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ব্যাংক-ককযম্পযনন আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইন)-এয অনধকতয াংব্দযধনকব্দে প্রণীত আইন 

কমব্দতু ননম্নফনণ িত উব্দেশ্যমূ পূযণকব্দে ব্যাংক-ককযম্পযনী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইন)-এয 

অনধকতয াংব্দযধন ভীচীন  প্রব্দয়যজনীয়; 

কইব্দতু এতদ্দ্বযযয ননম্নরূ আইন কযয ইর : 

১। াংনিপ্ত নব্দযযনযভ  প্রফতিন— (১) এই আইন ব্যাংক-ককযম্পযনন (াংব্দযধন) আইন, ২০২১ নযব্দভ অনবনত 

ইব্দফ। 

(২) ইয অনফরব্দে কযম িকয ইব্দফ।  

২। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ৩-এয াংব্দযধন—ব্যাংক-ককযম্পযনন আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ নিষ্টযব্দেয 

১৪ নাং আইন), অতঃয উক্ত আইন ফনরয়য উনিনিত, এয ধযযয ৩-এয— 

(ক) উধযযয (১)-এ উনিনিত ‘এই আইব্দনয’ েগুনরয য ‘ধযযয ৮-এয নফধযন ব্তীত’ েগুনর, তি 

অাংব্দ উনিনিত ‘ককযন ভফযয় নভনত’ েগুনরয য ‘ফয ক্ষুদ্রঋণ প্রনতষ্ঠযন’ েগুনর, ‘ফযাংরযব্দদ ব্যাংক 

একইবযব্দফ কম ককযন ভফযয় নভনত’ েগুনরয য ‘ফয ক্ষুদ্রঋণ প্রনতষ্ঠযন’ েগুনর নিব্দফনত ইব্দফ 

এফাং ‘ঐ কর নভনতব্দক’ েগুনরয নযফব্দতি ‘ঐ কর নভনত ফয ক্ষুদ্রঋণ প্রনতষ্ঠযনব্দক’ প্রনতস্থযনত 

ইব্দফ; 

(ি) উধযযয (২)-এ উনিনিত ‘ধযযয ২৭ক এফাং ধযযয ২৭কক’ েগুনরয নযফব্দতি ‘ধযযয ২৭ক, ধযযয 

২৭কক, এফাং ২৭ি’ েগুনর প্রনতস্থযনত ইব্দফ। 

৩। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ৫-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ৫-এয—(ক)  দপয (কক)-এয 

য ননম্নরূ একটি নূতন দপয (ককক) নিব্দফনত ইব্দফ, মথয—‘‘(ককক) ‘ঋণ’ ফনরব্দত অথ ি ঋণ আদযরত আইন, 

২০০৩ (২০০৩ নিষ্টযব্দেয ৮ নাং আইন)-এয ধযযয ২-এয দপয (গ)-এ প্রদত্ত াংজ্ঞযথ ি-অনুমযয়ী ঋণ বুঝযইব্দফ’’; 

(ি) দপয (গগগ)-এয য ননম্নরূ একটি নূতন দপয (গগগগ) নিব্দফনত ইব্দফ, মথয : 

‘‘(গগগগ) ‘ইচ্ছযকৃত কিরযন ঋণ গ্রীতয (Wilful Defaulter)’ অথ ি এইরূ ‘কিরযন ঋণগ্রীতয’ নমনন—  
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(১) ননব্দজয ফয স্বযথ িাংনিষ্ট প্রনতষ্ঠযব্দনয অনুকূব্দর গৃীত অথফয কফনযব্দভ ফয অনিত্বনফীন প্রনতষ্ঠযন ফয 

ককযম্পযননয নযব্দভ গৃীত ঋণ ফয নফননব্দয়যগ ফয অন্য ককযব্দনয আনথ িক সুনফধয ফয উযয অাং ফয উযয সুদ ফয 

মুনযপয তযযয যভর্থ্ি থযকয ব্দে ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক জযনযকৃত ননব্দদ িনয-অনুমযয়ী নযব্দযধ নয 

কব্দযন; ফয 

(২) ঋব্দণয নফযীব্দত প্রদত্ত জযভযনত ঋণ প্রদযনকযযী ব্যাংক-ককযম্পযননয নরনিত পূফ িযনুভনত 

ব্তীত িযন্তয ফয স্থযনযন্তয কব্দযন এফাং ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক জযনযকৃত ননব্দদ িনয-অনুমযয়ী 

গৃীত ঋণ নযব্দযধ নয কব্দযন।’’; 

(গ) দপয (ণ)-এয ‘অন্তর্ভ িক্ত ইব্দফ’ েগুনরয য দযনি (।) এফাং এয য ‘তব্দফ, ইয ফযাংরযব্দদ শ্রভ 

আইন, ২০০৬ (২০০৬ নিষ্টযব্দেয ৪২ নাং আইন)-এ প্রদত্ত াংজ্ঞযথ ি-অনুমযয়ী ‘কযযিযনয’, ‘কদযকযন’, 

‘ফযনণজয প্রনতষ্ঠযন’, ‘নে’, ‘প্রনতষ্ঠযন’ ফয ‘নে প্রনতষ্ঠযন’ ফনরয়য গণ্য ইব্দফ নয’ েগুনর নিব্দফনত 

ইব্দফ; এফাং 

(ঘ) দপয (ধ)-এয য ননম্নরূ দুইটি নূতন দপয মথযক্রব্দভ (ন)  () নিব্দফনত ইব্দফ, মথয : 

‘‘(ন) ‘ভযনন রন্ডযনযাং’ অথ ি ভযনন রন্ডযনযাং প্রনতব্দযযধ আইন, ২০১২ (২০১২ নিষ্টযব্দেয ৫ নাং 

আইন)- এয ধযযয ২-এয দপয (প)-এ প্রদত্ত াংজ্ঞযথ ি-অনুমযয়ী ভযনন রন্ডযনযাং; এফাং 

() ‘ন্ত্রযী কযব্দম ি অথ িযয়নাংক্রযন্ত অযযধ’ অথ ি ন্ত্রয নফব্দযযধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ নিষ্টযব্দেয 

১৬ নাং আইন)-এয ধযযয ৭-এ ফনণ িত অথ িযয়ন;’’। 

৪। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দন ধযযয ৭-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ৭-য উধযযয (৩)-এয য ননম্নরূ 

তি অাংটি নিব্দফনত ইব্দফ, মথয : 

‘‘তব্দফ তি থযব্দক কম, ননকউনযটি কযস্টনডয়যর যনব ি প্রদযব্দনয কিব্দে এই উধযযযয নফধযন প্রব্দমযজয 

ইব্দফ নয।’’ 

৫। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দন ধযযয ৮ক-এয নিব্দফ—উক্ত আইব্দনয ধযযয ৮-এয য ননম্নরূ একটি নূতন 

ধযযয ৮ক নিব্দফনত ইব্দফ, মথয : 
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‘‘৮ক। অনধকযয ব্নতব্দযব্দক ‘ব্যাংক’ ফয তদুদ্ভূত অন্যযন্য ব্দেয ব্ফযব্দয দণ্ড—ধযযয (৮)-এয নফধযন 

রঙ্ঘন কনযয়য মনদ ককযব্দনয প্রনতষ্ঠযন ফয ককযম্পযনন ইযয নযব্দভয অাং নযব্দফ ‘ব্যাংক’ েটি অথফয ইয 

ইব্দত উদ্ভূত অন্য ককযব্দনয ে ব্ফযয কনযয়য থযব্দক মযযব্দত উযব্দক ব্যাংক-ককযম্পযনন নযব্দফ ভব্দন 

কনযফযয অফকয থযব্দক, তযয ইব্দর উক্ত প্রনতষ্ঠযন ফয ককযম্পযনন এফাং উযয ব্ফস্থযনযয নত াংনিষ্ট 

নযচযরকগণ ফয ব্ফস্থযনয নযচযরক ফয প্রধযন ননফ িযী কম নযব্দভই অনবনত উক উক্ত রঙ্ঘব্দনয জন্য 

অননধক ঞ্চয রি টযকয অথ িদব্দণ্ড ফয অননধক যত ফৎয কযযযদব্দণ্ড ফয উবয় দব্দণ্ড দণ্ডনীয় ইব্দফ এফাং 

উক্ত রঙ্ঘন অব্যত থযনকব্দর প্রব্দতযক নদব্দনয জন্য অননধক ১ রি টযকয জনযভযনয আব্দযযনত ইব্দফ।।’’   

৬। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ১০-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ১০-এয উধযযয (১)-এয ব্দয 

ননম্নরূ ব্যখ্যয অাং নিব্দফনত ইব্দফ, মথয : 

‘‘ব্যখ্যয: এই ধযযযয উব্দেশ্য পূযণকব্দে, স্থযফয ম্পদ অজিব্দনয তযনযি ফনরব্দত ককযব্দনয ম্পদ 

আইনগতবযব্দফ স্বত্ব প্রযনপ্তয য দির প্রযনপ্ত এফাং নযভজযনয মযয ব্দয ঘটিব্দফ উযয তযনযিব্দক বুঝযইব্দফ।’’ 

৭। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ১৪ক-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ১৪ক-এয উধযযয (১)-এ 

উনিনিত ‘ককযব্দনয ব্নক্ত’  কভয (,)-এয য ‘প্রনতষ্ঠযন ফয’ েগুনর, ‘ফয ককযব্দনয নযফযব্দযয দস্যগণ’ েগুনরয 

য ‘প্রতযি ফয ব্দযযিবযব্দফ’ েগুনর  কভয (,) এফাং ‘উবয়বযব্দফ’ েটিয য ‘ফয ভনষ্টগতবযব্দফ’ েগুনর 

নিব্দফনত ইব্দফ। 

৮। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ১৪ি-এয াংব্দযধন— উক্ত আইব্দনয ধযযয ১৪ি-এয— 

(ক) উধযযয (১)-এ উনিনিত ‘ককযব্দনয ব্নক্ত ফয প্রনতষ্ঠযন ফয ককযম্পযনন’ েগুনরয য ‘ফয ককযব্দনয 

নযফযব্দযয দস্যগণ’ েগুনর নিব্দফনত ইব্দফ এফাং ‘ফয উবয়বযব্দফ’ েগুনরয ব্দয ‘ফয ভনষ্টগতবযব্দফ’ 

েগুনর নিব্দফনত ইব্দফ;  

(ি) উধযযয (১)-এয য ননম্নরূ দুইটি তি অাং নিব্দফনত ইব্দফ, মথয: 

‘‘তব্দফ তি থযব্দক কম, ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযনন অন্য ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযননয উব্দিিব্দমযগ্য 

কয়যযধযযক ইব্দত যনযব্দফ নয; 
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আয তি থযব্দক কম, ককযব্দনয একটি ব্যাংক-ককযম্পযননয উব্দিিব্দমযগ্য কয়যযধযযক অন্য ককযব্দনয 

ব্যাংক-ককযম্পযননয উব্দিিব্দমযগ্য কয়যযধযযক ইব্দত যনযব্দফ নয। 

আয তি থযব্দক কম, এই আইন কযম িকয ইফযয অব্ফনত পূব্দফ ি কযযয ননকট ননধ িযনযত 

উব্দিিব্দমযগ্য কয়যব্দযয অনতনযক্ত কয়যয থযনকব্দর উক্ত াংব্দযধনী আইন কযম িকয ইফযয ১ (এক) 

ফৎব্দযয ভব্দে এই দপযয তি অাংব্দ ননধ িযনযত যব্দযয অথ িযৎ তকযয ৫ বযব্দগয অনধক কয়যয 

িযন্তয কনযব্দত ইব্দফ’’; এফাং 

(গ) উধযযয (২)-এয ব্যখ্যয অাংব্দ উনিনিত ‘ককযব্দনয ব্নক্ত, প্রনতষ্ঠযন ফয ককযম্পযনন’ েগুনর  কভয (,) 

এয নযফব্দতি ‘ককযব্দনয ব্নক্ত ফয প্রনতষ্ঠযন ফয ককযম্পযনন ফয ককযব্দনয নযফযব্দযয দস্যগণ’ েগুনর 

প্রনতস্থযনত ইব্দফ এফাং ‘কমৌথবযব্দফ’ েটিয য ‘ফয উবয়বযব্দফ ফয ভনষ্টগতবযব্দফ’ েগুনর নিব্দফনত 

ইব্দফ। 

৯। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ১৫-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ১৫-এয— 

(ক)  নব্দযযনযব্দভয নযফব্দতি ননম্নরূ নব্দযযনযভ প্রনতস্থযনত ইব্দফ, মথয: 

‘নযচযরক ফয প্রধযন ননফ িযী ননব্দয়যগ নফলব্দয় ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয পূফ িযনুব্দভযদন’; 

(ি) উধযযয (৪)-এ উনিনিত ‘ননযুনক্ত’ েটিয য কভয (,) এফাং ‘পুনঃননযুনক্ত’ েটি নিব্দফনত 

ইব্দফ; 

(গ) উধযযয (৪)-এয য ননম্নরূ একটি নূতন উধযযয (৪ক) নিব্দফনত ইব্দফ, মথয: 

‘‘(৪ক) ফযাংরযব্দদ ব্যাংক প্রব্দয়যজন ভব্দন কনযব্দর উধযযয (৪)-এয উব্দেশ্য পূযণকব্দে, উনিনিত 

দমূব্দ ননযুনক্ত, পুনঃননযুনক্ত ফয দযয়ন-এয পূব্দফ ি ননফ িযনচত ফয ভব্দনযনীত ব্নক্তব্দদয যিযৎকযয 

গ্রণ কনযব্দত যনযব্দফ।’’; 

(ঘ) উধযযয (৬)-এয দপয (অ)-এ উনিনিত ‘থযব্দক’ েটিয য ‘এফাং তযযয ফয় ৩৫ (পঁয়নে) 

ফৎয নয য়’ নিব্দফনত ইব্দফ; 

(ঙ) উধযযয (৬)-এয দপয (এ)-এয য ননম্নরূ একটি নূতন দপয (ঐ) নিব্দফনত ইব্দফ, মথয: 
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‘‘(ঐ) তযযয জযর-জযনরয়যনত, আনথ িক অযযধ ফয অন্যনফধ অবফধ কভ িকযব্দণ্ডয নফলব্দয় ককযব্দনয 

আদযরত ফয ট্রযইবুযনযর কর্তিক অনবব্দমযগ গঠন (Framing of Charge) কযয ইব্দর অথফয নতনন 

উক্তরূ কভ িকযব্দণ্ডয নত জনিত ভব্দভ ি ককযব্দনয ননয়যভক াংস্থয ফয অন্য ককযব্দনয কর্তিব্দিয 

তদব্দন্ত চূিযন্তবযব্দফ প্রভযনণত ইব্দর’’; 

(চ) উধযযয (৬)-এয য ননম্নরূ একটি নূতন উধযযয (৬ক) নিব্দফনত ইব্দফ, মথয: 

“(৬ক) ব্যাংক-ককযম্পযননয নযচযরক ফয ব্ফস্থযনয নযচযরক ফয প্রধযন ননফ িযী কভ িকতিয ননম্ননরনিত 

আস্থযয দযনয়ত্ব (Fiduciary Duty- duty of care, duty of loyalty) যরন কনযব্দফন : 

(অ) ব্যাংক ব্যফযাংক্রযন্ত মযফতীয় নফনধ-নফধযন ভযননয়য অফব্দরয ফয গযনপরনত নযযযপূফ িক 

নফচিণতযয নত নতনন কযম ি ম্পযদন কনযব্দফন মযযব্দত তাঁযয কযযব্দণ ব্যাংক-ককযম্পযনন এফাং 

ইযয আভযনতকযযীব্দদয আনথ িক ফয অন্য ককযব্দনযরূ িনত যনধত নয য় (duty of care); 

(আ) নতনন যর নফশ্বযব্দ, ব্যাংক-ককযম্পযননয প্রনত অনুগত থযনকয়য স্বযব্দথ িয াংঘযত নযযযপূফ িক 

কযম ি ম্পযদন কনযব্দফন কমন তাঁযয ননব্দজয ফয অন্য ককযব্দনয ব্নক্ত ফয গ্রুব্দয স্বযথ িননিয স্থব্দর 

ব্যাংক-ককযম্পযননয  ইযয আভযনতকযযীব্দদয স্বযথ ি াংযনিত য় (duty of loyalty);  

(ই) কম কযম ি ফয উব্দেব্দশ্য তযযব্দক িভতয প্রদযন কযয ইব্দফ কই কযম ি ফয উব্দেব্দশ্যই নতনন প্রযপ্ত 

িভতয প্রব্দয়যগ কনযব্দফন;” 

(ছ) উধযযয (৭)-এয নযফব্দতি ননম্নরূ উধযযয (৭) প্রনতস্থযনত ইব্দফ, মথয : 

“(৭) ব্যাংক-ককযম্পযননয প্রিযনফত নযচযরক, ব্ফস্থযনয নযচযরক ফয প্রধযন ননফ িযী কভ িকতিয ফযাংরযব্দদ 

ব্যাংক কর্তিক ননধ িযনযত পব্দভ ি এই ভব্দভ ি কঘযলণয প্রদযন কনযব্দফন কম,  

(ক) নতনন উধযযয (৬), কিেভব্দতয ধযযয ১৫ঘ-এয নফধযন-অনুযব্দয উনিনিত ব্দদ ননযুক্ত ইফযয 

অনুযুক্ত নব্দন; এফাং  

(ি) নতনন উধযযয (৬ক) অনুযব্দয ঠিকবযব্দফ ননজ দযনয়ত্ব যরন কনযব্দফন : 
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তব্দফ তি থযব্দক কম, ভব্দনযনীত ফয ননফ িযনচত প্রযথী ননযুনক্তয কিব্দে স্বযিনযত কঘযলণযেটি াংনিষ্ট 

