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 ৯১, মশিশিল বাশেশযিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ 

 e-Mail: indsecy@moind.gov.bd 

 
 

২)  মুশিাক হািান মুুঃ ইফশিখার 

 মিয়ারম্যান 

 বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন (শবশিক) 

 ১৩৭-১৩৮, মশিশিল বাশেশযিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ 

 e-Mail: chairman@bscic.gov.bd 

 

 
 

 

 

          (খিড়া আইন  রবিী পৃষ্ঠায়)



2 

শবল নাং………….., ২০১৮ 

 

মািাশর, ক্ষুদ্র ও কুটির শশদল্পর অশধকির উন্নয়ন ও প্রিার ত্বরাশিি কশরয়া   যাপ্ত কম যিাংস্থান সৃশি ও  

অথ যননশিক প্রবৃশি অযযদনর মােদম যনেদের িাশব যক যীবন াত্রার মান উন্নয়দনর লদযি  

Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation Act, 1957 

(E.P. Act No. XVII of 1957) রশহিক্রদম  

যুেদ াদ ােী কশরয়া পুনুঃপ্রেয়দনর  

উদেদে আনীি  

শবল 

 

ম দহতু মািাশর, ক্ষুদ্র ও কুটির শশদল্পর অশধকির উন্নয়ন ও প্রিার শনশিি কশরয়া   যাপ্ত কম যিাংস্থান সৃশি এবাং অথ যননশিক 

প্রবৃশি অযযদনর মােদম যনেদের িাশব যক যীবন াত্রার মান উন্নয়দনর লদযি Bangladesh Small and 

Cottage Industries Corporation Act, 1957 (E.P. Act No. XVII of 1957)  

রশহিক্রদম যুেদ াদ ােী কশরয়া পুনুঃপ্রেয়ন করা িমীিীন ও প্রদয়াযনীয়;   

মিদহতু এিদ্দ্বারা শনম্নরূ  আইন করা হইল:- 

প্রথম অোয় 

প্রারশিক 

 

১। িাংশযপ্ত শশদরানাম, প্রদয়াে ও প্রবিযন।- (১) এই আইন বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন আইন, ২০১৮ নাদম 

অশিশহি হইদব।  

(২) ইহা িমগ্র বাাংলাদেদশ প্রদ াযি হইদব। 

(৩) ইহা অশবলদে কা যকর হইদব। 

২। িাংজ্ঞা।- শবষয় বা প্রিদের  শর শি মকান শকছু না থাশকদল, এই আইদন- 

(ক) “মবাড য” অথ য করদ াদরশদনর  শরিালনা মবাড য; 

(খ) ‘‘অনুোন’’ অথ য গ্রহীিা কর্তযক িরকার বা স্থানীয় বা ববদেশশক োিা িাংস্থা হইদি প্রাপ্ত আশথ যক িহায়িা ও 

মঞ্জুশর,  াহা োিা  িাংস্থাদক মফরিদ াগ্য নদহ; 

(ে) ‘‘ঋে’’ অথ য োিা ও গ্রহীিার মদে নীশিমালা বা মকান চুশির আওিায় আশথ যক বা মূল্যবান মকান শযশনি 

শবশনময়,  াহা শনশে যি মময়াদের  র গ্রহীিা কর্তযক োিাদক সুে-আিদল মফরি প্রোনদ াগ্য; 

(ঘ)‘‘করদ াদরশন’’ অথ য এই আইদনর অধীন প্রশিশষ্ঠি বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন;  

(ঙ) ‘‘ঋে গ্রহীিা’’ অথ য এই আইদনর অধীন করদ াদরশদনর শনকট হইদি ঋে গ্রহে কশরয়াদে এইরূ  ম  মকান 

ব্যশি বা ব্যশিবে য অথবা ব্যশি-মেশে, শনেমবি হউক (incorporated) বা না হউক, এবাং অনুরূ  ব্যশি বা 

ব্যশিেদের উত্তরাশধকারী বা স্বত্বশনদয়ােী (assignee);  

(ি) ‘‘কুটির শশল্প’’ অথ য শশল্পনীশির আদলাদক এই আইদনর অধীন িরকার, িরকাশর মেদযদট প্রজ্ঞা ন দ্বারা কুটির 

শশল্প শহিাদব শনধ যাশরি শশল্প প্রশিষ্ঠান; 

(ে) ‘‘ক্ষুদ্র শশল্প’’ অথ য শশল্পনীশির আদলাদক এই আইদনর অধীন িরকার, িরকাশর মেদযদট প্রজ্ঞা ন দ্বারা ক্ষুদ্র শশল্প 

শহিাদব শনধ যাশরি শশল্প প্রশিষ্ঠান; 

(য) ‘‘মিয়ারম্যান’’ অথ য করদ াদরশদনর  শরিালনা মবাদড যর মিয়ারম্যান; 

(ি) ‘‘িফশিলভুি ব্যাাংক’’ অথ য Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 

1972) এর অধীন িাংজ্ঞাশয়ি মকান schedule bank; 

(ঞ) ‘‘ শরিালক’’ অথ য   শরিালনা মবাদড যর মকান  শরিালক;  

(ট) ‘‘প্রশবধান’’ অথ য এই আইদনর অধীন প্রেীি প্রশবধান; 
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(ঠ) ‘‘ব্যশি’’ অথ য স্বািাশবক ব্যশিিহ শনবশিি বা অশনবশিি ম  মকান মকাপাশন, ব্যশি মাশলকানাধীন প্রশিষ্ঠান 

শকাংবা একাশধক ব্যশির িমিদয় েঠিি মকান িশমশি বা িাংঘ; 

(ড) ‘‘শবশধ’’ অথ য এই আইদনর অধীন প্রেীি শবশধ; 

(ঢ) ‘‘মাইদক্রা শশল্প’’ শশল্পনীশির আদলাদক এই আইদনর অধীন িরকার কর্তযক িরকাশর মেদযদট প্রজ্ঞা ন দ্বারা, 

মাইদক্রা শশল্প শহিাদব শনধ যাশরি অন্যান্য শশল্প প্রশিষ্ঠান;  

(ে) ‘‘মািাশর শশল্প’’ অথ য শশল্পনীশির আদলাদক এই আইদনর অধীন িরকার কর্তযক, িরকাশর মেদযদট প্রজ্ঞা ন দ্বারা, 

মািাশর শশল্প শহিাদব শনধ যাশরি শশল্প প্রশিষ্ঠান; 

(ি)‘‘িহদ ােী করদ াদরশন’’ অথ য ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশদনর কা যক্রম বৃশিকদল্প উহার উদযাদে প্রশিশষ্ঠি 

মকান করদ াদরশন, িদব শনশে যি এলাকা বা এলাকািমূদহ অথবা এক বা একাশধক  শনশে যি শশল্প লইয়া ইহার 

কা যক্রম  শরিাশলি হইদব। 

(থ) ‘‘শনধ যাশরি’’ অথ য এই আইদনর অধীন প্রেীি শবশধমালা বা প্রশবধানমালা দ্বারা শনধ যাশরি;    

(ে) ‘‘শশল্পনীশি’’ অথ য িরকার কর্তযক, িময় িময়, মঘাশষি শশল্পনীশি; এবাং  

(ধ) “িহদ ােী প্রশিষ্ঠান” অথ য ধারা ২৪ এ উশল্লশখি িহদ ােী প্রশিষ্ঠান।      

 

 

শদ্বিীয় অোয় 

করদ াদরশদনর প্রশিষ্ঠা এবাং িাংশবশধবিকরে 

 

৩। করদ াদরশদনর প্রশিষ্ঠা এবাং িাংশবশধবিকরে।- (১) এই আইন প্রবিযদনর  র,  ি শীঘ্র িিব, ‘‘বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির 

শশল্প করদ াদরশন’’ নাদম একটি করদ াদরশন প্রশিষ্ঠা করা হইদব। 

(২) করদ াদরশন বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন নাদম একটি িাংশবশধবি িাংস্থা হইদব,  াহার স্থায়ী  

ধারাবাশহকিা  ও একটি িাধারে শিলদমাহর থাশকদব এবাং এই আইদনর শবধানাবলী িাদ দয, ইহার স্থাবর ও  অস্থাবর উিয় 

প্রকার িপশত্ত অযযন কশরবার, অশধকাদর রাশখবার ও হস্তান্তর কশরবার যমিা থাশকদব, এবাং উহার  নাদম উহা মামলা 

োদয়র কশরদি  াশরদব এবাং উহার শবরুদিও মামলা োদয়র করা  াইদব।  

৪। মশয়ার মূলধন এবাং মশয়ারদহাল্ডার।- (১) করদ াদরশদনর অনুদমাশেি মূলধন প্রথম   যাদয় এক হাযার মকাটি  টাকা 

হইদব, াহা প্রশিটি একশি টাকা মূদল্যর েশ মকাটি  শরদশাশধি মশয়াদর শবিি হইদব এবাং করদ াদরশন, িময় িময়, 

িরকাদরর পূব যানুদমােনক্রদম এইরূ  মশয়ার ইসুি ও বরাে কশরদি  াশরদব।  

(২) করদ াদরশন, িময় িময়, িরকাদরর পূব যানুদমােনক্রদম, অনুদমাশেি মূলধন বৃশি কশরদি  াশরদব। 

(৩) িরকার করদ াদরশদনর মশয়ারদহাল্ডার হইদব এবাং করদ াদরশন কর্তযক ম  মকান িমদয় ইসুিকৃি মশয়াদরর অন্যিন 

একান্ন িাে ধারে কশরদব; অবশশি মশয়ার যনিাধারদের ক্রদয়র যন্য িাংরশযি থাশকদব। 

৫। িরকার কর্তযক শনিয়িা।- (১) করদ াদরশদনর মশয়াদরর উ র প্রেত্ত িাঁো এবাং উহার বাৎিশরক লিিাাংদশর ন্যিনিম 

 শরমাে িপদকয িরকার কর্তযক শনিয়িা প্রোন করা হইদব। করদ াদরশদনর ম  মকান মশয়ার ইসুির পূদব য, িরকাশর মেদযদট 

প্রজ্ঞা ন দ্বারা, িরকার প্রশিটি মশয়াদরর উ র প্রদেয় লিিাাংদশর নুিনিম  হার শনধ যারে কশরদব এবাং করদ াদরশন বাৎিশরক 

ও শনয়শমিিাদব মশয়ারদহাল্ডারেেদক লিিাাংশ প্রোন কশরদব  াহা িরকার কর্তযক শনধ যাশরি হাদরর কম হইদব না।  শে মকান 

িময় করদ াদরশন শবলুপ্ত হয়, িাহা হইদল মশয়ারদহাল্ডারেেদক প্রশিটি মশয়াদরর  শরদশাশধি ন্যিনিম ক্রয়মূল্য 

(subscribed)  শরদশাধ কশরদি হইদব। 

(২) ট্রাস্ট আইন, ১৮৮২ এর উদেে পূরেকদল্প, করদ াদরশদনর মশয়ার এবাং শডদবঞ্চার ‘‘অনুদমাশেি যামানি ’’ বশলয়া েণ্য 

হইদব। 

৬। করদ াদরশদনর কা যালয়।- (১) ঢাকায় করদ াদরশদনর প্রধান কা যালয় থাশকদব। 
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(২) করদ াদরশন, িরকাদরর পূব যানুদমােনক্রদম, শবিােীয়   যাদয় আঞ্চশলক কা যালয় এবাং মযলা ও উ দযলা   যাদয় শশল্প 

িহায়ক মকন্দ্রিহ শাখা কা যালয় স্থা ন কশরদি  াশরদব। 

৭। ব্যবস্থা না।- (১) করদ াদরশদনর িাধারে শনদে যশনা ও প্রশািন এবাং উহার কা যাবলী একটি  শরিালনা মবাদড যর উ র ন্যস্ত 

থাশকদব এবাং করদ াদরশন ম  িকল যমিা প্রদয়াে ও কা য ও শবষয় িপােন কশরদি  াশরদব।  শরিালনা মবাড যও মিই 

