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কা

ানী আইন, ১৯৯৪

( ১৯৯৪ সেনর ১৮ নং আইন )
[ ১২ সে
কা

ানীসমূ হ ও অ া

যেহতু কা ানীসমূহ ও অ া
সেহতু এত

ারা িন

কিতপয় সিমিত স

িকত আইন একীভূ তকরণ ও সংেশাধনকে

র, ১৯৯৪ ]

ণীত আইন৷

কিতপয় সিমিত স িকত আইন একীভূ ত ও সংেশাধন করা সমীচীন ও েয়াজনীয়;

প আইন করা হইল:-

থম খ

ারি ক
সংি
িশেরানাম ও
বতন

১৷ (১) এই আইন কা ানী আইন, ১৯৯৪ নােম অিভিহত হইেব৷
(২) সরকার, সরকারী গেজেট

াপন ারা, য তািরখ িনধারণ কিরেব ইহা সই তািরেখ বলবৎ

হইেব৷
* এস, আর, ও নং ৩২১-আইন/১৯৯৪, তািরখ: ১০ই নেভ র, ১৯৯৪ ইং ারা ১৭ই অ হায়ণ,
১৪০১ ব া
সং া

মাতােবক ১লা িডেস র, ১৯৯৪ ি

া উ

আইন কাযকর হইয়ােছ।

২৷ (১) িবষয় বা সংেগর পিরপ থী কান িকছু না থািকেল, এই আইেন (ক) “অথ-বৎসর” বিলেত, কান িনগিমত সং া (Body Corporate) এর

ে , সই

সময়কালেক বুঝাইেব য সময়কাল, উহা একিট পূণ-বৎসর হউক বা না হউক, এর লাভিতর িহসাব উ

সং ার সাধারণ বািষক সভায় উপ াপন করা হয় :

তেব শত থােক য, কান বীমা কা ানীর

ে

“অথ-বৎসর” বিলেত পি কা বৎসরেক

বুঝাইেব;
(খ) “আদালত” বিলেত ধারা ৩ এ উি িখত এ িতয়ারস

আদালতেক বুঝাইেব;

(গ) “কমকতা” বিলেত কা ানীর কান পিরচালক, ম ােনিজং এেজ ট, ম ােনজার, সিচব বা
অ

য কান কমকতােক বুঝাইেব এবং িন বিণত ব ি গণও ইহার অ ভু
ী
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(অ) ম ােনিজং এেজ ট কান ফাম হইেল, উ

ফােমর য কান অংশীদার;

(আ) ম ােনিজং এেজ ট কান িনগিমত সং া হইেল, উ

সং ার য কান পিরচালক বা

ম ােনজার :
তেব শত থােক য, ৩৩১, ৩৩২ এবং ৩৩৩ ধারা ব তীত, অ া
সং ার অ ভু

ে

কান িনরী ক এই

হইেব না;

(ঘ) “ কা ানী” বিলেত এই আইেনর অধীেন গিঠত এবং িনবি কৃত কান কা ানী বা কান
িবদ মান কা ানীেক বুঝাইেব;
(ঙ) “ জলা আদালত” বিলেত জলার আিদ এ িতয়ারস
বুঝাইেব; তেব সাধারণ দওয়ানী এ িতয়ার
অ ভু

ধান দওয়ানী আদালতেক

েয়াগ কিরেলও হাইেকাট িবভাগ এই সং ার

হইেব না;

(চ) “িডেব ার” বিলেত কা ানী পিরস েদর (asset) উপর কান চাজ স ৃি ক ক বা না
ক ক, কা ানীর িডেব ার- ক, ব ড অ িবধ িসিকউিরিটও (Security) এই সং ার
অ ভু

হইেব;

(ছ) “তফিসল” বিলেত এই আইেনর কান তফিসলেক বুঝাইেব;
(জ) “িনধািরত” বিলেত কা ানীর অবলুি সং া এই আইেনর িবধানাবলীর
ৃ
কাট কতক

ণীত িবিধ ারা িনধািরত বুঝাইেব এবং, এই আইেনর অ া

ে

ীম

িবধানাবলীর

ৃ িনধািরত বুঝাইেব;
ে , সরকার কতক
(ঝ) “পিরচালক” বিলেত পিরচালক পেদ আসীন য কান ব ি , িতিন য নােমই অিভিহত
হউন না কন, অ ভু

হইেবন;

(ঞ) “পাবিলক কা ানী” বিলেত এই আইন বা এই আইন বতেনর অব বিহত পূেব বলব
কান আইেনর অধীেন িনগিমত (incorporated) এমন কান কা ানীেক বুঝাইেব যাহা
াইেভট কা ানী নেহ;
(ট) “ াইেভট কা ানী” বিলেত এমন কা ানীেক বুঝাইেব যাহা উহার সংঘিবিধ ারা (অ) কা ানীর শয়ার, যিদ থােক, হ া েরর অিধকাের বাধা-িনেষধ আেরাপ কের;

ী
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(আ) কা ানীর শয়াের বা িডেব াের যিদ থােক, চাঁদা দােনর িনিম

(subscription)

জনসাধারেণর িত আম ণ জানােনা িনিষ কের; এবং
(ই) ইহার সদস -সংখ া কা ানীর চা রীেত িনযু

ব ি গণ ব তীত, প ােশর মেধ

সীমাব রােখ :
তেব শত থােক য, যিদ

ই বা তেতািধক ব ি

যৗথভােব কান কা ানীর এক বা

একািধক শয়ােরর ধারক (shareholder) হন, তাহা হইেল তাহারা, এই সং ার উে শ
পুরণকে , একজন সদস বিলয়া গণ হইেবন;
(ঠ) “ব ব াপনা পিরচালক” বিলেত এমন একজন পিরচালকেক বুঝাইেব যাহার উপর,
কা ানীর সিহত কান চু ি বেল অথবা কা ানীর সাধারণ িকংবা পিরচালক সভায় গ ৃহীত
কান িস া বেল অথবা সংঘ ারক বা সংঘিবিধর িবধানবেল, কা ানীর ব ব াপনার মূল
মতা অিপত হইয়ােছ, য

মতা িতিন অ থায়

েয়াগ কিরেত পািরেতন না; এবং

ব ব াপনা পিরচালেকর পেদ আসীন কান একক ব ি

(individual), ফাম বা কা ানীও,

তাহােক বা উহােক য নােমই অিভিহত করা হউক, এই সং ার অ ভু

হইেবন :

তেব শত থােক য, কা ানীর দনি ন ও গতা গিতক ধরেনর শাসিনক কাযাবলী, যমন1

[***]

কা ানীর পে

কান ব াংেকর

চক ভাংগােনা বা উহােত প ৃ াংকন,

কান

হ া রেযাগ দিলল (negotiable instrument) সং হ বা উহােত প ৃ াংকন, কান শয়ার
সািটিফেকেট া রদান বা কান শয়ার হ া র িনব েনর িনেদশ দান, ইত ািদ কাযস
করার জ
অ ভু

ৃ
কা ানীর পিরচালকগণ কতক
দ

মতা কা ানীর ব ব াপনার মূল

মতার

বিলয়া গণ হইেব না :

আরও শত থােক য, কান কা ানীর ব ব াপনা পিরচালক উ
পিরষেদর ত াবধােন এবং িনয় ণ ও িনেদশনা মাতােবক ীয়

কা ানীর পিরচালক

মতা েয়াগ কিরেবন;

(ড) “ব াংক- কা ানী” বিলেত ব াংক- কা ানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ১৪ নং আইন)
এর ৫ ধারার (ণ) দফায় সং ািয়ত ব াংক- কা ানীেক বুঝাইেব;
(ঢ) “িবদ মান কা ানী” বিলেত এই আইন বতেনর পূেব য কান সমেয় বলবৎ কা ানী
সং া

কান আইেনর অধীেন গিঠত ও িনবি কৃত এমন কা ানীেক বুঝাইেব; যাহা উ

বতেনর পেরও িবদ মান;

ী
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(ণ) “বীমা কা ানী” বিলেত এমন কা ানীেক বুঝাইেব যাহা
অ

ধুমা বীমা ব বসা অথবা

এক বা একািধক ব বসােয়র সিহত একেযােগ বীমা ব বসা পিরচালনা কের;

(ত) “ম ােনজার” বিলেত, পিরচালক পিরষেদর ত াবধান, িনয় ণ ও িনেদশ মাতােবক,
কা ানীর সকল বা ায় সকল িবষয় এবং কাযাবলীর ব ব াপনার দািয়ে িনেয়ািজত কান
একক ব ি েক বুঝাইেব; এবং ম ােনজার পেদ আসীন থািকেল, কা ানীর কান পিরচালক
বা অ

কান ব ি ও, তাহােক য নােমই অিভিহত করা হউক এবং তাহার চা রী

চু ি িভি ক হউক বা না হউক এই সং ার অ ভু

হইেবন;

(থ) “ম ােনিজং এেজ ট” অথ এমন ব ি , ফাম বা কা ানী, য নােমই অিভিহত হউক না
কন, িযিন বা যাহা কা ানীর সিহত স ািদত চু ি বেল কা ানীর পিরচালকগেণর
িনয় ণাধীেন উ

কা ানীর সকল িবষয়, বা চু ি েত কান িনিদ িবষয় বাদ দওয়া হইেল

উহা ব তীত অ

সকল িবষয় এবং কাযাবলী ব ব াপনার অিধকার া :

(দ) “ রিজ ার” বিলেত এই আইেনর অধীেন কা ানীসমূহ িনব েনর দািয়
রিজ ার বা অ

পালনকারী

য কান কমকতােক বুঝাইেব, িতিন য নােমই অিভিহত হউন না কন;

(ধ) “ শয়ার” বিলেত কা ানীর মূলধেনর কান অংশেক বুঝাইেব এবং ব
কান ক ও শয়ােরর পাথক

বা অব

ভােব

কাশ পাইেল সই ক ব তীত, অ া

কও এই সং ার

(ন) “সিচব” বিলেত এই আইেনর অধীেন সিচেবর কতব এবং অ

কান িনবাহী বা

অ ভু

হইেব;

শাসিনক দািয়

পালনােথ িনযু

এবং িনধািরত যাগ তাস

কান একক ব ি েক

বুঝাইেব;
(প) “সংঘিবিধ” (articles) বিলেত তফিসল ১ এ িবধ ৃত
কা ানীর

ে

েযাজ হয় ততটু সহ ঐ

িবধানসমূেহর যতটু

কান

কা ানীর সংঘিবিধেক (articles of

association) বুঝাইেব :
তেব শত থােক য, কা ানী সং া

অ

কান আইন, যাহা এই আইন

বতেনর পূেব

বলবৎ িছল, এর অধীেন গিঠত কান কা ানীর সংঘিবিধ, এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত
অসংগিতপূণ না হইেল, এই আইেনর িবধান অ সাের ণীত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব;
(ফ) “সংঘ- ারক” (memorandum of association) বিলেত এই আইেনর িবধানা সাের
ণীত কা ানীর মূল সংঘ ারক বা পরবতীেত উহার সংেশািধত পেক বুঝাইেব;
ী
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(২) এই আইেনর উে শ পূরণকে , কান কা ানী, উপ-ধারা (৪) এর িবধান সােপে ,
অপর একিট কা ানীর অধীন (subsidiary) কা ানী বিলয়া গণ হইেব, যিদ থেমা
কা ানী এমন একিট কা ানী হয় য,(ক) উহার পিরচালক পিরষেদর গঠন িনয় ণ কের উ

অপর কা ানী; অথবা

(খ) উহা একিট িবদ মান কা ানী িহসােব, এই আইন বলবৎ হইবার পূেব এই প
অ ািধকার- শয়ার (preference share) ই
শয়ােরর ধারকগেণর

কিরয়া থােক যাহার ধারকগণ ই ইিট

ায় কা ানীর সকল ব াপাের ভাটািধকার

উহার মাট ভাটদান- মতার অেধেকর বশী

েয়ােগর অিধকারী এবং

েয়াগ ও িনয় ণ কের উ

অপর কা ানী;

অথবা
(গ) উহা দফা (খ) ত বিণত ধরেনর অধীন

কা ানী নয়, িক ু উহার ই ইিট শয়ার

মূলধেনর নািমক মূেল র (nominal value) অেধেকর বশী ধারণ কের উ

অপর কা ানী;

অথবা
ৃ ীয় কা ানীর অধীন , যাহা উ
(ঘ) উহা এই প একিট তত

অপর কা ানীর অধীন

কা ানী।
(৩) উপ-ধারা (২) এর উে শ পূরণকে , কান কা ানীর পিরচালক পিরষদ গঠন অপর
একিট কা ানীর ারা িনয়ি ত হয় বিলয়া গণ হইেব, যিদ উ
মতা, অ

কান ব ি র স িত বা ঐক মত ব িতেরেকই,

অপর কা ানী উহার

েয়াগ কিরয়া উহার ই ামত

সকল বা য কান সংখ ক পিরচালক িনেয়াগ বা অপসারণ কিরেত পাের; এবং এই উপধারার
িবধােনর উে শ পূরণকে , উ
দােনর

মতাস

অপর কা ানী এই সকল পিরচালেকর পেদ িনেয়াগ

বিলয়া গণ হইেব, যিদ উ

(ক) িনেয়াগদােনর জ

উ

পিরচালেকর পেদ-

মতা কান একক ব ি র অ

েল

েয়াগ না কিরয়া

িনেয়াগদান স ব না হয়; অথবা
(খ) কান একক ব ি েক এই কারেণ িনেয়াগ করা

েয়াজন য, িতিন উ

কা ানীেত একজন পিরচালক, ম ােনিজং এেজ ট, সিচব, ব ব াপক বা অ

অপর

কান পেদ

িনেয়ািজত; অথবা
(গ) কান একক ব ি
অধীন

অিধি ত থােকন বা থািকেবন, িযিন উ

ৃ ীয় কা ানীর মেনানীত ব ি ৷
কান তত
ী
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(৪) কান কা ানী অপর কান কা ানীর অধীন

কা ানী িক না তাহা িনধারেণর

ে

িন বিণত শতাবলী েযাজ হইেব, যথা :(ক) উ

অপর

কা ানীেত অ

কাহারও িব াস

capacity) উহা কান শয়ার ধারণ কিরেল বা কান
শয়ার বা

াপনজিনত কারেণ (fiduciary

মতার অিধকারী হইেল ঐ িল উহার

মতা বিলয়া গণ হইেব না;

(খ) দফা (গ) ও (ঘ) এর িবধানাবলী সােপে , কান শয়ার বা
শয়ার বা
(অ) উ
উ

মতা উ

অপর কা ানীর

মতা বিলয়া গণ হইেব, যিদঅপর কা ানীর মেনানীত কান ব ি

মতা

েয়ােগর অিধকারী হন, তেব উ

াপনজিনত কারেণ কা ানীর মেনানীত ব ি

উহার পে

উ

শয়ার ধারণ কেরন বা

অপর কা ানীেত অ
ৃ শয়ার ধারণ বা
কতক

কাহারও িব াস
মতা

েয়ােগর

ে এই দফা েযাজ হইেব না;
(আ) উ
বি

অপর কা ানীর কান অধীন বা এই প অধীন

উ

শয়ার ধারণ কেরন বা উ

কা ানীেত অ

কাহারও িব াস

শয়ার ধারণ বা

মতা েয়ােগর

(গ)

থেমা

েয়ােগর অিধকারী হন, তেব উ

াপনজিনত কারেণ কা ানীর মেনানীত ব ি

ণীত কান

া -দিলল বেল কান ব ি র অিধকাের কান শয়ার বা

মতা থািকেল, তাহা উেপ া করা হইেব;

অপর কা ানী বা উহার অধীন

মেনানীত ব ি
(আ) উ

ৃ
কতক

িডেব ার ই র িন য়তা িবধান ও

(ঘ) দফা (গ) এর িবধান েযাজ হয় না এই প কান শয়ার বা
(অ) উ

অধীন

ে এই দফা েযাজ হইেব না;

কা ানীর িডেব ােরর শতাবলী বা উ

জামানত িহসােব
েয়াগেযাগ

মতা

কা ানীর মেনানীত কান

মতা যিদ-

কা ানী বা এই প কা ানী েয়র য কানিটর

ধারণ কের বা েয়ােগর অিধকারী হয়, এবং

অপর কা ানী বা উহার অধীন

কা ানী, উহার সাধারণ ব বসার অংশ িহসােব

অথ ঋণদান কিরয়া থােক এবং সই ঋেণর জামানত

পউ

শয়ার বা

মতার অিধকারী

হইয়া থােক,
তাহা হইেল এই প কান কা ানী বা উহােদর মেনানীত ব ি
বিলয়া বা উ

শয়ার ধারণ কের না

মতা েয়ােগর অিধকারী নয় বিলয়া গণ হইেব।

ী
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(৫) এই আইেনর উে শ পূরণকে , কান কা ানী অপর কান কা ানীর িনয় ণকারী
(holding) কা ানী বিলয়া গণ হইেব, যিদ এবং কবলমা
উ
এ িতয়ারস
আদালত

অপর কা ানীর অধীন

যিদ,

থেমা

কা ানীিট

কা ানী হয়।

৩৷ (১) এই আইেনর অধীন এ িতয়ারস

আদালত হইেব হাইেকাট িবভাগ :

তেব শত থােক য সরকার, সরকারী গেজেট

ৃ িনধািরত বাধা-িনেষধ
াপন ারা এবং তৎকতক

ও শতাবলী সােপে , এই আইেনর অধীেন হাইেকাট িবভােগ অিপত সমুদয় বা য কান
কান জলা আদালতেক অপণ কিরেত পািরেব; এবং সইে ে

উ

জলা আদালত, সংি

জলায় য সকল কা ানীর িনবি কৃত কাযালয় রিহয়ােছ সই সকল কা ানীর
এ িতয়ারস

মতা

ে ,

আদালত হইেব।

ব াখ া:- কান কা ানী অবলুি র (winding up) ব াপাের জলা আদালেতর এ িতয়ার
িনধারেণর উে েশ , “িনবি কৃত কাযালয়” বিলেত কা ানীর অবলুি র জ

পশ করার

কা ানীর িনবি কৃত কাযালয় িছল সই ানেক বুঝাইেব।

অব বিহত ছয় মাস পূেব য ােন উ
(২) কবল যেথাপযু

দরখা

আদালেত কান কাযধারা

জু না হওয়ার কারেণ উ

কাযধারােক এই

ধারার কান িকছু ই অৈবধ িতপ কিরেব না।
ি তীয় খ

গঠন ও িনগিমতকরণ
(Constitution and incorporation)
িনিদ সংখ ার
অিধক সংখ ক
বি

-সম েয়

অংশীদারী
কারবার ইত ািদ
গঠন িনিষ

৪৷ (১) এই আইেনর অধীেন কা ানী িহসােব িনবি কৃত না হইেল, অথবা অ

কান আইেনর

ারা বা অধীেন গিঠত না হইেল, ব াংক-ব বসা পিরচালনার উে েশ দেশর অিধক ব ি -সম েয়
কান কা ানী, সিমিত বা অংশীদারী কারবার (partnership) গঠন করা যাইেব না৷
(২) এই আইেনর অধীেন কা ানী িহসােব িনবি কৃত না হইেল, অথবা অ

কান আইেনর ারা

বা অধীেন গিঠত না হইেল, িবশ জেনর অিধক ব ি -সম েয় এমন কান কা ানী, সিমিত বা
অংশীদারী কারবার গঠন করা যাইেব না যাহার উে শ হইেতেছ ব াংক-ব বসা ব তীত অ
ব বসা পিরচালনা কিরয়া উ

কা ানী, সিমিত, কারবার বা উহার কান সদেস র জ

কান
মুনাফা

অজন করা৷
(৩) যৗথ-পািরবািরক ব বসা পিরচালনাকারী যৗথ-পিরবােরর

ে

এই ধারার িবধান

েযাজ

হইেব না :

ী
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তেব শত থােক য, ই বা তেতািধক যৗথ-পিরবার িমিলয়া কান অংশীদারী কারবার, সিমিত বা
কা ানী গঠন কিরেল উহােদর

ে এই ধারার অ া

এই ধারার উে শ পূরণকে , উ

উপ-ধারার িবধান েযাজ হইেব; এবং

পিরবারসমূেহর সদস গেণর সংখ া গণনা করার সময়

অ া বয় সদস গণেক বাদ িদেত হইেব৷
(৪) কান কা ানী, সিমিত বা অংশীদারী কারবার এই ধারার িবধান লংঘন কিরয়া ব বসা
পিরচালনা কিরেল, উহার েত ক সদস উ

ব বসা হইেত উ ূ ত দায়- দনার জ

ব ি গতভােব

দায়ী থািকেবন৷
(৫) এই ধারার িবধান অমা

কিরয়া গিঠত কান কা ানী, সিমিত বা অংশীদারী কারবােরর

েত ক সদস অনিধক পাঁচ হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেবন৷
সংঘ ারক
িনগিমত
কা

ানীর গঠন

প িত

৫৷ পাবিলক কা ানী গঠেনর
ে

ে

সাত বা তেতািধক ব ি

এবং

াইেভট কা ানী গঠেনর

ই বা তেতািধক ব ি , আইনা গ য কান উে েশ , িনগিমত কা ানী গঠন কিরেত

পািরেব, এবং উহা কিরেত চািহেল, তাহারা তাহােদর নাম সংঘ ারেক া র কিরয়া (subscribe)
এবং িনবি করণ সং া

এই আইেনর িবধান

সীিমতদায়সহ বা সীিমতদায় ব িতেরেক িন

মাতােবক অ া

বব া

হণ কিরয়া

প য কান কা ানী গঠন কিরেত পািরেবন, যথা :-

(ক) শয়ার ারা সীিমতদায় কা ানী, অথাৎ এমন কা ানী যাহার সংঘ ারক ারা কা ানীর
সদস গেণর দায় এর পিরমাণ তাহােদর িনজ মািলকানাধীন শয়ােরর অপিরেশািধত অংশ, যিদ
থােক, পয সীিমত রাখা হয়; অথবা
(খ) গ ারাি ট

ারা সীিমতদায় কা ানী, অথাৎ এমন কা ানী যাহার সদস গেণর দায় এর

পিরমাণ কা ানীর সংঘ ারক ারা এই েপ সীিমত রাখা হয় য, উ

কা ানী অবলুি র

তাহারা

অথ

েত েক উহার পিরস েদ (asset) একিট িনিদ সীমা পয

দােন

ে

িত িতব

থােকন; অথবা
(গ) অসীিমতদায় কা ানী, অথাৎ এমন কা ানী যাহার সদস গেণর দায় এর কান িনিদ
সীমােরখা থােক না৷
শয়ার ারা
সীিমতদায়
কা

ানীর

সংঘ ারক

৬৷ শয়ার ারা সীিমতদায় কা ানীর

ে -

(ক) সংঘ ারেক িন বিণত িবষয় িল িবধ ৃত থািকেব, যথা :(অ) কা ানীর নাম, যাহার শেষ “সীিমতদায়” বা “িলিমেটড” শ িট িলিখত থািকেব;
(আ) িনবি কৃত কাযালেয়র িঠকানা;
ী
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(ই) কা ানীর উে শ সমূহ এবং বািণিজ ক (Trading) কা ানী ব তীত অ া

ে , য

সকল এলাকায় উহার উে শ ও কাযাবলী পিরব া থািকেব উহার উে খ;
(ঈ) সদস গেণর দায় শয়ার ারা সীিমত, এই মেম একিট িবব ৃিত; এবং
(উ) য শয়ার-মূলধন (share capital) লইয়া কা ানী িনবি কৃত হওয়ার
টাকার অংেক উহার পিরমাণ এবং স অ সাের িনিদ সংখ ক শয়াের উ

াব কিরেতেছ,

মূলধেনর িবভাজন;

(খ) সংঘ ারেক া রকারী েত ক ব ি র অ ন একিট শয়ার থািকেব; এবং
(গ) সংঘ ারেক া রকারী েত ক ব ি

ৃ গ ৃহীত শয়ার সংখ া
তাহার নােমর িবপরীেত তৎকতক

উে খ কিরেবন৷
গ ারাি ট ারা
সীিমতদায়
কা

ানীর

সংঘ ারক

৭৷ গ ারাি ট ারা সীিমতদায় কা ানীর

ে -

(ক) সংঘ ারেক িন বিণত িবষয় িল িবধ ৃত থািকেব, যথা :(অ) কা ানীর নাম, যাহার শেষ “সীিমতদায়” বা “িলিমেটড” শ িট িলিখত থািকেব;
(আ) িনবি কৃত কাযালেয়র িঠকানা;
(ই) কা ানীর উে শ সমূহ এবং বািণিজ ক কা ানী ব তীত অ া

ে , য সকল এলাকায়

কা ানীর উে েশ ও কাযাবলী পিরব া থািকেব, উহার উে খ;
(ঈ) সদস গেণর দায় গ ারাি ট ারা সীিমত, এই মেম একিট িবব ৃিত; এবং
(উ) কা ানীর সদস থাকাকােল অথবা সদস পদ পিরসমাি র এক বছেরর মেধ
অবলু হইেল, সদস গেণর েত েক কা ানীর অবলুি র পূেব বা

মত সদস পদ পিরসমাি র

পূেব কা ানীর উপর য সকল ঋণ ও দায়- দনা বতাইয়ােছ উহা পিরেশােধর জ
অবলুি র ব য় ও এত সং া
পার

চাজ পিরেশােধর জ

িরক অিধকােরর সম য় সাধেনর জ

এবং

কা ানী

কা ানীর

দায়কগেণর িনেজেদর মেধ

একিট িনিদ অংেকর অথ দােন িত িতব , এই

মেম একিট িবব ৃিত; এবং
(খ) কা ানীর যিদ কান শয়ার-মূলধন থােক, তাহা হইেল(অ) উহা য পিরমাণ শয়ার-মূলধন লইয়া িনবি কৃত হওয়ার
পিরমাণ এবং স অ সাের িনিদ সংখ ক শয়াের উ
(আ) সংঘ ারেক া রকারী েত ক ব ি
(ই) সংঘ ারেক

া রকারী

েত ক ব ি

াব কিরেতেছ, টাকার অংেক উহার

মূলধেনর িবভাজন উে খ থািকেত হইেব;

অ ন একিট শয়ার হণ কিরেবন; এবং
ৃ গ ৃহীত শয়ােরর
তাহার নােমর িবপরীেত তৎকতক

সংখ া উে খ কিরেবন৷

ী
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অসীিমতদায়
কা

ানীর

সংঘ ারক

৮৷ অসীিমতদায় কা ানীর

ে -

(ক) উহার সংঘ ারেক িন বিণত িবষয় িল িবধ ৃত থািকেব, যথা :(অ) কা ানীর নাম ;
(আ) কা ানীর িনবি কৃত কাযালেয়র িঠকানা ;
(ই) কা ানীর উে শ সমূহ এবং বািণিজ ক কা ানী ব তীত অ া

ে , য সকল এলাকায়

উহার উে শ ও কাযাবলী পিরব া থািকেব উহার উে খ; এবং
(খ) যিদ কা ানীর শয়ার-মূলধন থােক, তাহা হইেল(অ) সংঘ ারেক া রকারী েত ক ব ি
(আ) সংঘ ারেক

া রকারী

অ ন একিট শয়ার হণ কিরেবন; এবং

েত ক ব ি

ৃ গ ৃহীত শয়ােরর
তাহার নােমর িবপরীেত তৎকতক

সংখ া উে খ কিরেবন৷
সংঘ ারক
মু ণ,
া রকরণ
ইত ািদ

৯৷ েত ক কা ানীর(ক) সংঘ ারক মুি ত হইেত হইেব;
(খ) সংঘ ারেক িবধ ৃত িবষয়াবলী ধারাবািহকভােব সংখ া

িমক অ ে েদ িবভ

থািকেব;

এবং
(গ) সংঘ ারেক

া রকারী

েত ক ব ি

তাহার িঠকানা এবং পিরচয়সহ অ তঃ ইজন

া ীর স েু খ া র কিরেবন এবং া ীগণ উ
সংঘ ারক
পিরবতেনর
ে
িনেষধ

বাধা-

১০৷ (১) এই আইেন

া র সত ায়ন কিরেবন৷

িবধান করা হইয়ােছ এই প

ও প িত ব িতেরেক এবং উ

কান পিরবতন সংঘ ারেক িবধ ৃত শতাবলীেত করা যাইেব

িবধােন অ েমািদত সীমার অিতির
না৷

(২) উপ-ধারা (১) এর উে শ পূরণকে , এই আইেনর অ

কান িনিদ িবধান অ যায়ী য

সকল িবিধ-িবধান কা ানীর সংঘ ারেক উে খ কিরেত হইেব কবলমা

সই িল সংঘ ারেক

িবধ ৃত শতাবলী বিলয়া গণ হইেব৷
(৩) ব ব াপনা পিরচালক, ম ােনিজং এেজ ট বা ম ােনজােরর িনেয়াগ সং া
সংঘ ারেকর অ া

িবধান কা ানীর সংঘিবিধর

িক ু সংঘ ারেকর িবধানসমূহ অ

িবধানসহ

ায় একই প িতেত পিরবতন করা যাইেব;

কানভােব পিরবতেনর জ

যিদ এই আইেন

কান

িবধান থােক, তেব সংঘ ারেকর িবধান িল সই কােরও পিরবতন করা যাইেব৷
ী
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(৪) এই আইেনর কান িবধােন সংঘিবিধর কান উে খ থািকেল, উ
উে িখত সংঘ ারেকর অ া

িবধােন উপ-ধারা (৩) এ

িবধানসমূহও উে িখত হইয়ােছ মেম উ

িবধােনর ব াখ া কিরেত

হইেব৷
কা

ানীর নাম

এবং উহার
পিরবতন

১১৷ (১) কান কা ানী এমন নােম িনবি কৃত হইেব না, য নােম একিট িবদ মান কা ানী
ইিতপূেব িনবি কৃত হইয়া উ
ৃ থােক য, উ
সাদশ
হওয়ার

নােমই বহাল আেছ অথবা য নােমর সিহত

সাদেৃ শ র ফেল

ািবত নােমর এমন

তারণা করা স ব; তেব িবদ মান কা ানীিট অবলু

ৃ িনেদিশত প িতেত উ
ি য়াধীন থািকেল এবং রিজ ার কতক

ৃ নােম
স িতদান কিরেল, িবদ মান কা ানীর নােম বা উহার সাদশ

কা ানী িলিখত
থেমা

কা ানীিট

িনবি কৃত হইেত পাের৷
(২) অসতকতার কারেণই হউক বা অ

কান কারেণই হউক, যিদ কান কা ানী উপ-ধারা (১)

এ উে িখত স িত হণ না কিরয়া পূেব িনবি কৃত িবদ মান কান কা ানীর নােম িনবি কৃত হয়
ৃ এমন কান নােম িনবি কৃত হয়, য উ
অথবা িবদ মান কা ানীর নােমর সাদশ
তারণা করা স ব, তাহা হইেল

থেমা

সাদেৃ শ র ফেল

কা ানী রিজ ােরর িনেদশ মাতােবক, অনিধক

একশত িবশ িদেনর মেধ উহার নাম পিরবতন কিরেব৷
(৩) যিদ কান কা ানী উপ-ধারা (২) এর অধীন দ িনেদশ পালেন ব থ হয় তাহা হইেল উ
কা ানী অ
অথদে

প ব থতা অব াহত থাকাকালীন সমেয়র

দ নীয় হইেব; এবং উহার

িতিদেনর জ

িতিদেনর জ

পাঁচশত টাকা কিরয়া

েত ক কমকতা, িযিন িনেদশ পালেন ব থ হন িতিনও

একশত টাকা কিরয়া অথদে দ নীয় হইেবন৷

(৪) সরকার, সরকারী গেজেট

াপেনর ারা, অনিভে ত বিলয়া ঘাষণা কিরয়ােছ এমন কান

নােম, সরকােরর িলিখত পূব অ মিত ব িতেরেক, কান কা ানী িনবি কৃত করা যাইেব না:
তেব শত থােক য, এই আইন বতেনর পূেব িনবি কৃত কা ানীর

ে এই উপ-ধারার কান

িকছু ই েযাজ হইেব না৷
ৃ গিঠত ইহার কান সহায়ক সং া অথবা িব
(৫) জািতসংঘ বা জািতসংঘ কতক
বা ঐসব নােমর শ

া

সং ার নােম

সংেতগপ স িলত কান নােম, জািতসংঘ বা উহার সহায়ক সং ার তগে ,

জািতসংেঘর সে টারী জনােরল এবং িব

া

সং ার

ে , উহার ডাইের র জনােরেলর

িলিখত পূব অ মিত ব তীত, কান কা ানী িনবি কৃত করা যাইেব না৷
(৬) য কান কা ানী উহার িবেশষ িস া

েম (special resolution) এবং রিজ ােরর

িলিখত অ েমাদন সােপেতগ উহার নাম পিরবতন কিরেত পািরেব৷

ী
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(৭) কান কা ানী উহার নাম পিরবতন কিরেল রিজ ার তাহার িনব ন-বিহেত কা ানীর পূব
নােমর পিরবেত নূতন নাম িলিপব

কিরেবন, এবং পিরবিতত অব ার পিরে িতগেত উ

কা ানীর পিরবিতত নােম িনগিমতকরেণর একিট ত য়নপ

দান কিরেবন এবং তাহা দােনর

পর, কা ানীর নাম পিরবতেনর কাজ সমা হইেব৷
(৮) নােমর পিরবতন কা ানীর কান অিধকার বা দায়-দািয়ে

পিরবতন হইেব না অথবা উ

ৃ বা উহার িব ে সূিচত কান আইনা গ কাযধারােক
কা ানী কতক
এবং উ

কা ানীর পূব নােম উহার িব ে

িটপূণ িতপ কিরেব না,

কান আইনা গ কাযধারা অব াহত থািকেল বা

কা ানীর ারা সূিচত হইয়া থািকেল উহা কা ানীর নূতন নােম অব াহত থািকেব৷
(৯) কান কা ানী িনধািরত িফস দান কিরয়া রিজ ােরর িনকট এই মেম তথ সরবরােহর জ
আেবদন কিরেত পািরেব য, উ
হইয়ােছ বা হইেব বিলয়া

পিরবতন

উে িখত নােম কান কা ানী িনবি কৃত

াব করা হইয়ােছ িক না; এবং রিজ ার এই প আেবদন

তািরখ হইেত ি শ িদেনর মেধ
সংঘ ারক

আেবদন পে

াি র

েয়াজনীয় তথ সরবরাহ কিরেবন৷

১২৷ (১) এই আইেনর িবধানাবলী সােপে , কান কা ানী উহার িবেশষ িস া
সকল বা য কান কায স াদেনর

েম, িন িলিখত

েয়াজেন, কা ানীর উে শ স িকত ইহার সংঘ ারেকর

িবধানসমূহ পিরবতন কিরেত পাের, যথা :(ক) িমতব িয়তা বা অিধকতর দ তার সিহত উহার কাযাবলী (business) পিরচালনা করা; অথবা
(খ) নূতন বা উ ততর উপােয় উহার উে শ বা বায়ন করা; অথবা
(গ) য সকল এলাকায় উহার কাযাবলী পিরব া

সই সকল এলাকার স সারণ বা পিরবতন করা;

অথবা
(ঘ) িবদ মান পিরি তেত কা ানীর কাযাবলীর সিহত িবধাজনকভােব বা লাভজনকভােব সংযু
হইেত পাের এমন কান কাযাবলী পিরচালনা করা; অথবা
(ঙ) সংঘ ারেক িনিদ কৃত য কান উে শ পিরত াগ করা বা উহােত বাধা-িনেষধ আেরাপ করা;
অথবা
(চ) কা ানীর গ ৃহীত কান উেদ ােগর (undertaking) স ণ
ূ বা অংশিবেশষ িব য় বা িন ি
করা; অথবা
(ছ) অ

কান কা ানী বা ব ি -সংেঘর সিহত একি ত হওয়া৷

(২) উ

ৃ তাহা অ েমািদত না হওয়া
পিরবতন সাধন স েক আেবদন কিরবার পর আদালত কতক

ৃ যতটু
পয এবং আদালত কতক
(৩) উ

গ ৃহীত হয় ততটু র অিতির

পিরবতন অ েমাদেনর পূেব আদালতেক এই মেম স ু হইেত হইেব য, ী
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(ক) কা ানীর

েত ক িডেব ারধারীেক এবং পিরবতেনর ফেল আদালেতর মেত যাহােদর াথ

ু ণ হইেব এই প েত ক ব ি

বা গা ীেক পযা

(খ) আদালেতর িবেবচনায় উ

নািটশ দওয়া হইয়ােছ; এবং

পিরবতন স েক আপি

করার অিধকারী

েত ক পাওনাদার

ৃ িনধািরত প িতেত উ াপেনর েযাগ পাইয়ােছ অথবা
তাহার আপি , যিদ থােক, আদালত কতক
উ

পাওনাদােরর স িত

হণ করা হইয়ােছ, অথবা তাহার পাওনা বা দাবী পিরেশাধ করা

হইয়ােছ, অথবা আদালেতর স ু ি

মাতােবক উ

পাওনা বা দাবী পিরেশােধর জ

জামানত

দওয়া হইয়ােছ :
তেব শত থােক য, আদালত িবেশষ কান কারণবশতঃ কান ব ি

বা গা ীেক এই উপ-ধারার

অধীন েয়াজনীয় নািটশ দান করার ব াপাের কা ানীেক অব াহিত িদেত পাের৷
পিরবতন
অ েমাদেনর
ে
আদালেতর

১৩৷ আদালত উহার িবেবচনামত উপযু

শতাবলী সােপে

ািবত পিরবতেনর স ণ
ূ বা

আংিশক অ েমাদন কিরেত পািরেব এবং খরেচর ব াপাের উহার িবেবচনামত যেথাপযু
আেদশ িদেত পািরেব৷

মতা
আদালেতর
াধীন
মতা

(discretion)
েয়াগ

১৪৷ আদালত ধারা ১২ এবং ১৩ মাতােবক উহার
সদস গণ িকংবা তাহােদর য কান
রািখেব; এবং আদালত উপযু
কা ানীর িভ

াধীন

মতা

েয়াগকােল কা ানীর

ণীর এবং পাওনাদারগেণর অিধকার ও

ােথর

িত ল

মেন কিরেল উহার কাযধারা মূলতবী রািখেত পািরেব, যাহােত

মতাবল ী সদস গেণর

ব ব া করা যায়; এবং আদালত অ

েয়র জ

আদালেতর িনকট

প কান ব ব া কাযকর করার জ

হণেযাগ একিট
য প সমীচীন ও

েয়াজনীয় মেন কের স প িনেদশ বা আেদশ দান কিরেত পািরেব:
তেব শত থােক য, অ

প কান

েয়র

ে

কা ানীর শয়ার-মূলধেনর কান অংশই ব য় করা

যাইেব না৷
পিরবতন
অ েমাদেনর
পরবতী
কাযিবিধ

১৫৷ কা ানী উহার পিরবিতত সংঘ ারেকর একিট মুি ত কিপ এবং পিরবতেনর অ েমাদন
আেদেশর সত ািয়ত নকল, উ

আেদশ জারীর তািরখ হইেত ন ই িদেনর মেধ বা এত ে েশ

ৃ বিধত সময়-সীমার মেধ , রিজ ােরর িনকট দািখল কিরেব; এবং রিজ ার উহা
আদালত কতক
িনবি কৃত কিরেবন ও িনজ হােত উ

িনব ন ত য়ন কিরেবন; এবং সংঘ ারেকর পিরবতন ও

উহার অ েমাদন স েক এই আইেনর িনেদশাবলী য পািলত হইয়ােছ উ
চূ ড়া

তাহার

মাণ (conclusive proof) বিলয়া গণ হইেব এবং অতঃপর এই প পিরবিতত

সংঘ ারক উ

কা ানীর সংঘ ারক বিলয়া গণ হইেব৷

ী
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বিধত সমেয়র
মেধ িনব েন
ব থতার
ফলাফল

১৬৷ ধারা ১৫ এর িবধানাবলী অ সাের সংঘ ারেকর পিরবতন িনবি কৃত না করা পয
পিরবতন কাযকর হইেব না; এবং যিদ উ
স

না হয়, তাহা হইেল উ

উ

ধারায় উি িখত সমেয়র মেধ িনবি করেণর কাজ

পিরবতন, উহার অ েমাদন আেদশ ও তৎসং া সমুদয় কাযধারা

উি িখত সময় অিত া হওয়ার পর স ণ
ূ েপ অকাযকর গণ হইেব :
তেব শত থােক য, উপযু

কারণ দশাইয়া উ

সমেয়র পরবতী ি শ িদেনর মেধ আেবদন পশ

করা হইেল আদালত উহার আেদশ পুনজীিবত কিরেত পািরেব৷
সংঘিবিধ
সংঘিবিধ
িনবি করণ

১৭৷ (১) গ ারাি ট

ারা সীিমত দায়

কা ানী এবং অসীিমতদায়

কা ানীর

আবিশ কভােব উহার সংঘিবিধ থািকেব, এবং শয়ার ারা সীিমত দায় কা ানীর

ে
ে ও

উহার সংঘিবিধ থািকেত পাের; সংঘিবিধেত কা ানীর কমকা পিরচালনা স িকত িবধান
থািকেব; এবং সংঘ ারেক

া রকারীগেণর

ারা সংঘিবিধ

া র কিরয়া সংঘ ারক

িনব েনর সময়ই সংঘিবিধও িনবি কৃত করাইেত হইেব৷
(২) সংঘিবিধেত তফিসল ১ এ িবধ ৃত
করা যাইেত পাের, তেব

িবধানসমূেহর সমুদয় বা য কান

িবধান িল অ ভু

করা হউক বা না হউক, উ

িবধান অ ভূ
িবধান িলর

মেধ ৫৬, ৬৬, ৭১, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৯৫, ৯৭, ১০৫, ১০৮, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫
এবং ১১৬ ন র িবধান িলর মত একই বা সমফল দ িবধান সকল সংঘিবিধেত অ ভু
হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব :
তেব শত থােক য, কান
িবধান অ ভু

াইেভট কা ানীর সংঘিবিধেত ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১ ও ৮২ নং

বিলয়া গণ হইেব না, িক ু উহা কান পাবিলক কা ানীর অধীন

কা ানী হইেল এই িবধান িল অ ভু
আরও শত থােক য, যে ে

বিলয়া গণ হইেব :

কান খােত স ণ
ূ ব েয়র পিরমাণ এমন হয় য, উহা একািধক

বৎসেরর ব েয়র সমান হইেত পাের অথচ উ
িতর িহসােব ঐ বৎসের আেয়র িবপরীেত
কারণ লাভ িতর িহসােব িবব ৃত কিরবার জ

ব েয়র অংশিবেশষ একিট িনিদ বছেরর লাভদিশত হইেতেছ, সে ে উ

প

দশেনর

িবধান ১০৮ এ য িবধান আেছ সই কারণ

দশন স েক কা ানী উহার সাধারণ সভায় িভ

প িস া

হণ কিরেত পাের৷

(৩) যিদ কান অসীিমতদায় কা ানী বা গ ারাি ট ারা সীিমত দায় কা ানীর শয়ার মূলধন
থােক, তেব উহা য পিরমাণ শয়ার-মূলধন লইয়া িনবি কৃত হওয়ার

াব কিরেতেছ তাহা

সংঘিবিধেত িবধ ৃত থািকেত হইেব৷
ী
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(৪) যিদ কান অসীিমতদায় কা ানী বা গ ারাি ট ারা সীিমত দায় কা ানীর শয়ার মূলধন
না থােক, তেব উহা যতজন সদস লইয়া িনবি কৃত হওয়ার
সই সংখ া িবধ ৃত থািকেত হইেব; এবং রিজ ার উ
িনব েনর জ
তফিসল-১ এর
েয়াগ

াব কিরেতেছ সংঘিবিধেত

সদস -সংখ ার িভি েত কা ানীর

েদয় িফস ধায কিরেবন৷

১৮৷ এই আইন

বতেনর পর িনবি কৃত শয়ার ারা সীিমতদায় কা ানীর

ে , যিদ

সংঘিবিধ িনবি কৃত করা না হয় অথবা সংঘিবিধ িনবি কৃত হইয়া থািকেলও যিদ তফিসল-১
এ বিণত কান িবধানেক উ
তেব উ

সংঘিবিধ ারা িনিদ ভােব বজন বা পিরবতন না করা হয়,

কা ানী পিরচালনার ব াপাের

ে স ণ
ূ েপ এবং ি তীয়

ে ,উ

িবধান িল, যতদূর স ব,

থেমা

সংঘিবিধর

বজন বা পিরবতন সােপেতগ েযাজ হইেব; এবং

উহারা কা ানীর িবধান বিলয়া এ প গণ হইেব যন িবধান িল িনবি কৃত সংঘিবিধেত
যথাযথভােব িবধ ৃত হইয়ােছ৷
সংঘিবিধর
আি ক ও উহা
া র

১৯৷ সংঘিবিধ(ক) মুি ত হইেব;
(খ) ধারাবািহকভােব সংখ া

িমক অ ে েদ িবভ

(গ) সংঘ ারেক া রকারী েত ক ব ি

িনজ িঠকানা ও পিরচয় দান করতঃ কে

া ীর স েু খ া র কিরেবন এবং া ীগণ উ
িবেশষ
িস া

েম

সংঘিবিধর
পিরবতন

হইেব; এবং
ইজন

া র িল ত য়ন কিরেবন৷

২০৷ এই আইেনর িবধানাবলী এবং কা ানীর সংঘ ারেক িবধ ৃত শতাবলী সােপে ,
কা ানী িবেশষ িস া

েম উহার সংঘিবিধর িবধানাবলী বজন বা উহােত সংেযাজনসহ য

কানভােব পিরবতন কিরেত পািরেব; এবং অ

পভােব কৃত কান পিরবতন, বজন বা

সংেযাজন এই প কাযকর হইেব যন তাহা মুল সংঘিবিধেত িবধ ৃত িছল; এবং িবেশষ
িস া
সংঘ ারক বা
সংঘিবিধ
পিরবতেনর
ফলাফল

েম ঐ িল একই কাের পিরবতন, বজন বা উহােত সংেযাজন করা যাইেব৷

২১৷ কা ানীর সংঘ ারক বা সংঘিবিধেত যাহা িকছু ই থা ক না কন, উহােত কৃত কান
পিরবতেনর কারেণ, উ

পিরবতেনর তািরেখর অব বিহত পূেব িবদ মান কান সদস , তাহার

িলিখত স িত ব িতেরেক, উ

তািরেখর অব বিহত পূেব তাহার য দায়-দািয়

ী
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অিতির

কান

সংখ ক শয়ার

কা ানী আইন, ১৯৯৪

ৃ গ ৃহীত শয়ার অেপতগা অিধক
হেণ অথবা তৎকতক

কার দায়-দািয়

হেণ বা কা ানীর শয়ার-মূলধেন অথ

দােন বা অ

কান

কাের

কা ানীেক অথ পিরেশােধ বাধ থািকেবন না৷
সাধারণ িবধানাবলী
সংঘ ারক এবং
সংঘিবিধর
কাযকরতা

২২৷ (১) কা ানীর সংঘ ারক এবং সংঘিবিধ িনবি কৃত হইেল, ঐ িল উ
উহার সদস গণেক এই প চু ি ব

কিরেব যন এ িল

হইয়ােছ এবং যন ঐ িলেত শত রিহয়ােছ য

কা ানী ও

ৃ
েত ক সদস কতক

া িরত

েত ক সদস , তাহার উ রািধকারী এবং

িতিনিধ, এই আইেনর িবধানাবলী সােপে , সংঘ ারক এবং সংঘিবিধর িবধানাবলী মািনয়া
চিলেত বাধ ৷
ৃ কা ানীেক
(২) সংঘ ারক বা সংঘিবিধর অধীেন কান সদস কতক
িনকট হইেত উ
সংঘ ারক এবং
সংঘিবিধর
িনব ন

েদয় অথ তাহার

ৃ আদায়েযাগ বেকয়া ঋণ িহসােব গণ হইেব৷
কা ানী কতক

২৩৷ (১) কা ানীর সংঘ ারক এবং উহার সংঘিবিধ থািকেল উ

সংঘিবিধ রিজ ােরর

িনকট দািখল কিরেত হইেব, এবং দািখল হওয়ার পর উহােদর স েক যিদ িতিন এই মেম
স ু

হন য, এই আইেনর সংি

িবধানাবলী পািলত হইয়ােছ, তাহা হইেল িতিন উহা

সংরতগণ কিরেবন এবং দািখল হওয়ার তািরখ হইেত ি শ িদেনর মেধ উহািদগেক
িনবি কৃত কিরেবন; এবং যিদ িতিন িনব ন না কেরন, তেব উহার কারণ উ

ময়ােদর

পরবতী দশ িদেনর মেধ কা ানীেক অবিহত কিরেবন৷
ৃ উপ-ধারা (১) মাতােবক
(২) রিজ ার কতক
সং ু

হন, তাহা হইেল িতিন উ

ত াখ াত হওয়ার কারেণ যিদ কান ব ি

ত াখ ান আেদশ

াি র ি শ িদেনর মেধ সরকােরর

িনকট আপীল কিরেত পািরেবন৷
(৩) আপীেলর দরখাে র সিহত এত ে েশ িবিনিদ িহসাব-খােত
িফস জমা করার িনদশন স িলত

ইশত প াশ টাকার

জারী চালান থািকেত হইেব৷

(৪) এই ধারার অধীন কান আপীেল সরকােরর িস া ই চূ ড়া হইেব৷
িনব েনর
ফলাফল

২৪৷ (১) কান কা ানীর সংঘ ারক িনব েনর পর রিজ ার তাহার িনজ হে
একিট ত য়নপ

দান কিরেবন য, উ

এই মেম

কা ানী িনগিমত করা হইয়ােছ এবং কা ানীিট

সীিমত দায় কা ানী হইেল, উহােত উে খ কিরেবন য, উহা একিট সীিমত দায় কা ানী৷
ী
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(২)

িনগিমতকরেণর

ত য়নপে

(certificate

of

উে িখত

incorporation)

িনগিমতকরেণর তািরখ হইেত সংঘ ারেক া রকারীগণ এবং সময় সময় কা ানীর সদস
হন এমন অ া

ব ি গণ সংঘ ারেক িবধ ৃত নােম একিট িনগিমত সং ায় পিরণত হইেবন

এবং অিবলে উ

সং া িনগিমত কা ানীর সকল কায স াদেনর

এবং উহার িচর ায়ী উ রািধকার 2[***] থািকেব; এবং উ

মতাস

হইেব;

কা ানীর অবলুি ঘিটেল এই

আইেনর িবধানাবলী অ সাের উহার সদস গণেক কা ানীর পিরস েদ (asset) অথ
দােনর জ
িনগিমতকরণ
ত য়নপে র
চূ ড়া তা

দায়-দািয় বহন কিরেত হইেব

২৫৷ (১) রিজ ার কান সিমিত িনগিমতকরের ত য়নপ
সা

দান কিরেল তাহা এই প চূ ড়া

বহন কিরেব য, সিমিতর িনব ন এবং অ বতী ও আ ষংিগক িবষয়ািদ স েক এই

আইেনর যাবতীয় শত পালন করা হইয়ােছ এবং উ

সিমিত িনবি কৃত হইবার অিধকারী

একিট কা ানী এবং উহা আইন মাতােবক যথাযথভােব িনবি কৃত হইয়ােছ৷
(২) উপ-ধারা (১) এ উি িখত সকল বা সংি

য কান শত পালেনর ব াপাের একজন

এডেভােকট, িযিন কা ানী গঠেনর কােজ িনেয়ািজত িছেলন এবং হাইেকাট িবভােগ
আইনজীিব িহসােব হািজর হওয়ার অিধকারী, অথবা কা ানীর সংঘিবিধেত কা ানীর
পিরচালক, ম ােনজার বা সিচব িহসােব যাহার নাম উে িখত আেছ এমন ব ি
ঘাষণাপ

রিজ ােরর িনকট দািখল কিরেত হইেব এবং রিজ ার অ

শতাবলী পালেনর পযা সা
সদস গণেক
সংঘ ারক ও
দান

প ঘাষণাপ েক উ

িহসােব হণ কিরেত পািরেবন৷

২৬৷ (১) কা ানীর

েত ক সদস সংঘ ারেকর এবং, সংঘিবিধ থািকেল, সংঘিবিধর

িতিলিপ পাওয়ার জ

কা ানীেক অ েরাধ কিরেত পািরেবন; এবং িলিখতভােব এই প

সংঘিবিধর
িতিলিপ

ৃ
কতক
দ

ৃ িনধািরত তদে পা কম পিরমােণর
অ েরাধ করা হইেল এবং প াশ টাকা বা কা ানী কতক
িফস পিরেশাধ করা হইেল, কা ানী অ েরাধ

াি র চৗ

িদেনর মেধ উ

িতিলিপ

(২) যিদ কান কা ানী এই ধারার িবধান পালেন ব থ হয়, তাহা হইেল উ

কা ানী

সরবরাহ কিরেব৷

িতিট লংঘেনর জ
কমকতা, িযিন

অনিধক

ইশত টাকা অথদে

াতসাের ও ই াকৃতভােব উ

দ নীয় হইেব; এবং উহার

ব থতার জ

েত ক

দায়ী িতিনও, একই দে

দ নীয় হইেবন৷
সংঘ ারক বা
সংঘিবিধেত
ী
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উহার পিরবতন

২৭৷ (১) কা ানী সংঘ ারক বা সংঘিবিধর কান পিরবতন করা হইেল উ

িলিপব করণ

তািরেখর পর ই কৃত সংঘ ারক বা সংঘিবিধর েত ক িতিলিপেত উ

পিরবতেনর

পিরবতন িলিপব

কিরেত হইেব৷
(২) যিদ উ

প কান পিরবতেনর

ৃ
ে , পিরবতেনর তািরেখর পর কা ানী কতক

ই কৃত কান সংঘ ারক বা সংঘিবিধর কান
না হয়, তাহা হইেল উ
একশত টাকা অথদে

িতিলিপ উ

কা ানী এই প অসংগিতপূণ
দ নীয় হইেব এবং উহার

ই াকৃতভােব উহা ই র জ

পিরবতেনর সিহত সংগিতপূণ
েত ক

িতিলিপর জ

েত ক কমকতা, িযিন

অনিধক
াতসাের ও

দায়ী িতিনও, একই প দে দ নীয় হইেবন৷

মুনাফা ব তীত িভ উে শ িবিশ সিমিত
দাতব ও

২৮৷ (১) যিদ সরকােরর িনকট সে াষজনকভােব

অ া
কা

ানীর নাম

হইেত

“সীিমতদায়” বা
“িলিমেটড”
মতা

কান সিমিত বািণজ , কলা, িব ান, ধম, দাতব

উপেযািগতামূলক উে েশ র উ য়নকে
উ

বা অ

কান

গিঠত হইয়ােছ অথবা গিঠত হইেত যাইেতেছ এবং যিদ

সিমিত উহার স ণ
ূ মুনাফা বা অ িবধ আয় উ
েয়াগ করার ই া

শ িট বাদ
দওয়ার

গিঠত হওয়ারেযাগ

মািণত হয় য, সীিমতদায় কা ানী িহসােব

উে েশ র উ িতকে

কাশ কের এবং উহার সদস গণেক কান লভ াংশ

েয়াগ কের বা

দান িনিষ

কের, তেব

সরকার উহার একজন সিচেবর অ েমাদন েম দ লাইেসে র মাধ েম এই মেম িনেদশ িদেত
পািরেব য, উ

সিমিতর নােমর শেষ “সীিমতদায়” বা “িলিমেটড” শ িট যাগ না কিরয়াই উহােক

একিট সীিমতদায় কা ানী িহসােব িনবি কৃত করা হউক, এবং অতঃপর উ

সিমিতেক তদ যায়ী

িনবি কৃত করা যাইেত পাের৷
(২) এই ধারার অধীন লাইেস

দােনর তগে সরকার য প উপযু

মেন কের সই প শত ও

বাধা-িনেষধ সােপে

লাইেস

দান কিরেত পাের, এবং এই প শত ও বাধা-িনেষধ আেরাপ করা

হইেল উহা মািনয়া চিলেত উ

সিমিত বাধ থািকেব এবং সরকার িনেদশ দান কিরেল সংঘ ারক

ও সংঘিবিধেত অথবা ঐ ইিটর য কান একিটেত ঐ িল সি েবিশত কিরেত হইেব৷
(৩) িনব েনর পর উ

সিমিত সীিমতদায় কা ানীর সকল

একিট সীিমতদায় কা ানীর য সকল দায়-দািয় থােক উ

েযাগ

িবধা ভাগ কিরেব এবং

সিমিতরও তাহা থািকেব, তেব উহার

নােমর অংশ িহসােব “সীিমতদায়” বা “িলিমেটড” শ িট ব বহার কিরেত তৎসহ অথবা উহার নাম
কাশ কিরেত অথবা রিজ ােরর িনকট সদস গেণর তািলকা

রণ কিরেত অ া

সীিমতদায়

কা ানীর মত বাধ থািকেব না৷

ী
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(৪) সরকার এই ধারার অধীেন

কা ানী আইন, ১৯৯৪

দ

লাইেস

করা হইেল রিজ ার িনব ন-বিহেত উ
িলিপব কিরেবন এবং উ

য কান সমেয় বািতল কিরেত পাের এবং তাহা

সিমিতর নােমর শেষ “সীিমতদায়” বা “িলিমেটড” শ িট

সিমিত এই ধারা বেল দ অব াহিত ও অিতির

েযাগ- িবধা আর

ভাগ কিরেত পািরেব না :
তেব শত থােক য, অ
উে খপূবক

পভােব কান লাইেস

বািতল করার পূেব, সরকার সংি

ীয় অিভ ায় স েক সিমিতেক িলিখতভােব নািটশ

বািতলকরেণর িব ে সিমিতর ব ব পশ করার জ

উহােক পযা

কারণ

দান কিরেব, এবং উ
েযাগ দান কিরেব৷

গ ারাি ট ারা সীিমতদায় কা ানী
গ ারাি ট ারা
সীিমতদায়
কা
সং া

২৯৷ (১) কান কা ানী গ ারাি ট ারা সীিমতদায় কা ানী হইেল এবং উহার কান শয়ার-মূলধন
না থািকেল এবং এই আইন বতেনর পের উহা িনবি কৃত হইেল উ

ানী
িবধান

কা ানীর সংঘ ারক বা

সংঘিবিধর কান িবধােন িকংবা কা ানীর কান িস াে , কান ব ি র সদস হওয়া ব তীত অ
কান কারেণ, তাহােক কা ানীর ব টনেযাগ মুনাফা লােভর অিধকার দান করা যাইেব না এবং
তাহা করা হইেল উ

িবধান বা িস া বািতল বিলয়া গণ হইেব৷

(২) গ ারাি ট ারা সীিমতদায় কা ানীর সংঘ ারক সং া
এবং এই ধারার উে শ পূরণকে , এই আইন
সীিমতদায় স
িবধান থােক

িবধানাবলী

বতেনর পের িনবি কৃত এবং গ ারাি ট ারা

কান কা ানীর সংঘ ারেক বা সংঘিবিধেত িকংবা কান িস াে

যিদ এমন

কা ানীর গ ৃহীত উেদ াগেক (Undertaking)

শয়ার বা

য, ত ারা উ

াথািধকার েপ িবভ
ারা

এই আইেনর অ া

করা হইয়ােছ বিলয়া িবেবচনা করা যায়, তেব এই উেদ াগ, উ

িনিদ সংখ ক টাকার অংেক শয়ার বা

াথািধকার েপ

িবধান

কািশত না হওয়া সে ও, উ

কা ানীর শয়ার-মূলধন িহসােব গণ হইেব৷
ত ৃতীয় খ ড

শয়ার-মূলধন, অসীিমতদায় কা ানীেক সীিমতদায় িহসােব িনব ন এবং পিরচালকগেণর অসীিমতদায়৷
শয়ার-মূলধেনর ব ন
শয়ােরর

