
  

  
 

aথ ঋণ আদালত আiন, 2003
 

( 2003 সেনর 8 নং আiন )  
[10 মাচ, 2003]  

  
আিথক pিত ান কতৃক ঋণ আদােয়র জন  pচিলত আiেনর aিধকতর সংেশাধন o সংহতকরণকেl pণীত আiন৷  
  
 
যেহতু আিথক pিত ান কতৃক pদt ঋণ আদােয়র জন  pচিলত আiেনর aিধকতর সংেশাধন o সংহতকরণ pেয়াজনীয়; 
 
সেহতু eতddারা িনmরপূ আiন করা হiল:- 

  
সচূী 

 
ধারাসমহূ 
  

1ম পিরেcদ 
pারিmক 

1৷ সংিkp িশেরানামা, pেয়াগ o pবতন  
2৷ সংjা  

3৷ আiেনর pাধান   
2য় পিরেcদ 

আদালেতর pিত া 
4৷ আদালত pিত া  
।4ক  আiন pেয়ােগর kমতা aন t aপণ  

3য় পিরেcদ 
আদালেতর kমতা o aিধেkt 

5৷ আদালেতর eকক e িতয়ার  
4থ পিরেcদ 

মামলা দােয়র, আদালেতর রীিত o কাযপdিত 
6৷ িবচার পdিত  

7৷ সমন জারী সmিকত িবধান  

8৷ আরিজ  

9৷ িলিখত জবাব  

10৷ িলিখত জবাব দািখেলর সময়সীমা  

11৷ িলিখত জবােবর িবরেুd aিতিরk জবাব  

12৷ আিথক pিত ান কতৃক কিতপয় জামানত িবkয়  

13৷ মামলার িবচার  িবষয় গঠন o িন িt  

 



14৷ মামলার শনুানী মলুতবী  

15৷ মৗিখক বা িলিখত যিুkতক সmিকত িবধান  

16৷ রায় pদান সmিকত িবধান  

17৷ মামলা িন িtর সময়সীমা সmিকত িবধান  

18৷ মামলা দােয়র o শনুানী সmিকত িবেশষ িবধান  

19৷ eকতরফা িডkী সmিকত িবধান  

20৷ aথ ঋণ আদালেতর আেদেশর চূড়াnতা  
5ম পিরেcদ 

িবকl পdিতেত িবেরাধ িন িt 
21৷ মীমাংসা সভা (Settlement Conference)  
22৷ মধ sতা  

23৷ িবকl পdিতর সীমাবdতা  

24৷ মধ sতা বা মীমাংসা সভায় কার কর ভূিমকা রািখেত sানীয় পর ােয় কমকতাগণেক kমতা aপণ  

25৷ ucতর দাবী সmিকত মামলার kেt িবেশষ পদেkপ  
6  পিরেcদ 

জারী 
26৷ দoয়ানী কার িবিধ আiেনর pেয়াগ  

27৷ জারীর আদালত  

28৷ জারীর জন  মামলা দািখেলর সময়সীমা  

29৷ সময়সীমা সmিকত িবেশষ িবধান  

30৷ না শ জারী সmিকত িবধান  

31৷ জারীর কার kেমর sিগতােদশ  

32৷ জারীর িবরেুd আপিt  

33৷ িনলাম িবkয়  

34৷ দoয়ানী আটকােদশ  

35৷ ম ািজেsট গণ  হoয়া মেম িবধান  

36৷ তৃতীয় পk হiেত িডkীর টাকা আদায়  

37৷ জারী কার kম িন িtর সময়সীমা  

38৷ জারীর পর ােয় আেপাষ িন িt  

39৷ জারী িবষয়ক িবিধ pণয়ন  
7ম পিরেcদ 

আপীল o িরিভশন 
40৷ দoয়ানী কার িবিধ আiেনর pেয়াগ  

41৷ আপীল দােয়র o িন িt সmিকত িবেশষ িবধান  



42৷ িরিভশন দােয়র o িন িt সmিকত িবধান  

43৷ সpুীম কাে টর আপীল িবভােগ আপীল  

44৷ anবতীকালীন আেদশ  
8ম পিরেcদ 

িবিবধ 
45৷ মামলায় আেপাষ িন িt  

46৷ মামলা দােয়র সmিকত িবেশষ িবধান o সময়সীমা  

47৷ দাবী আেরােপ সীমাবdতা  

48৷ িদবেসর গণনা  

49৷ ঋেণর িকিs  

50৷ সদু, মনুাফা সmিকত িবধান  
51৷ িবচার িবভাগীয় কার kম  

52৷ aথ ঋণ আদালেতর aবমাননা  

53৷ িবেশষ kেt জলা জজ  

54৷ আদালেতর সীলেমাহর  

55৷ আদালেতর িনয়ntণ  

56৷ জামানেতর aথ ব বহার, ফরত, iত ািদ  
57৷ আদালেতর সহজাত kমতা  

58৷ িবিধ pণয়েনর kমতা  
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aথ ঋণ আদালত আiন, 2003
 

( 2003 সেনর 8 নং আiন )  
  [10 মাচ, 2003]
    
      আিথক pিত ান কতৃক ঋণ আদােয়র জন  pচিলত আiেনর aিধকতর সংেশাধন o সংহতকরণকেl pণীত আiন৷ 

  
 
যেহতু আিথক pিত ান কতৃক pদt ঋণ আদােয়র জন  pচিলত আiেনর aিধকতর সংেশাধন o সংহতকরণ pেয়াজনীয়; 
 
সেহতু eতddারা িনmরপূ আiন করা হiল:- 

    
  1ম পিরেcদ 

pারিmক 
  
সংিkp িশেরানামা, 
pেয়াগ o pবতন 

  

1৷ (1) ei আiন arথ ঋণ আদালত আiন, 2003 নােম aিভিহত হiেব৷ 
 
(2) সমg বাংলােদেশ iহার pেয়াগ হiেব৷ 
 
(3) ei আiেনর ধারা 46 o 47 eর িবধানdয় uk ধারাdেয় uিlিখত সমেয় eবং বাকী 
িবধানসমহূ 2003 সােলর 1লা ম তািরখ হiেত কার কর হiেব৷  

    
 
    

   
  
সংjা 

  

2৷ িবষয় বা pসংেগর পিরপnী কান িকছু না থািকেল, ei আiেন,- 
 
(ক) “আিথক pিত ান” aথ- 
 
(1) Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) eর aধীন
pিতি ত বাংলােদশ ব াংক; 
 
(2) Bangladesh Banks (Nationalisation) Order, 1972 (P.O. No. 
26 of 1972) eর aধীন গ ত ব াংক; 
 
(3) ব াংক কাmানী আiন, 1991 (1991 সেনর 14 নং আiন) eর aধীন pিতি ত বা 
পিরচািলত ব াংক কাmানী; 
 
(4) Bangladesh House Building Finance Corporation Order, 

 



1973 (P.O. No. 7 of 1973) eর aধীন pিতি ত গহৃ িনমাণ ঋণদান কেপােরশন; 
 
(5) Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 
(Ordinance No. XL of 1976) eর aধীন pিতি ত iনেভsেমn কেপােরশন aব 
বাংলােদশ; 
 
(6) The Bangladesh Shilpa Rin Sangstha Order, 1972 ( 1[ P.O. 
No. 128] of 1972) eর aধীন pিতি ত বাংলােদশ িশl ঋণ সংsা; 
 
(7) The Bangladesh Shilpa Bank Order, 2[ 1972] (P.O. No. 129 
of 1972) eর aধীন pিতি ত বাংলােদশ িশl ব াংক; 
 
(8) The Bangladesh Krishi Bank Order, 1973 (P.O. No. 27 of 
1973) eর aধীন pিতি ত বাংলােদশ কৃিষ ব াংক; 
 
(9) The Rajshahi Krishi Unnayan Bank Ordinance, 1986 
(Ordinance No. LVIII of 1986) eর aধীন pিতি ত রাজশাহী কৃিষ unয়ন 
ব াংক; 
 
(10) The Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation 
Act (E. P. Act XVII of 1959) eর aধীন pিতি ত বাংলােদশ kdু  o k র িশl 
কেপােরশন; 
 
(11) আিথক pিত ান আiন, 1993 (1993 সেনর 27 নং আiন) eর aধীন pিতি ত আিথক
pিত ান; 
 
(12) International Finance Corporation (IFC);  
 
(13) Commonwealth Development Corporation (CDC); 
 
(14) Islamic Development Bank (IDB); 
 
(15) Asian Development Bank (ADB); 
 
(16) International Bank for Reconstruction and Development 
(IBRD); 
 
(17) International Development Association (IDA); 
 
3[ (18) কান আiেনর aধীেন pিতি ত কান ব াংক৷] 
 
(খ) “আদালত” বা “aথ ঋণ আদালত” aথ ei আiেনর uেdশ  পূরণকেl ধারা 4 e uিlিখত
aধীন pিতি ত বা ঘািষত কান আদালত aথবা aথ ঋণ আদালত িহসােব গণ  হiেব মেম কান 
যgু-জলা জেজর আদালত৷ 
 



(গ) “ঋণ” aথ- 
 
(1) aিgম, ধার, নগদ ঋণ, oভার াফট, ব াংিকং kিডট, বাটাকৃত বা kয়কৃত িবল, iসলামী 
শরীয়া মাতােবক পিরচািলত আিথক pিত ান কতৃক িবিনেয়াগকৃত aথ বা aন  য কান আিথক
আনkুল  বা সেুযাগ-সিুবধা, য নােমi aিভিহত হuক না কন; 
 
(2) গ ারািn, iনেডমিন , ঋণপt বা aন  কান আিথক বেnাবs যাহা কান আিথক pিত ান 
ঋণ gহীতার পেk pদান বা জারী কের বা দায় িহসােব gহণ কের; 
 
(3) কান আিথক pিত ান কতৃক uহার কান কমকতা বা কমচারীেক pদt কান ঋণ; eবং 
 
(4) পূরবতী kিমক (1) হiেত (3) e uিlিখত ঋণ, বা, ktমত, iসলামী শরীয়া aনযুায়ী 
পিরচািলত আিথক pিত ান কতৃক িবিনেয়াগকৃত aথ eর uপর বধভােব আেরািপত সদু, দ  
সদু বা মনুাফা বা ভাড়া; 
 
(ঘ) “সরকার” aথ গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার৷  

    
 
    

   
  
আiেনর pাধান  

  3৷ আপাততঃ বলবt aন  কান আiেন িভnতর যাহা িকছুi থাkক না কন, ei আiেনর 
িবধানাবলীi কার কর হiেব৷  

    
 
    

  2য় পিরেcদ 
আদালেতর pিত া 

  
আদালত pিত া 

  

4৷ (1) আিথক pিত ান কতৃক মামলার িবচার o ei আiেনর সংি  aন ান  িবষেয়র uেdশ  
পূরণকেl সরকার, uপ-ধারা (2) o (3) eর িবধান সােপেk, সরকারী গেজেট pjাপন dারা, 
pেত ক জলায় eক বা eকািধক aথ ঋণ আদালত pিত া কিরেত পািরেব৷ 
 
(2) সরকার, সিুবধাজনক মেন কিরেল, দiু বা তেতািধক জলার জন  eক  aথ ঋণ আদালত 
pিত া কিরেত পািরেব৷ 
 
(3) uপ-ধারা (1) বা (2) eর aধীন কান aথ ঋণ আদালত pিতি ত বা ঘািষত না হiয়া 
থািকেল, আিথক pিত ােনর ঋণ আদায় সmিকত মামলা সংি  sানীয় aিধেkেtর যgু-জলা 
জজ আদালেত দােয়র কিরেত হiেব; eবং ei আiেনর িবধানাবলী ঐ সকল মামলার শনুানী, 
জারী, আপীল iত ািদ যাবতীয় কার kেম eমনভােব aনসুরণীয় হiেব, যন uk যgু-জলা জজ 
আদালত ei আiেনর aধীেনi pিতি ত বা ঘািষত আদালত eবং ei আiেনর uেdশ  সাধন কেl
uk যgু-জলা জেজর আদালত ei আiেনর aধীন aথ ঋণ আদালত িহসােব গণ  হiেব৷ 
 
(4) ei ধারার uেdশ  পূরণকেl সরকার, সরকারী গেজেট pjাপন dারা, বতমােন কার রত 
যgু-জলা জেজর কান আদালতেক, pেযাজ  kেt, Civil Courts Act, 1887 eর িবধান 
aনসুাের, uহার sানীয় aিধেkt sানাnর বা aন t পনুঃিনধারণপূরক, aথ ঋণ আদালত িহসােব



ঘাষণা কিরেত পািরেব, eবং aনরুপূ ঘাষণার পর যgু-জলা জজ আদালত িহসােব uk 
আদালেতর কার kম সমাp হiেব বা sিগত থািকেব, eবং জলা জজ uk যgু- জলা জজ 
আদালেত িবচারাধীন aন  সকল মামলা তঁাহার e িতয়ারাধীন aন  কান যgু-জলা জজ 
আদালেত বদলীর িনে দশ দান কিরেবন৷ 
 
(5) সরকার, সpুীম কাে টর সিহত পরামশkেম যgু-জলা জজগেণর মধ  হiেত aথ ঋণ 
আদালেত িবচারক িনেয়াগ কিরেব, eবং ukরপূ িনেয়াগpাp eকজন যgু-জলা জজ aথ ঋণ 
সংkাnত মামলা ব িতেরেক aন  কান দoয়ানী িকংবা ফৗজদারী মামলার িবচারকার  কিরেত 
পািরেবন না৷ 
 
(6) সরকার pেয়াজন মেন কিরেল aথ ঋণ আদালেতর eকজন িবচারকেক, িনজ দািয়েtর 
aিতিরk, eকািধক aথ ঋণ আদালেতর িবচারক িহসােব িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷  
 
(7) ছু , aসsুতা বা aন  কান কারেণ ei ধারার aধীন pিতি ত, ঘািষত বা গণ  হoয়া aথ 
ঋণ আদালেত িনযkু িবচারক দািয়t পালেন সামিয়কভােব aসমথ হiেল, জলা জজ তাহার sানীয়
aিধেkt o pশাসিনক িনয়ntেণ িনযkু কান যgু-জলা জজেক সামিয়কভােব িনজ দািয়েtর 
aিতিরk বা পূ ণকালীন সমেয়র জন  uk aথ ঋণ আদালেতর দািয়েt িনযkু কিরেত পািরেবন৷
 
(8) সরকার, সরকারী গেজেট pjাপন dারা, য কান সময়, য কান aথ ঋণ আদালত িবলpু 
কিরেত পািরেব৷ 
 
(9) সরকার uপ-ধারা (8) aনসুাের কান aথ ঋণ আদালত িবলpু কিরেল eকi আেদশ dারা 
uk আদালেত িবচারাধীন মামলার িবষেয়o সিুনিদ  ব বsার িবধান কিরেব৷ 
 
(10) uপ-ধারা (8) eর aধীন িবলpু aথ ঋণ আদালত, যিদ uপ-ধারা (4) aনসুাের ঘািষত 
আদালত হiয়া থােক, তাহা হiেল aনরুপূ ঘাষণার কারেণ যgু-জলা জজ আদালেতর সমাp বা 
sিগত কার kম পুনজীিবত হiেব eবং জলা জজ uk আদালেত মামলা sানাnেরর ব বsা 
কিরেবন৷ 
 
(11) aথ ঋণ আদালত জলা সদের aবিsত হiেব, eবং দiু বা তেতািধক জলার জন  eক  
aথ ঋণ আদালত pিতি ত হiয়া থািকেল, সরকার, সরকারী গেজেট pjাপন dারা, uk 
আদালেতর জলা-সদর িনধারণ কিরেব৷ 
 
(12) ei ধারার aধীন যgু-জলা জেজর সমnেয় pিতি ত বা ঘািষত aথ ঋণ আদালেতর 
িবচারক “জজ, aথ ঋণ আদালত” িহসােব সেmািধত হiেব৷  

    
 
    

   
  
আiন pেয়ােগর 
kমতা aন t aপণ 

  

4[ ।4ক  (1) কান জলায় Civil Courts Act, 1887 eর aধীন দoয়ানী আদালত 
pিতি ত না হiয়া থািকেল uk জলার sানীয় aিধেkেt ei আiেনর pেয়ােগর kমতা সরকার, 
সরকারী গেজেট pjাপন dারা, eমন aন  কান জলার সংি  দoয়ানী আদালতেক aপণ 
কিরেত পািরেব য জলায় uk Act eর aধীন দoয়ানী আদালত pিতি ত রিহয়ােছ।  
 
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন জারীকৃত pjাপন সরকার, সরকারী গেজেট pjাপন dারা, য 



কান সময় পিরবতন, সংেশাধন বা বািতল কিরেত পািরেব।]  
    
 
    

  3য় পিরেcদ 
আদালেতর kমতা o aিধেkt 

  
আদালেতর eকক e
িতয়ার 

  

5৷ (1) aন  কান আiেন যাহা িকছুi থাkক না কন, uপ-ধারা (5) o (6) eর িবধান 
সােপেk, আিথক pিত ােনর ঋণ আদায় সmিকত যাবতীয় মামলা ধারা 4 eর aধীন pিতি ত, 
ঘািষত বা গণ  হoয়া aথ ঋণ আদালেত দােয়র কিরেত হiেব eবং uk আদালেতi uহােদর 
িন িt হiেব৷ 
 
