ফীভা অআন, ২০১০
( ২০১০ ননয ১৩ নং অআন )
[ভাচচ ১৮, ২০১০]
Insurance Act, 1938 যহতূফচক ঈা ুনঃপ্রণয়ন  ংত কহযফায ঈনেনে প্রণীত অআন
যমনতু , Insurance Act, 1938 (Act IV of 1938) যহতূফচক ঈা ুনঃপ্রণয়ন  ংত কযা ভীচীন 
প্রনয়াজনীয়; এফং
যনতু , এতদ্দ্বাযা হনম্নরূ অআন কযা আর :-

প্রথভ ধোয়
প্রাযহিক
ংহিপ্ত হনযানাভ
 প্রফতচন

১। (১) এআ অআন ফীভা অআন, ২০১০ নানভ হবহত আনফ।
(২) আা হফরনে কামচকয আনফ।

ংজ্ঞা

২। - হফলয় ফা প্রনেয হযন্থী যকান হকছু না থাহকনর, এআ অআনন,ৃ ি কতচক
ৃ হনমুক্ত
(১) "নুনভাহদত হনযীিক" থচ এআ অআননয হফধান নুমায়ী কতচ
হনযীিক;
ৃ যগনজট প্রজ্ঞান
(২) "নুনভাহদত হফহননয়াগ" থচ এআ অআননয ঈনেনে যকায কতচক
দ্বাযা নুনভাহদত হফহননয়াগ হানফ হনহদচষ্টকৃত হফহননয়াগ;
(৩) "নুনভাহদত হহকঈহযহটজ" থচ যকানযয হহকঈহযহটজ এফং যকানযয যাজস্ব
ৃ অর  সুদ হযনানধয হনশ্চয়তাপ্রাপ্ত যম
আনত হযনাধনমাগে হকংফা যকায কতচক
যকান হহকঈহযহটজ; এফং ংনদয যকান অআনন প্রদত্ত িভতাফনর থচ অযনণয জন্য
আসুেকৃত হডনফঞ্চায ফা ন্য যকান হহকঈহযহটজ আায ন্তবু চক্ত আনফ মাা যকায
ৃ , যগনজট প্রজ্ঞান দ্বাযা, এআ অআননয ঈনেনে হহকঈহযহটজ হননফ হনধচাযণ কযা
কতচক
আয়ানছ;
(৪) "ংগ্রণকাযী হরহ" থচ রাআপ আন্সুনযন্স ফেফা ংক্রান্ত হফলনয় ঈায থচ
হফহননয়াগ ংহিষ্ট চু হক্ত, স্বাস্থ্ে ম্পহকচত চু হক্ত, যগাহি রাআপ আন্সুনযন্স চু হক্ত এফং যগাহি
স্বাস্থ্ে ম্পহকচত চু হক্ত ফেতীত এআরূ চু হক্ত মাায তচাফরীয ধীনন ফীভা হরহ গ্রাক
রাআপ আন্সুনযন্স ংক্রান্ত ফীভাকাযীয রবোং ফা ঈদ্ব ৃত্ত হফতযনণ ংগ্রনণয হধকাযী;
তনফ হরহয ধীনন যদয় সুহফধা, মহদ তাা চু হক্তয তচাফরী নুয়ায়ী হনধচাহযত য় এফং
ঈানত ফীভাকাযীয ঐহিক িভতা প্রনয়াগনমাগে না য়, তাা আনর ঈক্ত সুহফধা এআ
দপায ঈনেে ূযণকনে রবোং ফা ঈদ্ব ৃত্ত হফতযণ ফহরয়া গণে আনফ না;

(৫) "অহথচক প্রহতিান" থচ অহথচক প্রহতিান অআন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ ননয ২৭ নং অআন)
এয ধাযা ২ এয দপা (খ) এ ংজ্ঞাহয়ত অহথচক প্রহতিান;
(৬) "আনরকট্রহনক প্রচায ভাধেভ" থচ আন্টাযননট, যভাফাআর, যযহড, যটহরহবন, যট
যযকডচায, কোনট এফং কহম্পঈটায হডনেট  হহড যভ প্রচানযয কানজ ফেফরত যম
যকান আনরকট্রহনক ভাধেভ;
(৭) "আরাভী ফীভা ফেফা" থচ আরাভী যীয়া নুমায়ী হযচাহরত ফীভা ফেফা;
(৮) "একচু েয়াহয (actuary)" থচ প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত যমাগেতাম্পন্ন একচু েয়াহয;
(৯) "এনজন্ট হননয়াগকাযী" থচ এআ অআননয ধীন নদপ্রাপ্ত যকান ফেহক্ত, হমহন রাআপ
আন্সুনযন্স ংক্রান্ত ফীভাকাযীয জন্য তাায াফচিহণক ফা খন্ডকারীন কভচী হননয়াগ কহযয়া
ফা কযাআয়া তাায জন্য ফীভা ফেফা ংগ্র কনযন;
ৃ ি" থচ ফীভা ঈন্নয়ন  হনয়ন্ত্রণ কতচ
ৃ ি অআন, ২০১০ (২০১০ ননয ১২
(১০) "কতচ
ৃ ি;
নং অআন) এয ধীন গহঠত ফীভা হনয়ন্ত্রণ কতচ
(১১) "যকাম্পানী" থচ যকাম্পানী অআননয ধাযা ২ এয ঈ-ধাযা (১) এয দপা (ঘ) যত
ংজ্ঞাহয়ত যকাম্পানী;
(১২) "যকাম্পানী অআন" থচ যকাম্পানী অআন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ ননয ১৮ নং অআন);
(১৩) "চরভান াভথচে চু হক্ত" থচ এআরূ চু হক্ত মাায ধীনন হনম্নফহণচত ঘটনা াননি
সুহফধা প্রনদয় আনফ, মথা :() ফীভা চু হক্তনত ফহণচত যকান কাযনণ রাআপ আন্সুেযযন্সকৃত ফেহক্তয ভ ৃতু ে ঘহটনর;
(অ) রৃঘচটনা ফা সুস্থ্তায কাযনণ ফীভাকৃত ফেহক্ত অঘাতপ্রাপ্ত ফা াভথচে আনর; থফা
(আ) ফীভাকৃত ফেহক্তনক চু হক্তনত ঈহিহখত যকান যযানগ যযাগাক্রান্ত ফা হচহকৎাযত ফস্থ্ায়
ায়া যগনর;
(১৪) "তপহর" থচ এআ অআননয যকান তপহর;

(১৫) "তপহরী ফোংক" থচ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. 127 of
1972)এয section 2 এয clause (j) যত ংজ্ঞাহয়ত Scheduled Bank;
(১৬) "দায়বায" থচ যকান স্থ্াফয ফা স্থ্াফয ম্পহত্তয যকান ভটচনগজ, হপক্সড থফা

যলাহটং চাজচ, াআনাহথনকন, যজ, স্বত্ব প্রদান ফা জাভানত ফা ন্যবানফ স্বাথচ স্থ্ানান্তয
মাা দ্বাযা অআনানুগ  রাবজনক ভাহরকানাস্বত্ব হ্রা ায়;
(১৭) "হনফন্ধন" থচ এআ অআননয ধাযা ৯ এয ধীন প্রদত্ত হনফন্ধন;
(১৮) "হযফায" থচ স্বাভী ফা স্ত্রী, হতা, ভাতা, ুত্র, কন্যা, বাআ  যফান এফং ংহিষ্ট
ফেহক্তয ঈয হনবচযীর কনরআ ন্তবু চক্ত আনফ;
(১৯) "হরহ" থচ যকান ফীভা চু হক্ত;
(২০) "ুনঃফীভা" থচ এআরূ চু হক্ত মাা ফীভাকাযী হনজ স্বানথচ ফীভাকৃত হতহযক্ত ঝু ুঁহক
ন্য যকান এক ফা একাহধক ুনঃফীভাকাযী থফা ন্য যকান ফীভাকাযীয হনকট স্তান্তয
কহযয়া হননজয কানছ দায় ীহভত যানখ;
(২১) "প্রতেচণ ফীভা" থচ এআরূ চু হক্ত মাায ভাধেনভ ুনঃফীভাকাযী হনজস্বানথচ
ন্যফীভাকাযীয হনকট ুনঃফীভাকাযীয হকছু হনহদচষ্ট দায় প্রতেচণ কযানক ফুঝাআনফ;
ৃ ীয় ধোনয়
(২২) "প্রতোহয়ত" থচ যকান ফীভাকাযী ফা তাায নি ফা এআ অআননয তত
ৃ দাহখর কহযনত আনফ এভন দহররাহদয নুহরহ ফা
ংজ্ঞাহয়ত যকান হভহত কতচক
ৃ
নুফানদয যিনত্র নুরূ ফীভাকাযী থফা হভহতয একজন ভুখে হনফচাী কভচকতচা কতচক
হফকর নকর ফা নুফাদ হানফ প্রতোহয়ত;
(২৩) "প্রহফধান" থচ এআ অআননয ধীন প্রণীত প্রহফধান;
(২৪) "হফহধ" থচ এআ অআননয ধীন প্রণীত হফহধ;
(২৫) "ফীভাকাযী" থচ ফাংরানদন ফা ফাংরানদনয ফাহনয ফাংরানদনয অআন ফা ন্য
যকান যানেয অআনন হনগহভত ফা হনফহন্ধত এআরূ যকান যকাম্পানী, হভহত ফা ংহফহধফদ্ধ
ংস্থ্া, মাা(১) ফাংরানদন ফীভা ফেফা হযচারনা কনয; ফা,
(২) ফীভা ফেফায ঈনেনে ফাংরানদন যকান প্রহতহনহধ হননয়াগ কনয হকংফা ফাংরানদনয
বেন্তনয ফেফাহয়ক কামচারয় স্থ্ান কনয;
(২৬) "ফীভা হরহ গ্রাক" ফা "ফীভা গ্রাক" থচ এআরূ ফেহক্ত মাায নুকূনর হরহ
আসুে কযা য় ফা রাআপ আন্সুেনযন্স হরহয যিনত্র, এআরূ ফেহক্ত মাায নুকূনর হরহয
ভুদয় স্বাথচ হচযতনয হচত য়;
(২৭) "ফীভা হরহ গ্রানকয দায়" থচ রাআপ আন্সুেনযন্স ংহিষ্ট -

() হরহয ধীনন ঈদ্ভূত দায়; থফা
(অ) হরহনত ফহণচত ঘটনা ংঘটনন ঈদ্ভূত দায়;
(২৮) "ফীভা" থচ হরহ এফং চু হক্ত থফা ন্য যম যকান নানভ হপ্রহভয়াভ গ্রণ াননি
যকান ফেহক্ত ন্য ফেহক্তনক, চু হক্তনত ঈহিহখত যকান ঘটনা যম ঘটনায় হদ্বতীয় ঈহিহখত
ফেহক্ত িহতগ্রস্ত য় ঈা ংঘহটত য়া াননি, থচ প্রদাননয ংগীকাযূফচক হরপ্ত
য়ায  হননয়াহজত থাকায ফেফা, রাআপ আন্সুেনযন্স চু হক্ত ুনঃফীভা, এফং প্রতেচণ
ফীভা আায ন্তবু চক্ত আনফ;
(২৯) "ফীভা এনজন্ট" থচ এআ অআননয ধীন হনফহন্ধত যকান ফেহক্ত, হমহন কহভন ফা
ন্য াহযশ্রহভক গ্রণ কহযয়া ফা গ্রনণ ম্মত আয়া ফীভা হরহ চর, নফায়ন ফা
ুনরুজ্জীহফতকযণ ফীভা ফেফা অযণ  ংগ্র কনযন;
(৩০) "ফীভা জহযকাযী" থচ এআ অআননয ধীন রাআনন্সপ্রাপ্ত যকান ফেহক্ত, যম নানভআ
হবহত ঈক না যকন, হমহন নন-রাআপ আন্সুেনযন্স চু হক্তয ধীনন ফীভাকৃত যকান ণে,
ম্পহত্ত ফা স্বানথচয যকান িহতয কাযণ, ফোহপ্ত, ফস্থ্ান এফং দাফী ংঘহটত িহত ফা
দাফীকৃত িহতয হযভাণ যীিূফচক হনযনি ভতাভত প্রদান কনযন;
(৩১) "ফেফস্থ্াক" থচ যকাম্পানী অআননয ধাযা ২ এয ঈ-ধাযা (১) এয দপা (ত) এ
ংজ্ঞাহয়ত ভোননজায;
(৩২) "ফেহক্ত" থচ যম যকান ফেহক্ত এফং যকান প্রহতিান, যকান যকাম্পানী, যকান ংীদাযী
কাযফায, পাভচ ফা ন্য যম যকান ংস্থ্া ঈায ন্তবু চক্ত আনফ;
(৩৩) "যব্াকায" থচ ফোংক এফং অহথচক প্রহতিান ভধেস্থ্তাকাযী ফা ফীভা ভধেস্থ্তাকাযী
হমহন ফীভাকাযী ফা ুনঃফীভাকাযীয হনকট আনত যব্াকায হপ ফা কহভন প্রাহপ্ত প্রতোায়
ফীভা ফা ুনঃফীভা প্রস্তাফনকয জন্য ফা তাায নি নন-রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা প্রাহপ্তয
জন্য কাজ কহযনত এআ অআননয ধীন হনফহন্ধত;
(৩৪) "ভোননহজং এনজন্ট" থচ এভন যকান ফেহক্ত, পাভচ ফা যকাম্পানী হমহন যকাম্পানীয
হত চু হক্তফনর এফং চু হক্তনত হবন্নতয হকছু না থাহকনর হযচারক লচযদয হনয়ন্ত্রণ 
হননদচনাধীন ঐ যকাম্পানীয ভুদয় হফলয় ফেফস্থ্ানায হধকাযী এফং, যম নানভআ
হবহত ঈক না যকন, নুরূ দাহধকাযী যকান ফেহক্ত, পাভচ ফা যকাম্পানী আায
ন্তবু চক্ত আনফ;

(৩৫) "যকাহয হহকঈহযহটজ" থচ Securities Act, 1920 (X of 1920) এয
section 2 এয clause (a) যত ংজ্ঞাহয়ত Government Security;

(৩৬) "ভফায় হভহত অআন" থচ ভফায় হভহত অআন, ২০০১ (২০০১ ননয ৪৭ নং
অআন);
ৃ প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত হযভাণ ংযহিত
(৩৭) "রনবহন্স ভাহজচন" থচ ফীভাকাযী কতচক
ম্পদ;
(৩৮) "াফহহডয়াহয" ফা "াফহহডয়াহয যকাম্পানী" থচ যকাম্পানী অআননয ধাযা ২ এয
ঈ-ধাযা (২) এ ফহণচত াফহহডয়াহয যকাম্পানী;
(৩৯) "হনযীিক" থচ যকাম্পানী অআননয ধাযা ২১২ এয হফধান নুমায়ী যকাম্পানীয
হনযীিক হানফ কাজ কযায যমাগেতাম্পন্ন যকান ফেহক্ত;
(৪০) এআ অআনন যম কর ব্দ ফা হবফেহক্তয ংজ্ঞা যদয়া য় নাআ যআ কর ব্দ ফা
হবফেহক্ত যকাম্পানী অআন, ১৯৯৪-এ যম নথচ ফেফরত আয়ানছ যআ নথচ প্রনমাজে
আনফ।

হদ্বতীয় ধোয়
ফীভাকাযীয জন্য প্রনমাজে হফধানাফরী
দায়মুক্ত ফীভাকাযীয
যিনত্র অআননয
প্রনমাজেতা

৩৷ যকান যশ্রণীয যকান ফীভাকাযীয ংহিষ্ট ফেফা ংক্রান্ত হফলনয় ফাংরানদন যকান দায়
ূণচ থাহকনর এফং ংহিষ্ট দায় ম্পনকচ হবন্নরূ যকান কামচ ফেফস্থ্া গ্রণ কযা না আনর
ঈক্তরূ ফীভাকাযীয যিনত্র এআ অআননয হফধানাফরী প্রনমাজে আনফ৷

ফীভা ফা ুনঃফীভা
ফেফা কযায যিনত্র
হফহধ হননলধ

৪৷ (১) হনম্নফহণচত যকাম্পানী ফা হভহতভূ ফেতীত ন্য কাঈনক এআ অআননয ধীন
ফাংরানদন ফীভা ফা ুনঃফীভা ফেফা কযায জন্য নুভহত প্রদান কযা মাআনফ না, মথাঃ-

(ক) যকাম্পানী অআন এয ধীন যকান াফহরক হরহভনটড যকাম্পানী;
(খ) এআ অআন কামচকয আফায ফেফহত ূনফচ ভফায় হভহত অআন এয ধীন হনফহন্ধত
যম কর ভফায় হভহত Insurance Act, 1938 এয ধীন ফীভাকাযী হানফ
হনফহন্ধত; এফং
(গ) ফাংরানদনয ফাহনয যকান যদনয অআননয ধীন ংহফহধফদ্ধ এভন যকান ংস্থ্া,
মাা যকান প্রাআনবট প্রকৃহতয যকাম্পানী নন থফা প্রাআনবট যকাম্পানীয াফহহডয়াযী
নন৷
(২) যকান হভঈচু েয়ার ফীভা যকাম্পানী এআ অআননয ধীন নন- রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা

হযচারনা কহযনত াহযনফ না৷

ফীভা ফেফায যশ্রণী
হফন্যা

৫৷ (১) এআ অআননয ঈনেে ূযণকনে রাআপ আন্সুেনযন্স  নন- রাআপ আন্সুেনযন্স নাভীয়
রৃআ যশ্রণীয ফীভা ফেফা থাহকনফ৷
(২) এআ ধাযায ধীন রাআপ আন্সুেনযন্স ফহরনত ভানফজীফন ংক্রান্ত ফীভা চু হক্তভূনক
ফুঝাআনফ এফং ঈ-ধাযা (৪)  (৫) এয হফধান াননি, রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফানক
কামচকযবানফ হযচারনা কযায জন্য, হফহধ দ্বাযা, হফহবন্ন ঈ-যশ্রণীনত যশ্রণীহফন্যা কযা
মাআনফ৷
(৩) এআ ধাযায ধীন নন-রাআপ আন্সুেনযন্স ফহরনত ভানফ জীফন ংক্রান্ত ফীভা চু হক্ত
ফেতীত ন্য যকান যশ্রণীয ফীভা চু হক্তনক ফুঝাআনফ এফং ঈ-ধাযা (৪)  (৫) এয হফধান
াননি, নন-রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফানক কামচকযবানফ হযচারনা কযায জন্য, হফহধ দ্বাযা,
হফহবন্ন ঈ-যশ্রণীনত যশ্রণীহফন্যা কযা মাআনফ৷
(৪) এআ অআননয ধীন যম চু হক্তয ন্যতভ ভূখে ঈনেে নি রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা
হযচারনা কযা, যআ চু হক্তনত মহদ নন-রাআপ আন্সুেনযন্স ংহিষ্ট ফা ঈায ম্পূযক যকান
ফীভা ফেফায হফলয় ন্তবু চক্ত থানক, তাা আনর ঈক্তরূ চু হক্ত রাআপ আন্সুেযযন্স ফেফা
হযচারনায জন্য ম্পাদন কযা আয়ানছ ফহরয়া গণে আনফ৷
ৃ নহধক ১
(৫) নন-রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা হযচারনায জন্য হনফহন্ধত ফীভাকাযী কতচক
(এক) ফৎয যভয়াদী চু হক্তয ধীন যকান ফেহক্তয রৃঘচটনাজহনত ভ ৃতু ে ফা ভ ৃতু ে ফেতীত
রৃঘচটনা, যযাগ ফা িভতাজহনত িহতয জন্য থচ হযনানধয তচ েহরত চু হক্ত ম্পাদন
 হযারন নন-রাআপ আন্সুেনযন্স চু হক্ত হানফ গণে আনফ ৷
(৬) এআ ধাযায় মাা হকছু আ থাকুক না যকন, Insurance Act, 1938 এফং Insurance
ৃ হযচাহরত জীফন ফীভা
Corporations Act, 1973 এয ধীন যকান ফীভাকাযী কতচক
এফং াধাযণ ফীভা ফেফা, এআ অআননয ঈনেে ূযণকনে মথাক্রনভ রাআপ আন্সুেনযন্স
এফং নন-রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা ফহরয়া গণে আনফ৷

গ্রাভীণ ফা াভাহজক
খানত ফীভা ফেফা

ৃ ি কতচক
ৃ , যগনজট প্রজ্ঞান
৬৷ প্রনতেক ফীভাকাযী এআ অআন ফরফৎ আফায য কতচ
দ্বাযা, হনধচাহযত অনুাহতক ানয গ্রাভীণ ফা াভাহজক খানত রাআপ আন্সুেনযন্স ফা ননরাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা হযচারনা কহযনফ৷

আরাভী ফীভা
ফেফা

৭৷ (১) এআ অআন কামচকয আফায ূনফচ Insurance Act, 1938 এয ধীন হনফহন্ধত
যমআ কর ফীভাকাযী আরাভী ফীভা ফেফা হযচারনা কহযত, যআ কর ফীভাকাযী এফং
আরাভী ফীভা ফেফা হযচারনায় অগ্রী যম যকান ফেহক্ত, এআ অআননয ন্যান্য হফধান

ৃ নিয হনকট আনত নুভহত প্রাহপ্ত াননি, যম যকান যশ্রণীয ফা ঈ-যশ্রণীয
এফং কতচ
ফীভা ফেফা হযচারনা কহযনত াহযনফ :
তনফ তচ থানক যম, যকান ফেহক্ত ফা যকাম্পানী একআ নে প্রচহরত নন রাআপ ফীভা
ফেফা এফং আরাভী ফীভা ফেফা হযচারনা কহযনত াহযনফ না ।
(২) এআ অআন কামচকয আফায ফেফহত ূনফচ যম কর ফীভাকাযী প্রচহরত নন রাআপ
ফীভা ফেফায হত একআ নে আরাভী ফীভা ফেফা হযচারনা কহযত, যআ কর
ফীভাকাযী এআ অআন কামচকয আফায য প্রচহরত ফীভা ফেফা এফং আরাভী ফীভা ফেফা
এয ভধে আনত যম যকান এক ধযননয ফীভা ফেফা হযচারনা কহযনত াহযনফ :
ৃ ি গহঠত আফায নহধক ৬ (ছয়) ভানয ভনধে ঈক্তরূ
তনফ তচ থানক যম, কতচ
ৃ িনক
ফীভাকাযী যকান্ ধযননয ফীভা ফেফা কহযনত অগ্রী তাা হরহখতবানফ কতচ
ফহত কহযনফ৷
(৩) ঈ-ধাযা (২) এয তচাংনয ধীন যকান ফীভাকাযী যম ধযননয ফীভা ফেফা
ৃ নিয হনকট অনফদন কহযয়ানছ, কতচ
ৃ নিয নুনভাদন াননি,
হযচারনায জন্য কতচ
যআ ধযননয ফীভা ফেফা ফোত যাহখনত াহযনফ এফং ঈা ফেতীত ন্য ধযননয ফীভা
ফেফা ফোত যাহখনত াহযনফ না :
তনফ তচ থানক যম, ঈক্ত ন্য ধযননয ফীভা ফেফায অতায় আহতূনফচ আসুেকৃত
ফীভা হরহভূ দাফী হযনাধ না য়া ফা যভয়াদ ফান না য়া মচন্ত ফরফৎ
থাহকনফ৷

হনফন্ধন নদ,
আতোহদ

ৃ নিয হনকট আনত হনফন্ধন নদ ফেতীত যকান ফেহক্ত এআ অআননয ধীন
৮৷ (১) কতচ
ফীভা ফেফা ংক্রান্ত যকান কামচক্রভ হযচারনা কহযনত াহযনফ না :
তনফ তচ থানক যম, Insurance Corporations Act, 1973 এয ধীন গহঠত
জীফন ফীভা কনচানযন এফং াধাযণ ফীভা কনচানযন ফীভা ফেফা হযচারনায জন্য
এআ অআননয ধীন হনফহন্ধত ফহরয়া গণে আনফ।
(২) রাআপ আন্সুেনযন্স ফা নন-রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা হযচারনা কহযনত আিু ক এআরূ
ৃ নিয হনকট, প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত পযভ  দ্ধহতনত, হনফন্ধন
প্রনতেক ফেহক্তনক কতচ
নদ প্রাহপ্তয জন্য অযফদন কহযনত আনফ৷
(৩) এআ অআন ফরফৎ আফায ফেফহত ূনফচ Insurance Act, 1938 এয ধীন
হনফহন্ধত যকান ফীভাকাযী ফাংরানদন ঈায ফীভা ফেফা ফোত যাহখনত চাহনর ঈক্ত
ৃ নিয হনকট হনফন্ধন
ফীভাকাযীনক এআ অআন ফরফৎ আফায ৬ (ছয়) ভানয ভনধে কতচ
ননদয জন্য হরহখতবানফ অযফদন কহযনত আনফ৷

(৪) এআ ধাযায ধীন হনফন্ধন নদ আসুেকযণ  নফায়ননয জন্য অনফদনকাযীনক হফহধ
দ্বাযা হনধচাহযত হপ প্রদান কহযনত আনফ৷
(৫) এআ ধাযায ধীন হনফন্ধন ননদয জন্য অনফদননত্রয হত হনম্নফহণচত দহরর,
কাগজ  তথোহদ দাহখর কহযনত আনফ, মথাঃ(ক) অনফদনকাযী যকান যকাম্পানী আনর, ঈায ংঘ-স্মাযক  ংঘ-হফহধয প্রতোহয়ত
নুহরহ, হযচারকনদয নাভ, হঠকানা, যা এফং টোক্স হযহচহত নেয, মহদ থানক;

(খ) অনফদনকাযী Insurance Act, 1938 এয ধীন হনফহন্ধত ফীভা যকাম্পানী আনর
ফাংরানদন ঈায প্রধান কামচারনয়য ূণচ হঠকানা এফং ঈক্ত যকাম্পানীয হযচারকগনণয
এফং ফেফস্থ্ানকয নাভ, টোক্স হযহচহত নেয, মহদ থানক, এফং যমাগানমানগয হঠকানা;
(গ) অনফদনকাযীয ফীভা ফেফায প্রধান কামচারয় ফাংরানদনয ফাহনয আনর ফা
অনফদনকাযী ফাংরানদনয ফাহনয স্থ্ায়ী হনফাী আনর ধাযা ১১৪ এয দপা (ক) এ ফহণচত
দহরর;
(ঘ) অনফদনকাযী ভফায় হভহত আনর, ঈায কর দনেয নাভ, হঠকানা, টোক্স
হযহচহত নেয, মহদ থানক, এফং হভহতয হনফহন্ধত প্রধান কামচারনয়য হঠকানা;
(ঙ) ফাংরানদনয ফাহনয ফীভা ফেফায প্রধান কামচারয় যহয়ানছ এআরূ অনফদনকাযী ফা
ফাংরানদনয ফাহনয স্থ্ায়ী হনফাী অনফদনকাযীয যিনত্র যম যদন ঈক্ত ফীভাকাযী গহঠত,
হনগহভত ফা যম যদন ঈক্ত ফেহক্ত স্থ্ায়ী হনফাী যআ যদনয নাগহযকগনণয যিনত্র প্রনমাজে
নয় এভন অফেকীয় হফলয়াহদ, মহদ থানক, মাা যআ যদনয ফীভা ফেফায় হযচারনায
জন্য ফাংরানদী নাগহযকগনণয যিনত্র তচ হানফ অআন হকংফা প্রচহরত প্রথা দ্বাযা
ৃ রপনাভা দ্বাযা
অনযাহত এআরূ হফলনয় ফীভাকাযীয ভুখে-হনফচাী কভচকতচা কতচক
প্রহতাহদত একহট হফফযণী;
(চ) যম যশ্রণী ফা ঈ-যশ্রণীভূনয ফীভা ফেফা কযা আনফ তৎম্পহকচত হফফযণী এফং
হনফন্ধননয জন্য অনফদন কযায ূনফচ ধাযা ২৩ থফা ধাযা ১১৯ নুমায়ী অফেকীয় থচ
জভাদান ম্পহকচত হফফযণ জভাকৃত নথচয হযভাণ ঈনিখ েহরত ফাংরানদ
ফোংনকয প্রতোয়নত্র ;
(ছ) যমআ কর যিনত্র ধাযা ২১  ধাযা ১১৮ এয হফধান প্রনমাজে যআ কর যিনত্র
মথাক্রনভ ফীভাকাযীয যভাট হযনাহধত ভূরধন এফং যভাট চরহত ভূরধন ম্পনকচ হনযীিক
দ্বাযা মথামথ প্রতোয়নকৃত একহট হফফযণী এফং এতদ্বহফলনয় ফীভাকাযীয ভূখে হনফচাী
ৃ হযনাহধত ভূরধন ফা, প্রনমাজে যিনত্র, চরহত ভূরধন ংক্রান্ত ঈক্ত
কভচকতচা কতচক
ধাযাভূনয হফধান হযাহরত আয়ানছ ভনভচ রপনাভা দ্বাযা প্রতোহয়ত একহট

যঘালণাত্য;
(জ) প্রকাহত প্রনক্টা, মহদ থানক, এফং ফীভাকাযীয ভানম্মত হরহ পযভ এয
প্রতোহয়ত নুহরহ, প্রস্তাহফত হপ্রহভয়াভ ায, সুহফধা এফং ফীভা হরহ ম্পহকচত
তচাফরীয হফফযণ এফং তৎ রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা ম্পহকচত ঈক্ত ায, সুহফধা 
ৃ একহট নদত্রঃ
তচাফরীয কামচকযনমাগে  মথাথচ ভনভচ একচু েয়াযী কতচক
তনফ তচ থানক যম, শ্রহভকনদয িহতূযণ  যভাটযকায ফীভা ফেতীত ন্যান্য ননরাআপ আন্সুেনযন্স ফেফায যিনত্র প্রনেক্টা, ূযণকৃত পযভ  হফফযণী ংক্রান্ত
কযণীয়ভূ;
(ঝ) এআ অআননয ধীন হফন্যাহত যকান যশ্রণীয ফা ঈ-যশ্রণীয ফীভা ফেফায জন্য, হফহধ
দ্বাযা হনধচাহযত, হপ হযনানধয যহদ; এফং
(ঞ) এতরৃনেনে প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত ন্য যম যকান দহরর, কাগজ ফা তথোহদ৷
ৃ এআ ভনভচ যঘালণাত্র দ্বাযা
(৬) এআ ধাযায ধীন প্রহতহট অনফদনত্র অনফদনকাযী কতচক
স্বািহযত  প্রতোহয়ত আনফ যম, অনফদননত্রয হত ংমুক্ত হফফযণী তে  হঠক৷
ৃ ি অনফদননত্রয ানথ
(৭) ঈ-ধাযা (৩) এয ধীন অনফদনত্র প্রাহপ্তয য কতচ
দাহখরকৃত কর তথোহদ ম্পনকচ হনহশ্চত আফায রনিে প্রনয়াজনীয় তদন্ত  নুন্ধান
কহযনত াহযনফ৷

হনফন্ধন নদ প্রদান

৯৷ (১) ধাযা ৮ এয ধীন হনফন্ধন ননদয জন্য যকান অনফদন প্রাহপ্তয য, ঈ-ধাযা (২)
ৃ ি হনম্নফহণচত হফলয়াহদ ম্পনকচ ন্তুষ্ট আনর
এফং (৩) এয হফধান াননি, কতচ
ফীভাকাযীনক রাআপ আন্সুেনযন্স ফা নন-রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা হযচারনায জন্য হনফন্ধন
নদ প্রদান কহযনত াহযনফ, মথাঃ(ক) অনফদনকাযী ফাংরানদন ফা ফাংরানদনয ফাহনয ফাংরানদনয ফা ন্য যকান যানেয
অআনন হনগহভত ফা হনফহন্ধত;
(খ) এআ অআননয ধীন অফেকীয় নূেনতভ হযনাহধত যয়ায ভূরধন ম্পহকচত
হফধানাফরী অনফদনকাযী হযারন কহযয়ানছ;
(গ) এআ অআননয ধীন নূেনতভ ংহফহধফদ্ধ জভা ম্পহকচত হফধানাফরী অনফদনকাযী
ৃ হযাহরত আয়ানছ;
কতচক
(ঘ) অনফদনকাযীয ফেফস্থ্ানায াধাযণ বফহষ্টোফরী বার এফং অহথচক ফস্থ্া সুদৃঢ় ;

(ঙ) এআ অআননয ধীন ুনঃফীভা ংক্রান্ত ফেফস্থ্া গ্রনণয হফধানাফরী অনফদনকাযী
হযারন কহযয়ানছ;
(চ) অনফদনকাযীয হযকহেত ফেফানয়য হযভানণ ঈায দায় হযনানধয জন্য মচাপ্ত
অনয়য িাফনা যহয়ানছ; এফং
(ছ) রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা হযচারনায জন্য একজন একচু েয়াহয এফং যমাগেতাম্পন্ন
ন্যান্য কভচকতচা  কভচচাযী অনফদনকাযীয ধীন চাকুযীনত হননয়াহজত থাহকফায ভত
হযহস্থ্হত যহয়ানছ৷
ৃ ি, অনফদনকাযীনক
(২) যকান অনফদনকাযীয অনফদন মথামথ হফনফহচত না আনর, কতচ
মুহক্তেত রৄনানীয সুনমাগ প্রদান কহযয়া, হনধচাহযত ভয়  দ্ধহতনত অনফদনহট নাভঞ্জযু
কহযনফ এফং ঈক্ত হদ্ধানন্তয মথামথ কাযণ ঈনিখূফচক ঈা অনফদনকাযীনক হরহখতবানফ
ফহত কহযনত আনফ৷
(৩) ঈ-ধাযা (২) এয ধীন নদ ংক্রান্ত অনফদন নাভঞ্জুয কযা আনর ংিু ব্ধ ফেহক্ত
ৃ নিয হনকট
হদ্ধান্ত ম্পনকচ ফহত আফায নহধক ৩০ (হত্র) হদননয ভনধে কতচ
হফলয়হট ুনঃহফনফচনায জন্য অনফদন কহযনত াহযনফ৷
ৃ ফীভা ফেফায প্রযতেক যশ্রণীয এফং ঈ-যশ্রণীয জন্য, প্রহফধান
(৪) অনফদনকাযী কতচক
দ্বাযা হনধচাহযত দ্ধহতনত, হফহধ দ্বাযা হনধচাহযত হপ হযনাহধত না আনর এফং তদংহিষ্ট
ৃ ি হনফন্ধন ননদয অনফদনত্র
হযনানধয যহদ জভা প্রদান কযা না আনর কতচ
নাভঞ্জুয কহযনফ৷

হনফন্ধন স্থ্হগত ফা
ফাহতরকযণ

ৃ ি হনম্নফহণচত এক ফা একাহধক কাযনণ ফীভাকাযীয হনফন্ধন ম্পূণচরূন ফা
১০৷ (১) কতচ
হফনল যকান যশ্রণীয ফা ঈ-যশ্রণীয ফীভা ফেফা স্থ্হগত ফা ফাহতর কহযনত াহযনফ, মথাঃমহদ ফীভাকাযী(ক) ধাযা ২৩ ফা ধাযা ১১৯ এয জাভানত ম্পহকচত হফধান ারনন ফেথচ ন ;
(খ) হনফন্ধননয ১ (এক) ফৎনযয ভনধে ফেফা রৄরু না কনযন ;
(গ) ঈায ানাদাযনদয ংনগ যকান ভনঝাতা ফা ফনদাফস্ত কযায প্রস্তাফ কনয ফা ঈক্ত
ভনঝাতা ফা ফনদাফস্ত কহযয়া থানক, ফা একীবূ ত আয়া থানক ফা ফীভা ফেফা ফাহয়ত
ফা ফরুপ্ত আয়া থানক ফা ন্য যকানবানফ ফেফাহট ফন্ধ আয়া মায় ফা ফীভাকাযী যদঈহরয়া
যঘাহলত ন ;
(ঘ) ফীভা হরহ গ্রাকনদয স্বানথচয ফা ফেফায ঈন্নয়ননয হযন্থী ফা জাতীয় স্বানথচ

িহতকয যকান ফীভা ফেফা হযচারনা কনযন;
(ঙ) তাায দায় দাহয়ত্ব ারনন িভ ন ;
(চ) প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত রনবহন্স ভাহজচন ংযিনণ ফেথচ ন;
(ছ) এআ অআন ফা তদধীন প্রণীত যকান হফহধ ফা প্রহফধাননয যকান হফধান রংঘন কনযন ফা
ৃ ি কতচক
ৃ অনযাহত যকান তচ ফা প্রদত্ত যকান হননদচনা প্রহতারনন ফেথচ ন;
কতচ
(জ) তাায ফেফা ফেফস্থ্ানায় যকান ননহতক কভচকানন্ড ফা কনভচ ফা হনয়নভয
হত জহিত থানকন;
(ঝ) নন্তালজনকবানফ ুনঃফীভা ফেফস্থ্াকামচ ম্পাদনন ফেথচ ন; ফা
(ঞ) তাায ঈয যকান ফীভা হরহয, ফাংরানদন ঈদ্ভূত, যকান দাফী যকান অদারনতয
ৃ নিয অনদনয য ৩ (হতন) ভা মচন্ত
চূ িান্ত যানয়য ফা এআ অআননয ধীন কতচ
হযনাহধত থানক৷
ৃ ি ঈ-ধাযা (১) এ ঈহিহখত এক ফা একাহধক কাযনণ, ফীভাকাযীনক ৩০ (হত্র)
(২) কতচ
হদননয কাযণ দচাননা যনাহট প্রদান কহযয়া, আহতূনফচ আসুেকৃত হরহয ধীনন দায়দাহয়ত্ব ারননয কতচফে না কহযয়া, ফীভাকাযীনক প্রদত্ত হনফন্ধন নহধক ৩ (হতন) ভানয
ৃ
জন্য স্থ্হগত কহযনত াহযনফ।ঈক্ত স্থ্হগতানদ প্রতোায না য়া মচন্ত ফীভাকাযী কতচক
নূতন হরহ জাযী হনহলদ্ধ থাহকনফ এফং আহতূনফচ হরহয ধীনন ারনীয় দায়-দাহয়ত্ব
ফোত যাহখনফ।

(৩) ফীভাকাযীয হনকট আনত ঈ-ধাযা (২) এয ধীন যপ্রহযত যনাহটনয জফাফ প্রাহপ্তয
ৃ ি হনম্নফহণচত ফেফস্থ্া গ্রণ কহযনত াহযনফ, মথাঃয কতচ
ৃ প্রদত্ত স্থ্হগতানদ দূযীকযনণয নি প্রদহচত কাযনণ ন্তুষ্ট আনর,
(ক) ফীভাকাযী কতচক
নহতহফরনে স্থ্হগতানদ প্রতোাযকযণ; ফা
ৃ প্রদহচত কাযনণ ন্তুষ্ট না আনর আহতূনফচ ফরফৎ স্থ্হগতানদনয
(খ) ফীভাকাযী কতচক
যভয়াদকার নহধক অয ২ (রৃআ) ভানয জন্য ফ ৃহদ্ধ ফা হনফন্ধন ফাহতরকযণ৷
ৃ ি ঈ-ধাযা (৩) এয দপা (খ) নুানয স্থ্হগতানদ ফহধচত কযায হদ্ধান্ত গ্রণ
(৪) কতচ
ৃ ি কতচক
ৃ ুনযায় ফীভাকাযীনক হনম্নরূ হফলয়াহদ ফহত কহযনত আনফ,
কহযনর, কতচ
মথাঃ(ক) স্থ্হগতানদ ফহধচত কযনণয ভয়কার; এফং

(খ) স্থ্হগতানদ ফহধচত কযনণয কাযণ এফং ঈক্তরূ কাযণ ফাননয জন্য ফীভাকাযী
ৃ গ ৃীতফে প্রনয়াজনীয় কামচক্রভ এফং ঈায ভয়ীভা৷
কতচক
ৃ ঈ-ধাযা (৪) এয দপা (খ) এয ধীন গ ৃীত কামচক্রনভ ন্তুষ্ট না
(৫) ফীভাকাযী কতচক
ৃ ি, হফরনে, ফীভাকাযীয হনফন্ধন নদ ফাহতর কহযনফ এফং ন্তুষ্ট আনর
আনর কতচ
স্থ্হগতানদ প্রতোায কহযনফ৷
(৬) এআ ধাযায ধীন যকান হনফন্ধন নদ ফাহতর কহযনর হদ্ধান্ত গ্রনণয নহধক
ৃ ি, হরহখত যনাহট দ্বাযা, ফীভাকাযীনক তাায হদ্ধান্ত
১৫(ননয) হদননয ভনধে কতচ
ফহত কহযনফ এফং এআরূ হদ্ধান্ত যনাহটন ঈহিহখত তাহযনখ কামচকয আনফ।
ৃ ি কতচক
ৃ ধাযা ৯, ১০  ১১ এয ধীন গ ৃীত যম যকান ফেফস্থ্া  হদ্ধানন্তয
(৭) কতচ
হফরুনদ্ধ অনফদনকাযী হদ্ধান্ত ম্পনকচ ফহত আফায নহধক ৯০ (নব্নআ) হদননয ভনধে
যকানযয হনকট অীর কহযনত াহযনফ।
(৮) এআ ধাযা নুমায়ী যকান হনফন্ধন নদ ফাহতর আনর ফাহতরকযণ কামচকয য়ায য
ফীভাকাযী নতু ন যকান ফীভাচু হক্ত কহযনত াহযনফ নাঃ
ৃ আসুেকৃত
তনফ তচ থানক যম, হনফন্ধন নদ ফাহতর য়ায ূফচ মচন্ত তদকতচক
ফীভাচু হক্তভূনয হধকায  দায়-দাহয়ত্ব, ঈ-ধাযা (১১) এয হফধান াননি, হনফন্ধন
নদ ফাহতর না আনর যমআরূ আত যআ একআরূন ঈা চরভান  ফোত থাহকনফ৷
ৃ ি হনম্নফহণচত কাযনণ
(৯) ঈ-ধাযা (১) এয ধীন হনফন্ধন ফাহতর আয়া থাহকনর কতচ
ন্তুষ্ট আয়া স্বীয় হফনফচনায় হনফন্ধন ুনরুজ্জীহফত কহযনত াহযনফ, মথাঃমহদ ফীভাকাযী(ক) ধাযা ২৩ ফা ধাযা ১১৯ এয হফধান নুমায়ী অফেকীয় জাভানত প্রদান কনযন;
(খ) তাায স্থ্ায়ী চু হক্ত ুনরুজ্জীহফত কনযন;
(গ) ঈ-ধাযা (১) এয দপা (ছ) এয ধীন যম রংঘন ফা হযারনজহনত ফেথচতায জন্য
হনফন্ধন ফাহতর আয়াহছর তাা হযারন কহযয়া থানকন;
(ঘ) ঈ-ধাযা (১) এয দপা (ঞ) এয ধীন যকান দাফী হযনাহধত না যানখন; ফা
ৃ ি কতচক
ৃ প্রদত্ত হননদচ হযারন কহযয়া থানকন৷
(চ) কতচ
(১০) ঈ-ধাযা (১) এয ধীন ফীভা যকাম্পানীয হনফন্ধন ফাহতর আনর ফাহতরকযণ

ৃ ি ফীভা যকাম্পানীয ফায়নন ফা
কামচকয য়ায তাহযখ আনত ৬ (ছয়) ভা য কতচ
ফীভা যকাম্পানীয যম যকান যশ্রণীয ফীভা ফেফায ফায়ন অনদনয জন্য অদারনত
অনফদন কহযনত াহযনফ, মহদ না ঈ-ধাযা (১০) নুমায়ী ফীভা যকাম্পানীয হনফন্ধন
ুনরুজ্জীহফত আয়া থানক ফা যকাম্পানী ফায়ননয জন্য আনতাূনফচ যকান অনফদন
অদারনত ঈত্থাহত আয়া থানক৷
(১১) অদারত ঈ-ধাযা (১০) এয ধীন অনফদননক ধাযা ১০৩  ধাযা ১০৯ এয ধীন
অনফদন গণে কহযয়া প্রনয়াজনীয় কামচক্রভ গ্রণ কহযনত াহযনফ।

হনফন্ধন ননদয
নফায়ন

১১৷ (১) ধাযা ৯ এয ধীন প্রদত্ত হনফন্ধন নদ নফায়ননমাগে এফং ঈা প্রহত ফৎয
নফায়ন কহযনত আনফ৷
(২) ফীভাকাযীনক যকান ফৎনযয হনফন্ধন নফায়ননয দযখাস্ত ূফচফতচী ফৎনযয ৩০য
ৃ নিয হনকট দাহখর কহযনত আনফ এফং অনফদননয ানথ হফহধ
ননবেয এয ূনফচ কতচ
দ্বাযা হনধচাহযত হপ প্রদান কহযনত আনফ৷
(৩) ঈ-ধাযা (২) এয ধীন ফীভাকাযীয অনফদন  অনফদননয হপ প্রাহপ্ত াননি
ৃ ি ফীভাকাযীয রাআনন্স নফায়ন কহযনফ।
কতচ
ৃ ি হনফন্ধন নদ এফং ঈা নফায়ন, স্থ্হগত এফং ফাহতর ংক্রান্ত হফলনয় একহট
(৪) কতচ
যযহজস্টায ংযিণ কহযনফ এফং ঈানত এতদ্ংক্রান্ত প্রহতহট হফলয় হরহফদ্ধ যাহখনফ।

হনফন্ধননয
অনফদননয ানথ
দাহখরকৃত তনথেয
হযফতচন
ফহতকযণ

১২৷ (১) ধাযা ৯ এয ধীন হনফন্ধীকযনণয য মহদ কখন এভন যকান হযফতচন ঘনট ফা
কযা য় মাা অনফদননত্রয হত দাহখরকৃত যকান দহরর ফা হফফযণ ফা অনফদননয
হত দাহখর কযা প্রনয়াজনীয় এভন যকান দহরর ংহিষ্ট, তাা আনর ফীভাকাযী ঈক্তরূ
ৃ প্রতোহয়ত একহট হফফযণী হফরনে কতচ
ৃ নিয হনকট যপ্রযণ
হযফতচননয হফলনয় তদকতচক
কহযনফ৷
(২) মহদ ঈ-ধাযা (১) এয ধীন যকান হযফতচন রাআপ আন্সুেনযন্স হরহয হত ম্প ৃক্ত
য় এফং প্রস্তাহফত ফীভা ায, সুনমাগ-সুহফধা  তচাফরীনক প্রবাহফত কনয, তাা আনর
ঈক্তরূ হযফতচন ংক্রান্ত হফফযণীয ংনগ একহট একচু েয়াহযয়ার নদত্র ংমুক্ত কহযনত
আনফ৷

একআ ফীভাকাযী
ৃ রাআপ
কতচক
আন্সুেনযন্স  ননরাআপ আন্সুেনযন্স

১৩৷ যকান ফীভাকাযী(ক) নন-রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফায যকান যশ্রণীয জন্য হনফহন্ধত আনর রাআপ আন্সুেনযন্স
ফেফায জন্য; এফং

ফেফায হনফন্ধনন
হফহধহননলধ

ফীভাকাযীয াখা 
কামচারয় স্থ্ানন
রাআনন্স প্রদান

(খ) রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফায যকান যশ্রণীয জন্য হনফহন্ধত আনর নন-রাআপ আন্সুেনযন্স
ফেফায জন্য, হনফহন্ধত আনফ না৷

