িডপিজটির আiন, 1999
( 1999 সেনর 6 নং আiন )
[13 eিpল, 1999]
িডপিজটির িনয়ntণকেl pণীত আiন৷
েযেহতু িসিকuিরিটর সংরkণ o হsাnর কারয্কর o িলিপবd করেণর িনিমt pিতি ত িডপিজটির িনয়ntণকেl িবধান pণয়ন
করা সমীচীন o pেয়াজনীয়;
েসেহতু eতddারা িনmরূপ আiন করা হiল:-

সূচী
ধারাসমূহ
1৷ সংিkp িশেরানামা o pবর্তন
2৷ সংjা
3৷ আiেনর pাধানয্
4৷ িনবnন
5৷ িডপিজটির পdিত pবর্তন
6৷ িসিকuিরিট aজড়, iতয্ািদ aবsায় রkণ
7৷ েকাmানী আiন eর ধারা 158 eর pেয়াগ
8৷ বুক eিn পdিতেত িসিকuিরিট হsাnেরর কারয্করতা
9৷ িডপিজটির েরিজsাের রিkতবয্ িসিকuিরিট
10৷ িসিকuিরিটর হsাnর
11৷ িডপিজটির, aংশgহণকারী, iসুয্য়ার o িহসাব ধারেকর দািয়t, iতয্ািদ
12৷ িনরাপtা
13৷ তদn
14৷ কিতপয় আেদশ বা িনের্দশ pদােন কিমশেনর kমতা
15৷ শািs
16৷ aপরাধ িবচারার্থ gহণ
17৷ pিবধান pণয়েনর kমতা
18৷ uপ-আiন pণয়েনর kমতা
19৷ কিতপয় েkেt aবয্াহিত pদােনর kমতা
20৷ aবলুিp সংkাn িবধান

21৷ িডপিজটিরেত anর্ভুk েকান িবষয় দৃশয্তঃ (prima facie) pমাণ
22৷ বয্বsাপনা aিধgহণ
23৷ জিটলতা িনরসন
24৷ iংেরজীেত aনুিদত পাঠ pকাশ
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িডপিজটির আiন, 1999
( 1999 সেনর 6 নং আiন )
[13 eিpল, 1999]
িডপিজটির িনয়ntণকেl pণীত আiন৷

েযেহতু িসিকuিরিটর সংরkণ o হsাnর কারয্কর o িলিপবd করেণর িনিমt pিতি ত িডপিজটির িনয়ntণকেl িবধান pণয়ন করা
সমীচীন o pেয়াজনীয়;
েসেহতু eতddারা িনmরূপ আiন করা হiল:-

সংিkp িশেরানামা o
pবর্তন

1৷ (1) ei আiন িডপিজটির আiন, 1999 নােম aিভিহত হiেব৷
(2) সরকার, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, েয তািরখ িনর্ধারণ কিরেব েসi তািরেখ iহা বলবt
হiেব৷

সংjা

2৷ িবষয় বা pসংেগর পিরপnী েকান িকছু না থািকেল, ei আiেন,(ক) “aংশgহণকারী” aর্থ pিবধান aনুযায়ী িডপিজটিরেত aংশgহণ করার aিধকারpাp েকান
বয্িk;
(খ) “iসুয্য়ার” aর্থ Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of
1969) eর section 2 (g) েত সংjািয়ত æissuer”;
(গ) “uপ-আiন” aর্থ ei আiেনর aধীন িডপিজটির কর্তৃক pণীত uপ-আiন;
(ঘ) “কিমশন” aর্থ িসিকuিরিটজ o ekেচ কিমশন আiন, 1993 (1993 সেনর 15 নং আiন)
eর ধারা 2(1) (ক) e সংjািয়ত “কিমশন”;
(ঙ) “েকাmানী আiন” aর্থ েকাmানী আiন, 1994 (1994 সেনর 18 নং আiন);
(চ) “েকাmানী েরিজsার” aর্থ েকাmানী আiেনর ধারা 34-e uিlিখত সদসয্-বিহ;
(ছ) “িডপিজটির” aর্থ বুক eিnর মাধয্েম িসিকuিরিটর সংরkণ o হsাnেরর লেkয্ pিবধান dারা
িনর্ধািরত pিত ানসমূেহর সমnেয় গিঠত o েকাmানী আiন eর aধীন িনবিnত েকান েকাmানী;

