
দউিলয়া িবষয়ক আইন, ১৯৯৭
( ১৯৯৭ সেনর ১০ নং আইন )

[১১ মাচ, ১৯৯৭]
      দউিলয়া  িবষয়ক িবধান ণয়নকে  ণীত আইন৷

যেহতু দউিলয়া  িবষয়ক িবধান ণয়ন করা সমীচীন ও েয়াজনীয়;
সইেহতু িন প আইন করা হইল :-

থম অধ ায়
ারি ক

সংি  িশেরানামা
ও বতন

১৷ (১) এই আইন দউিলয়া িবষয়ক আইন, ১৯৯৭ নােম অিভিহত হইেব৷
(২) সরকার, সরকারী গেজেট াপন ারা, ৩১ শ িডেস র, ১৯৯৭ এর মেধ  য তািরখ
িনধারণ কিরেব সই তািরেখ ইহা বলবত্ হইেব৷

সং া ২৷ িবষয় বা সংেগর পিরপ ী কান িকছু না থািকেল, এই আইেন,-
(১) “অব াহিত া  স ি ” অথ কান একক দনাদােরর এমন স ি  যাহা ধারা ৩২ এর
িবধান মাতােবক অব াহিত া ;
(২) “আিজ” অথ দউিলয়া ঘাষণােদশ াি র উে ে  ধারা ১০ এর অধীেন দািখলকৃত
কান আেবদনপ , এবং “আিজকারী” অথ য ব ি  আিজ দািখল কেরন;

(৩) “আদালত” অথ ধারা ৪(৩) এ সং ািয়ত দউিলয়া িবষয়ক আদালত;
(৪) “আ ািনক দাবীনামা” অথ ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১)(ঝ) এর উে  পূরণকে ,
একই ধারার উপ-ধারা (২) এর িবধান মাতােবক িনধািরত ফরেম ও িনধািরত প িতেত
জারীকৃত কান দাবীনামা;
(৫) “আপীল” অথ ধারা ৯৬ এর অধীেন দােয়রকৃত আপীল;
(৬) “আপীল আদালত” অথ বাংলােদেশর ীম কােটর হাইেকাট িবভাগ;
(৭) “আেপাষ মীমাংসা” অথ ধারা ৪৩ এর অধীেন ািবত বা অ েমািদত কান আেপাষ
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মীমাংসা;
(৮) “একক ব ি ” অথ াকৃিতক স া িবিশ  কান ব ি  এবং “একক দনাদার” অথ
এমন একজন দনাদার িযিন একক ব ি ;
(৯)  “ াক”  অথ ধারা  ১০১ এ বিণত প িতেত এই আইেনর কান িবধান অ সরণ
বা বািয়ত বা বা বায়নেযাগ  কান াক;
(১০) “ ঘাষণােদশ” বা “ দউিলয়া ঘাষণােদশ” অথ ধারা ১০ এর অধীেন কান ব ি েক
দউিলয়া ঘাষণা কিরয়া দ  কান আেদশ;

(১১) “ জলা আদালত” অথ কান জলার উপর আিদ এ  িতয়ারস  ধান দওয়ানী
আদালত;
(১২) “তফিসল” অথ ধারা ৩৮(১) এর অধীেন ণীত তফিসল;
(১৩) “দ িবিধ” অথ Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860);
(১৪) “দাবী” অথ য কান কােরর বা কৃিতর দাবী যাহা অথ ারা পিরমাণেযাগ ;
(১৫) “দায়  দউিলয়া” অথ কান একক দউিলয়া যাহার ব াপাের এই আইেনর প ম
অধ ােয়র িবধান মাতােবক দায়মুি র আেদশ দান করা হয় নাই;
(১৬) “দায়মুি ”  অথ এমন একিট অব া যখন কান একক দউিলয়ার ব াপাের এই
আইেনর প ম অধ ােয়র িবধান মাতােবক দ  দায়মুি  আেদেশর ফেল িতিন ৩৯
ধারার অধীেন তাহার িব ে  মাণেযাগ  দনার দায়-দািয়  হইেত অব াহিত লাভ কেরন;
(১৭)  “দািয় া  কমকতা”  অথ ধারা  ২৪ (১)(ক)  এর অধীেন  মেনানীত  দািয় া
কমকতা;
(১৮) “ দউিলয়া”  অথ ধারা ১০ বা ধারা  ৪৫ বা ধারা ৪৬(১৩) এর অধীেন দউিলয়া
িহসােব ঘািষত কান দনাদার;
(১৯) “ দউিলয়া কম” অথ ধারা ৯ এ উি িখত কান দউিলয়া কম;
(২০)  “ দওয়ানী  কাযিবিধ”  অথ  Code  of  Civil  Procedure,  1908 (Act  V  of
1908);
(২১) “ধারা” অথ এই আইেনর কান ধারা বা দওয়ানী-কাযিবিধ বা ফৗজদারী-কাযিবিধ
এর কান section;
(২২) “িনধািরত” অথ এই আইেনর অধীেন ণীত িবিধ ারা িনধািরত;
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(২৩) “িড ী” অথ দওয়ানী কাযিবিধর ২(২) ধারায় সং ািয়ত decree;
(২৪) “পাওনাদার কিমিট” অথ ধারা ৩৬(১) বা ধারা ৪৬ (১১) (ছ) এর অধীেন গিঠত
কান পাওনাদার কিমিট;

(২৫) “পুনগঠন” অথ ধারা ৪৬ এর অধীেন যথােযাগ  দনাদােরর দনার ব াপাের ািবত
বা অ েমািদত পুনগঠন;
(২৬)  “পুনিব াস”  অথ  কান  দনাদােরর  িবষয়ািদর  ব াপাের  ধারা  ৪৩  এর  অধীেন

ািবত বা অ েমািদত পুনিব াস;
(২৭) “পুনরী ণ” অথ ধারা ৯৯ এর অধীন পুনরী ণ;
(২৮) “ িতিনিধ” অেথ কমচারী অ ভু  হইেব;
(২৯) “ মাণেযাগ  দনা” অথ ধারা ৩৯ এর অধীেন দনাদােরর িব ে  মাণেযাগ  কান
দনা;

(৩০) “ শাসিনক ব য়”  অথ এই আইেনর িবধান অ সাের িরিসভােরর াপ  িফস ও
ব টনেযাগ  স েদর ব ব াপনা, পিরচালনা, িব য় বা িবিল-ব টন বাবদ ব য়সহ দউিলয়া
ঘাষণােদশ দােনর পের উ  স েদর িব ে  উ ূত কান দাবী পিরেশােধর ব য়;

(৩১) “ ফৗজদারী কাযিবিধ” অথ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of
1898);
(৩২)  “ব নেযাগ  অংশ”  বা  “বি ত  অংশ”  অথ  ব নেযাগ  স দ  হইেত
পাওনাদারগেণর িনকট  ব েনর উে ে  ধারা  ৭৬  হইেত  ৭৯ এর  িবধান  মাতােবক
িনধািরত অংশ;
(৩৩) “ব নেযাগ  স দ”  অথ ধারা ৩১(২) এ উি িখত ব নেযাগ  স দ এবং এই
আইেনর অ া  িবধান অ সাের ব নেযাগ  স েদর অংশ েপ অ ভু  হয় এই প
কান িবষয় স ি ;

(৩৪) “িবিধ” অথ এই আইেনর অধীেন ণীত িবিধ;
(৩৫) “িবেশষ ব ব াপক” অথ ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (৮) বা (৯) এ উি িখত িবেশষ
ব ব াপক;
(৩৬) “ব ি ” অথ কা ানী, সংিবিধব  বা অ িবিধ সং া, সিমিত ও অংশীদারী কারবার
(partnership firm) অ ভু  হইেব;
(৩৭) “ব াংক ঋণ” অথ ব াংক কা ানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ১৪ নং আইন) এর
অধীন কান ব াংক কা ানী বা আিথক িত ান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ২৭ নং
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আইন) এর ধারা ২(ঞ) ত সং ািয়ত কান আিথক িত ান কতৃক দ  ঋণ বা আিথক
িবধা, যাহা দাবী িহসােব গণ  হইেত পাের;

(৩৮) “যথােযাগ  দনাদার” অথ এমন একজন দনাদার িযিন একক ব ি  নেহন;
(৩৯) “যথােযাগ  পাওনাদার” অথ এমন পাওনাদার, িযিন একক বা যাহারা যৗথভােব
অ ত: ৫,০০,০০০.০০ টাকার ময়ােদা ীণ দনার দাবীেত দনাদােরর িনকট ৯(১) ধারার
(ঝ) দফা অ সাের আ ািনক দাবীনামা রণ কিরয়ােছন;
(৪০) “িরিসভার” অথ ধারা ৬৪ এর অধীেন িনযু  অ বতী িরিসভার এবং ২৩(১) ধারা বা
৪৬(৩) ধারার অধীেন িনযু  অ বতী িরিসভার এবং ৭৪ ধারার অধীেন িনযু  সরকারী
িরিসভারও অ ভু  হইেবন৷
(৪১) “ দনাদােরর স ি ” অথ দনাদােরর িনজ নােম এবং বনামীেত তাহার ী, পু ,
ক া ও অ  কান ব ি র নােম রি ত স ি ৷

অ া  আইেনর
েয়াগ

৩৷ এই আইেন িভ প িবধান না থািকেল, ইহার িবধানাবলী আপাততঃ বলবত্ অ
কান আইেনর ু নকারী হইেব না, বরং অিতির  হইেব৷

ি তীয় অধ ায়
আদালেতর গঠন, মতা ও প িত

দউিলয়া িবষয়ক
আদালত

৪৷ (১) এই আইেনর অ া  িবধান সােপে , জলা আদালত হইেত এই আইেনর অধীন
এ  িতয়ারস  আদালত এবং উ  আদালেতর এ  িতয়ারাধীন এলাকায় এই আইেনর
অধীন উ ূত কাযধারাসমূেহর িবচার ও িন ি কারী িবচারক হইেবন জলাজজ৷
(২)  জলাজজ তাঁহার  জজশীেপ কমরত যেকান  অিতির  জলাজজেক এই আইেনর
অধীন কাযধারার িবচার ও িন ি  কিরবার মতা দান কিরেত পােরন৷
(৩)  উপ-ধারা  (১)  এবং  (২)  এ  উি িখত  জেজর  আদালত,  এই  আইেনর  উে
পূরণকে  দউিলয়া িবষয়ক আদালত বিলয়া অিভিহত হইেব৷

দউিলয়া িবষয়ক
সকল ে  িস া

হেণ আদালেতর
মতা

৫৷ (১) এই আইেনর িবধানাবলী সােপে , দউিলয়া িবষয়ক কান কাযধারায় উ ািপত
যেকান ধরেনর ,  বা অ ািধকার সং া ই হউক অথবা আইনগত বা ঘটনাগত বা

অ  য কান ধরেনর হউক না  কন,  যাহা  আদালেতর গাচরীভূত হয় বা  যাহা  উ
মামলার পূণা  ায় িবচার বা  সংি  স ি র পূণা  ব েনর উে ে  িন ি  করা
সমীচীন ও েয়াজনীয় বিলয়া আদালত মেন কের সই প সকল ে  িস া  হেণর পূণ

মতা আদালেতর থািকেব৷
(২) আপাততঃ বলবত্ অ  কান আইেন যাহা িকছু থা ক না কন, আদালেতর েত ক
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িস া , এই আইেনর িবধানাবলী সােপে , একিদেক দনাদার তথা তাহার ব নেযাগ
স দ (Estate) এবং অপরিদেক তাহার িব ে  বা  ব নেযাগ  স েদর উপর দাবী
উ াপনকারী সকল ব ি  বা এই প ব ি গেণর এক বা একািধেকর মাধ েম বা অধীেন
দাবী উ াপনকারী সকল ব ি র মেধ  সকল িবষেয় চূড়া  হইেব এবং তদ সাের তাহােদর
সকেলর উপর বাধ তামূলক হইেব৷
(৩) যে ে  আদালত মেন কের য, উপ-ধারা (১) এ উি িখত কান ে  িস া  দান
করা  সমীচীন  বা  েয়াজনীয়  নেহ  িক  কান  স ি েত  দনাদােরর  িব য়েযাগ  াথ
রিহয়ােছ  বিলয়া  িব াস  করার  কারণ  আেছ,  সইে ে ,  অিধকতর  তদ  ব িতেরেক
আদালত উ  াথ, উহার মেত উপযু  প িত ও শতাধীেন, িব য় কিরেত পািরেব৷

আদালেতর সাধারণ
মতা

৬৷ আদালত উহার আিদ দওয়ানী এ  িতয়ার েয়ােগর ে  যই প মতা েয়াগ
কিরেত পাের, সই একই প মতা এই আইেনর অধীন যেকান কাযধারার ে , এই
আইেনর িবধানাবলী সােপে , েয়াগ কিরেত পািরেব৷

আদালেতর িবেশষ
মতা

৭৷ (১) যে ে  আদালত দ  কান আেদশ বা িনেদশ পালেন বা এই আইেনর অধীেন
অিপত মতাবেল িরিসভার বা আদালেতর অ  কান কমকতা কতৃক দ  আেদশ বা
িনেদশ পালেন কান দনাদার বা অ  কান ব ি  ব থ হন, সইে ে  আদালত, িনজ
উেদ ােগ বা িরিসভার বা উ  অ  কমকতার আেবদন েম, উ  ব থ দনাদার বা ব থ
ব ি েক উ  আেদশ বা িনেদশ পালেনর আেদশ িদেত পািরেব, অথবা সংগত কারণ
থািকেল  উ  ব থ  দনাদার  বা  ব থ  ব ি েক  আদালত  িনধািরত  ময়ােদর  জ  ও
শতাধীেন দওয়ানী কারাগাের সাপদ কিরবার আেদশ িদেত পািরেব৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মতা েয়ােগর কারেণ উ  ব থতার ব াপাের কান ব ি র
অ  কান অিধকার বা িতকার ু ন হইেবনা, বরং উ  মতা উ প অিধকার বা

িতকােরর অিতির  গণ  হইেবন৷

আদালত কতৃক
অ সরণীয় প িত

৮৷ (১) এই আইেনর ারা বা অধীেন িভ প কান  িবধান করা না হইেল, দওয়ানী
কাযিবিধর ধারা ১১ এর িবধান ব তীত অ  কান িবধান আদালেতর কান কাযধারার

ে  েযাজ  হইেব না৷
(২) এই আইেনর অধীন সকল কাযধারায় আদালত এই আইন এবং িবিধেত বিণত প িত
অ সরণ কিরেব৷

তৃতীয় অধ ায়
দউিলয়া কম, আ জ, ঘাষনােদশ ইত ািদ দউিলয়া
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দউিলয়া কম ৯৷ (১) কান দনাদােরর িন ◌্নবিণত যেকান একিট কাজই হইেব দউিলয়া কম, যথা :-
(ক) যিদ িতিন বাংলােদশ বা অ  তাহার এবং তাহার ী, পু , ক ার নােম বনামীেত
রি ত সকল বা ায় সকল স ি  সাধারণভােব তাহার পাওনাদারগেণর িবধােথ কান
তৃতীয় ব ি র িনকট হ া র কেরন৷
(খ) যিদ িতিন তাহার পাওনাদারগেণর দাবী ব থ বা িবলি ত কিরবার উে ে  তাহার
এবং  তাহার  ী,  পু ,  ক ার  নােম  বনামীেত  রি ত  স ি  বা  উহার  কান  অংশ
বাংলােদেশ বা অ  হ া র কেরন;
ব াখ া৷- যিদ কান ব ি  তাহার দনা পিরেশােধ অ ম থাকা অব ায় যুি সংগত মূল
ব িতেরেক তাহার স ি  বা উহার কান অংশ হ া র কেরন, তাহা হইেল িতিন তাহার
পাওনাদারগেণর দাবী ব থ বা িবলি ত কিরবার উে ে  উ  হ া র কিরয়ােছন বিলয়া
গণ  হইেবন;
(গ) যিদ িতিন তাহার স ি  বা উহার কান অংশ বাংলােদেশ বা অ  এই েপ হ া র
কেরন বা ব ক দন বা দায়ব  বা চাজযু  কেরন য, িতিন দউিলয়া ঘািষত হওয়ার

ে  উ প  হ া র,  ব কীকরণ,  দায়ব করণ  বা  চাজযু করণ  এই  আইন  বা
আপাততঃ  বলবত্  অ  কান  আইেনর  তারণামূলক  অ ািধকার  (fraudulent
preference) িহসােব ফলিবহীন পিরগিণত হয়;
(ঘ) তাহার পাওনাদারগেণর দাবী ব থ বা িবলি ত কিরবার উে ে , যিদ িতিন-
(অ) বাংলােদশ ত াগ কেরন বা বাংলােদেশর বািহের অব ান কেরন;
(আ) তাহার আবাস ল বা তাহার াভািবক কম ল ত াগ কেরন;

(ই) এই েপ আ েগাপন কেরন য, তাহার পাওনাদারগণ তাহার সিহত যাগােযােগর
েযাগ হইেত বি ত হন; অথবা

(ঈ) ষড়য  বা তারণার আ য় হণ কিরয়া কান আদালত বা অ  কান কতৃপ  দ
তাহার াথ িবেরাধী িড ী, রায় বা আেদশ মািনয়া লন;

(ঙ) যিদ কান অথ পিরেশােধর উে ে  কান আদালেতর িড ী বা বায়ন (execution)
ি য়ায় তাহার কান স ি  িবি  হইয়া থােক;

6 of 70



(চ) দউিলয়া ঘািষত হইবার জ  যিদ িতিন য়ং এই আইেনর অধীেন আদালেত আিজ
পশ কেরন;

(ছ) যিদ িতিন তাহার কান পাওনাদারেক এই মেম িলিখত নািটশ দান কেরন য, িতিন
তাহার দনা পিরেশাধ িগত রািখয়ােছন বা রািখেত যাইেতেছন;

(জ)  যিদ  কান  পাওনা  পিরেশােধ  অ মতােহতু  কান  আদালেতর  িড ী  বা বায়ন
ি য়ায় তাহােক কারাগাের আটক রাখা হয়;

(ঝ)  যিদ  অ ন  ৫,০০,০০০.০০  (পাঁচ  ল )  টাকা  বধ  এবং  ময়াদ  উ ীণ  দনার
িবপরীেত এক বা  একািধক পাওনাদার উ  পাওনা পিরেশাধ কিরেত বা  উহার বাবদ
পাওনাদােরর সে াষ অ যায়ী েয়াজনীয় জামানত দান কিরেত অ েরাধ জানাইয়া এই
আইেনর অধীন একিট আ ািনক দাবীনামা (formal demand) রণ কিরয়া থােকন
এবং উ  দাবীনামা জারীর পরবতী ৯০ (ন ই) িদেনর মেধ  দনাদার দাবী পূরণ না
কেরন৷

(২) উপ-ধারা (১)(ঝ) ত উি িখত দাবীনামা িনধািরত ফরেম ও িনধািরত প িতেত জাির
কিরেত হইেব এবং উ  দাবী অ াে র ফলাফলও উহােত উে খ কিরেত হইেব৷

(৩)  এই  ধারার  উে  পূরণকে ,  কান  িতিনিধ  (agent)  এর  কাজ  তাহার
িনেয়াগকতার (principal) কাজ বিলয়া গণ  হইেব৷

ঘাষণােদশ
দােনর মতা

১০৷  দনাদার  কান  দউিলয়া  কম  কিরেল,  এক  বা  একািধক  যথােযাগ  (eligible)
পাওনদার  বা  উ  দনাদার,  এই আইেনর  িবধানাবলী  সােপে ,  আিজ  পশ কিরেত
পািরেবন, এবং আদালত উ  আিজর পিরে ি েত উ  দনাদারেক দউিলয়া ঘাষণা
কিরয়া  একিট  আেদশ দান  কিরেত  পািরেব;  এই  আইেন  এই প  আেদশ দউিলয়া
ঘাষণােদশ বিলয়া অিভিহত৷
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দউিলয়া িবষয়ক
কাযধারার
আওতাধীন
ব ি গণ

১১৷ (১) উপ-ধারা (২) এ উি িখত কান ব ি  ব তীত এমন যেকান ব ি  এই আইেনর
সূিচত দউিলয়া িবষয়ক কাযধারার আওতাধীন হইেবন, িযিন-

(ক) বাংলােদেশর বািস া হন অথবা তাহার পিরচািলত কাজকেমর (business) ধান
দ র বাংলােদেশ রােখন;

(খ) আিজ পশ করার অব বিহত পূববতী এক ব সেরর মেধ  যেকান সময় বাংলােদেশ
সাধারণভােব  বসবাস  কিরেতন  অথবা  উ  সমেয়র  মেধ  বাংলােদেশ  তাহার  একিট
আবাস ল বা কম ল িছল;

(গ) সাধারণতঃ িতিনিধর মাধ েম বাংলােদেশ তাহার কাজকম চালাইয়া থােকন৷

(২) িন  বিণত কান ব ি  বা সং ার িব ে  আদালত কান আিজ হণ কিরেবনা, যথা
:-

(ক) জাতীয় সংসদ এবং িবচার িবভাগীয় সং াসহ কান সরকারী সং া;

(খ) কান দাতব  বা ধমীয় সং া;

(গ) মূখ  উে ে  আিথক লাভ নয় এমন সংিবিধব  (statutory) সং া;

(ঘ)  সরকার  কতৃক  বা  সরকােরর  আিথক  সহায়তায়  িতি ত  কান  শািসত
(autonomous) িত ান৷
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পাওনাদার কতৃক
আিজ পশ করার
শতাবলী

১২৷ (১) দনাদােরর িব ে  কান পাওনাদার আিজ পশ করার অিধকারী হইেবন না,
যিদ িতিন একজন যথােযাগ  পাওনাদার না হন, এবং যিদ-
(ক)  দনাদােরর  িনকট উ  পাওনাদােরর পাওনার  পিরমাণ,  অথবা  ই বা  তেতািধক
পাওনাদার  যৗথভােব  আিজ  পশ  কিরেল  তাহােদর  সা ল  পাওনার  পিরমাণ
৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ ল ) টাকা না হয়;
(খ)  দনাদার  কতকৃ  কান  দউিলয়া  কম  সংগঠেনর  াথিমক মাণ  উ  পাওনাদার
উপ াপন না কেরন; এবং
(গ) উ  দউিলয়া কমিট আিজ পশ করার তািরেখর অব বিহত পূববতী এক ব সেরর
মেধ  সংগিঠত না হইয়া থােক৷
(২) উ  পাওনাদার যিদ একজন জামানতকারী (secured) পাওনাদার হন, তাহা হইেল
িতিন তাহার আিজেত উ  জামানেতর একিট আ মািনক মূল  উে খ কিরেবন, অ থায়
িতিন  জামানতিবহীন পাওনাদার  িবেবিচত হওয়ার ই া  কাশ কিরয়ােছন বিলয়া  গণ
হইেবন৷

দনাদার কতৃক
আিজ পশ করার
শতাবলী

১৩৷ (১) একজন দনাদার আিজ পশ করার অিধকারী হইেবন না, যিদ িতিন আিজেত
িনিদ ভােব উে খ না কেরন য, িতিন তাহার দনা পিরেশােধ অ ম এবং যিদ না-

(ক)  িতিন  উ  আিজেত  আরও  উে খ  কেরন  য,  তাহার  দনার  পিরমাণ  অ ত
২০,০০০.০০ (িবশ হাজার) টাকা; অথবা
(খ) তাহার কান দনা পিরেশােধ অ মতার কারেণ তাহার িব ে  কান আদালত কতৃক

দ  িড ী বা বায়ন ি য়ায় িতিন ফতার বা কারাগাের আটক; অথবা
(গ) উ প িড ী বা বায়েনর ি য়ায় তাহার স ি  ােকর (attachment) জ
একিট আেদশ দ  হইয়া থােক এবং উ  আেদশ আিজ পশ করার সময় বলবত্ থােক৷
(২) কান ব ি  এই আইেনর অধীেন দউিলয়া ঘািষত হওয়ার পর িতিন তাহার দায়
মুি র (discharge) জ  আেবদন কিরেত বা উ  আেবদন দািখেলর পর ত স েক

েয়াজনীয় পদে প হণ কিরেত ব থ হওয়ার কারেণ আদালত সংি  ঘাষণােদশ রদ
কিরেল,  উ  ঘাষণােদশ  রদকারী  আদালেতর  অ মিত  ব িতেরেক,  উ  দনাদার,
দউিলয়া ঘািষত হইবার জ , কান আিজ পশ কিরেত পািরেবন না৷

(৩) আদালত উপ-ধারা (২) এ উি িখত অ মিত দান কিরেবন না, যিদ না উহা এই মেম
স  হয় য,-
(ক)  দনাদার  তাহার  দায়মুি র  আেবদন  করা  বা  উ  আেবদন  পশ  কিরবার  পর
তদিবষেয় েয়াজনীয় পদে প হণ করার ে  যুি সংগত কারেণ বাধা  িছেলন;
অথবা
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(খ) য সকল ঘটনার িভি েত দউিলয়া ঘািষত হইবার জ  িতিন আিজ পশ কিরয়ােছন,
সই সকল ঘটনা ইিতপূেব দ  ঘাষণােদেশর আিজেত উি িখত ঘটনা হইেত িভ তর৷

এ  িতয়ারস
আদালেত আিজ
পশ

১৪৷ ধারা ৪ এর িবধান সােপে  িতিট আিজ সই আদালেত পশ কিরেত হইেব, য
আদালেতর ানীয় অিধে  (local limits)-
(ক)  দনাদার  সাধারণতঃ  বসবাস  কেরন  বা  তাহার  কাজকম  পিরচালনা  কেরন  বা
ব ি গতভােব  কান  লাভজনক  কাজ  কিরয়া  থােকন,  অথবা  িতিন  ফতারকৃত  বা
কারাগাের আটককৃত থােকন, অথবা
(খ) দনাদার একক ব ি  (individual) না হওয়ার ে , উহার ধান বা িনবি কৃত
কাযালয় অবি ত৷

আিজ সত াখ ান ১৫৷ এই আইেনর অধীন িতিট আিজ িলিখত হইেব এবং উহা দওয়ানী কাযিবিধেত
আিজ (plaint) া রকরণ এবং সত াখ ান (verification) এর য প িত িনধািরত আেছ
সই প িতেত া র ও সত াখ ান কিরেত হইেব৷

আিজর িবষয়ব ১৬৷ (১) দনাদার কতৃক পশকৃত িতিট আিজেত িন ◌্নবিণত তথ ািদ থািকেব, যথা:-
(ক) দনাদার য তাহার দনা পিরেশােধ অ ম, সইমেম একিট িনিদ  িববৃিত;
(খ) সাধারণতঃ যই ােন িতিন বসবাস কেরন বা তাহার কাজকম পিরচালনা কেরন বা
ব ি গতভােব কান লাভজনক কেম িল  থােকন সই ান অথবা িতিন ফতারকৃত বা
কারা  থািকেল যই ােন িতিন কাহারও হফাজেত আেছন সই ান, অথবা দনাদার
একক ব ি  না হইেল, উহার ধান বা িনবি কৃত কাযালয় যখােন অবি ত সই ােনর
পূণ িববরণ;
(গ) য আদালত তাহােক ফতার বা কারা  করার বা তাহার স ি  ােকর আেদশ

দান কিরয়ােছ সই আদালত, এবং যই িড ী বা রােয়র পিরে ি েত উ প কান
আেদশ দ  হইয়ােছ সই িড ী বা রায়, এর িববরণ;
(ঘ)  তাহার  িব ে  উ ািপত  যাবতীয়  আিথক  দাবীর  পিরমাণ,  িববরণ  এবং  সংি
পাওনাদারগেণর নাম ও িঠকানা, যতদূর তাহার জানা আেছ বা যুি সংগত সতকতা বা

েচ া সহকাের জানা স ব হয়;
(ঙ) তাহার যাবতীয় স ি র পিরমাণ এবং িববরণসহ িন ◌্নবিণত তথ ািদ:-
(অ) অথ ব তীত উ প সকল স ি র মূল মান;
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(আ) এই প স ি  যই ান বা ানসমূেহ পাওয়া যাইেব উহার িববরণ;
(ই) তাহার িহসাব বিহসহ সকল স ি  আদালেতর িনকট অপণ কিরেত িতিন ই ুক মেম
একিট ঘাষণা:
তেব শত থােক য, দনাদােরর ে  তাহার অব াহিত া  (exempted) স ি , যিদ
থােক, এই প অপেণর আওতাভু  হইেব না;
(চ)  ইিতপূেব  দনাদার  কান  সমেয়  বাংলােদেশ  বা  অ  দউিলয়া  ঘািষত  হইবার
উে ে  কান আিজ বা আেবদন পশ কিরয়ােছন িক না তদস েক একিট িববৃিত এবং
এই প কান আেবদন বা আিজ পশ কিরয়া থািকেল-
(অ) উ  আেবদন বা আিজ খািরজ হইয়ােছ িক না এবং হইয়া থািকেল উহার কারণ;
অথবা
(আ)  যিদ  িতিন  তদে ি েত  দউিলয়া  ঘািষত  হইয়া  থােকন,  তেব  তাহার  উ
দউিলয়াে র সংি  িববরণ এবং তদসহ এই মেম একিট িববৃিত য, ইিতপূেব তাহার

স েক দ  কান দউিলয়া ঘাষণােদশ রদ হইয়ােছ িক না, ও রদ হইয়া থািকেল, উহার
কারণ৷
(২) পাওনাদার কতৃক পশকৃত েত কিট আিজেত তাহার সেবা ম ান মেত উপ-ধারা
(১) (খ) ত উি িখত দনাদার স িকত তথ ািদ থািকেত হইেব এবং তদসহ িন ◌্ন প
তথ ািদও উে খ কিরেত হইেব, যথা :-
(ক) দনাদার কতৃক সংগিঠত দউিলয়া কম, এবং উহা সংগঠেনর তািরখ; এবং
(খ) দনাদােরর িব ে  পাওনাদােরর দাবীর পিরমাণ ও িববরণ৷

