান 

থাকে৷ 
 
 
 

(২) কন কভোানী এআ ধাযায ফিধানাফরী ারনে ফোমযোথ আরে, 

ঈকোত কভোানী, মতদিন যোমনোতোভ ঈকোত ফোমযোথতা ফোমাত থাকে 

ততদিনেয োযতিদিনেয জনোম, নধিক াাঁচত টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় 

আফে; এফং ঈায োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি জোঞাতাযে  

আচোছাকৃতবাফে তজোজনোম দায়ী তিনি একআ দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

কতিয় নিফনোধিকতৃ 

ফনোধক এফং চাযোজ 

পরফিীন 

  

১৫৯৷ (১) এআ অআন োযফযোতনেয য কন কভোানী মদি এভন 

ফনোধক ফা চাযোজ ৃলোটি কযে মাা- 
 
 
 

(ক) কন ডিফেঞোচায আোমুয নিযাতোতাদানেয ঈদোদেোমে ৃলোট কন 

ফনোধক ফা চাযোজ, থফা 
 
 
 

(খ) কভোানীয তরফীকৃত (uncalled) েয়ায-ভূরধনেয ঈয ৃলোট 

কন ফনোধক ফা চাযোজ, থফা 
 
 
 

(গ) কভোানীয োথাফয ভোতোতি, মেখানেআ ফোথিত ঈক, এয ঈয 

ফা ঈকোত ভোতোতিতে নিিত কভোানীয কন োফাযোথেয ঈয ৃলোট 

ফনোধক ফা চাযোজ, থফা 
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(ঘ) কভোানীয কন খাতা-করভী ঊণেয (Book Debt) ঈয ৃলোট 

ফনোধক ফা চাযোজ, থফা 
 
 
 

(ঙ) কভোানীয ফোমফায জনোম ভজুদ ণোম (stock in trade) 

ফোমতীত নোম মে কন োথাফয ভোতোতিকে জাভানত (Earnsest 

Money) িাফে ফোমতীত নোম কনবাফে ৃলোট ফনোধক ফা চাযোজ, থফা 
 
 
 

(চ) কভোানীয কন ফা নোম কন ভোতোতিয ঈয ৃলোট কন 

োযফাভান (Floating) চাযোজ, 
 
 
 

তাা আরে, এআযূ োযতিটি ফনোধক ফা চাযোজ, তদোফাযা কভোানীয 

ভোতোতি ফা মতটুকুকে জাভানত িাফে ংিোোনলোট কযা য় ততটকু,ু 

রিকুআডেটয থফা কভোানীয কন ানাদাযেয ফোমাাযে পরফিীন 

আফে, মদি ফনোধক ফা চাযোজেয নিযোধাযিত তথোমাদি এফং তদ ফনোধক 

ফা চাযোজ ৃলোটিকাযী ফা ঈায োতোভিতোফ োযভাণকাযী দরির, মদি 

থাকে, ফা নিযোধাযিত দোধতিতে োযতোমায়নকৃত ঈায কন নুরিি, 

ঈকোত চাযোজ ফা ফনোধক ৃলোটিয তাযিখেয য একু দিনেয ভধোমে এফং 

এআ অআন নুমায়ী নিযোদেিত দোধতিতে, যেজিলোটোযাযেয নিকট 

নিফনোধনেয জনোম দাখির না কযা য়; তফে তদধীনে জাভানত োযদতোত 

কন যোথ োযতোমযোণেয কন চুকোতি ফা ফাধোমফাধকতা থাকিরে 

তাা তোভগুণোন আফে না এফং এআ ধাযা নুমায়ী কন ফনোধক ফা 

চাযোজ পরফিীন আরে তদধীনে জাভানত োযদতোত যোথ নতিফিরভোফে 

পেযতোমগোম আফে : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে- 
 
 
 

() ুধুভাতোয ফাংরাদেেয বিতযে ফোথিত কন ভোতোতি 

ফরভোফনে ফাংরাদেেয ফািযে কন ফনোধক ফা চাযোজ ৃলোটি কযায 

তোভেগতোযে, ঈকোত দরির ফা ঈকোত নুরিি মথাভয়ে এফং মথামথ 

ততোযতা কাযে ডাকমগে োযেযণ কযা আয়া থাকিরে ফাংরাদেে 
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মে ঈা ায়া মাআত েআ তাযিখ আতে ূযোফকোত একু দিন গণনা 

কযিতে আফে; এফং 
 
 
 

(অ) মদি ফাংরাদেেয ফািযে ফোথিত ভোতোতি ফরভোফনে 

ফাংরাদেেয বিতযে কন ফনোধক ফা চাযোজ ৃলোটি কযা য়, তাা 

আরে ঈকোত ফনোধক ফা চাযোজ ৃলোটিকাযী দরির ফা ঈা ৃলোটিকাযী 

ফরিয়া ফিফেচিত দরির ফা নিযোধাযিত দোধতিতে োযতোময়নকৃত ঈায 

নুরিি নিফনোধনেয জনোম দাখির কযিতে আফে মদি ঈকোত ভোতোতি 

মে দেে ফোথিত েআ দেেয অআন নুমায়ী ঈকোত ফনোধক ফা চাযোজ 

ফৈধ ফা কাযোমকয কযায জনোম ধিকতয কাযোমকোযভ গোযণেয 

োযয়জন থাকে; এফং 
 
 
 

(আ) কভোানীয খাতা-করভী ঊণ যিধেয জাভানতোফযূ কন 

ফিনিভয়মগোম (Negotiable) দরির োযদান কযা য় এআযূ তোভেগতোযে, 

কভোানী কযোতৃক কন গোযিভ যোথ োযাোতিয জনোম ঈকোত দরির 

জভা দেয়া আরে, এআ ধাযায ঈদোদেোম ূযণকরোে, এআযূ দরিরেয 

জভাদান ঈকোত ঊণেয ফনোধক ফা চাযোজ ফরিয়া গণোম আফে; এফং 
 

(ই) কন ডিফেঞোচাযফরে ঈায ধাযক ঈকোত কভোানীয োথাফয 

ভোতোতিয ঈয চাযোজেয মে ধিকায রাব কযেন তাা ঈকোত 

ভোতোতিতে নিিত তাায োফাযোথ ফরিয়া গণোম আফে না৷ 
 
 
 

(২) এআ ধাযায ফিধান নুমায়ী নিফনোধনেয োযয়জন য় এআযূ 

ফনোধক ফা চাযোজ তদনুমায়ী নিফনোধিকৃত আরে, ঈকোত ভোতোতি ফা 

ঈায মে কন ং যোজনকাযী ফোমকোতি থফা োফাযোথ যোজনকাযী 

ফোমকোতি নিফনোধনেয তাযিখ আতে ঈকোত ফনোধক ফা চাযোজেয নটি 

াআয়াছেন ফরিয়া গণোম আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
চাযোজমকুোত ভোতোতি 

যোজনেয তেগতোযে 

চাযোজেয নিফনোধন 
  

১৬০৷ (১) ফাংরাদেে নিফনোধিকৃত কন কভোানী মদি এআযূ 

চাযোজমুকোত ভোতোতি যোজন কযে মে, ঈকোত ভোতোতি যোজনেয য 

কভোানী কযোতৃক ঈকোত চাযোজ ৃলোটি কযা আরে ঈা ধাযা ১৫৯ এয 

ধীনে নিফনোধনেয োযয়জন আত, তাা আরে ঈকোত চাযোজ এআ 
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অআনেয ধীনে নিফনোধনেয জনোম চাযোজেয নিযোধাযিত তথোমাদি এফং 

ততো চাযোজ ৃলোটিকাযী দরির ফা চাযোজেয োতোভিতোফ োযভাণকাযী 

দরির থাকিরে ঈায একটি নুরিি, মাা ঠিক ফরিয়া নিযোধাযিত 

দোধতিতে োযতোময়নকৃত, ভোতোতি যোজন ভোনোন য়ায য একু 

দিনেয ভধোমে যেজিলোটোযাযেয নিকট ঈকোত কভোানী দাখির কযিফে : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, ঈকোত ভোতোতি এফং চাযোজ ৃলোটিয োথান মদি 

ফাংরাদেেয ফািযে ফোথিত য়, তফে ঈকোত নুরিি মথাভয়ে 

ডাকমগে এফং মথামথ ততোযতা কাযে োযেযণ কযা আয়া থাকিরে 

াধাযণবাফে ফাংরাদেে মে ভয়েয ভধোমে ঈা ায়া মাআত েআ 

ভয় ফাদ দিয়া ঈকোত একু দিন গণনা কযিতে আফে৷ 
 
 
 

(২) কন কভোানী ফিধান ারনে ফোমযোথ আরে ঈকোত কভোানী 

নধিক এক াজায টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফে এফং 

কভোানীয োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি জোঞাতাযে  আচোছাকৃতবাফে 

ঈকোত ফোমযোথতায জনোম দায়ী, তিনি, একআ দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
ধাযকগণকে মগুতো 

(pari pasu) ধিকায 

দানকাযী ডিফেঞোচায-

িযিজেয তথোমাদি 

  

১৬১৷ (১) মেতোভেগতোযে কন কভোানী এভন চাযোজ ৃলোটি কযে মে, 

কভোানী কযোতৃক আোমুকতৃ ডিফেঞোচাযেয িযিজে ঈকোত চাযোজ 

যাযিবাফে ফিধৃত থাকে ফা নোম কন দরিরে ঈা ফিধৃত থাকায 

ঈরেোোনখ কযা য়, এফং ঈকোত চাযোজে ডিফেঞোচায-িযিজেয ধাযকগণেয 

মুগতো একআযূ ধিকায থাকে, েতোভেগতোযে ১৫৯ ধাযায ফিধান ারিত 

আয়াছে ফরিয়া গণোম আফে, মদি চাযোজ ফিধৃতকাযী দরিরটি ভোাদনেয 

যফযোতী থফা, এআযূ দরির না থাকিরে, ডিফেঞোচায-িযিজ ভোাদনেয 

যফযোতী একু দিনেয ভধোমে, নিভোনফযোণিত তথোম, দরির  পি 

যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযা য় মথা :- 
 
 
 

(ক) ভোূযোণ িযিজ দোফাযা নিোচয়তা োযদতোত (Secured) ভট 

যোথেয যিভাণ; 
 

(খ) িযিজ আোমুয তোভগভতা োযদানকাযী িদোধানোতোভভূেয তাযিখ 

এফং মে দরিরফরে, মদি থাকে, ঈকোত ডিফেঞোচায ৃলোটি  ংজোঞায়িত 
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কযা আয়াছে েআ দরিরেয তাযিখ; 
 
 
 

(গ) মে ভোতোতি চাযোজমুকোত আয়াছে ঈায াধাযণ ফযোণনা; 
 
 
 

(ঘ) ডিফেঞোচায-ধাযকগণেয জনোম কন টোযালোটী থাকিরে তাায নাভ; 
 
 
 

(ঙ) ফিধৃতকাযী দরির ফা নিযোধাযিত দোধতিতে ঈায তোমায়নকৃত 

নুরিি থফা, মদি নুযূ দরির না থাকে, তফে ঈকোত িযিজেয মে 

কন একটি ডিফেঞোচায; 
 
 
 

(চ) নিযোধাযিত পি : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, ঈকোত িযিজেয ডিফেঞোচায একাধিকফায আোমু 

কযা আরে, এআযূ োযতিটি তোভেগতোযে, ঈা আোমুয তাযিখ  যোথেয 

ফিফযণাদি যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযিতে আফে, কিনোতু এআযূ 

কযিতে বুর আরে তাা আোমুকৃত ডিফেঞোচাযেয ফৈধতাকে তোভগুণোন 

কযিফে না৷ 
 
 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) নুাযে দাখিরকৃত দরির  তথোমাদি যেজিলোটোযায 

নিফনোধন ফিতে রিিফদোধ কযিফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
ডিফেঞোচাযেয ঈয 

কভিন আতোমাদি 

ভোযোকিত ফিফযণ 
  

১৬২৷ মেতোভেগতোযে কভোানী কন ডিফেঞোচাযে, নিঃযোতবাফেআ ঈক 

ফা কন যোতাধীনেআ ঈক, চাাঁদা দান কযায জনোম ফা চাাঁদা দান 

কযিতে ভোভত য়ায জনোম থফা ঈকোত ডিফেঞোচাযে চাাঁদাদাতা 

ংগোয কযায জনোম ফা ংগোয কযিতে ভোভত য়ায জনোম কন 

ফোমকোতিকে ণোফযূ ঈকোত কভোানী োযতোমতোভগ ফা যতোভগবাফে 

কন কভিন ফা বাতা থফা ফাটা োযদান কযে, েতোভেগতোযে ধাযা 
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১৫৯ এফং ১৬১ নুমায়ী নিফনোধনেয জনোম োযয়জনীয় ফিফযণেয 

িত ঈকোত কভিন, ফাটা ফা বাতায যিভাণ  তকযা াযেয 

ফিফযণ নোতোভযোবুকোত কযিতে আফে; কিনোতু আা কযিতে কন বুর 

আরে আোমুকৃত ডিফেঞোচাযেয ফৈধতা তোভগুণোন আফে না : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, কভোানীয কন ঊণেয জনোম কন ডিফেঞোচায 

জাভানত োফযূ (as security) জভা দেয়া আরে, এআ ধাযায ঈদোদেোম 

ূযণকরোে, ঈকোত ডিফেঞোচায ফাটা দিয়া আোমু কযা আয়াছে ফরিয়া 

গণোম আফে না৷ 
    

 
    

 
  

  
ফনোধক এফং চাযোজে 

নিফনোধন-ফি 

  

১৬৩৷ (১) এআ অআন ফরফতো য়ায য োযতিটি কভোানীয জনোম, 

ততোকযোতৃক ৃলোট কর ফনোধক ফা চাযোজ ভোযোকে মাায নিফনোধন 

ধাযা ১৫৯ ধাযা নুমায়ী অফোমক য়, যেজিলোটোযায নিযোধাযিত পযভে 

একটি কযিয়া নিফনোধন-ফি ংযতোভগণ কযিফেন এফং নিযোধাযিত পি 

োযাোত য়ায য নুযূ কর ফনোধক ফা চাযোজ ৃলোটিয তাযিখ, 

ঈা দোফাযা মে যোথেয নিোচয়তায ফোমফোথা কযা আয়াছে ঈায 

যিভাণ, মে ভোতোতিয ঈয ফনোধক ফা চাযোজ ৃলোটি কযা আয়াছে 

ঈায ংতোভিগোত ফিফযণ এফং ফনোধকগোযীতা ফা চাযোজেয ধিকাযী 

ফোমকোতিগণেয নাভ ঈকোত নিফনোধন-ফিতে রিিফদোধ কযিফেন৷ 
 

(২) যেজিলোটোযায ঈ-ধাযা (১) ভতাফেক োযয়জনীয় তথোমাদি 

রিিফদোধ কযায য ধাযা ১৫৯ ফা ১৬১ এয ফিধান নুমায়ী 

দাখিরকৃত দরির মদি থাকে, ফা তোভেগতোযভত ঈায তোমায়নকৃত 

নুরিি ঈায দাখিরকাযী ফোমকোতি ফা তদোফাযা তোভগভতা োযদতোত 

ফোমকোতিয নিকট পেযতো দিফেন৷ 
 
 
 

(৩) এআ ধাযা ভতাফেক ংযতোভিগত নিফনোধন-ফি, তপির-২ তে 

ঈরেোোনখিত পি োযদান ােতোভেগ, োযতোমেক ফোমকোতিয যিদযোনেয 

জনোম ঈনোভুকোত থাকিফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

নিফনোধনকতৃ ফনোধক 

 চাযোজেয চূী 
  
১৬৪৷ যেজিলোটোযায নিযোধাযিত পযভে এফং এআ অআন নুমায়ী তাায 

নিকট নিফনোধিকৃত কর ফনোধক ফা চাযোজেয নিযোধাযিত তথোমাদি  



ST RELIANCE ASSOCIATES “STRA” 
Corporate office: 

H & S Building (5
th

 Floor), 91 Bir Uttam C.R. Datta Road 

     (Old: Sonargaon Road), Kathalbagan, Dhaka. 

Mobile : 01717-859464; 01818-901402; 

  Telephone: 9632492 

 E- Mail : saidul.stra@gmail.com 

info@stra-global.com 

Website: stra-global.com 

Problem solve….                                         facebook.com/straglobal 

 

“A House of Accountancy & Taxation (Income Tax, Customs & VAT), Secretarial, Commercial, Expatriate, 

Internal Audit, Compliance, Business Development & reengineering with Corporate Affairs Service Provider” 

 

একটি তাযিখানুকোযভিক-ূচী যতোভগণ কযিফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
নিফনোধন 

োযতোময়নতোয 

  

১৬৫৷ ধাযা ১৫৯ নুমায়ী নিফনোধিকৃত োযতিটি ফনোধক ফা চাযোজ 

নিফনোধনেয োযতোময়নতোয যেজিলোটোযায োফাতোভগযমুকোত কযিয়া োযদান 

কযিফেন এফং ঈকোত ফনোধক ফা চাযোজফরে মে যোথ যিধ কযিতে 

আফে োযতোময়নতোযে ঈা ঈরেোোনখ কযিফেন; এফং ঈকোত ফনোধক ফা 

চাযোজ এয নিফনোধন ংকোযানোতোভ ১৫৯ আতে ১৬৩ ধাযায ফিধানাফরী 

ারিত য়ায ফোমাাযে ঈকোত োযতোময়নতোয চূ্ানোতোভ াতোভগোম 

আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ডিফেঞোচায ফা 

ডিফেঞোচায-লোটকেয 

াযোটিপিকেটেয ঈয 

নিফনোধন 

োযতোময়নতোযেয 

লৃোঠাংকন 
  

১৬৬৷ কভোানী কযোতৃক আোমুকৃত আয়াছে এফং মাায যিধ 

নিফনোধিকৃত ফনোধক ফা চাযোজ দোফাযা নিোচিত কযা আয়াছে এআযূ 

োযতোমেকটি ডিফেঞোচায ফা ডিফেঞোচায-লোটকেয াযোটিপিকেটেয ঈয 

ধাযা ১৬৫ নুো মায়ী োযতিটি নিফনোধন-োযতোময়নতোযে ঈকোত কভোানী 

ৃলোঠাংকিত কযিয়া দিফে : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, কন ডিফেঞোচায-লোটকেয াযোটিপিকেট আোমু 

য়ায ূযোফেআ মদি কভোানী কযোতৃক কন ফনোধক ফা চাযোজ ৃলোটি 

কযা আয়া থাকে তফে ঈকোত ডিফেঞোচায ফা ডিফেঞোচায-লোটকেয 

াযোটিপিকেটেয তোভেগতোযে এআ ধাযায ঈযকোত ফিধান োযমজোম 

আফে না৷ 

 

    
 

    
 

  
  

নিফনোধনেয ফোমাাযে 

কভোানীয কযোতফোম 

এফং োফাযোথফান 

তেগয ধিকায 

  

১৬৭৷ (১) ধাযা ১৫৯ এয ফিধানানুমায়ী নিফনোধন োযয়জন য় 

কভোানী কযোতৃক ৃলোট এআযূ োযতোমেক ফনোধকেয ফা চাযোজেয ফা 

ততোকযোতৃক আোমুকৃত এআযূ ডিফেঞোচায-িযিজেয নিযোধাযিত তথোমাদি 

নিফনোধনেয জনোম ঈকোত কভোানী যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযিফে; 

এফং নুযূ কন ফনোধক ফা চাযোজে োফাযোথফান কন ফোমকোতিয 

অফেদনকোযভে ঈায নিফনোধন কযা মাআতে াযে৷ 
 
 
 

(২) মেতোভেগতোযে কভোানী ফোমতীত নোম কন ফোমকোতিয 
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অফেদনকোযভে ঈকোত নিফনোধন কযা য়, েআ তোভেগতোযে ঈকোত 

নিফনোধনেয জনোম যেজিলোটোযাযকে কন পি মথানিয়ভে োযদান কযিয়া 

থাকিরে তাা তিনি কভোানীয নিকট আতে অদায় কযিফায ধিকাযী 

আফেন৷ 
 

(৩) এআ ধাযা নুমায়ী নিফনোধনকৃত কন ফনোধক ফা চাযোজেয 

যোতাদিতে, যিধিতে ফা কাযোমকযীকযণে (operation) মখনআ কন 

যিফযোতন কযা য়, তখনআ কভোানী এআযূ যিফযোতনেয তথোমাদি 

যেজিলোটোযাযেয নিকট োযেযণ কযিফে এফং ফনোধক ফা চাযোজেয 

নিফনোধনেয তোভেগতোযে োযমজোম এআ ধাযায ফিধানাফরী যিফযোতিত 

ফনোধক ফা চাযোজেয তোভেগতোযে োযমজোম আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
ফনোধক ফা চাযোজ 

লৃোটিকাযী দরিরেয 

নরুিি নিফনোধিকতৃ 

কাযোমারয়ে যতগণ 
  

১৬৮৷ োযতোমেক কভোানী ঈায নিফনোধিকৃত কাযোমারয়ে এআযূ 

োযতিটি ফনোধক ফা চাযোজ ৃলোটিকাযী দরিরেয নুরিি যতোভগণ কযিফে, 

মাা ধাযা ১৫৯ নুমায়ী নিফনোধনেয োযয়জন য় : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, একআ যকভ ডিফেঞোচায ফিিলোট িযিজেয 

তোভেগতোযে একটি ভাতোয ডিফেঞোচাযেয নুরিি যতোভগণ কযাআ মথেলোট 

আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

যিিবায নিয়গ 

নিফনোধন 

  

১৬৯৷ (১) কন কভোানীয ভোতোতিয যিিবায নিয়গ কযায 

জনোম মদি কন ফোমকোতি অদেোযাোত ন থফা কন দরিরে 

ঈরেোোনখিত তোভগভতাফরে তিনি কন যিিবায নিমুকোত কযেন, তাা 

আরে তিনি, ঈকোত অদে থফা ঈকোত দরিরেয ধীনে নিয়গদানেয 

তাযিখ আতে নয দিনেয ভধোমে, ঘটনাটি ভোযোকে যেজিলোটোযাযেয 

নিকট একটি নটি দাখির এফং ঈা নিফনোধনেয জনোম নিযোধাযিত 

পি জভা কযিফেন; তঃয যেজিলোটোযায যিিবায নিয়গেয ফিলয়টি 

ংিোোনলোট ফনোধক ফা চাযোজেয নিফনোধন-ফিতে রিিফদোধ কযিফেন৷ 
 
 
 

(২) কন ফোমকোতি এআ ধাযায ফিধানাফরী ারনে ফোমযোথ আরে, ঈকোত 

ফোমযোথতা মতদিন ফোমাত থাকিফে ততদিনেয োযতিদিনেয জনোম, তিনি 

নধিক দুআত টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
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যিিবাযেয িাফ 

দাখির 

  

১৭০৷ (১) ধাযা ১৬৯-এ ঈরেোোনখিত কন যিিবায কভোানীয 

কন ভোতোতিয দখর গোযণ কযিয়া থাকিরে, ঈকোত দখর ফোমাত 

থাকাকারে োযতি যোথফতোযে একফায এফং যিিবায িাফে তাায 

দায়িতোফ ফানেয য একফায, ঈকোত ভয়ে ঈকোত ভোতোতিয অয় 

এফং ফোময়েয একটি ংতোভিগোত ফিফযণ নিযোধাযিত ছকে যেজিলোটোযাযেয 

নিকট দাখির কযিফেন; এফং যিিবায িাফে দায়িতোফ ফানেয 

তোভেগতোযে, ফানেয যে তিনি তদো ফিলয়ে যেজিলোটোযাযেয নিকট একটি 

নটি দাখির কযিফেন; এফং যেজিলোটোযায ঈকোত নটি ংিোোনলোট 

ফনোধক  চাযোজেয নিফনোধন-ফিতে রিিফদোধ কযিফেন৷ 
 
 
 

(২) মদি কভোানীয ভোতোতিয একজন যিিবায নিমুকোত আয়া 

থাকে, তফে কভোানী কযোতৃক ফা কভোানীয তোভেগ ফা ঈকোত 

যিিবায কযোতৃক, আোমুকৃত কন আনবয়ে ফা ণোম যফযােয অদে 

ফা কভোানীয কাযোমাফরী ংকোযানোতোভ চিঠিতোযে কভোানীয নাভ 

থাকিরে ঈকোত আনবয়ে, অদে ফা চিঠিতোযে এআ ভযোভে একটি 

ফিফৃতি থাকিতে আফে মে, কভোানীয ভোতোতিয একজন যিিবায 

নিয়গ কযা আয়াছে৷ 
 

(৩) এআ ধাযায ফিধান ারনে োযতিটি ফোমযোথতায জনোম কভোানী 

এফং ঈায োযতোমেক কযোভকযোতা ফা তোভেগতোযভতে কভোানীয 

যিিবায, মিনি জোঞাতাযে  আচোছাকৃতবাফে ঈকোত ফোমযোথতায জনোম 

দায়ী তিনি, াাঁচত টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ফনোধকেয নিফনোধন-

ফি ংধনী 

  

১৭১৷ (১) অদারত মদি এআ ভযোভে নোতুলোট য় মে,- 
 
 
 

(ক) ধাযা ১৫৯-এ ঈরিোোনখিত ভয়ীভায ভধোমে ফনোধক ফা চাযোজ 

নিফনোধন না কযানয তোভেগতোযে, ফা ঈকোত ফনোধক ফা চাযোজ ফিলয়ক 

কন তথোম ফাদ দেয়া ফা বুর ফযোণনায তোভেগতোযে ফা মে ঊণেয 

জনোম চাযোজ ফা ফনোধক ৃলোটি কযা আয়াছির েআ ঊণ যিধ 

ভোযোকে যেজিলোটোযাযকে ফিত কযায তোভেগতোযে, মে বুর চাযোজেয 

দায় ভিটান আয়াছে ঈা অকোভিকতা ফা াফধানতা ফা নোম 
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কন যোমাোত কাযণে ংঘটিত আয়াছে, থফা 
 
 
 

(খ) ঈকোত বুর এভন মে, ঈায পরে কভোানীয ানাদায ফা 

েয়াযরোডাযগণেয ফোথান তোভগুণোন য় না, থফা 
 
 
 

(গ) নোম কন মথামথ কাযণে োযতিকায োযদান কযা ঠিক  

নোমায়ংগত, 
 
 
 

তাা আরে, ঈকোত কভোানী ফা োফাযোথংিোোনলোট মে কন ফোমকোতিয 

অফেদনকোযভে, অদারত, ঈায ফিফেচনায় নোমায়ংগত  মুকোতিংগত 

কন যোত ােতোভেগ, ঈকোত নিফনোধনেয ভয়-ীভা ফযোধিত কযিয়া 

অদে দিতে াযিফে এফং তোভেগতোযভত ফাদ্া ফিলয় নোতোভযোবুকোত 

কযিতে, বুর বাফে ফযোণিত ফিলয় ংধন কযিতে এফং 

অফেদনকাযীকে ঈমুকোত খযচ োযদানেয জনোম ংিোোনলোট ফোমকোতিকে 

নিযোদে দিতে াযিফে৷ 
 
 
 

(২) মেতোভেগতোযে অদারত ফনোধক ফা চাযোজ নিফনোধনেয ঈদোদেোমে 

ভয় ফযোধিত কযিয়া কন অদে োযদান কযে, েতোভেগতোযে ঈকোত 

অদেেয পরে ঈকোত ফনোধক ফা চাযোজ ফাোতোভফে মে ভয়ে 

নিফনোধিকৃত য় েআ ভয়েয ূযোফে ংিোোনলোট ভোতোতিতে কন 

ফোমকোতি কন ধিকায যোজন কযিয়া থাকিরে তাা তোভগুণোন আফে 

না৷ 
    

 
    

 
  

  
ফনোধক  চাযোজেয 

দায়দেনা যিধেয 

নিফনোধন 

  

১৭২৷ (১) ধাযা ১৫৯ এয ফিধান নুাযে োযয়জন য় এআযূ 

নিফনোধন কর ফনোধক ফা চাযোজেয দায়দেনা ভিটান ফা যিধ 

কযায তাযিখ আতে একু দিনেয ভধোমে কভোানী ঈকোত যিধ 

ফা ভিটান ভোযোকে যেজিলোটোযাযকে ফিত কযিফে৷ 
 
 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) নুাযে ফিত য়ায য যেজিলোটোযায 
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ফনোধকগোযীতাকে কাযণ দযোাআফায জনোম নধিক চদোদ দিন ভয় 

নিযোদিলোট কযিয়া এআ ভযোভে একটি নটি দিফেন মে, কেন ঈকোত 

চাযোজ ফা ফনোধকেয দায়-দেনা যিধ ফা ভিটানয ফিলয়টি 

রিিফদোধ কযা আফে না৷ 
 

(৩) ঈ-ধাযা (২) নুাযে মদি কন কাযণ দযোান না য়, 

তাা আরে যেজিলোটোযায নিফনোধন-ফিতে ঈকোত দায়-দেনা ভিটান ফা 

যিধ কযা আয়াছে ভযোভে একটি োভাযক রিিফদোধ কযিফেন এফং 

োযয়জনে কভোানীকে ঈায একটি নুরিি োযদান কযিফেন৷ 
 
 
 

(৪) ঈ-ধাযা (২) নুাযে কন কাযণ দযোান আরে, 

যেজিলোটোযায েআ ভযোভে নিফনোধন-ফিতে একটি ভনোতোভফোম রিিফদোধ 

কযিফেন এফং তিনি মে ঈা কযিয়াছেন তাা কভোানীকে ফিত 

কযিফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
দণোড 

  

১৭৩৷ (১) নিফনোধনেয ঈদোদেোমে যেজিলোটোযাযেয নিকট- 
 
 
 

(ক) কভোানী কযোতৃক ৃলোট কন ফনোধক ফা চাযোজেয তথোমাদি, 

থফা 
 
 
 

(খ) মে ঊণেয ফোমাাযে ধাযা ১৫৯ ফা ১৬০ নুমায়ী কন ফনোধক 

ফা চাযোজ নিফনোধিকৃত আয়াছে েআ ঊণ যিধেয তথোমাদি, থফা 
 
 
 

(গ) কন ডিফেঞোচায-িযিজ আোমুয তথোমাদি, 
 
 
 

মাা নোম কন ফোমকোতিয অফেদনকোযভে আতিূযোফে নিফনোধিকৃত য় 

নাআ থচ এআ অআনেয ূযোফফযোতী ফিধানাফরীয ধীনে যেজিলোটোযাযেয 

নিকট নিফনোধিকৃত থাকা অফোমক তাা দাখির কযিতে মদি কন 

কভোানী ফোমযোথ য় তফে ঈকোত কভোানী, ঈকোত ফোমযোথতা ফোমাত 
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থাকাকারীন ভয়েয োযতিদিনেয জনোম নধিক এক াজায টাকা 

যোথদণোডে দণোডনীয় আফে এফং কভোানীয োযতোমেক কযোভকযোতা ফা 

নোম কন ফোমকোতি মিনি জোঞাতাযে ফা আচোছাকৃতবাফে ঈকোত 

ফোমযোথতায জনোম দায়ী তিনি, একআ দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
 
 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এয ফিধানােতোভেগ, মদি কন কভোানী 

ততোকযোতৃক ৃলোট কন ফনোধক ফা চাযোজ যেজিলোটোযাযেয নিকট 

নিফনোধনেয ফোমাাযে এআ অআনেয ফিধান ারনে ফোমযোথ য়, তাা আরে 

ঈকোত কভোানী, এফং ঈায োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি জোঞাতাযে  

আচোছাকৃতবাফে তজোজনোম দায়ী তিনি, ঈকোত ফোমযোথতাজনিত নোম কন 

দায়-দায়িতোফ থাকিরে তাাছা্া, নধিক দুআ াজায টাকা যোথদণোডে 

দণোডনীয় আফেন৷ 
 
 
 

(৩) এআ অআনেয ূযোফফযোতী ফিধানাফরী নুমায়ী যেজিলোটোযাযেয নিকট 

নিফনোধনেয অফোমক য় এআযূ কন ডিফেঞোচায-লোটকেয 

াযোটিপিকেট ধাযা ১৬৬ নুমায়ী োযয়জনীয় ৃলোঠাংকন না কযিয়া 

মদি কন ফোমকোতি জোঞাতাযে এফং আচোছাকৃতবাফে ঈকোত ডিফেঞোচায 

ফা ডিফেঞোচায-লোটকেয াযোটিপিকেট কাাকে োযদানেয তোভগভতা ফা 

নুভতি দান কযেন, তাা আরে তিনি, তাায নোম কন দায়-দায়িতোফ 

থাকিরে তাা ছা্া, নধিক দুআ াজায টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় 

আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
ফনোধক-ফি 

  

১৭৪৷ (১) োযতোমেক কভোানী ঈায নিফনোধিকৃত কাযোমারয়ে একটি 

ফনোধক-ফি যাখিফে এফং ঈাতে কভোানীয ভোতোতিয িত 

ভোযোকিত কর ফনোধক  চাযোজ এফং কভোানীয গৃীত ঈদোমগ 

ফা ঈায মে কন ভোতোতিয ঈয োযফভান চাযোজ এআযূে 

রিিফদোধ কযিফে মেন ঈাতে োযতিটি ফনোধককৃত ফা চাযোজমুকোত 

ভোতোতিয ংতোভিগোত ফিফযণ, টাকায ংকে োযতিটি ফনোধক ফা 

চাযোজেয যিভাণ এফং ফাককে যিধমগোম িকিঈযিটি এফং 

োযতোমেক ফনোধক গোযীতা ফা নোমানোম িকিঈযিটি োফতোফাধিকাযী 

ফোমকোতিয নাভ ফিধৃত থাকে৷ 
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(২) কভোানীয কন যিচারক, ভোমানেজায ফা নোম কন 

কযোভকযোতা মদি জোঞাতাযে এফং আচোছাকৃতবাফে এআ ধাযা নুমায়ী 

োযয়জনীয় কন ফিলয়েয রিিফদোধকযণ ফাদ দিতে তোভগভতা ফা 

নুভতি োযদান কযেন, তাা আরে তিনি নধিক দুআ াজায টাকা 

যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
ফনোধক  চাযোজ 

লৃোটিকাযী দরিরেয 

নরুিি এফং 

কভোানীয ফনোধক-

ফি যিদযোনেয 

ধিকায 

  

১৭৫৷ (১) ধাযা ১৬৮ নুাযে যতোভিগত নুরিিভূ ফা কন 

ফনোধক ফা চাযোজ ৃলোটিকাযী মে কর দরির এআ অআন নুমায়ী 

নিফনোধনেয জনোম যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযিতে য় েআ কর 

দরির এফং ধাযা ১৭৪ নুাযে যতোভিগত ফনোধক-ফি মাাতে 

কভোানী মে কন ানাদায ফা দোম কন পি োযদান 

ফোমতিযেকেআ যিদযোন কযিতে াযেন এফং নোমানোম ফোমকোতি, 

োযতিফাযেয যিদযোনেয জনোম, দ টাকা ফা কভোানী কযোতৃক 

নিযোধাযিত আরে তদেতোভগা কভ টাকায পি োযদান কযিয়া 

যিদযোন কযিতে াযেন, েআ জনোম ঈকোত নুরিি, দরির এফং ফি 

কর মুকোতিংগত ভয়ে ঈনোভুকোত যাখিতে আফে৷ 
 
 
 

(২) মদি ঈ-ধাযা (১) এ ঈরিোোনখিত যিদযোনে োফীকৃতি 

জোঞান কযা য়, তাা আরে োযথভ দিনেয োফীকৃতিয জনোম 

কভোানী নধিক াাঁচত টাকা যোথদণোডে এফং োফীকৃতি 

যফযোতীতে ফোমাত থাকাকারীন োযতিদিনেয জনোম নধিক একত 

টাকা তিযিকোত যোথদণোডে দণোডনীয় আফে; এফং কভোানীয 

োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি জোঞাতাযে ঈকোত োফীকৃতি জোঞান ফা 

ঈা ফোমাত যাখায জনোম দায়ী তিনি, একআ দণোডে দণোডনীয় আফেন; 

এফং ঈযকোত দণোড অয ছা্া অদারত ফিরভোফে ঈকোত 

নুরিি, দরির ফা ফি যিদযোনেয ুমগ দেয়ায জনোম কভোানী 

 ংিোোনলোট কযোভকযোতাকে অদে দিতে াযিফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ডিফেঞোচায-ফি, 

ডিফেঞোচাযরোডায 

ফি যিদযোন এফং 

টোযালোট দরিরেয নকর 

াআফায ধিকায 

  

১৭৬৷ (১) কভোানী ঈায োযতিটি ডিফেঞোচাযরোডায-ফি 

কভোানীয মে কন ডিফেঞোচাযরোডায এফং েয়ায রোডাযেয 

যিদযোনেয জনোম ঈনোভুকোত যাখিফে এফং কভোানীয োযতোমেক 

ডিফেঞোচায ফা েয়াযেয ধাযক োযয়জন আরে তপির-২ তে 

ঈরেোোনখিত পি োযদান কযিয়া ঈকোত ফি ফা ঈায ং ফিেলেয 

নুরিি রআতে াযিফেন৷ 
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তফে যোত থাকে মে- 
 
 
 

(ক) ঈকোত ফি ফনোধ যাখায জনোম ংঘফিধিতে মে ভয়, মাা এক 

ফতোযে এক 
 

ফা একাধিক ফাযে ভট তোযিদিনেয ফেী আফে না ফিনিযোদিলোট থাকে 

েআ ভয়ে ঈা যিদযোন কযা মাআফে না; এফং 
 
 
 

(খ) কভোানীয াধাযণ বায় অযিত মুকোতিংগত ফাধা-নিলেধ 

ােতোভেগ, ঈকোত ফি ঈনোভুকোত থাকাকারীন োযতিদিন নোতোভতঃ দুআ 

ঘনোটা ভয় ধযিয়া যিদযোনেয জনোম ঈনোভুকোত যাখিতে আফে৷ 
 
 
 

(২) ডিফেঞোচাযেয যোথ যিধেয নিোচয়তাদানেয জনোম মে টোযালোট-

দরির কযা য় ঈায নুরিিয জনোম কন ডিফেঞোচায রোডায 

নুযধ কযিরে এফং ভুদোযিত টোযালোট-দরিরেয তোভেগতোযে, োযতি 

নুরিিয জনোম দ টাকা ফা কভোানী কযোতৃক নিযোধাযিত আরে 

তদেতোভগা কভ টাকা থফা, টোযালোট-দরির ভুদোযিত না আয়া থাকিরে, 

তপির-২ তে ফিনিযোদিলোট টাকা োযদান কযিরে তাাকে ঈকোত 

নুরিি যফযা কযিতে আফে৷ 
 
 
 

(৩) মদি এআ ধাযায ফিধান নুাযে যিদযোনে ফা নুরিি োযদান 

কযিতে োফীকৃতি জোঞান কযা য় ফা ঈা যফযা কযা না য়, 

তাা আরে কভোানী োযথভদিনে ঈকোত তোযভোোনটিয জনোম নধিক 

একত টাকা এফং যফযোতীতে ঈকোত তোযভোোনটি ফোমাত থাকাকারীন 

োযতিদিনেয জনোম তিযিকোত নধিক ঞোচা টাকা যোথদণোডে 

দণোডনীয় আফে; এফং কভোানীয োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি 

জোঞাতাযে ঈকোত তোযভোোনটি কযা ফা ঈা ফোমাত যাখায জনোম দায়ী 

তিনি, একআ দণোডে দণোডনীয় আফেন; এফং অদারত ঈকোত দণোড 

অয ছা্া ফিরভোফে ঈকোত যিদযোনেয ুমগ দেয়ায ফা 
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নুরিি যফযােয জনোম কভোানী  ঈায ংিোোনলোট 

কযোভকযোতাকে অদে দিতে াযিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
চিযোথায়ী 

(perpetual) 

ডিফেঞোচায 

  

১৭৭৷ কন ডিফেঞোচাযে থফা ডিফেঞোচাযেয যোথ যিধেয 

নিোচয়তা োযদানেয ঈদোদেোমে োযণীত দরিরে কন যোত থাকিরে, এআ 

অআন োযণীত য়ায ূযোফে ফা যে মখনআ ঈকোত ডিফেঞোচায আোমু 

ফা ঈকোত দরির ভোাদিত ঈক না কেন, ঈকোত যোত কেফরভাতোয এআ 

কাযণে ফৈধ আফে না মে, তদোফাযা ঈকোত ডিফেঞোচায, কেফরভাতোয 

একটি নিযোদিলোট ঘটনা, মত দূযফযোতী ঈক, ংঘটিত য়া ােতোভেগ 

ফা কন নিযোদিলোট ভয়, মত দীযোঘ ঈক, তিফািত য়া 

ােতোভেগ, যিধমগোম ফা যিধমগোম য়ায ফিধান কযা 

আয়াছে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

কতিয় তেগতোযে 

যিধিত 

ডিফেঞোচায নুযায় 

আোমযু তগভতা 

  

১৭৮৷ (১) এআ অআন োযফযোতিত য়ায ূযোফে ফা যে মখনআ ঈক, 

মেতোভেগতোযে কন কভোানী ূযোফে আোমুকৃত ডিফেঞোচায যিধ 

কযে, েতোভেগতোযে ঈকোত ডিফেঞোচায ুনযায় আোম ুকযায ঈদোদেোমে 

ঈাকে চারু যাখায ধিকায কভোানীয থাকিফে এফং যোফদা এআ 

ধিকায ছির ফরিয়া গণোম আফে, মদি না- 
 
 
 

(ক) ংঘফিধিতে ফা ডিফেঞোচায আোমুয যোতাফরীতে োলোটবাফে 

বিনোনযূ কন ফিধান থাকে, থফা 
 

(খ) ঈকোত ডিফেঞোচাযেয ুধুভাতোয ভূর ধাযক ফা তাায োফতোফ-

নিয়গী কযোতৃক োযয়গমগোম য় এআযূ ফাধোমফাধকতা ফোমতীত 

নোম কন ফাধোমফাধকতায পরে ডিফেঞোচায যিধিত আয়া থাকে৷ 
 
 
 

(২) ঈ-ধাযা ১-এ ঈরিোোনখিত ধিকায োযয়গেয তোভেগতোযে 

যিধিত (redeemable) ডিফেঞোচাযভূ ুনযায় আোম ুকযা ফা 

ঈাদেয যিফযোতে নোম ডিফেঞোচায আোম ুকযায তোভগভতা কভোানীয 

থাকিফে এফং যোফদা এআ তোভগভতা ছির ফরিয়া গণোম আফে৷ 
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(৩) ঈকোতযূে ুনঃ আোমু কযায য, ডিফেঞোচাযেয োফতোফাধিকাযী 

ফোমকোতি এভন ধিকায ফা গোযাধিকায রাব কযিফেন মেন 

ডিফেঞোচাযগুরি ূযোফে আোম ুকযা য় নাআ এফং যোফদা তিনি ঈা রাব 

কযিয়াছিরেন ফরিয়া গণোম আফে৷ 
 
 
 

(৪) ুনযায় আোম ুকযায ঈদোদেোমে চারু যাখা কন ডিফেঞোচায মদি, 

এআ অআন োযফযোতনেয ূযোফে ফা যে মখনআ ঈক, কভোানীয কন 

ভননীত ফোমকোতিয নিকট োতোভানোতোভয কযা আয়া থাকে, তাা আরে 

ঈকোত ভননীত ফোমকোতি কযোতৃক ডিফেঞোচাযেয যফযোতী োতোভানোতোভয, 

এআ ধাযায ঈদোদেোম ূযণকরোে, ঈায ুনঃ আোম ুফরিয়া গণোম আফে৷ 
 
 
 

(৫) মদি কন কভোানী ঈায চরতি িাফেয ভাধোমভে ফা 

নোমবাফে ফিবিনোন ভয়ে রয়া গোযিভেয জাভানত োযদানেয 

ঈদোদেোমে ঈায কন ডিফেঞোচায জভা দেয়, তাা আরে, ঈকোত 

ডিফেঞোচায জভা থাকা ফোথায় কেফরভাতোয ঈকোত িাফেয ফিযীতে 

কভোানীয ঊণেয ফান য়ায কাযণেআ ডিফেঞোচায যিধিত 

আয়াছে ফরিয়া গণোম আফে না৷ 
 
 
 

(৬) এআ ধাযায ধীন তোভগভতাফরে কন কভোানী কন 

ডিফেঞোচায ুনঃ আোমু কযিরে কিংফা ঈায যিফযোতে নোম ডিফেঞোচায 

আোমু কযিরে, লোটাভো-ডিঈটিয ফোমাাযে ঈকোত ুনঃ আোমুকযণ ফা 

আোমুকযণ ডিফেঞোচাযেয নূতন আোমুকযণ ফরিয়া গণোম আফে, কিনোতু 

বফিলোমতে আোমু কযা আফে এআযূ ডিফেঞোচাযেয যিভাণ ফা ংখোমা 

ীভিতকাযী ফিধান োযয়গেয তোভেগতোযে এআযূ গণোম আফে না : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, এআ ধাযায ধীনে ুনঃ আোমুকৃত ডিফেঞোচাযেয 

জাভানত রআয়া কন ফোমকোতি ঊণ োযদান কযিরে এফং ঈকোত 

ডিফেঞোচায অাতঃ দৃলোটিতে মথামথ লোটোমাভোমুকোত ভনে আরে, তিনি 

োযয়জনীয় লোটোমাভো-ডিঈটি ফা ততোভোযোকিত কন জযিভানা 

োযদান ফোমতিযেকেআ তাায জাভানত কাযোমকয কযায জনোম মে কন 

অআনগত কাযোমধাযায় ঈকোত ডিফেঞোচাযকে োযভাণ িাফে ফোমফায 
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কযিতে াযিফেন, মদি তিনি ফগত না থাকেন থফা মদি তাায নিজ 

ফেরায কাযণে লোটোমাভোমুকোত না থাকায ঘটনাটি ংঘটিত আয়া না 

থাকে; তফে তাায এআযূ ফগত না থাকা ফা ফেরা না থাকায 

তোভেগতোযে কভোানী মথামথ টোমাভো-ডিঈটি ফা জযিভানা োযদানেয 

জনোম দায়ী আফে৷ 
 

(৭) কন ডিফেঞোচাযেয যোথ যিধিত ফা বিনোনযূে ঈায দায়-

দেনা ভিটান ফা নিঃেলিত আরে, ঈায যিফযোতে কভোানী কযোতৃক 

নূতন ডিফেঞোচায আোমু কযায জনোম ঈকোত ডিফেঞোচায ফা ঈায 

জাভানতেয ভাধোমভে ংযতোভিগত তোভগভতা এআ ধাযায ফিধান দোফাযা 

তোভগুণোন আফে না৷ 
    

 
    

 
  

  
ডিফেঞোচায 

কোযয়চকুোতিয 

নুিযোদিলোট 

ফাোতোভফায়ন 

  

১৭৯৷ কভোানীয ডিফেঞোচায গোযণ এফং তজোজনোম যোথ োযদান 

কযায রতোভেগোম কভোানীয িত ভোাদিত কন চুকোতিকে 

অদারতেয ডিকোযী দোফাযা ুনিযোদিলোটবাফে ফাোতোভফায়িত কযা মাআফে 

(enforced by specific performance) ৷ 

 

    
 

    
 

  
  

োযফভান চাযোজমকুোত 

যিভোদ আতে 

ঈকোত চাযোজেয ধীন 

দাফীয ূযোফে কতিয় 

ঊণ যিধ 

  

১৮০৷ (১) মদি োযফভান চাযোজ দোফাযা নিোচয়তা োযদতোত 

(secured) ডিফেঞোচায রোডাযগণেয তোভগ আতে যিিবায নিয়গ 

কযা য় ফা ঈকোত ডিফেঞোচায রোডাযগণ কযোতৃক ফা তাাদেয 

তোভেগ কন চাযোজমুকোত ভোতোতিয দখর গোযণ কযা য় এফং মদি 

ঈকোত কভোানী ংিোোনলোট ভয়ে ফরুোতিয োযকোযিয়াধীন না থাকে, 

তাা আরে মে ভোতোভ ঊণ কভোানীয ফরুোতিয তোভেগতোযে 

ঞোচভ খণোডেয ফিধানুমায়ী নোম ভোতোভ ঊণেয ূযোফে গোযাধিকাযেয 

বিতোতিতে যিধ কযিতে আত েআ ভোতোভ ঊণ, ডিফেঞোচায 

ভোযোকিত দাফীয অর ফা ুদ যিধেয, ূযোফেআ, ঈকোত যিিবায 

তাায নিকট নোমোতোভ ভোদ আতে, ফা ভোতোতি দখর গোযণকাযী 

ফোমকোতি তাায দখরে গৃীত ভোদ আতে ফিরভোফে যিধ 

কযিফেন৷ 
 
 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এ ঈরিোোনখিত যিিবায নিয়গেয তাযিখ থফা 

ঈাতে ঈরিোোনখিত ফোমকোতি কযোতৃক দখর গোযণেয তাযিখ আতে ঈকোত 

ঈ-ধাযায় ঈরিোোনখিত ঞোচভ খণোডেয ফিধানে ফযোণিত ভয় গণনা 

কযা আফে৷ 
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(৩) এআ ধাযায ধীনে োযদেয় মে কন যোথ, মতদূয ভোবফ, 

কভোানীয েআ যিভোদ আতে যিধ কযিতে আফে মাা 

ংিোোনলোট ভয়ে াধাযণ ানাদাযগণেয ানা যিধেয জনোম 

োযোতুত থাকে৷ 
    

 
    

 
  

  
যতগণীয় িাফ-ফি 

এফং ঈা যতগণ না 

কযায দণোড 

  

১৮১৷ (১) োযতোমেক কভোানী নিভোনরিখিত ফিলয়াদি ভোযোকে 

মথামথ িাফ-ফি যতোভগণ কযিফে, মথা :- 
 
 
 

(ক) কভোানী কযোতৃক জভাকৃত এফং ফোময়কৃত কর যোথ এফং 

ঈকোত জভা  খযচেয খাত; 
 
 
 

(খ) কর ণোমেয কোযয়  ফিকোযয়; 
 
 
 

(গ) কর যিভোদ  দায়-দেনা; এফং 
 
 
 

(ঘ) ঈতোাদন, ফনোটন, ফিণন, যিফন, োযকোযিয়াজাতকযণ, োযোতুতকযণ, 

লোম েলণ ফা চূযোণীকযণ (milling), খনি খনন এফং খনিজ দোযফোম 

ঈতোতরন ংকোযানোতোভ কাযোমাফরীতে নিয়জিত কভোানীয তোভেগতোযে 

ঈকযণ, োযভ  নোমানোম ফিলয়েয ফোমফাযজনিত (overhead) খযচ৷ 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এয ঈদোদেোম ূযণকরোে, ঈাতে ঈরিোোনখিত 

ফিলয়ভূেয মথামথ িাফ-ফি যতোভগণ কযা আয়াছে ফরিয়া গণোম 

আফে না, মদি ঈাতে কভোানীয ফিলয়াদিয ঠিক  নিযেতোভগ 

ফযোণনা এফং ঈায রেনদেনেয যোমাোত ফোমাখোমা না থাকে৷ 
 
 
 

(৩) ঈকোত িাফ-ফিভূে কভোানীয নিফনোধিকৃত কাযোমারয়ে 
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যাখিতে আফে এফং কভোানীয কাযোমাফরী চরাকারীন কর ভয়ে 

ঐগুরি যিচারকগণেয যিদযোনেয জনোম ঈনোভুকোত যাখিত আফে : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, যিচারক যিলদেয িদোধানোতোভকোযভে কর ফা মে 

কন িাফ-ফি ফাংরাদেেয নোম মে কন োথানে নধিক ছয় 

ভােয জনোম যাখা মাআফে এফং যিচারক যিলদ এআযূ িদোধানোতোভ 

গোযণ কযিরে কভোানী ঈকোত িদোধানোতোভেয াত দিনেয ভধোমে ঈকোত 

নোম োথানে ূযোণ ঠিকানা দিয়া যেজিলোটোযাযেয নিকট রিখিত নটি 

দাখির কযিফে৷ 
 
 
 

(৪) ফাংরাদে ফা ফাংরাদেেয ফািযে কন কভোানীয কন াখা 

কাযোমারয় থাকিরে, ঈকোত কভোানী ঈ-ধাযা (১) এয ফিধানাফরী 

ারন কযিয়াছে ফরিয়া গণোম আফে, মদি ঈকোত কাযোমারয়ে কৃত 

রেনদেনেয ঠিক ফিফযণ ভোফরিত িাফ-ফি ঈকোত কাযোমারয়ে যাখা 

য় এফং নধিক তিন ভা য য ার নাগাদ িাফেয একটি 

ংতোভিগোতায াখা কাযোমারয় কযোতৃক কভোানীয নিফনোধিকৃত 

কাযোমারয়ে ফা ঈ-ধাযা (৩) এ ফযোণিত নোম োথানে োযেযিত য়৷ 
 
 
 

(৫) োযতোমেক কভোানী চরতি ফতোযেয ফোমফিত ূযোফেয নোমুন 

ফায ফতোয ভয়কারেয কর িাফ-ফি এফং িাফ-ফিতে 

রিিফদোধ কন ফিলয়েয ংিোোনলোট বাঈচায ঈতোতভযূে ংযতোভগণ 

কযিফে : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, কন কভোানী চরতি ফতোযেয ূযোফে ফায 

ফতোয েতোভগা কভ ভয়েয ভধোমে নিগভিত আয়া থাকিরে, ঈকোত 

কভোানী চরতি ফতোযেয ূযোফেকায ভুদয় ভয়েয িাফ-ফি এফং 

ঈাতে রিিফদোধ কর ফিলয়েয ংিোোনলোট বাঈচায ঈতোতভযূে 

ংযতোভগণ কযিফে৷ 
 
 
 

(৬) ঈ-ধাযা (৭) এ ফযোণিত ফোমকোতিগণেয কে, কভোানী কযোতৃক 



ST RELIANCE ASSOCIATES “STRA” 
Corporate office: 

H & S Building (5
th

 Floor), 91 Bir Uttam C.R. Datta Road 

     (Old: Sonargaon Road), Kathalbagan, Dhaka. 

Mobile : 01717-859464; 01818-901402; 

  Telephone: 9632492 

 E- Mail : saidul.stra@gmail.com 

info@stra-global.com 

Website: stra-global.com 

Problem solve….                                         facebook.com/straglobal 

 

“A House of Accountancy & Taxation (Income Tax, Customs & VAT), Secretarial, Commercial, Expatriate, 

Internal Audit, Compliance, Business Development & reengineering with Corporate Affairs Service Provider” 

 

এআ ধাযায ূযোফফযোতী ফিধানাফরী নুাযে োযয়জনীয় ফিলয়াফরী 

ারনেয ফোমাাযে মুকোতিংগত দতোভেগ গোযণে ফোমযোথ আরে থফা 

তাায োফেচোছাকৃত কাজেয পরে ঈকোত ফিধানাফরী ারনে কভোানীয 

দোফাযা কন তোযভোোনটি ংঘটিত আরে, তিনি োযতিটি যাধেয জনোম 

নধিক ছয় ভােয কাযাদণোডে ফা াাঁচ াজায টাকা যোথদণোডে ফা 

ঈবয়ফিধ দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
 

(৭) ঈ-ধাযা (৬) এ ঈরিোোনখিত ফোমকোতিগণ আতেছেন নিভোনযূ, মথা 
:- 
 
 
 

(ক) কভোানীয কন ভোমানেজিং এজেনোট, ফোমফোথানা যিচারক, 

নিযোফাী যিচারক, জেনাযের ভোমানেজায ফা ভোমানেজায থাকিরে, ঈকোত 

ভোমানেজিং এজেনোট, ফোমফোথানা যিচারক, নিযোফাী যিচারক, জেনাযের 

ভোমানেজায, ভোমানেজায এফং কভোানীয নোম কর কযোভকযোতা, তফে 

ভোমানেজায  ভোমানেজাযেয ফোমাংকায, নিযীতোভগক এফং অআন 

ঈদেলোটাগণ এআ তারিকায ফিযোবূত; 
 
 
 

(খ) ভোমানেজিং এজেনোট কন পাযোভ আরে, ঈকোত পাযোভেয োযতোমেক 

ংীদায; 
 
 
 

(গ) ভোমানেজিং এজেনোট কন নিগভিত ংোথা আরে ঈকোত ংোথায 

োযতোমেক যিচারক; 
 
 
 

(ঘ) কভোানীয কন ভোমানেজিং এজেনোট ফা ফোমফোথানা যিচারক 

ফা নিযোফাী যিচারক ফা জেনাযের ভোমানেজায ফা ভোমানেজায না 

থাকিরে, ঈকোত কভোানীয োযতোমেক যিচারক৷ 
    

 
    

 
  

  
কভোানীয িাফ-

ফি, আতোমাদি 

যিদযোন 
  

১৮২৷ (১) োযতোমেক কভোানীয িাফ-ফি এফং নোমানোম ফি  

কাগজতোয কভোানীয কাযোমাফরী চরাকারীন ভয়ে যেজিলোটোযায 

কযোতৃক থফা এতদুদোদেোমে যকায আতে তোভগভতাোযাোত কন 

যকাযী কযোভকযোতা কযোতৃক যিদযোনেয নিভিতোত ঈনোভুকোত যাখিতে 
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আফে৷ 
 
 
 

(২) কভোানীয োযতোমেক যিচারক ফা নোমানোম কযোভকযোতায 

কযোতফোম আফে তাায জিভোভায় ফা নিয়নোতোযণে থাকা কভোানীয 

িাফ-ফি, নোমানোম ফি  কাগজতোয ঈ-ধাযা (১) এয ধীনে 

যিদযোনকাযী ফোমকোতি, তঃয এআ ধাযায় যিদযোনকাযী ফরিয়া 

ঈরেোোনখিত, এয নিকট ঈোথান কযা এফং ঈকোত ফোমকোতিয চািদাভত 

ভয়ে  োথানে কভোানীয ফিলয়াদি ংকোযানোতোভ মে কন ফিফযণ, 

তথোম ফা ফোমাখোমা োযদান কযা৷ 
 
 
 

(৩) যিদযোনকাযীয যিদযোন ঈরতোভেগোম মে কর ায়তা 

কভোানীয নিকট আতে মুকোতিংগতবাফে অা কযা মায় েআ কর 

ায়তা দান কযা কভোানীয োযতোমেক যিচারক  নোমানোম 

কযোভকযোতায কযোতফোম আফে৷ 
 
 
 

(৪) যিদযোনকাযী তাায যিদযোনকারে- 
 
 
 

(ক) িাফ-ফি, নোমানোম ফি ফা কাগজতোযেয নকর কযিতে ফা 

কযাআতে াযিফেন; এফং 
 
 
 

(খ) ঈকোত যিদযোন কযায নিদযোনোফযূ ঈাতে নাকোতকযণ চিোন 

দিতে ফা দেয়াআতে াযিফেন৷ 
 

(৫) অাততঃ ফরফতো নোম কন অআনে ফা চুকোতিতে যিনোথী 

মাা কিছুআ থাকুক না কেন, কন দেয়ানী ভাভরায ফিচায চরাকারে 

Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এয ধীনে 

নিভোনফযোণিত তোভেগতোযে কন দেয়ানী অদারতেয মেযূ তোভগভতা 

থাকে, ঈকোত তোভেগতোযে যিদযোনকাযীয েআ একআ তোভগভতা থাকিফে 

মথা :- 
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(ক) যিদযোনকাযী কযোতৃক নিযোধাযিত োথানে  ভয়ে িাফ-ফি  

নোমানোম দরিরতোয ঈদঘাটন (discovery)  ঈোথান; 
 
 
 

(খ) ংিোোনলোট কর ফোমকোতিয ঈয ভন জাযী কযা এফং তাাদেয 

ঈোথিতি নিোচিত কযা  থফাকোম াঠ কযাআয়া তাাদেয াতোভগোম 

গোযণ কযা; 
 
 
 

(গ) কভোানীয মে কন ফি এফং নোমফিধ দরিরতোয মে কন 

োথানে যিদযোন কযা৷ 
 
 
 

(৬) এআ ধাযায ধীনে কভোানীয কন িাফ-ফি এফং নোমানোম 

ফি  কাগজতোয যিদযোন নুলোঠিত আরে যিদযোনকাযী তাায 

যিদযোন ভোযোকে যকাযেয নিকট একটি োযতিফেদন ে কযিফেন৷ 
 
 
 

(৭) এআ অআনেয ধীনে তদনোতোভ নুলোঠানেয ফোমাাযে যেজিলোটোযাযেয 

মে কর তোভগভতা যিয়াছে যিদযোনকাযীয েআ কর তোভগভতা 

থাকিফে৷ 
 
 
 

(৮) এআ ধাযায ফিধানাফরী ারনেয তোভেগতোযে কন তোযভোোনটি আরে, 

কভোানীয োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি ঈকোত তোযভোোনটিয জনোম দায়ী 

তিনি, নধিক এক ফতোযেয কাযাদণোডে এফং আাছা্া নধিক দ 

াজায টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
 
 
 

(৯) কভোানীয কন যিচারক ফা নোম কন কযোভকযোতা এআ 

ধাযায ধীনে কন যাধ ংঘটনেয দায়ে দণোডিত আরে তিনি মে 

তাযিখে দণোডিত আয়াছিরেন েআ তাযিখে তাায ঈকোত দ খারি 

আয়াছে ফরিয়া গণোম আফে এফং ঈকোত দ নুযূবাফে খারি য়ায 

য াাঁচ ফতোয যোমনোতোভ তিনি মে কন কভোানীতে নুযূ কন 
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দে ধিলোঠিত আফায মগোম আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
ফাযোলিক ফোমারানো 

ীট 

  

১৮৩৷ (১) ধাযা ৮১ নুমায়ী নুলোঠিত োযতোমেক ফাযোলিক াধাযণ 

বায় কভোানীয যিচারক যিলদ, এআ ধাযায ঈ-ধাযা (২) 

নুাযে, একটি ফোমারানো ীট এফং ঈায রাব-তোভগতিয িাফ থফা, 

কভোানীটি ভুনাপায ঈদোদেোমে গঠিত না আরে, ঈায অয়-ফোময়েয 

িাফ ঈোথান কযিফে৷ 
 
 
 

(২) ঈকোত রাব-তোভগতি ফা অয়-ফোময়েয িাফ নিভোনফযোণিত ভয়েয 

জনোম োযণীত আফে, মথা :- 
 
 
 

(ক) োযথভ ফাযোলিক াধাযণ বায তোভেগতোযে, কভোানী নিগভিত 

য়ায তাযিখ আতে এভন একটি তাযিখ যোমনোতোভ মাা ঈকোত 

াধাযণ বায তাযিখেয ূযোফফযোতী নয় ভােয ভধোমে ্ে; এফং 
 

(খ) যফযোতী মে কন ফাযোলিক াধাযণ বায তোভেগতোযে, যোফেল 

মে তাযিখ যোমনোতোভ িাফ ঈোথািত আয়াছে ঈায যফযোতী তাযিখ 

আতে এভন একটি তাযিখ যোমনোতোভ মাা- 
 
 
 

() ঈকোত বায তাযিখেয ূযোফফযোতী নয় ভােয ভধোমে ্ে, থফা 
 
 
 

(অ) ফাংরাদেেয ফািযে ঈকোত কভোানীয ফোমফা ফা োফাযোথ 

থাকিরে, ঈকোত বায তাযিখেয ূযোফফযোতী ফায ভােয ভধোমে ্ে, থফা 
 
 
 

(আ) ধাযা ৮১ এয ধীনে ঈকোত বা নুলোঠানেয ভয়ীভা ফযোধিত 

কযা আরে, তদনুাযে বা নুলোঠানেয তাযিখেয ূযোফফযোতী নয় ভা 

ফা তোভেগতোযভত ফায ভােয ভধোমে ্ে : 
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তফে যোত থাকে মে, ৮১ ধাযায ফিধান ােতোভেগ, ঈযকোত নয় ফা 

ফায ভা ভয় তিফািত য়ায ূযোফে যেজিলোটোযাযেয নিকট অফেদন 

ে কযা আরে, তিনি কন ফিেল কাযণে ঈকোত ভেয়াদ নধিক তিন 

ভা ফৃদোধি কযিতে াযিফেন৷ 
 
 
 

(৩) কভোানীয ফোমারানো ীট এফং রাব-তোভগতিয িাফ থফা 

অয়-ফোময়েয িাফ এআ অআনেয ফিধান ভতাফেক কভোানীয 

নিযীতোভগক কযোতৃক নিযীতোভগা কযাআতে আফে; এফং ঈায িত 

নিযীতোভগকেয নিযীতোভগা োযতিফেদন ংমজন কযিতে আফে থফা 

ঈাদেয াদদেে ঈকোত োযতিফেদনেয ঈরেোোনখ কযিতে আফে এফং 

কভোানীয াধাযণ বায় ঈকোত োযতিফেদন াঠ কযা আফে  

কভোানীয মে কন দোমেয যিদযোনেয জনোম ঈনোভুকোত থাকিফে৷ 
 
 
 

(৪) ঈযকোত িাফ মে ভয় ভোযোকিত েআ ভয়কে এআ অআনে 

„যোথ ফতোয' ফরিয়া ঈরোরেখ কযা আয়াছে এফং তাা এক ঞোজিকা 

ফৎয েকোলা কভ ফা ফেী আতে াযে তফে নেয ভােয ফেী 

আফে না : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, যেজিলোটোযায মদি তজোজনোম ফিেল নুভতি োযদান 

কযেন তাা আরে ঈা অঠায ভা যোমনোতোভ ফযোধিত আতে াযে৷ 
 
 
 

(৫) মকি কন ফোমকোতি কভোানীয যিচারক আয়া এআ ধাযায 

ফিধানাফরী ারনেয তোভেগতোযে কর মুকোতিংগত দতোভেগ গোযণে 

ফোমযোথ ন তাা আরে, তিনি এআযূ োযতোমেক যাধেয জনোম নধিক 

াাঁচ াজায টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
 
 
 

(৬) কভোানীয রাব-তোভগতি ফা, তোভেগতোযভত, অয়-ফোময়েয িাফ 

ঈায ফোমারেনো ীট এয নুরিি এফং যিচারক যোমদেয 

োযতিফেদন, কভোানীয দোমগণ এফং ঐগুরি যিদযোনেয ধিকাযী 
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নোমানোম ফোমকোতিগণেয যিদযোনেয জনোম াধাযণ বায ূযোফে 

নোতোভতঃ চদোদ দিন ভয়ফোমাী, কভোানীয নিফনোধিকৃত কাযোমারয়ে 

ঈনোভুকোত যাখিতে আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
যিচারক যিলদেয 

োযতিফেদন 

  

১৮৪৷ (১) কভোানী াধাযণ বায় ঈোথািত োযতোমেক ফোমারেনো 

ীটেয িত নিভোনফযোণিত ফিলয়গুরি যিচারক যিলদেয একটি 

োযতিফেদন ংমজিত থাকিফে, মথা :- 
 
 
 

(ক) কভোানীয ফিলয়াদিয ফোথা; 
 
 
 

(খ) মদি যিচারক যিলদ কন যোথ কভোানীয ংযতোভিগত 

তফিরে যাখিফায জনোম ঈকোত ফোমারেনো ীটে োযোতোভাফ কযে, তফে 

েআ যোথেয যিভাণ; 
 
 
 

(গ) মদি কন যোথ রবোমাংযূে দেয়া ঈচিত ফরিয়া যিচারক 

যিলদ ুাযি কযে, তফে ঈকোত রবোমাংেয যিভাণ: 
 
 
 

(ঘ) ঈকোত ফোমারেনো ীট মে যোথ-ফতোয ভোযোকিত েআ ফতোযেয 

েল তাযিখ এফং োযতিফেদন তাযিখেয ভধোমফযোতী ভয়েয ভধোমে 

কভোানীয অযোথিক ফোথাকে োযবাফানোফিত কযে এআযূ 

গুযভোোনতোফূযোণ যিফযোতন এফং ংগীকায, মদি কিছু ঘটিয়া থাকে৷ 
 
 
 

(২) ংিোোনলোট যোথ-ফতোযে নিভোনফযোণিত কন যিফযোতন ঘটিয়া 

থাকিরে েআ ভোযোকে যিচারক যিলদেয োযতিফেদনে ততখানি 

ফযোণনা থাকিতে আফে মতখানি ফযোণনা দোমগণ কযোতৃক কভোানীয 

ফিলয়াদিয ফোথা ঈরফোধিয জনোম োযয়জন য়, মথা :- 
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(ক) কভোানীয কাযোমাফরীয ধযণে ংঘটিত যিফযোতন; 
 
 
 

(খ) কভোানীয ধীনোথ কভোানী ফা এআযূ কভোানীভূেয 

দোফাযা যিচারিত কাযোমাফরীয ধযণে ংঘটিত যিফযোতন; 
 
 
 

(গ) াধাযণতঃ কভোানীয োফাযোথ অছে এআযূ কাযোমাফরীতে 

ংঘটিত যিফযোতন৷ 
 

(৩) নিযীতোভগকেয োযতিফেদনে ফিধৃত োযতোমেক ংযতোভিগত ভনোতোভফোম, 

ফিেলণমুকোত ভনোতোভফোম থফা োযতিকূর ভনোতোভফোম ভোযোকে যিচারক 

যিলদ ঈায োযতিফেদনে, যিূযোণ তথোম  ফোমাখোমা োযদান কযিতে 

ফাধোম থাকিফে৷ 
 
 
 

(৪) যিচারক যিলদেয োযতিফেদন ফা ঈায োযতোমেক ংমজনী 

যিলদেয চেয়াযভোমান কযোতৃক োফাতোভগযিত আফে, মদি তিনি যিলদ 

আতে এতদুদোদেোমে তোভগভতাোযাোত ন, এফং মদি তিনি নুযূ 

তোভগভতাোযাোত না ন, তফে ১৮৯ ধাযা (১) এফং (২) ঈ-ধাযায় 

ফিধানফরে কভোানীয ফোমারেনো ীট  তোভেগতোযভত অয়-ফোময়েয 

িাফ োফাতোভগয কযিতে মতজন যিচারকেয োযয়জন য় ততজন 

যিচারক কযোতৃক োফাতোভগযিত আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
ফোমারানো ীট এফং 

রাব-কোলতিয 

িাফেয ছক  

ফিলয়ফোত ু

  

১৮৫৷ (১) কভোানীয ফোমারেনো ীটে ঈায ভোতোতি, যিভোদ, 

ভূরধন এফং দায়দেনায একটি ংকোলিোতায ংোরিলোট যোথ-

ফৎযেয েলে ঐ ফেয মে ফোথা থাকে ঈায একটি ঠিক, 

োযকৃত এফং নিযেকোল ফযোণনা দিতে আফে; এফং ঈকোত ফোমারানো ীট 

 রাব-কোলতিয িাফ তপির-১১ এয োযথভ খণোডে নোনিফেিত 

ছকে থফা, ফোথায োযেকোলিতে মতদূয ভোবফ ঈায দৃ কন 

ছকে কিংফা যকায কযোতৃক াধাযণবাফে ফা ফিেলবাফে নুভদিত 

নোম কন ছকে োযণীত আফে; এফং ঈকোত ফোমারানো ীট োযোতুত 

কযিফায ভয় মতদুয ভোবফ ঈকোত খণোডেয েলে „টীকা' িযনাভে 

াধাযণ নিযোদোফরী অছে তাা মথামথবাফে ভানিয়া চরিতে আফে : 
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তফে যোত থাকে মে, কন ফীভা ফা ফোমাংক কভোানীয কোলেতোযে 

থফা ফিদোমুৎ ঈতোাদন ফা যফযাকাযোমে নিয়জিত কন 

কভোানীয কোলেতোযে থফা মে কর কভোানীয জনোম ফোমারানো 

ীটেয ছক ঈকোত কভোানীয নিয়নোতোযণকাযী অআনে ফা অআনেয 

ধীনে ফিনিযোদিলোট কযা অছে েআ কর কভোানীয কোলেতোযে, এআ 

ঈ-ধাযায কন কিছুআ োযমজোম আফে না৷ 
 

(২) োযতোমেক রাব-কোলতিয িাফে ংোরিলোট যোথ ফৎযেয রাব 

ফা কোলতিয একটি ঠিক  নিযেতোভগ ফযোণনা দিতে আফে এফং 

ঈ-ধাযা (১) এয ফিধান ােকোলে, তপির-১১ এয দোফিতীয় খণোডেয 

ফিধানাফরীয মতটুকু োযমজোম য় ততটুকু নুাযে ঈা োযোতুত 

কযিতে আফে : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, কন ফীভা ফা ফোমাংক-কভোানীয তোভেগতোযে ফা 

ফিদোমুৎ ঈতোাদন কোলেতোযে ফা যফযা কাযোমে নিয়জিত কন 

কভোানীয থফা মে কর কভোানীয রাব-কোলতিয িাফেয পযভ 

ঈকোত কভোানীয নিয়নোতোযণাকাযী অআন ফা অআনেয ধীনে 

ফিনিযোদিলোট কযা অছে েআ কর কভোানীয কোলেতোযে, এআ ঈ-

ধাযায কন কিছুআ োযমজোম আফে না৷ 
 
১[ (২ক) ঈ-ধাযা (২) এ মাা কিছুআ থাকুক না কেন, পাআনানোিয়ার 

যিযোটিং অআন, ২০১৫ এয ধাযা ২(৮) এ ংজোঞায়িত 

„„জনোফাযোথ ংোথা‟‟ িাফে োযতিলোঠিত কন কভোানীয 

দায়িতোফ আফে ঈকোত অআনেয ধাযা ৪০ এয ফিধান নুমায়ী োযণীত 

পাআনানোিয়ার যিযোটিং  ডিটিং োটোমানোডাযোড নুাযে 

োযোতোততকৃত তারিকাবকুোত নিযীকোলকদেয োযতিফেদন োযয়জনীয় 

দরিরাদি ঈোথান কযা। 
 

(২খ) জয়েনোট োটক কভোানীয যেজিোটোযায এযূ কন কভোানী 

কযোতৃক ঈোথািত ফাযোলিক োযতিফেদন গোযণ কযিফেন না, মদি না 

ঈা তারিকাবুকোত নিযীকোলকেয োযতিফেদন ঈোথািত য়।] 
 
 
 

(৩) যকায মদি এআযূ বিভত লণ কযে মে কন োযেণীয 

কভোানীকে জনোফাযোথে তপির-১১ এয কন ফিধান ারন আতে 



ST RELIANCE ASSOCIATES “STRA” 
Corporate office: 

H & S Building (5
th

 Floor), 91 Bir Uttam C.R. Datta Road 

     (Old: Sonargaon Road), Kathalbagan, Dhaka. 