(জ) “িডপিজটির েরিজsার” aর্থ েকাmানী েরিজsােরর িডপিজটির aংেশ িডপিজটিরর নােম
িলিপবd িসিকuিরিট সmের্ক িডপিজটির কর্তৃক সংরিkত ৈবধ মািলকানা েরিজsার;
(ঝ) “pতয্k িহসাব ধারক” aর্থ িডপিজটিরেত িহসাব েখােলন eবং সংরkণ কেরন িকn
aংশgহণকারী নেহন eমন বয্িk;
(ঞ) “pিবধান” aর্থ ei আiেনর aধীন pণীত pিবধান;
(ট) “বুক eিn” aর্থ িডপিজটির েরিজsাের pিবধান aনুযায়ী িসিকuিরিট িলিপবd করা;
(ঠ) “বয্িk” aের্থ েকান েকাmানী, pিত ান বা সংsাo anর্ভুk হiেব;
(ড) “েযাগয্ িসিকuিরিট” aর্থ uপ-আiেনর aধীন িডপিজটির েরিজsাের িলিপবd হiবার েযাগয্
েকান িসিকuিরিট;
(ঢ) “িসিকuিরিট” aর্থ Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII
of 1969) eর section 2(l) e সংjািয়ত æsecurities”;
(ণ) “িহসাব” aর্থ িডপিজটির েরিজsাের িলিপবd িসিকuিরিটর ৈবধ মািলকানা সংkাn িহসাব;
(ত) “িহসাব ধারক” aর্থ sয়ং বা েকান aংশgহণকারীর মাধয্েম িডপিজটিরর সিহত িহসাব েখােলন
eবং সংরkণ কেরন eমন বয্িk৷

আiেনর pাধানয্

3৷ আপাততঃ বলবt aনয্ েকান আiেন যাহা িকছুi থাkক না েকন, ei আiেনর িবধানাবলী
কারয্কর থািকেব eবং িসিকuিরিট ধারণ o হsাnর সmির্কত িবষেয় aনয্ সকল আiেনর aিতিরk
হiেব৷

িনবnন

4৷ (1) কিমশন কর্তৃক িনবিnত না হiেল েকান িডপিজটির ei আiেনর aধীন েকান কারয্kম
পিরচালনা কিরেত পািরেব না৷
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন িনবnীকরেণর আেবদন pিবধান dারা িনর্ধািরত ফরম, পdিত, িফ
pদান eবং aনয্ানয্ শর্ত যিদ থােক, পূরণ কিরয়া দািখল কিরেত হiেব eবং কিমশন আেবদনকারীর
িনকট হiেত আেবদনিট িবেবচনার সুিবধাের্থ pেয়াজনীয় সংি aনয্ েয েকান তথয্ চািহেত পািরেব
যাহা আেবদনকারী সরবরাহ কিরেত বাধয্ থািকেব৷
(3) কিমশন, িলিখতভােব কারণ uেlখ কিরয়া, েকান িনবnীকরেণর আেবদন নাম রু কিরেত
পািরেব:
তেব শর্ত থােক েয, যুিkসংগত শুনানীর সুেযাগ pদান না কিরয়া ei uপ-ধারার aধীন েকান আেবদন
নাম রু করা যাiেব না৷

িডপিজটির পdিত
pবর্তন

5৷ (1) pেতয্ক িডপিজটির uহার s s িডপিজটির পdিত pবর্তন o পিরচালনা কিরেব যাহােত বা,
েktমত, যdারা(ক) aংশgহণকারী eবং pতয্k িহসাব ধারক কর্তৃক িহসাব েখালা, সংরkণ eবং েকাmানী
েরিজsােরর িডপিজটির aংেশ জমাকৃ ত িসিকuিরিটর মািলকানা িলিপবd করা যাiেত পাের;
(খ) িসিকuিরিটর মািলকানা eক িহসাব হiেত aনয্ িহসােব sানাnর করা যাiেত পাের;
(গ) িহসােব রিkত িসিকuিরিট বnক েদoয়ার eবং ধার েদoয়া o েনoয়ার সুিবধা pদান করা যাiেত
পাের;
(ঘ) pিবধান dারা িনর্ধািরত aনয্ানয্ সুিবধা pদান করা যাiেত পাের৷
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন গৃহীত যাবতীয় বয্বsা pিবধান dারা িনর্ধািরত শর্ত eবং পdিত
aনুসাের gহণ করা হiেব৷

