
পাআন্যান্স ক াম্পানী অআন, ২০২০ 

অর্থ ি  প্রর্িষ্ঠান অআন, ১৯৯৩ যর্িপূফ ি  ভয়য়ায়মাগী  য়য ধিনবায়ফ প্রণয়ন য়ে প্রণীি অআন।  

কময়তু অর্থ ি  প্রর্িষ্ঠান অআন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ য়নয ২৭ নং অআন) যর্িপূফ ি  ভয়য়ায়মাগী  র্যয়া ধিনবায়ফ প্রণয়ন 

 যা ভীচীন  প্রয়য়াজনীয়, কয়তু এিদ্বাযা এআ অআন প্রণয়ন  যা আর:-  

প্রথভ খন্ড 

প্রাযর্ি । 

1। ংর্িপ্ত র্য়যানাভ  প্রফিিন।- 

(১) এআ অআন ‘পাআন্যান্স ক াম্পানী অআন, ২০২০’ নায়ভ র্বর্ি আয়ফ। 

(২) আা র্ফরয়ে  াম ি য আয়ফ। 

2। ংজ্ঞা।- 

র্ফলয় ফা প্রয়েয র্যন্থী ক ান র্ ছু না থার্ য়র, এআ অআয়ন- 

(১) ‘পাআন্যান্স ক াম্পানী’ থ ি থ িায়ন ব্যফা এআ অআয়নয ২১ ধাযায় ফর্ণ িি ব্যফা র্যচারনায ঈয়েয়ে 

ফাংরায়ে ব্যাং  আয়ি রাআয়ন্সপ্রাপ্ত ক াম্পানী। 

(২) ‘থ িায়ন ব্যফা’ থ ি জনাধাযয়ণয র্ন ট আয়ি চার্ফাভাত্র র্যয়াধ্য নয় এইরূপ মময়াদী আমানত গ্রহণ, 

ঋণ প্রদান বা বববনয়য়াগ কায যক্রম পবরচানা।  

(৩) ‘অভানি’ থ ি সুে ফা মুনাপায র্বর্িয়ি ক ান অর্থ ি   জি থফা র্প্রর্ভয়াভ র্যয়াধয়মাগ্য  জি মাা 

র্যয়ায়ধয মাফিীয় িি ের্রি যর্য়েয ভাধ্যয়ভ গৃীি আয়ফ। িয়ফ র্নয়নাক্ত ঈৎ আয়ি গৃীি থ ি 

অভানয়িয ন্তর্ভ িক্ত আয়ফনা-  

 ( ) কয়ায মূরধন র্ায়ফ গৃীি থ ি; 

 (খ) ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  এিদুয়েয়ে র্নধ িার্যি ন্য কম ক ান প্রর্িষ্ঠান আয়ি  জি র্ায়ফ গৃীি 

থ ি;  
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 (গ) স্বাবার্ফ  ব্যফার্য়   াম িক্রয়ভয অিায় র্ননরূবায়ফ গৃীি থ ি- 

() চুর্ক্ত ফাস্তফায়য়নয জন্য গৃীি জাভানি (মর্ে গৃীি থ ি সুের্ফীন য়) থফা ম্পর্ি 

স্তান্তয ফা র্নর্ে িষ্ট র্যভাণ কভযাভয়িয য স্তান্তর্যি ম্পয়েয র্ফযীয়ি গৃীি থ ি, 

  (অ) র্ডরাযর্ অভানি, 

  (আ) অয়ন িস্ট ভার্ন অভানি ফা ফায়নাত্র জভা, 

(ই) দ্রব্য ফা কফা যফযা  র্যফায জন্য চুর্ক্তয অিায় গৃীি র্িভ ফা অংর্  র্যয়ার্ধি 

থ ি, 

  (ঈ) ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  র্নধ িার্যি ন্য কম ক ান ধযয়নয থ ি। 

ব্যাখ্যা:- আরার্ভ র্যয়া র্বর্ি  পাআন্যান্স ক াম্পানীমূয়য জন্য অভানয়িয ংজ্ঞা ফাংরায়ে ব্যাং  

 র্তি  র্নধ িার্যি আয়ফ। 

(৪) "অভানি াযী" থ ি র্নজ থফা য়ন্যয দ্বাযা অভানিকৃি থ ি কপযি াআফায র্ধ াযী ক ান ব্যর্ক্ত।  

(৫) ‘ঋণ’ থ ি -  

 ( ) ক ান ব্যর্ক্তয়  র্ননফর্ণ িি ঈয়েয়ে ঋণ ফা র্িভ ফা রীজ প্রোন  যা- 

   () ণ্য  কফা াভিী ঈৎােন এফং ব্যফা-ফার্ণয়জে র্নয়য়ার্জি য়ায জন্য; 

   (অ) র্ে, ফার্ণজে  কৃর্ল ংক্রান্ত মূরধনী দ্রব্যার্ে ক্রয়  র্যফায জন্য; 

(আ) অফার্ , ফার্ণর্জে   র্ে প্রর্িষ্ঠায়নয জন্য স্থার্ি ক ান ফ াঠায়ভা ফা ন্যান্য স্থানা 

তিযী, পুনগ িঠন ফা ংস্কায়যয জন্য; 

(খ) ঋণিীিায ধৄকূয়র গ্যাযার্ি ফা আনয়ডভর্নটি প্রোন, আসুে ফা িয়ণয জন্য ধৄয়ভার্েি কম ক ান 

অর্থ ি  ংর্িষ্টিা মাায পয়র পাআন্যান্স ক াম্পানীয প্রর্ি িায় য োয় ফিিায়;  

 (গ) আরার্ভ  র্যয়া র্বর্ি  র্ফর্নয়য়াগ;   
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(ঘ) ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  র্নধ িার্যি ফা ধৄয়ভার্েি ন্যান্য ব্যফা। 

(৬) ‘ক াম্পানী’ থ ি ক াম্পানী অআন, ১৯৯৪ এয ধীন র্নফর্িি ক ান ক াম্পানী। 

(৭) ‘ক াম্পানী অআন’ থ ি ক াম্পানী অআন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ য়নয ১৮নং অআন)। 

(৮) ‘কখরাী ঋণ িীিা’ থ ি ক ান কেনাোয ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠান ফা ক াম্পানী মাায র্নয়জয ফা স্বাথ ি-ংর্িষ্ট 

প্রর্িষ্ঠায়নয ধৄকূয়র প্রেি ঋণ ফা ঈায ং ফা ঈায ঈয র্জিি সুে ফা ঈায মুনাপা ফাংরায়ে ব্যাং  

 র্তি  জাযীকৃি ংজ্ঞা ধৄমায়ী কভয়ায়োিীণ ি আফায য ৬ (ছয়) ভা র্িফার্ি আয়ায়ছ।  

(৯) ক ান কখরাী ঋণ িীিা "কস্বচ্ছাকৃি কখরাী ঋণ িীিা" র্য়য়ফ র্চর্িি আয়ফন মর্ে: 

 ) র্ির্ন িাায র্নয়জয ফা স্বাথ ি-ংর্িষ্ট প্রর্িষ্ঠায়নয ধৄকূয়র প্রেি ঋণ ফা ঈায ং ফা ঈায ঈয 

র্জিি সুে ফা ঈায মুনাপা িাায াভর্থ্ি থা া য়ে ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  জার্যকৃি র্নয়ে িনা 

ধৄমায়ী র্যয়াধ না  য়যন; ফা  

খ) র্ির্ন জার-জার্রয়ার্ি, প্রিাযণা  র্ভর্থ্া ির্থ্ প্রোয়নয ভাধ্যয়ভ র্স্তত্বর্ফীন প্রর্িষ্ঠান ফা ক াম্পানীয 

নায়ভ ঋণ িণ  য়যন; ফা  

গ) র্ির্ন, কমআ ঈয়েয়ে ঋণ প্রোন  যা আয়ার্ছর কআ ঈয়েে ব্যিীি ন্য ক ান ঈয়েয়ে ঈক্ত ঋণ ফা 

ঋয়ণয ং ব্যফায ফা স্থনান্তয (siphon off)  য়যন; ফা  

ঘ) র্ির্ন ঋয়ণয র্ফযীয়ি প্রেি জাভানি ঋণ প্রোন াযী পাআন্যান্স ক াম্পানীয জ্ঞায়ি স্তান্তয ফা 

স্থানান্তয  য়যন।  

ব্যাখ্যা- ঈধাযা (৮)  (৯) এয ঈয়েে পূযণ য়ে ক ান ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠান ক ান ক াম্পানীয র্যচার  

না আয়র থফা ঈক্ত ক াম্পানীয়ি িাায ফা ঈায কয়ায়যয ং ি যা র্ফ িাং ফা 

ঈায র্ধ  না আয়র, ঈক্ত  ক াম্পানী স্বাথ ি ংর্িষ্ট প্রর্িষ্ঠান ফর্রয়া গণ্য আয়ফ না।  
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(১০) ‘কেনাোয’ থ ি ঋণ িণ, রাব-ির্িয বাগাবার্গ, খর্যে ফা আজাযায র্বর্িয়ি ফা ন্য ক ানবায়ফ অর্থ ি  

সুয়মাগ-সুর্ফধা িণ াযী ক ান ব্যর্ক্ত এফং জার্ভনোয। 

(১১) ‘র্যফায’ ফর্রয়ি ক ান ব্যর্ক্তয স্ত্রী ফা স্বাভী, র্িা, ভািা, পুত্র,  ন্যা, বাআ, কফান, জাভািা, পুত্রফধু  িাায 

ঈয র্নব িযীর  রয়  বুঝাআয়ফ। ।  

(১২) ‘ানাোয’ থ ি অভানি প্রোন াযী ফা রাব-ির্িয র্বর্িয়ি থ ি গর্চ্ছি যার্খয়ায়ছন এভন ব্যর্ক্ত, প্রর্িষ্ঠান 

এফং রাব-ির্িয বাগাবার্গ, বাড়ায় খর্যে ফা আজাযায র্বর্িয়ি ফা ন্য ক ানবায়ফ অর্থ ি  সুয়মাগ-সুর্ফধা ফা 

কফা প্রোন াযী ফা থ িরর্ি ব্যর্ক্ত। 

(১৩) ‘ফাংরায়ে ব্যাং ’ থ ি The Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No.127 

of 1972) এয ধীন স্থার্ি ফাংরায়ে ব্যাং । 

(১৪) ‘ফাংরায়ে র্র্ ঈর্যটিজ োন্ড এক্সয়চঞ্জ  র্ভন' থ ি ফাংরায়ে র্র্ ঈর্যটিজ োন্ড এক্সয়চঞ্জ  র্ভন 

অআন, ১৯৯৩ এয ধাযা ৩ এয ধীন গঠিি  র্ভন। 

(১৫) ‘ব্যর্ক্ত’ থ ি- 

 ( ) প্রাকৃর্ি  ব্যর্ক্তিা র্ফর্ষ্ট এ জন ব্যর্ক্ত (Natural Person); 

 (খ) ব্যর্ক্ত ভার্র ানাধীন প্রর্িষ্ঠান; 

 (গ) ংীোযী  াযফায; 

 (ঘ) ক াম্পানী; 

 (ঙ) ংঘ, ংস্থা  র্ভর্ি। 

(১৬) ‘ব্যাং  ক াম্পানী’ থ ি ব্যাং  ক াম্পানী অআন, ১৯৯১ এয ধীন স্থার্ি ব্যাং  ক াম্পানী। 

(১৭) ‘র্ফয়লার্য়ি অর্থ ি  প্রর্িষ্ঠান’ থ ি ন্য ক ান র্ফয়ল অআন ফা ধ্যায়েয়য ধীন স্থার্ি ফা গঠিি 

অর্থ ি  প্রর্িষ্ঠান। 



পাআন্যান্স ক াম্পানী অআন, ২০১৯  

   

  

5 

(১৮) ‘র্র্ ঈর্যটিজ’ ফর্রয়ি Securities and Exchange Ordinance, 1969 এ ব্যফহৃি 

ংজ্ঞায়  বুঝাআয়ফ। 

(১৯) “ঈয়েখয়মাগ্য কয়াযধায ” ফর্রয়ি ক ান ব্যর্ক্ত  র্তি  প্রিেি ফা য়যািবায়ফ, এ   ফা য়ন্যয র্ি 

কমৌথবায়ফ, ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয ভার্র ানা য়েয ি যা াঁচ বায়গয র্ধ  কয়ায ধাযণয়  বুঝাআয়ফ। 

(২০) ‘র্যচার ’ থ ি র্যচার  স্বয়ং এফং িাায স্ত্রী ফা স্বাভী, র্িা, ভািা, পুত্র,  ন্যা, বাআ, কফান, জাভািা, 

পুত্র ফধূ, শ্বশুয, াশুর্ড  এফং ঐ র্যচারয় য ঈয র্নব িযীর  রয়  বুঝাআয়ফ। 

(২১) “অর্থ ি  র্ফফযণী” থ ি পাআন্যার্ন্সয়ার র্যয়াটি িং অআন, ২০১৫ এয ধাযা ২(৩) এ ংজ্ঞার্য়ি অর্থ ি  

র্ফফযণী। 

(২২) “ফার্ল ি  প্রর্িয়ফেন” থ ি পাআন্যার্ন্সয়ার র্যয়াটি িং অআন, ২০১৫ এয ধাযা ২(২২) এ ংজ্ঞার্য়ি ফার্ল ি  

প্রর্িয়ফেন। 

এআ অআয়ন ক ান র্ফলয় ংজ্ঞার্য়ি না থার্ য়র ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  প্রেি ংজ্ঞা প্রয়মাজে আয়ফ। 

3। অআয়নয প্রয়মাজেিা।- 

(১) এআ অআয়নয র্ফধানাফরী, ঈায়ি র্বন্নরূ র্ ছু না থার্ য়র, ক াম্পানী অআন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ য়নয ১৮ নং 

অআন)  অািিঃ ফরফৎ ন্য ক ান অআয়নয র্ির্যক্ত এফং ঈায ার্ন য নয় ফর্রয়া গণ্য আয়ফ।  

(২) এআ অআয়নয ক ান র্ ছুআ র্ফয়লার্য়ি অর্থ ি  প্রর্িষ্ঠানমূয়য কিয়ত্র প্রয়মাজে আয়ফ না। িয়ফ য ায 

প্রয়য়াজন ভয়ন  র্যয়র এআ অআয়নয কম ক ান ধাযা য ার্য কগয়জয়ট প্রজ্ঞান দ্বাযা কম ক ান থফা  র 

র্ফয়লার্য়ি অর্থ ি  প্রর্িষ্ঠানমূয়য কিয়ত্র প্রয়মাজে  র্যয়ি ার্যয়ফ। 

(৩) ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয ংঘ-স্মায , ংঘ-র্ফর্ধ, ঈায ম্পার্েি ক ান চুর্ক্ত, াধাযণ ফা র্যচার  

ল িয়েয বায় গৃীি ক ান প্রস্তায়ফ মাা র্ ছুআ থাকু  না ক ন ঈক্ত ংঘ-স্মায , ংঘ-র্ফর্ধ, চুর্ক্ত ফা প্রস্তায়ফয 

মিটুকু এআ অআয়নয র্ি াভঞ্জস্যপূণ ি থার্ য়ফ িিটুকু ফার্ির ফর্রয়া গণ্য আয়ফ।  
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র্দ্বিীয় খন্ড 

পাআন্যান্স ক াম্পানীয রাআয়ন্স, ব্যফা ক ন্দ্র স্থান, রাআয়ন্স ফার্ির যণ।  

4। পাআন্যান্স ক াম্পানীয রাআয়ন্স।- 

(১) র্নয়নাক্ত কমাগ্যিা জিন ব্যর্িয়যয়  ফাংরায়েয় থ িায়ন ব্যফা র্যচারনা  যা মাআয়ফ না, মর্ে না- 

( ) থ িায়ন ব্যফায ঈয়েে ফাংরায়ে ফা ন্যয় ান কেয় এ টি াফর্র  ক াম্পানী র্ায়ফ র্নফর্িি 

য়।  

(খ) ফাংরায়ে ব্যাং  আয়ি এআ অআয়নয ধীয়ন রাআয়ন্সপ্রাপ্ত য়। 

(২) এআ ধাযায ধীন রাআয়ন্স প্রোয়নয পূয়ফ ি ফাংরায়ে ব্যাং য়  প্রস্তার্ফি পাআন্যান্স ক াম্পানীয র্ননফর্ণ িি 

র্ফলয়য় ন্তুষ্ট আয়ি আয়ফ, মথা:- 

( ) অর্থ ি  ফস্থা;  

(খ) ব্যফস্থানায তফর্ষ্টে;  

(গ) মূরধন  াঠায়ভায ম িাপ্তিা  ঈাজিয়নয িাব্যিা;  

(ঘ) ংঘ-স্মাযয়  ঈর্ের্খি ঈয়েোফরী;  

(ঙ) জনস্বাথ ি। 

(৩) ঈধাযা (১) এয ধীয়ন রাআয়ন্স প্রোয়নয ভয় ফাংরায়ে ব্যাং  ঈায র্ফয়ফচনায় ংগি কম ক ান িি 

অয়যা  র্যয়ি ার্যয়ফ এফং রাআয়ন্স প্রোয়নয কিয়ত্র ফাংরায়ে ব্যাংয় য র্দ্ধান্তআ চূড়ান্ত ফর্রয়া গণ্য আয়ফ। 

(৪) ফাংরায়ে ব্যাং  কম ক ান ভয় কম ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয রাআয়য়ন্সয কম ক ান িি র্যফিিন ফা 

র্যভাজিন ফা র্যফধ িন  র্যয়ি ার্যয়ফ। 

(৫) পাআন্যান্স ক াম্পানী গঠয়নয কিয়ত্র ফাংরায়ে ব্যাং  ঈয়যাক্তা কয়াযধায গয়ণয প্রয়য়াজনীয়  র ির্থ্ 
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ংি  র্যয়ফ। 

(৬) অর্থ ি  প্রর্িষ্ঠান অআন, ১৯৯৩এয ধীয়ন রাআয়ন্সপ্রাপ্ত  র অর্থ ি  প্রর্িষ্ঠান এআ অআয়নয ধীন 

রাআয়ন্সপ্রাপ্ত পাআন্যান্স ক াম্পানী ফর্রয়া গণ্য আয়ফ।  

(৭) এআ অআয়নয ধীয়ন রাআয়ন্স প্রাপ্ত পাআন্যান্স ক াম্পানী ব্যিীি ন্য ক  ঈায নায়ভয ং র্য়য়ফ 

পাআন্যান্স ক াম্পানী ফা র্রর্জং ক াম্পানী ফা িদ্ভূি য়েয ব্যফায  র্যয়ি ার্যয়ফ না। িয়ফ পাআন্যান্স ক াম্পানী 

