
আভানত সুযক্ষা আইন, ২০২০ 

  

ব্াাংক আভানত ফীভা আইন, ২০০০ যহত কহযয়া কহতয় াংশাধনী উা পুনঃপ্রণয়শনয উশেশে প্রণীত 

আইন৷ 

যমশতু ব্াাংক আভানত ফীভা আইন, ২০০০ (২০০০ শনয ১৮নাং আইন) যহতক্রশভ উা হযভাজজনপূফ জক 

ভশয়াশমাগী কহযয়া পুনঃপ্রণয়ন ভীচীন  প্রশয়াজনীয়; 

যশতু এতদ্বাযা হনম্নরূ আইন কযা ইর :- 

   

 ১৷ াংহক্ষপ্ত হশযানাভ  প্রফতজন । - (ক) এই আইন আভানত সুযক্ষা আইন, ২০২০ নাশভ 

অহবহত ইশফ৷  

(খ) ইা অহফরশে কাম জকয ইশফ। 

  ২৷ াংজ্ঞা । - হফলয় ফা প্রাংশগয হযন্থী যকান হকছু না থাহকশর, এই আইশন,- 

(ক)“আভানত” ফহরশত যকান তপহহর ব্াাংক ফা আহথ জক প্রহতষ্ঠান এয যক্ষশে, উায 

আভানতকাযীশদয (depositors) হাশফয অহযশাহধত অফহশেয ভহে; 

(খ)“আহথ জক প্রহতষ্ঠান” ফহরশত আহথ জক প্রহতষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ শনয ২৭ নেয আইন) 

এয ধাযা ২ এয দপা (খ) যত াংজ্ঞাহয়ত আহথ জক প্রহতষ্ঠান; 

(গ)“ট্রাহি যফার্ জ” ফহরশত ধাযা ৮ এ উহিহখত তহফশরয ট্রাহি যফার্ জ; 

(ঘ)“তপহহর ব্াাংক” ফহরশত Bangladesh Bank Order, 1972  (P.O. No. 127 

of 1972) এয Article 2(j) এ াংজ্ঞাহয়ত Scheduled Bank;  

(ঙ)“তহফর” ফহরশত ধাযা ৩ এয অধীন াংযহক্ষত ট্রাি তহফর; 



(চ)“হনযীক্ষক ফহরশত The Chartered Accountants Order, 1973 ((P.O. No. 2 

of 1973) এয Article 2(1)(b) যত াংজ্ঞাহয়ত chartered accountant; 

(ছ)“হপ্রহভয়াভ” ফহরশত ধাযা ৫ এয অধীন ফীভাকৃত ব্াাংক  আহথ জক প্রহতষ্ঠান কর্তজক প্রশদয় 

হপ্রহভয়াভ; 

(জ)“ফাাংরাশদ ব্াাংক” ফহরশত Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 

of 1972) এয অধীন প্রহতহষ্ঠত ফাাংরাশদ ব্াাংক; 

(ঝ)“ফীভা” ফহরশত আভানত ফীভা, মাা দ্বাযা আভানত সুযক্ষা বুঝাইশফ| তশফ ইা দ্বাযা 

হফদ্যভান অন্য যকান আইশন াংজ্ঞাহয়ত ফীভাশক বুঝাইশফ না; 

(ঞ)“ফীভাকৃত ব্াাংক  আহথ জক প্রহতষ্ঠান” ফহরশত এই আইশনয অধীন ফীভাকৃত ব্াাংক  

আহথ জক প্রহতষ্ঠান;  

(ট) “ফীভাকৃত আভানত” ফহরশত আভানশতয ঐ অাংশক বুঝাইশফ মাায হফযীশত মথামথবাা্শফ 

হপ্রহভয়াভ হযশাহধত ইয়াশছ। 

৩৷ আভানত সুযক্ষা ট্রাি তহফর । - (১) ফাাংরাশদ ব্াাংক আভানত সুযক্ষা ট্রাি তহফর নাশভ 

