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বাাংলাদেশ অ্যাদেট ম্যাদেজদেন্ট কদ্ পাদেশে আইে, ২০২০ 

 

যেদেতু ব্াাংক ও আবথ পক প্রবিষ্ঠােেমূদেে যেলা্ী বা েে্ােফবে পাং ঋণ (Non-Performing Loan-

NPL) আোয় ও ব্বস্থা্ো, দেশী-বিদেশী বিবিদ োগকোরীদের সমৃ্পক্ত কদর দেলোপী িো িিপোরফব্ মিং ঋদের ক্র -

বিক্রদ র লদযে দেব িং প্ল্েোটফ্ ম গঠি, প্রবিদ োবগিোমূলক িোজোর সৃবি, প্রসোর ও উন্ন ি, বিবিদ োদগর দযত্র 

সম্প্রসোরে এিিং অন্যোন্য আনুষবিক বিষদ  সহো িো ও পরো্শ ম প্রেোি প্রদয়াজেীয়, যেদেতু এিদ্বাো বেম্নরূ্ আইে 

কো েইলঃ- 

 

ধোরো-১  : সিংবযপ্ত বশদরোিো্, প্রদ োগ ও প্রিিমি:  

(১)  এই আইে বাাংলাদেশ অ্যাদেট ম্যাদেজদেন্ট কদ্ পাদেশে আইে, ২০২০ োদে অ্বিবেি েইদব। 

(২) ইহো িোিংলোদেশ এিিং িোিংলোদেদশর িোবহদর অিবিি কদ্ পাদেশদের কাে পক্রে ও ব্যিসোব ক 

দলিদেদির দযদত্র প্রদ োজে হইদি। 

(৩) ইো অ্ববলদে কাে পকে েইদব। 

 

ধোরো-২  : সিংজ্ঞো: 

ববষয় বা প্রোংদেে ্বে্বি যকাে বকছু ো থাবকদল এই আইদে - 

(১) “অর্ ম ঋে আেোলি” িবলদি অর্ ম ঋে আেোলি আইি, ২০০৩ এর অধীদি প্রবিবিি আেোলিদক 

বুঝোইদি; 

(২) “অেোদসট ম্যোদিজদ্ন্ট কদপ মোদরশি” অর্ ম এই আইদির অধীি ব্যোিংক িো আবর্ মক প্রবিিোদির 

দেলোপী িো িিপোরফব্ মিং “জো্োিিী ঋে িো অবি্” ক্র , বিক্র , সিংরযে, আেো , পুিগ মঠি, 

প্রদ োজে দযদত্র সম্পদের বসবকউবরটোইদজশি ও ব্যিিোপিো, ঋে িহীিো রূগ্ন প্রবিিোদির 

ব্যোদলবসিং, আধুবিকো ি, বিস্তোর ও প্রবিিোপি (BMRE), পরো্শ ম প্রেোি ও ব্যিিোপিোকোরী 

একটি বিবধিদ্ধ সিংিোদক বুঝোইদি; 

(৩) “অেোদসট ম্যোদিজদ্ন্ট” অর্ ম অেোদসট ম্যোদিজদ্ন্ট কদপ মোদরশি কর্তমক এই আইদির উদেশ্য 

পূরেকদে প্রবিিোদির দেলোপী িো িিপোরফব্ মিং “জো্োিিী ঋে িো অবি্” আেোদ র লদযে দকোি 

ব্যোিংক িো আবর্ মক প্রবিিোদির দেলোপী িো িিপোরফব্ মিং “জো্োিিী ঋে িো অবি্” ক্র  কদর িো 

বিক্র , সিংরযে, আেো , পুিগ মঠি, প্রদ োজে দযদত্র সম্পদের বসবকউবরটোইদজশি ও ব্যিিোপিো, 

ঋে িহীিো রূগ্ন প্রবিিোদির ব্যোদলবসিং, আধুবিকো ি, বিস্তোর ও প্রবিিোপি (BMRE), পরো্শ ম 

প্রেোি ও ব্যিিোপিো করোদক বুঝোইদি; 

(৪) “আবর্ মক প্রবিিোি” অর্ ম আবর্ মক প্রবিিোি আইি, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সদির ২৭ িিং আইি) এর ধোরো 

২ এর েফো (ে) দি িবে মি আবর্ মক প্রবিিোিদক বুঝোইদি; 

(৫)  “আবর্ মক বিিরেী” অর্ ম অন্তি মিীকোলীি িো চূড়োন্ত বিবিপত্র, আ  বিিরেী িো লোভ ও দলোকসোি 

বহসোি, ইক্যেইটি পবরিিমদির বিিরেী, িগে প্রিোহ বিিরেী, টীকো ও অপরোপর বিিরেী ও ইহোদের 

উপর ব্যোখ্যোমূলক বিবৃবিদক বুঝোইদি; 

(৬) “ঋে” অর্ ম অর্ ম ঋে আেোলি আইি, ২০০৩ (২০০৩ সদির ৮ িিং আইি) -এ সিংজ্ঞোব ি ব্যবক্ত 

িো প্রবিিোি িো দকোম্পোিী কর্তমক গৃহীি ঋেদক বুঝোইদি; 

(৭) “ঋে িহীিো” অর্ ম উপদরোক্ত (৬) িিং েফো  সিংজ্ঞোব ি ঋে িহেকোরী ব্যবক্ত িো প্রবিিোিদক 

বুঝোইদি; 

(৮)  “কদপ মোদরশি” িবলদি এই আইদি িবে মি িোিংলোদেশ অেোদসট ম্যোদিজদ্ন্ট কদপ মোদরশি বুঝোইদি; 

(৯) “িথ্য ভোন্ডোর (Data Warehouse)” অর্ ম িোিংলোদেশ অেোদসট ম্যোদিজদ্ন্ট 

কদপ মোদরশদির ক্ ম সম্পোেদির জন্য ব্যোিংক ও আবর্ মক প্রবিিোদির দেলোপী িো িিপোরফব্ মিং 

ঋদের িথ্য ভোন্ডোরদক বুঝোইদি; 

(১০) “দেলোপী ঋে” অর্ ম ব্যোিংক দকোম্পোিী আইি, ১৯৯১ (১৯৯১ সদির ১৪ িিং আইি) এর ধোরো ৫ এর 

েফো (গগ)-এ সিংজ্ঞোব ি দেলোপী ঋে িহীিো কর্তমক গৃহীি ঋেদক বুঝোইদি; 
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(১১) “দেলোপী ঋে িহীিো’’ অর্ ম ব্যোিংক দকোম্পোিী আইি, ১৯৯১ (১৯৯১ সদির ১৪ িিং আইি) এর 

ধোরো ৫ এর েফো (গগ) এর অধীি দকোি দেিোেোর ব্যবক্ত িো প্রবিিোি িো দকোম্পোিী  োহোর বিদজর 

িো স্বোর্ ম সিংবিি প্রবিিোদির অনুকূদল প্রেত্ত অিী্, ঋে িো অন্য দকোি আবর্ মক সুবিধো িো উহোর 

অিংশ িো উহোর উপর অবজমি সুে িো উহোর মুিোফো িোিংলোদেশ ব্যোিংক কর্তমক জোরীকৃি সিংজ্ঞো 

অনু ো ী দ্ োদেোত্তীে ম হও োর ০৬ (ছ ) ্োস অবিিোবহি হই োদছ; 

(১২)  “দচ োরম্যোি” অর্ ম কদপ মোদরশদির পবরচোলিো পষ মদের দচ োরম্যোিদক বুঝোইদি; 

(১৩) “জো্োিি” অর্ ম, এই আইদির উদেশ্য পূরেকদে, ব্যোিংক িো আবর্ মক প্রবিিোদির দেলোপী িো 

িিপোরফব্ মিং ঋে সিংবিি জো্োিি, সহ-জো্োিি, প্রকে সম্পবত্ত এিিং প্রকে উদযোক্তোগদের 

ব্যবক্তগি সম্পবত্তসহ ঋে-সিংবিি অন্যোন্য সকল জো্োিিদক বুঝোইদি;  

(১৪) “জো্োিিী ঋে িো অবি্” অর্ ম ব্যোিংক দকোম্পোিী আইি, ১৯৯১ (১৯৯১ সদির ১৪ িিং আইি) এর 

ধোরো ৫ এর েফো (ঙ) এর অধীি দসই ঋে িো অবি্  োহো সম্পদের জো্োিি িহে কবর ো প্রেোি 

করো হ  এিিং িোিংলোদেশ ব্যোিংক কর্তমক বিধ মোবরি পদ্ধবিদি বিেীি উক্ত সম্পদের িোজোর মূল্য 

দকোি স্দ ই ঋদের পবর্োদের চোইদি ক্ হ  িো; 

(১৫) “জো্োিি বিহীি ঋে িো অবি্” অর্ ম ব্যোিংক দকোম্পোিী আইি, ১৯৯১ (১৯৯১ সদির ১৪ িিং 

আইি) এর ধোরো ৫ এর েফো (ঙ) এর অধীি দসই ঋে িো অবি্ িো উহোর ঐ অিংশ  োহোর বিপরীদি 

দকোি জো্োিি িহে করো হ  িো; 

(১৬)  “েোইবুেিোল” িবলদি অর্ ম ঋে আেোলি আইি ২০০৩ এর অধীদি গঠিি েোইবুেিোলদক বুঝোইদি; 

(১৭) “িিপোরফব্ মিং ঋে” অর্ ম িোিংলোদেশ ব্যোিংক কর্তমক স্  স্  সিংজ্ঞোব ি িিপোরফব্ মিং 

(বিরূপভোদি দেেীকৃি) ঋে িো িিপোরফব্ মিং সম্পে (Non-Performing Asset-

NPA) দক বুঝোইদি; 

(১৮)  “প্রবিধোি” অর্ ম এই আইদির অধীি প্রেীি প্রবিধোিদক বুঝোইদি; 

(১৯)  “প্রধোি বিি মোহী ক্ মকিমো” অর্ ম কদপ মোদরশদির প্রধোি বিি মোহী ক্ মকিমোদক বুঝোইদি;  

(২০)  “পবরচোলক” অর্ ম কদপ মোদরশদির পবরচোলিো পষ মদের পবরচোলকদক বুঝোইদি;  

(২১)  “পষ মে” অর্ ম িোিংলোদেশ অেোদসট ম্যোদিজদ্ন্ট কদপ মোদরশদির পবরচোলিো পষ মেদক বুঝোইদি; 

(২২) “পুিগ মঠি (Restructuring)” অর্ ম দেলোপী িো িিপোরফব্ মিং ঋে িহীিো ব্যবক্ত িো 

প্রবিিোদির সম্পে িো ব্যিিোপিো িো আবর্ মক পুিগ মঠিদক বুঝোইদি; 

(২৩)  “িন্ড” অর্ ম িোিংলোদেশ অেোদসট ম্যোদিজদ্ন্ট কদপ মোদরশি কর্তমক ইসুেকৃি িন্ডদক বুঝোইদি; 

(২৪) “ব্যোিংক-দকোম্পোিী” অর্ ম ব্যোিংক দকোম্পোিী আইি, ১৯৯১ (১৯৯১ সদির ১৪ িিং আইি) এর ধোরো 

৩১ এর অধীি লোইদসসপ্রোপ্ত িোিংলোদেদশ ব্যোিংক ব্যিসো পবরচোলিোকোরী দকোি দকোম্পোিী, এিিং 

দ  দকোি বিদশষোব ি ব্যোিংকও উহোর অন্তর্ভ মক্ত হইদি; 

(২৫) “িোিংলোদেশ ব্যোিংক” অর্ ম Bangladesh Bank Order, 1972 (P. O. No. 

