পাওয়ার অব অযাটর্নি আইন, ২০১২
( ২০১২ নের ৩৫ েং অআে )
[২৪ সনেম্বর, ২০১২]
Powers-of-Attorney Act, 1882 রর্িতক্রমে একটি নূতন পাওয়ার অব
অযাটর্নি আইন প্রণয়মনর উমেমযয প্রণীত আইন
সযনতু Powers-of-Attorney Act, 1882 রহতক্রনম, পাওয়ার ব যাটহেির মাধ্যনম কাযি-ম্পাদনের জেয
ক্ষমতা পিণ, উার সরহজনেলে এবং বাে েযােয অেুহিক হবধ্াে ম্বহত, একটি েূতে অআে
প্রণয়ে করা মীচীে ও প্রনয়াজেীয়;
সনতু এতদ্দ্বারা হেম্নরূপ অআে করা আঃসংর্িপ্ত
র্যমরানাে ও
প্রবতিন

১। (১) এআ অআে পাওয়ার ব যাটহেি অআে, ২০১২ োনম হভহত আনব।

সংজ্ঞা

২। হবয় বা প্রংনগর পহরপন্থী সকাে হকছু ো থাহকন, এআ অআনে,-

(২) রকার, রকাহর সগনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা, সয তাহরখ হেধ্িারণ কহরনব সআ তাহরনখ
এআ অআে কাযিকর আনব।

(১) “পাওয়ার ব যাটহেি” থি এমে সকাে দহ যাার মাধ্যনম সকাে বযহি তাার
পনক্ষ উি দহন বহণিত কাযি-ম্পাদনের জেয অআোেুগভানব েয সকাে বযহির হেকট
ক্ষমতা পিণ কনরে;
(২) “পণ মূয” থি সকাে ভূ হম উন্নয়নের হেহমত্ত প্রতযাারনযাগয পাওয়ার গ্রীতা সয
ংল হবক্রয় বা স্তান্তনরর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ে উার বাজার মূয ও পাওয়ার দাতা কতৃি ক
গৃীত সকাে থি, যহদ থানক, যাা দহনর মূয হানব গণয য়;
(৩) “বযহি” নথি সয সকাে বযহি, ংলীদারী কারবার, হমহত, সকাম্পােী, ংহবহধ্বদ্ধ
ংস্থা এবং মবায় হমহতও উার ন্তভুি ি আনব;
(৪) “প্রতযাারনযাগয পাওয়ার ব যাটহেি” থি স্থাবর ম্পহত্ত হবক্রনয়র উনেনলয,
হবক্রয় চু হি ম্পাদনের বা ঋণ গ্রনণর হবপরীনত স্থাবর ম্পহত্তর বন্ধক প্রদানের জেয
প্রদত্ত সকাে পাওয়ার ব যাটহেি থবা স্থাবর ম্পহত্তর হবপরীনত পণ মূয গ্রনণর
হবহেমনয় ভূ হম উন্নয়ে উি দহ ম্পাদনের ক্ষমতা প্রদাে ম্পহকি ত সকাে পাওয়ার

ব যাটহেি;
(৫) “হবহধ্” থি এআ অআনের ধ্ীে প্রণীত সকাে হবহধ্;
(৬) “ভূ হম উন্নয়ে” থি বযবস্থাপো ও হবক্রনয়র হেহমত্ত অবাহক বা বাহণহজযক প্লট
প্রস্তুত, থবা এপাটিসমন্ট বা হমশ্র সলার সে বা লযাট হেমিানণর মাধ্যনম সকাে প্লট বা
ভূ হমর উন্নয়ে;
(৭) “াধ্ারণ পাওয়ার ব যাটহেি” থি দফা (৪) এ উহিহখত হবনয় ম্পাহদত
প্রতযাারনযাগয পাওয়ার ব যাটহেি বযহতত েয সকাে হবনয় ম্পাহদত পাওয়ার
ব যাটহেি;
(৮) “সরহজসেলে অআে” থি Registration Act, 1908 (Act XVI of 1908) ।