Mobile : 01717-859464; 01818-901402; 

  Telephone: 9632492 

 E- Mail : saidul.stra@gmail.com 

info@stra-global.com 

Website: stra-global.com 

Problem solve….                                         facebook.com/straglobal 

 

“A House of Accountancy & Taxation (Income Tax, Customs & VAT), Secretarial, Commercial, Expatriate, 

Internal Audit, Compliance, Business Development & reengineering with Corporate Affairs Service Provider” 

 

ফোমাতি দেয়া োযয়জন তাা আরে যকায যকাযী গেজেটে 

োযজোঞানেয দোফাযা ঈকোত ফোমাতি োযদান কযিতে াযে, এফং এআযূ 

ফোমাতি যোতীনবাফে থফা োযজোঞানে ফিনিযোদিলোট যোত 

ােতোভেগ োযদান কযা মাআফে৷ 
 
 
 
 
 

(৪) কভোানীয যিচারক যিলদেয অফেদনে ফা ঈায ভোভতিকোযভে 

এফং কভোানীয ফোথায িত ঈমগী কযিয়া রয়ায ঈদোদেোমে, 

যকায অদে দোফাযা ঈকোত কভোানীয তোভেগতোযে, ঈায ফোমারানো 

ীট ফা রাব-তোভগতিয িাফে মে ভোতোভ ফিলয় ঈরেোোনখ কযিতে য় 

েআ ভোতোভ ফোমাাযে, এআ অআনেয ধীন অফোমকীয় ফিলয়াফরী 

যিফযোতন কযিতে াযে৷ 
 
 
 

(৫) কন কভোানীয ফোমারানো ীট এফং রাব-কোলতিয িাফ 

ঈায ফিলয়াদিয ফোথা ভোযোকে ঠিক নিযেকোল ফযোণনা োযকা 

কযে না ফরিয়া গণোম আফে না, কেফরভাতোয এআ কাযণে মে, ঈাতে 

নিভোনফযোণিত ফিলয়াদি োযকািত য় নাআ; মথা :- 
 
 
 

(ক) কন ফীভা কভোানীয কোলেতোযে, এআযূ কন ফিলয় মাা 

Insurance Act, 1938 (IV of 1938) নুমায়ী োযকা কযায োযয়জন 

নাআ; 
 
 
 

(খ) কন ফোমাংক কভোানীয কোলেতোযে, এআযূ কন ফিলয় মাা 

ফোমাংক কভোানী অআন, ১৯৯১ (১৯৯১ ারেয ১৪ নং অআন) 

নুমায়ী োযকা কযায োযয়জন নাআ; 
 
 
 

(গ) ফিদোমুৎ ঈৎাদন ফা যফযা কাযোমে নিয়জিত কন 

কভোানীয কোলেতোযে, এআযূ কন ফিলয় মাা Electricity Act, 1910 

(IX of 1910) নুমায়ী োযকা কযায োযয়জন নাআ; 
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(ঘ) অাততঃ ফরফতো নোম কন অআন নুমায়ী নিয়নোতোযিত 

কভোানীয তোভেগতোযে, এআযূ কন ফিলয় মাা ঈকোত অআন নুমায়ী 

োযকা কযায োযয়জন নাআ; 
 
 
 

(ঙ) কর কভোানীয তোভেগতোযে, এভন কন ফিলয় মাা তপির-

১১ এয ফিধানাফরী নুমায়ী ফা (৩) ঈ-ধাযায ধীনে জাযীকৃত 

োযজোঞান নুমায়ী কিংফা (৪) ঈ-ধাযায ধীন োযদতোত অদে 

নুমায়ী োযকা কযায োযয়জন নাআ৷ 
 
 
 

(৬) োযংগেয োযয়জনে বিনোনযূ না আরে, এআ ধাযায় মেখানে 

ফোমারানো ীট ফা রাব-কোলতিয িাফেয ঈরোযেখ কযা আয়াছে েখানে 

ঈকোত ফোমারানো ীটে ফা িাফে োযদতোত এভন ফ টীকা এফং 

ঈায িত ংমুকোত এভন ফ দরির ঈরোরেখিত আয়াছে ফরিয়া 

গণোম আফে মে টীকা ফা দরিরে এআ অআন নুমায়ী োযয়জনীয় ফা 

নুভদিত তথোম টীকা ফা দরিরেয অকাযে োযদযোন কযিতে আফে৷ 
 

(৭) ধাযা ১৮১ এয ঈ-ধাযা (৭) এ ঈরোরেখিত কন ফোমকোতি মদি 

কভোানীয াধাযণ বায় ঈোথািত কন িাফেয ফোমাাযে এআ 

ধাযা এফং এআ অআনেয নোমানোম ফিধানাফরী ারন কযাআফায জনোম 

মুকোতিংগত দকোলে গোযণে ফোমযোথ ন, তাা আরে তিনি এআযূ 

োযতোমেক যাধেয জনোম নধিক ছয় ভা কাযাদণোডে ফা নধিক 

াাঁচ াজায টাকা যোথদণোডে থফা ঈবয় োযকায দণোডে দণোডনীয় 

আফেন : 
 

তফে যোত থাকে মে, কন ফোমকোতিকে এআযূ কন যাধেয জনোম 

কাযাদণোডে দণোডিত কযা আফে না, মদি না তিনি ঈকোত যাধ 

আচোছাকৃতবাফে কযিয়া থাকেন৷ 
    

 
    

 
  

  
নিয়নোতোযণকাযী 

কভোানীয ফোমারানো 

ীটে ঈায ধীনোথ 

কভোানীয কতিয় 

  

১৮৬৷ (১) যোথ ফতোযেয েলে কন নিয়নোতোযণকাযী এক ফা 

একাধিক ধীনোথ কভোানী থাকিরে, এআযূ নিয়নোতোযণকাযী 

কভোানীয ফোমারানো ীটেয িত ঈকোত োযতিটি ধীনোথ 

কভোানী ভোযোকে নিভোনফযোণিত দরিরতোয ংমুকোত কযিতে আফে 
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তথোম 

নোতোভযোবকুোতিকযণ 

:- 
 
 
 

(ক) ধীনোথ কভোানীয ফোমারানো ীটেয নুরিি; 
 
 
 

(খ) ঈায রাবতোভগতিয িাফেয নুরিি; 
 
 
 

(গ) ঈায যিচারক যিলদেয োযতিফেদনেয নুরিি; 
 
 
 

(ঘ) ঈায নিযীতোভগকগণেয োযতিফেদনেয নুরিি; 
 
 
 

(ঙ) ধীনোথ কভোানীতে নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয োফাযোথেয 

ফিফযণ, মাা ঈ-ধাযা (৩) নুাযে আফে; 
 
 
 

(চ) ঈ-ধাযা (৮) এ ঈরেোোনখিত ফিফযণ, মদি থাকে; এফং 
 
 
 

(ছ) ঈ-ধযা (৯) এ ঈরিোোনখিত োযতিফেদন, মদি থাকে৷ 
 
 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এয (ক) দপায় ফযোণিত ফোমারানো ীট এআ 

অআনেয নিযোদোফরী নুাযে োযণীত আফে এফং ঈাতে ধীনোথ 

কভোানীয যোথ ফতোযেয এভন েল তাযিখ যোমনোতোভ ফযোণনা 

থাকিফে মে তাযিখ নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয ফোমারানো ীটেয 

তাযিখেয ফোমফিত ূযোফেয তাযিখ য়৷ 
 
 
 

(৩) ঈ-ধাযা (২)- েত ফযোণিত ধীনোথ কভোানীয যোথ 
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ফতোযেয ভেয়াদ এয জনোম ঈ-ধাযা (১) এয (খ), (গ) এফং (ঘ) 

দপায় ঈরিোোনখিত রাব-তোভগতিয িাফ এফং যিচারকভণোডরী  

নিযীতোভগকগণেয োযতিফেদন োযণয়নেয তোভেগতোযে এআ অআনেয ঐ 

কর ফিধান নুযণ কযিতে আফে মাা মে কন কভোানীয 

রাবতোভগতিয িাফ এফং ঈকোত োযতিফেদনগুরিয তোভেগতোযে নুযণ 

কযিতে য়৷ 
 

(৪) ধীনোথ কভোানীয ূযোফকোত যোথ-ফতোয এভন কন 

তাযিখে েল আফে না মাা নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয যোথ ফতোয 

েল য়ায তাযিখেয একত অি দিন ূযোফে য়৷ 
 
 
 

(৫) মে তোভেগতোযে কন ধীনোথ কভোানীয যোথ-ফতোযেয 

ভেয়াদ ঈায নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয যোথ-ফতোযেয ভেয়াদ 

েতোভগা োফরোতয য়, েতোভেগতোযে (২), (৩) এফং (৪) ঈ-ধাযায় 

ফযোণিত ঈকোত ধীনোথ কভোানীয যোথ ফতোয ফরিতে ঈায এভন 

দুআ ফা ততধিক যোথ ফতোয ফুঝাআফে মাাদেয ভেয়াদ যোফ 

াকুরোমে নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয যোথ ফতোযেয ভেয়াদ েতোভগা 

কভ আফে না৷ 
 

(৬) ঈ-ধাযা (১) এয (ঙ) দপায় ঈরিোোনখিত ফিফযণে নিভোনফযোণিত 

ফিলয়ভূেয ঈরেোোনখ কযিতে আফে :- 
 
 
 

(ক) ধীনোথ কভোানীতে ঈায যোথ-ফতোযেয েলে থফা 

একাধিক যোথ-ফতোযেয তোভেগতোযে যোফেল ফতোযেয েলে 

নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয ফিফদোমভান োফাযোথেয যিধি; 
 
 
 

(খ) ধীনোথ কভোানীয রাব ফা তোভগতি, মাা োযমজোম, ফাদ 

দেয়ায য ঈায যোফভট নীট তোভগতিতে ফা ভুনাপায় 

নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয দোমগণেয মে ং অছে থচ মাা 

নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয িাফে ফযোণিত য় নাআ তাায ফযোণনা,- 
 
 
 

() ধীনোথ কভোানীয তোভেগতোযে, ঈকোত যোথ-ফতোযেয ফা যোথ 
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ফতোযভূেয জনোম; 
 
 
 

(অ) মখন আতে ঈা ধীনোথ কভোানী আয়াছে েআ ভয়েয 

যফযোতী যোথ ফতোযগুরিয জনোম; 
 
 
 

(গ) ধীনোথ কভোানীয রাব ফা তোভগতিয যিভাণ, মাা োযমজোম 

ফাদ দেয়ায য ঈায যোফভট নীট তোভগতি ফা ভুনাপায মতটুকু 

ফযোণিত আয়াছে ততটুকুয ফযোণনা- 
 
 
 

() ধীনোথ কভোানীয তোভেগতোযে, ঈকোত যোথ-ফতোয ফা 

ফতোযগুরিয জনোম; এফং 
 
 
 

(অ) মখন আতে ধীনোথ কভোানী আয়াছে েআ ভয়েয যফযোতী 

যোথ-ফতোযগুরিয জনোম৷ 
 
 
 

(৭) ঈ-ধাযা (৬) এয (খ)  (গ) দপাভূ কেফরভাতোয 

ধীনোথ কভোানীয েআ রাবতোভগতিয তোভেগতোযে োযমজোম আফে 

মাা নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয িাফে মথামথবাফে যাজোফ রাব-

তোভগতি ফরিয়া গণোম আতে াযে; এফং ঈকোত ধীনোথ কভোানীতে 

নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয ফা ঈায নোম কন ধীনোথ 

কভোানীয মে েয়ায থাকে েআ েয়ায ফাফদ ঈা যোজনেয 

ূযোফফযোতী ভয়েয মে রাব-তোভগতি ছির তাা ঈকোত দপাদোফয় ফা 

নিয়নোতোযণকাযীয কভোানীয নোম কন ঈদোদেোম িাফ কযা আফে 

না, তফে নিভোনফযোণিত তোভেগতোযে ঈা িাফ কযা মাআফে- 
 
 
 

(ক) মেতোভেগতোযে ঈকোত নিয়নোতোযণকাযী কভোানী নিজেআ, নোম কন 

ংোথায ধীনোথ, এফং 
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(খ) মেতোভেগতোযে ঐ েয়াযগুরি ঈকোত নোম ংোথা ফা ঈায নোম 

কন ধীনোথ কভোানী আতে যোজিত আয়াছে৷ 
 

ফোমাখোমা : কন রাব ফা তোভগতি ঈরিোোনখিত “ূযোফফযোতী ভয়েয” 

রাব ফা তোভগতি িাফে গণোম কযা আফে কিনা তাা নিযোধাযণেয 

ঈদোদেোমে, ধীনোথ কভোানীয কন যোথ ফতোযেয রাব তোভগতিকে 

মদি োযকৃত তথোমেয বিতোতিতে ঈকোত ভয়কারেয জনোম মুকোতিংগত 

নিযোবুরতায িত ফিবাজন কযিয়া দেখান ভোবফ না য়, তাা আরে 

ঈকোত রাব-তোভগতি ঐ ফতোযফোমাী োযতিদিন ঈচিত আয়াছে ফরিয়া 

গণোম আফে এফং তদনুমায়ী ঈকোত ভয়কারেয রাব-তোভগতি দেখান 

আফে৷ 
 
 
 

(৮) মেতোভেগতোযে (৫) ঈ-ধাযায় ফযোণিত কন ধীনোথ 

কভোানীয যোথ ফতোযেয ফা ফতোয ভূেয িত নিয়নোতোযণকাযী 

কভোানীয যোথ ফতোযেয িত ভির না য়, েতোভেগতোযে 

নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয ফোমারানো ীটেয িত নিভোনফযোণিত 

ফিলয়ভূেয একটি ফিফযণ ংমজিত কযিতে আফে, মথা :- 
 
 
 

(ক) ধীনোথ কভোানীয ঈকোত যোথ ফতোয ফা যোথ 

ফতোযভূেয যোফেল ফতোযেয েলাফধি এফং নিয়নোতোযণকাযী 

কভোানীয যোথ ফতোযেয েলাফধি ভয়েয ভধোমে ঈকোত ধীনোথ 

কভোানীতে নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয োফাযোথেয কন যিফযোতন 

আয়াছে কি না এফং মদি আয়া থাকে তফে কি যিফযোতন আয়াছে; 
 
 
 

(খ) ধীনোথ কভোানী ঈকোত যোথ ফতোয ফা ফতোযভূেয 

যোফেল ফতোযেয েলাফধি এফং নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয যোথ 

ফতোযেয েলাফধি ভয়েয ভধোমে নিভোনফযোণিত ফিলয়ে মে কর 

গুযভোোনতোফূযোণ যিফযোতন াধিত আয়াছে ঈাদেয ফিোতোভাযিত ফিফযণ 
:- 
 
 
 

() ধীনোথ কভোানীয োথায়ী যিভোদ; 
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(অ) আায ফিনিয়গভূ; 
 
 
 

(আ) ততোকযোতৃক োযদতোত ঊণেয যোথ; 
 
 
 

(ই) চরতি দায়-দেনা যিধ কযা ফোমতীত নোম কন ঈদোদেোম 

ততোকযোতৃক গৃীত ঊণেয যোথ৷ 
 
 
 

(৯) ঈ-ধাযা (৭) এ ফিনিযোদিলোট কন ফিলয়ে মদি নিয়নোতোযণকাযী 

কভোানীয যিচারক যিলদ কন কাযণফতঃ কন তথোম ংগোয 

কযিতে ভযোথ য়, তাা আরে ততোভোযোকে ঈকোত কভোানীয 

ফোমারানো ীটেয িত একটি রিখিত োযতিফেদন ংমজিত কযিতে 

আফে৷ 
 
 
 

(১০) ঈ-ধাযা (১) এয (ঙ), (চ) এফং (ছ) দপায় ফযোণিত 

দরিরতোয েআ কর ফোমকোতি কযোতৃক োফাতোভগযিত আফে মে কর 

ফোমকোতি কযোতৃক নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয ফোমারানো ীট োফাতোভগয 

কযিতে য়৷ 
 

(১১) কন নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয যিচারক যিলদেয অফেদনে 

থফা ঈায ভোভতিকোযভে যকায এআ ভযোভে নিযোদে োযদান কযিতে 

াযিফে মে, এআ ধাযায ফিধানফারী ঈায ধীনোথ কভোানীয কন 

ফোমাাযে োযমজোম আফে না থফা এআ ধাযায ততটুকু োযমজোম 

আফে মতটুকু ঈকোত নিযোদেে ফিনিযোদিলোট থাকে৷ 
 
 
 

(১২) মদি ১৮১ ধাযায (৭) ঈ-ধাযায় ঈরেোোনখিত কন ফোমকোতি 

এআ ধাযায ফিধানাফরী ারনেয তোভেগতোযে মুকোতিংগত দতোভেগ 

গোযণে ফোমযোথ ন, তাা আরে তিনি োযতোমেক যাধেয জনোম 

নধিক ছয় ভা কাযাদণোডে ফা নধিক এক াজায টাকা যোথদণোডে 
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ফা ঈবয় োযকায দণোডে দণোডনীয় আফেন : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, এআ ধাযায ধীনে কন যাধ ংঘটনেয জনোম 

কন ফোমকোতিয ফিযভোোনদোধে অনীত কাযোমধাযায় আা একটি 

োযভাণমগোম কৈপিয়তো আফে মে, এআ ধাযায ফিধানাফরীয োযতি 

রতোভগোম যাখায জনোম একজন মগোম এফং অোথাবাজন ফোমকোতিকে 

দায়িতোফ দেয়া আয়াছির এফং তিনি ঈকোত দায়িতোফ ভোাদন কযায 

ভত ফোথায় ছিরেন : 
 
 
 

অয যোত থাকে মে, কন ফোমকোতিকেআ এআযূ কন যাধেয 

জনোম কাযাদণোডে দণোডিত কযা আফে না, মদি না তিনি আচোছাকৃতবাফে 

ঈকোত যাধ কযিয়া থাকেন৷ 
    

 
    

 
  

  
নিয়নোতোযণকাযী  

ধীনোথ কভোানীয 

যোথ-ফতোয 

  

১৮৭৷ (১) মেতোভেগতোযে যকাযেয নিকট োযতীয়ভান য় মে, কন 

ধীনোথ কভোানীয যোথফতোয মাাতে ঈায নিয়নোতোযণকাযী 

কভোানীয যোথফতোযেয িত একংগে েল য় েআ জনোম ঈকোত 

নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয ফা ঈায ধীনোথ কভোানীয যোথ 

ফতোয ফযোধিত কযা ফাঞোছনীয় এফং তদুদোদেোমে কন াধাযণ বায় 

ংিোোনলোট িাফভূ ঈোথান োথগিত যাখায োযয়জন, 

েতোভেগতোযে মে কভোানীয যোথ ফতোয ফযোধিত কযিতে আফে েআ 

কভোানীয যিচারক যিলদেয অফেদনে থফা ঈায ভোভতিকোযভে 

যকায, এআ অআনে ফা অাতঃ ফরফতো নোম কন অআনেয যিনোথী 

কন কিছু থাকা তোতোফে, এআ ভযোভে নিযোদে োযদান কযিতে াযিফে 

মে, ঈকোত কভোানীয তোভেগতোযে ঈকোত নিযোদেে ফিনিযোদিলোট তাযিখেয 

ূযোফে াধাযণ বায নিকট ঈায িাফ ঈোথান, ফাযোলিক াধাযণ 

বা নুলোঠান থফা ফাযোলিক ফিফযণী ঈোথান কযায োযয়জন 

আফে না৷ 
 
 
 

(২) এআ অআন োযফযোতনেয তাযিখে থফা ঈা োযফযোতনেয যে মে 

তাযিখে নিয়নোতোযণকাযী কভোানী এফং ঈায ধিনোথ কভোানীয 

ভধোমে াযোযিক ভোযোক োথািত য় েআ তাযিখে মদি দেখা মায় 

মে, ঈকোত কভোানীদোফয়েয যোথ ফতোয ভাোতিয তাযিখদোফয়েয 
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ফোমফধান ছয় ভােয ধিক, তাা আরে ঈকোত কভোানীদোফয়েয মে 

কনটিয যিচারক যিলদ অফেদন কযিরে এফং ঈকোত ফোমফধান 

কভানয োযয়জন থাকিরে, যকায ঈ-ধাযা (১) এয ধীন 

তোভগভতা োযয়গকোযভে আা নিোচিত কযিফে মে, ধীনোথ কভোানীয 

যোথ ফতোয ভাোতি 
 

তাযিখটি মেন নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয যোথ ফতোযেয ভাোতিয 

তাযিখেয ূযোফফযোতী ছয় ভােয ভধোমে কন একটি মথামথ তাযিখে 

য়৷ 
    

 
    

 
  

  
নিয়নোতোযণকাযী 

কভোানীয 

োযতিনিধি  

দোমগণেয ধিকায 

  

১৮৮৷ (১) নিয়নোতোযণকাযী কভোানী ঈায িদোধানোতোভ দোফাযা ঈায 

মে কন ধীনোথ কভোানীয িাফ-ফি যিদযোন কযায জনোম 

ঈকোত িদোধানোতোভে নাভ ঈরেোোনখকৃত োযতিনিধিগণকে তোভগভতা োযদান 

কযিতে াযিফে এফং এআযূ মে কন ধীনোথ কভোানীয িাফ-

ফি ঈায কাযোমাফরী চরাকারীন মে কন ভয়ে ঐ কর 

োযতিনিধিয যিদযোনেয জনোম ঈনোভুকোত যাখিতে আফে৷ 
 
 
 

(২) ধাযা ১৯৫ এয ধীনে কন কভোানীয দোমগণ মে ধিকায 

োযয়গ কযিতে াযেন, এআ ধাযায ঈ-ধাযা (১) এয ধীনে 

নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয তোভগভতাোযাোত োযতিনিধিগণ, ধীনোথ 

কভোানীয ফোমাাযে, েআ একআ ধিকায োযয়গ কযিতে াযিফেন, 

মেন ুধু তাাযাআ ঈকোত ধীনোথ কভোানীয দোম৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ফোমারানো ীট এফং 

রাব-তগতিয িাফ 

োযভাণীকযণ 

(authentication) 

  

১৮৯৷ (১) ঈ-ধাযা (২) এ ঈরিোোনখিত তোভেগতোয ফোমতীত, োযতোমেক 

কভোানীয ফোমারানো ীট, এফং রাব-তোভগতিয থফা অয়-ফোময়েয 

িাফ, যিচারক যিলদেয তোভেগ নিভোনফযোণিত ফোমকোতিগণ কযোতৃক 

োফাতোভগযিত আফে, মথা :- 
 
 
 

(ক) ফোমাংক-কভোানীয তোভেগতোযে, ভোমানেজিং এজেনোট, মদি থাকেন 

এফং মদি কভোানীয তিন জনেয ধিক যিচারক থাকেন তফে 

তাাদেয ভধোম আতে নোতোভতঃ তিন জন থফা মদি তিন জনেয 

ধিক যিচারক না থাকেন, তাা আরে কর যিচারক; 
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(খ) নোম মে কন কভোানীয তোভেগতোযে, ঈায ভোমানেজিং এজেনোট, 

ভোমানেজায ফা চিফ, মদি থাকেন, এফং আা ছা্া কভোানীয নোমুন 

দুআজন যিচারক, মাাদেয ভধোমে একজন আফেন ফোমফোথানা 

যিচারক, মদি থাকেন৷ 
 
 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) নুমায়ী মতজন যিচারকেয োফাতোভগয 

োযয়জন য় ততজন যিচারক কন ভয় ফাংরাদেে ফোথান না 

কযিরে, ফোমারানো ীট এফং রাব-তোভগতি ফা অয়-ফোময়েয িাফ 

ফাংরাদেে ফোথানকাযী কর যিচারক কযোতৃক, এভনকি একজন 

আরে ততোকযোতৃক, োফাতোভগযিত আফে; তফে এআযূ তোভেগতোযে 

ফোমারানো ীট এফং রাব-তোভগতি ফা অয়-ফোময়েয িাফেয িত 

ঈ-ধাযা (১) এয ফিধান ারন না কযায কাযণ ফোমাখোমা কযিয়া 

ঈকোত কর যিচারক ফা একজন যিচারক কযোতৃক োফাতোভগযিত 

একটি ফিফৃতি ংমুকোত কযিতে আফে৷ 
 
 
 

(৩) যিচারক যিলদেয তোভগ আতে ফোমারানো ীট এফং রাব-

তোভগতিয ফা অয়-ফোময়েয িাফ এআ ধাযায ফিধানাফরী নুমায়ী 

োফাতোভগযিত য়ায ূযোফে এফং ঐগুরিয ঈয নিযীতোভগকগণেয 

োযতিফেদন োযদানেয ঈদোদেোমে তাাদেয নিকট ে কযায ূযোফে 

ঐগুরি যিচারক যিলদ কযোতকৃ নুভদিত আতে আফে৷ 
 

(৪) ঈ-ধাযা (১) এফং (২) নুমায়ী মে ফোমারানো ীট এফং রাব-

তোভগতিয ফা অয়-ফোময়েয িাফ োফাতোভগযিত য়া োযয়জন তাা 

তদনুমায়ী োফাতোভগযিত য়া ফোমতিযেকেআ মদি আোম,ু োযচায ফা 

োযকা কযা য়, থফা ১৮৬ ধাযা নুাযে ফোমারানো ীটেয িত 

তোভেগতোয ফিেলে মে রাব-তোভগতিয িাফ ফা িাফতোয ফা 

োযতিফেদন ফা ফিফৃতি, থফা ১৮৫ ধাযায় ঈরিোোনখিত মে নিযীতোভগা-

োযতিফেদন এফং যিচারক যিলদেয োযতিফেদন ংমজিত কযিতে 

য়, তাা ংমজিত না কযিয়া মদি কন ফোমারানো ীটেয নুরিি 

আোমু, োযচায ফা োযকা কযা য়, থফা এআ ধাযায নোমানোম ফিধান 

ারনে ফোমযোথতা ঘটে, তাা আরে কভোানীয োযতোমেক কযোভকযোতা, 

মিনি ঈকোত তোযভোোনটিয ফা ফোমযোথতায জনোম দায়ী তিনি, নধিক ছয় 

ভা কাযাদণোডে থফা নধিক দুআ াজায টাকা যোথদণোডে ফা 
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ঈবয়ফিধ দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
ফোমারানো ীটেয 

নরুিি আতোমাদি 

যেজিলোটোযাযেয নিকট 

দাখির 

  

১৯০৷ (১) কন কভোানীয ফোমারানো ীট এফং রাব-তোভগতি ফা 

অয়-ফোময়েয িাফ ঈায ফাযোলিক াধাযণ বায় মে তাযিখে 

ঈোথািত য় েআ তাযিখ আতে তোযিদিনেয ভধোমে, থফা 

মেতোভেগতোযে কন ফতোযে কভোানীয ফাযোলিক াধাযণ বা 

নুলোঠিত য় নাআ, েতোভেগতোযে এআ অআনেয ফিধান নুাযে মে 

যোফেল তাযিখে ফা ততোূযোফে ঈকোত বা নুলোঠিত য়া ফিধেয় ছির 

েআ তাযিখ আতে যফযোতী তোযিদিনেয ভধোমে, কভোানীয 

ফোমফোথানা যিচারক, ভোমানেজিং এজেনোট, ভোমানেজায ফা চিফ থফা, 

মদি কভোানীতে এআযূ দধাযী কে না থাকেন, তদফোথায়, 

কভোানীয একজন যিচারক কযোতৃক োফাতোভগযিত ফোমারানো ীট 

এফং রাব-তোভগতি ফা অয়-ফোময়েয িাফ এফং ততো এআ অআনেয 

ফিধান নুমায়ী ঈকোত ফোমারানো ীট এফং িাফেয িত মে ভোতোভ 

দরির ংমজিত ফা নোতোভযোবুকোত কযিতে য় ঐগুরিয তিনটি কযিয়া 

নুরিি যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযিতে আফে : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, কন োযাআবেট কভোানীয তোভেগতোযে ফোমারানো 

ীট এফং রাব-তোভগতিয িাফেয নুরিি ৃথক ৃথকবাফে 

যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযিতে আফে : 
 
 
 

অয যোত থাকে মে, কন াফরিক কভোানীয ধীনোথ নয় 

এআযূ োযাআবেট কভোানীয তোভেগতোযে, ঈায কন দোম ফোমতীত 

নোম কন ফোমকোতি ঈকোত কভোানীয রাব-তোভগতিয িাফেয 

নুরিি যিদযোন ফা ঈকোত নুরিি ংগোয কযায ধিকাযী আফে 

না৷ 
 
২[ (১ক) পাআনানোিয়ার যিযোটিং অআন, ২০১৫ এয ধাযা ২(৮) এ 

ংজোঞায়িত জনোফাযোথ ংোথা িাফে োযতিলোঠিত কন কভোানীয 

অযোথিক ফিফযণী দাখির কযিতে াযিফে না, মদি না ঈকোত অযোথিক 

ফিফযণী োযণয়নে একআ অআনেয ধাযা ৪০ নুাযে পাআনানোিয়ার 

যিযোটিং কাঈনোির কযোতৃক োযণীত োটোমানোডাযোডভূ নুযণ 

কযা য়।] 
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(২) ফাযোলিক াধাযণ বায় ঈোথািত ফোমারানো ীট ঈকোত বায় 

নুভদিত না আরে কিংফা কভোানীয ফাযোলিক াধাযণ বা 

নুলোঠিত না আরে, ফোমারানো ীট নুভদিত না য়া ফা 

তোভেগতোযভত ঈকোত বা নুলোঠিত না য়া ভোযোকে একটি ফিফৃতি 

এফং নুভদিত ফা নুলোঠিত না য়ায কাযণভূ ঈকোত ফোমারানো 

ীটেয িত এফং ঈায মে ভোতোভ নুরিি যেজিলোটোযাযেয নিকট 

দাখির কযিতে য় েআ ভোতোভ নুরিিয িত ংমজিত কযিতে 

আফে৷ 
 

(৩) মদি কন কভোানী এআ ধাযায নিযোদোফরী ারনে ফোমযোথ 

য়, তাা আরে ঈকোত কভোানী, ঈকোত ফোমযোথতা ফোমাত থাকাকারীন 

ভয়েয োযতিদিনেয জনোম, নধিক একত টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় 

আফে এফং ঈায োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি জোঞাতাযে এফং 

আচোছাকৃতবাফে তজোজনোম তোভগভতা ফা নুভতি োযদান কযেন তিনি, 

একআ যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
িাফ এফং 

োযতিফেদন ভোযোকে 

দোম আতোমাদিয 

ধিকায 

  

১৯১৷ (১) কভোানীয াধাযণ বায নটি াআফায ধিকাযী 

ঈন ফা না ঈন, কভোানীয োযতোমেক দোম এফং, মে ফ 

ডিফেঞোচায োযদযোন ভাতোয ঈায ফাককে ঈাতে ফিনিযোদিলোট যোথ 

োযদান কযিতে য় ে ফ ডিফেঞোচায ফোমতীত নোমানোম ডিফেঞোচাযেয 

োযতোমেক ধাযক, এফং ডিফেঞোচায ধাযকগণেয োযতোমেক টোযালোটী এয 

নিকট ঈকোত বায নটি াআফায ধিকাযী নোমানোম কর 

ফোমকোতিয নিকট, কভোানীয রাব-তোভগতিয িাফ ফা তোভেগতোযভত 

ঈায অয়-ফোময়েয িাফ, নিযীতোভগকগণেয োযতিফেদন এফং নোমানোম 

দরির, মাা অআনানুাযে ফোমারানো ীটেয িত ংমুকোত ফা ঈাতে 

নোতোভযোবুকোত কযিতে য় ঐগুরি মে ফোমারানো ীট কভোানীয 

ফাযোলিক াধাযণ বায় ঈোথান কযিতে আফে, েআ ফোমারানো ীটেয 

একটি নুরিি ফিনাভূরোমে বায তাযিখেয নোমুন চদোদদিন ূযোফে 

োযেযণ কযিতে আফে : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে,- 
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(ক) েয়ায-ভূরধনফিীন কভোানীয তোভেগতোযে, এআ ঈ-ধাযা নুমায়ী 

এভন দোম ফা ডিফেঞোচাযধাযীয নিকট ঈযকোত দরিরতোযেয 

কন নুরিি োযেযণেয োযয়জন আফে না, মিনি কভোানীয 

াধাযণ বায নটি াআফায ধিকাযী নেন; 
 
 
 

(খ) এআ ঈ-ধাযা নুমায়ী নিভোনফযোণিত ফোমকোতিগণেয নিকট 

ঈযকোত দরিরতোযেয কন নুরিি োযেযণেয োযয়জন আফে 

না, মথা :- 
 
 
 

() কভোানীয এভন দোম ফা ডিফেঞোচাযধাযী, মিনি কভোানীয 

াধাযণ বায নটি াআফায ধিকাযী নেন এফং মাায ঠিকানা 

কভোানীয জানা নাআ; 
 
 
 

(অ) ঈকোত নটি ায়ায ধিকাযী নেন এআযূ মথ েয়ায-

রোডাযগণ ফা মথ ডিফেঞোচায রোডাযগণেয তোভেগতোযে, তাাদেয 

মে কন একজন ফোমতীত নোম কর ধাযকগণ; 
 
 
 

(আ) েয়ায ফা ডিফেঞোচাযেয মথ ধাযকগণেয ভধোমে কতিয় ধাযক 

ঈকোত নটি াআফায ধিকাযী এফং কতিয় নটি াআফায 

ধিকাযী নেন এআযূ তোভেগতোযে, মাাযা নটি াআফায ধিকাযী 

নেন; 
 

(গ) ঈযকোত দরিরতোযেয নুরিি বায তাযিখ আতে 

চদোদদিনেয কভ ভয়েয ূযোফে োযেযণ কযা তোতোফে মদি 

ততোভোযোকে ঈকোত বায় বটদানেয ধিকাযী দোমগণ অতোতি 

ঈতোথান না কযেন, তাা আরে ঈকোত নটি মথামথবাফে োযেযণ 

কযা আয়াছে ফরিয়া গণোম আফে৷ 
 
 
 

(২) কভোানীয মে কন দোম ফা ডিফেঞোচাযরোডায 

কভোানীয ফোমারানো ীটেয নুরিি তাায নিকট কভোানী 
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কযোতৃক োযেযণেয ভাধোমভে ায়ায ধিকাযী ঈন ফা না ঈন, তিনি 

চািফা ভাতোয তাা কভোানীয নিকট আতে ফিনাভূরোম ায়ায 

ধিকাযী আফেন; এফং মে ফোমকোতিয নিকট আতে কভোানী জভা 

িাফে কন যোথ গোযণ কযিয়াছে তিনি মদি দ টাকা পি 

োযদানূযোফক চািদাতোয দেন তাা আরে তিনি কভোানীয েল 

ফোমারানো ীটেয নুরিি এফং রাব-তোভগতিয িাফ  নিযীতোভগকেয 

োযতিফেদন ফোমারানো ীটেয িত মে কর নোমানোম দরির 

অআনানুাযে ংমজিত ফা ঈাতে নোতোভযোবুকোত কযিতে য় েআ 

োযতোমেকটি দরিরেয নুরিি ায়ায ধিকাযী আফেন, এফং ঈকোতযূ 

চািদা কযায ৭ দিনেয ভধোমে তাাকে ঐ কর দরির যফযা 

কযিতে আফে৷ 
 
 
 

(৩) মদি কন কভোানী (১) এফং (২) ঈ-ধাযা ারনেয 

তোভেগতোযে ফোমযোথ য়, তাা আরে ঈকোত কভোানী এফং কভোানীয 

োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি ঈকোত ফোমযোথতায জনোম দায়ী তিনি, নধিক 

াাঁচত টাকা কযিয়া যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
 
 
 

(৪) মদি (২) ঈ-ধাযা নুাযে কন নুরিি াআফায ধিকাযী 

কন ফোমকোতি ঈকোত নুরিিয চািদা ে কযেন থচ চািদা ে 

কযায য াত দিনেয ভধোমে তাা যফযা কযিতে কন কভোানী 

ফোমযোথ য় তাা আরে ঈকোত কভোানী এফং ঈায োযতোমেক 

কযোভকযোতা, মিনি ঈকোত ফোমযোথতায জনোম দায়ী তিনি, নধিক াাঁচত 

টাকা কযিয়া যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন, মদি না আা োযভাণিত য় 

মে, ঈকোত ফোমকোতি ূযোফেআ এআযূ চািদা ে কযিয়াছিরেন এফং 

তাাকে ঈকোত দরিরেয নুরিি োযদান কযা আয়াছির; এআযূ চািদা 

ভয়ভত ুযণ না কযা আরে দণোড োযদান ছা্া অদারত 

কভোানীকে ফা ংিোোনলোট কযোভকযোতাকে নিযোদে দিতে াযিফে মে, 

চািদা েকৃত নুরিি ংিোোনলোট ফোমকোতিকে ফিরভোফে যফযা 

কযিতে আফে৷ 
 
 
 

(৫) এআ অআন োযফযোতনেয ূযোফে কন োযাআবেট কভোানীয 

নিকট ঈোথািত ঈায ফোমারানো ীটেয তোভেগতোযে (১) আতে (৪) 

ঈ-ধাযায ফিধানভূ োযমজোম আফে না; এফং এআযূ তোভেগতোযে 

কন ফোমকোতিয নিকট ফোমারানো ীটেয নুরিি োযেযণ ফা 
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যফযােয ফোমাাযে তাায মে ধিকায যিয়াছে তাা এফং ঈকোত 

ধিকায ফাোতোভফায়নেয তোভেগতোযে কভোানীয ফোমযোথতায ফোমাাযে মে 

দায়-দায়িতোফ যিয়াছে তাা এআযূ আফে মেন এআ অআনে ঈকোত 

ধিকায ফা দায়-দায়িতোফ ভোযোকে কন ফিধান কযা য় নাআ৷ 
    

 
    

 
  

  
কতিয় কভোানী 

 ভিতি কযোতকৃ 

তপির ১২-তে 

ফযোণিত ছকে ফিফতৃি 

োযকা 

  

১৯২৷ (১) কন কভোানী ীভিতদায় ভোনোন ফোমাংক ফা ফীভা 

কভোানী থফা অভানত (deposit) ভিতি, বফিলোম-তফির 

(provident) ভিতি ফা করোমাণ ভিতি (benefit socieity) আরে, ঈকোত 

কভোানী ঈায কাযোমাফরী অযভোব কযায ূযোফে এফং ততোয মে মে 

ফতোয ঈায কাযোমাফরী চারু থাকে েআ ফতোযেয পেফোযভোোনয়াযী ভােয 

োযথভ ভফায এফং অগলোট ভােয োযথভ ভফায, তপির ১২-

তে ফিধৃত ছকে থফা ফোথায োযেতোভিগতে মথাভোবফ ঈায দৃ 

কন ছকে একটি ফিফৃতি, তঃয এআ ধাযায় ঈকোত ফিফৃতি ফরিয়া 

ঈরেোোনখিত, োযণয়ন কযিফে৷ 
 
 
 

(২) কভোানীয দোমগণেয বায় ঈোথািত যোফেল নিযীতোভিগত 

ফোমারানো ীটেয একটি নুরিি এফং ঈকোত ফিফৃতিয একটি নুরিি 

এআযূে োযদযোনেয ফোমফোথা কযিতে আফে মেন যফযোতী ভয়েয 

ফিফৃতি োযদযোন না কযা যোমনোতোভ ঈা কভোানীয নিফনোধিকৃত 

কাযোমারয়ে এফং ঈায োযতোমেক াখা কাযোমারয়েয ফা মে োথানে 

কভোানীয কাযোমাফরী যিচারিত য় ে োথানেয ভোভুখোথ কন 

োযকাোম োথানে োযদযোিত ফোথায় থাকে৷ 
 
 
 

(৩) কভোানীয োযতোমেক দোম এফং োযতোমেক ানাদায নধিক 

াাঁচ টাকা পি োযদান কযিয়া ঈকোত ফিফৃতিয নুরিি াআফায 

ধিকাযী আফেন৷ 
 
 
 

(৪) কন কভোানী এআ ধাযায ফিধানাফরী ারনে ফোমযোথ আরে, 

ঈকোত ফোমযোথতা ফোমাত থাকাকারীন ভয়ে োযতিদিনেয জনোম, ঈকোত 

কভোানী নধিক একত টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফে; এফং 

ঈকোত কভোানীয োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি জোঞাতাযে  

আচোছাকৃতবাফে ঈকোত ফোমযোথতায জনোম দায়ী ফা ঈা ফোমাত যাখেন 
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তিনি, একআ দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
 
 
 

(৫) এআ ধাযা কন জীফন-ফীভা কভোানী ফা বফিলোম-ফীভা তফির 

ভিতিয (Provident Insurance society) তোভেগতোযে োযমজোম আফে 

না, মদি ঈা Insurance Act, 1938 (IV of 1938) থফা অাততঃ ফরফতো 

নোম কন ফীভা ংকোযানোতোভ অআনেয ফিধানাফরী, যিফযোতন ফা 

যিফযোতন ফোমতিযেকে, নুমায়ী োযয়জনীয় ফাযোলিক ফিফৃতি োযণয়নেয 

তোভেগতোযে ঈকোত Act ফা নোম অআনেয ফিধানাফরী ারন কযে৷ 
    

 
    

 
  

  
যেজিলোটোযায কযোতকৃ 

তথোম ফা ফোমাখোমা 

তরফ কযায তগভতা 

  

১৯৩৷ (১) এআ অআনেয ফিধান নুমায়ী যেজিলোটোযাযেয নিকট কন 

কভোানী কযোতৃক দাখিরকৃত কন দরির াঠ কযায য থফা 

কভোানীয কন দোমেয নিকট আতে নুযূ কন দরিরেয 

ফোমাাযে রিখিত অতোতি 
 

াআফায য, যেজিলোটোযায মদি ভনে কযেন মে, নুযূ দরিরে মে ফিলয়ে 

কন তথোম নোনিফেিত অছে ফরিয়া ফিফেচনা কযা মায় ে ফিলয়েয 

ূযোণ ফিফযণাদি মাাতে ঈকোত দরিরে রিিফদোধ থাকে েআ ঈদোদেোমে 

কন তথোম ফা ফোমাখোমায োযয়জন যিয়াছে, তাা আরে তিনি রিখিত 

অদে দোফাযা ঈকোত কভোানীকে ঈকোত তথোম ফা ফোমাখোমা রিখিতবাফে 

দাখির কযায জনোম কিংফা তাায ভতে োযয়জনীয় নথি, ফি ফা 

কাগজতোয ঈকোত অদেে ঈরিোোনখিত ভয়েয ভধোমে ঈোথানেয 

জনোম নিযোদে দিতে াযিফেন৷ 
 
 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এয ধীন োযদতোত কন অদে োযাোতিয য, 

কভোানীয কযোভকযোতা ছিরেন ফা অছেন এআযূ োযতোমেক ফোমকোতিয 

কযোতফোম আফে ঈকোত অদেে ঈরেোোনখিত তথোম ফা ফোমাখোমা তাায 

াধোমভত োযদান কযা৷ 
 
 
 

(৩) ঈ-ধাযা (২) এ ঈরিোোনখিত কন ফোমকোতি মদি ঈকোত ঈ-

ধাযা নুাযে কন তথোম ফা ফোমাখোমা োযদান কযিতে োফীকায ফা 

ফেরা কযেন, তাা আরে তিনি োযতোমেক যাধেয জনোম নধিক 

াাঁচত টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন এফং, যেজিলোটোযাযেয 
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অফেদনকোযভে, অদারত কভোানীয োযতি নটি জাযী কযিয়া 

যেজিলোটোযাযেয তদনোতোভেয জনোম মে ফ দরির মুকোতিংগতবাফে 

োযয়জনীয় ফরিয়া ভনে কযে েআ ফ দরির যেজিলোটোযাযেয নিকট 

ঈোথানেয জনোম অদে োযদান কযিতে াযিফে এফং অদারত ঈায 

ফিফেচনায় ঈমুকোত যোতাধীনে যেজিলোটোযাযকে ঈকোত দরির যিদযোনেয 

নুভতি দিতে াযিফে৷ 
 
 
 

(৪) যেজিলোটোযায ূযোফকোত তথোম ফা ফোমাখোমা ফা দরির াআফায য 

ঈা তাায নিকট দাখিরকৃত দরিরেয িত ংমজিত কযিতে াযেন 

এফং এআযূ ংমজিত মে কন দরির যিদযোন কযায এফং ঈায 

নুরিি ায়ায তোভেগতোযে েআ একআ ফিধান োযমজোম আফে, মাা 

ভূর দরির যিদযোন কযা  ঈায নুরিি ায়ায তোভেগতোযে 

োযমজোম য়৷ 
 
 
 

(৫) মদি ূযোফকোত তথোম ফা ফোমাখোমা ফা তিযিকোত দরির 

যেজিলোটোযায ফা অদারত কযোতৃক ফিনিযোদিলোট ভয়েয ভধোমে দরির কযা 

না য়, থফা মদি ঈকোত তথোম ফা ফোমাখোমা ফা তিযিকোত দরির 

দাখির কযা য় এফং ঈা াঠ কযায য যেজিলোটোযায ভনে কযেন 

মে, ভূর দরিরে নোতোভলজনক যিোথিতি োযকা াআয়াছে থফা 

ঈাতে মে ফিলয়াদি নোনিফেিত অছে ফরিয়া ফিফেচনা কযা মায় েআ 

ভোযোকে ূযোণ, নিযেতোভগ  ঠিক ফিফযণ োযকা ায় নাআ, তাা 

আরে যেজিলোটোযায ততোকযোতৃক োযদতোত নিযোদে নুাযে ঈকোত 

দরিরভূ ংধন কযিফায জনোম কভোানীকে নিযোদে দিতে াযেন 

থফা ফিলয়টি ভোযোকে যকাযেয নিকট একটি োযতিফেদন ে 

কযিতে াযেন৷ 
 

(৬) কভোানীয কন দোম, োযদায়ক, ানাদায থফা োফাযোথ-

ংিোোনলোট নোম কন ফোমকোতি যেজিলোটোযাযেয নিকট ফাোতোভফ 

তথোমাদি ে কযতঃ মদি এআ ভযোভে বিমগ কযেন মে, কভোানী 

ঈায দোম, ানাদায ফা কভোানীয ংগে রেনদেনকাযী 

ফোমকোতিগণেয িত োযতাযণা কযিয়া থফা োযতাযণাভূরক ঈদোদেোমে 

ঈায কাযোমাফরী যিচারনা কযিতেছে কিংফা ঈকোত কভোানীয 

ফিলয়াদি এআ অআনেয ফিধান নুাযে যিচারনা কযা আতেছে না, তাা 

আরে তিনি, ঈকোত কভোানীকে ুনানীয ুমগ দান কযায য 

রিখিত অদে দোফাযা ঈকোত কভোানীয নিকট আতে অদেে 
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ঈরেোোনখিত ফিলয়ে তথোম ফা ফোমাখোমা চািতে াযিফেন ফা ঈকোত 

অদেে ফিনিযোদিলোট ভয়েয ভধোমে কন দরির ঈোথান কযিফায 

জনোম কভোানীকে নিযোদে দিতে াযিফেন; এফং এআযূ অদে 

োযদতোত আরে ঈায তোভেগতোযে (২), (৩) এফং (৫) ঈ-ধাযায 

ফিধানাফরী োযমজোম আফে৷ 
 
 
 

(৭) তদনোতোভেয য মদি যেজিলোটোযায এআ ভযোভে নোতুলোট ন মে, 

বিমগেয োযেতোভিগতে তিনি (৬) ঈ-ধাযায ধীনে মে 

বিমগেয বিতোতিতে ফোমফোথা গোযণ কযিয়াছেন তাা ভিথোমা, তুচোছ 

ফা য়যানিভূরক, তাা আরে তিনি ঈকোত বিমগকাযীয যিচয় 

কভোানীয নিকট োযকা কযিফেন৷ 
 
 
 

(৮) এআ অআন নুমায়ী রিকুআডেটয কযোতৃক মে কর দরির দাখির 

কযিতে য় েআ কর দরিরেয তোভেগতোযে এআ ধাযায ফিধান, 

োযয়জনীয় যদফদর, োযমজোম আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
যেজিলোটোযায কযোতকৃ 

দরিরতোয অটক 

  

১৯৪৷ (১) মে তোভেগতোযে কন তথোমেয বিতোতিতে যেজিলোটোযাযেয 

ফিোফা কযায মুকোতিংগত কাযণ থাকে মে, কন কভোানীয, ফা 

নোম কন নিগভিত ংোথায, ফা ঈকোত কভোানী ফা ংোথা 

ংকোযানোতোভ কন ফি, নথি ফা নোমানোম কাগজতোয, থফা ঈকোত 

কভোানীয ফা ংোথায ভোমানেজিং এজেনোট ফা ফোমফোথানা-যিচারক 

ফা ভোমানেজায, থফা ঈকোত ভোমানেজিং এজেনোট, ফোমফোথানা-যিচারক 

ফা ভোমানেজাযেয কন মগীয কন নথি ফা কাগজতোয ফিনলোট, 

ফিকৃত, যিফযোতিত, ভিথোমা োযতিনোন (falsify) কিংফা গন কযা 

আতে াযে, েআ তোভেগতোযে যেজিলোটোযায ঈকোত নথি, ফি ফা নোমানোম 

কাগজতোয অটক কযায জনোম এখো তিয়ায ভোনোন োযথভ োযেণীয 

কন ভোমাজিলোটোযেটেয নিকট অফেদন কযিতে াযিফেন৷ 
 
 
 

(২) ঈকোত অফেদন ফিফেচনা এফং োযয়জন আরে যেজিলোটোযাযেয 

ুনানী গোযণেয য ভোমাজিলোটোযেট তাায অদে দোফাযা যেজিলোটোযাযকে 

নিভোনযূ তোভগভতা োযদান কযিতে াযেন, মথা :- 
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(ক) মে োথান ফা োথানভূে ঐ কর নথি, ফি ফা নোমানোম 

কাগজতোয যাখা আয়াছে েআ োথান ফা োথানভূে োযয়জনীয় 

াামোম রআয়া োযফে কযা; 
 
 
 

(খ) ঈকোত অদেে ঈরেোোনখিত দোধতিতে ঐ োথান ফা োথানভূ 

নুনোধান কযা; 
 

(গ) যেজিলোটোযাযেয ফিফেচনা ভতে োযয়জনীয় নথি, ফি  নোমানোম 

কাগজতোয অটক কযা৷ 
 
 
 

(৩) এআ ধাযায ধীনে অটককৃত নথি, ফি  নোমানোম কাগজতোয 

মে কভোানী, ংোথা, ভোমানেজিং এজেনোট, ফোমফোথানা-যিচারক, 

ভোমানেজায, মগী ফা নোম মে ফোমকোতিয ারা ফা দখর আতে 

অটক কযা আয়াছির, ঈায ফা তাায নিকট যেজিলোটোযায ঐগুরি 

মথাীঘোয ভোবফ, তফে কন ফোথাতেআ অটকেয তোযি দিনেয যে 

নে, পেযত দিফেন এফং নুযূ পেযত োযদান ভোযোকে 

ভোমাজিলোটোযেটকে ফিত কযিফেন : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, ঈকোত নথি, ফি  নোমানোম কাগজতোয পেযত 

োযদানেয ূযোফে যেজিলোটোযায ঐগুরিয নুরিি ফা ঈদোধৃতাং গোযণ 

কযিতে াযিফেন থফা ঈাদেয ঈয থফা ঈাদেয কন ং 

নাকোতকযণ চিোন োথান কযিতে কিংফা তিনি মেবাফে োযয়জনীয় 

ফরিয়া ফিফেচনা কযিফেন েআবাফে ঐগুরি ফোমফায কযিতে াযিফেন৷ 
 
 
 

(৪) এআ ধাযায ধীনে োযতোমেক নুনোধান ফা অটক Code of 

Criminal Procedure 1898 (Act V of 1898) নুাযে তফে এআ ধাযায 

ফিধান ােতোভেগ ভোনোন কযিতে আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
যিদযোকগণ কযোতকৃ   ১৯৫৷ নিভোনফযোণিত তোভেগতোযে যকায কন কভোানীয ফিলয়াদিয  
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গনীয় ফিলয়াদিয 

তদনোতোভ 

তদনোতোভ কযিফায এফং যকায কযোতৃক নিযোধাযিত দোধতিতে 

ততোভোযোকে োযতিফেদন দাখির কযিফায জনোম মগোমতা ভোনোন এক 

ফা একাধিক যিদযোক নিয়গ কযিতে াযিফে, মথা :- 
 
 
 

(ক) েয়ায-ভূরধন-ফিিলোট কভোানীয তোভেগতোযে, ঈায আোমুকৃত 

েয়ায-ভূরধনেয নোমুন এক-দভাংেয ভযিভাণ েয়াযধাযী 

দোমগণেয অফেদনকোযভে; 
 

(খ) েয়ায-ভূরধনফিীন কভোানীয তোভেগতোযে, ঈায ভট 

দোমংখোমায নোমুন এক-ঞোচভাং দোমেয অফেদনকোযভে; 
 
 
 

(গ) নোম কন কভোানীয তোভেগতোযে, ধাযা ১৯৩(৫) এয ধীনে 

যেজিলোটোযায কযোতৃক োযদতোত োযতিফেদনেয বিতোতিতে৷ 
    

 
    

 
  

  
যিদযোনেয জনোম 

অফেদন াতগোম-

োযভাণ দোফাযা 

ভযোথিত য়ায 

োযয়জনীয়তা 

  

১৯৬৷ ধাযা ১৯৫-এয ধীনে যকায কযোতৃক যিদযোক নিয়গেয 

মকোতিকতা োযতিলোঠায ঈদোদেোমে ঈকোত ধাযায ধীনে মে কন 

অফেদন যোমাোত াতোভগোম োযভাণ দোফাযা ভযোথিত আতে আফে; এফং 

এতদুদোদেোমে যকায ঈায ফিফেচনাভত ঈমুকোত াতোভগোম তরফ 

কযিতে াযিফে এফং কন যিদযোক নিয়গদানেয ূযোফে 

অফেদনকাযীগণকে তদনোতোভেয ফোময় নিযোফােয জনোম জাভানত োযদান 

কযায নিযোদে দিতে াযিফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ফিভূেয যিদযোন 

এফং কযোভকযোতাগণেয 

াতগোম গোযণ 

  

১৯৭৷ ধাযা ১৯৫-এয ধীনে যকাযেয মে তোভগভতা যিয়াছে তাা 

তোভগুনোন না কযিয়া এতদোফাযা ফিধান কযা মাআতেছে মে, যকায- 
 
 
 

(ক) মেযূ নিযোদে দান কযিফে েআযূে কন কভোানীয ফিলয়াদি 

তদনোতোভেয জনোম এফং তদনোতোভেয োযতিফেদন োযদানেয জনোম 

মগোমতাভোনোন এক ফা একাধিক ফোমকোতিকে যিদযোক িাফে 

নিয়গ কযিফে, মদি কভোানী ঈায ফিেল িদোধানোতোভেয দোফাযা 

থফা অদারত ঈায অদে দোফাযা ঘলণা কযে মে, যকায কযোতৃক 
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নিমুকোত যিদযোক দোফাযা কভোানীয ফিলয়াদিয তদনোতোভ য়া 

ঈচিতো; এফং 
 
 
 

(খ) নুযূ এক ফা একাধিক যিদযোক নিয়গ কযিতে াযিফে, মদি 

ঈায ফিফেচনায় কভোানীয ফিযাজভান ফোথা এফং কন আংগিত 

ফন কযে মে- 
 
 
 

() ঈকোত কভোানীয কাযোমাফরী ঈায ানাদায ফা কন দোম 

ফা নোম কন ফোমকোতিকে োযতাযিত কযায ঈদোদেোমে, থফা 

োযকাযানোতোভযে কন োযতাযণাভূরক ফা ফৈধ ঈদোদেোমে, কিংফা ঈায 

দোমগণেয ঈয জুরুভ য় এআযূে যিচারিত আতেছে থফা ঈকোত 

কভোানী কন োযতাযণাভূরক ফা ফৈধ ঈদোদেোমে গঠিত আয়াছে; 

থফা 
 
 
 

(অ) কভোানী গঠনে ফা ঈায ফিলয়াদিয ফোমফোথানায িত 

ংিোোনলোট ফোমকোতিগণ ঈকোত গঠন ফা ফোমফোথানায ফোমাাযে 

কভোানী ফা ঈায মে কন, দোমেয োযতি োযতাযণা, ফৈধ 

কাযোমকরা ফৈধবাফে ভোাদন (misfeasance) ফা নোম কন 

দাচযণেয জনোম দলী াফোমোতোভ আয়াছে; থফা 
 
 
 

(আ) কভোানীয দোমগণকে ঈায ফিলয়াদি ভোযোকিত এভন তথোম 

োযদান কযা য় নাআ মাা তাাযা মুকোতি ংগতবাফে াআফায 

োযতোমাা কযিতে াযিতেন৷ 
    

 
    

 
  

  
পাযোভ, ংঘ ফা 

নিগভিত ংোথাকে 

যিদযোক িাফে 

নিয়গ নিলিদোধ 

  

১৯৮৷ ধাযা ১৯৫ ফা ১৯৭ এয ধীনে কন পাযোভ, নিগভিত ংোথা 

ফা নোম কন ংঘকে যিদযোক িাফে নিয়গ কযা মাআফে না৷ 
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ংিোোনলোট 

কভোানী ফা 

ভোমানেজিং এজেনোট 

আতোমাদিয কাজকযোভ 

তদনোতোভেয তগভতা 

  

১৯৯৷ (১) মদি ধাযা ১৯৫ ফা ১৯৭ ধাযায ধীনে কন কভোানীয 

ফিলয়াদি তদনোতোভ কযায জনোম নিমুকোত যিদযোক তাায তদনোতোভ 

যিচারনায ঈদোদেোমে োযয়জনীয় ফরিয়া ভনে কযেন মে, নিভোনরিখিত 

ংোথা ফা ফোমকোতিয ফিলয়াদিয তদনোতোভ কযিতে আফে, মথা :- 
 
 
 

(ক) এআযূ নোম কন নিগভিত ংোথা মাা ংিোোনলোট ভয়ে 

ঈকোত কভোানীয ধীনোথ ফা নিয়নোতোযণকাযী কভোানী ছির ফা 

যিয়াছে থফা ঈায নিয়নোতোযণকাযী কভোানীয ধীনোথ ছির ফা 

যিয়াছে থফা ঈায ধীনোথ কভোানীয নিয়নোতোযণকাযী কভোানী 

ছির ফা যিয়াছে; থফা 
 

(খ) নোম কন নিগভিত ংোথা মাায ফোমফোথানা ংিোোনলোট 

ভয়ে নিভোনরিখিত কন ফোমকোতি কযোতৃক ভোনোন আতেছে ফা 

আয়াছে, মথা :- 
 
 
 

() ঈকোত নিগভিত ংোথায এভন ভোমানেজিং এজেনোট ফা 

ফোমফোথানা-যিচারক ফা ভোমানেজায মিনি ংিোোনলোট ভয়ে ঈকোত 

কভোানীয ভোমানেজিং এজেনোট ফা ফোমফোথানা-যিচারক ফা 

ভোমানেজায থাকেন ফা ছিরেন; থফা 
 
 
 

(অ) এভন ফোমকোতি মিনি ংিোোনলোট ভয়ে ভোমানেজিং এজেনোটেয 

একজন মগী থাকেন ফা ছিরেন; থফা 
 
 
 

(আ) এভন ফোমকোতি মাায মগী ছিরেন ফা থাকেন ঈকোত 

ভোমানেজিং এজেনোট; থফা 
 
 
 

(গ) নোম মে কন নিগভিত ংোথা মাা ংিোোনলোট ভয়ে ঈকোত 

কভোানী কযোতৃক যিচারিত য় ফা আয়াছে থফা মাায যিচারক 

যিলদ ঈকোত কভোানীয ভননীত ফোমকোতিফযোগেয ভনোফয়ে গঠিত 

আয়াছে থফা মাা নিভোনরিখিতেয নিযোদে নুাযে কাজ কযিতে 
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বোমোতোভ, মথা :- 
 
 
 

() ঈকোত কভোানী; থফা 
 
 
 

(অ) ঈকোত কভোানীয মে কন যিচারক, থফা 
 
 
 

(আ) নোম এভন কভোানী মাায যিচারক দে ধিলোঠিত অছেন 

োযথভকোত কভোানীয নিয়নোতোযণাধীনে ফা ফোমফোথানাধীনে 

নিয়জিত কযোভচাযী ফা ভননীত ফোমকোতি; থফা 
 
 
 

(ঘ) এভন ফোমকোতি মিনি ংিোোনলোট ভয়ে ঈকোত কভোানীয 

ভোমানেজিং এজেনোট, ফোমফোথানা-যিচারক থফা ভোমানেজায থফা 

নুযূ ভোমানেজিং এজেনোটেয মগী থাকেন ফা ছিরেন, 
 
 
 

তাা আরে, ঈ-ধাযা (২) এয ফিধান ােতোভেগ, যিদযোক ঈকোত 

যিদযোন কযিতে াযিফেন এফং তিনি ঈকোত নিগভিত ংোথা, ভোমানেজিং 

এজেনোট, ফোমফোথানা-যিচারক, ভোমানেজায থফা ভোমানেজিং এজেনোটেয 

মগীয ফিলয়াদি তদনোতোভ কযিয়া ততোভোযোকে তাায োযতিফেদনে 

ততটুকু ঈরেোোনখ কযিফেন মতটুকু োযথভকোত কভোানীয ফিলয়াদি 

তদনোতোভেয িত ভোৃকোত৷ 
 
 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এয (খ) দপায (অ) ফা (আ) ঈ-দপায় 

থফা (গ) ফা (ঘ) দপায় ফযোণিত তোভেগতোযে, যিদযোক যকাযেয 

ূযোফ নুভদন না রআয়া তাায তোভগভতা োযয়গ কযিফেন না : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, এআ ঈ-ধাযায ধীনে নুভদন োযদানেয 

ূযোফে যকায এআযূ নুভদন ভোযোকে ঈকোত ফিধানভূে 
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ঈরিোোনখিত নিগভিত ংোথা ফা ফোমকোতিয অতোতি ফা ফোমকোতফোম ে 

কযায জনোম ঈাকে ফা তাাকে মুকোতিংগত ুমগ দিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
দরির, াতগোম 

আতোমাদি ঈোথান 

  

২০০৷ (১) ধাযা ১৯৯ এয ধীন তদনোতোভেয তোভেগতোযে তদনোতোভাধীন 

কভোানীয কর কযোভকযোতা, নোমানোম কযোভচাযী  োযতিনিধি এফং 

মদি কভোানীটি কন ভোমানেজিং-এজেনোট দোফাযা যিচারিত য় ফা 

আয়া থাকে তফে ভোমানেজিং এজেনোটেয কর কযোভকযোতা, নোমানোম 

কযোভচাযী  োযতিনিধি, এফং মদি ঈকোত তদনোতোভ নোম কন নিগভিত 

ংোথায থফা ভোমানেজিং এজেনোটেয থফা কন ভোমানেজিং 

এজেনোটেয মগীয ফিলয়াদি ভোযোকিত য়, তফে ঈকোত ংোথায 

ভোমানেজিং এজেনোটেয এফং মগীয এফং ঈায ফা তাায কর 

কযোভকযোতা  নোমানোম কযোভচাযী, এফং মদি ঈকোত ভোমানেজিং এজেনোট 

কিংফা মগী একটি পাযোভ য় তফে পাযোভেয কর ংীদাযেয 

কযোতফোম আফে- 
 
 
 

(ক) ঈকোত কভোানী ফা তোভেগতোযভত ঈকোত নিগভিত ংোথা, 

ভোমানেজিং এজেনোট ফা মগীয ফা ঈাদেয িত ভোযোকিত কর 

ফি  কাগজতোয, মাা তাাদেয ততোতোফাফধানে ফা নিয়নোতোযণে 

যিয়াছে তাা ংযতোভগণ কযা এফং যিদযোকেয নিকট থফা 

যকাযেয ূযোফ নুভদনকোযভে এতদুদোদেোমে যিদযোক কযোতৃক 

তোভগভতাোযদতোত ফোমকোতিয নিকট ঈোথান কযা; 
 
 
 

(খ) যিদযোককে তাায তদনোতোভেয ফোমাাযে নোমানোমবাফে তাাযা 

মে কর মুকোতিংগত ায়তা োযদানে ভযোথ েআ কর ায়তা 

োযদান কযা৷ 
 
 
 

(২) যিদযোক, যকাযেয ূযোফ নুভদনকোযভে (১) ঈ-ধাযায় 

ফযোণিত কন নিগভিত ংোথা ফোমতীত নোম মে কন নিগভিত 

ংোথাকে তাায ফিফেচনায় কর তথোম, ফি ফা কাগজতোয তাায 

নিকট কিংফা এতদুদোদেোমে যকাযেয ূযোফ নুভদনকোযভে যিদযোক 

কযোতৃক তোভগভতাোযদতোত কন ফোমকোতিয নিকট যফযা ফা 

ঈোথানেয জনোম নিযোদে দিতে াযিফেন, মদি তদনোতোভেয ঈদোদেোমে 
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ঈকোত তথোম, ফি ফা কাগজতোয যফযা ফা ঈোথান কযা 

োযাংগিক ফা োযয়জনীয় য়৷ 
 
 
 

(৩) যিদযোক (১) ফা (২) ঈ-ধাযায ধীনে ঈোথািত তথোম , 

ফি ফা কাগজতোয ছয় ভা যোমনোতোভ নিজেয জিভোভায় যাখিতে 

াযিফেন এফং ঈায যে ঈকোত তথোম, ফি  কাগজতোয মে 

কভোানী, নিগভিত ংোথা, পাযোভ ফা ফোমকোতিয তোভগ আতে যফযা 

ফা ঈোথান কযা আয়াছে ঈায ফা তাায নিকট পেযত দিফেন : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, ঈকোত তথোম, ফি  কাগজতোয োযয়জন আরে 

যিদযোক ুনযায় তরফ কযিতে াযিফেন : 
 
 
 

অয যোত থাকে মে, মদি (২) ঈ-ধাযায ধীনে ঈোথািত তথোম, 

ফি  কাগজতোযেয তোমায়িত নুরিি যিদযোকেয নিকট যফযা 

কযা আয়া থাকে, তাা আরে তিনি ঈকোত তথোম, ফি এফং কাগজতোয 

পেযত দিফেন৷ 
 

(৪) যিদযোক কন কভোানী, নোম, কন নিগভিত ংোথা, 

ভোমানেজিং এজেনোট ফা মগীয ফিলয়াদিয ফোমাাযে (১) ঈ-ধাযায় 

ফযোণিত মে কন ফোমকোতিকে ফা যকাযকে ূযোফ নুভতিকোযভে নোম 

মে কন ফোমকোতিকে থফাকোম (oath) াঠ কযাআয়া জিজোঞাাফাদ 

কযিতে াযিফেন এফং তদুদোদেোমে ঐ কর ফোমকোতিকে তাায ভোভুখে 

ফোমকোতিগতবাফে াজিয য়ায জনোম নিযোদে দিতে াযিফেন৷ 
 
 
 

(৫) মদি মুকোতিংগত কাযণ ফোমতিযেকে কন ফোমকোতি- 
 
 
 

(ক) দিযোকেয নিকট থফা এতদুদোদেোমে যকাযেয ূযোফ 

নুভদনকোযভে তাায নিকট আতে তোভগভতাোযাোত নোম কন 

ফোমকোতিয নিকট এআযূ কন তথোম, ফি ফা কাগজতোয ঈোথান 

কযিতে ফোমযোথ ন ফা োফীকায কযেন মাা (১) ফা (২) ঈ-
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ধাযায ধীনে ঈোথান কযা তাায কযোতফোম, থফা 
 
 
 

(খ) এভন কন তথোম যফযা কযিতে ফোমযোথ ন মাা (২) ঈ-

ধাযায ধীনে যফযা কযা তাায কযোতফোম, থফা 
 
 
 

(গ) ঈ-ধাযা (৪) এয ধীনে তাাকে ফোমকোতিগতবাফে যিদযোকেয 

নিকট াজিয য়ায জনোম নিযোদে দেয়ায য তদনুমায়ী াজিয 

আতে থফা ঈকোত ঈ-ধাযা নুমায়ী যিদযোক তাাকে মে োযোন 

কযেন, তাায জফাফ দিতে ফোমযোথ ন ফা োফীকায কযেন, থফা 
 
 
 

(ঘ) ঈ-ধাযা (৬)- েত ফযোণিত কন জিজোঞাাফাদ ভোযোকিত 

টকায় (note) োফাতোভগয কযিতে ফোমযোথ ন ফা োফীকায কযেন, 

তাা আরে তিনি নধিক ছয় ভা কাযাদণোডে ফা নধিক াাঁচ াজায 

টাকা যোথদণোডে ফা ঈবয়ফিদ দণোডে দণোডনীয় আফেন; এফং োযথভ 

দিন ফোমযোথ য়ায ফা োফীকৃতি জোঞানেয য আতে ঈকোত 

ফোমযোথতা থফা োফীকতৃি ফোমাত থাকিরে ঈা ফোমাত থাকাকারীন 

ভয়েয োযতিদিনেয জনোম নধিক াাঁচত টাকা তিযিকোত যোথদণোডে 

দণোডনীয় আফেন৷ 
 
 
 

(৬) ঈ-ধাযা (৪) এয ধীনে জিজোঞাাফাদ ভোযোকিত টকা 

(note) রিখিয়া যাখিতে আফে এফং মে ফোমকোতিকে জিজোঞাাফাদ কযা 

য় তাাকে ্িয়া ুনাআতে আফে কিংফা েআ ফোমকোতি নিজেআ ঈা 

্িয়া োফাতোভগযমুকোত কযিফেন, এফং ততোয ঈা তাায ফিযভোোনদোধে 

াতোভগোম িাফে ফোমফৃত আতে াযে৷ 
 
 
 

(৭) এআ ধাযায়- 
 
 
 

(ক) কন কভোানী ফা নোমানোম নিগভিত ংোথায তোভেগতোযে, 

“কযোভকযোতা” ফরিতে ঈকোত কভোানী ফা ংোথায 
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ডিফেঞোচাযরোডাযগণেয তোভেগ মে কন টোযালোটী নোতোভযোবুকোত 

আফেন; 
 

(খ) কন কভোানী, নোমানোম নিগভিত ংোথা ফা ফোমকোতিয 

তোভেগতোযে, “োযতিনিধি” ফরিতে এভন একজন ফোমকোতিকে ফুঝাআফে মিনি 

ঈকোত কভোানী, ংোথা ফা ফোমকোতিয জনোম ফা তোভেগ কযোভযত 

থাকেন ফা কযোভযত ফরিয়া ফিফেচিত ন; এফং ঈকোত কভোানী, ংোথা 

ফা ফোমকোতি কযোতৃক ঈায ফা তাায ফোমাংকায, অআন-ঈদেলোটা এফং 

নিযীতোভগক িাফে নিমুকোত ফোমকোতি এআ ংজোঞায নোতোভযোবুকোত 

আফেন; এফং 
 
 
 

(গ) কযোভকযোতা  নোমানোম কযোভচাযী, োযতিনিধি ফা ংীদাযগণেয 

কন ঈরেোোনখ থাকিরে, তদোফাযা তীত এফং ফযোতভানেয কর 

কযোভকযোতা  নোমানোম কযোভচাযী, োযতিনিধি ফা ংীদাযগণকে 

ফুঝাআফে৷ 
    

 
    

 
  

  
যিদযোকগণ কযোতকৃ 

দরিরতোয অটক 

  

২০১৷ (১) মে তোভেগতোযে ১৯৫ ফা ১৯৭ ধাযায ধীনে তদনোতোভ 

যিচারনাকারে যিদযোকেয এআযূ ফিোফা কযায মুকোতিংগত কাযণ 

থাকে মে, কন কভোানীয ফা নোম কন নিগভিত ংোথায থফা 

ঈাদেয কাায ভোমানেজিং এজেনোট ফা ফোমফোথানা যিচারক ফা 

ভোমানেজাযেয থফা ঈকোত ভোমানেজিং এজেনোটেয কন মগীয 

কন নথি, ফি ফা নোমানোম কাগজতোয ফিনলোট, ফিকৃত, যিফযোতিত, 

ভিথোমা-োযতিনোন (falsify) ফা গন কযা আতে াযে, েআ তোভেগতোযে 

যিদযোক ঈকোত নথি, ফি  নোমানোম কাগজতোয অটকেয 

অদেদানেয ঈদোদেোমে, এখো তিয়াযভোনোন কন োযথভ োযেণীয 

ভোমাজিলোটোযেটেয নিকট অফেদন কযিতে াযিফেন৷ 
 
 
 

(২) ঈকোত অফেদন ফিফেচনা এফং োযয়জন আরে যিদযোকেয 

ুনানী গোযণেয য ভোমাজিলোটোযেট অদে দোফাযা যিদযোককে 

নিভোনফযোণিত তোভগভতা দিতে াযিফেন, মথা :- 
 
 
 

(ক) মে োথান ফা োথানভূে ঐ কর নথি, ফি ফা নোমানোম 
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কাগজতোয যাখা আয়াছে েআ োথান ফা োথানভূে োযয়জনীয় 

াামোম রআয়া োযফে; 
 
 
 

(খ) ঈকোত অদেে ঈরিোোনখিত দোধতিতে ঐ োথান ফা োথানভূ 

নুনোধান; এফং 
 
 
 

(গ) তদনোতোভ নুলোঠানেয জনোম তাায োযয়জনীয় নথি, ফি  

নোমানোম কাগজতোয অটক৷ 
 
 
 

(৩) যিদযোক এআ ধাযায ধীনে অটককৃত নথি, ফি  নোমানোম 

কাগজতোয তাায ফিফেচনায় োযয়জনীয় ভয় যোমনোতোভ, তফে 

তদনোতোভ েল য়ায যে নে, নিজ জিভোভায় যাখিফেন এফং ততোয 

ঐগুরি মে কভোানী ফা নোম নিগভিত ংোথা থফা ভোমানেজিং 

এজেনোট ফা ঈকোত ভোমানেজিং এজেনোটেয মগী ফা ফোমফোথানা-

যিচারক কিংফা ভোমানেজায ফা নোম মে ফোমকোতিয জিভোভা ফা 

নিয়নোতোযয়ণ আতে অটক কযা আয়াছির ঈায ফা তাায নিকট 

পেযত দিফেন এফং এআ পেযতদান ভোযোকে ভোমাজিলোটোযেটকে ফিত 

কযিফেন :- 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, যিদযোক ঐ ফ নথি, ফি  কাগজতোয পেযত 

োযদানেয ূযোফে ঐগুরিয ঈয ফা ঐগুরিয কন ংে নাকোতকযণ 

চিোন োথান কযিতে াযিফেন৷ 
 

(৪) এআ ধাযায ধীনে কৃত োযতোমেক নুনোধান ফা অটক Code of 

Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এয ফিধান নুাযে, তফে 

এআ ধাযায ফিধান ােতোভেগ, ভোনোন কযিতে আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
যিদযোকেয 

োযতিফেদন   

২০২৷ (১) যিদযোকগণ নিজ ঈদোমগে যকাযেয নিকট 

নোতোভযোফযোতীকারীন োযতিফেদন ে কযিতে াযিফেন এফং ঈা 

কযিফায জনোম মদি যকায কযোতৃক নিযোদেিত ন তাা আরে 
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ফোমআ ঈকোত োযতিফেদন ে কযিফেন এফং তদনোতোভ ভাোতিয য 

চূ্ানোতোভ োযতিফেদন ে কযিফেন; এফং এআ চূ্ানোতোভ োযতিফেদন 

যকাযেয নিযোদে নুাযে রিখিত ফা ভুদোযিত অকাযে আতে আফে৷ 
 
 
 

(২) যকায- 
 
 
 

(ক) চূ্ানোতোভ োযতিফেদনেয নুরিি কভোানীয নিফনোধিকৃত 

কাযোমারয়ে এফং ধাযা ১৯৯ নুাযে তদনোতোভেয িত ংিোোনলোট 

আরে এফং োযতিফেদনে ঈরেোোনখিত থাকিরে, নোম কন নিগভিত 

ংোথা ভোমানেজিং এজেনোট ফা মগীকে ঈকোত নুরিি োযেযণ 

কযিফে; 
 
 
 

(খ) মদি ঈমুকোত ভনে কযে এফং মদি নিযোধাযিত পি োযদান 

কযিয়া োযতিফেদনেয নুরিিয জনোম নিভোনফযোণিত ফোমকোতিগণেয কে 

অফেদন কযেন, তাা আরে তাাকে ঈা যফযা কযিতে াযে, মথা 
:- 
 
 
 

() ঈকোত কভোানীয দোম, ফা ধাযা ১৯৯ এয ফিধান মাায োযতি 

োযমজোম য় এআযূ নোম কন নিগভিত ংোথায দোম ফা 

ভোমানেজিং এজেনোট ফা ঈকোত এজেনোটেয মগী, থফা ঈকোত এজেনোট 

ফা মগী কন নিগভিত ংোথা আরে ঈায দোম; 
 
 
 

(অ) ঈকোত ভোমানেজিং এজেনোট ফা তাায মগী কন পাযোভ 

আরে ঈকোত পাযোভেয ংীদায; 
 
 
 

(আ) ঈকোত কভোানী ফা ঈকোত নিগভিত ংোথা ফা ঈকোত ভোমানেজিং 

এজেনোট ফা ঈায মগীয কন ানাদায, মাায োফাযোথেয 

তোভগতি আফে ফরিয়া যকাযেয নিকট োযতীয়ভান য়; 
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(গ) মেতোভেগতোযে ১৯৫ ধাযায (ক) ফা (খ) দপায ধীনে 

যিদযোক নিয়গ কযে, েআ তোভেগতোযে তদনোতোভ োযাযোথীকে তাায 

নুযধকোযভে োযতিফেদনেয একটি নুরিি যফযা কযিফে; 
 
 
 

(ঘ) মেতোভেগতোযে ১৯৭ ধাযায (ক) দপায ধীনে অদারতেয 

অদেকোযভে যিদযোক নিয়গ কযে, েআ তোভেগতোযে োযতিফেদনেয 

একটি নুরিি অদারতকে যফযা কযিফে; এফং 
 
 
 

(ঙ) োযতিফেদনটি োযকা কযাআতে াযিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
ভাভরা যভোোনজ ু

  

২০৩৷ (১) ধাযা ২০২ এয ধীন োযদতোত কন োযতিফেদন আতে 

যকাযেয নিকট মদি োযতীয়ভান য় মে, ধাযা ১৯৯ এয ফিধানফরে মে 

কভোানী ফা নোম কন নিগভিত ংোথা, ভোমানেজিং এজেনোট ফা 

ভোমানেজিং এজেনোটেয কন মগীয ফিলয়াদি তদনোতোভ কযা আয়াছে 

েআগুরিয ফোমাাযে কন ফোমকোতি পজদাযী অদারতে দণোডনীয় 

কন যাধ কযিয়াছেন, তাা আরে যকায ঈকোত যাধেয জনোম 

ঐ ফোমকোতিয ফিযভোোনদোধে ভাভরা যভোোনজু কযিতে াযিফে; এফং ঈকোত 

ভাভরায় বিমুকোত ফোমকোতি ফোমতীত ঈকোত কভোানী, ংোথা, ভোমানেজিং 

এজেনোট ফা মগীয কর কযোভকযোতা, নোমানোম কযোভচাযী  

এজেনোটেয কযোতফোম আফে যকাযকে ঈকোত বিমগেয ফোমাাযে 

োযয়জনীয় এআযূ কর োযকায ায়তা কযা মাা তাায নিকট 

আতে মুকোতিংগতবাফে োযতোমাা কযা মায়৷ 
 
 
 

(২) ধাযা ২০০ এয ঈ-ধাযা (৭) এয ফিধান, এআ ধাযায ঈদোদেোম 

ূযণকরোে, েআযূে োযমজোম আফে মেযূে তাা ঈকোত-ধাযায 

ঈদোদেোম ূযণকরোে োযমজোম য়৷ 

 

    
 

    
 

  
  

কভোানী আতোমাদি 

ফরুোতিয জনোম ফা 
  
২০৪৷ মদি ১৯৯ ধাযায় ঈরেোোনখিত কন কভোানী ফা ঈকোত ধাযায় 

ঈরিোোনখিত নোম কন নিগভিত ংোথা থফা ঈকোত ধাযায়  



ST RELIANCE ASSOCIATES “STRA” 
Corporate office: 

H & S Building (5
th

 Floor), 91 Bir Uttam C.R. Datta Road 

     (Old: Sonargaon Road), Kathalbagan, Dhaka. 

