
পমভন্ট যান্ড পমেরমভন্ট সমেভস্  অআন, ২০২১ প্রণয়মনয উমেমে অনীত সফর 

 

 পমমতু পদময সযমাধ, সনকা এফং সনষ্পসি ব্যফস্থা ংতকযণ, তত্ত্বাফধান ও সনয়ন্ত্রমণয ভাধ্যমভ 

থ থ পরনমদমনয ঝুঁসক হ্রাকযণ ও গ্রাক স্বাথ থ ংযক্ষণ ম্পসকথত সফধান থাকা ভীচীন; 

          পমতু এতদ্দ্বাযা সনম্নরূ অআন কযা আর—  

প্রথভ ধ্যায় 

প্রাযসিক 

১। ংসক্ষপ্ত সমযানাভ, ব্যাসপ্ত ও প্রফতথন-(১) এআ অআন ‘পমভন্ট যান্ড পমেরমভন্ট সমেভস্ অআন, 

২০২১’ নামভ সবসত আমফ।  

(২) আা ভগ্র ফাংরামদম সযচাসরত পম-পকামনা সযমাধ, সনকা ও সনষ্পসি ব্যফস্থায পক্ষমে 

প্রমমাজয আমফ।  

(৩) আা ...........................তাসযমে কাম থকয আয়ামছ ফসরয়া গণ্য আমফ।  

 

 ২। ংজ্ঞাথ থ-সফলয় ফা প্রমেয সযসি পকামনা সকছু না থাসকমর, এআ অআমন— 

(১) ‘অআনস্বীকৃত ভৄদ্রা (Legal Tender)’ থ থ ফাংরামদ ব্যাংক থফা যকায কর্তথক 

 আস্যযকৃত কাগুমজ পনাে এফং ধাতফ ভৄদ্রা মাা ণ্য ও পফায ভল্য এফং ঋণ সযমামধয 

 ভাধ্যভ সামফ অআনগতবামফ গ্রণমমাগ্য;  

(২) ‘           (Outsourcing)’ ফসরমত সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ 

 ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ও সযমাধ পফাদানকাযীয পকান কাম থক্রভ ফা কাম থক্রমভয 

 ংসফমল ন্য পকান র্ততীয় মক্ষয ভাধ্যমভ ম্পাদন কযামক বুঝাআমফ; 

(৩) ‘আ-ওয়ামরে (e-Wallet)’ থ থ এভন এক অধায পমোমন আমরকট্রসনক ভৄদ্রা ংযসক্ষত 

 থামক;   

(৪) ‘আন্টাযমনে ব্যাংসকং (Internet Banking)’ থ থ এভন এক প্রসক্রয়ায ব্যাংসকং কাম থক্রভ 

 পমোমন অসথ থক পরনমদন আমরকট্রসনক দ্ধসতমত আন্টাযমনমেয ভাধ্যমভ ংঘটিত য়; 

(৫) ‘আমরকট্রসনক তসফর স্থানান্তয (Electronic Fund Transfer-EFT)’ থ থ তসফর 

 স্থানান্তয মাা সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ও 

 সযমাধ পফাদানকাযীমক উামদয সত যসক্ষত সাফ আমত আমরকট্রসনক দ্ধসতমত থ থ 

 অকরন (Credit) ফা সফকরন (Debit) কসযফায অমদ ফা ক্ষভতা প্রদান দ্বাযা উদ্ভূত য়;  

(৬) ‘আমরকট্রসনক ভৄদ্রা (Electronic Money)’ থ থ আমরকট্রসনক দ্ধসতমত ংযসক্ষত 

 অসথ থক ভল্য, মাা পরনমদমনয ফা অভানমতয উমেমে অআনস্বীকৃত ভৄদ্রায সফযীমত ফা 



 সযফমতথ আস্যয কযা য় এফং মাা আস্যযকাযী পম-পকামনা ব্যসি সযমাধ ভাধ্যভ সামফ 

 গ্রণ কময;   

(৭) ‘এমজন্ট ফা প্রসতসনসধ (Agent)’ থ থ এআ অআমনয অওতায় গ্রাকমক সযমাধ পফা 

 প্রদামনয রমক্ষয সযমাধ পফা প্রদানকাযী কর্তথক সনযুি পকামনা ব্যসি ফা পকাম্পাসন;  

(৮) ‘পকন্দ্রীয় ব্যাংক সিসজোর ভৄদ্রা’ থ থ ব্যাংক, অসথ থক প্রসতষ্ঠান ফা ফ থজনীন ব্যফামযয 

 উমেমে অআনস্বীকৃত ভৄদ্রায সফকল্প সামফ ফাংরামদ ব্যাংক কর্তথক প্রফসতথত আমরকট্রসনক 

 ভৄদ্রা; 

(৯) ‘পকন্দ্রীয় যকাসয সসকউসযটিজ সিমাসজেসয (Central Government 

Securities  Depository)’ থ থ ফাংরামদ ব্যাংক ফা যকায কর্তথক নুমভাসদত 

যকাসয সসকউসযটিমজয পকন্দ্রীয় তথ্যবান্ডায, মাামত ন্যামন্যয ভমধ্য, যকাসয 

সসকউসযটিজ আস্যয, প্রতযাায এফং আায ভাসরকানা ংক্রান্ত তথ্যাসদ আমরক্ট্রসনক উাময় 

ংযসক্ষত থামক;  

(১০) ‘পক্রসিে কাি থ (Credit Card)’ থ থ এভন পকামনা কাি থ মাা মাচাআকযণ ও 

প্রভাণীকযমণয য উায ধাযকমক একটি সনসদ থষ্ট ভয়ামন্ত সযমামধয মতথ ণ্য ফা পফায 

ভল্য সযমাধ ও নগদ উমিারন কসযফায সধকায প্রদান কময; 

(১১) ‘পকাম্পাসন’ থ থ পকাম্পানী অআন, ১৯৯৪-এয অওতায় গঠিত িা, মাা উি অআন-

 নুমায়ী ফাসয়ত আমত াময; 

(১২) ‘গ্রাক (Customer)’ থ থ পকামনা ব্যসি ফা প্রসতষ্ঠান— 

(ক) মাায সত পকামনা সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী ফা সযমাধ ব্যফস্থায় 

ংগ্রণকাযী ফা সযমাধ পফাদানকাযীয সত ব্যাফাসয়ক ম্পকথ যসয়ামছ; 

(ে) মাায জন্য পকামনা সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী ফা সযমাধ ব্যফস্থায় 

ংগ্রণকাযী ফা সযমাধ পফাদানকাযী পরনমদন কসযমত দাসয়ত্বপ্রাপ্ত ফা পরনমদন কসযমত 

অগ্রী; এফং 

(গ) সমসন ব্যাংক সাফ, পক্রসিে কাি থ, পিসফে কাি থ, আ-ওয়ামরে ফা ন্য পকামনা নুমভাসদত 

ভাধ্যভ ব্যফায কসযয়া পরনমদন সযচারনা কসযমত অগ্রী। 

(১৩) ‘পচক (Cheque)’ থ থ The Negotiable Instrument Act, 1881 (Act NO. 

