
bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-876.html 1/43

09/07/2021 সমবায় সিমিত আইন, ২০০১

ি ি ই

�থম অধ�ায়
�ারি�ক

সমবায় সিমিত আইন, ২০০১
( ২০০১ সেনর ৪৭ নং আইন )

[ ১৫ জলুাই, ২০০১ ]

The Co-operative Societies Ordinance, ১৯৮৪ বািতল�েম কিতপয় সংেশাধনীসহ উহা পনুঃ�ণয়েনর উে�েশ�
�ণীত আইন৷

   �যেহতু The Co-operative Societies Ordinance, ১৯৮৪ (Ordinance No. I of ১৯৮৫) বািতল�েম
কিতপয় সংেশাধনীসহ উহা পনুঃ�ণয়ন করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়;
    �সেহতু এত� �ারা িন��প আইন করা হইল:-
   

সংি��
িশেরানামা

১৷ এই আইন সমবায় সিমিত আইন, ২০০১ নােম অিভিহত হইেব৷

সং�া ২৷ িবষয় বা �সংেগর �েয়াজেন িভ��প না হইেল, এই আইেন,-

    (১) “অিধদ�র” অথ� ধারা ৫ এর উি�িখত সমবায় অিধদ�র;

    (২) “অবসায়ক” অথ� সমবায় সিমিতর কায�াবলী অবসায়েনর জ� ধারা ৫৪ এর অধীন

িনেয়াগকৃত ব�ি�;

    (৩) “অথ� সরবরাহকারী সং�া” অথ� এমন একিট সমবায় সিমিত যাহা উহার সদস� হউক বা না

হউক অ� �কান সমবায় সিমিতেক ঋণ �দােনর জ� গিঠত; এবং সরকার কতৃ�ক সরকারী

�গেজেট ��াপন �ারা অথ� সরবরাহকারী সং�া িহসােব �ঘািষত সং�াও এই সং�ার অ�ভু��;

    (৪) “আপীল কতৃ�প�” অথ� ধারা ৫০(৪) এর অধীন িনয�ু আপীল কতৃ�প� বা ধারা ২২ এর

অধীেন ব�ব�াপনা কিমিট ভাংিগয়া �দওয়া বা �কান সদস�েক বিহ�ার এর ��ে�, উ� িস�া�

�দানকারী কতৃ�পে�র পরবত�ী উ��তন কতৃ�প�;

    [(৪ক) “আমানত �র�া তহিবল” অথ� ধারা ২৬খ এর অধীন গিঠত আমানত �র�া তহিবল;]

  [(৫) “উপ-আইন” অথ� সমবায় সিমিত গঠেনর উে�েশ� উহার সাংগঠিনক ও আিথ�ক কায�াবলী

পিরচালনার জ� �ণীত গঠনত� এবং উহার সংেশাধনী ও ইহার অ�ভু�� হইেব;]
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[(৬) “�ক�ীয় সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক” অথ� ধারা ৮(১) (খ) এর শত�াংেশ উি�িখত �ক�ীয়

সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক;]

    (৭) “�ক�ীয় সমবায় সিমিত” অথ� ধারা ৮(১)(খ) �ত বিণ�ত �কান সমবায় সিমিত;

    [(৮) “সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক” অথ� ধারা ৮(১)(ক) এর শত�াংেশ উি�িখত সমবায় ভূিম

উ�য়ন ব�াংক;]

    (৯) “জাতীয় সমবায় ইউিনয়ন” অথ� ধারা ৮(১)(ঘ) �ত বিণ�ত �কান সমবায় সিমিত;

    (১০) “জাতীয় সমবায় সিমিত” অথ� ধারা ৮(১)(গ) �ত বিণ�ত �কান সমবায় সিমিত;

  [(১০ক) “ি�-�র িবিশ� সমবায় সিমিত” অথ� ধারা ৮(১)(চ) এ উি�িখত ি�-�র িবিশ� সমবায়

সিমিত;]

   (১১) “িনব�ক” অথ� [এই আইেনর ধারা ৬এ উি�িখত িনব�ক ও মহাপিরচালক]; এবং এই

আইন বা িবিধর অধীেন িনব�েকর কায�াবলী স�াদেনর িনিম� িনব�েকর িনকট হইেত সাধারণ

বা িবেশষ আেদশ �ারা �মতা�া� ব�ি�ও অ�ভু��;

    (১২) “িনব�ন সনদ” অথ� �কান সমবায় সিমিতেক ধারা ১০ এর অধীেন �দ� িনব�ন সনদ;

    (১৩) “িনরী�ক” অথ� �কান সমবায় সিমিতর িহসাবপ� িনরী�ার জ� ধারা ৪৩ এর অধীেন

িনয�ু বা �মতা�া� �কান ব�ি�;

    (১৪) “িনধ�ািরত” অথ� এই আইেনর অধীেন �ণীত িবিধ �ারা িনধ�ািরত;

    (১৫) “�াথিমক সমবায় সিমিত” অথ� ধারা ৮(১)(ক) �ত বিণ�ত �কান সমবায় সিমিত;

    (১৬) “ব�ব�াপনা কিমিট” অথ� ধারা ১৮ এর অধীেন গিঠত �কান সমবায় সিমিতর ব�ব�াপনা

কিমিট;

    (১৭) “িব�য় কম�কত�া” অথ� ধারা ৬৩ এর অধীেন িনয�ু িব�য় কম�কত�া;

    [(১৭ক) “িবিধ” অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ;

  (১৭খ) “বাংলােদশ সমবায় ব�াংক” এই আইেনর অধীন িনবি�ত বাংলােদশ সমবায় ব�াংক,

যাহার মলূ উে�শ� হইেব সমবায় সিমিতসমহূ ও সমবায় সংি�� ব�ি� বা �িত�ানসমহূেক ঋণ

�দােনর জ� তহিবল গঠন;]

 (১৮) “িরিসভার” অথ� ধারা ৭৩ এর অধীেন িনয�ু িরিসভার;

    (১৯) “সমবায় বষ�” বিলেত �কান ইংেরজী বৎসেরর ১লা জলুাই তািরখ হইেত �� কিরয়া

পরবত�ী বৎসেরর ৩০�শ জনু তািরখ পয�� সময়েক বঝুাইেব;

    (২০) “সমবায় সিমিত” অথ� এই আইেনর অধীেন িনবি�ত বা িনবি�ত বিলয়া গণ� �কান সমবায়

সিমিত;
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ি�তীয় অধ�ায়
সমবায় অিধদ�র

    [(২০ক) “স�য় আমানত” অথ� সমবায় সিমিতর �েত�ক সদস� কতৃ�ক িনব�নকালীন বা

পরবত�ীেত সিমিতেত জমাকৃত অথ�;

  (২০খ) “সদস�” অথ� �কান সমবায় সিমিতর �শয়ার �হা�ার সদস�;

  (২০গ) “সদেস�র অিধকার” অেথ� সিমিতর �কান �বধ সভায় অংশ�হণ, �ভাট �দান, িনব�াচেন

অংশ�হণ, ঋণ �াি� অথবা এই আইন বা িবিধর অধীন �দ� �েযাগেক বঝুাইেব;]

  (২১) “সািলসকারী” অথ� ধারা ৫০(৩) এর অধীেন িনয�ু সািলসকারী৷

  [(২২) “�শয়ােরর বাজার মলূ�” অথ� �শয়ােরর িনধ�ািরত মলূ� অথবা, ���মত, �শয়ােরর

পনুঃিনধ�ািরত মলূ�।]

 

8

9

সমবায় সিমিতর
��ে� কিতপয়
আইেনর �েয়াগ
িনিষ�

[৩। সমবায় সিমিতর ��ে� �কা�ানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সেনর ১৮ নং আইন) এবং

মাইে�া ��িডট �র�েলটির অথিরিট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ৩২ নং আইন) �েযাজ�

হইেব না।]

10

অব�াহিত
�দােনর �মতা

৪৷ সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, জন�ােথ�-

    (ক) �কান িনিদ�� সমবায় সিমিতেক বা উহােদর �কান ��ণীেক এই আইন বা ত� ধীন �ণীত

িবিধর সকল বা �য �কান িবধােনর �েয়াগ হইেত ��াপেন িনধ�ািরত �কান শত� সােপে� বা

িনঃশত�ভােব অব�াহিত িদেত পািরেব;

    (খ) িনেদ�শ িদেত পািরেব �য, এই আইন বা ত� ধীন �ণীত �কান িবিধর �কান িনিদ�� িবধান

��াপেন উি�িখত শত� সােপে� �েযাজ� হইেব৷

সমবায়
অিধদ�র

৫৷ (১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� সমবায় অিধদ�র নােম একিট অিধদ�র থািকেব৷

    (২) অিধদ�েরর �ধান কায�ালয় থািকেব ঢাকায়৷

    (৩) সরকার �েয়াজন মেন কিরেল �দেশর �য �কান �ােন অিধদ�েরর শাখা কায�ালয় �াপন

কিরেত পািরেব৷

িনব�ক [ও
মহাপিরচালক]
এবং অ�া�
কম�কত�া ও
কম�চারী

11
৬৷ [(১) অিধদ�েরর একজন িনব�ক থািকেবন, িযিন মহাপিরচালক নােমও অিভিহত

হইেবন।]

    (২) িনব�কেক তাঁহার দািয়� স�াদেন সহায়তা করার জ� অিধদ�ের �েয়াজনীয় সংখ�ক

অ�া� কম�কত�া ও কম�চারী থািকেব৷
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ততৃীয় অধ�ায়
িনব�ন

(৩) িনব�কসহ অিধদ�েরর অ�া� কম�কত�া ও কম�চারীেদর িনেয়াগ এবং চা�রীর শত�াবলী

সরকার কতৃ�ক �ণীত িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব৷

িনব�ক কতৃ�ক
�মতাপ�ণ

৭৷ িনব�ক এই ধারার অধীন তাঁহার �মতা ও দািয়� ব�তীত অ�া� ধারার অধীন তাঁহার উপর

অিপ�ত �মতা ও দািয়� অিধদ�েরর �য �কান কম�কত�া বা কম�চারীেক [বা সরকাির �কান

কম�কত�ােক বা �িনিদ�� কােজর জ� এই আইেনর অধীন িনবি�ত �কান সমবায় সিমিতেক]

সংি�� ধারার িবধান সােপে� অপ�ণ কিরেত পািরেবন৷

  

13

সমবায় সিমিতর
��ণীিব�াস

৮৷ (১) উপ-ধারা (২) এর িবধান সােপে�, এই আইেনর অধীন িনব�নেযাগ� সমবায়

সিমিতসমহূ হইেব িন��প, যথা:-

  (ক) �াথিমক সমবায় সিমিত, অথ�া� এমন একিট সমবায় সিমিত যাহার সদস� সংখ�া হইেতেছ

��নতম ২০ (�িড়) জন একক ব�ি� (Individual) এবং যাহার উে�শ� হইেতেছ �বধ উপােয়

সিমিতর সদস�েদর আথ�-সামািজক অব�ার উ�য়ন:

  তেব শত� থােক �য, এই�প সিমিত উহার সদস�েদর জিম ব�ক িনয়া ঋণ �দােনর জ� গিঠত

হইেল উহা [সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক] নােমও অিভিহত হইেব;

  (খ) �ক�ীয় সমবায় সিমিত, অথ�া� এমন একিট সমবায় সিমিত যাহার সদস� হইেতেছ

একই�প অ�তঃ ১০ (দশ) ি◌ট �াথিমক সমবায় সিমিত এবং যাহার উে�শ� হইেতেছ উ�

সদস� সিমিত�িলর কাজ-কম� ��ুভােব পিরচালনায় সহায়তা �দান এবং সম�য় সাধন:

  [তেব শত� থােক �য, সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক নামক �াথিমক সমবায় সিমিত সম�েয় গিঠত

�ক�ীয় সমবায় সিমিত �ক�ীয় সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক নােম অিভিহত হইেব;]

  (গ) জাতীয় সমবায় সিমিত, অথ�া� এমন একিট সমবায় সিমিত যাহার সদস� হইেতেছ একই

উে�শ� স�িলত অ�তঃ ১০(দশ) ি◌ট �ক�ীয় সমবায় সিমিত, এবং যাহার উে�শ� হইেতেছ

সারা �দশব�াপী উ� সদস� সিমিত�িলর কাজ-কম� ��ুভােব পিরচালনায় সহায়তা �দান এবং

সম�য় সাধন;

  ব�াখ�া৷- সম� বাংলােদেশর জ� একই উে�েশ� একিট জাতীয় সমবায় সিমিত িনব�ন করা

যাইেব;

  [(ঘ) জাতীয় সমবায় ইউিনয়ন অথ�াৎ এমন একিট সমবায় সিমিত, যাহার সদস� হইেব

ইউিনয়ন, �জলা, িবভাগ ও �দশব�াপী কম� এলাকা িবিশ� �াথিমক সমবায় সিমিত, �ক�ীয়

সমবায় সিমিত ও জাতীয় সমবায় সিমিত;

  

14
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(ঙ) দফা (ঘ) এর অধীন গিঠত জাতীয় সমবায় ইউিনয়ন উহার সদস� সিমিতর সহায়ক িহসােব

কাজ কিরেব এবং উহার কায�াবিল ও ব�ব�াপনা িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব;

  (চ) ি�-�র িবিশ� সমবায় সিমিত অথ�াৎ �াম পয�ােয় িনধ�ািরত গিঠত কমপে� ১০ (দশ) িট

�াথিমক সমবায় সিমিতর সম�েয় উপেজলা বা থানা পয�ােয় গিঠত উপেজলা বা থানা �ক�ীয়

সমবায় সিমিত িলিমেটডেক বঝুাইেব।]

  (২) এই আইন �বত�েনর পেূব� িনবি�ত �কান সমবায় সিমিতর সদস� হওয়ার ��ে� উপ-ধারা

(১) এর দফা (ক), (খ), (গ) বা (ঘ) এর ব�ত�য় ঘিটয়া থািকেল উ� সিমিতর িনব�ন এই ধারা

বেল �ু� হইেব না, তেব এই আইন �বত�েনর পর উ� উপ-ধারার িবধান �ু� কিরয়া �কান

সমবায় সিমিতেত সদস� অ�ভু�� করা যাইেব না৷

িনব�ন ব�তীত
সমবায় শ�
ব�বহার িনিষ�,
ইত�ািদ

[৯। (১) এই আইেনর অধীন সমবায় সিমিত িহসােব িনবি�ত না হইেল �কান ব�ি�,

ব�ি�সংঘ, সংগঠন বা সিমিত উহার নােমর অংশ িহসােব সমবায় বা Co-operative শ�

ব�বহার কিরেব না।

  (২) সিমিতর িনবি�ত নাম ব�তীত সিমিতর সাইন �বাড�, িবল �বাড� বা �চারপে� অ� �কান

নাম বা শ� ব�বহার করা যাইেব না।

  (৩) িনবি�ত বা িনব�েনর জ� ��ািবত �কান সমবায় সিমিতর নােমর সােথ কমাস�, ব�াংক,

ইনেভ�েম�ট, কমািশ�য়াল ব�াংক, লীিজং, ফাইনাি�ং বা সমাথ�ক শ� ব�বহার করা যাইেব না

এবং �কান সমবায় সিমিত এই�প শ�য�ু নােম ইেতামেধ� িনবি�ত হইয়া থািকেল এই িবধান

কায�কর হইবার ৩ (িতন) মােসর মেধ� উহার নাম সংেশাধন কিরয়া িনব�কেক অবিহত কিরেত

হইেব।

  (৪) �কান ব�ি� এই ধারার �কান িবধান ল�ন কিরেল অনিধক ৭ (সাত) বৎসর কারাদ� বা

অন�ূন ১০ (দশ) ল� টাকা অথ�দ� বা উভয়দে� দ�নীয় হইেবন।]

17

সমবায় সিমিতর
িনব�ন

১০৷ (১) সমবায় সিমিতর িনব�েনর উে�েশ� িনধ�ািরত ফরেম, িনধ�ািরত প�িতেত, িনধ�ািরত িফ,

সিমিতর ��ািবত উপ-আইেনর ৩িট কিপ এবং িনধ�ািরত অ�া� কাগজপ�সহ িনব�েকর িনকট

আেবদন কিরেত হইেব৷

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �পশকৃত আেবদন স�েক� িনব�ক যিদ স�ু� হন �য,

আেবদনকারী সিমিত এই আইন ও িবিধ অ�যায়ী িনব�নেযাগ� একিট সমবায় সিমিত, তাহা

হইেল িতিন আেবদনিট �াি�র ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ� উহা ম�রু করতঃ িনব�ন সনদ ই��

কিরেবন অথবা নাম�েুরর কারণ উে�খপবূ�ক উ� িস�া� [৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ�

আেবদনকারীেক িলিখতভােব জানাইয়া িদেবন।]

    [***]
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    (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন িস�া� �হেণর উে�েশ� িনব�ক �কান আেবদন �াি�র পর

অনিধক ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� আেবদনকারীর িনকট �েয়াজনীয় তথ� ও কাগজপ� চািহেত

পািরেবন এবং �েয়াজনেবােধ �ানীয় তদ� কিরেত পািরেবন৷

    (৪) উপ-ধারা (২) এর অধীেন �কান আেবদন নাম�রু করা হইেল আেবদনকারী নাম�রু হওয়া

সং�া� িলিখত �ারক জারী করার তািরখ হইেত ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� িস�া� �দানকারী

কতৃ�পে�র পরবত�ী ঊ��তন কতৃ�পে�র িনকট আপীল কিরেত পািরেবন, এবং নাম�েুরর

িস�া�িট িনব�ক �য়ং �দান কিরয়া থািকেল উ� সময়সীমার মেধ� তাহার িনকট আেবদনিট

পনুঃিবেবচনার জ� �পশ কিরেত হইেব৷

    (৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীেন �পশকৃত আপীল বা পনুঃিবেবচনার আেবদন ৩০ (ি�শ) িদেনর

মেধ� িন�ি� কিরয়া সংি�� িস�া� আেবদনকারী এবং িনব�নকারী কতৃ�পে�র িনকট ��রণ

কিরেত হইেব এবং এই িস�া�ই চূড়া� হইেব৷

িনব�ন সনদ ১১৷ ধারা ১০ এর অধীেন �পশকৃত িনব�েনর �কান আেবদন, আপীল বা পনুঃিবেবচনার

আেবদন ম�রু করা হইেল িনব�ক আেবদনকারীর বরাবের িনধ�ািরত ফরেম একিট িনব�ন সনদ

ই�� কিরেবন এবং এই সনদ উ� সিমিতর িনব�েনর ব�াপাের চূড়া� �ামাণ� দিলল িহসােব

গণ� হইেব৷

িনব�ের
শত�াবলী

১২৷ (১) �কান সমবায় সিমিত িনব�েনর উে�েশ� �পশকৃত আেবদেনর সিহত সংয�ু উ-

আইেনর খসড়া, এই আইন ও িবিধর �িত ল�� রািখয়া িনব�ক সংেশাধেনর জ�

আেবদনকারীেক �েয়াজনীয় িনেদ�শ িদেত পািরেবন৷

    (২) ধারা ১০ এর অধীেন িনব�েনর আেবদন ম�রু করা হইেল িনব�ক সমবায় সিমিতর

বরাবের িনব�ন সনদ ই�� করার সময় দািখলকৃত বা, ���মত, সংেশািধত উপ-আইেনর িতনিট

কিপর �িত প�ৃা তাহার �া�র ও সীল য�ু কিরয়া �ইিট কিপ আেবদনকারীেক �ফরত িদেবন

এবং একিট তাহার কায�ালেয় সংর�ণ কিরেবন৷

    (৩) �কান ��ণীর সমবায় সিমিতর িনব�েনর ব�াপাের সরকার �েয়াজন মেন কিরেল িবিধ �ারা

িনধ�ািরত শত�াবলী আেরাপ কিরেত পািরেব৷

উপ-আইন
সংেশাধন,
ইত�ািদ

১৩৷ (১) িনবি�ত সমবায় সিমিত িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত উহার অ�েমািদত উপ-আইন