(2) ei আiেনর aধীন আিথক pিত ান, sাবর সmিt জামানত sরপূ বnক gহণপূরক pদt 
ঋেণর িবপরীেত uk বnকী sাবর সmিtর িবkয় (Sale) বা িনিkয় সমািpর 
(Foreclosure) uেdেশ The Transfer of Property Act, 1882 (Act No. 
IV of 1882) eর section 67 eর aধীন eবং The Code of Civil 
Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) eর Order XXXIV eর িবধান 
aনযুায়ী কান বnকী মামলা (Mortgage suit) দােয়র কিরেত চািহেল, uk মামলাo ei 
আiেনর aধীন pিতি ত aথ ঋণ আদালেতi দােয়র কিরেত হiেব; eবং eiরপূ kেt The 
Code of Civil Procedure, 1908 eর িবধানসমহূ ei আiেনর িবধানসমেূহর সিহত, 
যতদরূ সmব, সমnেয়র মাধ েম pেযাজ  হiেব৷ 
 
(3) uপ-ধারা (2) eর aধীন আিথক pিত ানকতৃক দােয়রকৃত মামলা িনিkয় সমািpর 
(Foreclosure) uেdেশ  eক  বnকী মামলা (Mortgage suit) হiেল, কবলমাt সi 
kেt আদালত কতৃক pদt িডkী pাথিমক িডkী (Preliminary decree) হiেব eবং 
aন ান  সকল kেt ঋণ আদায়াথ দােয়রকৃত মামলায় আদালত কতৃক pদt িডkী চূড়াn িডkী 
(Final decree) হiেব৷ 
 
(4) The Transfer of Property Act, 1882 aথবা বতমােন pচিলত aন  কান 
আiেন িবপরীত যাহা িকছুi থাkক না কন, uপ-ধারা (3) eর aধীন বnকী মামলা ব িতেরেক, 
ei আiেনর aধীন দােয়কৃত কান মামলায়, আদালত কতৃক pদt িডkী বাদী আিথক pিত ােনর
পেk িনিkয় সমািpর (Foreclosure) pাথিমক িডkী িহসােব গণ  হiেব; eবং ঋেণর 
িবপরীেত বাদীর aনkুেল বnকী sাবর সmিt িডkীর ধারাবািহকতায় িনলাম িবkয় হoয়া মাti
uk pাথিমক িডkী চূড়াn িডkী িহসােব গণ  হiেব, eবং িবkয় চূড়াn o kয় বধ গণ  হiেব 
eবং aতঃপর uk সmিt পূনরdুার কিরবার কানরপূ aিধকার (Right to redeem) 
িববাদী-দািয়েকর থািকেব না৷  
 
(5) The Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No. III of 
1913) eর িবধােন যাহা িকছুi থাkক না কন, ei আiেনর aধীন aথ ঋণ আদালত কতৃক 
আদায়েযাগ  ঋণ “সরকারী পাoনা” হiেলo uহা আদায়াথ মামলা ei আiেনর aধীন আদালেতi 
দােয়র কিরেত হiেব: 
 
তেব শত থােক য, বাংলােদশ কৃিষ ব াংক, রাজশাহী কৃিষ unয়ন ব াংক o রা ীয় মািলকানাধীন 
aন ান  আিথক pিত ান কতৃক aনূ  5[ 5,00,000 টাকার (পাঁচ লk টাকা)] দাবী সmিলত 
মামলাসমহূ aথ ঋণ আদালেত দােয়র না কিরয়া The Public Demands Recovery 



Act, 1913 eর িবধান aনযুায়ী সাি টিফেকট মামলা িহসােবo দােয়র করা যাiেব৷ 
 
(6) কান িবেশষ আiন dারা pিতি ত আিথক pিত ান কতৃক ঋণ আদায়াথ কান িবেশষ 
িবধান uk িবেশষ আiেন থািকেল, ei আiেনর িবধান uk আiেনর িবধােনর aিতিরk গণ  
হiেব; eবং aনরুপূ আিথক pিত ান কতৃক ei আiেনর aধীন আদালেত ঋণ আদায়াথ মামলা 
দােয়র করা হiেল ei আiেনর িবধানাবলীi pেযাজ  হiেব৷ 
 
(7) uপ-ধারা (1) eর িবধান সেtto, ei ধারার কান িকছুi কান আিথক pিত ান কতৃক ধারা
2 eর দফা (ক) eর uপ-দফা (12), (13), (14), (15), (16) o (17) eর aধীন আিথক 
pিত ান কতৃক সরকারেক pদt ঋণ আদােয়র kেt কার কর হiেব না৷ 
 
(8) ei আiেনর aধীন দােয়রকৃত মামলা “aথ ঋণ মামলা” নােম রিজি◌  হiেব৷ 
 
(9) কান জলায় eকািধক aথ ঋণ আদালত থািকেল, মামলা দােয়েরর জন  uহােদর sানীয় 
aিধেkt জলা জজ কতৃক িনধািরত হiেব৷ 
 
(10) জলা জজ scায় বা মামলার কান পেkর আেবদেনর pিkেত, ন ায় িবচােরর sােথ eকাn 
pেয়াজন মেন কিরেল, কান aথ ঋণ আদালেত িবচারাধীন কান মামলা তঁাহার িনজ e
িতয়ারাধীন eলাকায় aবিsত aন  কান aথ ঋণ আদালেত, যিদ থােক, sানাnর কিরেত 
পািরেবন৷ 
 
(11) aথ ঋণ আদালত eক  দoয়ানী আদালত িহসােব গণ  হiেব eবং, ei আiেনর 
িবধানাবলীর সিহত aসংগিতপূণ না হoয়া সােপেk, দoয়ানী আদালেতর সমs kমতা o e
িতয়ার uহার থািকেব৷  

    
 
    

  
4থ পিরেcদ 

মামলা দােয়র, আদালেতর রীিত o কাযপdিত 
  
িবচার পdিত 

  

6৷ (1) ei আiেনর aধীন aথ ঋণ আদালেত দােয়রকৃত কান মামলার িবচার বা িন িt 
সmিকত কার kেম, ei আiেনর িবধানাবলীর সিহত aসংগিতপূণ না হoয়া সােপেk, The 
Code of Civil Procedure, 1908 eর সংি  িবধানাবলী pেযাজ  হiেব৷  
 
(2) ei আiেনর aধীন কান মামলা আিথক pিত ান কতৃক আরিজ দািখেলর মাধ েম দােয়র 
কিরেত হiেব, আরিজর বkব  eবং সংি  দািলিলক pমাণািদর সমথেন আরিজর সিহত eক  
হলফনামা (Affidavit) সংযkু কিরেত হiেব, আরিজর সিহত pেদয় কাট িফ (ad 
valorem) pদান কিরেত হiেব eবং দািখলকৃত আরিজ যথাযথ হiেল আদালেতর িনধািরত 
রিজsাের uহা kম aনসুাের an ভুk কিরেত হiেব৷  
 
(3) ei আiেনর aধীন আিথক pিত ান কতৃক দােয়রকৃত মামলা িববাদী কতr◌ৃক িলিখত 
জবাব দািখেলর মাধ েম pিতdিnতা করা যাiেব, িলিখত জবােবর বkেব র eবং সংি  দািলিলক 
pমাণািদর সমথেন িলিখত জবােবর সিহত eক  হলফনামা (Affidavit) সংযkু কিরেত হiেব
6[ ****] eবং দািখলকৃত িলিখত জবাব মামলার নিথেত সািমল হiেব।  
 
(4) ei আiেনর aধীন aথ ঋণ আদালেত মামলা িন িtর kেt uপ-ধারা (2) o (3) eর 



িবধান aনযুায়ী সংযkু হলফনামা (Affidavit) মৗিলক সাk  (Substantive 
evidence) িহসােব গণ  হiেব, eবং আদালত কান মামলার eকতরফা বা তা kিণক 
িন িtর kেt কান সাkীেক পরীkা ব িতেরেক, কবল eiরপূ হলফনামা-যkু আরিজ বা িলিখত 
জবাব o সংি  দািলিলক pমাণািদ িবে ষণ কিরয়া রায় বা আেদশ pদান কিরেব৷  
 
(5) আিথক pিত ান মলূ ঋণgহীতার (Principal debtor) িবরেুd মামলা দােয়র করার 
সময়, তৃতীয় পk বnকদাতা (Third party mortgagor) বা তৃতীয় পk গ ারাnর 
(Third party guarantor) ঋেণর সিহত সংি  থািকেল, uহািদগেক িববাদী পk কিরেব; 
eবং আদালত কতৃক pদt রায়, আেদশ বা িডkী সকল িববাদীর িবরেুd যৗথভােব o পথৃক পথৃক
ভােব (Jointly and severally) কার কর হiেব eবং িডkী জারীর মামলা সকল িববাদী-
দািয়েকর িবরেুd eকiসােথ পিরচািলত হiেব:  
 
তেব শত থােক য, িডkী জারীর মাধ েম দাবী আদায় হoয়ার kেt আদালত pথেম মলূ 
ঋণgহীতা-িববাদীর eবং aতঃপর যথাkেম তৃতীয় পk বnকদাতা (Third party 
mortgagor) o তৃতীয় পk গ ারাnর (Third Party guarantor) eর সmিt যতদরূ
সmব আকৃ  কিরেব:  
 
আেরা শত থােক য, বাদীর aনkুেল pদt িডkীর দাবী তৃতীয় পk বnকদাতা (Third 
party mortgagor) aথবা তৃতীয় পk গ ারাnর (Third party guarantor) 
পিরেশাধ কিরয়া থািকেল uk িডkী যথাkেম তাহােদর aনkুেল sানাnিরত হiেব eবং তাহারা 
মলূ ঋণgহীতার (Principal debtor) িবরেুd uহা pেয়াগ বা জারী কিরেত পািরেবন৷  

    
 
    

   
  
সমন জারী সmিকত 
িবধান 

  

।7  7[ (1) আপাততঃ বলব�  aন  কান আiেন যাহা িকছুi থাkক না কন, বাদী, আদালেতর 
জারীকারক কতৃক pািpsীকারসহ রিজিsকৃত ডাকেযােগ pরেণর িনিমt, আরিজর সিহত সমন 
জারীর জন  সমদুয় তলবানা আদালেত দািখল কিরেবন, eবং আদালত aিবলেm uহােদর eকেযােগ
জারীর ব বsা কিরেব, eবং যিদ সমন iসু র 15 (পেনর) কার িদবেসর মেধ  জারী হiয়া ফরত 
না আেস, aথবা ত� পূেরi িবনা জারীেত ফরত আেস, তাহা হiেল আদালত uহার পরবতী 15 
(পেনর) কার িদবেসর মেধ  Code of Civil Procedure, 1908 eর Order 5 eর 
rule 20 eর িবধান aনযুায়ী সমন জারী করাiেব।]  
 
(2) uপ-ধারা (1) eর িবধান eর aিতিরk িহসােব বাদী যিদ িনজ খরচায় কান সমন o না শ
িববাদীর uপর জারী করাiেত icা কেরন, তাহা হiেল আদালত পূরবতী uপ-ধারায় আদালেতর 
জারীকারক কতৃক সমন জারীকরেণর pথেমাk ব বsা র aিতিরk ei ব বsা o কার কর 
কিরেব৷  
 
(3) 8[ *****]  

    
 
    

   
  



আরিজ 

  

8৷ (1) আিথক pিত ান আরিজ দািখেলর মাধ েম মামলা দােয়র কিরেব eবং uk আরিজেত, 
aন ান  িবষেয়র মেধ , িনm◌্নবিণত িবষয়সমহূ uিlিখত হiেব, যথা:- 
 
(ক) বাদীর নাম, কানা, কমsল iত ািদর িববরণ; 
 
(খ) িববাদীর নাম, কানা, কমsল, বাসsান iত ািদর িববরণ; 
 
(গ) দাবীর সিহত সmিকত সকল ঘটনা; 
 
(ঘ) মামলার কারণ udেবর ঘটনা, sান eবং তািরখ; 
 
(ঙ) কাট িফ pদােনর uেdেশ  মামলার তায়দাদ; 
 
(চ) আদালেতর e িতয়ার রিহয়ােছ মেম িববরণ; eবং 
 
(ছ) pাি থত pিতকার৷ 
 
(2) পূরবতী uপ-ধারায় বিণত িবষয়ািদর aিতিরk, বাদী, আিজেত আরo an ভুk কিরেব- 
 
(ক) eক  তফিসল, যাহােত pদিশত হiেব- 
 
(a) িববাদীেক pদt মলূ ঋণ বা, ktমত, িবিনেয়াগকৃত টাকার পিরমাণ; 
 
(আ) sাভািবক সদু বা, ktমত, মনুাফা বা ভাড়া িহসােব আেরািপত টাকার পিরমাণ; 
 
(i) দ  সদু িহসােব আেরািপত টাকার পিরমাণ; 
 
(ঈ) আর aন ান  িবষয় বাবদ িববাদীর uপর আেরািপত টাকার পিরমাণ; 
 
(u) মামলা দােয়েরর পূর পর n pণীত শষ িহসাব মেত িববাদী কতৃক বাদী আিথক pিত ানেক 
ঋণ বা পাoনা পিরেশাধ বাবেদ জমাদানকৃত টাকার পিরমাণ; eবং 
 
(ঊ) বাদী কতৃক pদt o ধার  মাট eবং িববাদী কতৃক পিরেশািধত মাট টাকার তুলনামূলক 
aবsান; 
 
(খ) eক  তফিসল, যাহােত, ঐ সকল sাবর o asাবর সmিt যাহা বnক বা জামানত রািখয়া 
িববাদী কতৃক ঋণ গহৃীত হiয়ােছ, uহােদর eবং সংি  বnকী বা জামানতী দিলেলর িবsািরত 
পিরচয়, িববরণ, eবং আিথক মলূ ায়ন যিদ হiয়া থােক, pদিশত হiেব৷ 
 
(3) বাদী তঁাহার দাবীর সমথেন সাk  িহসােব কান দিলেলর uেlখ কিরেল eবং ঐ দিলল তঁাহার 
দখেল থািকেল, আিজর সিহত uk দিলল aথবা uহার সত ািয়ত নকল বা ফেটাকিপ িফিরিs 
সহকাের দািখল কিরেব৷ 
 
(4) বাদী তঁাহার দাবীর সমথেন সাk  িহসােব তঁাহার দখেল নাi eমন কান দিলেলর uপর িনভর
কিরেল, uk দিলল কাহার িনকট আেছ তাহা uেlখ কিরয়া uk দিলেলর eক  তািলকা আিজর 



সিহত দািখল কিরেব৷ 
 
(5) uপ-ধারা (2) o (3) eর িবধােনর ব ত েয়, পরবতীেত কান দিলল বাদী দািখল কিরেল, 
আদালত সংগত কারণ o খরচ pদান ব িতেরেক uহা gহণ কিরেব না; eবং pেদয় খরচ সরকারী 
রাজs িহসােব িনধািরত খােত জমা হiেব৷ 
 
(6) আরিজেত eক  দফায়, পেk কার কারক িহসােব ক দািয়t পালন কিরেবন, বাদী uহা 
uেlখ কিরেব৷ 
 
(7) বাদী কান মামলায় িববাদীর সmিtর কান তফিসল pদান কিরেত aসমথ হiেল, বাদীর 
আেবদনkেম আদালত িববাদীেক িলিখত হলফনামা সহকাের তাহার asাবর o sাবর সmিtর 
িহসাব দািখল কিরেত িনে দশ pদান কিরেব eবং eiরপূ িনে দশ pাp হiেল িববাদী তdনসুাের তাহা 
asাবর o sাবর সmিtর, যিদ থােক, তািলকা িলিখত হলফনামা সহকাের আদালেত পশ 
কিরেব৷ 
 
(8) ei ধারার aধীেন আিথক pিত ান মামলা দািখল করার সময়, মাট যতসংখ ক িববাদী 
থািকেবন, আরিজ o সংযkু কাগজািদর ততসংখ ক aনিুলিপ আদালেত দািখল কিরেব৷  

    
 
    

   
  
িলিখত জবাব 

  

9৷ (1) আদালত কতৃক জারীকৃত সমেন িনধািরত তািরেখ িববাদী আদালেত হািজর হiেবন eবং 
িলিখত জবাব দািখল কিরয়া বাদীর দাবী সmেক জবাব থািকেল uহা uপsাপন কিরেবন৷ 
 
(2) িববাদী তঁাহার বkেব র সমথেন কান দিলেলর uপর িনভর কিরেল eবং ঐ দিলল তঁাহার 
দখেল থািকেল, uk দিলল বা uহার সত ািয়ত ফেটাকিপ eক  তািলকায় an ভুk কিরয়া িলিখত 
জবােবর সিহত িফিরিs সহকাের দািখল কিরেবন৷ 
 
(3) িববাদী তঁাহার জবােবর সমথেন সাk  িহসােব তঁাহার দখল বা িনয়ntেণ নাi eমন কান 
দিলেলর uপর িনভর কিরেল, uk দিলল বা দিললসমেূহর eক  তািলকা, ঐগিুল কাহার দখেল 
আেছ, নাম- কানা uেlখপূরক, িলিখত জবােবর সিহত দািখল কিরেবন৷ 
 
(4) uপ-ধারা (2) o (3) eর িবধােনর ব ত েয়, পরবতীেত কান দিলল িববাদী দািখল কিরেল, 
আদালত, সংগত কারণ o খরচ pদান ব িতেরেক uহা gহণ কিরেব না; eবং pেদয় খরচ সরকারী
রাজs িহসােব িনধািরত খােত জমা হiেব৷ 
 
(5) বাদীর দাবী বা uহার কান aংশ িববাদী sীকার কিরয়া থািকেল িববাদী uk sীকৃিতর 
িববরণ িলিখত জবােবর eক  দফায় সsু ভােব an ভুk কিরেবন৷ 
 
