
 

ফাই া  কা ািন আইন, ২০২১ 

আিথক িত ান আইন, ১৯৯৩ রিহতকরণ বক তনভােব ণীত আইন 

 যেহ  ফাই া  কা ািন িনয়মতাি কভােব পিরচালনার জ  আইনী কাঠােমা সমেয়াপেযাগী করাসহ 
কা ািনর আিথক অবকাঠােমা সংগ ত রাখা, শাসন সংহত করা এবং উ য়েনর ধারা অ াহত রাখার লে  

তৎসং া  িবধান ণয়ন করা সমীচীন ও েয়াজনীয়, সেহ  এত ারা আিথক িত ান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ ি াে র 
২৭ নং আইন) রিহতকরণ বক তনভােব িন প আইন ণয়ন করা হইল:-  

থম খ  

ারি ক 

১। সংি  িশেরানাম ও বতন- 

(১) এই আইন ‘ফাই া  কা ািন আইন, ২০২১’ নােম অিভিহত হইেব। 

(২) ইহা অিবলে  কাযকর হইেব। 

২। সং া- িবষয় বা সে র পিরপি  কান িক  না থািকেল, এই আইেন-  

(১) ‘অথায়ন বসা’ অথ জনসাধারেণর িনকট হইেত চািহবামা  পিরেশাধেযা  নেহ এই প ময়ািদ আমানত 
হণ, ঋণ দান, িবিনেয়াগ ও ইজারা কায ম পিরচালনাসহ ২১ ধারায় বিণত কায মেকও ঝাইেব; 

(২) ‘আিথক িববরণী’ অথ Financial Reporting Act, 2015 এর ধারা 2(3) এ সং ািয়ত আিথক 
িববরণী; 

(৩) ‘আমানত’ অথ দ বা নাফার িভি েত কান আিথক কজ অথবা ি িময়ামসহ পিরেশাধেযা  ও 
িত িতব  কজ যাহা পিরেশােধর যাবতীয় শত সংবিলত রিশেদর মা েম হীত হইেব, তেব িন প 

উৎস হইেত হীত অথ আমানেতর অ  হইেব না-  

(ক) শয়ার লধন িহসােব হীত অথ; 

(খ) বাংলােদশ াংক ক ক এত ে ে  িনধািরত অ  য কান িত ান হইেত কজ িহসােব হীত অথ;  

(গ) াভািবক বসািয়ক কায েমর অধীেন িন পভােব হীত অথ-  

(অ) ি  বা বায়েনর জ  হীত জামানত (যিদ হীত অথ দিবহীন হয়) অথবা স ি  
হ া র বা িনিদ  অংশ মরামেতর পর হ া িরত স েদর িবপরীেত হীত অথ; 

(আ) িডলারিশপ আমানত; 

(ই) আেন  মািন আমানত বা বায়নাপ  জমা; 



 

(ঈ)  বা সবা সরবরাহ কিরবার জ  ি র অধীেন হীত অি ম বা আংিশক পিরেশািধত 
অথ; এবং 

(উ) বাংলােদশ াংক ক ক িনধািরত অ  য কান উৎস হইেত া  অথ। 

া াঃ ইসলামী শিরয়া   িভি ক ফাই া  কা ািনস েহর জ  আমানেতর সং া 
বাংলােদশ াংক ক ক িনধািরত হইেব। 

(৪) ‘আমানতকারী’ অথ িনজ অথবা অে র ারা আমানত ত অথ ফরত পাইবার অিধকারী কান ি ; 

(৫) ‘উে খেযা  শয়ারধারক’ অথ কান ি  ক ক ত  বা পেরা ভােব, একক বা অে র সিহত 
যৗথভােব, কান ফাই া  কা ািনর পিরেশািধত লধেনর শতকরা প চ ভােগর অিধক শয়ার ধারণ; 

(৬) ‘ঋণ’ অথ- 

(ক) কান ি েক িন প উে ে  ঋণ বা অি ম বা ইজারা দান করা-  

(অ) প  ও সবা সাম ী উৎপাদন এবং বসায়-বািণেজ  িনেয়ািজত হইবার জ ; 

(আ) িশ , বািণজ  ও িষসং া  লধিন ািদ য় কিরবার জ ; 

(ই) আবািসক, বািণিজ ক ও িশ  িত ােনর জ  ািপত কান অবকাঠােমা বা অ া  াপনা 
তির, নগঠন বা সং ােরর জ ; 

(খ) ঋণ হীতার অ েল জামানত (Guarantee) বা িনরাপ া (Security) দান, ই  বা 
হেণর জ  অ েমািদত য কান আিথক সংি তা যাহার ফেল ফাই া  কা ািনর িত 
াহেকর দায় বতায়;  

(গ) ইসলামী শিরয়া  িভি ক িবিনেয়াগ; এবং  

(ঘ) বাংলােদশ াংক ক ক িনধািরত বা অ েমািদত অ া  বসায়। 

(৭) ‘ কা ািন’ অথ কা ািন আইন, ১৯৯৪ এর অধীন িনবি ত কান কা ািন; 

(৮) ‘ কা ািন আইন’ অথ কা ািন আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ ি াে র ১৮নং আইন); 

(৯) ‘ খলািপ ঋণ হীতা’ অথ কান দনাদার যাহার িনেজর বা াথসংি  িত ােনর অ েল দ  ঋণ বা 
উহার অংশ বা উহার উপর অিজত দ বা উহার নাফা বাংলােদশ াংেকর পিরপ  অ যায়ী ময়ােদা ীণ 
হইবার পর ৬ (ছয়) মাস অিতবািহত হইয়ােছ; 

(১০) ‘চািহবা মা  পিরেশাধেযা ’ অথ এমন আিথক দায় যাহা চািহবা মা  অব ই পিরেশাধ কিরেত হইেব; 

(১১) ‘ দনাদার’ অথ ঋণ হণ, লাভ- িতর ভাগাভািগ, খিরদ বা ইজারার িভি েত বা অ  কানভােব আিথক 
েযাগ িবধা হণকারী কান ি  এবং জািমনদার; 



 

(১২) ‘পিরচালক’ অথ ফাই া  কা ািনর পষেদ পিরচালক পেদ আসীন য কান ি , িতিন য নােমই 
অিভিহত হউন না কন, অ  হইেবন এবং এমন ি েকও ঝাইেব যাহার িনেদশ বা আেদেশ কান 
ফাই া  কা ািনর পিরচালক কান দািয়  পালন কেরন এবং িবক  ও লািভিষ  পিরচালকও ইহার 
অ  হইেবন। 

(১৩) ‘পিরবার’ অথ কান ি র (Natural Person) ী বা ামী, িপতা, মাতা, , ক া, ভাই, বান, 
জামাতা, ব , র, শা িড় ও তাহার উপর িনভরশীল সকলেক ঝাইেব; 

(১৪) ‘পাওনাদার’ অথ আমানত দানকারী বা লাভ- িতর িভি েত অথ গি ত রািখয়ােছন এমন ি , িত ান 
এবং লাভ- িতর ভাগাভািগ, ভাড়ায় খিরদ বা ইজারার িভি েত বা অ  কানভােব আিথক েযাগ িবধা 
বা সবা দানকারী বা অথল ীকারী ি ; 

(১৫) ‘ফাই া  কা ািন’ অথ এই আইেনর ধারা ৪ এর অধীন বাংলােদশ াংক হইেত লাইেস  া  
কা ািন; 

(১৬) ‘বৎসর’ অথ ৩১ িডেস র তািরেখ সমা  পি কা বৎসর; 

(১৭) ‘বাংলােদশ াংক’ অথ The Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No.127 of 1972) এর 

অধীন ািপত বাংলােদশ াংক (Bangladesh Bank); 

(১৮) ‘বাংলােদশ িসিকউির জ অ া  এ েচ  কিমশন' অথ বাংলােদশ িসিকউির জ অ া  এ েচ  কিমশন 
আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ৩ এর অধীন গ ত কিমশন; 

(১৯) ‘িবেশষািয়ত আিথক িত ান’ অথ অ  কান িবেশষ আইন বা অ ােদেশর অধীন ািপত বা গ ত 
আিথক িত ান; 

(২০) ‘বীমা কা ািন’ অথ বীমা আইন, ২০১০ এর অধীন িনবি ত কান বীমা কা ািন; 

(২১) ‘ ি ’ অথ- 

 (ক) া িতক ি স া িবিশ  একজন ি  (Natural Person); 

 (খ) ি  মািলকানাধীন িত ান; 

 (গ) অংশীদাির কারবার; 

 (ঘ) কা ািন; এবং 

 (ঙ) সংঘ, সং া ও সিমিত। 

(২২) ‘ াংক কা ািন’ অথ াংক কা ািন আইন, ১৯৯১ এর অধীন ািপত াংক কা ািন; 

(২৩) ‘বাৎসিরক িতেবদন’ অথ Financial Reporting Act, 2015 এর ধারা 2(22)-এ সং ািয়ত 
বাৎসিরক িতেবদন। 



 

(২৪) ‘লাইেস ’ অথ এই আইেনর ধারা ৪ এর অধীেন দ  লাইেস ;  

(২৫) ‘িসিকউির জ’ বিলেত Securities and Exchange Ordinance, 1969 এ ব ত সং ািয়ত 
িসিকউির জেক ঝাইেব; 

(২৬) ‘ই াকত খলািপ ঋণ হীতা’ (Willful Defaulter) অথ কান ‘ খলািপ ঋণ হীতা’, িযিন বা যাহা- 

(ক) িনেজর বা াথসংি  িত ােনর অ েল দ  ঋণ বা উহার অংশ বা উহার উপর অিজত দ বা 
উহার নাফা তাহার সাম  থাকা সে ও বাংলােদশ াংক ক ক জাির ত িনেদশনা অ যায়ী 
পিরেশাধ না কেরন; বা 

(খ) জাল-জািলয়ািত, তারণা ও িম া ত  দােনর মা েম অি িবহীন িত ান বা কা ািনর 
নােম ঋণ হণ কেরন; বা  

(গ) য উে ে  ঋণ দান করা হইয়ািছল সই উে  তীত অ  কান উে ে  উ  ঋণ বা ঋেণর 

অংশ বহার বা ানা র (Siphon off) কেরন; বা  

(ঘ) ঋেণর িবপরীেত দ  জামানত ঋণ দানকারী ফাই া  কা ািনর অ ােত হ া র বা ানা র 
কেরন।  

া াঃ উপধারা ৯ ও ২৬ এর উে  রণকে , কান ি  বা মেত, িত ান বা কা ািন অ  
কান িত ান বা কা ািনর পিরচালক না হইেল অথবা উ  কা ািনেত তাহার বা উহার 
শয়ােরর অংশ শতকরা িবশ শতাংশ বা উহার অিধক না হইেল, অথবা উ  িত ােনর ঋেণর 

জািমনদাতা না হইেল উ  কা ািন াথ সংি  িত ান বিলয়া গ  হইেব না। 

৩। আইেনর েযাজ তা- 

(১) এই আইেনর িবধানাবিল, উহােত িভ প কান িক  না থািকেল, কা ািন আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ ি াে র 
১৮ নং আইন) সহ আপাতত বলবৎ অ  কান আইেনর অিতির  এবং উহার হািনকর নেহ বিলয়া গ  
হইেব। তেব শত থােক য, এই আইেনর কান িবধােনর সােথ কা ািন আইনসহ আপাতত বলবৎ অ  
কান আইেনর মে  িবেরাধ হইেল এই আইেনর িবধানাবলী াধা  পাইেব। 

(২) এই আইেনর কান িক ই িবেশষািয়ত আিথক িত ানস েহর ে  েযাজ  হইেব না; তেব সরকার 
েয়াজন মেন কিরেল এই আইেনর যেকান ধারা সরকাির গেজেট াপন ারা য কান অথবা সকল 

িবেশষািয়ত আিথক িত ােনর ে  েয়াগ কিরেত পািরেব। 

(৩) কান ফাই া  কা ািনর সংঘ- ারক, সংঘ-িবিধ, উহার স ািদত কান ি , সাধারণ বা পিরচালক 
পষেদর সভায় হীত কান ােব যাহা িক ই থা ক না কন, উ  সংঘ- ারক, সংঘ-িবিধ, ি  বা 

ােবর যত  এই আইেনর সিহত অসাম ণ থািকেব তত  বািতল বিলয়া গ  হইেব। 

 

 



 

ি তীয় খ  

ফাই া  কা ািনর লাইেস  ও বসায় ক  াপন 

৪। ফাই া  কা ািনর লাইেস - 

(১) িন প শত সােপে  বাংলােদেশ ফাই া  কা ািন িহেসেব অথায়ন বসা ও ফাই া  কা ািনর 
বসা পিরচালনা করা যাইেব-  

(ক) অথায়ন বসা অথবা ফাই া  কা ািনর বসার উে ে  বাংলােদেশ এক  পাবিলক 
কা ািন িহসােব িনবি ত হইেত হইেব; এবং 

(খ) বাংলােদশ াংক হইেত এই আইেনর অধীেন লাইেস  া  হইেত হইেব। 

(২) উপধারা ১ এ উি িখত কান পাবিলক কা ািন যিদ বাংলােদেশ অথায়ন বসা ও ফাই া  কা ািনর 
বসা পিরচালনা কিরেত ই ক হয় তেব সইসব বসা র েব বাংলােদশ াংক বরাবর এই আইেনর 

অধীন লাইেসে র জ  িলিখত আেবদন কিরেব। 

(৩) এই ধারার অধীন লাইেস  দােনর েব বাংলােদশ াংকেক ািবত ফাই া  কা ািনর িন প িবষেয় 
স  হইেত হইেব, যথা-  

(ক) আিথক অব া;  

(খ) ব াপনার বিশ ;  

(গ) লধন কাঠােমার পযা তা ও উপাজেনর স া তা;  

