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বাংলােদশ কমাস এ  ইনেভ েম  িলিমেটডেক পনুগঠন কিরয়া এক  ব াংক 

িত াকে  ণীত আইন৷ 

 

যেহতু বাংলােদশ কমাস এ  ইনেভ েম  িলিমেটড, অতঃপর িবিসআই বিলয়া উি িখত 
,এক  নন-ব াংক আিথক িত ান িহসােব কায ম চালােনার জন  বাংলােদশ ব াংক 

কতৃক অনুমিত া  হইয়া উহার ঋণ দানকারী এবং আমানতকারীেদর ােথর হািনকর 

ব বসােয় িনেয়ািজত হইয়ািছল; 

 
এবং যেহতু বাংলােদশ ব াংক, িবিসআই এর সিহত সংি  সকেলর ােথ, ২৮ শ এি ল, 
১৯৯২ ইং তািরখ হইেত িবিসআই এর সকল কায ম িগত ঘাষণা কিরয়ােছ; 
 
এবং যেহতু উ প িগতােদেশর পর বাংলােদশ ব াংক কতৃক পিরচািলত িনরী া এবং 
পিরদশন িতেবদন হইেত ইহা তই তীয়মান হইয়ােছেয, িবিসআই উহার দায় 
পিরেশােধ তর সংকেটর স ুখীন হইয়ােছ; 
 
এবং যেহতু িবিসআইেত িবিভ  িত ানসহ ল ািধক সাধারণ মানুষ অথ িবিনেয়াগ 
কিরয়ােছ এবং সই অথ দীঘ সময় আব  রিহয়ােছ; 

 
এবং যেহতু িবিসআইেত িবিনেয়াগকারী িত  ব ি  ও িত ান িবিসআই এর 
ব াপাের সরকােরর হ ে প কামনা কিরয়ােছন এবং িবিসআইেক পুনগঠেনর মাধ েম 
এক  তফিসলী ব াংেক পা র কিরয়া উ ূত পিরি িত মাকােবলা কিরবার জন  
সরকােরর িনকট আেবদন কিরয়ােছন; 
 

 

 

 

 

 



এবং যেহতু সরকার, বাংলােদশ ব াংেকর সিহত পরামশ েম, এই মেম স  হইয়ােছ 
য, িবিসআই এর আমানতকারী ও উহােক ঋণ দানকারীেদর ােথ এবং জন ােথ 
িবিসআইেক পুনগঠন কিরয়া এক  তফিসলী ব াংক িহসােব পা র করা সমীচীন ও 
েয়াজনীয়; 

 

সইেহতু িন প আইন ণয়ন করা হইল :- 
 

১৷ সংি  িশেরানামা ও বতন|--(১) এই আইন বাংলােদশ কমাস এ  

ইনেভ েম  িলিমেটড (পুনগঠন) আইন, ১৯৯৭ নােম অিভিহত হইেব৷ 
 

 (২) বাংলােদশ ব াংক, াপন ারা য তািরখ িনধারণ কিরেব সই তািরখ হইেত এই 

আইেনর িবধান কাযকর হইেব এবং িবিভ  িবধান কাযকর করার জন  িবিভ  তািরখ 

িনধারণ করা যাইেব৷ 
 

২৷সং া|-- িবষয় বা সে র পিরপ ী কান িকছু না থািকেল, এই আইেন,- 
 (ক) “আমানত” অথ িবিসআই কতৃক গৃহীত কজ এবং িবিনেয়াগ িহসােব রি ত 
িবিসআই এর দায়; 
 

(খ) “আমানতকারী” অথ িবিসআইেক ঋণ দানকারী অথবা উহােত িবিনেয়াগকারী 
ব ি  বা িত ান; 
 

(গ) “পিরচালক পষদ” অথ ব াংেকর পিরচালনা পষদ; 
 

(ঘ) “পিরচালক” অথ ব াংেকর পিরচালক; 
 

(ঙ) “ব াংক” অথ ধারা ৩ এর অধীন িতি ত বাংলােদশ কমাস ব াংক িলিমেটড; 
 
(চ) “িনধািরত িদন” অথ ধারা ১ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন িনধািরত িবিভ  তািরখ; 
 
