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িডপিজটির আইন, ১৯৯৯
( ১৯৯৯ সেনর ৬ নং আইন )

[ ১৩ এি�ল, ১৯৯৯ ]

িডপিজটির িনয়�ণকে� �ণীত আইন৷

   �যেহতু িসিকউিরিটর সংর�ণ ও হ�া�র কায�কর ও িলিপব� করেণর িনিম� �িতি�ত িডপিজটির িনয়�ণকে� িবধান
�ণয়ন করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়;
    �সেহতু এত� �ারা িন��প আইন করা হইল:-
     

সংি��
িশেরানামা ও
�বত�ন

১৷ (১) এই আইন িডপিজটির আইন, ১৯৯৯ নােম অিভিহত হইেব৷

    (২) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �য তািরখ িনধ�ারণ কিরেব �সই তািরেখ ইহা

বলব� হইেব৷

সং�া ২৷ িবষয় বা �সংেগর পিরপ�থী �কান িকছু না থািকেল, এই আইেন,-

 (ক) “অংশ�হণকারী” অথ� �িবধান অ�যায়ী িডপিজটিরেত অংশ�হণ করার অিধকার�া� �কান

ব�ি�;

 (খ) “ই��য়ার” অথ� Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969)

এর section 2 (g) �ত সং�ািয়ত æissuer”;

 (গ) “উপ-আইন” অথ� এই আইেনর অধীন িডপিজটির কতৃ�ক �ণীত উপ-আইন;

 (ঘ) “কিমশন” অথ� িসিকউিরিটজ ও এ�েচ� কিমশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ১৫ নং

আইন) এর ধারা ২(১) (ক) এ সং�ািয়ত “কিমশন”;

 (ঙ) “�কা�ানী আইন” অথ� �কা�ানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সেনর ১৮ নং আইন);

 (চ) “�কা�ানী �রিজ�ার” অথ� �কা�ানী আইেনর ধারা ৩৪-এ উি�িখত সদস�-বিহ;

 (ছ) “িডপিজটির” অথ� বকু এি��র মাধ�েম িসিকউিরিটর সংর�ণ ও হ�া�েরর লে�� �িবধান

�ারা িনধ�ািরত �িত�ানসমেূহর সম�েয় গিঠত ও �কা�ানী আইন এর অধীন িনবি�ত �কান

�কা�ানী;

 (জ) “িডপিজটির �রিজ�ার” অথ� �কা�ানী �রিজ�ােরর িডপিজটির অংেশ িডপিজটিরর নােম

িলিপব� িসিকউিরিট স�েক� িডপিজটির কতৃ�ক সংরি�ত �বধ মািলকানা �রিজ�ার;

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-829.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-355.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-788.html


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-829.html 2/8

09/07/2021 িডপিজটির আইন, ১৯৯৯

ি ি টি ই

 (ঝ) “�ত�� িহসাব ধারক” অথ� িডপিজটিরেত িহসাব �খােলন এবং সংর�ণ কেরন িক�ু

অংশ�হণকারী নেহন এমন ব�ি�;

 (ঞ) “�িবধান” অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত �িবধান;

 (ট) “বকু এি��” অথ� িডপিজটির �রিজ�াের �িবধান অ�যায়ী িসিকউিরিট িলিপব� করা;

 (ঠ) “ব�ি�” অেথ� �কান �কা�ানী, �িত�ান বা সং�াও অ�ভু�� হইেব;

 (ড) “�যাগ� িসিকউিরিট” অথ� উপ-আইেনর অধীন িডপিজটির �রিজ�াের িলিপব� হইবার �যাগ�

�কান িসিকউিরিট;

 (ঢ) “িসিকউিরিট” অথ� Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969)

এর section 2(l) এ সং�ািয়ত æsecurities”;

 (ণ) “িহসাব” অথ� িডপিজটির �রিজ�াের িলিপব� িসিকউিরিটর �বধ মািলকানা সং�া� িহসাব;