আিজ ত াহার ১৭৷ দনাদার বা পাওনাদার িযিনই দািখল কিরয়া থােকন, আদালেতর অ মিত ব তীত
কান আিজ ত াহার করা যাইেব না৷

কাযধারা
একীভূতকরণ

১৮৷ য ে  একই দনাদােরর িব ে  ই বা তেতািধক আিজ পশ করা হয়, অথবা
যৗথ দনাদােরর িব ে  পৃথক পৃথক আিজ পশ করা হয়, সে ে  আদালত যথাযথ

মেন কিরেল উহার িবেবচনায় উপযু  শতসােপে  উ প আিজ-িভি ক সকল কাযধারা
বা উহােদর মেধ  য কান সংখ ক কাযধারােক একীভূত কিরেত পািরেব৷

আিজ পশকারী
পাওনাদার

১৯৷ কান পাওনাদার যথাযথ য  সহকাের তাহার পশকৃত আিজ স েক পদে প হণ
না কিরেল, আদালত তদ েল অ  য কান যথােযাগ  পাওনাদারেক িত াপন কিরেত
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িত াপেনর
মতা

পািরেব৷

দনাদােরর মৃতু র
পর কাযধারা
অব াহত রাখা

২০৷ য দনাদােরর পে  বা িবপে  আিজ পশ করা হইয়ােছ তাহার মৃতু  হইেল উ
আিজ-িভি ক কাযধারা ততিদন অব াহত থািকেব যতিদন উ  দনাদােরর স ি  উ ার
ও ব েনর উে ে  উহা উ েপ অব াহত রাখা েয়াজন হয়, যিদ না আদালত িলিখত
কারণ উে খপূবক িভ প আেদশ না দয়৷

আিজ হেণর
প িত

২১৷ আিজ হেণর (admission) স েক দওয়ানী কাযিবিধেত বিণত প িত যতদূর
েযাজ  হয় তাহা এই আইেনর অধীন পশকৃত আিজর ে  অ সরণ করা হইেব:

তেব শত থােক য, এই আইন এবং িবিধেত এতদস েক কান িভ তর প িত বিণত
থািকেল তাহাই অ সরণ কিরেত হইেব৷

আিজ পেশর
পরবতী কাযপ িত

২২৷ (১) কান আিজ হণ করা হইেল, আদালত উহা নানীর জ  এমন এক তািরখ
িনধারণ কিরয়া আেদশ দান কিরেব, যন উ  তািরখ আেদশ দােনর তািরেখর পরবতী
৬০ (ষাট) িদেনর মেধ  হয়৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দ  আেদেশর নািটশ িন ◌্নবিণতভােব জারী কিরেত
হইেব, যথা:-
(ক) আদালত য প উপযু  এবং বা বস ত বিলয়া মেন কের সই প প ায় আিজকারী
অথবা তাহার আইনজীিব বা মতা া  িতিনিধর িনকট উ  নািটশ দান কিরয়া;
(খ)  আিজকারী  ব তীত  অ  কান  ব ি র  ে ,  আদালত  য প  উপযু  এবং
বা বস ত মেন কের সই প প ায় এবং তদসহ ব ল চািরত ও দেশর রাজধানী
হইেত কািশত অ তঃ ইিট বাংলা দিনেকর পর পর ইিট সংখ ায় উ  দরখা  ও
আেদশিটর সারমম কাশ কিরয়া৷

অ বতী িরিসভার
িনেয়াগ

২৩৷  (১)  কান  পাওনাদার  কতৃক  দািখলকৃত  আিজ  নানীর  তািরখ  িনধারণী  আেদশ
দানকােল আদালত দনাদােরর স ি  বা  উহার কান অংশ িবেশেষর জ  একজন

অ বতী িরিসভার িনেয়াগ কিরেত পািরেব, এবং দনাদার কতৃক দািখলকৃত আিজর ে
সাধারণতঃ উ প িনেয়াগ দান কিরেব; এবং উ  স ি র দখল অিবলে  হণ না
কিরবার জ  িরিসভারেক িনেদশ িদেব; এবং ত  ে ি েত িরিসভার, আদালেতর িনেদশ
সােপে ,  দওয়ানী  কাযিবিধর  অধীেন  িনযু  কান  িরিসভার  কতকৃ  েয়াগেযাগ

মতাসমূহ  এবং  ত  সহ  এই আইেনর ৬৫,  ৬৬,  ৬৭,  ৬৮ এবং  ৭১ ধারায়  উি িখত
যেকান মতা েয়াগ কিরেত পািরেবন৷
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(২) অ বতী িরিসভার িনেয়ােগর ব াপাের আদালত ৬৪(১) ধারায় িববৃত শতািদ অ সরণ
কিরেব৷
(৩) পূেবা েপ কান অ বতী িরিসভার িনেয়াগ না করা হইেল, দউিলয়া ঘাষণােদশ

দােনর পূেব আদালত যেকান সময় উ প িরিসভার িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷

দনাদােরর িব ে
অ বতী কাযধারা

২৪৷ (১) আিজ নানীর তািরখ িনধারণী আেদশ দানকােল অথবা দউিলয়া ঘাষণােদশ
দােনর  পূেব  য  কান  সময়  আদালত,  ীয়  উেদ ােগ  অথবা  কান  পাওনাদােরর

আেবদন েম, িন ◌্ন প যেকান এক বা একািধক আেদশ দান কিরেত পািরেব, যথা:-
(ক) একক দনাদার ব তীত অ  যেকান দনাদারেক এই মেম একিট আেদশ দান করা
যাইেব য, উ  দনাদার তাহার িতিনিধ িহসােব, আদালত কতৃক িনধািরত সময়সীমার
মেধ , একজন একক ব ি েক মেনানীত কিরেব এবং এই প মেনানীত ব ি  দািয় া
কমকতা বিলয়া অিভিহত হইেবন, এবং উ  দনাদার এই প মেনানয়নদােন ব থ হইেল,
আদালত এমন এক বা একািধক ব ি েক দািয় া  কমকতা মেনানীত কিরেব িযিন বা
যাহারা উ  দনাদােরর কাযকলাপ বা ব বসার অংশীদার বা পিরচালক বা ধান িনবাহী,
য নােম অিভিহত হউন না কন;

(খ) আদালত য প যথাযথ মেন কের সই প কান স ি  সং হ করা েয়াজনীয়
লনেদন করা বা উহা করা হইেত িবরত থাকা, সংি  সভা বা নানীেত হািজর থাকা বা

অ  কান ব ব া হণ করা বা এইসেবর য কানিট স েক িতেবদন দািখল কিরবার
জ  দনাদার বা, মত, দািয় া  কমকতােক আেদশ দান;
(গ) আিজ খািরজ না হওয়া পয  বা দউিলয়া ঘাষণােদশ দ  না হওয়া পয  দনাদার
বা, মত, দািয় া  কমকতার হািজরা িনি ত করার উে ে  যুি সংগত জামানত

দান কিরবার জ  তাহােক আেদশ দান এবং উ  জামানত দােন ব থ হইেল তাহােক
দওয়ানী কারাগাের আটক রাখা হইেব মেম িনেদশ দান;

(ঘ)  দনাদােরর  দখলভু  বা  িনয় ণাধীন  িহসাব  বিহসহ  সকল  স ি  বা  উহার
অংশিবেশষ, অব াহিত া  স ি  থািকেল উহা ব তীত, াক আেদেশর মাধ েম বা েব
আটক করার জ  আেদশ দান;
(ঙ) দনাদার বা, মত, দািয় া  কমকতা দফা (খ) বা (গ) এর অধীেন দ  কান
আেদশ পালেন ব থ হইেল তাহােক, জািমনসহ বা জািমন ব িতেরেক, ফতার করার
জ  আেদশ দান, এবং আিজ খািরজ না হওয়া পয  বা দউিলয়া ঘাষণােদশ দ  না
হওয়া পয  তাহােক দওয়ানী কারাগাের আটক রাখা বা জামানত সং া  যুি সংগত ও

েয়াজনীয় শতাধীেন তাহােক মুি দােনর িনেদশ দান:
তেব শত থােক য, দফা (ঘ) বা (ঙ) এর অধীেন কান আেদশ দান করা হইেব না, যিদ
আদালত  স  না  হয়  য,  দনাদার  বা  সংি  দািয় া  কমকতা  তাহার  কান
পাওনাদােরর দাবী ব থ বা িবলি ত করা বা আদালেতর পেরায়ানা বা নািটশ এড়ােনার
জ -
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(অ) পলাতক রিহয়ােছন বা আদালেতর ানীয় অিধে ে র বািহের চিলয়া িগয়ােছন, অথবা
পালাইয়া যাওয়া বা উ  সীমার বািহের চিলয়া যাওয়ার উপ ম কিরয়ােছন বা উ  সীমার
বািহের অব ান কিরেতেছন, অথবা
(আ) দরখা  নানীকােল বা দনাদােরর দউিলয়া কােল পাওনাদারগণ বা আদালেতর
কােজ লািগেত পাের এই প কান স ি , অব াহিত া  স ি  ব তীত, বা ত  স িকত
কান দিললপ -এর অি  কাশ কিরেত ব থ হইয়ােছন বা উহা লুকাইয়ােছন বা িবন  বা

হ া র  কিরয়ােছন  বা  আদালেতর  ানীয়  অিধে ে  হইেত  সরাইয়া  ফিলয়ােছন  বা
এই প যেকান কাজ কিরবার ব ব া কিরেতেছন৷

দনাদােরর কতব ২৫৷ (১) আিজ নানীর তািরখ িনধারণী আেদশ দ  হইেল এবং ত পরবতী য কান
সময় আদালত বা িরিসভােরর িনেদশমত দনাদােরর কতব  হইেব-
(ক) তাহার সকল িহসাব বিহ পশ করা;
(খ) তাহার স ি র তািলকা, তাহার পাওনাদার ও তাহােদর পাওনার তািলকা এবং তাহার
দনাদার ও তাহােদর দনার তািলকা উপ াপন করা;

(গ) আদালত বা িরিসভােরর িজ াসাবােদর উ র দােনর জ  হািজর হওয়া;
(ঘ) তাহার স ি র ব াপাের েয়াজনীয় দিলল স াদন করা;
(ঙ) সাধারণভােব েয়াজনীয় অ  সকল কায স াদন করা৷
(২) আিজ নানীর তািরখ-িনধারণী  আেদশ দ  হইেল, উ  আিজ খািরজ না  হওয়া
পয , অথবা দউিলয়া ঘাষণােদশ দ  হইেল, উহা রদ না হওয়া পয , অথবা আদালত
িভ প আেদশ দান না করা পয  দনাদার তাহার কান পাওনাদােরর িব ে  কান
দওয়ানী মামলা বা দাবী আদায়মূলক কান আইনগত কাযধারা জু কিরেত পািরেবন না৷

ফতারকৃত বা
আটক দনাদােরর
মুি

২৬৷ (১) কান আদালত দ  অথ পিরেশাধ সং া  িড ী বা বায়েনর ি য়ায় যিদ
কান দনাদার ফতার হন বা কারাগাের আটক থােকন, তাহা হইেল আদালত, আিজ
নানীর  তািরখ-িনধারণী  আেদশ  দানকােল  বা  ত  পরবতী  য  কান  সময়,  উহার

িবেবচনায় যুি সংগত ও েয়াজনীয় শত সােপে  উ  দনাদারেক মু  কিরবার আেদশ
িদেত পািরেব৷
(২) এই ধারার অধীেন মুি  দওয়া হইয়ােছ এই প যেকান ব ি েক পুনরায় ফতার
কিরবার জ  এবং যাহার হফাজত বা য কারাগার হইেত তাহােক মুি  দওয়া হইয়ােছ
সই একই হফাজত বা একই কারাগাের তাহােক রণ কিরবার জ  আদালত যেকান

সময় আেদশ িদেত পািরেব৷
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(৩) এই ধারার অধীেন কান আেদশ দানকােল আদালত সংি  কারণ িলিপব  কিরেব৷

দনাদােরর আপি
দািখল ও নানীর
প িত

২৭৷ (১) কান যথােযাগ  পাওনাদার কতৃক আিজ পশ করার ে , দনাদার, আদালত
কতৃক িনধািরত তািরেখর মেধ , তেব আিজ নানীর তািরেখর পূেব, উ  আিজর ব াপাের
তাহার কান আপি  থািকেল সংি  আকাের িলিখতভােব পশ কিরেত পািরেবন; এবং
সরকার েয়াজনেবােধ এই প আপি র ফরম িবিধ ারা িনধারণ কিরেত পািরেব৷
(২) আিজ নানীর জ  িনধািরত তািরেখ, অথবা উপ-ধারা (৩) এর িবধান সােপে , উ

নানী মুলতবী হইেল পরবতী নানীর তািরেখ আদালত িন ◌্নবিণত িবষয় িল মােণর
িনেদশ িদেব, যথা-
(ক) আিজ দািখেলর ব াপাের পাওনাদার বা, মত, দনাদােরর অিধকার:
তেব  শত  থােক  য,  দনাদার  আিজ  দািখল  কিরয়া  থািকেল,  দনা  পিরেশােধর  দায়

মােণর উে ে , এতটু  মাণ উপ াপেন িনেদশ দান কিরেলই চিলেব, যাহা হইেত
উ  দায় আদালেতর িনকট াথিমকভােব িব াসেযাগ  বিলয়া িতপ  হয়: এবং আদালত
ত েম স  হইেল িবষয়িট স েক অিতির  নানী করার ে  কান বাধ -বাধকতা
থািকেবনা;
(খ) আিজ কান পাওনাদার পশ কিরয়া থািকেল এবং তে ি েত দনাদার ইিতমেধ
হািজর না হইয়া থািকেল, দনাদারেক ২২(২) ধারার অধীন নািটশ দান; এবং
(গ) দনাদােরর িব ে  অিভেযাগকৃত দউিলয়া কম৷
(৩)  আিজ  নানী  সাধারণতঃ  মাগতভােব  িতিদন অ ি ত হইেব,  এবং  আিজকারী
পাওনাদার বা পাওনাদারগণ িভ েপ স ত না হইেল কান অব ােতই নানী একবাের
সাত িদেনর বশী সমেয়র জ  মুলতবী করা যাইেব না:
তেব শত থােক য, য ময়াদ বা ময়াদসমূহব াপী নানী মুলতবী থােক উহার সা ল
পিরমাণ ৯০ (ন ই) িদেনর বশী হওয়া চিলেব না৷
(৪) নানীর সময় দনাদার বা, মত, দািয় া  কমকতা উপি ত থািকেল তাহােক
আদালত বা,  ত কতৃক িনেদিশত হইেল, িরিসভার, উ  দনাদােরর আচরণ, লনেদন
এবং  স ি  স েক  পাওনাদারগেণর  উপি িতেত,  যিদ  কহ  থােকন,  িজ াসাবাদ
কিরেবন এবং পাওনাদারগণও উ  দনাদার বা দািয় া  কমকতােক ঐসকল িবষেয়
িজ াসাবাদ কিরেত পািরেবন৷
(৫)  উপ-ধারা  (৩)  এ িবিনিদ  সময়সীমা  সােপে ,  আদালত দনাদার  বা,  মত,
দািয় া  কমকতােক বা  কান পাওনাদারেক তাহােদর দাবীকৃত কান িবষেয় সা -

মাণ উপ াপেনর জ  েয়াজনীয় সময় ম ুর কিরেত পাের, যিদ আদালত স  হয় য,
আিজর যথাযথ িন ি র ােথ িবষয়িটর উপর সা  হণ করা েয়াজন৷
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(৬) দনাদারেক িজ াসাবােদর িভি েত া  তথ ািদ এবং নানীর সময় গৃহীত মৗিখক
সাে র মৗিলক ফলাফল স িলত একিট িববরণ আদালত ত কিরেব এবং এই িববরণ
কাযধারা নিথর অংশ িহসােব থািকেব৷

দরখা  খািরজকরণ ২৮৷ (১) পাওনাদার কতৃক দািখলকৃত আিজর ে  আদালত উহা খািরজ কিরয়া িদেব,
যিদ-
(ক) িন ◌্নবিণত িবষয়ািদর মাণ স েক আদালত স  না হয়, যথা-
(অ) দরখা  দািখল করার জ  উ  পাওনাদােরর অিধকার;
(আ) দরখা  নানীর তািরখ-িনধারণী আেদেশর নািটশ দনাদােরর উপর ২২(২) ধারা
অ সাের জারীকরণ; এবং
(ই) অিভেযাগকৃত দউিলয়া কম; অথবা
(খ) দনাদার আদালতেক স  করেত পাের য,-
(অ) িতিন তাহার দনা পিরেশাধ কিরেত স ম;
(আ) িতিন কান াকৃত খলাপী (wilfull defaulter) নেহন; অথবা
(গ) অ  কান কারেণ দউিলয়া ঘাষণােদশ দান করা সমীচীন নেহ মেম আদালত স
হয়৷
ব াখ া৷-  এই  উপ-ধারায়  “ াকৃত  খলাপী”  অথ  এমন  একজন  দনাদার  িযিন,
আ ািনক দাবীনামা জািরর পর, এক ব সর সময়ব াপী অ তঃ ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ
ল ) টাকার অিধক ব াংক-ঋণ অপিরেশািধত রািখয়ােছন৷
(২)  দনাদার  কতৃক  দািখলকৃত  দরখাে র  ে ,  উ  দরখা  দািখল  করার  জ
দনাদােরর অিধকার স েক স  না হইেল আদালত উহা খািরজ কিরয়া িদেব৷

িতপূরণ দান ২৯৷ (১) কান পাওনাদার কতৃক দািখলকৃত দরখা  যিদ ২৮(১) ধারার অধীেন খািরজ
হইয়া  যায়  এবং  আদালত  যিদ  এই  মেম  স  হয়  য,  দরখা িট  িছল  অসার  বা
হয়রািনমূলক,  তাহা  হইেল,  দনাদােরর  আেবদন েম,  আদালত  উ  দরখা  এবং
ত িনত কাযধারার ফল িতেত দনাদােরর খরচ বা িতপূরেণর জ  আদালত অনিধক
১,০০,০০০.০০ (এক ল ) টাকার িতপূরণ দনাদারেক দােনর জ  পাওনাদারেক
আেদশ িদেত পাের এবং িতপূরেণর টাকা অথদ  (fine) এর ায় একই প িতেত
আদায় করা যাইেব৷
(২)  উপ-ধারা  (১)  এর অধীেন  কান  িতপূরণ দােনর  আেদশ দওয়া  হইেল,  উ
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উপ-ধারায় উি িখত দরখা  এবং ত িনত কাযধারার ব াপাের কান কার িতপূরণ
অথবা  িভ প িতকার দাবী  কিরয়া  অ  কান  আইেনর অধীেন  কান দওয়ানী  বা
ফৗজদারী কাযধারা জু করা যাইেব না৷

দউিলয়া
ঘাষণােদশ

৩০৷ (১) কান আিজ খািরজ করা না হইেল আদালত-
(ক) একিট দউিলয়া ঘাষণােদশ দান কিরেব; এবং
(খ) একক দনাদােরর ে , উ  আেদেশ-
(অ)  দনাদারেক  দায়মুি করেণর  িবষয়িট  থম  য  তািরেখ  ৪৭(৩)  ধারা  অ সাের
িবেবচনা করা হইেব সই তািরখিট িনধারণ কিরেব, এবং উে খ কিরেব য, উ  তািরেখর
মেধ  দনাদার তাহার দায়মুি র জ  আেবদন কিরেত পােরন, যিদ দনাদার য়ং আিজ
দািখল না কিরয়া থােকন;
(আ) আরও উে খ কিরেব য,  দনাদার আদালত কতকৃ িনধািরত পিরমাণ অথ, যাহা
যথােযাগ  পাওনাদারগেণর দাবীকৃত অেথর শতকরা দশ ভােগর কম হইেব না, আদালেত
জমা দওয়ার পর উ  ঘাষণােদেশর িব ে  ৯৬ ধারার অধীেন আপীল কিরেত পািরেব৷
(২) পযা  কারণ দশােনা হইেল, আদালত দনাদােরর দায়মুি র আেবদন পশ করার
সময়সীমা  বিধত  কিরেত  পািরেব  এবং  সই  ে  এই প  বিধতকরেণর  িবষয়,
আদালেতর িবেবচনায় উপযু  প িতেত, সংি  সকলেক অবিহত কিরেব৷

দউিলয়া
ঘাষণােদেশর

ফলাফল
৩১৷ (১) দউিলয়া ঘাষণােদশ দ  হইেল, দউিলয়া ঘািষত ব ি  এই আইেনর িবধান
মাতােবক তাহার িবষয়-স ি  উ ার এবং উহা পাওনাদারগেণর মেধ  ব ন কিরবার

িনিমে  আদালতেক সবা ক সহায়তা কিরেব৷
(২) দউিলয়া ঘাষণােদশ দ  হইেল দনাদােরর অব াহিত া  স দ ব তীত অ া
সকল িবষয় স ি  আপনা-আপিন িরিসভাের   হইেব এবং  কান  ে  িরিসভার
িনযু  না হইয়া থািকেল, উহা আপনা-আপিন আদালেত  হইেব, এবং উ  স দ
পাওনাদারগেণর  মেধ  ব নেযাগ  হইেব  এবং  উ েপ   স দ  ব নেযাগ
স দ েপ অিভিহত হইেব৷
(৩) দউিলয়া িবষয়ক কাযধারা িন াধীন থাকাকােল, এই আইেনর অধীন মাণেযাগ
য কান দনার ব াপাের কান পাওনাদার উ  দনাদােরর অব াহিত া  স ি  এবং

ব নেযাগ  স েদর িব ে  অ  কান িতকার দাবী কিরেত বা কান দওয়ানী মামলা
বা অ িবধ কাযধারা দােয়র কিরেত পািরেবন না, তেব আদালত এই িবষেয় অ মিত িদেল
এবং কান শত আেরাপ কিরেল তদ সাের উ  িতকার দাবী বা কাযধারা দােয়র করা
যাইেব৷
(৪) এই ধারার িবধান না থািকেল কান জামানতকারী পাওনাদার য প িতেত তাহার
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জামানত আদায় করার বা ত স েক অ  কান ব ব া হেণর অিধকারী হইেতন, এই
ধারার কান িকছুই তাহার সই অিধকারেক খব কিরেব না৷
(৫) দউিলয়া ঘাষণােদশ দ  হইেল উহা আিজ পশ করার তািরেখ কাযকর হইয়ােছ
বিলয়া গণ  হইেব৷

অব াহিত া
স ি

৩২৷ এই আইেনর অ  কান িবধােন যাহা িকছুই থা ক না কন, একক দনাদােরর
িন ◌্নবিণত স ি র দখল ২৩ ধারার অধীেন হণ করা যাইেব না বা উহা ৩১ ধারার
অধীেন আদালেত বা িরিসভাের  হইেব না এবং এই প স ি  অব াহিত া  স ি
নােম অিভিহত হইেব, যথা:-
(ক) য পািত, যাহা দনাদার য়ং ব বহার কেরন;
(খ) পিরেধয় ব ািদ, গৃহ ািলর সর ামািদ এবং দনাদার, তাহার ী বা, মত, ামী
এবং স ানািদর ব বহায অ প অ া  েয়াজনীয় ব সাম ী;
(গ) দনাদােরর (অব ককৃত) বসবাস ান বা বাসগৃহ, যাহার িভি ভূিম বা মেঝর আয়তন,
শহর  এলাকায়  এক বা  একািধক তলায়  মাট  অনিধক ২৫০০ বগফুট,  এবং  অ া
এলাকায় এক বা একািধক তলায় মাট ৫,০০০ বগফুট-এর অিধক নয়:
তেব শত থােক য, (ক) ও (খ) দফায় উি িখত সাম ীর মাট মূল  ৩,০০,০০০.০০ (িতন
ল ) টাকার অিধক হওয়া চিলেব না৷

িন াধীন মামলা
ইত ািদর ানা র

৩৩৷  (১)  আপাততঃ  বলবত্  অ  কান  আইেন  যাহা  িকছুই  থা ক  না  কন,  কান
দনাদােরর িব ে  অথ বা অ  কান স ি র দাবী সং া  কান মামলা বা অ  কান

কাযধারা যেকান আদালেত িন াধীন থািকেল, উ  আদালত যিদ মাণ পায় য, উ
দনাদােরর  িব ে  এই  আইেনর  অধীেন  দউিলয়া  ঘাষণােদশ  দ  হইয়ােছ,  তাহা

হইেল উ  আদালত ঘাষণােদশ দানকারী আদালেত উ  মামলা বা কাযধারা ানা র
কিরেব:
তেব শত থােক য, উ প মামলা বা অ িবধ কাযধারা হইেত উ ূত কান আপীল বা
িরিভশন  যিদ  কান  উ তর  আদালেত  িন াধীন  থােক,  তাহা  হইেল  উ  উ তর
আদালত আপীল বা িরিভশনিট ধারা ৯৬ ত উি িখত আপীল আদালেত বদলী কিরেব৷
(২)  এই  আইেনর  উে  পূরণকে ,  উপ-ধারা  (১)  এবং  উহার  শতাংেশ  উি িখত
আদালত যথা েম দউিলয়া িবষয়ক আদালত এবং আপীল আদালত বিলয়া গণ  হইেব;
এবং উ প কান আদালত এই ধারার অধীেন কান মামলা বা  কাযধারা  ানা েরর
আেদশ দান  বা  ত াখ ান  কিরেল ধারা  ৯৬ বা,  মত, ৯৯ এর িবধান অ যায়ী
যথা েম আপীল বা পুনরী ণ ব তীত উ  আেদেশর ব াপাের অ  কান আদালেত 
উ াপন করা চিলেবনা৷
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(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীেন বদলীকৃত মামলা বা অ িবধ কাযধারা িবিধ ারা িনধািরত
প িতেত িন ি  করা হইেব৷

ঘাষণােদশ কাশ ৩৪৷ (১)  আদালত দউিলয়া  ঘাষণােদশ দােনর িবষয় িবধৃত কিরয়া  একিট নািটশ
সরকারী  গেজেট এবং ত সহ িবিধ ারা িনধািরত অ া  প িতেত কােশর ব ব া
কিরেব এবং উ  নািটেশ দউিলয়ার নাম, িঠকানা ও পিরিচিত, ঘাষণােদশ দােনর
তািরখ, দনাদােরর দায়মুি  আেবদন করার জ  িনধািরত সময়সীমা এবং ঘাষণােদশ

দানকারী আদালেতর নাম উে খ কিরেত হইেব, এবং যথাযথ িবেবচনা কিরেল, আদালত
অ  কান তথ ও নািটেশ অ ভু  কিরেত পািরেব৷
(২) কান পাওনাদােরর আেবদন েম যিদ আদালত উ  নািটশ কান পি কায় কােশর
আেদশ দয়, তাহা হইেল উহার কাশনা-ব য় বহেনর জ  আদালত উ  পাওনাদারেক
িনেদশ িদেত পাের৷

িনরাপ ামূলক
আেদশ

৩৫৷ (১) দউিলয়া ঘািষত দনাদার তাহার কান দনার কারেণ তাহােক ফতার বা
কারাগাের  আটক  রাখার  িব ে  িনরাপ া  াথনা  কিরয়া  আদালেত  আেবদন  কিরেত
পািরেব, এবং তে ি েত আদালত, কান পাওনাদারেক নািটশ দওয়া েয়াজন মেন
কিরেল,  উহার  িবেবচনায়  উপযু  প িতেত  নািটশ  দান  ও  সংি  পাওনাদারেক

নানীর  যুি সংগত  েযাগ  িদয়া,  উ  দনাদােরর  িনরাপ ার  জ  েয়াজনীয়
িনরাপ ামূলক আেদশ িদেত পািরেব৷
(২) দনাদােরর সকল দনা বা ত েধ  আদালত কতৃক িনধািরত য কান দনার ব াপাের
িনরাপ ামূলক আেদশ দান  করা  যাইেব;  এবং  আদালত কতৃক িনধািরত তািরেখ  ও
সমেয়র জ  উ  আেদশ বলবত্ হইেব এবং আদালত যখিন উপযু  মেন কিরেব তখিন
উহা ত াহার বা নবায়ন কিরেত পািরেব৷
(৩)  য  দনার  ব াপাের  িনরাপ ামূলক  আেদশ  দ  হয়  সই  দনার  দােয়  কান
দনাদারেক  ফতার  করা  িকংবা  কারাগাের  আটক  রাখা  যাইেব  না,  এবং  এই প

আেদেশর খলাপ কিরয়া কান দনাদারেক ফতার বা আটক করা হইেল উ  আেদেশর
একিট অ িলিপ দশন কিরবামা  অিবলে  তাহােক মুি  দওয়া হইেব:
তেব  শত থােক  য,  যিদ  উ  িনরাপ ামূলক  আেদশ  ত াহার  করা  হয়  বা  সংি
ঘাষণােদশ রদ করা হয়, তাহা  হইেল উ  িনরাপ ামূলক আেদশ কান পাওনাদােরর

অিধকার ু ন কিরেব না৷

পাওনাদার কিমিট ৩৬৷ (১) যথােযাগ  পাওনাদােরর সংখ া দশ এর অিধক হইেল আদালত কতৃক িবিধ ারা
িনধািরত প িতেত অথবা এই প িবিধ না থািকেল, আদালত কতৃক িনেদিশত প িতেত
একিট  পাওনাদার  কিমিট  গঠেনর  জ  িরিসভারেক  আেদশ  িদেব  এবং  এই  কিমিট
আদালত কতৃক িনধািরত অনিধক পাঁচজন সদ  সম েয় গিঠত হইেব৷
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(২)  উপ-ধারা  (১)  এর  অধীেন  গিঠত  পাওনাদার  কিমিট  িরিসভারেক  তাহার  দািয়
পালেনর ব াপাের েয়াজনীয় পরামশ িদেত পািরেব, এবং িরিসভার, এই আইন ও িবিধর
িবধানাবলীর ব ত য় না ঘটাইয়া, যথাস ব উ  পরামশ মািনয়া চিলেব৷