(ছ) “ াসকৃত দায়” অথ এই আইেনর িবধান অনুযায়ী াস করার পর আমানতকারীেদর 
িনকট িবিসআই এর দায়৷ 
 

৩৷বাংলােদশ কমাস ব াংক িত া, ইত ািদ|--(১) এই আইেনর উে শ  পূরণকে  
এবং এই আইেনর িবধান অনুযায়ী বাংলােদশ কমাস ব াংক িলিমেটড নােম এক  ব াংক 
িত া করা হইেব৷ 

 

(২) কা ানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সেনর ১৮ নং আইন) এর অধীন ব াংক এক  
পাবিলক িলিমেটড কা ানী িহসােব িনবি ত হইেব৷ 
 

(৩) ব াংক কা ানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ১৪ নং আইন), অতঃপর ব াংক 
কা ানী আইন বিলয়া উি িখত, এবং Bangladesh Bank Order 1972 (P.O. No. 

127 of 1972) এর িবধানাবলী, এই আইেনর িবধান সােপে , ব াংেকর ে  েযাজ  
হইেব৷ 
৪৷ব াংেকর উেদ া া|--বাংলােদশ সরকার এবং িবিসআই এর শয়ারেহা ারসহ 
বাংলােদেশর য কান নাগিরক, এই আইেনর িবধান সােপে , ব াংেকর উেদ া া হইেত 
পািরেবন: 
 

তেব শত থােক য, উেদ া া হওয়ার ব াপাের বাংলােদশ ব াংক কতৃক ি রকৃত শতািদ 
কান ব ি  পূরণ না কিরেল এবং িবিসআইেত কান ব ি র ব ি গত দায়- দনা থািকেল 
িতিন ব াংেকর উেদ া া হইেত পািরেবন না৷  



৫৷মূলধন|--(১) ব াংেকর অনুেমািদত মূলধন হইেব ২০০ কা  টাকা এবং তাহার 
পিরেশািধত মূলধন হইেব ৯২ কা  টাকা৷ 
(২) িবিভ  ণীর শয়ারেহা ার িন ◌্নবিণত হাের ব াংেকর শয়ার য় কিরেবন, 
যথা:- 
(ক) ব াংেকর উেদ া াগণ, অতঃপর “ক” ণীর শয়ারেহা ার বিলয়া উি িখত, ২০ 
কা  টাকার শয়ার; 

 

(খ) তফিসলী ব াংক ও আিথক িত ান, অতঃপর “খ” ণীর শয়ারেহা ার বিলয়া 
উি িখত, ২০ কা  টাকার শয়ার; 
 

(গ) আমানতকারী, অতঃপর “গ” ণীর শয়ারেহা ার বিলয়া উি িখত, ৫২ কা  
টাকার শয়ার৷ 
 

(৩) যিদ “খ” এবং “গ” ণীর শয়ারেহা ার উপ-ধারা (২) এ উি িখত স ূণ শয়ার 
য় না কেরন, তাহা হইেল উ  অিব ীত শয়ার “ক” ণীর শয়ারেহা ার এর িনকট 

িব য় করা হইেব অথবা সরকার কতৃক িনধািরত পিরমােণ উ  ণীর শয়ারেহা ার 
এবং জনসাধারেণর িনকট িব য় করা হইেব৷ 
 

(৪) যিদ “খ” এবং “গ” ণীর শয়ারেহা ার তাহােদর জন  িনধািরত অংশ হইেত 
অিধকতর শয়ােরর জন  আেবদন কেরন, তাহা হইেল সরকার “ক” ণীর জন  
িনধািরত অংেশর শয়ােরর পিরমাণ াস কিরয়া “খ” এবং “গ” ণীর শয়ার বৃি  
কিরেত পািরেব৷ 
 
৬৷মূলধন বা শয়ার মূল  পিরেশােধর প িত|--(১) “ক” ণীর শয়ারেহা ার 
নগদ অথ দােনর মাধ েম শয়ার মূল  পিরেশাধ কিরেবন এবং উ  ণীর 
শয়ারেহা ােরর িবিসআই এর পিরচালক বা উেদ া া হওয়ার ে , উহােত তাহার 
দায়মু  শয়ােরর অথ সম েয়র মাধ েম শয়ার মূল  পিরেশাধ করা যাইেব: 
 

