প্রবাসী কযাণ বযাাংক আইন, ২০১০
( ২০১০ নের ৫৫ েং অআে )
[]
কমম সাংস্থাননর উনেনলয ববনেনল গমননচ্ছু বাাংানেলী ববকার যুবকনের সহায়তা প্রোন, প্রবাসী
বাাংানেলীনের বেনল প্রতযাগমননর র কমম সাংস্থাননর সহায়তা প্রোন, প্রবাসী বাাংানেলীবের বেনল
বববননয়ানগ উৎসাবহতকরণ এবাং আধুবনক তথয প্রযুবি বযবহানরর মাধযনম দ্রুত ও বযয়-সাশ্রয়ী
ন্থায় সহনে বরবমট্যান্স বপ্ররনণ প্রবাসী বাাংানেলীনের সহায়তা প্রোননর নযয প্রবাসী কযাণ
বযাাংক প্রবতষ্ঠাকনে প্রণীত আইন
যযনতু কমমংস্থানের ঈনেনলে ববনেনল গমনেচ্ছু বাংানেলী যবকার যুবকনের ায়তা প্রোে, প্রবাী
বাংানেলীনের যেনল প্রতোগমনের পর কমমংস্থানের ায়তা প্রোে, প্রবাী বাংানেলীনের যেনল বববেনয়ানগ
ঈৎাবতকরণ এবং অধুবেক তথে প্রযুবি বেবানরর মাধেনম দ্রুত ও বেয়-াশ্রয়ী পন্থায় নজ যরবমটোন্স যপ্ররণ
প্রবাী বাংানেলীনের ায়তা প্রোনের নযে প্রবাী কোণ বোংক োনম একটি বোংক প্রবতষ্ঠা করা মীচীে ও
প্রনয়াজেীয়;
যনতু এতদ্দ্বারা বেম্নরূপ অআে করা আঃসাংবযপ্ত
বলনরানাম ও
প্রনয়াগ

১। (১) এআ অআে প্রবাী কোণ বোংক অআে, ২০১০ োনম বভবত আনব।

সাংজ্ঞা

২। ববয় বা প্রনের পবরপন্থী যকাে বকছু ো থাবকন, এআ অআনে-

(২) আা ববনে কাযমকর আনব।

(১) ‘‘কোণ তবব’’ থম The Emigration Ordinance, 1982 (Ordinance No.
XXIX of 1982) এর section 19 এ প্রেত্ত যমতাবন রকার কতৃ কম প্রণীত ওনয়জ
অেমাম কোণ তবব বববধমাা, ২০০২ এর ধীে গঠিত বাংানেল ওনয়জ অেমাম
কোণ তবব;
(২) ‘‘কমমকতম া’’ থম বোংনকর কমমকতম া;
(৩) ‘‘কমমচারী’’ থম বোংনকর কমমচারী;
(৪) ‘‘যচয়ারমোে’’ থম যবানডমর যচয়ারমোে;

(৫) ‘‘প্রববধাে’’ থম এআ অআনের ধীে প্রণীত প্রববধাে;
(৬) ‘‘পবরচাক’’ থম বোংনকর পবরচাক;
(৭) ‘‘বোংক’’ থম প্রবাী কোণ বোংক;
(৮) ‘‘যবাডম’’ থম বোংনকর পবরচাো যবাডম;
(৯) ‘‘বাংানেল বোংক’’ থম Bangladesh Bank Order, 1972 (President’s Order
No. 127 of 1972)এর ধীে প্রবতবষ্ঠত বাংানেল বোংক;
(১০) ‘‘বেবস্থাপো পবরচাক’’ থম ধারা ১২ এর ধীে বেযুি বোংনকর বেবস্থাপো
পবরচাক;
(১১) ‘‘বববধ’’ থম এআ অআনের ধীে প্রণীত বববধ; এবং
(১২) ‘‘বোংক যকাম্পােী অআে’’ থম বোংক যকাম্পােী অআে, ১৯৯১ (১৯৯১ নের ১৪
েং অআে)।

আইননর প্রাধানয

৩। অপাততঃ ববৎ েে যকাে অআনে যাা বকছু আ থাকুক ো যকে, এআ অআনের
ববধাোবীর ানথ েে অআনের যকাে ববনরাধ যেখা বেন এআ অআনের ববধাোবী
প্রাধােে পাআনব।