ব্যাংক-ককযম্পযনন ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দক কপ্রযণ কনযব্দফ।”; 

(জ) উধযযয (৮)-এ উনিনিত ‘উধযযয (৬)’ েগুনরয স্থব্দর ‘উধযযয (৬) এফাং (৬ক)’ েগুনর 

প্রনতস্থযনত ইব্দফ; 

(ঝ) উধযযয (৯)-এ ‘অনতফযনত ইফযয য’ েগুনরয য ‘অনূযন’ েটি নিব্দফনত ইব্দফ; এফাং  

(ঞ) উধযযয (৯)-এয য ননম্নরূ একটি নূতন উধযযয (৯ক) নিব্দফনত ইব্দফ, মথয : 

“(৯ক) উধযযয (৯)-এয নফধযনযব্দব্দি ব্যাংক-ককযম্পযননয ল িব্দদয কযঠযব্দভয এইরূ ইব্দফ মযযব্দত কভযট 

নযচযরক াংখ্যযয অব্দধ িব্দকয অনধক নযচযরক অথ িনীনত, ফযনণজয, ব্ফযয় প্রযন, আইন, তর্থ্-প্রযুনক্ত 

নফলব্দয় প্রযনতষ্ঠযননক (Academic) জ্ঞযনম্পি ইব্দফন।’’    

১০। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ১৫কক-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ১৫কক-এয উধযযয (১)-

এ উনিনিত ‘২০১৭’ এয নযফব্দতি ‘২০১৮’ প্রনতস্থযনত ইব্দফ। 

১১। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দন ধযযয ১৫ককক-এয নিব্দফ—উক্ত আইব্দনয ধযযয ১৫কক-এয য ননম্নরূ 

একটি নূতন ধযযয ১৫ককক নিব্দফনত ইব্দফ, মথয : 

“১৫ককক। নফকে নযচযরক ননব্দয়যগ, কভয়যদ ইতযযনদ—১) ককযব্দনয নযচযরব্দকয অনুনস্থনতব্দত তযযয নফকে 

নযচযরক ননব্দয়যব্দগয প্রব্দয়যজন ইব্দর ব্যাংক-ককযম্পযননয নযচযরনয ল িদ উক্ত নযচযরব্দকয নফযীব্দত একযধযব্দয 

৩ (নতন) ভযব্দয জন্য নফকে নযচযরক ননযুক্ত কনযব্দত যনযব্দফন : 

তব্দফ তি থযব্দক কম, একই নযচযরব্দকয নফযীব্দত ফৎব্দয ব্দফ িযচ্চ ২ (দুই) ফযয নফকে নযচযরক ননযুক্ত 

কযয মযইব্দফ। 

(২) নফকে নযচযরক ননব্দয়যব্দগয কিব্দে াংনিষ্ট ব্নক্তয কিব্দে নযচযরক ননব্দয়যগ-ম্পনকিত কমযগ্যতয  

উযুক্ততযয নফধযনযফনর প্রব্দমযজয ইব্দফ।’’ 
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১২। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ১৫ি-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ১৫ি এ— 

(ক) উধযযয (১)-এ উনিনিত ‘অবযন্তযীণ ননযীিয  উযয’ েগুনরয য ‘নযযরন, ল িব্দদয কযম ি 

ম্পযদন মূল্যযয়ন  দস্যব্দদয কমযগ্যতয, উযুক্ততয, ভব্দনযনয়ন, উিয়ন ইতযযনদ নীনত প্রণয়ন এফাং 

নফদ্যভযন আইন  নফনধনফধযব্দনয’ েগুনর  কভযগুনর নিব্দফনত ইব্দফ; এফাং  

 (ি) উধযযয (৩)-এয য ননম্নরূ একটি নূতন উধযযয াংব্দমযনজত ইব্দফ, মথয : 

‘‘(৪) প্রব্দতযক ব্যাংক-ককযম্পযনন উযয নযচযরনয ল িব্দদয দস্যব্দদয ভন্বব্দয় একটি ননভব্দনন  

কযমুনযব্দযন কনভটি গঠন কনযব্দফ।’’ 

১৩। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ১৭-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ১৭-এয উধযযয (৭)-এয য 

ননম্নরূ একটি নূতন উধযযয (৭ক) নিব্দফনত ইব্দফ, মথয : 

‘‘(৭ক) এই ধযযযয আতযয় কনযটি প্রযপ্ত ককযব্দনয নযচযরক কনযটিব্দয কযম িক্রভ চরভযন থযকযকযব্দর তযযয 

নযচযরক দ ইব্দত দতযযগ কনযব্দর উক্ত দতযযগ কযম িকয ইব্দফ নয।’’ 

১৪। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ২৩-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ২৩-এয উধযযয (১)-এ 

(ক) দপয (ক)-এয নযফব্দতি ননম্নরূ দপয (ক) প্রনতস্থযনত ইব্দফ, মথয : 

‘‘(ক) ককযব্দনয ব্নক্ত, কিেভব্দতয, প্রনতষ্ঠযন ফয ককযম্পযনন, ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযননয নযচযরক 

ইব্দর একই ভব্দয় নতনন অন্য ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযনন ফয আনথ িক প্রনতষ্ঠযন ফয নফভয 

ককযম্পযননয নযচযরক থযনকব্দফন নয ফয ঐ প্রনতষ্ঠযন ফয ককযম্পযনন নযচযরক ননযুক্ত কনযব্দফ নয;’’ 

(ি) দপয (ক)-এয য ননম্নরূ নূতন াঁচটি দপয (কক), (ককক), (কককক), (ককককক)  

(কককককক) নিব্দফনত ইব্দফ, মথয : 

‘‘(কক) ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযননয ল িব্দদ অন্য ব্যাংক-ককযম্পযননয ব্দি প্রনতনননধ নযচযরক 

ননযুক্ত ইব্দত যনযব্দফন নয : 

তব্দফ তি থযব্দক কম, যযষ্ট্র ভযনরকযনযধীন ব্যাংক-ককযম্পযনন ফয প্রনতষ্ঠযন ফয ককযম্পযননয ব্দি অন্য  
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ব্যাংক-ককযম্পযননব্দত প্রনতনননধ নযচযরক ননব্দয়যব্দগয কিব্দে দপয (কক) প্রব্দমযজয ইব্দফ নয। 

(ককক) ককযব্দনয ব্নক্ত ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযননয নযচযরক থযকয অফস্থযয় তযযয স্বযথ ি-াংনিষ্ট 

প্রনতষ্ঠযন ফয ককযম্পযননয ব্দি অয ককযব্দনয ব্নক্ত উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননয নযচযরনয ল িব্দদ 

প্রনতনননধ নযচযরক নযব্দফ ননযুক্ত ইব্দত যনযব্দফন নয : 

তব্দফ তি থযব্দক কম, স্বযথ ি-াংনিষ্ট প্রনতষ্ঠযন ফয ককযম্পযনন ককযব্দনয যফনরক নরনভব্দটড ককযম্পযনন 

ইব্দর এফাং উযয যফনরক কয়যব্দযয নযভযণ কভযট কয়যব্দযয তকযয ঞ্চয বযব্দগয অনধক 

ইব্দর উযয কিব্দে দপয (ককক) প্রব্দমযজয ইব্দফ নয।  

(কককক) ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযননয নযচযরনয ল িব্দদ ককযব্দনয প্রনতষ্ঠযন ফয ককযম্পযননয ব্দি 

এব্দকয অনধক প্রনতনননধ নযচযরক ননযুক্ত ইব্দত যনযব্দফন নয।  

(ককককক) ককযব্দনয ব্নক্ত ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযননয নযচযরনয ল িব্দদ অন্য ককযব্দনয প্রযকৃনতক 

ব্নক্তত্তয নফনষ্ট ব্নক্তয ব্দি প্রনতনননধ নযচযরক নযব্দফ ননযুক্ত ইব্দত যনযব্দফন নয।  

(কককককক) ককযব্দনয প্রনতষ্ঠযন ফয ককযম্পযননয ব্দি ভব্দনযনীত ফয প্রনতনননধ নযচযরব্দকয কিব্দে 

নযচযরক ননব্দয়যগ-ম্পনকিত কমযগ্যতয এফাং উযুক্ততযয নফধযনযফনর কমরূ প্রব্দমযজয য় 

ভব্দনযনয়ন প্রদযনকযযী প্রনতষ্ঠযন ফয ককযম্পযননয কিব্দে কইরূ প্রব্দমযজয ইব্দফ।’’; 

(গ) দপয (ি)-এ— 

(অ)  উনিনিত ‘ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয অনুভনত ব্নতব্দযব্দক’ েগুনর এফাং তৎাংরগ্ন কভয (,) 

নফলুপ্ত ইব্দফ; 

(আ) উদপয (অ)-এ উনিনিত ‘উব্দদষ্টয’ েটিয য কভয (,) এফাং এয য ‘যযভ িক’ েটি 

নিব্দফনত ইব্দফ; 

(ই) উদপয (আ)-এ উনিনিত ‘উব্দদষ্টয’ েটিয য কভয (,) এফাং এয য ‘যযভ িক’ েটি 

নিব্দফনত ইব্দফ; 

(ঈ)  উদপয (ঈ) নফলুপ্ত ইব্দফ। 
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১৫। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ২৬-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ২৬-এয— 

 (ক) দপয (ঘ) নফলুপ্ত ইব্দফ; 

 (ি) দপয (ঙ)-এ উনিনিত ‘ ফযাংরযব্দদ ব্যাংক’ েগুনরয য ‘এয’ েটি নিব্দফনত ইব্দফ; 

(গ) দপয (চ)-এয ফ িব্দব্দল ‘‘তব্দফ তি থযব্দক কম, ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযনন একই উব্দেব্দশ্য এব্দকয 

অনধক যফননডয়যনয ককযম্পযনন গঠন কনযব্দত যনযব্দফ নয;’’ েগুনর এফাং কভয (,)  দযনি (।) 

নিব্দফনত ইব্দফ; এফাং   

(ঘ) দপয (চ)-এয য ননম্নরূ চযযটি নূতন দপয মথযক্রব্দভ (ছ), (জ), (ঝ)  (ঞ) নিব্দফনত ইব্দফ, 

মথয : 

“(ছ) দপয (ঙ) এফাং দপয (চ)-এ ফনণ িত উব্দেব্দশ্য গঠিত যফননডয়যনয ককযম্পযননয নযচযরনয 

ল িদ এফাং ব্ফস্থযনয নযচযরক ফয প্রধযন ননফ িযী কভ িকতিয, কম নযব্দভই অনবনত উক নয ককন, 

ননযুনক্তয কিব্দে ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক, ভব্দয় ভব্দয়, জযনযকৃত ননব্দদ িনয-অনুমযয়ী ননব্দয়যগ 

নননিত কনযব্দত ইব্দফ। ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক ননব্দদ িনত কমযগ্যতয  উযুক্ততযয তি পূযণ নয 

কনযব্দর ফয বঙ্গ ইব্দর তযযযয াংনিষ্ট ব্দদ থযনকফযয কমযগ্যতয যযযইব্দফন; 

(জ) এই আইব্দনয ধযযয ৩-এয উধযযয (৩)-এয অধীব্দন নযচযনরত নযদ িব্দন ফযাংরযব্দদ ব্যাংক 

মনদ এই ভব্দভ ি ন্তুষ্ট য় কম, যফননডয়যনয ককযম্পযননয নযচযরনয ল িব্দদয দস্য এফাং ব্ফস্থযনয 

নযচযরক ফয প্রধযন ননফ িযী কভ িকতিযয কভ িকযণ্ড াংনিষ্ট যফননডয়যনয ককযম্পযনন ফয ব্যাংক-

ককযম্পযননয জন্য িনতকয ফয অন্য ককযব্দনযবযব্দফ অফযনিত, তযয ইব্দর উক্ত যফনডয়যনয 

ককযম্পযনন ফয ব্যাংক-ককযম্পযননয স্বযব্দথ ি ফয জনস্বযব্দথ ি ফযাংরযব্দদ ব্যাংক তযযয ফয তযযব্দদয 

নফরুব্দি ব্ফস্থয গ্রব্দণয জন্য াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযননব্দক প্রব্দয়যজনীয় ননব্দদ িনয প্রদযন কনযব্দত 

যনযব্দফ;  

(ঝ) এই ধযযযয় ফনণ িত উব্দেব্দশ্য গঠিত ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযননয যফননডয়যনয ককযম্পযনন মনদ 

উযয উয আব্দযযনত ককযব্দনয তি বঙ্গ কব্দয ফয িনতকয ককযব্দনয কযম িক্রব্দভ নরপ্ত য়, তযয  

 



10 
 

ইব্দর উক্ত যফননডয়যনয ককযম্পযনন ফয ব্যাংক-ককযম্পযননয স্বযব্দথ ি ফয জনস্বযব্দথ ি ফযাংরযব্দদ ব্যাংক 

কম-ককযব্দনয াংব্দযধনমূরক ব্ফস্থয গ্রণ প্রদত্ত অনুব্দভযদন ফযনতর কনযব্দত যনযব্দফ; 

(ঞ) কম উব্দেব্দশ্যই যফননডয়যনয ককযম্পযনন গঠিত উক নয ককন, ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযনন 

ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক, ভব্দয় ভব্দয়, ননধ িযনযত যয ফয নযভযব্দণয অনধক উযয যফননডয়যনয 

ককযম্পযননমূব্দয মূরধন নযব্দফ নফননব্দয়যগ কনযব্দত যনযব্দফ নয।’’ 

১৬। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ২৬ক-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ২৬ক-এয—  

(ক) উধযযয (১)-এয ২য় তিযাং ননম্নরূ তিযাং দ্বযযয প্রনতস্থযনত ইব্দফ, মথয : 

“আয তি থযব্দক কম, প্রব্দতযক ব্যাংক-ককযম্পযনন এভনবযব্দফ উযয পু ুঁনজফযজযয নফননব্দয়যগ ককযল 

গঠন কনযব্দফ মযযব্দত ধযযণকৃত কর প্রকযয তযনরকযর্ভক্ত কয়যয, কব্দ িযব্দযট ফন্ড, নডব্দফঞ্চযয, 

নভউচুয়যর পযন্ড  অন্যযন্য পু ুঁনজফযজযয ননদ িনব্দেয কভযট ফযজযযমূল্য এফাং পু ুঁনজফযজযয 

কযম িক্রব্দভ প্রতযি ফয ব্দযযিবযব্দফ ননব্দয়যনজত ননজস্ব যফননডয়যনয ককযম্পযনন ফয ককযম্পযননমূ 

ফয অন্য ককযব্দনয ককযম্পযনন ফয ককযম্পযননমূব্দ প্রদত্ত ঋণসুনফধয, এফাং পু ুঁনজফযজযব্দয নফননব্দয়যব্দগয 

উব্দেব্দশ্য গঠিত ককযব্দনয প্রকযয তনফব্দর প্রদত্ত চাঁদযয নযভযণ ভনষ্টগতবযব্দফ উযয আদযয়কৃত 

মূরধন, কয়যয নপ্রনভয়যভ, াংনফনধফি নঞ্চনত  নযব্দটইন্ড আনন িাং-এয কভযট নযভযব্দণয ২৫ 

(পঁনচ) তযাংব্দয অনধক নয য়।’’; এফাং 

(ি) উধযযয (৩)-এয য ননম্নরূ একটি নূতন উধযযয (৪) নিব্দফনত ইব্দফ, মথয : 

‘‘(৪) অতযনরকযর্ভক্ত ককযম্পযননয কয়যয, ফন্ড, নডব্দফঞ্চযয, নভউচুয়যর পযন্ড  অন্যযন্য পু ুঁনজফযজযয 

ননদ িনব্দে ব্যাংব্দকয নফননব্দয়যব্দগয নফলব্দয় ফযাংরযব্দদ ব্যাংক, ভব্দয় ভব্দয়, ননব্দদ িনয জযনয 

কনযব্দফ।’’ 

১৭। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ২৭-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ২৭-এয— 

(ক) নব্দযযনযব্দভয নযফব্দতি ননম্নরূ নব্দযযনযভ প্রনতস্থযনত ইব্দফ, মথয : 

‘‘ব্যাংক-ককযম্পযননয নযচযরব্দকয অনুকূব্দর ঋণ  অনগ্রভ প্রদযব্দনয উয ফযধয-ননব্দলধ’’; 
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(ি) উধযযয (২)-এয কলযাংব্দ উনিনিত ব্যখ্যয-এয য যইব্দপন (-) এফাং এয য এক (১) 

নিব্দফনত ইব্দফ; এফাং  

(গ)      উধযযয (২)-এয ব্যখ্যয অাং এয য ননম্নরূবযব্দফ একটি নূতন ব্যখ্যয াংব্দমযনজত ইব্দফ, মথয : 

‘‘ব্যখ্যয-২ : এই ধযযযয় জযভযনত ফনরব্দত ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক, ভব্দয় ভব্দয়, জযনযকৃত 

ননব্দদ িনযয় ননধ িযনযত কমযগ্য জযভযনতব্দক (Eligible Collateral) বুঝযইব্দফ।’’ 

১৮। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ২৭ক-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ২৭ক-এ উনিনিত 

‘অনুব্দভযদনকযযী কর্তিব্দিয’ েগুনরয য কভয (,)  ‘কিেভব্দতয’ েটি  কভয (,) নিব্দফনত ইব্দফ এফাং 

‘কয়যয িযন্তয ফয নফক্রয় কনযব্দত যনযব্দফ নয’ েগুনর  দযনি (।)-এয য ননব্দম্নযক্ততি অাং নিব্দফনত ইব্দফ, 

মথয : 

‘‘তব্দফ তি থযব্দক কম, কদনযদযয ককযম্পযনন ব্যাংক ফয আনথ িক প্রনতষ্ঠযন ইব্দর এফাং উক্ত ব্যাংক ফয আনথ িক 