তেব শত থােক য, দায়মু  শয়ার মূল  যাহাই থা ক না কন, েত ক “ক” ণীর 
শয়ার- হা ারেক অনু ন ৫০ ল  টাকা নগদ দােনর মাধ েম শয়ার মূল  পিরেশাধ 
কিরেত হইেব৷ 
 

(২) “খ” ণীর কান শয়ারেহা ার অনু ন ২ কা  টাকা নগদ দােনর মাধ েম এবং 
উ  ণীর কান শয়ারেহা ার িবিসআই এর আমানতকারী হওয়ার ে  িবিসআই 
এর িনকট হইেত াপ  ঋণ সম েয়র মাধ েম শয়ার মূল  পিরেশাধ কিরেত পািরেবন: 
 

তেব শত থােক য, িবিসআইেক দ  ঋেণর ধু মা  আসল অংশ (সুদ বােদ) সম য় 
কিরয়া অবিশ  শয়ার মূল  নগদ অথ দােনর মাধ েম পিরেশাধ কিরেত হইেব৷ 
 
(৩) “গ” ণীর কান শয়ারেহা ার নগদ অথ দােনর মাধ েম অথবা তাহার আমানত 
সম েয়র মাধ েম অথবা উভয় প িতেত শয়ার মূল  পিরেশাধ কিরেত পািরেবন: 
 

তেব শত থােক য, কান আমানতকারীর আমানত ি িত হইেত থেম িবিসআই এর 
িনকট তাহার দােয়র সমপিরমাণ অথ সম য় কিরয়া সংি  ি িতর পিরমাণ িনণয় 
কিরেত হইেব এবং অতঃপর উ  ি িত হইেত িন ◌্নবিণত হাের শয়ার মূল  পিরেশাধ 
করা যাইেব:- 
(ক) আমানত ি িতর পিরমাণ যিদ ১ ল  টাকার কম হয়, তেব উ  ি িতর ২৫ শতাংশ; 
 

(খ) আমানত ি িতর পিরমাণ যিদ ১ ল  টাকা বা তদূধ িক  ৫ ল  টাকার কম হয়, 
তেব উ  ি িতর ৩০ শতাংশ; 



(গ) আমানত ি িতর পিরমাণ যিদ ৫ ল  টাকা বা তদূধ িক  ১০ ল  টাকার কম হয়, 
তেব উ  ি িতর ৪০ শতাংশ; 
 

(ঘ) আমানত ি িতর পিরমাণ যিদ ১০ ল  টাকা বা তদূধ হয়, তেব উ  ি িতর ৫০ 
শতাংশ৷ 
 

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উি িখত হাের আমানত দায় াসপূবক “গ” ণীর কান 
শয়ারেহা ােরর জন  িনধািরত ৫২ কা  টাকা মূলধেনর সং ান না হইেল বাংলােদশ 
ব াংক য প ি র কিরেব তদনুযায়ী উ  উপ-ধারায় উি িখত হােরর পিরবতন কিরেত 
পািরেবন৷ 
 
৭৷পিরচালক পষদ|--(১) ব াংেকর পিরচালক পষদ ১১ জন পিরচালক সম েয় গ ত 
হইেব যাহােদর মেধ  “ক” ণীর ৪ জন, “খ” ণীর ২ জন এবং “গ” ণীর ৪ জন এবং 
সরকার মেনানীত ১ জন হইেবন: 
 

তেব শত থােক য, ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর ব ব া মাতােবক একই ধারার 
উপ-ধারা (২) এ উি িখত শয়ার অংেশ যিদ কম বশী হইয়া থােক বা, মত, ণী 
বিহভূত শয়ারেহা ার থাকার ে  বাংলােদশ ব াংক পিরচালক পষেদর িবিভ  ণীর 
সদেস র সংখ ায় যথাযথভােব াস বৃি  কিরেত পািরেব৷ 
 

(২) ব াংেকর ধান িনবাহী পদািধকার বেল পিরচালক পষেদর সদস  হইেবন৷ 
 

(৩) অনু ন ৭৫ ল  টাকার শয়ার না থািকেল “ক” ণীর শয়ারেহা ার পিরচালক 
পষেদর সদস  হইবার বা থাকার যাগ  হইেবন না৷ 
 