Mobile : 01717-859464; 01818-901402; 

  Telephone: 9632492 

 E- Mail : saidul.stra@gmail.com 

info@stra-global.com 

Website: stra-global.com 

Problem solve….                                         facebook.com/straglobal 

 

“A House of Accountancy & Taxation (Income Tax, Customs & VAT), Secretarial, Commercial, Expatriate, 

Internal Audit, Compliance, Business Development & reengineering with Corporate Affairs Service Provider” 

 

তদদুোদেোমে অদেেয 

জনোম অফেদন 

ঈরিোোনখিত কন ভোমানেজিং এজেনোট থফা মগী একটি নিগভিত 

ংোথা ফিধায় এআ অআনেয ধীনে ফরুোতিমগোম য়, এফং মদি 

২০১ ধাযায ধীন েকৃত োযতিফেদন আতে আা োযতীয়ভান য় মে, 

১৯৭ ধাযায (খ) দপায () ফা (অ) ঈ-দপায় ফযোণিত কন 

ফোথায োযেতোভিগতে ঈায ফরুোতি ভীচীন, তাা আরে ঈকোত 

কভোানী, ংোথা, ভোমানেজিং এজেনোট ফা মগী, ূযোফ আতেআ 

অদারতেয ভাধোমভে ফরুোতিয োযকোযিয়াধীন না থাকিরে, যকায 

যেজিলোটোযাযকে দিয়া অদারতেয নিকট- 
 
 
 

(ক) এআ ভযোভে একটি দযখাোতোভ ে কযাআতে াযিফে মে, ঈকোত 

কভোানী, ংোথা, ভোমানেজিং এজেনোট ফা মগীয ফরুোতি 

ঘটানআ ঠিক এফং নোমায়ংগত; 
 
 
 

(খ) ধাযা ২৩৩ এয ধীনে একটি অদেদানেয জনোম অফেদন ে 

কযাআতে াযিফে; 
 
 
 

(গ) ূযোফকোতবাফে একটি দযখাোতোভ এফং একটি অফেদন ঈবয়আ 

ে কযাআতে াযিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
খোযত (damages) 

অদায় ফা ভোতোতি 

ুনযভোোনদোধাযেয জনোম 

ভাভরা 

  

২০৫৷ (১) মদি ২০১ ধাযায ধীন েকৃত োযতিফেদন আতে 

যকাযেয নিকট আা োযতীয়ভান য় মে, ১৯৯ ধাযায (ক), (খ) ফা 

(গ) দপায ধীনে মে কভোানী ফা নোম নিগভিত ংোথায ফিলয়াদি 

তদনোতোভ কযা আয়াছে, জনোফাযোথে েআ কভোানী ফা ংোথায ঈচিত 

ভাভরা দায়েয কযা, তাা আরে- 
 
 
 

(ক) ঈকোত কভোানী ফা ংোথা গঠনেয ঈদোমগ গোযণ ফা গঠন 

ফা ঈায ফিলয়াদি ফোমফোথানায ফোমাাযে োযতাযণা, ফৈধ কাযোমকরা 

ফৈধবাফে 
 

ভোাদন (misfeasance) ফা নোম কন দাচযণেয নিভিতোত 
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খোযত অদায়েয ঈদোদেোমে, থফা 
 
 
 

(খ) ঈকোত কভোানী ফা ংোথায মে ভোতোতিয ফোমফায কযা 

আয়াছে ফা মে ভোতোতি নোমায়বাফে ধিকাযে যাখা আয়াছে েআ 

ভোতোতি ুনযভোোনদোধাযেয ঈদোদেোমে, যকায োফয়ং ঈকোত কভোানী 

ফা ংোথায তোভেগ ভাভরা দায়েয কযিতে াযিফে৷ 
 
 
 

(২) কন তুচোছ কাযণে ঈ-ধাযা (১) এয ধীনে ভাভরা দায়েয 

কযা আয়াছে ফরিয়া াফোমোতোভ আরে, যকায ঈকোত ভাভরা ফা 

ততোংিোোনলোট ফিলয়াদিয খযচ ঈকোত কভোানী ফা ংোথাকে দিতে 

ফাধোম থাকিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
তদনোতোভেয খযচ 

  

২০৬৷ (১) ধাযা ১৯৫ থফা ১৯৭ এয ধীনে যকায কযোতৃক 

নিমুকোত যিদযোক কযোতৃক তদনোতোভেয জনোম এফং ঈায অনুলংগিক 

ফিলয়াদিয জনোম োযাথভিক খযচ যকায ফন কযিফে, তফে 

নিভোনফযোণিত ফোমকোতিগণ নিভোনফযোণিত ীভা যোমনোতোভ ঈকোত খযচেয 

যোথ যকাযকে যিধ কযিয়া দিতে দায়ী থাকিফেন, মথা:- 
 
 
 

(ক) ধাযা ২০৩ নুাযে দায়েযকৃত ভাভরায় মে ফোমকোতি দলী 

াফোমোতোভ ন েআ ফোমকোতি এফং ২০৫ ধাযা নুাযে দায়েযকৃত 

ভাভরায় খোযত োযদান ফা ভোতোতি োযতোমাযোণেয জনোম 

অদেোযাোত ফোমকোতি ঈকোত তদনোতোভেয খযচ যিধেয জনোম দায়ী 

থাকিফেন, তফে অদারতেয অদেে মে যিভাণ খযচ োযদানেয নিযোদে 

থাকে েআ যিভাণেয তিযিকোত খযচ যিধে তাাযা ফাধোম 

থাকিফেন না; 
 
 
 

(খ) ধাযা ২০৫ এয ঈ-ধাযা (১) এয ফিধান নুাযে ভাভরা 

দায়েযেয তোভেগতোযে, ঈকোত ফিধানে ঈরিোোনখিত কভোানী ফা নোম 

কন নিগভিত ংোথা ঈকোত তদনোতোভেয খযচ যিধেয জনোম দায়ী 

থাকিফেন, তফে ভাভরায পরে মে যোথ ফা ভোতোতি অদায় ফা ঈদোধায 
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কযা য় েআ যোথ ফা ভোতোতিয ভূরোমেয ভযিভাণেয তিযিকোত 

কন যোথ যিধেয জনোম ঈকোত কভোানী ফা ংোথা দায়ী 

থাকিফে না; 
 
 
 

(গ) তদনোতোভেয পরে ২০৩ ধাযা নুাযে ভাভরা দায়েয কযা না 

য়ায তোভেগতোযে- 
 
 
 

() যিদযোকেয োযতিফেদন মাায ভোযোকে োযণীত আয়াছে এআযূ 

মে কন কভোানী, নিগভিত ংোথা, ভোমানেজিং এজেনোট, মগী, 

ফোমফোথানা-যিচারক ফা ভোমানেজায ঈকোত তদনোতোভেয ভোূযোণ খযচ 

যিধ কযিফেন, মদি না যকায বিনোনযূ কন নিযোদে োযদান 

কযে: 
 
 
 

(অ) মদি ১৯৫ ধাযা (ক)  (খ) দপায ধীনে যিদযোক নিমুকোত 

আয়া থাকেন, তফে তদনোতোভ োযাযোথীগণ যকাযেয নিযোদে ভতাফেক 

ঈকোত তদনোতোভেয খযচ যিধ কযিফেন৷ 
 

(২) কন কভোানী ফা নোম কন নিগভিত ংোথা ঈ-ধাযা 

(১) এয দপা (খ) নুমায়ী মে যিভাণ যোথেয জনোম দায়ী তাা 

ঈকোত দপায় ফযোণিত যোথ ফা ভোতোতিয ঈয োযথভ চাযোজ িাফে 

গণোম আফে৷ 
 
 
 

(৩) ঈ-ধাযা (১) এয (গ) দপায () ঈ-দপা নুো মায়ী কন 

কভোানী ফা নোম কন নিগভিত ংোথা, ভোমানেজিং এজেনোট, 

মগী, ফোমফোথানা-যিচারক ফা ভোমানেজায মে যোথ যকাযকে 

যিধ কযায জনোম দায়ী েআ যোথ ঈকোত কভোানী, ংোথা, 

ভোমানেজিং এজেনোট, মগী, ফোমফোথানা-যিচারক ফা ভোমানেজাযেয 

নিকট আতে ফকেয়া বূভি-যাজোফেয ভত অদায়মগোম আফে৷ 
 
 
 

(৪) এআ ধাযায ঈদোদেোম ূযণকরোে, ২০৫ ধাযাফরে অনীত ভাভরায় 
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ফা ভাভরায িত ংিোোনলোট ফিলয়ে যকাযেয কর খযচ এফং 

ঈকোত ধাযায (২) ঈ-ধাযায নুমায়ী কৃত খযচভূ েআ তদনোতোভেয 

খযচ ফরিয়া গণোম আফে মাায বিতোতিতে ঈকোত ভাভরায ঈতোতোতি 

আয়াছে৷ 
 
 
 

(৫) ঈ-ধাযা (১) এয (ক)  (খ) দপায ধীনে যকাযকে 

কন যোথ যিধ কযা মাায দায়িতোফ, তাাযআ দায়িতোফ আফে, 

যকাযেয ানা যিধ ােতোভেগ, ঈকোত ঈ-ধাযায (গ) দপায 

ধীনে দায়িতোফেয ফিযীতে কর ফোমকোতিকে তোভগতিূযণ োযদান কযা৷ 
 
 
 

(৬) ঈ-ধাযা (১) এয (ক) দপায ধীনে যকাযকে কন যোথ 

যিধ কযা মাায দায়িতোফ, তাাযআ দায়িতোফ আফে, যকাযেয ানা 

যিধ ােতোভেগ, ঈকোত ঈ-ধাযায (খ) দপায ধীনে দায়িতোফেয 

ফিযীতে কর ফোমকোতিকে তোভগতিূযণ োযদান কযা৷ 
 
 
 

(৭) ঈ-ধাযা (১) এয (ক) ফা (খ) ফা (গ) দপায ধীনে কন 

যোথ যিধেয জনোম মে ফোমকোতি দায়ী ন তিনি এতদুদোদেোমে 

নোমানোম কর ফোমকোতিয নিকট আতে ঈকোত দপা ফা দপাভূেয 

ধীন তাাদেয দায়িতোফেয যিভাণ নুাযে চাাঁদা ায়ায ধিকাযী 

আফেন৷ 
 
 
 

(৮) এআ ধাযায ধীনে যকায কযোতৃক োযদেয় ফোময়েয মতটুকু 

তদধীনে অদায় কযা না মায় ততটুকু জাতীয় ংদ কযোতৃক 

এতদুদোদেোমে ফোমফোথিত যোথ আতে োযদান কযা আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
যিদযোক নিয়গেয 

জনোম কভোানীয 

তগভতা   

২০৭৷ (১) কভোানী ঈায ফিলয়াদি তদনোতোভেয জনোম, ঈায ফিেল 

িদোধানোতোভফরে, যিদযোক নিয়গ কযিতে াযিফে৷ 
 

(২) যকায কযোতৃক নিমুকোত যিদযোকেয নোমায় ঈযকোতযূে 

নিমুকোত যিদযোকেয একআ োযকায তোভগভতা  দায়িতোফ থাকিফে, 
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তফে াযোথকোম এআ মে তাাযা যকাযেয নিকট োযতিফেদন ে কযায 

যিফযোতে কভোানী ঈায াধাযণ বায় মেবাফে এফং মে ফোমকোতি 

ফা ফোমকোতিগণেয নিকট োযতিফেদন ে কযায নিযোদে োযদান কযিফে 

েআবাফে এফং েআ ফোমকোতি ফা ফোমকোতিগণেয নিকট তাাদেয 

োযতিফেদন ে কযিফেন৷ 
 
 
 

(৩) মে ফোমকোতি কভোানীয কযোভকযোতা অছেন ফা ছিরেন, তিনি 

ঈযকোত যিদযোকগণেয নিকট ঈোথািতফোম কন ফি ফা 

নোমফিধ দরির ঈোথান কযিতে ফা তাাদেয কন োযোনেয জফাফ 

দিতে োফীকৃতি জোঞান কযিরে, তিনি েআ একআ দণোডে দণোডনীয় 

আফেন মে দণোড ঈকোত যিদযোকগণ যকায কযোতৃক নিমুকোত আরে 

ধাযা ২০০(৫) নুাযে, তাায ঈয অযনীয় আত৷ 
    

 
    

 
  

  
যিদযোকেয 

োযতিফেদনেয 

াতগোমভরূোম 
  

২০৮৷ এআ অআনেয ধীনে নিমুকোত মে কন যিদযোক কযোতৃক 

োযণীত োযতিফেদনেয নুরিি মে কভোানীয ফিলয়াদি তিনি তদনোতোভ 

কযিয়াছেন েআ কভোানীয ীরভয দোফাযা োযভাণীকৃত 

(authenticated) আরে, ঈকোত নুরিি, ঈাতে ফিধৃত মে কন ফিলয়েয 

ফোমাাযে, ঈকোত যিদযোকেয ভতাভতেয োযভাণ ফা াতোভগোম িাফে মে 

কন অআনগত কাযোমধাযায় গোযণমগোম আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

অআন-ঈদেলোটা  

ফোমাংকাযগণেয 

তেগতোযে ফোমতিকোযভ 

  

২০৯৷ ধাযা ১৯৩ আতে ২০৬ এয কন ফিধানফরেআ নিভোনফযোণিত 

ফোমকোতিগণ কযোতৃক যেজিলোটোযায ফা যকায থফা যকায কযোতৃক 

নিমুকোত কন যিদযোকেয নিকট নিভোনফযোণিত ফিলয়ে কন কিছু 

োযকা কযা ফাধোমতাভূরক আফে না, মথা :- 
 
 
 

(ক) অআন-ঈদেলোটা িাফে তাায িত তাায ভকোকের কযোতৃক 

মে কন মগামগেয ফিলয়, মাা ঈকোত ভোযোকেয কাযণে 

ফোমাতি োযাোত (Privileged), তফে ভকোকেরেয নাভ  ঠিকানা 

ফোমতীত, 
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(খ) ঈকোত ধাযাগুরিতে ঈরিোোনখিত কভোানী, ফা নোম কন নিগভিত 

ংোথা, ফা ভোমানেজিং এজেনোট, ফা ভোমানেজিং এজেনোটেয মগী ফা 

ফোমফোথানা যিচারক ফা ভোমানেজায এয কন ফোমাংকায কযোতৃক, 

নুযূ ফোমাংকায িাফে, তাায ঈকোত গোযাকেয ফিলয়াদি ংকোযানোতোভ 

মে কন তথোম৷ 
    

 
    

 
  

  
নিযীতগকগণেয 

নিয়গ  তাাদেয 

াযিোযভিক 

  

২১০৷ (১) োযতোমেক কভোানী ঈায োযতোমেক ফাযোলিক াধাযণ 

বায় এক ফা একাধিক নিযীতোভগককে ঈকোত বায ভাোতি আতে 

যফযোতী ফাযোলিক াধাযণ বায ভাোতি যোমনোতোভ ভয়েয জনোম 

নিয়গ কযিফে এফং নিয়গেয াত দিনেয ভধোমে নিমুকোত োযতোমেক 

নিযীতোভগককে ঈকোত নিয়গ ভোযোকে ফিত কযিফে : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, কন ফোমকোতিকে নিযীতোভগক িাফে নিয়গ ফা 

ুনঃ নিয়গ কযায ূযোফে তাায রিখিত ভোভতি ফোমতীত তাাকে 

নিয়গ কযা মাআফে না৷ 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এয ধীনে নিমুকোত োযতোমেক নিযীতোভগক 

কভোানীয নিকট আতে তাায নিয়গেয ংফাদ োযাোতিয তোযি 

দিনেয ভধোমে যেজিলোটোযাযকে রিখিতবাফে ফিত কযিফেন মে তিনি 

ঈকোত নিয়গ গোযণ কিংফা োযতোমাখোমান কযিয়াছেন৷ 
 
 
 

(৩) মে কযোতৃতোভগ দোফাযাআ নিমুকোত আয়া থাককু না কেন, ফয 

গোযণ কযিতে মাআতেছেন এআযূ নিযীতোভগককে ফাযোলিক াধাযণ বায় 

ুনযায় নিয়গ কযিতে আফে, মদি না - 
 
 
 

(ক) তিনি ুনঃনিয়গ রাবেয জনোম তাায মগোমতা াযাআয়া 

থাকেন; থফা 
 
 
 

(খ) ুনঃনিমুকোত আতে তাায নিচোছায কথা জানাআয়া তিনি 

কভোানীকে রিখিত নটি দিয়া থাকেন; থফা 
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(গ) তাায যিফযোতে নোম কন ফোমকোতিকে নিয়গ কযায জনোম 

থফা তাাকে ুনযোনিয়গ কযা আফে না ফরিয়া োলোটবাফে ঈকোত 

বায় একটি িদোধানোতোভ গোযণ কযা আয়া থাকে : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, দপা (গ) এয ধীনে কন িদোধানোতোভ গোযণেয 

ঈদোদেোমে বায ূযোফেআ ততোভোযোকে ২১১ ধাযা নুমায়ী নটি 

দিতে আফে, এফং তাায ভৃতোম,ু ভযোথতা, মগোমতা ফা ততা 

ফোমতীত নোম কন কাযণে ঈকোত িদোধানোতোভ গোযণ কযা মাআফে না৷ 
 
 
 

(৪) মদি ফাযোলিক াধাযণ বায় কন নিযীতোভগক নিয়গ না কযা 

য়, তাা আরে যকায ঈকোত ূনোম দে ঈায ফিফেচনায় ঈমুকোত 

কন ফোমকোতিকে নিয়গ কযিতে াযিফে৷ 
 
 
 

(৫) ঈ-ধাযা (৪) এয ধীনে যকাযেয তোভগভতা োযয়গমগোম 

য়ায াত দিনেয ভধোমে কভোানী ঈকোত ঘটনা ভোযোকে 

যকাযকে নটি োযদান কযিফে; এফং মদি কন কভোানী এআযূ 

নটি োযদান কযিতে ফোমযোথ য়, তাা আরে ঈকোত কভোানী 

নধিক এক াজায টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন এফং ঈায 

োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি ঈকোত ফোমযোথতায জনোম দায়ী তিনি একআ 

দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
 
 
 

(৬) কভোানী নিফনোধিকৃত য়ায তাযিখ আতে একভােয ভধোমে 

ঈায যিচারক যিলদ কভোানীয োযথভ নিযীতোভগক ফা 

নিযীতোভগকগণকে নিয়গ কযিফে এফং ঈকোত নিযীতোভগক ফা 

নিযীতোভগকগণ কভোানীয োযথভ ফাযোলিক াধাযণ বা ভাোত না 

য়া যোমনোতোভ তাায ফা তাাদেয দে ফার থাকিফেন : 
 

তফে যোত থাকে মে - 
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(ক) ঈকোত কভোানী কন াধাযণ বায় নুযূ মে কন 

নিযীতোভগককে াযণ কযিতে াযিফে, এফং তাায ফা তাাদেয োথরে 

নোম এভন ফোমকোতি ফা ফোমকোতিগণকে নিয়গ কযিতে াযিফে মিনি ফা 

মাাযা কভোানীয কন দোম কযোতৃক ভননীত আয়াছেন এফং 

মাায ফা মাাদেয ভননয়ন ভোযোকে কভোানীয নোমানোম 

দোমগণকে ঈকোত বা নুলোঠানেয তাযিখেয নোমুন চদোদ দিন 

ূযোফে নটি দেয়া আয়াছে; এফং 
 
 
 

(খ) যিচারক যিলদ এআ ঈ-ধাযায ধীনে ঈায তোভগভতা 

োযয়গ কযিতে ফোমযোথ আয়া থাকিরে, কভোানী ঈায াধাযণ বায় 

োযথভ নিযীতোভগক ফা কর নিযীতোভগকগণকে নিয়গ কযিতে াযিফে৷ 
 
 
 

(৭) নিযীতোভগকেয কন দ াভয়িকবাফে ূনোম আরে, যিচারক 

যিলদ ঈকোত দ ূযণ কযিতে াযিফে এফং দটি ূনোম থাকাকারে 

ফাকী নিযীতোভগক ফা নিযীতোভগকগণ, কে থাকিরে, কাজ চারাআয়া মাআতে 

াযিফেন : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, ঈকোত ূনোমতা কন নিযীতোভগকেয দতোমাগেয 

কাযণে ঘটিয়া থাকিরে ধুুভাতোয কভোানীয াধাযণ বায় ঈকোত 

ূনোম দ ূযণ কযা মাআফে৷ 
 
 
 

(৮) াভয়িকবাফে ূনোম দে নিমুকোত কন নিযীতোভগক কভোানীয 

যফযোতী ফাযোলিক াধাযণ বায ভাোতি না য়া যোমনোতোভ ঈকোত 

দে ফার থাকিফেন৷ 
 
 
 

(৯) ঈ-ধাযা (৭) এয যোতাংেয ধীনে নিমুকোত নিযীতোভগক 

ফোমতীত, এআ ধাযায ধীনে নিমুকোত মে কন নিযীতোভগককে তাায দ 

আতে ভেয়াদ ঈতোতীযোণ য়ায ূযোফে, কেফর কভোানীয াধাযণ 

বায ফিেল িদোধানোতোভেয ভাধোমভে াযণ কযা মাআফে৷ 
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(১০) কভোানীয নিযীতোভগকগণেয াযিোযভিক - 
 
 
 

(ক) যিচারক যিলদ ফা যকায কযোতৃক নিমুকোত কন 

নিযীতোভগকেয তোভেগতোযে, মথাকোযভে ঈকোত যিলদ ফা যকায নিযোধাযণ 

কযিতে াযিফে; এফং 
 
 
 

(খ) দপা (ক) এয ফিধান ােতোভেগ, ঈকোত কভোানী ঈায াধাযণ 

বায় থফা াধাযণ বা মে দোধতি োথিয কযিফে েআ দোধতিতে 

ঈকোত াযিোযভিক নিযোধাযিত আফে৷ 
 
 
 

(১১) ঈ-ধাযা (১০) এয ঈদোদেোম ূযণকরোে, কভোানী কযোতৃক 

নিযীতোভগকগণেয খযচ িাফে ফোময়িত মে কন যোথ াযিোযভিকেয 

নোতোভযোবুকোত আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
নিযীতগকগণেয 

নিয়গ  

াযণেয 

িদোধানোতোভ 

ভোযোকিত ফিধানাফরী 

  

২১১৷ (১) ফয গোযণকাযী কন নিযীতোভগক ফোমতীত নোম কন 

ফোমকোতিকে নিযীতোভগক িাফে নিয়গ দানেয তোভেগতোযে কিংফা ফয 

গোযণকাযী কন নিযীতোভগককে ুনযায় নিয়গ কযা মাআফে না 

ভযোভে োলোটবাফে ফাযোলিক াধাযণ বায় িদোধানোতোভ গোযণেয 

তোভেগতোযে ফিেল নটি োযদানেয োযয়জন আফে৷ 
 
 
 

(২) কভোানী ঈকোত নটি োযাোতিয য ফিরভোফে ঈায একটি 

নুরিি ফয গোযণকাযী নিযীতোভগকেয নিকট োযেযণ কযিফে৷ 
 
 
 

(৩) মে তোভেগতোযে ঈকোত নটি দেয়া য় এফং ফয গোযণকাযী 

নিযীতোভগক ততোভোযোকে রিখিতবাফে নিফেদন ে কযিয়া োযোতোভাফিত 

িদোধানোতোভ ভোযোকে দোমগণকে নটি োযদানেয জনোম 

কভোানীকে নুযধ জানান, ে তোভেগতোযে, ঈকোত নুযধ 

কভোানীয নিকট ফিরভোফে াঁছান তোতোফে নটি দেয়া 
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ভোবফ না আরে, কভোানী - 
 
 
 

(ক) ঈায দোমগণেয নিকট োযেযিতফোম িদোধানোতোভেয নটিে 

ঈকোত নিফেদনেয ফিলয় ঈরেোোনখ কযিফে; এফং 
 
 
 

(খ) ঈকোত নিফেদন ায়ায ূযোফে ফা যে মখনআ ঈায কন 

দোমগণেয নিকট বায নটি োযেযণ কযে তখনআ ঈকোত দোমেয 

নিকট নিফেদনেয নুরিি োযেযণ কযিফে; এফং ফিরভোফে নিফেদনটি 

ায়ায কাযণে থফা কভোানীয কন তোযভোোনটিয কাযণে মদি 

ঈকোত নুরিি োযেযিত না আয়া থাকে, তাা আরে নিযীতোভগক দাফী 

কযিতে াযিফেন মে, ঈকোত নিফেদন ঈকোত বায় াঠ কযিয়া ুনাআতে 

আফে; এফং তিনি ঈকোত বায় তাায ফকোতফোম ভখিকবাফে ে 

কযায ধিকাযী আফেন: 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, মদি কভোানী থফা ংতোভগুফোধ কন ফোমকোতি 

ফা নোম কন ফোমকোতিয অফেদনকোযভে অদারত নোতুলোট য় মে, 

ভানানিকয কন ফিলয়েয নাফোমক োযচাযণায জনোম এআ ধাযাফরে 

যোিত ধিকাযেয ফোমফায কযা আতেছে, তাা আরে, অদারত 

ঈকোত নিফেদনেয নুরিি োযেযণ কযা আতে এফং ঈা বায় াঠ 

কযিয়া ুনান আতে কভোানীকে ফোমাতি দিতে াযিফে এফং 

অদে োযদান কযিতে াযিফে মে, ঈকোত কভোানীয ফা ঈকোত 

ফোমকোতিয অফেদনেয ঈয কভোানীয মাফতীয় খযচ, ভোূযোণ ফা 

অংিকবাফে, নিযীতোভগক যিধ কযিফেন, এভনকি তিনি ঈকোত 

অফেদনতোযে কন তোভগ না থাকিরে৷ 
 
 
 

(৪) ধাযা ২১০ এয ঈ-ধাযা (৬) ফা (৯) এয ধীনে কন 

াযণেয িদোধানোতোভেয তোভেগতোযে, এআ ধাযায (২)  (৩) ঈ-

ধাযা োযমজোম আফে মেভন তাা কন ফয গোযণকাযী 

নিযীতোভগককে ুনযোনিয়গ না কযায িদোধানোতোভেয তোভেগতোযে 

োযমজোম য়৷ 
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নিযীতগকগণেয 

মগোমতা  

মগোমতা 

  

২১২৷ (১) Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973, (P.O. 

No. 2 of 1973) তে ¤œChartered Accountant” ফোদদোফয় মে যোথ 

ফন কযে েআ যোথে কন ফোমকোতি ¤œচাটাযোড এোমাকাঈনোটেনোট” না 

আরে তাাকে কন কভোানীয নিযীতোভগক িাফে নিয়গ কযা 

মাআফে না : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, মে পাযোভ ফাংরাদেে কযোভযত ঈায কর 

ংীদায ঈকোতযূে নিয়গ রাবেয মগোম আরে ঈকোত পাযোভ 

কভোানীয নিযীতোভগক িাফে পাযোভেয নাভে নিয়গরাব কযিতে 

াযিফে, এফং ে তোভেগতোযে পাযোভেয মে কন ংীদায পাযোভেয নাভে 

নিযীতোভগকেয কাজ চারাআতে াযিফেন৷ 
 
 
 

(২) নিভোনফযোণিত ফোমকোতিগণেয কেআ কন কভোানীয নিযীতোভগক 

িাফে নিয়গরাবেয মগোম আফেন না, মথা :- 
 
 
 

(ক) কভোানীয নাভ কযোভকযোতা ফা কযোভচাযী; 
 
 
 

(খ) কভোানীয কন কযোভকযোতা ফা কযোভচাযীয ংীদায ফা ঈকোত 

কযোভকযোতা ফা কযোভচাযীয ধীনে চাকুযীযত ফোমকোতি; 
 
 
 

(গ) কভোানীয নিকট এক াজায টাকায ধিক যিভাণ যোথেয 

জনোম ঊণী ফোমকোতি; থফা কভোানীয নিকট এক াজায টাকায 

ধিক যিভাণ যোথেয জনোম তৃতীয় ফোমকোতিয ঊণেয ূতোযে গোমাযানোটি 

ফা জাভানত োযদানকাযী ফোমকোতি; 
 
 
 

(ঘ) কভোানীয ভোমানেজিং এজেনোট িাফে নিমকুোত কন োযাআবেট 

কভোানীয যিচারক ফা দোম থফা এআযূ নিমুকোত কন 

পাযোভেয ংীদায; 
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(ঙ) কভোানীয ভোমানেজিং এজেনোট িাফে নিমকুোত কন নিগভিত 

ংোথায যিচারক, ফা ঈকোত ংোথায োযতিোযভোোনত ভূরধনেয তকযা 

াাঁচেয ধিক যিভাণ েয়াযেয ধাযক : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, কন তৃতীয় ফোমকোতিয ভননীত ফোমকোতি ফা 

টোযালোটী িাফে কন ফোমকোতি কন েয়াযেয ধাযক আরে এফং ঐ 

েয়াযে তাায কন রাবজনক োফাযোথ না থাকিরে, এআ দপায 

ঈদোদেোম ূযণকরোে, ভূরধনেয ঈকোত ীভা নিযোধাযণেয তোভেগতোযে 

তাায ঈকোত েয়ায ফাদ দিতে আফে৷ 
 
 
 

ফোমাখোমা : এআ ঈ-ধাযায ঈদোদেোমূযণকরোে কযোভকযোতা ফা 

কযোভচাযী ফরিতে কন নিযীতোভগক ঈাদেয নোতোভযোবুকোত আফেন না৷ 
 
 
 

(৩) কন ফোমকোতি কন কভোানীয নিযীতোভগকযূে নিয়গ 

রাবেয মগোম আফে না, মদি - 
 
 
 

(ক) তিনি ঈ-ধাযা (২) নুাযে নোম এভন নিগভিত ংোথায 

নিযীতোভগকযূে নিয়গ রাবেয মগোম ন মে-ংোথাটি ঈকোত 

কভোানীয ধীনোথ ফা নিয়নোতোযণকাযী কভোানী ফা ঈকোত 

কভোানীয নিয়নোতোযণকাযী য একটি ধীনোথ কভোানী; 
 

(খ) ঈকোত নিগভিত ংোথা মদি একটি কভোানী আত, তফে তিনি 

ঈায নিযীতোভগক িাফে নিমুকোত য়ায মগোম আতেন৷ 
 
 
 

(৪) মদি কন নিযীতোভগক তাায নিয়গ রাবেয য (২) এফং 

(৩) ঈ-ধাযায় ফযোণিত মে কন কাযণে মগোম আয়া ্েন, তাা 

আরে তিনি নিযীতোভগকেয দটি তোমাগ কযিয়াছেন ফরিয়া গণোম আফে৷ 
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৩[ (৫) কন ফোমকোতি কন জনোফাযোথ ংোথা িাফে োযতিলোঠিত 

কন কভোানীয নিযীকোলক আফায মগোম আফেন না, মদি না তিনি 

পাআনানোিয়ার যিযোটিং অআন, ২০১৫ এয ধাযা ৩১ এয ধীন 

পাআনানোিয়ার যিযোটিং কাঈনোির কযোতৃক একজন নিযীকোলক িাফে 

তারিকাবুকোত ন।] 
    

 
    

 
  

  
নিযীতগকগণেয 

তগভতা  কযোতফোম 

  

২১৩৷ (১) কভোানীয মে কন ফি, িাফ  বাঈচায কভোানীয 

োযধান কাযোমারয়ে থাককু ফা নোম মে োথানেআ যাখা ঈক ঐগুরি মে 

কন ভয়ে দেখিফায জনোম কভোানীয োযতোমেক নিযীতোভগকেয 

ধিকায থাকিফে এফং নিযীতোভগক িাফে তাায কযোতফোম ারনেয 

জনোম তিনি কভোানীয কযোভকযোতাগণেয নিকট আতে মে তথোম ফা 

ফোমাখোমা োযয়জনীয় ভনে কযিফেন েআ তথোম  ফোমাখোমা চািয়া 

রয়ায ধিকাযী আফেন৷ 
 
 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এয াভগোযিকতা তোভগুণোন না কযিয়া নিযীতোভগক 

নিযোদিলোটবাফে নিভোনফযোণিত ফিলয়ে তদনোতোভ কযিফেন মথা :- 
 
 
 

(ক) জাভানতেয বিতোতিতে কভোানী কযোতৃক ঊণ ফা গোযিভ োযদতোত 

যোথেয ঠিকবাফে নিযাতোতা ফিধান কযা আয়াছে কিনা এফং ঈকোত 

যোথ মে যোতে োযদান কযা আয়াছে তাা কভোানী ফা ঈায 

দোমগণেয োফাযোথ-ানিকয কি না; 
 
 
 

(খ) কভোানীয মে ভোতোভ রেনদেন কেফরভাতোয খাতা-করভে 

োযদযোিত য় েআ ভোতোভ রেনদেন কভোানীয োফাযোথ-ানিকয কি 

না; 
 
 
 

(গ) ফিনিয়গ ফা ফোমাংক কভোানী ফোমতীত নোমানোম কভোানীয 

কন যিভোদ, েয়ায ডিফেঞোচায এফং নোমানোম িকিঈযিটিয 

ভাধোমভে মে ভূরোমে কোযয় কযা আয়াছির তদেতোভগা কভভূরোমে ফিকোযয় 

কযা আয়াছে কি না; 
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(ঘ) কভোানী কযোতৃক োযদতোত ঊণ  গোযিভ জভাকৃত যোথ 

িাফে োযদযোন কযা আয়াছে কি না; 
 
 
 

(ঙ) ফোমকোতিগত ফোময় যাজোফ ফোময় খাতে (revenue account) 

নোতোভযোবুকোত কযা আয়াছে কিনা না; 
 
 
 

(চ) মে তোভেগতোযে কভোানীয কন ফি ফা কাগজতোযে ঈরেোোনখ 

কযা য় মে, কন েয়ায নগদ যোথেয ফিনিভয় ফযাদোদ কযা আয়াছে, 

ে তোভেগতোযে োযকৃততোভেগ ঈকোত ফযাদোদ ফাফদ নগদ যোথ ায়া 

গিয়াছে কি না এফং মদি কন নগদ যোথ োযকৃততোভেগ ায়া 

গিয়া থাকে, তাা আরে িাফ-ফিতে  ফোমারানো ীটে মে ফোথা 

দেখান আয়াছে তাা ঠিক, নিয়ভিত এফং ফিবোযানোতোভিকয (not 

misleading) কি না৷ 
 

(৩) নিযীতোভগক, তাায দে ফার থাকাকারীন ভয়ে, কভোানীয 

ফাযোলিক াধাযণ বায় ঈোথানেয জনোম ততোকযোতৃক নিযীতোভিগত 

ফিলয়ভূেয ঈয, এফং এআ অআনেয ফিধান নুাযে কভোানীয 

াধাযণ বায় ে কযিতে য় এআযূ োযতোমেক ফোমারানো ীট  

রাব-তোভগতি িাফেয ঈয, এফং ঈকোত ফোমারানো ীট ফা ঈকোত 

িাফেয ং িাফে ফা ঈাদেয িত ংমজিতফোম িাফে 

ঘলিত য় এভন দরিরেয ঈয একটি োযতিফেদন তৈযী কযিফেন; 

এফং তিনি ঈকোত োযতিফেদনে ফিফৃত কযিফেন মে, তিনি মতদূয ফিত 

অছেন এফং তাায নিকট মে ফোমাখোমা দান কযা আয়াছে ঈায 

বিতোতিতে তাায ভতে ঈকোত োযতিফেদনে এআ অআন নুমায়ী 

োযয়জনীয় কর তথোমাদি যিয়াছে এফং তাা নিভোনফযোণিত ফিলয়ে 

একটি ঠিক  ুলোঠু ধাযণা োযদান কযে, মথা :- 
 
 
 

(ক) ফোমারানো ীটেয তোভেগতোযে, ংিোোনলোট যোথ-ফতোযেয েলে 

কভোানীয ফিলয়াদিয ফোথা; 
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(খ) রাব-তোভগতিয িাফেয তোভেগতোযে, ংিোোনলোট যোথ-ফতোযে 

কভোানীয রাব ফা তোভগতিয যিভাণ৷ 
 
 
 

(৪) নিযীতোভগকেয োযতিফেদনে নিভোনফযোণিত ফিলয়গুরি ফিফৃত থাকিতে 

আফে, মথা : - 
 
 
 

(ক) তাায যোফতোতভ জোঞান  ফিোফাভতে মে ভোতোভ তথোম  

ফোমাখোমা তাায যীতোভগায জনোম োযয়জনীয় ছির ঐ ভোতোভ তথোম 

এফং ফোমাখোমা তিনি াআয়াছেন কি না; 
 
 
 

(খ) তাায ভতে এআ অআনেয ফিধান নুমায়ী োযয়জনীয় িাফ-

ফি ঠিকবাফে যাখা আয়াছে কি না এফং তিনি কভোানীয মে কর 

াখা ফা ং নিযীতোভগা কযেন নাআ েখান আতে নিযীতোভগায জনোম 

যোমনোতোভ তথোম াআয়াছেন কি না; 
 
 
 

(গ) োযতিফেদনে ফিফেচিত কভোানীয ফোমারানো ীট এফং রাব-

তোভগতিয িাফেয িত ঈকোত কভোানীয িাফ-ফি এফং ফিফযণীয 

ফাোতোভফ ভির অছে কি না৷ 
 
 
 

(৫) মে তোভেগতোযে (৩) ঈ-ধাযায (ক)  (খ) দপায় ফা (৪) 

ঈ-ধাযায (ক), (খ), এফং (গ) দপায় ফযোণিত ফিলয়াদিয কনটিয 

ঈতোতয না ূচক থফা ফিেলণমুকোত য়, েতোভেগতোযে নিযীতোভগকেয 

োযতিফেদনে ঈকোত ঈতোতযেয কাযণ ফিফৃত থাকিফে৷ 
 
 
 

(৬) যকায াধাযণ ফা ফিেল অদে দোফাযা এআ ভযোভে নিযোদে 

োযদান কযিতে াযিফে মে, ঈকোত অদেে ঈরিোোনখিত োযেণীয ফা 

ফযোণনায কভোানীভূেয তোভেগতোযে নিযীতোভগকেয োযতিফেদনে ঐ 

ভোতোভ ফিলয়েয ঈয ফিফৃতি থাকিতে আফে মে, ফিলয়গুরি ঈকোত 
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অদেে ফিনিযোদিলোট কযা য়৷ 
 

(৭) ুধুভাতোয কভোানীয কতিয় ফিলয় োযকািত না য়ায 

কাযণেআ ঈায িাফভূ মথামথবাফে োযণীত য় নাআ ফরিয়া গণোম 

আফে না, ফা নিযীতোভগকেয োযতিফেদনে ঐ যকভ ভনোতোভফোম কযা 

আফে না, মদি - 
 
 
 

(ক) ফিলয়গুরি এভন য় মে, এআ অআন থফা অাততঃ ফরফতো নোম 

কন অআনেয কন নিযোদিলোট ফিধান নুমায়ী ঈাদেযকে োযকা 

কযা অফোমক নয় ফরিয়া ঈকোত কভোানী ভনে কযে; এফং 
 
 
 

(খ) কভোানীয ফোমারানো ীট এফং রাব-তোভগতিয িাফে ঐ 

ভোতোভ ফিধানেয ুনিযোদিলোট ঈরেোোনখ থাকে৷ 
    

 
    

 
  

  
কভোানীয াখা 

কাযোমারয়েয িাফ 

নিযীতগা 

  

২১৪৷ (১) কন কভোানীয াখা কাযোমারয় থাকিরে, ঈকোত াখা-

কাযোমারয়েয িাফ কভোানীয নিযীতোভগকগণ নিযীতোভগা কযিতে 

াযেন ফা না াযেন; এফং াখা-কাযোমারয় ফাংরাদেেয ফািযে কন 

দেে ফোথিত থাকিরে, েআ পিেয িাফ কভোানীয নিযীতোভগক 

কযোতৃক থফা, ঈকোত কভোানীয েয়ায রোডাযগণ াধাযণ বায় 

িদোধানোতোভ গোযণ কযিরে, েআ দেেয অআন নুাযে 

মগোমতাভোনোন কন ফোমকোতি কযোতৃক নিযীতোভিগত আফে৷ 
 
 
 

(২) কভোানীয নিযীতোভগক ফোমতীত নোম কন ফোমকোতি কযোযোতৃক 

ঈায কন াখা কাযোমারয়েয িাফ নিযীতোভগায তোভেগতোযে, 

কভোানীয নিযীতোভগক - 
 
 
 

(ক) একজন নিযীতোভগক িাফে তাায দায়িতোফ ারনেয জনোম মদি 

োযয়জনীয় ফরিয়া ভনে কযেন তাা আরে ঈকোত াখা-পি 

যিদযোন কযায ধিকাযী আফেন; এফং 
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(খ) কর মুকোতিংগত ভয়েয ঈকোত াখা কাযোমারয়ে যতোভিগত কর 

ফি, িাফাদি  বাঈচাযভূ দেখিফায ধিকাযী আফেন : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, ফাংরাদেেয ফািযে কন ফোমাংক কভোানীয 

াখা থাকিরে, ঈায েআ কর ফি এফং িাফেয নুরিি  

ঈদোধৃতাং নিযীতোভগককে যীতোভগা কযিতে দিরেআ মথেলোট আফে 

মেগুরি ফাংরাদেে কভোানীয োযধান কাযোমারয়ে োযেযিত আয়াছে৷ 
    

 
    

 
  

  
নিযীতগা োযতিফেদন 

আতোমাদিতে 

োফাতগযদান 
  

২১৫৷ কেফর কভোানীয নিযীতোভগক িাফে নিমুকোত ফোমকোতি থফা 

২১২ (১) ধাযায তাং নুাযে কন পাযোভ নুযূ নিমুকোত 

আরে, কেফর ঈকোত পাযোভেয কন ংীদায মিনি ফাংরাদেে কযোভযত 

অছেন, নিযীতোভগকেয োযতিফেদনে ফা অআন নুমায়ী নিযীতোভগক 

কযোতৃক োফাতোভগযিত ফা োযভাণীকৃত আতে য় কভোানীয এভন 

নোমানোম দরিরে োফাতোভগয দান কযিফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

নিযীতগকেয 

োযতিফেদন ঠন  

যিদযোন 

  

২১৬৷ নিযীতোভগকেয োযতিফেদন কভোানীয াধাযণ বায় াঠ কযা 

আফে এফং ঈা কভোানীয মে কন দোমেয যিদযোনেয জনোম 

ঈনোভুকোত থাকিফে৷ 
 

    
 

    
 

  
  

াধাযণ বায় 

নিযীতগকেয ঈোথিত 

থাকিফায ধিকায 

  

২১৭৷ কভোানীয াধাযণ বা ভোযোকিত এভন কর নটি এফং 

তোযারা (communication) কভোানীয নিযীতোভগকেয নিকট োযেযণ 

কযিতে আফে মেগুরি কভোানীয কন দোমেয নিকট োযেযণ 

কযিতে য়; এফং নিযীতোভগক মে কন াধাযণ বায় ঈোথিত 

থাকিফায এফং মে াধাযণ বায় তিনি ঈোথিত ন েআ বায 

কাযোমেয মে ংেয িত নিযীতোভগক িাফে তিনি জ্িত েআ ংে 

তিনি ুনানী রাবেয ধিকাযী আফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ধাযা ২১১ আতে 

২১৭ এয ফিধান 

ারন না কযায দণোড 

  

২১৮৷ মদি কন কভোানী ২১১ আতে ২১৭ ধাযায ফিধানাফরীয 

কন একটি ারনে ফোমযোথ য়, তাা আরে ঈকোত কভোানী নধিক 

এক াজায টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফে এফং ঈকোত কভোানীয 
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োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি ঈকোত ফোমযোথতায জনোম দায়ী তিনি, একআ 

দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
নিযীতগক আতোমাদি 

কযোতকৃ ২১৩ এফং 

২১৫ ধাযা ারন না 

কযায দণোড   

২১৯৷ ধাযা ২১৩ এফং ২১৫ এয ফিধান নুমায়ী ফোমতিযেকে বিনোন 

োযকাযে নিযীতোভগকেয কন োযতিফেদন োযণীত ফা কভোানীয 

কন দরির োফাতোভগযিত ফা োযভাণীকৃত আরে, ঈকোত নিযীতোভগক 

এফং নোম কন ফোমকোতি, মদি থাকেন, মিনি ঈকোত োযতিফেদনে 

োফাতোভগয কযেন থফা ঈকোত দরির োফাতোভগয ফা োযভাণীকৃত কযেন 

তিনি, নধিক এক াজায টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন, মদি 

আচোছাকৃতবাফে তিনি ফা তাাযা ঈকোত তোযভোোনটি কযিয়া থাকেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

কতিয় তথোমাদিয 

িাফ কোট এণোড 

ভোমানেজভেনোট 

একাঈনোটোমানোট 

কযোতকৃ নিযীতগা 

  

২২০৷ (১) মেতোভেগতোযে কন কভোানীকে ১৮১ (১) ধাযায (ঘ) 

দপায ফিধান নুাযে ঈাতে ফযোণিত তথোমাদি িাফ-ফিতে 

নোতোভযোবুকোত কযিতে য় ে কোলেতোযে যকায ঈকোত কভোানীয 

ফোমাাযে োযয়জনীয় ভনে কযিরে রিখিত অদে দোফাযা এআ ভযোভে 

নিযোদে োযদান কযিতে াযিফে মে, অদেে ঈরোরেখিত দোধতিতে ঈকোত 

তথোমাদিয িাফ এভন কন নিযীকোলক কযোতৃক নিযীকোলিত আফে 

মিনি Cost and Management Accountants Ordinance, 1977 (LIII of 

1977) এ োযদতোত ংজোঞানুমায়ী একজন “কোট এণোড ভোমানেজভেনোট 

একাঈনোটোমানোট”৷ 
 

(২) এআ ধাযায ধীনে কন নিযীকোলক কযোতৃক যিচারিত নিযীকোলা 

২১০ ধাযায ধীনে যিচারিত নিযীকোলায তিযিকোত আফে৷ 
 
 

(৩) কভোানীয িাফ-নিযীকোলা ংকোযানোত এআ অআনেয ফিধানাফরী 

োযয়জনভত যিফযোতন কযিয়া (mutatis mutandis) এফং তাা 

মতদূয োযমজোম য়, এআ ধাযায ধীনে যিচারিত নিযীকোলায 

কোলেতোযে োযমজোম আফে৷ 
 
৪[ (৪) কন ফোমকোতি কন জনোফাযোথ ংোথা িাফে োযতিলোঠিত 

কন কভোানীয নিযীকোলক আফায মগোম আফেন না, মদি না তিনি 

পাআনানোিয়ার যিযোটিং অআন, ২০১৫ এয ধাযা ৩১ এয ধীন 

পাআনানোিয়ার যিযোটিং কাঈনোির কযোতৃক একজন নিযীকোলক িাফে 

তারিকাবুকোত ন।] 
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গোযাধিকায 

(preference) েয়ায 

 ডিফেঞোচায 

রোডাযগণেয 

োযতিফেদন আতোমাদি 

ায়ায এফং 

যিদযোনেয ধিকায 

  

২২১৷ (১) কভোানীয ফোমারানো ীট, রাব-তোভগতিয িাফ, 

নিযীতোভগকেয োযতিফেদন এফং নোমানোম োযতিফেদন োযাোতি  

যিদযোনেয জনোম াধাযণ েয়ায রোডাযগণেয মে ধিকায যিয়াছে 

কভোানীয গোযাধিকায েয়ায-রোডাযগণ এফং ডিফেঞোচায 

রোডাযগণেয েআ একআ োযকায ধিকায থাকিফে৷ 
 
 
 

(২) এআ ধাযায ফিধান কন োযাআবেট কভোানী থফা এআ অআন 

োযফযোতনেয ূযোফে নিফনোধিকৃত কন কন কভোানীয তোভেগতোযে 

োযমজোম আফে না : 
 

তফে যোত থাকে মে, কন াফরিক কভোানী এআ অআনেয 

োযফযোতনেয ূযোফে ফা যে মখনআ নিফনোধিকৃত ঈক না কেন ঈায 

ডিফেঞোচায রোডাযগণেয টোযালোটোযীগণ (১) ঈ-ধাযাফরে োযদতোত 

ধিকায রাব কযিফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

াতজন ফা দআুজন 

েতোভগা কভ 

দোমেয মগে 

কাযোমাফরী 

যিচারনায দায়-

দায়িতোফ   

২২২৷ মদি কন ভয়ে কন কভোানীয দোম-ংখোমা 

োযাোযাোত আয়া োযাআবেট কভোানীয তোভেগতোযে, দুআ এয নীচে 

থফা, নোম কন কভোানীয তোভেগতোযে, াত এয নীচে নাভিয়া মায় 

এফং দোম ংখোমা এআযূে োযাোযাোত থাকা ফোথায় ঈকোত 

কভোানী ছয় ভােয ধিককার ফোমাী ঈায কাযোমাফরী যিচারনা 

কযে, তফে এযূ কাযোমাফরী চরাকারীন ভয়ে মিনি কভোানীয দোম 

থাকেন এফং ফগত থাকেন মে, দুআ ফা তোভেগতোযভত াত েতোভগা 

কভ ংখোমক দোম-মগে কভোানীয কাযোমাফরী যিচারনা 

আতেছে, তিনি, এককবাফে ততোকারীন কৃত কর ঊণ যিধেয জনোম 

দায়ী আফেন এফং তজোজনোম নোম কন দোমেয ংমগ 

ফোমতিযেকেআ তাায ফিযভোোনদোধে এককবাফে ভাভরা দায়েয কযা মাআফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

কভোানীয োযতি 

দরির জাযী 
  
২২৩৷ মে কন দরির কভোানীয নিফনোধিকৃত কাযোমারয়ে যাখিয়া 

দিয়া থফা ডাকমগে তথায় োযেযণ কযিয়া জাযী কযা মাআতে াযে৷  
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যেজিলোটোযাযেয োযতি 

দরির জাযী   

২২৪৷ মে কন দরির যেজিলোটোযাযেয নিকট ডাকমগে োযেযণ কযিয়া 

থফা তাাকে োযদান কযিয়া কিংফা তাায কাযোমারয়ে তাায জনোম 

যাখিয়া দিয়া জাযী কযা মাআতে াযে৷ 
 

    
 

    
 

  
  

দরিরতোয 

োযভাণীকযণ 

  

২২৫৷ কভোানীয কন দরির ফা কাযোমফিফযণী োযভাণীকযণেয 

োযয়জন আরে তাা কভোানীয কন যিচারক, চিফ থফা 

তোভগভতাোযাোত নোম কন কযোভকযোতা কযোতৃক োফাতোভগযিত আরেআ 

চরিফে এফং তাা কভোানীয াধাযণ ীরভয দোফাযা 

ভযাঙোকিত য়ায োযয়জন আফে না৷ 

 

    
 

    
 

  
  

তপিরেয োযয়গ 

 যিফযোতন এফং 

নিযোধাযিত ফিলয়াদিয 

তেগতোযে ফিধি 

োযণয়নেয তগভতা 

  

২২৬৷ (১) তপির ৬ আতে ১২ যোমনোতোভ তপিরভূে ফিনিযোদিলোট 

ছকে ঈরেোোনখিত ফিলয়েয তোভেগতোযে, ঈকোত ছকভূ থফা, ফোথায 

োযয়জনে মতদূয ভোবফ, ঈাদেয দৃ ছক ফোমফায কযিতে আফে৷ 
 
৫[ (২) এআ ধাযায নোমানোম ফিধানাফরী ােতোভেগ, যকায এআ 

অআনেয মে কন তপির যিফযোতন কযিতে াযিফে৷ 
 

(২ক) যকায, যকাযী গেজেটে োযজোঞান দোফাযা, তপির-২ এয 

তোভেগতোযে কেফরভাতোয োযদেয় পিেয ায োযা কিংফা ফৃদোধি এফং 

োযয়জনীয় তোভেগতোযে, নূতন পি নিযোধাযণ কযিতে াযিফে৷] 
 
 
 

(৪) এআ ধাযায নোমানোম ফিধানেয োযদতোত তোভগভতা োযয়গ ছা্া, 

এআ অআনেয ধীনে যকায কযোতৃক নিযোধাযিত আতে য় এআযূ 

কর ফা মে কন ফিলয়ে ফিধান কযায জনোম যকায ফিধি োযণয়ন 

কযিতে াযিফে৷ 
 
 
 

(৫) ঈকোতযূে োযণীত ফিধিভারা যকাযী গেজেটে োযকা কযিতে 

আফে এফং োযকািত য়ায য তাা এআযূ কাযোমকয আফে মেন 

তাা এআ অআনে ফিধিফদোধ আয়াছে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ফিযধ নিলোতোতিয   ২২৭৷ (১) কন কভোানী ঈায নিজেয এফং নোম কন  
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ঈদোদেোমে ারিীতে 

োযেযণেয জনোম 

কভোানীয কোলভতা 

কভোানী ফা ফোমকোতিয ভধোমে ফযোতভান ফা বফিলোমৎ কন ফিযধ 

Arbitration Act, 1940 (X of 1940) নুাযে নিলোতোতিয জনোম, রিখিত 

চুকোতিয বিতোতিতে, ারিীতে োযেযণ কযিতে াযিফে৷ 
 

(২) মে ফ ফিলয় অআনানুগবাফে নিলোতোতিমগোম এফং মে ফিলয়ে 

ফিযধীয় কোল িাফে কভোানীগুরি নিজে ফা ঈাদেয যিচারক 

থফা নোম ফোমফোথানা কযোতৃকোল নিলোতোতি ফা িদোধানোত গোযণ 

কযিতে াযে, ে ফ ফিলয় নিলোতোতি কযায জনোম ফা তদভোযোকে 

িদোধানোত গোযণেয জনোম ঈকোত কভোানীগুরি ারিকে কোলভতা 

যোণ কযিতে াযিফে। 
 

(৩) কভোানী  নোমানোম কোলেয ভধোমে এআ অআনেয ধীনে 

কর োযকায ারিীয কোলেতোযে Arbitration Act, 1940 (X of 1940) 

এয ফিধানভূ োযমজোম আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
ানাদায 

দোমগণেয িত 

অল-নিলোতোতি 

কযায তগভতা 

  

২২৮৷ (১) মে তোভেগতোযে কন কভোানী এফং ঈায ানাদাযগণ 

ফা তাাদেয কন োযেণীয ভধোমে, থফা কভোানী এফং ঈায 

দোমগণ ফা তাাদেয কন োযেণীয ভধোমে কন অল-নিলোতোতি 

ফা ফনোদফোতোভেয (arrangement) োযোতোভাফ কযা য়, ে তোভেগতোযে 

ঈকোত কভোানী ফা ঈায মে কন ানাদায ফা মে কন দোম 

ফা ঈকোত কভোানী ফরুোত আতে থাকিরে, ঈায রিকুআডেটয কযোতৃক 

ঈোথািত ংতোভিগোত অফেদনেয োযেতোভিগতে অদারত ঈায 

নিযোদে নুমায়ী ঈকোত ানাদাযগণেয ফা ানাদাযগণেয কন 

োযেণীয থফা ঈকোত দোমগণেয ফা তাাদেয কন োযেণীয একটি 

বা অোফান, নুলোঠান  যিচারনায জনোম অদে দিতে াযিফে৷ 
 
 
 
 
 

(২) মদি ভূরোমভানেয বিতোতিতে তিন-চতুযোথাং ংখোমাগযিলোঠতাভোনোন 

ানাদাযগণ থফা ঈকোত ংখোমাগযিলোঠতাভোনোন দোমগণ ঈকোত 

বায় ফোমকোতিগতবাফে ফা োযকিয ভাধোমভে ঈোথিত থাকিয়া 

অল-নিলোতোতি ফা ফনোদফোতোভে ভোভত ন, এফং মদি ঈকোত 

অল-নিলোতোতি ফা ফনোদফোতোভ অদারত কযোতৃক নুভদিত য়, 

তাা আরে কর ানাদায ফা ানাদাযগণেয কর োযেণী ফা 

তোভেগতোযভত কর দোম ফা দোমগণেয কর োযেণী থফা ঈকোত 

কভোানী ফরুোত আতে থাকিরে ঈায রিকুআডেটয  
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োযদায়কগণেয ঈয ঈকোত অল-নিলোতোতি ফা ফনোদফোতোভ 

ফাধোমতাভূরক আফে৷ 
 
 
 

(৩) ঈ-ধাযা (২) এয ধীনে োযদতোত কন অদেেয তোমায়িত 

নুরিি যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির না কযা যোমনোতোভ ঈকোত অদে 

কাযোমকয আফে না; এফং এআযূ োযতোমেকটি অদেেয নুরিি ঈকোত 

অদে োযদতোত য়ায য, কভোানীয ংঘোভাযকেয আোমুকৃত 

োযতোমেক নুরিিয িত ংমজিত কযিয়া দিতে আফে থফা 

কভোানীয ংঘোভাযক না থাকিরে মে দরির দোফাযা কভোানী 

গঠিত আয়াছে ফা মে দরিরে ঈায গঠন ফযোণিত আয়াছে েআ 

দরিরেয িত ংমজিত কযিয়া দিতে আফে৷ 
 
 
 

(৪) মদি কন কভোানী (৩) ঈ-ধাযা ারনে ফোমযোথ য়, তাা 

আরে ঈকোত কভোানী, োযতিটি নুরিিয তোভেগতোযে ঈায ফোমযোথতায 

জনোম নধিক ঞোচা টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফে; এফং ঈায 

োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি জোঞাতাযে এফং আচোছাকৃতবাফে ঈকোত 

ফোমযোথতায জনোম দায়ী তিনি, একআ দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
 
 
 

(৫) অদারত, এআ ধাযায ধীনে ঈায নিকট কন অফেদন ে 

য়ায য তাা চূ্ানোতোভবাফে নিলোতোতি না য়া যোমনোতোভ, কন 

কভোানীয ফিযভোোনদোধে দায়েযকৃত মে কন ভাভরা ফা ফিচায 

কাযোমধাযায ুযভোোন ফা যিচারনা োথগিত যাখিতে াযিফে এফং এআযূ 

োথগিতাদে দানেয তোভেগতোযে ঈায ফিফেচনাভতে ঈমুকোত যোত 

অয কযিতে াযিফে৷ 
 
 
 

(৬) এআ ধাযায় “কভোানী” ফরিতে এআ অআনেয ধীনে 

ফরুোতিমগোম কন কভোানীকে ফুঝাআফে এফং „ফনোদফোতোভ' 

ফরিতে ফিবিনোন োযেণীয েয়ায একতোযীকযযে ভাধোমভে ফা েয়াযভূকে 

ফিবিনোন োযেণীতে ফিবকোতিকযণেয ভাধোমভে ফা ঈবয়ফিধবাফে 

কভোানীয েয়ায ভূরধনেয ুনযোফিনোমা নোতোভযোবুকোত আফে; এফং 

এআ ধাযায ঈদোদেোম ূযণকরোে, জাভানতফিীন যোথাতো ঊণ 

যিধেয নিোচয়তাোযাোত নয় এআযূ ানাদাযগণেয ভধোমে মাাযা 
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ভাভরা দায়েয কযিয়া ফা ডিকোযী রাব কযিয়া থাকেন তাায নোমানোম 

জাভানতফিীন ানাদাযগণেয নোমায় একআ োযেণীবুকোত ফরিয়া গণোম 

আফেন৷ 
 

(৭) কন অদারত এআ ধাযায ধীনে অদি এখো তিয়ায (original 

jurisdiction) োযয়গকোযভে কন অদে োযদান কযিরে ঈায 

ফিযভোোনদোধে েআ অদারত ফা কযোতৃতোভেগয নিকট অীর দায়েয কযা 

মাআফে মে অদারত ফা কযোতৃতোভগ োযথভকোত অদারতেয 

িদোধানোতোভেয ফিযভোোনদোধে অীর ুনানীয এখো তিয়ায যাখে৷ 
    

 
    

 
  

  
ফনোদফোতোভ  

অল-নিলোতোতি 

জ কযায 

ফিধানাফরী 

  

২২৯৷ (১) মেতোভেগতোযে ধাযা ২২৮ এয ধীনেয কন কভোানী 

এফং ঈকোত ধাযায় ঈরিোোনখিত কন ফোমকোতিয ভধোমে োযোতোভাফিত 

কন অল-নিলোতোতি ফা ফনোদফোতোভ নুভদনেয জনোম 

অদারতেয নিকট অফেদন কযা য়, এফং অদারত এআ ভযোভে নোতুলোট 

য় মে, ঈকোত অল-নিলোতোতি ফা ফনোদফোতোভ োযোতোভাফ কযা 

আয়াছে কন কভোানী ফা কভোানীভূ ুনযোগঠনেয জনোম ফা 

ুনযোগঠনূতোযে থফা দুআ ফা ততধিক কভোানী একতোযীকযণ 

োকীভ ফাোতোভফায়নেয জনোম ফা োকীভ ভোযোকিত ফোমাাযে, এফং ঈকোত 

োকীভেয ধীনে ংিোোনলোট কভোানী, মাা এআ ধাযায় 

োতোভানোতোভযকাযী-কভোানী ফরিয়া ঈরিোোনখিত, এয গৃীত 

ঈদোমগভূ নোমানোম ভোতোতিয ভোূযোণ ফা ংফিেল নোম 

একটি কভোানী, মাা এআ ধাযায় োতোভানোতোভযগোযীতা-কভোানী 

ফরিয়া ঈরিোোনখিত, এয নিকট োতোভানোতোভযিত আফে, ে তোভেগতোযে 

অদারত মে অদে দোফাযা ঈকোত অল-নিলোতোতি ফা ফনোদফোতোভ 

নুভদন কযে েআ একআ অদে ফা যফযোতী কন অদে দোফাযা 

নিভোনফযোণিত ফিলয়ভূেয কর ফা মে কনটিয ফোমাাযে ফিধান 

কযিতে াযিফে, মথা : - 
 
 
 

(ক) োতোভানোতোভযকাযী-কভোানীয গৃীত ঈদোমগ নোমানোম ফা 

ভোতোতিয ফা দায়-দায়িতোফেয ভোূযোণ ফা ংফিেল 

োতোভানোতোভযগোযীতা-কভোানীয নিকট োতোভানোতোভয; 
 
 
 

(খ) োতোভানোতোভযগোযীতা-কভোানী কযোতৃক োতোভানোতোভযকাযী-

কভোানীয ঐ কর েয়ায, ডিফেঞোচায, রিি ফা নোমফিধ নুযূ 

 



ST RELIANCE ASSOCIATES “STRA” 
Corporate office: 

H & S Building (5
th

 Floor), 91 Bir Uttam C.R. Datta Road 

     (Old: Sonargaon Road), Kathalbagan, Dhaka. 

