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�থম খ�ড
�ারি�ক

আিথ�ক �িত�ান আইন, ১৯৯৩
( ১৯৯৩ সেনর ২৭ নং আইন )

[ ৩০ �সে��র, ১৯৯৩ ]

আিথ�ক �িত�ােনর লাইেস� �দান, উহােদর িনয়�ণ এবং তৎসং�া�� �াসংিগক অ�া� িবধান �ণয়েনর উে�েশ� �ণীত
আইন৷

 �যেহতু আিথ�ক �িত�ােনর লাইেস� �দান, উহােদর িনয়�ণ এবং তৎসং�া�� �াসংিগক অ�া� িবধান করা
সমীচীন ও �েয়াজনীয়;
  �সেহতু এত� �ারা িন��প আইন করা হইল :-
   

সংি��
িশেরানামা ও
�বত�ন

১৷ (১) এই আইন আিথ�ক �িত�ান আইন, ১৯৯৩ নােম অিভিহত হইেব৷
    (২) ইহা ১লা ভা�, ১৪০০ বাং �মাতােবক ১৬ই আগ�, ১৯৯৩ ইং তািরখ হইেত কায�কর
হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব৷

সং�া ২৷ িবষয় বা �সংেগর পিরপ�থী �কান িকছু না থািকেল, এই আইেন,-
    (ক) “অথ�ায়ন ব�বসা” অথ� �কান আিথ�ক �িত�ান কতৃ�ক পিরচািলত ব�বসা;
    (খ) “আিথ�ক �িত�ান” অথ� এমন নন-ব�াংিকং আিথ�ক �িত�ানেক বঝুাইেব, যাহা-
    (অ) িশ�, বািণজ�, কৃিষ বা গহৃায়েণর জ� ঋণ এবং আগাম �দান কের; বা
    (আ) সরকার বা �কান সংিবিধব� সং�া কতৃ�ক ই��কৃত �শয়ার, �ক, ব�, িডেব�ার বা
িডেব�ার �ক বা িসিকউিরিটজ বা বাজার-জাতকরেণর উপেযাগী অ�া� িসিকউিরিটেজর দায়
�হণ, অিধ�হণ, িবিনেয়াগ বা পনুঃিবিনেয়াগ সং�া� কায��ম পিরচালনা কের; বা
    (ই) য�পািত ও সর�াম ইজারাদানসহ িকি�ব�ী �লনেদেনর ব�বসা কের; বা
    (ঈ) �েচ�া মলূধেন (Venture capital) অথ�ায়ন কের; এবং
  মােচ��ট ব�াংক, িবিনেয়াগ �কা�ানী, িমউচুয়�াল এেসািসেয়শন, িমউচুয়�াল �কা�ানী, িলিজং
�কা�ানী অথবা িবি�ং �সাসাইিট ইহার অ�ভু�� হইেব;
    (গ) “আমানত” অথ� �েদর িভি�েত �কান আিথ�ক কজ� অথবা ি�িময়ামসহ পিরেশাধেযাগ� কজ�,
িক�ু �কান �কা�ানী বা অ�া� সংিবিধব� সং�ােক ঋণপ� বা অ� �কান িসিকউিরিট ই��
করার শেত� �দ� কজ� ইহার অ�ভু�� হইেব না;
    (ঘ) “আমানতকারী” অথ� িনজ অথবা অে�র �ারা আমানতকৃত অথ� �ফরত পাইবার অিধকারী
�কান ব�ি�;
    (ঙ) “ঋণ �িবধা” অথ�-
    (অ) �কান আিথ�ক �িত�ান কতৃ�ক আগাম ঋণ এবং অ�া� �িবধািদ ম�রু বা �াহেকর পে�
উহা কতৃ�ক দায় বহন করার �িত�িত;
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ি�তীয় খ�ড
আিথ�ক �িত�ােনর লাইেস�, ইত�ািদ

   (আ) �কান �াহেকর পে� তাহার অ�া� দায় আিথ�ক �িত�ান কতৃ�ক বহন করা;
    (চ) “�কা�ানী” অথ� Companies Act, 1913 (VII of 1913) এর অধীন িনবি�ত �কান
�কা�ানী;
    (ছ) “�কা�ানী আইন” অথ� Companies Act, 1913 (VII of 1913);
    (জ) “িনরী�ক” অথ� আিথ�ক �িত�ােনর িহসাব ও �লনেদন িনরী�ার জ� এই আইেনর িবধান
অ�যায়ী িনেয়ািজত �কান ব�ি�;
    (ঝ) “পিরচালক” অথ� এমন ব�ি�েকও বঝুাইেব যাহার িনেদ�শ বা আেদশ �কান আিথ�ক
�িত�ােনর পিরচালক �কান দািয়� পালন কেরন এবং িবক� ও �লািভিষ� পিরচালকও ইহার
অ�ভু�� হইেবন;
    (ঞ) “�িবধান” অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত �িবধান;
    (ট) “বাংলােদশ ব�াংক” অথ� Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 126 of
1972) এর অধীন �ািপত Bangladesh Bank;
    (ঠ) “িবিনেয়াগ �কা�ানী” অথ� �য �কা�ানী মলূতঃ বা স�ণূ��েপ অ�া� �কা�ানীর
িসিকউিরিটজ �য় িব�েয় িনেয়ািজত, এবং �য �কা�ানীর পিরেশািধত মলূঋেণর শতকরা
আিশ ভাগ �কান সময় অ�া� �কা�ানীেত িবিনেয়ািজত থােক উহা ইহার অ�ভূ�� হইেব, তেব
�কান ব�াংক বা বীমা �কা�ানী বা সং�া, যাহা �ক এ�েচে�র সদস�, ইহার অ�ভু�� হইেব
না;
  (ড) “িবি�ং �সাসাইিট” অথ� এমন �সাসাইিটেক বঝুাইেব যাহা গহৃ িনম�াণ এবং স�ি� �েয়র
জ� স�য় �হণ ও ঋণ �দান কের;
    (ঢ) “ব�ি�” অথ� �কান �কা�ানী, �িত�ান বা সং�ােকও বঝুাইেব;
    (ণ) “ব�াংক �কা�ানী” অথ� ব�াংক �কা�ানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ১৪নং আইন) এর
অধীন �ািপত ব�াংক �কা�ানী;
    (ত) “মােচ��ট ব�াংক” অথ� �য ব�াংক অ� �কান সং�া বা �কা�ানীর িসিকউিরিটেজর দায় �হণ
কের এবং অ��প �াহেকর একীভূতকরণ িকংবা অ� বািণিজ�ক উেদ�ােগ পরামশ� দান কের;
    (থ) “িমউচুয়�াল এেসািসেয়শন” অথ� এমন স�য়ী সংঘেক বঝুাইেব �য স�য়ী সংঘ �কান
মলূধন �ক ই�� কের না এবং যাহার আমানতকারী ও ঋণ �হীতাগণ উহার মািলক ও
িনয়�ণকারী;
    (দ) “িমউচুয়�াল �কা�ানী” অথ� এমন সং�ােক বঝুাইেব �য সং�া মলূধন িবহীন এবং
ব�বসািয়ক কম�কাে�র অ�পােত মািলক-�াহকেদর মেধ� যাহার নীট মনুাফা ব�টন করা হয়;
    (ধ) “িলিজং �কা�ানী” অথ� এমন �কা�ানীেক বঝুাইেব �য �কা�ানী উহার ব�বসা বা ব�বসার
অংশ িহসােব য�পািত বা সর�াম ইজারা �দান কের বা এই�প ইজারা কােয� অথ�ায়ন কের৷

আইেনর �াধা� ৩৷ আপাততঃ বলব� অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইেনর িবধানাবলী
কায�কর হইেব৷
  

আিথ�ক
�িত�ােনর
লাইেস�

৪৷ (১) �কান ব�ি� বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক �দ� আিথ�ক �িত�ােনর লাইেস� ব�তীত
বাংলােদেশ �কান অথ�ায়ন ব�বসা পিরচালনা কিরেব না৷
    (২) এই আইন �বত�েনর সময় িবদ�মান �কান আিথ�ক �িত�ান উ� �বত�ন হইেত িতন মাস
অিতবািহত হওয়ার পেূব� এই ধারার অধীন লাইেসে�র জ� বাংলােদশ ব�াংেকর িনকট
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িলিখতভােব আেবদন কিরেব:
    তেব শত� থােক �য, উপ-ধারা (১) এর �কান িকছুই এই আইন �বত�েনর সময় িবদ�মান �কান
আিথ�ক �িত�ােনর ব�বসা চালাইয়া যাইেত 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 থােক৷
    (৩) এই ধারার অধীন লাইেস� �দােনর পেূব� বাংলােদশ ব�াংকেক ��ািবত আিথ�ক
�িত�ােনর িন�◌্নবিণ�ত িবষেয় স�ু� হইেত হইেব, যথা:-
    (ক) আিথ�ক অব�া;
    (খ) ব�ব�াপনার �বিশ��;
    (গ) মলূধন কাঠােমার পয�া�তা ও উপাজ�েনর স�াব�তা;
    (ঘ) সংঘ-�ারেক উি�িখত উে�শ�াবলী;
    (ঙ) জন�াথ�৷
    (৪) �কান আিথ�ক �িত�ােনর লাইেস� বাংলােদশ ব�াংক উহার িবেবচনায় সংগত �য �কান
শত�সােপে� �দান কিরেত পািরেব৷
    (৫) বাংলােদশ ব�াংক �য �কান সময় �নানীর �েযাগ িদয়া �য �কান আিথ�ক �িত�ােনর
লাইেসে�র �য �কান শত� পিরবত�ন এবং নতূন শেত�র সংেযাজন কিরেত পািরেব৷

