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বাাংলাদেশ অ্যাদেট ম্যাদেজদেন্ট ক াম্পানে আইে, ২০২০
কেদেতু ব্াাং ও আনথ ি প্রনিষ্ঠােেমূদের কেলাপী ও েেপারফনেিাং ঋণ (Non-Performing
Loan-NPL), অ্ক্ষিম ও ক্ষবক্ষনর াগ আোয় ও ব্বস্থাপো, ক্ষসক্ষকউক্ষরটাইরজিন, কিক্ষি-ক্ষবরিক্ষি
ক্ষবক্ষনর াগকারীরির সম্পৃক্ত কক্ষর া কখলাপী বা ননপারফক্ষমংত ঋরণর ক্র -ক্ষবক্রর র লরিয কেক্ষিং প্ল্যাটফমত গঠন,
কসরকন্ডারী বাজার (Secondary Market) প্রক্ষর্ষ্ঠাকরণ, প্রসার ও উন্ন ন, এর্িসংক্রান্ত ক্ষবক্ষনর ারগর কিত্র
সম্প্রসারণ এবং অ্ন্যান্য আনুর্ক্ষিক ক্ষবর্র সহা র্া ও পরামিত প্রিান প্রদয়াজেীয়;
কেদেতু এিদ্দ্বারা নেম্নরূপ আইে রা েইল:
১। সংক্ষিপ্ত ক্ষিররানাম, প্রর াগ ও প্রবর্তন - (১) এই আইে ‘বাাংলাদেশ অ্যাদেট ম্যাদেজদেন্ট ক াম্পােী আইে,
২০২০’ োদে অ্নিনেি েইদব।
(২) ইহা বাংলারিি এবং বাংলারিরির বাক্ষহরর অ্বক্ষস্থর্ ক াম্পানের াে িক্রে ও ব্যবসাক্ষ ক কলনরিরনর কিরত্র
প্ররর্াজয হইরব।
(৩) ইো অ্নবলদে াে ি র েইদব।
২। সংজ্ঞার্ ত - ক্ষবর্ বা প্রসংরগর পক্ষরপক্ষি ককারনা ক্ষকছু না র্াক্ষকরল, এই আইরন (১)
‘অ্র্ ত ঋণ আিালর্’ অ্র্ ত ‘অ্র্ ত ঋণ আিালর্ আইন, ২০০৩’-এর অ্ধীরন প্রক্ষর্ক্ষষ্ঠর্ আিালর্;
(২)
‘অ্যারসট ম্যারনজরমন্ট’ অ্র্ ত অ্যারসট ম্যারনজরমন্ট ককাম্পাক্ষন কর্তক
ত এই আইরনর উরেশ্য পূরণকরে
প্রক্ষর্ষ্ঠারনর কখলাপী ও ননপারফক্ষমংত জামানর্ী ঋণ, অ্ক্ষিম ও ক্ষবক্ষনর াগ আিার র লরিয ককারনা ব্যাংক
বা আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠারনর কখলাপী ও ননপারফক্ষমংত জামানর্ী ঋণ, অ্ক্ষিম ও ক্ষবক্ষনর াগ ক্র কক্ষর া র্াহা
ত প্ররর্াজয কিরত্র সম্পরির ক্ষসক্ষকউক্ষরটাইরজিন ও ব্যবস্থাপনা, ঋণ িহীর্া
ক্ষবক্র , সংরিণ, আিা , পুনগঠন,
রূগ্ন প্রক্ষর্ষ্ঠারনর ব্যারলক্ষসং, আধুক্ষনকা ন, ক্ষবস্তার ও প্রক্ষর্স্থাপন (BMRE), পরামিত প্রিান ও ব্যবস্থাপনা;
(৩) ‘আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠান’ অ্র্ ত ‘আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ ক্ষিষ্টারের ২৭ নং আইন)’-এর ধারা ২এর িফা (খ)-কর্ বক্ষণ তর্ আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠান;
(৪)
‘আক্ষর্ তক ক্ষববরণী’ অ্র্ ত ‘ফাইন্যাক্ষস াল ক্ষররপাটিংত আইন, ২০১৫ (২০১৫ ক্ষিষ্টারের ১৬ নং আইন)’-এর
ধারা ২-এর িফা (৩)-এ প্রিত্ত সংজ্ঞার্ ত-অ্নুর্া ী আক্ষর্ তক ক্ষববরণী;
(৫)
‘ঋণ’ অ্র্ ত ‘অ্র্ ত ঋণ আিালর্ আইন, ২০০৩ (২০০৩ ক্ষিষ্টারের ৮ নং আইন)’-এর ধারা ২-এর িফা (গ)এ প্রিত্ত সংজ্ঞার্ ত-অ্নুর্া ী ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ককাম্পাক্ষন কর্তক
ত গৃহীর্ ঋণ;
(৬) ‘ঋণ িহীর্া’ অ্র্ ত উপররাক্ত (৫) নং িফা প্রিত্ত সংজ্ঞার্ ত-অ্নুর্া ী ঋণ িহণকারী ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠান;
(৭)
‘ককাম্পাক্ষন’ অ্র্ ত এই আইরনর ধারা ৪-এর অ্ধীন প্রক্ষর্ক্ষষ্ঠর্ বাংলারিি অ্যারসট ম্যারনজরমন্ট ককাম্পাক্ষন
ককাম্পাক্ষন (BAMCO);
(৮) ‘কখলাপী ঋণ’ অ্র্ ত ‘ব্যাংক ককাম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ ক্ষিষ্টারের ১৪ নং আইন)’-এর ধারা ৫-এর
িফা (গগ)-এ প্রিত্ত সংজ্ঞার্ ত-অ্নুর্া ী কখলাপী ঋণ িহীর্া কর্তক
ত গৃহীর্ ঋণ;
(৯)
‘কখলাপী ঋণ িহীর্া’ অ্র্ ত ‘ব্যাংক ককাম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ ক্ষিষ্টারের ১৪ নং আইন)’-এর ধারা ৫এর িফা (গগ)-এর অ্ধীন ককারনা কিনািার ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ককাম্পাক্ষন র্াহার ক্ষনরজর বা স্বার্ ত সংক্ষিষ্ট
প্রক্ষর্ষ্ঠারনর অ্নুকূরল প্রিত্ত অ্িীম, ঋণ বা অ্ন্য ককারনা আক্ষর্ তক সুক্ষবধা বা উহার অ্ংি বা উহার উপর
অ্ক্ষজতর্ সুি বা উহার মুনাফা বাংলারিি ব্যাংক কর্তক
ত জারীকৃর্ সংজ্ঞার্ ত-অ্নুর্া ী কম ারিাত্তীণ ত হও ার ৬
(ছ ) মাস অ্ক্ষর্বাক্ষহর্ হই ারছ;
(১০) ‘কচ ারম্যান’ অ্র্ ত ককাম্পাক্ষনর পক্ষরচালনা পর্ তরির কচ ারম্যান;
(১১) ‘জামানর্’ অ্র্ ত, এই আইরনর উরেশ্য পূরণকরে, ব্যাংক বা আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠারনর কখলাপী ও ননপারফক্ষমংত
জামানর্ী ঋণ, অ্ক্ষিম ও ক্ষবক্ষনর াগ সংক্ষিষ্ট জামানর্, সহ-জামানর্, প্রকে সম্পক্ষত্ত এবং প্রকে
উরযাক্তাগরণর ব্যক্ষক্তগর্ সম্পক্ষত্তসহ ঋণ, অ্ক্ষিম ও ক্ষবক্ষনর াগ সংক্ষিষ্ট অ্ন্যান্য জামানর্;
(১২) ‘জামানর্ী ঋণ বা অ্ক্ষিম’ অ্র্ ত ‘ব্যাংক ককাম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ ক্ষিষ্টারের ১৪ নং আইন)’-এর
ধারা ৫-এর িফা (ঙ)-এর অ্ধীন কসই ঋণ বা অ্ক্ষিম র্াহা সম্পরির জামানর্ িহণ কক্ষর া প্রিান করা হ
পৃষ্ঠা-1

এবং বাংলারিি ব্যাংক কর্তক
ত ক্ষনধ তাক্ষরর্ পদ্ধক্ষর্রর্ ক্ষনণীর্ উক্ত সম্পরির বাজার মূল্য ককারনা সমর ই
ঋরণর পক্ষরমারণর চাইরর্ কম হ না;
(১৩) ‘জামানর্ ক্ষবহীন ঋণ বা অ্ক্ষিম’ অ্র্ ত ‘ব্যাংক ককাম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ ক্ষিষ্টারের ১৪ নং আইন)’এর ধারা ৫-এর িফা (ঙ)-এর অ্ধীন কসই ঋণ বা অ্ক্ষিম বা উহার ঐ অ্ংি র্াহার ক্ষবপরীরর্ ককারনা
জামানর্ িহণ করা হ না;
(১৪) ‘ননপারফক্ষম তং ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ’ অ্র্ ত বাংলারিি ব্যাংক কর্তক
ত সম সম গৃহীর্ সংজ্ঞার্ তঅ্নুর্া ী ননপারফক্ষমংত (ক্ষবরূপভারব কেণীকৃর্) ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ বা ননপারফক্ষমংত সম্পি
(Non-Performing Asset-NPA);
(১৫) ‘প্রক্ষবধান’ অ্র্ ত এই আইরনর অ্ধীন প্রণীর্ প্রক্ষবধান;
(১৬) ‘প্রধান ক্ষনব তাহী কমতকর্তা’ অ্র্ ত ককাম্পাক্ষনর প্রধান ক্ষনব তাহী কমতকর্তা;
(১৭) ‘পক্ষরচালক’ অ্র্ ত ককাম্পাক্ষনর পক্ষরচালনা পর্ তরির পক্ষরচালক;
(১৮) ‘পর্ তি’ অ্র্ ত বাংলারিি অ্যারসট ম্যারনজরমন্ট ককাম্পাক্ষনর পক্ষরচালনা পর্ তি;
ত (Restructuring)’ অ্র্ ত কখলাপী ও ননপারফক্ষমংত জামানর্ী ঋণ, অ্ক্ষিম ও ক্ষবক্ষনর াগ
(১৯) ‘পুনগঠন
ত
িহীর্া ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠারনর সম্পি বা ব্যবস্থাপনা বা আক্ষর্ তক পুনগঠন;
(২০) ‘বন্ড’-এর অ্র্ ত সরকার বা ককারনা প্রক্ষর্ষ্ঠান কর্তক
ত ইসুযকৃর্ কর্ ককারনা ধররনর বন্ড;
(২১) ‘ব্যাংক-ককাম্পাক্ষন’ অ্র্ ত ‘ব্যাংক ককাম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ ক্ষিষ্টারের ১৪ নং আইন)’-এর ধারা ২এর িফা (ণ)-এ প্রিত্ত সংজ্ঞার্ ত-অ্নুর্া ী ব্যাংক-ককাম্পানী;
(২২) ‘বাংলারিি ব্যাংক’ অ্র্ ত ‘Bangladesh Bank Order, 1972 (P. O. No. 127 of
1972)-এর অ্ধীন স্থাক্ষপর্ Bangladesh Bank;
(২৩) ‘ক্ষবক্ষধ’ অ্র্ ত এই আইরনর অ্ধীন প্রণীর্ ক্ষবক্ষধ;
(২৪) ‘ক্ষবক্ষনর াগ’ অ্র্ ত ইক্যযইটি বা বন্ড বা ক্ষিরবঞ্চার বা প্ররচষ্টা মূলধন বা উদ্ভাবন মূলধরন ক্ষবক্ষনর াগ এবং অ্ন্য
ককারনা ককাম্পাক্ষন বা প্রক্ষর্ষ্ঠারনর ক্ষবক্ষভন্ন ক্ষসক্ষকউক্ষরটিরজ ক্ষবক্ষনর াগ;
(২৫) ‘ব্যবস্থাপনা পক্ষরচালক’ অ্র্ ত ককাম্পাক্ষনর ব্যবস্থাপনা পক্ষরচালক এবং ব্যবস্থাপনা পক্ষরচালরকর কার্ তাবলী