িকল যমিা প্রদয়াে এবাং কা য ও শবষয় িপােন কশরদি  াশরদব।  

(২)  শরিালনা মবাড য বাশেশযিক শবদবিনায় উহার কা যাবলী িপােন কশরদব এবাং নীশির প্রদে িরকার কর্তযক প্রেত্ত 

নীশিমালা দ্বারা  শরিাশলি হইদব, নীশির প্রে শক না িেশবষদয় উহার শিিান্ত চূড়ান্ত হইদব। 

 

৮। মবাড য েঠন।- (১) িরকার কর্তযক শনযুি িাি যন িেদের িমিদয়  শরিালনা মবাড য েঠিি হইদব। 

 

৯।  শরিালকেদের মময়াে।- প্রদিিক  শরিালক-  

(ক) করদ াদরশদনর একযন িাব যযশেক কম যকিযা হইদবন;  

(খ)  শরিালনা মবাড কর্তযক , প্রশবধান দ্বারা, ম রূ  োশয়ত্ব অ যে কশরদব, মিইরূ  োশয়ত্ব  ালন কশরদবন; 

(ে) োশয়ত্ব গ্রহদের পূদব য, করদ াদরশন কর্তযক প্রশিশষ্ঠি িহদ ােী প্রশিষ্ঠান ব্যিীি, অন্য ম  মকান করদ াদরশন, 

মকাপাশন বা প্রশিষ্ঠাদনর  শরিালদকর  ে বা প্রাপ্ত স্বাথ য িিাে কশরদবন; 

(ঘ) ধারা ১২ এর শবধান িাদ দয, শিন বৎির মময়াদে স্বীয়  দে বহাল থাশকদবন এবাং িরকার কর্তযক শনধ যাশরি  

এক বা একাশধক মময়াদে পুনুঃ শনদয়াদের ম াগ্য হইদবন; এবাং  

(ঙ) িরকার কর্তযক শনধ যাশরি মবিন, িািা ও অন্যান্য সুশবধাশে প্রাপ্য হইদবন।  

 

১০। মিয়ারম্যাদনর শনদয়াে, মময়াে, ইিিাশে।- (১) িরকার,  শরিালকেদের মে হইদি একযনদক  শরিালনা মবাদড যর 

মিয়ারম্যান শহিাদব শনদয়াে কশরদব, শ শন করদ াদরশদনর প্রধান শনব যাহী হইদবন। 

(২) মিয়ারম্যান,  শরিালক  দে বহাল থাকা িাদ দয,- 

(ক) শিন বৎির মময়াদে স্ব- দে বহাল থাশকদবন; 

(খ) িাহার উত্তরসূরী শনদয়ােপ্রাপ্ত না হওয়া   যন্ত, স্বীয়  দে বহাল থাশকদবন; এবাং 

(ে) িরকার কর্তযক শনধ যাশরি এক বা একাশধক মময়াদের যন্য পুনুঃ শনদয়াদের ম াগ্য হইদবন। 

১১। অথ য  শরিালক ।-  িরকার  শরিালকেদের মে হইদি একযনদক অথ য- শরিালক শহিাদব শনদয়াে কশরদব, শ শন 

শবশধমালা দ্বারা শনধ যাশরি যমিা প্রদয়াে এবাং োশয়ত্ব  ালন কশরদবন। 

১২।  শরিালকেদের অদ াগ্যিা।- (১) মকান ব্যশি করদ াদরশদনর  শরিালক  দে শনদয়াদের ম াগ্য হইদবন না বা 

 শরিালক  দে বহাল থাশকদবন না,  শে শিশন- 

(ক) বাাংলাদেদশর নােশরক না হন; 

(খ) ম  মকান িময় বনশিক স্খলদনর অ রাদধ মোষী িাব্যস্ত হন বা হইয়া থাদকন;  

(ে) ম  মকান িময় আোলি কর্তযক মেউশলয়া মঘাশষি হন বা হইয়া থাদকন; 

(ঘ) উন্মাে বা অপ্রকৃশিস্থ হন; 

(ঙ) ম  মকান িময় প্রযািদন্ত্রর িাকশরদি শনদয়াদের অদ াগ্য হন বা অদ াগ্য হইয়া থাদকন, অথবা িাকশর হইদি 

বরখাস্ত হন; বা  

(ি) অপ্রাপ্ত বয়স্ক হন। 

(২) িরকার, শলশখি আদেশ দ্বারা, মিয়ারম্যান অথবা মকান  শরিালকদক অ িারে কশরদি  াশরদব,  শে শিশন- 

(ক) এই আইদনর অধীন োশয়ত্ব  ালদন অস্বীকৃশি যানান বা ব্যথ য হন, অথবা িরকাদরর মদি, এই আইদনর অধীন 

োশয়ত্ব  ালদন অযম হন; 
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(খ) িরকাদরর মদি, মিয়ারম্যান বা  শরিালক শহিাদব িাহার  দের অ ব্যবহার কদরন; 

(ে) জ্ঞািিাদর, িরকাদরর শলশখি অনুমশি ব্যিীি, প্রিিয বা  দরাযিাদব, অথবা অাংশীোদরর মােদম, 

(অ) করদ াদরশন কর্তযক বা ইহার  দয িপাশেি মকান চুশি বা োশয়ত্ব  ালনকাদল মকান মশয়ার বা স্বাথ য 

ধারে বা অযযন কদরন; বা 

(আ) এইরূ  মকান িপশত্ত অযযন বা ধারে কদরন,  াহা করদ াদরশদনর  শরিালনার ফদল উিরূ  সুশবধা 

অশযযি হইয়াদে বা অশযযি হইবার িিাবনা রশহয়াদে;  

(ঘ) মিয়ারম্যাদনর মযদত্র, িরকার কর্তযক ছুটি মঞ্জুর ব্যশিদরদক,  র  র শিনটি মবাড য িিায় অনু শস্থি থাদকন; বা 

(ঙ)  শরিালদকর মযদত্র, মিয়ারম্যান কর্তযক ছুটি মঞ্জুর ব্যশিদরদক,  র  র শিনটি মবাড য িিায় অনু শস্থি থাদকন।  

১৩। শূন্যিা, ইিিাশের কারদে  শরিালনা মবাদড যর কা য বা কা যধারা অনবধ না হওয়া।- মকবল মকান  দে শূন্যিা অথবা 

মবাড য েঠদন ত্রুটির কারদে  শরিালনা মবাদড যর মকান কা য বা কা যধারা অনবধ হইদব না। 

১৪।  শরিালনা মবাদড যর িিা।- (১)  শরিালনা মবাদড যর িিা, প্রশবধানমালা দ্বারা শনধ যাশরি িমদয় ও স্থাদন অনুশষ্ঠি হইদব। 

(২)  শরিালনা মবাড য প্রশিমাদি অন্যিন একটি িিা অনুষ্ঠান কশরদব। 

(৩) উ -ধারা (১) এর অধীন মকান প্রশবধান প্রেীি না হওয়া   যন্ত, মিয়ারম্যান কর্তযক শনধ যাশরি িমদয় ও স্থাদন  শরিালনা 

মবাদড যর িিা অনুশষ্ঠি হইদব।  

(৪)  শরিালনা মবাদড যর িিায় মকান কা যিপােদনর শনশমত্ত অন্যিন শিনযন  শরিালদকর উ শস্থশিদি িিার মকারাম হইদব।  

(৫)  শরিালনা মবাদড যর িাশহো অনু ায়ী করদ াদরশদনর প্রধান কা যালদয় কম যরি প্রদিিক মযনাদরল ম্যাদনযার, িাহার 

োশয়দত্বর আওিাভুি শবষদয় ব্যাখ্যা প্রোদনর যন্য  শরিালনা মবাদড যর িিায় উ শস্থি থাশকদি এবাং িিার িাংশিি আদলািি 

শবষদয় অাংশগ্রহে কশরদি  াশরদবন। 

(৬) মিয়ারম্যান ও প্রদিিক  শরিালদকর  একটি কশরয়া মিাটাশধকার থাশকদব, িদব িমান িাংখ্যক মিাদটর মযদত্র 

মিয়ারম্যাদনর একটি শদ্বিীয়  বা শনে যায়ক মিাট প্রোদনর অশধকার থাশকদব। 

(৭)  শরিালনা মবাদড যর িকল িিায় মিয়ারম্যান িিা শিত্ব কশরদবন, এবাং িাহার অনু শস্থশিদি, এিদুদেদে িাহার শনকট 

হইদি যমিাপ্রাপ্ত মকান  শরিালক, এবাং অনুরূ  যমিা প্রোন করা না হইদল উ শস্থি   শরিালকেদের মে হইদি 

শনব যাশিি মকান ব্যশি িিায় িিা শিত্ব কশরদবন। 

(৮) প্রদিিক িিার কা যশববরেীদি, অন্যান্য শবষয় উদল্লখপূব যক, িিায় অাংশগ্রহেকারী উ শস্থি িকদলর নাম শলশ বি করা 

হইদব এবাং এিদুদেদে রশযি বশহদি শলশ বি (record) করা হইদব, এবাং উহা িিায় িিা শিত্বকারী ব্যশি কর্তযক 

স্বাযশরি হইদব, এবাং অনুরূ  বশহ, ম  মকান যুশিিেি িমদয় এবাং শবনা খরদি, ম  মকান  শরিালক বা িিায় 

অাংশগ্রহেকারী ম  মকান ব্যশি কর্তযক  শরেশ যদনর যন্য উম্মুি থাশকদব। 

 

১৫। করদ াদরশদনর কম যিারী শনদয়াে, ইিিাশে।- (১) করদ াদরশন ইহার কা যাবলী সুষু্ঠিাদব িপােদনর উদেদে 

প্রদয়াযনীয় িাংখ্যক  কম যকিযা ও কম যিারী শনদয়াে কশরদি  াশরদব। 

(২) করদ াদরশদনর কম যকিযা ও কম যিারীদের শনদয়াে ও িাকশরর শিযাবলী প্রশবধানমালা দ্বারা শনধ যাশরি হইদব। 

(৩) করদ াদরশন উহার কম যকাণ্ড েযিার িশহি িপােদনর যন্য, প্রশবধানমালা দ্বারা শনধ যাশরি শিয িাদ দয,  রামশ যক, 

উ দেিা এবাং মামলা  শরিালনা ও প্রদ াযি মযদত্র আইনেি মিামি প্রোদনর যন্য আইন উ দেিা ও প্যাদনলভুি 

আইনযীবী শনদয়াে বা শনযুি কশরদি  াশরদব। 

১৬। কাশরেশর উ দেিা কশমটি।- (১) করদ াদরশন, আশথ যক িহায়িা লাদির উদেদে করদ াদরশদনর শনকট ম শকৃি মকান 

প্রকদল্পর উ র, অথবা  শরিালনা মবাড য কর্তযক কশমটির শনকট মিামদির যন্য মপ্রশরি অন্য মকান শবষদয় কাশরেশর  রামশ য 

প্রোদনর যন্য শবদশষজ্ঞেদের িমিদয় এক বা একাশধক কাশরেশর উ দেিা কশমটি েঠন কশরদি  াশরদব। 

(২) কাশরেশর উ দেিা কশমটির েঠন ও কম য শরশধিহ অন্যান্য শবষয়াশে করদ াদরশদনর প্রজ্ঞা ন  দ্বারা শনধ যাশরি হইদব। 
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(৩) কাশরেশর উ দেিা কশমটির িিায় শবদবিি মকান প্রকল্প বা শবষদয়র িশহি উি কশমটির মকান িেদের  দরায বা 

প্রিিয স্বাথ য যশড়ি থাশকদল, শিশন উহা শলশখিিাদব উি কশমটির আহবায়কদক অবশহি কশরদবন এবাং উি িিায় 

অাংশগ্রহে করা হইদি শবরি থাশকদবন। 

১৭। িথ্য প্রকাদশর মযদত্র শবশধ-শনদষধ।- (১) আশথ যক িহায়িা লাদির যন্য আদবেনকারী কর্তযক প্রেত্ত িথ্য অথবা কাশরেশর 