অথ�ায়ন ব�বসায়
িনেয়ািজত
সে�হভাজন
ব�ি� স�েক�
তদ�

৫৷ বাংলােদশ ব�াংেকর িনকট যিদ এই মেম� �তীয়মান হয় বা উ� ব�াংেকর এই মেম� িব�াস
করার কারণ থােক �য, �কান ব�ি� ধারা ৪ এর িবধান লংঘন�েম অথ�ায়ন ব�বসা পিরচালনা
কিরেতেছ, তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক,-
    (ক) উ� ব�ি�র দখেল, িজ�ায় বা িনয়�েণ আেছ এমন �কান তথ�, দিলল, নিথপ�, বিহ,
িহসাব ও �রকড�প� উহার িনকট দািখল করার িনেদ�শ িদেত পািরেব;
    (খ) উ� ব�ি�র �য �কান অংগেন �েবশ কিরয়া ত�াশী কিরেত এবং সংি�� দিলল, নিথপ�,
বিহ এবং িহসাব ও �রকড�প� আটক কিরেত �য �কান ব�ি�েক �মতা অপ�ন কিরেত পািরেব৷

��নতম মূলধন ৬৷ (১) বাংলােদশ ব�াংক �য �কান আিথ�ক �িত�ােনর ��নতম মলূধন কত হইেব উহা িনধ�ারণ
কিরয়া িদেব৷
    (২) �কান আিথ�ক �িত�ােনর ই��কৃত মলূধন ও পিরেশািধত মলূধন ও উপ-ধারা (১) এর
অধীন িনধ�ািরত ��নতম মলূধেনর কম হইেল উহােক এই আইেনর অধীন লাইেস� �দান করা
হইেব না এবং িবদ�মান লাইেস�, যিদ থােক, বািতল �যাগ� হইেব৷

শাখা �খালার
উপর বাধা-
িনেষধ

৭৷ (১) বাংলােদশ ব�াংেকর িলিখত পবূ� অ�েমাদন ব�িতেরেক �কান আিথ�ক �িত�ান
বাংলােদেশর অভ��ের বা বাংলােদেশর বািহের �কাথাও উহার �কান শাখা বা অিফস খিুলেত
পািরেব না এবং িবদ�মান শাখা বা অিফেসর �ান পিরবত�ন কিরেত পািরেব না৷
    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান আিথ�ক �িত�ােনর শাখা বা অিফস �খালার আেবদন
বাংলােদশ ব�াংক ধারা ৪(৩) এ উে�িখত িবষয়�িলর িভি�েত িবেবচনা কিরয়া অ�মিত �দান
কিরেব বা আেবদন বািতল কিরেব এবং এই ব�াপাের বাংলােদশ ব�াংেকর িস�া� চূড়া� হইেব৷

লাইেস�
বািতলকরণ

৮৷ (১) এই আইেনর অধীন �দ� আিথ�ক �িত�ােনর লাইেস� বাংলােদশ ব�াংক িন�◌্নবিণ�ত
কারেণ বািতল কিরেত পিরেব, যথা:-
    (ক) �য কায��ম পিরচালনার জ� উহা �িত�া করা হইয়ািছল �স কায��ম পিরচালনা না করা;
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ততৃীয় খ�ড
সংরি�ত তহিবল লভ�াংশ, ব�ােল�শীট, ইত�ািদ

চতুথ� খ�ড

    (খ) আিথ�ক �িত�ােনর অবসায়ন বা কায��ম ব� করা;
    (গ) লাইেস� �াি�র জ� িমথ�া বা িব�াি�কর তথ� বা দিলল সরবরাহ করা;
    (ঘ) আমানতকারীেদর �াথ� হািন হয় এ�পভােব ব�বসা পিরচালনা করা;
    (ঙ) উহার স�দ আমানতকারীেদর দায় পিরেশােধ অপয�া�;
    (চ) ��নতম মলূধেনর অেপ�া কম পিরেশািধত মলূধন সংর�ণ কিরয়া উহার পিরচালনা করা;
    (ছ) লাইেসে�র শত� ভংগ করা;
    (জ) এই আইেনর অধীন �কান অপরােধ আিথ�ক �িত�ানিট বা উহার �কান পিরচালক দি�ত
হওয়া৷
    (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, আিথ�ক �িত�ােনর লাইেস� বািতল কিরবার
পেূব� অ�ধ� ১৫ িদেনর িলিখত �নািটেশর মাধ�েম �কন উহার লাইেস� বািতল করা হইেব না
ত�� কারণ দশ�াইবার �েযাগ �দান না কিরয়া �কান আিথ�ক �িত�ােনর লাইেস� বািতল
করা যাইেব না৷
    (৩) �কান আিথ�ক �িত�ােনর লাইেস� বািতল করা হইেল তাৎ�িণকভােবই উহা িলিখতভােব
সংি�� আিথ�ক �িত�ানেক জানাইেত হইেব এবং বািতলকরেণর �নািটশ �গেজেট �কাশ
কিরেত হইেব৷
  (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন �নািটশ �কািশত হইবার তািরখ হইেত সংি�� আিথ�ক �িত�ান,
বাংলােদশ ব�াংেকর অ�েমাদন সােপে�, উহার আিথ�ক কায��ম ব� করার �িবধােথ� গহৃীতব�
কায��ম ব�তীত অ� �কান আিথ�ক �লনেদেনর কায��ম স�াদন কিরেব না৷
    (৫) উপ-ধারা (৪) এর িবধান �কান আিথ�ক �িত�ােনর উপর �কান ব�ি�র অিধকার অথবা
দাবীর কায�করকরণ �ু� কিরেব না অথবা �কান ব�ি�র উপর �কান আিথ�ক �িত�ােনর
অিধকার অথবা দাবীর কায�করকরণ �ু� কিরেব না৷
    

সংরি�ত
তহিবল

৯৷ �েত�ক আিথ�ক �িত�ান �িবধান �ারা িনধ�ািরত প�িতেত সংরি�ত তহিবল সংর�ণ
কিরেব৷

লভ�াংশ �দােন
বাধা-িনেষধ

১০৷ �কান আিথ�ক �িত�ান উহার �াথিমক ব�য়, সাংগঠিনক ব�য়, �শয়ার িবি�র কিমশন,
দালালীর খরচ, �লাকসান এবং অ�া� খােতর ব�য়সহ মলূধেন পিরণত হইয়ােছ এমন সকল
ব�য় স�ণূ��েপ অবেলাপন (Write off) না করা পয�� উহার �শয়ােরর উপর �কান লভ�াংশ
�দান কিরেব না৷

ব�ােল�শীট
�দশ�ন

১১৷ �েত�ক আিথ�ক �িত�ান উহার সব�েশষ িনরীি�ত ব�ােল� শীট-এর কিপ, পিরচালকেদর
নামসহ, উহার সকল কায�ালয় ও শাখার �কাশ� �ােন সারা বৎসর �দশ�ন কিরেব এবং সংি��
বৎসর �শষ হওয়ার ৬ মােসর মেধ� উ� ব�ােল�শীট কমপে� একিট �দিনক পি�কায় �কাশ
কিরেব৷

তথ� সরবরাহ ১২৷ বাংলােদশ ব�াংক �য �কান আিথ�ক �িত�ানেক �য �কান তথ� সরবরাহ করার জ� িনেদ�শ
িদেত পািরেব এবং অ��পভােব িনেদ�িশত তথ� বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক িনিদ��কৃত সময় ও
প�িতেত সরবরাহ কিরেত �েত�ক আিথ�ক �িত�ান বাধ� থািকেব৷
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ব�াবসা িবিধ

আমানত
�হেণর রিশদ

১৩৷ �কান আিথ�ক �িত�ান �কান ব�ি�র িনকট হইেত আমানত �হণ কিরেল ঐ ব�ি�র
অ��েল তাৎ�িণকভােব অথ� �হেণর �মাণ��প রিশদ �দান কিরেব৷

