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�থম খ�ড
�ারি�ক

ব�াংক-�কা�ানী আইন, ১৯৯১
( ১৯৯১ সেনর ১৪ নং আইন )

[ ৪ �ম, ১৯৯১ ]

ব�াংক-�কা�ানী স�িক�ত িবধান �ণয়েনর উে�েশ� �ণীত আইন৷

   �যেহতু ব�াংক-�কা�ানী স�িক�ত িবধান �ণয়ন করা সমীচীন ও �েয়াজনীয় �সেহতু এত�ারা িন��প আইন করা
হইল :-
   

সংি��
িশেরানামা

১৷ (১) এই আইন ব�াংক-�কা�ানী আইন, ১৯৯১ নােম অিভিহত হইেব৷

    (২) ইহা ২৪�শ �ফ�য়ারী, ১৯৯১ তািরেখ কায�কর হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব৷

অ�া� আইেনর
�েয়াগ

২৷ এই আইেনর িবধানাবলী, উহােত িভ��প িকছু না থািকেল, [�কা�ানী আইন, ১৯৯৪

(১৯৯৪ সেনর ১৮ নং আইন)] সহ আপাততঃ বলব� অ� �কান আইেনর অিতির�, এবং উহার

হািনকর নয়, বিলয়া গণ� হইেব৷

1

সমবায় সিমিত
ও অ�া�
আিথ�ক
�িত�ােনর
��ে� আইেনর
সীিমত �েয়াগ।

[৩। (১) এই আইেনর �কান িকছুই সমবায় সিমিত আইন, ২০০১ (২০০১ সেনর ৪৭ নং

আইন) অথবা সমবায় সিমিত স�িক�ত আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেনর অধীন িনবি�ত

�কান সমবায় সিমিত এবং মাইে�াে�িডট �র�েলটরী অথিরিট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর

৩২ নং আইন) এর অধীন �ু��ঋণ কায��ম পিরচালনার জ� সনদ�া� �কান �ু�ঋণ

�িত�ােনর ��ে� �েযাজ� হইেব না:

  তেব শত� থােক �য, �কান সমবায় সিমিত সদস� ব�তীত �কান ব�ি� বা �িত�ােনর িনকট হইেত

অৈবধভােব আমানত �হণ কিরেল ধারা ৪৪ এবং ৪৫ এর অধীন ব�াংক-�কা�ানী �যভােব

পিরদশ�ন করা হয় বা উহােক �যভােব িনেদ�শ �দওয়া হয়, বাংলােদশ ব�াংক একইভােব �য �কান

সমবায় সিমিত পিরদশ�ন কিরেত, এবং ঐ সকল সিমিতেক িনেদ�শ িদেত পািরেব।

  (২) ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (৬), ধারা ২৭ক এবং ধারা ২৭কক এর িবধানাবলী ব�তীত অ�

�কান িকছুই আিথ�ক �িত�ান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর অধীন

লাইেস��া� �কান আিথ�ক �িত�ােনর ��ে� �েযাজ� হইেব না।
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(৩) আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, বা অ� �য �কান আইেনর

অধীেন িনব�ীকৃত হইয়া থা�ক না �কন, ধারা ৪৪ এবং ৪৫ এর অধীন ব�াংক-�কা�ানী

�যভােব পিরদশ�ন করা হয় বা উহােক �যভােব িনেদ�শ �দওয়া হয়, বাংলােদশ ব�াংক একইভােব

ধারা ২৬ এর [***] িবধান অ�সাের গিঠত �কান ব�াংক-�কা�ানীর সাবিসিডয়ারী �কা�ানী

পিরদশ�ন কিরেত, এবং ঐ সকল সাবিসিডয়ারী �কা�ানীেক িনেদ�শ িদেত পািরেব।]

3

[***] [***]4

সং�া  ৫৷ িবষয় অথবা �সে�র পিরপ�থী �কান িকছু না থািকেল, এই আইেন,-

 (ক) "অ�েমািদত স�ি� িনদশ�ন-প�" অথ� �সই সব স�ি� িনদশ�ন-প� যাহােত �কান �া�ী

Trusts Act, 1882 (II of 1882) এর Section 20 এর clause (a), [ * * *], (c) অথবা

(d) এর অধীন অথ� িবিনেয়াগ কিরেত পাের, এবং ধারা [ ১৩(৩)] এর ব�াপাের, �সই সব

স�ি� িনদশ�ন-প� ইহার অ�ভু�� হইেব �যসব স�ি� িনদশ�ন-প�েক সরকার, সরকারী

�গেজেট ��াপন �ারা, উ� ধারার ব�াপাের অ�েমািদত স�ি� িনদশ�ন-প� িহসােব �ঘাষণা

কের;

 [ (কক) “আিথ�ক �িত�ান” অথ� আিথ�ক �িত�ান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ২৭ ন�র আইন)

এর ধারা ২ এর দফা (খ) �ত সং�ািয়ত আিথ�ক �িত�ান;]

 (খ) “�কা�ানী” অথ� এমন �কান �কা�ানী যাহা �কা�ানী আইন অ�সাের অবসািয়ত হইেত

পাের;

 (গ) “�কা�ানী আইন” অথ� [ �কা�ানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সেনর ১৮ নং আইন)];

 [ (গগ) ‘‘�খলাপী ঋণ �হীতা’’ অথ� �কান �দনাদার ব�ি� বা �িত�ান বা �কা�ানী যাহার

িনেজর বা �াথ� সংি�� �িত�ােনর অ��েল �দ� অ�ীম, ঋণ বা অ� �কান আিথ�ক �িবধা বা

উহার অংশ বা উহার উপর অিজ�ত �দ বা উহার মনুাফা বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক জারীকৃত সং�া

অ�যায়ী �ময়ােদা�ীণ� হওয়ার ৬ (ছয়) মাস অিতবািহত হইয়ােছ;

 ব�াখ�া।- এই দফার উে�শ� পরূণকে� �কান ব�ি� বা, ���মত, �িত�ান বা �কা�ানী অ�

�কান �িত�ােনর পিরচালক না হইেল অথবা উ� �িত�ােন তাহার বা উহার �শয়ােরর অংশ

২০% এর অিধক না হইেল অথবা উ� �িত�ােনর ঋেণর জািমনদাতা না হইেল, উ� �িত�ান

তাহার বা উহার �াথ� সংি�� �িত�ান বিলয়া গণ� হইেব না;]

 [ (গগগ) ‘‘�ু�ঋণ �িত�ান’’ অথ� মাইে�াে�িডট �র�েলটরী অথিরিট আইন, ২০০৬ (২০০৬

সেনর ৩২ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (২১) এ সং�ািয়ত �কান �ু�ঋণ �িত�ান;]

 (ঘ) “চািহবা মা� দায়” অথ� এমন আিথ�ক দায় যাহা চািহবা মা� অবশ�ই পিরেশাধ কিরেত

হইেব;
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 [ (ঙ) “জামানতী ঋণ বা অি�ম’’ অথ� �সই ঋণ বা অি�ম যাহা স�েদর জামানত �হণ কিরয়া

�দান করা হয় এবং বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক িনধ�ািরত প�িতেত িনণ�ীত উ� স�েদর বাজার

মলূ� �কান সমেয়ই ঋেণর পিরমােণর চাইেত কম হয় না, এবং ‘‘অজামানতী ঋণ বা অি�ম’’ অথ�

�সই ঋণ বা অি�ম বা উহার ঐ অংশ যাহার িবপরীেত �কান জামানত �হণ করা হয় না;]

 (চ) “তফিসিল ব�াংক” �সই অেথ� ব�ব�ত হইয়ােছ �য অেথ� Bangladesh Bank Order (P.

O. No. 127 of 1972) Article 2 (j) �ত æScheduled bank” কথািট ব�ব�ত হইয়ােছ;

 [ (ছ) “�দনাদার” অথ� [ ঋণ ও অি�ম �হণ,] লাভ-�িতর ভাগাভািগ, খিরদ বা ইজারার

িভি�েত বা অ� �কানভােব আিথ�ক �েযাগ-�িবধা �হণকারী ব�ি�, �কা�ানী বা �িত�ান এবং

�কান জািমনদারও ইহার অ�ভূ�� হইেব;]

 [ ***]

 (ঝ) “পাওনাদার” অেথ�-

 [ (১) [ আমানত �দানকারী বা লাভ-�িতর ] িভি�েত অথ� গি�ত রািখয়ােছন এমন ব�ি�,

�কা�ানী বা �িত�ান, বা]

 (২) লাভ-�িতর ভাগাভািগ, ভাড়ায় খিরদ বা ইজারার িভি�েত বা অ� �কানভােব আিথ�ক

�েযাগ �িবধা �দানকারী �কা�ানী বা অথ�ল�ী �িত�ানও বঝুাইেব;

 (ঞ) “�াইেভট �কা�ানী” �সই অেথ� ব�ব�ত হইয়ােছ �য অেথ� উহা �কা�ানী আইেন ব�ব�ত

হইয়ােছ;

 (ট) “বাংলােদশ ব�াংক” অথ� Bangladesh Bank Order, 1972 (P. O. No. 127 of

1972) এর অধীন �ািপত Bangladesh Bank;

 (ঠ) “িবিধ” অথ� এই [ আইেনর] অধীন �ণীত িবিধ;

 (ড) “ [ িবেশষািয়ত ব�াংক]” অথ� আপাততঃ বলব� �কান আইেনর �ারা বা অধীন �ািপত বা

গিঠত �কান ব�াংক এবং সরকার, এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, সরকারী �গেজেট ��াপন

�ারা, �কান ব�াংক-�ক [ িবেশষািয়ত ব�াংক] িহসােব �ঘাষণা কিরেল �সই ব�াংকও এই সং�ার

অ�ভু�� হইেব;

 (ঢ) “ব�ব�াপনা পিরচালক” অথ�-

 [ ***]

 (২) [ িবেশষািয়ত] ব�াংেকর ��ে�, উ� ব�াংক �য আইন বা আইেনর ময�াদা িবিশ� দিলেলর

অধীেন �িতি�ত বা গিঠত হইয়ােছ উহােত �দ� সং�াভু� �কান Managing Director;

 (৩) অ� �কান ব�াংক �কা�ানীর ��ে� �সই পিরচালক, যাঁহার উপর, উ� ব�াংক �কা�ানীর

�কান চুি� বা উহার সাধারণ বা পিরচালনা পষ�েদর সভায় গহৃীত ��াব, বা উহার সংঘ-�ারেকর

িবধান অ�সাের, উহার ব�ব�াপনার দািয়� অপ�ণ করা হইয়ােছ, এবং ব�ব�াপনা পিরচালেকর
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ি�তীয় খ�ড
ব�াংক-�কা�ািনর কায�াবলী

পেদ, উ� পেদর নাম যাহাই হউক না �কন, অিধি�ত �কান পিরচালকও এই সং�ার অ�ভু��

হইেবন;

 [ (ণ) ‘‘ব�াংক-�কা�ানী’’ অথ� ধারা ৩১ এর অধীন লাইেস��া� বাংলােদেশ ব�াংক ব�বসা

পিরচালনাকারী �কান �কা�ানী, এবং �য �কান িবেশষািয়ত ব�াংকও উহার অ�ভূ�� হইেব;]

  (ত) “ব�াংক ব�বসা” অথ� কজ� �দান বা িবিনেয়ােগর উে�েশ� জনসাধারেণর িনকট হইেত টাকার

এই�প আমানত �হণ করা, যাহা চািহবামা� বা অ� �কানভােব পিরেশাধেযাগ� এবং �চক,

�া� ট, আেদশ বা অ� �কান প�িতেত �ত�াহারেযাগ�;

 (থ) “�ময়াদী দায়” অথ� চািহবামা� দায় ব�তীত অ�া� আিথ�ক দায়;

 [ (থথ) “মদুারাবা সািট�িফেকট” অথ� মদুারাবার িভি�েত �দ� সািট�িফেকট;

 (থথথ) “মদুারাবা” অথ� এমন চুি� যাহার শত�া�সাের ইসলামী [ শরীয়াহ] �মাতােবক

পিরচািলত �কান ব�াংক �কান িকছুেত মলূধন �যাগান �দয় এবং �াহক উহােত দ�তা, �েচ�া,

�ম ও ��া িনেয়ািজত কের;

 (থথথথ) “মশুািরকা সািট�িফেকট” অথ� মশুািরকার িভি�েত �দ� সািট�িফেকট;

 (থথথথথ) “মশুািরকা” অথ� এমন চুি� যাহার অধীন �কান কােজ মলূধেনর এক অংশ ইসলামী

[ শরীয়াহ] �মাতােবক পিরচািলত �কান ব�াংক এবং অপর অংশ �াহক �যাগান �দয় এবং �য

কােজর লাভ চুি�েত উি�িখত অ�পােত এবং �লাকসান মলূধন অ�পােত বি�ত হয়;]

 (দ) “�ণ�” অথ� ম�ুার আকাের �ণ�, আইনা�গ �ট�ডার হউক বা না হউক, অথবা বাট বা িপ�

আকাের �ণ�, পিরেশািধত হউক বা না হউক;

 (ধ) “�রিজ�ার” �সই অেথ� ব�ব�ত হইয়ােছ �য অেথ� উহা �কা�ানী আইেন ব�ব�ত হইয়ােছ৷

22
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24
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সংঘ �ারক
ইত�ািদর উপর
আইেনর �াধা�

৬৷ এই আইেন িভ��প িবধান না থািকেল,

  (ক) [িবেশষািয়ত] ব�াংক ব�তীত, �কান ব�াংক-�কা�ানীর �মেমাের�ডাম ও আিট�েকল� ,

উহার স�ািদত �কান চুি�, বা উহার সাধারণ সভায় বা পিরচালনা পষ�েদর সভায় গহৃীত �কান

��ােব যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এবং উহা এই আইন �বত�েনর পেূব� বা পের, ���মত,

�রিজি�কৃত বা স�ািদত বা গহৃীত হউক বা হইয়া থা�ক না �কন এই আইেনর িবধানাবলী

কায�কর হইেব, এবং

  (খ) উ� �মেমাের�ডাম, আিট�েকল� , চুি� বা ��ােবর �কান িবধােনর যতটু� এই আইেনর

সিহত অসাম�স� থািকেব উ� িবধােনর ততটু� অৈবধ হইেব৷

26

ব�াংক-
�কা�ানীর
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কায�াবলী
৭৷ (১) ব�াংক-ব�বসা ছাড়াও, �কান ব�াংক-�কা�ানী িন�বিণ�ত সকল বা �য �কান ব�বসায়

িনেয়ািজত হইেত পািরেব, যথা :-

  (ক) ঋণ �হণ, অথ� সং�হ বা �হণ;

  (খ) জামানত লইয়া বা জামানত ব�িতেরেক অি�ম অথ� বা কজ� �দান;

  (গ) িবিনময় িবল, �ি�, �িত�িতপ�, �পন, �া� ট, বহনপ�, �রলওেয় রিশদ, ওয়াের�ট,

ঋণপ�, সািট�িফেকট, �ময়াদী অংশ�হণ-প�, �ময়াদী অথ� সং�ান-প�, মশুািরকা সািট�িফেকট,

[মদুারাবা] সািট�িফেকট এবং বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক অ�েমািদত অ��প অ�া� দিলল,

এবং হ�া�র বা িবিনময়েযাগ� হউক বা না হউক এমন অ�া� দিলল ও স�ি� িনদশ�ন-প�,

���মত, স�াদন, িলখন, দাবী ��তকরণ, বা�াকরণ, �য়, িব�য়, সং�হ এবং �লনেদন;

  (ঘ) �লটার অব ��িডট, �ােভলাস� �চক, [ব�াংক কাড�] এবং সা��লার �নাট অ�েমাদন ও ই��

করা;

  (ঙ) �ণ�, �রৗপ� ও অ�া� ধাতব ম�ুা �য়, িব�য় এবং �লনেদন;

  (চ) িবেদশী ব�াংক �নাটসহ �বেদিশক ম�ুা �য় এবং িব�য়;

  (ছ) �ক, তহিবল, �শয়ার, িডেব�ার-�ক, ব�ড, দায় স�ি� িনদশ�ন-প�, �ময়াদী অংশ�হণ-

প�, �ময়াদী অথ� সং�ান-প�, মশুািরকা সািট�িফেকট, [মদুারাবা] সািট�িফেকট এবং বাংলােদশ

ব�াংক কতৃ�ক অ�েমািদত অ�া� দিলল ও সব��কার িবিনেয়াগ �হণ, ধারণ, কিমশন িভি�েত

��রণ, এবং উহােদর দায় �হণ ও �লনেদন;

  [(জ) ব�ড, ি�প বা অ�া� �কােরর স�ি� িনদশ�ন প� যথা, �ময়াদী অংশ�হণ-প�,

�ময়াদী অথ� সং�ান-প�, মদুারাবা সািট�িফেকট, মশুািরকা সািট�িফেকট এবং বাংলােদশ ব�াংক

কতৃ�ক অ�েমািদত অ�া� অ��প দিলল, সরকােরর পে� বা অ�া�েদর পে� �য় ও িব�য়;]

  (ঝ) ঋণ ও অি�েমর বে�াব� করা;

  (ঞ) সব��কার ব�ড ও মলূ�বান সাম�ীর আমানত �হণ বা উহািদগেক িনরাপদ �হফাজেত বা

অ�ভােব রািখবার জ� �হণ;

  (ট) গি�ত ব�র িনরাপ�ার জ� ভে�র ব�ব�া �হণ;

  (ঠ) স�ি� িনদশ�ন-পে�র িবপরীেত টাকা সং�হ ও ��রণ;

  (ড) সরকার, �ানীয় কতৃ�প� বা অ� �কান ব�ি�র �িতিনিধ িহসােব কাজ করা;

  (ঢ) �কান �কা�ানী ব�ব�াপক �িতিনিধ এবং �কাষাধ�� িহসােব কাজ করা ব�তীত, �াহকেদর

�িতিনিধ িহসােব মালামাল খালাস ও ��রণ এবং আমেমা�ার িহসােব কাজ করাসহ �য �কান

ধরেনর এেজি� ব�বসা পিরচালনা;

  (ণ) সরকারী এবং �বসরকারী ঋেণর ব�াপাের আলাপ আেলাচনা ও চুি� স�াদন এবং উ� ঋণ

�দান;

27
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  (ত) �কান �কা�ানী, কেপ�ােরশন বা সিমিতর �শয়ার, �ক, ঋণপ� বা িডেব�ার-�ক িবতরেণ

ঝুঁিক �হণ, িন�য়তা �দান ও দায়�হণ এবং উ��প �কান কােজর জ� ঋণ �দান;

  (থ) �য �কান �কার জািমন এবং �িত িন�িৃত ব�ব�া সং�া� ব�বসা পিরচালনা এবং উ��প

ব�বসােয় �লনেদন;

  (দ) �াভািবক ব�াংক-ব�বসা পিরচালনাকােল-

  (১) িবে�তা কতৃ�ক পনুঃ �য়, বা

  (২) ভাড়ায় খিরদ প�িতেত িব�য়, বা

  (৩) িবলে� মলূ� পিরেশাধ, বা

  (৪) ইজারা, বা

  (৫) আয় ভাগাভািগ, বা

  (৬) অ� �কানভােব অথ� সং�ান,

  এর ব�ব�াসহ বা অ��প ব�ব�া ব�িতেরেক পণ�, �পেট�ট, িডজাইন, ��ডমাক� এবং ��থ��সহ

�য �কান স�ি� �য় বা অজ�ন;

  (ধ) ব�াংক-�কা�ানীর �কান দাবীর আংিশক বা স�ণূ� পিরেশােধর জ� �কান স�ি� দখেল

�হণ বা অ��প স�ি�র উ�ার ও ব�ব�াপনা;

  (ন) �কান ঋণ বা অি�েমর জামানেতর স�ি� বা জামানত সংি�� স�ি� এবং উ� স�ি�

স�িক�ত অিধকার, �� বা �াথ� অজ�ন, ধারণ এবং উহােদর ব�ব�াপনা;

  (প) �াে�র দািয়� �হণ ও উহার বা�বায়ন;

  (ফ) িনব�াহক বা �াি� িহসােব বা অ�ভােব �াবর ও অ�াবর স�ি�র পিরচালনার দািয়� �হণ;

  (ব) ব�াংক-�কা�ানীর কম�চারী বা �া�ন কম�চারী বা তাঁহােদর �পাষ�গেণর কল�াণােথ�-

  (১) সিমিত, �িত�ান, তহিবল, �া� অথবা অ� �কান সং�া �াপন এবং উহােদর �াপনকে�

সাহায� বা সহেযািগতা �দান;

  (২) �পনশন ও ভাতা �দান;

  (৩) বীমার ি�িময়াম �দান;

  (৪) �কান �দশ�নী বা সাধারণভােব উপকারী �কান কােজ চাঁদা �দান;

  (৫) ঐসব ব�াপাের অথ� সরবরাহ িনি�ত করা;

  (ভ) উহার �েয়াজন বা �িবধােথ� ইমারত বা এই�প অ�িকছু অজ�ন, িনম�াণ, র�ণােব�ণ এবং

উহার পিরবত�ন সাধন;

  (ম) উহার সমদুয় স�ি� বা অংশ িবেশষ বা উহার �কান অিধকার িব�য়, উ�য়ন, ব�ব�াপনা,

িবিনময়, ইজারা �দান, ব�েক রাখা বা অ�িবধ উপােয় হ�া�রকরণ বা টাকায় �পা�রকরণ বা
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অ� �কান উপােয় উ� স�ি� বা অিধকার স�েক� ব�ব�া �হণ;

  (য) এই উপ-ধারায় বিণ�ত ব�বসার �কৃিতর সিহত িমল থািকেল, �কান ব�ি� বা �কা�ানীর

ব�বসা বা ব�বসার �কান অংশ অজ�ন এবং উহার দািয়� �হণ;

  (র) উহার ব�বসােয়র উ�য়ন ও অ�গিত সাধেনর জ� আ�ষংিগক ও সহায়ক অ�া� সকল

কাজকম� স�াদন;

  (ল) সরকার কতৃ�ক সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা অ� �যসব ব�বসা ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক

করা যাইেত পাের বিলয়া িনিদ�� করা হয় �সই সকল ব�বসায়৷

  (২) �কান ব�াংক-�কা�ানী উপ-ধারা (১) এ উি�িখত ব�বসায় ব�তীত অ� �কান ব�বসােয়

িনেয়ািজত হইেত পািরেব না৷

  [(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, [***] ধারা ২৬ এর িবধান সােপে�,

�কান ব�াংক-�কা�ানী �ক-��াকার, �ক-িডলার, মােচ��ট ব�াংকার, �পাট�েফািলও ম�ােনজার

িহসােব বা িসিকউিরিটজ ও এ�েচ� কিমশন হইেত িনব�ন �হেণর �েয়াজন পেড় এই�প

�কান ব�বসােয় সরাসির িল� হইেত পািরেব না।]

31 32

"ব�াংক" বা
ত�� ভূত
অ�া� শে�র
ব�বহার

 ৮। বাংলােদেশ ব�াংক-ব�বসােয় িনেয়ািজত �েত�ক �কা�ানী উহার নােমর অংশ িহসােব

"ব�াংক" শ�িট অথবা ইহা হইেত উ�ূত অ� �কান শ� ব�বহার কিরেব এবং ব�াংক-�কা�ানী

ব�তীত [ অ� �কান �কা�ানী িকংবা �িত�ান] ইহার নােমর অংশ িহসােব এমন �কান শ�

ব�বহার কিরেব না যাহােত উহােক ব�াংক-�কা�ানী িহসােব মেন কিরবার অবকাশ থােক:

 তেব শত� থােক �য, এই ধারার �কান িকছুই িন�িলিখত ��ে� �েযাজ� হইেব না, যথা :-

 (ক) [ ধারা ২৬] এ উি�িখত এক বা একািধক উে�েশ� গিঠত �কান ব�াংক-�কা�ানীর

সাবিসিডয়ারী �কা�ানী;

 (খ) ব�াংকসমেূহর পার�িরক �াথ� র�ার উে�েশ� গিঠত �কান সিমিত, যাহা �কা�ানী আইেনর

[ ধারা ২৮] এর অধীেন িনব�নকৃত:

 তেব আরও শত� থােক �য, বাংলােদশ ব�াংেকর স�ণূ� বা আংিশক মািলকানাধীন বা িনয়�ণাধীন

�কান �কা�ানীেক উহা ব�াংক �কা�ানী না হইেলও, সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা,

এবং তৎকতৃ�ক িন��ািরত শত� সােপে�, উহার নােমর অংশ িহসােব “ব�াংক” বা উ� শ� হইেত

উ�ূত অ� �কান শ� ব�বহার কিরবার জ� অিধকার িদেত পািরেব৷

33

34

35

কিতপয় ব�বসায়
িনিষ�

৯৷ ধারা ৭ এর অধীন অ�েমািদত ব�বসা ব�তীত, �কান ব�াংক-�কা�ানী, উহােক �দ� বা উহা

কতৃ�ক রি�ত জামানত আদােয়র ��� ছাড়া, �ত�� বা পেরা�ভােব �কান পেণ�র �য়, িব�য়

বা িবিনময় ব�বসা কিরেব না, অথবা আদায় বা কারবােরর জ� �া� িবিনময় িবল সং�া� কারণ
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ব�তীত, অে�র জ� �কান ব�বসায় বা �কান পণ� �য়, িব�য় বা িবিনমেয় িল� হইেত পািরেব

না [:

  তেব শত� থােক �য, ইসলামী [শরীয়াহ] �মাতােবক পিরচািলত ব�াংক �কা�ানী কতৃ�ক �ত��

বা পেরা�ভােব �ীকৃত ইসলামী প�িত অ�সরণপবূ�ক মালামাল বা পণ� �য়, িব�য় বা

িবিনমেয়র ��ে� এই ধারার �কান িকছুই �েযাজ� হইেব না৷]

  ব�াখ�া- এই ধারার উে�শ� পরূণকে� “পণ�” অথ�, আদায়েযাগ� দাবী, �ক, �শয়ার, টাকা পয়সা,

�ণ�-�রৗপ� [ও অ�া� ধাতু এবং ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ), (ঘ), (ছ) ও (জ) এ

উি�িখত সকল দিলল দ�ােবজ ব�তীত, সকল �কােরর অ�াবর স�ি�] ৷

36

37

38

ব�াংক ব�বসােয়
ব�ব�ত নয়
এমন স�ি�
হ�া�র

১০৷ (১) ধারা ৭ এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, িনজ� ব�বহােরর জ� �েয়াজনীয় নয় এমন

�কান �াবর স�ি�, উহা �য ভােবই অিজ�ত হইয়া থা�ক না �কন, �কান ব�াংক-�কা�ানী, উহা

অজ�েনর তািরখ হইেত সাত বৎসর বা এই আইন �বত�েনর তািরখ হইেত সাত বৎসর, যাহা

পের �শষ হয়, এর অিধক সময় সময়সীমা অিত�া� হইবার পর �ীয় অিধকাের রািখেব না৷

  (২) উপ-ধারা (১) এ যাহাই থা�ক না �কন, বাংলােদশ ব�াংক যিদ এই মেম� স�ু� হয় �য, �কান

ব�াংক-�কা�ানীর আমানতকারীগেণর �ােথ�, উ� স�ি� অিধকাের রাখার সময়সীমা বিধ�ত

করা �েয়াজন, তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক উপ-ধারা (১) এ উি�িখত সময় অনিধক পাঁচ

বৎসর পয�� বি��ত কিরেত পািরেব৷

    (৩) এই ধারার উে�শ� পরূণকে� �কান স�ি�র উে�খেযাগ� অংশ ব�াংক-�কা�ানীর �কৃত

�েয়াজেন ব�ব�ত হইেল উ� স�ি� ব�াংক-�কা�ানীর িনজ� ব�বহােরর জ� �েয়াজনীয়

স�ি� বিলয়া গণ� হইেব৷

ব�ব�াপক
�িতিনিধ িনেয়াগ
িনিষ�করণ ও
কিতপয়
িনেয়ােগর উপর
বাধা িনেষধ

১১৷ (১) �কান ব�াংক �কা�ানী-

  (ক) উহার জ� ব�ব�াপক �িতিনিধ িনেয়াগ কিরেবনা বা ব�ব�াপক �িতিনিধর �ারা উহার

ব�ব�াপনা পিরচালনা কিরেবনা; বা

  (খ) এমন �কান ব�ি�েক িনেয়াগ কিরেবনা বা এমন �কান ব�ি�র িনেয়াগ অব�াহত রািখেবনা-

  (অ) িযিন �দউিলয়া �ঘািষত হইয়ােছন, বা �কান সময় �দউিলয়া িছেলন, বা তাঁহার পাওনাদােরর

পাওনা পিরেশাধ ব� কিরয়ােছন, বা পাওনাদােরর সিহত আেপাষ রফার মাধ�েম পাওনা আদায়

হইেত অব�াহিত লাভ কিরয়ােছন, বা �নিতক �লনজিনত কারেণ �কান �ফৗজদারী আদালত

কতৃ�ক দি�ত হইয়ােছন;

  (আ) িযিন তাঁহার পাির�িমক বা পাির�িমেকর অংশ কিমশেনর আকাের বা �কা�ানীর লােভর

অংেশর আকাের �হণ কেরন :
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তেব শত� থােক �য,এই উপ-দফার �কান িকছুই ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক �দ� িন�িলিখত

�বানাস বা কিমশেনর”��ে� �েযাজ� হইেব না, যথা:-

  (১) �কান আইেনর অধীেন িশ� িবেরাধ স�িক�ত �কান িন�ি� বা �রােয়দাদ �মাতােবক, বা

সংি�� ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক �ণীত �কান �ীম অ�সাের বা ব�াংক-�কা�ানী �চিলত রীিত

অ�সাের �দ� �বানাস; বা

    (২) জািমনদার দালালসহ �য �কান দালাল, ক�ািশয়ার, িঠকাদার, মালামাল খালাস ও ��রণকারী

�িতিনিধ, িনলামদার বা, উ� �কা�ানীর িনয়িমত কম�চারী ব�তীত, চুি�িভি�ক িনেয়ািজত অ�

�য �কান ব�ি�েক �দ� কিমশন; [***]

  (ই) বাংলােদশ ব�াংেকর মতা�সাের যাহার পাির�িমক মা�ািতির�৷

  ব�াখ�া ১৷- এই উপ-দফার উে�শ� পরূণকে�, “পাির�িমক” বিলেত ব�াংক �কা�ানী কতৃ�ক

�দ� �কান ব�ি�র �বতন, িফস এবং �বতন-অিতির� �িবধািদও অ�ভু�� হইেব, িক�ু দািয়�

পালেনর �েয়াজেন িতিন �য �কৃত খরচ কিরয়ােছন তাহা পিরেশাধ করার জ� �য অথ� বা ভাতা

তাঁহােক �দওয়া হয় উহা অ�ভু�� হইেব না;

  ব�াখ�া ২৷- এই উপ-দফার উে�শ� পরূণকে� �কান পাির�িমক মা�ািতির� িকনা ইহা

িনধ�ারেণর জ� বাংলােদশ ব�াংক িন�বিণ�ত িবষয়ািদ িবেবচনা কিরেত পািরেব, যথা :-

  (ক) ব�াংক-�কা�ানীর আিথ�ক অব�া, কম�কাে�ডর ব�াপকতা, ব�বসার পিরমাণ এবং উপাজ�ন

”�মতার সাধারণ �ঝাঁক;

  (খ) উহার শাখা বা কায�ালেয়র সংখ�া;

  (গ) পাির�িমক �া� ব�ি�র �যাগ�তা, বয়স এবং অিভ�তা;

  (ঘ) ব�াংক-�কা�ানীেত িনেয়ািজত অ�া� ব�ি�েক অথবা �ায় একই অব�াস�� অ�া�

ব�াংক-�কা�ানীেত অ��প পেদ িনেয়ািজত ব�ি�েক �দ� পাির�িমেকর পিরমাণ; এবং

  (ঙ) উহার আমানতকারীেদর �াথ�৷

  (গ) এমন ব�ি� �ারা পিরচািলত হইেব না, িযিন-

  (অ) বাংলােদশ ব�াংেকর পবূ�া�েমাদন �হণ না কিরয়া, উ� ব�াংক-�কা�ানীর সাবিসিডয়ারী

�কা�ানী বা �কা�ানী আইেনর [ধারা ২৮] এর অধীন িনব�ীকৃত �কান �কা�ানী ব�তীত

অ� �কান �কা�ানীর পিরচালক িহসােব কায�রত আেছন; বা

  (আ) অ� �কান ব�বসােয় বা �পশায় িনেয়ািজত আেছন; বা

  (ই) �কান সমেয় [একািদ�েম] পাঁচ বৎসেরর অিধক সমেয়র জ� চুি�ব� িছেলন :

  তেব শত� থােক �য, ব�াংক-�কা�ানী পিরচালনার জ� �কান চুি�র �ময়াদ, �কা�ানীর

পিরচালকেদর িস�াে�র �ারা, �িতবাের অনিধক পাঁচ বৎসেরর জ� নবায়ন বা বিধ�ত করা

যাইেব :

39

40

41
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  তেব আরও শত� থােক �য, �ধমুা� উ� ব�াংক-�কা�ানীর পিরচালক হওয়ার কারেণই �কান

পিরচালক, ব�ব�াপনা-পিরচালক ব�তীত, এর”��ে� এই দফার িবধানাবলী �েযাজ� হইেবনা৷

  (২) যিদ �কান ব�াংক-�কা�ানীর �চয়ারম�ান, পিরচালক, ম�ােনজার, বা �ধান িনব�াহী কম�কত�া,

�য নােমই অিভিহত হউন, স�েক� �কান আদালত বা �াইব�ুনাল বা অ� �কান কতৃ�প� এই�প

িস�াে� উপনীত হয় �য, িতিন �কান আইেনর িবধান ল�ন কিরয়ােছন, এবং বাংলােদশ ব�াংক

যিদ এই�প অিভমত �পাষণ কের �য, উ��প ল�ন এতই ��তর �য, ব�াংক-�কা�ানীর

সিহত উ� ব�ি�র সংি�� থাকা ব�াংক-�কা�ানী বা উহার আমানতকারীেদর �াথ�িবেরাধী বা

অ� �কানভােব অবাি�ত হইেব, তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক এই মেম� আেদশ �দান কিরেত

পািরেব �য, আেদেশ উে�িখত তািরখ হইেত, উ� ব�ি� তাঁহার পেদ অিধি�ত থািকেবন না,

এবং এই�প আেদশ �দান করা হইেল, উ� তািরখ হইেত তাঁহার উ� পদ শ�ূ হইেব৷

  (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন �দ� �কান আেদেশ ইহা উেল�খ করা যাইেত পাের �য, উ�

ব�ি�, বাংলােদশ ব�াংেকর পবূ�া�মিত ব�িতেরেক, উ� আেদেশ উে�িখত �ময়াদ, যাহা পাঁচ

বৎসেরর �বশী হইেব না, এর মেধ� উ� ব�াংক-�কা�ানী বা অ� �কান ব�াংক-�কা�ানীর

ব�ব�াপনায় �ত�� বা পেরা�ভােব সংি�� থািকেবন না বা অংশ �হণ কিরেবন না৷

  (৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন ��ািবত �কান আেদেশর িব�ে� সংি�� ব�ি�েক বাংলােদশ

ব�াংেকর িনকট তাঁহার ব�ব� �পশ কিরবার �েযাগ না িদয়া উ� আেদশ �দান করা যাইেব না :

  তেব শত� থােক �য, বাংলােদশ ব�াংক যিদ এই�প অিভমত �পাষণ কের �য, অ��প �কান

�েযাগ �দানজিনত িবল� উ� ব�াংক-�কা�ানী বা ইহার আমানতকারীগেণর �ােথ�র জ�

�িতকর হইেব, তাহা হইেল অ��প �েযাগ �দওয়ার �েয়াজন হইেব না৷

  [(৪ক) যিদ �কান ব�াংক �কা�ানীর �কান কম�কত�া অথ� আ�সাত, �ন�ীিত, জাল-জািলয়ািত,

�নিতক �লনজিনত কারেণ চা�রী হইেত বরখা� হন, তাহা হইেল িতিন পরবত�ী �কান ব�াংক

�কা�ানীর চা�রীেত িনেয়ােগর অেযাগ� হইেবন৷]

  (৫) এই ধারার অধীন বাংলােদশ ব�াংেকর �য �কান িস�া� বা আেদশ চূড়া� হইেব৷

42

দিলল ও
[নিথপ� এবং

কম��ি�য়া]
অপসারেণর
উপর বাধা-
িনেষধ

43
১২৷ �কান ব�াংক-�কা�ানী সদর দ�র বা �কান শাখা হইেত, আপাততঃ উহােত �কান কায�

পিরচািলত হউক বা না হউক, উহার ব�বসা সং�া� �কান দিলল বা [নিথপ� িকংবা

তথ��যিু�র মাধ�েম �ি�য়ােযাগ� কায��ম], বাংলােদশ ব�াংেকর িলিখত পবূ�া�মিত ব�িতেরেক,

বাংলােদেশর বািহের �কান �ােন অপসারণ কিরেবনা৷

  ব�াখ�া৷- এই ধারায়-

  (ক) “নিথপ�” অথ� [তথ��যিু�] কলােকৗশেলর সাহােয� বা অ� �কান উপােয় রি�ত �লজার,

�ড-বকু, ক�াশ বিহ, িহসাব বিহ এবং ব�াংক-�কা�ানীর ব�বসােয় ব�ব�ত অ� সকল বিহ; এবং
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(খ) “দিলল” অথ� [তথ��যিু�] কলােকৗশেলর সাহােয� বা অ� �কান উপােয় রি�ত ভাউচার,

�চক, িবল, �প-অড�ার, অি�েমর জামানত এবং ব�াংক-�কা�ানীর বিহেত উে�িখত �কান

িবষেয়র সমথ�নকারী বা উহার �পে� বা িবপে� �কান দাবী সমথ�নকারী অ� �য �কান দিলল৷

46

 [ মূলধন
সংর�ণ]

47
১৩৷ [(১) বাংলােদেশ কায�রত সকল ব�াংক-�কা�ানীেক বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক, সমেয়

সমেয়, িনধ�ািরত পিরমােণ, হাের ও প�থায় মলূধন সংর�ণ কিরেত হইেবঃ

  তেব শত� থােক �য, সরকার, বাংলােদশ ব�াংেকর সিহত পরামশ��েম, িবেশষািয়ত

ব�াংকসমহূেক এই ধারার িবধান হইেত অব�াহিত িদেত পািরেব।

  ব�াখ�া।- এই ধারার উে�শ� পরূণকে� ‘‘মলূধন’’ বিলেত বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক, সমেয়

সমেয়, জারীকৃত মলূধন সংর�ণ সং�া� নীিতমালায় �য সকল উপাদানেক মলূধন বিলয়া িনিদ��

করা হইেব �সই সকল উপাদানেক বঝুাইেব।

  (২) আদায়কৃত মলূধন, �শয়ার ি�িময়ামসহ সংিবিধব� সি�িত ও িরেটই�ড আিন�ংেস এর সমি�,

এই উপ-ধারার উে�শ� পরূণকে� বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক, সময় সময়, সরকাির �গেজেট

��াপন �ারা, িনধ�ািরত পিরমােণর কমপে� সমান সংরি�ত না হইেল এই আইন কায�কর

হইবার পর হইেত, িবদ�মান �কান ব�াংক-�কা�ানী, একািদ�েম অ��প সংর�েণ ব�থ�তার ২

(�ই) বৎসর অিতবািহত হইবার পর, বাংলােদেশ উহার ব�বসা পিরচালনা কিরেব নাঃ

  তেব শত� থােক �য, বাংলােদশ ব�াংক সমীচীন মেন কিরেল িবেশষ ��ে� উি�িখত �ময়াদ

অনিধক ১ (এক) বৎসর পয�� বিধ�ত কিরেত পািরেব।]

 [(৩) বাংলােদেশর বািহের িনবি�ত ব�াংক-�কা�ানীর ��ে� উ� ব�াংক �কা�ানী নগেদ বা

দায়হীন অ�েমািদত স�ি� িনদশ�নপে� অথবা আংিশক নগেদ ও আংিশক অ��প িনদশ�নপে�

অথবা বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক িনধ�ািরত অ� �কান স�েদ বাংলােদশ ব�াংেকর িনকট [উ�

অথ� জমা না রািখেল উ� ব�াংক-�কা�ানী উপ-ধারা (২) এর] িবধান পালন কিরয়ােছ বিলয়া

গণ� হইেব না :

 তেব আরও শত� থােক �য, বাংলােদেশর বািহর হইেত তহিবল [আনয়ন] কিরয়া বা

বাংলােদেশর আমানত হইেত অিজ�ত িবেদেশ ��রণেযাগ� মনুাফা �ারা আহিরত স�েদ উ�

অথ� জমা রািখেত হইেব।]

 (৪) [ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ৮ ধারাবেল

িবল�ু৷]

  (৫) যিদ �কান কারেণ বাংলােদেশর বািহের িনব�নকৃত �কান ব�াংক-�কা�ানী উহার ব�াংক-

ব�বসা বাংলােদেশ ব� কিরয়া �দয়, তাহা হইেল উপ-ধারা (৪) এর অধীন বাংলােদশ ব�াংেকর

িনকট উ� ব�াংক কতৃ�ক জমাকৃত অথ� উহার স�দ বিলয়া গণ� হইেব এবং উ� ব�াংেকর

বাংলােদশ� পাওনাদারেদর পাওনা উ� অেথ�র উপর �থম দায় হইেব।
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  (৬) [�কান ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক সংরি�তব� বা সংরি�ত মলূধেনর পিরমাণ বা উপাদান

ইত�ািদ] িনধ�ারেণর িবষেয় �কান িবেরাধ �দখা িদেল তৎস�েক� বাংলােদশ ব�াংেকর িস�া�

চূড়া� হইেব৷

  [(৭) বাংলােদশ ব�াংক যিদ এই িস�াে� উপনীত হয় �য, �কান ব�াংক-�কা�ানী উপ-ধারা

(১) �মাতােবক আবশ�ক পিরমােণ, হাের ও প�থায় মলূধন সংর�ণ কিরেত ব�থ� হইয়ােছ তাহা

হইেল সংি�� ব�াংক-�কা�ানীেক অনিধক ১ (এক) বৎসেরর মেধ� উ� ঘাটিত পরূেণর িনেদ�শ

িদেত পািরেব এবং এই�প িনধ�ািরত সময়সীমা অিত�া� হওয়ার পরও ব�থ�তা অব�াহত

থািকেল উ� ব�াংক-�কা�ানীর িব�ে� িন�বিণ�ত �য �কান অথবা সকল শাি�মলূক ব�ব�া �হণ

কিরেত পািরেব, যথা:-

  (ক) িনিদ�� �ময়ােদ বা অ��প ঘাটিত পরূেণর পবূ� পয�� উ� ব�াংক কতৃ�ক নতূন আমানত �হণ

িনিষ� করা;

  (খ) িনিদ�� �ময়ােদ বা অ��প ঘাটিত পরূেণর পবূ� পয�� উ� ব�াংক কতৃ�ক নতূন ঋণ ও অি�ম

�দান িনিষ� করা;

  (গ) উ� ব�থ�তার জ� সব�িন� িবশ ল� টাকা হইেত অন�ূ� এক �কািট টাকা জিরমানা আেরাপ

এবং যিদ উ� লংঘন অব�াহত থােক, তাহা হইেল উ� লংঘেনর �থম িদেনর পর �েত�ক

িদেনর জ� অিতির� অন�ূ� প�াশ হাজার টাকা জিরমানা আেরাপ; এবং

  (ঘ) এই আইেনর অধীন অ�া� শাি� বা �িতকারমলূক ব�ব�া �হণ।]

  [ব�াখ�া- এই ধারায় “ঝুঁিক-িভি�ক মলূধন” বিলেত সংি�� ব�াংেকর স�েদর ভািরত

(Weighted) ঝুঁিকর িভি�েত িন�িপত �মাট স�েদর িবপরীেত বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক

িনধ�ািরত হাের রি�তব� মলূধনেক বঝুাইেব৷]

52

53
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[িবল�ু] ১৩ক৷ [স�েদ ঝুঁিকিভি�ক মলূধন- ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর

১১ নং আইন) এর ৯ ধারা কতৃ�ক িবল�ু৷]

আদায়কৃত
মূলধন,
�িত�ত
মূলধন,
অ�েমািদত
মূলধন ও �শয়ার
�হা�ারগেণর
�ভাটািধকার
িনয়�ণ

১৪৷ (১) [িবেশষািয়ত] ব�াংক ব�তীত বাংলােদেশ িনব�নকৃত অ� �কান ব�াংক-�কা�ানী

িন�বিণ�ত শত�াবলী পরূণ না কিরেল, উহা বাংলােদেশ ব�বসা আর� কিরেত পািরেবনা :-

  (ক) উহার �িত�ত মলূধন অ�েমািদত মলূধেনর অেধ�েকর কম হইেব না;

  (খ) উহার আদায়কৃত মলূধন �িত�ত মলূধেনর অেধ�েকর কম হইেব না;

  (গ) [ উহার অ�েমািদত মলূধন] বিধ�ত করা হইেল (ক) ও (খ) দফার শত�াবলী বাংলােদশ

ব�াংক কতৃ�ক এত�ে�েশ� িনধ�ািরত সময়, যাহা �ই বৎসেরর �বশী হইেবনা, এর মেধ� পরূণ

কিরেত হইেব;

  (ঘ) উহার মলূধন �ধমুা� সাধারণ �শয়ার সম�েয় গিঠত হইেব;
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  (ঙ) দফা (চ) এর িবধান সােপে�, উহার �য �কান �শয়ার �হা�ােরর �ভাটািধকার আদায়কৃত

মলূধেন তাঁহার �দ� অংেশর অ�পােত িনধ�ািরত হইেব;

  (চ) সরকার ব�তীত অ� �কান একক �শয়ার �হা�ােরর �ভাটািধকার সকল �শয়ার �হা�ারগেণর

সামি�ক �ভাটািধকােরর শতকরা পাঁচ ভােগর �বশী হইেব না৷

  (২) আপাততঃ বলব� অ� �কান আইেন বা �কান চুি� বা অ� �কান দিলেল যাহা িকছুই

থা�কনা �কন, �কান ব�ি� [***] �কান ব�াংক-�কা�ানীর �শয়ার �হা�ার িহসােব �রিজি�ভু�

হইেল, তাঁহার িব�ে� তাঁহার �শয়ােরর ��, অ� �কান ব�ি�র উপর �� হইয়ােছ এই দাবীেত

�কান মামলা বা অ� �কান �কার আইনগত কায�ধারা দােয়র করা যাইেব না :

  তেব শত� থােক �য, িন�বিণ�ত ব�ি�গণ কতৃ�ক দােয়রকৃত মামলা বা আইনগত কায�ধারারে�ে�

এই উপ-ধারার �কান িকছুই �েযাজ� হইেব না, যথা :-

    (ক) �শয়ার হ�া�র সং�া� আইন অ�সাের �কান �রিজি�ভু� �শয়ার �হা�ার হইেত �কান

�শয়ােরর হ�া�র �হীতা;

  (খ) �কান �রিজি�ভু� �শয়ার �হা�ার �কান নাবালক বা িবকৃত মি��� স�� ব�ি�র পে�

উ� �শয়ার ধারণ কেরন এই দাবীেত উ� নাবালক বা িবকৃত মি�� স�� ব�ি�র পে� অ�

�কান ব�ি�৷

  (৩) [* * *] �কান ব�াংক-�কা�ানীর �চয়ারম�ান, ব�ব�াপনা পিরচালক, পিরচালক বা �ধান

িনব�াহী কম�কত�া, �য নােমই অিভিহত হউক না �কন, এবং তাঁহার পিরবােরর সদস�বগ�, উ�

ব�াংক-�কা�ানীেত এবং অ� �কান �কা�ানীেত �ত�� বা পেরা�ভােব �য �শয়ার, স�দ ও

দায়-�দনা ধারণ কেরন উহার পিরমাণ ও মলূ� সং�া� তথ� এবং উহার পিরমাণ বা উহার

অিধকার এবং দািয়� স�েক� �কান পিরবত�ন হইেল তৎসং�া� তথ�, এবং অ��প �শয়ার,

স�দ ও দায়-�দনার ব�াপাের বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক উহার আেদেশর �ারা তলবকৃত অ�া�

তথ� স�িলত একিট পণূ� িববরণী উ� ব�াংক-�কা�ানীর মাধ�েম বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক

িনধ�ািরত ফরেম এবং সমেয়র মেধ� বাংলােদশ ব�াংেকর িনকট ��রণ কিরেবন৷
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ব�াংেকর �শয়ার
�েয় বাধা-
িনেষধ ইত�ািদ

[১৪ক৷ (১) �কান ব�ি�, �কা�ানী বা একই পিরবােরর সদস�েদর মেধ� ব�াংেকর �শয়ার

�ক�ীভূত করা যাইেব না এবং �কান ব�ি�, �কা�ানী বা �কান পিরবােরর সদস�গণ একক,

�যৗথ বা উভয়ভােব �কান ব�াংেকর শতকরা দশ ভােগর �বশী �শয়ার �য় কিরেবন না৷

  (২) [�কান ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক যািচত হইেল উ� ব�াংেকর �শয়ার �েয়র সময় ��তা]

এই মেম� শপথপ� বা �ঘাষণাপ� দািখল কিরেবন �য, িতিন অে�র মেনানীত ব�ি� িহসােব বা

�বনামীেত �শয়ার �য় কিরেতেছন না এবং ইিতপেূব� �বনামীেত �কান �শয়ার �য় কেরন নাই৷

  (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন দািখলকৃত শপথপ� বা �ঘাষণাপে�র িবষয়ব� যিদ �কান সময়

িমথ�া �মািণত হয়, তাহা হইেল শপথ বা �ঘাষণাকারীর সংি�� ব�াংেকর সকল �শয়ার
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[বাংলােদশ ব�াংেকর অ��েল] বােজয়া� হইেব৷

  (৪) ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৫ ( [১৯৯৫ সেনর ২৫নং আইন]) কায�কর

হওয়ার অব�বিহত পেূব� উপ-ধারা (১) এ উে�িখত কাহারও িনকট উ� উপ-ধারায় িনধ�ািরত

�শয়ােরর অিতির� �শয়ার থািকেল, উহা উ� সংেশাধন কায�কর হওয়ার এক বৎসেরর মেধ�,

উ� �কা�ানী বা পিরবােরর সদস� নন এমন ব�ি� বা উ� �কা�ানীেত �শয়ার নাই এমন

�কা�ানী বা �িত�ােনর িনকট িব�য় কিরেত পািরেবন৷

  (৫) উপ-ধারা (৪) এ উে�িখত অিতির� �শয়ার যিদ উহােত উে�িখত সময়সীমার মেধ� ও

শত�াধীন িবি� করা না হয়, তাহা হইেল উ� অিতির� �শয়ার সরকােরর বা সরকার কতৃ�ক

এত�ে�েশ� িনিদ��কৃত �কান �িত�ােন �� হইেব এবং সরকার বা সংি�� �িত�ান উ�

�শয়ােরর জ� উহার �ফস মলূ� বা বাজার মেূল�র মেধ� যাহা কম হয় �সই মলূ� পিরেশাধ

কিরেব৷

  (৬) এই ধারার �কান িকছুই সরকােরর ��ে� �েযাজ� হইেব না৷

  ব�াখ�া৷- এই [ধারায়] “পিরবার” অেথ� �কান ব�ি�র �ী, �ামী, িপতা-মাতা, প�ু-ক�া, ভাই-

�বান এবং ঐ ব�ি�র উপর িনভ�রশীল সকলেক বঝুাইেব৷]
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উে�খেযাগ�
�শয়ার ধারক