সংেশাধন বা স�ণূ��েপ বািতল কিরয়া নতূন ভােব �ণয়ন কিরেত পািরেব এবং এই�প

সংেশাধন বা পনুঃ�ণীত উপ-আইেনর খসড়া �াি�র তািরখ হইেত ষাট িদেনর মেধ� িনব�ক

অ�েমাদন কিরেবন:
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চতুথ� অধ�ায়
সমবায় সিমিতর আইনগত মযাদ�া, ব�ব�াপনা ইত�ািদ

[তেব শত� থােক �য, উ� সময় সীমার মেধ� ��ািবত সংেশাধন বা পনুঃ�ণীত উপ-আইন

অ�েমাদন করা না হইেল উহার কারণ উে�খ কিরয়া ৬০ (ষাট) কায� িদবেসর মেধ� িনব�ক

আেবদনকারী সিমিতেক িলিখতভােব জানাইয়া িদেবন।]

    [(১ক) যিদ �কান সমবায় সিমিতর উপ-আইন বা উহার অংশ িবেশষ এই আইেনর সিহত

অস�িতপণূ� হয় বা অথ� সরবরাহকারী সং�া উহার সদস� সিমিতেক উহার উপ-আইন

সংেশাধেনর জ� িনেদ�শনা �দান কের সংি�� সমবায় সিমিত ১২০ (একশত িবশ) িদেনর মেধ�

িনধ�ািরত প�িতেত উপ-আইন সংেশাধন কিরেত বাধ� থািকেব এবং এই ��ে� উপ-আইন

সংেশাধেনর জ� সাধারণ সভার অ�েমাদেনর �েয়াজন হইেব না।

  (১খ) উপ-ধারা (১ক) এ উি�িখত সমেয়র মেধ� সংি�� সমবায় সিমিত উহার উপ-আইন

সংেশাধেন ব�থ� হইেল, িনব�ক উ� সময়সীমা অিতবািহত হইবার পর উ� সিমিতর উপ-আইন

সংেশাধন কিরয়া সিমিতেক অবিহত কিরেবন।]

  (২) �েত�ক সমবায় সিমিত উহার উপ-আইন, হালনাগাদ সংেশাধনীসহ, যিদ থােক, ম�ুণ

কিরয়া সকল সদেস�র িনকট, সিমিত কতৃ�ক িনধ�ািরত মেূল�, িবতরেণর ব�ব�া কিরেব৷

    

20

21

�েত�ক সমবায়
সিমিত একিট
সংিবিধব� সং�া

১৪৷ (১) এই আইেনর অধীেন িনবি�ত �েত�ক সমবায় সিমিত হইেব �ত� আইনগত

স�ািবিশ� একিট সংিবিধব� সং�া (body corporate) যাহার �ায়ী ধারাবািহকতা থািকেব,

উহার উে�শ� পরূণকে� �য �কান ধরেনর স�দ অজ�ন, ধারণ, হ�া�র করার এবং চুি� করার

অিধকার থািকেব; সিমিতর একিট সাধারণ সীলেমাহর থািকেব এবং সিমিত উহার িনজ নােম

মামলা দােয়র কিরেত পািরেব এবং উ� নােম উহার িব�ে�ও মামলা দােয়র করা যাইেব৷

    (২) িনবি�ত সমবায় সিমিতর সাধারণ সীলেমাহর কাহার ত�াবধােন থািকেব, �কা�  �কা� 

দিলেল ও �কা�  কতৃ�পে�র উপি�িতেত সীলেমাহর �ারা সীল িদেত হইেব তাহা উপ-আইন �ারা

িনধ�ািরত হইেব৷

সমবায় সিমিতর
�শয়ার মূলধন ও
�শয়ার স�েক�
সদস�গেণর
দায়-দািয়�

১৫৷ (১) এই আইেনর অধীেন িনব�নেযাগ� �েত�কিট সমবায় সিমিতর �শয়ার মলূধন থািকেব

যাহা সংি�� সমবায় সিমিতর উপ-আইেন িনধ�ািরত মলূ�মােনর এবং িনধ�ািরত সংখ�ক �শয়াের

িবভ� থািকেব৷

  [(২) �কান সমবায় সিমিতর িনব�নকােল উহার �েত�ক সদস�েক অ�তঃ একিট �শয়ার

অিভিহত মেূল� (face value) �য় কিরেত হইেব এবং পরবত�ী সমেয় নতুন সদস�পদ লােভর

জ� বা �কান সদস� কতৃ�ক অিতির� �শয়ার �েয়র ��ে� ব�ব�াপনা কিমিট কতৃ�ক অথবা,
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���মত, িনব�ক কতৃ�ক িনধ�ািরত �শয়ােরর বাজার মলূ� (market value) সিমিতেক �দান

কিরেত হইেব, যাহা সিমিতর িনজ� মলূধন িহেসেব পিরগিণত হইেবঃ

  তেব শত� থােক �য, সরকার ব�তীত, �কান সদস� বা, ���মত, সিমিত �কান সমবায় সিমিতর

�মাট �শয়ার মলূধেনর এক প�মাংেশর অিধক �শয়ার �য় কিরেত পািরেব না।]

  (৩) �কান সমবায় সিমিতর �শয়ার সিমিতর িনকট �ফরেত�াগ� হইেব না বা সিমিত উ� �শয়ার

�য় বা উহার পিরবেত� অথ� বা অ� �কান স�দ উ� সদস�েক পিরেশাধ কিরেত পািরেব না:

    তেব শত� থােক �য, �কান সমবায় সিমিতর সদস� পদ যিদ উহার উপ-আইন অ�সাের �কান

সরকারী বা �ানীয় কতৃ�প� বা �কান িশ� বা ব�বসা �িত�ােনর �বতনেভাগী কম�চারী বা

�িমকেদর মেধ� সীিমত রাখা বাধ�তামলূক হয়, তাহা হইেল উ� সদস�গেণর ধারণকৃত

�শয়ােরর ��ে� এই উপ-ধারায় বিণ�ত িনেষধা�া �েযাজ� হইেব না৷

    (৪) �কান সদস� তাহার �শয়ার সমবায় সিমিতর ব�ব�াপনা কিমিটর পবূ�স�িত�েম উপ-আইন

অ�সাের হ�া�র কিরেত পািরেব৷

    (৫) সমবায় সিমিতর অবসায়েনর সময় উহার দায়-দািয়� পিরেশােধর ��ে� সিমিতর

পিরস�েদ ঘাটিত থািকেল উহা পিরেশােধর জ� সদস�গণ তাহােদর িনজ িনজ �শয়ােরর

অ�পােত দায়ী থািকেবন৷

সমবায় সিমিতর
চূড়া� কতৃ�প�

১৬৷ (১) এই আইন, িবিধ এবং উপ-আইেনর শত� সােপে� �েত�ক সমবায় সিমিতর চূড়া�

কতৃ�� উহার সাধারণ সভার উপর বত�াইেব৷

    (২) সাধারণ সভা আ�ান এবং ইহার কায��ম পিরচালনার ��ে� এই আইন, িবিধ ও উপ-আইন

অ�সরণ কিরেত হইেব৷

বািষ�ক সাধারণ
সভা ও িবেশষ
সাধারণ সভা

১৭৷ (১) সমবায় সিমিত উহার সদস�গেণর সম�েয় �ই �কার সভা অ��ান কিরেত পাের, যথাঃ

বািষ�ক সাধারণ সভা ও িবেশষ সাধারণ সভা৷

    (২) ব�ব�াপনা কিমিট সমবায় সিমিতর বািষ�ক সাধারণ সভা বৎসের একবার অ��ােনর ব�ব�া

কিরেব; এবং অ� �য �কান সাধারণ সভা িবেশষ সাধারণ সভা নােম অিভিহত হইেব; উভয়

�কােরর সাধারণ সভা এই আইন ও িবিধ অ�সাের অ�ি�ত হইেব, তেব সিমিতর িনজ� �বিশ��

অ�সাের উপ-আইেনও এই ব�াপাের অিতির� িবধান থািকেত পাের৷

  [(৩) �েত�ক সমবায় সিমিতর বািষ�ক সাধারণ সভা উহার িনরী�া কাজ স�� হইবার ৬০

(ষাট) িদেনর মেধ� িনধ�ািরত প�িতেত অ�ি�ত হইেবঃ

  তেব শত� থােক �য, সিমিতর আেবদেনর ��ি�েত িনব�ক যিদ এই মেম� স�ু� হন �য, উ��প

সমেয়র মেধ� বািষ�ক সাধারণ সভা অ�ি�ত না হইবার যিু�স�ত কারণ রিহয়ােছ, তাহা হইেল

িনব�ক উ� সময়সীমা সেব�া� ৬০ (ষাট) িদন বিৃ� কিরেত পািরেবন।]
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    (৪) সাধারণ সভার কায�াবলী হইেব িন��প:-

    (ক) িবগত বািষ�ক সাধারণ সভাসহ িবেশষ সাধারণ সভার কায� িববরণী অ�েমাদন;

    (খ) ব�ব�াপনা কিমিটর কায��েমর উপর বাৎসিরক িরেপাট� পয�ােলাচনা;

    (গ) বািষ�ক িহসাব িববরণী িবেবচনা ও অ�েমাদন;

    (ঘ) উ��ৃপ� ও িনরী�া �িতেবদন পয�ােলাচনা:

    তেব শত� থােক �য, িনরীি�ত উ��ৃপে�র এক কিপ সাধারণ সভার �নািটেশর সােথ �েত�ক

সদেস�র িনকট ��রণ কিরেত হইেব;

    (ঙ) পরবত�ী আিথ�ক বৎসেরর জ� �া�িলত বােজট পয�ােলাচনা ও অ�েমাদন;

    (চ) ঋণ �হেণর সেব�া� সীমা িনধ�ারণ;

    (ছ) সমবায় সিমিতর �কান সদস� বা কম�চারী কতৃ�ক �কান অিভেযাগ বা সদস�পদ সং�া�

িবষেয় সাধারণ সভা অ��ােনর কমপে� ি�শ িদন পেূব� �কান �নািটশ সিমিতেত দািখল করা

হইেল উ� িবষেয় �নানী, পয�ােলাচনা ও িস�া� �হণ;

    (জ) সমবায় সিমিতর কম�চারী িনেয়াগ সং�া� িবষয়, তাহােদর �বতন িনধ�ারণ ও সািভ�স �ল

অ�েমাদন;

    (ঝ) সিমিতর িনরী�া �িতেবদন বা তদ� িরেপােট� উি�িখত িবষেয় িনব�েকর বরাবের ��রেণর

জ� পিরপালন প� অ�েমাদন;

    (ঞ) ব�ব�াপনা কিমিটর িনব�াচন অ��ান বা ব�ব�াপনা কিমিটর সকল বা িবেশষ �কান সদেস�র

বিহ�ার বা সিমিতর অ� �কান সদস�েক বিহ�ার;

    (ট) উপ-আইন সংেশাধন বা পনুঃ�ণয়ন৷

    (৫) �য সকল সমবায় সিমিতর সদস� সংখ�া একশত বা ইহার কম, �সই সকল সমবায় সিমিতর

সাধারণ সভার �কারাম হইেব �মাট সদস� সংখ�ার এক ততৃীয়াংশ; এবং সদস� সংখ�া একশত

এর অিধক িক�ু এক হাজােরর কম হইেল �কারােমর জ� সদস� সংখ�া হইেব �মাট সদস�

সংখ�ার এক চতুথ�াংশ; এবং এক হাজার বা তাহার অিধক সদস� িবিশ� সিমিতর সভার

�কারােমর জ� উহার �মাট সদস� সংখ�ার এক প�মাংশ সদেস�র উপি�িত৷

  (৬) আইন ও িবিধ �মাতােবক যথাসমেয় সাধারণ সভা অ��ােন ব�থ� হইেল ত�� দায়ী

ব�ব�াপনা কিমিটর সংি�� সদস� বা সদস�গণ উ� সমবায় সিমিতর ব�ব�াপনা কিমিটর

পরবত�ী িনব�াচেন সদস� হওয়ার ��ে� িতন বৎসেরর জ� [অেযাগ� হইেবন] ।

    (৭) ধারাবািহকভােব পর পর িতন বৎসর যিদ �কান সমবায় সিমিতর সাধারণ সভায় �কারাম না

হয়, তেব ঐ সিমিত অবসায়েনর �যাগ� বিলয়া িনব�ক আেদশ িদেত এবং �েয়াজনীয় কায��ম
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�হণ কিরেত পািরেবন, তেব পর পর �ই বৎসর �কারাম অজ�েন ব�থ� সিমিতেক িনব�ক এই

িবষেয় সতক� কিরয়া িদেবন৷

    (৮) �কান সিমিতর িবেশষ সাধারণ সভা আ�ান কিরেত হইেব, যিদ-

    (ক) এই আইেনর িবধান অ�সাের উ� সভা আ�ােনর �েয়াজন হয়;

    (খ) ব�ব�াপনা কিমিট �কান িবেশষ কারেণ উ� সভা আ�ান �েয়াজনীয় বিলয়া িস�া� �হণ

কের;

    (গ) অনিধক পাঁচশত সদস� িবিশ� সমবায় সিমিতর ��ে� এক-ততৃীয়াংশ এবং অ�া� সমবায়

সিমিতর ��ে� এক প�মাংশ সদস� িলিখতভােব ব�ব�াপনা কিমিটর িনকট আেবদন কেরন;

    (ঘ) এই�প সভা আ�ােনর জ� িনব�েকর িনেদ�শ থােক৷

    (৯) িনব�ক বা তৎকতৃ�ক িলিখত িনেদ�শবেল �মতা�া� �কান ব�ি� �কান সিমিতর িবেশষ

সাধারণ সভা আ�ান কিরেত পািরেবন যিদ ঐ সিমিতর ব�ব�াপনা কিমিট িনব�েকর িনেদ�েশ বা

সদস�েদর িলিখত আেবদেনর ��ি�েত সাধারণ সভা আ�ান কিরেত ব�থ� হয়৷

    (১০) সাধারণ সভা বা িবেশষ সভার িস�া� �মাতােবক ব�ব�াপনা কিমিটর �য �কান বা সকল

িনব�ািচত সদস�েক বিহ�ার করা যাইেব যিদ এত�ে�েশ� উ� সাধারণ সভা আ�ান করা হয়;

তেব এই�প িস�া� অবশ�ই সভায় উপি�ত �ই ততৃীয়াংশ সদস� কতৃ�ক সমিথ�ত হইেত হইেব৷

    (১১) �য সাধারণ সভায় ব�ব�াপনা কিমিটর �কান সদস� বিহ�ৃত হন �সই সভােতই অপর

একজন সদস�েক ত� �েল িনব�াচন কিরেত হইেব এবং িতিন বা তাঁহারা উ� কিমিটর অবিশ�

�ময়ােদর জ� িনব�ািচত হইেবন৷

    (১২) উপ-ধারা (৪) এ উি�িখত �য �কান িবষেয় িবেশষ সাধারণ সভায় িস�া� �হণ করা

যাইেব৷

ব�ব�াপনা
কিমিট

১৮৷ (১) �েত�ক সমবায় সিমিতর যাবতীয় �মতা এবং ব�ব�াপনার দািয়� এই আইন, িবিধ ও

উপ-আইন �মাতােবক গিঠত একিট ব�ব�াপনা কিমিটর উপর �� থািকেব এবং সাধারণ সভায়

স�াদনেযাগ� কায� ব�তীত সিমিতর সকল কায� উ� কিমিট স�াদন কিরেব৷

    (২) উপ-আইেন িনধ�ািরত সংখ�ক সদস� সম�েয় ব�ব�াপনা কিমিট গিঠত হইেব, এবং তাঁহারা

িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত সাধারণ সভায় িনব�ািচত হইেবন:

    তেব শত� থােক �য,

    (ক) িনব�েনর সময় িনব�ক তৎকতৃ�ক অ�েমািদত উপ-আইন অ�সাের �থম ব�ব�াপনা কিমিট

অ�েমাদন কিরেবন;
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(খ) �যই সকল সমবায় সিমিতর পিরেশািধত �শয়ার মলূধেনর ৫০% এর অিধক সরকােরর

মািলকানায় আেছ বা �যই সকল সমবায় সিমিতর �মাট ঋেণর বা অি�েমর ৫০% এর অিধক

সরকার �দান কিরয়ােছ বা উ� সিমিতর গহৃীত ঋেণর ব�াপাের সরকােরর গ�ারাি�ট রিহয়ােছ,

�সই সকল ��ে� [িনব�ক �াথিমক সমবায় সিমিত ও �ক�ীয় সমবায় সিমিতর এবং সরকার

জাতীয় সমবায় সিমিতর] [ব�ব�াপনা কিমিটেত এক ততৃীয়াংশ সদস� ব�ব�াপনা কিমিটর

িনব�াচন অ�ি�ত হইবার ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ� মেনানয়ন �দান কিরেবন]

    [(৩) �কান সমবায় সিমিত িনব�নকােল িনব�ক কতৃ�ক অ�েমািদত �থম ব�ব�াপনা কিমিটর

�ময়াদ হইেব ২(�ই) বৎসর এবং এই �ময়ােদর মেধ� অ�েমািদত ব�ব�াপনা কিমিট িনব�াচন

অ��ান কিরয়া িনয়িমত কিমিট গঠন কিরেব।]

    [(৪) িনব�ািচত ব�ব�াপনা কিমিট উহার �থম অ�ি�ত সভার তািরখ হইেত িতন বৎসর

�ময়ােদর জ� দািয়� পালন কিরেব এবং উ� কিমিট উহার �ময়াদ পিূত�র পেূব� পরবত�ী

ব�ব�াপনা কিমিটর িনব�াচন স�� কিরেব৷

    (৫) উপ-ধারা (৩) ও (৪) এ বিণ�ত �ময়াদকােলর মেধ� ব�ব�াপনা কিমিটর িনব�াচন স�� করা

না হইেল �ময়াদ পিূত�র সােথ সােথই উ� কিমিট িবল�ু হইেব এবং িনব�ক সংি�� সমবায়

সিমিতর ব�ব�াপনা িনব�াহ ও িনব�াচন অ��ােনর জ� সিমিতর সদস� বা সরকারী কম�কত�ােদর

সম�েয় [১২০ (একশত িবশ) িদেনর জ�] একিট অ�ব�ত�ী ব�ব�াপনা কিমিট িনেয়াগ

কিরেবন:

  তেব শত� থােক �য, িবল�ুকৃত ব�ব�াপনা কিমিটর �কান সদস� অ�ব�ত�ী ব�ব�াপনা কিমিটর

সদস� িহসােব িনেয়াগ লােভর �যাগ� হইেবন না৷

    (৬) অ�ব�ত�ী ব�ব�াপনা কিমিট িবেশষ সাধারণ সভা আ�ান কিরয়া উপ-ধারা (৫) এ বিণ�ত

�ময়াদকােলর মেধ� িনব�াচন অ��ােনর ব�ব�া কিরেব এবং িনব�ািচত কিমিটর িনকট অিবলে�

দািয়�ভার হ�া�র কিরেব৷

    (৭) অ�ব�ত�ী ব�ব�াপনা কিমিট ধারা (৬) এ বিণ�ত �ময়ােদর মেধ� িনব�াচন স�� কিরেত ব�থ�

হইেল �ময়াদ পিূত�র সােথ সােথই উ� কিমিট িবল�ু হইেব এবং িনব�ক উপ-ধারা (৫) ও (৬)

এ উি�িখত শত� ও সমেয়র জ� পনুরায় একিট অ�ব�ত�ী ব�ব�াপনা কিমিট গঠন কিরেবন:

    তেব শত� থােক �য, িবল�ুকৃত অ�ব�ত�ী ব�ব�াপনা কিমিটর সদস�গণ পরবত�ী �কান অ�ব�ত�ী

ব�ব�াপনা কিমিটর সদস� িহসােব িনেয়াগ লােভর �যাগ� হইেবন না৷

    (৮) ব�ব�াপনা কিমিটর িনব�ািচত সদস� িহসােব একািদ�েম [িতনিট] �ময়াদ পণূ� কিরয়ােছন

এমন �কান সদস� উ� �ময়ােদর অব�বিহত পরবত�ী একিট �ময়ােদর িনব�াচেন �াথ�ী হইবার

�যাগ� হইেবন না৷]