 র্তি  গঠিি াফর্র্ডয়ার্য র্ ংফা পাআন্যান্স ক াম্পানীমূয়য াযষ্পর্য  স্বাথ ি যিায ঈয়েয়ে গঠিি ক ান 

ংস্থায কিয়ত্র এআ ঈধাযায র্ফধান প্রয়মাজে আয়ফ না।  

5। পাআন্যান্স ক াম্পানীয িার্র া প্র া।- 

এআ অআয়নয ধীন ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয়  রাআয়ন্স প্রোয়নয ায়থ ায়থ ফাংরায়ে ব্যাং  ঈক্ত প্রর্িষ্ঠায়নয 

নাভ  ঠি ানা প্রজ্ঞায়নয ভাধ্যয়ভ প্র া  র্যয়ফ।  

6। নতুন ব্যফা ক ন্দ্র স্থান  র্ফযভান ব্যফা ক ন্দ্র স্থানান্তয।- 

ফাংরায়ে ব্যাংয় য র্রর্খি পূফ িাধৄয়ভােন ব্যর্িয়যয়  ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ফাংরায়েয়য বেন্তয়য ফা 

ফাংরায়েয়য ফার্য়য ক াথা ঈায ক ান ব্যফা ক ন্দ্র ফা র্প খুর্রয়ি ার্যয়ফ না এফং র্ফযভান ব্যফা ক ন্দ্র ফা 

র্পয়য স্থান র্যফিিন  র্যয়ি ার্যয়ফ না। 

ব্যাখ্যা- ব্যফা ক ন্দ্র ফর্রয়ি াখা, বুথ ফা ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  র্নধ িার্যি কময় ান স্থান বুঝাআয়ফ। 

7। রাআয়ন্স ফার্ির যণ।- 

(১) এআ অআয়নয ধীন প্রেি পাআন্যান্স ক াম্পানীয রাআয়ন্স ফাংরায়ে ব্যাং  র্ননফর্ণ িি  াযয়ণ ফার্ির  র্যয়ি 

র্যয়ফ, মথা:- 

( ) কম  াম িক্রভ র্যচারনায জন্য ঈা প্রর্িষ্ঠা  যা আয়ার্ছর ক  াম িক্রভ র্যচারনা না  যা;  

(খ) পাআন্যান্স ক াম্পানীয ফায়ন ফা  াম িক্রভ ফি  যা;  
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(গ) রাআয়ন্স প্রার্প্তয জন্য র্ভর্থ্া ফা র্ফভ্রার্ন্ত য ির্থ্ ফা ের্রর যফযা  যা;  

(ঘ) অভানি াযীয়েয স্বাথ িার্ন য় এরূবায়ফ ব্যফা র্যচারনা  যা; 

(ঙ) ঈায ম্পে অভানি াযীয়েয োয় র্যয়ায়ধ ম িাপ্ত; 

(চ) ধৄেনিভ ংযর্িিব্য মূরধন য়িা  ভ মূরধন ংযিণ  র্যয়া ঈায র্যচারনা  যা;  

(ছ) রাআয়য়ন্সয িি বংগ  যা;  

(জ) এআ অআয়নয ধীন ক ান যায়ধ ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ফা ঈায ক ান র্যচার  ের্িি 

য়া।  

(২) ঈ-ধাযা (১) এ মাা র্ ছুআ থাকু  না ক ন, পাআন্যান্স ক াম্পানীয রাআয়ন্স ফার্ির  র্যফায পূয়ফ ি ধৄধ ি ১৫ 

র্েয়নয র্রর্খি কনাটিয়য ভাধ্যয়ভ ক ন ঈায রাআয়ন্স ফার্ির  যা আয়ফ না িজ্জন্য  াযণ ে িাআফায সুয়মাগ 

প্রোন না  র্যয়া ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয রাআয়ন্স ফার্ির  যা মাআয়ফ না।  

(৩) ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয রাআয়ন্স ফার্ির  যা আয়র িাৎির্ণ বায়ফআ ঈা র্রর্খিবায়ফ ংর্িষ্ট 

পাআন্যান্স ক াম্পানীয়  জানাআয়ি আয়ফ এফং ফার্ির যয়ণয কনাটি প্রজ্ঞায়ন প্র া  র্যয়ি আয়ফ।  

(৪) ঈ-ধাযা (৩) এয ধীন কনাটি প্র ার্ি আফায িার্যখ আয়ি ংর্িষ্ট পাআন্যান্স ক াম্পানী, ফাংরায়ে 

ব্যাংয় য ধৄয়ভােন ায়য়ি, ঈায অর্থ ি   াম িক্রভ ফি  যায সুর্ফধায়থ ি গৃীিব্য  াম িক্রভ ব্যিীি ন্য ক ান 

অর্থ ি  করনয়েয়নয  াম িক্রভ ম্পােন  র্যয়ফ না।  

(৫) ঈ-ধাযা (৪) এয র্ফধান ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয ঈয ক ান ব্যর্ক্তয র্ধ ায থফা োফীয  াম ি য যণ 

ক্ষুণ্ন  র্যয়ফ না থফা ক ান ব্যর্ক্তয ঈয ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয র্ধ ায থফা োফীয  াম ি য যণ ক্ষুণ্ন 

 র্যয়ফ না।  
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র্তিীয় খি 

মূরধন, িযর ম্পে ংযিণ, কয়ায ধাযণ আিোর্ে।  

8। মূরধন  ংযর্িি ির্ফর ংযিণ।- 

এআ অআয়নয ধীয়ন রাআয়ন্সপ্রাপ্ত প্রয়িে  পাআন্যান্স ক াম্পানী ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  র্নধ িার্যি র্যভায়ণ, ায়য  

ন্থায় মূরধন ংযর্িি ির্ফর ংযিণ  র্যয়ফ। 

9। িযর ম্পে ংযিণ।-  

(১) প্রয়িে  পাআন্যান্স ক াম্পানী ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  ভয়য় ভয়য় র্নধ িার্যি র্যভায়ণ, ায়য  ন্থায় নগে 

ির্ফর  িযর ম্পে ংযিণ  র্যয়ফ। 

(২) এআ ধাযায ঈয়েে পূযণ য়ে “িযর ম্পে” ফর্রয়ি- 

( ) ফাংরায়েয় প্রচর্রি কনাট   য়য়ন, 

(খ) ফাংরায়ে ব্যাংয়  যর্িি র্স্থর্ি,  

(গ) ব্যাং   পাআন্যান্স ক াম্পানীমূয় যর্িি র্স্থর্ি, 

(ঘ) ফাংরায়েয়  র ভার্নয র্যভাণ, 

(ঙ) োয়মুক্ত ফাংরায়ে কেজাযী র্ফর  কেজার্য ফন্ড,  

(চ) ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  র্নধ িার্যি ন্যান্য ম্পেয়  বুঝাআয়ফ।  

10। পাআন্যান্স ক াম্পানীয কয়ায ধাযণ  স্তান্তয।- 

(১) ক ান ব্যর্ক্ত, প্রর্িষ্ঠান, ক াম্পানী ফা িাায স্বাথ ি ংর্িষ্ট  র্নয়ন্ত্রণাধীন ক ান প্রর্িষ্ঠান ফা ক াম্পানী, এ আ 

গ্রুপভুক্ত প্রর্িষ্ঠান ফা ক াম্পানী,  পৃথ  িা থা া য়ে, র্ ংফা এ আ র্যফায়যয েস্য প্রিেি ফা য়যািবায়ফ, 

এ   ফা কমৌথ ফা ঈবয়বায়ফ ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয ি যা য়নয বায়গয কফর্ কয়ায ক্রয়  র্যয়ফ না। 



পাআন্যান্স ক াম্পানী অআন, ২০১৯  

   

  

10 

িয়ফ র্ফয়ের্ ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠান  র্তি  পাআন্যান্স ক াম্পানীয কয়ায ধাযয়ণয য়ফ িাচ্চ ীভা ফাংরায়ে ব্যাং  

র্নধ িাযণ  র্যয়া র্েয়ফ। 

িয়ফ িি থায়  কম, ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ন্যয় ান ব্যাং  ক াম্পানী ফা পাআন্যান্স ক াম্পানীয ঈয়েখয়মাগ্য 

কয়াযধায  আয়ি ার্যয়ফনা।  

অয িি থায়  কম, ক ান ব্যর্ক্ত, প্রর্িষ্ঠান, ক াম্পানী ফা িাায স্বাথ ি ংর্িষ্ট ক ান প্রর্িষ্ঠান ফা ক াম্পানী, এ আ 

গ্রুর্ভক্ত প্রর্িষ্ঠান ফা ক াম্পানী, পৃথ  িা থা া য়ে, র্ ংফা এ আ র্যফায়যয েস্য প্রিেি ফা য়যািবায়ফ, 

এ   ফা কমৌথ ফা ঈবয়বায়ফ ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয ঈয়েখয়মাগ্য কয়াযধায  আয়র ন্য ক ান ব্যাং  

ক াম্পানী ফা পাআন্যান্স ক াম্পানীয ঈয়েখয়মাগ্য কয়াযধায  আয়ি ার্যয়ফনা।   

ব্যাখ্যা-   () “পৃথ  িা” ফর্রয়ি এরূ প্রর্িষ্ঠানয়  বুঝাআয়ফ মাা াফর্র  ক াম্পানী এফং মাায 

াফর্র  কয়ায়যয র্যভাণ কভাট কয়ায়যয ি যা ঞ্চা বায়গয কফী।  

(অ) “স্বাথ ি ংর্িষ্ট প্রর্িষ্ঠান” ফর্রয়ি ধাযা ২ (৯) এয ব্যাখ্যা এফং ‘গ্রু’ ফর্রয়ি ধাযা ২৫(১) 

এয ব্যাখ্যা প্রয়মাজে আয়ফ।  

(২) ক ান ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠান  র্তি  প্রিেি ফা য়যািবায়ফ, এ   ফা কমৌথবায়ফ ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয 

ি যা াঁচ বাগ ফা িাায র্ধ  কয়ায ধাযণ ফা স্তান্তয  র্যফায পূয়ফ ি ফাংরায়ে ব্যাংয় য নার্ি িণ 

 র্যয়ফ।  

(৩) ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী  র্তি  মার্চি আয়র ঐ ক াম্পানীয কয়ায ক্রয়য়য ভয় কক্রিা এআ ভয়ভ ি কঘালণাত্র 

োর্খর  র্যয়ফন কম, র্ির্ন য়ন্যয ভয়নানীি ব্যর্ক্ত র্ায়ফ ফা কফনাভীয়ি কয়ায ক্রয়  র্যয়িয়ছন না এফং আর্িপূয়ফ ি 

কফনাভীয়ি ক ান কয়ায ক্রয়  য়যন নাআ। 

(৪) ঈ-ধাযা (৩) এয ধীন োর্খরকৃি কঘালণায়ত্রয র্ফলয়ফস্তু র্ভর্থ্া প্রভার্ণি আয়র ংর্িষ্ট ক াম্পানীয়ি 

কঘালণা াযীয  র কয়ায ফাংরায়ে ব্যাংয় য ধৄকূয়র ফায়জয়াপ্ত আয়ফ। 
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(৫) এআ অআন  াম ি য আফায দুআ ফৎয়যয ভয়ধ্য ঈধাযা (১) এয র্ফধান কভািায়ফ  কয়ায ধাযণ ংযিণ 

র্নর্িি  র্যয়ি আয়ফ। 

(৬) ঈ-ধাযা (৫) এয র্ফধান ারয়ন ব্যথ ি আয়র ঈক্ত র্ির্যক্ত কয়ায য ায ফা য ায  র্তি  এিদুয়েয়ে 

র্নর্ে িষ্টকৃি ক ান প্রর্িষ্ঠায়ন ন্যস্ত আয়ফ এফং য ায ফা ংর্িষ্ট প্রর্িষ্ঠান ঈক্ত কয়ায়যয জন্য ঈায র্বর্ি মূল্য 

এফং ফাজায মূয়ল্যয ভয়ধ্য মাা  ভ িাা র্যয়াধ  র্যয়ফ। 

(৭) এআ ধাযায ক ান র্ ছুআ য ায ভার্র ানাধীন পাআন্যান্স ক াম্পানীয কিয়ত্র প্রয়মাজে আয়ফ না। 

11। নাোয়ী মূরধন োয়যুক্ত যণ।- 

ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ঈায ক ান নাোয়ী মূরধনয়  োয়যুক্ত  র্যয়ফ না এফং এআরূয় োয়যুক্ত  যা আয়র ঈা 

বফধ ফর্রয়া গণ্য আয়ফ। 

12। ম্পেয়  র্নর্ে িষ্ট োয়যুক্ত যণ (Floating charge)।- 

অভানি াযীয়েয স্বায়থ িয র্যন্থী আয়ফ না এআ ভয়ভ ি ফাংরায়ে ব্যাংয় য র্রর্খি প্রিেয়নত্র ব্যিীি, ক ান 

পাআন্যান্স ক াম্পানী ঈায ক ান  াজ ফা ম্পর্িয়  ফা ঈায ক ান ংয়  র্নর্ে িষ্ট োয়যুক্ত  র্যয়ফ না। এরূ 

 র্যয়র িাা বফধ আয়ফ। িয়ফ ফাংরায়ে ব্যাং  প্রিেয়নত্র প্রোন  র্যয়ি স্বীকৃর্ি জ্ঞান  র্যয়র ংক্ষুদ্ধ 

পাআন্যান্স ক াম্পানী স্বীকৃর্ি জ্ঞায়নয র্ফলয় ঈায়  ফর্ি  র্যফায িার্যখ আয়ি নব্বআ র্েয়নয ভয়ধ্য, ঈক্ত 

স্বীকৃর্ি জ্ঞায়নয র্ফরুয়দ্ধ ফাংরায়ে ব্যাং  এয র্যচারনা-ল িয়েয র্ন ট পুনর্ফ িয়ফচনায অয়ফেন  র্যয়ি ার্যয়ফ। 

13। রবোং প্রোন।- 

ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ঈায কয়ায়যয ঈয ক ান নগে রবোং প্রোন  র্যয়ফ না, মর্ে- 

(১) ঈায প্রাথর্ভ  ব্যয়, াংগঠর্ন  ব্যয়, কয়ায র্ফর্ক্র  োরারীয  র্ভন, করা ান আিোর্ে মূরধনী ব্যয়য় 

র্যণি আয়ায়ছ এআরূ  র ব্যয় ম্পূণ িরূয় ফয়রান  যা না আয়া থায় ; এফং 

(২) ঈা ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  র্নধ িার্যি মূরধন ংযিয়ণ ব্যথ ি য়। 
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চতুথ ি খন্ড 

পাআন্যান্স ক াম্পানীয ব্যফস্থানা।  

14। র্যচার  ল িে।- 

এ অআয়ন ফা ফিিভায়ন ফরফৎ ন্য ক ান অআয়ন থফা ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয ংঘ-স্মায  ফা ংঘ-র্ফর্ধয়ি মাা 

র্ ছুআ থাকু  না ক ন, ধেন র্িন জন স্বিন্ত্র র্যচার  ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয র্যচার  ংখ্যা য়নয়যা 

জয়নয র্ধ  আয়ফ না। িয়ফ িি থায়  কম, এআ ধাযায র্ফধান িার্র ার্ভক্ত পাআন্যান্স ক াম্পানীয স্বিন্ত্র র্যচার  

র্নয়য়ায়গয কিয়ত্র ফাংরায়ে র্র্ ঈর্যটিজ োন্ড এক্সয়চঞ্জ  র্ভয়নয  র্তিত্বয়  ক্ষুণ্ণ  র্যয়ফ না। 

15। র্যচার  র্নয়য়াগ।- 

(১) ক ান র্যফায়যয েস্যগণ ভর্ষ্টগিবায়ফ ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয- 

( ) ি যা াঁচ বায়গয র্ধ  কয়ায়যয র্ধ াযী আয়র ঈক্ত র্যফায়যয েস্যগয়ণয ভধ্য আয়ি 

নর্ধ  দুআ জন র্যচার  থার্ য়ি ার্যয়ফন; এফং 

(খ) ধেনিভ ি যা দুআ বাগ র্ ন্তু নর্ধ  ি যা াঁচ বাগ কয়ায়যয র্ধ াযী আয়র ঈক্ত র্যফায়যয 

েস্যগয়ণয ভধ্য আয়ি এ জন র্যচার  থার্ য়ি ার্যয়ফন। 

িয়ফ িি থায়  কম, র্ফয়ের্ কয়ায-কাল্ডায  র্তি  কয়ায ধাযয়ণয র্ফযীয়ি র্যচারয় য ংখ্যা ফাংরায়ে 

ব্যাং  র্নধ িাযণ  র্যয়া র্েয়ি ার্যয়ফ। 

(২) পাআন্যান্স ক াম্পানীয ক ান র্যচার  এ আ ভয়য় ন্য ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ফা ব্যাং  ক াম্পানীয 

র্যচার  থার্ য়ফন না এফং ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী িাায য়ি ন্য ক ান ব্যাং  ক াম্পানী ফা পাআন্যান্স 

ক াম্পানীয ল িয়ে র্যচার  র্নয়য়াগ  র্যয়ি ার্যয়ফ না । 

(৩) ক ান ব্যর্ক্ত ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী  র্তি  র্যচার , ব্যফস্থানা র্যচার  ফা প্রধান র্নফ িাী  ভ ি িিা 

র্নযুক্ত আফায কমাগ্য আয়ফন না, মর্ে- 
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( ) িাায ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  র্নধ িার্যি ব্যফস্থানা ফা ব্যফার্য়  ফা কাগি র্বজ্ঞিা, 

র্িাগি কমাগ্যিা না থায় ; 

(খ) র্ির্ন কপৌজোযী যায়ধ ের্িি ন র্ ংফা জার-জার্রয়ার্ি, অর্থ ি  যাধ ফা ন্যর্ফধ বফধ 

 ভ ি ায়ন্ডয র্ি জর্ড়ি র্ছয়রন ফা থায় ন; 

(গ) িাায ম্পয় ি ক ান কেয়ানী ফা কপৌজোযী ভাভরায় অোরয়িয যায়য় ক ান ববরূপ ম িয়ফিণ ফা 

ভন্তব্য থায় ; 

(ঘ) র্ির্ন অর্থ ি  খাি ংর্িষ্ট ক ান র্নয়ন্ত্র  ংস্থায র্ফর্ধভারা, প্রর্ফধান ফা র্নয়াভাচায রঙ্ঘনজর্নি 

 াযয়ণ ের্িি ন; 

(ঙ) র্ির্ন এভন ক ায়না ক াম্পানী ফা প্রর্িষ্ঠায়নয র্ি যুক্ত থায় ন, মাায র্নফিন ফা রাআয়ন্স ফার্ির 

 যা আয়ায়ছ ফা প্রর্িষ্ঠানটি ফার্য়ি আয়ায়ছ; 

