
 

  
 

সািলস আiন, 2001 
 

( 2001 সেনর 1 নং আiন )   
 

[24 জানয়ুারী, 2001]  
  
আnর্জািতক বািণিজয্ক সািলস, িবেদশী সািলসী েরােয়দাদ sীকৃিত o বাsবায়ন eবং aনয্ানয্ সািলস সmির্কত িবধান pণয়নকেl 
pণীত আiন৷  
  
 
েযেহতু আnর্জািতক বািণিজয্ক সািলস, িবেদশী সািলসী েরােয়দাদ sীকৃিত o বাsবায়ন eবং aনয্ানয্ সািলস সmির্কত িবধান 
pণয়ন করা সমীচীন o pেয়াজনীয়; 
 
েসেহতু eতddারা িনmরপূ আiন করা হiল: 

  
সচূী 

 
ধারাসমহূ 
  

পিরেcদ-1 
pারিmক 

1। সংিkp িশেরানামা, pেয়াগ o pবর্তন  

পিরেcদ-2 
সাধারণ িবধানাবলী 

2। সংjা  

3। পিরিধ  

4। বরােতর বয্াখয্া (Construction of References)  

5। িলিখত েযাগােযােগর pািp  

6। আপিtর aিধকার পিরতয্াগ  

7। সািলস চুিkর আoতাভুk িবষেয় আদালেতর eখিতয়ার  

7ক। আদালত eবং হাiেকার্ট িবভােগর anরব্র্তীকালীন আেদশ pদােনর kমতা  

8। pশাসিনক সহায়তা  

পিরেcদ-3 
সািলস চুিk 

9। সািলস চুিkর ধরন  

10। িবেরােধর সািলসেযাগয্তা  

পিরেcদ-4 
সািলসী াiবযু্নাল গঠন 

11। সািলসকারীর সংখয্া  

12। সািলসকারী িনেয়াগ  

13। আপিtর কারণসমহূ  



14। আপিt দােয়েরর পdিত  

15। সািলসকারীর কর্তৃেtর aবসান  

16। কর্তৃেtর aবসান হiয়ােছ eমন সািলসকারীর pিতsাপন  

পিরেcদ-5 
সািলসী াiবযু্নােলর eখিতয়ার 

17। সািলসী াiবু্যনােলর sীয় eখিতয়ার িবষেয় িসdাn pদােনর kমতা  

18। চুিkর িবভাজয্তা  

19। সািলসী াiবু্যনােলর eখিতয়ার িবষেয় আপিt  

20। eখিতয়ার সংkাn িবষেয় িসdাn pদােন হাiেকার্ট িবভােগর kমতা  

21। সািলসী াiবু্যনােলর anরব্তr◌ীকালীন আেদশ pদােনর kমতা  

22। সািলস বয্তীত aনয্ভােব িন িt  

পিরেcদ-6 
সািলসী কাযর্ধারা পিরচালনা 

23। সািলসী াiবু্যনােলর সাধারণ দািয়t  

24। সািলসী াiবু্যনাল েদoয়ানী কারয্িবিধ আiন eবং সাkয্ আiন aনসুরেণ বাধয্ নয়  

25। কারয্িবিধ িনর্ধারণ  

26। সািলেসর sান  

27। সািলসী কারয্ধারা শরু ু 

28। কারয্ধারা সংহতকরণ eবং eকেt শনুানী  

29। দাবীর িববরণী o জবাব  

30। শনুানী o কারয্ধারা  

31। আiনগত বা aনয্ানয্ pিতিনিধt  

32। িবেশষj, আiন uপেদ া বা eেসসর িনেয়ােগর kমতা  

33। সাkীর pিত সমন  

34। সািলসী াiবু্যনােল সাkয্ pদান  

35। পkগেণর বয্র্থতার েkেt সািলসী াiবু্যনােলর kমতা  

পিরেcদ-7 
েরােয়দাদ eবং কাযর্ধারা পিরসমািp 

36। িবেরােধর িবষয়বsেত আiেনর pেয়াগ  

37। eকািধক সািলসকারীর সমnেয় গিঠত সািলসী াiবু্যনােলর িসdাn gহেণর পdিত  

38। সািলসী েরােয়দােদর নমনুা o িবষয়বs  

39। েরােয়দাদ চূড়াn o বাধয্কর  

40। েরােয়দােদর সংেশাধন, বয্াখয্া iতয্ািদ  

41। কারয্ধারার সমািp  

পিরেcদ-8 
সািলসী েরােয়দােদর িবরেুd বয্বsা 

42। সািলসী েরােয়দাদ বািতেলর আেবদন  



43। সািলসী েরােয়দাদ বািতেলর কারণসমহূ  

পিরেcদ-9 
সািলসী েরােয়দােদর pেয়াগ 

44। সািলসী েরােয়দােদর pেয়াগ  

পিরেcদ-10 
কিতপয় িবেদশী সািলসী েরােয়দােদর sীকৃিত o বাsবায়ন 

45। িবেদশী সািলসী েরােয়দােদর sীকৃিত eবং বাsবায়ন  

46। িবেদশী সািলসী েরােয়দাদ বাsবায়ন asীকৃিতর কারণসমহূ  

47। িনির্দ  রা  েঘাষণার জনয্ সরকােরর kমতা  

পিরেcদ-11 
আপীল 

48। আপীল  

পিরেcদ-12 
িবিবধ 

49। খরচ, iতয্ািদর জমাকরণ  

50। সািলসকারীর পাির িমক o খরচ সmের্ক িবেরাধ  

51। েকান পেkর মতুৃযজিনত্  কারেণ সািলস চুিk দায়মkু নয়  

52। েদuিলয়ােtর েkেt িবধান  

53। aিধেkt  

54। সািলস eর িবধান সmিলত আiেনর েkেt ei আiেনর pেয়াগ  

55। তামািদ  

56। iংেরজীেত aনিুদত পাঠ pকাশ  

পিরেcদ-13 
সmরকূ  িবধানাবলী 

57। সরকােরর িবিধ pণয়েনর kমতা  

58। কিতপয় েkেt সিুpম েকাের্টর িবিধ pণয়েনর kমতা  

পিরেcদ-14 
রিহতকরণ o েহফাজত 

59। রিহতকরণ o েহফাজত  
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সািলস আiন, 2001 
 

( 2001 সেনর 1 নং আiন )   
  [24 জানয়ুারী, 2001]
     
      আnর্জািতক বািণিজয্ক সািলস, িবেদশী সািলসী েরােয়দাদ sীকৃিত o বাsবায়ন eবং aনয্ানয্ সািলস সmির্কত িবধান 
pণয়নকেl pণীত আiন৷ 

  
 
েযেহতু আnর্জািতক বািণিজয্ক সািলস, িবেদশী সািলসী েরােয়দাদ sীকৃিত o বাsবায়ন eবং aনয্ানয্ সািলস সmির্কত িবধান 
pণয়ন করা সমীচীন o pেয়াজনীয়; 
 
েসেহতু eতddারা িনmরপূ আiন করা হiল: 

    

  পিরেcদ-1 
pারিmক 

  
সংিkp িশেরানামা, 
pেয়াগ o pবর্তন 

  

1। (1) ei আiন সািলস আiন, 2001 নােম aিভিহত হiেব।  
 
(2) iহা সমg বাংলােদেশ pেযাজয্ হiেব।  
 
(3) সরকার, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, েযi তািরখ িনর্ধারণ কিরেব েসi তািরেখ ei আiন 
কারয্কর হiেব।  

    
 
    

  পিরেcদ-2 
সাধারণ িবধানাবলী 

  
সংjা 

  

2। িবষয় বা pসে র পিরপnী েকান িকছু না থািকেল, ei আiেন,-  
 
(ক) "আiনানগু pিতিনিধ" aর্থ েকান বয্িk িযিন আiনানগুভােব েকান মতৃ বয্িkর সmিtর 
pিতিনিধt কেরন uk বয্িk; eবং িযিন েকান মতৃ বয্িkর সmিt পিরচালনার সিহত সmkৃ 
থােকন, eবং েযেkেt েকান পk pিতিনিধtশীল ৈবিশে য্ কারয্ সmাদন কেরন েসi েkেt uk পেkর 
মতুৃয্  হiেল েযi বয্িkর uপর uk সmিt বর্তায় uk বয্িko iহার anভr◌ুk হiেবন;  
 
(খ) "আদালত" aর্থ েজলাজজ আদালত, eবং সরকার কর্তৃক, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, ei 
আiেনর aধীন েজলাজজ আদালেতর কারয্ সmাদেনর জনয্ িনযkু aিতিরk েজলাজজ আদালতo 
iহার anভr◌ুk হiেব;  
 
(গ) "আnর্জািতক বািণিজয্ক সািলস" aর্থ সু ভােব িবধতৃ চুিkগত বা চুিk বিহভr◌ূত 
আiনানগু সmর্ক হiেত udতূ  িবেরাধ সmির্কত েকান সািলস যাহা বাংলােদেশর pচিলত আiন 
aনযুায়ী বািণিজয্ক িবেরাধ িহসােব িবেবিচত হয় eবং েযেkেt পkগেণর মেধয্ েকান eকিট পk-  
 
(a) eকজন বয্িk িযিন বাংলােদশ বয্তীত aনয্ েকান রাে র নাগিরক, িকংবা ঐ েদেশর sাভািবক 

 



বািসnা হয়; aথবা  
 
(আ) বাংলােদশ বয্তীত aনয্ েকান রাে  িনগমবn সংিবিধবd pিত ান হয়; aথবা  
 
(i) েকাmানী বা স  বা বয্িk সমিnত pিত ান যাহার েকndীয় বয্বsাপনা o িনয়ntণ বাংলােদশ 
বয্তীত aনয্ েকান েদেশ pেয়াগ হয়; aথবা  
 
(ঈ) েকান িবেদশী রাে র সরকার হয়;  
 
(ঘ) "তামািদ আiন" aর্থ খরসরঃধঃরড়হ aপঃ, 1908 (oঢ ড়ভ 1908);  
 
(ঙ) "েদoয়ানী কারয্িবিধ" aর্থ ঈড়ফব ড়ভ ঈরারষ ঢ়�ড়পবফঁ�ব, 1908 (aপঃ ঠ ড়ভ 
1908);  
 
(চ) "িনির্দ  রা " aর্থ ধারা 47 eর aধীন সরকার কর্তৃক েঘািষত েকান িনির্দ  রা ;  
 
(ছ) "পk" aর্থ সািলস চুিkর েকান পk;  
 
(জ) "pধান িবচারপিত" aর্থ বাংলােদেশর pধান িবচারপিত;  
 
(ঝ) "িবিধ" aর্থ ei আiেনর aধীেন pণীত িবিধ;  
 
(ঞ) "বয্িk" aের্থ সংিবিধবd বা aনয্িবধ সংsা, েকাmানী, সিমিত eবং aংশীদারী কারবারo 
(চধ�◌ঃহব�◌ংযরঢ় ঋর�স) anভr◌ুk হiেব;  
 
(ট) "িবেদশী সািলসী েরােয়দাদ" aর্থ eমন েকান সািলসী েরােয়দাদ যাহা েকান সািলস চুিkর িভিtেত
বাংলােদশ বয্তীত aনয্ েকান রাে র ভূখে  pদt হয়,  
 
তেব েকান িনির্দ  রাে র ভূখে  pদt েকান সািলসী েরােয়দাদ iহার anভr◌ুk হiেব না;  
 
(ঠ) "সাkয্ আiন" aর্থ ঊ◌ারফবহপব aপঃ, 1872 (aপঃ o ড়ভ 1872);  
 
(ড) "সািলস" aর্থ েকান সািলস যাহা sায়ী েকান সািলসী সংsা কর্তৃক পিরচািলত হuক বা না 
হuক;  
 
(ঢ) "সািলস চুিk" aর্থ সু ভােব িবধতৃ চুিkগত বা চুিkবিহভr◌ূতভােব পারsিরক সmিতkেম
আiনানগু সmর্ক হiেত udতূ  িকংবা udব হiেত পাের eiরপূ সকল বা েয েকান িবষেয়র িবেরাধ 
সািলেসর মাধয্েম িন িt করার জনয্ uk আiনানগু সmের্কর পkগণ কর্তৃক সািলেস েpরণ করা 
সmির্কত চুিk;  
 
(ণ) "সািলসী াiবু্যনাল" aর্থ eকমাt সািলসকারী বা সািলসকারীেদর পয্ােনল;  
 
(ত) "সািলসী েরােয়দাদ" aর্থ িবেরােধর িবষয়বsর uপর সািলসী াiবু্যনাল কর্তৃক pদt িসdাn; 
 
(থ) "হাiেকার্ট িবভাগ" aর্থ বাংলােদশ সpুীম েকাের্টর হাiেকার্ট িবভাগ।  

    
 
    

   



  
পিরিধ 

  

3। (1) েকান সািলেসর sান বাংলােদশ হiেল uk সািলেসর েkেt ei আiেনর িবধানাবলী pেযাজয্ 
হiেব।  
 
(2) uপ-ধারা (1) e যাহা িকছুi থাkক না েকন, েকান সািলেসর sান বাংলােদেশর বািহের হiেল ei
আiেনর ধারা 45, 46 o 47 eর িবধানাবলী uk সািলেসর েkেto pেযাজয্ হiেব�  
 
(3) আপাততঃ বলব� aনয্ েকান আiেনর aধীন েকান িবেরাধ সািলেস েpরেণর সেুযাগ না থািকেল
েসi সকল আiেনর েকান িকছুi ei আiন dারা kু  হiেব না।  
 
(4) ei আiন কারয্কর হiবার পূেরব্ বা পের েকান সািলস চুিk সmািদত হiয়া থািকেল uk সািলস 
চুিk হiেত udতূ  েকান িবেরােধর িবষেয় বাংলােদেশ সিূচত সািলস কারয্kেমর েkেt ei আiেনর 
িবধানাবলী pেযাজয্ হiেব।  

    
 
    

   
  
বরােতর বয্াখয্া 
(Construction 
of 
References) 

  

4। (1) েকান িনির্দ  িবষয় িনর্ধারেণর জনয্ েযiেkেt ei আiেন পkগেণর sাধীনতা রিহয়ােছ 
েসiেkেt, ধারা 36 e বির্ণত িবষয় বয্তীত, পkগণ কর্তৃক aনয্ েকান বয্িkেক uk িনির্দ  িবষয় 
িনর্ধারেণর kমতার্পণo ukরপূ sাধীনতার anভr◌ুk হiেব।  
 