(6) বাদীর দাবী বা দাবীর কান aংশ asীকার কিরেল, িববাদী িলিখত জবােবর eক  দফায় 
uহার পিরমাণ eবং asীকােরর সমথেন কারণ বা যিুk সsু ভােব uেlখ কিরেবন৷ 
 
(7) িলিখত জবােবর eক  দফায় িববাদী বা িববাদীগেণর পেk কার কারক িহসােব ক দািয়t 
পালন কিরেবন uহা uেlখ কিরেত হiেব৷ 
 
(8) ei ধারার aধীেন িববাদী িলিখত জবাব দািখল করার সময়, িলিখত জবাব o সংযkু 



কাগজািদর eক  aনিুলিপ বাদীর জন  আদালেত দািখল কিরেব৷  
    
 
    

   
  
িলিখত জবাব 
দািখেলর সময়সীমা 

  

10৷ (1) uপ-ধারা (2) eর িবধান সােপেk, aথ ঋণ আদালত, িববাদী uপিsত হoয়ার 40 
(চিlশ) িদবেসর পরবতীেত িববাদী কতৃক দািখলকৃত কান িলিখত জবাব gহণ কিরেব না, eবং 
eiরপূ kেt আদালত aিবলেm eকতরফা সেূt মামলা িন িt কিরেব৷ 
 
(2) uপ-ধারা (1) eর িবধান সেtto, aনু ন 2000 (দiু হাজার) eবং aনূ  5000 (পাঁচ 
হাজার) টাকা পর n খরচ pদােনর পূরশrত সােপেk আদালত uপির-uk সময়সীমা aনূ  
আেরা 20 (িবশ) িদবস পর n বিধত কিরেত পািরেব৷ 
 
(3) ei ধারার aধীন pেদয় খরচ সরকারী রাজs িহসােব িনধািরত খােত জমা কিরয়া uহার 
চালান pমাণsরপূ আদালেত দািখল কিরেত হiেব৷  

    
 
    

   
  
িলিখত জবােবর 
িবরেুd aিতিরk 
জবাব 

  
11৷ িববাদী কতৃক দািখলকৃত িলিখত জবােবর pতু tের বাদী আিথক pিত ান আরিজর 
aিতিরk কান জবাব বা িববরণ pদান কিরেত চািহেল, আদালেতর aনমুিত সােপেk, িলিখত 
জবাব দািখেলর পরবতী 15 (পেনর) িদবেসর মেধ  uহা দািখল কিরেব৷  

    
 
    

   
  
আিথক pিত ান 
কতৃক কিতপয় 
জামানত িবkয় 

  

12৷ (1) uপ-ধারা (2) eর িবধান সােপেk, কান আিথক pিত ান, uহার িনজ দখল বা 
িনয়ntেণ থাকা িববাদীর কান সmিt যাহা পণ বা বnক (Lien or pledge) রািখয়া ঋণ 
pদান করা হiয়ােছ, eবং যাহা িবkয় কিরবার আiনগত aিধকার বাদীর রিহয়ােছ বা বাদীেক 
aপণ করা হiয়ােছ, uহা িবkয় না কিরয়া eবং িবkয়লb aথ ঋণ পিরেশাধ বাবদ সমnয় না 
কিরয়া, aথ ঋণ আদালেত কান মামলা দােয়র কিরেব না৷  
 
(2) uপ-ধারা (1) eর িবধান সেtto, কান আিথক pিত ান িনজ দখল বা িনয়ntেণ থাকা পণ বা
বnকী সmিt িবkয় না কিরয়া মামলা দােয়র কিরেল aনিতিবলেm uk সmিt পূর-বিণত মেত
িবkয় কিরয়া িবkয়লb aথ ঋেণর সিহত সমnয় কিরেব eবং িবষয়  আদালতেক িলিখতভােব 
aবিহত কিরেব৷ 
 
(3) কান আিথক pিত ান, িববাদীর িনকট হiেত কান sাবর সmিt (Immovable 
Property) বnক (Mortgage) রািখয়া aথবা asাবর সmিt (Movable 
Property) দায়বd রািখয়া (Hypothecated) ঋণ pদান কিরেল eবং বnক pদান বা 
দায়বd রাখার সময় বnকী বা দায়বd সmিt িবkেয়র kমতা 9[ *****] আিথক 
pিত ানেক pদান করা হiয়া থািকেল, uহা িবkয় না কিরয়া eবং িবkয়লb aথ ঋণ পিরেশাধ 
বাবদ সমnয় না কিরয়া, aথবা িবkেয়র চ া কিরয়া ব থ না হiয়া, aথ ঋণ আদালেত কান 



মামলা দােয়র কিরেব না।  
 
(4) uপ-ধারা (3) e uিlিখত িবkেয়র kেt আিথক pিত ান ei আiেনর ধারা 33 eর uপ-
ধারা (1), (2) o (3) eর িবধান, যতদরূ সmব, aনসুরণ কিরেব৷  
 
10[ (5) কান আিথক pিত ান, যিদ uহার aনkুেল uপ-ধারা (3) eর aধীন বnিক বা 
দায়বd কান sাবর বা asাবর সmিt িবkেয়র জন  ei ধারার aধীন গহৃীত কার kেমর 
সিুবধােথ aনরুূপ sাবর বা asাবর সmিtর দখল o িনয়ntণ িবkেয়র পূের বা পের িববাদী বা 
ঋণ-gহীতা হiেত িনজ দখল বা িনয়ntেণ সমিপত হoয়া aথবা, ktমত, kতার aনkুেল সমপণ
করা pেয়াজন মেন কের, তাহা হiেল uk আিথক pিত ান িলিখতভােব aনেুরাধ কিরেল িববাদী 
বা ঋণ-gহীতা aনরুপূ দখল aিবলেm আিথক pিত ান বা, ktমত, kতার aনkুেল সমপণ 
কিরেব৷  
 
(5ক) uপ-ধারা (5) eর aধীন িলিখতভােব aনেুরাধ করা সেtto যিদ িববাদী বা ঋণ-gহীতা 
uk uপ-ধারায় uিlিখত সmিtর দখল o িনয়ntণ আিথক pিত ান বা, ktমত, kতার 
aনkুেল সমপণ না কিরয়া থােকন, তাহা হiেল আিথক pিত ান সংি  sানীয় aিধেkেtর জলা 
ম ািজেsেটর িনকট দরখাs কিরয়া uk সmিtর দখল o িনয়ntণ িববাদী বা ঋণ-gহীতা হiেত 
uহার aনkুেল বা, ktমত, kতার aনkুেল সমপণ কিরেত aনেুরাধ কিরেত পািরেব; eবং 
aনরুপূভােব aনরুূd হiেল জলা ম ািজেsট িকংবা তাহার মেনানীত pথম ণীর কান ম ািজেsট, 
uk সmিt আিথক pিত ােনর aনkুেল pদt ঋেণর িবপরীেত বnক বা দায়বd থাকার িবষেয় 
সn  হoয়া সােপেk, uহার দখল o িনয়ntণ িববাদী বা ঋণ-gহীতা হiেত udার কিরয়া আিথক 
pিত ান aথবা, ktমত, আিথক pিত ােনর পk হiেত kতার aনkুেল সমপণ কিরেবন৷]  
 
(6) কান আিথক pিত ান uপ-ধারা (2) o (3) eর িবধান পালন না কিরেল, আদালত s-
uেদ ােগ aথবা দািয়েকর িলিখত আেবদনkেম, িডkী pদান কিরবার সময় uk আিথক pিত ান
কতৃক uk সmিtর pদিশত মলূ ায়েনর, যিদ থােক, সমপিরমাণ aথ মামলার দাবী হiেত বাদ 
িদয়া িডkী pদান কিরেব eবং pদিশত মলূ  না থািকেল, আদালত, সmিtর sানীয় aিধেkেtর 
সাব-রিজ ােরর pিতেবদন gহণ কিরয়া, মলূ  িনধারণ কিরেব eবং িনধািরত uk মেূল র 
সমপিরমাণ aথ মামলার দাবী হiেত বাদ িদয়া িডkী pদান কিরেব৷  
 
(7) uপ-ধারা (6) eর aধীন য সmিtর িনধািরত মলূ  মামলার দাবী হiেত বাদ িদয়া িডkী 
pদান করা হiেব, uk সmিtর মািলকানা ধারা 33 eর uপ-ধারা (7) eর িবধােনর aনরুূপ 
পdিতেত আিথক pিত ােনর aনkুেল ন s হiেব৷  
 
(8) আপাততঃ বলবt aন  কান আiেন িভnরপূ যাহা িকছুi থাkক না কন, ei ধারার aধীন 
আিথক pিত ান কতৃক lien, pledge, hypothecation aথবা Mortgage eর 
aধীন pাp kমতাবেল কান জামানতী sাবর বা asাবর সmিt িবkয় করা হiেল, uk িবkয় 
kতার aনkুেল বধ st সিৃ  কিরেব eবং kতার kয়েক কানভােবi তিকত করা যাiেব না: 
 
তেব শত থােক য, আিথক pিত ান কতৃক িবkয় কার kেম কানরূপ aৈবধতা বা পdিতগত 
aিনয়ম থািকেল, জামানত pদানকারী ঋণ-gহীতা আিথক pিত ােনর িবরেুd kিতপূরণ দাবী 
কিরেত পািরেবন৷  

    
 
    

   



  
মামলার িবচার  িবষয় 
গঠন o িন িt 

  

13৷ (1) িববাদী কতৃক িলিখত জবাব দািখল হoয়ার পরবতীেত ধার  eক  িনধািরত তািরেখ 
আদালত uভয় পkেক, যিদ uপিsত থােক, শনুানী কিরয়া eবং আরিজ o িলিখত বণনা 
পর ােলাচনা কিরয়া মামলার িবচার  িবষয়, যিদ থােক, গঠন কিরেব; eবং যিদ িবচার  িবষয় না 
থােক, আদালত aিবলেm রায় বা আেদশ pদান কিরেব৷ 
 
(2) uপ-ধারা (1) e িনধািরত তািরেখ, কান বা uভয় পk যিদ aনপুিsত থােক, তাহা হiেল 
আদালত, আরিজ o িলিখত বণনা পর ােলাচনা কিরয়া মামলার িবচার  িবষয়, যিদ থােক, গঠন 
কিরেব; eবং, যিদ িবচার  িবষয় না থােক, আদালত aিবলেm রায় বা আেদশ pদান কিরেব৷ 
 
(3) মামলার য কান পর ােয়, িলিখত বণনায় িকংবা aন  কানভােব িববাদী কতৃক বাদীর 
আিজর বkব  sীকৃত হiয়া থািকেল, eবং ukরপূ sীকৃিতর িভিtেত যরূপ রায় বা আেদশ পাiেত
বাদী aিধকারী, সরপূ রায় বা আেদশ pা থনা কিরয়া বাদী আদালেতর িনকট দরখাs কিরেল, 
আদালত, বাদী o িববাদীর মেধ  িবদ মান aপরাপর িবচার  িবষয় িন িtর জন  aেপkা না 
কিরয়া, uপযkু রায় বা আেদশ pদান কিরেব৷ 
 
(4) মামলার শনুানীর জন  ধার  pথম তািরেখ aথবা মামলার য কান পর ােয় যিদ আদালেতর 
িনকট pতীয়মান হয় য, পkdেয়র মেধ  ঘটনা aথবা আiনগত িবষেয় কান িববাদ নাi, তাহা 
হiেল, আদালত, aিবলেm রায় বা আেদশ pদান কিরয়া মামলা চূড়াnভােব িন িt কিরেব৷  

    
 
    

   
  
মামলার শনুানী 
মলুতবী 

  

14৷ (1) ধারা 17 eর মামলা িন িtর সময়সীমা সmিকত িবধান সােপেk aথ ঋণ আদালেতর
কান মামলার চূড়াn শনুানীর জন  ধার  তািরখ কান eক পেkর আেবদেনর pিkেত eকবােরর 
aিধক মলুতবী করা যাiেব না৷ 
 
(2) uপ-ধারা (1) eর িবধান সেtto, আদালত, ei পিরেcেদ িবচার িন িtর জন  িনধািরত 
সময়সীমার ব ত য় না ঘটাiয়া, কান পেkর আেবদেনর pিkেত ঐ পk কতৃক aনু ন 1,000/- 
(eক হাজার) eবং aনূ  3,000/- (িতন হাজার) টাকা পর n খরচা িনধািরত তািরেখর পূের 
pদান করার পূর-শত সােপেk, eকবােরর aিধক মলুতবী ম রু কিরেত পািরেব৷ 
 
(3) uপ-ধারা (2) eর িবধান মেত pেদয় মলুতবী খরচার টাকা সরকারী রাজs িহসােব 
িনধািরত খােত জমা কিরয়া pমাণsরপূ রিসদ আদালেত দািখল কিরেত হiেব; eবং ei শেতর 
ব ত য় হiেল আদালত aিবলেm eক তরফা সেূt মামলা িন িt কিরেব৷ 
 
(4) মামলার শনুানী শরু ুহiবার পর uহা ধারাবািহকভােব aব াহত থািকেব eবং eiরপূ মামলার 
আংিশক শনুানী কবল আদালেতর পরবতী কার িদবস পর n মলুতবী করা যাiেব৷  

    
 
    

   
  
মৗিখক বা িলিখত 
যিুkতক সmিকত   15৷ (1) ei আiেনর aধীন দােয়রকৃত মামলায় রায় pদােনর পূের মৗিখক যিুkতক বণ করা 

aথ ঋণ আদালেতর িবচারেকর জন  আবশ ক হiেব না৷ 



িবধান  
(2) uপ-ধারা (3) eর িবধান সােপেk, যিদ কান পk বা পkগণ icা কেরন, মামলার সাk  
সমাp হiবার aব বিহত পেরi আদালতেক িলিখতভােব aবগত কিরয়া eবং aপর পk বা 
পkগণেক নকল সরবরাহপূরক, aনূ  5 (পাঁচ) িদবেসর মেধ  িলিখত যিুkতক দািখল কিরেত 
পািরেব, তেব িলিখত যিুkতেকর িবরেুd িলিখত utর pদােনর কানরপূ সেুযাগ থািকেব না৷ 
 
(3) uপ-ধারা (2) eর িবধান সেtto, pেয়াজন মেন কিরেল আদালত কান পk বা পkdয়েক 
িলিখত যিুkতেকর aিতিরk মৗিখক যিুkতক পশ কিরেত আেদশ pদান কিরেত পািরেব৷  

    
 
    

   
  
রায় pদান সmিকত 
িবধান 

  

16৷ (1) মামলার সাk  সমাp হiবার পর aনূ  10 (দশ) িদবেসর মেধ  আদালত রায় pদান 
কিরেব, তেব, ধারা 15 eর uপ-ধারা (2) eর aধীেন পk বা পkরা িলিখত যিুkতক পশ 
কিরেল aথবা uপ-ধারা (3) eর aধীেন আদালত মৗিখক যিুkতক বণ কিরেল, ukরপূ 
িলিখত যিুkতক পশ িকংবা মৗিখক যিুkতক বেণর তািরখ হiেত পরবতী aনূ  10 (দশ) 
িদবেসর মেধ  আদালত রায় pদান কিরেব৷ 
 
(2) আদালত, pদt রায় বা আেদেশ, িডkীকৃত টাকা িকিsেত পিরেশােধর জন  দীঘতর সময়সীমা
িনধারণ কিরয়া না থািকেল, aনূ  60 (ষাট) িদবেসর য কান eক  সময়সীমা িনধারণ 
কিরয়া uk সময়সীমার মেধ  িডkীকৃত টাকা পিরেশােধর জন  িববাদীেক িনে দশ pদান কিরেব৷ 

    
 
    

   
  
মামলা িন িtর 
সময়সীমা সmিকত 
িবধান 

  

17৷ (1) ei আiেনর aধীেন দািখলী মামলা, সমন জারী সেtto িববাদী হািজর না হiেল, সমন 
জারীর তািরখ হiেত aনূ  30 (িtশ) িদবেসর মেধ , eবং িববাদী হািজর হiয়া িলিখত জবাব 
দািখল কিরেল, uপ-ধারা (2) eর িবধান সােপেk, িলিখত জবাব দািখেলর তািরখ হiেত aনূ  
90 (নbi) িদবেসর মেধ  িন n কিরেত হiেব৷ 
 
(2) uপ-ধারা (1) eর িবধান সেtto, 90 (নbi) িদবেসর িনধািরত সময়সীমার মেধ  মামলা 
িন িt কিরেত aসমথ হiেল, uপযkু কারণ িলিপবd করতঃ, আদালত, uk সময়সীমা aনূ  
আেরা 30 (িtশ) িদবস বিধত কিরেত পািরেব৷  

    
 
    

   
  
মামলা দােয়র o 
শনুানী সmিকত 
িবেশষ িবধান 

  

18৷ (1) কান আিথক pিত ােনর কান কমকতা বা কমচারী কতৃক আtসা কৃত কান aথ 
ঋণ গেণ  ei আiেনর aধীন আদালেতর মাধ েম আদায়েযাগ  হiেব না৷ 
 
(2) কান ঋণgহীতা, কান আিথক pিত ােনর িবরেুd, ei আiেনর aধীন আদালেত, সংি  ঋণ
হiেত udতূ  কান িবষেয়, কান pিতকার দাবী কিরয়া মামলা দােয়র কিরেত পািরেব না, eবং 
ঋণgহীতা-িববাদী, বাদী-আিথক pিত ান কতৃক দােয়রকৃত মামলায় িলিখত জবাব দািখল 