িসিকuিরিট aজড়,
iতয্ািদ aবsায় রkণ

6৷ েকাmানী েরিজsােরর িডপিজটির aংশ জমাকৃ ত সকল িসিকuিরিট aজড়
(dematerialised)) aবsায় eবং ফানিজবল ফরম (fungible) e রািখেত হiেব৷

েকাmানী আiন eর
ধারা 158 eর pেয়াগ

7৷ িডপিজটিরেত রিkত িসিকuিরিটর েkেt েকাmানী আiন eর ধারা 158 pেযাজয্ হiেব না৷

বুক eিn পdিতেত
িসিকuিরিট হsাnেরর
কারয্করতা

8৷ বুক eিn পdিতেত েকান িসিকuিরিট হsাnর করা হiেল uk হsাnর িডপিজটির েরিজsাের
pিবধান aনুযায়ী eিn করা সােপেk কারয্কর হiেব৷

িডপিজটির েরিজsাের
রিkতবয্ িসিকuিরিট

9৷ (1) uপ-আiেন িনর্ধািরত শর্ত পূরণ সােপেk, িনmবির্ণত িসিকuিরিট িডপিজটির েরিজsাের
িলিপবd থািকেব, যথা:(ক) gাহেকর বরাবের বরাdকৃ ত েযাগয্ িসিকuিরিট;

(খ) িহসাব ধারেকর বরাবের বরাdকৃ ত aিতিরk সকল িসিকuিরিট৷
(2) iসুয্য়ার তত্কর্তৃক বরাdকৃ ত িসিকuিরিট সmের্ক িডপিজটিরর নাম েকাmানী েরিজsােরর
িডপিজটির aংেশ িলিপবd কিরয়া uk িসিকuিরিট সmির্কত তথয্াবলী িডপিজটিরেক, pিবধান dারা
িনর্ধািরত পdিতেত, aবিহত কিরেব eবং িডপিজটির ukরূেপ aবিহত হoয়ার পর সংি বরাd
gহীতার নাম িডপিজটির েরিজsাের িলিপবd কিরেব৷

িসিকuিরিটর হsাnর

10৷ (1) uপ-আiেনর িবধান সােপেk, pেতয্ক েযাগয্ িসিকuিরিটর হsাnর িডপিজটিরর িহসােব
হiেব৷
(2) েকান বয্িk েকাmানী েরিজsােরর সাির্টিফেকেটড aংশ হiেত িডপিজটির aংেশ েকান িসিকuিরিট
হsাnর কিরেত চািহেল, িতিন িসিকuিরিট সংkাn সাির্টিফেকটিট pিবধান dারা িনর্ধািরত পnায়
iসুয্য়ােরর িনকট সমর্পণ কিরেবন৷
(3) uপ-ধারা (2) eর aধীন সাির্টিফেকট pািpর পর iসুয্য়ার uহা বািতল কিরেব o েকাmানী
েরিজsােরর িডপিজটির aংেশ uk িসিকuিরিট সmির্কত িডপিজটিরর নাম pিতsাপন কিরেব eবং
pিবধান dারা িনর্ধািরত পnায় pিতsাপেনর িবষয়িট িডপিজটিরেক aবিহত কিরেব৷
(4) িডপিজটির uপ-ধারা (3) eর aধীন aবিহত হoয়ার পর িডপিজটির েরিজsাের সংি
ধারক কর্তৃক রিkত িহসােব িসিকuিরিট জমা কিরেব৷