(2) েযiেkেt ei আiেন-  
 
(ক) পkগণ েকান িবষেয় সmত হন বা হiেত পােরন মের্ম েকান চুিkেত uেlখ করা হয়; aথবা  
 
(খ) পkগেণর মেধয্ aনয্ েকানভােব েকান চুিkর uেlখ করা হয়-  
 
েসi েkেt সংি  চুিkেত uেlিখত েকান সািলস িবিধo uk চুিkর anভr◌ুk হiেব।  
 
(3) েযiেkেt ei আiেনর aধীন েকান দাবী utাপন করা হয় েসiেkেt uk দাবীর পাlা দাবী, 
দাবীর জবাব o পাlা জবােবর েkেto ei আiেনর ধারা 35 eর uপ-ধারা (3) eর দফা (ক) বা 
ধারা 41 eর uপ-ধারা (2) eর দফা (ক) বয্তীত aনয্ানয্ িবধানাবলী pেযাজয্ হiেব।  

    
 
    

   
  
িলিখত েযাগােযােগর 
pািp 

  

5। (1) পkগণ িভnভােব সmত না হiেল, ei আiেনর aধীন েকান িলিখত েযাগােযাগ, েনািটশ বা 
সমন েকান পk বা বয্িkর uপর জারী করার pেয়াজন হiেল eবং জারীর িবষেয় পkগণ িভnভােব 
সmত না হiেল, uk িলিখত েযাগােযাগ, েনািটশ বা সমন েসi পk বা বয্িkর uপর জারী হiয়ােছ 
বিলয়া গণয্ হiেব, যিদ-  
 
(ক) uহা তাহােক বয্িkগতভােব বা তাহার বয্বসািয়ক িঠকানা বা তাহার sাভািবক 
 
বাসsান বা aনয্ েকান ভােব তাহার িচিঠর িঠকানায় সরবরাহ করা হiয়া থােক; eবং  
 
(খ) দফা (ক) েত uিlলিখত েকান জায়গায় sাভািবক aনসুnােনর পরo তাহােক না পাoয়া যায় 
তাহা হiেল তাহার েশষ জানা বয্বসািয়ক, বাসsান বা িচিঠর িঠকানায় েরিজি কৃত ডাকেযােগ বা 
aনয্ েকান পdিতেত েpিরত হয় eবং uহােত ukরেূপ েpরেণর pমাণ িলিপবd থােক।  



 
(2) েযাগােযাগ, েনািটশ বা সমন েযi তািরেখ, েktমত, সরবরাহ বা েpরণ করা হiেব েসi তািরেখ 
pাp হiয়ােছ মের্ম গণয্ হiেব।  
 
(3) েকান িবচার িবভাগীয় কর্তৃপেkর কারয্ধারা সmির্কত েযাগােযাগ, েনািটশ বা, েktমত, সমেনর
েkেt ei ধারা pেযাজয্ হiেব না।  

    
 
    

   
  
আপিtর aিধকার 
পিরতয্াগ 

  

6। েকান পk-  
 
(ক) পkগণ বয্তয্য় ঘটাiেত পাের ei আiেনর eমন েকান িবধান pিতপািলত হয় নাi; বা  
 
(খ) সািলস চুিkর aধীন েকান আবশয্কতা pিতপািলত হয় নাi-  
 
eমের্ম aবগত থািকয়া uk পk যিদ aেযৗিkক িবলm বয্তীত বা তদিবষেয় েকান সময়সীমা থািকেল
aনরুপূ সময়সীমার মেধয্ আপিt না কিরয়া সািলেস agসর হয়, তাহা হiেল uk পk আপিtর 
aিধকার পিরতয্াগ কিরয়ােছ বিলয়া গণয্ হiেব।  

    
 
    

   
  
সািলস চুিkর 
আoতাভুk িবষেয় 
আদালেতর eখিতয়ার   

7। সািলস চুিkর েকান পk aপর েকান পেkর িবরেুd uk চুিkর aধীেন সািলেস aর্পেণ সmত 
েকান িবষেয় আiনগত কারয্ধারা রজু ুকিরেল, বর্তমােন pচিলত aনয্ েকান আiেন যাহাi থাkক না 
েকন, ei আiেনর িবধান বয্তীত aনয্ েকান আiনগত কারয্ধারার শনুানীর eখিতয়ার আদালেতর 
থািকেব না।  

    
 
    

   
  
আদালত eবং 
হাiেকার্ট িবভােগর 
anরব্র্তীকালীন আেদশ 
pদােনর kমতা 

  

1[ 7ক। (1) ধারা 7 e যাহা িকছুi থাkক না েকন, পkগণ িভnভােব সmত না হiেল, েকান পেkর 
আেবদেনর েpিkেত সািলসী কারয্ধারা চলাকালীন িকংবা ত�পূেরব্ aথবা ধারা 44 বা 45 eর aধীন
সািলসী েরােয়দাদ কারয্কর না হoয়া পরয্n আnর্জািতক বািণিজয্ক সািলেসর েkেt হাiেকার্ট িবভাগ 
eবং aনয্ানয্ সািলেসর েkেt আদালত িনmবির্ণত িবষেয় আেদশ pদান কিরেত পািরেব, যথা:-  
 
 
 
(ক) নাবালক বা apকৃিতs বয্িkর পেk সািলসী কারয্ধারা পিরচালনার জনয্ aিভভাবক িনেয়াগ; 
 
 
 
(খ) সািলসী চুিkর anর্ভুk েকান িবষয়বs িহসােব anর্ভুk েকান মালামাল বা সmিtর 
anরব্র্তীকালীন েহফাজত বা িবkয় বা aনয্ েকান সংরkণমলূক বয্বsা gহণ;  
 
 
 



(গ) েকান পk কতr◌ৃক সািলসী েরােয়দাদ কারয্কর কিরবার েkেt pিতবnকতা সিৃ র লেkয্ েকান 
সmিt হsাnর িকংবা sানাnেরর uপর িনেষধাjা;  
 
 
 
(ঘ) সািলসী কারয্ধারার anর্ভুk েকান িবষয়বs িহসােব anর্ভুk েকান মালামাল বা সmিt আটক, 
সংরkণ, পিরদর্শন, িচtায়ন, ফেটাসংgহ, েহফাজতকরণ, তথয্ o নমনুা সংgহ, পরয্েবkণ, পরীkণ 
বা সাkয্ gহণ কিরবার জনয্ eবং তদেুdেশয্ েকান পেkর দখলকৃত ভূিম বা iমারেত pেবেশর জনয্ েয
েকান বয্িkেক kমতা aর্পণ;  
 
 
 
(ঙ) anরব্র্তীকালীন িনেষধাjা;  
 
 
 
(চ) িরিসভার িনেয়াগ; eবং  
 
 
 
(ছ) আদালত aথবা হাiেকার্ট িবভােগর িনকট যিুkসং ত বা যথাযথ pতীয়মান হয় eiরপূ aনয্ েয
েকান anরব্র্তীকালীন সংরkণমূলক বয্বsাgহণ।  
 
 
 
(2) েকান আiনগত কারয্ধারার িবষেয় আদালত বা হাiেকার্ট িবভােগর েযiরপূ kমতা রিহয়ােছ 
uপ-ধারা (1) eর aধীন আেদশ pদােনর েkেto আদালত বা, েktমত, হাiেকার্ট িবভােগর েসiরপূ 
kমতা থািকেব।  
 
 
 
(3) uপ-ধারা (1) eর aধীন pাp আেবদন সmের্ক আদালত বা হাiেকার্ট িবভাগ কর্তৃক আেদশ 
pদােনর পূেরব্ aপর পkেক েনািটশ pদান কিরেত হiেব:  
 
তেব শর্ত থােক েয, আদালত বা, েktমত, হাiেকার্ট িবভাগ যিদ ei মের্ম সn  হয় েয, েকান িবষেয়
তা�kিণক আেদশ pদান করা না হiেল anরব্র্তীকালীন বয্বsা gহণ সংkাn uেdশয্ বয্র্থ হiেব, 
তাহা হiেল ukরপূ েনািটশ pদােনর pেয়াজন হiেব না।  
 
 
 
(4) আদালত বা হাiেকার্ট িবভাগ যিদ ei মের্ম সn  হয় েয, েকান িবষেয় uপ-ধারা (1) eর 
aধীন কারয্kম gহেণর kমতা সািলসী াiবু্যনােলর নাi aথবা াiবু্যনাল ধারা 21 eর aধীন 
সংি  িবষেয় আেদশ pদােন বয্র্থ হiয়ােছ, তাহা হiেল আদালত বা, েktমত, হাiেকার্ট িবভাগ, ei 
ধারার aধীন আেদশ pদান কিরেত পািরেব।  
 
 
 
(5) ei ধারার aধীন pদt েকান আেদশ আদালত বা, েktমত, হাiেকার্ট িবভাগ, যথার্থ মেন 
কিরেল বািতল, পিরবর্তন বা সংেশাধন কিরেত পািরেব।  
 



 
 
(6) uপ-ধারা (1) eর aধীন pদt েকান আেদশসংি  েকান িবষেয় kমতাpাp েকান সািলসী 
াiবু্যনাল িকংবা aনয্ েকান pিত ান বা বয্িk কর্তৃক uk িবষেয় েকান আেদশ pদান করা হiেল, 

েসi িবষেয় আদালত বা, েktমত, হাiেকার্ট িবভাগ কর্তৃক pদt আেদশ সmর্ণূ  িকংবা েktমত uk 
আেদেশর সংি  aংশ িবেশষ aকারয্কর হiেব।]  

    
 
    

   
  
pশাসিনক সহায়তা 

  8। সািলসী কারয্ধারা পিরচালনা সহজতর করার লেkয্ পkগণ বা, পkগেণর সmিতkেম, সািলসী 
াiবু্যনাল েকান uপযkু বয্িkর মাধয্েম pশাসিনক সহায়তা gহণ কিরেত পািরেব।  

    
 
    

  পিরেcদ-3 
সািলস চুিk 

  
সািলস চুিkর ধরন 

  

9। (1) েকান সািলস চুিk (ধ�নরঃ�ধঃরড়হ ধম�ববসবহঃ) েকান চুিkেত (পড়হঃ�ধপঃ) 
সািলস aনেুcদরেূপ বা পথৃক চুিk আকাের হiেত পািরেব।  
 
(2) সািলস চুিk িলিখত হiেত হiেব eবং eকিট সািলস চুিk িলিখত বিলয়া গণয্ হiেব যিদ চুিkর 
িবষয়িট-  
 
(ক) পkগণ dারা সিহকৃত েকান দিলেলর aংশ হয়;  
 
(খ) িচিঠ, েটেলঙ্, েটিলgাম, ফয্াঙ্, i-েমiল বা িবিনমেয়র aনয্ েকান মাধয্েম েযাগােযাগ করা হয় 
eমন েকান iন েমেnু  uেlখ থােক;  
 
(গ) দাবী o দাবীর জবাব সংkাn পkগেণর মেধয্ িবিনময়কৃত েকান ে টেমেn uেlখ থােক যাহা eক
পk চুিkর aিst বিলয়া দাবী কের eবং aপর পk uহা asীকার কের না।  
 
বয্াখয্া।- েকান িলিখত চুিkেত (পড়হঃ�ধপঃ) সািলস aনেুcদ সmিলত aনয্ েকান দিলেলর uেlখ 
থািকেল eবং ukরূপ uেlখ থাকার ফেল সািলস aনেুcদ চুিkর aংেশ পিরণত হiেল uহা সািলস 
চুিk হiেব।  

    
 
    

   
  
িবেরােধর 
সািলসেযাগয্তা 

  

10। (1) সািলস চুিkর েকান পk বা uk পেkর aধীন দাবীদার েকান বয্িk সািলেসর মাধয্েম 
মীমাংসা হiেব মের্ম মৈতকয্ হiয়ােছ eমন েকান িবষেয় চুিkর aনয্ েকান পk বা aনরুপূ পেkর 
aধীন দাবীদার েকান বয্িkর িবরেুd েকান আদালেত েকান আiনগত কারয্ধারা রজু ুকিরেল, uk 
কারয্ধারায় িলিখত জবাব দািখল কিরবার পূেরব্ েয েকান পk িবষয়িট সািলেস aর্পণ কিরবার জনয্ 
সংি  আদালেত আেবদন কিরেত পািরেব।  
 
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন আেবদেনর েpিkেত আদালেতর িনকট যিদ pতীয়মান হয় েয, সংি  
সািলস চুিk িবদয্মান আেছ eবং uহা বািতল, aকারয্কর বা সািলস dারা িন িtর aেযাগয্ হয় 
নাi, তাহা হiেল আদালত িবষয়িট সািলেস েpরণ কিরেব eবং uk কারয্ধারা sিগত কিরেব।  



 
(3) uপ-ধারা (1) eর aধীন আেবদন আদালেতর িবেবচনাধীন eবং আiনগত কারয্ধারা 
িবচারাধীন থাকা সেtto সংি  িবষেয় সািলস সচূনা করা, aবয্াহত রাখা eবং সািলসী েরােয়দাদ 
pদান করা যাiেব।  

    
 
    

  পিরেcদ-4 
সািলসী াiবযু্নাল গঠন 

  
সািলসকারীর সংখয্া 

  

11। (1) uপ-ধারা (3) eর িবধানাবলী সােপেk সািলসী াiবু্যনােল সািলসকারীর সংখয্া িনর্ধারেণ
পkগেণর sাধীনতা থািকেব।  
 
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন সংখয্া িনর্ধািরত না হiেল িতনজন সািলসকারী সমnেয় সািলসী 
াiবু্যনাল গিঠত হiেব।  

 
(3) িভnভােব সmত না হiেল পkগণ েযiেkেt েজাড়সংখয্ক সািলসকারী িনেয়াগ কিরেব েসiেkেt 
িনেয়াগpাp সািলসকারীগণ েযৗথভােব eকজন aিতিরk সািলসকারী িনেয়াগ কিরেবন, িযিন সািলসী 
াiবু্যনােলর েচয়ারময্ান িহসােব দািয়t পালন কিরেবন।  

