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মািনল�ডািরং �িতেরাধ আইন, ২০১২
( ২০১২ সেনর ৫ নং আইন )

[ �ফ�য়াির ২০, ২০১২ ]

মািনল�ডািরং �িতেরাধ সং�া� িবদ�মান আইন ও অধ�ােদশ রিহত�েম এত� সং�া� 
 

আইন পনুঃ�ণয়েনর উে�েশ� �ণীত আইন

�যেহতু মািনল�ডািরং ও সংি�� অ�া� অপরাধ �িতেরাধ এবং উহােদর শাি�র িবধানসহ আ�ষি�ক িবষয়ািদ স�েক�
িবধান �ণয়েনর উে�েশ� মািনল�ডািরং �িতেরাধ সং�া� িবদ�মান আইন ও অধ�ােদশ রিহত�েম এত� সং�া�
আইন পনুঃ�ণয়ন করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়;
  �সেহতু এত� �ারা িন��প আইন করা হইলঃ
  

সংি��
িশেরানাম ও
�বত�ন

১।(১) এই আইন মািনল�ডািরং �িতেরাধ আইন, ২০১২ নােম অিভিহত হইেব।

  (২) ইহা ৩ মাঘ, ১৪১৮ ব�া�/১৬ জা�য়াির, ২০১২ ি��া� তািরখ হইেত কায�কর হইয়ােছ

বিলয়া গণ� হইেব।

  
সং�া ২ । িবষয় বা �সংেগর পিরপ�থী �কান িকছু না থািকেল, এই আইেন—

  (ক) ‘‘অথ� বা স�ি� পাচার’’ অথ�—

  (১) �দেশ িবদ�মান আইেনর ব�ত�য় ঘটাইয়া �দেশর বািহের অথ� বা স�ি� ��রণ বা র�ণ; বা

  (২) �দেশর বািহের �য অথ� বা স�ি�েত বাংলােদেশর �াথ� রিহয়ােছ যাহা বাংলােদেশ আনয়ন

�যাগ� িছল তাহা বাংলােদেশ আনয়ন হইেত িবরত থাকা; বা

  (৩) িবেদশ হইেত �কৃত পাওনা �দেশ আনয়ন না করা বা িবেদেশ �কৃত �দনার অিতির�

পিরেশাধ করা;

  (খ) ‘‘অথ� মলূ� �ানা�রকারী’’ অথ� এমন আিথ�ক �সবা �যখােন �সবা �দানকারী এক�ােন নগদ

টাকা, �চক, অ�া� আিথ�ক ই��েুম�ট (ইেলক�িনক বা অ�িবধ) �হণ কের এবং অ��ােন

�িবধােভাগীেক নগদ টাকা বা আিথ�ক ই��েুম�ট বা অ� �কানভােব সমপিরমাণ মলূ� �দান

কের;

  (গ) ‘‘অপরাধল� আয়’’ অথ� �ত�� বা পেরা�ভােব স��ৃ অপরাধ হইেত অিজ�ত, উ�ূত

স�ি� বা কােরা আয়�াধীন বা িনয়�ণাধীন এ ধরেণর স�ি�;
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(ঘ) ‘‘অব��’’ অথ� এই আইেনর আওতায় উপয�ু কতৃ�প� কতৃ�ক �কান স�ি� অ�ায়ী িভি�েত

সংি�� কতৃ�প� বা আদালেতর িনয়�েণ আনয়ন করা যাহা আদালত কতৃ�ক বােজয়া�করেণর

চূড়া� িস�া� �হেণর মাধ�েম িন�ি� করা হইেব;

  (ঙ) ‘‘অলাভজনক সং�া/�িত�ান (Non Profit Organisation) ’ অথ� �কা�ানী আইন,

১৯৯৪ (১৯৯৪ সেনর ১৮ নং আইন) এর ধারা ২৮ এর অধীন সনদ�া� �কান �িত�ান;

  (চ) ‘‘আিথ�ক ই��েুম�ট’’ অথ� সকল কা�েজ বা ইেলক�িনক দিললািদ যাহার আিথ�ক মলূ�

রিহয়ােছ;

  (ছ) ‘‘আিথ�ক �িত�ান’’ অথ� আিথ�ক �িত�ান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর

ধারা ২(খ) এ সং�ািয়ত আিথ�ক �িত�ান;

  (জ) ‘‘আদালত’’ অথ� ��শাল জজ এর আদালত;

  (ঝ) ‘‘��াক’’ অথ� এই আইেনর আওতায় আদালত কতৃ�ক �কান স�ি� অ�ায়ী িভি�েত সংি��

কতৃ�প� বা আদালেতর িজ�ায় আনয়ন করা যাহা আদালত কতৃ�ক চূড়া� িস�া� �হেণর

মাধ�েম িন�ি� করা হইেব;

  (ঞ) ‘‘�াহক’’ অথ� [বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট] কতৃ�ক সময় সময়

সং�ািয়ত �কান ব�ি� বা ব�ি�বগ� অথবা স�া বা স�াসমহূ;

  (ট) ‘‘�া� ও �কা�ানী �সবা �দানকারী’’ অথ� �কান ব�ি� বা ব�বসা �িত�ান যাহা অ� �কান

আইেন সং�ািয়ত করা হয় নাই এবং �য বা যাহা �কান ততৃীয় প�েক িন�বিণ�ত �য �কান �সবা

�দান কিরয়া থােকঃ

  (১) �কান আইনী স�া �িত�ার এেজ�ট িহসােব দািয়� পালন,

  (২) �কান আইনী স�ার পিরচালক, সিচব িহসােব দািয়� পালন বা অ� কাহােকও িনেয়াগ করা

বা অংশীদারী ব�বসােয় অংশীদার িহসােব দািয়� পালন অথবা সমপয�ােয়র অ� �কান দািয়�

পালন,

  (৩) �কান আইনী স�ার িনবি�ত এেজ�ট িহসােব দািয়� পালন,

  (৪) �কান এ�ে�স �াে�র �াি� িহসােব দািয়� পালন বা অ� কাহােকও িনেয়াগ করা,

  (৫) নিমনী �শয়ারেহা�ার বা অ� �কান ব�ি�র পিরবেত� পিরচালক িহসােব দািয়� পালন বা

অ� �কান ব�ি�েক িনেয়াগ �দান করা,

 [(ঠ) ‘‘তদ�কারী সং�া’’ অথ� এই আইেনর অ� �কান িবধােন িভ��প �কান িকছু না থািকেল,-

  (অ) দফা (শ) এ বিণ�ত ‘স��ৃ অপরাধ’ তদে�র জ� সংি�� আইেন �মতা�া� তদ�কারী

সং�া:

  তেব শত� থােক �য, �য সকল স��ৃ অপরাধ বাংলােদশ পিুলশ কতৃ�ক তদ�েযাগ� তাহা

বাংলােদশ পিুলেশর অপরাধ তদ� িবভাগ (criminal investigation department) কতৃ�ক

1

2
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তদ� কিরেত হইেব;

  (আ) সরকােরর সিহত পরামশ��েম বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট কতৃ�ক

�মতা�া� উপ-দফা (অ) এ উি�িখত এক বা একািধক তদ�কারী সং�া;]

  (ড) ‘‘নগদ টাকা’’ অথ� �কান �দেশর যথাযথ ম�ুা িহসােব উ� �দশ কতৃ�ক �ীকৃত �কান ধাতব

ম�ুা ও কাগেজর ম�ুা এবং �ােভলাস� �চক, �পা�াল �নাট, মািন অড�ার, �চক, ব�াংক �াফট,

িবয়ারার ব�ড, �লটার অব ��িডট, িবল অব এ�েচ�, ��িডট কাড�, �ডিবট কাড� বা �িমজির

�নাটও উহার অ�ভু�� হইেব;

  (ঢ) ‘‘িন�ি�’’ অথ� �য়েযাগ�, �ত পচনশীল অথবা িনিদ�� সমেয়র পর ব�বহার অেযাগ� স�ি�

িব�য় বা অ� �কান আইেনর অধীন �ংস কিরবার উপেযাগী স�ি� �ংসকরণ বা

আইনস�তভােব �কাশ� িনলােমর মাধ�েম হ�া�রও অ�ভু�� হইেব;

  (ণ) ‘‘বােজয়া�’’ অথ� ধারা ১৭ এর আওতায় �কান আদালেতর আেদেশর মাধ�েম �কান স�ি�র

�� �ায়ীভােব রাে�র অ��েল আনয়ন করা;

  (ত) ‘‘বাংলােদশ ব�াংক’’ অথ� Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of

1972) এর �ারা �ািপত Bangladesh Bank ;

  (থ) ‘‘বীমাকারী’’ অথ� বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ১৩ নং আইন) এর ধারা ২(২৫) এ

সং�ািয়ত বীমাকারী;

  (দ) ‘‘�বসরকাির উ�য়ন সং�া (Non Government Organisation) ’’ অথ� Societies

Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860), Voluntary Social Welfare

Agencies (Registration and Control) Ordinance, 1961 (Ordinance No. XLVI

of 1961), Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance,

1978 (Ordinance No. XLVI of 1978), Foreign Contributions (Regulation)

Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXI of 1982) এবং মাইে�াে�িডট �র�েলটরী

অথিরিট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ৩২ নং আইন) এর আওতায় অ�েমািদত বা িনবি�ত

�িত�ান যাহারা—

  (১) �ানীয় উৎস হইেত তহিবল (ঋণ, অ�দান, আমানত) �হণ কের বা অ�েক �দান কের;

এবং/অথবা

  (২) �য �কান ধরেণর �বেদিশক সাহায� বা ঋণ বা অ�দান �হণ কের;

  (ধ) ‘‘�বেদিশক ম�ুা’’ অথ� Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII

of 1947) এর section 2(d) �ত সং�ািয়ত foreign exchange;

  (ন) ‘‘ব�াংক’’ অথ� ব�াংক �কা�ানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫(ণ)

এ সং�ািয়ত ব�াংক �কা�ানী এবং অ� �কান আইন বা আইেনর অধীন ব�াংক িহসােব
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�িতি�ত �য �কান �িত�ানও ইহার অ�ভু�� হইেব;

  (প) ‘‘মািন �চ�ার’’ অথ� Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of

1947) এর section 3 এর অধীন বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক অ�েমািদত �বেদিশক ম�ুা