ঘাষণােদেশর পর
ফতােরর মতা

৩৭৷  দউিলয়া  ঘাষণােদশ  দােনর  পর  পাওনাদার  কিমিট  বা  িরিসভার  বা  কান
পাওনাদােরর  আেবদন েম,  আদালেতর যিদ  এই প িব াস করার  যুি সংগত কারণ
থােক য, দনাদার বা, মত, দািয় া  কমকতা এই আইেনর অধীন তাহার উপর
আেরািপত  বা  আেরাপণীয়  কান  দািয়  (obligation)  এড়ােনার  উে ে  পলাতক
রিহয়ােছন অথবা আদালেতর ানীয় অিধে ে র বািহের চিলয়া  িগয়ােছন, তাহা  হইেল
তাহােক ফতােরর জ  আদালত পেরায়ানা জাির কিরেত পািরেব, এবং িতিন আদালেত
হািজর হইেল বা তাহােক আনীত হইেল, যিদ আদালত এই মেম স  হয় য, িতিন উ
উে ে  পলাতক  িছেলন  বা  চিলয়া  িগয়ািছেলন,  তাহা  হইেল  জামানেতর  ব াপাের
যুি সংগত েয়াজনীয় শেত তাহােক মুি দােনর  জ  আদালত আেদশ িদেত অথবা
এই প জামানত দ  না হইেল তাহােক অনিধক িতন মােসর জ  দওয়ানী কারাগাের
আটক রাখার িনেদশ িদেত পািরেব৷

পাওনাদার ও
পাওনা-তফিসল

৩৮৷ (১)  দউিলয়া ঘাষণােদশ দ  হইেল,  দউিলয়ার িব ে  এই আইেনর অধীন
মাণেযাগ  দনার দাবীদার সকল ব ি  িবিধ ারা িনধািরত বা আদালত কতকৃ িনধািরত

ফরেম তাহার দাবীকৃত দনার পিরমাণ ও িববরণ স িলত একিট সংি  দাবীনামা এবং
উহার সমথেন েয়াজনীয় সা  উপ াপন কিরেব, এবং আদালত, আেদশ ারা, উ প
দনার মাণকারী  সকল ব ি  ও তাহােদর পাওনার পিরমাণ িনধারণ কিরেব এবং ঐ

সকল ব ি  ও তাহােদর পাওনার িববরণ স িলত একিট তফিসল ণয়ন কিরেব:
তেব শত থােক য, ধারা ৩৯(১) এর িবধান সােপে , যিদ আদালেতর মেত কান দনার
পিরমাণ মাটামুিট সিঠকভােব (fairly) িনধারণ করা স ব না হয়, তাহা হইেল আদালত
সই মেম  একিট  আেদশ দান  কিরেব  এবং  তে ি েত  উ  দনা  উ  তফিসেল

অ ভু  করা হইেব না৷
(২) এই প তফিসেলর একিট অ িলিপ আদালত ভবেনর নািটশ বােড বা অ  কান

কা  ােন সাঁিটয়া িদেত হইেব৷
(৩)  উপ-ধারা  (১)  এর অধীেন  তফিসল ণীত হওয়ার  পরও য  কান  ব ি ,  একক
দনাদােরর ে , দউিলয়ার দায়মুি র পূব পয  য কান সময়, এবং একক দনাদার

ব তীত অ  কান দনাদােরর ে , এত ে ে  আদালত কতৃক িনধািরত তািরেখর
পূেব য কান সময় বা আদালত এই প তািরখ িনধারণ না কিরেল িবিধ ারা িনধািরত
তািরেখর পূেব য কান সময়, এই আইেনর অধীন মাণেযাগ  দনার ব াপাের একজন
পাওনাদার িহসােব তাহার নাম তফিসেল অ ভু  কিরবার আেদেশর াথনায় আদালেতর
িনকট আেবদন কিরেত এবং তাহার পাওনা মােণর জ  েয়াজনীয় সা  উপ াপন
কিরেত পািরেব; এবং আদালত তে ি েত িরিসভার এবং ইিতপূেব পাওনাদার িহসােব

মািণত ব ি েক নািটশ দানপূবক এবং তাহােদর কান আপি  থািকেল ত স েক
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নানীর যুি সংগত েযাগ দানপূবক আেবদনিট ম ুর বা নাম ুর কিরেব৷
(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কান আেবদন বা আপি  িবিধ ারা িনধািরত ফরেম সংি
িববরণসহ দািখল কিরেত হইেব এবং এই প িবিধ না থািকেল, আদালত কতৃক িনেদিশত
ফরেম সংি  িববরণসহ দািখল কিরেত হইেব৷

মাণেযাগ  দনা ৩৯৷ (১) যথাযথ মূল  িন পণ করা স ব না হওয়ার কারেণ য সকল দনা ধারা ৩৮ এর
অধীন ণীত তফিসেল অ ভু  হয় নাই, সই সকল দনা এবং কান চুি  হইেত বা
িব াস ভংেগর (breach of  trust)  ঘটনা  হইেত উ ূত  অিনধািরত (unliquidated)

িতপূরেণর দাবী  ব তীত,  অ  যেকান  ধরেনর অিনধািরত িতপূরণমূলক দাবী  এই
আইেনর অধীেন  মাণেযাগ  হইেব,  যিদ  এত  িবষেয়  আদালত িভ তর  কান  িস া

দান না কের৷
(২) একক দনাদার ব তীত অ  কান দনাদার দউিলয়া ঘািষত হওয়ার পূেব যেকান
সময়, এবং দউিলয়া িহসােব একক দনাদােরর দায়মুি র পূেব য কান সময়, উহার বা
তাহার অিজত যাবতীয় দনা এবং দায়-দািয়  (liabilities), বতমান বা ভিব ত্ অথবা
িনি ত (certain) বা ঘটনােপ  (contingent) য কান কৃিতর হউক না কন, এই
আইেনর অধীন মাণেযাগ  দনা বিলয়া গণ  হইেব, যিদ না আদালত িভ প িস া

দান কের৷

ঘাষণােদশ রদ
করার মতা

৪০৷ য ে  আদালেতর মেত কান দনাদারেক দউিলয়া ঘাষণা করা যথাযথ হয়
নাই,  অথবা  য  ে  আদালেতর  িনকট  সে াষজনকভােব  মািণত  হয়  য,  উ
দনাদােরর দনা স ূণ পিরেশাধ করা হইয়ােছ, সই ে  আদালত, দনাদার বা অ
কান াথবান ব ি র আেবদন েম, উ  ঘাষণােদশ িলিখত আেদশ ারা রদ কিরেব;

এবং  আদালত  িনজ  উেদ ােগ  অথবা  িরিসভার  বা  কান  পাওনাদােরর  আেবদন েম,
এই প যেকান দউিলয়া ঘাষণােদশও রদ কিরেত পািরেব, যাহা ধারা ১৩(২) এর িবধান
অ সাের আিজ দািখেলর অিধকারী নেহন এই প কান দনাদােরর দরখাে র িভি েত

দ  হইয়ােছ৷

একই দনাদােরর
িব ে  একািধক
সমগামী
ঘাষণােদশ রদ

করার মতা

৪১৷ কান ে  দউিলয়া ঘাষণােদশ দােনর পর উ  আেদশ দানকারী আদালেত
যিদ মািণত হয় য, একই দনাদােরর িব ে  বাংলােদেশ বা বাংলােদেশর বািহের অ
কান আদালেত দউিলয়া িবষয়ক বা সমফল দ অ  কান কাযধারা িন াধীন আেছ

এবং  উ  কাযধারায়  দনাদােরর  স ি  উ  অ  আদালেতর  মাধ েম  অিধকতর
িবধাজনকভােব ব ন করা যাইেব তাহা হইেল আদালত উ  ঘাষণােদশ রদ িকংবা

ত স িকত যাবতীয় কাযধারা িগত কিরেত পািরেব৷

ঘাষণােদশ রদ
পরবতী কাযধারা

৪২৷ (১) কান দউিলয়া ঘাষণােদশ রদ করা হইেল, উ  রদকরেণর পূেব আদালত বা,
মত, িরিসভার দনাদােরর স ি র িব য় বা অ িবধভােব উহােদর িন ি করণ,
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যথাযথভােব কান অথ পিরেশাধসহ এত  িবষেয় য সকল কায স াদন কিরয়ােছন সই
সকল কায  বধ  হইেব,  এবং  এই প বধতা  সােপে ,  দউিলয়া  ঘািষত দনাদােরর
স ি  আদালত কতৃক িনযু  ব ি র উপর  হইেব, অথবা এই প ব ি  িনযু  না
হইেল,  আদালত  কতৃক  িনধািরত  কান  শত  সােপে ,  উ  স ি র  যতটু র  উপর
দনাদােরর অিধকার ও াথ রিহয়ােছ ততটু  দনাদােরর উপর পুনঃ  হইেব৷

(২) ঘাষণােদশ রদকারী িতিট আেদশ সরকারী গেজেট এবং িবিধ ারা িনধািরত অ
কান প িতেতও কাশ কিরেত হইেব৷

চতুথ অধ ায়
আেপাষ িমমাংসা, পুনিবন াস ও পুনগঠন

আেপাষ িমমাংসা এবং পুনিব াস পিরক না
আেপাষ িমমাংসা
এবং পুনিব াস
পিরক না

৪৩৷ (১)  দউিলয়া  ঘাষণােদশ দােনর পর যিদ কান দনাদার  তাহার দনার  দায়
িমটােনার  জ  কান  আেপাষ-িমমাংসা  (composition)  াব  বা  ত ে ে  তাহার
িবষয়ািদ স েক পুনিব াস পিরক না (scheme of arrangement) স িলত াব,
অতঃপর এই অধ ােয় াব বিলয়া অিভিহত, উপ াপন কেরন, তাহা হইেল আদালত উ

াব িবেবচনার জ  একিট তািরখ িনধারণ কিরেব এবং ত  স েক সকল পাওনাদারেক
িবিধ ারা িনধািরত প িতেত এবং এই প িবিধ না  থািকেল,  আদালেতর িবেবচনামত
যথাযথ নািটশ দান কিরেব, এবং াবিটর বা বায়নেযাগ তা স েক িনধািরত সমেয়র
মেধ  একিট িতেবদন ণয়ন ও দািখল করার জ  িরিসভারেক িনেদশ িদেব;  এবং
অতঃপর িরিসভার তাহার িনিদ  মতামতসহ উ  িতেবদন দািখল কিরেবন৷
(২)  আদালেত  মািণত  সকল  দনার  মূল মােনর  িভি েত  এবং  নিথেত  া  তেথ র
িভি েত যিদ, ই-তৃতীয়াংশ পাওনাদার আদালেত ব ি গতভােব বা তাহােদর আইনজীবী
বা তাহােদর িনকট হইেত মতা া  অ  কান িতিনিধর মাধ েম আদালেত উপি ত
হইয়া  উপ-ধারা  (১)  এ  উি িখত  াব  িবেবচনাে  হণ  কেরন  এবং  আদালত  উহা
অ েমাদন কের, তাহা হইেল উ  াব সকল পাওনাদার যথাযথভােব হণ কিরয়ােছন
বিলয়া গণ  হইেব৷
(৩)  উপ-ধারা  (২)  এ  বিণতমেত  াবিট  িবেবচনার  সময়  দনাদার  তাহার  ােবর
শতাবলী সংেশাধন কিরেত পািরেবন এবং আদালত উ  সংেশাধন অ েমাদন কিরেত
পািরেব, যিদ আদালেতর মেত উ  সংেশাধন সামি কভােব সকল পাওনাদােরর জ
কল াণকর হয়৷
(৪) াবিট স েক িরিসভােরর িতেবদন এবং কান পাওনাদার কতৃক বা তাহার পে
উ ািপত আপি  নানী ও িবেবচনার পর আদালত যিদ মেন কের য, াবিটর শতাবলী
যুি সংগত নেহ বা সামি কভােব পাওনাদারগেণর জ  কল াণকর হইেব না, তাহা হইেল
আদালত উ  াবিটর অ েমাদন ত াখ ান কিরেব৷
(৫) যিদ াবিট স িকত এমন কান িবষয় আদালেতর গাচরীভূত হয়, যাহা মািণত
হইেল আদালতেক দনাদােরর দায়মুি  ত াখ ান িগত বা  ত  স েক শত আেরাপ
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কিরেত হইেব, তাহা হইেল আদালত উ  ােবর অ েমাদন ত াখ ান কিরেব, যিদ না
উ  িবষেয় পাওনাদারগণেক নািটশ দান এবং নানীর পর পাওনাদারগেণর পাওনা
পিরেশােধর  উে ে ,  দনাদার  আদালেতর  িবেবচনামেত  যুি সংগত  জামানত  দান
কের:
তেব শত থােক য, এই উপ-ধারার উে  পূরণকে , জামানতিবহীন পাওনাদারগেণর

াপ  সকল পাওনার ১৫% হইেত ৬৫% এবং ব াংক ঋেণর পাওনাদারগেণর াপ  সকল
পাওনার  ২৫%  হইেত  ৭৫%,  যাহা  আদালত  িনধারণ  কের,  এর  সমপিরমাণ  অেথর
জামানত দান করা হইেল, যুি সংগত জামানত দ  হইয়ােছ বিলয়া গণ  হইেব:
আরও শত থােক য, উ  যুি সংগত জামানত িনধারেণর ে  আদালত দনাদােরর
দনার স েক িন ◌্নবিণত পিরি িত িল িবেবচনা কিরেব, যথা:-

(ক) দনাদার স ূণভােব তাহার িনয় ণ বিহভূত কারেণর িশকার হইয়া থািকেল, উ
কারেণর মা া;
(খ) কান উেদ ােগ (enterprise) অথায়েনর জ  দনাদার অথ হণ কিরয়া থািকেল,
উ  উেদ ােগর সিহত স ৃ  ঝঁুিকর মা া;
(গ) দনাদােরর কাযকলাপ, স ুি -িবেরাধী বা নিতকতা-িবেরাধী িকনা৷
(৬) আদালত এমন কান আেপাষ-িমমাংসা বা পুনিব াস পিরক না অ েমাদন কিরেব
না,  যাহােত  ৭৫  ধারা  অ সাের  অ ািধকার া  দনাসমূহ  অ া  দনার  তুলনায়
অ ািধকার িভি েত পিরেশােধর ব ব া নাই৷
(৭) অ  য কান ে  আদালত াবিট অ েমাদন বা ত াখ ান কিরেত পািরেব৷

অ েমাদন আেদশ
ও উহার ফলাফল

৪৪৷ ধারা ৪৩ এর অধীন কান াব অ েমাদন করা হইেল-
(ক) আদালত একিট আেদেশর মাধ েম অ েমাদেনর শতাবলী িনধারণ কিরয়া িদেব;
(খ) আদালত উ  আেদেশ দউিলয়া ঘাষণােদশ রদ কিরবার িবষয় িনিদ ভােব উে খ
কিরেব এবং ত  ে ি েত উ  রদকরেণর ে  ৪২ ধারার িবধান েযাজ  হইেব; এবং
(গ) অ েমািদত আেপাষ-িমমাংসা বা পুনিব াস পিরক না দনাদােরর িনকট াপ  এবং
এই আইেনর অধীেন মাণেযাগ  সকল দনার ব াপাের সকল পাওনাদােরর উপর বাধ কর
হইেব৷

দনাদারেক পুনরায়
দউিলয়া ঘাষণা

করার মতা
৪৫৷ (১) অ েমািদত আেপাষ-িমমাংসা বা পুনিব াস পিরক না অ সাের দনাদার যিদ
কান িকি  পিরেশাধ কিরেত ব থ হন, অথবা যিদ আদালেতর িনকট তীয়মান হয় য,

উ  আেপাষ-িমমাংসা বা পুনিব াস পিরক না পাওনাদােরর িত অিবচার না কিরয়া বা
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অবাি ত িবল  না কিরয়া বা বায়ন করা যাইেব না অথবা ত স েক তারণামূলকভােব
আদালেতর  অ েমাদন  লাভ  করা  হইয়ােছ,  তাহা  হইেল  আদালত  িবদ মান  পিরি িত
িবেবচনা েম  যথাযথ িবেবচনা  কিরেল,  দনাদারেক পুনরায়  দউিলয়া  ঘাষণা  কিরেত
এবং আেপাষ-িমমাংসা বা পুনিব াস পিরক না রদ কিরেত পাের, িক  ইহার ফেল উ
আেপাষ-িমমাংসা ও পুনিব াস পিরক না অ সাের যথাযথভােব স ািদত কান হ া র
বা অথ পিরেশাধ বা অ  কান িকছুর বধতা ু ন হইেব না৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন কান দনাদারেক পুনরায় দউিলয়া ঘাষণা করা হইেল
এবং  উ  ঘাষণার  পূেব  িতিন  কান  দনা  কিরয়া  থািকেল  উহা  দউিলয়া  িবষয়ক
কাযধারায় মাণেযাগ  হইেব৷

পুনগঠন আেদশ ৪৬৷ (১) দউিলয়া ঘাষণােদশ দােনর পূেব বা পের যেকান সময়, একজন যথােযাগ
(eligible) দনাদার তাহার দনাসমূহ পুনগঠেনর উে ে  আদালেতর িনকট আেবদন
কিরেত পািরেবন এবং এই প আেবদনপে  পুনগঠেনর কারণ উে খপূবক উহার সিহত
একিট পুনগঠন পিরক না (plan of reorganisation) উপ াপন কিরেবন৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন কান আেবদন াি র পর যিদ আদালত স  হয় য,
আেবদনকারী একজন যথােযাগ  দনাদার, তাহা হইেল আদালত উ  আেবদন াি র ৯০
(ন ই)  িদেনর  মেধ  ত স েক নানীর  একিট  তািরখ  িনধারণ  কিরেব;  এবং  কান
িরিসভার িনযু  হইয়া থািকেল তাহােক এবং আদালেতর নিথেত া  তেথ র িভি েত
যথােযাগ  পাওনাদারগণেক, িবিধ ারা িনধািরত প িতেত অথবা এই প কান িবিধ না
থািকেল  আদালেতর  িবেবচনামেত  উপযু  প িতেত,  উ  আেবদন  নানীর  তািরখ
স েক নািটশ দান কিরেব৷
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীেন নানীর তািরখ িনধারেণর সময় আদালত একজন অ বতী
িরিসভার িনেয়াগ কিরেব, যিদ ইিতপূেব কান িরিসভার বা অ বতী িরিসভার িনযু  না
হইয়া থােক৷
(৪) আেবদনিট নানীর তািরখ িনধারেণর পর আদালত, েয়াজনীয় মেন কিরেল-
(ক) ধারা ২৪(১) এর (ক) এবং (খ) দফায় বিণত যেকান মতা েয়াগ এবং তদ সাের
যেকান আেদশ দান কিরেত পািরেব; এবং

(খ)  উহার  নিথেত  া  তথ ািদর  িনরীেখ  পুনগঠন  পিরক না  পরী া  কিরেত  এবং
আদালত  কতৃক  িনধািরত  তািরখ,  যাহা  উপ-ধারা  (২)  এর  অধীেন  িনধািরত  নানীর
তািরেখর পর হইেব না, এর মেধ  উ  পিরক না স েক একিট িতেবদন ণয়েনর
জ  িরিসভারেক িনেদশ দান কিরেত পািরেব; এবং এই প িনেদশ অ সাের িরিসভার,

ািবত পিরক নার বা বায়নেযাগ তা স েক তাহার মতামতসহ, উ  পিরক নার
উপর একিট িতেবদন দািখল কিরেবন৷
(৫) যথােযাগ  পাওনাদারগণ এবং িরিসভার আেবদন নানীর তািরেখর পূেব ািবত
পুনগঠেনর ব াপাের তাহােদর িলিখত আপি  বা পরামশ দািখল কিরেত পািরেবন; এবং
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আদালত উপ-ধারা (৪)(খ) অ সাের িরিসভার কতৃক দািখলকৃত িতেবদন, যিদ থােক,
এবং উ  আেবদন ও কান আপি  বা পরামশ দািখল করা হইেল ত  স েক নানীর পর
িন ◌্নবিণত িবষয়ািদ িবেবচনায় রািখয়া একিট পুনগঠন আেদশ দান কিরেত পািরেব,
যথা:-
(ক) জাতীয় াথ;
(খ) পাওনাদারগেণর াথ;
(গ) দনাদােরর াথ:
তেব  শত  থােক  য,  আদালেত  মািণত  সকল  দনার  মূল মােনর  িভি েত  যিদ

ই-তৃতীয়াংশ পাওনাদার, ব ি গতভােব বা তাহােদর িনকট হইেত মতা া  িতিনিধর
মাধ েম, উ  পুনগঠন পিরক না স েক িলিখত স িত াপন না কেরন, তাহা হইেল
কান পুনগঠন আেদশ দান করা হইেব না;

আরও শত থােক য, আদালত, পুনগঠন আেদশ দােনর ে , উ  পিরক নায় স িত
দান কের নাই এই প পাওনাদার বা িবিভ  ণীর পাওনাদারগণ বা সাধারণভােব সকল

পাওনাদারগেণর  াথ  র ার  উে ে ,  িবিধর  িবধান  সােপে ,  উ  পিরক নায়
েয়াজনীয় রদবদলসহ উহার িবেবচনামত েয়াজনীয় শত আেরাপ কিরেত পািরেব, এবং

এই প রদবদল ও শত পিরক নার অংশ হইেব৷
(৬) পুনগঠেনর আেদশ দােনর তািরেখর পূেব াপ  হয় এই প দনাসহ এই আইেনর
অধীন মাণেযাগ  সকল দনার ব াপাের উ  আেদশ দনাদার এবং সকল পাওনাদােরর
উপর বাধ তামূলক হইেব৷
(৭) উপ-ধারা (৫) এর অধীেন কান পুনগঠন আেদশ দান করা হইেল, ইিতপূেব দ
দউিলয়া ঘাষণােদশ, যিদ থােক,  আপনা-আপিন রদ হইয়া  যাইেব;  িক  এই প রদ

হওয়ার  ফেল  উ  ঘাষণােদশ  দ  হওয়ার  পর  এই  আইেনর  অধীেন  যথাযথভােব
স ািদত কান হ া র বা অথ পিরেশাধ বা অ  কান িকছুর বধতা ু ন হইেব না৷
(৮) উপ-ধারা  (৫)  এর অধীেন পুনগঠন আেদশ দ  হইেল,  দনাদােরর ব নেযাগ
স দ (Estate)  আপনা  আপিন িরিসভাের   হইেব,  এবং  দনাদার,  এই আইেনর
িবধানাবলী ও িরিসভােরর ত াবধান সােপে , তাহার ব নেযাগ  স দ এবং ত সংি
কান  ব বসা-বািণজ  থািকেল  িতিন  উহার  িবেশষ  ব ব াপক  (special  manager)

হইেবন৷
(৯) আদালত-
(ক) ীয় উেদ ােগ অথবা িরিসভার বা কান যথােযাগ  পাওনাদােরর আেবদন েম, এবং
(খ) যাহার িব ে  আেবদন করা হইয়ােছ তাহােক অথবা, মত, যথােযাগ  পাওনাদার
বা  িরিসভারেক  বা  দনাদারেক  নািটশ  দান  কিরয়া  এবং  িবষয়িট  স েক  নানীর
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যুি সংগত েযাগ দােনর পর,
িরিসভার বা তৃতীয় কান ব ি েক দনাদােরর েল িবেশষ ব ব াপক, অতঃপর িবক
ব ব াপক বিলয়া অিভিহত, িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷
(১০) এই আইেনর অ া  িবধানাবলী পুনগঠন কায েমর ে ,  এই ধারার িবধান
সােপে ,  সই  একই েপ  েযাজ  হইেব  য েপ  স িল  কান  দউিলয়া  িবষয়ক
কাযধারার ে  েযাজ  হয়৷
(১১) য ে  পুনগঠন আেদশ দ  হয়, সই ে -
(ক) আিজ দািখেলর তািরেখর পর এবং পুনগঠন আেদেশর তািরেখর পূেব য কান সময়,
দনাদার  কতৃক  অিজত  িকংবা  তাহার  উপর   সকল  স দ  ব নেযাগ  স েদর

অ ভু  হইেব;
(খ) িবিধ ারা  িনধািরত সমেয়র মেধ  বা  এই প িবধান না  থািকেল আদালত কতৃক
ধাযকৃত তািরেখর পূেব  যেকান  সময় যেকান  পাওনাদার  তাহার  দাবী  মাণ  কিরেত
পািরেবন;
(গ)  আিজ  দািখেলর  পর  দনাদার  যিদ  কান  দনা  কেরন,  তেব  তাহা  শাসিনক
(administrative) দাবী বিলয়া গণ  হইেব;
(ঘ) অ েমািদত পুনগঠন পিরক নার শত মাতােবক দনাদার দায়মুি  পাইেত পােরন,
যিদ আদালত সইমেম আেদশ দান কের;
(ঙ) ধারা ৪৭ এ যাহা িকছুই থা ক না কন, দনাদার কান স ি র দখেল থািকেল এবং
পুনগঠেনর  ােথ  উ  স ি  ত কতৃক ব বহার  করা  েয়াজনীয়  হইেল,  িতিন  উ
স ি র দখল অব াহত রািখেত পািরেবন, যিদও উ  স ি  কান পূব  (lien) বা
ব ক সােপ  হয় বা অ  কানভােব জামানতসহ দায়ব  থােক:
তেব শত থােক য, এই প স ি র দখল হেণর জ  আদালত কান জামানতকারী
পাওনাদারেক অ মিত িদেত পািরেব, যিদ আদালত এই মেম স  হয় য, পুনগঠেনর
িবষয়িট িন াধীন থাকাকােল উ  স ি েত তাহার াথ যথাযথভােব রি ত হয় নাই
অথবা উ  স ি েত দনাদােরর আর কান ায়া গ াথ (equity) নাই;
(চ) ধারা ৬৬- ত িবধৃত হাের িরিসভার িফস হেণর অিধকারী হইেবন;
(ছ) িরিসভার, িবিধ ারা িনধািরত সমেয়র মেধ  অথবা এই প িবিধ না থািকেল আদালত
কতৃক িনধািরত সমেয়র মেধ , অনিধক সাত সদ িবিশ  একিট পাওনাদার কিমিট গঠন
কিরেবন;  তেব  সদ গণেক  এমন  পাওনাদার  হওয়া  েয়াজন  য,  তাহােদর  পাওনা
জামানতিবহীন ও পিরমােণর িদক হইেত সেবা  এবং তাহারা কিমিটেত সদ  িহসােব
অ ভু  হইেত ই ুক৷
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(১২)  এত ে ে  ণীত কান  িবিধর  িবধােনর  িত ল  রািখয়া  আদালত পুনগঠন
আেদেশ িন ◌্নবিণত িবষয় িল িনধারণ কিরয়া িদেব, যথা:-
(ক)  ব নেযাগ  স দ ও ত  সংি  ব বসা-বািণজ  ব ব াপনার ব াপাের দনাদােরর

মতা ও কতব  এবং তাহার উপর আেরািপত বাধা িনেষধ;
(খ) উ প ব ব াপনা িরিসভার কতৃক পিরবী েণর (monitor) প িত;
(গ) পাওনাদার কিমিট কতৃক িরিসভারেক পরামশ দােনর সমূহ;
(ঘ) উ প ব ব াপনা ও পরামেশর ব াপাের িরিসভােরর মতা ও দািয় ;
(ঙ) পুনগঠন পিরক না বা বায়েনর ব াপাের েযাজ  সময়সীমা এবং িদক িনেদশনা৷
(১৩) পুনগঠন আেদশ দােনর পর আদালত যিদ, ীয় উেদ ােগ বা িরিসভার বা কান
যথােযাগ  পাওনাদােরর আেবদন েম, িলিখত কারণ উে খপূবক িস া  হণ কের য,
পুনগঠন আেদশ দান যথাযথ হয় নাই বা পিরবিতত পিরি তেত উ  আেদশ সংেশাধন
বা  ত াহার  করা  উিচত,  অথবা  আদালত এবং  পাওনাদারগেণর িনকট হণেযাগ  ও
যুি সংগত সমেয়র মেধ  পুনগঠন পিরক না বা বায়ন কিরেত িবেশষ ব ব াপক বা
িবক -ব ব াপক অ ম, তাহা হইেল আদালত, হয় পুনগঠন আেদশ, উহার িবেবচনায়
যথাযথভােব,  সংেশাধন  কিরেব  নতুবা  উহা  রদ  কিরেব;  এই প  রদকরেণর  ে ,
আদালত দউিলয়া ঘাষণােদশ দােনর উেদ াগ হণ কিরেব এবং এই প আেদশ দ
হইেল উহা আিজ দািখেলর তািরেখ কাযকর হইয়ােছ বিলয়া গণ  হইেব, এবং তদ সাের
এই অধ ায় ব তীত এই আইেনর অ া  িবধানাবলী সংি  কাযধারা  ে  েযাজ
হইেব:
তেব  শত থােক  য,  উ প  সংেশাধন  বা  রদকরেণর ফেল,  উহার  পূেব  অ েমািদত
পুনগঠন পিরক নার অধীেন যথাযথভােব স ািদত কান হ া র বা অথ পিরেশাধ বা
অ  কান িকছুর বধতা ু ন হইেব না৷

প ম অধ ায়
দায়মুি  ও দায়  দউিলয়া

দায়মুি ৪৭৷ (১)  কান  একক দউিলয়ার  ব াপাের  আদালত তাহার  দায়মুি র  আেদশ িদেত
পািরেব, এবং এই প আেদেশর ফেল উ  দউিলয়া ৩৯ ধারার অধীেন মাণেযাগ  সকল
দাবী, দনা ও দায় হইেত অব াহিত লাভ কিরেবন, যিদ আেদেশ িনিদ ভােব িভ প
কান িকছু না থােক৷