সম্পািরনর জন্য সামক্ষ কভারব িাক্ষ ত্বপ্রাপ্ত কর্-ককারনা ব্যক্ষক্তও ইহার অ্ন্তর্ভতক্ত হইরবন;
(২৬) ‘সম্পি’ অ্র্ ত:
(ক) স্থাবর সম্পি;
(খ) অ্স্থাবর সম্পি;
(গ) কর্-ককারনা অ্র্ ত পাইবার অ্ক্ষধকার;
( ) ককারনা সম্পরির ক্ষবপরীরর্ আিা রর্াগ্য অ্র্ ত;
(২৭) ‘ক্ষসক্ষকউক্ষরটাইরজিন’ অ্র্ ত বাংলারিি অ্যারসট ম্যারনজরমন্ট ককাম্পাক্ষনর কর্তক
ত অ্ক্ষজতর্ পুঞ্জীভূর্ ও
সমরগাত্রী সম্পরির ক্ষবপরীরর্ বন্ড বা ক্ষসক্ষকউক্ষরটি ইসুযর মাধ্যরম র্হক্ষবল গঠন; এবং
(২৮) ‘কি ার’ অ্র্ ত বাংলারিরি ক্ষনবক্ষন্ধর্ অ্র্বা বাংলারিরির বাক্ষহরর ক্ষনবক্ষন্ধর্ কর্-ককারনা জর ন্ট স্টক
ককাম্পাক্ষনর ক্ষনবক্ষন্ধর্ কি ার।
৩। এই আইরনর প্রাধান্য - আপািি বলবৎ অ্ন্য ক াদো আইদে োো ন ছুই থাকু ো ক ে, কেলাপী ও
েেপারফনেিাং ঋণ, অ্নিে ও নবনেদয়াগ-এর আোয় এবাং ব্বস্থাপোর কেদে এই আইদের নবধাোবনল প্রাধান্য
পাইদব।
৪। প্রক্ষর্ষ্ঠা ও ক্ষন ক্ষমর্করণ - (১) এই আইন কার্ তকর হইবার সরি সরি, অ্ন্য আইদে োো ন ছুই থাকু ো
ক ে, এই আইরনর উরেশ্য পূরণকরে, বাাংলাদেশ অ্যাদেট ম্যাদেজদেন্ট ককাম্পাক্ষন (BAMCO) নারম একটি
ককাম্পাক্ষন প্রক্ষর্ক্ষষ্ঠর্ হইরব।
(২) ককাম্পাক্ষন একটি ির্ভাগ রাষ্ট্রী মাক্ষলকানাধীন ক্ষবরির্াক্ষ র্ প্রক্ষর্ষ্ঠান হইরব এবং ইহার স্থা ী ধারাবাক্ষহকর্া
ও একটি সাধারণ ক্ষসলরমাহর র্াক্ষকরব এবং এই আইরনর ক্ষবধান সারপরি, ইহার স্থাবর ও অ্স্থাবর, উভ প্রকার
সম্পক্ষত্ত অ্জতন কক্ষরবার, অ্ক্ষধকারর রাক্ষখবার এবং হস্তান্তর কক্ষরবার িমর্া র্াক্ষকরব এবং ককাম্পাক্ষন ইহার ক্ষনজ
নারম কর্-ককারনা আিালরর্ মামলা িার র কক্ষররর্ পাক্ষররব এবং উক্ত নারম ইহার ক্ষবরুরদ্ধও মামলা িার র করা
র্াইরব।
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(৩) এই আইন কার্ তকর হইবার সরি সরি, ব্াাং ক াম্পােী আইে, ১৯৯১ (১৯৯১ ক্ষিষ্টারের ১৪ নং আইন)
এবং আনথ ি প্রনিষ্ঠাে আইে, ১৯৯৩ (১৯৯৩ ক্ষিষ্টারের ২৭ নং আইন)-এ র্াহা ক্ষকছুই বনণ িি থাকু ো ক ে,
এই আইদের উরেশ্য পূরণকরে, ককাম্পাক্ষন কর্-ককারনা ব্যাংক বা আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠারনর কখলাপী ও েেপারফনেিাং
ঋণ, অ্ক্ষিম ও ক্ষবক্ষনর াগ আোয়, ব্বস্থাপো, হ্রাে রণ, এবাং ‘অ্যাদেট ম্যাদেজদেন্ট’ ব্বোয়-োংক্রান্ত াে িক্রে
পনরচালোর লদেয, কেনশ বা নবদেনশ, কর্-ককারনা ব্যাংক বা আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠারনর সক্ষহর্ চুক্ষক্তবদ্ধ হইদি পানরদব;
(৪) অ্ন্য আইদে োো ন ছুই থাকু ো ক ে, এই আইরনর উরেশ্য পূরণকরে, সরকাররর পূব তানুরমািন িহণ ও
ের ার র্তি ক্ষনধ তাক্ষরর্ ির্তসমূরহর র্র্ার্র্ পক্ষরপালন ব্িীি ক াদো অ্যাদেট ম্যাদেজদেন্ট ককাম্পাক্ষন
এইোংক্রান্ত ক াদো াে িক্রে পনরচালো নরদি পানরদব ো।
৫। প্রধান কার্ তাল , িাখা ইর্যাক্ষি - ককাম্পাক্ষনর প্রধান কার্ তাল ঢাকা র্াক্ষকরব এবং প্রর াজনরবারধ, ককাম্পাক্ষনর
ব্বোয় পনরচালোর স্বাদথ ি উপযুক্ত স্থাদে উোর এ বা এ ানধ আঞ্চক্ষলক ও িাখা কার্ তাল এবং এরজক্ষস
স্থাপন কক্ষররর্ পাক্ষররব; র্দ্বযর্ীর্, সরকাররর পূব তানুরমািনক্ররম, কেলাপী ও েেপারফনেিাং ঋণ, অ্নিে ও
নবনেদয়াগোংক্রান্ত কেন াং প্ল্যাটফেি গঠে ও প্রনিদোনগিামূল বাজার সৃনির লদেয, প্রর াজনরবারধ, ক্ষবরিরিও
এ বা এ ানধ কার্ তাল এবং এরজক্ষস স্থাপন কক্ষররর্ পাক্ষররব।
৬। বাংলারিি অ্যারসট ম্যারনজরমন্ট ককাম্পাক্ষনর কার্ তাবক্ষল - এই আইদের উদেশ্য পূরণ দে, এই আইরনর
অ্ধীরন, ককাম্পাক্ষন নেম্নবনণ িি াে িক্রে পনরচালো নরদি পানরদব:
(১)
ব্াাং বা আনথ ি প্রনিষ্ঠাদের কখলাপী ও ননপারফক্ষমংত জামানর্ী ঋণ, অ্ক্ষিম ও ক্ষবক্ষনর াগ ক্রয়, নবক্রয়,
োংরেণ, আোয়, এবাং পরােশি প্রোে ও ব্বস্থাপো।
(২)
কখলাপী বা ননপারফক্ষমংত ঋরণর ক্র -ক্ষবক্রর র লরিয কেক্ষিং প্ল্যাটফমত গঠন, প্রক্ষর্রর্াক্ষগর্ামূলক বাজার
সৃক্ষষ্ট, প্রসার ও উন্ন ন ও ক্ষবক্ষনর ারগর কিত্র সম্প্রসারণ।
(৩) প্রদোজয কেদে েম্পদের নেন উনরটাইদজশে ও ব্বস্থাপো।
(৪)
প্রদোজয কেদে ঋণ বা অ্নিে বা নবনেদয়াগ িেীিা রূগ্ন প্রনিষ্ঠাদের ব্যারলক্ষসং, আধুক্ষনকা ন, ক্ষবস্তার ও
প্রক্ষর্স্থাপন (BMRE) বা এই সংক্রান্ত পরােশি প্রিান ও ব্বস্থাপো।
(৫)
প্রদোজয কেদে, কিউক্ষল া ক্ষবর্ ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ ক্ষিষ্টারের ১০ নং আইন)-এর ধারা ৭৪-এর ন্যা
‘সরকাক্ষর ক্ষরক্ষসভার’ ক্ষহসারব িাক্ষ ত্ব পালন।
(৬) কখলাপী ঋণ বা অ্নিে বা নবনেদয়াগ িেীিা ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ককাম্পাক্ষনর প্রানিষ্ঠানে ও ব্বস্থাপো
ি কপাট িদফানলও এবাং েম্পদের পুেগঠে।
ি
পুেগঠে,
(৭)
কখলাপী ঋণ বা অ্নিে বা নবনেদয়াগ িেীিা ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ককাম্পাক্ষনর েম্পে বা জাোেি অ্জিে,
েেল, নেষ্পনি রণ এবাং ব্বস্থাপোর োনয়ত্বিেণ।
(৮) কখলাপী ঋণ বা অ্নিে বা নবনেদয়াগ িেীিা ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ককাম্পাক্ষনর কেউনলয়ািস্থ অ্বস্থা
নচনিি রণ ও েেস্যার েোধাদের লদেয ব্বস্থা িেণ।
(৯)
এই আইরনর অ্ধীরন অ্ক্ষজতর্ সম্পি বা জামানরর্র ক্ষবক্র বা হস্তান্তর ও ক্ষলজ প্রিান।
(১০) প্ররর্াজয কিরত্র, সরকাক্ষর ককারনা ব্যাংক বা আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠান বা করপতাররিন-এর আক্ষর্ তক ব্যবস্থাপনা ও
ঋণ আিা সহা র্া (Credit recovery support) সংক্রান্ত পরামিত প্রিান ও ব্বস্থাপো।
(১১) মূলধে বা িেনবল বা ফান্ড গঠে বা বৃনি দে, এ বা এ ানধ , কেনশ বা নবদেনশ নবনেদয়াগ ারী
বা ইেদিস্টদেন্ট ক াম্পানে বা ফান্ড/ফান্ড ম্যাদেজার-এর োদথ চুনক্ত েম্পােে ও ব্বস্থাপো।
(১২) কখলাপী ও ননপারফক্ষমংত জামানর্ী ঋণ, অ্ক্ষিম ও ক্ষবক্ষনর াগ ব্বস্থাপো ও আোদয় ব্াাং ও আনথ ি
প্রনিষ্ঠাে এবাং ঋণ বা অ্নিে বা নবনেদয়াগ িেীিা ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ককাম্পাক্ষন-ক পরােশি কেবা প্রোে
এবং এরজন্ট ক্ষহরসরব িাক্ষ ত্ব পালন।
(১৩) কশয়ার, বন্ড বা ন দবঞ্চার ইস্যযর লদেয ককাম্পাক্ষনর পদে োস্ট গঠে ও োনস্ট নেযুক্ত রণ এবাং এই োংক্রান্ত
প্রদয়াজেীয় াে িাবনল।
(১৪) পনরচালো পষ িদের অ্নুদোেেক্রদে পনরচালো-োংক্রান্ত নবনধনবধাে প্রণয়ে।
(১৫) পনরচালো পষ িদের অ্নুদোেেক্রদে এই আইরনর উদেশ্য পূরণ দে অ্ন্যান্য প্রদয়াজেীয় াে িাবনল
অ্ন্তর্ভিক্ত রণ।
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৭। কি ার মূলধন- (১) ককাম্পাক্ষনর অ্নুরমাক্ষির্ কি ার মূলধন হইরব ৫ (পাঁচ) হাজার ককাটি টাকা র্াহা প্রক্ষর্টি ১০
(িি) টাকা মূরল্যর ৫০০ (পাঁচির্) ককাটি সাধারণ কি ারর ক্ষবভক্ত হইরব:
র্রব ির্ত র্ারক কর্, সরকার, সম সম , অ্নুরমাক্ষির্ কি ার মূলধন বৃক্ষদ্ধ কক্ষররর্ পাক্ষররব।
(২) ককাম্পাক্ষনর পক্ষররিাক্ষধর্ কি ার মূলধরনর পক্ষরমাণ ৩ (ক্ষর্ন) হাজার ককাটি টাকা র্াহা সরকার কর্তক
ত অ্ক্ষপর্ত
এবং বরাে করা হইরব এবং সরকাররর অ্নুরমািনক্ররম, সমর সমর , বৃক্ষদ্ধ করা র্াইরব।
(৩) উপধারা (২)-এ র্াহা ক্ষকছুই বলা র্াক্যক না ককন, এই আইরনর উদেশ্য পূরণ দে, ককাম্পাক্ষন, কর্-ককারনা