�লনেদনকারী ব�ি� বা �িত�ান;

  (ফ) ‘‘মািনল�ডািরং’’ অথ�—

  (অ) িন�বিণ�ত উে�েশ� অপরােধর সােথ স��ৃ স�ি� �াতসাের �ানা�র বা �পা�র বা

হ�া�রঃ

  (১) অপরাধল� আেয়র অৈবধ �কৃিত, উৎস, অব�ান, মািলকানা ও িনয়�ণ �গাপন বা ছ�াব�ৃ

করা; অথবা

  (২) স��ৃ অপরাধ সংগঠেন জিড়ত �কান ব�ি�েক আইনগত ব�ব�া �হণ হইেত র�ার

উে�েশ� সহায়তা করা;

  (আ) �বধ বা অৈবধ উপােয় অিজ�ত অথ� বা স�ি� িনয়ম বিহ�ভূতভােব িবেদেশ পাচার করা;

  (ই) �াতসাের অপরাধল� আেয়র অৈবধ উৎস �গাপন বা আড়াল কিরবার উে�েশ� উহার

হ�া�র, িবেদেশ ��রণ বা িবেদশ হইেত বাংলােদেশ ��রণ বা আনয়ন করা;

  (ঈ) �কান আিথ�ক �লনেদন এই�পভােব স�� করা বা স�� কিরবার �চ�া করা যাহােত এই

আইেনর অধীন উহা িরেপাট� কিরবার �েয়াজন হইেব না;

  (উ) স��ৃ অপরাধ সংঘটেন �েরািচত করা বা সহায়তা কিরবার অিভ�ােয় �কান �বধ বা অৈবধ

স�ি�র �পা�র বা �ানা�র বা হ�া�র করা;

  (ঊ) স��ৃ অপরাধ হইেত অিজ�ত জানা সে�ও এই ধরেণর স�ি� �হণ, দখেল �নওয়া বা

�ভাগ করা;

  (ঋ) এই�প �কান কায� করা যাহার �ারা অপরাধল� আেয়র অৈবধ উৎস �গাপন বা আড়াল করা

হয়;

  (এ) উপের বিণ�ত �য �কান অপরাধ সংঘটেন অংশ�হণ, স��ৃ থাকা, অপরাধ সংঘটেন ষড়য�

করা, সংঘটেনর �েচ�া অথবা সহায়তা করা, �েরািচত করা বা পরামশ� �দান করা;

  (ব) ‘‘িরেপাট� �দানকারী সং�া’’ অথ�—

  (অ) ব�াংক;

  (আ) আিথ�ক �িত�ান;

  (ই) বীমাকারী;

  (ঈ) মািন �চ�ার;

  (উ) অথ� অথবা অথ�মলূ� ��রণকারী বা �ানা�রকারী �য �কান �কা�ানী বা �িত�ান;
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  (ঊ) বাংলােদশ ব�াংেকর অ�মিত�েম ব�বসা পিরচালনাকারী অ� �কান �িত�ান;

  (ঋ) (১) �ক িডলার ও �ক ��াকার,

  (২) �পাট�েফািলও ম�ােনজার ও মােচ��ট ব�াংকার,

  (৩) িসিকউিরিট কা�িডয়ান,

  (৪) স�দ ব�ব�াপক;

  (এ) (১) অলাভজনক সং�া/�িত�ান (Non Profit Organisation) ;

  (২) �বসরকাির উ�য়ন সং�া (Non Government Organisation) ;

  (৩) সমবায় সিমিত;

  (ঐ) িরেয়ল এে�ট �ডেভলপার;

  (ও) মলূ�বান ধাতু বা পাথেরর ব�বসা �িত�ান;

  (ঔ) �া� ও �কা�ানী �সবা �দানকারী;

  (অঅ) আইনজীবী, �নাটারী, অ�া� আইন �পশাজীিব এবং একাউে�ট�ট;

 (অআ) সরকােরর অ�েমাদন�েম বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক, সমেয় সমেয়, িব�ি� জারীর

মাধ�েম �ঘািষত অ� �কান �িত�ান;

 [(ভ) ‘‘িরেয়ল এে�ট �ডেভলপার’’ অথ�-

  (অ) িরেয়ল এে�ট উ�য়ন ও ব�ব�াপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪৮নং আইন) এর ধারা

২(১৫) এ সং�ািয়ত �য �কান িরেয়ল এে�ট �ডেভলপার বা উহার কম�কত�া বা কম�চারী; অথবা

  (আ) িরেয়ল এে�ট এেজ�ট যাহারা জিম, আবািসক বা বািণিজ�ক ভবন এবং ��াট ইত�ািদ

িনম�াণ ও �য়-িব�েয়র সিহত জিড়ত;]

  (ম) ‘‘স�া’’ অথ� �কান আইনী �িত�ান, সংিবিধব� সং�া, বািণিজ�ক বা অবািণিজ�ক �িত�ান,

অংশীদারী কারবার, সমবায় সিমিতসহ এক বা একািধক ব�ি�র সম�েয় গিঠত �য �কান

সংগঠন;

  (য) ‘‘সে�হজনক �লনেদন’’ অথ� এই�প �লনেদন—

  (১) যাহা �াভািবক �লনেদেনর ধরণ হইেত িভ�;

  (২) �যই �লনেদন স�েক� এই�প ধারণা হয় �য,

  (ক) ইহা �কান অপরাধ হইেত অিজ�ত স�দ,

  (খ) ইহা �কান স�াসী কােয�, �কান স�াসী সংগঠনেক বা �কান স�াসীেক অথ�ায়ন;

  (৩) যাহা এই আইেনর উে�েশ� পরূণকে�, বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক, সমেয় সমেয়, জারীকৃত

িনেদ�শনায় বিণ�ত অ� �কান �লনেদন বা �লনেদেনর �েচ�া;

  

3
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(র) ‘‘সমবায় সিমিত’’ অথ� সমবায় সিমিত আইন, ২০০১ (২০০১ এর ৪৭ নং আইন) এর ধারা

২(২০) এ সং�ািয়ত �িত�ান যাহা আমানত �হণ বা ঋণ �দান কােজ িনেয়ািজত;

  (ল) ‘‘স�ি�’’ অথ� �দেশ বা �দেশর বািহের অবি�ত—

  (অ) �য �কান �কৃিতর, দশৃ�মান, অদশৃ�মান, �াবর বা অ�াবর স�ি�; বা

  (আ) নগদ টাকা, ইেলক�িনক বা িডিজটালসহ অ� �য �কান �কৃিতর দিলল বা ই��েুম�ট যাহা

�কান স�ি�র মািলকানা �� বা মািলকানা �ে� �কান �াথ� িনেদ�শ কের;

  (শ) ‘‘স��ৃ অপরাধ (Predicate offence) ’’ অথ� িনে� উি�িখত অপরাধ, যাহা �দেশ বা

�দেশর বািহের সংঘটেনর মাধ�েম অিজ�ত �কান অথ� বা স�দ ল�ডািরং করা বা কিরবার �চ�া

করা, যথাঃ—

  (১) �ন�ীিত ও ঘষু;

  (২) ম�ুা জালকরণ;

  (৩) দিলল দ�ােবজ জালকরণ;

  (৪) চাঁদাবািজ;

  (৫) �তারণা;

  (৬) জািলয়ািত;

  (৭) অৈবধ অে�র ব�বসা;

  (৮) অৈবধ মাদক ও �নশা জাতীয় �েব�র ব�বসা;

  (৯) �চারাই ও অ�া� �েব�র অৈবধ ব�বসা;

  (১০) অপহরণ, অৈবধভােব আটকাইয়া রাখা ও পণব�ী করা;

  (১১) খনু, মারা�ক শারীিরক �িত;

  (১২) নারী ও িশ� পাচার;

  (১৩) �চারাকারবার ;

  (১৪) �দশী ও িবেদশী ম�ুা পাচার;

  (১৫) চুির বা ডাকািত বা দ��তা বা জলদ��তা বা িবমান দ��তা;

 [(১৬) মানব পাচার বা �কান ব�ি�েক �বেদিশক কম�সং�ােনর িমথ�া আ�াস �দান কিরয়া

�কান অথ� বা মলূ�বান �ব� �হণ করা বা কিরবার �চ�া;]

  (১৭) �যৗতুক;

  (১৮) �চারাচালানী ও �� সং�া� অপরাধ;

  (১৯) কর সং�া� অপরাধ;

  (২০) �মধা�� লংঘন;

4
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  (২১) স�াস ও স�াসী কােয� অথ� �যাগান;

  (২২) �ভজাল বা �� লংঘন কের পণ� উৎপাদন;

  (২৩) পিরেবশগত অপরাধ;

  (২৪) �যৗন িনপীড়ন ( Sexual Exploitation) ;

  (২৫) পুঁিজ বাজার স�িক�ত মলূ� সংেবদনশীল তথ� জনস�েুখ �কািশত হওয়ার পেূব� তাহার

কােজ লাগাইয়া �শয়ার �লনেদেনর মাধ�েম বাজার �িবধা �হণ ও ব�ি�গত বা �ািত�ািনক

�িবধার লে�� বাজার িনয়�েণর �চ�া করা (Insider Trading & Market Manipulation) ;

  (২৬) সংঘব� অপরাধ (Organised Crime) বা সংঘব� অপরাধী দেল অংশ�হণ;

  (২৭) ভীিত �দশ�েনর মাধ�েম অথ� আদায়; এবং

  (২৮) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� [বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট] কতৃ�ক

সরকােরর অ�েমাদন�েম �গেজেট ��াপেনর মাধ�েম �ঘািষত অ� �য �কান স��ৃ অপরাধ;

  (ষ) ‘‘��শাল জজ’’ অথ� Criminal Law (Amendment) Act, 1958 (Act No. XL of

1958) এর section 3 এর অধীন িনয�ু Special Judge ;

  (স) (১) ‘‘�ক িডলার ও �ক ��াকার’’ অথ� িসিকউিরিটজ ও এ�েচ� কিমশন (�ক িডলার,

�ক ��াকার ও অ�েমািদত �িতিনিধ) িবিধমালা, ২০০০ এর যথা�েম িবিধ ২ (ঝ) ও ২ (ঞ)

এ সং�ািয়ত �িত�ান;