(চ) র্ির্ন ফা িাায স্বাথ ি ংর্িষ্ট প্রর্িষ্ঠানঋণ কখরাী ন; 

(ছ) র্ির্ন ক ায়না ভয় অোরি  র্তি  কেঈর্রয়া কঘার্লি ন। 

(৪) ক ান ব্যর্ক্ত ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয র্যচার  থা া ফস্থায় িাায স্বাথ ি ংর্িষ্ট প্রর্িষ্ঠান ফা ক াম্পানী 

মাায ক ান পৃথ  িা নাআ িাায য়ি অয ক ান র্যচার  ঈক্ত পাআন্যান্স ক াম্পানীয ল িয়ে র্নযুক্ত আয়ি 

ার্যয়ফন না।  

ব্যাখ্যা-“পৃথ  িা” ফর্রয়ি ধাযা ১০ (১) এয ব্যাখ্যা () এ প্রেি ংজ্ঞা প্রয়মাজে আয়ফ।  

(৫) পাআন্যান্স ক াম্পানীয এভন ক ান র্যচার  থার্ য়ফন নার্মর্ন- 

( ) ঈক্ত ক াম্পানীয ফর্ঃর্াফ র্নযীি , অআন ঈয়েষ্টা, ঈয়েষ্টা, যাভ ি , কফিনর্ভ   ভ িচাযী ফা 

ন্য ক ানবায়ফ রাবজন  য়েয োর্য়য়ত্ব র্নয়য়ার্জি যর্য়ায়ছন; এফং 
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(খ) এভন ক ান ক াম্পানীয ফা  র্িয় ক াম্পানীয র্যচার  কম ক াম্পানী ফা ক াম্পানী এ য়ত্র ঈক্ত 

পাআন্যান্স ক াম্পানীয কভাট কয়ায়যয র্ফযীয়ি কভাট কবায়টয য়নয়যা িাংয়য র্ধ  কবাট প্রোয়নয 

র্ধ াযী। 

(৬) ঈ-ধাযা (১) এয ঈয়েে পূযণ য়ে পাআন্যান্স ক াম্পানীয ক ান র্যচার য়  েিোগ  র্যয়ি আয়র 

র্যচার গয়ণয ভধ্য আয়ি ক ান র্যচার  ঈক্ত ে িোগ  র্যয়ফন িাা াযস্পর্য  ভয়ঝািায ভাধ্যয়ভ 

র্নধ িার্যি আয়ফ। ক ান ভয়ঝািায় ঈনীি আয়ি ব্যথ ি আয়র র্যচার  ল িয়েয বায় রটাযী ধৄষ্ঠায়নয ভাধ্যয়ভ 

িা র্নধ িার্যি আয়ফ। 

(৭) এআ অআন  াম ি য আফায য আয়ি পাআন্যান্স ক াম্পানীয র্যচার  র্নফ িাচন ফা ভয়নানয়য়নয য কিত্রভি 

র্নযুর্ক্ত ফা োয়ন ফা পুনঃর্নযুর্ক্ত ফা পুনঃোয়য়নয কিয়ত্র ফাংরায়ে ব্যাংয় য পূফ িাধৄয়ভােন িণ  র্যয়ি আয়ফ। 

এআরূ র্নযুক্ত ফা পুনঃর্নযুক্ত র্যচার য়  ফাংরায়ে ব্যাংয় য পূফ িাধৄয়ভােন ব্যর্িয়যয়  িাায ে আয়ি 

ব্যার্ি কেয়া, ফযখাস্ত  যা ফা াযণ  যা মাআয়ফ না। 

(৮) র্যচারয় য কমাগ্যিা, ল িয়েয গঠন, র্ফ ে  স্বিন্ত্র র্যচারয় য র্নয়য়াগ আিোর্ে র্ফলয়য় ফাংরায়ে ব্যাং  

ভয়য় ভয়য় র্নয়ে িনা প্রোন  র্যয়ফ। 

16। র্যচার  য়েয কভয়াে।- 

(১) অািিঃ ফরফৎ ন্য ক ান অআয়ন র্বন্নরূ মাা র্ ছুআ থাকু  না ক ন, এআ অআন  াম ি য আফায য 

পাআন্যান্স ক াম্পানীয র্যচার  য়েয কভয়াে আয়ফ য়ফ িাচ্চ র্িন ফৎয। 

(২) ক ান র্যচার  এ ার্েক্রয়ভ র্িন কভয়ায়েয র্ধ  ঈক্ত য়ে র্ধর্ষ্ঠি থার্ য়ি ার্যয়ফন না। এ ার্েক্রয়ভ 

র্িন কভয়ায়ে র্যচার  য়ে র্ধর্ষ্ঠি থার্ য়র র্তিীয় কভয়াে কল আফায িার্যখ আয়ি যফিী র্িন ফৎয 

র্িফার্ি আফায য র্ির্ন ঈক্ত ক াম্পানীয র্যচার  য়ে পুনঃর্নফ িার্চি আফায কমাগ্য আয়ফন। 
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(৩) ঈ-ধাযা (১) এ মাা র্ ছুআ থাকু  না ক ন এআ অআন  াম ি য়যয ব্যফর্ি পূয়ফ ি ক ান ব্যর্ক্ত এ ার্েক্রয়ভ 

র্িন কভয়াে ফা নয় ফৎয়যয র্ধ  র্যচার  য়ে র্ধর্ষ্ঠি থার্ য়র এআ অআন  াম ি য আফায র্িন ফৎয 

র্িক্রান্ত আফায য়ে য়ে িাায র্যচার  ে শূন্য আয়ফ। 

(৪) ঋণ প্রোন াযী পাআন্যান্স ক াম্পানী ফা ব্যাংয় য র্যচার  ল িয়েয ম্মর্ি ব্যিীি কেনাোয পাআন্যান্স 

ক াম্পানীয ক ান র্যচারয় য েিোগ  াম ি য আয়ফ না এফং ঈধাযা (১), (২)  (৩) কভািায়ফ  ক ান 

পাআন্যান্স ক াম্পানীয র্যচার  র্নর্ে িষ্ট কভয়াোয়ন্ত র্যচার  র্ায়ফ র্ধর্ষ্ঠি না থার্ য়র ঈক্ত কেনা র্নয়র্ভি 

না য়ায় ম িন্ত কখরাী র্য়য়ফ র্চর্িি থার্ য়ফন।  

ব্যাখ্যা- এআ ধাযায ঈয়েে পূযণ য়ে ক ান এ টি কভয়ায়েয ংর্ফয়ল পূণ ি কভয়াে র্ায়ফ গণ্য আয়ফ। 

17। র্যচার  য়ে শূন্যিা।- 

(১) পাআন্যান্স ক াম্পানীয ক ান র্যচার  মর্ে 'য়খরাী ঋণ িীিা' র্য়য়ফ র্চর্িি ন, ফা িৎ র্তি  প্রেি ক ান 

জার্ভয়নয জন্য িাায র্ন ট প্রাপ্য টা া, ফা য ার্য র্যয়ফা ফাফে প্রয়েয় র্ফর ফা য ায়যয প্রাপ্য ানা 

র্যয়াধ  র্যয়ি ব্যথ ি ন, ফা িৎ র্তি  ম্পােনীয় ক ান  িিব্য মাায োর্য়ত্ব র্ির্ন র্রর্খিবায়ফ িণ 

 র্যয়ায়ছন িাা ম্পােন  র্যয়ি ব্যথ ি ন, এফং ঈক্ত ব্যাং  ফা পাআন্যান্স ক াম্পানী মর্ে ফাংরায়ে ব্যাংয় য 

ভাধ্যয়ভ কনাটি দ্বাযা িাায়  ঈক্ত ঋণ, র্ র্স্ত, সুে, মুনাপা ফা জার্ভয়নয টা া র্যয়াধ ফা  িিব্য ম্পােন 

 র্যয়ি র্নয়ে ি কেয় এফং এআরূ র্নয়ে ি ায়ায দুআ ভায়য ভয়ধ্য র্ির্ন িা র্যয়ায়ধ ফা ম্পােয়ন ব্যথ ি ন, 

িাা আয়র র্ফরয়ে ঐ র্যচারয় য ে শূন্য আয়ফ। 

(২) এআ ধাযায ধীয়ন ক ান র্যচারয় য ে শূন্য আয়র িাায র্ন ট প্রাপ্য টা া ংর্িষ্ট পাআন্যান্স 

ক াম্পানীয়ি ফা ব্যাংয়  িাায কয়ায ভন্বয়য়য ভাধ্যয়ভ অোয়  যা আয়ফ। এআরূয় ভন্বয়য়য য মাা ফয় য়া 

থার্ য়ফ িাা য াযী ানা র্ায়ফ গণ্য আয়ফ এফং Public Demands Recovery Act, 

1913 (Ben. Act III of 1913) এয ধীয়ন অোয়য়মাগ্য আয়ফ। 
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(৩) ঈধাযা (১) এয ধীয়ন ক ান র্যচারয় য ে শূন্য আয়র র্ির্ন ংর্িষ্ট পাআন্যান্স ক াম্পানী ফা ব্যাং  

ক াম্পানীয প্রাপ্য ম্পূণ ি টা া র্যয়াধ  যায িার্যখ আয়ি র্িন ফৎয়যয ভয়ধ্য ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ফা 

ব্যাং  ক াম্পানীয র্যচার  আয়ি ার্যয়ফন না। িয়ফ 'য়স্বচ্ছাকৃি কখরাী ঋণ িীিা' র্ায়ফ র্চর্িি আয়র 

র্ির্ন বর্ফষ্যয়ি ক ান ব্যাং  ফা পাআন্যান্স ক াম্পানীয র্যচার  আয়ি ার্যয়ফন না। 

(৪) ঈ-ধাযা (১) এয ধীন পাআন্যান্স ক াম্পানীয ক ান র্যচার  কনাটি প্রাপ্ত আয়র িাায র্ন ট প্রাপ্য মুেয় 

ানা র্যয়ার্ধি না য়া ম িন্ত র্ির্ন কম পাআন্যান্স ক াম্পানীয়ি র্যচার  র্নয়য়ার্জি র্ছয়রন ক ক াম্পানীয়ি 

িাায নায়ভ ধাযণকৃি কয়ায স্তান্তয  র্যয়ি ার্যয়ফন না। 

(৫) এআ ধাযায ধীন গৃীি ক ান ব্যফস্থা, অয়ে ফা র্দ্ধান্ত ম্পয় ি ক াম্পানী অআন, ১৯৯৪ এয ধাযা ৩ এয 

ধীন এখর্িয়াযম্পন্ন অোরি ব্যিীি ন্য ক ান অোরি ফা োআবুেনায়র ক ান প্রশ্ন ঈত্থান  যা মাআয়ফ না। 

18। প্রধান র্নফ িাী  ভ ি িিা র্নয়য়াগ।- 

(১) প্রয়িে  পাআন্যান্স ক াম্পানী ফাংরায়ে ব্যাংয় য পূফ িাধৄয়ভােন িণ ায়য়ি এ জন ব্যফস্থানা র্যচার  

ফা প্রধান র্নফ িাী  ভ ি িিা, কম নায়ভআ র্বর্ি ঈন না ক ন, র্নয়য়াগ  র্যয়ফ এফং িাায ঈয ক াম্পানীয 

াভর্ি  ব্যফস্থানায োর্য়ত্ব ন্যস্ত থার্ য়ফ।  

(২) এআরূয় র্নযুক্ত প্রধান র্নফ িাী  ভ ি িিায়  ফাংরায়ে ব্যাংয় য পূফ িাধৄয়ভােন ব্যিীি ব্যার্ি কেয়া, ফযখাস্ত 

ফা াযণ  যা মাআয়ফ না।  

(৩) ঈ-ধাযা (১) এ মাা র্ ছুআ থাকু  না ক ন, ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয প্রধান র্নফ িাী  ভ ি িিায ে 

এ ার্েক্রয়ভ র্িন ভায়য র্ধ  ভয়য়য জন্য শূন্য যাখা মাআয়ফ না।  

(৪) ঈ-ধাযা (৩) এ ঈয়ের্খি ভয়ীভায ভয়ধ্য ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয প্রধান র্নফ িাী  ভ ি িিায ে পূযণ 

 যা না আয়র ফাংরায়ে ব্যাং  ঈক্ত ক াম্পানীয প্রধান র্নফ িাী  ভ ি িিায োর্য়ত্ব ারন  যায জন্য প্রা  

র্নযুক্ত  র্যয়ি ার্যয়ফ এফং ঈক্ত ক াম্পানী িাঁায কফিন  ন্যান্য সুর্ফধার্ে ফাফে খযচ ফন  র্যয়ফ।  
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19। কচয়াযম্যান, র্যচার , প্রধান র্নফ িাী আিোর্ে াযয়ণ ফাংরায়েয়য ব্যাংয় য িভিা।- 

(১) ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ফা ঈায অভানি াযীয়েয জন্য ির্ি য  াম ি রা কযাধ য়ে ফা জনস্বায়থ ি ঈায 

কচয়াযম্যান, র্যচার  ফা প্রধান র্নফ িাীয় , কম নায়ভআ র্বর্ি ঈ  না ক ন, াযণ  যা প্রয়য়াজন আয়র 

থফা ঈায ক ান কফনাভী ঋণ ভঞ্জুয যণ ফা ক ান ধযয়ণয জার-জার্রয়ার্িয র্ি িাায ফা িাায়েয 

ংর্িষ্টিা ঈদ ঘাটিি আয়র ফাংরায়ে ব্যাং   াযণ প্রে িয়নয সুয়মাগ প্রোনপূফ ি  পৃথ  ফা যুগ্মবায়ফ ঈক্ত 

কচয়াযম্যান, র্যচার , প্রধান র্নফ িাীয়  িাায ফা িাায়েয ে আয়ি াযণ  র্যয়ি ার্যয়ফ। 

(২) কফনাভী ফা র্স্তত্বর্ফীন ফা নাভফ িস্ব ফা স্বাবার্ফ  ব্যফার্য়   াম িক্রয়ভ র্নয়য়ার্জি নয়, ফা গৃীি ঋণ ফা 

ঋয়ণয ং ঈয়েে ফর্র্ভ িিবায়ফ ব্যফায ফা স্থনান্তয (siphon off)  র্যয়ায়ছ এভন ক াম্পানীয নায়ভ কয়ায 

ধাযণ  র্যয়া ক ান ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠান ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয র্যচার  য়ে অীন আয়র ফা ঈায 

ঈয়েখ্যয়মাগ্য কয়াযধায  আয়র ঐ ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠায়নয কয়ায ফাংরায়ে ব্যাংয় য ধৄকূয়র ফায়জয়াপ্ত  যা 

আয়ফ এফং আ ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠায়নয ভয়নানীি ক ান ব্যর্ক্ত র্যচার  র্ায়ফ ল িয়ে থার্ য়র র্ির্ন ঈক্ত ে 

আয়ি ার্যি আয়ফন।  

(৩) ঈধাযা (১)  (২) এয ধীয়ন অয়ে প্রোয়নয পূয়ফ ি মাায র্ফরুয়দ্ধ ঈক্ত অয়ে প্রোন  যা আয়ফ িাায়  

ঈায র্ফরুয়দ্ধ  াযণ প্রে িয়নয জন্য যুর্ক্তংগি সুয়মাগ (য়ফ িাচ্চ র্ত্র র্েন) র্েয়ি আয়ফ; িয়ফ  াযণ প্রে িন জর্নি 

র্ফরয়েয  াযয়ণ মর্ে ঈক্ত ক াম্পানীয ফা ঈায অভানি াযীয়েয স্বাথ ি র্ফর্িি আফায িাফনা থায়  িাা আয়র 

ফাংরায়ে ব্যাং  ঈয়যাক্ত সুয়মাগ প্রোয়নয ভয়য় ফা  াযণ প্রে িয়নয জফাফ র্ফয়ফচনাধীন থা া ফস্থায় র্রর্খি 

অয়েয়য ভাধ্যয়ভ র্নয়নাক্ত র্নয়ে ি র্েয়ি ার্যয়ফ- 

( ) ঈক্ত কচয়াযম্যান ফা র্যচার  ফা প্রধান র্নফ িাী  াযণ ে িায়নায কনাটি জার্যয িার্যখ আয়ি ঈক্ত 

পাআন্যান্স ক াম্পানীয ব্যফস্থানায় প্রিেি ফা য়যাি বায়ফ ংিণ  র্যয়ফন না; এফং 
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(খ) ফাংরায়ে ব্যাং  এিেয়প্রর্িয়ি কমাগ্য ক ান ব্যর্ক্তয়  ঈক্ত ক াম্পানীয কচয়াযম্যান, র্যচার  ফা 

প্রধান র্নফ িাী র্ায়ফ াভর্য় বায়ফ র্নযুক্ত  র্যয়ি ার্যয়ফ এফং ঈক্ত র্নযুর্ক্তয কভয়াে এ  ফৎয়যয 

কফর্ আয়ফ না। 

(৪) মর্ে ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয কচয়াযম্যান ফা র্যচার  ফা প্রধান র্নফ িাী ঈধাযা (১) এয ধীন ার্যি 

ন িাা আয়র র্ির্ন ার্যি আফায যফিী র্িন ফৎয়যয ভয়ধ্য এফং ঈধাযা (২) এয ধীন ার্যি ন 

িাা আয়র বর্ফষ্যয়ি  খয়নাআ ন্য ব্যাং  ফা পাআন্যান্স ক াম্পানীয ব্যফস্থানায় প্রিেি ফা য়যািবায়ফ ংযুক্ত 

আয়ফন না। 

(৫) ঈ-ধাযা (১)  (২) এয ধীয়ন ার্যি ক ান ব্যর্ক্ত ঈক্তরূ াযয়ণয  াযয়ণ ক ান ির্িপূযণ োফী 

 র্যয়ি ার্যয়ফন না। 

(৬) য ায  র্তি  ভয়নানীি ফা র্নযুক্ত ক ান কচয়াযম্যান ফা র্যচার  ফা প্রধান র্নফ িাী, কম নায়ভআ র্বর্ি 

ঈন না ক ন, এয কিয়ত্র এআ ধাযায ক ান র্ ছুআ প্রয়মাজে আয়ফ না। িয়ফ ঈক্তরূ ব্যর্ক্তয ক ান পাআন্যান্স 

ক াম্পানী ফা প্রর্িষ্ঠায়নয জন্য ির্ি য  াম িক্রভ ফা অচযণ ম্পয় ি ফাংরায়ে ব্যাং  য ায়যয র্ন ট ক ান 

প্রর্িয়ফেন ক  র্যয়র য ায মথামথ ব্যফস্থা িণ  র্যয়ফ।  

 

 

 

 

