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কমসং ান ব াংক আইন, ১৯৯৮
( ১৯৯৮ সেনর ৭ নং আইন )
কমসং ান ব াংক

িত াকে

[৬ ম, ১৯৯৮]]

ণীত আইন৷

যেহত বকার, িবেশষ কিরয়া বকার যুবকেদর কমসং ােনর মাধ েম অথৈনিতক উ য়ন কমকাে
স ৃ করার লে
কমসং ান ব াংক নােম এক ট ব াংক িত া করা সমীচীন ও েয়াজনীয়;
সেহত এতদ্ ারা িনম্◌্ন প আইন করা হইল :-

সংি
িশেরানামা ও
েয়াগ

১৷ (১) এই আইন কমসং ান ব াংক আইন, ১৯৯৮ নােম অিভিহত হইেব৷

সং

২৷ িবষয় বা

া

(২) সরকার, সরকারী গেজেট
তািরেখ এই আইন বলবত্ হইেব৷

াপন

ারা, য তািরখ িনধারণ কিরেব সই

সংেগর পিরপ ী কান িকছ না থািকেল, এই আইেন,-

(ক) “আিথক িত ান” অথ আিথক িত ান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ২৭
নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (খ) ত সং ািয়ত আিথক িত ান;
(খ) “তফিসিল ব াংক” অথ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of
1972) এর Article 37(1) এর অধীন ঘািষত scheduled bank;
(গ) “ব াংক” অথ কমসং ান ব াংক;
(ঘ) “ বাড” অথ ব াংেকর পিরচালনা বাড;
(ঙ) “বাংলােদশ ব াংক” অথ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of
1972) এর অধীন িত ত বাংলােদশ ব াংক;
(চ) “ চয়ারম ান” অথ বাড এর চয়ারম ান;
(ছ) “পিরচালক” অথ ব াংেকর পিরচালক;
(জ) “ব ব াপনা পিরচালক” অথ ধারা ১১ এর অধীেন িনযু
পিরচালক;
(ঝ) “িবিধ” অথ এই আইেনর অধীন

ণীত িবিধ;

(ঞ) “ িবধান” অথ এই আইেনর অধীন
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(ট) “ব াংক কা

ব ব াপনা

ণীত

িবধান;

ানী আইন” অথ ব াংক কা

ানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১
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(ট) “ব াংক কা ানী আইন” অথ ব াংক কা
সেনর ১৪ নং আইন)৷

ানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১

আইেনর
াধান

৩৷ আপাততঃ বলবত্ অন কান আইেন যাহা িকছই থাকুক না কন, এই আইন
ও তদধীন ণীত িবিধর িবধানাবলী কাযকর থািকেব৷

কমসং ান
ব াংক িত া,
ইত ািদ

৪৷ (১) এই আইন বলবত্ হইবার পর, যতশী
এক ট ব াংক িত া করা হইেব৷

স ব, কমসং ান ব াংক নােম

(২) ব াংক এক ট সংিবিধব সং া হইেব এবং ইহার ায়ী ধারাবািহকতা ও
এক ট সাধারণ সীলেমাহর থািকেব এবং এই আইন ও িবিধর িবধানাবলী সােপে
ইহার াবর ও অ াবর উভয়িবধ স ি অজন করার, অিধকাের রাখার ও
হ া র করার
মতা থািকেব এবং ইহার নােম ইহা মামলা দােয়র কিরেত
পািরেব বা ইহার িব ে মামলা করা যাইেব৷
(৩) উপ-ধারা (৪) এর িবধান সােপে , ব াংক কা ানী আইন এবং ব াংক
কা ানী স িকত আপাততঃ বলবত্ অন কান আইেনর িবধান ব াংেকর
ে
েযাজ হইেব না৷
(৪) সরকার, সরকারী গেজেট
াপন ারা, ব াংক কা ানী আইন অথবা
ব াংক কা ানী সং া আপাততঃ বলবত্ অন কান আইেনর কান িবধান
ব াংেকর
ে
েযাজ হইেব বিলয়া িনেদশ জারী কিরেল উ
িবধান
ব াংেকর
ে কাযকর হইেব৷