  (২) ‘‘�পাট�েফািলও ম�ােনজার ও মােচ��ট ব�াংকার’’ অথ� িসিকউিরিটজ ও এ�েচ� কিমশন

(মােচ��ট ব�াংকার ও �পাট�েফািলও ম�ােনজার) িবিধমালা, ১৯৯৬ এর যথা�েম িবিধ ২ (চ) ও ২

(ঞ) এ সং�ািয়ত �িত�ান;

  (৩) ‘‘িসিকউিরিট কা�িডয়ান’’ অথ� িসিকউিরিটজ ও এ�েচ� কিমশন (িসিকউিরিট কা�িডয়াল

�সবা) িবিধমালা, ২০০৩ এর িবিধ ২ (ঞ) এ সং�ািয়ত �িত�ান;

  (৪) ‘‘স�দ ব�ব�াপক’’ অথ� িসিকউিরিটজ ও এ�েচ� কিমশন (িমউচু�য়াল ফা�ড) িবিধমালা,

২০০১ এর িবিধ ২ (ধ) এ সং�ািয়ত �িত�ান;

  (হ) ‘‘হাইেকাট� িবভাগ’’ অথ� বাংলােদশ ��ীম �কােট�র হাইেকাট� িবভাগ।

    

5

আইেনর �াধা� ৩। [***] আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন এই আইেনর

িবধানাবলী কায�কর থািকেব।

 

6

মািনল�ডািরং
অপরাধ ও দ�

 ৪। (১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, মািনল�ডািরং একিট অপরাধ বিলয়া গণ� হইেব।

 (২) �কান ব�ি� মািনল�ডািরং অপরাধ কিরেল বা মািনল�ডািরং অপরাধ সংঘটেনর �চ�া,

সহায়তা বা ষড়য� কিরেল িতিন অন�ূন ৪ (চার) বৎসর এবং অনিধক ১২ (বার) বৎসর পয��
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কারাদে� দি�ত হইেবন এবং ইহার অিতির� অপরােধর সােথ সংি�� স�ি�র ি��ন মেূল�র

সমপিরমাণ বা ১০ (দশ) ল� টাকা পয��, যাহা অিধক, অথ�দে� দি�ত হইেবন [ :

 তেব শত� থােক �য, আদালত কতৃ�ক ধায�কৃত সময়সীমার মেধ� অথ�দ� পিরেশােধ ব�থ� হইেল

আদালত অপিরেশািধত অথ�দে�র পিরমাণ িবেবচনায় অিতির� কারাদে� দি�ত কিরবার

আেদশ �দান কিরেত পািরেব।]

 (৩) আদালত �কান অথ�দ� বা দে�র অিতির� িহসােব দি�ত ব�ি�র স�ি� রাে�র অ��েল

বােজয়া� কিরবার আেদশ �দান কিরেত পািরেব যাহা �ত�� বা পেরা�ভােব মািনল�ডািরং বা

�কান স��ৃ অপরােধর সােথ স��ৃ বা সংি��।

 [ (৪) �কান স�া এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ সংঘটন কিরেল বা অপরাধ সংঘঠেনর

�চ�া, সহায়তা বা ষড়য� কিরেল ধারা ২৭ এর িবধান সােপে�, উপ-ধারা (২) এর িবধান

অ�সাের ব�ব�া �হণ করা যাইেব এবং অপরােধর সিহত সংি�� স�ি�র মেূল�র অন�ূন ি��ণ

অথবা ২০ (িবশ) ল� টাকা, যাহা অিধক হয়, অথ�দ�ড �দান করা যাইেব এবং উ� �িত�ােনর

িনব�ন বািতলেযাগ� হইেব:

 তেব শত� থােক �য, উ� স�া আদালত কতৃ�ক ধায�কৃত সময়সীমার মেধ� অথ�দ�ড পিরেশােধ

ব�থ� হইেল আদালত অপিরেশািধত অথ�দে�ডর পিরমাণ িবেবচনায় স�ার মািলক, �চয়ারম�ান বা

পিরচালক �য নােমই অিভিহত করা হউক না �কন, তাহার িব�ে� কারাদে�ড দি�ডত কিরবার

আেদশ �দান কিরেত পািরেব।]

 (৫) স��ৃ অপরােধ অিভয�ু বা দি�ত হওয়া মািনল�ডািরং এর কারেণ অিভয�ু বা দ�

�দােনর পবূ�শত� হইেব না।

7

8

অব��করণ বা
��াক আেদশ
লংঘেনর দ�

৫। �কান ব�ি� এই আইেনর অধীন �কান অব��করণ বা ��াক আেদশ লংঘন কিরেল িতিন

অনিধক ৩ (িতন) বৎসর পয�� কারাদ� বা অব��কৃত বা ��াক আেদশকৃত স�ি�র মেূল�র

সমপিরমাণ অথ� দ� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

তথ� �কােশর
দ�

৬। (১) �কান ব�ি� অসৎ উে�েশ� তদ� স�িক�ত �কান তথ� বা �াসংিগক অ� �কান তথ�

�কান ব�ি�, সং�া বা সংবাদ মাধ�েম �কাশ কিরেবন না।

  (২) এই আইেনর অধীন �মতা�া� �কান ব�ি�, �িত�ান বা এেজ�ট কতৃ�ক চা�রীরত বা

িনেয়াগরত থাকা অব�ায় িকংবা চা�রী বা িনেয়াগজিনত চুি� অবসায়েনর পর তৎকতৃ�ক

সংগহৃীত, �া�, আহিরত, �াত �কান তথ� এই আইেনর উে�শ� পরূণ ব�তীত অ� �কান

উে�েশ� ব�বহার বা �কাশ করা হইেত িবরত থািকেবন।

  (৩) �কান ব�ি� উপ-ধারা (১) ও (২) এর িবধান লংঘন কিরেল িতিন অনিধক ২ (�ই) বৎসর

পয�� কারাদ� বা অন�ূ� ৫০ (প�াশ) হাজার টাকা পয�� অথ�দ� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।
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তদে� বাধা বা
অসহেযািগতা,
�িতেবদন
��রেণ ব�থ�তা
বা তথ�
সরবরােহ বাধা
�দওয়ার দ�

৭। (১) �কান ব�ি� এই আইেনর অধীন—

  (ক) �কান তদ� কায��েম তদ�কারী কম�কত�ােক বাধা �দান কিরেল বা সহেযািগতা �দােন

অ�ীকৃিত �াপন কিরেল; বা

  (খ) যিু�সংগত কারণ ব�িতেরেক যািচত �কান �িতেবদন ��রেণ বা তথ� সরবরােহ অ�ীকৃিত

�াপন কিরেল;

  —িতিন এই আইেনর অধীন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন।

  (২) �কান ব�ি� উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরােধ �দাষী সাব�� হইেল িতিন অনিধক ১ (এক)

বৎসর পয�� কারাদ� বা অন�ূ� ২৫ (পঁিচশ) হাজার টাকা পয�� অথ�দ� বা উভয় দে� দি�ত

হইেবন।

  
িমথ�া তথ�
�দােনর দ�

৮। (১) �কান ব�ি� �াতসাের অেথ�র উৎস বা িনজ পিরিচিত বা িহসাব ধারেকর পিরিচিত

স�েক� বা �কান িহসােবর �িবধােভাগী বা নিমনী স�েক� �কান�প িমথ�া তথ� �দান কিরেবন

না।

  (২) �কান ব�ি� উপ-ধারা (১) এর িবধান লংঘন কিরেল িতিন অনিধক ৩ (িতন) বৎসর পয��

কারা দ� বা অন�ূ� ৫০ (প�াশ) হাজার টাকা পয�� অথ�দ� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

  
অপরােধর তদ�
ও িবচার

[৯। (১) আপাতত বলবৎ অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইেনর অধীন

অপরাধসমহূ ধারা ২(ঠ) �ত উি�িখত তদ�কারী সং�ার কম�কত�া বা এত�ে�েশ� সরকােরর

সিহত পরামশ��েম, বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট কতৃ�ক একািধক তদ�কারী

সং�ার কম�কত�ােদর সম�েয় গঠত �যৗথ তদ�কারী দল, তদ� কিরেব।

  (২) আপাতত বলবৎ অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইেনর অধীন

অপরাধসমহূ Criminal Law (Amendment) Act, 1958 (Act XL of 1958) এর

section 3 এর অধীন িনয�ু ��শাল জজ কতৃ�ক িবচায� হইেব।

  (৩) অিভয�ু ব�ি� বা স�ার স�ি� অ�স�ান ও সনা�করেণর লে�� তদ� কম�কত�া কতৃ�ক

এই আইেনর পাশাপািশ অ�া� আইেন এত� উে�েশ� �দ� �মতাও �েয়াগ কিরেত পািরেব।

  (৪) তদ�কারী সং�া এই আইেনর অধীন সংঘিটত অপরাধ অ�স�ান বা তদ� কায��ম

পিরচালনার িবষয়িট বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনটেক অবিহত কিরেব।]

9

��শাল জজ
এর িবেশষ
এখিতয়ার

১০। (১) ��শাল জজ এই আইেনর অধীন অপরােধর জ� িনধ�ািরত দ� আেরাপ এবং

���মত, অিধকতর তদ�, স�ি� অব��করণ, ��াক, বােজয়া�করণ আেদশসহ আবশ�ক

অ� �কান আেদশ �দান কিরেত পািরেবন।
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(২) ��শাল জজ এই আইেনর অধীন দােয়রকৃত �কান মামলায় অিধকতর তদে�র আেদশ

�দান কিরেল উ��প আেদেশ তদ�কারী কম�কত�ােক তদ� �িতেবদন দািখেলর জ� একিট

সময়সীমা িনিদ�� কিরয়া িদেবন, যাহা ৬ (ছয়) মােসর অিধক হইেব না।

    
অপরােধর
আমলেযাগ�তা,
অ-
আেপাষেযাগ�তা
ও অ-
জািমনেযাগ�তা

১১। এই আইেনর অধীন অপরাধসমহূ আমলেযাগ� (Cognizable) , অ-আেপাষেযাগ� (Non-

compoundable) এবং অ-জািমনেযাগ� (Non-bailable) হইেব।

[কতৃ�পে�র]
অ�েমাদেনর
অপিরহায�তা

10
১২। (১) �ফৗজদাির কায�িবিধ বা আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না