25
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ব�ব�াপনা
কিমিটর সদস�
হওয়ার �যাগ�তা

১৯৷ (১) �াথিমক সমবায় সিমিতর �কান সদস� ঐ সিমিতর ব�ব�াপনা কিমিটর সদস� িহসােব

িনব�ািচত হইবার বা সদস� পেদ বহাল থািকবার �যাগ� হইেবন না যিদ িন�বিণ�ত �য �কান অব�া

তাহার ��ে� �েযাজ� হয় অথ�া� যিদ িতিন-

    (ক) ২১ বৎসর বয়� না হন;

    [* * *]

    (গ) িনব�াচন অ��ােনর তািরখ পয�� অব�াহতভােব অ�ত ১২ মাস ব�াপী সিমিতর সদস�

িহসােব বহাল না থােকন;

    (ঘ) �কান �ফৗজদারী অপরােধর কারেণ �দাষী সাব�� হইয়া �ই বৎসর বা তেতািধক �ময়ােদর

জ� কারাদে� দি�ত হইয়া থােকন এবং কারােভােগর পর পাঁচ বৎসর সময় অিতবািহত না হয়;

    (ঙ) �কান সমবায় সিমিত বা �কান ব�াংক বা আিথ�ক �িত�ােনর ঋণ, অি�ম, গহৃীত পেণ�র মলূ�

বা অ� �য �কান পাওনা বা পাওনার িকি� পিরেশােধর ��ে� �খলািপ িহসােব িচি�ত হন;

  (চ) ব�ব�াপনা কিমিটর বা �কান সদেস�র অধীেন বা সিমিতর অধীেন �বতনেভাগী কম�চারী হন

বা সিমিতর আওতাধীন �কান লাভজনক পেদ অিধি�ত হন:

    তেব শত� থােক �য, �ধমুা� �িমক বা কািরগর সম�েয় গিঠত সমবায় সিমিত �ধমুা� �াইভার,

�হলপার বা ক�ডা�র সম�েয় গিঠত সমবায় সিমিত বা �কান �িত�ােনর কম�চারী সম�েয় গিঠত

কম�চারী সমবায় সিমিতর ব�ব�াপনা কিমিটর সদস� হওয়ার ��ে� এই দফা �েযাজ� হইেব না;

    (ছ) সিমিতর �কান কােজর জ� িঠকাদার হন বা লাভজনকভােব সিমিতেক �কান সাম�ী

সরবরাহ কেরন;

    (জ) যেথাপয�ু আদালত কতৃ�ক �দউিলয়া বা অ�কৃত� �ঘািষত হন৷

    (২) �কান ব�ি� �কান �ক�ীয় বা জাতীয় সমবায় সিমিত বা জাতীয় সমবায় ইউিনয়েনর

ব�ব�াপনা কিমিটর সদস� িনব�ািচত হইবার বা উ� পেদ বহাল থািকবার অেযাগ� হইেবন, যিদ-

    (ক) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত পিরি�িত তাহার ��ে� �েযাজ� হয়;

    [(খ) িতিন উ� িনব�াচন অ��ােনর পবূ�বত�ী ৩ (িতন) বৎসর যাবৎ অব�াহতভােব সংি��

�াথিমক সমবায় সিমিতর সদস� না থােকন এবং উ� ৩ (িতন) বৎসের অ�ি�ত সংি��

�াথিমক সিমিতর অন�ূন �’িট বািষ�ক সাধারণ সভায় উপি�ত না থােকন;]

    (গ) িতিন সংি�� �াথিমক সমবায় সিমিত বা, ���মত, �ক�ীয় বা জাতীয় সমবায় সিমিতর

পাওনা পিরেশােধর ��ে� উ� সিমিত কতৃ�ক �খলািপ িহসােব িচি�ত হন; অথবা,

    (ঘ) িতিন �য সিমিতর �িতিনিধ িহসােব িনব�াচেন অংশ �হেণর ই�া �কাশ কেরন �সই সিমিতর

ব�ব�াপনা কিমিট কতৃ�ক িলিখতভােব �মতা �া� না হন [; অথবা

31
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  (ঙ) ঋণ �খলাপী, সমবায় উ�য়ন তহিবল (িসিডএফ), অিডট �সস বা অ� �কান সরকাির পাওনা

পিরেশােধ ব�থ� হন।]

  (৩) �কান সিমিতেত সরকােরর �শয়ার থািকেল এবং উহার ব�ব�াপনা কিমিটেত সদস� িহসােব

সরকার �কান ব�ি�েক মেনানয়ন িদেল তাহার ��ে� উপ-ধারা (১) বা (২) এর িবধান �েযাজ�

হইেব না৷

শ�ূ পদ পরূণ [২০। (১) ব�ব�াপনা কিমিটর �কান সদস� পদ শ�ূ হইেল অবিশ� �ময়ােদর জ� ধারা ১৯

এর িবধান অ�যায়ী �যাগ� �কান সদস�েক উ� পদ শ�ূ হইবার ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ�

ব�ব�াপনা কিমিট �কা-অ� কিরেব।

  (২) �কান সমবায় সিমিতর িনব�াচেন �কারাম সংখ�ক সদস� িনব�ািচত না হইেল িবদ�মান কিমিট

স�ব হইেল উহার �ময়ােদর মেধ� বা, ���মত, িনব�ক কতৃ�ক গিঠত অ�ব�ত�ী ব�ব�াপনা

কিমিট উ� িনব�াচেনর ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� িনধ�ািরত প�িতেত ব�ব�াপনা কিমিটর শ�ূ

পদসমেূহ িনব�াচেনর ব�ব�া কিরেবঃ

  তেব শত� থােক �য, ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� শ�ূ পেদ িনব�াচন করা না হইেল বা িনব�াচেনর

মাধ�েম �কারাম সংখ�ক সদস� িনব�ািচত না হইেল সংি�� িনব�াচন �ি�য়া বািতল হইেব এবং

এইে�ে� সিমিতর কায��ম িনব�াহ ও িনব�াচন অ��ােনর জ� ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (৫)

অ�যায়ী অ�ব�ত�ী ব�ব�াপনা কিমিট গিঠত হইেব।]

34

সমবায় সিমিতর
কায�াবলী
পিরচালনার
জ� সরকাির
কম�কত�া এবং
কম�চারী ��ষেণ
িনেয়াগ

[২১।(১) �য সকল সিমিতেত সরকােরর �শয়ার, ঋণ বা উ� সিমিতর গহৃীত ঋেণর ব�াপাের

সরকােরর গ�ারাি�ট রিহয়ােছ �স সকল সিমিতেত সরকার, িনধ�ািরত শত� সােপে�, �কান �থম

��ণীর সরকাির কম�কত�ােক উহার িনব�ােহর জ� ��ষেণ িনেয়াগ কিরেত পািরেব।

  (২) �কান সমবায় সিমিতর আেবদন�েম িনব�ক, ত� কতৃ�ক িনধ�ািরত শত� সােপে�,

অিধদ�েরর �কান কম�কত�া বা কম�চারীেক সিমিতর কায�াবলী িনব�ােহর জ� ��ষেণ িনেয়াগ

কিরেত পািরেবন।]

35

ব�ব�াপনা
কিমিট
ভংগকরণ,
�দাষী সদেস�র
বিহ�ার ইত�ািদ

২২৷ (১) অ�ম অধ�ােয়র অধীন স�ািদত িনরী�া বা অ�ি�ত তদে�র িভি�েত িনব�ক যিদ

স�ু� হন �য, �কান সমবায় সিমিতর ব�ব�াপনা এই আইন, িবিধ বা উপ-আইেনর িবধান লংঘন

কিরয়া স�� হইেতেছ বা হইয়ােছ এবং উ� লংঘেনর ফেল সিমিতর সাধারণ সদস�েদর �াথ�

�ু� হইয়ােছ বা হইেব বা সিমিত �দউিলয়া হইবার উপ�ম হইয়ােছ, তাহা হইেল িনব�ক

সংি�� ঘটনাবলীর সংি��সার ও কারণ উে�খ কিরয়া উ� পিরি�িতর জ� িনব�েকর

িবেবচনায় দায়ী সদস� বা সদস�গণেক বিহ�ােরর উে�েশ� [আ�প� সমথ�েনর জ� �নানীর

�েযাগ �দান কিরেবন এবং �নানীঅে� স�ু� না হইেল ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ�] একিট িবেশষ
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সাধারণ সভা আ�ােনর জ� ব�ব�াপনা কিমিটেক িনেদ�শ িদেবন এবং তদ�সাের ব�ব�াপনা

কিমিট সভা আ�ােন বাধ� থািকেব:

    তেব শত� থােক �য, �কান সিমিতেত সরকােরর এক ততৃীয়াংশ �শয়ার থািকেল বা উ� সিমিত

সরকােরর িনকট হইেত ঋণ �হণ কিরয়া থািকেল বা সিমিত কতৃ�ক গহৃীত ঋণ পিরেশােধর

গ�ারাি�ট সরকার �দান কিরয়া থািকেল িনব�ক িবেশষ সভা আ�ােনর পিরবেত� উ� সিমিতর

ব�ব�াপনা কিমিটর দায়ী সদস�গণেক কারণ দশ�ােনার �েযাগ িদয়া তাহােদরেক কিমিট হইেত

বিহ�ার কিরেত বা �েয়াজনেবােধ স�ণূ� কিমিট ভাংিগয়া িদেত পািরেবন৷

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন িনেদ�শ �দওয়া সে�ও ব�ব�াপনা কিমিট িবেশষ সাধারণ সভা

আ�ান না কিরেল িনব�ক কারণ দশ�ােনার যিু� সংগত �েযাগ িদয়া �দাষী সদস� বা

সদস�গণেক বিহ�ার কিরেত বা �েয়াজনেবােধ স�ণূ� কিমিটেক ভাংিগয়া িদেত পািরেবন৷

    (৩) �য সিমিতেত সরকােরর এক ততৃীয়াংশ �শয়ার আেছ বা �য সিমিত সরকােরর িনকট হইেত

ঋণ �হণ কিরয়ােছ বা �য সিমিত কতৃ�ক গহৃীত ঋণ পিরেশােধর গ�ারাি� সরকার �দান

কিরয়ােছ, �সই সিমিতর িবষয়াবলী সরকার �য �কান সময় তদ� কিরেত পািরেব এবং এই�প

তদে� যিদ �দখা যায় �য, সিমিতর কাজ কম� এই আইন, িবিধ বা উপ-আইন লংঘন কিরয়া

পিরচািলত হইয়ােছ বা হইেতেছ এবং উ� লংঘন সরকার �দ� ঋণ বা গ�ারাি�ট বা সাধারণ

সদস�েদর �ােথ�র জ� �িতকর তাহা হইেল সরকার কারণ দশ�ােনার যিু� সংগত �েযাগ িদয়া

সরকােরর িবেবচনায় উ� লংঘেনর জ� দায়ী সদস� বা সদস�গণেক ব�ব�াপনা কিমিট হইেত

বিহ�ার কিরেত বা স�ণূ� ব�ব�াপনা কিমিট ভাংিগয়া িদেত পািরেব৷

    (৪) এই ধারার অধীেন আ�বানকৃত িবেশষ সাধারণ সভার িস�া� অ�সাের বা উপ-ধারা (১)

এর শত�াংশ অ�যায়ী উপ-ধারা (২) বা (৩) অ�সাের ব�ব�াপনা কিমিটর �কান সদস�েক

বিহ�ার করা হইেল বা উ� কিমিট ভাংিগয়া �দওয়া হইেল বিহ�ৃত সদস� বা ভাংিগয়া �দওয়া

কিমিটর সকল [ সদস�েক িনব�ক পরবত�ী িতন বৎসেরর জ� ব�ব�াপনা কিমিটর সদস�

িহসােব িনব�ািচত হইবার অেযাগ� �ঘাষণা কিরেত পািরেবন৷]৷

    (৫) এই ধারার অধীেন িনব�ক ব�ব�াপনা কিমিটর �কান সদস�েক বিহ�ার কিরেল বা

ব�ব�াপনা কিমিট ভাংিগয়া িদেল উ� িস�া� �ারা সং�ু� ব�ি� উ� িস�া� �দােনর ৩০

(ি�শ) িদেনর মেধ� িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত িস�া� �দানকারী িনব�েকর পরবত�ী ঊ��তন

কতৃ�পে�র বরাবের আপীল কিরেত পািরেব এবং এই�প িস�া� [সরকার �দান কিরয়া

থািকেল সং�ু� ব�ি� িস�া�িট পনুঃিবেবচনার জ� উ� সময়সীমার মেধ�] সরকােরর িনকট

আেবদন কিরেত পািরেব৷

    (৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীেন �পশকৃত আপীল বা পনুঃিবেবচনা আেবদেনর উপের �দ�

িস�া� চূড়া� হইেব এবং ত� স�েক� [ধারা ৫২] এর অধীেন �জলা জেজর িনকট বা অ�
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�কান আদালেত �কান �� উ�াপন করা যাইেব না৷

    (৭) এই ধারার অধীেন �কান সমবায় সিমিতর ব�ব�াপনা কিমিট ভাংিগয়া �দওয়া হইেল িনব�ক

সিমিতর ব�ব�াপনা িনব�ােহর জ� ও িনব�াচন অ��ােনর জ� [ধারা ১৯ এর িবধান অ�যায়ী

�যাগ� �কান সদস� বা সরকাির কম�কত�ােদর সম�েয় ১২০ (একশত িবশ) িদেনর জ�] একিট

অ�ব�ত�ী ব�ব�াপনা কিমিট িনেয়াগ কিরেবন৷

  [(৮) উপ-ধারা (৭) এর অধীন গিঠত অ�ব�ত�ী ব�ব�াপনা কিমিট দািয়� �হেণর ১২০

(একশত িবশ) িদেনর মেধ� িনধ�ািরত প�িতেত ব�ব�াপনা কিমিটর িনব�াচন অ��ােনর ব�ব�া

কিরেব এবং িনব�ািচত কিমিটর িনকট অিবলে� দািয়� হ�া�র কিরেব। ]

    (৯) অ�ব�ত�ী ব�ব�াপনা কিমিট উপ-ধারা (৮) অ�সাের যথাসমেয় কায��ম �হেণ ব�থ� হইেল

িনব�ক উ� কিমিট িবল�ু কিরয়া নতুন [১২০ (একশত িবশ) িদেনর জ�] অ�ব�ত�ী

ব�ব�াপনা কিমিট গঠন কিরেবন৷
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সমবায় সিমিতর
িঠকানা

[২৩৷ উপ-আইেন পণূ� িঠকানা উে�খসহ �েত�ক সমবায় সিমিতর একিট কায�ালয় থািকেব

এবং উ� িঠকানায় সকল �নািটশ ��রণসহ সব ধরেনর �যাগােযাগ র�া করা হইেব।]

43

সমবায় সিমিতর
শাখা অিফস
�খালা এবং
উহার নােমর
সিহত ব�াংক
শ� ব�বহােরর
উপর বাধা
িনেষধ

[২৩ক। (১) �কান সমবায় সিমিত উহার কায��ম পিরচালনার জ� �কান শাখা অিফস খিুলেত

পািরেব না, তেব এই িবধান কায�কর হইবার পেূব� �কান অ�েমািদত শাখা অিফস থািকেল, উহা

এই িবধান কায�কর হইবার ৬ (ছয়) মােসর মেধ� �য়ংি�য়ভােব মলূ সিমিতর সােথ একীভূত

হইেব অথবা সংি�� সমবায় সিমিতর আেবদন�েম উ� শাখা অিফস �াথমিক সমবায় সিমিত

িহসােব িনবি�ত হইেত পািরেব।

  (২) এই আইেনর অধীন িনবি�ত সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক, �ক�ীয় সমবায় ভূিম উ�য়ন

ব�াংক, �কি�য় সমবায় ব�াংক এবং বাংলােদশ সমবায় ব�াংক ব�তীত �কান �াথিমক সমবায়

সিমিত, �ক�ীয় সমবায় সিমিত বা জাতীয় সমবায় সিমিত উহার নােমর সিহত ব�াংক শ�

ব�বহার কিরেত পািরেব না, তেব �কান সমবায় সিমিত এই�প শ�য�ু নােম িনবি�ত হইয়া

থািকেল এই িবধান কায�কর হইবার ৩ (িতন) মােসর মেধ� উহার নাম সংেশাধন কিরয়া

িনব�কেক অবিহত কিরেত হইেব।

  (৩) �কান ব�ি� এই ধারার �কান িবধান ল�ন কিরেল অনিধক ৭ (সাত) বৎসর কারাদ� বা

অন�ূন ১০ (দশ) ল� টাকা অথ�দ� বা উভয়দে� দ�নীয় হইেবন।

44

বাংলােদশ
ব�াংেকর
অ�েমাদন
ব�তীত সমবায়
সিমিত কতৃ�ক
ব�াংিকং ব�বসা

২৩খ। - (১) �কান সমবায় সিমিত বাংলােদশ ব�াংেকর পবূ�া�েমাদন ব�িতেরেক ব�াংিকং ব�বসা

পিরচালনা কিরেত পািরেব না।

  (২) �কান ব�ি� এই ধারার �কান িবধান ল�ন কিরেল অনিধক ৭ (সাত) বৎসর কারাদ� বা

অন�ূন ১০ (দশ) ল� টাকা অথ�দ� বা উভয়দে� দ�নীয় হইেবন।]
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পিরচালনার
উপর বাধা
িনেষধ

 

সমবায় সিমিত
কতৃ�ক
সংর�ণেযাগ�
�রিজ�ারসমূহ

২৪৷ �েত�ক সমবায় সিমিত িন�বিণ�ত �রিজ�ার ও বিহসমহূ হালনাগাদপবূ�ক সংর�ণ কিরেব:-

    (ক) সদস� �রিজ�ার;

    (খ) �শয়ার �রিজ�ার;

    (গ) িডেপািজট �রিজ�ার, যিদ �েযাজ� হয়;

    (ঘ) �লান �রিজ�ার, যিদ �েযাজ� হয়;

    (ঙ) ব�ব�াপনা কিমিটর সভা ও সাধারণ সভার িস�া� �রিজ�ার;

    (চ) ক�াশ বিহ/�রিজ�ার;

    (ছ) িবিধ �ারা িনধ�ািরত বা িনব�ক কতৃ�ক িনেদ�িশত অ�া� বিহ ও �রিজ�ার৷

বািষ�ক উ��ৃ প�
�কাশনা

২৫৷ �েত�ক সমবায় সিমিত িনরী�ক কতৃ�ক পরীি�ত উ��ৃপ� �িতবৎসর িনধ�ািরত িনয়েম

�কাশ কিরেব৷

আমানত ও ঋণ
�হণ এবং ঋণ
�দােনর উপর
বাধা িনেষধ

২৬৷ [(১) বাংলােদশ সমবায় ব�াংক ব�তীত �কান সমবায় সিমিত উহার সদস� ছাড়া অ�

�কান ব�ি� বা �িত�ােনর িনকট হইেত আমানত �হণ বা ঋণ �দান কিরেত পািরেব না।]

    (২) [***] �কান সমবায় সিমিত কতৃ�ক ঋণ �দােনর ��ে� িন�বিণ�ত শত�াবলী �েযাজ�

হইেব৷

    (ক) উহার সদস� নেহ এমন �কান ব�ি�েক ঋণ �দান করা যাইেবনা;

    (খ) উহার সদস�গণেক ঋণ �দােনর ��ে� উপ-আইেন ও িবিধেত বিণ�ত সীমা এবং প�িত

অ�সরণ কিরেত হইেব৷

  [***]

    (৪) এই ধারায় যাহা িকছু্ ই থা�ক না �কন,-

    (ক) ব�ব�াপনা কিমিটর �কান সদস� সমবায় সিমিতর সাধারণ সদস� িহসােব �যই ঋণ পাইবার

অিধকারী উহার অিতির� �কান ঋণ �হণ কিরেত পািরেবন না;

    (খ) ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন সরকার কতৃ�ক মেনানীত ব�ব�াপনা কিমিটর �কান

সদস� ঋণ পাইবার �যাগ� হইেবন না৷

  