কৃ িত

৩০৷ (১) কা ানীর কান সদেস র শয়ার বা অ িবধ কান

াথ অ াবর স ি

িহসােব গণ

হইেব, এবং উহা কা ানীর সংঘিবিধ ারা িনধািরত প িতেত হ া রেযাগ হইেব৷
(২) শয়ার-মূলধন স িলত কা ানীর

েত ক শয়ার উহার যেথাপযু

সংখ া

ারা িচি ত

থািকেব৷
শয়ার বা ক
সািটিফেকট
ী
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৩১৷

কান সদেস র

শয়ার বা

াথিমকভােব (Prima facie) উ
সা
সদেস র সং া

কা ানীর 3[***] সািটিফেকেট বিণত থািকেল,

ক

সািটিফেকটই উহােত বিণত শয়ার বা েকর মািলকানার

বহণ কিরেব৷

৩২৷ (১) কা ানীর সংঘ ারেক

া রকারী

েত ক ব ি

কা ানীর সদস হইবার জ

স ত হইয়ােছন বিলয়া গণ হইেব, এবং িনব েনর পর কা ানীর সদস -বিহেত তাহােদর
নাম সদস িহসােব িলিপব করা হইেব৷
(২) অ া

েত ক ব ি

িযিন কা ানীর সদস হইেত স ত হন এবং যাহার নাম উহার

সদস -বিহেত িলিপব করা হয় িতিনও উ
িনয় ণকারী
কা

ানীর

সদস তা

কা ানীর সদস হইেবন৷

৩৩৷ (১) এই ধারায় উিল ◌্নিখত তগ সমূহ ব িতেরেক, কান িনগিমত সং া (Body
corporate) উহার িনয় ণকারী কা ানীর (Holding company) সদস হইেত পািরেব
না; এবং কান কা ানী উহার অধীন

কা ানীেক কান শয়ার বরা বা হ

া

র কিরেল

তাহা ফলিবহীন (void) হইেব৷
(২) এই ধারার িকছু ই িন বিণত তগে
(ক) য তগে

অধীন

েযাজ হইেব না, যথা :-

কা ানীিট িনয় ণকারী কা ানীর কান ম ৃত সদেস র বধ

িতিনিধ হয়; অথবা
(খ) য তগে

অধীন

কা ানীিট কান াে র া ী িহসােব সংিশ ◌্ন হয়, যিদ না

িনয় ণকারী কা ানীিট বা উহার অধীন অপর কান কা ানী উ

াে র দিলল অ যায়ী

উপকারেভাগী িহসােব াথবান (beneficially interested) হয় এবং উ
ৃ ীেয়া
বা তত

াথ, ি তীেয়া

ৃ ঋণদানসহ উহার সাধারণ কাযকলাপ পিরচালনার তগে ,
কা ানী কতক

কান লনেদেনর উে েশ , কবলমা জামানেতর ব াপারই সীমাব নেহ৷
(৩) এই ধারার িবধান কান অধীন

কা ানীেক উহার িনয় ণকারী কা ানীর সদস

থািকেত িনব ৃ কিরেব না, যিদ তাহা এই আইন বতেনর সময় বা অধীন
পূেব উ

িনয় ণকারী কা ানীর সদস থািকয়া থােক; িক ু উপ-ধারা (২) ত বিণত

তগ সমূহ ব তীত অ

কান ব াপাের উ

সভায় বা উহার সদস গেণর কান

অধীন

কা ানী উহার িনয় ণকারী কা ানীর

ণী িবেশেষর সভায় মাট দােনর অিধকারী থািকেব না৷

ী
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(৪) উপ-ধারা (২) এর িবধান সােপেতগ, কান িনগিমত সং া একিট অধীন
হইেল, উহার মেনানীত ব ি র ব াপাের উপ-ধারা (১) এবং (৩)
ধারা (১) এবং (৩) এ যথা েম য িনগিমত সং া এবং অধীন
রিহয়ােছ উহােত উহার মেনানীত ব ি েকও অ

ভু

কা ানী

েযাজ হইেব, যন উপকা ানীর উেল ◌্নখ

করা হইয়ােছ৷

(৫) গ ারাি ট ারা সীিমতদায় কা ানী বা অসীিমতদায় কা ানীর ব াপাের, এই ধারায়
শয়ােরর উেল ◌্নেখ, শয়ার মূলধন থা ক বা না থা ক, কা ানীর সদস িহসােব
তাহােদর াথ, তাহা য েপই থা ক না কন, অ
সদস -বিহ

(Register of
members)

৩৪৷ (১)

ভু

রিহয়ােছ বুঝাইেব৷

েত ক কা ানী এক বা একািধক বিহেত উহার সদস গেণর নােমর একিট তািলকা

রািখেব, যাহােত িন বিণত িববরণািদ িলিপব থািকেব:(ক) সদস গেণর নাম ও িঠকানা, এবং কান পশা থািকেল উ
(খ) কা ানীর শয়ার-মূলধন থািকেল,
শয়ােরর পিরিচিত
হওয়ার জ

পশা;

েত ক সদেস র মািলকাধীন শয়ােরর সংখ া, এই

ৃ পিরেশািধত বা পিরেশািধত েপ গণ
াপক সংখ া এবং েত ক সদস কতক

স ত শয়ােরর মূল িহসােব দওয়া অেথর পিরমাণ;

(গ) সদস িহসােব েত ক ব ি র নাম য তািরেখ তািলকাভূ
(ঘ) য তািরখ হইেত কান ব ি

করা হইয়ােছ সই তািরখ;

আর সদস নেহন সই তািরখ৷

(২) যিদ কান কা ানী এই ধারার িবধান লংঘন কের, তাহা হইেল উ
যতিদন পয

কা ানী অ

প লংঘন

চিলেত থািকেব ততিদেনর িতিদেনর জ , অনিধক একশত টাকা অথদে দ নীয়

হইেব; এবং উ

কা ানীর

েত ক কমকতা, িযিন

াতসাের ও ই াকৃতভােব উ

লংঘন

অ েমাদন কেরন বা উহা চিলেত দন িতিনও, এইক প অথদে দ নীয় হইেবন৷
কা

ানীর

সদস -সূ চী

(Index of
members)

৩৫৷ (১) কা ানীর সদস -বিহ সূচীপে র

ায় কান ছেক সাজােনা না হইয়া থািকেল, প ােশর

অিধক সদস লইয়া গিঠত েত ক কা ানী উহার সদস গেণর নােমর একিট সূচীপ রািখেব এবং
য তািরেখ সদস -বিহেত কান পিরবতন হয় সই তািরেখর পরবতী চৗ
সূচীপে

িদেনর মেধ উ

েয়াজনীয় পিরবতন সাধন কিরেব৷

(২) সূচীপ িট কােডও সাজােনা যাইেত পাের, তেব উহােত

েত ক সদেস র িববরেণর পযা

ইংিগত থািকেত হইেব, যাহােত তা গিণকভােব য কান সদেস র িববরণ খুঁিজয়া পাওয়া যায়৷
(৩) এই ধারার িবধান লংঘন কিরেল কা ানী অনিধক পাঁচশত টাকা অথদে দ নীয় হইেব এবং
উহার েত ক কমকতা, িযিন

াতসাের ও ই াকৃতভােব উ
ী
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দে দ নীয় হইেবন৷
সদস গেণর
বািষক তািলকা
ও সার-সংে প

৩৬৷ (১) শয়ার-মূলধন িবিশ
উহার পর

িত বৎসর অ

েত ক কা ানী, িনগিমত হওয়ার আঠার মােসর মেধ , এবং
তঃ একবার, এই প ব ি গেণর একিট তািলকা তফিসল ১০

অ যায়ী ছেক ণয়ন কিরেব যাহারা উ

বৎসেরর থম সাধারণ সভা বা বৎসেরর একমা

সাধারণ সভার িদেন কা ানীর সদস িছেলন, এবং যাহারা সবেশষ িববরণী (return)
দািখেলর তািরেখর পের বা থম িববরণীর তগে

কা ানী িনগিমত হওয়ার পের সদস পদ

হারাইয়ােছন৷
(২) তািলকায় িন বিণত িবষয়ািদ িবধ ৃত থািকেব, যথা :(ক) অতীত ও বতমান সকল সদস েদর নাম, িঠকানা, জাতীয়তা এবং পশা; এবং
(খ) িববরণী দািখেলর তািরেখ বতমান সদস গেণর েত েক যত িল শয়ােরর মািলক উহার
সংখ া, এবং কা ানী িনগিমত হওয়ার পর থম িববরণী দািখেলর পর হইেত িকংবা সবেশষ
িববরণী দািখেলর পর হইেত শয়ার হ

া

েরর পর বতমােন যাহারা এখনও সদস আেছন

এবং যাহারা সদস পদ হইেত বাদ পিড়য়ােছন তাহােদর শয়ার হ

া

র িনব েনর তািরখ;

এবং
(গ) নগদ অেথর িবিনমেয় দ

শয়ার এবং নগদ অথ ব তীত অ ভােব স ণ
ূ বা আংিশক

পিরেশাধকৃত শয়ােরর মেধ পাথক

দশনপূবক একিট সার-সংেতগপ থািকেত হইেব,

যাহােত িন বিণত িবষয়ািদর উেল ◌্নখ থািকেব:(১) কা ানীর শয়ার-মূলধেনর পিরমাণ এবং যত িল শয়াের উ

মূলধন িবভ

করা

হইয়ােছ উহার সংখ া;
(২) কা ানী গঠেনর

র ◌্ন হইেত িববরণী দািখেলর তািরখ পয

সদস গেণর গ ৃহীত

শয়ার সংখ া;
(৩) েত ক শয়ােরর উপর তলবকৃত (called up) অেথর পিরমাণ;
(৪) তলেবর

িতগেত া অেথর মাট পিরমাণ;

(৫) তলবকৃত অথ পিরেশাধ করা হয় নাই এই প অেথর মাট পিরমাণ;

ী
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(৬) সবেশষ িববরণী দািখেলর তািরখ হইেত শয়ার বা িডেব ােরর উপর কিমশন দ হইয়া
থািকেল কিমশন িহসােব দ অেথর মাট পিরমাণ অথবা শয়ার বা িডেব ােরর উপর বাটা
(discount) িহসােব অ েমািদত অেথর পিরমাণ, অথবা উহােদর মেধ

য পিরমাণ অথ

িববরণীর তািরেখ অবেলাপন (written off) করা হয় নাই তাহা;
(৭) বােজয়া

শয়ােরর মাট সংখ া;

(৮) এই প শয়ার বা েকর মাট পিরমাণ, যাহার জ
ই

িববরণীর তাািরেখ শয়ার-ওয়াের ট

বেকয়া রিহয়ােছ;
ই কৃত ও সমিপত (surrendered) শয়ার-ওয়াের ট

(৯) সবেশষ িববরণীর তািরখ পয
এর মাট অেথর পিরমাণ;

(১০) সবেশষ য তািরেখ সাধারণ সভা অ ি ত হওয়া উিচত িছল সই তািরখ এবং তাহা
কৃতপেতগ অ ি ত হইয়ােছ িক না;
(১১)

েত ক শয়ার-ওয়ােরে ট যত িল শয়ার রিহয়ােছ উহার সংখ া বা

েত ক শয়ার-

ওয়ােরে ট যত ক রিহয়ােছ উহার পিরমাণ;
(১২) িববরণীর তািরেখ যাহারা কা ানীর পিরচালক িছেলন তাহােদর নাম ও িঠকানা; এবং
কা ানীর কান ম ােনজার, ম ােনিজং এেজ ট অথবা িনরীতগক থািকেল, য ব ি গণ উ
তািরেখ ম ােনজার, ম ােনিজং এেজ ট এবং িনরীতগক িছেলন, তাহােদর নাম ও িঠকানা; এবং
পূববতী শষ িববরণীর তািরখ হইেত পিরচালক, ম ােনজার ও ম ােনিজং এেজ টগেণর কান
রদবদল ঘিটয়া থািকেল উ

রদবদলসহ রদবদেলর তািরখসমূহ;

(১৩) এই আইন অ যায়ী রিজ ােরর িনকট িনবি কৃত কিরেত হইেব এমন সকল ব ক
(mortgage) ও চাজ বাবদ কা ানীর িনকট পাওনা অেথর মাট পিরমাণ৷
(৩) উপেরা

তািলকা এবং সার-সংেতগপ কা ানীর সদস -বিহর একিট ত অংেশ িবধ ৃত

থািকেব এবং ইহা বৎসেরর থম সাধারণ সভা বা একমা সাধারণ সভা অ
িদেনর মেধ স

কিরেত হইেব; এবং অতঃপর উ

ােনর পর এ শ

কা ানী অিবলে উহার ব ব াপনা

ৃ অথবা, ব ব াপনা পিরচালক না থািকেল, কা ানীর
পিরচালকসহ ইজন পিরচালক কতক
ৃ এবং ম ােনিজং এেজ ট বা ম ােনজার বা সিচব কতক
ৃ
কান একজন পিরচালক কতক
াতগিরত সদস -বিহর উ

অংেশর
ী
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তািলকা ও সার-সংেতগেপ কা ানীর িবদ মান তথ াবলী যথাযথ ও সিঠকভােব িবধ ৃত
হইয়ােছ এই মেম উ

ব ি গেণর দওয়া একিট

ত য়নপ , উ

একই সমেয়র মেধ ,

রিজ ােরর িনকট দািখল কিরেব৷
(৪) কান

াইেভট কা ানী উপ-ধারা (১) এর িবধান মেত

ৃ
কান কমকতা কতক

সিহত, কা ানীর কান পিরচালক বা অ
একখািন

ত য়নপ

অথবা,

রণ কিরেব য, উ

থম িববরণীর তগে , উ

কা ানী উহার শষ িববরণীর তািরখ হইেত

জনসাধারেণর িনকট কান আম ণপ ই

নাই; এবং য তগে বািষক িববরণীেত এমন তথ
সংখ া প ােশর অিধক, সেতগে উ
অিতির

াতগিরত এই মেম

কা ানীর িনগিমত হওয়ার তািরখ হইেত উহার কান

শয়ার বা িডেব ােরর াহক হওয়ার জ

কিরয়া িদেবন য, উ

েয়াজনীয় বািষক িববরণীর

বি

কাশ পায় য, উ

কা ানীর সদস -

এই মেম এই প একিট ত য়নপ

ব ি গণ এমন ব ি

কের

াতগর

যাহারা ধারা ২(১) এর দফা (ট) এর

উপ-দফা (ই) অ সাের প াশ সদস -সংখ া বিহভূ ত৷
(৫) যিদ কান কা ানী এই ধারার িবধান লংঘন কের, তাহা হইেল অ
চলাকালীন

িতিদেনর জ

অনিধক ইশত টাকা অথদে
াতসাের ও ই াকৃতভােব উ

েত ক কমকতা, িযিন

প লংঘন

দ নীয় হইেব এবং কা ানীর

লংঘন অ েমাদন কেরন বা লংঘন

চিলেত দন িতিনও, একই দে দ নীয় হইেবন৷
াে র নািটশ
িলিপব করণ
িনিষ
শয়ার হ া র

৩৭৷ ব

(express), িববিতগত (implied) বা ব ােখ য় (constructive) কান াে র নািটশ

ৃ তাহা হণেযাগ হইেব না৷
সংিশ ◌্ন বিহেত িলিপব করা যাইেব না িকংবা রিজ ার কতক
৩৮৷ (১) কা ানীর শয়ার হ

া

র িনবি কৃত করার সমেয় শয়ার হ

উহার হ

া

র িনব েনর জ

া

র হীতা উ

তেব যেতগে হ
হ

া

র হীতােক উ

শয়ার হ
তগে

া

উ

া

হ

রকারী অ

প কান আেবদনপ

পশ কিরেত পােরন,

পশ কেরন সেতগে , কা ানী

াি র তািরখ হইেত

া

র হীতােক এই প নািটশ

ই স ােহর মেধ িতিন আপি

কা ানী, উপ-ধারা (৭) এর িবধানাবলী সােপেতগ, উহার সদস -বিহেত হ
নাম এই েপ িলিপব কিরেব যন উ

ী
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(২) উপ-ধারা (১) এর উে শ পূরণকে , হ

া

র দিলেল হ

া

থােক সই িঠকানায় কান নািটশ আগাম পিরেশািধত ডােক হ
িরত হইয়া থািকেল, তাহা হ

া

র হীতার য িঠকানা
া

র হীতার উে েশ

র হীতােক যথাযথভােব দান করা হইয়ােছ এবং তাহা

ডাক িবভােগর সাধারণ িনয়ম অ যায়ী িবিল করা হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব৷
(৩) সিঠক হ
হ

া

া

র-দিলেল উপযু

া

দিলেল হ

তেব শত থােক
া

য, যিদ

রকারী এবং হ

া

তেব পিরচালকগণ উপযু
া

া

রকারী ও

শয়ার বা িডেব ার

র-দিললিট কা ানীর িনকট উপ াপন না করা হইেল, কা ানীর

পেতগ শয়ার বা িডেব ােরর হ

হ

লাগাইয়া এবং উ

র হীতা উভেয়ই স াদন কিরয়া এবং সংিশ ◌্ন

সািটিফেকটসহ হ

হ

া

া

র িনব ন করা বধ হইেব না :

কা ানীর পিরচালকগেণর স ু ি
ৃ
র হীতা কতক
াতগিরত হ
িবেবচনা কিরেল এবং হ

া

া

মেত

মািণত হয়

য,

র-দিলল হারাইয়া িগয়ােছ,

েরর জ

েয়াজনীয়

া সহ

র হীতা িলিখতভােব আেবদন কিরেল, কা ানীর পিরচালকগেণর িবেবচনামেত

দায়মুিু

(indemnity) সং া

যথাযথ শতাবলী সােপেতগ, উ

হ

া

র িনবি কৃত

করা যাইেব৷
(৪) যিদ কান কা ানী কান শয়ার বা িডেব ােরর হ
কের, তেব য তািরেখ কা ানীর িনকট উ
সই তািরখ হইেত ি শ িদেনর মেধ উ
উ

অ ীকৃিতর নািটশ

হ

কা ানী হ

া

র িনবি কৃত কিরেত অ ীকার

া

র-দিলল উপ াপন করা হইয়ািছল,
া

র হীতা এবং হ

অথদে

অব াহত থািকেব ততিদেনর

দ নীয় হইেব; এবং উহার

কমকতা, িযিন

রকারীেক

রণ কিরেব৷

(৫) এই ধারার উপ-ধারা (৪) এর িবধান পালেন ব থ হইেল, উ
যতিদন পয

া

াতসাের উ

কা ানী, উ

েত ক িদেনর জ , অনিধক একশত টাকা

েত ক পিরচালক, ম ােনজার, সিচব বা অ

ব থতার জ

ব থতা

কান

দায়ী িতিনও, একই দে দ নীয় হইেবন৷

(৬) আইেনর ি য়ার ফেল (by operation of law) য ব ি

কা ানীর কান শয়ার বা

িডেব ার ধারেনর অিধকার অজন কিরয়ােছন, সই ব ি র নাম উ

শয়ার বা িডেব ােরর

ধারক িহসােব িনব ন করার ব াপাের উপ-ধারা (৩) এর কান িকছু ই কা ানীর তগমতা
ত

কিরেব না৷

ী
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(৭) এই ধারার কান িকছু ই সংঘিবিধ মতােবক কা ানীর শয়ার হ
অ ীকৃিত
হ া র

ত য়ন

াপন করার ব াপাের কা ানীর তগমতা ত

৩৯৷ (১) কা ানীর শয়ার বা িডেব ার হ

হ

য হ

া

রকারীেক আপাতঃদেৃ

া

পযা

র িনব ন কিরেত

কিরেব না৷

ৃ
র-দিলল কা ানী কতক

া

হইেল, তৎস েক য কান ব ি র এই প িব াস
কা ানীর িনকট

া

াপেনর কারণ থািকেব য, উ

র-দিলল দািখল করা হইয়ােছ তাহােত উেল ◌্নিখত
উ

শয়ার বা িডেব ােরর

ািধকারী গণ করার মত

দিলল কা ানীর িনকট সরবরাহ করা হইয়ািছল মেম উ

কিরেতেছ, যিদও উ

ত য়নকৃত

শয়ার বা িডেব াের হ

া

কা ানী

রকারীর িনরং শ

ত য়ন

ািধকার আেছ

বিলয়া ত য়ন কিরেতেছ না৷
(২) যেতগে

কান কা ানীর অবেহলার ফেল ণীত ভু ল ত য়নপে র উপর িব াস াপন

কিরয়া কাজ কেরন, সেতগে
ত য়নপ

কা ানী তাহার িনকট এই প দায়ী হইেব যন উ

তারণামূলকভােব ণয়ন করা হইয়ািছল৷

(৩) এই ধারার উে শ পূরণকে (ক) যিদ কান হ

া

র দিলেল “ ত য়নপ জমা হইয়ােছ” বা এই মেম অ

লখা থােক, তাহা হইেল সই হ
(খ) কান হ
(অ)

া

কান শ

র-দিলল ত য়নকৃত বিলয়া গণ হইেব;

া

ৃ
র-দিলল কা ানী কতক
ত য়ণকৃত বিলয়া গণ হইেব, যিদ-

ত য়নকৃত দিললিট িযিন ই

কিরয়ােছন িতিন কা ানীর পেতগ তাহা ই

করার

তগমতা া হন; এবং
(আ) দিললিট এমন কান ব ি
িযিন হ

া

র

ত য়ন করার জ

িনগিমত সং ার তগমতা া
এত ে েশ উ
(গ) উ

ৃ
বা কা ানীর এমন কান কমকতা কতক

কা ানী হইেত তগমতা া , অথবা এমন কান

ৃ
কমকতা বা কমচারী কতক

াতগিরত হয় য, সং ািট

কা ানী হইেত তগমতা া ;

ত য়নপে যাহার াতগর পাওয়া যায় িতিনই উহােত াতগর কিরয়ােছন বিলয়া

গণ হইেব, যিদ না
কা ানীর পেতগ হ

মািণত হয় য, উ
া

র ত য়নকে

ী
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াতগিরত হয়

াতগর তাহার িনেজর নয় িকংবা উ
ব বহােরর জ

তগমতা া

াতগর

কান ব ি র নয়৷

ই
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কা ানী আইন, ১৯৯৪

17/08/2020

আইনা গ

৪০৷ কা ানীর কন ম ৃত সদেস র শয়ার বা অ িবধ কান াথ তাহার আইনা গ িতিনিধ

িতিনিধ কত ৃ ক

ৃ হ
কতক

হ া র

া

িরত হইয়া থািকেল, উ

হওয়া সে ও, উ

হ

া

আইনা গ

িতিনিধ ঐ কা ানীর কান সদস না

র বধ বিলয়া িতপ হইেব, যন িতিন উ

হ

া

র-দিলল

স াদনকােল কা ানীর একজন সদস িছেলন৷
সদস -বিহ
পিরদশন

৪১৷ (১) কা ানী িনব েনর তািরখ হইেত উহার িনবি কৃত কাযালেয় সদস -বিহ এবং ধারা ৩৫
েযাজ হইেল সদস -সূচী রািখেত হইেব; এবং এই আইেনর িবধানাবলী অ যায়ী কা ানীর
কাযালয় ব থাকা ব তীত অ

য কান সব সমেয় উহার কমকা চেল স সব সমেয় উ

সদস -

বিহ এবং সদস -সূচী কা ানীর সাধারণ সভায়, যুি সংগত বাধা-িনেষধ সােপেতগ, পিরদশেনর
জ

িতিদন অ ন ই ঘ টা কিরয়া খালা থািকেব; এবং কা ানীর য কান সদস কান িফস

ছাড়াই এবং অ

ৃ ধাযকৃত হইেল
িতবাের একশত টাকা অথবা কা ানী কতক

য কান ব ি

তদেপতগা কম িফস িদয়া উহা পিরদশন কিরেত পািরেবন এবং এই প য কান সদস বা ব ি
উহােদর স ণ
ূ বা অংশ িবেশেষর অ িলিপ লইেত পািরেবন৷
(২) সদস -বিহ বা সদস -সূচী িকংবা এই আইেনর িবধান মেত দয় উহার তািলকা বা সারসংেতগপ বা উহােদর অংশিবেশেষর অ িলিপর
অ

প ফরমােয়স এবং

িত একশত শ

িদেবন এবং কা ানী অ

বা উহার অংশিবেশেষর জ

প অ িলিপর জ

কাযিদবেসর মেধ ঐ ব ি র িনকট অ িলিপ

েয়াজন হইেল, য কান ব ি

ফরমােয়স ও

কা াানীেক

পাঁচ টাকা কিরয়া িফস

েয়াজনীয় িফস পাওয়ার দশিট

রেণর ব ব া কিরেব৷

ব াখ া:- এই উপ-ধারার উে শ পূরণকে , দশিট কাযিদবস গণনার তগে
কা ানীর কাযিবরিত থােক এবং কা ানীর শয়ার হ

া

রব

য সকল িদেন

থােক সই সকল িদন গণনা

করা হইেব না৷
(৩) এই ধারার অধীন কান পিরদশেন অ ীকৃিত
ফরমােয়সকৃত অ িলিপ যথাসমেয়
অনিধক একশত টাকা অথদে
কারেণ উ

অ ীকৃিত

তাহা ছাড়াও উ
অ ীকৃিত বা

াপন করা হইেল, অথবা এই ধারার অধীন

রণ করা না হইেল, কা ানী এই প েত ক অপরােধর জ

দ নীয় হইেব; এবং উহার

েত ক কমকতা যাহার

◌্নিটর

াপন করা বা িবল করা হয় িতিনও, একই দে দ নীয় হইেবন; এবং

কা ানী এবং কমকতা, অপরাধ সংঘিটত হওয়ার

থম িদেনর পর উ

◌্নিট যতিদন অব াহত থািকেব ততিদেনর েত ক িদেনর জ

অিতির

একশত

টাকা কিরয়া অথদে দ নীয় হইেবন; এবং আদালত আেদশ জারীর মাধ েম অিবলে উ

সদস -

বিহ ও সদস সূচী পিরদশন করােনার জ
রেণর জ

িনেদশ িদেত পািরেব এবং উ
ী
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িকংবা ফরমােয়সকারীর িনকট

েয়াজনীয় অ িলিপ

কা ানী এই প িনেদশ পালেন বাধ থািকেব৷

ই
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সদস -বিহ ব
রাখার

মতা

৪২৷ য জলায় কা ানীর িনব ীকৃত কাযালয় রিহয়ােছ সই জলা হইেত
সংবাদপে সাত িদেনর একিট পূব- নািটশ কাশ কিরয়া উ
মাট পঁয়তািল ◌্নশ িদেনর জ

কািশত কান

কা ানী িত বৎসর অনিধক

উহার সদস -বিহ ব রািখেত পািরেব, িক ু উ

ব রাখার

ময়াদ একাধাের ি শ িদেনর অিধক হইেব না৷
সদস -বিহ
সংেশাধেনর
জ

আদালেতর
মতা

৪৩৷ (১) যিদ(ক) পযা কারণ ব িতেরেক কান ব ি র নাম কান কা ানীর সদস -বিহেত িলিপব করা
হয় িকংবা উহা হইেত বাদ দওয়া হয়, অথবা
(খ) কান কা ানীেত কান ব ি র সদস পদ লাভ বা সদস পেদর অবসান স িকত তথ
সদস -বিহেত িলিপব না করা হয় বা তাহা কিরেত অবেহলা বা অনাবশ ক িবল করা হয়,
তাহা হইেল ত ারা সংত

বি

সদস -বিহ সংেশাধেনর জ

আদালেতর িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন৷

(২) আদালত উ

আেবদন

িদেত পাের এবং, সংত
দােনর জ

বা উ

কা ানীর কান সদস িকংবা উ

কা ানী ঐ

ত াখান কিরেত পাের, অথবা সদস -বিহ সংেশাধেনর আেদশ
কান পেতগর তগিত হইয়া থািকেল, উ

পতগেক তগিতপূরণ

কা ানীেক আেদশ িদেত পাের; তাহা ছাড়াও মামলার খরচ স েক আদালত

উহার িবেবচনামত যেথাপযু

আেদশ িদেত পািরেব৷

(৩) যিদ কান ব ি র নাম সদস -বিহেত িলিপব করা বা উহা হইেত বাদ দওয়ার ব াপাের
এই ধারার অধীন কান দরখাে
দাবীদারগেণর পর

কান

উেঠ তেব,

েরর মেধ , অথবা সদস গণ বা সদস পেদর দাবীদারগণ এবং কা ানী,

যাহােদর মেধ ই উ ািপত হউক না কন, দরখাে
উ

ে তাহার

জ

েয়াজনীয় বা সমীচীন য কান ে িস া

আইনগত
সদস -বিহ
সংেশাধেনর
জ

রিজ ােরর

িনকট নািটশ

৪৪৷ য তগে

উ

বি

পতগভু

থািকেল আদালত

ািধকার িনণয় কিরেত পািরেব এবং এত ে েশ সদস -বিহ সংেশাধেনর

জিড়ত থািকেল আদালত উ

িদেত পািরেব; এবং কান িবচায িবষেয়

িবষেয়ও িস া

িদেত পািরেব৷

কান কা ানীেক এই আইন অ যায়ী কা ানীর সদস েদর তািলকা রিজ ােরর

িনকট দািখল কিরেত হয়, সই তগে
এইমেম উ

িট সদস গণ বা সদস -পেদর

আদালত সদস -বিহ সংেশাধেনর আেদশ

দানকােল

কা ানীেক িনেদশ িদেব য, আদালেতর সংেশাধন আেদশ পািলত ইয়ােছ িক না

রণ
ী
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তাহা স েক উ

কা ানী আইন, ১৯৯৪

কা ানী আদালেতর আেদশ

দােনর তািরখ হইেত পেনর িদেনর মেধ

রিজ ারেক একিট নািটেশর মাধ েম অবিহত কিরেব৷
সদস -বিহ
সা

৪৫৷ সদস -বিহেত কান ব ি র নাম অ

িহসােব

অধীেন বা কত ৃ বেল স

গণ
বাহকেক

ভু

থািকেল, উ

পিরেশািধত শয়ার বা

দান

ভু ি

এই আইেনর

হওয়ার িবষেয় াথিমকভােব সাতগ বিলয়া গণ হইেব৷

৪৬৷ (১) শয়ার ারা সীিমতদায় কা ানী উহার সংঘিবিধবেল

শয়ার-ওয়াের ট

অ

ে , 4[***] ওয়াের ট

েকর

ওয়াের ট-বাহক ওয়ােরে ট উে িখত শয়ার বা

মতা া হইেল, উহার পূণ

দান কিরেত পািরেব য, উ

েকর অিধকারী; এবং কা ানী উ

ওয়ােরে ট উে িখত শয়ার বা েকর উপর ভিবষ েত লভ াংশ দােনর জ

পন দান বা

অ ভােব ব ব া হণ কিরেতও পািরেব; এই আইেন এই প ওয়াের ট শয়ার-ওয়াের ট নােম
অিভিহত৷
(২) এই ধারার কান িকছু ই াইেভট কা ানীর
শয়ারওয়ােরে টর

৪৭৷

শয়ার-ওয়াের টবেল উহার বাহক

ািধকারী হইেবন, এবং উ

কাযকরতা

ে

েযাজ হইেব না৷

শয়ার ওয়ােরে ট উেল ◌্নিখত

শয়ার বা

ওয়াের ট অপণ (delivery) কিরয়া শয়ার বা ক হ

া

েকর
র করা

যাইেব৷
শয়ার-ওয়াের ট
বাহেকর নাম
িনব ন

৪৮৷ শয়ার-ওয়ােরে টর বাহক উহা বািতেলর জ

সমপণ কিরেল, কা ানীর সংঘিবিধর িবধান

সােপেতগ, িতিন তাহার নাম সদস িহসােব সদস -বিহেত িলিপব

করাইবার অিধকারী হইেবন,

ৃ িলিপব করণজিনত
এবং কান শয়ার-ওয়াের ট বাহক সদস বিহেত তাহার নাম কা ানী কতক

শয়ার-ওয়াের ট
বাহেকর মযাদা

কারেণ তগিত

হইেল উ

উ

দায়ী হইেব৷

তগিতর জ

শয়ার-ওয়াের ট স িকত এবং বািতল না হওয়া সে ও, কা ানী

৪৯৷ কা ানীর সংঘিবিধেত এই প িবধান থািকেল, শয়ার-ওয়াের ট বাহক এই আইেন বিণত
সকল তগে বা কান িনিদ
তগে

উ

তগে , কা ানীর একজন সদস বিলয়া গণ হইেবন; তেব য

কা ানীর পিরচালক বা ম ােনজার হওয়ার জ

শয়ার দরকার, সই তগে

সংঘিবিধ অ যায়ী যাগ তামলূক

ওয়ােরে ট উিল ◌্নিখত শয়ার বা ক িল তাহার যাগ তামূলক

শয়ার িহসােব গণ হইেব না৷
শয়ার-ওয়াের ট
ই

র

ে
ী
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সদস -বিহেত
রদবদল

কা ানী আইন, ১৯৯৪

৫০৷ (১) কান শয়ার-ওয়াের ট ই র সময় সদস -বিহেত য সদেস র নাম ওয়াের টভু
শয়ার বা কধারী সদস িহসােব িলিপব থােক, তাহার নাম সদস -বিহ হইেত কািটয়া িদেত
হইেব এবং অতঃপর ধারা ৪৯ এর িবধান সােপেতগ, িতিন আর কা ানীর সদস থািকেবন
না; এবং কা ানী উ

বিহেত িন বিণত িববরণ িলিপব কিরেব, যথা :-

(ক) শয়ার-ওয়াের ট ই
(খ) শয়ার-ওয়ােরে ট অ

হওয়া িনেদশক তথ ;
েত ক শয়ােরর প ৃথক প ৃথক ন রসহ শয়ার বা েকর

ভু

িববরণ; এবং
(গ) শয়ার-ওয়াের ট ই র তািরখ৷
(২) যিদ কান কা ানী উপ-ধারা (১) এর িবধান পালেন ব থ হয়, তেব উ
পয

চিলেত থািকেব ততিদেনর

িতিদেনর জ

দ নীয় হইেব; এবং উ

কা ানীর

অথদে

উ

ব থতা যতিদন

কা ানী অনিধক

েত ক কমকতা িযিন

ইশত টাকা
াতসাের এবং

ই াকৃতভােব উহা অব াহত রােখন বা অব াহত রািখেত দন িতিনও, একই অথদে দ নীয়
হইেবন৷
শয়ার-ওয়াের ট
সমপণ

৫১৷ শয়ার ওয়াের ট সমিপত না হওয়া পয
িববরণসমূহ, সদস -বিহেত িলিপব

ধারা ৫০ এর উপ-ধারা (১) এ উেল ◌্নিখত

করার ব াপাের, এই আইেনর অধীেন

েয়াজনীয় িববরণ

বিলয়া গণ হইেব; এবং উহা সমিপত হইেল, সমপেণর তািরখ সদস -বিহেত এই েপ িলিপব
করা হইেব যন উ

তািরখই সই তািরখ য তািরখ হইেত কান ব ি

আর কা ানীর সদস

নেহন৷
শয়ার বাবদ
িবিভ অংেকর
অথ পিরেশােধর
বব া
কা

৫২৷ কান কা ানী, সংঘিবিধবেল তগমতা া হইেল, িন বিণত য কান এক বা একািধক
কায স াদন কিরেত পািরেব, যথা :-

হেণ
ানীর

(ক) শয়ার ই র তগে , শয়ােরর উপর তলবকৃত অেথর পিরমােণর িভি েত, িভ িভ

মতা

ৃ তলবকৃত অথ পিরেশােধর জ
ণীর শয়ার-মািলকগণ কতক

িভ িভ সময় িনধারেণর

ব ব া;
(খ) কান সদেস র শয়ােরর অপিরেশািধত অথ তলব করা হইয়া না থািকেলও, তাহার
স িত েম, উ

অেথর স ণ
ূ বা অংশিবেশষ হণ;
ী
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(গ)

যেতগে

সকল

শয়ােরর পিরেশািধত অেথর পিরমাণ সমান নেহ,

সইেতগে

পিরেশািধত অেথর উপর আ পািতক লভ াংশ দান৷
শয়ার ারা
সীিমতদায়
কা

ানীর

শয়ার-মূ লধন
পিরবতন

৫৩৷ (১) শয়ার ারা সীিমতদায় কা ানী, উহার সংঘিবিধবেল তগমতা া হইেল, উহার শয়ার
মূলধন স িকত সংঘ

ারেকর শতাবলী িন

েপ পিরবতন কিরেত পািরেব, যথা :-

(ক) েয়াজনীয় সংখ ক নূতন শয়ার ই র মাধ েম উহার শয়ার-মূলধন ব ৃি করা;
(খ) শয়ার-মূলধনেক সামি কভােব বা আংিশকভােব একীভূ ত কিরয়া উহােক িবদ মান মূল মান
অেপতগা উ তর মূল মােনর শয়াের িবভ

করা;

(গ) পিরেশািধত শয়ারেক সামি কভােব বা আংিশকভােব েক পা
কেক য কান মূল মােনর পিরেশািধত শয়াের পা

িরত করা এবং পুনরায় উ

িরত করা;

(ঘ) শয়ারেক সামি কভােব বা আংিশকভােব সংঘ ারক ারা ি রীকৃত মূল মান অেপতগা কম
মূল মােনর শয়াের এই েপ পুনিবভাজন করা যাহােত অ

প পুনিবভাজেনর ফেল

াসকৃত

েত কিট শয়ােরর মূল মােনর পিরেশািধত অথ এবং অপিরেশািধত অথ থািকেল উহােদর
পা

িরক অ পাত, াসকৃত মূল মােনর শয়ার িল য শয়ার হইেত উ ূ ত হইয়ােছ সই শয়ােরর

পিরেশািধত ও অপিরেশািধত অেথর পার
(ঙ) এত ে েশ গ ৃহীত িস াে

িরক অ পােতর সমান হয়;

র তািরখ পয

য সকল শয়ার কান ব ি

হণ কের নাই বা

হেণ স ত হয় নাই সই সকল শয়ার বািতল করা এবং বািতলকৃত শয়ােরর সমপিরমােণ
কা ানীর শয়ার-মূলধন াস করা৷
(২) এই ধারায়

দ

তগমতা কা ানী কবলমা

উহার সাধারণ সভােতই

েয়াগ কিরেত

পািরেব৷
(৩) এই ধারা মাতােবক কান শয়ার বািতল করা হইেল, তাহা এই আইেনর অ া

িবধােনর

তাৎপযাধীেন উহার শয়ার মূলধন াস বিলয়া গণ হইেব না৷
শয়ার-মূ লধন
একীভূ তকরণ,
শয়ারেক েক
পা

রকরণ

ইত ািদর জ
রিজ ােরর
িনকট নািটশ
দান

৫৪৷ (১) শয়ার-মূলধন িবিশ

কান কা ানী উহার শয়ার-মূলধন একীভূ ত কিরয়া একীভূ ত

মূলধনেক িবদ মান মূল মান অেপতগা অিধক মূল মােনর শয়াের িবভ
কান শয়ারেক েক পা

িরত কিরেল, অথবা কেক পুনরায় শয়াের পা

কা ানী শয়ার একীভূ তকরণ, িবভি করণ বা
িবষেয়
পুন পা

িনিদ তথ ািদ উেল ◌্নখ কিরয়া উ

পা

রকরণ বা পুনঃ পা

একীভূ তকরণ, িবভি করণ,

িরত কিরেল, উ
রকরণ স িকত
পা

রকরণ বা

করেণর পেনর িদেনর মেধ রিজ ারেক নািটশ দান কিরেব৷
ী
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(২) কান কা ানী উপ-ধারা (১) এর িবধান পালেন ব থ হইেল, উ
থািকেব ততিদেনর

েত ক িদেনর জ , উ

হইেব; এবং উহার

েত ক কমকতা, িযিন

ব থতা যতিদন চিলেত

কা ানী অনিধক ইশত টাকা অথদে
াতসাের ও ই াকৃতভােব উ

দ নীয়

◌্নিট অ েমাদন

কেরন বা অব াহত রােখন বা রািখেত দন িতিনও, একই প অথদে দ নীয় হইেবন৷
শয়ারেক েক

৫৫৷ শয়ার-মূলধন িবিশ

পা েরর

কান কা ানী উহার কান শয়ারেক েক

পা

িরত কিরয়া

তৎস েক রিজ ােরর িনকট নািটশ দািখল কিরয়া থািকেল, এই আইেনর য সকল িবধান

ফলাফল

কবলমা
তগে

শয়ােরর তগে

েযাজ

সই সকল িবধান

েযাজ হইেব না; এবং এই প

পা

েক

পা

িরত শয়ার িলর

েরর ফেল কা ানীর সদস গণ শয়ােরর

পিরবেত য পিরমাণ ক ধারণ কেরন তৎস িকত তথ , শয়ােরর তগে

েযাজ এই

আইেনর পূববতী িবধানাবলী মাতােবক, সদস -বিহেত এবং রিজ ােরর িনকট দািখলেযাগ
তািলকায় িলিপব কিরেত হইেব৷
শয়ার-মূ লধন
বা সদস সংখ া
ব ৃি র নািটশ

৫৬৷ (১) শয়ার-মূলধন িবিশ

কান কা ানী, শয়ারেক েক

থা ক, উহার শয়ার-মূলধনেক িনবি কৃত মূলধেনর উপের ব ৃি

পা

িরত কিরয়া থা ক বা না

কিরয়া থািকেল, অথবা শয়ার-

মূলধনিবহীন কান কা ানী উহার সদস -সংখ া িনবি কৃত সংখ ার উপের ব ৃি
উ

কা ানী, শয়ারমূলধন ব ৃি র তগে , মূলধন ব ৃি র িবষেয় িস া

কিরয়া থািকেল,

হেণর পেনর িদেনর

মেধ , এবং সদস -সংখ া ব ৃি র তগে , য তািরেখ সদস -সংখ া ব ৃি র িস া
হইয়ািছল বা বা

হণ করা

েব সদস -সংখ া ব ৃি করা হইয়ািছল, সই তািরেখর পেনর িদেনর মেধ , উ

ব ৃি র নািটশ রিজ ােরর িনকট দািখল কিরেব এবং রিজ ার এই প ব ৃি র িবষয় িলিপব কিরয়া
রািখেবন৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নািটেশ তগিত
য শতাধীেন, যিদ থােক, নূতন শয়ারসমূহ ই

(affected)

ণীর শয়ােরর িববরণািদ এবং

করা হইেব সই শতসমূহ উেল ◌্নখ কিরেত

হইেব৷
(৩) কান কা ানী এই ধারার িবধান পালেন ব থ হইেল, উ
ততিদেনর েত ক িদেনর জ , উ
কা ানীর েত ক কমকতা, িযিন

ব থতা যতিদন চিলেত থািকেব

কা ানী অনিধক ইশত টাকা অথদে দ নীয় হইেব; এবং
াতসাের ও ই াকৃতভােব উ

◌্নিট অ েমাদন কেরন বা

উহা অব াহত রােখন বা রািখেত দন িতিনও, একই প দে দ নীয় হইেবন৷
শয়ার ই
উপর

া

র

৫৭৷ (১) নগেদ হউক বা অ ভােব হউক, কান কা ানী ি িময়ােম উহার শয়ার ই
উ

কা ানী সকল ি িময়ােমর সবেমাট মূল মােনর সমান অথ “ শয়ার-ি িময়াম িহসাব” নােমর
ী
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ি িময়ােমর
েয়াগ

একিট িহসােব

কা ানী আইন, ১৯৯৪

ানা

িরত কিরেব; এবং কা ানী শয়ার-মূলধন

াস সং া

এই আইেনর

িবধানাবলী, এই ধারার িবধান সােপেতগ, এই প েযাজ হইেব যন কা ানীর শয়ার-ি িময়াম
িহসাব কা ানীর পিরেশািধত শয়ার-মূলধেনর িহসাব৷
(২) কা ানী উহার শয়ার-ি িময়াম িহসােবর অথ িন বিণত উে েশ ব বহার কিরেত পািরেব,
যথা:(ক) কা ানীর য সকল অই কৃত শয়ার কা ানীর সদস গণেক পূণ-পিরেশািধত বানাস
শয়ার িহসােব ই

করা হইেব সই সকল শয়ােরর মূল পিরেশাধ করা;

(খ) কা ানীর ারি ক ব য়সমূহ অবেলাপন (writing off) করা;
(গ) কা ানীর য কান শয়ার বা িডেব ার ই র উপরকৃত ব য়,

দ

কিমশন বা ম রু ীকৃত

বাটা অবেলাপন করা;
(ঘ) কা ানীর কান অ ািধকার শয়ার বা কান িডেব ার পুনর ◌্ন ার (Redemption) করার
জ

েদয় ি িময়ােমর অেথর ব ব া করা৷

(৩) কান কা ানী এই আইন
শয়ােরর তগে
বতেনর পের ই

বতেনর পূেব ি িময়ােম শয়ার ই

এই ধারার িবধানাবলী এই েপ

কিরয়া থািকেল, উ

েযাজ হইেব যন উ

শয়ার এই আইন

করা হইয়ােছ :

তেব শত থােক য, ি িময়ােমর কান অংশ যিদ এই েপ

েয়াগ করা হইয়া থােক য, উহােক

তফিসল-১১ ত িবধ ৃত অেথ কা ানীর িরজাভ ফাে র অংশ বিলয়া সনা
হইেল শয়ার-ি িময়াম-িহসােব অ

করা স ব নেহ, তাহা

ভু ি েযাগ অথ িনধারণ কিরবার সময় উ

অংশেক অ া

করা হইেব৷
শয়ার-মূলধন াস
কা

ানী কত ৃ ক

উহার িনজ
শয়ার

য় বা

এত ে েশ
ঋণদােন বাধািনেষধ

৫৮৷ (১) শয়ার ারা সীিমতদায় কা ানী উহার িনজ
অধীন
ফল

কা ানী সই কা ানীর শয়ার

শয়ার অথবা উহা য পাবিলক কা ানীর

য় কিরেত পািরেব না, যিদ না উ

◌্নিতেত য মূলধন াস হয় উহা ৫৯ হইেত ৭০ পয

েয়র

ধারাসমূেহ িবধ ৃত প িতেত কাযকর

এবং অ েমাদন করা হয়৷
(২) শয়ার ারা সীিমতদায় িবিশ
কা ানীর অধীন
অ

কান কা ানী, যাহা াইেভট কা ানী নেহ বা কান পাবিলক

কা ানী নেহ, ত তগ বা পেরাতগভােব, কান ঋণ, গ ারাি ট বা জামানত বা

কান ব ব ার মাধ েম উহার িনজ

শয়ার

য় কিরেত বা

য় সং া

কান ব াপাের কান

ব ি েক আিথক সহায়তা দান কিরেব না :
ী
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তেব শত থােক য, যিদ ঋণ দান করা কান কা ানীর সাধারণ ব বসার অংশ হয় তেব, উহার
সাধারণ ব বসা চালাইেত থাকাকােল, উ

কা ানী য ঋণ দান কের উহা দােনর ব াপাের এই

ধারার কান িকছু ই বাধা হইেব না৷
(৩) কান কা ানী এই ধারার িবধান লংঘন কিরয়া কান িকছু কিরেল, উ
েত ক কমকতা, িযিন

াতসাের ও ই াকৃতভােব ত

কা ানী এবং উহার

দাষী, িতিনও অনিধক পাঁচ হাজার

টাকা কিরয়া অথদে দ নীয় হইেবন৷
(৪) ধারা ১৫৪ এর অধীেন ই কৃত কান অ ািধকার শয়ার পুনর ◌্ন ার করার জ
অিধকারেক এই ধারার কান িকছু ই ত
শয়ার-মূ লধন
াস

৫৯৷ (১) শয়ার
িস াে

কা ানীর

কিরেব না৷

ারা সীিমতদায় কা ানী, উহার সংঘিবিধবেল তগমতা া

হইেল, িবেশষ

র মাধ েম এবং আদালেতর অ েমাদন সােপেতগ, য কানভােব উহার শয়ার-মূলধন াস

কিরেত পািরেব, এবং
িবেশষতঃ এই সাধারণ তগমতার অংশ িহসােব, উ

কা ানী-

(ক) উহার শয়ার মূলধেনর অপিরেশািধত অংেশর তগে

য কান শয়ােরর উপর দায়-দািয়

াস বা িবেলাপ সাধন কিরেত পািরেব;
(খ) উহার কান শয়ােরর উপর দায়-দািয়ে র িবেলাপসাধন বা

াস কিরয়া িকংবা না কিরয়া

পিরেশািধত শয়ার-মূলধেনর এমন য কান অংশ বািতল কিরেত পািরেব যাহা হারাইয়া িগয়ােছ বা
যাহা পিরস েদর মাধ েম িতফিলত নেহ;
(গ) উহার কান শয়ােরর উপর দায়-দািয়ে র িবেলাপসাধন বা
পিরেশািধত শয়ার-মূলধেনর এমন য কান অংেশর দায়-দািয়

াস কিরয়া িকংবা না কিরয়া
পিরেশাধ কিরেত পািরেব যাহা

কা ানীর চািহদার তু লনায় অিতির ;
(ঘ) উহার শয়ার-মূলধেনর পিরমাণ ও শয়ার েয়াজনমত াস কিরয়া উহার সংঘ ারক পিরবতন
কিরেত পািরেব৷
(২) এই ধারার অধীেন গ ৃহীত িবেশষ িস া

এই আইেন শয়ার-মূলধন ােসর িস া

বিলয়া

অিভিহত হইেব৷
শয়ার-মূ লধন
াস
অ েমাদেনর
জ

৬০৷ কান কা ানী উহার শয়ার-মূলধন
কিরয়া আেদশ দােনর জ

উ

ােসর িস া

হণ কিরেল, উ

াস অ েমাদন

কা ানী আদালেতর িনকট আরিজর মাধ েম আেবদন কিরেব৷

আদালেতর

িনকট আেবদন
ী
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কা

ানীর

নােমর সিহত

"এবং াসকৃ ত"
অথবা "and
reduced"
শ াবলী

৬১৷ কান কা ানী উহার শয়ার-মূলধন ােসর িস া
তািরখ হইেত অথবা য তগে

উ

হণ কিরেল, উ

িস া

ােসর ফেল অপিরেশািধত শয়ার-মূলধন স িকত কান

দায়-দািয়

াসকৃত হয় না বা

পিরেশােধর

ৃ উ
েয়াজন হয় না সই তগে , আদালত কতক

কান

শয়ার- হা ারেক পিরেশািধত

শয়ার-মূলধেনর অথ

াস অ েমাদন কিরয়া আেদশ

ৃ এত ে েশ িনধািরত তািরখ পয
দােনর তািরখ হইেত আদালত কতক

সংেযাজন

নােমর শেষ “এবং াসকৃত” অথবা “and reduced” শ
িনধািরত তািরখ পয

ঐশ

তেব শত থােক য, য তগে

হেণর

য়উ

, কা ানী উহার

ৃ
য় যাগ কিরেব এবং আদালত কতক

কা ানীর নােমর অংশ িহসােব গণ হইেব :

ােসর ফেল অপিরেশািধত শয়ার-মূলধন স িকত কান দায় াস

হয় না বা কান শয়ার- হা ারেক পিরেশািধত শয়ার-মূলধেনর অথ পিরেশােধর েয়াজন হয় না,
আদালত, সমীচীন মেন কিরেল, “এবং াসকৃত” অথবা “and reduced” শ

সই তগে

সংেযাজন করা হইেত উ
পাওনাদারগণ
কত ৃ ক আপি
উ াপন এবং
আপি কারী
পাওনাদারগেণর
তািলকা

ণয়ন

কা ানীেক অব াহিত িদেত পাের৷

৬২৷ (১) য তগে

ািবত শয়ার-মূলধন ােসর ফেল অপিরেশািধত শয়ার-মূলধন স িকত

দায় াস হয় বা কান শয়ার- হা ারেক পিরেশািধত শয়ার-মূলধেনর অথ পিরেশােধর
হয়, সই তগে

য়

আদালেতর অ মিত ব িতেরেকই এবং অ া

লইয়া কা ানীর এমন

েত ক পাওনাদার উ

তগে

ােসর িবর ◌্নে

েয়াজন

আদালেতর অ মিত

আপি

উ াপন কিরেত

ৃ িনধািরত তািরেখ কা ানী হইেত এই প পাওনা বা দাবী আদােয়র
পািরেবন িযিন আদালত কতক
অিধকারী য, যিদ উ
কা ানীর িবর ◌্নে
(২) আদালত আপি

তািরেখ কা ানীর অবলুি আর
মাণ িহসােব া

হইত তাহা হইেল উ

পাওনা বা দাবী

হইত৷

উ াপেনর অিধকারী পাওনাদারগেণর একিট তািলকা

এত ে েশ কান পাওনাদােরর িনকট হইেত কান দরখা

ণয়ন কিরেব, এবং

না লইয়াই যত র স ব, ঐ সকল

পাওনাদােরর নাম এবং তাহােদর পাওনা বা দাবীর ধরন ও পিরমাণ িনণয় কিরেব; এবং এক বা
একািধক তািরখ ধায কিরয়া এই মেম নািটশ িদেত পািরেব য, যাহারা তািলকাভূ
অথবা তািলকাভূ
অতঃপর উ
ঋেণর জামানত
ইত ািদ দওয়া
হইেল

পিরহােরর
মতা

তািরেখর মেধ তাহােদর দাবী জানাইেবন; এবং

দাবী িবেবচনা েম আদালত তািলকািট চূ ড়া

কিরেব৷

৬৩৷ যিদ এমন কান পাওনাদােরর নাম পাওনাদােরর তািলকায় অ

ভূ

হয় যাহার পাওনা

বা দাবী পিরেশািধত বা পিরসমা (determined) এবং িযিন মূলধন ােসর অ

পাওনাদােরর
স িত

থািকেত না চােহন তাহারা উ

দান কেরন নাই, তেব আদালত উপযু
িনে া

পিরমাণ অথ উ

আদালত উ

েল স িত

মেন কিরেল এবং কা ানী আদালেতর িনেদশমেত

পাওনা বা দাবী পিরেশােধর জ

জামানত িহসােব জমা কিরেল,

পাওনাদােরর স িত হেণর আবশ কতা পিরহার কিরেত পািরেব, যথা :ী
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(ক) যিদ কা ানী উ

পাওনাদােরর স ণ
ূ পাওনা বা দাবী ীকার কের অথবা ীকার না

কিরয়াও যিদ তাহা স ণ
ূ ভােব পিরেশােধর জ
তাহা হইেল, উ

পাওনা বা দাবীর স ণ
ূ অথ;

(খ) যিদ পাওনা বা দাবীর স ণ
ূ অথ উ
জ

েয়াজনীয় ব ব া হণ কিরেত ই ু ক হয়,

কা ানী ীকার না কের অথবা উহা পিরেশােধর

েয়াজনীয় ব ব া হণ কিরেত ই ু ক না হয়, অথবা যিদ উ

পাওনা বা দাবীর পিরমাণ

অিনিদ হয় বা উহার পিরেশাধ একিট িনিদ ঘটনা সােপতগ হয়, তাহা হইেল আদালত
ৃ
কতক

কা ানী

অবলুি র

তগে

য প

তদ

এবং

(adjudication) িভি েত কান িবষয় ি র করা হয় সই প তদ
িভি েত আদালত উ
াস
অ েমাদেনর
আেদশ

পাওনাদার স েক আদালত যিদ স ু

ােসর ব াপাের আপি
হয় য, উ

হইয়ােছ বা তাহার পাওনা বা দাবীর পিরসমাি
জামানত

শত সােপেতগ উ
াস সং া
আেদশ এবং
িব ািরত কায
িববরণী

(minutes)

িস াে

র

ও িবচারকৃত িস াে

র

পাওনা বা দাবীর য পিরমাণ িনধারণ কিরেব তাহা৷

৬৪৷ এই আইন অ সাের শয়ার-মূলধন

ত

িবচারকৃত

উ াপেনর অিধকারী

ােসর ব াপাের তাহার স িত

েত ক
হণ করা

ঘিটয়ােছ বা উহা পিরেশাধ করা হইয়ােছ অথবা

দান করা হইয়ােছ, তাহা হইেল আদালত য প উপযু

মেন কিরেব সই প

াস অ েমাদন কিরয়া আেদশদান কিরেত পািরেব৷

৬৫৷ (১) রিজ ােরর িনকট িন বিণত দিললািদ উপ াপন করা হইেল িতিন উহািদগেক
িনবি কৃত কিরেবন, যথা :ৃ
(ক) কা ানীর শয়ার-মূলধন াস অ েমাদন কিরয়া আদালত কতক
দ আেদশ;

িনব ন

ৃ অ েমািদত একিট িববরণী, যাহােত িনে া
(খ) আদালত ক তক

তথ ািদ উিল ◌্নিখত

থািকেব, যথা :(অ) াসকৃত শয়ার-মূলধেনর পিরমাণ;
(আ) যত িল শয়ার উ

মূলধন িবভ

হইেব উহার সংখ া;

(ই) িতিট শয়ােরর নািমক মূল ;
(ঈ) িনব েনর তািরেখ এই প শয়ার-মূেল র কান অংশ পিরেশািধত গণ হইেল উহার
পিরমাণ৷

ী
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(২) শয়ার-মূলধন াস করার জ

কা ানীর িবেশষ িস া

, যাহা পূেবা

েপ আদালেতর

আেদশ ারা অ েমািদত হইয়ােছ তাহা, উপ-ধারা (১) এর অধীেন িনবি কৃত হওয়ার পর
কাযকর হইেব, তৎপূেব নেহ৷
(৩) উ

িনব েনর নািটশ আদালত যভােব

কাশ কিরেত িনেদশ দান কিরেব সইভােব

কাশ কিরেত হইেব৷
(৪) রিজ ার তাহার িনজ াতগের উ
ত য়নপ

চূ ড়া

আেদশ ও কাযিববরণী ত য়ন কিরেবন এবং তাহার

সাতগ বহন কিরেব য, শয়ার-মূলধন

াস সং া

এই আইেনর

িবধানাবলী পালন করা হইয়ােছ এবং তথ িববরণীেত উেল ◌্নিখত

শয়ার-মূলধনই

কা ানীর শয়ার-মূলধন৷
কায -িববরণী
সংঘ ারেকর
অংশ হইেব

৬৬৷ (১) কাযিববরণী িনব নকৃত হওয়ার পর উহা কা ানীর সংঘ ারেক সংিশ ◌্ন অংেশর
পিরবেত

িত ািপত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব এবং উহা এই প বধ ও পিরবতনেযাগ হইেব

যন তাহা

র ◌্ন হইেতই সংঘ ারেক িবধ ৃত িছল; এবং ইহা িনব েনর পর ই কৃত

সংঘ ারেকর িতিট অ িলিপেত উহা অ

ভু

থািকেব৷

(২) যিদ কান কা ানী উপ-ধারা (১) এর িবধান পালেন ব থ হয়, তাহা হইেল ব থতার কারেণ
◌্নিটপূণ

েত কিট অ িলিপর জ

উ

কা ানী অনিধক একশত টাকা অথদে

হইেব এবং কা ানীর েত ক কমকতা, িযিন

াতসাের ও ই াকৃতভােব উ

দ নীয়

ব থতা অ েমাদন

কেরন বা চিলেত দন িতিনও, এই প অথদে দ নীয় হইেবন৷
াসকৃ ত
শয়ােরর
সদস গেণর

ে

৬৭৷ (১) শয়ার-মূলধন াস করা হইেল উহার অতীত বা বতমান কান সদস কান শয়ােরর
উপর তলবীকৃত অথ (call) পিরেশােধর তগে

দায়-দািয়

বা

দায়ক (contributory) িহসােব অথ

দােনর (contribution) তগে , একিদেক শয়ােরর উপর পিরেশািধত অথ বা তগ মত
াসকৃত অথ, যিদ থােক, যাহােক শয়ােরর উপর পিরেশািধত অথ িহসােব গণ কিরেত হইেব
ারা ধাযকৃত শয়ার-মূেল র পিরমাণ এই