ৃ নিয হনকট আনত
১৪৷ (১) যকান ফীভাকাযী এআ অআন কামচকয আফায য কতচ
রাআনন্স গ্রণ ফেতীত নতু ন াখা খুহরনত ফা কামচারয় স্থ্ান কহযনত এফং ফেফাহয়ক
যরননদন কহযনত াহযনফ না৷
ৃ , প্রহফধান দ্বাযা
(২) ঈ-ধাযা (১) এয ধীন রাআনন্স প্রাহপ্তয জন্য ফীভাকাযী কতচক
হনধচাহযত পযনভ এফং হফহধ দ্বাযা হনধচাহযত হপ প্রদান াননি, অনফদন দাহখর কহযনত
আনফ৷
ৃ ি অনফদনহট
(৩) এআ ধাযায ধীন রাআননন্সয জন্য অনফদন প্রাহপ্তয য কতচ
হফনফচনাক্রনভ নূতন াখা খুহরফায ফা কামচারয় স্থ্াননয জন্য ফীভাকাযী ফযাফনয হনধচাহযত
পযনভ রাআনন্স আসুে কহযনত াহযনফ৷
ৃ ি অনফদনকাযীনক
(৪) যকান অনফদনকাযীয অনফদন মথামথ হফনফহচত না আনর কতচ
মুহক্তেত সুনমাগ প্রদান কহযয়া অনফদনহট নাভঞ্জুয কহযনফ এফং নাভঞ্জুয ংক্রান্ত
হদ্ধানন্তয মথামথ কাযণ ঈনিখূফচক হদ্ধান্ত গ্রনণয তাহযখ আনত নহধক ৬ (ছয়)
প্তানয ভনধে অনফদনকাযীনক হরহখতবানফ ফহত কহযনফ৷
(৫) ঈ-ধাযা (৪) এয ধীন রাআনন্স ংক্রান্ত অনফদন নাভঞ্জুয কযা আনর ংিু ব্ধ
ফেহক্ত তৎংক্রান্ত হদ্ধান্ত ম্পনকচ ফহত আফায নহধক ৩০ (হত্র) হদননয ভনধে
যকানযয হনকট অীর কহযনত াহযনফ এফং ঈক্তরূ অনফদননয হবহত্তনত যকায
ৃ প্রদত্ত অনদ চূ িান্ত ফহরয়া গণে আনফ৷
কতচক
(৬) ঈ-ধাযা (৫) এয ধীন যকান অীর কযা আনর ঈক্তরূ অীর হনষ্পন্ন
থাকাফস্থ্ায় একআ ফীভাকাযী একআ স্থ্ানন াখা ফা কামচারয় স্থ্ান কহযনত ফা ফেফাহয়ক
যরননদন কহযনত রাআননন্সয জন্য ুনযায় অনফদন কহযনত াহযনফন না।
(৭) এআ ধাযায ধীন যকান স্থ্ানন নূতন াখা ফা কামচারয় স্থ্ান ফা ফেফাহয়ক
যরননদননয জন্য রাআননন্সয অনফদন নাভঞ্জুয কযা আনর ফা, যিত্রভত, অীর নাভঞ্জুয
আনর, ঈক্তরূ নাভঞ্জুনযয তাহযখ আনত ১ (এক) ফৎনযয ভনধে একআ ফীভাকাযী একআ
স্থ্ানন াখা ফা কামচারয় স্থ্ান কহযযত ফা ফেফাহয়ক যরননদন কহযনত রাআননন্সয জন্য
ুনযায় অনফদন কহযনত াহযনফন না।

ফীভাকাযীয নাভ
ম্পহকচত

১৫৷ (১) এআ অআননয ধীন ফা এআ অআন কামচকয আফায ফেফহত ূনফচ Insurance
Act, 1938 এয ধীন হনফহন্ধত যকান ফীভাকাযীয একআ নানভ হকংফা াদৃে নানভ, মাা

হফহধহননলধ

জনভনন হফভ্রাহন্ত  ৃহষ্ট কহযনত ানয ফা প্রতাযণাভূরক হফনফহচত আনত ানয, যকান
ফেহক্তনক ফীভাকাযী হানফ হনফন্ধন কযা মাআনফ না, মহদ না হনফহন্ধত ফীভাকাযী ফায়ন
প্রহক্রয়ায় না থানক এফং একআ নানভ ফা াদৃে নানভ যকান ফেহক্তনক ফীভাকাযী হানফ
ৃ িনক ফহত কযা না য়।
হনফন্ধননয জন্য আহতভনধে হনফহন্ধত ফীভাকাযীয ম্মহত কতচ
(২) মহদ যকান ফীভাকাযীনক তকচতাফতঃ এফং হনিাকৃতবাযফ এভন যকান নানভ ফা
াদৃে নানভ হনফন্ধন নদ প্রদান কযা য় মাা আহতভনধে হনফহন্ধত যকান ফীভাকাযীয
নানভয নুরূ এফং তৎম্পনকচ আহতূনফচ হনফহন্ধত ফীভাকাযীয যকানরূ ম্মহত না থানক,
তাা আনর ূনফচ হনফহন্ধত ফীভাকাযীয অনফদননয যপ্রহিনত নয হনফহন্ধত ফীভাকাযী,
ৃ ি কতচক
ৃ হনধচাহযত ভয়কানরয ভনধে ঈায নাভ হযফতচন না কহযনর, যকানরূ
কতচ
ফীভা ফেফা কহযনত াহযনফ না।

রাআপ আন্সুেনযন্স
এয জন্য হপ্রহভয়াভ
ানযয মথাথচতা

ৃ নিয
১৬৷ (১) ধাযা ৮ এয ধীন হনফন্ধননয অনফদনকানর থফা ন্য যকান ভয় কতচ
কানছ মহদ এআরূ প্রতীয়ভান য় যম, রাআপ আন্সুেনযন্স ংহিষ্ট প্রস্তাহফত হপ্রহভয়াভ ায,
ৃ ি, তদকতচক
ৃ হনধচাহযত
সুহফধা  তচাফরী গ্রননমাগে ফা মথাথচ নন, তাা আনর কতচ
ভয়ীভায ভনধে ঈক্ত ায, সুহফধা  তচাফরী ঐরূন ংনাধন কহযনত হননদচ হদনত
ৃ ি ভনন কনয৷
াহযনফ মাা গ্রননমাগে  মথাথচ ফহরয়া কতচ
ৃ হননয়াহজত একচু েয়াহয কতচক
ৃ হরহনত ফহণচত হপ্রহভয়াভ ায,
(২) যকান ফীভাকাযী কতচক
সুহফধা  তচাফরী গ্রননমাগে  মথাথচ ফহরয়া প্রতোহয়ত কযা না আনর ঈক্ত ফীভাকাযী
যকান রাআপ আন্সুেনযন্স হরহ আসুে কহযনত াহযনফ না৷
(৩) রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা হযচারনাকাযী যকান ফীভাকাযী নূতন যকান ফীভা হযকে
ৃ নিয হননদচনা নুমায়ী
চারু কহযনত চাহনর হননয়াহজত একচু েয়াহযয প্রতোয়নত্র কতচ
ূণচ হফফযণ েহরত প্রনক্টা ফা প্রচাযত্র  হরহয নভুনা হযকেহট হফণন কযায
ৃ নিয হনকট দাহখর কহযনত আনফ৷
নূেন ৩০ (হত্র) হদন ূনফচ কতচ
(৪) যকান ফীভাকাযী ঈ-ধাযা (২) এফং ঈ-ধাযা (৩) এয হফধান প্রহতারনন ফেথচ আনর
ৃ ি নহধক ৫ (াুঁচ) রি
ঐরূ প্রনতেক ফেথচতায জন্য ংহিষ্ট ফীভাকাযীয ঈয কতচ
টাকা জহযভানা অনযা কহযনত াহযনফ৷
ৃ প্রনদয় প্রতোয়নত্র প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত পযভ নুমায়ী আনফ৷
(৫) একচু েয়াহয কতচক
ৃ ি হপ্রহভয়াভ ানয ফেফরত নফচাচ্চ সুদ ায এফং কহভন ায হনধচাযণ কহযনত
(৬) কতচ
াহযনফ৷
ৃ নিয হনকট রাআপ আন্সুেনযন্স হযকে মথাথচ প্রতীয়ভান না আনর কতচ
ৃ ি ঈ(৭) কতচ
ধাযা (৩) এ ঈহিহখত হত্র (৩০) হদননয ভনধে হনম্নরূ ফেফস্থ্া গ্রণ কহযনফ, মথাঃ-

ৃ রাআপ আন্সুেনযন্স হযকেহট ফচাধাযনণয হনকট হফণন হনহলদ্ধ
(ক) ফীভাকাযী কতচক
কহযনফ; ফা
ৃ প্রদত্ত হননদচনা নুমায়ী ফীভা হযকেহট হযফতচন কহযনত
(খ) ফীভাকাযীনক তদকতচক
হননদচ হদনফ ;
ৃ ি ফীভা হরহ গ্রাকনদয ভ ৃতু োয, হফহননয়াগরব্ধ অনয়য ায, ফেফস্থ্ানা ফেয়
(৮) কতচ
ায এফং প্রদত্ত কহভন ায ম্পহকচত তথোফরী যপ্রযণ কযায জন্য ফীভাকাযীনক হননদচ
প্রদান কহযনত াহযনফ এফং ফীভাকাযী ঈক্তরূ হননদচ প্রহতারন কহযনফ৷
ৃ নিয হনকট
(৯) যকান ফীভাকাযী ধাযা ৮ এয ঈ-ধাযা (৫) এয দপা (জ) নুমায়ী কতচ
দাহখরকৃত প্রনক্টা, মহদ দাহখর কযা আয়া থানক, ফা ধাযা ১২ এয ধীন দাহখরকৃত
ংনাহধত হফফযণীনত ঈহিহখত রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফায হরহ ফেতীত ন্য যকান
হরহয ফা চু হক্তয প্রস্তাফ কহযনফ না, মহদ না ফীভাকাযী এআ ধাযা নুমায়ী ঐরূ হরহয
ৃ নিয হনকট দাহখর কনয৷
ায, সুহফধা  তচাফরী ংক্রান্ত প্রতোয়ন ত্র কতচ
ৃ ি প্রহত ১০ (দ) ফৎয ন্তয ফীভা হরহ গ্রাকনদয গি ভ ৃতু োয েহরত
(১০) কতচ
ভ ৃতু োয হঞ্জ প্রস্তুত কহযনফ৷

নন-রাআপ আন্সুেনযন্স
এয জন্য হপ্রহভয়াভ
ায হনধচাযণ

ৃ ি একহট যন্ট্রার যযহটং কহভহট
১৭৷ (১) এআ অআননয ঈনেেূযণকনে কতচ
(হ.অয.হ) গঠন কহযনত াহযনফ এফং ঈক্ত কহভহটয হত যাভচক্রনভ, নন-রাআপ
আন্সুু্নযন্স ফেফায জন্য হপ্রহভয়াভ ায হনধচাযণ কহযনত াহযনফ, মাা ঈক্তরূ ফীভাকাযী
প্রহতারনন ফাধে থাহকনফ৷
ৃ নিয যচয়াযভোন যন্ট্রার যযহটং কহভহটয প্রধান আনফন এফং আায দে
(২) কতচ
ংখো, িভতা, কামচাফরী এফং ফেফস্থ্ানা প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত আনফ৷
(৩) যকায, প্রনয়াজনন, যম যকান ভনয় যন্ট্রার যযহটং কহভহট বাহেয়া হদনত াহযনফ৷

হপ্রহভয়াভ ংগ্র
ংক্রান্ত হফধানাফরী

১৮৷ (১) প্রনতেক ফীভাকাযী এআ অআন ফরফত্ য়ায ৩০ (হত্র) হদননয ভনধে তাায
হি, যনৌ এফং হফহফধ ফীভা ফেফা ংক্রান্ত ফনকয়া যভাট হপ্রহভয়ানভয হযভাণ এনজন্টনদয
ৃ নিয হনকট যঘালণা কহযনফ এফং কতচ
ৃ ি কতচক
ৃ হনধচাহযত
হস্থ্হত, মহদ থানক, কতচ
ৃ ি কতচক
ৃ প্রদত্ত হননদচ ারন
ভনয়য ভনধে ঈা অদায় কহযনফ এফং এআ হফলনয় কতচ
কহযনফ৷
ৃ নিয ূফচানুভহত ফেহতনযনক, এআ অআন ফরফৎ য়ায তাহযনখ
(২) যকান ফীভাকাযী, কতচ
হকংফা তৎযফতচী যকান ভনয় নন-রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা ংহিষ্ট যকান ফনকয়া হপ্রহভয়াভ
ফনরান কহযনফ না।

(৩) যকান ফীভাকাযী ফাংরানদন নন-রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা ংক্রান্ত যকান ফীভা ঝু ুঁহক
গ্রণ কহযনফ না মহদ না ফীভাকাযী প্রনদয় হপ্রহভয়াভ ফা হফহধ দ্বাযা হনধচাহযতবানফ প্রনদয়
হপ্রহভয়ানভয ং হফনল াআয়া থানক হকংফা হনধচাহযত ঐরূ দ্ধহত ফা ভনয়য ভনধে
এরূ ফেহক্ত দ্বাযা প্রনদয় হপ্রহভয়াভ হযনানধয হনশ্চয়তা প্রদান কযা আয়া থানক।
(৪) নন-রাআপ আন্সুেনযন্স হরহ ফাহতর হকংফা ঈায তচাফরীনত যকান হযফতচন আনর
ফীভা গ্রীতায ানা যপযৎনমাগে হপ্রহভয়ানভয থচ ক্রড্ ডচায যচনক ফা ভাহন ডচানযয
ভাধেনভ যাহয ফীভা গ্রীতানক হযনাধ কহযনত আনফ  ফীভা গ্রীতায হনকট আনত
আায মথামথ প্রাহপ্তস্বীকায গ্রণ কহযনত আনফ এফং ঐরূ যপযৎনমাগে থচ যকানক্রনভআ
ফীভা এনজন্ট ফা যব্াকানযয হানফ প্রদান কযা মাআনফ না।

হফনদন ফীভা
ংক্রান্ত হফধানাফরী

১৯৷ যকান ফেহক্ত ফাংরানদস্থ্ যকান ম্পহত্ত ফা স্বানথচয যকান ঝু ুঁহকয ফীভা, ফাংরানদন
ৃ নিয হনকট আনত নদত্র
নুরূ ঝু ুঁহক অফহযত (risk cover) কযা মায় না ভনভচ কতচ
গ্রণ ফেহতনযনক, ফাংরানদনয ফাহনয কহযনফ না :ৃ ি যকান ফেহক্তনক যমআরূ ভীচীন ভনন কনয যআরু
তনফ তচ থানক যম, কতচ
ভনয়য জন্য ঈক্ত ম্পহত্ত ফা স্বানথচয ফীভা ম্পহকচত এআ ধাযায হফধান আনত ফোহত
প্রদান কহযনত াহযনফ
ৃ ি মহদ এআ ধাযায ধীন নদত্র প্রদান প্রতোখোন
অনযা তচ থানক যম, কতচ
ৃ ি হরহখতবানফ তাায হদ্ধান্ত এআরূ অনফদন প্রাহপ্তয ১৫
কনয, তাা আনর কতচ
(ননয) হদননয ভনধে অনফদনকাযীনক ফহত কহযনফ৷

হফনদন ুনঃফীভা
ংক্রান্ত হফধানাফরী

২০৷ (১) প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত তচ াননি যকান ফীভাকাযী ফীভাহরহ গ্রাক এফং
ফীভাকাযীয স্বাথচ হনহশ্চত য় এআরূ ম্পাহদত  কামচকয চু হক্ত ফা ফীভা হরহ আনত
ঈদ্ভূত ফাংরানদন ফা ফাংরানদনয ফাহনয যম যকান দায় ন্য ফীভাকাযীয হত ুনঃফীভা
কহযনত াহযনফ৷
ৃ ি, হরহখত যনাহট দ্বাযা, যকান ুনঃফীভাকাযীনক, প্রনয়াজনন হরহ ংক্রান্ত
(২) কতচ
দাফী হভটাআনত তাায মচাপ্ত থচ অনছ হক না য ম্পনকচ প্রনয়াজনীয় তথে দাহখর কহযনত
হননদচ হদনত াহযনফ৷
ৃ ি, ভনয় ভনয়, যকাযী যগনজনট প্রজ্ঞান দ্বাযা, কর ফীভাকাযীনক
(৩) কতচ
ফাংরানদন তাানদয ফীভা ফেফা ংহিষ্ট জাযীকৃত  কামচকয যকান হরহ ফা চু হক্তয
ৃ হনহদচষ্ট ফাংরানদন ফা ফাংরানদনয ফাহনয
ধীন ঝু ুঁহক অফহযত কযনণয জন্য তৎকতচক
যকান ুনঃফীভাকাযীয হত ুনঃফীভা চু হক্তকযণ হনহলদ্ধ কহযনত াহযনফ, মহদ
ুনঃফীভাকাযীয হত নুরূ চু হক্ত জাতীয় স্বাথচ হফনযাধী য়ঃ

ৃ ি যম
তনফ তচ থানক যম, এআ ঈ-ধাযায ধীন প্রজ্ঞান জাযী কযায ূনফচ কতচ
কর ফীভাকাযী এফং ুনঃফীভাকাযী ফাংরানদন ফা ফাংরানদনয ফাহনয ঐ কর হনহদচষ্ট
ুনঃফীভাকাযীয হত ুনঃফীভা ফেফাযত তাানদযনক প্রজ্ঞান জাযীয আিা ফহত
কহযনফ এফং জাযীতফে প্রজ্ঞান ম্পনকচ ফীভাকাযী ফা ফীভাকাযীনদয যকান অনফদন
থাহকনর তাা হফনফচনা কহযনফ৷

ভূরধন 
যয়াযধাযণ
ম্পহকচত ূযণীয়
তচ

২১। (১) এআ অআন ফরফৎ আফায ূনফচ ফাংরানদন যম যকান যশ্রণীয ফীভা ফেফানয়
হননয়াহজত হছর এআরূ ফীভাকাযী ফেতীত, ন্য যকান ফীভাকাযী এআ অআন ফরফৎ আফায
য যকান যশ্রণীয ফীভা ফেফা হযচারনায জন্য হনফন্ধীকৃত আনফ না, মহদ তাায তপহর
১ এ হফধ ৃত হযভাণ হযনাহধত ভূরধন না থানক এফং তাায যয়াযভূ হফহধ দ্বাযা
হনধচাহযত দ্ধহত নুমায়ী হযনাহধত না আয়া থানক :
তনফ তচ থানক যম, যকায, প্রনয়াজনন, যকাহয যগনজনট প্রজ্ঞান দ্বাযা,
হযনাহধত ভূরধননয হযভাণ ফ ৃহদ্ধ ফা হ্রা কহযনত াহযনফ :
অনযা তচ থানক যম, ঈনদোক্তাগণ হনফন্ধননয অনফদন কযায ূনফচ হযনাহধত
ভূরধনন তাানদয হনজ হনজ ং দায় ভুক্তবানফ ফাংরানদন যকান তপহরী ফোংনক
যকাম্পানীয নানভ জভা কহযনফন এফং ঈক্ত থচ দায়ভুক্তবানফ জভা হানফ থাহকনফ।
ৃ হনফন্ধননয অনফদন দাহখনরয য ফা বহফলেনত কতচ
ৃ নিয হরহখত
(২) ফীভাকাযী কতচক
নুভহত ফেহতনযনক ঈ-ধাযা (১) এ ফহণচত হযনাহধত ভূরধন জভায হাফ আনত জভায
ৃ নিয হরহখত
ঈয হজচত সুদ ফেতীত যকান থচ ঈনত্তারন কযা মাআনফ না এফং কতচ
ৃ নিয নুকূনর ছািা হযনাহধত ভূরধননয ঈয যকানরূ
নুভহত ফেহতনযনক কতচ
হরনয়ন হরহফদ্ধ কযা মাআনফ না।
(৩) এআ অআন প্রফতচননয ূনফচ ফাংরানদন ফা ফাংরানদনয ফাহনয হনগহভত যকান
ফীভাকাযীনক হফহধ দ্বাযা হনধচাহযত দ্ধহত  ভয়ীভায ভনধে ঈ-ধাযা (১) এয ধীনন
ঈায ভূরধন থাকায তচ ূযণ কহযনত আনফ।

হফনদী ঈনদোক্তায
যয়ায

২২৷ হফনদী ঈনদোক্তা, হফহধ দ্বাযা হনধচাহযত তচ াননি, ফীভা যকাম্পানীয যয়ায ক্রয় ফা
ৃ যয়ায ধাযণ যকায কতচক
ৃ ধামচকৃত নফচাচ্চ ীভায
ধাযণ কহযনত াহযনফ এফং তৎকতচক
হতহযক্ত আনফ না৷

জাভানত
(Deposit)

২৩৷ (১) যকান ফীভাকাযী এআ অআন প্রফতচননয ূনফচ হনফহন্ধত আয়া থাহকনর ফা, এআ
অআননয ধীন হনফন্ধননয অনফদন কযায ভনয় তপহর-১ এ হফধ ৃত ংনকয থচ নগনদ
ফা জভায তাহযনখ ফাজায দয নুমায়ী প্রাক্কহরতভূনরে, নুনভাহদত হহকঈহযহটনজ ফা

অংহক নগনদ  অংহক নুরূ প্রাক্কহরত নুনভাহদত হহকঈহযহটনজ ফাংরানদ
ফোংনক জাভানত হানফ জভা কহযনফ এফং যাহখনফ৷
(২) ঈ-ধাযা (১) এয ধীন জাভাননতয থচ ফীভাকাযীয নুকূনর জভা যাখা আনফ এফং
ফীভাকাযী ফযাফনয ঈক্ত থচ যপযত্ প্রদাননমাগে আনর নগদ নথচয যম হযভাণ ং
ফীভাকাযীয অনফদননয হযনপ্রহিনত হহকঈহযহটনজ হফহননয়াগ কযা আয়ানছ ঈক্ত ং
ফেতীত ফাকী ং ফীভাকাযী প্রাে আনফ এফং জভাকৃত হহকঈহযহটনজয ঈয হজচত
সুদ ফীভাকাযী প্রাে আনফঃ
তনফ তচ থানক যম, হহকঈহযহটনজয ঈয সুদ ংগ্র কহযফায জন্য ফাংরানদ ফোংক
ৃ , ভনয় ভনয়, ধামচকৃত কহভন কতচননমাগে আনফ৷
কতচক
(৩) ফীভাকাযী যম যকান ভয় এআ ধাযায ধীন ফাংরানদ ফোংনক জভাকৃত হহকঈহযহটজ
নগনদ ফা ন্য নুনভাহদত হহকঈহযহটনজ ফা অংহক নগনদ  অংহক ন্য নুনভাহদত
হহকঈহযহটনজ প্রহতস্থ্ান কহযনত াহযনফ এআ নতচ যম, নুরূ নগদ থচ ফা ন্যান্য
হহকঈহযহটনজয ভূরে হফদেভান ফাজায দনয, ফা নুরূ নগদ থচ এফং হহকঈহযহটনজয
নত্রয ভূরে, মাা প্রনমাজে, জভা প্রদান কহযফায তাহযনখ প্রাক্কহরত হহকঈহযহটজ নত্রয
ভূরে নিা কভ না য়৷
(৪) ফীভাকাযী অনফদন কহযনর ফাংরানদ ফোংকৃ জভাকৃত হহকঈহযহটজ হফক্রয় কহযনত এফং ঐরূ
(ক) এআ ধাযায ধীন ফীভাকাযী কতচক
হফক্রয়রব্ধ থচ হননজয কানছ জাভানত হানফ যাহখনত াহযনফ, ফা
ৃ হনহদচষ্টকৃত জভাকৃত থচ ফা হহকঈহযহটনজয হফক্রয়রব্ধ ভুদয় থচ
(খ) ফীভাকাযী কতচক
ফা ঈায ং হফনল, ফা জভাকৃত হহকঈহযহটনজয হযক্ক ভূরে যকাযী হহকঈহযহটনত
ৃ ধামচকৃত
হফহননয়াগ কহযনত াহযনফ এফং ঐরূ হফক্রয়  হফহননয়ানগয জন্য তদকতচক
কহভন অদায় কহযনত াহযনফ৷
(৫) যমআ যিনত্র ঈ-ধাযা (৪) এয হফধান প্রনমাজে য়, যআ যিনত্র (ক) মহদ হহকঈহযহটজ এয হফক্রয়রব্ধ থচ ফা হজচত সুদ ফেতীত হহকঈহযহটনজয হযক্ক
ভূরে জভাকৃত হহকঈহযহটনজয জভা যদয়ায তাহযনখ হফদেভান ফাজাযভূনরেয কভ য়,
তাা আনর ফীভাকাযী ঈক্ত ঘাটহত হহকঈহযহটনজয হযক্ক য়া ফা হফক্রীত য়ায ২
(রৃআ) ভানয ভনধে নগনদ ফা জভা প্রদান কহযফায তাহযনখ ফাজায দনয প্রাক্কহরত ভূনরে
যকাযী হহকঈহযহটযজয ভাধেনভ ফা অংহক নগদ  অংহক হহকঈহযহটনজয ভাধেনভ
জভাদাননয ভাধেনভ ূযণ কহযনফ, ন্যথায় ফীভাকাযী এআ ধাযায ধীন জাভানত ম্পহকচত
হফধান রংঘন কহযয়ানছ ফহরয়া গণে আনফ;

(খ) মহদ হহকঈহযহটনজয হফক্রয়রব্ধ থচ ফা হজচত সুদ ফেতীত হহকঈহযহটনজয হযক্ক
ভূরে ফাংরানদ ফোংনক জাভানতকৃত হহকঈহযহটনজয জভা যদয়ায তাহযনখ হফদেভান
ফাজায ভূরে হতক্রভ কনয, যআনিনত্র ঈক্ত হতহযক্ত থচ ফীভাকাযীনক যপযৎদাভ
যনয
ৃ
রনিে কতচি ফাংরানদ ফোংনকয ভাধেনভ মথামথ ফেফস্থ্া গ্রণ কহযনফ; এফং
(গ) মহদ এআ ধাযায ধীনন জাভানতকৃত থচ আনত যকান ং ফীভাকাযীয যকান দায়
হনষ্পনন্ন ফেফরত আয়া থানক, তাা আনর ফীভাকাযী ঈক্ত ফেফূত থচ ূযনণ নগনদ ফা
জভা যদয়ায তাহযনখ ফাজায ভূনরে প্রাক্কহরত যকাযী হহকঈহযহটনজ ফা অংহক নগনদ
এফং অংহক নুরূ ভূরোহয়ত যকাযী হহকঈহযহটনজ হতহযক্ত থচ জভাদান কহযনফ
এফং দায় হনষ্পনন্ন ফেফূত জাভানত ফা ঈায যকান ং হফনল ফেফানযয তাহযখ আনত
২ (রৃআ) ভানয ভনধে ঘাটহত ূযণ না আনর ফীভাকাযী ঈ-ধাযা (১) এয চাহদা ূযনণ
ফেথচ আয়ানছ এফং জাভানত ম্পহকচত হফধান রংঘন কহযয়ানছ ফহরয়া গণে আনফ৷

জাভানত ংযিণ

২৪৷ হনম্নফহণচত ঈানয় ফীভাকাযীয জাভানত ংযিণ কযা আনফ, মথাঃ(ক) ধাযা ২৩ থফা ১১৯ এয ধীনন জভাকৃত যকান জাভানত ফীভাকাযীয ম্পহত্তয ং
ফহরয়া হফনফহচত আনফ;
(খ) জাভাননত যকান স্বত্ব হননয়াগ হকংফা জাভানত দায়ফদ্ধ কযা মাআনফ না;
ৃ আসুেকৃত ফীভা হরহ আনত ঈদ্ভূত দায়ভূনয হনষ্পন্ন দায় যভাচন
(গ) ফীভাকাযী কতচক
ফেতীত ফীভাকাযীয ন্য যকান দায়নভাচনন ফেফায কযা মাআনফ না; ফা
(ঘ) ফীভা হরহ গ্রাক হরহ ম্পহকচত ঐরূ যকান দায় মাা ফীভা হরহ গ্রাক ন্য
যকান প্রকানয অদায় কহযনত ফেথচ আয়ানছন যআরূ দায় ম্পনকচ তাায নুকূনর প্রাপ্ত
অনদ ফেতীত ন্য বানফ জাভানত যক্রাক কযা মাআনফ না৷

জাভানত যপযৎ
প্রদান

২৫৷ যকান ফীভাকাযী ফাংরানদন যকান যশ্রণীয ফীভা ফেফা ফন্ধ কহযনর এফং ঈক্ত যশ্রণীয
ফেফানয় ফাংরানদন তাায দায় হনষ্পন্ন নন্তালজনক আয়া থাহকনর ফা ন্য যকান
ৃ ি ঈক্ত
প্রকানয ঈা হনষ্পনন্নয ফেফস্থ্া কযা আনর ফীভাকাযীয অনফদননয যপ্রহিনত কতচ
যশ্রণীয ফীভা ফেফায জন্য ধাযা ২৩ ফা ধাযা ১১৯ এয ধীন জভাকৃত জাভানত যপযত্
প্রদান কহযনত াহযনফ৷

 ৃথক হাফ এফং
তহফর

২৬৷ (১) ফীভাকাযী এআ অআন  তদধীন প্রণীত হফহধয ধীন প্রনতেক যশ্রণীয এফং,
যিত্রভত, ঈ-যশ্রণীয ফীভা ফেফায জন্য, একক ফা যমৌথবানফ, যম প্রকানযয ফেফাআ
ঈক না যকন, ভুদয় অয়-ফেনয়য  ৃথক হাফ ংযিণ কহযনফ৷

(২) যমআ যিনত্র ফীভাকাযী রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা হযচারনা কনয যআনিনত্র ঈক্ত
ফেফায মাফতীয় থচ রাআপ আন্সুেনযন্স তহফর নানভ একহট  ৃথক তহফনর জভা কহযনত
আনফ৷
(৩) ঈ-ধাযা (২) এয ধীন তহফনর জভাকৃত থচ  ম্পনদয হফস্তাহযত হফফযণ প্রনতেক
ফীভাকাযী প্রনতেক হঞ্জকা ফৎয যল আফায ৬ (ছয়) ভানয ভনধে প্রহফধান নুমায়ী
ৃ নিয হনকট যপ্রযণ কহযনফ৷
মথামথবানফ হনযীিনকয হনকট আনত প্রতোয়ন কহযয়া কতচ
(৪) রাআপ আন্সুেনযন্স তহফর আনফ রৄধুভাত্র রাআপ আন্সুেনযন্স হরহ গ্রাকগনণয
হনযাত্তায জন্য, মাা রাআপ আন্সুেনযন্স ফেতীত ন্য যকান চু হক্তয ধীন দায়মুক্ত আনফ না
এফং প্রতেি ফা নযািবানফ রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা ফেতীত ন্য যকান ঈনেনে ফেফরত
আনফ না৷

হাফ হস্থ্হতত্র,
আতোহদ

২৭৷ (১) এআ অআননয ধীন প্রনতেক ফীভাকাযী ফাংরানদন ঈায যরননদনকৃত কর
যশ্রণীয ফীভা ফেফায হফলনয় প্রহত হঞ্জকা ফৎয ভাপ্ত আফায য ঈক্ত ফৎনযয জন্য
হনম্নফহণচত হফফযণাহদ প্রস্তুত কহযনফ, মথাঃ(ক) প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত দ্ধহতনত এফং পযনভ হস্থ্হতত্র (balance sheet);
(খ) প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত পযভ নুমায়ী রাব-িহতয হাফ;
(গ) যমআ ফীভাকাযীনক এআ অআন নুমায়ী ফীভা ফেফায ধযন নুমায়ী অয়  ফেনয়য
 ৃথক হাফ ংযিণ কহযনত য়, যআ ফীভাকাযীয যিনত্র ংহিষ্ট যশ্রণীয ফা ঈ-যশ্রণীয
ফীভা ফেফায জন্য প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত পযনভ একহট যাজস্ব হাফ; এফং
(ঘ) ঈক্ত ভনয় ফীভা ফেফস্থ্ানায দাহয়নত্ব হননয়াহজত ফেহক্তগনণয নাভ  হযহচহত
েহরত হফফযণ এফং ঈক্ত ফেহক্তফনগচয ফেফাহয়ক কামচাফরী ংক্রান্ত মাফতীয় তথোহদ
ঈনিখক্রনভ একহট প্রহতনফদন৷
(২) ফীভাকাযী যকাম্পানী অআন এয ধীন যকান যকাম্পানী আনর যকাম্পানীয যচয়াযভোন,
ৃ , ফা ফীভাকাযী ভফায় হভহত অআন এয
রৃআজন হযচারক  ভূখে হনফচাী কভচকতচা কতচক
ৃ ঈ-ধাযা (১) এয ধীন
ধীন ভফায় হভহত আনর ঈায রৃআজন দে কতচক
হস্থ্হতত্র, রাব-িহতয হাফ, যাজস্ব হাফ  প্রহতনফদন স্বািহযত আনত আনফ৷
(৩) প্রনতেক ফীভাকাযী তাায যয়ায গ্রীতা  ফীভা হরহ গ্রাকনদয তহফর ংক্রান্ত
 ৃথক হাফ প্রহফধান নুমায়ী ংযিণ কহযনফ।

হনযীিা

২৮৷ (১) এআ অআননয ধীন ফাংরানদন হযচাহরত এফং যরননদনকৃত যকান ফীভা
ফেফায হস্থ্হতত্র, রাব  িহতয হাফ, যাজস্ব হাফ, যকাম্পানী অআন এয ধীন
ৃ প্রহত ফৎনয হনযীহিত আনত
হনযীিা াননি না আনর, একজন হনযীিক কতচক
আনফ৷
(২) এআ ধাযায ধীন হনমুক্ত একজন হনযীিক যকাম্পানী অআন এয ধাযা ২১৩ এয ধীন
হনযীিনকয িভতা  কামচাফরী প্রনয়ানগয হধকাযী আনফন৷

হফনল হনযীিা

ৃ ি
২৯৷ (১) এআ অআননয ন্য যকান হফধানন মাা হকছু আ থাকুক না যকন, কতচ
ফাংরানদন ফীভা ফেফা হযচারনাকাযী যম যকান ফা কর ফীভা যকাম্পানীয ফীভা ংক্রান্ত
কর যরননদন, যযকডচত্র, দহরর দস্তানফজ, ভয় ভয়, প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত
দ্ধহতনত এক ফা একাহধক হনযীিক দ্বাযা হনযীিা কযাআনত াহযনফঃ
তনফ তচ থানক যম এআ ধাযায ধীন যকান ফৎনযয হাফ হনযীিায জন্য হনমুক্ত
হনযীিক এফং ধাযা ২৮ এয ধীন হনমুক্ত হনযীিক একআ ফেহক্ত আনত াহযনফ না৷
(২) এআ ধাযায ধীন হনমুক্ত হনযীিক ফীভাকাযীয ফীভা ফেফা ংক্রান্ত মাফতীয়
যযকডচত্র, হাফ ফআ, যযহজস্টায, বাঈচায, ত্রাহদ এফং ন্যান্য কর দহররাহদ
হযদচন কহযনত াহযনফন এফং এতরৃনেনে ফীভা কাযীয যম যকান হযচারক, কভচকতচা
 কভচচাযীয ফক্তফে শ্রফণ কহযনত এফং ফীভাকাযীয হনকট আনত যম যকান প্রাহেক
কাগজত্র  তথোহদ তরফ কহযনত াহযনফন৷
(৩) এআ ধাযায ধীন হনমুক্ত হনযীিক হননয়াগ প্রাহপ্তয নহধক ৪ (চায) ভানয ভনধে
ৃ নিয
একহট হনযীিা প্রহতনফদন প্রস্তুত কহযয়া ঈক্ত প্রহতনফদননয ৪ (চায) হট কহ কতচ
হনকট জভা হদনফন।
ৃ ি কতচক
ৃ হনধচাহযত
(৪) এআ ধাযায ধীন হনমুক্ত হনযীিক ফীভাকাযীয হনকট আনত কতচ
হযভাণ হপ প্রাপ্ত আনফন৷

একচু েয়াহয
প্রহতনফদন 
ংহিপ্তায

৩০৷ (১) রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা হযচারনাকাযী প্রনতেক ফীভাকাযী ফৎনয ন্ততঃ
ৃ হযচাহরত
একফায প্রহফধানন হনধচাহযত দ্ধহতনত ঈায দায়ভূনয ভূরোয়ন তদকতচক
রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফানয়য অহথচক ফস্থ্া একজন একচু েয়াহয দ্বাযা নুন্ধান কযাআনফ
ৃ প্রদত্ত
এফং নুন্ধান কামচ ম্পনকচ প্রহফধানন হনধচাহযত ছক  দ্ধহতনত একচু েয়াহয কতচক
প্রহতনফদননয একহট ংহিপ্তায প্রণয়ন কযাআনফঃ
ৃ ি ঈানক
তনফ তচ থানক যম, যকান ফীভাকাযীয হফনল ফস্থ্া হফনফচনায় কতচ
ূফচফতচী নুন্ধান ম্পাদননয ২ (রৃআ) ফৎনযয ভনধে যম যকান তাহযযখ এআ ধাযায ধীন
নুন্ধান কযাআফায নুভহত প্রদান কহযনত াহযনফ৷

ৃ যকান ভুনাপা হফতযনণয রনিে অহথচক ফস্থ্া হনরূনণয জন্য
(২) ফীভাকাযী কতচক
হযচাহরত যম যকান ভনয়য নুন্ধান ফা নুন্ধাননয পরাপর ফচাধাযনণয হনকট
প্রদহচত আফায যিনত্র ঈ-ধাযা (১) এয ধীন ংহিপ্তায প্রণয়ননয হফধান প্রনমাজে
আনফ৷
(৩) ফীভাকাযীয প্রকৃত  িাফে দায় েহরত প্রহতহট হরহয ূণচ  হনবু চর হফফযণী
নুন্ধাননয ঈনেনে একচু েয়াহযনক যফযা কযা আয়ানছ ভনভচ ফীভাকাযীয ভূখে হনফচাী
ৃ স্বািহযত একহট প্রতোয়ন ত্র এআ ধাযায ধীন প্রণীত প্রনতেক
কভচকতচা কতচক
ংহিপ্তানযয হত হযহষ্ট হানফ ন্তবু চক্ত কহযনত আনফ৷
(৪) প্রহতহট ংহিপ্তানযয হত প্রহফধান নুমায়ী যম তাহযনখয হাফহবহত্তক ংহিপ্তায
প্রস্তুত কযা আনফ যআ তাহযনখ ফীভাকাযীয রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফানয়য একহট হফফযণী
হযহষ্ট হানফ ন্তবু চক্ত কহযনত আনফঃ
তনফ তচ থানক যম, ঈ-ধাযা (১) এফং ঈ-ধাযা (২) এ ঈহিহখত নুন্ধান মহদ
ৃ ফাৎহযক হবহত্তনত কযাননা য় তনফ ঈক্ত হফফযণী প্রহত ফৎয ংরি না
ফীভাকাযী কতচক
কহযয়া প্রহত ৩ (হতন) ফৎয ন্তয একফায হযহষ্ট হানফ ন্তবু চক্ত কযা মাআনফ৷
(৫) যকান ফীভাকাযীয অহথচক ফস্থ্ায নুন্ধান মহদ হাফ ফলচ ভাপ্ত য়ায তাহযনখ না
য়, যআ যিনত্র ূফচফতচী হাফ ফলচ ভাহপ্তয যফতচী ভনয়য হাফ এফং নুন্ধাননয
তাহযনখয হস্থ্হতত্র প্রস্তুত কহযনত আনফ এফং ঈা এআ অআননয হফধান নুমায়ী হনযীিা
কযাআনত আনফ৷
(৬) রাআপ আন্সুেনযন্স ম্পহকচত এআ ধাযায হফধানাফরী রৃঘচটনা  স্বাস্থ্ে ফীভায যিনত্র
প্রনমাজে আনফঃ
ৃ ি ভনন কনয যম, যকান ফীভাকাযী কতচক
ৃ যরননদনকৃত
তনফ তচ থানক যম, মহদ কতচ
ৃ ি ংহিষ্ট
স্বাস্থ্ে ফীভা ফেফায ংখো  হযভাণ তেন্ত কভ, তাা আনর কতচ
ফীভাকাযীনক এআ ঈ-ধাযায ধীন স্বাস্থ্েফীভা ম্পহকচত হফধান আনত ফোহত প্রদান
কহযনত াহযনফ৷
(৭) ঈ-ধাযা (১) এয ধীন দায় ভূরোয়ন এআরূ দ্ধহত  হবহত্তনত কহযনত আনফ
মাানত আা দ্বাযা হাফকৃত আন্সুেনযন্স একচু েয়াহযয়ার হযজাবচ প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত
দ্ধহত  হবহত্তনত হাফকৃত একচু েয়াহযয়ার হযজাবচ আনত কভ না য়৷

হরহ এফং দাফীয
যযহজস্টায

ৃ ফাংরানদন যরননদনকৃত ফীভা ফেফা ংক্রান্ত কর
৩১৷ প্রনতেক ফীভাকাযী তৎকতচক
হরহ এফং দাফীয হফলনয় প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত দ্ধহতনত একহট যযহজস্টায ংযিণ
কহযনফ৷

হফফযণী দাহখরকযণ

৩২৷ (১) ধাযা ২৭ এয ধীন হাফ  হস্থ্হতত্র এফং ধাযা ৩০ এয ধীন দায়-ভূরোয়ন
প্রহতনফদননয হনযীহিত হাফ, ায-ংনি  হফফযণী ভুহিত আনত আনফ এফং চায প্রস্থ্
ৃ নিয হনকট, ধাযা ২৭ এফং ধাযা ৩০ এয ঈ-ধাযা (৫) এয ধীন
হযটানচরূন কতচ
হাফ এফং হস্থ্হতনত্রয যিযত্র হাফ ফলচ যল আফায ৬ (ছয়) ভানয ভনধে এফং ধাযা
৩০ এয ধীন দায়-ভূরোয়ন প্রহতনফদন, ায-ংনি  হফফযণীয যিনত্র ৯ (নয়) ভানয
ভনধে যপ্রযণ কহযনত আনফঃ
তনফ তচ থানক যম, যম কর ফীভাকাযীয ফেফানয়য প্রধান কামচারয় ফা স্থ্ায়ী হনফা
ফাংরানদনয ফাহনয এফং যম কর ফীভাকাযী ফাংরানদন গহঠত, হনগহভত এফং
ফাংরানদন স্থ্ায়ী হনফাী হকন্তু ফাংরানদনয ফাহনয ফীভা ফেফা হযচারনা কহযয়া
থানক, যআ কর ফীভাকাযীয যিনত্র ঈনয ফহণচত ৬ (ছয়) ভানয যভয়াদ অয ৩ (হতন)
ভা মচন্ত ফহধচত কযা মাআনত ানযঃ
ৃ ি, প্রনয়াজনন, এআ ঈ-ধাযায় প্রদত্ত হযটানচ দাহখনরয
অনযা তচ থানক যম, কতচ
ভয়ীভা নহধক ১ (এক) ভা ফ ৃহদ্ধ কহযনত াহযনফ৷
(২) এআ ধাযায ধীন দাহখরকৃত চায প্রস্থ্ হযটানচ এয ভনধে এক প্রস্থ্ যকাম্পানীয যিনত্র,
ঈায যচয়াযভোন এফং ২ (রৃআ) জন হযচারক এফং যকাম্পানীয ভুখে হনফচাী কভচকতচা
ৃ  মহদ যকাম্পানীয ফেফস্থ্ানা হযচারক থানকন, তাা আনর ঐ হযচারক কতচক
ৃ ,
কতচক
ৃ , স্বািহযত আনত আনফ;
যকান ভফায় হভহতয যিনত্র, ঈায ২ (রৃআ) জন দে কতচক
ৃ , হকংফা, যিত্রভত, ভূরোয়ন
এফং এক প্রস্থ্ হনযীিা ম্পাদনকাযী হনযীিক কতচক
ৃ স্বািহযত আনত আনফ৷
ম্পাদনকাযী একচু েয়াহয কতচক
(৩) ফীভাকাযীয ফেফায প্রধান স্থ্ান ফা স্থ্ায়ী হনফা ফাংরানদনয ফাহনয আনর ঐ
ফীভাকাযী ধাযা ২৭ এ ঈহিহখত দহরর ত্রাহদয হত হস্থ্হতত্র, রাব  িহতয হাফ
ৃ নিয হনকট
এফং যাজস্ব হাফ এফং ভূরোয়ন প্রহতনফদন  হফফযণী, মহদ থানক, কতচ
যপ্রযণ কহযনফ মাা ফীভাকাযীনক ঈায গঠন, হনগভন ফা স্থ্ায়ীবানফ হনফাহত য়ায়
ৃ নিয হনকট যপ্রযণ কহযনত য়, থফা, যমআ যিনত্র ঐরূ দহররত্রাহদ য
যকাযী কতচ
কহযফায অফেকতা থানক না যআ যিনত্র যভয়াদকার ভাহপ্তনত ঐ যভয়াদকারীন
ভয়কায ঈক্ত দহরর ত্রাহদনত ন্তবু চক্ত ফীভাকাযীয যভাট ম্পদ  দায় এফং যভাট অয়
এফং ফেনয়য প্রহতপরন ম্পন্ন একহট প্রতোহয়ত হফফযণী দাহখর কহযনত আনফ৷

যকাম্পানী অআন এয
কহতয় হফধান
আনত ফোহত

৩৩। যকাম্পানী অআননয নে াংঘহলচক না আনর যম যিনত্র যকাম্পানী অআন থফা
তদ্দ্বাযা যহতকৃত যকান অআননয ধীন যকাম্পানীরূন হনগহভত যকান ফীভাকাযী ধাযা ৩২
এয হফধান নুমায়ী যকান ফৎনয তাায হস্থ্হতত্র  হাফাহদ দাহখর কনয, যআ যিনত্র
ফীভাকাযী একআ ভনয় ঈক্ত হস্থ্হতত্র  হাফাহদয নুহরহ যকাম্পানীভূনয
যযহজস্ট্রায-এয হনকট যপ্রযণ কহযনফ এফং নুরূ নুহরহ াঠাননা আয়া থাহকনর
যকাম্পানী অআননয প্রনয়াজনীয়তা নুানয তাায হস্থ্হতত্র  হাফাহদয নুহরহ

যযহজস্ট্রানযয হনকট দাহখর কযা অফেক আনফ না এফং আহতূনফচ যপ্রহযত নুরূ
নুহরহভূনয জন্য একআ ানয হপ ধামচনমাগে আনফ এফং কর হফলনয় এআরূ কামচক্রভ
গ ৃীত আনফ যমন ঈক্ত হস্থ্হতত্র  হাফাহদ ঈহয-ঈক্ত ধাযা নুমায়ী দাহখর কযা
আয়ানছ।

প্রহতনফদন দাহখর

৩৪৷ ফীভা ফেফা কামচক্রভ ম্পনকচ প্রনতেক ফীভাকাযী প্রহতনফদননয প্রতোহয়ত নুহরহ
ৃ নিয
ঈায দে হকংফা হরহ গ্রীতানদয হনকট য কযায ফেফহত নযআ কতচ
হনকট দাহখর কহযনফ৷

ফাহলচক াধাযণ
বায কামচধাযায
ংহিপ্তায

৩৫৷ প্রনতেক ফীভাকাযী তাায কামচহফফযণী ফহনত হরহফদ্ধ ফাহলচক াধাযণ বায
কামচহফফযণীয প্রতোহয়ত নুহরহ বা নুহিত য়ায ৩০ (হত্র) হদননয ভনধে
ৃ নিয হনকট দাহখর কহযনফ৷
কতচ