(ঘ) সংঘ- ারেক উি িখত উে াবিল; এবং 

(ঙ) জন াথ। 

(৪) উপধারা ১ এর অধীেন লাইেস  দােনর সময় বাংলােদশ াংক উহার িবেবচনায় সংগত য কান শত 
আেরাপ কিরেত পািরেব এবং লাইেস  দােনর ে  বাংলােদশ াংেকর িস া ই ড়া  বিলয়া গ  
হইেব। 

(৫) বাংলােদশ াংক য কান সময় ফাই া  কা ািনর লাইেসে র শত সংেযাজন, িবেয়াজন বা পিরমাজন 
কিরেত পািরেব। 

(৬) ফাই া  কা ািনর লাইেস  দােনর ে  বাংলােদশ াংক উে া া শয়ারধারকগেণর েয়াজনীয় 
সকল ত  সং হ কিরেব। 

(৭) এই আইেনর অধীেন লাইেস  া  ফাই া  কা ািন তীত অ  কহ উহার নােমর অংশ িহসােব 
ফাই া  কা ািন বা িলিজং কা ািন বা অ প শে র বহার কিরেত পািরেব না; তেব ফাই া  



 

কা ািন ক ক গ ত সাবিসিডয়াির িকংবা ফাই া  কা ািনস েহর পার িরক াথ র ার উে ে  
গ ত কান সং ার ে  এই উপধারার িবধান েযাজ  হইেব না। 

৫। ফাই া  কা ািনর তািলকা কাশ- এই আইেনর অধীন কান ফাই া  কা ািনেক লাইেস  দােনর 
অ বিহত পর বাংলােদশ াংক উ  কা ািনর নাম ও কানা াপন ারা এবং বাংলােদশ াংেকর ওেয়বসাইেট 

কাশ কিরেব।  

৬। ন ন বসায় ক  াপন ও িব মান বসায় ক  ানা র-  

(১) বাংলােদশ াংেকর িলিখত বা েমাদন িতেরেক কান ফাই া  কা ািন বাংলােদেশর অভ ের বা 
বাংলােদেশর বািহের কাথাও উহার কান বসায় ক  বা অিফস িলেত পািরেব না এবং িব মান 

বসায় ক  বা অিফেসর ান পিরবতন কিরেত পািরেব না। 

া াঃ এই উপধারার উে  রণকে , বসায় ক  বিলেত উহার শাখা, থ বা বাংলােদশ াংক ক ক 
িনধািরত য কান ানেক ঝাইেব। 

(২) ন ন বসায় ক েক অ মিত দােনর ে  এই আইেনর ধারা ৪(৩) এ বিণত িবষয়স হ িবেবচনা করা 
হইেব।  

৭। লাইেস  বািতলকরণ- 

(১) এই আইেনর অধীন দ  ফাই া  কা ািনর লাইেস  বাংলােদশ াংক িন বিণত কারেণ বািতল কিরেত 

পিরেব, যথা 

(ক) লাইেসে র কান শত ভ ;  
(খ) লাইেস  াি র ে  িম া বা িব াি কর ত  বা দিলল সরবরাহ;  
(গ) লাইেস  াি র ছয় মােসর মে  বসায়  কিরেত থতা; 
(ঘ) আমানতকারীেদর াথহািন হয় এই পভােব বসায় পিরচালনা; 
(ঙ) আমানতকারীেদর দায় পিরেশােধ কা ািনর স েদর অপযা তা; 
(চ) নতম সংরি ত  লধন অেপ া কম লধন সংর ণ কিরয়া বসায় পিরচালনা;  
(ছ) য কায ম পিরচালনার জ  কা ািন িত া করা হইয়ািছল সই কায ম পিরচালনা না কিরেল;  
(জ) আদালত ক ক দি ত হইেল; এবং 
(ঝ) বাংলােদশ াংেকর অ মিত িতেরেক কায ম ব  রািখেল। 

(২) উপধারা ১ এ যাহা িক ই থা ক না কন, ফাই া  কা ািনর লাইেস  বািতল কিরবার েব অ  পেনর 
িদেনর িলিখত না শ দান কিরেত হইেব।   

(৩) কান ফাই া  কা ািনর লাইেস  বািতল করা হইেল উহা িলিখতভােব সংি  ফাই া  কা ািনেক 
অবিহত কিরেত হইেব এবং বািতলকরেণর না শ াপন ারা ও বাংলােদশ াংেকর ওেয়বসাইেট কাশ 
কিরেত হইেব।  



 

(৪) উপধারা ৩ এর অধীেন বািতলকরেণর না শ কািশত হইবার তািরখ হইেত সংি  ফাই া  কা ািন, 
কান আিথক লনেদন কিরেত পািরেব না। তেব বাংলােদশ াংেকর বা েমাদন সােপে  মা  
শাসিনক কায ম স াদন কিরেত পািরেব।   

(৫) উপধারা ৪ এর িবধান কান ফাই া  কা ািনর উপর কান ি র অিধকার বা দািবর কাযকরকরণ অথবা 
কান ি র উপর কান ফাই া  কা ািনর অিধকার বা দািবর কাযকরকরণ  কিরেব না।  

তীয় খ  

লধন, তরল স দ সংর ণ, শয়ার ধারণ ইত ািদ 

৮। লধন ও সংিবিধব  সি িত সংর ণ- এই আইেনর অধীেন লাইেস  া  েত ক ফাই া  কা ািন 
বাংলােদশ াংক ক ক িনধািরত পিরমােণ, হাের এবং প ায় লধন ও সংিবিধব  সি িত সংর ণ কিরেব। 

৯। নগদ তহিবল ও তরল স দ সংর ণ-  

(১) েত ক ফাই া  কা ািন বাংলােদশ াংক ক ক সমেয় সমেয় িনধািরত পিরমােণ, হাের এবং প ায় 
আমানত ও দােয়র িবপরীেত নগদ তহিবল ও তরল স দ সংর ণ কিরেব। 

(২) উপধারা ১ এর উে  রণকে , 

(ক) ‘নগদ তহিবল’ বিলেত বাংলােদশ াংেকর িবিভ  অিফেসর সােথ চলিত িহসােব রি ত দায়  
নগদ অথ ঝাইেব। 

(খ) ‘তরল স দ’ বিলেত-  

(১) বাংলােদশ াংেক রি ত  নগদ তহিবেলর অিতির  ি িত; 

(২) াংক ও ফাই া  কা ািনস েহ রি ত দায়  ি িত; 

(৩) বাংলােদেশ কল মািন মােকেট িবিনেয়াগ ত অেথর পিরমাণ; 

(৪) জাির িবল ও জাির বে  দায়  িবিনেয়ােগর পিরমাণ; এবং 

(৫) বাংলােদশ াংক ক ক িনধািরত অ া  স দেকও ঝাইেব।  

১০। ফাই া  কা ািনর শয়ার ধারণ ও হ া র-  

(১) কান ি  বা তাহার াথসংি  ও িনয় ণাধীন কান িত ান বা কা ািন, থক স া থাকা সে ও একই 
প  িত ান বা কা ািন িকংবা একই পিরবােরর সদ  ত  বা পেরা ভােব, একক বা যৗথ বা 

উভয়ভােব কান ফাই া  কা ািনর শতকরা পেনেরা ভােগর বিশ শয়ার য় কিরেব না। তেব িবেদিশ 
ি  বা িত ান ক ক ফাই া  কা ািনর শয়ার ধারেণর সেবা  সীমা বাংলােদশ াংক ক ক 

িনধািরত হইেব।  



 

তেব শত থােক য,  

(ক) কান ফাই া  কা ািন অ  কান ফাই া  কা ািন বা াংক কা ািনর উে খেযা  
শয়ারধারক হইেত পািরেব না। 

(খ) কান ি  বা তাহার াথসংি  ও িনয় ণাধীন কান িত ান বা কা ািন, থক স া থাকা 
সে ও একই প  িত ান বা কা ািন িকংবা একই পিরবােরর সদ  ত  বা 
পেরা ভােব, একক বা যৗথ বা উভয়ভােব কান ফাই া  কা ািনর উে খেযা  
শয়ারধারক হইেল অ  কান ফাই া  কা ািন বা াংক কা ািনর উে খেযা  
শয়ারধারক হইেত পািরেব না। 

া া 

(অ) ‘ থক স া’ বিলেত এই প িত ানেক ঝাইেব যাহা পাবিলক কা ািন এবং যাহার 
পাবিলক শয়ােরর পিরমাণ মাট শয়ােরর শতকরা প াশ ভােগর বিশ।  

(আ) ‘ াথসংি  িত ান’ বিলেত এই আইেনর ধারা ২(২৬) এর া া এবং ‘ প’ বিলেত 
এই আইেনর ধারা ২৫(১) এর া া েযাজ  হইেব। 

(২) কান ি  বা িত ান ক ক ত  বা পেরা ভােব, একক বা যৗথভােব কান ফাই া  কা ািনর 
শতকরা প চ ভাগ বা উহার অিধক শয়ার ধারণ বা হ া র কিরবার েব বাংলােদশ াংেকর অনাপি  হণ 
কিরেব।  

(৩) কান ফাই া  কা ািন ক ক যািচত হইেল শয়ার েয়র সময় তা এই মেম ঘাষণাপ  দািখল 
কিরেবন য, িতিন অে র মেনানীত ি  িহসােব বা বনািমেত শয়ার য় কিরেতেছন না এবং ইতঃ েব 
বনািমেত উ  ফাই া  কা ািনর কান শয়ার য় কেরন নাই। 

(৪) উপধারা ৩ এর অধীন দািখল ত ঘাষণাপে র িবষয়ব  িম া মািণত হইেল সংি  কা ািনেত 
ঘাষণাকারীর সকল শয়ার বাংলােদশ াংেকর অ েল বােজয়া  হইেব। 

(৫) এই আইন কাযকর হইবার ই বৎসেরর মে  উপধারা ১ এর িবধান মাতােবক শয়ার ধারণ ও সংর ণ 
িনি ত কিরেত হইেব। উ  শয়ার ধারণ ও সংর ণ িনি ত করার লে  সংি  শয়ারধারক িনধািরত 
শয়ােরর অিতির  শয়ার ত র পিরবােরর সদ  নন এবং উ  ফাই া  কা ািনেত সেবা  সীমার 
শয়ার ধারণ কেরন না এমন ি র িনকট হ া র কিরেবন । 

(৬) উপধারা ৫ এর িবধান পালেন থ হইেল উ  অিতির  শয়ার সরকার বা সরকার ক ক এত ে ে  
িনিদ ত কান িত ােন  হইেব এবং সরকার বা সংি  িত ান উ  শয়ােরর জ  উহার অিভিহত 

 এবং বাজার ে র মে  যাহা কম তাহা পিরেশাধ কিরেব। 

(৭) এই ধারার কান িক ই সরকার মািলকানাধীন ফাই া  কা ািনর ে  েযাজ  হইেব না। 



 

১১। অনাদািয় লধন দায় করণ- কান ফাই া  কা ািন উহার কান অনাদািয় লধনেক দায়  কিরেব না 
এবং এই েপ দায়  করা হইেল উহা অৈবধ বিলয়া গ  হইেব। 

১২। স দেক অিনিদ  দায় করণ (Floating charge)-আমানতকারীেদর ােথর পিরপি  হইেব না, এই মেম 
বাংলােদশ াংেকর িলিখত ত য়নপ  তীত, কান ফাই া  কা ািন উহার কান কায বা স ি েক বা উহার কান 
অংশেক অিনিদ  দায়  কিরেব না এবং এই প কিরেল তাহা অৈবধ হইেব।  

১৩। লভ াংশ দান- কান ফাই া  কা ািন উহার শয়ােরর উপর কান নগদ লভ াংশ দান কিরেব না, যিদ- 

(১) উহার াথিমক য়, সাংগঠিনক য়, শয়ার িবি  ও এেজ  কিমশন, লাকসান এবং অ া  য় যাহা 
লধেন পিরণত হইয়ােছ, এই প সকল য় স ণ েপ অবেলাপন করা না হইয়া থােক; এবং 

(২) উহা বাংলােদশ াংক ক ক িনধািরত লধন সংর েণ থ হয়। 

 

চ থ খ  

ফাই া  কা ািনর ব াপনা 

১৪। পিরচালক পষদ- এই আইেন বা বতমােন বলবৎ অ  কান আইেন অথবা কান ফাই া  কা ািনর সংঘ-
ারক বা সংঘ-িবিধেত যাহা িক ই থা ক না কন, অ ন ৩ (িতন) জন ত  পিরচালকসহ কান ফাই া  কা ািনর 

পিরচালক সং া ১৫ (পেনেরা) জেনর অিধক হইেব না: 

তেব শত থােক য, এই ধারার িবধান তািলকা  ফাই া  কা ািনর ত  পিরচালক িনেয়ােগর ে  বাংলােদশ 
িসিকউির জ অ া  এ েচ  কিমশেনর ক েক  কিরেব না। 

া াঃ “ ত  পিরচালক” বিলেত এই প ি েক ঝাইেব িযিন ফাই া  কা ািনর ব াপনা এবং 
শয়ারধারক হইেত াধীন এবং িযিন কবলমা  ফাই া  কা ািনর ােথ ীয় মতামত দান কিরেবন এবং 

ফাই া  কা ািনর সিহত িকংবা ফাই া  কা ািন সংি  কান ি র সিহত যাহার অতীত, বতমান বা 
ভিব ৎ কান ত াথ িকংবা মান ােথর িবষয় জিড়ত নাই।  

১৫। পিরচালক িনেয়াগ-  

(১) কান পিরবােরর সদ গণ সমি গতভােব কান ফাই া  কা ািনর-  

(ক) শতকরা প চ ভােগর অিধক শয়ােরর অিধকারী হইেল উ  পিরবােরর সদ গেণর ম  হইেত 
অনিধক ২ ( ই) জন পিরচালক থািকেত পািরেবন; এবং 