Mobile : 01717-859464; 01818-901402; 

  Telephone: 9632492 

 E- Mail : saidul.stra@gmail.com 

info@stra-global.com 

Website: stra-global.com 

Problem solve….                                         facebook.com/straglobal 

 

“A House of Accountancy & Taxation (Income Tax, Customs & VAT), Secretarial, Commercial, Expatriate, 

Internal Audit, Compliance, Business Development & reengineering with Corporate Affairs Service Provider” 

 

োফাযোথাদিয ফযাদোদকযণ ফা অদায়কযণ মাা ঈকোত অল-

নিলোতোতিয ফা ফনোদফোতোভেয ধীনে োতোভানোতোভযকাযী-কভোানী 

কযোতৃক কন ফোমকোতিয নুকূরে ফা ফোমকোতিয জনোম ফযাদোদ কিংফা 

অদায় কযিতে আফে; 
 
 
 

(গ) োতোভানোতোভযকাযী-কভোানী কযোতৃক ফা ঈায ফিযভোোনদোধে 

দায়েযকৃত নিলোনোন কন অআনগত কাযোমধাযা 

োতোভানোতোভযগোযীতা-কভোানী কযোতৃক ফা ঈায ফিযভোোনদোধে ফোমাত 

যাখা; 
 
 
 

(ঘ) কন োতোভানোতোভযকাযী-কভোানীকে ফরুো োত না কযিয়া ঈা 

বাংগিয়া দেয়া (dissolution); 
 
 
 

(ঙ) মে কর ফোমকোতি অদারতেয নিযোদেিত ভয়েয ভধোমে এফং 

দোধতিতে অল-নিলোতোতি ফা ফনোদফোতোভেয ফোমাাযে ভতানৈকোম 

লণ কযেন তাাদেয জনোম োযয়জনীয় ফোমফোথা কযা; 
 
 
 

(চ) ুনযোগঠন ফা একতোযীকযণ মাাতে যিূযোণ এফং কাযোমকযবাফে 

ভোনোন য় তজোজনোম মে কন নুফযোতী, অনুলংগিক ফা ভোূযক 

ফিলয়াদিয ফোমফোথা কযা৷ 
 
 
 

(২) এআ ধাযায ধীনে োযদতোত কন অদেে ভোতোতি ফা দায়-

দায়িতোফ োতোভানোতোভযেয ফিধান কযা আরে, ঈকোত অদেফরে ঐ 

ভোতোতি োতোভানোতোভযগোযীতা কভোানীয নিকট োতোভানোতোভযিত  

যোিত আফে, এফং ঐ কর দায়-দায়িতোফ ঈকোত 
 

অদেফরে োতোভানোতোভযগোযীতা কভোানীয নিকট োতোভানোতোভযিত 

এফং ঈকোত কভোানীয দায়-দায়িতোফে যিণত আফে, এফং কন 

ভোতোতিয ফোমাাযে মদি ঈকোত অদেে এআযূ নিযোদে থাকে, তফে 

ঈাকে এভন চাযোজ আতে ভুকোত কযিতে আফে মাায কাযোমকযতা 
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অল-নিলোতোতি ফা ফনোদফোতোভ ফরে রুোত আফে ফরিয়া গণোম 

কযা মায়৷ 
 
 
 

(৩) মে কভোানীয ফোমাাযে এআ ধাযায ধীনে কন অদে 

োযদান কযা য় েআ কভোানী ঈকোত অদে নিফনোধন কযানয 

জনোম ঈায একটি তোমায়িত নুরিি, অদেদান ভাোত য়ায য 

চদোদ দিনেয ভধোমে, যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযিফে, এফং মদি এআ 

ঈ-ধাযায ফিধান ারনে কন তোযভোোনটি য় তাা আরে ঈকোত 

কভোানী নধিক দুআত টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফে; এফং 

কভোানীয োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি জোঞাতাযে এফং আচোছাকৃতবাফে 

তজোজনোম দায়ী তিনি, একআ দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
 
 
 

(৪) এআ ধাযায় „ভোতোতি' ফরিতে োফতোফ  যোফোযকাযে তোভগভতা 

এফং „দায়-দায়িতোফ' ফরিতে কযোতফোম নোতোভযোবুকোত আ৷ে 
 
 
 

(৫) ধাযা ২২৮ (৬) তে মাা কিছুআ থাকুক না কেন, এআ ধাযায় 

“কভোানী” ফরিতে এভন কভোানী নোতোভযোবুকোত আফে না মাা 

এআ অআনেয নোমানোম ফিধানেয তাতোযোমাধীনে কভোানী নে৷ 
    

 
    

 
  

  
ংখোমাগযিলোঠ দোফাযা 

নভুদিত োকীভ ফা 

চকুোতিয 

ফিযধিতাকাযী 

েয়াযরোডাযগণেয 

েয়ায ংখোমাগযিলোঠ 

কযোতকৃ ধিগোযণেয 

তগভতা 
  

২৩০৷ (১) মদি - 
 

(৫) মদি কন ফোমকোতি কভোানীয যিচারক িাফে (১) আতে 

(৩) ঈ-ধাযায কর ফিধানাফরী ারন কযিফায জনোম মুকোতিংগত 

দতোভেগ গোযণ কযিতে ফোমযোথ ন কিংফা মদি কন ফোমকোতি 

কভোানীয চেয়াযভোমান িাফে (৪) ঈ-ধাযায ফিধানাফরী নুমায়ী 

ফোমতীত বিনোনযূে যিলদেয োযতিফেদনে োফাতোভগয কযেন, তাা আরে 

তিনি এআযূ োযতোমেক যাধেয জনোম নধিক াাঁচ াজায টাকা 

যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
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(ক) কন োকীভে ফা চুকোতিতে কন কভোানী, এআ ধাযায় 

োতোভানোতোভযকাযী কভোানী ফরিয়া ঈরেোোনখিত, এয েয়াযভূ ফা 

ফিেল োযেণীয েয়াযভূ নোম একটি কভোানী, মাাকে এআ ধাযায় 

োতোভানোতোভযগোযীতা কভোানী ফরিয়া ঈরেোোনখ কযা আয়াছে এফং 

মাা এআ অআনে ফোমফৃত যোথ নুাযে একটি কভোানী না- 

আতে াযে, এয নিকট োতোভানোতোভযেয ফিলয় জ্িত থাকে, এফং 
 
 
 
 
 
 
 

(খ) োতোভানোতোভযগোযীতা কভোানী কযোতৃক এতদুদোদেোমে োযোতোভাফ 

োযদানেয য একত ফি দিনেয ভধোমে ঈকোত োকীভ ফা চুকোতি 

োতোভানোতোভযকাযী কভোানীয এভন ংখোমক েয়াযরোডায কযোতৃক 

নুভদিত য় মাাযা ভূরোমভানেয বিতোতিতে োতোভানোতোভযমগোম 

েয়াযভূেয তিন-চতুযোথাংেয ধাযক, 
 
 
 
 
 
 
 

তাা আরে ঈকোত একত ফি দিন তিফািত য়ায য 

োতোভানোতোভযগোযীতা কভোানী লাট দিনেয ভধোমে মে কন ভয়ে 

োতোভানোতোভয ফিযধী মে কন েয়াযরোডাযকে এআ ভযোভে 

নটি োযদান কযিতে াযিফে মে ঈকোত কভোানী তাায েয়ায 

ধিগোযণ (acquire) কযিতে আচোছুক৷ 
 
 
 

(২) মেতোভেগতোযে ঈ-ধাযা (১) এয ধীনে নটি োযদান কযা য় 

েতোভেগতোযে, োতোভানোতোভযগোযীতা-কভোানী মে তাযিখে নটি 

োযদান কযিয়াছে েআ তাযিখ আতে তোযি দিনেয ভধোমে োতোভানোতোভয 

ফিযধী কন েয়াযরোডাযেয অফেদনকোযভে অদারত বিনোনযূ 

অদে োযদান না কযিরে, ঈকোত োতোভানোতোভযগোযীতা-কভোানী 

তাায েয়ায েআ একআ যোতে ধিগোযণেয জনোম ধিকাযী  ফাধোম 
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আফে মে যোতে ঈকোত োকীভ ফা চুকোতিয ধীনে নুভদনকাযী 

েয়াযরোডাযগণেয েয়ায োতোভানোতোভযগোযীতা-কভোানীয নিকট 

োতোভানোতোভযিত আফে৷ 
 
 
 

(৩) মদি ঈ-ধাযা (১) এয ধীনে োতোভানোতোভযগোযীতা-কভোানী 

কযোতৃক নটি োযদান এফং োতোভানোতোভযফিযধী েয়াযরোডাযেয 

অফেদন তোতোফে, অদারত োতোভানোতোভযফিযধী কন অদে 

োযদান না কযে, তাা আরে োতোভানোতোভযগোযীতা-কভোানী নটি 

োযদানেয তাযিখ আতে তোযি দিন তিফািত য়ায য থফা, মদি 

ঈকোত েয়াযরোডাযেয কন অফেদন অদারতেয নিকট তখন 

ফিফেচনাধীন থাকে, তাা আফে ঈকোত অফেদনতোযেয নিলোতোতি য়ায 

য, োতোভানোতোভযগোযীতা-কভোানী োতোভানোতোভযকাযী-কভোানীয 

নিকট ঈকোত নটিেয একটি নুরিি োযেযণ কযিফে এফং 

োতোভানোতোভযগোযীতা কভোানী মে ফ েয়ায এআ ধাযায ধীনে 

ধিগোযণেয ধিকাযী ঈাদেয ভূরোম ফাফদ োযদেয় যোথ ফা নোমফিধ 

ণ োযদান ফা োতোভানোতোভয কযিফে, এফং তঃয োতোভানোতোভযকাযী-

কভোানী োতোভানোতোভযগোযীতা-কভোানীকে ঐ কর েয়াযেয ধাযক 

িাফে তারিকাবুকোত কযিফে৷ 
 
 
 

(৪) এআ ধাযায ধীনে োতোভানোতোভযকাযী-কভোানী কযোতৃক গৃীত 

কন যোথ কন ৃথক ফোমাংক-একাঈনোটে জভা যাখিতে আফে এফং 

ঈকোত কভোানী এআ যোথ ফা নোমফিধ ণ ঐ ফ ফোমকোতিগণেয 

টোযালোটোযীোফযূ ধাযণ কযিফে মাাদেয েয়ায ফাফদ ঈকোত যোথ ফা 

নোমফিধ ণ গৃীত আয়াছে৷ 
 
 
 

(৫) এআ ধাযায় “োতোভানোতোভযফিযধী েয়াযরোডায” ফরিতে 

এআযূ কন েয়ায রোডাযকে ফুঝাআফে মিনি োকীভ ফা চুকোতিতে 

ভোভতি োযদান কযেন নাআ থফা মিনি োকীভ ফা চুকোতি নুাযে 

োতোভানোতোভযগোযীতা-কভোানীয নিকট তাায েয়ায োতোভানোতোভয 

কযিতে ফোমযোথ আয়াছেন ফা োফীকৃতি জোঞান কযিয়াছেন৷ 
    

 
    

 
  

  
োযাআবেট   ২৩১৷ (১) দোম-ংখোমা াতেয নীচে নে এআযূ কন োযাআবেট  
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কভোানীকে 

াফরিক কভোানীতে 

যূানোতোভয 

কভোানী মদি ঈায ংঘফিধি, এভনবাফে যিফযোতন কযে মে, 

োযাআবেট কভোানী গঠন কযায জনোম ধাযা ২ (১) এয (ট) দপা 

নুাযে মে ফিধান ংঘফিধিতে নোতোভযোবুকোত থাকা োযয়জন তাা 

অয নোতোভযোবুকোত না থাকে, তাা আরে ঈকোত কভোানী - 
 
 
 

(ক) ঈকোত যিফযোতনেয তাযিখ আতে (ঈকোত তাযিখ) অয 

োযাআবেট কভোানী থাকিফে না; এফং 
 

(খ) ঈকোত তাযিখেয য তোযি দিনেয ভধোমে, য় একটি োযেকোটা 

থফা নতুফা, তপির-৫ এয োযথভ খণোডে নোনিফেিত ফিফযণাদি 

ফিধৃত কযিয়া এফং ঈকোত তপিরেয দোফিতীয় খণোডে ঈরিোোনখিত 

োযতিফেদনাদি ংমুকোত, কযিয়া, োযেকোটােয একটি ফিকরো-ফিফযণী 

যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযিফে এফং ঈকোত তপিরেয তৃতীয় 

খণোডেয ফিধানাফরী ােতোভেগ ঈায োযথভ এফং দোফিতীয় খণোডেয 

ফিধানাফরী কাযোমকয থাকিফে৷ 
 
 
 

(২) মদি কন কভোানী (১) ঈ-ধাযায ফিধান ারনে ফোমযোথ য়, 

তাা আরে ঈকোত কভোানী এফং ঈায োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি 

ঈকোত ফোমযোথতায জনোম দায়ী, তিনি নধিক দুআ ফতোয কাযাদণোডে 

থফা াাঁচ াজায টাকা যোথদণোডে ফা ঈবয়ফিধ দণোডে দণোডনীয় 

আফেন৷ 
 
 
 

(৩) মে তোভেগতোযে এআ ধাযায ধীনে দাখিরকৃত কন োযেকোটা 

থফা োযেকোটােয ফিকরো-ফিফযণীতে কন তোম ফিফযণ 

নোতোভযোবুকোত থাকে, ে তোভেগতোযে ঈকোত োযেকোটা ফা ফিফযণী 

দাখিরেয তোভগভতা োযদানকাযী ফোমকোতি নধিক দুআ ফতোয কাযাদণোডে 

থফা াাঁচ াজায টাকা যোথদণোডে ফা ঈবয়ফিধ দণোডে দণোডনীয় 

আফেন, মদি না তিনি োযভাণ কযেন মে, ঈা কিঞোচিতোকয ছির, থফা 

তাায ফিোফা কযিফায মুকোতিংগত কাযণ ছির এফং তিনি ঈকোত 

োযেকোটা ফা ফিফযণী দাখির কযায ভয় যোমনোতোভ ফিোফা 

কযিতেন মে, ঈকোত ফিফযণ তোম ছির৷ 
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(৪) এআ ধাযায ঈদোদেোমে ূযণকরোে - 
 
 
 

(ক) োযেকোটা থফা োযেকোটােয ফিকরো-ফিফযণীতে 

নোতোভযোবুকোত কন ফিফযণ তোম ফরিয়া গণোম আফে, মদি ঈায 

ফিফৃতিয ধযন  োযংগেয বিতোতিতে ঈাকে ফিবোযানোতোভিকয ফরিয়া 

গণোম কযা মায়: থফা 
 
 
 

(খ) মদি ফিবোযানোতোভি লৃোটিয ঈদোদেোমে যিকরোিতবাফে োযেকোটা 

থফা োযেকোটােয ফিকরো-ফিফযণী আতে কন ফিলয় ফাদ দেয়া 

য়, তফে ফাদ ্া ফিলয়েয ফোমাাযে, তোম ফিফৃতি ঈকোত োযেকোটা 

থফা োযেকোটােয ফিকরো-ফিফযণীতে নোতোভযোবুকোত আয়াছে ফরিয়া 

গণোম আফে৷ 
 
 
 

(৫) ঈ-ধাযা (৩) এফং ঈ-ধাযা (৪) এয (ক) দপায ঈদোদেোম 

ূযণকরোে, ‘নোতোভযোবুকোত' ফোদটি, মখন কন োযকোট থফা 

োযেকোটােয ফিকরো-ফিফযণীয োযংগে ফোমফৃত য় তখন, ঈায 

যোথ আফে ঈকোত োযেকোটা থফা োযেকোটােয ফিকরো-

ফিফযণীতে নোতোভযোবুকোত কন কিছু থফা ঈায িত ংমুকোত 

কন োযতিফেদন ফা োভাযকরিিতে নোতোভযোবকুোত কন কিছু থফা 

ঐগুরিয মে কনটিতে ঈরেোোনখেয পরে নোতোভযোবুকোত কন কিছু৷ 
    

 
    

 
  

  
াফরিক 

কভোানীকে 

োযাআবেট 

কভোানীতে 

যূানোতোভযেয তেগতোযে 

ংঘফিধি ংধন   

২৩২৷ (১) যূানোতোভযেয ভয় দোম ংখোমা ঞোচােয ঈযোদোধে নয় 

এআযূ একটি াফরিক কভোানীকে োযাআবেট কভোানীতে 

যূানোতোভযিত কযা মাআফে, মদি ঈকোত কভোানীয ফিেল িদোধানোতোভেয 

ভাধোমভে ঈায ংঘফিধিয এভন ফিধান ফযোজন কযা য় মেগুরি ুধু 

াফরিক কভোানীয োযতি োযয়জোম এফং মদি আাতে োযাআবেট 

কভোানীয জনোম োযমজোম ফিধানাফরী নোতোভযোবুকোত কযা য়৷ 
 

(২) মদি ঈকোত াফরিক কভোানীয কন জাভানতোযাোত 

(secured) ানাদায থাকেন, তাা আরে (১) ঈ-ধাযায ফিধান 

নুমায়ী িদোধানোতোভ গোযণ কযায ূযোফে তাাদেয রিখিত ভোভতি 

গোযণ কযিতে আফে এফং লোটক একোচেঞোজে কভোানীয মে ফ 
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েয়ায তারিকাবুকোত থাকে ঈাদিগকে তারিকা আতে ফাদ দেয়াআতে 

আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
ংখোমারঘু দোম ফা 

েয়ায রোডাযগণেয 

োফাযোথ যতোভগাযোথে 

অদারত কযোতকৃ 

নিযোদে দান 

  

২৩৩৷ (১) ধাযা ১৯৫ এয দপা (ক) এফং (খ) এয ধীনে 

তদনোতোভেয জনোম অফেদনেয তোভেগতোযে োযমজোম যোফনিভোন ংখোমায 

যোত ূযণ ােতোভেগ, কভোানীয দোমগণ ফা ডিফেঞোচায 

রোডাযগণ এককবাফে ফা মথবাফে অফেদন কযিয়া অদারতেয 

গচযে অনয়ন কযিতে াযিফেন মে - 
 
 
 

(ক) ঈকোত কভোানীয ফিলয়াফরী মেবাফে যিচারিত আতেছে ফা 

ঈকোত কভোানীয যিচারকেয তোভগভতা মেবাফে োযমুকোত আতেছে 

তাা ঈায এক ফা একাধিক দোম ফা ডিফেঞোচাযরোডাযেয োফাযোথ 

ানিকয; 
 
 
 

(খ) ঈকোত কভোানী এআযূে কাযোম কযিতেছে ফা ঈায এআযূ 

কাযোম কযায ভোবাফনা যিয়াছে মাাতে ঈায দোম ফা 

ডিফেঞোচাযরোডাযগণেয োফাযোথেয তাযতভোম ঘটান আয়াছে ফা 

ঘটানয ভোবাফনা যিয়াছে; 
 
 
 

(গ) দোমগণেয ফা ডিফেঞোচাযরোডাযগণেয ফা তাাদেয কন 

োযেণীয এআযূ কন িদোধানোতোভ গৃীত আয়াছে ফা গৃীত আতে 

াযে মাা কন দোম ফা ডিফেঞোচাযরোডাযেয োফাযোথেয তাযতভোম 

ঘটাআতেছে ফা ঘটাআতে াযে; 
 

এফং তাাযা এআযূ অদেেয জনোম োযাযোথনা জানাআতে াযিফেন 

মাা তাায ফা তাাদেয োফাযোথ ছা্া নোম মে কন দোম ফা 

ডিফেঞোচাযরোডাযেয োফাযোথ যতোভগায জনোম োযয়জনীয়৷ 
 
 
 

(২) অদারত (১) ঈ-ধাযায ধীনে অফেদন োযাোতিয য ঈায 

একটি নুরিি কভোানীয যিচারক যিলদেয নিকট োযেযণ কযিফে 
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এফং ঈচোচ অদারতেয ঈয ুনানীয তাযিখ ধাযোমোম কযিফে৷ 
 
 
 

(৩) নুযূ ধাযোমোমকৃত তাযিখে ঈোথিত তোভগগণেয ুনানীয য 

মদি অদারত বিভত লণ কযে মে, ঈকোত অফেদনে ঈরেোোনখিত 

কাযণে অফেদনকাযী ফা অফেদনকাযীগণেয োফাযোথ তোভগাতদুলোটবাফে 

খুণোন আয়াছে ফা আতেছে ফা য়ায ভোবাফনা যিয়াছে, তাা আরে 

অদারত োযাযোথীত অদে ফা ঈায ফিফেচনাভত নোম কন মথামথ 

অদে োযদান কযিতে াযিফে এফং ততো নিভোনফযোণিত ফিলয়ে 

নিযোদে দিতে াযিফে, মথা :- 
 
 
 

(ক) কন িদোধানোতোভ ফা রেনদেন ফাতির ফা ংধন; 
 

(খ) অদেে ঈরিোোনখিত দোধতিতে বফিলোমতে কভোানীয ফিলয়াদিয 

যিচারনা ফা নিয়নোতোযণ; 
 
 
 

(গ) কভোানীয ংঘোভাযক, ংঘফিধিয মে কন ফিধান ংধন৷ 
 
 
 

(৪) মে তোভেগতোযে ঈ-ধাযা (৩) এয ধীনে অদারত কযোতৃক 

োযদতোত কন অদে নুাযে কভোানীয ংঘোভাযক ফা 

ংঘফিধিতে কন ংধন কযা য়, েতোভেগতোযে ঈকোত কভোানী 

অদারতেয নুভতি ফোমতীত এভন কন ংধন কযিতে থফা 

এআযূ কন কাযোমকোযভ গোযণ কযিতে াযিফে না মাা ঈকোত 

অদেে ফিফৃত নিযোদেেয িত ংগতিূযোণ নয়৷ 
 
 
 

(৫) এআ ধাযায ধীনে কন অদে োযদানেয তাযিখ আতে চদোদ 

দিনেয ভধোমে অদে োযাোত কভোানী ঈকোত অদে ভোফনোধে 

যেজিলোটোযাযকে রিখিতবাফে ফিত কযিফে এফং তাাকে ঈকোত 

অদেেয একটি নুরিি োযেযণ কযিফে; এফং মদি ঈকোত কভোানী 

এআ ঈ-ধাযায ফিধান ারনে ফোমযোথ য়, তাা আরে ঈকোত কভোানী 

নধিক এক াজায টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফে এফং ঈায 
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োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি ঈকোত ফোমযোথতায জনোম দায়ী তিনি, একআ 

দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
    

 
    

 

  

ঞোচভ খনোড 

কভোানীয ফরুোতি  

  
  

ফরুোতিয দোধতি 

  

২৩৪৷ (১) নিভোনফযোণিত দোধতিতে কন কভোানীয ফরুোতি 

আতে াযে মথা :- 
 

(ক) অদারত কযোতৃক, থফা 
 

(খ) োফেচোছাকৃতবাফে, থফা 
 

(গ) অদারতেয ততোতোফাফধানে ােতোভেগ৷ 
 

(২) ঈযি-ঈকোত মে কন দোধতিতে কভোানীয ফরুোতিয 

তোভেগতোযে, এআ অআনে ফিধৃত ফরুোতি ভোযোকিত ফিধানাফরী 

োযমজোম আফে, মদি না ফিযীত কিছু োযতীয়ভান য়৷ 

 

    
 

    
 

  
  

োযদায়ক িাফে 

ফযোতভান  াফেক 

দোমদেয দায়-

দায়িতোফ 

  

২৩৫৷ (১) কন কভোানীয ফরুোতিয তোভেগতোযে, োযতোমেক 

ফযোতভান  াফেক-দোম, এআ ধাযায ফিধানাফরী নুাযে, কভোানীয 

ঊণ  দায়-দায়িতোফ যিধেয জনোম এফং ঈা ফরুোতিয ফোময়, 

চাযোজ  নোমানোম খযচাদি নিযোফােয জনোম এফং োযদায়কগণেয 

নিজেদেয ভধোমে াযোাযিক ধিকাযেয ভনোফয় াধনেয জনোম ঈকোত 

কভোানীয যিভোদে, নিভোনফযোণিত যোতােতোভেগ, যোমাোত যোথ 

োযদান কযিতে ফাধোম থাকিফেন, মথা :- 
 
 
 

(ক) কভোানীয ফরুোতি ুযভোোন আফায এক ফতোয থফা 

ততধিক ভয় ূযোফে মদি কন দোমেয দোমতা ফান আয়া 

থাকে তফে েআ াফেক-দোম যোথ োযদানেয জনোম দায়ী থাকিফেন 

না; 
 
 
 

(খ) কন দোমেয দোমতা ফানেয য কভোানী মে ঊণ 
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কযিয়াছে ফা দায়-দায়িতোফ যোজন কযিয়াছে ঈায জনোম েআ াফেক-

দোম যোথ োযদানে দায়ী থাকিফেন না; 
 
 
 

(গ) কভোানীয াফেক-দোমগণ কন যোথ োযদানে দায়ী 

থাকিফেন না, মদি না অদারতেয নিকট আা োযতীয়ভান য় মে, এআ 

অআনেয ফিধান নুাযে োযয়জনীয় যোথ োযদানে ফিদোমভান 

দোমগণ ভযোথ; 
 
 
 

(ঘ) েয়ায দোফাযা ীভিতদায় কভোানীয তোভেগতোযে, কন দোম 

তাায েয়াযেয নাভিক ভূরোমেয ভধোমে কন ং যিধিত 

যাখিরে, ঈায ধিক যোথ তাাকে োযদান কযিতে আফে না; 
 
 
 

(ঙ) গোমাযানোটি দোফাযা ীভিতদায় কভোানীয তোভেগতোযে, কন দোম 

কভোানীয ফরুোতি ঘটিরে কভোানীয যিভোদে মে যিভাণ 

যোথ োযদান কযিতে ংগীকায কযিয়াছিরেন ঈায তিযিকোত যোথ 

তাাকে োযদান কযিতে আফে না; 
 
 
 

(চ) এআ অআনেয কন কিছুআ কন ফীভা রিি ফা চুকোতিয এভন 

যোতকে ফৈধ োযতিনোন কযিফে না মাা ঈকোত রিি ফা চুকোতিয 

ফোমাাযে কন একজন দোমেয ফোমকোতিগত দায়-দায়িতোফ নিয়নোতোযিত 

কযে ফা মাা কভোানীয তফিরকে এককবাফে ঈকোত রিি ফা 

চুকোতিয ফোমাাযে দায়ফদোধ কযে; 
 
 
 

(ছ) কভোানীয একজন দোম িাফে ঈকোত কভোানীয নিকট 

তাায কন রবোমাং, ভুনাপা ফা নোম কন যোথ মদি ানা থাকে 

এফং একআ ভয়ে কভোানীয নিকট মদি নোম কন ফোমকোতিয 

কন ানা থাকে মিনি ঈায দোম নেন তফে ঈকোত দুআ ানা 

যিধেয ফোমাাযে োযতিদোফনোদিতায তোভেগতোযে, ঈকোত দোমেয ানা 

কভোানীয ঊণ িাফে গণোম কযা আফে না৷ 
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(২) গোমাযানোটি দোফাযা ীভিতদায় কভোানীয েয়ায-ভূরধন থাকিরে 

ঈায ফরুোতিয ভয় ঈায োযতোমেক দোম নিভোনযূ যোথ োযদান 

কযিফেন, মথা :- 
 
 
 

(ক) কভোানীয ফরুোতিয ঘটিরে কভোানীয যিভোদে মে যোথ 

োযদান কযিতে ঈকোত দোম ংগীকায কযিয়াছিরেন েআ যোথ; এফং 
 

(খ) তাায গৃীত েয়াযেয নাভিক ভূরোমেয ফকেয়া যোথ৷ 
    

 
    

 
  

  
ীভিতদায় ভোনোন 

যিচারকগণেয দায় 

  

২৩৬৷ কন ীভিতদায় কভোানীয ফরুোতিয ভয় ঈায ফযোতভান 

ফা োযাকোতন মে কন যিচারক, মাায দায় এআ অআন নুমায়ী 

ীভিত তিনি, একজন াধাযণ দোম িাফে তাায নিজোফ 

ুনিযোদিলোট দায় (মদি থাকে) ছা্া ফরুোতিয জনোম োযয়জনীয় 

তিযিকোত যোথ োযদান কযিতে ফাধোম থাকিফেন, মেন তিনি কভোানী 

ফরুোতিয ভয় একটি ীভিতদায় কভোানীয দোম ছিরেন : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে,- 
 
 
 

(ক) কভোানীয ফরুোতিয োযকোযিয়া ুযভোোনয এক ফতোয ফা 

তদূযোধোফ ভয় ূযোফে কন ফোমকোতিয যিচারকতোফেয ফান ঘটিয়া 

থাকিরে, তিনি ঈকোত তিযিকোত যোথ োযদান কযিতে দায়ী থাকিফেন 

না; 
 
 
 

(খ) কন ফোমকোতিয যিচারকতোফেয ফান য়ায যে ৃলোট 

কভোানীয ঊণ ফা দায় যিধেয জনোম তিনি ঈকোত তিযিকোত 

যোথ োযদান কযিতে দায়ী থাকিফেন না; 
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(গ) ংঘফিধিয ফিধান ােতোভেগ, অদারত মদি এআযূ বিভত 

লণ কযেন মে, কভোানীয দেনা  নোমানোম দায়-দায়িতোফ 

যিধ এফং ফরুোতিয ফোময় চাযোজ  নোমানোম খযচাদি 

ংকুরানেয জনোম কন যিচারক কযোতৃক ঈকোত তিযিকোত যোথ 

োযদান কযায োযয়জন নাআ, তফে তিনি ঈকোত তিযিকোত যোথ 

োযদানে দায়ী থাকিফেন না৷ 
    

 
    

 
  

  
োযদায়ক ফোদেয 

যোথ 

  

২৩৭৷ “োযদায়ক” ফরিতে এআযূ োযতোমেক ফোমকোতিকে ফুঝাআফে মিনি 

কভোানীয ফরুোতিয ভয় ঈায মাফতীয় দায় যিধেয জনোম 

কভোানীয তফিরে যোথ োযদান কযিতে দায়ী থাকেন, এফং 

“োযদায়ক” নিযোধাযণেয কর কাযোমধাযায় এফং কন ফোমকোতি 

োযদায়ক গণোম আফে কিনা তাা নিযোধাযণেয কাযোমধাযায় এফং আা 

চূ্ানোতোভ য়ায ূযোফফযোতী কর কাযোমধাযায় োযদায়কযূে কথিত 

ফোমকোতি ঈকোত ংজোঞায নোতোভযোবুকোত থাকিফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

োযদায়কেয দায়েয 

োযকতৃি 

  

২৩৮৷ (১) োযদায়কেয দায় এভন একটি ঊণ িাফে গণোম আফে 

মাা রিকুআডেটযেয তরফ ভতাফেক নিযোদিলোট ভয়েয ভধোমে যিধ 

কযিতে আফে৷ 
 
 
 

(২) োযদায়কেয দায়েয বিতোতিতে ঈতোথািত কন দাফীয ফিলয় 

কন Court of small causes ফিচাযাযোথে গোযণ কযিফে না৷ 

 

    
 

    
 

  
  

োযদায়কেয 

ঈতোতযাধিকাযী 

আতোমাদিয দায়-

দায়িতোফ 

  

২৩৯৷ (১) োযদায়কেয তারিকায় নাভ রিিফদোধ য়ায ূযোফে ফা 

যে কন োযদায়কেয ভৃতোম ুঘটিরে, তাায অআনানুগ োযতিনিধি এফং 

তাায ঈতোতযাধিকাযীগণ এতদো ংকোযানোতোভ কযোভধাযায় োযদতোত অদে 

নুাযে কভোানীয দায় যিধেয জনোম নিযোদিলোট যোথ োযদানে 

ফাধোম থাকিফেন এফং েআ নুাযে তাাযা োযদায়ক িাফে গণোম 

আফেন৷ 
 

(২) মদি অআনানুগ োযতিনিধি কিংফা ঈতোতযাধিকাযীগণ এতদুদোদেোমে 

োযদতোত অদে নুাযে োযয়জনীয় যোথ োযদানে ফোমযোথ ন, তাা 

আরে েআ ঈদোদেোমে ভতৃ োযদায়কেয োথাফয ফা োথাফয ফা ঈবয় 
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োযকায ভোতোতিয ফোমফোথানায (Administering) জনোম োযয়জনীয় 

কাযোমধাযা গোযণ এফং ঈকোত ভোতোতি আতে োযদেয় যোথেয 

যিধ নিোচিত কযা মাআফে৷ 
 
 
 

(৩) এআ ধাযায ঈদোদেোমে ূযণকরোে ভৃত োযদায়কেয জীফিত 

ঈতোতযাধিকাযী (surviving coperceners) অআনানুগ োযতিনিধি এফং 

ঈতোতযাধিকাযী ফরিয়া গণোম আফেন, মদি ভৃত ফোমকোতি ভিতাতোভগযা 

ভতাদযো নুমায়ী কন িনোদ ুমথ-যিফাযেয দোম ন৷ 
    

 
    

 
  

  
োযদায়কেয 

দেঈরিয়ায তেগতোযে 

োযতিনিধিতোফ 

  

২৪০৷ োযদায়ক িাফে তারিকাবুকোত য়ায ূযোফে ফা যে কন 

োযদায়ক মদি দেঈরিয়া ঘলিত ন, তফে - 
 
 
 

(ক) তাায োফতোফনিয়গীগণ (assignees) কভোানীয ফরুোতিয 

ফিলয়ক মাফতীয় ফোমাাযে তাায োযতিনিধিতোফ কযিফেন এফং েআভত 

োযদায়কযূে গণোম আফেন; এফং কভোানীয তফিরে মে যোথ োযদান 

কযিতে োযদায়ক ফাধোম তাা ভোযোকে দেঈরিয়ায ভোতোতিয ফিযীতে, 

োযয়জনীয় োযভাণ দাখির কযিতে এফং েআ যোথ ঈকোত ভোতোতি 

আতে ফা নোম কন অআনানুগ দোধতিতে কভোানীয তফিরে 

োযদানেয জনোম তাাদিগকে নিযোদে োযদান কযা মাআফে; এফং 
 
 
 

(খ) বফিলোমতে মাা তরফ কযা আফে থফা মাা আতিূযোফে তরফ 

কযা আয়াছে ঈায অনুভানিক যিভাণ, দেঈরিয়ায ভোতোতিয ফিযীতে, 

ফিফেচনা এফং োযভাণ কযা মাআফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

অদারত কযোতকৃ 

কভোানীয 

ফরুোতিমগোম 

যিোথিতি   

২৪১৷ অদারত কযোতৃক কভোানীয ফরুোতি ঘটান মাআতে াযে, 

মদি - 
 
 
 

(ক) কভোানীটি ফিেল িদোধানোতোভ গোযণ কযে মে, ঈায ফরুোতি 

অদারত কযোতৃক ঘটান আফে; থফা 
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(খ) ঈা ংফিধিফদোধ োযতিফেদন দাখির কযিতে কিংফা ংফিধিফদোধ 

বা নুলোঠান কযিতে ফোমযোথ য়; থফা 
 
 
 

(গ) নিগভিত য়ায য এক ফতোযেয ভধোমে কভোানী ঈায 

কাযোমাফরী অযভোব না কযে কিংফা এক ফতোয মাফতো ঈায কাযোমাফরী 

ফনোধ থাকে; থফা 
 
 
 

(ঘ) দোম-ংখোমা োযা াআয়া োযাআবেট কভোানীয তোভেগতোযে 

দুআজনেয কভ থফা নোমানোম কভোানীয তোভেগতোযে াতজনেয নাভ 

য়; থফা 
 

(ঙ) কভোানী ঈায ঊণ যিধ কযিতে ভযোথ য়; থফা 
 
 
 

(চ) অদারত এআযূ বিভত লণ কযে মে, কভোানীয ফরুোতি 

ঘটান ঠিক  নোমায়ংগত৷ 
    

 
    

 
  

  
কভোানীয ঊণ 

যিধেয ভযোথ 

গণোম য়ায 

তেগতোযভূ 

  

২৪২৷ (১) কন কভোানী ঈায ঊণ যিধে ভযোথ ফরিয়া 

গণোম আফে, মদি - 
 
 
 

(ক) কভোানীয নিকট কন ফোমকোতি াাঁচ াজায টাকায ফেী 

ানা থাকে এফং তাা যিধমগোম য়ায য ঈকোত ানা 

যোথ যিধেয জনোম তিনি নিজ োফাতোভগযে রিখিত একটি দাফীনাভা 

কভোানীয নিফনোধিকৃত কাযোমারয়েয ঠিকানায় যেজিলোটাযোড ডাকমগে 

ফা নোম োযকাযে ে কযেন এফং ঈায য তিন োতা যোমনোতোভ 

কভোানী ঈকোত ঊণ যিধে ফেরা কযে কিংফা ঊণদাতায 

নোতুলোটি ভতাফেক ঈকোত ঊণেয জাভানত দিতে ফা ঈায জনোম 

ফিিত ফোমফোথা গোযণ কযিতে ফেরা কযে; কিংফা 
 

 



ST RELIANCE ASSOCIATES “STRA” 
Corporate office: 

H & S Building (5
th

 Floor), 91 Bir Uttam C.R. Datta Road 

     (Old: Sonargaon Road), Kathalbagan, Dhaka. 

Mobile : 01717-859464; 01818-901402; 

  Telephone: 9632492 

 E- Mail : saidul.stra@gmail.com 

info@stra-global.com 

Website: stra-global.com 

Problem solve….                                         facebook.com/straglobal 

 

“A House of Accountancy & Taxation (Income Tax, Customs & VAT), Secretarial, Commercial, Expatriate, 

Internal Audit, Compliance, Business Development & reengineering with Corporate Affairs Service Provider” 

 

 
 

(খ) মে কন অদারত আতে ঊণদাতায তোভেগ কন ডিকোযি ফা 

অদে জাযিয য মদি ঈকোত অদে ফা ডিকোযি ভোূযোণবাফে ফা 

অংিকবাফে কাযোমকয ফা তদুদোদেোমে োযয়জনীয় কাযোমকোযভ গোযণ 

না কযিয়া ঈকোত কভোানী ঐগুরিকে পেযতো াঠায়; কিংফা 
 
 
 

(গ) অদারতেয নোতুলোটি ভতাফেক মদি োযভাণিত য় মে, কভোানী 

ঈায ঊণ যিধে ভযোথ আয়া ্িয়াছে; তফে কভোানী 

োযকৃততোভেগআ ভযোথ কিনা তাা নিযূণেয রতোভেগোম অদারত 

কভোানীয ঘটানেতোভগ (contingent)  ভোবাফোম দায়-দেনাভূ 

ফিফেচনা কযিফে৷ 
 
 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এয (ক) দপায় ঈরিোোনখিত দাফীনাভা 

মথামথবাফে ঊণদাতায োফাতোভগযে দেয়া আয়াছে ফরিয়া গণোম আফে, 

মদি ঊণদাতায নিকট আতে তোভগভতাোযাোত তাায োযতিনিধি কিংফা 

অআন-ঈদেলোটা ঈাতে োফাতোভগয দেন, থফা ঈকোত ঊণদাতা কন 

ংীদাযী পাযোভ আরে, ঈকোত পাযোভেয নিকট আতে তোভগভতাোযাোত 

োযতিনিধি ফা অআন ঈদেলোটা ফা ঈকোত পাযোভেয মে কন একজন 

দোম ঈাতে োফাতোভগয দেন৷ 
    

 
    

 
  

  
কভোানী ফরুোতিয 

ফিলয় জেরা অদারতে 

োযেযণ 

  

২৪৩৷ মে তোভেগতোযে এআ অআন নুমায়ী াআকযোট ফিবাগ কন 

কভোানীকে ফরুোত কযায অদে দেয়, েআ তোভেগতোযে ঈমুকোত 

ভনে কযিরে ঈকোত ফিবাগ ফিলয়টিয যফযোতী কাযোমধাযা ভোনোন 

কযায জনোম কন জেরা অদারতকে নিযোদে দিতে াযিফে এফং 

ততোোযেতোভিগতে জেরা অদারত, ংিোোনলোট কভোানী ফরুোতিয 

তোভেগতোযে এআ অআনে োযদতোত ংজোঞা ভতাফেক “অদারত” ফরিয়া 

গণোম আফে এফং ঈকোত ফরুোতিয ঈদোদেোমে াআকযোট ফিবাগেয 

কর এখো তিয়ায  তোভগভতা ঈকোত জেরা অদারতেয থাকিফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ফরুোতিয 

ভকদোদভা জেরা 
  
২৪৪৷ কন জেরা অদারতে কভোানী ফরুোতিয কন কাযোমধাযা 

চরাকারে াআকযোট ফিবাগেয নিকট মদি আা োযতীয়ভান য় মে,  



ST RELIANCE ASSOCIATES “STRA” 
Corporate office: 

H & S Building (5
th

 Floor), 91 Bir Uttam C.R. Datta Road 

     (Old: Sonargaon Road), Kathalbagan, Dhaka. 

Mobile : 01717-859464; 01818-901402; 

  Telephone: 9632492 

 E- Mail : saidul.stra@gmail.com 

info@stra-global.com 

Website: stra-global.com 

Problem solve….                                         facebook.com/straglobal 

 

“A House of Accountancy & Taxation (Income Tax, Customs & VAT), Secretarial, Commercial, Expatriate, 

Internal Audit, Compliance, Business Development & reengineering with Corporate Affairs Service Provider” 

 

অদারত আতে 

োযতোমাায ফা নোম 

জেরা অদারতে 

োথানানোতোভয 

নোম কন জেরা অদারতে ঈা ধিকতয ুফিধাজনকবাফে নিলোতোতি 

কযা মাআতে াযে, তফে াআকযোট ফিবাগ ভকদোদভাটি েআ জেরা 

অদারতে োথানানোতোভয কযিতে াযিফে এফং তদফোথায় ঈকোত নোম 

জেরা অদারতেআ ঈকোত ফরুোতিয কাযোমধাযাভূ যিচারিত আফে; 

এফং োযয়জন ভনে কযিরে াআকযোট ফিবাগ এআযূ কাযোমধাযায মে 

কন যোমায়ে োযথভকোত ফা দোফিতীয়য়কোত মে কন অদারত 

আতে কাযোমধাযাটি োযতোমাায কযিয়া নিজেআ নিলোতোতি কযিতে 

াযিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
ফরুোতিয জনোম 

অফেদনেয ফিধানভূ 

  

২৪৫৷ কভোানী ফরুোতিয অফেদন, এআ ধাযায ফিধানাফরী 

ােতোভেগ, ঈকোত কভোানী কিংফা ঈায মে কন ঊণদাতা, 

ঘটনােতোভগ (contingent) ফা ভোবাফোম ঊণদাতা, োযদায়ক, থফা 

ঈরিোোনখিত মে কন োযেণীবুকোত ফোমকোতিগণ এককবাফে ফা একাধিক 

ফোমকোতি মথবাফে ফা তাাযা করে ঈকোত োযেণীভূেয এক ফা 

একাধিক ফোমকোতি ভোভিরিতবাফে ফা যেজিলোটোযায ে কযিতে াযিফেন 
: 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে - 
 
 
 

(ক) কভোানী ফরুোতিয জনোম ঈায কন োযদায়ক, অফেদন ে 

কযিফায ধিকাযী আফেন না, মদি না - 
 
 
 

() ঈায দোম-ংখোমা োযা াআয়া োযাআবেট কভোানীয 

তোভেগতোযে দুআ এয নীচে এফং নোম মে কন কভোানীয তোভেগতোযে 

াত এয নীচে নাভিয়া অে; থফা 
 
 
 

(অ) মে ভোতোভ েয়াযেয ফোমাাযে তিনি একজন োযদায়ক, েআগুরিয 

কর ফা কিছু ংখোমক েয়ায ুযভোোনতেআ তাায নাভে ফযাদোদ কযা 

আয়া থাকে থফা কভোানীয ফরুোতি ুযভোোন য়ায ূযোফফযোতী 

অঠায ভােয ভধোমে কভতোভেগ ছয় ভা ধযিয়া ঈাদেয ধাযক 
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িাফে তাায নাভ নিফনোধিকৃত থাকে কিংফা কন াফেক েয়ায 

রোডাযেয ভৃতোমুয পরে তিনি ঈতোতযাধিকাযূতোযে ঐগুরি রাব কযিয়া 

থাকেন; 
 
 
 

(খ) যেজিলোটোযায কন কভোানীয ফরুোতিয জনোম অফেদন ে 

কযিফায ধিকাযী আফেন না, মদি না - 
 
 
 

() কভোানীয ফাযোলিক ফোমারানো ীটে ঈদো ঘাটিত কভোানীয 

যোথনৈতিক ফোথা আতে থফা ১৯৫ ধাযায ফিধানফরে নিমুকোত 

কভোানীয যিদযোকেয োযতিফেদন আতে আা োযতীয়ভান য় মে, 

কভোানী ঈায ঊণ যিধ কযিতে ভযোথ থফা মদি না 

ফিলয়াটি ২০৪ ধাযায অতায় ্ে; এফং 
 

(অ) অফেদনতোয ে কযায জনোম তিনি যকাযেয ূযোফ নুভতি 

োযাোত ন: 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, এআ ফোমাাযে কভোানীকে ঈায ফকোতফোম ে 

কযায ুমগ না দিয়া এআযূ নুভতি দেয়া মাআফে না; 
 
 
 

(গ) ংফিধিফদোধ োযতিফেদন ে কিংফা ংফিধিফদোধ বা নুলোঠানে 

ফযখেরােয কাযণে েয়ায রোডায ফোমতীত নোম কন ফোমকোতি 

কভোানীয ফরুোতিয জনোম অফেদন ে কযিতে াযিফেন না, এফং 

কন েয়ায রোডায ঈকোত বা যোফেল মে তাযিখে নুলোঠানেয 

কথা ছির েআ তাযিখেয য চদোদ দিন তিফািত না য়া 

যোমনোতোভ ঈকোত অফেদন কযিতে াযিফেন না; এফং 
 
 
 

(ঘ) অদারত কন ঘটনােতোভগ কিংফা ভোবাফোম ঊণদাতা কযোতৃক 

েকৃত ফরুোতিয অফেদনতোয ভোযোকে ুনানী কযিফে না, মদি এআ 

কাযোমধাযায় ঈকোত ঊণদাতায যাজয়েয তোভেগতোযে অদারতেয ভতে 

কভোানীয োযাোম মুকোতিংগত খযচেয জাভানত োযদান না কযা য় 
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এফং মদি অদারতেয নোতুলোটি ভতাফেক ফরুোতিয ফিলয়টি 

অাতদৃলোটিতে ঠিক ফরিয়া োযতিলোঠিত য়৷ 
    

 
    

 
  

  
ফরুোতি অদেেয 

পরাপর 
  

২৪৬৷ কন কভোানীয ফরুোতিয অদে ঈায কর ানাদায 

এফং কর োযদায়কেয নুকূরে এআযূ কাযোমকয আফে মেন ঈকোত 

অদে একজন ানাদায এফং োযদায়কগণেয মথ অফেদনতোযেয 

বিতোতিতে োযদান কযা আয়াছে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

অদারত কযোতকৃ 

ফরুোতি যুভোোন   

২৪৭৷ কভোানী ফরুোতিয জনোম মখন অফেদনতোয দাখির কযা 

আয়াছির, তখন আতেআ অদারত কযোতৃক কভোানীয ফরুোতি ুযভোোন 

আয়াছে ফরিয়া গণোম কযিতে আফে৷ 
 

    
 

    
 

  
  

অদারত কযোতকৃ 

নিলেধাজোঞা োযদানেয 

এখো তিয়ায 

  

২৪৮৷ এআ অআন নুাযে ফরুোতিয অফেদন দাখির য়ায য মে 

কন ভয় এফং ফরুোতিয অদেদানেয ূযোফে, কভোানী ফা ঈায 

কন ানাদায ফা োযদায়ক অফেদন কযিরে, কভোানীয ফিযভোোনদোধে 

দায়েযকৃত নোম মে কন ভাভরা ফা নোমফিধ কাযোমধাযায যফযোতী 

কাযোমকোযভ োথগিত কযিয়া এফং োযয়জনফধে অদারত ঈায 

ফিফেচনায় মথামথ যোত অয কযিয়া নিলেধাজোঞা ফা নুযূ 

অদেদান কযিতে াযিফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

অফেদন নুানীয 

ফিলয়ে অদারতেয 

তগভতা 

  

২৪৯৷ (১) অফেদনেয ুনানীয তোভেগতোযে অদারত আচোছা কযিরে 

খযচতোয োযদানেয অদেভূ ফা ঈা ফোমতিযেকে অফেদনটি খাযিজ 

কযিতে কিংফা যোতােতোভেগ থফা যোতীনবাফে ুনানী ভূরতফী 

যাখিতে কিংফা কন নোতোভফযোতীকারীন অদে োযদান কযিতে থফা 

নোমায়ংগত নোম কন অদে োযদান কযিতে াযিফে; তফে 

কেফরভাতোয এআ কাযণে অদারত ঈকোত কভোানীয 
 

ফরুুোতিয অদে দান কযিতে োফীকৃতি জোঞান কযিতে াযিফে না 

মে, কভোানীয মে যিভাণ যিভোদ অছে ঈায ভভূরোমেয ফা 

তদেতোভগা ধিক ভূরোমেয যোথেয জনোম ঈকোত যিভোদ ফনোধক 

যাখা আয়াছে কিংফা কভোানীয অদ কন যিভোদ নাআ৷ 
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(২) মে তোভেগতোযে ংফিধিফদোধ োযতিফেদন দাখির থফা ংফিধিফদোধ 

বা নুলোঠানে ফযখেরােয কাযণে অফেদন কযা য়, েতোভেগতোযে 

অদারত ঈকোত ফযখেরােয জনোম অদারতেয ভতে মে ফ ফোমকোতি 

দায়ী তাাদিগকে ভাভরায খযচ োযদানেয অদে দিতে াযিফে৷ 
 
 
 

(৩) মদি অদারত কন কভোানী ফরুোতিয অদে োযদান কযে, 

তফে ঈকোত অদে ভোযোকে যকাযী যিিবাযকে ফিরভোফে ফিত 

কযিফায ফোমফোথা কযিফে, কিনোতু ঈকোত অদে দানেয ভয়েআ 

রিকুআডেটয নিয়গ কযিফে অদেটি ভোযোকে যকাযী যিিবাযকে 

ফিত কযায োযয়জন আফে না৷ 
    

 
    

 
  

  
ফরুোতিয অদে 

দানেয তেগতোযে 

ভকদোদভা আতোমাদিয 

োথগিতাফোথা 

  

২৫০৷ কন কভোানী ফরুোতিয জনোম অদে দেয়া আরে থফা 

তজোজনোম োথায়ী রিকুআডেটয নিয়গ কযা আরে, অদারতেয নুভতি 

ফোমতীত এফং অদারত কযোতৃক অযিত যোত নুমায়ী ফোমতীত, ঈকোত 

কভোানীয ফিযভোোনদোধে কন ভকদোদভা কিংফা নোম কন নুযূ 

কাযোমধাযা চারাআতে দেয়া ফা ুযভোোন কযা মাআফে না৷ 

 

    
 

    
 

  
  

রিকআুডেটয দে 

নূোমতা 

  

২৫১৷ (১) অদারত কযোতৃক কভোানী ফরুোতিয তোভেগতোযে অআনেয 

োযমজোম ফিধানাফরীয ঈদোদেোম ূযণকরোে, “যকাযী যিিবায ফরিতে 

অদারতেয িত ংমুকোত যকাযী যিিবাযকে ফুঝাআফে কিংফা, এআযূ 

যকাযী যিিবায না থাকিরে, তাায কাযোম ভোাদনেয নিভিতোতে 

যকাযী গেজেটে োযজোঞান দিয়া যকায ঈকোত দে মে ফোমকোতিকে 

নিয়গ কযিফে তাাকে ফুঝাআফে৷ 
 
 
 

(২) ফরুোতিয অদে দানেয ংগে ংগে যকাযী যিিবায 

কভোানীয যকাযী রিকুআডেটয আফেন এফং যফযোতী ভয়ে 

অদারতেয অদে দোফাযা তাায দায়িতোফ ারন ফনোধ না কযা 

যোমনোতোভ তিনি ঈকোত দায়িতোফ ারন কযিতে থাকিফেন৷ 
 
 
 

(৩) যকাযী যিিবায কভোানীয ফরুোতিয অদে োযাোতি ফা 
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তোভেগতোযভত তাায নিমুকোতিয ংগে ংগে কভোানীয যকাযী 

রিকুআডেটয িাফে ঈায কর িাফ-ফি  নোমানোম দরিরতোয  

মাফতীয় যিভোদ নিজ েপাজতে  নিয়নোতোযণাধীনে গোযণ কযিফেন৷ 
 
 
 

(৪) যকাযী যিিবায অদারত কযোতৃক নিযোধাযিত াযিোযভিক 

াআফায ধিকাযী আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
ফরুোতিয অদেেয 

নরুিি 

যেজিলোটোযাযেয নিকট 

দাখির 

  

২৫২৷ মদি কভোানীয ফরুোতিয অদে োযদতোত য় তফে 

ফরুোতিয অফেদনকাযী  কভোানীয কযোতফোম আফে ঈকোত অদে 

োযদানেয তোযি দিনেয ভধোমে অদেেয একটি নুরিি যেজিলোটোযাযেয 

নিকট দাখির কযা৷ 
 
 
 

(২) ফরুোতিয অদেেয নুরিি দাখির কযা আরে, যেজিলোটোযায 

ঈকোত কভোানী ংকোযানোতোভ ফিতে অদেেয একটি ায-ংতোভেগ 

রিিফদোধ কযিফেন এফং ঈকোত কভোানীয ফরুোতিয জনোম অদারত 

অদে দিয়াছেন ভযোভে একটি োযজোঞান যকাযী গেজেটে োযকা 

কযিফেন৷ 
 
 
 

(৩) ঈকোত অদে কভোানীয কযোভচাযীগণেয (Servants) জনোম 

কযোভচোমুতিয ফিজোঞোতি ফরিয়া গণোম আফে, তফে কভোানীয কাযোমাফরী 

চারু থাকিরে তদোযভোোন গণোম আফে না৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ফরুোতি োথগিত 

যাখায ফোমাাযে 

অদারতেয তগভতা 

  

২৫৩৷ ফরুোতিয অদে োযদানেয য অদারত মে কন ভয়, 

কভোানীয মে কন ানাদায কিংফা োযদায়ক এতদুদোদেোমে 

অফেদন কযিরে এফং ফরুোতি ংকোযানোতোভ কর কাযোমধাযা োথগিত 

য়া ঈচিতো ফরিয়া অদারতেয নিকট নোতোভলজনকবাফে োযভাণিত 

আরে, ঈকোত কাযোমধাযা াভগোযিকবাফে কিংফা ীভিত ভয়েয জনোম 

এফং অদারতেয ভতে ঈমুকোত যোত ােতোভেগ ভূরতফী যাখিতে 

াযিফে৷ 
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অদারত কযোতকৃ 

ঊণদাতা  

োযদায়কগণেয আচোছা-

নিচোছা ফিফেচনা 

  

২৫৪৷ ফরুোতি ংকোযানোতোভ মে কর ফিলয় মথামথ াতোভগোম দোফাযা 

োযভাণিত য় েআ কর ফিলয়ে অদারত ানাদায  োযদায়কগণেয 

আচোছা-নিচোছা ফিফেচনায় যাখিফে৷  

    
 

    
 

  
  

যকাযী রিকআুডেটয 

নিয়গ 

  

২৫৫৷ (১) কন কভোানীয ফরুোতিয কাযোমধাযা যিচারনা এফং 

অদারত কযোতৃক অযিত তদংিোোনলোট দায়িতোফ ারনেয জনোম 

অদারত যকাযী যিিবায ফোমতীত এক ফা একাধিক ফোমকোতিকে 

নিয়গ কযিতে াযিফে মাাদিগকে যকাযী রিকআুডেটয ফরা আফে৷ 
 
 
 

(২) কন কভোানীয ফরুোতিয জনোম অফেদনতোয ে কযায 

য, তফে ফরুোতি অদে োযদানেয ূযোফে, অদারত মে কন ভয় 

াভয়িকবাফে ঈকোত রিকআুডেটয নিয়গ কযিতে াযিফে এআযূ 

তোভেগতোযে নিয়গদানেয ূযোফে কভোানীকে ততোভোযোকে নটি 

দিতে আফে, তফে নটি না দেয়া ঈচিতো ফরিয়া ভনে কযিরে, অদারত 

ংিোোনলোট কাযণ রিিফদোধ কযিয়া নটি োযদান ফোমতিযেকে 

যকাযী রিকুআডেটয নিয়গ কযিতে াযিফে৷ 
 

(৩) যকাযী রিকুআডেটয দে একাধিক ফোমকোতিকে নিয়গ কযা 

আরে, এআ অআনেয ফিধান ভতাফেক থফা এআ অআনে োযদতোত 

তোভগভতাফরে যকাযী রিকুআডেটয কযোতৃক কযণীয় কনো  কনো  

কযোতফোম তাাদেয করকে থফা তাাদেয এক ফা একাধিক 

ফোমকোতিকে ারন কযিতে আফে অদারত তাা নিযোদিলোট কযিয়া দিফে৷ 
 
 
 

(৪) কন ফোমকোতি যকাযী রিকুআডেটয নিমুকোত আরে তাাকে কন 

জাভানত দিতে আফে কি না থফা কি ধযনেয জাভানত দিতে আফে 

তাা অদারত নিযোধাযণ কযিয়া দিফে৷ 
 
 
 

(৫) যকাযী রিকুআডেটয নিয়গে যফযোতী ভয়ে তাায নিয়গেয 

ফোমাাযে কন োযকায তোযভোোনটি ধযা ্া তোতোফে তাায কৃত 

কর কাজ ফৈধ ফরিয়া গণোম আফে : 
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তফে যোত থাকে মে, তাায নিয়গ ফৈধ োযভাণিত আরে তাায 

কন কাজ এআ ঈ-ধাযায ফিধানফরে ফৈধ িাফে গণোম কযা মাআফে 

না৷ 
 
 
 

(৬) যকাযী রিকুটডেটয জিনোভায় যাখা যিভোদেয জনোম কন 

যিিবায নিয়গ কযা মাআফে না৷ 
    

 
    

 
  

  
যকাযী রিকআুডেটয 

দতোমাগ, াযণ, 

নূোমদ যূণ  

তগতিযূণ 

  

২৫৬৷ (১) মে কন যকাযী রিকুআডেটয োফেচোছায় াদতোমাগ কযিতে 

াযিফে, থফা অদারত মথমুকোত কাযণ রিিফদোধ কযিয়া তাাকে 

াযণ কযিতে াযিফে৷ 
 
 
 

(২) অদারত কযোতৃক নিমুকোত যকাযী রিকুআডেটযেয দ ূনোম আরে, 

অদারতআ ঈা ূযণেয ফোমফোথা কযিফে এফং নুযূ ূনোমদ ূযণ না 

য়া যোমনোতোভ যকাযী যিিবায যকাযী রিকআুডেটয আফেন এফং 

েআ িাফে দায়িতোফ ারন কযিফেন৷ 
 
 
 

(৩) তকযা িাফে ফা নোম কন বিতোতিতে অদারতেয নিযোদে 

নুাযে যকাযী রিকুআডেটযেয াযিোযভিক দেয়া আফে এফং 

একাধিক রিকুআডেটয নিমুকোত আরে অদারত মেযূ নিযোদে দান 

কযিফে তদনুমায়ী ঈকোত াযিোযভিক তাাদেয ভধোমে অনুাতিক াযে 

বাগ কযিয়া দিতে আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

যকাযী রিকআুডেটয 

নাভকযণ   

২৫৭৷ যকাযী রিকুআডেটয মে কভোানীয জনোম নিমুকোত আয়াছেন 

েআ নিযোদিলোট কভোানীয যকাযী রিকুআডেটয নাভে বিিত আফেন, 

তাায ফোমকোতিগত নাভে নে৷ 
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রিকআুডেটযেয নিকট 

কভোানীয 

ফিলয়াদিয ফিফযণ 

দাখির 

  

২৫৮৷ (১) মে তোভেগতোযে অদারত ফরুোতিয-অদে োযদান কযে 

কিংফা াভয়িকবাফে রিকআুডেটয নিয়গ কযে, ে তোভেগতোযে অদারত 

বিনোনযূ অদে োযদান না কযিরে কভোানীয ফিলয়াদিয একটি 

ফিফযণী োযণয়ন কযতঃ 
 

এপিডেবিট দোফাযা ঈা োযতোময়ন কযিয়া রিকুআডেটযেয নিকট দাখির 

কযিতে আফে, এফং ঈাতে নিভোনরিখিত ফিলয় নোতোভযোবুকোত থাকিফে, 

মথা :- 
 
 
 

(ক) কন যোথ কভোানীয নিকট নগদে এফং ফোমাংকে জভা 

থাকিরে ঈকোত যোথেয ৃথক িাফ কভোানীয ভট যিভোদ; 
 
 
 

(খ) ঊণ  নোমানোম দায়-দেনা; 
 
 
 

(গ) জাভানত ভোফরিত (secured)  জাভানতফিীন (unsecured) 

ঊণেয টাকায যিভাণ ৃথকবাফে দেখাআয়া ঊণদাতায নাভ, অফািক 

ঠিকানা  ো এফং জাভানত-ভোফরিত ঊণেয তোভেগতোযে জাভানতেয 

ভূরোম  নোমানোম ফিফযণ এফং জাভানত দেয়ায তাযিখ; 
 
 
 

(ঘ) কভোানীয ানা এফং মে ফ ফোমকোতিয নিকট ানা যিয়াছে 

তাাদেয নাভ, অফািক ঠিকানা  ো এফং তাাদেয নিকট আতে 

মে যিভাণ যোথ অদায় য়ায ভোবাফনা অছে৷ 
 
 
 

(২) নিভোনরিখিত এক ফা একাধিক ফোমকোতিগণ তাাদেয তোমাখোমান 

ঈকোত ফিফযণী দাখির কযিফেন :- 
 
 
 

(ক) ংিোোনলোট তাযিখে কভোানীয যিচারক ছিরেন এভন ফোমকোতি 

এফং ংিোোনলোট তাযিখে চিফ ফা ভোমানেজায কিংফা নোম কন 

োযধান কযোভকযোতা ছিরেন এভন ফোমকোতি থফা; 
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(খ) নোম কেন ফোমকোতি মাাকে যকায রিকুআডেটয, অদারতেয 

নিযোদে ােতোভেগ, ঈকোত ফিফযণী দাখির  োযতোমাখোমান কযায 

নিযোদে দেন, এফং ঈকোত নোমানোম ফোমকোতিযা আতেছেন নিভোনযূ:- 
 
 
 

() কভোানীয যিচারক ফা কযোভকযোতা অছেন ফা ছিরেন এভন 

কন ফোমকোতি; 
 
 
 

(অ) ঈকোত তাযিখেয ূযোফফযোতী এক ফতোযেয ভধোমে মে কন ভয়ে 

কভোানী গঠিত আয়া থাকিরে মিনি ঈায গঠনে ংগোযণ 

কযিয়াছিরেন; 
 
 
 

(আ) এভন ফোমকোতি মিনি কভোানীতে নিমুকোত অছেন কিংফা ঈ-দপা 

(অ) তে ঈরিোোনখিত এক ফতোযেয ভধোমে কভোানীতে নিমুকোত 

ছিরেন, এফং মিনি তথোম দিতে তোভগভ ফরিয়া রিকুআডেটয ভনে কযেন; 
 
 
 

(ই) ফিফযণী মে ফতোযে ভোযোকিত েআ ফতোযে মাাযা কভোানীয 

কন কযোভকযোতা িাফে কিংফা কভোানীতে চাকুযীযত অছেন ফা 

ছিরেন৷ 
 

(৩) ংিোোনলোট তাযিখ আতে এক দিনেয ভধোমে কিংফা, ফিেল 

কাযণে যকাযী রিকুআডেটয থফা অদারত নুভদন কযিরে, ফযোধিত 

ভয়েয ভধোমে ফিফযণী দাখির কযিতে আফে৷ 
 
 
 

(৪) এআ ধাযা নুমায়ী মে কর ফোমকোতি ফিফযণী োযণয়ন  

রপনাভা দোফাযা ঈা তোমাখোমান কযেন ফা ঐগুরিতে ংগোযণ 

কযেন, তাাদিগকে যকাযী রিকুআডেটয ফা তোভেগতোযভত োথায়ী 

রিকুআডেটয, মুকোতিংগত ভনে কযিরে, ঈকোত ফিফযণী  রপনাভা 

ফাফদকৃত খযচতোয কভোানীয যিভোদ আতে োযদান কযিফেন, 
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তফে এআ ফোমাাযে অদারতেয নিকট অীর কযা মাআফে৷ 
 
 
 

(৫) মদি কন ফোমকোতি, মুকোতিমুকোত কাযণ ফোমতীত, জোঞাতাযে  

আচোছাকৃতবাফে এআ ধাযায ফিধানেয ফযখেরা কযেন তাা, আরে মতদিন 

যোমনোতোভ এআ ফযখেরা চরিতে থাকিফে ঈায োযতিদিনেয জনোম তিনি 

নধিক াাঁচত টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
 
 
 

(৬) কন ফোমকোতি রিখিতবাফে নিজেকে কভোানীয একজন 

ানাদায কিংফা োযদায়ক িাফে ঈরেোোনখ কযিরে তিনি মে কন 

মুকোতিংগত ভয়ে নিজে কিংফা তাায োযতিনিধিয ভাধোমভে নিযোধাযিত 

পি োযদানূযোফক এআ ধাযায ফিধান নুমায়ী দাখিরকৃত ফিফযণী 

যিদযোন কযিফায এফং ঈায নুরিি কিংফা াযাং রআফায 

ধিকাযী আফেন, 
 
 
 

(৭) কন ফোমকোতি ভিথোমাবাফে নিজেকে কভোানীয ানাদায ফা 

োযদায়ক ফরিয়া ঈরেোোনখ কযিরে তিনি Penal Code (XLV of 1860) এয 

182 ধাযা নুাযে াোতোভিমগোম যাধেয দায়ে দায়ী আফেন এফং 

রিকুআডেটয থফা যকাযী িযিবাযেয অফেদনকোযভে তদনুাযে 

দণোডনীয় আফেন৷ 
 
 
 

(৮) এআ ধাযায় ঈরিোোনখিত “ংিোোনলোট তাযিখ” ফরিতে মে 

তোভেগতোযে োথায়ী রিকআুডেটয নিমুকোত আয়াছেন েতোভেগতোযে তাায 

নিয়গেয তাযিখে এফং মেতোভেগতোযে নুযূ কন নিয়গ য় নাআ 

েতোভেগতোযে কভোানী-ফরুোতিয অদেেয তাযিখকে ফুঝাআফে৷ 
    

 
    

 
  

  
রিকআুডেটয কযোতকৃ 

োযতিফেদন দাখির 

  

২৫৯৷ (১) অদারত কভোানী-ফরুোতিয অদে োযদান কযিরে 

যকাযী রিকুআডেটয, ২৫৮ ধাযা নুমায়ী দাখিরমগোম ফিফযণী 

োযাোতিয য, মথাীঘোয ভোবফ, তফে ঈায নধিক একত ফি দিনেয 

ভধোমে থফা, অদারত নুভতি দিরে, ফরুোতি অদেেয দিন আতে 

একত অি দিনেয ভধোমে থফা, মেতোভেগতোযে অদারত অদেদান 
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কযে মে, কন ফিফযণী দাখির কযিতে আফে না েতোভেগতোযে এআযূ 

অদে দানেয য মথাীঘোয ভোবফ অদারতেয নিকট নিভোনফযোণিত 

ফিলয়াদিয ঈয একটি োযাথভিক োযতিফেদন দাখির কযিফেন :- 
 
 
 

(ক) আোমুকৃত, োযতিোযভোোনত (subscribed) এফং যিধিত ভূরধন  

ভোবাফোম 
 

দায়-দায়িতোফেয যিভাণ, এফং “যিভোদ” িযনাভে নিভোনকোতগুরিয 

ভোবাফোম যিভাণ, মথা :- 
 
 
 

() নগদ যোথ  োতোভানোতোভযমগোম িকিঈযিটি; 
 
 
 

(অ) োযদায়কগণেয নিকট ঊণ ফাফদ ানা; 
 
 
 

(আ) কভোানী োযদতোত ঊণ ফাফদ ঈায ানা এফং কন জাভানত 

থাকিরে তদোদযভোোনন কভোানীয োযাোম যোথ; 
 
 
 

(ই) কভোানীয োথাফয  োথাফয ভোতোতি; 
 
 
 

(ঈ) তরফমগোম যিধিত যোথ; এফং 
 
 
 

(খ) কভোানী কন ফিলয়ে ফোমযোথ আয়া থাকিরে ফোমযোথতায 

কাযণভূ; এফং 
 
 
 

(গ) তাায ভতে কভোানী গঠনেয ঈদোমগ গোযণ, গঠন কিংফা 
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ঈায ফোমযোথতা ভোযোকিত কন ফিলয়ে কিংফা ঈায কাযোমাফরী 

যিচারনা ভোযোকে ধিকতয তথোমানুনোধানেয োযয়জন অছে কি 

না৷ 
 
 
 

(২) যকাযী রিকুআডেটয ঈমুকোত ভনে কযিরে, কভোানী কি বাফে 

গঠিত আয়াছে েআ ভোযোকে এক ফা একাধিক তিযিকোত োযতিফেদন 

ে কযিতে াযেন এফং এআযূ োযতিফেদনে কভোানী গঠনেয 

ঈদোমগ গোযণ  গঠনেয তোভেগতোযে কন ফোমকোতিয দোফাযা থফা 

গঠনেয য কন যিচারক থফা নোম কযোভকযোতা দোফাযা 

কভোানীয ফোমফায়েয তোভেগতোযে কন জারিয়াতি ংঘটিত আয়াছে 

কি না তাা এফং নোম মে কন ফিলয় মাা তাায ভতে অদারতেয 

দৃলোটিগচয কযা বিোযেত তাা ঈরেোোনখ কযিতে াযিফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
কভোানীয 

ভোতোতিয েপাজত 

  

২৬০৷ (১) যকাযী রিকুআডেটয, তিনি াভয়িকবাফে নিমুকোত ঈন ফা 

না ঈন, কভোানীয ভারিকানাধীন থফা কভোানী মাায 

োফতোতাধিকাযী ফরিয়া োযতীয়ভান য় এযূ কর ভোতোতি, জিনিতোয 

এফং অদায়মগোম দাফী ভূ (actionable claims) নিজ েপাজতে 

কিংফা নিয়নোতোযণে গোযণ কযিফেন৷ 
 
 
 

(২) ফরুোতি-অদেেয তাযিখ আতে কভোানীয কর ভোতোতি  

জিনিতোয অদারতেয েপাজতে যিয়াছে ফরিয়া গণোম আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ফরুোতিয তেগতোযে 

যিদযোন-কভিটি 

  

২৬১৷ (১) কন কভোানীয ফরুোতিয জনোম অদে োযদতোত 

য়ায তাযিখ আতে এক ভােয ভধোমে যকাযী রিকুআডেটয 

কভোানীয ঐ ফ ানাদাযগণেয একটি বা অোফান কযিফেন 

মাাদেয নাভ কভোানীয িাফ  নথিতোয আতে ায়া গিয়াছে; 

এফং এআ বায ঈদোদেোম আফে রিকুআডেটযেয ংগে কাজ কযায জনোম 

একটি যিদযোন-কভিটি গঠন কযায োযয়জন অছে কি না এফং 

কভিটি গঠিত আরে কাাযা ঈায দোম আফেন তাা নিযোধাযণ কযা৷ 

(২) ানাদাযগণেয িদোধানোতোভ ফিফেচনা এফং ঈায ংধন 

কিংফা ংধন ফোমতিযেকে গোযণ কযা মায় কি না এআ ঈদোদেোমে 

যকাযী রিকুআডেটয ানাদাযগণেয বা নুলোঠানেয তাযিখ আতে 
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এক োতােয ভধোমে োযদায়কগণেয একটি বা অোফান কযিফেন৷ 
 
 
 

(৩) োযদায়কগণ মদি ানাদাযগণেয িদোধানোতোভ াভগোযিকবাফে 

গোযণ না কযেন, তাা আরে একটি যিদযোন-কভিটি গঠন কযা 

দযকায কি না এফং মদি দযকায য় তফে ঈকোত কভিটিয গঠন 

োযণারী কি যকভ আফে এফং কভিটিতে কাাযা দোম থাকিফেন 

ততোভোযোকে অদারতেয নিযোদে োযাোতিয জনোম রিকুআডেটয 

ফিরভোফে অদারতেয নিকট দযখাোতোভ কযিফেন৷ 
 
 
 

(৪) এআ ধাযায ধীন গঠিত যিদযোন-কভিটিতে কভোানীয 

ানাদায  োযদায়ক ভিরিয়া থফা ানাদায  োযদায়কদেয 

তোভগ আতে াধাযণ ফা ফিেল ায়ায-ফ-এটযোনিোযাোত 

ফোমকোতিফযোগ ভিরিয়া ভট ১২ জন দোম থাকিফেন, মাাদেয ংখোমায 

নুাত ানাদায  োযদায়কগণেয বায় নিযোধাযিত আফে থফা 

এআ ফিলয়ে তাাদেয ভধোমে ভতানৈকোম দেখা দিরে ঈা অদারত 

কযোতৃক নিযোধাযিত আফে৷ 
 
 
 

(৫) যিদযোন-কভিটি মে কন মুকোতিংগত ভয়ে যকাযী 

রিকুআডেটযেয িাফতোয যিদযোন কযিতে াযিফে৷ 
 
 
 

(৬) যিদযোন-কভিটি মখন মে ভয় োথিয কযে েআ ভয়ে বায় 

ভিরিত আফে; এফং ঈা মদি ভয় নিযোধাযণ কযিতে যাগ য় তাা 

আরে োযতিভাে নোতোভতঃতোভেগ একফায বায় ভিরিত আফে থফা 

রিকুআডেটয ফা কভিটিয কন দোম তাায ভতে ঈমুকোত ভয়ে 

কভিটিয বা ডাকিতে াযিফেন৷ 
 
 
 

(৭) কভিটিয দোমগণেয ংখোমাগযিলোঠেয ঈোথিতিতে কভিটিয বায 

কাজ চরিতে াযে; এফং ংখোমাগযিলোঠেয ঈোথিতি না থাকিরে বায 

কাজ চরিতে াযিফে না৷ 
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(৮) নিজ োফাতোভগযমুকোত রিখিত নটি রিকুআডেটযকে োযদান 

