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Error! Unknown switch argument. 

 

 
 

বাাংলাদেশ জাতীয় সাংসে 
ঢাকা, ১৫ ই জুলাই, ২০০১/৩১ শশ আষাঢ়, ১৪০৮ 

 

 সাংসে কর্তকৃ গৃহীত নিম্ননলনিত আইিটি ১৫ ই জুলাই, ২০০১ (৩১ শশ আষাঢ়,১৪০৮) তানিদি 

িাষ্ট্রপনতি সম্মনত লাভ কনিয়াদে এবাং এতদ্বািা এই আইিটি সবসৃাধািদেি অবগনতি জন্য প্রকাশ কিা যাইদতদেেঃ- 
 

২০০১ সদিি ৪৭ িাং আইি The Co-operative Societies Ordinance, 1984 বানতলক্রদে কনতপয় 

সাংদশাধিীসহ উহা পুিেঃপ্রেয়দিি উদেদে প্রেীত আইি 
 

 

     শযদহতু The Co-operative Societies Ordinance, 1984 (Ordinance No.1 of 1985) 

বানতলক্রদে কনতপয় সাংদশাধিীসহ উহা পুিেঃপ্রেয়ি কিা সেীচীি ও প্রদয়াজিীয়; 
 

শসদহতু এতদ্দ্বািা নিম্নরূপ আইি কিা হইলেঃ- 

১ে অধ্যায় 
প্রািনিক 

   
১। সাংনিপ্ত নশদিািাে।-এই আইি সেবায় সনেনত আইি, ২০০১ িাদে অনভনহত হইদব।  
 

২। সাংজ্ঞা।-নবষয় বা প্রসাংদগি প্রদয়াজদি নভন্নরূপ িা হইদল, এই আইদি- 

 
(1) ‘‘অনধেপ্তি’’ অর্ ৃধািা ৫ এি উনলস্ননিত সেবায় অনধেপ্তি;  

(2) ‘‘অবসায়ক’’ অর্ ৃ সেবায় সনেনতি কাযাৃবলী অবসায়দিি জন্য ধািা ৫৪ এি অধীি 

নিদয়াগকৃত ব্যনি; 

(3) ‘‘অর্ ৃসিবিাহকািী সাংস্থা’’ অর্ ৃএেি একটি সেবায় সনেনত যাহা উহাি সেস্য হউক বা িা 
হউক শকাি সেবায় সনেনতদক ঋে প্রোদিি জন্য গঠিত এবাং সিকাি কর্তকৃ সিকািী 

শগদজদে প্রজ্ঞাপি দ্বািা অর্ ৃ সিবিাহকািী সাংস্থা নহসাদব শ ানষত সাংস্থাও এই সাংজ্ঞাি 

অন্তর্ভিৃ; 
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(4) ‘‘আপীল কর্তপৃি’’ অর্ ৃধািা ৫০ (৪) এি অধীি নিযুি আপীল কর্তপৃি বা ধািা ২২ এি 

অধীদি ব্যবস্থাপিা কনেটি ভাাংনগয়া শেওয়া বা শকাি সেস্যদক বনহস্কাি এি শিদে, উি 

নসদ্ধােত্ম প্রোিকািী কর্তপৃদিি পিবতী  উদ্ধৃতি কর্তপৃি;  

 
   (৪ক) ‘‘আোিত সুিিা তহনবল’’ অর্ ৃধািা ২৬ি এি অধীি গঠিত আোিত সুিিা তহনবল; 

 
 

(5) ‘‘উপ-আইি’’ অর্ ৃসেবায় সনেনত গঠদিি উদেদে উহাি সাাংগঠনিক ও আনর্কৃ কাযাৃবলী 

পনিচালিাি জন্য প্রেীত গঠিতন্ত্র এবাং উহাি  সাংদশাধিীও ইহাি অন্তর্ভিৃ হইদব; 

 
(6) ‘‘শকন্দ্রীয় সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক’’ অর্ ৃধািা ৮(১)(ি) এি শতাৃাংদশ উদেনিত শকন্দ্রীয় 

সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক; 

 
(7) ‘‘শকন্দ্রীয় সেবায় সনেনত’’ অর্ ৃধািা ৮(১)(ি)শত বনেতৃ শকাি সেবায় সনেনত; 

(8) ‘‘সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক’’ অর্ ৃ ধািা ৮(১)(ক) এি শতাৃাংদশ উদলস্ননিত সেবায় র্ভনে 

উন্নয়ি ব্যাাংক; 

 
    (৯)‘‘জাতীয় সেবায় ইউনিয়ি’’ অর্ ৃধািা ৮ (১)( )শত বনেতৃ শকাি সেবায় সনেনত; 

                      (১০) ‘‘জাতীয় সেবায় সনেনত’’ অর্ ৃধািা ৮(১)(গ) শত বনেতৃ শকাি সেবায় সনেনত; 
 

                     (১০ক) ‘‘নদ্ব-স্তি নবনশষ্ট সেবায় সনেনত অর্ ৃ ধািা ৮ (১)(চ) এ উনলস্ননিত নদ্ব-স্তি নবনশষ্ট সেবায় 

সনেনত; 

 
 

 

 
(১১) ‘‘নিবন্ধক’’ অর্ ৃএই আইদিি ধািা ৬ এ উদেনিত নিবন্ধক ও েহাপনিচালক  এবাং এই আইি 

বা 

      নবনধি অধীদি নিবন্ধদকি কাযাৃবলী সম্পােদিি নিনেত্ত নিবন্ধদকি নিকে হইদত সাধািে বা 

নবদশষ 

      আদেশ দ্বািা িেতাপ্রাপ্ত ব্যনিও অন্তর্ভিৃ; 
 
 

(১২) ‘‘নিবন্ধি সিে’’ অর্ ৃশকাি সেবায় সনেনতদক ধািা ১০ এি অধীদি প্রেত্ত নিবন্ধি সিে; 
 

(১৩) ‘‘নিিীিক’’ অর্ ৃশকাি সেবায় সনেনতি নহসাবপে নিিীিাি জন্য ধািা ৪৩ এি অধীদি 
       নিযুি বা িেতাপ্রাপ্ত শকাি ব্যনি; 
(১৪) ‘‘নিধাৃনিত’’ অর্ ৃএই আইদিি অধীদি প্রেীত নবনধ দ্বািা নিধাৃনিত; 
(১৫) ‘‘প্রার্নেক সেবায় সনেনত’’ অর্ ৃধািা ৮ (১) (ক) শত বনেতৃ শকাি সেবায়    
        সনেনত; 

  (১৬) ‘‘ব্যবস্থাপিা কনেটি’’অর্ ৃধািা ১৮এি অধীদি গঠিত শকাি সেবায় সনেনতি ব্যবস্থাপিা কনেটি; 
(১৭) ‘‘নবক্রয় কেকৃতাৃ’’ অর্ ৃধািা ৬৩ এি অধীদি নিযুি নবক্রয় কেকৃতাৃ ; 
 

(১৭ক) ‘‘নবনধ’’ অর্ ৃএই আইদিি অধীি প্রেীত নবনধ; 
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(১৭ি) ‘‘বাাংলাদেশ সেবায় ব্যাাংক’’ এই আইদিি অধীি নিবনন্ধত বাাংলাদেশ সেবায় ব্যাাংক, 
          যাহাি মূল উদেে হইদব সেবায় সনেনতসমুহ ও সেবায় সাংনিষ্ট ব্যনি বা 
          প্রনতষ্ঠািসমূহদক ঋে প্রোদিি জন্য তহনবল গঠি; 
 

(১৮) ‘‘নিনসভাি ’’ অর্ ৃধািা ৭৩ এি অধীদি নিযুি নিনসভাি ; 
(১৯) ‘‘সেবায় বষ’ৃ’ বনলদত শকাি ইাংদিজী বৎসদিি ১লা জুলাই তানিি হইদত শুরু   
       কনিয়া পিবতী বৎসদিি ৩০ শশ জুি তানিি পযনৃ্ত সেয়দক বুঝাইদব; 
(২০) ‘‘সেবায় সনেনত’’ অর্ ৃএই আইদিি অধীদি নিবনন্ধত বা নিবনন্ধত বনলয়া গণ্য শকাি 
        সেবায় সনেনত  
(২০ক) ‘‘সঞ্চয় আোিত’’ অর্ ৃসেবায় সনেনতি প্রদতেক সেস্য কর্তকৃ নিবন্ধিকালীি বা 
         পিবতীদত সনেনতদত জোকৃত অর্;ৃ  
(২০ি) ‘‘সেস্য’’ অর্ ৃশকাি সেবায় সনেনতি শশয়াি শহাল্ডাি সেস্য; 
(২০গ) ‘‘সেদস্যি অনধকাি’’ অর্ ৃসনেনতি শকাি ববধ সভায় অাংশগ্রহে, শভাে প্রোি, নিবাৃচদি 
          অাংশগ্রহে, ঋে প্রানপ্ত অর্বা এই আইি বা নবনধি অধীি প্রেত্ত সুদযাগদক বুঝাইদব;  
(২১) ‘‘সানলসকািী’’ অর্ ৃধািা ৫০ (৩) এি অধীদি নিযুি সানলসকািী; 
(২২) ‘‘শশয়াদিি বাজাি মূল্য’’ অর্ ৃশশয়াদিি নিধাৃনিত মূল্য অর্বা, শিেেত, শশয়াদিি 
        পুি:নিধাৃনিত মূল্য।                       

 

৩। সেবায় সনেনতি শিদে শকাম্পািী আইদিি প্রদয়াগ নিনষদ্ধ।-সেবায় সনেনতি শিদে শকাম্পািী আইি, ১৯৯৪ (১৯৯৪ 

সদিি ১৮ িাং আইি) এবাং োইদক্রা শক্রনিে শিগুদলেনি অর্নিটি আইি, ২০০৬ (২০০৬ সদিি ৩২িাং আইি) প্রদযাজে 

হইদব িা।  
 

৪। অব্যাহনত প্রোদিি িেতা।-সিকাি, সিকািী শগদজদে প্রজ্ঞাপি দ্বািা, জিস্বাদর্-ৃ  
     

(ক) শকাি নিনেষৃ্ট সেবায় সনেনতদক বা উহাদেি শকাি শেেীদক এই আইি বা তেধীি প্রেীত নবনধি 

সকল বা শয শকাি নবধাদিি প্রদয়াগ হইদত প্রজ্ঞাপদি নিধাৃনিত শকাি শত ৃসাদপদি বা নিেঃশতভৃাদব 

অব্যাহনত নেদত পানিদব; 

(ি) নিদেশৃ নেদত পানিদব শয, এই আইি বা তেধীি প্রেীত শকাি নবনধি শকাি নিনেষৃ্ট নবধাি 

প্রজ্ঞাপদি উনলস্ননিত শত ৃসাদপদি প্রদযাজে হইদব।  
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২য় অধ্যায় 
সেবায় অনধেপ্তি 

 
৫। সেবায় অনধেপ্তি। (১) এই আইদিি উদেে পূিেকদে সেবায় অনধেপ্তি িাদে একটি অনধেপ্তি র্ানকদব। 

  
(২) অনধেপ্তদিি প্রধাি কাযাৃলয় র্ানকদব ঢাকায়। 
    

(৩) সিকাি প্রদয়াজি েদি কনিদল শেদশি শয শকাি স্থাদি অনধেপ্তদিি শািা কাযাৃলয়  স্থাপি কনিদত পানিদব।    

 
৬। নিবন্ধক ও েহাপনিচালক এবাং অন্যান্য কেকৃতাৃ ও কেচৃািী ।-(১) অনধেপ্তদিি একজি নিবন্ধক র্ানকদবি, নযনি 

েহাপনিচালক িাদেও অনভনহত হইদবি।  

 
(২)  নিবন্ধকদক তাঁহাি োনয়ত্ব সম্পােদি সহায়তা কিাি জন্য অনধেপ্তদি প্রদয়াজিীয় সাংখ্যক অন্যান্য কেকৃতাৃ ও 

কেচৃািী 

      র্ানকদব।  
 

(৩) নিবন্ধকসহ অনধেপ্তদিি অন্যান্য কেকৃতাৃ ও কেচৃািীদেি নিদয়াগ এবাং চাকুিীি শতাৃবলী সিকাি কর্তকৃ প্রেীত নবনধ 

     দ্বািা নিধাৃনিত হইদব।  
 

৭। নিবন্ধক কর্তকৃ িেতাপেৃ।-(১) নিবন্ধক এই ধািাি অধীি তাঁহাি িেতা ও োনয়ত্ব ব্যতীত  অন্যান্য ধািাি অধীি  

তাঁহাি উপি অনপতৃ িেতা ও োনয়ত্ব অনধেপ্তদিি শয শকাি কেকৃতাৃ বা কেচৃািীদক বা সিকানি শকাি কেকৃতাৃদক 

বা সুনিনেষৃ্ট কাদজি জন্য এই আইদিি অধীি নিবনন্ধত শকাি সেবায় সনেনতদক সাংনশস্নষ্ট ধািাি নবধাি সাদপদি 

অপিৃ কনিদত পানিদবি। 

 
৩য় অধ্যায় 
নিবন্ধক                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
৮। সেবায় সনেনতি শেেীনবন্যাস।-(১) উপ-ধািা (২) এি নবধাি সাদপদি এই আইদিি অধীি নিবন্ধিদযাগ্য সেবায় 

সনেনতসমূহ হইদব নিম্নরূপ, যর্ােঃ- 
 

(ক) প্রার্নেক সেবায় সনেনত, অর্াৃৎ এেি একটি সেবায় সনেনত যাহাি সেস্য সাংখ্যা   হইদতদে ন্যেিতে ২০ 

(কুনি) জি একক ব্যনি (Individual) এবাং যাহাি উদেে হইদতদে ববধ উপাদয় সেস্যদেি আর্-ৃ 

সাোনজক অবস্থাি উন্নয়িেঃ 

 
                  তদব শত ৃর্াদক শয, এইরূপ সনেনত উহাি সেস্যদেি জনে বন্ধক নিয়া ঋে প্রোদিি জন্য গঠিত হইদল উহা  

              সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক িাদেও অনভনহত হইদব;  

 
(ি) শকন্দ্রীয় সেবায় সনেনত, অর্াৃৎ এেি  একটি সেবায় সনেনত যাহাি সেস্য হইদতদে একইরূপ অেত্মতেঃ 

১০ (েশ) টি প্রার্নেক সেবায় সনেনত এবাং যাহাি উদেে হইদতদে উি সেস্য সনেনতগুনলি কাজ-কে ৃ

সুষ্ঠুভাদব পনিচালিায় সহায়তা প্রোি এবাং সেন্বয় সাধিেঃ  

 
 তদব শত ৃ র্াদক শয, সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক িােক প্রার্নেক সেবায় সনেনত সেন্বদয় গঠিত 

শকন্দ্রীয়  

 সেবায় সনেনত শকন্দ্রীয় সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক িাদেও অনভনহত হইদব; 
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(গ) জাতীয় সেবায় সনেনত, অর্াৃৎ এেি একটি সেবায় সনেনত যাহাি সেস্য হইদতদে একই উদেে সম্বনলত 

অেত্মতেঃ  ১০ (েশ) টি শকন্দ্রীয় সেবায় সনেনত এবাং যাহাি উদেে হইদতদে সািা শেশব্যাপী উি সেস্য 

সনেনতগুনলি কাজ-কে ৃসুষ্ঠুভাদব পনিচালিায় সহায়তা প্রোি এবাং সেন্বয় সাধি।      

ব্যাখ্যা।- সেগ্র বাাংলাদেদশি জন্য একই উদেদে একটি জাতীয় সেবায় সনেনত নিবন্ধি কিা যাইদব; 
 

( ) জাতীয় সেবায় ইউনিয়ি, অর্াৃৎ এেি একটি সেবায় সনেনত, যাহাি সেস্য হইশব ইউনিয়ি, শজলা , 

নবভাগ  

    ও শেশব্যাপী কে ৃএলাকা নবনশষ্ট প্রার্নেক সেবায় সনেনত, শকন্দ্রীয় সেবায় সনেনত ও জাতীয় সেবায় 

সনেনত;  

 
(ঙ) েফা ( ) এি অধীি গঠিত জাতীয় সেবায় ইউনিয়ি উহাি সেস্য সনেনতি সহায়ক নহসাদব কাজ কনিদব  

    এবাং উহাি কাযাৃবনল ও ব্যবস্থাপিা নবনধ োবািা নিধাৃনিত হইদব; 

 
(চ) নদ্ব-সত্মি নবনশষ্ট সেবায় সনেনত অর্াৃৎ গ্রাে পযাৃদয় নিধাৃনিত গঠিত কেপদি ১০ (েশ)টি প্রার্নেক 

সেবায়  

    সনেনতি সেন্বদয় উপদজলা বা র্ািা পযাৃদয় গঠিত উপদজলা বা র্ািা শকন্দ্রীয় সেবায় সনেনত নলনেদেিদক 

   বুঝাইদব। 
 

 (২)   এই আইি প্রবতদৃিি পূদব ৃনিবনন্ধত শকাি সেবায় সনেনতি সেস্য হওয়াি শিদে  উপ-ধািা  (১) এি েফা 

(ক)(ি)(গ) বা ( )এি ব্যতেয়  টিয়া র্ানকদল উি সনেনতি নিবন্ধি এই ধািা বদল ক্ষু্ন্ন হইদব িা, তদব এই আইি 

প্রবতদৃিি পি উি উপ-ধািাি নবধাি ক্ষন্ন কনিয়া শকাি সেবায় সনেনতদত সেস্য অেত্মর্ভিৃ কিা যাইদব িা।  
 

৯। নিবন্ধি ব্যতীত ‘সেবায়’ শব্দ ব্যবহাি নিনষদ্ধ, ইতোনে।-(১) এই আইদিি অধীি সেবায় সনেনত নহসাদব নিবনন্ধত িা 

হইদল শকাি ব্যনি, ব্যনিসাং  , সাংগঠি বা সনেনত উহাি িাদেি অাংশ নহসাদব সেবায় বা 

     (Co-operative) শব্দ ব্যবহাি কনিদব িা।  

 
 

(২) সনেনতি নিবনন্ধত িাে ব্যতীত সনেনতি সাইি শবাি,ৃ নবল শবাি ৃবা প্রচািপদে অন্য শকাি িাে বা শব্দ ব্যবহাি কিা 

     যাইদব িা। 

 

(৩) নিবনন্ধত বা নিবন্ধদিি জন্য প্রসত্মানবত শকাি সেবায় সনেনতি িাদেি সাদর্ কোস,ৃ ব্যাাংক, ইিদভস্টদেন্ট, 

কোনশয়ৃাল 

    ব্যাাংক, লীনজাং, ফাইিানসাং বা সোর্কৃ শব্দ ব্যবহাি কিা যাইদব িা এবাং শকাি সেবায় সনেনত এইরূপ শব্দযুি 

িাদে  

   ইদতােদধ্য নিবনন্ধত হইয়া র্ানকদল এই নবধাি কাযকৃি হইবাি ৩ (নতি) োদসি েদধ্য উহাি িাে সাংদশাধি কনিয়া  

   নিবন্ধকদক অবনহত কনিদত হইদব। 
 

(৪) শকাি ব্যনি এই ধািায় শকাি নবধাি লঙ্ঘি কনিদল অিনধক ৭(সাত) বৎসদিি কািােন্ড বা অন্যেি ১০ (েশ) লি 

োকা 

     অর্েৃন্ড বা উভয়েদন্ড েন্ডিীয় হইদবি।  
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১০। সেবায় সনেনতি নিবন্ধি।--সেবায় সনেনতি নিবন্ধদিি উদেদে নিধাৃনিত ফিদে, নিধাৃনিত পদ্ধনতদত, নিধাৃনিত 

নফ, সনেনতি প্রসত্মানবত উপ-আইদিি ৩টি কনপ এবাং নিধাৃনিত অন্যান্য কাগজপেসহ নিবন্ধদকি নিকে আদবেি 

কনিদত হইদব। 
 

(২) উপ-ধািা (১) এি অধীি শপশকৃত আদবেি সম্পদক ৃনিবন্ধক যনে সন্তুষ্ট হি শয, আদবেিকািী সনেনত এই আইি  ও 

নবনধ অনুযায়ী নিবন্ধিদযাগ্য একটি সেবায় সনেনত, তাহা হইদল নতনি আদবেিটি প্রানপ্তি ৬০ (ষাে) নেদিি েদধ্য 

উহা েঞ্জুি কিতেঃ নিবন্ধি সিে ইসুে কনিদবি অর্বা িােঞ্জুদিি কািে উদেিপূবকৃ উি নসদ্ধান্ত ৩০ ((েশ) নেদিি 

েদধ্য আদবেিকািীদক নলনিতভাদব জািাইয়া নেদবি।  
 

   
(৩)  উপ-ধািা (২) এি অধীি নসদ্ধােত্ম গ্রহদেি উদেদে নিবন্ধক শকাি আদবেি প্রানপ্তি পি  অিনধক ৩০ (নেশ) নেদিি 

েদধ্য আদবেিকািীি নিকে প্রদয়াজিীয় তথ্য ও কাগজপে চানহদত পানিদবি এবাং প্রদয়াজিদবাদধ স্থািীয় তেন্ত 

কনিদত পানিদবি।   

 
(৪)   উপ-ধািা (২) এি অধীদি শকাি আদবেি িােঞ্জুি কিা হইদল আদবেিকািী িােঞ্জুি হওয়া সাংক্রান্ত নলনিত স্মািক 

জািী কিাি তানিি হইদত ৩০ (নেশ) নেদিি েদধ্য নসদ্ধান্ত প্রোিকািী কর্তপৃদিি পিবতী উর্ধ্ৃতি কর্তপৃদিি 

নিকে আপীল কনিদত পানিদবি, এবাং িােঞ্জুদিি নসদ্ধান্তটি নিবন্ধক স্বয়াং প্রোি কনিয়া র্ানকদল উি সেয়সীোি 