প্রবাসী কযাণ
বযাাংক প্রবতষ্ঠা,
ইতযাবে

৪। (১) এআ অআে কাযমকর আবার পর, যতলীঘ্র ম্ভব, প্রবাী কোণ বোংক োনম একটি
বোংক প্রবতষ্ঠা করা আনব।
(২) বোংক একটি ংবববধবদ্ধ ংস্থা আনব এবং আার স্থায়ী ধারাবাবকতা ও একটি
াধারণ ীনমার থাবকনব এবং এআ অআে ও তেধীে প্রণীত বববধর ববধাোবী ানপনয
আার স্থাবর ও স্থাবর ঈভয়ববধ ম্পবত্ত জমে কবরবার, বধকানর রাবখবার ও স্তান্তর
কবরবার যমতা থাবকনব এবং আার োনম আা মামা োনয়র কবরনত পাবরনব বা আার
ববরুনদ্ধ মামা োনয়র করা যাআনব।
(৩) যবানডমর বদ্ধান্ত এবং রকানরর েুনমােেক্রনম, যকাম্পােী অআে, ১৯৯৪ (১৯৯৪
নের ১৮ েং অআে) এর ধীে, বোংক একটি পাববক ববমনটড যকাম্পােী বানব
বেববিত আনত পাবরনব।

(৪) ঈপ-ধারা (৫) এর ববধাে ানপনয, বোংক যকাম্পােী অআে, ১৯৯১ (১৯৯১ নের
১৪ েং অআে) এবং বোংক যকাম্পােী ম্পবকম ত অপাততঃ ববৎ েে যকাে অআনের
ববধাে বোংনকর যযনে প্রনযাজে আনব ো।
(৫) রকার, রকাবর যগনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা, যকাম্পােী অআে, ১৯৯৪ (১৯৯৪ নের
১৮ েং অআে) এবং বোংক যকাম্পােী অআে, ১৯৯১ (১৯৯১ নের ১৪ েং অআে) বা
েুরূপ েে যকাে অআনের যকাে ববধাে বোংনকর যযনে প্রনযাজে আনব ববয়া বেনেম ল
জারী কবরন ঈি ববধাে বোংনকর যযনে কাযমকর আনব।
(৬) এআ অআনের ঈনেলে পূরণকনে প্রনয়াজে েুযায়ী বোংকটি বাবণবজেক এবং বোংবকং
কাযমক্রম পবরচাো কবরনত পাবরনব।
(৭) বাংানেল বোংনকর েুনমােক্রনম, প্রনয়াজনে, Bangladesh Bank Order, 1972
(President’s Order No. 127 of 1972) ) এর ধীে বোংকটি তফবব বোংনক
রূপান্তর করা যাআনব।

বযাাংনকর
উনেযািা

৫। বোংনকর ঈনেোিা আনব রকার ও কোণ তবব পবরচাোর জেে ওনয়জ অেমাম

বযাাংনকর প্রধান
কাযম ায়, ইতযাবে

৬। (১) বোংনকর প্রধাে কাযমায় ঢাকায় থাবকনব।

কোণ তবব বববধমাা, ২০০২ এর ধীে গঠিত পবরচাো যবাডম।

(২) বোংক, বাংানেল বোংনকর েুনমােেক্রনম, যবাডম কতৃ কম বেধমাবরত স্থানে ঈার
অঞ্চবক বফ, েোেে বফ এবং লাখা স্থাপে কবরনত পাবরনব।
(৩) ংবিষ্ট যেনলর েুনমােক্রনম ববনেনল বোংনকর লাখা স্থাপে কবরনত পাবরনব।

অনুনমাবেত
মূধন

৭। (১) বোংনকর েুনমাবেত মূধে আনব পাাঁচলত যকাটি টাকা।
(২) েুনমাবেত মূধে একলত টাকা মূেমানের পাাঁচ যকাটি াধারণ যলয়ানর ববভি
থাবকনব।
(৩) বোংক, রকানরর েুনমােেক্রনম মনয় মনয়, রকাবর যগনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা,
বোংনকর েুনমাবেত মূধনের পবরমাণ মূেমাে পবরববতম ত রাবখয়া বৃবদ্ধ কবরনত
পাবরনব।