ঋণ �িবধা,
ইত�ািদ
স�িক�ত বাধা-
িনেষধ

  ১৪৷ (১) �কান আিথ�ক �িত�ান -
    (ক) এমন �কান আমানত �হন কিরেব না যাহা �চক, �াফ�  অথবা আমানতকারীর আেদেশর
মাধ�েম চািহবা মা� পিরেশাধেযাগ�;
    (খ) �ণ� অথবা �কান �বেদিশক ম�ুার �লনেদন কিরেব না;
    (গ) �কান একক ব�ি�, ফাম�, কেপ�ােরশন অথবা �কা�ানীেক অথবা উ� ব�ি�, ফাম�,
কেপ�ােরশন বা �কা�ানীর িনয়�ণ বা �ভাব আেছ এমন �কান �কা�ানী বা ব�ি�, �গা�ীর
অ��েল উহার মলূধেনর ৩০ শতাংেশর অিধক বা, বাংলােদশ ব�াংেকর অ�মিত সহকাের ১০০
শতাংেশর অিধক, ঋণ �িবধা অ�েমাদন কিরেব না;
    (ঘ) উহার �মাট ঋণ �িবধার ৫০ শতাংশ বা বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক সময় সময় িনধ�ািরত
শতাংেশর অিধক হয় এমন ঋণ ম�রু কিরেব না;
    (ঙ) উহার �কান পিরচালক, �যৗথ বা পথৃক �যভােবই হউক না �কন, এর �াথ� রিহয়ােছ এমন
�কান ফাম�েক জামানতিবহীন আগাম, ঋণ বা ঋণ �িবধা �দান কিরেব না যিদ সািব�কভােব
ঐ�প �িবধার পিরমাণ উহার পিরেশািধত �শয়ার মলূধন ও িরজােভ�র ১০ শতাংেশর �বশী হয়;
    (চ) দফা (ঙ) �ত উি�িখতভােব আগাম, ঋণ বা ঋণ �িবধা উ� দফায় িবধতৃ ব�ি� ব�িতেরেক
অ� �কান ব�ি� বা ব�ি�সমি�েক পাঁচ ল� টাকার অিধক �দান কিরেব না৷
    ব�াখ�া৷- এই উপ-ধারায় “পিরচালক” বিলেত পিরচালেকর �ী, �ামী, িপতা, মাতা, প�ু, ক�া,
জামাতা,প�ুবধ,ু ��র ও শা�ড়ীেকও বঝুাইেব৷
    (২) উপ-ধারা ১(ঙ) �ত উি�িখত “জামানতিবহীন আগাম” “জামানতিবহীন ঋণ” অথবা
“জামানতিবহীন ঋণ �িবধা” অেথ� �কান�প জামানত ও সহায়ক ছাড়াই আগাম ঋণ বা ঋণ
�িবধা �দান, এবং জামানত বা সহায়ক সেমত আগাম ঋণ বা ঋণ �িবধার ��ে� ঋেণর �য
অংশ জামানত বা সহায়েকর বাজার মেূল�র অিতির� হয় উহােক বঝুাইেব এবং �যে�ে�
বাংলােদশ ব�াংেকর মেত জামানত বা সহায়েকর �কান িনধ�ািরত বাজার মলূ� নাই �সে�ে�
উ� ব�াংক কতৃ�ক ি�রকৃত পিরমাণ অথ�েক বঝুাইেব৷
    (৩) �কান আিথ�ক �িত�ান উহার িনজ� �শয়ারেক জামানত িহসােব রািখয়া �কান ঋণ বা
অি�ম �দান কিরেব না অথবা উহার িনজ� �শয়ার �য় িব�েয়র উে�েশ� অ� �কান
�িত�ানেক ঋণ বা অি�ম �দান কিরেব না৷
  (৪) উপ-ধারা (১) এবং (২) এর িবধান লংঘনপবূ�ক জামানতিবহীন আগাম ঋণ বা ঋণ �িবধা
�দােনর ফেল উ�ুত �কান �লাকসান হইেল আিথ�ক �িত�ােনর সকল পিরচালক য�ুভােব এবং
পথৃকভােব �িতপরূেণর জ� দায়ী থািকেব৷

আিথ�ক
�িত�ােনর
ব�বসা সং�া�
বাধা-িনেষধ

    ১৫৷ (১) �কান আিথ�ক �িত�ান একক বা সি�িলতভােব উহার অথ�ায়ন ব�বসা পিরচালনার
উে�শ� ব�তীত অ� �কানভােব আমদানী ও র�ানী ব�বসাসহ �কান পাইকারী বা খচুরা
ব�বসায় িল� হইেব না৷
    (২) এই আইেন উে�খ করা হইয়ােছ এমন ব�বসা এবং অথ�ায়ন ব�বসা ব�তীত �কান আিথ�ক
�িত�ান অ� �কান ব�বসা পিরচালনা কিরেব না৷

িবিনেয়ােগর
��ে� বাধা-

    ১৬৷ আিথ�ক, বািণিজ�ক, কৃিষ বা িশ� িবষয়ক �িত�ােনর বা অ��প �কান �িত�ােনর �য
�কান ধরেনর �শয়ার অজ�ন বা ধারেণর লে�� �কান আিথ�ক �িত�ান উহার পিরেশািধত মলুধন
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প�ম খ�ড
ন�ূনতম তরল স�দ সংর�ণ

ষ� খ�ড
পিরদশ�ন

িনেষধ ও িরজােভ�র ২৫ শতাংেশর অিতির� অথ� ব�য় বা ব�বহার কিরেত পািরেবনা এবং আিথ�ক
�িত�ান কতৃ�ক �দ� ঋণ আদােয়র �ােথ� অিজ�ত �শয়ার যথাশী� স�ব সংি�� �িত�ান িব�য়
কিরয়া িদেব:
    তেব শত� থােক �য, উহার আেবদন সােপে� এবং ব�াংেকর অ�েমাদন�েম �কান আিথ�ক
�িত�ােনর পিরেশািধত মলূধন ও িরজােভ�র অনিধক ৫০ শতাংশ পয�� উপিরউ� ধরেনর
�শয়ার অজ�ন বা ধারেণর লে�� ব�য় বা ব�বহার করা যাইেব৷

অ�াবর স�ি�
ধারেণর ��ে�
বাধা-িনেষধ

    ১৭৷ �কান আিথ�ক �িত�ান উহার পিরেশািধত মলূধন ও িরজােভ�র ২৫ শতাংশ অিতির�
মেূল�র অ�াবর স�ি� অজ�ন কিরেত বা অিধকাের রািখেত পািরেব না:
    তেব শত� থােক �য, আিথ�ক �িত�ােনর কম�চারীেদর �িবধা �দােনর িনিম� �েয়াজনীয় অ�াবর
স�ি� এবং উহা কতৃ�ক �দ� অনাদায়ী ঋণ আদােয়র �ােথ� অিজ�ত স�ি�র ��ে� এই ধারার
�কান িকছুই �েযাজ� হইেব না৷

কিতপয় িবষয়
িনধ�ারেণ
বাংলােদশ
ব�াংেকর �মতা

    ১৮৷ বাংলােদশ ব�াংক আেদশ �ারা িন�◌্নবিণ�ত িবষয় িনধ�ারন কিরেত পািরেব, যথা:-
    (ক) িবিভ� ��ণীর আমানেতর উপর আিথ�ক �িত�ান কতৃ�ক �েদয় �েদর সেব�া� হার,
    (খ) �কান ব�ি�র িনকট হইেত আিথ�ক �িত�ান কতৃ�ক গহৃীতব� ঋেণর সেব�া� পিরমাণ,
    (গ) আিথ�ক �িত�ান কতৃ�ক �দ� ঋণ পিরেশােধর সেব�া� সময়সীমা,
    (ঘ) আিথ�ক �িত�ান কতৃ�ক �দ� িবিভ� ��নীর ঋেণর উপর �েদর সেব�া� হার এবং উ� হার
িহসাবায়ন প�িত,
    (ঙ) আিথ�ক �িত�ান কতৃ�ক �কান ব�ি�র অ��েল ঋণ �দােনর সেব�া� সীমা,
    (চ) আিথ�ক �িত�ান কতৃ�ক বাংলােদশ ব�াংেক রি�তব� িরজাভ�,
    (ছ) জন�ােথ� বা ম�ুানীিতর উ�িত িবধােন অ�া� িবষয়৷
  

তরল স�দ
সংর�ণ

১৯৷ (১) �েত�ক �িত�ান বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক সময় সময় িনধ�ািরত তরল স�দ সংর�ণ
কিরেব৷
    (২) এই ধারার উে�শ� পরূণকে� “তরল স�দ” বিলেত-
    (ক) বাংলােদেশ �চিলত �নাট ও কেয়ন,
    (খ) বাংলােদেশর ব�াংকসমেূহ নীট ি�িত,
    (গ) বাংলােদেশ কল মািনর পিরমাণ,
    (ঘ) বাংলােদশ ��জারী িবল,
    (ঙ) বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক িনধ�ািরত অ�া� স�দেক বঝুাইেব৷
  