    
 
    

   
  
সািলসকারী িনেয়াগ 

  

12। (1) সািলসকারী িনেয়াগ সmির্কত পdিত িনর্ধারেণ সmত হiেত পkগেণর, ei আiেনর 
িবধানাবলী সােপেk, sাধীনতা থািকেব।  
 
(2) পkগণ িভnভােব সmত না হiেল, েয েকান জাতীয়তার বয্িkেক সািলসকারী িনেয়াগ করা 
যাiেব।  
 
(3) uপ-ধারা (1) e uেlিখত সmত পdিতর aবর্তমােন-  
 
(ক) eকমাt সািলসকারী সমnেয় গিঠত সািলসী াiবু্যনােলর েkেt, েকান পk হiেত aনেুরাধ 
pািpর িtশ িদেনর মেধয্ পkগণ সািলসকারী িনেয়ােগ সmত হiেত বয্র্থ হiেল, েয েকান পেkর 
আেবদেনর েpিkেত-  
 
(a) আnর্জািতক বািণিজয্ক সািলস বয্তীত aনয্ানয্ সািলেসর েkেt, েজলাজজ uk সািলসকারী 
িনেয়াগ কিরেবন; eবং  
 
(আ) আnর্জািতক বািণিজয্ক সািলেসর েkেt, pধান িবচারপিত িকংবা pধান িবচারপিত কর্তৃক 
মেনানীত সpুীম েকাের্টর েকান িবচারক uk সািলসকারী িনেয়াগ কিরেবন;  
 
(খ) িতনজন সািলসকারী সমnেয় গিঠত সািলেসর েkেt, পkগণ িভnভােব সmত না হiেল, pেতয্ক 
পk eকজন কিরয়া সািলসকারী িনেয়াগ কিরেব eবং ukরেূপ িনযkু সািলসকারীগণ তৃতীয় eকজন 
সািলসকারী িনেয়াগ কিরেবন, িযিন সািলসী াiবু্যনােলর েচয়ারময্ান হiেবন।  
 
(4) uপ-ধারা (3) eর aধীন িনেয়াগ পdিত aনসুরেণর েkেt-  
 
(ক) aপর পk হiেত aনেুরাধ pািpর িtশ িদেনর মেধয্ সািলসকারী িনেয়াগ কিরেত যিদ েকান পk 



বয্rথ হন; aথবা  
 
(খ) িনেয়াগpাp সািলসকারীগণ যিদ তাহােদর িনেয়ােগর পরবতr◌ী িtশ িদেনর মেধয্ তৃতীয় 
সািলসকারী িনেয়ােগ সmত হiেত বয্র্থ হন তাহা হiেল, েয েকান পেkর আেবদেনর েpিkেত uk 
তৃতীয় সািলসকারী;  
 
(গ) আnর্জািতক বািণিজয্ক সািলস বয্তীত aনয্ানয্ সািলেসর েkেt েজলাজজ িনেয়াগ কিরেবন; eবং 
 
(ঘ) আnর্জািতক বািণিজয্ক সািলেসর েkেt pধান িবচারপিত, িকংবা pধান িবচারপিত কর্তৃক 
মেনানীত সpুীম েকাের্টর েকান িবচারক িনেয়াগ কিরেবন।  
 
(5) uপ-ধারা (4) eর দফা (খ) eর aধীন িনযkু তৃতীয় সািলসকারী uk াiবু্যনােলর 
েচয়ারময্ান হiেবন।  
 
(6) uপ-ধারা (4) eর aধীন eকািধক সািলসকারী িনযkু হiেল, েজলাজজ বা, েktমত, pধান 
িবচারপিত িকংবা pধান িবচারপিত কতr◌ৃক মেনানীত সpুীম েকাের্টর েকান িবচারক uk 
সািলসকারীেদর মধয্ হiেত eকজনেক সািলসী াiবু্যনােলর েচয়ারময্ান িনেয়াগ কিরেবন।  
 
(7) পkগণ কর্তৃক সmত িনেয়াগ পdিতর aধীন যিদ-  
 
(ক) েকান পk aনরুপূ পdিত aনসুরণ কিরেত বয্র্থ হয়; বা  
 
(খ) পkগণ, বা সািলসকারীগণ, aনরুপূ পdিতর aধীন েকান িবষেয় সmত হiেত বয্র্থ হয়; বা  
 
(গ) েকান বয্িk বা তৃতীয় েকান পk aনরুপূ পdিতর aধীন uk বয্িk বা তৃতীয় পেkর uপর 
আেরািপত েকান দািয়t সmাদেন বয্র্থ হয়,  
 
তাহা হiেল েয েকান পk, সািলস চুিkেত িনেয়াগদান সmের্ক িভnরপূ েকান পnা িনর্ধািরত না 
থািকেল, সািলসকারী িকংবা সািলসকারীেদর িনেয়াগ pদােনর িনিমt pেয়াজনীয় বয্বsা gহেণর জনয্; 
 
(ঘ) আnর্জািতক বািণিজয্ক সািলস বয্তীত aনয্ানয্ সািলেসর েkেt, েজলাজেজর িনকট আেবদন 
কিরেত পািরেব eবং েজলাজজ সািলসী াiবু্যনােলর েচয়ারময্ানসহ aনয্ানয্ সািলসকারীেদর িনেয়াগ 
কিরেবন; eবং  
 
(ঙ) আnর্জািতক বািণিজয্ক সািলেসর েkেt, pধান িবচারপিত িকংবা pধান িবচারপিত কর্তৃক 
মেনানীত সpুীম েকাের্টর েকান িবচারেকর িনকট আেবদন কিরেত পািরেব eবং pধান িবচারপিত 
িকংবা pধান িবচারপিত কর্তৃক মেনানীত সpুীম েকাের্টর িবচারক সািলসী াiবু্যনােলর 
েচয়ারময্ানসহ aনয্ানয্ সািলসকারীেদর িনেয়াগ কিরেবন।  
 
(8) uপ-ধারা (3), (4) eবং (7) eর aধীন সািলসকারী বা সািলসকারীগেণর িনেয়াগ ukরপূ 
আেবদন pািpর ষাট িদেনর মেধয্ pদান কিরেত হiেব।  
 
(9) pধান িবচারপিত, িকংবা pধান িবচারপিত কর্তৃক মেনানীত সpুীম েকাের্টর িবচারক িকংবা, 
েktমত, েজলাজজেক ei ধারার aধীন সািলসকারী িনেয়ােগর েkেt পkগণ কর্তৃক সmািদত চুিkর 
aধীন সািলসকারীর েযাগয্তা eবং িনরেপkতার শর্তসমহূ eবং sাধীন o িনরেপk সািলসকারী 
িনেয়াগ িনি তকরেণর লেkয্ aনয্ানয্ েযাগয্তা িবেবচনা কিরেত হiেব।  
 
(10) আnর্জািতক বািণিজয্ক সািলেস eকমাt সািলসকারী িকংবা তৃতীয় সািলসকারী িনেয়ােগর েkেt
pধান িবচারপিত বা, েktমত, pধান িবচারপিত কর্তৃক মেনানীত সpুীম েকাের্টর িবচারক, পkগণ 
eকািধক জাতীয়তার হiেল uk জাতীয়তা হiেত িভn জাতীয়তার সািলসকারী িনেয়াগ কিরেত 



পািরেবন।  
 
(11) pধান িবচারপিত িকংবা, েktমত, েজলাজজ ei ধারার aধীন িবষয়ািদ িন িtর জনয্ েযiরপূ
পdিত বা পিরকlনা যথার্থ বিলয়া গণয্ কিরেবন েসiরপূ পdিত িকংবা পিরকlনা pণয়ন কিরেত 
পািরেবন।  
 
(12) uপ-ধারা (3), (4) eবং (7) eর aধীন pধান িবচারপিত িকংবা pধান িবচারপিত কর্তৃক 
মেনানীত সpুীম েকাের্টর িবচারক িকংবা, েktমত, েজলাজজ কর্তৃক pদt িসdাn চূড়াn হiেব।  
 
(13) ei ধারার uেdশয্ পূরণকেl pধান িবচারপিত, েকান িনির্দ  মামলা বা মামলাসমেূহর জনয্ 
িকংবা সািরব্ক দািয়t পালেনর জনয্ েকান িবচারকেক দািয়েt িনেয়াগ কিরেত eবং uk িবচারেকর 
দািয়tকাল িনর্ধারণ কিরেত পািরেবন।  
 
বয্াখয্া।- ei ধারায় "েজলাজজ" aের্থ েয েজলাজেজর sানীয় aিধেkেtর মেধয্ সংি  সািলস চুিk 
সmািদত হiয়ােছ েসi েজলাজজেক বঝুাiেব।  

    
 
    

   
  
আপিtর কারণসমহূ 

  

13। (1) সািলসকারী িহসােব িনেয়ােগর aনেুরাধpাp pেতয্ক বয্িk pথেম তাহার িনরেপkতা o 
sাধীনতা সmের্ক স ত সেnেহর udব হiেত পাের eiরপূ সকল পিরিsিত pকাশ কিরেবন।  
 
(2) pেতয্ক সািলসকারী তাহার িনেয়ােগর সময় হiেত সািলসী কারয্ধারা চলাকালীন েয েকান সমেয় 
uপ-ধারা (1) e uেlিখত পিরিsিত aনিতিবলেm চুিkর সকল পkেক eবং anয সকল 
সািলসকারীেক aবগত কিরেবন, যিদ iেতামেধয্ তাহারা ত�সmের্ক aবিহত না হiয়া থােকন।  
 
(3) েকান সািলসকারীর িবরেুd আপিt utাপন করা যাiেব যিদ তাহার িনরেপkতা o sাধীনতা 
সmের্ক সেnহ থাকার েকান পিরিsিত িবদয্মান থােক বা পkগণ কর্তৃক সmত েযাগয্তা তাহার না 
থােক।  
 
(4) সািলসকারী িনেয়াগদানকারী বা সািলসকারী িনেয়ােগ সmিতদানকারী েকান পk, uk িনেয়ােগর
পরবতr◌ী সমেয় তাহার জানা েকান পিরিsিতর কারেণ, uk সািলসকারীর িবরেুd আপিt িদেত 
পািরেবন।  

    
 
    

   
  
আপিt দােয়েরর 
পdিত 

  

14। (1) uপ-ধারা (6) eর িবধান সােপেk, পkগণ সািলেসর িবরেুd আপিt দােয়েরর পdিত 
িনরূপেণ সmত হoয়ার েkেt sাধীন থািকেব।  
 
(2) uপ-ধারা (1) e uেlিখত সmিতেত uপনীত হiেত বয্র্থতার েkেt েকান পk েকান 
সািলসকারীর িবরেুd আপিt দােয়র কিরেত চািহেল uk পk ধারা 13 eর uপ-ধারা (3) e 
uেlিখত পিরিsিত সmের্ক aবগত হoয়ার িtশ িদেনর মেধয্ িলিখত িববিৃতর মাধয্েম আপিtর 
কারণসমহূ বর্ণনা কিরয়া সািলসী াiবু্যনােলর িনকট আপিt দােয়র কিরেব।  
 
(3) সংি  সািলসকারী তাহার পদ হiেত িনেজেক pতয্াহার না কিরেল aথবা aপর পkষ বা 
eকািধক পেkর েkেt পkগণ uk আপিtেত সmত না হiেল, uপ-ধারা (2) e uেlিখত িলিখত 
িববিৃত দািখল হoয়ার িtশ িদেনর মেধয্ আপিtর িবষেয় সািলসী াiবু্যনাল িসdাn pদান কিরেব। 
 



(4) uপ-ধারা (3) eর aধীন সািলসী াiবু্যনাল কর্তৃক pদt িসdাnত dারা সংkbু  পk uk 
িসdাn pদােনর িtশ িদেনর মেধয্ হাiেকার্ট িবভােগ আপীল দােয়র কিরেত পািরেব।  
 
(5) আপীল দােয়র হoয়ার নbi িদেনর মেধয্ হাiেকার্ট িবভাগ uk িবষেয় িসdাn pদান কিরেব। 
 
(6) পkগণ কর্তৃক সmত পdিত, িকংবা uপ-ধারা (3) e uেlিখত পdিতর aধীন দােয়রকৃত 
আপিt aথবা িসdােnর িবরেুd দািখলকৃত আপীল aকৃতকারয্ হiেল সািলসী াiবু্যনাল সািলসী 
কারয্ধারা aবয্াহত রািখেব eবং েরােয়দাদ pদান কিরেব।  

    
 
    

   
  
সািলসকারীর কর্তৃেtর 
aবসান 

  

15। (1) সািলসকারীর কর্তৃেtর aবসান হiেব, যিদ-  
 
(ক) িতিন sীয় পদ হiেত িনজেক pতয্াহার কিরয়া েনন;  
 
(খ) িতিন মারা যান;  
 
(গ) সকল পk তাহার aপসারেণ সmত হয়; বা  
 
(ঘ) িতিন তাহার দািয়t পালেন aথবা aেযৗিkক িবলm বয্িতেরেক দািয়t পালেন akম হন eবং 
িনেজেক sীয় পদ হiেত pতয্াহার কিরয়া েনন বা সকল পk তাহার কর্তৃেtর aবসােন সmত হয়।  
 
(2) যিদ েকান সািলসকারী uপ-ধারা (1) eর দফা (ঘ) e uেlিখত কারেণ aেযাগয্তার জনয্ দায়ী 
হiয়া sীয় পদ হiেত িনেজেক pতয্াহার কিরেত বয্র্থ হন eবং সকল পk তাহার aপসারেণ সmত 
হiেতo বয্র্থ হয়, তাহা হiেল িবিধ dারা িনর্ধািরত সমেয়র মেধয্, েকান পেkর আেবদেনর েpিkেত- 
 
(ক) আnর্জািতক বািণিজয্ক সািলস বয্তীত aনয্ানয্ সািলেসর েkেt, েজলাজজ;  
 
(খ) আnর্জািতক বািণিজয্ক সািলেসর েkেt pধান িবচারপিত িকংবা pধান িবচারপিত কর্তৃক 
মেনানীত সpুীম েকাের্টর েকান িবচারক- uk সািলসকারীেক aপসারণ কিরেত পািরেবন।  
 