বরনলাবধত
মূধন

৮। (১) বোংনকর প্রারবম্ভক পবরনলাবধত মূধে আনব একলত যকাটি টাকা, যাার ৫%
রকার কতৃম ক এবং ৯৫% কোণ তবব আনত পবরনলাধ করা আনব।
(২) যবানডমর েুনমােেক্রনম, ঈপ-ধারা (১) এ ঈবিবখত পবরনলাবধত মূধনের বতবরি
মূধে প্রবাী বাংানেলীনের বেকট আনত ংগ্র করা যাআনব।
(৩) বোংক, রকানরর েুনমােেক্রনম মনয় মনয়, রকাবর যগনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা,
বোংনকর পবরনলাবধত মূধনের পবরমাণ মূেমাে পবরববতম ত রাবখয়া বৃবদ্ধ কবরনত
পাবরনব।

বরচানা ও
প্রলাসন

৯। (১) বোংনকর পবরচাো ও প্রলাে এআ অআনের ধীে গঠিত পবরচাো যবাডম এর
ঈপর েেস্ত থাবকনব এবং বোংক যয ক যযনে প্রনয়াগ ও কাযম ম্পােে কবরনত পাবরনব
পবরচাো যবাডমও যআ ক যমতা প্রনয়াগ ও কাযম ম্পােে কবরনত পাবরনব।
(২) বোংক যকাে েীবতগত প্রনে রকার কতৃম ক প্রেত্ত বেনেম লাবী েুরণ কবরনব এবং
যকাে ববয় েীবতগত বকো যআ ম্পনকম যকাে প্রে যেখা বেয ঈানত রকানরর বদ্ধান্তআ
চূ ড়ান্ত আনব।

ববার্ম

১০। (১) বেম্নববণমত পবরচাক মন্বনয় বোংনকর পবরচাো যবাডম গঠিত আনব, যথাঃ(ক) যচয়ারমোে;
(খ) প্রবাী কোণ ও ববনেবলক কমমংস্থাে মন্ত্রণায় কতৃম ক মনোেীত ঈি মন্ত্রণানয়র
েূেে যুগ্ম-বচব পেমযমাোম্পন্ন একজে কমমকতম া;
(গ) জেলবি, কমমংস্থাে ও প্রবলযণ বুেনরা’র মাপবরচাক;
(ঘ) থম ববভাগ কতৃম ক মনোেীত ঈি ববভানগর েূেে যুগ্ম-বচব পেমযমাোম্পন্ন
একজে কমমকতম া;
(ঙ) বোংক ও অবথমক প্রবতষ্ঠাে ববভাগ কতৃম ক মনোেীত ঈি ববভানগর েূেে যুগ্ম-বচব
পেমযমাোম্পন্ন একজে কমমকতম া;
(চ) শ্রম ও কমমংস্থাে মন্ত্রণায় কতৃম ক মনোেীত ঈি মন্ত্রণানয়র েূেে যুগ্ম-বচব

পেমযমাোম্পন্ন একজে কমমকতম া;
(ছ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণায় কতৃম ক মনোেীত ঈি মন্ত্রণানয়র েূেে যুগ্ম-বচব
পেমযমাোম্পন্ন একজে কমমকতম া;
(জ) বাংানেল বোংনকর গভেমর কতৃম ক মনোেীত একজে বেবমাী পবরচাক;
(ঝ) কোণ তববনর পবরচাো যবাডম কতৃম ক মনোেীত েুআজে েে;
(ঞ) কোণ তবব বেতীত েোেে যলয়ারনাল্ডার, যবে থানক, কতৃম ক মনোেীত এবং
রকার কতৃ কম েুযমাবেত, বতেজে পবরচাক;
(ট) বেবস্থাপো পবরচাক, পোবধকারবন।
(২) ঈপ-ধারা (১) এর ধীে মনোেীত যকাে পবরচাক তাাঁার পনের কাযমভার গ্রনণর
তাবরখ আনত বতে বৎর পযমন্ত স্বীয় পনে বধবষ্ঠত থাবকনবে।
(৩) রকার যয যকাে ময় যকাে মনোেীত পবরচানকর মনোেয়ে বাবত কবরনত
পাবরযব।