ব াংেকর ধান
কাযালয়,
ইত ািদ

৫৷ (১) ব াংেকর

ধান কাযালয় ঢাকায় থািকেব৷

অনুেমািদত
মূলধন

৬৷ (১) ব াংেকর অনুেমািদত মূলধন হইেব িতনশত কা ট টাকা৷

(২) ব াংক, বাংলােদশ ব াংেকর অনুেমাদন েম, বাড কতৃক িনধািরত ােন
উহার আ িলক অিফস, অন ান অিফস এবং শাখা াপন কিরেত পািরেব৷

(২) অনুেমািদত মূলধন একশত টাকা মূল মােনর িতন কা ট সাধারণ শয়াের
িবভ থািকেব৷
(৩) সরকার, সমেয় সমেয়, সরকারী গেজেট
অনুেমািদত মূলধেনর পিরমাণ বৃ কিরেত পািরেব৷

পিরেশািধত
মূলধন

াপন

ারা, ব াংেকর

৭৷ (১) ব াংেকর ারি ক পিরেশািধত মূলধন হইেব একশত কা ট টাকা, যাহার
মেধ ৭৫% গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার কতৃক পিরেশাধ করা হইেব এবং
২৫% রা ায় বািণ জ ক ব াংক, তফিসিল ব াংক, বীমা কা ানী ও আিথক
িত ান কতৃক পিরেশাধ করা যাইেব৷
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(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন িনিদ কৃত মূলধন ব াংেকর শয়ার
পিরেশাধ করা যাইেব৷
(৩) পিরেশািধত মূলধন শয়ােরর কান অংশ অিব
সরকার য় কিরেত পািরেব৷
(৪) সরকার, সমেয় সমেয়, সরকারী গেজেট
পিরেশািধত মূলধেনর পিরমাণ বৃ কিরেত পািরেব৷

পিরচালনা ও
শাসন

েয়র মাধ েম

ত থািকেল উ
াপন

অংশ

ারা, ব াংেকর

৮৷ (১) ব াংেকর পিরচালনা ও শাসন এই আইেনর অধীন গ ঠত পিরচালনা
বাড এর উপর ন
থািকেব এবং ব াংক য সকল মতা েয়াগ ও কায
স াদন কিরেত পািরেব পিরচালনা বাডও সই সকল মতা েয়াগ ও কায
স াদন কিরেত পািরেব৷
(২) য কান নীিতগত ে ব াংক সরকার কতৃক দ
কিরেব এবং কান িবষয় নীিতগত িক না সই স েক
সরকােরর িস া ই চূ ড়া হইেব৷

িনেদশাবলী অনুসরণ
দখা িদেল উহােত

(৩) ধারা ৯ এর অধীন থম বাড গ ঠত না হওয়া পয ব ব াপনা পিরচালক
বােডর যাবতীয় মতা েয়াগ এবং কায স াদন কিরেব৷

বাড

৯৷ (১) িন বিণত পিরচালক সম েয় ব াংেকর পিরচালনা বাড গ ঠত হইেব,
যথা:(ক) চয়ারম ান;
(খ) সরকার কতৃক মেনানীত চারজন পিরচালক;
(গ) বাংলােদশ ব াংেকর গভণর কতৃক মেনানীত একজন িনবাহী পিরচালক;
(ঘ) সরকার ব তীত অন ান
পিরচালক;

শয়ার মািলক, যিদ থােক, কতৃক মেনানীত দুইজন

(ঙ) ব ব াপনা পিরচালক৷
(২) যিদ ধারা ৭(১) এর অধীন রা ায় ব াংক, তফিসিল ব াংক, বীমা কা ানী
ও আিথক িত ােনর জন িনিদ কৃত মূলধন অনু প কান িত ান কতৃক
পিরেশাধ করা হয় সই
ে উ সংি
িত ান উহার শয়ার সংখ া অনু ন
১০% হওয়া সােপে , একজন পিরচালক মেনানীত কিরেত পািরেব৷
(৩) কান মেনানীত পিরচালক তাঁহার পেদর কাযভার
িতন বত্সর পয
ীয় পেদ অিধ ত থািকেবন:

হেণর তািরখ হইেত

তেব শত থােক য, ময়াদ শষ হওয়া সে ও তাহার লািভিষ
হণ না করা পয িতিন পিরচালক পেদ বহাল থািকেবন৷
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=820
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(৪) উপ-ধারা (৩) এ যাহা িকছই থাকুক না কন, সরকার য কান সময় কান
মেনানীত পিরচালেকর মেনানয়ন বািতল কিরেত পািরেব৷

চয়ারম ান

১০৷ (১) চয়ারম ান সরকার কতৃক িনযু

হইেবন৷

(২) চয়ারম ােনর পদ শূন হইেল িকংবা অনুপি িত বা অসু তােহত বা অন
কান কারেণ চয়ারম ান দািয় পালেন অসমথ হইেল, শূন পেদ নবিনযু
চয়ারম ান কাযভার হণ না করা পয িকংবা চয়ারম ান পুনরায় ীয় দািয়
পালেন সমথ না হওয়া পয সরকার কতৃক মেনানীত কান পিরচালক
চয়ারম ােনর দািয় পালন কিরেবন৷

ব ব াপনা
পিরচালক

১১৷ (১) ব াংেকর একজন ব ব াপনা পিরচালক থািকেবন৷
(২) ব ব াপনা পিরচালক বাংলােদশ ব াংেকর সিহত পরামশ েম, সরকার
কতৃক িনযু হইেবন এবং তাহার চাকুরীর শতাবলী সরকার কতৃক ি রকৃত
হইেব৷
(৩) ব ব াপনা পিরচালক ব াংেকর

ধান িনবাহী কমকতা হইেবন৷

(৪) ব ব াপনা পিরচালেকর পদ শূন হইেল িকংবা অনুপি িত বা অসু তােহত
বা অন কান কারেণ ব ব াপনা পিরচালক দািয় পালেন অসমথ হইেল, শূন
পেদ নবিনযু ব ব াপনা পিরচালক কাযভার হণ না করা পয সরকার
কতৃক মেনানীত কান কমকতা ব ব াপনা পিরচালেকর দািয় পালন ও কতব
স াদন কিরেবন৷

পিরচালেকর
দািয়

১২৷ চয়ারম ান, ব ব াপনা পিরচালক এবং অন ান পিরচালকগণ িবধান
ারা বা বাড কতৃক িনধািরত ব ব া মাতােবক ব াংেকর দািয় পালন ও
কতব স াদন কিরেবন৷

পদত াগ

১৩৷ চয়ারম াান, ব ব াপনা পিরচালক বা মেনানীত কান পিরচালক সরকােরর
িনকট তাহার া রযু প েযােগ ীয় পদ ত াগ কিরেত পািরেবন৷

সভা

১৪৷ (১) বাড এর সকল সভা, উহার চয়ারম ােনর িনেদেশ এতদুে েশ
িনধািরত ব াংেকর কান কমকতা কতৃক আহূত হইেব এবং সভার তািরখ, সময়
ও ান চয়ারম ান কতৃক ি রকৃত হইেব৷
(২) এই ধারার িবধান সােপে
হইেব৷

, বাড এর সভার কাযধারা

িবধান ারা িনয়ি ত

(৩) বাড এর সভার কারােমর জন উহার মাট সদস সংখ ার অনু ন একhttp://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=820
তৃতীয়াংশ সদেস

র উপি িতর

েয়াজন হইেব, তেব মুলতিব সভার

ে
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তৃতীয়াংশ সদেস র উপি িতর েয়াজন হইেব, তেব মুলতিব সভার
কান কারােমর েয়াজন হইেব না৷