(২) দনাদার আিজ দািখল কিরেল উ  আিজেতই িতিন তাঁহার দায়মুি র জ  াথনা
কিরয়ােছন বিলয়া গণ  হইেবন, এবং যে ে  এক বা একািধক যথােযাগ  পাওনাদার উ
দরখা  দািখল কেরন, সে ে  ধারা ৩০(১)(খ)(অ) এর অধীেন িনধািরত তািরেখর পূেব
দনাদার তাহার দায়মুি র জ  আেবদন কিরেবন৷
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(৩) দউিলয়া ঘাষণােদশ দােনর সময় আদালত উ  আেদেশর একিট তািরখ িনধারণ
কিরেব য তািরেখ অ ি তব  নানীর উে  হইেব দনাদারেক দায়মু  করা হইেব িক
না তাহা সব থম িবেবচনা করা, এবং উ  তািরখ হইেব উ  আেদশ দােনর তািরেখর
৬০ (ষাট) িদেনর পরবতী কান তািরখ:
তেব শত থােক য,  ধারা  ২৭(৩)  মাতােবক দউিলয়ার িজ াসাবাদ সমা  না  হইয়া
থািকেল উ প নানী মুলতবী কিরেত হইেব৷
(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নানীকােল আদালত যিদ স  হয় য, দনাদােরর নিতক

লন বা অবেহলার কারেণ নেহ, বরং স ূণভােব তাহার িনয় ণ বিহভূত কারেণ তাহার
দউিলয়া অব ার সৃি  হইয়ােছ, তাহা হইেল আদালত অিবলে  তাহার দায়মুি র আেদশ
দান কিরেব৷

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীেন কান দায়মুি র আেদশ দান করা না হইেল, দউিলয়া
তাহার দায়মুি র জ  আদালেতর িনকট একিট ত  আেবদন কিরেত পািরেবন এবং
আদালত ত স েক একিট  নানীর তািরখ ধায কিরেব,  তেব ২৭(৩)  ধারার অধীেন
অ ি ত দনাদােরর িজ াসাবাদ সমা  না হওয়া পয  উ  নানী করা হইেব না৷
(৬)  যিদ  দনাদার  বাংলােদেশর বািহের  বসবাস  কেরন এবং  আদালত মেন কের য,
স িতর অভােব বা অ  কান সে াষজনক কারেণ িতিন বাংলােদেশ ত াবতন কিরেত
অসমথ, অথবা যিদ দনাদার একজন উ াদ (lunatic) হন বা আদালত যিদ মেন কের
য,  দনাদার এমন কান  দিহক বা  মানিসক অ তা  বা  অ মতায় ভুিগেতেছন য,
কা  িজ াসাবােদ উপি ত থািকবার জ  িতিন উপযু  নেহন, তাহা হইেল আদালত

িজ াসাবাদ  হইেত  তাহােক  অব াহিত  িদেত  বা  আদালেতর  িবেবচনামেত  যথাযথ
শতাধীেন, প িতেত এবং ােন তাহােক িজ াসাবােদর জ  িনেদশ িদেত পািরেব৷
(৭)  দায়মুি র  আেবদন  স েক  নানীর  জ  আদালেতর  নিথেত  িলিপব  েত ক
পাওনাদারেক িবিধ ারা িনধািরত প িতেত এবং এই প কান িবিধ না থািকেল আদালত
কতৃক িনেদিশত প িতেত নািটশ দান কিরেত হইেব৷
(৮)  নানীর  সময়  আদালত  আবি কভােব  িরিসভােরর  ব ব  িনেব  এবং  কান
পাওনাদােরর ব ব ও িনেত পাের, এবং আদালত েয়াজন মেন কিরেল দনাদারেক
কান  িজ াসা কিরেত এবং সা  হণ কিরেত পােরন৷

দায়মুি  ভািবত
কিরেত পাের এমন
িবষয়সমূহ

৪৮৷ (১) ধারা ৪৭(৫) এর অধীেন দািখলকৃত আেবদনপে র নানীকােল, আদালত-
(ক)  দউিলয়া  িবষয়ক কাযধারা  িন াধীন  থাকাকােল  দনাদােরর  আচরণসহ  তাহার
সাধারণ আচরণ এবং কাযকলাপ স েক একিট িতেবদন ত ও দািখল কিরবার জ
িরিসভারেক িনেদশ দান কিরেব;
(খ)  উ  িতেবদন িবেবচনা েম,  িনঃশত দায়মুি র  আেদশ দান  কিরেত বা  উহা

ত াখ ান কিরেত পািরেব অথবা দায়মুি র আেদশ দােনর পরবতীকােল দনাদােরর

28 of 70



া  বা  ত কতৃক অিজতব  কান  আয় বা  অজন স েক কান  শত আেরাপ কিরয়া
দায়মুি র আেদশ িদেত পািরেব৷
(২)  আদালত দায়মুি র  আেদশ দােনর আেবদন ত াখ ান  কিরেত অথবা  এই প
আেদশ দ  হইেল উহার কাযকািরতা িনধািরত ময়ােদর জ  িগত কিরেত পািরেব,
যিদ আদালত এই মেম স  হয় য-
(ক) দনাদার এই আইেনর অধীন, অথবা দ িবিধর ৪২১, ৪২২, ৪২৩ বা ৪২৪ ধারার
অধীন কান অপরাধ কিরয়ােছন; অথবা
(খ) উপ-ধারা (৪) এ উি িখত কান ঘটনা মািণত হইয়ােছ:
তেব শত থােক য,  আদালত উহার নিথেত িলিপব  মাট  দনার অ তঃ ৫০% এর
সমপিরমাণ অথ দনাদার কতৃক আদালেত জমাকরেণর শত সােপে  উ  িগতােদশ

ত াহােরর আেদশ িদেত পাের৷
(৩) এই ধারার অধীেন দ  কান শতযু  আেদশ দােনর তািরখ হইেত ই ব সর
অিত া  হওয়ার পর য কান সময় আদালত যিদ সংি  দায়  দউিলয়ার ব াপাের
এই মেম স  হয় য, উ  আেদেশর শত পালন করার মত অব ায় আসার স াবনা
তাহার  নাই,  তাহা  হইেল  আদালত,  উহার  িবেবচনামেত  উপযু  প িতেত  এবং
শতসােপে , উ  আেদশ বা পরবতী কান আেদশ সংেশাধন কিরেত পািরেব৷
(৪) উপ-ধারা (২) (খ) ত উি িখত ঘটনাসমূহ হইেতেছ এই য,-
(ক) দউিলয়া ঘাষণােদশ দােনর অব বিহত পূেবর িতন ব সেরর মেধ  বা িবদ মান
পিরি িত িবেবচনায় আদালত কতকৃ িনধািরত তর সময়, এর মেধ , দনাদার তাহার
ব বসািয়ক  লন- দন  এবং  আিথক অব া  স েক  পযা  তথ  দানকারী  িহসাব-বিহ
র ণােব ণ কেরন নাই;
(খ) দনাদার িনেজেক দউিলয়া েপ জানার পরও বা তাহা িব াস করার সংগত কারণ
থাকা সে ও, িতিন তাহার কারবার চালু রািখয়ািছেলন;
(গ) দনাদার এই প কান দনার চুি  কিরয়ােছন যাহা িতিন পিরেশাধ কিরেত পািরেবন
বিলয়া উ  চুি র সময় আশা করার যুি সংগত কারণ িছল না; এই প পিরেশােধর আশা
করার যৗি কতা মােণর দািয়  দনাদােরর উপর বতাইেব;
(ঘ)  দনাদােরর  বপেরায়া  ফটকামূলক কাজকম (rash  speculation),  বা  অসংযমী
জীবন-যাপন, বা হটকািরতা, বা ব বসা-বািণেজ  ও িবষয়ািদেত যুি সংগত সতকতা ও
মেনােযােগর  অভাব,  তাহােক  দউিলয়া  কিরয়ােছ,  অথবা  দউিলয়া  হইেত  অবদান
রািখয়ােছ;
(ঙ) দউিলয়ার িব ে  যথাযথভােব আনীত কান মামলা বা অ  কান কাযধারায় তু  বা
হয়রািনমূলক (frivolous or vexatious) আপি কর অবতারণা কিরয়া দনাদার উ
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মামলা  বা  কাযধারার  িন ি  িবল  কিরয়ােছন  বা  তাহার  সংি  পাওনাদারেক
অ েয়াজনীয় খরচ কিরেত বাধ  কিরয়ােছন;
(চ) আিজ দািখলকৃত হওয়ার তািরেখর অব বিহত পূববতী িতন মােসর মেধ  দনাদার
তাহার কান পাওনাদারেক অৈবধ অ ািধকার দান কিরয়ােছন;
(ছ) দনাদার ইিতপূেব বাংলােদেশ বা অ  দউিলয়া ঘািষত হইয়ােছন, অথবা তাহার
দনা পিরেশােধর ব াপাের কান আেপাষ-িমমাংসা বা পুনিব াস পিরক না বা পুনগঠন

পিরক না অ েমািদত হইয়ােছ;
(জ) দনাদার কান তারণার দােয় দাষী সাব  হইয়ােছন;
(ঝ) আিজ দািখল হওয়ার তািরেখর অব বিহত পূববতী িতন মােসর মেধ  দনাদার এই প
পিরি তেত  বাংলােদেশর  বািহের  কান  সাম ী  রণ  কিরয়ােছন  যাহা  হইেত  িব াস
কিরবার যুি সংগত কারণ রিহয়ােছ য,  উ  সাম ী  রণ স ে মূলক বািণিজ ক
লন- দন িছল না;

(ঞ)  দনাদােরর  ব নেযাগ  স েদর মূল  তাহার  জামানতিবহীন  দায়  (unsecured
liabilities) এর ৫০% এর সম-পিরমাণ নেহ, যিদ না িতিন আদালতেক এই মেম স
কিরেত পােরন য, এই পিরি িত উ ূত হওয়ার জ  তাহােক ায়সংগতভােব দায়ী করা
যায় না৷
(৫) এই ধারার উে  পূরণকে  িরিসভােরর িতেবদন উহােত উি িখত ঘটনাসমূেহর
ব াপাের াথিমক সা  বিলয়া গণ  কিরেত হইেব৷
(৬) দউিলয়া িবষয়ক কাযধারায় মাণেযাগ  য দনা দায়মুি র আেদশ দােনর তািরেখ
অপিরেশািধত থােক ত স েক বা  উহার  অংশ-িবেশষ স েক আদালত,  এই ধারার
অধীন আেরাপণীয় অ তম শত িহসােব, দনাদারেক এই প িনেদশ িদেত পািরেব য,
িতিন উ  অপিরেশািধত দনা বা উহার অংশ-িবেশষ স েক িরিসভােরর িস াে  স িত
িদেবন৷
(৭) দনাদার উপ-ধারা (৬) এর িবধান মাতােবক িরিসভােরর কান িস াে  স িত দান
কিরেল, উ  উপ-ধারায় উি িখত অপিরেশািধত দনা বা উহার অংশ-িবেশষ আদােয়র
জ , আদালেতর অ মিত ব তীত, কান কাযধারা হণ করা যাইেব না; এবং আদালত
এই প অ মিত দান কিরেত পািরেব, যিদ উহা মািণত হয় য, দনাদােরর দায়মুি র
পর তাহার অিজত স ি  বা আয় উ  দনা বা উহার অংশ-িবেশষ পিরেশােধর জ
পযা ৷
(৮) এই ধারার উে  পূরণকে  িন ◌্ন প ধারণা িল (Presumptions) েযাজ
হইেব, যথা:-
(ক) যিদ দউিলয়া িবষয়ক কাযধারার যেকান পযােয় দনাদার আদালেত উপি ত হন
এবং  এই প  উপি ত  হওয়ার  আেগ  বা  পের  যখন  হউক,  উ  কাযধারায়  তাহােক
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দউিলয়া ঘাষণা করা  হয়,  তাহা  হইেল ধিরয়া  লওয়া হইেব (Presumed) য, িতিন
িনেজেক দউিলয়া েপ জািনেতন অথবা তাহার উ প িব াস করার কারণ িছল;
(খ)  যিদ  িরিসভার  আদালতেক  এই  মেম  অবিহত  (report)  কেরন  য,  দনাদােরর
ব নেযাগ  স েদর  মেধ  উ ারকৃত  এবং  উ ারেযাগ  স ি িলর  (assets)
আ মািনক মূল  মািণত দনাসমূেহর ৫০% পিরেশােধর জ  পযা  নেহ, তাহা হইেল
আদালত, িবপরীত মািণত না হইেল, ধিরয়া লইেব (shall presume) য, দনাদার
িনেজেক দউিলয়া েপ জািনবার পরও অথবা তাহার উ প িব াস কিরবার কারণ থাকা
সে ও, িতিন তাহার কারবার চালু রািখয়ােছন :
তেব শত থােক য, কান িনিদ  তািরেখ দনাদার িনেজেক দউিলয়া েপ জািনেতন িকনা,
অথবা  তাহার উ প িব াস কিরবার কারণ িছল িকনা  তাহা  িন পেণর ে ,  উ
তািরেখ তাহার য সকল দনা বার মােসর অিধককালব াপী অপিরেশািধত িছল সই সকল
দনা পূেবা  স ি িলর (assets) মূল মান হইেত বাদ িদেত হইেব;

(গ) একজন দনাদার িনেজেক দউিলয়া েপ জািনবার পরও, বা তাহার উ প িব াস
কিরবার কারণ থাকা সে ও, িতিন তাহার কারবার চালু রািখয়ােছন বিলয়া ধিরয়া লওয়া
হইেব, যিদ দউিলয়া ঘািষত হইবার পর িতিন বা েব তাহার কারবার চালু রািখয়া থােকন,
এবং িতিন-
(অ) আদালতেক এই মেম স  কিরেত না পােরন য, িনেজেক ল বিলয়া িব াস
কিরবার মত যুি সংগত কারণ িছল, অথবা
(আ) যুি সংগত কারণ ব তীত আিজ দািখলকৃত হওয়ার তািরেখর অব বিহত পূববতী িতন
ব সেরর িত ব সেরর জ  তাহার কারবােরর ব ােল শীট দািখল কিরেত ব থ হন;
এই প যুি সংগত কারণ মােণর দািয়  বতাইেব তাহার উপর;
(ঘ) আিজ দািখলকৃত হওয়ার তািরেখর অব বিহত পূববতী িতন মােসর মেধ  দনাদার
কতৃক তাহার কান পাওনাদারেক দ  যেকান অ ািধকার, িবপরীত মািণত না হইেল,
অেযৗি কভােব দ  হইয়ােছ বিলয়া ধিরয়া লইেত হইেব৷

দায়মুি র আেবদন
না করা, ইত ািদর
ফলাফল

৪৯৷ (১) যিদ-
(ক) দনাদার তাহার দায়মুি র িবষেয় নানীর জ  ধারা ৩০(১) (খ) (অ) এর অধীেন
িনধািরত তািরেখ বা, ধারা ৫০(১) এর িবধান সােপে , আদালত কতৃক িনধািরত পরবতী
কান তািরেখ উপি ত হইেত ব থ হন, অথবা

(খ) ধারা ৫০(১) এর অধীেন িনধািরত তািরেখর পূেব দনাদার তাহার দায়মুি র আেবদন
পশ না কেরন, অথবা

(গ)  দনাদােরর  উ প আেবদন নানীর  পর  আদালত যিদ  িস া  হণ  কের  য,
দায়মুি র আেদশ দান করা যথাযথ হইেব না,
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তাহা হইেল আদালত উ  দনাদারেক দায়  দউিলয়া বিলয়া ঘাষণা কিরয়া একিট
আেদশ দান কিরেব৷
(২) এই অধ ােদেশর অধীেন কান দনাদার কারাগার বা অ  কান হফাজত হইেত মুি
লােভর পর উপ-ধারা (১) এর অধীেন দায়  দউিলয়া ঘািষত হইেল, এবং আদালত
যথাযথ মেন কিরেল দনাদারেক উ  কারাগার বা হফাজেত পুনঃেসাপদ কিরেত পািরেব
এবং তদ সাের উ  কারাগােরর দািয় া  কমকতা তাহার হফাজেত রািখবার উে ে
দনাদারেক হণ কিরেত বাধ  থািকেবন; এই প ে  দনাদােরর মুি  লােভর পূেব

তাহােক  দিহকভােব  আটক  অব ায়  রাখার  ব াপাের  য  ব ব া  বলবত্  িছল,  তাহা
পুনঃেসাপদ করার পরও বলবত্ আেছ বিলয়া গণ  হইেব৷

দায়  দউিলয়া ৫০৷ (১) য ে  কান দউিলয়া ঘাষণােদশ দান করা হয়, সে ে -
(ক)  দউিলয়া,  উ  আেদেশর তািরেখর পরবতী  ৬০ (ষাট)  িদেনর মেধ ,  আদালেত,
তাহার দায়মুি র আেবদন কিরেবন;
(খ) উ  ময়ােদর মেধ  আেবদন করা হইেল আেবদনিট নানীর উে ে  আদালত, উ
ময়াদ অিত া  হওয়ার পরবতী ৩০ (ি শ) িদেনর মেধ , একিট তািরখ িনধারণ কিরেব

এবং ত স েক িরিসভার ও আদালেতর নিথেত িলিপব  পাওনাদারগণেক, িবিধ ারা
িনধািরত প িতেত অথবা এই প িবিধ না থািকেল আদালেতর িবেবচনা অ সাের যথাযথ
প িতেত, নািটশ দান কিরেব;
(গ)  আদালত,  উপি ত  সংি  প গণেক  নানীর  যুি সংগত  েযাগ  দােনর  পর,
দউিলয়ার দায়মুি র আেদশ দান কিরেত পািরেব;

(ঘ)  দায়মুি র  আেদশ দ  না  হইেল,  দনাদার  একজন  দায়  দউিলয়া  থািকয়া
যাইেব৷
(২) একজন দায়  দউিলয়া-
(ক) িত ৬ (ছয়) মাস অ র একবার িরিসভােরর িনকট এই প একিট িববরণী দািখল
কিরেবন যাহােত উ  ৬ (ছয়) মােসর মেধ  দনাদার কতৃক া  বা অিজত সকল অথ ও
স ি র  িহসাব  িলিপব  থািকেব,  এবং  দনাদার  তাহার  িনেজর  ও  পিরবারবেগর
ভরণ- পাষেণর জ  েয়াজনীয় খরচ বাবদ ব িয়ত অথ বােদ অবিশ  অথ ও স ি
িরিসভােরর িনকট অপণ কিরেবন;
(খ) আদালেতর পূবা মিত ব তীত বাংলােদশ ত াগ কিরেবন না৷
(৩) কান দায়  দউিলয়া-
(ক) উপ-ধারা (২)(ক) এর িবধান পালেন ব থ হইেল, িতিন এক ব সর কারাদে  বা
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অথদে  বা উভয় দে  দ নীয় হইেবন;
(খ) উপ-ধারা (২)(খ) এর িবধান ভংগ কিরেল, ই ব সর কারাদে  বা অথদে  বা উভয়
দে  দ নীয় হইেবন৷

দায়মুি  আেদেশর
ফলাফল

৫১৷ (১)  দায়মুি  আেদেশর কারেণ দনাদার  িন ◌্নবিণত কান  দনার  দায়  হইেত
অব াহিত লাভ কিরেবন না, যথা:-
(ক) সরকােরর াপ  কান দনা:
তেব  শত  থােক  য,  সরকার,  সরকারী  গেজেট  াপন  ারা,  য  ণীর  দনােক
এত ে ে  িনিদ  কিরেব, আদালত ঐ ণীর দনার ব াপাের দায়মুি র আেদশ দান
কিরেত পািরেব;
(খ) দনাদার জিড়ত িছেলন এই প তারণা বা তারণামূলক িব াস ভংেগর কারেণ সৃ
দনা বা দায় (liability);

(গ) দনাদার জিড়ত িছেলন এই প তারণার মাধ েম অিজত ছাড় (forbearance)
সং া  দনা বা দায়;
(ঘ)  ফৗজদারী  কাযিবিধর  ৪৮৮ ধারা  অথবা  Family  Courts  Ordinance,  1985
(XVIII of 1985) এর অধীেন খারেপাষ দােনর আেদশজিনত দায়৷
(২) দায়মুি  আেদেশর ফেল দনাদার, উপ-ধারা (১) এর িবধান সােপে , এই আইেনর
অধীন মাণেযাগ  সকল দনার ব াপাের দায়মু  হইেবন৷
(৩) কান দায়মুি  আেদেশর ফেল এই প কান ব ি  দায়মু  হইেবন না, িযিন, আিজ
দািখেলর  তািরেখ,  দনাদােরর  অংশীদার  অথবা  সহ- া ী  িছেলন  অথবা  কান  চুি র
আওতায়  দনাদােরর  সিহত  যৗথভােব  দায়ব  িছেলন  বা  যৗথভােব  চুি  স াদন
কিরয়ািছেলন অথবা দনাদােরর জািমনদার (surety) িছেলন৷
(৪)  কান  দায়মুি  আেদশ দনাদােরর  দউিলয়াে র  এবং  সংি  দউিলয়া  িবষয়ক
কাযধারার বধতার চূড়া  সা  হইেব, এবং দায়মুি  দ  দনা বা দাবী স িকত অপর
য কান কাযধারায় দনাদার দাবী কিরেত পািরেবন য, দউিলয়া িবষয়ক কাযধারািট

সূিচত হওয়ার  কারণ  ঘিটয়ািছল,  এবং  িতিন  আরও দাবী  কিরেত পািরেবন  য,  আিজ
দািখেলর পূেবই উ  দনা বা দাবী উ ূত হইয়ািছল এবং দায়মুি  আেদেশর ারা উ
দনা বা দায় স িকত অপর কাযধারািট বািরত৷

(৫)  কান  দনাদােরর  দায়মুি  সে ও,  িরিসভাের   এবং  ত কতৃক  উ ারেযাগ
স ি  উ ােরর ব াপাের িরিসভার যই প সহায়তা করার জ  িনেদশ দন, সই প
সহায়তা কিরেত উ  দনাদার বাধ  থািকেবন এবং দনাদার উহােত ব থ হইেল, িতিন
অনিধক ১ (এক) ব সেরর কারাদে  দ নীয় হইেবন, এবং আদালত যথাযথ িবেবচনা
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কিরেল দায়মুি  আেদশ ত াহার কিরেত পািরেব, তেব দায়মুি  আেদশ দােনর পর
হইেত উহার ত াহার পয  যথাযথভােব স ািদত কান িব য়, হ া র, অথ পিরেশাধ
বা কৃত অ  িকছুর বধতা উ প ত াহােরর ফেল ু ন হইেব না৷

ষ  অধ ায়
স ি র ব ব াপনা

ভিব েত
পিরেশাধেযাগ
দনা

৫২৷ একজন পাওনাদার এমন দনাও মাণ কিরেত পািরেবন যাহা দনাদারেক দউিলয়া
ঘাষণার তািরেখ পিরেশাধেযাগ  না হইেলও পরবতী কান তািরেখ পিরেশাধেযাগ , এবং

উ  পাওনাদার অ া  পাওনাদােরর সিহত সমভােব বি ত স দ (dividend) হণ
কিরেত পািরেবন, তেব উ  বি ত স দ িনধািরত হওয়ার পর হইেত দনািট চুি র
শতা যায়ী,  পিরেশাধেযাগ  হওয়ার  সময় পয  ময়ােদর  জ  বি ত  স েদর  উপর
শতকরা বািষক চিলত ব াংক রইট হইেত ২% বশী হাের দ বাদ িদয়া  িনধািরত
বি ত স েদর অবিশ াংশ পাওনাদারেক পিরেশাধ কিরেত হইেব৷

পার িরক
লন- দন এবং

সম য় সাধন
৫৩৷ য ে  দনাদার এবং এই আইেনর অধীেন দনা মাণকারী বা মােণর দাবীকারী
কান  পাওনাদােরর  মেধ  পার িরক লন- দন হইয়ােছ,  স ে  উ  লন- দেনর

কারেণ এক পে র িনকট হইেত অ  পে র পাওনার একিট িহসাব তরী কিরেত হইেব,
এবং এক পে র িনকট পাওনা অেথর সিহত অ  পে র িনকট পাওনা অেথর সম য়
সাধন (set-off) কিরেত হইেব, এবং িহসাব অ সাের বাকী অথ সংি  য কান প
দাবী কিরেত পািরেব বা উহা পাওয়ার অিধকারী প েক উহা পিরেশাধ কিরেত হইেব৷

জামানতধারী
(secured)
পাওনাদার

৫৪৷  (১)  কান  জামানতধারী  পাওনাদার  তাহার  জামানত  আদায়  কিরয়া  থািকেল,
আদায়কৃত  নীট  অথ  বােদ  বাকী  পাওনা  স েক িতিন  সা - মাণ  উপ াপন  কিরেত
পািরেবন৷
(২) কান পাওনাদার দউিলয়া ঘাষণােদশ দান তািরেখর পূেব তাহার জামানত স ূণ
বা আংিশক আদায় না কিরয়া থািকেল, জামানত-সােপ  স ি , ধারা ৩১(২)-এর িবধান
সে ও, উ  তািরেখ িরিসভাের বা, মত, আদালেত আপনা-আপিন  হইেব, এবং
উ  স ি র দখল অিবলে  হণ কিরেত হইেব৷
(৩) িরিসভার, আদালেতর কান িনেদশ সােপে , উ  স ি র য আদায়েযাগ  মূল
চূড়া ভােব িনধারণ কেরন, তাহা যিদ-
(ক) কান জামানতধারী পাওনাদােরর জামানত স িকত এবং আদালেত মািণত কান
দাবী িমটাইবার জ  যেথ  হয়, তাহা হইেল িরিসভার-
(অ) উ  স ি  িব য় কিরেবন, এবং িব য় খরচ ও ৬৬ ধারার িবধান অ যায়ী িনধািরত
িরিসভােরর াপ  িফস বাদ িদয়া  বাকী  অথ হইেত পাওনাদােরর দাবীকৃত স ূণ  অথ
পিরেশাধ কিরেবন, এবং
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(আ) উ প পিরেশােধর পর অবিশ  অথ ব নেযাগ  স েদর অ ভু  কিরেবন, এবং
(খ)  উ প  দাবী  স ূণ েপ  িমটাইবার  জ  যেথ  না  হয়,  তাহা  হইেল  উ
পাওনাদােরর ই া অ যায়ী, িরিসভার-
(অ)  উ  স ি  িব য়  কিরেবন,  এবং  িব য়  খরচ  ও  ৬৬  ধারা  অ যায়ী  িনধািরত
িরিসভােরর  াপ  িফস বাদ  িদয়া  িব য়ল  স ূণ  অথ  উ  পাওনদারেক  পিরেশাধ
কিরেবন, অথবা
(আ) উপ-ধারা (৬) অ সাের স ািদত একিট যথাযথ  দিললসহ উ  পাওনাদােরর
িনকট উ  স ি  হ া র কিরেবন৷
(৪) কান জামানতধারী পাওনাদার তাহার জামানেতর দাবী ব নেযাগ  স েদর অ েল
পিরত াগ কিরেল িতিন তাহার স ূণ পাওনা মাণ কিরেত পািরেবন৷
(৫) কান জামানতধারী পাওনাদােরর দাবীকৃত পাওনা অেপ া উপ-ধারা (৩)(খ)(আ)-এর
অধীেন ত কতৃক া  স ি র মূল  যতটু  কম হয় ততটু  িতিন ব নেযাগ  স দ
হইেত দাবী কিরেত পািরেবন৷
(৬) উপ-ধারা (৩)(খ)(আ)-এর িবধান কাযকর করার জ  আদালত েয়াজনীয়  দিলল
স াদন কিরেব এবং এত ে ে  উহা আদালেতর সীল- মাহরাংিকত কিরয়া েয়াজনীয়
আেদশ দান কিরেব; এবং এই প দিলল তকরণ এবং েয়াজনীয় ে  িনব ন
খরচ দান কিরেবন এবং সংি  তা বা, মত, পাওনাদার উ  খরচ দােন ব থ
হইেল, উ  স ি  ধারা ৩১(২) এর িবধান অ যায়ী িরিসভােরর বা, মত, আদালেত

 থািকেব৷

দ ৫৫৷ (১) যে ে  কান দনার উপর েদয় দ িনধািরত না থােক বা ত স েক কান
স িত না থােক এবং উ  দনা বা অথ পিরেশােধর ময়াদ দউিলয়া ঘাষণােদশ দােনর
তািরেখর পূেবই উ ীণ হইয়া থােক এবং উহা এই আইেনর অধীন মাণেযাগ  দনা হয়
সইে ে  পাওনাদার উ  দনার উপর বািষক অনিধক চিলত ব াংক রইট হইেত ২%
বশী হাের েদর দাবী মাণ কিরেত পািরেবন, যিদ-

(ক) কান দিললবেল উ  দনা কান িনিদ  সমেয় পিরেশাধেযাগ  হয়, এই প ে
উ  সময় হইেত দউিলয়া ঘাষণােদশ দােনর তািরখ পয  দ েদয় হইেব; অথবা
(খ) উ  দনা অ  কানভােব পিরেশাধেযাগ  হয় এবং েদর দাবী কিরয়া এই মেম
একিট নািটশ দনাদারেক দান করা হইয়া থােক য, উ  দাবীর তািরখ হইেত দ
পিরেশােধর তািরখ, যাহা ঘাষণােদশ দােনর পরবতী কান তািরখ হওয়া চিলেব না,
পয  দ পিরেশাধ কিরেত হইেব৷
(২) এই আইেনর অধীেন মািণত কান দনার মেধ  যিদ দ বা েদর পিরবেত অ
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আিথক িবধা অ ভু  থােক, তেব ব নেযাগ  অংশ (dividend) িনধারেণর উে ে ,
বািষক অনিধক চিলত ব াংক রইট হইেত ২% বশী হাের উ  দ বা িবধার পিরমাণ
িনণয় কিরেত হইেব, িক  এই প িনধারেণর ফেল ব নেযাগ  স দ হইেত উ তর হাের

দ  লােভর  জ  পাওনাদােরর  অিধকার  ু ন  হইেব  না,  যিদ  এই  আইেনর  অধীন
দনাদােরর  িব ে  মািণত  যাবতীয়  দনা  স ূণ েপ  পিরেশােধর  পরও  কান