বচয়ারমযান

১১। (১) বোংনকর একজে যচয়ারমোে থাবকনবে।
(২) যচয়ারমোে রকার কতৃ কম বেযুি আনবে।
(৩) যচয়ারমোনের পে লূেে আন বকংবা েুপবস্থবত বা ুস্থতা বা েে যকাে কারনণ
যচয়ারমোে োবয়ত্ব পানে মথম আন, লূেে পনে েববেযুি যচয়ারমোে কাযমভার গ্রণ
ো করা পযমন্ত বকংবা যচয়ারমোে পুেরায় স্বীয় োবয়ত্ব পানে মথম ো ওয়া পযমন্ত
রকার কতৃম ক মনোেীত যকাে পবরচাক যচয়ারমোনের োবয়ত্ব পাে কবরনবে।

বযবস্থানা
বরচাক

১২। (১) বোংনকর একজে বেবস্থাপো পবরচাক থাবকনবে।
(২) বেবস্থাপো পবরচাক রকার কতৃম ক বেযুি আনবে এবং তাার চাকুরীর লতম াবী
রকার কতৃম ক বস্থরকৃ ত আনব।
(৩) বেবস্থাপো পবরচাক বোংনকর প্রধাে বেবমাী কমমকতম া আনবে।
(৪) বেবস্থাপো পবরচানকর পে লূেে আন বকংবা েুপবস্থবত বা ুস্থতা বা েে যকাে

কারনণ বেবস্থাপো পবরচাক োবয়ত্ব পানে মথম আন, লূেে পনে েববেযুি
বেবস্থাপো পবরচাক কাযমভার গ্রণ ো করা পযমন্ত বকংবা বেবস্থাপো পবরচাক পুেরায়
স্বীয় োবয়ত্ব পানে মথম ো ওয়া পযমন্ত যবাডম কতৃম ক মনোেীত যকাে কমমকতম া
বেবস্থাপো পবরচানকর োবয়ত্ব পাে কবরনবে।

বরচানকর
োবয়ত

১৩। বেবস্থাপো পবরচাক এবং েোেে পবরচাকগণ প্রববধাে দ্বারা বেধমাবরত

েতযাগ

১৪। যচয়ারমোে, বেবস্থাপো পবরচাক বা যকাে পবরচাক রকানরর বেকট তাার

পদ্ধবতনত বোংনকর োবয়ত্ব পাে কবরনবে।

স্বাযরযুি পেনযানগ স্বীয় পে তোগ কবরনত পাবরনবে।

সভা

১৫। (১) যবানডমর ক ভা, ঈার যচয়ারমোনের বেনেম নল বেবস্থাপো পবরচাক কতৃম ক
অহুত আনব এবং ভার তাবরখ, ময় ও স্থাে যচয়ারমোে কতৃম ক বস্থরকৃ ত আনব।
(২) এআ ধারা ববধাে ানপনয, যবানডমর ভার কাযমধারা প্রববধাে দ্বারা বেধমাবরত আনব।
(৩) যবানডমর ভার যকারানমর জেে ঈার যমাট েে ংখোর েূেে এক তৃ তীয়াংল
েনের ঈপবস্থবতর প্রনয়াজে আনব, তনব মূতবব ভার যযনে যকাে যকারাযমর প্রনয়াজে
আনব ো।
(৪) যচয়ারমোে যবানডমর ক ভায় ভাপবতত্ব কবরনবে এবং তাাঁার েুপবস্থবতনত
ভায় ঈপবস্থত পবরচাকনের মধে আনত তাাঁানের দ্বারা বেবমাবচত, বেবস্থাপো পবরচাক
বেবতত, েে একজে পবরচাক ভায় ভাপবতত্ব কবরনবে।
(৫) শুধু যকাে পবরচাক পনে লূেেতা বা যবাডম গঠনে ত্রুটি থাকার কারনণ যবানডমর যকাে
কাযম বা কাযমধারা ববধ আনব ো এবং তেম্পনকম যকাে প্রেও ঈত্থাপে করা যাআনব ো।
(৬) ভার যকাে অনাচেূচীনত প্রতেয বা পনরাযভানব যকাে পবরচানকর বেবিগত
স্বাথম জবড়ত থাবকন বতবে যবানডমর ভায় ঈি ববনয়র ঈপর অনাচোয় ংলগ্রণ
এবং যভাটাবধকার প্রনয়াগ কবরনত পাবরনবে ো।