েদধ্য তাহাি নিকে আদবেিটি পুিেঃনবদবচিাি জন্য শপশ কনিদত হইদব।  

 
(৫)   উপ-ধািা (৪) এি অধীদি শপশকৃত আপীল বা পুিেঃনবদবচিাি আদবেি ৩০(নেশ) নেদিি েদধ্য নিস্পনত্ত কনিয়া 

সাংনশস্নষ্ট নসদ্ধােত্ম আদবেিকািী এবাং নিবন্ধিকািী কর্তপৃদিি নিকে শপ্রিে কনিদত হইদব এবাং এই নসদ্ধােত্মই 

চূিােত্ম হইদব।  

 
১১।  নিবন্ধি সিে।-ধািা ১০ এি অধীি শপশকৃত নিবন্ধদিি শকাি আদবেি, আপীল বা পুিেঃনবদবচিাি আদবেি েঞ্জুি 

কিা হইদল নিবন্ধক আদবেিকািীি বিাবদি নিধাৃনিত ফিদে একটি নিবন্ধি সিে ইসুে কনিদবি এবাং এই সিে 

উি সনেনতি নিবন্ধদিি ব্যাপাদি চূিান্ত প্রাোণ্য েনলল নহসাদব গণ্য হইদব।  

 

 
১২।  নিবন্ধদিি শতাৃবলী।--(১) শকাি সেবায় সনেনত নিবন্ধদিি উদেদে শপশকৃত আদবেদিি সনহত সাংযুি উপ-

আইদিি িসিা, এই আইি ও নবনধি প্রনত লিে িানিয়া নিবন্ধক সাংদশাধদিি জন্য আদবেিকািীদক প্রদয়াজিীয় 

নিদেশৃ নেদত পানিদবি।  

 
(২) ধািা ১০ এি অধীদি নিবন্ধদিি আদবেি েঞ্জুি কিা হইদল নিবন্ধক সেবায় সনেনতি বিাবদি নিবন্ধি সিে ইসুে 

কিাি সেয় োনিলকৃত বা, শিেেত, সাংদশানধত উপ আইদিি নতিটি কনপি প্রনত পৃষ্ঠা তাহাি স্বািি ও সীল যুি 

কনিয়া দুইটি কনপ আদবেিকািীদক শফিত নেদবি এবাং একটি তাহাি কাযাৃলদয় সাংিিে কনিদবি । 

 
(৩) শকাি শেেীি সেবায় সনেনতি নিবন্ধদিি ব্যাপাদি সিকাি প্রদয়াজি েদি কনিদল নবনধ দ্বািা নিধাৃনিত শতাৃবলী 

আদিাপ কনিদত পানিদব।  
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১৩।  উপ-আইি সাংদশাধি, ইতোনে ।-(১) নিবনন্ধত সেবায় সনেনত নবনধ দ্বািা নিধাৃনিত পদ্বনতদত উহাি অনুদোনেত 

উপ-আইি সাংদশাধি বা সম্পূিরৃূদপ বানতল কনিয়া নুতি ভাদব প্রেয়ি কনিদত পানিদব এবাং এইরূপ সাংদশাধি বা 

পুিেঃপ্রেীত উপ-আইদিি  িসিা প্রানপ্তি তানিি হইদত ষাে নেদিি েদধ্য নিবন্ধক অনুদোেি কনিদবিেঃ 

 
        তদব শত ৃর্াদক শয, উি সেয় সীোি েদধ্য প্রস্তানবত সাংদশাধি বা পুিেঃপ্রেীত  উপ-আইি অনুদোেি কিা িা  

        হইদল উহাি কািে উদেি কনিয়া ৬০ (ষাে) কায ৃনেবদসি েদধ্য নিবন্ধক আদবেিকািী সনেনতদক নলনিতভাদব 

        জািাইয়া নেদবি;     

 
 

          (১ক)  যনে শকাি সেবায় সনেনতি উপ-আইি বা উহাি অাংশ নবদশষ এই আইদিি সনহত অসঙ্গনতপূে ৃহয় বা 

অর্ ৃ
 

               সিবিাহকািী সাংস্থা উহাি সেস্য সনেনতদক উহাি উপ-আইি সাংদশাধদিি জন্য নিদেশৃিা প্রোি কদি 

সাংনিষ্ট 

               সেবায় সনেনত ১২০ (একশত নবশ) নেদিি েদধ্য নিধাৃনিত পদ্ধনতদত উপ-আইি  সাংদশাধি কনিদত বাধ্য 

              র্ানকদব এবাং এই শিদে উপ- আইি সাংদশাধদিি জন্য সাধািে সভাি অনুদোেদিি প্রদয়াজি হইদব িা। 

 

        (১ি) উপ-ধািা  (১ক) এ উনেনিত সেদয়ি েদধ্য সাংনিষ্ট সেবায় সনেনত উহাি উপ-আইি সাংদশাধদি ব্যর্ ৃহইদল, 

           নিবন্ধক উি সেয়সীো অনতবানহত হইবাি পি উি সনেনতি উপ-আইি সাংদশাধি কনিয়া সনেনতদক অবনহত 

          কনিদবি। 

 

(2) প্রদতেক সেবায় সনেনত উহাি উপ-আইি, হালিাগাে সাংদশাধিীসহ, যনে র্াদক, মুদ্রে কনিয়া সকল সেদস্যি 

নিকে, সনেনত কর্তকৃ নিধাৃনিত মূদল্য, নবতিদেি ব্যবস্থা কনিদব।  

 

 
৪র্ ৃঅধ্যায় 

 

সেবায় সনেনতি আইিগত েযাৃো, ব্যবস্থাপিা ইতোনে 
 
১৪। প্রদতেক সেবায় সনেনত একটি সাংনবনধবদ্ধ সাংস্থা।-(১)এই আইদিি অধীদি নিবনন্ধত প্রদতেক সেবায় সনেনত হইদব 

স্বতন্ত্র আইিগত সত্বানবনশষ্ট একটি সাংনবনধবদ্ধ সাংস্থা (body corporate) যাহাি স্থায়ী ধািাবানহকতা 

র্ানকদব, উহাি উদেে পূিেকদে শয শকাি ধিদিি সম্পে অজৃি, ধািি, হস্তান্তি কিাি এবাং চুনি কিাি 

অনধকাি র্ানকদব; সনেনতি একটি সাধািে সীলদোহি র্ানকদব এবাং উহাি নিজ িাদে োেলা োদয়ি কনিদত 

পানিদব এবাং উি িাদে উহাি নবরুদদ্ধও োেলা োদয়ি কিা যাইদব।  
 

(২) নিবনন্ধত সেবায় সনেনতি সাধািে সীলদোহি কাহাি তত্ত্বাবধাদি র্ানকদব, শকাি শকাি েনলদল ও শকাি কর্তপৃদিি   

উপনস্থনতদত সীলদোহি দ্বািা সীল নেদত হইদব তাহা উপ-আইি দ্বািা নিধাৃনিত হইদব।  

 
 

১৫। সেবায় সনেনতি শশয়াি মূলধি ও শশয়াি সম্পদক ৃসেস্যগদেি োয়-োনয়ত্ব।-(১) এই আইদিি অধীদি নিবন্ধিদযাগ্য 

প্রদতেকটি সেবায় সনেনতি শশয়াি মূলধি র্ানকদব যাহা সাংনশস্নষ্ট সেবায় সনেনতি উপ-আইদি নিধাৃনিত 

মূল্যোদিি এবাং নিধাৃনিত সাংখ্যক শশয়াদি নবভি র্ানকদব।  
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(২) শকাি সেবায় সনেনতি নিবন্ধিকাদল উহাি প্রতেক সেস্যদক অেত্মত: একটি শশয়াি অনভনহত মূদল্য (face value) 

ক্রয় কনিদত হইদব এবাং পিবতী সেদয় িতুি সেস্যপে লাদভি জন্য বা শকাি সেস্য কর্তকৃ অনতনিি শশয়াি ক্রদয়ি 

শিদে ব্যবস্থাপিা কনেটি কর্তকৃ অর্বা, শিেেত, নিবন্ধক কর্তকৃ নিধাৃনিত শশয়াদিি বাজাি মূল্য (market value) 

সনেনতদক প্রোি কনিদত হইদব, যাহা সনেনতি নিজস্ব মূলধি নহদসদব পনিগনেত হইদবেঃ 

 
তদব শত ৃ র্াদক শয, সিকাি ব্যতীত, শকাি সেস্য বা শিেেত, সনেনত শকাি সেবায় সনেনতি শোে শশয়ি 

মূলধদিি এক পঞ্চোাংদশি অনধক শশয়াি ক্রয় কনিদত পানিদব িা।  

 

 
(৩) শকাি সেবায় সনেনতি শশয়াি সনেনতি নিকে শফিৎদযাগ্য হইদব িা বা সনেনত উি শশয়াি ক্রয় বা উহাি পনিবদত ৃ     

অর্ ৃবা অন্য শকাি সম্পে উি সেস্যদক পনিদশাধ কনিদত পানিদব িােঃ  

 
তদব শত ৃ র্াদক শয, শকাি সেবায় সনেনতি সেস্য পে যনে উহাি উপ-আইি অনুসাদি শকাি সিকািী বা 

স্থািীয় কর্তপৃি বা শকাি নশে বা ব্যবসা প্রনতষ্ঠাদিি শবতিদভাগী কেচৃািী বা েনেকদেি েদধ্য সীনেত িািা বাধ্যতামূলক 

হয়, তাহা হইদল উি সেস্যগদেি ধািিকৃত শশয়াদিি শিদে এই  উপ-ধািায় বনেতৃ নিদষধাজ্ঞা প্রদযাজে হইদব িা।  

 
(৪)  শকাি সেস্য তাহাি শশয়াি সেবায় সনেনতি ব্যবস্থাপিা কনেটিি পূব ৃসম্মনতক্রদে উপ-আইি  

      অনুসাদি হস্তান্তি কনিদত পানিদব।  

 
(৫)  সেবায় সনেনতি  অবসায়দিি সেয় উহাি োয়-োনয়ত্ব পনিদশাদধি শিদে সনেনতি পনিসম্পদে  ােনত  

       র্ানকদল উহা পনিদশাদধি জন্য সেস্যগি তাহাদেি নিজ নিজ শশয়াদিি অনুপাদত োয়ী   র্ানকদবি।  

 
১৬।  সেবায় সনেনতি চুিান্ত কর্তপৃি।-(১) এই আইি, নবনধ এবাং উপ-আইদিি শত ৃসাদপদি প্রদতেক  

        সেবায় সনেনতি চূিান্ত কর্ততৃ্ব উহাি সাধািে সভাি উপি বতাৃইদব।  

 
(২) সাধািে সভা আহবাি এবাং ইহাি কাযকৃ্রে পনিচালিাি শিদে এই আইি, নবনধ ও উপ-আইি অনুসিে কনিদত 

   হইদব।  

 

 
১৭। বানষকৃ সাধািে সভা ও নবদশষ সাধািে সভা।-(১) সেবায় সনেনত উহাি সেস্যগদেি  সেন্বদয় দুই প্রকাি সভা  

       অনুষ্ঠাি কনিদত পাদি, যর্ােঃ বানষকৃ সাধািে সভা ও নবদশষ সাধািে সভা।  
 

(২)  ব্যবস্থাপিা কনেটি সেবায় সনেনতি বানষকৃ সাধািে সভা বৎসদি একবাি অনুষ্ঠাদিি ব্যবস্থা কনিদব; এবাং অন্য শয 

শকাি সাধািে সভা  নবদশষ সাধািে সভা িাদে অনভনহত হইদব; উভয় প্রকাদিি সাধািে সভা এই আইি ও নবনধ 

অনুসাদি অনুনষ্ঠত হইদব, তদব সনেনতি নিজস্ব ববনশষ্টে অনুসাদি উপ-আইদিও এই ব্যাপাদি অনতনিি নবধাি র্ানকদত 

পাদি। 
 

(৩) প্রদতেক  সেবায় সনেনতি বানষকৃ সাধািে সভা উহাি নিিীিা কাজ সম্পন্ন হইবাি ৬০ (ষাে) নেদিি েদধ্য 

 নিধাৃনিত পদ্ধনতদত অনুনষ্ঠত হইদবেঃ  
 

  
        তদব শত ৃর্াদক শয, সনেনতি আদবেদিি শপ্রনিদত নিবন্ধক যনে এই েদে ৃসন্তুষ্ট হি শয, উিরূপ সেদয়ি েদধ্য 

বানষকৃ সাধািে সভা অনুনষ্ঠত িা হইবাি যুনিসঙ্গত কািে িনহয়াদে, তাহা হইদল নিবন্ধক উি সেয়সীো সদবাৃচ্চ 

৬০(ষাে) নেি বৃনদ্ধ কনিদত পানিদবি। 
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(৪)   সাধািে সভাি কাযাৃবলী হইদব নিম্নরূপেঃ- 
 

(ক)নবগত বানষকৃ সাধািে সভাসহ নবদশষ সাধািে সভাি কায ৃনববিেী অনুদোেি; 

(ি)ব্যবস্থাপিা কনেটিি কাযকৃ্রদেি উপি বাৎসনিক নিদপাে ৃপযাৃদলাচিা; 

(গ)বানষকৃ নহসাব  নববিেী নবদবচিা ও অনুদোেি; 

( ) উদ্বৃত্তপে ও নিিীিা প্রনতদবেি পযাৃদলাচিােঃ 

 
                     তদব শত ৃর্াদক শয, নিিীনিত উদ্বৃতপদেি এক কনপ সাধািে সভাি শিাটিদশি সাদর্ 

প্রদতেক সেদস্যি 

                       নিকে শপ্রিে কনিদত হইদব; 
 

(ঙ)পিবতী আনর্কৃ বৎসদিি জন্য প্রাক্কনলত বাদজে পযাৃদলাচিা ও অনুদোেি; 

(চ) ঋে গ্রহদেি সদবাৃচ্চ সীো নিধাৃিে; 

(ে) সেবায় সনেনতি শকাি সেস্য বা কেচৃািী কর্তকৃ শকাি অনভদযাগ বা সেস্যপে সাংক্রােত্ম নবষদয় 

সাধািে সভা অনুষ্ঠাদিি কেপদি নেশ নেি পূদব ৃ শকাি শিাটিশ সনেনতদত োনিল কিা হইদল উি 

নবষদয় শুিািী, পযাৃদলাচিা ও নসদ্ধান্ত গ্রহে; 

(জ) সেবায় সনেনতি কেচৃািী নিদয়াগ সাংক্রােত্ম নবষয়, তাহাদেি শবতি নিধাৃিে ও সানভসৃ রুল 

অনুদোেি; 

(ঝ) সনেনতি নিিীিা প্রনতদবেি বা তেেত্ম নিদপাদে ৃ উনেনিত নবষদয় নিবন্ধদকি বিাবদি শপ্রিদেি জন্য 

পনিপালি পে অনুদোেি; 

(ঞ) ব্যবস্থাপিা কনেটিি নিবাৃচি বা ব্যবস্থাপিা কনেটিি সকল বা নবদশষ শকাি সেস্যদেি বনহস্কাি বা 

সনেনতি অন্য শকাি সেস্যদক বনহস্কাি । 

(ে) উপ- আইি সাংদশাধি বা পুিেঃপ্রেয়ি। 

 
(৫)  শয সকল সেবায় সনেনতি সেস্য সাংখ্যা একশত বা ইহাি কে, শসই সকল সেবায় সনেনতি সাধািে সভাি 

শকািাে হইদব শোে সেস্য সাংখ্যাি এক র্ততীয়াাংশ ; এবাং সেস্য সাংখ্যা একশত এি অনধক নকন্তু এক হাজাদিি 

কে হইদল শকািাদেি জন্য সেস্য সাংখ্যা হইদব শোে সেস্য সাংখ্যাি এক চতুর্াৃাংশ ; এবাং একহাজাি বা তাহাি 

অনধক সেস্য নবনশষ্ট সনেনতি সভাি শকািাদেি জন্য উহাি শোে সেস্য সাংখ্যাি একপঞ্চোাংশ সেদস্যি 

উপনস্থনত।  

           
 (৬)   আইি ও নবনধ শোতাদবক যর্াসেদয় সাধািি সভা অনুষ্ঠাদি ব্যর্ ৃ হইদল তজ্জন্য োয়ী ব্যবস্থাপিা কনেটিি সাংনিষ্ট 

সেস্য বা সেস্যগে উি সেবায় সনেনতি ব্যবস্থাপিা কনেটিি পিবতী নিবাৃচদি সেস্য হওয়াি শিদে নতি 

বৎসদিি জন্য অদযাগ্য হইদবি।  

    
(৭)   ধািাবানহকভাদব পি পি নতি বৎসি যনে শকাি সেবায় সনেনতি সাধািে সভায় শকািাে িা হয়, তদব ঐ সনেনত 

অবসায়দিি শযাগ্য বনলয়া নিবন্ধক আদেশ নেদত এবাং প্রদয়াজিীয় কাযকৃ্রে গ্রহে কনিদত পানিদবি, তদব পি পি 

দুই বৎসি শকািাে অজদৃি ব্যর্ ৃসনেনতদক নিবন্ধক এই নবষদয় সতক ৃকনিয়া নেদবি।  

 
 (৮)   শকাি সনেনতি নবদশষ সাধািে সভা আহবাি কনিদত হইদব, যনে- 

      (ক)  এই আইদিি নবধাি অনুসাদি উি সভা আহবাদিি প্রদয়াজি হয়; 

      (ি)   ব্যবস্থাপিা কনেটি শকাি নবদশষ কািদে উি সভা আহবাি প্রদয়াজিীয় বনলয়া নসদ্ধােত্ম গ্রহে   

                    কদি; 

      (গ)   অিনধক পাঁচশত সেস্য নবনশষ্ট সেবায় সনেনতি শিদে একর্ততীয়াাংশ এবাং অন্যান্য সেবায়   

                    সনেনতি শিদে একপঞ্চোাংশ সেস্য নলনিতভাদব ব্যবস্থাপিা কনেটিি নিকে আদবেি কদিি; 

 
      ( )   এইরূপ সভা আহবাদিি জন্য নিবন্ধদকি নিদেশৃ র্াদক।  

 
(৯)  নিবন্ধক বা তৎকর্তকৃ নলনিত নিদেশৃবদল িেতাপ্রাপ্ত শকাি ব্যনি শকাি সনেনতি নবদশষ সাধািে  সভা আহবাি 

কনিদত পানিদবি যনে ঐ সনেনতি ব্যবস্থাপিা কনেটি নিবন্ধদকি নিদেদৃশ বা সেস্যদেি নলনিত আদবেদিি 

শপ্রনিদত সাধািে সভা আহবাি কনিদত ব্যর্ ৃহয়।  

 
(১০) সাধািে সভা বা নবদশষ সাধািে সভাি নসদ্ধান্ত শোতাদবক ব্যবস্থাপিা কনেটিি শয শকাি বা  সকল নিবাৃনচত 

সেস্যদক বনহস্কাি কিা যাইদব যনে এতদুদেদে উি সাধািে সভা আহবাি কিা হয় তদব এইরূপ নসদ্ধান্ত  

অবেই সভায় উপনস্থত দুই র্ততীয়াাংশ সেস্য কর্তকৃ সেনর্তৃ হইদত হইদব।  
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(১১) শয সাধািে সভায় ব্যবস্থাপিা কনেটিি শকাি সেস্য বনহস্কৃত হি শসই সভাদতই অপি একজি সেস্যদক তেস্থদল 

নিবাৃচি কনিদত হইদব এবাং নতনি বা তাঁহািা উি কনেটিি অবনশষ্ট শেয়াদেি জন্য নিবাৃনচত হইদবি। 

   (১২)  উপ-ধািা (৪) এ উনেনিত শয শকাি নবষদয় নবদশষ  সাধািে সভায় নসদ্ধান্ত গ্রহে কিা যাইদব। 

 
১৮। ব্যবস্থাপিা কনেটি।--(১) প্রদতেক সেবায় সনেনতি যাবতীয় িেতা এবাং ব্যবস্থাপিাি োনয়ত্ব এই আইি, নবনধ ও 

উপ-আইি শোতাদবক গঠিত একটি ব্যবস্থাপিা কনেটিি উপি ন্যসত্ম র্ানকদব এবাং সাধািে সভায় সম্পােিদযাগ্য 

কায ৃব্যতীত সনেনতি সকল কায ৃউি কনেটি সম্পােি কনিদব।  

 (২) উপ-আইদি নিধাৃনিত সাংখ্যক সেস্য সেন্বদয় ব্যবস্থাপিা কনেটি গঠিত হইদব, এবাং তাঁহািা নবনধ দ্বািা নিধাৃনিত 

পদ্ধনতদত সাধািে সভায় নিবাৃনচত হইদবিেঃ 
 

তদব শত ৃর্াদক শয, 

 
(ক) নিবন্ধদিি সেয় নিবন্ধক তৎকর্তকৃ অনুদোনেত উপ-আইি অনুসাদি প্রর্ে ব্যবস্থাপিা কনেটি অনুদোেি 

কনিদবি; 

 
(ি) শযই সকল সেবায় সনেনতি পনিদশানধত শশয়াি মূলধদিি ৫০% এি অনধক সিকাদিি োনলকািায় আদে বা 

শযই সকল সেবায় সনেনতি শোে ঋদেি  বা অনগ্রদেি ৫০% এি অনধক সিকাি প্রোি কনিয়াদে বা উি 

সনেনতি গৃহীত ঋদেি ব্যাপাদি সিকাদিি গ্যািানন্ট িনহয়াদে, শসই সকল শিদে নিবন্ধক প্রার্নেক সেবায় 

সনেনত ও শকন্দ্রীয় সেবায় সনেনতি এবাং সিকাি জাতীয় সেবায় সনেনতি ব্যবস্থাপিা কনেটিদত এক র্ততীয়াাংশ 