প্রনতষ্ঠযন কিরযন ইব্দর উযয নযচযরকগব্দণয উক্ত ঋণ কিরযন ইফযয নফলব্দয় ককযব্দনয ম্পৃক্ততয নয 

থযনকব্দর তযযয ফয তযযব্দদয কিব্দে উনিনিত নফধযন প্রব্দমযজয ইব্দফ নয।’’ 

১৯। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দন ধযযয ২৭ি  ২৭গ-এয নিব্দফ—উক্ত আইব্দনয ধযযয ২৭কক-এয য 

ননম্নরূ দুইটি নূতন ধযযয মথযক্রব্দভ ২৭ি  ২৭গ নিব্দফনত ইব্দফ, মথয : 

‘‘২৭ি।—ইচ্ছযকৃত কিরযন ঋণগ্রীতয-ম্পনকিত নযক্তকযযী কনভটি (Identification Committee) 

এফাং চূিযন্তকযণ কনভটি (Confirmation Committee), ইচ্ছযকৃত কিরযন ঋণ গ্রীতযয কিব্দে ফযধয-

ননব্দলধ ইতযযনদ—(১) ইচ্ছযকৃত কিরযন ঋণগ্রীতয নযক্তকযণ এফাং চূিযন্তকযব্দণয জন্য ফযাংরযব্দদ ব্যাংক 

কর্তিক জযনযকৃত ননব্দদ িনয-অনুমযয়ী প্রব্দতযক ব্যাংক-ককযম্পযনন  আনথ িক প্রনতষ্ঠযন একটি নযক্তকযযী 

কনভটি এফাং একটি চূিযন্তকযণ কনভটি গঠন কনযব্দফ।  

(২) প্রব্দতযক ব্যাংক-ককযম্পযনন ফয আনথ িক প্রনতষ্ঠযন, ভব্দয় ভব্দয়, ইচ্ছযকৃত কিরযন ঋণ গ্রীতযয তযনরকয 

ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দক কপ্রযণ কনযব্দফ।  

(৩) উধযযয (২)-এয অধীন প্রযপ্ত তযনরকয ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কদব্দয কর ব্যাংক-ককযম্পযনন  আনথ িক 

প্রনতষ্ঠযব্দন কপ্রযণ কনযব্দফ। 
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(৪) চূিযন্তকযণ কনভটি কর্তিক ইচ্ছযকৃত কিরযন ঋণগ্রীতয নযব্দফ চূিযন্ত ইফযয পব্দর াংক্ষুব্ধ ব্নক্ত ৩০ 

(নে) নদব্দনয ভব্দে ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয ননকট আনর ক কনযব্দত যনযব্দফ এফাং এই ব্যযব্দয 

ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয নিযন্তই চূিযন্ত ফনরয়য গণ্য ইব্দফ।  

(৫) ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক যকযব্দযয নফনবি াংনিষ্ট াংস্থযয ননকট ইচ্ছযকৃত কিরযন ঋণগ্রীতযব্দদয 

তযনরকয কপ্রযণ কনযব্দত যনযব্দফ এফাং তযযব্দদয নফব্দদ ভ্রভব্দণ ননব্দলধযজ্ঞয, গযনি  ফযনি কযনজব্দেব্দন 

ননব্দলধযজ্ঞয, কট্রড রযইব্দন্স ইসুযব্দত ননব্দলধযজ্ঞয, কযনজেযয অফ জব্দয়ন্ট স্টক ককযম্পযনন অযযন্ড পযভ ি 

(RJSC)-এয ননকট ককযম্পযনন ননফন্ধব্দন ননব্দলধযজ্ঞয আব্দযযব্দয প্রব্দয়যজনীয় ব্ফস্থয গ্রব্দণয জন্য অনুব্দযযধ 

কযয ইব্দর যকযব্দযয াংনিষ্ট াংস্থয এই আইব্দনয উব্দেশ্য পূযণকব্দে, প্রব্দয়যজনীয় ব্ফস্থয গ্রণ কনযব্দফ।   

(৬) ইচ্ছযকৃত কিরযন ঋণগ্রীতয যযষ্ট্রীয়বযব্দফ ককযব্দনয ম্মযননয যইফযয ফয যযষ্ট্রীয় অনুষ্ঠযব্দন অাংগ্রব্দণয 

কমযগ্য ফনরয়য নফব্দফনচত ইব্দফন নয এফাং ককযব্দনয প্রকযয কযজীফী, ব্যফযনয়ক, যভযনজক, যাংস্কৃনতক ফয 

যযজবননতক াংগঠন নযচযরনযয রব্দিয গঠিত ককযব্দনয কনভটিয, কম নযব্দভই অনবনত উক নয ককন, 

ককযব্দনয ব্দদ অনধনষ্ঠত ইব্দত ফয আীন থযনকব্দত যনযব্দফন নয।  

(৭) ইচ্ছযকৃত কিরযন ঋণগ্রীতয নযব্দফ তযনরকযর্ভক্ত ব্নক্ত ফয প্রনতষ্ঠযন উক্ত তযনরকয ইব্দত অব্যনত 

প্রযনপ্তয য ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক ননধ িযনযত ভয়, মযয ৫ (াঁচ) ফৎব্দযয অনধক ইব্দফ নয, অনতফযনত 

নয য়য ম িন্ত ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযনন ফয আনথ িক প্রনতষ্ঠযব্দনয নযচযরক ইফযয কমযগ্য ইব্দফন নয। 

(৮) ককযব্দনয ব্যাংক ককযম্পযননয ককযব্দনয নযচযরক ইচ্ছযকৃত কিরযন ঋণগ্রীতয নযব্দফ তযনরকযর্ভক্ত 

ইব্দর ফযাংরযব্দদ ব্যাংক তযযয নযচযরক দ শূন্য কনযব্দত যনযব্দফ। 

২৭গ—ইচ্ছযকৃত কিরযন ঋণগ্রীতয-ম্পনকিত নফব্দল নফধযন—ইচ্ছযকৃত কিরযন ঋণগ্রীতযব্দদয কিব্দে ব্যাংক-

ককযম্পযনন ননব্দম্নযক্ত ব্ফস্থয গ্রণ কনযব্দফ : 

(ক) ধযযয ২৭ি-এয উধযযয (১)  (২)-এয অধীন ককযব্দনয ব্নক্ত, প্রনতষ্ঠযন ফয ককযম্পযনন ইচ্ছযকৃত কিরযন 

ঋণগ্রীতয নযব্দফ তযনরকযর্ভক্ত ইব্দর এফাং উধযযয (৪)-এয অধীব্দন উক্ত তযনরকযর্ভনক্তয নফরুব্দি আনর 

ক কযয নয ইব্দর অথফয উধযযয (৪)-এয অধীব্দন ককৃত আনর ভঞ্জুয নয ইব্দর াংনিষ্ট ব্যাংক-

ককযম্পযনন উক্ত ঋণগ্রীতযব্দক ২ (দুই) ভযব্দয ভয় প্রদযন কনযয়য তযযয ননকট ইব্দত প্রযপ্য ম্পূণ ি অথ ি 

কপযত চযনয়য কনযটি প্রদযন কনযব্দফ; 
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(ি) অন্য ককযব্দনয আইব্দন ফয এই আইব্দনয অন্য ককযব্দনয নফধযব্দন মযয নকছুই থযকুক নয ককন, উধযযয (ক) 

কভযতযব্দফক কনযটি প্রযনপ্তয য ২ (দুই) ভযব্দয ভব্দে ঋণগ্রীতয তযযয ননকট প্রযপ্য টযকয নযব্দযধ 

কনযব্দত ব্থ ি ইব্দর াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযনন অননতনফরব্দে অথ িঋণ আদযরত আইন, ২০০৩-এয ১২ 

ধযযযয নফধযনভব্দত ফন্ধকীকৃত ম্পনত্তয ননরযভ অনুষ্ঠযন কনযব্দফ। াংনিষ্ট ব্যাংক ককযম্পযনন ননরযভ 

কযম িক্রব্দভয যযযন ননরযভ নফক্রয় উক ফয নয উক, ম্পনত্তয দির গ্রব্দণয জন্য অথ িঋণ আদযরত 

আইন, ২০০৩-এয ১২(৫) এফাং ১২(৫ক) ধযযযয নফধযন-অনুযব্দয ব্ফস্থয গ্রণ কনযব্দফ। ননরযভ নফক্রয় 

ম্ভফয নয ইব্দর অননতনফরব্দে অনযব্দযনধত ঋণ আদযব্দয়য জন্য অথ িঋণ আদযরব্দতয অধীব্দন ব্ফস্থয 

গ্রণ কনযব্দফ।  

(গ) ইচ্ছযকৃত কিরযন ঋণগ্রীতযয নফরুব্দি াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযনন প্রব্দয়যজনীয় কিব্দে উযয নযচযরনয 

ল িব্দদয অনুব্দভযদনক্রব্দভ কপৌজদযনয কভযকেভয দযব্দয়য কনযব্দফ।’’  

২০। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ২৮-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ২৮-এয—  

(ক) নব্দযযনযব্দভয নযফব্দতি ননম্নরূ নব্দযযনযভ প্রনতস্থযনত ইব্দফ, মথয : 

‘সুদ ফয মুনযপয ভকুব্দপয উয ফযধয-ননব্দলধ’; 

(ি) উধযযয (১)-এ উনিনিত ‘ঋণ ফয উযয অাং ফয উযয উয অনজিত সুদ’ েগুনরয নযফব্দতি 

‘ঋণ ফয নফননব্দয়যব্দগয উয আব্দযযনত ফয অনযব্দযযনত সুদ ফয মুনযপয’ েগুনর প্রনতস্থযনত ইব্দফ। 

২১। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দন ধযযয ২৮ি-এয নিব্দফ—উক্ত আইব্দনয ধযযয ২৮ক-এয য ননম্নরূ একটি 

নূতন ধযযয ২৮ি নিব্দফনত ইব্দফ, মথয : 

‘‘২৮ি। ঋণ ফয নফননব্দয়যগ ভকুব্দপয উয ফযধয-ননব্দলধ—ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযনন ককযব্দনয ঋণ ফয 

নফননব্দয়যব্দগয আর ফয মূর ভকুপ কনযব্দত যনযব্দফ নয।’’ 

২২। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দন ধযযয ২৯ক-এয নিব্দফ—উক্ত আইব্দনয ধযযয ২৯-এয য ননম্নরূ একটি 

নূতন ধযযয ২৯ক নিব্দফনত ইব্দফ, মথয : 
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‘‘২৯ক। জযভযনত মূল্যযয়নকযযী-াংক্রযন্ত নফধযন—ব্যাংক-ককযম্পযননয ঋব্দণয নফযীব্দত প্রদত্ত জযভযনত 

(Collateral)-এয মূল্যযয়নকযযী প্রনতষ্ঠযন ফয ককযম্পযননব্দক ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক কমযগ্য ফনরয়য 

অনুব্দভযনদত ইব্দত ইব্দফ। এতদুব্দেব্দশ্য ফযাংরযব্দদ ব্যাংক, ভব্দয় ভব্দয়, প্রব্দয়যজনীয় ননব্দদ িনয জযনয 

কনযব্দত যনযব্দফ।’’ 

২৩। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ৩৫-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ৩৫-এয— 

(ক) উধযযয (২)-এয দপয (ঘ)-এ উনিনিত ‘তযনরকয ১ (এক) ফৎয মযফৎ প্রকয কনযব্দফ’ েগুনরয য 

‘এফাং ব্দয়ফযইব্দট প্রকযব্দয নফলয়টি ফ িযধযযব্দণয অফনতকযণযব্দথ ি াংনিষ্ট ব্দয়ফযইব্দটয নরাংক 

উব্দিিপূফ িক অনূযন দুইটি জযতীয় দদননক নেকযয় নফজ্ঞনপ্ত প্রকয কনযব্দফ’ নিব্দফনত ইব্দফ; এফাং 

(ি) উধযযয (৯)-এ উনিনিত ‘‘উযব্দদয একটি তযনরকয উক্ত ব্যাংক, যকযনয কগব্দজব্দট এফাং অনূযন দুইটি 

দদননক নেকযয়, প্রনত নতন ভযব্দ একফযয কনযয়য অথফয ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয ব্দয়ফযইব্দট এক ফৎয 

ধনযয়য প্রকয কনযব্দফ’’ েগুনর  কভযগুনরয (,) নযফব্দতি ‘উযয একটি তযনরকয ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয 

ব্দয়ফযইব্দট ১ (এক) ফৎয ধনযয়য প্রকয কনযব্দফ’ েগুনর প্রনতস্থযনত ইব্দফ। 

২৪। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ৩৭-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ৩৭-এ উনিনিত ‘প্রযপ্ত কিরযন 

ঋণগ্রীতযব্দদয তযনরকয’ েগুনরয য ‘এফাং ধযযয ২৭ি-এয আতযয় প্রযপ্ত ইচ্ছযকৃত কিরযন ঋণগ্রীতযব্দদয 

তযনরকয’ েগুনর নিব্দফনত ইব্দফ। 

২৫। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ৩৮-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ৩৮-এয উধযযয (৪)-এয য 

ককযরন (:)-এয নযফব্দতি দযনি (।) প্রনতস্থযনত ইব্দফ এফাং তি অাং নফলুপ্ত ইব্দফ।  

২৬। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ৩৯-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ৩৯-এয উধযযয (৫)-এয য 

ননম্নরূ উধযযয (৫ক) াংব্দমযনজত ইব্দফ, মথয : 

‘‘(৫ক) ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযনন ননম্ননরনিত নযব্দলফযগুনর ম্পযদন কনযব্দত তযযয ফনঃনযফ 

ননযীিকব্দক মৃ্পক্ত কনযব্দফ নয—  

(অ) ব্যাংক কর্তিক গৃীত ঋণ প্রিযফ মূল্যযয়ন (Appraisal or Valuation);  
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(আ) আনথ িক তর্থ্ াংযিণ িনতয নকয প্রণয়ন এফাং ফযিফযয়ন; 

(ই) বুকনকনাং ফয নযফযিণ;  

(ঈ) অবযন্তযীণ ননযীিয  নফব্দল ননযীিয; 

(এ) স্বযব্দথ িয াংঘযত সৃনষ্ট কনযব্দফ এভন নযব্দলফয।’’ 

২৭। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ৪২-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ৪২-এ উনিনিত ‘ফহুর 

প্রচযনযত একটি জযতীয় ফযাংরয দদননক  একটি ইাংব্দযনজ দদননক নেকযয় প্রচযয  ব্যাংব্দকয ব্দয়ফযইব্দট’ 

েগুনরয নযফব্দতি ‘ব্যাংব্দকয ব্দয়ফযইব্দট ব্দজ দৃশ্যভযন স্থযব্দন এফাং একটি জযতীয় ফযাংরয দদননক  ইাংব্দযনজ 

দদননক নেকযয়’ েগুনর প্রনতস্থযনত ইব্দফ। 

২৮। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ৪৪-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ৪৪-এয উধযযয (৭)-এয য 

ননম্নরূ দুইটি উধযযয (৮)  (৯) াংব্দমযনজত ইব্দফ, মথয : 

‘‘(৮) ব্যাংক-ককযম্পযনন কর্তিক প্রদত্ত ঋব্দণয দ ব্ফযয মযচযইব্দয়য নননভব্দত্ত ফযাংরযব্দদ ব্যাংক প্রব্দয়যজন 

ভব্দন কনযব্দর াংনিষ্ট ঋণ গ্রীতযয ব্যফযব্দিে ব্দযজনভন নযদ িন কনযব্দত যনযব্দফ। 

(৯) ফযাংরযব্দদ ব্যাংক মনদ এই ভব্দভ ি ন্তুষ্ট য় কম, জনস্বযব্দথ ি  আনথ িক িযব্দতয নস্থনতীরতযয স্বযব্দথ ি অন্য 

ননয়ন্ত্রণকযযী াংস্থয ফয যকযব্দযয ককযব্দনয াংস্থযয অধীন ব্যাংক-ককযম্পযননয নত াংনিষ্ট ককযব্দনয ব্নক্ত 

ফয প্রনতষ্ঠযন ফয ককযম্পযনন-এয নযফে, আনথ িক করনব্দদন ফয অন্য কম-ককযব্দনয তর্থ্ াংগ্র ফয যীিয-

ননযীিয কযয প্রব্দয়যজন, তযয ইব্দর ফযাংরযব্দদ ব্যাংক উনিনিত নযফে, তর্থ্ ইতযযনদ প্রদযন কনযফযয 

জন্য াংনিষ্ট ননয়ন্ত্রণকযযী াংস্থয ফয যকযব্দযয াংস্থযব্দক অনুব্দযযধ কনযব্দত যনযব্দফ।’’ 

২৯। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ৪৫-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ৪৫-এয উধযযয (১)-এয দপয 

(গ)-এ উনিনিত ‘ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযননয’ েগুনরয য ‘আভযনতকযযীব্দদয স্বযথ ি াংযিণ কনযফযয জন্য 

নকাংফয’ েগুনর নিব্দফনত ইব্দফ। 
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৩০। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ৪৬-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ৪৬-এয— 

(ক) উধযযয (১)-এয ‘িনতকয কযম িকরয’ েগুনরয য ‘ফয ভযননরন্ডযনযাং ফয ন্ত্রযী কযব্দম ি অথ িযয়নাংক্রযন্ত 

অযযধ ফয অন্য ককযব্দনয আইব্দনয নফধযন রঙ্ঘন ফয নীনত-দননতকতযয স্খরন ফয আস্থযয দযনয়ত্ব-াংক্রযন্ত ধযযয ১৫-এয 

উধযযয (৬ক)-এয নফধযন রঙ্ঘন’ েগুনর নিব্দফনত ইব্দফ; 