কবমটি

১৬। যবাডম ঈার কানজর ায়তার জেে প্রনয়াজেনবানধ এক বা একাবধক কবমটি গঠে

কবরনত পাবরনব এবং ঈিরূপ কবমটির েে ংখো ও ঈার োবয়ত্ব ও কাযমাবী বেধমারণ
কবরনত পাবরনব।

বযাাংনকর
কাযম াবী

১৭। বোংনকর কাযমাবী আনব বেম্নরূপ, যথাঃ(ক) জামােত বা জামােত বেবতনরনক, েগনে বা েে যকাে প্রকানর চাকুরী বেয়া
ববনেল গমেকারীনের েুকূন ঊণ প্রোে;
(খ) ববনেল আনত প্রতোগত বাংানেলী কমীনের েুকূন যেনল কমমংস্থানের ুনযাগ
ৃবষ্টর নযে ঊণ প্রোে;
(গ) প্রবাী বাংানেলীনের ঈপাবজমত থম নজ ও বেয়-াশ্রয়ী ঈপানয় যেনল যপ্ররনণর
বেবস্থা গ্রণ এবং যরবমটোন্স যপ্ররণকারীর বেনেম ল যমাতানবক যপ্রবরত থম বোংক
যফাজনত রযণ, আার বেবস্থাপো এবং ঈা ংবিষ্টনের বেকট জব্দ ও াশ্রয়ী
ঈপানয় যপ াঁছানোর বেবস্থা বেবিতকরণ;
(ঘ) প্রবাী বাংানেলীনের যেনল যবা খাত ঈৎপােেলী বববেনয়ানগ ঈৎাবতকরণ
ও প্রনয়াজনে ঊণ প্রোে;
(ঙ) কমমংস্থাে ৃবষ্টর নযে, রকানরর েুনমােে ানপনয, যকাে োতা ংস্থা বা
প্রবতষ্ঠাে আনত ঊণ থবা েুোে গ্রণ;
(চ) বাংানেল বোংনকর েুনমােেক্রনম এবং বাংানেল বোংক কতৃম ক ময় ময়
অনরাবপত লতম াবী ানপনয, বেম্নববণমত ক বা যয যকাে কাযম ম্পােে যথাঃ() অমােত গ্রণ;
(অ) বেবা পবরচাোর জেে ঈার ম্পে বা েে বকছু জামােত রাবখয়া ঊণ গ্রণ
এবং প্রোে;
(আ) বোংক প্রেত্ত ঊণ এবং বগ্রনমর জামােত বানব স্থাবর ও স্থাবর ম্পবত্তর পণ
(Pledge), বিক, োয়বিক (hypothecation) বা স্বত্ববেনয়াগ (assignment) গ্রণ;
(ই) যবভং াটিমবফনকট, মাবকাো েব বা েোেে মূেবাে ামগ্রী বেরাপে
যফাজনত রাবখবার জেে গ্রণ;
(ঈ) যয যকাে ধরনণর তবব বা ট্রাস্ট গঠে, ঈানের পবরচাো ও বেয়ন্ত্রণ এবং
ঈিরূপ তবব বা ট্রানস্টর যলয়ার ধারণ ও ববববন্টে;

(উ) যেনলর ভেমত্মনর থম এবং ববকঈবরটিজ গ্রণ, ংগ্র, যপ্ররণ ও পবরনলাধ।
(ছ) রকার কতৃম ক রকাবর যগনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা েে যয ক কাযম বোংক কতৃম ক
করা যাআনত পানর ববয়া বেবেম ষ্ট করা য় যআ ক কাযম ম্পােে;
(জ) এআ অআনের ঈনেনলের বত ংগবতপূণম েে যয যকাে প্রনয়াজেীয় ও প্রাংবগক
কাযম ম্পােে।