অনযানয আইমনর
প্রময়াগ

৩। এআ অআনে বহণিত য় োআ হকন্তু েয সকাে অআনে বহণিত পাওয়ার ব যাটহেি

অপ্রতযািারম াগয
পাওয়ার অব
অযাটর্নি র
োধ্যমে িেতা
অপিণ, ইতযার্ি

৪। (১) পণ মূয গ্রনণর হবহেমনয় ভূ হম উন্নয়ে ংক্রান্ত প্রতযাারনযাগয প্রহতটি পাওয়ার
ব যাটহেির একটি হেহদি ষ্ট সময়াদ থাহকনব এবং উি সময়ানদ উা প্রতযাারনযাগয
লনতি বা থাহকনব।

ংক্রান্ত সকাে হবধ্াে, এআ অআনের হত ামঞ্জযপূণি ওয়া ানপনক্ষ, প্রনয়াগনযাগয আনব।

(২) উপ-ধ্ারা (১) এ যাা হকছু আ থাকুক ো সকে, ভূ হম উন্নয়ে ংক্রান্ত পাওয়ার ব
যাটহেির সময়াদ হতক্রান্ত আবার পরও পাওয়ার গ্রীতার ংনলর হবক্রয়, হবক্রয় চু হি
ম্পাদে বা ঋণ গ্রনণর হবপরীনত বন্ধকী দহ ম্পাদনের ক্ষমতা বাধ্াগ্রস্ত আনব ো
এবং উি ক্ষমতা প্রনয়াগ ো ওয়া পযিন্ত ংহিষ্ট পাওয়ার ব যাটহেি বা অনছ মনমি
গণয আনব।
(৩) উপ-ধ্ারা (১) ও (২) এর হবধ্াে নেও, পাওয়ার ব যাটহেির উনেলয বা লতি
বযাত বা সকাে পক্ষ ক্ষহতর ম্মুখীে আন সরহজস্টাডি ডানকর মাধ্যসম পাওয়ার দাতা বা
গ্রীতা ৩০ (হিল) হদনের সোটিল প্রদােপূবিক উি দহন প্রদত্ত ক্ষমতার বাে
পাহরনবে এবং উি সোটিনলর একটি কহপ ংহিষ্ট াব-সরহজহে হফন েহথভু িকরনণর
হেহমত্ত সপ্ররণ কহরনত আনব:
তনব লতি থানক সয, ধ্ারা ১৩ এর হবধ্াে সমাতানবক সকাে পদনক্ষপ গৃীত আন উা
চূ ড়ান্ত হেষ্পহত্ত ো ওয়া পযিন্ত উি দহন প্রদত্ত ক্ষমতার বাে ঘটানো যাআনব ো।
(৪) উপ-ধ্ারা (৩) এর ধ্ীে প্রদত্ত সোটিল জারীর নি নি ধ্ারা ১৩ এর হবধ্াে

সমাতানবক চূ ড়ান্ত হেষ্পহত্ত ো ওয়া পযিন্ত উি পাওয়ার ব যাটহেির কাযিকরতা স্থহগত
আয়া থাহকনব।
(৫) পাওয়ার ব যাটহেির সময়াদ সল আবার পূনবি পাওয়ারদাতা ও পাওয়ারগ্রীতা
ম্মহতর হভহত্তনত সরহজহেকৃ ত চু হি ম্পাদনের মাধ্যনম উার সময়াদ বহধ্িত কহরনত
পাহরনবে।
(৬) প্রতযাারনযাগয পাওয়ার ব যাটহেির সময়াদ বাে আবার পূনবি পাওয়ারদাতা
বা পাওয়ারগ্রীতার মৃতুয আন বা তাারা অআেগতভানব দহ ম্পাদনে ক্ষম আন
উি মৃত বা ক্ষম বযহির ববধ্ ওয়াহরল বা স্থবতীর উপর দহ আনত উদ্ভূ ত দায় বা
হধ্কার স্বয়ংহক্রয়ভানব হপিত আনব:
তনব লতি থানক সয, ধ্ারা ৯ এর হবধ্াে ানপনক্ষ, একক গ্রীতার সক্ষনি এ হবধ্াে প্রনযাজয
আনব ো।