45

46

47

সরকার কতৃ�ক
আিথ�ক সহায়তা
�দান, ইত�ািদ

[২৬ক৷ অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, িনধ�ািরত শেত� সরকার-

   

48
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প�ম অধ�ায়
সমবায় সিমিতসমূেহর িবেশষািধকার

 (ক) �কান সমবায় সিমিতর �শয়ার �য় কিরেত পািরেব; এবং

    (খ) �কান সমবায় সিমিতেক আিথ�ক সহায়তা বা ঋণ �দান কিরেত পািরেব৷]

আমানত �র�া
তহিবল

[২৬খ। (১) আমানাতকারী কতৃ�ক �দ� অেথ�র �র�ার জ� িনব�ক, িনধ�ািরত প�িতেত,

আমানত �র�া তহিবল গঠন কিরেত পািরেব এবং স�য় আমানত �হণকারী সিমিত িনধ�ািরত

পিরমাণ অথ� উ� তহিবেল জমা রািখেত বাধ� থািকেব।

  (২) আমানত �র�া তহিবেলর অথ� িনব�ক ও সংি�� সিমিতর �যৗথ �া�ের উে�ালন করা

যাইেব।]

49

ঋনপ� ই��র
��ে�
িনব�েকর
�মতা

২৭৷ �কান সমবায় সিমিত উহার তহিবল উ�য়েনর জ� ঋণপ� ই�� কিরেত চািহেল িনব�েকর

অ�মিত সােপে� িবিধ�ারা িনধ�ািরত প�িত অ�সরণ কিরেত হইেব৷

  

নাম পিরবত�ন ও
উহার �ভাব

২৮৷ �কান সমবায় সিমিতর নাম পিরবত�ন উ� সিমিত বা �কান সদস� বা সােবক সদস� বা মতৃ

সদেস�র �কান অিধকার বা দায় �ক �ভািবত কিরেবনা এবং নাম পিরবত�েনর তািরেখ অিন��

�কান মামলায় সিমিত প� থািকেল সিমিতর নতুন নােম মামলা চিলেত থািকেব৷

Act IX of
1908 এর
সীিমত �েয়াগ

[২৯। Limitation Act, 1908 (Act No. IX of 1908) এ িভ�তর যাহা িকছুই থা�ক না

�কন,-

  (ক) �কান সদস� বা সােবক সদস� বা বিহ�তৃ সদেস�র িনকট সিমিতর �কান পাওনা থািকেল

উহা আদােয়র জ� সংি�� ব�ি�র জীব�শায় তাহার িব�ে� বা তাহার মতুৃ�র পর তাহার

মেনানীত ব�ি� বা উ�রািধকােরর িব�ে� �য �কান সময় মামলা �জ ুকরা যাইেব; এবং

  (খ) সংি�� সদেস�র মেনানীত ব�ি� বা তাহার উ�রািধকার না থািকেল তাহার মতুৃ�র তািরখ

হইেত বা বিহ�ার আেদেশর তািরখ হইেত উ� Act এ বিণ�ত তামািদ �ময়াদ গণনা কিরেত

হইেব।]

50

চাজ� এবং
সারচাজ�

৩০৷ �কান সমবায় সিমিত উহার এ� িতয়ারভু� এলাকার মেধ� �কান �সবা বা �িবধা সিৃ�

কিরেল উ� �িবধা বা �সবার উপকারেভাগী ব�ি�র উপর সিমিত চাজ� বা সারচাজ� আেরাপ এবং

আদায় কিরেত পািরেব৷

সদস�েদর
�শয়ার ও �েদর
উপর দাবী এবং
সম�য়

৩১৷ �কান সদস�, সােবক সদস� বা মতৃ সদেস�র িনকট �কান সমবায় সিমিতর �কান পাওনা

অপিরেশািধত থািকেল উ� সিমিত উ� সদেস�র �শয়ার বাবদ �দ� অথ� বা তাহার �দ�

আমানত বা চাঁদা এবং তাহার অিজ�ত �দ হইেত সিমিত উহার পাওনা আদায় কিরেত পািরেব৷
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ষ� অধ�ায়
সমবায় সিমিতসমূেহর স�ি� এবং তহিবলসমূহ

কিতপয় িফ
ইত�ািদ
�রয়ােতর �মতা

৩২৷ (১) �চিলত অ�া� আইেন িভ�তর যাহা িকছুই থা�ক না �কন, ধারা ৪৩(২) �মাতােবক

িফ আদােয়র জ� এবং ৫১ ও ৮১ ধারার �দ� িনেদ�শ বাবদ �কান অথ� আদােয়র উে�েশ�

Public Demands Recovery Act, 1913 (Ben. Act III of 1913) এর অধীেন

সািট�িফেকট মামলা দােয়র করা যাইেব এবং উহার জ� �কান �কাট� িফ �দান কিরেত হইেব না৷

    (২) উ� িফ বা পাওনা আদায় বা রায় কায�কর করার জ� �দওয়ানী আদালেত ১০০ (একশত)

টাকার �কাট� িফ িদয়া মামলা দােয়র করা যাইেব৷

    

সমবায় সিমিতর
তহিবল
িবিনেয়াগ

৩৩৷ সমবায় সিমিত উহার তহিবল িন�বিণ�তভােব িবিনেয়াগ বা জমা রািখেত পািরেব:

    (ক) �কান তফিসলী ব�াংক বা আিথ�ক �িত�ােন [বা িনধ�ািরত অ� �কান সমবায় ব�াংেক]

আমানত িহসােব, বা সরকার কতৃ�ক ই��কৃত স�য় প� বা অ� �কান িসিকউিরিট আকাের;

    (খ) সিমিতর কাজ-কম� পিরচালনা বা ব�য় িনব�ােহর জ� �েয়াজনীয় নেহ এ�প উ��ৃ থািকেল

[, সাধারণ সভার অ�মাদন�েম,] উহার অনিধক ১০% অথ� �কান �কা�ানীর �শয়ার,

িডেব�ার বা অ� �কান িসিকউিরিটেত;

    (গ) উ� সিমিত অ� �কান সমবায় সিমিতর সদস� হইেল এবং ি�তীেয়া� সিমিতর আমানত

�হেণর �মতা থািকেল, উহার িনকট আমানত আকাের৷

51

52

মুনাফার
িবিনেয়াগ ও
ব�ন

৩৪৷ (১) �েত�ক সমবায় সিমিত �িত সমবায় বেষ� উহার [নীট] মনুাফা [***] হইেত

িন�বিণ�ত পিরমােণর অথ� সংর�ণ ও িন�ি� কিরেব:-

  (ক) সংরি�ত তহিবল, ��নতম ১৫%;

  (খ) অথ�ায়নকারী সমবায় সিমিত বা [সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক] ��ে�, তৎকতৃ�ক �দ� ঋণ

বা �ঋণ বা সি�� ঋণ সং�া� দায়-দািয়� িমটােনা বা ব�য় িনব�ােহর জ� �ঋণ বা সি��

ঋণ তহিবল বাবদ ১০%;

  [(গ) সমবায় উ�য়ন তহিবেলর চাঁদা ৩%:

  তেব এই ৩% এর মেধ� [২%] সমবায় সং�া� �িশ�ণ ও উ��ুকরেণর জ� সমবায়

�িশ�ণ একােডমীসমেূহর জ� িনিদ�� থািকেব;]

  (ঘ) উপ-আইেন উে�িখত অ�া� উে�েশ� সব�ািধক ১০%;

  (ঙ) অবিশ� মনুাফা [***] লভ�াংশ আকাের সদস�েদর মােঝ ব�ন৷

  (২) সংরি�ত তহিবেলর সব�ািধক ৫০% সিমিতর ব�বসািয়ক কায��েম িবিনেয়াগ করা যাইেব৷
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স�ম অধ�ায়
সমবায় সিমিতর সদস�গেণর িবেশষ �িবধা ও দায়-দািয়�

(৩) সংরি�ত তহিবল এবং �ঋণ বা সি�� ঋণ তহিবল িন�বিণ�তভােব িবিনেয়াগ বা জমা

রািখেত হইেব:-

  (ক) সরকার কতৃ�ক ই��কৃত স�য় প� বা অ��প �কান িসিকউিরিটেত;

  (খ) �য �কান তফিসলী ব�াংেক [বা িনধ�ািরত অ� �কান ব�াংেক] আমানত িহসােব৷

    (৪) উপ-ধারা (১)(ঙ) �ত উে�িখত মনুাফা ব�েনর পেূব� উ� মনুাফার ৫০% পেূব�র �িত (যিদ

থােক) বাবদ সম�য় কিরেত হইেব৷

59

সমবায় সিমিতর
স�ি�
হ�া�েরর উপর
িবিধ-িনেষধ

৩৫৷ (১) �কান সমবায় সিমিতর ব�ব�াপনা কিমিট সাধারণ সভার অ�মিত ব�িতেরেক ইহার

�াবর স�ি� এবং য�পািত বা যানবাহেনর �ায় স�ি� যাহা সিমিতর মলূধেনর অংশ তাহা

িব�য়, িবিনময় বা পাঁচ বৎসেরর অিতির� সমেয়র জ� ইজারা �দােনর মাধ�েম হ�া�র

কিরেত পািরেব না:

    তেব শত� থােক �য, �কান সিমিতেক সরকারী ঋণ, িবিনেয়াগ, অি�ম অথবা অ�া� �িবধা

�দান করা হইেল বা সরকারী গ�ারাি�ট থািকেল ঐ সকল সিমিত কতৃ�ক উি�িখত িব�য়, িবিনময়

বা ইজারা �দােনর ��ে� িনব�েকর িলিখত পবূ� অ�মিত �হণ কিরেত হইেব৷

    (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত শত� ভ� কিরয়া �কান সমবায় সিমিতর স�দ হ�া�র করা হইেল

দায়ী ব�ি� বা ব�ি�গণ ��নতম ৬ (ছয়) মাস, তেব অনিধক ৫ (পাঁচ) বৎসর স�ম কারাদে�

এবং অথ�দে� দি�ত হইেবন৷

  

সদস�েদর �ভাট ৩৬৷ (১) সকল ��ণীর সমবায় সিমিতর �েত�ক সদস� সিমিতর কম�কাে�র িস�া� �হেণর

��ে� একিট মা� �ভাট �েয়ােগর অিধকারী হইেবন; উ� �ভাট ব�ি�গতভােব উপি�ত হইয়া

�েয়াগ কিরেত হইেব, �ি�র মাধ�েম �কান �ভাট �দওয়া যাইেব না৷

    (২) �ভােট সমতা �দখা িদেল সভাপিতর একিট ি�তীয় বা িনণ�ায়ক �ভাট �দােনর �মতা

থািকেব৷

    (৩) �াথিমক সমবায় সিমিত ব�তীত অ�া� সমবায় সিমিতর ��ে�, একিট সদস� সিমিত

উহার �বধ �কান সদস�েক সদস�-সিমিতর �িতিনিধ�কারী ব�ি�েক উহার �িতিনিধ িহসােব

�ভাটদােনর জ� মেনানয়ন িদেত পািরেব৷

    (৪) সদস� সিমিতর �কান ব�ি� ঊ��তন সিমিতর পে� বা কম�কাে� �িতিনিধ� কিরেবন বা

িকভােব �ভাট িদেবন �সই স�েক� উপ-আইেন িব�ািরত িবধান থািকেব৷

বেকয়া পাওনা
পিরেশাধ না
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করা পয��
সদস�গণ
অিধকার �েয়াগ
কিরেত পািরেব
না

৩৭৷ �কান সদেস�র িনকট সিমিতর চাঁদা বা �শয়ার বা সদস�পদ সং�া� অ� �কান পাওনা

বেকয়া থািকেল উহা পিরেশাধ না করা পয�� উ� সদস� তাঁহার অিধকার �েয়াগ কিরেত

পািরেবন না৷

�শয়ার অথবা
[মুনাফা]

��াকেযাগ�
হইেব না

60
৩৮৷ অ� �কান আইেন িভ��প যাহা িকছু্ ই থা�ক না �কন, ধারা ৩১ এর িবধান সােপে�,

সমবায় সিমিতর �কান সদেস�র িনকট উ� সিমিতর �াপ� নেহ এমন �কান ঋণ বা দায়

পিরেশােধর জ� আদালেতর আেদশ বা িডি� �ারা উ� সিমিতেত উ� সদেস�র �শয়ার বা

অিজ�ত [মনুাফা] ��াকেযাগ� হইেব না বা উ� িড�ী বা আেদশ বেল �শয়ার বা [মনুাফা]

বাবদ �াপ� স�দ হইেত আদায়েযাগ� হইেব না৷

61 62

সােবক ও মতৃ
সদেস�র দায়

৩৯৷ �কান সদেস�র সদস� পেদর অবসান হইেল বা মতুৃ� হইেল এবং অবসান বা মতুৃ�র তািরেখ

সমবায় সিমিতর িনকট তাঁহার �কান দায় �দনা অপিরেশািধত থািকেল সদস� পদ অবসান বা

মতুৃ�র তািরেখর পরবত�ী িতন বৎসেরর মেধ� উ� �দনা উ� সদেস�র রািখয়া যাওয়া স�ি�

হইেত আদায়েযাগ� হইেব, যিদ উি�িখত িতন বৎসেরর মেধ� সমবায় সিমিতর ধারা ৫৫

�মাতােবক অবসায়েনর আেদশ �দান করা হয়৷

�হীতা
মেনানয়ন

৪০৷ �াথিমক সমবায় সিমিতর �েত�ক সদস� এমন একজন একক (Individual) ব�ি�েক

মেনানীত কিরেবন িযিন সিমিতর সদস� নেহন এবং িযিন ঐ সদেস�র মতুৃ�র পর তাঁহার �শয়ার

এবং তৎসং�া� যাবতীয় অিধকার ও দায় দািয়� অজ�ন কিরেবন; এই ��ে� উ�রািধকার

সং�া� �কান আইন �েযাজ� হইেব না এবং উ� মেনানীত ব�ি� উ� সদেস�র মতুৃ�র পর

সিমিতেত তাহার �শয়ার এবং ত� সং�া� সকল অিধকার, অজ�ন ও দায়-দািয়� বহন কিরেবন৷

সদস� পদ
অবসায়েনর
��ে� �শয়ার,
মুনাফা ইত�ািদ
পিরেশাধ

৪১৷ সমবায় সিমিতর �কান সদস� তাহার সদস� পদ হারাইেল তাহার �শয়ার বাবদ অিজ�ত

মনুাফা [***] উ� সদস� বা তাঁহার মেনানীত ব�ি�র িনকট [পিরেশাধ] কিরেত হইেব৷63 64

সিমিতর
ধারণকৃত
কিতপয় জিমর
দখল এবং
জিমর �াথ�
হ�া�ের বাধা-
িনেষধ

৪২৷ এই আইেনর অ� �কান ধারায় িকংবা আপাততঃ বলব� অ� �কান আইেন যাহাই থা�ক

না �কন-

    (ক) �যই সমবায় সিমিতর উে�শ� হইেতেছ পিতত জিম পনু��ার ও �ায়ী বসবােসর

ব�ব�াকরণ, অথবা জিম অজ�ন কিরয়া উহার সদস�েদর িনকট ইজারা দান করা, �সই সিমিতর

�কান সদস� সিমিতর িনকট হইেত ইজারা গহৃীত �কান জিমর দখল বা �াথ� উহার উপ-আইন

অ�সাের সিমিতর পবূ�া�মিত �হণ ব�তীত কাহারও িনকট হ�া�র কিরেত পািরেবন না, এবং

এই ধারার �খলাফ কিরয়া হ�া�র করা হইেল উ� হ�া�র ফলিবহীন (Void) হইেব;
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অ�ম অধ�ায়
িনরী�া, পিরদশন� এবং তদ�

    (খ) দফা (ক) �ত উি�িখত সদেস�র সদস�পেদর অবসান হইেল এবং তাঁহার মেনানীত ব�ি�

সিমিতর সদস� হইেত ই�ুক বা �যাগ� না হইেল, উ� ইজারা �দ� জিম সিমিত �ফরত পাইেব,

তেব উ� মেনানীত ব�ি� ইজারা বাবদ উ� সদস� কতৃ�ক পিরেশািধত মলূ� বা উহার বাজার

মলূ�, যাহা �বশী হয়, �ফরত পাইেবন;

    তেব শত� থােক �য,

    [(অ) বাজার মলূ� িনধ�ারেণর ��ে� ব�ব�াপনা কিমিট �চিলত িবধান �মাতােবক িস�া� �হণ

কিরেব এবং উহা িনব�কেক অবিহত কিরেব, ব�ব�াপনা কিমিট কতৃ�ক বাজার মলূ� িনধ�ারেণর

��ে� �কান �� উপ�ািপত হইেল িনব�ক কতৃ�ক উহা িন�ি� হইেব এবং িনব�েকর িস�া�ই

চূড়া� িহসােব গণ� হইেব।]

    (আ) সিমিতর িনকট উ� সদেস�র �কান �দনা থািকেল তাহা উ� বাজার মলূ� হইেত

আদায়েযাগ� হইেব৷

  

65

িনরী�ার
ব�াপাের
িনব�েকর
�মতা

৪৩৷ (১) �েত�ক সমবায় সিমিতর িহসাব প� �িত সমবায় বেষ� অ�তঃ একবার িনরী�া করার

জ� অিধদ�েরর �কান কম�চারীেক বা অ� ব�ি�েক বা উ� সমবায় সিমিতেক অ�দান বা ঋণ

সরবরাহকারী �িত�ােনর �কান কম�চারীেক িনব�ক �মতা �দান কিরেত পািরেবন এবং

িনরী�ক উ� সিমিতর সকল স�দ ও িহসাবপ�সহ অ�া� সকল �রিজ�ার ও বিহ িনরী�া

কিরেত পািরেবন৷

    (২) সমবায় সিমিত উহার িহসাবপ� িনরী�ার জ� িবিধ �মাতােবক িফ �দান কিরেব৷

িহসাব প�
িলিপব�
করাইবার
ব�াপাের
িনব�েকর
�মতা

৪৪৷ যিদ িনরী�ার সময় �কান সমবায় সিমিতর সকল িহসাব হালনাগাদ না হইয়া থােক, তাহা

হইেল িনরী�ক সিমিতর খরেচ উ� িহসাবপ� িলিপব� করাইেত পািরেবন৷

িনরী�ার �কৃিত ৪৫৷ ৪৩ ধারার অধীেন স�ািদত িনরী�ায় িন�� িবষয়ািদ অ��ভু� থািকেব,-

    (ক) নগদ তহিবল ও িনরাপ�া জামানত পরী�া;

    (খ) আমানতকারী এবং পাওনাদারেদর পাওনার ি�িত এবং খাতকেদর িনকট সিমিতর পাওনার

পিরমাণ পরী�া;

    (গ) �ময়ােদা�ীণ� ঋণ, যিদ থােক, পরী�া;

  (ঘ) সিমিতর স�দ ও �দনার মলূ�ায়ন;
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  (ঙ) আিথ�ক �লনেদনসহ সিমিতর �লনেদনসমহূ িবিধ �মাতােবক িনধ�ািরত সীমা পয�� পরী�া;

    (চ) ব�ব�াপনা কিমিট কতৃ�ক িনধ�ািরত ফরেম ��তকৃত িহসাব িববরণী পরী�া;

    (ছ) আদায়কৃত লােভর �ত�য়ন;

    (জ) হালনাগাদ সদস� তািলকা পরী�া;

    (ঝ) িবিধ�ারা িনধ�ািরত অ�া� িবষয়সমহূ৷

িনরী�া
�িতেবদন

৪৬৷ িনরী�ক সমবায় সিমিতর িনরীি�ত িহসাব িববরণীর সিহত িন�v³ িববরণীসহ একিট

িনরী�া �িতেবদন িনব�ক এবং উ� সিমিতর িনকট দািখল কিরেবন:-

 (ক) এমন �লনেদন যাহা আইন, িবিধমালা বা উপ-আইেনর পিরপি�থ বিলয়া তাহার িনকট

�তীয়মান হয়;

 (খ) এমন �লনেদন যাহা িহসােব অ�ভু�� হওয়া উিচ� িছল িক�ু করা হয় নাই;