বন্ড এবাং ঋণত্র

১৮। (১) বোংক, রকানরর পূবমােুনমােেক্রনম, বন্ড এবং ঊণপে (debenture) জারী
এবং ববক্রয় কবরনত পাবরনব এবং রকার কতৃম ক বেধমাবরত ুনের ারআ আনব ঈি বন্ড ও
ঊণপনের ুনের ার।
(২) ঈপ-ধারা (১) এর ধীে জারীকৃ ত এবং বববক্রত বন্ড এবং ঊণপনে রকাবর
বেিয়তা থাবকনব।

বহসাব-বনকাল

১৯। বাংানেল বোংক কতৃম ক ময় ময় জারীকৃ ত বেনেম লাবী ানপনয অয় ও বেনয়র
বাব ও বোনন্স লীট বোংক যথাযথভানব ঈার বাব ংরযণ কবরনব এবং
বানবর বাবমক বববরণী প্রস্ত্ত্তত কবরনব।

বনরীযা

২০। (১) যবাডম কতৃম ক বেযুি Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973
(P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) যত ংজ্ঞাবয়ত েুআজে Chartered
Accountant দ্বারা বোংনকর বাব প্রনতেক বৎর বেরীযা করা আনব।
(২) ঈপ-ধারা (১) এর ধীে বেনয়াগকৃ ত বেরীযকনক বোংনকর বাবমক বোনন্স লীট ও
েোেে বানবর কবপ রবরা করা আনব এবং তাাঁারা বোংনকর ক যরকডম, েব,
োপ্তবরক ও েোেে ম্পবত্ত পরীযা কবরয়া যেবখনত পাবরনবে এবং এতেুনেনলে বোংনকর
যয যকাে পবরচাক, কমমকতম া ও কমমচারীনক বজজ্ঞাাবাে কবরনত পাবরনবে।
(৩) বেরীযকগণ এআ ধারার ধীে বেরীযা প্রবতনবেে যবানডমর মাধেনম রকানরর বেকট
যপল কবরনবে এবং ঈি প্রবতনবেনে এআ মনমম ঈনিখ কবরনত আনব যয, তাাঁানের মনত
বাবমক বোনন্স লীনট এমে প্রনয়াজেীয় বববরণাবে বন্ননববলত করা আয়ানছ এবং ঈা
এমেভানব প্রস্তুত করা আয়ানছ যাানত বোংনকর কাযমক্রনমর যথাথম এবং ঠিক বচে
প্রেবলমত য় এবং এআ ক ববনয় বোংনকর বেকট আনত তাাঁারা যকাে বোখো বা তথে

চাবয়া থাবকন ঈার রবরা নন্তাজেক বছ বকো তাাও ঈনিখ কবরনবে।
(৪) বোংনকর ঈনেোিা এবং বোংনক থম জমাকারীনের স্বাথম রযার পযমাপ্ত বেবস্থা গ্রণ
করা আয়ানছ বকো তাা বেরীবযত প্রবতনবেনে ঈনিখ কবরনত আনব।
(৫) বোংনকর কাযমক্রম বেরীযার ববনয় ংবিষ্ট বববধ-ববধানের পযমাপ্ততা ম্পনকম
বেরীযকগনণর বেকট প্রবতনবেে চাবয়া রকার থবা যযেমত, যবাডম যয যকাে ময়
বেনেম ল জারী কবরনত পাবরনব এবং যয যকাে ময় রকার থবা যযেমত, যবাডম
বেরীযার ববয়াবে ম্প্রারণ থবা বেরীযার পদ্ধবত পবরবতম ে কবরবার জেে
বেরীযকগণনক বেনেম ল প্রোে কবরনত পাবরনব।

প্রবতনবেন

২১। (১) রকার বা বাংানেল বোংক, প্রনয়াজেমত, বোংযকর বেকট আনত বোংনকর যয
যকাে ববনয়র ঈপর প্রবতনবেে বা বববরণী অবাে কবরনত পাবরনব এবং বোংক
রকার বা বাংানেল বোংনকর চাবো যমাতানবক প্রবতনবেে বা বববরণী যপ্ররণ কবরনত
বাধে থাবকনব।
(২) প্রনতেক অবথমক বৎর যল আবার বতে মানর মনধে বোংক ধারা ২০ এর ধীে
বেরীযা প্রবতনবেনের একটি কবপ রকানরর বেকট যপ্ররণ কবরনব এবং ঈানত
বেরীযনকর মন্তবে, যবে থানক, তৎবভবত্তনত বোংনকর মতামত প্রোে কবরনব।