ে

(৪) চয়ারম ান বাড এর সকল সভায় সভাপিত কিরেবন এবং তাঁহার
অনুপি িতেত সভায় উপি ত পিরচালকেদর মধ হইেত তাঁহােদর ারা
িনবািচত, ব ব াপনা পিরচালক বােদ অন , একজন পিরচালক সভায়
সভাপিত কিরেবন৷
(৫) শুধুমা
কান পিরচালক পেদ শূন তা বা বাড গঠেন ু ট থাকার কারেণ
বােডর কান কায বা কাযধারা অৈবধ হইেব না এবং তদস েক কান
ও
উ াপন করা যাইেব না৷
(৬) সভার কান আেলাচ সূচীেত ত
বা পেরা ভােব কান পিরচালেকর
ব
গত াথ জিড়ত থািকেল িতিন বাড এর সভায় উ
িবষেয়র উপর
আেলাচনায় অংশ হণ এবং ভাটািধকার েয়াগ কিরেত পািরেবন না৷

কিম ট

১৫৷ বাড উহার কােজর সহায়তার জন
েয়াজনেবােধ এক বা একািধক
কিম ট িনেয়াগ কিরেত পািরেব এবং উ
প কিম টর সদস সংখ া ও উহার
দািয় ও কাযাবলী িনধারণ কিরেত পািরেব৷

ব াংেকর
কাযাবলী

১৬৷ ব াংক জামানত লইয়া বা জামানত ব িতেরেক, নগেদ বা অন কান
কাের, সকল কার অথৈনিতক কায ম, িবেশষ কিরয়া, বকার যুবেদর
আ -কমসং ােনর জন ঋণ দান কিরেব এবং বাংলােদশ ব াংক কতৃক সময়
সময় আেরািপত শতাবলী সােপে িন বিণত সকল বা য কান কায কিরেত
পািরেব, যথা:(ক) সংিবিধব সং া, কা ানী, ব াংেকর ঋণ হীতা এবং সরকার কতৃক
এতদুে েশ িনধািরত একক ব
নেহন এমন অন কান ব
হইেত
আমানত হণ করা;
(খ) ব বসা পিরচালনার জন উহার স
হণ করা;

দ বা অন িকছ জামানত রািখয়া ঋণ

(গ) ব াংক দ ঋণ এবং অি েমর জামানত িহসােব াবর ও অ াবর
স ি র জ (pledge), ব ক, হাইেপািথেকশন (hypothecation) বা
িনেয়াগ
(assignment) হণ করা;
(ঘ) কান সংিবিধব

সং ার শয়ার খিরদ করা;

(ঙ) সিভংস সা টিফেকট, মািলকানা দিলল বা অন ান মূল বান সাম ী িনরাপদ
হফাজেত রািখবার জন হণ করা;
(চ) য কান ধরেনর তহিবল বা া গঠন, উহােদর পিরচালন ও িনয় ণ এবং
উ
প তহিবল বা াে র শয়ার ধারণ ও িবিলব ন করা;
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=820
(ছ) ঋেণর অথ িবিনেয়ােগর

ব াপাের ব াংেকর ঋণ

হীতাগণেক পরামশ

দান
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(ছ) ঋেণর অথ িবিনেয়ােগর ব াপাের ব াংেকর ঋণ
করা;

হীতাগণেক পরামশ

দান

(জ) সরকার কতৃক অনুেমািদত খােত ব াংেকর তহিবল িবিনেয়াগ করা;
(ঝ) বকারেদর িশ ণ, কল াণ ও উ য়েনর জন
ক
হণ, ব ব াপনা, উ য়ন ও পিরচালনা করা;
(ঞ) দেশর অভ
করা;

ের অথ এবং িসিকউির টজ

(ট) ব বসা পিরচালনার উে েশ বাস ানসহ
ব ব াপনা ও হ া র করা;
(ঠ) বকারেদর িবিনেয়াগ স

িত ান

হণ, সং হ,

াপন বা

রণ ও পিরেশাধ

াবর ও অ াবর স

ি

অজন,

েক পরামশদান করা;

(ড) বকার কমশ েক কৃিষপণ
উত্সাহ দান করা;
(ঢ) ঋণ
করা;

কান

য়াকরণসহ কু টর িশে

হীতােদর ব ব াপনা, িবপণন, কািরগরী ও

িবিনেয়ােগ

শাসিনক সহায়তা

দান

(ণ) কান ব াংক বা আিথক িত ােন িহসাব খালা বা উহােদর সিহত চ
স াদন করা অথবা উহােদর এেজ িহসােব কায স াদন করা;
(ত) ব াংক কতৃক অ জত সকল স