একটি তহফর াংযক্ষণ কহযশফ এফাং এই তহফশরয অথ জ ফাাংরাশদ ব্াাংক কর্তজক অনুশভাহদত 

যকান খাশত হফহনশয়াগ কযা মাইশফ৷ 

(২) তহফশর হনম্নফহণ জত অথ জ জভা ইশফ, মথা:- 

    (ক) ফীভাকৃত ব্াাংক  আহথ জক প্রহতষ্ঠান ইশত প্রাপ্ত অথ জ; 

    (খ) তহফশরয অথ জ হফহনশয়াগ ইশত প্রাপ্ত আয়; 

    (গ) ধাযা ৭ এয অধীন অফাহয়ত ব্াাংক ফা আহথ জক প্রহতষ্ঠান ইশত প্রাপ্ত অথ জ;  

            (ঘ) অন্য যকান উৎ ইশত প্রাপ্ত আয়৷ 



(৩) তহফশরয অথ জ ধাযা ৭ এয হফধান যভাতাশফক অফাহয়ত ব্াাংক ফা আহথ জক প্রহতষ্ঠাশনয 

আভানতকাযীয ানা হযশাধ এফাং এই তহফর যক্ষণাশফক্ষশণয খযচ ব্তীত অন্য যকান 

উশেশে ব্য় কযা মাইশফ না৷ 

(৪) Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) এয যকান হকছুই তহফর 

এয আশয়য যক্ষশে প্রশমাজয ইশফ না৷  

(৫) এই আইন ফা তদধীন যকান হফহধ ফা প্রহফধাশনয অধীন যর হফশ্বাশ কৃত যকান কাম© ফা 

দাশয়য জন্য ক্ষভতাপ্রাপ্ত যকান ব্হিয হফরুশে যকান ভাভরা, যপৌজদাযী কাম জক্রভ ফা অন্য যকান 

আইনগত কাম জধাযা রুজু কযা মাইশফ না। 

৪৷ ফীভাকৃত ব্াাংক  আহথ জক প্রহতষ্ঠান ।- আাততঃ ফরফৎ অন্য যকান আইশন মাা হকছুই 

থাকুক না যকন,- 

(১) এই আইন ফরফৎ এয তাহযখ ইশত হফদ্যভান প্রশতযক তপহহর ব্াাংক এফাং আহথ জক 

প্রহতষ্ঠান উি তহফর এয হত ফীভাকৃত ফহরয়া গণ্য ইশফ; এফাং 

(২) এই আইন ফরফৎ য়ায য প্রহতহষ্ঠত প্রশতযক তপহহর ব্াাংক  আহথ জক প্রহতষ্ঠান 

তহফর এয হত ফীভাকৃত ইশফ৷ 

৫৷ ফীভাকৃত ব্াাংক  আহথ জক প্রহতষ্ঠান এয হপ্রহভয়াভ । - (১) প্রশতযক ফীভাকৃত ব্াাংক  

আহথ জক প্রহতষ্ঠান উায ফীভাশমাগ্য আভানশতয উয প্রহত ফৎয ঐরূ াশয তহফশর হপ্রহভয়াভ 

প্রদান কহযশফ মাা ফাাংরাশদ ব্াাংক ভয় ভয় হনধ জাযণ কহযশফঃ 

তশফ তজ থাশক যম, ফাাংরাশদ ব্াাংক, যকাশযয পূফ জানুশভাদনক্রশভ, হপ্রহভয়াশভয ায কভ যফী 

কহযশত াহযশফ৷ 

(২) ফীভাকৃত ব্াাংক  আহথ জক প্রহতষ্ঠান উায ব্য় খাত ইশত হপ্রহভয়াভ হযশাধ কহযশফ৷ 

(৩) ফাাংরাশদ ব্াাংক কর্তজক হনধ জাহযত ভয়  েহতশত হপ্রহভয়াভ হযশাধ কহযশত ইশফ৷ 

(৪) ফীভাকৃত যকান ব্াাংক ফা আহথ জক প্রহতষ্ঠান হপ্রহভয়াভ প্রদাশন ব্থ জ ইশর ফাাংরাশদ ব্াাংক 