[১৪খ। (১) বাংলােদশ ব�াংেকর পবূ�া�েমাদন ব�তীত, �কান ব�ি� বা �িত�ান বা �কা�ানী

�ত�� বা পেরা�ভােব, একক বা অে�র সিহত �যৗথভােব, �কান ব�াংক-�কা�ানীর

উে�খেযাগ� �শয়ার ধারক হইেত পািরেব না।

  (২) উপ-ধারা (১) এ বিণ�ত পবূ�া�েমাদন �হেণর জ� বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক িনধ�ািরত ফরেম

আেবদন কিরেত হইেব এবং বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক যািচত তথ� উহােত অ�ভু�� কিরেত

হইেব।

  ব�াখ�া।- ‘উে�খেযাগ� �শয়ার ধারক’ বিলেত �কান ব�ি�, �িত�ান বা �কা�ানী কতৃ�ক �ত��

বা পেরা�ভােব, একক বা অে�র সােথ �যৗথভােব, �কান ব�াংক-�কা�ানীর মািলকানা �ে�র

শতকরা পাঁচ ভােগর অিধক �শয়ার ধারণেক বঝুাইেব।]
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নতূন পিরচালক
িনব�াচন

 ১৫৷ (১) বাংলােদশ ব�াংক, তৎকতৃ�ক আেদশ �দােনর �ই মােসর মেধ� বা তৎকতৃ�ক বিধ�ত

সমেয়র মেধ�, [ িবেশষািয়ত] ব�াংক ব�তীত অ� �য �কান ব�াংক-�কা�ানীেক এই [

আইেনর] িবধান অ�যায়ী উহার নতূন পিরচালক িনব�ািচত করার উে�েশ� উ� �কা�ানীর

সাধারণ সভা আ�ােনর িনেদ�শ িদেত পািরেব৷

 (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন িনব�ািচত পিরচালক, উ� িনব�াচন অ�ি�ত না হইেল, তাঁহার

পবূ�সূরী �য তািরখ পয�� উ� পেদ অিধি�ত থািকেতন �সই তািরখ পয�� পিরচালক পেদ

অিধি�ত থািকেবন৷
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(৩) এই ধারার অধীেন যথাযথভােব অ�ি�ত িনব�াচন স�েক� �কান আদালেত �কান ��

উপ�াপন করা যাইেব না৷

 [ (৪) িবেশষািয়ত ব�াংক ব�তীত অ� �য �কান ব�াংক-�কা�ানীেক উহার পিরচালক,

ব�ব�াপনা পিরচালক বা �ধান িনব�াহী কম�কত�া [ িনব�াচন বা, ���মত, মেনানয়েনর পর]

িনযিু� বা পদায়েনর পেূব� বাংলােদশ ব�াংেকর অ�েমাদন �হণ কিরেত হইেব এবং এই�প

িনয�ু কম�কত�াগণেক বাংলােদশ ব�াংেকর পবূ�া�েমাদন ব�িতেরেক তাহার পদ হইেত অব�াহিত

�দওয়া, বরখা� করা বা অপসারণ করা যাইেব না।]

 [ (৫) বাংলােদশ ব�াংক, উপ-ধারা (৬) এর িবধান সােপে�, �কান ব�াংক-�কা�ানীর

পিরচালক এবং ব�ব�াপনা পিরচালক বা �ধান িনব�াহী কম�কত�া িনযিু�র িবষেয় অ�েমাদন

�দান কিরেব]

 [ (৬) �কান ব�ি� �কান ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক পিরচালক, ব�ব�াপনা পিরচালক বা �ধান

িনব�াহী কম�কত�া িনয�ু হইবার �যাগ� হইেবন না, যিদ-

 (অ) তাহার অন�ূন ১০ (দশ) বৎসেরর ব�ব�াপনা বা ব�বসািয়ক বা �পশাগত অিভ�তা না

থােক;

 (আ) িতিন �ফৗজদারী অপরােধ দি�ত হন িকংবা জাল-জািলয়ািত, আিথ�ক অপরাধ বা অ�িবধ

অৈবধ কম�কাে�ডর সিহত জিড়ত িছেলন বা থােকন;

 (ই) তাহার স�েক� �কান �দওয়ানী বা �ফৗজদারী মামলায় আদালেতর রােয় �কান িব�প

পয�েব�ণ বা ম�ব� থােক;

 (ঈ) িতিন আিথ�ক খাত সংি�� �কান িনয়ামক সং�ার িবিধমালা, �িবধান বা িনয়ামাচার

লংঘনজিনত কারেণ দি�ত হন;

 (উ) িতিন এমন �কােনা �কা�ানী বা �িত�ােনর সিহত য�ু থােকন, যাহার িনব�ন বা লাইেস�

বািতল করা হইয়ােছ বা �িত�ানিট অবসািয়ত হইয়ােছ;

 (ঊ) তাহার িনেজর িকংবা �াথ� সংি�� �িত�ােনর নােম �কােনা ব�াংক বা আিথ�ক �িত�ান

হইেত গহৃীত ঋণ পিরেশােধ ব�থ� বা �খলাপী হন;

 (এ) িতিন �কােনা সময় আদালত কতৃ�ক �দউিলয়া �ঘািষত হন।

 (৭) ব�াংক-�কা�ানীর ��ািবত পিরচালক, ব�ব�াপনা পিরচালক বা �ধান িনব�াহী কম�কত�া

বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক িনধ�ািরত ফরেম এই মেম� �ঘাষণা �দান কিরেবন �য, িতিন উপ-ধারা

(৬) এর িবধান অ�সাের পিরচালক হইবার অ�পয�ু নেহন:

 তেব শত� থােক �য, মেনানীত �াথ�ী িনযিু�র ��ে� �া�িরত �ঘাষণাপ�িট সংি�� ব�াংক-

�কা�ানী বাংলােদশ ব�াংেক ��রণ কিরেব।
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(৮) উপ-ধারা (৬) এর িবধান এই স�িক�ত �চিলত অ�া� আইেনর অিতির� িহসােব গণ�

হইেব।

 (৯) আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইন অথবা �কান ব�াংক-�কা�ানীর সংঘ�ারক বা

সংঘিবিধেত যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইন কায�কর হইবার ১(এক) বৎসর অিতবািহত

হইবার পর ৩ (িতন) জন �ত� পিরচালকসহ �কান ব�াংক-�কা�ানীেত সব�েমাট ২০ (িবশ)

জেনর অিধক পিরচালক থািকেব না:

 তেব শত� থােক �য, �কান ব�াংক �কা�ানীর পিরচালক সংখ�া ২০ (িবশ) জেনর কম হইেল

�ত� পিরচালেকর সংখ�া অন�ূন �ইজন হইেবঃ

 আেরা শত� থােক �য, �ত� পিরচালক িনেয়ােগর পেূব� বাংলােদশ িসিকউিরিটজ অ�া�ড এ�েচ�

কিমশেনর অ�েমাদন �হণ কিরেত হইেবঃ

 আরও শত� থােক �য, আইন কায�কর হইবার ৩ (িতন) বৎসেরর মেধ� এই উপ-ধারার িবধান

�মাতােবক সত� পিরচালকগেণর িনেয়াগ িনি�ত কিরেত হইেব।

 ব�াখ�া।- এই উপ-ধারায় ‘‘�ত� পিরচালক’’ বিলেত এই�প ব�ি�েক বঝুাইেব িযিন ব�াংক-

�কা�ানীর ব�ব�াপনা এবং �শয়ারধারক হইেত �াধীন এবং িযিন �কবলমা� ব�াংক-�কা�ানীর

�ােথ� �ীয় মতামত �দান কিরেবন এবং ব�াংেকর সিহত িকংবা ব�াংক-সংি�� �কান ব�ি�র

সিহত যাহার অতীত, বত�মান বা ভিবষ�ৎ �কান �কৃত �াথ� িকংবা দশৃ�মান �ােথ�র িবষয় জিড়ত

নাই ।

 (১০) আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইন অথবা �কান ব�াংক-�কা�ানীর সংঘ�ারক বা

সংঘিবিধেত যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইন কায�কর হইবার ১ (এক) বৎসর অিতবািহত

হইবার পর হইেত �কান একক পিরবার হইেত [ চারজেনর] অিধক সদস� একইসমেয় �কান

ব�াংক-�কা�ানীর পিরচালক পেদ অিধি�ত থািকেব না।

 (১১) এই ধারার উে�শ� পরূণকে�, �কান ব�াংক-�কা�ানীর �কান পিরচালেকর পদ ত�াগ

করার আবশ�ক হইেল পিরচালকগেণর মধ� হইেত �কান পিরচালক উ� পদ ত�াগ কিরেবন

তাহা পিরচালকেদর পার�িরক সমেঝাতার মাধ�েম িনধ�ািরত হইেব এবং পার�িরক

সমেঝাতায় উপনীত হইেত ব�থ� হইেল তাহা পিরচালক পষ�েদর সভায় লটারী অ��ােনর মাধ�েম

িনধ�ারণ করা হইেব।

 (১২) ব�াংক-�কা�ানীর এমন �কান পিরচালক থািকেবন না িযিন বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক

এত�ে�েশ� িনধ�ািরত পিরচালক হওয়ার �যাগ�তা ও উপয�ুতার শত�াবলী পরূণ না কেরন।

 ব�াখ�া।- এই ধারার উে�শ� পরূণকে� পিরবােরর সদস� িহসােব �ামী বা �ী, িপতা, মাতা,

প�ু, ক�া, ভাই ও �বান এবং সংি�� ব�ি�র উপর িনভ�রশীল সকেলই অ�ভু�� হইেবন।]

71

�ধান িনব�াহী
কম�কত�ার পদ

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/7


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-751.html 17/104

09/07/2021 ব�াংক-�কা�ানী আইন, ১৯৯১

ী ই

পরূণ, ইত�ািদ
[১৫ক৷ (১) এই আইেন বা অ� �কান �চিলত আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কান

ব�াংক �কা�ানীর �ধান িনব�াহী কম�কত�া, পেদর নাম যাহাই হউক না �কন, এর শ�ূ পেদর

িবপরীেত অ�ায়ীভােব দািয়� পালনকারী ব�ি� সংি�� ব�াংেকর �ধান িনব�াহী কম�কত�ার সািব�ক

দািয়� পালেন দায়ব� থািকেবন৷

  (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কান ব�াংক �কা�ানীর �ধান িনব�াহী

কম�কত�ার পদ [একািদ�েম] িতন মােসর অিধক সমেয়র জ� শ�ূ রাখা যাইেব না৷

  (৩) উপ-ধারা (২) এ উে�িখত সময়সীমার মেধ� �কান ব�াংক �কা�ানীর �ধান িনব�াহী

কম�কত�ার পদ পরূণ করা না হইেল বাংলােদশ ব�াংক উ� �কা�ানীর �ধান িনব�াহী কম�কত�ার

দািয়� পালন করার জ� �শাসক িনয�ু কিরেত পািরেবন এবং উ� �কা�ানী তাঁহার �বতন ও

অ�া� �িবধািদ বাবদ খরচ বহন কিরেব৷]
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পিরচালক পেদর
�ময়াদ, ইত�ািদ

[ ১৫কক। (১) আপাতত বলবৎ অ� �কােনা আইন অথবা �কােনা ব�াংক-�কা�ানীর

সংঘ�ারক ও সংঘিবিধেত িভ�তর যাহা িকছুই থা�ক না �কন, ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন)

আইন, ২০১৭ কায�কর হইবার পর �কােনা ব�ি� �কােনা ব�াংক-�কা�ানীর পিরচালক পেদ

একািদ�েম ৯ (নয়) বৎসেরর অিধক অিধি�ত থািকেত পািরেবন না।

 (২) �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর অধীন একািদ�েম ৯ (নয়) বৎসর �কােনা ব�াংক-

�কা�ানীর পিরচালক পেদ অিধি�ত থািকেল উ� �ময়াদ �শষ হইবার পর ৩ (িতন) বৎসর

অিতবািহত না হওয়া পয�� িতিন উ� ব�াংক-�কা�ানীর পিরচালক পেদ পনুঃিনয�ু হইবার

�যাগ� হইেবন না।

 ব�াখ�া।– এই ধারার উে�শ� পরূণকে�, �কােনা ব�ি� পিরচালক পেদ ৩ (িতন) বৎসেরর

চাইেত কম সময় অিধি�ত না থািকেল একািদ�েম ৯ (নয়) বৎসর গণনার ��ে� উ� সময়ও

অ�ভু�� হইেব।]
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পষ�েদর ভূিমকা [১৫খ। (১) ব�াংক-�কা�ানীর নীিত �ণয়ন ও বা�বায়ন, ঝুঁিক ব�ব�াপনা, অভ��রীণ

িনয়�ণ, অভ��রীণ িনরী�া ও উহার পিরপালেনর জ� পিরচালনা পষ�দ দায়ব� থািকেব।

    (২) �েত�ক ব�াংক-�কা�ানী উহার পিরচালনা পষ�েদর িনব�াহী কিমিটর সদস� নেহন এই�প

সদস�েদর সম�েয় একিট অিডট কিমিট গঠন কিরেব।

  (৩) �েত�ক ব�াংক-�কা�ানী উহার পিরচালনা পষ�েদর সদস�েদর সম�েয় একিট ঝুঁিক

ব�ব�াপনা কিমিট গঠন কিরেব।

75

অভ��রীণ
িনরী�া ও
িনয়�ণ

১৫গ। (১) পিরচালনা পষ�দ ও ব�াংক-�কা�ানীেত একিট কায�কর অভ��রীণ িনরী�া ও িনয়�ণ

ব�ব�া িনি�ত কিরেব; এবং অভ��রীণ িনরী�া কায��ম ব�ব�াপনা হইেত �াধীনভােব

পিরচািলত হইেব এবং উহার �িতেবদন ব�াংেকর অিডট কিমিটর িনকট �পশ কিরেত হইেব।
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  (২) অভ��রীণ িনরী�ক কায� স�াদেনর জ� ব�ব�াপনা কতৃ�পে�র সিহত আেলাচনা কিরেত

পািরেব এবং তাহােদর িনকট হইেত িনরী�ার জ� �েয়াজনীয় তথ� বা নিথ সং�হ কিরেত

পািরেব।

  (৩) অভ��রীণ িনরী�ার দািয়ে� িনয�ু ব�ি� একই সমেয় ব�াংক-�কা�ানীর �কান চুি� বা

�লনেদেন সংয�ু হইেত বা ব�াংক-�কা�ানীর �িতিনিধ� কিরেত পািরেব না।]

[িবল�ু] ১৬৷ [পিরচালক পেদর �ময়াদ স�েক� বাধা-িনেষধ- ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৩

(১৯৯৩ সেনর ১৩ নং আইন) এর ৭ ধারা কতৃ�ক িবল�ু৷]

পিরচালক পেদ
শ�ূতা

[১৭৷ (১) �কান ব�াংক �কা�ানীর পিরচালক যিদ-

  (ক) উ� ব�াংক �কা�ানী অথবা অ� �কান ব�াংক �কা�ানী বা �কান আিথ�ক �িত�ান হইেত

গহৃীত অি�ম বা ঋণ বা উ� অি�ম বা ঋেণর িক�্ বা �দ পিরেশাধ কিরেত,

  (খ) ত� কতৃ�ক �দ� �কান জািমেনর জ� তাঁহার িনকট �াপ� টাকা পিরেশাধ কিরেত, অথবা

  (গ) ত� কতৃ�ক স�াদনীয় �কান কত�ব�, যাহার দািয়� িতিন িলিখতভােব �হণ কিরয়ােছন,

স�াদনা

  কিরেত, ব�থ� হন, এবং উ� ব�াংক �কা�ানী বা আিথ�ক �িত�ান বাংলােদশ ব�াংক এর মাধ�েম

�নািটশ �ারা তাঁহােক উ� অি�ম, ঋণ, িক�্, �দ বা জািমেনর টাকা পিরেশাধ বা উ� কত�ব�

স�াদন কিরেত িনেদ�শ �দয় এবং উ� িনেদ�শ পাওয়ার �ই মােসর মেধ� িতিন উ��প

পিরেশাধ বা কত�ব� স�াদন কিরেত ব�থ� হন, তাহা হইেল উ� সময় অিত�া� হইবার সােথ

সােথ তাঁহার পদ শ�ূ হইেব৷

  (২) �কান ব�ি� উপ-ধারা (১) এর অধীন �নািটশ �া� হইেল, িতিন, �নািটশ �াি�র ি�শ িদেনর

মেধ�, সংি�� িবষেয় তাঁহার �কান ব�ব� থািকেল ঐ�প ব�ব� িলিখতভােব বাংলােদশ ব�াংক

এর িনকট ��রণ কিরেত পািরেবন এবং উহার একিট অ�িলিপ �নািটশ �দানকারী ব�াংক

�কা�ানী বা ���মত, আিথ�ক �িত�ােনও ��রণ কিরেবন৷

  (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন ��িরত ব�ব� �াি�র পনর িদেনর মেধ� বাংলােদশ ব�াংক উহার

উপর িস�া� �দান কিরেব৷

  (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন গহৃীত বাংলােদশ ব�াংেকর িস�া� চূড়া� হইেব৷

  (৫) এই ধারার অধীেন �কান পিরচালেকর পদ শ�ূ হইেল, শ�ূ হওয়া পেদর িবপরীেত �য ব�ি�

পিরচালক িছেলন, তাঁহার িনকট �াপ� টাকা সংি�� [ব�াংক-�কা�ানীেত] তাঁহার �শয়ার

সম�েয়র মাধ�েম আদায় করা হইেব এবং উ��েপ সম�েয়র পর �য টাকা বেকয়া থািকেব তাহা

সরকারী পাওনা িহসােব গণ� হইেব এবং Public Demands Recovery Act, 1913

(Ben. Act III of 1913) এর অধীেন আদায়েযাগ� হইেব৷
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  (৬) এই ধারার অধীেন �কান পিরচালেকর পদ শ�ূ হইেল, শ�ূ হওয়া পেদর িবপরীেত �য ব�ি�

পিরচালক িছেলন, িতিন, ত� কতৃ�ক সংি�� ব�াংক �কা�ানী বা আিথ�ক �িত�ােনর �াপ� স�ণূ�

টাকা পিরেশাধ করার তািরখ হইেত এক বৎসেরর মেধ�, উ� ব�াংক �কা�ানী বা আিথ�ক

�িত�ান বা অ� �কান ব�াংক �কা�ানী বা আিথ�ক �িত�ােনর পিরচালক হইেত পািরেবন না৷]

  [(৭) উপ-ধারা (১) এর অধীেন �কােনা ব�াংেক-�কা�ানীর পিরচালক �নািটশ �া� হইেল,

তাহার িনকট সংি�� ব�াংক বা আিথ�ক �িত�ােনর সমদুয় পাওনা পিরেশািধত না হওয়া পয��

িতিন �যই ব�াংেক পিরচালক িনেয়ািজত িছেলন �সই ব�াংেক তাহার নােম ধারণকৃত �শয়ার

হ�া�র কিরেত পািরেবন না।

  (৮) এই ধারার অধীন গহৃীত �কান ব�ব�া, আেদশ বা িস�া� স�েক� �কা�ানী আইন, ১৯৯৪

(১৯৯৪ সেনর ১৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এর অধীন এখিতয়ারস�� আদালত ব�তীত অ�

�কান আদালত বা �াইব�ুনােল �কান �� উ�াপন করা যাইেব না।]

78

[ব�াংক-
�কা�ানীর
পিরচালক,
কম�কত�া ও
কম�চারীেদর
সিহত �লনেদন
স�িক�ত
িবধান।]

79
১৮৷ (১) অ� �কান আইন বা সংঘ �ারেক যাহা িকছুই থা�ক না �কন, ব�াংক-�কা�ানীর �কান

পিরচালক ব�াংেকর পিরচালনা পষ�েদর সভায় অংশ �হেণর জ� িনধ�ািরত িফস বা ব�াংেকর

ব�বসািয়ক �ােথ�র জ� �েয়াজনীয় বিলয়া িবেবিচত হওয়ার কারেণ পিরচালনা পষ�দ কতৃ�ক

সব�স�ত িস�াে�র �ারা তাঁহার উপর আেরািপত �কান িবেশষ দািয়� পালেনর জ� পষ�দ কতৃ�ক

ি�িরকৃত অথ� ব�তীত ব�াংক হইেত আিথ�ক বা অ� �কান �েযাগ �িবধা �হণ কিরেবন না৷

  [(২) ব�াংক-�কা�ানীর �েত�ক পিরচালক, ব�ব�াপনা পিরচালক বা �ধান িনব�াহী ও তাহার

িন�তর �ই�র পয�� �কান কম�কত�ােক � � বািণিজ�ক, আিথ�ক, কৃিষ, িশ� এবং অ�া�

ব�বসার নাম, িঠকানা ও অ�া� িববরণ এবং পািরবািরক ব�বসািয়ক �াথ�সংি��তার িববরণ

িলিখতভােব পিরচালনা পষ�েদর িনকট বাৎসিরক িভি�েত �দান কিরেত হইেব।

  (৩) উপ-ধারা (২) এ বিণ�ত �কান ব�ি� কতৃ�ক উ��প ব�বসািয়ক �ােথ�র িববরণ �দান

ছাড়াও, তাহার সিহত যিদ এই�প �কান ব�ি�র সােথ স�ক� থােক, িযিন ব�াংক-�কা�ানীর

সােথ �কান উে�খেযাগ� চুি�েত আব� িকংবা আব� হইেত যাইেতেছন, তাহা হইেল উ� চুি�

অথবা ��ািবত চুি� �গাচের আিসবামা� িলিখতভােব পিরচালনা পষ�দেক অবিহত কিরেত

হইেব।

  (৪) �কান পিরচালেকর এই ধারার অধীন �ঘাষণােযাগ� তথ� রিহয়ােছ এই�প �কান িবষয় যিদ

পিরচালনা পষ�েদর সভায় আেলািচতব� থােক তাহা হইেল সভার ��েতই উ� পিরচালক

িবষয়িট স�েক� পষ�দেক অবিহত কিরেবন এবং অতঃপর িতিন উ� িবষয়ক আেলাচনায়

অংশ�হণ করা হইেত অথবা এই িবষেয় �কান �ভাট �দােন িবরত থািকেবন এবং তাহার

উপি�িত উ� সভার �কারােমর জ� গননা করা যাইেব না।
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(৫) �াথ�সংি�� �ে�র মলূ�মান, আকার িকংবা আয় অজ�েনর পিরমাণ ইত�ািদর িভি�েত

বাংলােদশ ব�াংক উপ-ধারা (২) এ উি�িখত িববরণী হইেত �কান উপাদান বাদ িদেত পািরেব

এবং উপ-ধারার (৩) এ উি�িখত স�ক� িবষেয় িবধান জারী কিরেত পািরেব।

  (৬) যিদ �কান ব�ি� উপ-ধারা (১) ও (২) এর িবধান অ�যায়ী �াথ�সংি��তার িববরণী �দান বা

�কান ���বপণূ� স�ক� �কাশ কিরেত ব�থ� হন তাহা হইেল সংি�� ব�াংক-�কা�ানী বা উহার

�কান �শয়ারধারক অথবা বাংলােদশ ব�াংেকর আেবদন�েম �কান যথাযথ �মতাস��

আদালত আেলাচ� চুি�িট, যিদ থােক, বািতল �ঘাষণা কিরেত পািরেব এবং বাংলােদশ ব�াংক

িলিখত আেদশ �ারা, ১ (এক) বৎসেরর অিধক নয় এমন �য �কান সমেয়র জ�, উ� ব�ি�েক

সামিয়ক বরখা� কিরেত অথবা এই আইেনর অধীেন অ� �কান শাি� �দান কিরেত পািরেব।’’;

  (৭) উপ-ধারা (১) এর আওতায় িববরণী �দানকারী �কান ব�ি� এবং ব�াংক-�কা�ানীর

কম�কত�া-কম�চারীগণ ব�াংেকর আ�াভাজন ও অ�গত থািকেবন এবং �ীয় �ােথ�র উপের

আমানতকারীেদর �াথ� এবং ব�াংক-�কা�ানীর �াথ�েক �ান িদেবন।

  (৮) ব�াংক-�কা�ানী এই�প কায�প�িত �বত�ন কিরেব যাহােত �কান পিরচালক, কম�কত�া বা

কম�চারীর �কান একজন �াহেকর �িত দায়-দািয়� অপর �কান �াহক �ীয় �ােথ�র সােথ

সাংঘিষ�ক না হয়।]

�শয়ার িব�ীর
কিমশন, দালালী
বা বা�া ইত�ািদ
স�েক� বাধা-
িনেষধ

১৯৷ �কা�ানী আইেনর [ধারা ১৫২ ও ১৫৩] �ত িভ��প িবধান থাকা সে�ও, �কান ব�াংক-

�কা�ানী উহার �শয়ার বরা�করেণর ব�াপাের �শয়ারসমেূহর িবপরীেত আদায়কৃত মেূল�র

শতকরা আড়াই ভােগর �বশী অথ�, �ত�� বা পেরা�ভােব, কিমশন, দালালী, বা�া বা

পাির�িমক িহসােব বা অ� �কান �কাের �দান কিরেত পািরেব না৷

81

অনাদায়ী
মূলধেনর উপর

[দায়য�ুকরণ]
অৈবধ

82

২০৷ �কান ব�াংক �কা�ানী উহার �কান অনাদায়ী মলূধনেক [দায়য�ু]

  কিরেব না এবং এই�েপ [দায়য�ু] করা হইেল উহা অৈবধ হইেব৷

83

84

স�দেক
অিনিদ��

[দায়য�ুকরণ]
(floating
charge)
অৈবধ

85

২১৷ (১) ধারা ৭এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন ব�াংক-�কা�ানীর আমানতকারীেদর �ােথ�র

পিরপ�থী হইেব না এই মেম� বাংলােদশ ব�াংেকর িলিখত �ত�য়নপ� ব�তীত, �কান ব�াংক-

�কা�ানী উহার �কান কাজ বা স�ি�েক বা উহার �কান অংশেক অিনিদ�� [দায়য�ু] কিরেব

না৷

  (২) বাংলােদশ ব�াংক হইেত �ত�য়নপ� ব�তীত উপ-ধারা (১) এ উিল�◌্নিখত �কান

[দায়য�ু] অৈবধ হইেব৷

  (৩) বাংলােদশ ব�াংক উপ-ধারা (১) এর অধীন �ত�য়নপ� �দান কিরেত অ�ীকৃিত �াপন

কিরেল, সং”�� ব�াংক-�কা�ানী, অ�ীকৃিত �াপেনর িবষয় উহােক অবিহত কিরবার তািরখ

86
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হইেত ন�ই িদেনর মেধ�, উ� অ�ীকৃিত �াপেনর িব�ে� [বাংলােদশ ব�াংেকর পিরচালনা-

পষ�েদর িনকট পনুিব�েবচনার আেবদন] কিরেত পািরেব৷

  [***]

88

89

লভ�াংশ
(dividend)
�দােনর উপর
বাধা-িনেষধ

[২২। িবেশষািয়ত ব�াংক ব�তীত অ� �কান ব�াংক-�কা�ানী উহার �শয়ােরর উপর �কান

লভ�াংশ �দান কিরেব না, যিদ-

  (ক) উহার �াথিমক ব�য়, সাংগঠিনক ব�য়, �শয়ার িবি� ও দালালীর কিমশন, �লাকসান এবং

অ�া� ব�য়সহ মলূধনী ব�েয় পিরণত হইয়ােছ এই�প সকল ব�য় স�ণূ��েপ অবেলাপন না

করা হইয়া থােক, অথবা

  (খ) উহা ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এর িবধান অ�সাের মলূধন সংর�েণ ব�থ� হয়।]

90

সাধারণ
পিরচালক
িনেয়ােগ বাধা-
িনেষধ

২৩৷ [(১) অ� �কান আইন বা সংি�� �কান �কা�ানীর সংঘ �ারক ও সংঘ িবিধেত যাহা

িকছুই থা�ক না �কন,-

  [(ক) �কান ব�ি� �কান ব�াংক-�কা�ানীর পিরচালক হইেল একই সমেয় িতিন অ� �কান

ব�াংক-�কা�ানী বা আিথ�ক �িত�ােনর পিরচালক থািকেবন না। তেব এই আইন কায�কর

হইবার পর হইেত সেব�া� �ই �ময়ােদ �কান বীমা �কা�ানীর পিরচালক থািকেত পািরেবন;]

  (খ) বাংলােদশ ব�াংেকর অ�মিত ব�িতেরেক, �কান ব�াংক �কা�ানীর এমন �কান পিরচালক

থািকেবন না, িযিন-

  (অ) উ� ব�াংক �কা�ানীর বিহঃিহসাব িনরীতগক, আইন উপেদ�া, উপেদ�া বা অ�

�কানভােব লাভজনক পেদর দািয়ে� িনেয়ািজত আেছন;

  (আ) অ� �কান ব�াংক �কা�ানীর উপেদ�া;

  (ই) এমন [কিতপয় �কা�ানীর পিরচালক �য �কা�ানীসমহূ একে�] উ� ব�াংক �কা�ানীর

�শয়ার �হা�ারেদর �মাট �শয়ােরর িবপরীেত �মাট �ভােটর ২০% এর অিধক �ভাট �দােনর

অিধকারী [;

  (ঈ) অপর �কান ব�াংক-�কা�ানীর পে� পিরচালক িহসােব িনয�ু হইয়ােছন:]

  তেব শত� থােক �য, এই উপ-ধারার িবধান সরকার কতৃ�ক িনয�ু [িবেশষািয়ত ব�াংেকর

পিরচালেকর] ��ে� �েযাজ� হইেব না৷

  ব�াখ�া৷- এই উপ-ধারার উে�শ� পরূণকে� “বীমা �কা�ানী” অথ� Insurance Act, 1938

(IV of 1938) এর section 2 এর clause (8) এ সং�ািয়ত insurance company৷]

  [(১ক) উপ-ধারা (১) এর িবধান অ�যায়ী পিরচালক থািকেত পােরন না এমন �কান ব�ি� যিদ

�কান ব�াংক �কা�ানীর পিরচালক থােকন, তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক সংি�� ব�ি�েক

পিরচালক পদ হইেত অপসারণ কিরেব [|
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 ***]]

  (২) এই [আইন] �বত�েনর অব�বিহত পবূ� হইেত �কান ব�াংক-�কা�ানীেত কম�রত পিরচালক

যিদ এমন কিতপয় �কা�ানীর পিরচালক হন �যসব �কা�ানী [একে�] উ� ব�াংক-

�কা�ানীর �শয়ার �হা�ারেদর �মাট �শয়ােরর িবপরীেত �মাট �ভােটর ২০% এর অিধক �ভাট

�দােনর অিধকারী, তাহা হইেল িতিন অ��প �বত�েনর পর বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক

এত�ে�েশ� িনধ�ািরত সময় সীমার মেধ�,-

  (ক) উ� ব�াংক-�কা�ানীর পিরচালেকর পদ ত�াগ কিরেবন, অথবা

  (খ) �কা�ানী�িলর মেধ� এমন কিতপয় �কা�ানীর পিরচালক পেদ থাকার িস�া�� �হণ

কিরেবন �য সকল �কা�ানী উ� ব�াংক-�কা�ানীেত উহােদর �মাট �শয়ার বেল উ� ব�াংক-

�কা�ানীর �শয়ার �হা�ারেদর �শয়ােরর িবপরীেত �ভােটর �মাট সংখ�ার ২০% এর অিধক �ভাট

�দােনর অিধকারী নেহ; এবং অ�া� �কা�ানীর পিরচালেকর পদ ত�াগ কিরেবন৷

98
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[সংিবিধব�
সি�িত]

100
২৪৷ (১) বাংলােদেশ িনব�নকৃত �েত�ক ব�াংক-�কা�ানী একিট [সংিবিধব� সি�িত] গঠন

কিরেব, এবং �শয়ার ি�িময়াম একাউে�ট রিতগত অথ�সহ উ� তহিবেলর অথ� যিদ উহার

আদায়কৃত মলূধন, অথবা বাংলােদশ ব�াংক �কান ব�াংক-�কা�ানীর জ� এত�ে�েশ� সময়

সময় �য পিরমাণ [***] িনধ�ারণ কের [তাহা অেপ�া কম হয়] তাহা হইেল ব�াংক-

�কা�ানী ধারা ৩৮ এর অধীন ��তকৃত উহার লাভ-তগিতর িহসােব �য মনুাফা �দখাইয়ােছ উহা

হইেত �কান টাকা সরকােরর িনকট হ�া�র, বা লভ�াংশ িহসােব �ঘাষণা করার পেূব� অ��ন

২০% এর সমপিরমাণ টাকা [সংিবিধব� সি�িতেত] হ�া�র কিরেব৷

    (২) �কান ব�াংক-�কা�ানী [সংিবিধব� সি�িত] বা �শয়ার ি�িময়াম একাউ�ট হইেত �কান

অথ� �কান কােজ লাগাইবার জ� পথৃক কিরয়া রািখেল তৎস�েক� উ��প পথৃকীকরেণর তািরখ

হইেত ২১ িদেনর মেধ� বাংলােদশ ব�াংক-�ক অবিহত কিরেব :

    তেব শত� থােক �য, বাংলােদশ ব�াংক উ��প অবিহত করার সময়-সীমা বিৃ� কিরেত পািরেব,

বা অ��প অবিহতকরেণ িবল� হইয়া থািকেল উ� িবল� মাজ�না কিরেত পািরেব৷

101

102 103

104

105

সংরি�ত নগদ
তহিবল

২৫৷ [(১) তফিসিল ব�াংক ব�তীত �িতিট ব�াংক-�কা�ানী বাংলােদেশ সংরি�ত নগদ

তহিবল িহসােব এই পিরমাণ নগদ অথ� বাংলােদশ ব�াংক বা উহার �িতিনিধ�কারী ব�াংেক

মওজদু রািখেব যাহা �য �কান কায�িদবেসর সমাি�েত উহার সমদুয় �ময়াদী ও চািহবামা�

দােয়র বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক সময় সময় িনধ�ািরত হােরর কম হইেব না:

    তেব শত� থােক �য, �কান িবেশষ ��ে� বাংলােদশ ব�াংক, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা এবং

উহােত এত�ে�েশ� িনধ�ািরত শত� সােপে�, সংরি�ত নগদ তহিবল সং�া� �েয়াজনীয়তা

রিহত কিরেত পািরেব।
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    ব�াখ�া।- এই ধারার উে�শ� পরূণকে�, পিরেশািধত মলূধন, বা সংরি�ত সি�িতসমহূ বা লাভ-

�িতর িহসােব �দিশ�ত আকলন ি�িত, বা বাংলােদশ ব�াংক হইেত গহৃীত �কান ঋণ, ‘‘দায়’’ এর

অ�ভু�� হইেব না।]

    (২) উপ-ধারা (১) এর িবধান �মাতােবক [সংরি�ত নগদ তহিবল] স�েক� বাংলােদশ ব�াংক

যখন �কান তথ� তলব কিরেব, তফিসলী ব�াংক ব�তীত �েত�ক ব�াংক-�কা�ানী �সই তথ�

স�িলত একিট িববরণী উ� �কা�ানীর �ইজন কম�কত�ার �াতগের বাংলােদশ ব�াংেকর িনকট

দািখল কিরেব৷

    (৩) �কান ব�াংক-�কা�ানী উপ-ধারা (২) এর িবধান �মাতােবক িববরণী দািখল কিরেত ব�থ�

হইেল উ� ব�থ�তার �িত িদেনর জ� উ� ব�াংক-�কা�ানী বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক অন�ূ�

[পঁিচশ হাজার টাকা] পয�� অথ�দে� দ�নীয় হইেব৷

    (৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন দািখলকৃত িববরণী হইেত যিদ �দখা যায় �য, উহা দািখল কিরবার

িনধ�ািরত তািরেখর পেূব�র �য �কান িদবেসর কােজর সমাি�েত িববরণ দািখলকারী ব�াংক-

�কা�ানী মওজদু অথ� উপ-ধারা (১) এর অধীন িনধ�ািরত ��নতম নগদ অথ� অেপতগা কম িছল,

তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক উ� �কা�ানীেক উ� ঘাটিতর উপর উহােক ব�াংক �রট

অেপতগা ৩% ভাগ �বশী হাের উ� িদবেসর জ� জিরমানামলূক �দ �দােনর জ� আেদশ

িদেত পািরেব, এবং অ��প পরবত�ী �কান িববরণী হইেতও যিদ �দখা যায় �য, উহা দািখেলর

জ� িনধ�ািরত িদবেসর পেূব�র �য �কান িদবেসর কােজর সমাি�েতও উ� �কা�ানীর মওজদু

অথ� উপ-ধারা (১) এর অধীন িনধ�ািরত ��নতম নগদ অথ� অেপতগা কম িছল, তাহা হইেল

বাংলােদশ ব�াংক উ� �কা�ানীেক উ� ঘাটিতর উপর উহােক ব�াংক �রট অেপতগা ৫% �বশী

হাের িদন�িলর জ� জিরমানামলূক �দ �দােনর আেদশ িদেত পািরেব৷

    (৫) �কান ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক দািখলকৃত িববরণীর িভি�েত উপ-ধারা (৪) এর অধীন যিদ

উ� ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক ব�াংক �রেটর উপর শতকরা ৫% ভাগ �বশী হাের জিরমানামলূক

�দ �েদয় হয়, এবং তৎপরবত�ী িববরণী হইেত যিদ �দখা যায় �য, উহার িনকট উপ-ধারা (১)

এর অধীন িনধ�ািরত ��নতম নগদ অথ� অেপতগা কম অথ� আেছ তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক

তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত তািরখ হইেত উ� ব�াংক-�কা�ানীেক নতূন আমানত �হণ না করার জ�

িনেদ�শ িদেত পািরেব এবং উ� িনেদ�শ অমা� কিরয়া �কান আমানত গহৃীত হইেল আমানত

�হেণর �েত�ক তািরেখর জ� বাংলােদশ ব�াংক উ� ব�াংক-�কা�ানীেক, উহােক �েদয় অনধূ�

[প�াশ হাজার টাকা] পয�� জিরমানা কিরেত পািরেব৷

    (৬) এই ধারার অধীন আেরািপত �কান জিরমানা, বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক িনধ�ািরত সমেয়র

মেধ� আদায় কিরেত হইেব এবং উ� সমেয়র মেধ� যিদ উহা আদায় করা না হয় তাহা হইেল

উহা সরকারী দাবী (public demand) িহসােব আদায়েযাগ� হইেব৷
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সাবিসিডয়ারী
�কা�ানী

২৬৷ [***] �কান ব�াংক-�কা�ানী িন�বিণ�ত �কান উে�শ� ব�তীত অ� �কান উে�েশ� �কান

সাবিসিডয়ারী �কা�ানী গঠন কিরেত [বা সাবিসিডয়ারী �কা�ানীেত পিরণত করার উে�েশ�

�কান িবদ�মান �কা�ানীর িনয়�ণমলূক �শয়ার �য় কিরেত] পািরেব না, যথা:-

  (ক) �কান �া� পিরচালনা ও কায�কর করা;

  (খ) িনব�াহক বা �া�ী িহসােব বা অ� �কান �কাের �কান স�ি� পিরচালনার দািয়� �হণ করা;

  (গ) আমানেতর িনরাপ�া িবধােনর জ� িনরাপদ ভে�র ব�ব�া করা;

  (ঘ) [শরীয়াহ] নীিতমালা অ�সাের ব�াংক-ব�বসায় পিরচালনা করা;

  (ঙ) বাংলােদশ ব�াংক িলিখত পবূ�া�মিত�েম,-

  (অ) �কবলমা� বাংলােদেশর বািহের ব�াংক-ব�বসা পিরচালনা করা;

  (আ) অিনবাসীগেণর িনকট হইেত �বেদিশক ম�ুায় �া� এবং অবােধ হ�া�রেযাগ� আমানেতর

িভি�েত ব�াংক-ব�বসা পিরচালনা করা;

 [(ই) �ক ��াকার, �ক িডলার, মােচ��ট ব�াংকার, �পাট�েফািলও ম�ােনজার িহসােব বা

িসিকউিরিটজ ও এ�েচ� কিমশন হেত িনব�ন �হেণর �েয়াজন পেড় এই�প �কান �কার

ব�বসায় পিরচালনা করা;]

  [(চ) বাংলােদশ ব�াংক, �য সকল ব�বসােক বাংলােদেশ ব�াংক-ব�বসার �সার ও উ�য়েনর

জ� সহায়ক বা জন�ােথ�র জ� �েয়াজনীয় বা অ� �কানভােব উপকারী বিলয়া মেন কের, �সই

সকল ব�বসার উেদ�াগ �হণ করা৷]

  [***]

110
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115

ব�াংক-�কা�ানী
কতৃ�ক অ�
�কান �কা�ানীর
�শয়ার ধারণ

[২৬ক। (১) ধারা ২৬ এর িবধান সােপে�, �কান ব�াংক-�কা�ানী অ� �কান �কা�ানীর

�শয়ার ধারেণর ��ে� িনমণবিণ�ত পিরমােণর অিধক �শয়ার ধারণ কিরেব না, যথা:-

  (ক) ধারণকৃত �শয়ার বাজারমেূল� উ� ব�াংক-�কা�ানীর আদায়কৃত মলূধন, �শয়ার ি�িময়াম,

সংিবিধব� সি�িত ও িরেটই�ড আিন�ংস এর �মাট পিরমােণর পাঁচ শতাংশ,

  (খ) উ� �কা�ানীর আদায়কৃত মলূধেনর দশ শতাংশ:

  তেব শত� থােক �য, এই আইন কায�কর হইবার িতন বৎসেরর মেধ� �েত�ক ব�াংক-�কা�ানী

এমনভােব উহার পুঁিজবাজার িবিনেয়াগ �কাষ পনুগ�ঠন কিরেব যাহােত ধারণকৃত সকল �কার

�শয়ার, কেপ�ােরট ব�ড, িডেব�ার, িমউচুয়াল ফা�ড ও অ�া� পুঁিজবাজার িনদশ�নপে�র �মাট

বাজারমলূ� এবং পুঁিজবাজার কায��েম �ত�� বা পেরা�ভােব িনেয়ািজত িনজ� সাবিসিডয়ারী

�কা�ানী বা �কা�ানীসমহূ বা অ� �কান �কা�ানী বা �কা�ানীসমেূহ �দ� ঋণ�িবধা, এবং

পুঁিজবাজাের িবিনেয়ােগর উে�েশ� গিঠত �কান �কার তহিবেল �দ� চাঁদার পিরমাণ
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সমি�গতভােব উহার আদায়কৃত মলূধন, �শয়ার ি�িময়াম, সংিবিধব� সি�িত ও িরেটই�ড

আিন�ংস এর �মাট পিরমােণর ২৫ (পঁিচশ) শতাংেশর অিধক না হয়।

  (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, যিদ �কান ব�াংক-�কা�ানীর ব�ব�াপনা

পিরচালক বা ম�ােনজার �কান �কা�ানীর পিরচালনায় সংি�� থােকন বা উহােত তাহার �কান

�াথ� থােক, তাহা হইেল, এই আইন �বত�েনর তািরখ হইেত ১ (এক) বৎসর �ময়াদ অিত�া�

হইবার পর, সংি�� ব�ব�াপনা পিরচালক বা ম�ােনজার উ� �কা�ানীেত �কান �শয়ার ধারণ

কিরেত পািরেব না।

  (৩) �কান ব�াংক-�কা�ানী উপ-ধারা (১) এর িবধান লংঘন কিরেল উ� ব�াংক-�কা�ানী

বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক অনধূ� িবশ ল� টাকা পয�� অথ�দে�ড দ�ডনীয় হইেব এবং যিদ উ�

লংঘন অব�াহত থােক, তাহা হইেল উ� লংঘেনর �থম িদেনর পর �েত�ক িদেনর জ�

অিতির� অনিধক প�াশ হাজার টাকা অথ� দে�ড দ�ডনীয় হইেব।

 
ঋণ-সীমার
সাধারণ
সীমাব�তা

২৬খ। এই আইেন িভ�তর যাহা িকছুই থা�ক না �কন,

  (১) �কান ব�ি�, �িত�ান বা �পেক �দ� বা �েদয় সকল ঋণ �িবধার আসল অংেকর �মাট

পিরমাণ উ� ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এর িবধান �মাতােবক রি�ত

মলূধেনর বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক, সময় সময়, এত�ে�েশ� িনধ�ািরত হােরর অিধক হইেব না:

  তেব শত� থােক �য, িনধ�ািরত সীমা �কান অব�ােতই শতকরা ২৫ ভােগর অিধক হইেব না।

  (২) �কান ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক �দ� বা �েদয় এবং বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক জারীকৃত

সং�া অ�যায়ী িনণ�ীত বহৃদাংক ঋেণর সব�েমাট পিরমাণ উ� ব�াংক-�কা�ানীর �মাট ঋণ ও

অি�েমর �সই শতাংশ অেপ�া অিধক হইেব না যাহা এত�ে�েশ� বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক সময়

সময় িনধ�ািরত হইেব।

  (৩) সরকারেক অথবা সরকার কতৃ�ক �দ� িন�য়তার িবপরীেত �দ� বা �েদয় ঋণ িকংবা ১

(এক) বৎসেরর চাইেত কম �ময়ােদর আ�ঃব�াংক �লনেদেনর ��ে� বাংলােদশ ব�াংক উপ-ধারা

(১) এবং (২) এ বিণ�ত িবধােনর �েয়াগ হইেত অব�াহিত �দান কিরেত পািরেব।

  (৪) �কান ব�াংিকং �েপর ��ে� এই ধারায় বিণ�ত সীমাসমহূ �কান প�িতেত �েয়াগ হইেব

তাহা বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক এই ধারার অধীেন িনেদ�িশত হইেব।

  ব�াখ�া।- এই ধারার উে�শ� পরূণকে� ‘‘�প’’ বিলেত �কান ঋণ�হীতা এবং তাহার সিহত

�ত�� বা পেরা�ভােব জিড়ত অ� �য �কান ব�ি�, �িত�ান বা �কা�ানী যাহােদর একজেনর

আিথ�ক ��লতা অ�জেনর আিথ�ক ��লতােক �ভািবত কের, অথবা তাহােদর মেধ� িবদ�মান

স�েক�র কারেণ একজেনর দায় বা �িবধা অ�জেনর উপর বত�ায়, এই�প সকলেক বঝুাইেব।

 
ব�াংক-সংি��
ব�ি�র সিহত
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�লনেদন
২৬গ। (১) �কান ব�াংক �কা�ানী উ� ব�াংক-সংি�� �কান ব�ি�র সিহত বা তাহার �ােথ�র

অ��েল এই�প �কান �লনেদন কিরেব না যাহার শত�াবলী ব�াংক-সংি�� নেহ এমন �কান

�াহেকর সিহত স�ািদত �লনেদেনর শত�াবলী অেপ�া সহজতর।

  (২) উপির-উ� িবধান সে�ও, �কান ব�াংক �কা�ানী কতৃ�ক ব�াংক-সংি�� ব�ি�বগ� বা

তাহােদর �ােথ�র অ��েল �দ� ঋণ-�িবধার �মাট পিরমাণ উ� ব�াংক-�কা�ানীর িটয়ার-১

মলূধেনর শতকরা ১০ ভাগ এর অিধক হইেব না।

  ব�াখ�া।- এই উপ-ধারার উে�শ� পরূণকে� ‘‘িটয়ার-১ মলূধন’’ অথ� ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১)

এর িবধান �মাতােবক বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক জারীকৃত মলূধন সংর�ণ সং�া� নীিতমালায়

সং�ািয়ত িটয়ার-১ মলূধন।

  (৩) বাংলােদশ ব�াংক হইেত এত�ে�েশ� অব�াহিত�া� ন�ূনতম অংেকর ঋেণর ��� ব�তীত

অ� সকল ��ে� ব�াংক-সংি�� �কান ব�ি�েক ঋণ �দােনর পেূব� পিরচালনা পষ�েদর অ�মিত

�হণ কিরেত হইেব এবং ব�াংক-সংি�� �কান ব�ি� বা তাহার �ােথ�র অ��েল �দ� �িতিট

ঋেণর িবষেয় যথাশী� পষ�দেক অবিহত কিরেত হইেব।

  (৪) এই ধারার িবধান লংঘন কিরয়া ব�াংক-সংি�� �কান ব�ি� বা তাহার �ােথ�র অ��েল ঋণ

�দান করা হইেল উহা তাৎ�িণকভােব আদায় কিরেত হইেব এবং এই�প লংঘন পিরচালনা

পষ�দ সদস�েদর �াতসাের ঘিটয়া থািকেল তাহারা এককভােব ও �যৗথভােব উ� ঋেণর আসল,

�দ ও অ�া� সমদুয় চাজ� পিরেশােধর জ� দায়ী থািকেবন।

  (৫) ব�াংক-সংি�� �কান ব�ি�র সিহত বা তাহার �ােথ�র অ��েল ঋণ �দােনর িবষেয়

এত�ে�েশ� বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক জারীকৃত িনেদ�শনায় উি�িখত সং�া িকংবা অিতির�

শত�ািদ পিরপালনীয় হইেব।

  (৬) বাংলােদেশ এক বা একািধক শাখা পিরচালনাকারী বাংলােদেশর বািহের িনবি�ত ব�াংক-

�কা�ানীর ��ে� উপ-ধারা (২) ও (৩) এর িবধানসমহূ �েযাজ� হইেব না।

  ব�াখ�া।- এই ধারায় ‘‘ব�াংক-সংি�� �কান ব�ি�’’ অেথ� বঝুাইেব-

  (ক) �কান ব�াংক-�কা�ানীর পিরচালক, ব�ব�াপনা পিরচালক বা �ধান িনব�াহী িকংবা

উে�খেযাগ� �শয়ারধারক;

  (খ) �কান ব�াংক-�কা�ানীর পিরচালক, ব�ব�াপনা পিরচালক বা �ধান িনব�াহী িকংবা

উে�খেযাগ� �শয়ারধারেকর �ামী বা �ী;

  (গ) এমন �কান �কা�ানী �যখােন ব�াংক-�কা�ানীর �কান পিরচালক বা উে�খেযাগ�

�শয়ারধারক একজন পিরচালক বা উে�খেযাগ� �শয়ারধারক;

  (ঘ) �কান �কা�ানীেত �কান ব�াংক-�কা�ানী উে�খেযাগ� পিরমাণ �শয়ারধারণ কিরেল উ�

�কা�ানীর �কান উে�খেযাগ� �শয়ারধারক;
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  (ঙ) বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক জারীকৃত িবধান অ�যায়ী এমন �কান ব�ি�, �িত�ান বা �কা�ানী