এবং অ িদেক তথ িববরণীর
অ

রফল হয়, যিদ থােক, তাহার অিধক অথ পিরেশাধ বা দােনর জ

তেব শত থােক য, শয়ার-মূলধন ােসর িবর ◌্নে
উ াপেনর অিধকারী কান পাওনাদার যিদ মূল
তাহার দাবীর

ে

উ

দায়ী হইেবন না :

তাহার পাওনা বা দাবী বাবদ আপি

ােসর কাযধারা (proceedings) স েক বা

কাযধারার ধরন বা ফলাফল স েক অ

ী
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পাওনাদােরর তািলকায় তাহার নাম অ

ভু

করা না হয়, এবং মূল

ৃ কা ানীর অবলুি সং া
যিদ, আদালত কতক

ােসর পর কা ানী

এই আইেনর িবধানাবলীর তাৎপযাধীেন,

তাহার পাওনা বা দাবীর অথ পিরেশােধ অসমথ হয়, তাহা হইেল(ক) েত ক ব ি

িযিন মূল

সদস িছেলন িতিন উ

ােসর আেদশ এবং তথ -িববরণী িনব েনর তািরেখ কা ানীর

পাওনা বা দাবী পিরেশােধর জ

দায়ী থািকেবন য পিরমাণ অথ, উ

অনিধক সই পিরমাণ অথ দােন

িনব েনর পূেবর িদন উ

কা ানীর অবলুি আর

হইেল, িতিন দান কিরেত দায়ী থািকেতন; এবং
(খ) কা ানী অবলুি র তগে

আদালত, (ক) দফায় উেল ◌্নিখত কান পাওনাদােরর

আেবদন েম এবং তাহার অ তার মাণ াি র পর, যিদ উপযু
অ সাের অথ
উ
বলব
তগে

দােনর জ

তািলকায় সাব
কিরবার জ

দায়ী ব ি গেণর একিট তািলকা সাব

নাম গাপন
করার দ

দফা

কিরেত পািরেব এবং

দায়কগণ হইেত এই প অথ তলব কিরেত পািরেব এবং উহা
েয়াজনীয় আেদশ িদেত পািরেব যন তাহারা কা ানীর অবলুি র

কা ানীর সাধারণ দায়ক৷

(২) এই ধারার কান িকছু ই দায়কগেণর পার
পাওনাদােরর

মেন কের তেব উ

িরক অিধকার ত

কিরেব না৷

৬৮৷ যিদ কা ানীর কান কমকতা শয়ার-মূলধন ােসর িবর ◌্নে আপি উ াপেনর অিধকারী
কান পাওনাদােরর নাম ই াকৃতভােব গাপন কেরন অথবা ই াকৃতভােব কান পাওনাদােরর
পাওনা বা দাবীর কৃিত বা পিরমােণর ভু ল বণনা কেরন, িকংবা উ

গাপনকরেণ বা ভু ল বণনায়

সহায়তা কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ই বৎসর কারাদে িকংবা অথদে অথবা উভয়িবধ
দে দ নীয় হইেবন৷
মূ লধন ােসর
কারণ

কাশ

৬৯৷ কান কা ানীর শয়ার-মূলধন াস করা হইয়া থািকেল, উ
তথ ািদ যাহা জনসাধারেণর িনকট
আদালত উপযু
কাশ করার জ

গ ারাি ট ারা
সীিমতদায়
কা

ানীর

শয়ার-মূ লধন
ব ৃি

বা াস

ােসর উে শ এবং অ া

কািশত হওয়া উিচত বিলয়া আদালত মেন কের তাহা এবং

মেন কিরেল য সম

কারেণ কা ানীেক মূলধন াস কিরেত হইয়ােছ তাহা

কা ানীেক িনেদশ িদেত পািরেব৷

৭০৷ এই আইেনর িবধান অ যায়ী শয়ার ারা সীিমতদায় কা ানী যভােব ও য শেত উহার
শয়ার-মূলধন ব ৃি বা াস কিরেত পাের, সই একইভােব এবং একই শত সােপেতগ গ ারাি ট ারা
সীিমতদায় কা ানী উহার শয়ার-মূলধন পিরবতন কিরেত পািরেব, যিদ উহার শয়ার-মূলধন
থােক এবং সংঘিবিধর িবধানবেল উহার উ
ী
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শয়ার হা ারগেণর অিধকােরর পিরবতন
িবেশষ

ণীর

শয়ারেহা ারগেণর
অিধকার

৭১৷ (১) িবিভ

ণীর শয়ার িবভ

শয়ার-মূলধন-িবিশ

সংঘিবিধেত যিদ এই প িবধান থােক য, কান

কান কা ানীর সংঘ ারেক বা

ণীর ই কৃত শয়ােরর ধারকগেণর একিট

িনিদ আ পািতক সদেস র স িত সােপেতগ অথবা তাহােদর একিট প ৃথক সভায় গ ৃহীত িস া
সােপেতগ, উ

ণীর শয়ােরর সিহত সংিশ ◌্ন অিধকােরর পিরবতন করা যাইেব, এবং যিদ

তদা সাের উ

ণীর শয়ােরর সিহত সংিশ ◌্ন অিধকার পিরবতন করা হয়, তাহা হইেল উ

ণীর ই কৃত মাট শয়ােরর অ ন শতকরা দশ ভাগ শয়ােরর ধারকগণ, যাহারা স িত দান
কেরন নাই বা পিরবতেনর িস াে
বািতেলর জ

র পেতগ ভাট দান কেরন নাই তাহারা, উ

আদালেত আেবদন কিরেত পািরেবন; এবং এই প কান আেবদন করা হইেল

ৃ অ েমািদত না হওয়া পয
আদালত কতক

উ

পিরবতন কাযকর হইেব না৷

(২) উপ-ধারা (১) এ উেল ◌্নিখত স িত দােনর তািরখ বা তগ মত িস া
হইেত চৗ

িদেনর মেধ উ

মেধ অ

প এক বা একািধক ব ি

(৩) উ

প আেবদন করা হইেল, আেবদনকারীর ব ব এবং অ া

সবিদক িবেবচনা কিরয়া এই মেম স ু

যাহারা

নানী

হয়

বণ করার পর আদালত যিদ িবষয়িটর

য, উ

প আেবদনকারী

পিরবতেনর ফেল অ ায়ভােব সই

হইেব, তাহা হইেল আদালত উ

হইেল উ

বি

কেরন এবং যাহারা আেবদেনর সিহত াথ-সংিশ ◌্ন

বিলয়া আদালেতর িনকট তীয়মান হয়, তাহােদর ব ব

শয়ারেহা ারগেণর িতিনিধ, উ

হইেল তাহােদর

সকেলর পেতগ আেবদন পশ কিরেত পািরেবন৷

আদালেতর িনকট দরখা

াথ ত

হেণর তািরখ

উপ-ধারার উেল ◌্নিখত আেবদন পশ কিরেত হইেব এবং

ৃ এত ে েশ িলিখতভােব িনযু
আেবদন করার অিধকারী শয়ারেহা ারগণ কতক

হেণর জ

পিরবতন

য

ণীর

ণীর শয়ারেহা ারগেণর

পিরবতন বািতল কিরেব এবং অ

পভােব স ু না

পিরবতন অ েমাদন কিরেব৷

(৪) উ

প আেবদেনর উপর আদালেতর িস া

(৫) উ

প আেবদেনর উপর আদালেতর কান আেদশ কা ানীর

িদেনর মেধ কা ানী উ
িবধান পালেন
কা ানীর

ই চূ ড়া

হইেব৷
িত জারী হওয়ার পেনর

আেদেশর একিট অ িলিপ রিজ ােরর িনকট পাঠাইয়া িদেব; এবং এই

◌্নিট করা হইেল কা ানী অনিধক পাঁচশত টাকা অথদে দ নীয় হইেব, এবং
াতসাের ও ই াকৃতভােব, এই

েত ক কমকতা িযিন,

◌্নিট কিরয়ােছন িতিনও

একই প অথদে দ নীয় হইেবন৷
(৬) এই ধারার উে শ পূরণকে , “পিরবতন” বিলেত “রিহত” শ িট অ
এবং “পিরবিতত” শ িট অ

বিলয়া গণ হইেব

পভােব ব াখ া কিরেত হইেব৷
ী
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অসীিমতদায় কা ানীেক সীিমতদায় কা ানী িহসােব িনব ন
অসীিমতদায়
কা

ানীেক

সীিমতদায়
কা

৭২৷ (১) এই ধারার িবধানাবলী সােপেতগ, অসীিমতদায় িহসােব িনবি কৃত

কা ানীেক সীিমতদায় কা ানী িহসােব িনবি কৃত করা যাইেত পাের এবং এই আইন

ানী

িহসােব িনব ন

কান

বতেনর পূেব সীিমতদায় িহসােব িনবি কৃত কান কা ানীেক এই আইন অ যায়ী পুনরায়
িনবি কৃত করা যাইেত পাের; িক ু অসীিমতদায়
কান কা ানীেক সীিমতদায় কা ানী িহসােব িনব েনর পূেব অ

ৃ বা উহার পেতগ
বা বাধ বাধকতােক বা কা ানী কতক

কা ানীর কান ঋণ, দায়-দািয়
স ািদত চু ি েত উ

কাহােরা িনকট

নূতন িনব ন কানভােবই

দায়-দািয় , বাধ বাধকতা ও চু ি

ভািবত কিরেব না এবং ঐ সকল ঋণ,

এই েপ কাযকর হইেব যন উহা এই আইেনর অ ম

খে র িবধান অ সাের িনব নেযাগ

কান কা ানীর ঋণ, দায়-দািয় , বাধ বাধকতা ও

চু ি ৷
(২) এই ধারা অ সাের িনব েনর পর, রিজ ার কা ানীর পূেবকার িনব েনর কাযকরতা
ব কিরয়া িদেবন এবং, কা ানীর আিদ িনব নকােল য সকল দিললািদর অ িলিপ তাহার
িনকট দািখল করা হইয়ািছল ঐ সকল অ িলিপ দািখল করা হইেত কা ানীেক অব াহিত
িদেত পািরেবন এবং, এই ধারার অ া

িবধানাবলী সােপেতগ, কা ানীর পুনঃিনব ন

এই প কাযকর হইেব যন এই আইন মাতােবক উহাই িছল উ
পুনঃিনব েনর
পর অসীিমতদায়
কা

ানী

সংরি ত

(Reserve)
শয়ার-মূ লধেনর
ব ব া করার
মতা

৭৩৷ (১) শয়ার-মূলধন িবিশ

কা ানীর আিদ িনব ন৷

কান অসীিমতদায় কা ানী এই আইনা সাের সীিমতদায়

কা ানী িহসােব িনব েনর িস া

হণ কিরয়া িনে র য কান একিট বা উভয়িবধ

পদেতগপ হণ কিরেত পািরেব, যথা :(ক) িতিট শয়ােরর নািমক মূল (nominal value) বিধত কিরয়া কা ানী উহার শয়ারমূলধেনর নািমক পিরমাণ (nominal amount) ব ৃি
মূলধন ব ৃি করা হয় উহার কান অংশ কবলমা

কিরেত পািরেব, তেব য পিরমাণ

কা ানীর অবলুি ব িতেরেক অ

কান

(খ) কা ানী এই প িবধান কিরেত পািরেব য, কা ানীর অবলুি ব িতেরেক অ

কান

তগে বা উে েশ তলব করা যাইেব না;

তগে বা উে েশ উহার অতলবকৃত শয়ার-মূলধেনর কান িনিদ অংশ তলব করা যাইেব
না৷

ী
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(২) উপ-ধারা (১) অ সাের বিধত বা িনিদ কৃত শয়ার-মূলধেনর অংশ সংরিতগত শয়ারমূলধন বিলয়া অিভিহত হইেব৷
সীিমতদায় কা ানীর সংরি ত শয়ার-মূলধন
সীিমতদায়
কা

ানীর

সংরি ত
শয়ার-মূ লধন

৭৪৷ কান সীিমতদায় কা ানী িবেশষ িস াে

র মাধ েম এই প িবধান কিরেত পািরেব য,

উহার শয়ার-মূলধেনর একিট িনিদ অংশ, যাহা ইিতপূেব তলব করা হয় নাই, কা ানীর
অবলুি

ব িতেরেক অ

কা ানীর অবলুি

কান তগে

ব িতেরেক অ

বা উে েশ তলবেযাগ হইেব না; এবং অতঃপর
কান তগে

বা উে েশ

তলবেযাগ হইেব না, এবং শয়ার-মূলধেনর উ

শয়ার-মূলধেনর উ

অংশ

অংশ সংরিতগত শয়ার-মূলধন নােম

অিভিহত হইেব৷
পিরচালকগেণর অসীিমতদায়
সীিমতদায়
কা

ানীর

অসীিমতদায়স

৭৫৷ (১) সংঘ ারেক িবধান করা হইেল, কান সীিমতদায় কা ানীর পিরচালকগেণর বা
তাহােদর মেধ য কান সংখ ক পিরচালেকর দায় অসীিমত হইেত পাের৷

পিরচালক

(২) কান সীিমতদায় কা ানীেত কান পিরচালেকর দায় অসীিমত থািকেল, উ
অ া

পিরচালকগেণর

অসীিমতদায়স
উ

কহ, যিদ থােকন, বা

কান সদস

পিরচালেকর পেদ িনবাচন বা িনেয়ােগর জ

ােবর সিহত একিট িবব ৃিত সংেযািজত কিরয়া িদেবন য, উ

হইেব; এবং উ

বি

উ

পেদর ভার

হেণর বা উ

উেদ া াগণ বা কমকতাগণ অথবা তাহােদর মেধ

যিদ

কা ানীর

কান ব ি েক

াব কেরন, তেব িতিন
ব ি র দায় অসীিমত

পেদ কায করার পূেব কা ানীর

য কান একজন উ

ব ি েক িলিখত

নািটশ িদয়া জানাইয়া িদেবন য, তাহার দায় অসীিমত৷
(৩) যিদ কান পিরচালক বা সদস তাহার

ােব উপ-ধারা (১) অ সাের িবব ৃিত সংেযািজত

কিরেত ব থ হন বা যিদ কা ানীর কান উেদ া া বা কমকতা উ

উপ-ধারা অ সাের

নািটশ িদেত ব থ হন, তাহা হইেল িতিন অনিধক পাঁচ হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেবন
এবং উ

ব থতার কারেণ অ

পভােব িনবািচত বা িনযু

তাহা পূরণ করার জ ও দায়ী থািকেবন, তেব উ

ব ি র য তগিত হইেত পাের

ব থতার কারেণ িনবািচত বা িনযু

বি র

দায়-দািয়ে র কান ব তয় ঘিটেব না৷
পিরচালকগেণর
দায় অসীিমত
কিরয়া
ী
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সীিমতদায়
কা

৭৬৷ (১) সংঘিবিধবেল তগমতা া হইেল কান সীিমতদায় কা ানী উহার পিরচালকগেণর

ানীর

িবেশষ িস া

সকেলর বা য কান সংখ ক পিরচালেকর দায়েক অসীিমতদােয়
িবেশষ িস াে

পা

িরত করার উে েশ

র মাধ েম সংঘ ারেক পিরবতন কিরেত পািরেব৷

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কান িবেশষ িস া

গ ৃহীত হওয়ার পর উহার িবধানসমূহ

এই প কাযকর হইেব যন ঐ িল র ◌্ন হইেতই সংঘ ারেক অ

ভু

িছল৷

চতু থ খ ড

ব ব াপনা ও শাসন
কাযালয় ও নাম
কা

ানীর

িনবি কৃ ত
কাযালয় ও নাম

৭৭৷ (১) কা ানীর কাযাবলী (business) আর

করার িদন অথবা উহা িনগিমত হওয়ার

তািরেখর পর অ িবংশিততম িদন, এই ইেয়র মেধ য িদন আেগ হয় তাহা, হইেত উহার এমন
একিট িনবি কৃত কাযালয় থািকেব যখােন কা ানীর সিহত সকল প
সকল নািটশ

যাগােযাগ ও উহার িনকট

রণ করা যায়৷

(২) িনবি কৃত কাযালেয়র অব ান এবং উহার কান পিরবতন স েক কা ানী, উহার িনগিমত
হওয়ার বা তগ মত পিরবতেনর তািরখ হইেত আটাশ িদেনর মেধ , রিজ ােরর িনকট নািটশ
দান কিরেব এবং িতিন উহা িলিপব কিরেবন৷
(৩) কান কা ানীর বািষক িববরণীেত উহার িনবি কৃত কাযালেয়র িঠকানার পিরবতেনর িবষয়
অ

ভু

করা হইেলও তাহা ারা এই ধারার অধীন আেরািপত দািয় পািলত হইয়ােছ বিলয়া গণ

হইেব না৷
(৪) কান কা ানী এই ধারার িবধানাবলী পালন না কিরয়া উহার কাযাবলী পিরচালনা কিরেল,
উ

েপ কাযাবলী পিরচালনাকালীন সমেয়র েত ক িদেনর জ , উ

কা ানী অনিধক ইশত

টাকা অথদে দ নীয় হইেব৷
সীিমতদায়
কা
কাশ

ানীর নাম

৭৮৷ েত ক সীিমতদায় কা ানী(ক) উহার

েত ক কাযালেয়র স খ
ু

করা হয় এই প িতিট অব ােনর স খ
ু

কান

কাশ

কান কাশ

ােন এবং উহার কাযাবলী পিরচালনা
ৃ মান অব ায় এবং
ােন সহেজ দশ

সহজপাঠ বাংলা বা ইংেরজী অতগের কা ানীর নাম এবং িনবি কৃত কাযালেয়র িঠকানা রং
ারা অংিকত কিরয়া বা ফলেক িলিখয়া িদেব এবং উ

েপ উহার নাম অংিকত অথবা নােমর

ফলক লাগাইয়া রািখেব;
ী
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(গ) সকল িবল িশেরানােম, িচিঠর কাগেজ, নািটেশ, িব াপেন ও কা ানীর অ া
দা িরক

কাশনীেত এবং সকল িবিনময় িবেল (Bill of exchange),

ি ডেত

িমসির

ৃ বা কা ানীর পেতগ
নােট, প ৃ াংকেন (Endorsement), চেক, এবং কা ানী কতক
াতগিরতব অথ বা পণ
াি

দান আেদেশ, এবং সকল পােসল-িবেল কা ানীর ইনভেয়েস,

রিশদ ও লটার অব

িডেট কা ানীর নাম ও িনবি কৃত কাযালেয়র িঠকানা

সহজপাঠ ভােব বাংলা বা ইংেরজী অতগের উেল ◌্নিখত রািখেব৷!
নাম

কাশ না

করার দ

৭৯৷ (১) কান সীিমতদায় কা ানী ধারা ৭৮(ক) এর িবধান পালেন ব থ হইেল, যতিদন উ
ব থতা অব াহত থােক, ততিদেনর েত ক িদেনর জ , উহা অনিধক পাঁচ শত টাকা অথদে
দ নীয় হইেব; এবং কা ানীর

েত ক কমকতা, িযিন

াতসাের ও ই াকৃতভােব উ

◌্নিট অ েমাদন কেরন বা অব াহত থািকেত দন িতিনও, একই েপ অথদে

দ নীয়

হইেব৷
(২) যিদ কান সীিমতদায় কা ানীর কান কমকতা বা উহার পেতগ কান ব ি 6

[***]

(খ) এমন কান িবল, িশেরানাম, িচিঠর কাগজ, নািটশ, িব াপন বা কা ানীর অ
দা িরক কাশনা তগ মত ব বহার বা ই

বা কাশ কেরন বা তাহা করার জ

দান কেরন, অথবা যিদ এমন কান িবিনময়-িবল, ি ড,
িকংবা অথ বা পণ
জ

তগমতা

দান আেদেশ াতগর কেরন বা উ

িডট ই

কেরন বা ই

তগমতা

িমসির নাট, প ৃ াংকন, চক
কা ানীর পেতগ াতগর করার

দান কেরন, িকংবা যিদ এমন কান পােসল-িবল, ইনভেয়স,

কা ানীর লটার অব

কান

াি -রিশদ বা

করার তগমতা দান কেরন, যাহােত ধারা

৭৮(গ) অ সাের কা ানীর নাম ও িনবি কৃত কাযালেয়র িঠকানার
উেল ◌্নখ না থােক তেব িতিন অনিধক এক হাজার টাকা পয
এবং কা ানী উ

অথদে দ নীয় হইেবন,

অথ যথাসমেয়র পিরেশাধ না কিরেল, িতিন ব ি গতভােব অ

প কান

িবিনময়-িবল, ি ড, িমসির নাট, চক বা আেদেশর ধারেকর িনকট ঐ িলেত উেল ◌্নিখত
অেথর জ

দায়ী থািকেবন৷

অ েমািদত,
িত

ত
ী

bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-788.html

ই

43/242

17/08/2020
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ও পিরেশািধত
মূ লধেনর উে খ

কা ানী আইন, ১৯৯৪

৮০৷ (১) কা ানীর কান নািটশ, িব াপন বা অ

কান দা িরক

অ েমািদত মূলধেনর পিরমােণর উেল ◌্নখ থািকেল উ
দা িরক

কাশনায় কা ানীর

িত

কাশনায় কা ানীর

নািটশ, িব াপন বা অ িবধ

◌্নত মূলধন এবং পিরেশািধত মূলধন সমভােব

লতগণীয় ােন এবং সমান আকাের উেল ◌্নিখত থািকেত হইেব৷
(২) কান কা ানী এই ধারার িবধান পালেন ব থ হইেল, উ
কমকতা, িযিন

াতসাের উ

কা ানী এবং উহার েত ক

ব থতার অংশীদার িতিনও, অনিধক পাঁচ হাজার টাকা কিরয়া

অথদে দ নীয় হইেবন৷
সভা ও সভার কাযিববরণী
বািষক সাধারণ
সভা

৮১৷ (১) েত ক কা ানী উহার অ া

সভা ছাড়াও িত ইংেরজী পি কা-বৎসের ইহার বািষক

সাধারণ সভা িহসােব একিট সাধারণ সভা অ

ান কিরেব এবং উ

সভা আ ােনর নািটেশ উহােক

বািষক সাধারণ সভা বিলয়া িনিদ ভােব উেল ◌্নখ কিরেব; এবং কান কা ানীর একিট বািষক
সাধারণ সভা অ

ােনর তািরখ এবং উহার পরবতী বািষক সাধারণ সভা অ

ােনর তািরেখর

ব বধান পেনর মােসর অিধক হইেব না :
তেব শত থােক য, কান কা ানী িনগিমত হওয়ার তািরখ হইেত অনিধক আঠােরা মাস সমেয়র
মেধ উহার থম বািষক সাধারণ সভা অ

ান কিরেত পািরেব এবং যিদ এই প সাধারণ সভা উ

সমেয়র মেধ অ ি ত হয় তাহা হইেল িনগিমত হওয়ার বৎসের বা উহার পরবতী বৎসের উ
কা ানীর অ

কান বািষক সাধারণ সভা অ

আরও শত থােক য, উপেরা

ান করার েয়াজন হইেব না :

বািষক সাধারণ সভা অ

হওয়ার তািরখ হইেত ি শ িদেনর মেধ

ােনর জ

কান কা ানী রিজ ােরর িনকট আেবদন কিরেল,

রিজ ার থম বািষক সাধারণ সভার তগ ব তীত অ া
অনিধক ন ই িদন অথবা য পি কা বৎসেরর জ
বৎসেরর ৩১ শ িডেস র পয

িনধািরত সময় অিতবািহত

উ

বািষক সাধারণ সভা অ

ােনর সময়

সাধারণ সভা অ ি ত হওয়ার কথা সই

, এই ই ময়ােদর যাহা

থেম হয় সই ময়াদ পয

বিধত

কিরেত পািরেবন৷
(২) কান কা ানী উপ-ধারা (১) এর িবধান পালেন ব থ হইেল, কা ানীর য কান সদেস র
আেবদন েম, আদালত উ

কা ানীর বািষক সাধারণ সভা আ ান কিরেত অথবা আ ান করার

িনেদশ িদেত পািরেব এবং আদালত উ

সভা আ ান অ

ান ও পিরচালনার জ

য প সমীচীন

বিলয়া িবেবচনা কিরেব সই প অ বতী (consequential) ও আ ষংিগক (incidental) আেদশ
দান কিরেত পািরেব৷
ী
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ধারা ৮১ এর
িবধান পালেন
ব থতার দ

৮২৷ ধারা ৮১ এর উপ-ধারা (১) অ যায়ী কান কা ানী উহার বািষক সাধারণ সভা অ
িকংবা উ

ধারার উপ-ধারা (২) এর অধীেন

দ

কা ানী এবং উহার েত ক কমকতা, িযিন উ

ােন

আদালেতর িনেদশ পালেন ব থ হইেল, উ
ব থতার জ

দায়ী িতিনও অনিধক দশ হাজার

টাকা কিরয়া অথদে দ নীয় হইেবন এবং এই প ব থতা চিলেত থািকেল, উহা চিলত থাকাকালীন
সমেয়র থম িদেনর পরবতী িতিদেনর জ

কা ানী ও উ

কমকতা উভেয়ই অনিধক ইশত

প াশ টাকা কিরয়া অথদে দ নীয় হইেবন৷
সংিবিধব

সভা

(Statutory
meeting) ও
সংিবিধব
িতেবদন

৮৩৷ (১) শয়ার ারা সীিমতদায় িবিশ ও গ ারাি ট ারা সীিমতদায় শয়ার-মূলধন িবিশ
কা ানী, উহার কাযাবলী আর

েত ক

করার অিধকার লােভর তািরখ হইেত ি শ িদন পর িক ু একশত

আিশ িদেনর মেধ , উহার সদস গেণর একিট সাধারণ সভা আ ান কিরেব; এই আইেন এই প
সভা “সংিবিধব সভা” নােম অিভিহত হইেব৷
(২) কা ানীর পিরচালক পিরষদ উ
কা ানীর
িতেবদন

সংিবিধব

সভা অ

েত ক সদেস র িনকট এই ধারার অ া
রণ কিরেব; এই আইেন এই প

ােনর অ ন এ শ িদন পূেব

িবধানাবলী অ সাের

িতেবদন “সংিবিধব

ণীত একিট

িতেবদন” নােম অিভিহত

হইেব :
তেব শত থােক য, সংিবিধব
উ

িতেবদন উপের িনেদিশত সমেয়র পের

িরত হওয়া সে ও যিদ

সভায় উপি ত হওয়ার এবং ভাট দওয়ার অিধকারী কান সদস উ

কান আপি উ াপন না কেরন, তাহা হইেল উহা যথাসমেয়
(৩) সংিবিধব

প

রণ স েক

িরত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব৷

িতেবদেন িন িলিখত িবষয়ািদ উেল ◌্নখ কিরেত হইেব, যথা:-

(ক) নগদ অথ ব তীত অ

িকছু র িবিনমেয় বরা কৃত পূণ বা আংিশক পিরেশািধত শয়ারেক

প ৃথকভােব দখাইয়া এবং আংিশক পিরেশািধত শয়ােরর তগে
পিরেশািধত তাহা এবং উভয় তগে

শয়ার মূেল র িক পিরমাণ

য মূেল র (consideration) িবিনমেয় শয়ার বরা

করা

হইয়ােছ তাহা দখাইয়া মাট বরা কৃত শয়ােরর সংখ া;
(খ) উপেরা

পাথক দখাইয়া বরা কৃত সম

ৃ
শয়ার বাবদ কা ানী কতক

া

মাট নগদ

অেথর পিরমাণ;
(গ) প ৃথক প ৃথক এবং যথাযথ িশেরানােম দিশত(অ)

িতেবদেনর তািরেখর পূববতী সাত িদেনর য কান একিট তািরখ পয

ৃ
কা ানী কতক

া অথ এবং কৃত ব েয়র একিট সংিতগ িববরণ;

ী
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(আ) শয়ার, িডেব ার এবং অ া

উৎস হইেত

া

অথ, উহা হইেত কৃত ব য় এবং

তৎসংিশ ◌্ন অবিশ অেথর িববরণ;
(ই) শয়ার বা িডেব ার ই

বা িব েয়র জ

দ বা েদয় কিমশন বা বাটা;

(ঈ) কা ানীর ারি ক ব েয়র িহসাব বা া িলত িহসাব;
(ঘ) কা ানীর পিরচালক এবং িনরীতগেকর নাম, িঠকানা ও পশা এবং উহার কান ম ােনিজং
এেজ ট ম ােনজার ও সিচব থািকেল তাহােদর নাম, িঠকানা ও পশা, এবং কা ানী িনগিমত
হওয়ার তািরেখর পর উ

নাম, িঠকানা এবং পশায় কান পিরবতন হইয়া থািকেল উহার িববরণ;

(ঙ) সভায় অ েমাদেনর জ
সংেশাধন বা

পশ কিরেত হয় এমন চু ি র িববরণািদ বা এই প চু ি েত কৃত

ািবত কান সংেশাধন থািকেল এই প সংেশাধেনর িববরণািদ;

(চ) অবিলখন (underwriting) চু ি

থািকেল উহার

েত কিটর কতটু

কাযকর হয় নাই তাহার

পিরমাণ এবং কাযকর না হওয়ার কারণ;
(ছ) পিরচালক, ম ােনজার, ম ােনিজং এেজ ট, ম ােনিজং এেজে টর কান অংশীদার থািকেল উ
অংশীদার, ম ােনিজং এেজ ট কান ফােমর অংশীদার হইেল উ
াইেভট কা ানী হইেল উ

ফাম এবং ম ােনিজং এেজ ট

কা ানীর েত ক পিরচালেকর িনকট হইেত তলবকৃত অথ বাবদ

বেকয়া পাওনা, যিদ থােক;
(জ) কান পিরচালক, ম ােনজার, ম ােনিজং এেজ ট, ম ােনিজং এেজে টর কান অংশীদার থািকেল
উ

অংশীদার, ম ােনিজং এেজ ট কান ফােমর অংশীদার হইেল উ

কান াইেভট কা ানী হইেল উ
িব েয়র জ

ফাম এবং ম ােনিজং এেজ ট

কা ানীর েত ক পিরচালকেক শয়ার বা িডেব ার ই

বা

দ বা েদয় কিমশন বা দালালীর িববরণ৷
ৃ
িতেবদনিট সিঠক মেম কা ানীর অ ন ইজন পিরচালক কতক

(৪) সংিবিধব

ত য়নকৃত

হইেত হইেব, যাহােদর মেধ একজন হইেবন ব ব াপনা পিরচালক, যিদ থােকন৷
িতেবদন উপ-ধারা (৪) মাতােবক ত য়নকৃত হওয়ার পর, উ

(৫) সংিবিধব
অংশটু

ৃ কান শয়ার বরা করণ সং া
কা ানী কতক

অথ, অ া

খােত

া

অথ এবং সামি ক ব য় সং া

িতেবদেনর য

এবং ঐসব শয়ার বাবদ
হইেব, সই অংশটু

া

নগদ

সিঠক বিলয়া

ৃ
কা ানীর িনরীতগক কতক
ত য়ন করাইেত হইেব৷
(৬) কা ানীর সদস গেণর িনকট সংঘিবিধব
পিরচালক পিরষদ এই ধারা যায়ী

ত য়নকৃত উ

অ িলিপ অিবলে

রণ কিরেব৷

রিজ ােরর িনকট
ী
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(৭) পিরচালক পিরষদ কা ানীর সদস গেণর নাম, িঠকানা, পশা এবং তাহােদর
সংখ া উেল ◌্নখ েম একিট তািলকা

ণয়ন কিরয়া তািলকািট সংিবিধব

শয়ােরর

সভার

সভায় উপ াপন কিরেব এবং সভা চলাকােল য কান সদেস র পিরদশেনর জ

ারে

উ

উহা উ ু

রািখেব৷
(৮) পূবাে

নািটশ দান করা হউক বা না হউক, কা ানীর গঠন স েক বা উহার সংিবিধব

িতেবদেনর উপর উ ািপত য কান িবষয় স েক সভায় উপি ত সদস গেণর আেলাচনার
াধীনতা থািকেব; তেব এই আইেনর িবধানাবলী অ যায়ী য িস া
নািটশ দান করা হয় নাই সই িস া
(৯) সভা সময় সময়

স েক পূবাে

কান

হণ করা যাইেব না৷

িগত করা যাইেত পাের এবং য িস া

স েক, এই আইেনর িবধান

মাতােবক পরবতী সভার পূেব িকংবা পের যখনই হউক নািটশ দওয়া হইয়ােছ সই িস া
িগত সভােতও

হণ করা যাইেব এবং এই ব াপাের িগত সভার তগমতা মূল সভার তগমতার

ায় একই প হইেব৷
(১০) সংিবিধব

িতেবদন উপ াপেন অথবা সংিবিধব

খে িবধ ৃত প িতেত কা ানী অবলুি র জ
আদালত উ
জ

সভা অ

আদালেতর িনকট কান আেবদন পশ করা হইেল

কা ানী অবলুি র িনেদশদােনর পিরবেত সংিবিধব

িকংবা সভা অ

ােনর জ

অথবা

ােন ব থতার কারেণ প ম

ায়সংগত অ

িতেবদন উপ াপন করার

কান আেদশ দান কিরেত পািরেব৷

(১১) এই ধারার িবধানাবলী পালেন ব থ হইেল কা ানীর পিরচালক বা অ
এই ব থতার জ

দায়ী হইেবন িতিন, অনিধক পাঁচ হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেবন৷

(১২) এই ধারার কান িকছু ই াইেভট কা ানীর তগে
ির ইিজশনজিনত
িবেশষ সাধারণ
সভা আ ান

(Extraordinary
General
Meeting)

কান কমকতা িযিন

েযাজ হইেব না৷

৮৪৷ (১) সংঘিবিধেত যাহা িকছু ই থা ক না কন, শয়ার-মূলধন িবিশ

কা ানীর তগে উহার

ই কৃত শয়ার-মূলধেনর অ ন এক দশমাংেশর ধারকগেণর িনকট হইেত িবেশষ সাধারণ সভা
আ ােনর ির ইিজশন পাইেল এবং ির ইিজশন পাওয়ার সমেয় উ

ৃ তাহােদর
ধারকগণ কতক

শয়ার বাবদ সকল বেকয়া অথ পিরেশািধত থািকেল, এবং য কা ানীর কান শয়ার-মূলধন নাই
উহার তগে , ির ইিজশনপ

জমা দওয়ার তািরেখ য সকল সদস সভার উি

িবষেয়

ভাটদােনর তগমতা রােখন সই সকল সদেস র মাট সংখ ার অ ন এক-দশমাংেশর িনকট হইেত
ির ইিজশন পাইেল কা ানীর পিরচালকগণ অিবলে

কা ানী একিট িবেশষ সাধারণ সভা

আ ােনর ব ব া কিরেবন৷
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(২) ির ইিজশনকারীগণ ির ইিজশনপে সভার উে েশ উেল ◌্নখ কিরয়া উহা াতগর কিরেবন
এবং কা ানীর িনবি কৃত কাযালেয় জমা িদেবন; এবং উ

ির ইিজশনপে র সিহত এক বা

ৃ
একািধক ির ইিজশনকারী কতক
াতগরকৃত একই ধরেনর িবিভ দিলল থািকেত পাের৷
(৩) যিদ পিরচালকগণ, ির ইিজশনপ জমা দওয়ার পঁয়তািল ◌্নশ িদেনর মেধ সভা আ ােনর
উে েশ ির ইিজশনপ

জমা দওয়ার তািরেখর একশ িদেনর মেধ যথাযথ কায ম

হণ না

কেরন তাহা হইেল ির ইিজশনকারীগণ িকংবা শয়ার-মূেল র িদক িদয়া তাহােদর মধ হইেত
সংখ াগির

ব ি গণই উ

সভা আ ান কিরেত পািরেবন, তেব এই েপ আ ত কান সভা

ির ইিজশনপ জমা দওয়ার তািরখ হইেত িতন মােসর মেধ অ ি ত হইেত হইেব৷
ৃ আ ত সভা যত র স ব পিরচালকগণ কতক
ৃ
(৪) এই ধারা অ সাের ির ইিজশনকারীগণ কতক
যই প িতেত সভা আ ান করা হয় সই একই প িতেত আ ান কিরেত হইেব৷
(৫) যথাসমেয় সভা আ ােন পিরচালকগেণর ব থতার কারেণ ির ইিজশনকারীগণ কান যুি সংগত
ব য় কিরয়া থািকেল কা ানী ির ইিজশনকারীগণেক তাহা পিরেশাধ কিরয়া িদেব এবং কা ানী
এই েপ পিরেশািধত অথ উ

সভা আ ােন ব থতার জ

ৃ কা ানী
দায়ী পিরচালকগণ কতক

হইেত াপ িফস িকংবা পাির িমেকর অথ হইেত কািটয়া রািখেত পািরেব৷
সভা ও ভাট
স

িকত িবধান

৮৫৷ (১) কা ানীর সংঘিবিধেত যাহা িকছু ই থা ক না কন, কা ানীর সভা স েক
িন বিণত িবধানাবলী কাযকর থািকেব যথা :(ক) অ ন চৗ

িদেনর িলিখত নািটশ িদয়া কা ানীর বািষক সাধারণ সভা আ ান করা

যাইেব এবং বািষক সাধারণ সভা ব তীত অ
িস া

হেণর জ

কান সাধারণ সভা িকংবা কান িবেশষ

এ শ িদেনর িলিখত নািটশ িদয়া সাধারণ সভা আ ান করা যাইেব :

তেব শত থােক য, িন বিণত ব ি গণ িলিখতভােব স িত দান কিরেল উ

সময় অেপতগা

সমেয়র নািটেশও সভা আ ান করা যাইেব, যথা :(অ) বািষক সাধারণ সভার তগে , উ

সভায় উপি ত হওয়ার এবং উহােত ভাট দােনর

অিধকারী সকল সদস ; এবং
(আ) অ

য কান সভার তগে , কা ানীিট শয়ার-মূলধন িবিশ

কা ানী হইেল উহার

ঐ সকল সদস , যাহারা কা ানীর পিরেশািধত শয়ার মূলধেনর এমন সংখ ক শয়ােরর
ধারক য তাহারা উ

সভায় কা ানীর অ ন শতকরা পঁচান ই ভাগ ভাটদান তগমতার
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অিধকারী, অথবা কা ানীর কান শয়ার-মূলধন না থািকেল, ঐ সকল সদস , যাহারা সই
সভায় েয়াগেযাগ মাট ভাটদান তগমতার অ ন শতকরা পঁচান ই ভােগর অিধকারী;
(খ) য প িতেত তফিসল-১ অ সাের নািটশ িদেত হয় সই প িতেত

েত ক সদস েক

কা ানীর সভার নািটশ িদেত হইেব এবং সভায় স ািদতব কাযািদর িববরণ নািটেশ
উেল ◌্নখ কিরেত হইেব; তেব দব েম বা ভু লবশতঃ কান সদস েক নািটশ দওয়া না
হইেল িকংবা কান সদস

নািটশ না পাইেল ত

উ

সভার কাযধারা অৈবধ

িতপ

হইেব না;
(গ) সভায় ব ি গত বা

ি র মাধ েম উপি ত পাঁচজন সদস , অথবা উ

সভার

চয়ারম ান, অথবা ভাটািধকার আেছ এমন ই কৃত শয়ার-মূলধেনর অ ন এক-দশমাংেশর
ধারক সদস বা সদস গণ আ মািনক ভাট হেণর দাবী কিরেত পািরেবন :
তেব শত থােক

য,

কান

াইেভট

কা ানীর

তগে , সাতজেনর অিধক সদস

ব ি গতভােব উপি ত না থািকেল, একজন সদস বা সাতজেনর অিধক সংখ ক সদস
ব ি গতভােব উপি ত থািকেল, ইজন সদস ভাট হেণর দাবী কিরেত পািরেবন;
(ঘ)

ি

িনেয়াগপ

তৎস েক
সং া

তফিসল-১ এর

ধু এই কারেণ কান

িবধান ৬৮ ত বিণত ছেক তরী করা হইেল,
উ াপন করা যাইেব না য, উহা

ি

িনেয়াগপ

সংঘিবিধর কান িবেশষ শত পূরণ কের না;

(ঙ) কান শয়ার হা ার, যাহার নাম কা ানীর শয়ার হা ারেদর বিহেত িলিপব
হইয়ােছ িতিন, একই

ণীর অ া

করা

শয়ার হা ার য প অিধকার ভাগ এবং দায়-দািয়

বহন কিরেবন, তদ প একই অিধকার ভাগ এবং দায়-দািয় বহন কিরেবন৷
(২) কা ানীর সংঘিবিধেত এত স েক িভ

প িবধান না থািকেল িন বিণত িবধানাবলী

েযাজ হইেব, যথা :(ক) ই বা তেতািধক সদস যাহারা মাট পিরেশািধত মূলধেনর এক দশমাংেশর অিধকারী বা
য তগে

কা ানীর কান শয়ার মূলধন না থােক স তগে

মাট সদস সংখ ার অ ন

পাঁচ শতাংশ সদস কা ানীর সভা আ ান কিরেত পািরেব;
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(খ) াইেভট কা ানীর তগে সদস সংখ া ছয় জেনর অিধক না হইেল ই জন সদেস র
এবং সদস সংখ া ছয় জেনর অিধক হইেল িতনজন সদেস র এবং অ া

কা ানীর

তগে পাঁচজন সদেস র উপি িতেত কারাম পূণ হইেব;
ৃ িনবািচত য কান সদস ই উ
(গ) কান সভায় উপি ত সদস গণ কতক

সভার চয়ারম ান

হইেত পািরেবন;
(ঘ) য কা ানীর র ◌্ন হইেত শয়ার মূলধন রিহয়ােছ সই কা ানীর তগে ,
শয়ার বা িত একশত টাকার েকর জ
য কান তগে

িতিট

েত ক সদেস র একিট ভাট থািকেব, এবং অ

েত ক সদেস র একিট ভাট থািকেব;

(ঙ) ভাটাভু িটর তগে ব ি গতভােব বা ি র মাধ েম ভাট দওয়া যাইেব;
(চ)

ি

িনেয়াগকারী তাহার িনজ হােত

িনকট হইেত িলিখতভােব তগমতা া

ি

িনেয়াগপে

এটনী উহােত

কান কা ানী বা অ িবধ িনগিমত সং া হইেল

াতগর কিরেবন অথবা তাহার

াতগর কিরেবন অথবা, িনেয়াগকতা

ি

িনেয়াগপে

7

[***] উহার তগমতা

া কমকতা বা তগমতা া এটনীর াতগর থািকেত হইেব :
তেব শত থােক য, ধারা ২৮ এর অধীেন গিঠত কান সিমিত এবং ধারা ২৯ এর অধীন গিঠত
গ ারাি ট ারা সীিমতদায় িবিশ
(ছ) ি

কান কা ানীর তগে

ি

িনেয়াগ করা যাইেব না; এবং

কা ানীর সদস হইেত বা নাও হইেত পােরন৷

(৩) যিদ অ েমাদনেযাগ কান প িতেতই কান সভা আ ান করা স ব না হয় অথবা যিদ
সংঘিবিধ বা এই আইন ারা িনধািরত প িতেত উ

কা ানীর সভা পিরচালনা করা স ব

না হয়, তাহা হইেল আদালত, উহার িনজ উেদ ােগ অথবা উ

সভায় ভাটদােনর অিধকারী

হইেবন কা ানীর এই প কান পিরচালক বা সদেস র আেবদন েম, য প িত উপযু
মেন কিরেব সই প িতেত উ

কা ানীর সভা আ ান, অ

ান ও পিরচালনার জ

আেদশ

িদেত পািরেব; এবং এই আেদশ দােনর তগে , আদালত সমীচীন মেন কিরেল য কান
আ ষংিগক বা অ বতী আেদশ দান কিরেত পািরেব; এবং এই প কান আেদশ অ সাের
কান সভা আ ত, অ ি ত এবং পিরচািলত হইয়া থািকেল, উ

সভা সকল উে েশ উ

ৃ আ ত, অ ি ত ও পিরচািলত সভা বিলয়া গণ হইেব৷
কা ানী কতক
কা

ানীর

সভায় উহার
ী
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সদস কা

ানীর

িতিনিধ

কা ানী আইন, ১৯৯৪

৮৬৷ কান কা ানী অপর কান কা ানীর সদস হইেল,
পিরষেদর িস া

কা ানীর পিরচালক

বেল কা ানীর পেতগ উহার য কান কমকতা বা অ

অপর কা ানীর কান সভায় িতিনিধ করার জ
বি

থেমা

থেমা

কান ব ি েক উ

তগমতা দান করা যাইেব এবং তগমতা া

কা ানীর পেতগ এই প তগমতা েয়াগ কিরেত পািরেবন যন িতিন উ

অপর

কা ানীর একক (individual) শয়ারেহা ার৷
অসাধারণ

(extraordinary)
এবং িবেশষ

(special)
িস া

৮৭৷ (১) কান িস া

তখনই অসাধারণ িস া

হইেব যখন উহা, সভায় ভাটদােনর

অিধকারী সদেস র ব ি গত উপি িতেত অথবা

ি র উপি িত অ েমাদনেযাগ হইয়া

থািকেল

ি র উপি িতেত, তাহােদর অ ন িতন-চতু থাংেশর সংখ াগির

একিট সাধারণ সভায় গ ৃহীত হয় যাহার জ
িস া

েক অসাধারণ িস া

(২) কান িস া
হওয়ার জ

িহসােব

ভােট, এমন

যথারীিত নািটশ দওয়া হইয়ািছল য, উ
াব করা হইেব৷

তখনই িবেশষ িস া

হইেব যখন উহা অসাধারণ িস া

িহসােব গ ৃহীত

য সংখ াগির তার েয়াজন হয় সই সংখ াগিরে র ভােট এমন সাধারণ সভায়

পাশ করা হয় য সভািটর জ

িবেশষ িস া

িহসােব

াব

হণ করার অিভ ায় ব

কিরয়া যথারীিত অ ন এ শ িদেনর নািটশ দওয়া হইয়ােছ :
তেব শত থােক য, অ

প কান সভায় উপি ত হওয়ার এবং উহােত ভাট দওয়ার

অিধকারী সকল সদস স িত িদেল কান িস া
িহসােব

েক য কান একিট সভায় িবেশষ িস া

াব এবং হণ করা যাইেত পাের, যিদও উ

সভার জ

এ শ িদন অেপতগা

কম সমেয়র নািটশ দওয়া হইয়া থােক৷
(৩) কান সভায় অসাধারণ িস া
এবং উহার উপর আ

বা িবেশষ িস াে

ািনক ভাট হেণর (Poll) জ

ােবর পেতগ বা িবপেতগ ভাটদানকারীেদর হ
হওয়া বা না হওয়া স েক চয়ারম ােনর ঘাষণা, অ
অ পােতর

র কান

াব পশ করা হইেল

কান দাবী উ ািপত না হইেল, উ
উে ালেনর িভি েত
পহ

াবিট গ ৃহীত

উে ালনকারীেদর সংখ া বা

াব গ ৃহীত হওয়া বা না হওয়ার ব াপাের চূ ড়া

মাণ ব িতেরেকই, উ

সাতগ িহসােব গণ হইেব৷
(৪) কান সভায় অসাধারণ িস া
উহার উপর আ

বা িবেশষ িস াে

ািনক ভাট হেণর জ

ী
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(৫) কান তগে

কা ানী আইন, ১৯৯৪

আ

ািনক ভাট

হেণর জ

দাবী উ ািপত হইেল, সংঘিবিধ অ যায়ী

চয়ারম ান য প িনেদশ িদেবন সই েপ ভাট
িনেদশ

দান কেরন তাহা হইেল য সভায় ভাট

হণ কিরেত হইেব; এবং চয়ারম ান যিদ
হেণর দাবী করা হইয়ােছ সই সভােতই

উহা হণ করা যাইেত পাের৷
(৬) এই ধারা অ সাের আ
িহসাব কিরবার জ

ািনক ভাট হণ দাবী করা হইেল, দ

ভােটর সংখ াগির তা

কা ানীর সংঘিবিধ িকংবা এই আইন অ যায়ী

িত সদস কতিট

ভােটর অিধকারী তাহার িত লতগ রািখেত হইেব৷
(৭) সংঘিবিধেত িবধ ৃত প িতেত বা এই আইেনর িবধান অ যায়ী নািটশ দওয়া হইেল এবং
সভা অ ি ত হইেল, এই ধারার উে শ পূরণকে , উ

সভার নািটশ যথারীিত দওয়া

হইয়ােছ এবং সভা যথারীিত অ ি ত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব৷
িবেশষ ও
অসাধারণ
িস া
রিজ ােরর
িনকট দািখল

৮৮৷ (১)

েত ক িবেশষ এবং অসাধারণ িস াে

র অ িলিপ, উ

িস া

গ ৃহীত হওয়ার

পেনর িদেনর মেধ মুি ত বা টাইপ কিরয়া লইেত হইেব এবং উহা কা ানীর তগমতা া
কমকতার াতগের যথাযথভােব
িতিন উহা নিথভু

ত য়নপূবক রিজ ােরর িনকট দািখল কিরেত হইেব এবং

কিরেবন৷

(২) কা ানীর সংঘিবিধ িনবি কৃত হইয়া থািকেল, আপাততঃ বলব
িস াে

র অ িলিপ িস াে

বা উহার সিহত সংযু

িতিট িবেশষ

র তািরেখর পর ই কৃত সংঘিবিধ িতিট অ িলিপর অ

ভূ

কিরেত হইেব৷

(৩) কা ানীর সংঘিবিধ িনবি কৃত না হইয়া থািকেল,

িতিট িবেশষ িস াে

র মুি ত

অ িলিপ য কান সদেস র অ েরােধ প াশ টাকার িবিনমেয় অথবা কা ানীর িনেদেশ
তদেপতগা কম টাকার িবিনমেয় তাহার িনকট পাঠাইয়া িদেত হইেব৷
(৪) যিদ কান কা ানী উহার কান িবেশষ বা অসাধারণ িস াে

র অ িলিপ রিজ ােরর

িনকট উপ-ধারা (১) অ সাের দািখল কিরেত ব থ হয়, তাহা হইেল উ
সমেয়র িতিদেনর জ

ব থতা চলাকালীন

ঐ কা ানী অনিধক একশত টাকা কিরয়া অথদে দ নীয় হইেব৷

(৫) যিদ কান কা ানী উপ-ধারা (২) বা (৩) এর িবধান পালেন ব থ হয়, তাহা হইেল য
কয়িট অ িলিপর তগে
উ

এই প ব থতা ঘিটয়ােছ সই কয়িটর

কা ানী অনিধক প াশ টাকা অথদে দ নীয় হইেব৷

ী
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(৬) কা ানীর েত ক কমকতা, িযিন

াতসাের এবং ই াকৃতভােব এই ধারার িবধানাবলীর

লংঘন অ েমাদন কেরন বা উহা চিলেত দন িতিন, এই ধারার সংিশ ◌্ন িবধান অ যায়ী
কা ানীর উপর য দ আেরাপ করা যায় সই একই দে দ নীয় হইেবন৷
সাধারণ সভা
এবং পিরচালকসভার কাযধারার
িলিখত
কাযিববরণী

৮৯৷ (১)

েত ক কা ানী উহার সাধারণ সভা এবং পিরচালক-সভার কাযধারার সংিতগ

কাযিববরণী এত ে েশ রিতগত বিহেত িলিপব কিরয়া রািখেব৷
(২) যিদ কান সভার কাযিববরণী উ

সভার সভাপিত অথবা অব াবিহত পরবতী সভার সভাপিত

ৃ
কতক
াতগিরত বিলয়া িবেবিচত হয়, তাহা হইেল উহা থেমা

সভার কাযধারার সাতগ হইেব৷

(৩) িবপরীত মািণত না হইেল(ক) কা ানীর কান সাধারণ সভা বা পিরচালক-সভার কাযিববরণী

ণীত হইেল, সই সভা

যথারীিত আ ত এবং অ ি ত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব; এবং
(খ) উ

সভার সকল কাযধারা কাযিববরণীেত উেল ◌্নিখত

কান পিরচালক বা িল ইেডটর িনযু

কাের অ ি ত বিলয়া এবং সভায়

হইয়া থািকেল ঐ সকল িনেয়াগ বধ বিলয়া গণ হইেব৷

(৪) কা ানীর সকল সাধারণ সভার কাযিববরণী স িলত বিহসমূহ উহার িনবি কৃত কাযালেয়
ৃ আেরািপত িযু্ সংগত বাধারািখেত হইেব এবং কা ানীর সংঘিবিধ অথবা সাধারণ সভা কতক
িনেষধ সােপেতগ, িবনা খরেচ য কান সদস পিরদশেনর জ

ঐসব বিহ এই েপ উ ু

রািখেত

হইেব যাহােত কা ানীর কাযািদ চলাকালীন সমেয় িতিদন কমপেতগ ই ঘ টা উহা পিরদশেনর
েযাগ দওয়া যায়৷
(৫) সভার তািরখ হইেত চৗ

িদন পর য কান সদস

উিল ◌্নিখত য কান কাযিববরণীর অ িলিপ পাইবার জ
িত একশত শে র জ

য কান সময় উপ-ধারা (৪) এ
কা ানীেক অ েরাধ জানাইেল এবং

দশ টাকা িহসােব খরচ িদেল কা ানী উ

সদস েক, তাহােদর অ েরাধ

াপন এবং খরচ দােনর সাত িদেনর মেধ , ঐ অ িলিপ দান কিরেব৷
(৬) উপ-ধারা (৪) অ যায়ী কান পিরদশন কিরেত িদেত অ ীকার কিরেল িকংবা উপ-ধারা (৫)
অ যায়ী কান অ িলিপ উ
েত ক অপরােধর জ
অব াহত থািকেল

উপ-ধারায় িনধািরত সমেয়র মেধ সরবরাহ না কিরেল, কা ানী

অনিধক একশত টাকা কিরয়া অথদে দ নীয় হইেব; এবং উ

থম িদেনর পরবতী

িতিদেনর জ

দ নীয় হইেব; এবং কা ানীর েত ক কমকতা, িযিন

অিতির

বরেখলাপ

একশত টাকা কিরয়া অথদে

াতসাের ও ই াকৃতভােব উ

বরেখলাপ

কেরন বা উহা অ েমাদন কেরন বা উহা অব াহত রােখন বা রািখেত দন িতিনও, একই প দে
দ নীয় হইেবন৷
ী
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(৭) উপ-ধারা (৪) ও (৫) এ উিল ◌্নিখত কান অ ীকৃিত বা বরেখলােপর তগে
আেদশ ারা সাধারণ সভার কাযিববরণী সং া
জ
উহা

বিহসমূহ অিবলে পিরদশন কিরেত দওয়ার

কা ানীেক বাধ কিরেত পািরেব অথবা য ব ি র উ
রেণর জ

রিজ ার

অ িলিপর আবশ ক তাহার িনকট

িনেদশ িদেত পািরেব৷
পিরচালক

পিরচালকগেণর
বাধ তামূ লক
সংখ া

৯০৷ (১)
অধীন

েত ক পাবিলক কা ানীেত, এবং কান

াইেভট কা ানী পাবিলক কা ানীর

কা ানী হইেল এই প েত ক াইেভট কা ানীেত, অ ন িতনজন পিরচালক থািকেত

হইেব৷
(২) উপ-ধারা (১) এ উিল ◌্নিখত

াইেভট কা ানী ব তীত অ া

েত ক

াইেভট

কা ানীেত অ ন ইজন পিরচালক থািকেত হইেব৷
(৩) কবলমা

াকৃিতক ব ি

া িবিশ একজন ব ি

(natural person) পিরচালক িনযু

হইেত পািরেবন৷
পিরচালক
িনেয়াগ

৯১৷ (১) কা ানীর সংঘিবিধেত যাহা িকছু ই থা ক না কন(ক) যতিদন পয

থম পিরচালকগণ িনযু

না হইেবন ততিদন পয

সংঘ ারেক

াতগরদানকারীগণ কা ানীর পিরচালক বিলয়া গণ হইেবন;
ৃ তাহােদর মধ
(খ) কা ানীর পিরচালকগণ উহার সাধারণ সভায় কা ানীর সদস গণ কতক
হইেত িনবািচত হইেবন; এবং
(গ) সামিয়কভােব কান পিরচালেকর পদ শূ
যাইেব, তেব উ

পেদ িনযু

বি

হইেল তাহা অ া

এমন একজন ব ি

ৃ পূরণ করা
পিরচালকগণ কতক

হইেবন িযিন দফা (খ) এর অধীেন

পিরচালক েপ িনবািচত হইবার যাগ , এবং িতিন য পিরচালেকর েল িনযু
শষ য তািরেখ িনযু

হইয়ািছেলন সই একই তািরেখ িতিন পিরচালক িনযু

হন সই পিরচালক
হইয়ািছেলন বিলয়া

গণ হইেব এবং িতিন স মাতােবক অবসর হণ কিরেবন৷
(২)

াইেভট কা ানী ব তীত অ

কান কা ানীর সংঘিবিধেত যাহা িকছু ই থা ক না কন,

ৃ ীয়াংশ পিরচালেকর ময়াদ এই প হইেব যন
পিরচালকগেণর মাট সংখ ার অ ন এক-তত
পযায় িমক অবসরদােনর মাধ েম তাহােদর কাযকাল য কান সময় সমা করা যায়৷
পিরচালেকর
িনেয়ােগ বা
পিরচালক বিলয়া

৯২৷ (১) সংঘিবিধ ারা কান ব ি েক কান কা ানীর পিরচালক িনেয়াগ করা যাইেব না, এবং
ৃ অথবা উহার পেতগ ই কৃত
কান কা ানী কতক
ী

bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-788.html

সেপকটােস, অথবা কান

ািবত

ই

54/242

17/08/2020

চাের বাধািনেষধ

কা ানী আইন, ১৯৯৪

ৃ বা উহার পেতগ দািখলকৃত কান
কা ানী স িকত সেপকটােস, অথবা কান কা ানী কতক
সেপকটােসর িবক

িববরণীেত কান ব ি েক পিরচালক বা

ািবত পিরচালক নােম

আখ ািয়ত করা যাইেব না, যিদ না তগ মেত, সংঘিবিধ িনব ন অথবা
িকংবা

সেপকটােসর িবক

সেপকটাস

কাশন

িববরণী দািখল করার পূেব, িতিন িনেজ অথবা িলিখতভােব

তগমতা া তাহার িতিনিধর মাধ েম(ক) পিরচালক িহসােব কাজ করার জ

একিট িলিখত স িতপে

াতগর এবং উহা রিজ ােরর

িনকট দািখল কিরয়া থােকন; এবং
(খ) শয়ার-মূলধন িবিশ

কা ানীর তগে -

(অ) তাহার যাগ তামূলক শয়ােরর কম নেহ এমন সংখ ক শয়ার

হণ কিরয়া সংঘ ারেক

াতগরদান কিরয়া থােকন; অথবা
(আ) তাহার যাগ তামূলক শয়ার িল হণ কিরয়া এবং শয়ােরর মূল পিরেশাধ কিরয়া থােকন বা
পিরেশাধ কিরেত স ত হইয়া থােকন; অথবা
(ই) কা ানীর িনকট হইেত তাহার যাগ তামূলক শয়ার
িনিমে একিট িলিখত চু ি

হণ এবং উহার মূল পিরেশাধ করার

াতগর কিরয়া রিজ ােরর িনকট দািখল কিরয়া থােকন; অথবা

(ঈ) এই মেম একিট এিফেডিভট স াদন কিরয়া রিজ ােরর িনকট দািখল কিরয়া থােকন য,
তাহার যাগ তামূলক শয়ােরর কম নেহ এমন সংখ ক শয়ার তাহার নােম িনবি কৃত করা
হইয়ােছ৷
(২) কা ানীর সংঘ ারক এবং সংঘিবিধ, যিদ থােক িনব েনর জ
আেবদেনর সিহত, উ

কা ানীর পিরচালক হইবার জ

স িত

আেবদনকারী ব ি

দানকারী ব ি গেণর একিট

তািলকা রিজ ােরর িনকট দািখল কিরেবন; এবং এই তািলকায় যিদ এমন কান ব ি র নাম থােক
িযিন এই প স িত