127 of 1972) এর অধীি িোবপি Bangladesh Bank দক বুঝোইদি; 

(২৬)  “বিবধ” অর্ ম এই আইদির অধীি প্রেীি বিবধদক বুঝোইদি; 

(২৭)  “বিবিদ োগ” অর্ ম ইক্যেইটি িো িন্ড িো ব দিঞ্চোর িো প্রদচিো মূলধি িো উদ্ভোিি মূলধদি বিবিদ োগ 

এিিং অন্য দকোি দকোম্পোিী িো প্রবিিোদির বিবভন্ন বসবকউবরটিদজ বিবিদ োগদক বুঝোইদি; 

(২৮)  “ব্যিিোপিো পবরচোলক” অদর্ ম কদপ মোদরশদির ব্যিিোপিো পবরচোলক-দক বুঝোইদি; এিিং 

ব্যিিোপিো পবরচোলদকর কো মোিলী সম্পোেদির জন্য সো্ব কভোদি েোব ত্বপ্রোপ্ত দ  দকোি ব্যবক্তও 

ইহোর অন্তর্ভ মক্ত হইদিি; 

(২৯)  “সম্পে” অর্ ম: 

 (ক)  িোির সম্পে; 

 (ে)  অিোির সম্পে; 

 (গ)  দ  দকোি অর্ ম পোিোর অবধকোর; 

 (ঘ)  দকোি সম্পদের বিপরীদি আেো দ োগ্য অর্ ম; 



পৃষ্ঠা-3 

 

(৩০)  “বসবকউবরটোইদজশি” অর্ ম িোিংলোদেশ অেোদসট  ম্যোদিজদ্ন্ট কদপ মোদরশদির কর্তমক অবজমি 

পুঞ্জীর্ভি ও স্দগোত্রী  সম্পদের বিপরীদি িন্ড িো বসবকউবরটি ইসুের ্োধ্যদ্ িহবিল গঠিদক 

বুঝোইদি; এিিং 

(৩১)  “দশ োর” অর্ ম িোিংলোদেদশ বিিবিি অর্িো িোিংলোদেদশর িোবহদর বিিবিি দ  দকোি জদ ন্ট স্টক 

দকোম্পোিীর বিিবিি দশ োরদক বুঝোইদি; 

 

ধোরো-৩  : এ আইদির প্রোধোন্য:  

 আ্ািি বলবৎ অ্ন্য আইদে োো বকছুই থাকুক ো যকে, যেলা্ী ও েে্ােফবে পাং ঋণ আোয় 

ও ব্বস্থা্োে যেদে এই আইদেে ববধাোবলী প্রাধান্য ্াইদব। 

 

ধোরো-৪  : প্রবিিো এিিং বি ব্িকরে: 

(১)  এই আইি কো মকর হইিোর সিংদগ সিংদগ, অ্ন্য আইদে োো বকছুই থাকুক ো যকে, এই আইদির 

উদেশ্য পূরেকদে, বাাংলাদেশ অ্যাদেট ম্যাদেজদেন্ট কদপ মোদরশি (BAMCO) িোদ্ একটি 

কদপ মোদরশি প্রবিবিি হইদি। 

(২)  কদপ মোদরশি একটি বিবধিদ্ধ সিংিো হইদি এিিং ইহোর িো ী ধোরোিোবহকিো ও একটি সোধোরে 

সীলদ্োহর র্োবকদি এিিং এই আইদির বিধোি সোদপদয, ইহোর িোির ও অিোির, উভ  প্রকোর 

সম্পবত্ত অজমি কবরিোর, অবধকোদর রোবেিোর এিিং হস্তোন্তর কবরিোর য্িো র্োবকদি এিিং 

কদপ মোদরশি ইহোর বিজ িোদ্ দ  দকোি আেোলদি ্ো্লো েোদ র কবরদি পোবরদি এিিং উক্ত িোদ্ 

ইহোর বিরুদদ্ধও ্ো্লো েোদ র করো  োইদি। 

(৩) এই আইি কো মকর হইিোর সিংদগ সিংদগ, ব্াাংক যকাম্পােী আইে, ১৯৯১ (১৯৯১ সদির ১৪ িিং 

আইি) এিিং আবথ পক প্রবিষ্ঠাে আইে, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সদির ২৭ িিং আইি) এ  োহো বকছুই ববণ পি 

থাকুক ো যকে, এই আইদেে উদেশ্য পূরেকদে, কদপ মোদরশি দ  দকোি ব্যোিংক িো আবর্ মক 

প্রবিিোদির দেলোপী িো েে্ােফবে পাং ঋে আোয়, ব্বস্থা্ো, হ্রােকেণ, এবাং ‘অ্যাদেট 

ম্যাদেজদেন্ট’ ব্বো োংক্রান্ত কাে পক্রে ্বেচালোে লদেয, যেশী বা ববদেশী, দ  দকোি ব্যোিংক িো 

আবর্ মক প্রবিিোদির সবহি চুবক্তিদ্ধ হইদি ্াবেদব; 

(৪) অ্ন্য আইদে োো বকছুই থাকুক ো যকে, এই আইদির উদেশ্য পূরেকদে, সরকোদরর পূি মোনুদ্োেি 

িহে ও েেকাে কর্তপক বিধ মোবরি শিমসমূদহর  র্ো র্ পবরপোলি ব্িীি যকাে অ্যাদেট 

ম্যাদেজদেন্ট দকোম্পোিী এই োংক্রান্ত যকাে কাে পক্রে ্বেচালো কবেদি ্াবেদব ো।  

 

ধোরো-৫  : প্রধোি কো মোল , শোেো, ইিেোবে: 

কদপ মোদরশদির প্রধোি কো মোল  ঢোকো  র্োবকদি এিিং প্রদ োজিদিোদধ, কদপ মোদরশদির ব্বো 

্বেচালোে স্বাদথ প উ্যুক্ত স্থাদে উোে এক বা একাবধক আঞ্চবলক ও শোেো কো মোল  এিিং 

এদজবস িোপি কবরদি পোবরদি। িোছোড়ো, সরকোদরর পূি মোনুদ্োেিক্রদ্, যেলা্ী ও েে্ােফবে পাং 

ঋণ োংক্রান্ত যেব াং প্ল্যাটফে প েঠে ও প্রবিদোবেিামূলক বাজাে সৃবিে লদেয, প্রদ োজিদিোদধ, 

বিদেদশও এক বা একাবধক কো মোল  এিিং এদজবস িোপি কবরদি পোবরদি। 

 

ধোরো-৬  : িোিংলোদেশ অেোদসট ম্যোদিজদ্ন্ট কদপ মোদরশদির কো মোিবল: 
কদপ মোদরশি বেম্নববণ পি কাে পক্রে ্বেচালো কবেদি ্াবেদব: 

(১) ব্াাংক বা আবথ পক প্রবিষ্ঠাদেে যেলা্ী বা েে্ােফবে পাং “জো্োিিী ঋে িো অবি্” ক্রয়, ববক্রয়, 

োংেেণ, আোয়, এবাং ্োেশ প প্রোে ও ব্বস্থা্ো;  

(২) দেলোপী িো িিপোরফব্ মিং ঋদের ক্র -বিক্রদ র লদযে দেব িং প্ল্েোটফ্ ম গঠি, প্রবিদ োবগিোমূলক 

িোজোর সৃবি, প্রসোর ও উন্ন ি ও বিবিদ োদগর দযত্র সম্প্রসোরে; 

 (৩) প্রদোজয যেদে েম্পদেে বেবকউবেটাইদজশে ও ব্বস্থা্ো; 

(৪) প্রদোজয যেদে ঋণ গ্রেীিা রূগ্ন প্রবিষ্ঠাদেে ব্যোদলবসিং, আধুবিকো ি, বিস্তোর ও প্রবিিোপি 

(BMRE) িো এ সিংক্রোন্ত ্োেশ প প্রেোি ও ব্বস্থা্ো; 
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(৫) প্রদোজয যেদে, দেউবল ো বিষ ক আইি, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সদির ১০ িিং আইি) এর ধোরো ৭৪ 

অনু ো ী ‘সরকোরী বরবসভোর’ বহসোদি েোব ত্ব পোলি; 

(৬) ঋণ গ্রেীিা ব্যবক্ত িো প্রবিিোি িো দকোম্পোিীে প্রাবিষ্ঠাবেক ও ব্বস্থা্ো পুেে পঠে, য্াট পদফাবলও 

এবাং েম্পদেে পুেে পঠে; 

(৭) ঋণ গ্রেীিা ব্যবক্ত িো প্রবিিোি িো দকোম্পোিীে েম্পে বা জাোেি অ্জপে, েেল, বেষ্পবিকেণ এবাং 

ব্বস্থা্োে োবয়ত্বগ্রেণ; 

(৮) ঋণ গ্রেীিা ব্যবক্ত িো প্রবিিোি িো দকোম্পোিীে যেউবলয়াগ্রস্থ অ্বস্থা বচবিিকেণ ও েেস্যাে 

েোধাদেে লদেয ব্বস্থা গ্রেণ; 

 (৯) এই আইদেে অ্ধীদে অ্বজপি েম্পে বা জাোেদিে বলজ প্রেোি; 

(১০)  প্রদ োজে দযদত্র, সরকোরী দকোি ব্যোিংক িো আবর্ মক প্রবিিোি িো কদপ মোদরশি এর আবর্ মক ব্যিিোপিো 

ও দক্রব ট বরকভোবর সোদপোট ম সিংক্রোন্ত পরো্শ ম প্রেোি ও ব্বস্থা্ো;   

 (১১) মূলধে বা িেববল বা ফান্ড েঠে বা বৃবিকদে, এক বা একাবধক, যেবশ বা ববদেবশ বববেদয়ােকােী  

বা ইেদিস্টদেন্ট যকাম্পােী বা ফান্ড/ফান্ড ম্যাদেজাে এে োদথ চুবক্ত েম্পােে ও ব্বস্থা্ো; 