উ দেিা কশমটিদক অবশহি করা হইয়াদে এইরূ  মকান িথ্য, অনুরূ  আদবেনকারীর শলশখর িম্মশি ব্যশিদরদক, উি 

কশমটির মকান িেে প্রকাশ কশরদি বা ব্যবহার কশরদি  াশরদবন না।  

(২)  শে কাশরেশর উ দেিা কশমটির মকান িেে উ -ধারা (১) এর শবধান লঙ্ঘন কদরন, িাহা হইদল উি িেদের শবরুদি 

প্রশবধান দ্বারা শনধ যাশরি  িশিদি শাশস্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহে করা  াইদব।   

১৮। যমা (Deposits)।- করদ াদরশন, িরকার কর্তযক অনুদমাশেি শদিয এবাং শনধ যাশরি   শরমাদে যমা গ্রহে কশরদি 

 াশরদব।     

১৯। েশেি আমানদির শহিাব (Deposits accounts)।- করদ াদরশন ম  মকান অনুদমাশেি িফশিলভুি ব্যাাংদক 

যমা শহিাব খুশলদি  াশরদব। 

২০। িহশবল শবশনদয়াে।- করদ াদরশন উহার িহশবল শনরা ত্তা যামানি (securities) বা শবশধমালা দ্বারা শনধ যাশরি  

অন্য মকান  িশিদি শবশনদয়াে কশরদি  াশরদব।   

২১। ঋে গ্রহদের যমিা, ইিিাশে।- (১) করদ াদরশন, িরকাদরর পূব যানুদমােনক্রদম, উহার িলশি মূলধন (working 

capital) িাংগ্রদহর লদযি িরকার কর্তযক অনুদমাশেি সুদের হাদর বন্ড ও শডদবঞ্চার ইসুি কশরদি  াশরদব এবাং শবক্রয় 

কশরদি  াশরদব:  

িদব শিয থাদক ম , এইরূ  ইসুিকৃি বন্ড এবাং শডদবঞ্চাদরর মােদম প্রাপ্ত বদকয়া এবাং যামানি ও অবশলখন চুশির মযদত্র 

করদ াদরশদনর অনাোয়ী এবাং িিাব্য োদয়র  শরমাে কখনও  াঁিশি মকাটি টাকা অথবা িরকার কর্তযক,িরকাশর মেদযদট 

প্রজ্ঞা ন দ্বারা,শনধ যাশরি  শরমাদের অশধক হইদব না। 

(২) করদ াদরশদনর বন্ড ও শডদবঞ্চার (bond & debenture) আিল এবাং সুে  শরদশাদধর মযদত্র বন্ড ও শডদবঞ্চার 

ইসুির িময় িরকার কর্তযক ম রূ  শনধ যাশরি হইয়াশেল মিইরূ  হাদর িরকার কর্তযক শনিয়িা প্রোন করা হইদব। 

(৩) করদ াদরশন, এই আইদনর উদেে পূরেকদল্প, িরকাদরর পূব যানুদমােনক্রদম, ঋে গ্রহে কশরদি  াশরদব। 

২২। করদ াদরশদনর কা যাবলী।- (১) বাাংলাদেশদক একটি শস্থশিশীল ও উন্নয়নশীল মেদশ  শরেি করার লদযি করদ াদরশন 

ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্প িপশকযি িরকাদরর শশল্পনীশি বাস্তবায়ন  কশরদব এবাং ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও 

কুটির শশদল্পর উন্নয়দনর লদযি ম ইরূ  প্রদয়াযন মদন কশরদব মিইরূ  িহায়িা প্রোদন   েদয  গ্রহে কশরদব। 

(২) শবদশষিুঃ এবাং পূদব যাি যমিার িামশগ্রকিা ক্ষুণ্ণ না কশরয়া, করদ াদরশন এই আইদনর উদেে পূরেকদল্প-  

(ক) ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্প উদযািােেদক ঋে প্রোন কশরদব;  

(খ) ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্পর উন্নয়দন িহদ ােী করদ াদরশন এবাং বাশেশযিক ব্যাাংক এবাং িমবায় 

ব্যাাংক ও িশমশিিমূহদক ঋে প্রোন কশরদব। 

িদব শিয থাদক ম , েফা (ক) এবাং (খ) এর অধীন প্রেত্ত ঋে বা যামানি অনুর্ধ্য কুশড় বৎিদরর মদে  

 শরদশাধদ াগ্য হইদব; 

(ে) ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্প উন্নয়দন মিবামূলক, িহায়ক ও ম াষক িাংস্থা শহিাদব  কা যাবলী িপােন 

কশরদব ;  

(ঘ) ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্পর উন্নয়দন এিদ িাংক্রান্ত নীশিমালার আদলাদক বাাংলাদেশ ব্যাাংক, 

বাশেশযিক ব্যাাংক বা অন্য  মকান আশথ যক প্রশিষ্ঠান হইদি ঋে গ্রহে এবাং ঋে প্রশবধানমালা ও এিদ িাংক্রান্ত 

নীশিমালার আদলাদক ঋে প্রোন কশরদব;  

(ঙ) (১) েদবষো, প্রশশযে, প্রযুশি উন্নয়ন ও  াশন্ত্রকীকরদের  শরকল্পনািহ  ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্প 

উন্নয়দনর যন্য প্রকল্প প্রেয়ন এবাং  িরকাদরর অনুদমােদনর যন্য ম শ কশরদব; 
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(২) অনুরু  প্রকল্পিমূহ, িরকার কর্তযক অনুদমাশেি হওয়ার  র, উহা শনদয বা মকান িহদ ােী 

করদ াদরশন বা  াবশলক মকাপাশন কর্তযক বাস্তবাশয়ি কশরবার যন্য অগ্রির হইদব। 

 (৩) অনুরূ  িহদ ােী প্রশিষ্ঠাদনর ম্যাদনশযাং এদযন্ট শহিাদব, প্রদ াযি মযদত্র, উহাদের  শরিালনা মবাদড য 

প্রশিশনশধত্ব কশরদব; 

 (৪) যনিাধারদের ক্রদয়র যন্য (Public Subscription) উি িহদ ােী করদ াদরশন এবাং 

মকাপানী কর্তযক  াশিি মূলধন ইসুি কশরদি  াশরদব;  

(৫)  শে অনুরূ  মূলধদনর মকান অাংশ ইসুির িাশরখ হইদি িার মাি িময় অশবক্রীি 

(unsubscribed) থাদক, িাহা হইদল অনুরূ  অাংশ ক্রয় কশরদি  াশরদব ; 

(৬) অনুরূ িাদব ইসুিকৃি মূলধদনর িম্পূে য বা অাংশশবদশষ অবশলখন কশরদব; 

(৭) করদ াদরশন উ -েফা (৬) এ বশে যি ক্রীি মশয়ার শবক্রয় বা হস্তান্তর কশরদি  াশরদব; িদব শিয এই ম , 

িরকাদরর পূব যানুদমােন ব্যিীি এইরূ  শবক্রয় বা হস্তান্তর বাযার মূদল্যর শনদম্ন বা প্রকৃি মশয়ার মূদল্যর কম 

হইদব না ; 

(ি) ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্প উন্নয়দনর যন্য শব েন, প্রিার, প্রযুশি উদ্ভাবন ও ব্যবহার, মানবিপে 

উন্নয়ন, সুরযা প্রোন, ইিিাশে িাংক্রান্ত েদবষো  শরিালনা কশরদব;  

(ে) ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্প শনদয়াশযি কমীদক প্রদয়াযনীয় প্রশশযে প্রোদনর যন্য কা যকর  েদয  

গ্রহে কশরদব;  

(য) করদ াদরশন ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প কর্তযক উৎ াশেি  ণ্য শব েদনর ব্যবস্থা কশরদব ; 

(ি) `   করদ াদরশন ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্পর যন্য কাঁিামাল িরবরাহ এবাং উি 

উৎ াশেি  ণ্য িাংরযদের যন্য গুোদমর ব্যবস্থা কশরদব;  এবাং ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্পদক িাধারে 

িহায়িা প্রোদনর যন্য িাধারে িহায়িা মকন্দ্র (Common Facilitation Centre) প্রশিষ্ঠা কশরদব; 

এবাং 

(ঞ) করদ াদরশন শনদয বা মকান িহদ ােী করদ াদরশন,  াবশলক মকাপাশন, অাংশীোর বা ব্যশির িহদ াশেিায় 

অগ্রাশধকারভুি খাদি িরকাদরর পুব যানুদমােনক্রদম ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্প স্থা দনর যন্য প্রকল্প 

প্রেয়ন কশরদব, এবাং বাস্তবায়দনর  র িরকাদরর পূব যানুদমােনক্রদম ও িেকর্তযক শদিয উহার মাশলকানা িহদ ােী 

করদ াদরশদনর ম  মকান ইউশনট,  াবশলক মকাপাশন, অাংশীোরী ফাম য বা ব্যশির শনকট মূদল্যর শবশনমদয় হস্তান্তর 

কশরদি  াশরদব।    

ব্যাখ্যা।- করদ াদরশন মঞ্জুরী শহিাদব ঋে প্রোন কশরদি  াশরদব,এবাং উহা কারখানা শনম যাে, আবাশিক িবন, বা 

 াশন্ত্রক িরঞ্জাম এবাং কাঁিামাল শহিাদব শকশস্ত বশিদি (Hire Purchase) হইদি  াদর;   

(ট) ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্পর যন্য শবশনদয়াে িফশিল প্রেয়ন ও বাস্তবায়ন কশরদব ;   

(ঠ) ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্প স্থা দন িহায়িা প্রোন কশরদব;  

(ড) রুগ্ন ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্পদক িহায়িা প্রোন কশরদব ;   

(ঢ) ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্পদক শনবিন প্রোন কশরদব; 

(ে) শশল্প উ াত্ত িাংগ্রহ, একত্রীকরে ও শবদিষে  এবাং ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্পর মযদত্র  নীশিমালা 

প্রেয়দনর লদযি  িরকারদক িহায়িা প্রোদনর যন্য উ াত্ত ব্যাাংক (Data Bank ) প্রশিষ্ঠা কশরদব;   

(ি) শশল্প উদযািােেদক ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্প িপশকযি িথ্য িরবরাদহ িহায়িা কশরদব;  

(থ) ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্প কর্তযক উৎ াশেি  ণ্য মেশী ও শবদেশী বাযাদর প্রদবশাশধকার, 

বাযারযািকরেিহ উন্নি শব েন ব্যবস্থা বিশরর মােদম শব েদন িাশব যক  িহায়িা প্রোন কশরদব;   

(ে) ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্পর উন্নয়দনর লদযি উৎ ােন  িশি এবাং প্রযুশি উন্নয়ন কশরদব;    
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(ধ) বৃহৎ ও মািারী শশদল্প ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্পযাি  ণ্য িরবরাদহর লদযি বৃহৎ ও মািারী শশদল্পর িশহি ক্ষুদ্র, 

মাইদক্রা ও কুটির শশদল্পর ব্যবিাশয়ক িপকয স্থা ন এবাং চুশিবি হইদি িহায়িা প্রোন কশরদব ;  

(ন) িরকাদরর পূব যানুদমােনক্রদম, প্রদয়াযদন, এককখাি শিশত্তক (monotype) শশল্পাঞ্চল েশড়বার লদযি শনশে যি 

এলাকা শিশিিকরে িথা  শশল্পনেরী,  শশল্প  াকয, মদনাটাই  শশল্প নেরী এবাং হস্ত ও কুটির শশল্প  ল্লী প্রশিষ্ঠা 

কশরদব; 

( ) করদ াদরশন কর্তযক বাস্তবাশয়ি শশল্প নেরী, শশল্প  াকয , শশল্প  ল্লী ও শশল্প মযাদন  অন্তর্ভ যি স্থান  ও প্লট শশল্প 

উদযািাদের মাদি  বরাে প্রোন কশরব; 