িযিন বা যাহারা দফা (ক)-(ঘ) এ বিণ�ত স�েক�র �ায় �কান ব�াংক-�কা�ানীর সিহত

স�িক�ত।

 
ব�াংক-কম�চারীর
ঋণ-সীমা

২৬ঘ। �কান ব�াংক-�কা�ানী উহার কম�কত�া-কম�চারীেদরেক বা উহার সাবিসিডয়ারী

�কা�ানীসমেূহর কম�কত�া-কম�চারীেদরেক এত�ে�েশ� বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক, সময় সময়,

িনধ�ািরত শত� ও সীমার ব�ত�য় কিরয়া �কান ঋণ-�িবধা �দান কিরেব না।]

ঋণ ও অি�ম
�দােনর উপর
বাধা-িনেষধ

২৭৷ [ (১) �কান ব�াংক-�কা�ানী,-

 (ক) উহার িনজ� �শয়ারেক জামানত িহসােব রািখয়া �কান ঋণ, অি�ম, গ�ারাি�ট বা অ� �কান

আিথ�ক �িবধা �দান কিরেব না;’’

 (খ) ইহার �কান পিরচালকেক ‘‘জামানতী ঋণ বা অি�ম’’ ব�তীত অ� �কান�প ঋণ বা অি�ম

ম�রু কিরেব না বা ইহার �কান পিরচালক কতৃ�ক দায় �হেণর িভি�েত ‘‘জামানতী ঋণ বা

অি�ম’’ ব�তীত ঋণ, অি�ম, গ�ারাি�ট বা অ� �কান আিথ�ক �িবধা �দান কিরেব না;

 (গ) িবনা জামানেত িনমণবিণ�ত ব�ি� বা �িত�ানেক �কান ঋণ বা অি�ম ম�রু কিরেব না,

অথবা এই সকল ব�ি� বা �িত�ান কতৃ�ক দায় �হেণর িভি�েত �কান ঋণ ও অি�ম �দান

কিরেব না,-

 (অ) ইহার �কান পিরচালেকর পিরবােরর �কান সদস�;

 (আ) এমন �কান বািণজ� �িত�ান বা �াইেভট �কা�ানী যাহােত উ� ব�াংক-�কা�ানী বা

উহার �কান পিরচালক বা উহার �কান পিরচালেকর পিরবােরর �কান সদস� পিরচালক, মািলক

বা অংশীদার রিহয়ােছন;

 (ই) এমন �কান পাবিলক িলিমেটড �কা�ানী, যাহা উ� ব�াংক-�কা�ানী বা উহার �কান

পিরচালক বা উহার �কান পিরচালেকর পিরবােরর �কান সদস� কতৃ�ক �কানভােব িনয়ি�ত হয়,

অথবা যাহােত উ� ব�ি�েদর এমন পিরমাণ �শয়ার থােক যাহা �ারা তাহারা অন�ূন িবশ শতাংশ

�ভাটদান �মতার অিধকারী হন।]

 (২) �কান ব�াংক-�কা�ানী িন�বিণ�ত ��ে�, সংি�� পিরচালক ব�তীত অ�া� পিরচালকগেণর

সংখ�াগিরে�র অ�েমাদন ব�িতেরেক, �কান [ ঋণ, অি�ম, গ�ারাি�ট বা অ� �কান আিথ�ক

�িবধা] �দান কিরেব না,-

 (ক) উহার �কান পিরচালক, বা

 (খ) এমন �কান ব�ি�, বািণজ�-�িত�ান, �কান �কা�ানী, যাহার সিহত বা যাহােত উ� ব�াংক-

�কা�ানীর �কান পিরচালক-অংশীদার, পিরচালক বা জামীনদাতা িহসােব �াথ� সংি�� রিহয়ােছ৷
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118

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/2


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-751.html 28/104

09/07/2021 ব�াংক-�কা�ানী আইন, ১৯৯১

ী ই

ব�াখ�া৷- এই [ ধারায়] ‘পিরচালক' বিলেত পিরচালের �ী, �ামী, িপতা, মাতা, [ প�ু,

ক�া, ভাই, �বান, [ এবং ঐ পিরচালেকর উপর িনভ�রশীল সকলেক]] বঝুাইেব৷

 (৩) [ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ১৯

ধারাবেল িবল�ু৷]

 (৪) [ �েত�ক ব�াংক-�কা�ানীর ব�ব�াপনা পিরচালক], �েত�ক মাস �শষ হওয়ার পেূব�,

উহার পবূ�বত�ী মােসর একিট িববরণী িবিধ�ারা িনধ�ািরত ফরেম ও প�িতেত, বাংলােদশ

ব�াংেকর িনকট দািখল কিরেব, এবং উ� িববরণীেত িন�বিণ�ত িবষয়সমেূহর উে�খ থািকেব,-

 (ক) এমন �কান �াইেভট বা পাবিলক �কা�ানীেক ম�রুীকৃত ঋণ বা অি�ম যাহােত ব�াংক-

�কা�ানীিট বা উহার �কান পিরচালক উ� �কা�ানীর পিরচালক িহসােব �াথ� সংি��

রিহয়ােছন; এবং

 (খ) এমন পাবিলক �কা�ানীেক ম�রুীকৃত ঋণ বা অি�ম যাহােত ব�াংক-�কা�ানীিট বা উহার

�কান পিরচালক ব�ব�াপনা �িতিনিধ বা জািমনদার িহসােব �াথ� সংি�� রিহয়ােছন৷

 (৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন দািখলকৃত �কান িববরণী পরীতগাে�� যিদ বাংলােদশ ব�াংেকর

িনকট ইহা �তীয়মান হয় �য, উ� ব�াংক-�কা�ানী উহার আমানতকারীগেণর �াথ� হািন কিরয়া

উ� উপ-ধারায় উি�িখত �কান ঋণ বা অি�ম �দান কিরয়ােছ, তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক

িলিখত আেদশ �ারা এই �কার আর �কান ঋণ বা অি�ম �দান না করার জ� উ� ব�াংক-

�কা�ানীেক িনেদ�শ িদেত পািরেব এবং অ��প ঋণ বা অি�ম �দােনর উপর বাধা-িনেষধ

আেরাপ কিরেত পািরেব, এবং উ� আেদেশ িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� এই �কার �দ� ঋণ ও

অি�ম আদায় িনি�ত কিরবার জ�ও উ� ব�াংক-�কা�ানীেক িনেদ�শ িদেত পািরেব৷

119 120

121

122

�দনাদার
�কা�ানীর
পিরচালেকর
উপর িবিধ-
িনেষধ

[২৭ক৷ আপাততঃ বলব� অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, ঋণদাতা ব�াংক বা

আিথ�ক �িত�ােনর [ঋণ বা িবিনেয়াগ অ�েমাদনকারী কতৃ�পে�র এক�র উ��তন কতৃ�পে�র

অ�েমাদন] ব�তীত �কান �দনাদার �কা�ানীর �কান পিরচালেকর পদত�াগ কায�কর হইেব না

এবং �কান পিরচালক তাঁহার �শয়ার হ�া�র বা িব�য় কিরেত পািরেবন না৷

123

124

�খলাপী ঋণ
�হীতার
তািলকা,
ইত�ািদ

২৭কক৷ (১) �েত�ক ব�াংক-�কা�ানী বা আিথ�ক �িত�ান, সময় সময়, উহার �খলাপী ঋণ

�হীতােদর তািলকা বাংলােদশ ব�াংেক ��রণ কিরেব৷

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �া� তািলকা বাংলােদশ ব�াংক �দেশর সকল ব�াংক-�কা�ানী ও

আিথ�ক �িত�ােন ��রণ কিরেব৷

  (৩) �কান �খলাপী ঋণ �হীতার অ��েল �কান ব�াংক-�কা�ানী বা আিথ�ক �িত�ান �কান�প

ঋণ �িবধা �দান কিরেব না৷
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(৪) আপাততঃ বলব� অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �খলাপী ঋণ �হীতার

িব�ে� ঋণ �দানকারী ব�াংক-�কা�ানী বা, ���মত, আিথ�ক �িত�ান �চিলত আইন অ�সাের

মামলা দােয়র কিরেব৷]

ঋণ মও�েফর
উপর বাধা-
িনেষধ

২৮৷ (১) বাংলােদশ ব�াংেকর পবূ�া�েমাদন ব�িতেরেক, �কান ব�াংক-�কা�ানী উহার িনকট

হইেত িন�বিণ�ত ব�ি� বা �িত�ান কতৃ�ক গহৃীত [ঋণ বা উহার অংশ বা উহার উপর অিজ�ত

�দ] মও�ফ কিরেব না,-

  (ক) উহার �কান পিরচালক, এবং তাঁহার পিরবােরর সদস�বগ�;

  (খ) এমন �কান বািণজ� �িত�ান বা �কা�ানী যাহােত ব�াংক-�কা�ানীিটর �কান পিরচালক,

জািমনদার, পিরচালক-অংশীদার, ম�ােনিজং এেজ�ট িহসােব �াথ� সংি�� রিহয়ােছন; এবং

  (গ) এমন �কান ব�ি� যাহার সিহত উ� ব�াংক-�কা�ানীর �কান পিরচালক, অংশীদার বা

জািমনদার িহসােব �াথ� সংি�� রিহয়ােছ৷

  [(২) উপ-ধারা (১) এর িবধান ল�ন�েম �কান�প মও�ফ করা হইেল উহা অৈবধ হইেব,

এবং অ��প মও�েফর জ� উহার �য সকল পিরচালক বা কম�কত�া দািয়��া� িছেলন

তাহােদর �েত�েক উ� ল�েনর জ� �দাষী বিলয়া গণ� হইেবন এবং অ��� িতন বৎসর

কারাদে�ড বা অন�ূ� িতন ল� টাকা অথ�দে�ড বা উভয় দে�ড দ�ডনীয় হইেবন।]

  [ব�াখ�া।- এই ধারায় ‘‘পিরচালক’’ বিলেত পিরচালেকর �ী, �ামী, িপতা, মাতা, প�ু, ক�া,

ভাই, �বান এবং ঐ পিরচালেকর উপর িনভ�রশীল সকলেক বঝুাইেব।]

125

126

127

ম� বা �-ঋণ
ইত�ািদ
স�িক�ত িবেশষ
িবধান

[২৮ক৷ এই আইন বা অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কান ব�াংক �কা�ানী

কতৃ�ক উহার িনকট হইেত গহৃীত �কান ঋণ, অ�ীম বা অ� �কান পাওনা অবেলাপন (write

off) করা হইেলও, উ� অবেলাপন সংি�� ঋণ, অি�ম বা পাওনা আদােয়র আইনগত �ি�য়া

�হেণর �তগে� অ�রায় হইেব না৷]

128

অি�ম �দান
িনয়�েণ
বাংলােদশ
ব�াংেকর �মতা

২৯৷ (১) বাংলােদশ ব�াংক যিদ এই মেম� স�ু� হয় �য, অি�ম �দােনর ব�াপাের সাধারণভােব

সকল ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক বা িবেশষভােব �কান িনিদ�� ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক অ�সরণীয়

িকছু নীিত িনধ�ারণ করা �েয়াজনীয় অথবা সমীচীন, তাহা হইেল উহা অ��প নীিত িনধ�ারণ

কিরেত পািরেব, এবং এই�প �কান নীিত িনধ�ািরত হইেল, তাহা সকল অথবা সংি�� ব�াংক-

�কা�ানী অ�সরণ কিরেত বাধ� থািকেব৷

  (২) উপ-ধারা (১) এ �দ� �মতায় সামি�কতােক �ু� না কিরয়া বাংলােদশ ব�াংক

সাধারণভােব সকল ব�াংক-�কা�ানী বা �কান িবেশষ ব�াংক-�কা�ানী বা িবেশষ ��ণীর ব�াংক-

�কা�ানীেক িন�বিণ�ত িবষয়সমেূহ বাধ�তামলূকভােব অ�সরণীয় িনেদ�শ �দান কিরেত

পািরেব,-
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  (ক) �েদয় ঋেণর সেব�া� সীমা;

  (খ) অি�েমর �মাট পিরমাণ এবং �� পিরমােণর বা অ�িবধ ঋেণর মেধ� বজায়তব� অ�পাত;

  (গ) �য সকল উে�েশ� অি�ম �েদয় বা �েদয় নয়;

  (ঘ) �কান ব�াংক-�কা�ানী বা �কান িবেশষ ��ণীর ব�াংক-�কা�ানী বা ব�ি� বা ব�ি�-�গা�ীেক

�েদয় অি�েমর সেব�া� সীমা;

  [(ঙ) অি�েমর জ� জামানত এবং রিতগতব� মািজ�ন, এবং]

  (চ) অি�েমর উপর আেরাপনীয় �েদর হার৷

  (৩) উপ-ধারা (২) এর দফা [(ক) হইেত (চ)] �ত উে�িখত িবষেয় �কান িনেদ�শ পালেন

�কান ব�াংক-�কা�ানী ব�থ� হইেল ত�� বাংলােদশ ব�াংক, তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত পিরমাণ অথ�

উ� ব�াংক-�কা�ানীেক বাংলােদশ ব�াংেকর িনকট জমা িদবার জ� িনেদ�শ িদেত পািরেব;

এবং উ� ব�াংক-�কা�ানী অ��প িনেদ�শ, বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক িনধ�ািরত শত� সােপে�,

পালন কিরেত বাধ� থািকেব :

  তেব শত� থােক �য, �য পিরমাণ অেথ�র ব�াপাের উ� ব�থ�তা সংঘিটত হইয়ােছ তাহা অেপ�া

�বশী পিরমাণ অথ� জমা িদবার জ� বাংলােদশ ব�াংক উ� ব�াংক-�কা�ানীেক িনেদ�শ িদেত

পািরেব না৷

  (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন বাংলােদশ ব�াংেক জমাকৃত অথ� বা উহার অংশ িবেশষ �য �কান

সময় বাংলােদশ ব�াংক, িলিখত আেদশ �ারা, জমাদানকারী ব�াংক-�কা�ানীর বরাবের, িনঃশেত�

বা শত� সােপে�, অবম�ু কিরয়া িদেত পািরেব৷

129

130

�েদর হার
স�েক�
আদালেতর
এ� িতয়ার

৩০৷ আপাততঃ বলব� অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কান ব�াংক-�কা�ানী

এবং ইহার �কান �দনাদােরর মেধ� �লনেদেন ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক ধায��কৃত �দ অিতমা�ায়

�বশী িছল [এবং ইসলামী [শরীয়াহ] �মাতােবক পিরচািলত ব�াংেকর ব�বসািয়ক

�লনেদেন উ� মনুাফা বা ভাড়ার হার িছল �ধমুা� এই কারেণ] উ� �লনেদেনর িবষয়িট �কান

আদালত কতৃ�ক িবচায� হইেব না৷

131 132

ব�াংক-
�কা�ানীর
লাইেস�

৩১৷ (১) অতঃপর বিণ�ত ��� ব�তীত, �কান [ব�ি�, �িত�ান বা �কা�ানী] বাংলােদশ

ব�াংক কতৃ�ক এত�ে�েশ� �দ� লাইেস� ব�তীত বাংলােদেশ �কান ব�াংক ব�বসা পিরচালনা

কিরেত পািরেব না৷

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন লাইেস� �দােনর সময় বাংলােদশ ব�াংক উহার িবেবচনায় সংগত

�য �কান শত� আেরাপ কিরেত পািরেব৷

  (৩) এই [আইন] �বত�েনর সময় িবদ�মান �কান ব�াংক-�কা�ানী উ� �বত�ন হইেত ছয়

মাস অিতবািহত হইবার পেূব�, এবং অ� �কান ব�াংক-�কা�ানী বাংলােদেশ উহার ব�াংক ব�বসা
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আর� কিরবার পেূব�, এই ধারার অধীন লাইেসে�র জ� বাংলােদশ ব�াংেকর িনকট িলিখতভােব

আেবদন কিরেব :

  তেব শত� থােক �য, উপধারা (১) এর �কান িকছুই এই আইন �বত�েনর সময় িবদ�মান �কান

ব�াংক-�কা�ানীর ব�বসা চালাইয়া যাইেত �কান বাধা িহসােব গণ� হইেব না, যিদ-

  (ক) এই ধারার অধীন উহার আেবদন িবেবচনাধীন থােক, বা

  (খ) লাইেস� ম�রু করা যাইেব না এই মেম� বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক উহােক �নািটেশর মাধ�েম

জানাইয়া �দওয়া না হইয়া থােক :

  আরও শত� থােক �য, ধারা [১৩] এ উে�িখত বাংলােদেশ িনব�নকৃত �কান ব�াংক-

�কা�ানীেক এই আইন �বত�েনর �ই বৎসর, এবং উ� ধারায় উে�িখত বাংলােদেশর বািহের

িনব�নকৃত �কান ব�াংক-�কা�ানীেক উ� �বত�েনর ছয় মাস অিতবািহত হইবার পেূব�, বা উ�

ধারার শত�াংশ অ�যায়ী বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক বিধ�ত সময় অিতবািহত হইবার পেূব�,

বাংলােদশ ব�াংক উ� �নািটশ �দান কিরেব না৷

  (৪) এই ধারার অধীন লাইেস� �দােনর পেূব� িন�বিণ�ত সকল বা �কান শত� পরূণ করা হইয়ােছ

িক না তৎস�েক� সংি�� ব�াংক-�কা�ানীর নিথপ� পিরদশ�েনর মাধ�েম বা অ� �কানভােব

বাংলােদশ ব�াংক-�ক স�ু� হইেত হইেব, যথা :-

  (ক) �কা�ানী উহার বত�মান ও ভিবষ�� আমানতকারীেদর দাবী পণূ�ভােব িমটাইেত সতগম;

  (খ) �কা�ানীর কাজকম� উহার বত�মান বা ভিবষ�� আমানতকারীেদর �ােথ�র পিরপ�থী

প�িতেত পিরচািলত হইেতেছ না বা হইবার স�াবনা নাই;

  [(গ) বাংলােদেশর বািহের িনবি�ত �কান ব�াংক-�কা�ানীর ��ে�, �কা�ানীিট �য �দেশ

িনব�নকৃত �সই �দেশর সরকার বা আইন বাংলােদেশ িনব�নকৃত �কান ব�াংক-�কা�ানীেক

�সই সকল �িবধা �দান কের �য সব �িবধা বাংলােদেশর বািহের িনব�নকৃত �কা�ানীিটেক

বাংলােদশ সরকার বা বাংলােদশী আইন �দান কের, এবং �কা�ানীিট বাংলােদেশর বািহের

িনব�নকৃত �কা�ানীর ব�াপাের এই আইেনর �য সকল িবধান �েযাজ� �স সকল িবধান মািনয়া

চেল।]

  (৫) এই ধারার অধীন �কান ব�াংক-�কা�ানীেক �দ� লাইেস� বাংলােদশ ব�াংক িন�িলিখত

কারেণ বািতল কিরেত পাের, যথা :-

  (ক) যিদ উ� �কা�ানী বাংলােদেশ উহার ব�াংক ব�বসা ব� কিরয়া �দয়;

  (খ) যিদ �কান সময় [উপ-ধারা (২)] এর অধীেন আেরািপত �কান শত� উ� �কা�ানী পালন

কিরেত ব�থ� হয়; বা

  (গ) যিদ �কান সময় উ� �কা�ানী উপ-ধারা (৪)এ উে�িখত �কান শত� পরূেণ ব�থ� হয় :
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তেব শত� থােক �য, দফা (খ) ও (গ) এর অধীন �কান লাইেস� বািতল কিরবার পেূব� বাংলােদশ

ব�াংক যিদ এই মেম� স�ু� হয় �য, তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত শত�াধীেন উ� দফাসমেূহর িবধানাবলী

পালন বা পরূণ কিরবার জ� �েয়াজনীয় পদেতগপ �হেণর �েযাগ �দানজিনত িবল� উ�

�কা�ানীর আমানতকারীেদর বা জন�ােথ�র পিরপ�থী হইেব না, তাহা হইেল উ� িবধানাবলী

পালন বা পরূণ কিরবার �েযাগ িদেব৷

  (৬) এই ধারার অধীন �কান ব�াংক-�কা�ানীর লাইেস� বািতেলর িস�াে�র ফেল �কান ব�াংক-

�কা�ানী সংত�ু� হইেল, বাংলােদশ ব�াংেকর িস�া� উহােক �গাচরীভূত কিরবার তািরেখর

ি�শ িদেনর মেধ� উ� ব�াংক-�কা�ানী [বাংলােদশ ব�াংেকর পিরচালনা-পষ�েদর িনকট

তাহা পনুিব�েবচনার আেবদন] কিরেত পািরেব৷

  [***]
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নতূন ব�বসা
�ক� চাল ুবা
বত�মান ব�বসা
�ক� �ানা�েরর
উপর বাধা-
িনেষধ

৩২৷ (১) বাংলােদশ ব�াংেকর িলিখত পবূ� অ�েমাদন ব�িতেরেক-

  (ক) �কান ব�াংক-�কা�ানী বাংলােদেশর �কাথাও �কান নতূন ব�বসা �ক� চাল ুকিরেব না এবং

িবদ�মান ব�বসা �কে�র �ান পিরবত�ন কিরেব না; এবং

  (খ) বাংলােদেশ িনব�নকৃত �কান ব�াংক-�কা�ানী বাংলােদেশর বািহের �কান নতূন ব�বসা

�ক� চাল ুকিরেব না এবং বাংলােদেশর বািহের িবদ�মান ব�বসা �কে�র �ান পিরবত�ন কিরেব

না৷

  (২) �কান �দশ�নী, �মলা, সে�লন বা অ��প অ� �কান অ��ান উপলে�গ জনসাধারণেক

সামিয়কভােব ব�াংেকর �সবা �দােনর উে�েশ� অনিধক এক মােসর জ� নতূন ব�বসা �ক�

চাল ুকরা হইেল �সই ��গে� উপ-ধারা (১) এর িবধানাবলী �েযাজ� হইেব না :

  তেব শত� থােক �য, অ��প ব�বসা চাল ুকিরবার এক স�ােহর মেধ� তৎস�েক� বাংলােদশ

ব�াংক-�ক জানাইেত হইেব৷

  (৩) �কান ব�াংক-�কা�ানীেক উপ-ধারা (১) এ উে�িখত অ�মিত �দােনর পেূব� বাংলােদশ

ব�াংক �েয়াজনেবােধ উ� ব�াংক-�কা�ানীর �কান িবষেয় ধারা ৪৪ এর অধীন পিরদশ�েনর

মাধ�েম বা অ� �কানভােব [জািনয়া িনেত] পািরেব৷140

সহেজ
িবিনময়েযাগ�
স�দ সংর�ণ

৩৩৷ (১) �েত�ক ব�াংক-�কা�ানী চলিত বাজার দের বাংলােদেশর অভ���ের এই পিরমাণ

নগদ অথ� বা �ণ� বা দায়ম�ু অ�েমািদত স�ি�-িনদশ�ন-প� সংর�গণ কিরেব যাহার মলূ�

উহার �য �কান কায� িদবেসর সমাি�েত উহার সমদুয় �ময়াদী ও চািহবামা� দােয়র বাংলােদশ

ব�াংক কতৃ�ক সময় সময় িনধ�ািরত হােরর কম হইেব না৷

  ব�াখ�া৷- এই ধারায় “দায়হীন অ�েমািদত স�ি�-িনদশ�ন-প�” বিলেত এই�প স�ি�র

অ�েমািদত িনদশ�ন-প�েকও বঝুাইেব, যাহা উ� ব�াংক কতৃ�ক �কান অি�ম বা অ�িবধ ঋণ
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�হেণর উে�েশ� অ� �কান �িত�ােনর িনকট জমা রাখা হইয়ােছ; তেব এই�প িনদশ�ন-পে�র

মেূল�র �সই পিরমাণ এই সং�ার অ��ভু�� হইেব �য পিরমাণ অথ� উ� িনদশ�ন-পে�র

িবপরীেত �হণ করা হয় নাই৷

  [(২) �কান ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক Bangladesh Bank Order,1972 (P.O No. 127

of 1972) এর section 36 িকংবা ধারা ২৫ এর উে�শ� পরূণকে� বাংলােদশ ব�াংেকর িনকট

চলিত িহসােব রি�ত নগদ জমার অিতির� অথ� এবং িনেজর িনকট বা বাংলােদশ ব�াংেকর

�কান �িতিনিধ ব�াংেকর িনকেট চলিত িহসােব জমা অথ� এবং/বা বাংলােদশ ব�াংেক লাভ-�িতর

ভাগাভািগ িভি�ক জমা িহসােব রি�ত অথ� বা বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক িনেদ�িশত অ� �কান

িহসােব রি�ত অথ� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অথ� গণনার ��ে� নগদ অথ� িহসােব গণ� হইেব।

    ব�াখ�া।- এই উপ-ধারায় ‘‘�িতিনিধ ব�াংক’’ বিলেত �কান তফিসিল ব�াংক-�কা�ানীর এমন

শাখােক বঝুাইেব যাহা বাংলােদশ ব�াংেকর পে� ি�য়ািরং হাউজ পিরচালনা কের।]

  (৩) স�দ ও দায় িন�পণ প�িত এবং ��ণীিভি�েত সংর�ণেযাগ� স�েদর অ�পাত

বাংলােদশ ব�াংক িনধ�ারণ কিরয়া িদেত পািরেব;

  ব�াখ�া৷- এই ধারায় “দায়হীন অ�েমািদত স�ি�-িনদশ�ন-প�” বিলেত এই�প স�ি�র

অ�েমািদত িনদশ�ন-প�েকও বঝুাইেব, যাহা উ� ব�াংক কতৃ�ক �কান অি�ম বা অ�িবধ ঋণ

�হেণর উে�েশ� অ� �কান �িত�ােনর িনকট জমা রাখা হইয়ােছ; তেব এই�প িনদশ�ন-পে�র

মেূল�র �সই পিরমাণ এই সং�ার অ��ভু�� হইেব �য পিরমাণ অথ� উ� িনদশ�ন-পে�র

িবপরীেত �হণ করা হয় নাই৷

  (ক) এই ধারা �মাতােবক সংরি�ত উহার স�দ; এবং

  (খ) মােসর �িত বহৃ�িতবােরর সমাি�েত এবং �কান বহৃ�িতবার Negotiable

Instruments Act, 1881 (XXVI of 1881) এর অধীেন সরকারী ছুিটর িদন থািকেল, উহার

পবূ�বত�ী কায�িদবেসর সমাি�েত, বাংলােদেশর অভ���ের উহার �ময়াদী ও চািহবামা� দায়৷

  (৫) যিদ বাংলােদশ ব�াংেকর িনকট �তীয়মান হয় �য, �কান ব�াংক-�কা�ানী িনধ�ািরত

িবিনময়েযাগ� স�দ সংর�ণ কিরেত �কান সমেয় ব�থ� হইয়ােছ, তাহা হইেল উ� �কা�ানী

উি�িখত স�েদর ঘাটিতর জ� বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক ঋণ �দােনর জ� ধায�কৃত [***]

হাের জিরমানা িদেত বাধ� থািকেব।

141
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বাংলােদেশর
অভ��র�
স�দ

৩৪৷ (১) �য �কান কায� িদবেসর সমাি�েত �েত�ক ব�াংক-�কা�ানীর বাংলােদেশর অভ���র�

স�েদর মলূ� বাংলােদেশর অভ���ের উহার িবদ�মান �ময়াদী ও চািহবামা� দােয়র �সই

পিরমাণ অেপ�গা কম থািকেব না যাহা বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব :

  তেব শত� থােক �য, িনধ�ািরত [শতাংশ] �কান অব�ােতই উ� দােয়র ৮০% এর �বশী হইেব

না৷

143

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-46.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/2
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-751.html 34/104

09/07/2021 ব�াংক-�কা�ানী আইন, ১৯৯১

ী ই

  (২) �েত�ক ব�াংক-�কা�ানী, �িতিট মাস �শষ হইবার পেূব�, উহার পবূ�বত�ী মােসর একিট

িববরণী, যাহােত িন�িলিখত তথ�ািদ থািকেব, িনধ�ািরত ফরেম ও প�িতেত বাংলােদশ ব�াংেকর

িনকট দািখল কিরেব, যথা:-

  (ক) এই ধারা �মাতােবক উহার সংরি�ত স�দ;

  (খ) মােসর �িত বহৃ�িতবােরর সমাি�েত এবং �কান বহৃ�িতবার Negotiable

Instruments Act, 1881 (XXVI of 1881) এর অধীেন সরকারী ছুিটর িদন থািকেল, উহার

পবূ�বত�ী কায�িদবেসর সমাি�েত, বাংলােদেশর অভ���ের উহার �ময়াদী ও চািহবামা� দায়৷

  (৩) এই ধারার উে�শ� পরূণকে�-

  (ক) িন�বিণ�ত সকল বা �য �কান িবল বা জামানত বাংলােদেশর বািহের ধারণকৃত হওয়া সে�ও

উহা বাংলােদেশর অভ���র� স�দ বিলয়া গণ� হইেব, যিদ-

  (অ) বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক অ�েমািদত ম�ুায় �কান র�ানী িবল বাংলােদেশ দাবীকৃত হয় বা

�কান আমদানী িবল বাংলােদেশ দাবীকৃত ও পিরেশাধেযাগ� হয়; এবং

  (আ) �কান স�ি�-িনদশ�ন-প� বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক অ�েমািদত হয়:

  তেব শত� থােক �য, বাংলােদশ ব�াংেকর মেত �কান স�দেক যিদ যথাথ� অেথ� স�দ বিলয়া

গণ� করা না যায়, তাহা হইেল উহা উ��প স�দ বিলয়া গণ� হইেব না৷

  [(খ) ‘‘বাংলােদেশর অভ��ের দায়’’ অেথ� আদায়কৃত মলূধন ও সংরি�ত সি�িতসমহূ বা

ব�াংক-�কা�ানীর লাভ-�িতর িহসােব উি�িখত আকলন ি�িত অ�ভু�� হইেব না।]

144

অদাবীকৃত
আমানত এবং
মূল�বান সাম�ী

৩৫৷ (১) �যে�ে�-

  (ক) �কান ব�াংক-�কা�ানীর �কান বাংলােদশী শাখায় সরকার, নাবালক বা আদালেতর অথ�

ব�তীত অ� কাহােরা [***] পিরেশাধেযাগ� অেথ�র ব�াপাের িন� উি�িখত তািরখ হইেত দশ

বৎসর পয�� �যাগােযাগ করা না হয়, যথা :-

  (অ) িনিদ�� �ময়াদী আমানেতর ��ে�, উ� �ময়াদ অিত�া� হইবার তািরখ হইেত, এবং

  (আ) অ� �কান আমানেতর ��ে�, সব�েশষ �লনেদন বা িহসাব িববরণীর সব�েশষ �াি� �ীকার

বা উ� িববরণীর জ� সব�েশষ অ�েরােধর তািরখ হইেত; বা

  (খ) �কান আমানেতর উপর �েদয় িডিভেড�ড, �বানাস, লাভ বা পিরেশাধেযাগ� অ� �কান অথ�

�য তািরেখ �দানেযাগ� বা দাবীেযাগ� হয় �স তািরখ হইেত দশ বৎসর পয��� অপিরেশাধকৃত

থােক, বা দাবী করা না হয়;বা

  (গ) �কান ব�াংক-�কা�ানীর এক শাখা কতৃ�ক উহার অ� শাখার িনকট [***] পিরেশাধেযাগ�

�চক, �া� ট বা িবিনময় দিলল, ��রণ করা হইেল, উ� �চক, �া� ট বা দিলল ই��, �ত�য়ন বা

�হণ করার তািরখ হইেত দশ বৎসর পয�� উহােদর বাবদ অথ� �দান না করা হয়; বা
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  (ঘ) �কান ব�াংক-�কা�ানীর িনরাপদ িজ�ায় রি�ত অ�েমািদত স�ি�-িনদশ�ন-প�, �শয়ার,

পণ� বা �কান মলূ�বান সাম�ী, অতঃপর �যৗথভােব এবং এককভােব মলূ�বান সাম�ী বিলয়া

উি�িখত, আমানতকারী কতৃ�ক সব�েশষ পিরদশ�ন বা �ীকৃিত �দােনর তািরখ হইেত দশ বৎসর

পয��� পিরদিশ�ত বা �ীকৃত না হয়;

  �সই ��ে� উ� অথ�, �চক, �া� ট বা িবিনময় দিলেলর পাওনাদার বা পাওনাদােরর পে�গ

�কান ব�ি�েক এবং মলূ�বান সাম�ীর আমানতকারীেক তাঁহার �দওয়া বা ��িরত সব�েশষ

িঠকানায় ��িরত ব�াংক-�কা�ানীর �াি� �ীকার রিশদসহ �রিজি�কৃত ডাকেযােগ িতন মােসর

িলিখত �নািটশ ��রণ কিরেব [;

  �াফট বা িবিনময় দিলেলর পাওনাদােরর িঠকানা পাওয়া না �গেল আেবদনকারীর িঠকানায়

অ��প �নািটস ��রণ কিরেব।]

  (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �নািটশ ��রেণর িতনমাস অিত�া�� হওয়ার পেরও যিদ উহার

�াি� �ীকার প� বা �কান উ�র না আেস, তাহা হইেল উ� �কা�ানী, ���মত, িন��প ব�ব�া

�হণ কিরেব, যথা :-(ক)

  উপ-ধারা (১)-এ উি�িখত অেথ�র ��গে� �দসহ উ� অেথ�র সমপিরমাণ অথ� বাংলােদশ ব�াংক-

�ক �দান কিরেব;

  (খ) উপ-ধারা (১)-এ উি�িখত �চক, �া� ট বা িবিনময় দিলেলর ��ে�, উহা উপ�ািপত হইেল

�য পিরমাণ অথ�, �দ থািকেল তাহাসহ, উ� ব�াংক কতৃ�ক �েদয় হইত, �সই পিরমাণ অথ� ও

�দ বাংলােদশ ব�াংক-�ক �দান কিরেব;

  (গ) উপ-ধারা (১)-এ উি�িখত মলূ�বান সাম�ীর ��ে�, উহা �য �দনা, দিলল বা ব�ব�াধীেন

উ� ব�াংক-�কা�ানীর িজ�ায় রি�ত আেছ �সই �দনা, দিলল বা ব�ব�ার শত� �মাতােবক

বাংলােদশ ব�াংেকর িনকট হ�া�র কিরেব; এবং অ��পভােব �দান বা হ�া�েরর পর উ� অথ�,

�চক, �া� ট বা িবিনময় দিলল বা মলূ�বান সাম�ী স�েক� উ� �কা�ানীর আর �কান দায়

দািয়� থািকেব না৷

  [(ঘ) বাংলােদশ ব�াংেক জমা �দােনর পর সংি�� ব�াংক-�কা�ানী তাহােদর ওেয়বসাইেট

��িরত অদাবীকৃত আমানত ও মলূ�বান সাম�ীর তািলকা ১ (এক) বৎসর যাবৎ �কাশ কিরেব।]

  (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীেন �েদয় �নািটশ,-

  (ক) �কান ব�বসা �িত�ােনর ��ে�, উহার �য �কান সদস� বা ম�ােনজােরর িনকট, �কান িহ�

�যৗথ পিরবােরর ��ে�, উহার �কান �া�বয়� সদেস�র িনকট, এবং ব�ি� সম�েয় গিঠত অ�

�কান সিমিতর ��ে�, উহার মখূ� কম�কত�ার িনকট, ��রণ করা যাইেব;

  (খ) উহার �াপক কতৃ�ক যথাযথভােব �মতা �দ� �িতিনধেক বা, উ� �াপক মতৃ হইেল,

তাঁহার �বধ �িতিনধেক, বা উ� �াপক �দউিলয়া �ঘািষত হইয়া থািকেল, তাঁহার ��-
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িনেয়াগীেক, �দান করা যাইেব :

  তেব শত� থােক �য, �াপক কতৃ�ক �িতিনিধ িনেয়ােগর বা �াপেকর মতুৃ� বা তাঁহার �দউিলয়া

�ঘািষত হইবার িবষয়িট ব�াংক-�কা�ানীর �গাচের থািকেত হইেব;

  (গ) �চক বা �া� ট বা িবিনময় িবেলর য�ু-পাওনাদার বা একািধক �িবধা �াপক থািকেল, বা

মলূ�বান সাম�ী একািধক ব�ি�র নােম রি�ত থািকেল, তাঁহােদর �য �কান একজনেক �দান

করা হইেল সংি�� সকলেক �দান করা হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব;

  (ঘ) উহার খাম বা আবরণীিটেত যথাযথভােব �াপেকর িঠকানা িলিখত, ডাক-িটেকট লাগােনা

এবং উহা ডাক বাে� �ফলা হইয়া থািকেল, উ� �নািটশ অ� �কান ব�ি�র িনকট �পৗঁছােনা

সে�ও অথবা উহার �াপেকর মতুৃ�, মি���-িবকৃিত, বা �দউিলয়া হওয়া সে�ও, যিদ ব�াংক-

�কা�ানী উ� িবষেয় �নািটশ �দােনর পেূব� অবিহত না হইয়া থােক, অথবা �নািটশ স�িলত

উ� খামিট বা আবরণীিট ডাক িবভাগ কতৃ�ক “�াপকেক পাওয়া �গল না” এই মেম� বা অ��প

অ� �কান মেম� �কান িববিৃত িলিপব� হওয়া সে�ও, উ� খাম বা আবরণী �য তািরেখ ডাক

বাে� �ফলা হইয়ািছল �সই তািরেখর পর হইেত পনর িদন পের, উ� �নািটশ যথাযথভােব জারী

হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব৷

  (৪) �কান ব�াংক-�কা�ানীর পে�গ িলিখত �কান িচিঠর উপর িঠকানা �লখা, ডাক িটিকট

লাগােনা এবং উহা ডাকেযােগ ��রেণর জ� দািয়�স�� কম�চারীর দ��খেত যিদ এই মেম�

�ত�য়ন থােক �য, উপধারা (১) এর অধীন �েদয় �নািটশ স�িলত খােম বা আবরণীিটেত

যথাযথভােব িঠকানা �লখা বা ডাক িটিকট লাগােনা হওয়ার পর উহা ডাক বাে� �ফলা হইয়ােছ,

তাহা হইেল অ��প �ত�য়ন উ� �নািটশ �দােনর িবষেয় চূড়া�� সা�গ� িহসােব গণ� হইেব৷

  (৫) �কান ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক বাংলােদশ ব�াংক-�ক উপ-ধারা (২) এর অধীেন অথ� �দােনর

সংেগ সংেগ, সংি�� ঋেণর শত�াবলীেত বা �কান দিলেল বা আপাততঃ বলব� অ� �কান

আইেন িভ��প �কান িবধান থাকা সে�ও, উ� অেথ�র উপর �কান �দ �েদয় বা লাভ-�িত

গণনা করা হইেব না৷

  (৬) �কান ব�াংক-�কা�ানী বাংলােদশ ব�াংক-�ক উপ-ধারা (২) এর অধীেন �কান অথ� �দান বা

দিলল বা মলূ�বান সাম�ী হ��া��েরর পর উ� ব�াংক-�কা�ানী এত� সং�া�� �া�র কাড�,

�া�েরর কতৃ�� স�িক�ত দিলল এবং অ�া� দিলল সংর�ণ কিরেব এবং বাংলােদশ ব�াংক

হইেত অ��প সংর�েণর �েয়াজন নাই বিলয়া না জানােনা পয��� উহািদগেক অব�াহতভােব

সংর�ণ কিরেব৷

  (৭) Limitation Act, 1908 (IX of 1908) বা আপাততঃ বলব� অ� �কান আইেনর �কান

িকছুই বাংলােদশ ব�াংেকর �িত উপ-ধারা (২) এর অধীন �কান ব�াংক-�কা�ানীর দায় �ু�

কিরেব না৷
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(৮) উপ-ধারা (১) অ�সাের, গণনা কিরয়া দশ বৎসর অিতবািহত হইবার পর �য সব দাবীহীন

অথ� ও মলূ�বান সাম�ী অপিরেশািধত, বা ���মত, অেফর� অব�ায় �কান ব�াংক-�কা�ানীর

িনকট থােক, উ� ব�াংক-�কা�ানী, �েত�ক পি�কা বৎসর �শষ হইবার ি�শ িদেনর মেধ�,

িবিধ�ারা িনধ�ািরত ফরেম ও প�িতেত, �সই সকল অথ� বা সাম�ীর একিট িববরণী বাংলােদশ

ব�াংেকর িনকট দািখল কিরেব৷

  (৯) উপ-ধারা (২) এর অধীেন �য সকল অথ� ও মলূ�বান সাম�ী বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক গহৃীত

হইেব, উহােদর একিট তািলকা উ� ব�াংক, সরকারী �গেজেট এবং অ��ন �ইিট �দিনক

পি�কায়, �িত িতন মােস একবার কিরয়া [অথবা বাংলােদশ ব�াংেকর ওেয়বসাইেট] এক

বৎসর ধিরয়া �কাশ কিরেব :

  তেব শত� থােক �য, সরকার কতৃ�ক যিদ এই মেম� িস�া�� গহৃীত হয় �য, তৎকতৃ�ক িনধ�ারণকৃত

�কান অথ� বা মলূ�বান সাম�ীর জ� তািলকা �কাশ করার �েয়াজন নাই, তাহা হইেল অ��প

দাবীহীন অথ� বা সাম�ীর জ� তািলকা �কাশ করার �েয়াজন হইেব না৷

  (১০) �য ব�াংক-�কা�ানী উপ-ধারা (২) এর অধীন �কান অথ� বা মলূ�বান সাম�ী বাংলােদশ

ব�াংেকর িনকট জমা রােখ �সই ব�াংক-�কা�ানী, অ��পভােব জমা রািখবার পর হইেত ি�শ

িদেনর মেধ�, বাংলােদশ ব�াংেকর উ� অথ� বা সাম�ীর উপর পবূ��� বা পা�াদাবী বা উহােক

পথৃক কিরয়া রাখার দাবী কিরেত পাের৷

  (১১) উপ-ধারা (২) এর অধীন জমাকৃত অথ� বা হ��া��িরত মলূ�বান সাম�ীর অিধকারী বিলয়া

�কান ব�ি� দাবী কিরেল িতিন তাঁহার দাবী বাংলােদশ ব�াংেকর িনকট উপ�াপন কিরেত

পািরেবন৷

  (১২) উপ-ধারা (১০), (১৩) ও (১৫) এর িবধানাবলী সােপে�, উপ-ধারা (১০) ও উপ-ধারা

(১১) এর অধীন উপ�ািপত দাবীর উপর বাংলােদশ ব�াংক তৎকতৃ�ক সমীচীন বিলয়া িবেবিচত

আেদশ �দান কিরেত পািরেব, এবং উপ-ধারা (১১) এর অধীন উ�ািপত �কান দাবীর ��ি�গেত

বাংলােদশ ব�াংক �কান অথ� �দান বা মলূ�বান সাম�ী িবিল কিরেল উহার �হীতার �াি� রিশদ

ঐ িবষেয় বাংলােদশ ব�াংেকর দািয়� �মাচন কিরেব৷

  (১৩) বাংলােদশ ব�াংেক উপ-ধারা (২) এর অধীন �দ� অথ� বা হ�া�িরত মলূ�বান সাম�ী

স�েক� অ��প �দান বা হ�া�েরর পর হইেত [�ই বৎসেরর] মেধ� যিদ �কান িবেরাধ

�কান আদালেত িন�ি�র অেপ�ায় থােক এবং উ� িবেরাধ স�েক� আদালত হইেত বা অ�

�কান সূে� বাংলােদশ ব�াংক অবিহত হয়, তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক উ� অথ� বা সাম�ী

িনেজর ত�াবধােন রািখেব এবং আদালেতর িস�া� �মাতােবক উহার িবিল বে�াব� কিরেব৷

  (১৪) উপ-ধারা (১০), (১৩) এবং (১৫) এর িবধান সােপে�, উপ-ধারা (২) এর অধীন �দ�

অথ� বা হ�া�িরত মলূ�বান সাম�ী বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক গহৃীত হওয়ার পর হইেত [�ই]

বৎসেরর মেধ� উ� অথ� বা সাম�ী স�েক� যিদ �কান দাবী উ�াপিত না হয় বা �কান তরফ
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হইেত বাংলােদশ ব�াংক-�ক অবিহত করা না হয়, তাহা হইেল উ� [�ই] বৎসর অিতবািহত

হইবার পর হইেত উ� অথ� বা সাম�ীর উপর কাহােরা �কান দাবী থািকেব না এবং উহা

সরকােরর স�ি� হইেব এবং সরকােরর উপর উহা �� হইেব৷

  [(১৫) �কান ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক �চক, �াফট বা িবিনময় িবেলর �কান পাওনাদার বা

�িবধা �াপকেক বা �য ব�ি�র নােম �কান মলূ�বান সাম�ী রিহয়ােছ �সই ব�ি�েক �নািটস

�দােনর স�েক� উপ-ধারা (১) এ বা বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক অদাবীকৃত অথ� বা মলূ�বান

সাম�ীর তািলকা �কাশ স�েক� উপ-ধারা (৯) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, সংি�� ব�ি�

আপাততঃ বাংলােদেশ বসবাস না করার ��ে� ও তাহা ব�াংেকর �গাচের থািকেল, �কান

আমানত, দিলল বা মলূ�বান সাম�ীর িবিল-বে�াবে�র ব�াপাের সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত প�িত

ও িনয়মাবলী অ�সরণ কিরেত হইেব।]

  (১৬) উপ-ধারা (২) এর অধীন বাংলােদশ ব�াংক কতকৃ গহৃীত �কান অথ� বা মলূ�বান সাম�ীর

ব�াপাের �কান ব�াংক-�কা�ানীর পবূ���, পা�া দাবী বা পথৃক কিরয়া রাখার দাবী অ�েমাদন,

পরূণ বা অ� িকছু, বা ���মত, �কান ব�ি�র অিধকার স�িক�ত িবষেয় উপ-ধারা (১২)

�মাতােবক বাংলােদশ ব�াংেকর িস�া�� চূড়া�� হইেব, এবং উ� িস�া�� স�েক�, উপ-ধারা

(১৭) �ত িবধতৃ প�িত ব�তীত অ� �কানভােব �কান আদালত, �াইবনুাল বা অ� �কান

কতৃ�পে�র স�েুখ �কান �� উ�াপন করা চিলেব না৷

  (১৭) বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক উপ-ধারা (১২) এর অধীন �দ� �কান িস�াে��র িব�ে� সং�ু�

�কান ব�ি� উ� িস�াে��র িব�ে�, িস�া�� �দােনর তািরখ হইেত ি�শ িদেনর মেধ�, উ�

ব�াংেকর গভণ�র কতৃ�ক িনিদ�� �কান কম�কত�া, িযিন িস�া�� �দানকারী কম�কত�া অেপ�া

উ�তর পদময�াদা স�� হইেবন, এর িনকট আপীল দােয়র কিরেত পািরেবন৷

  (১৮) উপ-ধারা (১০) বা (১১) এর অধীন উ�ািপত �কান দাবী বা উপ-ধারা (১৭) এর অধীন

দােয়রকৃত �কান আপীল মীমাংসা বা িন�ি�র ��ে�, বাংলােদশ ব�াংক িবিধ �ারা িনধ�ািরত

প�িত অ�সরণ কিরেব এবং �কান মামলার িবচােরর ��ে� িন�বিণ�ত িবষয়সমেূহ বাংলােদশ

ব�াংক ঐ সকল �মতা �েয়াগ কিরেব �য সকল �মতা Code of Civil Procedure, 1908

(Act No. V of 1908) এর অধীন �কান �দওয়ানী আদালেতর রিহয়ােছ, যথা :-

  (ক) �কান ব�ি�র উপি�িত িনি�তকরণ এবং শপেথর মাধ�েম তাঁহার সা�� �হণ;

  [(খ) �ামািণক দিলল ও অ�া� ���পণূ� �মাণািদ উপ�াপেন বাধ�করণ;]

  (গ) সা�গীর জবানব�ী �হেণর জ� কিমশন িনেয়াগ৷

  (১৯) এই ধারার অধীন বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক িন�ি�েযাগ� �কান কায�ধারা Penal Code,

1860 (Act No. XLV of 1860) এর Section 228 এর িবধান �মাতােবক Judicial

proceeding িহসােব গণ� হইেব এবং এই ধারার অধীন উ� �কান কায�ধারার ��ে�
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বাংলােদশ ব�াংক Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর

Section 480 এর িবধান �মাতােবক একিট Civil Court িহসােব গণ� হইেব৷

  (২০) এই ধারার অধীন �কান কায�ধারায় �কান দিলল দািখল, �দশ�ন বা িলিপভু� করার জ�

বা বাংলােদশ ব�াংক হইেত �কান দিলল �হেণর জ� �কান �কাট� িফ �দান কিরেত হইেব না৷

ষা�ািসক
িববরণী ইত�ািদ

৩৬৷ [(১) �েত�ক ব�াংক-�কা�ানী উহার স�দ ও দায় স�েক� �িত বৎসের ��মািসক

িভি�েত একিট িববরণী িনধ�ািরত ফরম ও প�িতেত বাংলােদশ ব�াংেকর িনকট দািখল কিরেব।]

    (২) বাংলােদশ ব�াংক িলিখত �নািটশ �ারা সাধারণভােব সকল ব�াংক-�কা�ানীেক এবং

িবেশষভােব �কান ব�াংক-�কা�ানীেক তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� উহােদর �ারা

পিরচািলত অ� �কান ব�বসাসহ ব�াংক-ব�বসা স�িক�ত িববরণী ও তথ�ািদ দািখল করার

িনেদ�শ িদেত পািরেব৷

    (৩) উপ-ধারা (২) �ত �দ� �গমতার সামি�কতােক ��� না কিরয়া, বাংলােদশ ব�াংক সময়

সময় িশ�, বািণজ� ও কৃিষ ��গে� ব�াংক-�কা�ানীর িবিনেয়ােগর উপর তথ� আ�ান কিরেত

পািরেব৷
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তথ�ািদ
�কােশর �মতা

[৩৭। বাংলােদশ ব�াংক, জন�ােথ� �েয়াজন মেন কিরেল, ধারা ২৭কক এর উপ-ধারা (১)

এর আওতায় �া� �খলাপী ঋণ �হীতােদর তািলকা এবং এই আইেনর অধীন সংগহৃীত ৩০

িদেনর অিধক সময় অনাদায়ী ঋণ ও অি�ম স�িক�ত �কান তথ� িকংবা ব�াংক ব�বসা স�িক�ত

�য �কান তথ� একীভূত অব�ায় বা অ� �কানভােব �কাশ কিরেত পািরেব।]
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িহসাব ও
ব�ােল�সীট

৩৮৷ (১) বাংলােদেশ বা বাংলােদেশর বািহের িনব�নকৃত �েত�ক ব�াংক-�কা�ানী �কান

[ইংেরজী পি�কা বৎসর] অিতবািহত হইবার পর উ� বৎসের উহা, বা উহার শাখা কতৃ�ক,

কৃত ব�বসা স�েক� একিট ব�ােল�সীট ও লাভ-�গিতর িহসাব এবং আিথ�ক �িতেবদন

বৎসেরর �শষ কায�িদবেস �যভােব দাঁড়ায় �সইভােব �থম তফিসেলর ফরেম, যতদূর স�ব,

��ত কিরেব৷

 [(১ক) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, ফাইনাি�য়াল িরেপািট�ং আইন, ২০১৫