 (ত) “িহসাব ধারক” অথ� �য়ং বা �কান অংশ�হণকারীর মাধ�েম িডপিজটিরর সিহত িহসাব

�খােলন এবং সংর�ণ কেরন এমন ব�ি�৷

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

কায�কর থািকেব এবং িসিকউিরিট ধারণ ও হ�া�র স�িক�ত িবষেয় অ� সকল আইেনর

অিতির� হইেব৷

িনব�ন ৪৷ (১) কিমশন কতৃ�ক িনবি�ত না হইেল �কান িডপিজটির এই আইেনর অধীন �কান কায��ম

পিরচালনা কিরেত পািরেব না৷

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন িনব�ীকরেণর আেবদন �িবধান �ারা িনধ�ািরত ফরম, প�িত, িফ

�দান এবং অ�া� শত� যিদ থােক, পরূণ কিরয়া দািখল কিরেত হইেব এবং কিমশন

আেবদনকারীর িনকট হইেত আেবদনিট িবেবচনার �িবধােথ� �েয়াজনীয় সংি�� অ� �য �কান

তথ� চািহেত পািরেব যাহা আেবদনকারী সরবরাহ কিরেত বাধ� থািকেব৷

    (৩) কিমশন, িলিখতভােব কারণ উে�খ কিরয়া, �কান িনব�ীকরেণর আেবদন নাম�রু কিরেত

পািরেব:

    তেব শত� থােক �য, যিু�সংগত �নানীর �েযাগ �দান না কিরয়া এই উপ-ধারার অধীন �কান

আেবদন নাম�রু করা যাইেব না৷

িডপিজটির
প�িত �বত�ন

৫৷ (১) �েত�ক িডপিজটির উহার � � িডপিজটির প�িত �বত�ন ও পিরচালনা কিরেব যাহােত

বা, ���মত, য�ারা-

    (ক) অংশ�হণকারী এবং �ত�� িহসাব ধারক কতৃ�ক িহসাব �খালা, সংর�ণ এবং �কা�ানী

�রিজ�ােরর িডপিজটির অংেশ জমাকৃত িসিকউিরিটর মািলকানা িলিপব� করা যাইেত পাের;
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    (খ) িসিকউিরিটর মািলকানা এক িহসাব হইেত অ� িহসােব �ানা�র করা যাইেত পাের;

    (গ) িহসােব রি�ত িসিকউিরিট ব�ক �দওয়ার এবং ধার �দওয়া ও �নওয়ার �িবধা �দান করা

যাইেত পাের;

    (ঘ) �িবধান �ারা িনধ�ািরত অ�া� �িবধা �দান করা যাইেত পাের৷

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গহৃীত যাবতীয় ব�ব�া �িবধান �ারা িনধ�ািরত শত� এবং প�িত

অ�সাের �হণ করা হইেব৷

িসিকউিরিট
অজড়, ইত�ািদ
অব�ায় র�ণ

৬৷ �কা�ানী �রিজ�ােরর িডপিজটির অংশ জমাকৃত সকল িসিকউিরিট অজড়

(dematerialised)) অব�ায় এবং ফানিজবল ফরম (fungible) এ রািখেত হইেব৷

�কা�ানী আইন
এর ধারা ১৫৮
এর �েয়াগ

৭৷ িডপিজটিরেত রি�ত িসিকউিরিটর ��ে� �কা�ানী আইন এর ধারা ১৫৮ �েযাজ� হইেব না৷

বকু এি��
প�িতেত
িসিকউিরিট
হ�া�েরর
কায�করতা

৮৷ বকু এি�� প�িতেত �কান িসিকউিরিট হ�া�র করা হইেল উ� হ�া�র িডপিজটির

�রিজ�াের �িবধান অ�যায়ী এি�� করা সােপে� কায�কর হইেব৷

িডপিজটির
�রিজ�াের
রি�তব�
িসিকউিরিট

৯৷ (১) উপ-আইেন িনধ�ািরত শত� পরূণ সােপে�, িন�বিণ�ত িসিকউিরিট িডপিজটির �রিজ�াের

িলিপব� থািকেব, যথা:-

    (ক) �াহেকর বরাবের বরা�কৃত �যাগ� িসিকউিরিট;