কিরয়া, uk িলিখত জবােব pিতগণন (Set-off) বা পাlাদাবী (counter claim) 
an ভুk কিরেত পািরেব না৷ 
 
(3) ঋণgহীতা-িববাদী সংি  ঋণ হiেত udতূ  িবষেয় বাদী হiয়া কান মামলা aন  কান 
আদালেত দােয়র কিরয়া থািকেল, uk মামলা ei আiেনর aধীেন pিতি ত আদালেত দােয়রকৃত 
মামলার সিহত eকেt শনুানীেযাগ  (Analogous hearing) হiেব না, aথবা ei আiেনর 
aধীেন pিতি ত আদালেত িবচারাধীন মামলা  uপির-uিlিখত aন  আদালেত িবচারাধীন 
মামলার সিহত uk aন  আদালেতo eকেt শনুানীেযাগ  হiেব না; eবং aনরুপূ কান কারেণ ei 
আiেনর aধীন দােয়রকৃত মামলা sিগত করা যাiেব না৷  

    
 
    

   
  
eকতরফা িডkী 
সmিকত িবধান 

  

19৷ (1) মামলার শনুানীর জন  ধার  কান তািরেখ িববাদী আদালেত aনপুিsত থািকেল, িকংবা 
মামলা শনুানীর জন  গহৃীত হiবার পর ডািকয়া িববাদীেক uপিsত পাoয়া না গেল, আদালত 
মামলা eকতরফা সেূt িন িt কিরেব৷ 
 
(2) কান মামলা eকতরফা সেূt িডkী হiেল, িববাদী uk eকতরফা িডkীর তািরেখর aথবা 
uk eকতরফা িডkী সmেক aবগত হiবার 30 (িtশ) িদবেসর মধ , uপ-ধারা (3) eর 
িবধান সােপেk, uk eকতরফা িডkী রেদর জন  দরখাs কিরেত পািরেবন৷ 
 
(3) uপ-ধারা (2) eর িবধান aনযুায়ী দরখাs দািখেলর kেt িববাদীেক uk দরখাs দািখেলর 
তািরেখর পরবতী 15 (পেনর) িদবেসর মেধ  িডkীকৃত aে থর 10% eর সমপিরমাণ টাকা 
বাদীর দাবীর সi পিরমােণর জন  sীকৃিতsরপূ নগদ সংি  আিথক pিত ােন, aথবা 
জামানতsরপূ ব াংক াফট, প-aডার বা aন  কান pকার নগদায়নেযাগ  িবিনেময় দিলল 
(Negotiable Instrument) আকাের জামানত িহসােব আদালেত জমাদান কিরেত হiেব৷
 
(4) uপ-ধারা (3) eর িবধানমেত িডkীকৃত aে থর 10% eর সমপিরমাণ টাকা জমাদােনর 
সংেগ সংেগ দরখাs  ম রু হiেব, eকতরফা িডkী রদ হiেব eবং মলূ মামলা uহার পূেরর নmর 
o নিথেত পনুরjুীিবত হiেব, eবং আদালত ঐ মেম eক  আেদশ িলিপবd কিরেব; eবং aতঃপর
মামলা  য পর ােয় eক তরফা িন িt হiয়ািছল, ঐ পর ােয়র aব বিহত পূরবতী পর ায় হiেত 
পিরচািলত হiেব৷ 
 
(5) িববাদী uপ-ধারা (3) eর িবধানমেত িডkীকৃত aে থর 10% eর সমপিরমাণ টাকা বাদীর
দাবীর সi পিরমােণর জন  sীকৃতsরপূ নগদ সংি  আিথক pিত ােন, aথবা জামানতsরপূ 
ব াংক াফট, প-aডার বা aন  কান pকার নগদায়নেযাগ  িবিনেময় দিলল (Negotiable 
Instrument) আকাের জামানত িহসােব আদালেত জমাদান কিরেত ব থ হiেল, uk দরখাs
সরাসির খািরজ হiেব; eবং আদালত ঐ মেম eক  আেদশ িলিপবd কিরেব৷ 
 
(6) aথ ঋণ আদালেত িবচারাধীন কান মামলা, বাদীর aনপুিsিতর বা ব থতা হতু খািরজ করা
যাiেব না, eবং eiরপূ kেt আদালত, নিথেত uপsািপত কাগজািদ পরীkা কিরয়া গণুাগণু 
িবে ষেণ মামলা িন িt কিরেব৷  

    
 



    
   

  
aথ ঋণ আদালেতর 
আেদেশর চূড়াnতা 

  

20৷ ei আiেনর িবধান ব িতেরেক, কান আদালত বা কতৃপেkর িনকট aথ ঋণ আদালেত 
িবচারাধীন কান কার ধারা বা uহার কান আেদশ, রায় বা িডkীর িবষেয় কান p  utাপন 
করা যাiেব না, eবং ei আiেনর িবধানেক uেপkা কিরয়া কান আদালত বা কতৃপেkর িনকট 
আেবদন কিরয়া কান pিতকার দাবী বা pা থনা করা হiেল, ঐরপূ আেবদন কান আদালত বা 
কতৃপk gাহ  কিরেব না৷  

    
 
    

  5ম পিরেcদ 
িবকl পdিতেত িবেরাধ িন িt 

  
মীমাংসা সভা 
(Settlement 
Conference) 

  

21৷ (1) চতুথ পিরেcেদ বিণত সাধারণ পdিতেত মামলার িবচার বা শনুানী সmিকত য 
িবধানi থাkক না কন, ei আiেনর aধীন দােয়রকৃত কান মামলায় িববাদী কতৃক িলিখত 
জবাব দািখেলর পর, আদালত, ধারা 24 eর িবধান সােপেk, যথাযথ মেন কিরেল, পরবতী 
কার kম sিগত রািখয়া eক  মীমাংসা সভা আhান কিরেত পািরেব eবং uk সভায় পkগণ, 
তাহােদর িনযkু আiনজীবী o pিতিনিধগণেক uপিsত থািকেত িনে দশ pদান কিরেত পািরেব৷  
 
 
 
(2) আদালেতর িবচারক মীমাংসা সভায় সভাপিতt কিরেবন eবং সভার sান o কার kেমর 
পdিত িনধারণ কিরেবন; eবং ei ধারার aধীন মীমাংসা সভা গাপনীয় (in camera) হiেব৷
 
 
 
(3) িবচারক মীমাংসা সভায় পkগণ eবং তাহােদর িনযkু আiনজীবী o pিতিনিধগণেক 
িবেরােধর িবষয়বs ব াখ া কিরয়া মীমাংসায় uপনীত হoয়ার লেk  pয়াস চালাiেবন, তেব eiরপূ
pয়ােস িতিন তাহার িনজs psাব gহেণর জন  পkেদর uপর কানরপূ চাপ pেয়াগ কিরেবন না৷ 
 
 
 
(4) মীমাংসা সভার মাধ েম মামলার িবেরাধ মীমাংিসত হiয়া থািকেল মীমাংসার শতসমহূ চুিkর 
আকাের িলিপবd কিরেত হiেব eবং uহােত সmাদনকারী িহসােব পkগণ eবং সাkী িহসােব 
আiনজীবী o uপিsত pিতিনিধগণ sাkর কিরেবন; aতঃপর আদালেত uহার িভিtেত The 
Code of Civil Procedure, 1908 eর আেদশ 23 eর সংি  িবধান aনযুায়ী 
pেয়াজনীয় আেদশ বা িডkী pদান কিরেব৷  
 
 
 
(5) যi তািরখ আদালাত মীমাংসা সভার মাধ েম মামলার িবেরাধ িন িtর লেk  িসdাn gহণ 
কিরেব সi তািরখ হiেত 60 (ষাট) িদবেসর মেধ  মীমাংসা সভার কার kম পিরসমাp কিরেত 
হiেব, যিদ না পkগেণর িলিখত আেবদেনর িভিtেত, বা কারণ িলিপবd করতঃ s-uেদ ােগ, 
আদালত uk সময়সীমা আেরা aনিধক 30 (িtশ) িদবস বিধত কিরয়া থােকন৷  
 



 
 
(6) মীমাংসা সভার মাধ েম মামলার িবেরাধ িন িtর pয়াস ব থ হiেল, uk আদালেত যিদ না 
iেতামেধ  িবচারক বদিল হiয়া থােকন, মামলার পরবতী শনুানী করা যাiেব না, শনুানীর জন  
uপযkু e িতয়ার সmn aন  কান আদালেত মামলা  sানাnর কিরেত হiেব, eবং মীমাংসা 
সভার িসdােnর aব বিহত পূরবতী aবsান হiেত মামলার শনুানীর কার kম eমনভােব শরু ুo 
পিরচালনা কিরেত হiেব যন ei ধারার aধীেন মীমাংসা সভা িবষেয় আেদৗ কান কার kম গহৃীত
হয় নাi৷  
 
 
 
(7) uপ-ধারা (6) eর িবধানমেত িনি দ  মামলা  uপযkু e িতয়ার সmn aন  কান 
আদালেত sানাnর করা কান কারেণ সmব না হiেল, জলা জজ, তঁাহার pশাসিনক িনয়ntণাধীন 
uপযkু aপর eকজন িবচারকেক asায়ীভােব (on ad-hoc basis) uk আদালেত uk 
িনি দ  মামলা  শনুানী করার জন  িনেয়াগ কিরেত পািরেবন৷  
 
 
 
(8) ei ধারার aধীন মধ sতা কার kম গাপনীয় হiেব eবং পkগণ, তাহােদর িনযkু 
আiনজীবী; pিতিনিধ eবং মধ sতাকারীর মেধ  aনিু ত কান আেলাচনা বা পরামশ, uপsািপত
কান সাk , pদt কান sীকৃিত, িববিৃত বা মnব  গাপনীয় গণ  হiেব eবং পরবতীেত aনিু ত ঐ
মামলার শনুানীর কান পর ােয় বা aন েকান কার kেম তাহােদর uেlখ করা যাiেব না বা সাk  
িহসােব uহারা gহণেযাগ  হiেব না৷  
 
(9) 11[ *****]  
 
 
 
(10) ei ধারার aধীন মীমাংসা সভার মাধ েম সmািদত মীমাংসার িভিtেত আদালত কতৃক 
pদt কান আেদেশর িবরেুd ucতর কান আদালেত কান আপীল বা িরিভশন দােয়র করা যাiেব 
না৷  
 
 
 
ব াখ া-ei ধারার aধীন “মীমাংসা সভা” বিলেত আদালেতর িবচারেকর সভাপিতেt aনিু ত 
সভােক বঝুাiেব যখােন মামলার পkগণ, পkগেণর িনযkু আiনজীবী o pিতিনিধগণ uপিsত 
থািকেত পািরেবন eবং িবচারক aনানু ািনক, aবাধ কর, গাপনীয়, apিতdিndতামলূক eবং 
পারsিরক সহেযািগতা, সহমিমতা o সমেঝাতার িভিtেত মামলার িবেরাধ িন িtর লেk  
সহায়ক ভূিমকা পালন কিরেবন৷  

    
 
    

   
  
মধ sতা 

  22৷ (1) ধারা 21 eর aধীেন মীমাংসা সভার মাধ েম িবেরাধ িন িtর লেk  pয়াস gহেণর জন
কান আেদশ না কিরয়া থািকেল, িববাদী কতৃক মামলায় িলিখত জবাব দািখেলর পর, আদালত, 



ধারা 24 eর িবধান সােপেk, পরবতী কার kম sিগত রািখয়া, মধ sতার মাধ েম িবেরাধ 
িন িtর লেk  pয়াস gহেণর জন  মামলা  িনযkু আiনজীবীগণ, িকংবা আiনজীবী িনযkু না 
হiয়া থািকেল, পkগেণর িনকট pরণ কিরেত পািরেব: 
 
তেব শত থােক য, পkগণ যিদ ei মেম আদালেতর িনকট দরখাs কিরয়া আেবদন কেরন য, 
তাহারা মধ sতার মাধ েম মামলা িন িt কিরেত আgহী, তাহা হiেল ei ধারা aধীন মধ sতার 
মাধ েম িন িtর চ ার জন  মামলা pরণ করা আদালেতর জন  বাধ তামূলক হiেব৷ 
 
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন pিরত মামলায় িনযkু আiনজীবীগণ মামলার পkগেণর সিহত 
পরামশkেম পারsিরক সmিতর িভিtেত aপর eকজন আiনজীবী, িযিন কান পk কতৃক 
িনেয়ািজত নেহন, aথবা কান aবসরpাp িবচারক, ব াংক বা আিথক pিত ােনর aবসরpাp 
কমকতা, aথবা uপযkু aন  য কান ব িkেক মামলা িন িtর uেdেশ  মধ sতাকারী িহসােব 
িনযkু কিরেত পািরেবন: 
 
তেব শত থােক য, pজাতেntর কেম লাভজনক পেদ িনযkু কান ব িk ei ধারার aধীন 
মধ sতাকারী িনযkু হiবার aেযাগ  হiেবন৷ 
 
(3) কান মামলা মধ sতার মাধ েম িন িtর pয়ােসর জন  pরণ কিরবার সময় আদালত 
আiনজীবীগণ o মধ sতাকারীর পাির িমক eবং মধ sতার পdিত িনধারণ কিরয়া িদেবন না; 
eবং সংি  আiনজীবী, পkগণ o মধ sতাকারী পারsিরক সmিতর িভিtেত পাির িমক o 
মধ sতার পdিত িনধারণ কিরেবন৷ 
 
(4) আদালত, য তািরেখ মধ sতার মাধ েম মামলার িবেরাধ িন িtর pয়াস gহেণর িবষেয় 
আদশ pদান কিরেব, uk তািরখ হiেত 60 (ষাট) িদবেসর মেধ  মধ sতা কার kম সmn 
কিরেত হiেব, যিদ না আদালত uভয় পk কতৃক িলিখত দরখাs dারা aনরুd হiয়া, aথবা 
কারণ uেlখপূরক sীয় uেদ ােগ, uk সময়সীমা aনিধক আেরা 30 (িtশ) িদবস বিধত কিরয়া 
থােক: 
 
তেব শত থােক য, uপ-ধারা (1) eর aধীেন মধ sতার আেদেশর 10 (দশ) িদবেসর মেধ  
পkগণ আদালতেক িলিখতভােব aবিহত কিরেবন য, তাহারা মধ sতার মাধ েম িবেরাধ িন িtর
লেk  pয়াস gহণ কিরেত সmত হiয়ােছন িক না eবং কাহােক তদেুdেশ  মধ sতাকারী িহসােব 
িনেয়াগ করা হiয়ােছ: 
 
আরo শত থােক য, uপেরাk শতাংশ aনযুায়ী পkগণ আদালতেক aবিহত কিরেত ব থ হiেল 
uপ-ধারা (1) eর aধীন মধ sতার আেদশ বািতল বিলয়া গণ  হiেব eবং মামলার শনুানী o 
পরবতী কার kম aিবলেm eমনভােব aনসুতৃ হiেব যন uপ-ধারা (1) eর aধীেন মধ sতা 
িবষেয় আেদৗ কান আেদশ pদান করা হয় নাi৷ 
 
(5) পkগেণর গাপনীয়তা ভ  না কিরয়া মধ sতাকারী মধ sতা কার kম িবষেয় eক  
pিতেবদন আদালেত দািখল কিরেবন৷ 
 
(6) মধ sতার মাধ েম মামলার িবেরাধ মীমাংিসত হiয়া থািকেল, uপির-uিlিখত pিতেবদেন 
aনরুপূ মীমাংসার শতািদ িলিখতভােব চুিk আকাের িলিপবd কিরয়া uহােত সmাদনকারী িহসােব
পkগেণর sাkর, িকংবা, ktমত, বাম হেsর বdৃা িুলর ছাপ, eবং সাkী িহসােব মধ sতাকারী 
o আiনজীবীগেণর sাkর gহণ কিরেত হiেব৷ 
 



(7) আদালত uপির-uিlিখত pিতেবদেনর uপর িভিt কিরয়া, pেযাজ  মেত, The Code of 
Civil Procedure, 1908 eর 23নং আেদেশর সংি  িবধান aনসুরেণ pেয়াজনীয় আেদশ
বা িডkী pদান কিরেব৷ 
 
(8) মধ sতার মাধ েম িবেরাধ িন িtর pয়াস ব থ হiেল আদালত মধ sতা কার kেমর 
পূরবতী aবsান হiেত মামলার শনুািন eমনভােব aনু ান কিরেব যন মধ sতার মাধ েম 
মামলার িবেরাধ িন িtর কান কার kম আেদৗ গহৃীত হয় নাi৷ 
 
(9) ei ধারার aধীন মধ sতা কার kম গাপনীয় হiেব eবং পkগণ, তাহােদর িনযkু 
আiনজীবী, pিতিনিধ eবং মধ sতাকারীর মেধ  aনিু ত কান আেলাচনা বা পরামশ, uপsািপত
কান সাk , pদt কান sীকৃিত, িববিৃত বা মnব  গাপনীয় বিলয়া গণ  হiেব eবং পরবতীেত 
aনিু ত ঐ মামলার শনুািনর কান পর ােয় বা aন  কান কার kেম uহােদর uেlখ করা যাiেব 
না বা সাk  িহসােব uহারা gহণেযাগ  হiেব না৷ 
 