(৪) অনু ন ১৩ ল  টাকার শয়ার না থািকেল “গ” ণীর শয়ারেহা ার পিরচালক 
পষেদর সদস  হইবার বা থাকার যাগ  হইেবন না৷ 
 

(৫) সরকার কতৃক মেনানীত পিরচালক ব তীত সকল ণীভু  শয়ারেহা ার এবং 
ণী বিহভূত শয়ারেহা ার, যিদ থােক, -  েপর শয়ারেহা ারেদর ভােট 

িনবািচত হইেবন৷ 
 

(৬) পিরচালক পষেদর একজন চয়ারম ান থািকেবন, িযিন পিরচালকেদর মধ  হইেত 
তাহােদর ভােট িনবািচত হইেবন৷ 
 

(৭) এই ধারায় যাহা িকছুই থা ক না কন, ব াংেকর থম পিরচালক পষদ বাংলােদশ 
ব াংেকর সুপািরশ েম সরকার কতৃক িনধািরত সদস  সম েয় গ ত হইেব এবং উ  
থম পিরচালক পষেদর কাযকােলর ময়াদ ধারা ১০ এর শতাংেশর িবধান সােপে , 

হইেব সেবা  এক ব সর হইেব৷ 
 

৮৷িবিসআই এর দায় েদর পিরচালক পষেদর সদস  হওয়ার বা থাকার 
যাগ তা|--িবিসআইেত ব ি গত দায় রিহয়ােছ এমন কান ব ি  যিদ তাহার দায় 
স ূণ পিরেশাধ কেরন, তাহা হইেল িতিন পিরচালক পষেদর সদস  হইেত পািরেবন৷ 
 
৯৷িবিসআই এর উেদ া া বা পিরচালক শয়ার|--(১) িবিসআই এর কান 
উেদ া া বা পিরচালক যিদ, ব াংেকর উেদ া া বা পিরচালক হইেত না পােরন বা 
উেদ া া বা পিরচালক হইবার অেযাগ  হন, তাহা হইেল িতিন িবিসআইেত তাহার 
দায়মু  শয়ার ব াংেকর “ক” ণীর য কান শয়ারেহা ােরর িনকট িব য় কিরেত 
পািরেবন৷ 
(২) উপ-ধারা (১) এর িবধান অনুযায়ী িবিসআই এর কান উেদ া া বা পিরচালেকর 
শয়ার িব য় করা স ব না হইেল অথবা অনু পভােব িব েয়র পর আেরা শয়ার 
অবিশ  থািকেল িতিন ব াংেকর “গ” ণীর শয়ারেহা ার হইেবন এবং উ  ণীর 



জন  িনধািরত শয়ার অংেশর সিহত তাহা সম য় করা হইেব অথবা তাহার ব ি গত 
দায়েদনা থািকেল উহার সিহত সম য় করা হইেব৷ 
 

১০৷ ধান িনবাহী|--ব াংেকর ধান িনবাহী ব াংক কা ানী আইেনর িবধান 
সােপে  িনযু  হইেবন: 
 

তেব শত থােক য, ব াংেকর থম ধান িনবাহী সরকার কতৃক িনধািরত শেত ২ 
ব সেরর জন  িনযু  হইেবন৷ 
 

১১৷দায়|--(১) িবিসআই এর িহসাব বিহেত িহসাবািয়ত সকল দায় এর ধুমা  আসল 
(সুদ ব তীত) এই আইেনর িবধানাবলী সােপে  এবং তদনুযায়ী সম েয়র পর, িনধািরত 
িদেন ব াংেকর দায় হইেব৷ 
 

(২) এই আইেনর িবধান অনুযায়ী সম েয়র পর াসকৃত দায় নগদ অেথ অথবা 
পাওনাদার যভােব চােহন িন ◌্নবিণত সূচী অনুযায়ী সইভােব পিরেশাধ করা হইেব, 
যথা:- 
 