(খ) নতম শতকরা ই ভাগ িক  অনিধক শতকরা প চ ভাগ শয়ােরর অিধকারী হইেল উ  পিরবােরর 
সদ গেণর ম  হইেত ১ (এক) জন পিরচালক থািকেত পািরেবন। 

তেব শত থােক য, িবেদিশ শয়ার- হা ার ক ক শয়ার ধারেণর িবপরীেত পিরচালেকর সং া 
বাংলােদশ াংক ক ক িনধািরত হইেব।  



 

(২) ফাই া  কা ািনর কান পিরচালক একই সমেয় অ  কান ফাই া  কা ািন বা াংক কা ািন বা 
বীমা কা ািনর পিরচালক থািকেবন না এবং তাহার পে  অ  কাউেক অ  কান ফাই া  কা ািন বা 

াংক কা ািন বা বীমা কা ািনর পষেদ পিরচালক িনেয়াগ কিরেত পািরেবন না। 

(৩) কান ি  কান ফাই া  কা ািন ক ক পিরচালক, ব াপনা পিরচালক বা ধান িনবাহী কমকতা 
িন  হইবার যা  হইেবন না, যিদ-  

(ক) তাহার বাংলােদশ াংক ক ক িনধািরত ব াপনা বা বসািয়ক বা পশাগত অিভ তা ও 
িশ াগত যা তা না থােক; 

(খ) িতিন ফৗজদাির অপরােধ দি ত হন; 

(গ) িতিন সরকােরর কান সং া বা বাংলােদশ াংক ক ক স ািদত তদ  িতেবদন অ যায়ী জাল-
জািলয়ািত, আিথক অপরাধ বা অ িবধ অৈবধ কমকাে র সিহত জিড়ত িছেলন বা থােকন;  

(ঘ) তাহার স েক কান দওয়ািন বা ফৗজদাির মামলায় আদালেতর রােয় কান িব প পযেব ণ বা 
ম  থােক; 

(ঙ) িতিন আিথক খাত সংি  কান িনয় ক সং ার িবিধমালা, িবধান বা িনয়ামাচার ল নজিনত 
দে  দি ত হন; 

(চ) িতিন এমন কান কা ািন বা িত ােনর সিহত  থােকন, যাহার িনব ন বা লাইেস  বািতল 
করা হইয়ােছ বা িত ান  অবসািয়ত হইয়ােছ; 

(ছ) িতিন বা তাহার াথসংি  িত ান ঋণ খলািপ হন; এবং 

(জ) িতিন কান সময় আদালত ক ক দউিলয়া ঘািষত হন। 

(৪) কান ি  কান ফাই া  কা ািনর পিরচালক থাকা অব ায় তাহার াথসংি  িত ান বা কা ািন 
যাহার কান থক স া নাই তাহার পে  আর কান পিরচালক উ  ফাই া  কা ািনর পষেদ িন  
হইেত পািরেবন না।  

া া‘ থক স া’ বিলেত এই আইেনর ধারা ১০(১) এর া া (অ) এ দ  সং া েযাজ  হইেব।  

(৫) ফাই া  কা ািনর এমন কান পিরচালক থািকেবন না, িযিন-  

(ক) উ  কা ািনর বিহঃিহসাব িনরী ক, আইন উপেদ া, উপেদ া, পরামশক, বতন ক কমচারী বা 
অ  কানভােব লাভজনক পেদর দািয়ে  িনেয়ািজত রিহয়ােছন; এবং 

(খ) এমন কান কা ািনর বা কিতপয় কা ািনর পিরচালক য কা ািন বা কা ািনস হ একে  
উ  ফাই া  কা ািনর মাট শয়ােরর িবপরীেত মাট ভােটর পেনেরা শতাংেশর অিধক ভাট 

দােনর অিধকারী। 



 

(৬) উপধারা ১ এর উে  রণকে , ফাই া  কা ািনর কান পিরচালকেক পদত াগ কিরেত হইেল 
পিরচালকগেণর ম  হইেত কান পিরচালক উ  পদ ত াগ কিরেবন তাহা পার িরক সমেঝাতার মা েম 
িনধািরত হইেব; কান সমেঝাতায় উপনীত হইেত থ হইেল পিরচালক পষেদর সভায় লটাির অ ােনর 
মা েম তাহা িনধািরত হইেব। 

(৭) এই আইন কাযকর হইবার পর হইেত ফাই া  কা ািনর পিরচালক িনবাচন বা মেনানয়েনর পর মত 
িন ি  বা পদায়ন বা নঃিন ি  বা নঃপদায়েনর ে  বাংলােদশ াংেকর বা েমাদন হণ কিরেত 
হইেব এবং এই প িন  বা নঃিন  বা পদায়ন ত পিরচালকেক বাংলােদশ াংেকর বা েমাদন 

িতেরেক তাহার পদ হইেত অ াহিত দওয়া, বরখা  করা বা অপসারণ করা যাইেব না। 

(৮) পিরচালেকর যা তা, পিরচালেকর িনবাচন বা মেনানয়ন ও িন ি  বা পদায়ন প িত, পষেদর গঠন, িবক  
ও ত  পিরচালেকর িনেয়াগ ইত ািদ িবষেয় বাংলােদশ াংক সমেয় সমেয় িনেদশনা দান কিরেব।  

১৬। পিরচালক পেদর ময়াদ-  

(১) আপাতত বলবৎ অ  কান আইেন িভ প যাহা িক ই থা ক না কন, এই আইন কাযকর হইবার পর 
ফাই া  কা ািনর পিরচালক পেদর ময়াদ হইেব সেবা  িতন বৎসর। 

(২) কান পিরচালক একািদ েম িতন ময়ােদর অিধক উ  পেদ অিধি ত থািকেত পািরেবন না। তেব 
একািদ েম িতন ময়ােদ পিরচালক পেদ অিধি ত থািকেল তীয় ময়াদ শষ হইবার তািরখ হইেত পরবত  
িতন বৎসর অিতবািহত হইবার পর িতিন উ  কা ািনর পিরচালক পেদ নঃিনবািচত হইবার যা  
হইেবন। 

(৩) উপধারা ১ এ যাহা িক ই থা ক না কন, এই আইন কাযকেরর অ বিহত েব কান ি  একািদ েম িতন 
ময়াদ বা নয় বৎসর পিরচালক পেদ অিধি ত থািকেল এই আইন কাযকর হইবার সােথ সােথ তাহার পদ 

 হইেব। তেব পিরচালনা পষেদর সভার কারাম রেণর জ  যই সং ক পিরচালেকর েয়াজন 
বাংলােদশ াংক ীয় িবেবচনায় সই সং ক পিরচালকেক ন ন পিরচালক িনেয়াগ না হওয়া পয  
পিরচালেকর দািয়ে  বহাল রািখেত পািরেব। 

(৪) ঋণ দানকারী ফাই া  কা ািন বা াংেকর পিরচালক পষেদর স িত তীত দনাদার ফাই া  
কা ািনর কান পিরচালেকর পদত াগ কাযকর হইেব না এবং উপধারা ১, ২ ও ৩ মাতােবক কান 

ফাই া  কা ািনর পিরচালক িনিদ  ময়াদাে  পিরচালক িহসােব অিধি ত না থািকেলও উ  দনা 
িনয়িমত না হওয়া পয  খলািপ িহসােব িচি ত থািকেবন।  

া াএই ধারার উে  রণকে , কান এক  ময়ােদর অংশিবেশষ ণ ময়াদ িহসােব গ  হইেব। 

১৭। পিরচালক পদ  হওয়া-   

(১) িন বিণত এক বা একািধক কারেণ ফাই া  কা ািনর কান পিরচালেকর পদ  হইেব যিদ িতিন বা 
তাহার ারা- 



 

(ক) ‘ খলািপ ঋণ হীতা’ িহসােব িচি ত হন বা জািমনদার িহসােব তাহার িনকট পাওনা পিরেশােধ থ 
হন; 

(খ) সরকাির পিরেষবা বাবদ েদয় িবল বা সরকােরর পাওনা পিরেশাধ কিরেত থ হন;  
(গ) তাহার উপর অিপত দািয়  পালেন অবেহলার কারেণ কা ানীর আিথক িত বা কান প াথহািন 

হয়; 
 তেব শত থােক য, উপেরাে িখত থতার িবষেয় বাংলােদশ াংক না শ ারা পিরেশাধেযা  পাওনা 

পিরেশাধ বা স াদনেযা  কত  স াদন কিরেত িনেদশ দান কিরেব এবং এই প িনেদশনা পাইবার ই 
মােসর মে  িতিন তাহা পিরেশােধ বা স াদেন থ হইেল অিবলে  ঐ পিরচালেকর পদ  হইেব। 

(২) এই ধারার অধীেন কান পিরচালেকর পদ  হইেল তাহার িনকট া  টাকা সংি  ফাই া  
কা ািনেত বা াংেক তাহার শয়ার সম েয়র মা েম আদায় করা হইেব এবং এই েপ সম েয়র পর যাহা 

বেকয়া থািকেব তাহা সরকাির পাওনা িহসােব গ  হইেব এবং Public Demands Recovery Act, 

1913 (Ben. Act III of 1913) এর অধীেন আদায়েযা  হইেব। 

(৩) উপধারা ১ এর অধীেন কান পিরচালেকর পদ  হইেল িতিন সংি  ফাই া  কা ািন বা াংক 
কা ািনর া  স ণ টাকা পিরেশাধ কিরবার তািরখ হইেত িতন বৎসেরর মে  কান ফাই া  
কা ািন বা াংক কা ািন বা বীমা কা ািনর পিরচালক হইেত পািরেবন না, তেব ‘ই া ত খলািপ 

ঋণ হীতা’ িহসােব িচি ত হইেল িতিন ভিব েত কান ফাই া  কা ািন বা াংক কা ািন বা বীমা 
কা ািনর পিরচালক হইেত পািরেবন না। 

(৪) উপধারা ১ এর অধীন ফাই া  কা ািনর কান পিরচালক না শ া  হইেল তাহার িনকট া  স দয় 
পাওনা পিরেশািধত না হওয়া পয  িতিন য ফাই া  কা ািনেত পিরচালক িনেয়ািজত িছেলন সই 
কা ািনেত তাহার নােম ধারণ ত শয়ার হ া র কিরেত পািরেবন না। 

(৫) এই ধারার অধীন হীত কান ব া, আেদশ বা িস া  স েক কা ািন আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ৩ এর 
অধীন এখিতয়ারস  আদালত তীত অ  কান আদালত বা াই নােল কান  উ াপন করা যাইেব 
না। 

 

১৮। ধান িনবাহী কমকতা িনেয়াগ - 

(১) েত ক ফাই া  কা ািন বাংলােদশ াংেকর বা েমাদন হণসােপে  একজন ব াপনা পিরচালক বা 
ধান িনবাহী কমকতা, য নােমই অিভিহত হউক না কন, িনেয়াগ কিরেব এবং তাহার উপর কা ািনর 

সামি ক ব াপনার দািয়   থািকেব।  

(২) এই েপ িন  ধান িনবাহী কমকতােক বাংলােদশ াংেকর বা েমাদন তীত অ াহিত দওয়া, বরখা  
বা অপসারণ করা যাইেব না।  



 

(৩) উপধারা ১ এ যাহা িক ই বিণত থা ক না কন, কান ফাই া  কা ািনর ধান িনবাহী কমকতার পদ 
একািদ েম িতন মােসর অিধক  রাখা যাইেব না।  

(৪) উপধারা ৩ এ উি িখত সময়সীমার মে  কান ফাই া  কা ািনর ধান িনবাহী কমকতার পদ রণ করা 
না হইেল বাংলােদশ াংক উ  কা ািনর ধান িনবাহী কমকতার দািয়  পালন কিরবার জ  শাসক 
িন  কিরেত পািরেব এবং উ  কা ািন তাহার বতন ও অ া  িবধা বাবদ খরচ বহন কিরেব।  

১৯। চয়ার ান, পিরচালক, ধান িনবািহ েখর অপসারেণ বাংলােদশ াংেকর মতা - 

(১) কান ফাই া  কা ািন বা উহার আমানতকারীর জ  িতকর কাযকলাপ রাধকে  বা জন াথ র ােথ 
বা ফাই া  কা ািনর যথাযথ পিরচালনা িনি ত কিরেত উহার চয়ার ান, পিরচালক বা ধান 
িনবাহীেক, য নােমই অিভিহত হউক না কন, অপসারণ করা েয়াজন হইেল অথবা উহার কান বনািম ঋণ 
ম রকরণ বা কান ধরেনর জাল-জািলয়ািতর সিহত তাহার বা তাহােদর সংি তা উ  ঘা ত হইেল 
বাংলােদশ াংক িলিখত না েশর মা েম আ প  সমথেনর েযাগ দান বক থক বা ভােব তাহার 
বা তাহােদর পদ হইেত অপসারণ কিরেত পািরেব। 

(২) বনািম বা অি িবহীন বা নামসব  বা াভািবক বসািয়ক কায েম িনেয়ািজত নেহ বা হীত ঋণ বা 

ঋেণর অংশ উে  বিহ তভােব বহার বা ানা র (Siphon off) কিরয়ােছ এমন কা ািনর নােম 
শয়ার ধারণ কিরয়া কান ি  বা িত ান কান ফাই া  কা ািনর পিরচালক পেদ আসীন হইেল বা 

উহার উে খেযা  শয়ারধারক হইেল ঐ ি  বা িত ােনর শয়ার সরকােরর অ েল বােজয়া  হইেব 
এবং ঐ ি  বা িত ােনর মেনানীত কান ি  পিরচালক িহসােব পষেদ থািকেল িতিন বাংলােদশ 