ি

িব

য় ও ব ব াপনা;

(থ) কমসং ান সৃ র লে
সরকােরর অনুেমাদন সােপে
বা িত ান হইেত ঋণ অথবা অনুদান হণ করা;

কান দাতা সং া

(দ) দেশ কমসং ান, িবেশষ কিরয়া, আ -কমসং ান স
গেবষণা এবং কাশনার ব ব া হণ করা;

েক তথ সং হ,

(ধ) সরকার কতৃক সরকারী গেজেট
াপন ারা অন য সব কায ব াংক
কতৃক করা যাইেত পাের বিলয়া িনিদ করা হয় সই সকল কায করা;
(ন) এই আইেনর উে েশ র সিহত সংগিতপূণ অন
াসংিগক কায করা৷

ব এবং
ঋণপ

য কান

েয়াজনীয় ও

১৭৷ (১) ব াংক, সরকােরর পূবানুেমাদন েম, ব এবং ঋণপ (debenture)
জারী এবং িব য় কিরেত পািরেব এবং সরকার কতৃক িনধািরত সুেদর হারই
হইেব উ ব ও ঋণপে র সুেদর হার৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত এবং িব
িন য়তা থািকেব৷
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১৮৷ বাংলােদশ ব

তব

এবং ঋণপে

াংক কতৃক সময় সময় জারীকৃত িনেদশাবলী সােপে

সরকারী

আয় ও
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িহসাব-িনকাশ

১৮৷ বাংলােদশ ব াংক কতৃক সময় সময় জারীকৃত িনেদশাবলী সােপে আয় ও
ব েয়র িহসাব ও ব ােল শীটসহ ব াংক যথাযথভােব উহার িহসাব সংর ণ
কিরেব এবং িহসােবর বািষক িববরণী
ত কিরেব৷

িনরী

১৯৷ (১) বাড কতৃক িনযু Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of
1973) এর Article 2(1)(b) ত সং ািয়ত দুইজন chartered accountant ারা
ব াংেকর িহসাব েত ক বত্সর িনরী া করা হইেব৷

া

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন িনেয়াগকৃত িনরী কেক ব াংেকর বািষক
ব ােল শীট ও অন ান িহসােবর কিপ সরবরাহ করা হইেব এবং তাঁহারা
ব াংেকর সকল রকড, দিলল, দা িরক ও অন ান স ি পরী া কিরয়া
দিখেত পািরেবন এবং এতদুে েশ ব াংেকর য কান পিরচালক, কমকতা ও
কমচারীেক জ াসাবাদ কিরেত পািরেবন৷
(৩) িনরী কগণ এই ধারার অধীন কৃত িনরী া িতেবদন সরকােরর িনকট
পশ কিরেবন এবং উ
িতেবদেন এই মেম উে খ কিরেত হইেব য,
তাঁহােদর মেত বািষক ব ােল শীেট এমন েয়াজনীয় িববরণািদ সি েবিশত
করা হইয়ােছ এবং উহা এমনভােব
ত করা হইয়ােছ যাহােত ব াংেকর
কায েমর সত এবং স ঠক িচ
দিশত হয় এবং এই সকল ব াপাের ব াংেকর
িনকট হইেত তাঁহারা কান ব াখ া বা তথ চািহয়া থািকেল উহার সরবরাহ
সে াষজনক িছল িকনা তাহাও উে খ কিরেবন৷
(৪) সরকার এবং ব াংেক অথ জমাকারীেদর াথর ায় পযা ব ব া
হইয়ােছ িকনা তাহা িনরীি ত িতেবদেন উে খ কিরেত হইেব৷

হণ করা

(৫) ব াংেকর কায ম িনরী ার ব াপাের সংি
িবিধ-িবধােনর পযা তা
স েক িনরী কগেণর িনকট িতেবদন চািহয়া সরকার য কান সময় িনেদশ
জারী কিরেত পািরেব এবং য কান সময় সরকার িনরী ার িবষয়ািদ স সারণ
অথবা িনরী ার প িত পিরবতন করার জন িনরী কগণেক িনেদশ দান
কিরেত পািরেব৷