(ি) উধযযয (৩)-এ উনিনিত ‘নতনন উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযনন ফয অন্য ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযননয’ 

েগুনরয য ‘ফয আনথ িক প্রনতষ্ঠযব্দনয’ েগুনর নিব্দফনত ইব্দফ; এফাং 

(গ) উধযযয (৬)-এয য ননম্নরূ নূতন নতনটি উধযযয মথযক্রব্দভ (৭), (৮)  (৯) াংব্দমযনজত ইব্দফ, 

মথয : 

‘‘(৭) ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযননয কচয়যযম্যযন ফয নযচযরক ফয প্রধযন ননফ িযী কভ িকতিয উধযযয 

(১)-এয অধীন অযনযত ইব্দর তযযয ফয তযযব্দদয উক্তরূ িনতকয ফয রঙ্ঘনজননত 

কযম িকরযব্দয কযযব্দণ াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযননয কমরূ আনথ িক িনত ইব্দফ অযনযত 

কচয়যযম্যযন ফয নযচযরক ফয প্রধযন ননফ িযী কভ িকতিয কইরূ আনথ িক িনত পূযব্দণ ফযে থযনকব্দফন। 

(৮) উধযযয (১)  উধযযয (৭)-এয অধীন অযনযত কচয়যযম্যযন ফয নযচযরব্দকয নযব্দভ থযকয 

কয়যয ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয অনুকূব্দর ফযব্দজয়যপ্ত ইব্দফ;  

(৯) উধযযয (১)-এয অধীন অযনযত কচয়যযম্যযন ফয নযচযরব্দকয ফয প্রধযন ননফ িযী কভ িকতিযয 

িনতকয কযম িকরযব্দয কযযব্দণ ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযননয কমরূ আনথ িক িনত ইব্দফ তযয 

আদযব্দয়য রব্দিয ফযাংরযব্দদ ব্যাংক তযযয ফয তযযব্দদয ব্যাংক নযফমূ অফরুি এফাং স্থযফয  

অস্থযফয ম্পদ, ম্পনত্ত ফযব্দজয়যপ্ত কনযফযয প্রব্দয়যজনীয় ব্ফস্থয গ্রণ কনযব্দত যনযব্দফ।’’ 

৩১। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ৪৮-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ৪৮-এয উধযযয (১)-এয য 

ননম্নরূ উধযযয (১ক) াংব্দমযনজত ইব্দফ, মথয : 

‘‘(১ক) উধযযয (১)-এয অধীন গঠিত স্থযয়ী কনভটি প্রব্দয়যজন ভব্দন কনযব্দর াংনিষ্ট ব্নক্তব্দক শুনযননয সুব্দমযগ নদব্দত 

যনযব্দফ।’’ 
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৩২। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ৪৯-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ৪৯-এয উধযযয (১)-এয 

দপয (চ)-এ উনিনিত ‘ফযাংরযব্দদ ব্যাংক যধযযণবযব্দফ কর’ েগুনরয য ‘তননর’ েটি এফাং ‘ঋণ ভকুপ’ 

েগুনরয নযফব্দতি ‘ঋণ ফয নফননব্দয়যব্দগয উয আব্দযযনত  অনযব্দযযনত সুদ ফয মুনযপয ভকুপ’ েগুনর 

নিব্দফনত ইব্দফ। 

৩৩। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ৫৭-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ৫৭-এয উধযযয (৩) নফলুপ্ত 

ইব্দফ। 

৩৪। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ৭৭-এয নফলুপ্তকযণ—উক্ত আইব্দনয ধযযয ৭৭ নফলুপ্ত ইব্দফ। 

৩৫। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দন নূতন লষ্ঠ-ক িণ্ড-এয াংব্দমযজন—উক্ত আইব্দনয লষ্ঠ িব্দণ্ডয য ননম্নরূ 

নূতন লষ্ঠ-ক িণ্ড াংব্দমযনজত ইব্দফ, মথয : 

‘‘লষ্ঠ-ক িণ্ড 

দুফ ির ব্যাংক-ককযম্পযননয ব্ফস্থযনয 

৭৭ক। দুফ ির ব্যাংক-ককযম্পযননয পুনরুিযয-ম্পনকিত ব্ফস্থযনদ—(১) মনদ ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযনন এইরূ 

নফব্দফচনয কব্দয কম, উযয নফদ্যভযন আনথ িক অফস্থয অথ িযৎ উযয তযযল্য, ম্পদ-এয গুণগতভযন এফাং মূরধন 

নযনস্থনত ফয উযয নযচযরনয  ব্ফস্থযনয (গবন্যিযন্স) এইরূ অফস্থযয় উনীত ইয়যব্দছ কম ফযাংরযব্দদ ব্যাংক 

কর্তিক ননধ িযনযত নযভযব্দণ, যব্দয  ন্থযয় তযযল্য অফস্থয, ম্পব্দদয গুণগতভযন  মূরধন াংযিণ কযয াংনিষ্ট 

ব্যাংক-ককযম্পযননয ব্দি ম্ভফয ইব্দতব্দছ নয ফয ইব্দফ নয এফাং উযয দদননিন কযম িক্রভ নযচযরনয কযয এইরূ 

দুরূ অফস্থযয় উনীত ইয়যব্দছ কম উক্ত অফস্থয অনচব্দযই ব্যাংক-ককযম্পযননটিব্দক আয াংকটযি নযনস্থনতব্দত 

উনীত কনযব্দত যব্দয, তযয ইব্দর উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযনন অননতনফরব্দে ফযাংরযব্দদ ব্যাংকব্দক কই ভব্দভ ি  অফনত 

কনযব্দফ; অথফয 

(২) ফযাংরযব্দদ ব্যাংক মনদ উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননয নযদ িন প্রনতব্দফদন, উযয দযনিরকৃত ননয়নভত নফফযণী 

ম িব্দফিণ এফাং ননযীিয প্রনতব্দফদন  ননযীিকব্দদয ভতযভত নফব্দফচনযব্দন্ত এই ভব্দভ ি নননিত য় কম, এই অেযব্দয়য 

উব্দেশ্য পূযণকব্দে— 
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(ক) ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযননব্দক দুফ ির ব্যাংক-ককযম্পযনন নযব্দফ নচনিতকযণ ফয নযক্তকযব্দণয রব্দিয 

ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক জযনযকৃত ননব্দদ িনয-অনুমযয়ী াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযননটি ননধ িযনযত নযভযব্দণ, 

যব্দয  ন্থযয় উযয তযযল্য, ম্পদ-এয গুণগত ভযন  মূরধন াংযিণ কনযব্দত এফাং আয় অজিব্দন 

ক্রভযগতবযব্দফ, মযয দুই ফৎব্দযয অনধক নব্দ, ব্থ ি ইব্দতব্দছ এফাং উক্ত নযনস্থনতয কযযব্দণ উযয দদননিন 

কযম িক্রভ নযচযরনয কযয দুরূ অফস্থযয় উনীত ইয়যব্দছ এফাং অনচব্দযই উযয আয াংকটযি অফস্থযয় 

উনীত ইফযয ঝুঁনক ফয আঙ্কয যনয়যব্দছ; এফাং ফয অথফয 

(ি) নফদ্যভযন নফনধ-নফধযন এফাং ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয ননব্দদ িনয রঙ্ঘন কনযয়য উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননয 

নযচযরনয  ব্ফস্থযনয এইরূবযব্দফ নযচযনরত ইব্দতব্দছ কম, তযযব্দত আভযনতকযযী, কয়যযব্দযল্ডযয 

এফাং অন্যযন্য অাংীজন-এয আনথ িক িনত ইফযয ঝুঁনক আি এফাং উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননব্দক উিততয 

অফস্থযয় উত্তযব্দণয রব্দিয ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক আগযভ দব্দি গ্রণ (early intervention) 

প্রব্দয়যজন, তযয ইব্দর ফযাংরযব্দদ ব্যাংক অননতনফরব্দে াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযননব্দক অফনত কনযব্দফ। 

(৩) ফযাংরযব্দদ ব্যাংক উধযযয (১) এফাং উধযযয (২)-এয অধীন াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযননব্দক দুফ ির অফস্থয ইব্দত 

উত্তযণ এফাং উযয মথযমথ ব্ফস্থযনয নননিত কনযফযয রব্দিয— 

(ক) উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননব্দক ফযাংরযব্দদ ব্যাংক তযযয ম িব্দফিণ অফনত কনযয়য উযয তযযল্য 

নযনস্থনত, ম্পব্দদয গুণগত ভযন, মূরধন ঘযটনত এফাং নযচযরনয  ব্ফস্থযনযগত অফস্থযয উিয়ব্দনয 

রব্দিয একটি পুনরুিযয কভ িনযকেনয (Recovery Action Plan) কপ্রযব্দণয জন্য আব্দদ প্রদযন কনযব্দফ; 

(ি) দপয-(ক)-এয অধীন প্রদত্ত আব্দদব্দয নযব্দপ্রনিব্দত াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযননয নযচযরনয ল িদ 

ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক ননধ িযনযত ভব্দয়য ভব্দে, মযয অননধক ৪৫ নদন, উযয তযযল্য নযনস্থনতয 

পুনরুিযয নযকেনয, কিরযন ঋণ আদযয় নযকেনয, মূরধন ঘযটনত পূযণ নযকেনয, নযচযরনয  

ব্ফস্থযনয-ম্পনকিত নযকেনয এফাং উযয নফিযনযত  ননধ িযনযত ভয় (prescribed time), মযয এক 

ফৎব্দযয অনধক ইব্দফ নয, রিয একটি পুনরুিযয কভ িনযকেনয (Recovery Action Plan) 

অনুব্দভযদব্দনয জন্য ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয ননকট কপ্রযণ কনযব্দফ; 

(গ) উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযনন কর্তিক কপ্রনযত পুনরুিযয কভ িনযকেনয ফযাংরযব্দদ ব্যাংক, তৎকর্তিক 

প্রব্দয়যজনীয় ফনরয়য নফব্দফনচত ইব্দর াংব্দযধন ফয াংব্দযধন ব্নতব্দযব্দক, উক্ত কভ িনযকেনয অনুব্দভযদন 
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কনযব্দফ এফাং অনুরূবযব্দফ অনুব্দভযনদত কভ িনযকেনয ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক এতদুব্দেব্দশ্য ননধ িযনযত 

তযনযি ইব্দত কযম িকয ইব্দফ : 

তব্দফ তি থযব্দক কম, াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযনন ইব্দত প্রযপ্ত তর্থ্ ম িযব্দরযচনযয় এফাং ব্যাংক-ককযম্পযননয 

যনফ িক নযনস্থনত নফব্দফচনযয়, প্রব্দয়যজনীয় ফনরয়য নফব্দফনচত ইব্দর, ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কম-ককযব্দনয ভয় 

অনুব্দভযনদত উক্ত কভ িনযকেনযয় প্রব্দয়যজনীয় াংব্দযধন ফয নযফতিন কনযব্দফ; 

(ঘ) পুনরুিযয কভ িনযকেনয ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক অনুব্দভযনদত ইব্দর, তযয ফযিফযয়ব্দনয নফলব্দয় 

ব্যাংক-ককযম্পযননয নযচযরনয ল িদ ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয ননকট ননধ িযনযত িনতব্দত, এই ভব্দভ ি 

অঙ্গীকযযফি ইব্দফ কম, ননধ িযনযত ভব্দয়য ভব্দে কভ িনযকেনয ফযিফযয়ব্দন ব্থ ি ইব্দর জনস্বযব্দথ ি ফয 

আভযনতকযযীব্দদয স্বযব্দথ ি ফয উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননয সুষ্ঠ ুব্ফস্থযনয নননিত কনযফযয স্বযব্দথ ি ফয কদব্দয 

যভনগ্রক ব্যাংক-ব্ফস্থযয স্বযব্দথ ি এই আইব্দনয অধীন ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক জযনযকৃত ননব্দদ িনয-অনুমযয়ী 

উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননয পুনগ িঠন (Restructuring) ম্পনকিত কম-ককযব্দনয ব্ফস্থযনদ, কিেভব্দতয, 

অফযয়ব্দনয ব্ফস্থযনদ গ্রণ ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক গৃীত কম-ককযব্দনয নিযন্ত ভযননব্দত ফযে থযনকব্দফ; 

(ঙ) দপয (গ)-এয অধীন অনুব্দভযনদত পুনরুিযয কভ িনযকেনযয ফযিফযয়ন অগ্রগনত াংনিষ্ট ব্যাংক-

ককযম্পযনন, ভব্দয় ভব্দয়, ফযাংরযব্দদ ব্যাংকব্দক অফনত কনযব্দফ। 

(৪) উধযযয (৩)-এয অধীন পুনরুিযয কভ িনযকেনয ফযিফযয়নযধীন অফস্থযয়, ফযাংরযব্দদ ব্যাংক প্রব্দয়যজন ভব্দন 

কনযব্দর, াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযননয উয ননব্দম্নযক্ত ননব্দলধযজ্ঞয আব্দযয কনযব্দত যনযব্দফ; উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযনন—  

(ক) ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয নরনিত পূফ িযনুব্দভযদন ব্নতব্দযব্দক নূতন ককযব্দনয ব্যাংক-ব্ফযয় ননব্দয়যনজত ইব্দত 

ফয ব্যাংক-ব্ফযয় ম্প্রযযণ কনযব্দত যনযব্দফ নয; 

(ি) ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয নরনিত পূফ িযনুব্দভযদন ব্নতব্দযব্দক ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক ননধ িযনযত ীভযয 

অনতনযক্ত ফযৎনযক নবনত্তব্দত উযয ঝুঁনক-নবনত্তক ম্পদ (প্রতযি  ব্দযযি ঋণ ফয অনগ্রভ) বৃনি কনযব্দত 

যনযব্দফ নয; 

(গ) নগদ মুনযপয ফণ্টন কনযব্দত যনযব্দফ নয, তব্দফ স্টক নডনবব্দডন্ড, যযইট কয়যয প্রদযব্দন উক্ত ননব্দলধযজ্ঞয 

প্রব্দমযজয ইব্দফ নয; 
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(ঘ) অনত দুফ ির ফয াংকটযি ব্যাংক-ককযম্পযননয জন্য ধযযয ৭৭ি-এয উধযযয (২)-এয দপয (ঘ)-এ ফনণ িত 

ননব্দলধযজ্ঞযমূ দুফ ির ব্যাংক-ককযম্পযননয কিব্দে প্রব্দমযজয ইব্দফ মনদ উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযনন ফযাংরযব্দদ 

ব্যাংব্দকয ননধ িযনযত ভব্দয়য ভব্দে পুনরুিযয কভ িনযকেনয দযনির কনযব্দত ব্থ ি য় ফয অনুব্দভযনদত 

কভ িনযকেনয ফযিফযয়ন কনযব্দত ব্থ ি য় ফয ফযাংরযব্দদ ব্যাংক মনদ ভব্দন কব্দয পরবযব্দফ উক্ত পুনরুিযয 

নযকেনয ফযিফযয়ব্দনয জন্য ৭৭ি-এয উধযযয (২)-এয দপয (ঘ)-এয ননব্দলধযজ্ঞযমূ াংনিষ্ট দুফ ির 

ব্যাংক-ককযম্পযননয জন্য আব্দযয কযয প্রব্দয়যজন। 

ব্যখ্যয : এই ধযযযয উব্দেশ্য পূযণকব্দে, দুফ ির ব্যাংক-ককযম্পযনন ফনরব্দত এইরূ ব্যাংক-

ককযম্পযননব্দক বুঝযইব্দফ মযয এতদুব্দেব্দশ্য ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক জযনযকৃত ননব্দদ িযনযয় ফনণ িত 

াংজ্ঞযথ ি-অনুমযয়ী দুফ ির ব্যাংক-ককযম্পযনন।  

৭৭ি। াংকটযি ব্যাংক-ককযম্পযননয পুনরুিযযম্পনকিত ব্ফস্থযনদ—(১) মনদ ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযনন এইরূ 

নফব্দফচনয কব্দয কম, উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননয নফদ্যভযন আনথ িক অফস্থয অথ িযৎ, উযয তযযল্য, ম্পদ  মূরধন 

নযনস্থনত ফয উযয নযচযরনয  ব্ফস্থযনয (গবন্যিযন্স) এইরূ াংকটযি অফস্থযয় উনীত ইয়যব্দছ কম উযয 

ব্দি ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক ননধ িযনযত ফয আফশ্যক নযভযব্দণ, যব্দয  ন্থযয় াংযিণ কযয ম্ভফয নব্দ ফয 

ম্ভফয ইব্দফ নয এফাং উযয দদননিন ব্যাংনকাং কযম িক্রভ নযচযরনয কযয এইরূ দুরূ অফস্থযয় উনীত ইয়যব্দছ 

কম উক্ত অফস্থয ফয নযনস্থনত অনচব্দযই ব্যাংক-ককযম্পযননটিব্দক আয াংকটযি কনযয়য উযব্দক কদউনরয়য অফস্থযয় 

উনীত কনযব্দত যব্দয, তযয ইব্দর উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযনন অননতনফরব্দে ফযাংরযব্দদ ব্যাংকব্দক কই ভব্দভ ি অফনত 

কনযব্দফ; অথফয 

(২) মনদ ধযযয ৭৭ক-এয অধীন ব্যাংক-ককযম্পযননয আনথ িক ফয যভনগ্রক অফস্থযয খুফ দ্রুত অফননত ঘব্দট নকাংফয 

ফযাংরযব্দদ ব্যাংক মনদ ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযননয নযদ িন প্রনতব্দফদন, উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযনন কর্তিক দযনিরকৃত 

নফফযণী ম িব্দফিণ এফাং ব্যাংক-ককযম্পযননয ননযীিয প্রনতব্দফদন  ননযীিকব্দদয ভতযভত নফব্দফচনযব্দন্ত এই ভব্দভ ি 