উায হনকট যহক্ষত উি ব্াাংক ফা আহথ জক প্রহতষ্ঠান এয হাফ ইশত ভহযভাণ অথ জ উি 



ব্াাংশকয ফা আহথ জক প্রহতষ্ঠাশনয হপ্রহভয়াভ ফাফদ কতজন কহযয়া তহফশর জভা দাশনয হনশদ জ 

প্রদান কহযশত াহযশফ৷  

৬৷ হপ্রহভয়াভ প্রদাশন ব্থ জতায জন্য ব্ফস্থা গ্রণ । - (১) যকান ফীভাকৃত ব্াাংক ফা আহথ জক 

প্রহতষ্ঠান হপ্রহভয়াভ প্রদাশন ব্থ জ ইশর ফাাংরাশদ ব্াাংক উায হনকট যহক্ষত উি ব্াাংক ফা 

আহথ জক প্রহতষ্ঠান এয হাফ ইশত ভহযভাণ অথ জ উি ব্াাংক ফা আহথ জক প্রহতষ্ঠাশনয হপ্রহভয়াভ 

ফাফদ কতজন কহযয়া তহফশর জভা দাশনয হনশদ জ প্রদান কহযশত াহযশফ। যশক্ষশে, হফরহেত 

ভশয়য জন্য হনধ জাহযত হপ্রহভয়াশভয উয ব্াাংক যযট অনুমায়ী ফাাংরাশদ ব্াাংক দন্ডসুদ আশযা 

কহযশফ। 

(২) যকান ফীভাকৃত ব্াাংক ফা আহথ জক প্রহতষ্ঠান যয দুইফায হপ্রহভয়াভ হযশাশধ ব্থ জ ইশর, 

ফাাংরাশদ ব্াাংক উি ব্াাংক ফা আহথ জক প্রহতষ্ঠানশক শুনানীয সুশমাগ প্রদানপূফ জক যকাযী 

যগশজশট প্রজ্ঞান দ্বাযা প্রজ্ঞাশন উহিহখত ভশয়য জন্য, আভানত গ্রণ ইশত হফযত থাকায 

হনশদ জ প্রদান কহযশফ৷ 

(৩) উ-ধাযা (২)-যত ফহণ জত ঘটনায পুনযাবৃহিয যক্ষশে ট্রাহি যফার্ জ াংহিে প্রহতষ্ঠানশক অফায়ন 

কযায দশক্ষ হনশত ফাাংরাশদ ব্াাংকশক যাভ জ প্রদান কহযশফ।  

৭৷ তহফর-এয দায় । -(১) যকান ফীভাকৃত ব্াাংক ফা অ-ব্াাংক আহথ জক প্রহতষ্ঠান এয 

অফায়শনয আশদ প্রদান কযা শর, ব্াাংক যকাম্পাহন আইন  ,১৯৯১ ফা আহথ জক প্রহতষ্ঠান আইন , 

১৯৯৩ এ উহিহখত অফায়ন াংক্রান্ত হফধানাফহর অক্ষুণ্ন যযশখই অফাহয়ত ব্াাংক ফা অ-ব্াাংক 

আহথ জক প্রহতষ্ঠাশনয প্রশতযক আভানতকাযীশক তায আভানশতয ভহযভাণ অথফা দুই রক্ষ টাকা- 

এই দুই এয ভাশঝ মা কভ, অথফা যকাশযয পূফ জানুশভাদনক্রশভ ফাাংরাশদ ব্াাংক কর্তজক 

হনধ জাহযত টাকা আভানত সুযক্ষা ট্রাি তহফর শত অনহধক একত আহ হদশনয ভশে প্রদান 

কযা শফ। 

(২) অফাহয়ত ব্াাংক ফা অ-ব্াাংক আহথ জক প্রহতষ্ঠাশন যকান আভানতকাযীয একাহধক হাফ 

থাকশর যশক্ষশে উধাযা (১ )এয হফধান প্রশমাজয শফ। ব্াাংক যকাম্পাহন আইন  ,১৯৯১ ফা 

আহথ জক প্রহতষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এয াংহিে হফধানাফহর যভাতাশফক অফাহয়ত ব্াাংক ফা অ-