কযিয়া কভিটিয মে কন দোম তাায দ তোমাগ কযিতে াযিফেন৷ 
 
 
 

(৯) কভিটিয কন দোম দেঈরিয়া আয়া ্িরে, কিংফা তিনি তাায 

দেঈরিয়াতোফেয ফোমাাযে তাায কন ানাদাযেয ংগে কন 

োযকায অল-যপা ফা ফনোদফোতোভ কযিরে, থফা তাায 

ভোযেণীয নোমানোম দোমগণেয যোথাতো তিনি ানাদায আরে 

নোমানোম ানাদায-দোমেয ফা তিনি োযদায়ক আরে নোমানোম 

োযদায়কেয নুভতি ফোমতীত কভিটিয য য াাঁচটি বায় নুোথিত 

থাকিরে, তাায দ ূনোম আফে৷ 
 

(১০) কভিটিতে ানাদাযগণ তাাদেয োযতিনিধিতোফকাযী কন 

দোমকে ানাদাযগণেয বায় াধাযণ িদোধানোতোভফরে এফং 

োযদায়কগণ তাাদেয োযতিনিধিতোফকাযী কন দোমকে 

ানাদাযগণেয বায াধাযণ িদোধানোতোভফরে কভিটি আতে াযণ 

কযিতে াযিফেন, তফে এআযূ বা অোফানেয ূযোফে বায ঈদোদেোম 

ফোমকোত কযিয়া ঈকোত দোমকে াত দিনেয নটি োযদান কযিতে 

আফে৷ 
 
 
 

(১১) কভিটিয কন দ ূনোম আরে ঈকোত দ ূযণেয জনোম 

রিকুআডেটয ফিরভোফে তোভেগতোযভত ানাদাযগণেয কিংফা 

োযদায়কগণেয একটি বা অোফান কযিফেন এফং ঈকোত বা একআ 

ানাদায ফা তোভেগতোযভত একআ োযদায়ককে ূণযোনিয়গ কযিতে 

াযিফে কিংফা য একজন ানাদায ফা োযদায়ককে নিয়গ কযিয়া 

ঈকোত ূনোম দ ূযণ কযিতে াযিফে৷ 
 
 
 

(১২) কভিটিতে কাযোমযত দোম-ংখোমায দুআ এয কভ না আরে, 

কভিটিতে কন দ ূনোম থাকা তোতোফে, তাাযা কাজ চারাআয়া 

মাআতে াযিফেন৷ 
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যকাযী 

রিকআুডেটযেয তগভতা 

  

২৬২৷ অদারতেয নুভদন ােতোভেগ, যকাযী রিকুআডেটয 

নিভোনরিখিত কাযোমাদি কযিতে াযিফেন :- 
 
 
 

(ক) কভোানীয নাভে কিংফা কভোানীয তোভেগ কন পজদাযী 

ফা দেয়ানী ভাভরা ফা বিমগ থফা নোম কন অআনগত 

কাযোমধাযা দায়েয থফা কভোানীয ফিযভোোনদোধে দায়েযকৃত ঐফ 

ভাভরা, বিমগ ফা কাযোমধাযায় কভোানীয তোভগ ভযোথন কযা; 
 
 
 

(খ) কভোানীয জনোম করোমাণকয য় এআযূে ঈায ফরুোতিয 

োফাযোথে মতদূয োযয়জন ঈকোত কভোানীয ফোমফা যিচারনা কযা; 
 
 
 

(গ) কন ফোমকোতি, ংোথা ফা নোম কভোানীয নিকট াভগোযিকবাফে 

োতোভানোতোভয ফা খণোড খণোডবাফে ফিকোযয় কযায তোভগভতা 

কভোানীয োথাফয  োথাফয ভোতোতি োযকাোম নিরাভ কিংফা 

ফোমকোতিগত মগামগেয ভাধোমভে ফিকোযয়; 
 

(ঘ) কভোানীয নাভে  তোভেগ কভোানীয কর কাযোমাদি কযা, 

কর দরিরেয োযাোতি োফীকায কযা  মে কন দরিরতোয 

ভোাদন কযা এফং তদো ঈদোদেোমে মখন োযয়জন য় কভোানীয 

াধাযণ ীর ভয ফোমফায কযা; 
 
 
 

(ঙ) কন োযদায়কেয দেঈরিয়াতোফ ংকোযানোতোভ কাযোমধাযায় তাায 

ভোতোতিয ফিযীতে কভোানীয কন ানা ফা ানায 

ফিলোটাংেয তোমতা োযভাণ, ঈায োযেণীফিনোমা এফং দাফী 

ঈতোথান কযা, এফং োযদায়ক দেঈরিয়া থাকা ফোথায় ঐ ানা ফা 

ঈায ফিলোটাং দেঈরিয়ায নিকট আতে একটি ৃথক ঊণ িাফে 

এফং তাায নোমানোম ানাদাযেয িত াযাাযিবাফে ঈকোত ানা 

অদায় কযা; 
 

(চ) কভোানীয দায়-দায়িতোফেয তোভেগতোযে, এআযূ কাযোমকযতায িত 

কভোানীয নাভে  তোভেগ কন ফিনিভয় ফির, ুনোডি থফা 

োযভিাযী নট-এ োফাতোভগয, োফীকৃতিদান, ভোাদন এফং ৃলোঠাংকন 
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কযা, মেন ঐ ফির, ুনোডি  নট কভোানীয কাযোমাফরী চরাকারীন 

ভয়ে কভোানী কযোতৃক এফং কভোানীয তোভেগ োফাতোভগয 

ভোাদন, োফীকৃতিদান এফং ৃলোঠাংকন কযা আয়াছির; 
 
 
 

(ছ) কভোানীয যিভোদ জাভানত যাখিয়া োযয়জনীয় যোথ 

ংগোয কযা; 
 
 
 

(জ) কভোানীয নাভে ুফিধাজনকবাফে কযা মায় না এআযূ 

তোভেগতোযে, তাায দেয নাভ ফোমফায কযিয়া কন ভৃত োযদায়কেয 

ভোতোতিয জনোম রেটায ফ এোমাডভিনিলোটোযেন গোযণ কযা ফা কন 

োযদায়ক আতে ফা তাায ভোতোতি আতে ানা যোথ গোযণ কযায 

জনোম োযয়জন য় এভন মে কন কাজ কযা; এফং এআযূ কর 

তোভেগতোযে ঈকোত রেটায ফ এোমাডভিনিলোটোযেন ফা ঈকোত ানা যোথ 

িরুকআডেটযেয নিকট োযদেয় ফরিয়া গণোম আফে : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, (জ) দপায কন ফিধান Administrator 

General's Act, 1913 (III of 1913) এয ধীনে নিমুকোত 

এোমাডভিনিোটোযেটয জেনাযেরেয কন ধিকায, কযোতফোম  ুফিধা 

তোভগুণোন কযিফে না; এফং 
 
 
 

(ঝ) কভোানীয ফরুোতিয জনোম এফং ঈায যিভোদ ফনোটনেয 

জনোম নোম মে কাজ কযা োযয়জন তাা কযা৷ 
    

 
    

 
  

  
যকাযী 

রিকআুডেটযেয 

োফেচোছাধীন তগভতা 

োযয়গেয ীভা 
  

২৬৩৷ অদারত এআযূ অদে োযদান কযিতে যিফে মে, যকাযী 

রিকুআডেটয অদারতেয নুভদন ফা োতোভতোভেগ ফোমতিযেকেআ ২৬২ 

ধাযায় ঈরিোোনখিত মে কন তোভগভতা োযয়গ কযিতে াযিফেন এফং 

মেতোভেগতোযে যকাযী রিকুআডেটয োথায়ীবাফে নিমুকোত ন ে 

তোভেগতোযে অদারত ঈমুকোত ফিফেচনা কযিরে ঐ নিয়গ অদেেআ 

তাায তোভগভতা ীভিত ফা নিয়নোতোযণ কযিতে াযিফেন৷ 
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যকাযী 

রিকআুডেটযকে 

অআনগত ায়তা 

দানেয ফিধান 

  

২৬৪৷ অদারতেয নুভদনকোযভে যকাযী রিকুআডেটয তাায কাজ 

কযোভে ায়তা কযায জনোম অদারতে অআনজীফী িাফে াজিয 

আফায ধিকাযী একজন এডবকেট ফা এটযোণি নিমুকোত কযিতে 

াযিফেন : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, যকাযী রিকুআডেটয নিজেআ একজন এডবকেট 

ফা এটযোণি আরে তিনি এআ ধাযায ধীনে ঈকোত ায়তাকাযী 

এডবকেট ফা এটযোণি নিয়গ কযিতে াযিফেন না, মদি না ঈকোত 

ায়তাকাযী ফিনা াযিোযভিকে কাজ কযিতে ভোভত ন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

রিকআুডেটয কযোতকৃ 

বায কাযোমফিফযণী-

ফি এফং োযাোতিয 

িাফ অদারতে 

দাখির 

  

২৬৫৷ (১) অদারত কযোতৃক ফরুোতি ঘটান আতেছে এআযূ কন 

কভোানীয যকাযী রিকুআডেটয নিযোধাযিত দোধতিতে ঈমুকোত এক 

ফা একাধিক ফি যতোভগণ কযিফেন; এফং ঈাতে বায কাযোমফিফযণী 

এফং নোমানোম নিযোধাযিত ফিলয় রিিফদোধ কযিয়া যাখিফেন, এফং মে 

কন ানাদায ফা োযদায়ক, নিজে ফা োযতিনিধিয ভাধোমভে, অদারতেয 

নিয়নোতোযণ ােতোভেগ, ঈকোত ফি যিদযোন কযিতে াযিফেন৷ (২) 

োযতোমেক যকাযী রিকুআডেটয তাায দায়িতোফ ারনকারে নিযোধাযিত 

ভয়ানোতোভে, তফে োযতি ফতোয কভতোভেগ দুআফায, তাায জভা-খযচেয 

িাফ অদারতে ঈোথান কযিফেন৷ 
 
 
 

(৩) রিকুআডেটয তাায িাফতোয নিযোধাযিত ছকে দুআ োযোথে 

োযোতুত কযিফেন এফং নিযোধাযিত দোধতিতে ঐগরুিয তোমতা 

ভোযোকিত ঘলণা ঈকোত ছকেয রিিফদোধ কযিফেন৷ 
 
 
 

(৪) অদারত ঈায ফিফেচনায় ঈমুকোত দোধতিতে ঈকোত িাফতোয 

নিযীতোভগা কযাআফে এফং নিযীতোভগায ঈদোদেোমে অদারতেয চািদাভত 

মে কন বাঈচায  তথোম যফযা কযিতে রিকুআডেটয ফাধোম 

থাকিফেন এফং অদারত মে কন ভয় রিকুআডেটয কযোতৃক যতোভিগত 

ফিভূ, িাফতোয  নোমানোম দরির অদারতে ে কযায নিযোদে 

দিতে ফা ঐগুরি যিদযোন কযিতে াযিফে৷ 
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(৫) িাফতোযেয নিযীতোভগণ েল আরে নিযীতোভগা োযতিফেদনেয 

একটি নুরিি অদারতে নথিবুকোত  ংযতোভিগত থাকিফে এফং ঈায 

য একটি নুরিি নথিবুকোত কযায জনোম যেজিলোটোযাযেয নিকট 

াঠাআতে আফে; এফং এআযূ োযতোমেক নুরিি মে কন ানাদায 

ফা োফাযোথ ংিোোনলোট ফোমকোতিয যিদযোনেয জনোম ঈনোভুকোত যাখিতে 

আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
রিকআুডেটযেয তগভতা 

োযয়গ  

নিয়নোতোযণ 

  

২৬৬৷ (১) এআ অআনেয ফিধান ােতোভেগ, অদারত কযোতৃক ফরুোতি 

ঘটান আতেছে এআযূ কভোানীয রিকুআডেটয, কভোানীয 

যিভোদেয ফোমফোথানা (Administration) এফং মাফতীয় যিভোদ 

মথাফিিতবাফে ানাদাযগণেয ভধোমে ফনোটনেয ফোমাাযে, ানাদায ফা 

োযদায়কগণেয াধাযণ বায় গৃীত মে কন িদোধানোতোভ এফং 

যিদযোক কভিটিয িদোধানোতোভ মথাফিিতবাফে ফিফেচনায় যাখিফেন 

এফং ঐ ফ িদোধানোতোভেয ভধোমে ফিযধ দেখা দিরে ানাদায ফা 

োযদায়কগণেয াধাযণ বায় োযদতোত নিযোদেনা, যিদযোক কভিটিয 

নিযোদেনা েতোভগা গোযাধিকায াআফে৷ 
 
 
 

(২) যকাযী রিকুআডেটয ানাদায ফা োযদায়কগণেয বিোযায় 

নিযোণয়েয ঈদোদেোমে ানাদায ফা োযদায়কগণেয াধাযণ বা অোফান 

কযিতে াযেন, এফং ানাদায ফা োযদায়কগণেয নুযূ বা 

নুলোঠানেয জনোম তাাদেয িদোধানোতোভেয ভাধোমভে নিযোদে দিরে, থফা 

ভূরোমেয বিতোতিতে ানাদায ফা োযদায়কগণেয এক-দভাং নুযূ 

বা অোফানেয জনোম রিখিত নুযধ জানাআরে, বা অোফান কযা 

রিকুআডেটযেয অফোমিক কযোতফোম আয়া দাাঁ্াআফে৷ 
 
 
 

(৩) ফরুোতি ংকোযানোতোভ ফিেল কন ফোমাাযে নিযোদেনা রাবেয 

োযয়জন দেখা দিরে যকাযী রিকুআডেটয নিযোধাযিত দোধতিতে 

অদারত ভীে অফেদন কযিতে াযিফেন৷ 
 

(৪) এআ অআনেয ফিধান ােতোভেগ, যকাযী রিকুআডেটয কভোানীয 

যিভোদেয ফোমফোথানা এফং ঈা ানাদাযগণেয ভধোমে ফনোটনেয 

ফোমাাযে তাায োফীয় ফিচায ফিফেচনা (Discretion) োযয়গ কযিফেন৷ 
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(৫) যকাযী রিকুআডেটযেয কন কাজ ফা িদোধানোতোভেয পরে মদি 

কন ফোমকোতি ংতোভগুদোধ ন, তফে তিনি ততোভোযোকে অদারতে 

তাায অফেদন ফা বিমগ ে কযিতে াযিফেন, এফং ততোভোযোকে 

ঈবয় তোভগকে ুনানীয ুমগদানেয য অদারত ঈকোত কাজ ফা 

িদোধানোতোভ ফার যাখিতে, ঈরোটাআয়া দিতে ফা ংধন কযিতে াযিফে 

থফা যিোথিতি নুমায়ী ঈায ফিফেচনায় নোমায়ংগত নোম কন 

অদে দিতে াযিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
োযদায়কগণেয 

তারিকা োযণয়ন এফং 

দায় যিধে 

কভোানীয 

যিভোদ োযয়গ 

  

২৬৭৷ (১) ফরুোতিয অদেদানেয য অদারত মথাীঘোয ভোবফ 

োযদায়কগণেয একটি তারিকা োযণয়ন কযিফে এফং এআ ফোমাাযে এআ 

অআন নুমায়ী দোমফি ংধনেয োযয়জন আরে অদারত ঈা 

ংধন কযিতে াযিফে, এফং অদারত কভোানীয মাফতীয় 

যিভোদ ংগোয কযাআয়া ঐগুরি কভোানীয দায়-দেনা যিধেয 

জনোম োযয়গ কযিফে৷ 
 

(২) োযদায়কগণেয তারিকা োযণয়ণেয ভয় োযদায়কগণেয ভধোমে 

মাাযা নিজেদেয ধিকায ফরে োযদায়ক আয়াছেন এফং মাাযা 

োযদায়কগণেয োযতিনিধি িাফে কিংফা মাাযা নোমেয ঊণেয জনোম 

দায়ী য়ায কাযণে োযদায়ক আয়াছেন তাাদেযকে ৃথক ৃথকবাফে 

ঈকোত তারিকায় দেখাআতে আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ভোতোতি 

োতোভানোতোভয, যোণ 

আতোমাদি কযানয 

তগভতা 
  

২৬৮৷ ফরুোতিয অদেদানেয য, অদারত মে কন ভয় অাততঃ 

োযণয়নকৃত তারিকায় নোতোভযোবুকোত মে কন োযদায়ককে 

কভোানীয মে কন টোযালোটী, যিিবায, ফোমাংকায, োযতিনিধি ফা 

কযোভকযোতাকে ফিরভোফে কিংফা অদারত কযোতৃক নিযোদেিত ভয়েয 

ভধোমে মে কন যোথ, ভোতোতি ফা নথিতোয, মাা তাায নিকট 

যিয়াছে এফং মাাতে দৃোমতঃ কভোানীয োফতোফাধিকায যিয়াছে 

তাা, যকাযী রিকুআডেটযেয নিকট োযদান, যোণ, ভযোণ ফা 

োতোভানোতোভয কযিফায নিযোদে দিতে াযিফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ঊণ যিধ কযিতে   ২৬৯৷ (১) ফরুোতিয অদেদানেয য, অদারত মে কন ভয়  
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োযদায়কগণকে 

অদেদানেয তগভতা 

অাততঃ োযণয়নকৃত তারিকায় নোতোভযোবুকোত কন োযদায়ককে এআ 

অআন নুমায়ী তাায নিজেয নিকট আতে থফা তিনি মে োযদায়কেয 

োযতিনিধি তাায ভোদ আতে কভোানীয ানা যোথ যিধেয 

জনোম অদে দিতে াযিফে, তফে এআ অআন নুাযে ঈকোত োযদায়ক 

ফা ভোদ আতে বিনোন কাযণে তরফমগোম কন যোথ এআ ঈ-

ধাযায ধীন োযদতোত অদেে নোতোভযোবুকোত থাকিফে না৷ 
 

(২) ীভিতদায় কভোানীয তোভেগতোযে, অদারত ঈকোত 

অদেদানকারে, কন ভোদেয োযতিনিধিতোফকাযী ফোমকোতি ফা 

োযদায়কেয িত রেনদেনেয ফা চুকোতিজনিত কাযণে ঈকোত 

কভোানীয নিকট তাায ানা যোথেয ফিযীতে তাায নিকট 

কভোানীয ানা যোথেয ভনোফয়াধনেয নুভতি দিতে াযিফে 

কিনোতু এআ ভনোফয়কযণ কভোানীয দোম িাফে তাায োযাোম 

রবোমাং ফা ভুনাপায তোভেগতোযে োযমজোম আফে না, এফং কন 

ীভিতদায় কভোানীয কন যিচারকেয দায় ীভিত আরে েআ 

তোভেগতোযে ঈকোত ভনোফয়াধনেয নুভতি দেয়া আফে : 
 

তফে যোত থাকে মে, কন কভোানী ীভিতদায় ক ফা 

ীভিতদায় ক, কর ানাদাযকে ভোূযোণবাফে তাাদেয ানা 

যিধ কযায তোভেগতোযে কন োযদায়কেয মে কন োযকায 

ানা যফযোতীকৃত তরফেয ফিযীতে, তাায নিকট আতে োযাোম 

টাকায িত ভনোফয়েয নুভতি দেয়া মাআফে৷ 
    

 
    

 
  

  
োযদায়কগণ আতে 

অদারত কযোতকৃ 

ঈকোত যোথ তরফেয 

তগভতা 

  

২৭০৷ (১) ফরুোতিয অদেদানেয য, অদারত মে কন ভয়, 

যোথাতো কভোানীয যিভোদেয যোমাোততা মাচাআ কযায অগেআ 

ঈক ফা যেআ ঈক, কভোানীয দায়-দেনা যিধ  ফরুোতিয 

মাফতীয় খযচ  চাযোজ ভিটানয জনোম এফং োযদায়কগণেয 

াযোযিক ধিকায ভনোফয়েয জনোম অদারত মে যিভাণ যোথেয 

োযয়জন ফরিয়া ফিফেচনা কযিফে েআ যিভাণ যোথ ংগোযেয 

ঈদোদেোমে অাততঃ োযণয়নকৃত তারিকায় ঈরিোোনখিত মে কন ফা 

কর োযদায়কগণেয নিকট আতে েআ যিভাণ যোথ তরফ এফং ঈা 

যিধেয অদে দিতে াযিফে মে যিভাণ যোথ যিধেয জনোম 

তাাযা দায়ী৷ 
 

(২) ঈকোত যোথ তরফ কযায ভয় অদারত োযদায়কগণেয ভধোমে 

কে কে মে তরফকৃত যোথেয অংিক ফা ভোূযোণ যিধ কযিতে 

ফোমযোথ আতে াযেন ঈা ফিফেচনায় যাখিয়া োযয়জনীয় যোথ তরফ 
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কযিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
ফোমাংকে টাকা জভা 

দেয়ায অদে 

োযদানেয তগভতা 

  

২৭১৷ োযদায়ক, কোযেতা ফা নোম মাাদেয নিকট কভোানীয কন 

যোথ ানা যিয়াছে, তাাদেয োযদেয় যোথ যকাযী রিকুআডেটযেয 

নিকট যাযি োযদানেয যিফযোতে Bangladesh Bank Order, 1972, (P. 

O. No. 127 of 1972) তে ংজোঞায়িত কন Scheduled Bank এ 

যকাযী রিকুআডেটযেয িাফে (account) জভাদানেয জনোম অদারত 

তাাদিগকে অদে দিতে াযিফে এফং নুযূ কন অদে এআযূ 

কাযোমকয আফে মেন ঈাতে যকাযী রিকুআডেটযেয নিকট যোথ 

োযদানেয নিযোদে দান কযা আয়াছির৷ 

 

    
 

    
 

  
  

রিকআুডেটযেয 

একাঈনোটেয ঈয 

অদারতেয নিয়নোতোযণ 
  

২৭২৷ অদারত কযোতৃক কভোানী ফরুোতিয তোভেগতোযে, ধাযা ২৭১ 

এয ফিধান নুাযে রিকআুডেটযেয িাফে জভাকতৃ কর টাকা, ফির, 

ুনোডি, নট  নোমানোম িকিঈযিটি ভোূযোণযূে অদারতেয অদেেয 

ভাধোমভে নিয়নোতোযিত আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

াতগোম িাফে 

োযদায়কেয োযতি 

অদেেয চূ্ ানোতোভতা 

  

২৭৩৷ (১) কন যোথ যিধেয জনোম অদারত কন 

োযদায়ককে কন অদে োযদান কযিরে, েআ অদে ততোভোযোকে 

অীর দায়েযেয ধিকায ােতোভেগ, ঈকোত োযদায়কেয নিকট ানা 

টাকায ফোমাাযে চূ্ানোতোভ াতোভগোম আফে৷ 
 

(২) ঈকোত অদেে ফযোণিত নোমানোম োযাংগিক ফিলয় ংিোোনলোট 

কর ফোমকোতিয তোভেগতোযে এফং কর কাযোমধাযায তোভেগতোযে 

মথামথবাফে ফযোণিত আয়াছে ফরিয়া গণোম আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ভয়ভত দাফী 

োযভাণে ফোমযোথ 

ানাদাযগণেয 

তেগতোযে অদারতেয 

তগভতা 

  

২৭৪৷ অদারত এআযূ এক ফা একাধিক ভয় নিযোধাযণূযোফক অদে 

োযদান কযিতে াযিফে মে, ঈকোত ভয়েয ভধোমে ানাদাযগণ তাাদেয 

ানা ফা দাফীয তোমতা োযভাণ কযিতে ফোমযোথ আরে, ঈকোতযূ 

োযভাণেয ূযোফে ফনোটনকৃত কন যোথেয ুফিধা দিতে তাাদিগকে 

ফঞোচিত কযা আতে াযে৷ 
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োযদায়কগণেয 

ধিকায 

ভনোফয়াধন 

  

২৭৫৷ অদারত োযদায়কগণেয ভধোমে তাাদেয াযোযিক ধিকাযেয 

ভনোফয়াধন কযিফে এফং কভোানীয যিভোদে কন ঈদোফৃতোত 

থাকিরে তাা ঈায ধিকাযী ফোমকোতিগণেয ভধোমে ফণোটন কযিফে৷ 
 

    
 

    
 

  
  

ফোময়ফনেয ফোমাাযে 

অদেদানেয তগভতা 

  

২৭৬৷ কভোানীয দায়-দেনা যিধেয জনোম ঈায যিভোদ 

যোমাোত আরে, অদারত ঈায ফিফেচনায় নোমায়ংগত গোযাধিকায 

নিযোধাযণূযোফক কভোানীয যিভোদ আতে ফরুোতিয ফোময়  

নোমানোম ফোময়ফনেয এফং চাযোজেয দায় যিধেয ঈদোদেোমে অদে 

দিতে াযিফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

কভোানীয ফিরুোতি 

(dissolution) 

  

২৭৭৷ (১) কভোানীয ফরুোতিয োযকোযিয়া ভাোত য়ায য 

অদারত অদে দিফে মে, অদেেয তাযিখ আতে কভোানীয ফিলয়াদি 

ভোূযোণযূে ফিরুো োত (dissolved) আয়াছে এফং তদনুমায়ী কভোানীটি 

ফিরুোত আফে৷ 
 

(২) অদেদানেয তাযিখ আতে নেয দিনেয ভধোমে যকাযী 

রিকুআডেটয ঈকোত অদেটিয ফিলয় যেজিলোটোযাযকে ফিত কযিফেন 

এফং যেজিলোটোযায তাায ফিতে কভোানী ফিরুোতিয ুঙোখানুুঙোখ 

(minute) রিিফদোধ কযিফেন৷ 
 

(৩) যকাযী রিকুআডেটয এআ ধাযায ফিধানভূ ারনে ফোমযোথ আরে, 

মতদিন ঈকোত ফোমযোথতা ফোমাত থাকে ততদিনেয োযতিদিনেয জনোম, 

তিনি নধিক একত টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

কভোানীয 

ভোতোতিয দখরদায 

িাফে নোদেবাজন 

 নোমানোম ফোমকোতিয 

ঈয ভনজাযীয 

তগভতা 
  

২৭৮৷ (১) কভোানীয ফরুোতিয অদেদানেয য, মদি ঈায কন 

কযোভকযোতা কিংফা নোম কন ফোমকোতি, মাায নিকট কভোানীয 

কন ভোদ অছে ফরিয়া জানা মায় ফা নোদে য় থফা মিনি 

কভোানীয নিকট ঊণী অছেন ফরিয়া ফিফেচনা কযা মায় কিংফা মিনি 

কভোানীয ফোমফা, রেন-দেন, ভোতোতি ফা নোম কন ফিলয় 

ভোযোকে তথোম দিতে তোভগভ ফরিয়া ফিফেচিত ন, তফে অদারত েআ 

ফোমকোতিকে াজিয য়ায জনোম ভনজাযী কযিতে াযিফে৷ 
 

(২) অদারত ঈকোত ফোমকোতিকে থফাকোম াঠ কযাআয়া ংিোোনলোট 

ফিলয়ে ভখিকবাফে ফা রিখিতবাফে জিজোঞাাফাদ কযিতে এফং তাায 
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জফাফ ংতোভেগে রিিফদোধ কযিয়া ঈাতে োফাতোভগযদানেয জনোম 

তাাকে নিযোদে দিতে াযিফেন৷ 
 
 
 

(৩) ঈকোত ফোমকোতিয েপাজতে ফা তোভগভতাধীনে কভোানী 

ংকোযানোতোভ মে ফ নথিতোয অছে তাা ঈোথানেয জনোম অদারত 

তাাকে নিযোদে দিতে াযিফে, তফে তিনি ঈোথািত নথিতোযেয ঈয 

নিজেয কন ূযোফোফতোফ (Lien) দাফী কযিরে নুযূ ঈোথানেয 

কাযণে ঈকোত ূযোফোফতোফ তোভগুণোন আফে না এফং কভোানীয 

ফরুোতিয ভয় ঈকোত ূযোফোফতোফ ংকোযানোতোভ কর ফিলয় অদারত 

নিলোতোতি কযিতে াযিফেন৷ 
 
 
 

(৪) ভনকৃত কন ফোমকোতিকে মুকোতিংগত াযে যাা খযচ 

োযদানেয োযোতোভাফ কযায য মদি তিনি অদারতে াজিয আতে 

োফীকায কযেন, তাা আরে জিজোঞাাফাদেয ঈদোদেোমে অদারত 

তাাকে গোযেোতায কযাআয়া াজিয কযাআফায ফোমফোথা কযাআতে াযিফে, 

মদি না অদারতে াজিয য়ায তোভেগতোযে তাায অআনগত 

োযতিফনোধকতা থাকে এফং অদারত চরাকারে ঈকোত োযতিফনোধকতায 

ফিলয় অদারতকে ফিত কযায য অদারত াজিয না য়ায 

ফিলয়টি নুভদন কযে৷ 
    

 
    

 
  

  
ঈদোমকোতা, যিচারক 

োযভুখগণকে 

জিজোঞাাফাদ কযায 

অদেদানেয তগভতা 

  

২৭৯৷ (১) মে তোভেগতোযে অদারত কযোতৃক কন কভোানীয 

ফরুোতিয অদে দেয়া য় এফং যকাযী রিকুআডেটয অদারতে এআ 

ভযোভে অফেদন কযেন মে, তাায ভতে কভোানী গঠনেয ঈদোমগ 

গোযণ ফা ঈায গঠনেয ফোমাাযে কন ফোমকোতিয দোফাযা কিংফা 

কভোানী গঠনেয যফযোতী কন ভয়ে কভোানী ংকোযানোতোভ 

ফোমাাযে ঈায কন যিচারক ফা নোম কন কযোভকযোতায দোফাযা 

োযতাযণাভূরক কন কিছু ংঘটিত আয়াছে, েতোভেগতোযে অদারত, 

ঈকোত অফেদনটি ফিফেচনা কযায য, নিযোদে দিতে াযিফে মে ঈকোত 

ফোমকোতি, যিচারক ফা কযোভকযোতা অদারত কযোতৃক নিযোধাযিত একটি 

তাযিখে অদারতে াজিয আফেন এফং কভোানী গঠনেয ঈদোমগ 

গোযণ, গঠন ফা ঈায কাযোমাফরী ভোাদন ফা যিচারনা ভোযোকে 

থফা কভোানীয যিচারক, ভোমানেজায ফা নোমফিধ কযোভকযোতা 

িাফে তাায অচযণ ফা কাজকযোভ ভোযোকে তাাকে োযকাোমে 

জিজোঞাাফাদ কযা আফে৷ 
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(২) যকাযী রিকুআডেটয োফয়ং জিজোঞাাফাদে ংগোযণ কযিফেন 

এফং এআ ঈদোদেোমে অদারত কযোতৃক নুভদনোযাোত আরে তিনি 

একজন অআন ঈদেলোটায ায়তা গোযণ কযিতে াযিফেন৷ 
 
 
 

(৩) কন ানাদায থফা োযদায়ক ফোমকোতিগতবাফে থফা 

অদারতে াজিয য়ায মগোমতাভোনোন কন ফোমকোতিয ভাধোমভে 

ঈকোত জিজোঞাাফাদে ংগোযণ কযিতে াযিফেন৷ 
 
 
 

(৪) মে ফোমকোতিকে জিজোঞাাফাদ কযা য়, তঃয এআ ধাযায় ঈকোত 

ফোমকোতি ফরিয়া ঈরিোোনখিত, তাাকে অদারত ঈায ফিফেচনায় মথামথ 

মে কন োযোন কযিতে াযিফেন৷ 
 

(৫) ঈকোত ফোমকোতিকে থফাকোম াঠ কযাআফায য তাাকে 

জিজোঞাাফাদ কযা আফে এফং তিনি অদারতেয ফা অদারত কযোতৃক 

নুভদিত কর োযোনেয জফাফ দিফেন৷ 
 
 
 

(৬) এআ ধাযা নুমায়ী ঈকোত ফোমকোতি তাায নিজ খযচে অদারতে 

াজিয য়ায ধিকাযী মে কন ফোমকোতিকে তাায যাভযোদাতা 

নিয়গ কযিতে াযিফেন এফং এআ যাভযোদাতা ঈকোত ফোমকোতিকে, 

অদারতেয নুভতি ােতোভেগ, এভন মে কন োযোন কযায ধিকাযী 

আফেন মাা ঈকোত ফোমকোতিয ফকোতফোম ঈোথান ফা ফোমাখোমাদানেয 

জনোম ায়ক আফে : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, অদারত মদি এআযূ িদোধানোতোভে ঈনীত য় মে 

ঈকোত ফোমকোতি তাায ফিযভোোনদোধে অনীত ফা োযোতোভাফিত কন 

বিমগ আতে ভুকোত আয়াছেন তাা আরে অদারত ঈায ঈমুকোত 

ফিফেচনায় মে কন খযচ দেয়ায জনোম োযয়জনীয় অদে দিতে 

াযিফে৷ 
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(৭) জিজোঞাাফাদেয ফিফযণ টকা অকাযে রিিফদোধ কযিতে আফে 

এফং ঈকোত ফোমকোতিকে তাা ্িয়া ুনাআতে ফা তাাকে ্িফায 

ুমগ দিতে এফং তাায দোফাযা োফাতোভগযমুকোত ফা টিিমুকোত 

কযাআয়া রআতে আফে; এফং ঈকোত ফিফযণ যফযোতী ভয়ে কন 

দেয়ানী কাযোমধাযায় তাায ফিযভোোনদোধে োযভাণ িাফে ফোমফায কযা 

মাআফে এফং ঈা মে কন ানাদায ফা োযদায়কেয যিদযোনেয 

জনোম মুকোতিমুকোত কর ভয়ে ঈনোভুকোত থাকিফে৷ 
 
 
 

(৮) অদারত ঈমুকোত ভনে কযিরে ভয়ে ভয়ে জিজোঞাাফাদ 

ভূরতফী যাখিতে াযিফে৷ 
 
 
 

(৯) এআ ধাযায ধীন জিজোঞাাফাদ, অদারতেয নিযোদে  

এতদুদোদেোমে োযণীত ফিধি-ফিধান ােতোভেগ, অদারত কযোতৃক 

ফিনিযোদিলোট কন জেরা জজ ফা াআকযোট ফিবাগেয একজন 

কযোভকযোতা, মথা: পিিয়ার, যেপাযী, ভালোটায, যেজিলোটোযায ফা ডেুটি 

যেজিলোটোযায এয ভোভুখে নুলোঠিত আতে াযে; এফং মাায ভোভুখে 

জিজোঞাাফাদ কযা য় তিনি খযচাদি ভঞোজুয কযা ফোমতীত, এআ ধাযায 

ধীন জিজোঞাাফাদ ভোযোকিত অদারতেয মে কন তোভগভতা 

োযয়গ কযিতে াযিফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
রাতক োযদায়ককে 

গোযেপতায কযিফায 

তগভতা 

  

২৮০৷ কন োযদায়ক তাায নিকট আতে তরফকৃত যোথ োযদান 

থফা কভোানীয ফিলয়াদিয ভোযোকে জিজোঞাাফাদ এ্াআফায 

ঈদোদেোমে, ফরুোতিয অদে দানেয ূযোফে ফা যে মখনআ ঈক, তাায 

ফাংরাদে তোমাগেয কিংফা নোমবাফে অতোভগন কযিফায থফা 

কভোানীয কন যিভোদ যাআয়া পেরিফায ভোবাফনা অছে 

ফরিয়া ফিোফা কযায ভত মুকোতিংগত কাযণ অছে ভযোভে নোতুলোট 

আরে অদারত ঈকোত োযদায়ককে গোযেপতায কযাআতে এফং তাায 

ংিোোনলোট ফি, নথিতোয  োথাফয ভোতোতি অটক কযাআতে এফং 

তাায ঐ ভোতোভ যিভোদ, অদারত কযোতৃক বিনোনযূ অদে না 

দেয়া যোমনোতোভ, নিযাদ েপাজতে যাখায অদে দিতে াযিফে৷ 
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নোমানোম কাযোমধাযা 

যতগণ 

  

২৮১৷ তরফী  নোমফিধ যোথ অদায়েয ঈদোদেোমে, ফরুোতিয 

োযকোযিয়াধীন কভোানীয োযদায়ক ফা ঊণগোযীতা ফা নোম কন 

ফোমকোতিয ফিযভোোনদোধে কিংফা তাাদেয ভোতোতিয ফিযভোোনদোধে 

ভকদোদভা দায়েয কযায ফোমাাযে নোমানোম অআনেয ধীনে 

অদারতেয মে োযচরিত তোভগভতা যিয়াছে তাা এআ অআনেয দোফাযা 

ফা ধীনে অদারতকে োযদতোত তোভগভতাকে ীভিত কযিফে না, ফযং 

ঈায তিযিকোত ফরিয়া ফিফেচিত আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

অদে ফরফতো কযায 

তগভতা   

২৮২৷ এআ অআনেয ধীনে অদারত কযোযোতৃক োযদতোত অদে েআ 

একআবাফে ফরফতো কযা মাআতে াযে মেবাফে কন ভাভরায় ঈকোত 

অদারত কযোতৃক োযদতোত ডিকোযি ফরফতো কযা মায়৷ 
 

    
 

    
 

  
  

অদারতেয অদে 

নোম অদারত 

কযোতকৃ ফরফতোকযণ 

  

২৮৩৷ কন কভোানীয ফরুোতিয জনোম ফা ফরুোতিয োযকোযিয়া 

চরাকারে অদারত কন অদে োযদান কযিরে তাা ফাংরাদেেয মে 

কন োথানে মে কন অদারত কযোতৃক এআযূ ফরফতো কযা মাআফে 

মেন ঈকোত কভোানীয নিফনোধীকৃত কাযোমারয় ঈকোত নোম অদারতেয 

এখো তিয়াযাধীন এরাকায় ফোথিত এফং ঈকোত অদে ঈকোত নোম 

অদারতআ োযদান কযিয়াছির, তফে ফোমতিকোযভ এআ মে ঈকোত 

কভোানীয নিফনোধিত কাযোমারয় মে অদারতেয এখো তিয়াযবুকোত 

এরাকায় ফোথিত েআ এরাকায় কেফরভাতোয েআ অদারতআ অদেটি 

ফরফতো কযিতে াযিফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

এক অদারতেয 

অদে নোম 

অদারত কযোতকৃ 

ফরফতো কযায দোধতি   

২৮৪৷ এক অদারতেয অদে মেতোভেগতোযে নোম অদারত কযোতৃক 

ফরফতো আফে েতোভেগতোযে অদেেয একটি োযতোমায়িত (certified) 

নুরিি েলকোত অদারতেয ঈমুকোত কযোভকযোতায নিকট ে 

কযিতে আফে এফং এআযূ ঈোথানআ আফে ঈকোত অদে োযদতোত 

য়ায যোমাোত োযভাণ; এফং আায য েলকোত অদারত ঈকোত 

অদে ফরফতো কযায জনোম এভনবাফে োযয়জনীয় দতোভেগ গোযণ 

কযিফে মেন অদারত আায নিজোফ অদে ফরফতো কযিতেছে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

অদেেয ফিযভোোনদোধে 

অীর 
  
২৮৫৷ অদারত কন কভোানীয ফরুোতিয ফোমাাযে কন অদে 

দিরে ফা িদোধানোতোভ ঘলণা কযিরে ঈা ুনঃুনানীয অফেদন ফা  
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ঈায ফিযভোোনদোধে অীর ঈকোত অদারতেয াধাযণ এখো তিয়ায নুাযে 

োযদতোত কন অদে ফা িদোধানোতোভেয তোভেগতোযে মে দোধতিতে, মে 

যোতাধীনে এফং মে অদারতে কযা মাআত েআ একআ দোধতিতে, 

যোতাধীনে এফং অদারতে, দায়েয কযা মাআফে৷ 
    

 
    

 
  

  
োফেচোছাকতৃ 

ফরুোতিয যিোথিতি 

  

২৮৬৷ (১) কন কভোানী নিভোনরিখিত যিোথিততে 

োফেচোছাকৃতবাফে ঈায ফরুোতি ঘটাআতে াযিফে, মথা :- 
 

(ক) ংঘফিধি দোফাযা কভোানীয কাযোমকার নিযোধাযিত আয়া থাকিরে 

এফং তাা ঈতোতীযোণ আয়া গেরে, কিংফা এভন কন ঘটনা মাা ঘটিরে 

কভোানী 
 

ফিরুোত কযা আফে ফরিয়া আায ংঘফিধিতে ফিধান যাখা আয়াছে এফং 

ঈকোত ঘটনা ংঘটিত য়ায কাযণে কভোানীয াধাযণ বায় এআ 

ভযোভে িদোধানোতোভ গৃীত য় মে, োফেচোছাকৃতবাফে ফরুোতিয োযয়জন 

আয়া ্িয়াছে; থফা 
 

(খ) মদি কভোানী ফিেল িদোধানোতোভ গোযণ কযে মে কভোানীয 

োফেচোছাকৃত ফরুোতি ঘটান ঈক; থফা 
 

(গ) কভোানী মদি এআ ভযোভে একটি াধাযণ (Extra-ordinary) 

িদোধানোতোভ গোযণ কযে মে, কভোানীয দায়-দেনায কাযণে ঈায 

কাযোমাফরী ফোমাত যাখা মায় না এফং েআ জনোম আায ফরুোতিআ 

মুকোতিংগত৷ 
 

(২) তঃয এআ খণোডে ঈরিোোনখিত “োফেচোছাকৃত ফরুোতিয 

িদোধানোতোভ” ফরিতে ঈ-ধাযা (১) এয (ক), (খ) থফা (গ) দপায 

ধীনে গৃীত োযোতোভাফকে ফুঝাআফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

োফেচোছাকতৃ 

ফরুোতিয 

োযকোযিয়ায যুভোোন 

  

২৮৭৷ োফেচোছাকৃত ফরুোতিয িদোধানোতোভ গোযণেয ভয় আতে 

োফেচোছাকৃত ফরুোতিয োযকোযিয়া অযভোব আয়াছে ফরিয়া গণোম আফে৷  

    
 

    
 

  
  

কভোানীয অআনগত   ২৮৮৷ োফেচোছাকৃত ফরুোতি অযভোব য়ায ভয় আতে কভোানী  
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ভযোমাদায ঈয 

োফেচোছাকতৃ 

ফরুোতিয োযবাফ 

ঈায কাযোমাফরী যিচারনা ফনোধ কযিয়া দিফে, তফে ফরুোতি মাাতে 

কভোানীয জনোম করোমাণকয য় তদুদোদেোমে ঈায মতটুকু 

কাযোমোমাফরী চারু যাখা োযয়জন কেফরভাতোয ততটুকু চারু যাখা 

মাআফে : 
 

তফে যোত থাকে মে, ংঘফিধিতে ফিযীত মাাআ কিছু থাকুন না কেন, 

কভোানী ফিরুোত ঘলিত না য়া যোমনোতোভ ঈায নিগভিত 

ভযোমাদা এফং ঈকোত ভযোমাদা আতে ঈদোবূত তোভগভতা, ধিকায এফং 

দায়-দায়িতোফ ফোমাত থাকিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
োফেচোছাকতৃ 

ফরুোতিয 

িদোধানোতোভেয নটি 

  

২৮৯৷ (১) কন কভোানী োফেচোছাকৃতবাফে ফরুোতিয জনোম ফিেল 

িদোধানোতোভ ফা াধাযণ িদোধানোতোভ গোযণ কযিরে ঈা গোযণেয দ 

দিনেয ভধোমে ঈকোত িদোধানোতোভেয ফিলয়ে যকাযী গেজেটে এফং মে 

এরাকায় কভোানীয নিফনোধিকৃত কাযোমারয় ফোথিত েআ এরাকা 

আতে োযকািত কন দৈনিক ংফাদতোযে, মদি থাকে, ফিজোঞোতি 

অকাযে োযচায কযিতে আফে৷ 
 

(২) এআ ধাযায ফিধান ারনে কন কভোানী ফোমযোথ আরে, ঈকোত 

কভোানী ঈকোত ফোমযোথতা মতদিন ফোমাত থাকে ততদিনেয োযতোমেক 

দিনেয জনোম নধিক একত টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফে এফং 

ঈায োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি জোঞাতাযে  আচোছাকৃতবাফে ঈকোত 

ফযখেরা নুভদন কযেন ফা ঈা চরিতে দেন তিনি, একআ 

যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

োফচোছরতা ভোযোকিত 

ঘলণা 

  

২৯০৷ (১) কন কভোানীয োফেচোছাকৃত ফরুোতিয িদোধানোতোভ 

গোযণেয োযোতোভাফ কযা আরে, কভোানীতে মদি দুআজন যিচারক 

থাকেন তফে ঈবয়েআ এফং মদি দুআজনেয ধিক যিচারক থাকেন, তফে 

তাাদেয ংখোমাগযিলোঠ যিচারকগণ, মে বায় ঈকোত োযোতোভাফ 

ঈতোথািত আফে েআ বায় নটি দেয়ায ূযোফেআ তাাদেয 

নিজেদেয ভধোমে নুলোঠিত একটি বায িদোধানোতোভকোযভে, এপিডেবিট 

অকাযে এআ ভযোভে ঘলণা দিফেন মে, তাাযা কভোানীয ফিলয়াদিয 

ভোযোকে ূযোণ তদনোতোভ কযিয়াছেন এফং তদনোতোভেয য তাাযা এআ 

বিভত লণ কযেন মে, কভোানী ফরুোতি অযভোব য়ায 

নধিক তিন ফতোয ভয়েয ভধোমে কভোানী আায কর দায়-দেনা 

ভোূযোণযূে যিধ কযিতে ভযোথ আফে৷ 
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(২) ঈকোত ঘলণায ভযোথনে কভোানীয ফিলয়াদিয ভোযোকে ঈায 

নিযীতোভগকেয একটি যিযোট ংমজিত থাকিতে আফে এফং ঈ-

ধাযা (১) এ ফযোণিত ভয় তিকোযানোতোভ য়ায ূযোফেআ 

ঘলণাতোযটি নিফনোধনেয জনোম যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির না কযা 

আরে, এআ অআনেয ঈদোদেোমে ূযণকরোে, ঈায কন কাযোমকাযিতা 

থাকিফে না৷ 
 

(৩) ঈ-ধাযা (১)  (২) এয ফিধান নুাযে কন কভোানী 

ফরুোতি কযায ফিলয়ে ঘলণা োযদান কযা আরে এফং 

যেজিলোটোযাযেয নিকট ঈা দাখির কযা আরে, ঈকোত ফরুোতি এআ 

অআন “দোমগণ কযোতৃক োফেচোছাকৃত ফরুোতি” এফং ঈকোত ঘলণা 

োযদান  দাখির কযা না আরে তাা “ানাদাযগণ কযোতৃক 

োফেচোছাকৃত ফরুোতি” ফরিয়া বিিত আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
দোমগণ কযোতকৃ 

োফেচোছাকতৃ 

ফরুোতিয তেগতোযে 

োযমজোম ফিধানভূ 

  

২৯১৷ ২৯২ আতে ২৯৬ যোমনোতোভ ধাযাভূ (ঈবয় ধাযা) 

ফিধানাফরী দোমগণ কযোতৃক োফেচোছাকৃত ফরুোতিয তোভেগতোযে 

োযমজোম আফে৷  

    
 

    
 

  
  

রিকআুডেটয নিয়গ 

 াযিোযভিক 

নিযোধাযণ 

  

২৯২৷ (১) কভোানী ঈায াধাযণ বায় কভোানীয ফিলয়াদি 

গুটাআয়া পেরা এফং ঈায যিভোদ ফনোটনেয রতোভেগোম এক ফা 

একাধিক রিকুআডেটয নিয়গ এফং তাায ফা তাাদেয াযিোযভিক 

নিযোধাযণ কযিতে াযিফে৷ 
 

(২) রিকুআডেটয নিয়গেয ংগে ংগে কভোানীয যিচারকগণেয 

কর তোভগভতায ফান আফে, তফে কভোানীয াধাযণ বা কিংফা 

রিকুআডেটয মে যিভাণে যিচারকগণেয তোভগভতা ফোমাত থাকা 

নুভদন কযেন ততটুকু ফোমাত থাকিফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

রিকআুডেটযেয 

নূোমদ যূণ 
  

২৯৩৷ (১) ভৃতোমু, দতোমাগ কিংফা নোম কন কাযণে রিকুআডেটযেয 

দ ূনোম আরে কভোানীয ঈায াধাযণ বায িদোধানোতোভফরে, তফে 

ানাদাযগণেয ংগে এআ োযোনে ভতৈকোম ােতোভেগ, ঈকোত ূনোম দ 

ূযণ কযিতে াযিফে৷ 
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(২) রিকুআডেটযেয ূনোমদ ূযণেয ঈদোদেোমে মে কন োযদায়ক 

কিংফা রিকুআডেটযেয ংখোমা একাধিক আরে ফিলোট এক ফা 

একাধিক রিকুআডেটয কভোানীয াধাযণ বা অোফান কযিতে 

াযেন৷ 
 

(৩) াধাযণ বা এআ অআনে কিংফা কভোানীয ংঘফিধিতে ফিধৃত 

দোধতিতে থফা োযদায়ক ফা কযোতফোমযত রিকুআডেটযেয অফেদনকোযভে 

অদারত কযোতৃক নিযোধাযিত দোধতিতে নুলোঠিত আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
কভোানীয ভোতোতি 

োতোভানোতোভযেয 

ণোফযূ েয়ায, 

আতোমাদি গোযণেয 

ফোমাাযে 

রিকআুডেটযেয তগভতা 

  

২৯৪৷ (১) মদি কন কভোানীকে ভোূযোণ োফেচোছাকৃতবাফে 

ফরুোত কযায োযোতোভাফ কযা য় ফা ঈায ঐযূ ফরুোতি চরিতে 

থাকে এফং মদি কভোানীয ভুদয় কিংফা অংিক কাযফায থফা 

ভোতোতি নোম একটি কভোানী, মাা এআ ধাযায় “োতোভানোতোভয 

গোযীতা কভোানী” নাভে বিিত এফং মাা এআ অআনে োযদতোত 

ংজোঞানুাযে একটি কভোানী না আতে াযে, এয নিকট ফিকোযয় 

ফা নোমবাফে োতোভানোতোভয কযায োযোতোভাফ কযা য়, তফে 

োযথভকোত কভোানী, মাা এআ ধাযায় “োতোভানোতোভযকাযী 

কভোানী” নাভে বিিত, এয রিকুআডেটয, কভোানীয ফিেল 

িদোধানোতোভকোযভে দেয়া াধাযণ কযোতৃতোফফরে থফা ফিেল কন 

ফোমফোথায জনোম দেয়া কযোতৃতোফফরে, ঈকোত কাযফায ফা ভোতোতি 

োতোভানোতোভয ফা ফিকোযয় কযিয়া ঈায ভোূযোণ ফা অংিক ণোফযূ 

োতোভানোতোভযগোযীতা-কভোানীয েয়ায, রিি ফা নোম কন 

োযকায অযোথিক োফাযোথ োতোভানোতোভযকাযী-কভোানীয দোমগণেয 

ভধোমে ফনোটনেয ঈদোদেোমে গোযণ কযিতে াযিফেন, থফা রিকুআডেটয 

নোম এভন ফনোদফোতোভ কযিতে াযিফেন মদোফাযা োতোভানোতোভযকাযী-

কভোানীয দোমগণ নগদ যোথ েয়ায, রিি, ফা নুযূ োফাযোথেয 

যিফযোতে কিংফা ঐগুরি গোযণ ছা্া োতোভানোতোভযগোযীতা-

কভোানীয ভুনাপায ংগোযণ কযিতে ফা েআ কভোানীতে 

নোমফিধ ুফিধা রাব কযিতে াযিফেন৷ 
 

(২) এআ ধাযা নুমায়ী কন ফিকোযয় ফা নোমফিধ োতোভানোতোভয ফা 

ফনোদফোতোভ োতোভানোতোভযকাযী-কভোানীয দোমদেয ঈয 

ফাধোমতাভূরক আফে৷ 
 

(৩) োতোভানোতোভযকাযী-কভোানীয কন দোম ঈকোত ফিলয়ে ফিেল 

িদোধানোতোভেয তোভেগ বট না দিয়া মদি রিকুআডেটযেয নিকট 

রিখিতবাফে তাায বিনোনভত ফোমকোত কযেন এফং ফিেল িদোধানোতোভ 
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গৃীত য়ায াত দিনেয ভধোমে তিনি তাায বিনোনভত কভোানীয 

নিফনোধিকৃত কাযোমারয়ে দাখির কযেন, তফে তিনি গৃীত োযোতোভাফটি 

কাযোমকয না কযায জনোম কিংফা তাায োফাযোথ াযোযিক 

ভোভতিকোযভে োথিযীকৃত ভূরোমে কোযয় কযায জনোম কিংফা ারিীয 

ভাধোমভে নিযোধাযিত ভূরোমে কোযয় কযায জনোম রিকুআডেটযকে ফরিতে 

াযেন৷ 
 

(৪) রিকুআডেটয ঈকোত দোমেয োফাযোথ কোযয় কযিফায িদোধানোতোভ 

গোযণ কযিরে, ঈকোত কোযয়ভূরোম যিধেয ঈদোদেোমে, কভোানীয 

ফিেল িদোধানোতোভ দোফাযা নিযোধাযিত দোধতিতে, রিকুআডেটয ঈা ংগোয 

কযিয়া কভোানীয ফিরুোতি ভোনোন য়ায ূযোফে ফোমআ যিধ 

কযিফেন৷ 
 

(৫) এআ ধাযায ঈদোদেোমে ূযণকরোে, কন ফিেল িদোধানোতোভ 

কেফরভাতোয এআ কাযণে ফৈধ আফে না মে, িদোধানোতোভটি োফেচোছাকৃত 

ফরুোতি কিংফা রিকুআডেটয নিয়গেয ংকোযানোতোভ িদোধানোতোভ গৃীত 

য়ায ূযোফে ফা একআ ভয়ে গৃীত আয়াছে; কিনোত ুঅদারত কযোতৃক 

ঈক ফা অদারতেয ততোতোফাফধানে ঈক, মদি কভোানীয ফরুোতিয 

অদে ঈকোত িদোধানোতোভ গৃীত য়ায য এক ফতোযেয ভধোমে 

োযদান কযা য়, তাা আরে িদোধানোতোভটি অদারত কযোতৃক 

নুভদিত না আরে ঈা ফৈধ আফে না৷ 
 

(৬) Arbitration Act 1940 (X of 1940) এয কর ফিধান, তফে কন 

ফিলয়ে ারিী চরিফে না ভযোভে ঈকোত অআনে মে ফিধান থাকিতে াযে 

েআ ফিধানাফরী ফোমতীত, এআ ধাযায ধীন কর ারিীয তোভেগতোযে 

োযমজোম আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
ফতোযানোতোভে াধাযণ 

বা অোফানে 

রিকআুডেটযেয 

কযোতফোম 

  

২৯৫৷ (১) ফরুোতিয োযকোযিয়া এক ফতোযেয ধিককার ফোমাত 

থাকিরে, রিকুআডেটয ঈকোত োযকোযিয়া অযভোব য়ায োযথভ ফতোযেয 

েলে, এফং যফযোতীকারে োযতোমেক ফতোযেয েলে কিংফা এআযূ 

োযতোমেক ফতোয েল য়ায য নফোফআ দিনেয ভধোমে মথাীঘোয 

ভোবফ কভোানীয াধাযণ বা অোফান কযিফেন এফং ূযোফফযোতী 

ফতোযে তাায কাজকযোভ, রেনদেন এফং ফরুোতি যিচারনা 

ংকোযানোতোভ একটি োযতিফেদন এফং ফরুোতিয যিোথিতি ভোযোকিত 

নিযোধাযিত তথোমভোফরিত একটি ফিফযণী বায় ঈোথান কযিফেন৷ 
 

(২) রিকুআডেটয এআ ধাযায ফিধান ারনে ফোমযোথ আরে নধিক 
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াাঁচত টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
চূ্ ানোতোভ বা  

কভোানীয ফরুোতি 

  

২৯৬৷ (১) কভোানীয ফিলয়াদি ভোূযোণযূে ফরুোত য়ায ঙোগে 

ঙোগে রিকুআডেটয ফরুোতি ভোযোকে একটি ফিফযণী োযোতুত 

কযিফেন, মাাতে ফরুোতিয কাজ কিবাফে যিচারনা কযা আয়াছে এফং 

কভোানীয ভোতোতি কিবাফে ফিরি ফণোটন কযা আয়াছে তাায 

ফযোণনা থাকিফে; এফং ততোয তিনি কভোানীয িাফ-নিকা  

ততোভোযোকে োযয়জনীয় ফোমাখোমা ঈোথানেয ঈদোদেোমে কভোানীয 

দোমগণেয একটি াধাযণ বা অোফান কযিফেন৷ 
 

(২) বা নুলোঠানেয নোতোভতঃ একভা ূযোফে, বায ভয়, োথান  

ঈদোদেোমে ুনিযোদিলোটবাফে ঈরেোোনখূযোফক, একটি ফিজোঞোতি োযচায 

কযিয়া বা অোফান কযিতে আফে এফং ২৮৯ ধাযায (১) ঈধাযায় 

নটি োযকােয মে দোধতি নিযোধাযিত যিয়াছে েআ দোধতিতে 

ঈকোত ফিজোঞোতি োযচায কযিতে আফে৷ 
 

(৩) বা নুলোঠানেয য এক োতােয ভধোমে রিকুআডেটয তাায 

িাফ-নিকােয একটি নুরিি  বা নুলোঠান  ঈায তাযিখ 

ভোযোকিত একটি যিটাযোণ যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযিফেন; এফং 

তিনি এআ ঈ-ধাযা নুাযে ঈকোত নুরিি ফা যিটাযোণ দাখির কযিতে 

ফোমযোথ আরে, মতদিন ঈকোত ফোমযোথতা ফোমাত থাকে ততদিনেয 

োযতিদিনেয জনোম, নধিক একত টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন 
: 
 

তফে যোত থাকে মে, বায কযাভ না আরে, রিকুআডেটয ঈরিোোনখিত 

যিটাযোণেয যিফযোতে এআ ভযোভে একটি যিটাযোণ দাখির কযিফেন মে, 

মথামথ দোধতিতে ঈকোত বা ডাকা আয়াছির, কিনোত ুবায কযাভ 

য় নাআ; এফং এআবাফে যিটাযোণ দাখির কযা আরে যিটাযোণ তৈযী  

দাখির ংকোযানোতোভ এআ ঈ-ধাযায ফিধান ারন কযা আয়াছে ফরিয়া 

গণোম আফে৷ 
 

(৪) যেজিলোটোযায ঈকোত িাফ-নিকােয নুরিি এফং (৩) ঈ-

ধাযায় ঈরিোোনখিত মে কন একটি যিটাযোণ ায়ায ংগে ংগে 

েআগুরি নিফনোধিত কযিফেন এফং যিটাযোণ নিফনোধনেয দিন তিফািত 

য়ায য কভোানী ফিরুোত (dissoloved) আয়াছে ফরিয়া গণোম 

আফে : 
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তফে যোত থাকে মে, অদারত আচোছা কযিরে, রিকুআডেটয থফা 

অদারতেয ফিফেচনায় োফাযোথ ংিোোনলোট নোম মে কন ফোমকোতিয 

অফেদনকোযভে, কভোানী ফিরুোতিয কাযোমকযতায তাযিখ অদারতেয 

ফিফেচনায় মথামথ ভয় যোমনোতোভ ফযোধিত কযিয়া অদে দিতে 

াযিফে৷ 
 

(৫) মে ফোমকোতিয অফেদনকোযভে অদারত (৪) ঈ-ধাযায ধীনে 

অদে োযদান কযে তাায কযোতফোম আফে অদে োযদানেয একু 

দিনেয ভধোমে ঈকোত অদেেয একটি োযতোমায়িত (certified) নুরিি 

নিফনোধনেয জনোম যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযা; এফং ঐ ফোমকোতি 

এআ কযোতফোম ারনে ফোমযোথ ারনে মতদিন যোমনোতোভ এআ ফোমযোথতা 

ফোমাত থাকে ততদিনেয োযতিদিনেয জনোম তিনি নধিক একত 

টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
ানাদাযগণ কযোতকৃ 

োফেচোছাকতৃ 

ফরুোতিয তেগতোযে 

োযমজোম ফিধানভূ 

  

২৯৭৷ ২৯৮ আতে ৩০৫ ধাযাভূ (ঈবয় ধাযা নোতোভযোবুকোত) এয 

ফিধানাফরী ানাদাযগণ কযোতৃক োফেচোছাকৃত ফরুোতি ংকোযানোতোভ 

ফিলয়ে োযমজোম আফে৷  

    
 

    
 

  
  

ানাদাযগণেয বা 

  

২৯৮৷ (১) কভোানীয োফেচোছাকৃত ফরুোতিয ঈদোদেোমে োযোতোভাফ 

ঈতোথানেয জনোম অোফানকৃত বা মে দিন নুলোঠিত আফে েআ দিন 

ফা ঈায যেয দিন ঈকোত োযোতোভাফ ঈতোথানেয জনোম নুলোঠানেয 

জনোম কভোানী ঈায ানাদাযগণেয একটি োফতনোতোয বা অোফান 

কযিফে এফং কভোানীয নিজ বা অোফানেয নটি োযেযণেয ভয় 

একআ ংগে ানাদাযগণেয ঈকোত বায নটি ডাক ভাযপত 

োযেযণ কযিফে৷ 
 

(২) কভোানী ধাযা ২৮৯ এয (১) ঈ-ধাযায় ফযোণিত দোধতিতে 

ফিজোঞানেয অকাযে ানাদাযগণেয বায় নটি োযচায কযিফে৷ 
 

(৩) কভোানীয যিচারকগণ - 
 

(ক) ানাদাযগণেয বায় কভোানীয ফিলয়াদিয ফোথা ভোযোকে 

একটি ূযোণাংগ ফিফযণ এফং ানাদাযগণেয একটি তারিকা  

তাাদেয ানায অনুভানিক যিভাণ ে কযিফেন; এফং 
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(খ) তাাদেয ভধোম আতে একজন যিচারককে ঈকোত বায বাতি 

নিয়গ কযিফেন৷ 
 

(৪) মে যিচারক ানাদাযগণেয বায বাতি নিমুকোত আফেন 

তাায কযোতফোম আফে েআ বায় ঈোথিত থাকিয়া ঈায বাতিতোফ 

কযা৷ 
 

(৫) োফেচোছাকৃত ফরুোতিয োযোতোভাফ ঈতোথানেয জনোম অুত 

কভোানীয বাতি মদি ভূরতফী আয়া মায় এফং োযোতোভাফটি 

ভূরতফী বায় গৃীত য়, তাা আরে (১) ঈ-ধাযা নুাযে 

নুলোঠিত ানাদাযগণেয বায় গৃীত কন োযোতোভাফ এআযূে 

কাযোমকয আফে মেন ঈা কভোানী ফরুোতিয োযোতোভাফ গৃীত 

য়ায ফোমফিত যে গৃীত আয়াছির৷ 
 

(৬) মদি - 
 

(ক) কভোানী কযোতৃক (১)  (২) ঈ-ধাযায ফিধান ারনে, ফা 
 

(খ) কভোানীয যিচারক যিলদ কযোতৃক (৩) ঈ-ধাযায ফিধান 

ারনে, ফা 
 

(গ) কভোানীয ংিোোনলোট যিচারক কযোতৃক (৪) ঈ-ধাযায 

ফিধান ারনে, ফযখেরা য়, 
 

তাা আরে তোভেগতোযভত কভোানী, যিচারক যিলদেয োযতোমেক 

দোম ফা ংিোোনলোট যিচারক নধিক াাঁচ াজায টাকা কযিয়া 

যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন, এফং কভোানীয ফযখেরােয তোভেগতোযে, 

কভোানীয োযতোমেক কযোভকযোতা, মিনি জোঞাতাযে  আচোছাকৃতবাফে 

ঈায জনোম দায়ী, তিনি একআ যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
রিকআুডেটয নিয়গ 

  

২৯৯৷ ানাদাযগণ এফং কভোানীয দোমগণ ২৯৮ ধাযা ফিধান 

নুাযে অুত, তাাদেয নিজ নিজ বায় কভোানীয ফরুোতিয 

জনোম এফং ঈায যিভোদ ফনোটনেয জনোম মে কন ফোমকোতিকে 

রিকুআডেটয িাফে ভননীত কযিতে াযিফেন, এফং ানাদাযগণ এফং 

কভোানী বিনোন বিনোন ফোমকোতিকে রিকুআডেটয ভননীত কযিরে 

ানাদাযগণ কযোতৃক ভননীত ফোমকোতিআ রিকুআডেটয আফেন; কিনোতু 

ানাদাযগণ কযোতৃক কন ফোমকোতি ভননীত না আরে কভোানী 

কযোতৃক ভননীত ফোমকোতি রিকুআডেটয আফেন : 

 



ST RELIANCE ASSOCIATES “STRA” 
Corporate office: 

H & S Building (5
th

 Floor), 91 Bir Uttam C.R. Datta Road 

     (Old: Sonargaon Road), Kathalbagan, Dhaka. 