20। র্যচার  ল িে ফার্ির।- 

(১) র্রর্খিবায়ফ  াযণ র্রর্ফদ্ধ  র্যয়া ফাংরায়ে ব্যাং  অয়ে দ্বাযা ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয র্যচার  

ল িে ফার্ির  র্যয়ি ার্যয়ফ, মর্ে- 
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( ) ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয র্যচার  ল িে, কম নায়ভআ র্বর্ি ঈ  না ক ন, ঈায  াম ি রা 

ঈক্ত ক াম্পানী ফা ঈায অভানি াযীয়েয স্বায়থ িয র্যন্থী ফা ির্ি য য়; ফা 

(খ) ধাযা ১৯ এ ঈর্ের্খি কম ক ান  াযয়ণ ঈক্ত ল িে ফার্ির  যায প্রয়য়াজন য়। 

(২) ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  ঈধাযা (১) কভািায়ফ  র্যচার  ল িে ফার্িয়রয অয়েয় ঈর্ের্খি িার্যখ আয়ি 

ঈক্ত ফার্ির অয়ে  াম ি য আয়ফ ৷ 

(৩) নতুন র্যচার  ল িে গঠিি য়ায পূফ ি ম িন্ত ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  এিদুয়েয়ে র্নযুক্ত ব্যর্ক্ত ল িয়েয 

মাফিীয় িভিা প্রয়য়াগ  োর্য়ত্ব ারন  র্যয়ফ। 

(৪) ধাযা ১৯ (৩) এয র্ফধান, ঈায়ি প্রয়য়াজনীয় র্যফিিন এআ ধাযায ধীন প্রেি অয়েয়য ব্যাায়য প্রয়মাজে 

আয়ফ। 

(৫) ঈ-ধাযা (৩) এয র্ফধানাফরী য়ে ঈক্তরূয় র্নয়য়ার্জি ক ান ব্যর্ক্তয জন্য ফাংরায়ে ব্যাং  র্ননফর্ণ িি 

র্ফধানাফরী জার্য  র্যয়ি ার্যয়ফ:   

( ) ঈক্ত ব্যর্ক্ত  র্তি  প্রয়য়াগয়মাগ্য িভিায ীভা; 

(খ) ঈক্ত ব্যর্ক্তয  ায়জয র্ি ম্পর্ িি ব্যয়য়য র্ফলয়; 

(গ) ঈক্ত ব্যর্ক্তয র্নয়য়াগ ফার্ির; এফং 

(ঘ) যর র্ফশ্বায় কৃি  য়ভ িয জন্য ঈক্ত ব্যর্ক্তয োয়-মুর্ক্ত। 

(৬) ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  গঠিি স্থায়ী  র্ভটিয র্যয়ায়ট িয র্বর্িয়ি গবন িয এআ অয়ে প্রোন  র্যয়ফন। এআ 

অয়েয়য পয়র ংক্ষুব্ধ ব্যর্ক্ত ফাংরায়ে ব্যাংয় য র্যচার  ল িয়েয র্ন ট অয়ে প্রার্প্তয য়ফ িাচ্চ র্ত্র র্েয়নয 

ভয়ধ্য অর্র ক  র্যয়ি ার্যয়ফ এফং ঈক্ত ল িয়েয র্দ্ধান্তআ চূড়ান্ত ফর্রয়া গণ্য আয়ফ। 

(৭) য ায  র্তি  র্নযুক্ত ল িয়েয কিয়ত্র এআ ধাযায ক ান র্ ছুআ প্রয়মাজে আয়ফ না। িয়ফ ঈক্ত ল িয়েয র্ফরুয়দ্ধ 

ক ান গুরুিয র্নয়ভ ফা র্বয়মাগ ঈেঘাটিি আয়র ফাংরায়ে ব্যাং  র্ফলয়টি য াযয়  ফর্ি  র্যয়ফ। 
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(৮) ধাযা ১৯  এআ ধাযায ধীয়ন গৃীি ক ান ব্যফস্থা, অয়ে ফা র্দ্ধান্ত ম্পয় ি ক ান অোরি, োআবুনার ফা 

ন্য ক ান  র্তিি ক ান প্র ায প্রশ্ন ঈত্থান  র্যয়ি ার্যয়ফ না এফং ধৄরূ ক ান ব্যফস্থা, অয়ে ফা র্দ্ধায়ন্তয 

র্ফরুয়দ্ধ ক ান অোরি, োআবুনার ফা ন্য ক ান  র্তিয়িয র্ন ট ক ান প্র ায প্রশ্ন ঈত্থান  যা মাআয়ফ না। 
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ঞ্চভ খন্ড 

পাআন্যান্স ক াম্পানীয ব্যফা।  

21। পাআন্যান্স ক াম্পানীয ব্যফা।- 

থ িায়ন ব্যফা ছাড়া, পাআন্যান্স ক াম্পানী র্নয়নাক্ত ব্যফা র্যচারনা  র্যয়ি ার্যয়ফ- 

( ) ঈন্নয়ন থ িায়ন ব্যফা; 

(খ) প্রয়চষ্টা মূরধন (Venture Capital) যফযা, র্র্ ঈর্যটাআয়জন  াঠায়ভাগি থ িায়ন 

(Structured Financing); 

(গ) পাআন্যান্স ক াম্পানীয র্নজস্ব কাট িয়পার্র র্ফর্নয়য়াগ ব্যফস্থানায অিায় য ায ফা ক ান 

ংর্ফর্ধফদ্ধ ংস্থা  র্তি  আসুেকৃি কয়ায, স্ট , ফন্ড, র্ডয়ফঞ্চায ফা র্ডয়ফঞ্চায স্ট  এয োয় িণ, 

র্ধিণ, র্ফর্নয়য়াগ ফা পুনঃর্ফর্নয়য়াগ ংক্রান্ত  াম িক্রভ র্যচারনা; 

(ঘ) পু ুঁর্জফাজায়য করনয়েনকৃি র্র্ ঈর্যটিজ ফা ফাজাযজাি যয়ণয ঈয়মাগী ন্যান্য র্র্ ঈর্যটিজ এয 

োয় িণ, র্ধিণ, র্ফর্নয়য়াগ ফা পুনঃর্ফর্নয়য়াগ ংক্রান্ত  াম িক্রভ র্যচারনা; এফং 

(ঙ) ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  র্নধ িার্যি ন্যান্য ব্যফা। 

ব্যাখ্যা- () "ঈন্নয়ন থ িায়ন ব্যফা" ফর্রয়ি যাষ্ট্রীয় ফ াঠায়ভাগি, য ার্য, অধা-য ার্য  

স্বায়িার্ি প্রর্িষ্ঠান  র্তি  গৃীি ঈন্নয়ন প্র ে ফা  ভ িসূচী ফাস্তফায়য়নয রয়িে র্যচার্রি 

থ িায়ন ব্যফা বুঝাআয়ফ।  

(অ) "প্রয়চষ্টা মূরধন"  "র্র্ ঈর্যটাআয়জন  াঠায়ভাগি থ িায়ন" ব্যফায় 'ফাংরায়ে 

র্র্ ঈর্যটিজ োন্ড এক্সয়চঞ্জ  র্ভন' এয ংর্িষ্ট র্ফর্ধভারা র্যারন ায়য়ি বুঝাআয়ফ।    

22।  র্িয় ব্যফায় র্নর্লদ্ধ।- 

ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী- 
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( ) স্বয়ণ িয ভাধ্যয়ভ করনয়েন  র্যয়ফ না। 

(খ) তফয়ের্  মুদ্রায় ঋণ সুর্ফধা প্রোন  র্যয়ফ না। 

(গ) এ  বায়ফ থফা কমৌথবায়ফ ঈায থ িায়ন ব্যফা র্যচারনায ঈয়েে ব্যিীি ন্য ক ান অভোর্ন 

যপ্তার্ন ব্যফায় র্রপ্ত আয়ফ না। 

(ঘ) এআ অআয়ন ঈয়েখ  যা আয়ায়ছ এভন থ িায়ন ব্যফা ব্যিীি ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ন্য ক ান 

ব্যফা র্যচারন  র্যয়ফ না।  

িয়ফ িি থায়  কম, থ িায়ন ব্যফা র্যচারনায ভয় গৃীি জাভানি র্ফর্ক্র ফা নগোয়ন  র্যফায ঈয়েয়ে র্যচার্রি 

আয়র এআ ঈ-ধাযায র্ফধান পাআন্যান্স ক াম্পানীয কিয়ত্র প্রয়মাজে আয়ফ না এফং ফাংরায়ে ব্যাং  য ায়যয র্ফয়ল 

ঈয়েে পূযয়ণয রয়িে ঈক্তরূ র্ফধান র্র্থর  র্যয়ি ার্যয়ফ। 

23।  আরার্ভ র্যয়া র্বর্িয়ি র্যচার্রি পাআন্যান্স ক াম্পানীমূয়য জন্য প্রয়মাজে র্ফধান।- 

(১) ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ফাংরায়ে ব্যাংয় য র্রর্খি পূফ িাধৄয়ভােন ব্যর্িয়যয়  আরার্ভ র্যয়া র্বর্িয়ি 

থ িায়ন ব্যফা র্যচারনা  র্যয়ি ার্যয়ফ না।  

(২) এআ অআন প্রফিিয়নয ভয় আরার্ভ র্যয়া র্বর্িয়ি র্যচার্রি র্ফযভান ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয কিয়ত্র 

ঈধাযা (১) প্রয়মাজে আয়ফ না। 

(৩) আরার্ভ র্যয়া র্বর্িয়ি র্যচার্রি পাআন্যান্স ক াম্পানীয াভর্ি   াম িক্রভ, র্যচারন নীর্ি  প্রায়য়ার্গ  

দ্ধর্িমূ ভয়য় ভয়য় ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  র্নধ িার্যি আয়ফ। 

24। অভানি িয়ণ র্ফর্ধ-র্নয়লধ।- 

(১) পাআন্যান্স ক াম্পানী এভন ক ান অভানি িণ  র্যয়ফ না মাা কচ , ড্রাপট, কডর্ফট  াড ি থফা 

অভানি াযীয অয়েয়য ভাধ্যয়ভ চার্ফাভাত্র র্যয়াধয়মাগ্য।  
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(২) পাআন্যান্স ক াম্পানী ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  ভয়য় ভয়য় র্নধ িার্যি র্যভায়ণ  কভয়ায়ে অভানি িণ 

 র্যয়ি ার্যয়ফ। 

25। ঋণফা ন্য ক ান অর্থ ি  সুর্ফধা আিোর্ে প্রোন।- 

(১) পাআন্যান্স ক াম্পানী  র্তি  ক ান এ   ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠান ফা গ্রুয়  থফা ঈক্ত ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠান ফা গ্রুয়য 

র্নয়ন্ত্রণ ফা প্রবাফ অয়ছ এভন ক ান ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠান ফা গ্রুয়য ধৄকূয়র প্রয়েয় ঋণফা ন্য ক ান অর্থ ি  সুর্ফধা 

ঈায র্যয়ার্ধি মূরধন  র্যজায়ব িয র্ত্র িাংয়য র্ধ , ফা ফাংরায়ে ব্যাংয় য ধৄভর্ি  ায়য এ ি 

িাংয়য র্ধ  আয়ফ না। 

ব্যাখ্যা।- এআ ধাযায ঈয়েে পূযণ য়ে “গ্রু” ফর্রয়ি ক ান ঋণিীিা এফং িাায র্ি প্রিেি ফা 

য়যািবায়ফ জর্ড়ি ন্য কম ক ান ব্যর্ক্ত, প্রর্িষ্ঠান ফা ক াম্পানী মাায়েয এ জয়নয অর্থ ি  

স্বচ্ছরিা ন্য জয়নয অর্থ ি  স্বচ্ছরিায়  প্রবার্ফি  য়য থফা িাায়েয ভয়ধ্য র্ফযভান 

ম্পয় িয  াযয়ণ এ জয়নয োয় ফা সুর্ফধা ন্যজয়নয ঈয ফিিায় এআরূ  রয়  বুঝাআয়ফ। 

(২) ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ঈায র্নজস্ব কয়ায জাভানি যার্খয়া ক ান ব্যর্ক্তয়  ঋণফা ন্য ক ান অর্থ ি  

সুর্ফধা প্রোন  র্যয়ফ না। 

(৩) ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ক ান ব্যর্ক্তয়  ে রি টা ায র্ধ  জাভানির্ফীন ঋণ প্রোন  র্যয়ফ না। িয়ফ 

কৃর্ল  এএভআ ঋয়ণয  কিয়ত্র ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  ভয়য় ভয়য় জার্যকৃি র্নয়ে িনা ধৄযণ  র্যয়ি 

আয়ফ। 

(৪) ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী র্ফনা জাভানয়ি র্ননফর্ণ িি ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠানয়  থফা ঐ  র ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠান 

 র্তি  োয় িয়ণয র্বর্িয়ি ক ান ঋণফা ন্য ক ান অর্থ ি  সুর্ফধা ভঞ্জুয  র্যয়ফ না- 

( ) ঈায ক ান র্যচার ; 
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(খ) এভন ক ান প্রর্িষ্ঠান, ংস্থা ফা প্রাআয়বট ক াম্পানী মাায়ি ঈক্ত পাআন্যান্স ক াম্পানী ফা ঈায ক ান 

র্যচার , ভার্র  ফা ংীোয যর্য়ায়ছন; এফং 

(গ) এভন ক ান াফর্র  ক াম্পানী মাা ঈক্ত পাআন্যান্স ক াম্পানী ফা ঈায ক ান র্যচার   র্তি  প্রিেি 

ফা য়যািবায়ফ র্নয়র্ন্ত্রি য় থফা মাায়ি ঈায়েয এভন র্যভাণ কয়ায থায়  মাা দ্বাযা িাাযা ধেন 

র্ফ িাং কবাটোন িভিায র্ধ াযী ন। 

(৫) ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ঈক্ত ক াম্পানী ংর্িষ্ট ক ান ব্যর্ক্তয র্ি ফা িাায স্বায়থ িয ধৄকূয়র এআরূ 

ক ান করনয়েন  র্যয়ফ না মাায িিাফরী পাআন্যান্স ক াম্পানীয ংর্িষ্ট নয় এভন ক ান িায় য র্ি 

ম্পার্েি করনয়েয়নয িিাফরী য়িা জিয। 

এআ ঈ-ধাযায ঈয়েে পূযণ য়ে পাআন্যান্স ক াম্পানী ংর্িষ্ট ব্যর্ক্ত ফর্রয়ি বুঝাআয়ফ- 

( ) ংর্িষ্ট পাআন্যান্স ক াম্পানীয র্যচার , ব্যফস্থানা র্যচার  ফা প্রধান র্নফ িাী র্ ংফা ঈয়েখয়মাগ্য 

কয়াযধায  ফা ঈক্ত কয়াযধাযয় য স্বাভী ফা স্ত্রী; 

(খ) এভন ক ান প্রর্িষ্ঠান কমখায়ন ঈক্ত পাআন্যান্স ক াম্পানীয র্যচার  ফা ঈয়েখয়মাগ্য কয়াযধায  ঐ 

প্রর্িষ্ঠায়নয এ জন র্যচার  ফা ঈয়েখয়মাগ্য কয়াযধায ; 

(গ) ক ান প্রর্িষ্ঠান ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয ঈয়েখয়মাগ্য র্যভাণ কয়ায ধাযণ  র্যয়র ঈক্ত প্রর্িষ্ঠান 

এফং ঈায  ঈয়েখয়মাগ্য কয়াযধায ; এফং 

(ঘ) ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  জার্যকৃি র্ফধান ধৄমায়ী এভন ক ান ব্যর্ক্ত, প্রর্িষ্ঠান ফা ক াম্পানী র্মর্ন ফা 

মাাযা েপা ( ), (খ)  (গ) এ ফর্ণ িি ম্পয় িয ন্যায় ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয র্ি ম্পর্ িি। 

ব্যাখ্যাঃ “জাভানির্ফীন ঋণ” থ ি কআরূ ঋণ ফা ঋয়ণয ং মাায র্ফযীয়ি ক ান জাভানি িণ 

 যা য় নাআ।    

26। র্ফর্নয়য়াগ ীভা।- 
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(১) প্রয়িে  পাআন্যান্স ক াম্পানীয পু ুঁর্জফাজায র্ফর্নয়য়াগীভা ভর্ষ্টগিবায়ফ ঈায র্যয়ার্ধি মূরধন  

র্যজায়ব িয কভাট র্যভায়ণয পঁর্চ িাংয়য র্ধ  আয়ফ না। িয়ফ িি থায়  কম, ঈায অয়ফেন ায়য়ি এফং 

ফাংরায়ে ব্যাংয় য ধৄয়ভােনক্রয়ভ ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয ঈর্যঈক্ত ধযয়নয র্ফর্নয়য়াগ ঈায র্যয়ার্ধি 

মূরধন  র্যজায়ব িয নর্ধ  ঞ্চা িাং ম িন্ত বৃর্দ্ধ  যা মাআয়ফ। 

(২) ঈধাযা ১ এয র্ফধান ক্ষুণ্ণ না  র্যয়া ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী াফর্র্ডয়াযী র্বন্ন ন্য ক ান ক াম্পানীয়ি 

ঈায র্যয়ার্ধি মূরধন  র্যজায়ব িয ি যা াঁচ বায়গয র্ধ  কয়ায জিন ফা ধাযণ  র্যয়ফ না। িয়ফ িি 

থায়  কম, এআ অআন  াম ি য আফায াঁচ ফৎয়যয ভয়ধ্য এফং ফাংরায়ে ব্যাংয় য ধৄভর্ি ায়য়ি অয র্িন 

ফৎয়যয ভয়ধ্য প্রয়িে  পাআন্যান্স ক াম্পানী ন্য ক ান ক াম্পানীয়ি ঈায র্জিি ফা ধাযণকৃি কয়ায ফর্ণ িি 

ীভায ভয়ধ্য নাভাআয়া অর্নয়ফ। 

27।  াফর্র্ডয়াযী ক াম্পানী গঠন। -  

ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ফাংরায়ে ব্যাংয় য পূফ িাধৄয়ভােন ব্যর্িয়যয়  াফর্র্ডয়াযী ক াম্পানী গঠন  র্যয়ফ না।  

28।  স্থাফয ম্পর্ি ধাযণ।-  

(১) ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ঈায র্যয়ার্ধি মূরধন  র্যজায়ব িয পঁর্চ িাংয়য র্ির্যক্ত মূয়ল্যয স্থাফয 

ম্পর্ি জিন  র্যয়ি ফা র্ধ ায়য যার্খয়ি ার্যয়ফ না।  

(২) ঈধাযা (১) এ মাা র্ ছুআ থাকু  না ক ন, র্নজস্ব ব্যফায়যয জন্য প্রয়য়াজনীয় নয় এভন ক ান স্থাফয ম্পর্ি, 