দহররাহদয ংযিণ
 হযদচন এফং
নুহরহ যফযা

ৃ ি তাায হনকট দাহখরকৃত প্রনতেক হযটানচ এফং ঈায হফফযণীয প্রতোহয়ত
৩৬৷ (১) কতচ
নুহরহ ংযিনণ যাহখনফ, মাা হযদচননয জন্য ঈম্মক্ত
ু থাহকনফ এফং যম যকান ফেহক্ত
ৃ
ৃ
কতচি কতচক হনধচাহযত হপ হযনাধূফচক নুরূ হযটাননচয ফা ঈায ং হফননলয
নুহরহ ংগ্র কহযনত াহযনফ৷
(২) ধাযা ৩২ এয হফধান নুমায়ী দাহখর হাফাহদ, হফফযণীভূ ংহিপ্ত ানযয ভুহিত
ফা প্রতোহয়ত নুহরহ দাহখর কহযফায ২ (রৃআ) ফৎনযয ভনধে অনফদন কহযনর,
ফাংরানদন হনগহভত, হনফহন্ধত  হনফাী ফীভাকাযী ঈক্ত অনফদননয ১৪ (যচৌে) হদননয
ভনধে এফং ন্যান্য ফীভাকাযীয যিনত্র ১ (এক) ভানয ভনধে, যম যকান যয়ায গ্রীতা ফা
ফীভা হরহ গ্রাকনক ফীভাকাযী যফযা কহযনফ।
ৃ যকান ফীভা হরহ গ্রানকয অনফদননয
(৩) ফীভাকাযী, মহদ যকাম্পানী য়, তদকতচক
ৃ ি কতচক
ৃ হনধচাহযত হপ হযনাধ াননি ঈায ংঘস্মাযক এফং
যপ্রহিনত এফং কতচ
ংঘহফহধয নুহরহ অনফদননয ১৫ (ননয) হদননয ভনধে তাানক যফযা কহযনফ।

হযটানচ প্রংনগ
ৃ নিয িভতা
কতচ

ৃ নিয হনকট এআরূ প্রতীয়ভান য় যম, এআ অআননয হফধানাফরীয
৩৭৷ (১) মহদ কতচ
ধীন তাায হনকট যপ্রহযত যকান হযটানচ যকান যিনত্র মথাথচ নয় ফা ত্রুহটূণ,চ তাা আনর
ৃ িকতচ
ৃ
(ক) ঈক্তরু হযটানচ ংনাধন হকংফা ম্পূযক কযায জন্য হনযীিক ফা একচু েয়াহয কতচক
মাা প্রনয়াজনীয় হফনফহচত য়, প্রতোহয়ত হতহযক্ত তথে যপ্রযণ কযায জন্য ফীভাকাযীনক
হননদচ প্রদান কহযনত াহযনফ;

(খ) ফাংরানদন ফীভাকাযীয ফেফায প্রধান স্থ্ানন তাায হানফয যকান ফহ, যযহজস্টায
ফা ন্যান্য দহরর হনযীিায জন্য দাহখর কহযনত থফা এআ ঈনেনে ফীভাকাযীনক প্রদত্ত
যনাহটন ফহণচত হফফযণী যফযা কহযনত হননদচ প্রদান কহযনত াহযনফ ;
(গ) হযটানচ ম্পনকচ ফীভাকাযীয যকান কভচকতচানক হজজ্ঞাাফাদ কহযনত াহযনফ ;
(ঘ) ত্রুহটূণচ তথে ংনাধন হকংফা হযটাননচ ম্পূণচতা দূযীকযনণয জন্য ফীভাকাযীনক
চাহদাত্র প্রদাননয তাহযনখয য ১ (এক) ভা হতক্রান্ত য়ায ূনফচ তনথেয ত্রুহট
ংনাধন ফা ম্পূণচতা ূযণ কযা না আনর ঐরূ হযটানচ গ্রনণ স্বীকৃহত জানাআনত
ানয৷
ৃ ি যকান হযটানচ গ্রনণ স্বীকৃহত
(২) ঈ-ধাযা (১) এয দপা (ঘ) এয ধীন কতচ
জানাআনর ফীভাকাযী ধাযা ৩২ এয হফধান নুমায়ী হযটানচ দাহখর কহযনত ফেথচ আয়ানছ
ফহরয়া গণে আনফ৷

ুনঃভূরোয়ননয
হননদচ প্রদানন
ৃ নিয িভতা
কতচ

ৃ নিয হনকট এআরূ প্রতীয়ভান য় যম, ধাযা ৩০ এয ধীন যকান
৩৮৷ (১) মহদ কতচ
নুন্ধান হকংফা ভূরোয়ন প্রহতনফদনন ত্রুহটূণচ দ্ধহত নুযনণয কাযনণ ফীভাকাযীয
হফলয়াফরীয ফস্থ্া মথামথবানফ প্রহতপহরত য় নাআ, যআনিনত্র ফীভাকাযীনক যনাহট
প্রদান এফং তাায ফক্তফে প্রদাযনয সুনমাগ প্রদাননয য ুনঃনুন্ধাননয এফং
ৃ ি কতচক
ৃ হনধচাহযত
ুনঃভূরোয়ননয হননদচ প্রদান কহযনত াহযনফ; ঈক্ত ভূরোয়নন কতচ
ৃ হনমুক্ত এফং কতচ
ৃ ি কতচক
ৃ
তাহযনখয ভনধে এফং ফীভাকাযীয হনজস্ব ফেনয় ফীভাকাযী কতচক
ৃ নুন্ধানন 
নুনভাহদত একচু েয়াহয দ্বাযা ম্পন্ন আনফ এফং ফীভাকাযী একচু েয়াহয কতচক
ৃ ি কতচক
ৃ হনধচাহযত নহধক ৩ (হতন) ভা
ভূরোয়নন প্রনয়াজনীয় কর ঈকযণ কতচ
ভয়ীভায ভনধে ঈক্ত একচু েয়াহযয হনকট প্রদান কহযনফ৷
(২) এআ ধাযায ধীন নুন্ধানন  ভূরোয়ননয যিনত্র ধাযা ৩০ এয ঈ-ধাযা (১)  (৩)
এফং ধাযা ৩২ এয ঈ-ধাযা (১)  (২) এয হফধানভূ প্রনমাজে আনফ :
তনফ তচ থানক যম, নুরূ নুন্ধানন  ভূরোয়ননয প্রণীত প্রহতনফদন  াযৃ ি কতচক
ৃ হনধচাহযত তাহযনখয ভনধে ঈায ফযাফনয দাহখর কহযনত আনফ৷
ংনি কতচ

দহররাহদয প্রভাণ

ৃ নিয হনকট দাহখরকৃত প্রহতহট হযটানচ কতচ
ৃ ি কতচক
ৃ হযটানচ ভনভচ প্রতোহয়ত
৩৯৷ (১) কতচ
আনর ঈা হযটানচ ফহরয়া গণে আনফ৷
ৃ ি কতচক
ৃ হযটানচ ফহরয়া প্রতোহয়ত
(২) ঈ-ধাযা (১) এয ধীন দাহখরকৃত হযটানচ কতচ
আনর ঈানত ন্তবু চক্ত প্রহতহট দহরর দাহখরকৃত হযটাননচয নুহরহ ফহরয়া গণে আনফ
এফং আা  ভূর হযটাননচয ভনধে যকান ফেহতক্রভ প্রভাহণত না আনর নুহরহ ভূর হযটাননচয
ভতআ প্রভাণ হানফ গ ৃীত আনফ৷

হযটানচভূ
ংহফহধফদ্ধ ছনক
প্রকা

৪০৷ যকান ফীভাকাযী (ক) যকান আসুে কযা হরহ ফা আসুে কহযনত আনফ এভন যকান হরহ ফা তাানত
প্রহতশ্রুত যকান সুহফধা ফা যফানা, যয়ায গ্রীতানদয রবোং হকংফা ঈায ঈয ঈদ্ব ৃনত্তয
প্রাহপ্ত ম্পনকচ হরহয তচ ফোখো েহরত যকান প্রাক্করন, ঈদাযণ, হযত্র ফা
হফফ ৃহত প্রদান কহযনফ না ফা কযাআনফ না থফা ূনফচ নুরূ হরহনত প্রদত্ত যফানা,
যয়ায গ্রীতানদয রবোং ফা ঈদ্ব ৃনত্তয ং ম্পনকচ হভথো ফা হফভ্রাহন্তকয ফক্তফে প্রদান
কহযনফ না, থফা ফীভাকাযীয অহথচক ফস্থ্া ম্পনকচ যকানরূ হফভ্রাহন্তকয ফা ত্রুহটূণচ
হফফযণী প্রকা কহযনফ না থফা যকান হরহ ফা যকান যশ্রণীয হরহয প্রকৃত প্রকৃহত
হফভ্রান্ত কযায রনিে যকান ফীভাকাযীয নাভ ফা দ নাভ ফা যকান ফীভা হরহয ফা যকান
যশ্রণীয ফীভা হরহয নাভ ফা দ নাভ ফেফায কহযনফ না থফা যকান যকাম্পানীয ফীভা
গ্রীতানক এআরূ হরহ ফাহতর, ফানজয়াপ্ত হকংফা ভচনণ প্রযযাহচত ফা প্রনযাচনায
ঈক্রভ আনত ানয এআরূ হফভ্রাহন্তকয হফফযণ প্রদান কহযনফ না ; এফং
(খ) ফীভা ফেফায় হননয়াহজত যকান ফেহক্ত ম্পনকচ হভথো,তে, প্রতাযণাভূরক,
হফভ্রাহন্তকয থফা ফীভা ফেফায় হননয়াহজত যম যকান ফেহক্তয ফেফা হযচারনায় িহতকয
যকান হফজ্ঞান, যঘালণা ফা হফফযণ বতযী, প্রকা, হফতযণ,প্রচায, জনভনি ঈত্থান
থফা যাহয ংফাদত্র. ভোগাহজন ফা ন্য প্রকানায় ফা হফজ্ঞহপ্ত, হযত্র, প্রচাযত্র,
যাস্টায ফা ন্য যকান প্রকানয প্রচায ফা প্রচানযয ফেফস্থ্া কহযনফ নাঃ
তনফ তচ থানক যম, এআ ধাযায যকান হকছু আ ফীভাকাযীনক প্রচানযয ঈনেনে
ৃ নিয হনকট দাহখরকৃত হযটাননচয পযভ প্রকা থফা দাহখরকৃত ঈক্ত হযটানচভূনয
কতচ
তে এফং হনবু চর ায-ংনি থফা ন্য যকান তথেহবহত্তক হফফযণ প্রকা কযা আনত
হনফ ৃত্ত কহযনফ না৷

ম্পদ হফহননয়াগ

৪১। (১) প্রনতেক ফীভাকাযী ঈায ম্পদ প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত দ্ধহতনত  স্থ্ানন
ৃ নিয
হফহননয়াগ  ংযিণ কহযনফ এফং নুরূ হফহননয়াগ হনয়ন্ত্রণ কহযফায িভতা কতচ
থাহকনফ :
তনফ তচ থানক যম, যকান ফীভাকাযীয যকান হযচারক ফা নুরূ হযচারনকয
হযফানযয দনেয স্বত্বাহধকাযী, ংীদায, হযচারক, ফেফস্থ্াক ফা ফেফস্থ্ানা এনজন্ট
হানফ যকান স্বাথচংহিষ্ট যকান যকাম্পানী, পাভচ ফা ন্য যকান ফেফাহয়ক প্রহতিাননয
প্রথভ ভূরধন আসুেনত হফহননয়াগ নুনভাহদত আনফ না।
(২) প্রনতেক ফীভাকাযী প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত দ্ধহতনত ঈ-ধাযা (১) এ ঈহিহখত
ৃ নিয হনকট দাহখর কহযনফ।
হফহননয়ানগয হযটানচ কতচ

াফহহডয়াযী
যকাম্পানী

ৃ ি, ফাংরানদন ফীভা ফেফায ঈন্নয়ন  ঈন্নহতয স্বানথচ ফা, জনস্বানথচ ফা
৪২। (১) কতচ
ঈনমাগী ভনন কহযনর যম যকান ফীভাকাযীনক ফীভা ফেফা হযচারনায জন্য এক ফা
একাহধক াফহহডয়াহয যকাম্পানী গঠন কহযফায নুনভাদন প্রদান কহযনফ।
(২) ঈ-ধাযায (১) এয হফধান নে, যকান ফীভাকাযী যম যকান যকাম্পানীয যয়ায,
প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত হযভানণ ধাযণ কহযনত াহযনফ।

রনবহন্স ভাহজচন
হফলনয় ূযণীয়
তচাফরী

৪৩। (১) প্রনতেক ফীভাকাযী প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত হযভাণ  দ্ধহতনত ঈায ফীভা
ফেফায জন্য রনবহন্স ভাহজচন ংযিণ কহযনফ।
(২) যকান ফীভাকাযী মহদ যকান ভনয় ঈ-ধাযা (১) এয হফধান নুমায়ী হনধচাহযত
ৃ ি কতচক
ৃ
রনবহন্স ভাহজচন যিণ না কনয তাা আনর ঈক্ত ফীভাকাযী এআ ফোানয কতচ
জাযীকৃত হননদচ নুমায়ী নুরূ হননদচনা জাযী য়ায নাহধক ৩ (হতন) ভানয ভনধে
ৃ নিয হনকট দাহখর কহযনফ।
ঈক্ত ঘাটহত ূযনণয জন্য একহট কভচহযকে কতচ
ৃ নিয হনকট মচাপ্ত হফনফহচত
(৩) ঈ-ধাযা (২) নুমায়ী দাহখরকৃত কভচহযকে কতচ
ৃ ি কতচক
ৃ নুনভাহদত
আনর ফীভাকাযী ঈক্ত হযকে ংনাধন কহযনফ এফং কতচ
হযকে ফাস্তফায়ন কহযনফ।
ৃ ি হনধচাহযত রনবহন্স ভাহজচন ূযণ কযা আয়ানছ হক-না তাা যীিা কযণাথচ
(৪) কতচ
যম যকান ফীভাকাযী দায়  ম্পদ হযদচন ফা মাচাআ এফং ন্যান্য অফেকীয় তথোহদ
ৃ ি কতচক
ৃ জাযীকৃত যকান হননদচ
ংগ্র কহযনত াহযনফ এফং ফীভাকাযী এতদহফলনয় কতচ
ৃ নিয হননদচনা প্রাহপ্তয ২ (রৃআ) ভানয ভনধে,
ারনন ফাধে থাহকনফ এফং ফীভাকাযী, কতচ
ঈক্ত হননদচনা হযারনন ফেথচ আনর ংহিষ্ট ফীভাকাযী হনধচাহযত রনবহন্স ভাহজচন
ংযিনণ ভথচ আয়ানছ ফহরয়া গণে আনফ এফং ঈক্ত যিনত্র এআ অআননয ধাযা ৯৫ এয
হফধান নুমায়ী ফেফস্থ্া গ্রণ কহযনত আনফ।
(৫) রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা হযচারনায জন্য প্রনতেক ফীভাকাযী একজন একচু েয়াহয
ৃ প্রতোহয়ত রাআপ আন্সুেনযন্স ংক্রান্ত ফীভাকাযী কতচক
ৃ যহিত হনধচাহযত রনবহন্স
কতচক
ৃ নিয হনকট
ভাহজচন ম্পহকচত একহট হফফযণী প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত দ্ধহতনত কতচ
দাহখর কহযনফ।
(৬) নন-রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা হযচারনায জন্য প্রনতেক ফীভাকাযী একজন নুনভাহদত
ৃ প্রতোহয়ত নন-রাআপ আন্সুেনযন্স ংক্রান্ত ফীভাকাযী কতচক
ৃ যহিত হনধচাহযত
হনযীিক কতচক
ৃ নিয
রনবহন্স ভাহজচন ম্পহকচত একহট হফফযণী প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত দ্ধহতনত কতচ
হনকট দাহখর কহযনফ।

ঊণ, হগ্রভ 

৪৪৷ (১) যকান ফীভাকাযী ঈায হননজয যয়ানযয জাভাননত যকান প্রকায হগ্রভ, ঊণ ফা

অহথচক সুহফধা
প্রদানন হফহধহননলধ

অহথচক সুহফধা প্রদান কহযনফ না৷
(২) যকান ফীভাকাযী ঈায যকান হযচারক,ফেফস্থ্াক,একচু েয়াহয, হনযীিক ফা
ৃ আসুেকৃত রাআপ
কভচকতচানক ফা তাানদয হযফানযয যকান দেনক ফীভাকাযী কতচক
আন্সুেনযন্স হরহয ভচণ ভূনরেয ভনধে ীভাফদ্ধ ঊণ ফেতীত ম্পহত্ত ফন্ধক ফা ফেহক্তগত
জাভানত ফা ন্যবানফ যকান ঊণ ফা াভহয়ক হগ্রভ প্রদান কহযনফ না৷
ৃ নিয নুনভাদন
(৩) যকান ফীভাকাযী তাায হযচারনা লচনদয নুভহত এফং কতচ
ফেহতনযনক তাায যকান হযচারক, ফেফস্থ্াক একচু েয়াহয, হনযীিক ফা কভচকতচা থফা
নুরূ হযচারক, ফেফস্থ্াক, একচু েয়াহয, হনযীিক ফা কভচকতচায হযফানযয যকান
দনেয ভাহরক, ংীদায, হযচারক ফা ফেফস্থ্ানা এনজন্ট হানফ স্বাথচংহিষ্ট যকান
পাভচ ফা যকাম্পানীনক যকান ঊণ ফা াভহয়ক হগ্রভ প্রদান কহযনফ না।
(৪) ঈ-ধাযা (২) এ ঈহিহখত যকান ঊণ ফা হগ্রভ প্রদান হফনফচনায জন্য নুহিত বায়
ংহিষ্ট ঊণগ্রণকাযী হযচারক যবাটদান ফা বায ন্য যকান কামচপ্রণারীনত ংগ্রণ
কহযনফন না।
(৫) মহদ এআরূ যকান ঘটনা ংঘহটত য় যম, প্রদত্ত ঊণ ফা হগ্রভ নুনভাদননয ভয়
মাায হস্তত্ব ঈক্ত ঊণ ফা হগ্রভ নুনভাদন ঈ-ধাযা (১) ফা (২) এয রংঘন আত, তাা
আনর, হবন্নরূ যকান চু হক্ত থাকা নে প্রদত্ত ঐ ঊণ ফা হগ্রভ ঈহিহখত ঘটনা ংঘহটত
য়ায ৩ (হতন) ভানয ভনধে হযনাধ কহযনত আনফ এফং ন্যথায়, ন্য যকান প্রাে
াহস্ত হফধাননয হধকায িু ন্ন না কহযয়া ংহিষ্ট হযচারক, ফেফস্থ্াক, একচু েয়াহয,
হনযীিক ফা কভচকতচা ঈক্ত ৩ (হতন) ভা হতফাহত য়ায য ঊণ ফা হগ্রভ
প্রদানকাযী ফীভাকাযীয চাকুযীনত থাহকনফন না৷
(৬) ঈ-ধাযা (১) ফা (২) এয যকান হকছু আ যকান ফোংক যকাম্পানী ফা ফীভাকাযীস্বরূ
যকান াফহহডয়াহয যকাম্পানী ফা ঊণ  হগ্রভ প্রদানকাযী যকান ফীভাকাযীয
ৃ প্রদানকৃত ঊণ ফা হগ্রনভয যিনত্র প্রনমাজে আনফ না৷
াফহহডয়াহয ফীভাকাযী কতচক
ৃ ি কতচক
ৃ নুনভাহদত যকান প্রহিণ যকানচ
(৭) ঈ-ধাযা (১) এয যকান হকছু আ কতচ
প্রহিণযত ফীভা এনজন্ট, যব্াকায ফা এনজন্ট হননয়াগকাযীনক প্রদত্ত ফ ৃহত্তয যিনত্র প্রনমাজে
আনফ না৷
(৮) যকান ফীভাকাযী যকাম্পানীয হযচারকনক প্রদত্ত ঊনণয যিনত্র যকাম্পানী অআন এয
হফধান প্রনমাজে আনফ না, মহদ ঈক্ত ঊণ হযচারনকয হননজয জীফননয ঈয আসুেকৃত ফীভা
হরহয ঝু ুঁহক ফন ম্পন্ন ফীভাকাযীয হরহ জাভাননতয ঈয প্রদান কযা আয়া থানক
এফং প্রদত্ত ঊণ হরহয ভচণ ভূনরেয ভনধে ীভাফদ্ধ থানক৷
(৯) ঈ-ধাযা (১) এয হফধান াযনি, যকান ফীভাকাযী তাায যকান কভচকতচা, কভচচাযী,
ফীভা এনজন্ট, যব্াকায ফা এনজন্ট হননয়াগকাযীনক হনম্নফহণচত যিত্র ফেতীত ন্য যকান ঊণ

ফা াভহয়ক হগ্রভ প্রদান কহযনফ নাঃৃ কভচকতচা, কভচচাযী, ফীভা এনজন্ট ফা যব্াকায ফা এনজন্ট
(ক) ফীভাকাযী কতচক
হননয়াগকাযীয নানভ আসুেকৃত রাআপ আন্সুেনযন্স হরহয ঈয ভচণভূনরেয ভনধে ীভাফদ্ধ
ঊণ ;
(খ) স্থ্াফয ম্পহত্ত ফন্ধনকয ঈয ঊণ, এআ নতচ যমৃ ি এআ
() ফীভাকাযী মহদ রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা হযচারনা কনয যআ যিনত্র কতচ
ভনভচ প্রতোয়ন কনয যম, ঈা এআ অআননয কর হফধান হযারন কহযয়ানছ;
(অ) ম্পহত্তয ভূরে নূেনতভ ঊনণয হযভানণয হদ্বগুণ য়;
(আ) ম্পহত্ত এআ ঈনেনে হফজ্ঞাহত নুরূ নয ফহস্থ্ত য়;
(ই) ঊণ মহদ গ ৃহনভচানণয ঈনেনে য় তাা আনর ফীভাকাযীয হযচারনা লচনদয
হদ্ধান্তক্রনভ হকহস্তনত ঊণ প্রদান কযা য়;
(ঈ) ঊণ নফচাচ্চ ১৫ (ননয) ফৎয ভয়কানরয ভনধে হযনানধয তচ যাখা য়; ফা
(উ) ঊনণয হযভাণ এভন য় মাানত ঈায সুদ  অনরয হকহস্ত যকান কভচকতচা ফা
কভচচাযীয ফৎনয তাায ভূর যফতননয এক-চতু থচাং থফা, যিত্রভত, এনজন্ট, যব্াকায
ফা এনজন্ট হননয়াগকাযীয নফায়ন কহভন ফা হতহযক্ত কহভননয এক চতু থচাং হতক্রভ
না কনয;
(গ) যকান কভচকতচা, কভচচাযী, ফীভা এনজন্ট ফা এনজন্ট হননয়াগকাযীনক মানফান ক্রনয়য
হনহভত্ত ঊণ, এআ নতচ যম () কভচকতচা, কভচচাযী, ফীভা এনজন্ট ফা এনজন্ট হননয়াগকাযী ফীভাকাযীয হযচারনা লচদ
ৃ হনধচাহযত নুরূ ভয়কার ধাযাফাহকবানফ ফীভাকাযীয ধীন কাজ ম্পন্ন
কতচক
কহযয়ানছন;
(অ) ক্রয়কৃত মানফান ফীভাকাযীয হনকট ফন্ধক কযা আয়া থানক;
ৃ হনধচাহযত নুরূ হযভাণ হতহযক্ত ফা
(আ) ঊণ ফীভাকাযীয হযচারনা লচদ কতচক
হযনানধয ভয়ূচী ন্যান্য তচাফরী নুমায়ী য়ঃ
তনফ তচ থানক যম, এআ ঈ- ধাযায দপা (খ) এয ঈ-দপা (ই) এফং দপা (গ) এয
ধীন ফচনভাট ঊনণয হযভাণ নন-রাআপ আন্সুেনযন্স ংক্রান্ত ফীভাকাযীয যিনত্র ঈায
অয়কয হযনানধয য ূফচফতচী ফৎনযয নীট ভুনাপায ১০ (দ) তাংনয হধক

আনফ না;
অনযা তচ থানক যম, প্রথভ তচাংন ঈহিহখত ১০ তাং ঊনণয হযভাণ
যকানক্রনভআ ফীভাকাযীয হযনাহধত ভূরধননয ২০ তাংনয হধক আনফ না;
(ঘ) যকান কভচকতচা, কভচচাযী, ফীভা এনজন্ট ফা ফীভা এনজন্ট হননয়াগকাযীনক াভহয়ক
হগ্রভ প্রদাননয যিনত্র () কভচকতচা ফা কভচচাযীয যিনত্র, নহধক ৪ (চায) ভানয যফতননয ভহযভাণ;
(অ) ফীভা এনজনন্টয যিনত্র হগ্রনভয জন্য অনফদন কযায তাহযনখ ফহস্থ্ত ূফচফতচী ২
(রৃআ) ফৎনয তাায হজচত নফায়ন কহভন এফং কহভন জচন না থাহকনর হনধচাহযত
হযভাণ হতক্রভ না য় এভন ংক;
(আ) এনজন্ট হননয়াগকাযীয যিনত্র, হগ্রনভয জন্য অনফদন কযায তাহযনখয ফেফহত
ূফচফতচী ফৎয তাায হজচত নফায়ন কহভন  বায-যাআহডং নফায়ন কহভন থফা
ঈক্ত নফায়ন কহভন  বায যাআহডং নফায়ন কহভন জচন না কহযয়া থাহকনর হনধচাহযত
হযভাণ যথনক কভ নয় এভন থচঃ
তনফ তচ থানক যম, এআ দপায় ঈহিহখত াভহয়ক হগ্রভ যকান ভনয় রাআপ
আন্সুেনযন্স ফেফা হযচারনা ংক্রান্ত ফীভাকাযীয রাআপ আন্সুেনযন্স তহফনরয হনধচাহযত
তকযা ায এফং ন্যান্য যিনত্র হনধচাহযত নফচাচ্চ ংক হতক্রভ কহযনফ না৷

িহতয জন্য
হযচারক 
ন্যান্যনদয দায়

৪৫৷ ধাযা ৪৪ এয যকান হফধান রংঘননয কাযনণ ফীভাকাযী হকংফা হরহ গ্রীতানদয
যকান িহত াহধত আনর ঐরূ রংঘননয ংনগ জ্ঞাতানয জহিত যকান হযচারক,
ফেফস্থ্াক ফা কভচকতচা, এআ অআননয ধীন প্রনমাজে ন্য যকান জহযভানা অনযানয
হফধান িু ন্ন না কহযয়া,  ৃথক ফা যমৌথবানফ ঈক্ত িহতূযনণয জন্য দায়ী আনফন৷

ফীভাকাযীয ম্পদ
ংযিনণয দ্ধহত

৪৬৷ ধাযা ২৩ থফা ধাযা ১১৯ এয ধীন ফাংরানদ ফোংনক যহিত জাভানত এফং
তপহরী ফোংনকয যকান হজম্মায় যহিত জভা ফেতীত ফীভাকাযীয যকান ম্পদ যকান
ংস্থ্ায নানভ এফং ফীভাকাযীয প্রতেি হনয়ন্ত্রণ ফেতীত ন্য যকান প্রকানয যাখা মাআনফ না৷

ভোননহজং এনজন্ট
হননয়ানগ হফহধহননলধ

৪৭৷ যকান ফীভাকাযী এআ অআন প্রফতচননয য তাায ফেফা হযচারনানথচ ভোননহজং
এনজন্ট হননয়াগ কহযনফ না৷

ফীভাকাযীয কামচক্রভ

ৃ ি এআ অআননয ধীনন হনফন্ধীকৃত যকান ফীভাকাযীয হযচাহরত ফেফায
৪৮৷ (১) কতচ

তদন্ত

ম্পূণচ ফা অংহক তদন্ত রৄরু কহযনত াহযনফ, মহদ এআরূ প্রতীয়ভান য় যম -

(ক) ফীভাকাযী ঈায দায় হযনানধ িভ ফা তাায িভ য়ায িাফনা যহয়ানছ ;

(খ) ফীভাকাযী ফীভা তহফর ংক্রান্ত এআ অআননয যকান হফধান হযারনন ফেথচ আয়ানছ;

(গ) ফীভাকাযী ধাযা ৪৯ এয ধীন প্রদত্ত যনাহট প্রাহপ্তয ১ (এক) ভানয ভনধে
প্রনয়াজনীয় তথোফরী ম্পূণচরূন  নন্তালজনকবানফ দাহখর না কনয ;

(ঘ) ফীভাকাযী ধাযা ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, এফং ৪৪ এয যকান হফধান হযারনন ফেথচ য়;

(ঙ) ফীভাকাযীয ফীভা ফেফায ফেয় ফা ঈায যকান যশ্রণীয ফীভা ফেফা অযণ, যিণ ফা
হযচারনায ফেয় তাায ফীভা হপ্রহভয়াভ অনয়য তু রনায় নমৌহক্তকবানফ হধক য় ;

ৃ ফীভা তহফর  ন্যান্য তহফনরয ভনধে ফেয় ফা হফনল যকান
(চ) ফীভাকাযী কতচক
যশ্রণীয ফেয় ফন্টনন মথামথ দ্ধহত ফরেন কযা য় নাআ ; ফা

ৃ নিয হনকট থাকা এভন যকান তনথেয যপ্রহিনত নুরূ তদন্ত অফেক য়৷
(ছ) কতচ

ৃ ি ফীভাকাযীনক এআ ভনভচ
(২) এআ ধাযায ধীন যকান তদন্ত অযি কহযফায ূনফচ কতচ
ৃ নিয
যনাহট জাযী কহযনফ যম, এআ ধাযায ধীন তদন্তকামচ যল য়ায ূনফচ কতচ
হরহখত ূফচানুভহত ফেহতনযনক ফীভাকাযী যকান ফস্থ্ানতআ তাায ঈয ন্যস্ত ফা ঈায প্রাে
যকান ম্পদ স্তান্তয কহযনফ না৷

ফোখো৷- এআ ধাযায ঈনেনে ম্পদ ফহরনত হনম্নফহণচত ম্পদভূ ন্তবু চক্ত, হকন্তু আানদয
ভনধে ীভাফদ্ধ নয় -

(ক) স্থ্াফয ম্পহত্ত, মথাঃ যম যকান জহভ, দারান  ঈানত দৃঢ় ংরি ফস্তু ;
(খ) স্থ্াফয ম্পহত্ত, মথাঃ যম যকান অফাফত্র, মন্ত্রাহত, ফআ, াভহয়কী এফং ন্য যম

যকান স্থ্ানান্তযনমাগে ফস্তু, যম যকান যভাটয মান, যনৌ-মান, জাাজ, ঈনিাজাাজ এফং ন্য
যম যকান অকৃহতয মান;

(গ) হফহননয়াগ, মথাঃ যােীয় ফা স্থ্ানীয় যকানযয যম যকান হহকঈহযহটজ থফা যকায ফা
ৃ ি কতচক
ৃ নুনভাহদত ন্য যম যকান হহকঈহযহটজ৷
ঈমুক্ত কতচ

(ঘ) ন্যান্য হফহননয়াগ, মথাঃ স্টক এক্সনচনঞ্জ ভূরে ঈদ্ধৃত য় এআরূ স্টক, যয়ায, ফন্ড,
হডনফঞ্চায, হভঈচু েয়ার পান্ড থফা ভূরে ঈদ্ধৃত য় না এআরূ হফহননয়াগ;

(ঙ) নগদ, মথাঃ হনণচয়নমাগে ংনকয নগদ থচ ফোংক ফা ঊণ প্রদানকাযী যকান
প্রহতিানন ফা ন্য যকান ংস্থ্ায় ফা এনজহন্সনত জভাকৃত থচ;
(চ) ন্যান্য ম্পদ, মথা: যম যকান ফনকয়া হপ্রহভয়াভ, কহভন  ানাকৃত ফা
হযনাধনমাগে ঊণ, হগ্রভ, হহকঈহযহটজ, হডযাহজট  জাভানত এফং ফীভাকাযীয
নুকূনর ফা তাায ঈয হচত চু হক্তজহনত ফা প্রাে স্বেভূ।

ৃ ি হননজ নুরূ তদন্ত হযচারনা কহযনত াহযনফ থফা তদন্ত কহযয়া ঈায
(৩) কতচ
পরাপর াত (৭) কামচহদফনয ভনধে প্রহতনফদন অকানয তাায হনকট প্রদান কহযফায
জন্য ঈ-ধাযা (৪) নুমায়ী হননয়াগকৃত তদন্তকাযীনক হননদচ প্রদান কহযনত াহযনফ।

ৃ ি ধাযা ২৭ এয ধীন ফীভাকাযীয হাফ  হস্থ্হতত্র এফং ন্যান্য হফফযণী
(৪) কতচ
প্রস্তুতকাযী হনযীিক ফেতীত একজন হনযীিক, একজন একচু েয়াহয ফা ন্য যকান ঈমুক্ত
ফেহক্তনক এআ ধাযায ধীনন, তদন্ত কহযফায জন্য তদন্তকাযী হানফ হনমুক্ত কহযনত
ৃ হযনাধ কহযনত আনফ৷
াহযনফ এফং নুরূ তদনন্তয কর ফেয় ফীভাকাযী কতচক

ৃ ি ফা তদন্তকাযী এআ ধাযায ধীন তদন্তকামচ হযচারনায জন্য (৫) কতচ

(ক) ফীভাকাযী ফা ফীভাকাযীয নি ঈায দাহয়নত্ব হননয়াহজত যম যকান ফেহক্তনক;

(খ) ফীভাকাযীয হফদেভান যকান হযচারক ফা যকান ভনয় হযচারক হছনরন ফা
হযচারনকয দাহয়ত্ব ারন কহযয়ানছন এআরূ ফেহক্ত, একচু েয়াহয, হনযীিক, কভচকতচা,
কভচচাযী ফা এনজন্টনক; ফা

(গ) ফীভাকাযীয তীত ফা ফতচভান যকান ংগ্রণকাযীনক,

ফাংরানদন ফা ফাংরানদনয ফাহনয যহিত যকান ফআ, হাফ, নহথ ফা তদন্ত ংহিষ্ট
ন্যান্য দহররাহদ, যকান ম্পনদ ফীভাকাযীয স্বত্ব প্রভাণ েহরত দহররাহদ, ঈস্থ্ান
ফা ঈা ফেফায ফা ূণচ ফা অংহক নুহরহ প্রস্তুতকযণ হনহশ্চত কহযনত হননদচনা প্রদান
কহযনত াহযনফঃ

ৃ ফাংরানদন
তনফ তচ থানক যম, এআ ধাযায হফধানাফরী যকফরভাত্র ফীভাকাযী কতচক
হযচাহরত ফেফা ংক্রান্ত ফা নুরূ ফেফা ংহিষ্ট ফীভাকাযীয স্বত্ব প্রভাণক দহররাহদয
জন্য প্রনমাজে আনফ৷

ৃ ি ফা তদন্তকাযী এআ ধাযায ধীন তদন্ত কামচ ম্পাদননয জন্য ঈ-ধাযা (৫)
(৬) কতচ
এ ঈহিহখত ফেহক্ত ফা ফেহক্তফগচনক তাায ম্মনু খ ঈহস্থ্ত আফায হননদচ প্রদান কহযনত
এফং ফীভাকাযীয ফেফা ম্পনকচ ফক্তফে ঈস্থ্ান  হজজ্ঞাাফাদ কহযনত াহযনফ।

(৭) এআ ধাযায ধীন প্রহতনফদন প্রাহপ্তয য এফং ফীভাকাযীনক প্রহতনফদন ম্পনকচ
ৃ ি মথাথচ ভনন কহযনর অনফদন কযায মনথষ্ট সুনমাগ প্রদাযনয য কতচ

(ক) প্রহতনফদনন ঈহিহখত যকান হফলনয় কামচকয ফেফস্থ্া গ্রনণয জন্য ফীভাকাযীনক
হননদচনা প্রদান কহযনফ ; ফা

(খ) ফীভাকাযীয হনফন্ধন ফাহতর কহযনফ; ফা

(গ) দপা (খ) নুমায়ী হনফন্ধন ফাহতর কযা আয়া থাকুক ফা না কযা আয়া থাকুক, যকান
ফেহক্তনক ফীভাকাযীয ফায়ননয জন্য অদারনত অনফদন কহযনত হননদচ প্রদান কহযনফ৷
ৃ ি প্রনয়াজন ভনন কহযনর ফীভাকাযীনক মুহক্তেত যনাহট প্রদান াননি, এআ
(৮) কতচ
ৃ ি ফা তদন্তকাযী কতচক
ৃ দাহখরকৃত তদনন্তয প্রহতনফদন ফা
ধাযায ধীন কতচ
প্রহতনফদননয যকান ং প্রকা কহযনত াহযনফ৷
(৯) ঈ-ধাযা (৭) এয দপা (খ) এয ধীন প্রদত্ত অনদ ফেতীত এআ ধাযায ধীন প্রদত্ত

ন্যান্য অনদনয হফরুনদ্ধ যকান অদারনত যকান ভাভরা ফা প্রশ্ন ঈত্থান কযা মাআনফ না৷
(১০) যকান ফেহক্ত ঈ-ধাযা (৫) থফা ঈ-ধাযা (৬) এয ধীন হননদচপ্রাপ্ত আয়া তাায
ৃ ি ফা তদন্তকাযীয হনকট
হজম্মায় ফা িভতাধীন যহিত যকান দহরর ঈস্থ্ানন ফা কতচ
ঈহস্থ্ত আনত ফা তাানদয হজজ্ঞাাফানদয ম্মখ
ু ীন আনত স্বীকায কহযনর ফা ফেথচ
ৃ
ৃ
আনর কতচি ফা তদন্তকাযী ঐ স্বীকহত হরহফদ্ধ কহযয়া অদারনত প্রতোহয়ত কহযনত
াহযনফ; এফং অদারত তঃয হফলয়হট নুন্ধান কহযনত াহযনফ এফং হবমুক্ত ফেহক্তয
নি  হফনি াহজয কযা ািীয ফক্তফে যানায য এফং হবমুক্ত ফেহক্তয ভথচনন
যকান ফক্তফে ঈস্থ্ান কহযনর ঈা যানায য যদালী ফেহক্তনক অদারত ফভাননায
নুরূ াহস্ত প্রদান কহযনত াহযনফ৷

ৃ ি কতচক
ৃ
কতচ
হযদচন  তথে
চাহফায িভতা,
আতোহদ

ৃ ি, ভয় ভয়, যম যকান ফীভাকাযী ফা ঈায াখা কামচারনয়য ফআ, হাফ
৪৯৷ (১) কতচ
এফং যরননদনভূ হযদচন কহযনত াহযনফ৷
(২) ঈ-ধাযা (১) এয ধীন হযদচন কামচ ম্পাদননয জন্য ফীভাকাযী ঈায ফআ, হাফ
এফং দহররাহদ হযদচনকাযীনক প্রদচন কহযনফ এফং প্রনয়াজনীয় কর তথে  সুনমাগসুহফধা প্রদান কহযনফ৷
ৃ ি এআ অআননয ঈনেে ূযণকনে, প্রনয়াজন ভনন কহযনর, হরহখত যনাহট
(৩) কতচ
দ্বাযা ফীভাকাযীয যকান হযচারক ফা কভচকতচা ফা প্রহতহনহধনক ঐ ফীভাকাযীয ফাংরানদন
ফা ফাংরানদনয ফাহনয ফেফা ংক্রান্ত হফলনয়, প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত দ্ধহতনত, এফং
প্রনয়াজনন, হরহখত যনাহট দ্বাযা যনাহটন ঈহিহখত হনধচাহযত স্থ্ানন  ভনয়(ক) যম যকান তথে প্রদান কহযনত , ফা
(খ) তাায ম্মনূ খ ঈহস্থ্ত আনত হননদচ প্রদান কহযনত াহযনফ৷
(৪) যকান ফেহক্ত ঈ-ধাযা (১) এয ধীন হযদচন হযচারনায় ম্মহত জ্ঞান কহযনর
ৃ নিয
ফা ঈ-ধাযা (২) এয যকান হফধান রংঘন কহযনর ফা ঈ-ধাযা (৩) এয ধীন কতচ
যকান অফেকতা ূযনণ ফেথচ আনর ঈায জন্য হবমুক্ত আনফ এফং যাধী াফেস্ত
আনর ৫ (াুঁচ ) রি টাকা মচন্ত থচদনে এফং ঈক্ত যাধ ংঘটন চরভান থাহকনর
ঈায প্রহতহদননয জন্য হতহযক্ত ৫ (াুঁচ ) াজায টাকা কহযয়া থচ দনে দহেত আনফন৷

ফীভাকাযীনক হননদচ
ৃ নিয
প্রদানন কতচ
িভতা

ৃ ি মহদ এআ ভনভচ ন্তুষ্ট য় যম, যকান ফীভাকাযীয কামচকরা, জনস্বানথচ, ফীভা
(১) কতচ
ৃ ি ফীভাকাযীনক
হরহ গ্রানকয স্বানথচ ফা ফীভাকাযীয স্বানথচ িহতকয তনফ কতচ
প্রনয়াজনীয় হননদচ, হফনল কহযয়া, হনম্নফহণচত কামচক্রভ গ্রনণয হননদচ প্রদান কহযনত
াহযনফ, মথাঃ-

(ক) ফীভাকাযীয ফীভা ফেফা এআ অআননয হফধান নুমায়ী হযচারনায জন্য প্রনয়াজনীয়
যকান ফেফস্থ্া গ্রণ ফা ফেফস্থ্ানায় ঐরূ যমাগে যরাকফর হননয়াগ কযা;

ৃ নিয হনকট মহদ এআরূ হফশ্বা কহযফায কাযণ থানক যম, যচয়াযভোন, যকান
(খ) কতচ
হযচারক, ঈনদষ্টা, ভূখে হনফচাী কভচকতচা, যম নানভআ হবহত ঈক না যকন, তাায
নদ হধহিত থাকায় যকান অআননয হফধান রংহঘত আয়ানছ এফং নুরূ রংঘন এভন
প্রকৃহতয যম, ফীভাকাযীয হত তাানদয জহিত থাকা ফীভাকাযীয ফা ফীভা হরহ
গ্রানকয স্বানথচ িহতকয ফা স্বানথচয হযন্থী ফা িহতকয আনত ানয থফা ন্য
যকানবানফ ফাহিত য়, তনফ অত্মি ভথচননয সুনমাগ প্রদান কহযয়া তাাহদগনক হনজ
হনজ দ আনত াযণ কযাঃ

ৃ নিয হফনফচনায় যকান হফরে ফীভাকাযী ফা ঈায ফীভা
তনফ তচ থানক যম, মহদ কতচ
হরহ গ্রানকয জন্য িহতকাযক আনফ তনফ, অত্মি ভথচননয সুনমাগ প্রদানকানর
থফা যফতচী যম যকান ভয় ঈহিহখত অত্মি ভথচননয অনফদন, মহদ তাা কযা
ৃ ি এআরূ অনদ প্রদান কহযনত াহযনফ যম,
আয়া থানক, হফনফচনাধীন থাকাকানর কতচ
ংহিষ্ট হযচারক ভুখে হনফচাী কভচকতচা, মাা প্রনমাজে, নুরূ অনদনয তাহযখ আনত -

() ফীভাকাযী নুরূ হযচারক ফা ভুখে হনফচাী কভচকতচা হানফ কাজ কহযনত াহযনফন
না ;

(অ) প্রতেি ফা নযাি ফীভাকাযী ফেফস্থ্ানায হত ম্প ৃক্ত থাহকনফন না ফা ঈানত
ং গ্রণ কহযনফন না৷

(গ) ফীভাকাযী ম্পদ হনষ্পহত্তনত ফা ুনরুদ্ধানয যকান ফেফস্থ্া গ্রণ কহযনফন না ;

ৃ নিয হনকট প্রতীয়ভান
(ঘ) যফঅআনী ফা ন্যায়বানফ হযনাধ কযা আয়ানছ ভনভচ কতচ
ৃ ুনরুদ্ধানযয ফেফস্থ্া গ্রণ কহযনফন না;
ঐরূ যকান থচ ফীভাকাযী কতচক

(ঙ) অনদন ঈহিহখত ফীভা যশ্রণীয ফেফা ংক্রান্ত নতু ন হরহ জাযী ফা হরহ নফায়ন
কযা আনত হফযত থাহকনফন৷
ৃ ি ঈ-ধাযা (১) এয ধীনন প্রদত্ত যকান হননদচ ফাহতর ফা ংনাধন কহযনত
(২) কতচ
এফং এআরূ ফাহতর ফা ংনাধনন যমআরূ প্রনয়াজনীয় ভনন কনয যআরূ তচ অনযা

কহযনত াহযনফ৷
(৩) প্রনতেক ফীভাকাযী, ঈ-ধাযা (১) এয ধীন প্রদত্ত হননদচ ফা ঈ-ধাযা (২) এয
ধীন প্রদত্ত নুরূ ংনাহধত কর হননদচ, অনযাহত তচযূ ণ াননি, ারন
কহযনফ৷

ফীভাকাযীয
হযচারকনদয বা
অহ্বান কযায
হননদচ প্রদানন
ৃ নিয িভতা,
কতচ
আতোহদ

ৃ ি এআ অআননয ধীন হযচাহরত হফনল হনযীিা তদন্ত চরাকারীন ভনয় ফা
৫১৷ কতচ
ম্পন্ন আফায য হরহখত অনদ এফং ঈানত হনহদচষ্টকৃত নুরূ তচাফরী দ্বাযা
হনম্নফহণচত কামচাহদ ম্পনন্নয হননদচ প্রদান কহযনত াহযনফ, মথাঃ(ক) ফীভাকাযীয কামচাফরী ংক্রান্ত ফা কামচাফরী আনত ঈদ্ভূত যকান হফলয় অনরাচনায
ঈনেনে হযচারনা লচনদয বা অহ্বান ;
(খ) ফীভাকাযীয ভূখে হনফচাী কভচকতচানক ফা তাায যকান কভচকতচানক যম যকান হফলনয়
তাায হত অনরাচনা ;
ৃ গহঠত যকান
(গ) ফীভাকাযীয হযচারনা লচনদয ফা যকান কহভহটয ফা ফীভাকাযী কতচক
কহভহটয ফা যম যকান ংনঘয কামচক্রভ মচনফিণ কহযনত এফং ফক্তফে ঈস্থ্ানায ঈনেনে
যপ্রলনণ হননয়াহজত কভচকতচানক নুভহত দান এফং নুরূ কভচকতচানক ঐরূ বায
কামচহফফযণীয একহট নুহরহ প্রদান কযায হননদচ প্রদান ;
(ঘ) ফীভাকাযীয ফা ঈায যকান কামচারনয় ফা াখায কামচক্রভ হকবানফ ম্পাহদত আনতনছ
তাা মচনফিনণয ঈনেনে যপ্রলনণ হননয়াহজত ফা হনমুক্ত যকান কভচকতচানক হনহদচষ্ট
যভয়ানদয জন্য ফা ভনয় ভনয় ফধচননমাগে এভন যভয়ানদয জন্য নুভহত দান ;
(ঙ) ফীভাকাযীয কামচক্রভনক মথামথ ফস্থ্ায় অনয়ননয ঈনেনে হননদচন ঈহিহখত এফং
ৃ নিয হফনফচনায় প্রনয়াজনীয় নুরূ
হনহদচষ্টকৃত ভনয়য ভনধে ঈায ফেফস্থ্ানায় কতচ
হযফতচন অনয়ন৷

রাআপ আন্সুেনযন্স
ফেফা একত্রীকযণ
 স্তান্তয

৫২৷ (১) যকাম্পানী অআন ফা ফীভাকাযীয ংঘহফহধনত মাা হকছু আ থাকুক না যকন, রাআপ
আন্সুেনযন্স ফেফায একত্রীকযণ  স্তান্তনযয জন্য হনম্নফহণচত হফধান প্রনমাজে আনফ, মথাঃ(ক) ফাংরানদনয ফাহনয হনফহন্ধত যকান ফীভাকাযীয রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা এআ ধাযায
ৃ নিয নুভহত ফেহতনযনক যকান ফেহক্ত ফা ন্য যকান
ধীন প্রণীত হযকেনা এফং কতচ
ফীভাকাযীয রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা ফা ঈক্ত ফীভাকাযীয নে একত্রীকযণ কযা মাআনফ না;
(খ) যম কর তচাফরীনত স্তান্তয ফা একত্রীকযণ কযায প্রস্তাফ কযা আনফ ঈায হফস্তাহযত
হফফযণ এতরৃনেনে প্রণীত হযকনে ন্তবু চক্ত থাহকনফ। হযকে ফাস্তফায়ননয জন্য