Mobile : 01717-859464; 01818-901402; 

  Telephone: 9632492 

 E- Mail : saidul.stra@gmail.com 

info@stra-global.com 

Website: stra-global.com 

Problem solve….                                         facebook.com/straglobal 

 

“A House of Accountancy & Taxation (Income Tax, Customs & VAT), Secretarial, Commercial, Expatriate, 

Internal Audit, Compliance, Business Development & reengineering with Corporate Affairs Service Provider” 

 

 

তফে যোত থাকে মে, বিনোন বিনোন ফোমকোতি ভননীত আরে কভোানীয 

মে কন ানাদায, যিচারক ফা দোম, ানাদাযগণেয ভননয়নেয 

াতদিনেয ভধোমে, এআযূ একটি অদেদানেয জনোম অদারতেয নিকট 

অফেদন কযিতে াযিফেন মে, ানাদাযগণ কযোতকৃ ভননীত ফোমকোতিয 

যিফযোতে কভোানী কযোতৃক ভননীত ফোমকোতিকে থফা ঈবয় 

ভননীত ফোমকোতিকে মথবাফে থফা নোম কন তৃতীয় ফোমকোতিকে 

রিকুআডেটয িাফে নিয়গ কযা ঈক৷ 
    

 
    

 
  

  
যিদযোন কভিটি 

নিয়গ 

  

৩০০৷ ানাদাযগণ োযয়জন ভনে কযিরে ২৯৮ ধাযা নুাযে 

নুলোঠিত কিংফা যফযোতী কন তাযিখে নুলোঠিত তাাদেয বায় 

নধিক াাঁচ দোম ফিিলোট একটি যিদযোন কভিটি নিয়গ কযিতে 

াযিফেন; এফং মদি ঈকোত কভিটি নিমুকোত য় তফে কভোানী ঈায 

মে বায় োফেচোছাকৃত ফরুোতিয িদোধানোতোভ গৃীত য় েআ বায় 

থফা যফযোতী ভয়ে নুলোঠিত কন াধাযণ বায় ঈকোত কভিটিয 

দোম িাফে নধিক াাঁচজন ফোমকোতিকে নিয়গ কযিতে াযিফে : 
 

তফে যোত থাকে মে, ানাদাযগণ ঈমুকোত ভনে কযিরে, এআ ভযোভে 

োযোতোভাফ গোযণ কযিয়া অদারতে অফেদন কযিতে াযিফেন মে, 

যিদযোন কভিটিতে কভোানী কযোতৃক নিমুকোত মে কন এক ফা 

একাধিক ফোমকোতিয যিদযোক-দোম য়া ফা থাকা ভীচীন নয়, 

এফং েআযূ োযোতোভাফ গৃীত আরে, অদারত বিনোনযূ নিযোদে 

োযদান না কযা যোমনোতোভ, ঈকোত োযোতোভাফে ঈরিোোনখিত ফোমকোতি ফা 

ফোমকোতিগণ কভিটিয দোম িাফে কাজ কযিফায মগোম আফে না; 

এফং এআ ফিধান নুাযে অফেদন ে কযা আরে এফং ঈমুকোত 

ফিফেচনা কযিরে অদারত োযোতোভাফে ঈরিোোনখিত ফোমকোতি ফা 

ফোমকোতিগণেয যিফযোতে নোম ফোমকোতি ফা ফোমকোতিগণকে কভিটিয 

দোম নিয়গ কযিতে াযিফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

রিকআুডেটযেয 

াযিোযভিক নিযোধাযণ 

এফং যিচারকগণেয 

তগভতায ফান   

৩০১৷ (১) যিদযোন কভিটিয দোমগণকে কিংফা, ঈকোত কভিটি না 

থাকিরে রিকুআডেটয ফা রিকুআডেটযগণকে োযদেয় াযিোযভিক 

ানাদাযগণ ধাযোম কযিতে াযিফেন এফং মেতোভেগতোযে এআযূ 

াযিোযভিক ধাযোম না কযা য় েতোভেগতোযে অদারত ঈা ধাযোম 

কযিফে৷ 
 

(২) রিকুআডেটয নিয়গেয ংগে ংগে যিচারকগণেয কর 
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তোভগভতায ফান ঘটিফে, তফে যিদযোন কভিটি কিংফা, ঈকোত কভিটি 

না থাকিরে, ানাদাযগণ যিচারকগণেয মে যিভাণ তোভগভতা 

নুভদন কযিফেন তাাদেয েআ যিভাণ তোভগভতা ফোমাত থাকিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
রিকআুডেটযেয নূোম 

দ যূণেয তগভতা 
  

৩০২৷ ভৃতোমু, দতোমাগ ফা নোম কন কাযণে কন রিকুআডেটযেয দ 

ূনোম আরে, অদারত কযোতৃক নিমুকোত রিকুআডেটযেয দ অদারত 

কযোতৃক এফং নোমানোমবাফে নিমুকোত রিকুআডেটযেয দ অদারতেয 

অদেকোযভে ানাদায কযোতৃক ঈকোত ূনোম দ ূযণ কযা আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ানাদাযগণেয 

োফেচোছাকতৃ 

ফরুোতিয তেগতোযে 

২৯৪ ধাযায োযয়গ 

  

৩০৩৷ দোমগণ কযোতৃক োফেচোছাকৃত ফরুোতিয তোভেগতোযে ২৯৪ 

ধাযায ফিধানাফরী মেভন োযমজোম য় তেভনি ানাদাযগণ কযোতৃক 

োফেচোছাকৃত ফরুোতিয তোভেগতোযে োযমজোম আফে, তফে ফোমতিকোযভ 

এআ মে, ঈকোত ধাযায ধীন রিকুআডেটযেয তোভগভতা অদারতেয কিংফা 

যিদযোন কভিটিয নুভদন ছা্া োযয়গ কযা মাআফে না৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ফতোযানোতোভে 

কভোানী  

ানাদাযগণেয বোম 

অোফানে 

রিকআুডেটযেয 

কযোতফোম 

  

৩০৪৷ (১) ফরুোতিয োযকোযিয়া এক ফতোযেয ধিককার ধযিয়া 

ফোমাত থাকিরে রিকুআডেটয ঈকোত োযকোযিয়া অযভোব য়ায োযথভ 

ফতোযেয েলে এফং যফযোতী োযতোমেক ফতোযেয েলে থফা 

োযতোমেক ফতোয েল য়ায য মথাীঘোয ভোবফ ঈমুকোত ভয়ে 

কভোানীয একটি াধাযণ বা এফং ানাদাযগণেয একটি বা 

অোফান কযিফেন; এফং তাায ফিগত ফতোযে কাযোমাফরী এফং 

কভোানীয ফরুোতি যিচারনা ংকোযানোতোভ একটি োযতিফেদন এফং 

নিযোধাযিত ছকে ফরুোতিয যিোথিতি ভোযোকিত নিযোধাযিত তথোমাদি 

ভোফরিত একটি ফিফযণী ঈকোত বায় ঈোথান কযিফেন৷ 
 
 
 

(২) রিকুআডেটয এআ ধাযায ফিধান ারনে ফোমযোথ আরে তিনি নধিক 

াাঁচত টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

চূ্ ানোতোভ বা  

ফরুোতি   

৩০৫৷ (১) কভোানীয ফিলয়াদিয ভোূযোণযূে ফরুোত য়ায ংগে 

ংগে রিকুআডেটয ফরুোতি ভোযোকে একটি ফিফযণী োযোতুত 

কযিফেন, মাাতে ফরুোতিয কাজ কি বাফে যিচারনা কযা আয়াছে 
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এফং কভোানীয ভোতোতি কিবাফে ফিরি-ফণোটন কযা আয়াছে তাায 

ফযোণনা থাকিফে; এফং ততোয তিনি কভোানীয িাফ-নিকা  

ততোভোযোকে োযয়জনীয় ফোমাখোমা ঈোথানেয ঈদোদেোমে কভোানীয 

দোমগণেয একটি াধাযণ বা এফং ানাদাযগণেয একটি বা 

অোফান কযিফেন৷ 
 
 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এ ঈরিোোনখিত োযতিটি বা নুলোঠানেয 

কভতোভেগ এক ভা ূযোফে বায তাযিখ, োথান  ঈদোদেোম 

ঈরেোোনখূযোফক একটি ফিজোঞোতি োযচাযেয ভাধোমভে ঈকোত বা 

অোফান কযিতে আফে, এফং ২৮৯ ধাযায (১) ঈ-ধাযায় নটি 

োযকােয মে দোধতি নিযোধাযিত যিয়াছে েআ দোধতিতে ঈকোত 

ফিজোঞোতি োযচায কযিতে আফে৷ 
 
 
 

(৩) ঈ-ধাযা (১) এ ঈরিোোনখিত বা নুলোঠানেয তাযিখেয য 

আতে এক োতােয ভধোমে, থফা মদি বাগুরি একআ তাযিখে 

নুলোঠিত না য় তাা আরে মে তাযিখে যেয বাটি নুলোঠিত য় 

েআ তাযিখেয য আতে এক োতােয ভধোমে, রিকুআডেটয তাায 

িাফ-নিকােয একটি নুরিি এফং বা নুলোঠানেয এফং ঈাদেয 

তাযিখ ভোযোকিত একটি যিটাযোণ যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযিফেন; 

এফং এআ ঈ-ধাযা নুমায়ী ঈকোত নুরিি থফা যিটাযোণ দাখিরে 

ফযখেরা কযা আরে মতদিন এআ ফযখেরা চরিফে ততদিনেয 

োযতোমেক দিনেয জনোম রিকুআডেটয নধিক একত টাকা যোথদণোডে 

দণোডনীয় আফেন: 
 

তফে যোত থাকে মে, নুযূ বায় দুআটিয মে কন একটি বায 

কযাভ, মাায ংখোমা আতেছে এআ ধাযায ঈদোদেোম ূযণকরোে 

দুআজন ফোমকোতি, না থাকিরে, রিকুআডেটয ঈকোত যিটাযোণেয যিফযোতে এআ 

ভযোভে একটি যিটাযোণ তৈযী কযিফেন মে, ঈকোত বা মথামথবাফে 

অোফান কযা আয়াছির, কিনোতু েআ বায় কযাভ ছির না, এফং এআ 

যিটাযোণ দাখির কযায য এআ ঈ-ধাযায ধীনে যিটাযোণ তৈযী  

দাখির ভোযোকিত ফিধানভূ ারন কযা আয়াছে ফরিয়া গণোম আফে৷ 
 
 
 

(৪) যেজিলোটোযায ঈযকোত িাফ-নিকােয নুরিি এফং (৩) 

ঈধাযায ঈরিোোনখিত মে কন যিটাযোণ ায়ায য েআগুরি ংগে 
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ংগে নিফনোধিত কযিফেন এফং নিফনোধিকৃত য়ায য নফোফআ দিন 

তিকোযানোতোভ আরে কভোানী ফিরুোত আয়াছে ফরিয়া গণোম আফে : 
 
 
 

তফে যোত থাকে মে, অদারত রিকুআডেটযেয অফেদনকোযভে কিংফা 

অদারতেয ফিফেচনায় োফাযোথ ংিোোনলোট থোম কন ফোমকোতিয 

অফেদনকোযভে কভোানীয ফিরুোতি কাযোমকয য়ায তাযিখ 

অদারতেয ফিফেচনায় মথামথ ভয় যোমনোতোভ ফযোধিত কযিয়া অদে 

দিতে াযিফে৷ 
 
 
 

(৫) মে ফোমকোতিয অফেদনকোযভে অদারত (৪) ঈধাযায ধীনে 

অদে োযদান কযে তাায কযোতফোম আফে ঈকোত অদে োযদানেয 

একু দিনেয ভধোমে ঈায একটি োযতোমায়িত নুরিি নিফনোধনেয জনোম 

যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযা; এফং ঈকোত ফোমকোতি এআ কযোতফোম 

ারনে ফোমযোথ আরে মতদিন যোমনোতোভ ফোমযোথতা চরিতে থাকে 

ততদিনেয োযতোমেক দিনেয জনোম তিনি নধিক াাঁচত টাকা 

যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
মে কন ধযনেয 

োফেচোছাকতৃ 

ফরুোতিয তেগতোযে 

োযমজোম াধাযণ 

ফিধানভূ 

  

৩০৬৷ ৩০৭ আতে ৩১৫ (ঈবয় ধাযা নোতোভযোবকুোত) ধাযাভূ ফিধৃত 

ফিধানাফরী মে কন োফেচোছাকৃত ফরুোতি, দোমগণ কযোতৃক ঈক 

থফা ানাদাযগণ কযোতৃক ঈক, এয তোভেগতোযে োযমজোম আফে৷  

    
 

    
 

  
  

কভোানীয ভোতোতি 

ফিরি-ফনোটন 

  

৩০৭৷ গোযাধিকায বিতোতিক যিধ ংকোযানোতোভ এআ অআনেয 

ফিধানাফরী ােতোভেগ, কভোানীয ফরুোতিয তোভেগতোযে, ঈায কর 

যিভোদ ঈায দায়-দেনা ভধিকাযী বিতোতিতে এফং মুগতো 

(pasripasu) যিধেয জনোম ফোমফৃত আফে; এফং এআযূ 

ফোমফোথাধীনে ঈকোত যিভোদ দোমদেয ধিকায  োফাযোথ নুমায়ী 

তাাদেয ভধোমে ফিরিফণোটন কযিতে আফে, মদি না ংঘফিধিতে বিনোনযূ 

কন ফিধান থাকে৷ 
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োফেচোছাকতৃ 

ফরুোতিয তেগতোযে 

রিকআুডেটযেয তগভতা 

 কযোতফোম 

  

৩০৮৷ (১) রিকুআডেটয - 
 

(ক) দোমগণ কযোতৃক োফেচোছাকৃত ফরুোতিয তোভেগতোযে, কভোানীয 

াধাযণ িদোধানোতোভফরে নুভদনোযাোত আরে, এফং ানাদাযগণ 

কযোতৃক োফেচোছাকৃত 
 

ফরুোতিয তোভেগতোযে অদারত কিংফা যিদযোন কভিটিয 

নুভদনোযাোত আরে ২৬২ ধাযায (ঘ), (ঙ), (চ)  (জ) দপায় 

রিকুো আডেটযকে োযদতোত মে কন তোভগভতা োযয়গ কযিতে াযিফেন; 

তফে এআ দপাফরে োযদতোত তোভগভতায োযয়গ অদারতেয নিয়নোতোযণ 

ােতোভেগ আফে এফং ঐগুরিয মে কনটিয োযয়গ ফা োযোতোভাফিত 

োযয়গেয ফোমাাযে মে কন ানাদায কিংফা োযদায়ক অদারতে 

অফেদন কযিতে াযিফেন; 
 

(খ) অদারত কযোতৃক ফরুোতিয তোভেগতোযে, এআ অআনেয নোমানোম 

ফিধান দোফাযা োযদতোত তোভগভতা (ক) দপায় ঈরিোোনখিত নুভদন 

ফোমতিযেকেআ োযয়গ কযিতে াযিফেন; 
 

(গ) এআ অআনেয ধীনে োযদায়কগণেয তারিকা াফোমোতোভ কযায মে 

তোভগভতা অদারতেয যিয়াছে তাা োযয়গ কযিতে াযিফেন; এফং 

ঈকোত তারিকা, োযদায়ক িাফে মাাদেয নাভ ঈাতে নোতোভযোবুকোত 

থাকে তাাদেয দায়-দেনা ভোযোকে, োযাথভিকবাফে (Prima facie) 

একটি াতোভগোম িাফে গণোম আফে; 
 

(ঘ) েয়াযভূরোম ফা নোমানোম যোথ তরফেয জনোম অদারতেয মে 

তোভগভতা যিয়াছে তাা োযয়গ কযিতে াযিফে; 
 

(ঙ) ফিেল ফা াধাযণ িদোধানোতোভেয ভাধোমভে কভোানীয 

নুভদন রাবেয ঈদোদেোমে কিংফা তাায ফিফেচনায় ঈমুকোত নোম 

মে কন ঈদোদেোমে কভোানীয াধাযণ বা অোফান কযিতে 

াযিফেন৷ 
 

(২) রিকুআডেটয কভোানীয দেনাভূ যিধ এফং োযদায়কগণেয 

াযোযিক ধিকাযেয ভনোফয় াধন কযিফেন৷ 
 

(৩) একাধিক রিকুআডেটয নিয়গ কযা আরে এআ অআনেয ধীনে 

কন রিকুআডেটয কযোতৃক োযয়গমগোম কন তোভগভতা েআ 

রিকুআডেটয োযয়গ কযিফেন মাাকে ঈকোত নিয়গেয ভয় ঈকোত 
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তোভগভতা োযয়গেয ধিকায দেয়া আয়াছে এফং এআযূ ঈকোত 

ধিকায নিযোধাযণ কযা না থাকিরে তাাদেয ভধোমে নোমুন দুআ জন 

রিকুআডেটয ঈকোত তোভগভতা োযয়গ কযিতে াযিফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
োফেচোছাকতৃ 

ফরুোতিয তেগতোযে 

রিকআুডেটয নিয়গ 

 াযণে 

অদারতেয তগভতা 

  

৩০৯৷ (১) মে কন কাযণেআ ঈক, কন রিকুআডেটযআ কাযোমযত না 

থাকিরে অদারত রিকুআডেটয নিয়গ কযিতে াযিফে৷ 
 

(২) অদারত, ংিোোনলোট কাযণ রিিফদোধ কযিয়া কন রিকুআডেটযকে 

াযণ এফং তদোথরে নোম একজনকে নিয়গ কযিতে াযিফে; এফং 

এআযূ কযা আরে, ফিরভোফে াযণ অদেেয একটি নুরিি 

াযিত রিকুআডেটযেয নিকট োযেযণ কযিফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

রিকআুডেটয কযোতকৃ 

তাা নিয়গ 

ভোযোকে নটি 

োযদান   

৩১০৷ (১) রিকুআডেটয তাায নিয়গ-োযাোতিয য একু দিনেয 

ভধোমে নিযোধাযিত পযভে তাায নিয়গেয একটি নটি নিফনোধনেয 

জনোম যেজিলোটোযাযকে োযদান কযিফেন৷ 
 

(২) রিকুআডেটয এআ ধাযায ফিধান ারন কযিতে ফোমযোথ আরে মতদিন 

এআ ফোমযোথতা চরিতে থাকে ততদিনেয োযতিদিনেয জনোম নধিক 

একত টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ানাদাযগণেয ঈয 

ভঝতায 

(arrangement) 

ফাধোমফাধকতা 

  

৩১১৷ (১) মে কভোানীয ফরুোতিয অনোন কিংফা ফরুোতিয 

োযকোযিয়া চরিতেছে েআ কভোানী এফং ঈায ানাদাযগণেয ভধোমে 

কন ফনোদফোতোভ (arrangement) আরে এফং কভোানীয 

াধাযণ িদোধানোতোভ দোফাযা নুভদিত আরে, ঈকোত ফনোদফোতোভ 

কভোানীয ঈয এফং, ানায ভূরোমেয বিতোতিতে ানাদাযগণেয 

তিন-চতুযোথাং ভোভতি দিরে, কর ানাদাযেয ঈয ফাধোমতাভূরক 

আফে, তফে ঈকোত ফনোদফোতোভেয ফিযভোোনদোধে ঈ-ধাযা (২) নুাযে 

অীর কযা মাআফে৷ 
 

(২) ফনোদফোতোভ য়ায তিন োতােয ভধোমে কন ানাদায 

থফা োযদায়ক ঈায ফিযভোোনদোধে অদারতে অীর কযিতে াযিফেন, 

এফং অদারত নোমায়ংগত ভনে কযিরে ঈকোত ফনোদফোতোভ ংধন, 

যিফযোতন কিংফা নুভদন কযিতে াযিফে৷ 
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োযয়গকতৃ তগভতা 

ংকোযানোতোভ োযোনেয 

ঈয িদোধানোতোভেয 

জনোম অদারতে 

অফেদনেয ধিকায 

  

৩১২৷ (১) কন কভোানীয মে কন োযকাযেয ফরুোতিয 

তোভেগতোযে ফরুোতিয োযকোযিয়া আতে ঈদোবূত কন োযোন েয়ায 

ভূরোম ফা নোমানোম যোথ তরফ কাযোমকযী কযা, কন কাযোমধাযা 

োথগিত কযা থফা নোম মে কন ফিলয়ে অদারত ততোকযোতৃক 

কভোানী ফরুোতিয ফেরায় মে তোভগভতা োযয়গ কযিতে াযিত 

েআ তোভগভতা োযয়গ ংকোযানোতোভ কন োযোন এয ঈয 

িদোধানোতোভ োযদানেয জনোম রিকুআডেটয ফা মে কন োযদায়ক ফা 

ানাদায অদারতেয নিকট অফেদন কযিতে াযিফেন৷ 
 
 
 

(২) ফরুোতিয অযভোব য়ায য কভোানীয কন ভোতোতি ফা 

ভারতোযেয ফোমাাযে োযদতোত অটক, কোযক ফা ডিকোযি জাযী ফা 

নোম কন োযতিকাযেয অদে োযদতোত আরে ফা ফরফতো আতে 

থাকিরে, ঈা যদ কযায জনোম রিকুআডেটয কিংফা কন ানাদায ফা 

োযদায়ক অদারতেয নিকট অফেদন কযিতে াযিফেন৷ 
 
 
 

(৩) মদি ঈ-ধাযা (২) তে ঈরিোোনখিত অটকাদে, কোযকাদে, 

ডিকোযি ফা নোমফিধ োযতিকায - 
 
 
 

(ক) াআকযোট ফিবাগ কযোতৃক োযদতোত য় ফা ফরফতোকযণেয 

োযকোযিয়াধীন থাকে, তফে াআকযোট ফিবাগেয নিকট অফেদন ে 

কযিতে আফে; এফং 
 

(খ) নোম কন অদারত কযোতৃক োযদতোত য় ফা তথায় 

ফরফতোকযণেয োযকোযিয়াধীন থাকে, তফে ফরুোতিয এখো তিয়াযভোনোন 

অদারতেয নিকট অফেদন ে কযিতে আফে৷ 
 
 
 

(৪) অদারত মদি এআ ভযোভে নোতুলোট য় মে, ঈতোথািত োযোনেয 

নিলোতোতি ফা বীলোট তোভগভতায োযয়গ ফা োযাযোথীত অদে নোমামোম 

 করোমাণকয আফে, তাা আরে অদারত ঈায ফিফেচনায় ঈমুকোত 

যোতাধীনে ঈকোত অফেদন াভগোযিক ফা অংিকবাফে ভঞোজুয কযিতে 
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াযে থফা ঈকোত অফেদনেয ঈয নোম মেযূ অদেদান 

নোমায়ংগত ভনে কযে েআযূ অদেদান কযিতে াযিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
োফেচোছাকতৃ 

ফরুোতিয ফোময় 

  

৩১৩৷ ফরুোতিয তোভেগতোযে রিকুআডেটযেয াযিোযভিক মে কর 

খযচতোয, চাযোজ  নোমানোম ফোময় ঠিকবাফে যিধেয োযয়জন 

য় তাা, জাভানতধাযী (secured) ানাদাযগণেয ধিকায ােতোভেগ, 

নোম কর দাফীয তুরনায় গোযাধিকায বিতোতিতে কভোানীয 

যিভোদ আতে যিধমগোম আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ানাদায  

োযদায়কগণেয 

ধিকায ংযতগণ 

  

৩১৪৷ কন কভোানীয োফেচোছাকৃত ফরুোতিয তোভেগতোযে ঐযূ 

ফরুোতিয যিফযোতে অদারত কযোতৃক ফরুোতিয জনোম কভোানীয 

ানাদায ফা োযদায়কগণ অফেদন কযিতে াযিফেন এফং অদারত 

অফেদনটি ফিফেচনাকোযভে োফেচোছাকৃত ফরুোতিয যিফযোতে অদারত 

কযোতৃক ফরুোতিয অদে দিতে াযিফে; তফে কন োযদায়ক এআযূ 

অফেদন কযিরে অদারতকে ফোমআ এ ভযোভে নোতুলোট আতে আফে 

মে, োফেচোছাকৃত ফরুোতিয দোফাযা োযদায়কগণেয ধিকায তোভগুণোন 

আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

োফেচোছাকতৃ 

ফরুোতিয কাযোমধাযা 

োযয়গে অদারতেয 

তগভতা   

৩১৫৷ কন কভোানীয োফেচোছাকৃত ফরুোতিয যিফযোতে অদারত 

কযোতৃক ফরুোতিয অদে োযদান কযা আরে এফং অদারত ঈমুকোত 

ফিফেচনা কযিরে ঈকোত অদে ফা যফযোতীতে োযদতোত কন অদে 

দোফাযা োফেচোছাকৃত ফরুোতিয কর ফা মেকন কাযোমধাযাকে 

অদারত কযোতৃক ফরুোতিয কাযোমধাযায ঈদোদেোমে োযয়গ (adopt) 

কযিতে এফং যিোথিতিয োযয়জনে মে কন নুফযোতী ফা 

অনুলংগিক ফা নোম মে কন অদে দিতে াযিফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ততোতোফাফধান 

ােতেগ ফরুোতিয 

অদে োযদানেয 

তগভতা 
  

৩১৬৷ কন কভোানী ঈায ফিেল ফা াধাযণ িদোধানোতোভফরে 

োফেচোছাকৃত ফরুোতিয োযোতোভাফ গোযণ কযিরে অদারত এআযূ 

অদে দিতে াযিফে মে, ফরুোতিয োযকোযিয়া, অদারতেয ফিফেচনাভত 

নোমায়ংগত যোত মথা : অদারতেয ততোতোফাফধানে কভোানীয 

ানাদায, োযদায়ক  নোমানোমদেয অদারতে অফেদন কযায ধিকায 

তোভগুণোন থাকায নিযোদিলোট যোত এফং নোমানোম াধাযণ যোত 
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ােতোভেগ যিচারিত আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
ততোতোফাফধান 

ােতেগ ফরুোতিয 

জনোম অফেদনেয 

পরাপর 

  

৩১৭৷ মদি কন োফেচোছাকৃত ফরুোতিয োযকোযিয়া অদারতেয 

ততোতোফাফধান ােতোভেগ যিচারনায অফেদন কযা য়, তফে ঈকোত 

অফেদন কন ভাভরায তোভেগতোযে অদারতকে এখো তিয়ায োযদানেয 

ফোমাাযে অদারত কযোতৃক ফরুোতিয অফেদন ফরিয়া গণোম আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

অদারত কযোতকৃ 

ানাদায  

োযদায়কগণেয 

বিোযায় 

ফিফেচনাূযোফক 

িদোধানোতোভ গোযণ 

  

৩১৮৷ কন কভোানী অদারত কযোতৃক ফরুোত আফে, নাকি 

অদারতেয ততোতোফাফধান ােতোভেগ ফরুোত আফে আা োথিয কযা 

এফং রিকুআডেটয নিয়গ কযা এফং অদারতেয ততোতোফাফধান 

ােতোভেগ ফরুোতি ংকোযানোতোভ কর ফিলয় নিযোধাযণ কযায 

তোভেগতোযে অদারত ানাদায ফা োযদায়কগণেয বিোযায় ফিফেচনায় 

যাখিয়া যোমাোত াতোভেগোময বিতোতিতে িদোধানোতোভ গোযণ কযিফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

রিকআুডেটয নিয়গ 

 াযণেয জনোম 

অদারতেয তগভতা 

  

৩১৯৷ (১) মে তোভেগতোযে অদারতেয ততোতোফাফধান ােতোভেগ 

ফরুোতিয জনোম কন অদে োযদান কযা য়, েতোভেগতোযে একআ 

অদে দোফাযা কিংফা যিফযোতীতে োযদতোত কন অদে দোফাযা 

তিযিকোত রিকুআডেটয নিয়গ কযিতে াযিফে৷ 
 

(২) কভোানী কযোতৃক নিমুকোত আরে একজন রিকুআডেটযেয মে 

দায়-দায়িতোফ এফং মে তোভগভতা ফা ভযোমাদা থাকিত এআ ধাযায ধীনে 

অদারত কযোতৃক নিমুকোত রিকুআডেটযেয েআ একআ তোভগভতা, দায়-

দায়িতোফ এফং ভযোমাদা থাকিফে৷ 
 

(৩) অদারত কযোতৃক এআ ধাযায ধীনে নিমুকোত মে কন 

রিকুআডেটযকে কিংফা অদারতেয ততোতোফাফধান ােতোভেগ ফরুোতি-

অদেফরে দায়িতোফে নিয়জিত যিয়াছেন এভন কন রিকুআডেটযকে 

অদারত তাায দ আতে াযণ কযিতে াযিফে এফং াযণ, 

ভৃতোম,ু দতোমাগ ফা নোম কন কাযণে তাায দে ৃলোট ূনোমতা ূযণ 

কযিতে াযিফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ততোতোফাফধান   ৩২০৷ (১) মে তোভেগতোযে অদারতেয ততোতোফাফধান ােতোভেগ  
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অদেেয পরাপর ফরুোতিয জনোম অদে দেয়া য়, ে তোভেগতোযে, রিকুআডেটয অদারত 

কযোতৃক অযিত ফাধা-নিলেধ ােতোভেগ, তাায কর তোভগভতা 

অদারতেয নুভদন থফা োতোভতোভেগ ফোমতিযেকেআ এআযূে 

োযয়গ কযিতে াযিফেন মেন যোফতবাফে কভোানীটিয 

োফেচোছাকৃত ফরুোতি আতেছে৷ 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এয ফযোণিত তোভেগতোয ফোমতীত এফং ২৭৯ ধাযায 

ঈদোদেোম ফোমতীত, অদারতেয ততোতোফাফধান ােতোভেগ কভোানী 

ফরুোতিয অদে োযদান কযা আরে ঈকোত অদে, কন ভাভরা 

োথগিতকযণ কর ফোমাাযে, অদারত কযোতৃক কভোানী ফরুোতিয 

অদে ফরিয়া গণোম আফে; এফং অদেটি মদি অদারত কযোযোতৃক 

কভোানী ফরুোতিয অদে আত তাা আরে েয়ায-ভূরোম ফা নোম 

কন যোথ তরফ কযা থফা রিকুআডেটযেয মে কন তরফ 

কাযোমকয কযা এফং নোমানোম ফোমাাযে অদারত মে তোভগভতা 

োযয়গ কযিতে াযিত, োযথভকোত ফরুোতিয তোভেগতোযে েআযূ 

ূযোণ কযোতৃতোফ অদারতেয থাকিফে৷ 
 

(৩) মে কর ফিধানফরে যকাযী রিকুআডেটযেয োযতি ফা তাায 

নুকূরে কন কাযোম ফা ফিলয় ভোাদন কযায নিযোদেদানেয 

ফোমাাযে অদারত তোভগভতাফান, ে কর ফিধানে “যকাযী 

রিকুআডেটয” বিফোমকোতিটি দোফাযা অদারতেয ততোতোফাফধান ােতোভেগ 

ফরুোতি যিচারনাকাযী রিকুআডেটযকেআ ফুঝান আয়াছে ফরিয়া গণোম 

আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
ততোতোফাফধান 

ােতেগ ফরুোতি 

যিচারনাকাযী 

রিকআুডেটযকে 

যকাযী রিকআুডেটয 

দে নিয়গ 

  

৩২১৷ অদারতেয ততোতোফাফধান ােতোভেগ কন কভোানীয 

ফরুোতিয অদে োযদানেয যফযোতীতে অদারত মদি ঈকোত 

কভোানীয ফরুোতি অদারত কযোতৃক য়ায অদে োযদান কযে, 

তফে অদারত দোফিতীয়য়কোত অদে কিংফা ততোযফযোতী কন 

অদে দোফাযা, োযথভকোত ফরুোতিয জনোম নিমুকোত রিকুআডেটযকে 

কিংফা একাধিক রিকুআডেটয থাকিরে তাাদেয মে কন একজনকে 

োথায়ী ফা োথায়ীবাফে এফং নোম কন তিযিকোত ফোমকোতিয ংগে 

ফা এআযূ তিযিকোত ফোমকোতি ফোমতিযেকে যকাযী রিকুআডেটয দে 

নিয়গ কযিতে াযিফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ফরুোতি অযভোব   ৩২২৷ (১) োফেচোছাকৃত ফরুোতিয তোভেগতোযে রিকুআডেটযেয নুকূরে  
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য়ায য 

োতোভানোতোভয আতোমাদি 

যিায 

ফা তাায নুভদন কৃত মে কন েয়ায োতোভানোতোভয ফোমতীত 

নোম মে কন েয়ায োতোভানোতোভয এফং ফরুোতি অযভোব য়ায 

য কভোানীয দোমগণেয ভযোমাদায মে কন যিফযোতন পরফিীন 

আফে৷ 
 

(২) অদারত কযোতৃক কিংফা অদারতেয ততোতোফাফধান ােতোভেগ 

ফরুোতিয তোভেগতোযে, অদারত বিনোনযূ অদে োযদান না কযিরে, 

অদায়মগোম দাফী কভোানীয ভোতোতিয ফ ধযণেয 

োতোভানোতোভয এফং ফরুোতি অযভোব য়ায য কৃত োযতোমেক 

েয়ায োতোভানোতোভয থফা কভোানীয দোমদেয ভযোমাদায 

যিফযোতন, পরফিীন গণোম আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
কর োযকায দেনা 

োযভাণ ােতেগ 

  

৩২৩৷ দেঈরিয়া িাফে ঘলিত কন কভোানীয তোভেগতোযে, এআ 

অআনেয থফা দেঈরিয়াতোফ ংকোযানোতোভ অআনেয ফিধানাফরীয োযয়গ 

ােতোভেগ, োযতোমেক ফরুোতিয কাযোমকোযভে ঘটনােতোভগ বিতোতিতে 

যিধমগোম কর দেনা এফং কভোানীয নিকট দাফীকৃত কর 

ানা, মাা ফযোতভান ফা বফিলোমত ফা ঘটনােতোভগ মে কন 

োযকাযেয আতে াযে তাা, কভোানীয ফিযভোোনদোধে োযভাণ ােতোভেগ 

গোযাোম আফে, তফে মতদূয ভোবফ এআযূ দাফী ফা দেনায ভূরোমভান 

অনুভানিক  নোমায়ংগত বিতোতিতে নিযোধাযণ কযিতে আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

দেঈরিয়া 

কভোানীভূেয 

ফরুোতিয তোভেগতোযে 

দেঈরিয়াতোফ 

ংকোযানোতোভ অআনেয 

োযয়গ   

৩২৪৷ দেঈরিয়াযূে ঘলিত কভোানীয ফরুোতিয তোভেগতোযে, 

জাভানতধাযী  জাভানতফিীন ানাদাযেয োফ োফ ধিকায, োযভাণ 

ােতোভেগ ঊণ, এোমানুয়িটি, বফিলোমত এফং ঘটনােতোভগ দায়-দায়িতোফ 

ভোযোকে েআ একআ ফিধান োযমজোম আফে মাা দেঈরিয়া ঘলিত 

কন ফোমকোতিয ভোতোতিয তোভেগতোযে অাততঃ ফরফতো দেঈরিয়া 

ংকোযানোতোভ কন অআনেয ফিধান নুাযে োযমজোম য়, এফং মে 

ভোতোভ ফোমকোতি এআ যকভ কন তোভেগতোযে ঐগুরি োযভাণ কযায 

এফং কভোানীয ভোতোতি আতে রবোমাং ায়ায ধিকাযী তাাযা 

ফরুোতি-অদেেয অতায় ্িফেন এফং তাাযা মেযূে এআ ধাযায় 

ঈরিোোনখিত ফিধানেয ধীনে োফ োফ দাফী ঈতোথান কযায ধিকাযী 

কভোানীয ফিযভোোনদোধে েআযূ দাফী কযিতে াযেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

গোযাধিকায বিতোতিতে   ৩২৫৷ (১) কভোানীয ফরুোতিয তোভেগতোযে নোমানোম ঊণেয তুরনায়  



ST RELIANCE ASSOCIATES “STRA” 
Corporate office: 

H & S Building (5
th

 Floor), 91 Bir Uttam C.R. Datta Road 

     (Old: Sonargaon Road), Kathalbagan, Dhaka. 

Mobile : 01717-859464; 01818-901402; 

  Telephone: 9632492 

 E- Mail : saidul.stra@gmail.com 

info@stra-global.com 

Website: stra-global.com 

Problem solve….                                         facebook.com/straglobal 

 

“A House of Accountancy & Taxation (Income Tax, Customs & VAT), Secretarial, Commercial, Expatriate, 

Internal Audit, Compliance, Business Development & reengineering with Corporate Affairs Service Provider” 

 

যিধ নিভোনফযোণিত দেনাগুরি গোযাধিকাযেয বিতোতিতে যিধ কযিতে আফে, 

মথা : 
 

(ক) যকায কিংফা োথায়ীয় কযোতৃতোভেগয ানা কর যাজোফ, 

টোমাকো, ে  যেট, মাা ঈ-ধাযা (৫) এ ঈরিোোনখিত তাযিখে 

তঃয এআ ঈ-ধাযায় ঈকোত তাযিখ ফরিয়া ঈরিোোনখিত, কভোানীয 

নিকট ানা আয়াছে, এফং ঈকোত তাযিখেয ূযোফ আতে ফায ভােয 

ভধোমে কভোানী কযোতৃক োযদেয় আয়াছে৷ 
 

(খ) ঈকোত তাযিখেয ূযোফফযোতী দুআ ভােয ভধোমে কভোানীয কযণিক 

এফং নোমানোম কযোভচাযীদেয (servants) চাকুযী ফা োযদতোত েফা 

ফাফদ োযদেয় ভজুযী ফা ফেতন, তফে োযতোমেকেয জনোম নধিক এক 

াজায টাকা৷ 
 

(গ) ঈকোত তাযিখেয ূযোফফযোতী দুআ ভােয ভধোমে ভোনোন মে কর 

কাযোম ফা েফায ভজুযী ভয়বিতোতিক ফা কাযোমবিতোতিক াযে োযদেয় 

ে কর কাযোমভোনোনকাযী ফা েফাোযদানকাযী োযভিক ফা কাযিগযেয 

ভজুযী, তফে োযতোমেকেয জনোম নধিক াাঁচ ত টাকা; 
 

(ঘ) কভোানীয কন কযোভকযোতা কিংফা কযোভচাযীয ভৃতোম ুকিংফা 

তোভগভতায তোভেগতোযে, Workmen's Compensation Act, 1923 (VIII of 

1923) নুাযে োযদেয় তোভগতিূযণ৷ 
 

(ঙ) বফিলোম-তফির, ফযবাতা তফির, গোযোমাচুআটি তফির ফা 

কভোানী কযোতৃক যতোভিগত নোম মে কন করোমাণ তফির আতে 

কযোভচাযীগণকে োযদেয় কর যোথ; 
 

(চ) ১৯৫ ধাযায (গ) দপায ধীনে নুলোঠিত কন তদনোতোভ ফাফদ 

ফোময়৷ 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এ ফযোণিত দেনাগুরি - 
 

(ক) একটি যটিয ভযোমায়েয আফে এফং ভোূযোণযূে যিধ 

কযিতে আফে এফং মদি ঐ ফ দেনা ভিটাআতে কভোানীয যিভোদ 

যোমাোত না য়, তাা আরে ঐগুরি ভানুাতিক াযে ভকুপ 

(abate) আফে; 
 

(খ) মদি াধাযণ ানাদাযেয দাফী ভিটানয জনোম কভোানীয 

োযাোত যিভোদ যোমাোত য়, তফে তাাদেয দাফী কভোানী 
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কযোতৃক ৃলোট কন োযফাভান চাযোজেয ধীন ডিফেঞোচায 

রোডাযগণেয দাফীয তরুনায় গোযাধিকায াআফে এফং তদনুমায়ী 

তাাদেয ানা ঈকোত চাযোজ মুকোত ভোতোতি আতে যিধ কযিতে 

আফে৷ 
 

(৩) কভোানীয ফরুোতিয ফোময়  নোমানোম খযচতোয নিযোফােয 

জনোম োযয়জনীয় যোথ যাখিয়া ঈ-ধাযা (১) এ ঈরিোোনখিত দেনা 

যিধেয জনোম যোমাোত যিভোদ থাকিরে েআগুরি ফিরভোফে 

যিধ কযিতে আফে৷ 
 

(৪) ফরুোতিয অদে দানেয তাযিখেয ূযোফফযোতী নফোফআ দিনেয 

ভধোমে কন ফোমকোতি কভোানীয কন ভার ফা দোযফোমাদি কোযক 

(distrain) কযিরে ফা কযাআরে এআ ধাযায ধীনে মে ফ দেনাকে 

গোযাধিকায দেয়া আয়াছে, েআ ভোতোভ দেনা ঈযকোত 

কোযককৃত ভার ফা দোযফোমাদি কিংফা ঈায ফিকোযয়রফোধ যোথেয ঈয 

োযথভ চাযোজ িাফে গণোম আফে : 
 

তফে যোত থাকে মে, এআযূ চাযোজেয ধীনে োযদেয় যোথ যিধেয 

তোভেগতোযে মাাকে এআ যোথ োযদান কযা আফে তাায এফং 

ঈযকোত কোযককাযী ফোমকোতি ভান ধিকাযী আফেন৷ 
 

(৫) ঈ-ধাযা (১) (ক) তে ঈরিোোনখিত তাযিখ যোথ নিভোনফযোণিত 

তাযিখ, মথা :- 
 

(ক) ফরুোতিয অদে োযদান তোতোফে মে কভোানীয োফেচোছাকৃত 

ফরুোতি অযভোব না য়ায কাযণে ঈায ফাধোমতাভূরক ফরুোতিয 

অদে দেয়া আয়াছে, েআ কভোানীয তোভেগতোযে, ফরুোতিয োযথভ 

অদে দানেয তাযিখ; এফং 
 

(খ) নোমকর তোভেগতোযে ফরুোতি অযভোব য়ায তাযিখ৷ 
    

 
    

 
  

  
কতিয় ভোদেয 

দাফী যিতোমাগ 

  

৩২৬৷ (১) ফরুোতিয কাযোমকোযভ চরিতেছে এভন কন কভোানীয 

ভোদেয কন ংেয ভধোমে মদি দূযোফ চুকোতিয (onerous 

covenants) পরে বাযাকোযানোতোভ মে কন ধযনেয জভি থফা নোম 

কভোানীয কন েয়ায ফা লোটক থফা কন রাবজনক চুকোতি 

থাকে, থফা মদি নোম এআযূ ভোতোতি থাকে মাায ফোমাাযে ঈায 

দখরদাযেয িত কন চুকোতিয ফাধোমফাধকতা নুমায়ী এভন কন 
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দূযোফ কাজ কযিতে আফে থফা এভন যোথ যিধ কযিতে আফে, 

মে কাযণে ঈকোত ভোতোতি ফিকোযয়মগোম নে কিংফা জে 

ফিকোযয়মগোম নে, তাা আরে কভোানীয রিকুআডেটয ঈকোত 

ভোতোতি ফিকোযয় কযায চেলোটা থফা নিজ দখরে অনিয়া ঈায 

ভারিক িাফে কন কাযোম কযিয়া থাকিরে তিনি, অদারতেয নুভতি 

রআয়া এফং এআ ধাযায ফিধানাফরী ােতোভেগ, ফরুোতি অযভোব য়ায 

য ফায ভা কিংফা অদারত কযোতৃক নুভদিত তিযিকোত ভয়েয 

ভধোমে, নিজ োফাতোভগযে রিখিতবাফে ঈকোত ভোতোতিয দাফী যিতোমাগ 

কযিতে াযিফেন : 
 

তফে যোত থাকে মে, ফরুোতি অযভোব আফায এক ভােয ভধোমে ঐযূ 

কন ভোতোতি ভোযোকে রিকুআডেটয জোঞাত না আরে, তিনি ঐ 

ভোতোতি নোফনোধে জোঞাত আফায ফায ভা থফা অদারত কযোতৃক 

নুভদিত তিযিকোত ভয়েয ভধোমে এআ ধাযায ধীনে ঈকোত 

ভোতোতিয দাফী যিতোমাগেয তোভগভতা োযয়গ কযিতে াযিফেন৷ 
 

(২) এআ ধাযা ধীনে কন ভোতোতিয দাফী যিতোমাগ েআ তাযিখ 

আতে কাযোমকয আফে মে তাযিখে কভোানীয ধিকায, োফাযোথ, দায়-

দেনা ফা নোম ভোতোতিয দাফী যিতোমাগ কযা আয়াছে; কিনোতু ঈকোত 

যিতোমাগ, কভোানীকে ফা কভোানীয ভোতোতিকে দায়ভুকোত কযায 

জনোম মতটুকু োযমজোম ততটুকু ফোমতীত, যিতোমকোত ভোতোতিতে নোম 

কন ফোমকোতিয ধিকায ফা দায়-দেনা তোভগুণোন কযিফে না৷ 
 

(৩) অদারত ভোতোতিয দাফী যিতোমাগ কযিফায নুভতি দানকারে 

ফা ঈায ূযোফে ঈকোত ভোতোতিতে োফাযোথ-ংিোোনলোট ফোমকোতিগণকে 

এআযূ নটি দিফায নিযোদে দিতে াযে এফং ভোতোতিয দাফী 

যিতোমাগেয নুভতিদানেয ফোমাাযে এআযূ যোত অয কযিতে এফং 

এআযূ নোম কন অদে োযদান কযিতে াযে, মাা অদারত 

নোমায়ংগত ফরিয়া ভনে কযে৷ 
 

(৪) মদি কন ভোতোতিতে োফাযোথ-ংিোোনলোট ফোমকোতি রিকুআডেটযেয 

নিকট অফেদন কযেন মে, ঈকোত ভোতোতিয দাফী যিতোমাগ কযা আফে 

কি না তাা োথিয কযা ঈক এফং মদি অফেদন োযাোতিয তোযি 

দিন ফা অদারত কযোতৃক নুভদিত তিযিকোত ভয়েয ভধোমে 

রিকুআডেটয অফেদনকাযীকে এআ ভযোভে নটি না দেন মে, তিনি 

ভোতোতিটিয দাফী যিতোমাগেয জনোম অদারতে অফেদন কযিফেন, তাা 

আরে রিকুআডেটয এআ ধাযায ধীনে ঈকোত ভোতোতিয দাফী যিতোমাগ 

কযিতে াযিফেন না; এফং কন চুকোতিয তোভেগতোযে রিকুআডেটয মদি 

এআযূ অফেদন দাখিরেয য ঈযরিোোনখিত ভয়েয ভধোমে ফা 



ST RELIANCE ASSOCIATES “STRA” 
Corporate office: 

H & S Building (5
th

 Floor), 91 Bir Uttam C.R. Datta Road 

     (Old: Sonargaon Road), Kathalbagan, Dhaka. 

Mobile : 01717-859464; 01818-901402; 

  Telephone: 9632492 

 E- Mail : saidul.stra@gmail.com 

info@stra-global.com 

Website: stra-global.com 

Problem solve….                                         facebook.com/straglobal 

 

“A House of Accountancy & Taxation (Income Tax, Customs & VAT), Secretarial, Commercial, Expatriate, 

Internal Audit, Compliance, Business Development & reengineering with Corporate Affairs Service Provider” 

 

ফযোধিত ভয়েয ভধোমে চুকোতিটিয ফোমাাযে দাফী যিতোমাগ না কযেন, 

তফে কভোানী তাা গোযণ কযিয়াছে ফরিয়া গণোম আফে৷ 
 

(৫) মদি কন ফোমকোতি কভোানীয িত ভোাদিত কন চুকোতিয 

ূতোযে রিকুআডেটযেয নিকট আতে কন ুমগ ুফিধা ায়ায 

ধিকাযী ন ফা ঈকোত চুকোতি নুমায়ী রিকুআডেটযেয োযতি তাায 

কন দায়-দায়িতোফ থাকে, তাা আরে অদারত ঈকোত ফোমকোতিয 

অফেদনকোযভে চুকোতিটি এআ যোতে ফাতিরেয অদে দিতে াযিফে মে, 

ংিোোনলোট মে কন তোভগ কযোতৃক চুকোতি ারন না কযায় 

তোভগতিূযণ দিতে ফা রআতে আফে থফা অদারত মথামথ ভনে 

কযিরে নোম কন অদে দিতে াযিফে; এফং অদারতেয ঈকোত 

অদেফরে এআযূ ফোমকোতিকে োযদেয় কন তোভগতিূযণ কভোানীয 

ফরুোতিয ভয় ঈায ঊণ িাফে োযভাণে ফোমফায কযা মাআফে৷ 
 

(৬) মদি কন ফোমকোতি এভন অফেদন কযেন মে, দাফী যিতোমকোত 

ভোতোতিতে তাায োফাযোথ অছে কিংফা ঈকোত ভোতোতিয ফিলয়ে তিনি 

এআযূ দায়গোযোতোভ অছেন মাা এআ অআনেয ধীনে নিলোতোতি য় 

নাআ, তাা আরে অদারত তাায এফং োযয়জন ভনে কযিরে 

নোমানোম ফোমকোতিয ুনানী গোযণ েলে ঈকোত ভোতোতিয ভারিকানা ফা 

দখর াআফায ধিকাযী ফোমকোতিয ভারিকানায় ফা দখরে ঈা নোমোতোভ 

কযায অদে দিতে াযে কিংফা ঈযকোত দাফী ফাফদ তোভগতিূযণ 

িাফে মাায নিকট নোমোতোভ কযা নোমায়ংগত ফিফেচিত য় তাায 

নিকট কিংফা তাায টোযালোটিয নিকট ঈকোত ভোতোতি অদারতেয 

ফিফেচনায় ঈমুকোত যোত ােতোভেগ, োতোভানোতোভয ফা নোমোতোভ কযায 

অদে দিতে াযে; এফং ঈকোতযূে কন ভোতোতি নোমোতোভকযণেয 

অদে োযদতোত আরে কন োতোভানোতোভয ফা োফতোফ নিয়গেয 

দরির ফোমতিযেকেআ অদেে ফযোণিত ভোতোতি ঈকোত ফোমকোতিয নিকট 

নোমোতোভ আয়াছে ফরিয়া গণোম আফে : 
 

তফে যোত থাকে মে, দাফী যিতোমকোত ভোতোতি মদি আজাযাধীন 

ভোতোতি য়, তফে অদারত, কভোানীয ধীনে ঈ-আজাযা োফতোফফরে 

(Under lessee) ফা ফনোধকী োফতোফফরে দাফীদায কন ফোমকোতিয 

নুকূরে ঈকোত ভোতোতি নোমোতোভ য়ায অদেদান কযিফে না, মদি 

না নিভোনযূ যোত অয কযা য়, মথা :- 
 

(ক) ফরুোতি অযভোব য়ায তাযিখে ঈকোত ভোতোতিয আজাযা ফা 

ফনোধকেয ফোমাাযে কভোানীয মে কর দায়-দায়িতোফ ছির ঈকোত 

ফোমকোতিয েআ কর দায়-দায়িতোফ থাকিফে; থফা 
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(খ) অদারত মদি ঈমুকোত ভনে কযে তফে, ঈকোত তাযিখে ঈকোত 

আজাযা ভোযোকে কভোানীয মে কর দায়-দায়িতোফ ছির েআ একআ 

দায়-দায়িতোফ ােতোভেগ আজাযা ঈকোত ফোমকোতিয নিকট েআ তাযিখেআ 

োতোভানোতোভয কযা আয়াছির ফরিয়া গণোম আফে এফং ঈযকোত মে 

কন যোত অযেয তোভেগতোযে মদি োযয়জন য় তফে এভন 

গণোম কযা মাআফে মে, আজাযাটি ুধুভাতোয নোমোতোভকাযী অদেে 

ঈরিোোনখিত ভোতোতি ভোফরিত; এফং কন ঈ-আজাযাদায ফা 

ফনোধকগোযীতা ঈযকোত যোতে ঈকোত অদে গোযণে ভোভত আরে, 

তিনি ঈকোত ভোতোতিতে তাায োফাযোথ ফা ংিোোনলোট জাভানত 

ভোযোকিত কর ধিকায াযাআফেন; এফং মদি ঈযকোত যোত 

ভোফরিত অদে গোযণ কযিতে কভোানীয ধীনে দাফীদায আচোছুক 

কন ফোমকোতি না ায়া মায় তাা আরে অদারত নোম কন 

ফোমকোতিকে ফোমকোতিগতবাফে ফা নোম কাায োযতিনিধি িাফে ঈকোত 

ভোতোতিতে কভোানীয কর োফাযোথ নোমোতোভ কযিতে াযিফে; এফং 

তাা কযা আরে ঈকোত ভোতোতিয ঈয কভোানী কযোতৃক ৃলোট 

দায়-দায়িতোফ, োফাযোথ  ঊণ আতে ভুকোত ফোথায় তিনি এককবাফে 

ফা তোভেগতোযভত কভোানীয িত মথবাফে আজাযায ভূর চুকোতি 

ারন কযিফেন৷ 
 

(৭) এআ ধাযায ধীনে দাফী যিতোমাগ কাযোমকয য়ায পরে কন 

ফোমকোতিয োফাযোথ তোভগুণোন আরে, তিনি তোভগুণোন য়া োফাযোথেয 

ভযিভাণ যোথেয জনোম কভোানীয ানাদায ফরিয়া গণোম আফেন 

এফং তদনুমায়ী ঈকোত যোথ ফরুোতিয ংকোযানোতোভ একটি ানা 

িাফে োযভাণ কযিতে াযিফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
োযতাযণাভরূক 

গোযাধিকায 

  

৩২৭৷ (১) মে কন োতোভানোতোভয, ভারাভার যফযা, যোথ োযদান, 

ডিকোযিজাযী, থফা ভোতোতি ভোযোকিত নোম এভন কাজ, মাা কন 

ফোমকোতিয দোফাযা ফা তাায ফিতোভেগ ভোাদিত ফা কৃত আরে তাায 

দেঈরিয়ানা ফোথায় োযতাযণাভূরক গোযাধিকায ফরিয়া গণোম আত 

তাা মদি কন কভোানী কযোতৃক ফা ঈায ফিতোভেগ কৃত ফা 

ভোাদিত য়, তাা আরে ঈা কভোানীয ফরুোতিকারে ঈায 

ানাদাযগণেয োযতাযণাভূরক গোযাধিকায ফরিয়া গণোম আফে এফং 

ে কাযণে ঈা ফৈধ আফে৷ 
 

(২) এআ ধাযায ঈদোদেোম ূযণকরোে, অদারত কযোতৃক ফা অদারতেয 

ততোতোফাফধান ােতোভেগ কন কভোানীয ফরুোতিয জনোম অফেদন 

ে কযা আরে এফং োফেচোছাকৃত ফরুোতিয তোভেগতোযে েআ ভযোভে 
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িদোধানোতোভ গোযণ কযা আরে, ঈকোত অফেদন ে ফা িদোধানোতোভ 

গোযণকে কন একক ফোমকোতিয দেঈরিয়ানায কাজ ফরিয়া গণোম 

কযিতে আফে৷ 
 

(৩) ানাদাযগণেয ুফিধায জনোম কন কভোানী ঈায কর 

ভোতোতি টোযালোটিগণেয নিকট কন োযকাযে োতোভানোতোভয ফা 

নোমোতোভ কযিরে তাা পরফিীন (void) আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
কতিয় তেগতোযে 

কোযক, ডিকোযিজাযী 

আতোমাদি যিায 

  

৩২৮৷ (১) অদারত কযোতৃক ফা অদারতেয ততোতোফাফধান ােতোভেগ 

কন কভোানীয ফরুোতি আতেছে এআযূ তোভেগতোযে, ফরুোতি 

অযভোব য়ায য অদারতেয নুভতি ফোমতীত কভোানীয কন 

ভোতোতি ফা ভারাভার কোযক, অটক (distress) ফা ডিকোযিজাযী 

কাযোমকয কযায ফোমফোথা গোযণ থফা অদারতেয নুভতি ফোমতীত 

ঐগুরি ফিকোযয় কযা আরে তাা পরফিীন আফে৷ 
 

(২) এআ ধাযায কন কিছুআ যকায কযোতৃক গৃীত কন 

কাযোমধাযায তোভেগতোযে োযমজোম আফে না৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ফরুোতি অযভোবেয 

য লৃোট চাযোজেয 

যিভাণ 

  

৩২৯৷ কন কভোানীয ফরুোতি অযভোব য়ায নফোফআ দিনেয 

ভধোমে ঈায গৃীত ঈদোমগ কিংফা ভোতোতিয ঈয কন োযফাভান 

চাযোজ ৃলোটি কযা আরে, মদি আা োযভাণিত না য় মে চাযোজ ৃলোটিয 

ফোমফিত য কভোানীয ফোথা োফচোছর ছির, তাা আরে ঈকোত 

চাযোজ ফৈধ আফে, তফে চাযোজ ৃলোটিয ভয় থফা ঈা ৃলোটিয য 

চাযোজেয ফিনিভয়ে কভোানীকে কন নগদ যোথ োযদতোত আয়া 

থাকিরে েআ যিভাণ যোথ এফং েআ যোথেয ঈয নধিক ফাযোলিক 

তকযা াাঁচ টাকা াযে োযদতোত ুদ ফৈধ আফে না৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ফরুোতিয াধাযণ 

যিকরোনা 

নভুদন 
  

৩৩০৷ (১) অদারত কযোতৃক কিংফা অদারতেয ততোতোফাফধানে 

ফরুোতিয তোভেগতোযে অদারতেয নুভতি রআয়া, এফং োফেচোছাকৃত 

ফরুোতিয তোভেগতোযে কভোানীয াধাযণ িদোধানোতোভফরে, 

রিকুআডেটয নিভোনরিখিত মে কন থফা কর কাজ কযিতে াযিফেন 
- 
 

(ক) মে কন োযেণীয ানাদাযগণেয ানা ভোূযোণযূে যিধ; 
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(খ) ানাদাযগণ ফা ানাদায িাফে দাফীদাযগণ থফা নোমানোম 

ফোমকোতিগণ মাাযা নিজেদেযকে এভনবাফে ঈোথান কযে মে, তাাদেয 

ফযোতভান ফা বফিলোমত দাফীয পরে কভোানী দায়ী আতে াযে, 

তাাদেয িত তাাদেয ানা ফা দাফীয ফোমাাযে অলযপা ফা 

কন ফনোদফোতোভ কযা; 
 

(গ) েয়াযভূরোম ফা নোমফিধ কর যোথ তরফ, তরফেয দেয়দেনা ঊণ 

 ঊণে যিণত আতে াযে এভন দায়দেনা এফং একদিকে কভোানী 

 নোমদিকে কন োযদায়ক ফা কথিত (alleged) োযদায়ক ফা কন 

দেনাদায ফা নোম এভন ফোমকোতি মিনি কভোানীয নিকট দেনাদায 

অছেন ফরিয়া অংকা কযা য়, এআ দুআতোভেগয ভধোমে ফযোতভান ফা 

বফিলোমত, নিোচিত ফা ভোবাফোম, এখন অছে ফা বফিলোমতে আফে ফরিয়া 

ধাযণা কযা য় এআযূ কর দাফী দায়া এফং কভোানীয 

যিভোদ থফা কভোানীয ফরুোতিয ফোমাাযে মে কনবাফে 

ভোৃকোত কর োযোন যোয ভোভত যোতাধীনে অলযপাকযণ 

এফং এআযূ কন েয়ায ভূরোম ফা নোমফিধ যোথ তরফ, ঊণ, দায়-

দেনা থফা দাফী ফভুকোত কযায জনোম মে কন জাভানত গোযণ 

এফং ঐগুরি চূ্ানোতোভবাফে নিলোতোতিকযণ৷ 
 

(২) এআ ধাযায় ফযোণিত রিকুআডেটযেয তোভগভতাভূেয োযয়গ 

অদারতেয নিয়নোতোযণ ােতোভগ আফে এফং এআ কর তোভগভতায 

ভধোমে মে কনটিয োযয়গ ফা োযোতোভাফিত োযয়গেয ফোমাাযে মে 

কন ানাদায থফা োযদায়ক অদারতে অফেদন ে কযিতে 

াযিফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
কতিয় কযোভেয 

ফোমাাযে যিচারক 

আতোমাদিয ফিযভোোনদোধে 

অদারত কযোতকৃ 

ফোমফোথা গোযণেয 

তগভতা   

৩৩১৷ (১) মে তোভেগতোযে কভোানীয ফরুোতি োযকোযিয়া চরাকারে 

আা োযতীয়ভান য় মে, কভোানী গঠন ফা ঈায গঠনেয ঈদোমগ 

গোযণেয িত জ্িত কন ফোমকোতি, থফা োযাকোতন ফা ফযোতভান 

কন যিচারক, ভোমানেজায থফা রিকুআডেটয, কিংফা কভোানীয 

কন কযোভকযোতা কভোানীয কন যোথ ফা ভোতোতি োযয়গ 

কযিয়াছেন ফা ননুভদিতবাফে নিজেয দখরে যাখিয়াছেন ফা ঐ ফেয 

ফোমাাযে দায়ী ফা জফাফদিিমগোম আয়াছেন, থফা কভোানীয 

ফোমাাযে ফৈধ কাজ ফৈধবাফে ভোাদন ফা ফিোফা বংগেয জনোম 

দলী আয়াছেন, তাা আরে ফরুোতিয জনোম রিকুআডেটযেয োযথভ 

নিমুকোতিয তাযিখ আতে তিন ফতোযেয ভধোমে, থফা তোভেগতোযভত ঈকোত 

োযয়গ, নিজদখরে যাখা, ফৈধকাজ ফৈধবাফে ভোাদন ফা ফিোফা 
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বংগেয ভয় আতে তিন ফতোযেয ভধোমে, এআ দুআয়েয ভধোমে মাা 

দীযোঘতয য় েআ ভয়েয ভধোমে, রিকুআডেটয ফা কন ানাদায ফা 

োযদায়কেয অফেদনকোযভে অদারত ঈকোত ঈদোমকোতা, যিচারক, 

ভোমানেজায, রিকুআডেটয থফা কযোভকযোতাকে জিজোঞাাফাদ এফং ফিলয়টি 

যীতোভগা কযিয়া কভোানীয যোথ ফা ভোতোতি কিংফা ঈায কন 

ং পেযতো দিতে এফং ঈায ঈয অদারতেয ভতে নোমায়ংগত াযে 

ুদ যিধ কযিতে থফা নুযূ োযয়গ, নিজ দখরে যাখা, 

ফৈধকাজ ফৈধবাফে ভোাদন ফা ফিোফা বংগেয দযূণ তোভগতিূযণ 

িাফে অদারতেয ভত নোমায়ংগত যোথ কভোানীয যিভোদে 

োযদান কযিতে ফাধোম কযিতে াযিফে৷ 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এ ঈরিোোনখিত কন কযোভেয জনোম দায়ী 

ফোমকোতিকে পজদাযী ভাভরায় বিমুকোত কযা মাআফে এআ কাযণে এআ 

ধাযায োযয়গ ফোমত আফে না৷ 
    

 
    

 
  

  
কাগজতোয 

ফিনলোটকযণ আতোমাদিয 

দণোড 

  

৩৩২৷ ফরুোত আতেছে এভন কন কভোানীয কন যিচারক, 

ভোমানেজায, কযোভকযোতা থফা োযদায়ক মদি কন ফোমকোতিকে 

োযতাযণা ফা ফঞোচিত কযায ঈদোদেোমে কভোানীয কন ফি ফা 

নোম মে কন কাগজতোয ফিনলোট, ফিকৃত, যিফযোতন থফা ভিথোমা 

োযতিনোন ফা জার কযেন কিংফা কভোানীয কন ফি, িাফ-ফি 

ফা নোম ফিতে ফা দরিরে ভিথোমা ফা োযতাযণাভরূকবাফে কন কিছু 

রিিফদোধ কযেন ফা কযায কাজে জ্িত থাকেন, তাা আরে ঈকোত 

ফোমকোতি নধিক াত ফতোয কাযাদণোডে দণোডনীয় আফেন এফং আায 

তিযিকোত দণোডোফযূ যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

যাধী যিচারক 

আতোমাদিকে 

পজদাযীতে 

যোদ কযা 

  

৩৩৩৷ (১) অদারত কযোতৃক কিংফা অদারতেয ততোতোফাফধান 

ােতোভেগ কন কভোানীয ফরুোতিয চরাকারে অদারতেয নিকট 

মদি োযতীয়ভান য় মে, কভোানীয কন াফেক ফা ফযোতভান 

যিচারক, ভোমানেজায কিংফা নোম কন কযোভকযোতা থফা কন 

দোম কভোানী ংকোযানোতোভ ফিলয়ে যাধ কযায জনোম পজদাযী 

অআন নুাযে াোতোভি াআফায মগোম, তফে অদারত, নিজ ঈদোমগে 

ফা ফরুোতিয ফোমাাযে োফাযোথ ংিোোনলোট কন ফোমকোতিয 

অফেদনকোযভে, ঈকোত যাধীকে মাাতে রিকুো আডেটয নিজে পজদাযীতে 

যোদ কযেন থফা ফিলয়টি যেজিলোটোযাযকে ফিত কযেন তজোজনোম, 

রিকুআডেটযকে নিযোদে দিতে াযে৷ 
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(২) কন কভোানীয োফেচোছাকৃত ফরুোতিকারে রিকুআডেটযেয 

নিকট মদি োযতীয়ভান য় মে, কভোানীয কন াফেক থফা 

ফযোতভান যিচারক, ভোমানেজায ফা নোম কন কযোভকযোতা কিংফা 

কন দোম কভোানী ংকোযানোতোভ ফিলয়ে যাধ কযায জনোম 

পজদাযী অআন নুাযে াোতোভি াআফায মগোম, তাা আরে 

রিকুআডেটয ফিলয়টি ফিরভোফে যেজিলোটোযাযকে ফিত কযিফেন এফং 

োযয়জনীয় তথোম যফযা কযিফেন এফং ংিোোনলোট মে কর 

দরিরতোয  নোমানোম তথোম রিকুআডেটযেয দখরে থফা 

নিয়নোতোযণাধীনে অছে যেজিলোটোযায কযোতৃক েগুরি যিদযোন  

যীতোভগায ুফিধা তাায োযয়জনানুাযে তাাকে ঐ ফেয নকর 

রিকুআডেটয যফযা কযিফেন৷ 
 

(৩) ঈ-ধাযা (২) নুাযে যেজিলোটোযাযেয নিকট কন োযতিফেদন 

ায়ায য মদি তিনি ঈমুকোত ভনে কযেন, তাা আরে ধিকতয 

তদনোতোভ কযিফায জনোম ফিলয়টি যকাযেয নিকট োযেযণ কযিতে 

াযিফেন, এফং েতোভেগতোযে যকায ফিলয়টিয ঈয ধিকতয তদনোতোভ 

কযিফেন এফং, ততোয মথামথ ফিফেচনা কযিরে, যকায অদারতেয 

নিকট এআ ভযোভে অফেদন কযিতে াযিফে মে, অদারত কযোতৃক 

ফরুোতিয তোভেগতোযে, কভোানীয ফিলয়াদি তদনোতোভ কযায জনোম এআ 

অআনে কন ফোমকোতিকে মে কর তোভগভতা োযদানেয ফিধান যিয়াছে 

েআ কর তোভগভতা যকায কযোতৃক নিমুকোত ফোমকোতিকে যোণেয 

অদে দেয়া ঈক৷ 
 

(৪) ঈ-ধাযা (২) এয ধীনে োযতিফেদন ায়ায য 

যেজিলোটোযাযেয নিকট মদি োযতীয়ভান য় মে, ফিলয়টি এভন কন 

ফিলয় নয় মে ঈায ভোযোকে তাায কন কাযোমকোযভ গোযণ কযা 

ঈচিত, তফে তিনি ঈা রিকুআডেটযকে জানাআফেন এফং তঃয, 

অদারতেয ূযোফ নুভদন ােতোভেগ, রিকুআডেটয নিজেআ যাধীয 

ফিযভোোনদোধে োযয়জনীয় কাযোমধাযা ূচনা কযিতে াযিফেন৷ 
 

(৫) কভোানীয োফেচোছাকৃত ফরুোতিকারে অদারতেয নিকট মদি 

োযতীয়ভান য় মে কভোানীয কন াফেক কিংফা ফযোতভান 

যিচারক, ভোমানেজায ফা নোম কন কযোতকযোতা থচ কন দোম 

কভোানী ংকোযানোতোভ কন ফিলয়ে, পজদাযী অআন নুাযে 

াোতোভিমগোম যাধেয জনোম দায়ী থফা রিকআুডেটয ফিলয়টি 

ভোযোকে যেজিলোটোযাযেয নিকট কন োযতিফেদন ে কযেন নাআ, 

তাা আরে অদারত, নিজ ঈদোমগে কিংফা ফরুোতিয ফোমাাযে 

োফাযোথ ংিোোনলোট কন ফোমকোতিয অফেদনকোযভে, ফিলয়টিয ঈয 

একটি োযতিফেদন োযণয়নেয জনোম রিকুআডেটযকে নিযোদে দিতে 
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াযিফে এফং ঈকোত নিযোদে াআরে এফং োযতিফেদনটি োযণয়নেয য 

ততোভোযোকে রিকুআডেটয (২) ঈ-ধাযা নুাযে োযয়জনীয় 

কাযোমকোযভ গোযণ কযিফেন৷ 
 

(৬) মেতোভেগতোযে এআ ধাযায ফিধান নুমায়ী যেজিলোটোযাযেয নিকট 

কন ফিলয়ে োযতিফেদন ে কযা য়, কিংফা ফিলয়টি তাায নিকট 

োযেযণ কযা য়, েতোভেগতোযে মদি তিনি ফিলয়টি ফিফেচনানোতোভে এআযূ 

িদোধানোতোভে ঈনীত ন মে ততোভোযোকে পজদাযী ভাভরা দায়েয 

কযা দযকায, তাা আরে তিনি এতদো ফিলয়ে যাভযো চািয়া ংিোোনলোট 

কর কাগজতোয এটযোনি জেনাযের ফা তোভেগতোযভত াফরিক 

োযিকিঈটযেয নিকট োযেযণ কযিফেন এফং ভাভরা দায়েযেয যাভযো 

দেয়া আরে, ভাভরা দায়েয কযিফেন : 
 

তফে যোত থাকে মে, যেজিলোটোযাযেয নিকট োযথভে একটি রিখিত 

ফকোতফোম ে কযায এফং ঈায ঈয ুনানীয জনোম বিমুকোত 

ফোমকোতিকে মুকোতিংগত ুমগ োযদান না কযিয়া তাায ফিযভোোনদোধে 

কন পজদাযী ভাভরা দায়েয কযা মাআফে না৷ 
 

(৭) Evidence Act, 1872 (I of 1872) এ মাা কিছুআ থাকুন না কেন, 

এআ ধাযায ধীনে ভাভরা দায়েয কযা আরে, রিকুআডেটয  

কভোানীয াফেক ফা ফযোতভান োযতোমেক কযোভকযোতা োযতিনিধি, তফে 

বিমুকোত ফোমকোতি ফোমতীত, এয কযোতফোম আফে ভাভরায ফোমাাযে 

মুকোতিংগতবাফে মতটুক ুায়তা কযা তাাদেয তোভেগ ভোবফ ততটুক ু

ায়তা োযদান কযা; এফং এআ ঈ-ধাযায ঈদোদেোম ূযণকরোে, 

কভোানীয মে কন ফোমাংকায ফা অআন ঈদেলোটা এফং কভোানী 

কযোতৃক নিযীতোভগক দে নিমুকোত মে কন ফোমকোতি, তাাযা 

কভোানীয কযোভকযোতা ঈন ফা না ঈন, এআ কর ফোমকোতিআ 

“োযতিনিধি” ফোদটিয যোথে নোতোভযোবুকোত আফেন৷ 
 

(৮) কন ফোমকোতি (৭) ঈ-ধাযায ফিধান নুাযে ায়তা কযিতে 

ফোমযোথ আরে ফা ফেরা কযিরে, যেজিলোটোযাযেয অফেদনকোযভে, অদারত 

ঈকোত ফোমকোতিকে ঈকোত ঈ-ধাযায ফিধান ারন কযায নিযোদে দিতে 

াযে, এফং কন রিকুআডেটয ভোযোকে এআযূ কন অফেদনেয 

তোভেগতোযে, অদারত মদি ভনে না কযে মে, কভোানীয যোমাোত 

যিভোদ াতে না থাকায কাযণে রিকুআডেটয ঈকোত ঈ-ধাযায 

ফিধান ারনে ফোমযোথ আয়াছেন ফা ফেরা কযিয়াছেন, তাা আরে 

অদারত ঈকোত অফেদনেয খযচতোয ফোমকোতিগতবাফে ফন কযায জনোম 

রিকুআডেটযকে নিযোদে দিতে াযিফে৷ 
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ভিথোমা াতগোমদানেয 

াোতোভি 

  

৩৩৪৷ এআ অআনেয ধীনে কভোানী ফরুোতিতে ফা ততোংকোযানোতোভ 

কন ফোমাাযে ফা এআ অআনেয ফিধান ভতাফেক ঈতোথািত নোম 

কন ফোমাাযে, কন ফোমকোতি মদি এআ অআনেয দোফাযা নুভদিত 

নোথায় থ গোযণূযোফক াতোভগোমদানেয ভয় ফা কন এবিডেবিটে 

ফা জফানফনোদীতে ফা ঘলণায় ফা তো ফিোফাভূরক নিোচিত কথনে 

(solemn affirmation) আচোছাকৃতবাফে ভিথোমা াতোভগোম ফা ফিফৃতি দেন, 

তাা আরে তিনি নধিক াত ফতোয কাযাদণোডে দণোডনীয় আফেন 

এফং আায তিযিকোত দণোডোফযূ যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

দণোড 

  

৩৩৫৷ (১) মে কন দোধতিতে কভোানীয ফরুোতি চরিতে 

থাকাকারে কভোানীয াফেক ফা ফযোতভান কন যিচারক, ভোমানেজিং 

এজেনোট, ভোমানেজায কিংফা নোম কন কযোভকযোতা মদি - 
 

(ক) াধাযণবাফে কভোানীয ফোমফা যিচারনা কযিতে গিয়া 

কভোানীয ভোতোতিয মে ং ফিকোযয় ফা ফিরিফণোটন কযা আয়াছে 

ঈা ফোমতীত, কভোানীয ভারিকানাধীন ভোতোভ ভোতোতি, োথাফয ফা 

োথাফয মেযূ ঈক, এয িাফ এফং ঈায কন ংফিেল 

ফিকোযয় ফা ফিরি-ফণোটন কযা আয়া থাকিরে, কেভন কযিয়া, কাায 

নিকট, কিেয ফিনিভয়ে এফং কখন তাা কযা আয়াছির এআফ 

ভোযোকে তাায যোফতোতভ জোঞান  ফিোফা নুমায়ী যিূযোণ  

ঠিক তথোম রিকুআডেটযকে ফগত না কযেন, থফা 
 

(খ) কভোানীয োথাফয  োথাফয ভোতোতিয মে কর ং 

তাায জিভোভায় ফা নিয়নোতোযণে অছে এফং অআন নুমায়ী মাা 

রিকুআডেটযেয নিকট যোণ কযা তাায কযোতফোম, েআফ ভোতোতি 

রিকুআডেটযেয নিকট ফা তাায নিযোদে ভতাফেক যোণ না কযেন, 

থফা 
 

(গ) কভোানীয ভোতোভ ফি এফং নোমানোম কাগজতোয, মাা তাায 

জিভোভায় ফা নিয়নোতোযণে অছে এফং অআন নুমায়ী মাা রিকুআডেটযেয 

নিকট যোণ কযা তাায কযোতফোম, েআফ ফি  কাগজতোয 

রিকুআডেটযেয নিকট ফা তাায নিযোদে ভতাফেক যোণ না কযেন, 

থফা 
 

(ঘ) ফরুোতি অযভোব য়ায ূযোফফযোতী ফায ভােয ভধোমে থফা 

যফযোতীমে কন ভয়ে একত ফা ততধিক টাকা ভূরোমেয 
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কভোানীয ভোতোতিয কন ং গন যাখেন কিংফা কভোানীয 

কন ানা ফা কভোানীয নিকট আতে োযাোত কন ঊণ গন 

কযেন, থফা 
 

(ঙ) ফরুোতি অযভোব য়ায ূযোফফযোতী ফায ভােয ভধোমে থফা 

যফযোতী মে কন ভয়ে একত ফা ততধিক টাকা ভূরোমেয 

কভোানীয ভোতোতিয কন ং োযতাযণাভূরকবাফে যাআয়া 

পেরেন, থফা 
 

(চ) কভোানীয ফিলয়াদি ংকোযানোতোভ ফিফৃতিতে কন গুযভোোনতোফূযোণ 

ফিলয় ফাদ দেন, থফা 
 

(ছ) ফরুোতিকারে কন ফোমকোতি একটি ভিথোমা ঊণকে ঠিক ফরিয়া 

োযভাণিত কযিয়াছেন- একথা জানিয়া ফা ফিোফা কযিয়া ঈায এক 

ভােয ভধোমে তদো ভোযোকে রিকুআডেটযকে ফিত না কযেন, থফা 
 

(জ) ফরুোতি অযভোব য়ায য কভোানীয ভোতোতি ফা 

ফিলয়াদিয িত ংিোোনলোট কন ফি ফা নোমানোম কাগজতোয 

ঈোথানে ফাধা ৃলোটি কযেন, থফা 
 

(ঝ) ফরুোতি অযভোব য়ায ূযোফফযোতী ফায ভােয ভধোমে কিংফা 

যফযোতী মে কন ভয়ে কভোানীয ভোতোতি থফা ফিলয়াদিয 

িত ংিোোনলোট কন ফি ফা নোমানোম কাগজতোয গন, ফিনলোট, 

ফিকৃত ফা োযতাযণাভূরকবাফে কাায নিকট োতোভানোতোভয কযেন ফা 

ঈা ভিথোমা োযতিনোন কযেন ফা ঐফে জ্িত থাকেন, থফা 
 

(ঞ) ফরুোতি অযভোব য়ায ূযোফফযোতী ফায ভােয ভধোমে থফা 

যফযোতী মে কন ভয়ে কভোানীয ভোতোতি থফা ফিলয়াদিয 

িত ংিোোনলোট ফি ফা নোমানোম কাগজতোযে োযতাযণাভূরকবাফে 

কনযূ তথোম রিিফদোধ কযেন কিংফা েআ কাজে জ্িত থাকেন, 

থফা 
 

(ট) ফরুোতি অযভোব য়ায ূযোফফযোতী ফায ভােয ভধোমে থফা 

যফযোতী মে কন ভয়ে কভোানীয ভোতোতি ফা ফিলয়াদিয িত 

ংিোোনলোট কন দরির োযতাযণাভূরকবাফে কাাকে দিয়া দেন ফা 

ঈাতে কন যিফযোতনাধন কযেন ফা ঈাতে নোতোভযোবুকোত থাকা 

োযয়জন ছির এভন কিছু ফাদ দিয়া দেন, কিংফা ঐ ফ কন কাজে 

জ্িত থাকেন, থফা 
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(ঠ) ফরুোতি অযভোব য়ায য, থফা ঈা অযভোব য়ায 

ূযোফফযোতী ফায ভােয ভধোমে, নুলোঠিত কভোানীয ানাদাযগণেয মে 

কন বায় কভোানীয ভোতোতিয কন ংকে কারোনিক 

তোভগতি ফা খযচেয িাফে দেখাআফায চেলোটা কযেন, থফা 
 

(ড) ফরুোতি অযভোব য়ায ূযোফফযোতী ফায ভােয ভধোমে কিংফা 

যফযোতী মে কন ভয়ে কন কিছুকে ভিথোমাবাফে ঈোথান ফা 

নোমফিধ োযতাযণায ভাধোমভে কভোানীয জনোম ফা কভোানীয 

তোভেগ ধাযে কন ভোতোতি যোজন কযেন থফা যফযোতী ভয়ে 

কভোানী ঈকোত ভোতোতিয ভূরোম যিধ না কযে, থফা 
 

(ঢ) ফরুোতি অযভোব য়ায ূযোফফযোতী ফায ভােয ভধোমে কিংফা 

যফযোতী মে কন ভয়ে কভোানীয াধাযণ কাযোমাফরী চারাআফায 

বান কযিয়া ধাযে কভোানীয জনোম ফা কভোানীয তোভেগ কন 

ভোতোতি যোজন কযেন থচ যফযোতী ভয়ে কভোানী ঈায ভূরোম 

যিধ না কযে, থফা 
 

(ণ) ফরুোতি অযভোব য়ায ূযোফফযোতী ফায ভােয ভধোমে কিংফা 

যফযোতী মে কন ভয়ে কভোানীয াধাযণ কাযোমাফরী যিচারনা 

কযিতে গিয়া মে ভোতোতি ফনোধকে (pawn or pledge) যাখা আয়াছে ফা 

নিলোতোতি কযা আয়াছে তাা ফোমতীত কভোানীয নোম এভন কন 

ভোতোতি ণ ফা ফনোধক (pawn or pledge) যাখেন ফা নিলোতোতি 

কযেন মাা ধাযে ায়া গিয়াছির কিনোতু ঈায ভূরোম যিধ কযা 

য় নাআ, থফা 
 

(ত) কভোানীয ফিলয়াদি কিংফা ঈায ফরুোতি ংকোযানোতোভ কন 

ফোমফোথা ভোযোকে কভোানীয কর ফা মে কন ানাদাযেয 

ভোভতি অদায়েয ঈদোদেোমে কন কিছুকে ভিথোমাবাফে ঈোথান 

থফা নোমফিধ োযতাযণা কযেন, 
 

তাা আরে তিনি (ড), (ঢ) এফং (ণ) দপায় ফযোণিত যাধেয 

তোভেগতোযে নধিক াত ফতোয এফং নোম মে কন দপায় ফযোণিত 

যাধেয তোভেগতোযে নধিক দুআ ফতোয কাযাদণোডে দণোডনীয় আফেন 
: 
 