    (খ) িহসাব ধারেকর বরাবের বরা�কৃত অিতির� সকল িসিকউিরিট৷

    (২) ই��য়ার তৎকতৃ�ক বরা�কৃত িসিকউিরিট স�েক� িডপিজটিরর নাম �কা�ানী �রিজ�ােরর

িডপিজটির অংেশ িলিপব� কিরয়া উ� িসিকউিরিট স�িক�ত তথ�াবলী িডপিজটিরেক, �িবধান

�ারা িনধ�ািরত প�িতেত, অবিহত কিরেব এবং িডপিজটির উ��েপ অবিহত হওয়ার পর সংি��

বরা� �হীতার নাম িডপিজটির �রিজ�াের িলিপব� কিরেব৷

িসিকউিরিটর
হ�া�র

১০৷ (১) উপ-আইেনর িবধান সােপে�, �েত�ক �যাগ� িসিকউিরিটর হ�া�র িডপিজটিরর

িহসােব হইেব৷

    (২) �কান ব�ি� �কা�ানী �রিজ�ােরর সািট�িফেকেটড অংশ হইেত িডপিজটির অংেশ �কান

িসিকউিরিট হ�া�র কিরেত চািহেল, িতিন িসিকউিরিট সং�া� সািট�িফেকটিট �িবধান �ারা

িনধ�ািরত প�থায় ই��য়ােরর িনকট সমপ�ণ কিরেবন৷
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(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন সািট�িফেকট �াি�র পর ই��য়ার উহা বািতল কিরেব ও �কা�ানী

�রিজ�ােরর িডপিজটির অংেশ উ� িসিকউিরিট স�িক�ত িডপিজটিরর নাম �িত�াপন কিরেব

এবং �িবধান �ারা িনধ�ািরত প�থায় �িত�াপেনর িবষয়িট িডপিজটিরেক অবিহত কিরেব৷

    (৪) িডপিজটির উপ-ধারা (৩) এর অধীন অবিহত হওয়ার পর িডপিজটির �রিজ�াের সংি��

িহসাব ধারক কতৃ�ক রি�ত িহসােব িসিকউিরিট জমা কিরেব৷

িডপিজটির,
অংশ�হণকারী,
ই��য়ার ও
িহসাব ধারেকর
দািয়�, ইত�ািদ

১১৷ (১) �কান অংশ�হণকারী বা �ত�� িহসাব ধারেকর িনকট হইেত িনেদ�শ �াি�র পর

িডপিজটির �িবধান অ�যায়ী িডপিজটির �রিজ�াের হালনাগাদ করেণর মাধ�েম �কান মািলকানা

হ�া�র কায�কর কিরবার অিধকারী হইেব৷

    (২) িডপিজটির �কান ই��য়ােরর সদস� হইেব না৷

    (৩) িডপিজটির, �িবধান �ারা িনধ�ািরত প�থায়, িডপিজটির �রিজ�াের িলিপব� �বধ

মািলকানাধারী ব�ি� স�েক� ই��য়ারেক তথ� সরবরাহ কিরেব এবং উ� ব�ি� ই��য়ােরর

সদস� হইেবন৷

    (৪) ই��য়ার �কান �কা�ানীর সদস� স�েক� উপ-ধারা (৩) এর অধীন িডপিজটির কতৃ�ক

সরবরাহকৃত তেথ�র উপর িনভ�র কিরেব৷

    (৫) �কা�ানী আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, ই��য়ার উহার �কা�ানী �রিজ�াের

িডপিজটিরেত রি�ত িসিকউিরিটজসমেূহর একিট পথৃক অংশ খিুলেব ও উহা সংর�ণ কিরেব৷

    (৬) �িবধান �ারা িনধ�ািরতভােব ব�তীত �কান িডপিজটির বা উহার �কান পিরচালক, কম�কত�া বা