আন্তজতাক্ষর্ক িার্া সংস্থা/সংস্থাসমূহ হইকর্ সরকাররর অ্নুরমািনক্ররম অ্নুিান (Grant) বা পুক্ষুঁ জ সংিহ কক্ষররর্
পাক্ষররব।
৮। র্হক্ষবল বা ফান্ড গঠন ও পক্ষরচালনা - (১) ককাম্পাক্ষন প্রদয়াজদে পুনুঁ জবাজার (Capital Market) েইদি
বন্ড/ন দবঞ্চার ইস্যযর োধ্যদে িেনবল বা ফান্ড োংিে নরদি পানরদব।
(২) ককাম্পাক্ষন িেনবল বা ফান্ড গঠে বা বৃনি দে, এ বা এ ানধ , কেনশ বা নবদেনশ নবনেদয়াগ ারী বা
ইেদিস্টদেন্ট ক াম্পানে বা ফান্ড/ফান্ড ম্যাদেজার-এর োদথ চুনক্তবি েইদি পানরদব:
িদব শিি থাদ কে, এরূপ কেনশ বা নবদেনশ নবনেদয়াগ ারী বা ইেদিস্টদেন্ট ক াম্পানে বা ফান্ড/ফান্ড ম্যাদেজারগণ,
এই আইরনর উরেশ্য পূরণকরে, বাাংলাদেশ অ্যাদেট ম্যাদেজদেন্ট ককাম্পাক্ষনর অ্ধীদে ‘কজোদরল পাট িোর
(General Partner)’ নেোদব নবদবনচি েইদব এবাং ককাম্পাক্ষনর েনেি েম্পানেি চুনক্তর শিি অ্নুোয়ী
িেনবল বা ফাদন্ডর আনথ ি ব্বস্থাপো ককাম্পাক্ষনর েনেি কেৌথিাদব পনরচালো কক্ষররব এবং পর্ তরির
অ্নুরমািনক্ররম, ককাম্পাক্ষন, ‘কজোদরল পাট িোর (General Partner)’-এর েনেি েম্পানেি চুনক্তর শিি
অ্নুোয়ী গঠিি উক্ত িেনবল বা ফান্ড, প্রদোজয কেদে ধারা-৬-এর উরেশ্য পূরণকরে ব্বোর কক্ষররর্ পাক্ষররব।
৯। পর্ তরির গঠন, পক্ষরচালন, সভা ইর্যাক্ষি - (১) ককাম্পাক্ষনর কার্ তক্রম সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা, পক্ষরচালনা এবং সাধারণ
র্ত্ত্বাবধান একটি পর্ তরির উপর ন্যস্ত হইরব এবং ককাম্পাক্ষন কর্সকল িমর্া প্রর াগ এবং কার্ ত ও ক্ষবর্ াক্ষি সম্পািন
কক্ষররর্ পাক্ষররব, উক্ত পষ িেও কসই সকল িমর্া প্রর াগ এবং কার্ ত ও ক্ষবর্ াক্ষি সম্পািন কক্ষররব।
(২)
স্ব স্ব মন্ত্রণাল , ক্ষবভাগ, প্রক্ষর্ষ্ঠান কর্তক
ত মরনানীর্ এবং সরকার কর্তক
ত ক্ষনর াগকৃর্ ব্যক্ষক্তবরগরত সমন্বর
ককাম্পাক্ষনর পর্ তি নেম্নবনণ িি উপাদয় গঠিি েইদব:
(ক) কচ ারম্যান
: সরকার কর্তক
ত ক্ষনযুক্ত;
(খ)
পক্ষরচালক
: অ্র্ ত ক্ষবভারগর ১ (এক) জন প্রক্ষর্ক্ষনক্ষধ,
(যুগ্মসক্ষচব পিমর্ তািার ক্ষনরে নরহ);
(গ)
পক্ষরচালক
: আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠান ক্ষবভারগর ১ (এক) জন প্রক্ষর্ক্ষনক্ষধ,
(যুগ্মসক্ষচব পিমর্ তািার ক্ষনরে নরহ);
( )
পক্ষরচালক
: জার্ী রাজস্ব কবারি তর ১ (এক) জন সিস্য,
(৩ কিি পিমর্ তািার ক্ষনরে নরহ);
(ঙ)
পক্ষরচালক
: বাক্ষণজয মন্ত্রণালর র ১ (এক) জন প্রক্ষর্ক্ষনক্ষধ,
(৩ কিি পিমর্ তািার ক্ষনরে নরহ);
(চ)
পক্ষরচালক
: এটক্ষন ত কজনাররল অ্ক্ষফরসর ১ (এক) জন প্রক্ষর্ক্ষনক্ষধ,
(কিপুটি এটক্ষন ত কজনাররল-এর ক্ষনরে নরহ);
(ছ)
পক্ষরচালক
: বাংলারিি ব্যাংরকর ১ (এক) জন প্রক্ষর্ক্ষনক্ষধ,
(৩ কিি পিমর্ তািার ক্ষনরে নরহ);
(জ) পক্ষরচালক
: বাংলারিি ক্ষবক্ষনর াগ উন্ন ন কর্তপত রির ১ (এক) জন প্রক্ষর্ক্ষনক্ষধ
(৩ কিি পিমর্ তািার ক্ষনরে নরহ);
(ঝ) পক্ষরচালক
: ক্ষবমা উন্ন ন ও ক্ষন ন্ত্রণ কর্তপত রির ১ (এক) জন প্রক্ষর্ক্ষনক্ষধ
(৩ কিি পিমর্ তািার ক্ষনরে নরহ);
(ঞ) পক্ষরচালক
: ক্ষফন্যাক্ষস াল ক্ষররপাটিংত কাউক্ষসরলর ১ (এক) জন প্রক্ষর্ক্ষনক্ষধ,
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(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
(৮)
(৯)

(৩ কিি পিমর্ তািার ক্ষনরে নরহ);
(ট)
পক্ষরচালক
: ককারনা ক্ষবশ্বক্ষবযালর র ফাইন্যাস ক্ষবভারগর ১ (এক) জন অ্ধ্যাপক,
(সরকার কর্তক
ত মরনানীর্)
(ঠ)
পক্ষরচালক
: ১ (এক) জন চাট তাি ত একাউরন্টন্ট/ চাট তাি ত ক্ষফন্যাক্ষস াল অ্যানাক্ষলস্ট,
(সরকার কর্তক
ত মরনানীর্);
(ি)
পক্ষরচালক
: এরসাক্ষসর িন অ্ব ব্যাংকাস ত বাংলারিি কর্তক
ত মরনানীর্
উপযুক্ত ১ (এক) জন প্রক্ষর্ক্ষনক্ষধ;
(ঢ)
পক্ষরচালক
: এফক্ষবক্ষসক্ষসআই কর্তক
ত মরনানীর্ উপযুক্ত ১ (এক) জন প্রক্ষর্ক্ষনক্ষধ;
(ণ)
পক্ষরচালক
: ককাম্পাক্ষনর ব্যবস্থাপনা পক্ষরচালক।
ের ার কর্তক
ত ক্ষনধ তাক্ষরর্ ির্তাধীরন ককন্দ্রী ব্যাংরকর কিপুটি গভন তর পিমর্ তািার প্রাক্তন ককারনা কমতকর্তা
বা ব্যাংক্ষকং কপিা অ্ন্যযন ২৫ (পঁক্ষচি) বৎসররর অ্ক্ষভজ্ঞ ককারনা ব্যক্ষক্তরক ের ার চুক্ষক্তক্ষভক্ষত্তক ককাম্পাক্ষনর
কচ ারম্যান ক্ষনযুক্ত কক্ষররব, ক্ষর্ক্ষন পনরচালো পষ িদেরও কচ ারম্যান ক্ষহরসরব িাক্ষ ত্ব পালন কক্ষররবন।
পক্ষরচালক পরির কম াি ৩ (ক্ষর্ন) বৎসর হইরব; র্রব ককাম্পাক্ষনর পক্ষরচালকগণ একাক্ষিক্ররম সরব তাচ্চ
দুইটি কম ারির অ্ক্ষধক র্াক্ষকরর্ পাক্ষররবন না।
পষ িে র্তি েদোেীি ককাম্পাক্ষনর ১ (এক) জন কমতকর্তা পনরচালো পষ িদের সিস্য-সক্ষচরবর িাক্ষ ত্ব পালন
কক্ষররবন।
পনরচালো পষ িদের কেয়াে পূণ ি েইবার পূদব ি এ বা এ ানধ পনরচাল পেিযাগ নরদল বা মৃতুযবরণ
নরদল বা পষ িে র্তি ধারা ১৬-এর উদেশ্য পূরণ দে অ্পোনরি েইদল পষ িদের অ্বনশি কেয়াদের জন্য
ের ার, অ্ন্তব িিী ালীে এ বা এ ানধ , পনরচাল নেদয়াগ নরদি পানরদব।
পক্ষরচালকগণ পষ িে কর্তক
ত অ্ক্ষপর্ত বা ন্যস্তকৃর্ িমর্া প্রর াগ, কার্ তাবলী সম্পািন এবং িাক্ষ ত্ব ও কর্তব্য
পালন কক্ষররবন।
পষ িে উহার সভার কার্ তপদ্ধক্ষর্ ও এই সংক্ষিষ্ট কর্-ককারনা ক্ষসদ্ধান্ত িহণ কক্ষররর্ পাক্ষররব।
এই আইরনর উরেশ্য পূরণকরে পষ িে ককাম্পাক্ষনর ব্যবস্থাপনা, পক্ষরচালনা, র্ত্ত্বাবধান ইর্যাক্ষি কর্-ককারনা
ক্ষবর্ াক্ষির ক্ষবর্র ক্ষসদ্ধান্ত িহণ কক্ষররর্ পাক্ষররব।

১০। অ্ন্যান্য কক্ষমটি - পর্ তি ইহার কার্ তাবলী সুষ্ঠুভারব সম্পািরনর ক্ষনক্ষমত্ত, কর্-ককারনা প্রর াজরন, এক বা একাক্ষধক
কক্ষমটি গঠন এবং উহার কার্ তপদ্ধক্ষর্ ক্ষনধ তারণ কক্ষররর্ পাক্ষররব।
১১। পক্ষরচালরকর কর্াগ্যর্া - (১) ক াদো ব্নক্ত পনরচাল েইকবে ো বা পনরচাল নেদেদব থান দি পানরদবে
ো েনে নিনে –
(ক) ক্ষনরজ ক্ষকংবা স্বার্ ত সংক্ষিষ্ট প্রক্ষর্ষ্ঠারনর নারম ককারনা ব্যাংক বা আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠান হইরর্ গৃহীর্
ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ পক্ষররিারধ ব্যর্ ত বা কখলাপী হন; অ্র্বা
(খ)
আক্ষর্ তক খার্ সংক্ষিষ্ট ককারনা ক্ষন ামক সংস্থার ক্ষবক্ষধমালা, প্রক্ষবধান বা ক্ষন ামাচার লং নজক্ষনর্
কাররণ িক্ষির্ হন; অ্র্বা
(গ)
এমন ককারনা ককাম্পাক্ষন বা প্রক্ষর্ষ্ঠারনর সক্ষহর্ যুক্ত র্ারকন, র্াহার ক্ষনবন্ধন বা লাইরসস বাক্ষর্ল
করা হই ারছ বা প্রক্ষর্ষ্ঠানটি অ্বসাক্ষ র্ হই ারছ; অ্র্বা
( )
ননক্ষর্ক স্খলরনর কাররণ আিালর্ কর্তক
ত সাজাপ্রাপ্ত হন; অ্র্বা
(ঙ)
অ্প্রাপ্ত ব স্ক হন; অ্র্বা
(চ)
আিালর্ কর্তক
ত অ্প্রকৃক্ষর্স্থ ক াক্ষর্র্ হন; অ্র্বা
(ছ)
আিালর্ কর্তক
ত কিউক্ষল া ক াক্ষর্র্ হন; অ্র্বা
(জ) পর্ তরির পর পর ৩ (ক্ষর্ন) টি সভা অ্ননুরমাক্ষির্ ভারব অ্নুপক্ষস্থর্ র্ারকন; অ্র্বা
(ঝ) ব্যাংক বা আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠান বা অ্ন্য কর্-ককারনা করপতাররিন বা কর্-ককারনা স্বার্ ত সংক্ষিষ্ট
প্রক্ষর্ষ্ঠারনর পক্ষরচালক বা প্রভাব ক্ষবস্তারকারী কি ারধারী হন বা ক্ষন ক্ষমর্ কবর্নর্ভক্ত
কমতকর্তা/কমতচারী হন; অ্র্বা