পিরদশ�ন ২০৷ (১) �কা�ানী আইেন িভ��প �কান িবধান থাকা সে�ও, বাংলােদশ ব�াংক �য �কান সময়
উহার এক বা একািধক কমকত�ার �ারা �কান আিথ�ক �িত�ান ও উহার খাতাপ� ও িহসাব
পিরদশ�ন করাইেত পািরেব৷

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-781/part-347.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-781/part-347.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-781/part-348.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-781/part-348.html
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    (২) যিদ বাংলােদশ ব�াংেকর এই মেম� মেন করার কারণ থােক �য, �কান আিথ�ক �িত�ান
এই�প ব�বসায় িনেয়ািজত আেছ যাহা উহার আমানতকারী ও খাতেকর �ােথ�র পিরপ�থী,
অথবা উহার স�দ জনসাধারেণর দায় পিরেশােধ অপয�া�, অথবা উহা এই আইেনর িবধােনর
পিরপ�থী কাজ কেম� িল�, তাহা হইেল, বাংলােদশ ব�াংক, উপ-ধারা (১) এর িবধান �ু� না
কিরয়া, �য �কান সময় উহার এক বা একািধক কম�কত�া �ারা উ� আিথ�ক �িত�ােনর খাতাপ�,
িহসাব বই ও অ�া� দিলল পরী�া করাইেত পািরেব৷
  (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন �মতা �েয়ােগর জ� বাংলােদশ ব�াংক �কা�ানী
আইেনর section 144 এর অধীন আিথ�ক �িত�ান কতৃ�ক িনয�ু িনরী�ক ছাড়াও অ� �য
�কান িনরী�ক িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷
    (৪) এই ধারায় আিথ�ক �িত�ােনর পিরদশ�ন অথবা তদে�র িনিমে� সংি�� �িত�ান উহার
িহসাব বিহ, িহসাব ও অ�া� দিলেল �েবশািধকাের বাংলােদশ ব�াংেকর কম�কত�ার সিহত
সহেযািগতা কিরেব এবং তদ� পিরচালনার �ােথ� �য �কান তথ� ও �েযাগ �িবধা �দান কিরেত
উ� �িত�ান বাধ� থািকেব:
    তেব শত� থােক �য, উ��প িহসাব বিহ, িহসাব ও অ�া� দিলল এমন সময় বা �ােন
উপ�াপন করা যাইেব না যাহা সংি�� আিথ�ক �িত�ােনর �াভািবক �দনি�ন কাজ কেম�র
ব�াঘাত ঘটাইেত পাের৷

দায় পিরেশােধ
অ�মতা
অবিহতকরণ

২১৷ যিদ �কান আিথ�ক �িত�ােনর এই মেম� সে�হ করার কারণ থােক �য, উহা �াহকগেণর
দায়-দািয়� িমটাইেত অসমথ� হইবার স�াবনা রিহয়ােছ অথবা যখন �কান আিথ�ক �িত�ান
উহার �কান �াহেকর পাওনা �িগত কিরেত বাধ� হইেতেছ তখিন �সই আিথ�ক �িত�ান
বাংলােদশ ব�াংকেক িবষয়িট অবিহত কিরেব৷

আিথ�ক
�িত�ােনর
ব�থ�তায়
বাংলােদশ
ব�াংক কতৃ�ক
গহৃীতব�
ব�ব�ািদ

    ২২৷ (১) �কান আিথ�ক �িত�ান ধারা ২১ এর িবধান �মাতােবক উহার অ�মতার িবষয়
বাংলােদশ ব�াংকেক অবিহত কিরেল বা ধারা ২০ এর অধীন পিরদশ�েনর পর বাংলােদশ
ব�াংেকর এই মেম� িব�াস করার কারণ থােক �য, �কান আিথ�ক �িত�ােনর কায�াবলী উহার
আমানতকারীেদর �ােথ�র পিরপ�থী প�িতেত পিরচািলত হইেতেছ, বা উহা আিথ�কভােব
�দউিলয়া হইয়া পিড়য়ােছ বা �দনা পিরেশােধ �কান আিথ�ক �িত�ান �ায় অ�ম হওয়ার পয�ােয়
রিহয়ােছ বা �কান আিথ�ক �িত�ান উহােক �দ� লাইেসে�র শত� ভংগ কিরয়ােছ বা শত� পরূেণ
ব�থ� হইয়ােছ, তাহা হইেল সংি�� আিথ�ক �িত�ানেক ব�ব� উপ�াপেন যিু�সংগত �েযাগ
�দােনর পর বাংলােদশ ব�াংক, আেদশ �ারা, িন�◌্নবিণ�ত সকল বা �য �কান ব�ব�া �হণ
কিরেত পািরেব এবং উ� �িত�ান উ� ব�ব�া মা� কিরেত বাধ� থািকেব, যথা:-
    (ক) উহার অথ�ায়ণ ব�বসা স�ক�ীয় �কান কাজ কিরেত বা না কিরেত িনেদ�শ িদেত পািরেব;
    (খ) উহার ব�বসা ��ুভােব পিরচালনার লে�� �কান ব�ি�েক উহারই খরেচ িনেয়াগ কিরেত
পািরেব;
    (গ) উহার ব�বসা িনয়�ণ বা পিরচালনার দািয়� �হণ কিরেত পািরেব অথবা ত�� অ� �কান
ব�ি�েক িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেব৷
  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গহৃীত ব�ব�া বাংলােদশ ব�াংক, �তঃই বা �কান আেবদেনর
পিরে�ি�েত, সংেশাধন বা �ত�াহার কিরেত পািরেব এবং অ��পভােব সংেশাধন বা
�ত�াহাের �েয়াজনীয় শত� আেরাপ কিরেত পািরেব৷
    (৩) এই ধারায় যাহা িকছুই থা�ক না �কন, বাংলােদশ ব�াংক এই ধারায় উি�িখত কারেণ �য
�কান আিথ�ক �িত�ােনর অবসায়েনর জ� হাই �কাট� িবভােগ আেবদন দািখল কিরেত পািরেব৷
    (৪) �যে�ে� বাংলােদশ ব�াংক �কান আিথ�ক �িত�ােনর ব�বসা িনয়�ণ করার দািয়� �হণ
কিরেব �সে�ে� যতিদন পয�� উ� ব�াংক এ মেম� স�ু� না হয় �য, আমানতকারীেদর �াথ�
সংর�েণর লে�� উহার ব�বসা িনয়�ণ করার আর �েয়াজন নাই ততিদন পয�� বাংলােদশ
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স�ম খ�ড
িহসাব িববরণী দািখল ও িহসাব িনরী�া

ব�াংক উহােক িনয়�েণ রািখেব এবং অ��প িনয়�ণ বা আিথ�ক �িত�ানিটর সািব�ক পিরচালনার
�িবধােথ� উ� �িত�ান বাংলােদশ ব�াংকেক সকল �কার �েয়াজনীয় �িবধা িদেত বাধ�
থািকেব৷
    (৫) এই ধারার অধীন �কান আিথ�ক �িত�ােনর িনয়�ণ বা পিরচালনার জ� িনয�ু �কান
ব�ি�েক �েদয় পাির�িমক বা তাহার কােজর অ�া� শত�ািদ বাংলােদশ ব�াংক িনধ�ারণ কিরেব
এবং ত�� এবং উহার িনয়�ণ বাবদ অ�া� খরচ আিথ�ক �িত�ান বহন কিরেব৷
  

ব�াংেকর িনকট
িহসাব িববরণী
দািখল

২৩৷ �েত�ক আিথ�ক �িত�ােনর পিরচালকগণ �কা�ানী আইন �মাতােবক ��তকৃত লাভ-
�িতর িহসাব ও ব�ােল�শীট এর একিট �িতিলিপ বাংলােদশ ব�াংেকর িনকট দািখল কিরেব৷

িনরী�েকর
�িতেবদন
�ত�াখ�ােনর
�মতা।

[২৩ক। ফাইনাি�য়াল িরেপাট� আইন, ২০১৫ এর ধারা ২(৮) এ সং�ািয়ত ‘‘জন�াথ� সং�া’’
িহসােব �িতি�ত �কান আিথ�ক �িত�ােনর দািয়� হইেব উ� আইেনর ধারা ৪০ এর িবধান
অ�যায়ী �ণীত ফাইনাি�য়াল িরেপািট�ং ��া�ডাড�স এবং অিডিটং ��া�ডাড�স অ�সরেণ
���তকৃত তািলকাভু� িনরী�েকর �িতেবদনসহ �েয়াজনীয় দিললািদ উপ�াপন করা।]