এর ধারা ২(৮) এ সং�ািয়ত জন�াথ� সং�া িহসােব �িতি�ত �কান ব�াংিকং �কা�ানীর কত�ব�

হইেব উ� আইেনর ধারা ৪০ এর িবধান অ�যায়ী �ণীত ফাইনাি�য়াল িরেপািট�ং ��া�ডাড� এবং

অিডিটং ��া�ডাড� অ�সাের ���তকৃত িনরী�েকর �িতেবদনসহ �েয়াজনীয় দিললািদ

উপ�াপন করা।

  (১খ) বাংলােদশ ব�াংক এবং জেয়�ট �ক �কা�ানীর �রিজ�ার ফাইনাি�য়াল িরেপািট�ং আইন,

২০১৫ এর ধারা ২(৮) এ সং�ািয়ত ‘জন�াথ� সং�া’ িহসােব �িতি�ত �কান �িত�ান কতৃ�ক
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উপ�ািপত আিথ�ক িববরণী বা অ��প িববরণী বা �িতেবদন �হণ কিরেবন না, যিদ না উহা

তািলকাভু� িনরী�েকর �িতেবদনসহ উপ�ািপত হয়।]

   (২) �কান ব�াংক-�কা�ানীর ব�ােল�সীট, লাভ-�িতর িহসাব এবং আিথ�ক �িতেবদন-

  (ক) বাংলােদেশ িনব�নকৃত �কান ব�াংক-�কা�ানীর ��ে�, উহার ব�ব�াপনা পিরচালক, বা

�ধান কম�কত�া এবং উহার পিরচালেকর সংখ�া িতনজেনর �বশী হইেল, অ��ন িতনজন

পিরচালক, এবং িতনজন হইেল, সকল পিরচালক কতৃ�ক �া�িরত হইেব;

  (খ) বাংলােদেশর বািহের িনব�নকৃত ব�াংক-�কা�ানীর ��ে�, উহার বাংলােদশ� �ধান

কায�ালেয়র ব�ব�াপক বা �িতিনিধ এবং উ� ব�ব�াপক বা �িতিনিধ হইেত পরবত�ী নীেচর অ�

একজন কম�কত�া কতৃ�ক �া�িরত হইেব৷

  (৩) �কান ব�াংক-�কা�ানীর ব�ােল�শীট, এবং লাভ-�গিতর িহসাব এবং আিথ�ক �িতেবদন

দািখল স�েক� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত ফরমিট �কা�ানী আইেনর [তফিসল-১১] হইেত

িভ�তর হওয়া সে�ও, উ� ব�ােল�শীট, লাভ-�িতর িহসাব ও আিথ�ক �িতেবদন দািখেলর

��ে�, উ� আইেনর িবধানাবলীর ততটু� �েযাজ� হইেব যতটু� এই আইেনর িবধানাবলীর

সিহত সংগিতপণূ� হয়৷

  (৪) বাংলােদশ ব�াংক �থম তফিসেলর [ফরম ও িনেদ�শনাসমহূ] সংেশাধন কিরেত পািরেব :

  তেব শত� থােক �য, অ��প সংেশাধেনর অ��ন িতন মাস পেূব� উ��প সংেশাধেনর ই�া

�কাশ কিরয়া সরকারী �গেজেট ��াপন জারী কিরেত হইেব৷

  [***]
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িনরী�া ৩৯৷ (১) Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P. O. No. 2 of

1973) বা আপাততঃ বলব� অ� �কান আইন অ�সাের �কা�ানীর অিডটর হওয়ার �যাগ� �য

�কান ব�ি� ব�াংক-�কা�ানী িনরী�েণর জ� �যাগ� বিলয়া বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক অ�েমািদত

হইেল, ধারা ৩৮ এর অধীন ��তকৃত ব�ােল�শীট অ�সাের ব�াংক �কা�ানীর লাভ ও �িতর

িহসাব ও আিথ�ক �িতেবদন িনরী�া কিরেত পািরেব৷

  (২) �কা�ানী আইেনর [ধারা ২১৩] এর �ারা �কা�ানীর অিডটরেদর উপর �য �মতা,

দািয়�, দায় ও শাি�� অপ�ণ বা আেরাপ করা হইয়ােছ �সই �মতা, দািয়� দায় ও শাি� উপ-

ধারা (১)এ উি�িখত িনরী�েকর উপর বিণ�ত ও আেরািপত থািকেব৷

  (৩) �কা�ানী আইেনর অধীন �েয়াজনীয় িবষয়াবলী ছাড়াও �কান িনরী�ক তাঁহার �িতেবদেন

িন�বিণ�ত িবষয়াবলী উেল�খ কিরেবন, যথা :-

  (ক) আিথ�ক �িতেবদেন �কা�ানীর আিথ�ক অব�া ও সংি�� সমেয়র লাভ-�িত সিঠকভােব

�িতফিলত হইয়ােছ িকনা;

  (খ) আিথ�ক �িতেবদন সাধারণ িহসাব প�িত অ�সাের সিঠকভােব ��ত করা হইয়ােছ িকনা;
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  (গ) আিথ�ক �িতেবদন �চিলত িবিধ ও আইন এবং বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক জারীকৃত িহসাব

সং�া�� িনয়মকা�ন �মাতােবক �ণীত হইয়ােছ িকনা;

  (ঘ) �য সকল অি�ম এবং অ�া� স�দ আদায় স�েক� সে�হ রিহয়ােছ �সই�িলর জ� পয�া�

সং�ান রাখা হইয়ােছ িকনা;

  [(ঘঘ) বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক সময় সময় �য পিরমাণ িনধ�ারণ [করা হয়] �সই পিরমােণর

অিধক টাকায় অি�ম বা ঋেণর পিরেশাধ সে�াজনক িকনা;]

  [(ঙ) আিথ�ক �িতেবদন �দেশ �চিলত িবিধিবধান ও িহসাবমান এবং বাংলােদশ ব�াংক

কতৃ�ক এত�ে�েশ� িনেদ�িশত িহসাবমান অ�যায়ী িনধ�ািরত মানস�� হইয়ােছ িকনা;]

  (চ) ব�াংক-�কা�ানীর শাখা অিফস�িল কতৃ�ক �া� �রকড�প� এবং িহসাবসমহূ সিঠকভােব

সংরি�ত ও এক�ীভূত করা হইয়ােছ িকনা;

  (ছ) িনরী�ক কতৃ�ক �াথ�ীত তথ�ািদ এবং ব�াখ�া সে��াষজনক হইয়ােছ িকনা;

  [(ছছ)অভ��রীণ িনরী�া, অভ��রীণ িনয়�ণ ও ঝুঁিক ব�ব�াপনা স�িক�ত কােজর জ�

অ�সতৃ প�িতর পয�া�তা এবং �েয়াজনীয় ��ে� সং�ােরর �পািরশ;

    (ছছছ) ব�াংক-�কা�ানী িকংবা উহার �কান সহেযাগী �িত�ােনর �কান কম�কত�া-কম�চারী কতৃ�ক

সংঘিটত �য �কান জািলয়ািত, বা �কান অিনয়ম, বা �শাসিনক �কান �িট-িবচু�িত বা ব�াংক-

�কা�ানীর জ� �িতকর �কান িকছু পিরলি�ত হইেল তাহা;

    (ছছছছ) ব�াংক-�কা�ানীর সাবিসিডয়ারীর ��ে� ঐ সকল সাবিসিডয়ারী �কা�ানী িনরীি�ত

হইয়ােছ িক না ও তাহার িহসাব সিঠকভােব এক�ীভূত করতঃ ব�াংক-�কা�ানীর আিথ�ক

�িতেবদেন অ�ভু�� করা হইয়ােছ িক না;]

  (জ) অ� এমন সব িবষয় যাহা উ� ব�াংক-�কা�ানীর �শয়ার �হা�ারেদর �গাচরীভূত করা

উিচত বিলয়া িনরী�ক মেন কেরন৷

  (৪) �কান ব�াংক-�কা�ানীর িনরী�ক িহসােব দািয়� পালেনর সময় যিদ �কান িনরী�ক এই

মেম� স�ু� হন �য,-

  (ক) এই আইেনর �কান িবধান ��তরভােব লি�ত হইয়ােছ বা উহা পালেন ��তর অিনয়ম

ঘিটয়ােছ;

  (খ) �তারণা বা অসততার দ�ণ �ফৗজদারী অপরাধ সংঘিটত হইয়ােছ;

  (গ) �লাকসােনর দ�ণ [ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এর িবধান অ�যায়ী সংরি�ত মলূধন

আবশ�ক মলূধেনর] প�াশ শতাংেশর নীেচ নািময়া িগয়ােছ;

  (ঘ) পাওনাদারেদর পাওনা �দােনর িন�য়তা িবি�ত হওয়াসহ অ� �কান ��তর অিনয়ম

ঘিটয়ােছ; অথবা
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 (ঙ) পাওনাদারগেণর পাওনা িমটাইবার জ� �কা�ানীর স�দ যেথ� িক না �স স�েক� সে�হ

রিহয়ােছ;

  তাহা হইেল িতিন অিবলে� উ� িবষয় স�েক� বাংলােদশ ব�াংক-�ক অবিহত কিরেবন৷

  [(৫) �কা�ানী আইন বা অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই ধারা

�মাতােবক ব�াংক-�কা�ানীেত িনেয়ািজত �কান িনরী�ক উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এ বিণ�ত

িবষয়, বা বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক িনেদ�িশত িবষয়, ব�তীত উ� ব�াংক-�কা�ানীেত অ� �কান

�কার কম�কা�ড বা �সবা �দােন িল� হইেত পািরেব নাঃ

    তেব শত� থােক �য, ব�াংক-সংি�� �কান ব�ি� বা ব�াংেকর �কান এেজ�ট বা �কান �িতিনিধ

এবং ব�াংেকর সিহত আমানত ব�তীত অ� �কান�প �ােথ�র সংে�ষ রিহয়ােছ এমন ব�ি�

ব�াংক-�কা�ানীর িনরী�ক বা িনরী�কদেলর �কান সদস� হইেত পািরেবন না।

    (৬) বাংলােদশ ব�াংক এত�ে�েশ� িবধান জারী কিরয়া একিট িনিদ�� �ময়াদ অিতবািহত হইবার

পর িনরী�কগেণর পালাবদল বাধ�তামলূক কিরেত পািরেব।]
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িবেশষ িনরী�া [৩৯ক৷ (১) ধারা ৩৯ এর অধীন িনরী�া বা ধারা ৪৪ এর অধীন পিরদশ�ন �িতেবদন

িবেবচনা কিরয়া বা অ� �কানভােব �া� িরেপােট�র িভি�েত বাংলােদশ ব�াংেকর যিদ এই মেম�

স�ু� হইবার যিু�সংগত কারণ থােক �য, �কান ব�াংক-�কা�ানীর কায�াবলী বা কায�াবলীর

িবেশষ �কান অংশ িনরী�া করা �েয়াজন, তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক ধারা ৩৯(১) এ

উি�িখত ব�ি� �ারা উ� ব�াংক-�কা�ানীর কায�াবলী বা কায�াবলীর অংশ িবেশষ িনরী�া

করাইেত পািরেব৷

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন িবেশষ িনরী�ার সময় সংি�� ব�াংক-�কা�ানীর িনরী�কেক

�েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান কিরেবন৷]

169

িনরী�কেক
অেযাগ� �ঘাষণা

[৩৯খ৷ (১) বাংলােদশ ব�াংেকর যিদ এই মেম� স�ু� হইবার যিু�সংগত কারণ থােক �য,

�কান ব�াংক �কা�ানীর িনরী�া কােজ িনেয়ািজত �কান িনরী�ক তাঁহার দািয়� পালেন

অবেহলা কিরয়ােছন বা তাঁহার উপর অিপ�ত দািয়� পালেন ব�থ� হইয়ােছন, তাহা হইেল

বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক এত�ে�েশ� গিঠত কিমিটর তদ� ও �পািরেশর িভি�েত উ�

িনরী�কেক বাংলােদশ ব�াংক, অনিধক �ই বৎসেরর জ�, �কান ব�াংক �কা�ানী িনরী�ার

অেযাগ� �ঘাষণা কিরেত পািরেব :

  তেব শত� থােক �য, উ��প �ঘাষণা �দােনর পেূব� সংি�� িনরী�কেক কারণ দশ�ােনার

যিু�সংগত �েযাগ িদেত হইেব৷

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন বাংলােদশ ব�াংেকর �কান �ঘাষণার ফেল সং�ু� ব�ি�

বাংলােদশ ব�াংেকর পিরচালনা পষ�দ এর িনকট, উপ-ধারা (১) এর অধীন �ঘাষণার আেদশ
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�দােনর পনর িদেনর মেধ�, আপীল �পশ কিরেত পািরেব এবং এই ব�াপাের উ� পষ�েদর

িস�া��ই চূড়া�� হইেব৷]

িববরণী দািখল ৪০৷ ধারা ৩৮ এ উি�িখত িহসাব, ব�ােল�শীট ও �িতেবদন এবং পিরচালক-পষ�দ কতৃ�ক, বা

���মত, �কা�ানীর সাধারণ সভায় �শয়ার �হা�ার কতৃ�ক অ�েমািদত িনরী�া �িতেবদন

িনধ�ািরত প�িতেত �কাশ করা হইেব এবং উ� িহসাব, ব�ােল�শীট, ও �িতেবদন �য সময়

স�িক�ত �সই সময় �শষ হইবার [�ই] মােসর মেধ� উহােদর �িতিটর িতনিট কিরয়া

�িতিলিপ বাংলােদশ ব�াংেকর িনকট দািখল কিরেত হইেব :

  তেব শত� থােক �য, বাংলােদশ ব�াংক িববরণী দািখেলর উ� সময়সীমা অনিধক [�ই] মাস

পয�� বিধ�ত কিরেত পািরেব৷

171

172

�রিজ�ােরর
িনকট
ব�ােল�শীট
ইত�ািদ ��রণ

৪১৷ ধারা ৪০ এর িবধান অ�সাের �কান ব�াংক-�কা�ানী �কান বৎসের ইহার আিথ�ক

�িতেবদন, লাভ-�িতর িহসাব, ব�ােল�শীট এবং িনরী�া �িতেবদন দািখল কিরেল, যিদ ইহা

�াইেভট �কা�ানী হইয়া থােক তাহা হইেল, উ� ব�ােল�শীট, িহসাব ও �িতেবদেনর িতনিট

কিরয়া অ�িলিপ একই সংেগ �রিজ�ােরর িনকেটও ��রণ করা যাইেত পািরেব, এবং অ��প

অ�িলিপ ��িরত হইেল, �কা�ানী আইেনর উ� [ধারা ১৯০] এর িবধান �মাতােবক উ�

�কা�ানী কতৃ�ক উ� ব�ােল�শীট, িহসাব ও �িতেবদেনর অ�িলিপ �রিজ�ােরর িনকট পনুরায়

��রেণর �েয়াজন হইেব না, এবং উ� অ�িলিপ�িলর উপর উ� [ধারা] অ�যায়ী িফস

�েদয় হইেব এবং অ� সকল িবষেয়ও উ� [ধারা] এর অধীন অ�িলিপ দািখল করা হইয়ােছ

বিলয়া গণ� হইেব৷

173

174

175

বাংলােদেশ
কায�রত ব�াংক-
�কা�ানী কতৃ�ক
িনরী�ীত
ব�ােল�শীট
�দশ�ন

[৪২। বাংলােদেশ কায�রত �কান ব�াংক-�কা�ানীেক ধারা ৩৮ এর অধীন ���তকৃত ইহার

সব�েশষ ব�ােল�শীট এবং লাভ�িতর িহসাব ব�াংেকর আমানতকারী, �শয়ারেহা�ার ও

িনয়�ণকারী কতৃ�প�সহ অ�া� ব�বহারকারীগণ ব�াংক স�েক� যাহােত সহেজ তথ� লাভ

কিরেত পােরন �সই জ� বাংলােদশ ব�াংেক দািখেলর এক স�ােহর মেধ� ব�ল �চািরত একিট

জাতীয় বাংলা �দিনক ও একিট ইংেরজী �দিনক পি�কায় �চার ও ব�াংেকর ওেয়বসাইেট উ�

িববরণী �কাশ কিরেত হইেব এবং উ��প �কাশ উহার পরবত�ী ব�ােল�শীট ও িহসাব

একইভােব �কিশত না হওয়া পয�� উহা অব�াহত থািকেব।]

176

িহসাব সং�া�
িবধানাবলীর
ভিবষ�ােপ�তা

৪৩৷ এই আইন �বিত�ত হওয়ার পেূব� �য িহসাব-বষ� সমা� হইয়ােছ উহার ব�াপাের এই আইেনর

�কান িকছুই �কান ব�াংক-�কা�ানীর িহসাব ��ত ও িনরী�া এবং িহসাব বা িনরী�া �িতেবদন

দািখেলর ��ে� �েযাজ� হইেব না এবং এই আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, ইহা �বত�েনর

অব�বিহত পেূব� িবদ�মান আইন অ�সাের উ� িহসাব ��ত ও িনরী�া করা হইেব এবং িহসাব

ও িনরী�া �িতেবদন দািখল করা হইেব৷
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পিরদশ�ন ৪৪৷ (১) �কা�ানী আইেন িভ��প �কান িবধান থাকা সে�ও, বাংলােদশ ব�াংক �য �কান সমেয়

উহার এক বা একািধক কম�কত�ার �ারা �কান ব�াংক-�কা�ানী ও উহার খাতাপ� এবং িহসাব

পিরদশ�ন কিরেত পািরেব এবং [***] এবং এই�প পিরদশ�ন সমাি�র পর বাংলােদশ ব�াংক

উ� পিরদশ�েনর িভি�েত ��তকৃত �িতেবদেনর একিট অ�িলিপ উ� ব�াংক-�কা�ানীেক

সরবরাহ কিরেব৷

  (২) আপাততঃ বলব� অ� �কান আইেন িভ��প িবধান থাকা সে�ও, এবং উপ-ধারা (১) এর

িবধান �ু� না কিরয়া, বাংলােদশ ব�াংক �য �কান সময় ইহার এক বা একািধক কম�কত�া �ারা

�কান ব�াংক-�কা�ানীর খাতাপ� ও িহসাব প�ুা�প�ুভােব পরী�া করাইেত পািরেব এবং

[বাংলােদশ ব�াংক আবশ�ক মেন কিরেল উ� পরী�ার িভি�েত ���তকৃত �িতেবদেনর

একিট অ�িলিপ উ� ব�াংক-�কা�ানীেক সরবরাহ কিরত পািরেব] ৷

  (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন পিরদশ�নকায� বা উপ-ধারা (২) এর অধীন পরী�াকায�

পিরচালনাকারী ব�ি�র চািহদা �মাতােবক ও তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� সংি�� ব�াংক-

�কা�ানীর খাতাপ�, িহসাব বা অ�া� দিলল দািখল করা এবং উ� ব�াংক-�কা�ানী স�েক�

�কান িববিৃত বা তথ� �দান করা উ� ব�াংক-�কা�ানীর পিরচালক, কম�কত�া বা কম�চারী বা

বিহরাগত িনরী�েকর দািয়� হইেব৷

  (৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন পিরদশ�নকায� বা উপ-ধারা (২) এর অধীন পরী�াকায�

পিরচালনাকারী ব�ি� সংি�� ব�াংক-�কা�ানীর �য �কান পিরচালক, কম�কত�া বা কম�চারী বা

ইহার বিহরাগত িনরী�কেক শপথ পাঠ করাইয়া উ� ব�াংক-�কা�ানীর িবষয়াবলী স�েক�

িজ�াসাবাদ কিরেত পািরেবন৷

  [(৫) বাংলােদশ ব�াংক এই ধারার অধীন �কান পিরদশ�ন বা পরী�াকায� স�� করার পর

উ� �িতেবদন িবেবচনাে� যিদ এই�প অিভমত �পাষণ কের �য, উ� ব�াংক-�কা�ানীর

কায�াবলী উহার আমানতকারীেদর �ােথ�র পিরপ�থী প�িতেত পিরচািলত হইেতেছ, তাহা হইেল

বাংলােদশ ব�াংক, িলিখত আেদশ �ারা-

  (ক) উ� ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক নতূন আমানত �হণ িনিষ� কিরেত পািরেব;

  (খ) ধারা ৬৪ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন উ� ব�াংক-�কা�ানীর অবসায়েনর উে�েশ�

আেবদন দািখল কিরেত পািরেব;

  (গ) আমানতকারীেদর �াথ� র�ােথ� বাংলােদশ ব�াংক �যই�প সংগত মেন কের �সই�প আেদশ

�দান িকংবা কায��ম �হণ কিরেত পািরেব।]

  [(৬) বাংলােদশ ব�াংক, সংি�� ব�াংক-�কা�ানীেক যিু�সংগত �নািটশ �দােনর পর,

তৎকতৃ�ক ���তকৃত �িতেবদন বা উহার অংশ িবেশষ �কাশ কিরেত পািরেব।

    ব�াখ�া।- এই ধারার উে�শ� পরূণকে� ‘‘ব�াংক-�কা�ানী’’ বিলেত-
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  (ক) বাংলােদেশর বািহের িনব�কৃত �কান ব�াংক-�কা�ানীর ��ে�, বাংলােদেশ অবি�ত উহার

সকল শাখােক বঝুাইেব; এবং

  (খ) বাংলােদেশ িনব�নকৃত �কান ব�াংক-�কা�ানীর ��ে�, বাংলােদেশর িভতের বা বািহের

অবি�ত উহার সকল শাখা ও সাবিসিডয়ারী �কা�ানীেক বঝুাইেব।]

  ব�াখ�া৷- এই ধারার উে�শ� পরূণকে� “ব�াংক-�কা�ানী” বিলেত-

  (ক) বাংলােদেশর বািহের িনব�নকৃত �কান ব�াংক-�কা�ানীর ��ে�, বাংলােদেশ অবি�ত

উহার সকল শাখােক বঝুাইেব; এবং

  (খ) বাংলােদেশ িনব�নকৃত �কান ব�াংক-�কা�ানীর ��ে�, বাংলােদেশর বািহের উহার সকল

(সাবিসিডয়ারী ব�াংক-�কা�ানী এবং বাংলােদেশর িভতের বা বািহের অবি�ত উহার সকল)

শাখােক বঝুাইেব৷

  (৭) আপাততঃ বলব� অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, যিদ �কান ব�াংক-

�কা�ানী দাবী কের �য, �কান আদালত, বা বাংলােদশ ব�াংক ব�তীত, অ� �কান কতৃ�প�

কতৃ�ক তলবকৃত �কান িববরণ বা তথ� এমন �গাপনীয় �য উহােদর হ��া��র বা �কােশর

মাধ�েম িন�বিণ�ত িবষেয় তথ� �কাশ হইয়া পিড়েব, তাহা হইেল �সই ব�াংক-�কা�ানী �কান

আদালত বা বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক িনেদ�িশত না হওয়া পয��� উ� িববরণ �দান কিরেত বা

তথ� �কাশ কিরেত বাধ� থািকেব না, যথা :-

  (অ) �কািশত ব�ােল�শীেট �দিশ�ত হয় নাই এই�প সংরি�ত তহিবল; বা

  (আ) আদায়েযাগ� নেহ বা আদায়েযাগ�তা স�েক� সে�হ আেছ এমন ঋণ যাহা উহােত �দিশ�ত

হয় নাই৷

বাংলােদশ
ব�াংেকর িনেদ�শ
দােনর �মতা

৪৫৷ (১) বাংলােদশ ব�াংক যিদ এই মেম� স�ু� হয় �য,-

  (ক) জন�ােথ�, বা

  (খ) ম�ুানীিত এবং ব�াংক-নীিতর উ�িত িবধােনর জ�, বা

  (গ) �কান ব�াংক-�কা�ানীর আমানতকারীেদর �ােথ�র পিরপ�থী বা ব�াংক-�কা�ানীর �ােথ�র

পে�গ �গিতকর কায�কলাপ �িতেরাধ করার জ�; বা

  (ঘ) �কান ব�াংক-�কা�ানীর যথাযথ ব�ব�াপনা িনি�ত করার জ�,

  সাধারণভােব সকল ব�াংক-�কা�ানীেক, অথবা িবেশষ �কান ব�াংক-�কা�ানীেক িনেদ�শ �দান

করা �েয়াজন, তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক যথাযথ িনেদ�শ জারী কিরেত পািরেব; এবং সংি��

ব�াংক-�কা�ানী উ� িনেদ�শ পালন কিরেত বাধ� থািকেব৷

  (২) বাংলােদশ ব�াংক ���ায় অথবা উহার িনকট �পশকৃত �কান আেবদেনর পিরে�ি�েত উপ-

ধারা (১) এর অধীন �দ� িনেদ�শ বািতল বা পিরবত�ন কিরেত পািরেব; এবং এই�প
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বািতলকরণ বা পিরবত�ন শত�সােপে� হইেত পািরেব৷

   [(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর িবধানাবলী সরকাির মািলকানাধীন বািণিজ�ক ব�াংক ও

িবেশষািয়ত ব�াংকসহ সকল ব�াংক-�কা�ানীর ��ে� সমভােব �েযাজ� হইেব।]

181

ব�াংক-
�কা�ানীর
পিরচালক,
ইত�ািদর
অপসারেণর
ব�াপাের
বাংলােদশ
ব�াংেকর �মতা

৪৬৷ (১) বাংলােদশ ব�াংক যিদ এই মেম� স�ু� হয় �য, �কান ব�াংক-�কা�ানীর �চয়ারম�ান বা

�কান পিরচালক বা [�ধান িনব�াহী কতৃ�ক] , �কান ব�াংক-�কা�ানী বা উহার

[আমানতকারীেদর জ� �িতকর] কায�কলাপ �রাধকে� বা জন�ােথ� উ� ব�াংক-

�কা�ানীর যথাযথ ব�ব�াপনা িনি�ত করার লে�গ�, উ� �চয়ারম�ান, পিরচালক বা �ধান

িনব�াহীেক, �য নােমই অিভিহত হউক না �কন, অপসারণ করা �েয়াজন, তাহা হইেল বাংলােদশ

ব�াংক, কারণ িলিপব� কিরয়া, আেদেশর মাধ�েম, উ� �চয়ারম�ান, পিরচালক, �ধান িনব�াহীেক

তাঁহার পদ হইেত অপসারণ কিরেত পািরেব৷

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান আেদশ �দােনর পেূব� যাহার িবর�◌্নে� উ� আেদশ �দান

করা হইেব তাঁহােক উহার িবর�◌্নে� কারণ �দশ�েনর জ� যিু�সংগত �েযাগ িদেত হইেব :

  তেব শত� থােক �য, উপ-ধারা (২) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, বাংলােদশ ব�াংক যিদ এই�প

অিভমত �পাষণ কের �য, অ��প �েযাগ �দানজিনত িবল� উ� ব�াংক-�কা�ানী বা উহার

আমানতকারী বা জন�ােথ� �গিতকর হইেব, তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক উপেরা� �েযাগ

�দােনর

  সমেয় বা উহার পের �য �কান সময় বা উ� উপ-ধারার অধীন �কান কারণ �দিশ�ত হইয়া

থািকেল, তাহা িবেবচনাধীন থাকা অব�ায়, িলিখত আেদেশর মাধ�েম, িনেদ�শ িদেত পাের �য,-

  (ক) উ� �চয়ারম�ান বা পিরচালক বা �ধান িনব�াহী উ� িলিখত আেদশ কায�কর হইবার তািরখ

হইেত �চয়ারম�ান বা পিরচালক বা �ধান িনব�াহী িহসােব কায� কিরেবন না, বা �কা�ানীর

ব�ব�াপনায়, �ত��গ বা পেরা�গভােব, অংশ�হণ কিরেবন না; এবং

  (খ) বাংলােদশ ব�াংক এত�ে�েশ� �য ব�ি�েক সামিয়কভােব িনয�ু কিরেব �সই ব�ি� উ�

�কা�ানীর �চয়ারম�ান বা, ��গ�মত, পিরচালক বা �ধান িনব�াহী িহসােব কায� কিরেবন৷

  (৩) যিদ �কান ব�াংক-�কা�ানীর �চয়ারম�ান বা পিরচালক বা �ধান িনব�াহী উপ-ধারা (১) এর

অধীন অপসািরত হন তাহা হইেল িতিন উ� �কা�ানীর �চয়ারম�ান বা, ��গ�মত, পিরচালক,

�ধান িনব�াহী পেদ বহাল থািকেবন না, এবং উ� আেদেশ িনিদ�� �ময়ােদর জ� যাহা িতন

বৎসেরর �বশী হইেব না, িতিন উ� ব�াংক-�কা�ানী বা অ� �কান ব�াংক-�কা�ানীর

ব�ব�াপনায়, �ত��গ বা পেরা�গভােব, সংয�ু হইেবন না বা অংশ�হণ কিরেত পািরেবন না৷

   (৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন িনয�ু �চয়ারম�ান, পিরচালক বা �ধান িনব�াহী,-

  (ক) তাঁহার িনযিু�-পে� িনধ�ািরত শত�াধীেন, বাংলােদশ ব�াংেকর স�ুি� সােপে�গ এবং

তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত �ময়াদ পয���, যাহা এক বৎসেরর �বশী হইেব না, উ� পেদ অিধি�ত
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থািকেবন; এবং

   (খ) তাঁহার পেদর দািয়� পালেনর �েয়াজেন কৃত �কান িকছুর জ� আিথ�কভােব বা অ�

�কানভােব দায়ী হইেবন না৷

  (৫) উপ-ধারা (১) এর অধীেন অপসািরত �কান ব�ি� উ��প অপসারেণর কারেণ �কান

�গিতপরূণ দাবী কিরেত পািরেবন না৷

  [(৬) সরকার কতৃ�ক মেনানীত বা িনয�ু [�কান �চয়ারম�ান বা পিরচালক], �য নােমই

অিভিহত হউক না �কন, এর ��ে� এই ধারার �কান িকছুই �েযাজ� হইেব না :

  তেব শত� থােক �য, [উ��প �চয়ারম�ান বা পিরচালেকর] আচরণ স�েক� বাংলােদশ ব�াংক

সরকােরর িনকট �কান �িতেবদন �পশ কিরেল সরকার উহা ���সহকাের িবেবচনা কিরেব৷]

184 185

186

বাংলােদশ
ব�াংক কতৃ�ক
ব�াংক-
�কা�ানীর
পিরচালক-পষ�দ
বািতল করার
�মতা

৪৭৷ (১) বাংলােদশ ব�াংক যিদ এই মেম� স�ু� হয় �য,-

    (ক) �কান ব�াংক-�কা�ানীর পিরচালক-পষ�দ, উহা �য নােমই অিভিহত হউক না �কন, [এর]

কায�কলাপ উহার বা উহার আমানতকারীেদর �ােথ�র পিরপ�থী বা �িতকর; বা

    (খ) ধারা ৪৬(১) এ উিল�◌্নিখত �য �কান বা সকল কারেণ, উ� পষ�দ বািতল করা �েয়াজন,

তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক, িলিখতভােব কারণ িলিপব� কিরয়া, আেদশ �ারা উ� পষ�দ

বািতল কিরেত পািরেব; এবং উ� আেদেশ উিল�◌্নিখত তািরখ হইেত উ� বািতল আেদশ

কায�কর হইেব এবং উ� আেদেশ �য �ময়ােদর উেল�◌্নখ থািকেব �সই �ময়াদ পয���

আেদশিট বলব� থািকেব৷

    (২) বাংলােদশ ব�াংক উপ-ধারা (১) এর অধীন �দ� আেদেশর �ময়াদ সময় সময় বিধ�ত

কিরেত পাের, তেব বিধ�ত �ময়াদসহ উ� �ময়াদ �ই বৎসেরর �বশী হইেব না৷

    (৩) পিরচালক-পষ�দ বািতল থাকার সময়কােল বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক এত�ে�েশ� সময় সময়

িনয�ু ব�ি� পষ�েদর যাবতীয় �গমতা �েয়াগ ও দািয়� পালন কিরেব৷

    (৪) ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (২), (৩), (৪) ও (৫) এর িবধানসমহূ উহােত �েয়াজনীয়

পিরবত�নসহ, এই ধারার অধীন �দ� আেদেশর ব�াপাের �েযাজ� হইেব৷

  [(৫) উপ-ধারার (৩) এর িবধানাবলী সে�ও উ��প িনেয়ািজত �কান ব�ি�র জ�

বাংলােদশ ব�াংক িন�বিণ�ত ��ে� িবধানাবলী জারী কিরেত পািরেবঃ

  (ক) উ� ব�ি� কতৃ�ক �েয়াগেযাগ� �মতার সীমা;

  (খ) উ� ব�ি�র কােজর সিহত স�িক�ত ব�েয়র িবষয়;

  (গ) উ� ব�ি�র িনেয়াগ বািতল;

  (ঘ) বাংলােদশ ব�াংেকর �িত উ� ব�ি�র দায়ব�তা; এবং

  (ঙ) সরল িব�ােস কৃত কাজকেম�র জ� উ� ব�ি�র দায়-মিু�।]
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সীমাব�তা ৪৮৷ (১) বাংলােদশ ব�াংেকর গভণ�র ব�তীত অ� �কান ব�ি� ধারা ৪৬ অথবা ৪৭ এর অধীেন

�কান আেদশ �দান কিরেত পািরেবন না :

    তেব শত� থােক �য, এত�ে�েশ� [বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক] গিঠত �ায়ী কিমিটর িরেপােট�র

িভি�েত গভণ�র উপেরা� আেদশ �দান কিরেবন৷

    (২) ধারা ৪৬ অথবা ৪৭ এর অধীেন বাংলােদশ ব�াংেকর গভণ�েরর �কান আেদেশর ফেল সং�ু�

ব�ি� বাংলােদশ ব�াংেকর পিরচালক পষ�েদর িনকট আপীল �পশ কিরেত পািরেব এবং এই

ব�াপাের উ� পষ�েদর িস�া�ই চূড়া� হইেব৷

    (৩) এই ধারা বা ধারা ৪৬ বা ৪৭ এর অধীন গহৃীত �কান ব�ব�া, আেদশ বা িস�া� স�েক�

�কান আদালত, �াইব�ুনাল বা অ� �কান কতৃ�প� �কান �কার �� উ�াপন কিরেত পািরেব না

এবং অ��প �কান ব�ব�া, আেদশ বা িস�াে�র িব�ে� �কান আদালত, �াইব�ুনাল বা অ�

�কান কতৃ�পে�র সমে� �কান �� উ�াপন করা যাইেব না৷

189

বাংলােদশ
ব�াংেকর
অিধকতর
�মতা ও
কায�াবলী

৪৯৷ (১) বাংলােদশ ব�াংক,-

    (ক) সাধারণভােব সকল বা �কান িবেশষ ব�াংক-�কা�ানীেক �কান িনিদ�� বা িবেশষ ��ণীর

�লনেদেন চুি�ব� হওয়ার িব�ে� সতক� বা িনেষধ কিরেত পািরেব;

  (খ) সাধারণভােব সকল বা �কান িবেশষ ব�াংক-�কা�ানীেক উহােদর বা উহার [ব�বসা]

সং�া�� �কান িবেশষ ব�াপাের িনিদ�� �কান কায��ম �হণ না করার জ� বা করার জ� িনেদ�শ

�দান কিরেত পািরেব;

    (গ) সংি�� ব�াংক-�কা�ানী সমেূহর অ�েরাধ�েম এবং ধারা [৭৫] এর িবধান সােপে�,

উহােদর এক�ীকরেণর ���ােব মধ��তাকারী িহসােব বা অ� �কানভােব সহায়তা �দান

কিরেত পািরেব;

    (ঘ) ধারা ৪৪ এর অধীন �কান পিরদশ�ন চলাকােল বা উহা সমা� হইবার পর, িলিখত আেদশ

�ারা এবং উহােত উি�িখত শত�াধীেন,-

    (অ) �কান ব�াংক-�কা�ানীর িবষয়াবলী বা উহা হইেত উ�ূত �কান িবষয় িবেবচনার জ� উহার

পিরচালকগেণর সভা আহবান কিরেত বা অ��প �কান িবষয় স�েক� বাংলােদশ ব�াংেকর �কান

কম�কত�ার সিহত আেলাচনা কিরেত উহার �য �কান কম�কত�ােক িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেব;

    (আ) �কান ব�াংক-�কা�ানীর পিরচালক-পষ�দ, বা উহার �কান কিমিট বা ব�ি�সংেঘর সভার

কায�ধারা পয�েব�েণর জ� বাংলােদশ ব�াংেকর �কান কম�কত�ােক িনেয়াগ কিরেত পািরেব এবং

উ� কম�কত�ােক উ� সভায় ব�ব� �পশ করার �েযাগ �দােনর জ� ব�াংক-�কা�ানীেক, এবং
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উ� সভার কায�ধারার উপের একিট �িতেবদন বাংলােদশ ব�াংেকর িনকট দািখল করার জ�

উ� কম�কত�ােক িনেদ�শ িদেত পািরেব;

    (ই) �কান ব�াংক-�কা�ানীর পিরচালক-পষ�দ, বা উহার �কান কিমিট বা ব�ি�সংেঘর �য �কান

সভা সং�া� �নািটশ ও অ�া� িচিঠপ� বাংলােদশ ব�াংেকর িনিদ�� �কান কম�কত�ার িনকট

��রেণর জ� �কা�ানীেক িনেদ�শ িদেত পািরেব;

    (ঈ) �কান ব�াংক-�কা�ানীর বা উহার �কান শাখার কায�াবলী িক �কাের পিরচািলত হইেতেছ

তাহা পয�েব�েণর জ� বাংলােদশ ব�াংক উহার �কান কম�কত�ােক িনেয়াগ কিরেত পািরেব;

    (উ) উ� পিরদশ�ন চলাকােল বা উহা সমা� হইবার পর উহার �ারা উদঘািটত �কান িবষয়দেৃ�

বাংলােদশ ব�াংক উ� ব�াংক-�কা�ানীর ব�ব�াপনায় �কান পিরবত�ন �েয়াজন বিলয়া িবেবচনা

কিরেল িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� উ� ব�াংক-�কা�ানীেক উ� পিরবত�ন বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক

িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� কায�কর করার িনেদ�শ িদেত পািরেব [;

  (ঙ) আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন িভ��প িকছু না থািকেল, �দেশর ি�য়ািরং ব�ব�া বা

�পেম�ট িসে�ম� এর ��ু পিরচালনার �ােথ� এ সং�া� �য �কান কায��ম �হেণর জ�

সাধারণভােব সকল বা �কান িবেশষ ব�াংক-�কা�ানীেক িনেদ�শ িদেত পািরেব;

  (চ) ঋণ শ�ৃলার �ােথ� বাংলােদশ ব�াংক সাধারণভােব সকল ব�াংক-�কা�ানী বা �কান িবেশষ

ব�াংক-�কা�ানী বা িবেশষ ��ণীর ব�াংক-�কা�ানীর জ� ঋণ ��ণীকরণ ও সি�িত সংর�ণ,

ঋণ মও�ফ, পনুঃতফিসলীকরণ িকংবা পনুগ�ঠন সং�া� িবষয়সমেূহ বাধ�তামলূকভােব

অ�সরণীয় িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেব।]

  (২) বাংলােদশ ব�াংক �দেশর ব�াংক ব�ব�ার গিত ও উ�িত িবধানকে� উহার কায�াবলী

স�েক� সরকােরর িনকট একিট বািষ�ক �িতেবদন দািখল কিরেব এবং উ� �িতেবদেন ব�াংক-

ব�বসােক সম� �দেশ �জারদার করার জ� �হণীয় পদে�প স�েক� পরামশ� থািকেব৷
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কিতপয় ব�াংক-
�কা�ানীর
��ে� কিতপয়
িবধান �েযাজ�
হইেব না

৫০৷ (১) ধারা ১৩, ১৪(১), ২৪, ২৫, ৩৩ এবং ৩৪ এর িবধানাবলী িন�◌্নবিণ�ত ব�াংক-

�কা�ানীসমেূহর ��গে� �েযাজ� হইেব না, যথা :-

    (ক) ধারা ৩১ এর অধীন �য �কা�ানীর লাইেসে�র আেবদন �ত�াখ�ান বা লাইেস� বািতল

করা হইয়ােছ;

    (খ) �কান আদালত কতৃ�ক অ�েমািদত আেপাষ মীমাংসা, ব�ব�া বা �ীম �ারা, বা তৎস�িক�ত

কায�ধারায় �দ� �কান আেদশ �ারা �য �কা�ানী কতৃ�ক নতূন আমানত �হণ িনিষ� হইয়ােছ;

    (গ) �মেমাের�ডাম অব এ�ােসািসেয়শেন �কান পিরবত�েনর ফেল �য �কা�ানী কতৃ�ক নতূন

আমানত �হণ িনিষ� হইয়ােছ৷

    

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/3


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-751.html 50/104

09/07/2021 ব�াংক-�কা�ানী আইন, ১৯৯১

ী ই

ততৃীয় খ�ড
�কা�নী ইত�ািদর �বআইিন ব�াংক-ব�বসা

(২) বাংলােদশ ব�াংক যিদ এই মেম� স�ু� হয় �য, উপ-ধারা (১) এ উিল�◌্নিখত �কান ব�াংক-

�কা�ানী তৎকতৃ�ক গহৃীত আমানত স�ণূ�ভােব অথবা উহার পে�গ স�বপর সেব�া� পিরমােণ

পিরেশােধর জ� পয�া� ব�ব�া �হণ কিরয়ােছ, তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক, সরকারী �গেজেট

িব�ি� �ারা, উ� �কা�ানী এই আইেনর ব�ব�ত অেথ� ব�াংক-�কা�ানী নেহ বিলয়া �ঘাষণা

কিরেত পািরেব এবং এই�প �ঘাষণার পর হইেত উ� ব�াংক-�কা�ানীর ��গে� এই আইেনর

িবধানাবলী �েযাজ� হইেব না :

    তেব শত� থােক �য, উ� িব�ি� �কােশর পেূব� উ� �কা�ানী কতৃ�ক স�ািদত ও স�াদনীয়

�কান িকছুর ��গে� উ� �ঘাষণা কায�কর হইেব না৷

  

কিতপয় তথ�,
ইত�ািদ তলব
কিরবার �মতা

৫১৷ [অ� �কান আইেন বা এই আইেনর অ�� যাহা িকছুই থা�ক না �কন, বাংলােদশ

ব�াংেকর িনকট যিদ এই মেম� �তীয়মান হয় �য, �কান �কা�ানী বা �িত�ান বা অ� �কান

ব�ি� ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) এর িবধান ল�ন�েম জনসাধারেণর িনকট হইেত আমানত

�হণ কিরেতেছ বা ব�াংক-ব�বসা পিরচালনা কিরেতেছ, তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক,-]

    (ক) উ� [�কা�ানী, �িত�ান বা ব�ি�েক], বা ব�াংক-ব�বসা কিরেতেছন বা �কান সময়

কিরয়ািছেলন বা উহার সিহত সংি�� িছেলন এমন �কান ব�ি�েক, িনধ�ািরত সমেয়র মেধ�,

উপিরউ��প ব�বসার সিহত স�িক�ত উ� [�কা�ানী বা �িত�ান বা ব�ি�র] অবগিতেত,

দখেল, িজ�ায় বা িনয়�েণ আেছ এমন �কান তথ�, দিলল বা নিথপ� দািখল করার িনেদ�শ িদেত

পািরেব;

  (খ) উ� [�কা�ানী, �িত�ান বা ব�ি�র] বা ব�াংক-ব�বসা কিরেতেছন বা �কান সময়

কিরয়ািছেলন বা উহার সিহত সংি�� িছেলন এমন �কান ব�ি�র �য �কান অংগেন �েবশ কিরয়া

ত�াশী কিরেত এবং উহােদর বা উহােদর �কান কম�কত�া বা কম�চারীর দখল, িনয়�ণ বা িজ�ায়

রিহয়ােছ ব�াংক-ব�বসা সং�া� এমন সব বই, িহসােবর খাতাপ�, দিলল বা নিথপ� আটক

কিরেত �য �কান ব�ি�েক �মতা অপ�ণ কিরেত পািরেব;

   (গ) দফা (খ) �ত উি�িখত �কান বিহ, িহসােবর খাতাপ�, দিলল বা নিথপ� পিরদশ�ন বা পরী�া

কিরেত পািরেব; এবং উ� দফায় উি�িখত �য �কান ব�ি�, কম�কত�া বা কম�চারীেক িজ�াসাবাদ

কিরেত পািরেব;

    (ঘ) উ� [�কা�ানী, �িত�ান বা ব�ি�] বা দফা (খ) �ত উি�িখত �য �কান ব�ি�, কম�কত�া

বা কম�চারীর ��ে�, ধারা ৪৪ এর উপ-ধারা (১), (২), (৪) ও (৫) এ বাংলােদশ ব�াংক-�ক

�দ� �মতাবলীর যতটু� �েযাজ� হয় ততটু� �েয়াগ কিরেত পািরেব৷
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�ঘাষণা �দােনর
�মতা

৫২৷ (১) বাংলােদশ ব�াংক, এত�ে�েশ� �যই�প সংগত মেন কের (�সই�প তদে�র পর, যিদ

এই�প অিভমত �পাষণ কের) �য, �কান [�কা�ানী] বা ধারা ৫১ �ত উি�িখত �কান

[�িত�ান বা ব�ি�] ধারা [৩১(১)] এর িবধান ল�ন কিরয়া ব�াংক-ব�বসা পিরচালনা

কিরেতেছন, তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক �সই মেম� একিট �ঘাষণা �দান কিরেত পািরেব :

  তেব শত� থােক �য, উ��প �ঘাষণা �দােনর পেূব� উ� [�কা�ানী, �িত�ান বা ব�ি�েক]

���ািবত �ঘাষণার িব�ে� উহার বা তাঁহার ব�ব� উপ�াপেনর �েযাগ িদেত হইেব৷

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বাংলােদশ ব�াংেকর �কান �ঘাষণা �দিনক পি�কায় �কাশ কিরেত

হইেব এবং, এই�প �কাশনার পর, উ� [�কা�ানী, �িত�ান] বা উহার �ধান িনব�াহী বা

উহার �কান পিরচালক, ম�ােনজার, কম�কত�া, কম�চারী বা �িতিনিধ, বা ধারা ৫৪ এর উপ-ধারা

(১), (৩) বা (৪) অথবা ধারা ৫৫�ত উি�িখত অ� �কান ব�ি� উ� �ঘাষণা স�েক� অবিহত

নেহন এই �কার �কান অজহুাত �দখাইেত পািরেবন না৷

  (৩) এই খে�র উে�শ� পরূণকে� উপ-ধারা (১) এর অধীন �দ� �কান �ঘাষণা উহােত

উি�িখত �কান িবষেয়র ব�াপাের চূড়া�� সা�� হইেব৷

198

199 200

201

202

ধারা ৫২ এর
অধীন �দ�
�ঘাষণার
পিরণিত

৫৩৷ �কান [�কা�ানী বা �িত�ান] বা অ� �কান ব�ি� স�েক� ধারা ৫২(১) এর অধীন

�কান �ঘাষণা �কািশত হইেল, উ� [�কা�ানী, �িত�ান বা ব�ি�] উহার বা তাঁহার সকল

কাজ ও �লনেদন হইেত িবরত থািকেব, এবং উ� �ঘাষণা �কাশনার পর, উ� [�কা�ানী,

�িত�ান বা ব�ি�], বা উহার বা তাঁহার পে� কায�রত �কান ব�ি�, বা অ��পভােব কায�রত

বিলয়া িবেবিচত �কান ব�ি�র সিহত �কান �লনেদন করা হইেল, উ� �লনেদন অকায�কর হইেব৷

203

204

205

নগদ জমা এবং
স�দ সংর�ণ
ইত�ািদ

৫৪৷ [(১) ধারা ৫৩ �ত যাহাই িবধতৃ থা�ক না �কন, �কান �কা�ানী, �িত�ান বা অ�

�কান ব�ি� স�েক� ধারা ৫২(১) এর অধীন �কান �ঘাষণা �কািশত হইেল, উ� �কা�ানী,

�িত�ান বা ব�ি�র বা উহার বা তাঁহার পে� �কান ব�ি�র দখেল, ত�াবধােন, িনয়�েণ বা

িজ�ায় আেছ এমন সব টাকা-পয়সা, �াবর স�ি�, �শয়ার, স�ি�র ��-দিলল বা অ� �কান

দিলল, যত শী� স�ব, বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক িনেদ�িশত �কান ব�াংক-�কা�ানী, বা বাংলােদশ

ব�াংক বা তৎকতৃ�ক �মতা �দ� �কান ব�ি�র িনকট জমা রািখেত হইেব।]

  (২) উপ-ধারা (১) অ�যায়ী উহােত উি�িখত �কান ব�ি� যিদ �কান টাকা পয়সা, �াবর স�ি�,

�শয়ার, স�ি�র ��-দিলল বা অ� �কান দিলল ধারা ৫২(১) এর অধীন �দ� �ঘাষণা

�কািশত হওয়ার �ই িদেনর মেধ� জমা রািখেত ব�থ� হয়, তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক

এত�ে�েশ� �মতা�া� �কান ব�ি� �য �কান অ�েণ �েবশ কিরেত, উহা ত�াশী কিরেত এবং

উ� টাকা পয়সা, স�ি�, �শয়ার, ��-দিলল বা অ� দিলল আটক কিরয়া উপ-ধারা (১)

অ�যায়ী জমা রািখেত পািরেবন৷
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(৩) ধারা ৫৬ এর অধীন আেবদেনর িভি�েত আদালত কতৃ�ক িনয�ু সরকারী অবসায়ক,

সরকারী আমেমা�ার, অ�ায়ী-িরিসভার বা সরকারী িরিসভার কতৃ�ক ধারা ৫২(১) এর অধীন

�ঘাষণায় উি�িখত �কান [�কা�ানী, �িত�ান বা ব�ি�র] সকল বিহ, িহসােবর খাতাপ�,

দিলল, নিথপ� এবং স�েদর দখল বা ত�াবধােনর দািয়� �হেণর পবূ� পয�� উ�

[�কা�ানী বা �িত�ােনর �ধান িনব�াহী] বা পিরচালক বা উ� [�কা�ানী, �িত�ান বা

ব�ি�র] ম�ােনজার, কম�কত�া এবং �িতিনিধ, বা অ� �কান ব�ি� যাহার দখেল বা ত�াবধােন,

িনয়�েণ বা িজ�ায় উ� বিহ, িহসােবর খাতাপ�, দিলল, নিথপ� বা স�দ থােক উহা র�ণ

কিরেবন, এবং উ��প রি�ত অব�ায় উহার �কান �লাকসান বা �িত হইেল ত�� িতিন দায়ী

থািকেবন৷

  (৪) ধারা ৫২ (১) এর অধীন �ঘাষণায় উি�িখত �কান [�কা�ানী, �িত�ান বা ব�ি�র] িনকট

ঋণী রিহয়ােছ এমন �য �কান ব�ি� উ� �ঘাষণা �কািশত হইবার তািরখ হইেত উ�

�কা�ানীর অবসায়েনর আেদশ বা আদালেতর রায় �দােনর তািরখ পয�� সমেয়র মেধ� উপ-

ধারা (১) এ িবধতৃ প�িতেত ঋণ পিরেশাধ কিরেবন এবং তৎস�েক� বাংলােদশ ব�াংক-�ক

িলিখতভােব অবিহত কিরেবন৷

  (৫) ধারা ৫২(১) এর অধীন �ঘাষণায় উি�িখত �কান �কা�ানী বা ব�ি�র িব�ে� �কান মামলা,

আপীল বা দরখা� অথবা অ��প মামলা, আপীল বা দরখা� হইেত উ�ূত �কান কায�ধারা এই

আইন �বত�েনর পেূব� িবচারাধীন থািকেল, ধারা ৫২(২) এর অধীেন �ঘাষণা �কািশত হইবার

তািরখ হইেত উ� �কা�ানীর অবসায়েনর আেদশ বা আদালেতর রায় �দােনর তািরখ পয��

সময়কাল Limitation Act, 1908 (IX of 1908) এ িবধতৃ তামািদকাল গণনার ��ে� বাদ

�দওয়া হইেব৷

207

208 209

210

বাংলােদশ
ব�াংেকর িনকট
স�দ এবং দায়
স�িলত িববিৃত
দািখল

৫৫৷ �কান [�কা�ানী, �িত�ান] বা ব�ি� স�েক� ধারা ৫২ এর অধীন �ঘাষণা �কািশত

হইবার িতন িদেনর মেধ� বা বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক ম�রুীকৃত বিধ�ত সমেয়র মেধ� উ�

[�কা�ানীর বা �িত�ােনর] �ধান িনব�াহী এবং �েত�ক পিরচালক, এবং উ�

[�কা�ানীর বা �িত�ােনর] বা ব�ি�র ম�ােনজার, কম�কত�া ও �িতিনিধ, এবং উ�

[�কা�ানী, �িত�ান বা ব�ি�র] িব�ে� �য �কান দাবীদার, তাঁহার �হফাজেত উ�

[�কা�ানীর বা �িত�ােনর] বা ব�ি�র �য সকল স�দ রি�ত আেছ তৎস�েক� একিট

িববিৃত বাংলােদশ ব�াংেকর িনকট দািখল কিরেবন৷

211

212

213

214

215

অবসায়ন
ইত�ািদর জ�
আ�ষংিগক
িবধান

৫৬৷ (১) ধারা ৫২(১) এর অধীন �কান �ঘাষণা �কান ব�ি� িবেশষ বা �কা�ানীর স�েক� না

হইয়া �কান ব�ি� সমি� স�েক� হইয়া থািকেল, উ� ব�ি� সমি� �কা�ানী আইেনর [নবম

খ�] এর অধীেন অবসায়নেযাগ� অিনব�নকৃত �কা�ানী িহসােব গণ� হইেব৷
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চতুথ� খ�ড
ব�াংক-�কা�ানী স�িক�ত কিতপয় তৎপরতার উপর িবিধ-িনেষধ

(২) �কান িনব�নকৃত বা অিনব�নকৃত �কা�ানী স�েক� ধারা ৫২(১) এর অধীন �কান �ঘাষণা

�কািশত হইেল উ� �কাশনার তািরখ হইেত সাত িদেনর মেধ� বা সরকার কতৃ�ক এত�ে�েশ�

বি��ত সমেয়র মেধ� বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক �পশকৃত দরখাে��র িভি�েত হাইেকাট� িবভাগ

উ� �কা�ানী স�েক� অবসায়েনর আেদশ িদেত পািরেব৷

  (৩) ধারা ৬৪, ৬৬ ও ৭৬ ব�তীত ষ� খ� এবং স�ম খে�র িবধানাবলীর যতটু� �কান ব�াংক-

�কা�ানীর অবসায়েনর ��গে� �েযাজ� হয় ততটু� উপ-ধারা (২) এর অধীন �পশকৃত

দরখা�� এবং উহার অ�বত�ী কায�ধারার ��গে� �েযাজ� হইেব৷

  (৪) [�দউিলয়া িবষয়ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সেনর ১০ নং আইন)] এ যাহা িকছুই থা�ক

না �কন, ধারা ৫২(১) এর অধীেন �দ� �কান �ঘাষণা �কান ব�ি� িবেশষ স�িক�ত হইেল, উ�

�ঘাষণা উ� ব�ি�েক �দউিলয়া �ঘাষণা করার জ� একিট যেথ� কারণ িহসােব িবেবিচত হইেব,

এবং তাঁহােক �দউিলয়া �ঘাষণা কিরবার �মতাস�� আদালত, উ� ধারার উপ-ধারা (২) এর

অধীন �ঘাষণািট �কািশত হইবার সাত িদেনর মেধ� বা সরকার কতৃ�কএত�ে�েশ� বিধ�ত

সমেয়র মেধ�, বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক �পশকৃত দরখাে��র িভি�েত এবং অ� �কান �মাণ

ছাড়াই উ� ব�ি�েক �দউিলয়া �ঘাষণা কিরয়া আেদশ �দান কিরেত পািরেব এবং উ�

�দউিলয়ার স�ি� ব�টন ও পিরচালনার ব�াপাের উ� [আইন] এর িবধানাবলী অ�সরণ করা

হইেব :

  তেব শত� থােক �য, পরবত�ীেত উ� আেদশ রদ কিরেত বা উ� ব�ি�র দায় স�িক�ত �কান

আেপাষ র�গা বা অ� �কান ব�ব�া অ�েমাদন কিরেত উ� আদালেতর �কান �মতা থািকেব

না৷

217

218

ব�াংক-�কা�ানী
স�িক�ত
কিতপয়
তৎপরতার শাি�

৫৭৷ (১) �কান ব�ি�-

    (ক) ব�াংক-�কা�ানীর �কান দ�ের বা কায��েল আইনা�গভােব অ� �কান ব�ি�র �েবেশ বা

তথা হইেত বিহগ�মেন বা তথায় �কান কায�� স�াদেন বাধা সিৃ� কিরেবন না; অথবা

    (খ) ব�াংক-�কা�ানীর �কান দ�ের বা কায��েল উ�ভােব �কান িমিছল কিরেবন না, বা ব�াংক-

�কা�ানীর �াভািবক কায�কলােপ ও �লনেদেন ব�াঘাত সিৃ�কারী বা ব�াঘাত সিৃ�র উে�েশ�

পিরকি�ত �কান কায� কিরেবন না; বা

    (গ) ব�াংক-�কা�ানীর উপের উহার আমানতকারীর আ�া ন� কিরবার উে�েশ� পিরকি�তভােব

�কান িকছু কিরেবন না৷

    (২) �কান ব�ি� যিু�সংগত কারণ ব�িতেরেক উপ-ধারা (১) এর িবধান ভ� কিরেল, িতিন অনধূ�

�ই বৎসেরর কারাদে� বা অনধূ� [�ই ল�] টাকা অথ�দে� বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷219
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প�ম খ�ড
ব�াংক-�কা�ানীর [***] অিধ�হণ

    (৩) এই ধারায় “ব�াংক-�কা�ানী” বিলেত বাংলােদশ ব�াংক-�কও বঝুাইেব৷

  220

ব�াংক-
�কা�ানীর

[***]
অিধ�হণ

221

৫৮৷ [(১) বাংলােদশ ব�াংক হইেত িরেপাট� �াি�র পর যিদ সরকার এই মেম� স�ু� হয় �য,-

    (ক) ধারা ২৯ বা ধারা ৪৫ এর অধীন ব�াংক-নীিত স�িক�ত িলিখত িনেদ�শনা পালন কিরেত

�কান ব�াংক-�কা�ানী একািধকবার ব�থ� হইয়ােছ, বা

    (খ) আমানতকারীেদর �িত হইেত পাের এমন প�িতেত �কান ব�াংক-�কা�ানীর ব�ব�াপনা

পিরচািলত হইেতেছ, এবং

    (অ) উ� ব�াংক-�কা�ানীর আমানতকারীেদর �ােথ�,

    (আ) ব�াংক-নীিতর �ােথ�, িকংবা

    (ই) সাধারণভােব বা �কান িবেশষ এলাকায় ঋণ �দােনর জ� উ�ততর ব�ব�ার �ােথ�;

    উ� ব�াংক-�কা�ানী অথবা উহার এক বা একািধক শাখা অথবা উহার অধীন� �কান �িত�ান

অিধ�হণ করা �েয়াজন;

    তাহা হইেল সরকার, বাংলােদশ ব�াংেকর সিহত আেলাচনা�েম, সরকারী �গেজেট ��ািপত

আেদশ �ারা, উ� আেদেশ িনধ�ািরত তািরখ হইেত, উ� ব�াংক-�কা�ানী অথবা উহার এক বা

একািধক শাখা অথবা উহার অধীন� �কান �িত�ান, অতঃপর অিধগহৃীত ব�াংক বিলয়া উি�িখত,

অিধ�হণ কিরেত পািরেব।

    ব�াখ�া।- এই খে�ড, বাংলােদেশর বািহের িনব�নকৃত �কান ব�াংক-�কা�ানীর ��ে�,

‘‘অিধগহৃীত ব�াংক’’ বিলেত বাংলােদেশর অভ��ের উ� ব�াংক-�কা�ানীর অিধগহৃীত এক বা

একািধক শাখা অথবা উহার অধীন� �কান �িত�ানেক বঝুাইেব।]

    (২) এই অংেশর অ�া� িবধানাবলী সােপে�, অিধগহৃীত ব�াংেকর [***] সকল স�দ ও

দায় িনধ�ািরত তািরেখ সরকােরর িনকট হ�া�িরত এবং সরকােরর উপর �� হইেব৷

    (৩) অিধগহৃীত ব�াংেকর সকল অিধকার, �মতা, কতৃ��, �িবধািদ এবং উহার নগদ সি�ত

তহিবল, িবিনেয়াগ, গি�ত অথ�সহ সকল �াবর ও অ�াবর স�ি� এবং উ� স�ি�েত

অিধগহৃীত ব�াংেকর অ�া� সকল �াথ� এবং অিধকার, যাহা িনধ�ািরত তািরেখর পেূব� উ�

ব�াংেকর দখেল বা অিধকাের িছল, এবং উহার সকল িহসােবর বই, �রকড�প�, দিলল দ�ােবজ,

এবং উহার সকল �কার �দনা, দায় ও দািয়� অিধগহৃীত ব�াংেকর [***] স�দ ও দােয়র

অ�ভু�� হইেব৷
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(৪) উপ-ধারা (২) �ত যাহা িকছুই থা�ক না �কন, যিদ সরকার এই মেম� স�ু� হয় �য,

সরকােরর উপর �� অিধগহৃীত ব�াংেকর [***] স�দ ও দায় সরকােরর উপর �� হওয়া বা

�� থাকার পিরবেত� উহা এই অংেশর অধীন �ণীত �কান �ীম এর আওতায় �িতি�ত �কান

�কা�ানী বা কেপ�ােরশন, অতঃপর এই খে� হ�া�র �হীতা ব�াংক বিলয়া উি�িখত, এর উপর

�� হওয়া বা�নীয়, তাহা হইেল সরকার, সরকারী �গেজেট ��ািপত আেদেশর �ারা, এই মেম�

িনেদ�শ িদেত পািরেব �য, উ� [***] স�দ ও দায় উ� আেদশ �কাশনার তািরখ বা

উহােত উি�িখত অ� �কান তািরখ হইেত, হ�া�র �হীতা ব�াংেকর উপর �� হইেব৷

  (৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন অিধগহৃীত ব�াংেকর [***] স�দ ও দায় হ�া�র �হীতা

ব�াংেকর উপর �� হইেল, �� হওয়ার তািরখ হইেত হ�া�র �হীতা ব�াংক অিধগহৃীত

ব�াংেকর হ�া�র �হীতা বিলয়া গণ� হইেব এবং উ� তািরখ হইেত অিধগহৃীত ব�াংক স�িক�ত

সকল অিধকার ও দায় হ�া�র �হীতা ব�াংেকর অিধকার ও দায় বিলয়া গণ� হইেব৷

    (৬) এই খে� �� িবধান না থািকেল বা তদধীেন অ��প িবধান করা না হইেল, িনধ�ািরত

তািরেখর পেূব� িবদ�মান বা কায�কর �য �কান ধরেনর চুি�, িলিখত �িত�িত, আ� �মা�ারনামা,

আইনা�গ �িতিনিধর স�িতপ� এবং অ�া� সকল �কার দিলল, যাহােত অিধগহৃীত ব�াংক

একিট প� বা যাহা অিধগহৃীত ব�াংেকর অ��েল স�ািদত হইয়ােছ সরকার বা হ�া�র �হীতা

ব�াংেকর িব�ে� বা অ��েল স�ণূ��েপ বলব� এবং কায�কর হইেব �যন উহােত অিধগহৃীত

ব�াংেকর �েল, সরকার বা, ���মত, হ�া�র �হীতা ব�াংক প� িছল এবং উহা সরকার বা

হ�া�র �হীতা ব�াংেকর িব�ে� বা অ��েল স�ািদত হইয়ািছল৷

    (৭) যিদ িনধ�ািরত তািরেখ অিধগহৃীত ব�াংেকর �ারা দােয়রকৃত বা উহার িব�ে� দােয়রকৃত

�কান �মাক�মা, আপীল বা অ� �কান আইনগত কায�ধারা িবচােরর অেপ�ায় থােক, তাহা

হইেল উহা চাল ুথািকেব এবং উহা সরকার বা, ���মত, অিধগহৃীত ব�াংেকর �ারা বা িব�ে�

�জ ুহইয়ািছল বিলয়া গণ� হইেব৷

225

226

227

সরকােরর �ীম
�ণয়েনর �মতা

৫৯৷ (১) সরকার, এই খে�র উে�শ� পরূণকে�, [ধারা ৫৮ এর আওতায় অিধগহৃীত �কান

ব�াংেকর ব�াপাের], বাংলােদশ ব�াংেকর সিহত পরামশ��েম �েয়াজনীয় �ীম �ণয়ন কিরেত

পািরেব৷

    (২) িবেশষতঃ উপিরউি�িখত �মতার সামি�কতা �ু� না কিরয়া, উ� �ীেম িন�িলিখত সকল

অথবা �য �কান িবষেয় িবধান থািকেত পাের, যথা :-

    (ক) অিধগহৃীত ব�াংেকর [***] স�দ ও দায় �য কেপ�ােরশন বা �কা�ানীর িনকট হ�া�িরত

হইেব উহার গঠন, মলূধন, নাম ও দ�র;

    (খ) হ�া�র�হীতা ব�াংেকর �থম ব�ব�াপনা �বাড�, �য নােমই অিভিহত হউক না �কন, এর

গঠন, এবং সরকার কতৃ�ক �েয়াজনীয় ও সমীচীন বিলয়া িবেবিচত উ� �বােড�র সিহত সংি��
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অ�া� িবষয়;

    (গ) �য শেত� অিধগহৃীত ব�াংেকর কম�চারীগণ চা�রীেত িনেয়ািজত িছল �সই শেত� তাঁহািদগেক

সরকার বা, ���মত, হ�া�র�হীতা ব�াংেকর চা�রীেত বহাল রাখার িবষয়;

    (ঘ) �কান ব�ি�, িনধ�ািরত তািরেখ অিধগহৃীত ব�াংক হইেত বা �কান ভিবষ� তহিবল, �পনশন বা

অ� তহিবল হইেত বা উ� তহিবল পিরচালনাকারী �কান কতৃ�প�গ হইেত �পনশন বা চা�রীর

�ময়াদ সমাি�জিনত বা সহা�ভূিতমলূক ভাতা বা অ� �কান �িবধা পাইেত অিধকারী হইেল বা

িনধ�ািরত তািরেখ এবং উহার পবূ� হইেত পাইেত থািকেল, তাঁহােক �সই �পনশন, ভাতা বা

�িবধা, উহা �দােনর শত� মািনয়া চলা সােপে�, সরকার বা, ���মত, হ�া�র�হীতা-ব�াংক

কতৃ�ক �দান করা বা �দান অব�াহত রাখার িবষয়;

    (ঙ) এই খে�র িবধান �মাতােবক অিধগহৃীত ব�াংেকর �শয়ার �হা�ারগণেক, এবং অিধগহৃীত

ব�াংক বাংলােদেশর বািহের িনব�নকৃত �কান ব�াংক-�কা�ানী হইেল, উ� অিধগহৃীত ব�াংক-

�ক, তাঁহােদর বা উহার দাবীর পণূ� �িতপরূণ �দওয়ার প�িত িনধ�ারণ;

    (চ) অিধগহৃীত ব�াংেকর [***] �কান স�দ বা দােয়র �কান অংশিবেশষ বাংলােদেশর

বািহের �কান �দেশ থািকেল উহা সরকার বা, ���মত, হ�া�র �হীতা ব�াংেকর িনকট

কায�করভােব হ�া�েরর জ� �েয়াজনীয় ব�ব�া;

    (ছ) সরকার বা, ���মত, হ�া�র �হীতা ব�াংেকর িনকট অিধগহৃীত ব�াংেকর ব�বসা, স�দ

এবং দায় এর কায�কর ও পণূ� হ�া�েরর জ� �েয়াজনীয় অ�বত�ী, আ�ষংিগক এবং স�রূক

িবষয়৷

    (৩) সরকার, বাংলােদশ ব�াংেকর সিহত পরামশ��েম, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, এই

ধারার অধীন �ণীত �কান �ীেম �েয়াজনীয় সংেযাজন বা উহার সংেশাধন বা পিরবত�ন কিরেত

পািরেব৷

    (৪) এই ধারার অধীন �ণীত সকল �ীম সরকারী �গেজেট �কাশ করা হইেব৷

    (৫) এই ধারার অধীন সকল �ীম �ণয়েনর পর উহার অ�িলিপ, যথাশী� স�ব, জাতীয় সংসেদ

�পশ কিরেত হইেব৷

    (৬) এই [আইেনর] অ� �কান িবধােন বা আপাততঃ বলব� অ� �কান আইন, চুি�,

�রােয়দাদ বা অ� �কান দিলেল িভ��প �কান িকছু থাকা সে�ও, �ীম স�িক�ত এই অংেশর

িবধানাবলী কায�কর হইেব৷

    (৭) এই ধারার অধীন �ণীত �ীম সরকার বা হ�া�র�হীতা ব�াংক, এবং অিধগহৃীত ব�াংক ও

হ�া�র�হীতা ব�াংেকর সকল সদস�, পাওনাদার, আমানতকারী ও কম�চারী এবং অিধগহৃীত-
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ব�াংক বা হ�া�র �হীতা ব�াংেকর ব�াপাের বা স�েক� অিধকার, দায় বা �মতাস�� অ�

সকল ব�ি�র উপর বাধ�তামলূক হইেব৷

অিধগহৃীত-
ব�াংেকর
�শয়ার-
�হা�ারগণেক
�িতপরূণ �দান

৬০৷ (১) িনধ�ািরত তািরেখর অব�বিহত পেূব� �কান ব�ি� অিধগহৃীত-ব�াংেকর �শয়ার �হা�ার

িহেসেব �রিজি�ভু� থািকেল, উ� ব�ি�েক এবং, [�কান ব�াংক-�কা�ানীর শাখা িকংবা

অধীন� �িত�ান অিধ�হেণর ��ে� উ� ব�াংক-�কা�ানীেক, অিধগহৃীত ব�াংেকর স�দ ও

দায়] হ�া�েরর জ� সরকার বা, ���মত, হ�া�র �হীতা ব�াংক, িবিধ�ারা িনধ�ািরত নীিতমালা

অ�যায়ী ি�রীকৃত �িতপরূণ �দান কিরেব৷

    (২) উপ-ধারা (১) এর �কান িকছুই অিধগহৃীত ব�াংেকর �কান �শয়ার �হা�ার এবং �সই �শয়াের

�াথ� আেছ এমন �কান ব�ি�র পার�িরক অিধকার �ু� কিরেবনা; এবং উ� ব�ি� তাঁহার

�শয়ার স�িক�ত অিধকার উপ-ধারা (১) এর অধীন ি�রীকৃত �িতপরূেণর উপর �েয়াগ কিরেত

পািরেবন, িক�ু সরকার বা হ�া�র �হীতা ব�াংেকর িব�ে� উহা �েয়াগ কিরেত পািরেবন না৷

    (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন �েদয় �িতপরূণ �াথিমকভােব সরকার বা, ���মত, হ�া�র

�হীতা ব�াংক বাংলােদশ ব�াংেকর সিহত পরামশ��েম, উ� উপ-ধারার অধীন �ণীত িবিধ

অ�সাের ি�র কিরেব এবং উ� উপ-ধারার অধীন �িতপরূণ �াপকগণেক তাঁহােদর �াপ� স�ণূ�

�িতপরূণ �হেণর ��াব কিরেব৷

    (৪) উপ-ধারা (৩) অ�যায়ী ���ািবত �গিতপরূণ যিদ �কান ব�ি�র িনকট �হণেযাগ� না হয়,

তাহা হইেল িতিন, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা সরকার কতৃ�ক এত�ে�েশ� িনধ�ািরত সময়

অিত�া�� হওয়ার পেূব�, সরকােরর িনকট এই মেম� িলিখত অ�েরাধ কিরেবন �য, িবষয়িট �যন

৬১ ধারা অধীন গিঠত �াইব�ুনােলর িনকট �পশ করা হয়৷

    (৫) অিধগহৃীত ব�াংেকর পিরেশাধকৃত মলূধেনর কমপে�গ এক-চতুথ�াংশ মেূল�র সমপিরমাণ

�শয়ার �হা�ারগেণর িনকট হইেত বা অিধগহৃীত ব�াংক বাংলােদেশর বািহের িনব�নকৃত �কান

�কা�ানী হইেল, অিধগহৃীত ব�াংেকর িনকট হইেত, উপ-ধারা (৪) এর অধীন �কান অ�েরাধ

পাইেল, সরকার িবষয়িটর উপর িস�া�� �দােনর জ� উহা �াইব�ুনােলর িনকট ��রণ কিরেব৷

    (৬) উপ-ধারা (৪) এর অধীন �কান অ�েরাধ পাওয়া না �গেল, উপ-ধারা (৩) এর অধীন

���ািবত �গিতপরূণ অথবা, অ��প �কান অ�েরাধ �াি�র পর উহা উপ-ধারা (৫) এর িবধান

অ�সাের �াইব�ুনােলর িনকট ��িরত হইেল, তৎকতৃ�ক ি�রীকৃত �গিতপরূণ হইেব উপ-ধারা (১)

এর অধীন �েদয় �গিতপরূণ এবং উ� �গিতপরূণ চূড়া�� এবং সংিশ�◌্ন� সকেলর উপর

বাধ�তামলূক হইেব৷

232

�াইব�ুনােলর
গঠন

৬১৷ (১) এই খে�র উে�শ� পরূণকে� সরকার একজন �চয়ারম�ান ও অপর �ইজন সদস�

সম�েয় একিট �াইব�ুনাল গঠন কিরেত পািরেব৷
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    (২) �াইব�ুনােলর �চয়ারম�ান হইেবন এমন একজন ব�ি� িযিন [হাইেকাট� িবভােগর]

িবচারপিত িহসােব কম�রত আেছন বা িছেলন, এবং উহার অ� �ইজন সদস�েদর মেধ� একজন

হইেবন এমন ব�ি� িযিন সরকােরর িবেবচনায় ব�াংক ও অথ�ৈনিতক িবষেয় অিভ�তাস��

এবং অ�জন হইেবন Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. No. 2 of

1973) �ত �য অেথ� "Chartered Accountant" শ��িল ব�ব�ত হইয়ােছ �সই অেথ�

একজন চাট�াড� একাউে�ট�ট৷

    (৩) যিদ �কান কারেণ �াইব�ুনােলর �চয়ারম�ান বা অ� �কান সদেস�র পদ শ�ূ হয়, তাহা

হইেল সরকার, উপ-ধারা (২) এর িবধান অ�সাের অ� একজন ব�ি�েক িনেয়াগ কিরয়া উ�

শ�ূ পদ পরূণ কিরেত পািরেব; এবং উ� পদ শ�ূ হওয়ার সময় �াইব�ুনােল িন��াধীন �কান

কায�ধারা �য পয�ােয় িছল �সই পয�ায় হইেত উ� কায�ধারা পনূগ�িঠত �াইব�ুনােলর স�েুখ

অব�াহত থািকেব৷

    (৪) এই খে�র অধীন �েদয় �গিতপরূণ িনণ�য় কিরবার উে�েশ� �াইব�ুনাল উহােক �কান

িবষেয় সহায়তা করার জ� উ� িবষেয় িবেশষ �ান বা অিভ�তাস�� এক বা একািধক

ব�ি�েক মেনানীত কিরেত পািরেব৷

233

�াইব�ুনােলর
�দওয়ানী
আদালেতর
�মতা

৬২৷ (১) �াইব�ুনােলর িনকট িন��াধীন কায�ধারায় িন�◌্নবিণ�ত িবষয়সমেূহ উহা �সই সকল

�গমতা �েয়াগ কিরেত পািরেব �য সকল �গমতা �কান �দওয়ানী আদালত Code of Civil

Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এর অধীেন উ� িবষয়সমেূহ �েয়াগ কিরেত

পাের, যথা :-

    (ক) আদালেত উপি�ত হইবার জ� �কান ব�ি�র উপর সমন জারী এবং তাঁহােক আদালেত

উপি�ত হইেত বাধ� করা এবং শপথ �হণ করাইয়া তাঁহােক িজ�াসাবাদ করা;

    (খ) দিলল দািখল, দিলল উ� ঘাটন ও উ� ঘািটত দিলল স�েক� �েয়াজনীয় িনেদ�শ দান;

    (গ) এিফেডিভেটর মাধ�েম সা�গ� �হণ;

    (ঘ) সা�গীর জবানব�ী �হণ এবং দিললািদ পরী�গার জ� �কান ব�ি�েক �গমতা �দান৷

    (২) উপ-ধারা (১) এবং আপাততঃ বলব� অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন,

�াইব�ুনাল-

    (ক) সরকার বা বাংলােদশ ব�াংক �গাপনীয় বিলয়া দাবী কের এই�প �কান িহসাব বিহ বা দিলল

দািখল করার জ�, বা

    (খ) উ� �কান বিহ বা দিললেক �াইব�ুনােলর িন��াধীন কায�ধারায় উহার নিথপে�র অংেশ

পিরণত করার জ�, বা
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ষ� খ�ড
ব�াংক-�কা�ানীর ব�াবসা সামিয়ক ভােব ব� রাখা ও অবসায়ন

 (গ) �াইব�ুানােল িন��াধীন কায�ধারায় �কান প�গেক বা অ� �কান ব�ি�েক উ� বিহ বা

দিলল পিরদশ�েনর �েযাগ �দওয়ার জ�, সরকার বা বাংলােদশ ব�াংেকর উপর �কান

বাধ�বাধকতামলূক আেদশ �দান কিরেত পািরেব না৷

�াইব�ুনােলর
কায�প�িত

৬৩৷ (১) �াইব�ুনাল উহার িনজ� কায�প�িত িনধ�ারণ কিরেত পািরেব৷

    (২) �াইব�ুনাল �কান িবষেয় আংিশক বা স�ণূ� তদ�� ���ার কে�গ স�� কিরেত পািরেব৷

    (৩) �াইব�ুনােলর �কান আেদেশ অসাবধানতাবশতঃ বা �দবা� �কান িবচু�িত ঘিটবার বা �কান

িকছু বাদ পিড়বার ফেল যৎসামা� বা সংখ�াগত ��◌্নিট থািকেল, �াইব�ুনাল উহা ���ায় বা

�কান পে�গর আেবদেনর পিরে�ি�গেত �� কিরেত পািরেব৷

  

সামিয়কভােব
ব�বসা ব� রাখা

৬৪৷ (১) সামিয়কভােব দায় পিরেশােধ অ�ম �কান ব�াংক-�কা�ানীর আেবদন�েম, হাইেকাট�

িবভাগ উ� �কা�ানীর িব�ে� সকল [সকল আইনগত কায�ধারা], তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত

শত�াধীেন, িনিদ�� সমেয়র জ� �িগত রাখার আেদশ িদেত পািরেব, যাহার একিট অ�িলিপ

বাংলােদশ ব�াংেকর িনকট ��রণ কিরেত হইেব, এবং হাইেকাট� িবভাগ সময় সময় উ�

সময়সীমা বিধ�ত কিরেত পািরেব৷ িক�ু এই বিধ�ত সমেয়র �ময়াদ সব�েমাট ছয় মােসর অিধক

হইেব না৷

    (২) আেবদনকারী ব�াংক-�কা�ানী উহার �দনা পিরেশাধ কিরেত পািরেব এই মেম� বাংলােদশ

ব�াংক কতৃ�ক �দ� একিট িরেপাট� আেবদনপে�র সিহত সংেযািজত না হইেল উপ-ধারা (১) এর

অধীন আেবদনপ� �হণেযাগ� হইেব না :

    তেব শত� থােক �য, আেবদনপে�র সিহত উ��প িরেপাট� সংেযািজত না থািকেলও হাইেকাট�

িবভাগ, যথাযথ কারণ থািকেল, উ� ব�াংক-�কা�ানীেক এই ধারার অধীন �িতকার �দান

কিরেত পািরেব এবং এই�প �িতকার �দান করা হইেল, হাইেকাট� িবভাগ উ� ব�াংক-

�কা�ানীর অব�া স�েক� বাংলােদশ ব�াংক হইেত একিট িরেপাট� তলব কিরেব, এবং উ�

িরেপাট� �াি�র পর হাইেকাট� িবভাগ উহার আেদশ বািতল কিরেত পািরেব বা অ� �কান যথাযথ

আেদশ �দান কিরেত পািরেব৷

    (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীেন �কান আেবদনপ� দািখল করা হইেল, হাইেকাট� িবভাগ একজন

িবেশষ কম�কত�া িনেয়াগ কিরেত পািরেব, এবং আেবদনকারী ব�াংক-�কা�ানী �য সকল স�দ,

বিহ, দিলল, মালামাল এবং আদায়েযাগ� দাবীর অিধকারী বা অিধকারী বিলয়া ধারণা করা হয়,

�সসব িকছুই উ� কম�কত�া তৎ�গণা� িনেজর ত�াবধােন বা িনয়�েণ �হণ কিরেবন, এবং উ�
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ব�াংক-�কা�ানীর আমানতকারীেদর �াথ� িবেবচনা কিরয়া হাইেকাট� িবভাগ অ� �য �গমতা

তাঁহােক অপ�ণ কিরেব �সই �গমতাও িতিন �েয়াগ কিরেত পািরেবন৷

    (৪) �কান ব�াংক-�কা�ানীর ব�াপাের যিদ উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান আেদশ �দান করা

হয় এবং যিদ বাংলােদশ ব�াংক এই মেম� স�ু� হয় �য, উ� ব�াংেকর কায�কলাপ উহার

আমানতকারীগেণর �াথ�িবেরাধী প�িতেত পিরচািলত হইেতেছ, তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক

উ� ব�াংক-�কা�ানীর অবসায়েনর জ� হাইেকাট� িবভােগর িনকট আেবদন কিরেত পািরেব

এবং এই�প আেবদনপ� দািখল করা হইেল, হাইেকাট� িবভাগ উ� উপ-ধারার অধীন �দ�

�িগত আেদেশর �ময়াদ আর বিধ�ত কিরেব না৷

হাইেকাট� িবভাগ
কতৃ�ক অবসায়ন

৬৫৷ (১) ধারা ৬৪(১) �ত �দ� �গমতােক ��� না কিরয়া, এবং �কা�ানী আইেনর [ধারা

২২৮, ২৪১ এবং ৩৭২] এ যাহা িকছু থা�ক না �কন, হাইেকাট� িবভাগ এই ধারার অধীন �কান

ব�াংক-�কা�ানীর অবসায়েনর জ� আেদশ �দান কিরেব, যিদ-

  (ক) উ� ব�াংক-�কা�ানী উহার ঋণ পিরেশাধ কিরেত অ�গম হয়;

  (খ) উ� �কা�ানী অবসায়েনর জ� বাংলােদশ ব�াংক এই ধারা বা ধারা ৬৪ এর অধীন

আেবদন কের৷

  (২) ধারা ৪৪(৫)(খ) এর অধীন িনেদ�িশত হইেল, বাংলােদশ ব�াংক উ� িনেদ�েশ উিল�◌্নিখত

ব�াংক-�কা�ানীর অবসায়েনর জ� এই ধারার অধীন দরখা�� দািখল কিরেব৷

  (৩) �কান ব�াংক-�কা�ানীর অবসায়েনর জ� বাংলােদশ ব�াংক এই ধারার অধীেন আেবদন

কিরেত পাের,-

  (ক) যিদ উ� �কা�ানী,-

  (অ) ধারা ১৩ এর অধীন �েয়াজনীয় শত� পরূণ কিরেত ব�থ� হইয়া থােক; বা

  (আ) ধারা ৩১ এর িবধানজিনত কারেণ বাংলােদেশ ব�াংক-ব�বসা চালাইবার অিধকার হারাইয়া

থােক;

  (ই) ধারা ৪৪(৫)(ক) অথবা Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of

1972) এর Article 36(5)(b) এর অধীেন �দ� আেদশ �ারা নতূনভােব আমানত �হণ করার

ব�াপাের িনেষধা�া পাইয়া থােক; বা

  (ঈ) ধারা ১৩ �ত িবধতৃ পরূণীয় শত� ব�িতেরেক এই [আইেনর] অধীন �েয়াজনীয় অ�া�

শত� পরূণ কিরেত ব�থ� হইয়া থােক এবং িলিখত �নািটেশর মাধ�েম উ� ব�থ�তার কথা উহােক

অবিহত করার পরও তাহা অব�াহত রােখ;

  (এ) এই [আইেনর] �কান িবধান ল�ন কিরয়া থােক এবং উহােক িলিখত �নািটেশর মাধ�েম

উ� ল�ন স�েক� অবিহত করা সে�ও বাংলােদশ ব�াংক সময় সময় এত�ে�েশ� �য �ময়াদ

িনধ�ারণ কের তাহা অিত�া�� হওয়ার পেরও উ� ল�ন অব�াহত রােখ; অথবা
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  (খ) যিদ বাংলােদশ ব�াংক এই�প অিভমত �পাষণ কের �য,-

  (অ) উ� ব�াংক-�কা�ানী স�েক� আদালত অ�েমািদত �কান আেপাষ-মীমাংসা বা ব�ব�া,

উহার সংেশাধনসহ বা সংেশাধন ব�িতেরেক, সে��াষজনকভােব কায�কর করা স�ব নেহ; বা

  (আ) এই [আইেনর] িবধানাবলীর অধীন বা �মাতােবক উহার িনকট ��িরত িরটাণ�,

�িতেবদন বা তথ� হইেত উ� ব�াংক-�কা�ানীর �দনা পিরেশােধ উহার অ�গমতা �কাশ

পাইয়ােছ; বা

  (ই) উ� ব�াংক-�কা�ানীর অি��� অব�াহত রাখা উহার আমানতকারীেদর �ােথ�র পিরপ�থী৷

(৪) �কা�ানী আইেনর [ধারা ২৪২] এর িবধান ��� না কিরয়া, �কান ব�াংক-�কা�ানী

উহার �দনা পিরেশােধ অ�গম বিলয়া গণ� হইেব; যিদ-

  (ক) উ� �কা�ানীর অিফস বা শাখা আেছ এমন �ােন উহার �কান �দনা পিরেশােধর জ� �কান

আইনা�গ দাবী �পশ করা হয়, িক�ু �ই কায� িদবেসর মেধ� উ� �দনা পিরেশােধ উহা অ�ীকৃিত

�াপন কিরয়া থােক; বা

  (খ) অ� �কাথাও উ� দাবী �পশ করা হয় এবং বাংলােদশ ব�াংক এই মেম� �ত�য়ন কের �য,

উ� ব�াংক-�কা�ানী উহার �দনা পিরেশােধ অ�গম; বা

  (গ) বাংলােদশ ব�াংক িলিখতভােব এই মেম� �ত�য়ন কের �য ব�াংক-�কা�ানীিট উহার �দনা

পিরেশাধ কিরেত অসমথ�৷

  (৫) বাংলােদশ ব�াংক উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান দরখা�� ��ীম �কােট�র �রিজ�ােরর

িনকট দািখল কিরেব৷

238

239

আদালত-
অবসায়ক

৬৬৷ (১) ব�াংক-�কা�ানীর অবসায়ন মামলার সংখ�া ও তৎসংিশ�◌্ন� কােজর পিরমাণ

িবেবচনা কিরয়া সরকার যিদ অিভমত �পাষণ কের �য, উ� অবসায়েনর কায�ধারা পিরচালনা

এবং তৎসং�া�� িবষেয় হাইেকাট� িবভাগ কতৃ�ক আেরািপত অ�া� দািয়� স�াদন করার জ�

হাইেকাট� িবভােগর সিহত একজন আদালত অবসায়ক সংয�ু করা �েয়াজন ও সমীচীন, তাহা

হইেল সরকার, বাংলােদশ ব�াংেকর সিহত পরামশ��েম, সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত �ময়ােদ

একজন আদালত-অবসায়ক িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন �কান আদালত অবসায়ক িনয�ু হইেল এবং হাইেকাট� িবভাগ

�কান ব�াংক-�কা�ানী অবসায়েনর জ� আেদশ �দান কিরেল, �কা�ানী আইেনর [ধারা

২৫০ অথবা ২৫৫] এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, আদালত অবসায়ক উ� ব�াংক-�কা�ানীর

সরকারী অবসায়ক হইেব৷

  (৩) যিদ �কান আদালত অবসায়ক হাইেকাট� িবভােগর সিহত সংয�ু থােকন এবং এই

[আইন] �বত�েনর অব�বিহত পেূব� বা উ��প সংযিু�র তািরেখর পেূব�, উহােদর মেধ�, যাহা

পরবত�ী, �কান ব�াংক-�কা�ানীর অবসায়েনর জ� �কান কায�ধারা চাল ু থােক, যাহােত
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বাংলােদশ ব�াংক বা আদালত অবসায়ক ব�তীত অ� �কান ব�ি� সরকারী অবসায়ক িহসােব

িনয�ু আেছন তাহা হইেল �কা�ানী আইেনর [ধারা ২৫৬] এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন,

�য ব�ি� সরকারী অবসায়ক িনয�ু হইয়ােছন িতিন উ� �বত�ন, বা ��গ�মত, সংযিু�র

তািরেখ তাঁহার পদ ত�াগ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন এবং উ� শ�ূ পেদ আদালত

অবসায়ক সরকারী অবসায়ক িহসােব িনয�ু হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেবন :

  তেব শত� থােক �য, আদালত অবসায়কেক এবং বাংলােদশ ব�াংক-�ক এত� স�েক� �নানীর

�েযাগ �দওয়ার পর হাইেকাট� িবভাগ যিদ এই�প অিভমত �পাষণ কের �য, উ� আদালত

অবসায়েকর িনযিু� উ� ব�াংক-�কা�ানীর আমানতকারীেদর �ােথ�র জ� �গিতকর হইেত

পাের, তাহা হইেল হাইেকাট� িবভাগ পেূব�র সরকারী অবসায়কেক তাঁহার কায� চালাইয়া যাইবার

জ� িনেদ�শ িদেত পািরেব৷

242

বাংলােদশ
ব�াংক ইত�ািদর
অবসায়ক
িহসােব িনেয়াগ

৬৭৷ �কা�ানী আইেনর [ধারা ৫৩ অথবা ২৫৫] এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, যিদ

বাংলােদশ ব�াংক �কান ব�াংক �কা�ানীর অবসায়ন কায� ধারায় হাইেকাট� িবভােগর িনকট

বাংলােদশ ব�াংক-�ক বা �কান ব�ি� িবেশষেক সরকারী অবসায়ক িহসােব িনয�ু কিরবার

আেবদন কের, তাহা হইেল সাধারণতঃ উ� আেবদন ম�রু করা হইেব, এবং উ� কায�ধারায়

�কান অবসায়ক পবূ� হইেত কায�রত থািকেল, তাঁহার পদ উ� সরকারী অবসায়ক িনযিু�র

তািরখ হইেত শ�ূ হইেব৷

243

অবসায়েকর
উপর �কা�ানী
আইন �েয়াগ

৬৮৷ (১) �কা�ানী আইেনর অবসায়ক স�িক�ত িবধানাবলী, এই [আইেনর] িবধানাবলীর

সিহত সাম�স�পণূ� হওয়া সােপে�, ধারা [৬৬ বা ৬৭] এর অধীন িনয�ু অবসায়েকর ��ে�

�েযাজ� হইেব৷

    (২) এই খে� এবং স�ম খে� “সরকারী অবসায়ক” এর উে�খ থািকেল, উহােত �কান ব�াংক-

�কা�ানীর অবসায়ক অ�ভু�� বিলয়া গণ� হইেব৷

244

245

কায�ধারা �িগত
করা স�েক�
বাধা-িনেষধ

৬৯৷ �কা�ানী আইেনর [ধারা ২৫৩] �ত িভ��প �কান িবধান থাকা সে�ও হাইেকাট� িবভাগ

�কান ব�াংক-�কা�ানীর অবসায়ন কায�ধারা উ� �কা�ানীর আমানতকারীেদর দাবী স�ণূ�

পিরেশাধ করার জ� গহৃীত ব�ব�া স�েক� স�ু� না হওয়া পয��� �িগত রাখার আেদশ দান

কিরেব না৷

246

সরকারী
অবসায়ক কতৃ�ক
�াথিমক
�িতেবদন
দািখল

৭০৷ �কা�ানী আইেনর [ধারা ২৫৯] �ত িভ�তর �কান িবধান থাকা সে�ও, �য ��ে� এই

[আইন] �বত�েনর পেূব� বা পের �কান ব�াংক-�কা�ানী অবসায়েনর জ� আেদশ �দওয়া

হইয়ােছ, �সে�� সরকারী অবসায়ক উ� আেদশ �দােনর �ই মােসর মেধ� বা আেদশিট

উ��প �বত�েনর পেূব� �দান করা হইয়া থািকেল উ� �বত�েনর �ই মােসর মেধ� হাইেকাট�
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িবভােগর িনকট একিট অ�ব�ত�ী িরেপাট� �দান কিরেব, যাহােত িন�িলিখত িবষয়�িল অ�ভু��

থািকেব, যথা :-

  [(ক) �কা�ানী আইেনর উি�িখত ধারার �েয়াজন �মাতােবক �সই সকল তথ� যাহা তাহার

িনকট রিহয়ােছ;]

  (খ) িরেপাট� �দােনর তািরেখ তাহার �হফাজত বা িনয়�েণ রি�গত উ� �কা�ানীর নগদ

স�েদর পিরমাণ;

  (গ) উ� �ই মাস অিত�া�� হইবার পেূব� স�াব� নগদ স�দ সং�েহর পিরমাণ :

  তেব শত� থােক �য, হাইেকাট� িবভাগ, �েয়াজনেবােধ, �কান িবেশষ ��গে� উ� �ই মাস

সময়সীমা আরও এক মাস বিৃ� কিরেত পািরেব৷

249

অ�ািধকারস��
দাবীদার
ইত�ািদর �িত
�নািটশ

৭১৷ (১) �কান ব�াংক-�কা�ানীর অবসায়েনর আেদশ �দােনর ১৫ িদেনর মেধ� বা উ�

আেদশ, এই আইন �বত�েনর পেূব� �দ� হইয়া থািকেল, উ� �বত�েনর তািরখ হইেত এক

মােসর মেধ� সরকারী অবসায়ক, আমানতকারীর �িত দায়-দািয়� ব�তীত, উ� �কা�ানীর কজ�

বা অ�া� দােয়র একিট িহসাব ��েতর জ� বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক িনধ�ািরত প�িতেত

একিট �নািটশ জারী কিরয়া �কা�ানী আইেনর [ধারা ৩২৫] এর অধীন অ�ািধকার িভি�েত

পাওনার দাবীদারেদর এবং �কা�ানীর িন�য়তা�া� বা িন�য়তা�া� নয় এমন

পাওনাদারিদগেক, �নািটশ �াি�র এক মােসর মেধ� তাঁহােদর দাবীর পিরমােণর একিট িহসাব

তাঁহার িনকট ��রেণর জ� আ�ান কিরেবন৷

  (২) �কা�ানী আইেনর [ধারা ৩২৫] এর অধীন �ােপ�র �কান দাবীদােরর িনকট উপ-ধারা

(১) �মাতােবক ��িরত �নািটেশ এই মেম� উেল�◌্নখ কিরেত হইেব �য, যিদ উহা জারীর এক

মাস অিতবািহত হইবার পেূব� সরকারী অবসায়েকর িনকট দাবীর িববরণ ��রণ করা না হয়,

তাহা হইেল উ� দাবী অ�া� ঋেণর দাবীর তুলনায় অ�ািধকার স�� দাবী িহসােব উ�

[ধারার] আওতায় পিরেশাধেযাগ� দাবী বিলয়া গণ� হইেব না, এবং উহা ব�াংক-�কা�ানীর

সাধারণ ঋণ িহসােব গণ� হইেব৷

  (৩) িন�য়তা�া� পাওনাদােরর িনকট উপ-ধারা (১) �মাতােবক ��িরত �নািটেশ, উহা জারীর

তািরখ হইেত এক মাস অিতবািহত হইবার পেূব�, তাঁহােক তাঁহার জামানেতর মলূ�ায়ন করার

জ� বলা হইেব এবং উহােত এই মেম�ও উেল�◌্নখ করা হইেব �য, উ� সময়সীমা অিতবািহত

হইবার পেূব� জামানেতর মলূ�ায়নসহ তাঁহার দাবীর একিট িববরণ ��রণ করা না হইেল সরকারী

অবসায়ক িনেজই উ� জামানেতর মলূ�ায়ন কিরেবন এবং উ��প মলূ�ায়ন পাওনাদার মািনেত

বাধ� থািকেবন৷

  (৪) যিদ �কান দাবীদার বা পাওনাদার উপ-ধারা (১) �মাতােবক ��িরত �নািটেশ �দ� িনেদ�শ

পালন কিরেত ব�থ� হন, তাহা হইেল,-
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  (ক) দাবীদােরর ��গে�, তাঁহার দাবী অ�া� দাবীর তুলনায় অ�ািধকারস�� দাবী িহসােব

পিরেশাধেযাগ� হইেব না, বরং ব�াংক-�কা�ানীর সাধারণ ঋণ িহসােব গণ� হইেব;

  (খ) পাওনাদােরর ��গে�, তাঁহার জামানেতর মলূ�ায়ন সরকারী অবসায়ক িনেজই কিরেবন এবং

অ��প মলূ�ায়ন পাওনাদার মািনেত বাধ� থািকেবন৷

পাওনাদারেদর
সভা আ�ান
ইত�ািদর
�েয়াজনীয়তা
রিহত করার
�মতা

৭২৷ �কা�ানী আইেনর [ধারা ২৬১ এবং ২৬৬] �ত িভ��প �কান িবধান থাকা সে�ও, যিদ

হাইেকাট� িবভাগ �কান ব�াংক �কা�ানীর অবসায়ন কায�ধারা িন��াধীন থাকাকােল, অযথা

িবল� ও খরচ পিরহার করার �েয়াজেন যথাযথ িবেবচনা কিরেল, উ� �কা�ানীর দাবীদার বা

অ�া� পাওনাদারেদর সভা আ�ান বা কিমিট িনেয়ােগর �েয়াজনীয়তা রিহত কিরেত পািরেব৷

253

িহসােবর
খাতাদেৃ�
আমানতকারীেদর
জমা �মািণত
গণ�

৭৩৷ ব�াংক-�কা�ানীর িহসােবর খাতায় �কান আমানতকারীর নােম �য টাকা জমাকৃত রিহয়াছ

বিলয়া উেল�◌্নখ থােক, �সই টাকার জ� আমানতকারী তাঁহার দাবী উ� �কা�ানীর অবসায়ন

কায�ধারায় উ�াপন কিরয়ােছন বিলয়া গণ� করা হইেব; এবং �কা�ানী আইেনর [ধারা ২৭৪]

এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, যিদ সরকারী অবসায়ক উ��প জমার সিঠকতা স�েক� সে�হ

কিরবার কারণ আেছ ইহা না �দখান, তাহা হইেল হাইেকাট� িবভাগ উ��প দাবী �মািণত

হইয়ােছ বিলয়া ধিরয়া লইেবন৷

254

আমানতকারীগেণর
অ�ািধকারিভি�ক
পাওনা �দান

৭৪৷ [(১) �কান ব�াংক-�কা�ানীর অবসায়েনর কায�ধারায় অবসায়েনর আেদশ এই আইন

�বত�েনর পেূব� �দ� হইয়া থািকেল, অ��প �বত�েনর ৩ (িতন) মােসর মেধ� বা, উ� আেদশ

অ��প �বত�েনর পর �দ� হইেল, আেদশ �দােনর ৩ (িতন) মােসর মেধ�, সরকারী অবসায়ক

এত�ে�েশ� িনধ�ািরত ছেক ব�াংক আমানত বীমা আইন, ২০০০ (২০০০ সেনর ১৮ নং আইন)

এর অধীন বীমাকৃত অবসািয়ত ব�াংক-�কা�ানীর আমানতকারীগেণর আমানেতর তািলকা

আমানত বীমা �াি� �বােড�র িনকট দািখল কিরেবনঃ

  তেব শত� থােক �য, অবসায়ক উ��প আমানেতর পিরমাণ িনধ�ারণকােল আইনগতভােব

আমানতকারীর িনকট বীমাকৃত ব�াংেকর �কান পাওনা থািকেল উহা বাদ িদয়া আমানতকারীর

পাওনা িনধ�ারণ কিরেবন।

  (২) উপ-ধারা (১) এর িবধান �মাতােবক অ�ািধকারিভি�ক পাওনা সমেয় সমেয় ব�াংক

আমানত বীমা আইন, ২০০০ এর আওতায় অথবা উ� আইেনর আওতায় জারীকৃত িবধান বা

িনেদ�শনা �মাতােবক িনধ�ািরত অ� এবং শেত� পিরেশাধ করা হইেব।

  (৩) উপ-ধারা (২) এর িবধান �মাতােবক আমানতকারীেদর অ�ািধকারিভি�ক পাওনা

পিরেশােধর পর সরকাির অবসায়ক �কা�ানী আইেনর ধারা ৩২৫ �ত উি�িখত �সই সকল

অ�ািধকারিভি�ক পাওনা �দান কিরেবন বা �দােনর পয�া� ব�ব�া �হণ কিরেবন �য সকল
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পাওনা স�েক�, ধারা ৭১ এর অধীন �দ� �নািটেসর ��ি�েত, উহা জারীর তািরখ হইেত ১

(এক) মােসর মেধ�, দাবী উ�াপন করা হইয়ােছ।

  (৪) উপ-ধারা (২) ও (৩) অ�সাের আমানতকারীগেণর এবং অ�ািধকারস�� দাবীদারগেণর

পাওনা পিরেশাধ করার পর, সরকারী অবসায়ক-

  (ক) ধারা ৭১ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন িন�য়তা�া� পাওনাদারগেণর পাওনা পিরেশাধ

কিরেবন বা �দােনর পয�া� সং�ান রািখেবন;

  (খ) অ�া� সকল সাধারণ পাওনাদারেদর পাওনা স�েদর সিহত অ�পাত বজায় রািখয়া উপ-

ধারা (৭) এ বিণ�ত �মা�যায়ী পিরেশাধ কিরেবন:

  তেব শত� থােক �য, সরকাির অবসায়ক যখনই নগদ টাকার আকাের ব�াংক-�কা�ানীর স�দ

সং�হ কিরেত পািরেবন তখনই উপ-ধারা (৪) এর দফা (ক) ও (খ) �ত উি�িখত

পাওনাদারগেনর পাওনা সংগহৃীত স�েদর সিহত অ�পাত বজায় রািখয়া �দান কিরেবন।

  (৫) সরকারী অবসায়ক যাহােত �কা�ানীর সব�ািধক স�দ নগদ টাকার আকাের িনেজর

র�ণােব�েণ আিনেত পােরন �সই উে�েশ� িতিন িন�য়তা�া� পাওনাদারিদগেক �দ�

অ�েমািদত জামানত িন�িলিখত ভােব দায়ম�ু কিরেত পািরেবন, যথাঃ—

  (ক) উ� পাওনাদােরর পাওনার পিরমাণ, পাওনাদােরর িনেজর মলূ�ায়ন, বা ���মত, সরকাির

অবসায়েকর মলূ�ায়ন অ�যায়ী উ� জামানেতর মলূ� অেপ�া �বশী হইেল, �সই মলূ� পিরেশাধ

কিরয়া; এবং

  (খ) অ��প মলূ�ায়েন পাওনাদােরর পাওনা উ� জামানেতর মেূল�র সমান বা কম হইেল,

পাওনা টাকা পিরেশাধ কিরয়া:

  তেব শত� থােক �য, সরকারী অবসায়ক যিদ পাওনাদার কতৃ�ক মলূ�ায়েন স�ু� না হন, তাহা

হইেল িতিন মলূ�ায়ন করার জ� হাইেকাট� িবভােগর িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন।

  (৬) উপ-ধারা (২), (৩), (৪) ও (৫) এর িবধান �মাতােবক পাওনা পিরেশােধর জ� �কান

দাবীদার, পাওনাদার বা আমানতকারীেক যিদ পাওয়া না যায় বা তাহােক যিদ তৎ�ণাৎ খুঁিজয়া

পাওয়া না যায়, তাহা হইেল সরকারী অবসায়ক, উ� পাওনা পিরেশােধর জ� পয�া� ব�ব�া

�হণ কিরেবন।

  (৭) এই ধারার উে�শ� পরূণকে�, িন�বিণ�ত পাওনাসমহূেক িভ� িভ� ��ণীর পাওনা িহসােব

গণ� করা হইেব, এবং বিণ�ত �মা�যায়ী পাওনাসমহূ পিরেশািধত হইেব, যথাঃ-

  (ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন পিরেশািধতব� বীমাকৃত আমানেতর পাওনা;

  (খ) উপ-ধারা (৩) এ বিণ�ত �কা�ানী আইেনর ধারা ৩২৫ এর অধীন অ�ািধকার িভি�ক

দাবীদারেদর পাওনা;
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(গ) উপ-ধারা (৪) এর দফা (ক) ও উপ-ধারা (৫) এর বণ�না অ�যায়ী িন�য়তা�া�

পাওনাদারগেণর পাওনা;

  (ঘ) আমানতকারীগেণর িহসােব উপ-ধারা (২) এর অধীন পিরেশািধত অেথ�র অিতির� ি�িতর

িবপরীেত �েদয় পাওনা;

  (ঙ) অ�া� সকল সাধারণ পাওনাদারেদর পাওনা;

  (চ) আমানত বীমা তহিবল হইেত বীমাকৃত আমানতকারীগেণর অ�েমািদত পাওনা পিরেশাধ

বাবদ �দ� অথ� সম�েয়র লে�� �েদয় অথ�।’’;

  (৮) আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন বা �কান চুি� বা অ� �কান দিলেল যাহা িকছুই থা�ক

না �কন, উপ-ধারা (৭) এর দফা (খ), (গ), (ঘ), (ঙ) ও (চ) এ উি�িখত �েত�ক ��ণীর

পাওনাদারগণেক তাহােদর িনেজেদর মেধ� সমতার িভি�েত মলূ�ায়ন করা হইেব এবং যিদ

পাওনা পিরেশােধর জ� �া� স�দ পয�া� হয়, তাহা হইেল তাহােদর পণূ� পাওনা �দান করা

হইেব, এবং উ� স�দ অপয�া� হইেল সমান অ�পােত তাহােদর পাওনা �াস করা হইেব।]

���ায়
অবসায়েন বাধা-
িনেষধ

৭৫৷ �কা�ানী আইেনর [ধারা ২৮৬] �ত িভ�তর �কান িকছু থাকা সে�ও, �কান ব�াংক-

�কা�ানী উহার পাওনাদারেদর ঋণ স�ণূ��েপ পিরেশাধ কিরেত সমথ�, এই মেম� বাংলােদশ

ব�াংক িলিখতভােব �ত�য়ন না কিরেল ধারা ৩১ এর অধীন লাইেস��া� �কান ব�াংক-

�কা�ানীর ���া অবসায়ন করা যাইেব না; এবং ���া অবসায়েনর কায�ধারার �কান পয�ােয়

যিদ ব�াংক-�কা�ানী উহার �কান �দনা পিরেশােধ ব�থ� হয়, তাহা হইেল হাইেকাট� িবভাগ

�কা�ানী আইেনর [ধারা ৩১৪ এবং ৩১৫] এর িবধান ��� না কিরয়া, বাংলােদশ ব�াংেকর

আেবদন�েম হাইেকাট� িবভােগর মাধ�েম উ� �কা�ানীর অবসায়েনর জ� আেদশ িদেব৷

256
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ব�াংক-�কা�ানী
এবং
পাওনাদারেদর
মেধ� আেপাষ-
মীমাংসা বা
িবেশষ ব�ব�ার
উপর বাধা-
িনেষধ

৭৬৷ (১) আপাততঃ বলব� অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, হাইেকাট� িবভাগ

�কান ব�াংক-�কা�ানী এবং উহার পাওনাদার বা তাঁহােদর �কান ��ণীর মেধ�, বা উ�

�কা�ানী এবং উহার সদস� বা সদস�-��ণীর মেধ�, �কান আেপাষ মীসাংসা বা িবেশষ ব�ব�া

অ�েমাদন কিরেব না, বা অ��প �কান মীমাংসা বা িবেশষ ব�ব�ায় �কান সংেশাধন অ�েমাদন

কিরেব না, যিদ না বাংলােদশ ব�াংক এই মেম� �ত�য়ন কের �য, উ� মীমাংসা, িবেশষ ব�ব�া

বা উহােদর সংেশাধন কায�কর করার অেযাগ� নেহ এবং সংি�� ব�াংক-�কা�ানীর

পাওনাদারেদর �ােথ�ও পিরপ�থী নেহ৷

  (২) �কান ব�াংক-�কা�ানীর ব�াপাের বা উহার �কান পিরচালেকর আচরণ স�েক� �কা�ানী

আইেনর [ধারা ৩২৫] এর অধীন �কান আেবদন দািখল করা হইেল, হাইেকাট� িবভাগ

বাংলােদশ ব�াংক-�ক উ� ব�াংেকর অব�া এবং পিরচালকেদর আচরণ স�েক� তদ�� কিরবার

জ� িনেদ�শ িদেত পািরেব; এবং যিদ অ��প িনেদ�শ �দওয়া হইয়া থােক, তাহা হইেল

বাংলােদশ ব�াংক অ��প তদ�� কিরয়া হাইেকাট� িবভােগ একিট �িতেবদন দািখল কিরেব৷
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ব�াংক-
�কা�ানীর
ব�বসা
সামিয়কভােব
�িগতকরণ এবং
ব�াংক-
�কা�ানীর
পনূগ�ঠন বা
এক�ীকরণ

৭৭৷ (১) এই খে�র পবূ�বত�ী িবধান অথবা আপাততঃ বলব� অ� �কান আইন বা �কান চুি� বা

অ� �কান দিলেল যাহাই থা�ক না �কন, বাংলােদশ ব�াংেকর িনকট যিদ ইহা �তীয়মান হয় �য,

�কান ব�াংক-�কা�ানীর ব�বসা সামিয়কভােব �িগত রাখার (moratorium) আেদশ �দান

করার কারণ রিহয়ােছ, তাহা হইেল �সই�প আেদশ �দােনর জ� বাংলােদশ ব�াংক সরকােরর

িনকট আেবদন কিরেত পাের৷

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দািখলকৃত আেবদন িবেবচনা কিরয়া উহা ম�রু কিরেল সরকার

আেদশ �ারা, �কান িনিদ�� �ময়ােদর জ� এবং শত�াধীেন, উ� ব�াংক-�কা�ানীর ব�বসা

[�িগতকরণসহ] উহার িবর�◌্নে� �কান পদে�গপ �হণ বা আইনগত কায�ধারার �বত�ন

িনিষ� কিরেত বা এই�প পদে�গপ বা কায�ধারা �িগত কিরেত পািরেব :

  তেব শত� থােক �য, সরকার উ� সময় অনিধক ছয় মাস পয��� বিৃ� কিরেত পািরেব৷

  (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন �দ� আেদশ িবধান অ�যায়ী ব�তীত বা পরবত�ীেত সরকার কতৃ�ক

�দ� িনেদ�শ ব�তীত, উ� আেদশ বলব� থাকার কারেণ উ� ব�াংক-�কা�ানীর �কান

আমানতকারীর পাওনা পিরেশাধ কিরেব না বা �কান পাওনাদারেদর �িত উহার �কান দায়

পিরেশাধ বা দািয়� পালন কিরেব না৷

  (৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন �দ� আেদশ বলব� থাকাকােল বাংলােদশ ব�াংক যিদ এই মেম�

স�ু� হয় �য, জন�ােথ� বা আমানতকারীগেণর �ােথ� বা উ� ব�াংক-�কা�ানীর ��ু ব�ব�াপনা

িনি�ত করার �ােথ� বা �দেশর সামি�ক ব�াংক-ব�ব�ার �ােথ� উ� ব�াংক-�কা�ানীর পনূগ�ঠেনর

বা অ� �কান ব�াংক �িত�ান, অতঃপর এই ধারার হ��া��র �হীতা ব�াংক বিলয়া

উেল�◌্নিখত, এর সিহত উ� ব�াংক-�কা�ানীর এক�ীকরেণর জ� �ীম �ণয়ন করা

�েয়াজন, তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক অ��প �ীম �ণয়ন কিরেত পািরেব৷

  (৫) উপেরাি�িখত �ীেম িন�বিণ�ত সকল বা �য �কান িবষয় থািকেত পাের, যথা :-

  (ক) পনূগ�িঠত, ব�াংক-�কা�ানী বা, ��গ�মত, হ��া��র �হীতা ব�াংেকর গঠন, নাম,

িনব�নকরণ, কায�ধারা, মলূধন, স�দ, �গমতা, অিধকার, �াথ�, কতৃ��, দায়, কত�ব� এবং

দািয়�;

  (খ) ব�াংক-�কা�ানীর এক�ীকরেণর ��গে�, �ীেম িনধ�ািরত শত� �মাতােবক হ��া��র-

�হীতা-ব�াংেকর িনকট উ� ব�াংক-�কা�ানীর ব�বসা, স�ি�, স�দ এবং দায় এর

হ��া��র;

  (গ) পনূগ�িঠত ব�াংক-�কা�ানীর বা, ��গ�মত, হ��া��র�হীতা ব�াংেকর পিরচালনা পষ�েদর

পিরবত�ন বা নতূন পিরচালনা পষ�দ িনেয়াগ, এবং �কান কতৃ�প�গ কতৃ�ক িকভােব এবং িক শেত�

উ� পিরবত�ন করা হইেব �সই িবষয়, এবং নতূন পিরচালনা পষ�দ িনেয়ােগর ��গে�, �কান

�ময়ােদর জ� িনেয়াগ করা হইেব �সই িবষয়;
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  (ঘ) মলূধন পিরবত�েনর জ� এবং পনূগ�ঠন বা এক�ীকরণ কায�কর করার উে�েশ� পনূগ�িঠত

ব�াংক-�কা�ানী বা, ��গ�মত, হ��া��র�হীতা ব�াংেকর সংঘ-�ারক সংেশাধন;

  (ঙ) ধারা (২) এর অধীন �দ� আেদেশর অব�বিহত পেূব� সংি�� ব�াংক-�কা�ানীর কতৃ�ক বা

উহার িব�ে� গহৃীত �য সকল পদে�গপ বা কায�ধারা অিন�ি�কৃত িছল তাহা পনূগ�িঠত,

ব�াংক-�কা�ানীর বা, ���মত, হ��া��র�হীতা ব�াংক, কতৃ�ক অব�াহত থাকার িবষয়;

  (চ) জন�ােথ�, অথবা ব�াংক-�কা�ানীর সদস�, আমানতকারী বা অ�া� পাওনাদারগেণর �ােথ�,

অথবা, ব�াংক-�কা�ানীর ব�বসা চাল ুরাখার �ােথ�, বাংলােদশ ব�াংক �যভােব �েয়াজন মেন

কের �সইভােব উ� সদস�, আমানতকারী বা পাওনাদারগেণর �াক-পনূগ�ঠন বা �াক-

এক�ীকরণ �াথ� বা দাবী �াসকরণ;

  (ছ) আমানতকারী এবং অ�া� পাওনাদারগেণর দাবী পরূণকে�,-

  (১) ব�াংক-�কা�ানী পনূগ�িঠত করা বা এক�ীকরেণর পেূব� উহােত বা উহার িবর�◌্নে�

তাঁহােদর �াথ� বা অিধকার এর িভি�েত উহা নগদ পিরেশাধ; বা

  (২) ব�াংক-�কা�ানীেত বা উহার িবর�◌্নে� তাঁহােদর �াথ� বা দাবী দফা (চ) অ�যায়ী �াস

করা হইয়া থািকেল, �াসকৃত �াথ� বা দাবীর িভি�েত উহা নগদ পিরেশাধ;

  (জ) পনূগ�ঠন বা এক�ীকরেণর পেূব� ব�াংক-�কা�ানীেত সদস�েদর �য পিরমাণ �শয়ার িছল

�সই পিরমাণ �শয়ার, বা দফা (চ) অ�যায়ী �াস করা হইয়া থািকেল �াসকৃত �শয়ােরর িভি�েত

�েদয় �শয়ার পনূগ�িঠত ব�াংক-�কা�ানীেত বা, ��গ�মত, হ��া��র�হীতা-ব�াংেক উ�

সদস�গণেক বরা�করণ, এবং �কান সদস�েক �শয়ার বরা� করা স�ব না হওয়ার ��গে�,

তাঁহােদর পণূ� দাবী পরূণকে�-

  (১) পনূগ�ঠন বা এক�ীকরেণর পেূব� ব�াংক-�কা�ানীর �শয়াের তাঁহােদর িবদ�মান �ােথ�র

িভি�েত উহা নগদ পিরেশাধ; বা

  (২) উ� �াথ� দফা (চ) অ�যায়ী �াস করা হইয়া থািকেল �াসকৃত �ােথ�র িভি�েত উহা নগদ

পিরেশাধ; (ঝ) উপ-ধারা (২) এর অধীন �দ� আেদেশর অব�বিহত পেূব� সংিশ�◌্ন� ব�াংক-

�কা�ানীর সকল কম�চারী �য �বতেন ও শত�াধীেন কম�রত িছেলন �সই একই �বতেন ও

শত�াধীেন পনূগ�িঠত ব�াংক-�কা�ানীেত বা ��গ�মত, হ��া��র-�হীতা ব�াংেক কম�রত থাকার

িবষয় :

  তেব শত� থােক �য, সরকার কতৃ�ক এই ধারার অধীন �ীম অ�েমাদেনর িতন বৎসর অিত�া��

হইবার পেূব�ই-

  (অ) পনূগ�িঠত ব�াংক-�কা�ানী উহার কম�চারীগেণর জ� এই�প �বতন ও �িবধািদ িনধ�ারণ

কিরেব যাহা এই�প িনধ�ারেণর সময় উ� ব�াংক-�কা�ানীর সমতুল� ব�াংক-�কা�ানীেত

কম�রত সমময�াদাস�� কম�চারীগণ �ভাগ কেরন, এবং এই�প ব�াংক-�কা�ানীর সমতুল�তা ও
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কম�চারীগেণর পার�িরক সমময�াদা িনধ�ারেণর ��গে� বাংলােদশ ব�াংেকর িস�া��ই চূড়া��

হইেব;

  (আ) হ��া��র-�হীতা ব�াংক উহার িনজ� কম�চারীগেণর িশ�গাগত �যাগ�তা ও অিভ�তার

সিহত তুলনীয় হইেল পবূ�তন ব�াংক-�কা�ানীর কম�চারীগেণর জ� উহার িনজ�

সমময�াদাস�� কম�চারীেদর সমান �বতন ও �িবধািদ িনধ�ারণ কিরেব এবং �যাগ�তা, অিভ�তা

ও সমময�াদা স�েক� �কান সে�হ বা ি�মত �দখা িদেল িবষয়িট, �বতন এবং অ�া� �িবধািদ

িনধ�ারেণর তািরখ হইেত িতন মাস সময় অিত�া�� হইবার পেূব�, বাংলােদশ ব�াংেকর িনকট

পাঠাইেত হইেব এবং এই িবষেয় বাংলােদশ ব�াংেকর িস�া�� চূড়া�� হইেব;

  (ঞ) দফা (জ) �ত যাহাই থা�ক না �কন, �ীেম �য সকল কম�চারীর ব�াপাের িবেশষভােব

উেল�◌্নখ থািকেব, বা �য সকল কম�চারী, সরকার কতৃ�ক �ীম ম�রু হওয়ার এক মাস সময়

অিত�া�� হওয়ার পেূব� �য �কান সমেয় পনূগ�িঠত ব�াংক-�কা�ানী বা হ��া��র-�হীতা

ব�াংেকর কম�চারী িহসােব বহাল না হওয়ার ই�া ব�� কিরয়া �নািটশ �দান কিরেব, �সই সকল

কম�চারীেক উপ-ধারা (২) এর অধীন �দ� আেদেশর অব�বিহত পেূব� িবদ�মান এতদসং�া��

িবিধ বা ব�াংক-�কা�ানীর িস�া�� অ�সাের �েদয় �কান �গিতপরূণ, �পনশন, ��াচুইিট,

ভিবষ�� তহিবল এবং অ�া� অবসরজিনত �িবধা �দােনর িবষয়;

  (ট) ব�াংক-�কা�ানীর পনূগ�ঠেনর বা এক�ীকরেণর ব�াপাের অ� �কান শত�;

  (ঠ) পনূগ�ঠন বা এক�ীকরণ কায�কর করার জ� �েয়াজনীয় �াসংিগক, আ�ষংিগক বা পিরপরূক

অ� �কান িবষয়৷

  (৬) বাংলােদশ ব�াংক এই ধারার অধীন ���ািবত এক�ীকরেণর ব�াপাের, তৎকতৃ�ক

এত�ে�েশ� িনধ�ািরত সমেয়র মেধ�, আপি� বা পরামশ� �দােনর আ�ান জানাইয়া, খসড়া

�ীেমর একিট অ�িলিপ ব�াংক-�কা�ানী, হ��া��র-�হীতা ব�াংক এবং সংিশ�◌্ন� অ�া�

ব�াংক-�কা�ানীর িনকট ��রণ কিরেব৷

  (৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন আ�ােনর পিরে�ি�গেত �া� পরামশ� ও আপি� িবেবচনা কিরয়া

বাংলােদশ ব�াংক খসড়া �ীেম �েয়াজনীয় সংেশাধন কিরেত পািরেব৷

  (৮) উপ-ধারা (৬) ও (৭) �মাতােবক কায��ম �হেণর পর বাংলােদশ ব�াংক �ীমিট

অ�েমাদেনর জ� সরকােরর িনকট ��রণ কিরেব, এবং সরকার, তৎকতৃ�ক �েয়াজনীয় বিলয়া

িবেবিচত সংেশাধনসহ বা সংেশাধন ব�িতেরেকই, উ� �ীম অ�েমাদন কিরেব; এবং

অ��পভােব অ�েমািদত �ীমিট, সরকার কতৃ�ক এত�ে�েশ� িনধ�ািরত তািরখ হইেত, কায�কর

হইেব :

  তেব শত� থােক �য, �ীেমর িবিভ� িবধােনর �বত�েনর জ� িবিভ� তািরখ িনধ�ািরত হইেত

পািরেব৷ (৯) �ীম বা উহার �কান িবধান কায�কর হওয়ার তািরখ হইেত িন�বিণ�ত সকেলই উহা

মািনেত বাধ� থািকেব, যথা :-
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  (ক) ব�াংক-�কা�ানী, হ��া��র-�হীতা ব�াংক এবং এক�ীকরেণর সিহত স�িক�ত অ�া�

ব�াংক-�কা�ানী;

  (খ) �কা�ানী বা ব�াংেকর সদস�, আমানতকারী এবং অ�া� পাওনাদার;

  (গ) উ� �কা�ানী ও ব�াংেকর কম�চারী;

  (ঘ) উ� �কা�ানী বা ব�াংক কতৃ�ক রি�গত �কান ভিবষ� তহিবল বা অ� �কান তহিবেলর

ব�ব�াপনার সিহত জিড়ত �কান �াি� বা উ� �কা�ানী বা ব�াংেক অিধকার বা দায় রিহয়ােছ

এমন সকল ব�ি�৷

  (১০) �ীম কায�কর হইবার তািরখ হইেত ব�াংক-�কা�ানীর সকল স�ি�, স�দ ও দায় �ীেম

িবধতৃ পিরমােণ হ��া��র-�হীতা-ব�াংেক হ��া��িরত ও ��� হইেব এবং উ� সকল

স�ি�, স�দ ও দায় হ��া��র-�হীতা-ব�াংেকর স�ি�, স�দ ও দায় হইেব৷

  (১১) �ীেমর িবধান কায�কর কিরেত �কান অ�িবধা �দখা িদেল উ� অ�িবধা দূরীকরেণর জ�

সরকার, আেদশ �ারা, উহার িনকট �েয়াজনীয় বিলয়া িবেবিচত, িক�ু উ� িবধােনর সােথ

অসাম�স�পণূ� নেহ এমন সব িকছু কিরেত পািরেব৷

  (১২) সরকার কতৃ�ক অ�েমািদত �কান �ীম বা উপ-ধারা (১১) এর অধীন �দ� �কান আেদেশর

অ�িলিপ, অ�েমািদত বা �দ� হইবার পর, স�াব� ��তম সমেয়র মেধ� সংসেদ উপ�াপন

করা হইেব৷

  (১৩) এই ধারার অধীন �কান ব�াংক-�কা�ানীর এক�ীকরণ-�ীম অ�েমািদত হইেল, উ� �ীম

বা উহার �কান িবধােনর অধীেন হ��া��র-�হীতা-ব�াংক �য ব�বসা অজ�ন কের উহা, �ীমিট বা

উহার িবধান কায�কর হইবার তািরখ হইেত, হ��া��র-�হীতা-ব�াংেকর কায�কলাপ �য আইন

�ারা িনয়ি�ত হয় �সই আইন �ারা পিরচািলত হইেব :

  তেব শত� থােক �য, উ� �ীমেক পণূ��েপ কায�কর করার উে�েশ�, সরকার, বাংলােদশ ব�াংেকর

�পািরশ�েম, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, অনিধক সাত বৎসেরর জ� উ� আইেনর �কান

িবধােনর �েয়াগ হইেত উ� ব�বসােক অব�াহিত িদেত পািরেব৷

  (১৪) িভ� িভ� ব�াংক-�কা�ানীর জ� িভ� িভ� ব�বসা-�িগতকরণ (moratorium) আেদশ

থাকা সে�ও, একিট মা� �ীেমর �ারা উ� সকল ব�াংক-�কা�ানীর এক�ীকরেণর ��গে� এই

ধারার �কান িকছুই বাধা হইেব না৷

  (১৫) এই আইেনর অ� �কান িবধােন বা আপাততঃ বলব� অ� �কান আইেন বা �কান চুি�েত

বা অ� �কান �কার দিলেল যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই ধারার িবধান এবং উহার ��তকৃত

�য �কান �ীম কায�কর হইেব৷

   [(১৬) উপ-ধারা (৪) এ উি�িখত ��� ব�তীত, �কান ব�াংক-�কা�ানী �তঃ�েণািদত হইয়া

অ� �কান ব�াংক-�কা�ানী বা আিথ�ক �িত�ােনর সিহত এক�ীভূত হইেত চািহেল অথবা �কান
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স�ম খ�ড
অবসায়ন কায�ধারার �ত িনঃ�ি�

ব�াংক-�কা�ানী িনেজর ব�বসার িকয়দংশ অ� �কান ব�াংক-�কা�ানী বা আিথ�ক �িত�ােনর

িনকট হ�া�েরর মাধ�েম পনুগ�িঠত হইেত চািহেল, বাংলােদশ ব�াংেকর পবূ�া�েমাদন�েম,

এতি�ষেয় তৎকতৃ�ক জারীকৃত নীিতমালা অ�সরণ কিরয়া কাংিখত এক�ীকরণ বা পনুগ�ঠন

কিরেত পািরেব।]

অ�া� আইেনর
উপর স�ম
খে�র �াধা�

৭৮৷ �কা�ানী আইন বা আপাততঃ বলব� অ� �কান আইন, বা অ� �কান আইেন �দ�

�গমতাবেল �ণীত বা তদধীেন বলব� �কান দিলেল যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই খে�র

িবধানাবলী এবং উহার অধীন �ণীত িবিধ কায�কর থািকেব৷ তেব উ� আইন বা অ� �কান

আইন বা দিলেলর িবধান যিদ এই খ� বা উহার অধীেন �ণীত িবিধর �ারা পিরবিত�ত না হয়, বা

উহার সিহত অসাম�স� না হয়, তাহা হইেল উহা এই খ� বা তদধীন �ণীত িবিধর অধীেন

গহৃীত কায�ধারার ��গে�ও �েযাজ� হইেব৷

ব�াংক-
�কা�ানীর
সকল দাবীর
ব�াপাের
হাইেকাট�
িবভােগর িস�া�
�দােনর �মতা

৭৯৷ �কান ব�াংক-�কা�ানীর অবসায়ন আেদশ �দ� হইবার বা এই আইন �বিত�ত হইবার

পেূব� বা পের িন�বিণ�ত িবষয়াবলী যখনই উ�ািপত হউক, হাইেকাট� িবভাগ, ধারা ৮০ �ত

িভ�তর �কান ��� িবধান না থািকেল, উহা িবেবচনা ও উহােদর উপর িস�া�� �দান কিরেত

পািরেব, যথা:-

  (ক) অবসায়নাধীন ব�াংক-�কা�ানী এবং বাংলােদেশ অবি�ত উহার শাখাসমহূ কতৃ�ক বা

উহােদর িব�ে� উ�ািপত দাবী;

  (খ) অবসায়নাধীন ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক বা উহার িবর�◌্নে� �কা�ানী আইেনর [ধারা

২২৮] এর অধীন দািখলকৃত �কান আেবদন; বা

  (গ) অবসায়ন কায�ধারার �য �কান পয�ােয় উ�ািপত অবসায়নাধীন ব�াংক-�কা�ানী স�িক�ত

অ�ািধকার িবষয়ক বা অ� �য �কান আইনগত বা ঘটনাগত ��৷
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িবচারাধীন
মামলা �ানা�র

৮০৷ (১) �কান ব�াংক-�কা�ানীর ব�াপাের অবসায়ন আেদশ �দ� হইেল, উহার �ারা বা উহার

িব�ে�, এই আইন �বত�েনর অব�বিহত পেূব� বা উ� অবসায়ন আেদশ অ��প �বত�েনর পের

�দ� হইেল, উহা �দােনর তািরেখর পেূব� �কান আদালেত দােয়রকৃত �কান মামলা বা কায�ধারা

যিদ এই আইেনর অধীেন �ধ ুমা� হাইেকাট� িবভােগ িবচায� হয় তাহা হইেল উহার কায�ধারা

অতঃপর িবধতৃ প�িত অ�সরণ ব�িতেরেক অ�সর হইেব না৷

  (২) অবসায়ন আেদশ �দােনর বা এই আইন �বত�েনর তািরেখর মেধ� �য তািরখ পরবত�ী হয়

�সই তািরখ হইেত িতন মােসর মেধ�, বা হাইেকাট� িবভাগ কতৃ�ক বিধ�ত সমেয়র মেধ�, সরকারী
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অবসায়ক িব��ািরত িববরণসহ উপ-ধারা (১) এ উি�িখত িবচারাধীন মামলা বা কায�ধারা

স�িক�ত একিট �িতেবদন হাইেকাট� িবভােগর িনকট দািখল কিরেব৷

  (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন �িতেবদন �াি�র পর, হাইেকাট� িবভাগ সংগত মেন কিরেল,

িবচারাধীন মামলা বা কায�ধারা �কন উহার িনকট �ানা��র করা হইেব না তৎস�েক� সংি��

প�গণেক কারণ দশ�াইবার �েযাগ �দান কিরয়া ধারা ৯৭ এর অধীন �ণীত িবিধেত িবধতৃ

প�িতেত িবষয়িট তদ�� কিরবার পর উ� মামলা বা কায�ধারা উহার িনকট �ানা��েরর আেদশ

িদেত পািরেব, এবং এই�প আেদশ �দ� হইেল �ানা��রকৃত মামলা বা কায�ধারা হাইেকাট�

িবভাগ কতৃ�ক িন�ি�কৃত হইেব৷

  (৪) �কান িবচারাধীন মামলা বা কায�ধারা উপ-ধারা (৩) এর অধীেন �ানা��র করা না হইেল

উহা �য আদালেত িবচারাধীন িছল �সই আদালেতই িন�ি� হইেব৷

�দনাদারগেণর
তািলকা

৮১৷ (১) আপাততঃ বলব� অ� �কান আইেন যাহাই থা�ক না �কন, অতঃপর িবধতৃ প�িতেত

হাইেকাট� িবভাগ অবসায়নাধীন ব�াংক-�কা�ানীর �দনাদারগেণর তািলকা চূড়া� কিরেত

পািরেব৷

  (২) ধারা ১২০ এর অধীন �ণীত িবিধ সােপে�, অবসায়ন আেদশ �দােনর বা এই আইন

�বত�েনর তািরেখর মেধ� �য তািরখ পরবত�ী হয় �সই তািরখ হইেত ছয় মােসর মেধ� বা

হাইেকাট� িবভাগ কতৃ�ক বিধ�ত সমেয়র মেধ� সরকারী অবসায়ক, সময় সময়, ি�তীয় তফিসেল

িবধতৃ িববরণসহ উ� �দনাদারগেণর তািলকা হাইেকাট� িবভােগ দািখল কিরেবন৷

  (৩) উপ-ধারার (২) এর অধীন দািখলকৃত তািলকা �াি�র পর হাইেকাট� িবভাগ, �েয়াজন মেন

কিরেল, উ� তািলকার ফেল �িত�� সকল ব�ি�র উপর �নািটশ জারী কিরেব, এবং ধারা ৯৭

এর অধীন �ণীত িবিধ �মাতােবক তদে�র পর �দনাদারগেণর তািলকা স�ণূ�ভােব বা

আংিশকভােব চূড়া� কিরেব৷

  (৪) উ� তািলকা চূড়া�করেণর সময় হাইেকাট� িবভাগ �েত�ক �দনাদােরর [িনকট] �াপ�

টাকা �দােনর জ� আেদশ িদেব এবং জািমনদােরর িব�ে� �ািথ�ত �িতকারসহ অ� �কান

�িতকার এবং জামানত আদােয়র জ� �েয়াজনীয় অ�া� আেদশও �দান কিরেব৷

  (৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন �দ� আেদশ, ব�াংক-�কা�ানী এবং �য ব�ি�র িব�ে� আেদশ

�দ� হইয়ােছ �স ব�ি� [এবং] উ� ব�ি�র মাধ�েম বা অধীেন দাবীকারী সকল ব�ি�র

��ে� উ� আেদেশর িব�ে� আপীেলর িবধান সােপে�, চূড়া� হইেব; এবং এই�প আেদশ

�দওয়ানী �মাক�মার িড�ী বিলয়া গণ� হইেব৷

  (৬) উপ-ধারা (৪) এর অধীন �দ� আেদেশর ব�াপাের হাইেকাট� িবভাগ একিট সািট�িফেকট

�দান কিরেব, যাহা িড�ী জারীসহ অ� সকল ��ে� িডি�র �ত�য়নকৃত অিবকল অ�িলিপ

বিলয়া গণ� হইেব; এবং উহােত িন�বিণ�ত িবষেয়র উে�খ থািকেব, যথা :-
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  (ক) ম�রুীকৃত �িতকার;

  (খ) �য পে�র িব�ে� উ� �িতকার ম�রু করা হইয়ােছ �সই পে�র নাম ও অ�া� িববরণ;

  (গ) ম�রুীকৃত খরেচর পিরমাণ;

  (ঘ) �কান তহিবল হইেত এবং কাহার �ারা ও িক পিরমােণ উ� খরচ �দান করা হইেব

তৎিবষয়;

  (৭) �দনাদারেদর তািলকা চূড়া� করার সময় বা উহার পেূব� বা পের �য �কান সময় হাইেকাট�

িবভােগর িন�বিণ�ত �মতা থািকেব, যথা :-

  (ক) সরকারী অবসায়েকর আেবদন�েম �কান �দনাদােরর ব�াপাের ব�াংক-�কা�ানীেক

জামানত িহসােব �দ� �কান স�ি�র উ�ার, ব�ব�াপনা, সংর�ণ এবং িবি�র জ� আেদশ

�দান;

  (খ) দফা (ক) �ত উি�িখত আেদশ কায�কর করার জ� সরকারী অবসায়কেক �েয়াজনীয় �মতা

�দান৷

  (৮) হাইেকাট� িবভাগ �কান ঋেণর ব�াপাের �কান আেপাষ মীমাংসা অ�েমাদন কিরেত এবং

�কান ঋণ িকি�েত পিরেশােধর আেদশ িদেত পািরেব৷

  (৯) �কান ব�ি�র অ�পি�িতেত একতরফাভােব �দনাদােরর তািলকা চূড়া� করা হইেল, উ�

ব�ি�, তািলকার চূড়া�করণ আেদশ �দােনর ি�শ িদেনর মেধ�, তািলকার �য অংেশর সিহত

িতিন সংি�� �সই অংশ পিরবত�ন করার জ� হাইেকাট� িবভােগর িনকট আেবদন কিরেত

পািরেবন; এবং হাইেকাট� িবভাগ যিদ এই মেম� স�ু� হয় �য, িতিন যথাযথ কারেণ তািলকা

চূড়া�করেণর তািরেখ অ�পি�ত িছেলন এবং ব�াংক-�কা�ানীর দাবীর িব�ে� তাঁহার আ�প�

সমথ�েনর মত পয�া� যিু� রিহয়ােছ, তাহা হইেল হাইেকাট� িবভাগ উ� তািলকা পিরবত�ন

কিরেত পািরেব এবং ঐ িবষেয়, �য�প সংগত বিলয়া িবেবিচত হয়, �সই�প আেদশ �দান

কিরেত পািরেব :

  তেব শত� থােক �য, হাইেকাট� িবভাগ, যথাযথ িবেবচনা কিরেল, উ� ি�শ িদন অিত�া� হইবার

পেরও �কান আেবদন িবেবচনা কিরেত পািরেব৷

  (১০) এই ধারার �কান িকছুই-

  [(ক) এমন �কান ঋেণর �িত �েযাজ� হইেব না যাহা �কান ততৃীয় পে�র �াথ�য�ু �াবর

স�ি� ব�ক রািখয়া গহৃীত হইয়ােছ; বা]

  (খ) আপাততঃ বলব� অ� �কান �কান আইেনর অধীেন ব�াংক-�কা�ানীর �াপ� ঋণ আদায়

করার ব�াপাের সরকারী অবসায়েকর অিধকার �ু� কিরেব না৷
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টাকা �দােনর
িবেশষ িবধান ৮২৷ �কা�ানী আইেনর [ধারা ২৬৭] এর অধীন �দায়কগেণর তািলকা চূড়া�� না হওয়া

সে�ও, অবসায়ন আেদশ �দােনর পের �য �কান সময় হাইেকাট� িবভাগ, �েয়াজনীয় বা সমীচীন

মেন কিরেল, এমন �য �কান �দায়কেক তলব কিরেত, বা তৎকতৃ�ক �েদয় টাকা পিরেশাধ

কিরেত আেদশ িদেত পািরেব িযিন সরকারী অবসায়ক কতৃ�ক �দায়কেদর তািলকায় অ��ভু��

হইয়ােছন অথচ উ� অ��ভু�ি�র িবর�◌্নে� ব�ব� উপ�াপেনর জ� উপি�ত হন নাই৷

265

ব�াংক-
�কা�ানীর
দিলল সা��
িহসােব �হণ

৮৩৷ (১) অবসায়নাধীন �কান ব�াংক-�কা�ানীর িহসাব বই এবং অ�া� দিলেল িলিপব� সকল

িবষয় উ� ব�াংক-�কা�ানীর পে� বা িবপে� সকল কায�ধারার �া�� িহসােব গহৃীত হইেব৷

  (২) ব�াংক-�কা�ানী িহসােবর বই এবং অ�া� দিলল-প� বা উহােদর অ�িলিপ উপ�াপন

কিরয়া উহােত িলিপব� িবষয় �মাণ করা যাইেত পাের :

  তেব শত� থােক �য, উ� অ�িলিপ �মােণর ��ে�, উহা সরকারী অবসায়ক কতৃ�ক এই মেম�

সত�ািয়ত হইেব �য, উহা মলূ িলিপর অিবকল অ�িলিপ এবং ব�াংক-�কা�ানীর �য িহসাব বই বা

অ�া� দিলেল উহা িলিপব� আেছ তাহা তাঁহার িনকট রি�গত আেছ৷

  (৩) Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) �ত িভ��প �কান িকছু থাকা সে�ও, এই

আইন �বত�েনর পেূব� �য ব�াংক-�কা�ানীর ব�াপাের অবসায়ন আেদশ �দ� হইয়ােছ উহার

পিরচালকেদর িব�ে� ব�াংক-�কা�ানীর িহসাব বইেত বা অ�া� দিলেল িলিপব� সকল

িবষয়ই তৎসংি�� সকল ব�াপাের সত�তার �াথিমক সা�গ� িহসােব গণ� হইেব৷

পিরচালকেদর
িজ�াসাবাদ
এবং িহসাব
িনরী�া

৮৪৷ (১) �কান ব�াংক-�কা�ানীর অবসায়েনর আেদশ �দান করা হইয়া থািকেল, সরকারী

অবসায়ক, তাঁহার মেত, ব�াংক-�কা�ানী গঠেনর তািরখ হইেত উহার গঠেনর সংেগ জিড়ত

�কান ব�ি�র �কান কাজ করা বা না করার জ� বা উহার �কান পিরচালক বা অিডটেরর �কান

কাজ করা বা না করার জ� উহার �কান �িত হইয়ােছ িক না তৎস�েক� একিট �িতেবদন

হাইেকাট� িবভােগ দািখল কিরেবন৷

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দািখলকৃত �িতেবদন িবেবচনাে�� যিদ হাইেকাট� িবভাগ এই�প

অিভমত �পাষণ কের �য, ব�াংক-�কা�ানীর গঠন বা গঠেনর উেদ�াগ �হেণর সিহত জিড়ত

�কান ব�ি�, পিরচালক বা িনরী�কেক �কােশ� িজ�াসাবাদ করা উিচত, তাহা হইেল হাইেকাট�

িবভাগ এত�ে�েশ� তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত তািরেখ একিট �কাশ� অিধেবশন কিরেব; এবং উ�

ব�ি�, পিরচালক বা িনরী�কেক উ� অিধেবশেন উপি�ত থািকবার জ� এবং ব�াংক-

�কা�ানীর গঠন, গঠেনর উেদ�াগ �হণ এবং পিরচালনার িবষেয় এবং তৎসংি�� তাঁহার

কায�কলাপ স�েক� তাঁহােক �জরা করার জ� িনেদ�শ িদেব :

  তেব শত� থােক �য, উ��প �কান �জরা �কন করা হইেব না তাহার িব�ে� কারণ দশ�াইবার

�েযাগ না িদয়া �কান ব�ি�েক �জরা করা হইেব না৷
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 (৩) এই�প �জরায় সরকারী অবসায়ক অংশ �হণ কিরেত পািরেবন, এবং িতিন, এত�ে�েশ�

হাইেকাট� িবভাগ কতৃ�ক �মতা�া� হইেল, উ� িবভাগ কতৃ�ক অ�েমািদত �কান আইন�েক

িনেয়াগ কিরেত পািরেবন৷

  (৪) উ� ব�াংক-�কা�ানীর �কান পাওনাদার বা �দায়ক উ� �জরায় ব�ি�গতভােব বা হইেকাট�

িবভােগ আইন ব�বসা কিরেত পাের এই�প �কান ব�ি�র মাধ�েম �জরায় অংশ �হণ কিরেত

পািরেবন৷

  (৫) এই ধারার অধীন �কান ব�ি�েক শপথ �হেণর পর �জরা করা হইেব এবং উ� �জরায় িতিন

হাইেকাট� িবভােগর বা তৎকতৃ�ক অ�েমািদত �য �কান �ে�র জবাব িদেবন৷

  (৬) এই ধারার অধীন �জরার স�খুীন হইবার জ� আেদশ�া� �কান ব�ি� তাঁহার িনজ খরেচ

হাইেকাট� িবভােগ আইন ব�বসা কিরেত পােরন এই�প �কান ব�ি�েক িনেয়াগ কিরেত

পািরেবন, এবং এই�প িনেয়ািজত ব�ি� �জরার স�খুীন ব�ি�েক তৎ�দ� �কান জবােবর

ব�াখ�ার উে�েশ� উ� িবভাগ কতৃ�ক যথাযথ বিলয়া িবেবিচত, �য �কান �� কিরেত পািরেবন :

  তেব শত� থােক �য, হাইেকাট� িবভাগ যিদ এই�প অিভমত �পাষণ কের �য, �জরার স�খুীন

ব�ি� তাঁহার িব�ে� আনীত বা ইংিগতকৃত �কান অিভেযাগ হইেত ম�ু, তাহা হইেল উ�

িবভাগ �য�প সংগত বিলয়া িবেবচনা কের �সই�প খরচ তাঁহােক ম�রু কিরেত পািরেব৷

  (৭) �জরার মাধ�েম �া� িববিৃত িলিপব� করা হইেব, এবং �জরাকৃত ব�ি� কতৃ�ক উহা গিঠত

হইবার বা তাঁহােক পিড়য়া �শানােনার পর উহােত তাঁহার �া�র �হণ করা হইেব, এবং এই�প

িববিৃত-

  (ক) �কান �দওয়ানী বা �ফৗজদারী কায�ধারায় তাঁহার িব�ে� সা�� িহসােব ব�বহার করা যাইেব,

  (খ) পিরদশ�েনর জ� বা উহার অ�িলিপ সং�েহর জ�, যিু�সংগত সমেয় �য �কান পাওনাদার

বা �দায়কেক �েযাগ �দওয়া হইেব৷

  (৮) �তারণামলূক অপরাধ সংগিঠত হউক বা না হউক, অ��প �জরার মাধ�েম �া� িববিৃত

পরী�াে� হাইেকাট� িবভাগ যিদ এই�প অিভমত �পাষণ কের �য,-

  (ক) �য ব�ি� উ� ব�াংক-�কা�ানীর পিরচালক িছেলন িতিন �কান �কা�ানীর পিরচালক

হওয়ার �যাগ� [নেহন]; বা

  (খ) �য ব�ি� উ� ব�াংক-�কা�ানীর িনরী�গক বা অ��প িনরী�গেকর কােজ িনেয়ািজত

ফােম�র �কান অংশীদার িছেলন িতিন �কান �কা�ানীর িনরী�গক বা অ��প িনরী�গেকর

কােজ িনেয়ািজত �িত�ােনর অংশীদার হওয়ার �যাগ� নেহন;

  তাহা হইেল উ� িবভাগ এই মেম� আেদশ িদেত পাের �য, উ� ব�ি� উ� িবভােগর অ�মিত

ব�িতেরেক, আেদেশ িনধ�ািরত সমেয়র জ� যাহা পাঁচ বৎসেরর �বশী হইেব না;

  (অ) �কান �কা�ানীর পিরচালক হইেবন না; বা
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  (আ) �ত�� বা পেরা�ভােব �কান �কা�ানীর পিরচালনায় সংি�� থািকেবন না বা অংশ�হণ

কিরেবন না; বা

  (ই) �কান �কা�ানীর িনরী�ক বা অ��প িনরী�গেকর কােজ িনেয়ািজত �কান �িত�ােনর

অংশীদার িহসােব কাজ কিরেবন না৷

�দাষী
পিরচালক,
ইত�ািদ স�েক�
িবেশষ িবধান

৮৫৷ (১) �কান ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক উহার �কান উেদ�া�া, পিরচালক, ম�ােনজার, অবসায়ক

বা কম�কত�ার িব�ে� �কান অথ� বা স�দ �ফর� পাইবার দাবীেত হাইেকাট� িবভােগর িনকট

�কা�ানী আইেনর [ধারা ৩৩১] এর অধীন আেবদন করা হইেল, আেবদনকারী যিদ উ�

ব�ি�র িব�ে� �থমল� ধারণার উপর তাঁহার অিভেযাগ �িতি�ত কিরেত পােরন তাহা হইেল

উ� িবভাগ উ� ব�ি�েক, দাবীকৃত অথ� বা স�দ �ফর� �দওয়ার জ� আেদশ িদেব, যিদ না

িতিন �মাণ কিরেত পােরন �য িতিন উহা �ফর� �দওয়ার জ� বাধ� নেহন :

  তেব শত� থােক �য, উ� আেদশ যিদ �যৗথভােব উ� �ই বা তেতািধক ব�ি�র িব�ে� �দওয়া

হয়, তাহা হইেল তাঁহারা সকেলই �যৗথভােব এবং এককভােব উ� অথ� বা স�ি� �ফর� িদেত

বাধ� থািকেবন৷

  (২) যিদ �কা�ানী আইেনর [ধারা ৩৩১] এর অধীন হাইেকাট� িবভােগর িনকট �কান

আেবদন করা হয় এবং যিদ উ� িবভােগর এই�প িব�াস কিরবার কারণ থােক �য, উ� ব�াংক

- �কা�ানীর �কান উেদ�া�া, পিরচালক, ম�ােনজার, অবসায়ক বা কম�কত�া, তাঁহার �নােম বা

বা�তঃ অ� �কান ব�ি�র নােম �কান স�ি�র মািলক, তাহা হইেল উ� িবভাগ উপ-ধারা (১)

এর অধীন আেদশ �দােনর পেূব� বা পের �য �কান সময় উ� স�ি� বা উ� িবভাগ কতৃ�ক

সংগত বিলয়া িবেবিচত উহার �কান অংশ িবেশষ ��ােকর িনেদ�শ িদেত পািরেব; এবং এই�প

��াককৃত স�ি� যিদ বা�তঃ অ� �কান ব�ি�র নােম থােক, তাহা হইেল উ� ব�ি� উ�

িবভােগর স�ুি�মত তাঁহার �কৃত মািলকানা �মাণ না করা পয��� উ� স�ি� ��াককৃত

থািকেব এবং Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর ��াক স�িক�ত

িবধানাবলীর যতটু� �েযাজ� হয় ততটু� উ� ��ােকর ��গে� �েযাজ� হইেব৷
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স�ি� উ�ার,
ইত�ািদেত
ব�াংক-
�কা�ানীর
পিরচালক ও
কম�কত�াগণ
কতৃ�ক সাহায�
�দােনর দািয়�

৮৬৷ অবসায়নাধীন �কান ব�াংক-�কা�ানীর �েত�ক পিরচালক ও কম�কত�া, সরকারী অবসায়ক

কতৃ�ক অ�র�◌্ন� হইেল তাঁহােক উহার স�ি� উ�ার ও িবিলব�েনর ব�াপাের সাহায�

কিরেবন৷

অবসায়নাধীন
ব�াংক-�কা�ানী
স�িক�ত

৮৭৷ (১) অবসায়নাধীন �কান ব�াংক-�কা�ানীর উেদ�া�া বা উহা গঠেনর সিহত জিড়ত �কান

ব�ি� বা উহার �কান পিরচালক, ম�ােনজার বা কম�কত�ার িব�ে� �কা�ানী আইন বা এই
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অপরােধর
শাি�র িবেশষ
িবধান

আইেনর অধীন শাি��েযাগ� �কান অপরাধ সংঘটেনর অিভেযাগ থািকেল, হাইেকাট� িবভাগ

সংগত িবেবচনা কিরেল, উ� অিভেযাগ �য়ং িবচারাথ� �হণ কিরেত এবং সংি�গ� প�িতেত

উহার িবচার কিরেত পািরেব৷

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান অপরােধর িবচােরর সময় হাইেকাট� িবভাগ একই সংেগ

এই�প অ�া� অপরােধরও িবচার কিরেত পািরেব যাহা উ� উপ-ধারায় উি�িখত হয় নাই

অথচ অিভয�ু ব�ি�র িব�ে�, উহা সংঘটেনর দােয়, Code of Criminal Procedure,

1898 (Act V of 1898) এর অধীন উ� একই মামলায় অিভেযাগ আনয়ন করা যায়৷

  (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন সংি�গ� প�িতেত িবচায� মামলায়-

  (ক) হাইেকাট� িবভাগ-

  (অ) �কান সা�গীেক সমন না িদেতও পাের যিদ উহার িবেবচনায় তাঁহার সা�গ� ���পণূ� না

হয়;

  (আ) �ায় িবচােরর �ােথ� �েয়াজনীয় মেন না কিরেল মামলার কায�ধারা মলূতবী কিরেত বাধ�

থািকেব না;

  (ই) �কান শাি�� �দােনর পেূব� উহার রােয় সাে�গ�র সারাংশ এবং Code of Criminal

Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর Section 263 �ত উি�িখত িবষয়সমেূহর

যতটু� �েযাজ� হয় ততটু� িলিপব� কিরেব৷

  (খ) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর Section 262 (2)

এর িবধান উ��প মামলায় �েযাজ� হইেব না৷

  (৪) এই আইন বা �কা�ানী আইেনর অধীন অবসায়ন স�িক�ত �কান অপরাধ উপ-ধারা (১) এ

উি�িখত �কান ব�ি� কতৃ�ক সংঘিটত হইয়া থািকেল উহা যিদ উ� উপ-ধারার অধীন সংি��

প�িতেত িবচার করা না হয়, তাহা হইেল উ� আইন বা Code of Criminal Procedure,

1898 (Act V of 1898) বা আপাততঃ বলব� অ� �কান আইেন যাহাই থা�ক না �কন, উহা

উ� ব�াংক-�কা�ানীর অবসায়ন কায�ধারার সিহত সংি�� িবচারক ব�তীত হাইেকাট� িবভােগর

অ� �কান িবচারক কতৃ�ক িবচারােথ� �হণ এবং িবচার করা হইেব৷

  (৫) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ যাহা িকছুই থা�ক না

�কন, হাইেকাট� িবভাগ, উহার িনকট অিভয�ু ব�ি� িবচােরর জ� ��িরত না হইেলও, এই

আইেনর অধীেন সংি�� অপরাধ িবচারােথ� �হণ কিরেত পািরেব৷

কিতপয় ��ে�
ব�াংক-
�কা�ানীর
পিরচালক,
ইত�ািদেক
�কােশ� �জরা

৮৮৷ (১) �য ��ে� �কান ব�াংক-�কা�ানীর ব�াপাের আেপাষ মীমাংসা বা অ� �কান ব�ব�া

অ�েমাদেনর জ� �কা�ানী আইেনর [ধারা ২২৮] এর অধীন আেবদন করা হয়, বা

�যে�গে� উ��প অ�েমাদন ইিতপেূব�ই �দ� হইয়ােছ, এবং হাইেকাট� িবভাগ বাংলােদশ

ব�াংক �দ� �িতেবদন বা অ� িকছুর িভি�েত, এই�প অিভমত �পাষণ কের �য, উ� ব�াংক-

269

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-75.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-75.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-75.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-75.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-75.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-751.html 78/104