(3) েযiেkেt পkগণ সmত হয়, েসiেkেt পkগণ কর্তৃক সmত বয্িkর dারা aপসারণ কারয্কর 
হiেব।  
 
(4) যিদ েকান সািলসকারী sীয় পদ হiেত িনেজেক pতয্াহার কিরয়া েনন aথবা েযiেkেt uপ-ধারা 
(1) eর দফা (ঘ) e uেlিখত পিরিsিতর aধীন সকল পk তাহার কর্তৃেtর aবসােন সmত হয়, 
েসiেkেt uহা ei দফা aথবা ধারা 13 eর uপ-ধারা (3) e uেlিখত েকান কারেণর ৈবধতার 
aের্থ gহণ করা বঝুাiেব না।  
 
বয্াখয্া।- ei ধারায় "েজলাজজ" aের্থ েয েজলাজেজর sানীয় aিধেkেtর মেধয্ সংি  সািলস চুিk 
সmািদত হiয়ােছ েসi েজলাজজেক বঝুাiেব।  

    
 
    

   
  
কর্তৃেtর aবসান 
হiয়ােছ eমন   16। (1) েকান সািলসকারীর কর্তৃেtর aবসান হiেল uk সািলসকারীর pিতsাপক িনেয়ােগর েkেt 

মলূ সািলসকারী িনেয়ােগর িবধানাবলী pেযাজয্ হiেব।  



সািলসকারীর 
pিতsাপন 

 
(2) পkগেণর মেধয্ মৈতেকয্র aবর্তমােন-  
 
(ক) pিতsািপত সািলসকারী, সািলসী াiবু্যনােলর িবেবচনা েমাতােবক, েয পরয্ােয় aপসািরত 
সািলসকারীর কর্তৃt aবসান হiয়ােছ েসi পরয্ায় হiেত শনুানী aবয্াহত রািখেবন;  
 
(খ) েকান সািলসকারীর কর্তৃt aবসান হoয়ার পূেরব্ সািলসী াiবু্যনােলর েকান আেদশ aথবা েকান
িসdাn aনরুপূ aবসােনর কারেণ aৈবধ হiেব না।  

    
 
    

  পিরেcদ-5 
সািলসী াiবযু্নােলর eখিতয়ার 

  
সািলসী াiবু্যনােলর 
sীয় eখিতয়ার িবষেয় 
িসdাn pদােনর kমতা 

  

17। পkগণ িভnভােব সmত না হoয়ার েkেt, িনেmাk িবষয়সহ েয েকান pে  সািলসী াiবু্যনাল 
sীয় eখিতয়াের িসdাn pদান কিরেত পািরেব, যথা:-  
 
(ক) ৈবধ সািলস চুিkর aিst থাকা;  
 
(খ) সািলসী াiবু্যনােলর যথাযথভােব গঠন;  
 
(গ) সািলস চুিkিট জননীিতর পিরপnী হoয়া;  
 
(ঘ) সািলস চুিkিট সmাদেনর aেযাগয্ হoয়া; eবং  
 
(ঙ) সািলস চুিk েমাতােবক সািলেস েpিরত িবষয়ািদ।  

    
 
    

   
  
চুিkর িবভাজয্তা 

  
18। সািলসী াiবু্যনােলর eখিতয়ার িনর্ধারেণর uেdেশয্ িসdাn pদােনর েkেt aনয্ চুিkর 
aংশরেূপ িবদয্মান pেতয্ক সািলস চুিk eকিট পথৃক চুিk িহসােব গণয্ হiেব।  

    
 
    

   
  
সািলসী াiবু্যনােলর 
eখিতয়ার িবষেয় 
আপিt 

  

19। (1) সািলসী াiবু্যনােলর eখিতয়ার সmির্কত েকান আপিt জবাব দািখেলর পূেরব্ utাপন 
কিরেত হiেব।  
 
(2) সািলস কারয্ধারা চলাকােল সািলসী াiবু্যনাল েকান িবষেয় uহার কর্তৃেtর পিরসীমা aিতkম 
করার সে  সে  পিরসীমা বিহভr◌ূত িবষয়ক aিভেযাগ utাপন কিরেত হiেব�  
 
(3) uপ-ধারা (1) o (2) e uেlিখত সময়সীমার পের utািপত েকান আপিt gহণ করা যাiেব 
যিদ সািলসী াiবু্যনােলর িবেবচনায় ukরপূ িবলm যিুkসংগত িবেবিচত হয়।  
 
(4) সািলসী াiবু্যনাল uপ-ধারা (1) o (2) e uেlিখত আপিtর uপর িসdাn pদান কিরেব eবং
েযiেkেt সািলসী াiবু্যনাল েকান aিভেযাগ খািরজ কিরেব েসiেkেt সািলসী কারয্ধারা aবয্াহত 
রািখেব eবং েরােয়দাদ pদান কিরেব।  



 
(5) েকান সািলসকারী িনেয়াগ কিরয়ােছন বা িনেয়াগদােন aংশgহণ কিরয়ােছন েকবলমাt ei কারেণ
েকান পk াiবু্যনােলর eখিতয়ার সmের্ক আপিt utাপন করা হiেত বািরত হiেবন না।  

    
 
    

   
  
eখিতয়ার সংkাn 
িবষেয় িসdাn pদােন 
হাiেকার্ট িবভােগর 
kমতা 

  

20। (1) হাiেকার্ট িবভাগ, সািলসী কারয্ধারার েয েকান পেkর আেবদেনর েpিkেত, aনয্ সকল 
পেkর pিত েনািটশ জারীপূরব্ক, সািলসী াiবু্যনােলর eখিতয়ার সmির্কত েয েকান িবষেয় িসdাn 
pদান কিরেত পািরেব।  
 
(2) ei ধারার aধীেন েকান আেবদন িবেবচনা করা হiেব না, যিদ না হাiেকার্ট িবভাগ ei মের্ম 
সn  হয় েয-  
 
(ক) িবষয়িট িন িt হiেল খরচার পরয্াp সা য় হiেত পাের;  
 
(খ) আেবদনিট aিবলেm দািখল করা হiয়ািছল; eবং  
 
(গ) িবষয়িট িন িtর সমর্থেন utম যিুk রিহয়ােছ।  
 
(3) েযi সকল যিুkর িভিtেত হাiেকার্ট িবভাগ কর্তৃক িবষয়িট িন িt হoয়া pেয়াজন েসi সকল 
যিুk uk আেবদেন uেlখ কিরেত হiেব।  
 
(4) পkগণ িভnভােব সmত না হiেল, ei ধারার aধীন েকান আেবদন হাiেকার্ট িবভােগ 
িবচারাধীন থাকাকােল, সািলসী াiবু্যনাল সািলস কারয্kম aবয্াহত রািখেত eবং েরােয়দাদ pদান 
কিরেত পািরেব।  

    
 
    

   
  
সািলসী াiবু্যনােলর 
anরব্তr◌ীকালীন 
আেদশ pদােনর kমতা 

  

21। (1) পkগণ িভnভােব সmত না হiেল, েকান পেkর aনেুরােধ িবেরাধীয় েকান িবষয় সmের্ক 
anরব্তr◌ীকালীন সংরkণমলূক বয্বsা gহেণ সািলসী াiবু্যনাল anয েকান পkেক আেদশ িদেত 
পািরেব eবং uk আেদেশর িবরেুd েকান আপীল দােয়র করা যাiেব না।  
 
(2) সািলসী াiবু্যনাল uপ-ধারা (1) eর aধীন িনের্দিশত বয্বsা সmের্ক েকান পkেক uপযkু 
জামানত সরবরােহর িনের্দশ িদেত পািরেব।  
 
(3) aপর পkেক েনািটশ pদান বয্তীত ei ধারার aধীেন েকান আেদশ pদান করা যাiেব না:  
 
তেব শর্ত থােক েয, সািলসী াiবু্যনাল যিদ ei মের্ম সn  হয় েয, িবলেmর কারেণ ei ধারার 
aধীন anরব্তr◌ীকালীন বয্বsা gহেণর uেdশয্ বয্র্থ হiেব, তাহা হiেল সািলসী াiবু্যনাল েনািটশ 
pদােনর শর্ত পিরহার কিরেত পািরেবন।  
 
(4) সািলসী াiবু্যনাল কর্তৃক pদt anরব্তr◌ীকালীন বয্বsা gহেণর আেদশ uk বয্বsা gহেণর 
aনেুরাধকারী পেkর আেবদেনর িভিtেত আদালত কর্তৃক বলব� হiেত পািরেব।  
 
(5) uপ-ধারা (4) eর aধীন anরব্তr◌ীকালীন বয্বsা বলব�করেণর জনয্ আদালেত দািখলকৃত 
আেবদন ধারা 7 বা সািলসী চুিkর সিহত aসাম সয্পূর্ণ নয় বা চুিkর েকান শর্ত পিরতয্াগ নয় মের্ম 



গণয্ হiেব।  
    
 
    

   
  
সািলস বয্তীত 
aনয্ভােব িন িt 

  

22। (1) সািলসী াiবু্যনাল কর্তৃক সািলস বয্তীত aনয্ভােব িবেরােধর িন িt u�সািহত করা 
হiেল uহা সািলস কারয্ধারার সিহত aসাম সয্পূর্ণ হiেব না eবং সািলসী াiবু্যনাল সকল পেkর 
সmিতkেম, সািলসী কারয্ধারার েয েকান পরয্ােয়, িবেরাধীয় িবষয়িট িন িtর জনয্ মধয্sতা, 
আেপাষ বা aনয্ েয েকান পdিত aনসুরণ কিরেত পািরেব।  
 
(2) সািলসী কারয্ধারা চলাকােল পkগণ িবেরাধীয় িবষয়িট আেপােষ িন িt কিরেল eবং পkগণ 
কর্তৃক aনরুdু হiেল, সািলসী াiবু্যনাল ukরপূ িন িtেক সরব্সmত িসdাn িহসােব সািলসী 
েরােয়দাদ আকাের িলিপবd কিরেব।  
 
(3) সরব্সmত শের্ত সািলসী েরােয়দাদ ধারা 38 েমাতােবক pদt হiেব eবং uহা েয eকিট সmত 
শের্তর সািলসী েরােয়দাদ ei মের্ম uk েরােয়দােদ uেlখ কিরেত হiেব।  
 
(4) সরব্সmত শের্তর সািলসী েরােয়দােদর মরয্াদা o কারয্করতা িবেরাধীয় aনয্ েয েকান িবষেয় 
pদt সািলসী েরােয়দােদর aনরুূপ হiেব।  

    
 
    

  পিরেcদ-6 
সািলসী কাযর্ধারা পিরচালনা 

  
সািলসী াiবু্যনােলর 
সাধারণ দািয়t 

  

23। (1) সািলসী াiবু্যনাল uহার িনকট দািখলকৃত েয েকান িবেরাধ নয্ায়সংগত eবং 
পkপাতহীনভােব িন িt কিরেব eবং eতদেুdেশয্-  
 
(ক) pেতয্ক পkেক িলিখত, েমৗিখক বা uভয়ভােব তাহার মামলা uপsাপেনর যিুkসংগত সেুযাগ 
pদান কিরেব; eবং  
 
(খ) pেতয্ক পkেক aনয্ানয্ পk বা সংি  aনয্ েয েকান বয্িk কর্তৃক াiবু্যনােল uপsািপত 
দিলল o pাসংিগক aনয্ানয্ সামgী পরীkা করার যিুkস ত সেুযাগ pদান কিরেব।  
 
(2) সািলসী াiবু্যনাল uহার িনকট সািলেসর জনয্ দািখলকৃত েকান িবেরাধ যথাসmব dত িন িt 
কিরেব।  
 
(3) সািলসী াiবু্যনাল সািলসী কারয্ধারা পিরচালনার েkেt, কারয্িবিধ o সাkয্ িবষেয় িসdাn 
gহেণ eবং uহার uপর aির্পত aনয্ সকল kমতা pেয়ােগ নয্ায়সংগত, পkপাতহীনভােব দািয়t 
পালন কিরেব।  

    
 
    

   
  
সািলসী াiবু্যনাল 
েদoয়ানী কারয্িবিধ 
আiন eবং সাkয্ 
আiন aনসুরেণ বাধয্ 
নয় 

  

24। ei আiেনর aধীন েকান িবেরাধীয় িবষয় িন িtর েkেt সািলসী াiবু্যনাল েদoয়ানী 
কারয্িবিধ eবং সাkয্ আiেনর িবধানাবলী aনসুরেণ বাধয্ হiেব না।  



    
 
    

   
  
কারয্িবিধ িনর্ধারণ 

  

25। (1) সািলসী াiবু্যনাল uহার কারয্ধারায় aনসুরণীয় সকল বা েয েকান িবষেয়, ei আiেনর 
িবধানাবলী সােপেk, পkগণ কর্তৃক িনর্ধািরত কারয্পdিত aনসুরণ কিরেব।  
 
(2) uপ-ধারা (1) e uেlিখত কারয্পdিতর aনপুিsিতেত সািলসী াiবু্যনাল uহার কারয্ধারা 
পিরচালনায় পdিতগত o সাkয্গত িবষয়গিুল, ei আiেনর িবধানাবলী সােপেk, িনর্ধারণ কিরেব। 
 
(3) পkগণ কর্তৃক চুিkর মাধয্েম, বা সািলসী াiবু্যনাল কর্তৃক কারয্ধারা পিরচালনায় পdিতগত 
o সাkয্গত িবষয়গিুল িনর্ধারেণর kমতার হািন না কিরয়া ukরপূ পdিতগত o সাkয্গত 
িবষয়গিুলেত িনmবির্ণত িবষয়গিুল anভr◌ুk হiেব; যথা:-  
 
(ক) সমg বা আংিশক কারয্ধারা aনিু ত হoয়ার সময় o sান;  
 
(খ) কারয্ধারায় বয্বহারয্ ভাষা eবং েকান সংি  দিলেলর aনবুাদ সরবরাহ করা;  
 
(গ) দাবী সংkাn িলিখত িববরণ o আtপk সমর্থেনর নমনুা, দািখেলর সময় eবং সংেশাধেনর 
পিরসীমা;  
 
(ঘ) দিলেলর pকাশ o uপsাপন;  
 
(ঙ) পkগণেক িজjািসতবয্ p  o uহার জবাব;  
 