দান কেরন নাই, তাহা হইেল আেবদনকারী অনিধক

ই হাজার টাকা

অথদে দ নীয় হইেবন :
তেব শত থােক য, এই ধারার কান িকছু ই বীমা কা ানী বা ব াংক কা ানীর ধান িনবাহীেক,
িতিন য নােমই অিভিহত হউন না কন, পিরচালক িহসােব িনেয়ােগর তগে

েযাজ হইেব না,

যিদ উহার সংঘিবিধেত এই প িনেয়ােগর ব ব া থােক৷
পিরচালক
পদ াথীর
স িত

৯৩৷ (১) পিরচালক পেদর াথী িহসােব কাহারও নাম
াতগিরত এই মেম একিট িলিখত স িতপ

াব করা হইেল,

ােবর সিহত তাহার

থািকেত হইেব য, িতিন পিরচালক িনযু

হইেল

পিরচালক িহসােব কায কিরেবন; এবং িতিন ইহা কা ানীর িনকট দািখল কিরেবন৷
ী
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(২) কান ব ি

কা ানীর পিরচালক েপ কাজ কিরেবন না, যিদ িতিন তাহার িনেয়ােগর ি শ

িদেনর মেধ , পিরচালক েপ কায করার জ

তাহার

াতগরযু

িলিখত স িতপ

রিজ ােরর

িনকট দািখল না কিরয়া থােকন৷
পিরচালকগেণর
অেযাগ তা

৯৪৷ (১) কান ব ি

কান কা ানীর পিরচালক িহসােব িনেয়ােগর বা বহাল থাকার যাগ হইেবন

না, যিদৃ অ কৃিত বিলয়া সাব
(Competent) আদালত কতক

(ক) িতিন কান উপযু
এবং আদালেতর উ

হইয়া থােকন

রায় সংিশ ◌্ন সমেয় বলব থােক; অথবা

(খ) িতিন দউিলয়া বিলয়া ঘািষত হওয়ার পর তাহার দউিলয়াে র অবসান না হইয়া থােক
(Undischarged insolvent); অথবা
(গ) িতিন দউিলয়া িহসােব ঘািষত হওয়ার জ

আেবদন কিরয়া থােকন এবং যিদ তাহার আেবদন

িবচারাধীন থােক; অথবা
ৃ এককভােব িকংবা অ া
(ঘ) কা ানীেত তৎকতক

ব ি র সিহত যৗথভােব ধািরত শয়ােরর

শয়ার-মূল তলব হওয়া সে ও িতিন উহা পিরেশাধ না কিরয়া থােকন এবং উ
জ

মূল পিরেশােধর

িনধািরত শষ তািরেখর পর একশত আিশ িদন অিতবািহত হইয়া থােক; অথবা

(ঙ) িতিন অ া বয় (minor) হন৷
(২) পিরচালক িহসােব িনেয়ােগর বা বহাল থাকার ব াপাের অেযাগ তার অিতির

কারণ িনধারণ

কিরয়া কা ানী উহার সংঘিবিধেত েয়াজনীয় িবধান কিরেত পািরেব৷
পিরচালক-সভার
নািটশ

পিরচালক
পিরষেদর সভা

পিরচালকগেণর
যাগ তা

৯৫৷ কা ানীর পিরচালক পিরষেদর

িতিট সভার িলিখত নািটশ আপাততঃ বাংলােদেশ

অব ানকারী েত ক পিরচালেকর িনকট তাহার বাংলােদেশর িঠকানায় পাঠােত হইেব৷
৯৬৷

েত ক কা ানীর পিরচালক পিরষেদর সভা

বৎসের অ

িত িতন মােস অ

তঃ একবার এবং

িত

তঃ চারবার অ ি ত হইব৷

৯৭৷ (১) ধারা ৯২ ত আেরািপত বাধা-িনেষধ ত
কা ানীর সংঘিবিধেত িবিনিদ

না কিরয়া এত ারা িবধান করা যাইেতেছ য,

যাগ তামূলক শয়ােরর ধারক হওয়া

বাধ তামূলক হইেব; এবং যিদ িতিন পিরচালক িনযু

হওয়ার পূেব উ

েত ক পিরচালেকর জ
যাগ তা অজন না কিরয়া

থােকন তেব িতিন তাহার িনযুি র পর ষাট িদন অথবা সংঘিবিধ ারা িনিদ কৃত তদেপতগা কম
সমেয়র মেধ তাহার যাগ তামূলক শয়ার হণ কিরেবন৷

ী
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(২) উপ-ধারা (১) এ উিল ◌্নিখত সময় অিতবািহত হওয়ার পর কান অেযাগ ব ি
কা ানীর পিরচালক েপ দািয়

পালন কেরন, তাহা হইেল িতিন উ

সময় অিতবািহত হওয়ার

পরবতী িদন হইেত সবেশষ যিদন পিরচালক েপ কায কিরয়ােছন বিলয়া
পয
পিরচালেকর
কােযর বধতা

(উভয় িদনসহ) েত ক িদেনর জ

যিদ কান

মািণত হয় সই িদন

অনিধক ইশত টাকা অথদে দ নীয় হইেবন৷

৯৮৷ কান পিরচালেকর িনেয়াগ বা যাগ তার ব াপাের িনেয়ােগর পরবতীকােল কান

◌্নিট ধরা

পিড়েলও পিরচালক িহসােব তাহার কাযাবলী বধ বিলয়া গণ হইেব :
তেব শত থােক য, এই ধারার কান িকছু ই এই প কান পিরচালেকর িনেয়াগ অৈবধ িহসােব
িচি ত হওয়ার পর তাহার কৃত কান কাজেক বধতা দান কিরেব না৷

পিরচালক েপ
কাজ করার জ
দউিলয়ার
অেযাগ তা

৯৯৷ (১) দউিলয়াে র অবসান হয় নাই এই প দউিলয়া ব ি

যিদ কান কা ানীর পিরচালক

বা ম ােনিজং এেজ ট বা ম ােনজার িহসােব কায কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক

ই বৎসর

কারাদে অথবা অনিধক পাঁচ হাজার টাকা অথদে অথবা উভয়িবধ দে দ নীয় হইেবন৷
(২) এই ধারায় কা ানী বিলেত বাংলােদেশর বািহের িনগিমত হইয়ােছ িক ু বাংলােদেশর
অভ
অ

পিরচালক পেদর
িনেয়াগ

(Assignment)

ের একিট
ভু

িতি ত কায ল (Place of buisness) রিহয়ােছ এই প কা ানীও

হইেব৷

১০০৷ এই আইন

বতেনর পর কান পিরচালক অপর কান ব ি েক তাহার পেদর

িনেয়াগ

কিরেল তাহা ফলিবহীন হইেব এবং উহার কান কাযকরতা থািকেব না৷

িনেষধ
িবক
পিরচালেকর
িনেয়াগ ও পেদর
ময়াদ

১০১৷ (১) কান কা ানীর পিরচালক পিরষদ উহার সংঘিবিধবেল িকংবা সাধারণ সভায় কা ানী
ৃ গ ৃহীত িস া
কতক

বেল এত ে েশ তগমতা া

হইেল, একটানা কমপেতগ িতন মাস ধিরয়া

বাংলােদশ হইেত কান পিরচালক, অতঃপর এই ধারায় মূল পিরচালক বিলয়া অিভিহত, অ পি ত
থাকার কারেণ তাহার অ পি িতকালীন সমেয় তাহার পিরবেত কাজ কিরবার জ , একজন িবক
পিরচালক িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন িনযু
অ েমাদনেযাগ

কান িবক

ময়াদ অেপতগা বশী সমেয়র জ

িবক

পিরচালক মূল পিরচালেকর জ
পিরচালক েপ বহাল থািকেবন না

এবং মূল পিরচালেকর বাংলােদেশ ত াবতন করার সংবাদ জািনবা-মা ই িবক

পিরচালক আর

পিরচালক থািকেবন না৷

ী
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(৩) যিদ মূল পিরচালেকর ময়াদ তাহার বাংলােদেশ
সংঘিবিধেত এই মেম িবধান থােক য, অ
পিরচালক

দায়-দািয়
হইেত
অব াহিতদান
সং া
িবধানাবলী
পিরহার

কান িনেয়াগ দান করা না হইেল অবসর

তঃই পিরচালক িহসােব পুনরায় িনযু

পিরচালেকর তগে
পিরচালকগণেক

ত াবতেনর পূেব শষ হইয়া যায় এবং

েযাজ হইেব এবং িবক

হইেবন, তাহা হইেল উ

িবধান মূল

পিরচালেকর িত েযাজ হইেব না৷

১০২৷ এই ধারায় শতাংেশ য িবধান করা হইয়ােছ সই তগ

ব িতেরেক কা ানীর

সংঘিবিধেত বা কা ানীর সিহত স ািদত কান চু ি েত, অথবা অ
কান িবধান (অতঃপর এই ধারায় উ

হণকারী

কান িকছু অ

ভু

িবধান বিলয়া উেল ◌্নিখত) ারাই কা ানীর কান

ৃ িনরীতগক িহসােব িনযু
পিরচালক, ম ােনজার বা কমকতা বা কা ানী কতক

কান

ব ি েক, িতিন কা ানীর কান কমকতা হউন বা না হউন এমন কান দায়-দািয়

হইেত

অব াহিত বা উহার জ

তগিতপূরণ দওয়া যাইেব না যাহার জ

িতিন অ

কান আইেনর

িবধানবেল কা ানীর ব াপাের অবেহলা, কতব চু িত বা িব াসভংেগর দােষ দাষী হইেত
পােরন; এবং এই প দায়-দািয়

হইেত অব াহিতদানকারী বা তগিতপূরেণর ব ব াকারী

িবধান থািকেল তাহা বািতল গণ হইেব :
তেব শত থােক যিবধান বলব

কায বা কৃত

িবধােনর অধীেন অব াহিত াি বা দায়মুি র অিধকার

◌্নিটর তগে উ

থাকাকােল কান ব ি

ৃ স ািদত
কতক

(ক) এই আইন বতেনর পূেব, উ

হইেত তাহােক বি ত করার ব াপাের এই ধারার কান িকছু ই কাযকর হইেব না; এবং
(খ) কা ানীর কান পিরচালক, ম ােনজার, কমকতা বা িনরীতগক তাহার কােযা ূ ত কান
দওয়ানী বা ফৗজদারী মামলার কাযধারায় আ পতগ সমথন কিরেত যাইয়া কান দায়দািয়ে র স খ
ু ীন হইেল এবং উ
িনেদাষ

কাযধারা তাহার অ

েল িন ি হইেল বা িবচাের িতিন

মািণত হইেল িকংবা ৩৯৬ ধারার অধীেন পশকৃত কান আেবদেনর তগে

আদালত তাহােক কান

িতকার

দান কিরেল উ

দায়-দািয়ে র জ

কা ানী উ

িবধানবেল তাহােক তগিতপূরণ দান কিরেত পািরেব৷
পিরচালেকর ঋণ

১০৩৷ (১) কান কা ানী অতঃপর যাহা এই ধারার ঋণদাতা কা ানী বিলয়া উেল ◌্নিখত,
িন িলিখত ব ি

ৃ ীয় পতগ
বা সং ােক কান ঋণ বা গ ারাি ট- দান কিরেব না িকংবা কান তত

ৃ দওয়া ঋেণর ব াপাের জামানত (Security) দান কিরেব না :কতক
(ক) ঋণদাতা কা ানীর কান পিরচালক;
ী
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(খ) য কান ফাম, যাহােত ঋণদাতা কা ানীর কান পিরচালক একজন অংশীদার;
(গ) য কান

াইেভট কা ানী, যাহার কান পিরচালক বা সদস ঋণদাতা কা ানীর একজন

পিরচালক; এবং
(ঘ) য কান পাবিলক কা ানী, যাহার ম ােনিজং এেজ ট, ম ােনজার বা কান পিরচালক,
সাধারণতঃ ঋণদাতা কা ানীর কান পিরচালেকর িনেদশ বা পরামশ অ সাের কায কিরয়া থােকন
:
ৃ ঋণ বা গ ারাি ট বা জামানত দােনর তগে
তেব শত থােক য, কান ঋণদাতা কা ানী কতক
এই ধারার কান িকছু ই েযাজ হইেব না, যিদ(অ) উ
ধরেনর
অ

কা ানী কান ব াংক কা ানী হয় বা পাবিলক কা ানীর অধীন ব তীত অ
াইেভট কা ানী হয় বা উহা িনয় ণকারী কা ানী িহসােব উহার অধীন

কান

কা ানীর

েল ঋণ বা গ ারাি ট বা জামানত দান কের, এবং

(আ) উ

ৃ ম রু ীকৃত
ঋণ বা গ ারাি ট বা জামানত ঋণদাতা কা ানীর পিরচালনা পিরষদ কতক

ৃ অ েমািদত এবং কা ানীর ব ালা
এবং সাধারণ সভা কতক

শীেট িনিদ ভােব উেল ◌্নিখত

হয় :
আরও শত থােক য, কান েমই এই ঋেণর মাট পিরমাণ পিরচালেকর িনজ নােম ধািরত
শয়ােরর পিরেশািধত মূেল র শতকরা প াশ ভােগর অিধক হইেব না৷
(২) উপ-ধারা (১) এর িবধান লংঘন করা হইেল, উ
বি

লংঘেন অবদান রািখয়ােছন এই প েত ক

এবং িবেশষতঃ এই প েত ক ব ি , যাহােক ঋণ দান করা হইয়ােছ অথবা যাহার পতগ

হইেত কান গ ারাি ট বা জামানত

দান করা হইয়ােছ িতিন অনিধক পাঁচ হাজার টাকা অথদে

িকংবা অথদে র পিরবেত ছয় মাস পয

িবনা ম কারাদে

যৗথভােব এবং প ৃথকভােব ঋণদাতা কা ানীর িনকট উ
ৃ
িকংবা ঋণদাতা কা ানী কতক

দ

দ নীয় হইেবন; এবং তাহারা

ঋণ পিরেশােধর জ

দায়ী হইেবন

গ ারাি ট বা জামানত অ যায়ী য অথ দওয়ার জ

ঋণদাতা কা ানী বাধ হইেত পাের উহার তগিতপূরেণর জ
(৩) এই ধারা এমন কান লনেদেনর তগে

দায়ী থািকেবন৷

েযাজ হইেব না যাহা খাতা-কলেমর ঋণ (book-

debt) নােম অিভিহত এবং থম হইেতই কান ঋণ বা অি ম ধরেনর িছল৷
কিতপয়
লাভজনক পেদ
পিরচালেকর
অিধ ান িনিষ

১০৪৷ কা ানীর কান পিরচালক, অথবা কান ফােম িতিন একজন অংশীদার থািকেল উ
অথবা িতিন কান

াইেভট কা ানীেত পিরচালক থািকেল উ

কা ানীর সাধারণ সভার স িত ব িতেরেক,
ী
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ম ােনজার বা আইন উপেদ া বা কািরগরী উপেদ া িকংবা ব াংকার পদ ব তীত অ

কান

লাভজনক পেদ অিধি ত হইেত বা থািকেত পািরেবন না৷
ব াখ া : এই ধারার উে শ পূরণকে , কা ানীর ম ােনিজং এেজে টর পদ কান লাভজনক পদ
বিলয়া গণ হইেব না৷
কিতপয় চু ি

র

তগে
পিরচালক
পিরষেদর
অ েমাদেনর
েয়াজনীয়তা
পিরচালকগেণর
অপসারণ

১০৫৷ পিরচালক পিরষেদর স িত ব িতেরেক উহার কান পিরচালক, অথবা িতিন কান ফােমর
একজন অংশীদার থািকেল উ

ফাম, বা উ

ফােমর য কান অংশীদার, িকংবা কান

কা ানীেত িতিন একজন সদস বা পিরচালক থািকেল উ
পণ বা কান িজিনসপ িব য় বা সরবরােহর জ
১০৬৷ (১) কা ানী উহার িবেশষ িস া

কা ানী থেমা

াইেভট

কা ানীর সিহত

কান চু ি েত আব হইেত পািরেবন না৷

বেল উহার য কান শয়ার- হা ার পিরচালকেক তাহার

পেদর কাযকাল শষ হওয়ার পূেবই অপসারণ কিরেত পািরেব এবং তদ েল সাধারণ িস া
অপর একজন শয়ার- হা ারেক পিরচালক িনেয়াগ কিরেত পািরেব; এবং এই প িনযু

বেল
বি

সই একই সমেয় অবসর হণ কিরেবন য সমেয় অপসািরত পিরচালক অবসর হণ কিরেতন৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন অপসািরত ব ি েক পিরচালক পিরষদ পুনরায় পিরচালক েপ িনযু
কিরেত পািরেব না৷
পিরচালেকর
তগমতার উপর
বাধা-িনেষধ

১০৭৷ কান পাবিলক কা ানীর পিরচালক পিরষদ বা কান পাবিলক কা ানীর অধীন
কা ানীর পিরচালক পিরষদ, কা ানীর সাধারণ সভার স িত ব তীত(ক) কা ানীর গ ৃহীত উেদ াগ িব য় বা হ

া

র কিরেত পািরেব না; এবং

(খ) কান পিরচালেকর িনকট পাওনা ঋণ মও ফ কিরেত পািরেব না৷
পিরচালক পেদ
শূ তা

১০৮৷ (১) কান পিরচালেকর পদ শূ

হইেব, যিদ-

(ক) িতিন ধারা ৯৭ (১) এ িনধািরত সময়সীমার মেধ তাহার িনেয়াগ- াি র জ

েয়াজনীয়

যাগ তামূলক শয়ার, যিদ থােক, অজেন ব থ হন; অথবা
(খ) উপযু

কান আদালত তাহােক মানিসকভােব অ কৃিত বিলয়া ি র কেরন; অথবা

(গ) িতিন একজন দউিলয়া বিলয়া ঘািষত হন; অথবা
(ঘ) িতিন তাহার শয়ােরর উপর তলবকৃত অথ তলেবর তািরখ হইেত ছয় মােসর মেধ পিরেশাধ
কিরেত ব থ হন; অথবা

ী
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(ঙ) কা ানীর সাধারণ সভার অ েমাদন ব তীত িতিন, অথবা িতিন কান ফােমর অংশীদার
থািকেল উ

ফাম, িকংবা িতিন কান

কা ানী, থেমা

াইেভট কা ানীর পিরচালক থািকেল উ

াইেভট

কা ানীর ব ব াপনা পিরচালক বা ম ােনজার বা আইন উপেদ া বা কািরগরী

উপেদ া বা ব াংকার পদ ব তীত অ

কান লাভজনক পদ

হণ কেরন বা অ

প পেদ বহাল

থােকন; অথবা
(চ) পিরচালক পিরষেদর অ মিত ব তীত িতিন উ

পিরষেদর পর পর িতনিট সভায় িকংবা

মাগত িতন মাস ধিরয়া পিরষেদর সকল সভায়, ত েধ য সময়কাল দীঘতর সই সময়ব াপী,
অ পি ত থােকন; অথবা
(ছ) িতিন অথবা িতিন কান ফােমর অংশীদার থািকেল উ
কা ানীর পিরচালক থািকেল উ

ফাম অথবা িতিন কান

াইেভট

াইেভট কা ানী ধারা ১০৩ এর িবধান লংঘন কিরয়া

কা ানীর িনকট হইেত কান ঋণ বা গ ারাি ট হণ কেরন; অথবা
(জ) িতিন ধারা ১০৫-এর িবধান লংঘন কিরয়া কান কাজ কেরন৷
(২) উপ-ধারা (১) এ উেল ◌্নিখত কারণসমূেহর অিতির

কান কারেণও পিরচালেকর পদ শূ

হইেব মেম কান কা ানী উহার সংঘিবিধেত িবধান কিরেত পািরেব৷
ব ব াপনা
পিরচালক
িনেয়ােগ বাধািনেষধ

১০৯৷ (১) কান পাবিলক কা ানী এবং পাবিলক কা ানীর অধীন

কান াইেভট কা ানী ,

এই আইন বতেনর পর, কান ব ি েক ব ব াপনা পিরচালক েপ িনেয়াগ কিরেব না, যিদ িতিন
অ

তঃ অপর একিট কা ানীর ব ব াপনা পিরচালক বা ম ােনজার িহসােব কমরত থােকন :

তেব শত থােক য, কা ানীর সাধারণ সভার স িত ব িতেরেক এই ধারার অধীেন কান
ব ি েকই িনেয়াগ করা যাইেব না৷
(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছু ই থা ক না কন, সরকার কান ব ি েক ইেয়র অিধক সংখ ক
কা ানীর ব ব াপনা পিরচালক িহসােব িনেয়ােগর অ মিত
এই মেম স ু

হয় য, যথাযথভােব কাজ কিরবার জ

দান কিরেত পািরেব, যিদ সরকার

কা ানী িল একক

িত ান িহসােব

পিরচািলত হওয়া এবং উহােদর একজন সাধারণ ব ব াপনা পিরচালক থাকা উিচত৷
একটানা পাঁচ
বৎসেরর অিধক
ময়ােদ
ব ব াপনা
পিরচালেকর
িনেয়াগ িনিষ

১১০৷ (১) এই আইন বতেনর পর কান কা ানী কান ব ি েক একটানা পাঁচ বৎসেরর অিধক
সমেয়র জ

উহার ব ব াপনা পিরচালক েপ িনবাচন বা িনেয়াগ কিরেত পািরেব না৷

(২) যিদ এই আইন

বতনকােল কান একক ব ি

পিরচালক িহসােব বহাল থােকন, তেব উ

ী
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পাঁচ বৎসরকাল অিতবািহত হওয়ার পূেবই শষ না হইেল, উ

পাঁচ বৎসরকাল অিতবািহত হওয়ার

সােথ সােথই তাহার পদ শূণ হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব৷
(৩) কান ব ি েক ব ব াপনা পিরচালক িহসােব িতদফায় অনিধক অিতির
পুনিনেয়াগ বা পুনবহাল িকংবা উ

পাঁচ বৎসেরর জ

পদধারীর ময়াদ ব ৃি র তগে উপ-ধারা (১) এর িবধান কান

বাধা বিলয়া গণ হইেব না :
তেব শত থােক য, কা ানীর সাধারণ সভার স িত ব িতেরেক, এই উপ-ধারার অধীন কান
পুনিনেয়াগ, পুনবহাল িকংবা ময়াদ-ব ৃি করা যাইেব না৷
পদ হারােনার
কিতপয় িনিদ
ে

িবিনিদ

ব িতেরেক
অ া

ে

পদ হারােনার
জ
িনিষ

১১১৷ (১) উপ-ধারা (৩) এ িবিনিদ

িতপূরণ

িতপূরণ
তগ ব িতেরেক অ া

সীমাব তা সােপেতগ,

কা ানীর

তগে , তেব উপধারা (৪) এ

কান ব ব াপনা পিরচালকেক অথবা

ম ােনজােরর পদািধকারী পিরচালকেক অথবা কা ানীর কােজ সাবতগিণকভােব িনেয়ািজত
কান পিরচালকেক তাহার পদ হারােনা িকংবা উ
(consideration) িকংবা উ

পদ হারােনার সূে

পদ হইেত অবসর

হেণর পণ

বা তথা হইেত অবসর

প

হেণর সূে

তগিতপূরণ িহসােব তাহােক অথ দান করা যাইেত পাের৷
(২) কা ানীর অ

কান পিরচালকেক উপ-ধারা (১) এ উিল ◌্নিখত কান অথ দান করা

যাইেব না৷
(৩) িন বিণত য কান তগে

উপ-ধারা (১) অ সাের ব ব াপনা পিরচালক িকংবা অ

কান পিরচালকেক কান অথ দান করা যাইেব না, যথা:(ক) যেতগে

উ

পিরচালক কা ানী পুনগঠেনর কারেণ িকংবা অ

কান এক বা

একািধক িনগিমত সং ার সিহত একীভূ ত হওয়ার কারেণ পদত াগ কেরন এবং পুনগিঠত
কা ানীর বা একীভূ ত হওয়ার ফেল গিঠত িনগিমত সং ার ব ব াপনা পিরচালক, ম ােনিজং
এেজ ট, ম ােনজার বা অ
(খ) যেতগে
অ

উ

কান কমকতা িহসােব িনযু

পিরচালক কা ানীর উপেরা

পুনগঠন বা একীভূ তকরণ ব িতেরেক

কারেণ পদত াগ কেরন;

(গ) যেতগে এই আইেনর কান িবধানবেল উ

ী
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(ঘ) যেতগে উ

কা ানী আইন, ১৯৯৪

বা আদালেতর ত াবধান সােপেতগ িকংবা
(ঙ) যেতগে উ

ৃ
◌্নিটর কারেণ কা ানীিট আদালত কতক

পিরচালেকর অবেহলা বা

াকৃতভােব অবলু হয়;

পিরচালক কা ানী অথবা উহার অধীন

কা ানীর িবষয়ািদর পিরচালনা সং া

ব াপাের

র ◌্নতর অবেহলা বা র ◌্নতর অব ব ার জ
(চ) যেতগে উ

কা ানী বা উহা িনয় ণকারী

তারণা বা িব াস ভংগ িকংবা

দাষী সাব

পিরচালক তাহার পেদর অবসান ঘটােনার জ

হইয়ােছন;
ত তগ বা পেরাতগভােব

েরাচনা িদয়ােছন বা েরাচনায় অংশ হণ কিরয়ােছন৷
(৪) উপ-ধারা (১) অ সাের কান ব ব াপনা পিরচালক বা অ
অেথর পিরমাণ, িতিন উ

কান পিরচালকেক

েদয়

পেদ বহাল থািকেল তাহার পেদর ময়ােদর বাকী অংেশর জ

বা

িতন বৎসর, এই ইেয়র মেধ যাহা অেপতগাকৃত কম হয় সই ময়াদ, এর জ

িতিন য

পাির িমক পাইেতন সই পাির িমক অেপতগা বশী হইেব না; এবং তাহােক

েদয় এই

পাির িমক(ক) িতিন য তািরেখ ীয় পেদ আর বহাল না থােকন সই তািরেখর অব বিহত পূেবর িতন
বৎসেরর গড় পাির িমেকর িভি েত িনধািরত হইেব; অথবা
(খ) িতিন যিদ িতন বৎসেরর কম সমেয়র জ

উ

পেদ বহাল থািকয়া থােকন, তেব উ

পেদ যত িদন বহাল িছেলন তত িদেনর গড় পাির িমেকর িভি েত িনধািরত হইেব :
তেব শত থােক য, উ

পিরচালক য তািরেখ

ীয় পেদ বহাল না থােকন সই তািরেখর

পূববতী অথবা পরবতী বার মােসর মেধ য কান সময় যিদ কা ানীর অবলুি র র ◌্ন
হয় এবং যিদ দখা যায় য, অবলুি র খরচ পিরেশােধর পর শয়ারেহা ারগণেক তাহােদর
দ

ি িময়াম, যিদ থােক, এবং শয়ার-মূলধেন তাহােদর অংশ পিরেশােধর জ

কা ানীর পিরস দ পযা

নেহ, তাহা হইেল উ

পিরচালকেক অ

প কান অথ

উ
দান

করা যাইেব না৷
(৫) কান ব ব াপনা পিরচালক িকংবা ম ােনজার পদধারী কান পিরচালক অ
পদািধকারবেল কা ানীর কান কাজ কিরয়া থািকেল তাহােক উ

কান

কােজর পাির িমক

দােনর তগে এই ধারার কান িকছু ই বাধা বিলয়া গণ হইেব না৷
গ ৃহীত উেদ াগ
বা স

ি
ী
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হ া েরর

ে

পদ হারােনা
ইত ািদর জ
পিরচালক
ইত ািদেক অথ

কা ানী আইন, ১৯৯৪

১১২৷ (১) কা ানীর কান গ ৃহীত উেদ াগ (Undertaking) বা উহার স ি র স ণ
ূ বা
অংশিবেশষ হ
তগিতপূরণ

া

েরর

তগে ,

কা ানীর

প অথবা পদ হইেত অবসর হেণর পণ

বা অবসর হেণর সূে , কা ানী বা হ

দান

কান পিরচালক তাহার পদ হারােনার

কান অথ হণ কিরেবন না, যিদ না উ
ৃ
কতক

ািবত অথ

া

প, অথবা উ

র হীতা বা অ

কা ানী বা হ

া

পদ হারােনার সূে

কান ব ি র িনকট হইেত
র হীতা বা উ

অ

বি

দান স িকত তথ ািদ এবং অেথর পিরমাণ কা ানীর সদস গেণর

িনকট নািটেশর মাধ েম কাশ করা হয় এবং যিদ না উ

াব কা ানীর সাধারণ সভায়

অ েমািদত হয়৷
(২) কা ানীর কান পিরচালক উপ-ধারা (১) এর িবধান লংঘন কিরয়া কান অথ
কিরেল িতিন উ

অথ কা ানীর পেতগ া ী

প হণ কিরয়ােছন বিলয়া গণ হইেব৷

(৩) উপ-ধারা (১) এবং (২) কান কােরই ধারা ১১১ এর কাযকরতােক ত
শয়ার
হ া েরর সূ ে
পদ হারােনা

হণ

কিরেব না৷

১১৩৷ (১) যিদ কান কা ানীর সমূদয় বা আংিশক শয়ার িন বিণত কারেণ হ

া

িরত

হয়, যথা :-

ইত ািদর জ
পিরচালকেক
অথ

(ক) সাধারণ শয়ারেহা ারগেণর িনকট হ

া

র-

ােবর ফেল, বা

দান

(খ) অ

ৃ বা এই প সং ার প গ হইেত উহার অধীন
কান িনগিমত সং া কতক

হওয়ার লে গ িকংবা উ
হওয়ার লে গ

দ

িনগিমত সং ার িনয় ণকারী কা ানীর অধীন

কান হ

া

র-

হ

া

(ঘ) অ

র-

কা ানী

ােবর ফেল, বা

(গ) কা ানীর সাধারণ সভায় উহার মাট ভাটদান
েয়াগ বা িনয় ণ লােভর লে গ

কা ানী

ৃ ীয়াংেশর
গমতার অ ন এক তত

ৃ বা ব ি র প গ হইেত
কতক

কান ব ি

দ

ােবর ফেল, বা
কান

কার

ােবর ফেল, যাহা িনিদ

কান সীমােরখা পয

হেণর উপর

িনভরশীল, এবং
যিদ উ

হ

া

েরর ফেল কা ানীর কান পিরচালক, তাহার পদ হারান বা উ

হইেত অবসর হণ কেরন, তাহা হইেল িতিন উ
পদ হারােনার বা উহা হইেত অবসর
হ

া

র হীতা বা অ

হেণর পণ

গিতপূরণ

প কান অথ উ

প অথবা উ
কা ানী বা

কান ব ি র িনকট হইেত হণ কিরেবন না :
ী
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তেব শত থােক য, এই ধারার অ া
হ

া

র হীতা বা অ

িবধােনর শত পালন করা হইেল উ

কান ব ি র িনকট হইেত অথ হণ কিরেত পািরেবন৷

(২) উপ-ধারা (১) এর শতাংেশ উিল ◌্নিখত অথ হেণর
অ

কান ব ি েক অথ দােনর

যন সংিশ ◌্ন

পিরচালক

গে , বা হ

া

াব কেরন উহার পিরমাণসহ তৎসং া

শয়ারেহা ারগেণর িনকট ধারা ১১২(১) এর অধীেন

উেল ◌্নখ করা হয় তাহা

র হীতা বা
অ া

িরতব

তথ
নািটেশ

াব া পিরচালক িনি ত কিরেবন৷

(৩) যিদ(ক) উ

পিরচালক উপ-ধারা (২) অ সাের যুি সংগত পদে গপ

হণ কিরেত ব থ হন;

অথবা
(খ) উ

পিরচালক কান ব ি েক উপ-ধারা (২) ত উিল ◌্নিখত িববরণািদ তথায়

উিল ◌্নিখত নািটেশ অ
সে ও উ

বি

তাহা হইেল উ

ভু

করার জ

বা নািটেশর সিহত

রেণর জ

িনেদশ দওয়া

িনেদশ পালেন ব থ হন,
ব থ পিরচালক বা

গ মত ব থ ব ি

অনিধক পাঁচশত টাকা অথদে

দ নীয় হইেবন৷
(৪) উপ-ধারা (১) এর শতাংেশ উিল ◌্নিখত কান অথ হণ অ েমাদেনর জ
উ

উপ-ধারায় উিল ◌্নিখত

াবকারী বা তাহার মেনানীত ব ি

াবকারী কান কা ানী হইেল উহার অধীন
বি

া

রেযাগ

কা ানীর বা উভয় কা ানীর মেনানীত

শয়ার িলর ধারক িছেলন এবং যাহারা ঐ তািরেখ

সমে ণীর শয়ােরর ধারক িছেলন; এবং উ

সভায় অ েমািদত হইেল সংিশ ◌্ন পিরচালক

অথ হণ কিরেত পািরেবন৷

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীেন আ ত কান সভার কারােমর জ
বি

ব তীত এবং

ব তীত, এমন সব শয়ারেহা ারগেণর একিট সভা আ ান কিরেব যাহারা উ
ােবর তািরেখ হ

উ

কা ানী,

উপি ত না হন এবং পরবতী তািরখ পয

না হয়, তাহা হইেল পূেবা

যিদ

েয়াজনীয় সংখ ক

সভা িগত হওয়া সে ও পুনরায় কারাম

অথ হেণর িবষয়িট অ েমািদত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব৷

(৬) যিদ-

ী
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(ক) কান

গে উপ-ধারা (১) এর শতাংশ েযাজ হয় অথচ সংিশ ◌্ন পিরচালক উপ-

ধারা (২) এর িবধান পালন না কেরন, অথবা
(খ) উপ-ধারা (৪) এর িবধান অ সাের অ েমািদত হওয়ার পূেবই উ

পিরচালক উপ-ধারা

(১) এর শতাংেশ উেল ◌্নিখত কান অথ হণ কেরন;
তাহা হইেল িতিন, পূেবা
া ী

পউ

ােবর ফেল যাহােদর শয়ার হ

া

িরত হয় তাহােদর

অথ হণ কিরয়ােছন বিলয়া গণ হইেব, এবং তাহািদগেক উ

অথ ব টেনর

খচরও িতিন বহন কিরেবন৷
ধারা ১১১, ১১২
এবং ১১৩ এর
স

ূরক িবধান

১১৪৷ (১) যিদ কান অথেক ১১২(২) িকংবা ১১৩(৬) ধারার িবধান অ সাের া
বিলয়া গণ করা যায় এবং যিদ উ
(ক) সংিশ ◌্ন হ

া

প া

অথ আদােয়র কাযধারায় মািণত হয় য-

েরর চু ি র অংশ িহসােব কৃত কান বে াব

দান করা হইয়ািছল, িকংবা উ

চু ি র বা য

াব উ

অ যায়ী উ

অথ

চু ি েত পিরণত হয় উহার

পূববতী এক বৎসেরর মেধ বা পরবতী ই বৎসেরর মেধ উ

অথ

দান করা হইয়ািছল;

এবং
(খ) কা ানী বা য ব ি র িনকট উ

হ

া

র করা হইয়ােছ িতিন উ

বে াবে

াথবান,
তাহা হইেল উ

অথ দােনর

িবপরীত কান িকছু

গে উ

িবধান েযাজ বিলয়া গণ হইেব, যিদ না উহার

মািণত হয়৷

(২) যিদ ১১২ অথবা ১১৩ ধারায় উিল ◌্নিখত কান হ
(ক) উ

হ

া

া

েরর

গে -

েরর ফেল কা ানীর য পিরচালকেক তাহার পদ হারাইেত বা অবসর

হণ কিরেত হয়, তাহার শয়ার বাবদ েদয় মূল একই ধরেনর অ া

শয়ার হা ারগেণর

তৎকালীন াপ শয়ার মূল অেপ গা অিধক হয়, অথবা
(খ) উ

পিরচালকেক কান মূল িবিশ পণ (Valuable consideration) দান করা হয়,

তাহা হইেল, ঐ ধারা

ইিটর উে শ পূরণকে , উ

অথমূল , তাহার পদ হারােনার

গিতপূরণ

ী
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পণ

প, িকংবা উ

কা ানী আইন, ১৯৯৪

পদ হারােনার বা অবসর

হেণর সূে

গিতপূরণ

প বা পণ

প,

দ হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব৷
(৩) পদ হারােনার

গিতপূরণ

পদ হারােনা বা অবসর

প অথবা পদ হইেত অবসর হেণর পণ

হেণর সূে

কা ানীর কান পিরচালকেক অথ

প িকংবা উ
দােনর

ধারা ১১১, ১১২ এবং ১১৩ ত উেল ◌্নিখত “অথ দান” বিলেত উহােত চু ি
কৃত পে গ খসারত (damages) িহসােব িকংবা চাকরীর জ
িহসােব

দ

কান অথ অ

ভু

গে

ভংেগর জ

কৃতপে গ অবসর ভাতা

হইেব না, তেব এই উপ-ধারার উে শ পূরণকে

“অবসর-ভাতা” বিলেত উহােত কান বাধক ভাতা (Superannuation allowance),
আ েতািষক (Superannuation gratuity) বা অ
(৪) ধারা ১১২ এবং ১১৩ এর কান িকছু ই অ

প অথ দান অ

ভু

হইেব৷

আইেনর এমন িবধােনর কাযকরতােক

ৃ কান অথ, যাহা
কিরেব না য িবধান অ যায়ী উহােত উিল ◌্নিখত কান অথ বা উহার সদশ
কা ানীর কান পিরচালকেক দান করা হইয়ােছ বা হইেব তাহা, স িকত তথ াবিল কাশ
করার আবশ কতা রিহয়ােছ৷
পিরচালক,
ম ােনজার ও
ম ােনিজং

েত ক কা ানী উহার িনবি কৃত কাযালেয় উহার পিরচালক, ম ােনজার এবং

১১৫৷ (১)

ম ােনিজং এেজ টগেণর েত েকর িন বিণত িববরণস িলত একিট বিহ রািখেব, যথা :-

এেজ ট
স

িকত বিহ

(ক) কান একক ব ি র (Individual)
বা অিতির

গে , তাহার বতমান পূণ নাম, পূববতী পূণ নাম

নাম, পদবী, যিদ থােক, সাধারণ আবািসক িঠকানা, জাতীয়তা, এবং উ

জাতীয়তা যিদ তাহার আিদ জাতীয়তা না হয় তেব তাহার আিদ জাতীয়তা, তাহার পশা, যিদ
থােক, এবং যিদ িতিন অ
তেব উ

কান এক বা একািধক কা ানীর পিরচালক পেদ আসীন থােকন

পদ বা পদসমূেহর িববরণ;

(খ) কান িনগিমত সং ার

গে , উহার নাম এবং িনবি কৃত বা ধান কাযালয়, এবং উহার

পিরচালকগেণর েত েকর পূণ নাম, িঠকানা ও জাতীয়তা; এবং
(গ) কান ফােমর

গে , উহার অংশীদারগেণর পূণ নাম, িঠকানা ও জাতীয়তা এবং য

তািরেখ তাহারা অংশীদার হইয়ােছন সই তািরখ৷
(২) কা ানী উপ-ধারা (১) এ উিল ◌্নিখত তথ ািদ স িলত একিট িববরণী এবং পিরচালক,
ম ােনজার বা ম ােনিজং এেজ ট অথবা উ

তথ ািদর য কান পিরবতেনর তথ স িলত

একিট নািটশ, িনধািরত ছেক এবং িন বিণত সমেয়র মেধ , রিজ ােরর িনকট
ী

bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-788.html

রণ কিরেব

ই

67/242

17/08/2020

কা ানী আইন, ১৯৯৪

:-

(ক) উপ-ধারা (১) এ উিল ◌্নিখত তথ ািদর

গে

কা ানীর থম পিরচালক, ম ােনজার

ও ম ােনিজং এেজ ট িনেয়াগদােনর সময় হইেত চৗ িদন; এবং
(খ) উ

তথ ািদেত কান পিরবতেনর

গে , পিরবতন সংঘিটত হওয়ার সময় হইেত চৗ

িদন৷
(৩) কা ানীর সংঘিবিধবেল বা উহার সাধারণ সভার িস া

অ সাের এবং কা ানী

ৃ আেরািপত যুি সংগত বাধা-িনেষধ সােপে গ, কা ানীর কাযাবলী চলাকালীন
ক তক
সমেয় এই ধারার অধীন র গণীয় বিহ য কান ব ি র পিরদশেনর জ

িতিদন অ

ঘ টা উ ু

কান িফস লািগেব

থািকেব; এবং কা ানীর কান সদেস র পিরদশেনর জ

না, তেব অ

কান ব ি র

গে

িতবার পিরদশেনর জ

ত ই

ৃ
দশ টাকা বা কা ানী কতক

ধায হইেল তদেপ গা কম টাকার িফস লািগেব৷
(৪) যিদ এই ধারার অধীেন কান পিরদশন ত াখান করা হয় িকংবা উপ-ধারা (১) অথবা (২)
এর িবধান পালেন কা ানী ব থ হয়, তাহা হইেল উ
পাঁচশত টাকা অথদে
ই াকৃতভােব উ
(৫) উ

দ নীয় হইেব এবং উহার

ত াখান বা ব থতার জ

কা ানী

িতিট লংঘেনর জ

েত ক কমকতা িযিন

াতসাের এবং

দায়ী িতিনও, একই দে দ নীয় হইেবন৷

পিরদশন ত াখ ান করা হইেল, য ব ি েক ত াখান করা হইয়ােছ সই ব ি র

আেবদন েম, আদালত উ
পিরদশেনর েযাগদােনর জ

কা ানীেক আেবদেনর ব াপাের

নািটশ

দান কিরয়া

কা ানীেক িনেদশ িদেত পািরেব৷

ম ােনিজং এেজ ট
ম ােনিজং
এেজ ট পেদর
ময়াদ

১১৬৷ (১) কান কা ানী এই আইন

বতেনর পর কান ম ােনিজং এেজ টেক এককালীন দশ

বৎসেরর অিধক ময়ােদ তাহার পেদ বহাল থািকবার উে েশ িনযু
ম ােনিজং এেজ ট সবেমাট

কিরেব না; এবং কান

িড় বৎসেরর বশী কান একিট কা ানীেত তাহার পেদ বহাল

থািকেত পািরেবন না৷ (২) কা ানীর সংঘিবিধেত িকংবা কা ানীর সিহত স ািদত কান
চু ি েত পিরপ থী যাহা িকছু ই থা ক না কন, এই আইন বতেনর পূেব িনযু
ম ােনিজং এেজ ট উ

বতেনর সময় হইেত দশ বৎসর অিতবািহত হওয়ার পর তাহার পেদ আর

বহাল থািকেবন না, যিদ না তাহােক উ
ী
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(৩) উপ-ধারা (২) অ সাের কান ম ােনিজং এেজে টর পদচু িত ঘিটেল, ম ােনিজং এেজ ট তাহার
পেদ আসীন থাকার কারেণ কা ানীর পে গ িতিন য সম

দায়েদনা বা বাধ বাধকতায় আব

হইয়ােছন, কা ানীর পিরস েদর উপর িবদ মান চাজ ও অ া
সােপে গ, িতিন তাহার ঐ সম
চােজর আকাের

দায়েদনা থািকেল উহা পিরেশাধ

দায়েদনা বা বাধ বাধকতার জ

কা ানীর পিরস েদর উপর

গিতপূরণ পাওয়ার অিধকারী হইেবন৷

(৪) উপ-ধারা (২) অ সাের কান কান ম ােনিজং এেজে টর পদচু িত ততিদন কাযকর হইেব না
যতিদন পয

ম ােনিজং এেজ টেক, তাহার পদচু িতর তািরখ পয

, তাহার পাির িমক বাবদ বা

ৃ কা ানীেক দ ঋণ বাবদ সকল অথ পিরেশাধ করা না হয়৷
তৎকতক
(৫) কান পাবিলক কা ানীর অধীন নয় এমন

াইেভট কা ানীর

গে এই ধারার কান

িকছু ই েযাজ হইেব না৷
ম ােনিজং
এেজে টর
েযাজ

ে

১১৭৷ কা ানীর সংঘিবিধেত বা উহার সিহত স ািদত কান চু ি েত পিরপ থী যাহা িকছু ই
থা ক না কন,-

শতাবলী

(ক) কান কা ানী সাধারণ সভায় িস া
প িতেত নািটশ

হেণর উে েশ , উহার সদস গণেক য

দান কের সই একই প িতেত ম ােনিজং এেজ টেক নািটশ

কিরয়া এবং উহার সাধারণ সভায় গ ৃহীত িস াে

দান

র মাধ েম তাহােক অপসািরত কিরেত

পািরেব যিদ িতিন কা ানীর িবষয়ািদর ব াপাের এমন কান অপরােধ দাষী সাব

হইয়া

থােকন যাহা Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ ব ব ত
অেথ একিট অজািমনেযাগ (non-bailable) অপরাধ :
তেব শত থােক য, কান ফাম বা কা ানী উ
উ

ফােমর কান সদস িকংবা উ

ম ােনিজং এেজ ট িহসােব কমরত থািকেল,

কা ানীর িনকট হইেত আম- মা ারনামা া

ৃ সংঘিটত কান
(general power of attorney) কান পিরচালক বা কমকতা কতক
অপরাধ উ

ৃ সংঘিটত অপরাধ বিলয়া গণ হইেব :
ফাম বা কা ানী কতক

আরও শত থােক য, যিদ অপরাধকারী সদস , পিরচালক বা কমকতা দাষী সাব

হওয়ার

ৃ বিহ ত
তািরখ হইেত ি শ িদেনর মেধ ম ােনিজং এেজ ট কতক
ৃ বা পদচু ত হন িকংবা
তাহার দাষী সাব
িবধানাবলী অ যায়ী উ

করণ আেদশ আপীেল রদ হইয়া যায়, তাহা হইেল এই দফার
ফাম বা কা ানী অপসািরত হইেব না;

ী
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ৃ দউিলয়া সাব
(খ) কান ম ােনিজং এেজ ট আদালত কতক

হইেল তাহার পদ শূ

হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব;
ৃ তাহার
(গ) কা ানী সাধারণ সভায় অ েমািদত না হইেল কান ম ােনিজং এেজ ট কতক
পেদর হ

া

র ফলিবহীন (Void) হইেব :

তেব শত থােক য, য

গে

কান ফাম ম ােনিজং এেজ ট িহসােব কমরত থােক এবং উ

ফােমর অংশীদারগেণর কান পিরবতন হয়, সে গে
ম ােনিজং এেজে টর পেদর হ

া

অংশীদারগেণর য কান একজন উ

র বিলয়া গণ

উ

পিরবতন ততিদন পয

হইেব না যতিদন পয

ফােমর অংশীদার িহসােব বহাল থােকন;

(ঘ) কান ম ােনিজং এেজ ট তাহার, পািরেতািষক বা উহার অংশিবেশষেক চাজযু
কাহােরা অনূ েল

ম ােনিজং এেজে টর সিহত

অবলু

াকৃতভােব অবলু

কা ানীর ব ব াপনার জ

(determined) ঘিটেব; িক ু উ

কান

স ািদত চু ি র পিরসমাি

তাহার অিধকার

য়ং ম ােনিজং এেজে টর অবেহলা বা

হইেতেছ মেম আদালত ি র কিরেল, উ

অবসােনর জ

হয়, তাহা হইেল

পিরসমাি র ফেল কা ানীর িনকট হইেত ম ােনিজং

ৃ আদায়েযাগ কান অথ আদায় করার জ
তক

তেব শত থােক য,

বা অ

িনেয়াগ (assign) কিরেল, তাহা কা ানীর ব াপাের ফলিবহীন হইেব;

ৃ অথবা
(ঙ) যিদ কান কা ানী আদালত কতক

এেজ ট ক

আিদ

হইেব না :

◌্নিটর কারেণ কা ানী

ম ােনিজং এেজ ট উ

চু ি র অকাল

গিতপূরণ পাইবার অিধকারী হইেব না; এবং

(চ) ধারা ১০৪ এ যাহা িকছু ই থা ক না কন, ম ােনিজং এেজে টর িনেয়াগ, অপসারণ এবং
কা ানীর ব ব াপনা চু ি র য কান পিরবতন কা ানী সাধারণ সভায় গ ৃহীত িস াে

র

ৃ অ েমািদত না হইেল বধ হইেব না :
মাধ েম কা ানী কতক
তেব শত থােক য, এই ধারার কান িকছু ই কা ানীর
িবক িববরণী ই র পূেব িনেয়ািজত এমন ম ােনিজং এেজে টর

সেপ াস বা
গে

সেপ ােসর

েযাজ হইেব না

যাহার িনেয়ােগর শতাবলী উহােত উেল ◌্নখ থােক৷
ম ােনিজং
এেজ ট স
অ স ান,

েক

১১৮৷ (১) সরকােরর যিদ এই প িব াস করার কারণ থােক য, কান পাবিলক কা ানীর
ম ােনিজং এেজ ট-

ইত ািদ
ী
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(ক) উ

কা ানী আইন, ১৯৯৪

কা ানীর িবষয়ািদ পিরচালনা বা ব ব াপনার

স াদন (Misfeasance) বা িব াসভংেগর জ
(খ) উ

কা ানীর িবষয়ািদ কান

গে

তারণা, বধ কাজ অৈবধভােব

দাষী, অথবা

তারণামূলক বা বআইনী উে শ সাধেনর জ

পিরচালনা

কিরয়া যাইেতেছন, অথবা
(গ) উ

কা ানীর িবষয়ািদ এই েপ পিরচালনা কিরয়ােছন য, উহার শয়ারেহা ারগণ তাহােদর

িবিনেয়াগ বাবদ যুি সংগত আয় হইেত বি ত হইয়ােছন,
তাহা হইেল সরকার উ

ম ােনিজং এেজ টেক নানীর েযাগ

িবষয়ািদ অ স ােনর জ

একজন তদ

দান করার পর উ

কা ানীর

ৃ িনেদিশত
কারী িনেয়াগ কিরেব এবং িতিন সরকার কতক

প িতেত এবং িনেদিশত সমেয়র মেধ ম ােনিজং এেজে টর আচরণ স েক একিট

িতেবদন

পশ কিরেবন৷
ব াখ া : কান কা ানীর শয়ারেহা ারগণ তাহােদর িবিনেয়াগ বাবদ যুি সংগত আয় হইেত
বি ত হইয়ােছন বিলয়া গণ হইেব, যিদ একই ধরেনর

িত ােনর তু লনায় দখা যায় য, উ

কা ানী অব াহতভােব িতন বছর ধিরয়া, কান লভ াংেশর ঘাষণা

দােন অসমথ বা লভ াংশ

(dividend) ঘাষণা কিরেতেছ না বা ঘাষণা কিরেলও ঘািষত লভ াংশ পযা নেহ৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন িনযু
(ক) তদে

তদ

কারী-

র য কান েয়াজেন য কান সময় কা ানীর গ ৃহািদ ও অংগনসমূেহ (Premises)

বা ম ােনিজং এেজে টর কাযালেয় েবশ কিরেত এবং কা ানী বা ম ােনিজং এেজে টর দখেল য
িহসাব-বিহ বা অ া

দিললপ

পাওয়া যায় তাহা চািহেত ও পিরদশন কিরেত পািরেবন এবং

যতিদন েয়াজন হইেব ততিদন পয

য কান িহসাব-বিহ বা দিললপ সীল কিরয়া ব রািখেত

িকংবা িনেজর হফাজেত রািখেত পািরেবন;
(খ) িন বিণত িবষয়াবলীর ব াপাের সই একই

গমতা েয়াগ কিরেত পািরেবন য

গমতা কান

আদালত, কান মামলার িবচার চলাকােল, Code of Civil Procedure, 1908 (ACT V of
1908) অ সাের েয়াগ কিরেত পাের :(অ) কা ানীর য কান পিরচালক বা কমকতা বা ম ােনিজং এেজে টর উপি িতর জ

সমন

দওয়া বা উহা কাযকর করা, এবং শপথবাক বা সত কথেনর ঘাষণা পাঠ করােনার পর তাহােক
িজ াসাবাদ করা;
(আ) কা ানীর কান িহসাব-বিহ বা অ া

দিললপ

পশ কিরেত য কান ব ি েক বাধ করা;

এবং
ী
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(ই) সা গীগণেক িজ াসাবােদর জ
(৩) উ

তদ

কিমশন িনেয়াগ করা৷

কারীর স েু খ অ ি ত য কান কাযধারা Penal Code (Act XLV of 1860)

এর Sections 193 এবং 228 এ ব ব ত অেথ একিট Judicial proceeding বিলয়া গণ
হইেব৷
(৪) সরকার, উপ-ধারা (১) এর অধীেন পশকৃত িতেবদন িবেবচনার পর, কা ানীর িবষয়ািদর
দ গ ব ব াপনার ােথ েয়াজনীয় বিলয়া মেন কিরেল এই আইন বা অ

কান আইেনর অধীেন

গ ৃহীতব কান ব ব া ছাড়াও, িলিখত আেদশ ারা িন বিণত ব ব া হণ কিরেত পািরেব, যথা :(ক) কা ানীর সিহত ম ােনিজং এেজে টর ম ােনিজং এেজ ীর চু ি র শতাবলী সংেশাধন;
(খ) কা ানীর িবষয়ািদর ব ব াপনা বা িহসাব-প িতেত
এেজ টেক িনেদশ দান এবং য সমেয়র মেধ উ

িনিদ

রদবদেলর জ

ম ােনিজং

রদবদল কাযকর কিরেত হইেব তাহা িনিদ

করা;
ৃ কা ানীেত মেনানীত পিরচালকগণেক, িকংবা
(গ) কা ানীর ম ােনিজং এেজ টেক বা তৎকতক
ৃ মেনানীত পিরচালক উভয়েকই তাহােদর পদ হইেত অপসারণ :
ম ােনিজং এেজ টেক ও তৎকতক
তেব শত থােক য, এই উপ-ধারার অধীেন কান ব ব া

হেণর পূেব

ািবত ব ব া স েক

ম ােনিজং এেজে টর ব ব পশ করার েযাগ িদেত হইেব৷
(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীেন অপসািরত কান ম ােনিজং এেজ ট বা পিরচালক তাহার পদ হারােনা
বা পদ হইেত অপসারেণর জ
তাহােক কান

কান

গিতপূরণ বা খসারত পাওয়ার অিধকারী হইেবন না, এবং

গিতপূরণ বা খসারত (damages) দওয়াও যাইেব না৷

(৬) উপ-ধারা (৪) এর অধীেন কা ানীর ম ােনিজং এেজ টেক অপসারণ করা হইেল, অপসারেণর
তািরখ হইেত পাঁচ বৎসর অিতবািহত না হওয়া পয

, কা ানীেত উ

পেদ পুনরায় তাহােক

িনেয়াগ করা যাইেব না৷
(৭) উপ-ধারা (৪) এর অধীেন অপসািরত কান ম ােনিজং এেজ ট কান ফাম বা কা ানী হইেল,
উ

ফােমর কান অংশীদার অথবা

গ মত উ

কা ানী হইেত আম- মা ার নামা া

কান

পিরচালক বা কমকতা য কা ানীেত ম ােনিজং এেজে টর কােয িনেয়ািজত িছেলন সই
কা ানীর পিরচালক পেদ বা উহার পিরচালনা বা ব ব াপনার সিহত সংিশ ◌্ন অ
উ

কান পেদ

অপসারেণর তািরখ হইেত পাঁচ বৎসেরর মেধ তাহােক িনেয়াগ করা যাইেব না৷

(৮) কান কা ানীর ম ােনিজং এেজ টেক উপ-ধারা (৪) এর অধীেন অপসারণ করা হইেল,
সরকার িলিখত আেদশ

ারা উ

কা ানীর িবষয়ািদর ব ব াপনার উে েশ , উ
ী
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িবিনিদ

ময়ােদর জ

কা ানী আইন, ১৯৯৪

এবং উহােত বিণত শতাবলী সােপে গ, একজন

শাসক, অতঃপর

“ শাসক” বিলয়া উেল ◌্নিখত, িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷
ৃ িনধািরত পাির িমক পাইেবন৷
(৯) শাসক সরকার কতক
শাসেকর িনেয়ােগর তািরখ হইেত কা ানীর িবষয়ািদর ব ব াপনার ভার তাহার উপর

(১০)

অিপত হইেব৷
(১১) য

গে

শাসেকর িনকট তীয়মান হয় য, সাধারণ শয়ারেহা ারগেণর াথহািন কিরয়া

এবং ম ােনিজং এেজ ট বা তাহার মেনানীত ব ি গেণর াথ র গা কিরয়া কান
এেজ ী চু ি

করা হইয়ােছ অথবা কাহােকও চা রী দওয়া হইয়ােছ, স

সরকােরর পূব অ েমাদন লইয়া, উ

চু ি

য় বা িব য় বা

গে িতিন িলিখতভােব

বা িনেয়াগ বািতল কিরেত পািরেবন৷

(১২) উপ-ধারা (১১) এর অধীেন কান চু ি

বা িনেয়াগ বািতল করা হইেল ত

গিতপূরণ বা খসারত (damages) পাইবার অিধকারী হইেবন না িকংবা ত

কান ব ি
তাহােক কান

গিতপূরণ বা খসারত দওয়াও হইেব না৷
(১৩) যিদ কান সমেয় সরকােরর িনকট
দওয়া হইয়ােছ উহার উে েশ িস
িনেয়াগ করার জ

উ

তীয়মান হয় য,

শাসক িনেয়াগ কিরয়া য আেদশ

হইয়ােছ,তাহা হইেল সরকার অ

কান ম ােনিজং এেজ ট

কা ানীেক অ মিত িদেত পািরেব এবং নূতন ম ােনিজং এেজ ট িনযু

হওয়ার পর, শাসক তাহার পেদ আর বহাল থািকেবন না৷
(১৪) উপ-ধারা (১৫) এর িবধান অ যায়ী ব তীত, এই ধারা বা তদধীেন ণীত কান িবিধ অ সাের
ৃ সরল িব ােস কৃত সব িকছু ই কা ানী কতক
ৃ কৃত বিলয়া গণ হইেব এবং এই েপ
শাসক কতক
কৃত কেমর জ

ব ি গতভােব তাহার িবর ◌্নে

কান মামলা- মাক মা বা অ িবধ আইনগত

কাযধারা চালােনা যাইেব না৷
(১৫) কান ব ি

ৃ
উপ-ধারা (৪) এর অধীেন সরকার কতক
দ অথবা উপ-ধারা (১১) এর অধীেন

ৃ
শাসক কতক
দ

কান আেদশ ারা সং

হইেল, িতিন উ

আেদশ দােনর তািরখ হইেত

ষাট িদেনর মেধ উ

আেদেশর িবর ◌্নে হাইেকাট িবভােগ আপীল দােয়র কিরেত পািরেবন৷

(১৬) যিদ কান ব ি

যু্ি সংগত কারণ ব তীত উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর অধীেন তলবকৃত

িহসাব-বিহ বা দিললপ

পশ কিরেত িকংবা উপ-ধারা (৪) এর দফা (ক) বা (খ) এর অধীেন দ

কান আেদশ পালন কিরেত ব থ হন, অথবা উপ-ধারা (৬) বা (৭) এর িবধানাবলী লংঘন কেরন,
তাহা হইেল সরকার, িলিখত আেদশ ারা, অনিধক দশ হাজার টাকার অথদ
উ