�কন, [সরকার কতৃ�ক িবিধ �ারা িনধ�ািরত কতৃ�পে�র] অ�েমাদন ব�িতেরেক �কান আদালত

এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ িবচারাথ� আমেল �হণ (cognizance) কিরেবন না।

 (২) এই আইেনর অধীন �কান অপরােধর তদ� সমা� হইবার পর তদ�কারী কম�কত�া

আদালেত �িতেবদন দািখল কিরবার পেূব� [উপ-ধারা (১) এর অধীন িনধ�ািরত কতৃ�পে�র]

পবূ�া�েমাদন �হণ কিরেবন এবং [কতৃ�প�] কতৃ�ক �দ� অ�েমাদন পে�র একিট কিপ

�িতেবদেনর সিহত আদালেত দািখল কিরেবন।

 

11

12

13

জািমন সং�া�
িবধান

১৩। এই আইেনর অধীন অিভয�ু �কান ব�ি�েক জািমেন মিু� �দওয়া যাইেব, যিদ—

  (ক) তাহােক জািমেন মিু� �দওয়ার আেবদেনর উপর অিভেযাগকারী প�েক �নানীর �েযাগ

�দওয়া হয়; এবং

  (খ) তাহার িব�ে� আনীত অিভেযােগ িতিন �দাষী সাব�� হওয়ার যিু�স�ত কারণ রিহয়ােছ

মেম� আদালত স�ু� না হন; অথবা

  (গ) িতিন নারী, িশ� বা শারীিরকভােব িবকলা� এবং তাহােক জািমেন মিু� �দওয়ার কারেণ

�ায় িবচার িবি�ত হইেব না মেম� আদালত স�ু� হন।

 
স�ি�র
অব��করণ
(Freezing)
বা ��াক
(Attachment)
আেদশ

১৪। [(১) তদ�কারী সং�ার িলিখত আেবদেনর িভি�েত আদালত বাংলােদেশ বা

বাংলােদেশর বািহের অবি�ত মািনল�ডািরং অপরােধর সিহত স��ৃ স�ি� বা অপরাধল� আয়

বা স�ি� অব��করণ বা ��াক আেদশ �দান কিরেত পািরেব:

  তেব শত� থােক �য, মািনল�ডািরং অপরােধর সিহত স��ৃ স�ি�, অপরাধল� আয়, অথ� বা

স�ি� িচি�ত করা স�ব না হইেল অিভয�ু ব�ি� বা স�ার অ� অথ� বা স�ি� হইেত

সমমেূল�র অথ� বা স�ি� অব�� বা ��াক করা যাইেব।]

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন [তদ�কারী �কান সং�া কতৃ�ক] �কান স�ি�র অব��করণ বা

��াক আেদেশর জ� আদালেত িলিখত আেবদন দািখেলর সময় উহােত িন�বিণ�ত তথ�ািদ

14
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উে�খ কিরেব, যথাঃ—

  (ক) অব��করণ বা ��াক আেদেশর িনিম� স�ি�র পণূ� িববরণ;

  (খ) স�ি�িট মািনল�ডািরং বা অ� �কান অপরােধর জ� ��াকেযাগ� এর সপে� যিু� ও

�াথিমক �মাণািদ;

  (গ) �াথ�ীত আেবদন �মাতােবক আদালত কতৃ�ক আেদশ �দান করা না হইেল অিভেযাগ

িন�ি�র পেূব�ই স�ি�িট অ�� হ�া�র বা �বহাত হইবার আশংকা।

  (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান অব��করণ বা ��াক আেদশ �দান করা হইেল আদালত

স�ি�র পণূ� িববরণসহ িবষয়িট সব�সাধারেণর অবগিতর জ� সরকাির �গেজেট এবং অন�ূন ২

(�ই)িট ব�ল �চািরত জাতীয় �দিনক পি�কায় [১ (এক)িট বাংলা ও ১ (এক)িট ইংেরজী]

িব�ি� আকাের �চার কিরেব।

  (৪) এই ধারার অধীন অব��করণ বা ��াক আেদেশ অিভয�ু ব�ি�র নাম, িপতা, মাতার নাম,

�ামী বা �ীর নাম, জাতীয়তা, পদবী (যিদ থােক), �পশা, ট�া� পিরিচিত ন�র (TIN) , বত�মান

ও �ায়ী িঠকানা এবং অ� �কান পিরিচিত, যতদূর স�ব, উে�খ থািকেব; তেব, এই সকল

তেথ�র সামা� �িট-িবচু�িতর কারেণ এই আইেনর িবধান কায�কর করা বাধা�� হইেব না।

  (৫) উপ-ধারা (৬) এর িবধান সােপে�, এই ধারার অধীন �কান ব�ি�র স�ি� অব��করণ বা

��ােকর জ� আদালত আেদশ �দান কিরেল আেদশ কায�কর থাকাকালীন, আদালত কতৃ�ক

িভ��প �কান আেদশ �দান করা না হইেল, উ� স�ি� �কানভােব বা �কাের অ�� হ�া�র,

উ� স�ি� সংি�� �কান �কার �লনেদন বা উ� স�ি�েক �কানভােব দায়য�ু করা যাইেব

না।

  (৬) �কান ব�ি�র ব�াংক একাউ�ট অব��করণ আেদশ কায�কর থাকা অব�ায় উ� আেদেশ

িভ��প উে�খ না থািকেল, উ� ব�ি� �াপ� হইয়ােছ এই�প সমদুয় অথ� তাহার অব�� ব�াংক

একাউে�ট জমা করা যাইেব।

  
অব��কৃত বা
��াককৃত
স�ি� �ফরত
�দান

১৫। (১) ধারা ১৪ এর অধীন আদালত �কান স�ি� অব��করণ বা ��াক আেদশ �দান

কিরেল, অিভয�ু ব�ি� বা স�া ব�তীত অ� �কান ব�ি� বা স�ার উ� স�ি�েত �কান �াথ�

থািকেল িতিন বা উ� স�া উহা �ফরত পাইবার জ� অব��করণ বা ��াক আেদশ �চােরর

তািরখ হইেত ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� আদালেত আেবদন কিরেত পািরেবন।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান ব�ি� বা স�া আদালেত আেবদন কিরেল আেবদনপে�

িন�বিণ�ত তথ�ািদ উে�খ কিরেত হইেব, যথাঃ—

  (ক) মািনল�ডািরং বা �কান স��ৃ অপরােধর সিহত উ� স�ি�র �ত�� বা পেরা�ভােব �কান

সংি��তা নাই;
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(খ) আেবদনকারী �ত�� বা পেরা�ভােব অিভয�ু মািনল�ডািরং বা অ� �কান স��ৃ

অপরােধর সােথ স��ৃ নন;

  (গ) আেবদনকারী অিভযেু�র নিমনী নন বা অিভযেু�র পে� �কান দািয়� পালন কিরেতেছন

না;

  (ঘ) অব��করণ বা ��াককৃত স�ি�েত অিভয�ু ব�ি� বা স�ার �কান ��, �াথ� বা

মািলকানা নাই; এবং

  (ঙ) অব��করণ বা ��াককৃত স�ি�েত আেবদনকারীর ��, �াথ� ও মািলকানা রিহয়ােছ।

  (৩) ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (৫) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই ধারার অধীন স�ি� �ফরত

পাইবার জ� আদালত �কান আেবদন�া� হইেল আেবদনকারী, তদ�কারী সং�া ও অিভয�ু

ব�ি� বা স�ােক �নানীর �েযাগ �দান কিরেবন এবং �নানী অে�, �েয়াজনীয় কাগজািদ

পয�ােলাচনা�েম ও রা� কতৃ�ক বিণ�ত স�ি�েত �ত�� বা পেরা�ভােব মািনল�ডািরং বা স��ৃ

অপরােধর সােথ স��ৃতার �হণেযাগ� সে�েহর �কান কারণ উপ�াপন না কিরেল, উপ-ধারা

(১) এর অধীন দািখলকৃত আেবদনকারীর আেবদন স�েক� আদালত স�ু� হইেল অব��করণ

বা ��াক আেদশ বািতল�েম স�ি�িট, আেদেশ উি�িখত িনধ�ািরত সমেয়র মেধ�,

আেবদনকারীর অ��েল হ�া�েরর আেদশ �দান কিরেবন।

  
স�ি�র
অব��করণ বা
��াক আেদেশর
িব�ে� আপীল

১৬। (১) এই আইেনর অধীন আদালত �কান স�ি�র অব��করণ বা ��াক আেদশ �দান

কিরেল উ��প আেদেশর িব�ে� সং�ু� ব�ি� বা স�া ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� হাইেকাট�

িবভােগ আপীল কিরেত পািরেবন।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান আপীল দােয়র করা হইেল আপীল আদালত প�ব�ৃেক,

�নানীর জ� যিু�স�ত সময় িদয়া, �নানী অে� �যই�প উপয�ু মেন কিরেব �সই�প আেদশ

�দান কিরেত পািরেব।

  (৩) ধারা ১৪ এর অধীন �কান স�ি�র িবষেয় আদালত কতৃ�ক �দ� অব��করণ বা ��াক

আেদেশর িব�ে� �কান সং�ু� ব�ি� বা স�া আপীল কিরেল এবং আপীল আদালত কতৃ�ক

িভ��প �কান আেদশ �দান করা না হইেল আপীল িন�ি� না হওয়া পয�� উ��প

অব��করণ বা ��াক আেদশ কায�কর থািকেব।

  
স�ি�র
বােজয়া�করণ

১৭। (১) এই আইেনর অধীন �কান ব�ি� বা স�া মািনল�ডািরং অপরােধ �দাষী সাব�� হইেল

আদালত অপরােধর সিহত �ত�� বা পেরা�ভােব স��ৃ �দেশ বা �দেশর বািহের অবি�ত �য

�কান স�ি� রাে�র অ��েল বােজয়া� কিরবার আেদশ �দান কিরেত পািরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন এই আইেনর অধীন মািনল�ডািরং অপরােধর

সােথ সংি�� �কান অ�স�ান ও তদ� বা িবচার কায��ম চলাকালীন সংি�� আদালত
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�েয়াজনেবােধ �দেশ বা �দেশর বািহের অবি�ত �য �কান স�ি� রাে�র অ��েল বােজয়া�

কিরবার আেদশ �দান কিরেত পািরেব।

  (৩) এই আইেনর অধীন মািনল�ডািরং অপরােধর জ� �দাষী সাব�� �কান ব�ি� পলাতক

থািকেল বা অিভেযাগ দািখেলর পর মতুৃ�বরণ কিরেল আদালত উ� ব�ি�র অপরােধর সিহত

স��ৃ স�ি�ও রাে�র অ��েল বােজয়া� কিরবার আেদশ �দান কিরেত পািরেব।

  ব�াখ�া।— যথাযথ কায� ব�ব�া �হণ করা সে�ও ��ফতারী পেরায়ানা জারীর তািরখ হইেত ৬

(ছয়) মােসর মেধ� যিদ অিভয�ু ব�ি� আদালেত আ�সমপ�ণ কিরেত ব�থ� হয় বা উ� সমেয়র

মেধ� তাহােক ��ফতার করা না যায় তাহা হইেল উ� ব�ি� এই ধারার উে�শ� পরূণকে�

পলাতক বিলয়া গণ� হইেবন।

  (৪) এই ধারার অধীন আদালত কতৃ�ক �কান স�ি� বােজয়া� কিরবার আেদশ �দােনর পেূব�

িকংবা মামলা বা অিভেযাগ দােয়র কিরবার পেূব� যিদ �কান ব�ি� বা স�া সরল িব�ােস এবং

উপয�ু মলূ� �দান সােপে� বােজয়াে�র জ� আেবদনকৃত স�ি� �য় কিরয়া থােকন এবং

আদালতেক িতিন বা উ� স�া এই মেম� স�ু� কিরেত স�ম হন �য, িতিন বা উ� স�া উ�

স�ি�িট মািনল�ডািরং এর সিহত স��ৃ বিলয়া �াত িছেলন না এবং িতিন বা উ� স�া সরল

িব�ােস স�ি�িট �য় কিরয়ািছেলন, তাহা হইেল আদালত উ� স�ি� বােজয়া� কিরবার

আেদশ �দান না কিরয়া উহার িব�য়ল� অথ� রা�ীয় �কাষাগাের, আদালত কতৃ�ক িনধ�ািরত

সময়সীমার মেধ�, জমা �দওয়ার জ� �দাষী সাব�� ব�ি� বা স�ােক িনেদ�শ িদেত পািরেব।

  (৫) আদালত যিদ মািনল�ডািরং বা স��ৃ অপরােধর সােথ �ত�� বা পেরা�ভােব সংি��

স�ি�র অব�ান িনধ�ারণ বা বােজয়া� কিরেত না পােরন বা স�ি� অ� �কানভােব ব�বহােরর

ফেল অি�� িবল�ু হয়, তাহা হইেল—

  (ক) অপরােধর সােথ স��ৃ নয় অিভয�ু ব�ি�র এমন সমমেূল�র স�ি� বােজয়া� কিরবার

আেদশ �দান কিরেত পািরেব;

  (খ) অিভয�ু ব�ি�র িব�ে� �য পিরমাণ স�ি� আদায় করা যাইেব না তাহার সমপিরমাণ

আিথ�ক দ� �দান কিরেত পািরেব।

  (৬) এই ধারার অধীন �কান স�ি� বােজয়া� করা হইেল বােজয়া� আেদেশর �নািটশ আদালত

কতৃ�ক �য ব�ি� বা স�ার িনয়�েণ স�ি�িট রিহয়ােছ �সই ব�ি� বা স�ার সব�েশষ �াত

িঠকানায় �রিজ�াড� ডাকেযােগ পাঠাইেত হইেব এবং স�ি�র তফিসলসহ সকল িববরণ

উে�খ�েম সরকাির �গেজেট এবং অন�ূন ২ (�ই)িট ব�ল �চািরত জাতীয় �দিনক পি�কায় [১

(এক)িট বাংলা ও ১ (এক)িট ইংেরজী] িব�ি� �চার কিরেত হইেব।

  (৭) এই ধারার অধীন আদালত �কান স�ি� বােজয়া� কিরবার আেদশ �দান কিরেল উ�

স�ি�র মািলকানা রাে�র উপর �� হইেব এবং বােজয়া� কিরবার তািরেখ স�ি�িট যাহার
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িজ�ায় বা মািলকানায় থািকেব িতিন বা সংি�� স�া যথাশী� স�ব, উ� স�ি�র দখল রাে�র

বরাবের হ�া�র কিরেবন।

  (৮) �ত�� বা পেরা�ভােব অপরাধ ল� স�ি� যিদ �বধ উপােয় অিজ�ত অথ� বা স�ি�র

সিহত সংিমি�ত করা হইয়া থােক তাহা হইেল উ� স�ি�েত আদালত কতৃ�ক িনধ�ািরত অপরাধ

ল� অথ� বা স�ি�র মেূল�র উপর অথবা অপরাধ ল� বা স�ি�র মলূ� িনধ�ারণ করা স�ব না

হইেল অজ�েনর উপায় িনিব�েশেষ সংিমি�ত স�ণূ� অথ� বা স�ি� রাে�র অ��েল বােজয়া�

আেদশ �দান করা যাইেব।

    
বােজয়া�কৃত
স�ি� �ফরত
�দান

১৮। (১) ধারা ১৭ এর অধীন আদালত �কান স�ি� বােজয়া� কিরবার আেদশ �দান কিরেল

উ� স�ি�েত �দাষী ব�ি� বা স�া ব�তীত অ� �কান ব�ি� বা স�ার �কান ��, �াথ� বা

অিধকার থািকেল িতিন বা উ� স�া উহা �ফরত পাইবার জ� বােজয়া�করেণর িব�ি�

পি�কায় সব�েশষ �চােরর তািরখ হইেত ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� আদালেত আেবদন কিরেত

পািরেবন।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান আেবদন�া� হইেল আদালত মামলা দােয়রকারী, �দাষী

ব�ি� বা স�া এবং আেবদনকারীেক, �নানীর জ� যিু�স�ত সময় িদয়া, �নানী অে�

িন�বিণ�ত িবষয়সমহূ িবেবচনা কিরয়া �েয়াজনীয় আেদশ �দান কিরেত পািরেব, যথাঃ—

  (ক) অপরাধ সংঘটেনর সিহত আেবদনকারী বা বােজয়া�কৃত স�ি�র বা স�ি�র �কান

অংেশর �কান সংে�ষ িছল িক না;

  (খ) বােজয়া� স�ি� অজ�েন আেবদনকারীর �বধ অিধকার রিহয়ােছ িক না;

  (গ) অপরাধ সংঘটেনর সময়কাল এবং বােজয়া�কৃত স�ি� আেবদনকারীর মািলকানায়

আিসয়ােছ এই�প দািবকৃত সময়কাল; এবং

  (ঘ) আদালেতর িনকট �াসি�ক িবেবিচত অ� �য �কান তথ�।

  
বােজয়া�করণ
আেদেশর
িব�ে� আপীল

১৯। (১) এই আইেনর অধীন আদালত �কান স�ি� বােজয়া� কিরবার আেদশ �দান কিরেল

উ��প আেদেশর িব�ে� সং�ু� প� ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� হাইেকাট� িবভােগ আপীল

কিরেত পািরেবন।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান আপীল দােয়র করা হইেল আপীল আদালত উভয় প�েক,

�নানীর যিু�স�ত �েযাগ �দান কিরয়া, �নানী অে� �যই�প উপয�ু মেন কিরেব �সই�প

আেদশ �দান কিরেত পািরেব।

    
বােজয়া�কৃত
স�ি�র
িন�ি�করণ
�ি�য়া

২০। (১) এই আইেনর অধীন �কান স�ি� বােজয়া� হইেল সরকার, আদালেতর অ�মিত

সােপে�, �যই স�ি� অ� �কান আইেনর অধীন �ংস কিরেত হইেব �সই স�ি� ব�তীত
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অ�া� স�ি�, �কাশ� িনলােম বা বািণিজ�কভােব লাভজনক অ� �কান আইনস�ত উপােয়

িব�য় বা অ� �কানভােব িন�ি� কিরেত পািরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন স�ি� িব�য় বা অ� �কান আইনগত উপােয় িন�ি�র মাধ�েম

�া� অথ� রা�ীয় �কাষাগাের জমা হইেব।

    
অব��কৃত,
��াককৃত বা
বােজয়া�কৃত
স�ি�
র�ণােব�েণর
জ� ব�ব�াপক
বা ত�াবধায়ক
িনেয়াগ

২১। এই আইেনর অধীন �কান স�ি� অব��, ��াক বা বােজয়া� করা হইেল, তদ�কারী

সং�া বা উহার িনকট হইেত �মতা�া� �কান কম�কত�ার আেবদেনর ��ি�েত উ��প স�ি�র

স�ণূ� বা আংিশক িনয়�ণ, ব�ব�াপনা, তদারিক বা অ� �কানভােব িন�ি�র জ�, আদালত,

�ীয় িবেবচনায়, �যই�প উপয�ু মেন কিরেব �সই�প শেত� �কান আইন �েয়াগকারী সং�ােক

উ� স�ি�র ব�ব�াপক বা ত�াবধায়ক িনেয়াগ কিরেত পািরেব।

আপীল ২২। আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ন না �কন, আদালত কতৃ�ক এই

আইেনর অধীন �দ� �কান আেদশ, রায়, িডি� বা আেরািপত দ� �ারা সং�ু� প�, উ��প

আেদশ, রায়, িডি� বা দ�ডােদশ �দােনর তািরখ হইেত ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� হাইেকাট�

িবভােগ আপীল কিরেত পািরেব।

মািনল�ডািরং
অপরাধ দমন ও
�িতেরােধ

[বাংলােদশ
ফাই�াি�য়াল
ইে�টিলেজ�
ইউিনেটর]
�মতা ও দািয়�

16

২৩। (১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� [বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনেটর]