াংেকর আেদশ েম উ  পদ হইেত অপসািরত হইেবন।  

(৩) উপধারা ১ ও ২ এর অধীেন আেদশ দওয়ার েব আ প  সমথেনর জ  অনিধক ৩০ (ি শ) িদেনর সময় 
দান বক না শ িদেত হইেব। তেব, আমানতকারীর াথ িবি ত হইবার আশংকা থািকেল বাংলােদশ 
াংক উপিরউ  েযাগ দােনর সমেয় বা আ প  সমথেনর জবাব িবেবচনাধীন থাকা অব ায় িলিখত 

আেদেশর মা েম িন প িনেদশ দান কিরেত পািরেব-  

(ক) উ  চয়ার ান বা পিরচালক বা ধান িনবাহী কারণ দশােনার না শ জািরর তািরখ হইেত উ  
ফাই া  কা ািনর পিরচালক িহসােব দািয়  পালন কিরেবন না এবং উ  কা ািনর ব াপনায় 

ত  বা পেরা ভােব অংশ হণ কিরেবন না; এবং 

(খ) বাংলােদশ াংক যা  কান ি েক উ  কা ািনর চয়ার ান বা পিরচালক বা ধান িনবাহী 
িহসােব সামিয়কভােব িন  কিরেত পািরেব। তেব, উ  িন ি র ময়াদ এক বৎসেরর অিধক হইেব 
না। 

(৪) কান ফাই া  কা ািনর চয়ার ান বা পিরচালক বা ধান িনবাহী উপধারা ১ এর অধীন অপসািরত হইেল 
িতিন অপসািরত হইবার পরবত  িতন বৎসেরর মে  এবং উপধারা ২ এর অধীন অপসািরত হইেল ভিব েত 
কখেনাই িতিন অ  াংক কা ািন বা ফাই া  কা ািনর ব াপনা বা পিরচালনায় ত  বা 
পেরা ভােব সং  হইেত পািরেবন না। 



 

(৫) এই আইেন বা বতমােন বলবৎ অ  কান আইেন অথবা কান ি েত বা কান ফাই া  কা ািনর সংঘ-
ারক বা সংঘ-িবিধেত যাহা িক ই বিণত থা ক না কন, উপধারা ১ ও ২ এর অধীেন অপসািরত কান 
ি  উ প অপসারেণর কারেণ কান িত রণ দািব কিরেত পািরেবন না। 

(৬) সরকার ক ক মেনানীত বা িন  কান চয়ার ান বা পিরচালক বা ধান িনবাহী, য নােমই অিভিহত 
হউক না কন, ইহার ে  এই ধারার কান িক ই েযাজ  হইেব না, তেব উ প ি র কান ফাই া  
কা ািন বা িত ােনর জ  িতকর কায ম বা আচরণ স েক যথাযথ ব া হেণর জ  বাংলােদশ 
াংক সরকােরর িনকট িতেবদন পশ কিরেব।  

২০। পিরচালক পষদ বািতল - 

(১) বাংলােদশ াংেকর গভনর কারণ িলিপব  কিরয়া কান ফাই া  কা ািনর পিরচালক পষদ বািতল 
কিরবার আেদশ দান কিরেত পািরেব, যিদ- 

(ক) কান ফাই া  কা ািনর পিরচালক পষদ, য নােমই অিভিহত হউক না কন, উহার কাযকলাপ 
উ  কা ািন বা উহার আমানতকারীেদর ােথর পিরপি  বা িতকর হয়; বা 

(খ) ধারা ১৯ এ উি িখত য কান কারেণ উ  পষদ বািতল কিরবার েয়াজন হয়। 

(২) তন পিরচালক পষদ গ ত না হওয়া পয  বাংলােদশ াংক ক ক এত ে ে  িন  ি  অথবা 
ি গণ উ  ফাই া  কা ািনর পিরচালনা ও ব াপনায় বাংলােদশ াংক ক ক িনধািরত দািয়  

পালন কিরেব এবং উ  কা ািন এতদসং া  য় িনবাহ কিরেব। 

(৩) ধারা ১৯ (৩) এর িবধান, উহােত েয়াজনীয় পিরবতনসহ এই ধারার অধীন দ  আেদেশর ে  েযাজ  
হইেব। 

(৪) পিরচালক পষদ বািতল আেদেশর ারা সং  ি  বাংলােদশ াংেকর পিরচালক পষেদর িনকট আেদশ 
াি র সেবা  ৩০ (ি শ) িদেনর মে  নিবেবচনার আেবদন কিরেত পািরেবন এবং এই ে  পষেদর 

িস া ই ড়া  বিলয়া গ  হইেব। 

(৫) সরকার ক ক িন  পষেদর ে  এই ধারার কান িক ই েযাজ  হইেব না। তেব, উ  পষেদর িব ে  
কান তর অিনয়ম বা অিভেযাগ উ  ঘা ত হইেল বাংলােদশ াংক িবষয়  সরকারেক অবিহত কিরেব। 

(৬) এই আইেনর ধারা ১৯ ও এই ধারার অধীেন হীত কান ব া, আেদশ বা িস া  স েক কান আদালত, 
াই নাল বা অ  কান ক প  কান কার  উ াপন কিরেত পািরেব না এবং অ প কান ব া, 

আেদশ বা িস াে র িব ে  কান আদালত, াই নাল বা অ  কান ক পে র িনকট কান কার  
উ াপন করা যাইেব না। 

 

 



 

প ম খ  

ফাই া  কা ািনর বসা 

২১। ফাই া  কা ািনর বসা - 

১অথায়ন বসায় ছাড়াও, ফাই া  কা ািন িন প বসা পিরচালনা কিরেত পািরেব- 

(ক) উ য়ন অথায়ন বসা;  

(খ) েচ া লধন (Venture Capital) সরবরাহ, িসিকউিরটাইেজশনসহ কাঠােমাগত অথায়ন 
(Structured Financing); 

(গ) ফাই া  কা ািনর িনজ  পাটেফািলও িবিনেয়াগ ব াপনার অধীেন সরকার বা কান 
সংিবিধব  সং া ক ক ই ত শয়ার, ক, ব , িডেব ার বা িডেব ার ক-এর দায় হণ, 
অিধ হণ, িবিনেয়াগ বা নঃিবিনেয়াগ সং া  কায ম পিরচালনা; 

(ঘ) িঁজবাজাের লনেদন ত িসিকউির জ বা বাজারজাতকরেণর উপেযাগী অ া  িসিকউির জ-এর 
দায় হণ, অিধ হণ, িবিনেয়াগ বা নঃিবিনেয়াগ সং া  কায ম পিরচালনা; এবং 

(ঙ) এই আইেনর উে  রণকে , বাংলােদশ াংক ক ক িনধািরত অ া  বসা। 

া াঃ  

(অ) ‘উ য়ন অথায়ন বসায়’ বিলেত রা ীয় অবকাঠােমাগত, সরকাির, আধা-সরকাির ও 
ায় শািসত িত ান ক ক হীত উ য়ন ক  বা কম িচ বা বায়েনর লে  পিরচািলত 

অথায়ন বসা ঝাইেব। 

(আ) ‘ েচ া লধন’ ও ‘িসিকউিরটাইেজশনসহ কাঠােমাগত অথায়ন’ বসা বাংলােদশ 
িসিকউির জ অ া  এ েচ  কিমশন এর সংি  িবিধমালা পিরপালন সােপে  ঝাইেব।  

(২) উপধারা ১ এ যাহা িক ই থা ক না কন, এই আইেনর ধারা ২৭ এর িবধান সােপে , কান ফাই া  
কা ানী ক াকার, ক িডলার, মােচ  াংকার, পাট ফািলও ােনজার িহেসেব বা 'বাংলােদশ 

িসিকউির জ অ া  এ েচ  কিমশন' হইেত িনব ন হণ েয়াজন পেড় এই প কান বসায় সরাসির িল  
হইেত পািরেব না। 

২২। কিতপয় কায ম িনিষ  - কান ফাই া  কা ািন িন বিণত কায ম পিরচালনা কিরেত পািরেব না  -  

(ক) েণর মা েম লনেদন; 

(খ) বেদিশক ায় আমানত হণ ও ঋণ িবধা দান; 

(গ) এককভােব অথবা যৗথভােব উহার অথায়ন বসায় পিরচালনার উে  তীত অ  কান আমদািন ও 
র ািন বসা। 



 

২৩। ইসলামী শিরয়া   িভি েত পিরচািলত ফাই া  কা ািনর ে  েযাজ  িবধান - 

(১) এই আইেন বিণত বসা বা অথায়ন বসা ইসলামী শিরয়া   িভি েত পিরচালনার ে  বাংলােদশ 
াংেকর  বা েমাদন হণ কিরেত হইেব;   

(২) এই আইন বতেনর েব ইসলামী শিরয়া   িভি েত পিরচািলত ফাই া  কা ািনর ে ও এই আইেনর 
িবধানাবলী েযাজ  হইেব। 

(৩) ইসলামী শিরয়া   িভি েত পিরচািলত ফাই া  কা ািনর অ েমাদন, পিরচালন নীিত ও কাযপ িত সমেয় 
সমেয় বাংলােদশ াংক ক ক িনধািরত হইেব। 

২৪। আমানত হেণ িবিধিনেষধ -  

(১) ফাই া  কা ানী এমন কান আমানত হণ কিরেব না যাহা চািহবামা  চক, াফট, ডিবট কাড অথবা 
আমানতকারীর আেদেশর মা েম পিরেশাধেযা । 

(২) ফাই া  কা ািন বাংলােদশ াংক ক ক সমেয় সমেয় িনধািরত ময়াদী আমানত হণ কিরেত পািরেব। 

২৫। ঋণ বা অ  কান আিথক িবধা ইত ািদ দান  -  

(১) কান ি  বা কা ািন বা পেক দ  বা েদয় মাট ঋণ িবধার আসেলর পিরমাণ উ  ফাই া  
কা ািন ক ক পিরেশািধত লধন ও িরজােভর বাংলােদশ াংক ক ক, সমেয় সমেয়, এত ে ে  

িনধািরত হােরর অিধক হইেব না।  

তেব শত থােক য, িনধািরত হােরর সীমা কান অব ােতই শতকরা ৩০ ভােগর অিধক হইেব না।  

া াঃ এই ধারার উে  রণকে  ‘ প’ বিলেত কান ঋণ হীতা এবং তাহার সিহত ত  বা 
পেরা ভােব জিড়ত অ  য কান ি , িত ান বা কা ািন যাহােদর এেকর আিথক স লতা অে র 
আিথক স লতােক ভািবত কের অথবা তাহােদর মে  িব মান স েকর কারেণ এেকর দায় বা িবধা 
অে র উপর বতায় এই প সকলেক ঝাইেব। 

(২) কান ফাই া  কা ািন উহার িনজ  শয়ার জামানত রািখয়া কান ি েক ঋণ বা অ  কান আিথক 
িবধা দান কিরেব না। 

(৩) কান ফাই া  কা ািন কান ি েক দশ ল  টাকা অথবা বাংলােদশ াংক ক ক িনধািরত 
পিরমােণর অিধক জামানতিবহীন ঋণ দান কিরেব না, তেব িষ ও এসএমই ঋেণর ে  বাংলােদশ 

াংক ক ক সমেয় সমেয় জাির ত িনেদশনা অ সরণ কিরেত হইেব। 

(৪) কান ফাই া  কা ািন িবনা জামানেত িন বিণত ি  অথবা ঐ সকল ি  ক ক দায় হেণর িভি েত 
কান ঋণ বা অ  কান আিথক িবধা ম র কিরেব না-  

(ক) উহার কান পিরচালক ও তাহার পিরবার; 



 

(খ) এমন কান িত ান, সং া বা াইেভট কা ািন যাহােত উ  ফাই া  কা ািন বা উহার কান 
পিরচালক, মািলক বা অংশীদার রিহয়ােছন; এবং 

(গ) এমন কান পাবিলক কা ািন যাহা উ  ফাই া  কা ািন বা উহার কান পিরচালক ক ক ত  
বা পেরা ভােব িনয়ি ত হয় অথবা যাহােত উহােদর এমন পিরমাণ শয়ার থােক যাহা ারা তাহারা 
অ ন িবশ শতাংশ ভাটদান মতার অিধকারী হন। 

(৫) কান ফাই া  কা ািন উ  কা ািন সংি  কান ি র সিহত বা তাহার ােথর অ েল লনেদেনর 
শতাবলী ফাই া  কা ািনর সংি  নেহ এমন কান াহেকর সিহত লনেদেনর চাইেত অিধকতর 
সহজতর হইেব না।  

এই উপধারার উে  রণকে , ফাই া  কা ািন সংি  ি  বিলেত ঝাইেব-  

(ক) সংি  ফাই া  কা ািনর পিরচালক, ব াপনা পিরচালক বা ধান িনবাহী কমকতা, য নােমই 
অিভিহত হউন না কন, িকংবা উে খেযা  শয়ারধারক এবং উ  পিরচালক, ব াপনা পিরচালক বা 

ধান িনবাহী কমকতা, য নােমই অিভিহত হউন না কন, িকংবা উে খেযা  শয়ারধারেকর ামী বা 
ী; 

(খ) এমন কান িত ান যখােন উ  ফাই া  কা ািনর পিরচালক বা উে খেযা  শয়ারধারক ঐ 
িত ােনর একজন পিরচালক বা উে খেযা  শয়ারধারক; 

(গ) াংক কা ািন বা ফাই া  কা ািন তীত, অ  কান কা ািন বা িত ােন কান ফাই া  
কা ািন উে খেযা  পিরমাণ শয়ার ধারেণর মা েম উে খেযা  শয়ারধারক হইেল উ  িত ান 

এবং উহার উে খেযা  শয়ারধারক; এবং 

(ঘ) বাংলােদশ াংক ক ক জাির ত িবধান অ যায়ী এমন কান ি  িযিন বা যাহারা দফা (ক), (খ) ও 
(গ) এ বিণত স েকর ায় কান ফাই া  কা ািনর সিহত স িকত। 