সেস্য ব্যবস্থাপিা কনেটিি নিবাৃচি অনুনষ্ঠত হইবাি ৬০(ষাে) নেদিি েদধ্য  েদিািয়ি প্রোি কনিদবি।  

 
(৩) শকাি সেবায় সনেনত নিবন্ধিকাদল নিবন্ধক কর্তকৃ অনুদোনেত প্রর্ে ব্যবস্থাপিা কনেটিি শেয়াে  হইদব ০২(দুই) 

  বৎসি এবাং এই শেয়াদেি েদধ্য  অনুদোনেত ব্যবস্থাপিা কনেটি নিবাৃচি অনুষ্ঠাি কনিয়া নিয়নেত কনেটি গঠি 

  কনিদব।  

 
(৪) নিবাৃনচত ব্যবস্থাপিা, কনেটি উহাি প্রর্ে অনুনষ্ঠত সভাি তানিি হইদত নতি বৎসি শেয়াদেি জন্য োনয়ত্ব পালি 

     কনিদব এবাং উি কনেটি উহাি শেয়াে পূনতিৃ পূদব ৃপিবতী  ব্যবস্থাপিা কনেটিি নিবাৃচি সম্পন্ন কনিদব।  
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(৫) উপ-ধািা (৩) এবাং(৪) এ বনেতৃ শেয়ােকাদলি েদধ্য ব্যবস্থাপিা কনেটিি নিবাৃচি সম্পন্ন কিা িা হইদল শেয়াে 

পূনতিৃ 

    সাদর্ সাদর্ই উি কনেটি নবলুপ্ত হইদব এবাং নিবন্ধক সাংনশষ্ট সেবায় সনেনতি   ব্যবস্থাপিা নিবাৃহ ও নিবাৃচি 

অনুষ্ঠাদিি  

    জন্য সনেনতি সেস্য বা সিকািী কেকৃতাৃদেি সেন্বদয় ১২০(একশত নবশ) নেদিি জন্য একটি অেত্মবতী ব্যবস্থাপিা  

    কনেটি নিদয়াগ কনিদবিেঃ 

 
তদব শত ৃর্াদক শয, নবলুপ্তকৃত ব্যবস্থাপিা কনেটিি শকাি সেস্য অেত্মবতী ব্যবস্থাপিা কনেটিি সেস্য 

নহসাদব নিদয়াগ লাদভি শযাগ্য হইদবি িা। 

 
 

(৬) অেত্মবতী ব্যবস্থাপিা কনেটি নবদশষ সাধািে সভা আহবাি কনিয়া উপ-ধািা (৫) এ বনেতৃ শেয়ােকাদলি েদধ্য  

     নিবাৃচি অনুষ্ঠাদিি ব্যবস্থা কনিদব  এবাং নিবাৃনচত কনেটিি নিকে অনবলদম্ব োনয়ত্বভাি হসত্মােত্মি কনিদব।  

 
(৭) অেত্মবতী ব্যবস্থাপিা কনেটি ধািা(৬) এ বনেতৃ শেয়াদেি েদধ্য নিবাৃচি সম্পন্ন কনিদত ব্যর্ ৃহইদল শেয়াে  পূনতিৃ  

     সাদর্ সাদর্ই উি কনেটি নবলুপ্ত হইদব এবাং নিবন্ধক উপ-ধািা (৫) ও (৬) এ উনলস্ননিত শত ৃ ও সেদয়ি জন্য 

পুিিায় 

     একটি অেত্মবতী ব্যবস্থা কনেটি গঠি কনিদবিেঃ 

 
 তদব শত ৃ র্াদক শয, নবলুপ্তকৃত অেত্মবতী ব্যবস্থাপিা কনেটিি সেস্যগে পিবতী শকাি  অেত্মবতী 

ব্যবস্থাপিা কনেটিি সেস্য নহসাদব নিদয়াগ লাদভি শযাগ্য হইদবি িা । 
 

(৮) ব্যবস্থাপিা কনেটিি নিবাৃনচত সেস্য নহসাদব একানেক্রদে নতিটি শেয়াে পূি ৃকনিয়াদেি এেি শকাি সেস্য উি 
 

     শেয়াদেি অব্যবনহত পিবতী একটি শেয়াদেি নিবাৃচদি প্রার্ী হইবাি শযাগ্য হইদবি িা। 

 
 

১৯।  ব্যবস্থাপিা কনেটি সেস্য হওয়াি শযাগ্যতা।- (১) প্রার্নেক সেবায় সনেনতি শকাি সেস্য ঐ সনেনতি ব্যবস্থাপিা 

কনেটিি সেস্য নহসাদব নিবাৃনচত হইবাি বা সেস্য পদে বহাল র্ানকবাি শযাগ্য হইদবি িা যনে নিম্নবনেতৃ শয 

শকাি অবস্থা তাহাি শিদে প্রদযাজে হয় অর্াৃৎ যনে নতনি- 

(ক) ২১ বৎসি বয়স্ক িা হি;  

(ি) (নবলুপ্ত); 

(গ) নিবাৃচি অনুষ্ঠাদিি তানিি পযেৃত্ম অব্যাহতভাদব অেত্মত ১২ োস ব্যাপী সনেনতি সেস্য 

নহসাদব 

     বহাল িা র্াদকি; 

( ) শকাি শফৌজোিী অপিাদধি কািদে শোষী সাব্যসত্ম হইয়া দুই বৎসি বা তদতানধক শেয়াদেি 

জন্য 

     কািােদন্ড েনন্ডত হইয়া র্াদকি এবাং কািাদভাদগি পি পাঁচ বৎসি সেয় অনতবানহত িা হয়; 

(ঙ) শকাি সেবায় সনেনত বা শকাি ব্যাাংক বা আনর্কৃ প্রনতষ্ঠাদিি ঋে, অনগ্রে, গৃহীত পদণ্যি মূল্য বা 

     অন্য শয শকাি পাওিা বা পাওিাি নকনসত্ম পনিদশাদধি শিদে শিলানপ নহসাদব নচনিত হি; 
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(চ) ব্যবস্থাপিা কনে~ূ েি বা শকাি সেদস্যি অধীদি বা সনেনতি অধীদি শবতিদভাগী কেচৃািী হি 

বা 

     সনেনত আওতাধীি শকাি লাভজিক পদে অনধনষ্ঠত হিেঃ 
 

  তদব শত ৃর্াদক শয, শুধুোে েনেক বা কানিগি সেন্বদয় গঠিত সেবায় সনেনত শুধুোে ড্রাইভাি 

শহলপাি বা কন্ডাক্টি সেন্বদয় গঠিত সেবায় সনেনত বা শকাি প্রনতষ্ঠাদিি কেচৃািী সেন্বদয় গঠিত 

কেচৃািী সেবায় সনেনতি ব্যবস্থাপিা কনেটিি সেস্য হওয়াি শিদে এই েফা প্রদযাজে হইদব িা; 
 

(ে) সনেনতি শকাি কাদজি জন্য ঠিকাোি হি বা লাভজিকভাদব সনেনতদক শকাি সােগ্রী সিবিাহ 

কদিি; 

 
(জ) যর্াদপাযুি আোলত কর্তকৃ শেউনলয়া বা অপ্রকৃতস্থ শ ানষত হি।  

 
(২) শকাি ব্যনি শকাি শকন্দ্রীয় বা জাতীয় সোবায় সনেনত বা জাতীয়  সেবায় ইউনিয়দিি ব্যবস্থাপিা কনেটিি সেস্য 

      নিবাৃনচত হইবাি বা উি পদে বহাল র্ানকবাি অদযাগ্য হইদবি, যনে- 

 
(ক) উপ-ধািা (১) উনলস্ননিত পনিনস্থনত তাহাি শিদে প্রদযাজে হয়; 

 
(ি) নতনি উি নিবাৃচি অনুষ্ঠাদিি পূববৃতী ৩ (নতি) বৎসি যাবৎ অব্যাহতভাদব সাংনশস্নষ্ট প্রার্নেক 

সেবায় 

      সনেনতি সেস্য িা র্াদকি এবাং উি ৩ (নতি) বৎসদি অনুনষ্ঠত সাংনশস্নষ্ট প্রার্নেক সনেনতি অন্যেি 

দুটি 

     বানষকৃ সাধািে সভায় উপনস্থত িা র্াদকি;  

 
(গ) নতনি সাংনশস্নষ্ট প্রার্নেক সেবায় সনেনত বা শিেেত, শকন্দ্রীয় বা জাতীয় সেবায় সনেনতি পাওিা 

     পনিদশাদধি শিদে উি সনেনত কর্তকৃ শিলানপ নহসাদব নচনিত হি; 
 

( ) নতনি শয সনেনতি প্রনতনিনধ নহসাদব নিবাৃচদি অাংশ গ্রহদেি ইচ্ছা প্রকাশ কদিি শসই সনেনতি  

     ব্যবস্থাপিা কনেটি কর্তকৃ নলনিতভাদব িেতা প্রাপ্ত িা হি; অর্বা 
 

(ঙ) ঋেদিলাপী, সেবায় উন্নয়ি তহনবল (নসনিএফ), অনিে শসস বা অন্য শকাি সিকািী পাওিা 

পনিদশাদধ 

     ব্যর্ ৃহি। 

  
(2) শকাি সনেনতদত সিকাদিি শশয়াি র্ানকদল এবাং উহাি ব্যবস্থাপিা কনেটিদত সেস্য নহসাদব সিকাি শকাি 

ব্যনিদক েদিািয়ি নেদল তাহাি শিদে উপ-ধািা (১) বা (২) এি নবধাি প্রদযাজে হইদব িা। 

 
২০। শূন্য পে পূিে।-- (১) ব্যবস্থাপিা কনেটিি শকাি  সেস্য পে শূন্য হইদল অবনশষ্ট শেয়াদেি জন্য ধািা ১৯এি 

       নবধাি অনুযায়ী শযাগ্য শকাি সেস্যদক উি পে শূন্য হইবাি ৩০(নেশ) নেদিি েদধ্য ব্যবস্থাপিা কনেটি শকা-অপ্ট 

      কনিদব। 

  
  (৩)  শকাি সেবায় সনেনতি নিবাৃচদি শকািাে সাংখ্যক সেস্য নিবাৃনচত িা হইদল নবদ্যোি কনেটি সিব হইদল 

উহাি শেয়াদেি েদধ্য বা, শিেেত, নিবন্ধক কর্তকৃ গঠিত অেত্মবতী ব্যবস্থাপিা কনেটি উি নিবাৃচদিি ৩০(নেশ) 

নেদিি েদধ্য নিধাৃনিত পদ্ধনতদত ব্যবস্থাপিা কনেটিি শূন্য পেসমূদহ নিবাৃচদিি ব্যবস্থা কনিদবেঃ 
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তদব শত ৃর্াদক শয, ৩০(নেশ) নেদিি েদধ্য শূন্য পদে নিবাৃচি কিা িা হইদল বা নিবাৃচদিি োধ্যদে শকািাে সাংখ্যক 

সেস্য নিবাৃনচত িা হইদল সাংনশস্নষ্ট নিবাৃচি প্রনক্রয়া বানতল হইদব এবাং এইদিদে সনেনতি কাযকৃ্রে নিবাৃহ ও 

নিবাৃচি অনুষ্ঠাদিি জন্য ধািা ১৮ এি উপ-ধািা(৫) অনুযায়ী অেত্মবতৃী ব্যবস্থাপিা কনেটি গঠিত হইদব।   

 

২১। সেবায় সনেনতি কাযাৃবলী পনিচালিাি জন্য সিকািী কেকৃতাৃ এবাং কেচৃািী শপ্রষদে নিদয়াগ--(১) শয সকল 

সনেনতদত সিকাদিি শশয়াি, ঋে বা উি সনেনতি গৃহীত ঋদেি ব্যাপাদি সিকাদিি গ্যািানন্ট িনহয়াদে শস সকল 

সনেনতদত সিকাি, নিধাৃনিত শত ৃ সাদপদি, শকাি  প্রর্ে শেেীি সিকানি কেকৃতাৃদক উহাি নিবাৃদহি জন্য 

শপ্রষদে নিদয়াগ কনিদত পানিদব। 

 

 
(২) শকাি সেবায় সনেনতি আদবেিক্রদে নিবন্ধক, তদ্কর্তকৃ নিধাৃনিত শত ৃ সাদপদি অনধেপ্তদিি শকাি কেকৃতাৃ বা 

কেচৃািীদক সনেনতি কাযাৃবলী নিবাৃদহি জন্য শপ্রষদে নিদয়াগ কনিদত পানিদবি।  

 

 

 

২২। ব্যবস্থাপিা কনেটি ভাংগকিে, শোষী সেদস্যি বনহস্কাি ইতোনে।-(১) অষ্টে অধ্যাদয়ি অধীি সম্পনেত নিিীিা বা 

অনুনষ্ঠত তেদেত্মি নভনত্তদত নিবন্ধক যনে সন্তুষ্ট হি শয, শকাি সেবায় সনেনতি ব্যবস্থাপিা এই আইি, নবনধ বা 

উপ- আইদিি নবধাি লাং ি কনিয়া সম্পন্ন হইদতদে বা হইয়াদে এবাং উি লাং দিি ফদল সনেনতি সাধািে 

সেস্যদেি স্বার্ ৃ ক্ষন্ন হইয়াদে বা হইদব বা সনেনত শেউনলয়া হইবাি উপক্রে হইয়াদে, তাহা হইদল নিবন্ধক 

সাংনশস্নষ্ট  েিাবলীি সাংনিপ্তসাি ও কািে উদলস্নি কনিয়া উি পনিনস্থনতি জন্য নিবন্ধদকি নবদবচিায় োয়ী 

সেস্য বা সেস্যগেদক বনহস্কাদিি উদেদে আত্মপি সের্দৃিি জন্য শুিািীি সুদযাগ প্রোি কনিদবি এবাং 

শুিািীঅদেত্ম সন্তুষ্ট িা হইদল ৩০(নেশ) নেদিি েদধ্য একটি নবদশষ সাধািে সভা আহবাদিি জন্য ব্যবস্থাপিা 

কনেটিদক  নিদেশৃ নেদবি এবাং তোনুসাদি ব্যবস্থাপিা কনেটি সভা আহবাদি বাধ্য র্ানকদবেঃ 
 

 তদব শত ৃর্াদক শয, শকাি সনেনতদত সিকাদিি এক র্ততীয়াাংশ শশয়াি র্ানকদল বা উি সনেনত সিকাদিি 

নিকে হইদত ঋে গ্রহে কনিয়া র্ানকদল বা সনেনত কর্তকৃ গৃহীত ঋে পনিদশাদধি গ্যািানন্ট সিকাি প্রোি কনিয়া র্ানকদল 

নিবন্ধক নবদশষ সভা আহবাদিি পনিবদত ৃউি সনেনতি ব্যবস্থাপিা কনেটিি োয়ী সেস্যগেদক কািে েশাৃদিাি সুদযাগ 

নেয়া তাহাদেিদক কনেটি হইদত বনহস্কাি কনিদত বা প্রদয়াজিদবাদধ সম্পূে ৃকনেটি ভাাংনগয়া নেদত পানিদবি। 
 

(2) উপ-ধািা (১) এি অধীদি নিদেশৃ শেওয়া সদত্ত্বও ব্যবস্থাপিা কনেটি নবদশষ সাধািে সভা আহবাি িা কনিদল 

নিবন্ধক কািে েশাৃদিাি যুনি সাংগত সুদযাগ নেয়া শোষী সেস্য বা সেস্যগেদক বনহস্কাি কনিদত বা 

প্রদয়াজিদবাদধ সম্পূি ৃকনেটি ভাাংনগয়া নেদত পানিদবি।  

(3) শয সনেনতদত সিকাদিি এক র্ততীয়াাংশ শশয়াি আদে বা শয সনেনত সিকাদিি নিকে হইদত  ঋে গ্রহে 

কনিয়াদে বা শয সনেনত কর্তকৃ গৃহীত ঋে পনিদশাদধি গ্যািানন্ট সিকাি প্রোি কনিয়াদে, শসই সনেনতি 

নবষয়াবলী সিকাি শয শকাি সেয় তেেত্ম  কনিদত পানিদব এবাং এইরূপ তেদেত্ম যনে শেিা যায় শয, 

সনেনতি কাজ কে ৃএই আইি, নবনধ বা উপ-আইি লাং ি কনিয়া পনিচানলত হইয়াদে বা হইদতদে এবাং উি 

লাং ি সিকাি প্রেত্ত ঋে বা গ্যািানন্ট বা সাধািে সেস্যদেি স্বাদর্িৃ জন্য িনতকি তাহা হইদল সিকাি 

কািে েশাৃদোি যুনি সাংগত সুদযাগ নেয়া সিকাদিি নবদবচিায় উি লাং দেি জন্য োয়ী সেস্য বা 

সেস্যগেদক ব্যবস্থাপিা কনেটি হইদত বনহস্কাি কনিদত বা সম্পুি ৃব্যবস্থাপিা কনেটি ভাাংনগয়া নেদত পানিদব।  
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(4) এই ধািাি অধীদি আহবািকৃত নবদশষ সাধািে সভাি নসদ্ধােত্ম  অনুসাদি বা উপ- ধািা (১) এি শতাৃাংশ 

অনুযায়ী বা উপ-ধািা (২) বা (৩) অনুসাদি কনেটিি শকাি সেস্যদক বনহস্কাি কিা হইদল বা উি কনেটি 

ভাাংনগয়া শেওয়া হইদল বনহস্কৃত সেস্য বা ভাাংনগয়া শেওয়া কনেটিি সকল সেস্যদক নিবন্ধক পিবতী নতি 

বৎসদিি জন্য ব্যবস্থাপিা কনেটিি সেস্য নহসাদব নিবাৃনচত হইবাি অদযাগ্য শ াষো কনিদত পানিদবি।  

 
 

(5) এই ধািাি অধীদি নিবন্ধক ব্যবস্থাপিা কনেটিি শকাি সেস্যদক বনহস্কাি কনিদল বা ব্যবস্থাপিা কনেটি 

ভাাংনগয়া নেদল উি নসদ্ধােত্ম দ্বািা সাংক্ষদ্ধ ব্যনি উি নসদ্ধােত্ম প্রোদিি ৩০ (নেশ) নেদিি েদধ্য নবনধ দ্বািা 

নিধাৃনিত পদ্ধনতদত নসদ্ধােত্ম প্রোিকািী নিবন্ধদকি পিবতী  উর্ধ্ৃতি কর্তপৃদিি বিাবদি আপীল কনিদত 

পানিদব এবাং এইরূপ নসদ্ধােত্ম সিকাি প্রোি কনিয়া র্ানকদল সাংক্ষব্ধ ব্যনি নসদ্ধােত্মটি পুিেঃনবদবচিাি জন্য 

উি সেয়সীোি েদধ্য সিকাদিি নিকে আদবেি কনিদত পানিদব।  

 

(6) উপ-ধািা (৫) এি অধীদি শপশকৃত আপীল বা পুিেঃনবদবচিা আদবেদিি উপদি প্রেত্ত নসদ্ধােত্ম চূিােত্ম হইদব 

এবাং তেসম্পদক ৃধািা ৫২ এি অধীদি শজলা জদজি নিকে বা অন্য শকাি আোলদত শকাি প্রশ্ন উত্থাপি কিা 

যাইদব িা। 

  

(7) এই ধািাি অধীদি শকাি সেবায় সনেনতি ব্যবস্থাপিা কনেটি ভাাংনগয়া শেওয়া হইদল নিবন্ধক সনেনতি 

ব্যবস্থাপিা নিবাৃদহি জন্য ও নিবাৃচি অনুষ্ঠাদিি জন্য ধািা ১৯ এি নবধাি অনুযায়ী শযাগ্য শকাি সেস্য বা 

সিকািী কেকৃতাৃদেি সেন্বদয় ১২০(একশত নবশ) নেদিি জন্য একটি অেত্মবতৃী ব্যবস্থাপিা কনেটি নিদয়াগ 

কনিদবি। 

(8) উপ-ধািা (৭) এি অধীি গঠিত অেত্মবতৃী ব্যবস্থাপিা কনেটি োনয়ত্ব গ্রহদেি পি ১২০ (একশত নবশ) নেদিি 

েদধ্য নিধাৃনিত পদ্ধনতদত ব্যবস্থাপিা কনেটিি নিবাৃচি অনুষ্ঠাদিি ব্যবস্থা কনিদব, এবাং নিবাৃনচত কনেটিি 

নিকে অনবলদম্ব োনয়ত্ব হসত্মােত্মি কনিদব।  
 

 
(9) অেত্মবতৃী ব্যবস্থাপিা কনেটি উপ-ধািা (৮) অনুসাদি যর্সেদয় কাযকৃ্রে গ্রহদে ব্যর্ ৃ হইদল নিবন্ধক উি 

কনেটি নবলুপ্ত কনিয়া িতুি ১২০(একশত নবশ) নেদিি জন্য অেত্মববৃতী ব্যবস্থাপিা কনেটি গঠি কনিদবি। 

 
২৩। সেবায় সনেনতি ঠিকািা।-- উপ-আইদি পূে ৃঠিকািা উদলস্নিসহ প্রদতেক সেবায় সনেনতি একটি  কাযাৃলয় র্ানকদব 

এবাং উি ঠিকািায় সকল শিাটিশ শপ্রিেসহ সব ধিদিি শযাগাদযাগ িিা কিা হইদব। 

 

২৩ক। সেবায় সনেনতি শািা অনফস শিালা এবাং উহাি িাদেি সনহত ব্যাাংক শব্দ ব্যবহাদিি উপি বাধা নিদষধ।- 

            (১) শকাি সেবায় সনেনত উহাি কাযকৃ্রে পনিচালিাি জন্য শকাি শািা অনফস খুলদত পানিদব িা, তদব এই 

নবধাি কাযকৃি হইবাি পূদব ৃ শকাি অনুদোনেত শািা অনফস র্াকদল, উহা এই নবধাি কাযকৃি হইবাি ৬ 