টাকার পিরমাণ  
 

পিরেশােধর সময় 

থম ২৫,০০০ টাকা িনধািরত িদেনর ০২ মাস পর হইেত ০৪ মােসর মেধ ৷ 
 

আেরা ২৫,০০০ টাকা িনধািরত িদেনর ০৪ মাস পর হইেত ০৬ মােসর মেধ ৷ 
 

আেরা ২৫,০০০ টাকা িনধািরত িদেনর ০৬ মাস পর হইেত ০৮ মােসর মেধ ৷ 

আেরা ২৫,০০০ টাকা িনধািরত িদেনর ০৮ মাস পর হইেত ১০ মােসর মেধ ৷ 

আেরা ২৫,০০০ টাকা িনধািরত িদেনর ১০ মাস পর হইেত ১২ মােসর মেধ ৷ 

আেরা ২৫,০০০ টাকা িনধািরত িদেনর ১২ মাস পর হইেত ১৫ মােসর মেধ ৷ 
 

আেরা ৫০,০০০ টাকা িনধািরত িদেনর ১৫ মাস পর হইেত ১৮ মােসর মেধ ৷ 
 

আেরা ৫০,০০০ টাকা িনধািরত িদেনর ১৮ মাস পর হইেত ২১ মােসর মেধ ৷ 
 

আেরা ৫০,০০০ টাকা িনধািরত িদেনর ২১ মাস পর হইেত ২৪ মােসর মেধ ৷ 
 

আেরা ৫০,০০০ টাকা িনধািরত িদেনর ২৪ মাস পর হইেত ২৭ মােসর মেধ ৷ 
 

আেরা ৫০,০০০ টাকা িনধািরত িদেনর ২৪ মাস পর হইেত ২৭ মােসর মেধ ৷ 
 

আেরা ৫০,০০০ টাকা িনধািরত িদেনর ২৭ মাস পর হইেত ৩০ মােসর মেধ ৷ 
 

আেরা ৫০,০০০ টাকা িনধািরত িদেনর ৩০ মাস পর হইেত ৩৩ মােসর মেধ ৷ 
 

আেরা ৫০,০০০ টাকা িনধািরত িদেনর ৩৩ মাস পর হইেত ৩৬ মােসর মেধ ৷ 
 

আেরা ৫০,০০০ টাকা িনধািরত িদেনর ৩৬ মাস পর হইেত ৪২ মােসর মেধ ৷ 
 

আেরা ১,০০,০০০ টাকা িনধািরত িদেনর ৪২ মাস পর হইেত ৪৮ মােসর মেধ ৷ 

আেরা ১,০০,০০০ টাকা িনধািরত িদেনর ৪৮ মাস পর হইেত ৫৪ মােসর মেধ ৷ 
 

আেরা ১,০০,০০০ টাকা িনধািরত িদেনর ৫৪ মাস পর হইেত ৬০ মােসর মেধ ৷ 
 

অবিশ  ি িত িনধািরত িদেনর ৬০ মাস পর৷ 
 
১২৷স াব  দায়|--(১) এই আইেন যাহা িকছুই থা ক না কন, িবিসআই এর স াব  
দায় এর িবপরীেত কান দাবীদােরর দাবীর সই পিরমাণ অংশই পিরেশাধ করা হইেব 
যাহা সংি  মািজন িহসােব া  অথ, সংি  জামানত হইেত সংগৃহীত অথ এবং যাহার 
পে  িবিসআই কতৃক দায় হণ করা হইয়ােছ তাহার িনকট হইেত অথবা তাহার পে  
অন  কাহােরা িনকট হইেত া  অথ ারা সং লান স ব হইেব৷ 
 
 
 



(২) য সম  ে  িবিসআই এর স াব  দায় াভািবক ি য়ায় অবলু  হইয়ােছ স 
সম  ে  সংি  মািজন িহসােব ি িত সং া  িবিসআই এর দায় ধারা ৬ এর িবধান 
অনুযায়ী সম য়পূবক ধারা ১১(২) মাতােবক পিরেশাধ করা হইেব৷ 
 