(চ) েকান uপাদােনর gহণেযাগয্তা, pাসংিগকতা বা oজেনর িবষেয় িলিখত বা েমৗিখক সাkয্;  
 
(ছ) িবেরাধীয় িবষেয় ঘটনা বা আiনগত িদক পরয্ােলাচনায় সািলসী াiবু্যনােলর kমতা;  
 
(জ) েমৗিখক বা িলিখত সাkয্ েপশ বা uপsাপন।  
 
(4) সািলসী াiবু্যনাল ত�কর্তৃক pদt েকান িনের্দশ বাsবায়েনর সময় ধারয্ কিরেত eবং 
ধারয্কৃত সময় বির্ধত কিরেত পািরেব।  

    
 
    

   
  
সািলেসর sান 

  

26। (1) পkগণ সািলেসর sান িনর্ধারেণর লেkয্ মৈতেকয্ uপনীত হiেত পািরেব।  
 
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন মৈতকয্ না হiেল, পkগেণর সিুবধাসহ মামলার aবsা িবেবচনায় 
রািখয়া সািলসী াiবু্যনাল সািলেসর sান িনর্ধারণ কিরেব।  
 
(3) uপ-ধারা (1) eবং (2) e যাহা িকছুi থাkক না েকন, পkগণ িভnভােব সmত না হiেল, 
সািলসী াiবু্যনাল uহার সদসয্েদর আলাপ আেলাচনার জনয্, সাkী, িবেশষj বা পkগেণর শনুানীর
জনয্ বা দিলল, dবয্সামgী বা aনয্ানয্ সmিt পিরদর্শেনর জনয্ ত�কর্তৃক uপযkু িবেবিচত েয 
েকান sােন িমিলত হiেত পািরেব।  

    



 
    

   
  
সািলসী কারয্ধারা শরু ু

  

27। পkগণ িভnভােব সmত না হiেল, েকান সািলসী কারয্ধারা শরু ুহiয়ােছ মের্ম গণয্ হiেব, যিদ- 
 
(ক) সংি  সািলস চুিk pেযাজয্ হয় eiরপূ েকান িবেরােধর udব হয়; eবং  
 
(খ) চুিkর েকান পk-  
 
(a) aনয্ পেkর িনকট হiেত uk চুিk হiেত udতু  েকান িবেরাধ সািলেস েpরণ কিরেত বা েpরণ 
করার িবষেয় সmিত jাপেনর েনািটশ pাp হয়; বা  
 
(আ) aনয্ পেkর িনকট হiেত িবেরাধীয় িবষেয় eকিট সািলসী াiবু্যনাল িনেয়ােগর জনয্ বা 
িনেয়ােগ aংশgহণ কিরেত বা সmত হiেত বা eকিট সািলসী াiবু্যনােলর িনযিুkেত aনেুমাদন 
jাপেনর েনািটশpাp হয়।  

    
 
    

   
  
কারয্ধারা সংহতকরণ 
eবং eকেt শনুানী 

  

28। (1) পkগণ eতদেুdেশয্ সmত হiেত পািরেব েয-  
 
(ক) েকান সািলসী কারয্ধারা aনয্ সািলসী কারয্ধারার সােথ সংহত হiেব;  
 
(খ) সmত শর্তাধীেন eকেt শনুানী aনিু ত হiেব।  
 
(2) পkগণ মৈতেকয্র মাধয্েম aনরুূপ kমতা সািলসী াiবু্যনালেক aর্পণ না কিরেল, কারয্ধারা 
সংহতকরণ বা eকেt শনুানীর আেদশ pদােনর েকান kমতা সািলসী াiবু্যনােলর থািকেব না।  

    
 
    

   
  
দাবীর িববরণী o 
জবাব 

  

29। (1) পkগণ িভnভােব সmত না হiেল, সািলসী াiবু্যনাল কর্তৃক িনর্ধািরত সময়সীমার মেধয্ 
দাবীকারী তাহার দাবী সমর্থনকারী ঘটনা, িবেবচয্ িবষয় o pাথr◌ীত pিতকার বর্ণনা কিরেব eবং 
pিতপk ei সকল সিুনির্দ  িবষেয় জবাব pদান কিরেব।  
 
(2) পkগণ িববরেণর সােথ সংি  সকল দিলল দািখল কিরেত eবং ভিবষয্েত uপsাপন করা হiেব 
eiরপূ সকল দিলল বা সােkয্র িববরণ সংযkু কিরেত পািরেব।  
 
(3) পkগণ িভnভােব সmত না হiেল, সািলসী কারয্ধারা চলাকােল েয েকান পk তাহার দাবী 
সংেশাধন বা দাবীর সিহত সংেযাজন কিরেত পািরেব, যিদ না সািলসী াiবু্যনাল নয্ায়িবচার বা 
িবলm eড়ােনার sাের্থ uk সংেশাধন বা সংেযাজন ম রু করা যথাযথ হiেব না মের্ম িবেবচনা কের।

    
 
    

   
  
শনুানী o কারয্ধারা   30। (1) পkগণ িভnভােব সmত না হiেল, সাkয্ uপsাপেনর জনয্ েমৗিখক শনুানী বা েমৗিখক 



যিুkতর্ক aনু ান করা হiেব িকনা aথবা পkগণ কর্তৃক দািখলকৃত হলফনামাসহ দিলল o aনয্ানয্ 
uপাদােনর িভিtেত কারয্ধারা পিরচালনা করা হiেব িকনা তাহা সািলসী াiবু্যনাল িনর্ধারণ 
কিরেব:  
 
তেব শর্ত থােক েয, েকান েমৗিখক শনুানী aনিু ত হiেব না মের্ম পkগণ মৈতেকয্ uপনীত না হiেল, 
সািলসী াiবু্যনাল েয েকান পেkর aনেুরােধ বা িনজ uেদয্ােগ কারয্ধারার যথাযথ পরয্ােয় েমৗিখক 
শনুানী gহণ কিরেব।  
 
(2) শনুানী gহণ eবং দিলল, dবয্সামgী বা aনয্ানয্ সmিt পিরদর্শেনর uেdেশয্ সািলসী 
াiবু্যনােলর ৈবঠেকর িবষেয় পkগণেক পরয্াp aিgম েনািটশ pদান কিরেব।  

 
(3) সািলসী াiবু্যনােলর িনকট সরবরাহকৃত সকল িববরণী, দিলল বা aনয্ানয্ তথয্ বা েকান 
eকপk কর্তৃক uk াiবু্যনােলর িনকট দািখলকৃত আেবদন সmের্ক aপর পkেক aবগত কিরেব 
eবং সািলসী াiবু্যনাল িসdাn gহেণর জনয্ িনর্ভর কিরেত পাের eiরপূ েয েকান িবেশষj 
pিতেবদন বা সাkয্গত দিলল পkগণেক aবগত কিরেব।  

    
 
    

   
  
আiনগত বা aনয্ানয্ 
pিতিনিধt   31। পkগণ িভnভােব সmত না হiেল, সািলসী কারয্ধারার েকান পk আiনজীবী বা তাহার 

মেনানীত aনয্ েকান বয্িkর মাধয্েম uk কারয্ধারায় pিতিনিধt কিরেত পািরেব।  
    
 
    

   
  
িবেশষj, আiন 
uপেদ া বা eেসসর 
িনেয়ােগর kমতা 

  

32। (1) পkগেণর মেধয্ িভnরপূ চুিk না থািকেল, সািলসী াiবু্যনাল-  
 
(ক) ত�কতr◌ৃক িনর্ধািরত সিুনির্দ  িবষেয় pিতেবদন দািখল করার জনয্ িবেশষj বা আiন 
uপেদ া িনেয়াগ কিরেত পািরেব;  
 
(খ) কািরগির িবষেয় সহায়তাদােনর জনয্ eেসসর িনেয়াগ কিরেত পািরেব; eবং  
 
(গ) সংি  েকান তথয্ pদােনর বা সংি  দিলল, dবয্সামgী বা aনয্ানয্ সmিt িবেশষj, আiন 
uপেদ া, বা, েktমত, eেসসেরর পিরদর্শেনর জনয্ uপsাপন কিরেত বা uহােত pেবশািধকার 
pদােনর জনয্ েকান পkেক আেদশ কিরেত পািরেব।  
 
(2) পkগণ িভnভােব সmত না হiেল-  
 
(ক) েকান পেkর বা সািলসী াiবু্যনােলর aনেুরােধ েকান িবেশষj, আiন uপেদ া, বা, েktমত, 
eেসসর তাহার িলিখত বা েমৗিখক pিতেবদন দািখল eবং তথয্, মতামত বা পরামর্শ সরবরাহ 
কিরবার পর েমৗিখক শনুানীেত aংশgহণ কিরেব, যাহােত পkগণ তাহােক p  কিরেত eবং িবেবচয্ 
িবষেয় িবেশষj সাkী uপsাপেনর সেুযাগ পাiেত পাের;  
 
(খ) িবেশষj, আiন uপেদ া, বা, েktমত, eেসসর তাহার দখেল থাকা সমদুয় দিলল, dবয্সামgী 
বা aনয্ানয্ সmিt, যাহা pিতেবদন pণয়েনর জনয্ তাহােক সরবরাহ করা হiয়ািছল, তাহা েকান 
পেkর aনেুরােধ uk পেkর pািpসাধয্ কিরেব;  
 
(গ) েকান িবেশষj, আiন uপেদ া বা eেসসর কর্তৃক সািলসী াiবু্যনােল দািলখকৃত েকান 



pিতেবদন, তথয্, মতামত বা পরামের্শর uপর মnবয্ করার জনয্ পkগণেক যিুkসংগত সেুযাগ pদান
কিরেব।  

    
 
    

   
  
সাkীর pিত সমন 

  

33। (1) সািলসী াiবু্যনাল বা, সািলসী াiবু্যনােলর aনমুিতkেম, সািলসী কারয্ধারার েকান 
পk pেয়াজনীয় েকান বয্িkেক পরীkার জনয্, বা dবয্সামgী uপsাপেনর জনয্ বা uভয় uেdেশয্ 
সািলসী াiবু্যনােলর সmেখু  হািজর হiবার জনয্ বা, েktমত, uপsাপেনর জনয্ সমন iসু্যর লেkয্ 
আদালেত আেবদন কিরেত পািরেব eবং আদালত aনরুূপ সমন iসু্য কিরেব।  
 
(2) আদালেত েকান েমাকdমার িবচাের েকান বয্িkেক েয pে র utরদােন বা েয dবয্ uপsাপেন 
বাধয্ করা যায় না uপ-ধারা (1) eর aধীন iসু্যকৃত েকান সমেনর মাধয্েম সািলসী াiবু্যনােল 
হািজর করা েকান বয্িkেক েসiরপূ েকান pে র utরদােন বা দিলল বা dবয্-সামgী uপsাপেনo বাধয্
করা যাiেব না।  
 
(3) েযi সকল বয্িk uপ-ধারা (1) eর aধীেন iসু্যকৃত সমন aনসুাের সািলসী াiবু্যনােল 
হািজর হiেত বয্র্থ হiেব, বা aনয্ েকান সংি  বয্াপাের বা িবষেয় িবচুযিত্  কিরেব বা সmাদেন 
asীকার কিরেব বা সািলসী কারয্ধারা চলাকােল সািলসী াiবু্যনাল aবমাননার aপরাধ কিরেব, 
তাহা হiেল, সািলসী াiবু্যনােলর aিভেযােগর িভিtেত তাহারা, আদালেতর আেদশ dারা, আদালেত 
েমাকdমার িবচারকােল কৃত aনরুূপ aপরােধর জনয্ েযiরপূ শািsর জনয্ দায়ী হiেতন েসiরূপ শািsর 
জনয্ দায়ী হiেবন।  

    
 
    

   
  
সািলসী াiবু্যনােল 
সাkয্ pদান 

  

34। পkগণ িভnভােব সmত না হiেল-  
 
(ক) সািলসী াiবু্যনােল েমৗিখক বা িলিখতভােব বা eিফেডিভট dারা সাkয্ pদান করা যাiেব;  
 
(খ) সাkীর সmিত সােপেk, সািলসী াiবু্যনাল সাkীেক শপথ বা সতয্ পাঠ করাiেত পািরেব।  

    
 
    

   
  
পkগেণর বয্র্থতার 
েkেt সািলসী 
াiবু্যনােলর kমতা 

  

35। (1) যথাযথভােব o dত সািলসী কারয্ধারা পিরচালনার জনয্ আবশয্কীয় েকান িকছু সmাদেন
েকান পেkর বয্র্থতার েkেt সািলসী াiবু্যনােলর kমতার িবষেয় পkগণ চুিkেত uপনীত হiেত 
পািরেব।  
 
(2) েকান দাবীদার ধারা 29 eর-  
 
(ক) uপ-ধারা (1) aনসুাের তাহার দাবীর িববরণী pদােন বয্র্থ হiেল সািলসী াiবু্যনাল 
কারয্ধারা সমাp কিরেব; eবং  
 
(খ) uপ-ধারা (1) aনসুাের uk দাবীদােরর pিতপk জবােবর িববরণী pদােন বয্র্থ হiেল সািলসী 
াiবু্যনাল ঐ বয্র্থতােক aিভেযােগর sীকৃিত গণয্ না কিরয়া কারয্ধারা aবয্াহত রািখেব।  

 



(3) যিদ সািলসী াiবু্যনােলর িনকট iহা সেnাষজনকভােব pতীয়মান হয় েয, দাবী আদােয়র জনয্ 
বয্বsা gহেণর েkেt দাবীদার eমন asাভািবক o aমার্জনীয় িবলm কিরয়ােছন যাহার ফেল-  
 
(ক) িবেরােধর নয্াযয্ সমাধান সmব না হoয়ার মত বাsব ঝঁুিকর সিৃ  হiয়ােছ বা হiবার সmাবনা 
েদখা িদয়ােছ; বা  
 