(েয়) োদসিেদধ্য স্বয়াংনক্রয়ভাদব মূল সনেনতি সাদর্ একীর্ভত হইদব অর্বা সাংনশস্নষ্ট সেবায় সনেনতি 

আদবেিক্রদে উি শািা অনফস প্রার্নেক সেবায় সনেনত নহসাদব নিবনন্ধত হইদত পানিদব। 
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(২) এই আইদিি অধীি নিবনন্ধত সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক, শকন্দ্রীয় সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক , শকন্দ্রীয় সেবায় 

ব্যাাংক এবাং বাাংলাদেশ সেবায় ব্যাাংক ব্যতীত শকাি প্রার্নেক সেবায় সনেনত, শকিদ্রীয় সেবায় সনেনত বা 

জাতীয় সেবায় সনেনত উহাি িাদেি সনহত ব্যাাংক শব্দ ব্যবহাি কনিদত পানিদব িা, তদব শকাি সেবায় 

সনেনত এইরূপ শব্দযুি িাদে নিবনন্ধত হইয়া র্ানকদল এই নবধাি কাযকৃি হইবাি ৩(নতি) োদসি েদধ্য 

উহাি িাদে সাংদশাধি কনিয়া নিবন্ধকদক অবনহত কনিদত হইদব। 

       (৩) শকাি ব্যনি এই ধািাি শকাি নবধাি লঙ্ঘি কনিদল অিনধক ৭(সাত) বৎসি কািােন্ড বা অন্যেি ১০(েশ) 

        লি োকা অর্েৃন্ড বা উভয়েদন্ড েন্ডিীয় হইদবি। 

 
২৩ি। বাাংলাদেশ ব্যাাংদকি অনুদোেি ব্যতীত সেবায় সনেনত কর্তকৃ ব্যাাংনকাং ব্যবসা পনিচালিাি উপি বাধা নিদষধ--

(১) শকাি সেবায় সনেনত  বাাংলাদেশ ব্যাাংদকি পূবাৃনুদোেি ব্যানতদিদক ব্যাাংনকাং ব্যবসা পনিচালিা 

কনিদত পানিদব িা। 

 
 (২) শকাি ব্যনি এই ধািাি শকাি নবধাি লঙ্ঘি কনিদল অিানধক ৭(সাত) বৎসি কািােন্ড বা অন্যেি ১০(েশ) লি 

  

       োকা অর্েৃন্ড বা উভযেদন্ড েন্ডিীয় হইদবি। 

 
২৪। সেবায় সনেনত কর্তকৃ সাংিিেদযাগ্য শিনজষ্টািসমূহ।-- প্রদতেক সেবায় সনেনত নিম্নবনেতৃ শিনজষ্টাি ও বনহসমূহ 

হালিাগােপূবকৃ সাংিিে কনিদব।- 

 
(K) সেস্য শিনজষ্টাি ; 

(L) শশয়াি শিনজষ্টাি; 

(M) নিদপানজে শিনজষ্টাি, যনে প্রদযাজে হয়; 

(N) শলাি শিনজষ্টাি, যনে প্রদযাজে হয়; 

(O) ব্যবস্থাপিা  কনেটিি সভা ও সাধািে সভাি নসদ্ধােত্ম শিনজষ্টাি; 

(P) কোশ বনহ/ শিনজষ্টাি; 

(Q) নবনধ দ্বািা নিধাৃনিত বা নিবন্ধক কর্তকৃ নিদেনৃশত অন্যান্য বনহ ও শিনজষ্টাি। 

 

 
২৫। বানষকৃ উদ্বতৃ্ত পে প্রকাশিা।-- প্রদতেক সেবায় সনেনত নিিীিক কর্তকৃ পিীনিত উদ্ধৃত্তপে প্রনতবৎসি নিধাৃনিত 

          নিয়দে প্রকাশ কনিদব।  
 

২৬। আোিত ও ঋে গ্রহে এবাং ঋে প্রোদিি উপি বাধা নিদষধ।-(১) বাাংলাদেশ সেবায় ব্যাাংক ব্যতীত শকাি সেবায় 

সনেনত উহাি সেস্য োিা অন্য শকাি ব্যনি বা প্রনতষ্ঠাদিি নিকে হইদত আোিত গ্রহে বা ঋে প্রোি কনিদত 

পানিদব িা; 

 
(২) শকাি সেবায় সনেনত কর্তকৃ ঋে প্রোদিি শিদে নিেেবনেতৃ শতাৃবলী প্রদযাজে হইদব। 

 

(ক) উহাি সেস্য িদহ এেি শকাি ব্যনিদক ঋে প্রোি কিা যাইদব িা।  

(ি) উহাি সেস্যগেদক ঋে প্রোদিি শিদে উপ-আইদি ও নবনধদত বনেতৃ সীো এবাং 

পদ্ধনত  

     অনুসিে কনিদত হইদব। 

  (৩)  [নবলুপ্ত] 
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(৪) এই ধািায় যাহা নকছুই র্াকুক িা শকি,-- 
 

(ক) ব্যবস্থাপিা কনেটিি শকাি সেস্য সেবায় সনেনতি সাধািে সেস্য নহসাদব শযই ঋে  

      পাইবাি অনধকািী উহাি অনতনিি শকাি ঋে গ্রহে কনিদত পানিদবি িা; 

(ি) ধািা ১৯ এি উপ-ধািা (৩) এি অধীি সিকাি কর্তকৃ েদিািীত ব্যবস্থাপিা কনেটিি 

    শকাি সেস্য ঋে পাইবাি শযাগ্য হইদবি িা।  
 

২৬ ক। সিকাি কর্তকৃ আনর্কৃ সহায়তা প্রোি, ইতোনে।--অন্য শকাি আইদি যাহা নকছুই র্াকুক িা শকি,  

             নিধাৃনিত  শদত ৃসিকাি - 

(K) শকাি সেবায় সনেনতি শশয়াি ক্রয় কনিদত পানিদব; এবাং 
(L) শকাি সেবায় সনেনতদক আনর্কৃ সহায়তা বা ঋে প্রোি কনিদত পানিদব। 

 

 
২৬ ি। আোিত সুিিা তহনবল।--(১) আোিতকািী কর্তকৃ প্রেত্ত অদর্িৃ সুিিাি জন্য নিবন্ধক, নিধাৃনিত 

          পদ্ধনতদত, আোিত সুিিা তহনবল গঠি কনিদত পানিদব এবাং সঞ্চয় আোিত গ্রহেকািী সনেনত নিধাৃনিত 

পনিোে 

         অর্ ৃউি তহনবদল জো িানিদত বাধ্য র্ানকদব। 

 
(২) আোিত সুিিা তহনবদলি অর্ ৃনিবন্ধক ও সাংনশস্নষ্ট সনেনতি শযৌর্ স্বািদি উদত্তালি কিা যাইদব। 

 

২৭। ঋেপে ইসুেি শিদে নিবন্ধদকি িেতা।-- শকাি সেবায় সনেনত উহাি তহনবল উন্নয়দিি জন্য ঋেপে ইসুে 

কনিদত চানহদল  নিবন্ধদকি  অনুেনত সাদপদি নবনধদ্বািা নিধাৃনিত পদ্ধনত অনুসিে কনিদত  হইদব। 

৫ে অধ্যায় 
 

সেবায় সনেনতসমূদহি নবদশষানধকাি 
 

২৮।   িাে পনিবতিৃ ও উহাি প্রভাব।-- শকাি সেবায় সনেনতি িাে পনিবতিৃ উি সনেনত বা শকাি সেস্য বা সাদবক 

সেস্য বা মৃত সেদস্যি শকাি অনধকাি বা োয় শক প্রভানবত কনিদবিা এবাং িাে পনিবতদৃিি তানিদি অনিষ্পন্ন 

শকাি োেলায় সনেনত পি র্ানকদল সনেনতি িতুি িাদে োেলা চনলদত র্ানকদব। 

 

২৯।    Act IX of 1908 এি সীনেত প্রদয়াগ।-- Limitation  Act,1908 (Act IX of 1908) এি নভন্নতি 

যাহা নকছুই র্াকুি িা শকি,- 

(ক) শকাি সেস্য বা সাদবক সেস্য বা বনহ্কৃতত সেদস্যি নিকে সনেনতি শকাি পাওিা র্ানকদল  উহা 

আোদয়ি জন্য সাংনশস্নষ্ট ব্যনিি জীবেশায় তাহাি নবিম্নদদ্ধ বা তাহাি মৃতুেি পি তাহাি 

েদিািীত ব্যনি বা উত্তিানধকাদিি  নবিম্নদদ্ধ শয শকাি  সেয় োেলা িম্নজু কিা যাইদব; এবাং  

(ি।)  সাংনশস্নষ্ট সেদস্যি েদিািীত ব্যনি বা তাহাি উত্তিানধকাি িা র্ানকদল তাহাি মৃতুেি তানিি 

হইদত বা বনহষ্কাি আদেদশি তানিি হইদত উি Act এ বনেতৃ তাোনে শেয়াে গেিা কনিদত 

হইদব।  
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৩০।    চাজ ৃএবাং সািচাজৃ।- শকাি সেবায় সনেনত উহাি এিনতয়াির্ভি এলাকাি েদধ্য শকাি শসবা বা সুনবধা সৃনষ্ট 

কনিদল উি সুনবধা বা শসবাি উপকািদভাগী ব্যনিি উপি সনেনত চাজ ৃ বা সািচাজৃ আদিাপ এবাং আোয় 

কনিদত পানিদব।  
 

৩১।   সেস্যদেি শশয়াি ও সুদেি উপি োবী এবাং সেন্বয়।-- শকাি সেস্য, সাদবক সেস্য বা মৃত সেদস্যি নিকে শকাি 

সেবায় সনেনতি শকাি পাওিা অপনিদশানধত র্ানকদল উি সনেনত উি সেদস্যি শশয়াি বাবে প্রেত্ত অর্ ৃবা 

তাহাি প্রেত্ত আোিত বা চাঁো এবাং তাহাি অনজতৃ সুে হইদত সনেনত উহাি পাওিা আোয় কনিদত পানিদব। 

 
৩২।   কনতপয় নফ ইতোনে শিয়াদতি িেতা।- (১) প্রচনলত অন্যান্য আইদি নভন্নতি যাহাই নকছুই র্াকুি িা শকি, ধািা 

৪৩ (২) শোতাদবক নফ আোদয়ি জন্য এবাং ৫১ ও ৮১ ধািাি প্রেত্ত নিদেশৃ বাবে শকাি অর্ ৃআোদয়ি উদেদে 

Public Demands Recovery Act, 1913 (Ben, Act III of 1913) এি অধীদি সাটিনৃফদকে 

োেলা োদয়ি কিা যাইদব এবাং উহাি জন্য শকাি শকাে ৃনফ প্রোি কনিদত হইদব িা।  

 
(2) উি নফ বা পাওিা আোয় বা িায় কাযকৃি কিাি জন্য শেওয়ািী আোলদত ১০০ (একশত) োকাি 

শকাে ৃনফ নেয়া োেলা োদয়ি কিা যাইদব।  

 
ষষ্ঠ অধ্যায় 

 
সেবায় সনেনতসমূদহি সম্পনত্ত এবাং তহনবলসমূহ 

 
৩৩।    সেবায় সনেনতি তহনবল নবনিদয়াগ।-- সেবায় সনেনত উহাি তহনবল নিম্নবনেতৃভাদব নবনিদয়াগ বা   

          জো িানিদত পানিদবেঃ 

 
(ক)     শকাি তফনসলী ব্যাাংক বা নিধনৃিত অন্য শকাি সেবায় ব্যাাংদক আোিত নহসাদব, বা সিকাি কর্তকৃ 

ইসুেকৃত সঞ্চয় পে বা অন্য শকাি নসনকউনিটি আকাদি; 

(ি)     সনেনতি কাজ-কে ৃপনিচালিা বা ব্যয় নিবাৃদহি জন্য প্রদয়াজিীয় িদহ এরূপ সাধািে সভাি অনুদোেিক্রদে, 

উহাি অিনধক ১০% অর্ ৃশকাি শকাম্পািীি শশয়াি, নিদবঞ্চাি বা অন্য শকাি নসনকউনিটিদত; 

(গ)     উি সনেনত অন্য শকাি সেবায় সনেনতি সেস্য হইদল এবাং নদ্বতীদয়াি সনেনতি আোিত গ্রহদেি িেতা 

র্ানকদল, উহাি নিকে আোিত আকাদি। 

 
৩৪। মুিাফাি নবনিদয়াগ ও বণ্টি।-- (১) প্রদতেক সেবায় সনেনত প্রনত সেবায় বদষ ৃউহাি িীে মুিাফা হইদত  

 নিদম্নবনেতৃ পনিোদেি অর্ ৃসাংিিি ও নিষ্পনত্ত কনিদবেঃ-  

(ক) সাংিনিত তহনবল, নুেিতে ১৫%; 

 
  (ি) অর্াৃয়িকািী সেবায় সনেনত বা সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংদকি শিদে, তৎকর্তকৃ প্রেত্ত ঋে বা কুঋে বা    

                সনিগ্ধ ঋে সাংক্রােত্ম োয় -োনয়ত্ব নেোদিা বা ব্যয় নিবাৃদহি জন্য কুঋে বা সনিগ্ধ ঋে তহনবল বাবে 

১০%; 

 
  (গ) সেবায়  উন্নয়ি তহনবদলি চাঁো ৩%ূেঃ  

 
     তদব এই ৩% এি েদধ্য ২% সেবায় সাংক্রােত্ম প্রনশিে ও উদ্বদু্ধকিদিি  

     জন্য সেবায় প্রনশিে একাদিেীসমূদহি জন্য নিনেষৃ্ট র্ানকদব।  

 
   ( )  উপ-আইদি উদলস্ননিত অন্যান্য উদেদে সবাৃনধক ১০% ; 

 
   (ঙ) অবনশষ্ট মুিাফা লভোাংশ আকাদি সেস্যদেি োদঝ বণ্টি।   
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 (২) সাংিনিত তহনবদলি সবাৃনধক ৫০% সনেনতি ব্যবসানয়ক কাযকৃ্রদে নবনিদয়াগ কিা যাইদব।  

       
 (৩) সাংিনিত তহনবল এবাং কুঋে বা সনিগ্ধ ঋে তহনবল নিম্নবনেতৃভাদব নবনিদয়াগ বা জো িানিদত হইদবেঃ- 
 

 
(K) সিকাি কর্তকৃ ইসুেকৃত সঞ্চয় পে বা অনুরূপ শকাি নসনকউনিটিদত; 

 
(L) শয শকাি তফনশলী ব্যাাংদক বা নিধাৃনিত অন্য শকাি ব্যাাংদক আোিত নহসাদব।  

 
 (৪)  উপ-ধািা(১) (ঙ) শত উদলস্ননিত মুিাফা বন্টদিি পূদব ৃউি মুিাফাি ৫০% পূদবিৃ িনত (যনে র্াদক) বাবে 

    সেন্বয় কনিদত হইদব।  

 
৩৫।  সেবায় সনেনতি সম্পনত্ত হসত্মােত্মদিি উপি নবনধ-নিদষধ।-- শকাি সেবায় সনেনতি ব্যবস্থাপিা  কনেটি সাধািে 

সভাি অনুেনত ব্যনতদিদক ইহাি স্থাবি সম্পনত্ত এবাং যন্ত্রপানত বা যািবাহদিি  ন্যায় সম্পনত্ত যাহা সনেনতি 

মূলধদিি অাংশ তাহা নবক্রয়, নবনিেয় বা পাঁচ বৎসদিি অনতনিি সেদয়ি জন্য ইজািা প্রোদিি োধ্যদে 

হসত্মােত্মি কনিদত পানিদব িােঃ 

 
 তদব শত ৃর্াদক শয, শকাি সনেনতদক সিকািী ঋে, নবনিদয়াগ, অনগ্রে অর্বা অন্যান্য সুনবধা প্রোি কিা হইদল 

বা সিকািী গ্যািানন্ট র্ানকদল ঐ সকল সনেনত কর্তকৃ উনলস্ননিত নবক্রয় , নবনিেয় বা ইজািা প্রোদিি শিদে নিবন্ধদকি 

নলনিত পূব ৃঅনুেনত গ্রহে কনিদত হইদব।  

 
(২)    উপ-ধািা (১) এ উনলস্ননিত শত ৃভঙ্গ কনিয়া শকাি সেবায় সনেনতি সম্পে হসত্মােত্মি কিা হইদল োয়ী ব্যনি বা 

ব্যনিগে ন্যেিতে  ৬ (েয়) োস, তদব অিনধক  ৫ (পাঁচ) বৎসি সেে কািােদন্ড এবাং অর্েৃদন্ড েনন্ডত হইদবি।  

 

 
     সপ্তে অধ্যায় 

 
সেবায় সনেনতি সেস্যগদেি নবদশষ সুনবধা ও োয়-োনয়ত্ব 

 
৩৬। সেস্যদেি শভাে।-(১) সকল শেেীি সেবায় সনেনতি প্রদতেক সেস্য সনেনতি কেকৃাদন্ডি নসদ্ধােত্ম গ্রহদেি শিদে 

           একটি োে শভাে প্রদয়াদগি অনধকািী হইদবি; উি শভাে ব্যনিগতভাদব উপনস্থত হইয়া প্রদয়াগ কনিদত হইদব, 

            প্রনিি োধ্যদে শকাি শভাে শেওয়া যাইদব িা। 

 
(২) শভাদে সেতা শেিা নেদল সভাপনতি একটি নদ্বতীয় বা নিোৃয়ক শভাে প্রোদিি িেতা র্ানকদব।  

 
(৩)  প্রার্নেক সেবায় সনেনত ব্যতীত অন্যান্য সেবায় সনেনতি শিদে, একটি সেস্য সনেনত উহাি ববধ শকাি সেস্যদক 

       সেস্য- সনেনতি প্রনতনিনধত্বকািী ব্যনিদক উহাি প্রনতনিনধ নহসাদব শভােোদিি জন্য  েদিািয়ি নেদত পানিদব। 

 
(৪) সেস্য সনেনতি শকাি ব্যনি উর্ধ্ৃতি সনেনতি পদি বা কেকৃাদন্ড প্রনতনিনধত্ব কনিদবি বা নকভাদব শভাে নেদবি শসই 

     সম্পদক ৃউপ-আইদি নবসত্মানিত নবধাি র্ানকদব।  

 
৩৭।   বদকয়া পাওিা পনিদশাধ িা কিা পযেৃত্ম সেস্যগে অনধকাি প্রদয়াগ কনিদত পানিদব িা।-শকাি সেদস্যি নিকে 

সনেনতি চাঁো বা শশয়াি বা সেস্যপে সাংক্রােত্ম অন্য শকাি পাওিা বদকয়া র্ানকদল উহা পনিদশাধ িা কিা 

পযেৃত্ম উি সেস্য তাঁহাি অনধকাি প্রদয়াগ কনিদত পানিদবি িা।  
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৩৮।    শশয়াি অর্বা মুিাফা শক্রাকদযাগ্য হইদব িা।-অন্য শকাি আইদি নভন্নরূপ যাহা নকছু র্াকুক িা শকি, ধািা ৩১ এি 

নবধাি সাদপদি, সেবায় সনেনতি শকাি সেদস্যি নিকে উি সনেনতি প্রাপ্য িদহ এেি শকাি ঋে বা োয় 

পনিদশাদধি জন্য আোলদতি আদেশ বা নিনক্র দ্বািা উি সনেনতদত উি সেদস্যি শশয়াি বা অনজতৃ মুিাফা 

শক্রাকদযাগ্য হইদব িা বা উি নিক্রী বা আদেশ বদল শশয়াি বা  মূিাফা বাবে প্রাপ্য সম্পে হইদত আোয়দযাগ্য 

হইদব িা।  

৩৯।    সাদবক ও মৃত সেদস্যি োয়।-শকাি সেদস্যি সেস্য পদেি অবসাি হইদল বা মৃতুে হইদল এবাং অবসাি বা মৃতুেি 

তানিদি সেবায় সনেনতি নিকে তাঁহাি শকাি োয় শেিা অপনিদশানধত র্ানকদল সেস্য পে অবসাি বা মৃতুেি 

তানিদিি পিবতী নতি বৎসদিি েদধ্য উি শেিা উি সেদস্যি িানিয়া যাওয়া সম্পনত্ত হইদত আোয়দযাগ্য 

হইদব, যনে উনলস্ননিত নতি বৎসদিি েদধ্য সেবায় সনেনতি ধািা ৫৫ শোতাদবক অবসায়দিি আদেশ প্রোি 

কিা হয়। 

 
৪০।  গ্রহীতা েদিািয়ি ।-প্রার্নেক সেবায় সনেনতি প্রদতেক সেস্য এেি একজি একক (Individual) ব্যনিদক 

েদিািীত কনিদবি নযনি সনেনতি সেস্য িদহি এবাং নযনি ঐ সেদস্যি মৃতুেি পি তাঁহাি শশয়াি এবাং 

তৎসাংক্রােত্ম যাবতীয় অনধকাি ও োয় োনয়ত্ব অজিৃ কনিদবি; এই শিদে উত্তিানধকাি সাংক্রােত্ম শকাি 

আইি প্রদযাজে হইদব িা এবাং উি েদিািীত ব্যনি উি সেদস্যি মৃতুেি পি সনেনতদত তাহাি শশয়াি এবাং 

তেসাংক্রােত্ম সকল অনধকাি, অজৃি ও োয়-োনয়ত্ব বহি কনিদবি।  

 
৪১।   সেস্য পে অবসায়দিি শিদে শশয়াি, মুিফা ইতোনে পনিদশাধ।-সেবায় সনেনতি শকাি সেস্য তাহাি সেস্য পে 

হািাইদল তাহাি শশয়াি বাবে অনজতৃ মুিাফা উি সেস্য বা তাঁহাি েদিািীত ব্যনিি নিকে পনিদশাধ কনিদত 