কম�চারী অথবা অ� �কান ব�ি� �কান িহসাব ধারক স�িক�ত �কান দিলল বা তথ� িবষেয়

�কানভােব �াত হইেল িতিন উ� তথ� বা দিলল অ� �কান ব�ি�র িনকট �কাশ, ফাঁস বা

অ�ভােব ব�� কিরেবন না৷

    (৭) �কান অংশ�হণকারী তাহার মে�ল কতৃ�ক �দ� িলিখত �মতাবেল উ� মে�েলর নােম

িডপিজটিরেত পথৃক িহসাব না খিুলয়া একিট িমিলত িহসােব িসিকউিরিট িলিপব� কিরেত

পািরেব৷

    (৮) �কা�ানীর সংঘ�ারক বা সংঘিবিধেত যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কান �িবধােভাগী

মািলক �কান িহসাব ধারেকর পে� �ি� িহসােব কাজ কিরবার জ� িনেয়াগ�া� হইেত

পািরেবন৷

    (৯) �কান অংশ�হণকারী, মে�ল কতৃ�ক �দ� িলিখত িনেদ�শ বা �মতা ব�িতেরেক, মে�ল

কতৃ�ক �িবধােভাগী বা িনয়�ণকারী িহসােব মািলকানা�া� �কান িসিকউিরিটর �লনেদন কিরেব

না অথবা �লনেদন করার জ� কাহােকও �মতা বা অ�মিত �দান কিরেত পািরেব না৷
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(১০) িডপিজটির, �িবধান �ারা িনধ�ািরত প�থায় ও িনিদ��কৃত সমেয়র মেধ�, িডপিজটির

�রিজ�াের িলিপব� �শয়ার �লনেদেনর তথ� অংশ �হণকারীেক সরবরাহ কিরেব৷

    (১১) এই আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কান িডপিজটির কতৃ�ক �শয়ার �লনেদেন �দ�

�কান �সবার জ� �াহক কতৃ�ক �েদয় িফ �িবধান �ারা িনধ�ািরত হইেত হইেব৷

িনরাপ�া ১২৷ (১) �কান িডপিজটির বা উহার �কান কম�চারী বা �িতিনিধ কতৃ�ক সরল িব�ােস এবং

�কান�প অবেহলা ব�িতেরেক কায� স�াদন করা হইেল, উহা বা উ� কম�চারী বা �িতিনিধ

িহসাব ধারেকর �কান �লাকসান বা �িতর জ� দায়ী হইেবন না৷

    (২) �কান িডপিজটির বা উহার �কান কম�চারী বা �িতিনিধর অবেহলা বা অ�ায় কাজ বা �িট

িবচু�িতর কারেণ �কান িহসাব ধারক �িত�� হইেল, উ� িডপিজটির এবং উহার সংি��

কম�চারী বা �িতিনিধ য�ুভােব এবং পথৃকভােব িহসাব ধারেকর �িতর জ� �িতপরূণ �দান

কিরেত বাধ� থািকেব৷

তদ� ১৩৷ (১) কিমশন, �তই অথবা �কান অিভেযাগ �াি�র িভি�েত, �য �কান সময় িলিখত আেদশ

�ারা এত�ে�েশ� িনয�ু �কান ব�ি�র মাধ�েম িন�বিণ�ত িবষেয় তদ� করাইেত পািরেব, যথা:-

    (ক) �কান িডপিজটিরর িবষয়;

    (খ) �কান ই��য়ার, িহসাব ধারক, �িবধােভাগী মািলক বা সংি�� অ� �কান ব�ি�র িবষয়;

    (গ) িডপিজটিরেত রি�ত �কান িসিকউিরিটর ব�বসা বা �লনেদেনর িবষয়৷

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান তদ� �� হইেল, িডপিজটির, ই��য়ার, িহসাব ধারক,

�িবধােভাগী মািলক বা সংি�� অ�া� ব�ি� তদ�কারীর �েয়াজন অ�যায়ী সকল তথ�

সরবরাহ কিরেব৷

    (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদ�কারী �কান ব�ি� উ� তদে�র �েয়াজেন িডপিজটির,