নননিত য় কম, ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক প্রণীত ননব্দদ িনয-অনুমযয়ী ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযনন াংকটযি অফস্থযয় 

ম িফনত ইয়যব্দছ তযয ইব্দর, ফযাংরযব্দদ ব্যাংক অননতনফরব্দে াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযননব্দক অফনত কনযব্দফ; 

এফাং 

ফযাংরযব্দদ ব্যাংক— 
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(ক) াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযননব্দক উক্ত নযনস্থনত ইব্দত উত্তযব্দণয রব্দিয একটি পুনরুিযয কভ িনযকেনয 

(Recovery Action Plan) কপ্রযব্দণয জন্য আব্দদ প্রদযন কনযব্দফ, মনদ উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযনন ইতঃপূব্দফ ি 

এইরূ কভ িনযকেনয ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দক দযনির নয কনযয়য থযব্দক; 

(ি) ইতঃপূব্দফ ি অনুব্দভযনদত কভ িনযকেযয় প্রব্দয়যজনীয় াংব্দযধন আনয়ব্দনয জন্য াংনিষ্ট ব্যাংক-

ককযম্পযননব্দক ননব্দদ ি প্রদযন কনযব্দত যনযব্দফ; অথফয 

(গ) ফযাংরযব্দদ ব্যাংক মথযমথ ভব্দন কনযব্দর ধযযয ৭৭ঙ-এয উধযযয (৬)-এয ননব্দলধযজ্ঞযমূ াংকটযি 

ব্যাংক-ককযম্পযননয জন্য প্রব্দমযজয কনযব্দত যনযব্দফ; 

(ঘ) াংকটযি ব্যাংক-ককযম্পযননয জন্য ৭৭ক-এয উধযযয (৪)-এ উনিনিত ননব্দলধযজ্ঞযয অনতনযক্ত 

ননব্দম্নযক্ত ননব্দলধযজ্ঞযমূ আব্দযয কনযব্দত যনযব্দফ এফাং াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযনন— 

(অ) ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয পূফ িযনুব্দভযদন ব্নতব্দযব্দক গৃীত ফয গৃীতব্ আভযনব্দতয উয নফদ্যভযন 

ফযজযয যব্দযয অনতনযক্ত সুদ ফয মুনযপয প্রদযন কনযব্দত যনযব্দফ নয; 

(আ) ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয পূফ িযনুব্দভযদন ব্নতব্দযব্দক ৭৭ক-এয উধযযয ৪-এয দপয (ি)-এ ফনণ িত 

ীভযয ননব্দম্ন ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক পুনঃননধ িযনযত ীভযয অনতনযক্ত দেভযনক নবনত্তব্দত উযয 

ঝুঁনক-নবনত্তক ম্পদ (প্রতযি  ব্দযযি ঋণ ফয অনগ্রভ) বৃনি কনযব্দত যনযব্দফ নয। বৃদযঙ্ক, 

ঝুঁনকপূণ ি  দীঘ ি কভয়যনদ ঋণ প্রদযন কনযব্দত যনযব্দফ নয; 

(ই) ব্যাংক-াংনিষ্ট ব্নক্তয নত ককযব্দনয করনব্দদন ফয ম্পদ িযন্তয কনযব্দত যনযব্দফ নয; 

(ঈ) ককযব্দনয ব্যাংক ইব্দত ককযব্দনয আভযনত গ্রণ ফয গৃীত কভয়যনদ আভযনব্দতয নফযয়ন ফয কভয়যদ 

বৃনি কনযব্দত যনযব্দফ নয; এফাং 

(এ) অরযবজনক যিয ফন্ধ কনযব্দত ইব্দফ ফয নূতন যিয স্থযন কনযব্দত যনযব্দফ নয। 

ব্যখ্যয : এই ধযযযয অধীন াংকটযি ব্যাংক-ককযম্পযনন ফনরব্দত এইরূ ব্যাংক-

ককযম্পযননব্দক বুঝযইব্দফ মযয এতদুব্দেব্দশ্য ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক জযনযকৃত ননব্দদ িনযয় 

ফনণ িত াংজ্ঞযথ ি-অনুমযয়ী াংকটযি ব্যাংক-ককযম্পযনন। 
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৭৭গ। ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয পূফ িযনুব্দভযদব্দন—ধযযয ৭৭ক-এয উধযযয (৪)-এয দপয (ক)  (ি) এফাং ধযযয ৭৭ি-এয 

উধযযয ২-এয দপয (ঘ)-এয উদপয (অ)  (আ)-এয অধীন নফলব্দয় ফযাংরযব্দদ ব্যাংক অনুব্দভযদন প্রদযন কনযব্দফ 

মনদ— 

(ক) ফযাংরযব্দদ ব্যাংক াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযননয পুনরুিযয কভ িনযকেনয ইব্দতযভব্দে অনুব্দভযদন কনযয়য 

থযব্দক; 

(ি) ফযাংরযব্দদ ব্যাংক এই ভব্দভ ি ন্তুষ্ট য় কম, উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযনন উযয কভ িনযকেনয ফযিফযয়ব্দনয 

উব্দদ্যযগ গ্রণ কনযয়যব্দছ এফাং ব্যাংক-ককযম্পযনন কর্তিক ননধ িযনযত ভব্দয়য ভব্দে কভ িনযকেনযয রিযমূ 

অজিন কনযফযয ম্ভযফনয যনয়যব্দছ; এফাং 

(গ) ফযাংরযব্দদ ব্যাংক এই ভব্দভ ি ন্তুষ্ট য় কম, ব্যাংক-ককযম্পযননয প্রিযনফত কযম িক্রভ (Action Plan) 

উযয কভ িনযকেনযয উব্দেব্দশ্যয নত যভঞ্জস্যপূণ ি। 

৭৭ঘ। পুনরুিযয কভ িনযকেনয দযনিব্দরয আব্দদ, নযযরন ইতযযনদব্দত ব্থ িতযয নযণনত—মনদ ধযযয ৭৭ক ফয 

ধযযয ৭৭ি-এয অধীন াংনিষ্ট দুফ ির ফয াংকটযি ব্যাংক-ককযম্পযনন উযয পুনরুিযয কভ িনযকেনয (Recovery 

Action Plan) ভয়ভব্দতয দযনির কনযব্দত ব্থ ি য় নকাংফয ধযযয ৭৭ক ফয ধযযয ৭৭ি-এয অধীন ননধ িযনযত ভয়ীভয 

অনতক্রযন্ত ইফযয য ব্যাংক-ককযম্পযননয দুফ ির ফয াংকটযি অফস্থযয উত্তযব্দণ ক্রভযগত ব্থ িতয  এতদনফলব্দয় 

উযয নযচযরনয ল িদ  ব্ফস্থযনয কর্তিব্দিয অনীয ফয নননিয়তয ফয অিভতয অব্যত থযব্দক, নকাংফয 

ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক অনুব্দভযনদত পুনরুিযয কভ িনযকেনয অনুযণ নয কনযয়য উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযনন উযয 

আভযনতকযযীব্দদয স্বযথ িনফব্দযযধী কযম িক্রভ অব্যত যযব্দি, তযয ইব্দর ফযাংরযব্দদ ব্যাংক, উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযনন ফয 

উযয আভযনতকযযী ফয জনস্বযব্দথ ি ননম্নফনণ িত কম-ককযব্দনয এক ফয একযনধক ব্ফস্থয গ্রণ কনযফযয জন্য াংনিষ্ট 

ব্যাংক-ককযম্পযননব্দক আব্দদ প্রদযন কনযব্দত যনযব্দফ—  

(ক) ব্যাংক-ককযম্পযননয তযযল্য নযনস্থনত উিয়ব্দনয রব্দিয প্রব্দয়যজনীয় নযভযব্দণ নূতন কয়যয ইসুযয ভযেব্দভ 

নযচযরক ফয কয়যযব্দযল্ডযয ফয পু ুঁনজফযজযয ইব্দত মূরধন াংগ্র কযয; 

(ি) অন্য ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযননয নত একেীকযণ;   

(গ) ব্যাংক-ককযম্পযনন কর্তিক গৃীত ফয উযয যফননডয়যনয ককযম্পযনন-এয ভযেব্দভ গৃীত কযম িক্রভ মযয 

ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয ননকট ঝুঁনকপূণ ি ভব্দভ ি নফব্দফনচত য় তযয নযফতিন, হ্রয ফয ফন্ধ কযয; 
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(ঘ) ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয ননকট ঝুঁনকপূণ ি ভব্দভ ি নফব্দফনচত ইব্দর উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননয 

যফননডয়যনযমূব্দয উয উযয িভতয, অনধকযয  ম্পব্দদয ননয়ন্ত্রণ স্থনগত নকাংফয অফযয়ব্দনয ব্ফস্থয 

গ্রণ কযয; 

(ঙ) উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননয সুষ্ঠ ুব্ফস্থযনযয স্বযব্দথ ি প্রযক ননব্দয়যগ কযয; 

(চ) উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননয নযচযরনয ল িদ ফয উযয দস্যব্দক এফাং প্রধযন ননফ িযী কভ িকতিয ফয ঊর্ধ্িতন 

ব্ফস্থযনয (Senior Management) কর্তিব্দিয ককযব্দনয কভ িকতিযব্দক অযযণ এফাং প্রব্দমযজয কিব্দে নূতন 

নযচযরনয ল িদ গঠন, পুনগ িঠন  নূতন প্রধযন ননফ িযী কভ িকতিয ঊর্ধ্িতন ব্ফস্থযনয (Senior 

Management) কভ িকতিযব্দদয ননব্দয়যগ কযয; এফাং 

(ছ) ফযাংরযব্দদ ব্যাংক প্রব্দয়যজন ভব্দন কনযব্দর াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযননয াংকটযি অফস্থযয উত্তযব্দণয 

রব্দিয এই ধযযযয় ফনণ িত প্রনতকযযমূরক ব্ফস্থযয অনতনযক্ত নযব্দফ এই আইব্দন ফনণ িত অন্য কম-ককযব্দনয এক 

ফয একযনধক ব্ফস্থয গ্রণ কযয।  

৭৭ঙ। গুরুতয াংকটযি ব্যাংক-ককযম্পযননয জন্য নফব্দল ব্ফস্থযনদ—(১) মনদ ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযনন এইরূ 

নফব্দফচনয কব্দয কম, উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননয নফদ্যভযন আনথ িক অফস্থয অথ িযৎ উযয তযযল্য, ম্পদ  মূরধন 

নযনস্থনত, ফয উযয নযচযরনয  ব্ফস্থযনযগত অফস্থয ফয নযনস্থনত (গবন্যিযন্স) এইরূ গুরুতয াংকটযি 

অফস্থযয় উনীত ইয়যব্দছ কম, উযয ব্দি ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক ননধ িযনযত ফয আফশ্যক নযভযব্দণ, যব্দয  

ন্থযয় াংযিণ কযয ম্ভফয নব্দ ফয ম্ভফয ইব্দফ নয এফাং উযয দদননিন ব্যাংনকাং কযম িক্রভ নযচযরনয কযয 

এইরূ দুরূ অফস্থযয় উনীত ইয়যব্দছ কম উক্ত অফস্থয ফয নযনস্থনতয কযযব্দণ উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযনন কদউনরয়য 

(insolvency) ইফযয অফস্থযয় উনীত ইয়যব্দছ, তযয ইব্দর উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযনন অননতনফরব্দে ফযাংরযব্দদ 

ব্যাংকব্দক কই ভব্দভ ি অফনত কনযব্দফ; অথফয 

(২) মনদ ধযযয ৭৭ক ফয ৭৭ি-এয অধীন দুফ ির ফয াংকটযি ব্যাংক-ককযম্পযননয যনফ িক অফস্থয আয াংকটযি 

ইয়য উয কদউনরয়য ইফযয অফস্থযয় উনীত য়; অথফয 

(৩) মনদ ফযাংরযব্দদ ব্যাংক উযয নযদ িন প্রনতব্দফদন, উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযনন কর্তিক দযনিরকৃত নফফযণী 

ম িব্দফিণ (অপযইট ভননটনযাং  ম িব্দফিণ ফয Surveillance, Composite Rating CAMELS) এফাং ব্যাংক-

ককযম্পযননয ননযীিয প্রনতব্দফদন  ননযীিকব্দদয ভতযভত নফব্দফচনযব্দন্ত এই ভব্দভ ি নননিত য় কম, ককযব্দনয ব্যাংক-
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ককযম্পযননয নফদ্যভযন আনথ িক অফস্থয অথ িযৎ তযযল্য অফস্থয, ম্পব্দদয গুণগতভযন, মূরধন নযনস্থনতয অফননত এফাং 

উযয নযচযরনয  ব্ফস্থযনযগত অফস্থয ফয নযনস্থনত এইরূ াংকটযি ইয়যব্দছ কম, উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযনন 

কদউনরয়য ইফযয অফস্থযয় উনীত ইয়যব্দছ এফাং ননয়ন্ত্রণকযযী কর্তিব্দিয নফনধনফধযন  ননব্দদ িনয অনুযণ কনযয়য 

উযয ব্দি ব্যাংক ব্ফযয় নযচযরনয কযয ম্ভফয ইব্দফ নয ফয নযচযরনয ল িদ  ব্ফস্থযনযয নননিয়তয 

থযনকফযয ফয িভতয নয থযনকফযয কযযব্দণ উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননয আনথ িক যনফ িক অফস্থয উত্তযব্দণয ম্ভযফনয 

িীণ, তযয ইব্দর ফযাংরযব্দদ ব্যাংক অননতনফরব্দে াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযননব্দক অফনত কনযব্দফ।  

(৪) ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযনন গুরুতয াংকটযি অফস্থযয় উনীত ইব্দর ফযাংরযব্দদ ব্যাংক অননধক ৩০ (নে) 

নদব্দনয ভব্দে উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননব্দত এই আইব্দনয ধযযয ৪৭-এয নফধযন-অনুমযয়ী প্রযক ননব্দয়যগ কনযব্দফ। 

(৫) উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননব্দত প্রযক ননযুক্ত ইফযয পূফ ি ম িন্ত গুরুতয াংকটযি ব্যাংক-ককযম্পযননয উয ধযযয 

৭৭ক এফাং ৭৭ি-এ ফনণ িত কর ননব্দলধযজ্ঞয প্রব্দমযজয ইব্দফ। 

(৬) ফযাংরযব্দদ ব্যাংক গুরুতয াংকটযি ব্যাংক-ককযম্পযননয কিব্দে ননব্দম্নযক্ত কযম িযফনর ইব্দত নফযত থযনকফযয 

জন্য ননব্দলধযজ্ঞয আব্দযয কনযব্দত যনযব্দফ—  

(ক) নূতন আভযনত গ্রণ; 

(ি) উযয ককযব্দনয যফ-অনড িব্দনব্দটড কডট (Subordinated debt) ফয যযব্দচুয়যর যফ-অনড িব্দনব্দটড কডট 

(Perpetual Subordinated debt) ফয মূরধন দফনব্দষ্টযয নননয়য কডট (Senior debt)-এয আর ফয সুদ 

নযব্দযধ; 

(গ) নূতন নফননব্দয়যগ, অনধগ্রণ, ম্প্রযযণ, ম্পব্দদয নফক্রয়, নকাংফয এভন ককযব্দনয করনব্দদন চুনক্তব্দত আফি 

য়য মযয উযয স্বযবযনফক ব্যাংনকাং কভ িকযণ্ড নব্দ ফয কমব্দিব্দে ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয অনুব্দভযদন গ্রণ 

আফশ্যক; নকাংফয 

 (ঘ) উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননয নযফযয়ন িনতব্দত গুরুত্বপূণ ি নযফতিন আনয প্রব্দয়যজন। 

ব্যখ্যয : এই ধযযযয অধীন গুরুতয াংকটযি ব্যাংক-ককযম্পযনন ফনরব্দত এইরূ ব্যাংক-

ককযম্পযননব্দক বুঝযইব্দফ মযয এতদুব্দেব্দশ্য ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক জযনযকৃত ননব্দদ িনযয় ফনণ িত 

াংজ্ঞযথ ি-অনুমযয়ী গুরুতয াংকটযি ব্যাংক-ককযম্পযনন।  
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৭৭চ। স্থযয়ী কনভটি গঠন—(১) এই অেযব্দয়য অধীন াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযননয সুষ্ঠ ুব্ফস্থযনয এফাং যভনগ্রক 

আনথ িক িযব্দতয নস্থনতীরতয যিযব্দথ ি উযয পুনগ িঠন ফয একেীকযণ নকাংফয অনধগ্রণ নকাংফয অফযয়ন অথফয অন্য 

ককযব্দনয উযুক্ত প্রনতকযযমূরক ব্ফস্থয  কভ িন্থযয নফলব্দয় সুযনয প্রদযব্দনয রব্দিয ফযাংরযব্দদ ব্যাংক স্থযয়ী 

কনভটি গঠন কনযব্দফ। 

(২) এই অেযব্দয়য অধীন গৃীতব্ কযম িক্রব্দভয কযযব্দণ নফদ্যভযন ব্যাংনকাং ব্ফস্থযয় জনগব্দণয আস্থযয় নফরূ প্রবযফ 

এফাং কদব্দয আনথ িক িযব্দতয ম্ভযব্ যভনগ্রক অফস্থয নফব্দফচনযব্দন্ত উধযযয (১)-এয অধীব্দন গঠিত কনভটি সুযনয 

প্রদযন কনযব্দফ এফাং কনভটিয সুযনযব্দয নবনত্তব্দত ফযাংরযব্দদ ব্যাংক উযয নযচযরনয ল িব্দদয অনুব্দভযদনক্রব্দভ 

াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযননয নফলব্দয় ননব্দম্নযক্ত কম-ককযব্দনয এক ফয একযনধক ব্ফস্থয গ্রণ কনযব্দত যনযব্দফ : 

(ক) ব্যাংক-ককযম্পযননয ব্ফযয় যভনয়কবযব্দফ স্থনগত যযিয (moratorium);  

(ি)  ব্যাংক-ককযম্পযননয পুনগ িঠন (Restructuring);  

(গ) অন্য ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযননয নত একেীকযণ (Merger and Acquisition); 

(ঘ)  কফইর-ইন (bail-in);  

(ঙ) অন্য ব্যাংক-ককযম্পযননয ননকট ম্পদ নফক্রয় এফাং তৎকর্তিক দযয় গ্রণ (Purchase and 

Assumption);  

(চ) রযইব্দন্স ফযনতর; এফাং 

(ছ) অফযয়ন (Liquidation)। 

৭৭ছ। ব্যাংক-ককযম্পযননয াংকটযি অফস্থযয জন্য দযয়ী ব্নক্তব্দদয নফরুব্দি ব্ফস্থয গ্রণ—(১) এই অেযব্দয়য অধীন 

ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযননয নযচযরনয ল িব্দদয দযয়ী দস্য ফয ঊর্ধ্িতন ব্ফস্থযনয কর্তিব্দিয কভ িকতিয ফয ব্যাংক-

ককযম্পযননয নযচযরনয  ব্ফস্থযনযয নত জনিত অন্য ককযব্দনয ব্নক্ত, মনদ—  

(ক) এই অেযব্দয়য অধীন ককযব্দনয নফধযন রঙ্ঘন কব্দয ফয এই আইব্দনয অধীন ককযব্দনয নফধযন রঙ্ঘন কব্দয নকাংফয এই 

অেযব্দয়য অধীন ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয প্রদত্ত আব্দদ ফয ননব্দদ ি ফয আব্দযযনত তি নকাংফয ম্পযনদত ককযব্দনয চুনক্তয 

তি ফয কতিব্ যরন কনযব্দত ব্থ ি য়; নকাংফয 
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(ি) াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযননয জন্য িনতকয ফয উযয আভযনতকযযীব্দদয স্বযব্দথ িয নযনন্থ কযব্দম ি নরপ্ত য়; 

(২) তযয ইব্দর, ফযাংরযব্দদ ব্যাংক, উধযযয (১)-এয দপয (ক)-এ ফনণ িত আব্দদ ফয ননব্দদ ি রঙ্ঘব্দনয জন্য ফয দপয 

(ি)-এ ফনণ িত ব্যাংক-ককযম্পযনন ফয আভযনতকযযীব্দদয জন্য িনতকয কযম িকরয কযযধকব্দে প্রব্দয়যজন ভব্দন 

কনযব্দর— 

(ক) এই আইব্দনয অধীন অন্যযন্য যনিমূরক ফয প্রনতকযযমূরক ব্ফস্থয গ্রণ কনযয়য াংনিষ্ট ব্যাংক-

ককযম্পযনন ফয ব্নক্তব্দক নরনিত আব্দদ প্রদযন কনযব্দত যনযব্দফ; 

(ি) অননধক ২০ (নফ) রি টযকয জনযভযনয আব্দযয কনযয়য আব্দদ প্রদযন কনযব্দত যনযব্দফ। 

(৩) ফযাংরযব্দদ ব্যাংক উধযযয (২)-এয দপয (ি)-এ ফনণ িত জনযভযনয আব্দযযব্দয কিব্দে ননব্দম্নযক্ত নফলয়যফনর 

নফব্দফচনয কনযব্দফ— 

(ক) নফনধ-নফধযন রঙ্ঘব্দনয ধযন  উযয গুরুত্ব; 

(ি) উক্ত রঙ্ঘব্দনয কযযব্দণ ব্যাংক-ককযম্পযনন ফয উযয আভযনতকযযীব্দদয উয িনতকয প্রবযফ ফয 

জনস্বযব্দথ িয উয ম্ভযব্ িনতকয প্রবযফ; 

(গ) উক্ত রঙ্ঘন ইচ্ছযকৃতবযব্দফ ফয পুনযযবৃনত্ত ইয়যব্দছ নক নয; এফাং 

(ঘ) রঙ্ঘনকযযী ব্নক্ত ফয ব্যাংক-ককযম্পযননয আনথ িক িভতয। 

৭৭জ। অযযণ আব্দদ—(১) এই অেযব্দয়য অধীন কম-ককযব্দনয ব্ফস্থয গ্রব্দণয রব্দিয ফয ব্যাংক-ককযম্পযননয স্বযথ ি 

যিযব্দথ ি মনদ ফযাংরযব্দদ ব্যাংক এই ভব্দভ ি নননিত য় কম, াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযননয নযচযরনয ল িব্দদয ককযব্দনয 

দস্য অথফয ব্ফস্থযনয নযচযরক ফয প্রধযন ননফ িযী কভ িকতিয এফাং ঊর্ধ্িতন ব্ফস্থযনয কর্তিব্দিয ককযব্দনয 

কভ িকতিয কর্তিক ধযযয ৭৭ছ-এয উধযযয (১)-এ ফনণ িত রঙ্ঘন াংঘটিত ইয়যব্দছ এফাং উক্ত কযযব্দণ তযযয ফয 

তযযব্দদয ব্দদ থযকয ব্যাংক-ককযম্পযনন ফয উযয আভযনতকযযীব্দদয জন্য িনতকয, তযয ইব্দর, ফযাংরযব্দদ ব্যাংক 

তযযব্দক ফয তযযব্দদযব্দক দ ইব্দত অযযব্দণয নফলব্দয় নরনিত আব্দদ প্রদযন কনযব্দত যনযব্দফ।  

(২) উধযযয (১)-এয অধীন আব্দদ প্রযপ্ত ব্নক্তয উয ফযাংরযব্দদ ব্যাংক ননম্নফনণ িত ননব্দদ ি প্রদযন কনযব্দত 

যনযব্দফ :  
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(ক) াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযননয নযচযরনয  ব্ফস্থযনযয় প্রতযি ফয ব্দযযিবযব্দফ অাংগ্রণ কনযফযয 

নফলব্দয় ননব্দলধযজ্ঞয আব্দযয; 

(ি) াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযননব্দত প্রতযি ফয ব্দযযিবযব্দফ তযযয কবযটযনধকযয প্রব্দয়যগ কনযফযয নফলব্দয় 

ননব্দলধযজ্ঞয আব্দযয; 

(গ) াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযননব্দত প্রতযি ফয ব্দযযিবযব্দফ ধযযণকৃত কর কয়যয ফয কয়যব্দযয অাং 

িযন্তয কযয ফয নফক্রয় কযয; এফাং 

(ঘ) অন্য ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযনন ফয আনথ িক প্রনতষ্ঠযন ফয নফভয ককযম্পযননয নযচযরনয  ব্ফস্থযনযয় 

প্রতযি ফয ব্দযযিবযব্দফ অাংগ্রণ কনযফযয নফলব্দয় ননব্দলধযজ্ঞয আব্দযয। 

৭৭ঝ। কপৌজদযনয অযযব্দধ অনবযুক্ত ফয দযয়ী ব্নক্তব্দক যভনয়কবযব্দফ ফযিযি কযয—(১) এই অেযব্দয়য অধীন 

াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযননয ককযব্দনয ব্নক্ত মনদ কপৌজদযনয অযযধ নকাংফয ভযনন রন্ডযনযাং নকাংফয অন্য ককযব্দনয 

আইব্দনয নফধযন রঙ্ঘব্দনয জন্য অনবযুক্ত ন, তযয ইব্দর উক্ত অনবব্দমযগ মথযমথ কর্তিি দ্বযযয ননষ্পনত্ত নয য়য 

ম িন্ত ফযাংরযব্দদ ব্যাংক তযযব্দক তযযয দ ইব্দত যভনয়কবযব্দফ ফযিযিকযব্দণয নফলব্দয় নরনিত আব্দদ প্রদযন 

কনযব্দত যনযব্দফ; 

(২) উধযযয (১)-এয অধীন ককযব্দনয ব্নক্ত মনদ কপৌজদযনয অযযধ নকাংফয ভযনন রন্ডযনযাং নকাংফয অন্য ককযব্দনয 

আইব্দনয নফধযন রঙ্ঘব্দনয কযযব্দণ দনণ্ডত ন, তযয ইব্দর, ফযাংরযব্দদ ব্যাংক তযযব্দক অযযব্দণয আব্দদ প্রদযন 

কনযব্দত যনযব্দফ।  

(৩) উধযযয (২)-এয অধীব্দন অযনযত উক্ত ব্নক্তয কিব্দে ফযাংরযব্দদ ব্যাংক ধযযয ৭৭জ-এয উধযযয (২)-এ 

ফনণ িত ননব্দলধযজ্ঞয আব্দযয কনযব্দত যনযব্দফ। 

৭৭ঞ। অযনযত ব্নক্তয কয়যয ফযব্দজয়যপ্তকযণ এফাং নফক্রয় ফয িযন্তয—ধযযয ৭৭জ ফয ধযযয ৭৭ঝ-এয অধীন 

অযনযত ব্নক্তয কয়যয নফক্রয় ফয িযন্তব্দযয  নফলব্দয় ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক প্রদত্ত আব্দদ ননধ িযনযত ভব্দয়য 

ভব্দে নযযরন নয কনযব্দর ফযাংরযব্দদ ব্যাংক উক্ত কয়যয ফযব্দজয়যপ্ত কনযয়য নফক্রয় ফয িযন্তয কনযফযয ব্ফস্থয 

গ্রণ কনযব্দত যনযব্দফ। 
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৭৭ট। আব্দদ প্রদযব্দনয প্রনক্রয়য—(১) এই অেযব্দয়য অধীন আব্দদ প্রদযব্দনয কিব্দে ফযাংরযব্দদ ব্যাংক াংনিষ্ট 

ব্যাংক ফয ব্নক্তব্দক তযযয ফক্তব্ উস্থযন কনযফযয জন্য অননধক ১৫ (ব্দনব্দযয) নদব্দনয ভয় প্রদযন কনযয়য 

কনযটি প্রদযন কনযব্দফ। 

(২) মনদ ধযযয ৭৭ক এফাং ধযযয ৭৭ি-এয অধীন ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযনন উযয াংকটযি অফস্থয ম্পব্দকি 

ফযাংরযব্দদ ব্যাংকব্দক অফনত কব্দয, তযয ইব্দর ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক পুনরুিযয নযকেনয কপ্রযব্দণয আব্দদ-

াংক্রযন্ত কনযটি প্রদযব্দনয কিব্দে কনযটিপ্রযপ্ত ব্যাংক-ককযম্পযননব্দক উযয ফক্তব্ উস্থযব্দনয জন্য সুব্দমযগ প্রদযব্দনয 

প্রব্দয়যজন ইব্দফ নয। তব্দফ ধযযয ৭৭ক, ৭৭ি এফাং ধযযয ৭৭ঘ-এয অধীব্দন ব্যাংক-ককযম্পযননয উয ননব্দলধযজ্ঞয 

আব্দযয ফয নযচযরনয ল িদ ফযনতর ফয নযচযরক, কভ িকতিযব্দদয অযযব্দণয কিব্দে ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কনযটিপ্রযপ্ত 

ব্যাংক-ককযম্পযনন ফয ব্নক্তব্দক উযয ফক্তব্ উস্থযব্দনয জন্য সুব্দমযগ প্রদযন কনযব্দত যনযব্দফ।  

(৩) উধযযয (২)-এয অধীন কনযটিপ্রযপ্ত ব্যাংক-ককযম্পযনন ফয ব্নক্তয ফক্তব্দব্য নযব্দপ্রনিব্দত ধযযয ৭৭চ-এয 

অধীব্দন গঠিত স্থযয়ী কনভটিয সুযনযব্দয নবনত্তব্দত ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয গবন িয আব্দদ প্রদযন কনযব্দফন। 

৭৭ঠ। যভনয়ক অযযণ আব্দদ—ধযযয ৭৭ট-এ মযয নকছুই থযকুক নয ককন, ফযাংরযব্দদ ব্যাংক মনদ এই ভব্দভ ি 

ন্তুষ্ট য় কম, অনুরূ সুব্দমযগ প্রদযনজননত নফরে উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযনন ফয উযয আভযনতকযযী ফয জনস্বযব্দথ ি 

িনতকয ইব্দফ, তযয ইব্দর ফযাংরযব্দদ ব্যাংক ফক্তব্ উস্থযব্দনয সুব্দমযগ প্রদযব্দনয ভব্দয় ফয উযয ব্দয কম-

ককযব্দনয ভয় ফয উক্ত ধযযযয অধীন ককযব্দনয কযযণ প্রদন িত ইয়য থযনকব্দর, তযয নফব্দফচনযধীন থযকয অফস্থযয়, 

নরনিত আব্দদব্দয ভযেব্দভ, এই ভব্দভ ি ননব্দদ ি নদব্দত যনযব্দফ কম— 

(ক) কনযটিপ্রযপ্ত ব্নক্ত উনিনিত আব্দদ কযম িকয ইফযয তযনযি ইব্দত তযযয ব্দদ ননযুক্ত থযনকয়য কযম ি 

কনযব্দফন নয, ফয ককযম্পযননয ব্ফস্থযনযয়, প্রতযি ফয ব্দযযিবযব্দফ, অাংগ্রণ কনযব্দফন নয; এফাং  

(ি) ফযাংরযব্দদ ব্যাংক এতদুব্দেব্দশ্য কম ব্নক্তব্দক যভনয়কবযব্দফ ননযুক্ত কনযব্দফ কই ব্নক্ত উক্ত 

ককযম্পযননয নযচযরক ফয কচয়যযম্যযন ফয প্রধযন ননফ িযী নযব্দফ দযনয়ত্ব যরন কনযব্দফন।  

৭৭ড। ব্যাংক নযফ, ম্পদ, ম্পনত্ত অফরুিকযণ  ফযব্দজয়যপ্তকযণ—(১) এই অেযব্দয়য অধীন াংনিষ্ট ব্যাংক-

ককযম্পযনন ফয ইযয ব্ফস্থযনয াংনিষ্ট ব্নক্ত ফয ব্নক্তব্দদয নফলব্দয় কম-ককযব্দনয ব্ফস্থয গ্রণ চরভযন থযকয অফস্থযয় 

ফযাংরযব্দদ ব্যাংক মনদ এই ভব্দভ ি ন্তুষ্ট য় কম, উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযনন ফয আভযনতকযযী ফয জনস্বযব্দথ ি উযয ফতিভযন  
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 প্রযক্তন নযচযরক, ব্ফস্থযনয-াংনিষ্ট কভ িকতিয ফয অন্য কম-ককযব্দনয ব্নক্ত ফয উনিনিত ব্নক্তব্দদয স্বযথ ি-াংনিষ্ট 

প্রনতষ্ঠযন ফয তযযব্দদয ননয়ন্ত্রণযধীন প্রনতষ্ঠযন কর্তিক নযচযনরত ব্যাংক  আনথ িক প্রনতষ্ঠযব্দনয নযফ যভনয়ক 

অফরুি কযয প্রব্দয়যজন তযয ইব্দর ফযাংরযব্দদ ব্যাংক উক্ত অফরুিকযব্দণয রব্দিয াংনিষ্ট ব্যাংক ফয আনথ িক 

প্রনতষ্ঠযনব্দক ননব্দদ ি প্রদযন কনযব্দত যনযব্দফ অথফয তযযব্দদয ভযনরকযনযধীন ফয ননয়ন্ত্রণযধীন স্থযফয  অস্থযফয ম্পদ, 

ম্পনত্ত অফরুি কযয প্রব্দয়যজন, তযয ইব্দর ফযাংরযব্দদ ব্যাংক, এই অেযব্দয়য অধীন গৃীত ব্ফস্থয ননষ্পনত্ত নয 

য়য ম িন্ত, উক্ত স্থযফয  অস্থযফয ম্পদ যভনয়ক অফরুি কনযফযয ব্ফস্থয গ্রণ কনযব্দত যনযব্দফ।  

(২) উধযযয (১)-এয অধীন ব্যাংক-ককযম্পযনন ফয ব্নক্তব্দদয নফরুব্দি ককযব্দনয অযযধ প্রভযনণত ইব্দর উধযযয (১)-

এয অধীব্দন অফরুি ম্পদ, ম্পনত্ত ফয ব্যাংক নযব্দফ যনিত অথ ি ফযাংরযব্দদ ব্যাংক উযয অনুকূব্দর ফযব্দজয়যপ্ত 

কনযফযয প্রব্দয়যজনীয় ব্ফস্থয গ্রণ কনযব্দত যনযব্দফ। 

৭৭ঢ। আনর—(১) এই অেযব্দয়য অধীব্দন ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয গবন িব্দযয ককযব্দনয আব্দদব্দয পব্দর াংক্ষুব্ধ ব্নক্ত 

ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয নযচযরক-ল িব্দদয ননকট আনর কনযব্দত যনযব্দফ এফাং এই ব্যযব্দয উক্ত ল িব্দদয নিযন্তই 

চূিযন্ত ফনরয়য গণ্য ইব্দফ।  

(২) এই অেযব্দয়য অধীব্দন গৃীত ককযব্দনয ব্ফস্থয, আব্দদ ফয নিযন্ত ম্পব্দকি ককযব্দনয আদযরত, ট্রযইবুযনযর ফয অন্য 

ককযব্দনয কর্তিি ককযব্দনয প্রকযয প্রশ্ন উত্থযন কনযব্দত যনযব্দফ নয এফাং অনুরূ ককযব্দনয ব্ফস্থয, আব্দদ ফয নিযব্দন্তয 