(ফ) ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্প অবকাঠাদমােি িহায়িা প্রোদনর লদযি উন্নয়ন প্রকল্প  গ্রহে কশরদব;  

(ব) নকশাদকন্দ্র এবাং ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প প্রশশযে ইনশস্টটিউট স্থা ন কশরদব; 

(ি) ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্পর যন্য বাাংলাদেশ ব্যাাংক, বাশেশযিক ব্যাাংক বা অন্য মকান আশথ যক 

প্রশিষ্ঠাদনর িশহি ম ৌথিাদব শবশনদয়াে িফশিল প্রেয়ন ও বাস্তবায়ন কশরদব; 

(ম) ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্প স্থা দন বাাংলাদেশ ব্যাাংক, বাশেশযিক ব্যাাংক বা অন্য মকান আশথ যক 

প্রশিষ্ঠান হইদি আশথ যক িহায়িা প্রাশপ্তর লদযি উদযািােেদক ব্যবিা  শরকল্পনা, প্রকল্প প্রস্তাব, ঋে িাংক্রান্ত 

আদবেন ত্রিহ এিদ িাংক্রান্ত অন্যান্য েশললাশে  প্রেয়দন প্রদয়াযনীয় িহায়িা প্রোন কশরদব; 

( ) ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্পদক পুনরুজ্জীশবি করা, ব্যবিা রূ ান্তর মযত্রমি, মূলধন িাংগ্রদহ আশথ যক 

িহায়িা প্রাশপ্তর লদযি ব্যবিা  শরকল্পনা, প্রকল্প প্রস্তাব, ঋে িাংক্রান্ত আদবেন ত্রিহ এিদ িাংক্রান্ত অন্যান্য েশললাশে 

প্রেয়দন শবদশষজ্ঞ   রামশ য  প্রোনিহ   প্রদয়াযনীয় অন্যান্য িহায়িা প্রোন কশরদব; 

(র) ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্প ব্যবিা িহায়ক মিবা িহযলিি কশরদব;  

(ল) ক্ষুদ্র, মািাশর, কুটির ও মাইদক্রা শশদল্পর গুে (cluster) উন্নয়দনর  েদয  গ্রহে কশরদব; 

(শ) ক্ষুদ্র, মািাশর, কুটির ও মাইদক্রা শশদল্পর প্রযুশিেি উন্নয়দনর লদযি শবদশষাশয়ি প্রশিষ্ঠান “Technology 

Incubator Centre” শহদিদব েযিা অযযন ও োশয়ত্ব  ালন কশরদব; 

(ষ) িরকার কর্তযক, িময় িময়, প্রেত্ত শনদে যশনা বাস্তবায়ন কশরদব; 

(ি) এই আইদনর উদেে পূরেকদল্প প্রদয়াযনীয় অন্যান্য কা য ও শবষয়াশে িপােন কশরদব; 

৩। মকাপানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ িদনর ১৮ নাং আইন) এর ধারা ১১৬ এ উশল্লশখি মকান শকছুই করদ াদরশদনর মযদত্র 

প্রদ াযি হইদব না।  

২৩। েদবষো, প্রশশযে বা কাশরেশর শশযা প্রশিষ্ঠাদনর িশহি চুশি িপােন।- ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও   কুটির শশদল্প 

শনদয়াশযি যনবলদক প্রদয়াযনীয় প্রশশযে প্রোদনর মােদম েয মানবিপদে  শরেি কশরবার লদযি করদ াদরশন, 

এিদ িাংক্রান্ত েদবষো, প্রশশযে বা কাশরেশর শশযা প্রশিষ্ঠান এবাং িাংশিি ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা বা কুটির শশদল্পর িশহি 

শত্র- াশযক চুশি িপােন কশরদি  াশরদব। 

২৪। িহদ ােী প্রশিষ্ঠান েঠন।- (১) করদ াদরশন, িরকাদরর পূব যানুদমােনক্রদম, এই আইদনর উদেে পূরেকদল্প ক্ষুদ্র, 

মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্পর কা যক্রম বৃশিকদল্প িহদ ােী প্রশিষ্ঠান শহিাদব মকাপাশন, ট্রাস্ট,  ফাউদন্ডশন ও িমবায় 

িশমশি েঠন কশরদি  াশরদব। 

(২) উ -ধারা (১) এ উশল্লশখি মকাপাশন, ট্রাস্ট, ফাউদন্ডশন ও িমবায় িশমশি এিদ শবষদয় শবযমান আইন,  শবশধ ও নীশি 

দ্বারা েঠিি ও  শরিাশলি হইদব।  

(৩) করদ াদরশন িহদ ােী প্রশিষ্ঠাদনর শনযস্ব িহশবল অথবা মকান িহদ ােী প্রশিষ্ঠান হইদি প্রাপ্ত অথ য শবশনদয়াে এবাং 

িহদ ােী প্রশিষ্ঠান ধারে ও হস্তান্তর কশরদি  াশরদব। 

(৪) করদ াদরশন িমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পিমূদহর মূলধন িহদ ােী প্রশিষ্ঠাদন শবশনদয়াে কশরদি  াশরদব এবাং িমাপ্ত উন্নয়ন 

প্রকদল্পর যনবল, োয়-মেনািহ, মকাপাশন, ট্রাস্ট ও ফাউদন্ডশদন হস্তান্তর, স্থাা্নান্তর, শনদয়াে, আত্মীকরে কশরদি  াশরদব। 
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২৫। ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্পর শনবিন, ইিিাশে।- (১) মকান ব্যশি শ শন ক্ষুদ্র বা কুটির শশল্প স্থা ন কশরয়াদেন 

অথবা অনুরূ  শশল্প স্থা দনর  শরকল্পনা কশরয়াদেন এবাং করদ াদরশদনর শনকট হইদি িাহায্য ও িহায়িা লাি কশরদি  

ইচ্ছুক, শিশন এইরূ  শশল্প শনবিদনর যন্য, প্রশবধানমালা দ্বারা শনধ যাশরি  িশিদি, আদবেন কশরদবন। 

(২)  শে করদ াদরশন এই মদম য িন্তুি হয় ম , আদবেনকারী, প্রশবধানমালা দ্বারা শনধ যাশরি  িশিদি, শনবিদনর যন্য 

আবেকীয় শিযাশে পূরে কশরয়াদেন, িাহা হইদল শনবিদনর আদবেন মঞ্জুর করা হইদব এবাং শশল্পটি শনবশিি হইদব।  

(৩) শশল্প শনবিদনর শবষদয়র করদ াদরশন আদবেনকারীদক শনবিন ত্র প্রোন কশরদব। 

(৪)  শে করদ াদরশন এই মদম য িন্তুি হয় ম , শশল্পটি ম  উদেদে শনবশিি হইয়াদে উহার মিই অশস্তত্ব নাই, অথবা,  

মযত্রমি, শনবিন প্রোদনর িাশরখ হইদি এক বৎিদরর মদে শশল্পটি স্থা ন করা হয় নাই, িাহা হইদল করদ াদরশন কর্তযক 

অনুরূ  শশল্প শনবিন বাশিল করা  াইদব।  

(৫) করদ াদরশন, এই ধারার অধীন শনবশিি শশদল্পর আদবেদনর শিশত্তদি, শনম্নবশে যি িকল অথবা ম  মকান শবষদয় শিিান্ত 

প্রোন কশরদব,  থাুঃ-  

(ক) প্রদয়াযনীয়  ন্ত্র াশি, খুিরা  ন্ত্রাাংশ, উ করে এবাং কাঁিামাদলর িাশহো; 

(খ)  ন্ত্র াশি, খুিরা  ন্ত্রাাংশ, উ করে এবাং কাঁিামাদলর আমোশন িাংক্রান্ত  প্রাশধকার;  

(ে) িাপ্লাইয়ারি মক্রশডদটর শিযাবলী;   

(ঘ) রয়িালটির শিয, কাশরেশর জ্ঞান ও কাশরেশর ব্যবহাশরক জ্ঞান ও কাশরেরী িহায়িা শফ ; 

(ঙ) শবদেশী কম যিারী শনদয়াে; 

(ি ) করদ াদরশদনর র্ভিপশত্ত (Estate) বরােকরে;  

(৬) করদ াদরশন, এই ধারার অধীন শনবশিি শশদল্পর আদবেদনর শিশত্তদি, করদ াদরশন এবাং কর্তয য বা িাংশিি িাংস্থার 

িশহি িপাশেি চুশিদি উশল্লশখি িমদয়র মদে, শবদুিৎ  াশন, গ্যাি এবাং  য়ুঃশনস্কাশন ও মটশলদফান সুশবধাশে প্রোদন 

িদিি থাশকদব।   

২৬। আশথ যক প্রশিষ্ঠাদনর িশহি করদ াদরশদনর চুশি কশরবার যমিা।- করদ াদরশন মকান আশথ যক প্রশিষ্ঠাদনর িশহি এই 

মদম য চুশি িপােন কশরদি  াশরদব ম , অনুরূ  আশথ যক প্রশিষ্ঠান, ঋে প্রোদনর ফদল সৃি যশি ও কু-ঋে,  শে থাদক, এবাং 

ঋদের সুে করদ াদরশন ও অনুরূ  আশথ যক প্রশিষ্ঠান  ারপরিশরক িমিার শিশত্তদি আনু াশিক হাদর বহন কশরবার শিয 

িাদ দয, ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্পর উদযািাদেরদক িরকার কর্তযক এিদুদেদে প্রেীি নীশিমালা ও শবশধ-

শবধাদনর আদলাদক শিয িাদ দয ঋে প্রোন কশরদি  াশরদব। 

ব্যাখ্যা- এই ধারায় ‘‘আশথ যক প্রশিষ্ঠান’’ বাাংলাদেশ ব্যাাংক, বাাংলাদেশ মডদিল দমন্ট ব্যাাংক শলশমদটড, বাাংলাদেশ কৃশষ 

ব্যাাংক ও রাযশাহী কৃশষ উন্নয়ন ব্যাাংকিহ ম  মকান িফশিলভুি ব্যাাংক, শলশযাং মকাপাশন বা আশথ যক প্রশিষ্ঠান এবাং 

Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এ িাংজ্ঞাশয়ি আশথ যক প্রশিষ্ঠান 

অশিব্যশি ম  অদথ য ব্যবহৃি হইয়াদে মিই অদথ য ম  মকান আশথ যক প্রশিষ্ঠান। 

২৭। ঋে বা িাঁোর যামানি।- মকান ঋে বা িাঁো প্রোন করা  াইদব না,  শে না উহা স্থাবর বা অস্থাবর, মকান িপশত্তর  ে, 

বিক, োয়বিকরে বা অনুরূ  িপশত্ত স্বত্বশনদয়াে এবাং উি ঋে বা িাঁোর শব রীদি আনু াশিক মূল্য দ্বারা পূে য শনিয়িা 

প্রোন করা হয়ুঃ  

িদব শিয থাদক ম , ব্যশি   যাদয় এইরূ  ঋে বা িাঁো িব যিাকুদল্য অনুর্ধ্য এক লয টাকা হইদল উহা একযন যাশমনোরিহ 

বন্ড দ্বারা িপাশেি হইদব।  

২৮। কর প্রোন হইদি অব্যাহশি।- আ ািিুঃ বলবৎ অন্য মকান আইদন শিন্নির  াহা শকছুই থাকুক না মকন, িরকার, 

িরকশর মেদযদট প্রজ্ঞা ন দ্বারা, করদ াদরশনদক িদ কর্তযক প্রশিশষ্ঠি মকান র্ভ-িপশত্তর যন্য অথবা এই আইদনর অধীন 

শনবশিি ম  মকান ক্ষুদ্র মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্পদক আ ািি বলবৎ মকান আইদনর অধীন প্রদেয় কর, অশিকর 

(rate) বা মটাল হইদি অব্যাহশি প্রোন কশরদি  াশরদব:   
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িদব শিয থাদক ম , করদ াদরশন কর্তযক এইরূ  অব্যাহশির প্রস্তাব ম শ না করা হইদল উহা মঞ্জুর করা হইদব না।  