ব নেযাগ  স দ থােক৷

মােণর প িত ৫৬৷ (১) কান দনার সত তা িতপাদন করতঃ (verify) একিট এিফেডিভট আদালেত
দািখল কিরয়া বা রিজ াড ডাকেযােগ রণ কিরয়া উ  দনা মাণ করা যাইেব৷
(২) উ  এিফেডিভেট দনার একিট িহসাব িববরণী থািকেত হইেব অথবা উ  িববরণীর
উে খ  থািকেত  হইেব;  এবং  উ  দনা  মােণর  জ  কান  দিলল  থািকেল  উহাও
এিফেডিভেট উে খ কিরেত হইেব; এবং আদালত যেকান সময় এই প দিলল দািখেলর
িনেদশ িদেত পািরেব৷

তফিসল হইেত
কান দনা বজন,

ইত ািদ
৫৭৷ (১) যিদ িরিসভার মেন কেরন য, তফিসেল কান দনা বা ত সং া  কান তথ
যথাযথভােব অ ভু  হয় নাই, তাহা হইেল িতিন উ  দনা বা তথ  তফিসল হইেত বজন
বা সংেশাধেনর জ  আদালেত আেবদন কিরেবন, এবং আদালত, সংি  পাওনাদার ও
দনাদারেক নািটশ দান এবং, আদালেতর িবেবচনামেত েয়াজনীয় অ স ােনর পর,

উ  দনা বা তথ  তফিসল হইেত বজন বা সংেশাধন কিরেত বা দনার পিরমাণ কমাইয়া
িদেত পািরেব৷
(২)  িরিসভার  উপ-ধারা  (১)  এর  অধীেন  আেবদন  না  কিরেল,  কান  পাওনাদার  বা
পাওনাদার  কিমিটর  আেবদন েম,  অথবা  আেপাষ-িমমাংসা,  পুনিব াস  পিরক না  বা
পুনগঠন  পিরক নার  ে  দনাদােরর  আেবদন েম,  আদালত  উ  উপ-ধারায়
উি িখত নািটশ  ও অ স ােনর পর  উ  দনা  বা  ত সং া  কান  তথ  বজন বা
সংেশাধন কিরেত বা দনার পিরমাণ কমাইয়া িদেত পািরেব৷

িড ী
বা বায়নকােল
পাওনাদােরর
অিধকােরর উপর
বাধা-িনেষধ

৫৮৷  (১)  য  ে  কান  দনাদােরর  স ি র  িব ে  কান  িড ী  বা বায়ন
(execution) এর আেদশ দান করা হইয়ােছ, সই ে  িরিসভােরর িবপরীেত কান
ব ি ই  উ  িড ীর  বা বায়নজিনত িবধা  লােভর অিধকারী  হইেবন না,  তেব আিজ
দািখেলর  তািরেখর  পূেবই  উ  িড ী  বা বায়ন  ি য়ায়  িবি ত  িবষয়-স ি র
িব য়ল  অথ ইহার ব িত ম হইেব৷
(২)  য  স ি র  িব ে  উ  িড ী  বা বায়ন  করা  হইয়ােছ,  সই স ি র  ব াপাের
জামানতধারী পাওনাদােরর অিধকারেক এই ধারার িবধান খব কিরেব না৷
(৩) িড ী বা বায়ন ি য়ায় কান ব ি  সরল িব ােস দনাদােরর কান স ি  য়
কিরয়া থািকেল, িতিন, িরিসভােরর িবপরীেত সকল ব াপাের, উ ম  অজন কিরয়ােছন
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বিলয়া গণ  কিরেত হইেব৷

দনাদােরর
স ি র ব াপাের
িড ী
বা বায়নকারী
আদালেতর কতব

৫৯৷ য ে  কান িড ী বা বায়ন ি য়ায় দনাদােরর িব য়েযাগ  স ি র িব ে
িড ী  দান করা হইয়ােছ এবং উ  স ি  িব েয়র পূেব উ  িড ী বা বায়নকারী
আদালতেক এই মেম নািটশ দওয়া হইয়ােছ, য, উ  দনাদার কতৃক বা তাহার িব ে
ধারা ১০ এর অধীেন আিজ দািখল করা হইয়ােছ, সই ে  উ  আদালত উ  স ি র
দখল সংি  িরিসভােরর িনকট অপণ কিরেব, যিদ উহা সই সময় আদালেতর দখেল
থােক, তেব এই প ে  উ  িড ী দায়ক মামলা এবং উহা বা বায়েনর জ  কৃত
খরচ উ েপ অপণকৃত স ি র উপর থম চাজ হইেব এবং এই চােজর দায় িমটােনার
জ  িরিসভার উ  স ি  বা উহার অংশ-িবেশষ িব য় কিরেত পািরেবন৷

কিতপয় হ া র
রিহতকরণ

৬০৷ (১) দউিলয়া ঘাষণােদশ দান তািরেখর অব বিহত পূববতী ১৫ (পনর) ব সেরর
মেধ  স ািদত  দনাদােরর  কান  স ি র  হ া র,  তাহা  য়ং  দনাদার  বা  তাহার
আইনা গ িতিনিধ বা তাহার উ রািধকারী বা  কান ব ব াপক (administrator) বা
অ  কান মতা া  ব ি  যাহার ারাই স ািদত হউক না কন, আদালত আেদশ ারা
রিহত কিরেত পািরেব, যিদ উহা এই মেম স  হয় য, উ  হ া েরর উে  িছল কান
দনাদােরর দনা পিরেশাধ ব থ করা:

তেব শত থােক য, িন ◌্নবিণত হ া র িলর ে  উ প রিহতকরণ েযাজ  হইেব
না, যথা:-
(ক) যথাযথ মূল  িবিশ  পেণ র িবিনমেয়, কান তা বা, উ  স ি  দায়মু  হইেল
উ  দােয়র অিধকারী ব ি  এর অ েল, স ািদত হ া র;
(খ) উ রািধকার সূে  া  স ি র হ া র;
(গ) দউিলয়া আেদশ দান তািরেখর অব বিহত পূববতী ৬ (ছয়) ব সেরর মেধ  যেকান
সময় এমন কান ব ি র অ েল স ািদত হ া র, িযিন মাণ কেরন য, হ া েরর
সময় দনাদার,  হ া িরত স ি র  সাহায  ব িতেরেকই,  দউিলয়া  িবষয়ক কাযধারায়
তাহার িব ে  উ ািপত সকল দাবী পিরেশােধ স ম িছেলন৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন কান স ি র হ া র রিহত কিরয়া আেদশ দান করা
হইেল, উ  স ি  ব নেযাগ  স েদর অংশ হইেব এবং উহা আপনা-আপিন িরিসভাের
বা, মত, আদালেত  হইয়ােছ বিলয়া গণ  কিরেত হইেব, এবং তদ সাের অিবলে
উহার দখল হণ কিরেত হইেব৷

অ ািধকার
রিহতকরণ

৬১৷ (১) যে ে -
(ক)  পিরেশাধেযাগ  দনাসমূহ  পিরেশােধ  অ ম থাকা  অব ায়  দনাদার  তাহার  কান
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পাওনাদােরর িনকট কানভােব কান স ি  হ া র কেরন, অথবা কান অথ পিরেশাধ
কেরন, অথবা উ  পাওনাদােরর অ েল তাহার স ি র ব াপাের কান দােয় আব  হন
বা কান িবচারকােযর ধারায় তাহার াথ ু ন হইেত দন, এবং
(খ) উ  হ া র বা অথ পিরেশাধ বা দায়ব  হওয়া বা াথ ু ন হইেত দওয়ার ফল এই
হয় য, উ  পাওনাদার অথবা তাহার াপ  পাওনার ব াপাের কান জািমনদাতা (surety)
বা িন য়তা দানকারী ব ি  (Guarantor) কান অ ািধকার লাভ কিরয়ােছন, এবং
(গ)  উ প  হ া েরর  বা  অথ পিরেশােধর  দায়ব  হওয়ার  বা  উ  কাযধারা  সূিচত
হওয়ার পরবতী ১ (এক) ব সেরর মেধ  উ  দনাদার, ১০ ধারার অধীেন দািখলকৃত
আিজর িভি েত, দউিলয়া ঘািষত হইয়ােছন বা একিট পুনগঠন আেদশ দ  হইয়ােছ,
সই  ে ,  উ েপ  স ািদত  হ া র  বা  অথ  পিরেশাধ  বা  অিজত  দায়  বা  উ

কাযধারার ফলাফল, িরিসভােরর ব াপাের, তারণামূলক এবং ফলিবহীন (void) বিলয়া
গণ  কিরেত হইেব, এবং আদালত উ  হ া র, অথ পিরেশাধ, দায় বা িবচার কাযধারার
ফলাফল রিহত কিরেব, এবং তে ি েত িরিসভার হ া িরত স ি  বা পিরেশািধত অথ
উ ার কিরেবন:
তেব শত থােক য, আদালত এমন কান অথ পিরেশাধ রিহত কিরেব না যাহা ব বসােয়র

াভািবক গিতেত কান পাওনাদারেক দান করা হইয়ােছ, অথবা িনয়িমত পণ  বা সবার
সরবরাহকারী িহসােব পাওনাদার দনাদারেক ধাের কান অিতির  পণ  বা সবা সরবরাহ
কিরয়া থািকেল উহার দ ণ দনাদার য অথ পিরেশাধ কেরন তাহাও আদালত রিহত
কিরেব না৷
(২) িযিন, দউিলয়ার কান পাওনাদােরর মাধ েম বা অধীেন, সরল িব ােস এবং উপযু
মূল িবিশ  পেণ র িবিনমেয় কান   অজন কিরয়ােছন,  তাহার অিধকার  এই ধারার
িবধােনর কারেণ খব হইেব না৷

রিহতকরেণর জ
আেবদনকারী ব ি

৬২৷ কান হ া র, অথ পিরেশাধ, দায়ব তা বা িবচার কাযধারার ফলাফল ধারা ৬০ বা
৬১ এর অধীেন রিহতকরেণর জ  কবল িরিসভার বা পাওনাদার কিমিট, যিদ না থােক,
আেবদন কিরেত পািরেবন,  অথবা  কান  পাওনাদার  যিদ  তাহার  পাওনা  মাণ  কিরয়া
থােকন, এবং আদালতেক এই মেম স  কিরেত পােরন য, িরিসভার বা উ  কিমিট
উ প আেবদন  কিরেত  বা  আেবদন করার  পর  ত স েক যথাযথ  পদে প  হণ
কিরেত ব থ হইয়ােছন, তাহা হইেল, িতিনও আদালেতর অ েমাদন েম, আেবদন কিরেত
পািরেবন৷

সত্ উে ে  কৃত
লন- দন র ণ

৬৩৷ ধারা ৫৯, ৬০, ৬১ এবং ৬২-এর িবধান অ যায়ী ব তীত, এই আইেনর অ  কান
িবধােনর ফেল কান দউিলয়া িবষয়ক কাযধারায় িন ◌্নবিণত িবষয়াবলীর বধতা ু ন
হইেব না, যথা:-
(ক) দনাদার কতৃক পাওনাদারেক কান অথ পিরেশাধ;
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(খ) দনাদারেক কান অথ পিরেশাধ বা অ  কান স ি  অপণ;
(গ)  মূল িবিশ  পেণ র (valuable consideration)  িবিনমেয় দনাদার কতৃক কান
িকছুর হ া র;
(ঘ) মূল িবিশ  পেণ র িবিনমেয় দনাদার কতৃক বা তাহার সিহত স ািদত কান চুি  বা
লন- দন :

তেব  শত  থােক  য,  উপেরা  িবষয় িলর  ব াপাের  এই  ধারায়  দ  িবধা
অ েমাদনেযাগ  হইেব, যিদ-
(অ) উ  অথ পিরেশাধ, অপণ, হ া র বা লন- দন দউিলয়া ঘাষণােদশ বা পুনগঠন
আেদশ দান তািরেখর পূেব স ািদত হইয়া থােক;
(আ)  এমন  ব ি র  অ েল  বা  সিহত  উ  অথ  পিরেশাধ,  অপণ,  হ া র,  চুি  বা
লন- দন করা হইয়ােছ, িযিন ঐ সমেয় দনাদােরর িব ে  বা ত কতকৃ আিজ দািখল বা
দনাদােরর দউিলয়া কম সংগঠন স েক জািনেতন না, এবং

(ই) উ  অথ পিরেশাধ, অপণ, হ া র, চুি  বা লন- দেনর জ  দনাদার যুি সংগত
এবং মূল -িবিশ  পণ  া  হইয়ােছন৷

িরিসভার িনেয়াগ,
ইত ািদ

৬৪৷ (১) আদালত দউিলয়া ঘাষণােদশ দান কিরবার পর, সরকার কতৃক সংরি ত ও
অ েমািদত তািলকায় অ ভু  িরিসভারগেণর মধ  হইেত এমন কান ব ি েক িরিসভার
িনেয়াগ কিরেবন যাহােক আদালত উপযু  মেন কের,  এবং  এই প িনেয়ােগর ে
িন প শতাবলী েযাজ  হইেব:-

(ক) অ বতী িরিসভার িহসােব কমরত ব ি েক আদালত ায়ী িরিসভার িহসােব বহাল
কিরেত পািরেব;

(খ)  কান  ব ি েক  িরিসভার  িনেয়ােগর  সময়  আদালেতর  িনকট  সে াষজনকভােব
তীয়মান হইেত হইেব য, সংি  কাযধারায় িরিসভােরর কান ব ি গত াথ নাই;

(গ) িরিসভার িনেয়ােগর সময় আদালত, আিজকারী  পাওনাদার বা  দনাদােরর িব ে
পূণ পিরমাণ অেথর দাবী রিহয়ােছ এমন অ া  পাওনাদােরর অিভ ায় িবেবচনা

কিরেব;
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(ঘ) উপেরা  অ েমািদত তািলকায় অ ভু  ব ি গেণর মেধ  িরিসভােরর পদ সমভােব
ব ন কিরেত হইেব;

(ঙ) য ে  িরিসভার িহসােব িনযু  ব ি  কান কারণবশতঃ কাজ কিরেত অসমথ হন
বা তাহােক উ  কােজর জ  পাওয়া না যায় এবং অ েমািদত তািলকা হইেত অ  কান
ব ি েক িলিপব  কারেণ িনেয়াগ করা না যায়, সে ে  আদালত উ  তািলকা বিহভূত
কান ব ি েক িরিসভার িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷

(২)  কান  িচিঠ-প  বা  অ  কান  দিলেল  িরিসভারেক  উে খ  করার  ে ,  সংি
দউিলয়া  িবষয়ক কাযধারার  ন রসহ তাহার নাম এবং দউিলয়া  িবষয়ক আদালত ও
দনাদােরর নাম উে খ কিরেত হইেব৷

(৩) এই আইেনর উে  পূরণকে , আদালত-

(ক)  িরিসভােরর  দািয়  ও  কাযাবলী  স াদেন  তাহােক  সহায়তা  করার  জ  উহার
িবেবচনামেত েয়াজনীয় সংখ ক অ া  কমকতা ও কমচারী িনেয়াগ কিরেত পািরেব,
এবং

(খ) এত ে ে  ণীত িবিধ সােপে , উ েপ িনযু  ব ি গেণর পাির িমকসহ চা রী
অ া  শত িনধারণ কিরেত পািরেব, এবং এই প পাির িমক ৬৬ ধারায় িনধািরত িফস
হইেত েদয় হইেব৷

(৪) আদালত, এত ে ে  ণীত িবিধ সােপে , য কান সময় য কান িরিসভারেক
এবং উপ-ধারা (৩) এর অধীেন আদালত কতৃক িনযু  অ া  কমকতা ও কমচারীেক
অপসারণ কিরেত পািরেব৷
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িরিসভােরর সাধারণ
মতা, কাযাবলী ও

দায়-দািয়
৬৫৷ (১) িরিসভার সংি  ব নেযাগ  স েদর পে  কায কিরেত ও ধারা ৬৪(২) ত
উি িখত পিরচেয় উ  স েদর পে  মামলা কিরেত পািরেবন, এবং উ  পিরচেয় তাহার
িব ে  মামলা দােয়র করা যাইেব; এবং উ  পিরিচতবেল িতিন যেকান ধরেণর স ি
ধারণ কিরেত, চুি  স াদন কিরেত এবং ব নেযাগ  স েদর পে  বা িবপে  উ ািপত
দাবীর ব াপাের আেপাষ-িমমাংসা কিরেত বা িবষয়িট শািলসীেত রণ কিরেত, ব নেযাগ
স েদর উপর বাধ কর হয় এমন যেকান ব ব ায় অংশ হণ কিরেত এবং তাহার পেদর
দািয়  পালেনর উে ে  েয়াজনীয় ও সমীচীন অ  যেকান  কায স াদন কিরেত
পািরেবন৷
(২) িরিসভার, আদালেতর িনেদশ সােপে , ব নেযাগ  স েদর পিরচালনা এবং উ
স দ  বা  উহার  কান  অংশ  সং হ,  িব য়  ও  িন ি  (liquidate)  কিরেবন  এবং
িব য়ল  অথ পাওনাদারগণও এই আইেনর িবধান অ সাের তাহা পাইবার অিধকারী অ
কান ব ি র িনকট ব ন কিরেবন৷

(৩) িরিসভার আদালেতর সাধারণ িনেদশনা ও ত াবধােন ীয় দািয়  পালন কিরেবন৷
(৪)  িরিসভার,  আদালেতর  িনেদশ  সােপে ,  ব নেযাগ  স েদর  য  কান  অৈবধ
দখলদার বা হফাজতকারীেক উে দ কিরেব; এবং এত ে ে  িরিসভার, আদালেতর
মাধ েম, পুিলশ বা অ  কান কতপৃে র সহায়তা হণ কিরবার অিধকারী হইেবন:
তেব শত থােক য, ব নেযাগ  স দ এবং পাওনাদারগেণর সেবা ম াথ িবেবচনায়
আদালত এই প কান দখলদােরর দখেল বা হফাজেত সংি  স ি  রাখার অ মিত
িদেত পাের:
আরও শত থােক য,  আপাততঃ বলবত্  অ  কান  আইেনর  িভ তর িবধান  সে ও,

াথিমকভােব ব নেযাগ  স েদর অংশ েপ তীয়মান হয় এই প স ি র দখল বা
হফাজেতর বধতা স িকত কান  িনধারেণর এ  িতয়ার কবল দউিলয়া িবষয়ক

আদালেতর এবং অ  কান আদালেতর নেহ৷
(৫) িরিসভার যিদ-
(ক) আদালেতর িনেদিশত প িতেত এবং সমেয় তাহার িহসাব-িনকাশ দািখল কিরেত ব থ
হন, অথবা
(খ) তাহার িনকট হইেত পাওনা উ ৃ  কান অথ আদালেতর িনেদশ মাতােবক পিরেশাধ
কিরেত ব থ হন, অথবা
(গ) তাহার ই াকৃত িট বা তর অবেহলার ারা ব নেযাগ  স দ বা উহার কান
অংশ-িবেশেষর িত সাধন কেরন,
তাহা হইেল, আদালত তাহার ব ি গত স ি  াক ও িব েয়র আেদশ িদেত এবং
িব য়ল  অথ হইেত উ  উ ৃ  বা িতজিনত পাওনা আদায় কিরেত পািরেব৷
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িরিসভােরর িফস,
ইত ািদ

৬৬৷ (১) ধারা ৬৪(৩)(খ) এর িবধান এবং আদালেতর অ েমাদন সােপে , উ ারকৃত
ব নেযাগ  স দ বা উহার অংশ-িবেশেষর িব য়ল  অথ হইেত িরিসভার িন ◌্নবিণত
হাের িফস পাওয়ার অিধকারী হইেবন, যথা:-
(ক) থম ১০,০০,০০০.০০ (দশ ল ) টাকা বা তদেপ া কম পিরমাণ অেথর ে ,
উহার অনিধক ১০% এর সমপিরমাণ অথ;
(খ) ১০,০০,০০০.০০ (দশ ল ) টাকার বশী, িক  ২,০০,০০,০০০.০০ ( ই কািট)
টাকার  বশী  নেহ  এই প  অেথর  ে ,  থম  ১০,০০,০০০.০০  (দশ  ল )  টাকার
অিতির  অেথর ৫% এর সমপিরমাণ অথ;
(গ) ২,০০,০০,০০০.০০ ( ই কািট) টাকার অিতির  য কান পিরমাণ অেথর ে ,
উ  অিতির  পিরমােণর ১% এর সমপিরমাণ অথ৷
(২) ধারা ৭১(৪) এর অধীেন কান পুর ার দােনর ব য়সহ ব নেযাগ  স দ বা উহার
কান অংশ-িবেশষ উ ার ও ব েনর জ  িরিসভার বা েব কান ব য় কিরয়া থািকেল

ত  িতিন েয়াজনীয় পুনভরণ (reimbursement) পাওয়ার অিধকারী হইেবন৷
(৩)  যে ে  িরিসভার  কান  জামানতধারী  পাওনাদার,  বা  উ প  পাওনাদার  এবং
ব নেযাগ  স েদর ােথ  ৫৪ ধারার  িবধান  মাতােবক কান  স ি  িব য় কেরন,
সইে ে  িতিন  সাধারণভােব,  ৫৪(৩)(খ)  ধারার  িবধান  এবং  আদালেতর  অ েমাদন

সােপে , উ  স ি র িব য় মূেল র অনিধক ৪% হাের িফস পাওয়ার অিধকারী হইেবন
এবং  িব য়ল  বািক  অথ  হইেত  িব েয়র  খরচ  বাদ  িদয়া  অবিশ  অথ  ব নেযাগ
স েদর অ ভু  কিরেত হইেব৷

িরিসভার কতৃক
িজ াসাবাদ,
ইত ািদ

৬৭৷ (১) িরিসভার-
(ক)  ব টনেযাগ  স েদর  ব াপাের  দনাদার  বা  দািয় া  কমকতােক  িজ াসাবাদ
কিরেবন;
(খ) দনাদার বা দািয় া  কমকতার আচরণ স েক তদ  কিরেবন;
(গ) ব নেযাগ  স েদর ব াপাের দনাদার বা অ  কান ব ি র এমন যেকান কাজ
স েক আদালেত একিট িতেবদন দািখল কিরেবন য কােজ এই অধ ােদশ বা দ িবিধর
অধীন একিট অপরাধ বিলয়া িব াস করার মত যুি সংগত কারণ আেছ বা য কােজর
কারেণ দনাদােরর দায়মুি  ত াখ ান বা িগত করা বা দায়মুি  আেদেশ কান শত
সংেযাজন করা আদালেতর পে  যথাযথ হইেব;
(ঘ) দনাদার বা দািয় া  কমকতার আচরণ স েক আদালত অ  কান িতেবদন
দািখেলর িনেদশ দান কিরেল তাহা দািখল কিরেবন;
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(ঙ) যিদ একজন অ বতী িরিসভার হন, তাহা হইেল িতিন ২৩(২) ধারা এবং এই ধারার
উে  পূরণকে  দনাদার  বা  দািয় া  কমকতােক  েয়াজনীয়  িজ াসাবােদ
অংশ হণ কিরেবন অথবা এত  িবষেয় আদালেতর িনেদশ মাতােবক েয়াজনীয় কাজ
কিরেবন;
(চ)  এই আইেনর অধীন  কান  অপরাধ  সংগঠনকারী  দনাদার  বা  অ  কান  ব ি র
িব ে  মামলা  দােয়রসহ  উ  মামলা  পিরচালনায়  েয়াজনীয়  পদে প  হণ  এবং
সহায়তা কিরেবন৷
(২) একক ব ি  নেহ এই প দনাদােরর ব াপাের তদ  যুি সংগতভােব স  হইেল,
িরিসভার  অিবলে  সই  সকল কমকতা,  পিরচালক,  অংশীদার,  মািলক  এবং  অ া
ব ি র একিট তািলকা আদালেত দািখল কিরেবন যাহারা দনাদােরর স ি  হইেত কান
অৈবধ িবধালােভর কারেণ  ব নেযাগ  স েদ  েয়াজনীয় চাঁদা  দােনর  জ  দায়ী
(liable to contribute) বিলয়া তীয়মান হয়৷
(৩) যে ে  তদ কােল িরিসভােরর িনকট তীয়মান হয় য দনাদার বা  অ  কান
ব ি  এই আইেনর অধীন অথবা দ িবিধর ধারা ৪২১, ৪২২, ৪২৩ বা ৪২৪ এর অধীন
কান  অপরাধ  সংগঠন  কিরয়ােছন,  সইে ে  িতিন,  পাবিলক  িসিকউটেরর  সিহত

পরামশ েম উ  দনাদার  বা  অপর  কান  ব ি র  িব ে  ফৗজদারী  কাযধারা  জু
কিরেবন;  যিদ  িতিন  মেন  কেরন  য,  উ  কাযধারায়  দনাদার  বা  উ  অপরাধ
সংগঠনকারী দাষী সাব  হওয়ার যুি সংগত স াবনা রিহয়ােছ৷

ব নেযাগ
স েদর
ব ব াপনা, ইত ািদ

৬৮৷ (১) িনেয়াগলােভর পর িরিসভার অিবলে -
(ক) ব নেযাগ  স দ স িকত য সকল দিলল, িহসাব-বিহ এবং অ া  কাগজ-প
দনাদােরর দখল বা িনয় েণ রিহয়ােছ উহােদর বা ব (Physical) দখল হণ কিরেবন;

(খ) ব নেযাগ  স েদর মেধ  য সকল িবষয়-স ি  বা সাম ীর বা ব দখল হণ করা
স ব উহােদর দখল হণ কিরেবন;
(গ) ব নেযাগ  স েদর মেধ  য সকল সাম ী বা অ িবধ স ি  বা দিললপে র বা ব
দখল হণ করা স ব নেহ উহােদর তীকী (constructive) দখল হণ কিরেবন;
(ঘ) উ প দখল হণ কাযকর করার উে ে  ধারা ৬৫(৪) মাতােবক ব ব া হণসহ
আদালেতর িনকট হইেত েয়াজনীয় অ া  সহায়তা হণ কিরেবন৷
(২) ব নেযাগ  স েদর য সকল িবষয়-স ি  বা দিলেলর দখল িরিসভার হণ কেরন,
এই  আইেনর  িবধান  অ যায়ী  পাওনাদারগেণর  সেবা ম  ােথ  এবং  তাহােদর  মেধ
ব েনর উে ে  িতিন উহােদর সংর ণ ও ব ব াপনা পিরচালনা কিরেবন৷
(৩) উপ-ধারা (২) এর উে  পূরণকে , িরিসভার পাওনাদারগেণর অিভ ােয়র িত
যথাস ব ল  রািখেবন এবং তাহােদর অিভ ায় িন পণকে , িতিন-
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(ক) পাওনাদার কিমিট গিঠত না হইয়া থািকেল, িবিধ ারা িনধািরত প িতেত ও সমেয়
অথবা, এই প িবিধ না থািকেল, সময় সময় িতিন য প উপযু  মেন কেরন সই প
প িতেত ও সমেয়, অথবা আদালেতর নিথেত িলিপব  সকল দনার মাট মূল মােনর
অ তঃ ৫০% এর দাবীদার পাওনাদারগেণর আেবদন েম, পাওনাদারগেণর সভা আ ান
কিরেবন;
(খ)  পাওনাদার কিমিট  গিঠত হইয়া  থািকেল,  িবিধ  ারা  িনধািরত প িতেত ও সমেয়
অথবা, এই প িবিধ না থািকেল, সময় সময় িতিন য প উপযু  মেন কেরন সই প
প িতেত ও সমেয়, অথবা উ  কিমিটর সংখ াগির  সদে র অ েরােধ উ  কিমিটর
সভা আ ান কিরেবন;
(গ) উ প সভায় সভাপিত  কিরেবন এবং সভার কাযিববরণী িলিপব  করাইেবন;
(ঘ)  ধারা  ৬৭-এর  অধীেন  অ ি ত  দনাদােরর  িজ াসাবােদর  িবষয়ব  এবং  উহার
ফলাফেলর সারমম পাওনাদারগণ বা, মত, পাওনাদার কিমিটেক অবিহত কিরেবন;
(ঙ) পুনগঠেনর ে , িবেশষ ব ব াপকেক উ  সভার আেলাচ  িবষয় অবিহত কিরেবন
এবং ত স েক তাহার কান াব বা মতামত থািকেল উহা উপ াপেনর জ  তাহােক
যুি সংগত েযাগ িদেবন৷

দনাদােরর িনকট
ঋণী ব ি েদর
িব ে  ব ব া হণ

৬৯৷ (১) দউিলয়া ঘাষণােদশ দ  হওয়ার পর যথাশী  স ব, িরিসভার, দউিলয়ার
িনকট হইেত বা অ  কানভােব া  তেথ র িভি েত, াথিমকভােব দউিলয়ার িনকট
ঋণী বিলয়া তীয়মান হয় এই প ব ি গেণর একিট তািলকা ত করতঃ আদালেত
পশ  কিরেবন,  উ  তািলকায়  ঋণী  ব ি েদর  নাম  এবং  তাহােদর  েত েকর  িনকট
দউিলয়ার াপ  ঋেণর পিরমাণ বা পিরিধ উে খ থািকেব৷

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তািলকা পশ কিরবার পর, িরিসভার-
(ক) তািলকাভু  েত ক ব ি র িনকট একিট নািটশ রণ কিরেবন এবং উহােত তাহার
ঋেণর পিরমাণ বা পিরিধ উে খ কিরেবন;
(খ) নািটেশ ইহাও উে খ কিরেবন য, উ  ব ি  যিদ নািটেশ িনিদ কৃত তািরেখ বা
ত পূেব আদালেত হািজর না  হন এবং নািটেশ বিণত দনার ব াপাের তাহার আপি
উ াপেনর অিভ ায় িলিখতভােব াপন না কেরন, তাহা হইেল ধিরয়া লওয়া হইেব য,
উ  ঋেণর ব াপাের তাহার স িত আেছ এবং ব নেযাগ  স েদর অংশ িহসােব উ  ঋণ
আদায় করা হইেব;
(গ) িবিধ ারা িনধািরত প িতেত উ  নািটশ জাির কিরেবন িকংবা এই প িবিধ না
থািকেল িতিন, আদালেতর িনেদশ সােপে , তাহার িবেবচনামেত যথাযথ প িতেত উ
নািটশ জাির কিরেবন৷
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(৩) য ে  তািলকাভু  কান ব ি -
(ক)  উপ-ধারা  (২)  মাতােবক  জািরকৃত  নািটশ  অ সাের  আদালেত  হািজর  না  হন,
সইে ে ,  িরিসভার  কতৃক  মািণত  হওয়া  সােপে ,  আদালত  উ  ব ি র  ঋেণর