িডপিজটির,
aংশgহণকারী,
iসুয্য়ার o িহসাব
ধারেকর দািয়t,
iতয্ািদ

িহসাব

11৷ (1) েকান aংশgহণকারী বা pতয্k িহসাব ধারেকর িনকট হiেত িনের্দশ pািpর পর িডপিজটির
pিবধান aনুযায়ী িডপিজটির েরিজsাের হালনাগাদ করেণর মাধয্েম েকান মািলকানা হsাnর কারয্কর
কিরবার aিধকারী হiেব৷
(2) িডপিজটির েকান iসুয্য়ােরর সদসয্ হiেব না৷
(3) িডপিজটির, pিবধান dারা িনর্ধািরত পnায়, িডপিজটির েরিজsাের িলিপবd ৈবধ মািলকানাধারী
বয্িk সmের্ক iসুয্য়ারেক তথয্ সরবরাহ কিরেব eবং uk বয্িk iসুয্য়ােরর সদসয্ হiেবন৷
(4) iসুয্য়ার েকান েকাmানীর সদসয্ সmের্ক uপ-ধারা (3) eর aধীন িডপিজটির কর্তৃক
সরবরাহকৃ ত তেথয্র uপর িনর্ভর কিরেব৷
(5) েকাmানী আiেন যাহা িকছুi থাkক না েকন, iসুয্য়ার uহার েকাmানী েরিজsাের িডপিজটিরেত
রিkত িসিকuিরিটজসমূেহর eকিট পৃথক aংশ খুিলেব o uহা সংরkণ কিরেব৷
(6) pিবধান dারা িনর্ধািরতভােব বয্তীত েকান িডপিজটির বা uহার েকান পিরচালক, কর্মকর্তা বা
কর্মচারী aথবা aনয্ েকান বয্িk েকান িহসাব ধারক সmির্কত েকান দিলল বা তথয্ িবষেয় েকানভােব
jাত হiেল িতিন uk তথয্ বা দিলল aনয্ েকান বয্িkর িনকট pকাশ, ফঁ াস বা aনয্ভােব বয্k
কিরেবন না৷
(7) েকান aংশgহণকারী তাহার মেkল কর্তৃক pদt িলিখত kমতাবেল uk মেkেলর নােম
িডপিজটিরেত পৃথক িহসাব না খুিলয়া eকিট িমিলত িহসােব িসিকuিরিট িলিপবd কিরেত পািরেব৷

(8) েকাmানীর সংঘsারক বা সংঘিবিধেত যাহা িকছুi থাkক না েকন, েকান সুিবধােভাগী মািলক
েকান িহসাব ধারেকর পেk pিk িহসােব কাজ কিরবার জনয্ িনেয়াগpাp হiেত পািরেবন৷
(9) েকান aংশgহণকারী, মেkল কর্তৃক pদt িলিখত িনের্দশ বা kমতা বয্িতেরেক, মেkল কর্তৃক
সুিবধােভাগী বা িনয়ntণকারী িহসােব মািলকানাpাp েকান িসিকuিরিটর েলনেদন কিরেব না aথবা
েলনেদন করার জনয্ কাহােকo kমতা বা aনুমিত pদান কিরেত পািরেব না৷
(10) িডপিজটির, pিবধান dারা িনর্ধািরত পnায় o িনির্দ কৃ ত সমেয়র মেধয্, িডপিজটির েরিজsাের
িলিপবd েশয়ার েলনেদেনর তথয্ aংশ gহণকারীেক সরবরাহ কিরেব৷
(11) ei আiেন যাহা িকছুi থাkক না েকন, েকান িডপিজটির কর্তৃক েশয়ার েলনেদেন pদt েকান
েসবার জনয্ gাহক কর্তৃক pেদয় িফ pিবধান dারা িনর্ধািরত হiেত হiেব৷

িনরাপtা

12৷ (1) েকান িডপিজটির বা uহার েকান কর্মচারী বা pিতিনিধ কর্তৃক সরল িব ােস eবং েকানরূপ
aবেহলা বয্িতেরেক কারয্ সmাদন করা হiেল, uহা বা uk কর্মচারী বা pিতিনিধ িহসাব ধারেকর
েকান েলাকসান বা kিতর জনয্ দায়ী হiেবন না৷
(2) েকান িডপিজটির বা uহার েকান কর্মচারী বা pিতিনিধর aবেহলা বা aনয্ায় কাজ বা tিট
িবচু য্িতর কারেণ েকান িহসাব ধারক kিতgs হiেল, uk িডপিজটির eবং uহার সংি কর্মচারী বা
pিতিনিধ যুgভােব eবং পৃথকভােব িহসাব ধারেকর kিতর জনয্ kিতপূরণ pদান কিরেত বাধয্
থািকেব৷

তদn

13৷ (1) কিমশন, sতi aথবা েকান aিভেযাগ pািpর িভিtেত, েয েকান সময় িলিখত আেদশ dারা
eতদুেdেশয্ িনযুk েকান বয্িkর মাধয্েম িনmবির্ণত িবষেয় তদn করাiেত পািরেব, যথা:(ক) েকান িডপিজটিরর িবষয়;
(খ) েকান iসুয্য়ার, িহসাব ধারক, সুিবধােভাগী মািলক বা সংি

aনয্ েকান বয্িkর িবষয়;