সাংরবযত তহবব

২২। বোংক একটি ংরবযত তবব গঠে কবরনব, যাানত বোংনকর বাবমক অয় আনত
যবাডম কতৃম ক বেধমাবরত পবরমাণ টাকা জমা আনব।

ভযাাংল ববববন্টন

২৩। ধারা ২২ এর ধীে ংরবযত তববন জমা কবরবার এবং পবরনলাধ বি আয়ানছ
বা ঈা নন্তাজেক পযমানয় অনছ এমে ঊণ, ম্পনের ঘাটবত এবং চরাচর বোংক
কতৃম ক বেবেম ষ্টকৃ ত েুরূপ েোেে ঘাটবত পূরনণর বেবস্থা কবরবার পর বোংনকর ভোংল
যবাডম কতৃম ক বেধমাবরত পদ্ধবতনত বব-বন্টে করা যাআনব।

কমম কতমা ও
কমম চারী বননয়াগ

২৪। (১) বোংক ঈার োবয়ত্ব ুষ্ঠুভানব পানের জেে প্রনয়াজেীয় ংখেক কমমকতম া ও
কমমচারী বেনয়াগ কবরনত পাবরনব।
(২) কমমকতম া ও কমমচারীনের বেনয়াগ ও চাকুরীর লতম াবী প্রববধাে দ্বারা বেধমাবরত আনব,

তনব প্রববধাে প্রণীত ো ওয়া পযমন্ত রকার কতৃ কম বেধমাবরত আনব।

বযাাংনকর াওনা
আোয়

২৫। অপাততঃ ববৎ েে যকাে অআনে যাা বকছু আ থাকুক ো যকে, বোংনকর পাওো
অোনয়র যযনে থম ঊণ অোত অআে, ২০০৩ (২০০৩ নের ৮েং অআে) এর
ববধাোবী প্রনযাজে আনব।

যমতা অমণ

২৬। বোংনকর েযতা বেবিতকরণকনে এবং বেেবিে বেবাবয়ক যেনেে কাযমক্রম
জতর কবরবার জেে যবাডম ঈার যয যকাে যমতা বা োবয়ত্ব ুবেবেম ষ্ট লনতম পবরচাক,
বেবস্থাপো পবরচাক থবা বোংনকর েে যকাে কমমকতম ানক পমণ কবরনত পাবরনব।

অরাধ ও েণ্ড

২৭। (১) যকাে বেবি এআ অআনের ধীে ঊণ বা েে যকাে ুববধা গ্রণ বা মঞ্জুর
করাআবার জেে আচ্ছাকৃ তভানব বমথো বববরণ প্রোে কবরনবে ো বা কাানকও বমথো
বববরণ প্রোনে বা জামােত বানব বোংনক জমাকৃ ত েবন বমথো বববরণ রাবখবার
ুনযাগ প্রোে কবরনবে ো।
(২) যকাে বেবি ঈপ-ধারা (১) এর ববধাে ংঘে কবরন েণ্ডেীয় পরাধ কবরয়ানছে
ববয়া গণে আযবে এবং বতবে ঈি পরানধর জেে েূর্ধ্ম এক বৎর কারােণ্ড বা
পঞ্চাল াজার টাকা থমেণ্ড থবা ঈভয় েনণ্ড েবণ্ডত আনবে।
(৩) যকাে বেবি বোংনকর ববখত েুমবত বেবতনরনক যকাে ববজ্ঞাপে বা প্রনপক্টান
বোংনকর োম বেবার কবরনবে ো।
(৪) যকাে বেবি ঈপ-ধারা (৩) এর ববধাে ংঘে কবরন েণ্ডেীয় পরাধ কবরয়ানছে
ববয়া গণে আনব এবং বতবে ঈি পরানধর জেে েবধক ছয় মা কারােণ্ড বা পাঁবচল
াজার টাকা থমেণ্ড থবা ঈভয় েনণ্ড েবণ্ডত আনবে।