১৩৷িবিসআই এর স দ ইত ািদ ন করণ|--(১) ব াংক িত া হওয়ার সংেগ 
সংেগ িবিসআই এর সমুদয় ব বসা, স ি  নগদ ও ব াংেক রি ত অথ এবং অন ান  
সকল দাবী ও অিধকার, এই আইন অনুযায়ী াস অথবা সম েয়র পর, ব াংেক ন  
হইেব৷ 
 (২) ব াংক িত ার অব বিহত পূেব িবিসআই প  িছল এমন য সকল চুি , ব , 
ওকালতনামা এবং অনু প অন ান  সকল দিলল কাযকর িছল সই সকল চুি , ব , 
ওকালতনামা বা অন ান  দিলল, এই আইেনর িবধানাবলী এবং বাংলােদশ ব াংক কতৃক 
আেরািপত শতাবলী সােপে , এমনভােব ব াংেকর চুি , ব , ওকালতনামা ও অন ান  
দিলল বিলয়া গণ  হইেব যন ব াংক কতৃক বা ব াংেকর পে  এইসব দিলল স ািদত 
হইয়ািছল৷ 
 

১৪৷ িনধািরত িদেনর পর আমানেতর উপর েদয় সুদ|-- কান আইন িকংবা 
চুি েত অন  রকম যাহা িকছুই থা ক না কন, ব াংেকর উপর ন  আমানেতর উপর 
পিরচালক পষদ কতৃক িনধািরত হাের সুদ েদয় হইেব৷ 
 

১৫৷িবিসআই এর কমকতা ও কমচারী|--(১) ২৮ শ এি ল, ১৯৯২ ইং তািরেখ 
িবিসআই এর চা রীেত িনযু  িছেলন এবং যাহােদর িব ে  কান অিভেযাগ বা মামলা 
নাই এমন সকল কমকতা বা কমচারী িনধািরত িদেন ব াংেক বদলী হইয়ােছন বিলয়া গণ  
হইেবন এবং তাহারা য শতাধীেন িবিসআই এর কমকতা বা কমচারী িছেলন সই একই 
শতাধীেন ব াংেকর কমকতা বা কমচারী হইেবন এবং তাহােদর চা রীর ধারাবািহকতা 
বজায় থািকেব: 
তেব শত থােক য, এইসব কমকতা বা কমচারী ২৮ শ এি ল, ১৯৯২ ইং তািরখ হইেত 
িনধািরত িদন পয  সময়কােলর জন  কান বতন ও ভাতা দাবী কিরেত পািরেবন না: 
 

আেরা শত থােক য, িবিসআই এ কান কমকতা বা কমচারীর ২৮ শ এি ল, ১৯৯২ ইং 
এর পূেবর িবিসআই এর িনকট কান পাওনা থািকেল তাহা ব াংক পিরেশাধ কিরেব৷ 
 

(২) ব াংক িনধািরত িদেনর ৩ মােসর মেধ , উহার কমকতা বা কমচারীেদর জন  
অন ান  ব াংেকর সমতুল  কিরয়া, বাংলােদশ ব াংেকর অনুেমাদন সােপে , চা রীর 
শতাবলী িনধারণ কিরেব এবং উহােত যিদ কান কমকতা বা কমচারীর া  সুিবধািদ 
াস পায় তাহা হইেল ঐ কমকতা বা কমচারী কান আপি  কিরেত পািরেবন না৷ 

 

(৩) এই ধারার এবং িবিসআই এর সােথ উহার কান কমকতা বা কমচারীর চা রী 
সং া  চুি েত অন  রকম যাহা িকছুই থা ক না কন, ব াংেকর পিরচালনা পষদ, 
ব াংেকর ােথ েয়াজন মেন কিরেল, উপ-ধারা (১) এর অধীন ব াংেক বদলীকৃত 
িবিসআই এর কান কমকতা বা কমচারীেক কান কারণ না দশাইয়া বরখা  কিরেত 
পািরেব এবং কাহােকও এই েপ বরখা  করা হইেল, চিলত িবিধ মাতােবক তাহার 
াপ  দওয়া হইেব৷ 

 

১৬৷মামলা- মাক মা|--(১) িবিসআই কতৃক বা উহার িব ে  দােয়রকৃত সকল 
মামলা- মাক মা ব াংক কতৃক বা ব াংেকর িব ে  দােয়রকৃত বিলয়া গণ  হইেব৷ 
 