হইদব।  

 

 

 
৪২।    সনেনতি ধািেকৃত কনতপয় জনেি েিল এবাং জনেি স্বার্ ৃহসত্মােত্মদি বাধা নিদষধ।-এই আইদিি অন্য শকাি 

ধািায় নকাংবা আপাততেঃ বলবৎ অন্য শকাি আইদি যাহাই র্াকুক িা শকি- 

 
(ক) শযই সেবায় সনেনতি উদেে হইদতদে পনতত জনে পুিিম্নদ্ধাি ও স্থায়ী বসবাদসি ব্যবস্থাকিে , অর্বা 

জনে অজৃি কনিয়া উহাি সেস্যদেি নিকে ইজািা োি কিা , শসই সনেনতি শকাি সেস্য সনেনতি নিকে 

হইদত ইজািা গৃহীত শকাি জনেি েিল বা স্বার্ ৃউহাি  উপ- আইি অনুসাদি সনেনতি পূবাৃনুেনত গ্রহে ব্যতীত 

কাহািও নিকে হসত্মােত্মি কনিদত পানিদবি িা এই ধািাি শিলাপ কনিয়া হসত্মােত্মি কিা হইদল উি 

হসত্মােত্মি ফলনবহীি (Void) হইদব; 

(ি) েফা (ক) শত উনলস্ননিত সেদস্যি সেস্যপদেি অবসাি হইদল এবাং তাঁহাি েদিািীত ব্যনি সনেনতি সেস্য 

হইদত ইচ্ছুক বা শযাগ্য িা হইদল, উি ইজািা প্রেত্ত জনে সনেনত শফিত পাইদব, তদব উি েদিািীত ব্যনি 

ইজািা বাবে উি সেস্য কর্তকৃ পনিদশানধত মূল্য বা উহাি বাজাি মূল্য, যাহা শবশী হয়, শফিত পাইদবি; তদব 

শত ৃর্াদক শয, 
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(অ) বাজাি মূল্য নিধাৃিদেি শিদে ব্যবস্থাপিা কনেটি প্রচনলত নবধাি শোতাদবক নসদ্ধােত্ম গ্রহে কনিদব এবাং 

উহা নিবন্ধকদক অবনহত কনিদব, ব্যবস্থাপিা কনেটি কর্তকৃ বাজাি মূল্য নিধাৃিদেি শিদে শকাি প্রশ্ন 

উপস্থানপত হইদল নিবন্ধক কর্তকৃ উহা নিষ্পনত্ত হইদব এবাং নিবন্ধদকি নসদ্ধােত্মই চূিােত্ম নহসাদব গণ্য 

হইদব। 

 

   (আ) সনেনতি নিকে উি সেদস্যি শকাি শেিা র্ানকদল তাহা উি বাজাি মূল্য হইদত আোয়দযাগ্য হইদব।  

 

 
অষ্টে অধ্যায় 

 

নিিীিা, পনিেশিৃ এবাং তেেত্ম 
 

৪৩।   নিিীিাি ব্যাপাদি নিবন্ধদকি িেতা।-( ১) প্রদতেক সেবায় সনেনতি নহসাব পে প্রনত সেবায় বদষ ৃঅেত্মতেঃ 

একবাি নিিীিা কিাি জন্য অনধেপ্তদিি শকাি কেচৃািীদক বা অন্য ব্যনিদক বা উি সেবায় সনেনতদক 

অনুোি বা ঋে সিবিাহকািী প্রনতষ্ঠাদিি শকাি কেচৃািীদক নিবন্ধক িেতা প্রোি কনিদত পানিদবি এবাং 

নিিীিক উি সনেনতি সকল সম্পে ও নহসাবপেসহ অন্যান্য সকল শিনজষ্টাি ও বনহ নিিীিা কনিদত 

পানিদবি।  

(২) সেবায় সনেনত উহাি নহসাবপে নিিীিাি জন্য নবনধ শোতাদবক নফ প্রোি কনিদব।  

 
৪৪।   নহসাব পে নলনপবদ্ধ কিাইবাি ব্যাপাদি নিবন্ধদকি িেতা।-যনে নিিীিাি সেয় শকাি সেবায় সনেনতি সকল 

নহসাব হালিাগাে িা  হইয়া র্াদক, তাহা হইদল নিিীিক সনেনতি িিদচ উি নহসাব পে নলনপবদ্ধ কিাইদত 

পানিদবি   

 
৪৫।    নিিীিাি প্রকৃনত।-৪৩ ধািাি অধীদি সম্পানেত নিিীিায় নিদম্নাি নবষয়ানে অেত্মর্ভিৃ র্ানকদব; 

 
(K) িগে তহনবল ও নিিাপত্তা জাোিত পিীিা; 

(L) আোিতকািী এবাং পাওিাোিদেি পাওিাি নস্থনত এবাং িাতকদেি নিকে সনেনতি পাওিাি পনিোি 

পিীিা; 

(M) শেয়াদোত্তীি ৃঋে, যনে র্াদক, পিীিা; 

(N) সনেনতি সম্পে ও শেিাি মূল্যায়ি; 

(O) আনর্কৃ শলিদেিসহ সনেনতি শলিদেিসমূহ নবনধ শোতাদবক নিধাৃনিত সীো পযেৃত্ম পিীিা; 

(P) ব্যবস্থাপিা কনেটি কর্তকৃ নিধাৃনিত ফিদে প্রস্ত্ত্ততকৃত নহসাব নববিেী পিীিা; 

(Q) আোয়কৃত লাদভি প্রতেয়ি; 

(R) হালিাগাে সেস্য তানলকা পিীিা; 

(S) নবনধদ্বািা নিধাৃনিত অন্যান্য নবষয়সমূহ। 

 
৪৬।  নিিীিা প্রনতদবেি।-- নিিীিক সেবায় সনেনতি নিিীনিত নহসাব নববিেীি সনহত নিদম্নাি   নববিেীসহ একটি 

নিিীিা প্রনতদবেি নিবন্ধক এবাং উি সনেনতি নিকে োনিল কনিদবিেঃ- 
 

(ক) এেি শলিদেি যাহা আইি, নবনধোলা বা উপ- আইদিি পনিপনি বনলয়া তাহাি নিকে প্রতীয়োি হয়; 

(ি) এেি শলিদেি যাহা নহসাদব অেত্মর্ভিৃ হওয়া উনচৎ নেল নকন্তু কিা হয় িাই; 
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(গ) শকাি  ােনত অর্বা শলাকসাি যাহা অবদহলা নকাংবা অসোচিদেি ফলেম্ননতদত  টিয়াদে বনলয়া 

প্রতীয়োি হয় অর্বা যাহাি অনধক তেেত্ম েিকাি; 

( ) সনেনতি োনলকািাধীি শকাি অর্ ৃঅর্বা সম্পনত্ত যাহা শকাি ব্যনি কর্তকৃ আত্মসাৎ কিা হইয়াদে বা 

শবআইিী বা প্রতািোমূলকভাদব অনধকাদি িািা হইয়াদে; 

(ঙ) সদিহজিক বা কুসম্পে নহসাদব প্রতীয়োি হয় এেি সম্পে; 

(চ) নিধাৃনিত অন্য শকাি নবষয়। 

৪৭।   শোষেম্নটি সাংদশাধি।-(১) নিিীিা প্রনতদবেি প্রানপ্তি পি প্রার্নেক সেবায় সনেনত ৬০(ষাে) নেি এবাং অন্যান্য 

সেবায় সনেনত ১২০(একশত নবশ) নেদিি েদধ্য উি প্রনতদবেদি উনলস্ননিত শোষেম্নটি ও অনিয়েসমূহ 

সাংদশাধি কনিদব এবাং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পদক ৃনিবন্ধকদক অবনহত কনিদব। 

 (২) উপ-ধািা (১) এি উনলস্ননিত সেদয়ি েদধ্য  ব্যবস্থাপিা কনেটি নিিীিা প্রনতদবেদি উনলস্ননিত শোষেম্নটি 

ও অনিয়েসমূহ সাংদশাধি িা কনিদল নিবন্ধক ধািা ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহে কনিদত পানিদবি। 

 

 
৪৮।  নিবন্ধক ও অর্ ৃসিবিাহকািী সাংস্থা কর্তকৃ ঋে গ্রহেকািী সনেনত পনিেশিৃ।-(১) শকাি সেবায় সনেনত অর্ ৃ

        সিবিাহকািী সাংস্থা হইদল শয শকাি সেয় উহাি শকাি কেকৃতাৃ বা িেতা প্রেত্ত অন্য শকাি ব্যনিি দ্বািা 

নিধাৃনিত 

        পদ্ধনতদত ইহাি ঋে গ্রহেকািী সেবায় সনেনতি কাযকৃ্রে পনিেশিৃ কিাইদত পানিদব। 

 

(২) নিবন্ধক নবনধ দ্বািা নিধাৃনিত শিদে ও পদ্ধনতদত  শয শকাি সেবায় সনেনতি কাযকৃ্রে পনিেশিৃ কনিদত পানিদবি।  

 
(৩) এই ধািাি অধীি শয শকাি পনিেশিৃ প্রনতদবেদিি কনপ  উি সনেনত  এবাং নিবন্ধকদকও প্রোি কনিদত হইদব।  
 

 
৪৯। নিবন্ধক কর্তকৃ তেেত্ম।-(১) নিবন্ধক স্বয়াং অর্বা তেকর্তকৃ গঠিত কনেটি বা িেতাপ্রাপ্ত ব্যনি শকাি সেবায় 

       সনেনতি কাযকৃ্রে নিেে বনিতৃ শিদে তেেত্ম কনিদত পানিদবিেঃ- 

 
(ক) শকাি সেবায় সনেনত যনে শকাি অর্ ৃসিবিাহকািী সাংস্থাি সেস্য হয় বা উি সাংস্থা হইদত ঋে গ্রহে 

কনিয়া র্াদক  এবাং ঐ অর্ ৃসিবিাহকািী সাংস্থা যনে উি ঋে সম্পদক ৃঋেগ্রহীতা সনেনতি কাযকৃ্রে তেদেত্মি 

জন্য আদবেি কদি; 

(ি) ব্যবস্থাপিা কনেটি সেস্যদেি এক র্ততীয়াাংশ সেস্য যনে শকাি নবষদয় তেদেত্মি আদবেি কদিি; 

(গ) সনেনতি শোে সেদস্যি ১০% যনে শকাি নবষদয় তেদেত্মি আদবেি কদিি; 

( ) সনেনতি নিিীিা প্রনতদবেদিি নভনত্তদত যনে তেদেত্মি প্রদয়াজিীয়তা অনুর্ভত হয়; 

(ঙ) োঠ পযাৃদয় কেিৃত নিবন্ধদকি অধেঃসত্মি শকাি কেকৃতাৃ যনে তেদেত্মি সুপানিশ কনিয়া সুনিনেষৃ্ট 

নিদপাে ৃশপশ কদিি। 

 
 

(২) উপধািা (১) এি অধীদি প্রেত্ত তেেত্ম আদেদশ নিবন্ধক- 

 
(K)   উি উপ-ধািাি েফা ( ) এবাং (ঙ) শত বনেতৃ শিদে সনেনতি নবগত েশ বৎসদিি কাযকৃ্রে পিীিাি 

            জন্য নিদেশৃ নেদত পানিদবি; 

(L) অন্যান্য শিদে প্রাপ্ত আদবেদি উনলস্ননিত বা তৎসাংক্রােত্ম নবষদয় তেদেত্মি নিদেশৃ নেদত 

পানিদবি। 
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(৩) এই ধািায় যাহা নকছুই র্াকুক িা শকি, সিকাি স্বত:প্রদোনেতভাদব অর্বা শকাি ব্যনি বা সেবায় সনেনতি 

সেদস্যি 

      আদবেদিি শপ্রনিদত সেবায় সনেনতি কাযকৃ্রে তেদেত্মি নিদেশৃ নেদত পানিদব এবাং তেেত্ম প্রনতদবেদিি 

নভনত্তদত,  

      প্রদয়াজদি, নিবন্ধকদক ধািা ৮৪ অনুযায়ী প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহদেি আদেশ নেদত পানিদব।   

 

 
িবে অধ্যায় 

 

নবদিাধ নিস্পনত্ত 
 

৫০।   নিবন্ধক কর্তকৃ নববাে নিস্পনত্তি পদ্ধনত ।-(১) শকাি সেবায় সনেনতি নিবাৃচিসহ উহাি শয শকাি কাযকৃ্রে 

পনিচালিা বা অবসায়ক কর্তকৃ অবসায়ি কাযকৃ্রে পনিচালিাি শিদে উদ্ভ ত শকাি নবদিাদধ নিম্নবনেতৃ শকাি 

ব্যনি বা কর্তপৃি জনিত র্ানকদল উহা এই আইদিি অধীদি একটি নবদিাধ বনলয়া গণ্য হইদব, যর্ােঃ- 
 

(ক) সেবায় সনেনত, ইহাি ব্যবস্থাপিা কনেটিি শকাি সেস্য, বা সনেনতি এদজন্ট বা সনেনতি অবসায়ক; 

অর্বা 

(ি) সনেনতি শকাি সেস্য অর্বা প্রািি সেস্য বা মৃত সেদস্যি োধ্যদে স্বার্ ৃঅজৃিকািী শকাি ব্যনি; অর্বা 

(গ) সনেনতি বতেৃাি, নবগত বা মৃত সেদস্যি জানেিোি, সেস্য হউক আি িা হউক অর্বা সাংনশস্নষ্ট সনেনতি 

সাংদগ শলিদেিকািী শকাি ব্যনি; অর্বা 

( ) অন্য শয শকাি সেবায় সনেনত অর্বা ঐ সনেনতি অবসায়ক; অর্বা 

 

(ঙ) নিবাৃচি অনুষ্ঠাদিি পূদব ৃপ্রার্ীতা বানতদলি নবষদয় সাংক্ষব্ধ শকাদিা সেস্য এবাং নিবাৃচি অনুষ্ঠাদিি পদি 

নিবাৃচদিি ফলাফদল সাংক্ষব্ধ শকাি প্রার্ী; 

  
(চ) শকাি সেবায় সনেনতি কাযকৃ্রে সম্পদক ৃসনেনতি শকাি আদেদশি নবিম্নদদ্ধ সাংক্ষব্ধ শকাদিা সেস্য। 

 
 

 

(২) উপধািা (১) এ উনলস্ননিত প্রনতটি নবদিাধ সানলসকািীি নিকে নলনিতভাদব নিম্নবনেতৃ সেয়সীোি েদধ্য শপশ 

কনিদত 

      হইদব, যর্ােঃ- 
 

(ক) নিবাৃচদিি শিদে, নিবাৃচদিি ফলাফল প্রকাশ বা শ াষোি পিবতী ৩০ (নেশ) নেদিি েদধ্য; 

(ি) অন্যান্য শিদে, উি নবদিাদধি কািে উদ্ভব হওয়াি পিবতী ১৮০(একশত আনশ) নেদিি েদধ্য। 

 

(৩) উপধািা (১) এ উনলস্ননিত নবদিাধ নিস্পনত্তি উদেদে নিবন্ধক নবনধ সাদপদি নলনিত আদেশ দ্বািা উপ-সহকািী 

      নিবন্ধক বা তদূর্ধ্ৃ কেকৃতাৃদক সানলসকািী নহসাদব নিদয়াগ কানিদবি। 

 
(৪) এই ধািাি অধীি সানলসকািী প্রেত্ত নসদ্ধাদেত্মি নবিম্নদদ্ধ উহা প্রোদিি ৩০ (নেশ) নেদিি েদধ্য সাংক্ষব্ধ পি 

নিধাৃনিত 

      আপীল কর্তপৃদিি নিকে আপীল কনিদত পানিদবি।  
 

(৫) এই ধািাি অধীি সকল নবদিাধ নবনধ দ্বািা নিধাৃনিত পদ্ধনতদত নিষ্পনত্ত কনিদত হইদব। 
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৫১।    কনতপয় িাদয়ি কাযকৃিতা।-শকাি নবদিাদধ জাোিত নহসাদব বন্ধক শেওয়া শকাি সম্পে জনিত র্ানকদল এই 

আইদিি অধীদি প্রেত্ত িাদয়ি কাযকৃিতা শেওয়ািী আোলত কর্তকৃ প্রেত্ত চূিােত্ম েেদৃগজ নিক্রী বনলয়া 

নবদবনচত হইদব এবাং তেনুযায়ী উহা বাসত্মবায়ি কিা যাইদব। 
 

৫২।    নবদিাধ সম্পদক ৃশজলা জদজি এিনতয়াি ও তৎসম্পনকৃত বাধা-নিদষধ।-(১) নিম্নবনেতৃ  

          নবদিাধগুনল এই আইি ও নবনধ সাদপদি শজলা জদজি এিনতয়াির্ভি হইদবেঃ 

 
(ক) ধািা ৫০ (৪) এি অধীদি নিস্পনত্তকৃত আপীদল শকাি আইিগত প্রশ্ন জনিত র্ানকদল এবাং আপীল কর্তপৃি 

প্রেত্ত নসদ্ধাদেত্ম উি আইিগত প্রদশ্ন সুস্পষ্ট র্ভল র্ানকদল এবাং শসই কািদে ন্যায় নবচাি নবনিত হইয়াদে 

বনলয়া উি আপীদলি শকাি পি উি নসদ্ধােত্ম প্রেত্ত হওয়াি ৩০ (নেশ) নেদিি েদধ্য আদবেি কনিদল; 

 

(ি)  ধািা ৫০ শত উনলস্ননিত শকাি নবদিাধ বা আপীদল শকাি জটিল আইিগত প্রশ্ন জনিত র্াকাি কািদে 

সানলসকািী বা আপীল কর্তপৃি উি নবদিাধ বা শিেেত আইিগত প্রশ্নটি সুনিনেষ্টভাদব উদলস্নি কনিয়া 

শজলাজদজি নিকে শপ্রিে কনিদল; 

(২) উপধািা (১) এি অধীদি শজলাজদজি নিকে শকাি আদবেি োদয়ি কিা হইদল বা সানলসকািী বা আপীল কর্তপৃি  

     শকাি নবদিাধ বা আপীল শপ্রিে কনিদল এবাং শজলাজজ উি নবষদয় আইিগত প্রশ্ন জনিত আদে নকিা তৎসম্পদক 

     প্রার্নেকভাদব সন্তুষ্ট হইদল নবষয়টি শুিািীি জন্য গ্রহে কনিদবি। অন্যর্ায় সাংনশস্নষ্ট  কািে উদলস্নিপূবকৃ উি 

আদবেি  

     বা আইিগত প্রদশ্ন উপধািা (১)(ি) এি অধীদি শপ্রনিত নবষয় সিাসনি িাকচ কনিদবি।  

 
(৩) উপধািা (১) (ি) এি অধীদি সানলসকািী বা আপীল কর্তপৃি পদেি োধ্যদে সাংনশস্নষ্ট পনিনস্থনত বেিৃা ও সুনিনেষৃ্ট 

     আইিগত প্রশ্নটি উদলস্নিপূবকৃ সাংনশস্নষ্ট িনর্ সহ শজলাজদজি নিকে পদেি োধ্যদে শযাগাদযাগ কনিদত পানিদবি।  

 
(৪) এই ধািাি অধীদি উত্থানপত আইিগত প্রশ্নটি শজলাজজ শুিািীি জন্য গ্রহে কনিদল নতনি উহা স্বয়াং নিস্পনত্তি জি 
 
 

     তাহাি অধীিস্থ শকাি অনতনিি শজলাজজ বা সাব-জদজি নিকে শপ্রিে কনিদত বা উহা প্রতোহাি কনিয়া অনুরূপ 

অপি   

     শকাি নবচািদকি নিকে শপ্রিে কনিদত বা স্বয়াং নিস্পনত্ত কনিদত পানিদবি।  

 
(৫) এই ধািাি অধীি শপশকৃত আদবেি বা শপ্রনিত নবদিাধ বা আপীল নিস্পনত্তি শিদে শজলাজজ, বা শিেেত অনতনিি         

শজলাজজ বা সাব-জজ- 
 

 
(ক) শুধুোে আইিগত প্রদশ্ন নসদ্ধােত্ম প্রোি কনিদবি িা,  েিাগত প্রদশ্নও নসদ্ধােত্ম প্রোি কনিদবি, 

তদব আইিগত নসদ্ধােত্ম প্রোদিি সুনবধাদর্ ৃসাংনশস্নষ্ট  েিাবলী নবদবচিা কনিদত পানিদবি; 

 
(ি) সাংনশস্নষ্ট পিগেদক ব্যনিগতভদব বা উপযুু্ি প্রনতনিনধ বা শকাি শকৌশলীি োধ্যদে তাহাদেি 

বিব্য উপস্থাপদিি  সুদযাদগ োি কনিদবি এবাং উত্থানপত আইিগত প্রদশ্ন শকাি পি নিধনৃিত 

তানিদি তাহাদেি বিব্য উপস্থাপি িা কনিদলও িনর্দত প্রাপ্ত তদথ্যি নভনত্তদত তাহাি িায় প্রোি 

কনিদত পানিদবি।  
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(গ) নবনধ দ্বািা নিধাৃনিত পদ্ধনত অনুসিে কনিদবি এবাং শকাি নবষদয় নবনধ িা র্ানকদল তাহাি 

নবদবচিােত যর্াযর্ শয শকাি পদ্ধনত অবলম্বি কনিদত পানিদবি। 

 
(৬) এই ধািাি অধীদি শজলাজজ, বা শিেেত, অনতনিি শজলাজজ বা সাব-জজ কর্তকৃ প্রেত্ত নসদ্ধাদেত্মি নবিম্নদদ্ধ 

আপীল  

      চনলদব িা বা উহা পুিিীিদেি জন্য আদবেি কিা যাইদব িা। 

 
(৭) উপধািা (১) এ উনলস্ননিত নবষয় বা এই আইদি সুনিনেষৃ্টভাদব অনুদোনেত এেি শকাি নবষয় ব্যতীত শজলাজদজি 

