
ইনেভ েম ট কেপােরশন অব বাংলােদশ আইন, ২০১৪
( ২০১৪ সেনর ১২ নং আইন )

[২২ সে র, ২০১৪]

Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 (Ordinance No. XL of 1976)
রিহত েম উহা পুনঃ ণয়েনর উে ে  ণীত আইন

যেহতু বাংলােদেশ িবিনেয়ােগর  স সারণ ও উৎসাহ দান, পুঁিজবাজার উ য়ন, স য় সং হ এবং অ া
আ ষি ক িবষেয় সহায়তা দােনর লে  Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976
(Ordinance No. XL of 1976) রিহত েম উহা পুনঃ ণয়ন করা সমীচীন ও েয়াজনীয়;
সেহতু, এত  ারা িন প আইন করা হইল, যথা :-

সংি  িশেরানাম,
েয়াগ ও বতন

১। (১) এই আইন ইনেভ েম ট কেপােরশন অব বাংলােদশ আইন, ২০১৪ নােম অিভিহত
হইেব।
(২) ইহা বাংলােদশ বা বাংলােদেশর বািহের অবি ত কেপােরশেনর ব বসািয়ক লনেদেনর

ে  েযাজ  হইেব।
(৩) ইহা অিবলে  কাযকর হইেব।

সং া ২। িবষয় বা সে র পিরপ ী কান িকছু না থািকেল, এই আইেন, -
(০১) ‘‘অি ম’’ অথ িবিনেয়ােগর উে ে  দানেযাগ  ঋণ;
(০২) ‘‘আিথক িববরণী’’ অথ অ বতীকালীন বা চূড়া  ি িতপ , আয় িববরণী বা লাভ ও
লাকসান িহসাব, ই ইিট পিরবতেনর িববরণী, নগদ বাহ িববরণী, টীকা ও অপরাপর

িববরণী ও ইহােদর উপর ব াখ ামূলক িববৃিত;
(০৩) ‘‘উপ-ব ব াপনা পিরচালক’’ অথ কেপােরশেনর উপ-ব ব াপনা পিরচালক;
(০৪) ‘‘কেপােরশন’’  অথ এই আইেনর অধীন িতি ত ইনেভ েম ট কেপােরশন অব
বাংলােদশ (আইিসিব);
(০৫) ‘‘কমচাির’’ অেথ কেপােরশেনর কান কমচাির এবং কেপােরশেনর কমকতাও ইহার
অ ভু  হইেবন;
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(০৬) ‘‘ কা ািন’’ অেথ কা ািন আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সেনর ১৮ নং আইন) এর ধারা
২(ঘ) এ সং ািয়ত কা ািন এবং আপাতত বলবৎ অ  কান আইেনর অধীন বাংলােদেশ

ািপত বা িনগিমত িবিধব  কান সং াও ইহার অ ভু  হইেব;
(০৭) ‘‘ চয়ারম ান’’ অথ বােডর চয়ারম ান;
(০৮) ‘‘িডেব ার’’ অেথ িডেব ারসমূহ ই র ে  কান কা ািন বা িত ান কতকৃ
বাংলােদেশ ই কৃত িডেব ার এবং িডেব ার কও ইহার অ ভু  হইেব;
(০৯) ‘‘িডেপািজট এ াকাউ ট’’  অথ িবিনেয়ােগর উে ে  কেপােরশন কতৃক পিরচািলত
নগদ জমা িহসাব;
(১০) ‘‘পিরচালক’’ অথ কেপােরশেনর পিরচালক;
(১১) ‘‘ িবধান’’ অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবধান;
(১২) ‘‘ব ড’’ অথ সরকার বা কান িত ান কতৃক ই কৃত য কান ধরেনর ব ড;
(১৩)  ‘‘বাংলােদশ  ডেভলপেম ট  ব াংক িলিমেটড’’  অথ কা ািন  আইন,  ১৯৯৪ এর
অধীন বাংলােদশ িশ  ব াংক এবং বাংলােদশ িশ  ঋণ সং ার ব বসািয়ক দায়-দািয়

হণ কিরয়া িনবি ত বাংলােদশ ডেভলপেম ট ব াংক িলিমেটড;
(১৪) ‘‘িবিধ’’ অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবিধ;
(১৫) ‘‘িবিনেয়াগ’’ অথ ই ইিট বা িডেব াের িবিনেয়াগ এবং অ  কান কা ািন বা

িত ােনর িবিভ  িসিকউিরিটেজ িবিনেয়াগ;
(১৬) ‘‘ বাড’’ অথ কেপােরশেনর পিরচালনা বাড;
(১৭) ‘‘ব ব াপনা পিরচালক’’ অেথ কেপােরশেনর ব ব াপনা পিরচালক এবং ব ব াপনা
পিরচালেকর কাযাবলী স াদেনর জ  সামিয়কভােব দািয় া  য কান ব ি ও ইহার
অ ভু  হইেবন;
(১৮) ‘‘মহাব ব াপক’’ অথ কেপােরশেনর মহাব ব াপক;
(১৯) ‘‘ শয়ার’’ অথ বাংলােদেশ িনবি ত অথবা বাংলােদেশর বািহের িনবি ত য কান
জেয় ট ক কা ািনর িনবি ত শয়ার; এবং
(২০) ‘‘িসিকউিরিটজ’’ অেথ,-
(ক) Securities Act, 1920 (X of 1920) এ সং ািয়ত কান সরকাির িসিকউিরিট;
(খ)  কা ািনর  স েদর  উপর  িলেয়ন  অথবা  অিধকার  (Charge)  সৃি কাির  কান
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উপাদান; এবং
(গ) কা ািনর ঋণ অথবা ঋণ তা আেরাপকারী কান উপাদান যাহার উপর কান তৃতীয়
প  কতৃক িন য়তা দান করা হইয়ােছ অথবা যাহার উপর কান তৃতীয় পে র সিহত
যু ভােব িন য়তা  দান করা হইয়ােছ,  এবং যাহার মেধ  কান ক, িবিনেয়াগেযাগ
শয়ার, ীপ, নাট, ঋণপ , ঋণপ  ক, ব ড, িবিনেয়াগ চুি , ডিরেভিটভ, কেমািডিট

িফউচারস ক া , অপশ  স ক া , এ েচ  েডড ফা ড এবং পূব ািত ািনক সনদ
অথবা  এত  সং া  দ  চাঁদা  এবং,  সাধারণভােব,  কান  দাবী  অথবা  উপাদান  যাহা
সাধারণভােব িসিকউিরিট িহসােব পিরিচত; এবং কান জমার সনদ, দাবীর সনদ অথবা
অংশ হণ, অ ায়ী অথবা অ বতী সনদ, হেণর দিলল, অথবা কান ওয়াের ট অথবা চাঁদা

দােনর অিধকার অথবা উপেরা  কান উপাদােনর য় অ ভু  হইেব :
তেব শত থােক য, উহােত কান মু া বা নাট, খসড়া, িবিনময়েযাগ  িবল বা ব াংক কতকৃ
গৃহীতব  বা কান নাট যাহার পিরপ তা (maturity)), বা  নবায়েনর ময়াদ অিতির
সময় ব িতেরেক, বােরা মােসর অিধক নেহ, উহা অ ভু  হইেব না।
ব াখ া : এই আইেন ব ব ত য সকল শ  বা অিভব ি র সং া দওয়া হয় নাই, স
সকল শ  বা অিভব ি  Capital issues (Continuance of Control) Act, 1947
(XXIX of 1947), Securities and Exchange Ordinance,
1969 (XVII of 1969), বাংলােদশ িসিকউিরিটজ অ া ড এ েচ  কিমশন আইন, ১৯৯৩
(১৯৯৩ সেনর ১৫নং আইন) এবং কা ািন আইন, ১৯৯৪ এ য অেথ ব ব ত হইয়ােছ
সই অেথ েযাজ  হইেব।

আইেনর ধা ৩। আপাততঃ বলবৎ অ  কান আইেন িভ তর যাহা িকছুই থা ক না কন এই আইেনর
িবধানাবলী াধা  পাইেব।