(১২) যেলা্ী বা েে্ােফবে পাং ঋণ ব্বস্থা্ো ও আোদয় ব্াাংক ও আবথ পক প্রবিষ্ঠাে এবাং ঋণ গ্রেীিা 

প্রবিষ্ঠােদক ্োেশ প যেবা প্রোে; 

(১৩) যশয়াে, বন্ড বা ব দবঞ্চাে ইস্যযে লদেয কদপ মোদরশদির ্দে োস্ট েঠে ও োবস্ট বেযুক্তকেণ এবাং 

এ োংক্রান্ত প্রদয়াজেীয় কাে পাববল; 

(১৪) ্বেচালো ্ষ পদেে অ্নুদোেেক্রদে ্বেচালো োংক্রান্ত বববধ-ববধাে প্রণয়ে; 

(১৫) ্বেচালো ্ ষ পদেে অ্নুদোেেক্রদে এই আইদির উদেশ্য পূেণকদে অ্ন্যান্য প্রদয়াজেীয় কাে পাববল 

অ্ন্তর্ভ পক্তকেণ; 

 

ধোরো-৭  : দশ োর মূলধি: 

(১)  কদপ মোদরশদির অনুদ্োবেি দশ োর মূলধি হইদি ৫ (পাঁচ) হোজোর দকোটি টোকো  োহো প্রবিটি ১০ 

(েশ) টোকো মূদল্যর ৫০০ (পাঁচশি) দকোটি সোধোরে দশ োদর বিভক্ত হইদি; িদি শিম র্োদক দ , 

সরকোর, স্  স্ , অনুদ্োবেি দশ োর মূলধি বৃবদ্ধ কবরদি পোবরদি। 

(২)  কদপ মোদরশদির পবরদশোবধি দশ োর মূলধদির পবর্োে ৩ (বিি) হোজোর দকোটি টোকো  োহো সরকোর 

কর্তমক অবপ মি এিিং িরোে করো হইদি এিিং সরকোদরর অনুদ্োেিক্রদ্, স্  স্ , বৃবদ্ধ করো 

 োইদি।  

 

ধোরো-৮  : িহবিল িো ফোন্ড গঠি ও পবরচোলিো: 

(১) কদপ মোদরশি প্রদয়াজদে কযাব্টাল োদকপট েইদি বন্ড ইস্যযে োধ্যদে িেববল বা ফান্ড  োংগ্রে 

কবেদি ্াবেদব; 

(২) কদপ মোদরশি িেববল বা ফান্ড েঠে বা বৃবিকদে, এক বা একাবধক, যেবশ বা ববদেবশ 

বববেদয়ােকােী বা ইেদিস্টদেন্ট যকাম্পােী বা ফান্ড/ফান্ড ম্যাদেজাে এে োদথ চুবক্তবি েইদি 

্াবেদব। িদব শিপ থাদক যে, এরূ্ যেবশ বা ববদেবশ বববেদয়ােকােী বা ইেদিস্টদেন্ট যকাম্পােী 

বা ফান্ড/ফান্ড ম্যাদেজােেণ, এই আইদির উদেশ্য পূরেকদে, বাাংলাদেশ অ্যাদেট ম্যাদেজদেন্ট 

কদপ মোদরশদির অ্ধীদে ‘যজোদেল ্াট পোে’ বেোদব ববদববচি েইদব এবাং কদপ মোদরশদির েবেি 

েম্পাবেি চুবক্তে শিপ অ্নুোয়ী িেববল বা ফাদন্ডে আবথ পক ব্বস্থা্ো কদপ মোদরশদির েবেি 

যেৌথিাদব ্বেচালো কবরদি। পষ মদের অনুদ্োেিক্রদ্, কদপ মোদরশি, ‘যজোদেল ্াট পোে’ এে 

েবেি েম্পাবেি চুবক্তে শিপ অ্নুোয়ী েঠিি উক্ত িেববল বা ফান্ড, প্রদোজয যেদে ধোরো-৬ এর 

উদেশ্য পূরেকদে ব্বোে কবরদি পোবরদি। 
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ধোরো-৯  : পষ মদের গঠি, পবরচোলি, সভো, ইিেোবে: 

(১) কদপ মোদরশদিে কো মক্র্ সিংক্রোন্ত ব্যিিোপিো, পবরচোলিো এিিং সোধোরে িত্ত্বোিধোি একটি পষ মদের 

উপর ন্যস্ত হইদি এিিং কদপ মোদরশি দ  সকল য্িো প্রদ োগ এিিং কো ম ও বিষ োবে সম্পোেি 

কবরদি পোবরদি, উক্ত ্ষ পেও দসই সকল য্িো প্রদ োগ এিিং কো ম ও বিষ োবে সম্পোেি কবরদি। 

(২) ্ষ পে বেম্নববণ পি উ্াদয় েঠিি েইদব: 

(ক)  দচ োরম্যোি : সরকোর কর্তমক বিযুক্ত; 

(ে)  পবরচোলক : অর্ ম বিভোদগর ১ জি প্রবিবিবধ, 

  (যুগ্মসবচি পে্ মোেোর িীদচ িদহ); 

(গ)  পবরচোলক : আবর্ মক প্রবিিোি বিভোদগর ১ জি প্রবিবিবধ, 

  (যুগ্মসবচি পে্ মোেোর িীদচ িদহ); 

(ঘ)   পবরচোলক : জোিী  রোজস্ব দিোদ মর ১ জি সেস্য, 

  (৩  দি  পে্ মোেোর িীদচ িদহ);         

(ঙ)  পবরচোলক : িোবেজে ্ন্ত্রেোলদ র ১ জি প্রবিবিবধ,  

  (৩  দি  পে্ মোেোর িীদচ িদহ);  

(চ)  পবরচোলক : এটবি ম দজিোদরল অবফদসর ১ জি প্রবিবিবধ, 

  (দ পুটি এটবি ম দজিোদরল এর িীদচ িদহ); 

(ছ) পবরচোলক : িোিংলোদেশ ব্যোিংদকর ১ জি প্রবিবিবধ, 

  (৩  দি  পে্ মোেোর িীদচ িদহ); 

(জ)  পবরচোলক : িোিংলোদেশ বিবিদ োগ উন্ন ি কর্তমপদযর ১ জি প্রবিবিবধ 

  (৩  দি  পে্ মোেোর িীদচ িদহ); 

(ঝ)  পবরচোলক : িী্ো উন্ন ়ি ও বি ়ন্ত্রে কর্তমপদযর ১ জি প্রবিবিবধ 

  (৩  দি  পে্ মোেোর িীদচ িদহ); 

(ঞ)  পবরচোলক : বফন্যোবস োল বরদপোটি মিং কোউবসদলর ১ জি প্রবিবিবধ,  

  (৩  দি  পে্ মোেোর িীদচ িদহ); 

(ট)   পবরচোলক : দকোি বিশ্ববিযোলদ র ফোইন্যোস বিভোদগর ১ জি অধ্যোপক,  

      (সরকোর কর্তমক ্দিোিীি) 

(ঠ)  পবরচোলক : ১ জি চোট মো ম একোউদন্টন্ট/ চোট মো ম বফন্যোবস োল অেোিোবলস্ট, 

  (সরকোর কর্তমক ্দিোিীি);  

  ( ) পবরচোলক : এদসোবসদ শি অি ব্যোিংকোস ম িোিংলোদেশ এর ১ জি প্রবিবিবধ, 

  (৩  দি  পে্ মোেোর িীদচ িদহ);  

  (ঢ) পবরচোলক : এফবিবসবসআই কর্তমক ্দিোিীি উপযুক্ত ১ জি প্রবিবিবধ, 

(ে)  পবরচোলক : কদপ মোদরশদির ব্যিিোপিো পবরচোলক।  

(৩) েেকাে কর্তমক বিধ মোবরি শিমোধীদি দকন্দ্রী  ব্যোিংদকর দ পুটি গভি মর পে্ মোেোর সোদিক দকোি 

ক্ মকিমো িো ব্যোিংবকিং দপশো  অন্যেি ২৫ (পঁবচশ) িছদরর অবভজ্ঞ দকোি ব্যবক্তদক েেকাে 

চুবক্তবভবত্তক কদপ মোদরশদিে দচ োরম্যোি বিযুক্ত কবরদিি, ব বি ্বেচালো ্ষ পদেেও দচ োরম্যোি 

বহদসদি েোব ত্ব পোলি কবরদিি। 

(৪) ্বেচালো ্ষ পদেে যেয়াে ৩ (বিে) বছে েইদব। িদব, কদপ মোদরশদিে ্বেচালকেণ একাধাদে 

্ষ পদেে েদব পাচ্চ ২ টি যেয়াদেে অ্বধক থাবকদি ্াবেদবে ো। 

(৫) ্ষ পে কর্তপক েদোেীি কদপ মোদরশদির একজি ক্ মকিমো ্ বেচালো ্ ষ পদেে সেস্য সবচদির েোব ত্ব 

পোলি কবরদিি। 

(৬) ্বেচালো ্ষ পদেে যেয়াে পূণ প েইবাে পূদব প এক বা একাবধক ্বেচালক ্েিযাে কবেদল বা 

মৃতুযবেণ কবেদল বা ্ষ পে কর্তপক ধাো ১৬-এে উদেশ্য পূেণকদে অ্্োবেি েইদল ্ষ পদেে 

অ্ববশি যেয়াদেে জন্য েেকাে, ্ষ পদেে যচয়ােম্যাদেে েবেি ্োেশ পক্রদে, অ্ন্তব পিীকালীে এক 

বা একাবধক ্বেচালক বেদয়াে কবেদি ্াবেদব। 
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(৭) পবরচোলকগে ্ষ পে কর্তমক অবপ মি িো ন্যস্তকৃি য্িো প্রদ োগ, কো মোিলী সম্পোেি এিিং েোব ত্ব ও 

কিমব্য পোলি কবরদিি। 

(৮) ্ষ পে উহোর সভোর কো মপদ্ধবি ও এ সিংবিি দ  দকোি বসদ্ধোন্ত িহে কবরদি পোবরদি। 

(৯)  এই আইদির উদেশ্য পূরেকদে ্ষ পে কদপ মোদরশদিে ব্যিিোপিো, পবরচোলিো, িত্ত্বোিধোি, ইিেোবে 

দ  দকোি বিষ োবের বিষদ  বসদ্ধোন্ত িহে কবরদি পোবরদি। 

 

ধোরো-১০  : অন্যোন্য কব্টি: 

 পষ মে ইহোর কো মোিলী সুিুভোদি সম্পোেদির বিব্দত্ত, দ  দকোি প্রদ োজদি, এক িো একোবধক কব্টি 

গঠি এিিং উহোর কো মপদ্ধবি বিধ মোরে কবরদি পোবরদি। 

 

ধোরো-১১  : পবরচোলদকর দ োগ্যিো: 