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ক্ষফন্যাস, ব্যাংক্ষকং, অ্র্ তনীক্ষর্, ক্ষহসাবক্ষবজ্ঞান বা ব্যবসা প্রিাসন ক্ষবর্র স্বীকৃর্ ক্ষবশ্বক্ষবযাল
হরর্ ক্ষিিীধারী না হন; অ্র্বা
(ট)
ককন্দ্রী ব্যাংক বা ব্যাংক্ষকং কপিা অ্ন্যযন ২৫ (পঁক্ষচি) বৎসররর অ্ক্ষভজ্ঞ না হন।
সরকার কর্তক
ত মরনানীর্ পক্ষরচালরকর চাক্যরী হরর্ অ্বসর িহরণর কিরত্র ক্ষর্ক্ষন র্ক্ষি ইর্ঃপূরব ত ৩ (ক্ষর্ন)
বৎসর কম ারির জন্য ককাম্পাক্ষনর পক্ষরচালক ক্ষহসারব িাক্ষ ত্বপ্রাপ্ত হন, কসইকিরত্র সরকাক্ষর চাক্যরী হরর্
অ্বসর িহণ কক্ষররলও বক্ষণ তর্ ৩ (ক্ষর্ন) বৎসর কম াি ককাম্পানীরর্ পক্ষরচালক ক্ষহসারব পূণ ত কক্ষররর্
পাক্ষররবন। উরেখ র্ারক কর্, সরকার প্রর াজন মরন কক্ষররল, পরবর্ীকারল সরকাক্ষর চাক্যরী হরর্ অ্বসর
িহণ কক্ষররলও, পরবর্ী ১ (এক) টি কম ারির জরন্য উক্ত পক্ষরচালকরক পুনরা ক্ষনর াগ প্রিান কক্ষররর্
পাক্ষররব।
(ঞ)

(২)

১২। ব্যবস্থাপনা পক্ষরচালক ও প্রধান ক্ষনব তাহী কমতকর্তা – (১) সরকার, র্ৎকর্তক
ত ক্ষনধ তাক্ষরর্ ির্তাধীরন জার্ী
কবর্ন কাঠারমার ২ বা র্দুু্র্ধ্ত কিরির ককারনা কমতকর্তারক ককাম্পাক্ষনর ব্যবস্থাপনা পক্ষরচালক পরি ক্ষনর াগ
কক্ষররর্ পাক্ষররব।
(২) ব্যবস্থাপনা পক্ষরচালক ককাম্পাক্ষনর প্রধান ক্ষনব তাহী কমতকর্তা (CEO) হইরবন।
(৩) ব্যবস্থাপনা পক্ষরচালক পর্ তি কর্তক
ত অ্ক্ষপর্ত বা ন্যস্তকৃর্ িমর্া প্রর াগ, কার্ তাবলী সম্পািন এবং িাক্ষ ত্ব ও
কর্তব্য পালন কক্ষররবন।
১৩। জনবল, সাংগঠক্ষনক-কাঠারমা, পক্ষরচালনা ইর্যাক্ষি – (১) ের াদরর েীনিগি অ্নুদোেেক্রদে, ইহার
কমতকান্ড সুষ্ঠুভারব সম্পািরনর লরিয ক াম্পানের জন্য প্রর াজনী জেবল নেদয়াগ ও োাংগঠনে - াঠাদো
পনরচালো পষ িে কর্তক
ত অ্নুরমাক্ষির্ নীক্ষর্মালা-অ্নুর্া ী ক্ষনধ তাক্ষরর্ হইরব।
(২) ক াম্পানে, পষ িদের অ্নুদোেে ক্রদে, ইহার কমতকান্ড সুষ্ঠুভারব সম্পািরনর লরিয প্রক্ষবধান দ্বারা ক্ষনধ তাক্ষরর্
পদ্ধক্ষর্রর্ ক াম্পানের জন্য প্রর াজনী বক্ষল া ক্ষবরবক্ষচর্সংখ্যক কমতকর্তা, কমতচাক্ষর, উপরিষ্টা, প্রক্ষর্ক্ষনক্ষধ
(Agent), ব্যবস্থাপনা প্রক্ষর্ক্ষনক্ষধ (Management agent), কজোদরল পাট িোর (General
Partner), আইেজীবী, ক্ষনরীিক, বক্ষহক্ষন তরীিক, আপস-আরলাচনাকারী (negotiator) এবং নবদশষজ্ঞ
বা পরামিতক ক্ষনর াগ কক্ষররর্ পাক্ষররব।
(৩) ক াম্পানে (BAMCO), োবনেন য়ানর ককাম্পাক্ষনর অ্নুররারধর কপ্রক্ষিরর্ ক াম্পানের (BAMCO) এবং
োবনেন য়ানর ককাম্পাক্ষনর কর্ৌর্ সম্মক্ষর্রর্ প্রণীর্ ির্ত সারপরি, উক্ত োবনেন য়ানর ককাম্পাক্ষনরর্ উহার কর্-ককারনা
কমতকর্তা বা কমতচাক্ষররক কপ্রর্রণ ক্ষনর াগ কক্ষররর্ পাক্ষররব।
১৪। সমন্ব সাধন, পক্ষরবীিণ, মূল্যা ন, পক্ষরিিতন ইর্যাক্ষি – (১) এই আইদের উদেশ্য পূরণ দে, এই আইরনর
অ্ধীরন ক াম্পানেদ প্রিত্ত িমর্া ও কার্ তাবলী সুষ্ঠুভারব সম্পািরন সহরর্াক্ষগর্ার লরিয, বাাংলাদেশ ব্াাং
ক াম্পানের েনেি সমন্ব সাধন কক্ষররব।
(২) এই ধারার িফা (১)-এর উদেশ্য পূরণ দে, ককাম্পাক্ষনর কার্ তক্রম র্র্ার্র্ভারব সম্পািরনর প্রর াজরন,
ককাম্পাক্ষন, বাংলারিি ব্যাংরকর কক্রক্ষিট ইনফররমিন ব্যযররা (ক্ষসআইক্ষব) ক্ষকংবা কর্ নারমই অ্ক্ষভক্ষহর্ হউক না ককন,
র্াহা হইকর্ ব্যাংক ও আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠারনর ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ িহীর্ারির কর্-ককারনা ধররণর র্থ্য ক্ষনধ তাক্ষরর্
পদ্ধক্ষর্রর্ সংিহ কক্ষররর্ পাক্ষররব:
র্রব ির্ত র্ারক কর্, ককাম্পাক্ষন র্র্ার্র্ কগাপনী র্া ও সর্কতর্ার সক্ষহর্ উক্ত সংগৃহীর্ র্থ্য সংরিণ ও ব্যবহার
কক্ষররব।
(৩) সরকার, প্রর াজন মরন কক্ষররল, কর্-ককারনা সম , বক্ষহক্ষন তরীিক কর্তক
ত ককাম্পাক্ষনর কার্ তাবলীর পক্ষরবীিণ,
মূল্যা ন বা প্ররর্াজয কিরত্র ক্ষবরির্ পক্ষরিিতন পক্ষরচালনা কক্ষরবার নেদে িশ প্রোে নরদি পানরদব এবাং এইরুপ
পক্ষরিিতন সমাক্ষপ্তর পর, বক্ষহক্ষন তরীিক, উক্ত পক্ষরিিতরনর ক্ষভক্ষত্তরর্ প্রস্তুর্কৃর্ প্রক্ষর্রবিরনর অ্নুক্ষলক্ষপ র্র্ার্র্
সুপাক্ষরিসহ সরকার ও ককাম্পাক্ষনর পর্ তি বরাবর সরবরাহ কক্ষররবন।
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১৫। সাবক্ষসক্ষি াক্ষর ককাম্পাক্ষন - ক াম্পানে, এই আইদের উদেশ্য পূরণ দে, পষ িদের অ্নুদোেেক্রদে, এ বা
এ ানধ োবনেন য়ানর ক াম্পানে গঠে নরদি বা োবনেন য়ানর ক াম্পানেদি পনরণি নরবার উদেদশ্য ক াদো
নবদ্যোে ক াম্পানের (BAMCO) নেয়ন্ত্রণমূল কশয়ার ক্রয় নরদি পানরদব:

র্রব ির্ত র্ারক কর্, উক্ষেক্ষখর্ এই ধররনর ককারনা োবনেন য়ানর ককাম্পাক্ষন কর্ পর্ তন্ত না ককাম্পানী আইন,
১৯৯৪-এর অ্ধীন ক্ষনবক্ষন্ধর্ হ এবং এর্দুরেরশ্য প্রাসক্ষিক লাইরসসপ্রাপ্ত হ এবং োবনেন য়ানর ককাম্পাক্ষন
কার্ তকর হই ারছ এই মরমত সরকার কর্তক
ত সরকাক্ষর কগরজরট ককারনা প্রজ্ঞাপন জারী করা হ , কস পর্ তন্ত উহার
ব্যবসা আরম্ভ কক্ষররর্ পাক্ষররব না।
১৬। িমর্া অ্পতণ - ক াম্পানের াে িক্রদে গনিশীলিা আেয়ে ও সুষ্ঠুভারব সম্পািরনর লদেয এবং ইহার
ব্যবসাক্ষ ক কলনরিন সহজর্র কক্ষরবার জন্য পষ িে প্রর াজনী মরন কক্ষররল এই আইরনর অ্ধীন এর্দুরেরশ্য
ক্ষনধ তারণরর্াগ্য ির্ত ও সীমাবদ্ধর্া-সারপরি, র্ক্ষি র্ারক, উহার এইরূপ িমর্া ও িাক্ষ ত্ব ক াম্পানের পষ িে
কর্তক
ত গঠিি নবনিন্ন নেটি বা ব্বস্থাপো পনরচাল বা ক াম্পানের অ্ধস্তে কে-দ াদো েি িিাদ
প্রদয়াজেীয়িার নিনিদি অ্পতণ কক্ষররর্ পাক্ষররব; র্রব উরেখ র্ারক কর্, এইরূপ অ্ক্ষপর্ত িমর্া প্রর ারগ
ব্যবস্থাপনা পক্ষরচালক কর্তক
ত গৃহীর্ কার্ তক্ররমর র্থ্য টকনারত্তার পরবর্ী পর্ তি সভা উপস্থাপন কক্ষররর্
হইরব।
১৭। কখলাপী ও ননপারফক্ষমংত ঋণ, অ্ক্ষিম ও ক্ষবক্ষনর াগ আিা এবং ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কক্ষর্প িমর্া
–
এই আইন কার্ তকর হইবার সরি সরি, অ্ন্য আইরন র্াহা ক্ষকছুই র্াক্যক না ককন, এই আইরনর উরেশ্য
পূরণকরে ককাম্পাক্ষন, ব্যাংক ও আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠানসমূরহর কখলাপী ও ননপারফক্ষমংত জামানর্ী ঋণ, অ্ক্ষিম ও
ক্ষবক্ষনর াগ আিা ও ব্যবস্থাপনার লরিয, এই আইরনর ক্ষবধানাবক্ষল-সারপরি, ক্ষনেবক্ষণ তর্ কার্ তক্রম পক্ষরচালনা
কক্ষররর্ পাক্ষররব:
(১) কখলাপী ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ িহীর্া ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ককাম্পাক্ষনর ব্যবসার র র্র্ার্র্ িি
ব্যবস্থাপনা ক্ষনক্ষির্ কক্ষরবার লরিয ব্যবসার র ব্যবস্থাপনার িাক্ষ ত্ব িহণ বা কর্তত্ব
ত িহণ (take over)।
(২) কখলাপী ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ িহীর্া ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ককাম্পাক্ষনর ব্যবসার র সম্পূণ ত বা
আংক্ষিক ক্ষবক্র বা ক্ষলজ।
(৩) ককাম্পাক্ষন কর্তক
ত ক্র কৃর্ কখলাপী ও ননপারফক্ষমংত জামানর্ী ঋণ, অ্ক্ষিম ও ক্ষবক্ষনর াগ আিার র লরিয
কখলাপী ঋণিহীর্া ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ককাম্পাক্ষনরক ক্ষনধ তাক্ষরর্ কম াি প্রিান এবং প্ররর্াজয কিরত্র উক্ত
ত
কখলাপী ও ননপারফক্ষমংত জামানর্ী ঋণ, অ্ক্ষিম ও ক্ষবক্ষনর াগ-এর পুনগঠন।