িত া এবং
িনগিমতকরণ

(১)  এই  আইন  কাযকর  হইবার  সংেগ  সংেগ,  এই  আইেনর  উে  পূরণকে ,
ইনেভ েম ট কেপােরশন অব বাংলােদশ (আইিসিব) নােম একিট কেপােরশন িতি ত
হইেব।
(২) কেপােরশন একিট  িবিধব  সং া  হইেব এবং  ইহার ায়ী  ধারাবািহকতা  ও একিট
সাধারণ সীলেমাহর থািকেব এবং এই আইেনর িবধান সােপে , ইহার াবর ও অ াবর,
উভয় কার  স ি  অজন কিরবার,  অিধকাের  রািখবার  এবং  হ া র  কিরবার  মতা
থািকেব এবং কেপােরশন ইহার িনজ নােম মামলা দােয়র কিরেত পািরেব এবং উ  নােম
ইহার িব ে ও মামলা দােয়র করা যাইেব।
(৩) ব াংক কা ািন আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ১৪নং আইন) অ সাের লাইেস  াি
সােপে  কেপােরশন একিট ব াংিকং কা ািন িহসােব গণ  হইেব।
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ধান কাযালয়,
শাখা, ইত ািদ

৫। কেপােরশেনর ধান কাযালয় ঢাকায় থািকেব এবং ইহা, েয়াজনেবােধ, সরকােরর
পূবা েমাদন েম, বাংলােদেশর য কান ােন আ িলক ও শাখা কাযালয় এবং এেজি

াপন কিরেত পািরেব।

পিরচালনা এবং
ত াবধান

৬। কেপােরশেনর ব বসা ও ব বসা সং া  ব ব াপনা, পিরচালনা এবং সাধারণ ত াবধান
একিট বােডর উপর  হইেব এবং কেপােরশন য সকল মতা েয়াগ এবং কায ও
িবষয়ািদ স াদন কিরেত পািরেব, উ  বাডও সই সকল মতা েয়াগ এবং কায ও
িবষয়ািদ স াদন কিরেব।

বাড ৭। (১) িন বিণত পিরচালকগেণর সম েয় বাড গিঠত হইেব, যথা:-
(ক) সরকার কতকৃ মেনানীত ১(এক) জন চয়ারম ান;
(খ) সরকাির চা িরেত কমরত রিহয়ােছন এমন ব ি গেণর মধ  হইেত সরকার কতৃক
িনযু  অনূ ন যু -সিচব পদমযাদার ২( ই) জন পিরচালক;
(গ) বাংলােদশ ব াংক কতৃক মেনানীত এবং সরকার কতকৃ িনযু  অনূ ন িনবাহী পিরচালক
পদমযাদার ১(এক) জন পিরচালক;
(ঘ) ব ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ ডেভলপেম ট ব াংক িলিমেটড, পদািধকারবেল;
(ঙ)  সরকার  এবং  বাংলােদশ  ডেভলপেম ট  ব াংক  িলিমেটড  ব তীত  অ া
শয়ারেহা ারেদর ারা িনবািচত ৪(চার) জন পিরচালক;

(চ) সরকার কতৃক িনযু  ব ব াপনা পিরচালক।
(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর অধীন িনবািচত একজন পিরচালক ৩(িতন) বছর
ময়ােদর জ  -পেদ বহাল থািকেবন এবং তাহার উ রসূরী িনবািচত না হওয়া পয

দািয়  পালন কিরেবন এবং িতিন পুনঃিনবািচত হইবার যাগ  হইেবন।
(৩) িনবািচত পিরচালক পেদর আকি ক শূ তা িনবাচেনর মাধ েম পূরণ করা হইেব এবং
উ  শূ তা পূরেণর জ  িনবািচত ব ি  তাহার পূবসূরীর অবিশ  ময়ােদর জ  -পেদ
বহাল থািকেবন:
তেব শত থােক য, অনিধক ৩(িতন) মােসর জ  পদ শূ  হইেল, উ  শূ  পদ পূরেণর

েয়াজন হইেব না।
(৪) পিরচালকগণ বাড কতকৃ অিপত বা কৃত মতা েয়াগ, কাযাবলী স াদন এবং
দািয়  ও কতব  পালন কিরেবন।
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ব ব াপনা
পিরচালক

৮। (১) ব ব াপনা পিরচালক কেপােরশেনর ধান িনবাহী হইেবন।
(২)  ব ব াপনা  পিরচালক  বাড  কতৃক  অিপত  বা  কৃত  মতা  েয়াগ,  কাযাবলী
স াদন এবং দািয়  ও কতব  পালন কিরেবন।

পিরচালকগেণর
যাগ তা ও

অেযাগ তা
৯। (১) কান ব ি  পিরচালক হইেবন না বা পিরচালক থািকেবন না, িযিন-
(ক) বাংলােদেশর নাগিরক নেহন;
(খ) এই প কান অপরােধর জ  সাজা া  হন বা হইয়ােছন যাহা সরকােরর িবেবচনায়
নিতক লনজিনত অপরাধ;

(গ) অ া  বয়  হন;
(ঘ) কান উপযু  আদালত কতকৃ মানিসকভােব অ কৃিত  বিলয়া ঘািষত হন;
(ঙ) কান উপযু  আদালত কতৃক দউিলয়া সাব  হন বা কান সময় হইয়ােছন বা দনা
পিরেশােধ িবরত থােকন বা পাওনাদােরর সিহত কান আেপাষরফা কেরন;
(চ) চয়ারম ান কতৃক ছুিট ম ুর ব তীত বা, চয়ারম ােনর ে , সরকার কতকৃ ছুিট ম ুর
ব তীত, বােডর পর পর িতনিট সভায় অ পি ত থােকন;
(ছ) কেপােরশেনর অথায়েন িতি ত কান িশ  িত ােনর সিহত য কান আিথক বা
অ  কান  ােথর  সিহত  সংি  থােকন  যাহা  পিরচালক  িহসােব  তাহার  কাযাবলী
স াদেনর অ িচত ভাব িব ার কিরেত পাের;
(জ) কেপােরশেনর আিথক সহায়তায় ািপত কান িশ  িত ােনর বতনভু  কমচাির
থােকন বা হন; বা
(ঝ)  কেপােরশেনর িনবািচত পিরচালেকর ে ,  তাহার  নােম বা  য  িত ােনর  িতিন

িতিনিধ  কেরন উ  িত ােনর নােম নূ নতম য পিরমাণ শয়ার তাহার িনবাচেনর
যাগ তা িহসােব িবেবিচত, উহার তুলনায় কম সংখ ক শয়ার ধারণ কেরন।

(২) যিদ কান ব ি  িনেজর নােম বা য িত ােনর পে  িতিন িতিনিধ  কেরন, উ
িত ােনর  নােম  কেপােরশেনর  কমপে  ২৫  (পঁিচশ)  হাজার  টাকা  অিভিহত  মূেল র

দায়মু  শয়ার ধারণ না  কেরন, তাহা  হইেল িতিন পিরচালক িহসােব িনবািচত হইেত
পািরেবন না বা পিরচালক িহসােব িনবাচেনর যাগ  িবেবিচত হইেবন না।