(খ) pিতপেkর জনয্ গরুতুর kিতর কারণ হiয়ােছ বা kিতর সmাবনা েদখা িদয়ােছ-  
 
তাহা হiেল সািলসী াiবু্যনাল দাবী খািরজ কিরয়া েরােয়দাদ pদান কিরেত পািরেব।  
 
(4) যিদ েকান পk, পরয্াp কারণ বয্তীত, eতদেুdেশয্ জারীকৃত েনািটশpািp সেtto-  
 
(ক) েকান েমৗিখক শনুানীেত হািজর হiেত বা pিতিনিধt কিরেত বয্র্থ হয়; বা  
 
(খ) আবশয্কীয় িলিখত সাkয্ দািখল কিরেত বা িলিখত িনেবদন uপsাপেন বয্র্থ হয়, তাহা হiেল 
সািলসী াiবু্যনাল uk পেkর aনপুিsিতেত বা, েktমত, তাহার পেk িলিখত সাkয্ বা িনেবদন 
uপsাপন বয্তীত কারয্ধারা aবয্াহত রািখেত eবং uপsািপত সােkয্র িভিtেত েরােয়দাদ pদান 
কিরেত পািরেব�  
 
(5) েকান পk পরয্াp কারণ pদর্শন বয্তীত সািলসী াiবু্যনােলর েকান আেদশ বা িনের্দশ 
pিতপালেন বয্র্থ হiেল, uk াiবু্যনাল aনরুূপ আেদশ বা িনের্দশ pিতপালেনর জনয্ uহার 
িবেবচনায় সময়সীমা িনির্দ  কিরয়া আেদশ pদান কিরেত পািরেব।  
 
(6) েকান দাবীদার জামানত বা খরচার সংsােনর লেkয্ সািলসী াiবু্যনাল কতr◌ৃক pদt েকান 
আেদশ বা িনের্দশ পালেন বয্র্থ হiেল uk াiবু্যনাল দাবী খািরজ কিরয়া েরােয়দাদ pদান কিরেত 
পািরেব।  
 
(7) ei ধারার েকান uপ-ধারায় uেlখ করা হয় নাi, সািলসী াiবু্যনােলর eমন েকান আেদশ যিদ
েকান পk pিতপালেন বয্র্থ হয়, তাহা হiেল uk াiবু্যনাল-  
 
(ক) ei মের্ম িনের্দশ pদান কিরেত পািরেব েয, আেদেশর িবষয়বs িছল eমন aিভেযাগ বা 
uপাদােনর uপর aসমর্থ পk িনর্ভর কিরেত পািরেব না;  
 
(খ) আেদশ aমােনয্র কারেণ udতূ  পিরিsিত িবেবচনাkেম aসমর্থ পেkর sাের্থর pিতkল িসdাn 
gহণ কিরেত পািরেব;  
 
(গ) uহার িনকট যথাযথভােব uপsািপত uপাদােনর িভিtেত েরােয়দাদ pণয়েন agসর হiেত 
পািরেব; বা  
 
(ঘ) আেদশ aমােনয্র পিরণিতেত খরেচর বয্য় িবষেয় uহার িবেবচনায় uপযkু আেদশ pদান 
কিরেত পািরেব।  

    
 
    

  পিরেcদ-7 
েরােয়দাদ eবং কাযর্ধারা পিরসমািp 

  
িবেরােধর িবষয়বsেত 
আiেনর pেয়াগ   

36। (1) েকান িবেরােধর িবষয়বsর েkেt েকান আiন pেযাজয্ হiেব মের্ম পkগণ কর্তৃক িনর্ধািরত
হiেল সািলসী াiবু্যনাল সংি  আiেনর িবধান aনসুাের uk িবেরাধ িন িt কিরেব:  



 
তেব শর্ত থােক েয, সংি  েkেt পkগণ েযi েদেশর আiন বা আiনগত বয্বsা িনর্ধারণ কিরেব, েসi
েদেশর pচিলত আiেনর িভnতার েkেt শধুমুাt েমৗিলক আiনেক বঝুাiেব।  
 
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন েকান েদেশর আiন িনর্ধারণ করা না হiেল সািলসী াiবু্যনাল 
িবেবচনায়, িভnতার েkেt, েয আiন uপযkু িবেবিচত uk আiন pেয়াগ কিরেব।  
 
(3) সািলসী াiবু্যনাল চুিkর শর্ত aনযুায়ী সাধারণ নয্ায় িবচােরর sাের্থ সংি  িবষেয় pথা, যিদ
থােক, িবেবচনায় আিনয়া িসdাn pদান কিরেব।  

    
 
    

   
  
eকািধক সািলসকারীর 
সমnেয় গিঠত সািলসী 
াiবু্যনােলর িসdাn 

gহেণর পdিত   

37। (1) পkগণ aনয্ভােব সmত না হiেল, eকািধক সািলসকারী সমnেয় গিঠত সািলসী 
াiবু্যনােলর িসdাn uহার সংখয্াগির  সদেসয্র সমর্থেন গহৃীত হiেব।  

 
(2) uপ-ধারা (1) e যাহা িকছুi থাkক না েকন, পkগেণর dারা aথবা সািলসী াiবু্যনােলর 
সকল সদেসয্র dারা kমতাpাp হiেল, পdিত সmির্কত সকল pে র সািলসী াiবু্যনােলর 
েচয়ারময্ান িসdাn pদান কিরেবন।  

    
 
    

   
  
সািলসী েরােয়দােদর 
নমনুা o িবষয়বs 

  

38। (1) সািলসী াiবু্যনােলর েরােয়দাদ িলিখত eবং সািলসকারী বা সািলসকারীগণ কর্তৃক 
sাkিরত হiেত হiেব।  
 
(2) সািলসকারীর eকািধক সািলসকারীর সমnেয় গিঠত সািলসী াiবু্যনােলর েরােয়দােদ 
সংখয্াগির  sাkর পরয্াp হiেব eবং েকান সািলসকারী sাkর না কিরেল uহার কারণ েরােয়দােদ 
uেlখ কিরেত হiেব।  
 
(3) সািলসী েরােয়দােদর aনkুেল যিুk pদর্শেনর pেয়াজন হiেব না মের্ম পkগণ সmত হiেল aথবা
েরােয়দাদিট ধারা 22 eর aধীন সmত শর্ত aনযুায়ী pদt হiয়া থািকেল সািলসী েরােয়দােদর 
aনkুেল যিুk pদর্শন করার pেয়াজন হiেব না।  
 
(4) ধারা 26 aনসুাের িনর্ধািরত মেত সািলসী েরােয়দােদ সািলেসর তািরখ eবং sান uেlখ কিরেত 
হiেব eবং েরােয়দাদিট uk sােন pদt হiয়ােছ বিলয়া গণয্ হiেব।  
 
(5) েরােয়দাদ pদt হoয়ার পর সািলসী াiবু্যনােলর সািলসকারী বা সািলসকারীেদর sাkর সmিলত
েরােয়দােদর eকিট aনিুলিপ pেতয্ক পkেক সরবরাহ কিরেত হiেব।  
 
(6) পkগেণর dারা aনয্ভােব সাবয্s না হiেল-  
 
(ক) সািলসী েরােয়দােদ aর্থ পিরেশােধর িবষয় থািকেল পিরেশািধতবয্ aের্থর সিহত, িবেরাধ udব 
হiবার তািরখ হiেত েরােয়দাদ pদান কিরবার তািরখ পরয্n সময়সীমার সmর্ণূ  বা aংেশর জনয্ 
সািলস চুিkেত িনর্ধািরত হাের বা, aনরুপূ হার না থািকেল, সািলসী াiবু্যনাল কর্তৃক িনর্ধািরত 
হাের সদু যkু করা যাiেব; eবং  
 
(খ) েরােয়দােদ aনয্ভােব আেদশ pদt না হiেল, েরােয়দাদ pদt হoয়ার তািরখ হiেত aর্থ 



পিরেশােধর তািরখ পরয্n সময়কােলর জনয্ সািলসী েরােয়দাদ dারা েয aর্থ পিরেশােধর জনয্ আেদশ 
pদান করা হiেব uk aের্থর সিহত pচিলত বয্াংক হার aেপkা 2% aিধক বা�সিরক হাের সদু 
pেদয় হiেব।  
 
বয্াখয্া।- ei uপ-ধারার "বয্াংক হার" aের্থ বাংলােদশ বয্াংক কর্তৃক সময় সময় িনর্ধািরত সেুদর 
হারেক বঝুাiেব।  
 
(7) পkগণ aনয্ভােব সmত না হiেল-  
 
(ক) সািলেসর খরচ সািলসী াiবু্যনাল কর্তৃক িনর্ধািরত হiেব; eবং  
 
(খ) সািলসী াiবু্যনাল েরােয়দােদ-  
 
(a) খরচ পাiেত aিধকারী পেkর নাম;  
 
(আ) খরচ pদানকারী পেkর নাম;  
 
(i) খরেচর পিরমাণ aথবা uk পিরমাণ িনর্ধারেণর পdিত; eবং  
 
(ঈ) খরচ pদান করার পdিত uেlখ কিরেব।  
 
বয্াখয্া।- ei uপ-ধারার "সািলেসর খরচ" aের্থ সাkীেদর িফসহ সািলেসর খরচািদ, আiনগত িফ 
eবং খরচািদ, সািলস তদারককারী েকান pিত ােনর pশাসিনক িফ eবং সািলসী কারয্ধারা o সািলসী
েরােয়দাদ িবষেয় বয্িয়ত খরচািদ সmির্কত যিুkসংগত খরচ anভr◌ুk হiেব।  

    
 
    

   
  
েরােয়দাদ চূড়াn o 
বাধয্কর 

  

39। (1) েকান সািলস চুিkর ধারাবািহকতায় সািলসী াiবু্যনাল কর্তৃক pদt েরােয়দাদ চূড়াn 
হiেব eবং uহা পkগণ eবং তাহােদর মাধয্েম বা aধীেন দাবীদার েয েকান বয্িkর uপর বাধয্কর 
হiেব।  
 
(2) uপ-ধারা (1) e যাহা িকছুi থাkক না েকন, ei আiেনর িবধান aনসুাের সািলসী েরােয়দােদর 
িবরেুd েকান বয্িkর আপিt utাপেনর aিধকার kু  হiেব না।  

    
 
    

   
  
েরােয়দােদর সংেশাধন, 
বয্াখয্া iতয্ািদ 

  

40। (1) পkগণ নতুন েকান সময়সীমা সmের্ক সmত না হiেল েরােয়দাদ pাp হoয়ার েচৗd িদেনর 
মেধয্-  
 
(ক) েকান eক পk, aপর পkেক েনািটশ pদান কিরয়া-  
 
(a) সািলসী েরােয়দােদ সংঘিটত হoয়া গণনাগত ভুল েকান করিণক aথবা মdুাkরজিনত tিট বা 
িবচুযিত্  aথবা aনরুপূ pকৃিতর aনয্ েকান tিট সংেশাধন কিরেত; aথবা  
 
(আ) েযেkেt েরােয়দােদর িবভাজনেযাগয্ aংশিবেশষ eমন েকান িবষয় সmির্কত যাহা সািলেস 
েpিরত হয় নাi eবং সািলেস েpিরত িবষেয়র uপর pদt িসdাnেক uহা pভািবত কের না েসiেkেt 



সািলসী েরােয়দাদ পিরমার্জন কিরেত,  
 
সািলসী াiবু্যনালেক aনেুরাধ কিরেত পািরেব;  
 
(খ) পkগেণর মেধয্ মৈতকয্ সােপেk, েকান eক পk aপর পkেক েনািটশ pদান কিরয়া েয েকান 
সািলসী েরােয়দােদর aংশিবেশেষর aথবা েকান সsু  িবষেয়র uপর বয্াখয্া pদান কিরেত সািলসী 
াiবু্যনালেক aনেুরাধ কিরেত পািরেব।  

 
(2) সািলসী াiবু্যনাল, uপ-ধারা (1) eর aধীন pাp েকান aনেুরাধ যথার্থ মেন কিরেল aনেুরাধ
pািpর েচৗd িদেনর মেধয্, বা সািলসী াiবু্যনােলর aনেুরােধ পkগণ দীর্ঘতর সময়সীমার বয্াপাের 
সmত হiেল, uk দীর্ঘতর সমেয়র মেধয্ aনরুপূ সংেশাধন বা পিরমার্জন কিরেব বা, েktমত, 
বয্াখয্া pদান কিরেব।  
 
(3) সািলসী েরােয়দাদ pদt হoয়ার েচৗd িদেনর মেধয্ সািলসী াiবু্যনাল uপ-ধারা (1) eর দফা 
(ক) েত uিlলিখত েয েকান গণনাগত, করিণক বা মdুাkরজিনত tিট-িবচুযিত্  বা aনরুপূ aনয্ 
েকান tিট সংেশাধন কিরেত পািরেব।  
 
(4) ei ধারার aধীন েকান সংেশাধন, পিরমার্জন বা েktমত, বয্াখয্া সািলসী েরােয়দােদর aংশ 
হiেব।  
 
(5) পkগণ িভnভােব সmত না হiেল, েকান পk, aপর পkেক েনািটশ pদান কিরয়া, সািলসী 
কারয্ধারায় uপsািপত হiয়ােছ aথচ েরােয়দােদ anভr◌ুk হয় নাi eমন েকান দাবী সmের্ক 
aিতিরk সািলসী েরােয়দাদ pদান কিরেত, সািলসী েরােয়দাদ pািpর েচৗd িদেনর মেধয্ সািলসী 
াiবু্যনালেক aনেুরাধ কিরেত পািরেব।  

 
(6) সািলসী াiবু্যনাল, uপ-ধারা (5) eর aধীন pাp aনেুরাধ যথার্থ মেন কিরেল, aনেুরাধ 
pািpর ষাট িদেনর মেধয্ aিতিরk েরােয়দাদ pদান কিরেত পািরেব।  
 
(7) ei ধারার aধীেন েকান সািলসী েরােয়দাদ aথবা aিতিরk সািলসী েরােয়দাদ eর সংেশাধন, 
পিরমার্জন বা বয্াখয্ার েkেt ধারা 38 eবং 39 eর িবধানসমহূ pেযাজয্ হiেব।  

    
 
    

   
  
কারয্ধারার সমািp 

  

41। (1) চূড়াn সািলসী েরােয়দাদ aথবা uপ-ধারা (2) eর aধীেন pদt আেদেশর মাধয্েম সািলসী 
কারয্ধারার সমািp ঘিটেব।  
 