ননাটিয জারী,
ইতযার্ি

৫। (১) এআ অআনের ধ্ীে সকাে সোটিল সকাে পক্ষ বা বযহির উপর জারী করা
প্রনয়াজে আন এবং জারীর হবনয় পক্ষগণ হভন্নভানব ম্মত ো আন, উি সোটিল সআ
পক্ষ বা বযহির উপর জারী আয়াসছ বহয়া গণয আনব, যহদ(ক) উা তাানক বযহিগতভানব বা তাার বযবাহয়ক ঠিকাো বা তাার স্বাভাহবক
বাস্থাে বা েয সকােভানব তাার হচঠির ঠিকাোয় রবরা করা আয়া থানক; এবং
(খ) দফা (ক) সত উহিহখত সকাে জায়গায় স্বাভাহবক েুন্ধানের পরও তাানক ো
পাওয়া যায় তাা আন বিনল জ্ঞাত বযবাহয়ক, বাস্থাে বা হচঠির ঠিকাোয়
সরহজহেকৃ ত ডাকনযানগ, কুহরয়ার াহভি নর মাধ্যনম বা েয সকাে পদ্ধহতনত সপ্রহরত য়
এবং উানত উিরূনপ সপ্ররনণর প্রমাণ হহপবদ্ধ থানক।
(২) সোটিল সয তাহরনখ, সক্ষিমত, রবরা বা সপ্ররণ করা আনব সআ তাহরনখ প্রাপ্ত
আয়ানছ মনমি গণয আনব।

পাওয়ার অব
অযাটর্নি সম্পািন

৬। (১) সরহজনেলে অআনে যাা হকছু আ থাকুক ো সকে, এআ অআনের ধ্ীে ম্পাহদত
প্রতযাারনযাগয পাওয়ার ব যাটহেির সরহজনেলে বাধ্যতামূক এবং সরহজনেলে
অআনের section 52A এর হবধ্াোবী প্রনযাজয আনব।
(২) উপ-ধ্ারা (১) এর ধ্ীে ম্পাহদতবয পাওয়ার ব যাটহেি দহন বলযআ
পাওয়ারদাতার উনেলয এবং পাওয়ারগ্রীতার দাহয়ত্ব, ক্ষমতা ও কাযিাবীর ুেষ্ট
হববরণ থাহকনত আনব।

(৩) উপ-ধ্ারা (১) এর ধ্ীে ম্পাহদতবয পাওয়ার ব যাটহেি দহন পাওয়ারদাতা ও
পাওয়ারগ্রীতার ১ (এক) কহপ কহরয়া ছহব স্থায়ীভানব ংযুি এবং জাতীয় পহরচয়পনির
েুহহপ ংযুি কহরনত আনব।
(৪) উপ-ধ্ারা (৩) এ যাা হকছু আ থাকুক ো সকে, বাংানদনলর বাহনর ববারত
পাওয়ার দাতার সক্ষনি, উপ-ধ্ারা (৫) এর হবধ্াে ানপনক্ষ, সরহজনেলে অআনের section
33 এর sub-section (1)(c) এর হবধ্াে প্রনযাজয আনব।
(৫) পাওয়ারদাতা বাংানদনলর বাহনর ববা কহরন, পাওয়ার ব যাটহেি দহ
ম্পাদনের ময় পাওয়ারদাতা উপ-ধ্ারা (৩) এর ধ্ীে ংযুিকৃ ত পাওয়ার গ্রীতার
ছহব, স্বাক্ষরপূবিক োি কহরনবে।
(৬) হবনদনল ম্পাহদত প্রতযাারনযাগয পাওয়ার ব যাটহেি দহ বাংানদনল প্রথম
প্রনবনলর পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণায় কতৃি ক প্রমাণীকরণ (Authentication) নন্তঃ উা
Stamp Act, 1899 (Act II of 1899) এর section 18 েুযায়ী ংহিষ্ট কানক্টর কতৃি ক
প্রনয়াজেীয়রূনপ স্টযাম্পযুি কহরনত আনব।
(৭) উপ-ধ্ারা (৬) এর ধ্ীে পাওয়ার ব যাটহেি স্টযাম্পযুি ওয়ার পর উার একটি
কহপ কানক্টর কতৃি ক ংহিষ্ট াব-সরহজোনরর হেকট সপ্ররণ কহরনত আনব, এবং
উিরূনপ সকাে কহপ সপ্ররণ করা আন উা, সরহজনেলে অআনের section 89 এ যাা
হকছু আ থাকুক ো সকে, ংহিষ্ট াব-সরহজোর ১ েং বহনত েহথভু ি কহরয়া ংরক্ষনণর
বযবস্থা গ্রণ কহরনবে।