 (১) যকাে ব্বক্ত ্বেচালক েদবে ো বা ্বেচালক বেদেদব থাবকদি ্াবেদবে ো েবে বিবে- 

(ক) বিদজ বকিংিো স্বোর্ ম সিংবিি প্রবিিোদির িোদ্ দকোদিো ব্যোিংক িো আবর্ মক প্রবিিোি হইদি 

গৃহীি ঋে পবরদশোদধ ব্যর্ ম িো দেলোপী হি; অর্িো 

(ে) আবর্ মক েোি সিংবিি দকোি বি ো্ক সিংিোর বিবধ্োলো, প্রবিধোি িো বি ো্োচোর 

লিংঘিজবিি কোরদে েবিি হি; অর্িো 

(গ) এ্ি দকোদিো দকোম্পোিী িো প্রবিিোদির সবহি যুক্ত র্োদকি,  োহোর বিিিি িো লোইদসস 

িোবিল করো হই োদছ িো প্রবিিোিটি অিসোব ি হই োদছ; 

(ঘ) নিবিক স্খলি জবিি কোরদে আেোলি কর্তমক সোজোপ্রোপ্ত হি; অর্িো 

(ঙ) অপ্রোপ্ত ি স্ক হি; অর্িো 

(চ) আেোলি কর্তমক অপ্রকৃবিি দঘোবষি হি; অর্িো 

(ছ) আেোলি কর্তমক দেউবল োিি দঘোবষি হি; অর্িো 

(জ) পষ মদের পর পর ৩টি সভো  অিনুদ্োবেি ভোদি অনুপবিি র্োদকি; অর্িো 

(ঝ) ব্যোিংক িো আবর্ মক প্রবিিোি িো অন্য দ  দকোি কদপ মোদরশি িো দ  দকোি স্বোর্ ম সিংবিি 

প্রবিিোদির পবরচোলক িো প্রভোি বিস্তোরকোরী দশ োরধোরী হি িো বি ব্ি দিিির্ভক্ত 

ক্ মকিমো/ক্ মচোরী হি; অর্িো  

(ঞ) বফন্যোস, ব্যোিংবকিং, অর্ মিীবি, বহসোিবিজ্ঞোি িো ব্যিসো  প্রশোসি বিষদ  স্বীকৃি 

বিশ্ববিযোল  হদি ব িীধোরী িো হি; অর্িো 

(ট) দকন্দ্রী  ব্যোিংক িো ব্যোিংবকিং দপশো  অন্যেি ২৫ িছদরর অবভজ্ঞ িো হি।  

(২) সরকোর কর্তমক ্দিোিীি পবরচোলদকর চোক্যরী হদি অিসর িহদের দযদত্র বিবি  বে ইদিোপূদি ম 

৩ (বিি) িছর দ্ োদের জন্য কদপ মোদরশদির পবরচোলক বহসোদি েোব ত্বপ্রোপ্ত হি, দস দযদত্র 

সরকোরী চোক্যরী হদি অিসর িহে কবরদলও িবে মি ৩ (বিি) িছর দ্ োে কদপ মোদরশদি পবরচোলক 

বহসোদি পূে ম কবরদি পোবরদিি। উদেে র্োদক দ , সরকোর প্রদ োজি ্দি কবরদল, পরিিীদি 

সরকোরী চোক্যরী হদি অিসর িহে কবরদলও, পরিিী ১টি দ্ োদের জদন্য উক্ত পবরচোলকদক 

পুিরো  বিদ োগ প্রেোি কবরদি পোবরদিি। 

 

ধোরো-১২  : ব্যিিোপিো পবরচোলক ও প্রধোি বিি মোহী ক্ মকিমো: 
(১) সরকোর, িদ্কর্তমক বিধ মোবরি শিমোধীদি জোিী  দিিি কোঠোদ্োর ২  িো িদুধ ম দিদ র দকোি 

ক্ মকিমোদক কদপ মোদরশদির ব্যিিোপিো পবরচোলক পদে বিদ োগ কবরদি পোবরদি। 

(২) ব্যিিোপিো পবরচোলক অর্িো পষ মে কর্তমক ্ দিোিীি একজি ক্ মকিমো কদ্ পাদেশদেে প্রধোি বিি মোহী 

ক্ মকিমো (CEO) হইদিি। 

(২)  ব্যিিোপিো পবরচোলক পষ মে কর্তমক অবপ মি িো ন্যস্তকৃি য্িো প্রদ োগ, কো মোিলী সম্পোেি এিিং 

েোব ত্ব ও কিমব্য পোলি কবরদিি। 
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ধোরো-১৩  : জিিল, সোিংগঠবিক কোঠোদ্ো, পবরচোলিো, ইিেোবে: 

(১) েেকাদেে েীবিেি অ্নুদোেেক্রদে,  ইহোর ক্ মকোন্ড সুিুভোদি সম্পোেদির লদযে কদ্ পাদেশদেে 

জন্য প্রদ োজিী  জেবল বেদয়াে ও োাংেঠবেক কাঠাদো ্বেচালো ্ষ পে কর্তমক অনুদ্োবেি 

িীবি্োলো অনু ো ী বিধ মোবরি হইদি। 

(২)  কদ্ পাদেশে, ্ষ পদেে অ্নুদোেে ক্রদে, ইহোর ক্ মকোন্ড সুিুভোদি সম্পোেদির লদযে প্রবিধোি দ্বোরো 

বিধ মোবরি পদ্ধবিদি কদ্ পাদেশদেে জন্য প্রদ োজিী  িবল ো বিদিবচি সিংখ্যক ক্ মকিমো, ক্ মচোবর, 

উপদেিো, এদজন্ট, ম্যোদিজদ্ন্ট এদজন্ট, যজোদেল ্াট পোে, আইেজীবী, বিরীযক, 

িবহিঃবিরীযক, আপস-আদলোচিোকোরী (negotiator) এিিং ববদশষজ্ঞ বা পরো্শ মক বিদ োগ 

কবরদি পোবরদি।  

(৩)  কদ্ পাদেশে, োববেব য়াবে দকোম্পোিীর অনুদরোদধর দপ্রবযদি কদ্ পাদেশদেে এিিং োববেব য়াবে 

কদপ মোদরশদির দ ৌর্ সম্মবিদি প্রেীি শিম সোদপদয, উক্ত োববেব য়াবে দকোম্পোিীদি উহোর দ  

দকোি ক্ মকিমো িো ক্ মচোবরদক দপ্রষদে বিদ োগ কবরদি পোবরদি। 

 

ধোরো-১৪  : স্ন্ব  সোধি, পবরিীযে, মূল্যো ি, পবরেশ মি, ইিেোবে: 

(১) এই আইদেে উদেশ্য পূেণকদে, এই আইদির অধীদি কদ্ পাদেশেদক প্রেত্ত য্িো ও কো মোিলী 

সুিুভোদি সম্পোেদি সহদ োগীিোর লদযে, বাাংলাদেশ ব্াাংক কদ্ পাদেশদেে েবেি স্ন্ব  সোধি 

কবরদি। 

(২)  এই ধোরোর েফো (১) এর উদেশ্য পূেণকদে, কদপ মোদরশদির কো মক্র্  র্ো র্ভোদি সম্পোেদির 

প্রদ োজদি, কদপ মোদরশি, িোিংলোদেশ ব্যোিংদকর দক্রব ট ইিফরদ্শি বুেদরো (বসআইবি) বকিংিো 

দ  িোদ্ই অবভবহি হউক িো দকি, িোহো হইদি ব্যোিংক ও আবর্ মক প্রবিিোদির ঋে িহীিোদের 

দ  দকোি ধরদের িথ্য বিধ মোবরি পদ্ধবিদি সিংিহ কবরদি পোবরদি। িদি শিম র্োদক দ , 

কদপ মোদরশি  র্ো র্ দগোপিী িো ও সিকমিোর সবহি উক্ত সিংগৃহীি িথ্য সিংরযে ও ব্যিহোর 

কবরদি। 

(৩) সরকোর, প্রদ োজি ্দি কবরদল, দ  দকোি স্ , িোিংলোদেশ ব্যোিংক কর্তমক কদপ মোদরশদির 

কো মোিলীর পবরিীযে, মূল্যো ি িো প্রদ োজে দযদত্র বিদশষ পবরেশ মি পবরচোলিো করোর বেদে পশ 

প্রোে কবেদি ্াবেদব। এইরুপ পবরেশ মি স্োবপ্তর পর, িোিংলোদেশ ব্যোিংক, উক্ত পবরেশ মদির 

বভবত্তদি প্রস্তুিকৃি প্রবিদিেদির অনুবলবপ  র্ো র্ সুপোবরশসহ সরকোর ও কদপ মোদরশদির পষ মে 

িরোির সরিরোহ কবরদি।  

 

ধোরো-১৫  : সোিবসব  োবর দকোম্পোিী: 

কদ্ পাদেশে, এই আইদেে উদেশ্য পূেণকদে, ্ষ পদেে অ্নুদোেেক্রদে, এক বা একাবধক 

োববেব য়াবে যকাম্পােী েঠে কবেদি বা োববেব য়াবে যকাম্পােীদি ্বেণি কোে উদেদশ্য 

যকাে ববদ্যোে কদ্ পাদেশদেে বেয়ন্ত্রণমূলক যশয়াে ক্রয় কবেদি ্াবেদব। িদি শিম র্োদক দ , 

উপবর-উবেবেি এ ধরদির দকোি োববেব য়াবে দকোম্পোবি দ  প মন্ত িো দকোম্পোবি আইি, ১৯৯৪ 

এর অধীি বিিবিি হ  এিিং এিদুদেদশ্য প্রোসবিক লোইদসসপ্রোপ্ত হ  এিিং োববেব য়াবে 

দকোম্পোবি কো মকর হই োদছ এই ্দ্ ম সরকোর কর্তমক সরকোবর দগদজদট দকোি প্রজ্ঞোপি জোরী 

করো হ , দস প মন্ত উহোর ব্যিসো আরম্ভ কবরদি পোবরদি িো। 

 

ধোরো-১৬  : য্িো অপ মে: 

 কদ্ পাদেশদেে কাে পক্রদে েবিশীলিা আেয়ে ও সুিুভোদি সম্পোেদির লদেয এিিং ইহোর 

ব্যিসোব ক দলিদেি সহজির কবরিোর জন্য ্ ষ পে প্রদ োজিী  ্ দি কবরদল এই আইদির অধীি 

এিদুদেদশ্য বিধ মোরেদ োগ্য শিম ও সী্োিদ্ধিো সোদপদয,  বে র্োদক, উহোর এইরূপ য্িো ও 

েোব ত্ব কদ্ পাদেশদেে ্ষ পে কর্তমক েঠিি বববিন্ন কবেটি বা ব্বস্থা্ো ্বেচালক বা 

কদ্ পাদেশদেে অ্ধস্তে যে যকাে কে পকিপাদক প্রদয়াজেীয়িাে বিবিদি অপ মে কবরদি পোবরদি। 
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িদি উদেে র্োদক দ , এরূপ অবপ মি য্িো প্রদ োদগ ব্যিিোপিো পবরচোলক কর্তমক গৃহীি 