(গ) িডপিজটিরেত রিkত েকান িসিকuিরিটর বয্বসা বা েলনেদেনর িবষয়৷
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন েকান তদn শুরু হiেল, িডপিজটির, iসুয্য়ার, িহসাব ধারক,
সুিবধােভাগী মািলক বা সংি aনয্ানয্ বয্িk তদnকারীর pেয়াজন aনুযায়ী সকল তথয্ সরবরাহ
কিরেব৷
(3) uপ-ধারা (1) eর aধীন তদnকারী েকান বয্িk uk তদেnর pেয়াজেন িডপিজটির, iসুয্য়ার
aথবা তদnাধীন বয্িkর মািলকানাধীন বা দখলকৃ ত েকান aংগেন pেবশ কিরেত পািরেব৷

কিতপয় আেদশ বা
িনের্দশ pদােন
কিমশেনর kমতা

14৷ (1) যিদ কিমশন ei মের্ম সn হয় েয, িবিনেয়াগকারী বা িসিকuিরিট বাজােরর সু ু unয়েনর
sাের্থ aথবা িবিনেয়াগকারী বা িসিকuিরিট বাজােরর sাের্থর পিরপnীভােব েকান িডপিজটিরর
কাজকর্ম পিরচালনা েরাধকেl iহা pেয়াজনীয়, তাহা হiেল কিমশন িবিনেয়াগকারী বা িসিকuিরিট
মাের্কট eর sাের্থ িডপিজটির, iসুয্য়ার বা uহােদর সিহত সংি aনয্ েকান বয্িkেক যেথাপযুk
আেদশ বা িনের্দশ pদান কিরেত পািরেব৷
(2) েকান বয্িk uপ-ধারা (1) eর aধীন কিমশন কর্তৃক pদt েকান আেদশ বা িনের্দশ পালেন
asীকার কিরেল বা বয্র্থ হiেল কিমশন uk বয্িkেক, শুনানীর সুেযাগ pদান কিরয়া, aনিধক দশ
লk টাকা জিরমানা pদান কিরেত িনের্দশ িদেত পািরেব eবং সংি aপরাধ aবয্াহতভােব সংঘটেনর
েkেt, uk আেদশ pদােনর পর pেতয্ক িদেনর asীকার বা বয্র্থতার জনয্ aনিধক দশ হাজার টাকা
aিতিরk জিরমানা pদােনর িনের্দশ িদেত পািরেব৷
(3) uপ-ধারা (2) eর aধীন pেদয় জিরমানার aর্থ সরকারী দাবী (Public demand) িহসােব
আদায়েযাগয্ হiেব৷

শািs

15৷ (1) েকান বয্িk ei আiেনর েকান িবধান লংঘন কিরেল বা করার েচ া কিরেল বা কিরেত
সাহাযয্ কিরেল িতিন aনিধক পঁাচ বত্সেরর কারাদে বা aর্থদে aথবা uভয় দে দ নীয় হiেবন৷
(2) uপ-ধারা (1) e uিlিখত েকান aপরােধ েদাষী েকান বয্িk েকাmানী aথবা aনয্ েকান
সংিবিধবd সংsা হiেল, uহার pেতয্ক পিরচালক, ময্ােনজার aথবা uহার কারয্ পিরচালনার জনয্
দািয়tশীল aনয্ েকান কর্মকর্তা uk aপরােধ েদাষী বিলয়া িবেবিচত হiেবন যিদ না িতিন pমাণ
কেরন েয aপরাধিট তাহার aেগাচের সংঘিটত হiয়ােছ aথবা uহা েরাধ করার জনয্ িতিন যথাসাধয্
েচ া কিরয়ােছন৷

aপরাধ িবচারার্থ gহণ

16৷ কিমশেনর িলিখত aিভেযাগ বয্িতেরেক ei আiেনর aধীন শািস্tেযাগয্ েকান aপরাধ েকান
আদালত িবচারাের্থ gহণ কিরেব না eবং েসসন আদালত বয্তীত aনয্ েকান আদালত uk aপরােধর
িবচার কিরেত পািরেব না৷

pিবধান pণয়েনর
kমতা

17৷ (1) কিমশন, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, ei আiেনর uেdশয্ পূরণকেl pিবধান pণয়ন
কিরেত পািরেব:
তেব শর্ত থােক েয, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা pকাশ করার পূেরব্ psািবত pিবধােনর uপর
সংি সকেলর মতামত, পরামর্শ বা আপিt আhান কিরয়া েদেশর বহুল pচািরত aনুয্ন eকিট বাংলা
eবং eকিট iংেরজী ৈদিনক পিtকায় uহা pকাশ কিরেত হiেব:
আেরা শর্ত থােক েয, মতামত, পরামর্শ বা আপিt দািখল করার জনয্ aনুয্ন দুi সpাহ সময় িদেত
হiেব৷