ঈা কম বায়ফআ র্জিি আয়া থাকু  না ক ন, ফাংরায়ে ব্যাংয় য পূফ িাধৄয়ভােন ব্যিীি ক ান পাআন্যান্স 

ক াম্পানী, ঈা জিয়নয িার্যখ আয়ি াি ফৎয ফা এআ অআন প্রফিিয়নয িার্যখ আয়ি াি ফৎয, মাা য়য 

কল য়, এয র্ধ  ভয় র্িক্রান্ত আফায য স্বীয় র্ধ ায়য যার্খয়ফ না।  

(৩) এআ ধাযায ঈয়েে পূযণ য়ে ক ান ম্পর্িয ঈয়েখয়মাগ্য ং পাআন্যান্স ক াম্পানীয প্রকৃি প্রয়য়াজয়ন 

ব্যফহৃি আয়র ঈক্ত ম্পর্ি পাআন্যান্স ক াম্পানীয র্নজস্ব ব্যফায়যয জন্য প্রয়য়াজনীয় ম্পর্ি ফর্রয়া গণ্য আয়ফ। 
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29। কেনাোয প্রর্িষ্ঠায়নয র্যচার ।- 

এ অআয়ন ফা ফিিভায়ন ফরফৎ ন্য ক ান অআয়ন মাা র্ ছুআ থাকু  না ক নঋণ প্রোন াযী পাআন্যান্স ক াম্পানীয 

র্যচার  ল িয়েয ম্মর্ি ব্যিীি ক ান কেনাোয ক াম্পানীয ক ান র্যচারয় য েিোগ  াম ি য আয়ফ না এফং 

ক ান র্যচার  িাায কয়ায স্তান্তয ফা র্ফক্রয়  র্যয়ি ার্যয়ফন না। 

30। কখরাী ঋণ িীিা কস্বচ্ছাকৃি কখরাী ঋণ িীিা ম্পর্ িি র্ফধান।- 

(১) পাআন্যান্স ক াম্পানীয়খরাী ফা কস্বচ্ছাকৃি কখরাী ঋণ িীিা নাক্ত যণ এফং র্অআর্ফয়ি র্যয়াট ি যণ 

ংক্রান্ত ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  জার্যকৃি র্নয়ে িনা র্যারন  র্যয়ফ। 

(২) কখরাী ঋণ িীিায়  কেঈর্রয়া কঘালণা  র্যফায রয়িে পাআন্যান্স ক াম্পানী কেঈর্রয়া অোরয়ি অয়ফেন 

 র্যয়ফ ফা ঈক্ত রূ অয়ফেন  র্যফায জন্য ফাংরায়ে ব্যাং  ংর্িষ্ট পাআন্যান্স ক াম্পানীয়  র্নয়ে ি প্রোন 

 র্যয়ি ার্যয়ফ। 

(৩) কখরাী ঋণ িীিায ধৄকূয়র পাআন্যান্স ক াম্পানী ক ানরূ ঋণ প্রোন  র্যয়ফ না।  

(৪) কস্বচ্ছাকৃি কখরাী ঋণ িীিায়  িার্র ার্ভর্ক্তয এ  ভায়য ভয়ধ্য িাায ফয় য়া ঋণ অোয়য়য জন্য 

পাআন্যান্স ক াম্পানী অআনগি ব্যফস্থা িণ  র্যয়ফ এফং প্রয়য়াজনীয় কিয়ত্র র্যচারনা ল িয়েয ধৄয়ভােনক্রয়ভ 

িাায র্ফরুয়দ্ধ কপৌজোযী ভাভরা োয়য়য  র্যয়ফ।  

(৫) কস্বচ্ছাকৃি কখরাী ঋণ িীিায়েয িার্র া ফাংরায়ে ব্যাং  য ায়যয র্ন ট কপ্রযণপূফ ি  িাায়েয র্ফয়ে 

ভ্রভন, গাড়ী  ফাড়ী কযর্জয়েন, কেড রাআয়ন্স আসুে, 'কমৌথমূরধন ক াম্পার্ন  পাভ িমূয়য র্যেপ্তয' এয 

ক াম্পানী র্নফিয়নয র্ফলয়য় র্নয়লধাজ্ঞা অয়যায়য প্রয়য়াজনীয় ব্যফস্থা িয়ণয জন্য ধৄয়যাধ  যা আয়র য ায 

িেংর্িষ্ট অআন ধৄমায়ী ব্যফস্থা িণ  র্যয়ফ।  

(৬) কস্বচ্ছাকৃি কখরাী ঋণ িীিা যাষ্ট্রীয়  াভার্জ বায়ফ ক ান ম্মাননা ায়ায ফা যাষ্ট্রীয় ধৄষ্ঠায়ন 

ংিয়ণয কমাগ্য ফর্রয়া র্ফয়ফর্চি আয়ফ না এফং ক ান প্র ায কাজীফী, ব্যফার্য় , াভার্জ , াংস্কৃর্ি  ফা 
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যাজবনর্ি  ংগঠন র্যচারনায রয়িে গঠিি ক ান  র্ভটিয, কম নায়ভআ র্বর্ি  যা ঈ  না ক ন, ক ান য়ে 

র্ধর্ষ্ঠি আয়ি ফা অীন থার্ য়ি ার্যয়ফ না। 

31।  ঋয়ণয সুে ফা মুনাপা ভকুপ।- 

(১) ফাংরায়ে ব্যাংয় য পূফ িাধৄয়ভােন ব্যর্িয়যয়  ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ঈায র্ন ট আয়ি র্ননফর্ণ িি ব্যর্ক্ত 

ফা প্রর্িষ্ঠান  র্তি  গৃীি ঋয়ণয ঈয র্জিি সুে ফা মুনাপা ভকুপ  র্যয়ফ না- 

( ) ঈায ক ান ফিিভান ফা প্রাক্তন র্যচার  ফা ন্যয় ান ব্যাং  ফা পাআন্যান্স ক াম্পানীয ফিিভান ফা 

প্রাক্তন র্যচার ; 

(খ) এভন ক ান ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠান মাায়ি পাআন্যান্স ক াম্পানীয ক ান র্যচার , জার্ভনোয, 

র্যচার  এয ংীোয, ম্যায়নর্জং এয়জি র্ায়ফ স্বাথ ি ংর্িষ্টিা যর্য়ায়ছ;এফং 

(গ) ধাযা ২ (৯) এয ংজ্ঞা কভািায়ফ  কস্বচ্ছাকৃি কখরাী ঋণ িীিা র্ায়ফ র্চর্িি ব্যর্ক্ত।  

(২) ঈ-ধাযা (১) এয র্ফধান রঙ্ঘন  র্যয়া ক ানরূ ভকুপ  যা আয়র ঈা বফধ আয়ফ এফং ধৄরূ 

ভকুয়পয জন্য ঈায কম  র র্যচার  ফা  ভ ি িিা োর্য়ত্বপ্রাপ্ত র্ছয়রন িাঁায়েয প্রয়িেয়  ঈক্ত রঙ্ঘয়নয জন্য 

কোলী ফর্রয়া গণ্য আয়ফন এফং যুগ্মবায়ফ এফং পৃথ বায়ফ ির্িপূযয়ণয জন্য োর্য় থার্ য়ফন। এআরূ রঙ্ঘয়নয 

জন্য ফাংরায়ে ব্যাং  ংর্িষ্ট প্রয়িেয় য ঈয নর্ধ  ে রি টা া জর্যভানা অয়যা  র্যয়ি ার্যয়ফ।  

32।  ভন্দ ফা কুঋণ ফয়রান ম্পর্ িি র্ফধান।- 

এআ অআন ফা ন্য ক ান অআয়ন মাা র্ ছুআ থাকু  না ক ন, ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ঈায ক ান ঋণ ফা ন্য ক ান 

ানা ফয়রান (Write off)  র্যয়র ঈক্ত ফয়রান ংর্িষ্ট ঋণ ফা ানা অোয়য়য অআনগি প্রর্ক্রয়া 

িয়ণয কিয়ত্র ন্তযায় আয়ফ না। 
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লষ্ঠ খন্ড 

পাআন্যান্স ক াম্পানীয র্াফ র্ফফযণী প্রস্তুি, র্াফ র্নযীিা, র্যে িন  ির্থ্ার্ে প্র া আিোর্ে।  

33। অর্থ ি  র্ফফযণী প্রস্তুি।- 

ফাংরায়েয় ফা ফাংরায়েয়য ফার্য়য র্নফিনকৃি প্রয়িে  পাআন্যান্স ক াম্পানী ফৎযায়ন্ত ঈায ব্যফা ম্পয় ি 

ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  র্নধ িার্যি দ্ধর্িয়ি এ টি অর্থ ি  র্ফফযণী প্রস্তুি  র্যয়ফ। 

34। ফার্ল ি  প্রর্িয়ফেন োর্খর  প্রে িন।- 

ফাংরায়েয়  াম িযি ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ধাযা ৩৩ এয ধীন প্রস্তুিকৃি অর্থ ি  র্ফফযণী ফার্ল ি  প্রর্িয়ফেন 

ংর্িষ্ট ফৎয কল য়ায দুআ ভায়য ভয়ধ্য ফাংরায়ে ব্যাংয় য র্ন ট োর্খর  র্যয়ফ। িয়ফ িি থায়  কম, 

ফাংরায়ে ব্যাং  প্রর্িয়ফেন োর্খয়রয ঈক্ত ভয়ীভা নর্ধ  দুআ ভা ম িন্ত ফর্ধ িি  র্যয়ি ার্যয়ফ। ফাংরায়ে 

ব্যাংয়  প্রর্িয়ফেন োর্খয়রয য িৎিণাৎ ঈা পাআন্যান্স ক াম্পানীয র্নজস্ব য়য়ফাআয়ট প্রে িন  র্যয়ফ এফং 

 ভয়ি াঁচ ফৎয মাফৎ প্রে িন ব্যাি যার্খয়ফ।  

35। র্স্থর্িত্র প্রে িন।- 

প্রয়িে  পাআন্যান্স ক াম্পানী ঈায ফ িয়ল র্নযীর্িি র্স্থর্িত্র-এয  র্, র্যচার য়েয নাভ , ঈায  র 

ব্যফায় ক ন্দ্র ফা র্পয়য প্র াে স্থায়ন াযা ফৎয প্রে িন  র্যয়ফ এফং ংর্িষ্ট ফৎয কল য়ায ছয় ভায়য 

ভয়ধ্য ঈক্ত র্স্থর্ি ত্র ধেনিভ দুআ'টি জািীয় তের্ন  র্ত্র ায় প্র া  র্যয়ফ। 

36। র্নযীিা  র্যে িন।- 

(১) ক াম্পানী অআয়ন র্বন্ন রূ ক ান র্ফধান থা া য়ে, ফাংরায়ে ব্যাং  কম ক ান ভয় ক ান পাআন্যান্স 

ক াম্পানীয খািাত্র, র্াফ ফর্  ন্যান্য ের্রর, র্রর্খি র্ ংফা আয়রক্ট্রর্ন  কম দ্ধর্িয়িআ ংযিণ  যা ঈ  

না ক ন, িাা র্যে িন  র্যয়ি ার্যয়ফ। 
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(২) এ ধাযায ধীয়ন র্যে িন থফা িেয়ন্তয র্নর্ভি পাআনান্স ক াম্পার্ন ঈায খািাত্র, র্াফ ফর্  ন্যান্য 

ের্রর, র্রর্খি র্ ংফা আয়রক্ট্রর্ন  কম দ্ধর্িয়িআ ংযিণ  যা ঈ  না ক ন, িাায়ি প্রয়ফার্ধ ায়য 

র্যে িন াযী  ভ ি িিাগণয়  য়মার্গিা  র্যয়ফ এফং িেন্ত  াম ি র্যচারনায স্বায়থ ি কম ক ান ির্থ্  সুয়মাগ 

প্রোন  র্যয়ি ঈক্ত ক াম্পার্ন ফাধ্য থার্ য়ফ; 

িয়ফ িি থায়  কম, ঈক্তরূ র্াফ ফর্, র্াফ  ের্ররার্ে এভন ভয় ফা স্থায়ন ঈস্থান  যা মাআয়ফ না মাা 

ংর্িষ্ট পাআনান্স ক াম্পার্নয স্বাবার্ফ  তেনর্ন্দন  াজ- য়ভ িয ব্যাঘাি ঘটাআয়ি ায়য। 

(৩) মর্ে ফাংরায়ে ব্যাংয় য র্ন ট এআ ভয়ভ ি প্রিীয়ভান য় কম, ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী এআরূ ব্যফায় 

র্নয়য়ার্জি অয়ছ মাা ঈায অভানি াযী  খািয় য স্বায়থ িয র্যন্থী, থফা ঈায ম্পে িায় য োয় 

র্যয়ায়ধ ম িাপ্ত, থফা ঈা এআ অআয়নয কম ক ান র্ফধায়নয র্যন্থী  াজ  য়ভ ি র্রপ্ত, িাা আয়র, ফাংরায়ে 

ব্যাং , ঈ-ধাযা (১) এয র্ফধান ক্ষুণ্ন না  র্যয়া, কম ক ান ঈক্ত পাআন্যান্স ক াম্পানীয খািাত্র, র্াফ ফআ  

ন্যান্য ের্রর যীিা  র্যয়ি ার্যয়ফ। 

(৪) প্রয়য়াজন ভয়ন  র্যয়র ফাংরায়ে ব্যাং  পাআন্যান্স ক াম্পানীয ঋণ িীিায ব্যফায় েন ফা কমআ স্থায়ন 

ঋয়ণয থ ি ব্যফহৃি আয়ায়ছ কআ স্থান র্যে িন ঈায়েয র্াফ এফং ের্ররার্ে র্যে িন  র্যয়ি ার্যয়ফ। িয়ফ 

এআরূ ঋণ িীিা  ির্ফর ব্যফায াযী ফাংরায়ে র্র্ ঈর্যটিজ োন্ড এক্সয়চঞ্জ  র্ভন এয র্ন ট আয়ি 

রাআয়ন্সপ্রাপ্ত আয়র সুর্নর্ে িষ্ট র্ফলয়য় িেয়ন্তয স্বায়থ ি িয়র্থ্য কগানীয়িা যিা যিঃ ঈায র্াফ র্ফফযণী  

ের্ররার্ে ঈক্ত  র্ভনয়  ফর্ি  র্যয়া িরফ  র্যয়ি ার্যয়ফ। 

(৫) ক াম্পানী অআয়ন মাা র্ ছুআ থাকু  না ক ন প্রয়িে  পাআন্যান্স ক াম্পানী ফার্ল ি  র্বর্িয়ি ফাংরায়ে 

ব্যাংয় য পূফ িাধৄয়ভােন িণপূফ ি  ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  এিদুয়েয়ে প্রণীি নীর্িভারা ধৄমায়ী র্নযীি  

র্নয়য়াগ  র্যয়ফ।  
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(৬) ঈ-ধাযা (৩) এয ধীয়ন পাআন্যান্স ক াম্পানী  র্তি  র্নযুক্ত র্নযীি  ছাড়া ফাংরায়ে ব্যাং  ঈ-ধাযা 

(২) এয ঈয়েে পূযণ য়ে র্ফয়ল র্নযীি  র্নয়য়াগ  র্যয়ি ার্যয়ফ। 

37। র্ফফযণী, ির্থ্ আিোর্ে যফযা।- 

(১) ফাংরায়ে ব্যাং  কম ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয়  কম ক ান ির্থ্  র্ফফযণী যফযা  র্যয়ি র্নয়ে ি র্েয়ি 

ার্যয়ফ এফং ধৄরূবায়ফ র্নয়ে ির্ি ির্থ্  র্ফফযণী ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  সুর্নর্ে িষ্টকৃি ভয়  দ্ধর্িয়ি 

প্রয়িে  পাআন্যান্স ক াম্পানী যফযা  র্যয়ফ।  

(২) জনস্বাথ ি  অর্থ ি  খায়িয র্স্থর্িীরিা ফজায় যাখায রয়িে পাআন্যান্স ক াম্পানীয ক ান র্যচার  ফা িা  

ফা ন্য ক ান স্বাথ ি ংর্িষ্ট ব্যর্ক্তয অর্থ ি  করনয়েয়নয ির্থ্ ফা প্রার্ে  কম ক ান ির্থ্ প্রয়য়াজন আয়র, ঈর্ের্খি 

ির্থ্ প্রোন  র্যফায জন্য ফাংরায়ে ব্যাং  আয়ি য ায ফা ন্যয় ান র্নয়ন্ত্রণ াযী ংস্থা ফা ঈক্ত ংস্থায 

ধীন ন্যয় ান ংস্থা ফা প্রর্িষ্ঠায়নয র্ন ট ধৄয়যাধ  যা আয়র িাাযা মার্চি ির্থ্ ফা ির্থ্ার্ে প্রোন  র্যয়ফ।  

38। য়ন্দজন  র্াফ  করনয়েন ংক্রান্ত।- 

মর্ে ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ফা ঈায ক ান  ভ ি িিা এআ ভয়ভ ি জ্ঞাি ন ফা িৎ র্তি  য়ন্দ  র্যফায ফ া 

থায়  কম, ক ান ব্যর্ক্ত প্রিেি ফা য়যাি বায়ফ ভার্ন রন্ডার্যং  ন্ত্রাী  াম িক্রয়ভ থ িায়ন  র্যয়া থায়  থফা এভন 

ক ান করনয়েন  য়য মাা ভার্ন রন্ডার্যং ফা ন্ত্রাী  ভ ি ায়ন্ড থ িায়য়নয র্ি জর্ড়ি িাা আয়র ঈক্ত ক াম্পানী ফা 

 ভ ি িিা িাৎির্ণ বায়ফ কআ ব্যর্ক্ত ফা করনয়েন ম্পয় ি ফাংরায়ে ব্যাং য়  ফর্ি  র্যয়ফ।  

39। ির্থ্ার্ে প্র ায়য িভিা।- 

ফাংরায়ে ব্যাং  জনস্বায়থ ি প্রয়য়াজন ভয়ন  র্যয়র র্ত্র র্েয়নয র্ধ  ভয়য়য নাোয়ী ঋণ র্ ংফা পাআন্যান্স 

ক াম্পানীয ব্যফা ম্পর্ িি কম ক ান ির্থ্ এ ীর্ভি ফস্থায় ফা ন্য ক ান বায়ফ প্র া  র্যয়ি ার্যয়ফ। 
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প্তভ খন্ড 

কফঅআনী থ িায়ন ব্যফা।  

40। থ িায়ন ব্যফায় র্নয়য়ার্জি য়ন্দবাজন ব্যর্ক্ত ম্পয় ি িেন্ত।- 

ন্য ক ান অআয়ন ফা এআ অআয়নয ন্যত্র মাা র্ ছুআ থাকু  না ক ন ফাংরায়ে ব্যাংয় য র্ন ট মর্ে এআ ভয়ভ ি 