কো মক্রদ্র িথ্য ঘটদিোদত্তোর পরিিী পষ মে সভো  উপিোপি কবরদি হইদি।   

 

ধোরো-১৭  : দেলোপী িো িিপোরফব্ মিং ঋে আেো  ও ব্যিিোপিো সিংক্রোন্ত কবিপ  য্িো: 

এই আইি কো মকর হইিোর সিংদগ সিংদগ, অন্য আইদি  োহো বকছুই র্োক্যক িো দকি, এই আইদির 

উদেশ্য পূরেকদে কদপ মোদরশি ব্যোিংক ও আবর্ মক প্রবিিোিসমূদহর যেলা্ী বা িিপোরফব্ মিং 

ঋে আেো  ও ব্যিিোপিোর লদযে বিম্নিবে মি কো মক্র্ পবরচোলিো কবরদি পোবরদি:  

(১)  ঋেিহীিো ব্যবক্ত িো প্রবিিোি িো দকোম্পোিীর ব্যিসোদ র  র্ো র্ েয ব্যিিোপিো বিবিি করোর 

লদযে ব্যিসোদ র ব্যিিোপিোর েোব ত্ব িহে িো কর্তমত্ব িহে (take over); 

(২)  ঋেিহীিো ব্যবক্ত িো প্রবিিোি িো দকোম্পোিীর ব্যিসোদ র সম্পূে ম িো আিংবশক বিক্র  িো বলজ;  

(৩)  কদপ মোদরশি কর্তমক ক্র কৃি দেলোপী িো েে্ােফবে পাং “জো্োিিী ঋে িো অবি্” আেোদ র 

লদযে ঋেিহীিো ব্যবক্ত িো প্রবিিোি িো দকোম্পোিীদক বিধ মোবরি দ্ োে প্রেোি এিিং প্রদ োজে 

দযদত্র উক্ত দেলোপী িো েে্ােফবে পাং “জো্োিিী ঋে িো অবি্”-এে পুিগ মঠি; 

(৪)  এই ধোরোর উদেশ্য পূরেকদে জো্োিদির েেল, সুরযো, এিিং প্রদ োজে দযদত্র বলজ িো বিক্রদ র 

ব্যিিো িহে; 

(৫)  ঋেিহীিো প্রবিিোি িো দকোম্পোিী কর্তমক গৃহীি ঋদের, গুেগি ্োি বিদিচিো কদর, সম্পূে ম িো 

দ  দকোি অিংশ দশ োদর রূপোন্তরকরে (conversion)। 

 

ধোরো-১৮  : কবিপ  িথ্য, ইিেোবে িলি কবরিোর য্িো: 

অন্য দকোি আইদি  োহো বকছুই র্োক্যক িো দকি, কদ্ পাদেশে বিকট  বে এই ্ মদ্ প্রিী ্োি 

হ  দ , দকোি দকোম্পোিী িো প্রবিিোি িো অন্য দকোি ব্যবক্ত ধোরো ৪ এর েফো (৪) এর বিধোি 

লঙ্ঘিক্রদ্ অ্যাদেট ম্যাদেজদেন্ট ব্বো ্বেচালো কবেদিদছ, িোহো হইদল কদ্ পাদেশে উক্ত 

দকোম্পোিী িো প্রবিিোি িো ব্যবক্তদক, িো অ্যাদেট ম্যাদেজদেন্ট ব্যিসো কবরদিদছি িো দকোি 

স্  কবর োবছদলি িো উহোর সবহি োংবিি বছদলি এ্ি দকোি ব্যবক্তর বিরুদদ্ধ প্রদ োজিী  

আইিোনুগ ব্যিিো িহদের বিব্দত্ত কদ্ পাদেশে, ্ষ পদেে অ্নুদোেেক্রদে, সরকোদরর বিকট 

অনুদরোধ কবরদি পোবরদি। 

 

ধোরো-১৯  : দেব িং প্ল্েোটফ্ ম গঠি ও প্রবিদ োবগিোমূলক িোজোর উন্ন ি: 

  কদ্ পাদেশে ্ষ পদেে অ্নুদোেেক্রদে, যেশী-ববদেশী বববেদয়ােকােীদেে েম্পকৃ্ত কদে যেলা্ী 

বা েে্ােফবে পাং ঋদণে ক্রয়-ববক্রদয়ে লদেয যেব াং প্ল্যাটফে প েঠে, েে্ােফবে পাং ঋণ ক্রয়-

ববক্রদয়ে লদেয প্রবিদোবেিামূলক বাজাে সৃবি, প্রসোর ও উন্ন দির জন্য সহো ক িো জিস্বোদর্ মর 

জন্য প্রদ োজিী  িো অন্য দকোিভোদি উপকোরী িবল ো ্দি কবরদি, দসই সকল উদযোগ িহে 

এিিং প্রদ োজে দযদত্র সরকোরদক সুপোবরশ কবরদি পোবরদি। 

 

ধোরো-২০  : িোদজট, অর্ ম, বহসোি ও বিরীযো, ইিেোবে: 

 (১) কদ্ পাদেশদেে আবথ পক বৎেে েেকাদেে আবথ পক বৎেদেে অ্নুরূ্ েইদব। 

 (২) কদ্ পাদেশদেে ব্বোে ্বেকেো ও বাদজট ্ষ পদেে অ্নুদোেেক্রদে ্বেচাবলি েইদব। 

(৩) কদ্ পাদেশদেে ব্বোে ্ বেচালোে জন্য যলেদেদেে স্বাদথ প অ্ন্যান্য িফবেলী ব্াাংক ও আবথ পক 

প্রবিষ্ঠাদেে েদিা বাাংলাদেশ ব্াাংদক ‘চলবি বেোব’ েেণাদবেণ কবেদব; িদব শিপ থাদক 

যে, কদ্ পাদেশদেে ব্বোে ্বেচালোে জন্য যলেদেদেে স্বাদথ প অ্ন্যান্য িফবেলী ব্াাংক ও 

আবথ পক প্রবিষ্ঠাদেও বেোব ্বেচালো ও েেণাদবেণ কবেদি ্াবেদব। 

(৪)  কদপ মোদরশি প্রবি অর্ ম িৎসর  র্ো র্ভোদি বহসোি রযেোদিযে এিিং উহোর িোবষ মক আবর্ মক 

বিিরেী প্রস্তুি কবরদি। 

(৫) কদপ মোদরশদির িোবষ মক আবর্ মক বিিরেীদি সোিবসব  োরী দকোম্পোিী ও প্রবিটি স্বিন্ত্র ‘িেববল 

ব্যিিোপিো ইউবিট (Fund Management Unit)’ কর্তমক বিদ োগকৃি িবহিঃবিরীযক 
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দ্বোরো বিরীবযি আবর্ মক বিিরেী এিিং সোিবসব  োরী দকোম্পোিী ও প্রবিটি স্বিন্ত্র ‘িেববল 

ব্যিিোপিো ইউবিট (Fund Management Unit)’ সিংক্রোন্ত অন্যোন্য িথ্যোবে অন্তর্ভ মক্ত 

কবরদি।  

(৬) ্ষ পদেে অ্নুদোেে ক্রদে বেদয়ােকৃি িবহিঃবিরীযক কদপ মোদরশদির আবর্ মক বিিরেী এিিং 

িেসিংবিি েবললোবে বিরীযোপূি মক প্রস্তুিকৃি প্রবিদিেদির অনুবলবপ  র্ো র্ সুপোবরশসহ 

সরকোর ও কদপ মোদরশদির পষ মে িরোির সরিরোহ কবরদি। 

 

ধোরো-২১  : প্রবিদিেি েোবেল: 

(১) কদ্ পাদেশে, স্  স্ , সরকোদরর চোবহেো দ্োিোদিক, বরটোি ম, প্রবিদিেি এিিং বিিরেী 

সরকোদরর বিকট েোবেল কবরদি। 

(২) কদ্ পাদেশে বিরীযকগে কর্তমক বিরীবযি আবর্ মক বিিরেীসহ সিংবিি িছদরর কো মক্রদ্র 

একটি িোবষ মক প্রবিদিেি প্রদিেক অর্ মিছর স্োবপ্তর ৩ (বিি) ্োদসর ্দধ্য সরকোদরর বিকট 

েোবেল কবরদি।  

 

ধোরো-২২  : কর, শুল্ক, মুসক, দরবজদেশি বফ, বিিিি বফ, হইদি অব্যোহবি, ইিেোবে: 

(১) কদপ মোদরশদির আ  িো মুিোফো প্রোর্ব্কভোদি ১০ (েশ) িছদরর জন্য কর অিকোশ (tax 

holiday) সুবিধো প্রোপ্ত হইদি। 

(২) কদপ মোদরশি কর্তমক সম্পে অজমদির দযদত্র দ  দকোি ধরদের মুসক ও শুল্ক হদি অব্যোহবি সুবিধো 

প্রোপ্ত হইদি। 

(৩) কদপ মোদরশি কর্তমক অবজমি সম্পে ইজোরো, বিক্র  িো হস্তোন্তদরর দযদত্র বফ ও কর প্রেোি হইদি 

অব্যোহবি পোইদি। 

(৪) যেবজদেশে অ্যাক্ট, ১৯০৮ (১৯০৮ োদলে ১৬ োং আইি) এ োোই থাকুক ো যকে বাাংলাদেশ 

অ্যাদেট ম্যাদেজদেন্ট কদ্ পাদেশে কর্তপক দ  দকোি ব্াাংক ও আবথ পক প্রবিষ্ঠাে েইদি ক্রয়কৃি 

যেলা্ী ও েে্ােফবে পাং ঋদণে বব্েীদি ইস্যযকৃি বেবকউবেটি বেবেটেমূে বা েস্তান্তদেে যেদে 

যেবজদেশে বফ হইদি অব্যোহবি পোইদি। 

(৫) দকোম্পোবি আইি, ১৯৯৪ এর অধীদি, কদপ মোদরশি কর্তমক প্রবিবিিব্য দকোি সোিবসব  োবর 

দকোম্পোবি দ ৌর্মূলধি দকোম্পোবি ও ফো্ মসমূদহর পবরেপ্তর (আরদজএসবস’র) এ বিিবিি 

হও োর দযদত্র বেবন্ধে বফ হইদি অব্যোহবি পোইদি। 

 

ধোরো-২৩ : মুিোফো িণ্টি, সিংরবযি িহবিল গঠি ও উদ্বৃত্ত িহবিল ব্যিিোপিো: 

(১)  কদ্ পাদেশে একটি সিংরবযি িহবিল প্রবিিো কবরদি  োহোদি িোবষ মক িীট মুিোফো হইদি পষ মে 