1

িনরী�ক িনেয়াগ
ও িনরী�েকর
দািয়�

২৪৷ (১) �কা�ানী আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �েত�ক আিথ�ক �িত�ান বািষ�ক
িভি�েত বাংলােদশ ব�াংেকর অ�েমাদন সােপে� একজন িনরী�ক িনেয়াগ কিরেব৷
    (২) �কান আিথ�ক �িত�ান িনরী�ক িনেয়ােগ অসমথ� হইেল, বা বাংলােদশ ব�াংেকর িবেবচনায়
যিদ উপ-ধারা (১) এর অধীন িনয�ু িনরী�েকর সােথ অপর একজন িনরী�েকর কাজ করার
�েয়াজন থােক, �সে�ে� বাংলােদশ ব�াংক উ� আিথ�ক �িত�ােনর জ� একজন িনরী�ক
িনেয়াগ কিরেত পািরেব এবং তাহােক �েদয় পািরেতািষকও বাংলােদশ ব�াংক িনধ�ারণ কিরয়া
িদেব৷
  (৩) �য বৎসেরর জে� িনরী�ক িনয�ু হইেবন �সই বৎসেরর িহসাব িনরী�া স�� করা এবং
তিৎভি�েত �িতেবদন �তরী করাই হইেব এই ধারার অধীন িনয�ু িনরী�েকর দািয়�৷
    (৪) উপ-ধারা (৩) এ বিণ�ত দািয়� ছাড়াও, বাংলােদশ ব�াংক িনরী�েকর উপর তৎকতৃ�ক
িনধ�ািরত অ� �য �কান দািয়� আেরাপ কিরেত পািরেব এবং উ��প অিতির� দািয়�
পালেনর জ� িনরী�ক অিতির� পািরেতািষক �াপ� হইেবন৷
    (৫) এই ধারার অধীন ��তকৃত িনরী�েকর �িতেবদন, ব�ােল�শীট ও লাভ-�িতর িহসােবর
সােথ সংেযািজত কিরেত হইেব এবং উহার একিট �িতিলিপ বাংলােদশ ব�াংেকর িনকট ��রণ
কিরেত হইেব৷
    (৬) �কান আিথ�ক �িত�ােনর িনরী�ক িহেসেব দািয়� পালেনর সময় যিদ �কান িনরী�ক এ
মেম� স�ু� হন �য,-
    (ক) এই আইেনর িবধানসমহূ ��তরভােব লি�ত হইয়ােছ বা পালন করা হয় নাই অথবা
�তারণা বা অসততার দ�ন �কান আিথ�ক �িত�ান কতৃ�ক �ফৗজদারী অপরাধ সংঘিটত
হইয়ােছ;
    (খ) �লাকসােনর দ�ন আিথ�ক �িত�ানিটর মলূধন প�াশ শতাংশ পিরমাণ নািময়া িগয়ােছ;
    (গ) পাওনাদারগেণর পাওনা �দােনর িন�য়তা িবি�ত হওয়াসহ অ� �কান ��তর অিনয়ম
ঘিটয়ােছ; অথবা
    (ঘ) পাওনাদারগেণর পাওনা িমটােনার জে� স�দ যেথ� িক-না �স ব�াপাের সে�হ রিহয়ােছ;
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অ�ম খ�ড
আিথক �িত�ােনর সামিয়ক ব� রাখা, পনুগ�ঠন, ইত�ািদ

 তাহা হইেল িতিন অিবলে� উ� িবষয় স�েক� বাংলােদশ ব�াংকেক অবিহত কিরেবন৷

ব�ব�াপনা
পিরচালক,
ইত�ািদর
অেযাগ�তা

২৫৷ (১) �দউিলয়া �ঘািষত হইয়ােছন, বা �কান সময় �দউিলয়া িছেলন, বা পাওনাদােরর পাওনা
পিরেশাধ ব� কিরয়ােছন, বা পাওনাদােরর সিহত আেপাষ রফার মাধ�েম পাওনা আদায় হইেত
অব�াহিত লাভ কিরয়ােছন, বা �লনজিনত কারেণ �কান �ফৗজদারী আদালত কতৃ�ক দি�ত
হইয়ােছন এমন �কান ব�ি� �কান আিথ�ক �িত�ােনর পিরচালক হইেত, থািকেত বা
ব�ব�াপনার জ� িনয�ু হইেত পািরেবন না৷
    (২) এই আইেনর অধীন ব� �ঘািষত �কান আিথ�ক �িত�ােনর পিরচালক বা উহার ব�ব�াপনার
সিহত সরাসিরভােব জিড়ত �কান ব�ি�, বাংলােদশ ব�াংেকর পবূ�া�েমাদন ব�িতেরেক, অ�
�কান আিথ�ক �িত�ােনর পিরচালক বা ব�ব�াপনার সিহত জিড়ত হওয়ার মত �কান পেদ
িনয�ু হইেত পািরেবন না৷
  [(৩) আপাততঃ বলব� অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কান ব�ি� একই
সমেয় একািধক আিথ�ক �িত�ান বা একািধক ব�াংক �কা�ানী বা একািধক সাধারণ বীমা
�কা�ানী বা একািধক জীবন বীমা �কা�ানীর পিরচালক থািকেবন 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 company.]

2

�চয়ারম�ান,
�ধান িনব�াহী,
পিরচালক পষ�দ
অথবা �কান
পিরচালেকর
অপসারণ

২৬৷ (১) বাংলােদশ ব�াংক যিদ এই মেম� স�ু� হয় �য, �কান আিথ�ক �িত�ােনর �চয়ারম�ান বা
�কান পিরচালক বা �ধান িনব�াহীেক �কান আিথ�ক �িত�ােনর বা উহার আমানতকারীেদর
�িতকর কায�কলাপ �রাধকে�, বা জন�ােথ� উ� আিথ�ক �িত�ােনর যথাযথ ব�ব�াপনা
িনি�ত করার লে��, অপসারণ করা �েয়াজন, তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক, কারণ িলিপব�
কিরয়া, আেদেশর মাধ�েম উ� �চয়ারম�ান, পিরচালক বা �ধান িনব�াহীেক তাহার পদ হইেত
অপসারণ কিরেত পািরেব৷
    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন �কান আেদশ �দােনর পেূব� যাহার িব�ে� উ� আেদশ �দান
করা হইেব তাহােক উহার িব�ে� কারণ �দশ�েনর জ� যিু�সংগত �েযাগ িদেত হইেব৷
  