পিরমাণ বা পিরিধ এবং উহা য তািরেখ পিরেশাধেযাগ  হইয়ােছ বা হইেব সই তািরখ
উে খপূবক একিট  আেদশ দান  কিরেব,  এবং  তদ সাের  িরিসভার উ  ঋণ আদায়
কিরেবন;
(খ) উপ-ধারা (২) (খ) এর অধীেন িনধািরত তািরেখ বা ত পূেব আদালেত হািজর হইয়া
তাহার কিথত ঋেণর ব াপাের িলিখত আপি  উ াপন কেরন, সইে ে  আদালত, উ
তািরেখর ২০ (িবশ) িদেনর মেধ , তেব তাহােক ও িরিসভারেক তাহােদর িনজ িনজ দাবী

মােণর যুি সংগত েযাগ দােনর পর, এত  িবষেয় একিট আেদশ দান কিরেব এবং
এই আেদেশ উ  ঋেণর পিরমাণ বা পিরিধ, যিদ মািণত হয়, এবং য তািরেখ উহা
পিরেশাধেযাগ  হইয়ােছ বা হইেব তাহা উে খ কিরেব; এবং তদ সাের িরিসভার উ  ঋণ
আদায় কিরেবন৷
(৪)  আদালত,  উপ-ধারা  (৩)  এর  অধীেন  িরিসভােরর  অ েল  কান  আেদশ  দান
কিরেল,  আইনজীবীর  খরচসহ  উ  কাযধারার  সামি ক  খরচ  িনধারণ  কিরেবন  এবং
িরিসভার আদালত কতৃক িনধািরত ঋেণর অিতির  পাওনা িহসােব উ  খরচ আদায়
কিরেব৷

িরিসভার িনযু  না
হওয়ার ে
আদালেতর মতা

৭০৷ কান ে  িরিসভার িনযু  না হইেল বা িরিসভার পদ শূ  হইেল, এই আইেনর
অধীেন িরিসভার কতৃক েয়াগেযাগ  সকল অিধকার ও মতা আদালত েয়াগ কিরেত
পািরেব৷

িরিসভােরর
কিতপয় মতা ও
দািয়

৭১৷  (১)  িরিসভার  এই  আইেনর  িবধানাবলী  সােপে ,  যথা েম  ততার  সিহত
ব নেযাগ  স েদর  সকল িবষয়-স ি  উ ার  কিরেবন  এবং  উহা,  পাওনাদারগেণর
অিধকােরর িভি েত, তাহািদগেক বি ত অংশ েপ (dividends) দান কিরেবন, এবং
এত ে ে  িতিন-
(ক) দনাদােরর চালু ব বসা থািকেল উ  ব বসা ও উহার নামসহ স ূণ ব নেযাগ
স দ বা  উহার  কান  অংশিবেশষ এবং  দনাদােরর  াপ  কান  খাতা-কলমী  পাওনা
(book  debt)  কা  িনলােম  বা  ব ি গত  যাগােযােগর  মাধ েম  িব য়  কিরেত
পািরেবন, এবং েয়াজনেবােধ ঐ সকল স দ স ূণভােব বা আংিশকভােব কান তৃতীয়
ব ি র িনকট িব য় বা বধভােব হ া েরর জ  যেকান ব ি েক মতাও দান কিরেত
পািরেবন;
(খ) ত কতৃক গৃহীত অথ বাবদ রিশদ িদেত পািরেবন, এবং এই প রিশদ দান করা
হইেল উ  অথ িরিসভার িক উে ে  ব বহার  কেরন ত স েক অথ পিরেশাধকারী
ব ি র আর কান দায়-দািয়  থািকেব না;
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(গ) য ব নেযাগ  স েদর ব াপাের িনযু  হইয়ােছন উহার প  হইেত কান দাবী অ
কান ব ি র দউিলয়া িবষয়ক কাযধারায় উ াপন ও মাণ কিরেত এবং ত িনত অথ বা

অ  িকছু হণ কিরেত পােরন;
(ঘ) দনাদােরর াধীন কান অিধকার বা স ি র ব াপাের সই একই প ব ব া হণ
কিরেত পািরেবন যই প ব ব া হেণর অিধকার উ  দনাদােরর আেছ;
(ঙ) এই আইেনর অ  কান িবধােন য মতা একজন িরিসভারেক দান করা হইয়ােছ
তাহা  েয়াগ  কিরেত  পািরেবন  এবং  িবেশষতঃ  এই  আইেনর  িবধানাবলী  বা বায়েনর
উে ে , য কান মা ারনামা (power of attorney) বা অ  যেকান ধরেণর দিলল
স াদন কিরেত পািরেবন৷
(২)  আদালেতর কান  সাধারণ  বা  িবেশষ িনেদশ সােপে ,  পাওনাদারগেণর সেবা ম

ােথ উপযু  িবেবচনা কিরেল, িরিসভার-
(ক) দনাদােরর ব বসােয়র লাভজনক (beneficial)  িবেলাপ সাধন বা  িব েয়র জ
যতদূর েয়াজনীয় হয় ততদূর উহা পিরচালনা কিরেত পািরেবন;
(খ) ব নেযাগ  স দ বা উহার যেকান অংেশর ব াপাের মামলা বা অ িবধ কাযধারা
দােয়র, সমথন (defend) বা চালু রািখেত পােরন;
(গ)  কান  কাযধারার  ব াপাের  বা  কান  কায  স াদেনর  উে ে ,  আদালেতর
অ মিত েম, এডেভােকট িনেয়াগ কিরেত পািরেবন;
(ঘ) ব নেযাগ  স েদর কান িবষয়-স ি র িব য়মূল  বাবদ ভিব েত েদয় অথ,
জামানতসহ বা তাহার িবেবচনায় যথাযথ অ িবধ শত সােপে , হণ কিরেত পািরেবন;
(ঙ)  দনাদােরর  িব ে  মািণত  কান  দনা  পিরেশাধকে  অথ  সং েহর  জ
ব নেযাগ  স েদর  কান  অংশ  ব ক িদেত  বা  অ প দায়ব  (pledge)  কিরেত
পািরেবন;
(চ)  বতমান  বা  ভিব েত,  িনি ত  বা  ঘটনােপ  (contingent),  পূব  িনধািরত
(liquidated), অি বান বা অি বান বিলয়া িবেবচনা করা যায় এই প যেকান কার
দনা, দাবী এবং দায়-দািয়ে র ব াপাের দনাদার এবং অ  যেকান ব ি র মেধ  সৃ
কান িবেরাধ িন ি র জ  উহা শািলসীেত রণ কিরেত অথবা এত  িবষেয় পার িরক

স িত  মাতােবক,  িনধািরত  সময়  ও  শতা সাের  েদয়  অথ  হণ  কিরয়া,
আেপাষ-মীমাংসা কিরেত পািরেবন;
(ছ)  পাওনাদার  বা  পাওনাদার  িহসােব  দাবীকারী  ব ি গেণর  সিহত  তাহােদর  দাবীর
ব াপাের য প েয়াজনীয় বা সমীচীন মেন কেরন সই েপ আেপাষ-মীমাংসা বা অ িবধ
ব ব া হণ কিরেত পািরেবন;
(জ) ব নেযাগ  স েদর িব ে  উ ািপত বা উ াপনেযাগ  অ  কান দাবীর ব াপাের
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য প েয়াজনীয়  ও সমীচীন  িবেবচনা  কেরন  সই প আেপাষ-মীমাংসা  বা  অ িবধ
ব ব া হণ কিরেত পািরেবন;
(ঝ)  িবেশষ  কৃিত  বা  ত সংি  িবেশষ  পিরি িতর কারেণ  কান  স ি  সহেজ বা

িবধাজনকভােব িব য়েযাগ  না হইেল, উহার আ মািনক মূেল র িভি েত এবং িবদ মান
কৃিত অ ু ন রািখয়া পাওনাদারগেণর মেধ  ব ন কিরয়া িদেত পািরেবন৷

(৩) আিজ দািখেলর তািরেখর পূেব কান স ি  দনাদার হ া র কিরয়া  থািকেল বা
তাহার িনকট হইেত গৃহীত হইয়া থািকেল, িরিসভার উ  স ি  ৫৯, ৬০, ৬১ ও ৬২
ধারার আওতায় পুন ার কিরেবন৷
(৪) কান স ি র অব ান িনধারণ বা তাহা উ ােরর ব াপাের িরিসভােরর জ  সহায়ক
হয় এই প কান তথ  দনাদার ব তীত অ  কান ব ি র িনকট হইেত পাওয়া গেল,
িরিসভার, আদালেতর অ মিত েম, বা েব উ ারকৃত স ি র মূেল র অনিধক ১৫% এর
সমপিরমাণ অথ পুর ার িহসােব উ  ব ি েক দান কিরেত পািরেবন৷

দউিলয়ার স ি র
ব াপাের তথ
তলেবর মতা

৭২৷ (১) দউিলয়া ঘাষণােদশ দ  হওয়ার পের যেকান সময় পাওনাদার কিমিট িকংবা
পাওনা মাণকারী কান পাওনাদােরর আেবদন েম, আদালত বা িরিসভার-
(ক) িলিখত নািটেশর মাধ েম এই প যেকান ব ি েক আদালেত বা িরিসভােরর িনকট
হািজর হওয়ার িনেদশ িদেত পািরেবন িযিন, কান দনাদােরর স ি র দখলদার িহসােব
পিরিচত বা সে হভাজন িকংবা দনাদােরর িনকট ঋণী বিলয়া অ িমত িকংবা দনাদার বা
তাহার লন- দন বা কান স ি  বা ব নেযাগ  স েদর ব াপাের তথ  দােন স ম
বিলয়া আদালত বা িরিসভার মেন কেরন; এবং
(খ) উ  ব ি র হফাজেত বা িনয় েণ দনাদার বা তাহার লন- দন বা কান স ি  বা
ব নেযাগ  স দ স িকত কান দিলল থািকেল, উ  দিলল আদালেত বা িরিসভােরর
িনকট পশ করার জ  িনেদশ িদেত পািরেবন৷
(২) উ প িনেদশ এবং আদালেত তাহার হািজর হওয়ার খরচ বাবদ যুি সংগত অথ

দােনর াব সে ও যিদ কান ব ি  আদালত বা িরিসভােরর িনকট িনধািরত সমেয়
হািজর হইেত ব থ হন বা অ ীকার কেরন, অথবা এমন কান দিলল পশ কিরেত ব থ হন
বা অ ীকার কেরন যাহা পশ করার ব াপাের আইনগত কান বাধার িবষয় আদালত বা
িরিসভারেক জানােনা  হয় নাই এবং ত কতৃক তাহা  অ েমািদত হয় নাই, তাহা  হইেল
আদালত  বা  িরিসভার  ফতারী  পেরায়ানা  ারা  তাহােক  ফতার  করাইেত  এবং
িজ াসাবােদর জ  তাহােক আনয়ন করাইেত পািরেবন৷
(৩)  এই ধারার িবধান  অ সাের  কান  ব ি  উপি ত বা  আনীত হইেল,  আদালত বা
িরিসভার  তাহােক দনাদার  বা  দনাদােরর  লন- দন বা  কান  স ি  বা  ব নেযাগ
স দ স েক িজ াসাবাদ কিরেত পািরেবন এবং এত ে ে  উ  ব ি  আইনজীবীও
িনেয়াগ কিরেত পািরেবন৷
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িরিসভােরর িত
িনেদশনা

৭৩৷ িরিসভার এই আইেনর িবধানাবলী সােপে -
(ক) পাওনাদারগেণর সাধারণ সভায় গৃহীত িস াে র মাধ েম দ  কান িনেদশনা এবং
পাওনাদার কিমিট কতৃক দ  পরামেশর িত ল  রািখেবন;
(খ) ব নেযাগ  স েদর ব ব াপনার ে  তাহার িনজ  িবচার-িবেবচনা (discretion)

েয়াগ কিরেবন৷

সরকারী িরিসভার ৭৪৷ (১) সরকার উহার িবেবচনামেত েয়াজনীয় সংখ ক ব ি েক, িনধািরত এলাকা এবং
িনধািরত ণীর দউিলয়া িবষয়ক কাযধারার ব াপাের, িরিসভার িহসােব িনেয়াগ কিরেত
পািরেবন; এই প িরিসভারগণ সরকারী িরিসভার নােম অিভিহত হইেবন৷
(২)  উপ-ধারা  (১)  এর  অধীেন  কান  সরকারী  িরিসভার  িনযু্  হইেল,  িতিন  উ
উপ-ধারার অধীেন তাহার জ  িনধািরত ানীয় অিধে ে  উ ূত িতিট দউিলয়া িবষয়ক
কাযধারার জ  িরিসভার বা, মত, অ বতী িরিসভার হইেবন, যিদ না আদালত িলিখত
কারণ উে খপূবক িভ প আেদশ দান কের৷
(৩) ধারা  ৬৬-এর িবধােন যাহা  িকছুই থা ক না  কন,  সরকারী  িরিসভার সময় সময়
সরকার কতৃক িনধািরত পাির িমক পাইেবন,  এবং আদালেতর অ মিত ব তীত,  িতিন
উ েপ িনধািরত পাির িমেকর অিতির  কান পাির িমক হণ কিরেত পািরেবন না৷

দনাসমূেহর
অ ািধকার
িনধারণ, ইত ািদ

৭৫৷ (১) ব নেযাগ  স দ িবিলব েনর সময়; পাওনাদারগেণর াপ  ব নেযাগ  অংশ
দােনর পূেব, িরিসভার য সকল েয়াজনীয় খরচ কিরয়ােছন তাহাসহ শাসিনক ব য়

সব থেম পিরেশাধ কিরেত হইেব, এবং ত পর ৬৬(১) ধারা বা, মত, ৭৪(৩) ধারা
মাতােবক িরিসভােরর াপ  িফস পিরেশাধ কিরেত হইেব, অতঃপর, উপ-ধারা (২) এর

িবধান সােপে , িন ◌্নবিণত মা সাের অ া  ব নেযাগ  অংশ েদয় হইেব, যথা:-
(ক) সরকােরর পাওনা সকল কর এবং অ প কৃিতর অ া  পাওনা;
(খ)  আিজ  দািখেলর  তািরেখর  অব বিহত  পূববতী  ৬  (ছয়)  মােসর  মেধ  দনাদােরর
চা রীেত থাকাকালীন কান করানী,  ভৃত , মজুর বা  িমক দ  সবা বাবদ পাওনা
মজুরী বা বতন, তাহােদর জন িত অনিধক ২,০০০.০০ ( ই হাজার) টাকা হাের;
(গ) সকল ব াংক ঋণ;
(ঘ) জামানতিবহীন সকল দাবী;
(ঙ) কান অধীন  দাবী৷
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(২) উপ-ধারা (১) এর (ক) ও (খ) দফায় বিণত দনা পিরেশােধর পর, সকল ব াংক-ঋণ
স ূণ েপ এবং সকল জামানতিবহীন দাবীর ৫০% পিরেশােধর জ  পযা  ব নেযাগ
স দ  না  থািকেল,  জামানতিবহীন  দাবীসমূহ  যাহােত  ব াংক-ঋেণর  অ তঃ  ৫০%
অ পােত পিরেশািধত হয় তাহা  িনি ত কিরবার জ  ব াংক-ঋণেক দ  অ ািধকার

েয়াজনীয় অ পােত াস পাইেব৷
(৩) উপ-ধারা (১) এ উি িখত িতিট ণীভু  দাবী বা দনা   ণীেত সমমযাদা
লাভ কিরেব, এবং ব নেযাগ  স দ অপযা  না হইেল উহািদগেক স ূণ েপ পিরেশাধ
কিরেত হইেব; এবং এত ে ে  ব নেযাগ  স দ অপযা  হইেল একই ণীভু  দাবী
বা দনাসমূহ সমা পািতক হাের াস পাইেব৷
(৪)  শাসিনক ব য়  এবং  িরিসভােরর  িফস িমটােনার  জ  েয়াজনীয় অথ সংরি ত
রাখার  পর  ব নেযাগ  স দ  পযা তা  অ সাের  উপ-ধারা  (১)  এ  উি িখত  দনা  ও
দাবীসমূহ অিবলে  পিরেশাধ কিরেত হইেব৷
(৫) দনাদার কান অংশীদারী িত ান (partnership firm) হইেল, উ  িত ােনর
দনা িমটাইবার উে ে  থেম উ  িত ান হইেত া  ব নেযাগ  স দ েয়াগ করা

হইেব  এবং  এই প পিরেশােধর জ  উ  ব নেযাগ  স দ পযা  না  হইেল,  উ
িত ােনর  দায়েদনা  িমটাইবার  ে  েত ক  অংশীদােরর  য প  দািয়  থােক

তদ সাের তাহার ব ি গত স ি  েয়াগ করা হইেব৷
(৬) উপ-ধারা (৫) অ সাের অংশীদারগেণর ব ি গত স ি  বা, মত, িত ােনর
স ি  েয়ােগর পর কান উ ৃ  থািকেল, উ  উ ৃ  িত ােনর স ি  বিলয়া  গণ
হইেব এবং  িত ােনর েত ক অংশীদােরর   বা  অিধকােরর  অ পােত উ  উ ৃ
তাহােদর মেধ  িবভাজ  হইেব৷
(৭)  এই  ধারায়  পূববতী  িবধানাবলী  সােপে  তফিসেল  িলিপব  সকল  দনা,  কান
অ ািধকার ব তীত, উহার পিরমােণর িভি েত আ পািতক হাের পিরেশাধ কিরেত হইেব৷
(৮) সকল খরচ, দনা ও দাবী পিরেশােধর পর কান উ ৃ  থািকেল, উহা হইেত, দনাদার
দউিলয়া ঘািষত হওয়ার তািরেখর পরবতী সমেয়র জ , তফিসেল উি িখত দনাসমূেহর

উপর বািষক অনিধক ৬% হাের দ পিরেশাধ কিরেত হইেব৷

ব নেযাগ  অংশ
িনধারেণর প িত,
ইত ািদ

৭৬৷ (১) িরিসভার িন ◌্ন বিণত দনা ও িবষয়ািদ স িকত ব য় িমটােনার জ  পযা
স দ হােত রািখয়া ব নেযাগ  অংশ িনধারণ কিরেবন, যথা:-
(ক) এই আইেনর অধীন মাণেযাগ  এমন দনা যাহার ব াপাের দনাদােরর িনকট হইেত
বা অ  কানভােব া  তেথ র িভি েত তীয়মান হয় য, উ  দনার পাওনাদার কান
পূববতী ােন বসবােসর কারেণ উহা মােণর উে ে  যাগােযােগর জ  সাধারণতঃ য
সময় েয়াজন হয় সই প পযা  সময় িতিন পান নাই;
(খ) এই আইেনর অধীন মাণেযাগ  এমন দনা, যাহা দাবী করার িভি  এখেনা িনধারণ
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করা হয় নাই;
(গ) িবেরাধীয় দাবীসমূহ;
(ঘ) ব নেযাগ  স েদর ব াপাের শাসিনক দাবী৷
(২)  উপ-ধারা  (১)  এর িবধান  সােপে ,  া  অথ হইেত ব নেযাগ  অংশ যথাস ব

ততার সিহত সই সকল পাওনাদারগেণর িনকট দান করা হইেব যাহােদর দাবী িবনা
আপি েত মািণত হইয়ােছ৷
(৩) ব নেযাগ  অংশ ঘাষণা এবং দােনর ব াপাের িন ◌্নবিণত প িত অ সরণ কিরেত
হইেব, যথা:-
(ক) দউিলয়া ঘাষণােদশ দােনর পরবতী ১২ (বার) মােসর মেধ  থম ব নেযাগ
অংশ, যিদ থােক, ঘািষত ও দ  হইেব;
(খ) পরবতী ব নেযাগ  অংশসমূহ অনিধক ১২ (বার) মাস পর পর ঘািষত ও দ
হইেব, যিদ ইহার িবপরীেত কান পযা  কারণ না থােক;
(গ)  ব নেযাগ  অংশ  ঘাষণার  পূেব,  িরিসভার  তাহার  উ প  অিভ ায়সূচক  একিট
িব ি  িবিধ  ারা  িনধািরত  প িতেত  অথবা  এই প  িবিধ  না  থািকেল  আদালেতর
িনেদিশত  প িতেত  কাশ  কিরেবন,  এবং  ত পির  এত  িবষেয়  একিট  নািটশ
তফিসলভু  এমন েত ক পাওনাদােরর িনকট রণ কিরেবন যাহারা  তাহােদর দাবী
সই সময় পযা  মাণ কেরন নাই;

(ঘ)  িরিসভার  কান  ব নেযাগ  অংশ  ঘাষণা  কিরেল,  পাওনা  মাণকারী  েত ক
পাওনাদােরর িনকট এই প একিট নািটশ রণ কিরেবন যাহােত ব নেযাগ  অংেশর
পিরমাণ, উহা দােনর সময় ও প িত এবং ব নেযাগ  স দ স িকত িনধািরত তথ ািদ
িবধৃত থািকেব;
(ঙ)  ব নেযাগ  অংেশর  পিরমাণ  ১০০  (একশত)  টাকার  কম  হইেল  তাহা  কান
পাওনাদারেক দান করা হইেব না৷

িরিসভারেক দািয়
হইেত অব াহিত

দান, ইত ািদ
৭৭৷ (১) য ে  িরিসভার-
(ক) ব নেযাগ  স েদর সকল স ি , বা সংি  কাযধারা অযথা িবলি ত না কিরয়া
উ  স েদর যতটু  উ ার করা স ব ততটু  স ি  উ ার কিরয়ােছন এবং উহা হইেত
চূড়া  ব নেযাগ  অংশ, যিদ থােক, ব ন কিরয়ােছন, অথবা
(খ) অ েমািদত আেপাষ-িমমাংসার কারেণ তাহার কাযকলাপ ব  কিরয়ােছন, অথবা
(গ) তাহার পদ ত াগ কিরয়ােছন বা উ  পদ শূ  হইয়ােছ বা িতিন উ  পদ হইেত
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অপসািরত হইয়ােছন,
সইে ে  আদালত, তাহার আেবদন েম বা অ  কান কারেণ িরিসভােরর কাযাবলীর

উপর একিট িতেবদন ণয়েনর জ  তাহােক বা  অ  কান ব ি েক িনেদশ দান
কিরেব৷
(২) উপ-ধারা  (১) এর অধীন দ  সকল িনেদশ পািলত হওয়ার পর, আদালত উ

িতেবদন এবং িরিসভােরর দায়মুি র িব ে  কান পাওনাদার বা াথবান অ  কান
ব ি র  কান  আপি  থািকেল  তাহা  িবেবচনার  পর  িরিসভারেক তাহার  দািয়  হইেত
অব াহিত দান কিরেব বা উহা িগত রািখেব৷
(৩) িরিসভােরর অব াহিত দান িগত রাখা হইেল, কান পাওনাদার বা াথবান কান
ব ি র আেবদন েম, িরিসভােরর কতব  পালেনর সূে  তাহার কাযকলাপ বা িটজিনত
দায়দািয়  িনধারণ কিরয়া আদালত উহার িবেবচনামেত আেদশ দান কিরেত পািরেব৷
(৪) িরিসভারেক অব াহিত দান কিরয়া আদালত কান আেদশ দান কিরেল, উহার ফেল
িতিন,  ব নেযাগ  স দ ব ব াপনার ব াপাের,  ত কতৃক স ািদত কায  বা  সংগিঠত

িটর  দায়দািয়  হইেত  মুি লাভ  কিরেবন,  তেব  যিদ  মািণত  হয়  য,  আেদশিট
িনয়মবিহভূতভােব (improperly)  দান করা হইয়ােছ বা  তারণামূলকভােব বা  কান

পূণ তথ  গাপন কিরয়া হািসল করা হইয়ােছ, তেব উহা ত াহার করা যাইেব৷
(৫) যিদ কান দনাদার বা পাওনাদার বা অ  কান ব ি  িরিসভােরর কান কায বা
িস াে র  ফেল সং ু  হন,  তাহা  হইেল  িতিন  সই মেম  আদালেতর িনকট আেবদন
কিরেত  পািরেবন  এবং  আদালত  উহার  িবেবচনামেত  যথাযথ  আেদশ  দান  কিরেত
পািরেব৷
(৬)  যে ে  আদালত,  ীয়  উেদ ােগ  বা  কান  পাওনাদােরর  আেবদন েম,  এই প
িবেবচনা  কের য,  িরিসভার িব তার সিহত তাহার কতব  পালন না  করার িবষয়িট,
অথবা তাহার উপর কান আইন বা িবিধ ারা বা অ  কান কাের আেরািপত শতাবলী
যথাযথ পালন না  করার িবষয়িট াথিমকভােব মািণত হইয়ােছ,  সইে ে  আদালত
িরিসভােরর উ প আচরণ আমেল লইেত পািরেব, এবং িবষয়িট স েক তদ  কিরেত
এবং উহার িবেবচনামত যথাযথ ব ব া হণ কিরেত পািরেব৷
(৭) দউিলয়া িবষয়ক কাযধারায় আদালত কতৃক অ ি ত য কান তদে  জবাবিদিহ
করার জ  িরিসভারেক িনেদশ িদেত এবং তাহােক বা তাহার অধীন  কান ব ি েক সত
কথেনর শপথ বাক  পাঠ করাইয়া (on oath) িজ াসাবাদ কিরেত পািরেব৷
(৮) এই আইন বা তদধীন ণীত শতা যায়ী িরিসভার য সকল সাধারণ কতব  পালন
কিরেত বাধ , তাহা িতিন অ  কান ব ি র ারা করাইেল ত  তাহােক ৬৬(১) ধারায়
িনধািরত িফেসর অিতির  কান অথ দান করা হইেব না৷
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ব নেযাগ  অংশ
ঘাষণার পূেব

পাওনা দান
কেরন নাই এই প
পাওনাদােরর
অিধকার

৭৮৷ ব নেযাগ  অংশ ঘািষত হওয়ার পূেব কান পাওনাদার তাহার পাওনা মাণ না
কিরয়া থািকেল আপাততঃ িরিসভােরর হােত য অথ থােক সই অথ হইেত, ভিব েত
ঘািষতব  ব নেযাগ  অংশ দােনর পূেব, উ  পাওনাদার তাহার াপ  ব নেযাগ  অংশ

পাওয়ার  অিধকারী  হইেবন,  তেব  তাহার  পাওনা  মািণত  হওয়ার  পূেব  ঘািষত  কান
ব নেযাগ  অংশ দােন  িতিন  বাধা  দােনর  অিধকারী  হইেবন না  এবং উ  ঘাষণা

ি য়ায় িতিন অংশ হণ কিরেত পােরন নাই তাহার এমন কান অজুহাতও া  হইেব
না৷

চূড়া  ব নেযাগ
অংশ

৭৯৷ (১) িরিসভার ব নেযাগ  স দ স ূণ েপ, িকংবা তাহার মেত দউিলয়া িবষয়ক
কাযধারােক অযথা িবলি ত না কিরয়া উ  স েদর য অংশ উ ার স ব, সই অংশ
উ ার কিরয়া থািকেল, িতিন, উপ-ধারা (২) ও (৩) এর িবধান সােপে , চূড়া  ব নেযাগ
অংশ ঘাষণা কিরেবন৷
(২) িরিসভার, উপ-ধারা (১) এর অধীেন চূড়া  ব নেযাগ  অংশ ঘাষণার পূেব, িবিধ ারা
িনধািরত প িতেত অথবা এই প িবিধ না থািকেল আদালত কতৃক িনেদিশত প িতেত,
এমন সকল ব ি েক নািটশ দান কিরেবন যাহােদর দাবী আদালেতর নিথেত িলিপব
আেছ িক  মািণত হয়  নাই,  এবং  এই প নািটেশ  িতিন  উে খ  কিরেবন  য,  উ
ব ি গণ  যিদ  তাহােদর  দাবী  নািটেশ  উে িখত  সমেয়র  মেধ  আদালেতর  স ি
মাতােবক মাণ  না  কেরন,  তাহা  হইেল  িতিন  তাহােদর  দাবী  উেপ া  কিরয়া  চূড়া

ব নেযাগ  অংশ ঘাষণার উেদ াগ হণ কিরেবন৷
(৩) উ  নািটেশ উি িখত সময়সীমা িকংবা কান দাবীদােরর আেবদন েম আদালত
কতৃক ম ুরীকৃত হইেল অিতির  সময়সীমা অিতবািহত হওয়ার পর, ব নেযাগ  স দ

ধুমা  সই সকল পাওনাদারগেণর মেধ  ব ন করা হইেব যাহারা তাহােদর দাবী মাণ
কিরয়ােছন এবং এই প ব েনর ে  অ  য কান ব ি র দাবী উেপ া করা হইেব৷

ব নেযাগ
স েদর জ
মামলা দােয়র
িনিষ

৮০৷ (১) ব নেযাগ  স েদর দাবীেত অ  কান আদালেত কান ত  মামলা দােয়র
করা চিলেব না, তেব এই আইেনর অধীন এ  িতয়ার-স  আদালত, কান পাওনাদােরর
আেবদন েম, উ  অংশ দােনর জ  িরিসভারেক আেদশ িদেত পািরেব৷
(২)  কান  ে  আদালত  যিদ  মেন  কের  য,  িরিসভার  কতৃক  িনয়মবিহভূতভােব
আটকাইয়া রাখা কান ব নেযাগ  অংশ বা উহার উপর কান দ এবং উ  অংশ াি র
জ  আেবদন বাবদ খরচ িরিসভােরর ব ি গত উ স হইেত আদায় করার যথাযথ কারণ
রিহয়ােছ, তাহা হইেল আদালত উ  দ ও খরচ পিরেশােধর জ  িরিসভারেক আেদশ
িদেত পািরেব৷