কর্তমক প্রবিধোি দ্বোরো বিধ মোবরি একটি অিংশ জ্ো র্োবকদি। 

(২)  এই ধোরোর েফো (১) এ িবে মি অিংশ িোে দেও োর পর এিিং যেবশ বা ববদেবশ বববেদয়ােকােী বা 

ইেদিস্টদেন্ট যকাম্পােী বা ফান্ড/ফান্ড ম্যাদেজাে িো প্রবিিোি কর্তমক প্রদে  সুবিধোবে অর্িো 

িোহোদের স্বোদর্ ম প্রদ োজি বিদিচিো করো হ  এইরূপ অন্যোন্য বিষদ র েরচ ব্টোইিোর পর 

কদ্ পাদেশে িোবষ মক িীট মুিোফোর উদ্বৃত্ত অিংশ দিোদ মর অনুদ্োেিক্রদ্ লভেোিংশ বহসোদি দঘোষেো 

কবরদি পোবরদি। িদি উদেে র্োদক দ , কদপ মোদরশি উহোর প্রোর্ব্ক ব্য , সোিংগঠবিক ব্য , বিবভন্ন 

সম্পদের উপর রবযিব্য সিংিোি, দলোকসোি এিিং অন্যোন্য ব্য সহ মূলধিী ব্যদ  পবরিি হই োদছ 

এইরপ সকল ব্য  সম্পূে মরূদপ  অিদলোপি িো কদর লভেোিংশ িন্টি কবরদি িো। 

(৩)  এই ধোরোর উদেশ্য পূরেকদে িীট মুিোফো বিধ মোরে, সিংরবযি িহবিদল জ্োর পবর্োে বিধ মোরে, 

ঋে পবরদশোধ, উদ্বৃত্ত অিংশ দঘোষেো, লভেোিংদশর পবর্োেসহ অন্যোন্য প্রদ োজিী  বিষ সমূহ বিবধ 

দ্বোরো বিধ মোবরি হইদি। 

(৪) কদ্ পাদেশে, ্ষ পদেে বেিান্তক্রদে, উদ্বৃি িেববল বা মুোফাে অ্থ প ব্াাংক ও আবথ পক প্রবিষ্ঠাদে িো 

বেবকউবেটিজ বা বেউচুযয়াল ফান্ড বা বন্ড িো ব দিঞ্চোর িো পু ুঁবজবাজাদে বা অ্ন্য যে যকাে উ্াদয় 

বববেদয়াে ও ব্বস্থা্ো কবেদি ্াবেদব। 
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ধোরো-২৪  : ঋে িহে ও িহবিল সিংিহ করোর য্িো: 

কদ্ পাদেশে ইহোর উদেশ্য পূরেকদে, বিম্নিবে মি উপোদ  ঋে িহে এিিং িহবিল সিংিহ কবরদি 

পোবরদি,  র্ো:- 

(১)  েীঘ ম দ্ োদে সরকোবর উৎস হইদি ঋে িহদের ্োধ্যদ্; 

(২)  জো্োিিসহ িো জো্োিি ব্যবিি ্োবি বরবসট িো গ্যোরোবন্ট প্রেোদির ্োধ্যদ্ িোিংলোদেশ ব্যোিংক 

িো অন্যোন্য দ  দকোি আবর্ মক প্রবিিোি িো অন্য দকোি উৎস হইদি ঋে িহদের ্োধ্যদ্; 

(৩) িোিংলোদেদশর বভিদর পষ মে কর্তমক বিধ মোবরি িো িোিংলোদেদশর িোবহদর সরকোর কর্তমক অনুদ্োবেি 

শিমোধীদি বিবে মি সুদের হোদর িন্ড ও ব দিঞ্চোর ইসুে এিিং বিক্রদ র ্োধ্যদ্। িদি শিম র্োদক দ , 

প্রদ োজে দযদত্র, সরকোর, কদপ মোদরশি কর্তমক ইসুেকৃি িন্ড এিিং ব দিঞ্চোর এর আসল ও সুদের 

পবরদশোধ পুিিঃবিবিিকরদের বিব্দত্ত, উবেবেি িন্ড এিিং ব দিঞ্চোদরর বিপরীদি গ্যোরোবন্ট প্রেোি 

কবরদি। 

 

ধোরো-২৫  : বিবধ প্রে ি: 

(১)  এই আইদির উদেশ্য পূরেকদে, সরকোর, দগদজট প্রজ্ঞোপি দ্বোরো, কদপ মোদরশি ব্বো 

্বেচালোে স্বাদথ প যেলা্ী বা েে্ােফবে পাং ঋদণে মূল্য বেধ পােণ, েম্পদেে মূল্য বেধ পােণ, ক্রয়-

ববক্রয় বববধোলা বা প্রদয়াজেীয় অ্ন্য যে যকাে বববধোলা প্রে ি, ্বেবিপে, ্বেোজপে, 

্বেবধ পে, োংদোজে বা ববদয়াজে কবেদি ্াবেদব।  

(২)  এই ধোরোর েফো (১) এ উদেবেি যেলা্ী বা েে্ােফবে পাং ঋদণে মূল্য বেধ পােণ, েম্পদেে মূল্য 

বেধ পােণ, ক্রয়-ববক্রয় বববধোলা  র্ো র্ অ্নুেেণ ব্বিদেদক কদ্ পাদেশে যেলা্ী বা 

েে্ােফবে পাং ঋণ ক্রয়-ববক্রয় কবেদি ্াবেদব ো। 

 

ধোরো-২৬ : প্রবিবধ প্রে ি: 

 ্ষ পে এই আইদেে ববধাোবলীে ব্িযয় ো ঘটাইয়া যে যকাে ববষদয় প্রবববধ প্রণয়ে কবেদি 

্াবেদব। 

 

ধোরো-২৭  : ্ো্লো কবরিোর অবধকোর, ইিেোবে: 

(১) এই আইি কো মকর হইিোর সিংদগ সিংদগ, অর্ ম ঋে আেোলি আইি, ২০০৩ (২০০৩ সদির ৮ 

িিং আইি) এর ধোরো ২ এর উপধোরো (ক) এর উদেশ্য পূরেকদে, কদ্ পাদেশে একটি আবথ পক 

প্রবিষ্ঠাে বেোদব েণ্য েইযব। 

(২) এই আইি কো মকর হইিোর সিংদগ সিংদগ, অন্য আইদি  োহো বকছুই র্োক্যক িো দকি, এই আইদির 

বিধোি সোদপদয, কদপ মোদরশি কর্তমক দকোি ব্যোিংক িো আবর্ মক প্রবিিোদির দেলোপী িো 

িিপোরফব্ মিং ঋে ক্র  সম্পোেি হও োর সোদর্ সোদর্, ঐ দেলোপী িো িিপোরফব্ মিং ঋদের 

জো্োিিসহ অন্যোন্য সকল সিংবিি বিষদ  আইিগি প্রবক্র ো িহে কবরিোর অবধকোর 

কদপ মোদরশদির প্রবিবিি হইদি এিিং দ  ব্যোিংক িো আবর্ মক প্রবিিোদির বিকট হইদি দেলোপী 

িো িিপোরফব্ মিং ঋে ক্র  করো হই োবছল, দসই ব্যোিংক িো আবর্ মক প্রবিিোদির ন্যো , 

এিেসিংবিি আেোলদি কদপ মোদরশদিরও অনুরূপ ্ো্লো েোদ র কবরিোর িো ্ো্লো  পয 

হইিোর অবধকোর িো সুদ োগ প্রবিবিি হই োদছ িবল ো গণ্য হইদি। 

(৩) এই আইি কো মকর হইিোর সিংদগ সিংদগ, অন্য আইদি  োহো বকছুই র্োক্যক িো দকি, এই আইদির 

বিধোি সোদপদয, বিদেশী দকোি ব্যোিংক িো আবর্ মক প্রবিিোি িো ঋে প্রেোিকোরী িো 

বিবিদ োগকোরী দ  দকোি ব্যবক্ত িো প্রবিিোি িো বিবিদ োগকোরী দকোম্পোিী িো ফোন্ড/ফোন্ড 

ম্যোদিজোর কর্তমক িোিংলোদেদশ প্রবিবিি দ  দকোি প্রবিিোি িো দকোম্পোিী িো ব্যবক্তর িরোির 

প্রেত্ত ঋে িো অিী্ িো বিবিদ োগ িো ফোন্ড ( ো দকোি, দেশী িো বিদেশী ব্যোিংক িো আবর্ মক 

প্রবিিোদির ্োধ্যদ্ প্রেোিকৃি হউক িো িো হউক)  বে দেলোপী িো িিপোরফব্ মিং ঋদে পবরেি 

হ ; িদি, উক্ত বিদেশী ব্যোিংক িো আবর্ মক প্রবিিোি িো ঋে প্রেোিকোরী িো বিবিদ োগকোরী দ  
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দকোি ব্যবক্ত িো প্রবিিোি িো বিবিদ োগকোরী দকোম্পোিী িো ফোন্ড/ফোন্ড ম্যোদিজোর এর সবহি 

কদ্ পাদেশদেে সম্পোবেি চুবক্ত অনু ো ী, ঐ দেলোপী িো িিপোরফব্ মিং ঋে কদ্ পাদেশে ক্র  

কবরদি পোবরদি। িদি শিম র্োদক দ , অন্য আইদি  োহো বকছুই র্োক্যক িো দকি, উক্ত দেলোপী 

িো িিপোরফব্ মিং ঋদের উপর অবধকোর প্রবিিো কবরিোর লদযে এই ধোরোর েফো (২) এর ন্যো  

কদপ মোদরশদিরও অনুরূপ ্ ো্লো কবরিোর িো ্ ো্লো  পয হইিোর অবধকোর িো সুদ োগ প্রবিবিি 

হই োদছ িবল ো গণ্য হইদি। আরও শিম র্োদক দ , এদযদত্র এিেসিংবিি িোিংলোদেদশর িোিী  

আইি প্রদ োজে হইদি। 

(৪) এই আইি কো মকর হইিোর সিংদগ সিংদগ, দেউবল ো বিষ ক আইি, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সদির ১০ িিং 

আইি) এর ধোরো ১০ অনু ো ী দকোি ব্যোিংক িো আবর্ মক প্রবিিোদির দেলোপী িো িিপোরফব্ মিং ঋে 

ক্র চুবক্ত সম্পোেি হও োর সোদর্ সোদর্ ঐ দেলোপী িো িিপোরফব্ মিং ঋদের জো্োিিসহ অন্যোন্য 

সকল সিংবিি বিষদ  এক িো একোবধক  র্োদ োগ্য (eligible) পোওিোেোদরর ন্যো  

কদপ মোদরশদিরও  র্োদ োগ্য (eligible) পোওিোেোর বহসোদি েোিীকৃি অর্ ম পোইিোর আইিগি 

অবধকোর প্রবিবিি হইদি এিিং দেউবল ো বিষ ক আইি, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সদির ১০ িিং আইি) 