প্রিীয়ভান য় কম, ক ান প্রর্িষ্ঠান ফা ন্য ক ান ব্যর্ক্ত ধাযা ৪(১) এয র্ফধান রঙ্ঘন  র্যয়া থ িায়ন ব্যফা র্যচারনা 

 র্যয়িয়ছ ফা ক ান ভয়  র্যয়ার্ছর ফা ঈায র্ি ংর্িষ্ট র্ছর িাা আয়র ফাংরায়ে ব্যাং - 

(১) ঈয়যাক্ত ব্যফায র্ি ম্পর্ িি এভন ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠান ক  র্নধ িার্যি ভয়য়য ভয়ধ্য িাায ফা ঈায 

ফগর্িয়ি, েখয়র, র্জম্মায় ফা র্নয়ন্ত্রয়ণ অয়ছ এভন  র ির্থ্, র্াফ র্ফফযণী, ের্রর ফা নর্থত্র োর্খর  র্যফায 

র্নয়ে ি র্েয়ি ার্যয়ফ; 

(২) ঈয়যাক্ত ব্যফায র্ি ম্পর্ িি এভন ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠায়নয কম ক ান েয়ন প্রয়ফ  র্যয়া িেন্ত ফা 

িোী  র্যয়ি এফং িাায ফা ঈায ক ান  ভ ি িিা ফা  ভ িচাযীয েখর, র্নয়ন্ত্রণ ফা র্জম্মায় যর্য়ায়ছ ঈক্ত 

থ িায়ন ব্যফা ংক্রান্ত এভন  র ির্থ্, র্াফ র্ফফযণী, ের্রর, নর্থত্র ফা ির্থ্প্রযুর্ক্ত যঞ্জাভ অট   র্যয়ি 

কম ক ান ব্যর্ক্তয়  িভিা  িণ  র্যয়ি ার্যয়ফ; 

(৩) এআ ধাযায় ঈর্ের্খি  র ির্থ্, র্াফ র্ফফযণী, ের্রর ফা নর্থত্র র্যে িন ফা যীিা  র্যয়ি ার্যয়ফ এফং 

ঈক্ত ধাযায় ঈর্ের্খি কম ক ান ব্যর্ক্ত,  ভ ি িিা ফা  ভ িচাযীয়  র্জজ্ঞাাফাে  র্যয়ি ার্যয়ফ। 

41। কঘালণা প্রোয়নয িভিা।- 

(১) িেয়ন্তয য ফাংরায়ে ব্যাংয় য র্ন ট মর্ে প্রিীয়ভান য় কম, ধাযা ৪০ এ ঈর্ের্খি ক ান ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠান 

ধাযা ৪(১) এয র্ফধান রঙ্ঘন  র্যয়া থ িায়ন ব্যফা র্যচারনা  র্যয়িয়ছ িাা আয়র ফাংরায়ে ব্যাং  ঈর্ের্খি 

ধাযা রঙ্ঘয়নয র্ফলয়য় র্নর্িি আয়া ধেনিভ দুআ'টি জািীয় তের্ন  প্রর্ত্র ায় এিেংক্রান্ত কঘালণা প্রোন  র্যয়ফ। 
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(২) ঈ-ধাযা (১) এয ধীন কঘালণা ধেনিভ দুআ'টি জািীয় তের্ন  র্ত্র ায় প্র া  র্যয়ি আয়ফ এফং 

ফাংরায়ে ব্যাং  প্রয়য়াজন ভয়ন  র্যয়র এ কঘালণায ির্থ্ ফাংরায়েয়য র্ফয়েী র্ভনগুয়রায়ি কপ্রযণ  র্যয়ফ। 

এআরূ প্র ানায য ঈক্ত ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠান ফা ঈায়েয প্রধান র্নফ িাী, র্যচার , ম্যায়নজায,  ভ ি িিা,  ভ িচাযী 

ফা প্রর্ির্নর্ধ ফা ঈক্ত প্রর্িষ্ঠায়নয ায়থ কম ক ানবায়ফ ম্পর্ িি ক ান ব্যর্ক্ত ঈক্ত কঘালণা ম্পয় ি ফর্ি নয়ন 

এআ প্র ায ক ান জুাি কেখাআয়ি ার্যয়ফন না। 

(৩) এআ খয়ন্ডয ঈয়েে পূযণ য়ে ঈ-ধাযা (১) এয ধীন প্রেি কঘালণা ঈায়ি ঈর্ের্খি ক ান র্ফলয়য়য ব্যাায়য 

চূড়ান্ত ািে র্ায়ফ গণ্য আয়ফ। 

42। ধাযা ৪১ এয ধীন প্রেি কঘালণায র্যণর্ি।- 

ক ান ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠান ম্পয় ি ধাযা ৪১ এয ধীন কঘালণা প্র ার্ি আয়র িাাযা ফা ঈাযা এিেংক্রান্ত  র 

 াজ  করনয়েন আয়ি র্ফযি থার্ য়ফ। কঘালণা প্র ায়য য ঈক্ত ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠান িাাযফা ঈায য়ি  াম িযি 

ক ান ব্যর্ক্তফা ধৄরূবায়ফ  াম িযি ফর্রয়া র্ফয়ফর্চি ক ান ব্যর্ক্তয র্ি ক ান করনয়েন  র্যয়র িাা কফঅআনী 

ফর্রয়া গণ্য আয়ফ।  

43। কফঅআনী থ িায়ন ব্যফাযি ব্যর্ক্তয র্ন ট যর্িি নগে  ন্যান্য ম্পয়েয র্নয়ন্ত্রণ, আিোর্ে।- 

(১) ধাযা ৪২ এ মাাআ থাকু  না ক ন ক ান ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠান ম্পয় ি ধাযা ৪১ এয ধীন কঘালণা প্র ার্ি 

আয়র ঈক্ত ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠান ফা িাায ফা ঈায য়ি ক ান ব্যর্ক্তয েখয়র, িোফধায়ন, র্নয়ন্ত্রয়ণ ফা র্জম্মায় 

অয়ছ এভন ফ স্থাফয  স্থাফয ম্পর্ি, কয়ায, ম্পর্িয স্বত্ব-ের্রর ফা ন্য ক ান ের্রর ফাংরায়ে ব্যাং  

 র্তি  র্নধ িার্যি ভয়য়য ভয়ধ্য র্নধ িার্যি ঈায়য় ফাংরায়ে ব্যাং  ফা িৎ র্তি  র্নয়ে ির্ি ক ান প্রর্িষ্ঠান ফা 

ব্যর্ক্তয র্ন ট জভা যার্খয়ফ। 

(২) ধাযা ৪১ এয ধীন কঘালণায় ঈর্ের্খি ক ান ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠায়নয র্ফরুয়দ্ধ ক ান ভাভরা, অীর থফা ধৄরূ 

ভাভরা, অীর আয়ি ঈদূ্ভি ক ান  াম িধাযা এআ অআন প্রফিিয়নয পূয়ফ ি র্ফচাযাধীন থার্ য়র কঘালণা প্র ায়য 
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িার্যখ আয়ি ঈক্ত প্রর্িষ্ঠায়নয ফায়য়নয অয়ে ফা অোরয়িয যায় প্রোয়নয িার্যখ ম িন্ত ভয় ার 

Limitation Act, 1908 (IX of 1908) এ র্ফধৃি িাভার্ে ার গণনায কিয়ত্র ফাে কেয়া আয়ফ। 

44। ম্পে এফং োয় ের্রি র্ফবৃর্ি োর্খর।- 

ক ান ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠান ম্পয় ি ধাযা ৪১ এয ধীন কঘালণা প্র ার্ি আফায র্িন র্েয়নয ভয়ধ্য ফা ফাংরায়ে 

ব্যাং   র্তি  ভঞ্জুযীকৃি ফর্ধ িি ভয়য়য ভয়ধ্য ঈক্ত প্রর্িষ্ঠায়নয প্রধান র্নফ িাী, র্যচার , ঈক্ত ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠায়নয 

ম্যায়নজায,  ভ ি িিা  প্রর্ির্নর্ধ এফং ঈায়েয কম ক ান োর্ফোয, িাায কপাজয়ি ঈক্ত ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠায়নয কম 

 র ম্পে যর্িি অয়ছ িৎম্পয় ি এ টি িার্র া ের্রি র্ফবৃর্ি ফাংরায়ে ব্যাংয় য র্ন ট োর্খর  র্যয়ফ। 

45। কফঅআনী থ িায়ন ব্যফাজর্নি ফায়ন আিোর্ে।- 

(১) ধাযা ৪১ এয ধীন ক ান কঘালণা ক ান ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠান ম্পয় ি না আয়া ক ান ব্যর্ক্ত-ভর্ষ্ট ম্পয় ি আয়া 

থার্ য়র ঈক্ত ব্যর্ক্ত-ভর্ষ্ট ক াম্পানী অআয়নয ধীয়ন ফায়নয়মাগ্য র্নফিনকৃি ক াম্পানী র্ায়ফ গণ্য আয়ফ। 

(২) ক ান র্নফিনকৃি ফা র্নফিনকৃি ক াম্পানী ম্পয় ি ধাযা ৪১ এয ধীন ক ান কঘালণা প্র ার্ি আয়র ঈক্ত 

প্র ানায িার্যখ আয়ি াি র্েয়নয ভয়ধ্য ফা য ায  র্তি  এিদুয়েয়ে ফর্ধ িি ভয়য়য ভয়ধ্য ফাংরায়ে ব্যাং  

 র্তি  ককৃি েযখায়স্তয র্বর্িয়ি াআয় াট ি র্ফবাগ ঈক্ত ক াম্পানী ম্পয় ি ফায়য়নয অয়ে র্েয়ি ার্যয়ফ। 

(৩) ধাযা ৪৯, ৫১  ৫৬ ব্যিীি এআ অআন এফং ক াম্পানী অআয়নয র্ফধানাফরীয মিটুকু ক ান পাআন্যান্স 

ক াম্পানীয ফায়য়নয কিয়ত্র প্রয়মাজে য়িিটুকু ঈ-ধাযা (২) এয ধীন ককৃি েযখাস্ত এফং ঈায ধৄফিী 

 াম িধাযায কিয়ত্র প্রয়মাজে আয়ফ। 

(৪) কেঈর্রয়া র্ফলয়  অআন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ এয ১০ নং অআন) এ মাা র্ ছুআ থাকু  না ক ন ধাযা ৪১ এয ধীয়ন 

প্রেি ক ান কঘালণা ক ান ব্যর্ক্ত র্ফয়ল ম্পর্ িি আয়র ঈক্ত কঘালণা ঈক্ত ব্যর্ক্তয়  কেঈর্রয়া কঘালণা  যায জন্য 

ময়থষ্ট  াযণ র্ায়ফ র্ফয়ফর্চি আয়ফ। কেঈর্রয়া কঘালণা  র্যফায িভিাম্পন্ন অোরি ধাযা ৪১ (২) এয ধীন 

কঘালণাটি প্র ার্ি আফায াি র্েয়নয ভয়ধ্য ফা য ায  র্তি  এিদুয়েয়ে ফর্ধ িি ভয়য়য ভয়ধ্য ফাংরায়ে 
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ব্যাং   র্তি  ককৃি েযখায়স্তয র্বর্িয়ি এফং ন্য ক ান প্রভাণ ছাড়াআ ঈক্ত ব্যর্ক্তয়  কেঈর্রয়া কঘালণা  র্যয়া 

অয়ে প্রোন  র্যয়ি ার্যয়ফ। ঈক্ত কেঈর্রয়ায ম্পর্ি ফিন  র্যচারনায ব্যাায়য ঈক্ত অআন এয র্ফধানাফরী 

ধৄযণ  যা আয়ফ। 

িয়ফ িি থায়  কম, যফিীয়ি ঈক্ত অয়ে যে  র্যয়ি ফা ঈক্ত ব্যর্ক্তয োয় ম্পর্ িি ক ান অয়া যপা ফা 

ন্য ক ান ব্যফস্থা ধৄয়ভােন  র্যয়ি ঈক্ত অোরয়িয ক ান িভিা থার্ য়ফ না । 
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ষ্টভ খন্ড 

পাআন্যান্স ক াম্পানী াভর্য়  স্থর্গি যণ, পুনগ িঠন, এ ত্রী যণ আিোর্ে।  

46। পাআন্যান্স ক াম্পানীয ব্যথ িিায় ব্যফস্থা িণ।– 

(১) মর্ে ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয এআ ভয়ভ ি য়ন্দ  যায  াযণ থায়  ঈা িা গয়ণয োয়-োর্য়ত্ব র্ভটাআয়ি 

ভথ ি আফায িাফনা যয়য়য়ছ থফা মখন ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ঈায ক ান িায় য ানা স্থর্গি 

 র্যয়ি ফাধ্য আয়িয়ছ িখনআ কআ পাআন্যান্স ক াম্পানী ফাংরায়ে ব্যাং য়  র্ফলয়টি ফর্ি  র্যয়ফ।  

(২) ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ঈধাযা ১ এয র্ফধান কভািায়ফ  ঈায িভিায র্ফলয় ফাংরায়ে ব্যাং য়  

ফর্ি  র্যয়র ফা ফাংরায়ে ব্যাংয় য এআ ভয়ভ ি র্ফশ্বা  যায  াযণ থায়  কম, ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী 

জনস্বাথ ি ফা অভানি াযীয়েয স্বাথ ি র্যন্থী দ্ধর্িয়ি র্যচার্রি আয়িয়ছ, ফা ঈায ানা র্যয়ায়ধ ব্যথ ি 

আয়িয়ছ ফা করা ায়নয দরূন ঈায ংযর্িি মূরধন অফর্ে  মূরধয়নয ি যা ঞ্চা িাংয়য র্নয়চ 

নার্ভয়া র্গয়ায়ছ ফা এআ অআয়নয ক ান র্ফধান গুরুতরভায়ব রঙ্ঘন  র্যয়ায়ছ ফা কপৌজোর্য যাধ ংঘটন 

 র্যয়ায়ছ িাা আয়র ঈক্ত ক াম্পানীয়  ফক্তব্য ঈস্থায়নয যুর্ক্তংগি সুয়মাগ প্রোয়নয য ফাংরায়ে ব্যাং  

র্ননফর্ণ িি  র ফা কম ক ান ব্যফস্থা িণ  র্যয়ি ার্যয়ফ-  

( ) ঈায থ িায়ন ব্যফা র্যচারনায র্ফলয়য় কম ক ান র্নয়ে ি প্রোন; 

(খ) ঈায র্যচার  ল িে ফা ক ান  র্ভটিয  াম িধাযা ম িয়ফিয়ণয জন্য ফাংরায়ে ব্যাংয় য  ভ ি িিা 

র্নয়য়াগ; 

(গ) ঈায ব্যফা সুষ্ঠুবায়ফ র্নয়ন্ত্রণ  র্যচারনায রয়িে ক ান ব্যর্ক্তয়  ঈাযআ খযয়চ র্নয়য়াগ; এফং 

(ঘ) ঈায ব্যফস্থানায় ক ান র্যফিিন প্রয়য়াজন ভয়ন আয়র ঈক্ত র্যফিিন র্নধ িার্যি ভয়য়য ভয়ধ্য 

 াম ি য  র্যফায র্নয়ে ি প্রোন। 



পাআন্যান্স ক াম্পানী অআন, ২০১৯  

   

  

37 

(৩) ঈ-ধাযা (২) এয ধীয়ন গৃীি ব্যফস্থা ফাংরায়ে ব্যাং  স্বপ্রয়ণার্েি আয়া থফা ংর্িষ্ট পাআন্যান্স 

ক াম্পানীয অয়ফেয়নয র্যয়প্রর্িয়ি ংয়াধন ফা প্রিোায  র্যয়ি ার্যয়ফ এফং ধৄরূ ংয়াধন ফা প্রিোায়য 

প্রয়য়াজনীয় িি অয়যা  র্যয়ি ার্যয়ফ। 

(৪) এআ ধাযায ধীন ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয র্নয়ন্ত্রণ ফা র্যচারনায জন্য র্নযুক্ত ব্যর্ক্তয ার্যশ্রর্ভ   

 ায়জয িিার্ে ফাংরায়ে ব্যাং  র্নধ িাযণ  র্যয়ফ। এআরূ ার্যশ্রর্ভ   র্নয়ন্ত্রণ ফা র্যচারনা ফাফে  র খযচ 

ংর্িষ্ট প্রর্িষ্ঠান ফন  র্যয়ফ।  

(৫) এআ ধাযায় মাা র্ ছুআ থাকু  না ক ন ফাংরায়ে ব্যাং  ঈধাযা ১  ২ এ ঈর্ের্খি  াযয়ণ কম ক ান 

পাআন্যান্স ক াম্পানীয ফায়য়নয জন্য াআয় াট ি র্ফবায়গ অয়ফেন োর্খর  র্যয়ি ার্যয়ফ। 

47। াভর্য়  স্থর্গি যণ, পুনগ িঠন  এ ত্রী যণ।- 

(১) অভানি াযীয়েয স্বায়থ ি ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয ব্যফা াভর্য় বায়ফ স্থর্গি যাখায প্রয়য়াজন ভয়ন 

 র্যয়র, য ায়যয র্ি যাভ িক্রয়ভ, ফাংরায়ে ব্যাং  অয়ে দ্বাযা নর্ধ  ছয় ভা কভয়ায়েয জন্য ঈক্ত 

পাআন্যান্স ক াম্পানীয ব্যফা স্থর্গি যার্খফায অয়ে প্রোন  র্যয়ি ার্যয়ফ। িয়ফ িি থায়  কম, ফাংরায়ে 

ব্যাং  ঈক্ত কভয়াে নর্ধ  অয়যা ছয় ভা ম িন্ত বৃর্দ্ধ  র্যয়ি ার্যয়ফ। 

(২) ঈ-ধাযা (১) এয অয়ে ফরফৎ থা া ায়র ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ফাংরায়ে ব্যাংয় য র্নয়ে িনা ব্যিীি 

ঈায ক ান অভানি াযীয ানা ফা ক ান ানাোয়যয োয় র্যয়াধ  র্যয়ফ না ফা োর্য়ত্ব ারন  র্যয়ফ না। 

(৩) াভর্য় বায়ফ ব্যফা স্থর্গি যার্খফায অয়েয়য কভয়াে ফরফৎ থা া ারীন জনস্বায়থ ি ফা ঈক্ত পাআন্যান্স 

ক াম্পানীয সুষু্ঠ ব্যফস্থানা র্নর্িি যণ কেয়য াভর্ি  থ ি ব্যফস্থায স্বায়থ ি ক াম্পানীয পুনগ িঠন ফা ন্য 

ক ান ব্যাং  ক াম্পানী ফা পাআন্যান্স ক াম্পানীয র্ি এ ত্রী যয়ণয প্রয়য়াজন আয়র ফাংরায়ে ব্যাং  ধৄরূ 