বােডর সভা ১০। (১) এই ধারার অ া  িবধানাবলী সােপে , বাড উহার সভার কাযপ িত িনধারণ
কিরেত পািরেব।
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(২) বােডর সভা উহার চয়ারম ান কতৃক িনধািরত তািরখ, সময় ও ােন অ ি ত হইেব:
তেব শত থােক য, িত ৩(িতন) মােস বােডর কমপে  একিট সভা অ ি ত হইেব:
আরও শত থােক য, জ রী েয়াজেন  সমেয়র নািটেশ বােডর সভা আহবান করা
যাইেব।
(৩) চয়ারম ান বােডর সভায় সভাপিত  কিরেবন এবং যিদ কান কারেণ চয়ারম ােনর
পদ শূ  হয় অথবা চয়ারম ান বাড সভায় উপি ত থািকেত অ ম হন, তাহা  হইেল
ব ব াপনা পিরচালক ব িতত, উপি ত পিরচালকম ডলী ারা মেনানীত একজন পিরচালক
সভায় সভাপিত  কিরেবন।
(৪) বােডর সভায় উপি ত েত ক পিরচালেকর একিট কিরয়া ভাট থািকেব এবং ভােটর
সমতার ে , চয়ারম ােনর একিট ি তীয় বা িনণায়ক ভাট থািকেব।
(৫) কান পিরচালক এমন কান িবষেয় ভাট দান কিরেবন না যাহােত তাহার ত  বা
পেরা  াথ জিড়ত রিহয়ােছ।
(৬)  ৫(পাঁচ)  জন পিরচালেকর উপি িতেত  বােডর  সভায় কারাম  গিঠত  হইেব,  তেব
মুলতবী সভার ে  কান কারােমর েয়াজন হইেব না।
(৭) কবল কান পেদর শূ তা বা বাড গঠেন কান িট অথবা পিরচালকগেণর িনেয়াগ
বা যাগ তার কান িটর কারেণ বােডর কান কাজ বা কাযধারা অৈবধ হইেব না বা
কান ে র স ুখীন হইেব না।

িনবাহী কিমিট ১১। (১) এই আইেনর অধীন বাড ইহার কাযাবলী স াদেনর সহেযািগতা দােনর িনিম
অনিধক ৫(পাঁচ) জন পিরচালক সম েয় একিট িনবাহী িকিমিট গঠন কিরেব এবং উ
কিমিটর চয়ারম ানও মেনানীত কিরেব।
(২) িনবাহী কিমিটর সদ গেণর ময়াদ বাড কতকৃ িনধািরত হইেব।
(৩) িনবাহী কিমিটর সভা উহার চয়ারম ান কতৃক িনধািরত তািরখ, সময় ও ােন অ ি ত
হইেব।
(৪) িনবাহী কিমিটর চয়ারম ান িনবাহী কিমিটর সকল সভায় সভাপিত  কিরেবন।
(৫) িনবাহী কিমিটর সভায় উপি ত েত ক সদে র একিট কিরয়া ভাট থািকেব এবং
ভােটর সমতার ে ,  সভায় সভাপিত কারী  ব ি র একিট ি তীয় বা  িনণায়ক ভাট

থািকেব:
তেব শত থােক য, ত  বা পেরা ভােব াথ জিড়ত রিহয়ােছ বা উ প াথ কাশ
কিরেত  বাধ  রিহয়ােছন  এমন কান  িবষেয়  কান  সদ  ভাট  দান  বা  আেলাচনায়
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অংশ হণ কিরেবন না।
(৬) উপি ত ৩ (িতন) সদে র কারাম ব িতত িনবাহী কিমিটর সভায় কান কায ম হণ
করা যাইেব না।

কিমিট ১২। ধারা ১১ এ যাহা িকছুই থা ক না কন, বাড ইহার কাযাবলী ুভােব স াদেনর
িনিম , েয়াজেন, এক বা একািধক কিমিট গঠন এবং উহার কাযপ িত িনধারণ কিরেত
পািরেব।

উপ-ব ব াপনা
পিরচালক,
মহাব ব াপক,
কমকতা, উপেদ া,
ইত ািদ িনেয়াগ

১৩। (১) সরকার, িবিধ ারা িনধািরত প িতেত, কেপােরশেনর উপ-ব ব াপনা পিরচালক
এবং মহাব ব াপক িনেয়াগ কিরেত পািরেব।
(২)  কেপােরশন,  ইহার  কমকা ড  ুভােব  স াদেনর  লে  িবধান  ারা  িনধািরত
প িতেত  কেপােরশেনর  জ  েয়াজনীয়  বিলয়া  িবেবিচত  সংখ ক কমকতা,  কমচাির,
উপেদ া, এেজ ট এবং পরামশক িনেয়াগ কিরেত পািরেব।

অধীন  কা ািনর
ধান িনবাহী

কমকতা, ইত ািদ
িনেয়াগ

১৪। (১) সরকার, ত  কতৃক িনধািরত শতাধীেন, কান অধীন  কা ািনর ব বসা ুভােব
পিরচালনার  উে ে  িবিধ  ারা  িনধািরত  প িতেত  অধীন  কা ািনর  ধান  িনবাহী
কমকতা িহসােব একজন মহাব ব াপক িনেয়াগ কিরেত পািরেব।
(২)  কেপােরশন,  অধীন  কা ািনর  অ েরােধর  ি েত  কেপােরশন  এবং  অধীন
কা ািনর যৗথ স িতেত ণীত শত সােপে , উ  অধীন  কা ািনেত উহার য কান

কমকতা বা কমচািরেক ষেণ িনেয়াগ কিরেত পািরেব।

সভায় উপি িতর
জ  স ানী দান

১৫।  বাড  সভা  বা  িনবাহী  কিমিটর  সভা  বা  অ া  কিমিটর  সভায়  উপি িতর  জ
পিরচালক বা সদ গণ িবধান ারা িনধািরত হাের স ানী া  হইেবন:
তেব  শত থােক য,  িবধান ণীত না  হওয়া  পয  বাড,  সরকােরর অ েমাদন েম,
স ানীর হার িনধারণ কিরেত পািরেব।

িব তা এবং
গাপনীয়তার
ঘাষণা

১৬।  কেপােরশেনর ব ব াপনা  পিরচালক, পিরচালক, িনবাহী  কিমিটর সদ ,  কিমিটর
সদ ,  উপেদ া,  িনরী ক,  পরামশক,  এেজ ট,  উপ-ব ব াপনা  পিরচালক  এবং
মহাব ব াপকসহ অ া  কমকতা বা কমচাির দািয়  হেণর পূেব এই আইেনর তফিসেল

দ  ফরেম িব তা ও গাপনীয়তার ঘাষণা দান কিরেবন।
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কেপােরশেনর
ব বসা পিরচালনার

মতা
১৭।  Securities  and  Exchange  Ordinance,  1969,  বাংলােদশ  িসিকউিরিটজ
অ া ড এ েচ  কিমশন আইন, ১৯৯৩ এবং িডেপািজটির আইন, ১৯৯৯ এবং উি িখত
আইনসমূেহর  অধীন  জারীকৃত  িবিধ-িবধান,  েযাজ  ে ,  পালন  সােপে  কেপােরশ
িন বিণত ব বসা, লনেদন এবং কায পিরচালনা কিরেত পািরেব, যথা :-
(ক) ত ভােব বা কাহারও মাধ েম অথবা এক বা একািধক িত ােনর সিহত যৗথভােব

ক, শয়ার, ব ড, ঋণপ  এবং অ া  িসিকউিরিটজ এর ই  ব ব াপনা, অবেলখন
এবং িবতরণ;
(খ) য কান কার বা বিশে র া  বা ফাে ডর উ য়ন, সংগঠন, ব ব াপনা অথবা য
কান া  বা ফাে ডর সািটিফেকট বা িসিকউিরিটজ অজন, ধারণ, িব য় বা লনেদন;

(গ) িবিনেয়াগ জমা িহসাব এবং অ া  ময়াদী জমা িহসাব খালা ও র ণােব ণ;
(ঘ) ওভার দ া কাউ টাের িবিনেয়াগ, জমা িহসাবধারীেদর শয়ারসমূহ য় ও িব য়;
(ঙ) অ েমািদত ই ইিট িসিকউিরিট বা িসিকউিরিটজ েয়র জ  ঋণ দান ও িবিনেয়াগ;
(চ)  িবিনেয়াগ  এবং  পুনঃিবিনেয়াগ  ব বসা  সং া  িবষেয়  িনেয়ািজত  হওয়া  এবং
িসিকউিরিটজ এর মািলকানা অজন এবং ধারণ;
(ছ) িনেজ বা এেজ ট িহসােব শয়ার এবং অ া  িসিকউিরিটজ এর য কান কােরর
ব বসািয়ক লনেদন;
(জ) অবেলখেনর বাধ বাধকতা ছাড়া িব েয়র জ  বতমােন চালু কান নূতন কা ািনর
শয়ার িব েয়র মাধ েম মূলধন আহরেণর েযাগ সৃি ;