নিকে 

     বা অন্য শকাি শেওয়ািী আোলদত এই আইদিি অধীদি গৃহীত শকাি কাযকৃ্রদেি ববধতা বা যর্ার্তৃা সম্পদক ৃশকাি 

     প্রশ্ন উত্থাপি কিা যাইদব িা, এবাং নবদশষতেঃ নিম্নবনেতৃ নবষদয় উি আোলদতি শকাি এিনতয়াি র্ানকদব িােঃ- 

 
 

(ক) শকাি সেবায় সনেনতি নিবন্ধি অর্বা উহাি উপ-আইি প্রেয়ি বা সাংদশাধি এি ব্যাপাদি 

নিবন্ধক কর্তকৃ গৃহীত কাযকৃ্রে বা প্রেত্ত নসদ্ধান্ত; 

 
(ি) শকাি ব্যবস্থাপিা কনেটি বানতল এবাং উহাি বানতদলি শপ্রনিদত সনেনতি ব্যবস্থাপিা পনিচালিা 

সাংক্রান্ত কাযকৃ্রে; 

 

 
(গ) ধািা ৫০ অনুযায়ী সানলসকািীি নিকে শপ্রিেদযাগ্য শকাি নবদিাধ; 

 
( ) শকাি সেবায় সনেনতি অবসায়ি বা উহাি নিবন্ধি বানতদলি ব্যাপাদি নিবন্ধদকি নসদ্ধান্ত বা 

কাযকৃ্রে। 

 
(৮)    শকাি সেবায় সনেনত অবসায়ি কাযকৃ্রে চলাকাদল সনেনতি ব্যবসা সাংনশস্নষ্ট শকাি নবষদয় এই আইি বা অন্য 

শকাি আইদিি অধীদি শকাি োেলা বা আইিগত কাযকৃ্রে নকাংবা অবসায়দকি নবিম্নদদ্ধ অর্বা সনেনত নকাংবা 

উহাি শকাি সেদস্যি নবিম্নদদ্ধ শকাি োেলা বা অন্য শকািরূপ আইিগত কাযকৃ্রে শুিম্ন বা োদয়ি কনিদত 

হইদল নিবন্ধদকি পূবাৃনুেনতি প্রদয়াজি হইদব এবাং এইরূপ অনুেনত ব্যতীত শকাি আোলত উিিম্নপ শকাি 

োেলা গ্রহে কনিদব িা।    
 

েশে অধ্যায় 
সেবায় সনেনতসমূদহি অবসায়ি ও নবলুনপ্ত 

 
৫৩।  সেবায় সনেনতি অবসায়দিি আদেশ প্রোি।-- নিম্নবনেতৃ শিদে নিবন্ধক নবনধ দ্বািা নিধাৃনিত পদ্ধনতদত শকাি 

সেবায় সনেনতি কাযকৃ্রে অবসায়দিি জন্য সাংনশস্নষ্ট কািে উদলস্নিপূবকৃ নলনিতভাদব নিদেশৃ নেদত পাদিি, 

যনে- 
 

 (ক)   ধািা ৪৩ এি অধীি সম্পানেত নিিীিা বা ধািা ৪৯ এি অধীি অনুনষ্ঠত তেদেত্মি নভনত্তদত,    

                 নতনি েদি কদিি শয, উি সনেনতি অবসায়ি প্রদয়াজি; 

 
(ি)   এতদুদেে অনুনষ্ঠত সনেনতি নবদশষ সাধািে সভায় উপনস্থত সেস্যদেি নতনি চতুর্াৃাংশ    

       সেদস্যি নসদ্ধােত্ম অনুসাদি আদবেি কিা হয়; 
 

(গ) উি সনেনতি পি পি দুটি সাধািে সভা অনুনষ্ঠত িা হয় বা পি পি দুটি সাধািে সভায় শকািাে িা হয়;  
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( ) উি সনেনত নিবনন্ধত হওয়া সদত্ত্বও নবনধ দ্বািা নিধাৃনিত সেদয়ি  েদধ্য উহাি কাযকৃ্রে শুিম্ন কিা িা হয়; 

(ঙ) উি সনেনতি কাযকৃ্রে নবগত ১ (এক) বৎসি যাবৎ বন্ধ র্াদক; 

 
(চ) সনেনতি পনিদশানধত শশয়াি মূলধি বা সঞ্চয় আোিত নিধাৃনিত পনিোদেি কে হইয়া যায়; 

 
 

(ে) এই আইি বা নবনধোলা বা উপ-আইদি উনলস্ননিত নিবন্ধি সাংক্রােত্ম শকাি শত ৃভাংগ কিা হয়; 

 
তদব শত ৃর্াদক শয, েফা (ঙ) এবাং (চ) এি শিদে নিবন্ধক যর্াযর্ েদি কনিদল অবসায়ক 

নিদয়াগ িা কনিয়া সনেনতদক কািে েশাৃদিাি সুদযাগ প্রোিপূবকৃ নিবন্ধি বানতল কনিদত পানিদবি। 
 

৫৪।   অবসায়ক নিদয়াগ ও ব্যবস্থাপিা কনেটি অকাযকৃি।-(১) ধািা ৫৩ এি অধীদি শকাি সেবায় সনেনত অবসায়দিি 

আদেশ প্রোি কিা হইদল নিবন্ধক শকাি ব্যনিদক  সনেনতি অবসায়ক নিদয়াগ কনিদবি এবাং অনুরূপ ব্যনিদক 

অপসািে কনিদত, তাহাি স্থদল অন্য ব্যনিদক নিদয়াগ কনিদত এবাং অবসায়ি কাযকৃ্রে চলাকাদল অবসায়দকি 

নিকে অেত্মবতৃী নিদপাে ৃচানহদত পানিদবি। 
 

(2) উপধািা (১) এি অধীদি অবসায়ক নিদয়াগ হইদল ব্যবস্থাপিা কনেটি আি শকাি িেতা প্রদয়াগ 

     কনিদত পানিদব িা ।    

      
৫৫। অবসায়দকি িেতা।-(১) অবসায়ক তাহাি নিদয়াদগি তানিি হইদত সনেনতি সেসত্ম সম্পে, সনেনতি 

অনধকাির্ভি  

       শয শকাি সােগ্রী, শিকি ৃপে এবাং সনেনত ব্যবসা সম্পকীয় অন্যান্য েনললানে অনবলদম্ব তাহাি অনধকাদি ও েিদল 

       আনিদবি এবাং সনেনতি নবিম্নদদ্ধ উত্থানপত োবী গ্রহে কনিদবি।  

(১ক) উপ-ধািা (১) এ উনলস্ননিত সেবায় সনেনতি োয়-শেিা সাংক্রােত্ম তথ্য পাওয়া িা শগদল উহা শকাি শকন্দ্রীয় 

সেবায় সনেনত বা জাতীয় সেবায় সনেনতি সেস্য হইদল, অবসায়ক সাংনশস্নষ্ট শকন্দ্রীয় সেবায় সনেনত বা জাতীয় 

সেবায় হইদত উহাি সম্পে ও োয়-শেিা এি তথ্য সাংগ্রহ কনিদত পানিদবি 

(২)     নবনধ সাদপদি, অবসায়ক নিম্নবনেতৃ শয শকাি কায ৃকনিদত এবাং প্রদয়াজিীয় আদেশ নিদেশৃ  নেদত পানিদবিেঃ- 
 

(ক)   সনেনতি পদি বা নবপদি োেলা োদয়ি ও পনিচালিা এবাং   অন্যান্য আইিানুগ ব্যবস্থা   

             গ্রহে; 
 

           (ি)         অন্য শকাি শকাি ব্যনি বা সনেনতি সনহত নবদ্যোি নবদিাধ আদপাষ নকাংবা নেোাংসাি    

             ব্যবস্থা  কিা; 

(M) সনেনতি বতেৃাি, অতীত, নকাংবা েদিািীত ব্যনি, উত্তিানধকািী অর্বা ববধ প্রনতনিনধি নিকে 

সনেনতি পাওিা নিধাৃিে ও আোদয়ি ব্যবস্থা কিা; 
 

(N) অবসায়দিি ব্যয় নিধাৃিে কিা এবাং সনেনতি পনিসম্পে পযাৃপ্ত িা হইদল উি ব্যয় নিবাৃদহি 

উদেদে সেস্যদেি োয় োনয়ত্ব নিধাৃিে কিা; 
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(O) সেস্য, সাদবক অর্বা মৃত সেস্যদেি এদস্টেসমূহ, েদিািীত ব্যনিবগ,ৃ উত্তিানধকািী এবাং 

আইিানুগ প্রনতনিনধ কর্তকৃ েফা (গ) ও ( ) শত বনেতৃ োবীসমূহ সেদয় সেদয় তাহাদেি প্রদেয় চাঁো 

নিেয়ৃ কিা; 

(P) সনেনতি নবিম্নদদ্ধ উত্থানপত োবী তেেত্ম কিা এবাং এই আইদিি নবধািাবলী সাদপদি োবীোিদেি 

অগ্রানধকাি নিধাৃিে কিা; 

(Q) সনেনতি নবিম্নদদ্ধ উত্থানপত োবীসমূহ অবসায়দিি আদেদশি তানিি পযেৃত্ম সুে সদেত যতদূি 

সিব পনিদশাধ কিা; 

(R) সনেনতি সম্পে আোয়, সাংগ্রহ ও বণ্টি সম্পদক ৃনবদবচিােত প্রদয়াজিীয় নিদেশৃোি কিা; 

(S) সনেনতি শেিা পনিদশাধ হওয়াি পি উদ্বৃত্ত, যনে র্াদক, সেস্যদেি সম্মনত অনুসাদি তাহাদেি েদধ্য 

বণ্টি বা অন্যভাদব নিষ্পনত্ত কিা; 

(T) সেবায় সনেনতি েিদল র্াকা শকাি সম্পে অর্বা সম্পনত্ত, নিবন্ধদকি অনুদোেিক্রদে, নবক্রয় 

কনিদত পানিদবি; 

(U) সনেনতি সাংনশস্নষ্ট ঋে নবতিেকািী শকন্দ্রীয় সোবায় সনেনত অর্বা জাতীয় সেবায় সনেনতদত উি 

সনেনতি জোকৃত শশয়াি, সঞ্চয়, বন্ধকী সম্পনত্ত বা অন্য শকাি আোিত হইদত পাওয়া ঋে সেন্বয় 

কিাি পিও যনে ঋে পাওিা র্াদক শসদিদে অবসায়ক উি ঋে আোয়পূবকৃ সাংনশস্নষ্ট শকন্দ্রীয় 

অর্বা জাতীয় সেবায় সনেনতদক পনিদশাধ কনিদবি; 

 

(V) ঋে আোয় িা হইদল অিাোয়ী ঋেদক কুঋে নহসাদব নচনিত কনিয়া উহা সাংনশস্নষ্ট শকন্দ্রীয় সেবায় 

সনেনত অর্বা জাতীয় সেবায় সনেনতি কুঋে তহনবদলি সাদর্ সেন্বয় কনিদত হইদব এবাং এইরূপ 

সেন্বদয়ি পিও ঋে পাওিা র্ানকদল অবসায়ক পাওিা ঋদেি তানলকা চূিােত্ম কনিদব; 

(W) অবসায়ক কর্তকৃ পাওিা ঋদেি চূিােত্ম তানলকা পাওয়াি পি নিবন্ধক পাওিা ঋদেি তানলকা 

শোতাদবক সাংনশস্নষ্ট শকন্দ্রীয় সেবায় সনেনত অর্বা জাতীয়  সেবায় সনেনতদক ঋে আোদয়ি 

নিদেশৃ প্রোি কনিদবি  এবাং উি আদেশ পালি ব্যতীত সাংনশস্নষ্ট সনেনতি অন্যান্য কাযাৃনে বন্ধ 

র্ানকদব এবাং এই শিদে নিবন্ধক পাওিা ঋদেি চূিােত্ম তানলকা শোতাদবক সমুেয় ঋে আোদয়ি 

পি সেবায় সনেনতি নিবন্ধি বানতল কনিদত পানিদবি;  

(X) শকন্দ্রীয় সেবায় সনেনত ও জাতীয় সেবায় সনেনতি শকাি সেস্য সেবায় সনেনত অবসায়দি ন্যসত্ম 

হইদল সাংনশস্নষ্ট সেবায় সনেনতি সকল পাওিা অবসায়দকি নিকে প্রোি কিাি জন্য শকন্দ্রীয় 

সেবায় সনেনত ও জাতীয় সেবায় সনেনতি োনয়দত্ব নিদয়ানজত সনচব এবাং সভাপনত বাধ্য 

র্ানবদবি এবাং এইরূপ শিদে শয শকাি অসহদযানগতাি জন্য সাংনশস্নষ্টদেি নবিম্নদদ্ধ অবসায়দকি 

সুপানিদশি শপ্রনিদত নিবন্ধক োেলা োদয়িসহ প্রদয়াজিীয় আইিানুগ ব্যবস্থা গ্রহে কিাি নিদেশৃ 

নেদত পানিদবি, তদব অবসায়দকি শয শকাি ধিদিি অসহদযানগতা সিকািী কাদজ নবি সৃনষ্ট 

নহদসদব গণ্য কিা হইদব;  
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(Y) অবসায়দি ন্যসত্ম সেবায় সনেনতি সেস্যদেি োয় এি তানলকা অবসায়ক চূিােত্ম কিাি পি 

নিবন্ধক উহা অনুদোেি কনিদবি এবাং উি তানলকা শোতাদবক ঋে আোদয় শকন্দ্রীয় সেবায় 

সনেনত বা জাতীয় সনেনত বাধ্য র্ানকদব,তদব নিবন্ধক এদিদে শকন্দ্রীয় বা জাতীয় সনেনতদক ঋে 

আোয় কিাি নিদেশৃ প্রোি কনিদবি এবাং উি আদেশ পালি ব্যতীত সনেনতি অন্যান্য কাযাৃনে 

বন্ধ র্ানকদব এবাং এই শিদে ৬ (েয়) বৎসি অনতক্রােত্ম হওয়াি পি সনেনতি নিবন্ধি 

স্বয়াংনক্রয়ভাদব বানতল হইয়া যাইদব; 

(Z) অবসায়ি কাদয ৃ শকন্দ্রীয় সেবায় সনেনত বা জাতীয় সেবায় সনেনতি ব্যবস্থাপিা কনেটি নকাংবা 

নিবাৃহী কর্তপৃি অবসায়কদক অসহদযানগতা কনিদল, নিবন্ধক ধািা৮৪ শোতাদবক সাংনশস্নষ্ট 

ব্যবস্থাপিা কনেটি নকাংবা নিবাৃহী কর্তপৃদিি নবরুদদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহে কনিদত পানিদব।  

 

(৩) সনেনতি ব্যবস্থাপিা কনেটিি সকল সেস্য, সনেনতি সেস্য এবাং সকল কেচৃািী অবসায়দকি োনয়ত্ব পালদি 

তাহাদক 

     সকল প্রকাি সহদযাগীতা নেদত বাধ্য র্ানকদবি।  
 

 

৫৬।  অবসায়ক কর্তকৃ ধাযকৃৃত পাওিা পনিদশাদধি অগ্রানধকাি।-- শেউনলয়া নবষয়ক আইি ১৯৯৭ (১৯৯৭ সদিি ১০ 

িাং আইি) এ নভন্নতি  যাহা নকছুই র্াকুক িা শকি, শকাি শেউনলয়াি নিকে অবসায়ি প্রনক্রয়াধীি সনেনতি 

পাওিা র্ানকদল উি পাওিা সিকািী বা স্থািীয় কর্তপৃদিি পাওিা পিবতী ক্রেোদি অগ্রানধকাি পাইদব।  
 
 

৫৭।    অবসায়দকি িাতাপে জোকিে এবাং  চূিােত্ম  প্রনতদবেি োনিল।--যিি শকাি সেবায় সনেনতি অবসায়ি 

সম্পন্ন হয় তিি অবসায়ক নিবন্ধদকি নিকে নিধাৃনিত পদ্ধনতদত সনেনতি শিকিপৃে জো নেদবি এবাং 

চূিােত্ম প্রনতদবেি োনিল কনিদবি। 
 

৫৮।      অবসায়ি শশদষ নিবন্ধি বানতলকিদে নিবন্ধদকি িেতা।-- (১) অবসায়দকি চূিােত্ম প্রনতদবেি পাওয়াি পি 

নিবন্ধক সনেনতি নিবন্ধি বানতল কিাি আদেশ নেদত পানিদবি, এবাং এইরূপ প্রনতদবেি প্রানপ্তি পূদব ৃ শয 

শকাি সেয় কািে উদলস্নিপূবকৃ অবসায়ি কাযকৃ্রে বন্ধ িানিয়া সনেনতি অনসত্মত্ব বহাি িানিদত পানিদবি; 
 

(২) উপ-ধািা (১) এি অধীি শকাি সেবায় সনেনতি নিবন্ধি বানতল হইদলও বানতলকৃত সেবায় সনেনতি সেদস্যি 

নিকে সিকানি পাওিা র্ানকদল ঋে প্রোিকািী সাংস্থাি কর্তপৃি অবসায়দকি প্রনতদবেি শোতাদবক সিকানি পাওিা 

নহসাদব আোয় কনিদত পানিদব। 
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একােশ অধ্যায় 
 

 

সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক, শকন্দ্রীয় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক এবাং জাতীয় সেবায় সনেনতি জন্য 

নবদশষ নবধািাবলী 
 
 

৫৯।    সেদস্যি বন্ধকী ঋে পনিদশাদধ সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংদকি িেতা।-- (১) শকাি সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক বা 

শকন্দ্রীয় সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংদকি শকাি সেস্য তাহাি গৃহীত ঋে পনিদশাদধি জন্য শকাি জনে বা অন্য 

শকাি স্থাবি সম্পনত্ত অন্য শকাি ব্যনিি নিকে বন্ধক িানিদল উি ব্যাাংক উি সেদস্যি ঋে বা উহাি 

অাংশনবদশষ পনিদশাদধি ব্যবস্থা  গ্রহে কনিদত পানিদব।  
 
 

 

(২)   উপ-ধািা (১) এি উদেে পূিেকদে উি ব্যাাংক উি সেদস্যি পাওিাোদিি নিকে এই েদে ৃশিাটিশ  ইসুে কনিদত 

       পানিদব শয, নতনি শযি উি ঋে বাবে শিাটিদশ নিধাৃনিত সেদয়ি েদধ্য উহাদত উনলস্ননিত অর্ ৃগ্রহে কদিি; উি 

       ব্যাাংক কর্তকৃ এইরূদপ শিাটিশ জািী বা উহাদত প্রেত্ত নিদেদৃশি শিদে Transfer of Property Act, 1882 

      (Act IV of 1882) এি ধািা ৮৩ বা ৮৪ এি নবধাি প্রদযাজে হইদব িা। 
 
 

(৩)  শয ব্যনিি উপি অনুরূপ শিাটিশ জািী কিা হইদব নতনি উি ব্যাাংক কর্তকৃ প্রসত্মানবত পনিোে অর্ ৃগ্রহে কনিদত 

বাধ্য 

      র্ানকদবি; নকন্তু শযই শিদে বন্ধকোতা এবাং অনুরূপ ব্যনিি েদধ্য ঋদেি পনিোে সম্পদক ৃেতদভে সৃনষ্ট হয় নকাংবা 

      শযই শিদে উি সেদস্যি পাওিা অদপিা কে অর্ ৃপনিদশাদধি প্রসত্মাব কদি,শসই শিদে ব্যাাংক কর্তকৃ প্রসত্মানবত 

অর্ ৃ

     গ্রহে সদত্ত্বও ঐ ব্যনি তাহাি োবীকৃত বদকয়া আোয় কনিবাি জন্য অন্যান্য আইিগত ব্যবস্থা গ্রহে কনিদত 

পানিদবি।  
 
 

 

(৪)     যনে শকাি পাওিাোি অনুরূপ শিাটিশ অনুযায়ী অর্ ৃগ্রহদে ব্যর্ ৃহি, তাহা হইদল শিাটিশ জািীি    

         পিবতী শিাটিদশ উনলস্ননিত অর্ ৃবাবে মুিাফা প্রদেয় হইদব িা।  
 

 

 

 

 
৬০।    বন্ধকোতাি বন্ধকী জনেি হসত্মােত্মদিি উপি  বাধা নিদষধ।-(১) আপতত বলবৎ অন্য শকাি আইদি যাহা নকছুই 

র্াকুক িা শকি, সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক বা শকন্দ্রীয় সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংদকি অনুকুদল বন্ধক েনলল 

সম্পােদিি পি উি ব্যাাংদকি অনুেনত ব্যতীত বন্ধকোতা- 
 

(K) তাহাি  বন্ধকী শেিা পনিদশাদধি জন্য বন্ধকী সম্পনত্ত বা শশয়াি অন্যে হসত্মােত্মি বা বন্ধক িানিদত 

পানিদবি িা; বা 

(L) বন্ধকী সম্পনত্ত বা ব্যাাংদক তাহাি শশয়ািদক পিবতী পাঁচ বৎসদিি েদধ্য চাজৃযুি কনিদত পানিদবি 

িা।  

 

(ি) উপ-ধািা (১)  এি অধীদি শকাি সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক অনুেনত নেদত ইচ্ছুক হইদল উি ব্যাাংক শয 

শকন্দ্রীয় সেবায় ব্যাাংদকি সেস্য উহাি অনুেনত বা শয অর্ ৃসিবিাহকািী সাংস্থাি নিকে প্রর্দোি ব্যাাংদকি শেিা 

আদে উহাি পূবাৃনুেনত গ্রহে কনিদব। 
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৬১।   বন্ধক োতাি শেউনলয়াত্ব সদত্ত্বও বন্ধক অক্ষন্ন।-শেউনলয়া নবষয়ক আইি, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সদিি ১০ িাং আইি) এ 