 (গ) �কান ঘাটিত অথবা �লাকসান যাহা অবেহলা িকংবা অসদাচরেণর ফল�িতেত ঘিটয়ােছ

বিলয়া �তীয়মান হয় অথবা যাহার অিধক তদ� দরকার;

 (ঘ) সিমিতর মািলকানাধীন �কান অথ� অথবা স�ি� যাহা �কান ব�ি� কতৃ�ক আ�সা� করা

হইয়ােছ বা �বআইনী বা �তারণামলূকভােব অিধকাের রাখা হইয়ােছ;

 (ঙ) সে�হজনক বা �স�দ িহসােব �তীয়মান হয় এমন স�দ;

 (চ) িনধ�ািরত অ� �কান িবষয়৷

�দাষ�িট
সংেশাধন

[৪৭। (১) িনরী�া �িতেবদন �াি�র পর �াথিমক সমবায় সিমিত ৬০ (ষাট) িদন এবং

অ�া� সমবায় সিমিত ১২০ (একশত িবশ) িদেনর মেধ� উ� �িতেবদেন উি�িখত �দাষ�িট

ও অিনয়মসমহূ সংেশাধন কিরেব এবং গহৃীত ব�ব�া স�েক� িনব�কেক অবিহত কিরেব।

    (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত সমেয়র মেধ� ব�ব�াপনা কিমিট িনরী�া �িতেবদেন উি�িখত

�দাষ�িট ও অিনয়মসমহূ সংেশাধন না কিরেল িনব�ক ধারা ২২ অ�যায়ী ব�ব�া �হণ কিরেত

পািরেবন।]

66

িনব�ক ও অথ�
সরবরাহকারী
সং�া কতৃ�ক ঋণ
�হণকারী
সিমিত পিরদশ�ন

৪৮৷ (১) �কান সমবায় সিমিত অথ� সরবরাহকারী সং�া হইেল �য �কান সময় উহার �কান

কম�কত�া বা �মতা�দ� অ� �কান ব�ি�র �ারা িনধ�ািরত প�িতেত ইহার ঋণ �হণকারী

সমবায় সিমিতর কায��ম পিরদশ�ন করাইেত পািরেব৷

    (২) িনব�ক িবিধ �ারা িনধ�ািরত ��ে� ও প�িতেত �য �কান সমবায় সিমিতর কায��ম

পিরদশ�ন কিরেত পািরেবন৷
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নবম অধ�ায়
িবেরাধ িন�ি�

(৩) এই ধারার অধীন �য �কান পিরদশ�ন �িতেবদেনর কিপ উ� সিমিত এবং িনব�কেকও

�দান কিরেত হইেব৷

িনব�ক কতৃ�ক
তদ�

৪৯৷ (১) িনব�ক [�য়ং অথবা ত� কতৃ�ক গিঠত কিমিট বা �মতা�া� ব�ি�] �কান সমবায়

সিমিতর কায��ম িন�বিণ�ত ��ে� তদ� কিরেত পািরেবন:-

    (ক) �কান সমবায় সিমিত যিদ �কান অথ� সরবরাহকারী সং�ার সদস� হয় বা উ� সং�া হইেত

ঋণ �হণ কিরয়া থােক এবং ঐ অথ� সরবরাহকারী সং�া যিদ উ� ঋণ স�েক� ঋণ�হীতা

সিমিতর কায��ম তদে�র জ� আেবদন কের;

    (খ) ব�ব�াপনা কিমিটর সদস�েদর এক-ততৃীয়াংশ সদস� যিদ �কান িবষেয় তদে�র আেবদন

কেরন;

    (গ) সিমিতর �মাট সদেস�র ১০% যিদ �কান িবষেয় তদে�র আেবদন কেরন;

    (ঘ) সিমিতর িনরী�া �িতেবদেনর িভি�েত যিদ তদে�র �েয়াজনীয়তা অ�ভূত হয়;

    (ঙ) মাঠ পয�ােয় কম�রত িনব�েকর অধঃ�ন �কান কম�কত�া যিদ তদে�র �পািরশ কিরয়া

�িনিদ�� িরেপাট� �পশ কেরন৷

    (২) উপধারা (১) এর অধীেন �দ� তদ� আেদেশ িনব�ক-

    (ক) উ� উপ-ধারার দফা (ঘ) এবং (ঙ) �ত বিণ�ত ��ে� সিমিতর িবগত দশ বৎসেরর কায��ম

পরী�ার জ� িনেদ�শ িদেত পািরেবন;

    (খ) অ�া� ��ে� �া� আেবদেন উি�িখত বা তৎসং�া� িবষেয় তদে�র িনেদ�শ িদেত

পািরেবন৷

    [(৩) এই ধারায় যাহা িকছুই থা�ক না �কন, সরকার �তঃ�েণািদতভােব অথবা �কান ব�ি�

বা সমবায় সিমিতর সদেস�র আেবদেনর ��ি�েত সমবায় সিমিতর কায��ম তদে�র িনেদ�শ

িদেত পািরেব এবং তদ� �িতেবদেনর িভি�েত, �েয়াজেন, িনব�কেক ধারা ৮৪ অ�যায়ী

�েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর আেদশ িদেত পািরেব৷]

    

67

68

িনব�ক কতৃ�ক
িববাদ িন�ি�র
প�িত

৫০৷ (১) �কান সমবায় সিমিতর িনব�াচনসহ উহার �য �কান কায��ম পিরচালনা বা অবসায়ক

কতৃ�ক অবসায়ন কায��ম পিরচালনার ��ে� উ�ূত �কান িবেরােধ িন�বিণ�ত �কান ব�ি� বা

কতৃ�প� জিড়ত থািকেল উহা এই আইেনর অধীেন একিট িবেরাধ বিলয়া গণ� হইেব, যথা:-

    (ক) সমবায় সিমিত, ইহার ব�ব�াপনা কিমিটর �কান সদস�, বা সিমিতর এেজ�ট বা সিমিতর

অবসায়ক; অথবা
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    (খ) সিমিতর �কান সদস� অথবা �া�ন সদস� বা মতৃ সদেস�র মাধ�েম �াথ� অজ�নকারী �কান

ব�ি�; অথবা

    (গ) সিমিতর বত�মান, িবগত বা মতৃ সদেস�র জািমনদার, সদস� হউক আর না হউক, অথবা

সংি�� সিমিতর সংেগ �লনেদনকারী �কান ব�ি�; অথবা

    (ঘ) অ� �য �কান সমবায় সিমিত অথবা ঐ সিমিতর অবসায়ক; অথবা

    [(ঙ) িনব�াচন অ��ােনর পেূব� �াথ�ীতা বািতেলর িবষেয় সং�ু� �কােনা সদস� এবং িনব�াচন

অ��ােনর পের িনব�াচেনর ফলাফেল সং�ু� �কােনা �াথ�ী;

  (চ) �কােনা সমবায় সিমিতর কায��ম স�েক� সিমিতর �কােনা আেদেশর িব�ে� সং�ু� �কান

সদস�।]

    (২) উপধারা (১) এ উি�িখত �িতিট িবেরাধ সািলসকারীর িনকট িলিখতভােব িন�বিণ�ত

সময়সীমার মেধ� �পশ কিরেত হইেব, যথা:-

    (ক) িনব�াচেনর ��ে�, িনব�াচেনর ফলাফল �কাশ বা �ঘাষণার পরবত�ী ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ�;

    (খ) অ�া� ��ে�, উ� িবেরােধর কারণ উ�ব হওয়ার পরবত�ী [১৮০ (একশত আিশ)

িদেনর] মেধ�৷

    (৩) উপধারা (১) এ উি�িখত িবেরাধ িন�ি�র উে�েশ� িনব�ক, িবিধ সােপে�, িলিখত আেদশ

�ারা উপ-সহকারী িনব�ক বা তদূ�� কম�কত�ােক সািলসকারী িহসােব িনেয়াগ কিরেবন৷

    (৪) এই ধারার অধীন সািলসকারী �দ� িস�াে�র িব�ে� উহা �দােনর ৩০ (ি�শ) িদেনর

মেধ� সং�ু� প� [***] িনধ�ািরত আপীল কতৃ�পে�র িনকট আপীল কিরেত পািরেবন৷

    (৫) এই ধারার অধীন সকল িবেরাধ িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত িন�ি� কিরেত হইেব৷

69

70

71

কিতপয় রােয়র
কায�করতা

৫১৷ �কান িবেরােধ জামানত িহসােব ব�ক �দওয়া �কান স�দ জিড়ত থািকেল এই আইেনর

অধীেন �দ� রােয়র কায�করতা �দওয়ানী আদালত কতৃ�ক �দ� চূড়া� মট�েগজ িড�ী বিলয়া

িবেবিচত হইেব এবং তদ�যায়ী উহা বা�বায়ন করা যাইেব৷

িবেরাধ স�েক�
�জলা জেজর
এ� িতয়ার ও
তৎস�িক�ত
বাধা-িনেষধ

৫২৷ (১) িন�বিণ�ত িবেরাধ�িল এই আইন ও িবিধ সােপে� �জলা জেজর এ� িতয়ারভু�

হইেব:-

    (ক) ধারা ৫০(৪) এর অধীেন িন�ি�কৃত আপীেল �কান আইনগত �� জিড়ত থািকেল এবং

আপীল কতৃ�প� �দ� িস�াে� উ� আইনগত �ে� ��� ভুল থািকেল এবং �সই কারেণ �ায়

িবচার িবি�ত হইয়ােছ বিলয়া উ� আপীেলর �কান প� উ� িস�া� �দ� হওয়ার ৩০ (ি�শ)

িদেনর মেধ� আেবদন কিরেল;
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 (খ) ধারা ৫০ �ত উি�িখত �কান িবেরাধ বা আপীেল �কান জিটল আইনগত �� জিড়ত থাকার

কারেণ সািলসকারী বা আপীল কতৃ�প� উ� িবেরাধ বা ���মত আইনগত ��িট �িনিদ��ভােব

উে�খ কিরয়া �জলাজেজর িনকট ��রণ কিরেল৷

    (২) উপধারা (১) এর অধীেন �জলা জেজর িনকট �কান আেবদন দােয়র করা হইেল বা

সািলসকারী বা আপীল কতৃ�প� �কান িবেরাধ বা আপীল ��রণ কিরেল এবং �জলা জজ উ�

িবষেয় আইনগত �� জিড়ত আেছ িক না তৎস�েক� �াথিমকভােব স�ু(৩) উপধারা (১)(খ)

এর অধীেন সািলসকারী বা আপীল কতৃ�প� পে�র মাধ�েম সংি�� পিরি�িত বণ�না ও �িনিদ��

আইনগত ��িট উে�খপবূ�ক সংি�� নিথ সহ �জলাজেজর িনকট পে�র মাধ�েম �যাগােযাগ

কিরেত পািরেবন৷ � হইেল িবষয়িট �নানীর জ� �হণ কিরেবন৷ অ�থায় সংি�� কারণ

উে�খপবূ�ক উ� আেবদন বা আইনগত �ে� উপধারা (১)(খ) এর অধীেন ��িরত িবষয় সরাসির

নাকচ কিরেবন৷

    (৩) উপধারা (১)(খ) এর অধীেন সািলসকারী বা আপীল কতৃ�প� পে�র মাধ�েম সংি��

পিরি�িত বণ�না ও �িনিদ�� আইনগত ��িট উে�খপবূ�ক সংি�� নিথ সহ �জলাজেজর িনকট

পে�র মাধ�েম �যাগােযাগ কিরেত পািরেবন৷

    (৪) এই ধারার অধীেন উ�ািপত আইনগত ��িট �জলাজজ �নানীর জ� �হণ কিরেল িতিন

উহা �য়ং িন�ি�র জ� তাহার অধীন� �কান অিতির� �জলাজজ বা সাব-জেজর িনকট ��রণ

কিরেত বা উহা �ত�াহার কিরয়া অ��প অপর �কান িবচারেকর িনকট ��রণ কিরেত বা �য়ং

িন�ি� কিরেত পািরেবন৷

    (৫) এই ধারার অধীন �পশকৃত আেবদন বা ��িরত িবেরাধ বা আপীল িন�ি�র ��ে�

�জলাজজ, বা ���মত অিতির� �জলাজজ বা সাব-জজ-

    (ক) �ধমুা� আইনগত �ে� িস�া� �দান কিরেবন না, ঘটনাগত �ে�ও িস�া� �দান

কিরেবন, তেব আইনগত িস�া� �দােনর �িবধােথ� সংি�� ঘটনাবলী িবেবচনা কিরেত

পািরেবন;

    (খ) সংি�� প�গণেক ব�ি�গতভােব বা উপয�ু �িতিনিধ বা �কান �কৗশলীর মাধ�েম তাহােদর

ব�ব� উপ�াপেনর �েযাগ দান কিরেবন এবং উ�ািপত আইনগত �ে� �কান প� িনধ�ািরত

তািরেখ তাহােদর ব�ব� উপ�াপন না কিরেলও নিথেত �া� তেথ�র িভি�েত তাহার রায় �দান

কিরেত পািরেবন;

    (গ) িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িত অ�সরণ কিরেবন এবং �কান িবষেয় িবিধ না থািকেল তাহার

িবেবচনামত যথাযথ �য �কান প�িত অবল�ন কিরেত পািরেবন৷

    (৬) এই ধারার অধীেন �জলাজজ, বা ���মত, অিতির� �জলাজজ বা সাব-জজ কতৃ�ক �দ�

িস�াে�র িব�ে� আপীল চিলেব না বা উহা পনুরী�েণর জ� আেবদন করা যাইেব না৷
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দশম অধ�ায়
সমবায় সিমিতসমূেহর অবসায়ন ও িবলিু�

    (৭) উপধারা (১) উি�িকত িবষয় বা এই আইেন �িনিদ��ভােব অ�েমািদত এমন �কান িবষয়

ব�তীত �জলাজেজর িনকট বা অ� �দওয়ানী আদালেত এই আইেনর অধীেন গহৃীত �কান

কায��েমর �বধতা বা যথাথ�তা স�েক� �কান �� উ�াপন করা যাইেব না, এবং িবেশষতঃ

িন�বিণ�ত িবষেয় উ� আদালেতর �কান এ� িতয়ার থািকেব না:-

      (ক) �কান সমবায় সিমিত িনব�ন অথবা উহার উপ-আইন �ণয়ন বা সংেশাধন এর ব�াপাের

িনব�ক কতৃ�ক গহৃীত কায��ম বা �দ� িস�া�;

    (খ) �কান ব�ব�াপনা কিমিট বািতল এবং উহার বািতেলর ��ি�েত সিমিতর ব�ব�াপনা

পিরচালনা সং�া� কায��ম;

    (গ) ধারা ৫০ অ�যায়ী সািলসকারীর িনকট ��রণেযাগ� �কান িবেরাধ;

    (ঘ) �কান সমবায় সিমিতর অবসায়ন বা উহার িনব�ন বািতেলর ব�াপাের িনব�েকর িস�া� বা

কায��ম৷

    (৮) �কান সমবায় সিমিত অবসায়ন কায��ম চলাকােল সিমিতর ব�বসা সংি�� �কান িবষেয় এই

আইন বা অ� �কান আইেনর অধীেন �কান মামলা বা আইনগত কায��ম িকংবা অবসায়েকর

িব�ে� অথবা সিমিত িকংবা উহার �কান সদেস�র িব�ে� �কান মামলা বা অ� �কান�প

আইনগত কায��ম �� বা দােয়র কিরেত হইেল িনব�েকর পবূ�া�মিতর �েয়াজন হইেব এবং

এই�প অ�মিত ব�তীত �কান আদালত উ��প �কান মামলা �হণ কিরেব না৷

      

সমবায় সিমিতর
অবসায়েনর
আেদশ �দান

৫৩৷ িন�বিণ�ত ��ে� িনব�ক িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত �কান সমবায় সিমিতর কায��ম

অবসায়েনর জ� সংি�� কারণ উে�খপবূ�ক িলিখতভােব িনেদ�শ িদেত পােরন, যিদ-

    (ক) ধারা ৪৩ এর অধীন স�ািদত িনরী�া বা ধারা ৪৯ এর অধীন অ�ি�ত তদে�র িভি�েত,

িতিন মেন কেরন �য, উ� সিমিতর অবসায়ন �েয়াজন;

    (খ) এত�ে�েশ� অ�ি�ত সিমিতর িবেশষ সাধারণ সভায় উপি�ত সদস�েদর িতন-চতুথ�াংশ

সদেস�র িস�া� অ�সাের আেবদন করা হয়;

    [(গ) উ� সিমিতর পর পর �িট সাধারণ সভা অ�ি�ত না হয় বা পর পর �িট সাধারণ সভায়

�কারাম না হয়;]

    (ঘ) উ� সিমিত িনবি�ত হওয়া সে�ও িবিধ �ারা িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� উহার কায��ম ��

করা না হয়;

    (ঙ) উ� সিমিতর কায��ম িবগত ১ (এক) বৎসর যাব� ব� থােক;
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    [(চ) সিমিতর পিরেশিধত �শয়ার মলূধন বা স�য় আমানত িনধ�ািরত পিরমােণর কম হইয়া

যায়;]

    (ছ) এই আইন বা িবিধমালা বা উপ-আইেন উি�িখত িনব�ন সং�া� �কান শত� ভংগ করা হয়;

    তেব শত� থােক �য, দফা (ঙ) এবং (চ) এর ��ে� িনব�ক যথাযথ মেন কিরেল অবসায়ক

িনেয়াগ না কিরয়া [সিমিতেক কারণ দশ�ােনার �েযাগ �দানপবূ�ক িনব�ন বািতল কিরেত

পািরেবন] ৷

73
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অবসায়ক
িনেয়াগ ও
ব�ব�াপনা
কিমিট
অকায�কর

৫৪৷ (১) ধারা ৫৩ এর অধীেন �কান সমবায় সিমিত অবসায়েনর আেদশ �দান করা হইেল

িনব�ক �কান ব�ি�েক সিমিতর অবসায়ক িনেয়াগ কিরেবন এবং অ��প ব�ি�েক অপসারণ

কিরেত, তাহার �েল অ� ব�ি�েক িনেয়াগ কিরেত এবং অবসায়ন কায��ম চলাকােল

অবসায়েকর িনকট অ�ব�ত�ী িরেপাট� চািহেত পািরেবন৷

    (২) উপধারা (১) এর অধীেন অবসায়ক িনেয়াগ হইেল ব�ব�াপনা কিমিট আর �কান �মতা

�েয়াগ কিরেত পািরেব না৷

অবসায়েকর
�মতা

৫৫৷ (১) অবসায়ক তাহার িনেয়ােগর তািরখ হইেত সিমিতর সম� স�দ, সিমিতর অিধকারভু�

�য �কান সাম�ী, �রকড� প� এবং সিমিতর ব�বসা স�ক�ীয় অ�া� দিললািদ অিবলে� তাহার

অিধকাের ও দখেল আিনেবন এবং সিমিতর িব�ে� উ�ািপত দাবী �হণ কিরেবন৷

  [(১ক) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত সমবায় সিমিতর দায়-�দনা সং�া� তথ� পাওয়া না �গেল

উহা �কান �ক�ীয় সমবায় সিমিত বা জাতীয় সমবায় সিমিতর সদস� হইেল, অবসায়ক সংি��

�ক�ীয় সমবায় সিমিত বা জাতীয় সমবায় সিমিত হইেত উহার স�দ ও দায়-�দনা এর তথ�

সং�হ কিরেত পািরেবন।]

   (২) িবিধ সােপে�, অবসায়ক িন�বিণ�ত �য �কান কায� কিরেত এবং �েয়াজনীয় আেদশ িনেদ�শ

িদেত পািরেবন:-

    (ক) সিমিতর পে� বা িবপে� মামলা দােয়র ও পিরচালনা এবং অ�া� আইনা�গ ব�ব�া �হণ;

    (খ) অ� �কান ব�ি� বা সিমিতর সিহত িবদ�মান িবেরাধ আেপাষ িকংবা মীমাংসার ব�ব�া করা;