(ঝ)  িবিনেয়ােগর  িভি  স সারণ  এবং  কে  িবিনেয়ােগ  উৎসাহ  দােনর  জ
সাধারণভােব সহেযািগতা;
(ঞ) ব ি  বা িত ােনর পে  িবিনেয়াগ প েকাষ ব ব াপনা;
(ট) িবিনেয়াগ সং া  পশাগত পরামশ দান;
(ঠ) িবিনেয়ােগর িভি  স সারেণর উে ে  বাড কতৃক যথাযথ িবেবিচত হইেল সংি
য কান ব বসার দািয়  হণ এবং পিরচালনা;

(ড) ক/কেমািডিট এ েচ সমূেহর সদ  হওয়া এবং সদ  িহসােব সকল কাযাবলী
স াদন  করা  এবং  েযাজ  ে  এ েচে স  িডিমউচু য়ালাইেজশন  আইন,  ২০১৩
(২০১৩  সেনর  ১৫  নং  আইন)  এর  আওতায়  অ েমািদত  ীম  অ সাের  িডং  রাইট
এনটাইেটলেম ট সািটিফেকট ( ক) সহ অ া  অিধকার হণ ও দায়-দািয়  স াদন;
(ঢ) কান দিলেল াি  িহসােব কায-স াদন, কান া  স াদন বা পির হকরণ এবং
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এি িকউটর,  অ াডিমিনে টর,  িরিসভার,  জারার,  কা িডয়ান  বা  সে টাির  পেদর
দািয়  হণ ও মতা েয়াগ;
(ণ) াে র জ  উপযু  কান বা সকল স েদর িতিনিধ কারী বা উহার িভি েত কান

ক, িসিকউিরিটজ, সািটিফেকট বা অ  কান ড েম ট ই  কিরবার উে ে  া  গঠন
এবং  এই  ধরেনর  য  কান  াে র  িন ি  ও  িনয় ণ  এবং  ক,  িসিকউিরিটজ,
সািটিফেকট বা ড েম ট ই  বা িব য়;
(ত)  কেপােরশেনর  পে  শয়ার,  ক,  িডেব ার,  িডেব ার  ক,  ব ড,  দায়  এবং
িসিকউিরিটজ ধারণ কিরবার জ  াি  িনেয়াগ;
(থ)  কান  কা ািন বা  কান  িত ােনর  গঠন,  ব ব াপনা  অথবা  তদারিক বা  ব বসা
িনয় ণ বা কায স াদেন অংশ হণ;
(দ) এই আইেনর অধীন ইহার য কান কায বা ব বসা পিরচালনা িনি তকরেণর জ ,
বাড কতকৃ যেথাপযু  িবেবিচত হইেল, এই ধরেনর অ  কান ব বসা পিরচালনা এবং
লনেদন;

(ধ) ইহার সিহত স িকত ব বসা বা ইহার উে  পূরণকে -
(অ) য কান ব গত বা অব গত, াবর বা অ াবর স ি  এবং উ  স ি  হইেত উ ূত

ািধকার,  বা াথ ায়ী, সামিয়কভােব বা ভাড়ায় বা য় বা িকি েত বা বাড কতকৃ
অ েমািদত এই ধরেনর অ  কান শতাধীেন য় বা অ ভােব অজন, মািলকানা হণ,
িব য়, হ া র এবং িবিনময়;
(আ) য কান ধরেণর দায়-দািয়  পিরপালন বা চুি  বা বায়ন বা অথ পিরেশােধর িনিম
কান অ ীকার হণ এবং মুচেলকা দান বা কান বািণিজ ক গ ারাি ট দান;

(ই) কান াবর বা অ াবর স ি  বা কান অ ীকার প  বা িবিনময় িবেলর উপর কান
কার পূব , মা ল, দায়ব ন বা রেহন হণ ও দান;

(ঈ) কান স িতনামা এবং চুি েত আব  হওয়া এবং েয়াজন ও যুি যু  িবেবিচত এই
ধরেনর দিললািদ স াদন;
(উ) কান ব বসা িত ােনর বা অ া  উেদ ােগর এবং সাধারণতঃ কান স দ, স ি
অিধকােরর অব া,  স াব  মূল  ও বিশ  অ স ান এবং পরী ার জ  িবেশষ  বা
অ া  ব ি  িনেয়াগ;
(ঊ)  কেপােরশেনর  ব বসািয়ক  কায ম  স াদেনর  জ  ব াংক  িহসাব  খালা  ও
পিরচালনা;
(ন) অ াটিন এবং িতিনিধ িনেয়াগ;
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(প) ব বসা সংি  কিমশন, িফ এবং দালালী হণ ও দান;
(ফ)  য কান  দািবর স ূণ  বা  আংিশক িন ি র  লে  য কানভােব কেপােরশেনর
দখেল আসার স াব  সকল াবর ও অ াবর স ি  িব য় এবং আদায়; এবং
(ব)  উপির-উি িখত  য  কান  ব বসা  লনেদন  বা  আইনী  কায ম  এবং  এত  সংি

েয়াজনীয় বা আ ষি ক বা স ূরক িবষেয় েয়াজনীয় কায বা িবষয়ািদ স াদন এবং
বাড,  সরকার  কতৃক  সমেয়  সমেয়  দ  সাধারণ  নীিতমালা  সং া  িদক  িনেদশনা

সােপে ,  িশ ,  বািণজ ,  আমানতকারী,  িবিনেয়াগকারী  ও  সাধারণ  জনগেণর  ােথ
বািণিজ ক িভি েত ইহার কাযাবলী স াদন কিরেব।
ব াখ া: এই ধারায় ওভার দ া কাউ টার অথ আনিলে ড বা িডিলে ড িসিকউিরিটজসমূহ

য় ও িব েয়র উে ে  কাউ টার িবধা দান।

অধীন  কা ািন ১৮। (১) কেপােরশন সকল বা অিধকাংশ শয়ার ধারণপূবক অধীন  কা ািন িত া
এবং উহার উ য়ন কিরেত পািরেব;  উ প অধীন  কা ািনসমূেহর পৃথক ও িনজ
পিরচালনা  বাড  থািকেব  এবং  কেপােরশন  উহােদর  ব বসািয়ক  উে  পযােলাচনা,
কাযাবলী তদারকী ও িনয় ণ কিরেত পািরেব।
(২)  ধারা  ১৭ বা  অ  কান  আইেন যাহা  িকছুই  থা ক  না  কন,  Securities  and
Exchange Ordinance,  1969 (XVII of  1969), বাংলােদশ িসিকউিরিটজ অ া ড
এ েচ  কিমশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ১৫ নং আইন), কা ািন আইন, ১৯৯৪
এবং িডেপািজটির আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সেনর ৬নং আইন) এবং উি িখত আইনসমূেহর
অধীন জারীকৃত িবিধ িবধান পালন সােপে  এত ে ে  ািপত িতনিট পৃথক অধীন
কা ািনর য কান একিটর ারা িন বিণত িতিট ব বসািয়ক কায ম পিরচািলত হইেব,

যথা :-
(ক) ই , অবেলখন এবং িসিকউিরিটেজর পাটেফািলও ব ব াপনাসহ মােচ ট ব াংিকং
ব বসা;
(খ) িমউচু য়াল ফা ড কায ম পিরচালনা; এবং
(গ) ক ও কেমািডিট াকােরজ:
তেব শত থােক য,
(অ) উপির-উি িখত এ ধরেনর কান অধীন  কা ািন য পয  না  কা ািন  আইন,
১৯৯৪ এর অধীন িনবি ত হয় এবং এত ে ে  াসি ক লাইেস া  হয় এবং অধীন
কা ািন কাযকর হইয়ােছ এই মেম সরকার কতকৃ সরকাির গেজেট কান াপন জারী