প্রনয়াজনীয় হফধান ন্তবু চক্ত থাহকনফ;
ৃ নিয হনকট স্তান্তয থফা একত্রীকযণ নুনভাদন কযায জন্য অনফদন কযায
(গ) কতচ
ন্ততঃ ২ (রৃআ) ভা ূনফচ স্তান্তয ফা একত্রীকযনণয প্রকৃহত এফং কাযণ েহরত একহট
হবপ্রায় ত্র দাহখর কহযনত আনফ এফং ঈায হত হনম্নফহণচত প্রহতহট দহরনরয ৪ (চায)
ৃ নিয হনকট দাহখর কহযনত আনফ এফং নুরূ ন্য ২
হট কহযয়া তোহয়ত নুহরহ কতচ
(রৃআ) হট নুহরহ জনাধাযণ  ফীভা গ্রীতানদয ফগহতয জন্য ংহিষ্ট ফীভাকাযীয
প্রধান কামচারয়, াখা কামচারয়  এনজহন্সভূন যাখা আনফ, মথাঃ() প্রস্তাহফত একত্রীকযণ ফা স্তান্তনযয খিা দহরর;
ৃ ি কতচক
ৃ হনধচাহযত ছনক এফং প্রহফধাননয হফধান নুমায়ী প্রস্তুতকৃত
(অ) কতচ
একত্রীকযণ ফা স্তান্তনযয ংহিষ্ট ফীভাকাযীনদয ফীভা ফেফানয়য হস্থ্হতত্র;
ৃ ি কতচক
ৃ হনধচাহযত চাহদা এফং তৎকতচক
ৃ প্রণীত প্রহফধান নুমায়ী প্রস্তুতকৃত
(আ) কতচ
ংহিষ্ট ফীভাকাযীয প্রনতেনকয একচু েয়াহয প্রহতনফদন এফং ায-ংনি;
(ই) একচু েয়াহয প্রহতনফদন স্বািয কযায ূফচফতী ৫ (াুঁচ) ফৎনয যকান ভনয়
একত্রীকযণ ফা স্তান্তনয ংহিষ্ট ফীভাকাযীয নে যাগতবানফ জহিত হছনরন না এআরূ
ৃ প্রণীত প্রস্তাহফত একত্রীকযণ ফা স্তান্তয ম্পনকচ
একজন হনযনি একচু েয়াহয কতচক
একহট প্রহতনফদন; এফং
(ঈ) একত্রীকযণ ফা স্তান্তনযয হবহত্ত ম্পহকচত ন্য যম যকান প্রহতনফদন৷
(২) ঈ-ধাযা (১) এয দপা (গ) এ ঈহিহখত হস্থ্হতত্র, প্রহতনফদন এফং ায-ংনি,
ৃ ি কতচক
ৃ নুনভাহদত আনর, যমআ তাহযখ আনত একত্রীকযণ ফা স্তান্তয কামচকয
কতচ
ৃ নিয
আনফ যআ তাহযনখআ আনফ; এফং হস্থ্হতত্র প্রস্তুনতয তাহযখ এআ ধাযায ধীন কতচ
হনকট অনফদননয তাহযনখয ূনফচ ১২ (ফায) ভানয হধক আনফ নাঃ
ৃ ি হননদচ প্রদান কহযনর যকান হফনল ফীভাকাযীয যিনত্র
তনফ তচ থানক যম, কতচ
ঈ-ধাযা (১) এয দপা (গ) এয ঈ-দপা (অ)  (আ) যত ঈহিহখত হস্থ্হতত্র, প্রহতনফদন
এফং ায-ংনিন এআ অআননয হফধানাফরী নুমায়ী প্রস্তুতকৃত মথাক্রনভ হস্থ্হতত্র,
প্রহতনফদন এফং ায-ংনিনয তোহয়ত নুহরহ দ্বাযা প্রহতস্থ্াহত কযা আনফ, মহদ
ঈক্ত হস্থ্হতত্র এআ ধাযায ধীন অনফদন কযায তাহযনখয ূফচফতচী ১ (এক) ফৎনযয
ভনধে এফং প্রহতনফদন  ায-ংনি নহধক ৫ (াুঁচ) ফৎনযয ভনধে প্রস্তুত আয়া
থানক৷

একত্রীকযণ এফং
স্তান্তনযয যিনত্র

ৃ নিয হনকট যকান
৫৩৷ (১) ধাযা ৫২ এয ঈ-ধাযা (১) এয দপা (গ) এয ধীন কতচ
ৃ ি হফনল যকান কাযনণ হননদচ দ্বাযা অনফদননয যনাহট ংহিষ্ট
অনফদন কহযনর কতচ

ৃ নিয
কতচ
নুনভাদন

ফীভাকাযীয ফাংরানদন ফস্থ্ানযত প্রনতেক রাআপ আন্সুেনযন্স হরহ গ্রাকনক যপ্রযণ
ৃ হনধচাহযত দ্ধহত 
কহযনত এফং একত্রীকযণ ফা স্তান্তযযয প্রকৃহত  তচাফরী, তৎকতচক
ভনয়য জন্য প্রকা কহযনত হননদচ হদনত াহযনফ এফং ফক্তফে প্রদানন আিা প্রকাকাযী
হযচারকনদয  ফীভা হরহ গ্রাকনক এফং ফক্তফে প্রদাননয যমাগে ন্যান্য ফেহক্তনদয
ফক্তফে যানায য মহদ ভনন কনয যম, একত্রীকযণ ফা স্তান্তনযয হফলনয় অহত্ত
গ্রণনমাগে নন, তাা আনর ধাযা ২৩ ফা ধাযা ১১৯ এয ধীন প্রদত্ত যকান জাভানত
প্রস্তাহফত ফেফস্থ্ায ফাস্তফায়ননয জন্য অনদ প্রদান কহযনফঃ
তনফ তচ থানক যম,(ক) একত্রীকযণ ফা স্তান্তনযয হত যকান নিযআ প্রদত্ত জভায যকান ং, প্রস্তাহফত
ফেফস্থ্া ফাস্তফায়ননয য একত্রীকৃত ফীভা ফেফায় হযচারনাকাযী ফা মাায হনকট ঈক্ত
ৃ ম্পূণচ জভা প্রদাননয ূনফচ যপযত্ প্রদান কযা আনফ
ফেফা স্তান্তহযত আয়ানছ তৎকতচক
না;
(খ) দপা (ক) এয ফহণচত জভা ম্পূণচ য়ায য ফহষ্ট প্রনয়াজনীয় জভাআ রৄধুভাত্র
যপযত প্রদান কযা আনফ; এফং
(গ) দপা (ক) এ ঈহিহখত জভা ম্পূণচ না আনর, এআ ফেফস্থ্ায ধীনন একত্রীকৃত ফীভা
ৃ প্রদত্ত
ফেফা হযচারনাকাযী ফা মাায হনকট ফীভা ফেফা স্তান্তহযত আয়ানছ তৎকতচক
জভা ধাযা ২৩ ফা ধাযা ১১৯ এয ধীনন যফতচীনত প্রনদয় জভা ফা ঈায যকান হকহস্ত
হানফ জভা ফা ভন্বয় কযা মাআনফ না৷
(২) স্তান্তয ফা একত্রীকযণ ফেফস্থ্ায় মহদ স্তান্তযকাযী, থফা ফীভাকাযীয একত্রীকযনণ
ংহিষ্ট যম যকান ফা কর ফীভাকাযীয ফীভায হযভাণ এফং ন্য যকান চু হক্তয হ্রাকযণ
ৃ ি তৎকতচক
ৃ মথানমাগে হফনফহচত তচাননি এআরূ
ন্তবু চক্ত থানক তনফ কতচ
ৃ ি কতচক
ৃ এআরূ
হ্রাকযণ চু হক্ত েহরত ফেফস্থ্া নুনভাদন কহযনত ানয এফং কতচ
ৃ ফে
নুনভাহদত চু হক্ত হ্রাকযণ বফধ হফনফহচত আনফ এফং ংহিষ্ট কর ি কতচক
ারনীয় আনফ৷

একত্রীকযণ 
স্তান্তনযাত্তয
অফেকীয় হফফযণী

ৃ ি কতচক
ৃ নুনভাহদত হযকেনাধীন ফা ন্য যকান প্রকানয রৃআ ফা তনতাহধক
৫৪৷ কতচ
ফীভাকাযীনক একত্রীকযণ কযা আয়ানছ ফা ফীভাকাযীয ফীভা ফেফা স্তান্তহযত আয়ানছ
এআরূ যিনত্র একত্রীকৃত ফীভা ফেফা হযচারনাকাযী ফা মাায হনকট ফীভা ফেফা
স্তান্তহযত আয়ানছ, মাা প্রনমাজে, ঈক্ত ফীভাকাযী একত্রীকযণ ফা স্তান্তয ম্পন্ন য়ায
ৃ নিয হনকট হনম্নফহণচত দহররাহদ ২ (রৃআ) প্রস্থ্ দাহখর কহযনফ,
৩ (হতন) ভানয ভনধে কতচ
মথাঃ(ক) যমআ হযকে ফা চু হক্ত ফা দহরনরয ধীনন একত্রীকযণ ফা স্তান্তয কামচকয আয়ানছ
তাায তোহয়ত নুহরহ ;

ৃ
(খ) ংহিষ্ট কর ি ফা যকাম্পানীয যিনত্র যচয়াযভোন এফং ভুখে হনফচাী কভচকতচা কতচক
স্বািহযত এআ ভনভচ একহট যঘালণাত্র যম, তাানদয হফশ্বাভনত একত্রীকযণ ফা স্তান্তনযয
কাযনণ যকান ফেহক্তনক প্রদান কযা আয়ানছ ফা আনফ এভন কর থচ, হরহ, ফন্ড,
ভূরেফান হহকঈহযহট এফং ন্যান্য ম্পহত্ত আানত ন্তবু চক্ত কযা আয়ানছ এফং ন্তবু চহক্তয
হতহযক্ত ন্য যকান থচ প্রদান কযা য় নাআ ফা আনফ না; এফং
ৃ নিয নুনভাদন াননি একত্রীকযণ ফা
(গ) যমনিনত্র ধাযা ৫৩ এয ধীন কতচ
স্তান্তনযয প্রহক্রয়া ম্পাদন য় নাআ, যআ যিনত্র,() প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত ছনক প্রস্তুতকৃত একত্রীকযণ ফা স্তান্তয ংহিষ্ট প্রনতেক
ফীভাকাযীয ফীভা ফেফানয়য হস্থ্হতত্র; এফং
(অ) একত্রীকযণ ফা স্তান্তনযয হযকে হবহত্তক ন্য যকান প্রহতনফদননয তোহয়ত
নুহরহ৷

নন-রাআপ
একত্রীকযণ
হযকেনা
প্রস্তুতকযনণ
ৃ নিয িভতা
কতচ

ৃ ি ন্তুষ্ট য় যম,৫৫৷ (১) নন-রাআপ ফীভা ফেফায যিনত্র মহদ কতচ

(ক) জনস্বানথচ; ফা

(খ) ফীভা গ্রীতানদয স্বানথচ; ফা

(গ) ফীভাকাযীয মথামথ ফেফস্থ্ানা হনহশ্চত কযায রনিে; ফা

(ঘ) ভগ্র যদন ফীভা ফেফায স্বানথচ,

যকান ফীভাকাযীয হত ন্য যকান ফীভাকাযীয একত্রীকযণ প্রনয়াজন, তাা আনর
ৃ ি ঈক্তরূ একত্রীকযনণয জন্য হযকে প্রস্তুত কহযনত াহযনফঃ
কতচ

তনফ তচ থানক যম, ন্য ফীভাকাযী হরহখতবানফ ম্মহত প্রদান না কহযনর এআরূ
যকান হযকেনা প্রস্তুত কযা মাআনফ না৷

(২) ঈনযাঈহিহখত হযকনে হনম্নফহণচত হফলয়ভূনয কর ফা যমনকানহট ন্তবু চক্ত
থাহকনত ানয, মথাঃ-

(ক) স্তান্তয গ্রীতা ফীভাকাযীয গঠন, নাভ  হনফন্ধীকৃত কামচারনয়য হঠকানা, ভূরধন,
ৃ  সুহফধা এফং দায়, দাহয়ত্ব 
ম্পদ, নগদ, িভতা, হধকায, স্বাথচ, কতচত্ব
ফাধেফাধকতা;
(খ) স্তান্তয গ্রীতা ফীভাকাযীয নুকূনর ফেফায়, ম্পহত্ত, ম্পদ  দায় এয স্তান্তনযয
ৃ ি কতচক
ৃ হযকেনায় হনহদচষ্টকৃত তচাফরী;
জন্য কতচ

(গ) হযচারক লচনদ যকান হযফতচন ফা স্তান্তয গ্রাক ফীভাকাযীয নূতন হযচারক লচদ
ৃ ি হনহদচষ্টকযণ 
হননয়াগ, হযচারনা লচদ ফা যকান হযচারনকয হননয়াগকাযী কতচ
হননয়াগ প্রহক্রয়া এফং হননয়ানগয যভয়াদকার;

(ঘ) একত্রীকযণ ফাস্তফায়ননয ঈনেযে ভূরধন হযফতচন ফা ন্য প্রনয়াজনীয় কাযনণ
স্তান্তয গ্রাক ফীভাকাযীয ংঘস্মাযক  ংঘহফহধয হযফতচন;

ৃ ফা তাায হফরুনদ্ধ
(ঙ) প্রকনেয হফধানাফরী াননি স্তান্তয গ্রীতা ফীভাকাযী কতচক
হযচাহরত হনষ্পন্ন যকান কামচক্রভ ফা কামচধাযা চরভান যাখা ;

(চ) জনস্বানথচ ফা যয়ায যাল্ডায, হরহ গ্রাক এফং ন্যান্য ানাদাযনদয স্বানথচ ফা
ৃ ি কতচক
ৃ একত্রীকযনণয ূনফচয যয়ায
ফীভাকাযীয ফেফায় ংযিনণয ঈনেনে কতচ
যাল্ডায, হরহ গ্রাক ফা ন্য ানাদানযয ফীভাকাযীনত স্বাথচ  হধকায এফং
তাানদয হনকট ফীভাকাযীয স্বাথচ  হধকায হ্রা কযণ ফা হযফতচন;

(ছ) ফীভা হরহ গ্রানকয ফা ন্যান্য ানাদানযয হনম্নরূ ম্পূণচ দাফী ূযণ, হনম্নরূ
নগদ ফা ন্যরূ প্রদান-

() একত্রীকযনণয ূনফচ ফীভাকাযীয নি  হফনি তাানদয স্বাথচ ফা হধকায;

(অ) দপা (চ) নুমায়ী তাানদয নি  হফনি স্বাথচ ফা হধকায হ্রা কযা আয়া
থাহকনর নুরূ হ্রাকৃত স্বাথচ ফা হধকায;

(জ) দপা (চ) এয ধীন ফীভাকাযীয স্বাথচ ফা হধকায হ্রা কযা ঈক ফা না ঈক
ৃ ধাযণকৃত তাানদয যয়ানযয হযফনতচ স্তান্তয
একত্রীকযনণয ূনফচ যয়ায যাল্ডায কতচক
গ্রাক ফীভাকাযীয যয়ায ফযাে যকান যয়ায যাল্ডায যয়ায ফযানেয হযফনতচ তাানদয
দাফী নগনদ ুযণ চাহনর ফা যয়ায ফযাে িফ না আনর তাানদয হনম্নরূ দাফী নগনদ
হযনাধকযণ, মথা :-

() একত্রীকযনণয ূনফচ ফীভাকাযীয হনকট তাানদয যয়ায ংক্রান্ত ানা;

(অ) দপা (চ) নুমায়ী তাানদয স্বাথচ ফা হধকায হ্রা কযা আয়া থাহকনর নুরূ
হ্রাকৃত স্বাথচ ফা হধকায;

(ঝ) একত্রীকযনণয ফেফহত ূনফচ প্রাপ্ত যফতন বাতা িু ন্ন যাহখয়া এফং চাকুযীয তচ
হযফহতচত যাহখয়া ফীভাকাযীয কর কভচকতচায  কভচচাযীনক স্তান্তয গ্রীতা
ফীভাকাযীয চাকুযীনত ফার যাখাঃ

তনফ তচ থানক যম, হযকে এআরূ হফধান থাহকনফ যম, স্তান্তয গ্রীতা ফীভাকাযী
একত্রীকযণ ম্পন্ন য়ায ৩ (হতন) ফৎয ভনধে স্তান্তয গ্রীতা ফীভাকাযীয চাকুযীনত
হননয়াহজত কভচকতচা ফা কভচচাযীয একআ ফা ভভাননয হিাগত যমাগেতা  হবজ্ঞতা
থাকা াননি, ঈহিহখত কভচকতচা ফা কভচচাযীনদয স্তান্তয গ্রীতা ফীভাকাযীয চাকুযীনত
ভভাননয নদ হননয়াহজতনদয ভান যফতন বাতা  চাকুযীয তচাফরী প্রদান কহযনফঃ

অনযা তচ থানক যম, মহদ যকান যিনত্র যকান কভচকতচা ফা কভচচাযীয হিাগত
যমাগেতা এফং হবজ্ঞতা স্তান্তয গ্রীতা ফীভাকাযীয নুরূ দ ফা ভমচাদায কভচকতচা ফা
কভচচাযীয হিাগত যমাগেতা  হবজ্ঞতায ভভান ম্পন্ন হক না এআ হফলনয় নদ ফা
ৃ নিয হনকট যপ্রযণ কহযনত আনফ এফং কতচ
ৃ নিয
ভতাননকে যদখা যদয় তনফ হফলয়হট কতচ
হদ্ধান্তআ এআ হফলনয় চূ িান্ত হফনফহচত আনফ;
(ঞ) ফীভাকাযীয একত্রীকযনণয ন্য যম যকান তচাফরী;

(ট) একত্রীকযণ ম্পূণচ  কামচকযবানফ হনহশ্চতকযনণয ঈনেনে প্রনয়াজনীয় অনুলহেক
নুাহযক, নুফন্ধী এফং হযূযক কর হফলয়৷

(৩) এআ ধাযা নুমায়ী-

ৃ ি কতচক
ৃ প্রস্তুতকৃত হযকনে একহট খিা নুহরহ যাভচ ফা অহত্ত, মহদ
(ক) কতচ
থানক, জানাননায জন্য ফীভাকাযী এফং স্তান্তয গ্রীতা ফীভাকাযী এফং একত্রীকযণ হফলনয়
ংহিষ্ট ন্য যম যকান ফীভাকাযীয হনকট যপ্রযণ কযা আনফ;

(খ) ফীভাকাযী, স্তান্তয গ্রীতা ফীভাকাযী এফং একত্রীকযণ হফলনয় ংহিষ্ট ন্য যম যকান
ফীভাকাযী, এফং ঈনযাক্ত প্রনতেক ফীভাকাযীয যয়ায যাল্ডায, হরহ গ্রাক ফা
ৃ ি, যমআরূ
ানাদাযনদয হনকট আনত প্রাপ্ত যাভচ ফা অহত্তয অনরানক কতচ
প্রনয়াজন ভনন কনয, খিা হযফতচন কহযনত াহযনফ৷

(৪) এআ ধাযা নুমায়ী হযকেহট নুনভাদননয হনহভত্ত যকানযয হনকট ঈস্থ্াহত
আনফ; যকায যকান হযফতচন ফেতীত ফা, প্রনয়াজনীয় ভনন কহযনর, হযফতচন ঈা
ৃ নুনভাহদত হযকে তদকতচক
ৃ হনধচাহযত
নুনভাদন কহযনত াহযনফ; যকায কতচক
তাহযনখ ফরফত্ আনফঃ
তনফ তচ থানক যম, হযকনে হফহবন্ন হফধান ফাস্তফায়ননয জন্য হফহবন্ন তাহযখ
হনধচাহযত আনত ানয৷

ৃ প্রদত্ত নুনভাদন এআ ভনভচ চূ িান্ত প্রভাণ ফহরয়া
(৫) ঈ-ধাযা (৪) নুমায়ী যকায কতচক
হফনফহচত আনফ যম, একত্রীকযনণয জন্য এআ ধাযায ধীন ভস্ত হফধান হযাহরত
ৃ হরহখতবানফ প্রতেয়নকৃত হযকনে
আয়ানছ; এফং একজন যকাযী কভচকতচা কতচক
একহট নুহরহ কর অআনী প্রহক্রয়ায় (অীর ফা ন্যরূ) ভূর হযকে ভতআ প্রভাণ
হানফ গ ৃীত আনফ৷

(৬) যকায এআ ধাযায ধীন প্রণীত হযকনে নুরূবানফ ংনমাজন, ংনাধন ফা
হযফতচন কহযনত াহযনফ৷

(৭) এআ হযকেহট ফা আায যকান ধাযা ফরফৎ আফায তাহযনখ এফং ঈক্ত তাহযখ আনত
এআ হযকেনা আায ধাযায হফধান ফীভাকাযী, ফা প্রনমাজে যিনত্র, স্তান্তয গ্রীতা
ফীভাকাযী এফং একত্রীকযণ প্রহক্রয়া ংহিষ্ট ন্য যকান ফীভাকাযী এফং ঈক্ত ফীভাকাযী 
স্তান্তয গ্রীতা ফীভাকাযীয প্রনতেনকয যয়ায যাল্ডায  ন্যান্য ানাদায এফং কভচচাযী

এফং ঈক্ত ফীভাকাযী ফা স্তান্তয গ্রীতা ফীভাকাযীয ঈয যকান হধকায ফা দায় অনছ
এভন কর ফেহক্তয জন্য ফে ারনীয় আনফ৷
ৃ হনধচাহযত তাহযনখ এফং ঈক্ত তাহযখ আনত ফীভাকাযীয ম্পহত্ত 
(৮) যকায কতচক
ম্পদ হযকে নুানয এফং ঈায হফধান নুানয হনহদচষ্ট হযভানণ স্তান্তয গ্রীতা
ফীভাকাযীয নুকূনর স্তান্তহযত  হচত আনফ এফং ফীভাকাযীয দায় হযকে নুমায়ী
এফং ঈায হফধান নুমায়ী ঈায হনহদচষ্ট হযভানণ স্তান্তয গ্রীতা ফীভাকাযীয নুকূনর
স্তান্তহযত আনফ এফং স্তান্তয গ্রীতা ফীভাকাযীয দানয় হযণত আনফ৷

(৯) হযকনে হফধানভূ কামচকয কযায় মহদ যকান সুহফধায ঈদ্ভফ য় তনফ যকায
ঈহিহখত সুহফধা দূযীকযনণয ঈনেনে ঐ হফধাননয হত াভঞ্জেূণচ নয় এআরূ
প্রনয়াজনীয় এফং ভীচীন যম যকান ফেফস্থ্া গ্রণ কহযনত ফা অনদ জাযী কহযনত াহযনফ৷

(১০) এআ ধাযায যকান হকছু আ কহতয় ফীভাকাযীয একহট ভাত্র হযকে দ্বাযা একহট
ফীভাকাযীয হত একত্রীকযনণয ফাধা আনফ না৷
(১১) এআ অআননয ন্য যকান হফধানন ফা হফদেভান ন্য যকান অআনন ফা চু হক্তনত ফা
যযানয়দানদ ফা ন্যান্য দহররাহদনত ন্য হকছু থাকা নে এআ ধাযায হফধান এফং আায
ধীন প্রণীত যকান হযকে ফরফত্ থাহকনফ৷

(১২) এআ ধাযায হফধান নুমায়ী একত্রীকযণ কামচকযনণয যিনত্র ধাযা ৫৪ এয হফধান
প্রনমাজে আনফ না৷

রাআপ আন্সুেনযন্স
হরহয স্বত্ব প্রদান
 স্তান্তয

৫৬৷ (১) রাআপ আন্সুেনযন্স হরহয স্বত্ব হননয়াগ এফং স্তান্তয রৄধুভাত্র হরহয ঈয
 ৃিাঙ্কন থফা স্তান্তযকাযী হকংফা স্বত্বহননয়াগী থফা মনথামুক্তরূন নুনভাহদত ফা
স্বীকৃত এনজনন্টয দস্তখতকৃত এফং ন্ততঃনি একজন ািীয দ্বাযা প্রতোহয়ত
হফনলরূন স্বত্ব প্রদান  স্তান্তনযয ঈনিখ  ৃথক দহরর দ্বাযা কযা মাআনফ৷
(২) নুরূ স্তান্তয ফা স্বত্বহননয়াগ ঈহিহখত দহরনর  ৃিাঙ্কন এফং মথামথ তোয়ননয
ভাধেনভ ম্পূণচ  কামচকয আনফ; হকন্তু এআ স্তান্তয ফা স্বত্ব হননয়াগ ফীভাকাযীয নুকূনর
আনর আা যকান ফীভাকাযীয হফরুনদ্ধ কামচকয আনফ না; হরহখত যনাহট দ্বাযা নুরূ
স্তান্তয ফা স্বত্ব হননয়ানগয হফলনয় এফং ঐ  ৃিাঙ্কন ফা দহরর ফা ঈায নুহরহ
ৃ তে ফহরয়া প্রতোয়ন কহযয়া ফীভাকাযীয
স্তান্তযকাযী এফং স্তান্তয গ্রীতা ঈবয় কতচক
হনকট প্রদান না কহযনর স্তান্তযকাযী এফং স্তান্তয গ্রীতা ফা তাায অআনম্মত এনজন্ট
নুরূ হরহয ধীন প্রাে থচ ফা ঈায ধীনন হনষ্পহত্তকৃত নথচয জন্য যভাকােভা
কহযনত াহযনফ নাঃ

তনফ তচ থানক যম, ফীভাকাযীয ফাংরানদন একাহধক কামচারয় থাহকনর ঈহযঈহিহখত যনাহট হরহনত ঈহিহখত কামচারনয় ফা প্রধান কামচারনয় হফহর কহযনত আনফ৷
(৩) ঈ-ধাযা (২) এ ফহণচত যনাহটনয তাহযখ স্তান্তয ফা স্বত্ব হননয়াগ এয ধীন
হরহনত হফহবন্ন স্বাথচ ংহিষ্ট ফেহক্তয দাফীয গ্রগণেতা হনধচাযণ কহযনত এফং একাহধক
স্তান্তয ফা স্বত্ব হননয়াগ এয যিনত্র এআরূ দহরনরয দাফীয গ্রগণেতা ঈ-ধাযা (২) এ
ঈহিহখত যনাহট হফহরয তাহযনখয ক্রভ নুমায়ী হনধচাহযত আনফ৷
(৪) ঈ-ধাযা (২) এ ঈহিহখত যনাহট প্রাহপ্তয য ফীভাকাযী স্তান্তয ফা স্বত্ব হননয়ানগয
হফলনয় ঈায তাহযখ, স্তান্তযকাযী  স্তান্তয গ্রীতায নাভ হরহফদ্ধ কহযনফ এফং
যনাহট প্রদানকাযীয ফা স্তান্তয গ্রীতা ফা স্বত্বহননয়াগ গ্রীতায অনফদননয যপ্রহিনত 
হফহধ দ্বাযা হনধচাহযত হপ প্রদান াননি নুরূ যনাহটনয একহট হরহখত প্রাহপ্তস্বীকায ত্র
ৃ যনাহট প্রাহপ্তয চূ িান্ত প্রভাণ
প্রদান কহযনফ এফং এআরূ প্রাহপ্তস্বীকায ফীভাকাযী কতচক
হফনফহচত আনফ৷
(৫) স্তান্তয ফা স্বত্ব হননয়ানগয তচাফরী াননি এআ ধাযায ঈ-ধাযা (২) এ ঈহিহখত
যনাহট প্রাহপ্তয তাহযখ আনত স্তান্তয গ্রীতা ফা স্বত্ব হননয়াগ গ্রীতা হানফ যনাহটন নাভ
ঈহিহখত ফেহক্ত হরহয ধীন কর সুহফধা ায়ায যমাগে একভাত্র ফেহক্ত এফং স্তান্তয
ফা স্বত্বহননয়ানগয তাহযনখ স্তান্তযকাযী ফা স্বত্ব প্রদানকাযীয ঈয ন্যস্ত কর দায় 
ভাহরকানা  হধকায তাায ঈয ফতচাআনফ এফং স্তান্তযকাযী ফা স্বত্ব প্রদানকাযীয
নুভহত ফেহতনযনক এফং তাানক যকান ি না কহযয়া ংহিষ্ট হরহ ংক্রান্ত যম যকান
যভাকেভা দানয়য কহযনত াহযনফন৷
(৬) এআ অআন প্রফতচননয ূনফচ কামচকয যকান রাআপ আন্সুেনযন্স হরহয স্তান্তয ফা স্বত্ব
হননয়ানগয যিনত্র এআ ধাযায হফধান নুমায়ী স্তান্তয গ্রীতা হকংফা স্বত্ব হননয়াগ গ্রীতায
হধকায  প্রহতকানযয যকান হযফতচন আনফ না৷
(৭) ন্য যকান অআনন হবন্নরূ হকছু থাকা নে যকান ফেহক্তয নুকূনর স্বত্ব হননয়াগ মহদ
এআরূ নতচ আয়া থানক যম, যম ফেহক্তয রাআপ আন্সুেনযন্স কযা আয়ানছ তাায জীফোয়
হনহদচষ্ট যকান ঘটনা ংঘটন াননি ঈা কামচকয আনফ ফা ফীভা হরহয স্বাথচ ন্য
যকান ফেহক্তয ঈয ফতচাআনফ তনফ তাা এফং একাহধক ফেহক্তয জীহফত ঈত্তযাহধকাযী ফা
ঈত্তযাহধকাযীগনণয নুকূনর স্বত্ব হননয়াগ অআনহদ্ধ আনফ৷
ৃ আসুেকৃত যকান রাআপ আন্সুেনযন্স হরহয স্তান্তয
(৮) হভঈচু েয়ার ফীভা যকাম্পানী কতচক
গ্রীতা ফা স্বত্ব হননয়াগ গ্রীতা রৄধুভাত্র নুরূ স্তান্তয ফা স্বত্ব হননয়ানগয কাযনণ ঈক্ত
যকাম্পানীয দে আনত াহযনফন না৷

ফীভা হরহ গ্রাক

৫৭৷ (১) ফীভা হরহ গ্রাক হনজ জীফননয ঈয হরহ গ্রণ কানর ফা হরহ যভয়াদ

ৃ ভননানয়ন
কতচক

ূহতচ হযক্ক য়ায ূনফচ যম যকান ভয়, তাায ভ ৃতু েনত হরহ দ্বাযা হনহশ্চত থচ
গ্রনণয জন্য এক ফা একাহধক ফেহক্তনক ভননানীত কহযনত াহযনফনঃ
তনফ তচ থানক যম, যকান ভননানীত ফেহক্ত মহদ নাফারক য় তনফ ফীভা হরহ গ্রাক
ৃ
কতচক হনধচাহযত প্রহক্রয়ায় হরহ দ্বাযা হনহশ্চত থচ, ঈক্ত নাফারকত্বকারীন ভনয় ফীভা
হরহ গ্রানকয ভ ৃতু ে আনর, গ্রনণয জন্য যকান ফেহক্তনক হনমুক্ত কহযনর তাা অআনহদ্ধ
আনফ৷
(২) নুরূ যকান ভননানয়ন কামচকয য়ায জন্য, মহদ ঈা হরহনত হরহফদ্ধ না আয়া
থানক, তনফ ঈা হরহনত  ৃিাঙ্কন দ্বাযা কহযনত আনফ এফং রাআপ আন্সুেনযন্স ংক্রান্ত
ফীভাকাযীনক ফহত  ফীভাকাযীয নহথনত হনফন্ধন কহযনত আনফ এফং নুরূ ভননানয়ন
হরহয দায় হযনানধয জন্য হযক্ক আফায ূনফচ  ৃিাঙ্কন দ্বাযা ফা হতহযক্ত অনযা
একহট  ৃিাঙ্কন দ্বাযা ফা ঈআর দ্বাযা, মাা প্রনমাজে, ফাহতর ফা হযফতচন কযা মাআনফ; হকন্তু
এআরূ ফাহতরকযণ ফা হযফতচননয যনাহট ফীভাকাযীনক প্রদান না কহযনর, ফীভাকাযী
যর হফশ্বান ভননানীত ফেহক্তনক ফা ফীভাকাযীয নহথনত হনফহন্ধত ভননানীত ফেহক্তনক
হরহয ধীযন যকান থচ প্রদান কহযনর আায জন্য ফীভাকাযী দায়ী থাহকনফ না৷
(৩) ফীভাকাযী ফীভা হরহ গ্রাকনক ভননানয়ন ফা ভননানয়ন ফাহতনরয ফা হযফতচননয
হনফন্ধীকযণ ম্পনকচ একহট হরহখত প্রাহপ্তস্বীকায প্রদান কহযনফ এফং এআ জন্য হনধচাহযত হপ
ধামচ কহযনত াহযনফ৷
(৪) এআ ধাযায হফধান নুমায়ী হরহয স্বত্বহননয়াগ ফা স্তান্তয দ্বাযা ঈায ভননানয়ন
স্বয়ংহক্রয়বানফ ফাহতর আনফঃ
তনফ তচ থানক যম, স্বত্ব হননয়াগকারীন ঝু ুঁহক গ্রণকাযী ফীভাকাযী হরহয জাভাননত
ঈায প্রতেচণ ভূনরেয ভনধে ঊণ প্রদান কহযনর ফা ঈক্ত ঊণ হযনানধয য ঈায
ুনঃস্বত্ব হননয়ানগয কাযনণ যকান ভননানয়ন ফাহতর আনফ না; যকফর ঊণ হযনাধ না
য়া মচন্ত ফীভাকাযীয স্বাথচ ংহিষ্টতা মচন্ত ঈানত ভননানীত ফেহক্তয হধকায িু ন্ন
আনফঃ
অনযা তচ থানক যম, স্বত্ব হননয়াগ ঝু ুঁহক গ্রণকাযী ফীভাকাযী ফেতীত ন্য কাানযা
নুকূনর হরহয জাভাননত ঈায প্রতেচণ ভূনরেয ভনধে ঊণ প্রদান কযা আনর ঈক্ত
ভননানয়ন ফাহতর আনফ না; ফযং হরহনত ঊণদাতায স্বাথচ ংহিষ্টতা মচন্ত ঊণ
হযনানধয য ুনঃস্বত্ব হননয়াগ হরহয ভননানয়ন স্থ্হগত থাহকনফ৷
(৫) ফীভা হরহ গ্রানকয জীফোয় হরহয ভূরে হযনানধয জন্য হযক্ক আনর ফা
ভননানীত ফেহক্ত ফা একাহধক ভননানীত ফেহক্তয যিনত্র, কর ভননানীত ফেহক্ত হরহ
হযক্ক য়ায ূনফচ ভাযা যগনর, হরহ দ্বাযা হনহশ্চত থচ ফীভা গ্রীতা ফা তাায
ঈত্তযাহধকাযী ফা অআনম্মত প্রহতহনহধ ফা ঈত্তযাহধকায নদ ধাযক ফেহক্তনক প্রদান যমাগে
আনফ৷

(৬) ভননানীত ফেহক্ত ফা একাহধক ভননানীত ফেহক্তয যিনত্র, ভননানীত ফেহক্তগণ মহদ ফীভা
হরহ গ্রানকয ভ ৃতু েকানর জীহফত থানকন তনফ হরহ দ্বাযা হনহশ্চত থচ ঈক্তরূ জীহফত
ফেহক্ত ফা ফেহক্তগণনক প্রনদয় আনফ৷
(৭) যকান রাআপ আন্সুেনযন্স হরহনত Married Women's Property Act, 1874
এয হফধান প্রনমাজে আনর ফা যকান ভয় প্রনমাজে আয়া থাহকনর, যআ যিনত্র এআ ধাযায
হফধান প্রনমাজে আনফ নাঃ
তনফ তচ থানক যম, এআ অআন ফরফৎ আফায ূনফচ যকান ফেহক্ত তাায হননজয ফা
তাায স্ত্রীয ফা ন্তাননদয ফা তাানদয যম যকান এক জননয রাআপ আন্সুেনযন্স কহযনর এফং
ঈক্ত হরহনত তাায স্ত্রীয নুকূনর ভননানয়ন প্রদান কহযনর যআনিনত্র ঈ-ধাযা (৬)
এয হফধান প্রনমাজে আনফ না ফা প্রনমাজে য় নাআ ফহরয়া গণে আনফ৷

ফেফা ংগ্রনয
ঈনেনে কহভন
হকংফা ন্য যকান
প্রকায াহযশ্রহভক
হযনানধ
হফহধহননলধ

৫৮৷ (১) যকান ফেহক্ত ফাংরানদন ফীভা ফেফা জচন ফা ংগ্রনয ঈনেনে ফীভা এনজন্ট
ফা এনজন্ট হননয়াগকাযী ফা যব্াকায ফেতীত ন্য কাানক কহভন ফা ন্য যকান নানভ
যকান াহযশ্রহভক ফা াহযনতাহলক হযনাধ কহযনফ না ফা প্রদান কযায জন্য যকান চু হক্ত
কহযনফ না৷
(২) যকান ফেহক্ত যকান ফীভা এনজন্টনক, তাায যম রাআননন্সয যভয়ানদয ভনধে রাআপ
আন্সুেনযন্স ফেফা ংগ্র কহযয়াহছর ঈায যভয়াদ ঈত্তীণচ আনর, রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফায
ৃ ংগ ৃীত
জন্য যকান নফায়ন কহভন প্রদান কহযনফ না, ফা ঈক্ত ফীভা এনজন্টনক তৎকতচক
ফেফানয়য জন্য কহভন গ্রণ কহযনফ না মহদ হতহন ধাযা ১২৪ এয ঈ-ধাযা (১) এয
ধীন হনফহন্ধত না ন৷
(৩) যকান ফীভা এনজন্টনক রাআপ আন্সুেনযন্স এয যিনত্র, তাায ংগ ৃীত যকান হরহয
ফা হরহভূনয যিনত্র, হনম্নফহণচত ীভায হধক কহভন ফা ন্য যকান প্রকায
াহযশ্রহভক হযনাধ কযা ফা হযনাধ কহযফায ঈনেনে যকান চু হক্ত কযা মাআনফ না,
মথাঃ(ক) প্রথভ ফৎনযয হপ্রহভয়ানভয তকযা ৩৫ (ুঁয়হত্র) বাগ;
(খ) হদ্বতীয় ফৎনযয নফায়ন হপ্রহভয়ানভয তকযা ১০ (দ) বাগ; এফং
(গ) যফতচী ফৎয ভূন নফায়ন হপ্রহভয়ানভয তকযা ৫ (াুঁচ) বাগঃ
তনফ তচ থানক যম, রাআপ আন্সুেনযন্স ংক্রান্ত ফীভাকাযীগণ তাানদয ফেফানয়য
প্রথভ ১০ (দ) ফৎ,য তাানদয ফীভা এনজন্টনক তাানদয ভাধেনভ ংগ ৃীত হরহয ফা
হরহ ভূনয প্রথভ ফৎযযয হপ্রহভয়ানভয তকযা ৪৫ (ুঁয়তাহি) বাগ, হদ্বতীয়

ফহৎযযয নফায়ন হপ্রহভয়ানভয তকযা ১২ (ফায) বাগ এফং যফতর্ীী ফৎযভূন
নফায়ন হপ্রহভয়ানভয তকযা ৬ (ছয়) বাগ কহভন প্রদান কহযনত াহযনফ৷
ৃ তাায বফধ রাআননন্সয যভয়াদকানর
(৪) ঈ-ধাযা (২) এয ঈনেনে ফীভা এনজন্ট কতচক
ৃ ংগ ৃীত ফেফায় ফহরয়া
ংগ ৃীত কর রাআপ আন্সুেযযন্স ফেফা, ঈক্ত এনজন্ট কতচক
গণে আনফ৷
(৫) যকান ফীভা এনজন্টনক তাায ভাধেনভ ফেফায় ংগ ৃীত য় নাআ এভন যকান হরহয
জন্য কহভন ফা ন্য যকান প্রকায াহযশ্রহভক প্রদান কযা মাআনফ না, হকংফা প্রদান কযায
চু হক্ত কযা মাআনফ নাঃ
তনফ তচ থানক যম, যমআনিনত্র রাআপ আন্সুেনযন্স হরহ তাভাহদ য় এফং হরহয
তচাফরীয অতায় ফীভাকৃত ফেহক্তয যভহডনকর যীিা ছািা তাা ুনরুজ্জীহফত কযা মায়
ৃ হরহ কামচকয আয়াহছর, যআ এনজন্ট
না যআনিনত্র ফীভাকাযী যম ফীভা এনজন্ট কতচক
কামচযত থাহকনর, তাানক হরহখতবানফ যনাহট প্রদাননয ভাধেনভ যনাহটন ঈহিহখত
ভনয়য ভনধে, মাা যনাহট প্রাহপ্তয তাহযখ আনত নূেন ১ (এক) ভা আনফ, হরহ
ুনরুজ্জীহফত কযায সুনমাগ প্রদাননয য ন্য ফীভা এনজন্ট হমহন হরহহট ুনরুজ্জীহফত
ৃ কামচকয আয়াহছর এফং ঈা মহদ
কহযনফন তাানক, হরহ যমআ ফীভা এনজন্ট কতচক
তাভাহদ না আত তাা আনর যম ানয কহভন প্রদান কযা আত নহধক যআ ানয
ুনরুজ্জীহফত হরহয ফনকয়া হপ্রহভয়ানভয (নুরূ হপ্রহভয়ানভয সুদ ফানদ) এফং যফতচী
নফায়ন হপ্রহভয়ানভয ঈয কহভন প্রদান কযা মাআনফ৷

কহভন ফেনয়য
ীভা

৫৯৷ (১) যকান ফেহক্ত যকান ফীভা এনজন্টনক ফাংরানদন আন্সুেকৃত তাায ভাধেনভ কামচকয
যকান রাআপ আন্সুেনযন্স হরহয যিনত্র হনধচাহযত তকযা ানযয হধক কহভন ফা ন্য
যকান াহযশ্রহভক ফাফদ থচ প্রদান ফা থচ হযনানধয চু হক্ত কহযযফ না এফং যকান ফীভা
এনজন্ট নুরূ থচ গ্রণ ফা থচ গ্রনণয চু হক্ত কহযনফ নাঃ
তনফ তচ থানক যম, এআ তকযা ায ধাযা ৫৮ এয ঈ-ধাযা (৩) এয দপা (ক) যত
ঈহিহখত ানযয হধক আনফ না৷
(২) যকান ফেহক্ত যকান ফীভা এনজন্টনক ফাংরানদন এফং আসুেকৃত এনজন্ট হননয়াগকাযীয
ভাধেযভ কামচকয যকান রাআপ আন্সুেনযন্স হরহয যিনত্র হনধচাহযত তকযা ানযয হধক
কহভন ফা ন্য যকান প্রকায াহযশ্রহভক ফাফদ থচ হযনাধ ফা থচ হযনানধয চু হক্ত
কহযনফ না এফং যকান ফীভা এনজন্ট হননয়াগকাযী  নুরূ থচ গ্রণ ফা থচ গ্রনণয
চু হক্ত কহযনফ না৷
(৩) যকান ফেহক্ত যকান ফীভা এনজন্টনক ফাংরানদন আসুেকৃত তাায ভাধেনভ কামচকয যকান
নন-রাআপ আন্সুেনযন্স হরহয যিনত্র হনধচাহযত তকযা ানযয হধক কহভন ফা ন্য
যকান প্রকায াহযশ্রহভক ফাফদ থচ হযনাধ ফা হযনানধয চু হক্ত কহযনফ না এফং যকান

ফীভা এনজন্ট থচ গ্রণ ফা গ্রণ কহযফায জন্য চু হক্ত ম্পাদন কহযনফ না৷
ৃ ফাংরানদন আসুেকৃত এফং তাায
(৪) যকান ফেহক্ত যকান যব্াকাযনক ফীভাকাযী কতচক
ভাধেনভ কামচকয যকান নন-রাআপ আন্সুেনযন্স হরহয যিনত্র হনধচাহযত তকযা ানযয
হধক কহভন, বায যাআহডং কহভন, ফা ন্য যকান প্রকায াহযশ্রহভক ফাফদ থচ
হযনাধ ফা হযনাধ কযায চু হক্ত কহযনফ না এফং যকান যব্াকায নুরূ থচ গ্রণ ফা
গ্রণ কযায চু হক্ত কহযনফ না৷
(৫) যকান ফীভাকাযী ফাংরানদন ফীভা ফেফা হযচারনায জন্য যকান ফেহক্তনক যকান
প্রকানযয কহভন ফাফদ ফাংরানদনয ফাহনয থচ প্রদান ফা প্রদান কযায চু হক্ত কহযনফ না
এফং যকান ফীভাকাযী নুরূ থচ গ্রণ ফা গ্রণ কযায চু হক্ত কহযনফ না৷
(৬) যকান ফীভাকাযী, ফীভা এনজন্ট, এনজন্ট হননয়াগকাযী  যব্াকায এআ ধাযায ঈ-ধাযা
(১), (২), (৩), (৪) এফং (৫) এয যকান হফধান রংঘন কহযনর ঈক্তরূ রংঘননয জন্য
রংঘনকাযীনক নহধক ১ (এক) রি টাকা জহযভানা কযা মাআনফ৷
(৭) ফাংরানদনয ফাহনয হনফন্ধীকৃত যকান ফীভাকাযী ঈায ফাংরানদন হযচাহরত এফং
ফাংরানদনয ফাহনয ুনঃফীভা ফেফায জন্য যকান কহভন গ্রণ ফা গ্রণ কযায চু হক্ত
কহযনর তাা ঈ-ধাযা (৫) এয রংঘন ফহরয়া গণে আনফ না, মহদ ফাংরানদনয ফাহনয
গ ৃীত ভুদয় থচ ফাংরানদনয যাজস্ব হানফ জভা কযা য়৷

যযয়াত প্রদানন
হফহধহননলধ

৬০৷ (১) যকান ফেহক্ত ফাংরানদন জীফন থফা ম্পহত্ত ংক্রান্ত যকান প্রকানযয ঝু ুঁহকয
ফোানয প্রতেি হকংফা নযািবানফ যকান ফেহক্তনক যকান ফীভা গ্রণ, নফায়ন থফা
ফোত যাহখফায জন্য ঈৎাহত কহযনত কহভন থফা তাায ং হফননলয থফা
হরহনত প্রদহচত হপ্রহভয়ানভয যকান যযয়াত প্রদান কহযনফ না ফা প্রদাননয প্রস্তাফ কহযনফ
না থফা গ্রাক ফা যম ফেহক্ত হরহ গ্রণ, নফায়ন ফা চর যাহখনফন হতহন ফীভাকাযী
ৃ প্রকাহত হননদচহকা হকংফা তাহরকা নুানয স্বীকৃত যযয়াত হবন্ন ন্য যকান যযয়াত
কতচক
গ্রণ কহযনত াহযনফ নাঃ
তনফ তচ থানক যম, যকান ফীভা এনজন্ট মহদ তাায হনজ জীফননয ঈয হননজ রাআপ
আন্সুেনযন্স হরহ গ্রণ কনযন তনফ এআ ংক্রান্ত কহভন গ ৃীত আনর তাা এআ ঈধাযায থচানুমায়ী হপ্রহভয়ানভয যযয়াত গ্রণ হানফ গণে আনফ না, মহদ ঈক্ত কহভন
ৃ
গ্রণকানর ফীভা এনজন্ট হনধচাহযত কর তচাফরী ূযণ কহযয়া হননজনক ফীভাকাযী কতচক
হনমুক্ত একজন প্রকৃত ফীভা এনজন্ট হানফ প্রহতহিত কহযনত ানযন৷
(২) যকান ফেহক্ত এআ ধাযায হফধানভূ রংঘন কহযনর তাানক হফহধ দ্বাযা হনধচাহযত
হযভাণ থচ জহযভানা কযা মাআনফ৷