ব ি েক িনেদশ িদেত পািরেব; এবং

ী
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পয

কা ানী আইন, ১৯৯৪

অব াহত থািকেব ততিদেনর

িতিদেনর জ

হাজার টাকা দােনর জ ও সরকার উ
(১৭) সরকার, সরকারী গেজেট
উপর অিপত য কান

অিতির

অথদে

িহসােব অনিধক এক

ব ি েক িনেদশ িদেত পািরেব৷

াপন ারা, িনেদশ িদেত পািরেব য, এই ধারাবেল সরকােরর

গমতা, উ

িনেদেশ বিণত শতাবলী সােপে গ, উহােত বিণত ব ি

বা

ৃ গ েয়াগ কিরেত পািরেবন৷
কতপ
(১৮) এই ধারার উে শ পূরণকে

সরকার, সরকারী গেজেট

াপন ারা, িবিধমালা

ণয়ন

কিরেত পািরেব৷
(১৯) এই আইন বা অ
িভ
ম ােনিজং
এেজে টর
পাির িমক

কান আইন বা চু ি

অথবা কা ানীর সংঘ- ারক বা সংঘিবিধেত

প কান িবধান থাকা ে ও এই ধারার িবধানাবলী কাযকর থািকেব৷

১১৯৷ (১) কান কা ানী ম ােনিজং এেজ ট িনেয়াগ কিরেল, উহা উ

িনেয়ােগর দিলেল িন বিণত

িবষয় িল িবিনিদ কিরয়া িদেব, যথা :(ক) কা ানীর নীট মুনাফার উপর একিট িনিদ শতকরা হােরর িভি েত ম ােনিজং এেজে টর
পাির িমেকর পিরমাণ; এবং
(খ) কান সমেয় মুনাফা না হইেল বা উ
অিফসভাতাসহ

মুনাফা অপযা

হইেল ম ােনিজং এেজ টেক

েদয়

নতম অেথর পিরমাণ৷

(২) উপ-ধারা (১) এ িবিনিদ পাির িমক ব তীত কান অিতির
দােনর শত থািকেল তাহা, কা ানীর িবেশষ িস া

বা অ

কান প পাির িমক

বেল অ েমািদত না হওয়া পয

,

কা ানীর উপর বাধ কর হইেব না৷
(৩) এই ধারার উে শ পূরণকে
যাহা কা ানীর সম

“নীট মুনাফা” বিলেত কা ানীর এমন মুনাফােক বুঝাইেব,

কায পিরচালনার ব য়, ঋণ ও অি েমর উপর দ, মরামত ও সংিশ ◌্ন

ৃ অ েমািদত
খরচ, অব গয় মূল , সরকার হইেত বা সংঘিবিধব সরকারী সং া বা সরকার কতক
অ

কান সং া হইেত

মুনাফা, বােজয়া

া

অ দান বা সা য়, িবি ত শয়ােরর উপর ি িময়াম িহসােব

া

শয়ার িব েয়র মুনাফা এবং কা ানীর গ ৃহীত কান উেদ ােগর সমুদয় বা

আংিশক িব য়জিনত মুনাফা এই সব িকছু ই িহসাব কিরয়া িনধািরত হইেব; তেব এই
আয়কর, অিধকর (Super Tax) এবং কা ানীর আেয়র উপর অ
খরচ, িডেব ার এবং মূলধন িহসােবর উপর দ সং া

য কান কর ও

গে
সং া

খরচ িতবৎসর িবেশষ ফা িহসােব বা

মুনাফার মধ হইেত িরজাভ ফা িহসােব প ৃথক কিরয়া রাখা অেথর উপর দ সং া

খরচ বাদ

দওয়া যাইেব না৷
ী
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(৪) কান পাবিলক কা ানীর অধীন
গে

াইেভট কা ানী ব তীত অ া

াইেভট কা ানীর

িকংবা য কা ানীর মূল ব বসা হইেতেছ বীমা-ব বসা সই কা ানীর

গে

এই

ধারার িবধান েযাজ হইেব না৷
ম ােনিজং

১২০৷ (১) কান কা ানী উহার ম ােনিজং এেজ টেক, অথবা ম ােনিজং এেজ ট কান ফাম হইেল

এেজ টেক

উ

ঋণদান

ফােমর কান অংশীদারেক, অথবা ম ােনিজং এেজ ট কান

াইেভট কা ানী হইেল উহার

কান সদস বা পিরচালকেক কান ঋণদান কিরেব না অথবা ম ােনিজং এেজ টেক বা উ
অংশীদার, সদস বা পিরচালকেক দ

কান ঋেণর গ ারাি ট দান কিরেব না৷

(২) কা ানীর কাযাবলী ব ব াপনার উে েশ
িহসােব কান অথ রাখার ব ব া কিরেল উ

কা ানী উহার ম ােনিজং এেজ ট এর চলিত

অেথর

গে , এই ধারার কান িকছু ই

েযাজ

হইেব না :
তেব শত থােক য, এই প অেথর পিরমাণ পিরচালক পিরষদ িনিদ কিরয়া িদেত পািরেব৷
(৩) উপ-ধারা (১) এর িবধান লংিঘত হইেল ঋণদান বা গ ারাি টদােনর কােজ কা ানীর য
পিরচালক অংশ হণ কিরয়ািছেলন িতিন অনিধক পাঁচ হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেবন এবং
উ

ঋণ পিরেশািধত না হইেল বা গ ারাি ট িবমু

জ

উ

পিরচালক এককভােব এবং ঋণ

(discharged) না হইেল অপিরেশািধত অেথর

হীতা বা গ ারাি টর িবধা

হীতার সিহত যৗথভােব

দায়ী থািকেবন৷
(৪) পাবিলক কা ানীর অধীন

াইেভট কা ানী ব তীত অ

য কান

াইেভট কা ানীর

গে এই ধারার কান িকছু ই েযাজ হইেব না৷
(৫) এত ে েশ আ ত পিরচালক পিরষেদর সভায় উপি ত িছেলন এবং উ
িস াে

সভায় এত িবষয়ক

ভাটদােনর অিধকারী িছেলন এই প পিরচালকগেণর িতন-চতু থাংেশর স িত ব তীত,

উ

কা ানীর কান ম ােনিজং এেজ ট অথবা ম ােনিজং এেজ ট কান ফাম হইেল সই ফাম বা

উ

ফােমর কান অংশীদার িকংবা ম ােনিজং এেজ ট কান কা ানী হইেল উহার কান সদস বা

পিরচালক পণ বা সর ামািদর

য়, িব য় বা সরবরােহর জ

থেমা

কা ানীর সিহত কান

চু ি েত আব হইেবন না৷
একই
ব ব াপনার
অধীন এক
কা
অ

ানীেক
কা

১২১৷ (১) এই আইেনর অধীেন িনগিমত কান কা ানী ম ােনিজং এেজে টর ব ব াধীেন থািকেল
উ

কা ানী উহার ম ােনিজং এেজে টর ব ব াপনাধীন অ

কান কা ানীেক ঋণদান কিরেব

না িকংবা এই প কা ানীেক দ ঋেণর গ ারাি টও দান কিরেব না :

ানী

কত ৃ ক ঋণদান
ী
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তেব শত থােক য, কান কা ানী উহার ব ব াপনাধীন অপর কান কা ানীেক ঋণদান কিরেল,
অথবা উ

অপর কা ানীর প গ হইেত কান গ ারাি ট দান কিরেল, অথবা কান িনয় ণকারী

কা ানী উহার অধীন

কা ানীেক বা অধীন

কা ানী উহার িনয় ণকারী কা ানীেক ঋণদান

কিরেল, অথবা িনয় ণকারী কা ানী উহার অধীন

কা ানীর পে গ কান গ ারাি ট

দান

কিরেল, এই উপ-ধারায় িবধ ৃত কান িকছু ই েযাজ হইেব না৷
(২) এই ধারার িবধানাবলী লংঘন করা হইেল ঋণ বা গ ারাি ট
পিরচালক বা কমকতা, িযিন

াতসাের এবং ই াকৃতভােব এই লংঘেনর জ

পাঁচ হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেবন এবং অ
গিত

হইেল ত

দানকারী কা ানীর

েত ক

দায়ী িতিন অনিধক

প ঋণ বা গ ারাি টর জ

কা ানী কান প

িতিন এককভােব এবং ঋণ হীতা বা গ ারাি টর

িবধা হীতার সিহত

যৗথভােব দায়ী হইেবন৷
একই ম ােনিজং
এেজে টর
ব ব াপনাধীন
এক কা

ানী

কত ৃ ক অপর
কা

ানীর

শয়ার

য়

ম ােনিজং
এেজে টর

১২২৷ কান িবিনেয়াগ কা ানী অথা

বা অ িবধ িসিকউিরিট (securities) অজন ও ধারণ সই কা ানী ব তীত অ

বাধা-িনেষধ

না, যিদ না

কা

ানীর

ব বসােয়র
সিহত

তা কা ানীর পিরচালক পিরষেদর সবস ত িস া

েম উ

য় কিরেব

য় অ েমািদত

হয়৷
১২৩৷ কান কা ানীর ম ােনিজং এেজ ট সই কা ানীর িডেব ার ই
েয়াগ কিরেবন না অথবা, উ

কা ানীর তহিবল িবিনেয়ােগর

ৃ িবিনিদ সীমার অিতির
পিরষেদর অ মিত ব তীত এবং তৎকতক
কিরেব না; এবং কান কা ানী উহার ম ােনিজং এেজে টর অ
কিরেল উ

ব ব াপনাধীন

কান কা ানী

একই ম ােনিজং এেজে টর ব ব াপনাধীন অপর একিট কা ানীর শয়ার বা িডেব ার

ব ব াপনা
মতার উপর

য কা ানীর মূল ব বসা হইেতেছ শয়ার, ক, িডেব ার

করার

গমতা

গে , উহার পিরচালক
কান
প কান

গমতা

েয়াগ

গমতা অপণ

অপণ ফলিবহীন (void) হইেব৷

১২৪৷ ম ােনিজং এেজ ট িনজ উেদ ােগ এমন কান ব বসায় িনেয়ািজত হইেবন না যাহার
তাহার ব ব াপনাধীন কা ানীর বা উহার অধীন
যাহা উ

কা ানীর ব বসার সংেগ ত

কৃিত

কা ানীর ব বসােয়র মত একই প অথবা

গভােব িতেযািগতামূলক৷

িতেযািগতামূ লক
কান ব বসায়
ম ােনিজং
এেজে টর
িনেয়ািজত হওয়া
িনিষ

ী
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ম ােনিজং
এেজ ট কত ৃ ক
িনযু
পিরচালেকর
সংখ া-সীমা

১২৫৷

াইেভট কা ানী ব তীত অ

ৃ িনযু
ম ােনিজং এেজ ট ক তক

য কান কা ানীর সংঘিবিধেত যাহাই থা ক না কন,

পিরচালেকর সংখ া ঐ কা ানীর পিরচালেকর মাট সংখ ার

ৃ ীয়াংেশর অিধক হইেব না৷
এক-তত
চু ি

িলিখত ও
অিলিখত উভয়
চু ি

র বধতা

১২৬৷ (১) কা ানীর পে গ িন বিণতভােব চু ি
(ক) একক ব ি গেণর মেধ

কান িলিখত চু ি

িলিখতভােব হইেত হয় এবং ত
ও অ

স াদেনর জ

আইন অ যায়ী যমন উহা

ঐ ব ি গণেক উহােত া গর কিরেত হয়, তমিন কা ানী

কাহারও মেধ িলিখত চু ি

স াদেনর জ

িববি গতভােব (express or implied)
িলিখতভােব চু ি

করা যাইেত পাের, অথা ¬¬ -

গমতা া

কা ানীর প গ হইেত ব
হইয়া কান ব ি

স াদন কিরেত পািরেবন এবং িতিন এই প িলিখত চু ি

মত একইভােব পিরবতন কিরেত বা উহার দায় হইেত কা ানীেক িবমু
(খ) একক ব ি গেণর মেধ
যমন উহা আইনিস

িবমু

অ া

া গরদান করতঃ
অ া

িলিখত চু ি র

কিরেত পািরেবন; এবং

িলিখতভােব না হইয়া বাচিনকভােব স ািদত হইেলও

হয় তমিন, ব

গমতাবেল কান ব ি
এই প চু ি

কান চু ি

বা

হউক বা িববি গত হউক, কা ানী হইেত

উহার পে গ বাচিনকভােব চু ি

া

স াদন কিরেত পািরেবন এবং িতিন

চু ি র মত একই কাের পিরবতন কিরেত বা উহার দায় হইেত কা ানীেক

কিরেত পািরেবন৷

(২) এই ধারা অ যায়ী স ািদত সকল চু ি
কা ানী এবং উহার উ রািধকারী এবং

আইেনর দিৃ েত কাযকর হইেব এবং এই প চু ি
গ মত উহার সিহত সংিশ ◌্ন অ া

সকল প গ,

তাহােদর উ রািধকারীগণ বা আইনা গ িতিনিধগেণর উপর বাধ কর হইেব৷
িবিনময় িবল
এবং

িমসির

নাট

১২৭৷ কা ানী হইেত ব

বা িববি গতভােব

কা ানীর পে গ কা ানীর জ

গমতা া

কান ব ি

কান িবিনময় িবল, ি ড বা

হণ বা প ৃ া ন (endorse) কিরেল তাহা কা ানীর পে গ

িমসির নাট
ণীত,

কা ানীর নােম
ণয়ন,

া গর

া গরকৃত, গ ৃহীত বা

প ৃ াি ত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব৷
দিলল স

াদন

8

[১২৮। কা ানী িলিখতভােব য কান ব ি েক সাধারণভােব অথবা য কান িনিদ

বাংলােদেশর িভতর বা বািহের য কান ােন উহার পে
িহসােব

দিলল স াদেনর জ

মতা দান কিরেত পািরেব; এবং কা ানীর পে

উ

ে

উহার এটনী

এটনী কান দিলেল া র

কিরেল দিললিট কাযকর হইেব এবং কা ানীর উপর উহা বাধ কর হইেব।]
ী
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কান কা

ানী

কত ৃ ক
বাংলােদেশর

9

ানীর উে শ াবলী অনুসাের উহার কান কায

বাংলােদেশর বািহের স

াদেনর

[১২৯। (১) কান কা
ারা কা

বািহেরর কান
ােন কান
বি

েক

মতা

অপণ

ানী

এলাকায় বা

মতা া

ােন কা

হইেল, বাংলােদেশর বািহেরর কান ভূ খে ,

ানী িলিখতভােব য কান ব

কিরেত পািরেব এবং িতিন কা

ানীর

(২) উপ-ধারা (১) এ উি িখত
এতদুে েশ

েয়াজন হইেল এবং উহার সংঘিবিধ

েক

িতিনিধেক

মতা

পয ,

িতিনিধর

মতা

া

িকত দিলেল
অথবা, উ

িতিনিধর সিহত লনেদনকারী

ত াহার বা অবসােনর না টশ না দওয়া

মতা বহাল থািকেব।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উি িখত
তাহার

দান স

কান সময় উে খ থািকেল, সই সময় পয
িতিনিধর

মতা অপণ

িতিনিধ বিলয়া গণ হইেবন।

দিলেল কান সমেয়র উে খ না থািকেল,
ব

েক

িতিনিধ

েয়াজনীয় দিলল দ ােবেজ

রসহ িলিখতভােব তািরখ উে খ কিরেবন এবং য ভূ খে ,

এলাকা বা

ােন

া

র করা হইল সই ভূ খ , এলাকা বা

ােনর নাম

উে খ কিরেবন।]
চু ি

ইত ািদর

ব াপাের
পিরচালকগণ
কত ৃ ক
কাশ

ােথর

ৃ বা কা ানীর পে গ স ািদত কান চু ি েত বা গ ৃহীত ব ব ায়
১৩০৷ (১) কা ানী কতক
ত

গ বা পেরা গভােব সংিশ ◌্ন বা

সভায় উ

চু ি

াথবান

স াদন বা ব ব া হেণর িস া

থােক, অথবা অ া

েত ক পিরচালক, পিরচালক পিরষেদর য
হয় সই সভায়, যিদ তখন তাহার কান াথ

গে , াথ অজন করার পর িকংবা উ

চু ি

স াদন বা ব ব া হেণর

পর পিরচালক পিরষেদর থম সভায়, তাহার সংিশ ◌্ন তা বা ােথর কৃিত কাশ কিরেবন :
তেব শত থােক য, কা ানীর কান পিরচালক যিদ এই মেম সাধারণভােব একিট সাধারণ নািটশ
িদয়া থােকন য, িতিন নািটেশ িবিনিদ অ
নািটেশ িবিনিদ

একিট কা ানীর পিরচালক বা সদস অথবা িতিন

কান ফােমর অংশীদার এবং উ

কা ানীর কান লনেদেনর
পরবতী সকল লনেদেনর

গে

তাহােক

গে , উ

গে উ

থেমা

াথবান বিলয়া গণ কিরেত হইেব, তাহা হইেল

নািটশ এই উপ-ধারার তাৎপযাধীেন পযা

গণ হইেব; এবং এই প সাধারণ নািটশ দােনর পর উ
লনেদেনর

ফাম বা কা ানীর সিহত

কাশ বিলয়া

ফাম বা কা ানীর সিহত কান িনিদ

ৃ আর কান িবেশষ নািটশ দােনর েয়াজন হইেব না৷
পিরচালক কতক

(২) উপ-ধারা (১) এর িবধান লংঘনকারী

েত ক পিরচালক অনিধক পাঁচ হাজার টাকা অথদে

দ নীয় হইেবন৷
ী
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(৩) উপ-ধারা (১) এর িবধান
কিরয়া রাখার জ

েযাজ হয় এই প সকল চু ি

বা ব ব ার িববরণািদ িলিপব

কা ানী একিট প ৃথক বিহ সংর গণ কিরেব এবং অিফস চলাকালীন সময় উহা

কা ানীর িনবি কৃত কাযালেয় কা ানীর য কান সদেস র পিরদশেনর জ
(৪) কা ানীর কান কমকতা

উ ু

রািখেব৷

াতসাের ও ই াকৃতভােব উপ-ধারা (৩) এর িবধান লংঘন কিরেল

িতিন অনিধক এক হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেবন৷
াথবান
পিরচালক কত ৃ ক
ভাট

েয়ােগর

উপর িনেষধা া

১৩১৷ (১) কা ানীর কান পিরচালক িহসােব ব তীত িভ কারেণ ত

গ বা পেরা গভােব উ

বা গ ৃহীত ব ব ায় াথবান থােকন, তাহা হইেল িতিন উ

পিরচালক যিদ কা ানীর কান চু ি
চু ি

বা গ ৃহীত ব ব ার উপর অ

অ

প কান ভােটর সমেয় কারােমর ব াপাের তাহার উপি িত গণনা করাও যাইেব না, এবং

িতিন যিদ অ

প পিরচালক িহসােব ভাটদান কিরেত পািরেবন না অথবা

পভােব ভাটদান কেরন, তাহা হইেল তাহার ভাট গণনা করা হইেব না :

তেব শত থােক য, যিদ সকল পিরচালক বা তাহােদর মেধ এক বা একািধক পিরচালক
কা ানীর পে গ জািমনদার হওয়ার কারেণ
হইেত উ ু ত

গিত সং া

গিত

হন, তাহা হইেল উ

জািমনদারী চু ি

য কান িবষেয়র উপর তাহারা সকেল বা সংিশ ◌্ন এক বা

একািধক পিরচালক ভাটদান কিরেত পািরেবন৷
(২) কান পিরচালক উপ-ধারা (১) এর িবধান লংঘন কিরেল িতিন অনিধক এক হাজার টাকা
অথদে দ নীয় হইেবন৷
(৩) এই ধারার িবধান কান াইেভট কা ানীর িত েযাজ হইেব না:
তেব শত থােক য, কান াইেভট কা ানী কান পাবিলক কা ানীর অধীন
উ

াইেভট কা ানীর পে গ উ

স ািদত চু ি
ম ােনজার
িনেয়ােগর চু ি
সদস গেণর
িনকট

কাশ

বা গ ৃহীত ব ব ার

১৩২৷ (১) য

গে

স াদন কের এবং উ
াথবান হন অথবা অ
কা ানী, চু ি

পাবিলক কা ানী ব তীত অ

গে এই ধারার িবধান েযাজ হইেব৷

চু ি েত কা ানীর পিরচালক ত

গ বা পেরা গভােব সংিশ ◌্ন বা

প কান িবদ মান চু ি েত কান পিরবতন করা হয়, স

গে

উ

স াদেনর বা িবদ মান চু ি েত কৃত পিরবতেনর এ শ িদেনর মেধ , স ািদত
গ িবেশেষ িবদ মান চু ি র শতাবলীেত কৃত পিরবতেনর সারাংশ

এবং স ািদত চু ি েত বা পিরবিতত চু ি েত
কৃিত স েক

াথবান বা সংিশ ◌্ন পিরচালেকর

উেল ◌্নখ স িলত একিট

ী
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য কান ব ি র সিহত

কান কা ানী উহার ম ােনজার বা ম ােনিজং এেজ ট িনেয়ােগর কান চু ি

চু ি র শতাবলীর সারাংশ বা

সংিশ ◌্ন তার

কা ানী হইেল

ারকিলিপ

ােথর বা

েত ক সদেস র

ই
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িনকট

কা ানী আইন, ১৯৯৪

কা ানীর িনবি কৃত কাযালেয় য কান সদেস র

রণ কিরেব, এবং এই প সকল চু ি

পিরদশেনর জ

উ ু

থািকেব৷

(২) কান কা ানী উপ-ধারা (১) এর িবধান পালেন ব থ হইেল, উ
হাজার টাকা অথদে
ই াকৃতভােব উ
মূ খ ব ি

েপ

(Principal)
অ কািশত
কা

ানীর

িতিনিধ

(agent) কত ৃক
চু ি

স

াদন

দ নীয় হইেব এবং কা ানীর

ব থতার জ

কা ানী অনিধক পাঁচ

েত ক কমকতা, িযিন

াতসাের ও

দায়ী িতিনও, একই অথদে দ নীয় হইেবন৷

১৩৩৷ (১) পাবিলক কা ানীর অধীন

াইেভট কা ানী ব তীত অ

ম ােনজার বা অ িবধ িতিনিধ যিদ কা ানীর জ

য কান কা ানীর

বা উহার পে গ এই প কান চু ি

স াদন

কেরন য চু ি েত কা ানীর মূখ ব ি

(Principal) হওয়ার িবষয় অ কািশত থােক, তেব উ

ম ােনজার বা

হওয়ার সময় চু ি র শত স েক িলিখতভােব একিট

ারকিলিপ

িতিনিধ চু ি েত আব

ত কিরেবন এবং উহােত চু ি র অপর পে গর নাম িনিদ ভােব উেল ◌্নখ

কিরেবন৷
(২) উ

ম ােনজার বা িতিনিধ অিবলে উ

উহার অ িলিপ পিরচালকগেণর িনকট
িনব নকৃত কাযালেয় নিথভু

ারকিলিপ কা ানীর িনবি কৃত কাযালেয় এবং

রণ কিরেবন, এবং অতঃপর

ারকিলিপিট কা ানীর

কিরেত হইেব এবং উহা পিরচালক পিরষেদর পরবতী

থম সভায়

উপ াপন কিরেত হইেব৷
(৩) যিদ উ

ম ােনজার বা িতিনিধ এই ধারার িবধান পালেন ব থ হন, তাহা হইেল-

(ক) উ

চু ি

কা ানীর ই া যায়ী বািতলেযাগ (voidable) হইেব; এবং

(খ) উ

ম ােনজার বা িতিনিধ অনিধক পাঁচ হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেবন৷
সেপ াস

সেপ ােস
তািরখ উে খ

ৃ বা উহার পে গ
১৩৪৷ কান কা ানী কতক
কা ানীর িবষেয়

কািশত কান

কািশত অথবা গিঠত হইেব এমন কান

সেপ ােস উহা

হইেব এবং িবপরীত মািণত না হইেল, উ

কােশর তািরখ উেল ◌্নখ কিরেত

তািরখ সেপ াস কাশনার তািরখ বিলয়া গণ

হইেব৷
সেপ ােস
উে খ িবষয় ও
িতেবদন

ৃ বা উহার পে গ
১৩৫৷ (১) কান কা ানী কতক
বি

েত ক

সেপ ােস অথবা য

কা ানী গঠেন িনেয়ািজত আেছন বা িছেলন বা উহােত আ হী সই ব ি

তাহার পে গ

কািশত

েত ক

সেপ ােস তফিসল-৩ এর

ী
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থম খে

ৃ বা
কতক

িবিনিদ িবষয়ািদ
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কা ানী আইন, ১৯৯৪

িবব ৃত কিরেত হইেব; এবং উ

তফিসেলর ি তীয় খে

িতেবদনসমূহও উহােত সি েবিশত কিরেত হইেব, এবং
উ

িবিনিদ

িবষেয়র উপর

থম ও ি তীয় খে র িবধানসমূহ

ৃ ীয় খে িবধ ৃত িবধানাবলী সােপে গ কাযকর থািকেব৷
তফিসেলর তত

(২) যিদ কা ানীর কান শয়ার বা িডেব ার এর আেবদনকারীর
আেরাপ করা হয় য, উ

িত এমন কান শত

শত হেণর ফেল এই ধারার কান িবধান পালেনর ব াপাের ছাড়

দওয়া হইেব, অথবা সেপ ােস িনিদ ভােব উেল ◌্নিখত নাই এমন কান চু ি , দিলল বা
িবষেয়র নািটশ তাহােক দওয়া হইয়ােছ বিলয়া িবেবচনা করা যাইেব, তাহা হইেল এই প
শত ফলিবহীন (void) হইেব৷
(৩) কান ব ি
যিদ না উ

কা ানীর শয়ার বা িডেব ার এর আেবদনপে র ছক ই

কিরেবন না

ছেকর সিহত এই ধারার িবধান অ সাের ণীত একিট সেপ াস সরবরাহ করা

হয়:
তেব শত থােক য, িন বিণত কান উে েশ উ

আেবদনপে র ছক ই

গে , এই উপ-

ধারার িবধান েযাজ হইেব না, যথা :(ক) শয়ার বা িডেব ার িবষেয় অবিলখন (underwriting) চু ি েত আব

হওয়ার জ

কান ব ি েক সরল িব ােস আম ণ জানােনার উে েশ ; অথবা
(খ) য সকল শয়ার বা িডেব ার চাঁদা দােনর জ

জনসাধারেণর িনকট

াব করা হয়

নাই সই সকল শয়ার বা িডেব ার স িকত িবষেয়৷
(৪) কান ব ি

উপ-ধারা (৩) এর িবধান লংঘন কিরয়া কান কাজ কিরেল িতিন অনিধক পাঁচ

হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেবন৷
(৫) এই

সেপ ােসর দািয়ে

কান িবধান পালন না করার জ
(ক) অ কািশত কান িবষেয়র

িনেয়ািজত কান পিরচালক বা অ
বা লংঘেনর জ

কান ব ি

এই ধারার

কান কাের দায়ী হইেবন না, যিদ-

গে , িতিন মাণ কেরন য, তৎস েক িতিন কান িকছু ই

জািনেতন না; অথবা
(খ) িতিন মাণ কেরন য, কান ঘটনা স েক তাহার অিন াকৃত ভু েলর কারেণ উ

লংঘন

সংঘিটত হইয়ােছ; অথবা

ী
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(গ) য িবষেয় লংঘন সংঘিটত হইয়ােছ তাহা স েক, িবচারকারী আদালত এই প অিভমত
পাষণ কের য, উহা অিকি তকর অথবা উহার সব িদক িবেবচনা কিরয়া যুি সংগতভােব
লংঘনকারীেক অব াহিত দওয়া যায় :
তেব শত থােক য, কান পিরচালক বা অ
১৮ িবিনিদ িবষয়ািদ স েক

কান ব ি

তফিসল-৩ এর থম খে র িবধান

সেপ ােস কান িবব ৃিত অ

ভু

কিরেত ব থ হওয়ার জ

দায়ী হইেবন না, যিদ ইহা মািণত হয় য, অ কািশত িবষয়ািদ তাহার জানা িছল না৷
(৬) কা ানী গিঠত হওয়ার পূেবই হউক বা পেরই হউক, সেপ াস বা আেবদনপে র ছক
ই র

গে এই ধারা িবধান েযাজ হইেব, তেব উহা িন বিণত

গে

েযাজ হইেব

না যথা :(ক) কা ানীর শয়ার বা িডেব ােরর বরা পাওয়ার জ
অিধকার অ

বি র অ

েল

ৃ অিজত
কান আেবদনকারী কতক

ত াহােরর (renounce) ব াপাের তাহার কান অিধকার

থা ক বা না থা ক, কা ানীর িবদ মান সদস বা িডেব ার হা ারগেণর িনকট শয়ার বা
িডেব ার ই র জ

সেপ াস বা আেবদনপে র ছক ই র

(খ) যিদ এমন শয়ার বা িডেব ার সং া
য, উ

গে ; অথবা

সেপ াস বা আেবদনপে র ছক ই

শয়ার বা িডেব ার পূেব ই কৃত শয়ার বা িডেব ােরর মত সবেতাভােব একই

রকম আেছ বা একই রকম হইেব এবং আপাততঃ ঐ িল কান
মাধ েম
হইেল উ

করা হয়

য় িব য় হইেতেছ বা

য় িব েয়র জ

সেপ াস বা ছক ই র

ীকৃত

ক একেচে র

উপ াপন (quoted) করা হইেতেছ, তাহা

গে ৷

(৭) এই ধারার অধীন দায়-দািয় ছাড়াও এই আইেনর অ া
অধীেন কান ব ি র কান দায়-দািয়

িবধান বা অ

কান আইেনর

থািকেল উহােত এই ধারার কান িকছু ই সীিমত বা

াস কিরেব না৷
কা

ানী গঠেন

বা ব ব াপনায়
সাধারণভােব

১৩৬৷ কান কা ানীর শয়ার বা িডেব াের চাঁদাদােনর আ ান জানাইয়া য সেপ াস ই
করা হয় তাহােত কান িবেশষে র নাম ব বহার কিরয়া কান িবব ৃিত বা কান িবেশষ

িবেশষে র
স

কহীনতা

দ বিলয়া কিথত কান িবব ৃিত অ

ভু

করা যাইেব না, যিদ না িতিন এমন ব ি

ৃ
কতক
হন িযিন

কা ানীর উেদ া া িহসােব বা উহা গঠেন বা উহার ব ব াপনায় িনেয়ািজত বা আ হী
িছেলন বা আেছন৷

ী
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স িতসহ
িবেশষে র
িবব ৃিতস িলত

ৃ
কতক

১৩৭৷ কান িবেশষ

বিলয়া কিথত িবব ৃিত অ

দ

ভু

শয়ার বা িডেব াের চাঁদাদােনর আ ান জানাইয়া সেপ াস ই

করতঃ কান কা ানীর
করা যাইেব, যিদ-

সেপ াস ই

সেপ ােস িবব ৃিতিট অ

(ক)
অ

ভু

উ

ভু ি র ব াপাের এবং য আকাের এবং য

সংেগ উহা

করা হইয়ােছ সই ব াপােরও িতিন তাহার িলিখত স িত দান কিরয়া থােকন এবং
সেপ াস িনব েনর জ

উহার একিট অ িলিপ পশ করার পূব পয

তাহার স িত

ত াহার না কিরয়া থােকন; এবং
েপ িবব ৃিত

(খ) িতিন উ

দান কিরয়ােছন এবং দফা (ক) ত উেল ◌্নিখত স িত িতিন

ত াহার কেরন নাই মেম অপর একিট িবব ৃিত সেপ ােস অ

ভু

করা হয়৷

সেপ াস
সেপ াস
িনব ন

১৩৮৷ (১) কান কা ানী বা
পিরচালক েপ আখ ািয়ত ব ি
ৃ উ
কতক

ািবত কা ানীর

ৃ বা তাহার িনকট হইেত িলিখতভােব
কতক

সেপ ােসর অ িলিপ

িনব েনর জ

সেপ ােস পিরচালক বা
গমতা া

িতিনিধ

া গিরত না হইেল এবং উহা ই র তািরেখ বা তৎপূেব

রিজ ােরর িনকট দািখল না করা হইেল, উ

অথবা উহার স েক উ

ািবত

সেপ াস ই

ৃ বা উহার পে গ
কা ানী কতক

করা যাইেব না৷

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন িনব েনর জ

রিজ ােরর িনকট দািখলকৃত

সেপ ােসর

অ িলিপেত িন বিণত িবষয়ািদ প ৃ াি ত বা উহার সিহত সংেযািজত থািকেত হইেব, যথা :(ক) ধারা ১৩৭ এর অধীন

েয়াজনীয় স িতসহ

সেপ াস ই র

গে , সংিশ ◌্ন

িবেশষে র স িত; এবং
(খ) সাধারণভােব ই কৃত সকল সেপ ােসর
(অ) তফিসল-৩ এর

থম খে র

অ িলিপ অথবা, এই প কান চু ি
(আ) উ

গে -

িবধান ১৬ ত উিল ◌্নিখত

েত ক চু ি র একিট কিরয়া

অিলিখত হইেল, উহার পূণ িববরণসহ একিট

ারকিলিপ; এবং

তফিসেলর ি তীয় খ অ যায়ী আবশ কীয় কান িতেবদন ণয়নকারী ব ি গণ যিদ

এই প িতেবদেন উ

খে র িবধান ৩২ এ উেল ◌্নিখত সম য় সাধেনর বণনা কিরয়া থােকন

িকংবা কান কারণ দশন না কিরয়া উহােত অ
তেব ঐ সকল ব ি

প সম য় সাধেনর ইংিগত দান কিরয়া থােকন,

ৃ বিণত সম য় সাধনসমূহ সি েবশ কিরয়া এবং উহােদর কারণ দশন
কতক

কিরয়া তাহােদর া গিরত একিট িলিখত িবব ৃিত৷
ী
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(৩) কান সেপ ােসর

গে উপ-ধারা (১) েযাজ হইেল সই সেপ ােসর থম ভােগ-

(ক) এই মেম একিট িবব ৃিত থািকেব য, এই ধারার িবধান অ যায়ী

সেপ াস িনব েনর জ

উহার একিট অ িলিপ দািখল করা হইয়ােছ;
(খ) এমন সব দিলেলর তািলকা থািকেত হইেব য িল এই ধারার িবধান অ যায়ী

সেপ ােসর

অ িলিপেত প ৃ াি ত বা উহার সিহত সংেযািজত হইয়ােছ; এবং
(গ) সেপ ােস অ

সকল িবব ৃিতসমূেহর একিট তািলকা থািকেত হইেব৷

ভু

(৪) রিজ ার কান সেপ াস িনব ন কিরেবন না, যিদ ধারা ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬ ও ১৩৭ এবং এই
ধারার উপ-ধারা (১), (২) এবং (৩) এর িবধানাবলী পালন করা না হয়, এবং উ
সিহত কা ানীর বা

ািবত কা ানীর িনরী গক, আইন উপেদ া, এটনী, সিলিসটার,

ব াংকার বা দালাল েপ অখ ািয়ত ব ি র, বা অ
বি

সেপ ােসর

পভােব কাজ কিরেত

ীকৃিতদানকারী কান

থািকেল তাহার িলিখত স িত না থােক৷
সেপ ােসর অ িলিপ দািখলকৃত হওয়ার তািরেখর ন ই িদন পর উ

(৫) িনব েনর জ
সেপ াস ই

করা যাইেব না এবং ঐ সমেয়র পর যিদ কান

হইেল উহা এমন একিট

সেপ াস ই

করা হয়, তাহা

সেপ াস বিলয়া গণ হইেব যাহার অ িলিপ এই ধারা অ যায়ী

রিজ ােরর িনকট দািখল করা হয় নাই৷
(৬) এই ধারার িবধান অ যায়ী রিজ ােরর িনকট
পভােব দািখলকৃত অ িলিপেত

অ

সেপ ােসর অ িলিপ দািখল না কিরয়া বা

গ মত েয়াজনীয় স িত বা দিলল প ৃ াি ত না কিরয়া বা

উহার সিহত সংেযািজত না কিরয়া যিদ কান

সেপ াস ই

করা হয়, তাহা হইেল সংিশ ◌্ন

কা ানী অনিধক পাঁচ হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেব এবং েত ক ব ি , িযিন
ই াকৃতভােব উ
ধারা ১৩৬ ও
১৩৭ লংঘেনর
দ

সেপ াস ই র জ

দায়ী সই ব ি ও, একই দে দ নীয় হইেবন৷

১৩৯৷ (১) যিদ ধারা ১৩৬ বা ১৩৭ এর িবধান লংঘন কিরয়া কান সেপ াস ই
হইেল উ

াতসাের ও

করা হয় তাহা

কা ানী অনিধক পাঁচ হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেব এবং েত ক ব ি , িযিন

াতসাের উহা ই র জ

দায়ী িতিনও, একই দে দ নীয় হইেবন৷

(২) এই ধারা এবং ধারা ১৩৬ বা ১৩৭ এর উে শ পূরণকে , ‘িবেশষ ' বিলেত
িনধারক, িহসাবর গক এবং অ

য কান ব ি

অ

ভু

ৗশলী, মূল -

হইেবন যাহার পশা বা দ গতার

ৃ
কারেণ তৎকতক
দ িবব ৃিতেক িনভরেযাগ িবব ৃিত বলা যায়৷
ক এ েচে
য়-িব য়েযাগ
শয়ার ও

১৪০৷ (১) কান সেপ াস সাধারণভােব ই
িবব ৃিত থােক য, উহােত য সম

শয়ার বা িডেব ার বরাে র জ
ী
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িডেব ার
বরা করণ

কা ানী আইন, ১৯৯৪

শয়ার বা িডেব ার যাহােত এক বা একািধক ীকৃত ক এ েচে

জানােনা হইয়ােছ স সম

য়-িব য় করা যায় সই উে েশ
হইেব, তেব উ

ক এ েচে র অ মিতর জ

সেপ ােস উ

ক এ েচে র নাম বা

এে েচে র নাম উেল ◌্নখ কিরেত হইেব; এবং
দশম িদেনর পূেব উ

অ মিতর জ

হইয়া থািকেল, বা উ

ই

(২) য
অ

সেপ াস

তািরেখর পূেবই অ মিতর জ

থম ই

প

েত ক

ক

হওয়ার তািরেখর পর

আেবদন করা সে ও চাঁদা

ক এ েচে

অ মিত দান কিরয়া না থািকেল, উ

আেবদেনর

গ মত অ

আেবদন করা না

শষ তািরেখর পরবতী ছয় স ােহর মেধ উ
এ েচ

আেবদন করা হইয়ােছ বা

বা

গ মত অ

প

দােনর

েত ক ক

সেপ াস অ সাের শয়ার বা িডেব ােরর জ

ি গেত কৃত য কান বরা ফলিবহীন হইেব৷

গ উপ-ধারা (১) এ উিল ◌্নিখত অ মিতর জ

প অ মিতর জ

নাই, সে গে

আেবদন করার পর উ

আেবদন করা হয় নাই, বা য

উপ-ধারায় উিল ◌্নিখতভােব তাহা ম রু করা হয়

সেপ াস অ সাের শয়ার বা িডেব ােরর জ

ৃ
কা ানী ক তক

া

সকল অথ উ

স ােহর ময়াদ অিত া
কা ানী এবং উ

গে

আেবদনকারীগেণর িনকট হইেত

উপ-ধারায় উিল ◌্নিখত দশিদন বা

গ মত ছয়

হওয়ার পরবতী ি শ িদেনর মেধ িবনা েদ ফরত দওয়ার জ

অথ উ

ি শ িদেনর মেধ

ফরত দওয়া না হইেল কা ানী ছাড়াও,

কা ানীর পিরচালকগণ যৗথভােব এবং এককভােব ব াংক-হার (Bank rate) অেপ গা শতকরা
পাঁচভাগ অিধক হাের দসহ উ

অথ ফর িদেত দায়ী থািকেবন :

তেব শত থােক য, যিদ কান পিরচালক

মাণ কেরন য উ

অসদাচরণ বা অবেহলার কারেণ ঘেট নাই, তাহা হইেল িতিন ত

দােনর ব থতা তাহার

দায়ী হইেবন না৷

চাঁদা িহসােব া সকল অথ একিট প ৃথক ব াংক একাউে ট

(৩) শয়ার বা িডেব ার বরাে র জ
জমা রািখেত হইেব এবং উ

অথ ফর

অথ

েযাজ

গে , উপ-ধারা (২) ত িবিনিদ

সমেয় এবং

প িতেত ফর

িদেত হইেব; এবং যিদ এই উপধারার িবধান পালেন কান কা ানী ব থ হয়,

তাহা হইেল উ

কা ানী অনিধক পাঁচ হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেব এবং উহার েত ক

কমকতা, িযিন

াতসাের ও ই াকৃতভােব উ

ব থতার জ

দায়ী িতিনও, একই দে

দ নীয়

হইেবন৷
(৪) শয়ার বা িডেব ােরর কান আেবদনকারীর উপর যিদ এমন কান শত আেরাপ করা হয় য,
উ

শত হেণর ফল হইেব এই ধারার কান িবধান পালেন ছাড় দান করা, তাহা হইেল উ

শত

ফলিবহীন হইেব৷

ী
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(৫) এই ধারার উে শ পূরণকে , যিদ এই প অবিহত করা হয় য, অ মিতর আেবদন পে র
িবষেয় অিধকতর িবেবচনার েয়াজন আেছ, তাহা হইেল উ

অ মিত ত াখান করা হইয়ােছ বা

হইেব বিলয়া গণ করা হইেব না৷
(৬) িনে া

গে এই ধারার অ া

উপধারার িবধান-

(ক) কান সেপ াস ারা য সকল শয়ার বা িডেব ার বরাে র আ ান জানােনা হয় সই সকল
ৃ উ
শয়ার বা িডেব ােরর ব াপাের উহােদর অবিলখনকারী (Underwriter) কতক
হণ করা হইেব বিলয়া ীকৃিতদােনর

িডেব ার

শয়ার বা িডেব ােরর জ
(খ) শয়ার িব েয়র

উ

শয়ার বা

গে এই েপ কাযকর থািকেব যন িতিন ঐ

সেপ াস অ সাের আেবদন কিরয়ািছেলন; এবং

াব স িলত কান সেপ ােসর

গে , িন বিণত পিরবতনসহ কাযকর

থািকেব, যথা :(অ) উ

িবধােনর কাথাও “বরা ” শ িট উিল ◌্নিখত থািকেল তদ েল “িব য়” শ িট

িত ািপত বিলয়া গণ কিরেত হইেব;
(আ) আেবদনকারীর িনকট হইেত
ৃ শয়ার িব েয়র
কতক

বি

হইেবন এবং উ

া

অথ ফর

দওয়ার জ

কা ানী নেহ বরং য সকল

াব দওয়া হইয়ােছ তাহারাই উপধারা (২) এর অধীেন দায়ী

উপধারায় কা ানীর দায় এর য উেল ◌্নখ আেছ স দায় হইেব উ

াবকারী ব ি র বা ব ি গেণর;
(ই) উপ-ধারা (৩) এ “উ
শয়ার িব েয়র
পিরবেত “অ
(৭) কান

কা ানী” শ

েয়র পিরবেত “ য ব ি

াব করা হয় িতিন” শ

যবি ”শ

িল এবং উহার

ৃ বা যাহার মাধ েম
কতক

েত ক কমকতা িযিন শ

িলর

িল িত ািপত গণ কিরেত হইেব৷

সেপ ােসই এই মেম িবব ৃিত থািকেব না য, উহােত য শয়ার বা িডেব ােরর চাঁদা

দােনর আ ান করা হইয়ােছ সই শয়ার বা িডেব ার কান ক এে েচে র মাধ েম কনাবচার অ মিতর জ

আেবদনপ

পশ করা হইয়ােছ, যিদ উহা একিট ীকৃিত া

ক এ েচ

না হয়৷
সেপ াস ই
না করার
কা
দািয়

ানীর

ে

১৪১৷ (১) য

গে

শয়ার মূলধন িবিশ

স েক কান সেপ াস ই
ই

করা সে ও উ

কান কা ানী উহা গঠেনর সমেয় বা গঠন

কের নাই অথবা য

গে উ

কা ানী এই প সেপ াস

সেপ াস ারা য সকল শয়ার বা িডেব াের চাঁদা

দােনর জ

জনসাধারেণর িনকট আ ান জানােনা হইয়ািছল সই সকল শয়ার বা িডেব ার বরা করা হয়
নাই, স

গে

উ

কা ানী কান শয়ার বা িডেব ার বরা
ী
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কা ানী আইন, ১৯৯৪

শয়ার বা িডেব ার থম বরা করেণর কমপে গ িতনিদন পূেব রিজ ােরর িনকট িনব েনর
জ

এমন একিট

সেপ ােসর িবক -িববরণী দািখল করা না হইয়া থােক য, িববরণীিট

উহােত পিরচালক বা

ািবত পিরচালক িহসােব আখ ািয়ত

ৃ অথবা
কতক

েত ক ব ি

তাহােদর িনকট হইেত িলিখতভােব
গমতা া
ছেক

ৃ
িতিনিধ কতক

ণীত হইয়ােছ ও উ

া গিরত হইয়ােছ, এবং তফিসল-৪ এর
খে

একই তফিসেলর ি তীয় খে

উিল ◌্নিখত িববরণ উহােত অ

উেল ◌্নিখত

থম খে

ভু

হইয়ােছ; তেব

গে , িববরণীিটেত উ

িতেবদনসমূহ িববরণীেত সি েবিশত থািকেব, এবং উ

িবধ ৃত

খে

িবিনিদ

থম ও ি তীয় খে র িবধান উ

ৃ ীয় খে িবধ ৃত িবধানাবলী সােপে গ কাযকর থািকেব৷
তফিসেলর তত
(২) উপ-ধারা (১) এ উিল ◌্নিখত িতেবদন ণয়নকারী ব ি গণ এই প িতেবদেন যিদ
ৃ ীয় খে অ ে দ-৩ এ উেল ◌্নিখত সম য়সাধন কিরয়া থােকন অথবা
তফিসল-৪ এর তত
উ

িতেবদেন কান কারণ না দশাইয়া অ

প সম য়সাধেনর ইংিগত

দান কিরয়া

থােকন, তেব তাহােদর উেল ◌্নিখত সম য়সমূহ সি েবশ কিরয়া এবং উহােদর কারণ
া গিরত একিট িবব ৃিত উপ-ধারা (১) এ উিল ◌্নিখত

দশন কিরয়া তাহােদর

সেপ ােসর িবক -িববরণীেত প ৃ াি ত কিরয়া বা উ

িববরণীর সিহত যু

কিরয়া িদেত

হইেব৷
(৩) কান াইেভট কা ানীর

গে এই ধারা েযাজ হইেব না৷

(৪) যিদ কান কা ানী উপ-ধারা (১) বা (২) এর িবধান লংঘন কিরয়া কাজ কের, তাহা
হইেল উ

কা ানী অনিধক পাঁচ হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেব; এবং উ
াতসাের ও ই াকৃতভােব অ

েত ক পিরচালক, িযিন

প লংঘেনর

কা ানীর

গমতা বা অ মিত

দান কেরন বা উহা চিলেত দন িতিনও, একই অথদে দ নীয় হইেবন৷
(৫) যিদ উপ-ধারা (১) এর অধীেন রিজ ােরর িনকট দািখলকৃত
িববরণীেত কান অসত িবব ৃিত অ
উে েশ দািখল কিরবার জ

ভু

থােক, তেব য ব ি

গমতা বা অ মিত

উ

সেপ ােসর িবক
িববরণী িনব েনর

দান কেরন িতিন অনিধক ই বৎসর

কারাদে িকংবা অনিধক পাঁচ হাজার টাকা অথদে বা উভয়িবধ দে দ নীয় হইেবন, যিদ
না িতিন

মাণ কেরন য, উ

িবব ৃিত হয় অিকি তকর নতু বা তাহার এই প িব াস করার

যুি সংগত কারণ িছল য, এবং িতিন উ
িব াসও কিরেতন য, উ

দািখল করার সময় পয

িবব ৃিত সত িছল৷
ী
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(৬) এই ধারার উে শ পূরণকে কান িবব ৃিত অসত বিলয়া গণ হইেব, যিদ

(ক) সেপ ােসর িবক -িববরণীেত অ

ভু

উহা য আকাের এবং য সংেগ অ

হইয়ােছ তাহা িব াি

ভু

কর হয়; এবং

স ৃি র উে েশ পিরকি তভােব সেপ ােসর িবক -িববরণী হইেত কান

(খ) যিদ িব াি

িবষয় বজন করা হয়, তেব বিজত িবষেয়র ব াপাের উহা অসত িবব ৃিত স িলত একিট
সেপ ােসর িবক -িববরণী বিলয়া গণ হইেব৷
(৭) উপ-ধারা (৫) এবং উপ-ধারা (৬) এর (ক) দফার উে শ সমূহ পূরণকে , ‘অ
শ িট যখন

সে ােসর িবক -িববরণী

সংেগ ব ব ত হয় তখন ইহার ারা

িবক -িববরণীেত অথবা উহােত সি েবিশত বা সংযু
অ

ভু

১৪২৷ (১) যে গে

িডেব ার
িব েয়র

াব

স িলত দিলল
সেপ াস
বিলয়া গণ

িতেবদন বা

ভু

স ত হয়, সে গে

বা য কান সংখ ক শয়ার বা িডেব ার

শয়ার বা িডেব ার বরা কের বা বরা কিরেত

য দিলল ারা তাহা জনগেণর িনকট িব েয়র

ৃ ই কৃত
দিলল সংিশ ◌্ন সকল উে েশ , কা ানী কতক

হইেব; এবং

সেপ ােসর িবষয়ব

সেপ ােস অ
কারা
উ

ারকিলিপেত

কান িকছু েক বুঝাইেব৷

কান কা ানী উহার সম

জনসাধারেণর িনকট িব েয়র উে েশ উ

উ

সেপ ােসর

কান িকছু েক বা ঐ িলেত কান িকছু র উেল ◌্নেখর মাধ েম (by reference)

বা ঐ িলর সিহত চােরর মাধ েম অ
শয়ার বা

কান

ভু '

ভু

াব করা হইয়ােছ
সেপ াস বিলয়া গণ

স িকত সকল আইনকা ন (all rules of law) এবং

এবং উহা হইেত বাদ পড়া সকল িবব ৃিত স িকত দািয়

ের সেপ ােসর সিহত স িকত কান িবষেয়র

বা

গে ও উহা েযাজ হইেব; এবং

আইনকা ন এই েপ কাযকর হইেব যন শয়ার বা িডেব ার িলেত চাঁদা দওয়ার জ

জনসাধারেণর িনকট
াব
সকল ব ি
উ
ফেল

াব দওয়া হইয়ািছল এবং যন শয়ার বা িডেব াের চাঁদা দওয়ার

হণকারী ব ি গণ উ
উ

শয়ার বা িডেব াের চাঁদা

দানকারী িছেলন; তেব য

দিলেল িবধ ৃত কান ভু ল িবব ৃিত িদয়ািছেলন বা সংিশ ◌্ন অ

াব িদয়ািছেলন তাহােদর কান দায়-দািয় , যিদ থােক, উ

িকছু র জ

আইনকা ন েয়ােগর

হইেব না৷

(২) উপ-ধারা (১) এর উে শ পূরণকে , জনসাধারেণর িনকট শয়ার বা িডেব ার িব েয়র
উে েশ

ৃ
কা ানী কতক
শয়ার বা িডেব ার বরা করণ বা বরা

স িতদােনর ব াপাের, িবপরীত

মাণ না পাওয়া গেল, িন বিণত ঘটনা িল সা গ বিলয়া
ী
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গণ হইেব, যথা :(ক) বরা করণ বা বরা

কিরেত স িতদােনর একশত আিশ িদেনর মেধ জনগেণর িনকট

শয়ার বা িডেব ার অথবা উহােদর মেধ

য কান একিট িব েয়র জ

াব দওয়া;

অথবা
(খ) য তািরেখ

াব করা হইয়ািছল সই তািরেখ কা ানীর শয়ার বা িডেব ােরর পণ

বাবদ াপ স ণ
ূ টাকা না পাওয়া৷
(৩) উপ-ধারা (১) এ উিল ◌্নিখত দিলেলর
হইেব যন উ
িনে া

ধারা যায়ী

গে

১৩৫ এর িবধান এই েপ

েযাজ

িবষয় িবব ৃত কিরেত হয় ঐ িল ছাড়াও

সেপ ােস য সম

িবষয়ািদ সেপ ােস িবব ৃত করা আবশ ক:-

(ক) য শয়ার বা িডেব ার স েক

াব দওয়া হইয়ােছ সই শয়ার বা িডেব ার বাবদ

ৃ
কা ানী কতক
া বা াপ পেণর নীট পিরমাণ; এবং
(খ) উ

শয়ার বা িডেব ার বরাে র চু ি

(৪) উপ-ধারা (১) এ বিণত
হইেব যন কা ানীর

য ােন এবং য সমেয় পিরদশন করা যাইেব৷

াবকারীর

গে ধারা ১৩৮ এর িবধান এই প

সেপ ােস িতিন পিরচালক িহসােব বা

েযাজ

ািবত পিরচালক িহসােব

আখ ািয়ত হইয়ােছন৷
(৫) য
গে

গে উপধারা (১) এ উিল ◌্নিখত
উ

াবকারী একিট কা ানী বা ফাম হয় স

উপ-ধারায় উিল ◌্নিখত দিলল যিদ উ

কা ানীর

ইজন পিরচালক বা

ফােমর

ৃ
গে অ ন অেধক অংশীদার কতক
া গিরত হয়, তাহা হইেলই যেথ হইেব;

এবং উ

পিরচালক বা অংশীদার হইেত িলিখতভােব

গমতা া

ব ি গণও উ

দিলেল

া গর কিরেত পািরেবন৷
সেপ াস
স

িকত

িবধানাবলীর
ব াখ া

১৪৩৷ (১) সেপ াস স িকত িবধানাবলীর উে শ পূরণকে ,(ক)

সেপ ােস অ

ভু

কান িবব ৃিত অসত বিলয়া গণ হইেব, যিদ উ

এবং সংেগ অ

ভু

হইয়ােছ তাহা িব াি

(খ) যিদ িব াি

স ৃি র উে েশ পিরকি তভােব

িবব ৃিত য আকাের

কর হয়; এবং
সেপ াস হইেত কান িবষয় বজন করা হয়

তেব, বিজত িবষেয়র ব াপাের, উহা অসত িবব ৃিত স িলত একিট সেপ াস বিলয়া গণ হইেব৷
ী
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(২) ধারা ১৪৫ ও ১৪৬ এবং এই ধারার উপ-ধারা (১) এর (ক) দফার উে শ পূরণকে ,
“অ
অ

ভু ” শ িট যখন কান
ভু

সেপ াস

সংেগ ব ব ত হয় তখন ইহার

কান িকছু েক অথবা ইহার সিহত সংযু

কান

িতেবদন বা

ারা

সেপ ােস

ারকিলিপেত অ

ভু

কান িকছু েক অথবা উহােত কান িবষেয় উেল ◌্নেখর মাধ েম বা উহার সিহত চােরর মাধ েম
অ
সেপ াস
অথবা
সেপ ােসর
িবক

-িববরণীর

ভু

কান িকছু েক বুঝাইেব৷

ৃ
১৪৪৷ কান কা ানী উহার সাধারণ সভার পূব অ েমাদন অথবা উহার সাধারণ সভা কতক
এত ে েশ

দ

গমতা ব িতেরেক

সেপ ােস বা

সেপ ােসর িবক

িববরণীেত

উেল ◌্নিখত কান চু ি র শতাবলী কান সময় পিরবতন কিরেব না৷

শতাবলী
পিরবতেনর
উপর বাধািনেষধ

সেপ াস
সেপ ােসর
ু িটপূণ িবব ৃিত
দােনর জ
দওয়ানী দায়-

১৪৫৷ (১) কান কা ানী যিদ
িডেব াের চাঁদা

সেপ ােসর মাধ েম জনসাধারেণর িনকট শয়ার বা

দােনর আ ান জানায় এবং যিদ উ

িবব ৃিতর কারেণ এমন কান ব ি

দািয়

গিত

দান কিরয়ােছন, তাহা হইেল উ
তাহার য
অ া

বি

সেপ ােস অ

ভু

কান অসত

হন িযিন সেপ াসিট িব াস কিরয়া উ
সেপ ােস অ

গিত হইয়ােছ বা হইেত পাের তাহা দােনর জ

চাঁদা

কান অসত িবব ৃিতর কারেণ

ভু

িন বিণত ব ি গণ, এই ধারার

িবধান সােপে গ, দায়ী হইেবন, যথা :-

(ক) সেপ াস ই র সমেয় কা ানীর পিরচালক িছেলন এই প েত ক ব ি ;
(খ) এই প েত ক ব ি

িযিন সেপ ােস একজন পিরচালক েপ অিভিহত হইেত স িত

দান কিরয়ােছন এবং অিভিহত হইয়ােছন, িকংবা িযিন তাৎ গিণকভােব বা িকছু সমেয়র
ব বধােন পিরচালক হইেবন বিলয়া স িত িদয়ােছন;
(গ) কা ানীর েত ক উেদ া া; এবং
(ঘ) সেপ াস ই

করার

গমতা দানকারী েত ক ব ি

ী
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তেব শত থােক য, যে গে ধারা ১৩৮ এর িবধান অ সাের কান সেপ াস ই র জ
কান ব ি র স িতর

েয়াজন হয় এবং িতিন উ

স িত

দান কেরন, অথবা যে গে

সেপ ােস নাম দওয়া হইয়ােছ এমন কান ব ি র স িত
স িত দান কেরন, সে গে িতিন ধুমা উ
অধীেন

সেপ াস ই র

তাহােক িবেশষ

গমতা

স িত দওয়ার কারেণই, দফা (ঘ) এর

দানকারী ব ি

িহসােব দায়ী হইেবন না; তেব যিদ

ৃ
িহসােব দখাইয়া এবং তৎকতক
ণীত কান অসত িবব ৃিত ধারা ১৩৭ এর

িবধান মাতােবক তাহার স িত েম সেপ ােস অ
িতিন দান কিরয়া থােকন, তাহা হইেল িতিন উ
দানকারী ব ি
(২) কান ব ি
(ক) উ

ভু

কিরয়া সেপ াস ই র

গমতা

দফার অধীেন সেপ াস ই র

গমতা

িহসােব দায়ী হইেবন৷
উপধারা (১) এর অধীেন দায়ী হইেব না, যিদ িতিন মাণ কেরন য,-

কা ানীর একজন পিরচালক হওয়ার জ

সেপ াস ই

েয়াজন হয় এবং িতিন উ

হওয়ার পূেবই ীয় স িত

স িত

দােনর পর িতিন উহার

ত াহার কিরয়ািছেলন এবং তাহার

গমতা বা

স িত ব িতেরেক উহা চািরত হইয়ােছ; অথবা
(খ) তাহার অবগিত বা স িত ব িতেরেক উ

সেপ াস ই

করা হইয়ােছ এবং উহা ই

হওয়ার িবষয় জািনেত পািরয়া িতিন অিবলে জনসাধারণেক এই মেম যুি সংগত নািটশ
িদয়ািছেলন য, উহা তাহার অবগিত বা স িত ব িতেরেক ই
(গ) িতিন

করা হইয়ােছ; অথবা

সেপ াস ই র পর এবং তদধীেন বরাে র পূেব,

অসত িবব ৃিত স েক অবিহত হওয়ার পর, উ
কিরয়ােছন এবং উ

সেপ ােস অ

ভু

কান

সেপ াস হইেত তাহার স িত

ত াহার

ত াহার ও উহার কারণ স েক জনসাধারেণর উে েশ যুি সংগত

নািটশ িদয়ািছেলন; অথবা
(ঘ) সেপ ােসর অসত িবব ৃিত(অ) যাহা কান িবেশষে র নাম উেল ◌্নখ েম ণীত নয় বিলয়া বা কান সরকারী দিলল
(Public Document) বা িববরেণর উপর িভি কিরয়া ণীত নয় বিলয়া িবেবচনা করা যায়
তাহা স েক তাহার িব াস করার যুি