করা হয়, স পয  উহার ব বসা আর  কিরেত পািরেব না; এবং
(আ) দফা (অ) এর অধীন এই প াপন জারী হইবার পর উপির-উি িখত য কান
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ব বসা যাহা নূতন িহসােব উৎপি  হইয়ােছ বিলয়া িবেবিচত তাহা কেপােরশন হণ কিরেত
পািরেব না।

শয়ার মূলধন ১৯। (১) কেপােরশেনর অ েমািদত শয়ার মূলধন হইেব ১ (এক) হাজার কািট টাকা যাহা
িতিট ১০ (দশ) টাকা মূেল র ১০০ (একশত) কািট সাধারণ শয়াের িবভ  হইেব :

তেব শত থােক য, সরকার, সময় সময়, অ েমািদত শয়ার মূলধন বৃি  কিরেত পািরেব।
(২) কেপােরশেনর পিরেশািধত শয়ার মূলধেনর পিরমাণ ৪ (চার) শত ২১ (এ শ) কািট
৮৭ (সাতািশ) ল  ৫০ (প াশ) হাজার টাকা যাহা সরকােরর অ েমাদন েম, সময় সময়,
বৃি  করা যাইেব।
(৩) কেপােরশেনর শয়ার মূলধন িন বিণত হাের সংগৃহীত হইেব, যথা :-
(ক) সরকার কতকৃ ২৭ (সাতাশ) শতাংশ;
(খ)  সরকার  এর  িনেদশনা  অ যায়ী  বাংলােদশ  ডেভলপেম ট  ব াংক  িলিমেটড  অথবা
অ া  রা  মািলকানাধীন আিথক িত ান কতৃক ২৪ (চিববশ) শতাংশ;
(গ)  সরকার  কতৃক  িনেদিশত  অ পােত  রা  মািলকানাধীন  বািণিজ ক  ব াংক,  আিথক

িত ান, বীমা কা ািন এবং জনসাধারণ কতকৃ ৪৯ (ঊনপ াশ) শতাংশ।
ব াখ া : ‘রা  মািলকানাধীন আিথক িত ান’ অথ এই ধারার উে  পূরণকে  এই প
কান আিথক এবং বািণিজ ক িত ানেক বুঝাইেব যাহার অিধকাংশ শয়ার সরকার কতকৃ

ধারণ করা হয়।
(৪) কেপােরশেনর শয়ারসমূহ ক এ েচ সমূেহ তািলকাভু  হইেব।

কিতপয় শয়ার
িসিকউিরিটজ
িহসােব গণ  হওয়া

২০। কেপােরশেনর শয়ারসমূহ Trusts Act, 1882 (Act No. II of 1882) এর অধীন
িবধৃত  িসিকউিরিটেজর  অ ভু  এবং  Securities  and  Exchange  Ordinance,
1969 (XVII of 1969), ব াংক কা ািন আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ১৪ নং আইন)
এবং  বীমা  আইন,  ২০১০  (২০১০  সেনর  ১৩  নং  আইন)  এর  উে  পূরণকে
অ েমািদত িসিকউিরিটজ বিলয়া গণ  হইেব।

ানীয় বা িবেদশী
িত ান বা ব ি র

সিহত চুি ,
ইত ািদ

২১। কেপােরশন আইেনর ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (১) এর উে  পূরণকে , ইহার য
কান কায স াদন বা ব বসা পিরচালনার জ  ানীয় বা িবেদশী য কান িত ান বা

ব ি র সিহত য কান চুি েত আব  হইেত পািরেব।
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শয়ােরর ন র ২২। কেপােরশেনর েত কিট শয়ােরর একিট যেথাপযু  ন র থািকেব এবং এই ন র
ারা  শয়ার িলেক  পৃথকভােব  িচি ত  করা  যাইেব,  তেব  িডেমেটিরেয়লাইেজশনকৃত
শয়ােরর ে  ইহা েযাজ  হইেব না।

ব াখ া  :  িডেমেটিরেয়লাইেজশন  অথ  এমন  একিট  ি য়া,  যাহার  মাধ েম  উপযু
িসিকউিরিটজ  কান  কা ািনর  রিজ ােরর  Central  Depository  Bangladesh
Limited (CDBL) অংেশ ানা িরত হয়।

িনব ন বিহ
সংর ণ

২৩।  কেপােরশন  ইহার  ধান  কাযালেয়  শয়ারেহা ারেদর  জ  একিট  িনব ন  বিহ
সংর ণ কিরেব।

া  স িকত
নািটশ

২৪। কেপােরশন শয়ারেহা ারেদর িনব ন  বিহেত ব ,  অব  বা  গঠনমূলক কান
াে র নািটশ িলিপব  কিরেব না বা এই ধরেনর কান নািটশ হেণ বাধ  থািকেব না।

শয়ারেহা ারেদর
যাগ তা

২৫। (১) কান ব ি  শয়ারেহা ার িহসােব িনবি ত হইবার যাগ  হইেবন না যিদ িতিন
কান আইেনর অধীন চুি  স াদেন অেযাগ  হন।

(২) কান ব ি  শয়ারেহা ার িহসােব িনবি ত হইবার পর যিদ কান সময় দখা যায় য,
িনব েনর সময় উ  ব ি  শয়ারেহা ার িহসােব িনবি ত হইবার অেযাগ  িছেলন, তাহা
হইেল  িতিন,  কান  এখিতয়ারস  আদালেতর  আেদেশর  অধীন  তাহার  শয়ারসমূহ
িব েয়র উে  ব িতত, শয়ারেহা ােরর কান অিধকার েয়াগ কিরেত পািরেবন না।

বািষক সাধারণ
সভা

২৬। (১) কেপােরশেনর শয়ারেহা ারগেণর বািষক সাধারণ সভা বাড কতকৃ িনধািরত
তািরখ, সময় এবং ােন অ ি ত হইেব, তেব তাহা কান েমই িহসাব বে র ছয় মাস
সমেয়র পের অ ি ত হইেব না।
(২) কেপােরশন বািষক সাধারণ সভায় শয়ারেহা ারগেণর িবেবচনার জ  ধারা ২৯ এর
উপ-ধারা (৫) এর অধীন তাহােদরেক সরবরাহকৃত বািষক িহসাব িববরণী ও িতেবদন
উপ াপন কিরেব।
(৩) শয়ারেহা ারগেণর িবেবচনার যাগ  এমন য কান িবষয় িবেবচনার িনিম , বাড,
সময়  এবং  ান  িনধারণপূবক  শয়ারেহা ারগেণর  কান  িবেশষ  সভা  আহবান  কিরেত
পািরেব।
(৪) শয়ারেহা ারগেণর সভায় েত ক শয়ারেহা ােরর যাগদােনর অিধকার থািকেব,
িক  কান শয়ারেহা ােরর ভাট দােনর অিধকার থািকেব না, যিদ না িতিন-
(ক) উ  সভার তািরখ হইেত কমপে  ৩ (িতন) মাস পূেব শয়ারেহা ার িহসােব িনবি ত
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হন; এবং
(খ) কেপােরশেনর শয়ার বাবদ বতমােন াপ  সকল দাবী এবং অ া  অথ পিরেশাধ
কেরন।
(৫) ভাট দােনর অিধকারী েত ক শয়ারেহা ার ব ি গতভােব উপি ত থািকয়া হ

দশেনর মাধ েম একিট ভাট দান কিরেত পািরেবন।
(৬) কান িনবাচেন েত ক শয়ারেহা ােরর িত ৫ (পাঁচ)িট শয়ােরর জ  একিট কিরয়া
ভাট থািকেব এবং িতিন ব ি গতভােব বা িতিনিধর মাধ েম উ  ভাট দান কিরেত