অরাধ
ববচারানথম গ্রহণ

২৮। যবাডম কতৃম ক যমতাপ্রাপ্ত যকাে কমমকতম ার ববখত বভনযাগ বেবতনরনক যকাে

সর ববশ্বানস

২৯। বোংনকর যকাে পবরচাক, কমমকতম া বা কমমচারী কতৃম ক র ববশ্বান কৃ ত যকাে

অোত এআ অআনের ধীে লাবস্তনযাগে যকাে পরাধ ববচারাথম গ্রণ কবরনব ো।

কৃত কােকমম
রযণ

কানজর ফন যকাে বেবি যবতগ্রস্থ আন বা যবতগ্রস্থ আবার ম্ভাবো থাবকন তজ্জেে
ংবিষ্ট পবরচাক, কমমকতম া বা কমমচারীর বররুনদ্ধ যকাে যেওয়ােী বা যফ জোরী মামা
বা েে যকাে অআেগত কাযমক্রম গ্রণ করা যাআনব ো।

আনুগতয ও
বগানীয়তা

৩০। (১) বোংনকর প্রনতেক পবরচাক, কমমকতম া ও কমমচারী তাার োবয়ত্ব গ্রনণর পূনবম
বোংক কতৃম ক বা বববধ দ্বারা বেধমাবরত পদ্ধবতনত বোংনকর অেুগতে ও যগাপেীয়তা রযার
যঘাণা প্রোে কবরনবে।
(২) যকাে পবরচাক, কমমকতম া বা কমমচারী ঈপ-ধারা (১) এর ধীে প্রেত্ত অেুগতে ও
যগাপেীয়তার প্রবতশ্রুবত ভে কবরন েন্ডণীয় পরাধ কবরয়ানছে ববয়া গণে আনবে
এবং বতবে ঈি পরানধর জেে েবধক ছয় মানর কারােন্ড বা পাঁবচল াজার টাকা
থমেন্ড থবা ঈভয় েনণ্ড েবণ্ডত আনবে।

বযাাংনকর
অবসায়ন

৩১। যকাম্পােী অআে, ১৯৯৪ (১৯৯৪ নের ১৮ েং অআে) এবং বোংক যকাম্পােী
অআে, ১৯৯১ (১৯৯১ নের ১৪ েং অআে) বা েুরূপ েে যকাে অআনে বায়ে
ম্পবকম ত যাা বকছু আ থাকুক ো যকে, রকানরর বেনেম ল ও বদ্ধান্ত বেবতনরনক বোংনকর
বায়ে ঘটিনব ো।

বযাাংক বোকান
ইতযাবে ববয়া
গণয হইবব না

৩২। অপাততঃ ববৎ েে যকাে অআনে যাা বকছু আ থাকুক ো যকে, বোংক বাংানেল
শ্রম অআে, ২০০৬ (২০০৬ নের ৪২ েং অআে) এর ববধাে েুানর ‘‘কারখাো’’,

বববধ প্রণয়ননর
যমতা

৩৩। এআ অআনের ঈনেনলে পূরণকনে রকার, রকারী যগনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা, বববধ

প্রববধান
প্রণয়ননর যমতা

৩৪। এআ অআনের ঈনেলে পূরণকনে যবাডম, রকানরর পূবমােুনমােেক্রনম এবং রকাবর
যগনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা, এআ অআে বা বববধর বত ামঞ্জেপূণম ওয়া ানপনয প্রববধাে

‘‘যোকাে’’, ‘‘বাবণজে প্রবতষ্ঠাে’’ বা ‘‘বলে প্রবতষ্ঠাে’’ ববয়া গণে আনব ো।

প্রণয়ে কবরনত পাবরনব।

প্রণয়ে কবরনত পাবরনব।

ইাংনরেীনত
অনূবেত াঠ
প্রকাল

৩৫। (১) এআ অআে কাযমকর আবার পর রকার, রকাবর যগনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা, এআ
অআনের আংনরজীনত েূবেত একটি বেভম রনযাগে পাঠ (Authentic English Text) প্রকাল
কবরনব।
(২) বাংা ও আংনরজী পানঠর মনধে ববনরানধর যযনে বাংা পাঠ প্রাধােে পাআনব।