26 of 1881) -এ প্রদি ংজ্ঞাথ থ-নুমায়ী পচক; 

(১৪) ‘পচমকয আমরকট্রসনক উস্থান (Electronic Presentation of Cheque)’ থ থ 

সনকা ও সনষ্পসিয রমক্ষয উস্থানকাযী ব্যাংক কর্তথক পচমকয প্রসতছবিসফ ও সযমাধ 

ংক্রান্ত তথ্যাসদ আমরকট্রসনক দ্ধসতমত সযমাধকাযীয ব্যাংমকয সনকে পপ্রযণ;   



(১৫) ‘ট্রাংমকমেি পচক (Truncated Cheque)’ থ থ পকামনা পচমকয প্রসতছবিসফ এফং 

 তৎংসিষ্ট তথ্যাসদ, মাা সনষ্পসি প্রসক্রয়ায় ব্যফামযয জন্য আমরকট্রসনক দ্ধসতমত 

 স্থানান্তসযত য়; 

(১৬) ‘ট্রাে কাভ পমেরমভন্ট যাকাউন্ট (Trust cum Settlement Account)’ থ থ 

এভন এক ধযমনয ংযসক্ষত সাফ, পমোমন সযমাধ পফাদানকাযী কর্তথক আস্যযকৃত 

আমরকট্রসনক ভৄদ্রায সফযীমত গ্রামকয থ থ জভা যাো য়; থফা সযমাধ ব্যফস্থা 

সযচারনাকাযী ফা উি সাফ সযচারনায জন্য নুমভাসদত প্রসতষ্ঠামনয পফা গ্রীতায থ থ 

জভা যাো য় এফং এআ সামফ জভাকৃত থ থ নুমভাসদত োত ব্যতীত ন্য পকামনা 

উমেমে ব্যফায কযা মায় না;  

(১৭) ‘পিসফে কাি থ (Debit Card)’ থ থ এভন পকামনা কাি থ মাা মাচাআকযণ ও প্রভাণীকযমণয 

 য ংসিষ্ট গ্রামকয ব্যাংক সাফ আমত নগদ থ থ উমিারন, দ্রব্য ও পফায ভল্য সযমামধ 

 ব্যফহৃত য়;  

(১৮) ‘তাযল্য স্যসফধা (Liquidity Facility)’ থ থ এভন এক াভসয়ক ঋণ স্যসফধা, মাা 

 সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযীগণ ায়ক জাভানমতয সফযীমত গ্রণপূফ থক তাৎক্ষসণক 

 দায়মদনা সনষ্পসি কময;   

(১৯) ‘নগদ থ থ         (Cash)’ ফসরমত অআন স্বীকৃত ভৄদ্রা বুঝাআমফ;   

(২০) ‘সনকা (Clearing)’ থ থ সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযীগমণয ভমধ্য ফা সযমাধ 

 ব্যফস্থাভময ভমধ্য ফা সযমাধ পফাদানকাযীগমণয ভমধ্য সযমাধ-সনমদ থ সফসনভয়কযণ, 

 ফাছাআকযণ ও পনেকযণ; 

(২১) ‘সনকা ঘয (Clearing House)’ থ থ এভন পকামনা িা, পমোমন সনকা ও সনষ্পসি 

 কাম থক্রভ সযচাসরত য়; 

(২২) ‘সনব থযীরতাজসনত ঝুঁসক (Systemic Risk)’ থ থ সযমাধ ব্যফস্থায় পকামনা 

 ংগ্রণকাযীয দায় সযমামধয ক্ষভতা, মাা সযমাধ ব্যফস্থায ন্যান্য 

 ংগ্রণকাযীমদয দায় সযমামধয ক্ষভতা ফা অসথ থক ক্ষসতয কাযণ আমত াময; 

(২৩) ‘সনসিতকযণ (Authentication)’ থ থ এভন এক প্রসক্রয়া, মাায ভাধ্যমভ সযমাধ 

 ব্যফস্থা সযচারনাকাযী ফা সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ফা সযমাধ পফাদানকাযী 

 উায গ্রামকয সযচয় ম্পমকথ সনসিত য়; 

(২৪) ‘সনষ্পসি (Settlement)’ থ থ সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযীগমণয ফা গ্রাকগমণয 

 ভমধ্য বুক এসি দ্ধসতমত থ থ ফা যকাসয সসকউসযটিমজয পদনাাওনায ভাসপ্ত; 

(২৫) ‘সনষ্পসি প্রসতসনসধ (Settlement Agent)’ থ থ সযমাধ ব্যফস্থায এভন এক 

 ংগ্রণকাযী, পম য ংগ্রণকাযীয মক্ষ পদনাাওনা সনষ্পসি কময; 



(২৬) ‘সনষ্পসি ব্যফস্থা (Settlement System)’ থ থ গ্রাকগমণয ফা সযমাধ ব্যফস্থায় 

 ংগ্রণকাযীগমণয ভমধ্য থ থ ফা যকাসয সসকউসযটিজ-ংক্রান্ত পদনাাওনা ভাসপ্তয জন্য 

 ফাংরামদ ব্যাংক ফা ভমনানীত ব্যাংক-পকাম্পাসন কর্তথক সযচাসরত ব্যফস্থা; 

(২৭) ‘পনেকযণ (Netting)’ থ থ সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযীগমণয যস্পমযয ভমধ্য পনে 

 পদনাাওনা সনরূণ; 

(২৮)  ‘সযমাধ (Payment)’ থ থ প্রদানকাযী ও গ্রণকাযীয ভমধ্য অসথ থক ভল্য স্তান্তমযয 

 সনসভি গ্রণমমাগ্য র্ততীয় পকামনা মক্ষয উয দাসফ স্থানান্তয, মাা অআনস্বীকৃত ভৄদ্রা ফা 

 আমরকট্রসনক ভৄদ্রা ফা পকন্দ্রীয় ব্যাংক সিসজোর ভৄদ্রায ভাধ্যমভ কাম থকয য়;   

(২৯) ‘সযমাধ দসরর (Payment Instrument)’ থ থ স্বীকৃত পকামনা কাগুমজ ফা 

 আমরকট্রসনক সনমদ থনা, মাায ভাধ্যমভ গ্রাক, সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ 

 ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ফা সযমাধ পফাদানকাযীমক তসফর স্তান্তমযয সনমদ থ প্রদান 

 কময; 

(৩০) ‘               (Payment Instruction)' থ থ গ্রাক কর্তথক সযমাধ ব্যফস্থা 

 সযচারনাকাযী,  সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ও সযমাধ পফাদানকাযী-পক 

 আমরকট্রসনক উাময় প্রদি থ থ স্থানান্তয সনমদ থ, মাায ভমধ্য, গ্রামকয সযচয় 

 সনসিতকযমণয সফলয়টিও ন্তর্ভ থি;   

(৩১) ‘সযমাধ ব্যফস্থা (Payment System)’ থ থ পদময বযন্তময সযচাসরত ফাংরামদ 

 ব্যাংক আমত এতদুমেমে রাআমন্সপ্রাপ্ত সযমাধ,  সনকা এফং সনষ্পসিকযমণয প্রসক্রয়া, 

 মাামত ফাংরামদম কাম থযত েক এক্সমচঞ্জভময কাম থক্রভ ন্তর্ভ থি নম;   

(৩২)    ‘সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী (Payment System Participant)’ থ থ মাাযা 

 সযমাধ ব্যফস্থায় ং রআয়া সনমজমদয ফা গ্রামকয ক্ষ আয়া থ থ ও যকাসয 

 সসকউসযটিজ সফসনভয়, সনকা ও সনষ্পসি কময এফং পক্ষেসফমমল সনষ্পসি ব্যফস্থা 

 সযচারনা কময;  

(৩৩) ‘সযমাধ ব্যফস্থা তদাযসক (Payment Systems Oversight)’ থ থ পকন্দ্রীয় 

 ব্যাংমকয এভন এক কাম থব্যফস্থা, মাা দ্বাযা সযমাধ, সনকা ও সনষ্পসি ব্যফস্থা এফং 

 সযমাধ পফায সনযািা ও দক্ষতা বৃসদ্ধয রমক্ষয সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, 

 সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ও সযমাধ পফাদানকাযীয কভ থকাণ্ড সযফীক্ষণ ও 

 ভল্যায়ন কযা য় এফং প্রমমাজয পক্ষমে প্রময়াজনীয় সযফতথন অনয়মনয সনমদ থনা প্রদান কযা 

 য়; 

(৩৪) ‘সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী (Payment System Operator)’ থ থ এআ 

 অআমনয ৪(১)(ে) ধাযায অওতায় ফাংরামদ ব্যাংক আমত রাআমন্সপ্রাপ্ত পকাম্পানী, মাা 

 ংসিষ্ট সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযীমদয ভমধ্য সনকা কাম থক্রভ সযচারনা কময ফা 