    (গ) সিমিতর বত�মান, অতীত, িকংবা মেনানীত ব�ি�, উ�রািধকারী অথবা �বধ �িতিনিধর

িনকট সিমিতর পাওনা িনধ�ারণ ও আদােয়র ব�ব�া করা;

    (ঘ) অবসায়েনর ব�য় িনধ�ারণ করা এবং সিমিতর পিরস�দ পয�া� না হইেল উ� ব�য় িনব�ােহর

উে�েশ� সদস�েদর দায় দািয়� িনধ�ারণ করা;

    (ঙ) সদস�, সােবক সদস� অথবা মতৃ সদস�েদর এে�টসমহূ, মেনানীত ব�ি�বগ�, উ�রািধকারী

এবং আইনা�গ �িতিনিধ কতৃ�ক দফা (গ) ও (ঘ) �ত বিণ�ত দাবীসমহূসহ, সমেয় সমেয়
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তাহােদর �েদয় চাঁদা িনণ�য় করা;

    (চ) সিমিতর িব�ে� উ�ািপত দাবী তদ� করা এবং এই আইেনর িবধানাবলী সােপে�

দাবীদারেদর অ�ািধকার িনধ�ারণ করা;

    (ছ) সিমিতর িব�ে� উ�ািপত দাবীসমহূ অবসায়েনর আেদেশর তািরখ পয�� �দ সেমত যতদূর

স�ব পিরেশাধ করা;

    (জ) সিমিতর স�দ আদায়, সং�হ ও ব�ন স�েক� িবেবচনামত �েয়ানজীয় িনেদ�শদান করা;

[***]

    (ঝ) সিমিতর �দনা পিরেশাধ হওয়ার পর উ��ৃ, যিদ থােক, সদস�েদর স�িত অ�সাের তাহােদর

মেধ� ব�ন বা অ�ভােব িন�ি� করা [;

    (ঞ) সমবায় সিমিতর দখেল থাকা �কান স�দ অথবা স�ি�, িনব�েকর অ�েমাদন�েম,

িব�য় কিরেত পািরেবন;

  (ট) সিমিতর সংি�� ঋণ িবতরণকারী �ক�ীয় সমবায় সিমিত অথবা জাতীয় সমবায় সিমিতেত

উ� সিমিতর জমাকৃত �শয়ার, স�য়, ব�কী স�ি� বা অ� �কান আমানত হইেত পাওনা ঋণ

সম�য় করার পরও যিদ ঋণ পাওনা থােক �সে�ে� অবসায়ক উ� ঋণ আদায়পবূ�ক সংি��

�ক�ীয় অথবা জাতীয় সমবায় সিমিতেক পিরেশাধ কিরেবন;

  (ঠ) ঋণ আদায় না হইেল অনাদায়ী ঋণেক �ঋণ িহসােব িচি�ত কিরয়া উহা সংি�� �ক�ীয়

সমবায় সিমিত অথবা জাতীয় সমবায় সিমিতর �ঋণ তহিবেলর সােথ সম�য় কিরেত হইেব

এবং এই�প সম�েয়র পরও ঋণ পাওনা থািকেল অবসায়ক পাওনা ঋেণর তািলকা চূড়া�

কিরেব;

  (ড) অবসায়ক কতৃ�ক পাওনা ঋেণর চূড়া� তািলকা পাওয়ার পর িনব�ক পাওনা ঋেণর তািলকা

�মাতােবক সংি�� �ক�ীয় সমবায় সিমিত অথবা জাতীয় সমবায় সিমিতেক ঋণ আদােয়র

িনেদ�শ �দান কিরেবন এবং উ� আেদশ পালন ব�তীত সংি�� সিমিতর অ�া� কায�ািদ ব�

থািকেব এবং এই ��ে� িনব�ক পাওনা ঋেণর চূড়া� তািলকা �মাতােবক সমদুয় ঋণ আদােয়র

পর সমবায় সিমিতর িবব�ন বািতল কিরেত পািরেবন;

  (ঢ) �ক�ীয় সমবায় সিমিত ও জাতীয় সমবায় সিমিতর �কান সদস� সমবায় সিমিত অবসায়েন

�� হইেল সংি�� সমবায় সিমিতর সকল পাওনা অবসায়েকর িনকট �দান করার জ� �ক�ীয

সমবায় সিমিত ও জাতীয় সমবায় সিমিতর দািয়ে� িনেয়ািজত সিচব এবং সভাপিত বাধ�

থািকেবন এবং এই�প ��ে� �য �কান অসহেযািগতার জ� সংি��েদর িব�ে� অবসায়েকর

�পািরেশর ��ি�েত িনব�ক মামলা দােয়রসহ �েয়াজনীয় আইনা�গ ব�ব�া �হণ করার িনেদ�শ

িদেত পািরেবন, তেব অবসায়েকর �য �কান ধরেনর অসহেযািগতা সরকাির কােজ িব� সিৃ�

িহেসেব গণ� করা হইেব;
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একাদশ অধ�ায়
[সমাবয় ভূিম উ�য়ন ব�াংক, �ক�ীয় ভূিম উ�য়ন ব�াংক] এবং জাতীয় সমবায় সিমিতর জ� িবেশষ িবধানাবলী

  (ণ) অবসায়েন �� সমবায় সিমিতর সদস�েদর দায় এর তািলকা অবসায়ক চূড়া� করার পর

িনব�ক উহা অ�েমাদন কিরেবন এবং উ� তািলকা �মাতােবক ঋণ আদােয় �ক�ীয় সমবায়

সিমিত বা জাতীয় সমবায় সিমিত বাধ� থািকেব, তেব িনব�ক এে�ে� �ক�ীয় বা জাতীয়

সিমিতেক ঋণ আদায় করার িনেদ�শ �দান কিরেবন এবং উ� আেদশ পালন ব�তীত সিমিতর

অ�া� কায�ািদ ব� থািকেব এবং এই ��ে� ৬ (ছয়) বৎসর অিত�া� হওয়ার পর সিমিতর

িনব�ন �য়ংি�য়ভােব বািতল হইয়া যাইেব;

  (ত) অবসায়ন কােয� �ক�ীয় সমবায় সিমিত বা জাতীয় সমবায় সিমিতর ব�ব�াপনা কিমিট

িকংবা িনব�াহী কতৃ�প� অবসায়কেক অসহেযািগতা কিরেল, িনব�ক ধারা ৮৪ �মাতােবক সংি��

ব�ব�াপনা কিমিট িকংবা িনব�াহী কতৃ�পে�র িব�ে� ব�ব�া �হন কিরেত পািরেব।]

    (৩) সিমিতর ব�ব�াপনা কিমিটর সকল সদস�, সিমিতর সদস� এবং সকল কম�চারী অবসায়েকর

দািয়� পালেন তাহােক সকল �কার সহেযািগতা িদেত বাধ� থািকেবন৷

অবসায়ক কতৃ�ক
ধায�কৃত পাওনা
পিরেশােধর
অ�ািধকার

৫৬৷ �দউিলয়া িবষয়ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সেনর ১০নং আইন) এ িভ�তর যাহা িকছুই থা�ক

না �কন, �কান �দউিলয়ার িনকট অবসায়ন �ি�য়াধীন সিমিতর পাওনা থািকেল উ� পাওনা

সরকারী বা �ানীয় কতৃ�পে�র পাওনার পরবত�ী �মমােন অ�ািধকার পাইেব৷

অবসায়েকর
খাতাপ�
জমাকরণ এবং
চূড়া�
�িতেবদন
দািখল

৫৭৷ যখন �কান সমবায় সিমিতর অবসায়ন স�� হয় তখন অবসায়ক িনব�েকর িনকট

িনধ�ািরত প�িতেত সিমিতর �রকড�প� জমা িদেবন এবং চূড়া� �িতেবদন দািখল কিরেবন৷

অবসায়ন �শেষ
িনব�ন
বািতলকরেণ
িনব�েকর
�মতা

[(১)] ৫৮৷ অবসায়েকর চূড়া� �িতেবদন পাওয়ার পর িনব�ক সিমিতর িনব�ন বািতল করার

আেদশ িদেত পািরেবন, এবং এই�প �িতেবদন �াি�র পেূব� �য �কান সময় কারণ উে�খপবূ�ক

অবসায়ন কায��ম ব� রািখয়া সিমিতর অি�� বহাল রািখেত পািরেবন৷

    [(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান সমবায় সিমিতর িনব�ন বািতল হইেলও বািতলকৃত

সমবায় সিমিতর সদেস�র িনকট সরকাির পাওনা থািকেল ঋণ �দানকারী সং�ার কতৃ�প�

অবসায়েকর �িতেবদন �মাতােবক সরকাির পাওনা িহসােব আদায় কিরেত পািরেব।]

78

79

80

সদেস�র ব�কী
ঋণ পিরেশােধ

[সমবায় ভূিম
উ�য়ন

81

৫৯৷ (১) [�কান সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক বা �ক�ীয় ভূিম উ�য়ন ব�াংেকর] �কান সদস�

তাহার গহৃীত ঋণ পিরেশােধর জ� �কান জিম বা অ� �কান �াবর স�ি� অ� �কান ব�ি�র

82

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-812.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/2
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-876.html 30/43

09/07/2021 সমবায় সিমিত আইন, ২০০১

ি ি ই

ব�াংেকর]
�মতা

িনকট ব�ক রািখেল উ� ব�াংক উ� সদেস�র ঋণ বা উহার অংশিবেশষ পিরেশােধর ব�ব�া

�হণ কিরেত পািরেব৷

    (২) উপ-ধারা (১) এর উে�েশ� পরূণকে� উ� ব�াংক উ� সদেস�র পাওনাদােরর িনকট এই

মেম� �নািটশ ই�� কিরেত পািরেব �য, িতিন �যন উ� ঋণ বাবদ �নািটেশ িনধ�ািরত সমেয়র মেধ�

উহােত উি�িখত অথ� �হণ কেরন;

  উ� ব�াংক কতৃ�ক এই�েপ �নািটশ জারী বা উহােত �দ� িনেদ�েশর ��ে� Transfer of

Property Act, 1882 (Act IV of 1882) এর ধারা ৮৩ বা ৮৪ এর িবধান �েযাজ� হইেব

না৷

    (৩) �য ব�ি�র উপর অ��প �নািটশ জারী করা হইেব িতিন উ� ব�াংক কতৃ�ক ��ািবত

পিরমাণ অথ� �হণ কিরেত বাধ� থািকেবন; িক�ু �যই ��ে� ব�কদাতা এবং অ��প ব�ি�র

মেধ� ঋেণর পিরমাণ স�েক� মতেভদ সিৃ� হয় িকংবা �যই ��ে� উ� সদেস�র পাওনা অেপ�া

কম অথ� পিরেশােধর ��াব কের, �সই ��ে� ব�াংক কতৃ�ক ��ািবত অথ� �হণ সে�ও ঐ ব�ি�

তাহার দাবীকৃত বেকয়া আদায় কিরবার জ� অ�া� আইনগত ব�ব�া �হণ কিরেত পািরেবন৷

    (৪) যিদ �কান পাওনাদার অ��প �নািটশ অ�যায়ী অথ� �হেণ ব�থ� হন, তাহা হইেল �নািটশ

জারীর পরবত�ী �নািটেশ উি�িখত অথ� বাবদ [মনুাফা] �েদয় হইেব না৷83

ব�কদাতার
ব�কী জিমর
হ�া�েরর উপর
বাধা-িনেষধ

৬০৷ (১) আপাতত বলব� অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, [সমবায় ভূিম

উ�য়ন ব�াংক বা �ক�ীয় সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংেকর] অ��েল ব�ক দিলল স�াদেনর পর

উ� ব�াংেকর অ�মিত ব�তীত ব�কদাতা-

    (ক) তাহার ব�কী �দনা পিরেশােধর জ� ব�কী স�ি� বা �শয়ার অ�� হ�া�র বা ব�ক

রািখেত পািরেবন না; বা

    (খ) ব�কী স�ি� বা ব�াংেক তাহার �শয়ারেক পরবত�ী পাঁচ বৎসেরর মেধ� চাজ�য�ু কিরেত

পািরেবন না৷

    [(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন �কান সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক অ�মিত িদেত ই�ুক হইেল

উ� ব�াংক �য �ক�ীয় সমবায় ব�াংেকর সদস� উহার অ�মিত বা �য অথ� সরবরাহকারী সং�ার

িনকট �থেমা� ব�াংেকর �দনা আেছ উহার পবূ�া�মিত �হণ কিরেব।]

84

85

ব�ক দাতার
�দউিলয়া�
সে�ও ব�ক
অ�ু�

৬১৷ �দউিলয়া িবষয়ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সেনর ১০নং আইন) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন

�কান স�ি� [সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক বা �ক�ীয় সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংেকর] িনকট

ব�ক রাখা হইেল, ব�ক দাতা উ� আইেনর অধীেন �দউিলয়া �ঘািষত হওয়া সে�ও উ�

ব�েকর �বধতা স�েক� এমন �� উ�াপন করা যাইেব না �য, অ�া� পাওনাদােরর তুলনায়
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উ� ব�াংেকর অ�ািধকার �দওয়ার জ� অথবা যথাযথ পণ ব�িতেরেকই ব�ক রাখা হইয়ােছ বা

উ� ব�ক সরল িব�ােস রাখা হয় নাই৷

আদালেতর
হ�ে�প ব�তীত
ব�কী স�ি�
িব�েয়র �মতা

৬২৷ আপাতত বলবৎ অ� �কান আইেন িভ��প যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �যই ��ে� �কান

স�ি�র িব�য় ও দখল হ�া�েরর �মতা ��ভােব �কান [সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক,

�ক�ীয় সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক] অথবা জাতীয় সমবায় সিমিতেক �কান ব�কী দিলেলর

মাধ�েম �দান করা হয়, �সই ��ে� অ��প ব�েকর আওতায় �কান িকি� �যিদন �েদয় হয়

ঐিদন তাহা স�ণূ�ভােব পিরেশাধ করা না হইেল, অব�া িবেশেষ উ� ব�াংক অথবা সিমিতর

ব�ব�াপনা কিমিট আদালেতর হ�ে�প ব�তীত ব�কী স�ি�র দখল �হণ, উহা িব�য় করার

এবং িবি�ত স�ি�র দখল ��তােক হ�া�র করার �মতা থািকেব; এবং এই�প �মতার

কারেণ উ� ব�াংক বা সিমিতর অ�া� আইনগত �িতকার �ু� হইেব না৷

87

িব�য় কম�কত�া
িনেয়াগ

৬৩৷ ধারা ৬২ এর িবধান বা�বায়েনর �িবধােথ� খাতক ব�াংক বা সিমিতর আেবদন�েম,

িনব�ক, �কান িব�য় কায� পিরচালনার উে�েশ� একজন িব�য় কম�কত�া িনেয়াগ কিরেত

পািরেবন এবং উ� কম�কত�া িবিধ ও িনব�েকর িনেদ�শ সােপে� িব�য় কায� স�� কিরেবন

এবং িনব�েকর িনকট সময় সময় তাহার কায��ম স�েক� িরেপাট� �দান কিরেবন৷

�াথ�সংি��
ব�ি�েদর �িত
�নািটশ �দান

৬৪৷ ধারা ৬২ �ত অিপ�ত �মতাবেল [সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক, �ক�ীয় সমবায় ভূিম

উ�য়ন ব�াংক] বা জাতীয় সমবায় সিমিত, উহার �াপ� বেকয়া অথ� আদােয়র উে�েশ� িন�বিণ�ত

ব�ি�র �িত �নািটশ �দান কিরেব, যথা:-

    (ক) ব�ক দাতা;

    (খ) এমন �কান ব�ি� যাহার ব�কী স�ি�েত �াথ� আেছ অথবা উহােত �কান দাবী আেছ অথবা

উ� স�ি� উ�ােরর ব�াপাের �� আেছ এবং িযিন উ� ব�াংক অথবা সিমিতেক অ��প �াথ�

অথবা দাবী স�েক� পেূব� িলিখতভােব অবিহত কিরয়ােছন;

    (গ) উ� অথ� অথবা উহার অংশ িবেশষ �দােনর জ� �কান জািমনদার; এবং

    (ঘ) ব�কদাতার �কান পাওনাদার, িযিন ব�কী স�ি� িব�েয়র জ� একিট িড�ী লাভ

কিরয়ােছন৷

88

িব�য় এবং
িব�য় প�িতর
জ� আেবদন

৬৫৷ (১) ধারা ৬৪ এর অধীেন �নািটশ জারী করার তািরখ হইেত িতনমাস উ�ীণ� হইবার পর

যিদ ব�েকর বেকয়া অথ� �দান না করা হয়, তাহা হইেল উ� ব�াংক অথবা সিমিত উ�

�নািটেশ উি�িখত �কান ব�ি� কতৃ�ক উহােত উি�িখত �ময়ােদর মেধ� ধারা ৬৩ এর অধীেন

িনয�ু িব�য় কম�কত�া সমীেপ তাহার দাবী উ�াপন কিরেত এবং ব�কী স�ি� অথবা উহার

অংশিবেশষ িব�েয়র জ� আেবদন কিরেত পািরেব৷
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    (২) ধারা ৬৩ এর অধীেন িনয�ু হওয়ার ৯০ (ন�ই) িদেনর মেধ� িব�য় কম�কত�া িব�য় কায�

�শষ কিরেবন, তেব সংি�� ব�াংেকর বা সিমিতর বা উ� কম�কত�ার আেবদন�েম িনব�ক

অব�া িবেশেষ উ� �ময়াদ আেরা ন�ই িদন পয�� বিৃ� কিরেত পািরেবন৷

জমাদােনর
মাধ�েম িব�য়
বািতেলর
আেবদন

৬৬৷ (১) এই অধ�ােয়র অধীেন �কান [সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক, �ক�ীয় সমবায় ভূিম

উ�য়ন ব�াংক] বা জাতীয় সমবায় সিমিতর িনকেট ব�ক িহসােব �দ� �কান স�ি� িব�য় করা

হইেল িব�য় কম�কত�া উ� িব�য় এবং িব�য়মলূ� স�েক� ধারা ৬৪ �ত উি�িখত ব�ি�েদর

িনকট একিট �নািটশ ��রণ কিরেবন, উ� �নািটেশ িন�বিণ�ত িবষয়ািদ উে�খ কিরেত হইেব:-

    (ক) দফা (খ), (গ) এবং (ঘ) �ত উি�িখত অথ� জমা �দােনর এবং উ� স�ি�র িব�য় বািতল

আেবদেনর সময়সীমা;

    (খ) স�ি�র িব�য়মলূ�;

    (গ) ব�াংক অথবা সিমিত কতৃ�ক িব�য় �ঘাষণায় িবিনিদ�� অথ�সহ স�ি�িটর িব�য় কােয�র জ�

উ� ব�াংক বা সিমিত কতৃ�ক ব�িয়ত খরচ, যিদ হয় এবং ত� বাবদ �া� [মনুাফা];

    (ঘ) উ� িব�য় মেূল�র শতকরা পাঁচ ভােগর সমপিরমাণ �িতপরূণ যাহা ��তােক �দান করা

হইেব যিদ ��তা উ� িব�য় মলূ� জমা িদয়া থােকন৷

    (২) উপ-ধারা (১) অ�সাের �নািটেশ উে�িখত অথ� জমা িদয়া উ� উপ-ধারায় উি�িখত ব�ি�

িব�য় বািতেলর আেবদন কিরেল উ� িব�য় ৬৭ ধারা অ�সাের বািতলেযাগ� হইেব৷

89

90

িব�য় বািতল ও
িনি�তকরণ

৬৭৷ (১) ধারা ৬৬ অ�যায়ী িব�য় বািতেলর আেবদেনর জ� িনধ�ািরত সময় উ�ীণ� হইয়া �গেল

িব�য় কম�কত�ার কায�িববরণী, িব�েয়র ফলাফল এবং উ��প �কান আেবদন করা হইেল উহার

িব�ািরত িববরণ িনব�ক সমীেপ একিট �িতেবদন আকাের �পশ কিরেবন৷

    (২) িনব�ক উ� �িতেবদন �াি�র পর-

    (ক) �য ��ে� ৬৬ ধারার অধীেন �কান আেবদন এবং উ� ধারায় িবিনিদ�� অথ� আেবদনকারী

কতৃ�ক জমা করা হইয়ােছ, �সই ��ে� িব�য় বািতল কিরয়া একিট আেদশ �দান কিরেবন এবং

অব�া িবেশেষ, উ� ব�াংক অথবা সিমিতেক ৬৬ (খ) ধারার অধীেন জমাকৃত অথ� ��তােক

�ফরত �দওয়ার জ� িব�য় কম�কত�ােক িনেদ�শ িদেবন; এবং

    (খ) �যই ��ে� উ��প �কান আেবদন না করা হয় অথবা যিদ আেবদন �পশ হওয়া সে�ও উ�

ধারা অ�যায়ী িবিনিদ�� অথ� আেবদনকারী কতৃ�ক জমাদান না করা হয় �সই ��ে� িব�য় িনি�ত

কিরয়া একিট আেদশ �দান কিরেবন৷

    (৩) উপ-ধারা (২) �মাতােবক িব�য় িনি�তকরেণর আেদশ �দান করা হইেল িব�য় চূড়া�

হইেব৷
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িব�য়ল� অথ�
ব�ন এবং
কিতপয় দাবীর
��ে� বাধা