সামিয়ক
�িগতকরণ,
পনুগ�ঠন ও
এক�ীকরণ

২৭৷ (১) বাংলােদশ ব�াংেকর িনকট যিদ ইহা �তীয়মান হয় �য, আমানতকারীেদর �ােথ� �কান
আিথ�ক �িত�ােনর ব�বসা সামিয়কভােব �িগত রাখার আেদশ �দান করার কারণ রিহয়ােছ,
তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক, আেদশ �ারা অনিধক ছয় মাস �ময়ােদর জ� উ� আিথ�ক
�িত�ােনর ব�বসা �িগত রাখার আেদশ �দান কিরেত পািরেব:
    তেব শত� থােক �য, বাংলােদশ ব�াংক উ� �ময়াদ অনিধক আেরা ছয় মাস পয�� বিৃ� কিরেত
পািরেব৷
    (২) সামিয়কভােব �িগত রাখার আেদেশর �ময়াদ বলব� থাকাকােল বাংলােদশ ব�াংক যিদ
এই মেম� স�ু� হয় �য, জন�ােথ� বা আমানতকারীেদর �ােথ� বা উ� আিথ�ক �িত�ােনর ��ু
ব�ব�াপনা িনি�ত কিরবার �ােথ� বা �দেশর সামি�ক অথ� ব�ব�ার �ােথ� উ� আিথ�ক
�িত�ােনর পনুগ�ঠেনর জ�
  অ� �কান আিথ�ক �িত�ান, অতঃপর এই ধারায় হ�া�র-�হীতা �িত�ান বিলয়া উি�িখত, এর
সিহত এক�ীকরেণর জ� �ীম �ণয়ন করা �েয়াজন, তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক অ��প
�ীম �ণয়ন কিরেত পািরেব৷
    (৩) উপেরাি�িখত �ীেম িন�◌্নবিণ�ত সকল বা �য �কান িবষয় থািকেত পাের, যথা:-
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(ক) পনুগ�িঠত আিথ�ক �িত�ান বা, ���মত, হ�া�র-�হীতা �িত�ােনর নাম, িনব�ীকরণ,
মলূধন, স�দ, �মতা, অিধকার, �াথ�, কতৃ��, �িবধা, দায়-দািয়� এবং কত�ব�;
    (খ) আিথ�ক �িত�ােনর এক�ীকরেণর ��ে�, �ীেম িনধ�ািরত শত� �মাতােবক হ�া�র �হীতা
�িত�ােনর িনকট উ� আিথ�ক �িত�ােনর ব�বসা, স�ি�, স�দ এবং দােয়র হ�া�র;
    (গ) পনুগ�িঠত আিথ�ক �িত�ােনর বা, ���মত, হ�া�র-�হীতা �িত�ােনর পিরচালনা পষ�েদর
পিরবত�ন, বা নতুন পিরচালনা পষ�দ িনেয়াগ এবং �কান কতৃ�প� কতৃ�ক িকভােব এবং িক শেত�
উ� পিরবত�ন করা হইেব �স িবষেয়, এবং নতুন পিরচালনা পষ�দ িনেয়ােগর ��ে�, �কান
�ময়ােদর জ� িনেয়াগ করা হইেব �স িবষয়;
    (ঘ) মলূধন পিরবত�েনর জ� বা পনুগ�ঠন বা এক�ীকরণ কায�কর করার উে�শ� পনুগ�িঠত
আিথ�ক �িত�ান বা ���মত, হ�া�র-�হীতা �িত�ােনর সংঘ- �ারক সংেশাধন;
    (ঙ) উপ-ধারা (১) এর অধীন �দ� সামিয়ক �িগত রাখার আেদেশর অব�বিহত পেূব� সংি��
আিথ�ক �িত�ােনর িব�ে� গহৃীত �য সকল পদে�প বা কায�ধারা অিন�� িছল তা পনুগ�িঠত
আিথ�ক �িত�ান বা, ���মত, হ�া�র-�হীতা �িত�ান কতৃ�ক অব�াহত রাখার িবষয়;
    (চ) জন�ােথ�, অথবা �িত�ােনর সদস�, আমানতকারী এবং অ�া� পাওনাদারগেণর �ােথ�,
অথবা আিথ�ক �িত�ােনর ব�বসা চাল ুরাখার �ােথ�, বাংলােদশ ব�াংক �যভােব �েয়াজন মেন
কের �সভােব উ� সদস�, আমানতকারী এবং অ�া� পাওনাদারগেণর �াক-পনুগ�ঠন বা �াক-
এক�ীকরণ �াথ� বা দাবী �াসকরণ;
    (ছ) আমানতকারী এবং অ�া� পাওনাদারগেণর দাবী পরূণকে�-
    (অ) আিথ�ক �িত�ান পনুগ�ঠন বা এক�ীকরণ-এর পেূব� উহােত বা উহার িব�ে� তাহােদর �াথ�
বা অিধকার িভি�েত, উহা নগদ পিরেশাধ; বা
    (আ) আিথ�ক �িত�ােন বা উহার িব�ে� তাহােদর �াথ� বা দাবী দফা (চ) অ�যায়ী �াস করা
হইয়া থািকেল, �াসকৃত �াথ� বা দাবীর িভি�েত উহা নগদ পিরেশাধ;
  (জ) পনুগ�ঠন বা এক�ীকরেণর পেূব� আিথ�ক �িত�ােনর সদস�েদর �য পিরমাণ �শয়ার িছল �স
পিরমাণ �শয়ার, বা দফা (চ) অ�যায়ী �াস করা হইয়া থািকেল �াসকৃত �শয়ােরর িভি�েত
�েদয় �শয়ার পনুগ�িঠত আিথ�ক �িত�ােন বা, ���মত, হ�া�র-�হীতা �িত�ােন উ�
সদস�গণেক বরা�করণ এবং �কান �শয়ােরর পিরবেত� নগদ দাবী কিরেল বা �কান সদস�েক
�শয়ার বরা� করা স�ব না হওয়ার ��ে�, তাহােদর পণূ� দাবী পরূণকে�-
    (অ) পনুগ�ঠন বা এক�ীকরেণর পেূব� আিথ�ক �িত�ােনর �শয়াের তাহােদর �ােথ�র িভি�েত উহা
নগদ পিরেশাধ, বা
    (আ) উ� �াথ� দফা (চ) অ�যায়ী �াস করা হইয়া থািকেল �াসকৃত �ােথ�র িভি�েত উহা নগদ
পিরেশাধ;
    (ঝ) উপ-ধারা (১) এর অধীন �দ� সামিয়কভােব �িগত রাখার আেদেশর অব�বিহত পেূব�
সংি�� আিথ�ক �িত�ােনর সকল কম�চারী �য �বতেন ও শত�াধীেন কম�রত িছেলন �সই একই
�বতেন ও শত�াধীেন পনুগ�িঠত আিথ�ক �িত�ােন বা, ���মত, হ�া�র-�হীতা �িত�ােন
কম�রত থাকার িবষয়:
    তেব শত� থােক �য, সরকার কতৃ�ক এই ধারার অধীন �ীম অ�েমাদেনর িতন বৎসর অিত�া�
হইবার পেূব�ই-
    (অ) পনুগ�িঠত আিথ�ক �িত�ান এর কম�চারীগেণর জ� এই�প �বতন ও �িবধািদ িনধ�ারণ
কিরেব যা এই�প িনধ�ারেণর সময় উ� �প সমময�দাস�� কম�চারীগণ �ভাগ কেরন এবং
এই�প আিথ�ক �িত�ােনর সমতুল�তা ও কম�চারীগেণর পার�িরক সমময�াদা িনধ�ারেণর
��ে� বাংলােদশ ব�াংেকর িস�া�ই হইেব চূড়া�;
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(আ) হ�া�র �হীতা �িত�ান উহার িনজ� কম�চারীগেণর িশ�াগত �যাগ�তা ও অিভ�তার
সংেগ তুলনীয় হইেল পবূ�তন আিথ�ক �িত�ােনর কম�চারীগেণর জ� একই �বতন ও �িবধািদ
িনধ�ারণ কিরেব এবং �যাগ�তা ও অিভ�তা স�েক� �কান সে�হ বা ি�মত �দখা িদেল িবষয়িট,
�বতন ও অ�া� �িবধািদ িনধ�ারেণর তািরখ হইেত িতন বছর সময় অিত�া� হইবার পেূব�,
বাংলােদশ ব�াংেকর িনকট পাঠাইেত হইেব এবং এই িবষেয় বাংলােদশ ব�াংেকর িস�া�ই
চূড়া� হইেব;
    (ঞ) দফা (জ) �ত যাহাই থা�ক না �কন, �ীেম �য সকল কম�চারীর ব�াপাের িবেশষভােব
উে�খ থািকেব, বা �য সকল কম�চারী, সরকার কতৃ�ক �ীম ম�রু হওয়ার এক মাস সময়
অিত�া� হওয়ার পেূব� �য �কান সমেয় পনুগ�িঠত আিথ�ক �িত�ান বা, হ�া�র-�হীতা
�িত�ােনর কম�চারী িহসােব বহাল না হওয়ার ই�া ব�� কিরয়া �নািটশ �দান কিরেব, �সই
সকল কম�চারীর �িতপরূণ, �পনশন, �াচু�ইিট, ভিবষ� তহিবল এবং অ�া� অবসরজিনত
�িবধা �দােনর িবষয়;
  (ট) আিথ�ক �িত�ােনর পনুগ�ঠন অথবা এক�ীকরেণর জ� অ� �কান িনয়ম ও শত�ািদ;
    (ঠ) পনুগ�ঠন অথবা এক�ীকরণ কায�কর করার জ� �েয়াজনীয় �াসংিগক, আ�সাংিগক বা
পিরপরূক অ� �কান িবষয়৷
    (৫) বাংলােদশ ব�াংক এই ধারার অধীন ��তকৃত �ীেমর খসড়া কিপ, তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত
সমেয়র মেধ�, আপি� বা পরামশ� �দােনর আহবান জানাইয়া, আিথ�ক �িত�ান, হ�া�র-
�হীতা �িত�ান এবং সংি�� অ�া� আিথ�ক �িত�ােনর িনকট ��রণ কিরেব৷
    (৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন আহবােনর পিরে�ি�েত �া� আপি� ও পরামশ� িবেবচনা কিরয়া
বাংলােদশ ব�াংক খসড়া �ীেম �েয়াজনীয় সংেশাধন কিরেত পািরেব৷
    (৭) উপ-ধারা (৫) ও (৬) �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
    (৮) �ীম অথবা উহার �কান িবধান কায�কর হওয়ার তািরখ হইেত িন�◌্নবিণ�ত সকেলই উহা
মািনেত বাধ� থািকেব, যথা:-
    (ক) আিথ�ক �িত�ান, হ�া�র �হীতা �িত�ান এবং এক�ীকরেণর সিহত স�িক�ত অ� �কান
আিথ�ক �িত�ান;
    (খ) সংি�� আিথ�ক �িত�ােনর সদস�, আমানতকারী এবং অ�া� পাওনাদার;
    (গ) উ� আিথ�ক �িত�ান এবং হ�া�র-�হীতা �িত�ােনর কম�চারী;
    (ঘ) উ� আিথ�ক �িত�ান বা হ�া�র-�হীতা �িত�ান কতৃ�ক �কান ভিবষ� তহিবল বা অ�
�কান তহিবেলর ব�ব�াপনার সিহত �কান �াি� বা উ� আিথ�ক �িত�ান বা হ�া�র-�হীতা
�িত�ােন অিধকার বা দায় রিহয়ােছ এমন সকল ব�ি�৷
    (৯) �ীম কায�কর হওয়ার তািরখ হইেত আিথ�ক �িত�ানিটর সকল স�ি�, স�দ ও দায়
�ীেম িবধতৃ পিরমােণ হ�া�র �হীতা �িত�ােনর স�ি�, স�দ ও দায় হইেব৷
  (১০) �ীমিটর ি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
অসম�স� নেহ এমন সবিকছু কিরেত পািরেব৷
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অপরাধ ও শাি�

(১১) এই ধারার অধীন �কান আিথ�ক �িত�ােনর এক�ীকরণ �ীম অ�েমািদত হইেল, উ�
�ীম বা উহার �কান িবধােনর অধীেন হ�া�র �হীতা �িত�ান �য ব�বসা অজ�ন কের উহা,
�ীমিট বা উহার িবধান কায�কর হইবার তািরখ হইেত হ�া�র-�হীতা �িত�ােনর 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
    (১২) িভ� িভ� আিথ�ক �িত�ােনর জ� িভ� িভ� ব�বসা �িগতকরণ (Moratorium) আেদশ
থাকা সে�ও, একিট মা� �ীেমর �ারা উ� সকল আিথ�ক �িত�ােনর এক�ীকরেণর ��ে� এই
ধারার �কান িকছুই বাধা হইেব না৷
    (১৩) 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
অধীন ��তকৃত �য �কান �ীম কায�কর হইেব৷

আিথ�ক
�িত�ােনর
একীভূত হওয়া

২৮৷ (১) �কান আিথ�ক �িত�ান, বাংলােদশ ব�াংেকর পবূ�া�েমাদন ব�িতেরেক, অ� �কান
আিথ�ক �িত�ােনর সােথ একীভূত হইেত বা অ� �কান আিথ�ক �িত�ােনর অিধকাংশ �শয়ার
অজ�ন কিরেত পািরেব না৷
    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পবূ�া�েমাদেনর আেবদন িবেবচনার �ােথ� বাংলােদশ ব�াংক
আেবদনকারীর িনকট �য �কান তথ� চািহেত পািরেব এবং আেবদনকারীেক যিু�সংগত �নানীর
�েযাগ না িদয়া �কান আেবদন নাকচ কিরেব না৷

হাইেকাট� িবভাগ
কতৃ�ক আিথ�ক
�িত�ােনর
অবসায়ন

২৯৷ �কা�ানী আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, হাইেকাট� িবভাগ, বাংলােদশ ব�াংেকর
আেবদেনর িভি�েত, �কান আিথ�ক �িত�ােনর অবসায়েনর জ� আেদশ �দান কিরেত পািরেব,
যিদ-
    (ক) উ� আিথ�ক �িত�ােনর লাইেস� বািতল করা হয়;
  (খ) উ� আিথ�ক �িত�ান উহার ঋণ পিরেশাধ কিরেত অ�ম হয়;
    (গ) উ� আিথ�ক �িত�ান এই আইেনর িবধান লংঘন করার দােয় শাি� �া� হয়৷
  

লাইেস�িবহীন
অথ�ায়ন ব�বসার
শাি�

৩০৷ �কান ব�ি� যিদ এই আইেনর অধীন লাইেস� �া� না হইয়া অথ�ায়ন ব�বসা কেরন বা
অথ�ায়ন ব�বসা করার জ� �া� লাইেস� বািতল হইয়া যাওয়ার পেরও অথ�ায়ন ব�বসা কেরন,
তাহা হইেল িতিন অনিধক ৫ ল� টাকা অথ�দ�, বা অ�ধ� ২ বৎসেরর কারাদ� বা উভয় দে�
দ�নীয় হইেবন৷

ধারা ৫ এর
অধীন তদে�
সহেযািগতা না
করার শাি�

৩১৷ (১) ধারা ৫ এর অধীন তদ�কােল অথ�ায়ন ব�বসােয় িনেয়ািজত সে�হভাজন �কান ব�ি�
ই�াকৃতভােব তদে�র জ� �েয়াজনীয় �কান তথ�, দিলল, নিথপ�, বিহ, িহসাব ও �রকড�প�
তদ�কারী কম�কত�ার িনকট �পশ কিরেত অ�ীকার কিরেল বা তদ�কােজ অসহেযািগতা
কিরেল, িতিন অনিধক ২ ল� টাকা অথ�দ� বা অ�ধ� ১ বৎসেরর কারাদ�, বা উভয় দে�
দ�নীয় হইেবন৷
    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অিভয�ু �কান ব�ি� উ� উপ-ধারায় উি�িখত �কান তথ� বা
�রকড�প� আদালেত জমাদােনর িনেদ�শ অমা� কিরেল িতিন উ� ধারায় উি�িখত দে� দ�নীয়
হইেবন৷
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লাইেসে�র
জ� ভুল তথ�
�দােনর শাি�

৩২৷ �কান ব�ি� এই আইেনর অধীন লাইেসে�র জ� �পশকৃত আেবদেন ই�াকৃতভােব িমথ�া
বা িব�াি�কর তথ� �দান কিরেল, িতিন অনিধক ১০ ল� টাকা অথ�দ�, বা অ�ধ� ৩ বৎসেরর
কারাদ�, বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷

লাইেসে�র শত�
পালন না করার
শাি�

৩৩৷ �কান ব�ি� এই আইেনর অধীন �দ� লাইেসে�র �কান শত� পালন কিরেত ব�থ� হইেল,
িতিন অনিধক ১০ ল� টাকা অথ� দে� দ�নীয় হইেবন এবং �দাষী সাব�� হওয়ার পরও সংি��
শত� পালেন ব�থ� হইেল, �িতিদেনর ব�থ�তার জ� ১ ল� টাকা অথ�দে� দ�নীয় হইেবন৷

ধারা ৭ এর
িবধান ভংেগর
শাি�

৩৪৷ ধারা ৭ এর িবধান ভংগ কিরয়া �কান আিথ�ক �িত�ান উহার শাখা খিুলয়া অথ�ায়ন ব�বসা
পিরচালনা কিরেল �সই �িত�ান �িতিদেনর কায��েমর জ� এক ল� টাকা অথ�দে� দ�নীয়
হইেবন৷

ধারা ১৪ এর
িবধান ভংেগর
শাি�

    ৩৫৷ �কান আিথ�ক �িত�ান ধারা ১৪ এর িবধান লংঘন কিরয়া ঋণ �িবধা �দান কিরেল উহা
অনিধক ২০ ল� টাকা অথ�দে� দ�নীয় হইেব৷

তরল স�দ
সংর�েণর
ব�থ�তার শাি�

৩৬৷ �কান আিথ�ক �িত�ান ধারা ১৯ এর িবধান অ�যায়ী তরল স�দ সংর�েণ ব�থ� হইেল
উহা �িতিদেনর ঘাটিতর এক শতাংশ হাের অথ�দে� দ�নীয় হইেব৷

ধারা ২০ এর
অধীন
তদ�কােল
িহসাব বিহ,
ইত�ািদ
সরবরােহ
ব�থ�তার শাি�

৩৭৷ ধারা ২০ এর অধীন পিরদশ�নকােল যিদ �কান আিথ�ক �িত�ান িহসাব বিহ, িহসাব, তথ�
বা �েয়াজনীয় অ� �কান দিলল দ�ােবজ সরবরাহ কিরেত ব�থ� হয়, তাহা হইেল উ� আিথ�ক
�িত�ান অনিধক ৫ ল� টাকা অথ�দে� দ�নীয় হইেব৷

বাংলােদশ
ব�াংেকর িনয়�ণ
িবিধ অমাে�র
শাি�

৩৮৷ �কান আিথ�ক �িত�ান ধারা ২২ এর অধীন বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক গহৃীত ব�ব�া অমা�
কিরেল উহা ১০ ল� টাকা অথ�দে� দ�নীয় হইেব৷

ধারা ২৫
�মাতােবক
অেযাগ� ব�ি�
আিথ�ক
�িত�ােনর
সিহত স��ৃ
থাকার শাি�

৩৯৷ �কান ব�ি� ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এর িবধান অ�যায়ী অেযাগ� হওয়া সে�ও
উহােদর িবধান লংঘন কিরয়া যিদ �কান আিথ�ক �িত�ােনর সিহত স��ৃ থােকন, তাহা হইেল
িতিন অনিধক ১০ ল� টাকা অথ� দ�, বা অ�ধ� ৩ বৎসর কারাদ�, বা উভয় দে� দ�নীয়
হইেবন, এবং �কান ব�ি� উ� ধারার উপ-ধারা (৩) এর িবধান লংঘন কিরয়া যিদ �কান
আিথ�ক �িত�ােনর পিরচালক হন, তাহা হইেল িতিন ১ ল� টাকা অথ�দে� দ�নীয় হইেবন৷