ই��য়ার অথবা তদ�াধীন ব�ি�র মািলকানাধীন বা দখলকৃত �কান অংগেন �েবশ কিরেত

পািরেব৷

কিতপয় আেদশ
বা িনেদ�শ
�দােন
কিমশেনর
�মতা

১৪৷ (১) যিদ কিমশন এই মেম� স�ু� হয় �য, িবিনেয়াগকারী বা িসিকউিরিট বাজােরর ��ু

উ�য়েনর �ােথ� অথবা িবিনেয়াগকারী বা িসিকউিরিট বাজােরর �ােথ�র পিরপ�থীভােব �কান

িডপিজটিরর কাজকম� পিরচালনা �রাধকে� ইহা �েয়াজনীয়, তাহা হইেল কিমশন

িবিনেয়াগকারী বা িসিকউিরিট মােক�ট এর �ােথ� িডপিজটির, ই��য়ার বা উহােদর সিহত সংি��

অ� �কান ব�ি�েক যেথাপয�ু আেদশ বা িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেব৷

    (২) �কান ব�ি� উপ-ধারা (১) এর অধীন কিমশন কতৃ�ক �দ� �কান আেদশ বা িনেদ�শ পালেন

অ�ীকার কিরেল বা ব�থ� হইেল কিমশন উ� ব�ি�েক, �নানীর �েযাগ �দান কিরয়া, অনিধক
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দশ ল� টাকা জিরমানা �দান কিরেত িনেদ�শ িদেত পািরেব এবং সংি�� অপরাধ অব�াহতভােব

সংঘটেনর ��ে�, উ� আেদশ �দােনর পর �েত�ক িদেনর অ�ীকার বা ব�থ�তার জ� অনিধক

দশ হাজার টাকা অিতির� জিরমানা �দােনর িনেদ�শ িদেত পািরেব৷

    (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন �েদয় জিরমানার অথ� সরকারী দাবী (Public demand) িহসােব

আদায়েযাগ� হইেব৷

শাি� ১৫৷ (১) �কান ব�ি� এই আইেনর �কান িবধান লংঘন কিরেল বা করার �চ�া কিরেল বা কিরেত

সাহায� কিরেল িতিন অনিধক পাঁচ বৎসেরর কারাদে� বা অথ�দে� অথবা উভয় দে� দ�নীয়

হইেবন৷

    (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �কান অপরােধ �দাষী �কান ব�ি� �কা�ানী অথবা অ� �কান

সংিবিধব� সং�া হইেল, উহার �েত�ক পিরচালক, ম�ােনজার অথবা উহার কায� পিরচালনার

জ� দািয়�শীল অ� �কান কম�কত�া উ� অপরােধ �দাষী বিলয়া িবেবিচত হইেবন যিদ না িতিন

�মাণ কেরন �য অপরাধিট তাহার অেগাচের সংঘিটত হইয়ােছ অথবা উহা �রাধ করার জ� িতিন

যথাসাধ� �চ�া কিরয়ােছন৷

অপরাধ িবচারাথ�
�হণ

১৬৷ কিমশেনর িলিখত অিভেযাগ ব�িতেরেক এই আইেনর অধীন শাি��েযাগ� �কান অপরাধ

�কান আদালত িবচারােথ� �হণ কিরেব না এবং �সসন আদালত ব�তীত অ� �কান আদালত

উ� অপরােধর িবচার কিরেত পািরেব না৷

�িবধান
�ণয়েনর �মতা

১৭৷ (১) কিমশন, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� �িবধান

�ণয়ন কিরেত পািরেব:

    তেব শত� থােক �য, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা �কাশ করার পেূব� ��ািবত �িবধােনর

উপর সংি�� সকেলর মতামত, পরামশ� বা আপি� আ�ান কিরয়া �দেশর ব�ল �চািরত অ��ন

একিট বাংলা এবং একিট ইংেরজী �দিনক পি�কায় উহা �কাশ কিরেত হইেব:

    আেরা শত� থােক �য, মতামত, পরামশ� বা আপি� দািখল করার জ� অ��ন �ই স�াহ সময়

িদেত হইেব৷

    (২) �কান িবেশষ ��ে� উপ-ধারা (১) এর অধীন সংি��েদর মতামত, পরামশ� বা আপি�

আ�ান করা জন�ােথ� যথাযথ হইেব না বিলয়া িবেবিচত হইেল, কিমশন, সরকােরর সিহত

পরামশ��েম এবং সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, সংি�� �িবধান �ণয়ন কিরেত পািরেব৷

উপ-আইন
�ণয়েনর �মতা

১৮৷ �কান িডপিজটির, কিমশেনর পবূ�া�েমাদন�েম, এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� এবং

�িবধােনর সিহত অসাম�স�পণূ� না হয় এই�প উপ-আইন �ণয়ন কিরেত পািরেব৷
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কিতপয় ��ে�
অব�াহিত
�দােনর �মতা

১৯৷ কিমশন, সরকােরর সিহত পরামশ��েম এবং সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর

�কান িবেশষ িবধান �কান িনিদ�� ব�ি�র ��ে� ��াপেন িনধ�ািরত �ময়াদকােলর জ� �েযাজ�

হইেব না বিলয়া �ঘাষণা কিরেত পািরেব৷

অবলিু� সং�া�
িবধান

২০৷ কিমশেনর পবূ�া�েমাদন এবং �িবধান �ারা িনধ�ািরত আ��ািনকতা পালন ব�িতেরেক �কান

িডপিজটিরর অবলিু� কায�কর হইেব না৷

িডপিজটিরেত
অ�ভু�� �কান
িবষয় দশৃ�তঃ
(prima
facie) �মাণ

২১৷ িডপিজটিরর �কান িহসাব, অধঃিহসাব (Sub-account) বা �রিজ�ারভু� �কান িবষয়,

সংি�� িডপিজটির কতৃ�ক �দ� সািট�িফেকেটর িভি�েত, আদালত কতৃ�ক দশৃ�তঃ (prima

facie) �মাণ িহসােব �হণেযাগ� হইেব৷

ব�ব�াপনা
অিধ�হণ

২২৷ যিদ কিমশেনর িনকট ইহা �তীয়মান হয় �য, �কান িডপিজটির-

    (ক) িবিনেয়াগকারীেদর �াথ� র�ায় ব�থ� হইয়ােছ বা অবেহলা কিরেতেছ, বা

    (খ) অস� উে�েশ� পূঁিজবাজার িনয়�েণ িল� আেছ, বা

    (গ) রাে�র অথ�ৈনিতক �ােথ�র হািনকর কাজ কিরেতেছ,

    তাহা হইেল কিমশন, সংি�� িডপিজটিরেক যিু�সংগত �নানীর �েযাগ �দান কিরয়া, সরকারী

�গেজেট ��ািপত আেদশ �ারা, আেদেশ উে�িখত �ময়ােদর জ�, উ� িডপিজটির অিধ�হণ

কিরয়া উহার �শাসন ও ব�ব�াপনা পিরচালনা কিরেত পািরেব৷

জিটলতা িনরসন ২৩৷ এই আইেনর িবধানাবলী কায�কর করার ��ে� �কান অ��তা �দখা িদেল, কিমশন,

সরকােরর পবূ�া�েমাদন�েম এবং সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �য �কান ব�ব�া �হণ কিরেত

পািরেব:

    তেব শত� থােক �য, এই আইন কায�কর হওয়ার [পাঁচ বৎসর] পর এই ধারার অধীেন �কান

ব�ব�া �হণ করা যাইেব না৷

1

ইংেরজীেত
অ�িদত পাঠ
�কাশ

২৪৷ এই আইন �বত�েনর পর কিমশন, বাংলােদশ �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর

ইংেরজীেত অ�িদত একিট িনভ�রেযাগ� পাঠ �কাশ কিরেব, যাহা এই আইেনর অ�েমািদত

ইংেরজী পাঠ (Authentic English Text) নােম অিভিহত হইেব:

    তেব শত� থােক �য, এই আইন ও উ� ইংেরজী পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� এই আইন �াধা�

পাইেব৷
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