কহভন হযনাধ
ফানন হফহধহননলধ

৬১৷ (১) যকান ফেহক্ত এফং যকান ফীভা এনজনন্টয ভনধে ম্পাহদত যকান চু হক্তনত মাানত
ফীভা এনজনন্টয নফায়ন কহভন ফানজয়াপ্তকযণ হকংফা কহভন প্রদান ফন্ধ কযায হফধান
ংনমাহজত অনছ তাানত হবন্নতয হকছু থাকা নে ফাংরানদন হযচাহরত রাআপ
আন্সুেনযন্স ফেফায় ংহিষ্ট রাআপ আন্সুেনযন্স নফায়ন কহভন এআরূ যকান ফেহক্ত
জাহরয়াহতয কাযণ ফেহতনযনক যকফরভাত্র ফীভা এনজনন্টয চু হক্ত ফান য়ায কাযনণ
তাানক নফায়ন কহভন প্রদানন স্বীকৃহত জানাআনত াহযনফ নাঃ
তনফ তচ থানক যম, ৃ ি মহদ এআ ভনভচ ন্তুষ্ট ন এফং ফীভাকাযী  ফীভা এনজন্টনক এআ হফলনয়
(ক) কতচ
ফহত কনয যম, ঈক্ত ফীভাকাযীয ফস্থ্ায যপ্রহিনত ফীভা এনজনন্টয ফীভাকাযীয জন্য
কভচম্পাদননয ফাননয হফলয়হট মথামথ আয়ানছ তনফ ফীভা এনজন্ট ংহিষ্ট ফীভাকাযীয
কানজ হনমুহক্তয ফান আয়ানছ; থফা
(খ) এআরূ ফীভা এনজন্ট ফীভাকাযীয নুকূনর এনজন্ট হানফ ক্রভাগত এফং এককবানফ
নূেন ৩ (হতন) ফৎয কাজ কহযয়ানছন এফং হনধচাহযত ফচহনম্ন নফায়ন কহভন রাব
কহযয়া ফীভাকাযীয ফীভা এনজনন্টয কাজ যল কহযয়ানছ৷
(২) ঈ-ধাযা (১) এয হফধাননয হকংফা ন্য যকান প্রকানযয যকান ফীভা এনজনন্টয প্রাে
কহভন, এনজনন্টয ভ ৃতু ে আনর এফং এআ অআনন এনজনন্টয রাআনন্স স্থ্হগত থাকায
হফধান থাকা নে তাায ঈত্তযাহধকাযী ফীভা এনজন্ট জীহফত থাহকনর মত হদন কহভন
াআনতন ততহদন কহভন াআনত থাহকনফ ফা ঈ-ধাযা (৪) নুমায়ী এক ফা একাহধক
যথাক হকহস্তনত ঈা প্রনদয় আনফঃ
তনফ তচ থানক যম, এআ ধাযা নুমায়ী নফায়ন হপ্রহভয়ানভয জন্য যকানরূ কহভন
ৃ নফায়ন
প্রদান কযা আনফ না মহদ ভ ৃতু েয ূফচফতচী ১২ (ফায) ভান ফীভা এনজন্ট কতচক
হপ্রহভয়ানভয জন্য হজচত কহভন হনধচাহযত টাকায কভ আয়া থানক৷
(৩) ঈ-ধাযা (২) এয ঈনেে ূযণকনে ফীভা এনজন্ট তাায ভ ৃতু েয য তাানক প্রনদয়
কহভন যকান ফেহক্ত ফা ফেহক্তহদগনক প্রদান কযায জন্য ভননানয়ন প্রদান কহযনত াহযনফ :
তনফ তচ থানক যম, নুরূ যকান ভননানয়ন ম্পনকচ ফীভাকাযীনক ফহত কহযনত আনফ
এফং তৎকতর্ীৃক হরহখতরূন হনফহন্ধত আনত আনফ এফং এআরূ ভননানয়ন ফীভা
এনজন্ট তাায ভ ৃতু ু্ময ূনফচ যম যকান ভয় ফাহতর ফা ংনাধন কহযনত াহযনফন, তনফ
ঈক্ত ফাহতরকযণ ফা ংনাধননয ফোানয ফীভাকাযীনক হরহখতবানফ যকান যনাহট প্রদান
ৃ যযহজহস্ট্রকৃত ভননানীত ফেহক্তনক প্রাে কহভন হযনাধ
না কহযনর ফীভাকাযী কতচক
কহযনর নুরূ হযনানধয জন্য হতহন দায়ী আনফন নাঃ
অনযা তচ থানক যম, ফীভাকাযী হনফন্ধনকৃত ভননানয়ন হকংফা ঈায ফাহতরকযণ ফা
ংনাধননয ফোানয ফীভা এনজন্টনক হরহখতবানফ প্রাহপ্তস্বীকায ত্র াঠাআনফ :

অনযা তচ থানক যম, ভননানীত ফেহক্ত নাফারক আনর এফং নাফারক ফস্থ্ায় তাায
ৃ য যকান ফেহক্তনক হননয়াগ
ৃতু
ভ ে আযর কহভন গ্রণ কযায জন্য ফীভা এনজন্ট কতচক
প্রদান অআনানুগ আনফ৷
(৪) ঈ-ধাযা (২) এয অতাধীনন ভ ৃত ফীভা এনজনন্টয ঈত্তযাহধকাযী হকংফা তাায
ভননানীত ফেহক্তনক হযনাধনমাগে কহভন ফীভাকাযী াযেহযক ম্মহতনত হনধচাহযত
এককারীন ফা একাহধক হকহস্তযত প্রদান কহযনফ এফং ন্যান্য যিনত্র নুরূবানফ
হযনাধ কহযনত াহযনফ৷
(৫) ফীভাকাযী ফীভা এনজনন্টয ভ ৃতু েকানর তাায হনকট ানা থচ ঈ-ধাযা (২) এয
হফধান নুমায়ী তাায হযনাধনমাগে কহভন আনত অদায় কহযনত াহযনফ৷
ফোখো৷- এআ ধাযায় "ফীভা এনজন্ট" ফহরনত এনজন্ট, এনজন্ট হননয়াগকাযী  যব্াকাযনক
ফুঝাআনফ এফং "কহভন" ফহরনত হযনাধনমাগে কহভন ফুঝাআনফ৷

রাআপ আন্সুেনযন্স
ফেফায় ফেফস্থ্ানা
ফেনয়য ীভা

ৃ ফাংরানদন যরননদনকৃত রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফায়
৬২৷ (১) যকান ফীভাকাযী তৎকতচক
যকান হঞ্জকা ফৎনয ফেফা ংগ্রনয কহভন খযচ ফা াহযশ্রহভক ফেফস্থ্ানা ফেয়
হানফ হনধচাহযত ীভায হতহযক্ত ফেয় কহযনফ না এফং নুরূ ফেয়ীভা হনধচাযনণ
ফীভাকাযীয অকায  ফয় এফং ফীভাকাযীয হপ্রহভয়াভ ানয ফেফস্থ্ানা খযনচয জন্য
াধাযণবানফ প্রণীত হফধানাফরী হফনফচনা কহযনত আনফঃ
ৃ ি এআ হফলনয় তাায হনকট দাহখরকৃত অনফদননয
তনফ তচ থানক যম, কতচ
হবহত্তনত ফীভাকাযী মুহক্তংগত কাযনণ, ঈক্ত হনধচাহযত ীভায হতহযক্ত ফেয় কহযনর
তজ্জন্য এআ ঈ-ধাযায রংঘন প্রভাজচন কহযনত াহযনফ৷
(২) ফাংরানদন রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা হযচারনাকাযী প্রনতেক ফীভাকাযী যাজস্ব হানফ
ৃ স্বািহযত প্রতোয়ন ত্র
যচয়াযভোন  রৃআজন হযচারক এফং ভূখে হনফচাী কভচকতচা কতচক
ৃ ফাংরানদন তাায
এফং হনযীিনকয প্রতোয়নত্র ংমুক্ত কহযনফ মাানত ফীভাকাযী কতচক
রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা ম্পহকচত ভুদয় ফেফস্থ্ানা ফেয় ঈক্ত যাজস্ব হানফ ফেয় ফাফদ
হফকরন কযা আয়ানছ ভনভচ প্রতেয়ন থাহকনফ৷
ফোখো৷-এআ ধাযায় "ফেফস্থ্ানা ফেয়" থচ প্রতেি হকংফা নযািবানফ ফেহয়ত ভুদয় ফেয়
এফং আানত হনম্নহরহখত ফেয় ভূ ন্তবু চক্ত আনফ(ক) কর প্রকায কহভন হযনাধ ;
(খ) ভূরধনাহয়ত ফেনয়য মথাথচ ং ;

(গ) ফীভাকাযীয ভূর ফেফাস্থ্র ফাংরানদনয ফাহনয থাহকনর যআনিনত্র প্রধান কামচারনয়য
ফেনয়য মথামথ ং মাা যভাট নীট হপ্রহভয়াভ অনয়য নুরূ হনধচাহযত তকযা ানযয
হধক আনফ না, থচাৎ ফাংরানদন ঐ ফৎনয রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফায় যরননদনকৃত
যাহয ফহরহখত যভাট হপ্রহভয়াভ হফনয়াজনন ভহচত ুনঃফীভা হপ্রহভয়ানভয হধক আনফ
ৃ ফাংরানদনয ফাহনয যরননদনকৃত রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা ংক্রান্ত
না হকন্তু তদকতচক
প্রধান কামচারনয়য ফেনয়য যকান ং ন্তবু চক্ত আনফ না৷

নন-রাআপ আন্সুেনযন্স
ফেফায় ফেফস্থ্ানা
ফেনয়য ীভা

ৃ ফাংরানদন যরননদনকৃত যকান যশ্রণীয নন-রাআপ
৬৩৷(১) যকান ফীভাকাযী তৎকতচক
আন্সুেনযন্স ফেফায় যকান হঞ্জকা ফৎনয ফেফা ংগ্রনয কহভন খযচ হকংফা
াহযশ্রহভক ফেফস্থ্ানা ফেয় হানফ হননদচহত ীভায হতহযক্ত থচ ফেয় কহযনফ না
এফং নুরূ ফেয়ীভা হননদচনায় ফীভাকাযীয অকায  ফয় হফনফচনা কহযনত আনফঃ
ৃ ি এআ হফলনয় তাায হনকট কযা অনফদননয হবহত্তনত
তনফ তচ থানক যম, কতচ
ফীভাকাযী মুহক্তেত কাযনণ ঈক্ত হননদচহত ীভায হতহযক্ত ফেয় কহযনর তজ্জন্য এআ
ঈ-ধাযায রংঘন প্রভাজচন কহযনত াহযনফ৷
(২) ঈ-ধাযা(১) এ ঈহিহখত প্রনতেক ফীভাকাযী যাজস্ব হানফ ঈায যচয়াযভোন 
ৃ স্বািহযত প্রতোয়ন ত্র এফং
রৃআজন হযচারক এফং ভূখে হনফচাী কভচকতচা কতচক
হনযীিনকয প্রতোয়নত্র ংমুক্ত কহযনফ মাানত এআ ধাযায় ফহণচত ফেফা ম্পহকচত
প্রতেি  নযািবানফ ভূদয় ফেফস্থ্ানা ফেয় ঈক্ত যাজস্ব হানফ ফেয় ফাফদ হফকরন
কযা আয়ানছ ভনভচ প্রতোয়ন থাহকনফ৷
ফোখো৷- এআ ধাযায়(ক) "ফেফস্থ্ানা ফেয়'' থচ ফচ প্রকায কহভন হযনাধ প্রতেি ফা নযািবানফ
ফেহয়ত ভুদয় ফেয় এফং ফাংরানদনয ফাহনয ভূর ফেফাস্থ্র থাহকনর যআ ফীভাকাযীয
যিনত্র প্রধান কামচারনয়য ফেনয়য মথাথচ ং মাা যভাট নীট হপ্রহভয়াভ অনয়য নুরূ
হনধচাহযত তকযা ানযয হধক আনফ না, থচাৎ ফাংরানদন ঐ ফৎনয যাহয
ফহরহখত যভাট হপ্রহভয়াভ যমানগ গ ৃীত ুনঃফীভা হফনয়াজনন ভহচত হপ্রহভয়াভ নথচয
হধক আনফ না;
(খ) "ফাংরানদন হযচাহরত ফীভা ফেফা" থচ ফাংরানদন ফহস্থ্ত যম যকান ম্পহত্ত
হকংফা ফাংরানদ হনফহন্ধত যকান যনৌমান থফা ঈনিাজাাজ ম্পহকচত যম যকান স্থ্ানন
কামচকয য়া ফীভা ফেফা ন্তবু চক্ত ৷

াহযশ্রহভক

৬৪৷ ধাযা ৫৮, ৫৯, ৬২  ৬৩ এয ঈনেনে "াহযশ্রহভক" এ ভ্রভণ বাতা  হফননাদন
বাতা এফং ন্যান্য কর ধযননয থচ হযনাধ  ফেয় ন্তবু চক্ত আনফ৷

হতহযক্ত
াহযশ্রহভক
হযনাধ ীহভত
কযনণয িভতা

ৃ ি মহদ এআ ভনভচ ন্তষ্ট য় যম, যকান ফীভাকাযী ফাংরানদন হযচাহরত
৬৫৷ (১) কতচ
ঈায কর ফীভা ফেফানয় তাায ম্পনদয তু রনায় ফীভা ফেফানয়য প্রচহরত াধাযণ
ভাননয ানথ ংগহতূণচ নয় এআরূ কহভন ফা ন্যনকান প্রকানয যকান ফেহক্তনক
ৃ ি ৬ (ছয়) ভানয ভনধে এআ হফলনয় হযারননয জন্য
াহযশ্রহভক প্রদান কনয তনফ কতচ
যমআরূ প্রনয়াজন ভনন কনয হননদচ প্রদান কহযনত াহযনফ এফং এআ হননদচ ারননয জন্য
ৃ ঐ ফেহক্তয ংনগ ম্পাহদত চু হক্তয তচাফরী ংনাধন কহযনত য়,
মহদ ফীভাকাযী কতচক
ৃ ংহিষ্ট ফেহক্তনক থফা ংনাহধত তচাফরী গ্রণনমাগে না আনর ংহিষ্ট
ফীভাকাযী কতচক
ফেহক্ত মহদ দতোগ কনয, তনফ রৄধুভাত্র তচাফরী ংনাধননয কাযনণ ফীভাকাযী ংহিষ্ট
ফেহক্তনক যকান প্রকায িহতূযণ প্রদান কহযনফ না; এফং দতোনগয তাহযনখয নয প্রদত্ত
ৃ ি কতচক
ৃ এআ হফলনয় নুনভাহদত ানয ফেতীত, নফায়ন
যকান নথচয জন্য ফীভাকাযী কতচ
কহভন ফা ন্য যকান প্রকানয নুরূ ফেহক্তনক থচ প্রদান কহযনফ না৷
(২) প্রনতেক ফীভাকাযী প্রহত ফৎয ১ ভানচচয ূনফচ ূফচফতচী হঞ্জকা ফনলচ যকান ফেহক্তনক
নূেনতভ অয়কযনমাগে অয় ীভায হতহযক্ত কহভন ফা ন্য যকান প্রকানয তাায প্রদত্ত
ৃ নিয হনকট দাহখর কহযনফ৷
াহযশ্রহভক ম্পহকচত একহট হফফযণী হনধচাহযত ছনক কতচ
(৩) ফীভাকাযী যকান ফেহক্তয নে তাায ম্পাহদত চু হক্তয ধীনন অয়কয অআনন
ৃ ি
হনধচাহযত অয়কযনমাগে ফাহলচক অয় ীভায হতহযক্ত াহযশ্রহভক প্রদান কহযনর, কতচ
হরহখত যনাহট দ্বাযা, নুরূ চু হক্তয একহট তোহয়ত নুহরহ দাহখনরয হননদচ হদনত
াহযনফ এফং ফীভাকাযী ঈক্ত হননদচ ারনন ফাধে থাহকনফ৷

ফেফস্থ্াক 
ন্যান্য হফধানাফরী

৬৬৷ (১) যকাম্পানী অআন থফা যকাম্পানীয যিনত্র ঈায ংঘহফহধ থফা যকান চু হক্ত ফা
ম্মহতনত্র মাাআ থাকুক না যকন, এআ ধোনদ কামচকয য়ায ১ (এক) ফৎয
হতক্রান্ত য়ায য যকান ফীভাকাযী এআরূ যকান ফেফস্থ্াক ফা কভচকতচা ফা ন্য যকান
দফীধাযী দ্বাযা হযচাহরত আনফ না ফা ঈক্ত দ ভূন কাঈনক হনমুক্ত কহযনফ না
মাানদয াহযশ্রহভক ফা ঈায ং হফনল যরননদনকৃত যভাট ফীভা ফেফানয়য ঈয
কহভন ফা নন-রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফানয়য যকান যশ্রণী ফা ঈ-যশ্রণী ফা ঈানদয অংহক
ফেফানয়য ঈয কহভন ফা ন্য যকানরূন হযগহণত য়ঃ

তনফ তচ থাযক যম, এআ ধাযায যকান হফধান হনম্নহরহখত হফলয়ভূন ফাধা আনফ না, মথাঃ-

ৃ ফা তাায ভাধেনভ
(ক) ফীভা এনজন্ট ফা ফীভা এনজন্ট হননয়াগকাযী ফা যব্াকায কতচক
অহযত ফেফানয়য জন্য প্রনদয় কহভন;

(খ) ফেফা ংগ্রনয জন্য কহভন প্রাপ্ত ন এআরূ ফীভা এনজন্টনক কযহনক ফা ধস্তন
নদ হননয়াগ;

(গ) ফীভা প্রহতহনহধ ফা ফীভা প্রহতহনহধ হননয়াগকাযী হানফ ফেফা ংগ্রনয জন্য কহভন
প্রাপ্ত য় এআরূ ফেহক্ত হফনলনক কভচকতচা নদ হননয়াগ;

(ঘ) নন-রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফানয়য ভুনাপায ং ফন্টন;

(ঙ) হতহযক্ত সুহফধা হানফ কর যশ্রণীয কভচচাযীনক যকান ভনয়য জন্য হবন্ন হবহত্তনত
যফানা প্রদান ; এআরূ যফানা যকান কভচচাযীয যিনত্র ঐ ভনয় প্রাপ্ত তাায যফতননয
ৃ নিয হফনফচনায় মুহক্তেত আনফ৷
হধক আনফ না এফং মাা কতচ

(২) এআ ধাযায যকান হফধান প্রনয়ানগয কাযনণ যকান ফেহক্ত িহতগ্রস্ত আনর, চু হক্ত ফা ন্য
যকান কাযনণ, তজ্জন্য যকান িহতূযণ রানবয হধকাযী আনফন না৷

একচু েয়াহযয হনমুহক্ত

ৃ নিয
৬৭৷ (১) রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফায জন্য হনফহন্ধত প্রনতেক ফীভাকাযী কতচ
নুনভাদনক্রনভ প্রনয়াজনীয় যিনত্র একজন একচু েয়াযী হননয়াগ কহযনফ৷
(২) একচু েয়াহযয যমাগেতা, দাহয়ত্ব এফং ন্যান্য সুহফধা  তচভূ প্রহফধান দ্বাযা
হনধচাহযত আনফ৷
ৃ ি ঈমুক্ত কাযনণ নুরূ হননয়াগ নুনভাদন না কহযনত ফা ূনফচ প্রদত্ত
(৩) কতচ
নুনভাদন ফাহতর কহযনত াহযনফ৷
(৪) ফীভাকাযীয হনমুক্ত একচু েয়াহয ঈ-ধাযা (৩) এয কাযণ ফেতীত ন্য যকান কাযনণ
চাকুযীনত না থাহকনর ফীভাকাযী চাকুযীনত না থাকায তাহযখ আনত ১৫ (ননয) হদননয
ৃ িনক হরহখতবানফ
ভনধে একচু েয়াহযয চাকুযীনত না থাকায হফলয় এফং ঈায কাযণ কতচ
ফহত কহযনফ এফং তাায দ ূন্য য়ায নহধক ৯০ (নব্নআ) হদননয ভনধে ফা
ৃ ি অয ভয় প্রদান কহযনর যআ ভনয়য ভনধে য একজননক আায একচু েয়াহয
কতচ

হানফ হননয়ানগয নুনভাদন গ্রণ কহযনফ৷
(৫) ফীভাকাযীয হনমুক্ত একচু েয়াহযয তাায হফনফচনায় যকান হফলয় হযচারনা লচনদয
যগাচযীবূ ত কযায প্রনয়াজন ভনন কহযনর হতহন হনহফচনে তাুঁায প্রহতনফদন হযচারনা
লচনদয হনকট প্রদান কহযনত াহযনফন৷
ৃ নিয নুভহত ফেতীত চাকুযীচু েত কযা মাআনফ না এফং কতচ
ৃ ি
(৬) একচু েয়াহযনক কতচ
ঈবয় নিয রৄনানী গ্রণ না কহযয়া নুরূ চাকুযীচু েহতয নুভহত প্রদান কহযনফ না৷
ৃ িনক তাায দতোনগয কাযণ
(৭) একচু েয়াহয চাকুযী আনত দতোগ কহযনর হতহন কতচ
ৃ নিয যগাচযীবূ ত
ফহত কহযনফন এফং ঐ দতোনগয হত জহিত যকান হফলয় কতচ
কযা ঈহচত ফহরয়া হফশ্বা কহযনর হতহন ঈা কহযনফন৷
(৮) ফীভাকাযীয যকান হযচারক, ভূখে হনফচাী কভচকতচা, কভচকতচা ফা কভচচাযী একচু েয়াহয
ৃ চাহদাকৃত কর তথে হনজ হনজ জ্ঞাতানয প্রদান কহযনফন এফং এআরূ হনহশ্চত
কতচক
কহযনফন যম, হনমুক্ত একচু েয়াহযনক প্রদত্ত যকান ফস্তুগত হফফযণ হভথো ফা হফভ্রাহন্তকয এফং
ম্পূণচ নন৷

রৃআ ফৎয ঈত্তয
হরহ তে তথে
প্রদাননয কাযনণ
প্রশ্নানি না কযা

৬৮৷ এআ অআন প্রফহতচত আফায অনগ ফরফৎ যকান রাআপ আন্সুেনযন্স হরহ এআ অআন
প্রফহতচত আফায তাহযখ আনত ২ (রৃআ) ফৎ
য হতফাহত আফায য এফং এআ অআন
কামচকযরূ রাব কহযফায য কামচকয যকান রাআপ আন্সুেনযন্স হরহ ঈা ফরফত্ আফায
তাহযখ আনত ২ (রৃআ) ফৎয হতফাহত আফায য যকান ফীভাকাযী ফীভায প্রস্তাফকৃত
হকংফা ডাক্তাযী প্রহতনফদন হকংফা ফীভাকৃত ফেহক্তয ংহিষ্ট যযপাযী ফা ফন্ধু হকংফা য
যকান দহরনরয হফফযণী হঠক হছর না ফা ভ্রান্ত হছর এআ ভনভচ প্রশ্ন ঈত্থান কযা মাআনফ না,
মহদ না ফীভাকাযী যদখাআনত ানয যম, ঈক্ত হফফযণী তীফ প্রযয়াজনীয় হফলয় ংক্রান্ত হছর
এফং প্রকা কযা গুরুত্বূণচ হছর এআরূ তথে যগান কযা আয়াহছর হকংফা হরহগ্রাক
জাহরয়াহতয অশ্রনয় তাা ম্পাদন কহযয়াহছনরন এফং হফফযণ প্রদানকানর হরহগ্রাক
জ্ঞাত হছনরন যম, তাা তে থফা প্রকা কযা গুরুত্বূণচ হছর এআরূ তথে যগান কযা
আয়ানছঃ
তনফ তচ থানক যম, এআ ধাযায যকান হকছু আ ফীভাকাযীনক যম যকান ভয় ফয় প্রভাণ
কহযনত ফরা আনত হনফ ৃত্ত কহযনফ না মহদ হতহন তাা কযায হধকাযী ন এফং প্রস্তানফ
প্রদত্ত ফয়নয হফফযণী যদয়ায় যফতচীনত প্রভাণ াননি হরহয তচভূ ভহন্বত
কযা আয়ানছ রৄধুভাত্র এআ কাযনণ যকান হরহ প্রশ্নানি আনফ না৷

ফাংরানদন আসুেকৃত
হরহয যিনত্র
ফাংরানদনয

৬৯৷ এআ অআন প্রফহতচত আফায য ফাংরানদন যরননদন য়া ফীভা ফেফা ংহিষ্ট
ফীভাকাযী দ্বাযা আসুেকৃত ফীভা হরহ ংক্রান্ত চু হক্তনত মাা হকছু আ থাকুক না যকন,
ৃ হনহশ্চতকৃত হযভাণ থচ ফাংরানদন গ্রণ কহযফায এফং ফাংরানদন
ফীভাকাযী কতচক

অআননয প্রনমাজেতা

মথামথ হধনিত্রবু ক্ত যকান অদারনত হরহ ম্পহকচত যকান প্রহতকানযয হনহভত্ত
যভাকেভা দানয়য কহযফায িভতা থাহকনফ এফং ঈক্তরূ যকান যভাকেভা ফাংরানদন
দানয়য কযা আনর নুরূ যকান হরহ ংক্রান্ত  ৃষ্ট অআননয প্রশ্ন ফাংরানদন কামচকযী
যকান অআন নুমায়ী ঈা হনষ্পন্ন কহযনত আনফঃ
তনফ তচ থানক যম, এআ ধাযায যকান হকছু আ যনৌ ফীভা হরহয যিনত্র প্রনমাজে আনফ না৷

অদারনত থচ
হযনাধ

৭০৷ (১) যমআনিনত্র হযনানধয হনহভত্ত হযক্ক রাআপ আন্সুেনযন্স হরহ ম্পনকচ
ফীভাকাযী মহদ ভতাভত যালণ কনযন যম, হফনযাধভূরক দাফী হকংফা মচাপ্ত প্রভাণ ফা
ন্য ঈমুক্ত কাযনণ ফীভাকাযীয নুকূনর হনহশ্চত থচ প্রদাননয মথামথ দায়ভুহক্ত ায়া
িফ, যআনিনত্র হরহ হযক্ক আফায তাহযখ আনত ফীভাকাযী হকংফা যমআনিনত্র
ফীভাকাযী হযহস্থ্হতয কাযনণ অংহক ঐরূ হযক্কতায ফোানয তাৎিহণক ফগত
আনত ানয নাআ যআনিনত্র যম তাহযনখ ফীভাকাযীনক হযক্কতা ংক্রান্ত হফজ্ঞহপ্ত প্রদান
কযা য় যআ তাহযখ আনত ৯ (নয়) ভা হতফাহত আফায ূনফচ হধনিত্রবু ক্ত
অদারনত ঈক্ত হযভাণ থচ মাা হরহয জন্য প্রনদয় তাা হযনাধ কহযফায জন্য
দযখাস্ত কহযনত াহযনফ৷
ৃ প্রদানকৃত যহদ ফীভাকাযী কতচক
ৃ যআ থচ
(২) নুরূ হযনানধয জন্য অদারত কতচক
হযনাধ কযায নন্তালজনক দায়ভুহক্ত হানফ গণে আনফ ৷
(৩) এআ ধাযায ধীন অদারনত থচ প্রদান কহযফায নুভহতয হনহভত্ত অনফদনকাযী
ৃ স্বািহযত থ ানঠয ভাধেনভ কহযনত আনফ
ফীভাকাযীয ভূখে হনফচাী কভচকতচা কতচক
এফং অনফদনন হনম্নফহণচত হফলয়গুহর ন্তবু চক্ত থাহকনফ, মথা :(ক) ফীভাকৃত ফেহক্তয নাভ এফং তাায হঠকানা;
(খ) ফীভাকৃত ফেহক্ত ভ ৃত আনর, যআনিনত্র তাায ভ ৃতু েয তাহযখ এফং স্থ্ান;
(গ) হরহয প্রকৃহত এফং হনশ্চয়তা প্রদত্ত নথচয হযভাণ;
(ঘ) ফীভাকাযীয জানাভনত প্রনতেক দাফীদানযয নাভ, হঠকানা এফং গ ৃীত ভস্ত দাফীয
যনাহটনয হফস্তাহযত ফণচনা;
(ঙ) ফীভাকাযীয হবভত নুমায়ী থচ হযনানধয দায়ভুহক্ত ায়া মাআনফ না যকন ঈায
কাযণ; এফং
(চ) যম হঠকানায় ফীভাকাযীনক অদারনতয প্রদত্ত থচ ংক্রান্ত কামচদ্ধহত ম্পনকচ যনাহট
প্রদান কহযনত আনফ৷

(৪) অদারনত হরহ গ্রানকয জীফোয় হরহ হযক্ক আফায তাহযখ আনত থফা
ৃ যনাহট প্রাহপ্তয তাহযখ
ফীভা কযা আয়ানছ এভন ফেহক্তয ভ ৃতু েয হফলনয় ফীভাকাযী কতচক
আনত ৬ (ছয়) ভা হতক্রান্ত আফায ূনফচ অনফদন কযা আনর ঈা এআ ধাযায ধীনন
গ ৃীত আনফ না৷
ৃ থচ হযনানধয
(৫) মহদ অদারনতয হনকট এআরূ প্রতীয়ভান য় যম, ফীভাকাযী কতচক
দায়ভুহক্ত ন্য যকানরূন ায়া িফ তাা আনর অদারত যআ থচ অদারত
হযনাধ কহযফায জন্য নুভহত প্রদান কহযনফ এফং ঈক্ত থচ হনষ্পহত্ত না য়া মচন্ত
যকাযী হহকঈহযহটনত হফহননয়াগ কহযনফন৷
(৬) ঈ-ধাযা (৩) যভাতানফক দযখাস্ত দাহখর কহযফায য ফীভাকাযী দাফী ম্পহকচত
প্রহতহট হফজ্ঞহপ্ত অদারনত যপ্রযণ কহযনফ এফং ঈক্তরূ দযখানস্তয হযনপ্রহিনত অদারত
ৃ কামচদ্ধহত ম্পন্ন কযায ফেয় এফং জভা নথচয হনষ্পন্ন কহযনত ফেয় ফীভাকাযী ফন
কতচক
ৃ নুনভাহদত ন্য কর ফেয় অদারনতয হননদচ নুমায়ী
কহযনফ এফং অদারত কতচক
আনফ৷
(৭) অদারত জভা য়া নথচয হফলনয় হনহশ্চতকৃত দাফীদাযগণনক হফজ্ঞহপ্ত প্রদান কহযফায
ফেফস্থ্া কহযনফ এফং যকান দাফীদায থচ ঈনত্তারননয দযখাস্ত কহযনর কর দাফীদাযনক
হফজ্ঞহপ্ত প্রদাননয খযচ তাায হনকট আনত অদায়কৃত নথচ হনফচা কহযনফ৷
(৮) অদারনত জভা য়া নথচয দাফী হনষ্পন্ন কযা ংক্রান্ত কর প্রকায হজজ্ঞাায
হফলনয় অদারত হদ্ধান্ত গ্রণ কহযনফ৷

স্বে ংনকয রাআপ
আন্সুেনযন্স  ননরাআপ আন্সুেনযন্স
দাফী ংহিষ্ট হফনযাধ

৭১৷ (১) হফহধ দ্বাযা হনধচাহযত ংনকয দায় েহরত (হনহশ্চতকৃত রাব ফা যফানা নয়
এআরূ রাব  যফানা ফেহতনযনক) রাআপ আন্সুেনযন্স হরহ ফা ফাংরানদন যরননদন
য়া যকান ফীভা ফেফায় ম্পহকচত যকান নন-রাআপ আন্সুেনযন্স হরহয দাফীয হযভাণ
ম্পনকচ যকান হফনযাধ যদখা হদনর দাফীদায আিা কহযনর ঈা হনষ্পহত্ত কহযফায জন্য
ৃ নিয হনকট যপ্রযণ কহযনত ানয এফং কতচ
ৃ ি ংহিষ্টনদয ফক্তফে যানায য এফং
কতচ
হননজয একক ূি হফচানয, প্রনয়াজনীয় হফনফহচত ািেপ্রভাণ গ্রনণয য হফনযাধ হনষ্পহত্ত
কহযনত াহযনফ৷

ৃ নিয হদ্ধান্ত চূ িান্ত হফনফহচত আনফ এফং ঈানক যকান
(২) এআ ধাযায ধীন গ ৃীত কতচ
অদারনত প্রনশ্নয ম্মখ
ু ীন কযা মাআনফ না এফং এআরূ হদ্ধান্ত হফনযাধ হনষ্পহত্ত কহযফায
ঈমুক্ত যকান অদারনতয যায় ফহরয়া হফনফহচত আনফ এফং তদনুমায়ী কামচকয কযা
আনফ৷

ৃ ি এআ ধাযায ধীন কতচফে ারননয জন্য হনধচাহযত তকযা ানয ফা ন্য যকান
(৩) কতচ
প্রকানয হপ ধামচ  অদায় কহযনফ৷

হফরনে দাফী
হযনানধয সুদ

ৃ আসুেকৃত হরহয ধীন থচ প্রনদয় য় এফং দাফী প্রদাননয
৭২৷ (১) ফীভাকাযী কতচক
ৃ দাহখর কযা আয়ানছ এআরূ যিনত্র ফীভাকাযী মহদ
জন্য ভস্ত কাগজত্র দাফীদায কতচক
ৃ ভস্ত অনুিাহনকতা ূযনণয, মাা নয
দাফী হযনানধয প্রাে য়া ফা দাফীদায কতচক
ংঘহটত য়, ৯০ (নব্নআ) হদননয ভনধে দাফী হযনানধ ফেথচ য় তাা আনর ঈ-ধাযা
(২) এ হনধচাহযত সুদ হযনাধ কহযনফ, মহদ না ফীভাকাযী এআরূ ফেথচতা তাায হনয়ন্ত্রণ
ফহবূ চত হছর ফহরয়া প্রভাণ কহযনত ানয৷

(২) ঈ-ধাযা (১) এয ধীন সুদ ফেথচতাজহনত চরভান ভনয়য জন্য হযনাধনমাগে
আনফ এফং প্রচহরত ফোংক যযনটয হতহযক্ত তকযা ৫ (াুঁচ) বাগ ানয ভাহক হবহত্তনত
হাফ কহযনত আনফ৷

হফনযাধ হনষ্পহত্ত
কহভহট

ৃ ি ধাযা ৭১ এয ধীন দাফী ম্পহকচত হফনযাধ ফেতীত ফীভাকাযী  ফীভা
৭৩৷ (১) কতচ
হরহ গ্রাকনদয ভধেকায দাফী ম্পহকচত ন্যান্য ঈদ্ভূত হফনযাধ হনষ্পহত্তয জন্য এক ফা
একাহধক হফনযাধ হনষ্পহত্ত কহভহট গঠন কহযনফ৷

(২) এআ ধাযা নুমায়ী কহভহটয গঠন এফং কামচদ্ধহত প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত আনফ এফং
এআরূ কহভহটয যিনত্র াহর অআন, ২০০১ ফা ঈায ধীনন প্রণীত যকান হফধান
প্রনমাজে আনফ না৷

(৩) হফনযাধ ম্পহকচত হফলয়ফস্তুনত স্বাথচ ংহিষ্ট যকান ফেহক্ত এআ কহভহটয দে হনমুক্ত
আনত াহযনফ না৷
(৪) যগাহি ফীভা হরহ ফেতীত রাআপ আন্সুেনযন্স হরহ ফা নন-রাআপ আন্সুেনযন্স হরহয
দাফী ংহিষ্ট হফনযাধ এআ কহভহটয কামচহযহধয ন্তবু চক্ত আনফ৷

(৫) যকান ফেহক্ত কহভহটয হদ্ধানন্ত িু ব্ধ আনর হতহন ঈক্ত হদ্ধানন্তয ৩০ (হত্র) হদননয

ভনধে অদারনতয যণান্ন আনত াহযনফন৷

ফীভা এনজন্ট,
এনজন্ট
হননয়াগকাযী,
জহযকাযী এফং
ফীভা যব্াকাযনদয
ফীভা যকাম্পানীয
হযচারক য়ায
যিনত্র হফহধহননলধ

৭৪৷ (১) রাআপ আন্সুেনযন্স ংক্রান্ত ফীভাকাযীয যকান ফীভা এনজন্ট এফং এনজন্ট
হননয়াগকাযী যকান রাআপ আন্সুেনযন্স ংক্রান্ত ফীভাকাযীয হযচারক আফায ফা থাহকফায
যমাগে আনফন না৷

(২) নন-রাআপ আন্সুেনযন্স ংক্রান্ত ফীভাকাযীয যকান ফীভা এনজন্ট, জহযকাযী এফং ফীভা
যব্াকায যকান নন-রাআপ আন্সুেনযন্স ংক্রান্ত ফীভাকাযীয হযচারক আফায ফা থাহকফায
যমাগে আনফন না৷

(৩) যকান ফীভা এনজন্ট ফা এনজন্ট হননয়াগকাযী ফা জহযকাযী থফা ফীভা যব্াকায ঈধাযা (১) এফং (২) এয হফধান রংঘন কহযনর হতহন হযচারক থাহকনফন না এফং আায
হতহযক্ত এনজন্ট ফা ফীভা যব্াকায হানফ তাায রাআনন্স থফা এনজন্ট হননয়াগকাযী ফা
জহযকাযী হানফ তাায নদত্র, মাা প্রনমাজে, ফাহতর যমাগে আনফ৷

মুগৎবাযফ একআ
যশ্রণীয একাহধক
ফীভাকাযীয ফা
ফীভাকাযী  ফোংকযকাম্পানীয ফা
অহথচক প্রহতিাননয
হযচারক য়ায
যিনত্র হফহধহননলধ

৭৫৷ অাততঃ ফরফৎ ন্য যকান অআনন মাা হকছু আ থাকুক না যকন, যকান ফীভাকাযীয
হযচারক একআ যশ্রণীয ফীভা ফেফায জন্য হনফন্ধীকৃত ন্য যকান ফীভাকাযীয ফা যকান
ফোংক-যকাম্পানীয ফা অহথচক প্রহতিাননয হযচারক আনত াহযনফ না৷

ফীভাকাযীয
হযচারনা লচদ

৭৬৷ (১) ফীভাকাযী যকাম্পানী অআন এয ধীনন হনফহন্ধত আনর, ঈায ংঘস্মাযক ফা
ংঘহফহধনত মাাআ থাকুক না যকন ঈায হযচারনকয ংখো ১৫ (ননয) জননয হধক
আনফ না এফং যআনিনত্র ৬ (ছয়) জন ঈনদোক্তা হযচারক  ৬ (ছয়) জন জনগনণয
ংনয যয়ায গ্রীতা হযচারক এফং ৩ (হতন) জন হনযনি হযচারক থাহকনফন৷

ফোখো৷- এআ ধাযায ঈনেে ূযণকনে "ফোংক-যকাম্পানী" ফহরনত ফোংক যকাম্পানী
অআন, ১৯৯১ এ ংজ্ঞাহয়ত ফোংক যকাম্পানী এফং "অহথচক প্রহতিান" ফহরনত অহথচক
প্রহতিান অআন, ১৯৯৩ এ ংজ্ঞাহয়ত অহথচক প্রহতিাননক ফুঝাআনফ৷

(২) যয়ায গ্রীতাগণ হফহধ দ্বাযা হনধচাহযত দ্ধহতনত হযচারক হনফচাচন কহযনফ৷

ভননানীত হযচারক

৭৭৷ (১) অাততঃ ফরফত্ ন্য যকান অআনন ফা ফীভাকাযীয ংঘহফহধনত মাা হকছআ

ভননানয়নন হফহধহননলধ

থাকুক না যকন, ফীভাকাযীয হযচারনা লচনদয দে ফেতীত ন্য যক হযচারনকয
দাহয়ত্ব ারন কহযনফন নাঃ
তনফ তচ থানক যম, যকান হযচারক ৩ (হতন) ভানয হধক ভনয়য জন্য
ৃ িনক ূফচ ফহতকযণক্রনভ হযচারক য়ায
ফাংরানদনয ফাহনয ফস্থ্ান কহযনর কতচ
যমাগেতা ম্পন্ন যকান ফেহক্তনক তাায স্থ্নর হযচারক হানফ কাজ কযায জন্য ভননানীত
কহযনত াহযনফনঃ
ৃ নিয নুনভাদন
অনযা তচ থানক যম, নুরূ যকান ভননানীত হযচারক কতচ
ফেহতনযনক ৬ (ছয়) ভানয হধক হযচারকরূয দাহয়ত্ব ারন কহযনফন না৷

ৃ
হযচারক কতচক
চাকুযী কযায যিনত্র
হফহধহননলধ

৭৮৷ অাততঃ ফরফত্ ন্য যকান অআন ফা ফীভাকাযীয ংঘহফহধনত মাা হকছু আ থাকুক
না যকন, যকান ফেহক্ত ফীভাকাযীয চাকুযীনত ঈনদষ্টা, হনযীিক, যাভচক ফা ন্য যকান
থচকযী নদ হননয়াহজত থাহকনর হতহন ঈক্ত ফীভাকাযীয হযচারক আফায ফা থাহকফায
যমাগে আনফন না৷

হযচারক লচনদয
বাহত  বাহত হনফচাচন

৭৯৷ ফীভাকাযীয ংঘহফহধনত মাা হকছু আ থাকুক না যকন, ফীভাকাযীয হযচারনা লচনদয
বাহত  -বাহত হযচারকনদয ভধে আনত হনফচাহচত আনফনঃ
তনফ তচ থানক যম, হযচারনা লচনদ একজননয হধক -বাহত থাহকনফ না৷

ভূখে হনফচাী
কভচকতচা হননয়াগ 
াযণ

ৃ নিয নুনভাদন ফেতীত যকান ফেহক্তনক ফীভা যকাম্পানীয ভুখে হনফচাী
৮০৷ (১)কতচ
কভচকতচারূন হননয়াগ কযা মাআনফ না এফং হননয়ানগয জন্য প্রস্তাহফত ফেহক্ত প্রহফধান দ্বাযা
হনধচাহযত নুরূ যমাগেতা  ফীভানিনত্র হবজ্ঞতা ম্পনকচ ন্তুষ্ট না আনর ঐরূ হননয়াগ
ৃ ি নুনভাদন কহযনফ না৷
কতচ
ৃ ঈ-ধাযা (১) এয ধীনন নুনভাহদত যকান ভুখে হনফচাী কভচকতচা
(২) ফীভাকাযী কতচক
ৃ নিয ূফচানুভহত ফেতীত াযণ, চাকুযীচু েত ফা ফযখাস্ত কযা মাআনফ না এফং
কতচ
ৃ ি ঈক্তরূ যিনত্র ংহিষ্ট ভূখে হনফচাী কভচকতচা এফং ফীভাকাযী ফা এআ হফলনয়
কতচ
ৃ িভতাপ্রাপ্ত যকান ফেহক্তয রৄনানী গ্রণ ফেতীত যকান হদ্ধান্ত প্রদান কহযনফ না৷
তৎকতচক
(৩) ফীভাকাযী যকান ফেহক্তনক ঈায ভুখে হনফচাী কভচকতচা আফায ফা ঐ নদ না থাহকফায
ৃ িনক হরহখতবানফ
ঘটনা ফগত য়ায ১৫ (ননয) হদন আনত যল আফায ূনফচ কতচ
ফহত কহযনফ৷
(৪) ফীভা যকাম্পানীয ভুখে হনফচাী কভচকতচায দ একাধানয ৩ (হতন) ভানয হধক
ভনয়য জন্য ূন্য যাখা মাআনফ নাঃ

ৃ ি হযামচ হযহস্থ্হত হফনফচনায় ঈক্ত ভয় ীভা অনযা
তনফ তচ থানক যম, কতচ
৩ (হতন) ভা ফহধচত কহযনত াহযনফ৷
(৫) ঈ-ধাযা (৪) এ হনধচাহযত ভনয়য ভনধে যকান ফীভা যকাম্পানীয ভূখে হনফচাী
ৃ ি যকাম্পানীয ভুখে হনফচাী কভচকতচায দাহয়ত্ব
কভচকতচায দ ূযণ কযা না আনর কতচ
ৃ ি যমআরূ হনধচাযণ
ারননয জন্য একজন প্রাক হননয়াগ কহযনত াহযনফ এফং কতচ
কহযনফ যকাম্পানী তদানুমায়ী ঈক্ত প্রানকয যফতন  ন্যান্য সুহফধাহদয মাফতীয় ফেয়
হনফচা কহযনফ৷

ঈনদষ্টা হননয়াগ

৮১৷ অাততঃ ফরফত্ ন্য যকান অআনন থফা ফীভাকাযীয ংঘহফহধনত মাা হকছু আ
থাকুক না যকন, যকান ফীভাকাযী ২ (রৃআ) জননয হধক ঈনদষ্টা হননয়াগ কহযনফ না এফং
ৃ নিয নুনভাদন ফেহতনযনক আনফ নাঃ
ঈক্তরূ হননয়াগ কতচ
তনফ তচ থানক যম, নুরূ হনমুক্ত ঈনদষ্টায হনধচাহযত দাহয়ত্ব  কতচফে থাহকনফ
এফং তাানক প্রহফধানদ্বাযা হনধচাহযত যমাগেতা  হবজ্ঞতা ম্পন্ন আনত আনফ৷

রবোং, যফানা
প্রদানন হফহধহননলধ

৮২৷ (১) যকান ফীভাকাযী ঈায মচাপ্ত ম্পদ দ্বাযা হভটাননা িফ নয় এআরূ ফেফস্থ্ানা
ফেয়, যয়ায হফক্রয় কহভন, যব্াকানযজ ংহিষ্ট ভস্ত ফেয়, াহধত িহত এফং ন্য যকান
ফেয় ম্পূণচ ফনরান না কহযয়া ঈায যয়ানযয জন্য যকান রবোং প্রদান কহযনফ না৷
(২) যকান রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা হযচারনাকাযী ফীভাকাযী যয়ায যাল্ডাযনদয রবোং
যঘালণা ফা প্রদান, হরহ গ্রাকনদয যফানা ফা যকান প্রকায হডনফঞ্চায, ঊণ ফা গ্রীভ
ংহিষ্ট থচ প্রদানন ম্পদ  দানয়য একচু েয়াহযয়ার ভুরোয়ন ম্পহকচত এআ অআনন
ৃ নিয হনকট দাহখরকৃত ভূরোয়ন হস্থ্হতনত্র
ঈহিহখত ায-ংনিনয ং হানফ কতচ
প্রদহচত ঈদ্ব ৃত্ত ফেতীত প্রতেি ফা নযািবানফ রাআপ আন্সুেনযন্স তহফনরয ফা ন্য যকান
ফীভা যশ্রণীয যকান তহফনরয ং ফেফায কহযনফ না; এফং নুরূ ঈদ্ব ৃত্ত এআ
ৃ নিয হনকট দাহখরকৃত হফফযণীনত প্রদহচত নুরূ ঈদ্ব ৃত্ত দ্বাযা
ধোনদনয ধীনন কতচ
গহঠত ংযহিত তহফর ফেতীত, ন্য যকান প্রকানয থচ স্থ্ানান্তনযয ভাধেনভ ফ ৃহদ্ধ কযা
মাআনফ না, মহদ না ঈক্ত থচ ঈনযাক্ত ভূরোয়ননয তাহযনখ ফা তাায ূনফচ রাআপ
আন্সুেনযন্স ফেফায় ংহিষ্ট যাজস্ব হানফয ভাধেনভ যাজস্ব হানফ স্থ্ানান্তহযত আয়া
থানকঃ
তনফ তচ থানক যম, মখন প্রদত্ত হডনফঞ্চানযয সুদ ূনফচাক্ত প্রদহচত ঈদ্ব ৃত্ত ভূরোয়নন গ ৃীত
সুনদয হবহত্ত হানফ ংহিষ্ট তহফর ফা তহফরভূন ভহন্বত ফা অকহরত আয়ানছ
এআরূ যিত্র ফেতীত ন্যত্র যকান হডনফঞ্চায ম্পহকচত সুদ থচ প্রদান নুরূ ঈদ্ব ৃনত্তয
তকযা ৫০ (ঞ্চা) বানগয হধক এফং হযনাহধত হডনফঞ্চায সুনদয হযভাণ তকযা
১০ (দ) বানগয হধক আনফ নাঃ