(৪) এই ধারার উরেশ্য পূরণকরে জামানরর্র িখল, সুরিা, এবং প্ররর্াজয কিরত্র ক্ষলজ বা ক্ষবক্রর র ব্যবস্থা
িহণ।
(৫) কখলাপী ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ িহীর্া প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ককাম্পাক্ষন কর্তক
ত গৃহীর্ ঋরণর, গুণগর্ মান
ক্ষবরবচনাপূব তক, সম্পূণ ত বা কর্-ককারনা অ্ংি কি ারর রূপান্তরকরণ (conversion)।
১৮। কক্ষর্প র্থ্য ইর্যাক্ষি র্লব কক্ষরবার িমর্া - অ্ন্য ককারনা আইরন র্াহা ক্ষকছুই র্াক্যক না ককন,
ক াম্পানের ক্ষনকট র্ক্ষি এই মতরম প্রর্ী মান হ কর্, ককারনা ককাম্পাক্ষন বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা অ্ন্য ককারনা ব্যক্ষক্ত
ধারা ৪-এর িফা (৪)-এর ক্ষবধান লঙ্ঘনক্ররম অ্যাদেট ম্যাদেজদেন্ট ব্বোয় পনরচালো নরদিদে, র্াহা হইরল
ক াম্পানে (BAMCO) উক্ত ককাম্পাক্ষন বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ব্যক্ষক্তরক, বা অ্যাদেট ম্যাদেজদেন্ট ব্যবসা
কক্ষররর্রছন বা ককারনা সম কক্ষর াক্ষছরলন বা উহার সক্ষহর্ োংনিি ক্ষছরলন এমন ককারনা ব্যক্ষক্তর ক্ষবরুরদ্ধ
প্রর াজনী আইনানুগ ব্যবস্থা িহরণর ক্ষনক্ষমত্ত ক াম্পানে, পষ িদের অ্নুদোেেক্রদে, সরকাররর ক্ষনকট অ্নুররাধ
কক্ষররর্ পাক্ষররব।
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১৯। কেক্ষিং প্ল্যাটফমত গঠন ও কসরকন্ডারী বাজার (Secondary Market) উন্ন ন – ক াম্পানে
পষ িদের অ্নুদোেেক্রদে, কেনশ-নবদেনশ নবনেদয়াগ ারীদের েম্পৃক্ত নরয়া কেলাপী ও েেপারফনেিাং ঋদণর ক্রয়নবক্রদয়র লদেয কেন াং প্ল্যাটফেি গঠে, েেপারফনেিাং ঋণ, অ্নিে ও নবনেদয়াগ ক্রয়-নবক্রদয়র লদেয কসরকন্ডারী
বাজার (Secondary Market) সৃনি, প্রসার ও উন্ন রনর জন্য সহা ক বা জনস্বারর্ তর জন্য
প্রর াজনী বা অ্ন্য ককারনাভারব উপকারী বক্ষল া মরন কক্ষররব, কসই সকল উরযাগ িহণ এবং প্ররর্াজয
কিরত্র সরকাররক সুপাক্ষরি কক্ষররর্ পাক্ষররব।
২০। বারজট, অ্র্ ত, ক্ষহসাব ও ক্ষনরীিা ও প্রক্ষর্রবিন িাক্ষখল ইর্যাক্ষি – (১) ক াম্পানের আনথ ি বৎের ের াদরর
আনথ ি বৎেদরর অ্নুরূপ েইদব।
(২) ক াম্পানের ব্বোদয়র পনর েো ও বাদজট পষ িদের অ্নুদোেেক্রদে পনরচানলি েইদব।
(৩) ক াম্পানের ব্বোয় পনরচালোর জন্য কলেদেদের স্বাদথ ি অ্ন্যান্য িফনেলী ব্াাং ও আনথ ি প্রনিষ্ঠাদের েদিা
বাাংলাদেশ ব্াাংদ ‘চলনি নেোব’ রেণাদবেণ নরদব:
িদব শিি থাদ কে, ক াম্পানের ব্বোয় পনরচালোর জন্য কলেদেদের স্বাদথ ি অ্ন্যান্য িফনেলী ব্াাং ও আনথ ি
প্রনিষ্ঠাদেও নেোব পনরচালো ও রেণাদবেণ নরদি পানরদব।

(৪) ককাম্পাক্ষন প্রক্ষর্ অ্র্ ত বৎসর র্র্ার্র্ভারব ক্ষহসাব রিণারবিণ এবং উহার বাক্ষর্ তক আক্ষর্ তক ক্ষববরণী প্রস্তুর্
কক্ষররব এবং, সমর সমর , সরকাররর চাক্ষহিা কমার্ারবক, ক্ষরটান ত, প্রক্ষর্রবিন এবং ক্ষববরণী সরকাররর
ক্ষনকট িাক্ষখল কক্ষররব।
(৫) ককাম্পাক্ষনর বাক্ষর্ তক আক্ষর্ তক ক্ষববরণীরর্ সাবক্ষসক্ষি ারী ককাম্পাক্ষন ও প্রনিটি স্বিন্ত্র ‘িেনবল ব্যবস্থাপনা
ইউক্ষনট (Fund Management Unit)’ কর্তক
ত ক্ষনর াগকৃর্ বক্ষহক্ষন তরীিক দ্বারা ক্ষনরীক্ষির্
আক্ষর্ তক ক্ষববরণী এবং সাবক্ষসক্ষি ারী ককাম্পাক্ষন ও প্রনিটি স্বিন্ত্র ‘িেনবল ব্যবস্থাপনা ইউক্ষনট (Fund
Management Unit)’-সংক্রান্ত অ্ন্যান্য র্থ্যাক্ষি অ্ন্তর্ভতক্ত কক্ষররব।
(৬) পষ িদের অ্নুদোেেক্রদে নেদয়াগকৃি বক্ষহক্ষন তরীিক ককাম্পাক্ষনর আক্ষর্ তক ক্ষববরণী এবং র্ৎসংক্ষিষ্ট িক্ষললাক্ষি
ক্ষনরীিাপূব তক প্রস্তুর্কৃর্ প্রক্ষর্রবিরনর অ্নুক্ষলক্ষপ র্র্ার্র্ সুপাক্ষরিসহ সরকার ও ককাম্পাক্ষনর পর্ তি বরাবর
সরবরাহ কক্ষররব।
(৭) ককাম্পাক্ষন ক্ষনরীিকগণ কর্তক
ত ক্ষনরীক্ষির্ আক্ষর্ তক ক্ষববরণীসহ সংক্ষিষ্ট বছররর কার্ তক্ররমর একটি বাক্ষর্ তক
প্রক্ষর্রবিন প্ররর্যক অ্র্ তবৎসর সমাক্ষপ্তর ৩ (ক্ষর্ন) মারসর মরধ্য সরকাররর ক্ষনকট িাক্ষখল কক্ষররব।
২১। কর, শুল্ক, মুসক, ক্ষনবন্ধন ক্ষফ হইরর্ অ্ব্যাহক্ষর্, ইর্যাক্ষি - (১) ককাম্পাক্ষনর আ বা মুনাফা প্রার্ক্ষমকভারব
১০ (িি) বৎসকরর জন্য কর অ্বকাি (tax holiday) সুক্ষবধা প্রাপ্ত হইরব।
(২) ককাম্পাক্ষন কর্তক
ত সম্পি অ্জতরনর কিরত্র কর্-ককারনা ধররণর মুসক ও শুল্ক হরর্ অ্ব্যাহক্ষর্ সুক্ষবধা প্রাপ্ত
হইরব।
ত সম্পি ইজারা, ক্ষবক্র বা হস্তান্তররর কিরত্র ক্ষফ ও কর প্রিান হইরর্ অ্ব্যাহক্ষর্
(৩) ককাম্পাক্ষন কর্তক
ত অ্ক্ষজর্
পাইরব।
(৪) করনজদেশে অ্যাক্ট, ১৯০৮ (১৯০৮ ক্ষিষ্টারের ১৬ োং আইন)-এ োোই থাকু ো ক ে বাাংলাদেশ অ্যাদেট
ম্যাদেজদেন্ট ক াম্পানে র্তি কর্-ককারনা ব্াাং ও আনথ ি প্রনিষ্ঠাে েইদি ক্রয়কৃি কেলাপী ও েেপারফনেিাং
ঋদণর নবপরীদি ইস্যযকৃি নেন উনরটি রনেে/ইন্সেুদেন্টেমূে বা েস্তান্তদরর কেদে নেবন্ধে নফ হইরর্ অ্ব্যাহক্ষর্
পাইরব।
(৫) ককাম্পানী আইন, ১৯৯৪-এর অ্ধীরন, ককাম্পাক্ষন (BAMCO) কর্তক
ত প্রক্ষর্ক্ষষ্ঠর্ব্য ককারনা
সাবক্ষসক্ষি াক্ষর ককাম্পাক্ষন কর্ৌর্মূলধন ককাম্পাক্ষন ও ফামতসমূরহর পক্ষরিপ্তর (আররজএসক্ষস’র)-এ ক্ষনবক্ষন্ধর্
হইবার কিরত্র নেবন্ধে নফ হইরর্ অ্ব্যাহক্ষর্ পাইরব।
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২২। মুনাফা বণ্টন, সংরক্ষির্ র্হক্ষবল গঠন ও উদ্বৃত্ত র্হক্ষবল ব্যবস্থাপনা - (১) ক াম্পানে

একটি

সংরক্ষির্

র্হক্ষবল প্রক্ষর্ষ্ঠা কক্ষররব র্াহারর্ বাক্ষর্ তক ক্ষনট মুনাফা হইরর্ পর্ তি কর্তক
ত প্রক্ষবধান দ্বারা ক্ষনধ তাক্ষরর্ একটি অ্ংি
জমা র্াক্ষকরব।
(২) এই ধারার িফা (১)-এ বক্ষণ তর্ অ্ংি বাি কিও ার পর এবং কেনশ বা নবদেনশ নবনেদয়াগ ারী বা
ইেদিস্টদেন্ট ক াম্পানে বা ফান্ড/ফান্ড ম্যাদেজার বা প্রক্ষর্ষ্ঠান কর্তক
ত প্ররি সুক্ষবধাক্ষি অ্র্বা র্াহারির স্বারর্ ত
প্রর াজন ক্ষবরবচনা করা হ এইরূপ অ্ন্যান্য ক্ষবর্র র খরচ ক্ষমটাইবার পর ক াম্পানে বাক্ষর্ তক ক্ষনট মুনাফার
উদ্বৃত্ত অ্ংি পর্ তরির অ্নুরমািনক্ররম লভযাংি ক্ষহসারব ক ার্ণা কক্ষররর্ পাক্ষররব; র্রব উরেখ র্ারক কর্,
ককাম্পাক্ষন উহার প্রার্ক্ষমক ব্য , সাংগঠক্ষনক ব্য , ক্ষবক্ষভন্ন সম্পরির উপর রক্ষির্ব্য সংস্থান, কলাকসান এবং
অ্ন্যান্য ব্য সহ মূলধক্ষন ব্যর পক্ষরণর্ হই ারছ এইরূপ সকল ব্য সম্পূণ তরূরপ অ্বরলাপন না কক্ষর া লভযাংি
বন্টন কক্ষররব না।
(৩) এই ধারার উরেশ্য পূরণকরে ক্ষনট মুনাফা ক্ষনধ তারণ, সংরক্ষির্ র্হক্ষবরল জমার পক্ষরমাণ ক্ষনধ তারণ, ঋণ
পক্ষররিাধ, উদ্বৃত্ত অ্ংি ক ার্ণা, লভযাংরির পক্ষরমাণসহ অ্ন্যান্য প্রর াজনী ক্ষবর্ সমূহ ক্ষবক্ষধ দ্বারা ক্ষনধ তাক্ষরর্
হইরব।
(৪) ক াম্পানে, পষ িদের নেিান্তক্রদে, উদ্বৃি িেনবল বা মুোফার অ্থ ি ব্াাং ও আনথ ি প্রনিষ্ঠাদে বা নেন উনরটিজ
বা নেউচুযয়াল ফান্ড বা বন্ড বা ক্ষিরবঞ্চার বা পুনুঁ জবাজাদর বা অ্ন্য কে-দ াদো উপাদয় নবনেদয়াগ ও ব্বস্থাপো
নরদি পানরদব।
২৩। ঋণ িহণ ও র্হক্ষবল সংিহ কক্ষরবার িমর্া - ক াম্পানে ইহার উরেশ্য পূরণকরে, ক্ষনেবক্ষণ তর্ উপার ঋণ িহণ
এবং র্হক্ষবল সংিহ কক্ষররর্ পাক্ষররব, র্র্া:
(১)
িী ত কম ারি সরকাক্ষর উৎস হইরর্ ঋণ িহরণর মাধ্যরম;
(২)