দউিলয়া কতৃক
ব নেযাগ  স দ
ব ব াপনা এবং

৮১৷ (১) দউিলয়া কান একক দনাদার হইেল, পাওনাদারগেণর কল াণােথ ব নেযাগ
স দ  বা  উহার  কান  অংেশর  ব ব াপনার  তদারকী  করার  উে ে  অথবা  উ
দনাদােরর কান কারবার থািকেল তাহা পিরচালনা করার উে ে  অথবা উ  স দ
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ত িনত ভাতা ব ব াপনার অ  কান ব াপাের সহায়তা করার উে ে ,  আদালত কতকৃ অ েমািদত
প িতেত ও শতাধীেন, আদালত বা িরিসভার উ  দনাদারেক িনেয়াগ কিরেত পািরেবন৷
(২) একক দনাদােরর িনেজর বা তাহার পিরবােরর ভরণ- পাষণ বাবদ, অথবা উপ-ধারা
(১)  এর অধীেন  তাহােক িনেয়াগ  করা  হইেল তাহার  দ  সবা  বাবদ,  িরিসভার  বা
আদালত সময় সময় তাহার বা উহার িবেবচনামেত ায  ভাতা উ  দনাদারেক দান
কিরেত  পািরেবন,  তেব  িরিসভার  কতৃক  এই প  ভাতা  দােনর  ে  আদালেতর
অ েমাদন থািকেত হইেব৷

উ ৃ  স ি েত
দউিলয়ার

অিধকার
৮২৷  এই  আইন  ারা  আেরািপত  হাের  দ  এবং  তদধীন  গৃহীত  কাযধারার  ব য়সহ
পাওনাদারগেণর স ূণ পাওনা পিরেশােধর পর যিদ কান স ি  বা অথ অবিশ  থােক,
তেব দনাদার তাহা পাইবার অিধকারী হইেবন৷

িরিসভােরর আেদশ
ইত ািদর িব ে
আেবদন

৮৩৷ যিদ দনাদার বা কান পাওনাদার বা অ  কান ব ি  িরিসভােরর কান আেদশ,
িস া  বা কােজর ফেল সং ু  হন, তাহা হইেল িতিন উহার িব ে  আদালেত আেবদন
কিরেত  পািরেবন,  এবং  আদালত  উ  আেদশ,  িস া  বা  কাজ  বহাল  রািখেত  বা,

মত,  রদ  রিহত  কিরেত  বা  সংেশাধন  কিরেত  পািরেব,  এবং  ত স েক  উহার
িবেবচনামেত ায  অ  কান আেদশ িদেত পািরেব:
তেব শত থােক য, িবেরাধীয় আেদশ বা িস া  দান বা  কায স াদেনর তািরেখর
পরবতী ৩০ (ি শ) িদন অিতবািহত হওয়ার পর এই ধারার অধীেন কান আেবদন হণ
করা যাইেব না৷

স ম অধ ায়
অপরাধ ও দ ডসমূহ

দনাদােরর অপরাধ
ও উহােদর দ

৮৪৷ (১) এই আইেনর অধীেন কান দনাদার দউিলয়া হইেল বা তাহার িবষয়ািদ স েক
পুনগঠন আেদশ দান করা হইেল, তাহার িন ◌্নবিণত িতিট কাজ অপরাধ হইেব এবং
ত  িতিন অনিধক ২ ( ই) ব সর কারাদে  বা অথদে  বা উভয়দে  দ নীয় হইেবন,
যথা:-
(ক)  দনাদােরর  কান  ব বসা-বািণজ  থািকেল  উহার  াভািবক  খরচ  এবং  তাহার
পিরবােরর াভািবক ব য় িনবােহর েয়াজেন হ া িরত স ি  ব তীত, তাহার অ া
সকল স ি  বা উহার কান অংশ-িবেশষ িকভােব, কাহার িনকট, িক পেণর িবিনমেয়
এবং কান সমেয় হ া র করা হইয়ােছ, ত স িকত তথ  িতিন যিদ, তাহার জানামেত বা
িব াসমেত, স ূণভােব ও িব তার সিহত িরিসভােরর িনকট কাশ না কেরন:
তেব শত থােক য, যিদ িতিন আদালেতর স ি  মাতােবক মাণ কেরন য, তারণা
করা বা দউিলয়া িবষয়ক কাযধারা ব থ বা িবলি ত করা তাহার উে  িছল না, তাহা
হইেল উ প তথ  কাশ না করা কান অপরাধ হইেব না;
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(খ) তাহার হফাজত বা িনয় ণাধীন স ি র য সকল অংশ িরিসভােরর িনকট অপণ
কিরেত আইন অ সাের দনাদার বাধ , িরিসভােরর িনেদশ মাতােবক িতিন যিদ তাহা
অপণ না কেরন:
তেব শত থােক য, যিদ িতিন আদালেতর স ি  মাতােবক মাণ কেরন য, তারণা বা
দউিলয়া িবষয়ক কাযধারা ব থ বা িবলি ত করা তাহার উে  িছল না,  তাহা হইেল

উ েপ অপণ না করা কান অপরাধ হইেব না;
(গ) দনাদােরর স ি  ও িবষয়ািদ স িকত য সকল িহসাব-বিহ ও অ া  দিলল-প
তাহার  হফাজেত  বা  িনয় েণ  আেছ  তাহা  যিদ  িতিন,  িরিসভােরর  িনেদশ  মাতােবক,
িরিসভােরর িনকট অপণ না কেরন :
তেব শত থােক য, যিদ িতিন আদালেতর স ি  মাতােবক মাণ কেরন য, তারণা বা
দউিলয়া িবষয়ক কাযধারা ব থ বা িবলি ত করা তাহার উে  িছল না,  তাহা হইেল

উ প অপণ না করা কান অপরাধ হইেব না;
(ঘ) কান আিজ দনাদার কতৃক বা তাহার িব ে  দািখল হওয়ার পর যিদ িতিন তাহার
কান দনা বা পাওনা অথবা ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা বা তদূধ মূেল র তাহার কান

স ি  গাপন কেরন:
তেব শত থােক য, যিদ আদালেতর স ি  মাতােবক িতিন মাণ কেরন য, তারণা বা
দউিলয়া িবষয়ক কাযধারা ব থ বা িবলি ত করা তাহার উে  িছল না,  তাহা হইেল

উ েপ গাপন করা কান অপরাধ হইেব না;
(ঙ) দনাদার কতৃক বা তাহার িব ে  আিজ দািখল হওয়ার পর যেকান সময় বা উ
আিজ  দািখল  হওয়ার  অব বিহত  পূববতী  ৪৮  (আটচি শ)  মােসর  মেধ ,  যিদ  িতিন
৫,০০০.০০  (পাঁচ  হাজার)  টাকা  বা  তদিধক  মূেল র  তাহার  কান  স ি

তারণামূলকভােব আদালেতর ানীয় অিধে ে র বািহের সরাইয়া থােকন;
(চ) যিদ দনাদার তাহার িবষয়ািদ স িকত কান িববরণীেত কান পূণ তথ  উে খ
না কেরন:
তেব শত থােক য, যিদ িতিন আদালেত স ি  মাতােবক মাণ কেরন য, তারণা বা
দউিলয়া িবষয়ক কাযধারা ব থ বা িবলি ত করা তাহার উে  িছল না,  তাহা হইেল

উ প উে খ না করা কান অপরাধ হইেব না;
(ছ) দউিলয়া িবষয়ক কাযধারায় কান ব ি  কতৃক কান ভূয়া দনা মািণত হইয়ােছ
মেম দনাদােরর জানা বা িব াস থাকা বা অ প িব াস করার কারণ থাকা সে ও যিদ
িতিন উ  মােণর পরবতী ১ (এক) মােসর মেধ  িবষয়িট স েক িরিসভারেক অবিহত না
কেরন;
(জ) দনাদার কতৃক বা তাহার িব ে  আিজ দািখল হওয়ার পর য কান সময় তাহার
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স ি  বা িবষয়ািদ ভািবতকারী বা ত স িকত কান িহসাব বিহ বা অ া  দিলল
উপ াপেন যিদ িতিন বাধা দান কেরন:
তেব শত থােক য, যিদ িতিন আদালেতর স ি  মাতােবক মাণ কেরন য, তারণা বা
দউিলয়া িবষয়ক কাযধারা ব থ বা িবলি ত করা তাহার উে  িছল না,  তাহা হইেল

উ প বাধা দান কান অপরাধ হইেব না;
(ঝ) দনাদার কতৃক বা তাঁহার িব ে  আিজ দািখল হওয়ার পর য কান সময়, অথবা
উ  আিজ দািখল হওয়ার অব বিহত পূববতী ৪৮ (আটচি শ) মােসর মেধ , যিদ িতিন
তাহার স ি  বা িবষয়ািদ ভািবতকারী বা ত স িকত কান িহসাব-বিহ বা অ া
দিলল গাপন কেরন, ংস কেরন, িবকৃত কেরন বা ভূয়া িতপ  কেরন, অথবা এই প
কান কােজ স ােন জিড়ত (privy) থােকন:

তেব শত থােক য,  যিদ িতিন আদালেতর স ি  মাতােবক মাণ কেরন য,  তাহার
িবষয়ািদর স েক কান িকছু গাপন বা দউিলয়া িবষয়ক কাযধারা ব থ বা িবলি ত করা
তাহার উে  িছল না, তাহা হইেল উ প কান কাজ অথবা উহােত তাহার জিড়ত থাকা
কান অপরাধ হইেব না;

(ঞ) দনাদার কতৃক বা তাহার িব ে  আিজ দািখল হওয়ার পর য কান সময়, অথবা
উ  আিজ দািখল হওয়ার অব বিহত পূববতী ৪৮ (আটচি শ) মােসর মেধ , যিদ িতিন
তাহার স ি  বা িবষয়ািদ ভািবতকারী কান িহসাব-বিহ বা অ া  দিলেল কান ভূয়া
তথ  িলিপব  কেরন:
তেব শত থােক য,  যিদ িতিন আদালেতর স ি  মাতােবক মাণ কেরন য,  তাহার
িবষয়ািদর স েক কান তথ  গাপন বা দউিলয়া িবষয়ক কাযধারা ব থ বা িবলি ত করা
তাহার উে  িছল না, তাহা হইেল উ প তথ  িলিপব করণ কান অপরাধ হইেব না;
(ট) দনাদার কতৃক বা তাহার িব ে  আিজ দািখল হওয়ার পর য কান সময়, অথবা
উ  আিজ দািখল হওয়ার অব বিহত পূববতী ৪৮ (আটচি শ) মােসর মেধ , যিদ িতিন
তাহার স ি  বা িবষয়ািদ ভািবতকারী কান দিলল তারণামূলকভােব হাত ছাড়া কেরন
বা উহােত কান পিরবতন কেরন বা উহােত কান িকছু উে খ না কেরন বা এই প কান
কােজ স ােন জিড়ত থােকন;
(ঠ) দনাদার কতৃক বা তাহার িব ে  আিজ দািখল হওয়ার পর য কান সময়, অথবা
উ  আিজ  দািখল  হওয়ার  অব বহিত  পূববতী  ৪৮  (আটচি শ)  মােসর  মেধ ,  তাহার
পাওনাদারগেণর িনকট িরত কান িলিখত বা মৗিখক যাগােযােগর মাধ েম যিদ িতিন
কা িনক িত বা খরচ দখাইয়া তাহার দনা বা স ি  বাবদ কান িহসাব দােনর
অপেচ া কেরন;
(ড) একজন দায়  দউিলয়া হওয়া সে ও-
(অ) তাহার দায়  দউিলয়া থাকার িবষয়িট কাশ না কিরয়া যিদ িতিন কান ব ি র
িনকট এককভােব বা অ  কাহারও সিহত যৗথভােব ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা বা
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তদূধ পিরমােণর কান ঋণ হণ কেরন, অথবা
(আ) য নােম িতিন দউিলয়া ঘািষত হইয়ােছন সই নাম ব তীত যিদ অ  কান নােম
ব বসা-বািণজ  কেরন এবং যাহােদর সিহত ব বসািয়ক লন- দন কেরন তাহােদর সকেলর
িনকট দউিলয়া িহসােব ঘািষত তাহার নামিট কাশ না কেরন;
(ঢ)  দনাদার  কতৃক  বা  তাহার  িব ে  আিজ  দািখল হওয়ার  অব বিহত  পূববতী  ৪৮
(আটচি শ) মােসর মেধ  য কান সময় যিদ িতিন তাহার িমথ া  তথ  স িলত কান
আিথক িববরণ ত বা দ খত বা সরবরাহ বা অ িবধ তারণামূলক কান িমথ া তথ
উপ াপনার  মাধ েম  কান  স ি  বা  ঋণ  অজন  কিরয়া  থােকন  এবং  যাহার  িনকট
উ েপ িমথ া তথ  উপ াপন করা হইয়ািছল সই পাওনাদােরর স ূণ পাওনা পিরেশাধ
না কিরয়া থােকন;
(ণ)  দনাদার  কতৃক  বা  তাহার  িব ে  আিজ দািখল হওয়ার  অব বিহত পূববতী  ৪৮
(আটচি শ) মােসর মেধ  য কান সময় যিদ িতিন একজন ব বসায়ী বা বিণক থািকয়া
থােকন এবং ব বসা-বািণজ  পিরচালনা বা লন- দন করার িমথ া ভান কিরয়া ধাের কান
স ি  অজন কিরয়া থােকন এবং য পাওনাদার মূলতঃ তাহার উ  ভান ারা ভািবত
হইয়ািছেলন তাহার পাওনা স ূণ পিরেশাধ না কিরয়া থােকন:
তেব শত থােক য, যিদ িতিন আদালেতর স ি  মাতােবক মাণ কেরন য, তারণা
করা তাহার উে  িছল না, তাহা হইেল উ প িমথ া ভান করা কান অপরাধ হইেব না;
(ত)  দনাদার  কতৃক  বা  তাহার  িব ে  আিজ দািখল হওয়ার  অব বিহত পূববতী  ৪৮
(আটচি শ) মােসর মেধ  য কান সময় যিদ িতিন একজন ব বসায়ী বা বিণক থািকয়া
থােকন এবং য স ি  িতিন ধাের অজন কিরয়ােছন অথচ উহার মূল  স ূণ পিরেশাধ
কেরন নাই, সই স ি  যিদ িতিন ব ক দন বা অ িবধভােব দায়ব  কিরয়া থােকন; বা
ব বসার াভািবক গিত বিহভূত পিরমােণ বা সাধারণ লন- দনকারী প  বিহভূত ব ি  বা
গা ীর িনকট বাংলােদেশর বািহের রণ কিরয়া থােকন:

তেব শত থােক য, যিদ িতিন আদালেতর স ি  মাতােবক মাণ কেরন য, কাহােকও
তারণা করা তাহার উে  িছল না, তাহা হইেল উ প কাজ অপরাধ হইেব না;

(থ) তাহার িবষয়ািদ বা দউিলয়া িবষয়ক কাযধারার ব াপাের তাহার কান পাওনাদােরর
স িত লােভর উে ে  যিদ িতিন কান তেথ র িমথ া উপ াপনা বা ত ে ে  অ িবধ

তারণা কেরন;
ব াখ া৷- এই উপ-ধারার উে  পূরণকে  ধারা ৪৬(৯) এ উি িখত িবেশষ ব ব াপেকর
কাযকলাপ  দনাদােরর  কাযকলাপ  বিলয়া  গণ  কিরেত  হইেব,  যিদ  উ  কাযকলাপ
িরিসভােরর িনেদেশ স ািদত না হইয়া থােক৷
(২) যিদ-
(ক) কান দনাদার কান স ি  ধাের অজন কিরয়া এবং উহার মূল  পিরেশাধ না কিরয়া
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বাংলােদেশর বািহের রণ কিরয়া থােকন, এবং
(খ) িতিন উ েপ িরত স ি  বাবদ ত কতৃক া  পেণ র িহসাব দান কিরেত ব থ
হন,
তাহা হইেল, দনাদার তাহার ব বসা-বািণেজ র াভািবক গিত বা িনয়ম বিহভূতভােব উ
স ি  রণ কিরয়ােছন বিলয়া গণ  কিরেত হইেব, যিদ ইহার িবপরীত মািণত না হয়৷
(৩) যিদ-
(ক)  দনাদার এমন পিরি তেত কান স ি  ব েক রােখন বা  উহােক অ িবধভােব
দায়ব  কেরন  বা  বাংলােদেশর  বািহের  রণ  কেরন  য  তাঁহার  উ  কাজ উপ-ধারা
(১)(ত) এর অধীন একিট অপরাধ হয়, এবং
(খ) অপর কান ব ি র উ প পিরি িত স েক অবিহত থাকা সে ও উ  স ি  হণ
কেরন,
তাহা হইেল উ  অপর ব ি েকও দনাদােরর ায়, উ  উপ-ধারার অধীন একই অপরাধ
কিরয়ােছন বিলয়া গণ  কিরেত হইেব এবং তদ সাের িতিনও একই দে  দ নীয় হইেবন৷

যথাযথ িহসাব-বিহ
সংর ণ না করার
দ

৮৫৷  (১)  কান  দউিলয়া  অনিধক  ২  ( ই)  ব সর  স ম  কারাদে  বা  অথদে  বা
উভয়দে  দ নীয় হইেবন, যিদ িতিন, আিজ দািখল হওয়ার অব বিহত পূববতী ২ ( ই)
ব সেরর মেধ  কান সময় কান ব বসা-বািণজ  করা সে ও, উ  স ূণ সমেয়র যথাযথ
িহসাব-বিহ না রািখয়া থােকন অথবা সংি  সকল িহসাব-বিহ সংর ণ না কিরয়া থােকন:
তেব শত থােক য, উ  দউিলয়ােক এই উপ-ধারার অধীেন কান অপরাধ কেরন নাই
বিলয়া গণ  কিরেত হইেব, যিদ-
(ক) দউিলয়া ঘাষণােদশ দােনর তািরেখ তাহার জামানতিবহীন দায়- দনার পিরমাণ
৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ ল ) টাকার বশী না হয়, অথবা
(খ) িতিন মাণ কেরন য, িতিন তাহার ব বসা-বািণজ  এই প পিরি তেত পিরচালনা
কিরয়ােছন য, তাহার উ প ব থতা কান অসত্-উে  েণািদত িছল না অথবা উ
ব থতা উেপ ণীয়৷
(২) আদালেতর অ মিত ব তীত এই ধারার অধীেন দউিলয়ার িব ে  অিভেযাগ আিনয়া
কান কাযধারা দােয়র করা যাইেব না৷

(৩) এই ধারার উে  পূরণকে , কান ব ি েক যথাযথ িহসাব-বিহ রােখন নাই বিলয়া
গণ  কিরেত হইেব, যিদ িতিন-
(ক) তাহার ব বসা-বািণেজ র সূে  িতিদন া  ও পিরেশািধত নগদ অেথর িব ািরত ও
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পযা  িহসাব-বিহসহ তাহার ব বসা-বািণেজ র লন- দন এবং আিথক অব া দশনকারী
বা ব াখ ামূলক েয়াজনীয় িহসাব-বিহ রািখয়া না থােকন;
(খ)  তাহার  ব বসা-বািণেজ র  সূে  কান  পণ  লন- দন  করা  সে ও  উ  পণ
মজুতকরেণর িববরণ না রািখয়া থােকন; এবং
(গ) কৃত ভা ােদর িনকট কান খুচরা পণ  িব য় কিরয়া থািকেল উ  পণ  ব তীত, য
সকল পণ  কনা- বচা কিরয়ােছন সই সকল তা ও িবে তাগণেক িচি ত কিরবার
জ  পযা  ও িব ািরত তথ  িলিপব  করতঃ উহা র ণ না কিরয়া থােকন৷

দািয় হীনভােব ঋণ
হণ

৮৬৷ একজন দউিলয়া অনিধক ২ ( ই) ব সর কারাদে  বা অথদে  দ নীয় হইেবন,
যিদ িতিন, আিজ দািখল হওয়ার অব বিহত পূববতী ৪৮ (আটচি শ) মােসর মেধ , এমন
কান দনা  কিরয়া  থােকন যাহা  পিরেশাধ করার জ  যুি সংগত ত াশা  করার মত

অব া তাহার িছল না৷

দনাদােরর
বাংলােদশ ত াগ

৮৭৷ যিদ কান দনাদার-
(ক) আিজ দািখল হওয়ার পরবতী কান সমেয়, আদালেতর অ মিত ব তীত, বাংলােদশ
ত াগ কেরন; অথবা
(খ) উ  দরখা  দািখল হওয়ার অব বিহত পূববতী ১২ (বার) মােসর মেধ  বাংলােদশ
ত াগ কেরন এবং উ প দািখেলর পরবতী ৬ (ছয়) মােসর মেধ  িফিরয়া না আেসন,
তাহা হইেল িতিন অনিধক ২ ( ই) ব সর স ম কারাদে  বা অথদে  বা উভয় দে
দ নীয় হইেবন:
তেব শত থােক য,  যিদ িতিন আদালেতর স ি  মাতােবক মাণ কেরন য,  তাহার
পাওনাদারগণেক তািরত বা দউিলয়া িবষয়ক কাযধারা ব থ বা িবলি ত করার উে ে
িতিন বাংলােদশ ত াগ কেরন নাই, তাহা হইেল উ প বাংলােদশ ত াগ কান অপরাধ
হইেব না৷

দায়  দউিলয়ার
অপরাধ

৮৮৷ একজন দায়  দউিলয়ার িন ◌্নবিণত য কান কাজ অপরাধ হইেব এবং উ
অপরােধর জ  িতিন অনিধক ১ (এক) ব সর স ম কারাদে  বা অথদে  বা উভয়দে
দ নীয় হইেবন, যথা:-
(ক) তাহার কান পাওনাদারেক তািরত করার উে ে  যিদ িতিন তাহার কান স ি
দান,  অপণ বা  অ িবধভােব হ া র  কিরয়া  বা  করাইয়া  থােকন,  অথবা  তাহার  কান
স ি র  উপর  চাজ  সৃি  কিরয়া  বা  করাইয়া  থােকন,  অথবা  তাহার  স ি েক  অ
কানভােব দায়  বা কর আেরাপেযাগ  কিরয়া বা করাইয়া থােকন;
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(খ) কান পাওনাদারেক তািরত কিরবার উে ে  যিদ িতিন তাহার িব ে  দ  কান
রায়  বা  আেদশ  অ সাের  অথ  পিরেশােধর  পূেব  কান  স ি  বা  উহার  অংশিবেশষ
লুকাইয়া বা সরাইয়া থােকন৷

কিতপয় অপরােধর
ব াপাের অিভেযাগ
দােয়র করার
প িত

৮৯৷ যিদ কান ে  আদালেতর িবেবচনামেত েয়াজনীয় াথিমক তদে র পর, উহার
িনকট তীয়মান হয় য, কান দউিলয়া ধারা ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭ বা ৮৮-এর অধীন
অপরাধ কিরয়ােছন, তাহা হইেল আদালত সইমেম উহার িস া  িলিপব  কিরেত এবং
এ  িতয়ারস  থম ণীর কান ম ািজে েটর িনকট িলিখত অিভেযাগ কিরেত পাের,
এবং এই প ে  উ  ম ািজে ট ফৗজদারী কাযিবিধর িবধান মাতােবক অিভেযাগিটর
ব াপাের েয়াজনীয় কায ম হণ কিরেবন৷

দায়মুি  ইত ািদর
কারেণ ফৗজদারী
মামলা হইেত
দনাদার

অব াহিত া
নেহন

৯০৷ দনাদারেক দায়মুি  কিরয়া  বা  তাহার িবষয়ািদ স েক কান আেপাষ-িমমাংসা
হণ কিরয়া বা তাহার িবষয়ািদর পুনিব াস বা পুনগঠন পিরক না অ েমাদন কিরয়া

আদালত কান আেদশ দান করা সে ও, এই আইেনর অধীন কান অপরাধ সংগঠেনর
দােয় অিভযু  হইেল উ  অিভেযােগর ব াপাের গৃহীত কাযধারা হইেত িতিন অব াহিত
লাভ কিরেবন না৷

পাওনাদার
ইত ািদর অপরাধ

৯১৷ (১) এই ধারার অধীন কান কাযধারায়, কান পাওনাদার যিদ এমন কান দাবী
উ াপন, ঘাষণা বা িহসাব দান কেরন যাহার পূণ অংশ অসত , তাহা হইেল িতিন
অনিধক ১ (এক) ব সর কারাদে  বা অথদে  বা উভয় দে  দ নীয় হইেবন, যিদ না
িতিন মাণ কেরন য, তারণা করার উে  তাহার িছল না৷
(২) এই আইেনর অধীন কান কাযধারায় যিদ কান পাওনাদার, দনাদােরর িব াচরেণ
িবরত  থাকার  (forbearing)  উে ে  বা  উহার  েরাচনা প,  অ  কাহােরা  িনকট
হইেত অথ বা স ি  বা জামানত হেণর মাধ েম েরািচত হন, তাহা হইেল িতিন উ
অথ, স ি  বা জামানেতর মূেল র অনিধক ৩ (িতন) েণর সমপিরমাণ অথদে  দ নীয়
হইেবন৷
(৩) যিদ কান পাওনাদার-
(ক) ধারা ৪৩ এর িবধান েযাজ  হয় এই প কান পুনিব াস পিরক নায় স িত দন
বা উহােত দ খত কেরন, বা উ  স িত বা দ খত দওয়ার জ  তাহার িতিনিধ বা

মতা দ  ব ি েক অ মিত দন, অথবা ধারা ৪৬-এর িবধান েযাজ  হয় এই প
কান পুনগঠন পিরক নার াব পশ কেরন বা এই প ােব ইিতবাচক স িত দন,

এবং
(খ) উ প স িত দান, দ খতকরণ বা াব পশকরণ-এর পূববতী ও পরবতী ৬
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(ছয়)  মােসর মেধ  ত  কান গাপন বা  যাগসাজসী  (collusive)  অ ািধকার  বা
িবধা লাভ কেরন,

তাহা  হইেল,  িতিন  উ  অ ািধকার  বা  িবধার  মূল মােনর  অনিধক ৫  (পাঁচ)  েণর
সমপিরমাণ  অথদে  দ নীয়  হইেবন,  এবং  যাহার  দওয়া  তেথ র  িভি েত  আেরািপত
হইয়ােছ, তাহােক আেরািপত অথদে  অনিধক অধাংশ দােনর জ  আদালত আেদশ
িদেত পািরেব৷
(৪) উপ-ধারা (৩) এ উি িখত কান কার অ ািধকার বা িবধা গাপন এবং যাগসাজসী
বিলয়া  গণ  কিরেত  হইেব,  যিদ  উহা  সংি  পুনগঠন  পিরক না  বা  পুনিব াস
পিরক নায় ভােব উি িখত না থােক৷
(৫) দউিলয়া ঘাষণােদশ দ  হইয়ােছ জানা সে ও, যিদ কান ব ি , উ  আেদশ ব থ
কিরবার উে ে , ব নেযাগ  স েদর কান অংশ সরাইয়া বা লুকাইয়া ফেলন বা িনেজ

হণ কেরন বা অ  কানভােব িবিলব ন কেরন, তাহা হইেল উ  ব ি  অনিধক ৩
(িতন)  ব সর স ম  কারাদে  অথবা  উ  স ি র  মূেল র অনিধক ৩  (িতন)  েণর
সমপিরমাণ অথদে  বা উভয়দে  দ নীয় হইেবন৷
(৬)  এই ধারার অধীন  আেরািপত এবং  আদায়কৃত অথদ  ব নেযাগ  স েদর অংশ
বিলয়া গণ  হইেব এবং উহা িরিসভাের  হইেব৷

কা ানী ইত ািদ
কতৃক অপরাধ
সংগঠন

৯২৷ এই আইেনর অধীন অপরাধ সংগঠনকারী ব ি  যিদ কা ানী হয়, তাহা হইেল উ
কা ানীর মািলক, পিরচালক, ম ােনজার, সিচব বা অ  কান কমকতা বা এেজ ট কতৃক

অপরাধ সংগিঠত হইয়ােছ বিলয়া গণ  হইেব, যিদ না িতিন মাণ কিরেত পােরন য, উ
অপরাধ তাহার অ াতসাের সংগিঠত হইয়ােছ অথবা উ  অপরাধ সংগঠন রাধ কিরবার
জ  িতিন যথাসাধ  চ া কিরয়ােছন৷
ব াখ া৷- এই ধারায়-
(ক) “ কা ানী” বিলেত কান বািণজ  িত ান ও সিমিত বা সংগঠনেক বুঝাইেব;
(খ) বািণজ  িত ােনর ে  “পিরচালক” বিলেত উহার কান অংশীদার বা পিরচালনা
বােডর সদ েক বুঝাইেব৷

অপরাধ সংগঠেন
সহায়তার দ

৯৩৷ এই আইেনর অধীন শাি েযাগ  অপরাধ সংগঠেন কান ব ি েক অপর কান ব ি
সহায়তা বা েরািচত কিরেল, উ  অপর ব ি ও একই অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ
কিরেত হইেব এবং তদ সাের িতিনও দ নীয় হইেবন৷

অ ম অধ ায়
দায়  দউিলয়ার অেযাগ তা
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দায়  দউিলয়ার
অেযাগ তা

৯৪৷ (১) উপ-ধারা  (২)  এর িবধান সােপে ,  একজন দায়  দউিলয়া িন ◌্নবিণত
ে  অেযাগ  হইেব, যথা:-