(2) সািলসী াiবু্যনাল সািলসী কারয্kেমর সমািpর আেদশ pদান কিরেব, যিদ-  
 
(ক) দাবীদার তাহার দাবী pতয্াহার কের eবং যিদ না, ukরেূপ সমািpর িবরেুd pিতপk আপিt 
utাপন কের eবং িবেরােধর িবষয় চূড়াn িন িtেত pিতপেkর ৈবধ sার্থ আেছ মের্ম সািলসী 
াiবু্যনাল কর্তৃক sীকৃত হয়;  

 
(খ) পkগণ কারয্ধারা সমািpেত সmত হয়; বা  
 
(গ) েকান কারেণ কারয্kেমর aিবরাম aনবুিৃt apেয়াজনীয় aথবা aসmব হiয়া পেড়।  
 
(3) ধারা 40 eর িবধান সােপেk সািলসী াiবু্যনােলর কর্তৃt সািলসী কারয্ধারার সমািpর সােথ 
সােথ সমাp হiেব।  



    
 
    

  পিরেcদ-8 
সািলসী েরােয়দােদর িবরেুd বয্বsা 

  
সািলসী েরােয়দাদ 
বািতেলর আেবদন 

  

42। (1) েকান পk কর্তৃক সািলসী েরােয়দাদ pািpর ষাট িদেনর মেধয্ দািখলকৃত আেবদেনর িভিtেত 
আদালত আnর্জািতক বািণিজয্ক সািলেস pদt েরােয়দাদ বয্তীত ei আiেনর aধীন pদt েকান 
সািলসী েরােয়দাদ বািতল কিরেত পািরেব।  
 
(2) েকান পk কর্তৃক সািলসী েরােয়দাদ pািpর ষাট িদেনর মেধয্ দািখলকৃত আেবদেনর িভিtেত 
হাiেকার্ট িবভাগ বাংলােদেশ aনিু ত আnর্জািতক বািণিজয্ক সািলেস pদt েকান সািলসী েরােয়দাদ 
বািতল কিরেত পািরেব।  

    
 
    

   
  
সািলসী েরােয়দাদ 
বািতেলর কারণসমহূ 

  

43। (1) েকান সািলসী েরােয়দাদ বািতল করা যাiেত পাের, যিদ-  
 
(ক) েকান পk আেবদন দািখল কিরয়া ei মের্ম pমাণ uপsাপন কের েয-  
 
(a) সািলসী চুিkর েকান eক পেkর েকানরপূ akমতা িছল;  
 
(আ) েয আiেনর aধীন পkগণ সািলস চুিk কিরয়ােছ েসi আiনিট ৈবধ আiন নেহ;  
 
(i) আেবদনকারী পkেক সািলসকারী িনেয়াগ বা সািলসী কারয্ধারা সmের্ক যথাযথ েনািটশ pদান 
করা হয় নাi aথবা uk পk তাহার মামলা uপsাপন কিরেত aনয্ েকান যিুkসংগত কারেণ akম 
হiয়ািছল;  
 
(ঈ) সািলসী েরােয়দাদ eমন েকান িবেরাধীয় িবষয় সmির্কত যাহা সািলেস েpিরত িবষেয়র uেdেশয্ 
বা শর্ত বিহভr◌ূত বা uহােত eমন িসdাn রিহয়ােছ যাহা সািলেস েpিরত িবষেয়র পিরিধ বিহর্ভূত: 
 
তেব শর্ত থােক েয, যিদ সািলেস েpিরত হয় নাi eiরপূ িবষয়েক সািলেস েpিরত হiয়ােছ eiরপূ 
িবষয় হiেত পথৃক করা সmব হয় তাহা হiেল সািলেস েpিরত না হoয়া িবষেয়র uপর িসdাn 
সmির্কত aংশ বািতল করা যাiেত পাের;  
 
(u) সািলসী াiবু্যনােলর গঠন বা সািলসী পdিত পkগেণর চুিkর সিহত সংগিতপূর্ণ িছল না 
aথবা eiরপূ চুিkর aবর্তমােন ei আiেনর িবধানাবলীর সিহত সংগিতপূর্ণ নয়;  
 
(খ) আদালত িকংবা েktমত, হাiেকার্ট িবভাগ ei মের্ম সn  হয় েয-  
 
(a) িবেরােধর িবষয়বs বাংলােদেশ pচিলত আiন aনসুাের সািলেসর মাধয্েম িন িtেযাগয্ নেহ;  
 
(আ) সািলসী েরােয়দাদ দশৃয্তঃ বাংলােদেশ pচিলত েকান আiেনর পিরপnী;  
 
(i) সািলসী েরােয়দাদ বাংলােদেশর জননীিতর পিরপnী; aথবা  
 
(ঈ) সািলসী েরােয়দাদ ত কতা বা দনুr◌ীিত dারা pেরািচত বা pভাবািnত�  
 



(2) েকান পk েরােয়দাদ বািতল করার জনয্ আেবদন দািখল কিরেল আেবদন িন িt না হoয়া পরয্n
আদালত বা েktমত, হাiেকার্ট িবভাগ েরােয়দােদর aধীেন pেদয় েকান aর্থ, যিদ থােক, আদালেত 
বা েktমত হাiেকার্ট িবভােগ নগেদ aথবা aনয্ েকানভােব জামানত িহসােব জমা কিরবার জনয্ uk
পkেক আেদশ কিরেত পািরেব।  
 
বয্াখয্া।- ei ধারায় "আদালত" aের্থ েয আদালেতর aিধেkেtর sানীয় সীমার িভতের সািলসী 
েরােয়দাদিট চূড়াnভােব pদt o sাkিরত হiয়ােছ uk আদালতেক বঝুাiেব।  

    
 
    

  পিরেcদ-9 
সািলসী েরােয়দােদর pেয়াগ 

  
সািলসী েরােয়দােদর 
pেয়াগ 

  

44। ধারা 42 eর aধীন সািলসী েরােয়দাদ বািতল করার আেবদন দািখেলর সময়সীমা utীর্ণ হiেল 
aথবা aনরুপূ আেবদন agাহয্ হiেল, েদoয়ানী কারয্িবিধর aধীন আদালত কর্তৃক েকান সািলসী 
েরােয়দাদ eমনভােব pেয়াগ করা হiেব েযন uহা ঐ আদালেতরi িডিk।  
 
বয্াখয্া।- ei ধারার "আদালত" aের্থ ei আদালেতর aিধেkেtর sানীয় সীমার িভতের সািলসী 
েরােয়দাদিট চূড়াnভােব pদt o sাkিরত হiয়ােছ uk আদালতেক বঝুাiেব।  

    
 
    

  পিরেcদ-10 
কিতপয় িবেদশী সািলসী েরােয়দােদর sীকৃিত o বাsবায়ন 

  
িবেদশী সািলসী 
েরােয়দােদর sীকৃিত 
eবং বাsবায়ন 

  

45। (1) আপাততঃ বলব� aনয্ েকান আiেন যাহা িকছুi থাkক না েকন, ধারা 46 eর 
িবধানাবলী সােপেk-  
 
(ক) েয সকল বয্িk সmের্ক েকান িবেদশী সািলসী েরােয়দাদ pদt হiয়ােছ তাহােদর uপর uহা 
বাধয্কর হiেব eবং তদানসুাের ঐ সকল বয্িk বাংলােদেশ েকান আiনগত কারয্ধারার জবাব 
pিতগণন (◌ংবঃ ড়ভভ) বা aনয্ েকান uেdেশয্ uহার uপর িনর্ভর কিরেত পািরেব;  
 
(খ) েকান পk কর্তৃক দািখলকৃত আেবদেনর িভিtেত েকান িবেদশী সািলসী েরােয়দাদ আদালত কর্তৃক
েদoয়ানী কারয্িবিধর িবধান aনসুাের আদালেতর িডিk েযভােব কারয্কর করা হয় েসভােব কারয্কর 
হiেব।  
 
(2) েকান িবেদশী সািলসী েরােয়দাদ কারয্কর করার জনয্ দািখলকৃত আেবদেনর সিহত িনেmাk 
িবষয়সমহূ সংযkু কিরেত হiেব, যথা:-  
 
(ক) মলূ সািলসী েরােয়দাদ aথবা েয েদেশ pদt হiয়ােছ েসi েদেশর আiন aনসুাের যথাযথভােব 
pমাণীকৃত uহার aনিুলিপ;  
 
(খ) মলূ সািলস চুিk aথবা uহার pতয্ািয়ত aনিুলিপ; eবং  
 
(গ) eiরপূ সাkয্ যাহা েরােয়দাদিট িবেদশী েরােয়দাদ মের্ম pমােণর িনিমt আবশয্ক।  
 
(3) uপ-ধারা (2) eর aধীন দািখলতবয্ েরােয়দাদ বা চুিkপt যিদ iংেরজী বা বাংলা িভn aনয্ 
েকান ভাষায় হiয়া থােক, তাহা হiেল uপ-ধারা (1) eর aধীন আেবদনকারী েয েদেশর নাগিরক েসi
েদেশর kটৈনিতক বা কনসু্যলার pিতিনিধ কর্তৃক শdু মের্ম pতয্ািয়ত aথবা বাংলােদেশ বলব� 
আiন aনযুায়ী পরয্াp িবেবিচত হiেত পাের eiরপূ aনয্ েকানভােব শdু মের্ম pতয্ািয়ত আকাের 



iংেরজী ভাষায় uহার eকিট aনবুাদ uk uপ-ধারার aধীন দািখলীয় আেবদেনর সিহত সংযkু 
কিরেত হiেব।  
 
বয্াখয্া।- ei ধারার uেdশয্ পূরণকেl "আদালত" aের্থ ঢাকা েজলার aিধেkt pেয়াগকারী 
েজলাজেজর আদালতেক বঝুাiেব।  

    
 
    

   
  
িবেদশী সািলসী 
েরােয়দাদ বাsবায়ন 
asীকৃিতর কারণসমহূ 

  

46। (1) েকবলমাt িনেmাk কারেণ িবেদশী সািলসী েরােয়দাদ কারয্কর কিরেত asীকার করা 
যাiেত পাের, যথা:-  
 
(ক) েয পেkর িবরেুd uহা pেয়াগ করা হয় েসi পk যিদ েয আদালেত uহা কারয্কর করার দাবী 
করা হয় েসi আদালেত ei মের্ম pমাণ uপsাপন কের েয-  
 
(a) সািলস চুিkর েকান eক পেkর েকানরপূ akমতা িছল;  
 
(আ) েয আiেনর aধীন পkগণ সািলস চুিk কিরয়ােছ েসi আiনিট ৈবধ আiন নেহ;  
 
(i) আেবদনকারী সািলসকারী িনেয়াগ বা সািলসী কারয্ধারা সmের্ক যথাযথ েনািটশ pদান করা হয় 
নাi, aথবা uk পk তাহার মামলা uপsাপন কিরেত বা aনয্ েকান যিুkসংগত কারেণ akম 
হiয়ািছল; বা  
 
(ঈ) সংি  িবেদশী সািলসী েরােয়দাদ eমন েকান িবেরাধীয় িবষয় িন িt কিরয়ােছ যাহা সািলসী 
েpিরত িবষয় বিহর্ভূত িছল:  
 
তেব শর্ত থােক েয, সািলেস েpিরত িবষেয়র uপর pদt িসdােn যিদ সািলেস েpিরত হয় নাi eমন 
িবষয় হiেত পথৃক করা সmব হয় তা হiেল সািলেস েpিরত ঐরপূ িবষেয়র uপর pদt িসdাn সmিলত
িবেদশী েরােয়দাদ আংিশকভােব sীকৃিত pদান o বাsবায়ন করা যাiেব; aথবা  
 
(u) সািলসী াiবু্যনােলর গঠন বা সািলসী পdিত পkগেণর চুিkর সিহত সংগিতপূর্ণ িছল না 
aথবা eiরপূ চুিkর aবর্তমােন েয েদেশ সািলস aনিু ত হiয়ােছ েসi েদেশর আiেনর সিহত 
সংগিতপূর্ণ িছল না; aথবা  
 
(ঊ) সািলসী েরােয়দাদ eখনo পkগেণর uপর বাধয্কর হয় নাi, aথবা েয েদেশ বা েয েদেশর 
আiেনর aধীেন েরােয়দাদ pদt হiয়ািছল uহার েকান ৈবধ কতr◌ৃপk কর্তৃক uk েরােয়দাদ বািতল 
বা sিগত করা হiয়ােছ; aথবা  
 
(খ) েয আদালেত িবেদশী সািলসী েরােয়দাদ কারয্কর করার দাবী করা হiয়ােছ uk আদালেতর 
মেত-  
 
(a) িবেরােধর িবষয়বs বাংলােদেশ pচিলত আiন aনসুাের সািলেসর মাধয্েম িন িtেযাগয্ নেহ; 
aথবা  
 
(আ) িবেদশী সািলসী েরােয়দাদিট কারয্কর করা বাংলােদেশর জননীিতর পিরপnী হiেব।  
 
(2) যিদ uপ-ধারা (1) eর দফা (ক) eর uপ-দফা (u) e uিlলিখত uপযkু কর্তৃপেkর িনকট 
িবেদশী সািলসী েরােয়দাদ বািতল বা sিগত করার জনয্ আেবদন দােয়র করা হiয়া থােক, তাহা হiেল 



েয আদালেত িবেদশী সািলসী েরােয়দাদ কারয্কর করার দাবী করা হয়, uk আদালত, uপযkু মেন 
কিরেল েরােয়দাদ কারয্কর করার িসdাn sিগত কিরেত পািরেব eবং েরােয়দাদ কারয্কর করার 
দাবীকারীর আেবদেনর িভিtেত aপর পkেক uপযkু জামানত pদােনর আেদশ িদেত পািরেব।  

    
 
    

   
  
িনির্দ  রা  েঘাষণার 
জনয্ সরকােরর kমতা   

47। ei পিরেcেদর uেdশয্ পূরণকেl, সরকার, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা েকান রা েক িনির্দ
রা  িহসােব িচিhত কিরয়া েঘাষণা িদেত পািরেব।  

    
 
    

  পিরেcদ-11 
আপীল 

  
আপীল 

  

48। আদালত কর্তৃক pদt িনmবির্ণত আেদশসমহূ হiেত হাiেকার্ট িবভােগ আপীল দােয়র করা 
যাiেব, যথা:-  
 
(ক) ধারা 42 eর uপ-ধারা (1) eর aধীন সািলসী েরােয়দাদ বািতল িকংবা বািতল কিরেত 
asীকৃিত;  
 