সংগত করণ িছল য, উ

শয়ার বা িডেব ার বরা করেণর সময় পয

ী
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ৃ
কতক

(আ) যাহা কান িবেশষ

ণীত বিলয়া অথবা কান িবেশষে র

িতেবদন বা

মূল ায়েনর অ িলিপ বা উ ত
ৃ াংশ বিলয়া িবেবচনা করা যায় তাহা িছল, িবেশষ

ৃ
কতক
ণীত

িবব ৃিত বা

িতেবদন বা মূল ায়েনর একিট সিঠক ও িনরেপ গ উপ াপন িকংবা উ

িতেবদন, বা মূল ায়েনর সিঠক অ িলিপ বা সিঠক ও িনরেপ গ উ ত
ৃ াংশ; এবং তাহার
িব াস করার যুি সংগত কারণ িছল এবং
কিরেতন য, িবব ৃিত দানকারী ব ি
বি

১৩৭ ধারা অ সাের

অ

সেপ াস ই

প িবব ৃিত দান করার জ

সেপ াস ই র জ

সেপ ােসর অ িলিপ িনব েনর জ

করার সময় পয

অ সাের শয়ার বা িডেব ার বরাে র পূব পয
(ই) যাহা কান দা িরক (official) ব ি

ৃ
কতক

যাগ িছেলন এবং উ

েয়াজনীয় স িত

দািখল করার পূব পয
উ

বা

িতিন িব াস

দান কিরয়ােছন এবং
গ িবেশেষ সেপ াস

স িত ত াহার করা হয় নাই;
দ

িবব ৃিত বিলয়া অথবা কান সরকারী

দিলেলর অ িলিপ বিলয়া বা সরকারী দিলেলর অ িলিপর উ ত
ৃ াংশ বিলয়া িবেবচনা করা যায়,
তাহা িছল উ

ৃ
কতক

বি

িবব ৃিতর সিঠক ও িনরেপ গ উপ াপনা অথবা উ

দ

দিলেলর সিঠক অ িলিপ অথবা উ

দিলেলর সিঠক ও িনরেপ গ উ ত
ৃ াংশ :

তেব শত থােক য, এই উপধারার িবধান এই প কান ব ি র
িযিন ১৩৭ ধারায় উিল ◌্নিখত স িত

দানকারী িবেশষ

িবেবচনা করা যায় এমন অসত িবব ৃিত সেপ ােস অ

ভু

গে

েযাজ হইেব না,

ৃ
িহসােব তৎকতক

দ

বিলয়া

কিরয়া সেপ াস ই র জ

স িত দান কিরয়ােছন৷
(৩)

সেপ ােস কান ব ি েক িবেশষ

ৃ
িহসােব দখাইয়া এবং তৎকতক

অসত িবব ৃিত, ধারা ১৩৭ এর িবধান মাতােবক, তাহার স িত েম
কিরয়া উহা ই র জ

ণীত কান

সেপ ােস অ

ভু

গমতা দােনর কারেণ িতিন উপ-ধারা (১) এর অধীেন দায়ী হইেবন

না, যিদ িতিন মাণ কেরন য,(ক) িতিন ধারা ১৩৭ এর িবধান অ সাের স িত দান করার পর
সেপ াস িনব েনর জ

উহার অ িলিপ দািখল করার পূেব িলিখতভােব তাহার উ

স িত

ত াহার কিরয়ািছেলন; অথবা
(খ) িনব েনর জ
বরা
স িত

সেপ ােসর একিট অ িলিপ দািখেলর পর এবং

দােনর পূেব, িতিন িবব ৃিতিট অসত হওয়ার িবষয় জািনেত পািরয়া িলিখতভােব তাহার
ত াহার কিরয়ািছেলন এবং উ
ী
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উে েশ যুি সংগত নািটশ দান কিরয়ািছেলন; অথবা
(গ) িতিন উ
করার জ

িবব ৃিত দােনর জ

যাগ িছেলন এবং উ

িবব ৃিত য সত িছল তাহা িব াস

যুি সংগত কারণ িছল, এবং শয়ার বা িডেব ার বরা করার সময় পয
িবব ৃিত সত িছল৷

িব াস কিরেতন য, উ
(৪) য

িতিন

গে -

(ক) সেপ ােস কান ব ি র নাম কা ানীর পিরচালক েপ উেল ◌্নখ করা হয় বা িতিন
পিরচালক হইবার জ
হইেত অস িত

স ত হইয়ােছন বিলয়া উেল ◌্নখ করা হয় অথচ িতিন পিরচালক

কাশ কেরন, িকংবা

সেপ াস ই র পূেব তাহার স িত

এবং উহা ই র পূেব তাহার স িত ত াহার কেরন এবং উহা ই র জ

ত াহার কেরন
গমতা বা স িত

দান না কেরন, অথবা
(খ) ধারা ১৩৭ এর িবধান অ যায়ী
থােক অথচ িতিন হয় উ

সেপ াস ই র জ

কান ব ি র স িত

স িত দান না কেরন িকংবা উ

েয়াজন

সেপ াস ই র পূেব তাহার

স িত ত াহার কেরন,
সে গে , যাহােদর অ াতসাের বা স িত ব িতেরেক উ
তাহারা ব তীত, অ
গমতা
অ

সকল পিরচালক এবং অ া

করা হইয়ােছ

েত ক ব ি , িযিন উহা ই র জ

দান কিরয়ােছন িতিন, (ক) অথবা (খ) দফায় বিণত ব ি র নাম

ভু

হওয়ার কারেণ, এবং

িবেবিচত িবব ৃিত উহােত অ

ভু

,উ

বি

সেপ াস

ৃ
িহসােব তৎকতক
ণীত বিলয়া

গ মত একজন িবেশষ

হওয়ার কারেণ, িকংবা সই সূে আনীত কান মামলা বা

আইনগত কাযধারায় আ প গ সমথেনর জ
ত

সেপ াস ই

এবং িবেশষ েক

য খসারত, খরচ বা ব য় বহন কিরেত হয়

গিতপূরণ দান কিরেত বাধ থািকেবন :

তেব শত থােক য, এই উপধারার উে শ সমূহ পূরণকে ,
েয়াজনীয় স িতদােনর কারেণই কান ব ি

ধুমা

ধারা ১৩৭ এর অধীন

সেপ াস ই র জ

গমতা

দান

কিরয়ােছন বিলয়া গণ হইেব না৷
(৫) এই ধারার িবধান অ সাের কান ব ি
গে

যমন হইয়া থােক তমিনভােব, অ

ী
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উ

অথ পিরেশােধর উে েশ

তাহােদর িবর ◌্নে উ

থেমা

েদয় হয় এবং ত

দাষী সাব

দােন দায়ী থািকেবন, যাহারা

আলাদা মামলা দােয়রকৃত হইেল একই কােরর অথ

অেথর জ

দান কিরেত দায়ী হইেতন, তেব উ
জ

ব ি েক চাঁদা

থেমা

অথ যিদ
বি

তারনামূলকভােব কান িকছু উপ াপনার

দাষী সাব

না হন, তাহা হইেল ধু থেমা

হন এবং উ

অ া

ব ি গণ

ব ি ই দায়ী হইেবন৷

(৬) এই ধারার উে শ সমূহ পূরণকে (ক) ‘উেদ া া' শ িটর অথ এমন কান “ উ া া” িযিন অসত িবব ৃিতস িলত সেপ াসিট বা
উহার অংশিবেশষ তরীেত কান প গ িছেলন, িক ু িযিন উ
ব াপ ৃত ব ি গেণর পে গ তাহার পশাগত
অেথ অ

ভু

কা ানী গঠেনর কােজ

গমতায় কাজ কিরয়ােছন, িতিন উ

শে র

হইেবন না; এবং

(খ) ‘িবেশষ ' শ িট ১৩৯ ধারায় য অ,ব ব ত হইয়ােছ সই একই বহন কিরেব৷
সেপ ােস
অসত িবব ৃিত
অ ভু ি

রদ

১৪৬৷ (১) এই আইন
থািকেল, িযিন উ

বতেনর পর ই কৃত
সেপ াস ই র জ

সেপ ােস কান অসত িবব ৃিত অ
গমতা

দান কিরয়ােছন িতিন অনিধক

বৎসর কারাদে অথবা অনিধক পাঁচহাজার টাকা অথদে অথবা উভয়

িব াস করার যুি সংগত কারণ িছল য, উ
হওয়ার সময় পয

উ

ই

কার দে দ নীয়

িবব ৃিত অিকি তকর িছল িকংবা তাহার এই প

হইেবন, যিদ না িতিন মাণ কেরন য, উ

ই

ভু

িবব ৃিত সত িছল এবং িতিন উ

সেপ াস

িব াস পাষণ কিরেতন৷

(২) এই ধারার উে শ পূরণকে , কান ব ি

সেপ াস ই র জ

গমতা

দান

কিরয়ােছন বিলয়া গণ হইেব না, কবলমা এই কারেণ য(ক) একজন িবেশষ
অ

ৃ
িহসােব তৎকতক
ণীত বিলয়া িবেবচনা করা যায় এমন একিট িবব ৃিত

ভু ি েত িতিন ধারা ১৩৭ এর িবধানা যায়ী স িত দান কিরয়ােছন; অথবা

(খ) ধারা ১৩৮(৪) অ সাের েয়াজনীয় স িত দান কিরয়ােছন৷

সেপ াস
তারণার
মাধ েম অথ

১৪৭৷ যিদ কান ব ি
িব াি

াতসাের বা হঠকারীভােব (recklessly) কান অসত , তারণামূলক বা

কর িবব ৃিতর মাধ েম কান

িত
ী
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করার দ
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র ◌্ন পূণ তথ ািদ অসাধুভােব গাপন কিরয়া অ
হইেত বা আব হওয়ার জ

াব দান কিরেত লু কেরন বা লু কিরেত চ া কেরন-

(ক) য চু ি িট শয়ার বা িডেব ার অজন বা হ
িডেব ার অবিলখেনর জ

কান ব ি েক এমন কান চু ি েত আব

া

র বা উহােত চাঁদা দান অথবা শয়ার বা

স াদন করা হয়; অথবা

(খ) য চু ি র উে শ বা ভানকৃত (Pretended) উে শ হইেতেছ কান পে গর অ
বা িডেব ার

েল শয়ার

সূত লভ াংশ অজন করা িকংবা ঐ শয়ার বা িডেব ােরর মূেল র াসব ৃি

সূে

মুনাফা অজন করা,
তাহা হইেল

থেমা

বি

অনিধক পাঁচ বৎসর কারাদে

অথবা অনিধক পেনর হাজার টাকা

অথদে অথবা উভয় কার দে দ নীয় হইেবন৷
সেপ াস
বরাে র
বাধা-িনেষধ

ে

১৪৮৷ (১) কান কা ানীর শয়ার মূলধেন চাঁদা দােনর জ

জনসাধারেণর িনকট আম ণ

জানােনা হইেল, িন বিণত অথ এবং উহার শতকরা পাঁচভােগর সমপিরমাণ অথ নগেদ
কা ানীেক পিরেশাধ করা না হইেল নগেদ কান আেবদনকারীেক কান শয়ার বরা করা
যাইেব না, যথা:(ক) উপ-ধারা (২) এ িবিনিদ িবষয় িলর ব ব া করার জ

েয়াজনীয় “ নতম পিরমাণ”

ৃ উিল ◌্নিখত অথ, যাহার সং ান শয়ার মূলধন
সেপ ােস পিরচালকগণ কতক

িহসােব

ই র মাধ েম অবশ ই কিরেত হইেব; অথবা
(খ) উ

নতম পিরমাণ অেথর কান অংশ উপ-ধারা (২) ত উিল ◌্নিখত িবষয় িল

ব তীত অ

কান উে েশ ব য় যাগ হইেল সই অংশ বােদ বাকী অথ৷

(২) িন বিণত িবষয় িলর ব ব া করার উে েশ পিরচালকগণ অবশ ই শয়ার মূলধেনর
নতম পিরমাণ অেথর ব ব া কিরেবন, যথা :(ক)

য় করা হইয়ােছ বা হইেব এই প স ি র

য়মূল , যাহা ই কৃত শয়ারমূল বাবদ

া অথ হইেত স ণ
ূ বা আংিশক িনবাহ কিরেত হইেব;
(খ) কা ানীর ারি ক ব য় এবং কান ব ি
রাজী হওয়ার জ

ৃ এই েপ চাঁদা দানকারী সং েহর জ
অথবা তৎকতক

দানকারী সং হ কিরেত রাজী হওয়ার জ

ী
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(গ) উপেরা

ৃ গ ৃহীত ঋণ পিরেশাধ; এবং
কা ানী কতক

িবষয় িলর জ

(ঘ) কােযাপেযাগী মূলধন (Working capital)
(৩) উপ-ধারা (১) এ উিল ◌্নিখত অেথর পিরমাণ, যাহা সেপ ােস

নতম পিরমাণ িহসােব

বিণত হয় তাহা, গণনার

েদয় অথ বাদ িদেত

গে

হইেব; এবং এই আইেন ইহােক

নগেদ ব তীত অ

কান

কাের

নতম চাঁদা িহসােব উেল ◌্নখ করা হইয়ােছ৷

(৪) শয়ােরর আেবদনকারীগেণর িনকট হইেত

া

সকল অথ Bangladesh Bank

Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) ত বিণত কান Schedule Bank এ জমা
রািখেত হইেব যতিদন পয

ঐ অথ (৭) উপ-ধারার িবধান অ সাের ফর

না দওয়া হয়

অথবা ১৫০(২) এবং ১৫৩ ধারা অধীেন কা ানীর কাযাবলী আরে র ত য়নপ পাওয়া না
যায়৷
(৫) উপ-ধারা (৪) এর িবধান লংঘন করা হইেল,
কান ব ি , িযিন

াতসাের উ

লংঘেনর জ

েত ক উেদ া া, পিরচালক বা অ

য

দায়ী, অ ন পাঁচ হাজার টাকা অথদে

দ নীয় হইেবন৷
(৬) আেবদেনর সময়

েত ক শয়ােরর উপর

নািমক মূেল র (nominal value) অ
(৭)

সেপ াস

থম ই

সেপ ােস িবিনিদ
চিল ◌্নশ িদন, এই

েদয় অেথর পিরমাণ হইেব উ

শয়ােরর

তঃ শতকরা পাঁচ ভােগর সমপিরমাণ অথ৷

হওয়ার তািরখ হইেত অনিধক একশত আিশ িদন অথবা

চাঁদা-তািলকা (subscription list) ব
ইেয়র মেধ যাহা পূেব হয়, এর মেধ

হওয়ার তািরখ হইেত
শয়ার বা িডেব ােরর

আেবদনকারীগেণর িনকট হইেত া সমূদয় অথ িবনা েদ তাহািদগেক ফর িদেত হইেব;
এবং যিদ উ

অথ উ

সময় সীমার মেধ ফর

অিতবািহত হওয়ার পর হইেত যতিদন ফর
উে

শতকরা পাঁচ টাকা হাের দসহ উ

দওয়া না হয় তাহা হইেল, ঐ সময়সীমা

না দওয়া হয় ততিদেনর জ

ব াংক রেটর

অথ পিরেশাধ কিরেত কা ানীর পিরচালকগণ

এককভােব এবং যৗথভােব দায়ী হইেবন৷
(৮) সেপ াস সাধারণভােব থম ই
িকংবা

হওয়ার পর হইেত অ ম িদন আর

সেপ ােস এত ে েশ িবিনিদ

না হওয়া পয

পরবতী কান তািরখ, যিদ থােক, পয

উ

সেপ াস অ সাের কা ানীর কান শয়ার বা িডেব ার বরা করা যাইেব না বা তদ সাের
দািখলকৃত আেবদেনর উপর কান কায ম হণ করা যাইেব না :
ী
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তেব শত থােক য, ই কত সেপ ােসর ব াপাের ধারা ১৪৫ এর অধীেন দায়ী হইেত পােরন
এমন কান ব ি

যিদ

সেপ াস ই

হওয়ার পর জনসাধারেণর

াতােথ িব ি

চার

কেরন যাহার ফেল তাহার উ

দায় হইেত কান িকছু বাদ পেড় বা উহা াসকৃত বা সীিমত

হয়, তাহা হইেল উ

চােরর পর অ ম িদন আর

িব ি

না হওয়া পয

কান শয়ার বা

িডেব ার বরা করা যাইেব না৷
(৯) ই কৃত

সেপ াস অ সাের কা ানীর শয়ার বা িডেব ােরর জ

হইেল, চাঁদা তািলকা খুিলবার পর অ ম িদন অিতবািহত না হওয়া পয
(৮) এর শতাংেশ উিল ◌্নিখত িব ি , উ
হইেল উহা

আেবদন করা

, অথবা উপ-ধারা

অ ম িদন অিতবািহত হওয়ার পূেবই চার করা

চােরর অ ম িদন অিতবািহত না হওয়া পয

শয়ার বা িডেব ােরর আেবদন

ত াহার করা যাইেব না৷
(১০) যিদ কান শয়ার বা িডেব ােরর আেবদনকারীর উপর এমন কান শত আেরাপ করা
হয় যাহার ফেল এই ধারার কান িবধান পালেনর ব াপাের ছাড় দওয়া হয় তাহা হইেল উ
শত ফলিবহীন হইেব৷
(১১) চাঁদা দােনর জ

থমবার জনসাধারেণর িনকট

বরাে র পর কান পরবতী সমেয় উহােদর বরাে র
অ

াব দওয়া হইয়ােছ এমন শয়ার
গে এই ধারার (৬) উপ-ধারা ব তীত

কান িবধান েযাজ হইেব না৷

(১২) য

গে

কান কা ানী জনসাধারেণর িনকট উহার শয়ার-মূলধেন চাঁদাদােনর জ

আম ণ ব িতেরেকই নগদ অেথর িবিনমেয়
কের, সই

গে িন

প

থমবার উহার শয়ার বরাে র কায ম

হণ

নতম চাঁদা, অথা -

(ক) এমন পিরমাণ অথ যাহা কা ানীর সংঘ ারেক বা সংঘিবিধেত

নতম চাঁদা িহসােব

িবিনিদ , যিদ থােক, হইয়ােছ, এবং যাহা দান করা হইেল কা ানীর পিরচালকগণ শয়ার
বরা

কিরেবন মেম

সেপ ােস বা

সেপ ােসর িবক

িববরণীেত উেল ◌্নখ করা

হইয়ােছ, অথবা
(খ) কান অথ উপেরা

েপ িবিনিদ এবং উিল ◌্নিখত না থািকেল, শয়ার-মূলধেনর য

অংশ নগেদ ব তীত অ ভােব আংিশক বা স ণ
ূ পিরেশািধত িহসােব ই
অ

করা হইয়ােছ বা

প ই করেণ কা ানী স ত হইয়ােছ সই অংশ বােদ বাকী শয়ার-মূলধেনর স ণ
ূ

পিরমাণ অথ,
ী

bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-788.html

ই

97/242

কা ানী আইন, ১৯৯৪

17/08/2020

দােনর অংগীকার না পাওয়া গেল এবং নগেদ
অ

েদয়

িতিট শয়ােরর নািমক মূেল র

তঃ শতকরা পাঁচ ভােগর সমপিরমাণ অথ কা ানীেক পিরেশাধ করা না হইেল উ

কা ানী কান শয়ার বরা কিরেব না৷
(১৩) উপ-ধারা (১২) এর িবধান
অ

াইেভট কা ানীর

গে

েযাজ হইেব না, এবং উহা

এমন কান ক ানীর বরা কৃত শয়ার বা িডেব ােরর

যাহা এই আইন বতেনর পূেব উ

গে ও

েযাজ হইেব না

শয়ার বা িডেব ার বরা কিরয়ােছ৷

সেপ াস
অিনয়িমত
বরা করেণর
ফলাফল

১৪৯৷ (১) ধারা ১৪১ অথবা ১৪৮ এর িবধান লংঘন কিরয়া কান কা ানী কান আেবদনকারীেক
কান শয়ার বা িডেব ার বরা

কিরেল, কা ানীর সংিবিধব

সভা (statutory meeting)

অ ি ত হওয়ার পর একমােসর মেধ , তেব উহার পের নেহ, আেবদনকারীর ই া সাের উহা
বািতলেযাগ হইেব, এবং য
যে গে সংিবিধব

গে

সভা অ

কা ানীেক সংিবিধব সভা অ

ােনর পর অ

প বরা

ান কিরেত হয় না অথবা

করা হইয়ােছ সে গে , এমনিক উ

কা ানী অবলুি র ি য়াধীন থািকেলও, বরাে র এক মােসর মেধ , তেব উহার পের নেহ, উ
বরা করণ আেবদনকারীর ই া সাের বািতলেযাগ হইেব৷
(২) বরাে র

গে

কা ানীর কান পিরচালক যিদ

িবধান লংঘন কেরন অথবা লংঘেনর
কা ানীর বা বরা

গমতা বা অ মিত

াপেকর য খসারত,

িতিন কা ানীেক এবং াপকেক

াতসাের ১৪১ ধারা অথবা ১৪৮ ধারার
দান কেরন, তাহা হইেল ত ারা

গিত বা ব য়ভার বহন বা ীকার কিরেত হয় ত

গিতপূরণ দােন বাধ থািকেবন :

তেব শত থােক য, বরাে র তািরখ হইেত

ই বৎসর অিতবািহত হওয়ার পর কান

গিত,

খসারত বা ব য়ভার আদােয়র উে েশ কান আইনগত কাযধারা র ◌্ন করা যাইেব না৷
সেপ াস
কাযাবলী আর
করার

ে

১৫০৷ (১) কান কা ানী উহার কাযাবলী (business) আর
হণ

বাধা-িনেষধ

কিরেব না িকংবা কান ঋণ

গমতা েয়াগ কিরেব না, যিদ না-

(ক) স ণ
ূ মূল নগেদ পিরেশাধ কিরেত হয় এই প গ ৃহীত শয়ার িলর মেধ এমন সংখ ক
শয়ার বরা করা হইয়া থােক যাহােদর সামি ক মূল

নতম চাঁদার পিরমাণ অেপ গা কম

নেহ; এবং

ী
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(খ) কা ানীর
চু ি ব

েত ক পিরচালক, িতিন য সব শয়ার

হইয়ােছন এবং ত েধ

হণ কিরয়ােছন বা

হেণর জ

য সব শয়ােরর মূল নগেদ পিরেশাধেযাগ

স সেবর

িতিটর উপর, এমন পিরমাণ অথ পিরেশাধ কিরয়া থােকন যাহা(অ) কা ানীর শয়ার-মূলধেনর চাঁদা দােনর জ

ৃ তাহােদর আেবদেনর উপর েদয় হইত; অথবা
জনসাধারণ কতক

গে , শয়ােরর জ
(আ) যে গে উ

সাধারেণর িনকট আম ণ জানােনার

আম ণ জানােনা হয়িন সে গে , পিরচালেকর উ

শয়ার িল বাবদ,

নগেদ পিরেশাধেযাগ ; এবং
ৃ বা
(গ) রিজ ােরর িনকট কা ানীর সিচব বা একজন পিরচালক, িনধািরত ছেক তৎকতক
যথাযথভােব সত াখ ানকৃত (verified), একিট ঘাষণাপ

এই মেম দািখল কিরয়া থােকন

য, দফা (ক) ও (খ) এর শতাবলী পালন করা হইয়ােছ; এবং
(ঘ) কা ানীর শয়াের চাঁদা দােনর জ
ই

না করার

জনসাধারণেক আ ান জানাইয়া কান

গে , রিজ ােরর িনকট একিট

সেপ ােসর িবক

সেপ াস

িববরণী দািখল করা

হইয়া থােক৷
(২) উপ-ধারা (১) এর িবধানাবলী অ সাের যথাযথভােব সত াখ ানকৃত ঘাষণাপ
করা হইেল, রিজ ার এই মেম
কাযাবলী আর

ত য়ন (certify) কিরেবন য, উ

করার অিধকারী, এবং উ

ত য়নপ

দািখল

কা ানী উহার

এই প অিধকারী হওয়ার চূ ড়া

সা গ হইেব :
তেব শত থােক য, কা ানীর শয়ার চাঁদা দােনর আ ান জানাইয়া সেপ াস ই
গে , একিট সেপ ােসর িবক
অ

প কান ত য়নপ

না করার

িববরণী রিজ ােরর িনকট দািখল করা না হইেল িতিন

দান কিরেবন না৷

ৃ স ািদত
(৩) কাযাবলী আরে র অিধকারী হওয়ার তািরেখর পূেব কান কা ানী কতক
চু ি

সামিয়ক চু ি

হইেব মা , এবং সই তািরেখর পূেব উহা কা ানীর উপর বাধ তামূলক

হইেব না, এবং সই তািরেখই উহা বাধ তামূলক হইেব৷
(৪) একই সংেগ কান শয়ার ও িডেব াের চাঁদা দােনর

াব দওয়া, অথবা শয়ার এবং

িডেব ার বরা করা, অথবা শয়ার ও িডেব ােরর আেবদেনর সিহত েদয় অথ হণ করার
গে এই ধারার কান িকছু ই কান বাধা হইেব না৷
ী
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(৫) এই ধারার িবধান লংঘন কিরয়া যিদ কান কা ানী উহার কাযাবলী আর
হেণর

গমতা

েয়াগ কের, তাহা হইেল উ

লংঘেনর জ

দায়ী

কের বা ঋণ

েত ক ব ি , অ

প

লংঘন যতিদন অব াহত থােক ততিদেনর িতিদেনর জ , অনিধক এক হাজার টাকা অথদে
দ নীয় হইেবন; এবং উ

কাযাবলী আর

বা উ

গমতা

েয়ােগর কারেণ তাহার অ

কান দায়-দািয় থািকেল তাহা এই উপ-ধারার িবধােনর কারেণ
(৬) এই ধারার কান িকছু ই
দােনর জ
গে

াইেভট কা ানীর

হইেব না৷

গে অথবা উহার শয়ার মূলধেন চাঁদা

জনসাধারেণর িনকট আ ান জানাইয়া সেপ াস ই

কের না এমন কা ানীর

েযাজ হইেব না; এবং য কা ানী গ ারাি ট ারা সীিমতদায় িবিশ এবং যাহার

কান শয়ার মূলধন নাই সই কা ানীর

গে , এই ধারার শয়ার সং া

িবধানাবলী

েযাজ হইেব না৷

সেপ াস
বরা

স

িববরণ

িকত

১৫১৷ (১) শয়ার-মূলধন িবিশ

কান কা ানী উহার শয়ার বরা কিরেল উ

কা ানী অ

প

বরাে র পর ষাট িদেনর মেধ িন বিণত দিললািদ রিজ ােরর িনকট দািখল কিরেব, যথা :(ক) বরা সমূেহর একিট িরটাণ, যাহােত বরা কৃত শয়ােরর সংখ া ও উহােদর নািমক মূেল র
পিরমাণ, বরা

াপকগেণর নাম, িঠকানা, জাতীয়তা এবং অ া

উপর নগেদ পিরেশািধত ও অপিরেশািধত অথ এবং নগেদ

পিরচয় এবং েত ক শয়ােরর

েদয় অেথর পিরমাণ, যিদ থােক,

িবব ৃত থািকেব;
(খ) নগেদ ব তীত অ ভােব স ণ
ূ বা আংিশক পিরেশািধত শয়ার বরাে র
িলিখত চু ি র অ িলিপ, যাহা যথাযথভােব

া যু

গে

িন বিণত

এবং িনধািরত প িতেত সত াখ ানকৃত

হইেত হইেব, যথা:(অ) িবে তার চু ি

(Vendor's Agreement) অথা

উ

শয়ােরর বরা

াপকগেণর

দােনর চু ি ; এবং
(আ) য চু ি

বেল কান িব য়, সবা বা অ

িকছু র িবিনমেয় উ

বরা

াপকেক শয়ার বরা

করা হয় সই চু ি ;
(গ) দফা (খ) ত উিল ◌্নিখত বরা কৃত শয়ােরর সংখ া এবং উহােদর নািমক মূেল র পিরমাণ;
(ঘ) দফা (খ) ত উিল ◌্নিখত শয়ােরর বরা
কান াবর স ি

কা ানীর িনকট িব য় কেরন তেব উ
ী
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(২) উপ-ধারা (১) এ উিল ◌্নিখত কান চু ি
ষাট িদেনর মেধ , উ
া যু

িলিখত না থািকেল কা ানী, শয়ার বরা

করার

চু ি র িনধািরত িববরণািদ, চু ি িট িলিখত আকাের থািকেল চু ি পে

কিরেত হইত সই একই মূেল র

া যু

য

কিরয়া রিজ ােরর িনকট দািখল কিরেব;

এবং Stamp Act, 1899 (Act II of 1899) ত ‘instrument' শ িট য অেথ ব ব ত
হইয়ােছ, উ

িববরণািদ সই অেথ দিলল িহসােব গণ হইেব এবং উ

শত িহসােব রিজ ার িনেদশ িদেত পািরেবন য, উহার উপর েদয়

িববরণািদ দািখল করার
া

িডউিট উ

এ া এর

ধারা ৩১ অ সাের ি র কিরেত হইেব৷
(৩) রিজ ার যিদ এই মেম স ু হন য, কান িবেশষ অব ার
িবিনিদ ষাট িদন সময় এই ধারার িবধানাবলী পালেনর জ

গে উপ-ধারা (১) এবং (২) ত

অপযা , তাহা হইেল উ

সময় অিতবািহত হওয়ার পূেব কা ানীর আেবদন েম িতিন েয়াজন অ যায়ী উ

ষাট িদন
সময় বিধত

কিরেত পািরেবন; এবং যিদ িতিন অ

পভােব সময় বিধত কেরন, তাহা হইেল উপ-ধারা (১) এবং

(২) এর িবধানাবলী উ

গে

সময়ই উ

অব ার

ৃ বিধত
এই েপ কাযকর হইেব যন রিজ ার কতক

উপ-ধারায় িবিনিদ সময়৷

(৪) এই ধারার িবধানাবলী পালেন কান কা ানী ব থ হইেল, উহার
াতসাের উ

ব থতার জ

দায়ী িতিন উ

িতিদেনর জ

অনিধক এক হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেবন :

েত ক কমকতা, িযিন

ব থতা যতিদন অব াহত থািকেব ততিদেনর

তেব শত থােক য, উপ-ধারা (১) ও (২) ত িবিনিদ সমেয়র মেধ এই ধারার িবধানা যায়ী
রিজ ােরর িনকট েয়াজনীয় দিলল দািখেল ব থ হওয়ার
দায়ী য কান ব ি
যিদ এই মেম স ু

িতকােরর জ

আদালেতর িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন এবং আদালত

হয় য, দব েম বা ভু ল েম অথবা অ

সংঘিটত হইয়ােছ য র ◌্নন
দািখেলর জ

গে , কা ানী অথবা ব থতার জ

িতকার ম রু করা সমীচীন ও

আদালত উহার িবেবচনা অ সাের

এমন কান কারেণ উ

ব থতা

ায়সংগত, তাহা হইেল দিলল

েয়াজনীয় সময় অ েমাদন কিরয়া আেদশদান

কিরেত পািরেব৷
কিমশন ও বাটা (Discounts)
কিমশন, বাটা
ইত ািদ

দােন

বাধা-িনেষধ

১৫২৷ (১) কা ানীর কান শয়াের বা িডেব াের, িনঃশতভােব বা কান শতাধীেন, চাঁদা দান
কিরবার বা চাঁদা দান কিরেত স ত হওয়ার পণ

প অথবা কা ানীর কান শয়াের বা

িডেব াের, িনঃশতভােব বা কান শতাধীেন, চাঁদা সং হ কিরবার বা সং হ কিরেত স ত হওয়ার
পণ

প কান ব ি েক উ

ৃ কিমশন দান আইনা গ হইেব, যিদকা ানী কতক
ী
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(ক) সংঘিবিধ অ সাের উ
উ

কিমশন দান অ েমািদত হয় এবং দ বা দােন ীকৃত কিমশন

অ েমািদত কিমশেনর পিরমাণ বা হােরর অিধক না হয়; এবং

(খ) দ বা দােন ীকৃত কিমশেনর পিরমাণ বা শতকরা হার(অ) উ

শয়াের বা িডেব াের চাঁদা দওয়ার জ

জানােনার
(আ) উ

সেপ াস

ারা জনসাধারণেক আ ান

গে , সেপ ােস কাশ করা হয়; এবং
শয়াের বা িডেব াের চাঁদা দােনর জ

জনসাধারণেক আ ান না জানােনার

সেপ াস এর িবক -িববরণীেত কািশত হয়, অথবা একিট িনধািরত ছেক, যাহা উ
ায় ছেক একইভােব া গিরত হইেব, একিট িবব ৃিতেত কািশত হয় এবং উ

গে ,
িববরণীর

ছক রিজ ােরর

িনকট দািখল করা হয় এবং একিট প ৃথক সা লার বা িব ি েতও কাশ করা হয়৷
(২) কান কা ানী, উপ-ধারা (১) এবং ধারা ১৫৩ অ সাের ব তীত, উহার শয়াের বা িডেব াের
িনঃশতভােব বা কান শতাধীেন চাঁদা দওয়ার বা চাঁদা িদেত স ত হওয়ার অথবা চাঁদা সং হ
করার বা উহা সং হ কিরেত স ত হওয়ার পণ
দােনর জ , ত

প কান ব ি েক কান কিমশন, বাটা বা ভাতা

গ বা পেরা গভােব, কা ানীর কান শয়ার বরা কিরেত বা মূলধেনর অথ

ৃ অিজত কান স ি র
েয়াগ কিরেত পািরেব না; এবং কা ানী কতক
দখাইয়া বা স ািদতব কান কােযর চু ি
উ

অথ

মূেল র সিহত যু

েয়াগ করা যাইেব না, বা উ

য়মূেল র সিহত যু

দখাইয়া উ

য়মূল বা চু ি মালা অ

শয়ার বরা করা বা
কান অথ হইেত উ

কিমশন, বাটা বা ভাতা দান করা যাইেবনা৷
(৩) এই ধারার কান িকছু ই এমন দালালী (brokerage) দােনর ব াপাের কা ানীর
কিরেব না যাহা এই আইন

বতেনর পূেব

গমতােক

চিলত িবধানাবলী অ সাের বধ িছল এবং

কা ানীর িনকট কান িকছু িব য়কারী ব ি েক, কা ানীর উেদ া ােক বা অ
িযিন কা ানীর িনকট হইেত টাকায় বা শয়াের কােজর মূল

এমন ব ি

হণ কেরন তাহােক,কিমশন িহসােব

কা ানী সরাসিরভােব এবং এই ধারার িবধান লংঘন না কিরয়া কান অথ বা শয়ার বা িডেব ার
দান কের তাহা হইেল উ
তাহার
শয়ার ই
তগমতা

র

অথ, শয়ার বা িডেব ার বা উহার কান অংশ ব বহার করার জ

গমতা থািকেব বা সব সময় তাহার উ

গমতা আেছ বিলয়া গণ হইেব৷

১৫৩৷ (১) এই ধারার িবধানাবলী সােপে গ, কান কা ানী পূেব কান
থািকেল, উহা পিরবতীেত বাটা িদয়া সই

ণীর শয়ার ই

ণীর শয়ার ই

কিরয়া

কিরেত পািরেব :

তেব শত থােক য-

ী
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গে , সাধারণ সভায় গ ৃহীত িস া

(ক) বাটা িদয়া শয়ার ই র

বেল কা ানীর

গমতা

ৃ অবশ ই অ েমািদত হইেত হইেব;
থািকেত হইেব এবং উহা আদালত কতক
(খ) বাটার সেবা
িস াে

হার, যাহা য কান অব ায় শতকরা দশ ভােগর বশী হইেব না, অবশ ই উ

র মেধ িবিনিদ থািকেত হইেব;

(গ) কা ানী য তািরেখ উহার কাযাবলী আর
কাল অিতবািহত না হওয়া পয

করার অিধকারী সই তািরখ হইেত এক বৎসর

বাটা িদয়া শয়ার ই

কিরেত পািরেব না;

(ঘ) বাটা িদয়া শয়ার ই করণ আদালত য তািরেখ অ েমাদন কের সই তািরখ হইেত ছয়
ৃ বিধত সমেয়র মেধ ই শয়ার ই
মােসর মেধ বা আদালত কতক

ৃ ই কৃত
স িকত েত কিট সেপ ােস এবং শয়ার ই র পর কা ানী কতক

(২) শয়ার ই
েত কিট ব ালা
ব ালা

শীেট শয়ার ই র জ ,

দ

শীট ই র তািরেখ সই বাটার যতটু

অবশ ই অ

কিরেত হইেব৷

ভু

বাটার িববরণািদ অথবা উ

সেপ াস বা

অংশ অবিলখন করা হয় নাই উহার িববরণািদ

থািকেত হইেব৷

(৩) উপ-ধারা (২) এর িবধান পালেন ব থ হইেল কা ানী অনিধক পাঁচশত টাকা অথদে দ নীয়
হইেব; এবং উহার

েত ক কমকতা, িযিন উ

ব থতার জ

দায়ী িতিনও, একই দে

দ নীয়

হইেবন৷
পুনর ◌্ন ারেযাগ
অ ািধকার
শয়ার

(Redeemable
Preference
Share)
ই

করণ

১৫৪৷ (১) এই ধারার িবধানাবলী সােপে গ, শয়ার মূলধন িবিশ সীিমতদায় কা ানী উহার
সংঘিবিধবেল

গমতা া

হইেল এই প অ ািধকার

শয়ার ই

কিরেত পািরেব যাহা

পুনর ◌্ন ারেযাগ (redeemable) বা কা ানীর ই াধীেন পুনর ◌্ন ারেযাগ হইেব :
তেব শত থােক য(ক) লভ াংশ িহসােব
শয়ার বাবদ

দানেযাগ মুনাফা অথবা উ

শয়ার পুন

ােরর উে েশ নূতন ই কৃত

া অথ অথবা কা ানীর কান স ি র অথ ব তীত অ

শয়ােরর মূল ফর

কান অথ হইেত উ

দওয়া যাইেব না;

(খ) পূণ পিরেশািধত নেহ, এই প কান শয়ার পুনর ◌্ন ার করা হইেব না;
(গ) যে গে

কান শয়ার পুন

ােরর জ

উহার মূল নতু ন শয়ার ই ল

কান অথ হইেত পিরেশাধ করা হয়, সে গে
ব টনেযাগ িছল তাহা হইেত উ

অথ ব তীত অ

কা ানীর মুনাফার য অংশ লভ াংশ িহসােব

পিরেশািধত অেথর সমপিরমাণ অথ “মূলধন উ ার মজুদ

তহিবল” (Capital Redemption Reserve Fund) নােম অিভিহত একিট তহিবেল ানা
কিরেত হইেব, এবং উ

তহিবেলর

গে
ী
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অ া

িবধানাবলী, এই ধারার িবধানাবলী সােপে গ, এই েপ েযাজ হইেব যন “মূলধন উ ার

মজুদ তহিবল” কা ানীর পিরেশািধত শয়ার মূলধন;
(ঘ) যে গে

কান শয়ার পুন

ােরর জ

নূতন শয়ার ই ল অথ হইেত উ

শয়ােরর মূল

পিরেশাধ করা হয়, সে গে এই প পিরেশােধর উপর কান ি িময়াম েদয় হইেল, শয়ার মূল
পিরেশােধর পূেব অবশ ই কা ানীর মুনাফা হইেত ি িময়ােমর বে াব
(২) পুনর ◌্ন ারেযাগ

অ ািধকার

ব ালা শীেট িন বিণত িবষয়াবলী অ

শয়ার ই
ভু

(ক) কা ানীর ই কৃত মূলধেনর কতটু

কিরয়া রািখেত হইেব৷

কিরয়ােছ এই প

কা ানীর

েত কিট

কিরেত হইেব, যথা :অংশ এই প শয়ার লইয়া গিঠত তাহা উেল ◌্নখ

কিরয়া একিট িবব ৃিত; এবং
(খ) য তািরেখ বা য তািরেখর পূেব উ
কান

শয়ার পূনর ◌্ন ারেযাগ হইেব তাহা অথবা, এই প

িনিদ তািরখ িনধািরত না থািকেল, পুন

ােরর জ

যতিদেনর নািটশ

দান কিরেত

হইেব, তাহা৷
(৩) এই ধারার অধীেন পুনর ◌্ন ারেযাগ অ ািধকার শয়ারসমূহ এই ধারার িবধানাবলী
সােপে গ, কা ানীর সংঘিবিধেত িবিনিদ শত ও প িত অ সাের উ ার করা যাইেব৷
(৪) এই ধারার িবধান অ যায়ী কান কা ানী কান অ ািধকার শয়ার পুনর ◌্ন ার কিরেল বা
কিরেত উদ ত হইেল এই প শয়ারসমূেহর নািমক মূেল র সমমূল মান পয

নূতন শয়ার ই

কিরেত পািরেব, যন ঐ শয়ার িল কখনও
ই

করা হয় নাই; এবং তদ যায়ী ৩৪৮ ধারার অধীেন

উপধারার িবধান অ সাের শয়ার ই

েদয় িফস িহসাব করার উে েশ এই

ারা মূলধন বিধত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব না :

তেব শত থােক য, পুরাতন শয়ার উ ার করার পূেবই নূতন শয়ার ই
িডউিটর ব াপাের, এই উপ-ধারার িবধান অ যায়ী নূতন শয়ার ই
না, যিদ নূতন শয়ার ই

া -

করা হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব

করার এক মােসর মেধ পুরাতন শয়ার উ ার করা না হয়৷

(৫) এই ধারার অ া
পুনর ◌্ন ারেযাগ

করা হইেল,

িবধােন যাহা িকছু ই থা ক না

কন,

কা ানীর

য সকল

শয়ার উপ-ধারা (৪) অ সাের অ-ই কৃত বিলয়া গণ করা হয়, স িল

উ ােরর উে েশ যিদ এই হয় য, কা ানীর সদস গণেক স ণ
ূ পিরেশািধত বানাস শয়ার
িহসােব ঐ িলেক ই

করা হইেব, তেব উহােদর জ

শয়ােরর নািমক মূেল র সমপিরমাণ পয

উপ-ধারা (১)(গ) এর অধীেন ই কৃত

অথ “মূলধন উ ার মজুদ তহিবল” হইেত উে ালন করা

যাইেব৷
ী
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(৬) কান কা ানী এই ধারার কান িবধান পালেন ব থ হইেল, উ

কা ানী অনিধক ই হাজার

টাকা অথদে দ নীয় হইেব; এবং উহার েত ক কমকতা, িযিন উ

ব থতার জ

দায়ী িতিনও,

একই দে দ নীয় হইেবন৷
অিতির
ই

মূ লধন

করণ

১৫৫৷ (১) য
সীমার মেধ

গে পিরচালকগণ অিধকতর শয়ার ই
িত

ারা কা ানীর অ েমািদত মূলধেনর

◌্নত মূলধন (subscribed capital) ব ৃি

করার িস া

হণ কেরন,

সে গে (ক) কা ানীর সকল সদস েক, অব া িবেবচনায় যতদূর স ব
িবদ মান শয়ােরর পিরেশািধত মূলধেনর অ পােত, উ
িদেত হইেব এবং এই ব াপাের উ

িবদ মান শয়ােরর

ােবর তািরেখ তাহােদর

অিধকতর শয়ার চাঁদাদােনর

াব

ণীর িভি েত কান তারতম করা যাইেব

না;
(খ) এই প

াব নািটেশর মাধ েম িদেত হইেব এবং উহােত

উেল ◌্নখ করতঃ

াব

দ

শয়ােরর সংখ া

ােবর তািরখ হইেত অ ন পেনর িদেনর সময়-সীমা িনিদ কিরয়া িদেত

হইেব এবং জানাইয়া িদেত হইেব য, িনিদ কৃত সমেয়র মেধ উ

াব হণ করা না হইেল

উহা ত াখ ান করা হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব; এবং
(গ) উ

নািটেশ িবিনিদ সময় অিত া

হওয়ার পর অথবা য সদেস র িনকট অ

দওয়া হইয়ােছ তাহার িনকট হইেত ঐ সমেয়র পূেব
াি র পর পিরচালকগণ কা ানীর জ

াব

হেণর অ ীকৃিত

প নািটশ
াপন সংবাদ

যভােব সবািধক লাভজনক মেন কিরেবন সইভােব ঐ

সব শয়ার স েক ব ব া হণ কিরেত পািরেবন৷
(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছু থা ক না কন, পূেবা

অিধকতর শয়ারসমূেহ চাঁদাদােনর জ

উপ-ধারা (১) (ক)- ◌ত বিণত নেহ এমন য কান ব ি র িনকটও য কান প িতেত

াব

করা যাইেব৷
ব ালা

শীেট

কিমশন ও বাটা
স

িকত িবব ৃিত

১৫৬৷ কান কা ানী উহার িডেব ােরর জ

বাটা অথবা শয়ার বা িডেব ােরর জ

কিমশন

িহসােব কান অথ দান কিরেল অ

পভােব দ স ণ
ূ অথ কা ানীর েত কিট ব ালা

উেল ◌্নখ কিরেত হইেব এবং উ

অেথর কান অংশ অবিলিখত না হইয়া থািকেল, যতিদন উহা

অবিলিখত না হয় ততিদন পয

,উ

অংশ ব ালা

শীেট

শীেট উেল ◌্নখ কিরেত হইেব৷

মূলধন হইেত দ পিরেশাধ
কিতপয়
কা

গে

ানী কত ৃ ক
ী
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মূ লধন হইেত
েদর টাকা
পিরেশােধর
গমতা

কা ানী আইন, ১৯৯৪

১৫৭৷ য

গে

কান ইমারত বা অ িবধ িনমাণকায অথবা দীঘািয়ত সমেয়র জ

করা যায় না এমন কান াপনার (Plant) ব য় িনবােহর জ
কা ানী শয়ার ই

কের, সে গে

কা ানী, উ

লাভজনক

তহিবল সং েহর উে েশ

শয়ার ই র সময় পয

কান

পিরেশািধত

মূলধেনর উপর, এই ধারার িবধানাবলী সােপে গ, দ পিরেশাধ কিরেত পািরেব; এবং উ

দেক

িনমাণকায বা াপনার ব েয়র অংশ ধিরয়া মূলধেনর উপর চাজ স ৃি কিরেত পািরেব :
তেব শত থােক য,(ক) কা ানীর সংঘিবিধবেল অথবা িবেশষ িস া

বেল

গমতা া

না হইেল কা ানী উ

দ বাবদ কান অথ পিরেশাধ কিরেত পািরেব না;
(খ) সংঘিবিধবেলই

গমতা া

হউক অথবা িবেশষ িস া

বেলই হউক, অ

প কান অথ

সরকােরর পূব অ েমাদন ব তীত পিরেশাধ করা যাইেব না; এবং এই ধারার উে শ পূরণকে ,
উ

অ েমাদন এই মেম চূ ড়া

সা গ বিলয়া গণ হইেব য, কা ানীর য শয়ার িলর জ

অ

প অ েমাদন দওয়া হইয়ােছ সই শয়ার িল এই ধারায় উেল ◌্নিখত কান উে েশ ই

করা হইয়ােছ;
(গ) উ

অ েমাদন দােনর পূেব সরকার িবষয়িটর উপর তদ

পশ করার জ

ও সরকােরর িনকট

িতেবদন

কা ানীর খরেচ কান ব ি েক িনেয়াগদান কিরেত পািরেব এবং তদে

বহেনর উে েশ , সরকার উ

িনেয়াগদােনর পূেবই

েয়াজনীয় জামানত

রবয়

দওয়ার জ

কা ানীেক িনেদশ িদেত পািরেব;
(ঘ) কবলমা
অ

ৃ িনিদ কৃত সমেয়র জ
সরকার কতক

েদর অথ

দান কিরেত হইেব; এবং

প সময় কান অব ােতই য অধ বৎসের (Half yearly) িনমাণকায বা য পািত

াপন

কৃতপে গ স
হইয়ােছ সই অধ-বৎসেরর পরবতী অধ-বৎসেরর সবেশষ িদেনর অিধক সময় পয

বিধত করা

যাইেব না;
(ঙ) েদর হার কান েমই বািষক শতকরা চার অথবা সরকার, সরকারী গেজেট

াপন ারা,

তদেপ গা য কম হার িনধারণ কিরেব সই হােরর অিধক হইেব না;
(চ) য শয়ােরর

গে

দ দান করা হয় সই শয়ােরর পিরেশািধত পিরমাণ উ

দ দােনর

ফেল াস হইয়ােছ বিলয়া গণ করা যাইেব না;
(ছ) য সময়ব াপী এবং কা ানীর য পিরমাণ শয়ার-মূলধেনর উপর এবং য হাের দ
করা হইয়ােছ সই সমেয়র িহসােব উ
ী
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দান

শয়ার-মূলধেনর পিরমাণ এবং েদর হার দশন কিরেত
ই
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কা ানী আইন, ১৯৯৪

হইেব৷

শয়ার ইত ািদর সািটিফেকট
সািটিফেকট ই
করার সময়সীমা

১৫৮৷ (১)

েত ক কা ানী উহার য কান শয়ার, িডেব ার বা িডেব ার- ক বরাে র ন ই

িদেনর মেধ অথবা পূেব বরা কৃত কান শয়ার, িডেব ার বা িডেব ার ক হ
উ

হ

া

র িনব েনর পর ন ই িদেনর মেধ এই েপ বরা কৃত বা হ

া

েরর
া

গে ,

রকৃত সকল

শয়ার, িডেব ার বা িডেব ার- েকর সািটিফেকট তরীর কাজ স ণ
ূ কিরয়া ঐ িল সরবরােহর
জ

ত রািখেব যিদ না শয়ার, িডেব ার বা িডেব ার- ক ই

করার শেত অ

কান িবধান

থােক৷
(২) কান কা ানী এই ধারার িবধানাবলী পালেন ব থ হইেল, উ

কা ানী, যতিদন পয

উ

ব থতা অব াহত থােক ততিদেনর িতিদেনর জ , অনিধক পাঁচশত টাকা অথদে দ নীয় হইেব;
এবং উহার

াতসাের ও ই াকৃতভােব ত

েত ক কমকতা, িযিন

দায়ী িতিনও একই দে

দ নীয় হইেবন৷
চাজ, ব ক ইত ািদ স িকত তথ
কিতপয়
অিনবি কৃ ত
ব ক এবং চাজ
ফলিবহীন

১৫৯৷ (১) এই আইন বতেনর পর কান কা ানী যিদ এমন ব ক বা চাজ স ৃি কের যাহা(ক) কান িডেব ার ই র িনরাপ াদােনর উে েশ স ৃ কান ব ক বা চাজ, অথবা
(খ) কা ানীর অতলবীকৃত (uncalled) শয়ার-মূলধেনর উপর স ৃ কান ব ক বা চাজ, অথবা
(গ) কা ানীর

াবর স ি , যখােনই অবি ত হউক, এর উপর বা উ

স ি েত িনিহত

কা ানীর কান ােথর উপর স ৃ ব ক বা চাজ, অথবা
(ঘ) কা ানীর কান খাতা-কলমী ঋেণর (Book Debt) উপর স ৃ ব ক বা চাজ, অথবা
(ঙ) কা ানীর ব বসার জ

মওজুদ পণ (stock in trade) ব তীত অ

স ি েক জামানত (Earnsest Money) িহসােব ব তীত অ

য কান অ াবর

কানভােব স ৃ ব ক বা চাজ,

অথবা
(চ) কা ানীর কান বা অ
তাহা হইেল, এই প

কান স ি র উপর স ৃ কান বাহমান (Floating) চাজ,

িতিট ব ক বা চাজ, ত ারা কা ানীর স ি

বা যতটু েক জামানত

িহসােব সংিশ ◌্ন করা হয় ততটু , িল ইেডটর অথবা কা ানীর কান পাওনাদােরর ব াপাের
ফলিবহীন হইেব, যিদ ব ক বা চােজর িনধািরত তথ ািদ এবং তদসহ ব ক বা চাজ স ৃি কারী বা
ী
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কা ানী আইন, ১৯৯৪

উহার অি
অ িলিপ, উ

মাণকারী দিলল, যিদ থােক, বা িনধািরত প িতেত

চাজ বা ব ক স ৃি র তািরেখর পর এ শ িদেনর মেধ এবং এই আইন অ যায়ী

িনেদিশত প িতেত, রিজ ােরর িনকট িনব েনর জ
দ

ত ায়নকৃত উহার কান

কান অথ

ত পেণর কান চু ি

দািখল না করা হয়; তেব তদধীেন জামানত

বা বাধ বাধকতা থািকেল তাহা

ধারা অ যায়ী কান ব ক বা চাজ ফলিবহীন হইেল তদধীেন জামানত

হইেব না এবং এই
দ

অথ অনিতিবলে

ফরেত াগ হইেব :
তেব শত থােক য(অ)

ধুমা

বাংলােদেশর িভতের অবি ত কান স ি

ব ক বা চাজ স ৃি করার
সহকাের ডাকেযােগ
হইেত পূেবা

গে , উ

দিলল বা উ

অবল েন বাংলােদেশর বািহের কান

অ িলিপ যথাসমেয় এবং যথাযথ তৎপরতা

রণ করা হইয়া থািকেল বাংলােদেশ য উহা পাওয়া যাইত সই তািরখ

এ শ িদন গণনা কিরেত হইেব; এবং

(আ) যিদ বাংলােদেশর বািহের অবি ত স ি অবল েন বাংলােদেশর িভতের কান ব ক বা চাজ
স ৃি করা হয়, তাহা হইেল উ

ব ক বা চাজ স ৃি কারী দিলল বা উহা স ৃি কারী বিলয়া িবেবিচত

দিলল বা িনধািরত প িতেত

ত য়নকৃত উহার অ িলিপ িনব েনর জ

যিদও উ

স ি

কাযকর করার জ

য দেশ অবি ত সই দেশর আইন অ যায়ী উ

দািখল কিরেত হইেব
ব ক বা চাজ বধ বা

অিধকতর কায ম হেণর েয়াজন থােক; এবং

(ই) কা ানীর খাতা-কলমী ঋণ পিরেশােধর জামানত
দিলল দান করা হয় এই প

প কান িবিনময়েযাগ (Negotiable)

ৃ কান অি ম অথ াি র জ
গে , কা ানী কতক

জমা দওয়া হইেল, এই ধারার উে শ পূরণকে , এই প দিলেলর জমাদান উ

উ

দিলল

ঋেণর ব ক বা

চাজ বিলয়া গণ হইেব; এবং
(ঈ) কান িডেব ারবেল উহার ধারক উ
লাভ কেরন তাহা উ

কা ানীর াবর স ি র উপর চােজর য অিধকার

স ি েত িনিহত তাহার াথ বিলয়া গণ হইেব না৷

(২) এই ধারার িবধান অ যায়ী িনব েনর েয়াজন হয় এই প ব ক বা চাজ তদ যায়ী িনবি কৃত
হইেল, উ

স ি

বা উহার য কান অংশ অজনকারী ব ি

িনব েনর তািরখ হইেত উ
চাজযু

স

ি

অজেনর তগে
চােজর িনব ন

অথবা

ব ক বা চােজর নািটশ পাইয়ােছন বিলয়া গণ হইেব৷

১৬০৷ (১) বাংলােদেশ িনবি কৃত কান কা ানী যিদ এই প চাজযু
উ

ৃ উ
স ি অজেনর পর কা ানী কতক

িনব েনর

েয়াজন হইত, তাহা হইেল উ

ী

স ি

অজন কের য,

চাজ স ৃি করা হইেল উহা ধারা ১৫৯ এর অধীেন
চাজ এই আইেনর অধীেন িনব েনর জ

িনধািরত তথ ািদ এবং তৎসহ চাজ স ৃি কারী দিলল বা চােজর অি
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াথ অজনকারী ব ি

চােজর

মাণকারী দিলল থািকেল

ই
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উহার একিট অ িলিপ, যাহা সিঠক বিলয়া িনধািরত প িতেত
হওয়ার পর এ শ িদেনর মেধ রিজ ােরর িনকট উ

অজন স

কা ানী দািখল কিরেব :

স ি এবং চাজ স ৃি র ান যিদ বাংলােদেশর বািহের অবি ত হয়, তেব

তেব শত থােক য, উ
উ

ত য়নকৃত, স ি

অ িলিপ যথাসমেয় ডাকেযােগ এবং যথাযথ তৎপরতা সহকাের

রণ করা হইয়া থািকেল

সাধারণভােব বাংলােদেশ য সমেয়র মেধ উহা পাওয়া যাইত সই সময় বাদ িদয়া উ

এ শ িদন

গণনা কিরেত হইেব৷
(২) কান কা ানী িবধান পালেন ব থ হইেল উ
দ নীয় হইেব এবং কা ানীর
জ
ধারকগণেক
যু গপ

(pari

pasu) অিধকার
দানকারী
িডেব ারিসিরেজর
তথ ািদ

কা ানী অনিধক এক হাজার টাকা অথদে

েত ক কমকতা, িযিন

াতসাের ও ই াকৃতভােব উ

ব থতার

দায়ী, িতিনও, একই দে দ নীয় হইেবন৷
কান কা ানী এমন চাজ স ৃি

১৬১৷ (১) যে গে

চাজ সরাসিরভােব িবধ ৃত থােক বা অ

িডেব ােরর িসিরেজ উ

উেল ◌্নখ করা হয়, এবং উ
থােক, সে গে

ৃ ই কত ৃ
কের য, কা ানী কতক
কান দিলেল উহা িবধ ৃত থাকার

চােজ িডেব ার-িসিরেজর ধারকগেণর যুগপ

একই প অিধকার

১৫৯ ধারার িবধান পািলত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব, যিদ চাজ িবধ ৃতকারী

দিললিট স াদেনর পরবতী অথবা, এই প দিলল না থািকেল, িডেব ার-িসিরজ স াদেনর
পরবতী এ শ িদেনর মেধ , িন বিণত তথ , দিলল ও িফস রিজ ােরর িনকট দািখল করা হয় যথা
:(ক) স ণ
ূ িসিরজ ারা িন য়তা দ (Secured) মাট অেথর পিরমাণ;
(খ) িসিরজ ই র

গমতা দানকারী িস া

সমূেহর তািরখ এবং য দিললবেল, যিদ থােক, উ

িডেব ার স ৃি ও সং ািয়ত করা হইয়ােছ সই দিলেলর তািরখ;
(গ) য স ি চাজযু

হইয়ােছ উহার সাধারণ বণনা;

(ঘ) িডেব ার-ধারকগেণর জ

কান া ী থািকেল তাহার নাম;

(ঙ) িবধ ৃতকারী দিলল বা িনধািরত প িতেত উহার সত ায়নকৃত অ িলিপ অথবা, যিদ অ
দিলল না থােক, তেব উ

প

িসিরেজর য কান একিট িডেব ার;

(চ) িনধািরত িফস :
তেব শত থােক য, উ

িসিরেজর িডেব ার একািধকবার ই

করা হইেল, এই প

িতিট

গে , উহা ই র তািরখ ও অেথর িববরণািদ রিজ ােরর িনকট দািখল কিরেত হইেব, িক ু
এই প কিরেত ভু ল হইেল তাহা ই কৃত িডেব ােরর বধতােক

ী
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কিরেব না৷

ই

109/242

কা ানী আইন, ১৯৯৪

17/08/2020

(২) উপ-ধারা (১) অ সাের দািখলকৃত দিলল ও তথ ািদ রিজ ার িনব ন বিহেত িলিপব
কিরেবন৷
িডেব ােরর
উপর কিমশন
ইত ািদ
স

িকত িববরণ

১৬২৷ যে গে
দান করার জ
করার জ

কা ানী কান িডেব াের, িনঃশতভােবই হউক বা কান শতাধীেনই হউক, চাঁদা
বা চাঁদা দান কিরেত স ত হওয়ার জ

বা সং হ কিরেত স ত হওয়ার জ

অথবা উ

িডেব াের চাঁদাদাতা সং হ

কান ব ি েক পণ

পউ

কা ানী ত

গ

বা পেরা গভােব কান কিমশন বা ভাতা অথবা বাটা দান কের, সে গে ধারা ১৫৯ এবং ১৬১
অ যায়ী িনব েনর জ

েয়াজনীয় িববরেণর সিহত উ

শতকরা হােরর িববরণ অ
িডেব ােরর বধতা

ভু

কিমশন, বাটা বা ভাতার পিরমাণ ও

কিরেত হইেব; িক ু ইহা কিরেত কান ভু ল হইেল ই কৃত

হইেব না :