া া- এই ধারায় জামানত বিলেত বাংলােদশ াংক ক ক, সমেয় সমেয়, জাির ত িনেদশনায় িনধািরত 

যা  জামানতেক (Eligible Collateral) ঝাইেব।  

২৬। িবিনেয়াগ সীমা  -  

(১) েত ক ফাই া  কা ািনর িঁজবাজাের িবিনেয়াগসীমা সমি গতভােব উহার পিরেশািধত লধন ও 
িরজােভর মাট পিরমােণর িচশ শতাংশ অথবা বাংলােদশ াংক ক ক, সমেয় সমেয়, জাির ত 
িনেদশনায় িনধািরত হােরর অিধক হইেব না।  

(২) উপধারা ১ এর িবধান  না কিরয়া কান ফাই া  কা ািন সাবিসিডয়াির িভ  অ  কােনা কা ািনেত 
উহার পিরেশািধত লধন ও িরজােভর শতকরা প চ ভােগর অিধক শয়ার অজন বা ধারণ কিরেব না। 



 

তেব শত থােক য, এই আইন কাযকর হইবার প চ বৎসেরর মে  এবং বাংলােদশ াংেকর 
অ মিতসােপে  আরও িতন বৎসেরর মে  েত ক ফাই া  কা ািন অ  কান কা ািনেত উহার 
অিজত বা ধারণ ত শয়ার বিণত সীমার মে  নামাইয়া আিনেব। 

২৭। সাবিসিডয়াির কা ািন গঠন- কান ফাই া  কা ািন বাংলােদশ াংেকর বা েমাদন িতেরেক 
সাবিসিডয়াির কা ািন গঠন কিরেত পািরেব না। 

২৮। াবর স ি  অজন ও ধারণ  -  

(১) কান ফাই া  কা ািন সমি গতভােব উহার পিরেশািধত লধন ও িরজােভর িচশ শতাংেশর অিতির  
ে র াবর স ি  অজন কিরেত বা অিধকাের রািখেত পািরেব না।  

(২) উপধারা ১ এ যাহা িক ই থা ক না কন, িনজ  বহােরর জ  েয়াজনীয় নেহ এমন কান াবর স ি , 
উহা যভােবই অিজত হইয়া থা ক না কন, বাংলােদশ াংেকর বা েমাদন তীত কান ফাই া  
কা ািন, উহা অজেনর তািরখ হইেত সাত বৎসর বা এই আইন বতেনর তািরখ হইেত সাত বৎসর, যাহা 

পের শষ হয়, ইহার অিধক সময় অিত া  হইবার পর ীয় অিধকাের রািখেব না।  

(৩) উপধারা ২ এ যাহা িক ই থা ক না কন, বাংলােদশ াংক যিদ এই মেম স  হয় য, কান ফাই া  
কা ািনর আমানতকারীগেনর ােথ উ  স ি  অিধকাের রাখার সময়সীমা বিধত করা েয়াজন, তাহা 

হইেল বাংলােদশ াংক উপধারা ২ এ উি িখত সময় অনিধক প চ বৎসর পয  বিধত কিরেত পািরেব।   

া াঃ এই ধারার উে  রণকে , কান স ি র উে খেযা  অংশ ফাই া  কা ািনর ত 
েয়াজেন ব ত হইেল উ  স ি  ফাই া  কা ািনর িনজ  বহােরর জ  েয়াজনীয় স ি  

বিলয়া গ  হইেব। 

২৯। দনাদার িত ােনর পিরচালক  - এই আইেন বা বতমােন বলবৎ অ  কান আইেন যাহা িক ই থা ক না কন ,
ঋণ দানকারী ফাই া  কা ািনর পিরচালক পষেদর স িত তীত কান দনাদার কা ািনর কান পিরচালেকর 
পদত াগ কাযকর হইেব না বা কান পিরচালক তাহার শয়ার হ া র বা িব য় কিরেত পািরেবন না। 

৩০। খলািপ ঋণ হীতা ও ই া ত খলািপ ঋণ হীতা স িকত িবধান - 

(১) খলািপ বা ই া ত খলািপ ঋণ হীতা শনা করণ এবং িসআইিবেত িরেপাটকরেণর ে  ফাই া  
কা ািন বাংলােদশ াংেকর জাির ত পিরপ  পিরপালন কিরেব। 

(২) খলািপ ঋণ হীতােক দউিলয়া ঘাষণা কিরবার লে  ফাই া  কা ািন েণািদত হইয়া উপ  
আদালেত আেবদন কিরেব বা উ প আেবদন কিরবার জ  বাংলােদশ াংক সংি  ফাই া  
কা ািনেক িনেদশ দান কিরেত পািরেব। 

(৩) খলািপ ঋণ হীতার অ েল কান ফাই া  কা ািন বা াংক কা ািন কান প ঋণ দান কিরেব না।  



 

(৪) ই া ত খলািপ ঋণ হীতােক তািলকা ি র এক মােসর মে  তাহার বেকয়া ঋণ আদােয়র জ  ফাই া  
কা ািন চিলত আইন অ সাের সকল আইনগত ব া হণ কিরেব এবং েয়াজনীয় ে  পিরচালনা 

পষেদর অ েমাদন েম তাহার িব ে  ফৗজদাির মামলা দােয়র কিরেব।  

(৫) বাংলােদশ াংক ই া ত খলািপ ঋণ হীতােদর তািলকা সরকােরর িনকট রণ বক তাহােদর িবেদশ 
মণ, গািড় ও বািড় রিজে শন, ড লাইেস  ই , ‘ যৗথ লধন কা ািন ও ফামস েহর পিরদ র’-এর 

কা ািন িনব েনর িবষেয় িনেষধা া আেরােপর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  সরকােরর িনকট অ েরাধ 
কিরেব।  

(৬) ই া ত খলািপ ঋণ হীতা রা ীয়ভােব কান স াননা পাইবার বা রা ীয় অ ােন অংশ হেণর যা  
বিলয়া িবেবিচত হইেবন না এবং কান কার পশাজীবী, বসািয়ক, সামািজক, সাং িতক বা রাজৈনিতক 
সংগঠন পিরচালনার লে  গ ত কান কিম র কান পেদ, য নােমই অিভিহত করা হউক না কন, 
অিধি ত হইেত বা আসীন থািকেত পািরেবন না। 

৩১। ঋেণর দ বা নাফা মও ফ  - বাংলােদশ াংেকর বা েমাদন িতেরেক কান ফাই া  কা ািন িন বিণত 
ি  ক ক হীত ঋেণর উপর অিজত দ বা নাফা মও ফ কিরেব না  - 

(ক) উহার কান বতমান বা া ন পিরচালক ও তাহার পিরবার বা অ  কান াংক কা ািন বা 
ফাই া  কা ািনর বতমান বা া ন পিরচালক ও তাহার পিরবার; 

(খ) এমন কান ি  বা িত ান যাহােত ফাই া  কা ািনর কান পিরচালক, জািমনদার, পিরচালেকর 
অংশীদার, ােনিজং এেজ  িহসােব াথ সংি তা রিহয়ােছ; এবং 

(গ) এই আইেনর ধারা ২ (২৬) এর সং া মাতােবক ‘ই া ত খলািপ ঋণ হীতা’ িহসােব িচি ত কান 
ি ।  

তেব শত থােক য, উপধারা ১ এর অধীেন বাংলােদশ াংক ক ক দ বা নাফা মও েফর ে  
সংি  ঋেণর তহিবল য় (Cost of Fund) আদােয়র িবষয়  িনি ত কিরেত হইেব।   

৩২। ম  বা ঋণ অবেলাপন স িকত িবধান- এই আইন বা অ  কান আইেন যাহা িক ই থা ক না কন, কান 
ফাই া  কা ািন উহার িনকট হইেত হীত কান ঋণ বা অ  কান পাওনা অবেলাপন (Write off) কিরেলও উ  
অবেলাপন সংি  ঋণ বা পাওনা আদােয়র আইনগত ি য়া হেণর ে  অ রায় হইেব না। 

 
ষ  খ  

ফাই া  কা ািনর িহসাব িববরণী ত, িনরী া, পিরদশন ও ত ািদ কাশ 

৩৩। আিথক িববরণী ত  - এই আইেন লাইেস  া  ফাই া  কা ািন বৎসরাে  বাংলােদশ াংক ক ক 
িনধািরত প িতেত উহার বসা স েক এক  আিথক িববরণী ত কিরেব এবং বিহঃিনরী ক ারা উহা িনরী া 
করাইেব। 



 

৩৪। বািষক িতেবদন দািখল ও দশন  - ফাই া  কা ািনস হ ধারা ৩৩ অ যায়ী িনরীি ত আিথক িববরণীসহ 
বািষক িতেবদন বৎসর শষ হইবার ই মােসর মে  বাংলােদশ াংেকর িনকট দািখল কিরেব এবং ফাই া  
কা ািনর িনজ  ওেয়বসাইেট তৎ ণাৎ দশন কিরেব এবং কমপে  প চ বৎসর যাবৎ দশন অ াহত রািখেব। 

বাংলােদশ াংক িতেবদন দািখেলর উ  সময়সীমা অনিধক ই মাস পয  বিধত কিরেত পািরেব।  

৩৫। ি িতপ  দশন  - ফাই া  কা ািন ধারা ৩৩ এর অধীন ত ত উহার সবেশষ িনরীি ত ি িতপে র 
অ িলিপ ও পিরচালকেদর নাম উহার সকল বসা ক  বা অিফেসর কা  ােন সারা বৎসর দশন কিরেব এবং ছয় 
মােসর মে  উ  ি িতপ  নতম ই  জাতীয় দিনক পি কায় কাশ কিরেব। 

৩৬। পিরদশন - 

(১) বাংলােদশ াংক য কান সমেয় কান ফাই া  কা ািনর রিজ ার, িহসাব বিহ ও অ া  দিলল 
(িলিখত িকংবা ইেল িনক) পিরদশন কিরেত পািরেব। 

(২) ফাই া  কা ািন উহার রিজ ার, িহসাব বিহ ও অ া  দিলল (িলিখত িকংবা ইেল িনক) 
পিরদশনকারী কমকতাগণেক দশন কিরেব এবং পিরদশন অথবা তদে র ােথ য কান ত  ও সহায়তা 

দান কিরেত বা  থািকেব।  

(৩) বাংলােদশ াংক েয়াজন মেন কিরেল ফাই া  কা ািনর ঋণ হীতার বসা অ ন বা য ােন ঋেণর 
অথ ব ত হইয়ােছ সই ান পিরদশনসহ উহােদর িহসাব ও দিললািদ পিরদশন কিরেত পািরেব, তেব 
এই প ঋণ হীতা ও তহিবল বহারকারী বাংলােদশ িসিকউির জ অ া  এ েচ  কিমশন-এর িনকট হইেত 
লাইেস া  হইেল িনিদ  িবষেয় তদে র ােথ তে র গাপনীয়তা র াকরত উহার িহসাব িববরণী ও 
দিললািদ উ  কিমশনেক অবিহত কিরয়া তলব কিরেত পািরেব এবং সংি  ঋণ হীতা ও তহিবল 

বহারকারী বাংলােদশ াংকেক তাহা দােন বা  থািকেব। 

৩৭। িনরী া - 

(১) ফাই া  কা ািন বাৎসিরক িভি েত বাংলােদশ াংেকর বা েমাদন হণ বক বাংলােদশ াংক ক ক 
এত ে ে  ণীত নীিতমালা অ যায়ী িনরী ক িনেয়াগ কিরেব।  

(২) ফাই া  কা ািন উপধারা ১ এর অধীন িনরী ক িনেয়ােগ অসমথ হইেল বা বাংলােদশ াংেকর 
িবেবচনায় যিদ উপধারা ১ এর অধীন িন  িনরী েকর সােথ অপর একজন িনরী েকর কাজ করার 

েয়াজন হয় সে ে  বাংলােদশ াংক উ  ফাই া  কা ািনর জ  একজন িনরী ক িনেয়াগ কিরেত 
পািরেব এবং তাহােক েদয় িনরী া িফ িনধারণ কিরয়া িদেব।  

(৩) যিদ কান িনরী ক এ মেম স  হন য, - 

(ক) এই আইেনর িবধানস হ তরভােব লি ত হইয়ােছ বা পালন করা হয় নাই অথবা তারণা বা 
অসততার দ ন কান আিথক িত ান ক ক ফৗজদারী অপরাধ সংঘ ত হইয়ােছ;  

(খ) লাকসােনর দ ন আিথক িত ান র লধন প াশ শতাংেশর িনেচ নািময়া িগয়ােছ; 



 

(গ) পাওনাদারগেণর পাওনা দােনর িন য়তা িবি ত হওয়াসহ অ  কান তর অিনয়ম ঘ য়ােছ; অথবা 

(ঘ) পাওনাদারগেণর পাওনা িমটােনার জ  স দ যেথ  িক-না স াপাের সে হ রিহয়ােছ; 

তাহা হইেল িতিন তাৎ িণকভােব উ  িবষয় স েক বাংলােদশ াংকেক িলিখতভােব অবিহত কিরেবন।  

(৪) উপধারা ১ এর অধীেন ফাই া  কা ািন ক ক িন  িনরী ক িতেরেক বাংলােদশ াংক জন ােথ 
অ  য কান উে  রণকে , সংি  ফাই া  কা ািনর খরেচ িবেশষ িনরী ক িনেয়াগ কিরেত 
পািরেব। 

(৫) বাংলােদশ াংক যিদ এই মেম স  হয় য, কান ফাই া  কা ািনর িনরী া কােয িনেয়ািজত কান 
িনরী ক তাহার দািয়  পালেন অবেহলা কিরয়ােছন বা তাহার উপর অিপত দািয়েত পালেন থ হইয়ােছন, 
তাহা হইেল বাংলােদশ াংক সংি  িনরী কেক কান ফাই া  কা ািন িনরী ার জ  কন অেযা  
ঘাষণা করা হেব না স মেম কারণ দশােনার েযাগ দান কিরেত পািরেব। উহার দ  া ায় স  না 