(খ) ধারা 44 eর aধীন সািলসী েরােয়দাদ বাsবায়ন কিরেত asীকৃিত;  
 
(গ) ধারা 45 eর aধীন েকান িবেদশী সািলসী েরােয়দাদ eর sীকৃিত বা বাsবায়ন কিরেত 
asীকৃিত।  

    
 
    

  পিরেcদ-12 
িবিবধ 

  
খরচ, iতয্ািদর 
জমাকরণ 

  

49। (1) সািলসী াiবু্যনাল uহার িনকট দািখলকৃত েকান দাবীর সংে ষ ধারা 38 eর uপ-ধারা 
(7) eর uিlলিখত খরচ িহসােব বয্য় হiেত পাের eমন aের্থর পিরমাণ আগাম জমার জনয্ িনর্ধারণ 
কিরেত পািরেব:  
 
তেব শর্ত থােক েয, েযiেkেt দাবী ছাড়াo পাlা দাবী সািলসী াiবু্যনােল দািখল করা হয় েসiেkেt 
সািলসী াiবু্যনাল ukরপূ দাবী eবং পাlা দাবী সংে েষ বয্িয়তবয্ জমার িভn িভn পিরমাণ 
িনর্ধারণ কিরেত পািরেব।  
 
(2) uপ-ধারা (1) e uিlলিখত জমার aর্থ পkগণ কর্তৃক সমান aংেশ পিরেশািধতবয্ হiেব:  
 
তেব শর্ত থােক েয, েকান eক পk uহার aংশ জমা কিরেত aসমর্থ হiেল, aপর পk েসi aংশ 
জমা কিরেত পািরেব:  
 
আেরা শর্ত থােক েয, aপর পko যিদ uপিরিlলিখত দাবী বা পাlা দাবী সmির্কত aংশ জমা না 
কের তাহা হiেল সািলসী াiবু্যনাল সািলসী কারয্ধারার সমািp েঘাষণা কিরেত পািরেব aথবা 
পkগণেক েরােয়দাদ pদান কিরেত asীকার কিরেত পািরেব।  
 
(3) সািলসী কারয্ধারার সমািp হoয়ার পর সািলসী াiবু্যনাল জমা সmের্ক eকিট িহসাব 



পkগণেক সরবরাহ কিরেব eবং aবয্িয়ত aর্থ, পkেক বা েktমত, পkগণেক েফরত pদান কিরেব।
    
 
    

   
  
সািলসকারীর 
পাির িমক o খরচ 
সmের্ক িবেরাধ 

  

50। (1) যিদ েকান সািলসী াiবু্যনাল তদ্কর্তৃক দাবীকৃত খরচ পিরেশাধ বয্তীত uহার েরােয়দাদ 
pদান কিরেত asীকার কের, তাহা হiেল আদালত eতদেুdেশয্ েকান পk কর্তৃক েপশকৃত আেবদেনর 
িভিtেত আেদশ pদান কিরেত পািরেব েয-  
 
(ক) uk পk সািলসী াiবু্যনােলর দাবীকৃত খরেচর aর্থ আদালত জমা কিরেল, সংি  
াiবু্যনাল সািলসী েরােয়দাদ pদান কিরেব; eবং  

 
(খ) আদালেতর িবেবচনায় pেয়াজনীয় তদেnর পর জমাকৃত টাকা হiেত যিুkসংগত খরেচর টাকা 
িহসােব সািলসী াiবু্যনালেক pদােনর পর udtৃ, যিদ থােক, uk পkেক েফরত pদান করা হiেব। 
 
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন েয েকান পk আেবদন কিরেত পািরেব যিদ তাহার সিহত সািলসী 
াiবু্যনােলর িলিখত চুিk dারা দাবীকৃত িফ িনর্ধািরত হiয়া না থােক eবং eiরপূ েয েকান 

আেবদেনর িবষেয় সািলসী াiবু্যনােলর আদালেত হািজর হoয়ার eবং বkবয্ েপশ কিরবার 
aিধকার থািকেব।  
 
(3) েয েkেt সািলেসর খরচ সmের্ক িবতর্ক utািপত হয় eবং ukরপূ খরচ সmের্ক সািলসী 
েরােয়দাদ পরয্াp িবধান anর্ভুk না থােক, েস েkেt আদালত সািলেসর খরচ সmের্ক uহার 
িবেবচনায় সংগত েয েকান আেদশ pদান কিরেত পািরেব।  
 
(4) uপ-ধারা (1) eর িবধানাবলী eবং সািলসী চুিkর িভnতর শর্ত, যিদ থােক, সােপেk সািলসী 
েরােয়দােদ সািলেসর aনাদায়ী েকান খরচ আদায় সংkাn িবষেয় সািলসী াiবু্যনােলর agst 
(ষরবহ) থািকেব।  

    
 
    

   
  
েকান পেkর 
মতুৃযজিনত্  কারেণ 
সািলস চুিk দায়মkু 
নয় 

  

51। (1) পkগণ িভnভােব সmত না হiেল-  
 
(ক) েকান পেkর মতুৃযজিনত্  কারেণ েকান সািলস চুিk দায়মkু (ফরংপযধ�মব) হiেব না eবং 
েktমত, মেৃতর আiনানগু pিতিনিধ dারা বা uk pিতিনিধর িবরেুd বলব�েযাগয্ হiেব;  
 
(খ) েয পেkর dারা সািলসকারী িনযkু হiয়ােছ েসi পেkর মতুৃযর্  কারেণ সংি  সািলসকারীর 
কর্তৃt kুn হiেব না।  
 
(2) ei ধারার েকান িকছুi েকান বয্িkর মতুৃযর্  মাধয্েম তাহার aিধকার েলাপ পাoয়া সংkাn 
pচিলত aনয্ানয্ আiেনর িবধানেক knু  কিরেব না।  

    
 
    

   
  
েদuিলয়ােtর েkেt 
িবধান   

52। (1) েদuিলয়া আiন eর aধীন েদuিলয়া েঘািষত েকান বয্িk যিদ eমন েকান চুিkেত পk 
থােকন যাহােত ei মের্ম শর্ত থােক েয, uk চুিk হiেত udতূ  বা uk সংে েষ েয েকান িবেরাধ 



সািলেস েpিরত হiেব, তাহা হiেল uk আiেনর aধীন িনযkু িরিসভার যিদ uk চুিk gহণ 
(ধফড়ঢ়ঃ) কেরন, েসiেkেt aনরুপূ শর্ত যতদরূ ukত িবেরােধর সিহত সংি  ততদরূ uk 
িরিসভার dারা বা িরিসভােরর িবরেুd তাহার dারা বা তাহার িবরেুd pেযাজয্ হiেব।  
 
(2) েযiেkেt েদuিলয়া আiন eর aধীন েদuিলয়া েঘািষত েকান বয্িk েদuিলয়া কারয্ধারা শরু ু
হiবার পূেরব্i েকান সািলস চুিkেত পk হiয়া থােকন eবং uk চুিk সmির্কত েকান িবষেয় যিদ 
েদuিলয়া কারয্ধারা সmের্ক বা uk কারয্ধারার uেdেশয্ সাবয্s হoয়া আবশয্ক হয়-  
 
(ক) তাহা হiেল িবষয়িটেত uপ-ধারা (1) eর িবধান pেযাজয্ না হoয়ার েkেt uk আiন eর 
aধীন aনয্ েকান পk aথবা িনযkু িরিসভার eখিতয়ারসmn েদuিলয়া আদালেত চলমান েদuিলয়া 
কারয্ধারায় আেবদন কিরয়া eiমের্ম আেদেশর জনয্ আেবদন কিরেত পািরেব েযন িবেরাধীয় p িট 
সািলস চুিk aনযুায়ী সািলেস েpরণ করা হয়; eবং  
 
(খ) েদuিলয়া আদালত, eiরপূ েkেt িবষয়িটর সংি  পািরপা rি◌কতা িবেবচনায় যিদ eiরপূ 
aিভমত েপাষণ কের েয, িবষয়িট সািলেসর মাধয্েম সাবয্s হoয়া pেয়াজন, তাহা হiেল ukরপূ 
আেদশ pদান কিরেত পািরেব।  
 
বয্াখয্া।- ei ধারায় "েদuিলয়া আiন" aর্থ েদuিলয়া িবষয়ক আiন, 1997 (1997 সেনর 10 নং 
আiন) eবং "িরিসভার" aর্থ েদuিলয়া আiেনর ধারা 2 eর দফা (4) eর বয্াখয্াত িরিসভারেক 
বঝুাiেব।  

    
 
    

   
  
aিধেkt 

  

53। ei আiন বা আপাততঃ বলব� aনয্ েকান আiেন যাহা িকছুi থাkক না েকন, েযiেkেt ei 
আiেনর aধীন েকান সািলস চুিk সmের্ক েকান আদালেত েকান আেবদন করা হয়, েসiেkেt-  
 
(ক) েকবলমাt uk আদালেতরi uk সািলসী কারয্ধারার uপর aিধেkt থািকেব; eবং  
 
(খ) uk চুিk o সািলসী কারয্ধারা হiেত পরবতr◌ীেত udতূ  সকল কারয্ধারা েকবলমাt uk 
আদালেতi দােয়র করা যাiেব, aনয্ েকান আদালেত দােয়র করা যাiেব না।  

    
 
    

   
  
সািলস eর িবধান 
সmিলত আiেনর েkেt 
ei আiেনর pেয়াগ 

  
54। ei আiেনর েকান িকছুi oহফঁ◌ং◌ঃ�রধষ জবষধঃরড়হং ঙ�ফরহধহপব, 1969 (ঢঢooo 
ড়ভ 1969) বা সািলেসর জনয্ িবেশষ িবধান সmিলত aনয্ েকান আiেনর aধীন সািলেসর েkেt 
pেযাজয্ হiেব না।  

    
 
    

   
  
তামািদ 

  

55। (1) ei আiেনর িবধানাবলী সােপেk তামািদ আiন আদালেতর কারয্-ধারার েkেt েযভােব 
pেযাজয্ হয় eকiভােব ei আiেনর aধীন সািলেসর েkেto pেযাজয্ হiেব।  
 
(2) ei ধারা eবং তামািদ আiেনর uেdশয্ পূরণকেl েকান সািলস ধারা 27 e uিlলিখত তািরেখ 
শরু ুহiয়ােছ বিলয়া গণয্ হiেব।  



 
(3) েযiেkেt ভিবষয্েত udতূ  েকান িবেরাধ সািলেস েpরণ করার লেkয্ সািলস চুিkেত eiরপূ 
সংsান করা হয় েয, েকান দাবী চুিkেত িনর্ধািরত সময়সীমার মেধয্ বািরত হiেব যিদ চুিkেত 
িনর্ধািরত সময়সীমার মেধয্ সািলসী কারয্ধারা শরু ুকরার লেkয্ েকান পদেkপ গহৃীত না হয় েসiেkেt
আদালত uহার িবেবচনায় নয্ায় িবচােরর sাের্থ uপযkু শর্ত আেরাপ করা সােপেk সময়সীমা 
যিুkসংগতভােব বির্ধত কিরেত পািরেব।  
 
(4) েযiেkেt আদালত েকান সািলসী েরােয়দাদ বািতেলর আেদশ কিরয়া থােক, েসiেkেt সািলস শরু ু
হoয়ার তািরখ হiেত আদালত কতr◌ৃক আেদশ pদt হoয়ার তািরেখর মধয্বতr◌ী সময় তামািদ 
আiন aনসুাের গণনা বিহভr◌ূত থািকেব।  

    
 
    

   
  
iংেরজীেত aনিুদত 
পাঠ pকাশ 

  

56। ei আiন pবর্তেনর পর সরকার, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা ei আiেনর iংেরজীেত 
aনিুদত eকিট pমাণীকৃত পাঠ pকাশ কিরেব, যাহা ei আiেনর pমাণীকৃত iংেরজী পাঠ 
(aঁ◌ঃযবহঃরপ ঊহমষরংয ঞবীঃ) নােম aিভিহত হiেব:  
 
তেব শর্ত থােক েয, ei আiন o uk iংেরজী পােঠর মেধয্ িবেরােধর েkেt ei আiন pাধানয্ 
পাiেব।  

    
 
    

  পিরেcদ-13 
সmরকূ  িবধানাবলী 

  
সরকােরর িবিধ 
pণয়েনর kমতা   

57। ধারা 58 eর িবধান সােপেk, সরকার, ei আiেনর uেdশয্ পূরণকেl সরকারী েগেজেট 
pjাপেনর dারা, িবিধ pণয়ন কিরেত পািরেব।  

    
 
    

   
  
কিতপয় েkেt সিুpম 
েকাের্টর িবিধ pণয়েনর 
kমতা 

  
58। সpুীম েকার্ট, রা পিতর aনেুমাদনkেম, হাiেকার্ট িবভাগ বা আদালেতর কারয্ধারা িনয়ntেণর 
জনয্ ei আiেনর সিহত সাম সয্পূর্ণ িবিধ pণয়ন কিরেত পািরেব।  

    
 
    

  পিরেcদ-14 
রিহতকরণ o েহফাজত 

  
রিহতকরণ o েহফাজত 

  

59। (1) ঞযব a�নরঃ�ধঃরড়হ (চ�ড়ঃড়পড়ষ ধহফ ঈড়হাবহঃরড়হ) aপঃ, 1937, ঞযব 
a�নরঃ�ধঃরড়হ aপঃ, 1940, aতঃপর uk aপঃ◌ং বিলয়া uিlলিখত, eতdারা রিহত করা 
হiল।  
 
(2) aনরুপূ রিহতকরণ সেtto পkগণ িভnভােব সmত না হiেল, uপ-ধারা (1) e uিlলিখত 
aপঃ◌ং eর িবধানাবলী, ei আiন বলব� হoয়ার পূেরব্ শরু ুহoয়া সািলসী কারয্ধারার েkেt 
eমনভােব pেযাজয্ হiেব েযন ei আiন pণীত হয় নাi।  

    



 
    
    

 
  
1 ধারা 7ক সািলস আiন (সংেশাধন) আiন, 2004 (2004 সেনর 2 নং আiন) eর 2 ধারা কর্তৃক সিnেবিশত৷ 
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