ধোরো ৭৪ এর উপ-ধোরো (৪) অনু ো ী কদপ মোদরশি সরকোরী বরবসভোর বিযুু্ক্ত হইদি পোবরদি। 

(৫)  িদি শিম র্োদক দ , কদপ মোদরশি কর্তমক দ  দকোি আইিগি প্রবক্র ো িহে কবরিোর পূদি ম 

বলবেিভোদি ঋণ গ্রেীিা ব্যবক্ত িো প্রবিিোি িো দকোম্পোিী িরোির, দেলোপী িো িিপোরফব্ মিং ঋে 

পবরদশোদধর জন্য, বিধ মোবরি দ্ োে উদেেপূি মক কদপ মোদরশি দিোটিশ প্রেোি কবরদি। 

 

ধোরো-২৮ : জো্োিদির উপর অবধকোর ও স্বত্ত্ব অবধিহে, ইিেোবে: 

(১)  আপোিি িলিৎ দ  দকোি চুবক্ত িো অন্য দ  দকোি আইদি  োহো বকছুই র্োক্যক িো দকি, কদপ মোদরশি, 

ব দিঞ্চোর িো িন্ড িো এরূপ অন্য দ  দকোিও বসবকউবরটি বরবসট ইসুে অর্িো চুবক্ত করোর ্োধ্যদ্, 

দ  দকোি ব্যোিংক িো আবর্ মক প্রবিিোদির দেলোপী ও িিপোরফব্ মিং ঋে ক্র  কবরদি পোবরদি এিিং 

আদলোচে ক্র চুবক্ত সম্পোেদির সোদর্ সোদর্, ধোরো ২৭ এর েফো (৪) এর উদেশ্য পূরেকদে, 

কদপ মোদরশি, উহোর েোিীকৃি পোওিো অর্ ম আেোদ র জন্য  র্োদ োগ্য (eligible) পোওিোেোর 

বহসোদি গণ্য হইদি। 

(২) The Stamp Act, 1899 (ACT NO. II Of 1899) এ  োহোই র্োক্যক িো দকি, েফো (১) 

এর উদেশ্য পূরেকদে, কদপ মোদরশি কর্তমক দ  দকোি, দেশী িো বিদেশী, ব্যোিংক ও আবর্ মক প্রবিিোি 

হইদি ক্র কৃি দেলোপী ও িিপোরফব্ মিং ঋেসহ সিংবিি জো্োিদির ব্যিিোপিো, পূিগ মঠি িো 

বসবকউবরটোইদজশদির দযদত্র প্রদ োজে স্টেোম্প শুল্ক দর্দক কদপ মোদরশি অব্যোহবিপ্রোপ্ত হইদি।  

(৩)  The Transfer of Property Act, 1882 (ACT NO. IV Of 1882) এর ধোরো 69 

ও ধোরো 69(A)-দি  োহো বকছুই র্োক্যক িো দকি, েফো (১) এর উদেশ্য পূরেকদে, দ  দকোি 

আেোলি িো েোইবুেিোল এর হস্তদযপ ব্যিীি, কদপ মোদরশি কর্তমক দকোি ব্যোিংক িো আবর্ মক 

প্রবিিোদির দেলোপী িো িিপোরফব্ মিং ঋে ক্রদ র সোদর্ সোদর্ দেলোপী িো িিপোরফব্ মিং ঋে িহীিো 

কর্তমক ব্যোিংক িো আবর্ মক প্রবিিোদির অনুকূদল প্রেত্ত িিকীকৃি সম্পবত্তসহ ব্যোিংক িো আবর্ মক 

প্রবিিোি ঋেেোিকোরী বহসোদি, িোহদকর দ  সকল সম্পদের উপর িোদের পোওিো আেোদ র 

অবধকোর জন্মো , ঐ সকল সম্পদের উপর কদপ মোদরশদিরও অনুরূপ অবধকোর প্রবিিো হই োদছ 

িবল ো গন্য হইদি।  

(৪)  অন্য আইদি  ো বকছু র্োক্যক িো দকি, এই ধোরোর েফো (৩) এর উদেশ্য পূরেকদে, কদপ মোদরশি 

আইিগিভোদি িবে মি সম্পবত্তর ্োবলকোিো ও স্বত্ব অজমি কবরদি এিিং উক্ত সম্পবত্ত বিজ েেদল 

রোবে ো নিধ ্োবলক েেলকোর বহসোদি সম্পবত্তর দভোগ, েেল বিক্র সহ সকল আইিগি কো মধোরো 

িহে কবরদি পোবরদি। িদি শিম র্োদক দ , কদপ মোদরশি কর্তমক এরূপ অবধকোর ও স্বত্ত্ব প্রবিিোর 

পূদি ম, বলবেিভোদি ঋে িহীিো ব্যবক্ত িো প্রবিিোি িো দকোম্পোিী িরোির, কদপ মোদরশদির েোিীকৃি 

পোওিো অর্ ম পবরদশোদধর জন্য, বিধ মোবরি দ্ োে উদেেপূি মক দিোটিশ প্রেোি কবরদি হইদি। 

(৫) েফো (৪) এ উদেবেি ঋে িহীিো ব্যবক্ত িো প্রবিিোি িো দকোম্পোিী দিোটিশ প্রেোদির বিধ মোবরি 

দ্ োদের ্দধ্য কদপ মোদরশদির েোিীকৃি পোওিো অর্ ম সম্পূে মভোদি পবরদশোদধ ব্যর্ ম হইদল, 
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কদপ মোদরশি কর্তমক ঋে আেোদ র লদযে উক্ত দেলোপী ও িিপোরফব্ মিং ঋে সিংবিি জো্োিদির 

েেলী স্বত্ত্ব দ  দকোি ব্যবক্ত িো প্রবিিোি িো দকোম্পোিীর বিকট লীজ প্রেোি িো বিক্র  কবরদি 

পোবরদি; অর্িো প্রদ োজে দযদত্র, উক্ত জো্োিদির পুিগ মঠি, ব্যিিোপিো, লীজ প্রেোি িো বিক্রদ র 

জন্য ম্যোদিজদ্ন্ট এদজন্ট বিদ োগ কবরদি পোবরদি। 

(৬) ঋে িহীিো ব্যবক্ত িো প্রবিিোি িো দকোম্পোিী কর্তমক ব্যোিংদকর অনুকূদল প্রেত্ত বিিবিি সম্পবত্তর 

মূল্য কদপ মোদরশদির েোিীকৃি পোওিো আেোদ   দর্ি িো হইদল, কদপ মোদরশদির পূে ম পোওিো আেোদ  

আইিগি অবধকোর র্োবকদি এিিং এরই ধোরোিোবহকিো  প্রচবলি বিবধবিধোি িো আইদির আদলোদক 

ঋে সিংবিি ব্যবক্তর ব্যবক্তগি সম্পবত্ত অর্িো প্রবিিোি িো দকোম্পোিীর বিিিিবিহীি সম্পবত্ত 

অর্িো প্রবিিোি িো দকোম্পোিীর অিংশীেোর িো পবরচোলকদের ব্যবক্তগি সম্পবত্ত হইদি উক্ত অিবশি 

পোওিো আেো  কবরদি পোবরদি। 

 

ধোরো-২৯  : কর্তমত্ব িহে ও পবরচোলিো, ইিেোবে: 

(১) ধোরো ২৮ এর উদেশ্য পূরেকদে কদপ মোদরশি কর্তমক দেলোপী িো িিপোরফব্ মিং ঋে িহীিো ব্যবক্ত 

িো প্রবিিোি িো দকোম্পোিীর ব্যিসো  এর কর্তমত্ব িহে ও পবরচোলিোর উদেদশ্য, এক িো একোবধক 

িো প্রদ োজিী  সিংখ্যক, ব্যবক্ত িো প্রবিিোি িো ম্যোদিজদ্ন্ট এদজন্ট বিদ োগ কবরদি পোবরদি। 

িদি শিম র্োদক দ , কদপ মোদরশি কর্তমক এরূপ ব্যবক্ত িো প্রবিিোি িো ম্যোদিজদ্ন্ট এদজন্ট বিদ োগ 

কবরিোর পূদি ম একটি িোিংলো ও একটি ইিংদরজী নেবিক পবত্রকো  বিজ্ঞোপদির ্োধ্যদ্ দিোটিশ 

প্রকোশ কবরদি হইদি। 

(২)  দকোম্পোিী আইি, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সদির ১৮ িিং আইি)-এর বিধোি সোদপদয ঋে িহীিো দকোম্পোিী 

হইদল কদপ মোদরশি এক িো একোবধক িো প্রদ োজিী  সিংখ্যক, ব্যবক্ত িো প্রবিিোি িো ম্যোদিজদ্ন্ট 

এদজন্ট উক্ত দকোম্পোিীর পবরচোলক বহসোদি বিযুক্ত কবরদি পোবরদি। 

(৩) দকোম্পোিী আইি, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সদির ১৮ িিং আইি)-এর বিধোি সোদপদয ঋে িহীিো দকোম্পোিী 

িো হই ো, অন্য দকোি ব্যবক্ত িো প্রবিিোি হইদল, দসদযদত্র কদপ মোদরশি এক িো একোবধক িো 

প্রদ োজিী  সিংখ্যক, ব্যবক্ত িো প্রবিিোি িো ম্যোদিজদ্ন্ট এদজন্ট প্রশোসক বহসোদি বিযুক্ত কবরদি 

পোবরদি। 

(৪) েফো (১), (২) ও (৩) এর উদেশ্য পূরেকদে পবত্রকো  দিোটিশ প্রকোদশর সোদর্ সোদর্ এক িো 

একোবধক িো প্রদ োজিী  সিংখ্যক, ব্যবক্ত িো প্রবিিোি িো ম্যোদিজদ্ন্ট এদজন্টগে, পবরচোলক িো 

প্রশোসক বহসোদি বিদ োগপ্রোপ্ত হই োদছি িবল ো গণ্য হইদিি। 

(৫) েফো (৪) এর উদেশ্য পূরেকদে পবত্রকো  দিোটিশ প্রকোদশর পূদি ম সিংবিি ঋে িহীিো ব্যবক্ত িো 

প্রবিিোি িো দকোম্পোিীর পবরচোলক িো ব্যিিোপকগদের পে শূণ্য হই োদছ িবল ো গণ্য হইদি এিিং 

উক্ত পবরচোলক িো ব্যিিোপকগদের সবহি সম্পোবেি দকোম্পোিীর সকল চুবক্ত িোবিল হই োদছ 

িবল ো গণ্য হইদি। আরও শিম র্োদক দ , দকোম্পোিী আইি, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সদির ১৮ িিং আইি)-

এর বিধোি সোদপদয উক্ত ঋে িহীিো প্রবিিোি িো দকোম্পোিীর দশ োর দহোল্ডোরগে উক্ত প্রবিিোি 