পািরেবন।

তহিবল গঠন ও
মুনাফা ব ন

২৭। (১) কেপােরশন একিট সংরি ত তহিবল িত া কিরেব যাহােত বািষক নীট মুনাফা
হইেত বাড কতকৃ িবধান ারা িনধািরত একিট অংশ জমা থািকেব।
(২)  উপ-ধারা  (১)  এ  বিণত  অংশ  বাদ  দওয়ার  পর  এবং  পিরস েদর  অবচয় এবং
িবিনেয়াগ কা ািন বা িত ান কতকৃ েদয় িবধািদ অথবা তাহােদর ােথ েয়াজন
িবেবচনা করা হয় এই প অ া  িবষেয়র খরচ িমটাইবার পর কেপােরশন বািষক নীট
মুনাফার উ ৃ  অংশ বােডর অ েমাদন েম লভ াংশ িহসােব ঘাষণা কিরেত পািরেব।
(৩) এই ধারার উে  পূরণকে  নীট মুনাফা িনধারণ, সংরি ত তহিবেল জমার পিরমাণ
িনধারণ, ঋণ পিরেশাধ, উ ৃ  অংশ ঘাষণা, লভ াংেশর পিরমাণ, শয়ার হা ারেদর মেধ
লভ াংশ ব েনর প িতসহ অ া  েয়াজনীয় িবষয়সমূহ িবিধ ারা িনধািরত হইেব।

ঋণ হণ মতা ২৮। (১) কেপােরশন ইহার উে  পূরণকে , িন বিণত উপােয় ঋণ হণ এবং অথ
সং হ কিরেত পািরেব, যথা:-
(ক) দীঘ ময়ােদ সরকাির উৎস হইেত ঋণ হেণর মাধ েম;
(খ) জামানতসহ বা জামানত ব িতত বাংলােদশ ব াংক বা অ া  য কান ব াংক এবং
অ া  িত ান বা উৎস হইেত ঋণ হেণর মাধ েম; এবং
(গ) বাংলােদেশর িভতের বাড কতকৃ িনধািরত বা বাংলােদেশর বািহের সরকার কতৃক
অ েমািদত শতাধীেন িনিদ  েদর হাের ব ড ও িডেব ার ই  এবং িব েয়র মাধ েম।
(২) কেপােরশন ব ড এবং িডেব ার ই কালীন সরকার কতকৃ ধায কৃত হাের আসল এবং

েদর পুনঃপিরেশাধ িনি তকরেণর িনিম  সরকার কতকৃ উি িখত ব ড এবং িডেব ােরর
গ ারাি ট দান কিরেত পািরেব।
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িনরী া, ইত ািদ ২৯। (১) কেপােরশন িত অথ বৎসর যথাযথভােব িহসাব র ণােব ণ এবং উহার বািষক
আিথক িববরণী ত কিরেব।
(২)  কেপােরশেনর  বািষক  আিথক  িববরণীেত  অধীন  কা ািন  কতৃক  িনেয়াগকৃত
বিহঃিনরী ক  ারা  িনরীি ত  আিথক িববরণী  এবং  অধীন  কা ািন  সং া  অ া
তথ ািদ অ ভু  কিরেব।
(৩) অনূ ন ইজন চাটাড একাউে ট ট অনিধক ৩ (িতন) বৎসর ময়ােদ সরকার কতৃক
িনধািরত  শত  ও  পাির িমেক  িনেয়াগ া  হইেবন  এবং  তাহারা  িনরী ক  িহসােব
কেপােরশেনর বািষক আিথক িববরণী িনরী া কিরেবন।
(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন িনযু  েত ক িনরী কেক কেপােরশেনর বািষক আিথক
িববরণীর একিট কিরয়া কিপ সরবরাহ কিরেত হইেব এবং িতিন উহার সিহত সংি  িহসাব
ও  ভাউচার  পরী া  কিরেবন  এবং  কেপােরশন  কতৃক  রি ত  সকল  বিহর  তািলকা
িনরী কেক সরবরাহ কিরেত হইেব এবং তাহােদর যুি যু  সমেয় কেপােরশেনর বিহ,
িহসাব এবং অ  কান দিললািদ পরী া কিরবার অিধকার থািকেব এবং উ প িহসাব
সংি  িবষেয়  কেপােরশেনর য  কান  পিরচালক  বা  কমকতােক তাহারা  িজ াসাবাদ
কিরেত পািরেবন।
(৫)  িনরী কগণ  শয়ারেহা ারগণেক  বািষক  আিথক  িববরণী  অবিহত  কিরেবন  এবং
তাহােদর  দ  িতেবদেন  এই  মেম  বণনা  থািকেব  য,  আিথক  িববরণীেত  সকল

েয়াজনীয় িবষয় সি েবিশত এবং যথাযথভােব তকৃত, ইহােত কেপােরশেনর যাবতীয়
িবষয়ািদর সত  এবং সিঠক িচ  িতফিলত হইয়ােছ এবং তাহারা বােডর িনকট কান
ব াখ া  অথবা  তথ  তলব কিরয়া  থািকেল  উহা  দান  করা  হইয়ােছ  িক  না  এবং  উহা
সে াষজনক িক না তাহা উে খ থািকেব।
(৬)  িনরী কগণ  অভ রীণ  িনরী া,  অভ রীণ  িনয় ণ  ও  ঝুঁিক  ব ব াপনা  স িকত
কােজর  জ  অ সৃত  প িতর  পযা তা  এবং  েয়াজনীয়  ে  সং ােরর  পািরশ
কিরেবন।
(৭)  সরকার,  য  কান  সমেয়  িনরী কগণেক  শয়ারেহা ার  ও  ঋণদাতােদর  াথ
র াকে  কেপােরশন কতৃক গৃহীত পদে েপর পযা তা অথবা কেপােরশেনর িবষয়ািদ
িনরী াকালীন প িতর পযা তার িবষেয় িতেবদন দািখল কিরবার িনেদশ দান কিরেত
পািরেব এবং য কান সমেয় িনরী ার পিরিধ িব ার বা বৃি  কিরেত পািরেব অথবা যিদ
জন ােথ িনরী া কােয িভ প প িত হণ বা অ  কান প পরী া েয়াজন হয়, তাহা
হইেল িনরী কগণেক উ  প িত হণ বা পরী ার িনেদশ দান কিরেত পািরেব।
(৮) কেপােরশন উহার বািষক সাধারণ সভার অ তঃ ১৫ (পেনর) িদন পূেব  উ  অথ
বৎসেরর  িনরীি ত  আিথক  িববরণী  এবং  উ  অথ  বৎসের  কেপােরশন  কতৃক  গৃহীত
কায েমর িতেবদন শয়ারেহা ারগেণর িনকট সরবরাহ কিরেব।
(৯)  উপ-ধারা  (১)  হইেত (৮)  এ যাহা  িকছুই  থা ক  না  কন,  সরকার,  বাংলােদেশর
মহা-িহসাব-িনরী ক  ও  িনয় ক  ারা  কেপােরশেনর  সকল  িহসাব  িনরী া  করাইেত
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পািরেব।

িরটান ৩০। (১) কেপােরশন, সময় সময় সরকােরর চািহদা মাতােবক, িরটান, িতেবদন এবং
িববরণী সরকােরর িনকট দািখল কিরেব।
(২) কেপােরশন িত অথ বৎসর শেষ যথাশী  স ব ধারা ২৯ এর অধীন িনরী কগণ
কতৃক িনরীি ত আিথক িববরণীসহ উ  বৎসের কেপােরশেনর কায েমর একিট বািষক

িতেবদন সরকােরর িনকট দািখল কিরেব।
(৩) উপ-ধারা (২) এ উি িখত িনরীি ত িহসাব ও বািষক িতেবদন সরকাির গেজট এবং
কেপােরশেনর ওেয়ব সাইেট কাশ কিরেত হইেব।