স্কীভ প্রণয়ন  র্যয়ি ার্যয়ফ। 
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(৪) এআ অআয়নয ন্য ক ান র্ফধান ফা অািিঃ ফরফৎ ন্য ক ান অআন, চুর্ক্ত ফা ের্রয়র মাা র্ ছুআ থাকু  না 

ক ন এআ ধাযায ধীন প্রস্তুিকৃি স্কীভ  াম ি য আয়ফ। 

48। র্ফয়ল কিয়ত্র পাআন্যান্স ক াম্পানীয এ ত্রী যণ  পুনগ িঠন।- 

ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী স্বপ্রয়ণার্েি আয়া ন্য ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ফা ব্যাং  ক াম্পানীয র্ি এ ীর্ভি 

আয়ি চার্য়র থফা ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী র্নয়জয ব্যফায র্ য়েং ন্য ক ান ব্যাং  ক াম্পানী ফা পাআন্যান্স 

ক াম্পানীয র্ন ট স্তান্তয়যয ভাধ্যয়ভ ফা র্ফযভান োয়-ম্পয়েয পুনঃমূল্যায়য়নয ভাধ্যয়ভ পুনগ িঠিি আয়ি চার্য়র 

ফাংরায়ে ব্যাংয় য পূফ িাধৄয়ভােনক্রয়ভ  ার্িি এ ত্রী যণ ফা পুনগ িঠন  র্যয়ি ার্যয়ফ। 

49। পাআন্যান্স ক াম্পানীয র্ফরুয়দ্ধ ঈত্থার্ি অআনগি  াম িধাযা াভর্য় বায়ফ স্থর্গি যণ।- 

(১) াভর্য় বায়ফ োয় র্যয়ায়ধ িভ ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয অয়ফেনক্রয়ভ াআয় াট ি র্ফবাগ ঈক্ত 

ক াম্পানীয র্ফরুয়দ্ধ  র অআনগি  াম িধাযা িৎ র্তি  র্নধ িার্যি িিাধীয়ন র্নর্ে িষ্ট ভয়য়য জন্য স্থর্গি যার্খফায 

অয়ে র্েয়ি ার্যয়ফ। এিদুয়েয়ে াআয় াট ি র্ফবাগঈক্ত ভয়ীভা ফর্ধ িি  র্যয়ি ার্যয়ফ। িয়ফ ফর্ধ িি কভয়াে 

ছয় ভায়য র্ধ  আয়ফ না। 

(২) ঈক্ত পাআন্যান্স ক াম্পানী ঈায কেনা র্যয়ায়ধ িভ ভয়ভ ি ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  প্রেি প্রিেয়নত্র 

অয়ফেনয়ত্রয র্ি ংয়মার্জি না আয়র ঈা অোরি  র্তি  িণয়মাগ্য আয়ফ না। 

(৩) ঈ-ধাযা (১) এয ধীয়ন ক ান অয়ফেনত্র োর্খর  যা আয়র াআয় াট ি র্ফবাগ এ জন র্ফয়ল  ভ ি িিা 

র্নয়য়াগ  র্যয়ি ার্যয়ফ। অয়ফেন াযী ক াম্পানীয ম্পে, ফর্, ের্রর, ভারাভার এফং অোয়য়মাগ্য োর্ফয 

র্ধ াযী ফা র্ধ াযী ফর্রয়া ধাযণা  যা য় এআরূ  র র্ ছু, ঈক্ত  ভ ি িিা িৎিণাৎ র্নজ িোফধায়ন ফা 

র্নয়ন্ত্রয়ণ িণ  র্যয়ফন। ঈক্ত প্রর্িষ্ঠায়নয অভানি াযীয়েয স্বায়থ ি াআয় াট ি র্ফবাগ ন্য কমআ িভিা িাায়  

 িণ  র্যয়ফ কআ িভিা র্ির্ন প্রয়য়াগ  র্যয়ি ার্যয়ফন। 
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(৪) ঈ-ধাযা (১) এয ধীন ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয  াম ি রা মর্ে ঈায অভানি াযীয়েয স্বাথ ি র্ফয়যাধী 

য় িাা আয়র ফাংরায়ে ব্যাং  ঈক্ত ক াম্পানীয ফায়য়নয জন্য াআয় াট ি র্ফবায়গয র্ন ট অয়ফেন  র্যয়ি 

ার্যয়ফ। এআরূ অয়ফেনত্র োর্খয়রয য াআয় াট ি র্ফবাগ ঈক্ত ঈ-ধাযায ধীন প্রেি স্থর্গি অয়েয়য কভয়াে 

অয ফর্ধ িি  র্যয়ফ না । 
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নফভ খন্ড 

পাআন্যান্স ক াম্পানী ফায়ন।  

50। াআয় াট ি র্ফবাগ  র্তি  ফায়ন।- 

(১) ক াম্পানী অআয়নয ধাযা ২২৮  ২৪১ এ মাা র্ ছুআ থাকু  না ক ন এআ অআয়নয ধাযা ৪৯ এ প্রেি িভিায়  

ক্ষুন্ন না  র্যয়া াআয় াট ি র্ফবাগ এআ ধাযায ধীন ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয ফায়য়নয জন্য অয়ে প্রোন 

 র্যয়ফ, মর্ে- 

 ( ) ঈক্ত ক াম্পানী ঈা  র্তি  গৃীি ঋণ ফা  জি ফা কেনা র্যয়াধ  র্যয়ি িভ য়; এফং  

(খ) ঈক্ত ক াম্পানী ফায়য়নয জন্য ফাংরায়ে ব্যাং  এআ ধাযায ধীন অয়ফেন  য়য।  

(২) ক াম্পানী অআয়নয ধাযা ২৪২ এয র্ফধান ক্ষুন্ন না  র্যয়া ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ঈায কেনা র্যয়ায়ধ 

িভ ফর্রয়া গণ্য আয়ফ; মর্ে- 

( ) ঈক্ত ক াম্পানীয ব্যফা ক ন্দ্র ফা র্পয় ঈায ক ান গৃীি ঋণ ফা  জি ফা কেনা র্যয়ায়ধয জন্য 

ক ান অআনাধৄগ োফী ক  যা য়, র্ ন্তু াি  াম ির্েফয়য ভয়ধ্য ঈক্ত ঋণ ফা  জি ফা কেনা র্যয়ায়ধ 

ঈা াভথ ি ফা াযগিা ফা স্বীকৃর্ি জ্ঞান  য়য; ফা  

(খ) ফাংরায়ে ব্যাং  এআ ভয়ভ ি প্রিেয়ন  য়য কম, ঈক্ত পাআন্যান্স ক াম্পানী ঈায ঋণ ফা  জি ফা কেনা 

র্যয়ায়ধ িভ। 

(৩) অোরি ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয ফায়য়নয অয়ফেন িণ  র্যয়র ঈক্ত পাআন্যান্স ক াম্পানীয ফিিভান 

 ফায়ন অয়ফেয়ন ঈর্ের্খি ফা ফায়ন প্রর্ক্রয়া চরা ারীন োয়ী র্য়য়ফ র্চর্িি ায়ফ  র্যচার য়েয 

 র স্থাফয  স্থাফয ম্পে অবরুদ্ধ (Freeze) ফা কক্রা  (Attachment) আয়ফ এফং অোরয়িয র্নয়ে িনা 

ব্যর্িয়যয়  স্তান্তয  যা মাআয়ফ না।  
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(৪) ক াম্পানী অআয়নয ধাযা ৩২৫ (২) (খ) এয র্ফধান ায়য়ি ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয ফায়য়নয কিয়ত্র 

প্রাকৃর্ি  ব্যর্ক্তিা র্ফর্ষ্ট (Natural Person) অভানি াযীগয়ণয োফী ন্যান্য াধাযণ ানাোয়যয োফীয 

তুরনায় িার্ধ ায াআয়ফ।   

51। অোরি ফায় ।- 

(১) পাআন্যান্স ক াম্পানীয ফায়ন ভাভরায ংখ্যা  িৎংর্িষ্ট  ায়জয র্যভাণ র্ফয়ফচনা  র্যয়া য ায মর্ে 

র্বভি কালণ  য়য কম, ঈক্ত ফায়য়নয  াম িধাযা র্যচারনা এফং িৎংক্রান্ত র্ফলয়য় াআয় াট ি র্ফবাগ  র্তি  

অয়যার্ি ন্যান্য োর্য়ত্ব ম্পােন  যায জন্য াআয় াট ি র্ফবায়গয র্ি এ জন অোরি ফায়  ংযুক্ত 

 যা প্রয়য়াজন িাা আয়র য ায ফাংরায়ে ব্যাংয় য র্ি যাভ িক্রয়ভ িৎ র্তি  র্নধ িার্যি কভয়ায়ে এ জন 

অোরি-ফায়  র্নয়য়াগ  র্যয়ি ার্যয়ফ। 

(২) ঈ-ধাযা (১) এয ধীয়ন ক ান অোরি ফায়  র্নযুক্ত আয়র এফং াআয় াট ি র্ফবাগ ক ান পাআন্যান্স 

ক াম্পানীয ফায়য়নয জন্য অয়ে প্রোন  র্যয়র ক াম্পানী অআয়নয ধাযা ২৫০ থফা ২৫৫ এ মাা র্ ছুআ 

থাকু  না ক ন অোরি ফায়  ঈক্ত ক াম্পানীয য ার্য ফায়  আয়ফ।  

(৩) ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয ফায়য়নয জন্য ক ান  াম িধাযা ব্যাি থা া ায়র ঈধাযা (১) এয ধীন 

র্নযুক্ত ফায়  ব্যর্িয়যয়  পূফ ি আয়ি ন্য ক ান ফায়  র্নযুক্ত থার্ য়র ক াম্পানী অআয়নয ধাযা ২৫৬ এ 

মাা র্ ছুআ থাকু  না ক ন পূয়ফ ি র্নযুক্ত ফায়  ঈধাযা (১) এয ধীন র্নযুর্ক্তয িার্যয়খ েিোগ  র্যয়ায়ছন 

ফর্রয়া গণ্য আয়ফ।  

িয়ফ িি থায়  কম, অোরি ফায় য়  এফং ফাংরায়ে ব্যাং য়  এিেম্পয় ি শুনানীর সুয়মাগ কেয়ায য 

াআয় াট ি র্ফবাগ মর্ে এআরূ র্বভি কালণ  য়য কম, ঈক্ত অোরি ফায়য় য র্নযুর্ক্ত ঈক্ত পাআন্যান্স 

ক াম্পানীয অভানি াযীয়েয স্বায়থ িয জন্য ির্ি য আয়ি ায়য িাা আয়র াআয় াট ি র্ফবাগ পূয়ফ িয য ার্য 

ফায় য়  িাায  াম িক্রভ চারাআয়া মাআফায জন্য র্নয়ে ি র্েয়ি ার্যয়ফ।  
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(৪) এআ অআন প্রফিিয়নয পূফ ি আয়ি ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয ফায়ন  াম িধাযা র্নষ্পয়ন্নয রয়িে র্নযুক্ত 

ফায়  ঈধাযা (১) এয ধীন অয়ে প্রোন না  যা ম িন্ত স্বয়ে ফার থার্ য়ফ। 

52। ফাংরায়ে ব্যাং  আিোর্েয ফায়  র্ায়ফ র্নয়য়াগ।- 

ক াম্পানী অআয়ন মাা র্ ছুআ থাকু  না ক ন মর্ে ফাংরায়ে ব্যাং  ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয ফায়ন  াম ি 

ধাযায় াআয় াট ি র্ফবায়গয র্ন ট ফাংরায়ে ব্যাং য়  ফা ক ান ব্যর্ক্ত র্ফয়লয়  য ার্য ফায়  র্ায়ফ র্নযুক্ত 

 র্যফায অয়ফেন  য়য িাা আয়র াধাযণিঃ ঈক্ত অয়ফেন ভঞ্জুয  যা আয়ফ এফং ঈক্ত  াম িধাযায় ক ান ফায়  

পূফ ি আয়ি  াম িযি থার্ য়র িাায ে ঈক্ত য ার্য ফায়  র্নযুর্ক্তয িার্যখ আয়ি শূন্য আয়ফ। 

53। ফায়য় য ঈয ক াম্পানী অআন প্রয়য়াগ।- 

(১) ক াম্পানী অআয়নয ফায়  ম্পর্ িি র্ফধানাফরী এআ অআয়নয র্ফধানাফরীয র্ি াভঞ্জস্যপূণ ি য়া 

ায়য়ি ধাযা ৫১ ফা ৫২ এয ধীন র্নযুক্ত ফায়য় য কিয়ত্র প্রয়মাজে আয়ফ। 

(২) এআ খয়ন্ড ঈর্ের্খি ‘য ার্য ফায় ' পাআন্যান্স ক াম্পানীয ফায়  ফর্রয়া গণ্য আয়ফ। 

54।  াম িধাযা স্থর্গি যয়ণ অোরয়িয িভিা।- 

ক াম্পানী অআয়নয ধাযা ২৫৩ এ র্বন্নরূ ক ান র্ফধান থা া য়ে ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয অভানি াযীয়েয 

োফী ম্পূণ ি র্যয়াধ  র্যফায জন্য গৃীি ব্যফস্থা ম্পয় ি ন্তুষ্ট না য়া ম িন্ত াআয় াট ি র্ফবাগ ঈক্ত ক াম্পানীয 

ফায়ন  াম িধাযা স্থর্গি যার্খফায অয়ে প্রোন  র্যয়ফ না।  

55। পাআন্যান্স ক াম্পানীয কস্বচ্ছায় ফায়ন।- 

ক াম্পানী অআয়নয ধাযা ২৮৬ এ র্বন্নিয ক ান র্ ছু থা া য়ে ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ঈায ানাোযগয়ণয 

োফী ম্পূণ িরূয় র্যয়াধ  র্যয়ি িভ ভয়ভ ি ফাংরায়ে ব্যাং  র্রর্খিবায়ফ প্রিেয়ন না  র্যয়র ধাযা ৪(১) এয ধীন 

রাআয়ন্স প্রাপ্ত ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয কস্বচ্ছা ফায়ন  যা মাআয়ফ না। কস্বচ্ছায় ফায়য়নয  াম িধাযায ক ান 

ম িায়য় মর্ে পাআন্যান্স ক াম্পানী ঈায ক ান কেনা র্যয়ায়ধ ব্যথ ি য় িাা আয়র াআয় াট ি র্ফবাগ ক াম্পানী 
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অআয়নয ৩১৪  ৩১৫ এয র্ফধান ক্ষুণ্ন না  র্যয়া ফাংরায়ে ব্যাংয় য অয়ফেনক্রয়ভ ঈক্ত ক াম্পানীয ফায়য়নয জন্য 

অয়ে প্রোন  র্যয়ফ।  

56। পাআন্যান্স ক াম্পানী এফং ানাোযগয়ণয ভয়ধ্য অয়াল-র্নষ্পর্ি ব্যফস্থা।- 

এ অআয়ন ফা ফিিভায়ন ফরফৎ ন্য ক ান অআয়ন মাা র্ ছুআ থাকু  না ক ন াআয় াট ি র্ফবাগ ক ান পাআন্যান্স 

ক াম্পানী এফং ঈায েস্য ফা ানাোযগয়ণয ভয়ধ্য ক ান অয়াল-র্নষ্পর্ি ফা র্ফয়ল ব্যফস্থা ধৄয়ভােন  র্যয়ফ না 

ফা ধৄরূ ক ান র্নষ্পর্ি ফা র্ফয়ল ব্যফস্থায় ক ান ংয়াধন ধৄয়ভােন  র্যয়ফ না, মর্ে না ফাংরায়ে ব্যাং  এআ 

ভয়ভ ি প্রিেয়ন  য়য কম, ঈক্ত র্নষ্পর্ি, র্ফয়ল ব্যফস্থা ফা ঈায়েয ংয়াধন  াম ি য  যায য়মাগ্য নয় এফং ংর্িষ্ট 

ক াম্পানীয ানাোযগয়ণয স্বায়থ িয র্যন্থী নয়।  
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েভ খন্ড 

যাধ  ার্স্ত।  

57। রাআয়ন্সর্ফীন থ িায়ন ব্যফায ার্স্ত।- 

মর্ে ক ান ব্যর্ক্ত এআ অআয়নয ধীন রাআয়ন্সপ্রাপ্ত না আয়া ফা প্রাপ্ত রাআয়ন্স ফার্ির আফায য র্ ংফা র্ভর্থ্া র্যচয় 

প্রোনপূফ ি  থ িায়ন ব্যফা র্যচারনা  য়য িাা আয়র র্ির্ন ধেন াি ফৎয  াযােন্ড ফা নর্ধ  ঞ্চা রি 

টা া থ িেন্ড ফা ঈবয় েয়ন্ড ের্ন্ডি আয়ফন।   

58। েন্ড।- 

ধাযা ৫৭ ব্যর্িয়যয়  এআ অআন  এয অিায়  র্িয় র্ফধান রঙ্ঘয়নয জন্য কোলী ব্যর্ক্ত র্নয়ন ঈয়ের্খি েয়ন্ড 

েন্ডনীয় আয়ফনঃ 

(১) ক ান ব্যর্ক্ত এআ অআয়নয ধীন প্রেি রাআয়য়ন্সয িি ারন  র্যয়ি ব্যথ ি আয়র ঈায়  নর্ধ  ঞ্চা রি 

টা া থ ি েন্ড এফং কোলী াব্যস্ত য়ায য ংর্িষ্ট িি ারয়ন ব্যথ ি আয়র প্রর্ির্েয়নয ব্যথ িিায জন্য এ  

রি টা া  র্যয়া থ িেয়ন্ড েন্ডনীয় আয়ফন। 

(২) ক ান ব্যর্ক্ত এআ অআয়নয ধীন রাআয়য়ন্সয জন্য ককৃি অয়ফেয়ন আচ্ছাকৃিবায়ফ র্ভর্থ্া ফা র্ফভ্রার্ন্ত য ির্থ্ 

প্রোন  র্যয়র র্ির্ন ধৄর্ধ্ি র্িন ফৎয  াযােি ফা নর্ধ  ে রি টা া থ িেি ফা ঈবয় েয়ি েিনীয় আয়ফন।  

(৩) ধাযা ৬ এয র্ফধান বে  র্যয়া ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ব্যফা ক ন্দ্র ফা র্প খুর্রয়র ফা র্ফযভান ব্যফা 

ক ন্দ্র ফা র্পয়য স্থান র্যফিিন  র্যয়র ঈায কম  র র্যচার  ফা  ভ ি িিা ঈক্ত ব্যফা ক ন্দ্র ফা র্প 