িতেবদন

২০৷ (১) সরকার বা বাংলােদশ ব াংক েয়াজনমত ব াংেকর িনকট হইেত
ব াংেকর য কান িবষেয়র উপর িতেবদন বা িববরণী আ ান কিরেত পািরেব
এবং ব াংক সরকার বা বাংলােদশ ব াংেকর চািহদা মাতােবক িতেবদন বা
িববরণী রণ কিরেত বাধ থািকেব৷
(২) েত ক আিথক বত্সর শষ হইবার িতন মােসর মেধ ব াংক ধারা ১৯ এর
অধীন িনরী া িতেবদেনর এক ট কিপ সরকােরর িনকট
রণ কিরেব এবং
উহােত িনরী েকর ম ব , যিদ থােক, তত্িভি েত ব াংেকর মতামত দান
কিরেব৷

সংরি ত
তহিবল

২১৷ ব াংক এক ট সংরি ত তহিবল গঠন কিরেব, যাহােত ব াংেকর বািষক আয়
হইেত বাড কতৃক িনধািরত পিরমাণ টাকা জমা হইেব৷
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লভ াংশ িবিলব ন

২২৷ ধারা ২১ এর অধীন সংরি ত তহিবেল জমা করার এবং পিরেশাধ ব
হইয়ােছ বা উহা সে হজনক পযােয় আেছ এমন ঋণ, স েদর ঘাটিত এবং
সচরাচর ব াংক কতৃক িনিদ কৃত অনু প অন ান ঘাটিতর ব ব া করার পর
ব াংেকর লভ াংশ বাড কতৃক িনধািরত প িতেত িবিল-ব ন করা যাইেব৷

কমকতা ও
কমচারী িনেয়াগ

২৩৷ (১) ব াংক উহার দািয় সু ভােব পালেনর জন
কমচারী িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷

েয়াজনীয় কমকতা ও

(২) ব াংেকর কমকতা ও কমচারীেদর িনেয়াগ ও চাকুরীর শতাবলী
িনধািরত হইেব৷

ব াংেকর পাওনা
আদায়

িবধান ারা

২৪৷ (১) ব াংেকর পাওনা বেকয়া ভূ িম রাজ িহসােব আদায়েযাগ হইেব:
তেব শত থােক য, ঋণ হীতা বা ঋণ পিরেশােধ বাধ এমন ব
েক পেনর
িদেনর না টশ দান ব িতেরেক কান টাকা উ
েপ আদায় করা যাইেব না:
আেরা শত থােক য, ব াংক ঋণ হীতা বা ঋণ পিরেশােধ বাধ এমন ব
েক
না টেশ উি িখত িক েত টাকা পিরেশােধর িবষয় অবগত কিরেব এবং কান
িক
পিরেশােধ ব থ হইবার পূব পয িক েত টাকা পিরেশােধর সুেযাগ
অব াহত রািখেব৷
(২) ব াংেকর পাওনা আদােয়র
ে Public Demands Recovery Act, 1913
(Ben. Act III of 1913) অতঃপর উ Act বিলয়া উি িখত, এর section 7, 9, 10
এবং 13 এর িবধান েযাজ হইেব না এবং উ Act এর section 6 এর অধীন
জারীকৃত সা টিফেকেট উি িখত টাকা ব াংেকর পাওনার ব াপাের চূ ড়া
মাণ
িহসােব গণ হইেব৷
(৩) শুধুমা ব াংেকর পাওনা টাকা আদােয়র জন ব াংেকর কান কমকতা
তাহার অিধে ে র মেধ উ Act এর অধীন সা টিফেকট কমকতার ন ায়
মতা েয়াগ কিরেত পািরেবন৷

মতা অপণ

শা

ইত ািদ

২৫৷ ব াংেকর দ তা িন তকরণকে এবং দন ন ব বসািয়ক লনেদন
কায ম সহজতর করার জন বাড উহার য কান মতা বা দািয় সুিনিদ
শেত চয়ারম ান, পিরচালক, ব ব াপনা পিরচালক অথবা ব াংেকর অন কান
কমকতােক অপণ কিরেত পািরেব৷