09/07/2021 ব�াংক-�কা�ানী আইন, ১৯৯১

ী ই

�কা�ানী গঠেনর উেদ�ােগ বা উহার গঠেন অংশ �হণ কিরয়ােছন বা উহার পিরচালক বা

িনরী�গক িহসােব কায�রত িছেলন বা আেছন এই�প �কান ব�ি�েক �কােশ� �জরা করা

�েয়াজন, �সে�গে� উ� িবভাগ উ� ব�ি�র অ��প �জরার জ� িনেদ�শ িদেত পািরেব, এবং

ধারা ৮৪ এর িবধান অবসায়নাধীন �কান ব�াংক-�কা�ানীর ��গে� �য�প �েযাজ� হয়, উ�

ব�াংক-�কা�ানীর ��গে�ও যতদূর স�ব �সই�প �েযাজ� হইেব৷ (২) �কান ব�াংক-�কা�ানীর

ব�াপাের �কা�ানী আইেনর [ধারা ২২৮] এর অধীেন �কান আেপাষ-মীমাংসা বা ব�ব�া

অ�েমাদন করা হইেল, উ� আইেনর [ধারা ১৯১] এবং এই আইেনর ধারা ৮৫ এর

িবধানাবলী �কান অবসায়নাধীন ব�াংক-�কা�ানীর ��গে� �য�প �েযাজ� হয় উ� ব�াংক-

�কা�ানীর ��গে� যতদূর স�ব �স�প �েযাজ� হইেব �যন উ� আেপাষ-মীমাংসা বা ব�ব�া

অ�েমাদেনর আেদশ িছল উ� ব�াংক-�কা�ানীর অবসায়েনর আেদশ৷

  (৩) �যে�ে� সরকার ধারা ৭৭ এর অধীেন �কান ব�াংক-�কা�ানীর পনুগ�ঠেনর বা এক�ীকরেণর

�ীম অ�েমাদন কের এবং সরকার এই�প অিভমত �পাষণ কের �য, উ� ব�াংক-�কা�ানী

গঠেনর উেদ�ােগ বা গঠেন অংশ �হণ কিরয়ােছন, অথবা উহার পিরচালক বা িনরী�গক িহসােব

কম�রত িছেলন বা আেছন এই�প �কান ব�ি�েক �কােশ� �জরা করা �েয়াজন, �সে�গে� উ�

ব�ি�েক �জরার জ� সরকার হাইেকাট� িবভােগর িনকট আেবদন কিরেত পাের; এবং উ� ব�ি�

কতৃ�ক �তারণামলূক �কান অপরাধ সংঘিটত হইয়া থা�ক বা না থা�ক, অ��প �জরার পর যিদ

হাইেকাট� িবভাগ এই�প িস�াে�� উপনীত হয় �য, িতিন �কান �কা�ানীর পিরচালক বা

িনরী�গক িহসােব কাজ করার বা িনরী�গেকর কােজ িনয�ু �কান �িত�ােনর অংশীদার

হওয়ার অেযাগ�, তাহা হইেল সরকার এই মেম� আেদশ িদেত পাের �য, উ� ব�ি� সরকােরর

অ�মিত ব�িতেরেক আেদেশ উি�িখত সমেয়র মেধ�, যাহা পাঁচ বৎসেরর �বশী হইেব না, �কান

�কা�ানীর পিরচালক হইেত পািরেবন না, অথবা �ত��গ বা পেরা�গভােব �কান �কা�ানীর

সিহত সংি�� হইেত বা উহার ব�ব�াপনায় অংশ �হণ কিরেত পািরেবন না, অথবা �কান

�কা�ানীর িনরী�গক িহসােব কাজ কিরেত, বা িনরী�গেকর কােজ িনয�ু �কান �িত�ােনর

অংশীদার হইেত পািরেবন না৷

    (৪) ধারা ৭৭ এর অধীন �কান ব�াংক-�কা�ানী পনুগ�ঠন বা এক�ীকরণ সরকার কতৃ�ক

অ�েমািদত হইেল �কা�ানী আইেনর [ধারা ৩৩১] এবং এই আইেনর ধারা ৮৫ এর

িবধানাবলী �কান অবসায়নাধীন ব�াংক-�কা�ানীর ��গে� �য�প �েযাজ� হয় উ� ব�াংক-

�কা�ানীর ��ে�ও যতদূর স�ব �স�প �েযাজ� হইেব, �যন উ� পনুগ�ঠন বা এক�ীকরেণর

অ�েমাদন আেদশ িছল উ� ব�াংক-�কা�ানীর অবসায়েনর আেদশ; এবং উ� [ধারা ৩৩১]

এ উি�িখত সরকারী অবসায়েকর �কান আেবদন সরকােরর আেবদন িহসােব ব�াখ�াত হইেব৷

270

271

272

273

আইন �বত�েনর
সময় কায�কর
�ীম বা ব�ব�ার

৮৯৷ এই আইন �বত�েনর সময় �কান ব�াংক-�কা�ানীর ব�াপাের �কা�ানী আইেনর [ধারা

২২৮] এর অধীেন �কান আেপাষ-মীমাংসা বা ব�ব�া কায�কর করা হইেল, উ� ব�াংক-
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অধীেন কায�রত
ব�াংক-
�কা�ানীর জ�
িবেশষ িবধান

�কা�ানীর আেবদন�েম হাইেকাট� িবভাগ-

  (ক) উ� আেপাষ-মীমাংসা বা ব�ব�ার �কান িবধান বা��বায়েনর িবল� মাজ�না কিরেত পাের;

বা

  (খ) উ� ব�াংক-�কা�ানীেক উহার �দনাদারগেণর তািলকা ধারা ৮১ অ�সাের চূড়া�� কিরবার

অ�মিত িদেত পাের; এবং �সে�গে� উ� ধারার িবধান, অবসায়নাধীন �কান ব�াংক-�কা�ানীর

��গে� �য�প �েযাজ� হয় উ� ব�াংক-�কা�ানীর ��গে�ও যতদূর স�ব �স�প �েযাজ�

হইেব, �যন উ� মীমাংসা বা ব�ব�ার আেদশ িছল উ� ব�াংক-�কা�ানীর অবসায়েনর আেদশ৷

আপীল ৯০৷ (১) এই আইেনর অধীন �কান �দওয়ানী কায�ধারায় িবেরাধীয় িবষয়ব�র মলূ� প�াশ হাজার

টাকার উে�� হইেল, হাইেকাট� িবভােগর �কান আেদশ বা িস�াে��র িব�ে� আপীল িবভােগ

আপীল দােয়র করা যাইেব৷

  (২) হাইেকাট� িবভাগ িবিধ �ণয়ন কিরয়া ধারা ৮৭ এর অধীন �দ� �কান আেদেশর িব�ে�

আপীল দােয়েরর প�িত স�েক� এবং �য সকল শত�াধীেন আপীল �া� হইেব �সই স�েক�

িবধান কিরেত পািরেব৷

  (৩) আপাততঃ বলব� অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, হাইেকাট� িবভাগ কতৃ�ক

�দ� �কান আেদশ বা িস�া��, উপ-ধারা (১) এবং (২) এর িবধানাবলী সােপে�গ, চূড়া��

হইেব এবং উহা ব�াংক-�কা�ানী ও সংি�� অ�া� সকল প�গ এবং তাঁহােদর অধীেন বা

তাঁহােদর মাধ�েম দাবীদার সকল ব�ি�র জ� বাধ�তামলূক হইেব৷

িবেশষ তামািদ
�ময়াদ

৯১৷ (১) Limitation Act, 1908 (IX of 1908) বা আপাততঃ বলব� অ� �কান আইেন

যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কান অবসায়নাধীন ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক মামলা দােয়র বা

দরখা�� দািখেলর ব�াপাের তামািদর �ময়াদ গণনার ��গে�, উ� ব�াংক-�কা�ানীর

অবসায়েনর জ� আেবদন দািখেলর তািরখ হইেত পরবত�ী সময়কাল বাদ িদেত হইেব৷

    (২) Limitation Act, 1908 (IX of 1908) বা �কা�ানী আইেন বা আপাততঃ বলব� অ�

�কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, অবসায়নাধীন �কান ব�াংক-�কা�ানীর �কান

পিরচালেকর �শয়ােরর বেকয়া টাকা উ�েলর ��গে� অথবা �কান �� বা অ�েময় চুি�র

িভি�েত উহার �কান পিরচালেকর িবর�◌্নে� �কান দাবী থািকেল, তাহা আদায় করার ��গে�

তামািদ �ময়ােদর �কান িনিদ�� সীমা থািকেব না, এবং ব�াংক-�কা�ানীর উহার পিরচালকেদর

িবর�◌্নে� অ�া� দাবীর ��গে� উ� দাবী উ�ূত হওয়ার তািরখ হইেত বার বৎসর, বা

অবসায়েকর �থম িনযিু�র তািরখ হইেত পাঁচ বৎসর, �য �ময়াদ �বশী, তামািদর �ময়াদ হইেব৷

    (৩) এই ধারার িবধানাবলীর যতটু� অবসায়নাধীন �কান ব�াংক-�কা�ানীর ��গে� �েযাজ�

ততটু�, এই আইন �বত�েনর পেূব� �য ব�াংক-�কা�ানীর অবসায়েনর জ� আেবদন �পশ করা
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হইয়ােছ, �সই ব�াংক-�কা�ানীর ��গে�ও �েযাজ� হইেব৷

অবসায়ন
কায�ধারায়
বাংলােদশ
ব�াংেকর
পরামশ�

৯২৷ �কান ব�াংক-�কা�ানীর অবসায়ন কায�ধারায় বাংলােদশ ব�াংক ব�তীত অ� �কান ব�ি�

সরকারী অবসায়ক িনয�ু হইেল, এবং হাইেকাট� িবভাগ সরকারী অবসায়কেক উ� কায�ধারার

�য �কান িবষেয় বাংলােদশ ব�াংেকর পরামশ� �হেণর জ� িনেদ�শ িদেল, বাংলােদশ ব�াংক উ�

কায�ধারার নিথপ� পরী�গা কিরেত এবং িবষয়িটর উপর পরামশ� িদেত পািরেব৷

তদে�র �মতা ৯৩৷ (১) সরকার বা হাইেকাট� িবভাগ কতৃ�ক িনেদ�িশত হইেল বাংলােদশ ব�াংক উহার কম�কত�ার

�ারা অবসায়নাধীন �কান ব�াংক-�কা�ানীর সামি�ক ব�াপাের বা উহার �য �কান বিহ এবং

িহসাব িনকােশর ব�াপাের তদ�� কিরেত পািরেব৷

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদে��র পর বাংলােদশ ব�াংক সরকার বা, ��গ�মেত, হাইেকাট�

িবভােগর িনকট উ� তদে��র একিট �িতেবদন দািখল কিরেব৷

    (৩) বাংলােদশ ব�াংেকর িরেপাট� িবেবচনা�েম সরকার যিদ এই�প অিভমত �পাষণ কের �য,

অবসায়ন কায�ধারায় �কান �র�◌্ন�পণূ� অিনয়ম ঘিটয়ােছ, তাহা হইেল সরকার উ� অিনয়ম

হাইেকাট� িবভােগর �গাচরীভূত কিরেব যাহােত উ� িবভাগ ঐ িবষেয় যথাযথ কায��ম �হণ

কিরেত পাের৷

    (৪) হাইেকাট� িবভাগ, উপ-ধারা (২) এর অধীন বাংলােদশ ব�াংেকর �িতেবদন �াি�র পর, বা

উপ-ধারা (৩) এর অধীন উহার �গাচরীভূত �কান অিনয়েমর িভি�েত, সংগত মেন কিরেল,

সরকারেক উ� �িতেবদন স�েক� �নািটশ এবং �নানীর �েযাগ �দােনর পর, িনেদ�শ িদেত

পািরেব৷

�িতেবদন ও
তথ� আ�ান
করার �মতা

৯৪৷ বাংলােদশ ব�াংক �য �কান সময় িলিখত �নািটেশর �ারা �কান ব�াংক-�কা�ানীর

অবসায়েকর িনকট হইেত উ� �কা�ানীর অবসায়ন স�িক�ত �য �কান �িতেবদন বা তথ�

�নািটেশ িনধ�ািরত বা তৎকতৃ�ক বিধ�ত সমেয়র মেধ� দািখেলর িনেদ�শ িদেত পািরেব এবং উ�

িনেদ�শ পালেন উ� অবসায়ক বাধ� থািকেবন৷

    ব�াখ�া৷- �য ব�াংক-�কা�ানী �কান আেপাষ-মীমাংসা বা ব�ব�ার অধীন কায�রত অথচ নতূন

আমানত �হণ উহার জ� িনিষ� �সই ব�াংক-�কা�ানী, এই ধারা এবং ধারা ৯৩ এর

িবধানাবলীর উে�শ� পরূণকে�, যতটু� স�ব, একিট অবসায়নাধীন ব�াংক-�কা�ানী িহসােব

গণ� হইেব৷

অবসায়ক কতৃ�ক
অবসায়নাধীন
ব�াংক-
�কা�ানীর
স�ি�র দািয়�

৯৫৷ (১) অবসায়নাধীন �কান ব�াংক-�কা�ানীর ��◌্নত অবসায়েনর �ােথ� সরকারী অবসায়ক

বা এই আইেনর অধীন িনয�ু িবেশষ কম�কত�া যিদ উ� �কা�ানীর অিধকারভু� বা উহার

অিধকারভু� বিলয়া মেন হয় এমন �কান স�ি�, সাম�ী বা আদায়েযাগ� দাবী তাঁহার িজ�ায়
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�হেণ �জলা
ম�ািজে�েটর
সাহায�

বা িনয়�েণ �হেণর �েয়াজন মেন কেরন, তাহা হইেল িতিন �য �জলা ম�ািজে�েটর অিধে�গে�

উ� স�ি�, সাম�ী, দাবী বা উ� �কা�ানীর িহসােবর বিহ বা অ�া� দিলল থােক বা পাওয়া

যায় �সই �জলা ম�ািজে�টেক উহােদর দখল �হণ কিরবার জ� িলিখত অ�েরাধ কিরেত

পািরেবন; এবং অ��প অ�েরাধ পাওয়ার পর উ� �জলা ম�ািজে�ট উ� স�ি�, সাম�ী, দাবী,

িহসােবর বিহ বা অ�া� দিলেলর দখল �হণ কিরেবন এবং উহািদগেক অ�েরাধকারীর িনকট

��রণ কিরেবন৷

    (২) উপ-ধারা (১) এর উে�শ� পরূণকে� �জলা ম�ািজে�ট তাঁহার িবেবচনা�েম �য ব�ব�া �হণ

করা এবং যতটু� শি� �েয়াগ করা �েয়াজন মেন কেরন �সই ব�ব�া �হণ কিরেত বা ততটু�

শি� �েয়াগ কিরেত, অথবা অ��প ব�ব�া �হণ বা শি� �েয়াগ করাইেত পািরেবন৷

হাইেকাট�
িবভােগর
আেদশ ও
িস�া�
কায�করকরণ

৯৬৷ (১) �কান �দওয়ানী মামলায় হাইেকাট� িবভাগ কতৃ�ক �দ� িড�ী বা আেদশ �য প�িতেত

কায�করী করা হয় �সই প�িতেত এই আইেনর অধীন �কান �দওয়ানী কায�ধারায় উ� িবভাগ

কতৃ�ক �দ� আেদশ বা িস�া�� কায�কর করা হইেব৷

    (২) Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন,

�কান অবসায়ক �কান িড�ী জারীর জ�, ধারা ৮১(৬) এর অধীন �দ� একিট �ত�য়নপ� এবং

উ� িডি� �মাতােবক পাওনা বেকয়া টাকা ও উহােত ম�রুীকৃত িক�ু কায�কর করা হয় নাই

এই�প �িতকার স�েক� তৎকতৃ�ক িলিখত একিট �ত�য়নপ� �পশ কিরয়া, [িডি�]

�দানকারী আদালত ছাড়াও অ� �কান আদালেতর িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন৷

    (৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এর িবধানাবলীেক ��� না কিরয়া, হাইেকাট� িবভােগর আেদশ বা

িস�া�� অ�যায়ী �াপ� �কান টাকা অনাদায়ী থািকেল ভূিম উ�য়ন কর �য প�িতেত আদায় করা

যায় �সই প�িতেত উ� িবভােগর অ�মিত�েম, আদায় করা যাইেব৷

275

হাইেকাট�
িবভােগর িবিধ
�ণয়েনর �মতা

৯৭৷ এই আইেনর অ�া� িবধানাবলী এবং ধারা [১২০] এর অধীন �ণীত িবিধর সিহত

সাম�স� রািখয়া হাইেকাট� িবভাগ িন�বিণ�ত িবষয়াবলী িনধ�ারেণর জ� িবিধ �ণয়ন কিরেত

পািরেব, যথা :-

  (ক) ষ� ও স�ম খে�র অধীন অ�ি�তব� তদ� ও কায�ধারার প�িত;

  (খ) সংি�� প�িতেত িবচায� অপরাধসমহূ;

  (গ) আপীল দােয়র কিরবার জ� পরূণীয় শত�, আপীল দােয়র কিরবার এবং �নানীর প�িত;

  (ঘ) এই আইেনর অধীন হাইেকাট� িবভােগর �মতা কায�করভােব �েয়াগ করার �েয়াজেন

অ�া� �য সকল িবষেয় িবধান করা �েয়াজন �সই সকল িবষয়৷

276

পিরচালক
�ভিৃত উে�েখ
�া�ন

৯৮৷ �য �কান �কার সে�হ দূরীকরণােথ� এই মেম� �ঘাষণা করা যাইেতেছ �য, এই খে� �কান

ব�াংক-�কা�ানীর পিরচালক, ম�ােনজার, অবসায়ক, কম�কত�া ও িনরী�গেকর উে�খ থািকেল

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-86.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1
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অ�ম খ�ড
িবিবধ

পিরচালক
�ভিৃতও
অ�ভু��

অ��প উে�েখ উ� �কা�ানীর �া�ন ও বত�মান সকল পিরচালক, ম�ােনজার, অবসায়ক,

কম�কত�া ও িনরী�গকেকও অ��ভু�� করা হইয়ােছ বিলয়া ব�াখ�াত হইেব৷

অবসায়নাধীন
�কান ব�াংক-
�কা�ানীর
��ে� ি�তীয়
খে�র
অ�েযাজ�তা

৯৯৷ ি�তীয় খে�র �কান িকছুই অবসায়নাধীন �কান ব�াংক-�কা�ানীর ��গে� �েযাজ� হইেব

না৷

কিতপয়
কায�ধারা
ইত�ািদর �বধতা

১০০৷ ধারা ৭৯ এবং এই খে�র অ� �কান িবধােন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইেনর

অধীন হাইেকাট� িবভােগর এখিতয়ারভু� �কান িবষেয় এই আইন �বত�েনর পেূব� উ� িবভাগ

ব�তীত অ� �কান আদালেত অ�ি�ত কায�ধারা যাহা উ� অ� �কান আদালত কতৃ�ক �দ�

িডি� বা আেদশ �ধমুা� এই কারেণ অৈবধ হইেব না বা অৈবধ গণ� করা হইেব না �য,

হাইেকাট� িবভাগ ব�তীত অ� �কান আদালেত উ� কায�ধারা অ�ি�ত, বা উ� অ� �কান

আদালত কতৃ�ক উ� িডি� বা আেদশ �দ� হইয়ািছল৷

277

নিথপ�
সংর�েণর
িবষেয়
সরকােরর িবিধ
�ণয়েনর �মতা

১০১। �কান ব�াংক-�কা�ানীর িহসােবর খাতা, পিরেশািধত দাবী-স�িলত দিলল এবং অ�া�

দিললািদ কত িদন পয�� সংর�ণ কিরেত হইেব �সই িবষেয় সরকার, বাংলােদশ ব�াংেকর সিহত

পরামশ��েম এবং সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব।

পিরেশািধত
দাবী স�িলত
দিলল �াহেকর
িনকট �ফরত
�দান

১০২৷ (১) �কান ব�াংক-�কা�ানীর �কান �াহেকর পিরেশািধত দাবী-স�িলত দিলল, ধারা ১০১

এর অধীন �ণীত িবিধেত িনধ�ািরত সময় অিত�া�� হওয়ার পেূব�, �ফরত িদবার জ� উ�

�াহক অ�েরাধ কিরেল, উ� �কা�ানী এমন যাি�ক বা অ� �কান প�িতর মাধ�েম উ�

দিলেলর সকল অংেশর একিট সিঠক অ�িলিপ উহার িনকট সংর�ণ কিরেব �য প�িত উ�

অ�িলিপর সিঠকতা িনি�ত কের৷

  (২) ব�াংক-�কা�ানী উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অ�িলিপ �তরীর খরচ �াহেকর িনকট হইেত

আদায় কিরেত পািরেব৷

  ব�াখ�া৷- এই ধারায় �াহক বিলেত �কান সরকারী অিফস বা সংিবিধব� সং�ােকও বঝুাইেব৷

আমানতী অথ�
পিরেশােধর
জ� মেনানয়ন
দান

১০৩৷ (১) ব�াংক-�কা�ানীর িনকট রি�ত �কান আমানত যিদ একক ব�ি� বা �যৗথভােব

একািধক ব�ি�র নােম জমা থােক, তাহা হইেল উ� একক আমানতকারী এককভােব বা,

���মত, �যৗথ আমানতকারীগণ �যৗথভােব, িনধ�ািরত প�িতেত, এমন [একজন বা

একািধক] ব�ি�েক মেনানীত কিরেত পািরেবন [যাহােক বা যাহািদগেক], একক

278
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আমানতকারী বা �যৗথ আমানতকারীগেণর সকেলর মতুৃ�র পর, আমানেতর টাকা �দান করা

যাইেত পাের :

  তেব শত� থােক �য, উ� একক আমানতকারী বা �যৗথ আমানতকারীগণ �য �কান সময় উ�

মেনানয়ন বািতল কিরয়া িনধ�ািরত প�িতেত [অ� �কান ব�ি�েক বা ব�ি�বগ�েক] মেনানীত

কিরেত পািরেবন৷

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন [মেনানীত �কান ব�ি�] নাবালক হইেল, তাঁহার নাবালক থাকা

অব�ায় উ� একক আমানতকারীর বা �যৗথ আমানতকারীগেণর মতুৃ�র ��ে�, আমানেতর টাকা

�ক �হণ কিরেবন তৎস�েক� উ� একক আমানতকারী বা �যৗথ আমানতকারীগণ িনধ�ািরত

প�িতেত িনিদ�� কিরেত পািরেবন৷

  (৩) আপাততঃ বলব� অ� �কান আইেনর বা �কান উইেল বা স�ি� িবিল ব�েনর ব�ব�া

স�িলত অ� �কান �কার দিলেল যাহা িকছুই থা�ক না �কন, উপ-ধারা (১) এর অধীেন �কান

ব�ি�েক মেনানীত করা হইেল বা উপ-ধারা (২) এর অধীন �কান ব�ি� িনিদ�� হইেল িতিন

একক আমানতকারী বা ��গ�মত �যৗথ আমানতকারীগেণর সকেলর মতুৃ�র পর, উ�

আমানেতর ব�াপাের একক আমানতকারীর বা, ���মত, সকল আমানতকারীর যাবতীয়

অিধকার লাভ কিরেবন, এবং অ� �য �কান ব�ি� উ� অিধকার হইেত বি�ত হইেবন৷

  (৪) এই ধারার িবধান অ�যায়ী �কান ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক টাকা পিরেশািধত হইেল সংি��

আমানত স�িক�ত উহার যাবতীয় দায় পিরেশাধ হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব :

  তেব শত� থােক �য, �য ব�ি�েক এই ধারার অধীেন আমানেতর টাকা পিরেশাধ করা হইয়ােছ

�সই ব�ি�র িব�ে� অ� �কান ব�ি�র �কান অিধকার বা দাবী থািকেল তাহা এই উপ-ধারার

িবধান �ু� কিরেব না৷

280

281

আমানত স�েক�
অ� �কান
ব�ি�র দাবী
অ�হণেযাগ�

১০৪৷ �কান ব�াংক-�কা�ানীর িনকট �য ব�ি�র নােমর �কান আমানত রি�গত থােক �স ব�ি�

ব�তীত অ� কাহারও িনকট হইেত উ� আমানেতর উপর �কান দাবী স�িলত �কান �নািটশ উ�

�কা�ানী কতৃ�ক �হণেযাগ� হইেব না, বা উ��প �কান �নািটশ অ�সাের কায��ম �হণ কিরেত

উ� �কা�ানী বাধ� থািকেব না :

    তেব শত� থােক �য, এই উপ-ধারার �কান িকছুই উ� আমানেতর ব�াপাের যথাযথ

এ� িতয়ারস�� �কান আদালেতর কতৃ�� ��� কিরেব না; এবং এই�প আদালেতর �কান

িড�ী, আেদশ, সািট�িফেকট বা অ��প অ� �কান �কার দিলল দািখল করা হইেল, উ�

�কা�ানী উহােক যথাযথ �র�◌্ন� িদেব৷

ব�াংক-
�কা�ানীর
িনরাপদ িজ�ায়
রি�ত সাম�ী

১০৫৷ (১) �কান ব�ি� �কান ব�াংক-�কা�ানীর িনরাপদ িজ�ায় �কান সাম�ী আমানত রািখেল

উ� সাম�ী উ� আমানেত থাকা অব�ায় তাঁহার মতুৃ�র পর উহা �হণ করার জ� িতিন �কান

ব�ি�েক, িনধ�ািরত প�িতেত, মেনানীত কিরেত পািরেবন :

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/3
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�ফর� �দােনর
জ� মেনানয়ন

  তেব শত� থােক �য, আমানতকারী �য �কান সময় উ� মেনানয়ন বািতল কিরয়া িনধ�ািরত

প�িতেত, অ� �কান ব�ি�েক মেনানীত কিরেত পািরেবন৷

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মেনানীত ব�ি� নাবালক হইেল তাঁহার নাবালক থাকা অব�ায়

আমানতকারীর মতুৃ�র ��ে� উ� [সাম�ী �ক] �হণ কিরেবন তৎস�েক� িতিন, িনধ�ািরত

প�িতেত, িনেদ�শ কিরেত পািরেবন৷

  (৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন মেনানীত বা িনিদ�� �কান ব�ি�েক আমানতী সাম�ী

�ফরত �দােনর পেূব�, আমানত �হীতা ব�াংক-�কা�ানী, বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক সময় সময়

িনেদ�িশত প�িতেত, উ� সাম�ীর একিট বণ�নামলূক তািলকা ��ত কিরয়া উহােত উ� ব�ি�র

�া�গর �হণ কিরেব এবং উহার অ�িলিপ উ� ব�ি�েক সরবরাহ কিরেব৷

  (৪) আপাততঃ বলব� অ� �কান আইন বা �কান উইেল বা স�ি� িবিল ব�েনর ব�ব�া

স�িলত অ� �কান �কার দিলেল যাহা িকছুই থা�ক না �কন, উপ-ধারা (১) এর অধীেন �কান

ব�ি�েক মেনানীত করা হইেল বা উপ-ধারা (২) এর অধীেন �কান ব�ি� িনিদ�� হইেল িতিন

আমানতকারীর মতুৃ�র পর, উ� আমানেতর ব�াপাের আমানতকারীর যাবতীয় অিধকার লাভ

কিরেবন এবং অ� �কান ব�ি� উ� অিধকার হইেত বি�ত হইেবন৷

  (৫) এই ধারার িবধান অ�যায়ী �কান ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক উহার িনরাপদ িজ�ায় রি�গত

সাম�ী �ফর� �দান করা হইেল উ� �কা�ানী সংি�� আমানত স�িক�ত উহার যাবতীয় দায়

পিরেশাধ কিরয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব :

  তেব শত� থােক �য, �য ব�ি�েক এই ধারার অধীেন �কান সাম�ী �ফর� �দওয়া হইয়ােছ �সই

ব�ি�র িব�ে� অ� �কান ব�ি�র �কান অিধকার বা দাবী থািকেল তাহা, এই উপ-ধারার �কান

িবধান �ু� কিরেব না৷

282

িজ�ায় রি�ত
�কান সাম�ী
স�েক� অ�
�কান ব�ি�র
দাবী
অ�হণেযাগ�

১০৬৷ �কান ব�াংক-�কা�ানীর িনরাপদ িজ�ায় �য ব�ি�র নােম �কান সাম�ী রি�গত থােক,

�স ব�ি� ব�তীত অ� কাহােরাও িনকট হইেত উ� সাম�ীর উপর দাবী স�িলত �কান �নািটশ

উ� �কা�ানী কতৃ�ক �হণেযাগ� হইেব না, বা অ��প �কান �নািটশ অ�সাের কায��ম �হণ

কিরেত উ� �কা�ানী বাধ� থািকেব না :

    তেব শত� থােক �য, এই উপ-ধারার �কান িকছুই উ� সাম�ীর ব�াপাের যথাযথ এখিতয়ারস��

�কান আদালেতর কতৃ�� ��� কিরেব না; এবং এই�প আদালেতর �কান িড�ী, আেদশ,

সািট�িফেকট বা অ��প অ� �কান �কার দিলল দািখল করা হইেল উ� �কা�ানী উহােক

যথাযথ �র�◌্ন� িদেব৷

িনরাপদ লকাের
রি�ত সাম�ী
�ফর� �দান

১০৭৷ (১) �কান ব�াংক-�কা�ানীর িনরাপদ ভ� বা অ� �কাথাও রি�গত �কান লকার যিদ

�কান ব�ি� এককভােব ভাড়া কেরন, তাহা হইেল তাঁহার মতুৃ�র ��গে� উ� লকার ভাড়া থাকা

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1
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অব�ায় তাঁহার মতুৃ�র পর, তৎকতৃ�ক পবূ�-মেনানীত �কান ব�ি�েক উ�-�কা�ানী লকার খিুলেত

এবং উহা হইেত ব�ড �ফর� িনেত িদেবন৷

  (২) যিদ �ই বা তেতািধক ব�ি� �যৗথভােব �কান ব�াংক-�কা�ানীর লকার ভাড়া কেরন এবং

ভাড়ার চুি�েত উ� ভাড়াকারীগেণর মেধ� �ই বা তেতািধক ব�ি�র য�ু �া�গের লকােরর

কাজ স�াদন করার িবধান থােক, তাহা হইেল, �য ভাড়াকারীগেণর �া�গের লকােরর কাজ

স�াদেনর িবধান থােক তাঁহারা, উ� য�ু ভাড়াকারীগেণর মেধ� এক বা একািধক ব�ি�র

মতুৃ�র ��গে�, অ�া� জীিবত ভাড়াকারীগেণর সিহত, মতৃ ব�ি�গেণর পে�গ অ� �কান

ব�ি�েক উ� লকার খিুলবার জ� এবং উহােত রি�গত সাম�ী �ফরত লইবার জ� উ�

�কা�ানী �েযাগ িদেব �সই িবষেয়, এক বা একািধক ব�ি�েক মেনানীত কিরেত পােরন৷

  (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন মেনানয়ন িনধ�ািরত প�িতেত �দান কিরেত হইেব৷

  (৪) �কান মেনানীত ব�ি�েক অথবা, ���মত, য�ুভােব মেনানীত ব�ি� এবং উ� জীিবত

ভাড়াকারীেক লকাের রি�ত সাম�ী �ফরত �দােনর পেূব�, ব�াংক-�কা�ানী, বাংলােদশ ব�াংক

কতৃ�ক সময় সময় িনেদ�িশত প�িতেত, লকাের রি�ত সাম�ীর একিট বণ�নামলূক তািলকা �তরী

কিরয়া উ� ব�ি�গেণর �া�র �হণ কিরেব, এবং উহার একিট অ�িলিপ উ� ব�ি�গণেক

সরবরাহ কিরেব৷

  (৫) এই ধারার িবধান অ�যায়ী, �কান ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক উহার িনরাপদ লকাের রি�ত

সাম�ী �ফরত �দান করা হইেল সংি�� রি�ত সাম�ী স�িক�ত উহার যাবতীয় দায় পিরেশাধ

কিরয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব : তেব শত� থােক �য, �য ব�ি�েক এই ধারার অধীন �কান সাম�ী

�ফরত �দওয়া হইয়ােছ �সই ব�ি�র িবর�◌্নে� অ� �কান ব�ি�র �কান অিধকার বা দাবী

থািকেল তাহা এই উপ-ধারার �কান িবধান �ু� কিরেব না৷

  (৬) উপ-ধারা (১) বা উপ-ধারা (২) এর িবধান অ�যায়ী লকার খিুলেত এবং উহােত রি�ত

সাম�ী �ফরত লইেত অ�মিত �দােনর কারেণ উ� সাম�ীর যিদ �কান �িত হইয়া থােক বা

�িত হওয়ার স�াবনা থােক তাহা হইেল ব�াংক-�কা�ানীর িব�ে� �কান মামলা, অিভেযাগ বা

অ� �কান �কার আইনা�গ কায�ধারা দােয়র বা �� করা যাইেব না৷

িনরাপদ লকাের
রি�ত সাম�ী
স�েক� অ�
�কান ব�ি�র
দাবী
অ�হণেযাগ�

১০৮৷ �কান ব�াংক-�কা�ানীর িনরাপদ লকাের �য ব�ি�র �কান সাম�ী রি�গত থােক �স

ব�ি� ব�তীত অ� �কান ব�ি�র িনকট হইেত উ� সাম�ীর উপর �কান দাবী স�িলত �কান

�নািটশ উ� �কা�ানী কতৃ�ক �হণেযাগ� হইেব না; এবং অ��প �কান �নািটশ অ�সাের

কায��ম �হণ কিরেত উ� �কা�ানী বাধ� থািকেব না :

  তেব শত� থােক �য, এই ধারার �কান িকছুই, উ� সাম�ীর ব�াপাের যথাযথ এ� িতয়ারস��

�কান আদালেতর কতৃ�� �ু� কিরেব না এবং এই�প আদালেতর �কান িড�ী, আেদশ,
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সািট�িফেকট বা অ��প অ� �কান �কার দিলল দািখল করা হইেল, উ� �কা�ানী উহােক

যথাযথ ��� িদেব৷

  [* * *]283

দ�  ১০৯। (১) যিদ �কান ব�ি� এই আইেনর অধীন লাইেস� �া� না হইয়া ব�াংক ব�বসা কেরন

বা ব�াংক ব�বসা করার জ� �া� লাইেস� বািতল হইয়া যাওয়ার পেরও ব�াংক ব�বসা কেরন,

তাহা হইেল িতিন [ অনিধক ৭ (সাত) বৎসর কারাদে�ড এবং অন�ূন �ই ল� টাকা এবং

অনিধক িবশ ল� টাকা অথ�দে�ড দ�ডনীয়] হইেবন।

 (২) যিদ �কান ব�ি� এই আইেনর �কান িবধােনর �েয়াজন �মাতােবক বা উহার অধীন বা উহার

উে�শ� পরূণকে� তলবকৃত বা দািখলকৃত �কান িববরণ, �িতেবদন, ব�ােল� শীট বা অ�া�

দিলল বা �কান তেথ�, ই�াকৃতভােব এবং তাঁহার �াতসাের �কান ���পণূ� িবষেয় িমথ�া তথ�

বা িববিৃত �দান কেরন, অথবা, ই�াকৃতভােব এবং তাঁহার �াতসাের, অ��প িবষেয় তথ� বা

�কান িববিৃত �দান না কেরন, তাহা হইেল িতিন [ অনিধক ৩ (িতন) বৎসেরর কারাদে�ড

এবং অনিধক এক ল� টাকা অথ�দে�ড দ�ডনীয়] হইেবন।

 (৩) ধারা ২৭ (১) ও (২) এর িবধান ল�ন কিরয়া �কান ব�াংক-�কা�ানী অি�ম �দান কিরেল,

উহার �য সকল পিরচালক বা কম�কত�া উ� [ ঋণ, অি�ম, গ�ারাি�ট বা অ� �কান�প

আিথ�ক �িবধা] �দােনর জ� দািয়��া� িছেলন তাহােদর �েত�েক উ� ল�েনর জ� �দাষী

বিলয়া গণ� হইেবন এবং [ অনিধক ৩ (িতন) বৎসেরর কারাদে�ড অথবা অন�ূন এক ল�

টাকা এবং অনিধক দশ ল� টাকা অথ� দে�ড অথবা উভয় দে�ড দ�ডনীয়] হইেবন।

 (৪) যিদ �কান ব�ি� ধারা ৪৪ (২) এর অধীেন �কান বিহ, িহসাব-িনকাশ, বা অ� �কান দিলল

দািখল কিরেত, অথবা �কান িববরণ বা তথ� সরবরাহ কিরেত, অথবা ব�াংক-�কা�ানীর ব�বসা

সং�া� িবষেয় তদ� বা পরী�ার জ� দািয়��া� �কান কম�কত�ার �কান �ে�র জবাব িদেত

অস�ত হন, তাহা হইেল িতিন এই অস�িতর জ� [ অন�ূন দশ হাজার টাকা এবং অনিধক

এক ল� টাকা জিরমানা আেরািপত] হইেবন, এবং যিদ উ� অস�িত অব�াহত থােক, তাহা

হইেল উ� অস�িতর �থম িদেনর পর �েত�ক িদেনর জ� অিতির� [ অন�ূন পাঁচশত

টাকা এবং অনিধক পাঁচ হাজার টাকা জিরমানা আেরািপত] হইেবন।

 (৫) ধারা ৪৪ (৫) (ক) এর অধীন �দ� �কান আেদশ ল�ন কিরয়া �কান ব�াংক-�কা�ানী

�কান আমানত �হণ কিরেল, উহার �য সকল পিরচালক বা কম�কত�া উ� �হেণর জ�

দািয়��া� িছেলন তাঁহােদর �েত�েক উ� ল�েনর জ� �দাষী বিলয়া গণ� হইেবন এবং িতিন

উ� জামানেতর অনিধক ি��ণ পিরমাণ [ জিরমানা আেরািপত] হইেবন।

  (৬) যিদ �কান ব�ি� ধারা ৭৭ (৭) এর অধীন ম�রুীকৃত �কান �ীেমর শত� বা কত�ব� পালেন

ব�থ� হন, তাহা হইেল িতিন [ অন�ূন দশ হাজার টাকা এবং অনিধক এক ল� টাকা জিরমানা
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আেরািপত] হইেবন এবং যিদ এই ব�থ�তা অব�াহত থােক তাহা হইেল উ� ব�থ�তার �থম িদেনর

পর �িত িদেনর জ� অিতির� [ অন�ূন পাঁচশত টাকা এবং অনিধক পাঁচ হাজার টাকা

জিরমানা আেরািপত] হইেবন।

 (৭) যিদ �কান ব�ি� এই আইেনর অ� �কান িবধান ল�ন কেরন, বা তদধীন �দ� �কান

আেদশ বা িনেদ�শ বা আেরািপত �কান শত� বা �ণীত �কান িবিধ ল�ন কেরন, তাহা হইেল িতিন

উ� ল�েনর জ� [ অন�ূন দশ হাজার টাকা এবং অনিধক এক ল� টাকা জিরমানা

আেরািপত] হইেবন, এবং যিদ উ� ল�ন অব�াহত থােক, তাহা হইেল উ� ল�েনর �থম

িদেনর পর �িতিদেনর জ� অিতির� [ অন�ূন পাঁচশত টাকা এবং অনিধক পাঁচ হাজার টাকা

জিরমানা আেরািপত] হইেবন।

 (৮) এই আইেনর �কান িবধান ল�নকারী ব�ি�, অথবা তদধীন �কান আেদশ বা িনেদ�শ বা

আেরািপত শত� বা �ণীত �কান িবিধ ল�নকারী ব�ি� বা তদধীন ম�রুীকৃত �কান �ীেমর শত�

বা কত�ব� পালেন ব�থ� �কান ব�ি� যিদ �কান [ �কা�ানী বা �িত�ান] হয়, তাহা হইেল

এই�প ল�ন বা ব�থ�তা সংঘিটত হওয়ার সময় �য সকল ব�ি� উ� [ �কা�ানী বা

�িত�ােনর] পিরচালক, ম�ােনজার, সিচব বা অ� �কান কম�কত�া িছেলন বা উ� [ �কা�ানী

বা �িত�ােনর] কাজকম� পিরচালনার দািয়��া� এবং ত�� উহার িনকট �কিফয়ত িদেত বাধ�

িছেলন তাঁহােদর �েত�ক ব�ি� ও উ� ল�ন বা ব�থ�তার জ� �দাষী বিলয়া গণ� হইেবন :

 তেব শত� থােক �য, যিদ উ� ব�ি� �মাণ কিরেত পােরন �য, এই�প ল�ন বা ব�থ�তা তাঁহার

অ�াতসাের সংঘিটত হইয়ােছ বা উহা �িতেরাধ কিরবার জ� িতিন যথাযথ সতকত�া অবল�ন

কিরয়ািছেলন তাহা হইেল িতিন উ��প �দাষী বিলয়া গণ� হইেবন না।

 [ [ (৯) উপ-ধারা (৩), (৪), (৫), (৬), (৭) এবং ধারা ২৮ এর উপ-ধারা (১) ও ধারা ৫৭

এর উপ-ধারা (১) এর িবধান অ�সাের �কহ দ�নীয় অপরাধ কিরেল তাঁহার িব�ে� মামলা না

কিরয়া বাংলােদশ ব�াংক [ তাহােক �কন আিথ�ক জিরমানা] কিরেব না �স স�েক� কারণ

দশ�াইেত �েযাগ িদেত পািরেব এবং তাঁহার ব�াখ�ায় স�ু� না হইেল বা িতিন �কান ব�াখ�া �দান

না

 কিরেল বাংলােদশ ব�াংক তাঁহােক উপিরউ� উপ-ধারাসমেূহ এবং ধারা ২৮ এর উপ-ধারা (২)

ও ধারা ৫৭ এর উপ-ধারা (২) এ উে�িখত [ �য �কান অংেকর আিথ�ক জিরমানা] কিরেত

পািরেব।]

 (১০) উপ-ধারা (৯) এর অধীন [ জিরমানা] আেরাপ করার ১৪ িদেনর মেধ� সংি�� ব�ি�

উহা পিরেশাধ কিরেল তাঁহার িব�ে� উ� উপ-ধারায় উি�লিখত উপ-ধারা�িলর অধীন

তৎকত◌�ৃক কৃত অপরােধর জ� আর �কান আইনগত ব�ব�া �হণ করা হইেব না; িক�ু যিদ

িতিন উ��প সময়সীমার মেধ� [ জিরমানাকৃত অথ�] পিরেশােধ ব�থ� হন তাহা হইেল
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বাংলােদশ ব�াংক সংি�� ব�ি�র কৃত অপরােধর জ� তাঁহার িব�ে� আদালেত মামলা দােয়র

কিরেব।]

 [ (১১) যিদ �কান ব�াংক-�কা�ানী [ ***] ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৭), ধারা ২৫ এর

উপধারা (৩), (৪) ও (৫), [ ধারা ২৬ক এর উপ-ধারা (৩)] , ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (৩),

এবং ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (৫) এ বিণ�ত ��� ব�তীত অ� �কান ধারার িবধান লংঘন কের বা

তদধীন �দ� �কান আেদশ বা িনেদ�শ বা আেরািপত �কান শত� বা �ণীত �কান িবিধ লংঘন

কের, তাহা হইেল উ� লংঘেনর জ� উ� ব�াংক-�কা�ানী অন�ূন প�াশ হাজার টাকা এবং

অনিধক দশ ল� টাকা জিরমানা আেরািপত হইেব, এবং যিদ উ� লংঘন অব�াহত থােক, তাহা

হইেল উ� লংঘেনর �থম িদেনর পর �েত�ক িদেনর জ� অিতির� অন�ূন পাঁচ হাজার টাকা

এবং অনিধক প�াশ হাজার টাকা জিরমানা আেরািপত হইেব।

 (১২) উপ-ধারা (৯) এর অধীন জিরমানাকৃত �কান ব�ি� বা উপধারা (১১) এর অধীন

জিরমানাকৃত �কান ব�াংক-�কা�ানী বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক অ��প জিরমানা আেরােপর ১৪

িদেনর মেধ� বাংলােদশ ব�াংেকর পিরচালনা-পষ�েদর িনকট তাহা পনুিব�েবচনার আেবদন �পশ

কিরেত পািরেব এবং এই ব�াপাের উ� পষ�েদর িস�া� চূড়া� হইেব।]
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�চয়ারম�ান,
পিরচালক
ইত�ািদ
জনেসবক

১১০৷ ব�াংক-�কা�ানীর �চয়ারম�ান, পিরচালক, িনরী�গক, অবসায়ক, ম�ােনজার এবং অ�া�

কম�কত�া ও কম�চারী Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) এর Section 21 এ �য

অেথ� জনেসবক (Public Servant) কথািট ব�ব�ত হইয়ােছ �সই অেথ� জনেসবক (Public

Servant) বিলয়া গণ� হইেবন৷

অপরাধ িবচারাথ�
�হণ

১১১। ধারা ১০৯ এর অধীন সাধারণভােব সকল অপরাধ বা তদধীন �কান িনিদ�� অপরােধর

ব�াপাের বাংলােদশ ব�াংক হইেত এত�ে�েশ� �মতা �া� উহার �কান কম�কত�ার িলিখত

অিভেযাগ ছাড়া �কান আদালত এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ িবচারাথ� �হণ কিরেবন না।

ব�াংক-
�কা�ানীর
িব�ে�
শাি�মূলক
কায�ধারা
�হেণর প�িত

[১১২। (১) বাংলােদশ ব�াংক যিদ এই আইেনর �কান ধারা অথবা তদধীন �কান আেদশ বা

িনেদ�শ বা আেরািপত শত� বা �ণীত �কান িবিধ লংঘন করার জ� �কান ব�াংক-�কা�ানীর

িব�ে� আদালেতর িবচারাথ� অপরাধ ব�তীত অ� �কান ��ে� শাি�মলূক ব�ব�া �হণ কিরেত

চায়, তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক উ� ব�াংক-�কা�ানীর িব�ে� �কন শাি�মলূক ব�ব�া �হণ

কিরেব না বা আিথ�ক জিরমানা আেরাপ কিরেব না �স স�েক� কারণ দশ�াইেত �েযাগ িদেত

পািরেব এবং �দ� ব�াখ�ায় স�ু� না হইেল বা, উ� ব�াংক-�কা�ানী িনিদ�� সমেয়র মেধ�

�কান ব�াখ�া �দান না কিরেল, উ� ব�াংক-�কা�ানীেক সংি�� ধারা বা উপধারাসমেূহ উি�িখত

শাি�মলূক ব�ব�া �হণ কিরেত বা সংি�� ধারা বা উপ-ধারাসমেূহ উি�িখত �য �কান অংেকর

আিথ�ক জিরমানা আেরাপ কিরেত পািরেব।
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  (২) উপ-ধারা (১) এ যাহাই থা�ক না �কন, বাংলােদশ ব�াংক �য সকল ��ে� যথাযথ মেন

কের �স সকল ��ে� কৃত অপরােধর িবষেয় একিট তদ� অ��ান কিরেত পািরেব এবং উহােত

সংি�� ব�াংক-�কা�ানীেক �নানীর যিু�স�ত �েযাগ িদেত পািরেব।

  (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন আেরািপত জিরমানা উ� ব�াংক �কা�ানী এই�প আেদশ

�দােনর ১৪ িদেনর মেধ� পিরেশাধ কিরেত বাধ� থািকেব।

  (৪) যিদ �কান ব�াংক-�কা�ানী উপ-ধারা (৩) এ িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� আেরািপত জিরমানা

পিরেশােধ ব�থ� হয় তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক �কান�প �নািটশ �দান ব�িতেরেক বাংলােদশ

ব�াংেকর সিহত রি�ত উ� ব�াংক-�কা�ানীর িহসাব িবকলন কিরয়া উ� জিরমানা আদায়

কিরয়া িনেত পািরেব।]

আদায়কৃত অথ�
ব�বহার

১১৩৷ এই আইেনর অধীন অথ�দ� আেরাপকারী �কান আদালত এই মেম� িনেদ�শ িদেত পাের �য,

উ� অথ�দ� স�ণূ� বা উহার �কান িনিদ�� অংশ সংি�� কায�ধারার খরচ বাবদ বা, ���মত, �য

ব�ি�র সংবােদর উপর িভি� কিরয়া উ� অথ�দ� আদায় করা হইয়ােছ �সই ব�ি�েক পরু�ার

�দওয়ার জ� ব�বহার করা যাইেব৷

�াইেভট ব�াংক-
�কা�ানীর জ�
িবেশষ িবধান

১১৪৷ �কান ব�াংক-�কা�ানী �াইেভট �কা�ানী হইেল, উহােক �কা�ানী আইেনর [ধারা

১৭, ৮৩, ৯১, ১০৭, ১৩১, ১৩৩ এবং ২১২] এর অধীন �কান �ত�� বা পেরা� অব�াহিত

�দান করা যাইেব না৷

308

�চক �ারা
�ত�াহারেযাগ�
আমানত �হেণর
উপর বাধা-
িনেষধ

[১১৫। �কান ব�াংক-�কা�ানী, বাংলােদশ ব�াংক বা সরকার কতৃ�ক বাংলােদশ ব�াংেকর

�পািরশ�েম এত�ে�েশ� িব�ািপত �কান ব�াংিকং �িত�ান ব�তীত, অ� �কা�ানী, �িত�ান

বা ব�ি� �চক �ারা �ত�াহারেযাগ� �কান আমানত �হণ কিরেত পিরেবন না:

  তেব শত� থােক �য,এই ধারার �কান িকছুই সরকার কতৃ�ক পিরচািলত �কান স�য় ব�াংক �ীেমর

��ে�র �েযাজ� হইেব না।]

309

ব�াংক-
�কা�ানীর নাম
পিরবত�ন

১১৬। �কা�ানী আইেনর [ধারা ১১] এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, বাংলােদশ ব�াংেকর

�কান আপি� নাই এই মেম� �ত�য়নপ� ব�তীত [�কান ব�াংক-�কা�ানীর নাম পিরবত�েনর

জ� �কান আেবদন �হণেযাগ� হইেব না]।

310

311

ব�াংক-
�কা�ানীর সংঘ
�ারক পিরবত�ন

১১৭৷ �কা�ানী আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, বাংলােদশ ব�াংেকর �কান আপি� নাই এই