তফে যোত থাকে মে, বিমুকোত ফোমকোতি োযভাণ কযেন মে (খ), (গ), 

(ঘ), (চ), (ঢ) এফং (ণ) দপায় ঈরেোোনখিত যাধগুরিয তোভেগতোযে 

কনযূ োযতাযণা কযা, থফা (ক), (জ), (ঝ) এফং (ঞ) দপায় 

ঈরেোোনখিত যাধগুরিয তোভেগতোযে কভোানীয ফিলয়াদি গন কযা 
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থফা অআনেয ঈদোদেোম ফোমাত কযায ঈদোদেোম তাায ছির না তাা 

আরে ঈাআ আফে ঈকোত বিমগেয ফিযভোোনদোধে তাায অতোভতোভগ 

ভযোথনেয ঈতোতভ মুকোতি৷ 
 

(২) মদি কন ফোমকোতি এভন যিোতোভিততে কন ভোতোতি ফনোধক 

যাখেন ফা ঈা নিলোতোতি কযেন মে তাা (১) ঈ-ধাযায (ণ) 

দপায ধীন যাধ িাফে গণোম য়, তফে ঈকোত যিোথিতি 

ভোযোকে ফগত থাকা তোফে মিনি ঈকোত ভোতোতিয ফনোধকগোযীতা 

ন ফা নোম োযকাযে ঈকোত ভোতোতি গোযণ কযেন তিনি নধিক 

তিন ফতোযেয কাযাদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
ানাদায থফা 

োযদায়কেয বিোযায় 

জানিফায ঈদোদেোমে 

বা অোফান 

  

৩৩৬৷ (১) মেতোভেগতোযে এআ অআনেয কন ফিধান নুাযে, 

কভোানীয ফরুোতিকারে, যোমাোত োযভাণ ােতোভেগ অদারতকে 

ানাদায কিংফা োযদায়কেয বিোযায় ফিফেচনায় যাখিয়া িদোধানোতোভ 

গোযণ কযিতে য়, েআ তোভেগতোযে অদারত ঈমুকোত ভনে কযিরে 

তাাদেয বিোযায় জানিফায জনোম, ানাদায থফা োযদায়কদেয বা 

অদারতেয নিযোদেিত দোধতিতে অোফান, নুলোঠান এফং যিচারনা 

কযিফায নিযোদে দিতে াযিফে; এফং এআযূ মে কন বায় অদারত 

কন ফোমকোতিকে চেয়াযভোমান িাফে নিয়গ কযিতে এফং ঈকোত 

বায িদোধানোতোভ অদারতকে জানাআফায নিযোদে দিতে াযিফে৷ 
 

(২) ানাদাযগণেয তোভেগতোযে োযতোমেকেয ানায যিভাণেয োযতি 

রতোভগোম যাখিতে আফে৷ 
 

(৩) োযদায়কগণেয তোভেগতোযে োযতোমেক োযদায়ককে মত ংখোমক 

বট দেয়ায তোভগভতা কভোানীয ংঘফিধি দোফাযা যোণ কযা 

আয়াছে তাায োযতি রতোভগোম যাখতে আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

কভোানীয 

দরিরতোযেয 

াতগোমভরূোম   

৩৩৭৷ কভোানী ফরুোতিকারে ঈকোত কভোানী  ঈায 

রিকুআডেটযেয ভোতোভ দরিরতোযে রিখিত ফা রিিফদোধ অছে ফরিয়া 

ফিফেচনা কযা মায় এভন ফিলয়াদিকে, কভোানীয োযদায়কগণেয একে 

নোমেয িত ভোযোকেয ফোমাাযে, োযাথভিকবাফে াতোভগোম ফরিয়া 

গণোম কযিতে আফে৷ 
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দরিরতোয যিদযোন 

  

৩৩৮৷ অদারত কযোতৃক ফা অদারতেয ততোতোফাফধান ােতোভেগ 

কভোানীয ফরুোতি অদে দেয়ায য, অদারত মেবাফে 

নোমায়ংগত ভনে কযে েআবাফে কভোানীয ানাদায  োযদায়কগণ 

কযোতৃক কভোানীয দরিরতোয যিদযোনেয অদে দিতে াযে; এফং 

তদনুমায়ী ানাদায  োযদায়কগণ কভোানীয দখরাধীন মে কন 

দরিরতোয, ঈকোত অদে নুাযে এফং ুধুভাতোয ঈাতে নিযোধাযিত 

ীভা যোমনোতোভ, যিদযোন কযিতে াযিফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

কভোানীয 

দরিরতোয 

নিলোতোতিকযণ 

  

৩৩৯৷ (১) ফরুোতি োযকোযিয়া েল য়ায য কভোানীয 

ফিরুোতিয োযাকোকারে, কভোানী এফং ঈায রিকুআডেটযগণেয 

দরিরতোয নিভোনরিখিতবাফে নিলোতোতি কযা মাআতে াযে, মথা - 
 

(ক) অদারত কযোতৃক ফা অদারতেয ততোতোফাফধান ােতোভেগ 

ফরুোতিয তোভেগতোযে, অদারতেয নিযোদে নুাযে; 
 

(খ) োফেচোছাকৃত ফরুোতিয তোভেগতোযে, াধাযণ িদোধানোতোভেয ভাধোমভে 

োযদতোত কভোানীয নিযোদে নুাযে৷ 
 

(২) কভোানী ফিরুোতিয (dissolution) তিন ফতোয য কভোানীয 

ফা ঈায রিকুআডেটয থফা কভোানীয দরিরতোযেয েপাজতে ফা 

দায়িতোফে নিয়জিত ফোমকোতিয নিকট মদি োফাযোথ ংিোোনলোট কন 

ফোমকোতি কন দাফী ঈতোথান না কযেন, তাা আরে কভোানী ফা 

রিকুআডেটয ফা ঈকোত নিয়জিত ফোমকোতিয অয কন দায়-দায়িতোফ 

থাকিফে না৷ 

 

    
 

    
 

  
  

কভোানীয ফিরুোতি 

ফাতির ঘলণায 

ফোমাাযে অদারতেয 

তগভতা 

  

৩৪০৷ (১) কন কভোানীয ফিরুোতি ঘলিত য়ায তাযিখ আতে 

দুআ ফতোযেয ভধোমে মে কন ভয় অদারত, রিকুআডেটয থফা 

অদারতেয নিকট োফাযোথফান ফরিয়া োযতীয়ভান য় এআযূ নোম 

কন ফোমকোতিয অফেদনকোযভে এফং অদারতেয ফিফেচনায় ঈমুকোত 

যোতাধীনে, কভোানীয ফিরুোতি পরফিীন ঘলণা কযিয়া অদে দিতে 

াযে; এফং কভোানীটি মদি ফিরুোত না আত তাা আরে মেযূ 

কাযোমকোযভ গোযণ কযা আত, ঈকোত অদেেয য, েআযূ কাযোমকোযভ 

গোযণ কযা মাআফে৷ 
 

(২) মে ফোমকোতিয অফেদনকোযভে ঈকোত অদে োযদান কযা য় েআ 

ফোমকোতিয কযোতফোম আফে অদারত কযোতৃক অদে োযদানেয এক 
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দিনেয ভধোমে ঈকোত অদেেয একটি োযতোমায়িত নুরিি 

যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযা; এফং তিনি তাা কযিতে ফোমযোথ আরে 

মতদিন ঈকোত ফোমযোথতা চরিতে থাকিফে ততদিনেয োযতিদিনেয জনোম 

একত টাকা কযিয়া যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
নিলোনোনাধীন 

ফরুোতি ভোযোকিত 

তথোম 

  

৩৪১৷ (১) কভোানীয ফরুোতি, অযভোব য়ায এক ফতোযেয 

ভধোমে তাা ভাোত না আরে মতদিন যোমনোতোভ ফরুোতি ভাোত না 

য় ততদিন যোমনোতোভ, অদারতে কিংফা তোভেগতোযভতে যেজিলোটোযাযেয 

নিকট ফরুোতিয কাযোযোমধাযা  ফোথা ভোযোকে নিযোধাযিত তথোম 

ভোফরিত একটি ফিফযণী নিযোধাযিত ছকে োযতি ফতোযে একফায দাখির 

কযিফেন, তফে এআযূ দাখিরকৃত ফিফযণী এফং ঈায যফযোতী ফিফযণী 

দাখিরেয ফোমফধান ফায ভােয ফেী আফে না৷ 
 

(২) কন ফোমকোতি রিখিতবাফে নিজেকে কন ানাদায থফা 

োযদায়ক িাফে ফিফৃত কযিরে তিনি নিজে থফা োযতিনিধিয ভাধোমভে 

নিযোধাযিত পি োযদানূযোফক মে কন মুকোতিংগত ভয়ে ঈযকোত 

ফিফযণী যিদযোন কযা এফং ঈায নকর ফা ঈা আতে ঈদোধৃতি 

গোযণ কযায ধিকাযী আফেন; কিনোতু কন ফোমকোতি নিজেকে 

ানাদায ফা োযদায়ক িাফে ভিথোমাবাফে ফিফৃত কযিরে তিনি Penal 

Code (Act, XLV of 1860) এয Section ১৮২ এয ধীনে যাধ 

ংঘটন কযিয়াছেন ফরিয়া গণোম আফে এফং, রিকআুডেটযেয 

অফেদনকোযভে, তিনি তদনুমায়ী দণোডনীয় আফেন৷ 
 

(৩) রিকুআডেটয মদি এআ ধাযায ফিধানাফরী ারন কযিতে ফোমযোথ ন, 

তাা আরে তিনি, মতদিন ঈকোত ফোমযোথতা চরিতে থাকিফে ততদিনেয 

োযতিদিনেয জনোম, নধিক এক াজায টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় 

আফেন৷ 
 

(৪) ঈযকোত ফিফযণী অদারতে দাখির কযায তোভেগতোযে ঈায 

একটি নুরিি একআংগে যেজিলোটোযাযেয নিকট োযেযণ কযিতে আফে 

এফং যেজিলোটোযায ঈা কভোানীয নোমানোম নথিতোযেয ংগে 

যতোভগণ কযিফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

রিকআুডেটয কযোতকৃ 

ফোমাংকে টাকা 

জভাদান 

  

৩৪২৷ (১) অদারত কযোতৃক ফরুোত আতেছে এআযূ কভোানীয 

োযতোমেক রিকুআডেটয ততোকযোতৃক গৃীত কর টাকা নিযোধাযিত 

দোধতিতে এফং নিযোধাযিত ভয়ে Bangladesh Bank Order (P.O. No. 
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127 of 1972) তে ংজোঞায়িত কন Scheduled Bank এ জভা দিফেন 
: 
 

তফে যোত থাকে মে, অদারত মদি এআভযোভে নোতুলোট য় মে, 

কভোানীয কাযোমাফরী যিচারনা কিংফা গোযিভ যোথ গোযণ কিংফা 

নোম কন কাযণে, কিনোতু কর তোভেগতোযেআ ানাদায ফা 

োযদায়কগণেয ুফিধাযোথে, নোম কন ফোমাংকে রিকুআডেটযেয িাফ 

থাকা ঈচিতো, তাা আরে অদারত ততোকযোতৃক নিযোফাচিত ঈকোত নোম 

কন ফোমাংকে টাকা জভা দিফায ফা তথা আতে টাকা োযদান কযিফায 

জনোম রিকুআডেটযকে কযোতৃতোফ োযদান কযিতে াযে, এফং তদফোথায় 

ঈকোত যোথেয রেনদেন নিযোধাযিত দোধতিতে ভোনোন কযিতে আফে৷ 
 

(২) ঈকোত রিকুআডেটয মদি, কন ভয় দ দিনেয ধিককার াাঁচত 

কিংফা অদারত কযোতৃক কন তোভেগতোযে নুভদিত আরে 

তদেতোভগা ধিক টাকা তাায নিজেয কাছে যাখেন এফং মদি তিনি 

অদারতেয নিকট ঈায নোতোভলজনক জফাফ দিতে না াযেন, তাা 

আরে মে যিভাণ ধিক টাকা তিনি নিজেয কাছে যাখিয়াছেন ঈায 

ঈয ফাযোলিক তকযা কু্ি টাকা াযে ুদ দিফেন এফং ে কাযণে 

অদারত নোমায়ংগত ভনে কযিরে তাায াযিোযভিক ভোূযোণ ফা 

অংিক না ভঞোজুয কযিতে এফং তাায দ আতে তাাকে াযণ 

কযিতে াযিফে; এফং তদুযি তাায ফযখেরােয কাযণে কন খযচ 

আরে তাা োযদান কযিতে তিনি ফাধোম থাকিফেন৷ 
 

(৩) ফরুোতি চরিতেছে এআযূ কভোানীয রিকুআডেটয এতদুদোদেোমে 

একটি নিযোদিলোট ফোমাংক-একাঈনোট খুরিফেন এফং রিকুআডেটযেয 

তোভগভতায় ততোকযোতৃক গৃীত মাফতীয় যোথ েআ একাঈনোটে জভা 

দিফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
দাফীকতৃ রবোমাং 

 ফিরিকতৃ 

যিভোদ কভোানী 

ফরুোতি ংকোযানোতোভ 

িাফে জভাদান   

৩৪৩৷ (১) রিকুআডেটযেয াতে ফা তাায নিয়নোতোযণে মদি এভন 

কন দাফীকৃত রবোমাংেয টাকা থাকে মাা কন ানাদাযকে 

োযদেয় ফা মদি এভন ফিরিকৃত যিভোদ থাকে মাা কন 

োযদায়কেয নিকট পেযতোমগোম এফং মদি তাা োযদেয় ফা 

পেযতোমগোম য়ায য একত অি দিন ধযিয়া দাফীকৃত ফা 

ফিরিকৃত ফোথায় থাকে, তফে রিকুআডেটয েআ রবোমাং ফা 

যিভোদ ফাফদ োযাোত যোথ ফাংরাদে ফোমাংকে যকাযেয নাভে 

“কভোানীয ফরুোতি ংকোযানোতোভ িাফ” নাভে বিিত একটি 

ফিেল িাফ- খাতে জভা দিফেন; এফং তিনি কভোানী ফিরুোতিয 
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তাযিখে নুযূ নোমানোম দাফীকৃত রবোমাং ফা ফিরিকৃত যিভোদ 

থাকিরে তাা, কভোানীয িদোধানোতোভ ােতোভেগ, ঈকোত িাফে জভা 

দিফেন৷ 
 

(২) রিকুআডেটয (১) ঈ-ধাযায় ঈরিোোনখিত কন যোথ 

জভাদানকারে এতদো ফিলয়ে যকায কযোতৃক নিমুকোত একজন কযোভকযোতায 

নিকট নিযোধাযিত পযভে একটি ফিফযণী দাখির কযিফেন, মাাতে 

জভাকৃত যোথ ফা যিভোদেয যিভাণ ফযোণনা ঐগুরি াআফায 

ধিকাযী ফোমকোতিগণেয নাভ  যোফেল ঠিকানা, তাাদেয োযতোমেকেয 

ধিকাযেয যিভাণ  ঈাতে তাাদেয দাফী ফা োযাোমতায োযকৃতি 

 নোমানোম নিযোধাযিত ফিলয়েয ঈরেোোনখ থাকিফে৷ 
 

(৩) ঈ-ধাযা (১) এয ফিধানানুমায়ী জভাকৃত কন যোথেয 

ফোমাাযে ফাংরাদে ফোমাংকেয যিদ আফে রিকুআডেটযেয 

এতদো ংকোযানোতোভ দায়িতোফ ারনেয ফাোতোভফ োযভাণ৷ 
 

(৪) অদারত কযোতৃক ফরুোতিয তোভেগতোযে, রিকআুডেটয (১) ঈ-

ধাযায় ঈরেোোনখিত যোথ ৩৪২ ধাযায (৩) ঈ-ধাযায় ঈরেোোনখিত 

ফোমাংক-একাঈনোট আতে োথানানোতোভযেয ভাধোমভে জভা দিফেন এফং 

োফেচোছাকৃত ফরুোতিয তোভেগতোযে কিংফা অদারতেয ততোতোফাফধান 

ােতোভেগ ফরুোতিয তোভেগতোযে, তিনি ৩৪১ ধাযায (১) ঈ-ধাযা 

নুাযে ফিফযণী ে কযায ভয়, ঈকোত ফিফযণীয তাযিখেয ূযোফফযোতী 

একত অি দিনেয ভধোমে, তাায াতে ফা নিয়নোতোযণে এআ ধাযায 

(১) ঈ-ধাযায ধীনে ফাংরাদে ফোমাংকে জভা দেয়ায জনোম মে 

যোথ  যিভোদ ছির ঈায ঈরেোোনখ কযিফেন এফং ঈকোত ফিফযণী 

ে কযায য চদোদ দিনেয ভধোমে ঈকোত যোথ  যিভোদ 

“কভোানীয ফরুোতি ংকোযানোতোভ িাফে” জভা দিফেন৷ 
 

(৫) কন ফোমকোতি এআ ধাযা নুমায়ী “কভোানীয ফরুোতি 

ংকোযানোতোভ িাফে” জভাকৃত কন যোথ ফা যিভোদেয দাফীদায 

আরে তিনি ঈকোত যোথ ফা যিভোদ তাাকে োযদানেয জনোম 

অদারত ভীে অফেদন কযিতে াযেন এফং অদারত মদি তাায 

দাফীয তোমতা ভোযোকে নোতুলোট য়, তাা আরে ঈকোত ানা যোথ 

ফা যিভোদ তাাকে োযদানেয অদে দিতে াযে : 
 

তফে যোত থাকে মে, অদারত নুযূ অদে দেয়ায ূযোফে কেন 

ঈকোত যোথ ফা যিভোদ োযদানেয অদে দেয়া আফে না এআ 

ভযোভে যকায কযোতৃক এতদুদোদেোম নিমুকোত কযোভকযোতাকে একটি 

নটি দিফে এফং কাযণ দযোাআফায জনোম ঈকোত নটিে ঈা 
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োযাোতিয তাযিখ আতে নধিক তোযি দিনেয একটি ভয়-ীভা 

নিযোদিলোট কযিয়া দিফে৷ 
 

(৬) এআ ধাযা নুাযে কভোানীয ফরুোতি ংকোযানোতোভ িাফে 

জভাকৃত কন যোথ ফা যিভোদ জভা দেয়ায য নেয ফতোয 

যোমনোতোভ দাফীকৃত থাকিরে, তাা যকাযেয াধাযণ যাজোফ খাতে 

োথানানোতোভযিত আফে; তফে নুযূবাফে োথানানোতোভযিত কন যোথ ফা 

যিভোদ (৫) ঈ-ধাযা নুাযে দাফী কযা আরে েআ দাফী 

তদনুাযে ভঞোজুয কযা মাআফে, মেন ঈকোত যোথ োথানানোতোভযিত য় 

নাআ; এফং এআযূ দাফী যিধেয জনোম োযদতোত অদে যাজোফ 

পেযতদানেয অদে ফরিয়া গণোম আফে৷ 
 

(৭) কন রিকুআডেটয কযোতৃক এআ ধাযায ধীনে কভোানীয 

ফরুোতি ংকোযানোতোভ িাফে মে যোথ জভা দেয়া ঈচিতো ছির েআ 

যোথ নিজেয কাছে যাখিয়ে তিনি ঈকোত যোথ ফা যিভোদেয ভূরোমেয 

ভযিভাণ যোথেয ঈয ফাযোলিক তকযা কু্ি টাকা াযে ুদ দিফেন 

এফং তাায ফযখেরােয দযভোোনন মে খযচ য় ঈা ফনেয জনোম 

তিনি দায়ী আফেন; এফং অদারত কযোতৃক ফা অদারতেয ততোতোফাফধানে 

ফরুোতিয তোভেগতোযে, অদারত নোমায়ংগত ভনে কযিরে, তাায 

াযিোযভিক ভোূযোণ ফা ংিক না-ভঞোজুয কযিতে এফং তাায দ 

আতে তাাকে াযণ কযিতে াযিফে৷ 
 

(৮) এআ ধাযায ঈদোদেোম ূযণ কযে, রিকুআডেটয অদারত ফা 

তোভেগতোযভত যকাযেয নুভতিকোযভে (১) ঈ-ধাযায় ঈরিোোনখিত 

ফিরিকৃত যিভোদ ফিকোযয় কযিয়া ফিকোযয়রফোধ যোথ এআ ধাযায 

ফিধান নুাযে জভা দিতে াযিফেন এফং তদনুমায়ী ঈা নিলোতোতি 

কযা মাআফে৷ 
    

 
    

 
  

  
অদারত এফং 

কতিয় ফোমকোতিয 

ভীে এপিডেবিট 

ভোাদন 

  

৩৪৪৷ (১) এআ খণোডেয ফিধানানুমায়ী ফা ঐ ফ ফিধানেয ঈদোদেোম 

ূযণকরোে, এবিডেবিট ভোাদন কযায োযয়জন আরে, ফাংরাদেে মে 

কন অদারত, ফিচাযকেয ভোভুখে কিংফা মে ফোমকোতি এপিডেবিট 

কযাআতে ফা রআতে অআনতঃ তোভগভতাোযাোত তাায ভোভুখে এফং 

ফিদেে কযোভযত ফাংরাদেেয মে কন কনার ফা বাআ-কনার এয 

ভোভুখে এপিডেবিট ভোনোন কযা মাআতে াযে৷ 
 

(২) এআ খণোডেয ঈদোদেোম ূযণকরোে, ফাংরাদেেয কর অদারত, 

ফিচাযক, ফিচাযতি, কভিনায এফং ফাংরাদেে ফিচাযকেয তোভগভতায় 
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ভাীন ফা কাযোম ভোাদনকাযী মে কন ফোমকোতি এয োফাতোভগয, 

ীর ফা লোটোমাভো ঈকোত এপিডেবিটে ফা, এআ খণোডেয ঈদোদেোম 

ূযণকরোে ফোমফৃত নুযূ কন দরিরে োযদতোত ফা মুকোত থাকিরে 

ঈকোত োফাতোভগয, ীর ফা লোটোমাভো ফিচাযজনিত ফিফেচনায় (Judicial 

notice) গোযণ কযা ঈকোত অদারত, ফিচাযক, ফিচাযতি, কভিনায ফা 

ফোমকোতিয কযোতফোম আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
ফিধি োযণয়নে 

ুোযীভ কযোটেয 

তগভতা 

  

৩৪৫৷ (১) এআ অআন এফং Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 

1908) এয ফিধানাফরীয িত ংগতি যতোভগা কযিয়া ুোযীভ কযোট 

নিভোনফযোণিত ফিলয়ে ফিধি োযণয়ন কযিতে াযিফে, মথা :- 
 

(ক) াআকযোট ফিবাগে ফা ঈায ধঃোতোভন কন অদারতে 

কভোানীয ফরুোতিয ফোমাাযে নুযণীয় দোধতি; এফং 
 

(খ) কভোানীয দোমগণ ফা ানাদাযগণ কযোতৃক োফেচোছাকৃত 

ফরুোতিয জনোম এআ অআনেয ২২৮ ধাযায ফিধান নুাযে োযয়জন 

আরে ানাদায  দোমগণেয বা নুলোঠান; এফং 
 

(গ) কভোানীয েয়াযভূরধন োযা এফং ঈায ুনঃফিবাজন ফিলয়ে 

এআ অআনেয ফিধানাফরী ফাোতোভফায়ন; এফং 
 

(ঘ) এআ অআনেয ধীন অদারতেয নিকট কর োযকায অফেদন 

েকযণ৷ 
 

(২) কভোানীয ফরুোতি ংকোযানোতোভ মে কর ফোমাাযে এআ 

অআনেয কন ফিধান নুাযে কন কিছু নিযোধাযিত য়া 

োযয়জন ে কর ফোমাাযে ুোযীভ কযোট ফোমআ ফিধি োযণয়ন 

কযিফে৷ 
 

(৩) ঈ-ধাযা (১)  (২) তে োযদতোত তোভগভতায াভগোযিকতাকে 

তোভগুণোন না কযিয়া ুোযীভ কযোট নিভোনরিখিত ফিলয় ভোযোকে 

অদারতেয ঈয যোিত  অযিত কর থফা মে কন 

তোভগভতা  কযোতফোম যকাযী রিকুআডেটযেয দোফাযা োযয়গ  

ারনেয ফোমাাযে ফিধি োযণয়ন কযিতে াযিফে, তফে রিকুআডেটয 

কযোতৃক ঈকোত তোভগভতা োযয়গ ফা দায়িতোফ ারন যোফদা অদারতেয 

নিয়নোতোযণ ােতোভগ আফে :- 
 

(ক) ানাদায  োযদায়কগণেয বিোযায় ভোযোকে জোঞাত য়ায 
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রতোভেগোম বা নুলোঠান  যিচারনা; 
 

(খ) োযয়জনফধে োযদায়কগণেয তারিকা োযণয়ন  চূ্ানোতোভ 

কযা এফং দোম ফি ংধন এফং কভোানীয যিভোদ ংগোয 

 োযয়গ; 
 

(গ) কভোানীয ভোতোতি  নথিতোয রিকুআডেটযেয নিকট যোণেয 

নিযোদে; 
 

(ঘ) েয়াযভূরোম ফা নোমফিধ যোথ তরফ; 
 

(ঙ) ানা  দাফী-দায়া োযভাণেয জনোম ভয় নিযোধাযণ : 
 

তফে যোত থাকে মে, এআযূে োযণীত ফিধিতে মে ফিধানআ কযা ঈক না 

কেন, যকাযী রিকুআডেটয অদারতেয ফিেল নুভতি ফোমতীত দোম 

ফি ংধন এফং েয়াযভূরোম ফা নোমফিধ যোথ তরফ কযিফেন না৷ 
    

 
    

 
  

  
নিলোকোযিয় (defunct) 

কভোানীয নাভ 

নিফনোধন ফি আতে 

কাটিয়া দেয়া 

  

৩৪৬৷ (১) মেতোভেগতোযে যেজিলোটোযাযেয এআযূ ফিোফা কযিফায 

মুকোতিংগত কাযণ থাকে মে, কন একটি কভোানী ফোমফা কযিতেছে 

না কিংফা ঈায কাযোমাফরী চারু ফোথায় নাআ, েতোভেগতোযে তিনি 

ঈকোত কভোানী ফোমফা কযিতেছে কি না থফা ঈা চারু ফোথায় 

অছে কি না তাা জানিফায জনোম ডাকমগে কভোানীয নিকট 

একটি তোয োযেযণ কযিফেন৷ 
 

(২) ঈকোত তোয োযেযণেয য তোযি দিনেয ভধোমে কন জফাফ 

ায়া না গেরে, যেজিলোটোযায ঈকোত ভয় তিকোযানোতোভ য়ায য 

চদোদ দিনেয ভধোমে, োযথভ তোযেয কথা এফং ঈায জফাফ না 

ায়ায কথা ঈরেোোনখূযোফক ঈকোত কভোানীয নিকট ডাকমগে 

একটি যেজিলোটাযোড তোয াঠাআফেন, মাাতে এআ ভযোভে একট 

তযোকফানী থাকিফে মে, দোফিতীয় তোযটিয োফাতোভগয তাযিখ আতে 

তোযি দিনেয ভধোমে মদি ঈায কন জফাফ ানা না মায়, তাা 

আরে কভোানীয নিফনোধন ফি আতে ঈকোত কভোানীয নাভ কাটিয়া 

দেয়ায ঈদোদেোমে যকাযী গেজেটে একটি ফিজোঞোতি োযকা কযা 

আফে৷ 
 

(৩) যেজিলোটোযায মদি কভোানীয নিকট আতে এআভযোভে জফাফ 

োযাোত ন মে, কভোানীটি ফোমফা চারাআতেছে না ফা ঈায 

কাযোমাফরী চারু নাআ কিংফা, দোফিতীয় তোয োযেযণেয তোভেগতোযে, মদি 
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তিনি ঈকোত তোয োফাতোভগয-তাযিখেয তোযি দিনেয ভধোমে কন 

জফাফ না ান, তফে তিনি এআ ভযোভে একটি ফিজোঞোতি যকাযী 

গেজেটে োযকা কযিফেন মে, ঈকোত ফিজোঞোতি োযকােয য নফোফআ 

দিনেয ভধোমে ঈায ফিযীতে কন কাযণ দযোান না আরে, ঈকোত 

কভোানীয নাভ নিফনোধন ফি আতে কাটিয়া দেয়া আফে এফং 

কভোানীটি ফিরুোত আয়া মাআফে; তফে ফিজোঞোতিটি যকাযী গেজেটে 

োযকােয ঈদোদেোমে ংিোোনলোট কযোতৃতোভেগয নিকট োযেযণেয ভয় 

ঈায একটি নুরিি কভোানীয নিকটে তিনি ডাকমগে োযেযণ 

কযিতে াযেন৷ 
 

(৪) কন কভোানীয ফরুোতি আতেছে এআযূ তোভেগতোযে 

যেজিলোটোযায মদি মুকোতিংগত কাযণে ফিোফা কযেন মে, য় কন 

রিকুআডেটয কাজ কযিতেছে না কিংফা কভোানীয ফিলয়াদি ভোূযোণ 

ফরুোত আয়াছে, এফং ে নুাযে যেজিলোটোযায কভোানীকে ফা ঈায 

রিকুআডেটযকে ঈায ফা তাায যোফেল কযোভোথরে যিটাযোণ তরফ 

কযিয়া ডাকমগে রিখিত নটি োযেযণ কযা তোতোফে কভোানী 

ভোযোকে োযণীতফোম যিটাযোণ তিনি একাদিকোযভে ছয় ভা মাফত 

োযণয়ন কযিতেছেন না, েআতোভেগতোযে যেজিলোটোযায ঈ-ধাযা (৩) এয 

ফিধান ভতাফেক একটি ফিজোঞোতি যকাযী গেজেটে োযকা কযিতে 

এফং কভোানীয নিকট ঈায নুরিি াঠাআতে াযিফেন৷ 
 

(৫) ফিজোঞোতিতে ঈরিোোনখিত ভয় তিফািত য়ায ূযোফেআ 

কভোানী ঈায ফিযীতে কাযণ দযোাআতে না াযিরে, যেজিলোটোযায 

ঈকোত ভয় তিফািত য়ায য ঈায নাভ কভোানীয নিফনোধন-

ফি আতে কাটিয়া দিতে াযিফেন এফং ততোভোযোকে যকাযী গেজেটে 

য একটি ফিজোঞোতি োযকািত য়ায ংগে ংগে কভোানীটি 

ফিরুোত আয়া মাআফে : 
 

তফে যোত থাকে মে, কভোানীয কন যিচারক এফং দোমেয মদি 

কন দায় থাকে, তফে তাা ফোমাত থাকিফে এফং তাা অআনতঃ 

এআযূে কাযোমকয আফে মেন কভোানীটি ফিরুোত য় নাআ৷ 
 

(৬) নিফনোধন-ফি আতে কন কভোানীয নাভ কাটিয়া দেয়ায 

পরে কভোানী কিংফা ঈায মে কন দোম ফা ানাদায তোভগুদোধ 

আরে, ঈকোত কভোানী ফা দোম ফা ানাদাযেয অফেদনকোযভে, 

অদারত মদি এআ ভযোভে নোতুলোট য় মে, নাভ কাটিয়া দেয়ায ভয় 

কভোানীটি ফোমফাযত ফা চারু ছির থফা নোম কন কাযণে 

কভোানীয নাভ নিফনোধন-ফিতে ুনযায় নোতোভযোবুকোত কযা 

নোমায়ংগত, তাা আরে নিফনোধন ফিতে ঈকোত কভোানীয নাভ 
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ুনঃোথান কযিফায অদে দিতে াযিফে এফং ততোোযেতোভিগতে 

কভোানীয োতোভিতোফ এআযূ 
 

ফোমাত যিয়াছে ফরিয়া গণোম আফে মেন ঈায নাভ কাটিয়া দেয়া 

য় নাআ; এফং অদারত নোমায়ংগত ফিফেচনা কযিরে মতটুকু ভোবফ 

কভোানীটিয এফং ংিোোনলোট কর ফোমকোতিয ভযোমাদা ূযোফেয নোমায় 

ুনঃোযতিলোঠা কযায জনোম োযয়জনীয় এআযূ অদে োযদান কযিতে 

এফং ঈকোত অদেে োযাংগিক ফা নুফযোতী এআযূ নিযোদে োযদান 

কযিতে াযিফে মেন ঈকোত কভোানীয নাভ কাটিয়া দেয়া য় নাআ৷ 
 

(৭) এআ ধাযায ধীন কন তোয ফা নটি কভোানীয নিকট 

ঈায নিফনোধিকৃত কাযোমারয়েয ঠিকানায় থফা নিফনোধিকৃত কাযোমারয়ে 

না থাকিরে, ঈকোত কভোানীয কন যিচারক, ভোমানেজায কিংফা নোম 

কন কযোভকযোতায নাভে থফা কন যিচারক, ভোমানেজায ফা 

কযোভকযোতায নাভ ঠিকানা যেজিলোটোযাযেয জানা না থাকিরে, মাাযা 

কভোানীয ংঘোভাযকে োফাতোভগয কযিয়াছিরেন ঈাতে ঈরেোোনখিত 

তাাদেয োযতোমেকেয ঠিকানায় োযেযণ কযিতে আফে৷ 
    

 
    

 

  

ললোঠ খনোড 

নিফনোধনকাযী কাযোমারয়  পি  

  
  

নিফনোধনকাযী 

কাযোমারয় 

  

৩৪৭৷ (১) এআ অআনেয ধীন কভোানীভূ নিফনোধনেয জনোম 

যকায একটি কেনোদোযীয় কাযোমারয় এফং যকাযেয ফিফেচনায় 

ঈমুকোত োথান ফা োথানভূে অঞোচরিক কাযোমারয় থাকিফে এফং 

কভোানী ংঘোভাযকেয ঘলণা নুমায়ী কভোানীয নিফনোধিকৃত 

কাযোমারয় মে নিফনোধনকাযী কাযোমারয়েয ঞোচরবুকোত আফে েআ 

কাযোমারয় বিনোন নোম কন কাযোমারয়ে েআ কভোানী নিফনোধিকৃত 

কযা মাআফে না৷ 
 

(২) এআ অআনেয ধীনে কভোানীভূ নিফনোধনেয ঈদোদেোমে যকায 

মেযূ োযয়জনীয় ফিফেচনা কযিফে েআযূ যেজিলোটোযায, এডিনার 

যেজিলোটোযায, জয়েনোট যেজিলোটোযায, ডেুটি যেজিলোটোযায, এিোটেনোট 

যেজিলোটোযায ফা নোমানোম কযোভচাযী নিয়গ কযিতে এফং তাাদেয 

কযোতফোম ভোযোকে ফিধি োযণয়ন কযিতে াযিফে৷ 
 

(৩) এআ ধাযায ধীনে নিমুকোত ফোমকোতিগণেয ফেতন যকায কযোতৃক 

নিযোধাযিত আফে৷ 
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(৪) কভোানীভূ নিফনোধনেয জনোম োযয়জনীয় থফা 

ততোংকোযানোতোভ দরিরতোয োযভাণীকযণেয নিভিতোত যকায এক ফা 

একাধিক ীরভয োযোতুত কযায নিযোদে দিতে াযিফে৷ 
 

(৫) মে কন ফোমকোতি যেজিলোটোযাযেয নিকট যতোভিগত দরিরাদি 

যকায কযোতৃক নিযোধাযিত পি, মাা োযতিফাযেয যিদযোনেয জনোম 

তপির-২ তে নিযোদিলোট পিেয ফেী আফে না, োযদান কযিয়া 

যিদযোন কযিতে াযিফেন, এফং মে কন ফোমকোতি যকায কযোতৃক 

নিযোধাযিত পি মাা ঈকোত তপিরে নিযোদিলোট পিেয ফেী আফে না, 

োযদান কযিয়া কন কভোানীয নিগভিতকযণ োযতোময়নতোয ফা 

কাযোমাফরী অযভোবেয নদ থফা নোম কন দরিরেয নকর কিংফা 

ঈাদেয ঈদোধৃতাং থফা নোম দরিরেয ং ফিেলেয নকর চািতে 

াযিফেন, এফং ঐগুরি চািফায ভয় ঈকোত ফোমকোতি ঈাতে 

যেজিলোটোযাযেয োযতোময়ন দাফী কযিতে াযিফেন৷ 
 

(৬) এআ অআনেয ধীনে যেজিলোটোযাযেয োযতি ফা যেজিলোটোযায দোফাযা 

কন কাযোম ভোাদনেয নিযোদে দেয়া আরে, তাা কেনোদোযীয় 

কাযোমারয়েয তোভেগতোযে যেজিলোটোযাযেয োযতি ফা যেজিলোটোযাযেয দোফাযা 

এফং তাায নুোথিতিতে যকায কযোতৃক তোভগভতাোযদতোত কন 

কযোভকযোতায োযতি ফা তাায দোফাযা এফং অঞোচরিক কাযোমারয়েয 

োযধান কযোভকযোতা িাফে নিয়জিত এডিনার যেজিলোটোযায, জয়েনোট 

যেজিলোটোযায, ডেুটি যেজিলোটোযায থফা এিোটেনোট যেজিলোটোযাযেয োযতি 

ফা তাায দোফাযা ভোাদিত আফে : 
 

তফে যোত থাকে মে, অঞোচরিক পিেয োযধান কযোভকযোতা িাফে 

নিয়জিত এডিনার যেজিলোটোযায, জয়েনোট যেজিলোটোযায থফা 

এিোটেনোট যেজিলোটোযায াযোফিকবাফে যেজিলোটোযায এয াধাযণ 

োযান, ততোতোফাফধান এফং নিয়নোতোযণাধীন থাকিফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
পি 

  

৩৪৮৷ (১) তপির-২ তে ঈরিোোনখিত ফিলয়াদিয জনোম ঈকোত 

তপিরে ফিনিযোদিলোট পি কিংফা যকায কযোতৃক নিযোধাযিত আরে 

তদেতোভগা কভ যিভাণ পি যেজিলোটোযাযেয নিকট জভা দিতে আফে৷ 
 

(২) এআ অআন নুমায়ী যেজিলোটোযাযেয নিকট োযদতোত কর োযকায 

পি এতদুদোদেোমে ফিনিযোদিলোট যকাযী িাফ-খাতে জভা দিতে আফে৷ 
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যেজিলোটোযাযেয নিকট 

যিটাযোণ  দরিরতোয 

দাখির কাযোমকযকযণ 

  

৩৪৯৷ (১) মদি কন কভোানী এআ অআনেয কন ফিধান 

নুাযে যেজিলোটোযাযেয নিকট কন যিটাযোণ িাফ ফা নোম 

দরিরতোয দাখির কযিতে থফা তাায নিকট কন ফিলয়ে নটি 

দিতে ফোমযোথ য় এফং মদি ঈকোত যিটাযোণ িাফ ফা দরিরতোয দাখির 

কযায জনোম যেজিলোটোযায কযোতৃক নটি দেয়ায য চদোদ দিনেয 

ভধোমে ঈকোত কভোানী ঐগুরি দাখির না কযে, তাা আরে ঈকোত 

কভোানীয কন দোম ফা ানাদায কিংফা যেজিলোটোযাযেয 

অফেদনকোযভে, অদারত ঈকোত কভোানী  ঈায মে কন 

কযোভকযোতাকে অদে দিতে াযিফে মে, ঈকোত অদেে ফিনিযোদিলোট 

ভয়েয ভধোমে ঈকোত কভোানী ফা কযোভকযোতা ঈকোত ফিধান ারন 

কযিফেন৷ 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এয ধীন োযদতোত কন অদেে অদারত 

এআযূ নিযোদে দিতে াযিফে মে, ঈকোত ঈ-ধাযায় ঈরেোোনখিত 

অফেদনেয জনোম এফং ঈায অনুংগিক কর খযচতোয ঈকোত 

কভোানী কিংফা ফোমযোথতায জনোম দায়ী ংিোোনলোট কযোভকযোতা ফন 

কযিফেন৷ 
 

(৩) ঈকোত মে কন ফোমযোথতায জনোম কন কভোানী ফা ঈায 

কন কযোভকযোতায ঈয দণোড অযেয ফোমাাযে নোম কন 

অআনে ফিধান থাকিরে ঈায কাযোমকযতা এআ ধাযায কন ফিধানেয 

পরে তোভগুণোন আফে না৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ভয়ীভা তিকোযভেয 

য দরিরতোয 

আতোমাদি দাখিরকযণ 

ফা নিফনোধন   

৩৫০৷ মে কর দরির, যিটাযোণ, ফিফযণী ফা কন তথোম ফা ঘটনা এআ 

অআনেয ফিধান নুাযে যেজিলোটোযাযেয নিকট নিফনোধন, দাখির, ফা 

রিিফদোধ ফা নথিবুকোত কযিতে য় ফা তাা কযা মায়, েআগুরি, 

নিযোদিলোট ভয়েয য ঈকোত তপিরে ফিনিযোদিলোট ফিরভোফজনিত পি 

োযদানূযোফক দাখির, নিফনোধন, রিিফদোধ ফা নথিবকুোত কযা মাআফে, তফে 

ফিরভোফজনিত কন দায়-দায়িতোফ থাকরে তাা ুধু ফিরভোফ পি 

োযদানেয দোফাযা ভকুপ আফে না৷ 

 

    
 

    
 

  

োতভ খনোড 

াফেক কভোানী অআনেয ধীন গঠিত  নিফনোধিকতৃ 

কভোানীয কোলেতোযে এআ অআনেয োযয়গ 
 

  
  

াফেক কভোানী   ৩৫১৷ ফিদোমভান কভোানীভূেয তোভেগতোযে এআ অআন, গোমাযানোটি  
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অআনেয ধীন গঠিত 

কভোানীয তেগতোযে 

এআ অআনেয 

োযয়গ 

দোফাযা ীভিতদায় কন কভোানী ফোমতীত, মে কন ীভিতদায় 

কভোানীয তোভেগতোযে েআ একআযূে োযমজোম আফে, মেন েলকোত 

কভোানী এআ অআনেয ধীন েয়ায দোফাযা ীভিতদায় কভোানী 

িাফে গঠিত  নিফনোধিকৃত আয়াছে এফং কন ফিদোমভান কভোানী 

গোমাযানোটি দোফাযা ীভিতদায় কভোানী আরে, এআ অআন েআ একআযূে 

োযমজোম আফে মেন কভোানীটি এআ অআনেয ধীনে গোমাযানোটি 

দোফাযা ীভিতদায় কভোানী িাফে গঠিত এফং নিফনোধিকৃত আয়াছে; 

এফং ীভিতদায় ফোমতীত নোম মে কন ফিদোমভান কভোানীয 

তোভেগতোযে এআ অআন েআ একআযূে োযমজোম আফে মেন 

কভোানীটি এআ অআন নুমায়ী একটি ীভিতদায় কভোানী িাফে 

গঠিত  নিফনোধিকৃত আয়াছে : 
 

তফে যোত থাকে মে - 
 

(ক) তপির-১ এয কন কিছুআ এআ অআন োযফযোতনেয ূযোফে 

কন ভয়ে ফরফতো কন অআনেয ধীন গঠিত ফা নিফনোধিকৃত 

কন কভোানীয তোভেগতোযে োযমজোম আফে না; 
 

(খ) নিফনোধন তাযিখেয ঈরেোোনখ ফোমকোত ফা ফিফেচিত মেবাফেআ থাকুক 

না কেন, তদোফাযা এআ অআন োযফযোতনেয ূযোফে মে কন ভয়ে 

ফরফতো কন অআনেয ধীন মে তাযিখে কভোানী নিফনোধিকৃত 

আয়াছির েআ তাযিখেয ঈরেোোনখ ফুঝাআফে৷ 
    

 
    

 
  

  
াফেক কভোানী 

অআনেয ধীনে 

নিফনোধিকতৃ কিনোতু 

গঠিত নয় এআযূ 

কভোানীয তেগতোযে 

এআ অআনেয 

োযয়গ 

  

৩৫২৷ এআ অআন োযফযোতনেয ূযোফে মে কন ভয় ফরফতো কন 

অআনেয ধীনে নিফনোধিকৃত আয়াছির কিনোতু ফাোতোভফে গঠিত য় নাআ 

এআযূ োযতোমেক কভোানীয তোভেগতোযে, এআ অআন েআ একআবাফে 

োযমজোম আফে মেবাফে ঈা তদধীনে নিফনোধিকতৃ য়া তোতোফে 

ফাোতোভফে গঠিত য় নাআ এআযূ কভোানীয তোভেগতোযে োযমজোম 

আফে ফরিয়া এআ অআনে ঘলিত আয়াছে : 
 

তফে যোত থাকে মে, নিফনোধন তাযিখেয ঈরেোোনখ ফোমকোত ফা 

ফিফতোভিগত মেবাফেআ থাকুক না কেন, তদোফাযা কভোানীটি ঈকোত 

অআনভূেয ফা ঈাদেয মে কনটিয ধীনে মে তাযিখে নিফনোধিকৃত 

আয়াছির েআ তাযিখেয ঈরেোোনখ ফুঝাআফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

েয়ায োতোভানোতোভয   ৩৫৩৷ এআ অআনে োযফযোতনে ূযোফে মে কন ভয়ে ফরফতো কন  
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দোধতি অআনেয ধীনে নিফনোধিকৃত কন কভোানী ঈায েয়াযভূ 

নুযূ োযফযোতনেয ূযোফ যোমনোতোভ োযচরিত দোধতিতে কিংফা 

কভোানী কযোতৃক নিযোদেিত দোধতিতে োতোভানোতোভয কযা মাআফে৷ 
    

 
    

 

  

লোটভ খনোড 

নিফনোধনমগোম কভোানীভূ  

  
  

নিফনোধনমগোম 

কভোানীভূ 

  

৩৫৪৷ (১) এআ ধাযায় ঈরেোোনখিত  ফিধৃত ফোমতিকোযভ  ফিধানাফরী 

ােতোভেগ, এআ অআন োযফযোতনেয ূযোফে ফা যে এআ অআন ফোমতীত 

ংদ োযণীত নোম কন অআন (Act of Parliament) নুমায়ী গঠিত 

থফা মথামথবাফে অআন ভতাফেক াত ফা ততধিক দোম রআয়া 

গঠিত কন কভোানী মে কন ভয়ে এআ অআনেয ধীনে একটি 

ীভিতদায় কভোানী িাফে কিংফা েয়াযদোফাযা ীভিতদায় 

কভোানী িাফে কিংফা গোমাযানোটি দোফাযা ীভিতদায় কভোানী 

িাফে নিফনোধিকৃত আতে াযে, এফং এআ নিফনোধন এআ কাযণে ফৈধ 

আফে না মে, ঈকোত নিফনোধন কযা আয়াছির ুধুভাতোয ফরুোতিয 

ঈদোদেোমে : 
 

তফে যোত থাকে মে - 
 

(ক) ংদ োযণীত অআন (Act of Parliament) নুমায়ী মে 

কভোানীয দোমদেয দায়-দায়িতোফ ীভিত েআ কভোানী মদি 

৩৫৫ ধাযায ংজোঞানুাযে কন জয়েনোট লোটক কভোানী না য়, 

তফে ঈা এআ ধাযা নুমায়ী নিফনোধিকৃত কযা মাআফে না; 
 

(খ) ংদে োযণীত অআন নুমায়ী দোমদেয দায়-দায়িতোফ ীভিত 

এআযূ কভোানী এআ ধাযা নুমায়ী একটি ীভিতদায় কভোানী 

িাফে কিংফা গোমাযানোটি দোফাযা ীভিতদায় কভোানী িাফে 

নিফনোধিকৃত কযা মাআফে না; 
 

(গ) মে কভোানী ৩৫৫ ধাযায ংজোঞানুাযে কন জয়েনোট-লোটক 

কভোানী নে তাা এআ ধাযা নুমায়ী েয়ায দোফাযা ীভিতদায় 

কভোানী িাফে নিফনোধিকৃত কযা মাআফে না; 
 

(ঘ) কন কভোানী নিফনোধনেয জনোম অুত ঈায াধাযণ বায় 

ফোমকোতিগতবাফে কিংফা, ংঘফিধিতে োযকোিয ফিধান থাকিরে, োযকোিয 

ভাধোমভে ঈোথিত ংখোমাগযিলোঠ দোমদেয ভোভতি ফোমতীত এআ ধাযা 

নুমায়ী নিফনোধিকৃত কযা মাআফে না; 
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(ঙ) মে তোভেগতোযে একটি কভোানীয দোমদেয দায়-দায়িতোফ ংদ 

োযণীত অআন দোফাযা ীভিত কযা য় নাআ, েআ তোভেগতোযে 

কভোানীটিকে মদি ীভিতদায় কভোানী িাফে নিফনোধিকৃত কযায 

োযয়া থাকে, তফে (ঘ) দপায় ঈরেোোনখিত ংখোমাগযিলোঠেয ভোভতি 

ফরিতে ংিোোনলোট বায় ঈোথিত দোমগণেয কভতোভেগ তিন-

চতুযোথাং দোমেয ফোমকোতিগত োযকোিয ভাধোমভে োযদতোত ভোভতিকে 

ফুঝাআফে; 
 

(চ) মে তোভেগতোযে কন কভোানীকে গোমাযানোটি দোফাযা ীভিতদায় 

কভোানী িাফে নিফনোধিকৃত কযায োযয়া থাকে, েতোভেগতোযে এআযূ 

নিফনোধনেয তোভেগ ভোভতি জোঞানাযোথে ঈকোত কভোানীয বায় 

গৃীত ংিোোনলোট িদোধানোতোভে এআ ভযোভে ঘলণা থাকিতে আফে মে, 

োযতোমেক ফোমকোতি কভোানীয দোম থাকাকারে কিংফা তাায 

দোমতা ফানেয এক ফতোযেয ভধোমে কভোানী ফরুোতি আরে 

দোমদ ফানেয ূযোফে কভোানীয ঊণ  দায়-দেনা যিধেয 

জনোম, কভোানী ফরুোতিয খযচতোযাদি ভিটাআফায জনোম এফং 

োযদায়কগণেয াযোযিক ধিকাযভূেয ভনোফয় াধনেয জনোম 

তাাযা কভোানীয যিভোদে একটি নিযোদিলোট যিভাণ যোমনোতোভ 

যোথ োযদান কযিফায ংগীকায কযিতেছেন৷ 
 

(২) মেতোভেগতোযে অনুলোঠানিক বট (Poll) গোযণ দাফী কযা য় 

েতোভেগতোযে এআ ধাযায ধীন ংখোমাগযিলোঠতা নিযূিত আফে 

কভোানীয োযতোমেক দোম ংঘফিধি নুমায়ী মতংখোমক 

বটদানেয ধিকাযী েআ ংখোমায বিতোতিতে৷ 
    

 
    

 
  

  
জয়েনোট লোটক 

কভোানীয ংজোঞা 

  

৩৫৫৷ (১) এআ খণোডেয মে কর ফিধান েয়ায দোফাযা ীভিতদায় 

কভোানীযূে কন কভোানীকে নিফনোধনেয িত ংিোোনলোট, েআ 

কর ফিধানেয ঈদোদেোম ূযণকরোে, জয়েনোট-লোটক কভোানী ফরিতে 

এভন একটি কভোানীকে ফুঝাআফে- 
 

(ক) মাায একটি োথায়ী েয়ায-ভূরধন ভোূযোণ যিধিত ফা 

নাভিক-ভূরধন িাফে যিয়াছে এফং ঈকোত ভূরধন নিযোদিলোট ংখোমক 

েয়াযে ফিবাজিত  োযতিটি েয়াযেয ভূরধন নিযোদিলোট টাকায ংকে 

োযকািত যিয়াছে এফং েয়াযগুরি এভন মে ঈা ধাযণমগোম এফং 

োতোভানোতোভযমগোম, থফা েয়াযগুরি এআযূ োযেণীতে ফিবকোত মে 

ঈাদেয কিছু একবাফে এফং ফাকীগুরি নোমবাফে ধাযণমগোম; এফং 
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(খ) কভোানীটি এআ নীতিযবিতোতিতে গঠিত আয়াছে মে, ঈায েয়ায 

ফা লোটকেয ধাযকগণআ ধুু ঈায দোম আফেন, নোম কে নে৷ 
 

(২) এআযূ কভোানী ীভিতদায় ভোনোন িাফে এআ অআনেয ধীন 

নিফনোধিকৃত আরে ঈা েয়ায দোফাযা ীভিতদায় কভোানী ফরিয়া 

গণোম আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
জয়েনোট-লোটক 

কভোানীয 

নিফনোধনেয জনোম 

োযয়জনীয় ফিলয়াদি 

  

৩৫৬৷ কন জয়েনোট-লোটক কভোানী এআ খণোডেয ফিধান নুমায়ী 

নিফনোধনেয ূযোফে যেজিলোটোযাযেয নিকট নিভোনফযোণিত দরিরতোয দাখির 

কযিতে আফে, মথা :- 
 

(ক) ঐ কর ফোমকোতিয নাভ, ঠিকানা এফং ো ঈরেোোনখূযোফক 

একটি তারিকা মাাযা তারিকায তাযিখেয নধিক ছয়দিন ূযোফে ঈকোত 

কভোানীয দোম ছিরেন এফং ততো তাাদেয ধাযণকৃত েয়ায ফা 

লোটকেয যিভাণ এফং এআযূ েয়াযেয চিোনিতকাযী কন নভোফয 

থাকিরে েআ নভোফয; 
 

(খ) কভোানীয গঠন ফা নিয়নোতোযণেয ফনোদফোতোভকাযী দরির 

(deed of settlement) যিকানা চুকোতি (contract of co-partnery) থফা 

নোমফিধ দরিরেয নুরিি; এফং 
 

(গ) কভোানীটি মদি একটি ীভিতদায় কভোানী িাফে নিফনোধিত 

কযা বিোযেত য়, তাা আরে নিভোনরিখিত ফিলয় ঈরেোোনখূযোফক 

একটি ফিফযণী :- 
 

() কভোানীয নাভিক েয়ায-ভূরধন, এফং মত ংখোমক েয়াযে আা 

ফিবকোত তাায ংখোমা কিংফা মে যিভাণ লোটক রআয়া ঈকোত ভূরধন 

গঠিত েআ যিভাণ; 
 

(অ) গৃীত েয়াযেয ংখোমা এফং েয়ায-োযতি কত টাকা 

যিধিত ঈায যিভাণ; 
 

(আ) নাভেয েল ফোদ িাফে „রিভিটেড' ফা „ীভিতদায়' ফোদটি 

কভোানীয নাভ; 
 

(ই) কন কভোানী েগোমাযানোটি দোফাযা ীভিতদায় কভোানীযূে 

নিফনোধিকৃত কযা বিোযেত আরে, গোমাযানোটিয যিভাণ ঘলণা কযিয়া 

 



ST RELIANCE ASSOCIATES “STRA” 
Corporate office: 

H & S Building (5
th

 Floor), 91 Bir Uttam C.R. Datta Road 

     (Old: Sonargaon Road), Kathalbagan, Dhaka. 

Mobile : 01717-859464; 01818-901402; 

  Telephone: 9632492 

 E- Mail : saidul.stra@gmail.com 

info@stra-global.com 

Website: stra-global.com 

Problem solve….                                         facebook.com/straglobal 

 

“A House of Accountancy & Taxation (Income Tax, Customs & VAT), Secretarial, Commercial, Expatriate, 

Internal Audit, Compliance, Business Development & reengineering with Corporate Affairs Service Provider” 

 

একটি িদোধানোতোভ৷ 
    

 
    

 
  

  
জয়েনোট-লোটক 

কভোানী বিনোন 

নোমফিধ কভোানী 

নিফনোধনেয জনোম 

োযয়জনীয় ফিলয়াদি 

  

৩৫৭৷ এআ খণোডেয ফিধান নুমায়ী জয়েনোট-লোটক কভোানী নে এভন 

কন কভোানী নিফনোধনেয ঈদোদেোমে যেজিলোটোযাযেয নিকট 

নিভোনফযোণিত দরিরতোয দাখির কযিতে আফে, মথা :- 
 

(ক) কভোানীয যিচারকগণেয নাভ, ঠিকানা  ো ঈরেোোনখূযোফক 

একটি তারিকা; 
 

(খ) কভোানীয গঠন  নিয়নোতোযণেয ফনোদফোতোভকাযী দরির, 

যিকানা চুকোতি থফা নোমফিদ কন দরিরেয নুরিি; এফং 
 

(গ) কন কভোানীকে গোমাযানোটি দোফাযা ীভিতদায় কভোানীযূে 

নিফনোধিকৃত কযা বিোযেত আরে গোমাযানোটিয যিভাণ ঘলণা কযিয়া 

একটি িদোধানোতোভ৷ 

 

    
 

    
 

  
  

কভোানীয 

তথোমাদিয তোমতা 

োযতোমায়ন   

৩৫৮৷ কভোানীয দোম  যিচারকগণেয তারিকা নোমানোম মে 

কর তথোমাদি যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযা অফোমক য়, 

েআগুরিয তোমতা ভোযোকে কভোানীয দুআ ফা ততধিক যিচারক 

কিংফা নোম োযধান কযোভকযোতা একটি ঘলণায দোফাযা োযতোময়ন 

কযিফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

যেজিলোটোযায কযোতকৃ 

জয়েনোট-লোটক 

কভোানীয োযকতৃি 

ভোযোকে োযভাণ 

তরফ 

  

৩৫৯৷ কন কভোানীকে জয়েনোট-লোটক কভোানীযূে নিফনোধনেয 

োযোতোভাফ কযা আরে োযোতোভাফিত কভোানীটি ৩৫৫ ধাযায় োযদতোত 

ংজোঞানুমায়ী একটি জয়েনোট-লোটক কভোানী কি না ততোভোযোকে 

নিোচিত য়ায জনোম যেজিলোটোযায তাায ফিফেচনায় োযয়জনীয় 

োযভাণাদি তরফ কযিতে াযেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

কন ফিদোমভান 

ীভিতদায় কভোানী 

িাফে নিফনোধিকতৃ 

য়ায জনোম 

  

৩৬০৷ (১) এআ অআন োযফযোতনেয ভয় ফিদোমভান ছির এআযূ কন 

ফোমাংক কভোানী মদি একটি ীভিতদায় কভোানী িাফে 

নিফনোধিকৃত য়ায জনোম যেজিলোটোযাযেয নিকট োযোতোভাফ কযে তফে, 

নুযূ োযোতোভাফেয কভতোভেগ তোযি দিন ূযোফে ঈকোত বিোযায় 
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ফিদোমভান ফোমাংক 

কভোানী কযোতকৃ 

নটি দান 

ফোমকোত কযিয়া একটি নটি এভন কর ফোমকোতিয যোফেল জানা 

ঠিকানায় ডাকে োযেযণ কযিতে আফে মাাদেয ঈকোত ফোমাংক 

কভোানীতে কন ফোমাংক িাফ থাকে৷ 
 

(২) মদি ঈকোত ফোমাংক কভোানী কন িাফধাযীকে (১) ঈ-

ধাযায ধীনে োযদেয় নটি না দেয়, তাা আরে কভোানী  

ঈকোত ফোমাংক িাফে োফাযোথফান ফোমকোতিয াযোযিক ভোযোকেয 

তোভেগতোযে এফং মে যোফেল তাযিখে নটি োযদান কযা মাআত েআ 

তাযিখ যোমনোতোভ ঈকোত িাফ ভোযোকিত ফিলয়েয তোভেগতোযে 

ীভিতদায় কভোানীযূে ফোমাংক কভোানীটিয নিফনোধনেয কন 

কাযোমকযতা থাকিফে না৷ 
    

 
    

 
  

  
কতিয় তেগতোযে 

পি োযদান আতে 

কভোানীয 

ফোমাতি 

  

৩৬১৷ মদি কন কভোানী ীভিতদায় কভোানী িাফে নিফনোধিকৃত 

না য় কিংফা নিফনোধনেয ূযোফে মদি ঈায েয়ায রোডাযদেয দায়-

দায়িতোফ ংদ োযণীত অআনেয দোফাযা ীভিত থাকে, তফে এআ অআন 

নুমায়ী ঈকোত কভোানীয নিফনোধনেয জনোম কনযূ পি দিতে 

আফে না৷ 

 

    
 

    
 

  
  

নাভেয িত 

„রিভিটেড‟ ফা 

„ীভিতদায়‟ ফোদটি 

মগ 

  

৩৬২৷ এআ খযে ফিধান নুমায়ী মখন কন কভোানী ীভিতদায় 

কভোানী িাফে নিফনোধিকৃত য় তখন আতেআ „রিভিটেড' থফা 

„ীভিতদায়' ফোদটি ঈায নাযে একটি ং িাফে নিফনোধিকৃত আফে৷  

    
 

    
 

  
  

ফিদোমভান 

কভোানীভযূে 

নিফনোধন 

োযতোময়নতোয 
  

৩৬৩৷ নিফনোধন ভোযোকিত এআ খণোডেয ফিধান ারন এফং তপির-২ 

ভতাফেক োযদেয় পি োযদান কযা আরে, যেজিলোটোযায তাায 

োফাতোভগযে এআ ভযোভে একটি োযতোময়নতোয দিফেন মে, নিফনোধনেয 

জনোম অফেদনকাযী কভোানীকে এআ অআন ভতাফেক নিগভিত কযা 

আর এফং ঈা ীভিতদায় কভোানী আরে, আা একটি ীভিতদায় 

কভোানী ফটে; এফং ততোোযেতোভিগতে কভোানীটি নিগভিত ংোথা 

আফে এফং ঈায চিযোথায়ী ঈতোতযাধিকায এফং একটি াধাযণ 

ীরভয থাকিফে৷ 
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নিফনোধনেয পরে 

ভোতোতি আতোমাদি 

নোমোতোভকযণ 
  

৩৬৪৷ এআ অআনেয ধীন নিফনোধনেয তাযিখে কভোানীয মে কর 

োথাফয  োথাফয ভোতোতি, োফাযোথ, ধিকায দায়-দায়িতোফ  

ফাধোমফাধকতা, অদায়মগোম দাফী এফং নোম কর ভোদ ঈকোত 

কভোানীতে যোিত ছির ঐগুরিয ফআ এআ অআনেয ধীনে নিগভিত 

ঈকোত কভোানীতে যোিত ফা োতোভানোতোভযিত আয়াছে ফরিয়া গণোম 

কযিতে আফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ফিদোমভান ধিকায  

দায়-দেনা ংযতগণ 
  

৩৬৫৷ এআ খণোডেয ফিধান নুমায়ী কন কভোানীয নিফনোধনেয 

ূযোফে ঈায কন ধিকায ফা দায়-দায়িতোফ, মে কনবাফেআ ঈাদেয 

ঈতোতোতি আয়া থাকুক না কেন, ঈকোত নিফনোধনেয পরে তোভগুণোন আফে 

না৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ফিদোমভান ভাভরাভূ 

ফোমাত থাকিফে 

  

৩৬৬৷ এআ খণোডেয ফিধান নুমায়ী কন কভোানীয নিফনোধনেয 

ভয় মদি কন ভাভরা  নোমানোম অআনগত কাযোমধাযা কভোানীয 

দোফাযা ফা ঈায ফিযভোোনদোধে ফা ঈায কন কযোভকযোতায ফা দোমেয 

দোফাযা ফা ফিযভোোনদোধে নিলোনোনাধীন থাকে, তাা আরে ঐগুরি ঠিক 

েআবাফেআ ফোমাত থাকিফে, মেন কভোানীটি এআ খণোডেয ধীনে 

নিফনোধিকৃত কযা য় নাআ; কিনোতু এআ ভোতোভ ভাভরা ফা অআনগত 

কাযোমধাযায় োযাোত কন ডিকোযি ফা অদে কভোানীয কন 

দোমেয ভারতোযেয এককবাফে কাযোমকযী আফে না, তফে মদি 

কভোানীয ভোদ এআযূ ডিকোযি ফা অদে নুাযে ূযণীয় দাফী 

ভিটাআতে যোমাোত য়, তাা আরে কভোানী ফরুোতিয অদেেয 

জনোম অফেদন কযা মাআফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

এআ অআনেয ধীনে 

নিফনোধনেয পরাপর 

  

৩৬৭৷ এআ খণোডেয ফিধান নুমায়ী কন কভোানী নিফনোধিকৃত 

আরে- 
 

(ক) কভোানী গঠনকাযী ফা ঈায গঠন নিয়নোতোযণকাযী ংদ 

োযণীত কন অআন থফা ঈায গঠন ফা নিয়নোতোযণেয 

ফনোদফোতোভকাযী কন দরিরে থফা, গোমাযানোটি দোফাযা ীভিতদায় 

কভোানী িাফে নিফনোধিকৃত কন কভোানীয তোভেগতোযে, 

গোমাযানোটিয যিভাণ ঘলণা কযিয়া মে িদোধানোতোভ গৃীত য় েআ 

িদোধানোতোভে থফা যীকানা চুকোতিতে থফা নোম দরিরে, ফিধৃত কর 

যোত  ফিধান েআ একআবাফে এফং একআ পরাপর ঈকোত 
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কভোানীয যোত  ফিধান ফরিয়া গণোম আফে, মেন- 
 

() কভোানীটি এআ অআনেয ধীনে গঠিত আয়াছে এফং েআ 

কাযণে ঈায ংঘোভাযকে ঐ ফ ফিধান  যোতেয মতটুকু 

নোতোভযোবুকোত কযা োযয়জন য় ততটুকু নোতোভযোবুকোত কযিয়া ঈায 

একটি ংঘোভাযক নিফনোধিকৃত আয়াছে; এফং 
 

(অ) এআ ফেয ফাকী ফিধান  যোত এআ অআন নুাযে ঈায 

একটি নিফনোধিকৃত ংঘফিধিতে নোতোভযোবুকোত আয়াছে৷ 
 

(খ) এআ অআনেয কর ফিধান ঈকোত কভোানী  ঈায কর 

োযদায়ক এফং ানাদাযেয ঈয ভবাফে কর তোভেগতোযে োযমজোম 

আফে, মেন 
 

কভোানীটি এআ অআনেয ধীনেআ গঠিত আয়াছে, তফে- 
 

() তপির-১ এয ফিধানভূ ফিেল িদোধানোতোভেয ভাধোমভে গৃীত 

না আরে োযমজোম আফে না; 
 

(অ) কন জয়েনোট-লোটক কভোানীয েয়ায কন ংখোমা দোফাযা 

চিোনিত না থাকিরে ঈকোত কভোানীয তোভেগতোযে, েয়ায 

ংখোমায়িতকযণ ভোযোকিত এআ অআনেয ফিধান োযমজোম আফে না; 
 

(আ) এআ ধাযায ফিধানাফরী ােতোভেগ, কভোানী ভোযোকিত ংদ-

োযণীত অআনেয কন ফিধি যিফযোতনেয তোভগভতা কভোানীয 

থাকিফে না; 
 

(ই) কন কভোানী ফরুোতিয তোভেগতোযে, ঈকোত নিফনোধনেয ূযোফে 

কভোানী মে ভোতোভ ঊণ  দায়-দেনা কযিয়াছির েআ ভোতোভ 

ঊণ  দায়-দেনা ভোযোকে এভন োযতোমেক ফোমকোতিআ োযদায়ক 

আফেন মিনি নিফনোধনেয ূযোফে ঊণ  দায়-দেনা যিধ কযিতে ফা 

যিধে ং গোযণ কযিতে দায়ী ছিরেন, থফা মিনি এআযূ ঊণ ফা 

দায়-দেনায ফিলয়ে দোমগণেয নিজেদেয ভধোমে তাাদেয ধিকাযেয 

ভনোফয় াধনেয জনোম যোথ োযদান কযিতে ফা ঈায কন ং 

োযদানে দায়ী ছিরেন থফা মিনি ফরুোতিয খযচ এফং নোমানোম 

ফোময় যিধেয জনোম ততটুকু যোথ োযদান কযিতে ফা যোথ 

োযদানে ংগোযণ কযিতে দায়ী ছিরেন মতটুকু যোথ ঈযকোত ঊণ, 

দায়-দেনা ংকোযানোতোভ য়; এফং কভোানী ফরুোতিতকারে ঈকোত 

ফোমকোতি তাায নিকট আতে ঈকোত কাযণভূেয জনোম মে ানা 
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আয়াছে ঐগুরিয জনোম োযদায়ক আফেন; এফং কন োযদায়কেয 

ভৃতোমুয তোভেগতোযে তাায অআনানুগ োযতিনিধি ফা ঈতোতযাধিকাযী, এফং 

োযদায়ক দেঈরিয়া ঘলিত য়ায তোভেগতোযে, তাায োফতোফনিয়গীয 

োযতি এআ অআনেয ফিধান োযমজোম আফে; 
 

(গ) ঈকোত কভোানী গঠনকাযী ফা নিয়নোতোযণকাযী নোম কন 

অআনে ফা কন চুকোতিতে ফা দরিরে মাা কিছুআ থাকুক না কেন, এআ 

অআনেয ফিধানভূ নিভোনরিখিত তোভেগতোযে োযমজোম আফে :- 
 

() কন ীভিতদায় কভোানীকে ীভিতদায় কভোানী িাফে 

নিফনোধন; 
 

(অ) একটি ীভিতদায় কভোানীকে ীভিতদায় কভোানী িাফে 

নিফনোধনেয য আায নাভিক েয়ায-ভূরধনেয যিভাণ ফৃদোধি কযায 

তোভগভতা এফং কভোানীয ফরুোতি ফোমতীত নোম কন তোভেগতোযে 

ঈায েয়ায-ভূরধনেয একটা নিযোদিলোট ং তরফমগোম আফে না 

ভযোভে ফিধান কযায তোভগভতা; 
 

(আ) ফরুোতি ফোমতীত নোম কন তোভেগতোযে েয়ায-ভূরধনেয একটি 

নিযোদিলোট ং তরফমগোম আফে না ভযোভে একটি ীভিতদায় 

কভোানী কযোতৃক ফিধান কযায তোভগভতা; 
 

(ঘ) এআ ধাযায কন ফিধানফরে কন কভোানী ঈায গঠন ফা 

নিয়নোতোযণেয ফনোদফোতোভকাযী কন দরির ফা যীকানা চুকোতি ফা 

নুযূ নোম দরিরেয এভন কন ফিধান যিফযোতন কযিতে াযিফে 

না মে ফিধানেয গুযভোোনতোফ এআযূ মে, কভোানীটি োযথভ আতেআ মদি 

এআ অআনেয ধীনে গঠিত আত তফে ফিধানটি ংঘোভাযকে 

নোতোভযোবুকোত কযায োযয়জন আত এফং এআ অআনেয ধীনে 

কভোানী নিজ তোভগভতাফরে ঈা যিফযোতন কযিতে াযিত না; 
 

(ঙ) এআ অআনেয কন ফিধান কভোানীয এভন কন তোভগভতাকে 

োযা কযিফে না মে তোভগভতা, কভোানীয গঠনকাযী ফা 

নিয়নোতোযণকাযী ংদ োযণীত কন অআন থফা ঈায গঠন ফা 

নিয়নোতোযণেয ফনোদফোতোভকাযী দরির ফা যীকানা চুকোতি ফা নোমফিধ 

দরির নুাযে কভোানীয গঠন ফা নিয়নোতোযণেয ফিলয়ে কভোানীতে 

যোিত আয়াছে৷ 
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ংঘোভাযক  

ংঘফিধিকে 

ফনোদফোতোভ 

দরিরেয 

োথরাবিলিকোত কযায 

তগভতা 

  

৩৬৮৷ (১) এআ খণোডেয ফিধান নুমায়ী নিফনোধিকৃত কন কভোানী 

ফিেল িদোধানোতোভেয দোফাযা, তফে এআ ধাযায ফিধান ােতোভেগ, ঈায 

ফনোদফোতোভ-দরিরেয যিফযোতে ংঘোভাযক  ংঘফিধি 

োযতিোথানেয দোফাযা কভোানীয গঠন  নোমানোম ফিলয় এয 

যিফযোতন কযিতে াযিফে৷ 
 

(২) অদারত কযোতৃক কভোানীয ঈদোদেোমাফরী যিফযোতন এফং 

ঈকোত যিফযোতন নিফনোধনেয তোভেগতোযে এআ অআনেয ফিধানভূ মেযূ 

োযমজোম য় ঈা েআ একআবাফে এআ ধাযায ধীনে কৃত কন 

যিফযোতনেয তোভেগতোযে মথাভোবফ োযমজোম আফে, তফে- 
 

(ক) যেজিলোটোযাযেয নিকট যিফযোতিত দরিরেয ভুদোযিত নুরিিয 

োথরে োযতিোথািত ংঘোভাযক  ংঘফিধিয ভুদোযিত নুরিি ে 

কযিতে আফে; এফং 
 

(খ) যেজিলোটোযায কযোতৃক ঈকোত যিফযোতনেয নিফনোধন োযতোমায়িত 

আরে, োযতিোথািত ংঘোভাযক  ংঘফিধি কভোানীয ফোমাাযে 

এআযূে োযমজোম আফে মেন কভোানীটি এআ অআনেয ধীনে ঐ 

ংঘোভাযক এফং ংঘফিধি কাযে নিফনোধিকৃত আয়াছির এফং 

কভোানীয ফোমাাযে ূযোফকোত ফনোদফোতোভ দরির অয োযমজোম 

আফে না৷ 
 

(৩) এআ অআন নুাযে কভোানীয ঈদোদেোমাফরীয মে কন 

যিফযোতন থফা যিফযোতন ফোমতিযেকেআ এআ ধাযায ধীন কন 

যিফযোতন কযা মাআতে াযে৷ 
 

(৪) এআ ধাযায় “ফনোদফোতোভ দরির” ফরিতে কভোানী গঠন  

নিয়নোতোযণ ংকোযানোতোভ যীকানা চুকোতি ফা নোম দরির নোতোভযোবুকোত 

আফে তফে ংদোযণীত কন অআন নে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

অআনগত কাযোমধাযা 

োথগিত থফা 

নিয়নোতোযণ কযায 

ফোমাাযে অদারতেয 

তগভতা 

  