২৬৷ (১) কান ব
এই আইেনর অধীন ঋণ বা অন কান সুিবধা নওয়া বা
ম র
করােনার
জন
ই াকৃতভােব িমথ া িববরণ দান কিরেল বা কাহােকও
ু
িমথ া িববরণ দােন বা জামানত িহসােব ব াংেক জমাকৃত দিলেল িমথ া িববরণ
রাখার সুেযাগ দান কিরেল, িতিন অনু এক বত্সর কারাদ বা দশ হাজার
টাকা অথদ বা উভয় দে দ নীয় হইেবন৷
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(২) কান ব
ব াংেকর িলিখত অনুমিত ব িতেরেক কান িব াপন বা
সেপ ােস ব াংেকর নাম ব বহার কিরেল, িতিন অনু ছয় মাস কারাদ বা
দশ হাজার টাকা অথদ বা উভয় দে দ নীয় হইেবন৷

অপরাধ
িবচারােথ

হণ

২৭৷ বাড কতৃক মতা া
কান কমকতার িলিখত অিভেযাগ ব িতেরেক
কান আদালত এই আইেনর অধীন শা েযাগ কান অপরাধ িবচারােথ হণ
কিরেব না৷

সরল িব ােস
কৃত কাজকম
র ণ

২৮৷ ব াংেকর কান পিরচালক, কমকতা বা কমচারী কতৃক সরল িব ােস কৃত
কান কােজর ফেল কান ব
িত
হইেল বা িত
হইবার স াবনা
থািকেল ত ন সংি
পিরচালক, কমকতা বা কমচারীর িব ে
কান
দওয়ানী বা ফৗজদারী মামলা বা অন কান আইনগত কায ম হণ করা
যাইেব না৷

আনুগত ও
গাপনীয়তা

২৯৷ (১) ব াংেকর েত ক পিরচালক, কমকতা ও কমচারী তাহার দািয়
হেণর
পূেব ব াংক কতৃক বা িবিধ ারা িনধািরতভােব ব াংেকর আনুগত ও গাপনীয়তা
র ার ঘাষণা দান কিরেবন৷
(২) কান পিরচালক, কমকতা বা কমচারী উপেরা আনুগত ও গাপনীয়তার
িত িু ত ভংগ কিরেল িতিন অনিধক ছয় মােসর কারাদ অথবা দশ হাজার
টাকা অথদ অথবা উভয় দে দ নীয় হইেবন৷

ব াংেকর
অবসায়ন

৩০৷ ব াংক কা ানীসহ য কান কা ানীর
ে
েযাজ অবসায়ন
সং া আইেনর িবধান ব াংেকর
ে
েযাজ হইেব না এবং সরকােরর
িনেদশ ও িস া ব িতেরেক ব াংেকর অবসান ঘ টেব না৷

ব াংক দাকান
ইত ািদ বিলয়া
গণ হইেব না

৩১৷ আপাততঃ বলবত্ অন কান আইেন যাহা িকছই থাকুক না কন ব াংক
Factories Act, 1965 (E.P. Act IV of 1965), Shops and Establishments Act, 1965
(E.P. Act VII of 1965) এবং Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of
1969)-এর মমানুসাের “কারখানা (factory)” “ দাকান (shop)” বািণ জ ক
িত ান “(commercial establishment)” বা “িশ
িত ান (Industry)” বিলয়া
গণ হইেব না৷

িবিধ ণয়েনর
মতা

৩২৷ এই আইেনর উে শ পূরণকে
িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেব৷

িবধান
ণয়েনর

সরকার, সরকারী গেজেট

াপন ারা,

৩৩৷ এই আইেনর উে শ পূরণকে বাড, সরকােরর পূবানুেমাদন েম এবং
সরকারী গেজেট
াপন ারা, এই আইন ও িবিধর সিহত অসম স না হয়
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মতা

এই প

িবধান

ণয়ন কিরেত পািরেব৷
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