২৯। আয়কর এবাং অশধকর (Super tax) িপশকযি শবধান।- আয়কর অোদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ িদনর ৩৬ নাং 

অোদেশ) এর উদেে পূরেকদল্প করদ াদরশন উি আইদন মকাপানী অশিব্যশিটি ম  অদথ য ব্যবহৃি হইয়াদে মিই অদথ য 

মকাপাশন বশলয়া েণ্য হইদব এবাং আয়, মুনাফা ও অযযদনর উ র  থারীশি আয়কর, অশধকর প্রোদনর যন্য োয়ী থাশকদব । 

িদব শিয থাদক ম , ধারা ৫ বা ধারা ২১ এর উ -ধারা (২) অনুিাদর যামানদির শব রীদি িরকার কর্তযক প্রেত্ত অথ য 

করদ াদরশদনর আয়, মুনাফা বা অযযন শহিাদব েণ্য হইদব না, এইরূ  আয়, মুনাফা বা অযযন হইদি করদ াদরশন কর্তযক 

শডদবঞ্চার বা বদন্ডর উ র প্রেত্ত সুে ব্যয় শহিাদব শবদবশিি হইদব না।  

৩০। ঋদের উ র সুে।- করদ াদরশন কর্তযক প্রেত্ত ঋদের উ র আদরাশ ি সুদের হার, িময় িময়, িরকার কর্তযক শনধ যাশরি 

হইদব এবাং প্রজ্ঞাশ ি হইদব। 

৩১। শিযাদরাদ র যমিা।- (১) ধারা ২০ এর অধীন ম  মকান মলনদেদনর িময়, করদ াদরশন উহার স্বাথ য রযার যন্য এবাং 

উি ঋে, অবদলখন, িাঁো বা অন্য ম  মকান িহায়িার িদব যাত্তম ব্যবহার শনশিিকরদের উদেদে প্রদয়াযনীয় বা িমীিীন 

শিয আদরা  কশরদি  াশরদব।   

(২) ম দযদত্র, িহদ ােী প্রশিষ্ঠাদনর  শরিালনা মবাদড যর ব্যবস্থা না কশমটিদি করদ াদরশদনর একযন  শরিালক শনদয়াদের 

শদিয িহায়িা প্রোন করা হয়, মিইদযদত্র মকাপাশন আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ িদনর ১৮ নাং  আইন), অথবা আ ািি বলবৎ 

অন্য মকান আইদন  াহা শকছুই থাকুক না মকন, অনুরূ  শিয কা যকর হইদব।  

৩২। শনশষি ব্যবস্থা।- করদ াদরশন-   

(ক) এই আইন বা িেধীন প্রেীি শবধান ব্যিীি মকান আমানি (Deposits) গ্রহে কশরদব না; অথবা 

(খ) িরকাদরর পূব যানুমশি ব্যিীি, িীশমি োয়িপন্ন (limited liability) মকান মকাপাশনর মশয়ার বা স্টক 

িরািশর ক্রয় কশরদব না।  

 

৩৩। ববদেশশক মুদ্রায় ঋে প্রোন।- করদ াদরশন মকান ব্যশিদক ববদেশশক মুদ্রায় ঋে বা অনুোন মঞ্জুদরর উদেদে 

িরকাদরর পূব যানুমশিক্রদম মকান আন্তযযাশিক উন্নয়ন োিা িাংস্থা অথবা অন্য মকান উৎি হইদি অনুরূ  মুদ্রায় ঋে ও অনুোন 

গ্রহে কশরদি  াশরদব, এবাং উি িাংস্থা বা ঋেোিাদক ববদেশশক মুদ্রায় মঞ্জুরীকৃি ঋে এবাং অনুোদনর শব রীদি 

করদ াদরশন কর্তযক গৃহীি িম্পূে য বা আাংশশক ঋে যামানি শহিাদব  ে (pledged), বিক (mortgaged), 

োয়বিকরে (hypothecate) বা স্বত্বশনদয়াে  (assigned) কশরদি  াশরদব।  

 

৩৪। িমুেয় অথ য িাৎযশেক  শরদশাদধর োশব কশরবার যমিা।- (১)  চুশিদি  াহা শকছুই থাকুক না মকন,   শে,- 

(ক) মেখা  ায় ম , শবদশষ মযদত্র ঋেগ্রহীিা কর্তযক প্রেত্ত িথ্য ভুল বা শব্াশন্তকর; বা   

(খ) ঋেগ্রহীিা করদ াদরশদনর িশহি িপাশেি ঋেচুশির মকান শিয িে কশরয়াদেন ; বা 

(ে) ম  উদেদে ঋে প্রোন করা হইয়াশেল িদ্বিিীি অন্য মকান উদেদে ঋে বা উহার অাংশশবদশষ ব্যবহৃি 

হইয়াদে; বা 

(ঘ) যুশিিাংেিিাদব প্রিীয়মান হয় ম , ঋেগ্রহীিা ঋে  শরদশাদধ অিমথ য হইদবন বা মেউশলয়া হইয়া  াইদবন 

(go into liquidation); বা   

(ঙ) ঋেগ্রহীিা করদ াদরশদনর শনকট যামানি শহিাদব  ে, বিক, োয়বিকরে, স্বত্বশনদয়াশযি িপশত্ত িঠিক 

অবস্থায় না রাদখন অথবা শনধ যাশরি হাদরর িাইদি অশধক হাদর বিকী িপশত্ত অবিয় ধরা হইয়া থাদক এবাং 

ঋেগ্রহীিা করদ াদরশদনর িন্তুশির যন্য অশিশরি যামানি প্রোদন ব্যথ য হন; বা 

(ি) মবাদড যর অনুমশি ব্যশিদরদক, ঋদের যামানি শহিাদব বিকী ঘর, র্ভশম বা অন্য িপশত্ত শবক্রয় করা হয় বা 

ঋেগ্রহীিার িত্ত্বাবধাদন থাদক; বা  
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(ে) মবাদড যর অনুমশি ব্যশিদরদক, মকান  ন্ত্র াশি বা িরঞ্জাম প্রশিস্থা ন না কশরয়া কারখানার  ন্ত্র াশি ও িরঞ্জাম 

িরাদনা হয়; এবাং 

(য) করদ াদরশদনর স্বাথ য রযাদথ য মবাড য প্রদয়াযন মদন কদর এইরূ  অন্য ম  মকান কারদে, 

িাহা  হইদল মবাড য, এিদুদেদে মবাড য কর্তযক যমিাপ্রাপ্ত ব্যশি, ঋে বা উহার অধীন প্রদেয় সুে িাংক্রান্ত ঋদের অ শরদশাশধি 

িম্পূে য অথ য  অথবা ম  মকান ক্ষুদ্রির অথ য  শরদশাধ কশরবার যন্য অথবা করদ াদরশদনর স্বাথ য রযাদথ য মবাড য কর্তযক 

প্রদয়াযনীয় শনদে যশনা  ালদনর  যন্য ঋেগ্রহীিাদক মনাটিশ শেদি  াশরদব।  

(২) এইরূ  মনাটিদশ ঋে  শরদশাদধর িময়িীমা বা প্রেত্ত শনদে যশনা  ালদনর শনশে যি িময়িীমা উশল্লশখি থাশকদব এবাং এই 

মদম য আরও িিকযিাসূিক বােী থাশকদব ম ,  শে ঋেগ্রহীিা োশবকৃি ঋে  শরদশাদধ ব্যথ য হন অথবা শনধ যাশরি িমদয়র মদে 

মবাদড যর শনদে যশনা  ালদন ব্যথ য হন, িাহা হইদল মবাড য ঋেগ্রহীিাদক ঋে-মখলা ী শহদিদব মঘাষো কশরয়া একটি িনে 

(certificate) প্রোন কশরদব এবাং উহা ঋেগ্রহীিার শনকট হইদি র্ভশম রাযদস্বর বদকয়া শহিাদব আোয়দ াগ্য হইদব।  

৩৫। আোয়দ াগ্য অদথ যর প্রিিয়ন।- (১)  শে ঋেগ্রহীিা, ধারা ৩৪ এর অধীন মনাটিদশ উশল্লশখি শনশে যি িমদয়র মদে প্রেত্ত 

শনদে যশনা   ালন কশরদি, অথবা োশবকৃি মেনা  শরদশাদধ ব্যথ য হন, িাহা হইদল মবাড য শবশধ দ্বারা শনধ যাশরি ফরদম এবাং 

 িশিদি ঋেগ্রহীিাদক ঋেদখলা ী শহিাদব মঘাষোপূব যক, এবাং িনে ইসুির িাশরদখ বা িনদের িাশরখ   যন্ত করদ াদরশনদক 

সুেিহ প্রদেয় মমাট অদথ যর  শরমাে এবাং সুদের হার উদল্লখপূব যক একটি িনে ইসুি কশরদি  াশরদব।   

(২) উ -ধারা (৩) এর শবধান িাদ দয, উ -ধারা (১) এর অধীন প্রেত্ত িনে এই মদম য চূড়ান্ত িাযি হইদব ম , প্রিিাশয়ি অথ য 

করদ াদরশন কর্তযক ঋেগ্রহীিার শনকট হইদি আোয়দ াগ্য শেল এবাং উি অথ য বদকয়া র্ভশম রাযস্ব শহিাদব অশবলদে আোয় 

করা হইদব।   

(৩) ঋেগ্রহীিা উ -ধারা (১) এর অধীন ইসুিকৃি িনদের শবরদি উি িনে ইসুির িাশরখ হইদি ১৫ ( দনর) শেদনর মদে 

িরকাদরর শনকট আশ ল োদয়র কশরদি  াশরদব এবাং িরকার ইসুিকৃি িনে বাশিল বা িাংদশাধন কশরদি  াশরদব। 

৩৬। করদ াদরশদনর োশব কা যকর কশরবার মযদত্র শবদশষ শবধান।- (১)আ ািিুঃ বলবৎ অন্য মকান আইন বা চুশিদি 

শব রীি  াহা শকছুই থাকুক না মকন, ম দযদত্র করদ াদরশন ও ঋেগ্রহীিার মদে িপাশেি চুশি িদের কারদে মময়াে 

পূশিযর পুদব য করদ াদরশন ঋে মফরি  াওয়ার অশধকারী হয়, অথবা ঋেগ্রহীিা মময়াে পূশিযর  র ঋে  শরদশাদধ ব্যথ য হন, 

অথবা ধারা ৩৫ এর অধীন িনে প্রোন করা  হয় এবাং উহা ঋেগ্রহীিার শব দয কা যকর থাদক, মিইদযদত্র করদ াদরশদনর 

একযন কম যকিযা এিদুদেদে করদ াদরশন কর্তযক প্রেত্ত শবদশষ বা িাধারে যমিাবদল এক টাকা মকাট য শফ  শরদশাধপূব যক 

মযলাযদযর বরাবদর  াহার এখশিয়ারাধীন ম  এলাকায় ঋে গ্রহীিার বাড়ী অথবা বিকী শশল্প প্রশিষ্ঠান অবশস্থি অথবা, 

স্থাবর বা অস্থাবর ম  মকান বিকী িপশত্ত ম  এলাকায় অবশস্থি অথবা করদ াদরশদনর ম ই শাখা অশফি হইদি ঋে প্রোন 

করা হইয়াদে উহা ম ই এলাকায় অবশস্থি, মিইদযদত্র শনম্নবশে যি এক বা একাশধক িহায়িার যন্য আদবেন কশরদবন,  থা- 

(ক)  ণ্য, বিক, স্বত্বশনদয়াে বা ঋদের যামানি শহিাদব করদ াদরশদনর শনকট বিকী িপশত্ত অথবা ও িাহার 

যামানি বা উিয়দক  াহা ঋেগ্রহীিার শনকট হইদি  াওনা আোয়  দথি, এবাং উহা শবক্রদয়র আদেশ; বা  

(খ) প্রশিষ্ঠাদনর ব্যবস্থা না করদ াদরশদন হস্তান্তর; বা 

(ে) েফা (ক) এ উশল্লশখি িপশত্ত বেল, হস্তান্তর, অথবা শবক্রদয়র উ র অন্তব যিীকালীন শনদষধাজ্ঞা আদরা ।  