জামানর্সহ বা জামানর্ ব্যক্ষর্র্ মাক্ষন ক্ষরক্ষসট বা গ্যারাক্ষন্ট প্রিারনর মাধ্যরম কর্-ককারনা (কিক্ষি বা
ক্ষবরিক্ষি) ব্যাংক বা অ্ন্যান্য কর্-ককারনা (কিক্ষি বা ক্ষবরিক্ষি) আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠান বা অ্ন্য ককারনা উৎস
(কিক্ষি বা ক্ষবরিক্ষি) হইরর্ ঋণ িহরণর মাধ্যরম;
(৩) বাংলারিরির ক্ষভর্রর পর্ তি কর্তক
ত ক্ষনধ তাক্ষরর্ বা বাংলারিরির বাক্ষহরর সরকার কর্তক
ত অ্নুরমাক্ষির্
ির্তাধীরন ক্ষনক্ষি তষ্ট সুরির হারর বন্ড ও ক্ষিরবঞ্চার ইসুয এবং ক্ষবক্রর র মাধ্যরম:
র্রব ির্ত র্ারক কর্, প্ররর্াজয কিরত্র, সরকার, ককাম্পাক্ষন কর্তক
ত ইসুযকৃর্ বন্ড এবং ক্ষিরবঞ্চার-এর
আসল ও সুরির পক্ষররিাধ পুনঃক্ষনক্ষির্কররণর ক্ষনক্ষমত্ত, উক্ষেক্ষখর্ বন্ড এবং ক্ষিরবঞ্চাররর ক্ষবপরীরর্
গ্যারাক্ষন্ট প্রিান কক্ষররব।
২৪। ক্ষবক্ষধ প্রণ রনর িমর্া - (১) এই আইরনর উরেশ্য পূরণকরে, সরকার, সরকাক্ষর কগরজট প্রজ্ঞাপন দ্বারা,
ককাম্পাক্ষনর ব্বোয় পনরচালোর স্বাদথ ি কেলাপী বা েেপারফনেিাং ঋদণর মূল্য নেধ িারণ, েম্পদের মূল্য নেধ িারণ,
ক্রয়নবক্রয় নবনধোলা বা প্রদয়াজেীয় অ্ন্য কে-দ াদো নবনধোলা প্রণ ন, পনরবিিে, পনরোজিে, পনরবধ িে, োংদোজে
বা নবদয়াজে নরদি পানরদব।
(২) এই ধারার িফা (১)-এ উনিনেি কেলাপী বা েেপারফনেিাং ঋদণর মূল্য নেধ িারণ, েম্পদের মূল্য নেধ িারণ,
ক্রয়নবক্রয় নবনধোলা র্র্ার্র্ অ্নুেরণ ব্নিদরদ ক াম্পানে কখলাপী ও ননপারফক্ষমংত জামানর্ী ঋণ, অ্ক্ষিম ও
ক্ষবক্ষনর াগ ক্রয়নবক্রয় নরদি পানরদব ো।
২৫। প্রক্ষবধান প্রণ রনর িমর্া - পষ িে, এই আইরনর উরেশ্য পূরণকরে, এই আইরনর ক্ষবধানাবক্ষল বা ক্ষবক্ষধর সক্ষহর্
অ্সিক্ষর্পূণ ত নরহ, এইরূপ প্রর াজনী ও সমীচীন সকল ক্ষবর্র প্রক্ষবধান প্রণ ন কক্ষররর্ পাক্ষররব।
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২৬। মামলা কক্ষরবার অ্ক্ষধকার ইর্যাক্ষি - (১) এই আইন কার্ তকর হইবার সরি সরি, অ্র্ ত ঋণ আিালর্ আইন,
২০০৩ (২০০৩ ক্ষিষ্টারের ৮ নং আইন)-এর ধারা ২-এর উপধারা (ক)-এর উরেশ্য পূরণকরে, ক াম্পানে এ টি
আনথ ি প্রনিষ্ঠাে নেোদব গণ্য েইকব।
(২) এই আইন কার্ তকর হইবার সরি সরি, অ্ন্য আইরন র্াহা ক্ষকছুই র্াক্যক না ককন, এই আইরনর ক্ষবধান সারপরি,
ককাম্পাক্ষন কর্তক
ত ককারনা ব্যাংক বা আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠারনর কখলাপী বা ননপারফক্ষমংত ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ ক্র
সম্পািন হও ার সরি সরি, ঐ কখলাপী বা ননপারফক্ষম তং ঋরণর জামানর্সহ অ্ন্যান্য সকল সংক্ষিষ্ট ক্ষবর্র
ককাম্পাক্ষনর আইনগর্ প্রক্ষক্র া িহণ কক্ষরবার অ্ক্ষধকার প্রক্ষর্ক্ষষ্ঠর্ হইরব এবং কর্ ব্যাংক বা আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠারনর ক্ষনকট
হইরর্ কখলাপী বা ননপারফক্ষম তং ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ ক্র করা হই াক্ষছল, কসই ব্যাংক বা আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠারনর
ন্যা , এর্ৎসংক্ষিষ্ট আিালরর্ ককাম্পাক্ষনরও অ্নুরূপ মামলা িার র কক্ষরবার বা মামলা পি হইবার অ্ক্ষধকার বা
সুরর্াগ প্রক্ষর্ক্ষষ্ঠর্ হই ারছ বক্ষল া গণ্য হইরব, এবং, িার রকৃর্ মামলা , ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ প্রিানকারী
ব্যাংক বা আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠারনর স্থলাক্ষভক্ষর্ক্ত হইবার অ্ক্ষধকার র্াক্ষকরব।
(৩) এই আইন কার্ তকর হইবার সরি সরি, অ্ন্য আইরন র্াহা ক্ষকছুই র্াক্যক না ককন, এই আইরনর ক্ষবধান-সারপরি,
ক্ষবরিক্ষি ককারনা ব্যাংক বা আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ঋণ বা অ্ক্ষিম প্রিানকারী বা ক্ষবক্ষনর াগকারী কর্-ককারনা ব্যক্ষক্ত বা
প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ক্ষবক্ষনর াগকারী ককাম্পাক্ষন বা ফান্ড/ফান্ড ম্যারনজার কর্তক
ত বাংলারিরি প্রক্ষর্ক্ষষ্ঠর্ কর্-ককারনা প্রক্ষর্ষ্ঠান
বা ককাম্পাক্ষন বা ব্যক্ষক্তর বরাবর প্রিত্ত ঋণ বা অ্িীম বা ক্ষবক্ষনর াগ বা ফান্ড (র্া ককারনা, কিক্ষি বা ক্ষবরিক্ষি ব্যাংক
বা আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠারনর মাধ্যরম প্রিানকৃর্ হউক বা না হউক) র্ক্ষি কখলাপী বা ননপারফক্ষম তং ঋরণ পক্ষরণর্ হ ; র্রব,
উক্ত ক্ষবরিক্ষি ব্যাংক বা আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ঋণ বা অ্ক্ষিম প্রিানকারী বা ক্ষবক্ষনর াগকারী কর্-ককারনা ব্যক্ষক্ত বা
প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ক্ষবক্ষনর াগকারী ককাম্পাক্ষন বা ফান্ড/ফান্ড ম্যারনজার-এর সক্ষহর্ ক াম্পানের সম্পাক্ষির্ চুক্ষক্ত অ্নুর্া ী,
ঐ কখলাপী বা ননপারফক্ষমংত ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ ক াম্পানে ক্র কক্ষররর্ পাক্ষররব
র্রব ির্ত র্ারক কর্, অ্ন্য আইরন র্াহা ক্ষকছুই র্াক্যক না ককন, উক্ত কখলাপী বা ননপারফক্ষমংত ঋরণর উপর অ্ক্ষধকার
প্রক্ষর্ষ্ঠা কক্ষরবার লরিয এই ধারার িফা (২)-এর ন্যা ককাম্পাক্ষনরও অ্নুরূপ মামলা কক্ষরবার বা মামলা পি
হইবার অ্ক্ষধকার বা সুরর্াগ প্রক্ষর্ক্ষষ্ঠর্ হই ারছ বক্ষল া গণ্য হইরব:
আরও ির্ত র্ারক কর্, এইকিরত্র এর্ৎসংক্ষিষ্ট বাংলারিরির স্থানী আইন প্ররর্াজয হইরব।
(৪) এই আইন কার্ তকর হইবার সরি সরি, কিউক্ষল া ক্ষবর্ ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ ক্ষিষ্টারের ১০ নং আইন)-এর
ধারা ১০ অ্নুর্া ী ককান ব্যাংক বা আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠারনর কখলাপী বা ননপারফক্ষমংত ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ
ক্র চুক্ষক্ত সম্পািন হও ার সরি সরি ঐ কখলাপী বা ননপারফক্ষমংত ঋরণর জামানর্সহ অ্ন্যান্য সকল সংক্ষিষ্ট
ক্ষবর্র এক বা একাক্ষধক র্র্ারর্াগ্য (eligible) পাওনািাররর ন্যা ককাম্পাক্ষনরও র্র্ারর্াগ্য (eligible)
পাওনািার ক্ষহসারব িাক্ষবকৃর্ অ্র্ ত পাইবার আইনগর্ অ্ক্ষধকার প্রক্ষর্ক্ষষ্ঠর্ হইরব এবং কিউক্ষল া ক্ষবর্ ক আইন, ১৯৯৭
(১৯৯৭ ক্ষিষ্টারের ১০ নং আইন) ধারা ৭৪-এর উপ-ধারা (৪)-এর ন্যা ককাম্পাক্ষন সরকাক্ষর ক্ষরক্ষসভার ক্ষনযুু্ক্ত হইরর্
পাক্ষররব।
(৫) র্রব ির্ত র্ারক কর্, ককাম্পাক্ষন (BAMCO) কর্তক
ত কর্-ককারনা আইনগর্ প্রক্ষক্র া িহণ কক্ষরবার পূরব ত
ক্ষলক্ষখর্ভারব ঋণ বা অ্নিে বা নবনেদয়াগ িেীিা ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ককাম্পাক্ষন বরাবর, কখলাপী বা ননপারফক্ষমংত
ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ পক্ষররিারধর জন্য, ক্ষনধ তাক্ষরর্ কম াি উরেখপূব তক ককাম্পাক্ষন (BAMCO) কনাটিি
প্রিান কক্ষররব।
২৭। জামানরর্র উপর অ্ক্ষধকার ও স্বত্ত্ব অ্ক্ষধিহণ ইর্যাক্ষি – (১) আপার্র্ বলবৎ কর্-ককারনা চুক্ষক্ত বা অ্ন্য কর্ককারনা আইরন র্াহা ক্ষকছুই র্াক্যক না ককন, ককাম্পাক্ষন, ক্ষিরবঞ্চার বা বন্ড বা এইরূপ অ্ন্য কর্-ককারনা ক্ষসক্ষকউক্ষরটি
ক্ষরক্ষসট/ইসেুরমন্ট ইসুয অ্র্বা চুক্ষক্ত কক্ষরবার মাধ্যরম, কর্-ককারনা ব্যাংক বা আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠারনর কখলাপী বা