 নুমভাসদত ন্য পকামনা দ্ধসতমত গ্রাকমদয সযমাধ কাম থক্রমভ ায়তা কময; 



(৩৫) ‘সযমাধ পফা (Payment Service)’ থ থ নগদ জভা ও উমিারন, থ থ স্থানান্তয, 

 সযমাধ দসরর আস্যয, আমরকট্রসনক ভৄদ্রা আস্যয এফং থ থ স্থানান্তয-ংসিষ্ট ন্যান্য ায়ক 

 পফা; 

(৩৬) ‘সযমাধ পফাদানকাযী (Payment Service Provider)’ থ থ এআ অআমনয 

 ৪(১)(ে) ধাযায অওতায় ফাংরামদ ব্যাংক আমত রাআমন্সপ্রাপ্ত পকাম্পানী, মাা গ্রাকমদয 

 আমরকট্রসনক ভৄদ্রাংক্রান্ত পফা প্রদান কসযয়া থামক এফং এতদুমেমে গ্রামকয সামফয 

 ভসিত সস্থসত ট্রাে কাভ-পমেরমভন্ট যাকাউমন্ট ংযক্ষণ কময;  

(৩৭) ‘ফাংরামদ ব্যাংক’ থ থ Bangladesh Bank Order, 1971 (P.O. NO. 127 of 

 1972)-এয ধীমন স্থাসত Bangladesh Bank;  

(৩৮) ‘সফসধ (Rules)’ থ থ এআ অআমনয ধীন প্রণীত সফসধ;  

(৩৯) ‘বুক এসি দ্ধসত (Book Entry System)’ থ থ এভন এক সাফযক্ষণ ব্যফস্থা মাায 

 ভাধ্যমভ পকফর ফসমত সাফায়মনয দ্বাযা ম্পমদয স্তান্তয ম্পন্ন কযা য়; 

(৪০) ‘ব্যসি (Person)’ থ থ পকামনা স্বাবাসফক িাসফসষ্ট ব্যসি ফা অআনগত ব্যসি ফা  

  প্রসতষ্ঠান; 

(৪১) ‘ব্যাংক’ থফা ‘ব্যাংক-পকাম্পাসন’ (Bank or Bank Company) থ থ ব্যাংক-

 পকাম্পানী অআন, ১৯৯১ (১৯৯১ সিষ্টামেয ১৪ নং অআন) এয ধাযা ৩১-এয ধীন 

 রাআমন্সপ্রাপ্ত ফাংরামদম ব্যাংক ব্যাফা সযচারনাকাযী পকামনা পকাম্পাসন; 

(৪২) ‘যকাসয সসকউসযটিজ (Government Securities)’ থ থ যকায কর্তথক ফা 

 যকামযয মক্ষ আস্যযকৃত ফন্ড, সফর ফা সসকউসযটিজ;  

(৪৩) ‘যকাসয সসকউসযটিজ পমেরমভন্ট সমেভ (Government Securities 

 Settlement System)’ থ থ ফাংরামদ ব্যাংক ফা যকায কর্তথক নুমভাসদত িা, 

 মাা স্যসনসদ থষ্ট সনয়ভনীসত নুযণপূফ থক বুক এসি দ্ধসতমত যকাসয সসকউসযটিজ 

 স্তান্তমযয তথ্যাসদ সনযামদ ংযক্ষণ কময;   

(৪৪) ‘জাভানত (Collateral)’ থ থ এভন এক ম্পদ, মাা ঋণ প্রদামনয সফযীমত 

 ফন্ধক যাো য়; 

(৪৫) ‘পিার কাউন্টায াটি থ (Central Counter Party)’ থ থ ফাংরামদ ব্যাংক ফা 

 যকায কর্তথক নুমভাসদত পকামনা িা মাা পকামনা সযমাধ ব্যফস্থায় প্রসতটি সফমক্রতায 

 সফযীমত একক পক্রতা এফং প্রসতটি পক্রতায সফযীমত একক সফমক্রতায ভূসভকা ারন কময;    

(৪৬) ‘স্তান্তয সনমদ থ (Transfer Instruction)’ থ থ পকামনা গ্রাক কর্তথক উায সযমাধ 

 ব্যফস্থা সযচারনাকাযী ফা সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ফা সযমাধ পফাদানকাযীয 

 সনকে পপ্রসযত থ থ স্থানান্তয সনমদ থ, মাামত ন্যামন্যয ভমধ্য, গ্রামকয সযসচসত সনসিত 

 ওয়া মায়।  



৩। ন্যান্য অআমনয উয প্রাধান্য—ন্যান্য অআমন সবন্নরূ সফধান না থাসকমর, ধাযা ১(২)-এয ধীমন 

সযচাসরত সযমাধ, সনকা ও সনষ্পসি ব্যফস্থায পক্ষমে এআ অআমনয সফধানাফসর প্রাধান্য াআমফ। 

 

সদ্বতীয় ধ্যায় 

সযমাধ ব্যফস্থায গঠন ,সযচারনা আতযাসদ 
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৬।   সযমাধ ব্যফস্থায ভরধন, ভাসরকানা ও সযচারনা—(ক)                              -

                                                    -              ৯৯     

           -                   

   (ে) এআ অআমনয ধীমন রাআমন্সপ্রাপ্ত সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী ও সযমাধ  

  পফাদানকাযীমক ফাংরামদ ব্যাংক কর্তথক ভময় ভময় সনধ থাসযত সযভামণ, াময ও িায় 

  ভরধন  ংযক্ষণ কসযমত আমফ; 

(গ)  এআ অআমনয ধীমন রাআমন্সপ্রাপ্ত সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী ও সযমাধ 

 পফাদানকাযীয ব্যফস্থানা সযচারক ফা প্রধান সনফ থাী কভ থকতথা সনযুসিয পূমফ থ ফাংরামদ 

 ব্যাংমকয নুমভাদন গ্রণ কসযমত আমফ;  

(ঘ)  এআ অআমনয ধীমন রাআমন্সপ্রাপ্ত সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী ও সযমাধ 

 পফাদানকাযীয সযচারনা ল থমদ পকামনা ঋণমেরাস ব্যসি সযচারক ফা ব্যফস্থানা 

 সযচারক মদ সধসষ্ঠত আমফন না; এফং  

(ঙ)  ফাংরামদ ব্যাংমকয পূফ থানুমভাদন ব্যসতমযমক এআ অআমনয ধীমন রাআমন্সপ্রাপ্ত সযমাধ 

 ব্যফস্থা সযচারনাকাযী ও সযমাধ পফাদানকাযীয সযচারনা ল থমদ সনময়াসজত পকামনা 

 উমযািা সযচারমকয পয়ায স্তান্তযমমাগ্য আমফ না। 

৭।  সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রমণয সধকায— ধাযা ৮(ক) এয অওতায় সযমাধ ব্যফস্থা 

 সযচারনাকাযী, সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ও সযমাধ পফাদানকাযী কর্তথক প্রণীত 

 সনয়ভাফসর ননব্যথসিক, নফলম্যীন ও ংগসতপূণ থ আমফ, মাা গ্রামকয সধকাযমক ফাধাগ্রস্ত কসযমফ 

 না। 

৮।                                 —  )                                          

                                                                        

                                                                   গ        



                                                                         

                                                                           

                                                                          

                                             গ         

  )                                                                             

                                                                          

                                                                               

                                                                            

                      ৩০     )                         

 গ)       ৮  )                                                -        ঘ      

                                                                               

             

 ঘ)       ৮           -                                                               

                                                                         ঘ   

                                                । 

৯।  অউেমাস থং (Outsourcing)-সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ ব্যফস্থায় 