(২) িবিসআই এর িনকট হইেত পাওনা আদােয়র জন  কহ ইিতপূেব আদালেত মামলা 
দােয়র কিরয়া থািকেল িতিন উ  মামলা ত াহারপূবক ১১(২) ধারা অনুযায়ী তাহার 
পাওনা হণ কিরেত পািরেবন৷ 



(৩) Limitation Act, 1908 (IX of 1908) বা আপাততঃ বলব  অন  কান আইেনর 
কান িকছুই িবিসআই এর কান দাবী ু  কিরেব না৷ 

১৭৷িবিসআই কতৃক লনেদনকৃত অথচ িলিপব  হয় নাই এমন লনেদেনর 
সম য়G-- য সকল লন- দন িবিসআই কতৃক আইনস তভােব িন  হইয়ােছ অথচ 
িনধািরত িদেনর পূেব িবিসআই এর িহসাব বিহেত িলিপব  হয় নাই সই িল, বাংলােদশ 
ব াংক কতৃক িনধািরত তািরেখর মেধ , িবিসআই এর িহসাব বিহেত িলিপব  করা 
যাইেব এবং অনু প িলিপব করণ িবিসআই কতৃক িলিপব  বিলয়া গণ  হইেব: 
 

তেব শত থােক য, এ ধরেনর লন- দন িলর মেধ  য সব লন- দন আইনস তভােব 
স  হয় নাই বিলয়া বাংলােদশ ব াংেকর িনকট তীয়মান হইেব তাহা বাংলােদশ 
ব াংেকর িনেদশ অনুযায়ী অথবা দেশর চিলত আইন অনুসাের স  করা হইেব৷ 

১৮৷দায়মু G--এই আইেনর অধীেন সরল িব ােস কৃত কান কােজর ফেল কান ব ি  
িত  হইেল বা হওয়ার স াবনা থািকেল, ত ন  সরকার বা বাংলােদশ ব াংক বা 

উহােদর কান কমকতা বা কমচারীর িব ে  কান মামলা বা অন  কান আইনগত 
কায ম হণ করা যাইেব না৷ 
১৯৷আইেনর অ ভু  হয় নাই এমন কান িবষয়G--এই আইেনর অ ভু  নাই 
অথচ ইহার উে েশ  পূরণকে  অ ভু  হওয়ার েয়াজন িছল িবিসআই অথবা ব াংক 
স িকত এমন য কান িবষেয় বাংলােদশ ব াংক, সরকােরর সিহত পরামশ েম, 
েয়াজনীয় িনেদশ দান কিরেব এবং এই প িনেদশ এই আইেনর িবধান িহসােব গণ  

হইেব৷ 
২০৷জ লতা িনরসেনর মতাG--(১) এই আইেনর িবধানাবলী কাযকর করার 
ে  কান অসুিবধা দখা িদেল সরকার উ  অসুিবধা দূরীকরণােথ, আেদশ ারা য 

কান ব ব া হণ কিরেত পািরেব: 
 

তেব শত থােক য, এই আইন কাযকর হওয়ার পাঁচ বছর পর এই ধারার অধীন কান 
আেদশ দান করা যাইেব না৷ 
 

(২) এই ধারার অধীন দ  সকল আেদশ সরকার যত শী  স ব জাতীয় সংসেদ 
উপ াপন কিরেব৷ 
 

২১৷কায েমর হফাজত|--২৮ শ এি ল, ১৯৯২ ইং তািরখ হইেত িবিসআই এর 
আমানতকারী ও পাওনাদারেদর ােথ সরকার বা বাংলােদশ ব াংক য সকল কায ম 
হণ কিরয়ােছ সই সকল কায েমর িব ে  কান আপি  হণেযাগ  হইেব না৷ 

 
২২৷ব াখ া|--এই আইেনর কান িবষেয়  বা সংশয় দখা িদেল সই িবষেয় বাংলােদশ 
ব াংক, সরকােরর সিহত পরামশ েম, য িস া  দান কিরেব, তাহাই চূড়া  হইেব 
এবং সংি  সকেল সই ব াখ া মািনেত বাধ  থািকেবন৷ 
 

                                                                                Aveyj nv‡kg 

                                                                                  mwPe| 
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†kqv‡ii cwigv‡b n«vm Kwiqv ÒLÓ 
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