৬৮৷ িনব�ক ৬৭ ধারার অধীেন আেদশ �ারা �কান িব�য় চূড়া� করা কােল িনেদ�শ িদেবন �য,

িব�য়ল� অথ� িন��েপ িবতরণ করা হইেব:

    �থমতঃ অব�া িবেশেষ িব�য় কম�কত�া, [সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক], �ক�ীয় অথবা জাতীয়

সমবায় সিমিতেক উহার �াপ� যাবতীয় খরচ ও চাজ� �দান কিরেত হইেব, যাহা উ� কম�কত�া,

ব�াংক অথবা সিমিত উ� িব�য় বা ব�েকর সূে� খরচ কিরয়ােছ বা অ� �কানভােব পাওয়ার

অিধকারী হইয়ােছ৷

    ি�তীয়তঃ অবিশ�াংশ, যিদ থােক, ব�কদাতােক তাহার পাওনা সােপে� �দান কিরেত হইেব;

    ততৃীয়তঃ অতঃপর অবিশ� অংশ, যিদ থােক, িবি�ত স�ি�র মলূ মািলকেক �দান কিরেত

হইেব৷

91

��তােক
সািট�িফেকট
�দান এবং
সাব-�রিজ�ার
কতৃ�ক
অ�ভু��করণ

৬৯৷ (১) এই অধ�ােয়র অধীেন �কান িব�য় চূড়া� হইেল, িনব�ক একিট িনিদ�� ফরেম িবি�ত

স�ি�র বণ�না কিরয়া এবং িব�য়কােল ��তা িহসােব �ঘািষত ব�ি�র নাম উে�খ কিরয়া একিট

সািট�িফেকট �দান কিরেবন, এবং অ��প সািট�িফেকেট িব�য় চূড়া� হইবার িদন, তািরখ

উে�খ থািকেব৷

    (২) িনব�ক উপ-ধারা (১) এর অধীেন �দ� সািট�িফেকেটর একিট মলূ কিপ �য সাব-�রিজ�ার

এর অিধে�ে�র মেধ� অ��প সািট�িফেকেট উি�িখত �াবর স�ি�র সম� িকংবা অংশ িবেশষ

অবি�ত তাহার িনকট ��রণ কিরেবন এবং Rgistration Act, 1908 (Act XVI of 1908) এ

িভ�তর যাহা িকছুই থা�ক না �কন উ� সাব-�রিজ�ার তাহার �রিজ�াের উ� কিপর িবষয়ব�

অ�ভু�� কিরেবন এবং মলূ কিপিট িনব�েকর িনকট �ফরত িদেবন৷

    
��তােক স�ি�
হ�া�র

৭০৷ িনব�ক ধারা ৬৯ এর অধীেন সািট�িফেকট ই�� কিরবার পর ��তার আেবদেনর ��ি�েত

তাহােক স�ি�র দখল হ�া�র কিরেবন এবং দখল হ�া�র স�� হইেল তি�ষেয় িনধ�ািরত

ফরেম ও প�থায় ও �ময়াদকােলর মেধ� একিট সািট�িফেকট ই�� কিরেবন৷

ব�কী জিম
�েয় সমবায়

[সমবায় ভূিম
উ�য়ন ব�াংক],
�ক�ীয় সিমিত
ইত�ািদর
অিধকার

92

৭১৷ এই অধ�ােয়র অধীেন িব�ীত ব�কী স�ি� [সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক], �ক�ীয়

সমবায় সিমিত এবং জাতীয় সমবায় সিমিত �য় কিরেত পািরেব, িক�ু অ��পভােব �য় করা

স�ি� উ� ব�াংক অথবা সিমিত িনধ�ািরত �ময়ােদর মেধ� িব�য় কিরেব৷

93

��তার ��
স�েক� ��
উ�াপন করা
যাইেব না

৭২৷ ধারা ৬২ এর অধীেন �কান স�ি� িব�য় করা হইেল এবং ধারা ৬৭ (২)(খ) এর অধীেন

উ� িব�য় চূড়া� করা হইেল ব�কদাতা অথবা তাহার �কান উ�রািধকারী বা তাহার িনকট
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হইেত �াথ� অজ�েনর দাবীদার অ� �কান ব�ি� ��তার �� স�েক� �কান আদালেত ��

উ�াপন কিরেত পািরেবন না৷

িরিসভার িনেয়াগ ৭৩৷ (১) ধারা ৬২ এর অধীেন িব�য় �মতা �েয়াগ কিরেত হইেল িনব�ক উপ-ধারা (২) এর

িবধানাবলী সােপে�-

    (ক) অব�া িবেশেষ, [সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংেকর] আেবদেনর ��ি�েত ব�কী স�ি�র

উৎপাদন ও আেয়র জ� একজন িরিসভার িনেয়াগ কিরেত পািরেবন;

    (খ) ব�কদাতার আেবদেনর ��ি�েত যথাযথ মেন কিরেল উ� িরিসভারেক অপসারণ কিরেত

পািরেবন; এবং

    (গ) িরিসভােরর শ�ূ পদ পরূণ কিরেত পািরেবন৷

    (২) ব�কী স�ি� ইেতামেধ� আদালত কতৃ�ক িনয�ু একজন িরিসভােরর দখেল থািকেল �সই

��ে� িনব�ক �কান িরিসভার িনেয়াগ কিরেবন না৷

94

িরিসভােরর
খরচ,
পাির�িমক এবং
দািয়�

৭৪৷ (১) উ� িরিসভার িবিধমালা অ�সাের, [সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক], বা ���মত,

�ক�ীয় সমবায় সিমিত অথবা জাতীয় সমবায় সিমিতর সিহত আেলাচনা�েম িনব�ক কতৃ�ক

িনধ�ািরত ব�ব�াপনা ব�য় এবং পাির�িমক �হণ করার অিধকারী হইেবন৷

    (২) উ� িরিসভােরর ��ে� Transfer of Property Act, 1882 (Act IV of 1882) এর

Section 69A(8) এর িবধানাবলী �েযাজ� হইেব৷

95

ব�কী স�ি�
িবন� অথবা
জামানত
অপয�া� হইেল

[সমবায় ভূিম
উ�য়ন
ব�াংেকর]
�মতা

96

৭৫৷ �যই ��ে� [সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক] বা �ক�ীয় বা জাতীয় সমবায় সিমিতেক �দ�

ব�ক বা জামানত অপয�া� এবং উ� ব�াংক বা সিমিত ব�ক দাতােক জামানত পয�া� করার

িনিমে� অিতির� জামানত �দােনর জ� যিু�য�ু �েযাগদােনর পেরও ব�কদাতা ব�থ� হয়,

�সই ��ে� স�ণূ� ঋণ অিবলে� বেকয়া হইয়ােছ বিলয়া িবেবিচত হইেব এবং উ� ব�াংক অথবা

সিমিত এই অধ�ােয়র অধীেন উহা আদােয়র িনিম� িবিধমালা �মাতােবক ব�কদাতার িব�ে�

ব�ব�া �হণ করার অিধকারী হইেব৷

    ব�াখ�া: এই ধারার অধীেন জামানত অপয�া� বিলয়া িবেবিচত হইেব, যিদ ব�কী স�ি�র

বত�মান মলূ� বেকয়ার পিরমাণ অেপ�া �বশী না হয়, এবং এই মলূ� িনধ�ারেণর িবষেয় িবিধ ও

উপ-আইন �েযাজ� হইেব৷

97

িনলাম �েয়
[সমবায় ভূিম

উ�য়ন ব�াংক],
�ক�ীয় ও
জাতীয় সিমিতর

98
৭৬৷ এই অধ�ােয়র অধীেন �কান �াবর অথবা অ�াবর স�ি� িব�েয়, �কান [সমবায় ভূিম

উ�য়ন ব�াংক], �ক�ীয় বা জাতীয় সিমিতর ব�ব�াপনা কিমিটর �কান সদস� বা কম�চারী এবং

�কান িব�য় কম�কত�া অথবা অ��প িব�য় স��ৃ �কান দািয়� পালেন সংি�� �কান ব�ি�

99
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�াদশ অধ�ায়
দািয়�সমূহ বলবতকরণ এবং বেকয়া অথ� আদায়

কম�কত�াগেণর
অংশ�হণ িনিষ�

�ত�� িকংবা পেরা�ভােব, ব�ি�গতভােব, �কান িনলাম �য় কিরেত অথবা অ��প স�ি�েত

�কান �য়জিনত �াথ� অজ�ন অথবা �াথ� অজ�েনর উেদ�াগ �হণ কিরেত পািরেবন না৷

কিতপয় দিলল
িনব�েনর জ�
ব�ি�গতভােব
হািজর হওয়া
হইেত অব�াহিত

৭৭৷ Registration Act, 1908 (Act XVI of 1908) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কান

[সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক] অথবা �াথিমক বা জাতীয় সমবায় সিমিতর ব�ব�াপনা কিমিটর

সদস� বা কম�চারীেক উ� ব�াংক বা সিমিতর পে� �কান দিলল স�াদেনর কতৃ�� �দওয়া হইেল

উহা িনব�েনর উে�েশ� তাহােক ব�ি�গতভােব �রিজে�শন অিফেস হািজর না হইেলও চিলেব;

তেব উ��প স�াদেনর সত�তা যাচাইেয়র জ� সাব-�রিজ�ার �েয়াজনীয় তথ� তলব কিরেত

পািরেবন৷

100

�� িনেয়াগ
অথবা হ�া�র
সে�ও টাকা,
ইত�ািদ �হেণ

[সমবায় ভূিম
উ�য়ন
ব�াংেকর]
�মতা

101

৭৮৷ �কান [সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক] কতৃ�ক �কান �ক�ীয় বা সমবায় সিমিত অথবা

জাতীয় সিমিতর িনকট �কান ব�েকর �� িনেয়াগ অথবা হ�া�র করা সে�ও উ� �ক�ীয় বা

জাতীয় সমবায় সিমিতর স�িত�েম �� িনেয়াগকারী বা হ�া�রকারী ব�াংক বা সিমিতর ব�ক

বাবদ �াপ� বেকয়া অথ� আদায় কিরেত এবং �েয়াজেন এ অধ�ায় অ�সাের ব�ব�া �হণ কিরেত

পািরেব৷

    

102

�রকড�প�ািদ
উপ�াপনসহ
সা�ীর হািজরা
বলবৎকরণ

৭৯৷ (১) িনব�ক এবং িবিধ সােপে�, একজন িনরী�া কম�কত�া, সািলসকারী, অবসায়ক বা

অ�ম অধ�ােয়র অধীেন তদ� পিরচালনাকারী �কান ব�ি� এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�-

    (ক) সংি�� প�সমহূেক এবং তাহার িবেবচনামত সংি�� অ� �কান ব�ি�েক সমনজারী কিরয়া

হািজর হওয়ার িনেদ�শ �দান কিরেত এবং িজ�াসাবাদ কিরেত পািরেবন;

    (খ) উ� ব�ি� িজ�াসার জবােব তাহার জানামেত সত� তথ� �দােন বাধ� থািকেবন;

    (গ) সিমিতর �য �কান িহসাব বিহ, ক�াশ ও অ�া� দিলল ও স�দ পিরদশ�ন কিরেত পািরেবন;

    (ঘ) সিমিতর ব�ব�াপনা কিমিটর সদস�সহ সকল কম�চারী �েয়াজনীয় সহায়তা িদেত বাধ�

থািকেবন৷

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন �দ� �কান িনেদ�শ বা জারীকৃত সমন অ�যায়ী সংি�� ব�ি�

দািয়� পালন না কিরেল বা হািজর না হইেল বা উ� উপ-ধারা অ�সাের �কান ব�ি�র

অসহেযািগতার কারেণ পিরদশ�ন স�ব না হইেল িনব�ক দায়ী ব�ি�র িব�ে� ��ফতারী বা

���মত ত�াশী পেরায়ানা ই��র জ� ম�ািজে�েটর িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন৷

    (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীেন �া� আেবদন িবেবচনাে� ম�ািজে�ট ��ফতার বা ত�ািশ

পেরায়ানা ই�� কিরেত পািরেবন৷
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শত�সােপে�
��ােকর
িনেদ�শদােনর
�মতা

৮০৷ (১) িনব�েকর িনকট যিদ �তীয়মান হয় �য, �কান ব�ি� বা সমবায় সিমিত

উে�শ�মলূকভােব নবম, দশম, একাদশ বা �াদশ অধ�ােয়র আওতায় জারীকৃত �কান িনেদ�শ

বা�বায়ন, িন�ল বা িবল� কিরবার অিভ�ােয় তাহার বা উহার যাবতীয় স�ি� বা �কান অংশ

হ�া�র কিরেতেছ, অথবা সংি�� িনব�েকর �ানীয় অিধে�ে�র বািহের হ�া�র কিরেতেছ, তাহা

হইেল িনব�ক উ� স�ি� অথবা উহার সংি�� অংশ ��ােকর এবং তাহার িবেবচনামত পয�া�

জামানত �দােনর িনেদ�শ িদেত পািরেবন; এবং উ� জামানত �দওয়া হইেল ��ােকর আেদশ

�ত�াহার কিরেত পািরেবন৷

    (২) উপ-ধারা (১) অধীেন �দ� ��ােকর আেদশ �দওয়ানী আদালেতর ��ােকর আেদেশর মত

একই�প আইনগত ময�াদা ও ফলিবিশ� হইেব৷

বেকয়া পাওনা
পিরেশােধর
জ�
িনেদ�শদােনর
�মতা

৮১৷ নবম অধ�ােয় যাহা িকছুই উে�খ থা�ক না �কন �য �কান সমবায় সিমিত বা অথ�

সরবরাহকারী সং�ার িনকট হইেত গহৃীত ঋণ আদােয়র জ� উ� সিমিত বা সং�ার িলিখত

আেবদেনর ��ি�েত িনব�ক বা িবিধ �ারা িনধ�ািরত অ� �কান কম�কত�া সংি�� �খলাপী সিমিত

বা উহার সদস� বা জািমনদারেক উ� ঋণ পিরেশােধর িনেদ�শ িদেত পািরেবন৷

িমথ�া তথ�
পিরেবশন
কিরয়া গহৃীত
ঋেণর জ�
শাি�

৮২৷ সমবায় সিমিত বা উহার ব�ব�াপনা কিমিটর �কান সদস� যিদ ভুয়া জামানত বা ব�ড বা

িববিৃত িদয়া বা চুি� স�াদন কিরয়া ঋণ �হণ কেরন, তাহা হইেল িনব�ক উ� ঋেণর ি��ণ

পিরমাণ জিরমানা দায়ী ব�ি�র উপর আেরাপ কিরেত পািরেবন; এই�প জিরমানা �ফৗজদারী

আদালত কতৃ�ক আেরািপত অথ� দে�র �ায় একই প�িতেত আদায় করা যাইেব;

    তেব এই�প জিরমানা আেরােপর কারেণ উ� ব�ি�র িব�ে� �ফৗজদারী ও �দওয়ানী �িতকার

লােভর জ�ও ঋণদাতার অিধকার �ু� হইেব না৷

তহিবল তছ�প
ইত�ািদর শাি�

৮৩৷ (১) ধারা ৪৬ এর অধীন �া� িনরী�া �িতেবদন বা ধারা ৪৯ এর অধীন �া� তদ�

�িতেবদন বা অবসায়েকর �কান �িতেবদেনর িভি�েত িনব�ক যিদ স�ু� হন �য, �কান সমবায়

সিমিতর ব�ব�াপনা কিমিটর �কান সদস� বা সিমিতর �কান সদস� বা কম�চারী-

    (ক) ই�াকৃতভােব এই আইন বা িবিধ বা উপ-আইেনর িবধান ভ� কিরয়া �কান অথ� �দান

কিরয়ােছন বা �দােনর �মতা অ�েমাদন কিরয়ােছন;

    (খ) ই�াকৃতভােব এমন আেদশ �দান কিরয়ােছন যাহার ফেল সিমিতর �কান �িত হইয়ােছ;

    (গ) ই�াকৃতভােব সিমিতর �কান অথ� িহসাব বিহেত অ�ভু�� কেরন নাই; বা

    (ঘ) সিমিতর অথ� আ�সা� কিরয়ােছন বা �তারণামলূকভােব সিমিতর �কান স�ি� আটকাইয়া

রািখয়ােছন;

    তাহা হইেল িনব�ক িবষয়�িল �িনিদ��ভােব তদ� কিরেবন৷
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    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদ�কােল সংি�� সদস� বা কম�চারীেক তাহার িব�ে� আনীত

অিভেযাগ স�েক� �নানীর �েযাগ িদেবন এবং পিরি�িত অ�সাের যথাযথ মেন কিরেল উ�

উপ-ধারায় উি�িখত �িট সংেশাধন বা আ�সাৎকৃত অথ� বা স�দ সিমিতেক �ফরত বা উ�

সদেস�র আেদশ বা কম�কাে�র ফেল উ�ুত �িতজিনত �িতপরূণ [১২০ (একশত িবশ)

িদেনর মেধ�] �দােনর জ� িনেদ�শ িদেত পািরেবন৷

    (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন �দ� িনেদ�শ পালেন সংি�� সদস� বা কম�চারী বাধ� থািকেবন,

এবং উহা পালেন ব�থ�তা হইেব একিট অপরাধ এবং ত�� িতিন অনিধক [৭ (সাত) বৎসর]

কারাদ� বা আ�সাৎকৃত অেথ�র বা, ���মত, �িতসািধত স�েদর মেূল�র ি��ণ পিরমাণ অথ�

দে� বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷

103

104

িনব�েকর
দািয়�
স�াদেনর
�মতা

৮৪৷ (১) এই আইেনর অ�া� ধারায় িভ�তর যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইন, িবিধমালা

বা উপ-আইেনর অধীেন �কান সমবায় সিমিত কতৃ�ক �কান িবষেয় ব�ব�া �হণ �েয়াজন হওয়া

সে�ও অ��প ব�ব�া �হণ করা না হইেল-

    (ক) এই আইন, িবিধ বা উপ-আইেন উি�িখত সমেয়র মেধ�; বা

    (খ) অ��প �কান সমেয়র উে�খ না থািকেল ব�ব�া �হেণর �কৃিত ও পিরিধ িবেবচনা�েম

িনব�ক কতৃ�ক ই��কৃত �নািটেশ উি�িখত সমেয়র মেধ�,

    উ� ব�ব�া �হেণর জ� সিমিতর ব�ব�াপনা কিমিট বা সংি�� ব�ি�েক �নানীর একিট

�েযাগদান করতঃ িনব�ক �েয়াজনীয় িনেদ�শ িদেত পােরন; এই�প িনেদ�শ পালেন উ�

কিমিট, বা ���মত সদস� বা ব�ি� বাধ� থািকেবন৷

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �দ� িনেদ�শ লংঘেনর জ� জিরমানাসহ িনব�ক �িতিদেনর জ�

অনিধক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা সিমিতর তহিবেল জমাদােনর জ� লংঘনকারীেক িনেদ�শ িদেত