অনযা তচ থানক যম, যয়ায গ্রীতানদয জন্য নুরূ ফযােকৃত ফা তাানদয জন্য
ংযহিত ঈদ্ব ৃনত্তয ং, প্রথভ দায়ফদ্ধতা ফা ন্যরূ হনহশ্চতকৃত রবোং প্রদাননয জন্য
যহিত হযভাণ, প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত হযভানণয হধক আনফ না, এফং মাা যকান
যিনত্রআ হননম্নাক্ত হযভানণয হধক আনফ না, মথা ীঃ(ক) ংীদাহযত্ব হরহয যিনত্র, ঈদ্ব ৃনত্তয তকযা ১০ (দ) বাগ; এফং
(খ) ন্যান্য যিনত্র, প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত ভগ্র ঈদ্ব ৃনত্তয তকযা ায৷

রাআপ আন্সুেনযন্স
ফেফায় ফীভা
গ্রীতানদয ভনধে
ভুনাপা ফন্টন

৮৩৷ ফীভাকাযীয ংঘস্মাযক ফা ংঘহফহধ ফা ন্যনকান দহরনর ফেতেয়ী মাা হকছু আ থাকুক
না যকন রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা হযচারনায যকান ফীভাকাযী ফীভা হরহ গ্রাকনদয
সুহফধানথচ ঈদ্ব ৃত্ত থচ আনত প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত নুরূ ঈদ্ব ৃনত্তয তকযা ানযয কভ
থচ ফন্টন কহযযফ না৷

ন্তফচতচীকারীন
যফানা যঘালণা

৮৪৷ এআ অআনন মাা হকছু আ থাকুক না যকন, রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা হযচারনাকাযী
যকান ফীভাকাযী ন্তফচতচী যবরুনয়নকানর যম কর ফীভা গ্রানকয হরহভূ ভ ৃতু ে ফা
ন্য যকান কাযনণ হযনানধয জন্য হযক্ক আয়ানছ নুরূ ফীভা হরহ গ্রাকনদযনক
নুন্ধানকাযী একচু েয়াহয কতক
চৃ ফচনল যবরুনয়নন সুাহযনয হবহত্তনত ন্তফচতচীকারীন
যফানা ফা যফানাভূ যদয়ায যঘালণা প্রদান কহযনত াহযনফ৷

হরহ তাভাহদয
যিনত্র ফীভাকৃনতয
প্রাপ্তফে সুহফধাহদ
ম্পনকচ যনাহট
প্রদান

৮৫৷ যকান ফীভাকাযী যম তাহযনখ রাআপ আন্সুেনযন্স হরহয হপ্রহভয়াভ প্রনদয় হছর, হকন্তু
হযনাধ কযা য়হন ঐ তাহযখ আনত ৩ (হতন) ভা হতক্রান্ত য়ায ূনফচ ফীভা হরহ
গ্রাকনদযনক তাানদয জন্য প্রনমাজে গ ৃীতফে আিাভূ জানাআয়া যনাহট প্রদান কহযনফ,
মহদ না ঐ আিাভূ হরহনত ন্তবু চক্ত থানক৷

যগাহি রাআপ
আন্সুেনযন্স হরহয
ধীন ভননানয়ন

৮৬৷ (১) যগাহি রাআপ আন্সুেনযন্স চু হক্তয ধীনন ফীভাকৃত ফেহক্ত যম যকান ভয় তাায
ভ ৃতু েনত হরহনত হনহশ্চতকৃত থচ মাায হনকট হযনাহধত আনফ ঈায জন্য এক ফা
একাহধক ফেহক্তনক ভননানীত কহযনত াহযনফনঃ
তনফ তচ থানক যম, ভননানীত ফেহক্ত নাফারক আনর রাআপ আন্সুু্মনযন্সকৃত ফেহক্ত
ৃ ভননানীত ফেহক্তয নাফারকত্বকারীন ভনয় তাুঁায ভ ৃতু ে আনর হরহনত হনহশ্চতকৃত
কতচক
থচ গ্রনণয জন্য প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত দ্ধহতনত ন্য কাঈনক হনমুক্ত কযা মাআনফ৷
(২) ঈ-ধাযা (১) এয ধীনন যকান ভননানয়ন প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত দ্ধহতনত কহযযত

আনফ৷

প্রাংহগক হরহয
হফনল ংজ্ঞায়ন 
ফোখো

৮৭৷ (১) এআ ংনয জন্য "ংহিষ্ট হরহ'' থচ ফে ংঘহটতফে যকান ঘটনা ংঘহটত
আনর ফা ংঘটননয য হনহদচষ্ট হফযহতনত ফা হফযহতভূন হনহশ্চতকৃত ম্পূণচ সুহফধা প্রনদয়
আনফ এআরূ তচ হফহষ্ট রাআপ আন্সুেনযন্স হরহ৷
(২) এআ ংন ংহিষ্ট হরহয ধীন ানায় হরহয ধীন প্রনদয় ফনকয়া
হযনাহধত হপ্রহভয়াভ ফুঝাআনফ৷

প্রতেচণ ভূরে জচন

৮৮৷ (১) যকান হরহ নুেন ২ (রৃআ) ফৎয মচন্ত ফরফৎ থাহকনর ঈায প্রতেচণ ভূরে
ৃ হনমুক্ত একচু েয়াহয প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত দ্ধহতনত
প্রাে আনফ এফং ফীভাকাযী কতচক
প্রতেচণ ভূরে হনরূণ আনফ৷
(২) এআ অআন ফরফত্ আফায ূনফচ আসুেকৃত যকান হরহ এআ অআন ফরফৎ আফায য
কামচকয থাহকনর ঈায প্রতেচণ ভূরে অআন ফরফৎ আফায ফেফহত ূনফচয আায
প্রতেচণ ভূনরেয কভ আনফ না৷
ৃ
(৩) যকান হরহয তচ নুমায়ী ঈায প্রতেচণ ভূরে হনরূননয হবহত্ত ফীভাকাযী কতচক
ৃ নিয হনকট দাহখর কহযনত আনফ
হযফতচন াননি আনর নুরূ হানফয হবহত্ত কতচ
ৃ নিয
এফং ফীভাকাযী মহদ নুরূ হযফতচননয ৬০ (লাট) হদননয কভ ভনয়য ূনফচ কতচ
ৃ প্রস্তাহফত হযফতচন েনন্ধ তাায ভতাভত েহরত প্রহতনফদন
হনকট একচু েয়াযী কতচক
প্রস্তাহফত হযফতচন এফং ঈায কাযণ েনকচ একহট হফফযণ দাহখর না কনয তযফ যকান
হযফতচন কযা মাআনফ না৷
ৃ নিয হনকট
(৪) ফীভাকাযী ঈ-ধাযা (৩) এ ঈহিহখত প্রস্তাহফত হযফতচন ম্পনকচ কতচ
ৃ ি ৬০ (লাট) হদননয ভনধে হরহ গ্রানকয স্বাথচ যিানথচ
ঈত্থান কহযনর, কতচ
ফীভাকাযীনক প্রস্তাহফত হযফতচনন মুহক্তংগত হফনফহচত হযফতচন কহযযত হননদচ প্রদান
কহযনত াহযনফ এফং ফীভাকাযী ঈক্ত হননদচ ারন কহযনফ৷

ফীভা হরহ
গ্রানকয
আিানুানয হরহ
প্রতেচণ

৮৯৷ (১) ংহিষ্ট হরহ কভনি ২ (রৃআ) ফৎয ফরফত্ থাকায য ঈায ধাযক
ফীভাকাযীনক হরহখত অনফদননয ভাধেনভ ঈক্ত হরহ প্রতেচণ কহযফায নুনযাধ কহযনত
ানয৷
(২) ঈ-ধাযা (৩)  ঈ-ধাযা (৪) এয হফধান াননি, ঈ-ধাযা (১) এয হফধান
নুমায়ী অনফদন গ্রণ কহযফায ১ (এক) ভানয ভনধে, মহদ আহতভনধে অনফদনহট
ৃ প্রতোায না আয়া থানক, হরহয প্রতেচণ ভূরে ফীভাকাযীয প্রাে 
অনফদনকাযী কতচক
হরহয জাভাননত গ ৃীত থচ ফাদ হদয়া হরহ গ্রাকনক প্রদান কহযনফ৷

(৩) মহদ যকান ফীভাকাযী ঈ-ধাযা (১) এয ধীন অনফদন াআফায ১৫ (ননয) হদননয
ভনধে হরহ গ্রাকনক হরহহট চারু যাহখফায সুহফধা েনন্ধ হরহখতবানফ ফগত কনয
এফং, প্রনয়াজনন, যাগত যাভচ গ্রনণয জন্য নুনযাধ কনয তনফ ঈ-ধাযা (২) এ
ঈহিহখত ১ (এক) ভা ভয়ীভা রৄধু এআ হরহয জন্য ১৫ (ননয) হদন ফহধচত আনফ৷
ৃ ি ফীভাকাযীয অনফদননয হযনপ্রহিনত ঈ-ধাযা (২) এয ধীন ফীভাকাযী
(৪) কতচ
ৃ থচ প্রদাননয ফাধেফাধকতা স্থ্হগত ফা হযফতচন কহযয়া হরহখত অনদ জাযী কহযনত
কতচক
ানয মহদ ঈক্ত স্থ্হগতকযণ ফা হযফতচন হনম্নরূ স্বাথচ িু ন্ন যাখায জন্য প্রনয়াজনীয় য়ঃ(ক) ফীভাকাযীয অহথচক হস্থ্হতীরতা ; ফা,
(খ) ফীভাকাযীয হরহ গ্রানকয স্বাথচ৷
(৫) ঈ-ধাযা (৩) এয ধীনন প্রদত্ত অনদৃ ি কতচক
ৃ হনধচাহযত ভনয়য জন্য ফরফৎ থাহকনফ; এফং
(ক) কতচ
ৃ ি কতচক
ৃ হনধচাহযত তচ াননি আনফ৷
(খ) কতচ

ফীভাকাযীয
আিানুানয হরহ
প্রতেচণ

৯০৷ (১) যকান হরহ প্রতেচণ ভূরে জচন কহযনর এআ ধাযায় যমআরূ হফফ ৃত আয়ানছ
যআরূ ফেতীত হরহ গ্রানকয অনফদন ফেহতত হরহ প্রতেচণ কযা মাআনফ না৷
(২) ংহিষ্ট হরহয ধীন ফা হরহয জাভাননত ফীভাকাযীয হনকট ফীভা হরহ
গ্রানকয দানয়য হযভাণ ংহিষ্ট হরহয প্রতেচণ ভূনরেয হধক আনর ফীভাকাযী
হনম্নহরহখত হফলয় ঈনিখ কহযয়া হরহ গ্রাকনক হরহখত যনাহট আসুে কহযনত াহযনফ(ক) যনাহট প্রদাননয তাহযনখ হরহয ধীন ফা ঈায জাভাননত ফীভাকাযীয হনকট দায়;
(খ) যনাহট প্রদাননয তাহযনখ হরহয প্রতেচণ ভূরে;
(গ) হরহ গ্রাকনক এআ ভনভচ ফহত কযা যম, মহদ প্রতেচণ ভূনরেয হতহযক্ত দায়
হনধচাহযত তাহযনখয ূনফচ হযনাধ না কযা য় তনফ যনাহট আসুু্ময ৩০ (হত্র) হদন যল
আনর হরহহট প্রতেচণ কযা আনফ এফং ঈায প্রতেচণ ভূরে দায় হযনাযধ ফেফায
কযা আনফ৷
(৩) ঈ-ধাযা (২) এয যনাহট আসুেয তাহযখ আনত কভনি ৩০ (হত্র) হদন হতফাহত
আনর এফং এআ ভনয়য ভনধে প্রতেচণ ভূনরেয হতহযক্ত দায় হযনাধ না কযা আনর,
ফীভাকাযী হরহ গ্রাকনক হরহখত যনাহট প্রদান কহযয়া হরহয প্রতেচণ কামচকয

কহযনত এফং প্রতেচণ ভূরে দায় হযনানধ ফেফায কহযনত ানযন, আানত প্রতেচণ
ভূনরেয ভহযভাণ দায় হযনাধ আনফ৷

হরহ গ্রানকয
আিানুানয হরহ
হযনাধ

৯১৷ (১) যকান হরহ ধাযাফাহক নূেনতভ ২ (রৃআ) ফৎয ফরফৎ থাহকনর ংহিষ্ট হরহ
গ্রানকয হনকট আনত হরহখত অনফদন ায়ায নহধক ৩০ (হত্র) হদননয ভনধে
ফীভাকাযী হরহ হযনাধ কহযনফ৷
(২) মহদ যকান ফীভাকাযী ঈ-ধাযা (১) এয ধীন অনফদন াআফায ১৫ (ননয) হদননয
ভনধে হরহ গ্রাকনক হরহ চারু যাখায সুহফধা ম্পনকচ হরহখতবানফ ফহত কনয এফং
প্রনয়াজনন যাগত যাভচ গ্রণ কহযফায যাভচ যদয় তনফ ঈ-ধাযা (১) এ ঈহিহখত
৩০ (হত্র) হদননয ভয়ীভা রৄধু এআ হরহয জন্য ১৫ (ননয) হদন ফহধচত আনফ৷
(৩) যকান হরহ হযনাহধত আনর ঈায একহট হযযাধভূরে থাহকনফ, মাা ঈ-ধাযা
(৫) এয হফধান াননি(ক) হরহনত আহতভনধে ংনমাহজত কর াফহহস্টং হযহবনাযী যফানা েহরত আনফ;
এফং
(খ) নফচাচ্চ ংখেক প্রনদয় হপ্রহভয়াভ ূফচ হনধচাহযত এফং হপ্রহভয়াভ একআ ংনকয এফং
একআ হফযহতনত প্রনদয় এআরূ হরহয যিনত্র এআরূ যফানা ন্তবু চহক্তয ূনফচ হনধচাহযত
ংনকয কভ আনফ না৷
(৪) এআ ধাযায ধীনন হযনাধকৃত যকান হরহ রৄধুভাত্র এআধাযায হফধাননয কাযনণ
হযনাহধতরূন রূান্তনযয য ফন্টননমাগে যঘাহলত যকান ঈদ্ব ৃনত্তয ংীদায আনফ না৷
(৫) ঈ-ধাযা (১) এয ধীন যকান হরহ হযনাহধত কহযফায জন্য ফীভাকাযীয হনকট
অনফদন কহযনর, মহদ ঈক্ত হরহয ধীনন ফা ঈায জাভাননত ফীভাকাযীয হনকট হরহ
গ্রানকয যকান ঊণ থানক, তনফ ফীভাকাযী(ক) ঊণহটনক হযনাহধত হরহ দ্বাযা হনযাদ হফনফচনা কহযনত াহযনফ; ফা
(খ) হযনাহধত হরহয ভূরে হনধচাযনণ ঊনণয হযভাণনক এআরূন হফযফচনা কহযনত
াহযনফ মাা হননয়াহজত একচু েয়াহয ন্যামে ভনন কহযনফন৷
(৬) ফীভাকৃত হযনাহধত ংক হাফ কযায যিনত্র ঈ-ধাযা (৫) এয দপা (খ) নুমায়ী
যকান ঊনণয ংনক হানফ যনয়া আনর ঈক্ত ঊণ হযনাহধত গণে আনফ৷

ফানজয়াপ্তকযণ

৯২৷ (১) যকান হরহ রৄধুভাত্র ফনকয়া হপ্রহভয়াভ (বাযহডঈ হপ্রহভয়াভ) প্রদান না কহযফায

কাযনণ ফানজয়াপ্ত আনফ না, মহদ(ক) হরহ কভনি ২ (রৃআ) ফৎয মাফৎ ফরফৎ থানক; এফং
(খ) হরহয প্রতেচণ ভূরে বাযহডঈ হপ্রহভয়াভ এফং হরহয ধীন ফা হরহয
জাভাননত গ ৃীত কর ঊনণয যমাগপনরয হধক য়৷
(২) ঈ-ধাযা (১) এয দপা (খ) এয ঈনেনে হরহয প্রতেচণ ভূরে বাযহডঈ হপ্রহভয়াভ
যম তাহযনখ প্রনদয় য় যআ তাহযনখ এআরূ হাফ কহযনত আনফ যমন হপ্রহভয়াভ প্রদান
কযা আয়ানছ৷
(৩) এআ ধাযায ধীন যকান হরহয গ্রাক ফনকয়া যকান হপ্রহভয়াভ হযনানধ ফেথচ
আনর, ফীভাকাযী, যম তাহযনখ হপ্রহভয়াভ প্রনদয় হছর, থচ প্রদান কযা য় নাআ, যআ
তাহযনখয ৩ (হতন) ভানয ভনধে হরহ গ্রাকনক তাায কযণীয় ম্পনকচ যনাহট দ্বাযা
ফহত কহযনফ৷
(৪) হরহনত হবন্নরূ হকছু থাকা নে এআ ধাযায ধীন ফীভা হরহ গ্রাক
ঐহিকবানফ হনম্নফহণচত হফলয়াহদ হযারন কহযনত াহযনফ, মথাঃ(ক) হরহহট এআ অআননয হফধান নুমায়ী হযনাধ কযা;
(খ) হরহয ভুদয় প্রতেচণ ভূরে অদায়নমাগে হপ্রহভয়ানভয হত ভন্বয় কযা;
(গ) হরহয প্রতেচণ ভূরে প্রাহপ্ত াননি ফৎনযয অগাভ হপ্রহভয়াভ প্রদান কহযয়া
হরহহট হযনাহধত কযা;
(ঘ) এআ ধোনদ এয হফধান নুমায়ী হরহ প্রতেচণ কযা;
ৃ হরহ গ্রাকনক তাায আিানুমায়ী যভয়ানদয
(ঙ) হরহ প্রতেচণ নন্ত ফীভাকাযী কতচক
জন্য একহট যভয়াদী রাআপ আন্সুেনযন্স চু হক্ত আসুে কযা, এফং ফীভাকৃত নথচয হযভাণ
হরহয প্রতেচণ ভূরে আনত আায ধীন ফা জাভাননত যকাম্পানীয ানা ভন্বয় কহযয়া
হনধচাযণ কযা৷
(৫) হরহনত হবন্নরূ হকছু ঈনিখ থাকা নে, এআ ধাযায ধীন হরহ ম্পনকচ
ফীভাকাযী হনম্নরূ কামচক্রভ গ্রণ কহযনফ(ক) হরহ গ্রাক যনাহট প্রাহপ্তয য ঈ-ধাযা (৩) এয ধীন আসুেকৃত যনাহটন
ন্তবু চক্ত নয় এআরূ যকান আিা ফীভাকাযী  হরহ গ্রাক হরহখতবানফ ম্মত আনর
তদনুমায়ী কামচক্রভ;

(খ) মহদ হরহ গ্রাক ঈ-ধাযা (৩) এয ধীন আসুেকৃত যনাহটন ন্তবু চক্ত যকান আিা
গ্রনণ ম্মত য় তনফ তদনুমায়ী কামচক্রভ;
(গ) হরহ গ্রাক ঈ-ধাযা (৩) এয ধীন আসুেকৃত যনাহটন ািা না হদনর এফং
তাানক যমাগানমানগয মুহক্ত ংেত যচষ্টায য তাায হত যমাগানমাগ না আনর() হরহ গ্রাক মহদ হরহ গ্রণ এয য, হকন্তু হপ্রহভয়াভ প্রদান ফন্ধ কযায ূনফচ,
হরহখতবানফ যকান কামচক্রভ গ্রণ কযায হফলয় ম্মত আয়া থানকন, তনফ তদনুমায়ী
কামচক্রভ গ্রণ, ন্যথায়
(অ) মহদ হরহনত ঈ-ধাযা (৪) এয দপা (খ) এয কামচক্রভ ফেতীত যকান কামচক্রভ
গ্রনণয হফলয় হরহনত ঈনিখ থানক, তদনুমায়ী কামচক্রভ গ্রণ৷
(৬) হনম্নফহণচত কানজয জন্য কাানক যকান কহভন প্রদান কযা মাআনফ না, মথাঃ(ক) ঈ-ধাযা (৪) নুমায়ী প্রতেচণভূরে হপ্রহভয়াভ প্রদাননয হত ভন্বয়কযণ; এফং
(খ) ঈ-ধাযা (৪) এয দপা (গ)  (ঙ) নুমায়ী যভয়াদী রাআপ আন্সুেনযন্স এয চু হক্ত
আসুেকযণ৷

প্রস্তাফ ত্র এফং
যভহডকোর
হযনানটচয নুহরহ
যফযাকযণ

৯৩৷ প্রনতেক ফীভাকাযী হরহ গ্রানকয অনফদন  হনধচাহযত হপ হযনাধ াননি
তাানক ফীভা প্রস্তানফ এফং যভহডকোর হযনানটচ তাানক হজজ্ঞাাকৃত প্রশ্ন এফং তাায
ঈত্তনযয প্রতোহয়ত নুহরহ প্রদান কহযনফ৷৷

হফবাজন নীহতনত
ফেফানয়
হফহধহননলধ

৯৪৷ (১) এআ অআন ফরফৎ আফায য হকংফা ফরফৎ আফায তাহযখ আনত ৩ (হতন) ফৎয
হতক্রান্ত আফায নয যকান ফীভাকাযী হফবাজন নীহতয ঈয হনবচয কহযয়া ফেফায়
অযি কহযনত হকংফা ফোত যাহখনত াহযনফ না মাানত হরহয সুহফধাভূ
সুহনহদচষ্টকৃত নন হকন্তু হনধচাহযত ভয়কানর দাফীযত হযণত য়া হরহয ভনধে সুহফধা
ফন্টননয ঈয হরহয সুহফধা ম্পূণচ ফা অংহক হনবচয কনয থফা মাানত হরহয
হপ্রহভয়ানভয হযভাণ ম্পূণচ ফা অংহকবানফ হনহদচষ্ট ভয়কানর দাফীনত হযণত য়া
হরহয ংখোয ঈয হনবচযীরঃ
তনফ তচ থানক যম, এআ ধাযায যকান হকছু আ ফীভাকাযীনক এআ অআননয হফধান
নুমায়ী ফীভাকৃত নথচয হত ূফচাহধকায ম্পন্ন হকংফা নগদ যফানা থফা ন্য
যকানবানফ ং গ্রণকাযী রাআপ আন্সুেনযন্স হরহ গ্রাকনক যফানা ফন্টন কহযনত হনফ ৃত্ত
কহযনফ না৷

ফীভা ফেফা
ফেফস্থ্ানায়
প্রাক হননয়াগ

ৃ নিয এআরূ হফশ্বা কহযফায কাযণ থানক যম, যকান
৯৫৷ (১) মহদ যকান ভনয় কতচ
ফীভাকাযী তাায ফীভা ফেফা এআরূন হযচারনা কহযনতনছ মাানত ফীভাহরহ
গ্রাকনদয স্বাথচ িু ন্ন আনত ানয এফং প্রনয়াজনীয় রনবহন্স ভাহজচন যাহখনত ভথচ
ৃ ি
আনতনছ না তনফ ফীভাকাযীনক তাায ফক্তফে ঈস্থ্াননয সুনমাগ প্রদান কহযয়া কতচ
ৃ নিয হননদচ 
ঈায হযচারনা লচদনক ানন্ড কহযনত াহযনফ এফং কতচ
হনয়ন্ত্রণাধীন ফীভাকাযীয কামচক্রভ ফেফস্থ্ানায জন্য একজন প্রাক হনমুক্ত কহযনফ৷

ৃ ি কতচক
ৃ হনধচাহযত যফতন বাতা 
(২) ঈ-ধাযা (১) নুমায়ী হনমুক্ত প্রাক কতচ
ৃ ি যম যকান ভয় তাায হনমুহক্ত
ন্যান্য সুহফধাহদ, মহদ থানক, প্রাপ্ত আনফন এফং কতচ
ফাহতর কহযনত এফং তদস্থ্নর য একজন প্রাক হননয়াগ কহযনত হযনফ৷

(৩) প্রাক হননয়ানগয তাহযনখ এফং তাায যফতচীনত ফীভাকাযীয ফেফায় ফেফস্থ্ানায
ৃ নিয নুনভাদন ফেতীত প্রাক যকান
দাহয়ত্ব প্রানকয ঈয ন্যস্ত আনফ, তনফ কতচ
নতু ন হরহ আসুে কহযনফন না৷

(৪) প্রাক হননয়ানগয ফেফহত ূনফচ নুরূ ফেফস্থ্ানায দাহয়ত্ব যকান ফেহক্তয ঈয
ন্যস্ত আয়া থাহকনর প্রাক হননয়ানগয তাহযখ  তৎযফতচীনত নুরূ ফেফস্থ্ানায
দাহয়নত্বয ফান আনফ৷

ৃ ি প্রাকনক তাায িভতা এফং দাহয়ত্ব ম্পনকচ প্রনয়াজনীয় হননদচনা প্রদান
(৫) কতচ
কহযনফ এফং প্রাক যম যকান ভয় ফীভা ফেফায় হযচারনায দ্ধহত ফা ফেফস্থ্ানা
ৃ নিয হননদচনায জন্য অনফদন কহযনত
হযচারনা কানর ঈদ্ভূত যম যকান হফলনয় কতচ
াহযনফন৷

প্রানকয িভতা
 দাহয়ত্বফরী

৯৬৷ (১) প্রাক ফীভাকাযীয ফীভা ফেফায় ফচাত্মক হভতফেহয়তা  কভচদিতায হত
হযচারনা কহযনফন এফং হনম্নফহণচত যকান্ দনিহট হফদেভান হযহস্থ্হতনত ফীভা হরহ
গ্রানকয াধাযণ স্বানথচয জন্য ফ যচনয় সুহফধাজনক এআ হফলনয় ভতাভত, মত ীঘ্র
ৃ নিয হনকট একহট প্রহতনফদন দাহখর কহযনফন, মথাঃিফ, কতচ
(ক) ফীভাকাযীয ফীভা ফেফায় ন্য যকান ফীভাকাযীয হনকট স্তান্তয ;ফা

ৃ ফীভা ফেফায় ফোত যাখা, (রাআপ আন্সুেনযন্স এয যিনত্র হরহয
(খ) ফীভাকাযী কতচক
হত ংমুক্ত যফানা হরহয ভূর ংক হযফহতচত যাহখয়া ফা হ্রাকৃত ংনক
ফোত যাখা); ফা
(গ) ফীভাকাযীয ফীভা ফেফানয়য ফায়ন কযা; ফা
(ঘ) ন্য যকান ন্থা, মাা হতহন বার ভনন কনযন৷

ৃ ি াধাযণতঃ ফীভা হরহ
(২) ঈ-ধাযা (১) এয ধীন প্রহতনফদন প্রাহপ্তয য কতচ
গ্রানকয স্বাথচ যিায় মথামথ প্রনয়াজনীয় ফেফস্থ্া গ্রণ কহযনফ৷

ৃ ি কতচক
ৃ প্রদত্ত অনদ ফীভাকাযী এফং যকাম্পানী
(৩) ঈ-ধাযা (২) এয ধীন কতচ
আনর ঈায ংঘহফহধ  ংঘস্মাযনক ন্য হকছু থাকা নে ঈক্ত অনদ ফে
ারনীয় এফং কামচকয আনফ৷

যক্রাকনমাগে
ম্পহত্তয যিনত্র
প্রানকয িভতা

৯৭৷ (১) প্রাক মহদ এআ ভনভচ ন্তুষ্ট ন যম, যকান ফেহক্ত এআ অআননয ধীন তাায
হফরুনদ্ধ অআনী কামচক্রভ গ্রনণয অতায় অহয়ানছন তাা আনর এআ অআননয ধীন
প্রহক্রয়া রুজু না কযা মচন্ত, হরহখত অনদ দ্বাযা, ঈক্ত ধাযায ধীন কামচক্রভ গ্রণ কহযনর
যক্রাকনমাগে আনফ ফহরয়া প্রতীয়ভান য় এআরূ ম্পহত্ত ঈক্ত ফেহক্ত ফা ন্য কাানযা দ্বাযা
স্তান্তয ফা ন্য যকানবানফ হফহক্র হনহলদ্ধ কহযনত াহযনফ৷
ৃ আসুেকৃত ঈনযাক্ত ঈ-ধাযা (১) এয ধীন অনদন
(২) যকান ফেহক্ত প্রাক কতচক
িু ব্ধ আনর হতহন ঈক্ত অনদ প্রাহপ্তয ১৪ (যচৌে) হদননয ভনধে যকানযয কানছ আায
হফরুনদ্ধ অীর কহযনত াহযনফন এফং যকায ঈক্ত অীনরয হফলনয় মথামথ প্রনয়াজনীয়
ফেফস্থ্া গ্রণ কহযনফ৷
ৃ অীর
(৩) ঈ-ধাযা (১) এয ধীনন প্রদত্ত প্রানকয অনদ, যকায কতচক
হনষ্পহত্তকনে প্রদত্ত অনদ াননি, ঈক্ত অনদ জাযীয তাহযখ আনত ৩ (হতন) ভা
ফরফৎ থাহকনফ, মহদ না এআ ভনয়য ভনধে যকান এখহতয়াযম্পন্ন অদারনত এআ অআননয
ধীন অনফদন দাহখর কযা য় এফং যমআনিনত্র এআরূ অনফদন কযা য় যআনিনত্র
ৃ
ঈক্ত অনদ অদারনতয যকান অনদ াননি ফরফৎ থাহকনফ যমন ঈা অদারত কতচক
ংহিষ্ট ধাযায ধীন যক্রানকয জন্য প্রদত্ত একহট অনদ৷
ৃ প্রদত্ত যকান অনদ(৪) এআ ধাযায ধীন প্রাক কতচক

(ক) মহদ যকান কনচানযন ফা ংস্থ্া ংহিষ্ট য়, তাা আনর আা যদয়ানী কামচহফহধ,
১৯০৮ (১৯০৮ ানরয ৫ নং অআন) এয প্রথভ তাহরকায ২৯ নং ডচায এয ২ নং রুর ফা
৩০ নং ডচায এয ৩ নং রুর এ ঈহিহখত ভনজাযীয দ্ধহতনত জাযী আনফ, এফং
(খ) মহদ যকান কনচানযন ফা ংস্থ্া নয় এআরূ যকান ফেহক্ত ংহিষ্ট য়, তাা আনর() ঈক্ত ফেহক্তয ফচনল ফফানয হঠকানায় এফং তাায স্থ্ায়ী হঠকানায় যযহজষ্টাডচ ডাক
যমানগ ফা ঈক্ত ফেহক্তনক ফেহক্তগতবানফ হফহর কহযয়া; ফা
(অ) ঈক্ত ফেহক্তনক ায়া না যগনর হযফানযয যকান ফয়ে ুরুল দনেয হনকট একহট
নুহরহ যাহখয়া; ফা
(আ) ঈক্ত ফেহক্তয ফচনল জ্ঞাত ফাস্থ্ান ফা ফেফাস্থ্র ফা ফেহক্তগতবানফ ঈাজচননয
যযাজগানযয জন্য কাজ কহযনতন এভন স্থ্াননয যকান দৃেভান ংন যাহখয়া হদয়া,
জাযী কযা মাআনফ এফং প্রযতেক যিনত্র এআরূ অনদ যকাযী যগনজনট প্রকা কহযনত
আনফ৷
(৫) মহদ ঈ-ধাযা (৪) এয ধীন অনদ ংহিষ্ট ফেহক্তনক মথামথবানফ হযনফহত
আয়ানছ হকনা এআরূ প্রশ্ন ঈত্থাহত য়, তাা আনর অনদহট যগনজনট প্রকাহত আনর
ঈক্তরূ প্রকানা চূ িান্তবানফ অনদ হযনফননয প্রভাণ ফহরয়া গণে আনফ এফং ঈধাযা (৪) এয হফধান ারনন ফেথচতায জন্য অনদনয বফধতা িু ন্ন আনফ না৷
ৃ জাযীকৃত অনদ ংহিষ্ট এআরূ
(৬) এআ ধাযায ন্য হকছু থাকা নে প্রাক কতচক
ম্পহত্ত প্রানকয ূফচানুনভাদনক্রনভ এফং অনযাহত তচ াননি স্তান্তয ফা ন্যবানফ
হফক্রয় কযা মাআনফ৷
(৭) ন্য যকান হফদেভান অআনন মাা হকছু আ থাকুক না যকন, এআ ধাযায ধীন প্রাক
ৃ জাযীকৃত যকান অনদ ফা অনযাহত তচ রংঘন কহযয়া যকান ম্পহত্ত স্তান্তয ফা
কতচক
ন্যনকান প্রকানয হফক্রয় যফঅআনী আনফ৷
(৮) যকান ম্পহত্ত এআ অআননয ধীন অআনগত প্রহক্রয়ায় যক্রাকনমাগে হকনা এআ
ম্পহকচত ভতাভত গঠনন িভ য়ায জন্য ফা অআনগত কামচক্রভ গ্রণ কযায জন্য
প্রাক যকান ফেহক্তনক এতরৃনেনে প্রাহেক ভনন কহযনর যকান তথে প্রদাননয হননদচ
হদনত াহযনফন এফং ঈক্ত হননদচপ্রাপ্ত ফেহক্ত দেহফহধ (১৮৬০ ননয ৪৫ নং অআন) এয
ধাযা ১৭৬ এয থচ নুমায়ী ঈক্ত তথে প্রদান কহযনত অআনগতবানফ ফাধে থাহকনফন
ফহরয়া গণে আনফন৷
(৯) হনম্নফহণচত হফলনয় ভাভরা হফচায কহযফায যিনত্র প্রাক যদয়ানী কামচহফহধ, ১৯০৮
(১৯০৮ ননয ৫ নং অআন) এয ধীন যদয়ানী অদারনতয কর িভতায হধকাযী

আনফন, মথাঃ(ক) ািীনদয ভনজাযী এফং অদারনত ঈহস্থ্ত হনহশ্চতকযণ এফং নথয ধীন
তাানদয যীিাকযণ ;
(খ) দহররাহদ দাহখর কযায হননদচ প্রদান; এফং
(গ) তোঠ যমানগ ািেগ্রণ৷
(১০) এআ ধাযায ধীন প্রানকয যকান কামচক্রভ  কামচদ্ধহত দেহফহধয ধাযা ১৯৩
এফং ২২৮ এয থচ নুমায়ী হফচাহযক কামচক্রভ হফনফহচত আনফ৷

চু হক্ত ফাহতর কযণ

৯৮৷ প্রাক তাায যভয়াদ কারীন ভনয় যম যকান ভয় ংহিষ্ট ফেহক্তগণনক ফক্তফে
প্রদাননয সুনমাগ দাননয য ফীভাকাযী এফং য যকান ফেহক্তয ভনধে ম্পাহদত যকান
চু হক্ত হকংফা ভনতকে (হরহ ফেহতনযনক) মহদ তাায হনকট হরহ গ্রাকনদয স্বানথচয
হযন্থী ফহরয়া প্রতীয়ভান য় তনফ হতহন ঈক্ত চু হক্ত ফাহতর ফা হযফতচন (হনঃতচবানফ
হকংফা হতহন যমরূ তচ অনযা হঠক ভনন কনযন) কহযনত াহযনফন৷

প্রাক হননয়ানগয
ফান

ৃ ি কতচক
ৃ এতরৃনেনে প্রদত্ত প্রহতনফদননয পনর কতচ
ৃ নিয
৯৯৷ মহদ যকান ভনয় কতচ
হনকট হযদৃষ্ট য় যম, প্রাক হননয়াগ প্রদাননয অনদনয ঈনেে ূযণ আয়ানছ হকংফা
যকান কাযনণ হননয়াগ প্রদান কহযফায অনদ অয কামচকয থাকা ফাঞ্চনীয় নন তাা আনর
ৃ ি ঈক্ত অনদ ফাহতর কহযনত াহযনফ এফং প্রানকয যভয়ানদয ফান ঘহটনফ
কতচ
ৃ ি হবন্নরূ যকান হননদচ প্রদান না কহযনর, ঐ ফেহক্তয হনকট
এফং ঈায ফেফা, কতচ
হচত আনফ যম ফেহক্তয হনকট প্রাক হননয়ানগয ফেফহত ূনফচ ঈা হচত হছর৷

প্রাক হননয়াগ
এফং হননয়াগ
অনদ ফাহতর
ংক্রান্ত চূ িান্ত
হদ্ধান্ত

ৃ নিয যকান অনদ ফা হদ্ধান্ত চূ িান্ত
১০০৷ ধাযা ৯৫ হকংফা ধাযা ৯৯ নুমায়ী কতচ
ফহরয়া হফনফহচত আনফ এফং তৎম্পনকচ যকান অদারনত যকান প্রশ্ন ঈত্থান কযা মাআনফ
না৷

দহররাহদ ফা ম্পহত্ত
প্রানকয
নগাচনয যাখায
াহস্ত

১০১৷ মহদ ফীভাকাযীয যকান হযচারক হকংফা কভচকতচা থফা ন্য যকান ফেহক্ত
ফীভাকাযীয ফেফা ম্পহকচত তাায যপাজনত থাকা যকান হানফয ফআ, হনফন্ধন ফআ
হকংফা ন্য যকান দহরর প্রানকয চাহদা নুানয তাায কতচনৃ ত্ব প্রদান কহযনত
াযগ ফা ফেথচ ন হকংফা এআরূ ফীভাকাযীয যকান ম্পহত্ত দখনর যানখন তাা আনর
হতহন নফচাচ্চ ৬ (ছয়) ভা মচন্ত কাযাফা হকংফা ৫ (াুঁচ) রি টাকা থচদে থফা ঈবয়

দনে দহেত আনফন৷

ধাযা ৯৫ আনত ৯৯
এয ধীনন গ ৃীত
ফেফস্থ্াহদয ংযিণ

১০২৷ (১) ধাযা ৯৫, ৯৬, ৯৭ এফং ৯৮ এয অতাধীনন যর হফশ্বান হকংফা যর
হফশ্বানয হবপ্রানয় ম্পন্ন যকান কামচ ম্পাদননয হনহভত্ত প্রানকয হফরুনদ্ধ যকানরূ
যভাকেভা, হবনমাগ ফা ন্যান্য অআনগত কামচধাযা গ্রণ কযা মাআনফ না৷
(২) ধাযা ৯৫, ৯৬, ৯৮, ৯৯ ফা ১০০ এয অতাধীযন যর হফশ্বান হকংফা যর
হফশ্বানয হবপ্রানয় ম্পাহদত যকান কামচক্রনভয হযনপ্রহিনত ঈদ্ভূত িয়-িহত হকংফা
ৃ নিয হফরুনদ্ধ যকান যভাকেভা ফা ন্য
িাফে যকান িহতয জন্য যকায থফা কতচ
যকান অআনগত কামচধাযা গ্রণ কযা মাআনফ না৷

অদারত দ্বাযা
ফরুহপ্ত

১০৩৷ (১) অদারত যকাম্পানী অআন এয হফধান নুমায়ী যকান ফীভা যকাম্পানীয
ফায়ননয অনদ প্রদান কহযনত াহযনফ এফং ঈক্তরূ ফায়ন অনদনয যিনত্র এআ
অআননয হফধান াননি যকাম্পানী অআন এয হফধান প্রনমাজে আনফ৷
(২) যম কাযনণয ঈয হবহত্ত কহযয়া ঈ-ধাযা (১) এয ধীন ফায়ন অনদ প্রদান কযা
আয়ানছ তাায হতহযক্ত হনম্নহরহখত কাযনণ অদারত ফায়ন অনদ প্রদান কহযনত
াহযনফ, মথাঃ(ক) মহদ অদারনতয ূফচানুনভাদন গ্রণ কহযয়া যকাম্পানীয ন্ততঃ এক দভাং যয়ায
ভূরধননয ধাযক, নূেনতভ এক দভাং ংখেক যয়াযনাল্ডায, থফা কভনি ৫০০
(াুঁচত) জন রাআপ আন্সুেনযন্স হরহ গ্রাক মাানদয হরহ কভনি ৩ (হতন) ফৎয
মাফৎ ফরফৎ অনছ এফং ঈায ভূরে হননদচহত ভূনরেয কভ নয়, এআ হফলনয় একহট
অনফদন দাহখর কনয;
ৃ ি, মাানক এতদ্বাযা এ হফলনয় িভতা প্রদান কযা আর, হনম্নফহণচত কাযনণ
(খ) মহদ কতচ
অদারনত অনফদন কনয যম,
() যকাম্পানী এআ অআননয ধাযা ২৩ এফং ১১৯ নুমায়ী ফাংরানদ ফোংনক যহিতফে
জাভানত জভা প্রদানন ফা জভা যাহখনত ফেথচ আয়ানছ;
(অ) যকাম্পানী এআ অআননয যকান হফধান হযারনন ফেথচ আয়া ঈক্ত ফেথচতা ফোত
ৃ নিয
যাহখয়ানছ, ফা এআ অআননয হফধান রংঘন কযায য এআ রংঘন ম্পহকচত কতচ
ৃ ি
যনাহট প্রাহপ্তয য ৩ (হতন) ভা ভয় মচন্ত ঈক্ত রংঘন ফোত যাহখয়ানছ ফা কতচ
ঈক্ত রংঘননয হফলয় যকাম্পানীনক ফহত কহযয়ানছ ;
(আ) এআ অআননয হফধান নুমায়ী দাহখরকৃত হফফযণী আনত ফা ঈায ধীনন যকান
তদনন্তয পরাপনর মহদ প্রতীয়ভান য় যম, যকাম্পানীহট যদঈহরয়া আয়ানছ ফা যদঈহরয়া

য়ায ঈক্রভ আয়ানছ; ফা
(ই) যকাম্পানীহট চরভান থাকা হরহ গ্রাক ফা জনস্বানথচয হযন্থী;
(৩) যকান ফীভা যকাম্পানীয হফরুনদ্ধ এআ ধাযায ধীন ফায়ন অনদ জাযী আনর ঐ
যকাম্পানী রাআপ আন্সুেনযন্স থফা নন-রাআপ আন্সুেনযন্স ংক্রান্ত যকান চু হক্তনত অফদ্ধ
আনত াহযনফ না;
ৃ আসুেকৃত নন-রাআপ
(৪) ফায়ন অনদ প্রদাননয তাহযনখ ফরফৎ থাকা ফীভাকাযী কতচক
আন্সুেনযন্স চু হক্তভূ অনদনয তাহযখ ফা অনদন ঈহিহখত যফতচী যকান তাহযনখ ফাহতর
ভনভচ গণে আনফ৷

হযনাহধত
যয়ায ভূরধন

১০৪৷ ন্য যকান অআনন মাা হকছু আ থাকুক না যকন, এআ অআননয ঈনেে ূযণকনে
যকান ফীভাকাযীয ঊণ হযনাধ িভতা এফং ন্যান্য হফলয় হনধচাযনণ তাায
হযনাহধত যয়ায ভূরধন েহরত যকান ম্পদ হানফ যনয়া মাআনফ না৷

যস্বিায় ফরুহপ্ত

১০৫৷ যকাম্পানী অআনন মাা হকছু আ থাকুক না যকন, যকান যকাম্পানী একত্রীকযণ কামচকয
কযা, হকংফা যকাম্পানীয ুনগচঠন কযা থফা আায দায়বানযয জন্য ফেফা চরভান যাখায
ভথচতা থফা রাআনন্স ফাহতর য়ায কাযণ ফেতীত যকান ফীভা যকাম্পানী যস্বিায়
ফায়ন কযা মাআনফ না৷

দায়ভূনয ভূরোয়ন

১০৬৷ (১) যকান ফীভা যকাম্পানী ফায়নন হকংফা যম যকান ফীভাকাযীয যদঈহরয়ানত্বয
যিনত্র ফীভাকাযীয ম্পনদয এফং দানয়য ভূরোয়ন এআরূ দ্ধহতনত এফং এআরূ হবহত্তনত
কযা আনফ মাা তপহর-২ এ ঈহিহখত হফহধ এফং অদারনতয প্রদত্ত যকান হননদচনা
াননি, মতদূয িফ প্রনমাজে য়, এআরূ দ্ধহত এফং হবহত্তনত কযা আনফ মাা
যদঈহরয়ানত্বয ফায়ক হকংফা হযহবায মথামথ ভনন কনযন৷

(২) যকান ফীভা যকাম্পানীয চু হক্তভূনয হযভাণ অদারনতয ভাধেনভ হ্রানয ঈনেনে
ৃ আসুেকৃত কর হরহয দাফী ভূনয
যকাম্পানীয ম্পদ  দায়ভূরে এফং যকাম্পানী কতচক
ৃ প্রদত্ত হননদচনায় ঈহিহখত দ্ধহতনত এফং হবহত্তনত হনধচাযণ
হযভাণ অদারত কতচক
কহযনত আনফ৷

(৩) ফীভা যকাম্পানীভূ ফায়ন কামচকয কযায জন্য এআ ধোনদনয হফধানাফরী

ফরফত্ কহযনত এআ ধাযায ধীন হফহধ প্রণয়ন কযা মাআনফ এফং ঈক্তরূ হফহধ যকাম্পানী
অআন এয ধীন প্রণীত হফহধয নুরূ হযভাজচন হকংফা ংনাধন কযা মাআনফ৷

ফায়ন ফা
যদঈহরয়ানত্বয যিনত্র
রাআপ আন্সুেনযন্স
তহফনরয ঈদ্ব ৃত্ত
ম্পনদয প্রনয়াগ

১০৭৷ (১) রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা হযচারনাকাযী যকান ফীভা যকাম্পানীয ফায়নন
হকংফা নুরূ ফেফা হযচারনাকাযী ন্য যকান ফীভাকাযীয যদঈহরয়ানত্বয যিনত্র
ফীভাকাযীয রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা ংহিষ্ট ম্পদ এফং দায় ফীভাকাযীয ন্যান্য ম্পদ
এফং দায়  ৃথকবানফ ভূরোয়ন কহযনত আনফ এফং রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফানয়য যিনত্র দায়
ফেতীত ন্যান্য দায় হযনানধ নুরূ ঈদ্ব ৃত্ত হযম্পদ ফেফায কযা মাআনফ না৷
(২) রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা হযচারনাকাযী যকান ফীভা যকাম্পানীয ফায়ন হকংফা
এআরূ ফেফা হযচারনাকাযী য যকান ফীভাকাযীয যদঈহরয়ানত্বয যিনত্র মহদ
ফায়ন হকংফা যদঈহরয়ানত্বয প্রহক্রয়া অযি য়ায অনগ ফীভাকাযীয রানবয যকান
ং হরহ গ্রাকনদয জন্য ফযাে কযা য়, তাা আনর ফীভাকাযীয ম্পদ এফং দায়
ভূরোয়নন মহদ দানয়য চাআনত ম্পদ হতহযক্ত হযদৃষ্ট য় (তঃয প্রাথহভক হানফ
ফহণচত) তনফ তাা ফীভাকাযীয রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা ংহিষ্ট দানয়য হত যয়ায
গ্রাকগনণয ভনধে ফযাদ্ধ রবোংনয ভান নুানত এফং ফায়ননয প্রহক্রয়া অযি
য়ায ফেফহত ূফচফতচী ১০ (দ) ফৎনয হরহ গ্রাকনদয ভনধে ফযােকৃত রবোং
যমাগ কযা আনফ এফং এআরূ যমাগকযণ ম্পাদননয য যমআ ম্পদ দায় এয যম হযভাণ
হতহযক্ত আনফ এআরূ হতহযক্ত ম্পদ ফীভাকাযীয ঈদ্ব ৃত্ত ম্পদ ফহরয়া গণে আনফঃ
তনফ তচ থানক যম(ক) মহদ যকান যিনত্র এআরূ যকান ফযাে কযা না আয়া থানক হকংফা  ৃষ্ট হফনল যিনত্র
অদারনতয হনকট প্রতীয়ভান য় যম, হফনল কাযনণ রাআপ আন্সুেনযন্স এয যিনত্র
ফীভাকাযীয দানয়য হত ূনফচাক্ত হযভাণ থচ যমাগ কযা যমৌহক্তক হকংফা অআনগত ফা
মথামথ আনফ না যআনিনত্র অদারত যমআরূ হননদচ প্রদান কহযনফন নুরূ হযভাণ
থচ যমাগ কযা আনফ; এফং
(খ) যমআনিনত্র ফায়ন হকংফা যদঈহরয়াজহনত প্রহক্রয়া অযি য়ায ূনফচ হফনফচনাধীন
রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফানয়য যকান াখায হরহ গ্রাকনদয রবোং ফযাে কযা আয়া
থানক, তাা আনর এআ ঈ-ধাযা প্রনয়ানগয রনিে ফীভাকাযীয ঈক্ত হযম্পদ এফং দায়
অরাদাবানফ রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফায ম্পদ এফং দায় হনণচনয়য নুরূ দ্ধহতনত হনণচীত
আনফ এফং দায় এয হতহযক্ত ম্পনদয যকান ঈদ্ব ৃত্ত দহচত আনর ঈা রাআপ আন্সুেনযন্স
ফেফানয়য ংহিষ্ট ফীভাকাযীয দায় এয হত ংনমাজন কযায ঈনেনে প্রাথহভক ঈদ্ব ৃত্ত
হানফ হফনফহচত আনফ৷