ননপারফক্ষমংত ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ ক্র কক্ষররর্ পাক্ষররব এবং আরলাচয ক্র চুক্ষক্ত সম্পািরনর সরি সরি,
ধারা ২৭-এর িফা (৪)-এর উরেশ্য পূরণকরে, ককাম্পাক্ষন (BAMCO), উহার িাক্ষবকৃর্ পাওনা অ্র্ ত আিার র
জন্য র্র্ারর্াগ্য (eligible) পাওনািার ক্ষহসারব গণ্য হইরব।
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(২) The Stamp Act, 1899 (ACT NO. II Of 1899)-এ র্াহাই র্াক্যক না ককন, িফা (১)এর উরেশ্য পূরণকরে, ককাম্পাক্ষন কর্তক
ত কর্-ককারনা, কিক্ষি বা ক্ষবরিক্ষি, ব্যাংক ও আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠান হইরর্ ক্র কৃর্
ত বা
কখলাপী বা ননপারফক্ষমংত ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগসহ সংক্ষিষ্ট জামানরর্র ব্যবস্থাপনা, পূনগঠন
ক্ষসক্ষকউক্ষরটাইরজিরনর কিরত্র প্ররর্াজয স্টযাম্প শুল্ক কর্রক ককাম্পাক্ষন অ্ব্যাহক্ষর্প্রাপ্ত হইরব।
(৩) The Transfer of Property Act, 1882 (ACT NO. IV Of 1882)-এর ধারা
69 ও ধারা 69(A)-কর্ র্াহা ক্ষকছুই র্াক্যক না ককন, িফা (১)-এর উরেশ্য পূরণকরে, কর্-ককারনা আিালরর্র
হস্তরিপ ব্যর্ীর্, ককাম্পাক্ষন কর্তক
ত ককারনা ব্যাংক বা আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠারনর কখলাপী বা ননপারফক্ষম তং ঋণ বা অ্ক্ষিম
বা ক্ষবক্ষনর াগ ক্রর র সারর্ সারর্ কখলাপী বা ননপারফক্ষমংত ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ িহীর্া কর্তক
ত ব্যাংক বা
আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠারনর অ্নুকূরল প্রিত্ত বন্ধকীকৃর্ সম্পক্ষত্তসহ ব্যাংক বা আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠান ঋণ বা অ্িীম প্রিানকারী বা
ক্ষবক্ষনর াগকারী ক্ষহসারব, িাহরকর কর্সকল সম্পরির উপর র্ারির পাওনা আিার র অ্ক্ষধকার জন্মা , ঐ সকল
সম্পরির উপর ককাম্পাক্ষনরও অ্নুরূপ অ্ক্ষধকার প্রক্ষর্ষ্ঠা হই ারছ বক্ষল া গণ্য হইরব।
(৪) অ্ন্য আইরন র্াহা ক্ষকছুই র্াক্যক না ককন, এই ধারার িফা (৩)-এর উরেশ্য পূরণকরে, ককাম্পানী আইনগর্ভারব
বক্ষণ তর্ সম্পক্ষত্তর মাক্ষলকানা ও স্বত্ব অ্জতন কক্ষররব এবং উক্ত সম্পক্ষত্ত ক্ষনজ িখরল রাক্ষখ া নবধ মাক্ষলক িখলকার
ক্ষহসারব সম্পক্ষত্তর কভাগ, িখল, ক্ষবক্র সহ সকল আইনগর্ কার্ তধারা িহণ কক্ষররর্ পাক্ষররব:
র্রব ির্ত র্ারক কর্, ককাম্পাক্ষন (BAMCO) কর্তক
ত এইরূপ অ্ক্ষধকার ও স্বত্ত্ব প্রক্ষর্ষ্ঠার পূরব ত, ক্ষলক্ষখর্ভারব, ঋণ বা
অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ িহীর্া ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ককাম্পাক্ষন বরাবর, ককাম্পাক্ষনর (BAMCO) িাক্ষবকৃর্ পাওনা
অ্র্ ত পক্ষররিারধর জন্য, ক্ষনধ তাক্ষরর্ কম াি উরেখপূব তক কনাটিি প্রিান কক্ষররর্ হইরব।
(৫) িফা (৪)-এ উরেক্ষখর্ ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ িহীর্া ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ককাম্পাক্ষন কনাটিি প্রিারনর
ক্ষনধ তাক্ষরর্ কম ারির মরধ্য ককাম্পাক্ষনর িাক্ষবকৃর্ পাওনা অ্র্ ত সম্পূণ তভারব পক্ষররিারধ ব্যর্ ত হইকল, ককাম্পাক্ষন কর্তক
ত
ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ আিার র লরিয উক্ত কখলাপী ও ননপারফক্ষম তং ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ সংক্ষিষ্ট
জামানরর্র িখলী স্বত্ত্ব কর্-ককারনা ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ককাম্পাক্ষনর ক্ষনকট ক্ষলজ প্রিান বা ক্ষবক্র কক্ষররর্ পাক্ষররব
ত ব্যবস্থাপনা, ক্ষলজ প্রিান বা ক্ষবক্রর র জন্য ম্যারনজরমন্ট এরজন্ট
অ্র্বা প্ররর্াজয কিরত্র, উক্ত জামানরর্র পুনগঠন,
ক্ষনর াগ কক্ষররর্ পাক্ষররব।
(৬) ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ িহীর্া ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ককাম্পাক্ষন কর্তক
ত ব্যাংরকর অ্নুকূরল প্রিত্ত ক্ষনবক্ষন্ধর্
সম্পক্ষত্তর মূল্য ককাম্পাক্ষনর িাক্ষবকৃর্ পাওনা আিার র্রর্ষ্ট না হইরল, ককাম্পাক্ষনর পূণ ত পাওনা আিার আইনগর্
অ্ক্ষধকার র্াক্ষকরব এবং ইহারই ধারাবাক্ষহকর্া প্রচক্ষলর্ ক্ষবক্ষধক্ষবধান বা আইরনর আরলারক ঋণ বা অ্ক্ষিম বা
ক্ষবক্ষনর াগ সংক্ষিষ্ট ব্যক্ষক্তর ব্যক্ষক্তগর্ সম্পক্ষত্ত অ্র্বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ককাম্পাক্ষনর ক্ষনবন্ধনক্ষবহীন সম্পক্ষত্ত অ্র্বা প্রক্ষর্ষ্ঠান
বা ককাম্পাক্ষনর অ্ংিীিার বা পক্ষরচালকরির বা গ্যারান্টররির ব্যক্ষক্তগর্ সম্পক্ষত্ত (কিরি ও ক্ষবরিরি) হইরর্ উক্ত
অ্বক্ষিষ্ট পাওনা আিা কক্ষররর্ পাক্ষররব।
২৮। কর্তত্ব
ত িহণ ও পক্ষরচালনা ইর্যাক্ষি – (১) ধারা ২৮-এর উরেশ্য পূরণকরে ককাম্পাক্ষন (BAMCO) কর্তক
ত
কখলাপী বা ননপারফক্ষমংত ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ িহীর্া ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ককাম্পাক্ষনর ব্যবসার র কর্তত্ব
ত
িহণ ও পক্ষরচালনার উরেরশ্য, এক বা একাক্ষধক বা প্রর াজনী সংখ্যক, ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ম্যারনজরমন্ট এরজন্ট
ক্ষনর াগ কক্ষররর্ পাক্ষররব:
র্রব ির্ত র্ারক কর্, ককাম্পাক্ষন (BAMCO) কর্তক
ত এইরূপ ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ম্যারনজরমন্ট এরজন্ট ক্ষনর াগ
কক্ষরবার পূরব ত একটি বাংলা ও একটি ইংররজী নিক্ষনক পক্ষত্রকা ক্ষবজ্ঞাপরনর মাধ্যরম কনাটিি প্রকাি কক্ষররর্ হইরব।
(২) ককাম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ ক্ষিষ্টারের ১৮ নং আইন)-এর ক্ষবধান-সারপরি ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ
িহীর্া ককাম্পানী আইন, ১৯৯৪-এর আওর্া প্রক্ষর্ক্ষষ্ঠর্ ককারনা ককাম্পাক্ষন হইরল, ককাম্পাক্ষন (BAMCO) এক
বা একাক্ষধক বা প্রর াজনী সংখ্যক, ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ম্যারনজরমন্ট এরজন্ট উক্ত ককাম্পাক্ষনর পক্ষরচালক ক্ষহসারব
ক্ষনযুক্ত কক্ষররর্ পাক্ষররব।
(৩) ককাম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ ক্ষিষ্টারের ১৮ নং আইন)-এর ক্ষবধান-সারপরি ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ
িহীর্া ককাম্পাক্ষন না হই া, অ্ন্য ককারনা ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠান হইরল, কসরিরত্র ককাম্পাক্ষন (BAMCO) এক বা
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একাক্ষধক বা প্রর াজনী সংখ্যক, ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ম্যারনজরমন্ট এরজন্ট প্রিাসক ক্ষহসারব ক্ষনযুক্ত কক্ষররর্
পাক্ষররব।
(৪) িফা (১), (২) ও (৩)-এর উরেশ্য পূরণকরে পক্ষত্রকা কনাটিি প্রকারির সারর্ সারর্ এক বা একাক্ষধক বা
প্রর াজনী সংখ্যক, ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ম্যারনজরমন্ট এরজন্ট, পক্ষরচালক বা প্রিাসক ক্ষহসারব ক্ষনর াগপ্রাপ্ত
হই ারছন বক্ষল া গণ্য হইরবন।
(৫) িফা (৪)-এর উরেশ্য পূরণকরে পক্ষত্রকা কনাটিি প্রকারির পূরব ত সংক্ষিষ্ট ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ িহীর্া
ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ককাম্পাক্ষনর পক্ষরচালক বা ব্যবস্থাপকগরণর পি শূণ্য হই ারছ বক্ষল া গণ্য হইরব এবং উক্ত
পক্ষরচালক বা ব্যবস্থাপকগরণর সক্ষহর্ সম্পাক্ষির্ ককাম্পাক্ষনর সকল চুক্ষক্ত বাক্ষর্ল হই ারছ বক্ষল া গণ্য হইরব:
র্রব ির্ত র্ারক কর্, ককাম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ ক্ষিষ্টারের ১৮ নং আইন)-এর ক্ষবধান-সারপরি উক্ত ঋণ বা
অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ িহীর্া প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ককাম্পাক্ষনর কি ার কহাল্ডারগণ উক্ত প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ককাম্পাক্ষনরর্ পক্ষরচালক
ক্ষহসারব ককারনা ব্যক্ষক্ত বা প্রক্ষর্ষ্ঠানরক ক্ষনর াগ প্রিান বা কি ার কহাল্ডাররির সভা ককাম্পাক্ষন (BAMCO)
পূব তানুরমািন ব্যর্ীর্ এই সংক্রান্ত ককারনা ক্ষসদ্ধান্ত িহণ বা ককাম্পাক্ষনর অ্বসা রনর ক্ষবর্র ককারনা ক্ষসদ্ধান্ত িহণ করা
আইনর্ নবধ হইরব না:
আরও ির্ত র্ারক কর্, সম্পূণ ত কখলাপী বা ননপারফক্ষমংত ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ বা ককাম্পাক্ষনর িাক্ষবকৃর্
আইনসংগর্ পাওনা পক্ষররিারধর পর সংক্ষিষ্ট কখলাপী বা ননপারফক্ষম তং ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ িহীর্া ব্যক্ষক্ত
বা প্রক্ষর্ষ্ঠান বা ককাম্পাক্ষনর আরবিরনর কপ্রক্ষিরর্ ককাম্পাক্ষনর (BAMCO) অ্নুরমািনক্ররম পুনরা উক্ত
ককাম্পাক্ষনর ব্যবসার র কর্তত্ব
ত িহণ ও পক্ষরচালনার অ্ক্ষধকার প্রক্ষর্ক্ষষ্ঠর্ করা র্াইরব।
(৬) িফা ৫-এ র্াহাই বক্ষণ তর্ র্াক্যক না ককন, ককাম্পাক্ষন (BAMCO) কর্তক
ত ককারনা কখলাপী বা নন-পারফক্ষম তং
ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ ক্র কক্ষরবার পর সংক্ষিষ্ট ককাম্পাক্ষনর ক্ষনকট ককারনা পরির ককারনা কিনা র্াক্ষকরল
ককাম্পাক্ষনরও (BAMCO) উক্ত কিনার উপর অ্ক্ষধকার জন্মাইরব এবং ককাম্পাক্ষন (BAMCO) উহা আিা
কক্ষররর্ পাক্ষররব এবং এইকিরত্র আরও উরেখ্য, ককাম্পাক্ষন (BAMCO) র্াবর্ী পাওনা আিা কক্ষরবার পর
র্ক্ষি অ্বক্ষিষ্ট ক্ষকছু অ্র্ ত র্ারক র্াহা হইরল ককাম্পাক্ষন (BAMCO) উক্ত অ্বক্ষিষ্ট অ্র্ ত ক্ষি া উক্ত ককাম্পাক্ষনর
পাওনািাররক পাওনা পক্ষররিাধ কক্ষররর্ পাক্ষররব এবং এইখারন আরও উরেখ্য, ককাম্পাক্ষন (BAMCO) র্াবর্ী
পাওনা পক্ষররিারধর পর র্ৎপরবর্ী অ্ন্যান্য পরির পাওনা পক্ষররিাক্ষধর্ হইরব।
২৯। ক্ষবররাধ ক্ষনষ্পক্ষত্ত – (১) ককাম্পাক্ষন (BAMCO) র্তি , কর্-ককারনা ব্যাংক বা আক্ষর্ তক প্রক্ষর্ষ্ঠারনর ক্ষনকট
ত প্ররর্াজয কিরত্র সম্পরির
হইরর্, ক্রয়কৃি কেলাপী বা েেপারফনেিাং ঋদণর ক্ষবক্র , সংরিণ, আিা , পুনগঠন,
ক্ষসক্ষকউক্ষরটাইরজিন ও ব্যবস্থাপনা, ঋণ বা অ্ক্ষিম বা ক্ষবক্ষনর াগ িহীর্া রূগ্ন প্রক্ষর্ষ্ঠারনর ব্যারলক্ষসং, আধুক্ষনকা ন,
ক্ষবস্তার ও প্রক্ষর্স্থাপন (BMRE), পরামিত প্রিান ও ব্যবস্থাপনা, এবং নবনেদয়াগকৃি অ্থ ি আোদয়র কেদে
ককাম্পাক্ষনর (BAMCO) নেিান্ত চূড়ান্ত বনলয়া গণ্য েইদব।
(২) এই ধারার েফা (১)-এর নবধাে পনরপালদের লদেয, চুনক্তবি পেেমূদের েদধ্য নবদরাধ কেো নেদল, োংক্ষুি
ব্নক্ত বা প্রনিষ্ঠাে (দেনশ বা নবদেনশ) ক াম্পানের পষ িে বরাবর পুেনব িদবচোর জন্য আদবেে নরদি পানরদব:
িদব শিি থাদ কে, পষ িদের বরাবর পুেনব িদবচোর জন্য আদবেে রা ব্িীি োংক্ষুি ব্নক্ত বা প্রনিষ্ঠাে (দেনশ বা
নবদেনশ), অ্ন্য কে-দ াদো আোলদি (কেনশ বা নবদেনশ) ক াদো োেলা নরদি পানরদব ো।
(৩) আরও উদিে থাদ কে, এই ধারার েফা (২)-এর নবধাে পনরপালেোদপদে, োংক্ষুি ব্নক্ত বা প্রনিষ্ঠাে (দেনশ
বা নবদেনশ) কেওয়ানে াে িনবনধ, ১৯০৮-এর আওিায় নব ে নবদরাধ নেষ্পনি অ্থবা আরনবদেশে আইে, ২০০১
অ্নুোয়ী নেষ্পনি নরদি পানরদব।
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৩০। ক্ষবরির্ িমর্া - অ্ন্য আইদে োোই বনণ িি থাকু ো ক ে ক াম্পানের নেশে, করা াদরজ নফ, এদজনন্স নফ
বা অ্ন্য কে-দ াদো চাজি, প্রদোজয কেদে িেণ বা প্রোদের নবষদয়, পষ িদের অ্নুদোেেক্রদে, েেদয় েেদয়,
ক াম্পানে র্তি নেধ িানরি েইদব।
৩১। ক্ষবশ্বস্তর্া এবং কগাপনী র্ার ক ার্ণা - ক াম্পানের কচ ারম্যান, পক্ষরচালক, ক্ষনব তাহী কক্ষমটির সিস্যগণ, অ্ক্ষিট
কক্ষমটির সিস্যগণ, ঝক্ষুঁ ক ব্যবস্থাপনা কক্ষমটির সিস্যগণ, অ্ন্যান্য কক্ষমটির সিস্যগণ, ব্যবস্থাপনা পক্ষরচালক,
উপরিষ্টা, ক্ষনরীিক, বক্ষহক্ষন তরীিক, আপস-আরলাচনাকারী (negotiator), পরামিতক, এরজন্ট, উপ-ব্যবস্থাপনা
পক্ষরচালকসহ অ্ন্যান্য কমতকর্তা বা কমতচাক্ষর িাক্ষ ত্ব িহরণর পূরব ত ক্ষবশ্বস্তর্া ও কগাপনী র্ার ক ার্ণা প্রিান কক্ষররবন।
৩২। অ্পরাধ ও িাক্ষস্ত – (১) ক াম্পানের নলনেি অ্নুেনি ব্িীি ক ে ক াম্পানের োে ব্বোর নরদল বা ক াদো
নবজ্ঞনি নেদল বা ধারা ৪-এর িফা (৪)-এর ক্ষবধান লঙ্ঘনক্ররম অ্যাদেট ম্যাদেজদেন্ট ব্বোয় পনরচালো নরদল,
কর্-ককারনা আিালরর্ িাো শানস্তদোগ্য অ্পরাধ নেদেদব গণ্য েইদব এবাং এই অ্পরাদধ েদব িাচ্চ ১ (এ ) বের
ারােন্ড বা ১০ (েশ) লে টা া জনরোো বা উিয় েদন্ড েনন্ডি েইদব।
(২) েনে পষ িদের কচয়ারম্যাে, পনরচাল , ব্বস্থাপো পনরচাল , উপদেিা, পরােশি বা ক াদো েিচারী ধারা ৩১এ প্রেি নবশ্বস্তিার ক াষণা িঙ্গ দরে িদব নিনে েদব িাচ্চ ৬ (েয়) োে ারােন্ড বা েদব িাচ্চ ১ (এ ) লে টা া
অ্থ িেন্ড বা উিয় েদন্ড েনন্ডি েইদবে।
(৩) ক াম্পানের পদে েেিাপ্রাি েি িিার নলনেি ও স্বােনরি অ্নিদোগ ব্িীি অ্ন্য ক াদো অ্নিদোগ ক াদো
আোলি অ্পরাধ আেল িেণ নরদব ো।
৩৩। সরল ক্ষবশ্বারস কৃর্ কার্ তক্রম রিণ – আইদের অ্ধীে েরল নবশ্বাদে কৃি ক াদো কারর্ তর জন্য বা েরল নবশ্বাদে
ক াদো ন ছু েম্পােে নরবার উদদ্যাগ িেদণর জন্য বা েরল নবশ্বাদে কৃি ক াদো কারর্ তর উদদ্যাগ িেদণর ফদল
ক াদো ব্নক্ত েনিিস্ত েইদল, বা িাোর েনিিস্ত েইবার আশাং া থান দল িাোর জন্য ের ার বা বাাংলাদেশ
অ্যাদেট ম্যাদেজদেন্ট ক াম্পানের নবরুদি বা (উোদের ক াদো েিচারীর নবরুদি) ক াদো আইেগি াে িধারা
োদয়র রা োইদব ো।
৩৪। ককাম্পাক্ষনর অ্বসা ন – ‘বাংলারিি অ্যারসট ম্যারনজরমন্ট ককাম্পাক্ষন’-এর অ্বসা রনর কিরত্র ককাম্পানী
আইরনর ক্ষবধানাবক্ষল ককারনা ভারবই প্ররর্াজয হইরব না এবং এর্দুরেরশ্য প্রণীর্ আইন ব্যক্ষর্রররক ককাম্পাক্ষনর
অ্বসা ন ককারনা ভারবই টারনা র্াইরব না।
৩৫। গরবর্ণা ও উন্ন ন – পষ িদের নেিান্তক্রদে ক াম্পানে কখলাপী ও ননপারফক্ষমংত জামানর্ী ঋণ, অ্ক্ষিম ও
ক্ষবক্ষনর াগ-এর ক্র , ক্ষবক্র , আোয়, ব্বস্থাপো, হ্রাে রণ, এবাং ‘অ্যাদেট ম্যাদেজদেন্ট’ ব্বোয়-োংক্রান্ত নবষদয়
গদবষণা াে িক্রে পনরচালো নরদি পানরদব এবং এর্দুরেরশ্য ক াম্পানে স্থানী বা ক্ষবরিক্ষি কর্-ককারনা প্রক্ষর্ষ্ঠান
বা ব্যক্ষক্তর সক্ষহর্ কর্-ককারনা চুক্ষক্তরর্ আবদ্ধ হইরর্ বা কর্-ককারনা কফারাম বা সংর র সিস্যপি িহণ কক্ষররর্
পাক্ষররব।
৩৬। সংরিাধন কক্ষরবার িমর্া – ক াম্পানে প্রদয়াজে েদে নরদল পনরচালো পষ িদের অ্নুদোেেক্রদে এই
আইদের পনরবিিে, পনরোজিে, পনরবধ িে, োংদোজে বা নবদয়াজে নরবার উদদ্যাগ িেণ নরদি ের াদরর নে ট
স্যপানরশ নরদি পানরদব।
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