 ংগ্রণকাযী ও সযমাধ পফাদানকাযী ফাংরামদ ব্যাংক কর্তথক প্রণীত নীসতভারায অওতায় 

 পকামনা র্ততীয় ক্ষ আমত অউেমাস থং পফা গ্রণ কসযমত াসযমফ—  

(১)  অউেমাস থংময়য কাযমণ সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ও 

 সযমাধ পফাদানকাযীয বযন্তযীণ সনয়ন্ত্রণ ক্ষুণ্ণ কযা মাআমফ না এফং উামদয নদনসিন কাম থক্রভ 

 সনয়ন্ত্রণ, তদাযসক ও ম থমফক্ষমণয পক্ষমে ফাংরামদ ব্যাংমকয ক্ষভতা ীসভত কযা মাআমফ না।  

 

(২) সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ও সযমাধ পফাদানকাযী 

 কর্তথক পকামনা কাম থক্রভ অউেমাস থংময়য ভাধ্যমভ— 

 (ক) ঊর্ধ্থতন ব্যফস্থানায দাসয়ত্ব র্ততীয় মক্ষয সনকে  থণ কসযমফ না; 

 (ে)  সযমাধ দসরর ব্যফাযকাযীয এফং ংসিষ্ট আস্যযকাযীয ম্পকথ ও দাময়য পকামনারূ  

  সযফতথন ঘটিমফ না; এফং 

 (গ)  সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী ও সযমাধ পফাদানকাযীয রাআমমন্সয ফোরনীয় 

  মতথয যদ কসযমফ না। 

১০। এমজন্ট সনময়াগ ও ব্যফায—(১) ফাংরামদ ব্যাংমকয নুমভাদনামমক্ষ পকামনা সযমাধ ব্যফস্থা 

 সযচারনাকাযী ফা সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ফা সযমাধ পফাদানকাযী এমজন্ট সনময়ামগয 

 ভাধ্যমভ গ্রাকমক ংসিষ্ট সযমাধ পফা প্রদান কসযমত াসযমফ।  



(২)  তমফ সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী ফা সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ফা সযমাধ 

 পফাদানকাযী এমজন্ট সনময়াগপূফ থক ংসিষ্ট তথ্যাসদ ফাংরামদ ব্যাংমক পপ্রযণ কসযমফ।  

(৩)  সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী ফা সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ফা সযমাধ 

 পফাদানকাযী সনসিত কসযমফ পম, ংসিষ্ট এমজন্ট তাায মক্ষ কাম থ কসযমতমছ ভমভ থ 

 গ্রাকমদয ফসত কযা আয়ামছ। 

(৪)  ফাংরামদ ব্যাংক সযমাধ পফায মক্ষ ক্ষসতকয কাম থক্রমভ সরপ্ত আফায কাযমণ তথা 

 জনস্বামথ থ এমজমন্টয কাম থক্রভ স্থসগত ফা ফাসতমরয সনমদ থ প্রদান কসযমত াসযমফ। 

১১। দায়ফদ্ধতা-সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ও সযমাধ 

 পফাদানকাযী উামদয কভ থচাযী, এমজন্ট, াো ফা অউেমাস থংময়য জন্য চুসিফদ্ধ র্ততীয় মক্ষয 

 এতৎংসিষ্ট কর কভ থকামণ্ডয জন্য দায়ী থাসকমফ। 

১২। নসথে ংযক্ষণ-সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ও সযমাধ 

 পফাদানকাযী পরনমদন-ংক্রান্ত তথ্য যফতী ১২ (ফামযা) ফৎয ংযক্ষণ কসযমফ।  

১৩।  তথ্য প্রাসধকায-সযমাধ ব্যফস্থা-ংক্রান্ত তথ্য সনম্নরূ পক্ষে ব্যতীত প্রদান কযা মাআমফ না— 

(১)  সযমাধ ব্যফস্থায অসথ থক শুদ্ধতা, স্বছবিতা, কাম থকাসযতা ফা সনযািা মাচাআ ও সনসিতকযণ। 

(২)  অআন-নুাময তথ্য প্রাসপ্তয সধকাযম্পন্ন ব্যসি। 

(৩)  অদারত কর্তথক প্রদি অমদ।  

(৪)  অন্তজথাসতক চুসিয ধীমন ফাংরামদময দায়-দাসয়ত্ব ারন। 

(৫)  এআ অআমনয ধীমন পকামনা সনমদ থনা সযারন। 

১৪।  সপ ও চাজথ—(১) সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ও সযমাধ 

 পফাদানকাযী সযমাধ কাম থক্রমভয জন্য ভাশুর ফা সপ অমযা কসযমত াসযমফ এফং ফাংরামদ 

 ব্যাংক প্রমমাজয পক্ষমে এআরূ ভাশুর ও সপ-এয ীভা সনধ থাযণ কসযমত াসযমফ।  

(২) ধাযা  ৪(১)-এয সফধান-নুমায়ী সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ ব্যফস্থায় 

 ংগ্রণকাযী ও সযমাধ পফাদানকাযী উায গ্রাকমক পফা প্রদামনয জন্য অমযাসত 

 সপ ফা ভাশুর ম্পমকথ পূমফ থআ ফসত কসযমফ এফং সপ ফা ভাশুরংক্রান্ত তথ্যাসদ সযমাধ 

 পফা প্রদামনয স্থামন দৃসষ্টগ্রাযবামফ স্থান কসযমত আমফ। 

(৩) এআ অআমনয ধাযা ১৬(১)-এয ধীন সযমাধ, সনকা ও সনষ্পসি-ংক্রান্ত স্যসফধাসদ প্রদামনয 

 জন্য ফাংরামদ ব্যাংক সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী 

 ও সযমাধ পফাদানকাযীয উয ভাশুর ফা সপ অমযা কসযমত াসযমফ। 

 

 

 



র্ততীয় ধ্যায় 

ফাংরামদ ব্যাংমকয ক্ষভতা ও দাসয়ত্ব 

১৫। াধাযণ ক্ষভতা—(১) ফাংরামদ ব্যাংক পদম কাম থযত কর সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, 

 সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ও সযমাধ পফাদানকাযীয কাম থক্রভ সযচারনায় নুভসত প্রদান, 

 তদাযসক ও সনয়ন্ত্রণ কসযমফ। 

(২) সযমাধ কাম থক্রমভয উন্নয়ন, সনব থযীরতাজসনত ঝুঁসক িাব্য ন্যান্য ঝুঁসক হ্রাকমল্প 

 ফাংরামদ ব্যাংক সনম্নরূ ব্যফস্থা গ্রণ কসযমফ— 

(ক)  সযমাধ কাম থক্রমভয অধুসনকায়মনয রমক্ষয এতৎংক্রান্ত নীসতভারা প্রণয়ন; 

(ে)  গ্রামকয স্বাথ থ ংযক্ষমণয রমক্ষয নীসতভারা প্রণয়ন এফং প্রমমাজয পক্ষমে সনমদ থনা 

  প্রদান; এফং  

(গ)  সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ও সযমাধ 

 পফাদানকাযীয কাম থক্রমভয ভানদণ্ড, দ্ধসত, সফধানাফসর প্রভৃসত সনধ থাযণপূফ থক 

 উামদয প্রময়াগ সনসিতকযণ। 

(৩)  ফাংরামদ ব্যাংক সযমাধ পফা-ংক্রান্ত উদ্ভাফনী উমযামগয ব্যাফাসযক িাব্যতা 

 মাচাআময়য জন্য নীসতগত ায়তা প্রদান কসযমত াসযমফ। 

(৪) ফাংরামদ ব্যাংক সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনা ও সযমাধ পফা প্রদামনয উমেমে উামদয 

 সত ম্পসকথত পম-পকামনা প্রসতষ্ঠামনয জন্য ভানদণ্ড সনধ থাযণ কসযমত াসযমফ। 

(৫) ফাংরামদ ব্যাংক জনস্বামথ থ, সযমাধ ব্যফস্থায উন্নয়মন ফা সযমাধ পফায জন্য ক্ষসতকয 