৩৬৯৷ কভোানী ফরুোতিয জনোম অফেদন েেয য এফং 

ফরুোতিয অদে দানেয ূযোফে, মে কন ভয়ে কন কভোানীয 

ফিযভোোনদোধে ভাভরা এফং নোমানোম অআনগত কাযোমধাযা োথগিতকযণ 

এফং নিয়নোতোযণ ংকোযানোতোভ এআ অআনেয ূযোফফযোতী ফিধানাফরী এআ 

খণোডেয ধীনে নিফনোধিকতৃ কন কভোানীয োযদায়কেয ফিযভোোনদোধে 

দায়েযকৃত ভাভরা ফা নোমানোম অআনগত কাযোমধাযায োথগিতকযণ  

নিয়নোতোযণেয তোভেগতোযে োযমজোম আফে, মদি ঈা কভোানীয 
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কন ানাদায দায়েয কযিয়া থাকেন৷ 
    

 
    

 
  

  
কভোানীয 

ফরুোতি-অদেেয 

য ভাভরা দায়েয 

আতোমাদিতে ফাধা-

নিলেধ 

  

৩৭০৷ এআ খণোডেয ফিধান নুমায়ী নিফনোধিকৃত কন কভোানীয 

ফরুোতি অদে োযদতোত আয়া থাকিরে, অদারতেয নুভতি  

অদারত কযোতৃক অযিত যোতাফরী নুমায়ী ফোমতীত, ঈকোত 

কভোানী ফা ঈায কন োযদায়কেয ফিযভোোনদোধে কভোানীয কন 

ঊণ ংকোযানোতোভ ভাভরা ফা নোম কন অআনানুগ কাযোমধাযা অযভোব 

কযা কিংফা চারাআয়া মায়া মাআফে না৷ 

 

    
 

    
 

  

নফভ খনোড 

নিফনোধিকতৃ কভোানীয ফরুোতি  

  
  

“নিফনোধিকতৃ 

কভোানী” এয 

যোথ 

  

৩৭১৷ এআ খণোডেয ঈদোদেোম ূযণকরোে “নিফনোধিকৃত কভোানী” 

ফরিতে এআ অআন োযফযোতনেয ূযোফে ফরফতো কভোানী ংকোযানোতোভ 

কন অআন থফা এআ অআনেয ধীনে নিফনোধিকৃত কন কভোানী 

নোতোভযোবুকোত আফে না, তফে াতেয ধিক ংখোমক দোম-ভনোফয়ে 

গঠিত কন ংীদাযী কাযফায ফা ভিতি ফা কভোানী 

“নিফনোধিকৃত কভোানী” ফরিয়া গণোম আফে, মদি ঈা ঈকোত 

অআনগুরিয কনটিয ধীনেআ নিফনোধিকৃত না আয়া থাকে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

নিফনোধিকতৃ 

কভোানীয ফরুোতি 

  

৩৭২৷ (১) এআ খণোডেয ফিধান ােতোভেগ, মে কন নিফনোধিকৃত 

কভোানী এআ অআনেয ধীনে ফরুোত কযা মাআতে াযে এফং 

একটি নিফনোধিকৃত কভোানী ফরুোতিয তোভেগতোযে ফরুোতি 

ভোযোকিত এআ অআনেয কর ফিধি ফিধান নিভোনফযোণিত ফোমতিকোযভ  

ংমজন োযমজোম আফে, মথা :- 
 

(ক) কন নিফনোধিকৃত কভোানী এআ অআন নুমায়ী 

োফেচোছাকৃতবাফে থফা অদারতেয ততোতোফাফধান ােতোভেগ ফরুোত 

কযা মাআফে না; 
 

(খ) নিভোনযূ যিোথিততে কন নিফনোধিকৃত কভোানী ফরুোত 

কযা মাআতে াযে, যোথাতো- () মদি কভোানী ফিরুোত আয়া থাকে, 

থফা ঈায কাযোমাফরী ফনোধ আয়া থাকে থফা ঈায কাযোমাফরী 

যিচারনায একভাতোয ঈদোদেোম য় ঈায ফরুোতি ঘটান; 
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(অ) মদি কভোানী ঈায ঊণ যিধে তোভগভ য়; 
 

(আ) মদি অদারত এআ িদোধানোতোভে ঈনীত য় মে, কভোানীটিয 

ফরুোতি য়া ঠিক  নোমায়ংগত; 
 

(গ) কন নিফনোধিকৃত কভোানী, এআ ধাযায ঈদোদেোম ূযণকরোে, 

ঈায ঊণ যিধে তোভগভ ফরিয়া গণোম আফে, মদি- 
 

() কন ানাদায, োফতোফনিয়গ ফা নোম মে কন 

তোভগভতাফরে, কভোানীয নিকট তাায োযাোম াাঁচত টাকায ধিক 

যিভাণ কন টাকা যিধেয জনোম তাায োফাতোভগযমুকোত একটি 

দাফীনাভা কভোানীয োযধান কাযোমোথরে যাখিয়া অেন ফা 

কভোানীয চিফ ফা কন যিচারক, ভোমানেজায থফা োযধান 

কযোভকযোতায নিকট োযদান কযেন থফা অদারতেয নুভদন ফা 

নিযোদে ভতাফেক নোম কনবাফে কভোানীকে োযদান কযেন, এফং 

ঈকোত দাফীনাভা োযদানেয য তিনি োতাকার যোমনোতোভ কভোানী 

ঈকোত ানা যিধে ফেরা কযে থফা ানাদাযেয নোতুলোটি 

নুমায়ী ানা টাকা যিধ নিোচিত কযিতে থফা ততোভোযোকে 

অল-যপা কযিতে ফোমযোথ য়; থফা 
 

(অ) কভোানীয নিকট আতে ফা ঈায দোম িাফে কন 

ফোমকোতিয নিকট আতে োযাোম ফা োযাোম ফরিয়া কথিত কন ঊণ ফা 

দাফী ফাফদ কভোানীয কন দোমেয ফিযভোোনদোধে কন ভাভরা 

থফা নোম অআনানুগ কাযোমধাযা যভোোনজু কযা য় এফং ঈকোত ভাভরা 

ফা নোম অআনানুগ কাযোমধাযায রিখিত নটি কভোানীয োযধান 

কাযোমোথরে যাখিয়া দিয়া থফা ঈায চিফ ফা কন যিচারক, 

ভোমানেজায থফা োযধান কযোভকযোতায নিকট োযদান কযিয়া থফা 

অদারতেয নুভদন ফা নিযোদেকোযভে নোম কনবাফে জাযী কযা 

য় এফং এআ নটি জাযীয য দ দিনেয ভধোমে কভোানী ঈকোত 

ঊণেয ফা দাফীয টাকা যিধ না কযে, ফা ঈায যিধ নিোচিত 

না কযে, থফা ঈকোত ঊণ ফা দাফীয ফিলয়ে অল যপা না কযে 

থফা ভাভরা ফা নোম অআনগত কাযোমধাযায় োথগিতাদে ংগোয না 

কযে থফা ঈকোত দোম ফিফাদীয মুকোতিংগত নোতুলোটি ভতাফেক 

ভাভরা ফা নোমানোম কাযোমধাযায োযতিদোফনোদোফিতা কযায জনোম তাাকে 

োযয়জনীয় খযচতোয ফা তদোবূত তোভগতিূযণ না কযে; থফা 
 

(আ) কভোানী থফা কভোানীয দোম িাফে কন ফোমকোতি 

থফা কভোানীয তোভেগ ফিফাদী িাফে ভাভরা যিচারনায জনোম 

তোভগভতাোযাোত কন ফোমকোতিয ফিযভোোনদোধে কন ানাদাযেয 
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নুকূরে োযদতোত অদারতেয ডিকোযি ফা অদে জাযীয যয়ানা ফা 

নোম যয়ানা ভতাফেক ানা যিধিত না য়া ঈকোত 

যয়ানা পেযতো অে; থফা (ই) নোম কনবাফে অদারতেয 

নোতুলোটি ভতাফেক আা োযভাণিত য় মে কভোানী ঈায ঊণ 

যিধেয তোভগভ৷ 
 

(২) এআ খণোডেয কন কিছুআ নোম কন অআনেয (enactment) 

এভন ফিধানেয কাযোমকযতাকে তোভগুণোন কযিফে না মে ফিধানে ংীধাযী 

কাযফায ফা ভিতি থফা কভোানীয ফরুোতিয ফোমফোথা অছে, এফং 

একআবাফে এআ অআনেয দোফাযা যিতকৃত অআনেয ধীনে কভোানী 

িাফে ফা নিফনোধিকৃত কভোানী িাফে ফরুোতিয ফিধানেয 

কাযোমকযতা তোভগুণোন আফে না, তফে ঈকোত নোম অআনেয কথা 

ঈকোত ফাতিরকৃত অআন ফা ঈায কন ফিধানেয ঈরেোোনখ থাকিরে 

েআখানে এআ অআন ফা ঈায দৃ (Corresponding) ফিধানটি 

ঈরেোোনখিত আয়াছে গণোম কযিতে আফে৷ 
 

৩৷ মে তোভেগতোযে ফাংরাদেেয ফািযে নিগভিত কন কভোানী 

ফাংরাদেে ঈায কাযোমাফরী যিচারনা কযিতে থাকাফোথায় ঈকোত 

কাযোমাফরী ফনোধ আয়া মায়, ে তোভেগতোযে এআ খণোডেয ফিধান নুমায়ী 

একটি নিফনোধিকৃত কভোানী িাফে ঈাকে ফরুোত কযা মাআতে 

াযে, মদি মে দেেয অআন নুমায়ী কভোানীটি নিগভিত আয়াছির 

েআ অআন ফরে ঈা আতিূযোফেআ ফিরুোত আয়া (dissolved) গিয়াছে 

থফা নোম কনবাফে কভোানীয োতোভিতোফেয ফান ঘটিয়াছে৷ 
    

 
    

 
  

  
নিফনোধিকতৃ 

কভোানী ফরুোতিয 

তেগতোযে োযদায়ক 

  

৩৭৩৷ (১) নিফনোধিকতৃ কভোানী ফরুোতিয তোভেগতোযে, এভন 

োযতোমেক ফোমকোতিকে োযদায়ক িাফে গণোম কযা আফে মিনি 

কভোানীয কন ঊণ থফা দায়-দেনা যিধেয জনোম থফা 

ঈা যিধে ং গোযণেয জনোম থফা কভোানীয দোমদেয 

াযোযিক ধিকাযেয ভনোফয় াধনেয জনোম, মে কন যিভাণ যোথ 

োযদান কযিতে কিংফা যোথ োযদানে ং গোযণ কযিতে থফা 

কভোানী ফরুোতিয ফোময় নিযোফা কযিতে থফা নিযোফাে ং 

গোযণ কযিতে দায়ী, এফং এআযূ ঊণ  দায়-দেনায ফোমাাযে মত 

টাকা তাায নিকট োযাোম য় তত টাকা কভোানীয যিভোদে 

োযদান কযিতে োযদায়ক ফাধোম থাকিফেন৷ 
 

(২) মে তোভেগতোযে কন োযদায়কেয ভৃতোমু য় থফা োযদায়ক 

দেঈরিয়া ঘলিত ন, েতোভেগতোযে ভৃত োযদায়কেয ফৈধ োযতিনিধি  
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ঈতোতযাধিকাযীগণেয ঈয এফং দেঈরিয়া োযদায়কেয োফতোফনিয়গীয 

ঈয এআ অআনেয ফিধানাফরী োযমজোম আফে৷ 
    

 
    

 
  

  
কতিয় কাযোমধাযা 

ভরূতফী যাখা ফা 

নিয়নোতোযণ কযায 

তগভতা 
  

৩৭৪৷ কন কভোানী ফরুোতিয জনোম অফেদন ে কযায য মে 

কন ভয়, তফে ফরুোতি অদেদানেয ূযোফে, ঈায ফিযভোোনদোধে 

দায়েযকৃত  নোমানোম অআনগত কাযোমধাযা োথগিতকযণ  নিয়নোতোযণ 

ংকোযানোতোভ এআ অআনেয ফিধানাফরী নিফনোধিকতৃ কভোানীয 

ফরুোতিয তোভেগতোযে োযমজোম আফে, মদি ঈায কন ানাদায 

ঈকোত োথগিতকযণ ফা নিয়নোতোযণেয জনোম অফেদন কযিয়া থাকেন এফং 

মদি ঈকোত ভাভরা ফা কাযোমধাযা কন োযদায়কেয ফিযভোোনদোধে কযা 

আয়া থাকে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ফরুোতি অদেেয 

য ভাভরা দায়েয, 

আতোমাদিতে ফাধা-

নিলেধ 

  

৩৭৫৷ এআ খণোডেয ফিধান নুমায়ী কন কভোানীয ফরুোতি 

অদে োযদতোত আয়া থাকিরে, অদারতেয নুভতি  ততোকযোতৃক 

অযিত যোতাফরী নুাযে ফোমতীত, কভোানীয কন োযদায়কেয 

ফিযভোোনদোধে কভোানীয কন ঊণ ংকোযানোতোভ ভাভরা ফা নোম 

অআনগত কাযোমধাযা চারাআয়া মায়া কিংফা অযভোব কযা মাআফে না৷ 

 

    
 

    
 

  
  

কতিয় তেগতোযে 

ভোতোতিয ফোমাাযে 

অদারত কযোতকৃ 

নিযোদেদান 

  

৩৭৬৷ কন নিফনোধিকৃত কভোানী ঈায াধাযণ নাভে ভাভরা 

কযায ফা ভাভরায় োযতিদোফনোদোফিতা কযায ধিকাযী না আরে, থফা 

নোম মে কন কাযণে অদারত মথামথ ভনে কযিরে, অদারত 

ফরুোতি অদেে থফা যফযোতী োযদতোত কন অদে দোফাযা 

নিযোদে দিতে াযে মে, কভোানী ফা ঈায তোভেগ ঈায টোযালোটীয 

ভোতোভ োথাফয ফা োথাফয ভোতোতি ফা ঈায মে কন ং, 

ভোতোতিতে নিিত ফা ভোতোতি আতে ঈদোবূত কর োফাযোথ এফং 

ধিকায, এফং অদায়মগোম দাফী ঈায কর দায়-দায়িতোফ এআ 

ফআ যকাযী রিকুআডেটয িাফে তাায োযতি নোমোতোভ আফে, এফং 

আায পরে অদে নুমায়ী যকাযী রিকুআডেটয কযোতৃক কন 

তোভগতিূযণেয ভুচরেকা দিতে য়, তফে তিনি তাা োযদান কযিফেন 

এফং যকাযী রিকুআডেটয িাফে ঐ ভোদেয ফোমাাযে মে কন 

ভাভরা ফা অআনগত কাযোমধাযা দায়েয ফা ঈাতে োযতিদোফনোদোফিতা 

কযিতে াযিফেন থফা কাযোমকযবাফে কভোানীয ফরুোতি  ঈায 

ভোতোতি ুনযভোোনদোধাযেয ঈদোদেোমে মে ভাভরা ফা অআনগত কাযোমধাযা 

দায়েয ফা ঈাতে োযতিদোফনোদোফিতা কযায োযয়জন য় তাা কযিতে 
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াযিফেন৷ 
    

 
    

 
  

  
এআ খণোডেয 

ফিধানভূ ূযোফফযোতী 

ফিধানভূেয 

তিযিকোত 

  

৩৭৭৷ নিফনোধিকৃত কভোানীভূেয তোভেগতোযে এআ খণোডেয 

ফিধানাফরী, অদারত কযোতৃক কভোানী ফরুোতি ফোমাাযে, এআ অআনেয 

ূযোফফযোতী ফিধানাফরীকে তোভগুণোন কযিফে না, ফযং তিযিকোত আফে; 

এফং অদারত ফা যকাযী রিকুআডেটয নিফনোধিকতৃ কভোানীয 

তোভেগতোযে এভন মে কন তোভগভতা োযয়গ ফা মে কন কাজ 

কযিতে াযিফেন মাা অদারত ফা রিকুআডেটয এআ অআনেয ধীনে 

গঠিত  নিফনোধিকৃত কভোানীয ফরুোতিয তোভেগতোযে কযিতে াযেন; 

কিনোতু নিফনোধিকৃত কভোানী, ঈায ফরুোতিয ঈদোদেোম ফোমতীত, এআ 

অআনেয ফিধানাফরী নুমায়ী একটি কভোানী ফরিয়া গণোম আফে না 

এফং ঈায ফরুোতিয ঈদোদেোমে এআ খণোডে মে ফিধান কযা আয়াছে 

কেফরভাতোয েআ ফিধানেয ঈদোদেোমেআ ঈা কভোানী ফরিয়া গণোম 

আফে৷ 

 

    
 

    
 

  

দভ খনোড 

ফিদেী কভোানী নিফনোধন আতোমাদি  

  
  

ফিদেী কভোানীয 

তেগতোযে ৩৭৯ আতে 

৩৮৭ ধাযায োযয়গ 

  

৩৭৮৷ ৩৭৯ আতে ৩৮৭ ধাযায ফিধানাফরী কর ফিদেী কভোানীয 

যোথাতো নিভোনফযোণিত দুআ োযেণীয কভোানীয তোভেগতোযে োযমজোম 

আফে, মথা :- 
 

(ক) ফাংরাদেেয ফািযে নিগভিত মে কভোানী এআ অআন োযফযোতিত 

য়ায য ফাংরাদেেয বোমনোতোভযে ফোমফাোথরে ফা কযোভোথরে 

োযতিলোঠা কযে; এফং 
 

(খ) ফাংরাদেেয ফািযে নিগভিত মে কভোানী এআ অআন োযফযোতিত 

য়ায ূযোফে ফাংরাদেেয বোমনোতোভযে ফোমফাোথর ফা কযোভোথর 

োযতিলোঠা কযিয়াছে এফং এআ অআন োযফযোতিত য়ায ভয়ে ঈা 

োযতিলোঠিত ছির৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ফাংরাদেে ফোমফা 

যিচারনাকাযী ফিদেী 

কভোানী কযোতকৃ 

দরিরতোয আতোমাদি 

  

৩৭৯৷ (১) মে ফিদেী কভোানী এআ অআন োযফযোতনেয য 

ফাংরাদেেয বোমনোতোভযে ফোমফাোথর ফা কযোভোথর োযতিলোঠা কযে, 

েআ কভোানী োযতিলোঠায তোযি দিনেয ভধোমে, যেজিলোটোযাযেয নিকট 

নিভোনরিখিত দরিরতোয নিফনোধনেয ঈদোদেোমে দাখির কযিফে, মথা :- 
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যেজিলোটোযাযেয নিকট 

দাখির 

 

(ক) কভোানী গঠনকাযী ফা ঈায গঠন নিযোদিলোটকাযী (defining) 

নদ (Charter) থফা অআন থফা ংঘোভাযক  ংঘফিধি নোম 

দরিরেয োযতোমায়িত নুরিি এফং মদি দরিরটি আংযেজী ফা ফাংরা 

বালায় রিখিত না য়, তফে ঈায ফাংরা ফা আংযেজী নুফাদেয একটি 

োযতোমায়িত নুরিি; 
 

(খ) কভোানীয নিফনোধিকৃত থফা োযধান কাযোমারয়েয ূযোণ ঠিকানা; 
 

(গ) কভোানীয যিচারকগণ  চিফ, মদি থাকে, এয একটি তারিকা; 
 

(ঘ) কভোানীয ঈয জাযীতফোম যয়ানা, নটি ফা ঈায নিকট 

োযেযিতফোম কন দরির গোযণেয জনোম কভোানী আতে 

তোভগভতাোযাোত ফাংরাদেে ফফাকাযী কন এক ফা একাধিক 

ফোমকোতিয নাভ  ঠিকানা; 
 

(ঙ) ফাংরাদেে কভোানীয কাযোমারয়েয ূযোণ ঠিকানা, মাা ফাংরাদেে 

কভোানীয োযধান ফোমফাোথর ফা কযোভোথর ফরিয়া গণোম আফে৷ 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এ ঈরিোোনখিত কভোানী ফোমতীত নোম ফিদেী 

কভোানীভূ, এআ অআন দোফাযা যিতকৃত Companies Act, 1913 (VII 

of 1913) এয ২৭৭ ধাযায (১) ঈ-ধাযায় ফযোণিত দরিরতোয এফং 

ফিফযণভূ এআ অআন োযফযোতনেয ূযোফে মদি যেজিলোটোযাযেয নিকট 

দাখির না কযিয়া থাকে, তাা আরে এআ অআনেয ধীনে ঈকোত 

দরিরতোয  ফিফযণভূ দাখির কযিতে ফাধোম থাকিফে৷ 
 

(৩) মদি কন ফিদেী কভোানীয নিভোনফযোণিত ফিলয়াদি, মথা :- 
 

(ক) নোম কন দরির, থফা 
 

(খ) কভোানীয নিফনোধিকৃত োযধান কাযোমারয়, থফা 
 

(গ) কভোানীয কন যিচারক থফা চিফ, মদি থাকে, থফা 
 

(ঘ) কভোানীয ঈয জাযীতফোম যয়ানা ফা নটি ফা ঈায 

নিকট োযেযিতফোম কন দরির ঈায তোভেগ গোযণ কযায জনোম 

তোভগভতাোযাোত ফোমকোতি ফা ফোমকোতিগণেয নাভ  ঠিকানা, থফা 
 

(ঙ) ফাংরাদেে ঈকোত কভোানীয োযধান ফোমফাোথর ফা কযোভোথর, 

এয কন যিফযোতন ঘটে, তাা আরে ঈকোত কভোানী নিযোধাযিত 
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ভয়েয ভধোমে 
 

যেজিলোটোযাযেয নিকট ঈকোত যিফযোতন ভোযোকে নিযোধাযিত ফিফযণ 

ভোফরিত একটি যিটাযোণ দাখির কযিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
ফিদেী কভোানীয 

িাফ নিকা 

  

৩৮০৷ (১) োযতোমেক ফিদেী কভোানী োযতি আংযেজী ঞোজিকা 

ফতোযে- 
 

(ক) একটি ফোমারানো ীট থফা ঈা ভুনাপায জনোম গঠিত একটি 

কভোানী না আরে ঈায অয় ফোময়েয িাফ এফং ফাংরাদেে ঈায 

ফোমফা োযতিলোঠানভূেয রাব-তোভগতিয িাফ এফং ঈা একটি 

নিয়নোতোযণকাযী কভোানী আরে ঈায দরীয় িাফ (group 

accounts) তৈয়াযি কযিফে; এফং এআযূ তোভেগতোযে কভোানীটি মদি এআ 

অআনে ংজোঞায়িত (within the meaning) একটি কভোানী আত, তাা 

আরে ঈাকে মে ছকে এফং মে ফ ফিফযণ ভোফরিত  মে কর 

দরিরতোয কাযে ঐ ফোমারানো ীট ফা তোভেগতোযভত অয়-ফোময়েয 

িাফ তৈয়াযি কযিতে এফং ঈা কভোানীয াধাযণ বায় ে 

কযিতে আত, এআ অআনেয ফিধানাফরী নুাযে েআ ছকে, েআ ফিফযণ 

ভোফরিত এফং েআফ দরিরতোয কাযে ঈায ফোমারানো ীট ফা 

তোভেগতোযভত অয়-ফোময়েয িাফ তৈয়াযি  যেজিলোটোযাযেয নিকট ে 

কযিফে; এফং 
 

(খ) ঐ কর দরিরতোযেয তিনটি কযিয়া নুরিি যেজিলোটোযাযেয 

নিকট দাখির কযিফে : 
 

তফে যোত থাকে মে, যকায, যকাযী গেজেট োযজোঞান দোফাযা 

নিযোদে দিতে াযিফে মে, (ক) দপায যোতাফরী কন নিযোদিলোট 

ফিদেী কভোানী ফা কন োযেণীয ফিদেী কভোানীয তোভেগতোযে 

োযমজোম আফে না থফা ঐ যোতাফরী ঐ ভোতোভ কভোানীয 

তোভেগতোযে োযজোঞান ফযোণিত যোত, ফোমতিকোযভ  যিফযোতন 

ােতোভেগ োযমজোম আফে৷ 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এ ঈরিোোনখিত কন দরিরতোয মদি ফাংরা ফা 

আংযেজী বালায় রিখিত না য়, তাা আরে ঈায িত একটি 

োযতোমায়িত ফাংরা ফা আংযেজী নুফাদ ংমজন কযিতে আফে৷ 
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ফিদেী কভোানীয 

নাভ আতোমাদি 

ঈরেোোনখ কযায 

ফাধোমফাধকতা 

  

৩৮১৷ োযতোমেক ফিদেী কভোানী- 
 

(ক) ফাংরাদেে ঈায েয়ায ফা ডিফেঞোচাযে চাাঁদাদানেয অোফান 

ভোফরিত োযতোমেক োযেকোটাে কভোানী মে দেে নিগভিত আয়াছে 

েআ দেেয ঈরেোোনখ কযিতে আফে; এফং 
 

(খ) ফাংরাদেেয মে োথানে ঈায কাযোমারয় অছে ফা মে ফোথানে 

ঈায কাযোমাফরী যিচারনাা কযা য় েআ োযতোমেকটি কাযোমারয়েয ফা 

ফোথানেয ভোভুখোথ োযকাোম জাঠোম ফাংরা ফা আংযেজী যপে 

ঈকোত কভোানীয নাভ এফং মে দেে ঈা নিগভিত আয়াছে েআ 

দেেয নাভ জে দৃোমভানবাফে োযদযোিত যাখিফে; 
 

(গ) কভোানীয নাভ এফং মে দেে ঈা নিগভিত আয়াছে ঈায নাভ 

কভোানীয কর ফিরেয িযনাভে, চিঠিতোযে, কর নটিে  

নোমানোম দাোতযিক োযকানায় জ াঠোম ফাংরা থফা আংযেজী 

যপে ঈরেোোনখ কযিফে; এফং (ঘ) ঈকোত কভোানীয দোমদেয 

দায়-দায়িতোফ ীভিত আরে ততোংকোযানোতোভ ফিজোঞোতি৷ 
 

(১) োযতোমেক োযেকোটাে, কর ফিরেয িযনাভেয, চিঠিতোযে, 

নটিে ফিজোঞানে এফং কভোানীয নোমানোম কর োযকানায় 

জ াঠোম ফাংরা থফা আংযেজী যপে ঈরেোোনখ কযিফে৷ 
 

(২) ফাংরাদেে মে মে কাযোমারয়ে ফা ফোথানেয ঈায কাযোমাফরী 

যিচারিত য় েআ োযতোমেকটি কাযোমারয় ফা ফোথানেয ভোভুখোথ 

োযকাোম োথানে জ াঠোম ফাংরা ফা আংযেজী যপে জে 

দৃোমভানবাফে োযদযোিত যাখিফে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ফিদেী কভোানীয 

ঈয নটি 

আতোমাদি জাযী 

  

৩৮২৷ কন ফিদেী কভোানীয ঈয কন যয়ানা, নটি ফা 

নোম কন দরির জাযী কযিতে আরে ৩৭৯(১)(ঘ) ধাযায় 

ঈরেোোনখিত ফোমকোতিয ঠিকানায় দিরে থফা তাায মে ঠিকানা ঈকোত 

ধাযা ভতাফেক যেজিলোটোযাযকে োযদান কযা আয়াছে েআ ঠিকানায় 

যাখিয়া অিরে কিংফা ডাকমগে তথায় াঠাআরে ঈা মথামথবাফে 

জাযী কযা আয়াছে ফরিয়া গণোম আফে : 
 

তফে যোত থাকে, মদি- 
 

(ক) এআযূ কন কভোানী ঈকোত ধাযায ফিধান নুাযে কন 

ফোমকোতিয নাভ  ঠিকানা যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযিতে ফোমযোথ 
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য়, থফা 
 

(খ) যেজিলোটোযাযেয নিকট মে কর ফোমকোতিয নাভ  ঠিকানা দাখির 

কযা আয়াছে তাাযা করে ভৃতোমুফযণ কযেন ফা ঈকোত ঠিকানায় 

তাাযা ফফা না কযেন কিংফা কভোানীয োযতি জাযীকৃত ফা 

োযেযিত কন নটি ফা নোমফিধ দরির কভোানীয তোভেগ 

তাাযা করেআ গোযণ কযিতে োফীকায কযেন থফা নোম কন 

কাযণে ঐগুরি জাযী ফা োযেযণ কযা না য়, 
 

তাা আরে ঈকোত নটি ফা দরির ফাংরাদেে কভোানীয 

োযতিলোঠিত মে কন কযোভোথরে ফা ফোমফাোথরে যাখিয়া অিয়া 

কিংফা ডাকমগে তথায় োযেযণ কযিয়া কভোানীয ঈয ঐগুরি জাযী 

কযা মাআফে৷ 
    

 
    

 
  

  
কন কভোানীয 

ফোমফাোথর ফনোধেয 

নটি 

  

৩৮৩৷ মদি ফাংরাদেে কন ফিদেী কভোানীয অয কন 

ফোমফাোথর ফা কযোভোথর না থাকে, তাা আরে ঈকোত কভোানী 

ততোভোযোকে যেজিলোটোযাযকে ফিরভোফে নটি োযদান কযিফে এফং মে 

তাযিখে এআযূ নটি োযদান কযা য় েআ তাযিখ আতে, 

যেজিলোটোযাযেয নিকট মে ভোতোভ দরির দাখির কযায জনোম ঈকোত 

কভোানীয ফাধোমফাধকতা যিয়াছে, ঈায েআ ফাধোমফাধকতা অয 

থাকিফে না৷ 

 

    
 

    
 

  
  

দণোড 

  

৩৮৪৷ মদি কন কভোানী এআ খণোডেয কন ফিধান ারন কযিতে 

ফোমযোথ য়, তাা আরে ঈকোত কভোানী নধিক াাঁচ াজায টাকা 

যোথদণোডে দণোডনীয় আফে এফং ঈকোত ফোমযোথতা ফোমাত থাকায 

তোভেগতোযে ফোমযোথতায োযথভদিনেয য মতদিন ঈা ফোমাত থাকিফে 

ততদিনেয োযতোমেক দিনেয জনোম নধিক াাঁচত টাকা তিযিকোত 

যোথদণোডে দণোডনীয় আফে; এফং ঈায োযতোমেক কযোভকযোতা থফা 

োযতিনিধি, মিনি জোঞাতাযে  আচোছাকৃতবাফে ঈকোত ফোমযোথতায জনোম 

দায়ী তিনি, একআ দণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

এআ খণোডেয ফিধান 

ারনে ফোমযোথতা 

তোতোফে 

  

৩৮৫৷ কন ফিদেী কভোানী কযোতৃক এআ খণোডেয কন ফিধান 

ারনে ফোমযোথতায কাযণে কভোানীয কন চুকোতি, কাযফায থফা 

রেনদেনেয ফৈধতা থফা তজোজনোম কভোানীয ফিযভোোনদোধে মে ভাভরা 
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কভোানীয 

চকুোতিঘটিত দায়-

তগণুোন 

আতে াযে ঈায দায়-দায়িতোফ তোভগণুোন আফে না; কিনোতু কভোানী 

মততোভগণ এআ খণোডেয ফিধানাফরী ারন না কযিফে তততোভগণ 

যোমনোতোভ ঈকোত কভোানী কন ভাভরা দায়েয, কন ারোটা দাফী 

(counter claim) ঈতোথান, এফং তজোজনিত োযতিকায দাফী থফা, 

নুযূ কন চুকোতি, কাযফায ফা রেনদেনেয ফোমাাযে কন অআনানুগ 

কাযোমধাযা যভোোনজু কযায ধিকাযী আফে না৷ 
    

 
    

 
  

  
এআ খণোডেয ধীন 

দরিরতোয নিফনোধনেয 

পি 

  

৩৮৬৷ এআ খণোডেয ফিধান নুমায়ী দাখির কযা অফোমক য় এআযূ 

মে কন দরির নিফনোধন কযায জনোম কভোানী যেজিলোটোযাযকে 

তপির-২ তে ফিনিযোদিলোট পি োযদান কযিফে৷ 
 

    
 

    
 

  
  

ফোমাখোমা 

  

৩৮৭৷ এআ খণোডে ফিধৃত ূযোফফযোতী ফিধানভূেয ঈদোদেোম ূযণকরোে,- 
 

(ক) “যিচারক” যোথ যিচারকেয দে ধিলোঠিত মে কন 

ফোমকোতি, তিনি মে নাভেআ বিিত ঈন; 
 

(খ) “োযেকোটা” ফোদটি এআ অআনেয ধীনে নিগভিত কভোানীয 

তোভেগতোযে মে যোথ ফন কযে েআ একআ যোথ ফন কযিফে; 
 

(গ) “ফোমফাোথর” ফা “কযোভোথর” ফরিতে েয়ায োতোভানোতোভয 

থফা েয়ায নিফনোধন কাযোমারয় নোতোভযোবুকোত আফে; 
 

(ঘ) “চিফ” যোথ চিফেয দে ধিলোঠিত মে কন ফোমকোতি, তিনি 

মে নাভেআ বিিত ঈন, এফং 
 

(ঙ) “োযতোমায়িত” যোথ একটি োযকৃত (true) নুরিি কিংফা দুোধ 

নুফাদ ফরিয়া নিযোধাযিত দোধতিতে োযতোমায়িত৷ 

 

    
 

    
 

  
  

েয়ায ফিকোযয় ফা 

ফিকোযয়েয 

োযোতোভাফেয ঈয 

ফাধা-নিলেধ 
  

৩৮৮৷ (১) কন ফোমকোতি নিভোনফযোণিত কন কিছু কযিরে তাা 

ফৈধ আফে, মথা :- 
 

(ক) আতিূযোফে গঠিত কন ফিদেী কভোানী ফাংরাদেে 

ফোমফাোথর ফা কযোভোথর োযতিলোঠা কযিয়া থাককু ফা না থাকুক 

থফা কভোানী গঠিত য়ায য ঈকোত ফোমফাোথর ফা কযোভোথর 
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োযতিলোঠিত ঈক ফা না ঈক, ঈকোত কভোানী ফাংরাদেেয ফািযে 

নিগভিত আয়া থাকিরে ফা নিগভিত য়ায োযোতোভাফ থাকিরে, ঈায 

েয়ায থফা ডিফেঞোচায চাাঁদাদানেয জনোম জনাধাযনেয নিকট 

োযোতোভাফ কযিয়া ফাংরাদেে কন োযেকোটা আোম,ু োযচায ফা 

ফিতযণ কযা, মদি না- 
 

() ফাংরাদেে োযেকোটা আোম,ু োযচায ফা ফিতযণেয ূযোফে 

কভোানীয ফোমফোথানা যিলদেয িদোধানোতোভ  নুভতিকোযভে ঈায 

চেয়াযভোমান  য দুআজন যিচারক কযোতৃক ঈকোত োযেকোটােয 

নুরিি োযতোমায়িত কযাআয়া ঈা যেজিলোটোযাযেয নিকট দাখির কযা 

য়; 
 

(অ) োযেকোটােয োযথভবাগে এআ ভযোভে ফযোণনা থাকে মে ঈ-

দপা () তে ফযোণিত নুরিি মথাযীতি দাখির কযা আয়াছে; 
 

(আ) োযেকোটাে ঈায তাযিখ দেয়া থাকে; এফং 
 

(ই) োযেকোটাটি ভোযোকে এআ খণোডেয ফিধানাফরী ারিত আয়াছে; 

থফা 
 

(খ) নুযূ কন কভোানীয থফা োযোতোভাফিত কভোানীয 

েয়ায ফা ডিফেঞোচাযে চাাঁদাদানেয জনোম ফাংরাদেেয কন ফোমকোতিকে 

অফেদনতোযেয পযভ আোমুকযণ, মদি না পযভটিয ংগে এআ খণোডেয 

ফিধানানুমায়ী োযণীত একটি োযেকোটা থাকে : 
 

তফে যোত থাকে মে, েয়ায ফা ডিফেঞোচায ভোযোকে একটি ফরিখন 

চুকোতি ভোাদনেয িত ংিোোনলোট একটি োযকৃত অভনোতোযণতোয 

িাফে অফেদনতোযেয পযভটি কন ফোমকোতিয নিকট আোম ুকযা 

আয়াছির ফরিয়া োযভাণ কযা আরে এআ দপায ফিধান োযমজোম 

আফে না৷ 
 

(২) কভোানীয ফিদোমভান দোম ফা ডিফেঞোচায রোডাযগণেয 

নিকট ঈায েয়ায ফা ডিফেঞোচায আোমুয জনোম কভোানীয 

োযেকোটা ফা অফেদনতোযেয আোমুয তোভেগতোযে এআ ধাযায ফিধান 

োযমজোম আফে না, এফং ঈকোত দোম ফা ডিফেঞোচায রোডায 

কযোতৃক কভোানীয েয়ায ফা ডিফেঞোচাযেয ফযাদোদ ায়ায জনোম 

একজন অফেদনকাযী িাফে তাায যোজিত ধিকায নোমেয নুকূরে 

োযতোমাাযেয (renounce) ফোমাাযে তাায তোভগভতা থাকা ফা না 

থাকায ফিলয় ঈকোত আোমুয তোভেগতোযে ফিফেচনায োযয়জন আফে না 
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এফং এআ ফোমতিকোযভ ােতোভেগ, কভোানীটি গঠনেয ভয় ঈকোত 

োযেকোটা আোমু কযা ঈক ফা গঠন ভোযোকে আোম ুকযা ঈক 

কিংফা গঠনেয যেআ আোম ুকযা ঈক তাা নিযোফিেলে, এআ ধাযায 

ফিধান োযেকোটা আোমুয তোভেগতোযে োযমজোম আফে৷ 
 

(৩) মে তোভেগতোযে ফাংরাদেেয ফািযে নিগভিত কন কভোানী 

এভন দরিরেয ভাধোমভে ঈায েয়ায ফা ডিফেঞোচায ফিকোযয়েয জনোম 

জনাধাযনেয নিকট োযোতোভাফ কযে মে, ঈকোত কভোানী মদি এআ 

অআনে ংজোঞায়িত যোথে একটি কভোানী আত, তফে ১৪২ ধাযায 

ফিধান নুাযে ঈকোত দরির োযেকোটা ফরিয়া গণোম কযা মাআত, 

েআতোভেগতোযে ঈকোত দরির এআ ধাযা নুমায়ী কভোানী কযোতৃক 

আোমুকৃত োযেকোটা ফরিয়া গণোম আফে৷ 
 

(৪) মদি কন ফোমকোতি ভুখোম ফোমকোতি (principal) িাফে ফা 

কাায োযতিনিধি িাফে মেবাফেআ ঈক, তাায াধাযণ ফোমফা ফা 

ঈায ং িাফে েয়ায ফা ডিফেঞোচায কোযয়-ফিকোযয় কযেন এফং 

তাায নিকট মদি কন েয়ায ফা ডিফেঞোচাযে চাাঁদাদান ফা ফিকোযয়েয 

জনোম োযোতুাফ দেয়া য়, তাা আরে েআ োযোতোভাফ এআ ধাযা 

নুমায়ী জনাধাযণেয নিকট োযোতোভাফ ফরিয়া গণোম আফে না৷ 
 

(৫) মদি কন ফোমকোতি তাায জোঞাতাযে এভন কন োযেকোটা 

আোমু, োযচায ফা ফিতযণ কযেন ফা কন েয়ায ফা ডিফেঞোচায এয 

জনোম অফেদনতোযেয ছক আোম ুকযায জনোম দায়ী ন মে, ঈকোত 

আোমুকযণ, োযচায ফা ফিতযণেয দোফাযা এআ ধাযায ফিধান রংঘিত য়, 

তাা আরে তিনি নধিক দ াজায টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় 

আফেন৷ (৬) “োযেকোটা”, “েয়ায” এফং “ডিফেঞোচায” ফোদগুরি 

এআ অআন নুমায়ী নিগভিত কন কভোানীয তোভেগতোযে মখন মে 

যোথে ফোমফৃত য়, ঈাযা এআ ধাযায় এফং ৩৮৯ ধাযাতে েআ একআ 

যোথ ফন কযিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
োযেকোটােয 

তেগতোযে ারনীয় 

ফিলয় 
  

৩৮৯৷ (১) এআ খণোডেয ফিধান ারনেয জনোম, ৩৮৮(১) ধাযায (ক) 

দপায (অ)  (আ) ঈ-দপায ফিধান ারন ছা্া োযেকোটাে 

ফোমআ- 
 

(ক) নিভোনফযোণিত ফিলয়াদি ভোযোকিত ফিফযণ থাকিতে আফে; মথা- 
 

() কভোানীয ঈদোদেোমফরী; 
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(অ) কভোানী গঠনকাযী ফা ঈায গঠন নিযোদিলোটকাযী দরির; 
 

(আ) মে অআন ফা অআনেয ভতআ কাযোমকয মে ফিধানাফরীয ধীনে 

কভোানী নিগভিত আয়াছে েআ অআন ফা ফিধানাফরী; 
 

(ই) ফাংরাদেে একটি ঠিকানা, মেখানে ঈযকোত দরির, অআন থফা 

ফিধানাফরী, থফা ঐগুরিয ফগুরিয নুফাদ, এফং মদি এগুরি আংযেজী 

ফোমতীত নোম কন ফিদেী বালায় োযণীত থাকে তফে ফাংরা ফা 

আংযেজী বালায় নিযোধাযিত দোধতিতে োযতোমায়িত নুফাদ যিদযোন 

কযা মাআফে; 
 

(ঈ) মে তাযিখে  মে দেে কভোানী নিগভিত আয়াছে েআ তাযিখ 

 দেেয নাভ; 
 

(উ) কভোানী ফাংরাদেে কন ফোমফাোথর ফা কযোভোথর োযতিলোঠা 

কযিয়াছে কি-না এফং মদি কযিয়া থাকে তফে ফাংরাদেে ঈায োযধান 

কাযোমারয়েয ঠিকানা : 
 

তফে যোত থাকে মে, কভোানীটি মে তাযিখে ঈায ফোমফা ফা 

কাযোমাফরী অযভোবেয ধিকায রাব কযে েআ তাযিখ আতে দুআ 

ফতোযেয ফেী ভয় যে মদি োযেকোটা আোম ুকযা য়, তফে এআ 

দপায (), (অ)  (আ) ঈ-দপায ফিধান োযমজোম আফে না; 
 

(খ) এআ ধাযায ফিধান ােতোভেগ, ১৩৫ ধাযায (১) ঈ-ধাযায় 

ফিনিযোদিলোট ফিলয়াদিয ফযোণনা এফং ঈকোত ধাযায় ফিনিযোদিলোট 

োযতিফেদনভূ নোনিফেিত কযিতে আফে : 
 

তফে যোত থাকে মে,- 
 

() কন োযেকোটা ংফাদতোযে ফিজোঞান অকাযে োযকা 

কযায তোভেগতোযে, মদি েআ ফিজোঞানটিতে কভোানী গঠনেয 

োযাথভিক ঈদোদেোম ঈরেোোনখ কযা য়, তাা আরেআ োযেকোটাে 

কভোানীয ঈদোদেোমফরীয ফাধোমতাভূরক ঈরেোোনখেয মে মে ফিধান 

অছে তাা যোমাোতযূে ারিত আয়াছে ফরিয়া ফিফেচিত আফে; এফং 
 

(অ) ধাযা ১৩৫ এয ফিধান নুাযে কন তোভেগতোযে কভোানীয 

ংঘফিধিয ঈরেোোনখ থাকিরে েতোভেগতোযে কভোানীয গঠন 

নিয়নোতোযণকাযী ফা ফযোণনাকাযী দরির ঈরেোোনখিত আয়াছে ফরিয়া গণোম 

আফে৷ 
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(২) মদি কভোানীয কন েয়ায ফা ডিফেঞোচায এয অফেদনকাযীয 

ঈয এভন যোত অয কযা য় মে, ঈকোত যোত গোযণেয পরে- 
 

(ক) এআ ধাযায কন ফিধান ারনেয ফোমাাযে ছা্ দেয়া আফে, 

থফা 
 

(খ) োযেকোটাে নিযোদিলোটবাফে ঈরিোোনখিত নাআ এভন কন চুকোতি, 

দরির ফা নোম ফিলয়েয নটি তাাকে দেয়া আয়াছে ফরিয়া 

ফিফেচনা কযা মাআফে, 
 

তাা আরে ঈকোত যোত পরফিীন আফে৷ 
 

(৩) এআ ধাযায কন ফিধান ারন না কযায জনোম ফা ঈা রংঘন 

কযায জনোম, োযেকোটােয দায়িতোফে নিয়জিত কন যিচারক 

থফা নোম কন ফোমকোতি দায়ী আফেন না, মদি- 
 

(ক) োযকািত ফিলয়েয তোভেগতোযে, তিনি োযভাণ কযেন মে, 

ততোভোযোকে তিনি ফিত ছিরেন না; থফা 
 

(খ) তিনি োযভাণ কযেন মে, কন ঘটনা ভোযোকে তাায 

তোফিোফাজনিত (honest) বুরেয কাযণে ঈকোত ভানোমকযণ ফা রংঘন 

ংঘটিত আয়াছে; থফা 
 

(গ) ঈকোত ভানোমকযণ ফা রংঘন এভন কিছু ফিলয়েয তোভেগতোযে 

ংঘটিত আয়াছে মে, তাা ভোযোকে ফিচাযকাযী অদারত এআযূ 

বিভত লণ কযে মে, ঈা একটি তুচোছ ফিলয় থফা াযোফিক 

ফোথা ফিফেচনা কযিয়া মুকোতিংগতবাফে ঈকোত যিচারককে ফা নোম 

ফোমকোতিকে ফোমাতি দেয়া মায়: 
 

তফে যোত থাকে মে, ঈকোত যিচারক ফা নোম ফোমকোতি ১৩৫ ধাযায 

(১) ঈ-ধাযা নুাযে তপির-৩ এয োযথভ খণোডেয ১৮ নুচোছেদে 

ফিনিযোদিলোট ফিলয়াদি ভোযোকে োযেকোটাে কন ফিফৃতি 

নোতোভযোবুকোত কযিতে ফোমযোথ য়ায জনোম দায়ী আফেন না, মদি আা 

োযভাণিত য় মে, োযকািত ফিলয়াদিয ফোমাাযে তিনি ফিত ছিরেন 

না৷ 
 

(৪) এআ ধাযায ধীন দায়-দায়িতোফ ছা্া এআ অআনেয ধীনে 

নোমানোম ফিধান ফা নোম কন অআনেয ধীনে কন ফোমকোতিয 



ST RELIANCE ASSOCIATES “STRA” 
Corporate office: 

H & S Building (5
th

 Floor), 91 Bir Uttam C.R. Datta Road 

     (Old: Sonargaon Road), Kathalbagan, Dhaka. 

Mobile : 01717-859464; 01818-901402; 

  Telephone: 9632492 

 E- Mail : saidul.stra@gmail.com 

info@stra-global.com 

Website: stra-global.com 

Problem solve….                                         facebook.com/straglobal 

 

“A House of Accountancy & Taxation (Income Tax, Customs & VAT), Secretarial, Commercial, Expatriate, 

Internal Audit, Compliance, Business Development & reengineering with Corporate Affairs Service Provider” 

 

দায়-দায়িতোফ থাকিরে ঈাকে এআ ধাযায কন কিছুআ ীভিত ফা োযা 

কযিফে না৷ 
    

 
    

 
  

  
েয়ায ফিকোযিয 

োযোতোভাফেয ঈয 

ফাধা-নিলেধ 

  

৩৯০৷ (১) ফাংরাদেেয ফািযে নিগভিত কন কভোানীয েয়ায-

ভূরধনে চাাঁদাদান ফা ঈায েয়ায ফিকোযয়েয ঈদোদেোমে কন ফোমকোতি 

জনাধাযণেয ফা্ী ফা্ী ফা কন ফোমকোতি ফিেলেয ফা্ীতে 

োযোতোভাফ রআয়া গেরে তাা দণোডনীয় যাধ আফে৷ 
 

(২) ঈ-ধাযা (১) এ ঈরিোোনখিত „ফা্ী' ফরিতে ফোমফায ঈোমে 

ফোমফৃত পি নোতোভযোবুকোত আফে না৷ 
 

(৩) কন ফোমকোতি এআ ধাযায ফিধান রংঘন কযিয়া কন কাজ 

কযিরে তিনি নধিক াাঁচত টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

চাযোজেয তেগতোযে 

োযমজোম ফিধান 

  

৩৯১৷ ফাংরাদেেয ফািযে নিগভিত কন কভোানীয কন 

ফোমফাোথর ফা কযোভোথর ফাংরাদেে থাকিরে এফং ফাংরাদেে ঈায 

কন ভোতোতি থাকিরে ফা ততোকযোতৃক যোজিত আরে, এআযূ 

ভোতোতিয ঈয ৃলোট কর চাযোজেয তোভেগতোযে ১৫৯ আতে ১৬৮ 

(ঈবয় ধাযা) এফং ১৭১ আতে ১৭৬ (ঈবয় ধাযা) ধাযাভূেয 

ফিধানাফরী োযমজোম আফে : 
 

তফে যোত থাকে মে, মদি ফাংরাদেেয ফািযে কন চাযোজেয ৃলোটি 

য় থফা কন ভোতোতিয যোজন ফাংরাদেেয ফািযে ভোনোন য়, 

তফে ১৫৯(১) ধাযায যোতাংেয () দপা এফং ১৬০(১) ধাযায 

যোতাং এআযূে োযমজোম আফে মেন ঈকোত ভোতোতি, মেখানেআ 

ফোথিত থাকুক না কেন তাা, ফাংরাদেেয ফািযে ফোথিত৷ 

 

    
 

    
 

  
  

যিিবায নিয়গেয 

নটি আতোমাদি 

তেগতোযে োযমজোম 

ফিধান   

৩৯২৷ (১) ফাংরাদেেয ফািযে নিগভিত তফে ফাংরাদেে একটি 

োযতিলোঠিত ফোমফাোথর ফা কাযোমোথর যিয়াছে৷ এআযূ কর 

কভোানীয তোভেগতোযে ১৬৯ এফং ১৭০ ধাযায ফিধান, োযয়জনীয় 

যিফযোতন োযমজোম আফে৷ 
 

(২) ঈকোত কভোানী ফাংরাদেে যিচারিত ঈায ফোমফা ফা 

কাযোমাফরীয ফোমাাযে, ঈায গৃীত  ফোময়িত কর যোথ, কোযয়-
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ফিকোযয়, যিভোদ  দায়-দেনা ভোযোকিত োযয়জনীয় িাফ ফি, 

১৮১ ধাযায ফিধান নুাযে মতটুকু োযমজোম য়, ফাংরাদেে 

ফোথিত ঈায োযধান ফোমফাোথর ফা কযোভোথরে যতোভগণ কযিফে৷ 
    

 
    

 

  

একাদ খনোড 

ভোযুক ফিধানাফরী  

  
  

যাধ অভরে 

রয়া 

(Cognizance) 

  

৩৯৩৷ (১) োযথভ োযেণীয ভোমাজিলোটোযেট েতোভগা নিভোনতয কন 

অদারত এআ অআনেয ধীন কন যাধ অভরে রআতে াযিফেন 

না৷ 
 

(২) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ মাা কিছু 

থাকুক না কেন- 
 

(ক) এআ অআনেয ধীন োযতোমেকটি যাধ ঈকোত Code এয 

ঈদোদেোম ূযণকরোে -অভরমগোম (non-cognizable) যাধ 

ফরিয়া গণোম আফে; 
 

(খ) মেতোভেগতোযে বিমগকাযী যেজিলোটোযায োফয়ং, েতোভেগতোযে 

ংিোোনলোট যাধ অভরে রয়া ফা ঈায ফিচাযনুলোঠানেয জনোম 

ংিোোনলোট অদারতে যেজিলোটোযাযেয ফোমকোতিগত ঈোথিতিয োযয়জন 

আফে না, মদি না ঈায কাযণ রিিফদোধ কযিয়া তাাকে 

ফোমকোতিগতবাফে ঈোথিত য়ায জনোম ঈকোত অদারত নিযোদে দেয়৷ 

 

    
 

    
 

  
  

যোথদণোডরফোধ 

যোথেয োযয়গ 

  

৩৯৪৷ এআ অআন নুাযে যোথদণোড অযকাযী অদারত এআ ভযোভে 

নিযোদে দিতে াযিফে মে, যোথদণোডরফোধ যোথেয ভোূযোণ ফা ঈায 

ং ভাভরায খযচ যিধেয জনোম থফা মে ফোমকোতি কযোতৃক 

োযদতোত তথোমেয বিতোতিতে যোথদণোড অদায় আয়াছে তাাকে 

ুযোকায িাফে দেয়ায জনোম ফোময় কযা ঈক৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ীভিতদায় 

কভোানীকে ভাভরায 

খযচেয জনোম 

জাভানত দেয়ায 

নিযোদেদানেয তগভতা 

  

৩৯৫৷ মেতোভেগতোযে কন ভাভরা ফা নোম কন অআনগত 

কাযোমধাযায় কন ীভিতদায় কভোানী ফাদী ফা অফেদনকাযী য়, 

েতোভেগতোযে মদি ঈকোত ভাভরা ফা কাযোমধাযায ফিলয়ে এখো তিয়ায 

ভোনোন অদারতেয নিকট আা োযতীয়ভান য় মে, ফিফাদী ভাভরায় 

জয়রাব কযিরে ঈকোত কভোানী ফিফাদীয ভাভরায খযচ 
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যিধে তোভগভ ফরিয়া ফিোফা কযায ভত মুকোতিংগত কাযণ 

অছে, তফে অদারত ঈকোত খযচ ফাফদ যোমাোত জাভানত দেয়ায 

জনোম কভোানীকে নিযোদে দিতে াযিফে এফং জাভানত না দেয়া 

যোমনোতোভ ভাভরা ফা অআনগত কাযোমধাযা োথগিত যাখিতে াযিফে৷ 
    

 
    

 
  

  
কতিয় তেগতোযে 

ফোমাতি োযদানে 

অদারতেয তগভতা 

  

৩৯৬৷ (১) ঈ-ধাযা (৩) এ ঈরেোোনখিত কন ফোমকোতিয 

ফিযভোোনদোধে মদি কযোতফোমে ফেরা থফা ঈা ারনে ফোমযোথতা, 

ফযখেরা, তোযভোোনটিফিচোমুতি ফা দায়িতোফ-রংঘন থফা ফিোফাবংগেয 

বিমগে কন অআনগত ফোমফোথা গৃীত য় এফং মদি ভাভরায 

ফিচাযকাযী অদারতেয নিকট োযতীয়ভান য় মে, ঐ ফোমকোতি ঐগুরিয 

মে কনটিয জনোম দায়ী ফা দায়ী আতে াযেন কিনোতু ঐ ফোমাাযে 

তিনি তো  নোমায়ানুগ অচযণ কযিয়াছেন এফং তাায নিমুকোতিয 

িত ংিোোনলোট ফিলয়াদি ভাভরায াযোফিক ফোথা ফিফেচনা 

কযিরে তাায ফিযভোোনদোধে অনীত বিমগ আতে তাাকে 

নোমায়ংগতবাফে ভাযোজনা কযা মাআতে াযে, তাা আরে ঈকোত অদারত 

ঈায ফিফেচনা ভত তাাকে ভোূযোণবাফে ফা অংিকবাফে এফং ঈায 

ফিফেচনায় ঈমুকোত যোতাধীনে ঈকোত বিমগ জনিত দায়-দায়িতোফ 

আতে ফোমাতি দিতে াযে৷ 
 

(২) মেতোভেগতোযে ঈ-ধাযা (৩) এ ঈরেোোনখিত কন ফোমকোতিয 

এআযূ অংকা কযায কাযণ থাকে মে, তাায কযোতফোমে ফেরা, ফা 

ঈা ারনে ফোমযোথতা, ফযখেরা, তোযভোোনটি-ফিচোমুতি, দায়িতোফ-রংঘন ফা 

ফিোফাবংগেয ফোমাাযে তাায ফিযভোোনদোধে কন দাফী ঈতোথািত 

আফে ফা আতে াযে, েতোভেগতোযে তিনি ফোমাতিয জনোম অদারতে 

অফেদন কযিতে াযেন; এফং অদারত ঈকোত অফেদনেয োযেতোভিগতে 

ফোমাতি দানেয ফোমাাযে েআ একআ তোভগভতা োযয়গ কযিতে 

াযিফে মে তোভগভতা ঈ-ধাযা (১) এয ধীনে োযয়গ কযিতে 

াযিত৷ 
 

(৩) মে কর ফোমকোতিয তোভেগতোযে এআ ধাযা োযমজোম তাাযা 

আতেছেন- 
 

(ক) কভোানীয যিচারক; 
 

(খ) কভোানীয ভোমানেজায  ভোমানেজিং এজেনোট; 
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(গ) কভোানীয নোম কর কযোভকযোতা; 
 

(ঘ) কভোানীয কযোভকযোতা ঈক ফা না ঈক, কভোানী কযোতৃক 

নিমুকোত নিযীতোভগক৷ 
    

 
    

 
  

  
ভিথোমা ফিফতৃি দানেয 

দণোড 

  

৩৯৭৷ মদি কন ফোমকোতি এআ অআনেয অতায় অফোমকীয় ফা এআ 

অআনেয কন ফিধানেয ঈদোদেোমূযণকরোে োযণীত কন যিটাযোণ, 

োযতিফেদন, াযোটিপিকেট, ফোমারানো ীট, ফিফযণী থফা নোম কন 

দরিরে কন গুযভোোনতোফূযোণ ফিলয়ে আচোছাকৃত কন তথোম, ফিফযণ ফা 

ফিফৃতি দেন, মাা ভোযোকে তিনি জানিতেন মে ঈা ভিথোমা, তাা আরে 

তিনি নধিক াাঁচ ফতোয ভেয়াদেয কাযাদণোডে এফং তদ 

যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন, এফং ঈকোত কাযাদণোড মে কন 

োযকাযেয আতে াযে৷ 

 

    
 

    
 

  
  

নোমায়বাফে ভোতোতি 

অটক যাখায দণোড 

  

৩৯৮৷ কভোানীয কন যিচারক, ভোমানেজিং এজেনোট, ভোমানেজায 

থফা নোম কন কযোভকযোতা ফা কযোভচাযী মদি ফৈধবাফে 

কভোানীয কন ভোতোতিয দখর রাব কযেন, থফা কন 

ভোতোতিয দখর ফৈধবাফে াআয়া ঈা ফৈধবাফে অটকাআয়া যাখেন, 

থফা মদি ংঘফিধিতে নিযোদেিত এফং এআ অআন নুাযে 

নুভদনমগোম ঈদোদেোম ফোমতীত নোম কন ঈদোদেোমে 

আচোছাকৃতবাফে ফোমফায কযেন, তফে তিনি কভোানী থফা মে কন 

ানাদায ফা োযদায়কেয বিমগকোযভে নধিক াাঁচ াজায টাকা 

যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন, এফং যাধেয ফিচাযকাযী অদারত ঈকোত 

ফোমকোতিকে নিযোদে দিতে াযিফে মে, তিনি ফৈধবাফে যোজিত ফা 

অটককৃত ফা আচোছাকৃতবাফে ফোমফাযকৃত ঈকোত ভোতোতি অদারত 

কযোতৃক নিযোধাযিত ভয়েয ভধোমে যোণ কযিফেন থফা পেযত দিফেন 

নোমথায় তিনি নধিক দুআ ফতোয কাযাদণোড বগ কযিফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

নিয়গকযোতা কযোতকৃ 

জাভানত 

োযয়গেয দণোড 
  

৩৯৯৷ (১) কভোানীয িত ভোাদিত চাকুযীয চুকোতি নুমায়ী 

কভোানীয নিকট কযোভচাযীদেয (employees) জভা দেয়া কর 

যোথ ফা জাভানত Bangladesh Bank Order, 1972 (P. O. No. 127 of 

1972) তে ংজোঞায়িত মে কন Scheduled ফোমাংকে কভোানী 

কযোতৃক খরা একটি নিযোদিলোট িাফে জভা কযিতে আফে এফং 

চাকুযীয চুকোতিতে োফীকতৃ ঈদোদেোম ফোমতীত নোম কন ঈদোদেোমে 
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কভোানী এআ যোথেয কন ং ফোমফায কযিতে াযিফে না৷ 
 

(২) কন কভোানী আায কযোভচাযীদেয জনোম ফা তাাদেয কন 

োযেণীয জনোম বফিলোম তফির গঠন কযিরে, ঈকোত তফিরে কভোানী 

কযোতৃক থফা কযোভচাযীগণ কযোতৃক োযদতোত কর যোথ কিংফা ঐ 

কর যোথেয ঈয ুদ িাফে ফা নোম োযকাযে ঈচিত (accrued) 

কর যোথ কন লোট পি েবিং ফোমাংক িাফে জভা 

যাখিতে আফে থফা Trusts Act, 1882 (II of 1882) এয ২০ ধাযায 

(ক) আতে (ঙ) যোমনোতোভ (ঈবয় দপা) দপাভূে ঈরিোোনখিত 

িকিঈযিটিয ফিযীতে ফিনিয়গ কযিতে আফে; এফং ঈকোত তফিরেয 

কন যোথ ঈকোত যূে জভা যাখা ফা ফিনিয়গ কযা আরে, ঈকোত 

যোথ ঐফ িকিঈযিটিয ফিযীতে ফা ঈকোত ফোমাংকে এভনবাফে জভা 

যাখিতে ফা ফিনিয়গ কযিতে আফে মাাতে কিোতোভিয ংখোমা দেয 

ফেী না য় এফং কন একটি ফতোযে ঐফ কিোতোভিয ভট 

যোথেয যিভাণ তফিরেয ভট যোথেয এক-দভাংেয কভ না য় 
: 
 

তফে যোত থাকে মে, মে তোভেগতোযে ঈকোত তফিরেয ভট যিভাণেয 

এক-দভাং যোথেয যিভাণ অাততঃ ফরফতো জভা নিয়নোতোযণকাযী 

ফিধানানুমায়ী মে যোফচোচ যিভাণ যোথ লোট পি েবিং 

ফোমাংকে জভা যাখা মায় তাা েতোভগা ফেী য়, েতোভেগতোযে 

তিযিকোত যোথ ূযোফকোত Scheduled Bank এ এতদুদোদেোমে খরা 

কন নিযোদিলোট িাফে জভা দেয়া মাআতে াযে৷ 
 

(৩) ঈ-ধাযা (২) োযমজোম য় এআযূ তফির ংকোযানোতোভ কন 

ফিধিতে থফা, কভোানী  ঈায কযোভচাযীদেয ভধোমে ভোাদিত 

কন চুকোতিতে ফিযীত 
 

মাা কিছুআ থাকুক না কেন, ঈকোত তফিরে ঈ-ধাযা (২) এয 

ফিধানানুাযে কন কযোভচাযীয িাফে জভাকৃত যোথেয মতটুকুয 

ফিনিয়গ কযা আয়াছে ততটুকুয ঈয ঈচিত ুদ েতোভগা ধিক 

াযে ফা যিভাণে ুদ ায়ায ধিকায তাায থাকিফে না৷ 
 

(৪) কন কযোভচাযী কভোানীয নিকট এতদুদোদেোমে নুযধ 

কযিরে ঈ-ধাযা (১)  (২) এ ঈরিোোনখিত মে কন যোথ ফা 

িকিঈযিটি ভোযোকিত ফোমাংক যিদ দেখায ধিকাযী আফেন৷ 
 

(৫) মদি কভোানীয কন যিচারক, ভোমানেজিং এজেনোট, ভোমানেজায 

কিংফা নোম কন কযোভকযোতা জোঞাতাযে এআ ধাযায ফিধান রংঘন 
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কযেন ফা রংঘনেয নুভতি দেন কিংফা রংঘন চরিতে দেন (permits), 

তফে তিনি নধিক াাঁচ াজায টাকা যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 
 

(৬) কন বফিলোম-তফির ংকোযানোতোভ ফিধানাফরীয অতায় ঈকোত 

তফির আতে গোযিভ যোথ গোযণ কিংফা তফিরে জভা যোথ 

ঈতোতরনেয ফোমাাযে কন কযোভচাযীয কন ধিকায থাকিরে, (২) 

ঈ-ধাযায কন ফিধান তাায েআ ধিকাযকে তোভগুণোন কযিফে না, 

মদি ঈকোত বফিলোম-তফির Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 

1984) এয section 2(52) তে োযদতোত ংজোঞানুাযে একটি বফিলোম-

তফির িাফে োফীকৃতিোযাোত য় কিংফা োযথভকোত ফিধানাফরীতে 

Income Tax (Provident Fund) Rules, 1984 এয ৪, ৫, ৬, ৭, ৮  ৯ 

ফিধিয ফা নুযূ ফিধিভারায নুযূ ফিধানেয দৃ ফিধান থাকে৷ 
    

 
    

 
  

  
“রিভিটেড” ফা 

“ীভিতদায়” ফোদ 

োযয়গেয দণোড 

  

৪০০৷ মে োযতিলোঠানেয নাভ ফা িযনাভেয েল ফোদটি “রিভিটেড” 

ফা “ীভিতদায়” েআ োযতিলোঠানেয নাভে কিংফা িযনাভে মদি 

কন ফোমকোতি ফা ফোমকোতিফযোগ ফোমফা ফা নোম কাযোমাফরী যিচারনা 

কযেন থচ ীভিতদায় কাযে ঈা মথাযীতি নিগভিত না য়, তাা 

আরে মতদিন যোমনোতোভ ঐবাফে েআ নাভ ফা িযনাভ ফোমফৃত য় 

ততদিনেয োযতিদিনেয জনোম েআ ফোমকোতি ফা ফোমকোতিফযোগ নধিক 

াাঁচত টাকা কযিয়া যোথদণোডে দণোডনীয় আফেন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

Act XXI of 1860 তে 

ঈরোরিখিত“যেজিলোটোযায 

ফ জয়েনোট লোটক 

কভোানীজ” 

বিফোমকোতিয ফোমাখোমা 

  

৪০১৷ Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860) এয ১ এফং ১৮ 

ধাযায় ¤œRegistrar of Joint Stock Companies” বিফোমকোতিয মে 

ঈরেোোনখ যিয়াছে তদোফাযা এআ অআনে ংজোঞায়িত যেজিলোটোযাযকে 

ফুঝাআফে৷ 
 

    
 

    
 

  
  

যিতকযণ  

েপাজত 

  

৪০২৷ (১) Companies Act, 1913 (VII of 1913), তঃয ঈকোত 

এোমাকোট ফরিয়া ঈরিোোনখিত, এতদোফাযা যিত কযা আর৷ 
 

(২) ঈকোত এোমাকোট যিত য়া তোতোফে- 
 

(ক) ঈকোত এোমাকোটেয ধীনে ফা ঈায ফিধান নুাযে োযদতোত 

কন অদে, নিযোদে ফা নিয়গ, ফা োযণীত কন ফিধি, োযফিধান ফা 
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নোম ফিধান ফা কৃত ফনোধক ফা নোমফিধ োতোভানোতোভয, ভোাদিত 

কন চুকোতি ফা নোমফিধ দরির, আোমুকৃত কন কিছ,ু গৃীত কন 

িদোধানোতোভ ফা ফোমফোথা ফা োযদতোত পি, যোজিত ধিকায ফা দায়-

দায়িতোফ ফা কতৃ নোম কন কিছু মদি এআ অআন োযফযোতনেয 

ফোমফিত ূযোফে ঈকোত এোমাকোটেয ফিধান নুাযে ফা ধীনে ফরফতো 

থাকিয়া থাকে, তফে তাা, এআ অআনেয ফিধানেয িত ংগতিূযোণ 

য়া ােতোভেগ, কাযোমকয এফং ফোমাত থাকিফে এফং ঐগুরি এআ 

অআনেয ধীনে তোভেগতোযভতে োযদতোত, োযণীত, ভোাদিত, আোমুকৃত, 

গৃীত, যোজিত ফা কৃত আয়াছে ফরিয়া গণোম আফে; 
 

(খ) ঈকোত এোমাকোটেয ধীনে ফা তদোফাযা োযদতোত তোভগভতাফরে 

নিমুকোত ফোমকোতি এআ অআনেয ধীনে ফা এআ অআন দোফাযা োযদতোত 

তোভগভতাফরে নিমুকোত আয়াছেন ফরিয়া গণোম আফে; 
 

(গ) এআ অআন োযফযোতনেয ভয় নিফনোধন কাযোমাদি ভোনোন কযায 

ভয় মে কর কাযোমারয় ফিদোমভান ছির েগুরি এআযূে ফোমাত 

থাকিফে মেন ঈাযা এআ অআনেয ধীনে োযতিলোঠিত আয়াছির; 
 

(ঘ) ঈকোত এোমাকোটেয কন ফিধানেয ধীনে যতোভিগত ফা োযণীত 

কন ফি ফা নোমফিধ দরির ঈকোত ফিধানেয িত দৃোম এআ 

অআনেয ফিধানেয ধীন যতোভগণীয় ফা োযণীতফোম ফি ফা নোমফিধ 

দরিরেয ং ফরিয়া গণোম আফে; 
 

(ঙ) ঈকোত এোমাকোটেয ধীন গঠিত তফির এফং যতোভিগত িাফ 

ফোমাত থাকিফে এফং ঈাযা এআ অআনেয দৃ ফিধানেয ধীনে 

গঠিত ফা যতোভিগত ফরিয়া গণোম আফে৷ 
 

(৩) এআ অআনেয কন কিছুআ ঈকোত এোমাকোটেয ধীনে কন 

কভোানীয নিগভিতকযণ ফা নিফনোধনকে থফা Insurance Act, 1938 

(IV of 1938) এয ফিধানাফরীয কাযোমকযতাকে তোভগুণোন কযিফে না৷ 
    

 
    

 
  

  
General clauses 

Act, 1897 এয 

section 6 এআ 

অআনেয ৪০২ 

ধাযা নোমানোম 

ধাযায তেগতোযে 

োযমজোম 

  

৪০৩৷ ৪০২ ধাযায় ফা নোমানোম ধাযায় কন নিযোদিলোট ফিলয়েয 

ঈরেোোনখেয কাযণে ঈাদেয তোভেগতোযে General Clauses Act, 1897 (X 

of 1897) এয section 6 এয োযয়গ তোভগুণোন ফা ীভিত আফে না৷ 
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আংযেজীতে নদুিত 

াঠ োযকা 

  

৪০৪৷ এআ অআন োযফযোতনেয য যকায, যকাযী গেজেটে োযজোঞান 

দোফাযা, এআ অআনেয আংযেজীতে নুদিত একটি াঠ োযকা কযিফে, 

মাা এআ অআনেয নুভদিত আংযেজী াঠ (Authentic English Text) 

নাভে বিিত আফে: 
 

তফে যোত থাকে মে, এআ অআন  ঈকোত আংযেজী াঠেয ভধোমে 

ফিযধেয তোভেগতোযে এআ অআন োযাধানোম াআফে৷ 

 

    
 

    
 

    
 

 

   
 

১ ঈ-ধাযা (২ক)  (২খ) পাআনানোিয়ার যিযোটিং অআন, ২০১৫ (২০১৫ নেয ১৬ নং অআন) এয 

৬২(ক) ধাযাফরে নোনিফেিত। 
 

২ ঈ-ধাযা (১ক) পাআনানোিয়ার যিযোটিং অআন, ২০১৫ (২০১৫ নেয ১৬ নং অআন) এয ৬২(খ) 

ধাযাফরে নোনিফেিত। 
 

৩ ঈ-ধাযা (৫) পাআনানোিয়ার যিযোটিং অআন, ২০১৫ (২০১৫ নেয ১৬ নং অআন) এয ৬২(গ) ধাযাফরে 

ংমজিত। 
 

৪ ঈ-ধাযা (৪) পাআনানোিয়ার যিযোটিং অআন, ২০১৫ (২০১৫ নেয ১৬ নং অআন) এয ৬২(ঘ) ধাযাফরে 

ংমজিত। 
 

৫ ঈ-ধাযা (২) এফং (২ক) ূযোফফযোতী ঈ-ধাযা (২) এয যিফযোতে কভোানী (ংধন) অআন, ২০০৫ 

(২০০৫ নেয ৭ নং অআন) এয ২ ধাযাফরে োযতিোথািত 
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