স ত সমেয়র পূেব
পাওনা আদােয়র

মতা
৩১। (১) কান চুি র  িবপরীত হওয়া সে ও কেপােরশন কান ব ি েক দ  অি ম
অথবা  কান  িনিদ  তািরখ বা  তািরখসমূেহ  েদয়  কান  পাওনার  ে  দ  অি ম
পিরেশাধ অথবা সমুদয় অথ দােনর জ  নািটশ জাির কিরেত পািরেব, যিদ-
(ক)  আিথক  দায়  সৃি  কিরয়ােছ  এমন  অি েমর  জ  আেবদেন  িমথ া  তথ  অথবা
িব াি মূলক ব গত িববরণ দ  হইয়ােছ মেম বােডর িনকট তীয়মান হয়;
(খ) কান ব ি  কেপােরশেনর সিহত স ািদত চুি র কান শত পিরপালেন ব থ হয়;
(গ) কান ব ি  তাহার ঋণ এবং দায় পিরেশাধ কিরেত অ ম অথবা দউিলয়া হইয়া
যাইেত পাের, এই মেম যুি সংগত কান আশংকা থােক; বা
(ঘ) দ  অি ম, আিথক দােয়র িবপরীেত জামানত িহসােব য স ি  ব ক (pledge),
রেহন  (mortgage),  দায়ব  (hypothecated)  বা   হ া র  (assigned),  করা

হইয়ােছ উহা যথাযথ না হয় অথবা কেপােরশেনর স ি  অ যায়ী বীমাকৃত অথবা ব ি
কতৃক  বীমাকৃত  না  হইয়া  থােক  বা  কেপােরশেনর  মেত মূেল র  অবচয় হইয়ােছ  এবং
কেপােরশেনর স ি  মাতােবক অিতির  অ া  জামানত দান না করা হয়।
(২)  উপ-ধারা  (১)  এর  অধীন  নািটশ জািরর  পর  উ  সমুদয়  অি ম  অথবা  উপযু
িবলি ত আিথক দায় অিবলে  েদয় এবং আদায়েযাগ  হইেব।
(৩) ব ব াপনা িতিনিধ সং া  চুি পে র িবিধ-িবধান এবং এত  সং া  বিণত শত
সে ও কান কা ািনর সংখ াগির  শয়ােরর ধারক িহসােব কেপােরশন ইহার িনযু

িতিনিধর  মাধ েম  কা ািনর  ব ব াপনা  অিধ হণ  কিরেত  পািরেব,  যিদ  বােডর
িবেবচনায়  কা ািনর  িবষয়ািদ  সে াষজনকভােব  পিরচািলত  না  হয়  এবং  িত ােনর
শয়ার মূলধন িত  হইয়া থােক।

15 of 19



কেপােরশেনর
পাওনা আদায়

৩২।  কেপােরশেনর  অনাদায়ী  পাওনা  Public  Demand  Recovery  Act,  1913
(Bengal Act No. III of 1913) এর অধীন বেকয়া ভূিম রাজ  িহসােব আদায়েযাগ
হইেব:
তেব শত থােক য, অনাদায়ী পাওনা আদােয়র ে  কেপােরশন কতকৃ দনাদারেক ১৫
(পেনর) িদেনর নািটশ দান না কিরয়া অ প অনাদায়ী পাওনা আদায় করা যাইেব না।

িবেশষ মতা ৩৩। িসিকউিরিটজ সং া  চিলত আইনসমূহ পিরপালন সােপে  অবেলখন এবং কান
ই  সেমে টর জ  কেপােরশেনর কিমশন, াকােরজ, িফ, অ া  চাজ পার িরক
আেলাচনার িভি েত িনধািরত হইেব।

শত আেরােপর
মতা

৩৪।  এই  আইেনর  অধীন  য  কান  ব ি র  সিহত  কান  ধরেণর  ব বসািয়ক  লনেদন
স াদেনর উে ে  কেপােরশন েয়াজন বা সমীচীন মেন কিরেল ইহার াথ সংর ণসহ
অবেলখনকৃত য কান ই র িবপরীেত িব য়ল  অথ হণ বা সেম ট হণ অথবা
কেপােরশন ও  উ  ব ি র  মেধ  স ািদত চুি  মাতােবক য  কান  কার  আিথক
সহেযািগতা দােনর ে  য কান শত আেরাপ কিরেত পািরেব।

কর ও  হইেত
অব াহিত

৩৫। কেপােরশন সাধারণভােব কর ও  হইেত কান অব াহিত পাইেব না, তেব ব াংক
কা ািন আইন, ১৯৯১ এবং আিথক িত ান আইন, ১৯৯৩ এ সং ািয়ত কান ব াংক

এবং আিথক িত ান ইহার আয়, মুনাফা এবং অজেনর উপর য কর িবধা, রয়াত এবং
অব াহিতসমূহ ভাগ কিরয়া থােক কেপােরশনও অ প িবধািদ ভাগ কিরেব।

মতা অপণ ৩৬। (১) কেপােরশেনর কায ম ুভােব  স াদেনর উে ে  এবং ইহার ব বসািয়ক
লনেদন  সহজতর  কিরবার  জ  বাড  েয়াজনীয়  মেন  কিরেল  এই  আইেনর  অধীন

এত ে ে  িনধারণেযাগ  শত ও সীমাব তা সােপে , যিদ থােক, উহার এই প মতা
ও দািয়  ব ব াপনা পিরচালকেক অপণ কিরেত পািরেব।
(২)  কেপােরশেনর  ব বসািয়ক  লনেদন  সহজতর  কিরবার  উে ে  কেপােরশেনর
ব ব াপনা পিরচালক বাড কতকৃ এত ে ে  িনধািরত শত ও সীমাব তা সােপে , যিদ
থােক, েয়াজেন তাহার দনি ন দ র পিরচালনা সং া  মতা ও দািয়  কেপােরশেনর
উপ-ব ব াপনা  পিরচালক,  মহাব ব াপক এবং  অ া  কমকতার  উপর অপণ কিরেত
পািরেবন।

অপরাধ ও দ ৩৭। (১) যিদ কান ব ি , কেপােরশেনর িলিখত স িত ব িতেরেক, কান সেপ াস বা
িব াপেন কেপােরশেনর নাম ব বহার কেরন,  তাহা হইেল উহা একিট অপরাধ িহসােব
িবেবিচত হইেব  এবং  উ প অপরােধর  জ  িতিন অনিধক ২( ই)  বৎসর কারাদ ,
অথবা নূ নতম ১ (এক) ল  টাকা অথদ , অথবা উভয়দে  দি ত হইেবন।
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(২)  কেপােরশেনর  চয়ারম ান,  ব ব াপনা  পিরচালক,  পিরচালক,  উপ-ব ব াপনা
পিরচালক,  মহাব ব াপক, উপেদ া,  িনরী ক,  কমকতা  অথবা  কমচাির  গাপনীয়তা  ও
িব তার ঘাষণা ল ন কেরন, তাহা হইেল উহা একিট অপরাধ িহসােব িবেবিচত হইেব
এবং  উ প  অপরােধর  জ  িতিন  অনিধক ২( ই)  বৎসর  কারাদ ,  অথবা  নূ নতম
১(এক) ল  টাকা অথদ , অথবা উভয়দে  দি ত হইেবন।
(৩) কেপােরশেনর প  হইেত এত ে ে  মতা া  কান কমকতা কতৃক া িরত
িলিখত অিভেযাগ ব িতত এই আইেনর অধীন শাি েযাগ  কান অপরাধ আদালত কতকৃ
আমলেযাগ  হইেব না।

কেপােরশেনর
অবসায়ন

৩৮। কা ািন এবং ব াংেকর অবসায়ন সংি  আইেনর কান িবধান কেপােরশেনর ে
েযাজ  হইেব না  এবং  এত ে ে  ণীত আইন ব িতেরেক কেপােরশেনর অবসায়ন

ঘটােনা যাইেব না।

িবিধ ণয়েনর
মতা

৩৯। সরকার, সরকাির গেজেট াপন ারা,  এই আইেনর উে  পূরণকে  িবিধ
ণয়ন কিরেত পািরেব।

িবধান ণয়েনর
মতা

৪০। (১) বাড, এই আইেনর উে  পূরণকে  এই আইেনর িবধানাবলী বা িবিধর সিহত
অস িতপূণ নেহ এই প েয়াজনীয় ও সমীচীন সকল িবষেয় িবধান ণয়ন কিরেত
পািরেব।
(২)  িবেশষতঃ  এবং  পূববতী  মতার  সামি কতােক  ু  না  কিরয়া  িন বিণত  িবষেয়