পাওয়ারগ্রিীতা
কততি ক সম্পার্িত
কমেি র আইনগত
ফলাফল

৭। পাওয়ারগ্রীতা কতৃি ক ম্পাহদত বা কৃ ত বা উার ফপ্রূত সকাে বাধ্যবাধ্কতা

ন ৌথিাতার
একজমনর েততযযর
পর্রণাে

৮। প্রতযাারনযাগয পাওয়ারদাতা একাহধ্ক আন উি পাওয়ার ব যাটহেির উনেলয
বাস্তবাহয়ত আবার পূনবি সকাে পাওয়ারদাতার মৃতুযনত তাার ওয়াহরলগণ এমেভানব মৃত
পাওয়ারদাতার স্থাহভহি আনবে এবং কাযি-ম্পাদে কহরনবে সযে পাওয়ারদাতার

এমেভানব ববৎ আনব সযে স্বয়ং পাওয়ারদাতা উি কাযি ম্পাদে কহরয়ানছে।

মৃতুয য় োআ।

ন ৌথগ্রিীতার

৯। প্রতযাারনযাগয পাওয়ারগ্রীতা একাহধ্ক আন, উানদর সকাে একজনের মৃতুযনত,

একজমনর েততযযর
পর্রণাে

উি পাওয়ার ব যাটহেি বাহত আনব ো বরং উা বহলষ্ট জীহবত

েততযয, ইতযার্ি
সম্পমকি অবগর্ত
বযর্তত পাওয়ার
অব অযাটর্নি র
অধ্ীন অথি প্রিান

১০। পাওয়ার ব যাটহেি দাতার মৃতুয, মহস্তস্ক হবকৃ হত, সদউহয়াত্ব, চ্ছতা বা
পাওয়ার ব যাটহেির বাে ম্পনকি বগত ো থাহকয়া সক র হবশ্বান সকাে
থি প্রদাে বা কাযি কহরন, উি বযহি পাওয়ারদাতার হেকট আনত সয প্রহতকার াভ

পাওয়ার অব
অযাটর্নি র
অবসান

১১। (১) হেম্নবহণিত সক্ষনি পাওয়ার ব যাটহেির বাে ঘটিনব, যথাঃ-

পাওয়ারগ্রীতানদর সক্ষনি ক্ষু ণ্ন ও ববৎ থাহকনব।

কহরত পাওয়ারগ্রীতার হেকট আনতও েুরূপ প্রহতকার াভ কহরনব।

(ক) সকাে হেহদি ষ্ট কাযি-ম্পাদনের উনেনলয পাওয়ার ব যাটহেি ম্পাহদত আন উি
কাযি ম্পাহদত আবার পর বা সকাে হবনল উনেলয াধ্নের জেয উা ম্পাহদত আন
উি হবনল উনেলয হজিত বা াহ আবার পর;
(খ) ধ্ারা ৪ এর উপ-ধ্ারা (১) এর হবধ্াে ানপনক্ষ, সকাে হেহদি ষ্ট সময়ানদর জেয পাওয়ার
ব যাটহেি ম্পাহদত আন, উি সময়াদ হতক্রান্ত আবার পর;
(গ) সয হবয়বস্তুর উপর পাওয়ার ব যাটহেি ম্পাদে করা য় সআ হবয়বস্তুর
হবোল বা হস্তনত্বর হবনাপ ঘটিন;
(ঘ) প্রতযাারনযাগয পাওয়ার ব যাটহেি বযহতত েযােয পাওয়ার ব যাটহেির
সক্ষনি পাওয়ারদাতা সদউহয়া বা প্রকৃ হতস্থ আন বা মৃতুযবরণ কহরন বা
পাওয়ারদাতার অআেী স্বত্বা (legal entity) হবুপ্ত আন ।