যাহা নকছুই র্াকুক িা শকি শকাি সম্পনত্ত সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক বা শকন্দ্রীয় সেবায় র্ভনে উন্নয়ি 

ব্যাাংদকি নিকে বন্ধক িািা হইদল, বন্ধক োতা উি আইদিি অধীদি শেউনলয়া শ ানষত হওয়া সদত্ত্বও উি 

বন্ধদকি ববধতা সম্পদক ৃএেি প্রশ্ন উত্থাপি কিা যাইদব িা শয, অন্যান্য পাওিাোিদেি তুলিায় উি ব্যাাংদকি 

অগ্রানধকাি শেওয়াি জন্য অর্বা যর্াযর্ পে ব্যনতদিদিই বন্ধক িািা হইয়াদে বা উি বন্ধক সিল নবশ্বাদস 

িািা হয় িাই।  
 

৬২।   আোলদতি হসত্মদিপ ব্যতীত বন্ধকী সম্পনত্ত নবক্রদয়ি িেতা।-আপাতত বলবৎ অন্য শকাি আইদি নভন্নরূপ যাহা 

নকছুই র্াকুক িা শকি, শযই শিদে শকাি সম্পনত্তি নবক্রয় ও েিল হসত্মােত্মদিি িেতা স্পষ্টভাদব শকাি 

সেবায় সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক বা শকন্দ্রীয় সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক অর্বা  জাতীয় সেবায় সনেনতদক 

শকাি বন্ধকী েনলদলি োধ্যদে প্রোি কিা হয়, শসই শিদে অনুরূপ বন্ধদকি আওতায় শকাি নকনসত্ম শযনেি 

প্রদেয় হয় ঐনেি তাহা সম্পূিভৃাদব পনিদশাধ কিা িা হইদল, অবস্থা নবদশষ উি ব্যাাংক অর্বা  সনেনতি 

ব্যবস্থাপিা কনেটি আোলদতি হসত্মদিপ ব্যতীত বন্ধকী সম্পনত্তি েিল গ্রহে, উহা নবক্রয় কিাি এবাং নবনক্রত 

সম্পনত্ত েিল শক্রতাদক  হসত্মােত্মি কিাি িেতা র্ানকদব; এবাং এইরূপ িেতাি কািদে উি ব্যাাংক বা 

সনেনতি অন্যান্য আইিগত প্রনতকাি ক্ষন্ন হইদব িা।  
 

৬৩।  নবক্রয় কেকৃতাৃ নিদয়াগ।-ধািা ৬২ এি নবধাি  বাসত্মবায়দিি সুনবধাদর্ ৃিাতক ব্যাাংক বা সনেনতি আদবেিক্রদে, 

নিবন্ধক, শকাি নবক্রয় কায ৃপনিচালিাি উদেে একজি নবক্রয় কেকৃতাৃ নিদয়াগ কনিদত পানিদবি এবাং উি 

কেকৃতাৃ নবনধ ও নিবন্ধদকি নিদেশৃ সাদপদি নবক্রয় কায ৃসম্পন্ন কনিদবি এবাং নিবন্ধদকি নিকে সেয় সেয় 

তাহাি কাযকৃ্রে সম্পদক ৃনিদপাে ৃপ্রোি কনিদবি।  
 

৬৪।   স্বার্সৃাংনশস্নষ্ট ব্যনিদেি প্রনত শিাটিশ প্রোি।-ধািা ৬২ শত অনপতৃ  িেতাবদল সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক বা 

শকন্দ্রীয় সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক বা জাতীয় সেবায় সনেনত, উহাি প্রাপ্য বদকয়া অর্ ৃআোদয়ি উদেদে 

নিম্নবনেতৃ ব্যনিি প্রনত শিাটিশ প্রোি কনিদব, যর্ােঃ- 

(ক) বন্ধক োতা:  

(ি) এেি শকাি ব্যনি যাহাি বন্ধকী সম্পনত্তদত স্বার্ ৃআদে অর্বা উহাদত শকাি োবী আদে অর্বা উি সম্পনত্ত 

উদ্ধাদিি ব্যাপাদি স্বত্ব আদে এবাং নযনি উি ব্যাাংক অর্বা সনেনতদক অনুরূপ স্বার্ ৃঅর্বা োবী সম্পদক ৃপূদব ৃ

নলনিতভাদব অবনহত কনিয়াদে; 

(গ) উি অর্ ৃঅর্বা উহাি অাংশ নবদশষ প্রোদিি জন্য শকাি জানেিোি; এবাং 

( ) বন্ধকোতাি শকাি পাওিাোি, নযনি বন্ধকী সম্পনত্ত নবক্রদয়ি জন্য একটি নিক্রী লাভ কনিয়াদেি। 
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৬৫।   নবক্রয় এবাং নবক্রয় পদ্ধনতি জন্য আদবেি।-(১)  ধািা ৬৪ এি অধীদি শিাটিশ জািী কিাি তানিি হইদত নতিোস 

উত্তীে ৃহইবাি পি যনে বন্ধদকি বদকয়া অর্ ৃপ্রোি িা কিা হয়, তাহা  হইদল উি ব্যাাংক অর্বা সনেনত উি 

শিাটিদশ উনলস্ননিত শকাি ব্যনি কর্তকৃ উহাদত উনলস্ননিত শেয়াদেি েদধ্য ধািা ৬৩ এি অধীদি নিযুি নবক্রয় 

কেকৃতাৃ সেীদপ তাহাি োবী উত্থাপি কনিদত এবাং বন্ধকী সম্পনত্ত অর্বা উহাি অাংশনবদশষ নবক্রদয়ি জন্য 

আদবেি কনিদত পনিদব।  
 

  
(2) ধািা ৬৩ এি অধীদি নিযুু্ি হওয়াি ৯০ (িববই) নেদিি েদধ্য নবক্রয় কেকৃতাৃ নবক্রয় কায ৃ শশষ 

কনিদবি, তদব সাংনশস্নষ্ট ব্যাাংদকি বা সনেনতি বা উি কেকৃতাৃি  আদবেিক্রদে নিবন্ধক অবস্থা 

নবদশদষ উি শেয়াে আদিা িববই নেি পযেৃত্ম বৃনদ্ধ কনিদত পানিদবি। 
 

৬৬।   জোোদিি োধ্যদে নবক্রয় বানতদলি আদবেি।-(১) এই অধ্যাদয়ি অধীদি শকাি সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক বা 

শকন্দ্রীয় সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক বা জাতীয় সেবায় সনেনতি নিকদে বন্ধক নহসাদব প্রেত্ত শকাি সম্পনত্ত 

নবক্রয় কিা হইদল নবক্রয় কেকৃতাৃ উি নবক্রয় এবাং নবক্রয়মূল্য সম্পদক ৃধািা ৬৪ শত উদলস্ননিত ব্যনিদেি 

নিকে একটি শিাটিশ শপ্রিে কনিদবি, উি শিাটিদশ নিম্নবনেতৃ নবষয়ানে উদলস্নি কনিদত হইদবেঃ- 
  

(K) েফা (ি), (গ) এবাং ( ) শত উনলস্ননিত অর্ ৃ জো প্রোদিি এবাং উি সম্পনত্তি নবক্রয় বানতল 

আদবেদিি সেয়সীো; 

(L) সম্পনত্তি নবক্রয়মূল্য; 

(M) ব্যাাংক অর্বা সনেনত কর্তকৃ নবক্রয় শ াষোয় নবনিনেষৃ্ট অর্সৃহ সম্পনত্তিটিি নবক্রয় কাদযিৃ জন্য উি 

ব্যাাংক বা সনেনত কর্তকৃ ব্যনয়ত িিচ, যনে হয় এবাং তেবাবে প্রাপ্য মুিাফা; 

(N) উি নবক্রয় মূদল্যি শতকিা পাঁচ ভাদগি সেপনিোে িনতপূিে যাহা শক্রতাদক প্রোি কিা হইদব যনে 

শক্রতা উি নবক্রয় মূল্য জো নেয়া র্াদকি। 
 

(২)     উপ-ধািা (১) অনুসাদি শিাটিদশ উদলস্ননিত অর্ ৃজো নেয়া উি উপ-ধািায় উনলস্ননিত ব্যনি নবক্রয়  

         বানতদলি আদবেি কনিদল উি নবক্রয় ৬৭ ধািা  অনুসাদি বানতলদযাগ্য হইদব।  
 

৬৭।   নবক্রয় বানতল ও নিনিতকিে।-(১) ধািা ৬৬ অনুযায়ী নবক্রয় বনতদলি আদবেদিি জন্য নিধাৃনিত সেয় উত্তীে ৃ

হইয়া শগদল নবক্রয় কেকৃতাৃি কাযনৃববিিী, নবক্রদয়ি ফলাফল এবাং উিরূপ শকাি আদবেি কিা হইদল উহাি 

নবসত্মানিত নববিে নিবন্ধক সেীদপ একটি প্রনতদবেি আকাদি শপশ কনিদবি।   

(২)  নিবন্ধক উি প্রনতদবেি প্রানপ্তি পি- 

(ক) শয শিদে ৬৬ ধািাি অধীি শকাি আদবেি এবাং উি ধািায় নবনিনেষৃ্ট অর্ ৃআদবেিকািী কর্তকৃ জো 

কিা হইয়াদে, শসই শিদে নবক্রয় বানতল কনিয়া একটি আদেশ প্রোি কনিদবি এবাং অবস্থা নবদশদষ, 

উি ব্যাাংক অর্বা সনেনতদক ৬৬ (ি) ধািাি অধীদি জোকৃত অর্ ৃশক্রতাদক শফিত শেওয়াি জন্য 

নবক্রয় কেকৃতাৃদক নিদেশৃ নেদবি; এবাং 
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(ি) শযই শিদে উিরূপ শকাি আদবেি িা কিা হয় অর্বা যনে আদবেি শপশ হওয়া সদত্ত্বও উি ধািা 

অনুযায়ী নবনিনেষৃ্ট অর্ ৃআদবেিকািী কর্তকৃ জোোি িা কিা হয় শসই শিদে নবক্রয় নিনিত কনিয়া 

একটি আদেশ প্রোি কনিদবি। 
 

(৩) উপ-ধািা (২) শোতাদবক নবক্রয় নিনিতকিদেি আদেশ প্রোি কিা হইদল নবক্রয় চূিােত্ম হইদব।  
 
 

৬৮।   নবক্রয়লব্ধ অর্বৃণ্টি এবাং কনতপয় োবীি শিদে বাধা।-নিবন্ধক ৬৭ ধািাি অধীদি আদেশ দ্বািা    

        শকাি নবক্রয়  চূিােত্ম কিা কাদল নিদেশৃ নেদবি শয, নবক্রয়লব্ধ অর্ ৃনিম্নরুদপ নবতিে কিা হইদবেঃ 
 

  প্রর্েত ূেঃ  অবস্থা নবদশদষ নবক্রয় কেকৃতাৃ, সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক, শকন্দ্রীয় অর্বা জাতীয় সেবায় 

সনেনতদক উহাি প্রাপ্য যাবতীয় িিচ ও চাজৃ প্রোি কনিদত হইদব, যাহা উি কেকৃতাৃ, 

ব্যাাংক অর্বা সনেনত উি নবক্রয় বা বন্ধদকি সূদে িিচ কনিয়াদে বা অন্য শকািভাদব 

পাওয়াি অনধকািী হইয়াদে।  
  

 নদ্বতীয়ত ূেঃ   অবনশষ্টাাংশ, যনে র্াদক, বন্ধকোতাদক তাহাি পাওিা সাদপদি প্রোি কনিদত হইদব; 
 

      র্ততীয়ত ূেঃ   অতেঃপি অবনশষ্ট অাংশ যনে র্াদক, নবনক্রত সম্পনত্তি মূল োনলকদক প্রোি কনিদত হইদব।  
 

৬৯।   শক্রতাদক সাটিনৃফদকে প্রোি এবাং সাব -শিনজষ্ট্রাি কর্তকৃ অেত্মর্ভিৃকিে ।-(১) এই অধ্যাদয়ি অধীদি শকাি নবক্রয় 

চূিােত্ম হইদল, নিবন্ধক একটি নিনেষৃ্ট ফিদে নবনক্রত সম্পনত্তি বেিৃা কনিয়া এবাং নবক্রয়কাদল শক্রতা নহসাদব 

শ ানষত ব্যনিি িাে উদলস্নি কনিয়া একটি সাটিনৃফদকে প্রোি কনিদবি, এবাং অনুরূপ সটিনৃফদকদে নবক্রয় 

চূিােত্ম হইবাি নেি তানিি উদলস্নি র্ানকদব।   
 

(2) নিবন্ধক উপ-ধািা (১) এি অধীদি প্রেত্ত সাটিনৃফদকদেি একটি মূল কনপ শয সাব-শিনজষ্ট্রাি এি অনধদিদেি 

েদধ্য অনুরূপ সাটিনৃফদকদে উনলস্ননিত স্থাবি সম্পনত্তি সেগ্র নকাংবা অাংশ নবদশষ অবনস্থত তাহাি নিকে শপ্রিে 

কনিদবি এবাং Registration Act, ১৯০৮ (Act XVI of 1908) এ নভন্নতি যাহা নকছু র্াকুক িা শকি 

উি সাব- শিনজষ্ট্রাি তাহাি শিনজষ্টাদি উি কনপি নবষয়বস্ত্ত্ত অেত্মর্ভিৃ কনিদবি এবাং মূল কনপটি নিবন্ধদকি 

নিকে শফিত নেদবি।  

 

৭০।   শক্রতাদক সম্পনত্ত হসত্মােত্মি।-নিবন্ধক ধািা ৬৯ এি অধীদি সাটিনৃফদকে ইসুে কনিবাি পি শক্রতাি আদবেদিি 

শপ্রনিদত তাহাদক সম্পনত্তি েিল হসত্মােত্মি কনিদবি এবাং েিল হসত্মােত্মি সম্পন্ন হইদল তৎনবষদয় 

নিধাৃনিত ফিদে ও পিায় এবাং শেয়ােকাদলি েদধ্য একটি সাটিনৃফদকে ইসুে কনিদবি। 
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৭১।   বন্ধকী জনে ক্রদয় সেবায় সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক, শকন্দ্রীয় সনেনত ইতোনেি অনধকাি।-এই অধ্যাদয়ি অধীদি 

নবনক্রত সম্পনত্ত সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক, শকন্দ্রীয় সেবায় সনেনত এবাং জাতীয় সেবায় সনেনত ক্রয় কনিদত 

পানিদব, নকন্তু অনুরূপভাদব ক্রয় কিা সম্পনত্ত উি ব্যাাংক অর্বা সনেনত নিধাৃনিত শেয়াদেি েদধ্য নবক্রয় 

কনিদব। 
 

৭২।   শক্রতাি স্বত্ব সম্পদক ৃপ্রশ্ন উত্থাপি কিা যাইদব িা।-- ধািা ৬২ এি অধীদি শকাি সম্পনত্ত নবক্রয় কিা হইদল এবাং 

ধািা ৬৭ (২) (ি) এি অধীদি উি নবক্রয় চূিােত্ম কিা হইদল বন্ধকোতা অর্বা তাহাি শকাি উত্তিানধকািী বা 

তাহাি নিকে হইদত স্বার্ ৃ অজদৃিি োবীোি অন্য শকাি ব্যনি শক্রতাি স্বত্ব সম্পদক ৃ শকাি আোলদত প্রশ্ন 

উত্থাপি কনিদত পানিদবি িা।  

 
৭৩।    নিনসভাি নিদয়াগ ।-(১) ধািা ৬২ এি অধীদি নবক্রয় িেতা প্রদয়াগ কনিদত হইদল নিবন্ধক   

          উপ-ধািা (২) এি নবধািাবলী সাদপদি।- 

 
(ক) অবস্থা নবদশদষ, সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংদকি আদবেদিি শপ্রনিদত বন্ধকী সম্পনত্তি উৎপােি 

ও আদয়ি জন্য একজি নিনসভাি নিদয়াগ কনিদত পানিদবি; 

 
(ি) বন্ধকোতাি আদবেদিি শপ্রনিদত যর্াযর্ েদি কনিদল উি নিনসভািদক অপসািে কনিদত 

পানিদবি; এবাং 

 

(গ) নিনসভাদিি শূন্য পে পূিে কনিদত পানিদবি। 

 

(২) নিবন্ধকী সম্পনত্ত ইদতােদধ্য আোলত কর্তকৃ নিযুি একজি নিনসভাদিি েিদল র্ানকদল শসই শিদে নবন্ধক শকাি 

  নিনসভাি নিদয়াগ কনিদবি িা।  

 
৭৪।   নিনসভাদিি িিচ, পানিেনেক এবাং োনয়ত্ব। -উি নিনসভাি নবনধোলা অনুসাদি, সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক, বা 

শিেেত, শকন্দ্রীয় সেবায় সনেনত অর্বা জাতীয় সেবায় সনেনতি সনহত আদলাচিাক্রদে নিবন্ধক কর্তকৃ 

নিধাৃনিত ব্যবস্থাপিা ব্যয় এবাং পানিেনেক গ্রহে কিাি অনধকািী  হইদবি।  

 

(2) উি নিনসভাদিি শিদে Transfer of property Act, 1882 (Act IV of 1882)এি Section 69 

A (8) এি নবধািাবলী প্রদযাজে হইদব। 
 

 
৭৫।   বন্ধকী সম্পনত্ত নবিষ্ট অর্বা জাোিত অপযাৃপ্ত হইদল সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংদকি িেতা।-শযই শিদে সেবায় 

র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক বা শকন্দ্রীয় বা জাতীয় সেবায় সনেনতদক প্রেত্ত বন্ধকী জাোিত অপযাৃপ্ত এবাং উি ব্যাাংক 

বা সনেনত বন্ধক োতাদক জাোিত পযাৃপ্ত কিাি নিনেত্ত অনতনিি জাোিত প্রোদিি জন্য যুনিযুি 

সুদযাগোদিি পদিও বন্ধকোতা ব্যর্ ৃহয়, শসই শিদে সম্পূি ৃঋে অনবলদম্ব বদকয়া হইয়াদে বনলয়া নবদবনচত 

হইদব এবাং ব্যাাংক অর্বা সনেনত এই অধ্যাদয়ি অধীদি উহা আোদয়ি নিনেত্ত নবনধোলা শোতাদবক 

বন্ধকোতাি নবিম্নদদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহে কিাি অনধকািী হইদব ।  

  
 ব্যাখ্যােঃ  এই ধািাি অধীদি জাোিত অপযাৃপ্ত নবদবনচত হইদব, যনে বন্ধকী সম্পনত্ত বতেৃাি মূল্য বদকয়াি 

পনিোে অদপিা শবশী িা হয়, এবাং এই মূল্য নিধাৃিদেি নবষদয় নবনধ ও উপ-আইি প্রদযাজে হইদব।  
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৭৬।    নিলাে ক্রদয় সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক শকন্দ্রীয় ও জাতীয় সনেনতি কেকৃতাৃগদেি অাংশগ্রহে নিনষদ্ধ।- এই 

অধ্যাদয়ি অধীদি  শকাি স্থাবি অর্বা অস্থাবি সম্পনত্ত নবক্রদয়, শকাি সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক, শকন্দ্রীয় বা 

জাতীয় সনেনতি ব্যবস্থাপিা কনেটিি শকাি সেস্য বা কেচৃািী এবাং শকাি নবক্রয় কেকৃতাৃ অর্বা অনুরূপ 

নবক্রয় সম্পৃি শকাি োনয়ত্ব পালদি সাংনশস্নষ্ট শকাি ব্যনি প্রতেি নকাংবা পদিািভাদব, ব্যনিগতভাদব, শকাি 

নিলাে ক্রয় কনিদত অর্বা অনুরূপ সম্পনত্তদত শকাি ক্রয়জনিত স্বার্ ৃঅজিৃ অর্বা স্বার্ ৃঅজদৃিি উদদ্যাগ গ্রহে 

কনিদত পানিদবি িা। 

 
 

৭৭। কনতপয় েনলল নিবন্ধদিি জন্য ব্যনিগতভাদব হানজি হওয়া হইদত অব্যাহনত।-Registration Act 1908 

(Act XVI of 1908) এ যাহা নকছুই র্াকুক িা শকি, শকাি সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক অর্বা প্রার্নেক বা 

জাতীয় সেবায় সনেনতি ব্যবস্থাপিা কনেটিি সেস্য বা কেচৃািীদক উি ব্যাাংক বা সনেনতি পদি শকাি েনলল 

সম্পােদিি কর্ততৃ্ব শেওয়া হইদল উহা নিবন্ধদিি উদেদে তাহাদক ব্যনিগতভাদব শিনজদষ্ট্রশি অনফদস হানজি 

িা হইদলও চনলদব; তদব উিরূপ সম্পােদিি সতেতা যাচাইদয়ি জন্য সাব-শিনজষ্ট্রাি প্রদয়াজিীয় তথ্য তলব 

কনিদত পানিদবি।। 

 
 

৭৮। স্বত্ব নিদয়াগ অর্বা হসত্মােত্মি সদত্ত্বও োকা, ইতোনে গ্রহদে সেবায় ভনে উন্নয়ি ব্যাাংদকি িেতা।-শকাি 

সেবায় র্ভনে উন্নয়ি ব্যাাংক, কর্তকৃ শকাি শকন্দ্রীয় বা সেবায় সনেনত অর্বা জাতীয় সনেনতি নিকে শকাি 

বন্ধদকি স্বত্ব নিদয়াগ অর্বা হসত্মােত্মি কিা সদত্ত্বও উি শকন্দ্রীয় বা জাতীয় সেবায় সনেনতি সম্মনতক্রদে 

স্বত্ব নিদয়াগকািী বা হসত্মােত্মিকািী ব্যাাংক বা সনেনতি বন্ধক বাবে প্রাপ্য বদকয়া অর্ ৃআোয় কনিদত এবাং 