াফহহডয়াযী
যকাম্পানীভূনয

১০৮৷ (১) যমআনিনত্র যকান ফীভা ফেফায় হকংফা যকান ফীভা যকাম্পানীয ফীভা ফেফানয়য
যকান ং যকান চু হক্তয অতাধীনন য যকান ফীভা যকাম্পানীয হনকট স্তান্তহযত য়

ফরুহপ্ত

মাায কাযনণ ূনফচাক্ত যকাম্পানী হকংফা তাায ানাদাযনদয যম যকাম্পানীযত নুরূ
স্তান্তয কযা আয়ানছ ঈক্ত যকাম্পানীয, এআ ধাযায় তঃয াফহহডয়াযী যকাম্পানী
হানফ ঈহিহখত, হফযীনত যকান দাফী থাহকনর যআনিনত্র মহদ ভুখে যকাম্পানী
অদারনতয হননদচ দ্বাযা হকংফা হনয়ন্ত্রণাধীনন ফায়ন কযা য় তাা আনর অদারত ভুখে
যকাম্পানীয হত ঈক্ত াফহহডয়াযী যকাম্পানী ফায়ননয হননদচ প্রদান কহযনফন এফং
একআ ফা যফতচী প্রদানকৃত যকান অনদ দ্বাযা একআ ফেহক্তনক ঈবয় যকাম্পানীয
ফায়ক হননয়াগ কহযনফন এফং ঈবয় যকাম্পানী একআ যকাম্পানী আনর যমআরূ আত
যআরূন মাানত ফাহয়ত আনত ানয তজ্জন্য যমআরূ প্রনয়াজনীয় ভনন কনযন
যআরূ ফেফস্থ্া গ্রণ কহযনত াহযনফন৷
(২) অদারত ন্য যকানরূ অনদ প্রদান না কহযনর ভুখে যকাম্পানীয ফায়ননয
কামচক্রভ অযিআ আনফ াফহহডয়াযী যকাম্পানীয ফায়ন কামচক্রভ অযি ৷
(৩) হননজনদয ভনধে হধকায এফং দায় ভহন্বত কহযফায কানর অদারত ংহিষ্ট
যকাম্পানী ভূনয গঠনতন্ত্র এফং যকাম্পানীভূনয হননজনদয ফেফস্থ্ায এফং নুরূবানফ
যকাম্পানীনত হফহবন্ন যশ্রণীয প্রদায়নকয(Contributories)হধকায এফং দায় ম্পনকচ
একহট ভাত্র যকাম্পানীয ফায়নন যমরূ কযা য় ফা তাায কাছাকাহছ হফনফচনা
কহযনফন৷
(৪) মখন যকান যকাম্পানী াফহহডয়াযী হানফ হবহত য় এফং যম ভুখে যকাম্পানীয
াফহহডয়াযী যকাম্পানী হানফ হবহত ঈক্ত ভুখে যকাম্পানীয হত একআ ভনয়
ফায়ননয প্রহক্রয়াবূ ক্ত না য় যআনিনত্র অদারত ভুখে যকাম্পানীনক ফায়ন কযায
হননদচ প্রদান কহযনফন না, মহদ না অদারনত ঈক্ত যকাম্পানী হকংফা ঈক্ত যকাম্পানীয নি
ফায়ননয হফনি অনীত কর প্রকায অহত্ত (মহদ থানক) রৄনানীয য অদারত ন্তুষ্ট
ন যম, ঈক্ত যকাম্পানী ভুখে যকাম্পানীয াফহহডয়াযী যকাম্পানী এফং ভুখে যকাম্পানীয
হত এআ যকাম্পানী ফায়ন কযা মুহক্তমুক্ত আনফ৷
(৫) ভূখে হকংফা াফহহডয়াযী যকাম্পানীনত যকান ফেহক্ত ফা ঈানদয ানাদায ভুখে
যকাম্পানীয হত াফহহডয়াযী যকাম্পানী ফায়ন কযায হফরুনদ্ধ দযখাস্ত দাহখর কহযনত
াহযনফন৷
(৬) মখন যকান যকাম্পানী একহট ফীভা যকাম্পানীয তু রনায় ভুখে যকাম্পানী এফং য
যকান ফীভা যকাম্পানীয তু রনায় াফহহডয়াযী যকাম্পানী হকংফা যমআনিনত্র যকান ভুখে
যকাম্পানীয তু রনায় কনয়কহট াফহহডয়াযী ফীভা যকাম্পানী থানক, তাা আনর অদারত
এআ ধাযায় ঈহিহখত নীহত হফনফচনায় মাা ফচানিা হধক মুহক্তমুক্ত ভনন কহযনফন
তদ্রূ যম যকান ংখেক যকাম্পানীনক একানথ হকংফা অরাদা যশ্রণীনত বাগ কহযনত
াহযনফ৷

ফীভাকাযীয অংহক

১০৯৷ (১) মহদ যকান ভনয় এআরূ প্রনয়াজনীয় ভনভচ প্রতীয়ভান য় যম, যকাম্পানীয গঠনন

ফরুহপ্তয
হযকেনা

ন্তবু চক্ত যকান যশ্রণীয ফীভা ফেফা ফায়ন কযা প্রনয়াজন হকন্তু যকাম্পানীয ন্য কর
ফেফা ফোত যাখা হকংফা য যকান ফীভাকাযীয হনকট স্তান্তয অফেক, তাা আনর
এতরৃনেনে একহট হযকেনা প্রণয়নক্রনভ এআ ধোনদনয হফধান নুমায়ী অদারনতয
হনহশ্চত কযনণয জন্য দাহখর কযা মাআনত ানয৷
(২) এআ ধাযায ধীন যকান হযকেনায় হফহবন্ন যশ্রণীয ফেফানয়য প্রস্তাহফত ফায়ননয
 ৃষ্ট যকান ঈদ্ব ৃত্ত ম্পদ ফন্টন  হনজ হনজ হরহ ংহিষ্ট যশ্রণীয হরহ গ্রানকয যম
যকান বহফলেত হধকানযয ংযিণ যকাম্পানীয দায়  হযম্পদ ফযাে  ফন্টন
ফেফস্থ্া এফং যকাম্পানীয যম ভস্ত কামচাহদ ফায়ন কযায প্রস্তাফ কযা আয়ানছ এফং
মাায জন্য যকাম্পানীয ঈনেোফরী ংহিষ্ট ংঘ স্মাযক ংনাধন এফং হযকেনা
ফরফত্ কহযফায হনহভত্ত অফেকীয় ন্যান্য হতহযক্ত হফধান ংনমাজন প্রনয়াজন তাা
ন্তবু চক্ত থাহকনফ৷

(৩) ফায়ন এফং যদঈহরয়ানত্বয ধীন ফীভাকাযীয দায়  ভূরোয়ন যদঈহরয়ানত্বয ধীন
ফায়ন ফা রাআপ আন্সুু্মনযন্স তহফনরয ঈদ্ব ৃত্ত হযম্পদ প্রনয়াগ ংক্রান্ত এআ
ধোনদনয হফধান এআ ধাযা নুমায়ী প্রণীত হযকেনা নুমায়ী যকান যকাম্পানীয
ফেফানয়য যকান ং হফনল ফায়ননয যিনত্র প্রনমাজে আনফ যমভনবানফ ঈক্ত
হফধানভূ যকান ফীভা যকাম্পানী ফায়ননয যিনত্র প্রনমাজে আয়া থানক এফং এআ ধাযায
হফধান নুমায়ী প্রণীত যকান হযকেনায যিনত্র যকাম্পানী অআননয ফায়ন ংহিষ্ট
হফধানাফরী, হযফতচন, প্রনমাজে আনফ৷

(৪) এআ ধাযায ধীন যকান হযকেনা হনহশ্চতকযণ কানর অদারনতয যকান অনদ
মাায দ্বাযা যকান যকাম্পানীয ংঘস্মাযনক ঈায ঈনেেভূ হযফতচন কযা য় তাা
আনর এআ হযফতচন যকাম্পানী অআন এ প্রদত্ত যকান অনদ দ্বাযা হনহশ্চতকযনণয াহভর
আনফ এফং তদানুমায়ী কামচকয আনফ৷

(৫) এআ ধাযায ধীনন যকান হযকেনা হনহশ্চতকযণ অনদ প্রদানন অদারত যকাম্পানী
ৃ ধাযা ২৩ এফং ধাযা ১১৯ নুমায়ী প্রদত্ত জভায যমআ ং ফীভাকাযী কতচক
ৃ এখন
কতচক
হযচাহরত যকান যশ্রণীয ফীভা ফেফানয়য, মহদ থানক, হত ংহিষ্ট নন তাায মতরৃয
িফ হধক হনষ্পহত্তয প্রনয়াজন যআ ভভচ নুমায়ী প্রদান কহযনত াহযনফন৷

জাভানত যপযত
প্রদান

১১০৷ যকান ফীভা যকাম্পানী ফায়নকানর, যমআনিনত্র ধাযা ১০৯ প্রনমাজে য় তাা
ফেহতনযনক এফং য যকান ফীভাকাযীয যদঈহরয়ানত্বয যিনত্র ফায়ক হকংফা স্বত্ব

হননয়াগী, মাা প্রনমাজে ধাযা ২৩ হকংফা ধাযা ১১৯ এয ধীন, যিত্রভত, যকাম্পানী হকংফা
ৃ জভাদানকৃত জভা যপযত্ প্রদাননয হনহভত্ত অদারনত দযখাস্ত কহযনত
ফীভাকাযী কতচক
ৃ হনধচাহযত
াহযনফন এফং এআরূ দযখানস্তয হযনপ্রহিনত অদারত, তদকতচক
তচাননি, জাভানত যপযত প্রদাননয হননদচ প্রদান কহযনফন৷

হরহ ভূনরেয
যনাহট

১১১৷ যকান ফীভা যকাম্পানীয ফায়নকারীন ভনয় হযম্পদভূ নগদ থচ ফন্টননয
ঈনেনে এফং য যকান ফীভাকাযীয যদঈহরয়ানত্বয যিনত্র, যিত্রভত, ফায়ক হকংফা
স্বত্ব হননয়াগী যকাম্পানীয থফা য যকান ফীভাকাযীয নহথনত ন্তবু চক্ত প্রনতেক ফেহক্ত
ৃ ফা ন্য ফীভাকাযী কতচক
ৃ আসুেকৃত হরহনত স্বাথচ ংহিষ্ট ফা
এফং হমহন যকাম্পানী কতচক
স্বাথচ ংহিষ্ট আনফন, তাায হনকট যকাম্পানীয ফা ন্য ফীভাকাযীয দায় হনণচয় কহযনফন
এফং অদারনতয হননদচহত ঈানয় নুরূ দ্ধহতনত যআ কর ফেহক্তনক ভূরে ম্পনকচ
যনাহট প্রদান কহযনফন এফং যনাহট যদয়া আয়ানছ এআরূ যকান ফেহক্ত মহদ
অদারনতয অনদ হকংফা হফহধ নুমায়ী হনহদচষ্টকৃত দ্ধহত এফং ভনয়য ভনধে ঈক্তরূ
ভূরে ংক্রান্ত হফলনয় অহত্তয যনাহট না প্রদান কহযয়া থানকন তাা আনর হতহন যআ
ভূরে গ্রণ কহযনত ফাধে থাহকনফন৷

ফীভা চু হক্ত হ্রান
অদারনতয িভতা

১১২।(১) যমনিনত্র যকান ফীভা যকাম্পানী ফায়নাধীন থানক হকংফা য যকান
ৃ হনধচাহযত তচ াননি, ফীভা
ফীভাকাযী যদঈহরয়া য়, যআনিনত্র অদারত তদকতচক
যকাম্পানী হকংফা য ফীভাকাযীয ফীভা চু হক্তয হযভাণ হ্রা কহযয়া অনদ জাযী কহযনত
াহযনফ।
(২) যমনিনত্র রাআপ আন্সুেযযন্স ফেফা হযচারনাকাযী যকান যকাম্পানী যদঈহরয়া ফহরয়া
ৃ
প্রভাহণত য়, যআনিনত্র অদারত মথাথচ ভনন কহযনর ফায়ননয হযফনতচ, তদকতচক
হনধচাহযত তচ াননি, যকাম্পানীয ফীভা চু হক্তয নথচয হযভাণ হ্রা কযায অনদ জাযী
কহযনত াহযনফ।
(৩) এআ ধাযায ধীন অনদনয জন্য ফায়ক থফা যকাম্পানী থফা যকাম্পানীয নি
ৃ ি অদারনত অনফদন কহযনত াহযনফন এফং
থফা হরহ গ্রাক থফা কতচ
অদারনতয হফনফচনায় িহতগ্রস্থ্ আনত ানয এআরূ যম যকান ফেহক্ত এআরূ অনফদন
রৄনানীয জন্য হধকাযী আনফন।

-ফাংরানদী
যকাম্পানীভূনয
ঈয াযষ্পহযক
িভতা অনযান
যকানযয িভতা

১১৩৷ যমআ যিনত্র ফাংরানদনয ফাহনয যকান যদনয অআন ফা প্রথা দ্বাযা যআ যদন ফীভা
ফেফা হযচারনায যিনত্র হকছু হফনল তচাফরী অনছ এফং নুরূ তচাফরী ফাংরানদন
গহঠত ফা হনগহভত যকান ফীভাকাযীয যিনত্র প্রনমাজে য়, তাা আনর যকায ঈক্ত
তচাফরী ম্পনকচ হনহশ্চত আয়া, যগনজট প্রজ্ঞান দ্বাযা, ঐ যদনয ফীভাকাযীনদয
ফাংরানদন ফেফা হযচারনায তচ হানফ ঈক্ত একআরূ তচাফরী প্রনয়ানগয হননদচ
প্রদান কহযনত াহযনফ৷

ফাংরানদনয
ফাহনয স্থ্াহত
ৃ
ফীভাকাযী কতচক
দাহখরনমাগে
তথোহদ

১১৪৷ ফাংরানদনয ফাহনয ফেফানয়য প্রধান স্থ্ান হকংফা স্থ্ায়ী অফাধাযী প্রনতেক
ফীভাকাযী ফাংরানদন ঈায ফেফানয়য স্থ্ান স্থ্ান কহযনর হকংফা ফীভা ফেফা ংগ্রনয
রনিে ফাংরানদন প্রহতহনহধ হনমুক্ত কহযনর এআরূ ফেফা যকন্দ্র প্রহতিা থফা প্রহতহনহধ
ৃ নিয হনকট হনম্নফহণচত তথোহদ য কহযনফ,
হনমুহক্তয যফতচী ৩ (হতন) ভানয ভনধে কতচ
মথাঃ(ক) ফীভাকাযীয গঠনতন্ত্র, হফহধফদ্ধ অআন, ভনঝাতা স্মাযক, ংঘস্মাযক  ংঘহফহধ ফা
ফীভাকাযীয গঠনতনন্ত্রয ংগঠন  ংজ্ঞা প্রদানকাযী ন্য যকান দহরনরয তোহয়ত
নুহরহ এফং এআ দহরর আংনযজী বালায় না আনর ঈায একহট হনবচযনমাগে
(authentic) আংনযজী নুফাদ;
(খ) ফাংরানদন ফীভাকাযীয ূণচ হঠকানা;
(গ) ফাংরানদন হনফাী এক ফা একাহধক ফেহক্ত হমহন ফা মাাযা ফীভাকাযীয নি যকান
প্রনস্ এফং যনাহট গ্রণ কযায জন্য ফীভাকাযীয িভতাপ্রাপ্ত, এআরূ ফেহক্ত ফা ফেহক্তনদয
নাভ  হঠকানা এফং তাানক প্রদত্ত ায়ায ফ োটহনচয নুহরহ;
(ঘ) ফীভাকাযী যকাম্পানী আনর, ঈায হযচারকনদয তাহরকা;
ৃ হযচাহরত আনফ এআরূ ফীভা যশ্রণীয একহট হফফযণী; এফং
(ঙ) ফীভাকাযী কতচক
(চ) ফীভাকাযীয হনজ যদন ধাযা ১১৩ এ হননদচহত হফনল প্রনয়াজনীয়তায নুরূ
ফাংরানদনয নাগহযকনদয যিনত্র প্রনমাজে যকান তচাফরী, মহদ থানক, একহট
তোঠ(verification)দ্বাযা প্রতোহয়ত হফফযণী৷

ফাংরানদনয
ফাহনয স্থ্াহত
ৃ
ফীভাকাযী কতচক
যহিতফে ফআভূ

১১৫৷ ফাংরানদনয ফাহনয ফেফানয়য প্রধান স্থ্ান থাহকনর হকংফা স্থ্ায়ী হনফাী আনর
ৃ নিয হনকট দাহখরতফে ফাংরানদন
এআরূ প্রনতেক ফীভাকাযী এআ অআননয ধীন কতচ
ঈায ফেফায় ংহিষ্ট হাফ, হফফযণী, ায-ংনি প্রস্তুত কহযনত ভথচ কনয এফং,
ৃ ি কতচক
ৃ যীিা কযা মায় এআরূ হানফয ফআ, যযহজস্টায এফং
প্রনয়াজননফানধ, কতচ
দহররাহদ ফাংরানদন ঈায প্রধান কামচারনয় যিণ কহযনফ এফং প্রহত হঞ্জকা ফনলচয
জানুয়াহয ভানয যল হদফন ফা তাায ূনফচ যহিতফে কর হানফয ফআ, যযহজস্টায
এফং দহররাহদ মথাহনয়নভ ফীভাকাযীয ফাংরানদস্থ্ প্রধান কামচারনয় যহিত আনতনছ এআ
ৃ নিয হনকট দাহখর কহযনফ৷
ভনভচ হনযীিনকয একহট প্রতোয়ন ত্র কতচ

ৃ ীয় ধোয়
তত
হভঈচু েয়ার ফীভা যকাম্পানী  ভফায় ফীভা হভহত
ংজ্ঞা

১১৬৷ এআ ধোনয়-

(ক) “হভঈচু েয়ার ফীভা যকাম্পানী” থচ একহট ফীভাকাযী যকাম্পানী মাা যকাম্পানী অআন
ফা ঈা দ্বাযা যহত যকান অআনন হনফন্ধীকৃত এফং মাায যকান যয়ায ভূরধন নাআ;
রৄধুভাত্র গঠনতন্ত্র দ্বাযা কর হরহ গ্রাক ঈায দে ;
(খ) “ভফায় ফীভা হভহত” থচ ভফায় হভহত অআননয ধীন হনফহন্ধত এভন ভফায়
হভহত মাা এআ অআন কামচকয আফায ূনফচ Insurance Act, 1938 এয ধীন
ফীভাকাযী হানফ হনফহন্ধত৷

হভঈচু েয়ার ফীভা
যকাম্পানী  ভফায়
ফীভা হভহতয যিনত্র
ধোনদনয প্রনয়াগ

১১৭। এআ ধোনয়য হফধানভূনয হত ংগহতূণচ নয় ধাযা ২১, ২২, ২৩, ৩৬ এফং
৪৪ এয ঈ-ধাযা (৯) এয দপা (গ) এআরূ হফধান হভঈচু েয়ার ফীভা যকাম্পানী  ভফায়
ফীভা হভহতয যিনত্র প্রনমাজে আনফ না; এফং এআ ধোনয়য হফধানভূ হভঈচু েয়ার ফীভা
যকাম্পানী  ভফায় ফীভা হভহতয যিনত্র প্রনমাজে আনফ।

হভঈচু েয়ার ফীভা
যকাম্পানী  ভফায়
ফীভা হভহতয চরহত
ভূরধন

১১৮। যকান হভঈচু েয়ার ফীভা যকাম্পানী এফং ভফায় ফীভা হভহত এআ অআননয ধীন
হনফন্ধীকৃত আনফ না, মহদ না ঈক্ত যকাম্পানী ফা হভহত গঠনকানরয প্রাথহভক ফেয় এফং
হনফন্ধীকযনণয অনফদননয ূনফচ প্রনদয় জাভানত ফেতীত তপহর-১ এ ঈহিহখত চরহত
ভূরধন না থানক।

হভঈচু েয়ার ফীভা
যকাম্পানী এফং
ভফায় ফীভা হভহত
ৃ যহিতফে
কতচক
জাভানত

১১৯৷ (১) প্রনতেক হভঈচু েয়ার ফীভা যকাম্পানী  ভফায় ফীভা হভহত হনফন্ধীকযণ
অনফদন কযায ভয় তপহর-১ এ ঈহিহখত থচ নগনদ ফা জভা প্রদাননয তাহযনখ
ফাজাযভূনরে প্রাক্কহরত নুনভাহদত হহকঈহযহটনজ ফা অংহক নগনদ  অংহক নুরূ
প্রাক্কহরত ভূনরেয নুনভাহদত হহকঈহযহটনজ ফাংরানদ ফোংনক জভা কহযনফ এফং জভা
যাহখনফ৷

(২) নগনদ জভাকৃত থচ ফাংরানদ ফোংক ঈা ভফায় ফীভা হভহতয হানফ জভা
যাহখনফ৷

(৩) ভফায় ফীভা হভহত যম যকান ভয় এআ ধাযায ধীন ফাংরানদ ফোংনক জভাকৃত
হহকঈহযহটজ নগনদ ফা নুনভাহদত হহকঈহযহটজ ফা অংহক নগনদ  অংহক
নুনভাহদত হহকঈহযহটনজ প্রহতস্থ্ান কহযনত াহযনফ এআ নতচ যম, নুরূ নগদ থচ ফা
ন্যান্য হহকঈহযহটনজয ভূরে হফদেভান ফাজায দনয, ফা নুরূ নগদ থচ এফং
হহকঈহযহটনজয ভূরে, মাা প্রনমাজে, জভা প্রদান কহযফায তাহযনখ প্রাক্কহরত ভূনরে

হহকঈহযহটনজয ভূরে আনত কভ না য়৷

(৪) ভফায় ফীভা হভহত অনফদন কহযনর ফাংরানদ ফোংক-

ৃ জভা কযা হহকঈহযহটজ হফক্রয় কহযনফ
(ক) এআ ধাযায ধীন ভফায় ফীভা হভহত কতচক
এফং হফক্রয়রব্ধ থচ হননজয কানছ জাভানত হানফ যাহখনত াহযনফ; ফা

ৃ হনহদচষ্টকৃত ফাংরানদ ফোংযক জভাকৃত থচ ফা
(খ) ভফায় ফীভা হভহত কতচক
হহকঈহযহটনজ হফক্রয়রব্ধ ভুদয় থচ ফা ঈায ং হফনল, ফা জভাকৃত হহকঈহযহটনজয
হযক্ক ভূরে যকাযী হহকঈহযহটনজ হফহননয়াগ কহযনত াহযনফ এফং ঈনযাক্ত হফক্রয় 
হফহননয়ানগয জন্য স্বাবাহফক ানয কহভন অদায় কহযনত াহযনফ৷
(৫) এআ ধাযায ঈ-ধাযা (৪) এয হফধান প্রনমাজে আনর,-

(ক) মহদ হহকঈহযহটজ হফক্রয়রব্ধ থচ ফা (হজচত সুদ ফেতীত) হহকঈহযহটনজয হযক্ক
ভূরে জভাকৃত হহকঈহযহটনজয জভা যদয়ায তাহযনখ হফদেভান ফাজাযভূনরেয কভ য় তনফ
ফীভাহভহত ঈক্ত ঘাটহত হহকঈহযহটজ হযক্ক য়া ফা হফক্রীত য়ায ২ (রৃআ) ভানয
ভনধে নগনদ ফা জভা প্রদান কহযফায তাহযনখ ফাজায দনয প্রাক্কহরত ভূনরে যকাযী
হহকঈহযহটনজ ফা অংহক নগদ  অংহক হহকঈহযহটনজ ূযণ কহযনফ; ন্যথায় ফীভা
হভহত এআ ধাযায ধীন জাভানত ম্পহকচত হফধান রংঘন কহযয়ানছ ফহরয়া গণে আনফ;
এফং

(খ) মহদ হহকঈহযহটজ হফক্রয়রব্ধ থচ ফা (হজচত সুদ ফেতীত) হহকঈহযহটনজয হযক্ক
ভূরে ফাংরানদ ফোংনক জভাকৃত হহকঈহযহটনজয জভা যদয়ায তাহযনখ হফদেভান ফাজায
ৃ ি মহদ এআ ভনভচ ন্তুষ্ট য় যম, ঈ-ধাযা (১) এয হফধান
ভূনরেয ঈদ্ব ৃত্ত য় তনফ কতচ
নুমায়ী যহিতফে জভা হযূণচবানফ যহিত আয়াযছ তাা আনর ফাংরানদ ফোংকনক
ঈক্ত ঈদ্ব ৃত্ত থচ ভফায় ফীভা হভহত যপযত্ হদনত ফহরনফ৷

(৬) মহদ জভাকৃত থচ আনত ভফায় ফীভা হভহতয যকান দায় হযনাহধত আয়া থানক
তনফ ভফায় ফীভা হভহত নগনদ ফা জভা যদয়ায তাহযনখ ফাজায ভূনরে প্রাক্কহরত
যকাযী হহকঈহযহটনজ ফা অংহক নগনদ এফং অংহক নুরূ ভূরোহয়ত যকাযী
হহকঈহযহটনজ ঈক্ত থচ ূযণ কহযনফ এফং দায় হযনানধয তাহযখ আনত ২ (রৃআ) ভানয
ভনধে ঘাটহত ূযণ না কহযনর ভফায় ফীভা হভহত এআ ধাযায ঈ-ধাযা (১) এয হফধান
রংঘন কহযয়ানছ ফহরয়া গণে আনফ৷

ঊণ ম্পহকচত হফহধহননলধ

১২০৷ ঊনণয যিনত্র ন্যান্য ফীভাকাযীয ন্যায় ধাযা ৪৪ এ প্রদত্ত হফধানভূ ভফায় ফীভা
হভহতয যিনত্র প্রনমাজে আনফ৷

হরহ
স্তান্তযনবাগী 
স্বত্বহননয়াগী দে
আনত হযনফন না

১২১৷ এআ ধোনয়য হফধান প্রনমাজে য় এআরূ ফীভাকাযীয আসুেকৃত হরহয
স্তান্তযনবাগী ফা স্বত্বহননয়াগী রৄধুভাত্র ঈক্ত স্তান্তয ফা স্বত্ব হননয়ানগয কাযনণ হভঈচু েয়ার
ফীভা যকাম্পানী ফা ভফায় ফীভা হভহতয দে আনত াহযনফন না৷

হভঈচু েয়ার ফীভা
যকাম্পানী  ভফায়
ফীভা হভহতয
যনাহট  দহররাহদ
প্রকা

১২২৷ যকাম্পানী অআন এয হফধানভূন মাা হকছু আ থাকুক না যকন, হভঈচু েয়ার ফীভা
যকাম্পানী ফা ভফায় ফীভা হভহতনক ংহিষ্ট ধাযায হফধান নুমায়ী ঈায দেনদয
হনকট যপ্রহযতফে ঈায হস্থ্হতত্র, যাজস্ব হাফ এফং ন্যান্য দহররাহদ ঈায দেনদয
হনকট যপ্রযণ না কহযয়া যকাম্পানী ফা হভহতয প্রধান কামচারয়স্থ্ স্থ্ানন প্রচাহযত একহট
আংনযজী এফং একহট ফাংরায় প্রকাহত ংফাদনত্র একফায প্রকা কহযনত আনফ৷

দেগণনক
দহররাহদ
যফযাকযণ

১২৩। যকাম্পানী অআন এয ধীন যযহজস্ট্রায ফ যকাম্পানীজ ফা যযহজস্ট্রায ফ যকাানযহটব যাাআহটজ এয হনকট যপ্রহযত দহররাহদ তাায হনকট যপ্রযনণয ২ (রৃআ)
ফৎনযয ভনধে যকান দে অনফদন কহযনর যকানরূ ভূরে ফেহতনযনকআ প্রনতেক
হভঈচু েয়ার ফীভা যকাম্পানী ফা ভফায় ফীভা হভহত ঈক্ত দহররাহদয নুহরহ অনফদন
কযায ১৪ (যচৌে) হদননয ভনধে দেনদযনক যফযা কহযনফ।

চতু থচ ধোয়
ভধেস্থ্তাকাযী
ফীভা এনজন্ট
হননয়াগ

১২৪৷ (১) একজন ফীভাকাযী ফা যব্াকায একজন ফেহক্ত ফীভা এনজন্ট হননয়াগ  তাায
ৃ ি কতচক
ৃ প্রহফধান দ্বাযা
হনফন্ধীকযণ কহযনফ এফং প্রনতেক ফীভাকাযী ফা যব্াকায কতচ
হনধচাহযত দ্ধহতনত ফীভা এনজন্ট হানফ নুরূ কর হননয়াগ  হনফন্ধননয একহট
যযহজস্টায ংযিণ কহযনফ৷
(২) প্রনতেক ফীভাকাযী ফা যব্াকায ঈ-ধাযা (১) এয ধীন যহিত যযহজস্টানযয একহট

ৃ নিয হনকট যপ্রযণ কহযনফ এফং ঈক্ত তাহরকায় যকান
নুহরহ প্রহত ফৎয কতচ
ংনমাজন ফা হফনয়াজননয যিনত্র ফাদ িা এফং ন্তবু চহক্তয হফলনয় প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত
ৃ িনক ফহত যাহখনফ৷
দ্ধহতনত বত্রভাহক হবহত্তযত কতচ
ৃ ি যকান ফীভাকাযী ফা যব্াকাযনক তাায হনকট দাহখরকৃত যযহজস্টানয হরহফদ্ধ
(৩) কতচ
যকান ফীভা এনজনন্টয নাভ নন-রাআপ আন্সুেনযন্স গ্রাকনদয স্বানথচ ংহিষ্ট ফেহক্ত ফীভা
এনজনন্টয কতচফে ারননয জন্য নুমুক্ত হফনফচনায় ফাদ যদয়ায জন্য ফীভাকাযী ফা
যব্াকাযনক ফাধে কহযনত াহযনফ৷
ৃ ি এ ংক্রান্ত প্রহফধান প্রণয়ননয দ্বাযা ফীভা এনজন্ট হননয়ানগয জন্য যমাগেতা
(৪) কতচ
এফং ন্যান্য তচাফরী, ফীভা এনজনন্টয হনফন্ধননয যভয়াদকার, নফায়ন হপ এফং নুরূ
হপ হযনানধয দ্ধহত হনধচাযণ কহযনত াহযনফ৷
(৫) যকান ফীভাকাযী ফা যব্াকায ন্য যকান ফীভাকাযী ফা যব্াকানযয ফীভা এনজন্ট হানফ
হনফহন্ধত যকান ফেহক্তনক তাায ধীনন ফীভা এনজন্ট হানফ হননয়াগ কহযনফ না৷
(৬) যকান ফীভাকাযী ফা যব্াকায যকান হনফন্ধীকৃত ফীভা এনজন্টনক তাায ূফচতন
হনফন্ধনকাযী ফীভাকাযী ফা যব্াকানযয হনকট আনত ফোহত অনদ ফেতীত তাায
ধীনন ফীভা এনজন্ট হননয়াগ কহযনফ নাঃ
তনফ তচ থানক যম, যকান এনজন্ট দতোনগয অনফদনত্র ফীভাকাযী ফা যব্াকানযয
হনকট দাহখর কহযনর এফং তাায হনকট যকান ানা না থাহকনর ফীভাকাযী ফা যব্াকায
ঈক্ত অনফদনত্র দাহখনরয তাহযখ আনত ১৫ (ননয) হদননয ভনধে তাানক ফোহত
অনদ প্রদান কহযনফ৷

ফীভা এনজন্ট
হননয়াগকাযী হননয়াগ

১২৫৷ (১) রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা হযচারনায ফীভাকাযী রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফায়
ৃ ি কতচক
ৃ আসুেকৃত ফীভা প্রহতহনহধ
অযণ ফা ফেফা ংগ্র কযায ঈনেনে কতচ
হননয়াগকাযীয নদত্রধাযী যকান ফেহক্ত ফা হফহধফদ্ধ ংস্থ্ানক ফীভা এনজন্ট হননয়াগকাযী
হানফ কামচেক্রভ কযায জন্য হনমুক্ত কহযনফ৷
ৃ ি প্রহফধান দ্বাযা ফীভা এনজন্ট হননয়াগকাযীয নদত্র আসুে কযায জন্য যমাগেতা
(২) কতচ
 ন্যান্য তচাফরী এফং নদনত্রয যভয়াদকার, হনফন্ধন হপ  নফায়ন হপ এফং নুরূ
হপ হযনানধয দ্ধহত হনধচাযণ কহযনফ৷

ফীভা যব্াকায
রাআনন্সধাযী আনফ

ৃ ি কতচক
ৃ আসুেকৃত
১২৬৷ (১) নন-রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা হযচারনায ফীভাকাযী কতচ
ফীভা যব্াকানযয রাআনন্সধাযী ফীভা যব্াকাযনক হনমুক্ত কহযনত াহযনফ৷

(২) যকাম্পানী ফেতীত ন্য যক ফীভা যব্াকায রাআনন্স প্রাপ্ত য়ায যমাগে আনফ না৷

(৩) যকায হফহধ দ্বাযা ন্যান্য হফলনয়য হত হযনাহধত ভূরধননয হযভাণ, যমাগেতা,
গঠন, হনফন্ধন হপ  নফায়ন হপ এফং রাআনন্স জাযীয হপ হযনাধ দ্ধহত এফং রাআনন্স
আন্সুে, নফায়ন  হফরহেত ফা ফাহতর কযনণয অফেকীয় হফলয়াহদ হনধচাযণ কহযনফ৷

ৃ ি কতচক
ৃ আসুেকৃত বফধ রাআনন্স না থাহকনর যকান ফেহক্ত কতচক
ৃ নন-রাআপ
(৪) কতচ
আন্সুেনযন্স ফেফায যব্াকানযয দাহয়ত্ব ারন, হননজনক ফীভা যব্াকায হানফ ফণচনা কযা ফা
কযাননা ফা হযচয় প্রদান কযা ফা কযাযনা যফ-অআনী আনফ৷

ফীভা
জহযকাযীনদয
রাআনন্স প্রদান

১২৭৷ (১) এআ ধাযায ধীন রাআনন্সধাযী ফীভা জহযকাযী ফেতীত ন্য যকান ফেহক্ত
ফাংরানদন নন-রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা ম্পহকচত যকান িয়িহতয জহয, হনরূণ হকংফা
ভন্বয় কহযনত াহযনফ না এফং যকান ফীভাকাযী ফাংরানদনয বেন্তনয তাায
যরননদনকৃত নন-রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফানয়য ংহিষ্ট যকান দাফী এআ ধাযায ধীনন
ৃ িয়িহত জহযকৃত, হনরূহত ফা ভন্বয়কৃত
রাআনন্সধাযী যকান ফীভা জহযকাযী কতচক
মাা য়, না আনর হযনাধ কহযনত াহযনফ না ৷
(২) এআ ধাযায ধীন রাআনন্স এয জন্য, হফহধ দ্বাযা হনধচাহযত দ্ধহতনত এফং হপ ,
ৃ নিয হনকট অনফদন কহযনত আনফ।
কতচ
(৩) ফীভা জহযকাযীনদযনক, হফহধ দ্বাযা হনধচাহযত, হফহবন্ন ঈ-যশ্রণীনত বাগ কযা মাআনফ
এফং এআরূ যশ্রণী বাগ আনর নুরূ প্রনতেক ঈ-যশ্রণীয জন্য  ৃথক অনফদন কহযনত
আনফ এফং  ৃথক রাআনন্স আসুে কযা আনফ ৷
ৃ ি এআ ধাযায ধীন অনফদন প্রাহপ্তয য যমআরূ ঈমুক্ত ভনন কনয তদ্রূ
(৪) কতচ
ৃ ি ভীন ঈহস্থ্ত
তথে  ফোখো প্রদান কহযনত থফা তাানক ফেহক্তগতবানফ কতচ
আনত অনফদনকাযীনক হননদচনা প্রদান কহযনত াহযনফ এফং অনফদনকাযী হননদচহত
নুরূ তচাফরী ূযণ কহযয়ানছ এফং অনফদনকৃত রাআনন্স ায়ায ঈমুক্ত এআ ভনভচ
ৃ ি ঈ-ধাযা (৭) এয হফধান াননি নুরূ রাআনন্স ভঞ্জুয কহযনফ৷
ন্তুষ্ট আনর কতচ
(৫) যকান অনফদনকাযী এআ ধাযায ধীন যকান ঈ-যশ্রণীয রাআননন্সয জন্য প্রতোখোত
আনর হতহন ঐরূ প্রতোখোননয তাহযখ আনত ১ (এক) ফৎয ভয় ঈত্তীণচ না য়ায
ূনফচ একআ ঈ-যশ্রণীয রাআননন্সয জন্য নূতন অনফদন কযায হধকাযী আনফন না৷

(৬) ফেহক্ত অনফদনকাযীয যিনত্র, হতহন হননজ এফং যকাম্পানী ফা পাভচ অনফদনকাযীয
যিনত্র, ঈায যকান হযচারক ফা ংীদায হনম্নফহণচত যকান নমাগেতা ম্পন্ন আনফন না
:
(ক) ফেহক্ত নাফারক ন ;
ৃ যঘাহলত প্রকৃহতস্থ্ ফেহক্ত ন;
(খ) যমাগে হধনিত্র ম্পন্ন অদারত কতচক
ৃ অত্মাত্ ফা হফশ্বাবে ফা প্রতাযণা ফা
(গ) যমাগে হধনিত্র ম্পন্ন অদারত কতচক
জাহরয়াহত ভূরক যাধ কযা ফা নুরূ যানধ নমাহগতা কহযফায জন্য যদালী
াফেস্ত ফেহক্ত নঃ
তনফ তচ থাযক যম, যকান ফেহক্ত এআরূ যকান যানধ াজাপ্রাপ্ত আনর াজা
প্রাহপ্তয তাহযখ আনত হকংফা যমআ যিনত্র থচদে  ফা থচদে ছািা কাযাদে আয়ানছ
ৃ ি ঈক্ত ফেহক্তয
যআনিনত্র ভুহক্ত রানবয তাহযখ আনত ৫ (াুঁচ) ফৎয ূণচ আনর কতচ
াজাপ্রাহপ্ত তাায ঐরূ অনফদন কহযফায যিনত্র ফাধাগ্রস্ত কহযনফ না ভনভচ যঘালণা কহযনত
াহযনফ৷
(ঘ) যকান ফীভা হরহ হফলনয় ফা যকান ফীভা যকাম্পানীয ফায়ন হফলনয় যকান অআনগত
প্রহক্রয়া চরাকানর ফা ফীভা যকাম্পানীয হফলয়াফরী ংক্রান্ত যকান তদন্ত চরাকানর মহদ
এআরূ হযদৃষ্ট য় যম, ঈক্ত ফেহক্ত যকান ফীভাকাযী ফা ফীভা গ্রীতায ানথ যকান
জাহরয়াহত, ততা ফা হননজনক ন্য ফেহক্ত ফহরয়া হযচয় প্রদাননয জন্য ফা নুরূ
কানজ আিাকৃতবানফ ং গ্রণ ফা নমাগী য়ায জন্য হবমুক্ত ন৷
(৭) এআ ধাযায ধীন আসুেকৃত রাআনন্স আসুেয তাহযখ আনত ১ (এক) ফৎনযয জন্য
ফরফৎ থাহকনফ এফং হফহধ দ্বাযা হনধচাহযত তচাফরী ূযণ াননি, ঈক্ত রাআনন্স নফায়ন
কযা মাআনফ।
ৃ ি এআ ধাযায ধীনন রাআনন্স প্রদান ফা ঈায নফায়ন প্রতোখোন কহযনর
(৮) কতচ
তাায হদ্ধান্ত হরহখতবানফ প্রতোখাননয কাযণ অনফদনকাযীনক অনফদননয তাহযখ
আনত ৩ (হতন) ভানয ভনধে ফহত কহযনফ৷
(৯) প্রনতেক জহযকাযী এফং িহত হনধচাযক তাানদয কতচফে  দাহয়ত্ব এফং ন্যান্য
যাগত ন্যান্য হফলনয় হফহধদ্বাযা হনধচাহযত নুরূ অচযণহফহধ হযারন কহযনফ৷
(১০) যমআনিনত্র হযদৃষ্ট য় যম, যকান ফীভা জহযকাযী, ফেহক্ত আনর তাায হকংফা
যকাম্পানী ফা পাভচ আনর ঈায যকান হযচারক ফা ংীদানযয ঈ-ধাযা (৬) এয ধীনন
হনধচাহযত নমাগেতাভূনয যকানহট অনছ তনফ ন্য যকান াহস্ত হফধাননয হধকায িু ন্ন
ৃ নিয ন্তুহষ্ট প্রভাহণত য় যম, ফীভা জহযকাযী না কহযয়া এফং মহদ কতচ

(ক) হভথো প্রহতনফদন প্রদান কহযয়ানছ; ফা
(খ) যকান িহত াভহগ্রকবানফ তেহধক ভূরোয়ন ফা ফভূরোয়ন কহযয়ানছ; ফা
(গ) যকান িহত তেহধক নমৌহক্তকবানফ ভন্বয় কহযয়ানছ;
ৃ ি ঈক্ত জহযকাযীয ধাযণকৃত রাআনন্স ফা রাআননন্সভূ ফাহতর
তাা আনর কতচ
কহযনত াহযনফনঃ
ৃ নিয ঐহিক িভতাফনর এআ ধাযায ধীন যকান রাআনন্স
তনফ তচ থানক যম, কতচ
ফাহতর কযা আনর এফং যকানযয হনকট এআ হফলনয় অনফদন কহযনর নুরূ অনফদননয
ৃ নিয হনকট একহট প্রহতনফদন চাহনত ানয এফং ঈক্ত প্রহতনফদন
যপ্রহিনত যকায কতচ
হফনফচনা কহযয়া  অনফদনকাযীয রৄনানী গ্রণ কহযয়া কৃতচিনক মনথামুক্ত হননদচনা
প্রদান কহযনত াহযনফ৷
ৃ ি এআ ধাযায ধীনন তৎকতচক
ৃ আসুেকৃত াযাননা, িহতগ্রস্ত  যছুঁিা
(১১) কতচ
রাআননন্সয হযফনতচ হনধচাহযত হপ হযনাধ াননি ঈায প্রহতহরহ রাআনন্স আসুে
কহযনত াহযনফ৷
(১২) যকান ফেহক্ত এআ ধাযায হফধান রংঘনূফচক কামচ কহযনর হতহন নহধক ১ (এক) রি
টাকা থচদনে দহেত আনফন; এফং রংঘনকাযী যকাম্পানী আনর তাানদয হফরুনদ্ধ ন্য
যকান কামচধাযায় গ্রণীয় ফেফস্থ্া িু ন্ন যাহখয়া ঈায প্রনতেক হযচারক, ফেফস্থ্াক, হচফ
ফা যকাম্পানীয ন্য যকান কভচকতচা, হমহন জ্ঞাতানয ঐরূ রংঘননয জন্য দায়ী হতহন
নহধক ৫০(ঞ্চা) াজায টাকা মচন্ত থচ দনে দহেত আনফন।

হদ্বতীয় জহয

ৃ নিয হনকট মহদ এআরূ হফশ্বা কহযফায কাযণ থানক, যকান ফীভা
১২৮৷ (১) কতচ
জহযকাযী হভথো প্রহতনফদন দাহখর কহযয়ানছ ফা িহতয তেহধক হধভূরোয়ন ফা
ফভূরোয়ন কহযয়ানছ ফা যকান িহত তেহধক নমৌহক্তক বানফ ভন্বয় কহযয়ানছ, তাা
ৃ ি তাায নুনভাহদত ন্য যকান জহযকাযী ফা জহযকাযীনদয দ্বাযা ঐ
আনর কতচ
িহতয অনযা একহট জহয কযায জন্য ফীভাকাযীনক হননদচ প্রদান কহযনত াহযনফ৷

(২) ঈ-ধাযা (১) এয ধীনন হদ্বতীয় জহযনয যিনত্র জহযকাযী ফা জহযকাযীগণ
ৃ নিয হনকট যপ্রযন কহযনফ; কতচ
ৃ ি
তাানদয প্রহতনফদননয একহট নুহরহ কতচ
প্রহতনফদনহট হফনফচনা কহযয়া এফং প্রথভ জহযকাযীনক তাায ফক্তফে ঈস্থ্ান কযায
সুনমাগ প্রদান কহযয়া এআ ধোনদ এয হফধান নুমায়ী ংহিষ্ট প্রথভ জহযকাযীয
ৃ ি হরহ গ্রাকনদয স্বানথচ হদ্বতীয় জহযনয
রাআনন্স ফাহতর কহযনত াহযনফ এফং কতচ
প্রহতনফদন এয হবহত্তনত ফীভাকাযীনক তাায ফক্তফে ঈস্থ্াননয সুনমাগ প্রদান কহযয়া মথা

প্রনয়াজনীয় হননদচ প্রদান কহযনত াহযনফ :

ৃ ফীভাকাযী এফং ফীভাগ্রীতা ঈবনয়য হনকট
তনফ তচ থানক যম, প্রথভ জহযকাযী কতচক
যপ্রযনণয প্রাহপ্ত স্বীকায ত্র প্রহতনফদন দাহখনরয নহধক ৪৫ (ুঁয়তাহি) হদননয ভনধে
ৃ ি কতচক
ৃ হনধচাহযত ভনয়য ভনধে
হদ্বতীয় জহযকাযী হননয়াগ কহযনত আনফ এফং কতচ
জহয যল কহযনত আনফ ৷

কহতয় হফধান
হযারন হনহশ্চত
কযনণয িভতা

১২৯৷ ধাযা ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১৩২, ১৩৫, ১৩৮ এফং ১৩৯ এয
ৃ ি যনাহট দ্বাযাহফধাননয হযারন হনহশ্চত কযায ঈনেনে কতচ
(ক) যকান ফীভাকাযী ফা ফীভা এনজন্ট হননয়াগকাযী ফা ফীভা এনজন্ট ফা ফীভা যব্াকায ফা
ৃ ি কতক
ফীভা জহযকাযীনক ঈায প্রনয়াজনীয় তথে, কতচ
চৃ প্রনয়াজনীয় ভনন কহযনর ঈা
ৃ প্রতোহয়ত, যপ্রযণ কহযফায হননদচ প্রদান কহযনত াহযনফ;
হনযীিক ফা একচু েয়াহয কতচক
(খ) যমআরূ প্রনয়াজন ভনন কহযনফ, ফীভাকাযীনক যআরূ হননদচ প্রদান কহযনত ানয ;
(গ) যকান ফীভাকাযী, ফীভা এনজন্ট হননয়াগকাযী, ফীভা এনজন্ট, ফীভা যব্াকায ফা ফীভা
জহযকাযীনক ফাংরানদন ঈায প্রধান কামচারনয় যম যকান হানফয ফআ, যযহজস্টায ফা
ন্যান্য দহরর যীিায জন্য ঈস্থ্ান কহযনত ফা যনাহটন ঈহিহখত যকান হফফযণ দাহখর
কহযফায হননদচ প্রদান কহযনত াহযনফ৷