িন��প �মতা ও দািয়� থািকেব, যথাঃ—

  (ক) �কান িরেপাট� �দানকারী সং�া হইেত �া� নগদ �লনেদন ও সে�হজনক �লনেদন

স�িক�ত তথ�ািদ [ও অ� �কান মাধ�েম �া� তথ�ািদ] িবে�ষণ বা পয�ােলাচনা ও িবে�ষণ বা

পয�ােলাচনার উে�েশ� [�েয়াজনীয়] অিতির� �য �কান তথ� িরেপাট� �দানকারী সং�া হইেত

সং�হ এবং উহার [তথ�-উপা�] সংর�ণ করা এবং ���মত, সংি�� [তদ�কারী সং�া বা]

আইন �েয়াগকারী সং�ােক �েয়াজনীয় কায��ম �হেণর জ� উ� তথ�ািদ �দান করা;

  [(খ) অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, িরেপাট� �দানকারী সং�া হইেত

�েয়াজনীয় তথ� বা �িতেবদন সং�হ করা;]

  (গ) �কান অপরাধ সংঘটেনর মাধ�েম �কান অথ� বা স�ি� �কান িহসােব জমা হইয়ােছ [বা

�কান িহসােবর অথ� �কান অপরাধ সংঘটেন ব�ব�ত হইয়ােছ বা হইেত পাের] মেম� সে�হ

কিরবার যিু�সংগত কারণ থািকেল �কান িরেপাট� �দানকারী সং�ােক অনিধক ৩০ (ি�শ)

িদেনর জ� উ� িহসােবর �লনেদন �িগত বা অব�� রািখবার িনেদ�শ �দান করাঃ

  তেব শত� থােক �য, উ� িহসােবর �লনেদন স�িক�ত সিঠক তথ� উৎঘাটেনর �েয়াজন �দখা

িদেল �লনেদন [�িগত বা অব�� রািখবার জ� উ� িরেপাট� �দানকারী সং�ােক ৩০ (ি�শ)

িদন কিরয়া সেব�া� ৭ (সাত) বার িনেদ�শ �দান করা যাইেব];
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  (ঘ) মািনল�ডািরং �িতেরাধ কিরবার উে�েশ� িরেপাট� �দানকারী সং�ােক, সময় সময়,

�েয়াজনীয় িনেদ�শনা �দান করা;

 [(ঙ) �েয়াজেন িরেপাট� �দানকারী সং�া সেরজিমন পিরদশ�ন করা;]

  (চ) এই আইেনর ��ু �েয়াগ িনি�ত কিরবার উে�েশ� িরেপাট� �দানকারী সং�াসহ

[বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনেটর] িবেবচনায় �য �কান সং�া বা �িত�ােনর

কম�কত�া ও কম�চারীেদর জ� �িশ�েণর ব�ব�াসহ সভা, �সিমনার, ইত�ািদর আেয়াজন করা;

  (ছ) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� [িরেপাট� �দানকারী সং�ার কায��ম তদারিকসহ]

�েয়াজনীয় অ� �য �কান কায� স�াদন করা।

  (২) মািনল�ডািরং বা সে�হজনক �লনেদন তদে� তদ�কারী সং�া �কান তথ� সরবরােহর

অ�েরাধ কিরেল, �চিলত আইেনর আওতায় বা যিদ অ� �কান কারেণ বাধ�বাধকতা না থােক,

তাহা হইেল [বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট] উ� তথ� �দান কিরেব।

  (৩) �কান িরেপাট� �দানকারী সং�া এই ধারার অধীন �কান যািচত তথ� যথাসমেয় সরবরাহ

কিরেত ব�থ� হইেল [বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট] উ� সং�ােক �িতিদন

১০ (দশ) হাজার টাকা িহসােব সেব�া� ৫ (পাঁচ) ল� টাকা পয�� জিরমানা কিরেত পািরেব এবং

�কান সং�া ১ (এক) অথ� বৎসের ৩ (িতন) বােরর অিধক জিরমানার স�খুীন হইেল

[বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট] উ� সং�া বা সং�ার �কান শাখা, সািভ�স

�স�টার, বথু বা এেজে�টর বাংলােদেশ কায��ম পিরচালনা রিহত কিরবার উে�েশ� িনব�ন বা

লাইেস� �িগত কিরেত পািরেব বা ���মত, িনব�নকারী বা লাইেস� �দানকারী কতৃ�প�েক

উ� সং�ার িব�ে� যথাযথ ব�ব�া �হেণর িনিম� িবষয়িট অবিহত কিরেব।

  (৪) �কান িরেপাট� �দানকারী সং�া এই ধারার অধীন যািচত িবষেয় �কান ভুল বা িমথ�া তথ� বা

িববরণী সরবরাহ কিরেল [বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট] উ� সং�ােক

অন�ূন ২০ (িবশ) হাজার টাকা ও সেব�া� ৫ (পাঁচ) ল� টাকা পয�� জিরমানা কিরেত পািরেব

এবং �কান সং�া ১ (এক) অথ� বৎসের ৩ (িতন) বােরর অিধক জিরমানার স�খুীন হইেল

[বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট] উ� সং�া বা সং�ার �কান শাখা, সািভ�স

�স�টার, বথু বা এেজে�টর বাংলােদেশ কায��ম পিরচালনা রিহত কিরবার উে�েশ� িনব�ন বা

লাইেস� �িগত কিরেত পািরেব বা ���মত, িনব�নকারী বা লাইেস� �দানকারী কতৃ�প�েক

উ� সং�ার িব�ে� যথাযথ ব�ব�া �হেণর িনিম� িবষয়িট অবিহত কিরেব।

  (৫) �কান িরেপাট� �দানকারী সং�া [বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট] কতৃ�ক

এই আইেনর আওতায় জারীকৃত �কান িনেদ�শনা পিরপালেন ব�থ� হইেল [বাংলােদশ

ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট] উ� সং�ােক �িতিদন ১০ (দশ) হাজার টাকা িহসােব

সেব�া� ৫ (পাঁচ) ল� টাকা পয�� �িতিট অপিরপালনীয় িবষেয়র জ� জিরমানা কিরেত পািরেব

এবং �কান সং�া ১ (এক) অথ� বৎসের ৩ (িতন) বােরর অিধক জিরমানার স�খুীন হইেল
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[বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট] উ� সং�া বা সং�ার �কান শাখা, সািভ�স

�স�টার, বথু বা এেজে�টর বাংলােদেশ কায��ম পিরচালনা রিহত কিরবার উে�েশ� িনব�ন বা

লাইেস� �িগত কিরেত পািরেব বা ���মত, িনব�নকারী বা লাইেস� �দানকারী কতৃ�প�েক

উ� সং�ার িব�ে� যথাযথ ব�ব�া �হেণর িনিম� িবষয়িট অবিহত কিরেব।

  (৬) �কান িরেপাট� �দানকারী সং�া উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর আওতায় [বাংলােদশ

ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট] কতৃ�ক িনেদ�িশত �কান অব�� বা �িগত আেদশ

পিরপালেন ব�থ� হইেল [বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট] উ� িরেপাট�

�দানকারী সং�ােক অন�ূন উ� ব�াংক িহসােব ি�িতর সমপিরমাণ জিরমানা কিরেত পািরেব

যাহা িনেদ�শনা জারীর তািরেখ িহসােব ি�িতর ি��েনর অিধক হইেব না।

  (৭) এই আইেনর ধারা ২৩ ও ২৫ অ�যায়ী [বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট]

কতৃ�ক আেরািপত জিরমানা �কান ব�ি� বা স�া বা িরেপাট� �দানকারী সং�া �দােন ব�থ� হইেল

[বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট বাংলােদশ ব�াংক-�ক অবিহত কিরেব এবং

বাংলােদশ ব�াংক] সংি�� ব�ি� বা স�া বা িরেপাট� �দানকারী সং�ার িনজ নােম �য �কান

ব�াংক বা আিথ�ক �িত�ান বা বাংলােদশ ব�াংেক পিরচািলত িহসাব িবকলনপবূ�ক আদায় কিরেত

পািরেব এবং এে�ে� জিরমানার �কান অংশ অনাদায়ী থািকেল তাহা আদােয় �েয়াজেন

[বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট] আদালেত আেবদন কিরেত পািরেব এবং

আদালত �যই�প উপয�ু িবেবচনা কিরেব �সই�প আেদশ �দান কিরেব।

 [(৭ক) এই আইেন বিণ�ত অপরােধর অ�স�ান ও তদে� �কান তদ�কারী সং�া �কান ব�াংক

বা আিথ�ক �িত�ােনর �াহেকর িহসাব সং�া� দিলল ও তথ�ািদ উপয�ু আদালেতর

আেদশ�েম অথবা বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনেটর মাধ�েম সং�হ কিরেত

পািরেব।]

  (৮) উপ-ধারা (৩), (৪), (৫) ও (৬) অ�যায়ী �কান িরেপাট� �দানকারী সং�ােক জিরমানা করা

হইেল এই জ� দায়ী উ� সং�ার মািলক, পিরচালক, কম�কত�া-কম�চারী বা চুি�িভি�ক

িনেয়ািজত ব�ি�গেণর িব�ে�ও [বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট] অন�ূন ১০

(দশ) হাজার টাকা ও সেব�া� ৫ (পাঁচ) ল� টাকা পয�� জিরমানা কিরেত পািরেব এবং

�েয়াজেন সংি�� সং�ােক �েয়াজনীয় �শাসিনক ব�ব�া �হেণর জ� িনেদ�শনা �দান কিরেত

পািরেব।
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বাংলােদশ
ফাই�াি�য়াল
ইে�টিলেজ�
ইউিনট (BFIU)
�িত�া

২৪। [(১) এই আইেন �দ� �মতা ও কায�াবলী ��ুভােব স�াদেনর লে�� বাংলােদশ

ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট (Bangladesh Financial Intelligence Unit) নােম

একিট পথৃক �ক�ীয় সং�া থািকেব, যাহার-

  (ক) একিট পথৃক সীল �মাহর ও �লটার �হড প�াড থািকেব;
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  (খ) একিট �ত� কায�ালয় বাংলােদশ ব�াংেক অবি�ত হইেব;

  (গ) কায�াবলী স�াদেনর জ� বাংলােদশ ব�াংক �েয়াজনীয় অিফস�ান, �লাকবল, তহিবল,

�শাসিনক �িবধাসহ অ�া� আ�ষি�ক িবষয়ািদ সরবরাহ কিরেব;