(ক)  জাতীয়  সংসদ  বা  কান  ানীয়  সরকার  কতৃপ  বা  অ া  সংিবিধব  সং ায়
িনবািচত সদ  হওয়া, ত ে ে  মেনানয়ন লাভ করা বা উহার কান বঠেক অংশ হণ
বা ভাট দওয়া;
(খ)  িবচারক,  ম ািজে ট,  জাি স  অব  িদ  িপস  অথবা  জাতে র  অ  কান  কেম
(service of the Republic) িনেয়াগ লাভ বা কাজ করা;
(গ) িরিসভার িহসােব িনেয়াগ লাভ বা উ  পেদ কাজ করা;
(ঘ) ব াংক বা আিথক িত ান হইেত ঋণ হণ৷
(২) উপেরা  অেযাগ তাসমূেহর অবসান হইেব, যখন-
(ক) দউিলয়া ঘাষণােদশ রদ হইয়া যায়; বা
(খ) আদালত দউিলয়ার দায়মুি  আেদশ দান কেরন৷

নবম অধ ায়
কাযধারায় ব টনেযাগ  স েদর সংি  িন ি

কাযধারায়
ব নেযাগ
স েদর সংি
িন ি

৯৫৷ দনাদার কতৃক বা তাহার িব ে  আিজ দািখল হওয়ার পর, এিফেডিভট বা অ
কান  িকছুর  িভি েত,  আদালেতর  িনকট  যিদ  সে াষজনকভােব  তীয়মান  হয়  য,
দনাদােরর  সমুদয়  স ি র  মূল  ৫,০০,০০০.০০  (পাঁচ  ল )  টাকার  বশী  হওয়ার

স াবনা  নাই,  তাহা  হইেল  আদালত  দনাদােরর  ব নেযাগ  স েদর  ব ব াপনা  ও
িবিল-ব ন সংি  প িতেত স  করার জ  আেদশ িদেত পািরেব,  এবং  এই প

ে  এই অধ ােদেশর িবধানাবলী, িন ◌্ন প পিরবতন সােপে , েযাজ  হইেব, যথা:-
(ক)  এই  আইেনর  অধীেন  সরকারী  গেজেট  িব ি  জারীর  েয়াজন  হইেব  না,  যিদ
আদালত িভ প আেদশ না দয়;
(খ) দনাদার কতৃক দািখলকৃত আিজ গৃহীত হইবার পর, দনাদােরর ব নেযাগ  স দ
আদালেত  হইেব,  এবং  আদালত িনেজই িরিসভার  িহসােব  কায  কিরেত পািরেব,
অথবা িরিসভার িহসােব কায করার জ  য কান ব ি েক, িতিন সরকারী িরিসভার হউন
বা না হউন, িনেয়াগ কিরেত পািরেব;
(গ)  উ  আিজ  নানীর  সময়  আদালত,  দনাদােরর  দনা  ও  িবষয়-স ি  স েক

েয়াজনীয় তদে র পর িলিখত আেদশ ারা, উহােদর পিরমাণ িনধারণ কিরেব, এবং ধারা
৩৮-এর িবধান মাতােবক কান তফিসল ণয়েনর েয়াজন হইেব না;
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(ঘ) ব নেযাগ  স েদর িবষয়-স ি  যুি সংগত ততার সিহত সং হ করা হইেব,
এবং উহা এককালীন বি ত অংশ েপ (in a single dividend) পাওনাদারগেণর িনকট
ব ন কিরেত হইেব;
(ঙ)  এত  স িকত খরচ  কমােনা  এবং  প িত সহজ করার  জ  িবিধ  ারা  িনধািরত
অ িবধ য প পিরবতন করা হয় তাহা অ সরণ করা হইেব:
তেব  শত থােক য,  আদালত য  কান  সমেয় িনেদশ িদেত পািরেব  য,  দনাদােরর
ব নেযাগ  স েদর ব াপাের এই আইন ারা বা তদধীেন িনধািরত প িত অ সৃত হইেব
এবং তে ি েত উ  প িত অ সরণ কিরেত হইেব৷

দশম অধ ায়
আপীল ও পুণরী ণ (Review)

আপীল ৯৬৷ (১)  এই আইেনর অ া  িবধানাবলী  সােপে ,  দনাদার,  য  কান পাওনাদার,
িরিসভার বা অ  য কান ব ি ,  দউিলয়া িবষয়ক কাযধারায় এ  িতয়ারস  কান
অিতির  জলা জজ বা জলা জজ দ  িস া  বা আেদশ ারা সং ু  হইেল উহার
িব ে  হাইেকাট িবভােগর িনকট আপীল কিরেত পািরেবন৷
(২) ীমেকাট সময় সময় হাইেকাট িবভােগর এই প একিট ব  গঠন কিরেব যাহার
দািয়  হইেব ধুমা  এই আইেনর অধীন দােয়রকৃত আপীলসমূহ িন ি  করা৷
(৩) কান ব ি  এই ধারার অধীেন আপীল দােয়র কিরেত চািহেল, িতিন-
(ক) তাহার উ  অিভ ায় স েক, িবেরাধীয় িস া  বা আেদশ দান তািরেখর পরবতী
১০ (দশ) িদেনর মেধ , আদালতেক িলিখতভােব অবিহত কিরেবন;
(খ) দনাদার হইেল, পাওনাদােরর সা ল  দাবী, যাহা আদালত কতৃক িনধািরত হয়, এর
১০% এর সমপিরমাণ অথ উ  ১০ (দশ) িদেনর মেধ  আদালেত জমা িদেবন;
(গ)  িবেরাধীয়  িস া  বা  আেদশ  দান  তািরেখর  পরবতী  ৬০  (ষাট)  িদেনর  মেধ
আপীেলর মেমাের ডাম আপীল আদালেত দািখল কিরেবন;
(ঘ)  আপীল  আদালেত  মেমাের ডাম  দািখেলর  পূেব,  িন ◌্ন-আদালেত  ত কতৃক
িনেদিশত সংখ ক মেমাের ডােমর অ িলিপ দািখল কিরেবন;
(ঙ) মেমাের ডােমর সিহত আদালত দ  এই মেম একিট ত য়ন-প  দািখল কিরেবন
য, দফা (খ) মাতােবক েয়াজনীয় অথ, যিদ েযাজ  হয়, জমা করা হইয়ােছ এবং দফা

(ঘ) মাতােবক মেমাের ডােমর েয়াজনীয় সংখ ক অ িলিপ সরবরাহ করা হইয়ােছ৷
(৪) উপ-ধারা (৩) (ক) এর অধীন নািটশ া  হইেল, আদালত-
(ক) উ  নািটশ াি র ৫ (পাঁচ) িদেনর মেধ  িবেরাধীয় িস া  বা আেদেশর সত ািয়ত
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(certified) নকল আপীল কিরেত ই ুক ব ি েক সরবরাহ কিরেব, এবং এই প নকেলর
খরচ উ  ব ি  অি ম জমা িদেবন;
(খ)  ািবত  আপীেলর  ারা  ভািবত  হইেত  পােরন  এই প  ব ি গেণর  সংখ া
িবেবচনা েম ািবত আপীেলর মেমাের ডােমর েয়াজনীয় সংখ ক অ িলিপ আদালেত
জমা দওয়ার জ  আপীল কিরেত ই ুক ব ি েক িনেদশ িদেব এবং এই প অ িলিপ
জমা হইেল উহািদগেক ঐ সকল ব ি  বা তাহােদর িনেয়ািজত এডেভােকট বা তাহােদর

মতা দ  অ  কান ব ি র িনকট সরবরাহ কিরেব৷
(৫) িন ◌্নবিণত য কান আেদশ বা িস াে র িব ে  এই আইেনর অধীেন আপীল করা
যাইেব, যথা:-
(ক)  িনধারেণর িস া ;
(খ) দউিলয়া কম িনধারেণর িস া ;
(গ) ব নেযাগ  স দ হইেত বি ত অংশ দােনর ে  অ ািধকার িনধারেণর িস া ;
(ঘ) ধারা ২৮ এর িবধান মাতােবক কান আিজ খািরেজর আেদশ;
(ঙ) ধারা ২৯ এর িবধান মাতােবক িতপূরণ দােনর আেদশ;
(চ) ধারা ৩০ এর িবধান মাতােবক দ  দউিলয়া ঘাষণােদশ;
(ছ)  ধারা  ৩৩  এর  িবধান  মাতােবক  ানা িরত  এমন  কান  মামলা  বা  কাযধারা
িন ি কারী  িড ী  ( াথিমক িড ীসহ),  িস া  বা  আেদশ যাহার  িব ে ,  মামলা  বা
কাযধারািট যিদ ানা রকারী আদালত কতৃক দ  হইত, আপীল করা যাইত;
(জ)  ধারা  ৩৮ এর  িবধান  মাতােবক তফিসেল  কান  মৗিলক তথ  অ ভু  সং া
আেদশ;
(ঝ) ধারা ৪০ এর িবধান মাতােবক দ  দউিলয়া ঘাষণােদশ রদকারী আেদশ;
(ঞ)  ধারা  ৪২  এর  িবধান  মাতােবক  দ  আেদশ,  যাহা  ারা  িন িপত  শতাধীেন
দনাদােরর িনকট কান স ি  িফিরয়া যায়;

(ট) ধারা ৪৬ এর িবধান মাতােবক দ  কান পুনগঠন পিরক নার আেদশ বা উহা
অ েমাদনকারী আেদশ;
(ঠ) দায়মুি র আেবদেনর ব াপাের ৪৭ ধারার অধীন দ  কান আেদশ;
(ড) কান পাওনাদােরর পাওনা ত াখ ান কিরয়া বা পাওনার পিরমাণ কমাইয়া ৫৭ ধারার
অধীন দ  কান আেদশ;
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(ঢ)  কান স ি র পূববতী হ া র রদ কিরয় ৫২ হইেত ৬৩ ধারা পয  ধারাসমূেহর
অধীেন দ  কান আেদশ৷
(৬) এই আইেনর িবধানাবলী সােপে ,  উপ-ধারা  (৫)  এ উি িখত আেদশ বা  িস া
ব তীত আদালেতর অ  কান আেদশ বা িস াে র ব াপাের অ  কান আদালেত বা
কতৃপে র িনকট কানভােবই কান  উ াপন করা যাইেব না৷
(৭) আপীল আদালত দউিলয়া ঘাষণােদেশর কাযকািরত িগত কিরয়া সাধারণতঃ কান
আেদশ দান কিরেব না, এবং িরিসভার, দউিলয়া ও পাওনাদারগণ এই আইেনর িবধান
মাতােবক কায কিরেত থািকেব, যিদ না আপীল আদালত িলিখত কারণ উে খপূবক কান

িবেশষ কায করার ব াপাের িনেষধা া আেরাপ কের:
তেব শত থােক য, আপীেল কান দউিলয়া ঘাষণােদশ রদ হইয়া গেল উ প রদকরণ
সে ও,  দউিলয়া  ঘাষণােদেশর পের  িরিসভার,  দউিলয়া,  পাওনাদারগণ বা  আদালত
কতৃক এই আইেনর িবধান মাতােবক কৃত কান কােজর বধতা ু ন হইেব না,  যিদ
আপীল আদালত উ  কােজর ব াপাের িনেষধা া আেরাপ কিরয়া না থােক৷

আপীেলর
অ সরণীয় প িত

৯৭৷ ধারা ৯৬ ত উি িখত কান আেদশ বা িস াে র িব ে  দােয়রকৃত আপীেলর ে
িবিধ ারা িনধািরত প িত অ সরণ কিরেত হইেব, এবং এই প িবিধ না থািকেল আপীল
আদালেতর িবেবচনামত যথাযথ প িত অ সরণ কিরেত হইেব৷

আপীল আদালেতর
মতা

৯৮৷ আপীল আদালত সংি  প গণেক নানীর যুি সংগত েযাগ দান কিরয়া-
(ক) আপীল িবেরাধীয় আেদশ বা িস া  বহাল রািখেত, রদ রিহত কিরেত বা সংেশাধন
কিরেত বা বািতল কিরেত পািরেব, এবং
(খ) িন ◌্ন আদালতেক আপীেলর িবষয়ব  স েক উহার িবেবচনামেত ায  ও যথাযথ
িনেদশ দান কিরেত পািরেব৷

পুনরী ণ ৯৯৷ (১) ধারা ৯৬ এর অধীেন আপীলেযাগ  নয় এই প কান আেদশ বা িস া  আদালত
বা িরিসভার কতৃক দ  হইেল, উ  আেদশ বা িস া  দােনর তািরেখর পরবতী ৩০
(ি শ) িদেনর মেধ , উহার ফেল সং ু  ব ি , িন ◌্নবিণত য কান কারেণ উ  আেদশ
বা িস া  পুনরী েণর উে ে  উহা দানকারী আদালত বা িরিসভােরর িনকট আেবদন
কিরেত পািরেবন, যথা-
(ক) উ  আেদশ বা িস াে  কান  ভুল াি  রিহয়ােছ, যাহার ফেল আেবদনকারীর
উপর অিবচার করা হইয়ােছ;
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(খ)  যথাযথ  েচ া  ও  সতকতা  সে ও,  আেবদনকারী  এমন  কান  পূণ  সা
উপ াপন কিরেত পােরন নাই, যাহা তাহার জানা বা িনয় েণ িছল না, এবং আেদশ বা
িস া  দানকােল উ  সা  উ ািপত হইেল ত ারা িতিন িবেশষভােব (substantially)
উপকৃত হইেতন৷
(২) আদালত বা, মত, িরিসভার-
(ক) আেবদনকারীেক নানীর যুি সংগত েযাগ দান কিরয়া আেবদেন উি িখত কারণ
স েক স  না হইেল তা িণকভােব (summarily) উহা নাকচ কিরেত পািরেবন;
(খ) উ  কারণ স েক স  হইেল-
(অ) আেবদনিট নানীর জ  যুি সংগত েযাগ দান কিরয়া এবং যথাযথ িবেবচনা
কিরেল অ  কাহােকও নািটশ দান ব িতেরেকই, উহা ম ুর বা না-ম ুর কিরেত বা
উহার বা তাহার িবেবচনামত যথাযথ অ  কান আেদশ িদেত পািরেবন, অথবা
(আ) সংি  প গণেক আেবদনিট স েক নািটশ এবং যুি সংগত েযাগ দােনর পর,
উহা ম ুর বা না-ম ুর কিরেত বা উহার বা তাহার িবেবচনামেত যথাযথ অ  কান আেদশ
িদেত পািরেবন৷
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীেন আদালত কতৃক দ  কান আেদেশর িব ে  আপীল করা
যাইেব না৷

আপীল ও পুনরী ণ
িন ি র সময়সীমা

১০০৷ (১) আপীল ও পুনরী ণ িন ি র সময়সীমা হইেব িন ◌্ন প, যথা:-
(ক) আপীেলর ে , আপীেলর মেমাের ডাম দািখেলর তািরখ হইেত ৬০ (ষাট) িদন;
(খ) পুনরী েণর ে , পুনরী েণর আেবদন দািখেলর তািরখ হইেত ৩০ (ি শ) িদন৷
(২) উপ-ধারা (১) এ উি িখত সময়সীমার মেধ  কান আপীল বা পুনরী ণ িন ি  করা
না হইেল, উ  আপীল বা পুনরী ণ না-ম ুর করা হইয়ােছ বিলয়া গণ  কিরেত হইেব,
এবং উ  আপীেল বা পুনরী েণ িবেরাধীয় আেদশ বা িস াে র িব ে  আর কান আপীল
দােয়র বা পুনরী ণ আেবদন করা যাইেব না৷
(৩) এই ধারার উে  পূরণকে , উপ-ধারা (১) এ উি িখত সময়সীমা গণনার ে
সা ািহক ছুিট, সরকার কতৃক ঘািষত অ া  ছুিট এবং ীমেকাট কতৃক ছুিটর িদন বাদ
িদেত হইেব, তেব কান িদন সংি  আদালেতর িবচারক বা িরিসভার য কান কারেণ
কমরত না থাকার কারেণ উহা বাদ দওয়া যাইেব না৷

একাদশ অধ ায়
িবিবধ
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াক, ইত ািদ ১০১৷ (১) এই আইেনর অধীন কান াক বা বায়েনর ে  িবিধ ারা িনধািরত প িত
এবং এই প িবিধ না থািকেল, আদালত কতৃক িনেদিশত প িত অ সরণ কিরেত হইেব৷
(২)  এই  ধারার  অধীন  ােকর  ব াপাের  দওয়ানী  কাযিবিধর  ৬৪  ধারার  িবধান,

েয়াজনীয় রদবদলসহ, েযাজ  হইেব৷

নািটশ ইত ািদর
ব াপাের অ া
আইন অ সরেণ
আদালেতর মতা

১০২৷ এই আইেনর িবধান মাতােবক কান নািটশ জাির, ফতারী বা াকী পেরায়ানা
বা  অ প  কান  িকছুর  েয়াজন  হইেল,  এত ে ে  িবিধ  ণীত  না  হওয়া  পয ,
আদালত উহার  িবেবচনামত  দওয়ানী  কাযিবিধ  বা,  মত,  ফৗজদারী  কাযিবিধেত
িবধৃত েযাজ  ফরম, উহােত েয়াজনীয় রদ-বদল সােপে , ব বহার কিরেত পািরেব৷

কাযধারা ইত ািদর
খরচ

১০৩৷ কান দনাদার বা অ  কান ব ি েক দওয়ানী কারাগাের আটক রািখবার খরচসহ
এই আইেনর অধীন কাযধারার সকল খরচ, িবিধর িবধান সােপে , আদালত উহার ই া
অ সাের িনধারণ কিরেত পািরেব৷

আদালতসমূেহর
মেধ  পার িরক
সহেযািগতা

১০৪৷  দউিলয়া  িবষয়ক  কাযধারার  ব াপাের  এ  িতয়ার  স  সকল  আদালত  এবং
উহােদর  সকল  কমকতা  ও  কমচারী  উ প  সকল  কাযধারায়,  েয়াজনীয়  ে ,
পর রেক সহায়তা এবং যৗথভােব কাজ কিরেব; এবং এই প কান একিট আদালত
যিদ কান  িবষেয় অপর কান  এ  িতয়ার  স  আদালেতর সহায়তার জ  অ েরাধ
কিরয়া আেদশ দান কের, তেব উ  আেদশবেল ি তীেয়া  আদালত উ  আেদেশর
িবষয়ব  স েক সই একই এ  িতয়ার েয়াগ কিরেত পািরেব য এ  িতয়ার উহার ীয়
অিধে ে  উ ূত অ প িবষেয় েয়াগ কিরেত পাের৷

তামািদ সং া
িবধান

১০৫৷ (১) Limitation Act, 1908 (IX of 1908) এর section 4 এবং section 12
এই আইেনর অধীন আপীল এবং আেবদেনর ে  েযাজ  হইেব এবং উ  section
12 এর উে  পূরণকে , উ  Act, এর section 4 এর অধীন দ  িস া  একিট
িড ী বিলয়া গণ  হইেব৷
(২) এই আইেনর অধীেন কান দউিলয়া ঘাষণােদশ রদ করার ে , উ  ঘাষণােদশ
এর অ পি িতেত কান িড ী বা বায়েনর জ  কান কাযধারা দােয়র করার ব াপাের
অ েমািদত  সময়সীমা  (limitation)  গণনার  উে ে ,  দউিলয়া  ঘাষণােদশ  দােনর
তািরখ হইেত উহা  রদ হওয়ার তািরখ পয  সময় (উভয় তািরখ অ ভু )  বাদ িদেত
হইেব:
তেব শত থােক য, এই আইেনর অধীেন য দনািট মাণেযাগ  অথচ উহা মািণত হয়
নাই সই দনা সং া  কাযধারার ব াপাের এই ধারার কান িকছুই েযাজ  হইেব না৷
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সরকারী
িরিসভােরর তািলকা

১০৬৷  সরকার,  সময়  সময়,  এই প  ব ি গণ  (একক ব ি ,  অংশীদারী  িত ান  ও
কা ানীসহ) এর সম েয় একিট অ েমািদত িরিসভার তািলকা ত ও সংর ণ কিরেব

যাহারা উ ম চিরে র অিধকারী এবং জন ােথ িরিসভার িহসােব কাজ করার জ  উপযু ,
এই প িরিসভারগণ সরকারী িরিসভার নােম অিভিহত হইেবন৷

সরকারী
িরিসভারগণেক
কিতপয় মতা
অপণ

১০৭৷ (১) সরকার সময় সময় এই প িনেদশ িদেত পািরেব য, এই আইেনর অধীেন য
সকল িবষেয় আদালত এ  িতয়ার েয়াগ কিরেত পাের, সই সকল িবষয় স েক সরকারী
িরিসভার, আদালেতর কান িনেদশ থািকেল তাহা সােপে , িন ◌্ন প সকল বা য কান

মতা েয়াগ কিরেত পািরেব, যথা:-
(ক)  তফিসল  ণয়ন  এবং  পাওনাদারগণ  কতৃক  উপ ািপত  সা  মাণ  হণ  বা

ত াখ ান;
(খ) জ রী পিরি তেত অ বতী আেদশ দান; এবং
(গ) অনাপি কৃত কান আেবদন বা একতরফাভােব কান আেবদেনর িন ি ৷
(২)  ধারা  ৯৬ ত দ  আপীেলর  অিধকার  সােপে ,  উপ-ধারা  (১)  এর িবধানাবেল
সরকারী িরিসভােরর য কান আেদশ বা কায আদালেতর আেদশ বা কায বিলয়া গণ
হইেব৷

িরিসভার, ইত ািদ
জনেসবক

১০৮৷ অ বতী িরিসভার ও সরকারী িরিসভারসহ এই আইেনর অধীেন িনযু  য কান
িরিসভার, ধারা ৬৪(৩) এর অধীেন িনযু  য কান কমকতা বা কমচারী এবং ধারা ৪৬(৯)
এর অধীেন িনযু  কান িবেশষ ব ব াপক, এই আইেনর অধীন কান কাযধারা  সূে
তাহারা  য  কাজ কেরন  বা  েয়াজনীয় কাজ না  কেরন (omission)  উহার  ব াপাের,
দ িবিধর ২১ ধারার তা পযাধীেন, জনেসবক (public servant) বিলয়া গণ  হইেবন৷

কাযধারা ানা র ১০৯৷ (১) দনাদার,  কান যথােযাগ  পাওনাদার বা  িরিসভােরর আেবদন েম,  জলা
আদালত, উহার িবেবচনামেত যথাযথ প গণেক নািটশ দােনর পর-
(ক) উহার িনকট বা উহার অধীন  কান আদালেতর িনকট িন াধীন কাযধারা িনজ
আদালেত, অথবা উহার অধীন  এবং এ  িতয়ার স  কান আদালেত, ানা র কিরেত
পািরেব;
(খ) উহার অধীন  আদালেত িন াধীন কান কাযধারা ত াহার কিরেত এবং-
(অ) িনেজই উহা িন ি  কিরেত পািরেব; অথবা
(আ) কাযধারািট িন ি র উে ে  উহার অধীন  এবং এ  িতয়ার স  কান আদালেত
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ানা র কিরেত পািরেব; অথবা
(ই) য আদালত হইেত কাযধারািট ত াহার করা হইয়ািছল সই আদালেত পুনঃ ানা র
কিরেত পািরেব৷
ব াখ া৷-এই  উপ-ধারার  উে  পূরণকে ,  অিতির  জলাজজ এর  আদালত জলা
আদালেতর অধীন  বিলয়া গণ  হইেব৷
(২) দনাদার বা কান যথােযাগ  পাওনাদােরর আেবদন েম, হাইেকাট িবভাগ, উহার
িবেবচনামেত যথাযথ প গণেক নািটশ দােনর  পর য  কান  আদালেত িন াধীন
কাযধারা অপর কান জলার এ  িতয়ারস  আদালেত ানা র কিরেত পািরেব৷
(৩)  জলা  আদালত বা  হাইেকাট  িবভাগ  এই  ধারার  অধীেন  দ  মতাবেল  কান
কাযধারা ানা র কিরেব না, যিদ না িলিখত কারণ উে খপূবক উহা এই মেম স  হয়
য,  উ প  ানা র  ব তীত  আেবদনকারীর  িত  তর  অিবচার  হইেব,  অথবা

কাযধারািট য আদালেত ানা র করা হয় সখােন সবােপ া িবধাজনক উপােয় িন ি
করা যাইেব৷
(৪)  এই ধারার  অধীন  কান  আেবদন াি র  ১৫ (পেনর)  িদেনর মেধ  উহা  িন ি
কিরেত হইেব, এবং উ  আেবদেন উি িখত কারেণ পুনরায় এই প আেবদন করা চিলেব
না৷

আদালেতর
অ িনিহত মতা

১১০৷  দনাদার,  কান  পাওনাদার  বা  িরিসভােরর  আেবদন েম,  আদালত  উহার
িবেবচনামেত যথাযথ এমন য কান আেদশ িদেত পািরেব, যাহা ায় িবচােরর ােথ বা
আদালতীয় কায েমর (process of Court) অপব বহার রাধকে  েয়াজনীয় বিলয়া
উহা মেন কেরন:
তেব শত থােক য, এই ধারায় দ  মতা এমন কান ে  েয়াগ করা হইেব না, য

ে  এই আইেনর অধীেন অ  কান িতকােরর ব ব া আেছ৷

কিতপয় ভুল িট
সংেশাধেন
আদালেতর মতা

১১১৷ য কান সময় আদালত-
(ক)  উহার  কান  আেদেশ  পিরলি ত  কান  করিণক  বা  গািণিতক  ভুল,  অথবা
অসাবধানতার কারেণ সংঘিটত কান ভুল বা বজনকৃত িবষয় সংেশাধন কিরেত পািরেব;
(খ) কান কাযধারায় উ ািপত কান পূণ িবষয় িনধারেণর উে ে  েয়াজনীয় মেন
কিরেল, উহার কান আেদেশ পিরলি ত অপূণতা বা ভুল সংেশাধন কিরেত পািরেব৷
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কাট িফ ১১২৷ আদালেত কান আিজ দািখেলর উে ে  ১০০.০০ (একশত) টাকার কাট িফ
েয়াজন হইেব৷

সরল িব ােস কৃত
কাজকম র ণ

১১৩৷ এই আইেনর অধীেন সরকার, িরিসভার বা অ  কান ব ি  কতৃক সরল িব ােস
কৃত কাজকম বা অ পভােব কৃত বিলয়া িবেবচনা করা যায় এই প কান কাজকেমর
ফেল কান ব ি  িত  হইেল বা িত  হওয়ার স াবনা থািকেল ত  সরকার,
িরিসভার বা উ প অ  কান ব ি র িব ে  কান দওয়ানী বা ফৗজদারী বা অ িবধ
কাযধারা জু করা চিলেব না৷

অ িবধা দূরীকরণ ১১৪৷ অ তার কারেণ এই আইেনর কান িবধান বা বায়েন কান অ িবধা দখা িদেল
সরকার, সরকারী গেজেট াপন ারা, উ  অ িবধা দূর কিরেত পািরেব৷

অ া  আদালত
ইত ািদর এ  িতয়ার
িনিষ

১১৫৷ এই আইেনর অধীন কান কাযধারার ব াপাের, এই আইেনর িবধান অ যায়ী ব তীত
অ  কানভােব, কান আদালেত বা কতৃপে র িনকট কান  উ াপন করা যাইেব না৷

অ া  আইেন
উি িখত
Insolvent শে র
ব াখ া

১১৬৷  আপাততঃ  বলবত্  অ  কান  আইেন  উি িখত  Insolvent  শ  বা  ত ূত
(derivative) অ  শ  উি িখত থািকেল ত ারা যথা েম "bankrupt” শ  বা ত ূত
অ প শ েক বুঝােনা হইয়ােছ বিলয়া গণ  কিরেত হইেব৷

িবিধ ণয়ন মতা ১১৭৷ (১) এই আইেনর উে  বা বায়নকে  সরকার িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেব৷
(২) উপিরউ  মতার সামি কতা ু ন না কিরয়া িন ◌্নবিণত িবষয় িল স েক িবধান
করা যাইেব, যথা:-
(ক)  সরকারী  িরিসভার  ব তীত  অ া  িরিসভার  িনেয়াগ  এবং  তাহােদর  িনেয়াগ  ও
পাির িমক দােনর প িত;
(খ) িরিসভােরর িহসাব-প  িনরী া এবং উ  িনরী ার খরচ;
(গ) পাওনাদারগণ এবং পাওনাদার কিমিটর সভা;
(ঘ) দনাদার কান অংশীদারী কারবারী িত ান হওয়ার ে  অ সরণীয় প িত;
(ঙ) ব নেযাগ  স েদর সংি  িন ি র ে  অ সরণীয় প িত; এবং
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(চ) িবিধ ারা িনধারণ করা যায় বা কিরেত হইেব এই প য কান িবষয়৷
(৩) এই ধারার অধীন ণীত সকল িবিধ সরকারী গেজেট কাশ কিরেত হইেব এবং
উ েপ কািশত হইেল উহা বলবত্ হইেব৷

ইংেরজীেত অ িদত
পাঠ কাশ

১১৮৷ এই আইন বতেনর পর সরকার, সরকারী গেজেট াপন ারা, এই আইেনর
ইংেরজীেত অ িদত একিট পাঠ কাশ কিরেব, যাহা এই আইেনর অ েমািদত ইংেরজী
পাঠ (Authentic English Text) নােম অিভিহত হইেব:
তেব শত থােক য, এই আইন ও উ  ইংেরজী পােঠর মেধ  িবেরােধর ে  এই আইন

াধা  পাইেব৷

রিহতকরণ ও
হফাজত

১১৯৷ (১) Insolvency (Dhaka) Act, 1909 (III of 1909) এবং Insolvency Act,
1920 (V of 1920) এত  ারা রিহত করা হইল৷
(২)  উ প রিহতকরণ সে ও,  এই আইন বতেনর অব বিহত পূেব রিহতকৃত Act

ইিটর অধীেন কান কাযধারা িন াধীন থািকেল, উ  কাযধারা রিহতকৃত য Act এর
অধীেন িন াধীন িছল, সই Act এর িবধান অ সাের এই প িন ি  কিরেত হইেব,
যন এই আইন ণীত হয় নাই৷
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