পােরন; উ� জিরমানা �দওয়া না হইেল উহা Public Demand Recovery Act, 1913

(Ben. Act III of 1913) এর অধীন public demand িহসােব আদায়েযাগ� হইেব৷

কিতপয় �িটর
জ� সিমিত
ইত�ািদর
কায�াবলী বািতল
হইেব না

৮৫৷ (১) সিমিতর সংগঠন অথবা ব�ব�াপনা কিমিটর গঠন িকংবা কায��ম পিরচালনায় িকংবা

�কান কম�কত�া বা অবসায়েকর িনেয়ােগ অথবা িনব�াচেন অেযাগ�তার কারেণ পরবত�ীেত উ�ুত

�িটর জ� �কান সমবায় সিমিত অথবা ব�ব�াপনা কিমিট বা �কান কম�কত�া বা অবসায়ক কতৃ�ক

সরল িব�ােসকৃত কায�াবলী অৈবধ বিলয়া িবেবচনা করা যাইেব না৷

    (২) এই আইেনর অধীেন িনেয়াগকৃত �কান ব�ি�র �ারা সরল িব�ােস স�ািদত �কান কাজ

�ধমুা� এই অজহুােত অৈবধ হইেব না �য, পরবত�ীেত তাহার িনেয়াগ বািতল করা হইয়ােছ বা

এই আইেনর অধীেন জারীকৃত আেদেশর ফেল অকায�কর হইয়ােছ৷
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�েয়াদশ অধ�ায়
িবিবধ

 (৩) এই ধারার উে�শ� পরূণকে� �কান সিমিত পিরচালনার �কান কাজ সরল িব�ােস স�াদন

করা হইয়ােছ িক-না, িনব�ক তাহা িস�া� িদেত পােরন৷

অপরাধ আমেল
�হণ, ইত�ািদ

৮৬৷ (১) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ যাহা িকছুই থা�ক

না �কন, এই আইেনর অধীন দ�নীয় অপরাধ অ-আমলেযাগ� (Non-Cognizable) অপরাধ

হইেব৷

    (২) িনব�ক বা তাহার িনকট হইেত �মতা�া� �কান ব�ি�র িলিখত অিভেযাগ ছাড়া �কান

আদালত এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ িবচােরর জ� �হণ কিরেব না৷

সিমিতর
খাতাপ�/
বইসমূহ
�রকড�ভুি�র
�মাণ

৮৭৷ (১) সমবায় সিমিতর �কান �রিজ�ার বা বইেয় অ�ভু�� �কান িবষয়, সিমিতর �াভািবক

কায��ম চলাকােল িলিপব� হইেল এবং িবষয়িট িনধ�ািরত িনয়েম সত�ািয়ত করা হইেল, �কান

মামলা বা আইনগত কায��েম উ� িবষেয়র �াথিমক �মাণ িহসােব সত�ািয়ত অ�িলিপ গহৃীত

হইেব৷

    (২) �কান সমবায় সিমিতর অবসায়ন স�� হইয়া থািকেল উ� সিমিতর �রকড�প� অিধদ�েরর

�য কম�কত�ার িনকট গি�ত থােক িতিন উ� সিমিতর �া�ন ব�ব�াপনা কিমিটর �কান সদস� বা

�কান �া�ন কম�চারী বা �া�ন অবসায়ক �কান মামলার প� বা আসামী না হইেল তাহােক

উ� মামলায় উ� সিমিতর �কান িবষেয় �কান নিথপ� উপ�াপেনর জ� বা �কান িবষেয় সা��

�দওয়ার জ� তলব করা যাইেব না, তেব এত� িবষেয় আদালেতর �িনিদ�� আেদশ থািকেল

তাহােক তলব করা যাইেব৷

    

িবিধ �ণয়েনর
�মতা

৮৮৷ (১) সরকার, এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ �ণয়ন

কিরেত পািরেব৷

  (২) এই�প িবিধেত এই মেম� িবধান থািকেত পাের �য, �কান ব�ি� উহা লংঘন কিরেল িতিন

অনিধক ৬ (ছয়) মাস কারাদে� বা ৫০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) অথ� দে� বা উভয় দে� দ�নীয়

হইেবন৷

দায়মুি� ৮৯৷ এই আইেনর অধীেন িনব�ক বা তাহার অধীন� �কান কম�কত�া বা কম�চারী বা তাহার িনকট

হইেত �মতা �া� �কান ব�ি�র িব�ে� তৎকতৃ�ক সরল িব�ােস স�ািদত হইয়ােছ এই�প

�কান কােজর ফেল �কান ব�ি� �িত�� হইেল বা উহার স�াবনা থািকেল, ত�� এই আইন

অ�যায়ী ব�তীত অ� �কানভােব �কান মামলা বা আইনগত কায��ম �হণ করা যাইেব না৷

�মতা অপ�ণ
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 দফা (৪ক) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২(ক) ধারাবেল সি�েবিশত।

 দফা (৫) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (৬) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (৮) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (১০ক) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২(ঙ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 “এই আইেনর ধারা ৬এ উি�িখত িনব�ক ও মহাপিরচালক” শ��িল “অিধদ�েরর শীষ� কম�কত�া” শ��িলর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন,
২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২(চ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (১৭ক) ও (১৭খ) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২(ছ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 দফা (২০ক), (২০খ) ও (২০গ) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২(জ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 দফা (২২) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২(ঝ) ধারাবেল সংেযািজত।

 ধারা ৩ সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ও মহাপিরচালক” শ��িল “িনব�ক” শে�র পর সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল সি�েবিশত।

 উপ-ধারা (১) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বা সরকাির �কান কম�কত�ােক বা �িনিদ�� কােজর জ� এই আইেনর অধীন িনবি�ত �কান সমবায় সিমিতেক” শ��িল “কম�চারীেক” শে�র পর সমবায়
সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল সি�েবিশত।

[৮৯ক৷ অ� আইেন অিপ�ত হয় নাই এই�প �য �কান দািয়� ও �মতা সরকার, সরকারী

�গেজেট ��াপন �ারা িনব�কেক অপ�ণ কিরেত পািরেব৷]

105

বািতল এবং
সংর�ণ

৯০৷ (১) The Co-operative Societies Ordinance, 1984 (Ordinance I of 1985),

অতঃপর উ� অধ�ােদশ বিলয়া উি�িখত, এত�ারা রিহত করা হইল৷

    (২) উ��প রিহতকরণ সে�ও:-

    (ক) উ� অধ�ােদেশর অধীেন �ণীত িবিধমালা, এই আইেনর সিহত সংগিতপণূ� হওয়া সােপে�,

এই আইেনর অধীেন �ণীত বিলয়া গণ� হইেব;

    (খ) উ� অধ�ােদেশর অধীন �দ� িনব�ন, অিপ�ত �মতা, জারীকৃত �নািটশ, �দ� িনেয়াগ,

আেদশ িনেদ�শ, গহৃীত অবসায়ন কায��ম, এই আইেনর সিহত সংগিতপণূ� হওয়া সােপে�, এই

আইেনর �দ�, অিপ�ত, জারীকৃত বা অবসািয়ত বিলয়া গণ� হইেব;

    (গ) উ� অধ�ােদেশর অধীেন �জকৃুত �কান িবেরাধ (dispute), বা আপীল বা �জলাজেজর

িনকট দােয়রকৃত বা অ� আদালেত দােয়রকৃত �কান মামলা এই�েপ অব�াহত থািকেব �যন

এই আইন �ণীত হয় নাই৷
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 “সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক” শ��িল “জিম ব�কী ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন)
এর ৬(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 শত�াংশ সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৬(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (ঘ), (ঙ) ও (চ) দফা (ঘ) এর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৬(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ৯ সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� আেবদনকারীেক িলিখতভােব জানাইয়া িদেবন।” সংখ�া, শ��িল, ব�নী ও দািড়ঁ “অিবলে� আেবদনকারীেক িলিখতভােব
জানাইয়া িদেবনঃ” শ��িল ও �কালন এর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৮ ধারাবেল �িত�ািপত।

 শত�াংশ সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৮ ধারাবেল িবল�ু।

 শত�াংশ সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৯(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (১ক) ও (১খ) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৯(খ) ধারাবেল সংেযািজত।

 উপ-ধারা (২) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ১০ ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৩) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ১১(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “অেযাগ� হইেবন” শ��িল “অেযাগ� বিলয়া িনব�ক আেদশ িদেত পািরেবন” শ��িলর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩
সেনর ০১ নং আইন) এর ১১(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “িনব�ক �াথিমক সমবায় সিমিত ও �ক�ীয় সমবায় সিমিতর এবং সরকার জাতীয় সমবায় সিমিতর” শ��িল “িনব�ক সমবায় সিমিতর” শ��িলর
পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ২৯ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত

 “ব�ব�াপনা কিমিটেত এক ততৃীয়াংশ সদস� ব�ব�াপনা কিমিটর িনব�াচন অ�ি�ত হইবার ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ� মেনানয়ন �দান কিরেবন” শ��িল
“ব�ব�াপনা কিমিটর একততৃীয়াংেশর সদস� মেনানয়ন কিরেবন” শ��িলর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন)
এর ১২(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৩) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ১২(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারাসমহূ (৪), (৫), (৬), (৭) এবং (৮) পবূ�বত�ী উপ-ধারাসমহূ (৪), (৫), (৬) এবং (৭) এর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০০২
(২০০২ সেনর ২৯ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত

 “১২০ (একশত িবশ) িদেনর জ�” সংখ�া, ব�নী ও শ��িল “৯০ (ন�ই) িদেনর জ�” সংখ�া, ব�নী ও শ��িলর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন)
আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ১২(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “িতনিট” শ� “�’িট” শ� ও িচে�র পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ১২(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (খ) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ২৯ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল িবল�ু

 দফা (খ) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ১৩(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “; অথবা” �সিমেকালন ও শ� “দাঁিড়” এর পিরবেত� �িত�ািপত এবং অতঃপর দফা (ঙ) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং
আইন) এর ১৩(খ) ধারাবেল সংেযািজত।

 ধারা ২০ সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ১৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ২১ সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ১৫ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “আ�প� সমথ�েনর জ� �নানীর �েযাগ �দান কিরেবন এবং �নানীঅে� স�ু� না হইেল ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ�” শ��িল, সংখ�া ও ব�নী
“বিহ�ােরর উে�েশ�” শ��িলর পর সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ১৬(ক) ধারাবেল সি�েবিশত।

 “সদস�েক িনব�ক পরবত�ী িতন বৎসেরর জ� ব�ব�াপনা কিমিটর সদস� িহসােব িনব�ািচত হইবার অেযাগ� �ঘাষণা কিরেত পািরেবন” শ��িল “সদস�
পরবত�ী পাঁচ বৎসেরর জ� ব�ব�াপনা কিমিটর সদস� িনব�ািচত হওয়ার অেযাগ� হইেবন” শ��িলর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০০২
(২০০২ সেনর ২৯ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল �িত�ািপত
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 “সরকার �দান কিরয়া থািকেল সং¶◌ু� ব�ি� িস�া�—িট পনুঃিবেবচনার জ� উ� সময়সীমার মেধ�” শ��িল “অিধদ�র �ধান িহসােব িনব�ক �য়ং
বা সরকার �দান কিরয়া থািকেল সং¶◌ু� ব�ি� িস�া�—িট পনুঃিবেবচনার জ� উ� সময়সীমার মেধ� অিধদ�র �ধান বা” শ��িলর পিরবেত� সমবায়
সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ২৯ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল �িত�ািপত

 “ধারা ৫২” শ� ও সংখ�া “ধারা ৫৪” শ� ও সংখ�ার পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ১৬(খ)
ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ধারা ১৯ এর িবধান অ�যায়ী �যাগ� �কান সদস� বা সরকাির কম�কত�ােদর সম�েয় ১২০ (একশত িবশ) িদেনর জ�” শ��িল, সংখ�া ও ব�নী “�য �কান
ব�ি� বা সরকাির কম�কত�ােদর সম�েয় ৯০ (ন�ই) িদেনর জ�” শ��িল, সংখ�া ও ব�নীর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩
সেনর ০১ নং আইন) এর ১৬(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৮) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ১৬(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “১২০ (একশত িবশ) িদেনর জ�” সংখ�া, ব�নী ও শ��িল “নতুন” শে�র পর সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন)
এর ১৬(ঙ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 ধারা ২৩ সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ১৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ২৩ক ও ২৩খ সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ১৮ ধারাবেল সি�েবিশত।

 উপ-ধারা (১) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ১৯(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “উপ-ধারা (৩) এর িবধান সােপে�,” শ��িল, িচ�, ব�নী ও সংখ�া সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর
১৯(খ) ধারাবেল িবল�ু।

 উপ-ধারা (৩) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ১৯(গ) ধারাবেল িবল�ু।

 ধারা ২৬ক সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ২৯ নং আইন) এর ৬ ধারাবেল সি�েবিশত

 ধারা ২৬খ সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২০ ধারাবেল সি�েবিশত।

 ধারা ২৯ সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বা িনধ�ািরত অ� �কান সমবায় ব�াংেক” শ��িল “আিথ�ক �িত�ােন” শ��িলর পর সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং
আইন) এর ২২(ক) ধারাবেল সি�েবিশত।

 “, সাধারণ সভার অ�মাদন�েম,” কমা�িল ও শ��িল “উ��ৃ থািকেল” শ��িলর পর সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং
আইন) এর ২২(খ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 “নীট” শ�িট “অিজ�ত” শ�িটর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ২৯নং আইন) এর ৭ ধারাবেল �িত�ািপত

 “বা �দ” শ��িল সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২৩(ক)(অ) ধারাবেল িবল�ু।

 “সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক” শ��িল “জিম ব�কী ব�াংেকর” শ��িলর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং
আইন) এর ২৩(ক)(আ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (গ) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ২৯নং আইন) এর ৭ ধারাবেল �িত�ািপত

 “২%” সংখ�া ও িচ� “১%”সংখ�া ও িচে�র পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২৩(ক)(ই) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 “বা �দ” শ��িল সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২৩(ক)(ঈ) ধারাবেল িবল�ু।

 “বা িনধ�ািরত অ� �কান ব�াংেক” শ��িল “তফিসলী ব�াংেক” শ��িলর পর সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর
২৩(খ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 “মনুাফা” শ�িট “�দ” শ�িটর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “মনুাফা” শ�িট “�দ” শ�িটর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “মনুাফা” শ�িট “�দ” শ�িটর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২৪ ধারাবেল �িত�ািপত।
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 “বা �দ” শ��িল সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২৫ ধারাবেল িবল�ু।

 “পিরেশাধ” শ�িট “িনকট” শ�িটর পর সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২৫ ধারাবেল সি�েবিশত।

 উপ-দফা (অ) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২৬ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ৪৭ সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�য়ং অথবা ত� কতৃ�ক গিঠত কিমিট বা �মতা�া� ব�ি�” শ��িল সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ২৯নং আইন) এর ৮
ধারাবেল সংেযািজত

 উপ-ধারা (৩) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ২৯ নং আইন) এর ৮ ধারাবেল সংেযািজত

 দফা (ঙ) ও (চ) দফা (ঙ) এর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২৮(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “১৮০ (একশত আিশ) িদেনর” সংখ�া, ব�নী ও শ��িল “১ (এক) বৎসেরর” সংখ�া, ব�নী ও শ��িলর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন,
২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২৮(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “িনব�ক কতৃ�ক” শ��িল সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২৮(ঘ) ধারাবেল িবল�ু।

 দফা (গ) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২৯(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (চ) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২৯(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সিমিতেক কারণ দশ�ােনার �েযাগ �দানপবূ�ক িনব�ন বািতল কিরেত পািরেবন” শ��িল “সিমিতর িনব�ন সরাসির বািতল কিরেত পােরন” শ��িলর
পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ২৯(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (১ক) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৩০(ক) ধারাবেল সি�েবিশত।

 “এবং” শ�িট সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৩০(খ) ধারাবেল িবল�ু।

 “;” �সিমেকালন �া�ি�ত “।“ দািড় এর পিরবেত� �িত�ািপত এবং অতঃপর দফা (ঞ), (ট), (ঠ), (ড), (ঢ), (ণ) ও (ত) সমবায় সিমিত (সংেশাধন)
আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৩০(খ) ধারাবেল সংেযািজত।

 উপ-ধারা (১) িহসােব ধারা ৫৮ এর িবদ�মান িবধান সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৩১ ধারাবেল
সংখ�ািয়ত।

 উপ-ধারা (২) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৩১ ধারাবেল সংেযািজত।

 “সমাবয় ভূিম উ�য়ন ব�াংক, �ক�ীয় ভূিম উ�য়ন ব�াংক” শ��িল ও কমা “জিম ব�কী ব�াংক, �ক�ীয় জিম ব�কী ব�াংক” শ��িল ও কমার পিরবেত�
সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৩২ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংেকর” শ��িল “জিম ব�কী ব�াংেকর” শ��িলর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং
আইন) এর ৩৩(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�কান সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক বা �ক�ীয় ভূিম উ�য়ন ব�াংেকর” শ��িল “�কান জিম ব�কী ব�াংক বা �ক�ীয় জিম ব�কী ব�াংেকর” শ��িলর
পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৩৩(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “মনুাফা” শ�িট “�দ” শ�িটর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৩৩(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক বা �ক�ীয় সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংেকর” শ��িল “জিম ব�কী ব�াংক বা �ক�ীয় জিম ব�কী ব�াংেকর” শ��িলর পিরবেত�
সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৩৪(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (২) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৩৪(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক বা �ক�ীয় সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংেকর” শ��িল “জিম ব�কী ব�াংক বা �ক�ীয় জিম ব�কী ব�াংেকর” শ��িলর পিরবেত�
সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৩৫ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক, �ক�ীয় সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক” শ��িল ও কমা “সমবায় জিম ব�কী ব�াংক, �ক�ীয় জিম ব�কী ব�াংক” শ��িল ও
কমার পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৩৬ ধারাবেল �িত�ািপত।
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09/07/2021 সমবায় সিমিত আইন, ২০০১

 “সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক, �ক�ীয় সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক” শ��িল ও কমা “জিম ব�কী ব�াংক, �ক�ীয় জিম ব�কী ব�াংক” শ��িল ও কমার
পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৩৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক, �ক�ীয় সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক” শ��িল ও কমা “সমবায় জিম ব�কী ব�াংক, �ক�ীয় জিম ব�কী ব�াংক” শ��িল ও
কমার পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৩৮(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “মনুাফা” শ�িট “�দ” শ�িটর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন) এর ৩৮(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক” শ��িল “জিম ব�কী ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন)
এর ৩৯ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক” শ��িল “জিম ব�কী ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন)
এর ৪০ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক” শ��িল “জিম ব�কী ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন)
এর ৪০ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংেকর” শ��িল “জিম ব�কী ব�াংেকর” শ��িলর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং
আইন) এর ৪১ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক” শ��িল “জিম ব�কী ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন)
এর ৪২ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংেকর” শ��িল “জিম ব�কী ব�াংেকর” শ��িলর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং
আইন) এর ৪৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক” শ��িল “জিম ব�কী ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন)
এর ৪৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক” শ��িল “জিম ব�কী ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন)
এর ৪৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক” শ��িল “জিম ব�কী ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন)
এর ৪৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক” শ��িল “জিম ব�কী ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন)
এর ৪৫ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংেকর” শ��িল “জিম ব�কী ব�াংেকর” শ��িলর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং
আইন) এর ৪৬ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সমবায় ভূিম উ�য়ন ব�াংক” শ��িল “জিম ব�কী ব�াংক” শ��িলর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং আইন)
এর ৪৬ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “১২০ (একশত িবশ) িদেনর মেধ�” সংখ�া, শ��িল ও ব�নী “�িতপরূণ” শে�র পর সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ০১ নং
আইন) এর ৪৭(ক) ধারাবেল সি�েবিশত।

 “৭ (সাত) বৎসর” সংখ�া, শ��িল ও ব�নী “৩ (িতন) বৎসর” সংখ�া, শ��িল ও ব�নীর পিরবেত� সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩
সেনর ০১ নং আইন) এর ৪৭(খ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 ধারা ৮৯ক সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ২৯ নং আইন) এর ৯ ধারাবেল সি�েবিশত
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