  (ঘ) বাংলােদশ ব�াংেকর �ডপিুট গভন�র পদময�াদার একজন সাব��িণক �ধান কম�কত�া থািকেব,

িযিন বাংলােদশ ব�াংেকর গভন�র এর �নতেৃ� গিঠত বাছাই কিমিটর �পািরশ অ�যায়ী িনধ�ািরত

শেত� সরকার কতৃ�ক চুি�িভি�ক বা অ�িবধভােব িনেয়াগ�া� হইেবন;

  (ঙ) �ধান কম�কত�া যাবতীয় �শাসিনক িবষেয় গভন�র, বাংলােদশ ব�াংক-এর পবূ�া�েমাদন �হণ

কিরেবন;

  (চ) �ধান কম�কত�া মািনল�ডািরং ও স�ােস অথ�ায়ন �িতেরােধর লে�� �েয়াজনীয় িদক-

িনেদ�শনা, নীিত �ণয়ন এবং বা�বায়েনর লে�� সরকােরর সিহত পরামশ��েম �েয়াজনীয়

ব�ব�া �হণ কিরেবন;

  (ছ) �ধান কম�কত�ার চািহদার ��ি�েত বাংলােদশ ব�াংক উহােত �েয়াজনীয় সংখ�ক কম�কতা

ও কম�চারী পদায়ন কিরেত পািরেব এবং �েয়াজন অ�যায়ী িতিন সরকার বা আইন �েয়াগকারী

সং�া হইেত ��ষেণ বা অ�িবধভােব কম�কত�া ও কম�চারী িনেয়ােগর জ� সরকারেক অ�েরাধ

কিরেত পািরেব; এবং

  (জ) �ধান কম�কত�ার চািহদার ��ি�েত উহােত চুি�িভি�ক পরামশ�ক িনেয়াগ করা যাইেব।]

  (২) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� সরকাির, আধা-সরকাির, �ায়�শািসত সং�াসমহূ বা অ�

�কান সংি�� �িত�ান বা সং�া ত� কতৃ�ক সংরি�ত বা সংগহৃীত তথ�ািদ বাংলােদশ

ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনটেক ��েণািদতভােব বা অ�েরােধর সূে� সরবরাহ কিরেব।

  [(৩) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট

মািনল�ডািরং ও স�াসী কােয� অথ�ায়ন সং�া� তথ�ািদ অ�েরােধর ��ি�েত বা �েয়াজন

�মাতােবক �-উেদ�ােগ সরকাির অ� �কান সং�ােক সরবরাহ কিরেত পািরেব।]

  (৪) এই আইেনর িবধান অ�যায়ী অ� �কান �দেশর সিহত স�ািদত �কান চুি� বা ব�ব�ার

অধীন সংি�� �দেশর ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনটেক মািন ল�ডািরং বা স�াসী কােয�

অথ�ায়ন বা �কান সে�হজনক �লনেদন স�িক�ত তথ�ািদ সরবরাহ কিরেব এবং অ� �কান

�দেশর িনকট হইেত অ��প তথ� চািহেত পািরেব।

  (৫) উপ-ধারা (৪) এ বিণ�ত চুি� বা ব�ব�া ছাড়াও বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ�

ইউিনট ���মত, ��েণািদতভােব অ� �দেশর ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনটেক তথ�

সরবরাহ কিরেত পািরেব।
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�িতেরােধ
িরেপাট�
�দানকারী
সং�ার দায়-
দািয়�

২৫। (১) মািনল�ডািরং অপরাধ �িতেরােধ িরেপাট� �দানকারী সং�ার িন��প [দায়-দািয়�সহ

িবিধ �ারা িনধ�ািরত অ�া� দায়-দািয়�] থািকেব, যথাঃ—

  (ক) উহার �াহেকর িহসাব পিরচালনাকােল �াহেকর পিরিচিতর সিঠক ও পণূ�া� তথ� সংর�ণ

করা;

  (খ) �কান �াহেকর িহসাব ব� হইেল ব� হইবার তািরখ হইেত অন�ূন ৫ (পাঁচ) বৎসর পয��

উ� [িহসাব ও] িহসােবর �লনেদন সং�া� তথ� সংর�ণ করা;

  (গ) দফা (ক) ও (খ) এর অধীন সংরি�ত তথ�ািদ [বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ�

ইউিনেটর] চািহদা �মাতােবক, সময় সময়, সরবরাহ করা;

  (ঘ) ধারা ২ (য) এ সং�ািয়ত �কান সে�হজনক �লনেদন বা �লনেদেনর �েচ�া পিরলি�ত

হইেল �-উেদ�ােগ অিবলে� [বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনেট] ‘সে�হজনক

�লনেদন িরেপাট�’ করা।

  (২) �কান িরেপাট� �দানকারী সং�া উপ-ধারা (১) এর িবধান লংঘন কিরেল [বাংলােদশ

ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট বা িরেপাট� �দানকারী সং�ার িনয়�ণকারী কতৃ�প�]-

  (ক) উ� সং�ােক অন�ূন ৫০ (প�াশ) হাজার টাকা এবং সেব�া� ২৫ (পঁিচশ) ল� টাকা পয��

জিরমানা কিরেত পািরেব; এবং

  (খ) দফা (ক) এর অধীন আেরািপত জিরমানার অিতির� উ� সং�া বা সং�ার �কান শাখা,

সািভ�স �স�টার, বথু বা এেজে�টর ব�বসািয়ক কায��েমর অ�মিত বা লাইেস� বািতল কিরেত

পািরেব বা ���মত, িনব�নকারী বা লাইেস� �দানকারী কতৃ�প�েক উ� সং�ার িব�ে�

যথাযথ ব�ব�া �হেণর িনিমে� িবষয়িট অবিহত কিরেব।

  (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আেরািপত জিরমানার অথ� [***] রা�ীয় �কাষাগাের জমা

কিরেব।

  [(৪) িরেপাট� �দানকারী সং�ার িনয়�ণকারী কতৃ�প� তাহােদর িবদ�মান তদারিক কায��েমর

অংশ িহেসেব উপ-ধারা (১) ও িবিধ �ারা িনধ�ািরত দায়-দািয়� পিরপালন িনি�ত কিরেব এবং

উপ-ধারা (১) ও িবিধ �ারা িনধ�ািরত দায়-দািয়� পিরপালেন িরেপাট� �দানকারী সং�ার ব�থ�তার

দায় িনয়�ণকারী কতৃ�পে�র উপরও বত�াইেব।

  (৫) �কান িরেপাট� �দানকারী সং�া উপ-ধারা (১) এর িবধানসহ িবিধ �ারা িনধ�ািরত �কান িবধান

লংঘন কিরেল িনয়�ণকারী কতৃ�প� উপ-ধারা (২) �মাতােবক ব�ব�া �হণ কিরেত পািরেব এবং

এই�েপ গহৃীত ব�ব�া বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনটেক অিবলে� অবিহত

কিরেত হইেব।

  (৬) িরেপাট� �দানকারী সং�ার িনয়�ণকারী কতৃ�প� তাহােদর তদারিক কায��ম বা অ�

�কানভােব এই আইেনর অধীন সংঘিটত �কান অপরাধ স��েক অবিহত হইেল বা িচি�ত
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কিরেল অিবলে� তাহা বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনটেক অবিহত কিরেব। ]

 
িবেদশী রাে�র
সিহত চুি�

২৬। (১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� সরকার ি�-পাি�ক বা ব� পাি�ক চুি�, কনেভনশন

বা আ�জ�ািতক আইেন �ীকৃত অ� �কানভােব �কান িবেদশী রাে�র সিহত চুি� কিরেত

পািরেব।

  (২) এই ধারার অধীন সরকার �কান িবেদশী রাে�র সিহত চুি�ব� হইেল মািনল�ডািরং অপরাধ

�িতেরােধ সরকার—

  (ক) উ� িবেদশী রা� বা সং�ার িনকট �েয়াজনীয় তথ�ািদ চািহেত পািরেব; এবং

  (খ) উ� িবেদশী রা� এবং সং�া কতৃ�ক যািচত তথ�ািদ, জাতীয় িনরাপ�ার �িত �মিক না

হইেল, সরবরাহ কিরেব।

  (৩) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইনেটিলেজ� ইউিনট

(িবএফআইইউ) িবেদশী ফাই�াি�য়াল ইনেটিলেজ� ইউিনট অথবা অ�া� সংি�� সং�ার

সােথ সমেঝাতা �ারক �া�র কিরেত পািরেব এবং �া�িরত সমেঝাতা �ারেকর আওতায়

িবএফআইইউ—

  (ক) উ� িবেদশী ফাই�াি�য়াল ইনেটিলেজ� ইউিনট বা সং�ার িনকট �েয়াজনীয় তথ�ািদ

চািহেত পািরেব; এবং

  (খ) উ� িবেদশী ফাই�াি�য়াল ইনেটিলেজ� ইউিনট এবং সং�া কতৃ�ক যািচত তথ�ািদ, জাতীয়

িনরাপ�ার �িত �মিক না হইেল, সরবরাহ কিরেব।

  (৪) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, �কান চুি�র অধীন �কান িবেদশী রাে�র আদালেতর

�কান আেদশ কায�কর কিরবার জ� বাংলােদেশ অবি�ত �কান স�ি� বােজয়া� কিরবার বা

�ফরত �দওয়ার �েয়াজন হইেল এটন�ী �জনােরেলর অিফেসর আেবদন�েম আদালত �যই�প

উপয�ু মেন কিরেব �সই�প আেদশ �দান কিরেত পািরেব; একইভােব বাংলােদেশ আদালেতর

বােজয়া�করণ আেদশ বা উ� স�ি� �ফরত আনয়েনর আেদশ বা�বায়েনর জ� চুি� বা

সমেঝাতা �ারেকর অধীন� রা�েক এটন�ী �জনােরেলর অিফস অ�েরাধ কিরেত পািরেব।

  (৫) অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� পার�িরক

আইনগত সহেযািগতার আওতায় �কান িবেদশী রাে�র উপয�ু কতৃ�পে�র িনকট হইেত �া�

দিললািদ সংি�� িবচািরক আদালেত সা�� িহসােব �হণীয় হইেব।

  
স�া কতৃ�ক
অপরাধ সংঘটন

২৭। এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ �কান স�া কতৃ�ক সংঘিটত হইয়া থািকেল উ��প