(২) াধ্ারণ পাওয়ার ব যাটহেি দাতা উি পাওয়ার ব যাটহেির মাধ্যনম
পাওয়ারগ্রীতানক সরহজস্টাডি ডানকর মাধ্যনম ৩০ (হিল) হদনের সোটিল প্রদােপূবিক,
প্রদত্ত ক্ষমতার বাে ঘটাআনত পাহরনবে:
তনব লতি থানক সয, এআরূনপ বাে ঘটাআবার সোটিল জারীর পূবি পযিন্ত উক্ত পাওয়ার
ব যাটহেি বন কৃ ত ক কাযিাহদ ববধ্ বহয়া গণয আনব।
(৩) পাওয়ারগ্রীতা উপ-ধ্ারা (২) এর েুরূপভানব পাওয়ারদাতানক সরহজস্টাডি ডানকর
মাধ্যনম ৩০ (হিল) হদনের সোটিল প্রদােপূবিক পাওয়ার ব যাটহেির দাহয়ত্ব পহরতযাগ
কহরনত পাহরনবে।

নরর্জমেযন র্ফ,
ইতযার্ি

১২। এআ অআনের ধ্ীে ম্পাহদত প্রতযাারনযাগয পাওয়ার ব যাটহেির হফ

র্বমরাধ্ র্নষ্পর্ি

১৩। (১) সরহজনেলে অআনের ধ্ীে সরহজহেকৃ ত পাওয়ার ব যাটহেি আনত উদ্ভূ ত
সয সকাে হবনরাধ্ পক্ষগণ প্রথনম হেনজনদর মনধ্য অনপা হমমাংার মাধ্যনম হেষ্পহত্তর
সচষ্টা কহরনবে।

সরহজনেলে অআনের section 78 েুযায়ী হেধ্িাহরত আনব।

(২) উপ-ধ্ারা (১) েুযায়ী অনপা হমমাংার পদনক্ষপ গ্রনণর পর যহদ সকাে পনক্ষর
নযাহগতার কারনণ উা বযথি য়, তাা আন পরপক্ষ হববাদমাে হবয়টি একজে
হেরনপক্ষ মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যনম হেষ্পহত্তর জেয পরপক্ষনক সোটিল প্রদাে কহরনবে।
(৩) উপ-ধ্ারা (২) এর ধ্ীে সোটিল প্রাপক উি সোটিল প্রাহপ্তর ৩০ (হিল) হদনের মনধ্য
সোটিল সপ্ররনকর হত সযৌথভানব মধ্যস্থতাকারী হেনয়াগ কহরনবে।
(৪) পক্ষগণ কতৃি ক হেনয়াগকৃ ত মধ্যস্থতাকারীর হদ্ধান্ত পক্ষগণ তাানদর মাধ্যনম বা
ধ্ীনে দাবীদার সয সকাে বযহির উপর বাধ্যকর আনব এবং উার হবরুনদ্ধ সকাে
অদানত সকাে পনক্ষর অপহত্ত উত্থাপনের হধ্কার থাহকনব ো।
(৫) উপ-ধ্ারা (৩) সমাতানবক পক্ষগণ মধ্যস্থতাকারী হেনয়ানগ বযথি আন সয সকাে পক্ষ
হববাদমাে হবয়টি হেষ্পহত্তর জেয সকাে উপযুি অদানত মামা দানয়র কহরনত
পাহরনবে।

র্বর্ধ্ প্রণয়মনর
িেতা

১৪। রকার, রকাহর সগনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা, এআ অআনের উনেলযপূরণকনে, হবহধ্

আইমনর ইংমরর্জ
অনূর্িত পাঠ

১৫। ১) এআ অআে কাযিকর আবার পর রকার, রকাহর সগনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা, এআ
অআনের আংনরহজনত েূহদত একটি হেভি রনযাগয পাঠ (Authentic English Text) প্রকাল
কহরনত পাহরনব।

প্রণয়ে কহরনত পাহরনব।

(২) বাংা পাঠ ও আংনরহজ পানঠর মনধ্য হবনরানধ্র সক্ষনি বাংা পাঠ প্রাধ্ােয পাআনব।

রর্িতকরণ ও

১৬। (১) Powers-of-Attorney Act, 1882 (Act VII of 1882) এতদ্দ্বারা রহত করা

নিফাজত

আ।
(২) উপ-ধ্ারা (১) এর ধ্ীে রহতকরণ নেও, রহত অআনের ধ্ীেকৃ ত কাজকমি বা
গৃীত বযবস্থা এআ অআনের ধ্ীেকৃ ত বা গৃীত আয়ানছ বহয়া গণয আনব।