 কাম থকরা পযাধকমল্প সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী, 

 সযমাধ পফাদানকাযী, উামদয সনযুি এমজন্ট ংসিষ্ট কর ক্ষমক পম-পকামনা সফলময় 

 সনমদ থ প্রদান কসযমত াসযমফ এফং ংসিষ্ট প্রসতষ্ঠান উি সনমদ থ ারন কসযমত ফাধ্য 

 থাসকমফ। 

১৬।  ফাংরামদ ব্যাংমকয সযচারন ভূসভকা—(১) ফাংরামদ ব্যাংক সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, 

 সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী এফং সযমাধ পফাদানকাযীমক সযমাধ, সনকা ও সনষ্পসি-

 ংক্রান্ত স্যসফধাসদ প্রদান কসযমত াসযমফ।  

(২) ধাযা  ৬(১)-এয উমেে পূযণকমল্প, ফাংরামদ ব্যাংক সনম্নরূ কাম থাফসর ম্পাদন কসযমত 

  াসযমফ— 

(ক)  সযমাধ, সনকা এফং সনষ্পসি ব্যফস্থা ংস্থান, সযচারন, ংগ্রণ ও সনমজ ফা 

 পৃথক াফসসিয়াসয পকাম্পাসন গঠমনয ভাধ্যমভ ভাসরকানা ধাযণ;  

(ে)  পরনমদমনয সনকা ও সনষ্পসিয রমক্ষয সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ 

 ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী এফং সযমাধ পফাদানকাযীয সাফ ধাযণ; 



(গ)  সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী এফং সযমাধ 

 পফাদানকাযীয সামফ থ থ ও যকাসয সসকউসযটিজ ংযক্ষণ; 

(ঘ)  সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী এফং সযমাধ 

 পফাদানকাযীমদয সযমাধ, সনকা ও সনষ্পসি কাম থক্রভ সযচারনামথ থ তাযল্য 

 স্যসফধা প্রদান; 

(ঙ)  যকাসয সসকউসযটিজ-এয ব্যফস্থানায জন্য পকন্দ্রীয় যকাসয সসকউসযটিজ 

 সিমাসজেসয ও যকাসয সসকউসযটিজ পমেরমভন্ট ব্যফস্থা সযচারনা।  

(৩) ফাসণসজযক ব্যাংক ফা জনাধাযমণয ব্যফামযয উমেমে সিসজোর ভৄদ্রায প্রফতথন এফং উায 

 সযচারনা ংক্রান্ত মাফতীয় কাম থক্রভ গ্রণ কসযমত াসযমফ।  

 ৭।                                     -  )                                 

                                                                            

                -     -                                                      

                                                        । 

 ২)                              ৭  )                                     

              -                                                          

                                                                          

                  । 

 ৩)                                                                

                                                                     

     Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (Order No. 

02 of 1973)                 -                                         

                                   গ                                    

                                                                  ।    

 ৪)                                                               

                                                                       

                     । 

 

চতুথ থ ধ্যায় 

 সযমাধ কসভটি 

১৮। সযমাধ কসভটি —(১) সযমাধ ব্যফস্থায তদাযসকয সনসভি ফাংরামদ ব্যাংমকয পিপুটি গবন থয-

এয বাসতমত্ব একটি সযমাধ     , তাা পম নামভআ সবসত উক না পকন, গঠিত আমফ।    

 (২) উধাযা (১)-এ ফসণ থত কসভটিয গঠন, কভ থদ্ধসত ও কভ থসযসধয সফলময় ফাংরামদ ব্যাংক 

  নীসতভারা প্রণয়ন কসযমফ। 



(৩) উধাযা (১)-এয উমেে পূযণকমল্প, সযমাধ কসভটিয কভ থসযসধমত, ন্যামন্যয ভমধ্য, 

সনম্নরূ কাম থাফসর ন্তর্ভ থি থাসকমফ— 

(ক)  অন্তজথাসতক ভান ফজায় যাসেয়া সযমাধ ব্যফস্থায উন্নয়ন, ভিয় এফং সযমাধ 

 কাম থক্রমভ নূতনত্ব অনয়ন, সযমাধ ব্যফস্থায ঝুঁসক হ্রা ও সনযািা সফধান-ংক্রান্ত 

 সদক সনমদ থনা; 

(ে)  সযমাধ ব্যফস্থায উন্নয়নংক্রান্ত জাতীয় ও অন্তজথাসতক উমযামগয সত ভিয় 

 যাসেয়া সযমাধ ব্যফস্থায় পকৌরগত সযফতথন ও সযচারমন স্যাসয প্রদান।  

 

ঞ্চভ ধ্যায় 

সযমাধ ও সনষ্পসি 

১৯।  সযমাধ সনমদ থ নুমভাদন ও প্রতযাায—(১) এআ ধাযায উমেে পূযণকমল্প, একটি সযমাধ সনমদ থ 

 নুমভাসদত সযমাধ সনমদ থ ফসরয়া গণ্য আমফ মসদ— 

(ক)  গ্রাক সযমাধ সনমদ থটি কাম থকয কসযফায জন্য ম্মত য়; ফা 

(ে)  গ্রাক পকামনা ধাযাফাসক পরনমদন কাম থকয কসযফায জন্য ম্মত য়, মাা উি 

 পরনমদমনয একটি ং ফসরয়া গণ্য য়। 

(২) ধাযা  ৯(১)-এয উমেে পূযণকমল্প, গ্রামকয সত সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী ফা 

 সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ফা সযমাধ পফাদানকাযীয ম্পাসদত চুসি পভাতামফক 

 একটি সনধ থাসযত প্রসক্রয়ায় সযমাধ সনমদ থটি কাম থকয আমফ। 

(৩) পরনমদনটি সনষ্পসিয জন্য পপ্রযমণয সনধ থাসযত ভময়য পূমফ থ পম-পকামনা ভয় গ্রাক সযমাধ 

 সনমদ থময সফযীমত প্রদি ম্মসত প্রতযাায কসযমত সযমফ। 

২০। ননুমভাসদত সযমাধ সনমদ থ কাম থকয আফায প্রসতকায—ননুমভাসদত, র্ভরবামফ সকংফা দুাময় 

 প্রদি পকামনা সযমাধ সনমদ থ কাম থকয আমর ংসিষ্ট সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী ফা সযমাধ 

 ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ফা সযমাধ পফাদানকাযী ফাংরামদ ব্যাংক কর্তথক প্রণীত সফসধ-সফধামনয 

 অমরামক এআরূম সযমাসধত অসথ থক ক্ষসতয প্রসতকায কসযমফ।  

২১। সনষ্পসি কাম থক্রভ—(১)   ফাংরামদ ব্যাংক ফা উায কর্তথক ভমনানীত ব্যাংক-পকাম্পাসন সনধ থাসযত 

 সফসধসফধামনয অমরামক সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী ফা সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ফা 

 সযমাধ পফাদানকাযীমক সনষ্পসি পফা প্রদান কসযমত াসযমফ।  

(২) ফাংরামদ ব্যাংক আমত সনষ্পসি পফা গ্রমণয পক্ষমে সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী— 

(ক) ফাংরামদ ব্যাংমকয সত সনধ থাসযত মতথ, ন্যামন্যয ভমধ্য, সনষ্পসি কাম থক্রভ 

 সযচারনামথ থ চরসত সাফ খুসরয়া উামত ম থাপ্ত সস্থসত ংযক্ষণ কসযমত াসযমফ; 

 এফং  



(ে) যস্পমযয ভমধ্য সনকা কাম থক্রভ আমত উদূ্ভত দায় সনষ্পসিয জন্য ফাংরামদ 

 ব্যাংমক যসক্ষত ন্য পকামনা সাফধাযীমক উামদয সনষ্পসি প্রসতসনসধ সামফ 

 সনময়াগ কসযমত াসযমফ।  

(৩) ধাযা ২১(২)(ে)-এয উমেযে পূযণকমল্প, সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী ফা সযমাধ ব্যফস্থায় 