নফরুব্দি ককযব্দনয আদযরত, ট্রযইবুযনযর ফয অন্য ককযব্দনয কর্তিব্দিয ভব্দি ককযব্দনয প্রশ্ন উত্থযন ফয কযম িধযযয গ্রণ 

কযয মযইব্দফ নয। 

৭৭ণ। ব্যাংক-ককযম্পযননয ব্ফযয় যভনয়কবযব্দফ স্থনগত যযিযয (moratorium) আব্দদ—(১) ধযযয  ৭৭চ-এয 

অধীন স্থযয়ী কনভটিয সুযনযব্দয নবনত্তব্দত ব্যাংক-ককযম্পযননয যভনগ্রক আনথ িক এফাং নযচযরনয  ব্ফস্থযনযগত 

অফস্থয নফব্দফচনয কনযয়য, আযতত ফরফৎ অন্য  ককযব্দনয আইন ফয  ককযব্দনয চুনক্ত ফয অন্য ককযব্দনয দনরব্দর মযযই 

থযকুক নয  ককন,  জনস্বযব্দথ ি ফয আভযনতকযযীব্দদয স্বযব্দথ ি, ফযাংরযব্দদ ব্যাংক উযয নযচযরক ল িব্দদয 

অনুব্দভযদনক্রব্দভ াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযননয ব্ফযয় যভনয়কবযব্দফ স্থনগত যযনিফযয (moratorium) আব্দদ প্রদযন 

কনযফযয রব্দিয, অননধক ৬ (ছয়) ভয ভব্দয়য জন্য কইরূ আব্দদ প্রদযন কনযব্দত যনযব্দফ : 

তব্দফ তি থযব্দক কম, ফযাংরযব্দদ ব্যাংক উক্ত কভয়যদ অননধক আয ৬ (ছয়) ভয ম িন্ত বৃনি কনযব্দত যনযব্দফ। 
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(২) উধযযয (১)-এ উনিনিত কযযব্দণ এই অেযব্দয়য নফধযন-অনুযব্দণ ফযাংরযব্দদ ব্যাংক আব্দদ দ্বযযয াংনিষ্ট 

ব্যাংক-ককযম্পযননয নযচযরনয ল িদ ফযনতর কনযব্দফ এফাং প্রযক ননযুক্ত কনযব্দফ।   

(৩) উধযযয (১)-এয অধীন প্রদত্ত, ককযব্দনয নননদ িষ্ট কভয়যব্দদয জন্য এফাং তিযধীব্দন, উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননয ব্ফযয় 

স্থনগতকযণ আব্দদ এই অেযয়-এয অধীন গৃীত ককযব্দনয ব্ফস্থয, আব্দদ ফয নিযন্ত ফয কযম িক্রভ ম্পব্দকি ককযব্দনয 

আদযরত, ট্রযইবুযনযর ফয অন্য ককযব্দনয কর্তিি ককযব্দনয প্রকযয প্রশ্ন উত্থযন কনযব্দত যনযব্দফ নয এফাং অনুরূ ককযব্দনয 

আব্দদ, ব্ফস্থয ফয নিযন্ত ফয কযম িক্রভ-এয নফরুব্দি ককযব্দনয আদযরত, ট্রযইবুযনযর ফয অন্য ককযব্দনয কর্তিি-এয 

ভব্দি ককযব্দনয প্রশ্ন উত্থযন কযয মযইব্দফ নয ফয আইনগত কযম িধযযযয প্রফতিন কযয মযইব্দফ নয ফয উক্ত ব্যাংক-

ককযম্পযননয নফরুব্দি ককযব্দনয দব্দি গ্রণ ফয আইনগত কযম িধযযয প্রফতিন কযয মযইব্দফ নয। 

(৪) উধযযয (১)-এয অধীন প্রদত্ত আব্দদ ফরফৎ থযকযকযরীন ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয ননকট মনদ ইয প্রতীয়ভযন য় 

কম, আভনতকযযী  জনস্বযব্দথ ি ব্যাংক-ককযম্পযননয ফতিভযন  প্রযক্তন নযচযরকব্দদয অথ ি-ম্পদ  স্থযফয  

অস্থযফয ম্পনত্ত এফাং তযযব্দদয ননয়ন্ত্রণযধীন প্রনতষ্ঠযব্দনয অথ ি-ম্পদ  ম্পনত্ত অফরুি  ফযব্দজয়যপ্ত কযয প্রব্দয়যজন, 

তযয ইব্দর, ফযাংরযব্দদ ব্যাংক, যফতী আব্দদ নয কদয়য ম িন্ত তযযব্দদয ব্যাংক নযফ অফরুি কনযব্দত যনযব্দফ 

এফাং অন্যযন্য ম্পদ  ম্পনত্ত ফযব্দজয়যপ্ত কনযফযয ব্ফস্থয গ্রণ কনযব্দত যনযব্দফ। 

(৫) উধযযয (১)-এয অধীন প্রদত্ত আব্দদ, নফধযন-অনুমযয়ী ব্তীত ফয যফতীকযব্দর যকযয কর্তিক প্রদত্ত ননব্দদ ি 

ব্তীত, উক্ত আব্দদ ফরফৎ থযনকফযয কযযব্দণ উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযনন উযয ককযব্দনয আভযনতকযযীয যনয 

নযব্দযধ কনযব্দফ নয ফয ককযব্দনয যনযদযব্দযয প্রনত উযয ককযব্দনয দযয় নযব্দযধ ফয দযনয়ত্ব যরন কনযব্দফ নয। 

৭৭ত। ব্যাংক-ককযম্পযননয একেীকযণ—(১) ধযযয ৭৭ণ-এয অধীন প্রদত্ত আব্দদ ফরফৎ থযকযকযব্দর এফাং ধযযয 

৭৭চ-এয অধীন গঠিত স্থযয়ী কনভটিয সুযনযব্দয নবনত্তব্দত ফযাংরযব্দদ ব্যাংক মনদ এই ভব্দভ ি ন্তুষ্ট য় কম, জনস্বযব্দথ ি 

ফয আভযনতকযযীগব্দণয স্বযব্দথ ি ফয উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননয সুষ্ঠ ু ব্ফস্থযনয নননিত কনযফযয স্বযব্দথ ি ফয কদব্দয 

যভনগ্রক ব্যাংক-ব্ফস্থযয নস্থনতীরতযয স্বযব্দথ ি, উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননয পুনগ িঠব্দনয ফয অন্য ককযব্দনয ব্যাংক 

ককযম্পযনন, অতঃয এই ধযযযয িযন্তয-গ্রীতয ব্যাংক ফনরয়য উনিনিত, ইযয নত উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননয 

একেীকযব্দণয জন্য নিভ প্রণয়ন কযয প্রব্দয়যজন, তযয ইব্দর ফযাংরযব্দদ ব্যাংক অনুরূ নিভ প্রণয়ন কনযব্দত 

যনযব্দফ।  
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(২) উনিনিত নিব্দভ কর ফয কম-ককযব্দনয নফলয় থযনকব্দত যব্দয, মথয : 

(ক) পুনগ িঠিত, ব্যাংক-ককযম্পযনন ফয কিেভব্দতয, িযন্তয-গ্রীতয ব্যাংব্দকয গঠন, নযভ, ননফন্ধনকযণ, 

কযম িধযযয, মূরধন, ম্পদ, িভতয, অনধকযয, স্বযথ ি, কর্তিত্ব, দযয়, কতিব্ এফাং দযনয়ত্ব; 

(ি) ব্যাংক-ককযম্পযননয একেীকযব্দণয কিব্দে, নিব্দভ ননধ িযনযত তি কভযতযব্দফক িযন্তয-গ্রীতয ব্যাংব্দকয 

ননকট উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননয ব্ফযয়, ম্পনত্ত, ম্পদ এফাং দযয়-এয িযন্তয; 

(গ) পুনগ িঠিত ব্যাংক-ককযম্পযননয ফয কিেভব্দতয, িযন্তয-গ্রীতয ব্যাংব্দকয নযচযরনয ল িব্দদয নযফতিন ফয 

নূতন নযচযরনয ল িদ ননব্দয়যগ এফাং ককযব্দনয কর্তিি কর্তিক কীবযব্দফ এফাং কী ব্দতি উক্ত নযফতিন কযয 

ইব্দফ কই নফলয় এফাং নূতন নযচযরনয ল িদ ননব্দয়যব্দগয কিব্দে, ককযন কভয়যব্দদয জন্য ননব্দয়যগ কযয ইব্দফ 

কই নফলয়; 

(ঘ) মূরধন নযফতিব্দনয জন্য এফাং পুনগ িঠন ফয একেীকযণ কযম িকয কনযফযয উব্দেব্দশ্য পুনগ িঠিত ব্যাংক-

ককযম্পযনন ফয কিেভব্দতয, িযন্তয-গ্রীতয ব্যাংব্দকয াংঘ-স্মযযক াংব্দযধন; 

(ঙ) ধযযয ৭৭ণ-এয অধীন প্রদত্ত আব্দদব্দয অব্ফনত পূব্দফ ি াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযনন কর্তিক ফয উযয 

নফরুব্দি গৃীত কমকর দব্দি ফয কযম িধযযয অননষ্পনত্তকৃত নছর তযয পুনগ িঠিত, ব্যাংক-ককযম্পযননয ফয 

কিেভব্দতয, িযন্তয-গ্রীতয ব্যাংক কর্তিক অব্যত থযনকফযয নফলয়; 

(চ) জনস্বযব্দথ ি  অথফয ব্যাংক-ককযম্পযননয দস্য, আভযনতকযযী ফয অন্যযন্য যনযদযযগব্দণয স্বযব্দথ ি, অথফয 

ব্যাংক-ককযম্পযননয ব্ফযয় চযলু যযনিফযয স্বযব্দথ ি, ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কমবযব্দফ প্রব্দয়যজন ভব্দন কব্দয 

কইবযব্দফ উক্ত দস্য, আভযনতকযযী ফয যনযদযযগব্দণয প্রযক্-পুনগ িঠন ফয প্রযক ্-একেীকযণ স্বযথ ি ফয দযনফ 

হ্রযকযণ; 

(ছ) আভযনতকযযী এফাং অন্যযন্য যনযদযযগব্দণয দযনফ পূযণকব্দে—  

(অ) ব্যাংক-ককযম্পযনন পুনগ িঠন কযয ফয একেীকযব্দণয পূব্দফ ি উযব্দত ফয উযয নফরুব্দি তাঁযব্দদয 

স্বযথ ি  ফয অনধকযয-এয নবনত্তব্দত উয নগদ নযব্দযধ; ফয  

(আ) ব্যাংক-ককযম্পযননব্দত ফয উযয নফরুব্দি তযযব্দদয স্বযথ ি ফয দযনফ দপয (চ) অনুমযয়ী হ্রয কযয 

ইয়য থযনকব্দর, হ্রযকৃত স্বযথ ি ফয দযনফয নবনত্তব্দত উয নগদ নযব্দযধ; 
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(জ) পুনগ িঠন ফয একেীকযব্দণয পূব্দফ ি ব্যাংক-ককযম্পযননব্দত দস্যব্দদয কম নযভযণ কয়যয নছর কই 

নযভযণ কয়যয, ফয দপয (চ) অনুমযয়ী হ্রয কযয ইয়য থযনকব্দর হ্রযকৃত কয়যব্দযয নবনত্তব্দত প্রব্দদয় কয়যয 

পুনগ িঠিত ব্যাংক-ককযম্পযননব্দত ফয কিেভব্দতয, িযন্তয-গ্রীতয-ব্যাংব্দক উক্ত দস্যগণব্দক ফযযেকযণ, এফাং 

ককযব্দনয দস্যব্দক কয়যয ফযযে কযয ম্ভফ নয ইফযয কিব্দে, তাঁযব্দদয পূণ ি দযনফ পূযণকব্দে—   

(অ) পুনগ িঠন ফয একেীকযব্দণয পূব্দফ ি ব্যাংক-ককযম্পযননয কয়যব্দয তাঁযব্দদয নফদ্যভযন স্বযব্দথ িয 

নবনত্তব্দত উয নগদ নযব্দযধ; ফয  

(আ) উক্ত স্বযথ ি দপয (চ) অনুমযয়ী হ্রয কযয ইয়য থযনকব্দর হ্রযকৃত স্বযব্দথ িয নবনত্তব্দত উয নগদ 

নযব্দযধ; 

(ঝ) ধযযয ৭৭ণ-এয অধীন প্রদত্ত আব্দদব্দয অব্ফনত পূব্দফ ি াংনিষ্ট ব্যাংক-ককযম্পযননয কর কভ িচযযী কম 

কফতব্দন  তিযধীব্দন কভ িযত নছব্দরন কই একই কফতব্দন  তিযধীব্দন পুনগ িঠিত ব্যাংক-ককযম্পযননব্দত ফয 

কিেভব্দতয, িযন্তয-গ্রীতয ব্যাংব্দক কভ িযত থযনকফযয নফলয় :  

তব্দফ তি থযব্দক কম, ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয নযচযরক-ল িদ কর্তিক এই ধযযযয অধীন নিভ 

অনুব্দভযদব্দনয ৩ (নতন) ফৎয অনতক্রযন্ত ইফযয পূব্দফ িই—  

(অ) পুনগ িঠিত ব্যাংক-ককযম্পযনন উযয কভ িচযযীগব্দণয জন্য এইরূ কফতন  সুনফধযনদ ননধ িযযণ 

কনযব্দফ মযয এইরূ ননধ িযযব্দণয ভয় উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননয ভতুল্য ব্যাংক-ককযম্পযননব্দত 

কভ িযত ভভম িযদযম্পি কভ িচযযীগণ কবযগ কব্দযন এফাং এইরূ ব্যাংক-ককযম্পযননয ভতুল্যতয  

কভ িচযযীগব্দণয যযস্পনযক ভভম িযদয ননধ িযযব্দণয কিব্দে ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয নিযন্তই চূিযন্ত 

ফনরয়য গণ্য ইব্দফ;  

 (আ) িযন্তয-গ্রীতয ব্যাংক উযয ননজস্ব কভ িচযযীগব্দণয নিযগত কমযগ্যতয  অনবজ্ঞতযয নত 

তুরনীয় ইব্দর পূফ িতন ব্যাংক-ককযম্পযননয কভ িচযযীগব্দণয জন্য উযয ননজস্ব ভভম িযদযম্পি 

কভ িচযযীব্দদয ভযন কফতন  সুনফধযনদ ননধ িযযণ কনযব্দফ এফাং কমযগ্যতয, অনবজ্ঞতয  ভভম িযদয 

ম্পব্দকি ককযব্দনয ব্দি ফয নদ্বভত কদিয নদব্দর নফলয়টি, কফতন এফাং অন্যযন্য সুনফধয ননধ িযযব্দণয 

তযনযি ইব্দত ৩ (নতন) ভয ভয় অনতক্রযন্ত ইফযয পূব্দফ ি, ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয ননকট যঠযইব্দত 

ইব্দফ এফাং এই নফলব্দয় ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয নিযন্ত চূিযন্ত ফনরয়য গণ্য ইব্দফ; 
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(ঞ) দপয (জ)-কত মযযই থযকুক নয ককন, নিব্দভ কমকর কভ িচযযীয ব্যযব্দয নফব্দলবযব্দফ উব্দিি থযনকব্দফ 

ফয কমকর কভ িচযযী, ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয নযচযরক-ল িদ কর্তিক নিভ ভঞ্জুয ইফযয ১ (এক) ভয ভয় 

অনতক্রযন্ত ইফযয পূব্দফ ি কম-ককযব্দনয ভব্দয় পুনগ িঠিত ব্যাংক-ককযম্পযনন ফয িযন্তয-গ্রীতয ব্যাংব্দকয কভ িচযযী 

নযব্দফ ফযর নয ইফযয ইচ্ছয ব্ক্ত কনযয়য কনযটি প্রদযন কনযব্দফ, কই কর কভ িচযযীব্দক ধযযয ৭৭ণ-এয 

অধীন প্রদত্ত আব্দদব্দয অব্ফনত পূব্দফ ি নফদ্যভযন এতৎাংক্রযন্ত নফনধ ফয ব্যাংক-ককযম্পযননয নিযন্ত-

অনুযব্দয প্রব্দদয় ককযব্দনয িনতপূযণ, কনন, আনুব্দতযনলক (Grautity), বনফষ্যতনফর এফাং অন্যযন্য 

অফযজননত সুনফধয প্রদযব্দনয নফলয়; 

(ট) ব্যাংক-ককযম্পযননয পুনগ িঠব্দনয ফয একেীকযব্দণয ব্যযব্দয অন্য ককযব্দনয তি; এফাং 

(ঠ) পুনগ িঠন ফয একেীকযণ কযম িকয কনযফযয জন্য প্রব্দয়যজনীয় প্রযনঙ্গক, আনুলনঙ্গক ফয নযপূযক অন্য 

ককযব্দনয নফলয়। 

(৩) ফযাংরযব্দদ ব্যাংক এই ধযযযয অধীন প্রিযনফত একেীকযব্দণয ব্যযব্দয, তৎকর্তিক এতদুব্দেব্দশ্য ননধ িযনযত 

ভব্দয়য ভব্দে, আনত্ত ফয যযভ ি প্রদযব্দনয আহ্বযন জযনযইয়য, িিয নিব্দভয একটি অনুনরন ব্যাংক-ককযম্পযনন, 

িযন্তয-গ্রীতয ব্যাংক এফাং াংনিষ্ট অন্যযন্য ব্যাংক-ককযম্পযননয ননকট কপ্রযণ কনযব্দফ। 

(৪) উধযযয (৩)-এয অধীন আহ্বযব্দনয নযব্দপ্রনিব্দত প্রযপ্ত যযভ ি  আনত্ত নফব্দফচনয কনযয়য ফযাংরযব্দদ ব্যাংক 