মেম� �ত�য়নপ� ব�তীত �কান ব�াংক-�কা�ানীর সংঘ �ারক পিরবত�েনর �কান আেবদন

�হণেযাগ� হইেব না৷

কিতপয়
�িতপরূেণর
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দাবী িনিষ�
১১৮৷ [***] ধারা [১১, ১৫, ১৫কক, ২৩, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৭৪ এবং ৭৭] এর িবধান

কায�কর হওয়ার বা এই আইেনর অধীেন �দ� �কান আেদশ বা িনেদ�শ �কান ব�াংক-�কা�ানী

কতৃ�ক পািলত হওয়ার কারেণ �কান ব�ি�র �কান চুি� বা অ� �কান িভি�েত উ�ূত অিধকার

�িত��� হইেল ত�� িতিন �িতপরূেণর দাবী উ�াপন কিরেত পািরেবন না৷

312 313

তথ� িবিনময় ১১৯৷ ব�াংক-�কা�ানীসমহূ পর�েরর মেধ� �গাপনীয়তার িভি�েত, �ত�� বা পেরা�ভােব

তাহােদর � � �াহক স�েক� তথ� িবিনময় কিরেত পািরেব৷

িবিধ �ণয়েনর
�মতা

[১২০৷ (১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� বাংলােদশ ব�াংক সরকারী �গেজেট ��াপন

�ারা িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব :

  তেব শত� থােক �য, [িবেশষািয়ত] ব�াংেকর কম�কত�া ও কম�চারীেদর চা�রীর শত�ািদ

স�িক�ত �কান িবিধ সরকােরর পবূ�া�েমাদন ব�তীত �ণয়ন করা যাইেব না৷

  (২) ��ািবত িবিধ সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা �কাশ করার পেূব� উহার উপর সংি��

সকেলর মতামত, পরামশ� বা আপি� আ�ান কিরয়া ব�ল �চািরত অ��ন একিট বাংলা এবং

একিট ইংেরজী পি�কায় �কাশ কিরেত হইেব :

  তেব শত� থােক �য, মতামত, পরামশ� বা আপি� দািখল করার জ� অ��ন �ই স�াহ সময় িদেত

হইেব৷

  (৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কান িবেশষ ��ে� উ� উপ-ধারার অধীন

সংি��েদর মতামত, পরামশ� বা আপি� আহবান করা জন�ােথ� যথাযথ হইেব না বিলয়া

িবেবিচত হইেল, বাংলােদশ ব�াংক, সরকােরর পবূ�া�েমাদন�েম এবং সরকারী �গেজেট

��াপন �ারা, সংি�� িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব৷

  (৪) এই ধারা �িত�াপেনর অব�বিহত পেূব� সরকার কতৃ�ক �ণীত িবদ�মান সকল িবিধ, সংি��

িবষেয় এই ধারার অধীন িবিধ �ণয়ন না হওয়া পয�� এমনভােব কায�কর থািকেব �যন এই ধারা

�িত�ািপত হয় নাই৷]

314

315

কিতপয় ��ে�
অব�াহিত
�দােনর �মতা

১২১৷ [বাংলােদশ ব�াংক, সরকােরর সিহত পরামশ��েম], সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা,

�ঘাষণা কিরেত পাের �য, এই আইেনর সকল বা �কান িবেশষ িবধান, �কান িনিদ�� ব�াংক-

�কা�ানী বা সকল ব�াংক-�কা�ানীর ��ে�, সাধারণভােব বা ��াপেন িনধ�ািরত �কান

�ময়াদকােল �েযাজ� হইেব না৷

316

সরল িব�ােস
কৃত কাজকম�
র�ণ

১২২৷ আইেনর অধীন সরল িব�ােস কৃত �কান িকছুর জ� বা সরল িব�ােস �কান িকছু স�াদন

কিরবার উেদ�াগ �হেণর জ� বা সরল িব�ােস কৃত �কান কােজর উেদ�াগ �হেণর ফেল �কান

ব�ি� �িত�� হইেল, বা তাঁহার �িত�� হইবার স�াবনা থািকেল ত�� সরকার বা

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/2
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/2
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-751.html 91/104

09/07/2021 ব�াংক-�কা�ানী আইন, ১৯৯১

ী ই

 “�কা�ানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সেনর ১৮ নং আইন)” শ��িল, কমা, সংখ�া�িল ও ব�নী�িল “Companies Act, 1913 (VII of 1913)” শ��িল,
কমা, সংখ�া�িল ও ব�নী�িলর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত

 ধারা ৩ ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “উপ-ধারা (১) এর” শ��িল ও ব�নী�িল ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ০৪ নং আইন) এর ২ ধারাবেল িবল�ু।

 ধারা ৪ ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল িবল�ু।

 “(b), (bb)” বণ��িল, কমা, ও ব�নী�িল ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল িবল�ু

 “১৩(৩)” সংখ�া�িল ও ব�নী “১৩(৪)” সংখ�া�িল ও ব�নীর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর
৪(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (কক) ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সেনর ১১ নং আইন) এর ২ ধারাবেল সি�েবিশত

 “�কা�ানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সেনর ১৮ নং আইন)” শ��িল, কমা, সংখ�া�িল ও ব�নী�িল “Companies Act, 1913 (VII of 1913)” শ��িল,
কমা, সংখ�া�িল ও ব�নী �িলর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল �িত�ািপত

 দফা (গগ) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (গগগ) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪(গ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 দফা (ঙ) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (ছ) ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সেনর ১১ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত

 “ঋণ ও অি�ম �হণ,” শ��িল ও কমা “অথ�” শ�িটর পর ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪(ঙ) ধারাবেল
সি�েবিশত।

 দফা (জ) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪(চ) ধারাবেল িবল�ু।

 উপ-দফা (১) ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ১৩ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত

 “আমানত �দানকারী বা লাভ-�িতর” শ��িল ও হাইেফন “লাভ-�িতর” শ��িল ও হাইেফেনর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩
(২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪(ছ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “আইেনর” শ�িট “অধ�ােদেশর” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল �িত�ািপত

বাংলােদশ ব�াংেকর িব�ে� বা [উহােদর �কান কম�কত�া বা কম�চারীর িব�ে� বা ধারা ৪৭

এর উপ-ধারা (৩) এর আওতায় বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক িনেয়াগকৃত �কান ব�ি�র িব�ে� �কান

মামলা] বা অ� �কান আইনগত কায� ধারা দােয়র করা যাইেব না৷

317

রিহতকরণ ও
�হফাজত

১২৩৷ (১) ব�াংক �কা�ানী অধ�ােদশ, ১৯৯১ (অধ�ােদশ নং ১৫, ১৯৯১) এত�ারা রিহত করা

হইল৷

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন রিহতকরণ সে�ও রিহতকৃত উ� Ordinance এর অধীন কৃত

সব িকছু বা তদধীন �দ� �গমতাবেল গহৃীত সকল ব�ব�া এই আইেনর অধীন কৃত বা গহৃীত

হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব �যন উহা কৃত বা গহৃীত হইবার তািরেখ এই আইন বলব� িছল৷
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ী ই

 “িবেশষািয়ত ব�াংক” শ��িল “িবিশ� ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪(জ)
ধারাবেল �িত�ািপত।

 “িবেশষািয়ত ব�াংক” শ��িল “িবিশ� ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪(জ)
ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-দফা (১)ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪(ঝ)(অ) ধারাবেল িবল�ু।

 “িবেশষািয়ত” শ�িট “িবিশ�” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪(ঝ)(আ) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 দফা (ণ) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪(ঞ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফাসমহূ ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ২ ধারাবেল সি�েবিশত

 “শরীয়াহ” শ�িট “শিরয়ত” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪(ট) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “শরীয়াহ” শ�িট “শিরয়ত” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪(ঠ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “িবেশষািয়ত” শ�িট “নতূন ব�াংক বা িবিশ�” শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫
ধারাবেল �িত�ািপত।

 “মদুারাবা” শ�িট “�মাদােরকা” শ�িটর পিরবে�ত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল �িত�ািপত

 “ব�াংক কাড�” শ�িট “��িডট কাড�” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৬(ক)(অ) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 “মদুারাবা” শ�িট “�মাদােরকা” শ�িটর পিরবে�ত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল �িত�ািপত

 দফা (জ) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৬(ক)(আ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৩) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৬(খ) ধারাবেল সংেযািজত।

 “এই আইেনর” শ��িল ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ০৪ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল িবল�ু।

 “অ� �কান �কা�ানী িকংবা �িত�ান” শ��িল “অ� �কান �কা�ানী” শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর
২৭ নং আইন) এর ৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ধারা ২৬” শ� ও সংখ�া “ধারা ২৬ (১)” শ�, সংখ�া�িল ও ব�নী�িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ০৪ নং
আইন) এর ৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ধারা ২৮” শ� ও সংখ�ািট “Section 26” শ� ও সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ৬
ধারাবেল �িত�ািপত

 �কালন (:) দাঁিড়র (৷) পিরবেত� �িত�ািপত এবং অতঃপর শত�াংশিট ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৩
ধারাবেল সংেযািজত

 “শরীয়াহ” শ�িট “শিরয়ত” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৮(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ও অ�া� ধাতু এবং ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ), (ঘ), (ছ) ও (জ) এ উি�িখত সকল দিলল দ�ােবজ ব�তীত, সকল �কােরর অ�াবর
স�ি�” শ��িল, ব�নী�িল, সংখ�া�িল ও কমা�িল “এবং অ�া� ধাতু ব�তীত, সকল �কােরর অ�াবর স�ি� এবং ধারা ৭(১) এর (গ), (ঘ), (ছ) ও (জ)
দফাসমেূহ উি�িখত সকল দিলল দ�ােবজ” শ��িল, ব�নী�িল, সংখ�া�িল ও কমা�িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩
সেনর ২৭ নং আইন) এর ৮(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বা” শ�িট ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৯ ধারাবেল িবল�ু।

 “ধারা ২৮” শ� ও সংখ�ািট “Section 26” শ� ও সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ৭
ধারাবেল �িত�ািপত

 “একািদ�েম” শ�িট “একািধ�েম” শ�িট পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ৭ ধারাবেল
�িত�ািপত
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ী ই

 উপ-ধারা (৪ক) ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল সি�েবিশত

 “নিথপ� এবং কম��ি�য়া’’ শ��িল “নিথপ�” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১০(ক)
ধারাবেল �িত�ািপত।

 “নিথপ� িকংবা তথ��যিু�র মাধ�েম �ি�য়ােযাগ� কায��ম” শ��িল “নিথপ�” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩
সেনর ২৭ নং আইন) এর ১০(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “তথ��যিু�” শ�িট “�ব��িতক” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১০(গ) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 “তথ��যিু�” শ�িট “�ব��িতক” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১০(গ) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 উপা�-টীকা ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১১(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (১) ও (২) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১১(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (২) ও (৩) ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ৮ ধারাবেল �িত�ািপত

 “উ� অথ� জমা না রািখেল উ� ব�াংক-�কা�ানী উপ-ধারা (২) এর” শ��িল, সংখ�া, ব�নী ও হাইেফন “উপ-ধারা (২) �মাতােবক র�ণীয় অথ� জমা না
রািখেল উ� ব�াংক-�কা�ানী উ� উপ-ধারার’ শ��িল, সংখ�া, ব�নী, হাইেফন ও কমার পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩
সেনর ২৭ নং আইন) এর ১১(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “আনয়ন” শ�িট “হ�া�র” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১১(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�কান ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক সংরি�তব� বা সংরি�ত মলূধেনর পিরমাণ বা উপাদান ইত�ািদ” শ��িল ও হাইেফন “�কান ব�াংক-�কা�ানীর আদায়কৃত
মলূধন ও সংরি�ত তহিবেলর �মাট মলূ�” শ��িল ও হাইেফেনর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর
১১(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৭) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১১(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ব�াখ�ািট ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ৮ ধারাবেল �িত�ািপত

 “িবেশষািয়ত” শ�িট “নতূন ব�াংক বা িবিশ�” শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১২(ক)
ধারাবেল �িত�ািপত।

 “উহার অ�েমািদত মলূধন” শ��িল “উহার মলূধন” শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর
১২(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “নতূন ব�াংক বা িবিশ� ব�াংক ব�তীত অ�” শ��িল ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১২(গ) ধারাবেল
িবল�ু।

 “নতূন ব�াংক বা িবিশ� ব�াংক ব�তীত অ�” শ��িল ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ১০ ধারাবেল িবল�ু

 ধারা ১৪ক ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৭ ধারাবেল �িত�ািপত

 “�কান ব�াংক-�কা�ানী কতৃ�ক যািচত হইেল উ� ব�াংেকর �শয়ার �েয়র সময় ��তা” শ��িল ও হাইেফন “ব�াংেকর �শয়ার �েয়র সময় ��তা”
শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১৩(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বাংলােদশ ব�াংেকর অ��েল” শ��িল “বাংলােদশ ব�াংেক” শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং
আইন) এর ১৩(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “১৯৯৫ সেনর ২৫ নং আইন” সংখ�া�িল ও শ��িল “১৯৯৫ সেনর আইন” সংখ�া ও শ��িলর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩
(২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ১১ ধারাবেল �িত�ািপত

 “ধারায়” শ�িট “উপ-ধারায়” শ��িল ও হাইেফেনর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১৩(গ)
ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ১৪খ ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১৪ ধারাবেল সি�েবিশত।
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 “িবেশষািয়ত” শ�িট “নতূন ব�াংক বা িবিশ�” শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১৫(ক)
ধারাবেল �িত�ািপত।

 “আইেনর” শ�িট “অধ�ােদেশর” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ১২ ধারাবেল
�িত�ািপত

 উপ-ধারা (৪) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১৫(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “িনব�াচন বা, ���মত, মেনানয়েনর পর” শ��িল “�ধান িনব�াহী কম�কত�া” শ��িলর পর ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ০৪
নং আইন) এর ৫(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৫) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১৫(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১) এবং (১২) উপ-ধারা (৫) এর পর ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন)
এর ১৫(ঘ) ধারাবেল সংেযািজত।

 “চারজেনর” শ�িট “�ইজেনর” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ০৪ নং আইন) এর ৫(খ) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 ধারা ১৫ক ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৯ ধারাবেল সি�েবিশত

 “একািদ�েম” শ�িট “একািধ�েম” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ১৩ ধারাবেল
�িত�ািপত

 ধারা ১৫কক ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ০৪ নং আইন) এর ৬ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ১৫খ ও ১৫গ ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১৭ ধারাবেল সি�েবিশত।

 ধারা ১৭ ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সেনর ১১ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল �িত�ািপত

 ‘‘ব�াংক-�কা�ানীেত’’ শ��িল ও হাইেফন ‘‘ব�াংক-�কা�ানী বা আিথ�ক �িত�ােন’’ শ��িল ও হাইেফেনর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন,
২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১৮(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৭) ও (৮) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১৮(খ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 উপা�-টীকা ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ১৯(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭) এবং (৮) উপ-ধারা (২) এর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন)
এর ১৯(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ধারা ১৫২ ও ১৫৩” শ��িল ও সংখ�া�িল “Section 105 এবং Section 105A” শ��িল ও সংখ�া�িলর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন)
আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ১৫ ধারাবেল �িত�ািপত

 “দায়য�ুকরণ” শ�িট “দায়ম�ুকরণ” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ১৩ নং আইন) এর ৮ ধারাবেল
�িত�ািপত

 “দায়য�ু” শ�িট “দায়ম�ু” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ১৩ নং আইন) এর ৮ ধারাবেল �িত�ািপত

 “দায়য�ু” শ�িট “দায়ম�ু” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ১৩ নং আইন) এর ৮ ধারাবেল �িত�ািপত

 “দায়য�ুকরণ” শ�িট “দায়ম�ুকরণ” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ১৩ নং আইন) এর ৯ ধারাবেল
�িত�ািপত

 “দায়য�ু” শ�িট “দায়ম�ু” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ১৩ নং আইন) এর ৯ ধারাবেল �িত�ািপত

 “দায়য�ু” শ�িট “দায়ম�ু” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ১৩ নং আইন) এর ৯ ধারাবেল �িত�ািপত

 “বাংলােদশ ব�াংেকর পিরচালনা-পষ�েদর িনকট পনুিব�েবচনার আেবদন’’ শ��িল ‘‘সরকােরর িনকট আপীল’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী
(সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২০(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৪) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২০(খ) ধারাবেল িবল�ু।
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 ধারা ২২ ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (১) ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সেনর ২৩ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল �িত�ািপত

 দফা (ক) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২২(ক)(অ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘কিতপয় �কা�ানীর পিরচালক �য �কা�ানীসমহূ একে�’’ শ��িল ‘‘�কান �কা�ানীর পিরচালক �য �কা�ানী বা �কা�ানীসমহূ’’ শ��িলর পিরবেত�
ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২২(ক)(আ)(১) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “;” �সিমেকালন “:” �কালন এর পিরবেত� �িত�ািপত এবং অত:পর উপ-দফা (ঈ) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং
আইন) এর ২২(ক)(আ)(২) ধারাবেল সংেযািজত।

 ‘‘িবেশষািয়ত ব�াংেকর পিরচালেকর’’ শ��িল ‘‘পিরচালেকর’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন)
এর ২২(ক)(ই) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (১ক) ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ১৩ নং আইন) এর ১১ ধারাবেল সি�েবিশত

 “।“ দাঁিড় “:” �কালন এর পিরবেত� �িত�ািপত এবং অত:পর শত�াংশ �ইিট ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন)
এর ২২(খ) ধারাবেল িবল�ু।

 “আইন” শ�িট “অধ�ােদেশর” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ১৭ ধারাবেল �িত�ািপত

 ‘‘একে�’’ শ�িট ‘‘�যসব �কা�ানী’’ শ��িলর পর ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২২(গ) ধারাবেল
সি�েবিশত।

 উপা�-টীকা ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২৩(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘সংিবিধব� সি�িত’’ শ��িল ‘‘সংরি�ত তহিবল’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর
২৩(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘ি�িময়াম’’ শ�িট “�য পিরমাণ” শ��িলর পর ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২৩(খ) ধারাবেল িবল�ু।

 “তাহা অেপ�া কম হয়” শ��িল “তাহা, অেপ�া কম না হয়,” শ��িল ও কমা�িলর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩
সেনর ১৩ নং আইন) এর ১২ ধারাবেল �িত�ািপত

 ‘‘সংিবিধব� সি�িতেত’’ শ��িল ‘‘সংরি�ত তহিবেল’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন)
এর ২৩(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘সংিবিধব� সি�িত’’ শ��িল ‘‘সংরি�ত তহিবল’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর
২৩(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (১) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২৪(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘সংরি�ত নগদ তহিবল’’ শ��িল ‘‘সংরি�ত তহিবল’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন)
এর ২৪(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘পঁিচশ হাজার টাকা’’ শ��িল ‘‘�ই হাজার পাঁচশত টাকা’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং
আইন) এর ২৪(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘প�াশ হাজার টাকা’’ শ��িল ‘‘পাঁচ হাজার টাকা’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর
২৪(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 (১) সংখ�া ও ব�নী ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২৫(ক) ধারাবেল িবল�ু।

 ‘বা সাবিসিডয়ারী �কা�ানীেত পিরণত করার উে�েশ� �কান িবদ�মান �কা�ানীর িনয়�ণমলূক �শয়ার �য় কিরেত’ শ��িল ‘গঠন কিরেত’ শ��িলর পর
ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২৫(খ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 ‘‘শরীয়াহ’’ শ�িট ‘‘শরীয়েতর’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২৫(গ) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 উপ-দফা (ই) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২৫(ঘ) ধারাবেল সংেযািজত।
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ী ই

 দফা (চ) ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ১৮ ধারাবেল �িত�ািপত

 উপ-ধারা (২) ও (৩) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২৫(ঙ) ধারাবেল িবল�ু।

 ধারা ২৬ক, ২৬খ, ২৬গ ও ২৬ঘ ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২৬ ধারাবেল সি�েবিশত।

 উপ-ধারা (১) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২৭(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘ঋণ, অি�ম, গ�ারাি�ট বা অ� �কান আিথ�ক �িবধা’’ শ��িল ও কমা�িল ‘‘ঋণ বা অি�ম’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন,
২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২৭(খ)(অ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘ধারায়’’ শ�িট ‘‘উপ-ধারায়’’ শ�িট ও হাইেফেনর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২৭(খ)(আ)
ধারাবেল �িত�ািপত।

 “প�ু, ক�া, ভাই, �বান, শ�ালক, শ�ািলকা, ভি�পিত, ��র, শা�ড়ী, প�ুবধ ুও ক�ার �ামীেকও” শ��িল ও কমা�িল “প�ু ও ক�ােকও” শ��িলর
পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ১৩ নং আইন) এর ১৪ ধারাবেল �িত�ািপত

 “এবং ঐ পিরচালেকর উপর িনভ�রশীল সকলেক” শ��িল “শ�ালক, শািলকা, ভি�পিত, ��র, শা�ড়ী, প�ুবধ ুও ক�ার �ামীেকও” শ��িল ও
কমা�িলর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ১২ ধারাবেল �িত�ািপত

 "�েত�ক ব�াংক-�কা�ানীর ব�ব�াপনা পিরচালক” শ��িল “�েত�ক ব�াংক-�কা�ানী” শ��িলর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৩
(১৯৯৩ সেনর ১৩ নং আইন) এর ১৪ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 ধারা ২৭ক এবং ২৭কক ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সেনর ১১ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল সি�েবিশত

 ‘‘ঋণ বা িবিনেয়াগ অ�েমাদনকারী কতৃ�পে�র এক�র উ��তন কতৃ�পে�র অ�েমাদন’’ শ��িল ‘‘পিরচালক পষ�েদর স�িত’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-
�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২৮ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘ঋণ বা উহার অংশ বা উহার উপর অিজ�ত �দ’’ শ��িল ‘‘ঋণ’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং
আইন) এর ২৯(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (২) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২৯(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ব�াখ�া ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ২৯(গ) ধারাবেল সংেযািজত।

 ধারা ২৮ক ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সেনর ২৩ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল সি�েবিশত

 দফা (ঙ) ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ১৩ নং আইন) এর ১৫ ধারাবেল �িত�ািপত

 ‘‘(ক) হইেত (চ)’’ অ�র�িল, শ� ও ব�নী�িল ‘‘(ক) ও (খ)’’ অ�র�িল ও ব�নী�িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩
সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩০ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “এবং ইসলামী শিরয়ত �মাতােবক পিরচািলত ব�াংেকর ব�বসািয়ক �লনেদেন উ� মনুাফা বা ভাড়ার হার িছল �ধমুা� এই কারেণ” শ��িল “�ধমুা�
এই কারেণই” শ��িলর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ১৩ ধারাবেল �িত�ািপত

 ‘‘শরীয়াহ’’ শ�িট ‘‘শিরয়ত’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩১ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘ব�ি�, �িত�ান বা �কা�ানী’’ শ��িল ‘‘�কা�ানী’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর
৩২(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “আইন” শ�িট “অধ�ােদশ” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ২০ ধারাবেল �িত�ািপত

 ‘‘১৩’’ সংখ�া ‘‘১৩(১)’’ সংখ�া�িল ও ব�নীর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩২(খ) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 দফা (গ) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩২(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “উপ-ধারা (২)” শ�, সংখ�া ও ব�নী�িল “উপ-ধারা (১)” শ�, সংখ�া ও ব�নী�িলর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩
সেনর ১১ নং আইন) এর ২০ ধারাবেল �িত�ািপত
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ী ই

 ‘‘বাংলােদশ ব�াংেকর পিরচালনা-পষ�েদর িনকট তাহা পনুিব�েবচনার আেবদন’’ শ��িল ‘‘সরকােরর িনকট আপীল দােয়র’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-
�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩২(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৭) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩২(ঙ) ধারাবেল িবল�ু।

 ‘‘জািনয়া িনেত’’ শ��িল ‘‘জানাইয়া িদেত’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩৩
ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (২) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩৪(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�েদর সেব�া�’’ শ��িল ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩৪(খ) ধারাবেল িবল�ু।

 ‘‘শতাংশ’’ শ�িট ‘‘শত�াংশ’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩৫(ক) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 দফা (খ) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩৫(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘বাংলােদশী ম�ুায়’’ শ��িল ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩৬(ক)(অ) ধারাবেল িবল�ু।

 ‘‘বাংলােদশী ম�ুায়’’ শ��িল ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩৬(ক)(আ) ধারাবেল িবল�ু।

 “;” �সিমেকালন “।“ দাঁিড়র পিরবেত� এবং অতঃপর “�াফট বা িবিনময় দিলেলর পাওনাদােরর িঠকানা পাওয়া না �গেল আেবদনকারীর িঠকানায় অ��প
�নািটস ��রণ কিরেব।” শ��িল ও দাঁিড় ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩৬(ক)(ই) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (ঘ) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩৬(খ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 ‘‘অথবা বাংলােদশ ব�াংেকর ওেয়বসাইেট’’ শ��িল ‘‘একবার কিরয়া’’ শ��িলর পর ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং
আইন) এর ৩৬(গ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 ‘‘�ই বৎসেরর’’ শ��িল ‘‘এক বছেরর’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩৬(ঘ)
ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�ই’’ শ�িট ‘‘এক’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩৬(ঙ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�ই’’ শ�িট ‘‘এক’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩৬(ঙ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (১৫) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩৬(চ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (খ) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩৬(ছ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (১) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ৩৭ ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩৮ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘ইংেরজী পি�কা বৎসর’’ শ��িল ‘‘অথ� বৎসর’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর
৩৯(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (১ক) ও (১খ) ফাইনাি�য়াল িরেপািট�ং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ১৬ নং আইন) এর ৬০ ধারাবেল সি�েবিশত।

 “তফিসল-১১” শ� ও সংখ�ািট “Third Schedule এর ফরম E” শ��িল ও বণ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩
সেনর ১১ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল �িত�ািপত

 ‘‘ফরম ও িনেদ�শনাসমহূ’’ শ��িল ‘‘ফরমসমহূ’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩৯(খ)
ধারাবেল �িত�ািপত।

 ব�াখ�া ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৩৯(গ) ধারাবেল িবল�ু।

 “ধারা ২১৩” শ� ও সংখ�ািট “Section 145” শ� ও সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন)
এর ২২ ধারাবেল �িত�ািপত

 দফা (ঘঘ) ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ১৩ নং আইন) এর ১৬ ধারাবেল সি�েবিশত
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 ‘‘করা হয়’’ শ��িল ‘‘করা হইেব’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪০(ক)(অ)
ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (ঙ) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪০(ক)(আ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (ছছ), (ছছছ) ও (ছছছছ) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪০(ক)(ই) ধারাবেল সি�েবিশত।

 ‘‘ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এর িবধান অ�যায়ী সংরি�ত মলূধন আবশ�ক মলূধেনর’’ শ��িল, সংখ�া�িল ও ব�নী ‘‘মলূধন’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-
�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪০(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৫) ও (৬) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪০(গ) ধারাবেল সংেযািজত।

 ধারা ৩৯ক, ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ১৩ নং আইন) এর ১৭ ধারাবেল সি�েবিশত

 ধারা ৩৯খ, ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ১৫ ধারাবেল সি�েবিশত

 ‘‘�ই’’ শ�িট ‘‘িতন’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪১ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�ই’’ শ�িট ‘‘িতন’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪১ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ধারা ১৯০” শ� ও সংখ�ািট “Section 134(1)” শ�, সংখ�া ও ব�নী�িলর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১
নং আইন) এর ২৩ ধারাবেল �িত�ািপত

 “ধারা” শ�িট “Section” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ২৩ ধারাবেল �িত�ািপত

 “ধারা” শ�িট “Section” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ২৩ ধারাবেল �িত�ািপত

 ধারা ৪২ ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪২ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘এবং সরকার কতৃ�ক িনেদ�িশত হইেল অ��প পিরদশ�ন করাইেব’’ শ��িল ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন)
এর ৪৩(ক) ধারাবেল িবল�ু।

 ‘‘বাংলােদশ ব�াংক আবশ�ক মেন কিরেল উ� পরী�ার িভি�েত ���তকৃত �িতেবদেনর একিট অ�িলিপ উ� ব�াংক-�কা�ানীেক সরবরাহ কিরেত
পািরেব’’ শ��িল ও হাইেফন ‘‘যিদ উ� ব�াংক-�কা�ানী অ�েরাধ কের, বা এই�প পরী�ার িভি�েত উহার িব�ে� �কান ব�ব�া �হেণর ��াব িবেবচনাধীন
থােক, তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক উ� পরী�ার িভি�েত ���তকৃত �িতেবদেনর একিট অ�িলিপ উ� ব�াংক-�কা�ানীেক সরবরাহ কিরেব’’ শ��িল,
কমা�িল ও হাইেফন�িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪৩(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৫) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪৩(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৬) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪৩(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৩) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪৪ ধারাবেল সংেযািজত।

 ‘‘�ধান িনব�াহী কতৃ�ক’’ শ��িল ‘‘�ধান িনব�াহী’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর
৪৫(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘আমানতকারীেদর জ� �িতকর’’ শ��িল ‘‘আমানতকারীেদর �িতকর’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩
সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪৫(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৬) ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ২৪ ধারাবেল �িত�ািপত

 ‘‘�কান �চয়ারম�ান বা পিরচালক’’ শ��িল ‘‘�কান �চয়ারম�ান, পিরচালক, �ধান িনব�াহী’’ শ��িল ও কমা�িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন)
আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪৫(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘উ��প �চয়ারম�ান বা পিরচালেকর’’ শ��িল ‘‘উ��প �চয়ারম�ান, পিরচালক বা �ধান িনব�াহীর’’ শ��িল ও কমার পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী
(সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪৫(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘এর’’ শ�িট ‘‘এই’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪৬(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৫) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪৬(খ) ধারাবেল সংেযািজত।
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ী ই

 ‘‘বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক’’ শ��িল ‘‘এত�ে�েশ�’’ শ�িটর পর ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪৭
ধারাবেল সি�েবিশত।

 “ব�বসা” শ�িট “ব�ব�া” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ১৩ নং আইন) এর ১৮ ধারাবেল �িত�ািপত

 ‘‘৭৫’’ সংখ�ািট ‘‘৭৬’’ সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪৮(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “;” �সিমেকালন “।” দাঁিড়র পিরবেত� �িত�ািপত এবং দফা (ঙ) ও (চ) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর
৪৮(খ) ধারাবেল সংেযািজত।

 �থম অ�ে�দিট ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪৯(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�কা�ানী, �িত�ান বা ব�ি�েক’’ শ��িল ও কমা ‘‘�কা�ানী বা ব�ি�েক’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩
সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪৯(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�কা�ানী বা �িত�ান বা ব�ি�র’’ শ��িল ‘‘�কা�ানীর বা ব�ি�র’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭
নং আইন) এর ৪৯(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�কা�ানী, �িত�ান বা ব�ি�র’’ শ��িল ও কমা ‘‘�কা�ানী বা ব�ি�র’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩
সেনর ২৭ নং আইন) এর ৪৯(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�কা�ানী, �িত�ান বা ব�ি�’’ শ��িল ও কমা ‘‘�কা�ানী বা ব�ি�’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর
২৭ নং আইন) এর ৪৯(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�কা�ানী’’ শ�িট ‘‘ব�াংক-�কা�ানী’’ শ��িল ও হাইেফেনর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর
৫০(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�িত�ান বা ব�ি�’’ শ��িল ‘‘ব�ি�’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫০(ক)
ধারাবেল �িত�ািপত।

 “৩১(১)” সংখ�া�িল ও ব�নী�িল “৩২(১)” সংখ�া�িল ও ব�নী�িলর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ১৩ নং
আইন) এর ২০ ধারাবেল �িত�ািপত

 ‘‘�কা�ানী, �িত�ান বা ব�ি�েক’’ শ��িল ও কমা ‘‘�কা�ানী বা ব�ি�েক’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩
সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫০(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�কা�ানী, �িত�ান’’ শ��িল ও কমা ‘‘�কা�ানী’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর
৫০(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�কা�ানী বা �িত�ান’’ শ��িল ‘‘ব�াংক-�কা�ানী’’ শ��িল ও হাইেফেনর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭
নং আইন) এর ৫১ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�কা�ানী, �িত�ান বা ব�ি�’’ শ��িল ও কমা ‘‘�কা�ানী বা ব�ি�’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর
২৭ নং আইন) এর ৫১ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�কা�ানী, �িত�ান বা ব�ি�’’ শ��িল ও কমা ‘‘�কা�ানী বা ব�ি�’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর
২৭ নং আইন) এর ৫১ ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (১) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫২(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�কা�ানী, �িত�ান বা ব�ি�র’’ শ��িল ও কমা ‘‘�কা�ানী বা ব�ি�র’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩
সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫২(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�কা�ানী বা �িত�ােনর �ধান িনব�াহী’’ শ��িল ‘‘�কা�ানীর �ধান িনব�াহী’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩
সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫২(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�কা�ানী, �িত�ান বা ব�ি�র’’ শ��িল ও কমা ‘‘�কা�ানী বা ব�ি�র’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩
সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫২(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�কা�ানী, �িত�ান বা ব�ি�র’’ শ��িল ও কমা ‘‘�কা�ানী বা ব�ি�র’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩
সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫২(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।
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ী ই

 ‘‘�কা�ানী, �িত�ান’’ শ��িল ও কমা ‘‘ব�াংক-�কা�ানী’’ শ��িল ও হাইেফেনর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর
২৭ নং আইন) এর ৫৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�কা�ানীর বা �িত�ােনর’’ শ��িল ‘‘�কা�ানীর’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫৩
ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�কা�ানীর বা �িত�ােনর’’ শ��িল ‘‘�কা�ানীর’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫৩
ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�কা�ানী, �িত�ান বা ব�ি�র’’ শ��িল ও কমা ‘‘�কা�ানী বা ব�ি�র’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর
২৭ নং আইন) এর ৫৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�কা�ানীর বা �িত�ােনর’’ শ��িল ‘‘�কা�ানীর’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫৩
ধারাবেল �িত�ািপত।

 “নবম খ�” শ��িল “Part IX” শ� ও সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ২৫ ধারাবেল
�িত�ািপত

 “�দউিলয়া িবষয়ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সেনর ১০ নং আইন)” শ��িল, কমা, সংখ�া�িল ও ব�নী�িল “Insolvency Act, 1920 (V of 1920)”
শ��িল, কমা, সংখ�া�িল ও ব�নী�িলর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ২৫ ধারাবেল �িত�ািপত

 “আইন” শ�িট “Act” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ২৫ ধারাবেল �িত�ািপত

 ‘‘�ই ল�’’ শ��িল ‘‘িবশ হাজার’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫৪ ধারাবেল
�িত�ািপত।

 ‘‘�িত�ান’’ শ�িট ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫৫ ধারাবেল িবল�ু।

 ‘‘�িত�ান’’ শ�িট ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫৬(ক) ধারাবেল িবল�ু।

 উপ-ধারা (১) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫৬(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�িত�ান এবং উ� ব�াংেকর’’ শ��িল ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫৬(খ) ধারাবেল িবল�ু।

 ‘‘�িত�ােনর’’ শ�িট ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫৬(গ) ধারাবেল িবল�ু।

 ‘‘�িত�ান ও উহার’’ শ��িল ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫৬(ঘ) ধারাবেল িবল�ু।

 ‘‘�িত�ান,’’ শ�িট ও কমা ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫৬(ঘ) ধারাবেল িবল�ু।

 ‘‘�িত�ান ও উহার’’ শ��িল ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫৬(ঙ) ধারাবেল িবল�ু।

 ‘‘ধারা ৫৮ এর আওতায় অিধগহৃীত �কান ব�াংেকর ব�াপাের’’ শ��িল ‘‘�কান অিধগহৃীত ব�াংেকর ব�াপাের’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী
(সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫৭(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�িত�ান ও উহার’’ শ��িল ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫৭(খ)(অ) ধারাবেল িবল�ু।

 ‘‘�িত�ান ও উহার’’ শ��িল ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫৭(খ)(আ) ধারাবেল িবল�ু।

 “আইেনর” শ�িট “অধ�ােদেশর” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ২৬ ধারাবেল
�িত�ািপত

 ‘‘�কান ব�াংক-�কা�ানীর শাখা িকংবা অধীন� �িত�ান অিধ�হেণর ��ে� উ� ব�াংক-�কা�ানীেক, অিধগহৃীত ব�াংেকর স�দ ও দায়’’ শ��িল,
হাইেফন�িল ও কমা ‘‘অিধগহৃীত-ব�াংক বাংলােদেশর বািহের িনব�নকৃত হইেল, অিধগহৃীত ব�াংকেক, অিধগহৃীত ব�াংেকর �িত�ান’’ শ��িল, কমা�িল ও
হাইেফেনর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫৮ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “হাইেকাট� িবভােগর” শ��িল “��ীম �কােট�র” শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৫৯
ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘সকল আইনগত কায�ধারা’’ শ��িল ‘‘ব�বসা বা কায��ম �হণ ও চাল ুরাখা’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩
সেনর ২৭ নং আইন) এর ৬০ ধারাবেল �িত�ািপত।
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 “ধারা ২২৮, ২৪১ এবং ৩৭২” শ��িল, কমা ও সংখ�া�িল “Sections 153, 162 এবং 271” শ��িল, কমা ও সংখ�া�িলর পিরবেত� ব�াংক
�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ২৭ ধারাবেল �িত�ািপত

 “আইেনর” শ�িট “অধ�ােদেশর” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১নং আইন) এর ২৭ ধারাবেল
�িত�ািপত

 “আইেনর” শ�িট “অধ�ােদেশর” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১নং আইন) এর ২৭ ধারাবেল
�িত�ািপত

 “আইেনর” শ�িট “অধ�ােদেশর” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ২৭ ধারাবেল
�িত�ািপত

 “ধারা ২৪২” শ� ও সংখ�ািট “Section 163” শ� ও সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন)
এর ২৭ ধারাবেল �িত�ািপত

 “ধারা ২৫০ অথবা ২৫৫” শ��িল ও সংখ�া�িল “Section 171 অথবা 175” শ��িল ও সংখ�া�িলর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন,
২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ২৮ ধারাবেল �িত�ািপত

 “আইন” শ�িট “অধ�ােদশ” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ২৮ ধারাবেল �িত�ািপত

 “ধারা ২৫৬” শ� ও সংখ�ািট “Section 176” শ� ও সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন)
এর ২৮ ধারাবেল �িত�ািপত

 “ধারা ৫৩ অথবা ২৫৫” শ��িল ও সংখ�া�িল “Section 50 অথবা Section 175” শ��িল ও সংখ�া�িলর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন)
আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ২৯ ধারাবেল �িত�ািপত

 “আইেনর” শ�িট “অধ�ােদেশর” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ৩০ ধারাবেল
�িত�ািপত

 ‘‘৬৬ বা ৬৭’’ সংখ�া�িল ও শ� ‘‘৬৭ বা ৬৮’’ সংখ�া�িল ও শে�র পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন)
এর ৬১ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ধারা ২৫৩” শ� ও সংখ�ািট “Section 173” শ� ও সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন)
এর ৩১ ধারাবেল �িত�ািপত

 “ধারা ২৫৯” শ� ও সংখ�ািট “Section 177B” শ� ও সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন)
এর ৩২ ধারাবেল �িত�ািপত

 “আইন” শ�িট “অধ�ােদশ” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ১৩ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল �িত�ািপত

 দফা (ক) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৬২ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ধারা ৩২৫” শ� ও সংখ�ািট “Section 230” শ� ও সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন)
এর ৩৩ ধারাবেল �িত�ািপত

 “ধারা ৩২৫” শ� ও সংখ�ািট “Section 230” শ� ও সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন)
এর ৩৩ ধারাবেল �িত�ািপত

 “ধারার” শ�িট “Section এর” শ��িলর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ৩৩ ধারাবেল
�িত�ািপত

 “ধারা ২৬১ এবং ২৬৬” শ��িল ও সংখ�া�িল “Section 178A এবং 183” শ��িল ও সংখ�া�িলর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন,
২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ৩৪ ধারাবেল �িত�ািপত

 “ধারা ২৭৪” শ� ও সংখ�ািট “Section 191” শ� ও সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন)
এর ৩৫ ধারাবেল �িত�ািপত

 ধারা ৭৪ ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৬৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ধারা ২৮৬” শ� ও সংখ�ািট “Section 203” শ� ও সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন)
এর ৩৭ ধারাবেল �িত�ািপত
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 “ধারা ৩১৪ এবং ৩১৫” শ��িল ও সংখ�া�িল “Section 218 এবং 220” শ��িল ও সংখ�া�িলর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন,
২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ৩৭ ধারাবেল �িত�ািপত

 “ধারা ৩২৫” শ� ও সংখ�ািট “Section 230” শ� ও সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন)
এর ৩৮ ধারাবেল �িত�ািপত

 “�িগতকরণসহ” শ�িট “�ািপতকরণসহ” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ১৩ নং আইন) এর ২২ ধারাবেল
�িত�ািপত

 উপ-ধারা (১৬)ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৬৪ ধারাবেল সংেযািজত।

 “ধারা ২২৮” শ� ও সংখ�ািট “Section 153” শ� ও সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন)
এর ৩৯ ধারাবেল �িত�ািপত

 ‘‘িনকট’’ শ�িট ‘‘�দনাদােরর’’ শ�িটর পর ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৬৫(ক) ধারাবেল সি�েবিশত।

 ‘‘এবং’’ শ�িট ‘‘�স ব�ি�’’ শ��িলর পর ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৬৫(খ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 দফা (ক) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৬৫(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ধারা ২৬৭” শ� ও সংখ�ািট “Section 184” শ� ও সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন)
এর ৪০ ধারাবেল �িত�ািপত

 ‘‘নেহন’’ শ�িট ‘‘িছেলন না’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৬৬ ধারাবেল
�িত�ািপত।

 “ধারা ৩৩১” শ� ও সংখ�ািট “Section 235” শ� ও সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন)
এর ৪১ ধারাবেল �িত�ািপত

 “ধারা ৩৩১” শ� ও সংখ�ািট “Section 235” শ� ও সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন)
এর ৪১ ধারাবেল �িত�ািপত

 “ধারা ২২৮” শ� ও সংখ�ািট “Section 153” শ� ও সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন)
এর ৪২ ধারাবেল �িত�ািপত

 “ধারা ২২৮” শ� ও সংখ�ািট “Section 153” শ� ও সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন)
এর ৪২ ধারাবেল �িত�ািপত

 “ধারা ১৯১” শ� ও সংখ�ািট “Section 135” শ� ও সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন)
এর ৪২ ধারাবেল �িত�ািপত

 “ধারা ৩৩১” শ� ও সংখ�ািট “Section 235” শ� ও সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন)
এর ৪২ ধারাবেল �িত�ািপত

 “ধারা ৩৩১” শ� ও সংখ�ািট “Section 235” শ� ও সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন)
এর ৪২ ধারাবেল �িত�ািপত

 “ধারা ২২৮” শ� ও সংখ�ািট “Section 153” শ� ও সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন)
এর ৪৩ ধারাবেল �িত�ািপত

 “িডি�” শ�িট “িডি�” শ�িটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ১৩ নং আইন) এর ২৩ ধারাবেল �িত�ািপত

 ‘‘১২০’’ সংখ�া ‘‘১২১’’ সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৬৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “অ�ম খ� িবিবধ” শ��িল ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ৪৪ ধারাবেল সি�েবিশত৷

 ‘‘একজন বা একািধক’’ শ��িল ‘‘একজন’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৬৮(ক)
ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘যাহােক বা যাহািদগেক’’ শ��িল ‘‘যাহােক’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৬৮(ক)
ধারাবেল �িত�ািপত।
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ী ই

 ‘‘অ� �কান ব�ি�েক বা ব�ি�বগ�েক’’ শ��িল ‘‘অ� �কান ব�ি�েক’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর
২৭ নং আইন) এর ৬৮(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘মেনানীত �কান ব�ি�’’ শ��িল ‘‘মেনানীত ব�ি�’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর
৬৮(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘সাম�ী �ক’’ শ��িল ‘‘সাম�ীেক’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৬৯ ধারাবেল
�িত�ািপত।

 “অ�ম খ� িবিবধ” শ��িল ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ৪৪ ধারাবেল িবল�ু

 ‘‘অনিধক ৭ (সাত) বৎসর কারাদে�ড এবং অন�ূন �ই ল� টাকা এবং অনিধক িবশ ল� টাকা অথ�দে�ড দ�ডনীয়’’ শ��িল ‘‘অনিধক ৭ বৎসর
কারাদে�ড দ�ডনীয় হইেবন এবং ইহার অিতির� অথ�দে�ডও দ�ডনীয়’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং
আইন) এর ৭০(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘অনিধক ৩ (িতন) বৎসেরর কারাদে�ড এবং অনিধক এক ল� টাকা অথ�দে�ড দ�ডনীয়’’ শ��িল ‘‘অনিধক িতন বৎসেরর কারাদে�ড দ�ডনীয় হইেবন
এবং ইহার অিতির� অথ�দে�ডও দ�ডনীয়’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৭০(খ)
ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘ঋণ, অি�ম, গ�ারাি�ট বা অ� �কান�প আিথ�ক �িবধা’’ শ��িল ‘‘অি�ম’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩
সেনর ২৭ নং আইন) এর ৭০(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘অনিধক ৩ (িতন) বৎসেরর কারাদে�ড অথবা অন�ূন এক ল� টাকা এবং অনিধক দশ ল� টাকা অথ�দে�ড অথবা উভয় দে�ড দ�ডনীয়’’ শ��িল
‘‘অনিধক িতন বৎসেরর কারাদে�ড দ�ডনীয় হইেবন এবং ইহার অিতির� অনিধক িবশ হাজার টাকা অথ�দে�ড দ�ডনীয়’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী
(সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৭০(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘অন�ূন দশ হাজার টাকা এবং অনিধক এক ল� টাকা জিরমানা আেরািপত’’ শ��িল ‘‘অনিধক �ই হাজার টাকা অথ� দে� দ�নীয়’’ শ��িলর পিরবেত�
ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৭০(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘অন�ূন পাঁচশত টাকা এবং অনিধক পাঁচ হাজার টাকা জিরমানা আেরািপত’’ শ��িল ‘‘অনিধক একশত টাকা অথ� দে� দ�নীয়’’ শ��িলর পিরবেত�
ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৭০(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘জিরমানা আেরািপত’’ শ��িল ‘‘অথ� দে� দ�নীয়’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর
৭০(ঙ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘অন�ূন দশ হাজার টাকা এবং অনিধক এক ল� টাকা জিরমানা আেরািপত’’ শ��িল ‘‘অনিধক �ই হাজার টাকা অথ� দে� দ�নীয়’’ শ��িলর পিরবেত�
ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৭০(চ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘অন�ূন পাঁচশত টাকা এবং অনিধক পাঁচ হাজার টাকা জিরমানা আেরািপত’’ শ��িল ‘‘অনিধক একশত টাকা অথ� দে� দ�নীয়’’ শ��িলর পিরবেত�
ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৭০(চ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘অন�ূন দশ হাজার টাকা এবং অনিধক এক ল� টাকা জিরমানা আেরািপত’’ শ��িল ‘‘অনিধক �ই হাজার টাকা অথ� দে� দ�নীয়’’ শ��িলর পিরবেত�
ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৭০(ছ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘অন�ূন পাঁচশত টাকা এবং অনিধক পাঁচ হাজার টাকা জিরমানা আেরািপত’’ শ��িল ‘‘অনিধক একশত টাকা অথ� দে� দ�নীয়’’ শ��িলর পিরবেত�
ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৭০(ছ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�কা�ানী বা �িত�ান’’ শ��িল ‘‘�কা�ানী’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৭০(জ)
ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�কা�ানী বা �িত�ােনর’’ শ��িল ‘‘�কা�ানীর’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর
৭০(জ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�কা�ানী বা �িত�ােনর’’ শ��িল ‘‘�কা�ানীর’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর
৭০(জ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৯) এবং (১০) ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ১৩ নং আইন) এর ২৪ ধারাবেল সংেযািজত

 উপ-ধারা (৯) ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ৪৫ ধারাবেল �িত�ািপত
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 ‘‘তাহােক �কন আিথ�ক জিরমানা’’ শ��িল ‘‘তাহােক �কন অথ�দে� দি�ত’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩
সেনর ২৭ নং আইন) এর ৭০(ঝ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘�য �কান অংেকর আিথ�ক জিরমানা’’ শ��িল ‘‘�য �কান অংেকর অথ�দে� দি�ত’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩
(২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৭০(ঝ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘জিরমানা’’ শ� ‘‘অথ�দ�’’ শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৭০(ঞ) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 ‘‘জিরমানাকৃত অথ�’’ শ��িল ‘‘দি�ত অথ�’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৭০(ঞ)
ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (১১) ও (১২) ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৭০(ট) ধারাবেল সংেযািজত।

 “এই আইেনর” শ��িল ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ০৪ নং আইন) এর ৭ ধারাবেল িবল�ু।

 “ধারা ২৬ক এর উপ-ধারা (৩)” শ�, সংখ�া ও ব�নী�িল “ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (৪)” শ�, সংখ�া�িল ও ব�নী�িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী
(সংেশাধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ০৪ নং আইন) এর ৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ১১২ ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৭১ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ধারা ১৭, ৮৩, ৯১, ১০৭, ১৩১, ১৩৩ এবং ২১২” শ��িল, সংখ�া�িল এবং কমা�িল “Sections 17, 77, 83B, 86H, 91B, 91D এবং
144(5)” শ��িল, সংখ�া�িল, কমা�িলর এবং ব�নী�িলর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ৪৭
ধারাবেল �িত�ািপত

 ধারা ১১৫ ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৭২ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ধারা ১১” শ� ও সংখ�ািট “Section 11” শ� ও সংখ�ািটর পিরবেত� ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর
৪৮ ধারাবেল �িত�ািপত

 ‘‘�কান ব�াংক-�কা�ানীর নাম পিরবত�েনর জ� �কান আেবদন �হণেযাগ� হইেব না’’ শ��িল ‘‘সরকার �কান ব�াংক-�কা�ানীর নাম পিরবত�েনর জ�
উহার অ�েমাদন িদেব না’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৭৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “এই আইেনর” শ��িল ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ০৪ নং আইন) এর ৮ ধারাবেল িবল�ু।

 ‘‘১১, ১৫, ১৫কক, ২৩, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৭৪ এবং ৭৭’’ সংখ�া�িল, কমা�িল, অ�র�িল ও শ� ‘‘১১, ১৫, ২৩, ৪৫, ৪৯, ৭৫ এবং ৭৭’’ সংখ�া�িল,
কমা�িল ও শ�িটর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৭৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ১২০ ব�াংক �কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ১১ নং আইন) এর ৪৯ ধারাবেল �িত�ািপত

 ‘‘িবেশষািয়ত’’ শ�িট ‘‘নতূন ব�াংক এবং িবিশ�’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৭৫
ধারাবেল �িত�ািপত

 ‘‘বাংলােদশ ব�াংক, সরকােরর সিহত পরামশ��েম’’ শ��িল ও কমা ‘‘সরকার, বাংলােদশ ব�াংেকর সিহত পরামশ��েম’’ শ��িল ও কমার পিরবেত�
ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৭৬ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘উহােদর �কান কম�কত�া বা কম�চারীর িব�ে� বা ধারা ৪৭ এর উপ-ধারা (৩) এর আওতায় বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক িনেয়াগকৃত �কান ব�ি�র িব�ে�
�কান মামলা’’ শ��িল, সংখ�া�িল ও ব�নী ‘‘উহােদর �কান কম�কত�া বা কম�চারীর িব�ে� �কান মামলা’’ শ��িলর পিরবেত� ব�াংক-�কা�ানী (সংেশাধন)
আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ৭৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317