(10) The Court Fees Act, 1870 (Act No. VII of 1870) e যাহা িকছুi 
থাkক না কন, যিদ ei ধারার aধীন কান মামলার িবেরাধ মধ sতার মাধ েম মীমাংিসত হয়, 
তাহা হiেল আদালত আরিজর uপর pদt কাট িফ ফরত pদােনর লেk  আেদশ an ভুk কিরয়া 
eক  pত য়নপt pদান কিরেব eবং uহার িভিtেত বাদী pদt কাট িফ ফরত পাiবার aিধকারী
হiেবন৷ 
 
(11) ei ধারার aধীন মধ sতার মাধ েম সmািদত মীমাংসার িভিtেত আদালত কতৃক pদt 
কান আেদেশর িবরেুd ucতর আদালেত কান আপীল বা িরিভশন দােয়র করা যাiেব না৷  

    
 
    

   
  
িবকl পdিতর 
সীমাবdতা   

23৷ ধারা 21 বা 22 eর aধীন য কান eক  মাt িবকl পdিতেত মামলা িন িtর pয়াস gহণ
করা যাiেব eবং uk পdিতেত গহৃীত pয়াস, িবেরাধ িন িtেত ব থ হiেল, aপর পdিতেত 
নতুন কিরয়া pয়াস gহণ করা যাiেব না৷  

    
 
    

   
  
মধ sতা বা মীমাংসা 
সভায় কার কর 
ভূিমকা রািখেত 
sানীয় পর ােয় 
কমকতাগণেক kমতা 
aপণ 

  

24৷ (1) পূরবতী ধারা 21 o 22 eর aধীেন মীমাংসা সভা বা মধ sতার িবকl পdিতেত 
মামলার িন িtেত সmিত থািকেল, আিথক pিত ান uk uেdশ েক কার কর করার লেk , 
uহার পিরচালক পষদ (Board of Directors) বা aনরুপূ uপযkু পর ায় কতৃক, তd
uেdেশ  িরজিলuশন বা িসdাn gহণপূরক, কndীয়, আ িলক o sানীয় পর ােয় uপযkু 
ব বsাপক বা কমকতােক যথাযথ kমতা aপণ কিরয়া আেদশ বা পিরপt জারী কিরেব৷ 
 
(2) আিথক pিত ান, uপ-ধারা (1) eর aধীন জারীকৃত আেদশ বা পিরপেt, pদt aনেুমাদন 
o aি পত kমতার সীমা eবং uk kমতা pেয়ােগর পdিত o নীিত, সsু ভােব uেlখ কিরেব৷
 
(3) আিথক pিত ান, uপ-ধারা (1) eর aধীেন জারীকৃত আেদশ বা পিরপেtর aনিুলিপ সংি
eলাকার aথ ঋণ আদালেত pরণ কিরেব৷ 
 



(4) আদালত, ei পিরেcেদর aধীন মীমাংসা সভা বা মধ sতার িবকl পdিতেত uপনীত 
আেপাষ মীমাংসা aনযুায়ী িডkী বা আেদশ pদান কিরবার পূের িনি ত হiেবন য, uk আেপাষ 
মীমাংসা uপ-ধারা (2) eর িনধািরত সীমার aধীেনi হiয়ােছ eবং আিথক pিত ােনর 
ব বsাপনা পিরচালক বা pধান িনরাহী কমকতা কতৃক uহা aনেুমািদত হiয়ােছ৷  

    
 
    

   
  
ucতর দাবী 
সmিকত মামলার 
kেt িবেশষ পদেkপ 

  

25৷ (1) পাঁচ কা  টাকার aিধক দাবী সmিলত আিথক pিত ােনর কান মামলা ধারা 21 বা 
22 eর aধীেন মীমাংসা সভা বা মধ sতার িবকl পdিতেত িন িtর কার kম গহৃীত হiেল, 
আদালত িবষয়  সংি  আিথক pিত ােনর pধান িনরাহীেক, য নােমi aিভিহত হiয়া থােকন 
না কন, aবিহত কিরেব৷ 
 
(2) uপেরাk মেত aবিহত হiেল, সংি  আিথক pিত ােনর pধান িনরাহী, মীমাংসা সভা বা, 
ktমত, মধ sতার িবকl পdিতেতi িবেরােধর িন িtর pয়াসেক aিধকতর কার কর করার 
লেk  sীয় aবsান হiেত, pিত ােনর পিরচালক-পষদ কতৃক পূর-িনধািরত বা aনেুমািদত 
নীিতমালা সােপেk, pেয়াজনীয় ব বsা gহণ কিরেবন৷  

    
 
    

  6  পিরেcদ 
জারী 

  
দoয়ানী কার িবিধ 
আiেনর pেয়াগ   

26৷ The Code of Civil Procedure, 1908 eর aধীন মািন িডkী জারী সংkাn 
িবধানাবলী, ei আiেনর িবধানাবলীর সিহত aসংগিতপূ ণ না হoয়া সােপেk, ei আiেনর aধীন 
িডkী জারীর kেt pেযাজ  হiেব৷  

    
 
    

   
  
জারীর আদালত 

  

27৷ (1) aথ ঋণ আদালত কতৃক pদt কান আেদশ বা িডkী uk আদালত কতৃক, aথবা 
uk আদালত জারীর জন  aন  য আদালেত pরণ কের, সi আদালত কতৃক জারী হiেব৷ 
 
(2) ei আiেনর aধীেন দiু বা তেতািধক জলার জন  eক  মাt aথ ঋণ আদালত pিতি ত 
হiয়া থািকেল eবং uk aথ ঋণ আদালত কতৃক pদt রায় বা আেদশ হiেত udতূ  জারী মামলার
কার kম eমন কান জলায় pেয়াগ করা আবশ ক হয়, যাহা aথ ঋণ আদালত য জলায় aবিsত
uk জলা হiেত িভn, তাহা হiেল আদালত, য জলায় aথ ঋণ আদালত aবিsত, সi জলার 
জলা জেজর মাধ েম, জারী মামলা  কার কর কিরবার জন  uপির-uিlিখত িভn জলার জলা 
জেজর িনকট pরণ কিরেব৷ 
 
(3) uপ-ধারা (2) eর িবধানমেত pাp জারী মামলা  জলা জজ তাহার pশাসিনক িনয়ntণাধীন 
uপযkুত o e িতয়ারসmn কান আদালেত িন িtর জন  pরণ কিরেবন eবং eiরপূ িন িtর 
kেt ei আiেনর aধীন জারী িবষয়ক িবধানাবলী eমনভােব pেযাজ  হiেব যন, ঐ আদালত  
ei আiেনর aধীেনi pিতি ত eক  aথ ঋণ আদালত৷  



    
 
    

   
  
জারীর জন  মামলা 
দািখেলর সময়সীমা 

  

।28  (1) The Limitation Act, 1908 eবং The Code of Civil 
Procedure, 1908 e িভnতর য িবধানi থাkক না কন, িডkীদার, আদালতেযােগ িডkী 
বা আেদশ কার কর কিরেত icা কিরেল, িডkী বা আেদশ pদt হoয়ার aনূ  12[ 1 (eক) 
ব� সেরর মেধ ], ধারা 29 eর িবধান সােপেk জারীর জন  আদালেত দরখাs দািখল কিরয়া 
মামলা কিরেব।  
 
(2) uপ-ধারা (1) eর িবধােনর ব ত েয়, িডkী বা আেদশ pদােনর পরবতী 13[ 1 (eক) 
ব� সর] aিতবািহত হiবার পের জারীর জন  দােয়রকৃত কান মামলা তামািদেত বািরত হiেব 
eবং aনরুূপ তামািদেত বািরত মামলা আদালত কার ােথ gহণ না কিরয়া সরাসির খািরজ কিরেব।
 
(3) জারীর জন  িdতীয় বা পরবতী মামলা, pথম বা পূরবতী জারীর মামলা খািরজ বা িন িt 
হoয়ার পরবতী eক ব সর সময় utী ণ হoয়ার পের দািখল করা হiেল, uk মামলা তামািদেত 
বািরত হiেব; eবং তামািদেত বািরত aনরুপূ মামলা আদালত কার ােথ gহণ না কিরয়া সরাসির 
খািরজ কিরেব৷  
 
(4) জারীর জন  কান নতুন মামলা pথম জারীর মামলা দািখেলর পরবতী 6 (ছয়) ব সর সময়
aিতবািহত হiবার পের দািখল করা হiেল, uk মামলা তামািদেত বািরত হiেব; eবং তামািদেত 
বািরত aনরুপূ মামলা আদালত কার ােথ gহণ না কিরয়া সরাসির খািরজ কিরেব৷  

    
 
    

   
  
সময়সীমা সmিকত 
িবেশষ িবধান   

29৷ আদালত, রায় pদােনর সময় িডkীকৃত টাকা eককালীন aথবা িকিsেত পিরেশােধর জন  
কান সময়সীমা িনধারণ কিরয়া থািকেল, aনরুূপ সময়সীমা aিতkাn বা aকার কর হiবার পর 
হiেত ধারা 28(1) e uিlিখত সময়সীমা কার কর হiেব৷  

    
 
    

   
  
না শ জারী 
সmিকত িবধান 

  

।30  14[ (1)] আপাততঃ বলব�  aন  কান আiেন যাহা িকছুi থাkক না কন, িডkীদার 
আদালেতর জারীকারক কতৃক eবং pািp sীকারসহ রিজিsকৃত ডাকেযােগ pরেণর িনিমt, 
জারীর দরখােsর সিহত না শ জারীর জন  সমদুয় তলবানা আদালেত দািখল কিরেবন, eবং 
আদালত aিবলেm uহােদর eকেযােগ জারীর ব বsা কিরেবন, eবং যিদ সমন iসু্যর 15 (পেনর) 
িদবেসর মেধ  জারী হiয়া ফরত না আেস, aথবা ত� পূেরi িবনা জারীেত ফরত আেস, তাহা 
হiেল আদালত, uহার পরবতী 15 (পেনর) িদবেসর মেধ  বাদীর খরচায় য কান eক  বহুল 
pচািরত বাংলা জাতীয় দিনক পিtকায়, eবং তদপুির ন ায় িবচােরর sােথ pেয়াজনীয় মেন 
কিরেল sানীয় eক  পিtকায়, যিদ থােক, িবjাপন pকােশর মাধ েম না শ জারী করাiেবন, 
eবং aনরুূপ জারী আiনানগু জারী মেম গণ  হiেব।  
 



15[ (2) uপ-ধারা (1) eর aধীন পিtকার মাধ েম না শ জারী কিরবার kেt িডkীদার 
িলিখতভােব আদালতেক য পিtকার নাম aবিহত কিরেবন আদালত তদনযুায়ী uk পিtকায় 
না শ জারী করাiেব।]  

    
 
    

   
  
জারীর কার kেমর 
sিগতােদশ 

  

31৷ aথ ঋণ আদালত কতৃক pদt কান আেদশ বা িডkীর িবরেুd আপীল বা িরিভশন ucতর 
আদালেত দােয়র করা হiেল uহা sয়ংিkয়ভােব জারীর কার ধারা sিগত কিরেব না; ucতর 
আদালত সsু ভােব তদেুdেশ  sিগতােদশ pদান কিরেলi কবল জারীর কার ধারা তdaনযুায়ী 
sিগত থািকেব৷  

    
 
    

   
  
জারীর িবরেুd আপিt 

  

।32  (1) aথ ঋণ আদালেতর িডkী বা আেদশ হiেত udতু  জারী মামলায় কান তৃতীয় পk 
দoয়ানী কার িবিধ আiেনর িবধানমেত দাবী পশ কিরেল, আদালত pাথিমক িবেবচনায় uk দাবী
সরাসির খািরজ না কিরেল, িডkীদার aনধূr◌্ব 30 (িtশ) িদবেসর মেধ  uহার িবরেুd িলিখত 
আপিt দােয়র কিরয়া শনুানী দাবী কিরেত পািরেবন।  
 
16[ (2) uপেরাk মেত দাবী পশ কিরবার kেt, দরখাsকারী, িডkীকৃত aে থর, aথবা 
িডkীকৃত aে থর আংিশক iিতমেধ  আদায় হiয়া থািকেল aনাদায়ী aংেশর, 10% eর 
সমপিরমাণ জামানত বা বn দািখল কিরেব, eবং aনরুূপ জামানত বা বn দািখল না কিরেল uk
দাবী agাহ  হiেব।]  
 
(3) aথ ঋণ আদালত, uপ-ধারা (1) eর aধীেন কান দাবী িবেবচনাথ gহণ কিরেল, সংি  
িবষেয় 17[ িলিখত আপিt] দািখল হoয়ার 30 (িtশ) িদবেসর মেধ  uহা িন n কিরেব eবং 
কান কারেণ 30 (িtশ) িদবেসর মেধ  uহা িন n কিরেত ব থ হiেল, কারণ িলিপবd করতঃ, 
uk সময়সীমা aনধূr◌্ব আেরা 30 (িtশ) িদবস বিধত কিরেত পািরেব।  
 
18[ (4) uপ-ধারা (3) eর aধীন দািখলকৃত িলিখত আপিt িন n কিরয়া আদালত যিদ 
aবধারণ কিরেত পাের য, uপ-ধারা (1) eর aধীন দাবী সmিলত দরখাs  িডkীদােরর পাoনা
িবলিmত বা pিতহত কিরবার aসাধ ুuেdেশ  দােয়র করা হiয়ািছল, তাহা হiেল আদালত uk 
দরখাs খািরজ কিরবার সময় eকi আেদশ dারা uপ-ধারা (2) eর aধীন দািখলকৃত জামানত 
বা বn বােজয়াp কিরেব eবং িডkীকৃত টাকা য পdিতেত আদায় করা হয়, বােজয়াp জামানত 
বা বেnর aধীন টাকা eকi পdিতেত আদালত আদায় কিরেব eবং আদায়কৃত aথ িডkীদারেক 
pদান কিরেব।]  

    
 
    

   
  
িনলাম িবkয় 

  33৷ (1) aথ ঋণ আদালত িডkী বা আেদশ জারীর সময় কান সmিt িবkেয়র kেt বাদীর 
খরেচ িবjিp pচােরর তািরখ হiেত aনু ন 15 (পেনর) িদবেসর সময় িদয়া সীলেমাহরকৃত টnার



আhান কিরেব, uk িবjিp কমপেk বহুল pচািরত eক  বাংলা জাতীয় দিনক পিtকায়, 
তদপুির ন ায় িবচােরর sােথ pেয়াজন মেন কিরেল sানীয় eক  পিtকায়, যিদ থােক, pকাশ 
কিরেব; eবং আদালেতর না শ বােড লটকাiয়া o sানীয়ভােব ঢাল সহরত যােগo uk িবjিp
pচার কিরেব৷  
 
19[ (2) pেত ক দরদাতা, udতৃ  দর aনূ  10,00,000 (দশ লk) টাকা হiেল uহার 20%, 
udতৃ  দর 10,00,000 (দশ লk) টাকা aেপkা aিধক eবং aনূ  50,00,000 (প াশ লk) 
টাকা হiেল uহার 15% eবং udতৃ  দর 50,00,000 (প াশ লk) টাকা aেপkা aিধক হiেল 
uহার 10% eর সমপিরমান টাকার, জামানতsরপূ, ব াংক াফট বা প-aডার আদালেতর 
aনkুেল দরপেtর সিহত দািখল কিরেবন।  
 
(2ক) দরপt সরাসির িনি দ  দরপt বােk িকংবা রিজsীকৃত ডাকেযােগ িনধািরত সমেয়র মেধ  
িনধািরত কতৃপেkর িনকট pরেণর মাধ েম দািখল কিরেত হiেব।  
 
(2খ) aনূ  10,00,000 (দশ লk) টাকার udতৃ  দর গহৃীত হiবার পরবতী 30 (িtশ) 
িদবেসর মেধ , 10,00,000 (দশ লk) টাকা aেপkা aিধক eবং aনূ  50,00,000 (প াশ 
লk) টাকার udতৃ  দর গহৃীত হiবার পরবতী 60 (ষাট) িদবেসর মেধ  eবং 50,00,000 
(প াশ লk) টাকার aিধক udতৃ  দর গহৃীত হiবার পরবতী 90 (নbi) িদবেসর মেধ , 
দরদাতা সমদুয় মূল  পিরেশাধ কিরেবন eবং তাহা কিরেত ব থ হiেল আদালত জামানেতর টাকা 
বােজয়াp কিরেবঃ  
 
তেব শত থােক য, সংি  িডkীদার-আিথক pিত ান িলিখত দরখাs দািখল কিরয়া দািয়েকর 
সিুবধােথ সময়সীমা বিধত কিরবার জন  aনেুরাধ কিরেল, আদালত ei uপ-ধারার aধীন 
িনধািরত সময়সীমার aনূ  60 (ষাট) িদবস পর n বিধত কিরেত পািরেব।  
 
(2গ) িডkীদােরর পেk যিদ িলিখতভােব আদালতেক ei মেম aবিহত করা হয় য, uপ-ধারা 
(2) eর aধীন দািখলকৃত দরপেt সmিtর psাবকৃত মলূ  asাভািবকভােব aপর াp বা কম 
eবং আদালত যিদ uহােত eকমত পাষন কের, তাহা হiেল আদালত, কারণ িলিপবd কিরয়া, 
uk দর psাব agাহ  কিরেত পািরেব।]  
 