িিয নিব্দভ প্রব্দয়যজনীয় াংব্দযধন কনযব্দত যনযব্দফ। 

(৫) উধযযয (৩)  (৪) কভযতযব্দফক কযম িক্রভ গ্রব্দণয য ফযাংরযব্দদ ব্যাংক নিভটি অনুব্দভযদব্দনয জন্য ফযাংরযব্দদ 

ব্যাংব্দকয নযচযরক-ল িব্দদ উস্থযন কনযব্দফ এফাং ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয নযচযরক-ল িদ, তৎকর্তিক প্রব্দয়যজনীয় 

ফনরয়য নফব্দফনচত াংব্দযধন ফয াংব্দযধন ব্নতব্দযব্দকই, উক্ত নিভ অনুব্দভযদন কনযব্দফ এফাং অনুরূবযব্দফ 

অনুব্দভযনদত নিভটি, ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয নযচযরক-ল িদ কর্তিক এতদুব্দেব্দশ্য ননধ িযনযত তযনযি ইব্দত, কযম িকয 

ইব্দফ :  

তব্দফ তি থযব্দক কম, নিব্দভয নফনবি নফধযব্দনয প্রফতিব্দনয জন্য নফনবি তযনযি ননধ িযনযত ইব্দত যনযব্দফ। 

(৬) নিভ ফয উযয ককযব্দনয নফধযন কযম িকয ইফযয তযনযি ইব্দত ননম্নফনণ িত কব্দরই উয ভযননব্দত ফযে থযনকব্দফ, 

মথয : 
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(ক) ব্যাংক-ককযম্পযনন, িযন্তয-গ্রীতয ব্যাংক এফাং একেীকযব্দণয নত ম্পনকিত অন্যযন্য ব্যাংক-

ককযম্পযনন;  

(ি) ককযম্পযনন ফয ব্যাংব্দকয দস্য, আভযনতকযযী এফাং অন্যযন্য যনযদযয;  

(গ) উক্ত ককযম্পযনন  ব্যাংব্দকয কভ িকতিয-কভ িচযযী;  

(ঘ) উক্ত ককযম্পযনন ফয ব্যাংক কর্তিক যনিত ককযব্দনয বনফষ্যতনফর ফয অন্য ককযব্দনয তনফব্দরয 

ব্ফস্থযনযয নত জনিত ককযব্দনয ট্রযনস্ট ফয উক্ত ককযম্পযনন ফয ব্যাংব্দক অনধকযয ফয দযয় যনয়যব্দছ এভন 

কর ব্নক্ত। 

(৭) নিভ কযম িকয ইফযয তযনযি ইব্দত ব্যাংক-ককযম্পযননয কর ম্পনত্ত, ম্পদ  দযয় নিব্দভ নফধৃত নযভযব্দণ 

িযন্তয-গ্রীতয ব্যাংব্দক িযন্তনযত  ন্যি ইব্দফ এফাং উক্ত কর ম্পনত্ত, ম্পদ  দযয় িযন্তয-গ্রীতয ব্যাংব্দকয 

ম্পনত্ত, ম্পদ  দযয় ফনরয়য গণ্য ইব্দফ। 

(৮)  নিব্দভয নফধযন কযম িকয কনযব্দত ককযব্দনয অসুনফধয কদিয নদব্দর উক্ত অসুনফধয দূযীকযব্দণয জন্য ফযাংরযব্দদ 

ব্যাংব্দকয নযচযরক-ল িব্দদয অনুব্দভযদনক্রব্দভ, ফযাংরযব্দদ ব্যাংক, আব্দদ দ্বযযয, উযয ননকট প্রব্দয়যজনীয় ফনরয়য 

নফব্দফনচত, নকন্তু উক্ত নফধযব্দনয নত অযভঞ্জস্যপূণ ি নব্দ এভন ফ নকছু কনযব্দত যনযব্দফ। 

(৯)  ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয নযচযরক-ল িদ কর্তিক অনুব্দভযনদত ককযব্দনয নিভ ফয উধযযয (৮)-এয অধীন প্রদত্ত 

ককযব্দনয আব্দদব্দয অনুনরন, অনুব্দভযনদত ফয প্রদত্ত ইফযয য, ম্ভযব্ স্বেতভ ভব্দয়য ভব্দে াংব্দদ উস্থযন 

কযয ইব্দফ। 

(১০)  এই ধযযযয অধীন ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযননয একেীকযণ নিভ অনুব্দভযনদত ইব্দর, উক্ত নিভ ফয উযয 

ককযব্দনয নফধযব্দনয অধীব্দন িযন্তয-গ্রীতয ব্যাংক কম ব্ফযয় অজিন কব্দয উয, নিভটি ফয উযয নফধযন কযম িকয 

ইফযয তযনযি ইব্দত, িযন্তয-গ্রীতয ব্যাংব্দকয কযম িকরয কম আইন দ্বযযয ননয়নন্ত্রত য় কই আইন দ্বযযয 

নযচযনরত ইব্দফ :  

তব্দফ তি থযব্দক কম, উক্ত নিভব্দক পূণ িরূব্দ কযম িকয কনযফযয উব্দেব্দশ্য, ফযাংরযব্দদ ব্যাংক, যকযনয 

কগব্দজব্দট প্রজ্ঞযন দ্বযযয, অননধক ৭ (যত) ফৎব্দযয জন্য উক্ত আইব্দনয ককযব্দনয নফধযব্দনয প্রব্দয়যগ ইব্দত 

উক্ত ব্ফযয়ব্দক অব্যনত প্রদযন কনযব্দত যনযব্দফ। 
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(১১) নবি নবি ব্যাংক-ককযম্পযননয জন্য নবি নবি  ব্ফযয়-স্থনগতকযণ (moratorium) আব্দদ থযকয ব্দে, 

একটি ভযে নিব্দভয দ্বযযয উক্ত কর ব্যাংক-ককযম্পযননয একেীকযব্দণয কিব্দে এই ধযযযয ককযব্দনয নকছুই ফযধয ইব্দফ 

নয।  

(১২) এই আইব্দনয অন্য ককযব্দনয নফধযব্দন ফয আযতত ফরফৎ অন্য ককযব্দনয আইব্দন ফয ককযব্দনয চুনক্তব্দত ফয অন্য 

ককযব্দনয প্রকযয দনরব্দর মযয নকছুই থযকুক নয ককন, এই ধযযযয নফধযন এফাং উযয প্রস্তুতকৃত কম-ককযব্দনয নিভ 

কযম িকয ইব্দফ। 

৭৭থ। স্বতঃপ্রব্দণযনদত একেীকযণ ফয পুনগ িঠন—ধযযয ৭৭ত-এ উনিনিত কিে ব্তীত, ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযনন 

স্বতঃপ্রব্দণযনদত ইয়য অন্য ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযনন ফয আনথ িক প্রনতষ্ঠযব্দনয নত একেীভূত ইব্দত চযনব্দর অথফয 

ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযনন ননব্দজয ব্ফযব্দয় নকয়দাং অন্য ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযনন ফয আনথ িক প্রনতষ্ঠযব্দনয ননকট 

িযন্তব্দযয ভযেব্দভ পুনগ িঠিত ইব্দত চযনব্দর, ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয পূফ িযনুব্দভযদনক্রব্দভ, এতদ নফলব্দয় তৎকর্তিক 

জযনযকৃত ননব্দদ িনয অনুযণ কনযয়য কযনিত একেীকযণ ফয পুনগ িঠন কনযব্দত যনযব্দফ। 

৭৭দ। ব্যাংক-ককযম্পযননয অন্যযন্য পুনগ িঠন (Other Restructuring)—ধযযয ৭৭ণ-এয অধীন প্রদত্ত আব্দদ 

ফরফৎ থযকযকযব্দর এফাং ধযযয ৭৭চ-এয অধীন গঠিত স্থযয়ী কনভটিয সুযনযব্দয নবনত্তব্দত ফযাংরযব্দদ ব্যাংক মনদ এই 

ভব্দভ ি ন্তুষ্ট য় কম, াংকটযি ফয কদউনরয়য ইফযয অফস্থযম্পি ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযননয পুনফ িযন ফয 

পুনরুিযয-এয রব্দিয এফাং আভযনতকযযী  জনস্বযব্দথ ি ধযযয ৭৭ত-এয অধীন ব্যাংক-ককযম্পযননয একেীকযণ নবি 

উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননয অন্যযন্য পুনগ িঠন প্রব্দয়যজন, তযয ইব্দর ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয নযচযরক-ল িব্দদয 

অনুব্দভযদনক্রব্দভ ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক এই-ম্পনকিত প্রণীত ননব্দদ িনয-অনুমযয়ী ননব্দম্নযক্ত কম-ককযব্দনয ফয কর 

ব্ফস্থয গ্রণ কনযব্দত যনযব্দফ : 

(ক) উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননয কর অথফয আাংনক ম্পদ  দযয় অন্য ককযব্দনয ব্যাংক-ককযম্পযননয ননকট 

স্থযনযন্তয কযয এফাং উক্ত স্থযনযন্তব্দযয রব্দিয প্রকযশ্য ননরযভ অথফয যযস্পনযক ভব্দঝযতযয ভযেব্দভ অন্য 

ককযব্দনয ব্যাংক ককযম্পযননয ননকট স্থযনযন্তয কনযব্দত যনযব্দফ এফাং স্থযনযন্তনযত য় নযই এইরূ অফনষ্টযাং 

যইব্দকযব্দট িয ভযেব্দভ অফযয়ন ব্ফস্থয গ্রণ (Purchase & Assumption); 

(ি) কফইর-ইন (bail-in) প্রনক্রয়যয় উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননয উয যনযদযযব্দদয দযনফব্দক ইকুযটিব্দত 

রূযন্তয কনযয়য মূরধন যফযয কযয; 
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(গ) নফভযকৃত আভযনত ম্পূণ ি নযব্দযব্দধয ব্ফস্থয কনযয়য অফনষ্ট অনফভযকৃত আভযনত অন্য ককযব্দনয 

ব্যাংক ককযম্পযননয ননকট স্থযনযন্তয কনযয়য যইব্দকযব্দট িয ভযেব্দভ উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননয অফযয়ব্দনয 

ব্ফস্থয গ্রণ; 

(ঘ) ব্যাংক-ককযম্পযননয পুনগ িঠব্দনয জন্য অন্যযন্য কম-ককযব্দনয কযম িক্রভ ফয দব্দি; 

(ঙ) ব্যাংক-ককযম্পযননয রযইব্দন্স ফযনতর; এফাং 

(চ) যইব্দকযব্দট িয ভযেব্দভ অফযয়ন।’’ 

৩৬। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ৮৮-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ৮৮-এয— 

(ক) উধযযয (৩)-এ উনিনিত ‘কমব্দিব্দে যকযয ধযযয ৭৭-এয’ েগুনরয নযফব্দতি ‘কমব্দিব্দে ফযাংরযব্দদ 

ব্যাংক ধযযয ৭৭ত’ েগুনর, ‘যকযয এইরূ অনবভত’ েগুনরয নযফব্দতি ‘ফযাংরযব্দদ ব্যাংক এইরূ 

অনবভত’ েগুনর, ‘কজযযয জন্য যকযয’ েগুনরয নযফব্দতি ‘কজযযয জন্য ফযাংরযব্দদ ব্যাংক’ েগুনর, 

‘তযয ইব্দর যকযয এই ভব্দভ ি’ েগুনরয নযফব্দতি ‘তযয ইব্দর ফযাংরযব্দদ ব্যাংক এই ভব্দভ ি’ েগুনর 

এফাং ‘উক্ত ব্নক্ত যকযব্দযয অনুভনত’ েগুনরয নযফব্দতি ‘উক্ত ব্নক্ত ফযাংরযব্দদ ব্যাংব্দকয অনুভনত’ 

েগুনর প্রনতস্থযনত ইব্দফ;  

(ি) উধযযয (৪)-এ উনিনিত ‘ধযযয ৭৭’ েগুনরয নযফব্দতি ‘ধযযয ৭৭ত’ েগুনর এফাং ‘একেীকযণ 

যকযয কর্তিক অনুব্দভযনদত’ েগুনরয নযফব্দতি ‘একেীকযণ ফযাংরযব্দদ ব্যাংক কর্তিক অনুব্দভযনদত’ 

েগুনর প্রনতস্থযনত ইব্দফ। 

৩৭। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ১০৯-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ১০৯-এয— 

(ক) উধযযয (১)-এ উনিনিত ‘দুই রি টযকয এফাং অননধক নফ’ েগুনরয নযফব্দতি ‘াঁচ রি টযকয 

এফাং অননধক ঞ্চয’ েগুনর প্রনতস্থযনত ইব্দফ; 

(ি) উধযযয (২)-এ উনিনিত ‘কযযযদব্দণ্ড এফাং অননধক এক রি টযকয অথ িদব্দণ্ড’ েগুনরয নযফব্দতি 

‘কযযযদব্দণ্ড অথফয অননধক ৫ (াঁচ) রি টযকয অথ িদব্দণ্ড অথফয উবয় দব্দণ্ড’ েগুনর এফাং কভয (,) 

প্রনতস্থযনত ইব্দফ; 
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(গ) উধযযয (৩)-এ উনিনিত ‘এক রি টযকয এফাং অননধক দ’ েগুনরয নযফব্দতি ‘াঁচ রি টযকয 

এফাং অননধক নফ’ েগুনর প্রনতস্থযনত ইব্দফ; 

(ঘ) উধযযয (৪)-এ উনিনিত ‘নতনন’ েটি নফলুপ্ত ইব্দফ এফাং ‘এই অম্মনতয জন্য’ েগুনরয য 

‘তযযয উয’ েগুনর, ‘দ যজযয টযকয এফাং অননধক এক’ েগুনরয নযফব্দতি ‘নফ যজযয টযকয 

এফাং অননধক াঁচ’ েগুনর  ‘াঁচত টযকয এফাং অননধক াঁচ’ েগুনরয নযফব্দতি ‘এক’ েটি 

প্রনতস্থযনত ইব্দফ; 

(ঙ) উধযযয (৫)-এ উনিনিত ‘নতনন’ েটিয নযফব্দতি ‘তযযব্দদয উয’ েগুনর, ‘জযভযনব্দতয’ 

েটিয নযফব্দতি ‘আভযনব্দতয’ েটি এফাং ‘আব্দযযনত ইব্দফন’ েগুনরয নযফব্দতি ‘আব্দযযনত ইব্দফ’ 

েগুনর প্রনতস্থযনত ইব্দফ; 

(চ) উধযযয (৬)-এ উনিনিত ‘ধযযয ৭৭(৭)’ েগুনরয নযফব্দতি ‘ধযযয ৭৭ত’, ‘নতনন’ েটিয 

নযফব্দতি ‘তযযয উয’ েগুনর, ‘দ যজযয টযকয এফাং অননধক এক’ েগুনরয নযফব্দতি ‘নফ যজযয 

টযকয এফাং অননধক াঁচ’ েগুনর, ‘াঁচত টযকয এফাং অননধক াঁচ’ েগুনরয নযফব্দতি ‘এক’ েটি 

এফাং ‘আব্দযযনত ইব্দফন’ েগুনরয নযফব্দতি ‘আব্দযযনত ইব্দফ’ েগুনর প্রনতস্থযনত ইব্দফ; 

(ছ) উধযযয (৭)-এ উনিনিত ‘নতনন’ েটিয নযফব্দতি ‘তযযয উয’ েগুনর, ‘দ যজযয টযকয 

এফাং অননধক এক’ েগুনরয নযফব্দতি ‘নফ যজযয টযকয এফাং অননধক দুই’ েগুনর, ‘াঁচত টযকয 

এফাং অননধক াঁচ’ েগুনরয নযফব্দতি ‘এক’ েটি এফাং ‘আব্দযযনত ইব্দফন’ েগুনরয নযফব্দতি 

‘আব্দযযনত ইব্দফ’ েগুনর প্রনতস্থযনত ইব্দফ; এফাং 

(জ) উধযযয (১১)-এ উনিনিত ‘উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযনন’ েগুনরয নযফব্দতি ‘উক্ত ব্যাংক-ককযম্পযননয 

উয’ েগুনর  ‘ঞ্চয যজযয টযকয এফাং অননধক দ’ েগুনরয নযফব্দতি ‘নতন রি টযকয এফাং 

অননধক নে’ েগুনর প্রনতস্থযনত ইব্দফ। 

৩৮। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয ধযযয ১১৮-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয ধযযয ১১৮-এ উনিনিত ‘এফাং ৭৭’ 

েগুনরয নযফব্দতি ‘৭৭ত, ৭৭থ এফাং ৭৭দ’ েগুনর প্রনতস্থযনত ইব্দফ।  
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৩৯। ১৯৯১ নিষ্টযব্দেয ১৪ নাং আইব্দনয প্রথভ তনর-এয াংব্দযধন—উক্ত আইব্দনয প্রথভ তনর-এয (ি)-এ 

উনিনিত যধযযণ ননব্দদ িনযয ২২ নেয ক্রনভব্দক উনিনিত ‘ফহুর প্রচযনযত একটি জযতীয় ফযাংরয দদননক  একটি 

ইাংব্দযনজ দদননক নেকযয় আনথ িক নফফযণী প্রচযয কনযব্দত ইব্দফ।’ েগুনর  দযনি (।) নফলুপ্ত ইব্দফ, 

‘ব্দয়ফযইব্দট এই’ েটিয নযফব্দতি ‘ব্দয়ফযইব্দট ব্দজ দৃশ্যভযন স্থযব্দন এফাং একটি জযতীয় ফযাংরয দদননক  

ইাংব্দযনজ দদননক নেকযয় আনথ িক’ েগুনর প্রনতস্থযনত ইব্দফ। 