হইেল বা বাংলােদশ াংক ক ক িনিদ  সমেয় উহা া া দান না কিরেল, বাংলােদশ াংক সংি  
িনরী কেক অনিধক ই বৎসেরর জ  কান ফাই া  কা ািন বা াংক কা ািন িনরী ার জ  
অেযা  ঘাষণা কিরেত পািরেব। 

(৬) উপধারা ৫ এর অধীেন কান ঘাষণার ফেল সং  িনরী ক উ  ঘাষণার ১৫ িদেনর মে  বাংলােদশ 
াংেকর পিরচালনা পষেদর িনকট আপীল পশ কিরেত পািরেব এবং এই িবষেয় উ  পষেদর িস া ই 

ড়া  বিলয়া গ  হইেব। 

৩৮। িববরণী, ত  ইত ািদ সরবরাহ  -  

(১) বাংলােদশ াংক য কান ফাই া  কা ািনেক য কান ত  ও িববরণী সরবরাহ কিরেত িনেদশ দান 
কিরেত পািরেব এবং অ পভােব িনেদিশত ত  ও িববরণী বাংলােদশ াংক ক ক িনিদ ত সময় ও 
প িতেত েত ক ফাই া  কা ািন সরবরাহ কিরেব।  

(২) জন াথ ও আিথক খােতর ি িতশীলতা বজায় রািখবার লে  ফাই া  কা ািনর কান পিরচালক বা 
াহক বা অ  কান াথ সংি  ি র আিথক লনেদেনর ত  বা াসি ক য কান ত  েয়াজন 

হইেল, উি িখত ত  দান কিরবার জ  বাংলােদশ াংক হইেত সরকার বা অ  কান িনয় ণকারী সং া 
বা উ  সং ার অধীন অ  কান সং া বা িত ােনর িনকট অ েরাধ করা হইেল তাহারা যািচত ত  বা 
ত ািদ দান কিরেব।  

৩৯। সে হজনক িহসাব ও লনেদন  - কান ফাই া  কা ািন বা উহার কান কমকতা যিদ এই মেম াত হন বা 
তৎক ক সে হ কিরবার অবকাশ থােক য, কান ি  ত  বা পেরা ভােব মািন ল ািরং ও স াসী কায েম 
অথায়ন কিরয়া থােক অথবা এমন কান লনেদন কের যাহা মািন ল ািরং বা স াসী কমকাে  অথায়েনর সিহত জিড়ত , 
তাহা হইেল উ  কা ািন বা কমকতা তাৎ িণকভােব সই ি  বা লনেদন স েক বাংলােদশ াংকেক অবিহত 
কিরেব।  



 

৪০। ত  কােশর মতা  - বাংলােদশ াংক জন ােথ েয়াজন মেন কিরেল এই আইেনর ধারা ৩০(১) এর আওতায় 
া  খলািপ ঋণ হীতা ও ই া ত খলািপ ঋণ হীতােদর তািলকা এবং এই আইেনর অধীন সং হীত ৩০ )ি শ( িদেনর 

অিধক সমেয়র অনাদািয় ঋণ িকংবা ফাই া  কা ািনর বসা স িকত য কান ত  একী ত অব ায় বা অ  কান 
ভােব কাশ কিরেত পািরেব। 

স ম খ  

বআইিন অথায়ন বসায় 

৪১। অথায়ন বসায় িনেয়ািজত সে হভাজন ি  স েক তদ  - অ  কান আইেন বা এই আইেনর অ  যাহা 
িক ই থা ক না কন, বাংলােদশ াংেকর িনকট যিদ এই মেম তীয়মান হয় য, কান ি  এই আইেনর ধারা ৪ )১( 
এর িবধান ল ন কিরয়া অথায়ন বসা পিরচালনা কিরেতেছ বা কান সময় কিরয়ািছল বা উহার সিহত সংি  িছল 
তাহা হইেল বাংলােদশ াংক - 

(১) উি িখত বসােয়র সিহত স িকত এমন ি েক িনধািরত সমেয়র মে  তাহার বা উহার অবগিতেত, 
দখেল, িজ ায় বা িনয় েণ রিহয়ােছ এমন সকল েয়াজনীয় ত , িহসাব িববরণী, দিলল বা নিথপ  দািখল 
কিরবার িনেদশ দান কিরেত পািরেব; 

(২) বাংলােদশ াংেকর গভনেরর অ েমাদন েম মতা া  কমকতা উি িখত বসায় ব , সকল ত , িহসাব 
িববরণী, দিলল, নিথপ  বা ত  ি  সর াম ানা র িনিষ করণ ও জ  কিরবার আেদশ দান কিরেত 
পািরেব; 

(৩) এই ধারায় উি িখত সকল ত , িহসাব িববরণী, দিলল বা নিথপ  পিরদশন বা পরী া কিরেত পািরেব এবং 
উ  ধারায় উি িখত য কান ি , কমকতা বা কমচারীেক িজ াসাবাদ কিরেত পািরেব। 

৪২। ঘাষণা দােনর মতা  -  

(১) তদে র পর বাংলােদশ াংেকর িনকট যিদ তীয়মান হয় য, ধারা ৪১ এ উি িখত কান ি  ধারা ৪(১) 
এর িবধান ল ন কিরয়া অথায়ন বসা পিরচালনা কিরেতেছ তাহা হইেল বাংলােদশ াংক উি িখত ধারা 
ল েনর িবষেয় িনি ত হইয়া নতম ই  জাতীয় দিনক পি কায় এতৎসং া  ঘাষণা দান কিরেব।  

তেব শত থােক য, উ প ঘাষণা দােনর েব উ  ি েক ািবত ঘাষণার িব ে  তাহার বা উহার 
ব  উপ াপনার েযাগ িদেত হইেব।  

(২) বাংলােদশ াংক েয়াজন মেন কিরেল উপধারা ১ এ বিণত ঘাষণার ত  বাংলােদেশর িবেদিশ িমশনস েহ 
রণ কিরেব এবং এই প কাশনার পর উ  ি  বা উহােদর ধান িনবাহী, পিরচালক, ােনজার, 

কমকতা, কমচারী বা িতিনিধ বা উ  িত ােনর সিহত য কানভােব স িকত কান ি  উ  ঘাষণা 
স েক অবিহত নেহন এই কার কান অ হাত দখাইেত পািরেবন না। 

৪৩। ধারা ৪২ অ যায়ী দ  ঘাষণার ফলাফল  - কান ি  স েক ধারা ৪২ অ যায়ী ঘাষণা কািশত হইেল 
তাহারা বা উহারা এতৎসং া  সকল কায ও লনেদন হইেত িবরত থািকেব এবং ঘাষণা কােশর পর উ  ি  তাহার 



 

বা উহার পে  কাযরত কান ি  বা অ পভােব কাযরত বিলয়া িবেবিচত কান ি র সিহত কান লনেদন কিরেল 
তাহা বআইিন বিলয়া গ  হইেব।  

৪৪। বআইিন অথায়ন বসায় জিড়ত ি র িনকট রি ত নগদ ও অ া  স েদর িনয় ণ  -  

(১) ধারা ৪৩ এ যাহাই থা ক না কন, কান ি  স েক ধারা ৪২ অ যায়ী ঘাষণা কািশত হইেল উ  
ি র পে  কান ি র দখেল, অিধকাের, ত াবধােন বা িনয় েণ রিহয়ােছ এমন সকল াবর ও অ াবর 

স ি , শয়ার, স ি র  দিলল বা অ  কান দিলল বাংলােদশ াংক ক ক িনধািরত ি র িনকট 
িনধািরত সময় ও প িতেত জমা রািখেব। 

(২) উপধারা ১ অ যায়ী উহােত উে িখত কান ি  যিদ াবর ও অ াবর স ি , শয়ার, স ি র  দিলল 
বা অ  কান দিলল এই আইেনর ধারা ৪২ এর অধীেন দ  ঘাষণা কািশত হওয়ার ই িদেনর মে  জমা 
রািখেত থ হয়, তাহা হইেল বাংলােদশ াংক ক ক এত ে ে  মতা া  কান ি  বসায় অ েন 

েবশ কিরেত, উহা ত ািশ কিরেত এবং উ  াবর ও অ াবর স ি , শয়ার, স ি র  দিলল বা অ  
কান দিলল জ  কিরয়া উপধারা ১ অ যায়ী জমা রািখেত পািরেবন।  

৪৫। স দ এবং দায় সংবিলত িব িত দািখল  - কান ি  স েক এই আইেনর ধারা ৪২ এর অধীন ঘাষণা কািশত 
হইবার িতন িদেনর মে  বা বাংলােদশ াংক ক ক ম ির ত বিধত সমেয়র মে  উ  িত ােনর ধান িনবাহী 
কমকতা, পিরচালক, উ  ি  বা িত ােনর ােনজার, কমকতা ও িতিনিধ এবং উহােদর কান দািবদার, তাহার 
হফাজেত উ  ি র যসকল স দ রি ত রিহয়ােছ তৎস েক এক  তািলকা সংবিলত িব িত বাংলােদশ াংেকর 

িনকট দািখল কিরেব। 

৪৬। বআইিন অথায়ন বসাজিনত অবসায়ন ইত ািদ  -  

(১) া িতক ি স া িবিশ  ি  (Natural Person) তীত অ  সকল ি  স েক এই আইেনর ধারা 
৪২ অ যায়ী কান ঘাষণা হইয়া থািকেল উ  ি  কা ািন আইেনর আওতায় অবসায়নেযা  অিনবি ত 
কা ািন িহসােব গ  হইেব। 

(২) কান িনবি ত বা অিনবি ত কা ািন স েক এই আইেনর ধারা ৪২ অ যায়ী কান ঘাষণা হইয়া থািকেল 
উ  ঘাষণার তািরখ হইেত ৭(সাত) িদেনর মে  বা সরকার ক ক এত ে ে  বিধত সমেয়র মে  উ  
কা ািন অবসায়েনর উে ে  বাংলােদশ াংক হাইেকাট িবভােগ আেবদন দািখল কিরেত পািরেব। 

(৩) এই আইন এবং কা ািন আইেনর িবধানাবিলর যই অংশ ফাই া  কা ািনর অবসায়েনর ে  
েযাজ  সই অংশ উপধারা ২ এর অধীন দািখল ত দরখা  এবং উহার িন ি র ে  েযাজ  হইেব। 

 

 

 

 



 

অ ম খ  

শাসিনক ব া হণ, সামিয়ক িগতকরণ, নগঠন ও এক ীকরণ 

৪৭। শাসিনক ব া হণ  -  

(১) যিদ কান ফাই া  কা ািনর িবষেয় এই মেম সে হ কিরবার কারণ থােক য, উহা াহকগেণর দায়-
দািয়  িমটাইেত অসমথ অথবা অসমথ হইবার আশংকা রিহয়ােছ অথবা যখন কান ফাই া  কা ািন 
উহার কান াহেকর পাওনা পিরেশােধ থ তখনই সই ফাই া  কা ািন বাংলােদশ াংকেক িবষয়  
অবিহত কিরেব।  

(২) কান ফাই া  কা ািন উপধারা ১ এর িবধান মাতােবক উহার থতার িবষয় বাংলােদশ াংকেক 
অবিহত কিরেল বা না কিরেলও বাংলােদশ াংেকর যিদ এই মেম িব াস কিরবার কারণ থােক য, কান 
ফাই া  কা ািন জন াথ বা আমানতকারীেদর াথ পিরপি  প িতেত পিরচািলত হইেতেছ বা উহার 
পাওনা পিরেশােধ থ বা উহার সংরি ত লধন আবি ক লধেনর শতকরা প াশ শতাংেশর িনেচ 
নািময়া িগয়ােছ বা এই আইেনর কান িবধান তর ভােব ল ন কিরয়ােছ বা লাইেসে র শত ল ন 
কিরয়ােছ বা ফৗজদাির অপরাধ সংঘটন কিরয়ােছ, তাহা হইেল উ  কা ািনেক ব  উপ াপেনর 
ি সংগত েযাগ দােনর পর বাংলােদশ াংক িন বিণত সকল বা য কান ব া হণ কিরেত 

পািরেবঃ   

(ক) উহার অথায়ন বসাসহ এই আইেনর অধীেন অ েমািদত বসা পিরচালনার িবষেয় য কান 
িনেদশ দান; 

(খ) উহার পিরচালক পষদ বা কান কিম র কাযধারা পযেব েণর জ  বাংলােদশ াংেকর 
কমকতা শতসােপে  িনেয়াগ; 

(গ) উহার বসা ুভােব িনয় ণ ও পিরচালনার লে  এক বা একািধক ি েক উহারই খরেচ 
শতসােপে  িনেয়াগ; এবং 

(ঘ) উহার ব াপনায় কান পিরবতন েয়াজন মেন হইেল উ  পিরবতন িনধািরত সমেয়র মে  
কাযকর কিরবার িনেদশ দান। 

(৩) এই ধারার অধীন কান ফাই া  কা ািনর িনয় ণ বা পিরচালনার জ  িন  ি র পাির িমক ও 
কােযর শতািদ বাংলােদশ াংক িনধারণ কিরেব এবং এই প পাির িমক ও িনয় ণ বা পিরচালনা বাবদ 
সকল খরচ সংি  ফাই া  কা ািন বহন কিরেব।  

(৪) এই ধারায় যাহা িক ই থা ক না কন, বাংলােদশ াংক উপধারা ১ ও ২ এ উি িখত কারেণ য কান 
ফাই া  কা ািনর অবসায়েনর জ  হাইেকাট িবভােগ আেবদন দািখল কিরেত পািরেব। 

 

 



 