তেব শত থােক য, কা ানীর কান ঋেণর জ

কান িডেব ার জামানত

জমা দওয়া হইেল, এই ধারার উে শ পূরণকে , উ

প (as security)

িডেব ার বাটা িদয়া ই

করা হইয়ােছ

বিলয়া গণ হইেব না৷
ব ক এবং চােজ
িনব ন-বিহ

১৬৩৷ (১) এই আইন বলব

ৃ স ৃ সকল ব ক বা
িতিট কা ানীর জ , তৎকতক

হওয়ার পর

চাজ স েক যাহার িনব ন ধারা ১৫৯ ধারা অ যায়ী আবশ ক হয়, রিজ ার িনধািরত ফরেম
একিট কিরয়া িনব ন-বিহ সংর গণ কিরেবন এবং িনধািরত িফস া হওয়ার পর অ

প সকল

ব ক বা চাজ স ৃি র তািরখ, উহা ারা য অেথর িন য়তার ব ব া করা হইয়ােছ উহার পিরমাণ, য
স ি র উপর ব ক বা চাজ স ৃি করা হইয়ােছ উহার সংি গ
চােজর অিধকারী ব ি গেণর নাম উ

িববরণ এবং ব ক হীতা বা

িনব ন-বিহেত িলিপব কিরেবন৷

(২) রিজ ার উপ-ধারা (১) মাতােবক েয়াজনীয় তথ ািদ িলিপব করার পর ধারা ১৫৯ বা ১৬১
এর িবধান অ যায়ী দািখলকৃত দিলল যিদ থােক, বা
দািখলকারী ব ি

বা ত ারা

গ মত উহার সত ায়নকৃত অ িলিপ উহার

গমতা দ ব ি র িনকট ফর িদেবন৷

(৩) এই ধারা মাতােবক সংরি গত িনব ন-বিহ, তফিসল-২ ত উেল ◌্নিখত িফস
সােপে গ, েত ক ব ি র পিরদশেনর জ
িনব নকৃ ত
ব ক ও চােজর
সূ চী
িনব ন
ত য়নপ

উ ু

দান

থািকেব৷

১৬৪৷ রিজ ার িনধািরত ফরেম এবং এই আইন অ যায়ী তাহার িনকট িনবি কৃত সকল ব ক বা
চােজর িনধািরত তথ ািদসহ একিট তািরখা
১৬৫৷ ধারা ১৫৯ অ যায়ী িনবি কৃত
া গরযু

কিরয়া

িতিট ব ক বা চাজ িনব েনর

দান কিরেবন এবং উ
ী
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িমক-সূচী র গণ কিরেবন৷
ত য়নপ

রিজ ার

ব ক বা চাজবেল য অথ পিরেশাধ কিরেত হইেব

ই

110/242

কা ানী আইন, ১৯৯৪

17/08/2020

ত য়নপে উহা উেল ◌্নখ কিরেবন; এবং উ

ব ক বা চাজ এর িনব ন সং া

১৬৩ ধারার িবধানাবলী পািলত হওয়ার ব াপাের উ
িডেব ার বা
িডেব ার- েকর
সািটিফেকেটর
উপর িনব ন

ত য়নপ চূ ড়া

িনি ত করা হইয়ােছ এই প

েত কিট িডেব ার বা িডেব ার- েকর সািটিফেকেটর উপর ধারা

১৬৫ অ ্যায়ী িতিট িনব ন- ত য়নপে উ

কা ানী প ৃ াংিকত কিরয়া িদেব :

তেব শত থােক য, কান িডেব ার- েকর সািটিফেকট ই
কান ব ক বা চাজ স ৃি করা হইয়া থােক তেব উ
গে এই ধারার উপেরা

িনব েনর
ব াপাের
কা

ানীর

কতব এবং
াথবান পেতগর
অিধকার

সা গ হইেব৷

ৃ ই কৃত হইয়ােছ এবং যাহার পিরেশাধ িনবি কৃত ব ক বা চাজ ারা
১৬৬৷ কা ানী কতক

ত য়নপে র
প ৃ াংকন

১৫৯ হইেত

ৃ
হওয়ার পূেবই যিদ কা ানী কতক

িডেব ার বা িডেব ার- েকর সািটিফেকেটর

িবধান েযাজ হইেব না৷

ৃ স ৃ এই প েত ক
১৬৭৷ (১) ধারা ১৫৯ এর িবধানা যায়ী িনব ন েয়াজন হয় কা ানী কতক
ৃ ই কৃত এই প িডেব ার-িসিরেজর িনধািরত তথ ািদ িনব েনর
ব েকর বা চােজর বা তৎকতক
জ

উ

কা ানী রিজ ােরর িনকট দািখল কিরেব; এবং অ

প কান ব ক বা চােজ াথবান

কান ব ি র আেবদন েমও উহার িনব ন করা যাইেত পাের৷
(২) যে গে
গে উ

কা ানী ব তীত অ
িনব েনর জ

কান ব ি র আেবদন েম উ

িনব ন করা হয়, সই

রিজ ারেক কান িফস যথািনয়েম দান কিরয়া থািকেল তাহা িতিন

কা ানীর িনকট হইেত আদায় কিরবার অিধকারী হইেবন৷
(৩) এই ধারা অ যায়ী িনব নকৃত কান ব ক বা চােজর শতািদেত, পিরিধেত বা কাযকরীকরেণ
(operation) যখনই কান পিরবতন করা হয়, তখনই কা ানী এই প পিরবতেনর তথ ািদ
রিজ ােরর িনকট

রণ কিরেব এবং ব ক বা চােজর িনব েনর

িবধানাবলী পিরবিতত ব ক বা চােজর
ব ক বা চাজ
স িৃ কারী
দিলেলর
অ িলিপ
িনবি কৃ ত

১৬৮৷

েযাজ এই ধারার

গে ও েযাজ হইেব৷

েত ক কা ানী উহার িনবি কৃত কাযালেয় এই প

িতিট ব ক বা চাজ স ৃি কারী

দিলেলর অ িলিপ র গণ কিরেব, যাহা ধারা ১৫৯ অ যায়ী িনব েনর েয়াজন হয় :
তেব শত থােক য, একই রকম িডেব ার িবিশ

িসিরেজর

কাযালেয় রতগণ

অ িলিপ র গণ করাই যেথ হইেব৷

িরিসভার িনেয়াগ

১৬৯৷ (১) কান কা ানীর স ি র িরিসভার িনেয়াগ করার জ

িনব ন

গে

অথবা কান দিলেল উেল ◌্নিখত
িতিন, উ

আেদশ অথবা উ

গে

একিট মা

যিদ কান ব ি

গমতাবেল িতিন কান িরিসভার িনযু

আেদশ া হন

কেরন, তাহা হইেল

দিলেলর অধীেন িনেয়াগদােনর তািরখ হইেত পনর িদেনর মেধ ,

ঘটনািট স েক রিজ ােরর িনকট একিট নািটশ দািখল এবং উহা িনব েনর জ
ী
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িডেব ােরর

িনধািরত িফস

ই

111/242

কা ানী আইন, ১৯৯৪

17/08/2020

জমা কিরেবন; অতঃপর রিজ ার িরিসভার িনেয়ােগর িবষয়িট সংিশ ◌্ন

ব ক বা চােজর

িনব ন-বিহেত িলিপব কিরেবন৷
(২) কান ব ি

এই ধারার িবধানাবলী পালেন ব থ হইেল, উ

ব থতা যতিদন অব াহত থািকেব

ততিদেনর িতিদেনর জ , িতিন অনিধক ইশত টাকা অথদে দ নীয় হইেবন৷
িরিসভােরর
িহসাব দািখল

১৭০৷ (১) ধারা ১৬৯-এ উেল ◌্নিখত কান িরিসভার কা ানীর কান স ি র দখল হণ কিরয়া
থািকেল, উ

দখল অব াহত থাকাকােল

দািয় অবসােনর পর একবার, উ

িত অথবৎসের একবার এবং িরিসভার িহসােব তাহার

সমেয় উ

স ি র আয় এবং ব েয়র একিট সংি গ িববরণ

িনধািরত ছেক রিজ ােরর িনকট দািখল কিরেবন; এবং িরিসভার িহসােব দািয়

অবসােনর

গে , অবসােনর পের িতিন ত িবষেয় রিজ ােরর িনকট একিট নািটশও দািখল কিরেবন; এবং
রিজ ার উ

নািটশ সংিশ ◌্ন ব ক ও চােজর িনব ন-বিহেত িলিপব কিরেবন৷

(২) যিদ কা ানীর স ি র একজন িরিসভার িনযু
কা ানীর পে গ বা উ

ৃ ই কৃত কান ইনভেয়স বা পণ সরবরােহর আেদশ
িরিসভার কতক,

বা কা ানীর কাযাবলী সং া
িচিঠপে

ৃ বা
হইয়া থােক, তেব কা ানী কতক

িচিঠপে

কা ানীর নাম থািকেল উ

ইনভেয়স, আেদশ বা

এই মেম একিট িবব ৃিতও থািকেত হইেব য, কা ানীর স ি র একজন িরিসভার

িনেয়াগ করা হইয়ােছ৷
(৩) এই ধারার িবধান পালেন

িতিট ব থতার জ

কা ানী এবং উহার

াতসাের ও ই াকৃতভােব উ

গ মেত কা ানীর িরিসভার, িযিন

েত ক কমকতা বা

ব থতার জ

দায়ী িতিনও,

পাঁচশত টাকা অথদে দ নীয় হইেবন৷
ব েকর িনব নবিহ সংেশাধনী

১৭১৷ (১) আদালত যিদ এই মেম স ু হয় য,(ক) ধারা ১৫৯-এ উিল ◌্নিখত সময়সীমার মেধ ব ক বা চাজ িনব ন না করােনার
উ

ব ক বা চাজ িবষয়ক কান তথ বাদ দওয়া বা ভু ল বণনার

গে , বা

গে বা য ঋেণর জ

বা ব ক স ৃি করা হইয়ািছল সই ঋণ পিরেশাধ স েক রিজ ারেক অবিহত করার
ভু ল চােজর দায় িমটােনা হইয়ােছ উহা আকি কতা বা অসাবধানতা বা অ

চাজ

গে , য

কান পযা

কারেণ

সংঘিটত হইয়ােছ, অথবা
(খ) উ

ভু ল এমন য, উহার ফেল কা ানীর পাওনাদার বা শয়ারেহা ারগেণর অব ান

হয় না, অথবা
(গ) অ

কান যথাযথ কারেণ িতকার দান করা সিঠক ও

ী
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ায়সংগত,

ই

112/242

17/08/2020

তাহা হইেল, উ
িবেবচনায়

কা ানী আইন, ১৯৯৪

কা ানী বা াথসংিশ ◌্ন

য কান ব ি র আেবদন েম, আদালত, উহার

ায়সংগত ও যুি সংগত কান শত সােপে গ, উ

কিরয়া আেদশ িদেত পািরেব এবং

গ মত বাদপড়া িবষয় অ

িবষয় সংেশাধন কিরেত এবং আেবদনকারীেক উপযু

খরচ

িনব েনর সময়-সীমা বিধত
ভু

কিরেত, ভু ল ভােব বিণত

দােনর জ

সংিশ ◌্ন ব ি েক

িনেদশ িদেত পািরেব৷
(২) যে গে আদালত ব ক বা চাজ িনব েনর উে েশ সময় বিধত কিরয়া কান আেদশ দান
কের, সে গে উ

আেদেশর ফেল উ

ব ক বা চাজ বা

সমেয়র পূেব সংিশ ◌্ন স ি েত কান ব ি

েব য সমেয় িনবি কৃত হয় সই

কান অিধকার অজন কিরয়া থািকেল তাহা

হইেব না৷
ব ক ও চােজর
দায়েদনা
পিরেশােধর
িনব ন

১৭২৷ (১) ধারা ১৫৯ এর িবধান অ সাের

েয়াজন হয় এই প িনব ন সকল ব ক বা চােজর

দায়েদনা িমটােনা বা পিরেশাধ করার তািরখ হইেত এ শ িদেনর মেধ কা ানী উ

পিরেশাধ বা

িমটােনা স েক রিজ ারেক অবিহত কিরেব৷
(২) উপ-ধারা (১) অ সাের অবিহত হওয়ার পর রিজ ার ব ক হীতােক কারণ দশাইবার জ
অনিধক চৗ

িদন সময় িনিদ কিরয়া এই মেম একিট নািটশ িদেবন য, কন উ

চাজ বা

ব েকর দায়- দনা পিরেশাধ বা িমটােনার িবষয়িট িলিপব করা হইেব না৷
(৩) উপ-ধারা (২) অ সাের যিদ কান কারণ দশােনা না হয়, তাহা হইেল রিজ ার িনব ন-বিহেত
উ

দায়- দনা িমটােনা বা পিরেশাধ করা হইয়ােছ মেম একিট

ারক িলিপব

কিরেবন এবং

েয়াজেন কা ানীেক উহার একিট অ িলিপ দান কিরেবন৷
(৪) উপ-ধারা (২) অ সাের কান কারণ দশােনা হইেল, রিজ ার সই মেম িনব ন-বিহেত একিট
ম
দ

ব িলিপব কিরেবন এবং িতিন য উহা কিরয়ােছন তাহা কা ানীেক অবিহত কিরেবন৷

১৭৩৷ (১) িনব েনর উে েশ রিজ ােরর িনকটৃ স ৃ কান ব ক বা চােজর তথ ািদ, অথবা
(ক) কা ানী কতক
(খ) য ঋেণর ব াপাের ধারা ১৫৯ বা ১৬০ অ যায়ী কান ব ক বা চাজ িনবি কৃত হইয়ােছ সই
ঋণ পিরেশােধর তথ ািদ, অথবা
(গ) কান িডেব ার-িসিরজ ই র তথ ািদ,
যাহা অ

কান ব ি র আেবদন েম ইিতপূেব িনবি কৃত হয় নাই অথচ এই আইেনর পূববতী

িবধানাবলীর অধীেন রিজ ােরর িনকট িনবি কৃত থাকা আবশ ক তাহা দািখল কিরেত যিদ কান
কা ানী ব থ হয় তেব উ

কা ানী, উ
ী
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অনিধক এক হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেব এবং কা ানীর েত ক কমকতা বা অ
বি

িযিন

াতসাের বা ই াকৃতভােব উ

ব থতার জ

দায়ী িতিনও, একই দে

কান
দ নীয়

হইেবন৷
ৃ সৃ
(২) উপ-ধারা (১) এর িবধানসােপে গ, যিদ কান কা ানী তৎকতক

কান ব ক বা চাজ

রিজ ােরর িনকট িনব েনর ব াপাের এই আইেনর িবধান পালেন ব থ হয়, তাহা হইেল উ
কা ানী, এবং উহার
উ

ব থতাজিনত অ

েত ক কমকতা, িযিন

াতসাের ও ই াকৃতভােব ত

দায়ী িতিনও,

কান দায়-দািয় থািকেল তাহাছাড়াও, অনিধক ই হাজার টাকা অথদে

দ নীয় হইেবন৷
(৩) এই আইেনর পূববতী িবধানাবলী অ যায়ী রিজ ােরর িনকট িনব েনর আবশ ক হয় এই প
কান িডেব ার- েকর সািটিফেকট ধারা ১৬৬ অ যায়ী েয়াজনীয় প ৃ াংকন না কিরয়া যিদ কান
াতসাের এবং ই াকৃতভােব উ

বি
দােনর

িডেব ার বা িডেব ার- েকর সািটিফেকট কাহােকও

গমতা বা অ মিত দান কেরন, তাহা হইেল িতিন, তাহার অ

কান দায়-দািয় থািকেল

তাহা ছাড়াও, অনিধক ই হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেবন৷
ব ক-বিহ

১৭৪৷ (১)

েত ক কা ানী উহার িনবি কৃত কাযালেয় একিট ব ক-বিহ রািখেব এবং উহােত

কা ানীর স ি র সিহত স িকত সকল ব ক ও চাজ এবং কা ানীর গ ৃহীত উেদ াগ বা উহার
য কান স ি র উপর বহমান চাজ এই েপ িলিপব কিরেব যন উহােত িতিট ব ককৃত বা
চাজযু

স ি র সংি গ িববরণ, টাকার অংেক িতিট ব ক বা চােজর পিরমাণ এবং বাহকেক

পিরেশাধেযাগ িসিকউিরিট এবং েত ক ব ক হীতা বা অ া

িসিকউিরিট

ািধকারী ব ি র

নাম িবধ ৃত থােক৷
(২) কা ানীর কান পিরচালক, ম ােনজার বা অ
ই াকৃতভােব এই ধারা অ যায়ী

কান কমকতা যিদ

াতসাের এবং

েয়াজনীয় কান িবষেয়র িলিপব করণ বাদ িদেত

গমতা বা

অ মিত দান কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ই হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেবন৷
ব ক ও চাজ
স িৃ কারী
দিলেলর
অ িলিপ এবং
কা

ানীর

ব ক-বিহ
পিরদশেনর
অিধকার

১৭৫৷ (১) ধারা ১৬৮ অ সাের রি গত অ িলিপসমূহ বা কান ব ক বা চাজ স ৃি কারী য সকল
দিলল এই আইন অ যায়ী িনব েনর জ

রিজ ােরর িনকট দািখল কিরেত হয় সই সকল দিলল

এবং ধারা ১৭৪ অ সাের রি গত ব ক-বিহ যাহােত কা ানী য কান পাওনাদার বা সদস
কান িফস

দান ব িতেরেকই পিরদশন কিরেত পােরন এবং অ া

বি ,

িতবােরর

ৃ িনধািরত হইেল তদেপ গা কম টাকার িফস দান
পিরদশেনর জ , দশ টাকা বা কা ানী কতক
কিরয়া পিরদশন কিরেত পােরন, সই জ
উ ু

অ িলিপ, দিলল এবং বিহ সকল যুি সংগত সমেয়

রািখেত হইেব৷
ী
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(২) যিদ উপ-ধারা (১) এ উিল ◌্নিখত পিরদশেন অ ীকৃিত
িদেনর অ ীকৃিতর জ
অব াহত থাকাকালীন

িতিদেনর জ

অনিধক একশত টাকা অিতির

দায়ী িতিনও, একই দে

অিবলে উ

াতসাের উ

অ ীকৃিত

দ নীয় হইেবন; এবং উপেরা

থম

এবং অ ীকৃিত পরবতীেত

কা ানী অনিধক পাঁচশত টাকা অথদে

এবং কা ানীর েত ক কমকতা, িযিন
জ

াপন করা হয়, তাহা হইেল

অথদে

দ নীয় হইেব;

াপন বা উহা অব াহত রাখার
দ

আেরাপ ছাড়াও আদালত

অ িলিপ, দিলল বা বিহ পিরদশেনর েযাগ দওয়ার জ

কা ানী ও সংিশ ◌্ন

কমকতােক আেদশ িদেত পািরেব৷
িডেব ার-বিহ,
িডেব ারেহা ার
বিহ পিরদশন
এবং া
দিলেলর নকল
পাইবার
অিধকার

১৭৬৷ (১) কা ানী উহার

িতিট িডেব ারেহা ার-বিহ কা ানীর য কান িডেব ারেহা ার

এবং শয়ার হা ােরর পিরদশেনর জ
শয়ােরর ধারক

উ ু

রািখেব এবং কা ানীর

েয়াজন হইেল তফিসল-২ ত উেল ◌্নিখত িফস

েত ক িডেব ার বা

দান কিরয়া উ

বিহ বা

উহার অংশ িবেশেষর অ িলিপ লইেত পািরেবন৷
তেব শত থােক য(ক) উ

বিহ ব রাখার জ

সংঘিবিধেত য সময়, যাহা এক বৎসের এক

বা একািধক বাের মাট ি শিদেনর বশী হইেব না িবিনিদ থােক সই সমেয় উহা পিরদশন করা
যাইেব না; এবং
(খ) কা ানীর সাধারণ সভায় আেরািপত যুি সংগত বাধা-িনেষধ সােপে গ, উ
থাকাকালীন িতিদন অ

তঃ ই ঘ টা সময় ধিরয়া পিরদশেনর জ

(২) িডেব ােরর অথ পিরেশােধর িন য়তাদােনর জ
জ
জ

উ ু

বিহ উ ু

রািখেত হইেব৷

য া -দিলল করা হয় উহার অ িলিপর

কান িডেব ার হা ার অ েরাধ কিরেল এবং মুি ত া -দিলেলর

গে , িত অ িলিপর

ৃ িনধািরত হইেল তদেপ গা কম টাকা অথবা, া -দিলল মুি ত
দশ টাকা বা কা ানী কতক

না হইয়া থািকেল, তফিসল-২ ত িবিনিদ টাকা

দান কিরেল তাহােক উ

অ িলিপ সরবরাহ

কিরেত হইেব৷
(৩) যিদ এই ধারার িবধান অ সাের পিরদশেন বা অ িলিপ
হয় বা উহা সরবরাহ করা না হয়, তাহা হইেল কা ানী
একশত টাকা এবং পরবতীেত উ

থমিদেন উ

◌্নিট অব াহত থাকাকালীন

অনিধক প াশ টাকা অথদে দ নীয় হইেব; এবং কা ানীর
উ

◌্নিট করা বা উহা অব াহত রাখার জ

ী

bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-788.html

দান কিরেত অ ীকৃিত
◌্নিটর জ
িতিদেনর জ

েত ক কমকতা, িযিন

াপন করা
অনিধক
অিতির
াতসাের

দায়ী িতিনও, একই দে দ নীয় হইেবন; এবং

ই
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আদালত উ
সরবরােহর জ

দ

কা ানী আইন, ১৯৯৪

আেরাপ ছাড়াও অিবলে

উ

পিরদশেনর

েযাগ দওয়ার বা অ িলিপ

কা ানী ও উহার সংিশ ◌্ন কমকতােক আেদশ িদেত পািরেব৷
িডেব ার ও বহমান চাজ

িচর ায়ী

(perpetual)
িডেব ার

১৭৭৷ কান িডেব াের অথবা িডেব ােরর অথ পিরেশােধর িন য়তা

দােনর উে েশ

দিলেল কান শত থািকেল, এই আইন ণীত হওয়ার পূেব বা পের যখনই উ

ণীত

িডেব ার ই

বা

উ

দিলল স ািদত হউক না কন, উ

উ

িডেব ার, কবলমা একিট িনিদ ঘটনা, যত দূরবতী হউক, সংঘিটত হওয়া সােপে গ বা

কান িনিদ

শত কবলমা এই কারেণ অৈবধ হইেব না য, ত ারা

সময়, যত দীঘ হউক, অিতবািহত হওয়া সােপে গ, পিরেশাধেযাগ

বা

অপিরেশাধেযাগ হওয়ার িবধান করা হইয়ােছ৷
কিতপয় তগে
পিরেশািধত

ই কৃত িডেব ার পিরেশাধ কের, সে গে উ

িডেব ার
পুনরায় ই

১৭৮৷ (১) এই আইন বিতত হওয়ার পূেব বা পের যখনই হউক, যে গে

র

িডেব ার পুনরায় ই

কান কা ানী পূেব
করার উে েশ উহােক

চালু রাখার অিধকার কা ানীর থািকেব এবং সবদা এই অিধকার িছল বিলয়া গণ হইেব, যিদ না-

তগমতা

(ক) সংঘিবিধেত বা িডেব ার ই র শতাবলীেত
(খ) উ

িডেব ােরর

েয়াগেযাগ হয় এই প

কান বাধ বাধকতার ফেল িডেব ার পিরেশািধত হইয়া থােক৷

(২) উপ-ধারা ১-এ উিল ◌্নিখত অিধকার
িডেব ারসমূহ পুনরায় ই

েয়ােগর

গে

করা বা উহােদর পিরবেত অ

কা ানীর থািকেব এবং সবদা এই
েপ পুনঃ ই

প কান িবধান থােক, অথবা

ৃ
-িনেয়াগী কতক

ধুমা মূল ধারক বা তাহার

বাধ বাধকতা ব তীত অ

(৩) উ

ভােব িভ

পিরেশািধত (redeemable)
িডেব ার ই

করার

গমতা

গমতা িছল বিলয়া গণ হইেব৷

করার পর, িডেব ােরর

লাভ কিরেবন যন িডেব ার িল পূেব ই

ািধকারী ব ি

এমন অিধকার বা অ ািধকার

করা হয় নাই এবং সবদা িতিন উহা লাভ কিরয়ািছেলন

বিলয়া গণ হইেব৷
(৪) পুনরায় ই

করার উে েশ চালু রাখা কান িডেব ার যিদ, এই আইন বতেনর পূেব বা পের

যখনই হউক, কা ানীর কান মেনানীত ব ি র িনকট হ
উ

মেনানীত ব ি

পুনঃ ই

ৃ িডেব ােরর পরবতী হ
কতক

া

া

র করা হইয়া থােক, তাহা হইেল

র, এই ধারার উে শ পূরণকে , উহার

বিলয়া গণ হইেব৷

(৫) যিদ কান কা ানী উহার চলিত িহসােবর মাধ েম বা অ ভােব িবিভ সমেয় লওয়া অি েমর
জামানত

দােনর উে েশ উহার কান িডেব ার জমা দয়, তাহা হইেল, উ
ী
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িহসােবর িবপরীেত কা ানীর ঋেণর অবসান হওয়ার কারেণই

িডেব ার পিরেশািধত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব না৷
(৬) এই ধারার অধীন
পিরবেত অ

গমতাবেল কান কা ানী কান িডেব ার পুনঃ ই

িডেব ার ই

কিরেল, া -িডউিটর ব াপাের উ

কিরেল িকংবা উহার

পুনঃ ই করণ বা ই করণ

িডেব ােরর নূতন ই করণ বিলয়া গণ হইেব, িক ু ভিবষ েত ই
িডেব ােরর পিরমাণ বা সংখ া সীিমতকারী িবধান েয়ােগর

করা হইেব এই প

গে এই প গণ হইেব না :

তেব শত থােক য, এই ধারার অধীেন পুনঃ ই কৃত িডেব ােরর জামানত লইয়া কান ব ি
দান কিরেল এবং উ

িডেব ার আপাতঃ দিৃ েত যথাযথ

া -িডউিট বা তৎস িকত কান জিরমানা
জ

য কান আইনগত কাযধারায় উ

া যু

মেন হইেল, িতিন েয়াজনীয়

দান ব িতেরেকই তাহার জামানত কাযকর করার

িডেব ারেক মাণ িহসােব ব বহার কিরেত পািরেবন, যিদ

িতিন অবগত না থােকন অথবা যিদ তাহার িনজ অবেহলার কারেণ

া যু

না থাকার ঘটনািট

সংঘিটত হইয়া না থােক; তেব তাহার এই প অবগত না থাকা বা অবেহলা না থাকার
কা ানী যথাযথ ট া -িডউিট বা জিরমানা দােনর জ
(৭) কান িডেব ােরর অথ পিরেশািধত বা িভ

িডেব ার
য়চু ি

র

িনিদ
বা

বায়ন

বহমান
চাজযু
পিরস
উ

দ হইেত

চােজর

অধীন দাবীর
পূেব কিতপয়
ঋণ পিরেশাধ

১৭৯৷ কা ানীর িডেব ার
স ািদত

গে

দায়ী হইেব৷

েপ উহার দায়- দনা িমটােনা বা িনঃেশিষত হইেল,

ৃ নূতন িডেব ার ই
উহার পিরবেত কা ানী কতক
জামানেতর মাধ েম সংরি গত

ঋণ

করার জ

গমতা এই ধারার িবধান ারা
হণ এবং ত

কান চু ি েক আদালেতর িড ী

উ

িডেব ার বা উহার

হইেব না৷

অথ

দান করার লে গ

ারা

িনিদ ভােব বা

কা ানীর সিহত

বািয়ত করা যাইেব

(enforced by specific performance) ৷
১৮০৷ (১) যিদ

বহমান চাজ ারা িন য়তা

হইেত িরিসভার িনেয়াগ করা হয় বা উ
চাজযু

স ি র দখল

সম

(secured) িডেব ার হা ারগেণর প গ

ৃ বা তাহােদর পে গ কান
িডেব ার হা ারগণ কতক

হণ করা হয় এবং যিদ উ

ি য়াধীন না থােক, তাহা হইেল য সম
িবধা যায়ী অ

দ

কা ানী সংিশ ◌্ন সমেয় অবলুি র

ঋণ কা ানীর অবলুি র

গে

প ম খে র

ঋেণর পূেব অ ািধকােরর িভি েত পিরেশাধ কিরেত হইত সই সম

ঋণ, িডেব ার স িকত দাবীর আসল বা

দ পিরেশােধর, পূেবই, উ

স দ হইেত, বা স ি দখল হণকারী ব ি

িরিসভার তাহার িনকট

তাহার দখেল গ ৃহীত স দ হইেত অিবলে

পিরেশাধ কিরেবন৷
(২) উপ-ধারা (১) এ উিল ◌্নিখত িরিসভার িনেয়ােগর তািরখ অথবা উহােত উিল ◌্নিখত ব ি
ৃ দখল হেণর তািরখ হইেত উ
কতক

উপ-ধারায় উিল ◌্নিখত প ম খে র িবধােন বিণত সময়
ী
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গণনা করা হইেব৷
(৩) এই ধারার অধীেন

েদয় য কান অথ, যতদূর স ব, কা ানীর সই পিরস দ হইেত

পিরেশাধ কিরেত হইেব যাহা সংিশ ◌্ন সমেয় সাধারণ পাওনাদারগেণর পাওনা পিরেশােধর জ
ত থােক৷
ব ালা
রতগণীয় িহসাববিহ এবং উহা
রতগণ না করার
দ

শীট, িববরণী, খাতাপ এবং িহসাব

১৮১৷ (১) েত ক কা ানী িন িলিখত িবষয়ািদ স েক যথাযথ িহসাব-বিহ র গণ কিরেব, যথা
:ৃ জমাকৃত এবং ব য়কৃত সকল অথ এবং উ
(ক) কা ানী কতক
(খ) সকল পেণ র

জমা ও খরেচর খাত;

য় ও িব য়;

(গ) সকল পিরস দ ও দায়- দনা; এবং
(ঘ) উৎপাদন, ব টন, িবপণন, পিরবহন,
(milling), খিন খনন এবং খিনজ
গে উপকরণ, ম ও অ া

ি য়াজাতকরণ,

ব উে ালন সং া

তকরণ, শষ

পষণ বা চূ ণীকরণ

কাযাবলীেত িনেয়ািজত কা ানীর

িবষেয়র ব বহারজিনত (overhead) খরচ৷

(২) উপ-ধারা (১) এর উে শ পূরণকে , উহােত উিল ◌্নিখত িবষয়সমূেহর যথাযথ িহসাব-বিহ
র গণ করা হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব না, যিদ উহােত কা ানীর িবষয়ািদর সিঠক ও িনরেপ গ
বণনা এবং উহার লনেদেনর পযা ব াখ া না থােক৷
(৩) উ

িহসাব-বিহসমূেহ কা ানীর িনবি কৃত কাযালেয় রািখেত হইেব এবং কা ানীর

কাযাবলী চলাকালীন সকল সমেয় ঐ িল পিরচালকগেণর পিরদশেনর জ
তেব শত থােক য, পিরচালক পিরষেদর িস া
অ

য কান ােন অনিধক ছয় মােসর জ

হণ কিরেল কা ানী উ

িস াে

উ ু

রািখত হইেব :

েম সকল বা য কান িহসাব-বিহ বাংলােদেশর

রাখা যাইেব এবং পিরচালক পিরষদ এই প িস া

র সাত িদেনর মেধ উ

অ

ােন পূণ িঠকানা িদয়া

রিজ ােরর িনকট িলিখত নািটশ দািখল কিরেব৷
(৪) বাংলােদশ বা বাংলােদেশর বািহের কান কা ানীর কান শাখা কাযালয় থািকেল, উ
কা ানী উপ-ধারা (১) এর িবধানাবলী পালন কিরয়ােছ বিলয়া গণ হইেব, যিদ উ
লনেদেনর সিঠক িববরণ স িলত িহসাব-বিহ উ

কাযালেয় কৃত

কাযালেয় রাখা হয় এবং অনিধক িতন মাস পর

ৃ
পর হাল নাগাদ িহসােবর একিট সংি গ সার শাখা কাযালয় কতক
কা ানীর িনবি কৃত
কাযালেয় বা উপ-ধারা (৩) এ বিণত অ

ী
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েত ক কা ানী চলিত বৎসেরর অব বিহত পূেবর অ ন বার বৎসর সময়কােলর সকল

(৫)

িহসাব-বিহ এবং িহসাব-বিহেত িলিপব

কান িবষেয়র সংিশ ◌্ন ভাউচার উ ম েপ সংর গণ

কিরেব :
তেব শত থােক য, কান কা ানী চলিত বৎসেরর পূেব বার বৎসর অেপ গা কম সমেয়র মেধ
িনগিমত হইয়া থািকেল, উ

কা ানী চলিত বৎসেরর পূেবকার সমুদয় সমেয়র িহসাব-বিহ এবং

উহােত িলিপব সকল িবষেয়র সংিশ ◌্ন ভাউচার উ ম েপ সংর গণ কিরেব৷
ৃ এই ধারার পূববতী িবধানাবলী
(৬) উপ-ধারা (৭) এ বিণত ব ি গেণর কহ, কা ানী কতক
অ সাের েয়াজনীয় িবষয়াবলী পালেনর ব াপাের যুি সংগত পদে গপ হেণ ব থ হইেল অথবা
তাহার

াকৃত কােজর ফেল উ

হইেল, িতিন িতিট অপরােধর জ

িবধানাবলী পালেন কা ানীর ারা কান

◌্নিট সংঘিটত

অনিধক ছয় মােসর কারাদে বা পাঁচ হাজার টাকা অথদে বা

উভয়িবধ দে দ নীয় হইেবন৷
(৭) উপ-ধারা (৬) এ উিল ◌্নিখত ব ি গণ হইেতেছন িন

প, যথা :-

(ক) কা ানীর কান ম ােনিজং এেজ ট, ব ব াপনা পিরচালক, িনবাহী পিরচালক, জনােরল
ম ােনজার বা ম ােনজার থািকেল, উ

ম ােনিজং এেজ ট, ব ব াপনা পিরচালক, িনবাহী পিরচালক,

জনােরল ম ােনজার, ম ােনজার এবং কা ানীর অ

সকল কমকতা, তেব ম ােনজার ও

ম ােনজােরর ব াংকার, িনরী গক এবং আইন উপেদ াগণ এই তািলকার বিহভূ ত;
(খ) ম ােনিজং এেজ ট কান ফাম হইেল, উ

ফােমর েত ক অংশীদার;

(গ) ম ােনিজং এেজ ট কান িনগিমত সং া হইেল উ

সং ার েত ক পিরচালক;

(ঘ) কা ানীর কান ম ােনিজং এেজ ট বা ব ব াপনা পিরচালক বা িনবাহী পিরচালক বা জনােরল
ম ােনজার বা ম ােনজার না থািকেল, উ
কা

ানীর

িহসাব-বিহ,
ইত ািদ
পিরদশন

১৮২৷ (১)

কা ানীর েত ক পিরচালক৷

েত ক কা ানীর িহসাব-বিহ এবং অ া

বিহ ও কাগজপ

ৃ অথবা এত ে েশ সরকার হইেত
চলাকালীন সমেয় রিজ ার কতক
ৃ পিরদশেনর িনিম উ ু
কমকতা কতক
(২) কা ানীর

গমতা া

কান সরকারী

রািখেত হইেব৷

েত ক পিরচালক বা অ া

থাকা কা ানীর িহসাব-বিহ, অ া

কা ানীর কাযাবলী

কমকতার কতব হইেব তাহার িজ ায় বা িনয় েণ

বিহ ও কাগজপ উপ-ধারা (১) এর অধীেন পিরদশনকারী

ব ি , অতঃপর এই ধারায় পিরদশনকারী বিলয়া উেল ◌্নিখত, এর িনকট উপ াপন করা এবং
উ

ব ি র চািহদামত সমেয় ও ােন কা ানীর িবষয়ািদ সং া

য কান িববরণ, তথ বা

ব াখ া দান করা৷
ী
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(৩) পিরদশনকারীর পিরদশন উপলে গ

য সকল সহায়তা

কা ানীর িনকট হইেত

যুি সংগতভােব আশা করা যায় সই সকল সহায়তা দান করাও কা ানীর েত ক পিরচালক ও
অ া

কমকতার কতব হইেব৷

(৪) পিরদশনকারী তাহার পিরদশনকােল(ক) িহসাব-বিহ, অ া
(খ) উ

বিহ বা কাগজপে র নকল কিরেত বা করাইেত পািরেবন; এবং

পিরদশন করার িনদশন

(৫) আপাততঃ বলব

অ

প উহােত সনা করণ িচ

িদেত বা দওয়াইেত পািরেবন৷

কান আইেন বা চু ি েত পিরপ থী যাহা িকছু ই থা ক না কন, কান

দওয়ানী মামলার িবচার চলাকােল Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর
অধীেন িন বিণত

গে

কান দওয়ানী আদালেতর য প

পিরদশনকারীরও সই একই

গমতা থােক, উ

গে

গমতা থািকেব যথা :-

ৃ িনধািরত
(ক) পিরদশনকারী কতক

ােন ও সমেয় িহসাব-বিহ ও অ া

দিললপ

উদঘাটন

(discovery) ও উপ াপন;
(খ) সংিশ ◌্ন সকল ব ি র উপর সমন জারী করা এবং তাহােদর উপি িত িনি ত করা ও
শপথবাক পাঠ করাইয়া তাহােদর সা গ

হণ করা;

(গ) কা ানীর য কান বিহ এবং অ িবধ দিললপ

য কান ােন পিরদশন করা৷

(৬) এই ধারার অধীেন কা ানীর কান িহসাব-বিহ এবং অ া

বিহ ও কাগজপ

অ ি ত হইেল পিরদশনকারী তাহার পিরদশন স েক সরকােরর িনকট একিট

পিরদশন

িতেবদন পশ

কিরেবন৷
(৭) এই আইেনর অধীেন তদ
পিরদশনকারীরও সই সকল

অ

ােনর ব াপাের রিজ ােরর য সকল

গমতা থািকেব৷

(৮) এই ধারার িবধানাবলী পালেনর
িযিন উ

◌্নিটর জ

গমতা রিহয়ােছ

গে

কান

◌্নিট হইেল, কা ানীর েত ক কমকতা,

দায়ী িতিন, অনিধক এক বৎসেরর কারাদে এবং ইহাছাড়াও অনিধক

দশ হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেবন৷
(৯) কা ানীর কান পিরচালক বা অ

কান কমকতা এই ধারার অধীেন কান অপরাধ সংঘটেনর

দােয় দি ত হইেল িতিন য তািরেখ দি ত হইয়ািছেলন সই তািরেখ তাহার উ
বিলয়া গণ হইেব এবং উ
কা ানীেত অ

পদ অ

পভােব খািল হওয়ার পর পাঁচ বৎসর পয

িতিন য কান

প কান পেদ অিধি ত হইবার অেযাগ হইেবন৷

ী
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বািষক ব ালা
শীট

১৮৩৷ (১) ধারা ৮১ অ যায়ী অ ি ত েত ক বািষক সাধারণ সভায় কা ানীর পিরচালক পিরষদ,
এই ধারার উপ-ধারা (২) অ সাের, একিট ব ালা

শীট এবং উহার লাভ- গিতর িহসাব অথবা,

কা ানীিট মুনাফার উে েশ গিঠত না হইেল, উহার আয়-ব েয়র িহসাব উপ াপন কিরেব৷
(২) উ

লাভ- গিত বা আয়-ব েয়র িহসাব িন বিণত সমেয়র জ
থম বািষক সাধারণ সভার

(ক)

তািরখ পয

যাহা উ

গে , কা ানী িনগিমত হওয়ার তািরখ হইেত এমন একিট

সাধারণ সভার তািরেখর পূববতী নয় মােসর মেধ পেড়; এবং

(খ) পরবতী য কান বািষক সাধারণ সভার

গে , সবেশষ য তািরখ পয

হইয়ােছ উহার পরবতী তািরখ হইেত এমন একিট তািরখ পয
(অ) উ

ণীত হইেব, যথা :-

িহসাব উপ ািপত

যাহা-

সভার তািরেখর পূববতী নয় মােসর মেধ পেড়, অথবা

(আ) বাংলােদেশর বািহের উ

কা ানীর ব বসা বা াথ থািকেল, উ

সভার তািরেখর পূববতী

বার মােসর মেধ পেড়, অথবা
(ই) ধারা ৮১ এর অধীেন উ
অ

সভা অ

ােনর তািরেখর পূববতী নয় মাস বা

ােনর সময়সীমা বিধত করা হইেল, তদ সাের সভা
গ মত বার মােসর মেধ পেড় :

তেব শত থােক য, ৮১ ধারার িবধান সােপে গ, উপেরা

নয় বা বার মাস সময় অিতবািহত

হওয়ার পূেব রিজ ােরর িনকট আেবদন পশ করা হইেল, িতিন কান িবেশষ কারেণ উ

ময়াদ

অনিধক িতন মাস ব ৃি কিরেত পািরেবন৷
(৩) কা ানীর ব ালা

শীট এবং লাভ- গিতর িহসাব অথবা আয়-ব েয়র িহসাব এই আইেনর

ৃ িনরী গা করাইেত হইেব; এবং উহার সিহত
িবধান মাতােবক কা ানীর িনরী গক কতক
িনরী গেকর িনরী গা

িতেবদন সংেযাজন কিরেত হইেব অথবা উহােদর পাদেদেশ উ

িতেবদেনর উেল ◌্নখ কিরেত হইেব এবং কা ানীর সাধারণ সভায় উ
হইেব ও কা ানীর য কান সদেস র পিরদশেনর জ
(৪) উপেরা

উ ু

িতেবদন পাঠ করা

থািকেব৷

িহসাব য সময় স িকত সই সময়েক এই আইেন ‘অথ বৎসর' বিলয়া উে খ করা

হইয়ােছ এবং তাহা এক পি কা বৎসর অেপ া কম বা বশী হইেত পাের তেব পেনর মােসর বশী
হইেব না :
তেব শত থােক য, রিজ ার যিদ ত
মাস পয

িবেশষ অ মিত

দান কেরন তাহা হইেল উহা আঠার

বিধত হইেত পাের৷

(৫) যিক কান ব ি

কা ানীর পিরচালক হইয়া এই ধারার িবধানাবলী পালেনর

গে সকল

যুি সংগত পদে গপ হেণ ব থ হন তাহা হইেল, িতিন এই প েত ক অপরােধর জ
ী
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পাঁচ হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেবন৷
(৬) কা ানীর লাভ- গিত বা,

গ মত, আয়-ব েয়র িহসাবসহ উহার ব ােল

অ িলিপ এবং পিরচালক পযেদর

িতেবদন, কা ানীর সদস গণ এবং ঐ িল পিরদশেনর

অিধকারী অ া

ব ি গেণর পিরদশেনর জ

কা ানীর িনবি কৃত কাযালেয় উ ু
পিরচালক
পিরষেদর
িতেবদন

সাধারণ সভার পূেব অ

শীট এর

তঃ চৗ িদন সময়ব াপী,

রািখেত হইেব৷

১৮৪৷ (১) কা ানী সাধারণ সভায় উপ ািপত েত ক ব ােল

শীেটর সিহত িন বিণত িবষয় িল

পিরচালক পিরষেদর একিট িতেবদন সংেযািজত থািকেব, যথা :(ক) কা ানীর িবষয়ািদর অব া;
(খ) যিদ পিরচালক পিরষদ কান অথ কা ানীর সংরি গত তহিবেল রািখবার জ
শীেট

উ

ব ােল

াব কের, তেব সই অেথর পিরমাণ;

(গ) যিদ কান অথ লভ াংশ েপ দওয়া উিচত বিলয়া পিরচালক পিরষদ পািরশ কের, তেব উ
লভ াংেশর পিরমাণ:
(ঘ) উ

ব ােল

শীট য অথ-বৎসর স িকত সই বৎসেরর শষ তািরখ এবং

তািরেখর মধ বতী সমেয়র মেধ

কা ানীর আিথক অব ােক

িতেবদন

ভাবাি ত কের এই প

র ◌্ন পূণ পিরবতন এবং অংগীকার, যিদ িকছু ঘিটয়া থােক৷
(২) সংিশ ◌্ন অথ-বৎসের িন বিণত কান পিরবতন ঘিটয়া থািকেল সই স েক পিরচালক
পিরষেদর

ৃ কা ানীর
িতেবদেন ততখািন বণনা থািকেত হইেব যতখািন বণনা সদস গণ কতক

িবষয়ািদর অব া উপলি র জ

েয়াজন হয়, যথা :-

(ক) কা ানীর কাযাবলীর ধরেণ সংঘিটত পিরবতন;
(খ) কা ানীর অধীন

কা ানী বা এই প কা ানীসমূেহর ারা পিরচািলত কাযাবলীর ধরেণ

সংঘিটত পিরবতন;
(গ) সাধারণতঃ কা ানীর াথ আেছ এই প কাযাবলীেত সংঘিটত পিরবতন৷
(৩) িনরী গেকর
িত ল ম

িতেবদেন িবধ ৃত

েত ক সংরি গত ম

ব স েক পিরচালক পিরষদ উহার

ব , িবেশষণযু

ম

ব অথবা

িতেবদেন, পিরপূণ তথ ও ব াখ া

দান

কিরেত বাধ থািকেব৷
(৪) পিরচালক পিরষেদর

িতেবদন বা উহার

ৃ
েত ক সংেযাজনী পিরষেদর চয়ারম ান কতক

া গিরত হইেব, যিদ িতিন পিরষদ হইেত এত ে েশ
ী
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গমতা া হন, এবং যিদ িতিন অ

প

ই

122/242

কা ানী আইন, ১৯৯৪

17/08/2020

গমতা া না হন, তেব ১৮৯ ধারা (১) এবং (২) উপ-ধারায় িবধানবেল কা ানীর ব ােল
ও

গ মত আয়-ব েয়র িহসাব

া গর কিরেত যতজন পিরচালেকর

শীট

েয়াজন হয় ততজন

ৃ
পিরচালক কতক
া গিরত হইেব৷
ব ালা

শীট

এবং লাভ- িতর
িহসােবর ছক ও
িবষয়ব

১৮৫৷ (১) কা ানীর ব ােল
সংি

সারসহ সংি

এবং িনরেপ

শীেট উহার স ি , পিরস দ, মূলধন এবং দায়েদনার একিট

বণনা িদেত হইেব; এবং উ

থম খে সি েবিশত ছেক অথবা, অব ার

ব ালা

শীট ও লাভ- িতর িহসাব তফিসল-১১ এর

ৃ কান ছেক িকংবা
ি েত যতদূর স ব উহার সদশ

ৃ সাধারণভােব বা িবেশষভােব অ েমািদত অ
সরকার কতক
ব ালা

শীট

কৃত

অথ-বৎসেরর শেষ ঐ সেবর য অব া থােক উহার একিট সিঠক,

ত কিরবার সময় যত র স ব উ

কান ছেক ণীত হইেব; এবং উ

খে র শেষ ‘টীকা' িশেরানােম সাধারণ

িনেদশাবলী আেছ তাহা যথাযথভােব মািনয়া চিলেত হইেব :
তেব শত থােক য, কান বীমা বা ব াংক কা ানীর
সরবরাহকােয িনেয়ািজত কান কা ানীর
ছক উ

ে

অথবা িব ৎ উৎপাদন বা

ে অথবা য সকল কা ানীর জ

কা ানীর িনয় ণকারী আইেন বা আইেনর অধীেন িবিনিদ

কা ানীর

ব ালা

শীেটর

করা আেছ সই সকল

ে , এই উপ-ধারার কান িকছু ই েযাজ হইেব না৷

(২) েত ক লাভ- িতর িহসােব সংি

অথ বৎসেরর লাভ বা

িতর একিট সিঠক ও িনরেপ গ

বণনা িদেত হইেব এবং উপ-ধারা (১) এর িবধান সােপে , তফিসল-১১ এর ি তীয় খে র
িবধানাবলীর যতটু

েযাজ হয় ততটু

অ সাের উহা

ত কিরেত হইেব :

তেব শত থােক য, কান বীমা বা ব াংক- কা ানীর

গে

বা িব ৎ উৎপাদন

ে

বা

সরবরাহ কােয িনেয়ািজত কান কা ানীর অথবা য সকল কা ানীর লাভ- িতর িহসােবর ফরম
উ

কা ানীর িনয় ণাকারী আইন বা আইেনর অধীেন িবিনিদ করা আেছ সই সকল কা ানীর
ে , এই উপ-ধারার কান িকছু ই েযাজ হইেব না৷

10

[ (২ক) উপ-ধারা (২) এ যাহা িকছু ই থা ক না কন, ফাইনাি য়াল িরেপািটং আইন, ২০১৫ এর

ধারা ২(৮) এ সং ািয়ত ‘‘জন াথ সং া’’ িহসােব
আইেনর ধারা ৪০ এর িবধান অ যায়ী
অ সাের
(২খ) জেয় ট

তকৃত তািলকাভু

িতি ত কান কা ানীর দািয়

ণীত ফাইনাি য়াল িরেপািটং ও অিডিটং

া ডাডস

িনরী কেদর িতেবদনসহ েয়াজনীয় দিললািদ উপ াপন করা।

ৃ উপ ািপত বািষক
ক কা ানীর রিজ ার এ প কান কা ানী কতক

িতেবদন হণ কিরেবন না, যিদ না উহা তািলকাভু

িনরী েকর িতেবদনসহ উপ ািপত হয়।]

(৩) সরকার যিদ এই প অিভমত পাষণ কের য কান
এর কান িবধান পালন হইেত অব াহিত দওয়া
ী
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হইেব উ

ণীর কা ানীেক জন ােথ তফিসল-১১

েয়াজন তাহা হইেল সরকার সরকারী গেজেট

ই

123/242

17/08/2020

াপেনর ারা উ

কা ানী আইন, ১৯৯৪

অব াহিত

দান কিরেত পাের, এবং এই প অব াহিত শতহীনভােব অথবা

াপেন িবিনিদ শত সােপে গ দান করা যাইেব৷
(৪) কা ানীর পিরচালক পিরষেদর আেবদেন বা উহার স িত েম এবং কা ানীর অব ার
সিহত উপেযাগী কিরয়া লওয়ার উে েশ , সরকার আেদশ ারা উ
ব ালা

শীট বা লাভ- গিতর িহসােব য সম

কা ানীর

গে , উহার

িবষয় উেল ◌্নখ কিরেত হয় সই সম

ব াপাের, এই আইেনর অধীন আবশ কীয় িবষয়াবলী পিরবতন কিরেত পাের৷
(৫) কান কা ানীর ব ালা
িনরেপ

শীট এবং লাভ- িতর িহসাব উহার িবষয়ািদর অব া স েক সিঠক

বণনা কাশ কের না বিলয়া গণ হইেব না, কবলমা এই কারেণ য, উহােত িন বিণত

িবষয়ািদ কািশত হয় নাই; যথা :(ক) কান বীমা কা ানীর

ে , এই প কান িবষয় যাহা Insurance Act, 1938 (IV of

1938) অ যায়ী কাশ করার েয়াজন নাই;
(খ) কান ব াংক কা ানীর

ে , এই প কান িবষয় যাহা ব াংক কা ানী আইন, ১৯৯১

(১৯৯১ সােলর ১৪ নং আইন) অ যায়ী কাশ করার েয়াজন নাই;
(গ) িব ৎ উৎপাদন বা সরবরাহ কােয িনেয়ািজত কান কা ানীর

ে , এই প কান িবষয়

যাহা Electricity Act, 1910 (IX of 1910) অ যায়ী কাশ করার েয়াজন নাই;
(ঘ) আপাততঃ বলব অ
যাহা উ

কান আইন অ যায়ী িনয়ি ত কা ানীর

গে , এই প কান িবষয়

আইন অ যায়ী কাশ করার েয়াজন নাই;

(ঙ) সকল কা ানীর

গে , এমন কান িবষয় যাহা তফিসল-১১ এর িবধানাবলী অ যায়ী বা

(৩) উপ-ধারার অধীেন জারীকৃত

াপন অ যায়ী িকংবা (৪) উপ-ধারার অধীন

দ

আেদশ

অ যায়ী কাশ করার েয়াজন নাই৷
(৬)

সংেগর

েয়াজেন িভ

প না হইেল, এই ধারায় যখােন ব ালা

িহসােবর উেলখ করা হইয়ােছ সখােন উ
উহার সিহত সংযু

ব ালা

শীট বা লাভ- িতর

শীেট বা িহসােব দ এমন সব টীকাও এবং

এমন সব দিললও উে িখত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব য টীকা বা দিলেল এই

আইন অ যায়ী েয়াজনীয় বা অ েমািদত তথ টীকা বা দিলেলর আকাের দশন কিরেত হইেব৷
(৭) ধারা ১৮১ এর উপ-ধারা (৭) এ উে িখত কান ব ি

যিদ কা ানীর সাধারণ সভায়

উপ ািপত কান িহসােবর ব াপাের এই ধারা এবং এই আইেনর অ া
করাইবার জ

যুি সংগত পদে প হেণ ব থ হন, তাহা হইেল িতিন এই প েত ক অপরােধর

ী
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িবধানাবলী পালন

ই

124/242

17/08/2020

জ

কা ানী আইন, ১৯৯৪

অনিধক ছয় মাস কারাদে বা অনিধক পাঁচ হাজার টাকা অথদে অথবা উভয়

কার দে

দ নীয় হইেবন :
তেব শত থােক য, কান ব ি েক এই প কান অপরােধর জ
যিদ না িতিন উ
িনয় ণকারী
কা

ানীর

ব ালা

শীেট

উহার অধীন
কা

অপরাধ ই াকৃতভােব কিরয়া থােকন৷

১৮৬৷ (১) অথ বৎসেরর শেষ কান িনয় ণকারী এক বা একািধক অধীন

কা ানী থািকেল,

এই প িনয় ণকারী কা ানীর ব ালা

কা ানী স েক

িন বিণত দিললপ সংযু

শীেটর সিহত উ

িতিট অধীন

কিরেত হইেব :-

ানীর

কিতপয় তথ
অ

কারাদে দি ত করা হইেব না,

ভু ি

করণ

(ক) অধীন

কা ানীর ব ালা

শীেটর অ িলিপ;

(খ) উহার লাভ গিতর িহসােবর অ িলিপ;
(গ) উহার পিরচালক পিরষেদর িতেবদেনর অ িলিপ;
(ঘ) উহার িনরী গকগেণর িতেবদেনর অ িলিপ;
(ঙ) অধীন

কা ানীেত িনয় ণকারী কা ানীর

ােথর িববরণ, যাহা উপ-ধারা (৩) অ সাের

হইেব;
(চ) উপ-ধারা (৮) এ উেল ◌্নিখত িববরণ, যিদ থােক; এবং
(ছ) উপ-ধরা (৯) এ উিল ◌্নিখত িতেবদন, যিদ থােক৷
(২) উপ-ধারা (১) এর (ক) দফায় বিণত ব ালা
হইেব এবং উহােত অধীন

শীট এই আইেনর িনেদশাবলী অ সাের

কা ানীর অথ বৎসেরর এমন শষ তািরখ পয

তািরখ িনয় ণকারী কা ানীর ব ালা

ণীত

বণনা থািকেব য

শীেটর তািরেখর অব বিহত পূেবর তািরখ হয়৷

(৩) উপ-ধারা (২)- ◌ত বিণত অধীন

কা ানীর অথ বৎসেরর ময়াদ এর জ

উপ-ধারা (১)

এর (খ), (গ) এবং (ঘ) দফায় উিল ◌্নিখত লাভ- গিতর িহসাব এবং পিরচালকম লী ও
িনরী গকগেণর িতেবদন ণয়েনর

গে এই আইেনর ঐ সকল িবধান অ সরণ কিরেত হইেব

যাহা য কান কা ানীর লাভ গিতর িহসাব এবং উ

িতেবদন িলর

গে অ সরণ কিরেত

হয়৷
(৪) অধীন

কা ানীর পূেবা

অথ-বৎসর এমন কান তািরেখ শষ হইেব না যাহা িনয় ণকারী

কা ানীর অথ বৎসর শষ হওয়ার তািরেখর একশত আিশ িদন পূেব হয়৷
(৫) য

গে

কান অধীন

বৎসেরর ময়াদ অেপ গা

কা ানীর অথ-বৎসেরর ময়াদ উহার িনয় ণকারী কা ানীর অথতর হয়, সে গে
ী
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(২), (৩) এবং (৪) উপ-ধারায় বিণত উ

ই

125/242

17/08/2020

কা ানী আইন, ১৯৯৪

অধীন

কা ানীর অথ বৎসর বিলেত উহার এমন ই বা তেতািধক অথ বৎসর বুঝাইেব যাহােদর

ময়াদ সব সা েল িনয় ণকারী কা ানীর অথ বৎসেরর ময়াদ অেপ গা কম হইেব না৷
(৬) উপ-ধারা (১) এর (ঙ) দফায় উিল ◌্নিখত িববরেণ িন বিণত িবষয়সমূেহর উেল ◌্নখ
কিরেত হইেব :(ক) অধীন

কা ানীেত উহার অথ-বৎসেরর শেষ অথবা একািধক অথ-বৎসেরর

গে সবেশষ

বৎসেরর শেষ িনয় ণকারী কা ানীর িববদ মান ােথর পিরিধ;
(খ) অধীন

কা ানীর লাভ বা

গিত, যাহা

েযাজ , বাদ দওয়ার পর উহার সবেমাট নীট

গিতেত বা মুনাফায় িনয় ণকারী কা ানীর সদস গেণর য অংশ আেছ অথচ যাহা িনয় ণকারী
কা ানীর িহসােব বিণত হয় নাই তাহার বণনা,(অ) অধীন

কা ানীর

গে , উ

(আ) যখন হইেত উহা অধীন
(গ) অধীন
নীট

কা ানী হইয়ােছ সই সমেয়র পরবতী অথ বৎসর িলর জ ;

কা ানীর লাভ বা

গিত বা মুনাফার যতটু

(অ) অধীন

কা ানীর

(আ) যখন হইেত অধীন

অথ-বৎসেরর বা অথ বৎসরসমূেহর জ ;

গিতর পিরমাণ, যাহা েযাজ বাদ দওয়ার পর উহার সবেমাট

বিণত হইয়ােছ ততটু র বণনা-

গে , উ

অথ-বৎসর বা বৎসর িলর জ ; এবং

কা ানী হইয়ােছ সই সমেয়র পরবতী অথ-বৎসর িলর জ ৷

(৭) উপ-ধারা (৬) এর (খ) ও (গ) দফাসমূহ কবলমা
গে

অধীন

কা ানীর সই লাভ গিতর

েযাজ হইেব যাহা িনয় ণকারী কা ানীর িহসােব যথাযথভােব রাজ

বিলয়া গণ হইেত পাের; এবং উ
কান অধীন

অধীন

লাভ- গিত

কা ানীেত িনয় ণকারী কা ানীর বা উহার অ

কা ানীর য শয়ার থােক সই শয়ার বাবদ উহা অজেনর পূববতী সমেয়র য

লাভ- গিত িছল তাহা উ

দফা য় বা িনয় ণকারীর কা ানীর অ

হইেব না, তেব িন বিণত

গে উহা িহসাব করা যাইেব-

(ক) যে গে উ

িনয় ণকারী কা ানী িনেজই, অ

(খ) যে গে ঐ শয়ার িল উ

অ

সং া বা উহার অ

কান উে শ িহসাব করা

কান সং ার অধীন , এবং
কান অধীন

কা ানী হইেত অিজত

গিত উিল ◌্নিখত “পূববতী সমেয়র” লাভ বা

গিত িহসােব গণ করা

হইয়ােছ৷
ব াখ া : কান লাভ বা

হইেব িকনা তাহা িনধারেণর উে েশ , অধীন
কৃত তেথ র িভি েত উ

সময়কােলর জ

ী
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গিতেক যিদ

যুি সংগত িনভু লতার সিহত িবভাজন কিরয়া দখান
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কা ানী আইন, ১৯৯৪