কখারা ফা স্থান র্যফিিয়নয জন্য োর্য়ত্বপ্রাপ্ত র্ছয়রন িাায়েয প্রয়িেয়  এ  রি টা া আয়ি নর্ধ  র্ফ রি 

টা া থ িেয়ন্ড েন্ডনীয় আয়ফন। 

(৪) ক ান ব্যর্ক্ত ধাযা ১৪, ১৫ (১, ২, ৪  ৫), ১৬, ১৭  ১৮ এয র্ফধান রঙ্ঘন  র্যয়র ঈা দুআ রি টা া আয়ি 

নর্ধ  ে রি টা া থ িেয়ন্ড েন্ডনীয় আয়ফ। 
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(৫) ক ান ব্যর্ক্ত ধাযা ১৫ (৩) এয র্ফধান ধৄমায়ী য়মাগ্য য়া য়ে ঈায়েয র্ফধান রঙ্ঘন  র্যয়া মর্ে ক ান 

পাআন্যান্স ক াম্পানীয র্ি ম্পৃক্ত থায় ন, িাা আয়র র্ির্ন ধৄর্ধ্ি র্িন ফৎয  াযােি ফা নর্ধ  ে রি 

টা া থ িেিফা ঈবয় েয়ি েিনীয় আয়ফন।  

(৬) ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ধাযা ২৫ এয র্ফধান রঙ্ঘন  র্যয়া ঋণ সুর্ফধা প্রোন  র্যয়র ঈায কম  র 

র্যচার  ফা  ভ ি িিা ঈক্ত ঋণ সুর্ফধা প্রোয়নয জন্য োর্য়ত্বপ্রাপ্ত র্ছয়রন িাায়েয প্রয়িেয়  এ  রি টা া আয়ি 

নর্ধ  ে রি টা া থ িেয়ন্ড েন্ডনীয় আয়ফ। 

(৭) ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয ক ান র্যচার , ব্যফস্থা , র্নযীি , োর্য়ত্বপ্রাপ্ত ব্যর্ক্ত,  ভ ি িিা ফা  ভ িচাযী 

আচ্ছাকৃিবায়ফ মর্ে ঈক্ত প্রর্িষ্ঠায়নয র্াফ ফর্, র্াফ, প্রর্িয়ফেন, ব্যফা ংক্রান্ত  াগজ, ফা ন্যান্য ের্রয়র, 

িঃয ঈক্ত ের্রর ফর্রয়া ঈর্ের্খি, র্ভর্থ্া র্ ছু ংয়মাজন  য়যন ফা  র্যয়ি াায্য  য়যন ফা ঈক্ত ের্রয়রয 

র্ ছু কগান ফা নষ্ট  য়যন, িাা আয়র র্ির্ন ধৄর্ধ্ি র্িন ফৎয়যয  াযােন্ড ফা নর্ধ  ে রি টা া থ িেিফা 

ঈবয় েয়ি েিনীয় আয়ফন।  

(৮) মর্ে ক ান ব্যর্ক্ত এআ অআয়নয ক ান র্ফধায়নয প্রয়য়াজন কভািায়ফ  ফা ঈায ধীন ফা ঈায ঈয়েে 

পূযণ য়ে িরফকৃি ফা োর্খরকৃি ক ান র্ফফযণ, প্রর্িয়ফেন ফা ন্যান্য ের্রয়র আচ্ছাকৃিবায়ফ র্ভর্থ্া ির্থ্ প্রোন 

 য়যন, থফা ধৄরূ ক ান র্ফফযণ, প্রর্িয়ফেন ফা ের্রয়র আচ্ছাকৃিবায়ফ ক ান প্রয়য়াজনীয় ির্থ্ প্রোন না  য়যন, 

িাা আয়র র্ির্ন ধৄর্ধ্ি র্িন ফৎয়যয  াযােি ফা নর্ধ  ে রি টা া থ িেি ফা ঈবয় েয়ি েিনীয় আয়ফন।  

(৯) ধাযা ৩৬(২) এয ধীন র্যে িন ায়র পাআন্যান্স ক াম্পানী ংর্িষ্ট ব্যর্ক্ত ক ান ফর্, র্াফ র্ন া  

ন্যান্য ের্রর োর্খর থফা ক ান ির্থ্ যফযা  র্যয়ি থফা ব্যফা ংক্রান্ত ক ান প্রয়শ্নয জফাফ র্েয়ি ম্মি 

ন িাা আয়র ংর্িষ্ট ব্যর্ক্ত ে াজায টা া আয়ি নর্ধ  ে রি টা া থ িেয়ন্ড েন্ডনীয় আয়ফ। 
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(১০) ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ধাযা ২৪ এয র্ফধান রঙ্ঘন  র্যয়া অভানি িণ  র্যয়র কম  র ব্যর্ক্ত ঈক্ত 

অভানি িয়ণয জন্য োর্য়ত্ব প্রাপ্ত র্ছয়রন ঈাযা প্রয়িেয়  ঈক্ত অভানয়িয নর্ধ  র্দ্বগুণ র্যভাণ থ িেয়ন্ড 

েন্ডনীয় আয়ফন। 

(১১) ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ধাযা ৯ কভািায়ফ  নগে ির্ফর  িযর ম্পে ংযিয়ণ ব্যথ ি আয়র ঈা 

প্রর্ির্েয়নয ঘাটর্িয এ  িাং ায়য থ িেয়ন্ড েন্ডনীয় আয়ফ। 

(১২) ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ধাযা ৪৬(২) এয ধীন ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  গৃীি ব্যফস্থা ভান্য  র্যয়র 

ঈা র্ফ রি টা া থ িেয়ন্ড েন্ডনীয় আয়ফ। 

(১৩) ধাযা ৪০ এয ধীন িেন্ত ায়র থ িায়ন ব্যফায় র্নয়য়ার্জি য়ন্দবাজন ব্যর্ক্ত ফা ক াম্পানী িেন্ত ায়ম ি 

য়মার্গিা  র্যয়র ঈা ধেনিভ ে রি টা া থ িেয়ন্ড েন্ডনীয় আয়ফ। 

59। ার্স্তয ব্যফস্থা  যা য় নাআ এআ য ভ যায়ধয ার্স্ত।-  

ক ান ব্যর্ক্ত ফা ক াম্পানী মর্ে এভন ক ান  াজ  য়য ফা  র্যয়ি র্ফযি থায়  মাা এআ অআয়নয ক ান র্ফধান ফা 

র্ফধায়নয ধীন প্রেি ক ান অয়ে ফা র্নয়ে ি ভান্য  যায ার্ভর এফং িজ্জন্য এআ অআয়ন ক ান স্বিন্ত্র ার্স্তয 

ব্যফস্থা নাআ িাা আয়র ঈা নর্ধ  ে রি টা া থ িেয়ন্ড েন্ডনীয় আয়ফ।  

60। ফাংরায়ে ব্যাংয় য থ িেি অয়যায়য িভিা।- 

ধাযা ৫৮  ৫৯ এয ধীন ক ান ব্যর্ক্ত েন্ডনীয় যাধ  র্যয়র িাায র্ফরুয়দ্ধ ভাভরা না  র্যয়া ফাংরায়ে ব্যাং  

িাায়  ক ন থ িেয়ি ের্িি  র্যয়ফ না ক ম্পয় ি  াযণ ে িাআয়ি সুয়মাগ র্েয়ি ার্যয়ফ এফং িাায ব্যাখ্যায় ন্তুষ্ট 

না আয়র ফা র্ির্ন ক ান ব্যাখ্যা প্রোন না  র্যয়র, ফাংরায়ে ব্যাং  িাায়  র্নধ িার্যি য়ফ িাচ্চ ংয় য নর্ধ  কম 

ক ান ংয় য থ িেয়ি ের্িি  র্যয়ি ার্যয়ফ।  

61। থ ি েন্ড অোয়য় গৃীিব্যফস্থা।- 
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ধাযা ৬০ এয ধীন ক ান ব্যর্ক্ত ফা ক াম্পানীয ঈয অয়যার্ি থ িেয়ন্ডয থ ি র্যয়ায়ধয র্নর্ভয়ি ফাংরায়ে ব্যাং  

 র্তি  প্রেি ভয়য়য ভয়ধ্য িাা র্যয়ায়ধ ব্যথ ি আয়র ফাংরায়ে ব্যাং  ঈায র্ি যর্িি ংর্িষ্ট ক াম্পানীয 

র্াফ আয়ি ঈক্ত থ ি র্ফ রন  র্যয়ি ার্যয়ফ থফা র্বযুক্ত ব্যর্ক্ত ফা ক াম্পানীয র্ফরুয়দ্ধ অোরয়ি ভাভরা োয়য়য 

 র্যয়ি ার্যয়ফ। 
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এ াে খন্ড 

র্ফর্ফধ। 

62। ফাংরায়ে ব্যাংয় য র্নয়ে ি োয়নয িভিা।- 

(১) ফাংরায়ে ব্যাং , - 

( ) ঋণ শৃিরায স্বায়থ ি াধাযণবায়ফ  র পাআন্যান্স ক াম্পানী ফা ক ান র্ফয়ল পাআন্যান্স ক াম্পানী ফা 

ক ান র্ফয়ল কশ্রণীয পাআন্যান্স ক াম্পানীয জন্য ঋণ কশ্রণী যণ  র্ঞ্চর্ি ংযিণ, ঋয়ণয সুে ফা মুনাপা 

ভকুপ, পুনঃিপর্রী যণ র্ ংফা পুনগ িঠন ংক্রান্ত র্ফলয়মূয় ফাধ্যিামূর বায়ফ ধৄযণীয় র্নয়ে ি 

প্রোন  র্যয়ি ার্যয়ফ।  

(খ) ধাযা ৩৬ এয ধীন ক ান র্যে িন চরা ায়র ফা ঈা ভাপ্ত আফায য ফা ক ান র্ফয়ল র্যর্স্থর্ি 

র্ফয়ফচনায়, র্রর্খি অয়ে দ্বাযা এফং ঈায়ি ঈর্ের্খি িিাধীয়ন ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয র্ফলয়াফরী 

ফা ঈা আয়ি ঈদ্ভূি ক ান র্ফলয় র্ফয়ফচনায জন্য ঈায র্যচার গয়ণয বা অহ্বান  র্যয়ি ফা ধৄরূ 

ক ান র্ফলয় ম্পয় ি ফাংরায়ে ব্যাংয় য ক ান  ভ ি িিায র্ি অয়রাচনা  র্যয়ি পাআন্যান্স 

ক াম্পানীয কময় ান  ভ ি িিায়  র্নয়ে ি প্রোন  র্যয়ি ার্যয়ফ।  

(গ) াধাযণবায়ফ  র ফা র্ফয়ল ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয়  ক ান র্নর্ে িষ্ট ফা র্ফয়ল কশ্রর্ণয করনয়েয়ন 

চুর্ক্তফদ্ধ য়ায র্ফরুয়দ্ধ ি ি ফা র্নয়লধ  র্যয়ি ার্যয়ফ।  

(ঘ) াধাযণবায়ফ  র ফা র্ফয়ল ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয়  ঈায়েয ফা ঈায ব্যফা ংক্রান্ত ক ান 

র্ফয়ল ব্যাায়য র্নর্ে িষ্ট ক ান  াম িক্রভ িন না  যায জন্য ফা  যায জন্য র্নয়ে ি প্রোন  র্যয়ি ার্যয়ফ।   

(২) ফাংরায়ে ব্যাং  অয়ে দ্বাযা  র থফা র্ফয়ল ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানীয জন্য র্নয়নাক্ত র্ফলয়য় র্নয়ে ি 

জার্য  র্যয়ি ার্যয়ফ- 

( ) পাআন্যান্স ক াম্পানী ংর্িষ্ট নীর্িয ঈন্নর্ি র্ফধান;  
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(খ) পাআন্যান্স ক াম্পানীয র্নয়জয ফা ঈায অভানি াযীয়েয স্বায়থ িয র্যন্থী  াম ি রা প্রর্িয়যাধ; 

(গ) ঋণ ফা ন্য ক ান অর্থ ি  সুর্ফধা প্রোন; 

(ঘ) অভানিী থ ি র্যয়ায়ধ ভয়নানয়ন প্রোন  অভানয়িয োফীয িণয়মাগ্যিা র্ফয়ফচনা; 

(ঙ) পাআন্যান্স ক াম্পানীয মথামথ ব্যফস্থানা র্নর্িি যণ; এফং  

(চ) জনস্বায়থ ি ফা মুদ্রানীর্িয ঈন্নর্ি র্ফধায়ন ন্যান্য র্ফলয়।  

(৩) ফাংরায়ে ব্যাং  প্রয়মাজে কিয়ত্র ঈ-ধাযা (১)  (২) এয ধীন প্রেি র্নয়ে ি র্যফিিন ফা র্যভাজিন ফা 

র্যফধ িন ফা ফার্ির  র্যয়ি ার্যয়ফ। 

63। যায়ধয র্ফচায।- 

(১) কনস্ অোরি ব্যিীি ন্যয় ান অোরয়ি এআ অআয়নয ধীন ক ান যাধ র্ফচায  যা মাআয়ফ না।  

(২) ফাংরায়ে ব্যাং  ফা ফাংরায়ে ব্যাং  আয়ি িভিা প্রাপ্ত ঈায ক ান  ভ ি িিায র্রর্খি র্বয়মাগ ছাড়া 

এআ অআয়নয ধীন ক ান যাধ র্ফচায়যয জন্য িণ  যা মাআয়ফ না। ঈক্ত যাধমূ অয়ালয়মাগ্য এফং 

জার্ভনয়মাগ্য আয়ফ। 

 

64। পাআন্যান্স ক াম্পানীয নাভ, ংঘ-স্মায  ংঘ-র্ফর্ধ র্যফিিন।-  

ফাংরায়ে ব্যাংয় য পূফ িাধৄয়ভােন ব্যিীি ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী ঈায নাভ ফা ংঘস্মায  ফা ংঘর্ফর্ধ র্যফিিন 

 র্যয়ি ার্যয়ফ না।   

65। পাআন্যান্স ক াম্পানীয কচয়াযম্যান, র্যচার , র্নযীি  আিোর্ে জনয়ফ ।- 

পাআন্যান্স ক াম্পানীয কচয়াযম্যান, র্যচার , র্নযীি , ফায় , প্রধান র্নফ িাী  ভ ি িিা এফং ন্যান্য  ভ ি িিা  

 ভ িচাযী Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) এয Section 21 এ কম য়থ ি জনয়ফ  
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(Public Servant)  থাটি ব্যফহৃি আয়ায়ছ কআ য়থ ি জনয়ফ  (Public Servant) ফর্রয়া গণ্য 

আয়ফ।  

66।  র্িয় ির্িপূযয়ণয োফী র্নর্লদ্ধ।- 

ক ান পাআন্যান্স ক াম্পানী  র্তি  এআ অআয়নয র্ফধানাফরী র্যারয়নয  াযয়ণ ক ান ব্যর্ক্তয ক ান চুর্ক্ত ফা ন্য ক ান 

র্বর্িয়ি ঈদ্ভূি র্ধ ায ক্ষুন্ন আয়র িজ্জন্য র্ির্ন ির্িপূযণ োফী  র্যয়ি ার্যয়ফন না। 

67। র্ফর্ধ প্রণয়য়নয িভিা।- 

(১) এআ অআয়নয ঈয়েে পূযণ য়ে আায াভর্ি িায়  ক্ষুণ্ন না  র্যয়া, য ায ফাংরায়ে ব্যাংয় য র্ি 

যাভ িক্রয়ভ, য ার্য কগয়জয়ট প্রজ্ঞান দ্বাযা র্ফর্ধভারা প্রণয়ন  র্যয়ি ার্যয়ফ। 

(২) এআ ধাযায ধীন র্ফর্ধ প্রণয়ন না য়া ম িন্ত র্ফযভান র্ফর্ধমূ  াম ি য থার্ য়ফ। 

68। প্রর্ফধান প্রণয়য়নয িভিা।- 

(১) এআ অআয়নয ঈয়েে পূযণ য়ে ফাংরায়ে ব্যাং  য ার্য প্রজ্ঞান দ্বাযা এআ অআন  িেধীন প্রণীি 

র্ফর্ধভারায র্ি ংগর্িপূণ ি নয় এআরূ প্রর্ফধানভারা প্রণয়ন  র্যয়ি ার্যয়ফ। 

(২) এআ ধাযায ধীন প্রর্ফধানভারা প্রণয়ন না য়া ম িন্ত র্ফযভান প্রর্ফধানভারা  াম ি য থার্ য়ফ। 

69।  র্িয় কিয়ত্র ব্যার্ি প্রোয়নয িভিা।- 

ফাংরায়ে ব্যাং , য ায়যয র্ি যাভ িক্রয়ভ, য ার্য কগয়জট প্রজ্ঞান দ্বাযা কঘালণা  র্যয়ি ার্যয়ফ কম, এআ 

অআয়নয  র ফা র্ফয়ল র্ফধান, ক ান র্নর্ে িষ্ট পাআন্যান্স ক াম্পানী ফা  র পাআন্যান্স ক াম্পানীয কিয়ত্র 

াধাযণবায়ফ ফা প্রজ্ঞায়ন র্নধ িার্যি ক ান কভয়াে ায়র প্রয়মাজে আয়ফ না। 

70। যর র্ফশ্বায় ম্পার্েি  ভ ি।- 

এআ অআয়নয ধীন যর র্ফশ্বায় ম্পার্েি  ভ ি ফা  ভ ি ম্পােয়নয ঈয়যাগ িয়ণয পয়র ক ান ব্যর্ক্ত ির্িিস্ত আয়র 

ফা িাায ির্িিস্ত আফায িাফনা থার্ য়র িজ্জন্য য ায ফা ফাংরায়ে ব্যাংয় য র্ফরুয়দ্ধ ফা ঈায়েয ক ান 
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 ভ ি িিা ফা  ভ িচাযীয র্ফরুয়দ্ধ ফা ধাযা ২০(৩) এয অিায় ফাংরায়ে ব্যাং   র্তি  র্নয়য়াগকৃি ব্যর্ক্তয র্ফরুয়দ্ধ ক ান 

ভাভরা ফা ন্য ক ান  াম িধাযা োয়য়য  যা মাআয়ফ না। 

71। যর্ি যণ  কপাজি।- 

(১) অর্থ ি  প্রর্িষ্ঠান অআন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ য়নয ২৭ নং অআন) এিদ্বাযা যর্ি  যা আর। 

(২) ঈ-ধাযা (১) এয ধীয়ন যর্ি যণ য়ে যর্িকৃি ঈক্ত অআয়নয ধীয়ন ম্পার্েি ফ র্ ছু ফা িেধীন 

প্রেি িভিাফয়র গৃীি  র ব্যফস্থা এআ অআয়নয ধীয়ন ম্পার্েি ফা গৃীি আয়ায়ছ ফর্রয়া গণ্য আয়ফ। 

 