িো দকোম্পোিীদি পবরচোলক বহসোদি দকোি ব্যবক্ত িো প্রবিিোিদক বিদ োগ প্রেোি িো দশ োর 

দহোল্ডোরদের সভো  কদপ মোদরশদির পূি মোনুদ্োেি ব্যিীি এ সিংক্রোন্ত দকোি বসদ্ধোন্ত িহে িো 

দকোম্পোিীর অিসো দির বিষদ   দকোি বসদ্ধোন্ত িহে করো আইিি নিধ  হইদি িো। িদি শিম র্োদক 

দ , সম্পূে ম দেলোপী িো িিপোরফব্ মিং ঋে িো কদপ মোদরশদির েোিীকৃি আইিসিংগি পোওিো 

পবরদশোদধর পর সিংবিি দেলোপী িো িিপোরফব্ মিং ঋে িহীিো ব্যবক্ত িো প্রবিিোি িো দকোম্পোিীর 

আদিেদির দপ্রবযদি কদপ মোদরশদির অনুদ্োেিক্রদ্ পুিরো  উক্ত দকোম্পোিীর ব্যিসো -এর কর্তমত্ব 

িহে ও পবরচোলিোর অবধকোর প্রবিবিি করো  োইদি। 

(৬) েফো ৫ এ  োহোই িবে মি র্োক্যক িো দকি, কদপ মোদরশি কর্তমক দকোি দেলোপী িো িি-পোরফব্ মিং ঋে 

ক্র  করোর পর সিংবিি দকোম্পোিী বিকট দকোি পদযর দকোি দেিো র্োবকদল কদপ মোদরশদিরও উক্ত 

দেিোর উপর অবধকোর জন্মোইদি এিিং কদপ মোদরশি উহো আেো  কবরদি পোবরদি। এদযদত্র আরও 

উদেখ্য, কদপ মোদরশদির  োিিী  পোওিো আেো  করোর পর  বে অিবশি বকছু অর্ ম র্োদক িোহো 

হইদল কদপ মোদরশি উক্ত অিবশি অর্ ম বেদ  উক্ত দকোম্পোিীর পোওিোেোরদক পোওিো পবরদশোধ 
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কবরদি পোবরদি। এইেোদি আরও উদেখ্য, কদপ মোদরশদির  োিিী  পোওিোবে পবরদশোদধর পর িদ্

পরিিী অন্যোন্য পযসমূদহর পোওিো পবরদশোবধি হইদি। 

 

ধোরো-৩০ : বিদরোধ বিষ্পবত্ত: 

(১) কদ্ পাদেশে কর্তপক, দ  দকোি ব্যোিংক িো আবর্ মক প্রবিিোদির বিকট হইদি, ক্রয়কৃি যেলা্ী বা 

েে্ােফবে পাং ঋদণে বিক্র , সিংরযে, আেো , পুিগ মঠি, প্রদ োজে দযদত্র সম্পদের 

বসবকউবরটোইদজশি ও ব্যিিোপিো, ঋে িহীিো রূগ্ন প্রবিিোদির ব্যোদলবসিং, আধুবিকো ি, বিস্তোর 

ও প্রবিিোপি (BMRE), পরো্শ ম প্রেোি ও ব্যিিোপিো, এিিং বববেদয়ােকৃি অ্থ প আোদয়ে 

যেদে কদ্ পাদেশদেে বেব পােী কর্তপ্ দেে বেিান্ত চূড়ান্ত ববলয়া েণ্য েইদব।  

(২) এই ধাোে েফা (১) এে ববধাে ্বে্ালদেে লদেয, চুবক্তবি ্েেমূদেে েদধ্য ববদোধ যেো 

বেদল, োংক্ষুি ব্বক্ত বা প্রবিষ্ঠাে (দেশী বা ববদেশী) কদ্ পাদেশদেে ্ষ পে বোবে পুেবব পদবচোে 

জন্য আদবেে কবেদি ্াবেদব। িদব শিপ থাদক যে, ্ষ পদেে বোবে পুেবব পদবচোে জন্য 

আদবেে কো ব্িীি োংক্ষুি ব্বক্ত বা প্রবিষ্ঠাে (দেশী বা ববদেশী), অ্ন্য যে যকাে আোলদি 

(দেশী বা ববদেশী) যকাে োেলা কবেদি ্াবেদব ো। 

(৩) আেও উদেে থাদক যে, এই ধাোে েফা (২) এে ববধাে ্বে্ালে োদ্দে, োংক্ষুি ব্বক্ত বা 

প্রবিষ্ঠাে (দেশী বা ববদেশী) যেওয়াবে কাে পবববধ, ১৯০৮ এে আওিায় ববকে ববদোধ বেষ্পবি 

অ্থবা আেববদেশে আইে, ২০০১ অ্নুোয়ী বেষ্পবি কবেদি ্াবেদব। 

 

ধোরো-৩১  : বিদশষ য্িো: 

অ্ন্য আইদে োোই ববণ পি থাকুক ো যকে কদ্ পাদেশদেে কবেশে, যরাকাদেজ বফ, এদজবি বফ 

বা অ্ন্য যে যকাে চাজপ, প্রদোজয যেদে গ্রেণ বা প্রোদেে ববষদয়, ্ষ পদেে অ্নুদোেেক্রদে, 

েেদয় েেদয়, কদ্ পাদেশে কর্তপক বেধ পাবেি েইদব। 

 

ধোরো-৩২ : বিশ্বস্তিো এিিং দগোপিী িোর দঘোষেো: 

কদ্ পাদেশদেে দচ োরম্যোি, পবরচোলক, বিি মোহী কব্টির সেস্যগে, অব ট কব্টির সেস্যগে, 

ঝুঁবক ব্যিিোপিো কব্টির সেস্যগে, অন্যোন্য কব্টির সেস্যগে, ব্যিিোপিো পবরচোলক, 

উপদেিো, বিরীযক, িবহিঃবিরীযক, আপস-আদলোচিোকোরী (negotiator), পরো্শ মক, 

এদজন্ট, উপ-ব্যিিোপিো পবরচোলকসহ অন্যোন্য ক্ মকিমো িো ক্ মচোবর েোব ত্ব িহদের পূদি ম 

বিশ্বস্তিো ও দগোপিী িোর দঘোষেো প্রেোি কবরদিি। 

 

ধোরো-৩৩ : অপরোধ ও শোবস্ত: 

(১)  কদ্ পাদেশদেে বলবেি অ্নুেবি ব্িীি যকে কদ্ পাদেশদেে োে ব্বোে কবেদল বা যকাে 

ববজ্ঞবি বেদল বা ধোরো ৪ এর েফো (৪) এর বিধোি লঙ্ঘিক্রদ্ অ্যাদেট ম্যাদেজদেন্ট ব্বো 

্বেচালো কবেদল, দ  দকোি আেোলদি িাো শাবস্তদোগ্য অ্্োধ বেদেদব েণ্য েইদব এবাং এ 

অ্্োদধ েদব পাচ্চ ১ বছে কাোেন্ড বা ১০ লে টাকা জবেোো বা উিয়ববধ েদন্ড েবন্ডি েইদব। 

(২)  েবে ্ষ পদেে যচয়ােম্যাে, ্বেচালক, ব্বস্থা্ো ্বেচালক, উ্দেিা, ্োেশ পক বা যকাে 

কে পচােী ধাো-৩ ২ এ প্রেি ববশ্বস্তিাে যঘাষণা িঙ্গ কদেে িদব বিবে েদব পাচ্চ ৬ োে কাোেন্ড 

বা েদব পাচ্চ ১ লে টাকা অ্থ পেন্ড বা উিয়ববধ েদন্ড েবন্ডি েইদবে। 

(৩) কদ্ পাদেশদেে ্দে েেিাপ্রাি কে পকিপাে বলবেি ও স্বােবেি অ্বিদোে ব্িীি অ্ন্য যকাে 

অ্বিদোে যকাে আোলি অ্্োধ আেল গ্রেণ কবেদব ো।  

 

ধোরো-৩৪ : সরল বিশ্বোদস কৃি কোজক্ ম রযে: 

আইদেে অ্ধীে েেল ববশ্বাদে কৃি যকাে কাদজে জন্য বা েেল ববশ্বাদে যকাে বকছু েম্পােে 

কবেবাে উদদ্যাে গ্রেদণে জন্য বা েেল ববশ্বাদে কৃি যকাে কাদজে উদদ্যাে গ্রেদণে ফদল যকাে 

ব্বক্ত েবিগ্রস্ত েইদল, বা িাোে েবিগ্রস্ত েইবাে আশাংকা থাবকদল িজ্জন্য েেকাে বা 
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বাাংলাদেশ অ্যাদেট  ম্যাদেজদেন্ট কদ্ পাদেশদেে ববরুদি বা (উোদেে যকাে কে পচােীে ববরুদি) 

যকাে আইেেি কাে পধাো োদয়ে কো োইদব ো। 

 

ধোরো-৩৫ : কদপ মোদরশদির অিসো ি: 

“িোিংলোদেশ অেোদসট ম্যোদিজদ্ন্ট কদপ মোদরশি”-এর অিসোদির দযদত্র দকোম্পোিী আইি, ১৯৯৪ 

এর বিধোিোিলী দকোি ভোদিই প্রদ োজে হইদি িো এিিং এিদুদেদশ্য প্রেীি আইি ব্যবিদরদক 

কদপ মোদরশদির অিসো ি দকোি ভোদিই ঘটোদিো  োইদি িো।  

 

ধোরো-৩৬ : গদিষেো ও উন্ন ি: 

 ্ষ পদেে বেিান্তক্রদে কদ্ পাদেশে যেলা্ী বা েে্ােফবে পাং ঋণ আোয়, ব্বস্থা্ো, হ্রােকেণ, 

এবাং ‘অ্যাদেট ম্যাদেজদেন্ট’ ব্বো োংক্রান্ত ববষদয় েদবষণা কাে পক্রে ্বেচালো কবেদি 

্বেদব এিিং এিদুদেদশ্য কদ্ পাদেশে িোিী  িো বিদেশী দ  দকোি প্রবিিোি িো ব্যবক্তর সবহি 

দ  দকোি চুবক্তদি আিদ্ধ হইদি িো দ  দকোি দফোরো্ িো সিংদঘর সেস্যপে িহে কবরদি পোবরদি। 

 

ধোরো-৩৭ : সিংদশোধি করোর য্িো: 

 কদ্ পাদেশে প্রদয়াজে েদে কবেদল ্বেচালো ্ষ পদেে অ্নুদোেেক্রদে এই আইদেে ্বেবিপে, 

্বেোজপে, ্বেবধ পে, োংদোজে বা ববদয়াজে কবেবাে উদদ্যাে গ্রেণ কবেদি েেকাদেে বেকট 

স্য্াবেশ কবেদি ্াবেদব।  