৪৮। সামিয়ক িগতকরণ, নগঠন ও এক ীকরণ-  

(১) আমানতকারীেদর ােথ বা জন ােথ কান ফাই া  কা ািনর বসায় সামিয়কভােব িগত রািখবার 
েয়াজন মেন কিরেল, সরকােরর সিহত পরামশ েম, বাংলােদশ াংক িলিখত আেদশ ারা অনিধক ছয় 

মাস ময়ােদর জ  উ  ফাই া  কা ািনর বসায় িগত রািখবার আেদশ দান কিরেত পািরেব। 

তেব শত থােক য, অ প ময়াদ অনিধক আরও ছয় মাস পয  ি  করা যাইেব। 

(২) উপধারা ১ এর আেদশ বলবৎ থাকাকােল কান ফাই া  কা ািন বাংলােদশ াংেকর বা েমাদন তীত 
উহার কান আমানতকারীর পাওনা বা কান পাওনাদােরর দায় পিরেশাধ কিরেব না বা অ  কান কায ম 
পিরচালনা কিরেব না। 

(৩) এই আইেনর অ  কান িবধান বা আপাতত বলবৎ অ  কান আইেনর িবধানেক  না কিরয়া, 
সামিয়কভােব বসায় িগত রািখবার আেদেশর ময়াদ বলবৎ থাকাকালীন জন ােথ বা উ  ফাই া  
কা ািনর ু ব াপনা িনি তকরেণর ােথ- 

(ক) কান ফাই া  কা ািনর নগঠন; বা 

(খ) উ  কা ািনেক অ  কান াংক কা ািন বা ফাই া  কা ািনর সিহত এক ীকরেণর 
েয়াজন হইেল; 

 বাংলােদশ াংক এত ে ে  ি ম ণয়ন কিরেত পািরেব। 

(৪) উপধারা ৩ এ উি িখত ি েম িন বিণত এক বা একািধক িবষয় থািকেত পাের, যথা: 

(ক) নগ ত ফাই া  কা ািন বা, মত, হীতা িত ােনর নাম, িনব ীকরণ, লধন, 
স দ, মতা, অিধকার, াথ, ক , িবধা, দায়-দািয়  এবং কত ; 

(খ) নগ ত ফাই া  কা ািনর বা মত, হীতা িত ােনর পিরচালনা পষেদর নগঠন, 
পিরচালনা প িত, ময়াদ এবং অ া  শতাবলী; 

(গ) লধন পিরবতেনর জ  বা নগঠন বা এক ীকরণ কাযকর করার উে  নগ ত ফাই া  
কা ািন বা মত, হীতা িত ােনর সংঘ- ারক সংেশাধন; 

(ঘ) উপ-ধারা ১ এর অধীন দ  সামিয়ক িগত রাখার আেদেশর অ বিহত েব সংি  ফাই া  
কা ািনর িব ে  হীত অিন  পদে প বা কাযধারা নগ ত ফাই া  কা ািন বা 

মত, হীতা িত ান ক ক অ াহত রাখার িবষয়; 

(ঙ) জন ােথ, অথবা ফাই া  কা ািনর শয়ারেহা ার, আমানতকারী বা অ া  
পাওনাদারগেণর ােথ অথবা ফাই া  কা ািনর বসা চা  রাখার ােথ, বাংলােদশ 

াংক যই প েয়াজন মেন কের সই প উ  শয়ারেহা ার, আমানতকারী বা অ া  
পাওনাদারগেণর াক- নগঠন বা াক-এক ীকরণ াথ বা দাবী াসকরণ; 



 

(চ) ফাই া  কা ািনর নগঠন অথবা এক ীকরেণর জ  অ  কান িনয়ম ও শতািদ; এবং 

(ছ) নগঠন অথবা এক ীকরণ কাযকর করার জ  আব কীয় িবষয়স হ। 

(৫) বাংলােদশ াংক ি ম  অ েমাদেনর জ  সরকােরর িনকট রণ কিরেব এবং সরকার ক ক অ েমাদন 
সােপে  িনধািরত তািরখ হইেত কাযকর হইেব।  

(৬) ি ম অথবা উহার কান িবধান কাযকর হওয়ার তািরখ হইেত িন বিণতেদর উপর বা তা লকভােব েযাজ  
হইেব: 

(ক) ফাই া  কা ািন, হীতা িত ান এবং এক ীকরেণর সিহত স িকত অ  কান ফাই া  
কা ািন; 

(খ) সংি  ফাই া  কা ািনর শয়ারেহা ার, আমানতকারী এবং অ া  পাওনাদার; 

(গ) সংি  ফাই া  কা ািন এবং হীতা িত ােনর কমচারী; এবং 

(ঘ) সংি  ফাই া  কা ািন বা হীতা িত ান ক ক কান ভিব  তহিবল বা অ  কান 
তহিবেলর ব াপনার সিহত কান াি  বা সংি  ফাই া  কা ািন বা হীতা িত ােন 
অিধকার বা দায় রিহয়ােছ এমন সকল ি ।  

(৭) ি ম কাযকর কিরবার ে  কান অ িবধা দখা িদেল তাহা রীকরেণ সরকার েয়াজনীয় িনেদশনা দান 
কিরেব।  

৪৯। িবেশষ ে  ফাই া  কা ািনর এক ীকরণ ও নগঠন- কান ফাই া  কা ািন তঃ েণািদত  হইয়া 
অ  কান ফাই া  কা ািন বা াংক কা ািনর সিহত একী ত হইেত চািহেল অথবা কান ফাই া  কা ািন 
িনেজর বসার িকয়দংশ অ  কান াংক কা ািন বা ফাই া  কা ািনর িনকট হ া েরর মা েম বা িব মান 
দায় স েদর ন ায়েনর মা েম নগ ত হইেত চািহেল বাংলােদশ াংেকর বা েমাদন েম কাি ত এক ীকরণ 
বা নগঠন কিরেত পািরেব। 

   নবম খ  

ফাই া  কা ািন অবসায়ন 

৫০। আদালেতর মা েম অবসায়ন-  

(১) কা ািন আইেন যাহাই থা ক না কন কান ফাই া  কা ািন হীত আমানত বা ঋণ বা কজ বা দনা 
পিরেশােধ অ ম হইেল বাংলােদশ াংক েয়াজন মেন কিরেল সরকােরর বা েমাদন সােপে  উ  
ফাই া  কা ািনর অবসায়েনর জ  এই ধারার অধীন হাইেকাট িবভােগ আেবদন কিরেত পািরেব।  

(২) আদালত কান ফাই া  কা ািনর অবসায়েনর আেবদন হণ কিরেল উ  ফাই া  কা ািনর িব মান 
ও অবসায়ন আেবদেন উি িখত বা অবসায়ন ি য়া চলাকালীন দায়ী িহসােব িচি ত সােবক পিরচালকেদর 



 

সকল াবর ও অ াবর স দ উ  আদালেতর আেদশ েম অব  (Freeze) বা াক (Attachment) 
হইেব এবং উ  আদালেতর িনেদশনা িতেরেক উহা হ া র করা যাইেব না। 

(৩) কা ািন আইেনর ধারা ৩২৫(২)(খ) এর িবধান সােপে  কান ফাই া  কা ািনর অবসায়েনর ে  

া িতক ি স া িবিশ  (Natural Person) আমানতকারীগেণর দািব অ া  পাওনাদােরর দািবর 
লনায় অ ািধকার পাইেব।   

৫১। অবসায়ক িন ি  - কা ািন আইেন যাহা িক ই থা ক না কন , কান ফাই া  কা ািনর অবসায়ন 

কাযধারায় একজন যা  ি েক (Natural Person) সরকাির অবসায়ক িহসােব িন  কিরবার জ  বাংলােদশ 
াংক হাইেকাট িবভােগর িনকট আেবদন কিরেব।  

৫২। অবসায়েকর কাযপ িত - এই আইেনর অধীন িন  অবসায়ক কা ািন আইেনর অবসায়ক স িকত 
িবধানাবিল পিরপালন সােপে  কায ম পিরচালনা কিরেব।  

৫৩। ফাই া  কা ািনর ায় অবসায়ন  -  

(১) কা ািন আইেন িভ তর কান িবধান থাকা সে ও ফাই া  কা ািন উহার পাওনাদারগেণর দািব 
স ণ েপ পিরেশাধ কিরেত স ম মেম বাংলােদশ াংক িলিখতভােব ত য়ন না কিরেল এই আইেনর 
ধারা ৪(১) এর অধীন লাইেস া  কান ফাই া  কা ািনর া অবসায়ন করা যাইেব না; এবং  

(২) ায় অবসায়েনর কাযধারার কান পযােয় যিদ ফাই া  কা ািন উহার কান দনা পিরেশােধ থ হয়, 
তাহা হইেল হাইেকাট িবভাগ কা ািন আইেনর িবধান  না কিরয়া বাংলােদশ াংেকর আেবদন েম 
উ  কা ািনর অবসায়েনর জ  আেদশ দান কিরেত পািরেব। 

৫৪। ফাই া  কা ািন এবং পাওনাদারগেণর মে  আেপাষ িন ি  ব া  - এই আইেনর কান িবধান বা বতমােন 
বলবৎ অ  কান আইেন িভ তর িবধান থাকা সে ও , হাইেকাট িবভাগ ফাই া  কা ািন এবং উহার সদ  বা 
পাওনাদারগেণর মে  কান আেপাষ িন ি  বা িবেশষ ব া অ েমাদন কিরেব না বা অ প কান িন ি  বা িবেশষ 

ব ায় কান সংেশাধন অ েমাদন কিরেব না, যিদ না বাংলােদশ াংক এই মেম ত য়ন কের য, উ  িন ি , িবেশষ 
ব া বা উহােদর সংেশাধন কাযকর কিরবার অেযা  নেহ এবং সংি  কা ািনর পাওনাদারগেণর ােথর পিরপি  

নেহ। 

দশম খ  

জিরমানা, অপরাধ ও দ  

৫৫। জিরমানা  - এই আইন ও ইহার অধীন কিতপয় িবধান ল েনর জ  দাষী ি র িব ে  বাংলােদশ াংক 
িন প এক বা একািধক জিরমানা আেরাপ কিরেত পািরেবঃ 

(১) কান ি  এই আইেনর অধীন দ  লাইেসে র শত রণ কিরেত থ হইেল উহােক অনিধক প াশ ল  
টাকা এবং দাষী সা  হইবার পরও সংি  শত রেণ থ হইেল িতিদেনর থতার জ  এক ল  
টাকা;  



 

(২) কান ি  এই আইেনর অধীন লাইেসে র জ  পশ ত আেবদেন ই া তভােব িম া বা িব াি কর ত  
দান কিরেল অনিধক দশ ল  টাকা;  

(৩) এই আইেনর ধারা ৬ এর িবধান ল ন কিরয়া কান ফাই া  কা ািন বসা ক  বা অিফস িলেল বা 
িব মান বসা ক  বা অিফেসর ান পিরবতন কিরেল উহার য সকল পিরচালক বা কমকতা উ  বসা 
ক  বা অিফস খালা বা ান পিরবতেনর জ  দািয় া  িছেলন তাহােদর েত কেক ই ল  টাকা 

হইেত অনিধক িবশ ল  টাকা; 

(৪) কান ি  এই আইেনর ধারা ১৪, ১৫ (১, ২, ৪ ও ৫), ১৬, ১৭ ও ১৮ এর িবধান ল ন কিরেল তাহােক ই 
ল  টাকা হইেত অনিধক দশ ল  টাকা; 

(৫) কান ি  এই আইেনর ধারা ১৫(৩) এর িবধান অ যায়ী অেযা  হওয়া সে ও উহার িবধান ল ন কিরয়া 
যিদ কান ফাই া  কা ািনর সিহত স ৃ  থােকন, তাহা হইেল তাহােক অ ন দশ ল  টাকা হইেত 
সেবা  এক কা  টাকা; 

(৬) কান ফাই া  কা ািন এই আইেনর ধারা ২৫ এর িবধান ল ন কিরয়া ঋণ িবধা দান কিরেল উহার য 
সকল পিরচালক বা কমকতা উ  ঋণ িবধা দােনর জ  দািয় া  িছেলন তাহােদর েত েক যৗথভােব 
বা থকভােব প চ ল  টাকা অথবা উ  ঋণ িবধার পিরমাণ, এই ইেয়র মে  যাহা বিশ সই পিরমাণ 
টাকা; 

(৭) কান ফাই া  কা ািনর কান পিরচালক, ব াপক, িনরী ক, দািয় া  ি , কমকতা বা কমচারী 
ই া তভােব যিদ উ  িত ােনর িহসাববিহ, িহসাব, িতেবদন, বসা সং া  কাগজ বা অ া  দিলেল, 
অতঃপর উ  দিলল বিলয়া উি িখত, িম া িক  সংেযাজন কেরন বা কিরেত সাহা  কেরন বা উ  
দিলেলর িক  গাপন বা ন  কেরন, তাহােক এক ল  টাকা হইেত অনিধক দশ ল  টাকা;  

(৮) যিদ কান ি  এই আইেনর কান িবধােনর েয়াজন মাতােবক বা উহার অধীন বা উহার উে  
রণকে , তলব ত বা দািখল ত কান িববরণ, িতেবদন বা অ া  দিলেল ই া তভােব িম া ত  
দান কেরন, অথবা অ প কান িববরণ, িতেবদন বা দিলেল ই া তভােব কান েয়াজনীয় ত  দান 

না কেরন, তাহা হইেল এক ল  টাকা হইেত অনিধক দশ ল  টাকা;  

(৯)  এই আইেনর ধারা ৩১ এর িবধান ল ন কিরয়া দ বা নাফা মও ফ কিরেল উহার য সকল পিরচালক বা 
কমকতা উ  কােয জিড়ত িছেলন তাহারা েত েক যৗথভােব বা থকভােব দশ ল  টাকা অথবা উ প 
মও ফজিনত আিথক িতর পিরমাণ, এই ইেয়র মে  যাহা বিশ সই পিরমাণ টাকা; 