িবধান ণয়ন করা যাইেব, যথা :-
(ক) বাড পিরচালনা, িনবাহী কিমিটর সভা, সভায় উপি িতর জ  স ানী িনধারণ;
(খ)  ব ব াপনা  পিরচালক,  পিরচালক,  উপ-ব ব াপনা  পিরচালক,  মহাব ব াপক  বা
কেপােরশেনর কান কমকতা ও কমচািরর িনকট শাসিনক মতা এবং কাযাবলী অপণ;
(গ) কেপােরশন কতকৃ গৃহীত িবিভ  ব বসা সং া  শতাবলী;
(ঘ) ব বসািয়ক উে  সাধনকে  িনরাপ া জামানেতর পযা তা িন পেণর প িত;
(ঙ) কেপােরশেনর ঋণ হেণর প িত এবং শত িনধারণ;
(চ) এই আইেনর অধীন িরটান এবং িববরণী ফরম তির;
(ছ) কেপােরশেনর কমচািরেদর কােজর দািয়  ও আচরণ;
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(জ) কেপােরশেনর কমকতা এবং অ া  কমচািরেদর িনেয়াগ, পেদা িত এবং চা িরর
অ া  শতাবলী িনধারণ;
(ঝ) কেপােরশেনর কমকতা এবং অ া  কমচািরসহ কমকতা ও কমচািরগেণর পা েদর
কল ােণর জ  পনশন, িভেড ট ফা ড এবং অ া  ফা ড বতন এবং পিরচালনা;
(ঞ) কেপােরশেনর সীলেমাহর এবং ইহার ব বহার প িত;
(ট)  য  কান  ব বসায়  কান  পিরচালক  বা  কান  কিমিটর  কান  সদে র  ত  বা
পেরা ভােব সংি তা িবষেয় াথ কাশ;
(ঠ)  কেপােরশেনর সিহত য  কান  িশ  বা  ব বসািয়ক িত ােনর  স ািদত চুি েত
উি িখত িত িত ভে র জ  ইহার ব ব াপনা ও িনয় ণ হণ;
(ড) কান িনবাচেনর বধতা স েক য কান সে হ ও িবতেকর চূড়া  িস া সহ এই
আইেনর অধীন িনবাচন অ ান ও পিরচালনা;
(ঢ) কেপােরশেনর শয়ারসমূেহর থম বরা  দওয়ার প িত ও শত;
(ণ) শয়ারেহা ার িনব ন বিহ র ণােব ণ, শয়ার ধারণ এবং হ া র কিরবার প িত ও
শত, িগতকরণ, শয়ার হ া র িগতকরেণর প িত এবং শয়ারেহা ারেদর অিধকার ও
কতব  স িকত সকল িবষয়;
(ত) সাধারণ সভা আহবান এবং সভার অ সরণীয় প িত িনধারণ; এবং
(থ)  সাধারণভােব  কেপােরশন  বা,  মত,  অধীন  কা ািনর  কাযাবলী  দ ভােব
স াদেনর উে ে  েয়াজনীয় অ  কান িবষয়।

ইংেরিজেত অনূিদত
পাঠ কাশ

৪১। (১) এই আইন বতেনর পর, সরকার, যথাশী  স ব, সরকাির গেজেট াপন
ারা, এই আইেনর ইংেরিজেত অনূিদত একিট িনভরেযাগ  পাঠ কাশ কিরেব।

(২) এই আইন এবং ইংেরিজ পােঠর মেধ  িবেরােধর ে  এই আইন াধা  পাইেব।

রিহতকরণ ও
হফাজত

৪২।  (১)  এই  আইন  কাযকর  হইবার  সংেগ  সংেগ  Investment  Corporation  of
Bangladesh Ordinance, 1976 (Ordinance No. XL of 1976), অতঃপর উ
Ordinance বিলয়া উি িখত, এত  ারা রিহত হইেব।
(২) উ  Ordinance রিহত হইবার সংেগ সংেগ,-
(ক)  উহার  অধীন  িতি ত  Investment  Corporation of  Bangladesh  অতঃপর
িবলু  কেপােরশন বিলয়া উি িখত, িবলু  হইেব;
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(খ) িবলু  কেপােরশেনর সকল স দ, অিধকার, মতা, কতৃ  এবং িবধা এবং াবর ও
অ াবর সকল স ি , নগদ অথ এবং ব াংক জমা ও তহিবল এবং এই প িবষয় স ি র
অ ভু  বা িবষয় স ি  হইেত উ ূত অ া  যাবতীয় অিধকার, মধা-  ও াথ এবং
সকল  িহসাব  বই,  রিজ ার,  রকডপ  এবং  এইসব  সং া  অ া  সকল
দিলল-দ ােবজ কেপােরশেন হ া িরত ও অিপত হইয়ােছ বিলয়া গণ  হইেব;
(গ) িবলু  কেপােরশেনর সকল ঋণ, দায় ও দািয়  কেপােরশেন হ া িরত হইেব এবং ঐ
সকল ঋণ, দায় ও দািয়  কেপােরশেনর ঋণ, দায় ও দািয়  বিলয়া গণ  হইেব;
(ঘ) িবলু  কেপােরশন কতৃক দােয়রকৃত বা  উহার িব ে  দােয়রকৃত সকল মামলা ও
অ া  আইনগত  ব ব ািদ  কেপােরশন  কতৃক  দােয়রকৃত  বা  কেপােরশেনর  িব ে
দােয়রকৃত মামলা বা অ া  আইনগত ব ব া বিলয়া গণ  হইেব;
(ঙ)  কান  চুি িভি ক  িনেয়াগ  বা  চা িরর  শতাবলীেত  যাহাই  থা ক  না  কন,  িবলু
কেপােরশেনর  সকল  কমকতা,  উপেদ া,  পরামশক  ও  কমচািরর  চা ির  তাহােদর
িনেয়াগপে র শতাধীেন কেপােরশেন  হইেব;
(চ) কেপােরশন িবলু  কেপােরশেনর সকল িবধান ও উপ-আইন সংেশাধন, পিরবতন ও
পিরমাজন  কিরেত  পািরেব  এবং  এই  আইেনর  িবধানাবিলর  সিহত  সাম পূণ  হওয়া
সােপে  িবলু  কেপােরশেনর সকল িবিধ, িবধানমালা ও উপ-আইনসমূহ এই আইেনর
অধীন নতুন িবিধ ও িবধান ণীত না হওয়া পয  বলবৎ থািকেব; এবং
(ছ)  িবলু  কেপােরশন  বা  অধীন  কা ািন  কতকৃ  সকল  িবিনেয়ােগর  ইন ুেম ট,
িমউচু য়াল ফা ড কতৃক ই কৃত ইউিনট, ইত ািদ কেপােরশেনর িনকট এমনভােব  ও
হ া িরত বা ানা িরত হইেব যন উহা কেপােরশন ও উহার অধীন  কা ানী কতকৃ
িবিনেয়াগকৃত বা ই কৃত ইন ুেম ট।
(৩) উ  Ordinance রিহত হওয়া সে ও উহার অধীন গিঠত বাড, ণীত িবধানমালা,
জারীকৃত াপন, দ  আেদশ, িনেদশ, অ েমাদন, পািরশ, গৃহীত সকল পিরক না
বা  কায ম,  অ েমািদত  সকল  বােজট  এবং  কৃত  সকল  কাজকম  উ প  রিহেতর
অব বিহত পূেব বলবৎ থািকেল এবং এই আইেনর কান িবধােনর সিহত অসাম পূণ না
হওয়া সােপে  এই আইেনর অ প িবধােনর অধীন  গিঠত,  ণীত,  জারীকৃত,  দ ,
অ েমািদত এবং কৃত বিলয়া গণ  হইেব, এবং ময়াদ শষ না হওয়া পয  অথবা এই
আইেনর অধীন রিহত বা সংেশািধত না হওয়া পয , বলবৎ থািকেব।
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