(3) 20[ uপ-ধারা (2খ) eর aধীেন] জামানত বােজয়াp হiেল uহার aথ িডkীদারেক pদান 
করা হiেব, িডkীকৃত দাবীর সিহত uk aথ সমnয় করা হiেব, eবং aতঃপর আদালত, িdতীয় 
সেরাc দরদাতা কতr◌ৃক udতৃ  দর eবং পূের বােজয়াpকৃত জামানত eকেt সেরাc দরদাতা 
কতr◌ৃক udতৃ  দর aেপkা কম না হiেল, uk িdতীয় সেরাc দরদাতােক সmিt িনলাম খিরদ 
কিরেত আhান কিরেব; eবং িdতীয় সেরাc দরদাতা 21[ আহুত হiবার পর uপ-ধারা (2খ) eর 
িনধািরত সময়সীমার মেধ  সmণু  মূল ] পিরেশাধ কিরেবন eবং তাহা কিরেত ব থ হiেল তঁাহার 
জামানত বােজয়াp হiেব eবং জামানেতর uk aথ িডkীদারেক িডkীর দাবীর সিহত সমnয় 
কিরবার জন  pদান করা হiেব।  
 
(4) কান সmিt 22[ uপ-ধারা (1), (2), (2ক), (2খ), (2গ) o (3) eর িবধান aনসুাের] 
নীলােম িবkয় করা সmব না হiেল, আদালত পনুরায় কমপেk বহুল pচািরত 2(দiু)  বাংলা 
জাতীয় দিনক পিtকায়, তদপুির ন ায় িবচােরর sােথ pেয়াজন মেন কিরেল sানীয় eক  
পিtকায়, যিদ থােক, uপ-ধারা (1) eর aনরুপূ পdিতেত িবjিp pকাশ করাiয়া eবং 
আদালেতর না শ বােড না শ টাংগাiয়া o sানীয়ভােব ঢাল সহরতেযােগ সীলেমাহরকৃত টnার
আhান কিরেব; eবং িবkয় o বােজয়াp িবষেয় 23[ uপ-ধারা (2), (2ক), (2খ), (2গ) o (3) 
e uিlিখত িবধান] aনসুরণ কিরেব। 24[ (4ক) uপ-ধারা (1) o (4) eর aধীন পিtকার 



মাধ েম িবjিp জারী কিরবার kেt, বাদী িলিখতভােব আদালতেক য পিtকার নাম aবিহত 
কিরেবন আদালত তদনযুায়ী uk পিtকায় িবjিp pকাশ করাiেব।]  
 
(5) কান সmিt 25[ uপ-ধারা (1), (2), (2ক), (2খ), (2গ), (3) o (4) eর িবধান 
aনসুাের] িবkয় করা সmব না হiেল, uk সmিt, িডkীকৃত দাবী পিরপূণভােব পিরেশািধত না 
হoয়া পর n, দখল o ভােগর aিধকারসহ িডkীদােরর aনkুেল ন s করা হiেব, eবং িডkীদার 
21 26[ uপ-ধারা (1), (2), (2ক), (2খ), (2গ), (3) o (4) eর িবধান aনসুাের] uk 
সmিt িবkয় কিরয়া aপিরেশািধত িডkীর দাবী আদায় কিরেত পািরেব, eবং আদালত ঐ মেম 
eক  সাি টিফেকট iসু্য কিরেব।  
 
(6) িডkীকৃত aংেকর aিতিরk aথ িবkয় বাবদ আদায় হiেল, uk aিতিরk aথ দািয়কেক 
ফরt pদান কিরেত হiেব, eবং িবkীকৃত aথ িডkীর দাবী aেপkা কম হiেল aবিশ  aথ 
বাবদ, 28 ধারার িবধান সােপেk, আেরা জারীর মামলা gহণেযাগ  হiেব৷  
 
27[ (6ক) uপ-ধারা (5) o (6) eর িবধােন যাহা িকছুi থাkক না কন, যেkেt কান সmিt, 
দখল o ভােগর aিধকারসহ, িডিkদােরর aনkুেল ন s করা সেto িডিkদার uk সmিt 
uপযkু মেূল  pকাশ  িনলােম িবkয় কিরেত aসমথ হন, সেkেt uk সmিtর িনধািরত মলূ  
িকংবা যিুkসংগত আনমুািনক মলূ  বাদ িদয়া, ধারা 28 eর িবধান সােপেk, জারীর মামলা 
দােয়র করা যাiেব।  
 
(6খ) ei ধারায় িভnতর যাহা িকছুi থাkক না কন, uপ-ধারা (5) eর aধীন কান সমপিt, 
দখল o ভােগর aিধকারসহ, িডkীদােরর aনkুেল ন s হiবার kেt, aনরুপূ ন s হiবার 6 
(ছয়) ব� সেরর মেধ  uপ-ধারা (7) eর aধীন িডkীদােরর পেk আদালেতর িনকট িলিখত 
আেবদন কিরয়া uk সmিtর মািলকানা aজন করা যাiেব eবং তাহা না করা হiেল 6 (ছয়) 
ব� সর utী ণ হiবার সােথ সােথi uk সmিtেত িডkীদােরর মািলকানা sয়ংিkয়ভােবi বিতত
হiেব eবং সংি  আদালত হiেত ত� মেম ঘাষণা বা সনদ gহণ করা যাiেব।]  
 
(7) uপ-ধারা (4) o (5) eর িবধান সেtto, িডkীদার, uিlলিখত সmিt মািলকানাসেtt পাiেত
আgহী মেম আদালেতর িনকট িলিখতভােব আেবদন কিরেল, আদালত, 28[ uপ-ধারা (1), (2), 
(2ক), (2খ), (2গ) o (3) eর িবধানাবলীর কানরপূ হািন না ঘটাiয়া], uপ-ধারা (4) o (5) 
eর কার kম aনসুরণ করা হiেত িবরত থািকেব; eবং িডkীদােরর pাি থতমেত uেlিখত 
সmিtর stt িডkীদােরর aনkুেল ন s হiয়ােছ মেম ঘাষণা pদানপূরক ত� মেম eক  সনদপt
জারী কিরেব eবং জারীকৃত eiরপূ সনদপt সেttর দিলল িহসােব গণ  হiেব; eবং আদালত uহার 
eক  aনিুলিপ সংি  sানীয় সাব- রিজ ােরর aিফেস িনবnেনর জন  pরণ কিরেব।  
 
29[ (7ক) uপ-ধারা (5) বা (7) eর aধীন সmিtর দখল আদালতেযােগ pাp হoয়া আবশ ক 
হiেল, িডkীদােরর িলিখত আেবদেনর িভিtেত আদালত িডkীদারেক uk সmিtর দখল aপণ 
কিরেত পািরেব।  
 
(7খ) uপ-ধারা (7ক) eর aধীন িডkীদারেক সmিtর দখল aপণ কিরবার পূের আদালতেক 
পনুঃ িনি ত হiেত হiেব য, uk সmিti আiনানগুভােব uহার pকৃত মািলক কতৃক িডkীর 
সংি  ঋেণর িবপরীেত বnক pদান করা হiয়ািছল aথবা িডkী কার কর কিরবার লেk  
দািয়েকর pকৃত st দখলীয় সmিt িহসােব uk সmিti kাক করা হiয়ািছল।]  
 
(8) বতমােন pচিলত aন  কান আiেন যাহা িকছুi থাkক না কন, uপ-ধারা (7) eর aধীেন 



জারীকৃত সনদপt বাবদ কান কর বা রিজে শন িফ আদায়েযাগ  হiেব না৷  
 
(9) uপ-ধারা (5) eর aধীেন সmিtর দখল o ভােগর aিধকার aথবা uপ-ধারা (7) eর 
aধীেন সmিtর stt িডkীদােরর aনkুেল ন s হiেল, ধারা 28 eর িবধান সােপেk, uk িডkী 
জারী মামলার চূড়াn িন িt হiেব৷  

    
 
    

   
  
দoয়ানী আটকােদশ 

  

34৷ (1) uপ-ধারা (12) eর িবধান সােপেk, aথ ঋণ আদালত, িডkীদার কতৃক দািখলকৃত 
দরখােsর পিরেpিkেত, িডkীর টাকা পিরেশােধ বাধ  কিরবার pয়াস িহসােব, দািয়কেক 6 (ছয়) 
মাস পর n দoয়ানী কারাগাের আটক রািখেত পািরেব৷ 
 
(2) uপ-ধারা (1) eর uিlিখত িবধান, মলূ ঋণ gহীতার মতুৃ র কারেণ পািরবািরক 
utরািধকার আiন aনযুায়ী sলািভিষk দািয়ক-oয়ািরশেদর kেt pেযাজ  হiেব না৷ 
 
(3) জারী মামলা কান কাmানী (Company), যৗগ কারবারী pিত ান (Firm) aথবা 
aন  কান িনগমবd সংsা (Corporate body) eর িবরেুd কার কর কিরেত িববাদী-
দািয়কেক দoয়ানী কারাগাের আটক করা আবশ ক হiেল, uিlিখত কাmানী, যৗথ কারবারী 
pিত ান বা িনগমবd সংsা আiন বা িবিধ মাতােবক য সকল sাভািবক ব িkর (Natural 
person) সমnেয় গ ত বিলয়া গণ  হiেব, সi সকল ব িk eককভােব o যৗথভােব দoয়ানী 
কারাগাের আটেকর জন  দায়ী হiেবন৷ 
 
(4) uপ-ধারা (3) eর িবধান eiরপূ কান ব িkর িবরেুd কার কর হiেব না িযিন িডkীর 
সংি  ঋণ gহেণর পরবতীেত utরািধকার সেূt uপির-uিlিখত কান ব িk বা ব িkবেগর 
sলািভিষk হiয়ােছন৷ 
 
(5) uপ-ধারা (1) বা (3) eর aধীেন দoয়ানী কারাগাের আটক কান ব িk, িডkীর দাবী 
সmণরেূপূ  পিরেশাধ না করা পর n, aথবা 6 (ছয়) মােসর সময়সীমা aিতkম না হoয়া পর n, 
যাহা পূের হয়, দoয়ানী কারাগার হiেত মিুk লাভ কিরেব না, eবং িডkীর সmণূ  টাকা পিরেশাধ
করার সংেগ সংেগ আদালত তাহােক দoয়ানী কারাগার হiেত মিুkর িনে দশ pদান কিরেব৷ 
 
(6) uপ-ধারা (5) eর িবধান সেtto, দoয়ানী কারাগাের আটক দািয়ক যিদ িডkীদােরর 
aপিরেশািধত পাoনার 25% eর সমপিরমাণ aথ নগদ পিরেশাধ কিরয়া ei মেম বn pদান 
কেরন য, িতিন পরবতী 90 (নbi) িদবেসর মেধ  aবিশ  পাoনা পিরেশাধ কিরেবন, তেব 
সেkেt আদালত দািয়কেক মিুk pদান কিরেব৷ 
 
(7) uপ-ধারা (6) e uিlিখত বেnর শত মাতােবক যিদ দািয়ক aবিশ  পাoনা পিরেশাধ 
কিরেত ব থ হন, তেব িতিন পনুরায় gফতার o দoয়ানী কারাগাের আটক হiেত দায়ী থািকেবন, 
eবং eiরপূ দoয়ানী কারাগাের পনুরায় আটকােদশ হiেল, uহা ছয় মাস পর n বহালেযাগ  নতুন 
আটকােদশ িহসােব গণ  হiেব৷ 
 
(8) ei আiেনর aধীেন দoয়ানী কারাগাের আটককৃত ব িkর ভরণেপাষণ খরচ সরকার কতৃক
িবচারাধীন আসামীর aনরুূপ খরেচর ন ায় বহন করা হiেব, eবং পরবতীকােল সরকার 
িডkীদােরর িনকট হiেত সরকারী পাoনা িহসােব uk খরেচর aথ আদায় কিরেত পািরেব, eবং 



িডkীদার দািয়েকর িনকট হiেত মামলার খরচ বাবদ uk aথ আদায় কিরেত পািরেব৷ 
 
(9) ei ধারার aধীেন আদালত কান দািয়কেক দoয়ানী কারাগাের আটক করার আেদশ pদান 
কিরেব না, যিদ না ত পূের anতঃ eক  িনলাম িবkয় কার kম aনিু ত হiয়া থােক eবং 
uহার dারা িডkীদােরর pাপ  পিরপূণভােব আদায় হiয়া থােক৷ 
 
(10) যিদ কান কারেণ uপ-ধারা (9) eর aধীন eক o িনলাম িবkয় কার kম aনু ান করা 
সmব না হয়, তেব সi kেt দািয়কেক সরাসির gফতার o দoয়ানী কারাগাের আটক করা 
যাiেব৷ 
 
(11) 18 (আঠার) ব সেরর কম বয়s কান ব িkেক ei ধারার aধীেন িডkী কার কর করার 
িনিমt gফতার eবং দoয়ানী কারাগাের আটক করা বা রাখা যাiেব না৷ 
 
(12) ei আiেনর aধীেন কান িডkী বা আেদশ বাsবায়েনর uেdেশ  পিরচািলত জারী মামলায়, 
জারী মামলার সংখ া eকািধক হiেলo, কান eকজন দািয়কেক gফতার কিরয়া পিরপূণ ময়ােদর 
জন  eকবার দoয়ানী কারাগাের আটক রাখা হiেল, তাহােক পনুরার gফতার করা o দoয়ানী 
কারাগাের আটক করা যাiেব না৷ 
 
(13) ei ধারার aধীেন কান দািয়কেক আংিশক বা পূ ণ ময়ােদর জন  দoয়ানী কারাগাের 
আটক রাখার কারেণ িতিন দনার দায় হiেত মkু গণ  হiেবন না, eবং ei আiেনর aধীন 
িনধািরত তামািদ dারা বািরত না হiেল, তাহার িবরেুd নতুন কিরয়া জারী মামলা দােয়র করা 
যাiেব৷  

    
 
    

   
  
ম ািজেsট গণ  হoয়া 
মেম িবধান 

  

35৷ ei আiেনর aধীেন জারীর কার kম পিরচালনাকােল আদালত gফতারী পেরায়ানা জারী o 
দoয়ানী কারাগাের আটেকর uেdেশ  pথম ণীর ম ািজেsট মেম গণ  হiেব eবং ei আiেনর 
aধীেন uপযkু ফরমসমহূ তরী না হoয়া পর n, uk আদালত uk িবষেয় The Code of 
Criminal Procedure, 1898 eর pাসংিগক ফরমসমহূ, pেয়াজনীয় সংেশাধন সােপেk 
(Mutatis Mutandis), ব বহার কিরেব৷  

    
 
    

   
  
তৃতীয় পk হiেত 
িডkীর টাকা আদায় 

  

36৷ (1) যিদ িডkীদার আদালতেক দরখাs dারা aবিহত কের য, কান eকজন ব িkর িনকট 
হiেত দািয়ক টাকা পাoনা আেছ, তাহা হiেল আদালত, uk ব িkেক শনুানী aেn যথাথ মেন 
কিরেল, তাহার িনকট হiেত দািয়ক য টাকা pাপ  হন, uহা হiেত িডkীকৃত টাকার সমপিরমাণ 
টাকা আদালেত জমা দােনর জন  িলিখতভােব আেদশ pদান কিরেব eবং আদালত, uk টাকা 
আদায় হoয়ার পর ঐ বাবদ eক  রিসদ pদান কিরেব; eবং uk রিশদ dারা ঐ ব িk দািয়েকর 
িনকট ঐ পিরমাণ aে থর জন  দনা হiেত আiনতঃ মkু হiেবন৷ 
 
(2) pচিলত aন  কান আiেন িভnরপূ িবধান থাকা স tto, uপ-ধারা (1) eর িবধােন uেlিখত 
মেত িববাদী-দািয়ক কান পা  aিফস, ব াংক, আিথক pিত ান বা iনিসoরার eর িনকট হiেত 



কান টাকা পাoনা হiেল, আদালত uk পা  aিফস, ব াংক, আিথক pিত ান বা iনিসoরার eর
িনকট হiেত িডkী পিরতু  করার জন  শনুানী কিরয়া সn  হiেল, uk টাকা kাক কিরয়া 
আদায় কিরেত পািরেব; eবং eেkেt কান পাস বi, িডেপািজট রিশদ, পিলিস কাগজ, aন  কান 
pকার দিলল, eিn, iনেডারসেমn বা aনরুপূ aন  কান iনsুেমn আদালত কতৃক পশ করা 
আবশ ক হiেব না৷ 
 
(3) uপ-ধারা (1) o (2) eর aধীেন আদালত কতৃক pদt আেদশ aমান  কিরেল aমান কারী 
ব িk বা pিত ােনর দায়ী ব িkর িনকট হiেত সমপিরমাণ aথ জিরমানা িহসােব আদায়েযাগ  
হiেব, eবং eকi আদালত pথম ণীর ম ািজেsট গেণ  eবং ত সংি  kমতাবেল uk টাকা 
জিরমানা িহসােব আদায় কিরেব৷  

    
 
    

   
  
জারী কার kম 
িন িtর সময়সীমা 

  

37৷ (1) uপ-ধারা (2) eর িবধান সােপেk, aথ ঋণ আদালত, জারী মামলার কার kম দরখাs
দােয়র হoয়ার পরবতী 90 (নbi) িদবেসর মেধ  িন n কিরেব eবং ব থতায় আদালত কারণ 
িলিপবdকরতঃ uk সময়সীমা aনিধক আেরা 60 (ষাট) িদবস পর n বিধত কিরেত পািরেব৷ 
 
(2) আদালত, মামলার পk নেহ eiরূপ কান পেkর কান দাবী িন িtর িনিমt কান সময় ei 
আiেনর 32 ধারার aধীেন ব য় কিরেল, aথবা িকিsেত িডkীকৃত টাকা পিরেশােধর জন  কান 
সময় 49 ধারার aধীেন দািয়কেক ম রু কিরেল, uk সময় uপ-ধারা (1) e বিণত সমেয়র 
সিহত যkু হiেব৷  