(১০) এই আইেনর ধারা ৩৬(২) এর অধীন পিরদশনকােল ফাই া  কা ািন সংি  ি  কান বিহ, 
িহসাবিনকাশ ও অ া  দিলল দািখল অথবা কান ত  সরবরাহ কিরেত অথবা বসায় সং া  কান 

ে র জবাব িদেত অস ত হন, তাহা হইেল সংি  ি েক দশ হাজার টাকা হইেত অনিধক দশ ল  
টাকা; 



 

(১১) কান ফাই া  কা ািন এই আইেনর ধারা ২৪ এর িবধান ল ন কিরয়া আমানত হণ কিরেল য সকল 

ি  (Natural Person) উ  আমানত হেণর জ  দািয় া  িছেলন তাহােদর েত কেক উ  
আমানেতর ি ণ পিরমাণ টাকা; 

(১২) কান ফাই া  কা ািন এই আইেনর ধারা ৯ মাতােবক নগদ তহিবল ও তরল স দ সংর েণ থ 
হইেল উহােক িতিদেনর ঘাটিতর অনিধক এক শতাংশ হাের জিরমানা; 

(১৩) কান ফাই া  কা ািন এই আইেনর ধারা ৪৭(২) এর অধীন বাংলােদশ াংক ক ক হীত ব া 
অমা  কিরেল উহােক দশ ল  টাকা হইেত অনিধক িবশ ল  টাকা;  

(১৪) এই আইেনর ধারা ৪১ এর অধীন তদ কােল অথায়ন বসায় িনেয়ািজত সে হভাজন ি  তদ কােয 
অসহেযািগতা কিরেল ঐ ি েক দশ ল  টাকা হইেত প াশ ল  টাকা; এবং 

(১৫) এই আইেনর অধীেন জাির ত অ  কান িবধান বা িনেদশ অমা  কিরেল নতম এক ল  টাকা হইেত 
অনিধক দশ ল  টাকা। 

৫৬। জিরমানা আেরাপ ও আদায় ি য়া - 

(১) এই আইেনর ধারা ৫৫ এর অধীন কান ি র িব ে  মামলা না কিরয়া বাংলােদশ াংক জিরমানা আেরাপ 
কিরেত চািহেল জিরমানা আেরােপর েব সংঘ ত অিনয়ম বণনা বক কন জিরমানা আেরাপ করা হইেব না 
সই মেম কারণ দশােনার ি  স ত েযাগ দান কিরেত হইেব।  

(২) এই আইেনর অধীেন আেরািপত জিরমানা সংি  ি  বাংলােদশ াংক ক ক িনধািরত সমেয়র মে  
পিরেশাধ কিরেত বা  থািকেব এবং উ  সমেয়র মে  আেরািপত জিরমানা পিরেশাধ না কিরেল েযাজ  

ে  বাংলােদশ াংেক রি ত সংি  ফাই া  কা ািনর িহসাব হইেত িবনা না েশ িবকলেনর 
মা েম আদায় কিরেত পািরেব।  

(৩) বাংলােদশ াংক ক ক িনধািরত সমেয়র মে  আেরািপত জিরমানা পিরেশাধ না কিরেল বা পিরেশােধ থ 
হইেল তাহা এই আইেনর ৫৭(২) ধারা অ যায়ী অপরাধ বিলয়া িবেবিচত হইেব। 

৫৭। অপরাধ  - এই আইেনর আওতায় িন বিণত কাযকলাপ ফৗজদাির অপরাধ িহসােব গ  হইেবঃ  

(১) যিদ কান ি  এই আইেনর অধীন লাইেস া  না হইয়া বা া  লাইেস  বািতল হইবার পর িকংবা িম া 
পিরচয় দান বক অথায়ন বসা পিরচালনা কেরন; এবং 

(২) এই আইেনর উে  রণকে , কান ি  এই আইেনর কান ধারা বা উপধারা বা বাংলােদশ াংক ক ক 
জাির ত িবিধ-িবধান বা িনেদশনা ল ন কেরন বা উ প ল েন সহায়তা কেরন। 

৫৮। দ  - 

(১) ধারা ৫৭ এর উপধারা ১ এ বিণত অপরাধ সংঘটন কিরেল ত  ঐ ি  অ ন সাত বৎসর স ম কারাদ  
বা অনিধক প াশ ল  টাকা অথদ  বা উভয় দে  দি ত হইেব। 



 

(২) ধারা ৫৭ এর উপধারা ২ এ বিণত অপরাধ সংঘটন কিরেল অ ন প চ বৎসর স ম কারাদ  বা অনিধক ি শ 
ল  টাকা অথদ  বা উভয় দে  দি ত হইেব।  

৫৯। অপরােধর িবচার  -  

(১) এই আইেনর অধীন সংঘ ত অপরাধস েহর তদ , িবচার, আিপল এবং সংি  অ া  িবষেয় ফৗজদাির 
কাযিবিধর িবধানাবিল েযাজ  হইেব। 

(২) বাংলােদশ াংক বা বাংলােদশ াংক হইেত মতা া  কান কমকতার িলিখত অিভেযাগ িতেরেক এই 
আইেনর অধীন কান অপরাধ িবচােরর জ  হণ করা যাইেব না এবং উ  অপরাধস হ আপসেযা  এবং 
অজািমনেযা  হইেব। 

৬০। আেপাষ করার মতা- বাংলােদশ াংক এই আইেনর আওতায় শাি েযা  অপরাধস েহর ে  মামলা 
দােয়েরর েব বা পের উ  অপরাধস েহর িবষেয় আেপাষ কিরেত পািরেব।  

 

একাদশ খ  

িবিবধ 

৬১। বাংলােদশ াংেকর িনেদশ দােনর মতা - 

(১) জন াথ বা আমানতকারীেদর াথ র া বা ফাই া  কা ািনস েহর ু ব াপনা িনি তকরেণর লে  
বাংলােদশ াংক- 

(ক) সকল ফাই া  কা ািন বা কান িনিদ  ফাই া  কা ািন বা কান িনিদ  িণর ফাই া  
কা ািনর জ  ঋণ িণকরণ ও সি িত সংর ণ, ঋেণর দ বা নাফা মও ফ, 
নঃতফিসিলকরণ িকংবা নগঠনসং া  িবষেয় িনেদশনা দান কিরেত পািরেব যাহা সংি  

ফাই া  কা ািন বা তা লকভােব অ সরণ কিরেব;  

(খ) এই আইেনর ধারা ৩৬ মাতােবক কান পিরদশন চলাকােল বা উহা সমা  হইবার পর বা কান 
িবেশষ পিরি িত িবেবচনায়, িলিখত আেদশ ারা এবং উহােত উি িখত শতাধীেন কান ফাই া  
কা ািনর িবষয়াবিল বা উহা হইেত উ ূত কান িবষয় িবেবচনার জ  উহার পিরচালকগেণর সভা 

আ ান কিরেত বা অ প কান িবষয় স েক বাংলােদশ াংেকর দািয় া  কমকতার সিহত 
আেলাচনা কিরেত ফাই া  কা ািনেক িনেদশ দান কিরেত পািরেব;  

(গ) সকল বা িনিদ  কান ফাই া  কা ািনেক কান িনিদ  বা িনিদ  িণর লনেদেন ি ব  
হইবার িব ে  সতক বা িনেষধ কিরেত পািরেব; এবং  

(ঘ) সকল বা িনিদ  কান ফাই া  কা ািনেক উহােদর বা উহার বসায় সং া  য কান িবষেয় 
িনিদ  কান কায ম হণ কিরবার বা না কিরবার জ  িনেদশ দান কিরেত পািরেব।  



 

(২) বাংলােদশ াংক আেদশ ারা সকল অথবা িনিদ  কান ফাই া  কা ািনর জ  িন প িবষেয় িনেদশ 
জাির কিরেত পািরেব-  

(ক) ফাই া  কা ািন সংি  নীিতর উৎকষ সাধন;  

(খ) ফাই া  কা ািনর িনেজর বা উহার আমানতকারীেদর ােথর পিরপি  কাযকলাপ িতেরাধ; 

(গ) িবিভ  িণর আমানেতর উপর েদয় দ বা নাফার সেবা  হার; 

(ঘ) িবিভ  িণর ঋেণর উপর আেরাপেযা  দ বা নাফা বা ভাড়ার সেবা  হার; 

(ঙ) ফাই া  কা ািনর যথাযথ ব াপনা িনি তকরণ; এবং  

(চ) জন ােথ বা ানীিতর উৎকষ সাধেন অ া  িবষয়।  

(৩) বাংলােদশ াংক েযাজ  ে  উপধারা ১ ও ২ এর অধীন দ  িনেদশ পিরবতন বা পিরমাজন বা 
পিরবধন বা বািতল কিরেত পািরেব। 

৬২। আমানতকারীর িতিনিধ মেনানয়ন  -  

(১) ফাই া  কা ািনর িনকট রি ত কান আমানত একক ি  বা যৗথভােব একািধক ি র নােম জমা 
থািকেল উ  একক আমানতকারী বা যৗথ আমানতকারীগেণর সকেলর র পর তাহার বা তাহােদর 
মেনানীত ি  বা ি বগেক আমানেতর টাকা দান করা যাইেব। তেব আমানতকারীগণ য কান সময় 
মেনানীত ি র মেনানয়ন বািতল বক অ  কান ি  বা ি বগেক মেনানীত কিরেত পািরেবন।  

(২) উপধারা ১ এর অধীেন মেনানীত কান ি  নাবালক থাকা অব ায় উ  একক আমানতকারীর বা যৗথ 
আমানতকারীগেণর র ে  আমানেতর টাকা ক বা কাহারা হণ কিরেব তৎস েক উ  একক 
আমানতকারী বা যৗথ আমানতকারীগণ িনিদ  কিরয়া িদেত পািরেব।  

(৩) আমানিত অথ পিরেশােধ মেনানয়ন ও আমানেতর দািব সং া  অ া  িবষেয় বাংলােদশ াংক িনেদশ 
দান কিরেত পািরেব।  

৬৩। ফাই া  কা ািনর নাম পিরবতন- বাংলােদশ াংেকর িলিখত বা েমাদন তীত কান ফাই া  কা ািন 
উহার নাম পিরবতন কিরেত পািরেব না।  

৬৪। ফাই া  কা ািনর সংঘ ারক ও সংঘ িবিধ পিরবতন- বাংলােদশ াংেকর িলিখত বা েমাদন তীত 
কান ফাই া  কা ািন উহার সংঘ ারক বা সংঘিবিধ পিরবতন কিরেত পািরেব না। বাংলােদশ াংক েয়াজেন 

ফাই া  কা ািনর সংঘ ারক বা সংঘিবিধ পিরবতন কিরেত িনেদশ দান কিরেত পািরেব।  

৬৫। কিতপয় িত রেণর দািব িনিষ - কান ফাই া  কা ািন ক ক এই আইেনর িবধানাবিল পিরপালেনর 
কারেণ কান ি র কান ি  বা অ  কান িভি েত উ ূত অিধকার  হইেল ত  িতিন িত রণ দািব কিরেত 
পািরেবন না। 



 

৬৬। িবিধ ণয়েনর মতা  - এই আইেনর উে  রণকে  সরকার গেজেট াপন ারা িবিধ ণয়ন কিরেত 
পািরেব। 

৬৭। িবধান ণয়েনর মতা- এই আইেনর উে  রণকে  বাংলােদশ াংক সরকােরর বা েমাদন েম িবধান 
ণয়ন কিরেত পািরেব। 

৬৮। কিতপয় ে  অ াহিত দােনর মতা  - বাংলােদশ াংক ,সরকােরর সিহত পরামশ েম ,সরকাির গেজট 
াপন ারা ঘাষণা কিরেত পািরেব য, এই আইেনর সকল বা িবেশষ িবধান , কান িনিদ  ফাই া  কা ািন বা সকল 

ফাই া  কা ািনর ে , তৎক ক িনধািরত শতসােপে , সাধারণভােব বা াপেন িনধািরত কান ময়াদকােল 
েযাজ  হইেব না। 

৬৯। সরল িব ােস স ািদত কায- এই আইেনর অধীন সরল িব ােস স ািদত কায বা কায স াদেনর উে াগ 
হেণর ফেল কান ি  িত  হইেল বা তাহার িত  হইবার আশংকা থািকেল ত  সরকার বা বাংলােদশ 
াংেকর িব ে  বা উহােদর কান কমকতা বা কমচারীর িব ে  বা ধারা ২০ এর আওতায় বাংলােদশ াংক ক ক ) ২(

িনেয়াগ ত ি র িব ে  কান দওয়ািন বা ফৗজদাির মামলা দােয়র বা অ  কান আইনগত কাযধারা হন করা 
যাইেব না। 

৭০। রিহতকরণ ও হফাজত  -  

(১) আিথক িত ান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ ি াে র ২৭ নং আইন) এত ারা রিহত করা হইল। 

(২) উপধারা ১ এর অধীেন রিহতকরণ সে ও রিহত ত উ  আইেনর অধীেন স ািদত সকল িক  বা তাহার 
অধীন দ  মতাবেল হীত সকল ব া এই আইেনর অধীেন স ািদত, ণীত, ত বা হীত হইয়ােছ 
বিলয়া গ  হইেব। 

৭১। ইংেরিজেত অ িদত পাঠ কাশ - 

(১) এই আইন বতেনর পর সরকার, সরকারী গেজেট াপন ারা, এই আইেনর ইংেরিজেত অ িদত এক  

িনভরেযা  পাঠ (Authentic English Text) কাশ কিরেব। 

(২) বাংলা ও ইংেরজী পােঠর মে  িবেরােধর ে  বাংলা পাঠ াধা  পাইেব। 

 