প্রদয়াজদি এ অধ্যায় অনুসাদি ব্যবস্থা গ্রহে কনিদত পানিদব।  

 
দ্বােশ অধ্যায় 

 
োনয়ত্বসমূহ বলবৎকিে  এবাং বদকয়া অর্ ৃআোয় 

 
৭৯। শিকিপৃোনে উপস্থাপিসহ সািীি হানজিা বলবৎকিে।-- (১) নিবন্ধক এবাং নবনধ সাদপদি , একজি নিিীিা 

কেকৃতাৃ, সানলসকািী, অবসায়ক বা অষ্টে অধ্যাদয়ি অধীদি তেেত্ম পনিচালিাকািী শকাি ব্যনি এই আইদিি 

উদেে পূিেকদে-  
 

        (ক)   সাংনশস্নষ্ট পিসমূহদক এবাং তাহাি নবদবচিােত সাংনশস্নষ্ট অন্য শকাি ব্যনিদক সেিজািী কনিয়া    

        হানজি হওয়াি নিদেশৃ প্রোি কনিদত এবাং নজজ্ঞাসাবাে কনিদত পানিদবি; 
 

       (ি)   উি ব্যনি নজজ্ঞাসাি জবাদব তাহাি জািােদত সতে তথ্য প্রোদি বাধ্য র্ানকদবি; 

 
       (গ) সনেনতি শয শকাি নহসাব বনহ, কোশ ও অন্যান্য েনলল ও সম্পে পনিেশিৃ কনিদত পানিদবি; 

 

 
       ( )   সনেনতি ব্যবস্থাপিা কনেটিি সেস্যসহ সকল কেচৃািী প্রদয়াজিীয় সহায়তা নেদত বাধ্য    

        র্ানকদবি। 
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(২)     উপ-ধািা (১) অধীদি প্রেত্ত শকাি নিদেশৃ বা জািীকৃত সেি অনুযায়ী সাংনশস্নষ্ট ব্যনি োনয়ত্ব পালি িা কনিদল বা 

হানজি িা  হইদল বা উি উপ-ধািা অনুসাদি শকাি ব্যনিি অসহদযানগতাি কািদে পনিেশিৃ সিব িা হইদল 

নিবন্ধক োয়ী ব্যনিি নবিম্নদদ্ধ শগ্রফতািী বা শিেেত তলস্নাশী পদিায়ািা ইসুেি জন্য ম্যানজদষ্ট্রদেি নিকটি 

আদবেি কনিদত পানিদবি।  

 
(৩) উপ-ধািা (২) এি অধীদি প্রাপ্ত আদবেি নবদবচিাদেত্ম  ম্যানজদষ্ট্রে শগ্রফতাি বা তলস্নানশ পদিায়ািা ইসুে কনিদত 

      পানিদবি। 
 

৮০।   শতসৃাদপদি শক্রাদকি নিদেশৃোদিি িেতা।-- (১) নিবন্ধদকি নিকে যনে প্রতীয়োি হয় শয, শকাি ব্যনি বা 

সেবায় সনেনত উদেেমূলকভাদব িবে , েশে একােশ বা দ্বােশ অধ্যাদয়ি আওতায় জািীকৃত শকাি নিদেশৃ 

বাসত্মবায়ি , নিস্ফল বা নবলম্ব কনিবাি অনভপ্রাদয় তাহাি বা উহাি যাবতীয় সম্পনত্ত বা শকাি অাংশ হসত্মােত্মি 

কনিদতদে অর্বা সাংনশস্নষ্ট নিবন্ধদকি স্থািীয় অনধদিদেি বানহদি হসত্মােত্মি কনিদতদে, তাহা হইদল নিবন্ধক 

উি সম্পনত্ত অর্বা উহাি সাংনশস্নষ্ট অাংশ শক্রাদকি এবাং তাহাি নবদবচিােত পযাৃপ্ত জাোিত প্রোদিি নিদেশৃ 

নেদত পানিদবি; এবাং উি জাোিত শেওয়া হইদল শক্রাদকি আদেশ প্রতোহাি কনিদত পানিদবি। 

  
(2) উপ-ধািা (১) অধীদি প্রেত্ত শক্রাদকি আদেশ শেওয়ািী আোলদতি শক্রাদকি আদেদশি েত একইরূপ 

আইিগত েযাৃো ও ফলনবনশষ্ট হইদব। 

 

৮১।   বদকয়া পাওিা পনিদশাদধি জন্য নিদেশৃোদিি িেতা।-- িবে অধ্যাদয় যাহা নকছুই উদলস্নি র্াকুক িা শকি শয 

শকাি সেবায সনেনত বা অর্ ৃসিবিাহকািী সাংস্থাি নিকে হইদত গৃহীত ঋে আোদয়ি জন্য উি সনেনত বা 

সাংস্থাি নলনিত আদবেদিি শপ্রনিদত নিবন্ধক বা নবনধ দ্বািা নিধাৃনিত অন্য শকাি কেকৃতাৃ সাংনশস্নষ্ট শিলাপী 

সনেনত বা উহাি সেস্য বা জানেিোিদক উি ঋে পনিদশাদধি নিদেশৃ নেদত পানিদবি।  
 

৮২।    নেথ্যা তথ্য পনিদবশি কনিয়া গৃহীত ঋদেি জন্য শানসত্ম।-- সেবায় সনেনত বা উহাি ব্যবস্থাপিা কনেটিি শকাি 

সেস্য যনে র্ভয়া জাোিত বা বন্ড বা নববৃনত নেয়া বা চুনি সম্পােি কনিয়া ঋে গ্রহে কদিি, তাহা হইদল 

নিবন্ধক উি ঋদেি নদ্বগুি পনিোে জনিোিা োয়ী ব্যনিি উপি আদিাপ কনিদত পানিদবি; এইরূপ জনিোিা 

শফৌজোিী আোলত কর্তকৃ আদিানপত অর্ ৃেদন্ডি ন্যায় একই পদ্ধনতদত আোয় কিা যাইদব; 

  
 তশব এইরূপ জনিোিা আদিাদপি কািদে উি ব্যনিি নবিম্নদদ্ধ শফৌজোিী ও শেওয়ািী প্রনতকাি 

লাদভি জন্যও ঋেোতাি অনধকাি ক্ষন্ন হইদব িা।  

৮৩।   তহনবল তেরূপ ইতোনেি শানসত্ম।-- (১) ধািা ৪৬ এি অধীদি প্রাপ্ত নিিীিা প্রনতদবেি বা ধািা ৪৯ এি অধীি প্রাপ্ত 

তেেত্ম প্রনতদবেি বা অবসায়দকি শকাি প্রনতদবেদিি নভনত্তদত নিবন্ধক যনে সন্তুষ্ট হি শয, শকাি সেবায় 

সনেনতি ব্যবস্থাপিা কনেটিি শকাি সেস্য বা  সনেনতি শকাি সেস্য  বা কেচৃািী - 



               -             -   ৩) 

 35 

 

 
(ক) ইচ্ছাকৃতভাদব এই আইি বা নবনধ বা উপ-আইদিি নবধাি ভঙ্গ কনিয়া শকাি অর্ ৃপ্রোি কনিয়াদেি বা প্রোদিি 

িেতা অনুদোেি কনিয়াদেি; 

 
(ি) ইচ্ছাকৃতভাদব এেি আদেশ প্রোি কনিয়াদেি যাহাি ফদল সনেনতি শকাি িনত হইয়াদে; 

 
 

(গ) ইচ্ছাকৃতভাদব সনেনতি শকাি অর্ ৃনহসাব বনহদত অেত্মর্ভিৃ কদিি িাই; বা  

 
( ) সনেনতি অর্ ৃআত্মসাৎ কনিয়াদেি বা প্রতািোমূলকভাদব সনেনতি শকাি সম্পে আেকাইয়া িানিয়াদেি; 

 
 

          তাহা হইদল নিবন্ধক নবষয়গুনল সুনিনেষৃ্টভাদব তেেত্ম কনিদবি। 

 
 

(২) উপ-ধািা (১) এি অধীি তেেত্মকাদল সাংনশস্নষ্ট সেস্য বা কেচৃািীদক তাহাি নবিম্নদদ্ধ আিীত অনভদযাগ সম্পদক ৃ

শুিািীি 

     সুদযাগ নেদবি এবাং পনিনস্থনত অনুসাদি যর্াযর্ েদি কনিদল উি উপ-ধািায় উনলস্ননিত েম্নটি সাংদশাধি বা 

আত্মসাৎকৃত 

     অর্ ৃবা সম্পে সনেনতদক শফিত বা উি সেদস্যি আদেশ বা কেকৃাদন্ডি ফদল উদ্ভুত িনতজনিত িনতপূিে  

     ১২০ (একশত নবশ) নেদিি েদধ্য  প্রোদিি জন্য নিদেশৃ নেদত পানিদবি।  

 
(৩)     উপ-ধািা (২) এি অধীি প্রেত্ত নিদেশৃ পালদি সাংনশস্নষ্ট সেস্য বা কেচৃািী বাধ্য র্ানকদবি, এবাং উহা পালদি 

ব্যর্তৃা 

     হইদব একটি অপিাধ এবাং তজ্জন্য নতনি অিনধক ৭ (সাত) বৎসি কািােন্ড বা আত্মসাৎকৃত অদর্িৃ বা, 

     শিেেত, িনতসানধত সম্পদেি মূদল্যি নদ্বগুি পনিোে অর্ ৃেদন্ড বা উভয় েদন্ড েন্ডিীয় হইদবি।   

৮৪।    নিবন্ধদকি োনয়ত্ব সম্পােদিি িেতা।-(১) এই আইদিি অন্যান্য ধািায় নভন্নতি যাহা নকছুই র্াকুক িা শকি, এই 

আইি, নবনধোলা বা উপ-আইদিি অধীি শকাি সেবায় সনেনত কর্তকৃ শকাি নবষদয় ব্যবস্থা গ্রহে প্রদয়াজি 

হওয়া সদত্বও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহে কিা িা হইদল- 

  
(ক) এই আইি, নবনধ বা উপ-আইদি উনলস্ননিত সেদয়ি েদধ্য; বা 

 
(ি) অনুরূপ শকাি সেদয়ি উদলস্নি িা র্ানকদল ব্যবস্থা গ্রহদেি প্রকৃনত  বা পনিনধ নবদবচিাক্রদে নিবন্ধক 

কর্তকৃ ইসুেকৃত শিাটিশ উনলস্ননিত সেদয়ি েদধ্য,উি ব্যবস্থা গ্রহদেি জন্য সনেনতি ব্যবস্থাপিা কনেটি বা 

সাংনশস্নষ্ট ব্যনিদক শুিািীি একটি সুদযাগোি কিতেঃ নিবন্ধক প্রদয়াজিীয় নিদেশৃ নেদত পাদিি; এইরূপ 

নিদেশৃ পালদি উি কনেটি, বা শিেেত সেস্য বা ব্যনি বাধ্য র্ানকদবি। 

 
(৩) উপ-ধািা (১) এি অধীি প্রেত্ত নিদেশৃ লাং দিি জন্য জনিোিাসহ নিবন্ধক প্রনতনেদিি জন্য অিনধক ৫০০/- 

    (পাঁচশত) োকা সনেনতি তহনবদল জোোদিি জন্য লাং িকািীদক নিদেশৃ নেদত পাদিি; উি জনিোিা শেওয়া িা 

হইদল 

    উহা Public Demand Recovery Act,1913 (Ben, Act iii of 1913 ) এি অধীি public demand 

    নহসাদব আোয়দযাগ্য হইদব।  
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৮৫।  কনতপয় ক্রটিি জন্য সনেনত ইতোনেি কাযাৃবলী বানতল হইদব িা।-(১) সনেনতি সাংগঠি অর্বা ব্যবস্থাপিা 

কনেটিি গঠি নকাংবা কাযকৃ্রে পনিচালিায় নকাংবা শকাি কেকৃতাৃ বা অবসায়দকি নিদয়াগ অর্বা নিবাৃচদি 

অদযাগ্যতাি কািদে পিবতীদত উদ্ভুত েম্নটিি জন্য শকাি সেবায় সনেনত অর্বা ব্যবস্থাপিা কনেটি বা শকাি 

কেকৃতাৃ বা অবসায়ক কর্তকৃ সিল নবশ্বাদসকৃত কাযাৃবলী অববধ বনলয়া নবদবচিা কিা যাইদব িা।  

 

(২) এই আইদিি অধীদি নিদয়াগকৃত শকাি ব্যনিি দ্বািা সিল নবশ্বাদস সম্পানেত শকাি কাজ শুধুোে এই অজুহাদত 

অববধ  

     হইদব িা শয, পিবতীদত তাহাি নিদয়াগ বানতল কিা হইয়াদে বা এই আইদিি অধীদি জািীকৃত আদেদশি ফদল 

     অকাযকৃি হইয়াদে।  

 

(৩) এই ধািাি উদেে পূিেকদে শকাি সনেনত পনিচালিাি শকাি কাজ সিল নবশ্বাদস সম্পােি কিা হইয়াদে নকিা, 

      নিবন্ধক তাহা নসদ্ধােত্ম নেদত পাদিি। 

 

৮৬।    অপিাধ আেদল গ্রহে, ইতোনে।-- (১) Code of Criminal Procedure. 1898 (Act V of 1898) এ 

যাহা নকছুই র্াকুক িা শকি, এই আইদিি অধীি েন্ডিীয় অপিাধ অ-আেলদযাগ্য (Non-Cognizable) 

অপিাধ হইদব।  

 

(২) নিবন্ধক বা তাহাি নিকে হইদত িেতাপ্রাপ্ত শকাি ব্যনিি নলনিত অনভদযাগ োিা শকাি আোলত এই আইদিি 

অধীি 

      শকাি অপিাধ নবচাদিি জন্য গ্রহে কনিদব িা।  

 

৮৭।   সনেনতি িাতাপে/ বইসমূহ শিকিরৃ্ভনিি প্রোে।-(১) সেবায় সনেনতি শকাি শিনজষ্টাি বা বইদয়  অেত্মর্ভিৃ শকাি 

নবষয়, সনেনতি স্বাভানবক কাযকৃ্রে চলাকাদল নলনপবদ্ধ হইদল এবাং নবষয়টি নিধাৃনিত নিয়দে সতোনয়ত কিা 

হইদল, শকাি োেলা বা আইিগত কাযকৃ্রদে উি নবষদয়ি প্রার্নেক প্রোে নহসাদব সতোনয়ত অনুনলনপ গৃহীত 

হইদব।  

(২) শকাি সেবায় সনেনতি অবসায়ি সম্পন্ন হইয়া র্ানকদল উি সনেনতি শিকিপৃে অনধেপ্তদিি শয কেকৃতাৃি নিকে 

গনচ্ছত র্াদক নতনি উি সনেনতি প্রািি ব্যবস্থাপিা কনেটিি শকাি সেস্য বা শকাি প্রািি কেচৃািী বা প্রািি 

অবসায়ক শকাি োেলাি পি বা আসােী িা হইদল তাহাদক উি োেলায় উি সনেনতি শকাি নবষদয় শকাি িনর্পে 

উপস্থাপদিি জন্য বা শকাি নবষদয় সািে শেওয়াি জন্য তলব কিা যাইদব িা, তদব এতেনবষদয় আোলদতি সুনিনেষৃ্ট 

আদেশ র্ানকদল তাহাদক তলব কিা যাইদব।  



               -             -   ৩) 

 37 

এদয়ােশ অধ্যায় 
 

নবনবধ 
 

৮৮।  নবনধ প্রেয়দেি িেতা।- (১) সিকাি এই আইদিি উদেে পূিেকদে সিকািী শগদজদে প্রজ্ঞাপি দ্বািা, নবনধ প্রেয়ি 

কনিদত পানিদব।  
 

(2)    এইরূপ নবনধদত এই েদে ৃনবধাি র্ানকদত পাদি শয, শকাি ব্যনি  উহা লাং ে কনিদল নতনি অিনধক  ৬ (েয়) 
োস কািােদন্ড বা ৫০০০/- (পাঁচ হাজাি োকা) অর্ ৃেদন্ড বা উভয় েদন্ড েন্ডিীয় হইদবি।  

 

৮৯।    োয়মুনি।-এই আইদিি অধীদি নিবন্ধক বা তাহাি অধীিস্থ শকাি কেকৃতাৃ বা কেচৃািী বা তাহাি নিকে হইদত 

িেতা প্রাপ্ত শকাি ব্যনিি নবিম্নদদ্ধ তৎকর্তকৃ সিল নবশ্বাদস সম্পানেত হইয়াদে এইরূপ শকাি কাদজি ফদল 

শকাি ব্যনি িনতগ্রসত্ম হইদল বা উহাি সিাবিা র্ানকদল, তজ্জন্য এই আইি অনুযায়ী ব্যতীত অন্য শকািভাদব 

শকাি োেলা বা আইিগত কাযকৃ্রে গ্রহে কিা যাইদব িা। 
 
 

 

৮৯ক। িেতা অপেৃ।-অে আইদি, অনপতৃ হয় িাই এইরূপ শয শকাি োনয়ত্ব ও িেতা সিকাি সিকািী শগদজদে প্রজ্ঞাপি 

দ্বািা নিবন্ধকদক অপেৃ কনিদত পানিদব। 
 

 

৯০। বানতল এবাং সাংিিে।-(১) The Co-operative Ordinance, 1984 (Ordinance I of 1985) 

       অতেঃপি উি অধ্যাদেশ বনলয়া উনলস্ননিত, এতদ্দ্বািা িনহত কিা হইল।  
 

 (২)  উিরূপ িনহতকিে সদত্ত্বওেঃ-  
   
 

     (ক) উি অধ্যাদেদশি অধীদি প্রেীত নবনধোলা, এই আইদিি সনহত সাংগনতপূে ৃহওয়া সাদপদি, এই আইদিি  

           অধীদি প্রেীত বনলয়া গণ্য হইদব; 
 

(ি) উি অধ্যাদেদশি অধীি প্রেত্ত নিবন্ধি, অনপতৃ িেতা, জািীকৃত শিাটিশ, প্রেত্ত নিদয়াগ, আদেশ নিদেশৃ, 
 

     গৃহীত অবসায়ি কাযকৃ্রে, এই আইদিি সনহত সাংগনতপূে ৃহওয়া সাদপদি, এই আইদিি প্রেত্ত, অনপতৃ জািীকৃত 

     বা অবসানয়ত বনলয়া গন্য হইদব; 
   

(গ) উি অধ্যাদেদশি অধীদি িম্নজুকৃত শকাি নবদিাধ (dispute) বা আপীল বা শজলা জদজি নিকে োদয়িকৃত বা  

      অন্য আোলদত োদয়িকৃত শকাি োেলা এইরূদপ অব্যাহত র্ানকদল শযি এই আইি প্রেীত হয় িাই।  
 

-------০-------- 
 
 

  শিাে ূেঃ ১। ২০০২ সাদল সাংদশানধত অাংশ শবাল্ড কদি শেিাদিা হদয়দে। 
                    ২। ২০১৩ সাদল সাংদশানধত অাংশ শবাল্ড ও আন্ডািলাইি কদি শেিাদিা হদয়দে। 
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র্ভনেকা 
 

The Co-operative Societies Ordinance, 1984 (Ordinance No.1 of 

1985) বানতলক্রদে ১৫ই জুলাই ২০০১ সাদল ১৩টি অধ্যাদয় ৯০ টি ধািা সম্বনলত সেবায় সনেনত 

আইি, ২০০১ (২০০১ সদিি ৪৭ িাং আইে) পুি:প্রেয়িপূবকৃ জািী কিা হয়। 

 
২। নবদ্যোি আইদিি উদেে পূিিকদে কনতপয় সাংদশাধিী সহ সেবায় সনেনত সাংদশাধি 

আইি, ২০০২ (২০০২ সদিি ২৯ িাং আইি) ১লা নিদসম্বি, ২০০২ সদি জািী কিা হয়। উি 

সাংদশাধিীদত ধািা ১৮, ১৯, ২২, ৩৪, ৪৯ সাংদশাধি, ধািা ২১ প্রনতস্থাপি এবাং ধািা ২৬ক ও ৮৯ক 

সনন্নদবশ কিা হয়। 

 
৩। ২০০২ সদিি সাংদশাধিসহ ২০০১ সদি জািীকৃত মুল আইি অনধকতি সাংদশাধি কিা 

সেীচীি ও প্রদয়াজিীয় হওয়ায় সেবায় সনেনত সাংদশাধি আইি ২০১৩ (২০১৩ সদিি ১ িাং আইি)১৭ই 

শফব্রুয়ানি ২০১৩ সদি জািী কিা হয়। উি সাংদশাধিীদত ধািা ২, ৪, ৭, ৮, ১০, ১৩ ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, 

২১, ২২, ২৩, ২৬, ২৯, ৩৩, ৩৮, ৪১,৪২, ৫০, ৫৩, ৫৫, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৪,  ৬৬, ৬৮, ৭১, 

৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮ এবাং ৮৩ সাংদশাধি, ধািা ৩, ৯, ২০ এবাং ৪৭ প্রনতস্থাপি। ধািা ২৩ক, ২৩ি 

এবাং ২৬ি সনন্নদবশ কিা হয়। 

 

 
৪। মুল আইদিি সাংনশস্নষ্ট অাংদশ উপদি বনেতৃ সাংদশাধি, প্রনতস্থাপি ও সনন্নদবশ কিা 

অাংশসমূহ সাংদযাজি পূবকৃ সেবায় কেকৃতাৃ ও সাংনশস্নষ্টদেি ব্যবহাদিি সুনবধাদর্ ৃসাংকনলত কদি 

প্রকাশ কিা হ’ল। ২০০২ সাদল সাংদশানধত অাংশ শবাল্ড কদি এবাং ২০১৩ সাদল সাংদশানধত অাংশ শবাল্ড 

ও আন্ডািলাইি কদি শেিাদিা হদয়দে। 