(২) উ -ধারা (১) এর অধীন আদবেন দত্র করদ াদরশদনর শনকট ঋেগ্রহীিার োদয়র  শরমাে ও প্রকৃশি ম  মপ্রযা দট উহা 

প্রোন করা হইয়াদে, এবাং এইরূ  অন্যান্য শনধ যাশরি শবষয়াশে উশল্লশখি থাশকদব। 

(৩) ম দযদত্র উ -ধারা (১) এর েফা (ক) অথবা েফা (ে) এ উশল্লশখি িহায়িার যন্য আদবেন করা হয়, মিইদযদত্র 

মযলাযয উ -ধারা (১) এ উশল্লশখি িপশত্ত অথবা ঋেগ্রহীিার অন্য মকান িপশত্ত বা ঋে  শরদশাদধর  যন্য োয়ী ব্যশি 

অথবা উিয়দক িপশত্ত  াহা মযলাযয, ম  মকান উ যুি আোলদি করদ াদরশদনর  াওনা আোদয়র যন্য   যাপ্ত বশলয়া 

মদন কশরদবন, উহা করদ াদরশদনর অনুমশি ব্যিীি ঋেগ্রহীিা অথবা শনিয়িা প্রোনকারী কর্তযক বেল, স্থানান্তর অথবা 

শবক্রয় করা হইদি শবরি রাশখবার যন্য অস্থায়ী শনদষধাজ্ঞা যারী কশরদবন অথবা শনদষধাজ্ঞাশবহীন আদেশ যারী কশরদবন।  
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(৪) ম দযদত্র উ -ধারা (১) এর েফা (খ) এ বশে যি িহায়িার যন্য আদবেন করা হয়, মিইদযদত্র মযলাযয ঋেগ্রহীিা বা 

িাহার শনিয়িা প্রোনকারী বা উিয়দক িপশত্ত হস্তান্তর, স্থানান্তর অথবা শবক্রয় করা হইদি শবরি রাশখবার যন্য 

অন্তব যিীকালীন শনদষধাজ্ঞা মঞ্জুর কশরদবন এবাং ঋেগ্রহীিা অথবা শনিয়িা প্রোনকারীদক, মকন বিকী িপশত্তর ব্যবস্থা না 

করদ াদরশদনর শনকট হস্তান্তর করা হইদব না মদম য িাশরখ শনধ যারেপূব যক, কারে েশ যাদনার মনাটিশ প্রোন কশরদবন।  

(৫) উ -ধারা (৩) বা উ -ধারা (৪) এর অধীন আদেশ প্রোদনর পূদব য মযলাযয, উ যুি মদন কশরদল, আদবেনকারীদক 

শযজ্ঞািাবাে কশরদি  াশরদবন।  

(৬) উ -ধারা (৩) এর অধীন আদেশ প্রোনকাদল মযলাযয ঋেগ্রহীিা, অথবা, মযত্রমি, িাহার যামানি প্রোনকারীদক বা 

উিয়দক আদেদশর কশ িহ, মনাটিশ প্রোন কশরদি  াশরদবন এবাং িাযি প্রমাোশেিহ  াহা উ -ধারা (৩) এর অধীন আদেশ 

প্রোনকাদল শলশ বি করা হইয়াদে, মকন অন্তব যিীকালীন মক্রাদকর আদেশ বা শনদষধাজ্ঞা শনশিি করা হইদব না িেমদম য 

শনশে যি িাশরদখর মদে কারে েশাদনার মনাটিশ প্রোন কশরদব।  

(৭) উ -ধারা (৪) এবাং উ -ধারা (৬) এর অধীন প্রেত্ত মনাটিদশ উশল্লশখি িাশরদখ বা উশল্লশখি িাশরদখর পূদব য কারে েশ যাদনা 

না হইদল মযলাযয বিকী প্রশিষ্ঠান করদ াদরশদনর শনকট হস্তান্তর অথবা উ -ধারা (৩) এর অধীন মক্রাকী িপশত্ত শবক্রয় 

কশরবার আদেশ প্রোন কশরদবন অথবা অন্তব যিীকালীন আদেশ কা যকর কশরদবন।   

(৮) কারে েশ যাদনা হইদল মযলাযয করদ াদরশদনর োবী িেদন্ত অগ্রির হইদবন, এবাং 

(৯) উ -ধারা (৮) এর অধীন িেন্ত মশদষ মযলাযয শনম্নরূ  আদেশ প্রোন কশরদবন।      

(ক)বিকী িপশত্ত আটদকর আদেশ অনুদমােন কশরদবন অথবা মক্রাকী িপশত্ত শবক্রদয়র আদেশ প্রোন কশরদবন; বা   

(খ) মক্রাকী িপশত্তর অাংশশবদশষ অবমুি কশরবার যন্য মক্রাদকর আদেশ  শরবিযন এবাং অবশশি অাংশ শবক্রদয় 

 শে শিশন িন্তুি হন ম , করদ াদরশদনর স্বাদথ য বিকী িপশত্ত অবমুিকরে; বা  

(ে) বিকী িপশত্ত, মক্রাক োশড়য়া মেওয়া; বা 

(ঘ) শনদষধজ্ঞার আদেশ অনুদমােন; বা 

(ঙ) প্রশিষ্ঠাদনর ব্যবস্থা না করদ াদরশদনর শনকট হস্তান্তর অথবা হস্তান্তর না কশরবার আদেশ:  

িদব শিয থাদক ম , করদ াদরশদনর স্বাথ য রযার যন্য মযলাযয ম রূ  প্রদয়াযন মদন কশরদবন মিইরূ  আদেশ প্রোন 

কশরদি  াশরদবন এবাং শিশন ম রূ  উ যুি মদন কশরদবন মিইরূদ  মামলার খরি িাে কশরয়া শেদি  াশরদবন:  

আরও শিয থাদক ম , করদ াদরশন  শে মযলাযয মক এই মদম য অবেি না কদর ম , বিকী মকান িপশত্ত আটক কশরবার 

যন্য আশ ল োদয়র করা হইদব না, িাহা হইদল অনুরূ  আদেশ উ -ধারা ১১ এ উশল্লশখি িময় অশিক্রান্ত না হওয়া   যন্ত 

অথবা আশ ল োদয়র করা হইদল হাইদকাট য শবিাদে আশ ল শনষ্পশত্ত না হওয়া   যন্ত, মকান আদেশ প্রোন কা যকর হইদব না। 

(১০) এই ধারার অধীন মক্রাক বা িপশত্তর শবক্রদয়র আদেশ,  িদূর িিব, মেওয়ানী কা যশবশধ, ১৯০৮ এ মক্রাক বা িপশত্ত 

শবক্রদয়র যন্য শবধান অনুিাদর এইরূ িাদব কা যকর হইদব ম ন করদ াদরশন স্বয়াং শডশক্রদহাল্ডার; 

(১১) উ -ধারা (৭) বা উ -ধারা (৯) দ্বারা িাংক্ষুি ম  মকান  য আদেশ যাশরর ষাট শেবদির মদে হাইদকাট য শবিাদে আশ ল 

োদয়র কশরদি  াশরদবন এবাং উি আশ দলর  শরদপ্রশযদি  যেদের শুনাশন গ্রহদের  র, হাইদকাট য ম ইরূ  উ যুি মদন 

কশরদব মিইরূ  আদেশ প্রোন কশরদি  াশরদব। 

৩৭। Act No. XVIII of 1891 এর প্রদ াযিিা।- Bankers’ Book Evidence Act, 1891 

(Act No. XVIII of 1891) এর উদেে পূরেকদল্প, উি আইদন ব্যাাংক অশিব্যশিটি ম  অদথ য ব্যবহৃি হইয়াদে 

মিই অদথ য করদ াদরশন একটি ব্যাাংক বশলয়া েণ্য হইদব। 

৩৮। মুনাফা বণ্টন।- কু-ঋে ও িদিহ ঋে, িপশত্তর হ্রাি এবাং ব্যাাংকাি য অন্যান্য শবষয় িাংস্থাদনর  র, করদ াদরশন ইহার 

শনট বাৎিশরক মুনাফা হইদি িাংরশযি িহশবল প্রশিষ্ঠা হইদব এবাং লিিাাংশ মঘাষো কশরদি  াশরদবুঃ  
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িদব শিয থাদক ম , করদ াদরশদনর িাংরশযি িহশবল  শরদশাশধি মূলধদনর িাইদি কম হইদব এবাং ধারা ৫ বা ধারা ২১ 

এর উ -ধারা (২) অনুিাদর িরকার কর্তযক অথ য  শরদশাশধি না হওয়া   যন্ত লিিাাংদশর হার িরকার কর্তযক প্রশিশ্রুি হাদরর 

অশধক হইদব নাুঃ  

         আরও শিয থাদক ম ,  পূদব যাি লিিাাংশ প্রশিবৎির ৫% এর অশধক হইদব না, এবাং  শে মকান অথ যবৎিদর িাংরশযি 

িহশবল করদ াদরশদনর মশয়ার মূলধদনর িমান হয় এবাং লিিাাংশ মঘাষোর  র উদ্বৃত্ত থাদক, িাহা হইদল উি উদ্বৃত্ত 

িরকারদক প্রোন কশরদি হইদব।  

৩৯। িাধারে িিা।- (১) প্রশি বৎির বাৎিশরক শহিাব িমাপ্ত হইবার  র দুই মাদির মদে করদ াদরশদনর িাধারে িিা 

(অিুঃ র বাৎিশরক িাধারে িিা বশলয়া উশল্লশখি) অনুশষ্ঠি হইদব এবাং এইরূ  িাধারে িিা মবাড য কর্তযক অন্য ম  মকান 

িময়ও আহবান করা  াইদি  াদর। 

(২) বাৎিশরক িাধারে িিায় উ শস্থি মশয়ার মহাল্ডারেে বাৎিশরক শহিাব, করদ াদরশদনর  শরিালনা িপশকযি মবাদড যর 

প্রশিদবেন, বাশষ যক শস্থশি ত্র এবাং শহিাদবর উ র শনরীযকেদের প্রশিদবেন আদলািনা কশরদি  াশরদবন এবাং িাহাদের 

মিামি শিিান্ত আকাদর প্রকাশ কশরদি  াশরদবন, করদ াদরশন অনুরূ  মিামি শবদবিনা কশরদব এবাং উ যুি মদন কশরদল 

উহা কা যকর কশরদব। 

৪০। শহিাব ও শনরীযা- (১) করদ াদরশন  থা থিাদব উহার শহিাব িাংরযে কশরদব এবাং লাি-যশির শহিাব ও 

শস্থশি ত্রিহ বাশষ যক শহিাব-শববরেী প্রস্তুি কশরদব এবাং এইরূ  শহিাব িাংরযদের মযদত্র িরকার কর্তযক, িময় িময়, প্রেত্ত 

িাধারে শনদে যশনা  ালন কশরদব। 

(২) বাাংলাদেদশর মহা শহিাব শনরীযক ও শনয়ন্ত্রক, অিুঃ র ‘‘মহা শহিাব শনরীযক’’ নাদম অশিশহি,  প্রশি বৎির 

িহশবদলর শহিাব শনরীযা কশরদবন এবাং শনরীযা প্রশিদবেদনর একটি কশরয়া অনুশলশ  িরকার ও মবাদড যর শনকট মপ্ররে 

কশরদবন। 

(৩) করদ াদরশদনর শহিাব িাটাড য একাউন্টিান্ট কর্তযক শনরীশযি হইদব  াহারা িাট যাড য একাউন্টিান্ট অড যার, ১৯৭৩ এ িাট যাড য 

একাউন্টিান্ট অশিব্যশিটি ম  অদথ য ব্যবহৃি হইয়াদে মিই অদথ য িাট যাড য একাউন্টিান্ট এবাং িাহারা িরকার কর্তযক উ যুি 