অপরােধর সিহত �ত�� সংি��তা রিহয়ােছ স�ার এই�প �েত�ক মািলক, পিরচালক,

ম�ােনজার, সিচব বা অ� �কান কম�কত�া বা কম�চারী বা �িতিনিধ উ� অপরাধ সংঘটন

কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন, যিদ না িতিন �মাণ কিরেত স�ম হন �য, উ� অপরাধ তাহার
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 “বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট” শ��িল “বাংলােদশ ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫
(২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ২(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

অ�াতসাের সংঘিটত হইয়ােছ অথবা উ� অপরাধ �রাধ কিরবার জ� িতিন যথাসাধ� �চ�া

কিরয়ােছন।

  ব�াখ�া।— এই ধারায় ‘‘পিরচালক’’ বিলেত স�ার �কান অংশীদার বা পিরচালনা �বাড�, �য

নােমই অিভিহত হউক, এর সদস�েকও বঝুাইেব।

  
সরল িব�ােস
কৃতকায� র�ণ

২৮। এই আইেনর বা িবিধর অধীেন সরল িব�ােস কৃত �কান কােজর ফেল �কান ব�ি� �িত��

হইেল বা �িত�� হইবার স�াবনা থািকেল, �সইজ� সরকার বা সরকােরর �কান কম�কত�া-

কম�চারী বা [বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট বা ইহার] �কান কম�কত�া-কম�চারী

বা [তদ�কারী সং�া বা ইহার] �কান কম�কত�া-কম�চারী বা �কান িরেপাট� �দানকারী সং�া বা

উহার পিরচালনা পষ�দ বা উহার �কান কম�কত�া-কম�চারীর িব�ে� �কান �দওয়ানী বা �ফৗজদারী

বা �শাসিনক বা অ� �কান আইনগত কায�ধারা দােয়র করা যাইেব না।

  

52

53

িবিধ �ণয়েনর
�মতা

২৯। সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� িবিধ �ণয়ন

কিরেত পািরেব।

আইেনর
ইংেরজী অ�বাদ
�কাশ

৩০। (১) এই আইেনর �বত�েনর পর সরকার, যথাশী� স�ব, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা,

এই আইেনর বাংলা পােঠর ইংেরজীেত অনিূদত একিট িনভ�রেযাগ� পাঠ (Authentic English

Text) �কাশ কিরেব।

  (২) বাংলা পাঠ এবং ইংেরজী পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� বাংলা পাঠ �াধা� পাইেব।

  
রিহতকরণ ও
�হফাজত

৩১। (১) মািনল�ডািরং �িতেরাধ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৮ নং আইন) ও মািনল�ডািরং

�িতেরাধ অধ�ােদশ, ২০১২ (২০১২ সেনর ২ নং অধ�ােদশ), অতঃপর উ� আইন ও অধ�ােদশ

বিলয়া উি�িখত, এত� �ারা রিহত করা হইল।

  (২) উ��প রিহত হওয়া সে�ও উ� আইন ও অধ�ােদেশর অধীন গহৃীত �কান কায��ম,

দােয়রকৃত �কান মামলা বা গহৃীত �কান কায�ধারা অিন�� থািকেল উহা এই�েপ িন�� হইেব

�যন উহা এই আইেনর অধীন দােয়রকৃত বা গহৃীত হইয়ােছ।

  (৩) উ��প রিহত হওয়া সে�ও Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No.

VII of 1947) এবং উ� আইন ও অধ�ােদেশর আওতাধীন �কান অপরাধ সংগিঠত হইেল বা

তদ�াধীন বা িবচারাধীন থািকেল উ� অপরাধসমহূ এই আইেনর িবধান অ�যায়ী এই�েপ

িন�� হইেব �যন উহা এই আইেনর অধীন দােয়রকৃত বা গহৃীত হইয়ােছ।

1

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1
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 দফা (ঠ) মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ২(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (ভ) মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ২(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-দফা (১৬) মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ২(ঘ)(অ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট” শ��িল “বাংলােদশ ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫
(২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ২(ঘ)(আ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “এই আইেনর ধারা ৯ এর িবধান সােপে�” শ��িল ও সংখ�া মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৩
ধারাবেল িবল�ু।

 �কালন “:” দাঁিড়র “।” পিরবেত� �িত�ািপত এবং অতঃপর শত�াংশ মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর
৪(ক) ধারাবেল সংেযািজত।

 উপ-ধারা (৪) মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৪(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ৯ মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “কতৃ�পে�র” শ��িল “�ন�ীিত দমন কিমশেনর” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর
৬(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সরকার কতৃ�ক িবিধ �ারা িনধ�ািরত কতৃ�পে�র” শ��িল “�ন�ীিত দমন কিমশেনর” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫
(২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৬(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “উপ-ধারা (১) এর অধীন িনধ�ািরত কতৃ�পে�র” শ��িল “কিমশেনর” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫
সেনর ২৫ নং আইন) এর ৬(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “কতৃ�প�” শ�িট “কিমশন” শ�িটর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৬(গ) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 উপ-ধারা (১) মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৭(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “তদ�কারী �কান সং�া কতৃ�ক” শ��িল “�ন�ীিত দমন কিমশন বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� �কান ব�ি� বা সং�া” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ
(সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৭(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনেটর” শ��িল “বাংলােদশ ব�াংেকর” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫
(২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনেটর” শ��িল “বাংলােদশ ব�াংেকর” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫
(২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮(খ)(অ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ও অ� �কান মাধ�েম �া� তথ�ািদ” শ��িল “�লনেদন স�িক�ত তথ�ািদ” শ��িলর পর মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫
সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮(খ)(আ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�েয়াজনীয়” শ�িট “পয�ােলাচনার উে�েশ�” শ��িলর পর মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮(খ)
(আ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “তথ�-উপা�” শ�িট “ডাটা” শ�িটর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮(খ)(আ) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 “তদ�কারী সং�া বা” শ��িল “���মত, সংি��” শ��িল ও কমার পর মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন)
এর ৮(খ)(আ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 দফা (খ) মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮ (খ) (ই) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বা �কান িহসােবর অথ� �কান অপরাধ সংঘটেন ব�ব�ত হইয়ােছ বা হইেত পাের” শ��িল “িহসােব জমা হইয়ােছ” শ��িলর পর মািনল�ডািরং �িতেরাধ
(সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮ (খ) (ঈ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 “�িগত বা অব�� রািখবার জ� উ� িরেপাট� �দানকারী সং�ােক ৩০ (ি�শ) িদন কিরয়া সেব�া� ৭ (সাত) বার িনেদ�শ �দান করা যাইেব” শ��িল,
সংখ�া�িল ও ব�নী�িল “�িগত বা অব�� রািখবার �ময়াদ অিতির� ৩০ (ি�শ) িদন কিরয়া সেব�া� ৬ (ছয়) মাস বিধ�ত করা যাইেব” শ��িল, সংখ�া�িল ও
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ি ি ি ই

ব�নী�িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮ (খ) (ঈ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (ঙ) মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮ (খ) (উ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনেটর” শ��িল “বাংলােদশ ব�াংেকর” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫
(২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮ (খ) (ঊ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “িরেপাট� �দানকারী সং�ার কায��ম তদারিকসহ” শ��িল “উে�শ� পরূণকে�” শ��িলর পর মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫
(২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮ (খ) (এ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 “বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট” শ��িল “বাংলােদশ ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫
(২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮ (গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট” শ��িল “বাংলােদশ ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫
(২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮ (গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট” শ��িল “বাংলােদশ ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫
(২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮ (গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট” শ��িল “বাংলােদশ ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫
(২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮ (গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট” শ��িল “বাংলােদশ ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫
(২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮ (গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট” শ��িল “বাংলােদশ ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫
(২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮ (গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট” শ��িল “বাংলােদশ ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫
(২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮ (গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট” শ��িল “বাংলােদশ ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫
(২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮ (গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট” শ��িল “বাংলােদশ ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫
(২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮ (গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট” শ��িল “বাংলােদশ ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫
(২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮ (গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট” শ��িল “বাংলােদশ ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫
(২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮ (ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট বাংলােদশ ব�াংক-�ক অবিহত কিরেব এবং বাংলােদশ ব�াংক” শ��িল “বাংলােদশ ব�াংক” শ��িলর
পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮ (ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট” শ��িল “বাংলােদশ ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫
(২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮ (ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৭ক) মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮ (ঙ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 “বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট” শ��িল “বাংলােদশ ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫
(২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৮ (গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (১) মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৯ (ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৩) মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ৯ (খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “দায়-দািয়�সহ িবিধ �ারা িনধ�ািরত অ�া� দায়-দািয়�” শ��িল “দায়-দািয়�” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫
(২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ১০ (ক)(অ) ধারাবেল �িত�ািপত।
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 “িহসাব ও” শ��িল “িহসােবর” শ�িটর পেূব� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ১০ (ক)(আ) ধারাবেল
সি�েবিশত।

 “বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনেটর” শ��িল “বাংলােদশ ব�াংেকর” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫
(২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ১০(ক) (ই) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনেট” শ��িল “বাংলােদশ ব�াংেক” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫
(২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ১০(ক) (ঈ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট বা িরেপাট� �দানকারী সং�ার িনয়�ণকারী কতৃ�প�” শ��িল “বাংলােদশ ব�াংক” শ��িলর পিরবেত�
মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ১০(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বাংলােদশ ব�াংক তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত প�িতেত আদায় কিরেব এবং আদায়কৃত অথ�” শ��িল মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫
সেনর ২৫ নং আইন) এর ১০(গ) ধারাবেল িবল�ু।

 উপ-ধারা (৪), (৫) ও (৬) মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ১০ (ঘ) ধারাবেল সংেযািজত।

 “বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�টিলেজ� ইউিনট বা ইহার” শ��িল “বাংলােদশ ব�াংক বা বাংলােদশ ব�াংেকর” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ
(সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৫ নং আইন) এর ১১ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “তদ�কারী সং�া বা ইহার” শ��িল “�ন�ীিত দমন কিমশন বা কিমশেনর” শ��িলর পিরবেত� মািনল�ডািরং �িতেরাধ (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫
সেনর ২৫ নং আইন) এর ১১ ধারাবেল �িত�ািপত।
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