ংগ্রণকাযী ফা সযমাধ পফাদানকাযী উামদয সনযুি প্রসতসনসধ কর্তথক সনষ্পসি কাম থক্রভ 

অযমিয পূমফ থ উবময়য ভমধ্য ম্পাসদত চুসিয নুসরস ফাংরামদ ব্যাংক ফা ভমনানীত ব্যাংক-

পকাম্পাসনয সনকে পপ্রযণ কসযমফ।   

(৪) সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী উামদয সনষ্পসি প্রসতসনসধয সনময়াগ ফাসতর কসযমত চাসমর 

উি সনময়াগ ফাসতমরয প্রস্তাসফত তাসযমেয নূযনতভ ৭ (াত) কভ থসদফ পূমফ থ ফাংরামদ ব্যাংকমক 

সরসেতবামফ ফসত কসযমফ। 

তমফ ফাংরামদ ব্যাংক অফেকীয় ভমন কসযমর, সনষ্পসি পফা গ্রমণয সনসভমি সযমাধ কাম থক্রভ-

ংক্রান্ত পকামনা প্রসতষ্ঠানমক সাফ খুসরফায নুমভাদন প্রদান কসযমত াসযমফ। 

২২। পরনমদন সনষ্পসিকযণ—(১) সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী 

 এফং সযমাধ পফাদানকাযী এআ অআমনয প্রমমাজয সফধান এফং ফাংরামদ ব্যাংমকয ংসিষ্ট সফসধ, 

 প্রসফধান ফা অমদ- নুাময উামদয পরনমদন সনষ্পসি কসযমফ।  

(২) ধাযা ২২(১) নুমায়ী পকামনা পরনমদন সনষ্পসিয য ফা সনস্পসিয জন্য নুমভাদমনয য 

সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী এফং সযমাধ পফাদানকাযীয 

ভথ থতা, পদউসরয়াত্ব, ফায়মনয কাযমণ সকংফা পরনমদনটি স্থসগত কসযফায সনসভমি প্রাসনক ফা 

অদারমতয অমদ ফা ন্য পম-পকামনা কাযমণআ উক না পকন, সনষ্পসিকৃত ফা সনস্পসিয জন্য 

নুমভাসদত পরনমদনটি ফাসতর কযা মাআমফ না। 

২৩। সযমামধয -জাভানত এফং দায় সনষ্পসি—সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ ব্যফস্থায় 

 ংগ্রণকাযী, সযমাধ পফাদানকাযী ফা পিার কাউন্টায াটি থমক ফাংরামদ ব্যাংক কর্তথক প্রদি 

 তাযল্য স্যসফধায সফযীমত যসক্ষত -জাভানত আমত উামদয ভথ থতা ফা পদউসরয়াত্বজসনত 

 দায়মদনা সযমাধ কযা মাআমফ না, মতক্ষণ না প্রদি তাযল্য ভিয় কযা য়।  

 

লষ্ঠ ধ্যায় 

পচক, আমরকট্রসনক তসফর স্থানান্তয ও আমরকট্রসনক ভৄদ্রা আস্যযকযণ  

২৪। (১)  পচক ন্যান্য কাগুমজ সযমাধ দসরমরয থ থ সযমামধয পক্ষমে The Negotiable 

Instrument Act, 1881 (Act NO. 26 of 1881)-এয সফধানাফসর প্রমমাজয আমফ; তমফ 

(২)  অন্তঃব্যাংক পচক ন্যান্য কাগুমজ সযমাধ দসরর সনকাময পক্ষমে ফাংরামদ ব্যাংক 

কর্তথক জাসযকৃত এতৎংক্রান্ত সফসধসফধান ও সনমদ থনা প্রমমাজয আমফ।   



২৫। আমরকট্রসনক তসফর স্থানান্তয—(১) ফাংরামদ ব্যাংক সনমজ ফা প্রময়াজমন উা কর্তথক নুমভাসদত 

 পকামনা কর্তথক্ষ দ্বাযা অন্তঃব্যাংক আমরকট্রসনক পরনমদন ব্যফস্থাভ, পম নামভআ সবসত উক না 

 পকন, সযচারনা কসযমত াসযমফ।   

(২) ধাযা ২৫(১)-এয উমেে পূযণকমল্প, ফাংরামদ ব্যাংক প্রময়াজনীয় সফসধসফধান প্রণয়ন ও সনমদ থনা 

জাসয কসযমফ, মাামত, ন্যামন্যয ভমধ্য, সফমযাধ সনষ্পসি ও গ্রামকয স্বাথ থ ংযক্ষমণয সফলয়টি 

ন্তর্ভ থি থাসকমফ।   

২৬। আমরকট্রসনক ভৄদ্রা আস্যযকযণ ও উায ব্যফস্থানা—ব্যাংক-পকাম্পাসন ফাংরামদ ব্যংক আমত 

 রাআমন্সপ্রাপ্ত সযমাধ পফাদানকাযীগণ আমরকট্রসনক ভৄদ্রা আস্যয কসযফায পক্ষমে এফং  আমরকট্রসনক 

 ভৄদ্রায ব্যফস্থানায পক্ষমে ফাংরামদ ব্যাংমকয এতৎংক্রান্ত সফসধসফধান নুযণ কসযমফ, 

 মাামত ন্যামন্যয ভমধ্য, গ্রামকয স্বাথ থ ংযক্ষমণয সফলয়টি ন্তর্ভ থি থাসকমফ।  

 

প্তভ ধ্যায় 

ফায়ন 

২৭। ফায়ন—(১)  এআ অআমনয ধীমন রাআমন্সপ্রাপ্ত পকামনা সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী ফা 

 সযমাধ পফাদানকাযীয কাম থক্রভ উায গ্রাক সকংফা জনস্বাথ থসফমযাধী ভমভ থ ফাংরামদ ব্যাংমকয 

 সনকে প্রতীয়ভান আমর ফাংরামদ ব্যাংক ংসিষ্ট পকাম্পাসনয ফায়মনয জন্য াআমকাে থ সফবামগ 

 অমফদন কসযমত াসযমফ।  

(২) ন্য অআমন মাা সকছুআ থাকুক না পকন, এআ অআমনয ধীমন রাআমন্সপ্রাপ্ত পকামনা 

সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযীয ফা সযমাধ পফাদানকাযীয উামদয গ্রামকয থ থ ম্পূণ থরূম 

সযমাধ কসযফায াভথ্যথ যসয়ামছ, এআ ভমভ থ ফাংরামদ ব্যাংক সরসেতবামফ প্রতযয়ন না কসযমর 

ংসিষ্ট পকাম্পাসন পস্বছবিায় ফা পকামনা র্ততীয় মক্ষয অমফদমনয সযমপ্রসক্ষমত ফাসয়ত আমফ না। 

২৮। সযমাধ কাম থক্রমভ ফাধাসনমলধ—এআ অআমনয ধীমন রাআমন্সপ্রাপ্ত পকামনা সযমাধ ব্যফস্থা 

 সযচারনাকাযী ফা সযমাধ পফাদানকাযীয সফরুমদ্ধ ফায়ন অমদ ফা প্রাসনক অমদ জাসয 

 কযা আমর উা সযমাধ কাম থক্রমভ ংগ্রণ কসযমত াসযমফ না। 

২৯। ফায়মনয পক্ষমে পরনমদমনয সনষ্পসি—ন্য অআমন মাা সকছুআ থাকুক না পকন, এআ অআমনয 

 ধীমন রাআমন্সপ্রাপ্ত পকামনা সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী ফা সযমাধ পফাদানকাযী ফায়ন 

 ফা প্রাসনক অমদপ্রাপ্ত ফা পদউসরয়া পঘাসলত আমর, আমতাভমধ্য উামদয সযমাধ ব্যফস্থায় অগত 

 পরনমদমনয সনষ্পসিয পক্ষমে এআ অআমনয ২২(২) ধাযা প্রমমাজয আমফ।  

৩০। ফায়মকয দাসয়ত্ব—ন্য অআমন মাা সকছুআ থাকুক না পকন, এআ অআমনয ধীমন রাআমন্সপ্রাপ্ত 