 াশরেশমদক শনযুি হইদবন। এবাং উি  াশরেশমক করদ াদরশন কর্তযক  শরদশাধ করা হইদব।  

(৪) উ -ধারা (৩) এর অধীন শনদয়ােপ্রাপ্ত প্রদিিক শনরীযকেেদক করদ াদরশদনর বাশষ যক শস্থশি ত্র িরবরাহ করা হইদব 

এবাং প্রদিিক শনরীযক িৎিাংশিি শহিাব ও রশশেিহ উহা  রীযা কশরদবন এবাং করদ াদরশন কর্তযক রশযি িকল শহিাব 

বশহর িাশলকা িরবরাহ করা হইদব এবাং িাহারা এই িকল বশহ, শহিাব অন্যান্য নশথ ত্র যুশিিাংেি িমদয়  রীযা কশরদি 

 াশরদবন এবাং এইরূ  িকল শহিাদবর িশহি িাংশিি ম  মকান  শরিালক বা কম যকিযাদক শযজ্ঞািাবাে কশরদি  াশরদবন। 

(৫) শনরীযকেে মশয়ার মহাল্ডারেদের শনকট বাৎিশরক শস্থশি ত্র এবাং শহিাদবর উ র প্রশিদবেন ম শ কশরদবন এবাং 

িাহাদের প্রশিদবেন িাহারা এইমদম য উদল্লখ কশরদবন ম ,িাহাদেরদক প্রেত্ত িদব যাচ্চ িথ্য ও ব্যাখ্যামি শস্থশি দত্র 

করদ াদরশদনর কম যকাদণ্ডর িিিিা ও িঠিক শিত্র প্রশিফশলি হইয়াদে এবাং িাহাদের শনকট উ স্থাশ ি করদ াদরশন কর্তযক 

িাংরশযি শহিাব বশহ এবাং মবাদড যর শনকট মকান ব্যাখ্যা িাশহয়া থাশকদল উহা প্রোন করা হইয়াদে শকনা এবাং উহা 

িদন্তাষযনক শকনা িেমদম য মিামি প্রোন কশরদবন। 

(৬) িরকার, করদ াদরশদনর মশয়ার মহাল্ডার ও  াওনাোরেদের স্বাথ য িাংরযদের যন্য করদ াদরশন কর্তযক গৃহীি ব্যবস্থা 

িপশকযি শবষদয়র উ র মিামি প্রোদনর যন্য, অথবা করদ াদরশদনর শহিাব শনরীযার যন্য শনরীযা  িশি   যাপ্ত শকনা 

িেমদম য মিামি প্রোদনর যন্য, এবাং িরকার ম  মকান িময় শনরীযার আওিা িম্প্রিারে, বৃশি অথবা যনস্বাদথ য শনরীযার 

শবশিন্ন  িশি অনুিরদের যন্য শনরীযকেেদক শনদে যশ প্রোন কশরদি  াশরদব।   

(৭) করদ াদরশন এবাং প্রদিিক িহদ ােী প্রশিষ্ঠান এই ধারার অধীন শনরীযার আওিাভুি হইদব।  

৪১। শরটান য।- (১) করদ াদরশন, শনধ যাশরি ফরদম, প্রদিিক মাদির মশষ বৃহপরিশিবার উি  মাদির িপশত্ত ও োয় িাংশিি 

শববরেী েশ শেদনর মদে, অথবা শবশনদময় েশলল আইন, ১৮৮১ অনু ায়ী, উি শেন ছুটির শেন হইদল,  রবিী কা যশেবদি 

মশয়ার মহাল্ডারেদের শনকট িরবরাহ কশরদব। 
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(২) করদ াদরশন শনধ যাশরি ফরদম, আশথ যক বৎির িমাপ্ত হইবার দুই মাদির মদে, উহার িপশত্ত ও শনরীশযি প্রশিদবেন 

িরকাদরর শনকট ম শ কশরদব। 

(৩) উহার িশহি উি বৎিদরর লাি-যশির শহিাব এবাং উি বৎিদরর করদ াদরশদনর  শরিালনা িাংক্রান্ত প্রশিদবেন 

োশখল কশরদি হইদব, এই িকল শববরেী, শহিাব এবাং  শরিালনা িাংক্রান্ত প্রশিদবেন িরকাশর মেদযদট প্রকাশশি এবাং 

িাংিদে উত্থাশ ি হইদব। 

৪২। করদ াদরশদনর অবিায়ন।- করদ াদরশদনর অবিায়দনর মযদত্র, মকাপাশন বা করদ াদরশন অবিায়ন িপশকযি মকান 

আইদনর মকান শবধান প্রদ াযি হইদব না এবাং িরকার কর্তযক শনধ যাশরি  িশি ব্যিীি,  করদ াদরশদনর অবিায়ন হইদব না।  

৪৩।  শরিালকেদের োয়মুশি।- (১) প্রদিিক  শরিালক িাহার োশয়ত্ব  ালনকাদল, ইোকৃি কা য ব্যিীি, িেকর্তযক 

িাংঘটিি িকল যশি ও ব্যদয়র যন্য োয়মুি থাশকদবন। 

(২) একযন  শরিালক অন্য মকান  শরিালক অথবা করদ াদরশদনর মকান কম যকিযা বা কম যিারীর কাদ যর যন্য, 

করদ াদরশদনর  দয গৃহীি বা অশযযি যামানি বা বিকী িপশত্তর মাশলকানা বা স্বদত্বর অ  যাপ্তিা বা অবমূল্যায়দনর 

কারদে অথবা করদ াদরশদনর শনকট োয়ী ব্যশির ত্রুটির কারদে, অথবা িরল শবশ্বাদি কৃি ঈশিি  কাদ যর যন্য 

করদ াদরশদনর যশি বা ব্যয় হইয়া থাশকদল, িজ্জন্য ব্যশিেিিাদব োয়ী হইদবন না।  

৪৪। আনুেিি ও মো নীয়িা রযার মঘাষো।- করদ াদরশদনর প্রদিিক  শরিালক, শনরীযক, কম যকিযা বা কম যিারী োশয়ত্ব 

গ্রহদের পূদব য শবশ্বস্তিা ও মো নীয়িা রযার মঘাষো প্রোন কশরদবন।   

৪৫। যনদিবক।- করদ াদরশদনর মিয়ারম্যান,  শরিালক,  রামশ যক, কম যকিযা বা কম যিারী এই আইদনর অধীন 

কা যিপােনকাদল Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 21 এ Public 

Servant অশিব্যশিটি ম  অদথ য ব্যবহৃি হইয়াদে মিই অদথ য Public Servant (যনদিবক) বশলয়া েণ্য হইদবন। 

 

র্তিীয় অোয় 

ক্ষুদ্র,  কুটির ও মািাশর শশল্প উন্নয়ন, উদযািা সৃশি, িহায়িা, সুরযা, ইিিাশে 

 

৪৬। ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্প উন্নয়দনর লদযি প্রযুশিেি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।- (১) িরকার, ক্ষুদ্র, মািাশর, 

মাইদক্রা ও কুটির শশল্প উন্নয়দনর লদযি নতুন  ণ্য বা মিবার প্রযুশিেি উদ্ভাবন ও উন্নয়দনর শনশমত্ত েদবষো কা যক্রমদক 

উৎিাশহি কশরদব এবাং প্রদয়াযদন, এিদ িাংক্রান্ত েদবষো মকন্দ্র প্রশিষ্ঠা কশরদি  াশরদব।  

(২) িরকার, ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্প উন্নয়দনর লদযি প্রযুশিেি উদ্ভাবন ও উন্নয়দনর লদযি শবশধ দ্বারা 

শনধ যাশরি ম  মকান  েদয  গ্রহে কশরদি  াশরদব। 

৪৭। ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্প অবকাঠাদমােি িহায়িা প্রোন।- িরকার, িরকাশর মেদযদট প্রজ্ঞা ন যাশর 

কশরয়া ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্পর যন্য িাধারে বা শবদশষাশয়ি শশল্পাঞ্চল সৃশিিহ শনধ যাশরি অবকাঠাদমােি 

িহায়িা প্রোন  কশরদব।  

৪৮। ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্প কর্তযক উৎ াশেি  ণ্য শব েন।- িরকার, িরকাশর মেদযদট প্রজ্ঞা ন যাশর কশরয়া 

ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্প কর্তযক উৎ াশেি  ণ্য আন্তযযাশিক বাযাদর প্রদবশাশধকাদর িহায়িা প্রোনিহ 

বাযারযািকরদের লদযি প্রদয়াযনীয় উদযাে গ্রহে কশরদব এবাং এিেিাংক্রান্ত শবস্তাশরি শবষয়াশে শনধ যারে কশরদব।  

৪৯। বৃহৎ ও মািাশর শশদল্পর িশহি ক্ষুদ্র, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্পর ব্যবিাশয়ক িপকয (forward link)  স্থা ন।- 

িরকার, বা মযত্রমি, করদ াদরশন বৃহৎ ও মািাশর শশদল্প ক্ষুদ্র, মাইদক্রা ও কুটির শশল্পযাি  ণ্য িরবরাদহর লদযি বৃহৎ ও 

মািাশর শশদল্পর িশহি ক্ষুদ্র, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্পর ব্যবিাশয়ক িপকয স্থা দন প্রদয়াযনীয় িহায়িা প্রোন কশরদব এবাং 

এিেিাংক্রান্ত শবষয়াশে  শবশধ দ্বারা শনধ যাশরি হইদব। 

৫০। ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্পর প্রিার ও প্রিার।- (১) িরকার, িরকাশর মেদযদট প্রজ্ঞা ন যাশর কশরয়া ক্ষুদ্র, 

মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্পর  প্রিার ও প্রিাদরর যন্য প্রদয়াযনীয় উদযাে গ্রহে কশরদব এবাং এিেিাংক্রান্ত শবস্তাশরি 

শবষয়াশে  শনধ যারে কশরদব।  



15 

(২) িরকার, ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্প কর্তযক উৎ াশেি  ণ্য িাংশিি িকল িরকাশর েপ্তদর ব্যবহাদরর যন্য, 

িময় িময়, শনদে যশনা প্রোন কশরদি  াশরদব। 

৫১। ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্প িাংশিি িশমশি, এদিাশিদয়শন, ইিিাশে।- ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্প 

িাংশিি িশমশি, এদিাশিদয়শন, ইিিাশে েঠন করা  াইদব এবাং এিেিাংক্রান্ত শবষয়াশে িরকার, িরকাশর মেদযদট প্রজ্ঞা ন 

যাশর কশরয়া শনধ যারে কশরদব।   

৫২। ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্পর ব্যবিা রূ ান্তর।- িরকার, ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্পর  ব্যবিা 

রূ ান্তদর প্রদয়াযনীয় িহায়িা প্রোন কশরদি  াশরদব এবাং এিেিাংক্রান্ত শবষয়াশে শবশধ দ্বারা শনধ যাশরি হইদব। 

৫৩। ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্প মশহলা উদযািা সৃশি ও সুরযা প্রোন।- িরকার, ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও 

কুটির শশদল্প মশহলা উদযািা সৃশি ও সুরযা প্রোদনর লদযি শবশধ দ্বারা শনধ যাশরি ব্যবস্থা গ্রহে কশরদি  াশরদব।    

৫৪। ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্প স্থা দন প্রদোেনা ও িহায়িা প্রোন।- (১) িরকার, শশল্প উদযািােেদক ক্ষুদ্র, 

মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্প স্থা দন, শবশধ দ্বারা শনধ যাশরি  শরমাে ও  িশিদি কর অব্যাহশি, সুেশবহীন ঋে প্রোন ও 

প্রদয়াযনীয় লাইদিন্স শফ মওকুফিহ শবশিন্ন প্রদোেনা ও প্রদয়াযনীয় িহায়িা প্রোন কশরদি  াশরদব।  

(২) িরকার, ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্পদক পুনরুজ্জীশবি কশরবার যন্য, িরকাশর মেদযদট প্রজ্ঞা ন যাশর কশরয়া, 