আিথ�ক �িত�ান
িহসােব িমথ�া
পিরচয়দােনর
শাি�

৪০৷ �কান �িত�ান এই আইেনর অধীন লাইেস� �া� না হইয়া লাইেস�ধারী আিথ�ক
�িত�ান িহসােব পিরচয় �দান কিরয়া যিদ কায� পিরচালনা কের, তাহা হইেল উ� �িত�ােনর
মািলক, অংশীদার পিরচালক, ম�ােনজার, সিচব বা অ� �কান কম�কত�া বা এেজ�ট �েত�েকই
অনিধক দশ ল� টাকা অথ�দ�, বা অ�ধ� ৩ বৎসর কারাদ�, বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন,
যিদ না িতিন �মাণ কিরেত পােরন �য, উ� লংঘন তাহার অ�াতসাের হইয়ােছ অথবা উ�
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নবম খ�ড
িবিবধ

লংঘন �রাধ কিরবার জ� িতিন যথাসাধ� �চ�া কিরয়ােছন, বা িতিন উ��প লংঘেনর সিহত
�কানভােব জিড়ত নন৷

আিথ�ক
�িত�ােনর
িহসাব বিহ,
ইত�ািদেত
িমথ�া
সংেযাজেনর
শাি�

৪১৷ (১) �কান আিথ�ক �িত�ােনর �কান পিরচালক, ব�ব�াপক, িনরী�ক, দািয়��া� ব�ি�,
কম�কত�া বা কম�চারী ই�াকৃতভােব যিদ উ� �িত�ােনর িহসাব বিহ, িহসাব, �িতেবদন, ব�বসা
সং�া� কাগজ, বা অ�া� দিলেল, অতঃপর উ� দিলল বিলয়া উি�িখত, িমথ�া িকছু
সংেযাজন কেরন বা কিরেত সাহায� কেরন বা উ� দিলেলর িকছু �গাপন বা ন� কেরন, তাহা
হইেল িতিন অনিধক দশ ল� টাকা অথ�দ�, বা অ�ধ� ৩ বৎসেরর কারাদে�, বা উভয় দে�
দ�নীয় হইেবন৷
    (২) যিদ �কান ব�ি� এই আইেনর �কান িবধােনর �েয়াজন �মাতােবক বা উহার অধীন বা
উহার উে�শ� পরূণকে� তলবকৃত বা দািখলকৃত �কান িববরণ, �িতেবদন বা অ�া� দিলেল
ই�াকৃতভােব িমথ�া তথ� �দান কেরন, অথবা অ��প �কান িববরণ, �িতেবদন বা দিলেল
ই�াকৃতভােব �কান �েয়াজনীয় তথ� �দান না কেরন, তাহা হইেল িতিন উপ-ধারা (১) এ
উি�িখত দে� দ�নীয় হইেবন৷

শাি�র ব�ব�া
করা হয় নাই
এই রকম
অপরােধর শাি�

৪২৷ �কান ব�ি� যিদ এমন �কান কাজ কেরন বা কিরেত িবরত থােকন যাহা এই আইেনর
�কান িবধান বা িবধােনর অধীন �দ� �কান আেদশ বা িনেদ�শ অমা� করার সািমল এবং
ত�� এই আইেন �কান �ত� দে�র ব�ব�া নাই, তাহা হইেল িতিন অনিধক এক ল� টাকা
অথ�দে� দ�নীয় হইেবন৷

বাংলােদশ
ব�াংেকর
অথ�দ�
আেরােপর
�মতা

৪৩৷ (১) ধারা ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯ এবং ৪২ এর অধীন �কান ব�ি� দ�নীয়
অপরাধ কিরেল, তাহার িব�ে� মামলা না কিরয়া বাংলােদশ ব�াংক তাহােক �কান অথ�দে�
দি�ত কিরেব না �স স�েক� কারণ দশ�াইেত �েযাগ িদেত পািরেব এবং তাহার ব�াখ�ায় স�ু�
না হইেল বা িতিন �কান ব�াখ�া �দান না কিরেল, বাংলােদশ ব�াংক তাহােক উ� ব�াংক কতৃ�ক
িনধ�ািরত সেব�া� অংেকর অনিধক �য �কান অংেকর অথ�দে� দি�ত কিরেত পািরেব৷
    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অথ�দ� আেরাপ করার ১৪ িদেনর মেধ� সংি�� ব�ি� উহা
পিরেশাধ কিরেল তাহার িব�ে� তৎকতৃ�ক কৃত অপরােধর জ� আর �কান আইনগত ব�ব�া
�হণ করা হইেব না; িক�ু যিদ িতিন উ��প সময়সীমার মেধ� দি�ত অথ� পিরেশােধ ব�থ� হন
তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক সংি�� ব�ি�র কৃত অপরােধর জ� তাহার িব�ে� আদালেত
মামলা দােয়র কিরেব৷
    

অপরাধ
িবচারাথ� �হণ

৪৪৷ (১) �সসন�  আদালত ব�তীত অ� �কান আদালেত এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ
িবচার করা যাইেব না৷
    (২) বাংলােদশ ব�াংক বা বাংলােদশ ব�াংক হইেত �মতা�া� উহার �কান কম�কত�ার িলিখত
অিভেযাগ ছাড়া এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ িবচােরর জ� �হণ করা যাইেব না৷

আিথ�ক
�িত�ােনর
তািলকা �কাশ

৪৫৷ (১) এই আইেনর অধীন �কান আিথ�ক �িত�ানেক লাইেস� �দােনর সােথ সােথ
বাংলােদশ ব�াংক উ� �িত�ােনর নাম ও িঠকানা ��াপেনর মাধ�েম �কাশ কিরেব৷
    (২) �িত বৎসর জলুাই মােসর মেধ� বাংলােদশ ব�াংক এই আইেনর অধীন লাইেস� �া�
আিথ�ক �িত�ােনর তািলকা সরকােরর িনকট সরবরাহ কিরেব৷

আিথ�ক
�িত�ােনর

৪৬৷ (১) �কা�ানী আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, বাংলােদশ ব�াংেকর �কান আপি� নাই
এই মেম� �ত�য়নপ� ব�তীত �কান আিথ�ক �িত�ােনর সংঘ-�ারক পিরবত�েনর �কান আেবদন

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-781/part-351.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-781/part-351.html
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 ধারা ২৩ক ফাইনাি�য়াল িরেপািট�ং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ১৬ নং আইন) এর ৬১ ধারাবেল সি�েবিশত।

 উপ-ধারা (৩) আিথ�ক �িত�ান (সংেশাধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সেনর ৪ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

সংঘ-�ারক
পিরবত�ন

�হণেযাগ� হইেব না৷
  (২) �কান আিথ�ক �িত�ান উপ-ধারা (১) এর িবধান লংঘন কিরেল উহা লংঘেনর তািরখ হইেত
�েত�ক িদেনর জ� ৫০ হাজার টাকা অথ�দে� দ�নীয় হইেব৷

সরল িব�ােস
কৃত কাজকম�
র�ণ

৪৭৷ এই 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 তাহার �িত�� হইবার স�াবনা থািকেল, ত��
সরকার বা বাংলােদশ ব�াংেকর িব�ে� বা উহােদর �কান কম�কত�া বা কম�চারীর িব�ে� �কান
মামলা বা অ� �কান আইনগত কায�ধারা দােয়র করা যাইেব না৷

কিতপয় ��ে�
অব�াহিত
�দােনর �মতা

৪৮৷ বাংলােদশ ব�াংক, সরকােরর সিহত পরামশ��েম, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা �ঘাষণা
কিরেত পাের �য, এই আইেনর সকল বা �কান িবেশষ িবধান, �কান িনিদ�� আিথ�ক �িত�ান বা
সকল আিথ�ক �িত�ােনর ��ে� সাধারণভােব বা ��াপেন িনধ�ািরত �কান �ময়াদকােল
�েযাজ� হইেব না৷

�িবধান
�ণয়েনর �মতা

৪৯৷ (১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� বাংলােদশ ব�াংক, সরকােরর পবূ�া�েমাদন�েম,
সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা �িবধান �ণয়ন কিরেত পািরেব৷
    (২) িবেশষ কিরয়া, এবং উপিরউ� �মতার সামি�কতােক �ু� না কিরয়া, অ��প �িবধান
�ারা-
    (ক) এই আইেনর অধীন িনধ�ারণ করা যায় এমন িফস িনধ�ারণ কিরেত পািরেব;
    (খ) আিথ�ক �িত�ােনর িব�াপন িনয়�ণ কিরেত পািরেব৷

P.O. No. 127
of 1972 এর
সংেশাধন

৫০৷ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর Chapter V
সহ উহার অ�গ�ত Articles 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ও 58 িবল�ু হইেব৷

রিহতকরণ ও
�হফাজত

৫১৷ (১) আিথ�ক �িত�ান অধ�ােদশ, ১৯৯৩ (অধ�ােদশ নং ৬, ১৯৯৩) এত�ারা রিহত করা
হইল৷
    (২) উ��প রিহতকরণ সে�ও, রিহত অধ�ােদশ �ারা কৃত কাজকম� বা গহৃীত �কান ব�ব�া এই
আইেনর অধীন কৃত বা গহৃীত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব৷
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