 পকামনা সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী ফা সযমাধ পফাদানকাযী ফায়ন ফা প্রাসনক 

 অমদপ্রাপ্ত ফা পদউসরয়া পঘাসলত আমর, উায সযমাধ কাম থক্রভ-ংক্রান্ত ভৄদয় দায়মদনা সনষ্পসিয 

 বায ফায়ক ফা প্রামকয উয ফতথাআমফ। 



৩১। ফায়নকামর গ্রামকয গ্রাসধকায—ন্য অআমন মাা সকছুআ থাকুক না পকন, এআ অআমনয ধীমন 

রাআমন্সপ্রাপ্ত পকামনা সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী ফা সযমাধ পফাদানকাযী ফায়নকামর 

দায়মদনা সযমামধয পক্ষমে গ্রাকগণ গ্রাসধকায াআমফ।   

৩২। অআনগত সধকায ংযক্ষণ—এআ ধ্যাময়য সফধানাফসর পকামনা ব্যসিমক তাায অআনগত সধকায 

 প্রময়াগ কযা আমত সফযত যাসেমফ না, মসদ না তাা সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী ফা সযমাধ 

 পফাদানকাযীয কাম থক্রভমক প্রবাসফত কময। 

৩৩। াংঘসল থক অআন-ংক্রান্ত সফধানাফসর—(১) ফাংরামদম কাম থযত সফমদস ভাসরকানাধীন পকামনা 

 সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী ফা সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ফা সযমাধ পফাদানকাযী 

 পদউসরয়া পঘাসলত আমর তাায সযমাধ কাম থক্রমভয দায়মদনা ফাংরামদম ফরফৎকৃত অআন দ্বাযা 

 সনষ্পন্ন কযা আমফ। 

(২) সফমদম কাম থযত ফাংরামদস ভাসরকানাধীন পকামনা সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী ফা 

সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ফা সযমাধ পফাদানকাযীয সধকায ও দায়দাসয়ত্ব ংসিষ্ট 

পদময এতৎংক্রান্ত অআন দ্বাযা সনয়সন্ত্রত আমফ। 

 

ষ্টভ ধ্যায় 

প্রাসনক জসযভানা, দণ্ড আতযাসদ 

৩৪। প্রাসনক                —(১) এআ অআমনয পকামনা সফধান রঙ্ঘমনয দাময় সযমাধ ব্যফস্থা 

 সযচারনাকাযী, সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী, সযমাধ পফাদানকাযী এফং উামদয সযচারক, 

 প্রধান সনফ থাী ও ংসিষ্ট ন্যান্য কভ থকতথায সফরুমদ্ধ ফাংরামদ ব্যাংক সনম্নফসণ থত এক ফা একাসধক 

 ব্যফস্থা গ্রণ কসযমত াসযমফ—  

  (ক)  অআন রঙ্ঘনকাযী ব্যসি ফা প্রসতষ্ঠামনয উয সফসধসনমলধ অমযা কযা  

  ফাংরামদ ব্যাংক কর্তথক মফ থাচ্চ ২৫,০০,০০০/= (পঁসচ রক্ষ) োকা জসযভানা;  

 ( )  অআন রঙ্ঘনকাযী প্রসতষ্ঠামনয ংসিষ্ট সযচারক, প্রধান সনফ থাী ও ন্যান্য  

  কভ থকতথামক তাামদয দ আমত াযমণয অমদ প্রদান; 

 (গ)  সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী এফং সযমাধ 

  পফাদানকাযীয নুকূমর প্রদি রাআমন্স ফা ংসিষ্ট নুভসত স্থসগতকযণ ফা  

  প্রতযাায। 

(২) মসদ পকামনা ব্যসি এআ অআমনয ধীমন রাআমন্সপ্রাপ্ত না আয়া সযমাধ কাম থক্রভ সযচারনা 

 কমযন ফা প্রাপ্ত রাআমন্স ফাসতর আফায যও সযমাধ কাম থক্রভ ব্যত যামেন, তাা 

 আমর সতসন ফাংরামদ ব্যাংমকয সনমদ থ-নুাময ফ থসনম্ন ১,০০,০০০/= (এক রক্ষ) োকা 

 আমত মফ থাচ্চ ২৫,০০,০০০/= (পঁসচ রক্ষ) োকা জসযভানা প্রদান কসযমফন। 



 মসদ এআ রঙ্ঘন ব্যাত থামক, তাা আমর উি রঙ্ঘমনয প্রথভ সতন সদমনয য আমত 

 প্রসত সদমনয জন্য সতসযি নূযন ৫০,০০০/= (ঞ্চা াজায) োকা এফং নূর্ধ্থ 

 ১,০০,০০০/= (এক রক্ষ) োকা াময জসযভানা কযা আমফ।  

(৩) সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ফা সযমাধ 

 পফাদানকাযীয পকামনা সযচারক, প্রধান সনফ থাী ফা ন্যান্য কভ থকতথামক ফাংরামদ ব্যাংক 

 ১,০০,০০০/= (এক রক্ষ) োকা আমত ৫,০০,০০০/= (াঁচ রক্ষ) োকা ম থন্ত জসযভানা 

 কসযমত াসযমফ, মসদ সতসন— 

(ক) এআ অআমনয ধীমন সনযুি পকামনা সযদ থক, সনযীক্ষক ফা তদন্তকাযীয কভ থ 

 ম্পাদমন মমাসগতা ফা ফাধা প্রদান কমযন; 

(ে) ংসিষ্ট পকাম্পাসনয সাফ, ফস ফা নসথে সফনষ্ট, র্ধ্ং, সযফতথন, পগান ফা 

 র্ভরবামফ উস্থান কমযন; এফং 

(গ) াধু উমেমে সযমাধ কাম থক্রভংক্রান্ত সভথ্যা তথ্য উস্থান কমযন সকংফা 

 প্রময়াজনীয় ফা মথামথ তথ্য উস্থান কসযমত ব্যথ থ ন।   

(৪) পকামনা ব্যসি এআ অআমনয উমেে পূযণকমল্প, ফাংরামদ ব্যাংক কর্তথক জাসযকৃত 

 সফসধসফধান ফা সনমদ থনা রঙ্ঘন কসযমর ফা উিরূ রঙ্ঘমন ায়তা কসযমর তাামক নূর্ধ্থ 

 ৫,০০,০০০/= (াঁচ রক্ষ) োকা জসযভানা কযা আমফ। 

৩৫। যাধ- মসদ পকামনা ব্যসি- 

  ১. এআ অআমনয ধীমন রাআমন্সপ্রাপ্ত না আয়া সযমাধ কাম থক্রভ সযচারনা কমযন ফা  

  প্রাপ্ত রাআমন্স ফাসতর আফায যও সযমাধ কাম থক্রভ ব্যত যামেন, তাা আমর উা 

  আমফ একটি যাধ। 

  ২. এআ অআমনয উমেে পূযণকমল্প, ফাংরামদ ব্যাংক কর্তথক জাসযকৃত সফসধ-সফধান ফা  

  সনমদ থনা রঙ্ঘন কসযমর ফা উিরূ রঙ্ঘমন ায়তা কসযমর উা আমফ একটি যাধ। 

৩৬। দণ্ড- মসদ পকামনা ব্যসি- 

  ১. ধাযা ৩৫ এয উধাযা ১ এ ফসণ থত যাধ ংঘেন কসযমর ৫     ) ফৎয শ্রভ কাযাদণ্ড 

  ফা মফ থাচ্চ ৫০ রক্ষ োকা থ থদন্ড থফা উবয় দমন্ড দণ্ডনীয় আমফন; 

  ২. ধাযা ৩৫ এয উধাযা ২ এ ফসণ থত যাধ ংঘেন কসযমর ৩ (   ) ফৎয শ্রভ  

  কাযাদণ্ড ফা মফ থাচ্চ ৩০ রক্ষ োকা থ থদন্ড থফা উবয় দমন্ড দণ্ডনীয় আমফন; 