ব্াাংক আহথ জক প্রহতষ্ঠান এয নীট ম্পশদয হফযীশত হরকুইশর্টয কর্তজক যকান আভানতকাযীশক 



উধাযা (১ )অনুমায়ী প্রান অশথ জয অহতহযি অথ জ প্রদান কযশত শর ,তা প্রদি অশথ জয াশথ 

ভন্বয় কযা শফ। অহতহযি অথ জ প্রান  না শর উধাযা (১ )অনুমায়ী প্রদি অথ জ র্অান্ত হযশাধ 

হশশফ গণ্য শফ। 

(৩) অফাহয়ত ব্াাংক ফা আহথ জক প্রহতষ্ঠাশনয অফায়ক, যম নাশভই অহবহত উক না যকন, 

তাায কাম জবায গ্রশণয য অনহধক নব্বই হদশনয ভশে ফাাংরাশদ ব্াাংক কর্তজক হনধ জাহযত ছশক 

আভানতকাযীয আভানশতয তাহরকা ফাাংরাশদ ব্াাংক এয হনকট দাহখর কহযশফ৷ 

(৪) উ-ধাযা (৩) এয অধীন আভানতকাযীশদয তাহরকা প্রাহপ্তয য ট্রাহি যফার্ জ অনহধক নব্বই 

হদশনয ভশে উ-ধাযা (১) এয হফধানভশত আভানতকাযীশদয প্রান টাকা তহফর ইশত 

হযশাশধয ব্ফস্থা কহযশফ৷ 

(৫) তহফশর জভাকৃত অশথ জয হযভাণ হযশাহধতব্ টাকা ইশত কভ ইশর যকায,  ঘাটহত 

টাকা ফাাংরাশদ ব্াাংক ইশত ব্াাংক যযশট ধায কহযয়া তহফশর প্রদান কহযশফ| 

(৬) এই ধাযায় মাা হকছুই থাকুক না যকন, আভানতকাযীয আভানশতয হযভাণ হনধ জাযণকাশর 

ফীভাকৃত ব্াাংক  আহথ জক প্রহতষ্ঠান আইনগতবাশফ আভানতকাযীয হনকট যকান ানা থাহকশর 

উা ফাদ হদয়া তাায ানা হনধ জাযণ কহযশফ৷  

৮৷ ট্রাহি যফার্ জ । - তহফর হযচারনা  প্রাশনয জন্য একটি ট্রাহি যফার্ জ থাহকশফ এফাং 

ফাাংরাশদ ব্াাংক-এয যফার্ জ অফ র্াইশযক্টযস্ তহফর এয ট্রাহি যফার্ জ ইশফ৷  

৯৷ ফাৎহযক প্রহতশফদন । - হনযীক্ষক কর্তজক প্রতযাহয়ত এফাং ফাাংরাশদ ব্াাংক এয গবন জয 

কর্তজক স্বাক্ষহযত তহফশরয ফাৎহযক হাশফয কহ এফাং কাম জক্রভ ম্পহকজত প্রহতশফদন উি 

হাফ প্রস্তুশতয দুই ভাশয ভশে ট্রাহি যফার্ জ যকাশযয হনকট যপ্রযণ কহযশফ৷  

  ১০৷ যহতকযণ  যপাজত । - (১)ব্াাংক আভানত ফীভা আইন, ২০০০ এতদ্বাযা যহত কযা 

ইর৷ 

(২) যহত আইন এয অধীন াংযহক্ষত আভানত ফীভা ট্রাি তহফর এয কর অথ জ আভানত 

সুযক্ষা ট্রাি তহফশর স্থানান্তহযত ইশফ৷   