(2) েকান িবেশষ েkেt uপ-ধারা (1) eর aধীন সংি েদর মতামত, পরামর্শ বা আপিt আhান করা
জনsাের্থ যথাযথ হiেব না বিলয়া িবেবিচত হiেল, কিমশন, সরকােরর সিহত পরামর্শkেম eবং
সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, সংি pিবধান pণয়ন কিরেত পািরেব৷

uপ-আiন pণয়েনর
kমতা

18৷ েকান িডপিজটির, কিমশেনর পূরব্ানুেমাদনkেম, ei আiেনর uেdশয্ পূরণকেl eবং pিবধােনর
সিহত aসাম সয্পূর্ণ না হয় eiরূপ uপ-আiন pণয়ন কিরেত পািরেব৷

কিতপয় েkেt
aবয্াহিত pদােনর
kমতা

19৷ কিমশন, সরকােরর সিহত পরামর্শkেম eবং সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, ei আiেনর েকান
িবেশষ িবধান েকান িনির্দ বয্িkর েkেt pjাপেন িনর্ধািরত েময়াদকােলর জনয্ pেযাজয্ হiেব না
বিলয়া েঘাষণা কিরেত পািরেব৷

aবলুিp সংkাn িবধান

20৷ কিমশেনর পূরব্ানুেমাদন eবং pিবধান dারা িনর্ধািরত আনু ািনকতা পালন বয্িতেরেক েকান
িডপিজটিরর aবলুিp কারয্কর হiেব না৷

িডপিজটিরেত anর্ভুk
েকান িবষয় দৃশয্তঃ
(prima facie)
pমাণ

21৷ িডপিজটিরর েকান িহসাব, aধঃিহসাব (Sub-account) বা েরিজsারভু k েকান িবষয়,
সংি ষ্ট িডপিজটির কর্তৃক pদt সাির্টিফেকেটর িভিtেত, আদালত কর্তৃক দৃশয্তঃ (prima facie)
pমাণ িহসােব gহণেযাগয্ হiেব৷

বয্বsাপনা aিধgহণ

22৷ যিদ কিমশেনর িনকট iহা pতীয়মান হয় েয, েকান িডপিজটির(ক) িবিনেয়াগকারীেদর sার্থ রkায় বয্র্থ হiয়ােছ বা aবেহলা কিরেতেছ, বা
(খ) aসt uেdেশয্ পূিঁ জবাজার িনয়ntেণ িলp আেছ, বা
(গ) রাে র aর্থৈনিতক sাের্থর হািনকর কাজ কিরেতেছ,
তাহা হiেল কিমশন, সংি িডপিজটিরেক যুিkসংগত শুনানীর সুেযাগ pদান কিরয়া, সরকারী েগেজেট
pjািপত আেদশ dারা, আেদেশ uেlিখত েময়ােদর জনয্, uk িডপিজটির aিধgহণ কিরয়া uহার
pশাসন o বয্বsাপনা পিরচালনা কিরেত পািরেব৷

জিটলতা িনরসন

23৷ ei আiেনর িবধানাবলী কারয্কর করার েkেt েকান as তা েদখা িদেল, কিমশন, সরকােরর
পূরব্ানুেমাদনkেম eবং সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, েয েকান বয্বsা gহণ কিরেত পািরেব:
তেব শর্ত থােক েয, ei আiন কারয্কর হoয়ার 1[ পঁাচ বত্সর] পর ei ধারার aধীেন েকান বয্বsা
gহণ করা যাiেব না৷

iংেরজীেত aনুিদত
পাঠ pকাশ

24৷ ei আiন pবর্তেনর পর কিমশন, বাংলােদশ েগেজেট pjাপন dারা, ei আiেনর iংেরজীেত
aনুিদত eকিট িনর্ভরেযাগয্ পাঠ pকাশ কিরেব, যাহা ei আiেনর aনুেমািদত iংেরজী পাঠ
(Authentic English Text) নােম aিভিহত হiেব:
তেব শর্ত থােক েয, ei আiন o uk iংেরজী পােঠর মেধয্ িবেরােধর েkেt ei আiন pাধানয্ পাiেব৷

1 “পঁাচ ব সর” শbগুেলা “দুi ব সর” শbগুিলর পিরবের্ত িডপিজটির (সংেশাধন) আiন, 2002 (2002 সেনর 23 নং আiন) eর ধারাবেল
pিতsািপত
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