৩৭। যামধয অভরমমাগ্যতা ও জাসভনমমাগ্যতা—              ংঘটিত          অভরমমাগ্য 

(Cognizable), অমালমমাগ্য (Compromising) এফং জাসভন মমাগ্য (Non-Bailable)আমফ। 

৩৮। তদন্ত, সফচামযয দ্ধসত, আতযাসদ-              ংঘটিত                             

                     পপৌজদাসয কাম থসফসধ প্রমমাজয আমফ। 



৩৯। াসস্তভরক কাম থধাযা গ্রমণয দ্ধসত—(১) এআ অআমনয পকামনা ধাযা থফা তাায ধীন পকামনা 

অমদ ফা  সনমদ থ ফা অমযাসত  তথ ফা প্রণীত পকামনা সফসধ রঙ্ঘন কসযফায দাময় অদারমতয সফচাম থ যাধ 

ব্যতীত ন্য পকামনা পক্ষমে াসস্তভরক ব্যফস্থা গ্রণ কসযমত চাসমর ফাংরামদ ব্যাংক ংসিষ্ট সযমাধ 

ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী, সযমাধ পফাদানকাযী, উামদয সযচারক, প্রধান 

সনফ থাী ফা ন্য কভ থকতথামদয সফরুমদ্ধ পকন াসস্তভরক ব্যফস্থা গ্রণ কসযমফ না ফা উামদয উয অসথ থক 

জসযভানা অমযা কসযমফ না, পআ ম্পমকথ কাযণ দ থামনায স্যমমাগ সদমত াসযমফ এফং উামদয প্রদি ব্যাখ্যায় 

ন্তুষ্ট না আমর ফা উাযা সনসদ থষ্ট ভময়য ভমধ্য ব্যাখ্যা প্রদান না কসযমর, ফাংরামদ ব্যাংক উামদয সফরুমদ্ধ 

অসথ থক জসযভানা অমযা কসযমত াসযমফ। 

(২) সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী, সযমাধ 

 পফাদানকাযী, উামদয সযচারক, প্রধান সনফ থাী ফা ন্য পকামনা কভ থকতথায সফরুমদ্ধ 

 াসস্তভরক ব্যফস্থা গ্রণ কযা আমর সকংফা জসযভানা অমযা কযা আমর, াসস্ত ফা জসযভানা 

 অমযাময ১৪ (পচৌে) সদমনয ভমধ্য ংসিষ্ট ব্যসি ফা প্রসতষ্ঠান ফাংরামদ ব্যাংমকয 

 সযচারনা ল থমদয সনকে গৃীত াসস্তভরক ব্যফস্থা ফা জসযভানা ভওকুমপয অমফদন প 

 কসযমত াসযমফ এফং এআ ব্যাাময উি ল থমদয সদ্ধান্তআ চূড়ান্ত ফসরয়া গণ্য আমফ।  

(৩) উধাযা (১)-এয ধীমন অমযাসত জসযভানা এআরূ অমদ প্রদামনয ১৪ (পচৌে) সদমনয 

 ভমধ্য সযমাধ কসযমত ফাধ্য থাসকমফ। 

(৪) সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী, সযমাধ 

 পফাদানকাযী, উামদয সযচারক, প্রধান সনফ থাী ফা ন্যান্য কভ থকতথা উধাযা (৩)-এ 

 সনধ থাসযত ভয়ীভায ভমধ্য অমযাসত জসযভানা সযমামধ ব্যথ থ আমর ফাংরামদ ব্যাংক 

 পকামনারূ পনাটি প্রদান ব্যসতমযমক উায সকংফা উামদয ব্যাংক সাফ আমত উি 

 জসযভানা অদায় কসযয়া রআমত াসযমফ। 

 

নফভ ধ্যায় 

সফসফধ 

৪০। সফমযাধ সনষ্পসি—সযমাধ, সনকা ও সনষ্পসিয সফলময় সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ 

 ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী এফং সযমাধ পফাদানকাযীয ভমধ্য পকামনা সফমযামধয উৎসি আমর এফং 

 উাযা উি সফমযাধ সনষ্পসি কসযমত ব্যথ থ আমর, ংসিষ্ট ক্ষগমণয নুমযামধয সযমপ্রসক্ষমত 

 ফাংরামদ ব্যাংক উি সফমযাধ সনষ্পসিমত ভধ্যস্থতা কসযমত াসযমফ এফং এআরূ ভধ্যস্থতায় 

 ফাংরামদ ব্যাংমকয প্রদি সদ্ধান্ত ংসিষ্ট ক্ষগণ ভাসনমত ফাধ্য থাসকমফ।  

৪১। যর সফশ্বাম কৃত কামম থয যক্ষণ—এআ অআমনয ধীমন যর সফশ্বাম কৃত পকামনা কামম থয জন্য ফা 

 কামম থয উমযাগ গ্রমণয জন্য পক ক্ষসতগ্রস্ত আমর ফাংরামদ ব্যাংক থফা উায পকামনা কভ থকতথা 

 থফা পকামনা প্রসতসনসধয সফরুমদ্ধ পদওয়াসন ফা পপৌজদাসয ভাভরা ফা ন্য পকামনা অআনগত কাম থক্রভ 

 গ্রণ কযা মাআমফ না। 



৪২। উিযণকারীন সফধান—এআ অআন ফরফৎ আফায য ফাংরামদ ব্যাংক কর্তথক সনধ থাসযত ভয়ীভায 

 ভমধ্য সযমাধ ব্যফস্থা সযচারনাকাযী, সযমাধ ব্যফস্থায় ংগ্রণকাযী ফা সযমাধ পফাদানকাযী 

 উামদয (ক) প্রসতষ্ঠান; (ে) সযচারন; এফং (গ) ব্যফস্থানাংক্রান্ত মাফতীয় কাম থক্রভ এআ অআমনয 

 সফধানাফসরয সত ংগসতপূণ থ কসযমফ। 

৪৩। ফাস্তফায়ন ক্ষভতা—এআ অআমনয সফধানাফসর ফাস্তফায়মনয রমক্ষয ফাংরামদ ব্যাংক অফেকীয় ভমন 

 কসযমর প্রময়াজনীয় অমদ, সনমদ থ ফা নীসতভারা জাসয কসযমত াসযমফ।  

৪৪। সফসধ প্রণয়ন—এআ অআমনয উমেে পূযণকমল্প যকায পগমজে প্রজ্ঞান দ্বাযা সফসধ প্রণয়ন 

 কসযমত াসযমফ। 

৪৫।   প্রসফধান প্রণয়ন—এআ অআমনয উমেে পূযণকমল্প সযমাধ কাম থক্রমভয সনযািা, কাম থকাসযতা ও 

বসফষ্যৎ উন্নয়মনয রমক্ষয ফাংরামদ ব্যাংক প্রমমাজয পক্ষমে জনাধাযমণয ভতাভত গ্রণপূফ থক প্রসফধান 

প্রণয়ন কসযমত াসযমফ। 

৪৬। যসতকযণ ও পপাজত-(১) Bangladesh Payment and Settlement Systems 

 Regulations, 2014  এফং Regulations on Electronic Fund Transfer 2014 এয 

 পম কর ধাযা                                        এতদ্দ্বাযা যসত আমফ। 

(২) ধাযা ৪৫(১)-এয ধীমন যসতকযণ মত্ত্বও যসতকৃত উি পযগুমরনদ্বময়য ধীমন কৃত কর 

সকছু ফা তাায ধীন প্রদি ক্ষভতাফমর গৃীত কর ব্যফস্থা এআ অআমনয ধীন কৃত ফা গৃীত 

আয়ামছ ফসরয়া গণ্য আমফ, পমন উা কৃত ফা গৃীত আফায তাসযমে এআ অআন ফরফৎ সছর। 

৪৭।                        -( )                                           

  গ                                                                          

      । 

  ২)                                                                       

       ।   

 