আশথ যক প্রদোেনািহ প্রদয়াযনীয় িহায়িা প্রোন কশরদি  াশরদব। 

৫৫। ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্পর িশহি যশড়ি কমীদের কল্যাে।- িরকার, ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির 

শশদল্পর িশহি যশড়ি কমীদের কল্যাোদথ য েমবািব  শরদবশ সৃশিিহ প্রদয়াযনীয় ম  মকান  েদয  গ্রহে কশরদি  াশরদব 

এবাং এিেিাংক্রান্ত শবষয়াশে  শবশধ দ্বারা শনধ যাশরি হইদব।   

৫৬। মানব িপে উন্নয়ন ও উদযািা সৃশি।- িরকার, মেশদক দ্রুি শশল্পশনিযর অথ যনীশিদি রূ ান্তদরর লদযি, 

Entrepreneur Graduate Institutes বা অনুরূ  এক বা একাশধক প্রশিষ্ঠান প্রশিষ্ঠা কশরদি  াশরদব।    

৫৭। ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্প উন্নয়ন ফান্ড।- (১) িরকার, িরকাশর মেদযদট প্রজ্ঞা ন দ্বারা, এই আইদনর উদেে 

পূরেকদল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প উন্নয়ন ফান্ড নাদম এক বা একাশধক ফান্ড েঠন কশরদি  াশরদব।  

(২) উ -ধারা (১) এর অধীন েঠিি ফান্ড িরকার কর্তযক প্রেত্ত আশথ যক মঞ্জুশরর মােদম েঠিি হইদব।  

(৩) উ -ধারা (১) এর অধীন েঠিি ফাদন্ডর  শরিালনা ও ব্যবহার িাংক্রান্ত শবষয়াশে শবশধ দ্বারা শনধ যাশরি হইদব। 

৫৮। উন্নি মেদশ উদত্তারদে শবশিদকর িামথ্যয বৃশি।– িরকার উন্নি মেদশর কািাদর উদত্তারদের লদযি এিএমই খাদির 

কম যকাদণ্ডর  থাথ য বাস্তবায়দন বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন এর িামথ্যয বৃশিদি  থা থ   েদয  গ্রহে 

কশরদব।  

 

িতুথ য অোয় 

অ রাধ  

 

৫৯। অ রাধ।- (১) মকান ব্যশি, করদ াদরশন বা িহদ ােী প্রশিষ্ঠান হইদি ঋে প্রাশপ্ত অথবা অন্য মকান সুদ াে সুশবধা প্রাশপ্তর 

উদেদে, ইোকৃিিাদব শমথ্যা শববরেী প্রোন কশরদল, অথবা জ্ঞািিাদর শমথ্যা শববরেী ব্যবহার কশরদল, অথবা 

করদ াদরশনদক ম  মকান প্রকাদর শমথ্যা প্রশিদবেন গ্রহে কশরবার যন্য প্রবৃত্ত কশরদল, শিশন অনুর্ধ্য দুই বৎিদরর কারােণ্ড 

অথবা অনশধক  াঁি লয টাকা অথ যেণ্ড অথবা উিয় েদণ্ড েশণ্ডি হইদবন।  

(২) মকান ব্যশি, করদ াদরশন বা িহদ ােী প্রশিষ্ঠাদনর  শরিালনা মবাদড যর িেে বা মকান কশমটির িেে হইয়া োশয়ত্ব 

িপােদনর িশহি িপশকযি নদহ এইরূ  মকান িথ্য প্রোন কশরদল বা ব্যবহার কশরদল, অথবা মকান ব্যশি কর্তযক 

করদ াদরশন বা িহদ ােী প্রশিষ্ঠাদনর িহায়িা লাদির উদেদে আদবেন করা হইদল উি ব্যশির শনকট অনুরূ  িথ্য প্রকাশ 

কশরদল, শিশন অনুর্ধ্য েয় মাদির কারােদণ্ড অথবা অনশধক শিন লয টাকা অথ যেণ্ড অথবা উিয় েদণ্ড েশণ্ডি হইদবন।    

(৩) মকান আোলি, এিদুদেদে মবাদড যর শনকট হইদি যমিাপ্রাপ্ত মকান কম যকিযা কর্তযক স্বাযশরি শলশখি অশিদ াে 

ব্যিীি, এই আইদনর অধীন শাশস্তদ াগ্য মকান অ রাধ শবিারাথ য গ্রহে কশরদব না। 
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 ঞ্চম অোয় 

শবশধমালা ও প্রশবধানমালা প্রেয়ন 

 

৬০। শবশধ প্রেয়দনর যমিা।- (১)।- িরকার, এই আইদনর শবধানাবলী কা যকর কশরবার লদযি, এই আইদনর িশহি 

অিাংেশিপূে য নদহ, এইরূ  শবশধমালা প্রেয়ন কশরদি  াশরদব এবাং  রবিী ধারার অধীন প্রেীি প্রশবধানমালা শবশধমালার 

িশহি অিাংেশিপূে য হইদল, শবশধমালা কা যকর হইদব। 

(২) উ -ধারা (১) এর িামশগ্রকিা ক্ষুণ্ণ না কশরয়া, শনম্নবশে যি শবষদয় শবশধমালা প্রেয়ন কশরদি  াশরদব,   থা:-  

(ক) ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্প স্থা দন প্রদোেনা;  

(খ) ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশল্প উন্নয়দনর লদযি প্রযুশিেি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন; 

(ে) ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্পর ব্যবিা রূ ান্তর িাংক্রান্ত; 

(ঘ) ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্পর মানব িপে উন্নয়ন িাংক্রান্ত; 

(ঙ) ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্প মশহলা উদযািা সৃশি ও সুরযা প্রোন িাংক্রান্ত; 

(ি) বৃহৎ ও মািাশর শশদল্প ক্ষুদ্র , মাইদক্রা ও কুটির শশল্পযাি  ণ্য িরবরাদহর লদযি বৃহৎ ও  মািাশর শশদল্পর িশহি 

ক্ষুদ্র, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্পর ব্যবিাশয়ক িপকয স্থা ন িাংক্রান্ত; 

(ে) ক্ষুদ্র, মািাশর, মাইদক্রা ও কুটির শশদল্পর িশহি যশড়ি কমীদের কল্যাে িাংক্রান্ত; এবাং 

(য) এই আইদনর িমথ যদন অন্যান্য ম দকাদনা শবষয়; 

 

৬১। প্রশবধানমালা প্রেয়দন মবাদড যর যমিা।- (১) মবাড য িরকাদরর পূব যানুদমােনক্রদম, এই আইদনর শবধানাবলী কা যকর 

কশরবার লদযি, এই আইন বা এই আইদনর অধীন প্রেীি শবশধমালার িশহি অিাংেশিপূে য নদহ, এইরূ  প্রদয়াযনীয় 

প্রশবধানমালা প্রেয়ন কশরদি  াশরদব। 

(২) উ -ধারা (১) এর িামশগ্রকিা ক্ষুণ্ন না কশরয়া, শনম্নবশে যি শবষদয় প্রশবধানমালা প্রেয়ন কশরদি  াশরদব,   থা:-    

(ক)  করদ াদরশদনর প্রথম মশয়ার বণ্টদনর  িশি ও শিয 

(খ) করদ াদরশদনর মশয়ার ধারে ও হস্তান্তদরর  িশি এবাং শিয, এবাং িাধারেি  মশয়ার মহাল্ডারেদের অশধকার ও 

কিযব্য িপশকযি িকল শবষয়; 

(ে) িাধারে িিা আহ্ বাদনর  িশি, উহাদি অনুিরেীয়  িশি এবাং মিাটাশধকার প্রদয়াদের  িশি;  

(ঘ) মবাদড যর িিা আহ্ বান, িিায় উ শস্থশির যন্য  াশরেশমক এবাং কা য শরিালনা;  

(ঙ) করদ াদরশন কর্তযক বন্ড এবাং শডদবঞ্চার ইসুি এবাং পুনুঃক্রদয়র (Redemption)  িশি ও শিয; 

(ি) করদ াদরশন কর্তযক ঋে মঞ্জুশরর  িশি;  

(ে) ধারা ২৭ এর অধীন গৃহীি যামানদির   যাপ্তিা শনরূ দের ফরম ও  িশি;   

(য) করদ াদরশন কর্তযক শবদেশশ োিাদের শনকট হইদি ববদেশশক মুদ্রায় ঋে ও অনুোন গ্রহদের  িশি এবাং শিয; 

(ি) এই আইদনর অধীন প্রদয়াযনীয় শরটান য শববরেীর ফরম; 

(ঞ) করদ াদরশদনর কম যকিযা, কম যিারী এবাং এদযন্টদের িাকশরর শিয ও কিযব্য; 

(ট) ঋদের যন্য আদবেদনর মযদত্র মবাদড যর  শরিালক কর্তযক প্রিিয বা  দরাযিাদব করদ াদরশদনর স্বাথ য িাংশিি 

শবষয় প্রকাশ করা; 

(ঠ) করদ াদরশদনর িশহি িপাশেি চুশি িদের কারদে মকান িহদ ােী করদ াদরশন বা মকাপাশন বা িমবায় 

িশমশির োশয়ত্ব গ্রহে বা ব্যবস্থা না গ্রহে; 

(ড) শনধ যাশরি ফরদম করদ াদরশন এবাং ইহার িহদ ােী প্রশিষ্ঠাদনর বাশষ যক আয় ও ব্যদয়র শহিাব প্রস্তুিকরে এবাং 

শনধ যাশরি িাশরদখ  শরিালনা  ষ যদের শনকট মপ্ররে এবাং উহা অনুদমােদনর যন্য িরকার বরাবদর ম শ করা; এবাং  

(ঢ) িাধারেি করদ াদরশদনর কা যাবলীর সুষু্ঠ  শরিালনা এবাং িহদ ােী প্রশিষ্ঠাদনর কা যাবলী  শরিালনা। 
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(ে) করদ াদরশন কর্তযক  রামশ যক, উ দেিা, আইন উ দেিা ও প্যাদনলভুি আইনযীবী শনদয়াে বা শনযুশির 

 িশি, শিযাবলী, ইিিাশে িাংক্রান্ত; এবাং 

(ি) এই আইন ও প্রশেিব্য শবশধমালার িমথ যদন ম দকাদনা শবষয়; 

 

৩। এই আইদনর অধীদন প্রেীি িকল প্রশবধানমালা িরকাশর মেদযদট প্রকাশশি হইদব এবাং অনুরূ  প্রকাশনার  র কা যকর 

হইদব;  

 

ষষ্ঠ অোয় 

শবশবধ 

 

৬২। অন্যান্য িাংস্থার িহদ াশেিা।- করদ াদরশন, মেশব্যা ী ক্ষুদ্র, মাইদক্রা, কুটির ও মািাশর শশল্প স্থা ন  এবাং হস্তশশল্প 

উদযািা  উন্নয়ন, েযিা প্রশশযে এবাং শব েন কা যক্রদম ম  মকান িরকাশর এবাং মবিরকাশর  প্রশিষ্ঠান এবাং স্থানীয় 

িরকার প্রশিষ্ঠাদনর িহদ াশেিা িাশহদি  াশরদব এবাং এইরূ  িহদ াশেিা িাওয়া হইদল, উি প্রশিষ্ঠানিমূহ িহদ াশেিা 

প্রোন কশরদি বাে থাশকদব।  

 

৬৩। ইাংদরশযদি অন্যশেি  াঠ প্রকাশ ।- এই আইন প্রবিযদনর  র িরকার, িরকাশর মেদযদট প্রজ্ঞা ন দ্বারা, এই আইদনর 

ইাংদরশযদি অন্যশেি একটি  াঠ প্রকাশ কশরদব,  াহা এই আইদনর অন্যশেি ইাংদরশয  াঠ (Authentic English 

Text) নাদম অশিশহি হইদবুঃ 

িদব শিয থাদক ম , এই বাাংলা  াঠ ও ইাংদরশয  াদঠর মদে শবদরাদধর মযদত্র এই বাাংলা  াঠ প্রাধান্য  াইদব ।   

 

  