    
 
    

   
  
জারীর পর ােয় 
আেপাষ িন িt 

  

38৷ (1) ei আiেনর aধীন aথ ঋণ মামলায় pদt িডkীর ধারাবািহকতায় জারী কার kম 
aব াহত থাকার য কান পর ােয় পkগণ আেপাষ মীমাংসার মাধ েম জারী মামলা িন িt কিরয়া 
আদালতেক aবিহত কিরেত পািরেব৷ 
 
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন আেপাষ মীমাংসা ধারা 24 e uিlিখত িবধােন িনধািরত পdিত 
aনসুরেণ বধ হiেত হiেব৷ 
 
(3) আদালত, uপ-ধারা (1) eর aধীন aবিহত হiেল eবং আেপাষ মীমাংসার বধতা িবষেয় 
িনি ত o সn  হiেল, ukত জারী মাকdমা চূড়াnভােব িন িt কিরয়া আেদশ pদান কিরেব৷ 

    
 
    

   
  
জারী িবষয়ক িবিধ 
pণয়ন   39৷ সরকার, ei আiেনর িবধানাবলীর সিহত aসংগিতপূণ না হoয়া সােপেk, সরকারী গেজেট 

pjাপন dারা, জারী সংkাn িবষেয় pেয়াজনীয় আেরা িবিধ pরণয়ন কিরেত পািরেব৷  
    
 



    
  7ম পিরেcদ 

আপীল o িরিভশন 
  
দoয়ানী কার িবিধ 
আiেনর pেয়াগ   40৷ ei পিরেcেদর aধীন আপীল o িরিভশন কার kেম, ei আiেনর িবধানাবলীর সিহত 

aস িতপূণ না হoয়া সােপেk, দoয়ানী কার িবিধ আiেনর সংি  িবধানাবলী pেযাজ  হiেব৷  
    
 
    

   
  
আপীল দােয়র o 
িন িt সmিকত 
িবেশষ িবধান 

  

।41  (1) মামলার কান পk, কান aথ ঋণ আদালেতর আেদশ বা িডkী dারা সংkbু  হiেল, যিদ
িডkীকৃত টাকার পিরমাণ 50 (প াশ) লk টাকা aেপkা aিধক হয়, তাহা হiেল uপ-ধারা (2) 
eর িবধান সােপেk, 30[ পরবতী 60 (ষাট) িদবেসর] মেধ  হাiেকাট িবভােগ, eবং যিদ 
িডkীকৃত টাকার পিরমাণ 50 (প াশ) লk টাকা aথবা ত aেপkা কম হয়, 31[ তাহা হiেল 
পরবতী 30 (িtশ) িদবেসর মেধ  জলাজজ আদালেত আপীল কিরেত পািরেবন।]  
 
(2) আপীলকারী, িডkীকৃত টাকার পিরমােণর 50% eর সমপিরমাণ টাকা বাদীর দাবীর 
আংিশক sীকৃিতsরপূ নগদ িডkীদার আিথক pিত ােন, aথবা বাদীর দাবী sীকার না কিরেল, 
জামানতsরপূ িডkী pদানকারী আদালেত জমা কিরয়া ukরপূ জমার pমাণ দরখাs বা আপীেলর 
মেমার সিহত আদালেত দািখল না কিরেল, uপ-ধারা (1) eর aধীন কান আপীল কার ােথ গহৃীত
হiেব না৷  
 
(3) uপ-ধারা (2) eর িবধান সেtto, িববাদী-দািয়ক iিতমেধ  19(3) ধারার িবধান মেত 
10% (দশ শতাংশ) পিরমাণ টাকা নগদ aথবা জামানত িহসােব জমা কিরয়া থািকেল, at 
ধারার aধীেন আপীল দােয়েরর kেt uk 10% (দশ শতাংশ) টাকা uপির-uিlিখত 50% 
(প াশ শতাংশ) টাকা হiেত বাদ হiেব৷  
 
(4) uপির-uিlিখত িবধানাবলী সেtto, বাদী-আিথক pিত ান ei ধারার aধীেন কান আপীল 
দােয়র কিরেল, uহােক uপির-uিlিখত মেত কান টাকা বা জামানত জমা দান কিরেত হiেব না৷ 
 
(5) জলা জজ কান আপীল gহণ করা মাti িলিখতভােব uেlখ কিরেবন য, িতিন িনেজi uk 
আপীল শনুানী কিরেবন িক না, eবং িতিন িনেজ uk আপীল শনুানী না কিরেত িসdাn gহণ 
কিরেল, aনিতিবলেm uk আপীল  শনুানীর জন  তাহার aিধেkেtর aধীন কান eকজন 
aিতিরk জলা জেজর িনকট, যিদ থােক, pরণ কিরেবন; eবং কান aিতিরk জলা জজ না 
থািকেল, জলা জজ িনেজi uk আপীল বণ কিরেবন৷  
 
(6) আপীল আদালত, আপীল গহৃীত হiবার পরবতী 90 (নbi) িদবেসর মেধ  uহা িন িt 
কিরেব, eবং 90 (নbi) িদবেসর মেধ  আপীল  িন িt কিরেত ব থ হiেল, আদালত, 
িলিখতভােব কারণ uেlখপূরক, uk সময়সীমা aনিধক আেরা 30 (িtশ) িদবস বিধত কিরেত 
পািরেব৷  

    
 
    

   
  



িরিভশন দােয়র o 
িন িt সmিকত 
িবধান 

  

42৷ (1) কান আদালত, আপীেল pদt রায় বা িডkীর িবরেুd কান িরিভশেনর দরখাs gহণ 
কিরেব না, যিদ না দরখাsকারী, আপীল আদালত কতৃক pদt বা বহালকৃত িডkীর টাকার 
75% eর সমপিরমাণ টাকা, আপীল দােয়র কােল দািখলকৃত 50% টাকাসেমত, uk পিরমাণ 
টাকার sীকৃিত sরেূপ সংি  আিথক pিত ােন, aথবা বাদীর দাবী sীকার না কিরেল জামানত 
sরেূপ ব াংক াফট, প-aডার বা নগদায়নেযাগ  aন  কান িবিনেময় দিলল (Negotiable 
Instrument) আকাের িডkী pদানকারী আদালেত জমা কিরয়া ukরূপ জমার pমাণ 
দরখােsর সিহত আদালেত দািখল কেরন৷ 
 
(2) uপ-ধারা (1) eর িবধান সেtto, বাদী-আিথক pিত ান ei ধারার aধীেন িরিভশন দােয়র 
কিরেল, uহােক uপির-uিlিখত মেত কান টাকা বা জামানত জমা বা দািখল কিরেত হiেব না৷ 
 
(3) ucতর আদালত, িরিভশেনর দরখাs গহৃীত হiবার পরবতী 60 (ষাট) িদবেসর মেধ  uহা 
িন িt কিরেব, eবং 60 (ষাট) িদবেসর মেধ  িরিভশন িন িt কিরেত ব থ হiেল, আদালত, 
িলিখতভােব কারণ uেlখপূরক, uk সময়সীমা aনিধক আেরা 30 (িtশ) িদবস বিধত কিরেত 
পািরেব৷  

    
 
    

   
  
সpুীম কাে টর আপীল 
িবভােগ আপীল 

  

43৷ ei আiেনর aধীেন হাiেকা ট িবভাগ কতৃক আপীল বা িরিভশেন pদt কান রায়, িডkী বা
আেদেশর িবরেুd আপীল িবভােগ আপীল দােয়েরর জন  ঋণ gহীতা-িববাদীেক আপীল িবভাগ 
aনমুিত pদান করার kেt, সংগত মেন কিরেল, 42(1) ধারার aনরুূপ পdিতেত িডkীকৃত 
টাকার aপিরেশািধত aবিশ াংেশর য কান পিরমাণ টাকা নগদ বাদী-আিথক pিত ােন aথবা 
জামানতsরপূ িডkী pদানকারী আদালেত জমাদান করার আেদশ pদান কিরেত পািরেব৷  

    
 
    

   
  
anবতীকালীন আেদশ 

  

44৷ (1) aথ ঋণ আদালত, মামলার স ক o পিরপূণ িবচার o ন ায় িবচােরর pেয়াজেন eবং 
িবচার কার kেমর aপব বহার pিতেরাধকেl যরপূ anবতীকালীন আেদশ pদান করা সংগত মেন
কিরেব, সরপূ anবতীকালীন আেদশ pদান কিরেত পািরেব৷ 
 
(2) uপ-ধারা (3) eর িবধান সােপেk, ei আiেনর aধীেন কান আদালত কতৃক pদt কান 
anবতীকালীন আেদশেক ucতর কান আদালেত আপীল বা িরিভশন আকাের িবতিকত করা 
যাiেব না৷ 
 
(3) uপ-ধারা (2) eর িবধান সেtto, কান পk ধারা 41 eর aধীন দােয়রকৃত আপীেল eiরপূ 
কান িবষয় যিুk িহসােব gহণ কিরেত পািরেব, যাহা uপির-uিlিখত িবধােনর কারেণ িবতিকত 
করা যায় নাi, eবং আপীল আদালত ঐরপূ িবষয় িবেবচনায় gহণ কিরয়া ন ায়িবচােরর sােথ 
uপযkু য কান আেদশ pদান কিরেত পািরেব৷  

    
 
    

  8ম পিরেcদ 



িবিবধ 
  
মামলায় আেপাষ 
িন িt 

  

45৷ (1) ধারা 21 বা 22 eর িবধান সেtto, ei আiেনর কান িকছুi, িবচার কার kেমর 
পরবতী য কান পর ােয়, কান মামলার আেপাষ িন িt করা হiেত পkগণেক বািরত কিরেব 
না৷ 
 
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীেন pদt মামলার আেপাষ িন িtর সেুযাগ ei আiেন মামলা 
িন িtর জন  ব বিsত aন ান  পdিত eবং িনধািরত সময়সীমার হািন বা ব ত য় ঘটাiেত 
পািরেব না৷  

    
 
    

   
  
মামলা দােয়র 
সmিকত িবেশষ 
িবধান o সময়সীমা 

  

46৷ (1) The Limitation Act, 1908 (Act No. IX of 1908) e িভnতর 
িবধান যাহাi থাkক না কন, কান আিথক pিত ান সmািদত চুিk বা চুিkর শত aনযুায়ী ঋণ 
gহীতার িনকট হiেত ঋণ পিরেশাধ সূচী (Repayment schedule) aনযুায়ী ঋণ পিরেশাধ 
শরু ুহiবার পরবতী- 
 
(ক) pথম eক ব সের pাপ  aে থর aনু ন 10%, aথবা 
 
(খ) pথম দiু ব সের pাপ  aে থর aনু ন 15%, aথবা 
 
(গ) pথম িতন ব সের pাপ  aে থর aনু ন 25% 
 
পিরমাণ aথ আদায় না হiেল, uপ-ধারা (2) eর িবধান সােপেk, uহার পরবতী eক ব সেরর 
মেধ  মামলা দােয়র কিরেব৷ 
 
(2) আিথক pিত ান uপ-ধারা (1) e uিlিখত ময়ােদর মেধ i ঋণ পিরেশােধর তফিসল পনুঃ 
তফিসল (Reschedule) কিরয়া থািকেল, uk uপ-ধারা (1) eর িবধান, তdaনযুায়ী 
pেয়াজনীয় পিরবতন সােপেk (Mutatis Mutandis), নতুনভােব কার কর হiেব৷ 
 
(3) uপ-ধারা (1) e uিlিখত ঋণ পিরেশাধ সচূী (Repayment schedule) aনযুায়ী 
ঋণ পিরেশােধর িনধািরত সাkল  ময়াদ 3 (িতন) ব সর aেপkা কম হiবার kেt, uk 
িনধািরত সাkল  ময়ােদর মেধ  আদােয়র পিরমাণ 20% aেপkা কম হiেল, আিথক pিত ান 
uপ-ধারা (4) eর িবধান সােপেk, uহার পরবতী 1 (eক) ব সেরর মেধ  মামলা দােয়র 
কিরেব৷ 
 
(4) আিথক pিত ান uপ-ধারা (3) e uিlিখত ময়ােদর মেধ i ঋণ পিরেশােধর তফিসল 
পনুঃতফিসল (Reschedule) কিরয়া থািকেল, uk uপ-ধারা (3) eর িবধান, তdaনযুায়ী 
pেয়াজনীয় পিরবতন সােপেk (Mutatis Mutandis), নতুনভােব কার কর হiেব৷  
 
(5) uপ-ধারা (1) বা, ktমত, (2) eবং (3) বা, ktমত, (4) e uিlিখত ময়াদােn কান 
মামলা দােয়র করা হiেল, আদালত aিবলেm িবষয়  সংি  আিথক pিত ােনর pধান িনরাহীেক 
িলিখতভােব aবিহত কিরেব; eবং কান কমকতার দািয়t পালেন ব থতার কারেণ ময়ােদর মেধ
uk মামলা দােয়র না হiেল, uপযkুত কতৃপk aনরুপূ দায়ী কমকতার িবরেুd শৃ লামলূক 



ব বsা gহণ কিরেব eবং ei uপ-ধারার aধীন aবিহত হiবার 90 (নbi) িদবেসর মেধ  গহৃীত
ব বsা সmেক সরকার eবং আদালতেক aবিহত কিরেব৷ 
 
(6) ei ধারার িবধান, ei আiন বলবt হiবার eক ব সর পর কার কর হiেব: 
 
তেব শত থােক য, ei ধারার িবধান কার কর হiবার পূেরo কান আিথক pিত ান ei ধারার 
িবধানেক কার কর কিরেত পািরেব৷  

    
 
    

   
  
দাবী আেরােপ 
সীমাবdতা 

  

47৷ (1) বতমােন pচিলত aন  কান আiন বা পkগেণর মেধ  সmািদত সংি  চুিkেত যাহাi 
থাkক না কন, ei আiেনর aধীন মামলা দােয়েরর kেt, কান আিথক pিত ান কান ঋণ 
gহীতােক pদt আসল ঋেণর uপর দায় eমনভােব আেরাপ কিরয়া আদালেত মামলা দােয়র কিরেব
না, যাহােত আদালেত utািপত uk সমদুয় দাবী আসল ঋণ aেপkা 200% (100+200 = 
300 টাকা) eর aিধক হয়৷ 
 
(2) uপ-ধারা (1) e বিণত মেত আসল ঋণ aেপkা 200% eর aিধক aনরুপূ দাবী আদালত 
কতৃক gহণেযাগ  হiেব না৷ 
 
(3) ei ধারার িবধান  ei আiন বলবt হiবার eক ব সর পর কার কর হiেব: 
 
তেব শত থােক য, কান আিথক pিত ান, icা কিরেল, ei ধারা কার কর হiবার পূেরi, ei 
ধারার িবধান aনসুরণ কিরেত পািরেব৷  

    
 
    

   
  
িদবেসর গণনা   48৷ ei আiেনর aধীন িদবস গণনার kেt কবলমাt িবচারেকর কার িদবস গণনা করা হiেব 

eবং সামিয়কভােব দািয়tpাp িবচারেকর কার  িদবসo aনরুপূ গণনার an ভুk হiেব৷  
    
 
    

   
  
ঋেণর িকিs 

  

49৷ (1) uপ-ধারা (3) eর িবধান সােপেk aথ ঋণ আদালত, িববাদী-দািয়েকর আেবদেনর 
pিkেত বা sীয় uেদ ােগ uপযkু মেন কিরেল, িডkীকৃত টাকা 1 (eক) ব সের 4 (চার)  সম 
িকিsেত পিরেশােধর জন  দািয়কেক সেুযাগ pদান কিরেত পািরেব৷ 
 
(2) বাদী-িডkীদার সmত থািকেল, uপ-ধারা (3) eর িবধান সােপেk, িডkীকৃত টাকা 3 
(িতন) ব সের 12 (বার) ি◌ট সমিকিsেত পিরেশােধর জন  আদালত, দািয়কেক সেুযাগ pদান 
কিরেত পািরেব৷ 
 
(3) uপ-ধারা (1) বা (2) e uিlিখত কান eক  িকিs বেকয়া হoয়া মাti সমদুয় বেকয়া 
তখনi পিরেশািধতব  হiেব eবং তduেdেশ  জারী কার kম যথািবিধ aনসুতৃ হiেব৷  



    
 
    

   
  
সদু, মনুাফা সmিকত 
িবধান 

  

।50  (1) ধারা 47 eর িবধান সােপেk, ei আiেনর aধীন কান আদালত, ঋণ pদােনর িদবস 
হiেত মামলা দােয়েরর িদবস পর n সময়কােল কান ঋেণর uপর আিথক pিত ান কতr◌ৃক 
আiনানগুভােব ধার কৃত সদু, বা, ktমত, মনুাফা বা ভাড়া hাস, মাফ বা নাম রু কিরেত 
পািরেব না।  
 
(2) aথ ঋণ আদালত কতৃক pদt িডkীর িবরেুd িববাদী-দািয়ক পk কান আপীল, িরিভশন, 
আপীল িবভােগ আপীল বা aন  কানরপূ দরখাs কান ucতর আদালেত দােয়র না কিরেল, 
মামলা দােয়েরর িদবস হiেত িডkীর টাকা আদায় হiবার িদবস পর n সমেয়র জন  িডkীকৃত 
টাকার uপর 32[ 12% (বার শতাংশ)] বািষক সরল হাের, কান আপীল, িরিভশন বা aন  
কান দরখাs কান ucতর আদালেত দােয়র কিরেল পূেরাk সময়কােলর জন  33[ 16% (ষাল 
শতাংশ)] বািষক সরল হাের, eবং আপীল বা ucতর আদালেতর িডkী বা আেদেশর িবরেুd 
আপীল িবভােগ আপীল কিরেল, পূেরাk সময়কােলর জন  18% (আঠার শতাংশ) বািষক সরল 
হাের, uপ-ধারা (3) eর িবধান সােপেk, সদু, বা, ktমত, মনুাফা আেরািপত হiেব।  
 