ঞ্চভ ধোয়
যাধ  দে
এআ অআন
হযারনন ফেথচতা
হকংফা রংঘনজহনত
কভচকানন্ডয জন্য
জহযভানা অনযা

১৩০৷ (১) মহদ যকান ফেহক্ত এআ অআন ফা তদধীন প্রণীত হফহধ  প্রহফধাননয ধীনৃ নিয হনকট হফফযণী, হাফ, হযটানচ ফা প্রহতনফদন দাহখর কহযনত ফেথচ ন;
(ক) কতচ
(খ) হননদচ ারনন ফেথচ ন;
(গ) রনবহন্স ভাহজচন ংযিণ কহযনত ফেথচ ন;
(ঘ) ফীভা চু হক্ত হযারননয হননদচ ারনন ফেথচ ন; ফা
(ঙ) হনধচাহযত ভনয়য ভনধে ুনঃ ফীভা চু হক্ত হযারননয হননদচ ারনন ফেথচ ন,
তাা আনর প্রহতহট ফেথচতায জন্য তাানক নহধক ৫ (াুঁচ) রি টাকা জহযভানা কযা

মাআনফ এফং এআ রংঘন ফোত থাহকনর প্রহতহদন হতহযক্ত ৫ (াুঁচ) াজায টাকা
জহযভানা কযা মাআনফ ৷

দহরর, হফফযণী,
হাফ, হযটানচ
আতোহদনত হভথো
তথে প্রদাননয াহস্ত

১৩১। মহদ যকান ফেহক্ত এআরূ ফক্তফে প্রদান কনযন ফা এভন যকান দহরর, হফফযণী,
হাফ, হযটানচ ফা প্রহতনফদন দাহখর কনযন মাা হভথো এফং হভথো ফহরয়া হতহন ভনন কনযন
ফা হফশ্বা কনযন ফা তে ফহরয়া ভনন কনযন না, তনফ হতহন নহধক ৩ (হতন) ফৎয
কাযাদনন্ড দহন্ডত আনফন থফা নহধক ৫ (াুঁচ) রি টাকা থচদন্ড ফা ঈবয় দনন্ড
দহন্ডত আনফন।

কহতয় ধাযা
রংঘনূফচক ফীভা
ফেফা হযচারনায
দে

১৩২৷ যকান ফেহক্ত ধাযা ৮, ২৩, ৪১, ৪৩, ৪৬ ফা ১১৯ এয হফধান রংঘন কহযনর এআরূ
প্রহতহট রংঘননয জন্য তাায নহধক ৫ (াুঁচ) রি টাকা থচ দে আনফ ৷

ফীভাচু হক্ত ম্পাদনন
প্ররুদ্ধ কযায জন্য
হফভ্রাহন্তকয হফফযণী,
অশ্বা ফা ূফচাবা

১৩৩৷ যকান ফেহক্ত হফভ্রাহন্তকয, হভথো ফা প্রতাযণাভূরক ফহরয়া জাননন, এআরূ হফফযণী,
অশ্বা, ূফচাবা দ্বাযা, ফা প্রতাযণাভূরক ফহরয়া জাননন, ফা প্রতাযণাভূরক ূফচাবাল দ্বাযা
যকান ফেহক্তনক যকান ফীভাকাযীয হত ফীভা চু হক্ত ম্পাদননয প্রস্তানফ প্ররুদ্ধ কযায যচষ্টা
কহযনর হতহন এআ যানধ হবমুক্ত আনফন এফং হবনমাগ প্রভাহণত আনর নহধক ১০
(দ) রি টাকা থচ দে ফা নহধক ৩ (হতন) ফৎনযয কাযাদে ফা ঈবয় দনে দহেত
আনফন৷

অআননয হফধান
ারনন ফেথচতা
হকংফা রংঘনজহনত
কভচকানেয যিনত্র
ফেহক্তগত জহযভানা

১৩৪৷ এআ অআনন ন্যরূ যকান হফধান না থাহকনর যকান ফীভাকাযীয যকান হযচারক,
যয়ায যাল্ডায, ভুখে হনফচাী কভচকতচা, ফেফস্থ্াক ফা ন্য কভচকতচা ফা যব্াকায ফা
ংীদায, জহযকাযী ফা ঈায ন্য যকান কভচকতচা ফা এনজন্ট ফা ফীভা এনজন্ট
হননয়াগকাযী এআ অআননয যকান হফধান ারনন ফেথচ আনর ফা ঈক্ত হফধান রংঘন কহযনর
এফং যক জ্ঞাতানয এআ রংঘননয হত ংহিষ্ট থাহকনর, তাানক নফচাচ্চ ১ (এক) রি
টাকা এফং ফচহনম্ন ৫০ (ঞ্চা) াজায টাকা এফং রংঘন ফোত থাহকনর রংঘনজহনত
ভনয়য প্রহতহদননয জন্য নহধক ৫ (াচ) াজায টাকা হতহযক্ত থচ জহযভানা কযা
মাআনফ৷

নফধবানফ ম্পহত্ত
জচন  ধাযণ

১৩৫৷ (১) মহদ ফীভাকাযীয যকান হযচারক ফা ন্য যকান কভচকতচা ফা কভচচাযী
ফীভাকাযীয যকান ম্পহত্ত ন্যায়বানফ জচন ফা আিাকৃতবানফ দখনর যানখন হকংফা এআ
অআনন ফহণচত ফা নুনভাহদত ঈনেে ফেতীত ন্য যকান ঈনেনে ফেফায কনযন তনফ
ফীভাকাযীয ফা যকান দে ফা ফীভা হরহ গ্রানকয হবনমানগয হবহত্তনত ফীভাকাযীনক
তাায ভননাবাফ ম্পনকচ কভনি ১৫ (ননয) হদননয যনাহট প্রদান ূফচক তাানক ১৫

(ননয) রি টাকা থচ দনে দহেত কযা মাআনফ এফং হফচাহযক অদারত তাায হনধচাহযত
ভয়ীভায ভনধে ন্যায়বানফ হজচত ফা ন্যায়বানফ দখরকৃত ফা আিাকৃত
ফেফাযকৃত এআরূ ম্পহত্ত যপযত প্রদান কহযনত অনদ প্রদান কহযনত াহযনফন
এফং নাদানয় নহধক ২ (রৃআ) ফৎয কাযাদে প্রদান কহযনফন৷
ৃ যহিত হফহধফদ্ধ রাআপ আন্সুেনযন্স তহফনরয
(২) এআ ধাযায ঈনেনে ফীভাকাযী কতচক
ম্পদ ংহিষ্ট ফীভাকাযীয ম্পদ ফহরয়া গণে আনফ৷

কহতয় যিনত্র
ফীভাকাযীয ম্পহত্ত
ুনরুদ্ধায ফা
িহতূযণ দাননয
অনদ প্রদানন
অদারনতয িভতা

ৃ ি থফা ধাযা ৯৫ এয ধীনন হননয়াগপ্রাপ্ত একজন
১৩৬৷ (১) যকান অদারত কতচ
প্রাক থফা ফীভাকাযীয থফা ফীভা যকাম্পানীয যকান দে ফা ফীভা যকাম্পানীয
ফায়ক (ফায়নাধীন যকান যকাম্পানীয যিনত্র) অনফদননয যপ্রহিনত মহদ এআ ভনভচ
ন্তুষ্ট য় যম(ক) যকান ফীভাকাযী (যমআনিযত্র ফীভাকাযী একহট ফীভা যকাম্পানী যআনিনত্র ঈক্ত
ফীভাকাযী যকাম্পানীয ংগঠন  গঠন প্রহক্রয়ায নে মুক্ত যকান ফেহক্ত ফা যকান প্রাক্তন ফা
ফতচভান হযচারক, ফেফস্থ্ানা হযচারক, ফেফস্থ্াক, হচফ থফা ফায়ক ন্তবু চক্ত)
থফা ফীভাকাযীয যকান কভচকতচা, কভচচাযী থফা ফীভা এনজন্ট;
() যকান ফীভাকাযীয টাকা ফা ম্পহত্ত ফেফায কহযয়ানছন ফা দখনর যাহখয়ানছন
থফা এআ দানয় দায়ী আয়ানছন থফা তজ্জন্য দায়ী জফাফহদহতায ভুনখাভুহখ আয়ানছন,
ফা
(অ) ফীভাকাযী-ংহিষ্ট যকান বফধ কাজ ন্যায়বানফ ম্পন্ন কহযফায জন্য ফা হফশ্বা
বংনগয দানয় হবমুক্ত আয়ানছন;
(খ) যকান ফেহক্ত, হমহন যকান প্রকানয ফীভাকাযীয ফেফানয়য হত ংহিষ্ট অনছন ফা
হছনরন, ন্যায়বানফ ফীভাকাযীয যকান থচ ফা ম্পহত্ত দখনর যাহখয়ানছন থফা
ন্যায়বানফ ঈক্ত থচ ফা ম্পহত্ত দখনর যাহখয়া তাা যফঅআনীবানফ ধাযণ কহযয়ানছন ফা
ফীভাকাযীয ফেফায হবন্ন ন্য যকান ফেফানয রূান্তয কহযয়ানছন, থফা
(গ) এআ অআননয হফধান রংঘন জহনত যকান কাযনন রাআপ আন্সুেনযন্স তহফনরয থচ হ্রা
ায়; তাা আনর অদারত নুরূ যকান ফীভাকাযী, হযচারক, ফেফস্থ্াক, ফেফস্থ্ানা
প্রহতহনহধ, হচফ ফা ফায়ক ফা এআরূ ন্য কভচকতচা, কভচচাযী, ফীভা এনজন্ট ফা
প্রনমাজে ন্য যকান ফেহক্তনক যীিা কহযনত াহযনফন এফং অদারত যমরূ হঠক
হফনফচনা কহযনফন ফেফরত, হধকাযবু ক্ত ফা ন্যায় কভচ ম্পাদন ফা হফশ্বাবংনগয
িহতূযণ হানফ ফীভাকাযীয নুকুনর তাায ম্পনদ যআ হযভাণ থচ প্রদান কহযনত
তাানক ফাধে কহযনত াহযনফন থফা প্রনমাজে যিনত্র ফীভাকাযীয যকান থচ ফা ম্পদ ফা
ঈায ং হফনল ুনফচার কহযনত ফাধে কহযনত াহযনফন, এফং রাআপ আন্সুু্মনযন্স
তহফনরয নথচয হযভাণ এআ অআননয যকান হফধান রংঘন এয কাযনণ হ্রা াআনর, ঐ

থচ হক হযভাণ হ্রা াআয়ানছ তাা হনধচাযণ কহযফায িভতা অদারনতয থাহকনফ এফং
নুরূ রংঘননয জন্য যদালী ফেহক্তনক িহতূযণ স্বরূ ঈক্ত নথচয ম্পূণচ ফা ংহফনল
ফীভা আন্সুেনযন্স তহফনর প্রদাননয অনদ প্রদান কহযফায িভতা অদারনতয থাহকনফ ;
এফং ূফচ ঈহিহখত প্রহতহট যিনত্র অদারত মাা মথাথচ ভযন কহযনফন যআরূ ানয এফং
ভনয়য জন্য সুদ হযনাধ কহযফায অনদ প্রদাননয িভতা থহকনফ৷
(২) ঈ-ধাযা (১) ফা ঈ-ধাযা (৩) এ ফহণচত হফধান ভূ িু ন্ন না কহযয়া, মখন এআরূ
প্রভাহণত য় যম, যকান ফীভাকাযীয যকান থচ ফা ম্পহত্ত ন্তহচত আয়ানছ ফা াযাআয়া
হগয়ানছ তনফ অদারত এআরূ নুভান কহযনফ যম প্রাথহভক ভনয় ঈক্ত থচ ফা ম্পহত্তয
দাহয়নত্ব হননয়াহজত প্রনতেক ফেহক্ত (হতহন একজন হযচারক, ফেফস্থ্ানা হযচারক,
ফেফস্থ্াক, প্রধান হনফচাী কভচকতচা ফা ন্য যকান কভচকতচা ঈন না যকন) ঈ-ধাযা (১)
এয দপা (ক) এয ঈ-দপা () নুমায়ী ঈক্ত থচ ফা ম্পহত্ত ন্তহচত য়া ফা াযাআয়া
মায়ায দানয় দায়ী আয়ানছন এফং যআ যপ্রহিনত একআ ঈ-ধাযায হফধান একআবানফ
প্রনয়াগনমাগে আনফ, মহদ না ঈক্ত ফেহক্ত এআরূ প্রভাণ কহযনত ানযন যম, ংহিষ্ট থচ ফা
ম্পহত্ত ফীভাকাযীয ফীভা ফেফায়কারীন ভনয় ফেফায কযা আয়ানছ ফা ফন্টন কযা
আয়ানছ এফং ঈক্ত থচ ন্তহচত য়া ফা াযাআয়া মায়া আনত যিানথচ কর যমৌহক্তক
দনি গ্রণ কহযয়ানছন এফং ঐ থচ ফা ম্পহত্তয ন্তহচত য়া ম্পনকচ ন্য যকান
প্রকায নন্তালজনক হাফ প্রদান কহযনত ানযন৷
(৩) ফীভাকাযী একহট ফীভা যকাম্পানী আনর এফং ঈ-ধাযা (১) এয দপা (ক), (খ) এফং
ৃ ংঘহটত
(গ) এ ফহণচত কামচাফরীয যকান একহট ঐ ফীভা যকাম্পানীয যম যকান ফেহক্ত কতচক
আনর, প্রনতেক ফেহক্ত হমহন ঈক্ত প্রাহেক ভনয় ফীভা যকাম্পানীয হযচারক, ফেফস্থ্ানা
হযচারক, ফেফস্থ্াক, ফায়ক, হচফ ফা ন্য কভচকতচা হানফ কভচযত হছনরন, এআ
ঈ-ধাযায ঈনেনে তাাযা ঈক্ত কামচাফরী ম্পাদন কহযয়ানছন এআরূ ফেহক্তয
নুরূবানফ এফং নুরূ ফোকতায় ঈায জন্য দায়ী ফহরয়া হফনফহচত আনফন; মহদ না
হতহন প্রভাণ কহযনত ানযন যম, ঈক্ত ঘটনা তাায নুভহত থফা নমাহগতা ফেতীত
ংঘহটত আয়ানছ এফং তাায যকান গাহপরহত ফা ক্রহটয কাযনণ ংঘহঠত য় নাআ৷
(৪) এআ ধাযায ধীন যকান ফেহক্তয হফরুনদ্ধ কামচক্রনভয যম যকান মচানয় (তঃয
হবমুক্ত নানভ ঈনিহখত) অদারত মহদ রপনাভা ফা ন্য যকান প্রকানয এআ ভনভচ ন্তুষ্ট
ন যম, হবমুক্ত ফেহক্তয হফনি দৃেতঃ একহট যভাকেভায যিত্র প্রহতহিত আয়ানছ ;
এফং ফীভাকাযীয ফীভা হরহ গ্রাক থফা ফীভা যকাম্পানীয দেনদয স্বাথচ যিানথচ
মথামথ  ন্যায় েত হবহত্ত যহয়ানছ তাা আনর অদারত হনম্নরূ যক্রাক কহযফায
অনদ প্রদান কহযনফন :(ক) হবমুক্ত ফেহক্তয দখনর থাকা ফীভাকাযীয ম্পহত্ত ;
(খ) হবমুক্ত ফেহক্তয ভাহরকাধীন যকান ম্পহত্ত মাা ঈ-ধাযা (৫) এয থচ নুমায়ী
তাায দখনর যহয়ানছ ফা দখনর অনছ ফহরয়া হফনফহচত ;

(গ) ঈ-ধাযা (১) এয ধীন কামচধাযা অযি য়ায ূনফচ ২ (রৃআ) ফৎনযয ভনধে ফা
ঈক্ত কামচপ্রহক্রয়ায চরাকারীন ভনয় হবমুক্ত ফেহক্ত দ্বাযা স্তান্তয আয়ানছ এআরূ যকান
ম্পহত্ত যক্রাক কহযফায িভতা যানখন, মহদ অদারত তোঠ ফা ন্য যকান প্রকানয এআ
ভনভচ ন্তুষ্ট ন যম, ঈক্ত স্তান্তয যর হফশ্বান ফা ন্যামে ভূনরে স্তান্তহযত য় নাআ ৷
(৫) ঈ-ধাযা (৪) এয ঈনেে ূযণকনে হননম্নাক্ত যশ্রণীয ম্পহত্ত ভূ হবমুক্ত ফেহক্তয
ফহরয়া গণে আনফ, মথাঃ(ক) যকান ফেহক্তয নানভ থাকা যকান ম্পহত্ত অত্মীয়তা জহনত কাযনণ ফা ন্য যকান
প্রাহেক কাযনণ হবমুক্ত ফেহক্তয হত ম্পনকচয কাযনণ হবমুক্ত ফেহক্তয ফহরয়া
প্রতীয়ভান য়;
(খ) ভাহরকানাধীন যকাম্পানীয ম্পহত্ত, যমআনিনত্র হবমুক্ত ফেহক্ত হননজ ফা তাায
ভননানীত অত্মীয়, ংীদায ফা যকাম্পানীয যয়ানয অগ্রী ফেহক্তগনণয ভাধেনভ হবমুক্ত
ফেহক্ত প্রতেি ফা নযািবানফ ঈায হনয়ন্ত্রণ প্রনয়াগ ফা গ্রনণয হধকাযী য়৷
ফোখোঃ- এআ ধাযায ঈনেে ূযণকনে যকান ফেহক্ত একজন হবমুক্ত ফেহক্তয ভননানীত
ফেহক্ত ফহরয়া গণে আনফন মহদ প্রতেি ফা নযািবানফ হতহন হবমুক্ত ফেহক্তয নি ফা
হবমুক্ত ফেহক্তয হননদচনয ভাধেনভ এভন িভতায হধকায জচন কনযন মাা দ্বাযা
হবমুক্ত ফেহক্ত যকাম্পানীয হফলয়াহদয হনয়ন্ত্রনণয হধকাযী ন ৷
(৬) এআ ধাযায ধীন যক্রাককৃত যকান ম্পহত্তনত দাফী ফা ঈক্ত যক্রানকয হফরুনদ্ধ যকান
অহত্ত থাহকনর তাা অদারনত হরহখত অনফদননয ভাধেনভ কহযনত আনফ; এফং এআ
ধাযায ধীন ঈক্ত ম্পহত্ত যক্রাকনমাগে নন এআ ভনভচ দাফীকাযী ফা অহত্ত
ঈত্থানকাযীনক প্রভাণ প্রদচন কহযনত আনফ এফং অদারত ংহিপ্ত ঈানয় ঈক্ত দাফী ফা
অহত্ত তদনন্ত গ্রয আনফন ৷
(৭) অদারত ঈ-ধাযা (১) এয ধীন অনফদন হনষ্পহত্ত কানর যক্রাক আয়ানছ এভন
ম্পহত্তয স্বাথচ ংহিষ্ট হানফ প্রতীয়ভান য় এআরূ কর ফেহক্তনক তাানদয ফক্তফে
ঈস্থ্ান কযায সুনমাগ দাননয য এআ ধাযায ধীন যকান দায় মথামথ ঈানয় কামচকয
কযায জন্য ঈক্ত ম্পহত্তয হফহর ফেফস্থ্ায হফলনয় মাা প্রনয়াজনীয় ভনন কহযনফন, তদ্রূ
অনদ প্রদান কহযনত াহযনফন এফং এআ ধাযায ধীন নুরূ কর ফেহক্ত ঈক্ত
কামচধাযায় ি ফহরয়া গণে আনফন৷
(৮) এআ ধাযায ধীন কর কামচক্রনভ যম যকান প্রকৃহতয প্রশ্ন, হফনল কহযয়া এআ ধাযায
ধীন যক্রাককৃত ম্পহত্তয হফলনয়, হদ্ধান্ত গ্রনণ এআ অদারনতয ূণচ িভতা এফং একক
এখহতয়ায থাহকনফ এফং ন্য যকান অদারনতয যকান যভাকেভা ফা ন্য অআনগত
কামচক্রনভ এআ প্রনশ্ন হদ্ধান্ত গ্রনণয যকান এখহতয়ায থাহকনফ না ৷
(৯) ঈ-ধাযা (৫) এয নুনিদ (খ) এ ফহণচত ফেহক্ত ভাহরকানাধীন যকান যকাম্পানীয

ম্পহত্ত হফহধ ফেফস্থ্ায অনদ প্রদান কানর অদারত ঐ ধাযায় ঈহিহখত হবমুক্ত ফেহক্তগণ
এফং ঐ নুনিনদ ঈহিহখত ফেহক্তগণ ফেতীত ঈক্ত ম্পহত্তনত ন্যান্য কনরয স্বাথচ মথাথচ
হফনফচনায় অহননফন ৷
(১০) এআ ধাযায ধীন কামচক্রভ গ্রনণ যকাম্পানী অআন এ প্রদত্ত কর িভতা
অদারনতয থাহকনফ৷
ৃ ীয় ধোনয় ঈহিহখত ফীভা যকাম্পানী ফা ভফায় ফীভা হভহতয যিনত্র ফীভাকাযীয
(১১) তত
যিনত্রয নুরূ এআ ধাযায হফধান প্রনমাজে আনফ ৷
(১২) এআ ধাযায ধীন কামচক্রযভয হধনিত্র াআনকাটচ হফবানগয আনফ এফং এআ অআন
ফরফৎ আফায ফেফহত ূনফচ াআনকাটচ হফবাগ ছািা ন্য অদারনত এআ হফলনয়
হফচাযাধীন থাকা যকান কামচক্রভ এআ অআন ফরফৎ য়ায য াআনকাটচ হফবানগ
স্থ্ানান্তহযত আনফ।
(১৩) এআ ধাযায ঈনেে ূযণকনে সুহপ্রভ যকাটচ হনম্নরূ হফহধ প্রণয়ন কহযনত াহযনফ,
মথাঃ(ক) এআ ধাযায ধীন তদন্ত  কামচক্রভ হযচারনায দ্ধহত; এফং
(খ) এআ ধাযায ধীন ঈায হধনিত্র কামচকয হনয়ন্ত্রণ ংক্রান্ত যম যকান ফা কর হফলয়৷

ৃ িনক যনাহট
কতচ
প্রদান এফং রৄনানী

১৩৭৷ (১) এআ ধাযায ধীন প্রনমাজে হফলনয় মখন যকান অনদ প্রদাননয জন্য অদারনত
ৃ ি হননজ এআ অনফদন না কহযয়া থানকন এফং ভাভরায
অনফদন কযা য় এফং মহদ কতচ
যকান ি নয় যআ যিনত্র অদারত অনফদননয একহট নুহরহ অনফদন রৄনানীয
ৃ িনক ফহত কহযনফন এফং কতচ
ৃ িনক রৄনানীয সুনমাগ প্রদান কহযনফন৷
তাহযখ কতচ

(২) হনম্নফহণচত অনদ ভূন এআ ধাযায হফধান প্রনমাজে আনফ, মথা:-

(ক) ধাযা ২৩ ফা ধাযা ১১৯ এয ধীন যকান জভাকৃত থচ হডহক্রভূনর যক্রাক কযায
অনদ;

(খ) এআরূ যকান জভাকৃত থচ যপযত্ প্রদাননয জন্য ধাযা ২৫ ফা ধাযা ১১০ এয ধীন

প্রদত্ত অনদ;

(গ) রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফায় স্তান্তয ফা একত্রীকযনণয জন্য যকান ফেফস্থ্া নুনভাদন
কহযফায জন্য অনদ ফা এআ অনদনয পরশ্রুহতনত প্রদত্ত ন্য যম যকান অনদ;

(ঘ) ফীভা যকাম্পানী ফা হভঈচু য়োর ফীভা যকাম্পানী ফা ভফায় ফীভা হভহতয ফায়ননয
জন্য অনদ;

(ঙ) ধাযা ১০৯ এয ধীন যকান ফীভা যকাম্পানীয অংহক ফায়ননয জন্য প্রণীত
হযকে নুনভাদননয অনদ;

(চ) ফীভা যকাম্পানী ফা হভঈচু য়োর ফীভা যকাম্পানী ফা ভফায় ফীভা হভহতয ফীভাচু হক্তয
হযভাণ হ্রা কযনণয জন্য প্রদত্ত অনদ ৷

কামচধাযা দানয়নয
োটহনচ যজনানযর
ৃ ূফচানুনভাদন
কতচক

ৃ ি কতচক
ৃ কামচধাযা দাহখরকৃত না আনর ফীভাকাযী ফা তাায যম যকান
১৩৮৷ (১) কতচ
হযচারক, ফেফস্থ্াক ফা ন্য যকান কভচকতচা ফা এআ অআননয ধীন দায়ী যকান ফেহক্তয
হফরুনদ্ধ যকান কামচধাযা দানয়য কহযনত াহযনফন না, মহদ হতহন ঈক্তরূ কামচধাযা দানয়য
কহযনত োটহনচ যজনানযযরয ূফচানুনভাদন গ্রণ না কহযয়া থানকন৷
ৃ ীয় ধোনয় ংজ্ঞাহয়ত
(২) এআ ধাযায হফধান ফীভাকাযীয যিনত্র যমভন প্রনমাজে যতভহন তত
হভঈচু য়োর ফীভা যকাম্পানী  ভফায় ফীভা হভহতয যিনত্র প্রনমাজে৷

প্রহতকায ভঞ্জুনয
অদারনতয িভতা

১৩৯৷ মহদ যদয়ানী থফা যপৌজদাযী যকান ভাভরায় রৄনানীয নয যকান ফেহক্ত ফনরা,
হফচু েহত, দাহয়ত্ববে ফা হফশ্বা বনেয কাযনণ দায়ী আয়ানছন হকংফা আনতন ফহরয়া
অদারত ভনন কনযন, হকন্তু হতহন ৎবাু্যফ এফং মুহক্তমুক্ত ঈানয় কাজ কহযয়ানছন এফং
হফলয়হটয াহফচক ফস্থ্ায যপ্রহিনত তাানক ঈক্ত ফনরা, ত্রুহট, হফশ্বাবনেয দায় আনত
অদারত মথাথচ হফনফচনাভূরক নতচ তাানক ঈক্ত দায় আনত ম্পূণচ ফা অংহক ফোহত
প্রদান কহযনত াহযনফন৷

যাধ হফচাযাথচ
গ্রণ  হফচায

১৪০৷ (১) যচয়াযভোন ফা তাায হনকট আনত িভতাপ্রাপ্ত যকান কভচকতচায হরহখত
হবনমাগ ফেতীত যকান অদারত এআ অআননয ধীন যকান ভাভরা হফচাযাথচ গ্রণ কহযনফ
না৷
(২) এআ অআননয ধীন যাধভূ প্রথভ যশ্রণীয ভোহজনস্ট্রট ফা, যিত্রভত,
ৃ হফচামচ আনফ৷
যভযট্রাহরটন ভোহজনস্ট্রট কতচক

যানধয
অভরনমাগেতা 
জাহভননমাগেতা

১৪১৷ এআ অআননয ধীন যাধভূ -অভরনমাগে (non-cognizable),
জাহভননমাগে (bailable) এফং অনালনমাগে (compoundable) আনফ৷

অীর

১৪২৷ (১) হনম্ন ফহণচত যম যকান অনদনয হফরুনদ্ধ এখহতয়াযম্পন্ন অদারনত অীর কযা
মাআনফ, মথা :(ক) ধাযা ৮ এফং ১০ এয ধীন ফীভাকাযীয হনফন্ধীকযণ কযায অনফদন প্রতোখোন ফা
হনফন্ধীকযণ ফাহতনরয অনদ;

(খ) ধাযা ১৫ এয ধীন ফীভা যকাম্পানীয নাভ হযফতচন কযায হননদচ প্রদাননয অনদ;

(গ) ধাযা ১২৪, ১২৫, ১৩১ ফা ১৩৮ এয ধীনন ফীভা এনজন্ট হননয়াগকাযী ফা ফীভা
যব্াকায ফা ফীভা জযীকাযীয রাআনন্স ফাহতর কহযফায ফা ফীভাকাযীয যযহজস্ট্রায আনত
ফীভা এনজনন্টয নাভ ভুহছয়া যপরায অনদ;

(ঘ) ফীভাকাযীয ফায়ন ফা যদঈহরয়াত্ব প্রহক্রয়ায় প্রদত্ত যকান অনদ;

(২) ঈ-ধাযা (১) এয ঈনেে ূযণকনে এখহতয়াযম্পন্ন অদারত আনফ যদয়ানী
হধনিত্র ম্পন্ন ভুখে অদারত মাায স্থ্ানীয় ীভায ভনধে ংহিষ্ট ফীভাকাযীয ফেফানয়য
প্রধান কামচারয় ফহস্থ্ত৷

(৩) ঈ-ধাযা (১) এয ধীন প্রদত্ত যম যকান অনদনয হফরুনদ্ধ অীর এখহতয়ায ম্পন্ন
অদারনতয হনকট দানয়য কহযনত আনফ এফং এআ অীনরয হদ্ধান্ত চূ িান্ত হফনফহচত
আনফ৷

(৪) এআ ধাযায ধীন যকান অীর গ্রণনমাগে আনফ না মহদ অীরকাযী অীর
ংক্রান্ত অনদ প্রাহপ্তয ৪ (চায) ভানয ভনধে অীর দানয়য না কনযন৷

লি ধোয়
হফহফধ
ৃ নিয িভতা
কতচ
 কতচফে চণ

ৃ ি াধাযণ ফা হফনল অনদ দ্বাযা এআ অআননয ধীন আায িভতা এফং
১৪৩৷ কতচ
কতচনফেয যম যকানহট আায ধীনস্ত যম যকান ফেহক্তয নুকূনর চণ কহযনত াহযনফ,
ৃ ি কতচক
ৃ অনযাহত হফহধ হননলধ, ীভাফদ্ধতা
এআরূ হচত যকান িভতা  কতচফে কতচ
এফং তচাফরী, মহদ থানক, াযনি আনফ এফং আা যচয়াযভোননয হনয়ন্ত্রণ  ংনাধন
াননি আনফ৷

দহররাহদ স্বািয

ৃ নিয যচয়াযভোন ফা তাায
১৪৪৷ এআ অআন ফা আায ধীন প্রণীত হফহধ নুয়ায়ী কতচ
ধীনস্থ্ যকান ফেহক্ত ফা ধাযা ১২৫ এয ঈ-ধাযা (২) ফা ধাযা ১২৭ এয ঈ-ধাযা (৪) এয
ৃ স্বািহযত আনত আনফ এআরূ কর দহরর
ধীন িভতাপ্রাপ্ত যকান কভচকতচা কতচক
ৃ নিয নুরূ যচয়াযভোন ফা কভচকতচায স্বািনযয যকায কতচক
ৃ নুনভাহদত ভুহিত,
কতচ
যখাহদত, হরনথাগ্রাপকৃত ফা ন্য যকান মাহন্ত্রক দ্ধহত দ্বাযা ছা ভাযা পোকহহভহর ফন
কহযনর ঈা মথামথরূন স্বািহযত ফহরয়া গণে আনফ৷

যনাহট জাযী

১৪৫৷ (১) যকান ফীভাকাযী ফা হভঈচু েয়োর ফীভা যকাম্পানী ফা ভফায় ফীভা হভহতনক
ৃ নিয হনকট যহিত
যকান প্রনস্ ফা ভন জাযী কহযনত আনর ঈক্ত প্রনস্ ফা ভন কতচ
ফীভাকাযী ফা হভঈচু েয়োর ফীভা যকাম্পানী ফা ভফায় ফীভা হভহতয নি গ্রণ কযায জন্য
ৃ নিয হত যযহজহস্ট্রকৃত তাায হঠকানায় যৌছাআনর
িভতা প্রাপ্ত ফেহক্তয নানভ এফং কতচ
ফা যযহজহস্ট্র ডাকনমানগ যপ্রযণ কযা আনর ঈক্ত প্রনস্ ফা ভন মথামথবানফ জাযী
আয়ানছ ফহরয়া গণে আনফ৷
(২) এআ অআননয ধীন যকান ফীভা হরহ গ্রানকয হনকট যকান যনাহট ফা ন্য
দহররাহদ যপ্রযণ কহযনত আনর ঈা াধাযণতঃ যম ফেহক্তয হনকট ফীভা হরহ ংক্রান্ত
যনাহট যপ্রযণ কযা য় তাায হঠকানায় যপ্রযণ কযা মাআনফ এফং এআরূন যপ্রহযত যনাহট
ংহিষ্ট ফীভা হরহ গ্রাকনক প্রদত্ত যনাহট ফহরয়া গণে আনফঃ

তনফ তচ থানক যম, যমআনিনত্র যকান ফেহক্ত স্তান্তয, হননয়াগ ফা ভননানয়ননয কাযনণ
যকান হরহনত স্বাথচংহিষ্ট ফহরয়া দাফী কহযয়া ফীভাকাযী ফা হভঈচু েয়োর ফীভা যকাম্পানী
ফা ভফায় ফীভা হভহতনক হরহখত যনাহট দ্বাযা ফহত কহযয়ানছ যআনিনত্র এআ
অআননয ধীন ফীভা হরহ গ্রাকনক যপ্রহযত যনাহট নুরূ ফেহক্তনদয হনকট যপ্রযণ
কহযনত আনফ৷

হফহধ প্রণয়ননয
িভতা

১৪৬। এআ অআননয ঈনেে ূযণকনে, যকায, যকাযী যগনজনট প্রজ্ঞান দ্বাযা,
আরাভী ফীভা ন্যান্য হফলনয় হফহধ প্রণয়ন কহযনত াহযনফ।

তপহর ংনাধনন
যকানযয িভতা

১৪৭৷ যকায, যকাযী যগনজনট প্রজ্ঞান দ্বাযা, যমআরূ প্রনয়াজন ভনন কহযনফ যআরূন
তপহর ংনাধন কহযনত াহযনফ৷

প্রহফধান প্রণয়ননয
িভতা

ৃ ি, যকানযয নুনভাদনক্রনভ, এআ অআননয ঈনেে ূযণকনে, এআ অআন
১৪৮। কতচ
এফং তদধীন প্রণীত যকান হফহধয হত াভঞ্জেূণচ না য়া াননি, যকাযী
যগনজনট প্রজ্ঞান দ্বাযা প্রহফধান প্রণয়ন কহযনত াহযনফ।

হযটাননচয াযাং
প্রকাকযণ

ৃ ি প্রহত ফৎয এআ অআননয ধীন হাফ, হস্থ্হতত্র, হফফযণী, ংহিপ্তায
১৪৯৷ কতচ
ৃ হনধচাহযত দ্ধহতনত প্রকানয ফেফস্থ্া কহযনফ
এফং ন্য যকান হযটাননচয াযাং তদকতচক
ৃ নিয যম যকান টীকা ংমুক্ত কহযনত াহযনফ৷
এফং এআ াযাংন কতচ

নুনভাহদত
এনজনন্টয জ্ঞাত
হফলয়  হফফ ৃহত
ফীভাকাযী ফা
যব্াকায ফা এনজন্ট
হননয়াগকাযীয জ্ঞাত
হফলয়  হফফ ৃহত
হননফ গণে

১৫০৷ (১) যকান ফেহক্ত যকান ভনয় ফীভাকাযী ফা যব্াকায ফা ফীভা এনজন্ট হননয়াগকাযী,
ৃ ফীভা চু হক্ত ায়ায যচষ্টা ফা অনরাচনা কযায জন্য ঈক্ত যমাগেতায়
মাা প্রনমাজে, কতচক
িভতা প্রাপ্ত আয়া থাহকনর ঐ ফেহক্ত প্রহতহট যিনত্র চু হক্ত ম্পাদননয জন্য ফীভাকাযীয
এনজন্ট হানফ গণে আনফন এফং ফীভা হরহ গ্রানকয ঝু ুঁহক গ্রনণ ংহিষ্ট কর হফলনয়
ঈক্ত ফেহক্তয জ্ঞাত কর হফলয় ফীভাকাযীয জ্ঞাত হফলয় ফহরয়া গণে আনফ৷

(২) এআরূ যকান ফেহক্ত এনজন্ট হানফ যকান হফফ ৃহত প্রদান কহযনর ফা যকান কাজ
কহযনর চু হক্ত ম্পাদননয ঈনেনে ঈক্ত হফফ ৃহত ফা কাজ ধাযা ১৪৫ ফা ন্য যকান হফধান
ৃ প্রদত্ত ফা কৃত ফহরয়া গণে আনফ৷
রংঘন নে ফীভাকাযী কতচক

(৩) হনম্নফহণচত যিনত্র এআ ধাযায হফধান প্রনমাজে আনফ না, মথাঃ-

(ক) যমআনিনত্র ঈক্ত ফেহক্ত এফং প্রস্তাহফত ফীভা হরহ গ্রানকয ভনধে ফীভা চু হক্ত
ম্পাদনন যমাগাজ ফা প্রশ্রয় থানক;

(খ) যমআনিনত্র এআরূ ফেহক্ত এখন অয এনজন্ট ননন এফং ফীভাকাযী িাফে ফীভা
হরহ গ্রাক এফং ফচাধাযণনক ঈক্ত ফেহক্তয এনজন্ট না থাকায হফলনয় ফহত কযায
জন্য কর মুহক্ত ংগত ফেফস্থ্া গ্রণ কহযয়ানছ৷

যকাম্পানী অআন এয
হফধানভূনয
ংযিণ

ৃ ীয় ধোনয়
১৫১৷ এআ অআনন সুহনহদচষ্টরূন হফধান কযা য় নাআ এআরূ হফলনয় তত
যকাম্পানী হানফ ংজ্ঞাহয়ত যকান ফীভাকাযী থফা হভঈচু েয়ার ফীভা যকাম্পানী থফা
ভফায় ফীভা হভহত যকাম্পানী অআন এয হফধান হযারনন এআ অআননয হফধান যকান
প্রবাফ হফস্তায কহযনফ না৷

প্রকাহত প্রনক্টা
আতোহদ হযদচন
এফং নুহরহ
যফযা

১৫২৷ হফহধ দ্বাযা হনধচাহযত হপ প্রদানূফচক যম যকান ফেহক্ত ধাযা ৮ এয ঈ-ধাযা (৫) এয
ৃ নিয হনকট দাহখরকৃত দহররাহদ হযদচন কহযনত াহযনফন এফং
দপা (জ) নুমায়ী কতচ
হফহধ দ্বাযা হনধচাহযত ানয হগ্রভ হপ প্রদান কযত ঈক্তরূ দহরনরয নুহরহ ফা ঈায
ংহফনল াআনত াহযনফন৷

এআ অআননয ধীন
জভাকৃত
হহকঈহযহটনজয
ফাজায ভূরে হনধচাযণ

১৫৩৷ এআ অআননয হফধান নুমায়ী ফাংরানদ ফোংনক জভাকৃত হহকঈহযহটনজয জভা
ৃ হনধচাহযত আনফ এফং এআ হফলনয়
প্রদাননয তাহযনখ ফাজায ভূরে ফাংরানদ ফোংক কতচক
ফাংরানদ ফোংনকয হদ্ধান্তআ চূ িান্ত আনফ৷

ঈনদষ্টা কহভহট

ৃ ি, যকানযয হত অনরাচনা াননি, এআ অআননয ধীনন তাায দাহয়ত্ব
১৫৪৷ কতচ
ারনন যাভচ প্রদাননয জন্য প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত দ্ধহতনত একহট ঈনদষ্টা কহভহট
গঠন কহযনফ এফং ঈায কামচদ্ধহত হনধচাযণ কহযনফ৷

নীট হপ্রহভয়াভ
অনয়য ঈয রৄল্ক
ধামচকযণ

১৫৫৷ যকায, ভনয় ভনয়, যকাযী যগনজনট অনদ দ্বাযা, প্রনতেক ফীভাকাযীয ফাহলচক
নীট হপ্রহভয়াভ অনয়য ঈয রৄল্ক ধামচ  ংগ্র কহযনত াহযনফ এফং এআ রৄল্কায ফাহলচক
নীট হপ্রহভয়ানভয তকযা ধচ বানগয হধক আনফ না৷

ফীভা হরহ
গ্রাকনদয হনযাত্তা
তহফর, আতোহদ

ৃ ি “রাআপ আন্সুেনযন্স গ্রাক হনযাত্তা তহফর’’ নানভ একহট তহফর
১৫৬। (১) কতচ
গঠন কহযনফ। যকানযয হত অনরাচনাক্রনভ, রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফায়যত
ফীভাকাযীনদয হনকট আনত ধামচকৃত যরহব আনত অদায়কৃত থচ এআ তহফনর জভা
আনফ।
(২) তহফনর জভাকৃত থচ রাআপ আন্সুেনযন্স গ্রাকনদয াধাযণ হনযাত্তায জন্য এফং
প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত ন্যান্য ঈনেনে ফেফরত আনফ।
(৩) তহফনর যহিত এআরূ থচ মাা ঈ-ধাযা (২) এয ঈনেনে তাৎিহণকবানফ
ৃ ি এআরূ দিবানফ হফহননয়াগ কহযনফ মাানত নফচাচ্চ অয়
ফেফরত আনফ না তাা কতচ
হজচত য় এফং হফহননয়াগ হনযাদ থানক।

হযংখোন

ৃ ি হনহদচষ্ট ভয় ন্তয ফীভা ংহিষ্ট
১৫৭।(১) প্রহফধান দ্বাযা হনধচাহযত দ্ধহতনত কতচ
হফলনয় হযংখোন হবহত্তক তথে ংগ্র কহযনফ এফং নুরূ তথে ংগ্র এফং ফীভা
ংহিষ্ট ফা ফীভা ফহবূ চত হফলনয় ঈায ফেফানযয হনয়ভাফরী এআ ধাযায ধীন প্রণীত
প্রহফধানন ন্তবু চক্ত থাহকনফ।
(২) ঈ-ধাযা (১) এ মাা হকছু আ থাকুক না যকন, এআ ধাযায ধীন প্রণীত প্রহফধানন
ৃ , হনধচাহযত ছনক, যম যকান হনধচাহযত তথে
ফীভাকাযী, ফীভা যব্াকায এফং জহযকাযী কতচক
ৃ নিয হনকট যপ্রযনণয হফধান ন্তবু চক্ত থাহকনফ।
কতচ
ৃ ি ফা তাায নি ংগ ৃীত নুরূ তথে এআ ধাযায ফনর এআরূবানফ প্রকা
(৩) কতচ
কযা আনফ না মাানত যকান ফেহক্তহফননলয কামচকরা প্রকাহত য়।

যগানীয়তা

১৫৮। এআ অআননয ঈনেে এফং এআ অআননয ধীন যকান যপৌজদাযী কামচক্রনভয
ঈনেে ফেহতনযনক এআ অআননয ধীন িভতা প্রনয়ানগয জন্য হনমুক্ত যকান ফেহক্ত তাায
দাহয়ত্ব ারনকানর ংগ ৃীত যকান ফেফা ফা ফীভা ংগ্রণকাযী যকান ফেহক্তয কামচক্রভ
ম্পহকচত তথে এআ অআননয ধীন প্রকাহতফে না আনর প্রকা কহযনফন না।

অআননয আংনযজী
নুফাদ প্রকা

১৫৯।(১) এআ অআন কামচকয আফায য যকায, নহধক ২(রৃআ) ফৎনযয ভনধে,
যকাযী যগনজনট প্রজ্ঞান দ্বাযা, এআ অআননয ফাংরা ানঠয আংনযজীনত নূহদত একহট
হনবচযনমাগে াঠ (Authentic English Text) প্রকা কহযনফ৷
(২) ফাংরা াঠ  আংনযজী ানঠয ভনধে হফনযানধয যিনত্র ফাংরা াঠ প্রাধান্য াআনফ৷

প্তভ ধোয়

যহতকযণ  যপাজত
যহতকযণ 
যপাজত

১৬০৷ (১) Insurance Act, 1938 (Act IV of 1938), তঃয যহত অআন ফহরয়া
ঈহিহখত, এতদদ্বাযা যহত কযা আর৷
(২) ঈক্তরূ যহত য়া নে যহত অআননয ধীন (ক) জীফন ফীভা ফেফা ফা াধাযণ ফীভা ফেফা হযচারনায জন্য হনফহন্ধত ফীভাকাযী ফা
যকাম্পানী ফা হভহত এআ অআননয হফধান নুমায়ী হনফন্ধন নদনত্রয যভয়ানদাত্তীণচ না
য়া থফা এআ অআন প্রফতচননয ৬ (ছয়) ভা ঈত্তীণচ না য়া মচন্ত, মাা অনগ ঘনট,
মথাক্রনভ রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা এফং নন-রাআপ আন্সুেনযন্স ফেফা হযচারনা কযায
ঈনেনে হনফহন্ধত ফীভাকাযী ফহরয়া গণে আনফ;
(খ) রাআনন্সপ্রাপ্ত ফীভা এনজন্ট এফং নদপ্রাপ্ত ফীভা এনজন্ট হননয়াগকাযী যম যকান ফেহক্ত
এআ অআননয হফধান নুমায়ী হনফহন্ধত ফীভা এনজন্ট এফং নদপ্রাপ্ত ফীভা এনজন্ট
হননয়াগকাযী ফহরয়া গণে আনফন;
ৃ আসুেকৃত বফধ নদত্রধাযী প্রনতেক ফীভা জহযকাযী,
(গ) প্রধান ফীভা হনয়ন্ত্রক কতচক
যভয়াদ ঈত্তীণচ না য়া মচন্ত, এআ অআননয ধীন ফীভা জহযকাযী হানফ গণে আনফন;
ৃ ফা ঈায হফরুনদ্ধ দানয়যকৃত যকান ভাভরা ফা ূচীত ন্য
(ঘ) প্রধান ফীভা হনয়ন্ত্রক কতচক
ৃ ি কতচক
ৃ ফা ঈায হফরূনদ্ধ দানয়যকৃত ফা ূচীত ভাভরা ফা
যকান অআনগত কামচধাযা কতচ
কামচধাযা ফহরয়া গণে আনফ;
(ঙ) প্রধান ফীভা হনয়ন্ত্রনকয নুকূনর ফা হফনি যকান অদারত, ট্রাআফুনার ফা ন্য ংস্থ্া
ৃ যকান কামচক্রভ, হফলয় ফা ভাভরায় প্রদত্ত যম যকান যায়, অনদ ফা ুযষ্কায এআ
কতচক
ৃ নিয নুকূনর ফা
অআন প্রফতচননয তাহযনখ ফোত থাহকনর ঐ তাহযখ আনত ঈা কতচ
হফনি জাযীকৃত ফা ম্পাহদত যায় অনদ ফা ুযষ্কায হানফ গণে আনফ এফং
তদনুমায়ী কামচকয  ফোত থাহকনফ;
ৃ নুনভাহদত হপ্রহভয়াভ ায এআ অআননয ধীন
(চ) প্রধান ফীভা হনয়ন্ত্রক কতচক
ুন:হনধচাহযত ফা হযফহতচত ফা ফাহতর না য়া মচন্ত, কামচকয থাহকনফ; এফং
(ছ) প্রণীত যকান হফহধ ফা প্রহফধান, এআ অআননয হফধানাফরীয হত াভঞ্জেূণচ য়া
াননি এফং যহত ফা ংনাহধত না য়া মচন্ত, ফরফৎ থাহকনফ এফং এআ অআননয
ধীন প্রণীত আয়ানছ ফহরয়া গণে আনফ৷