(3) uপ-ধারা (2) eর িবধান সেtto ucতর আদালত আপীল, িরিভশন, আপীল িবভােগ আপীল
বা aন  কান দরখােs আপীলকৃত বা িবতিকত িডkী বা আেদেশর গণুগত পিরবতন কিরয়া কান
আেদশ বা িডkী pদান কিরেল, uk আদালত, uপির-uিlলিখত সংি  বিধত সদু বা মনুাফার 
হার আপীল বা দরখাsকারীর kেt pেযাজ  হiেব না মেম আেদশ pদান কিরেত পািরেব।  
 
34[ (4) ei ধারার পূববতী uপ-ধারাসমেূহ িভnতর যাহা িকছুi থাkক না কন, ধারা 41 o 42 
eর িবধান aনযুায়ী িববাদী-দািয়ক কতৃক িনধািরত পিরমাণ টাকা বা, ktমত, জামানত জমা 
কিরয়া ucতর আদালেত আপীল বা িরিভশন দােয়র কিরবার সেুযাগ থাকা সেto যিদ কান 
িববাদী-দািয়ক aনরুপূ িনধািরত পিরমাণ টাকা বা, ktমত, জামানত জমা না কিরয়া িনm 
আদালেতর আেদশ বা িডkীেক pত k বা পেরাkভােব তিকত কিরয়া হাiেকা ট িবভােগ রীট 
আেবদন দােয়র কেরন eবং uk রীট আেবদন হাiেকা ট িবভাগ বা আপীল িবভাগ কতৃক খািরজ 
হয়, তাহা হiেল uপ-ধারা (2) e uিlিখত সমেয়র জন  25% বািষক সরল হাের সদু বা, 
ktমত, মনুাফা আেরািপত হiেব।]  

    
 
    

   
  
িবচার িবভাগীয় 
কার kম   51৷ aথ ঋণ আদালেতর কার kম The Penal Code, 1860 eর 193 o 228 ধারা 

aনসুাের িবচার িবভাগীয় কার kম িহসােব গণ  হiেব৷  
    
 
    

   
  
aথ ঋণ আদালেতর 
aবমাননা   52৷ (1) eকজন ব িk aথ ঋণ আদালত aবমাননার জন  দায়ী হiেবন, যিদ িতিন আiনসংগত

oজর ব িতেরেক- 



 
(ক) আদালেতর pিত কানরপূ aবjা pদশন কেরন; 
 
(খ) আদালেতর িবচার কার kেম ব াঘাত ঘটান; 
 
(গ) আদালত কতৃক আিদ  হiয়া eমন কান pে র utর pদান কিরেত asীকার কেরন, য 
utর pদান কিরেত িতিন আiনতঃ বাধ ; aথবা 
 
(ঘ) আদালত কতৃক আিদ  হiয়া শপথ gহণপূরক কান সত  ঘটনা িববতৃ কিরেত asীকৃিত 
pকাশ কেরন৷ 
 
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীেন আদালত aবমাননার জন  কান ব িk দাষী সাব s হiেল 
আদালত aিবলেm uk ব িkেক eiরপূ আদালত aবমাননার দােয় aনু  1000 (eক হাজার) 
টাকা পর n জিরমানা, aনাদােয় aনু  10 (দশ) িদবস িবনা ম কারাদে  দি ত কিরেত 
পািরেব৷  

    
 
    

   
  
িবেশষ kেt জলা 
জজ   

53৷ দiু বা তেতািধক জলার জন  eক  aথ ঋণ আদালত pিতি ত হiয়া থািকেল, uk 
আদালত  য জলায় aবিsত হiেব, uk জলার জলা জজ ei আiেনর uেdশ  পূরণকেl জলা 
জজ িহসােব গণ  হiেবন৷  

    
 
    

   
  
আদালেতর সীলেমাহর 

  54৷ যgু-জলা জেজর সমnেয় গ ত aথ ঋণ আদালত জলা জজ কতৃক িনধািরত o িনে দিশত 
সীলেমাহর ব বহার কিরেব৷  

    
 
    

   
  
আদালেতর িনয়ntণ 

  55৷ যgু-জলা জেজর সমnেয় গ ত aথ ঋণ আদালত জলা জেজর pত k pশাসিনক িনয়ntেণ 
eবং হাiেকা ট িবভােগর পেরাk তttাবধান o িনয়ntেণ ন াs থািকেব৷  

    
 
    

   
  
জামানেতর aথ 
ব বহার, ফরত, 
iত ািদ   

56৷ (1) মামলা িন িt হiবার পর আদালত, িববাদী-দািয়ক কতৃক ধারা 19(3), 41(2) 
aথবা 42 eর aধীেন ব াংক াফট, প-aডার বা নগদায়নেযাগ  িবিনেময় দিলল আকাের pদt 
জামানত aথ িডkীর দাবী পূরণােথ যতদরূ সmব ব বহার কিরেব, eবং িডkীর দাবী পূরেণর পর
কান aথ aবিশ  থািকেল uহা দািয়কেক ফরত pদান কিরেব৷ 



 
(2) ucতর আদালেতর িসdাn িববাদীর aনkুেল pদt হiবার কারেণ, uপ-ধারা (1) eর aধীন
ব াংক াফট, প-aডার বা নগদায়নেযাগ  িবিনেময় দিলল আকাের pদt জামানত বা aনরুূপ 
জামানেতর aথ িববাদীেক ফরত pদান করা আবশ ক হiেল, আদালত, aনিতিবলেm তtেম 
আেদশ pদান কিরেব৷ 
 
(3) িববাদী, ucতর আদালেতর রায় বা আেদেশর কারেণ, তাহার কতৃক iেতামেধ  নগেদ 
আিথক pিত ানেক পিরেশািধত aথবা ধারা 19(3), 41(2) বা 42 eর aধীেন আিথক 
pিত ােনর aনkুেল জমাকৃত aথ, বা uহার aংশ িবেশষ, ফরত পাiেত আiনতঃ aিধকারী 
হiেল, aনরুপূ ucতর আদালত, িববাদী যাহােত 60 (ষাট) িদবেসর মেধ  uহা ফরত পাiেত 
পােরন, তtেম আেদশ pদান কিরেব৷  

    
 
    

   
  
আদালেতর সহজাত 
kমতা   

57৷ ei আiেনর aধীন aিভেpত ন ায় িবচােরর uেdশ  সাধনকেl aথবা আদালেতর 
কার kেমর aপব বহার রাধকেl pেয়াজনীয় য কান পিরপূরক আেদশ pদােন আদালেতর 
সহজাত kমতা কান িকছু dারা সীিমত করা হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব না৷  

    
 
    

   
  
িবিধ pণয়েনর kমতা 

  58৷ সরকার, ei আiেনর িবধানসমহূেক কার করী করার জন , সরকারী গেজেট pjাপন dারা, 
pেয়াজনীয় িবিধ pণয়ন কিরেত পািরেব৷  

    
 
    

   
  
আiেনর iংেরজী পাঠ 

  

59৷ (1) ei আiন pবতেনর পর সরকার, সরকারী গেজেট pjাপন dারা, ei আiেনর 
iংেরজীেত aনিুদত eক  পাঠ pকাশ কিরেব, যাহা ei আiেনর িনভরেযাগ  iংেরজী পাঠ 
(Authentic English Text) নােম aিভিহত হiেব৷ 
 
(2) uপ-ধারা (1) e uেlিখত iংেরজী পাঠ eবং ei আiেনর মেধ  িবেরােধর kেt ei আiন 
pাধান  পাiেব৷  

    
 
    

   
  
রিহতকরণ, হফাজত 
o kািnকালীন 
িবধানাবলী   

60৷ (1) aথ ঋণ আদালত আiন, 1990 (1990 সােলর 4নং আiন) eতddারা রিহত করা 
হiল৷ 
 
(2) ei আiন pবতেনর পূের হাiেকাট িবভােগ uপ-ধারা (1) dারা রিহত আiেনর aধীেন 



িবচারাধীন সকল আপীল, যাহা aথ ঋণ আদালেতর আেদশ বা িডkীর িবরেুd আনীত হiয়ািছল, 
uহােদর পূেরর ন ায় eমনভােব িন িt করা হiেব যন uk আiন রিহত করা হয় নাi, তেব 
uহােদর িন িtর kেt ei আiেনর িবধানসমহূ, যতদরূ সmভব, eমনভােব pেযাজ  হiেব, যন 
uহারা ei আiেনর aধীেনi দােয়র হiয়ািছল৷ 
 
(3) aথ ঋণ আদালত আiন, 1990 eর রিহতকরণ সেtto, uk রিহত আiেনর aধীেন aথ 
ঋণ আদালেত িবচারাধীন সকল মামলা at আiেনর aধীেন pিতি ত বা ঘািষত aনরুূপ 
আদালেত িবচারাধীন মামলা িহসােব বদলী হiেব eবং uহারা পূেরর আদালেত য পর ােয় 
িবচারাধীন িছল সi পর ায় হiেত িবচারাধীন থািকেব eবং ঐ সকল মামলার kেt ei আiেনর 
িবধানাবলী, যতদরূ সmব, eমনভােব pেযাজ  হiেব, যন uk মামলাসমহূ ei আiেনর aধীেনi 
দােয়র হiয়ািছল৷  

    
 
    
    

 
  
1 `P.O.No. 128` akর, িচhসমহূ, শb o সংখ া `P.O.No. 28` akর, িচhসমহূ, শb o সংখ ার পিরবেত aথ ঋণ আদালত 
(সংেশাধন) আiন, 2004 (2004 সেনর 11 নং আiন) eর 2 ধারাবেল pিতsািপত। 
 
2 `1972` সংখ া  `1973` সংখ া র পিরবেত aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) আiন, 2004 (2004 সেনর 11 নং আiন) eর 2 ধারাবেল 
pিতsািপত। 
 
3 kিমক নং (18) aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) আiন, 2004 (2004 সেনর 11 নং আiন) eর 2 ধারাবেল সংেযািজত। 
 
4 ধারা 4ক aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 2 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
5 `5,00,000.00 টাকার (পাঁচ লk টাকা)` সংখ া, কমা, শbগিুল o বnনী `50,000 টাকার (প াশ হাজার টাকা)` সংখ া, কমা, শbগিুল o 
বnনীর পিরবেত aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) আiন, 2004 (2004 সেনর 11 নং আiন) eর 3 ধারাবেল pিতsািপত 
 
6 `, pেদয় কাট িফ pদান কিরেত হiেব` কমা o শbগিুল aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 3
ধারাবেল িবলpু। 
 
7 uপ-ধারা (1) aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 4 ধারাবেল pিতsািপত। 
 
8 uপ-ধারা (3) aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 4 ধারাবেল িবলpু। 
 
9 `(Power of Attorney)` বnনীগিুল o শbগিুল aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 5 
ধারাবেল িবলpু। 
 
10 uপ-ধারা (5) eবং (5ক) পূরবতr◌ী uপ-ধারা (5) eর পিরবেত aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) আiন, 2004 (2004 সেনর 11 নং আiন) 
eর 3 ধারাবেল pিতsািপত 
 
11 uপ-ধারা (9) aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 6 ধারাবেল িবলpু। 
 
12 `180(eকশত আিশ) িদবেসর মেধ ` সংখ া, বnনীগিুল o শbগিুলর পিরবেত `1 (eক) ব� সেরর মেধ ` সংখ া, বnনীগিুল o শbগিুল aথ 
ঋণ আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 7 ধারাবেল pিতsািপত। 
 
13 `180(eকশত আিশ) িদবস` সংখ া, বnনীগিুল o শbগিুলর পিরবেত `1 (eক) ব� সর` সংখ া, বnনীগিুল o শbগিুল aথ ঋণ আদালত 
(সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 7 ধারাবেল pিতsািপত। 
 
14 uপ-ধারা (1) িহেসেব aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 8 ধারাবেল সংখ ািয়ত। 



 
15 uপ-ধারা (2) aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 8 ধারাবেল সংেযািজত। 
 
16 uপ-ধারা (2) aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 9 ধারাবেল pিতsািপত। 
 
17 `দরখাs ` শেbর পিরবেত `িলিখত আপিt` শbগিুল aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 9 
ধারাবেল pিতsািপত। 
 
18 uপ-ধারা (4) aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 9 ধারাবেল pিতsািপত। 
 
19 uপ-ধারা (2), (2ক), (2খ) o (2গ) aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 10 ধারাবেল 
pিতsািপত। 
 
20 `uপ-ধারা (2) eর aধীেন` শbগিুল, বnনীগিুল o সংখ ার পিরবেত `uপ-ধারা (2খ) eর aধীেন` শbগিুল, বnনীগিুল o সংখ া aথ ঋণ 
আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 10 ধারাবেল pিতsািপত। 
 
21 `আহুত হiবার পরবতী 10(দশ) িদবেসর মেধ  সmণূ  মলূ ` শbগিুল, সংখ া o বnনীগিুলর পিরবেত `আহুত হiবার পর uপ-ধারা (2খ) eর 
িনধািরত সময়সীমার মেধ  সmণূ  মলূ ` শbগিুল, বnনীগিুল o সংখ া aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং 
aধ ােদশ) eর 10 ধারাবেল pিতsািপত। 
 
22 `uপ-ধারা (1), (2) o (3) eর িবধান aনসুাের` শbগিুল, বnনীগিুল o সংখ াগিুলর পিরবেত `uপ-ধারা (1), (2), (2ক), (2খ), (2গ) o 
(3) eর িবধান aনসুাের` শbগিুল, বnনীগিুল o সংখ াগিুল aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 
10 ধারাবেল pিতsািপত। 
 
23 `uপ-ধারা (2) o (3) e uিlিখত িবধান` শbগিুল, বnনীগিুল o সংখ াগিুলর পিরবেত `uপ-ধারা (2), (2ক), (2খ), (2গ) o (3) e 
uিlিখত িবধান` শbগিুল, বnনীগিুল o সংখ াগিুল aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 10 
ধারাবেল pিতsািপত। 
 
24 uপ-ধারা (4ক) aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 10 ধারাবেল সিnনেবিশত ৷ 
 
25 `uপ-ধারা (1), (2), (3) o (4) eর িবধান aনসুাের` শbগিুল, বnনীগিুল o সংখ াগিুলর পিরবেত `uপ-ধারা (1), (2), (2ক), (2খ), 
(2গ), (3) o (4) eর িবধান aনসুাের` শbগিুল, বnনীগিুল o সংখ াগিুল aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং 
aধ ােদশ) eর 10 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
26 `uপ-ধারা (1), (2), (3) o (4) eর িবধান aনসুাের` শbগিুল, বnনীগিুল o সংখ াগিুলর পিরবেত `uপ-ধারা (1), (2), (2ক), (2খ), 
(2গ), (3) o (4) eর িবধান aনসুাের` শbগিুল, বnনীগিুল o সংখ াগিুল aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং 
aধ ােদশ) eর 10 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
27 uপ-ধারা (6ক) eবং (6খ) aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 10 ধারাবেল সিnেবিশত ।
 
28 `uপ-ধারা (1), (2) o (3) eর িবধানাবলীর কানরপূ হািন না ঘটাiয়া` শbগিুল, বnনীগিুল o সংখ াগিুলর পিরবেত `uপ-ধারা (1), (2), 
(2ক), (2খ), (2গ) o (3) eর িবধানাবলীর কানরপূ হািন না ঘটাiয়া` শbগিুল, বnনীগিুল o সংখ াগিুল aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 
2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 10 ধারাবেল pিতsািপত। 
 
29 uপ-ধারা (7ক) eবং (7খ) aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 10 ধারাবেল সিnেবিশত। 
 
30 `পরবতী 30 (িtশ) িদবেসর` শbগিুল, সংখ া o বnনীগিুলর পিরবেত `পরবতী 60 (ষাট) িদবেসর` শbগিুল, সংখ া o বnনীগিুল aথ ঋণ 
আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 11 ধারাবেল pিতsািপত। 
 
31 `তাহা হiেল জলাজজ আদালেত আপীল কিরেত পািরেবন` শbগিুলর পিরবেত `তাহা হiেল পরবতী 30(িtশ) িদবেসর মেধ  জলাজজ আদালেত 
আপীল কিরেত পািরেবন` শbগিুল, সংখ া o বnনীগিুল aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 11 
ধারাবেল pিতsািপত। 
 
32 `08% (আট শতাংশ)` সংখ া, িচh, বnনী o শbগিুলর পিরবেত `12% (বার শতাংশ)` সংখ া, িচh, বnনী o শbগিুল aথ ঋণ আদালত 



(সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 12 ধারাবেল pিতsািপত। 
 
33 `12% (বার শতাংশ)` সংখ া, িচh, বnনী o শbগিুলর পিরবেত `16% (ষাল শতাংশ)` সংখ া, িচh, বnনী o শbগিুল aথ ঋণ আদালত 
(সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 12 ধারাবেল pিতsািপত। 
 
34 uপ-ধারা (4) aথ ঋণ আদালত (সংেশাধন) aধ ােদশ, 2007 (2007 সেনর 39 নং aধ ােদশ) eর 12 ধারাবেল সংেযািজত। 
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