স ব না হয়, তাহা হইেল উ
হইেব এবং তদ যায়ী উ

লাভ- গিত ঐ বৎসরব াপী িতিদন উপিচত হইয়ােছ বিলয়া গণ

সময়কােলর লাভ- গিত দখােনা হইেব৷

(৮) যে গে (৫) উপ-ধারায় বিণত কান অধীন

কা ানীর অথ বৎসেরর বা বৎসর সমূেহর

সিহত িনয় ণকারী কা ানীর অথ বৎসেরর সিহত িমল না হয়, সে গে িনয় ণকারী কা ানীর
ব ালা

শীেটর সিহত িন বিণত িবষয়সমূেহর একিট িববরণ সংেযািজত কিরেত হইেব, যথা :-

(ক) অধীন

কা ানীর উ

িনয় ণকারী

কা ানীর অথ বৎসেরর

িনয় ণকারী কা ানীর

অথ বৎসর বা অথ বৎসরসমূেহর সবেশষ বৎসেরর শষাবিধ এবং
শষাবিধ সমেয়র মেধ

উ

অধীন

কা ানীেত

ােথর কান পিরবতন হইয়ােছ িক না এবং যিদ হইয়া থােক তেব িক

পিরবতন হইয়ােছ;
(খ) অধীন

কা ানী উ

অথ বৎসর বা বৎসরসমূেহর সবেশষ বৎসেরর শষাবিধ এবং

িনয় ণকারী কা ানীর অথ বৎসেরর শষাবিধ সমেয়র মেধ িন বিণত িবষেয় য সকল
র ◌্ন পূণ পিরবতন সািধত হইয়ােছ উহােদর িব
(অ) অধীন

ািরত িববরণ :-

কা ানীর ায়ী পিরস দ;

(আ) ইহার িবিনেয়াগসমূহ;
ৃ
(ই) তৎকতক
দ ঋেণর অথ;
(ঈ) চলিত দায়- দনা পিরেশাধ করা ব তীত অ
(৯) উপ-ধারা (৭) এ িবিনিদ

ৃ গ ৃহীত ঋেণর অথ৷
কান উে শ তৎকতক

কান িবষেয় যিদ িনয় ণকারী কা ানীর পিরচালক পিরষদ কান

কারণবশতঃ কান তথ সং হ কিরেত অসমথ হয়, তাহা হইেল তৎস েক উ
ব ালা

কা ানীর

শীেটর সিহত একিট িলিখত িতেবদন সংেযািজত কিরেত হইেব৷

(১০) উপ-ধারা (১) এর (ঙ), (চ) এবং (ছ) দফায় বিণত দিললপ
া গিরত হইেব য সকল ব ি

ৃ িনয় ণকারী কা ানীর ব ালা
কতক

ৃ
কতক

সই সকল ব ি

শীট া গর কিরেত হয়৷

(১১) কান িনয় ণকারী কা ানীর পিরচালক পিরষেদর আেবদেন অথবা উহার স িত েম
সরকার এই মেম িনেদশ

দান কিরেত পািরেব য, এই ধারার িবধানবালী উহার অধীন

কা ানীর কান ব াপাের েযাজ হইেব না অথবা এই ধারার ততটু

েযাজ হইেব যতটু

উ

িনেদেশ িবিনিদ থােক৷
(১২) যিদ ১৮১ ধারার (৭) উপ-ধারায় উেল ◌্নিখত কান ব ি

এই ধারার িবধানাবলী পালেনর

গে যুি সংগত পদে গপ হেণ ব থ হন, তাহা হইেল িতিন েত ক অপরােধর জ

অনিধক

ছয় মাস কারাদে বা অনিধক এক হাজার টাকা অথদে বা উভয় কার দে দ নীয় হইেবন :
ী
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তেব শত থােক য, এই ধারার অধীেন কান অপরাধ সংঘটেনর জ

কান ব ি র িবর ◌্নে

আনীত কাযধারায় ইহা একিট মাণেযাগ কিফয় হইেব য, এই ধারার িবধানাবলীর িত ল গ
রাখার জ

একজন যাগ এবং আ াভাজন ব ি েক দািয়

দওয়া হইয়ািছল এবং িতিন উ

দািয় স াদন করার মত অব ায় িছেলন :
আরও শত থােক য, কান ব ি েকই এই প কান অপরােধর জ
না, যিদ না িতিন ই াকৃতভােব উ
িনয় ণকারী ও
অধীন
কা

ানীর অথ -

বৎসর

১৮৭৷ (১) যে গে

কারাদে দি ত করা হইেব

অপরাধ কিরয়া থােকন৷

সরকােরর িনকট

তীয়মান হয় য, কান অধীন

কা ানীর অথবৎসর

যাহােত উহার িনয় ণকারী কা ানীর অথবৎসেরর সিহত একসংেগ শষ হয় সই জ
িনয় ণকারী কা ানীর বা উহার অধীন
ত ে েশ

কা ানীর অথ বৎসর বিধত করা বা নীয় এবং

কান সাধারণ সভায় সংিশ ◌্ন

সে গে

িহসাবসমূহ উপ াপন

িগত রাখার

পিরপ থী কান িকছু থাকা সে ও, এই মেম িনেদশ
গে উ

অ

কা ানীর

িনেদেশ িবিনিদ তািরেখর পূেব সাধারণ সভার িনকট উহার িহসাব উপ াপন, বািষক
ান অথবা বািষক িববরণী উপ াপন করার েয়াজন হইেব না৷

(২) এই আইন

বতেনর তািরেখ অথবা উহা

এবং উহার অিধন

কা ানীর মেধ পার

বতেনর পের য তািরেখ িনয় ণকারী কা ানী

িরক স ক ািপত হয় সই তািরেখ যিদ দখা যায়

কা ানী েয়র অথ বৎসর সমাি র তািরখ েয়র ব বধান ছয় মােসরও অিধক, তাহা হইেল
কা ানী েয়র য কানিটর পিরচালক পিরষদ আেবদন কিরেল এবং উ

েয়াজন থািকেল, সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন
অধীন

কান আইেনর

দান কিরেত পািরেব য, উ

সাধারণ সভা অ

উ

েয়াজন,

য কা ানীর অথ বৎসর বিধত কিরেত হইেব সই কা ানীর পিরচালক পিরষেদর

আেবদেন অথবা উহার স িত েম সরকার, এই আইেন বা আপাতঃ বলব

য, উ

উ

ব বধান কমােনার

গমতা েয়াগ েম ইহা িনি ত কিরেব য,

কা ানীর অথ বৎসর সমাি

তািরখিট যন িনয় ণকারী কা ানীর অথ বৎসেরর সমাি র তািরেখর পূববতী ছয় মােসর মেধ
কান একিট যথাযথ তািরেখ হয়৷
িনয় ণকারী
কা

ানীর

িতিনিধ ও
সদস গেণর
অিধকার

১৮৮৷ (১) িনয় ণকারী কা ানী উহার িস া
বিহ পিরদশন করার জ

উ

িস াে

ারা উহার য কান অধীন

নাম উেল ◌্নখকৃত

কিরেত পািরেব এবং এই প য কান অধীন

ী

িতিনিধগণেক

গমতা

দান

কা ানীর িহসাব-বিহ উহার কাযাবলী চলাকালীন

য কান সমেয় ঐ সকল িতিনিধর পিরদশেনর জ
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(২) ধারা ১৯৫ এর অধীেন কান কা ানীর সদস গণ য অিধকার
ধারার উপ-ধারা (১) এর অধীেন িনয় ণকারী কা ানীর

েয়াগ কিরেত পােরন, এই

গমতা া

িতিনিধগণ, অধীন

কা ানীর ব াপাের, সই একই অিধকার েয়াগ কিরেত পািরেবন, যন ধু তাহারাই উ

অধীন

কা ানীর সদস ৷
ব ালা

শীট

এবং লাভতগিতর িহসাব
মাণীকরণ

(authentication)

১৮৯৷ (১) উপ-ধারা (২) এ উিল ◌্নিখত

গ ব তীত, েত ক কা ানীর ব ালা

শীট, এবং

ৃ
লাভ- গিতর অথবা আয়-ব েয়র িহসাব, পিরচালক পিরষেদর পে গ িন বিণত ব ি গণ কতক
া গিরত হইেব, যথা :(ক) ব াংক- কা ানীর

গে , ম ােনিজং এেজ ট, যিদ থােকন এবং যিদ কা ানীর িতন জেনর

অিধক পিরচালক থােকন তেব তাহােদর মধ হইেত অ

তঃ িতন জন অথবা যিদ িতন জেনর

অিধক পিরচালক না থােকন, তাহা হইেল সকল পিরচালক;
(খ) অ

য কান কা ানীর

গে , উহার ম ােনিজং এেজ ট, ম ােনজার বা সিচব, যিদ থােকন,

এবং ইহা ছাড়াও কা ানীর অ ন ইজন পিরচালক, যাহােদর মেধ একজন হইেবন ব ব াপনা
পিরচালক, যিদ থােকন৷
(২) উপ-ধারা (১) অ যায়ী যতজন পিরচালেকর
সময় বাংলােদেশ অব ান না কিরেল, ব ালা

া গর

েয়াজন হয় ততজন পিরচালক কান

শীট এবং লাভ- গিত বা আয়-ব েয়র িহসাব

ৃ এমনিক একজন হইেলও তৎকতক,
ৃ
বাংলােদেশ অব ানকারী সকল পিরচালক কতক,
া গিরত
হইেব; তেব এই প

গে ব ালা

শীট এবং লাভ- গিত বা আয়-ব েয়র িহসােবর সিহত উপ-

ধারা (১) এর িবধান পালন না করার কারণ ব াখ া কিরয়া উ
ৃ
পিরচালক কতক
া গিরত একিট িবব ৃিত সংযু
(৩) পিরচালক পিরষেদর প গ হইেত ব ালা

সকল পিরচালক বা একজন

কিরেত হইেব৷
শীট এবং লাভ- গিতর বা আয়-ব েয়র িহসাব এই

ধারার িবধানাবলী অ যায়ী া গিরত হওয়ার পূেব এবং ঐ িলর উপর িনরী গকগেণর িতেবদন
ৃ অ েমািদত
দােনর উে েশ তাহােদর িনকট পশ করার পূেব ঐ িল পিরচালক পিরষদ কতক
হইেত হইেব৷
(৪) উপ-ধারা (১) এবং (২) অ যায়ী য ব ালা
া গিরত হওয়া

েয়াজন তাহা তদ যায়ী

া গিরত হওয়া ব িতেরেকই যিদ ই ,

কাশ করা হয়, অথবা ১৮৬ ধারা অ সাের ব ালা
িহসাব বা িহসাবপ

বা

শীট এবং লাভ- গিতর বা আয়-ব েয়র িহসাব

শীেটর সিহত

চার বা

গ িবেশেষ য লাভ- গিতর

িতেবদন বা িবব ৃিত, অথবা ১৮৫ ধারায় উিল ◌্নিখত য িনরী গা-

িতেবদন এবং পিরচালক পিরষেদর িতেবদন সংেযািজত কিরেত হয়, তাহা সংেযািজত না কিরয়া
যিদ কান ব ালা

শীেটর অ িলিপ ই ,
ী

bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-788.html

চার বা

কাশ করা হয়, অথবা এই ধারার অ া

ই
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িবধান পালেন ব থতা ঘেট, তাহা হইেল কা ানীর
ব থতার জ

েত ক কমকতা, িযিন উ

◌্নিটর বা

দায়ী িতিন, অনিধক ছয় মাস কারাদে অথবা অনিধক ই হাজার টাকা অথদে বা

উভয়িবধ দে দ নীয় হইেবন৷
ব ালা

শীেটর

অ িলিপ ইত ািদ
রিজ ােরর
িনকট দািখল

১৯০৷ (১) কান কা ানীর ব ালা

শীট এবং লাভ- গিত বা আয়-ব েয়র িহসাব উহার বািষক

সাধারণ সভায় য তািরেখ উপ ািপত হয় সই তািরখ হইেত ি শিদেনর মেধ , অথবা যে গে
কান বৎসের কা ানীর বািষক সাধারণ সভা অ ি ত হয় নাই, সে গে এই আইেনর িবধান
অ সাের য সবেশষ তািরেখ বা তৎপূেব উ

সভা অ ি ত হওয়া িবেধয় িছল সই তািরখ হইেত

পরবতী ি শিদেনর মেধ , কা ানীর ব ব াপনা পিরচালক, ম ােনিজং এেজ ট, ম ােনজার বা সিচব
অথবা, যিদ কা ানীেত এই প পদধারী কহ না থােকন, তদব ায়, কা ানীর একজন
ৃ
পিরচালক কতক
া গিরত ব ালা
আইেনর িবধান অ যায়ী উ
অ

ভু

শীট এবং লাভ- গিত বা আয়-ব েয়র িহসাব এবং তৎসহ এই

ব ালা

শীট এবং িহসােবর সিহত য সম

দিলল সংেযািজত বা

কিরেত হয় ঐ িলর িতনিট কিরয়া অ িলিপ রিজ ােরর িনকট দািখল কিরেত হইেব :

তেব শত থােক য, কান াইেভট কা ানীর

গে ব ালা

শীট এবং লাভ- গিতর িহসােবর

অ িলিপ প ৃথক প ৃথকভােব রিজ ােরর িনকট দািখল কিরেত হইেব :
আরও শত থােক য, কান পাবিলক কা ানীর অধীন নয় এই প াইেভট কা ানীর
উহার কান সদস ব তীত অ
পিরদশন বা উ

কান ব ি

উ

গে ,

কা ানীর লাভ- গিতর িহসােবর অ িলিপ

অ িলিপ সং হ করার অিধকারী হইেব না৷

11

[(১ক) ফাইনাি য়াল িরেপািটং আইন, ২০১৫ এর ধারা ২(৮) এ সং ািয়ত জন াথ সং া িহসােব

িতি ত কান কা ানীর আিথক িববরণী দািখল কিরেত পািরেব না, যিদ না উ

আিথক িববরণী

ৃ
ণয়েন একই আইেনর ধারা ৪০ অ সাের ফাইনাি য়াল িরেপািটং কাউি ল কতক

ণীত

া ডাডসসমূহ অ সরণ করা হয়।]
(২) বািষক সাধারণ সভায় উপ ািপত ব ালা

শীট উ

সভায় অ েমািদত না হইেল িকংবা

কা ানীর বািষক সাধারণ সভা অ ি ত না হইেল, ব ালা
গ মত উ

শীট অ েমািদত না হওয়া বা

সভা অ ি ত না হওয়া স েক একিট িবব ৃিত এবং অ েমািদত বা অ ি ত না

হওয়ার কারণসমূহ উ

ব ালা

দািখল কিরেত হয় সই সম

শীেটর সিহত এবং উহার য সম

অ িলিপ রিজ ােরর িনকট

অ িলিপর সিহত সংেযািজত কিরেত হইেব৷

(৩) যিদ কান কা ানী এই ধারার িনেদশাবলী পালেন ব থ হয়, তাহা হইেল উ
ব থতা অব াহত থাকাকালীন সমেয়র

ী
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কা ানী, উ

িতিদেনর জ , অনিধক একশত টাকা অথদে

দ নীয়

ই
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হইেব এবং উহার

কা ানী আইন, ১৯৯৪

াতসাের এবং ই াকৃতভােব ত

েত ক কমকতা, িযিন

গমতা বা

অ মিত দান কেরন িতিনও, একই অথদে দ নীয় হইেবন৷
িহসাব এবং
িতেবদন
স

েক সদস

ইত ািদর
অিধকার

১৯১৷ (১) কা ানীর সাধারণ সভার নািটশ পাইবার অিধকারী হউন বা না হউন, কা ানীর
েত ক সদস এবং, য সব িডেব ার

দশন মা উহার বাহকেক উহােত িবিনিদ অথ

কিরেত হয় স সব িডেব ার ব তীত অ া
ধারকগেণর

েত ক া ী এর িনকট উ

অ

ভু

কিরেত হয় ঐ িলসহ য ব ালা

পূেব

সকল ব ি র

গ মত উহার আয়-ব েয়র িহসাব, িনরী গকগেণর

দিলল, যাহা আইনা সাের ব ালা

কিরেত হইেব, সই ব ালা

েত ক ধারক, এবং িডেব ার

সভার নািটশ পাইবার অিধকারী অ া

িনকট, কা ানীর লাভ- গিতর িহসাব বা
িতেবদন এবং অ া

িডেব ােরর

দান

শীেটর সিহত সংযু

বা উহােত

শীট কা ানীর বািষক সাধারণ সভায় উপ াপন

শীেটর একিট অ িলিপ িবনামূেল সভার তািরেখর অ ন চৗ িদন

রণ কিরেত হইেব :

তেব শত থােক য,(ক)

শয়ার-মূলধনিবহীন

কা ানীর

িডেব ারধারীর িনকট উপেরা

গে , এই উপ-ধারা অ যায়ী এমন সদস

দিললপে র কান অ িলিপ

রেণর

বা

েয়াজন হইেব না, িযিন

কা ানীর সাধারণ সভার নািটশ পাইবার অিধকারী নেহন;
(খ) এই উপ-ধারা অ যায়ী িন বিণত ব ি গেণর িনকট উপেরা

দিললপে র কান অ িলিপ

রেণর েয়াজন হইেব না, যথা :(অ) কা ানীর এমন সদস বা িডেব ারধারী, িযিন কা ানীর সাধারণ সভার নািটশ পাইবার
অিধকারী নেহন এবং যাহার িঠকানা কা ানীর জানা নাই;
(আ) উ

নািটশ পাওয়ার অিধকারী নেহন এই প যৗথ শয়ার- হা ারগণ বা যৗথ িডেব ার

হা ারগেণর

গে , তাহােদর য কান একজন ব তীত অ

সকল ধারকগণ;

(ই) শয়ার বা িডেব ােরর যৗথ ধারকগেণর মেধ কিতপয় ধারক উ
এবং কিতপয় নািটশ পাইবার অিধকারী নেহন এই প

নািটশ পাইবার অিধকারী

গে , যাহারা নািটশ পাইবার অিধকারী

নেহন;
(গ) উপেরা

দিললপে র অ িলিপ সভার তািরখ হইেত চৗ িদেনর কম সমেয়র পূেব

সে ও যিদ তৎস েক উ
তাহা হইেল উ

সভায় ভাটদােনর অিধকারী সদস গণ আপি

নািটশ যথাযথভােব

উ াপন না কেরন,

রণ করা হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব৷

ী
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রণ করা

ই
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(২) কা ানীর য কান সদস বা িডেব ারেহা ার কা ানীর ব ালা
ৃ
িনকট কা ানী কতক

শীেটর অ িলিপ তাহার

রেণর মাধ েম পাওয়ার অিধকারী হউন বা না হউন, িতিন চািহবা মা

তাহা কা ানীর িনকট হইেত িবনামূল পাওয়ার অিধকারী হইেবন; এবং য ব ি র িনকট হইেত
কা ানী জমা িহসােব কান অথ হণ কিরয়ােছ িতিন যিদ দশ টাকা িফস দানপূবক চািহদাপ
দন তাহা হইেল িতিন কা ানীর শষ ব ালা
িনরী গেকর িতেবদনসহ ব ালা
বা উহােত অ
উ

ভু

শীেটর অ িলিপ এবং লাভ- গিতর িহসাব ও

শীেটর সিহত য সকল অ া

দিলল আইনা সাের সংেযািজত

কিরেত হয় সই েত কিট দিলেলর অ িলিপ পাওয়ার অিধকারী হইেবন, এবং

প চািহদা করার ৭ িদেনর মেধ তাহােক ঐ সকল দিলল সরবরাহ কিরেত হইেব৷

(৩) যিদ কান কা ানী (১) এবং (২) উপ-ধারা পালেনর
কা ানী এবং কা ানীর

েত ক কমকতা, িযিন উ

গে

ব থ হয়, তাহা হইেল উ

ব থতার জ

দায়ী িতিনও, অনিধক

পাঁচশত টাকা কিরয়া অথদে দ নীয় হইেবন৷
(৪) যিদ (২) উপ-ধারা অ সাের কান অ িলিপ পাইবার অিধকারী কান ব ি

উ

অ িলিপর

চািহদা পশ কেরন অথচ চািহদা পশ করার পর সাত িদেনর মেধ তাহা সরবরাহ কিরেত কান
কা ানী ব থ হয় তাহা হইেল উ
জ

কা ানী এবং উহার

েত ক কমকতা, িযিন উ

ব থতার

দায়ী িতিনও, অনিধক পাঁচশত টাকা কিরয়া অথদে দ নীয় হইেবন, যিদ না ইহা মািণত হয়

য, উ

বি

পূেবই এই প চািহদা পশ কিরয়ািছেলন এবং তাহােক উ

দান করা হইয়ািছল; এই প চািহদা সময়মত পুরণ না করা হইেল দ

দিলেলর অ িলিপ
দান ছাড়াও আদালত

কমকতােক িনেদশ িদেত পািরেব য, চািহদা পশকৃত অ িলিপ

কা ানীেক বা সংিশ ◌্ন

সংিশ ◌্ন ব ি েক অিবলে সরবরাহ কিরেত হইেব৷
(৫) এই আইন বতেনর পূেব কান াইেভট কা ানীর িনকট উপ ািপত উহার ব ালা
গে

(১) হইেত (৪) উপ-ধারার িবধানসমূহ

ব ি র িনকট ব ালা
তাহা এবং উ

শীেটর অ িলিপ

অিধকার বা

েযাজ হইেব না; এবং এই প

গে

শীেটর
কান

রণ বা সরবরােহর ব াপাের তাহার য অিধকার রিহয়ােছ

বায়েনর

গে

রিহয়ােছ তাহা এই প হইেব যন এই আইেন উ

কা ানীর ব থতার ব াপাের য দায়-দািয়
অিধকার বা দায়-দািয়

স েক কান িবধান

করা হয় নাই৷
ব াংক- কা ানী ও অ া
কিতপয়
কা

ানী ও

সিমিত কত ৃ ক
তফিসল ১২- ত

ৃ
কিতপয় কা ানী কতক
চািরতব িবব ৃিত

১৯২৷ (১) কান কা ানী সীিমতদায় স

ব াংক বা বীমা কা ানী অথবা আমানত (deposit)

সিমিত, ভিবষ -তহিবল (provident) সিমিত বা কল াণ সিমিত (benefit socieity) হইেল, উ
কা ানী উহার কাযাবলী আর

করার পূেব এবং তৎপর য য বৎসর উহার কাযাবলী চালু থােক
ী
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বিণত ছেক
িবব ৃিত

কাশ

সই বৎসেরর ফ

কা ানী আইন, ১৯৯৪

◌্নয়ারী মােসর

থম সামবার এবং আগ মােসর

১২- ত িবধ ৃত ছেক অথবা অব ার
অতঃপর এই ধারায় উ

ৃ কান ছেক একিট িবব ৃিত,
ি গেত যথাস ব উহার সদশ

িবব ৃিত বিলয়া উেল ◌্নিখত, ণয়ন কিরেব৷

(২) কা ানীর সদস গেণর সভায় উপ ািপত সবেশষ িনরীি গত ব ালা

শীেটর একিট অ িলিপ

িবব ৃিতর একিট অ িলিপ এই েপ দশেনর ব ব া কিরেত হইেব যন পরবতী সমেয়র

এবং উ
িবব ৃিত

থম সামবার, তফিসল

উহা কা ানীর িনবি কৃত কাযালেয় এবং উহার

দশন না করা পয

কাযালেয়র বা য ােন কা ানীর কাযাবলী পিরচািলত হয় স ােনর স খ
ু

েত ক শাখা

কান কাশ

ােন

দিশত অব ায় থােক৷
(৩) কা ানীর েত ক সদস এবং েত ক পাওনাদার অনিধক পাঁচ টাকা িফস দান কিরয়া উ
িবব ৃিতর অ িলিপ পাইবার অিধকারী হইেবন৷
(৪) কান কা ানী এই ধারার িবধানাবলী পালেন ব থ হইেল, উ
সমেয়

িতিদেনর জ , উ

কা ানীর

ব থতা অব াহত থাকাকালীন

কা ানী অনিধক একশত টাকা অথদে দ নীয় হইেব; এবং উ
াতসাের ও ই াকৃতভােব উ

েত ক কমকতা, িযিন

ব থতার জ

দায়ী বা উহা

অব াহত রােখন িতিনও, একই দে দ নীয় হইেবন৷
(৫) এই ধারা কান জীবন-বীমা কা ানী বা ভিবষ -বীমা তহিবল সিমিতর (Provident
Insurance society)

গে

েযাজ হইেব না, যিদ উহা Insurance Act, 1938 (IV of

1938) অথবা আপাততঃ বলব

অ

কান বীমা সং া

পিরবতন ব িতেরেক, অ যায়ী

েয়াজনীয় বািষক িবব ৃিত

আইেনর িবধানাবলী, পিরবতনসহ বা
ণয়েনর

গে

উ

Act বা অ

আইেনর িবধানাবলী পালন কের৷
ৃ তদ
রিজ ার কতক
রিজ ার কত ৃ ক
তথ বা ব াখ া
তলব করার
তগমতা

ৃ দািখলকৃত কান
১৯৩৷ (১) এই আইেনর িবধান অ যায়ী রিজ ােরর িনকট কান কা ানী কতক
দিলল পাঠ করার পর অথবা কা ানীর কান সদেস র িনকট হইেত অ

প কান দিলেলর

ব াপাের িলিখত আপি
পাইবার পর, রিজ ার যিদ মেন কেরন য, অ

প দিলেল য িবষেয় কান তথ সি েবিশত আেছ

বিলয়া িবেবচনা করা যায় স িবষেয়র পূণ িববরণািদ যাহােত উ
উে েশ

কান তথ বা ব াখ ার

কা ানীেক উ

থােক সই

েয়াজন রিহয়ােছ, তাহা হইেল িতিন িলিখত আেদশ ারা উ

তথ বা ব াখ া িলিখতভােব দািখল করার জ

ী
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েয়াজনীয়
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কা ানী আইন, ১৯৯৪

নিথ, বিহ বা কাগজপ উ

আেদেশ উিল ◌্নিখত সমেয়র মেধ উপ াপেনর জ

িনেদশ িদেত

পািরেবন৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন
আেছন এই প

দ

কান আেদশ

েত ক ব ি র কতব হইেব উ

াি র পর, কা ানীর কমকতা িছেলন বা

আেদেশ উেল ◌্নিখত তথ বা ব াখ া তাহার

সাধ মত দান করা৷
(৩) উপ-ধারা (২) এ উিল ◌্নিখত কান ব ি

যিদ উ

উপ-ধারা অ সাের কান তথ বা ব াখ া

দান কিরেত অ ীকার বা অবেহলা কেরন, তাহা হইেল িতিন

েত ক অপরােধর জ

অনিধক

পাঁচশত টাকা অথদে দ নীয় হইেবন এবং, রিজ ােরর আেবদন েম, আদালত কা ানীর িত
নািটশ জারী কিরয়া রিজ ােরর তদে

রজ

য সব দিলল যুি সংগতভােব েয়াজনীয় বিলয়া

মেন কের সই সব দিলল রিজ ােরর িনকট উপ াপেনর জ
আদালত উহার িবেবচনায় উপযু

আেদশ দান কিরেত পািরেব এবং

শতাধীেন রিজ ারেক উ

দিলল পিরদশেনর অ মিত িদেত

পািরেব৷
(৪) রিজ ার পূেবা

তথ বা ব াখ া বা দিলল পাইবার পর উহা তাহার িনকট দািখলকৃত দিলেলর

সিহত সংেযািজত কিরেত পােরন এবং এই প সংেযািজত য কান দিলল পিরদশন করার এবং
উহার অ িলিপ পাওয়ার

গে

ও উহার অ িলিপ পাওয়ার
(৫) যিদ পূেবা

সই একই িবধান েযাজ হইেব, যাহা মূল দিলল পিরদশন করা

গে

েযাজ হয়৷

তথ বা ব াখ া বা অিতির

মেধ দিলল করা না হয়, অথবা যিদ উ

ৃ িবিনিদ সমেয়র
দিলল রিজ ার বা আদালত কতক

তথ বা ব াখ া বা অিতির

উহা পাঠ করার পর রিজ ার মেন কেরন য, মূল দিলেল অসে

দিলল দািখল করা হয় এবং
াষজনক পিরি িত

কাশ

পাইয়ােছ অথবা উহােত য িবষয়ািদ সি েবিশত আেছ বিলয়া িবেবচনা করা যায় সই স েক পূণ,
িনরেপ গ ও সিঠক িববরণ
অ সাের উ

ৃ
কাশ পায় নাই, তাহা হইেল রিজ ার তৎকতক

দিললসমূহ সংেশাধন কিরবার জ

দ

িনেদশ

কা ানীেক িনেদশ িদেত পােরন অথবা িবষয়িট

স েক সরকােরর িনকট একিট িতেবদন পশ কিরেত পােরন৷
(৬) কা ানীর কান সদস ,
রিজ ােরর িনকট বা

দায়ক, পাওনাদার অথবা

াথ-সংিশ ◌্ন

কান ব ি

ব তথ ািদ পশ করতঃ যিদ এই মেম অিভেযাগ কেরন য, কা ানী উহার

সদস , পাওনাদার বা কা ানীর সংেগ লনেদনকারী ব ি গেণর সিহত
তারণামূলক উে েশ উহার কাযাবলী পিরচালনা কিরেতেছ িকংবা উ
আইেনর িবধান অ সাের পিরচালনা করা হইেতেছ না, তাহা হইেল িতিন, উ
েযাগ দান করার পর িলিখত আেদশ ারা উ
িবষেয় তথ বা ব াখ া চািহেত পািরেবন বা উ
ী
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তারণা কিরয়া অথবা
কা ানীর িবষয়ািদ এই
কা ানীেক নানীর

কা ানীর িনকট হইেত আেদেশ উেল ◌্নিখত
আেদেশ িবিনিদ সমেয়র মেধ

কান দিলল
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কা ানী আইন, ১৯৯৪

উপ াপন কিরবার জ
উহার
(৭) তদে

কা ানীেক িনেদশ িদেত পািরেবন; এবং এই প আেদশ

দ

হইেল

গে (২), (৩) এবং (৫) উপ-ধারার িবধানাবলী েযাজ হইেব৷
র পর যিদ রিজ ার এই মেম স ু

হন য, অিভেযােগর

ি গেত িতিন (৬) উপ-

ধারার অধীেন য অিভেযােগর িভি েত ব ব া হণ কিরয়ােছন তাহা িমথ া, তু
তাহা হইেল িতিন উ

বা হয়রািনমূলক,

অিভেযাগকারীর পিরচয় কা ানীর িনকট কাশ কিরেবন৷

ৃ য সকল দিলল দািখল কিরেত হয় সই সকল দিলেলর
(৮) এই আইন অ যায়ী িল ইেডটর কতক
গে ও এই ধারার িবধান, েয়াজনীয় রদবদলসহ, েযাজ হইেব৷
রিজ ার কত ৃ ক
দিললপ

আটক

১৯৪৷ (১) য

গে

কান তেথ র িভি েত রিজ ােরর িব াস করার যুি সংগত কারণ থােক য,

কান কা ানীর, বা অ
নিথ বা অ া

কান িনগিমত সং ার, বা উ

কাগজপ , অথবা উ

পিরচালক বা ম ােনজার, অথবা উ

কা ানী বা সং া সং া

কান বিহ,

কা ানীর বা সং ার ম ােনিজং এেজ ট বা ব ব াপনাম ােনিজং এেজ ট, ব ব াপনা-পিরচালক বা ম ােনজােরর

কান সহেযাগীর কান নিথ বা কাগজপ িবন , িবকৃত, পিরবিতত, িমথ া িতপ (falsify) িকংবা
গাপন করা হইেত পাের, সই
জ

এ িতয়ার স

(২) উ

থম

গে

রিজ ার উ

নিথ, বিহ বা অ া

কাগজপ আটক করার

ণীর কান ম ািজে েটর িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন৷

আেবদন িবেবচনা এবং েয়াজন হইেল রিজ ােরর নানী হেণর পর ম ািজে ট তাহার

আেদশ ারা রিজ ারেক িন

প

গমতা দান কিরেত পােরন, যথা :-

(ক) য ান বা ানসমূেহ ঐ সকল নিথ, বিহ বা অ া

কাগজপ রাখা হইয়ােছ সই ান বা

ানসমূেহ েয়াজনীয় সাহায লইয়া েবশ করা;
(খ) উ

আেদেশ উেল ◌্নিখত প িতেত ঐ ান বা ানসমূহ অ স ান করা;

(গ) রিজ ােরর িবেবচনা মেত েয়াজনীয় নিথ, বিহ ও অ া
(৩) এই ধারার অধীেন আটককৃত নিথ, বিহ ও অ া

কাগজপ আটক করা৷

কাগজপ

এেজ ট, ব ব াপনা-পিরচালক, ম ােনজার, সহেযাগী বা অ

য কা ানী, সং া, ম ােনিজং

য ব ি র হাওলা বা দখল হইেত

আটক করা হইয়ািছল, উহার বা তাহার িনকট রিজ ার ঐ িল যথাশী
অব ােতই আটেকর ি শ িদেনর পের নেহ, ফরত িদেবন এবং অ

স ব, তেব কান

প ফরত

দান স েক

ম ািজে টেক অবিহত কিরেবন :
তেব শত থােক য, উ

নিথ, বিহ ও অ া

অ িলিপ বা উ ত
ৃ াংশ

হণ কিরেত পািরেবন অথবা উহােদর উপর অথবা উহােদর কান অংশ

ী
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সনা করণ িচ

কা ানী আইন, ১৯৯৪

াপন কিরেত িকংবা িতিন যভােব েয়াজনীয় বিলয়া িবেবচনা কিরেবন সইভােব

ঐ িল ব বহার কিরেত পািরেবন৷
(৪) এই ধারার অধীেন

েত ক অ স ান বা আটক Code of Criminal Procedure 1898

(Act V of 1898) অ সাের তেব এই ধারার িবধান সােপে গ স

কিরেত হইেব৷

শপিরদশন ও িনরীতগা
পিরদশকগণ
কত ৃ ক গাপনীয়
িবষয়ািদর
তদ

১৯৫৷ িন বিণত

গে সরকার কান কা ানীর িবষয়ািদর তদ

িনধািরত প িতেত তৎস েক

িতেবদন দািখল কিরবার জ

ৃ
কিরবার এবং সরকার কতক

যাগ তা স

এক বা একািধক

পিরদশক িনেয়াগ কিরেত পািরেব, যথা :(ক) শয়ার-মূলধন-িবিশ

গে , উহার ই কৃত শয়ার-মূলধেনর অ ন এক-

কা ানীর

দশমাংেশর সমপিরমাণ শয়ারধারী সদস গেণর আেবদন েম;
(খ) শয়ার-মূলধনিবহীন কা ানীর

গে , উহার মাট সদস সংখ ার অ ন এক-প মাংশ

সদেস র আেবদন েম;
(গ) অ

ৃ
গে , ধারা ১৯৩(৫) এর অধীেন রিজ ার কতক
দ

কান কা ানীর

িতেবদেনর

িভি েত৷
পিরদশেনর জ
আেবদন
সাতগ - মাণ
ারা সমিথত
হওয়ার
েয়াজনীয়তা

ৃ পিরদশক িনেয়ােগর যৗি কতা
১৯৬৷ ধারা ১৯৫-এর অধীেন সরকার কতক
উ

ধারার অধীেন য কান আেবদন পযা

সা গ

এত ে েশ সরকার উহার িবেবচনামত উপযু

িত ার উে েশ

মাণ ারা সমিথত হইেত হইেব; এবং

সা গ তলব কিরেত পািরেব এবং কান

পিরদশক িনেয়াগদােনর পূেব আেবদনকারীগণেক তদে

র ব য় িনবােহর জ

জামানত

দান

করার িনেদশও িদেত পািরেব৷
বিহসমূ েহর
পিরদশন এবং
কমকতাগেণর
সাতগ

হণ

১৯৭৷ ধারা ১৯৫-এর অধীেন সরকােরর য

গমতা রিহয়ােছ তাহা

না কিরয়া এত ারা িবধান

করা যাইেতেছ য, সরকার(ক) য প িনেদশ দান কিরেব সই েপ কান কা ানীর িবষয়ািদ তদে
িতেবদন

দােনর জ

যাগ তাস

(খ) অ

এবং তদে

র

এক বা একািধক ব ি েক পিরদশক িহসােব িনেয়াগ

কিরেব, যিদ কা ানী উহার িবেশষ িস াে
ৃ িনযু
কের য, সরকার কতক

রজ

র ারা অথবা আদালত উহার আেদশ ারা ঘাষণা

পিরদশক ারা কা ানীর িবষয়ািদর তদ

হওয়া উিচ ; এবং

প এক বা একািধক পিরদশক িনেয়াগ কিরেত পািরেব, যিদ উহার িবেবচনায় কা ানীর

িবরাজমান অব া এবং কান ইংিগত বহন কের যী
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(অ) উ

কা ানীর কাযাবলী উহার পাওনাদার বা কান সদস বা অ

করার উে েশ , অথবা

কারা

ের কান

কান ব ি েক তািরত

তারণামূলক বা অৈবধ উে েশ , িকংবা উহার

সদস গেণর উপর জুলম
ু হয় এই েপ পিরচািলত হইেতেছ অথবা উ

কা ানী

কান

তারণামূলক বা অৈবধ উে েশ গিঠত হইয়ােছ; অথবা
(আ) কা ানী গঠেন বা উহার িবষয়ািদর ব ব াপনার সিহত সংিশ ◌্ন ব ি গণ উ
ব ব াপনার ব াপাের কা ানী বা উহার য কান, সদেস র
অৈবধভােব স াদন (misfeasance) বা অ

িত

কান অসদাচরেণর জ

গঠন বা

তারণা, বধ কাযকলাপ
দাষী সাব

হইয়ােছ;

অথবা
(ই) কা ানীর সদস গণেক উহার িবষয়ািদ স িকত এমন তথ
যুি
ফাম , সংঘ বা
িনগিমত
সং ােক

দান করা হয় নাই যাহা তাহারা

সংগতভােব পাইবার ত াশা কিরেত পািরেতন৷

১৯৮৷ ধারা ১৯৫ বা ১৯৭ এর অধীেন কান ফাম, িনগিমত সং া বা অ

কান সংঘেক পিরদশক

িহসােব িনেয়াগ করা যাইেব না৷

পিরদশক
িহসােব িনেয়াগ
িনিষ
সংিশ ◌্ন
কা

ানী বা

ম ােনিজং
এেজ ট

১৯৯৷ (১) যিদ ধারা ১৯৫ বা ১৯৭ ধারার অধীেন কান কা ানীর িবষয়ািদ তদ
িনযু

পিরদশক তাহার তদ

পিরচালনার উে েশ

সং া বা ব ি র িবষয়ািদরও তদ

করার জ

েয়াজনীয় বিলয়া মেন কেরন য, িন িলিখত

কিরেত হইেব, যথা :-

ইত ািদর
কাজকম

(ক) এই প অ

তদে

িনয় ণকারী কা ানী িছল বা রিহয়ােছ অথবা উহার িনয় ণকারী কা ানীর অধীন

র

তগমতা

কান িনগিমত সং া যাহা সংিশ ◌্ন

রিহয়ােছ অথবা উহার অধীন
(খ) অ
স

সমেয় উ

কা ানীর অধীন

বা

িছল বা

কা ানীর িনয় ণকারী কা ানী িছল বা রিহয়ােছ; অথবা

কান িনগিমত সং া যাহার ব ব াপনা সংিশ ◌্ন সমেয় িন িলিখত কান ব ি

ৃ
কতক

হইেতেছ বা হইয়ােছ, যথা :-

(অ) উ
সংিশ ◌্ন

িনগিমত সং ার এমন ম ােনিজং এেজ ট বা ব ব াপনা-পিরচালক বা ম ােনজার িযিন
সমেয় উ

কা ানীর ম ােনিজং এেজ ট বা ব ব াপনা-পিরচালক বা ম ােনজার

থােকন বা িছেলন; অথবা
(আ) এমন ব ি

িযিন সংিশ ◌্ন

সমেয় ম ােনিজং এেজে টর একজন সহেযাগী থােকন বা

িছেলন; অথবা

ী
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যাহার সহেযাগী িছেলন বা থােকন উ

ম ােনিজং এেজ ট; অথবা

য কান িনগিমত সং া যাহা সংিশ ◌্ন সমেয় উ

হইয়ােছ অথবা যাহার পিরচালক পিরষদ উ

ৃ পিরচািলত হয় বা
কা ানী কতক

কা ানীর মেনানীত ব ি বেগর সম েয় গিঠত

হইয়ােছ অথবা যাহা িন িলিখেতর িনেদশ অ সাের কাজ কিরেত অভ
(অ) উ

কা ানী; অথবা

(আ) উ

কা ানীর য কান পিরচালক, অথবা

(ই) অ

এমন

, যথা :-

কা ানী যাহার পিরচালক পেদ অিধি ত আেছন

থেমা

কা ানীর

িনয় ণাধীেন বা ব ব াপনাধীেন িনেয়ািজত কমচারী বা মেনানীত ব ি ; অথবা
(ঘ) এমন ব ি

িযিন সংিশ ◌্ন সমেয় উ

অথবা ম ােনজার অথবা অ

কা ানীর ম ােনিজং এেজ ট, ব ব াপনা-পিরচালক

প ম ােনিজং এেজে টর সহেযাগী থােকন বা িছেলন,

তাহা হইেল, উপ-ধারা (২) এর িবধান সােপে গ, পিরদশক উ
িতিন উ

পিরদশন কিরেত পািরেবন এবং

িনগিমত সং া, ম ােনিজং এেজ ট, ব ব াপনা-পিরচালক, ম ােনজার অথবা ম ােনিজং

এেজে টর সহেযাগীর িবষয়ািদ তদ
কিরেবন যতটু

থেমা

কিরয়া তৎস েক তাহার

কা ানীর িবষয়ািদ তদে

র সিহত স

িতেবদেন ততটু

উেল ◌্নখ

ৃ ৷

(২) উপ-ধারা (১) এর (খ) দফার (আ) বা (ই) উপ-দফায় অথবা (গ) বা (ঘ) দফায় বিণত
পিরদশক সরকােরর পূব অ েমাদন না লইয়া তাহার

গমতা েয়াগ কিরেবন না :

তেব শত থােক য, এই উপ-ধারার অধীেন অ েমাদন
স েক উ
জ
দিলল, সাতগ
ইত ািদ
উপ াপন

গে ,

দােনর পূেব সরকার এই প অ েমাদন

িবধানসমূেহ উিল ◌্নিখত িনগিমত সং া বা ব ি র আপি বা ব

ব পশ করার

উহােক বা তাহােক যুি সংগত েযাগ িদেব৷

২০০৷ (১) ধারা ১৯৯ এর অধীন তদে

র

গে তদ

াধীন কা ানীর সকল কমকতা, অ া

কমচারী ও িতিনিধ এবং যিদ কা ানীিট কান ম ােনিজং-এেজ ট ারা পিরচািলত হয় বা হইয়া
থােক তেব ম ােনিজং এেজে টর সকল কমকতা, অ া
তদ

অ

কমচারী ও

িতিনিধ, এবং যিদ উ

কান িনগিমত সং ার অথবা ম ােনিজং এেজে টর অথবা কান ম ােনিজং এেজে টর

সহেযাগীর িবষয়ািদ স িকত হয়, তেব উ
উহার বা তাহার সকল কমকতা ও অ া

সং ার ম ােনিজং এেজে টর এবং সহেযাগীর এবং
কমচারী, এবং যিদ উ

ম ােনিজং এেজ ট িকংবা

সহেযাগী একিট ফাম হয় তেব ফােমর সকল অংশীদােরর কতব হইেব(ক) উ

কা ানী বা

গ মত উ

িনগিমত সং া, ম ােনিজং এেজ ট বা সহেযাগীর বা উহােদর

সিহত স িকত সকল বিহ ও কাগজপ , যাহা তাহােদর ত াবধােন বা িনয় েণ রিহয়ােছ তাহা
ী
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সংর গণ করা এবং পিরদশেকর িনকট অথবা সরকােরর পূব অ েমাদন েম এত ে েশ
ৃ
পিরদশক কতক

গমতা দ ব ি র িনকট উপ াপন করা;

(খ) পিরদশকেক তাহার তদে

র ব াপাের অ া ভােব তাহারা য সকল যুি সংগত সহায়তা

দােন সমথ সই সকল সহায়তা দান করা৷
(২) পিরদশক, সরকােরর পূব অ েমাদন েম (১) উপ-ধারায় বিণত কান িনগিমত সং া ব তীত
অ

য কান িনগিমত সং ােক তাহার িবেবচনায় সকল তথ , বিহ বা কাগজপ

তাহার িনকট

ৃ
িকংবা এত ে েশ সরকােরর পূব অ েমাদন েম পিরদশক কতক

গমতা দ

িনকট সরবরাহ বা উপ াপেনর জ

র উে েশ উ

িনেদশ িদেত পািরেবন, যিদ তদে

কান ব ি র
তথ , বিহ

বা কাগজপ সরবরাহ বা উপ াপন করা াসংিগক বা েয়াজনীয় হয়৷
(৩) পিরদশক (১) বা (২) উপ-ধারার অধীেন উপ ািপত তথ , বিহ বা কাগজপ ছয় মাস পয
িনেজর িজ ায় রািখেত পািরেবন এবং উহার পের উ

তথ , বিহ ও কাগজপ

য কা ানী,

িনগিমত সং া, ফাম বা ব ি র প গ হইেত সরবরাহ বা উপ াপন করা হইয়ােছ উহার বা তাহার
িনকট ফরত িদেবন :
তেব শত থােক য, উ

তথ , বিহ ও কাগজপ

েয়াজন হইেল পিরদশক পুনরায় তলব কিরেত

পািরেবন :
আরও শত থােক য, যিদ (২) উপ-ধারার অধীেন উপ ািপত তথ , বিহ ও কাগজপে র সত ািয়ত
অ িলিপ পিরদশেকর িনকট সরবরাহ করা হইয়া থােক, তাহা হইেল িতিন উ
কাগজপ

তথ , বিহ এবং

ফরত িদেবন৷

(৪) পিরদশক কান কা ানী, অ , কান িনগিমত সং া, ম ােনিজং এেজ ট বা সহেযাগীর
িবষয়ািদর ব াপাের (১) উপ-ধারায় বিণত য কান ব ি েক বা সরকারেক পূব অ মিত েম অ
য কান ব ি েক শপথবাক (oath) পাঠ করাইয়া িজ াসাবাদ কিরেত পািরেবন এবং ত ে েশ
ঐ সকল ব ি েক তাহার স েু খ ব ি গতভােব হািজর হওয়ার জ

িনেদশ িদেত পািরেবন৷

(৫) যিদ যুি সংগত কারণ ব িতেরেক কান ব ি (ক) পিদশেকর িনকট অথবা এত ে েশ সরকােরর পূব অ েমাদন েম তাহার িনকট হইেত
গমতা া

অ

কান ব ি র িনকট এই প কান তথ , বিহ বা কাগজপ

উপ াপন কিরেত

ব থ হন বা অ ীকার কেরন যাহা (১) বা (২) উপ-ধারার অধীেন উপ াপন করা তাহার কতব ,
অথবা
(খ) এমন কান তথ সরবরাহ কিরেত ব থ হন যাহা (২) উপ-ধারার অধীেন সরবরাহ করা তাহার
কতব , অথবা
ী
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(গ) উপ-ধারা (৪) এর অধীেন তাহােক ব ি গতভােব পিরদশেকর িনকট হািজর হওয়ার জ
িনেদশ দওয়ার পর তদ যায়ী হািজর হইেত অথবা উ

উপ-ধারা অ যায়ী পিরদশক তাহােক য

কেরন, তাহার জবাব িদেত ব থ হন বা অ ীকার কেরন, অথবা
(ঘ) উপ-ধারা (৬)- ◌ত বিণত কান িজ াসাবাদ স িকত টাকায় (note) া গর কিরেত ব থ
হন বা অ ীকার কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ছয় মাস কারাদে বা অনিধক পাঁচ হাজার টাকা
অথদে বা উভয়িবদ দে দ নীয় হইেবন; এবং থম িদন ব থ হওয়ার বা অ ীকৃিত

াপেনর পর

ব থতা অথবা অ ীকৃিত অব াহত থািকেল উহা অব াহত থাকাকালীন সমেয়র

হইেত উ
িতিদেনর জ

অনিধক পাঁচশত টাকা অিতির

অথদে দ নীয় হইেবন৷

(৬) উপ-ধারা (৪) এর অধীেন িজ াসাবাদ স িকত টাকা (note) িলিখয়া রািখেত হইেব এবং য
ব ি েক িজ াসাবাদ করা হয় তাহােক পিড়য়া
পিড়য়া া গরযু

নাইেত হইেব িকংবা সই ব ি

িনেজই উহা

কিরেবন, এবং তৎপর উহা তাহার িবর ◌্নে সা গ িহসােব ব ব ত হইেত

পাের৷
(৭) এই ধারায়(ক) কান কা ানী বা অ া

িনগিমত সং ার

ভু

(খ) কান কা ানী, অ া

িনগিমত সং া বা ব ি র

গে , “ িতিনিধ” বিলেত এমন একজন

ব ি েক বুঝাইেব িযিন উ

কা ানী, সং া বা ব ি র জ

(গ) কমকতা ও অ া

কমচারী,

আটক

বা পে গ কমরত থােকন বা কমরত

ব ি ও এই সং ার অ

ভু

হইেবন; এবং

িতিনিধ বা অংশীদারগেণর কান উেল ◌্নখ থািকেল, ত ারা

অতীত এবং বতমােনর সকল কমকতা ও অ া
২০১৷ (১) য

হইেবন;

ৃ উহার বা তাহার ব াংকার, আইনকতক

কা ানী, সং া বা ব ি

উপেদ া এবং িনরী গক িহসােব িনযু

কত ৃ ক দিললপ

কা ানী বা

সং ার িডেব ারেহা ারগেণর পে গ য কান া ীও অ

বিলয়া িবেবিচত হন; এবং উ

পিরদশকগণ

গে , “কমকতা” বিলেত উ

কমচারী, িতিনিধ বা অংশীদারগণেক বুঝাইেব৷

গে ১৯৫ বা ১৯৭ ধারার অধীেন তদ

পিরচালনাকােল পিরদশেকর এই প

িব াস করার যুি সংগত কারণ থােক য, কান কা ানীর বা অ

কান িনগিমত সং ার অথবা

উহােদর কাহারও ম ােনিজং এেজ ট বা ব ব াপনা পিরচালক বা ম ােনজােরর অথবা উ
এেজে টর কান সহেযাগীর কান নিথ, বিহ বা অ া
িতপ (falsify) বা গাপন করা হইেত পাের, সই
কাগজপ

ম ােনিজং

কাগজপ িবন , িবকৃত, পিরবিতত, িমথ াগে পিরদশক উ

আটেকর আেদশদােনর উে েশ , এ িতয়ারস

কান

থম

নিথ, বিহ ও অ া
ণীর ম ািজে েটর

িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন৷
ী
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(২) উ

আেবদন িবেবচনা এবং

েয়াজন হইেল পিরদশেকর

আেদশ ারা পিরদশকেক িন বিণত

নানী

হেণর পর ম ািজে ট

গমতা িদেত পািরেবন, যথা :-

(ক) য ান বা ানসমূেহ ঐ সকল নিথ, বিহ বা অ া

কাগজপ রাখা হইয়ােছ সই ান বা

ানসমূেহ েয়াজনীয় সাহায লইয়া েবশ;
(খ) উ

আেদেশ উিল ◌্নিখত প িতেত ঐ ান বা ানসমূহ অ স ান; এবং

(গ) তদ

অ

ােনর জ

তাহার েয়াজনীয় নিথ, বিহ ও অ া

কাগজপ আটক৷

(৩) পিরদশক এই ধারার অধীেন আটককৃত নিথ, বিহ ও অ া
েয়াজনীয় সময় পয

, তেব তদ

ঐ িল য কা ানী বা অ

কাগজপ

তাহার িবেবচনায়

শষ হওয়ার পের নেহ, িনজ িজ ায় রািখেবন এবং তৎপর

িনগিমত সং া অথবা ম ােনিজং এেজ ট বা উ

সহেযাগী বা ব ব াপনা-পিরচালক িকংবা ম ােনজার বা অ

ম ােনিজং এেজে টর

য ব ি র িজ া বা িনয় য়ণ হইেত

আটক করা হইয়ািছল উহার বা তাহার িনকট ফরত িদেবন এবং এই ফরতদান স েক
ম ািজে টেক অবিহত কিরেবন :তেব শত থােক য, পিরদশক ঐ সব নিথ, বিহ ও কাগজপ
ঐ িলর কান অংেশ সনা করণ িচ
(৪) এই ধারার অধীেন কৃত

ফরত দােনর পূেব ঐ িলর উপর বা

াপন কিরেত পািরেবন৷

েত ক অ স ান বা আটক Code of Criminal Procedure,

1898 (Act V of 1898) এর িবধান অ সাের, তেব এই ধারার িবধান সােপে গ, স

কিরেত

হইেব৷
পিরদশেকর
িতেবদন

২০২৷ (১) পিরদশকগণ িনজ উেদ ােগ সরকােরর িনকট অ
পািরেবন এবং উহা কিরবার জ

িতেবদন পশ কিরেত

ৃ িনেদিশত হন তাহা হইেল অবশ ই উ
যিদ সরকার কতক

িতেবদন পশ কিরেবন এবং তদ
চূ ড়া

বতীকালীন

সমাি র পর চূ ড়া

িতেবদন পশ কিরেবন; এবং এই

িতেবদন সরকােরর িনেদশ অ সাের িলিখত বা মুি ত আকাের হইেত হইেব৷

(২) সরকার(ক) চূ ড়া
তদে

িতেবদেনর অ িলিপ কা ানীর িনবি কৃত কাযালেয় এবং ধারা ১৯৯ অ সাের

র সিহত সংিশ ◌্ন হইেল এবং

সং া ম ােনিজং এেজ ট বা সহেযাগীেকও উ
(খ) যিদ উপযু

িতেবদেন উেল ◌্নিখত থািকেল, অ
অ িলিপ

মেন কের এবং যিদ িনধািরত িফস

কান িনগিমত

রণ কিরেব;
দান কিরয়া

িতেবদেনর অ িলিপর জ

িন বিণত ব ি গেণর কহ আেবদন কেরন, তাহা হইেল তাহােক উহা সরবরাহ কিরেত পাের, যথা
:ী
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(অ) উ

কা ানীর সদস , বা ধারা ১৯৯ এর িবধান যাহার িত েযাজ হয় এই প অ

িনগিমত সং ার সদস বা ম ােনিজং এেজ ট বা উ

এেজে টর সহেযাগী, অথবা উ

কান

এেজ ট বা

সহেযাগী কান িনগিমত সং া হইেল উহার সদস ;
(আ) উ

ম ােনিজং এেজ ট বা তাহার সহেযাগী কান ফাম হইেল উ

(ই) উ

কা ানী বা উ

িনগিমত সং া বা উ

পাওনাদার, যাহার ােথর

ফােমর অংশীদার;

ম ােনিজং এেজ ট বা উহার সহেযাগীর কান

গিত হইেব বিলয়া সরকােরর িনকট তীয়মান হয়;

(গ) যে গে ১৯৫ ধারার (ক) বা (খ) দফার অধীেন পিরদশক িনেয়াগ কের, সই

গে তদ

াথীেক তাহার অ েরাধ েম িতেবদেনর একিট অ িলিপ সরবরাহ কিরেব;
(ঘ) যে গে
সই

গে

১৯৭ ধারার (ক) দফার অধীেন আদালেতর আেদশ েম পিরদশক িনেয়াগ কের,
িতেবদেনর একিট অ িলিপ আদালতেক সরবরাহ কিরেব; এবং

(ঙ) িতেবদনিট কাশও করাইেত পািরেব৷
মামলা র ◌্নজু

২০৩৷ (১) ধারা ২০২ এর অধীন দ

কান িতেবদন হইেত সরকােরর িনকট যিদ তীয়মান হয়

য, ধারা ১৯৯ এর িবধানবেল য কা ানী বা অ

কান িনগিমত সং া, ম ােনিজং এেজ ট বা

ম ােনিজং এেজে টর কান সহেযাগীর িবষয়ািদ তদ
বি
জ

করা হইয়ােছ সই িলর ব াপাের কান

ফৗজদারী আদালেত দ নীয় কান অপরাধ কিরয়ােছন, তাহা হইেল সরকার উ
ঐ ব ি র িবর ◌্নে

ব তীত উ

মামলা র ◌্নজু কিরেত পািরেব; এবং উ

মামলায় অিভযু

কা ানী, সং া, ম ােনিজং এেজ ট বা সহেযাগীর সকল কমকতা, অ া

এেজে টর কতব হইেব সরকারেক উ

অিভেযােগর ব াপাের

অপরােধর
বি

কমচারী ও

েয়াজনীয় এই প সকল

কার

সহায়তা করা যাহা তাহার িনকট হইেত যুি সংগতভােব ত াশা করা যায়৷
(২) ধারা ২০০ এর উপ-ধারা (৭) এর িবধান, এই ধারার উে শ পূরণকে , সই েপ
হইেব য েপ তাহা উ -ধারার উে শ পূরণকে
কা

ানী

ইত ািদ
অবলুি র জ
বা ত ে েশ
আেদেশর জ
আেবদন

েযাজ হয়৷

২০৪৷ যিদ ১৯৯ ধারায় উেল ◌্নিখত কান কা ানী বা উ
িনগিমত সং া অথবা উ

েযাজ

ধারায় উিল ◌্নিখত অ

কান

ধারায় উিল ◌্নিখত কান ম ােনিজং এেজ ট অথবা সহেযাগী একিট

িনগিমত সং া িবধায় এই আইেনর অধীেন অবলুি েযাগ হয়, এবং যিদ ২০১ ধারার অধীন
পশকৃত িতেবদন হইেত ইহা তীয়মান হয় য, ১৯৭ ধারার (খ) দফার (অ) বা (আ) উপ-দফায়
বিণত কান অব ার

ি গেত উহার অবলুি

সমীচীন, তাহা হইেল উ

কা ানী, সং া,

ম ােনিজং এেজ ট বা সহেযাগী, পূব হইেতই আদালেতর মাধ েম অবলুি র ি য়াধীন না থািকেল,
সরকার রিজ ারেক িদয়া আদালেতর িনকটী
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(ক) এই মেম একিট দরখা

পশ করাইেত পািরেব য, উ

বা সহেযাগীর অবলুি ঘটােনাই সিঠক এবং

ায়সংগত;

(খ) ধারা ২৩৩ এর অধীেন একিট আেদশদােনর জ
(গ) পূেবা ভােব একিট দরখা
খসারত

(damages)
আদায় বা
স

ি

কা ানী, সং া, ম ােনিজং এেজ ট

আেবদন পশ করাইেত পািরেব;

এবং একিট আেবদন উভয়ই পশ করাইেত পািরেব৷

২০৫৷ (১) যিদ ২০১ ধারার অধীন পশকৃত িতেবদন হইেত সরকােরর িনকট ইহা তীয়মান হয়
য, ১৯৯ ধারার (ক), (খ) বা (গ) দফার অধীেন য কা ানী বা অ
তদ

িনগিমত সং ার িবষয়ািদ

করা হইয়ােছ, জন ােথ সই কা ানী বা সং ার উিচত মামলা দােয়র করা, তাহা হইেল-

পুনর ◌্ন ােরর
জ

মামলা

(ক) উ

কা ানী বা সং া গঠেনর উেদ াগ হণ বা গঠন বা উহার িবষয়ািদ ব ব াপনার ব াপাের

তারণা, বধ কাযকলাপ অৈবধভােব
স াদন (misfeasance) বা অ
(খ) উ

কান অসদাচরেণর িনিম

খসারত আদােয়র উে েশ , অথবা

কা ানী বা সং ার য স ি র অপব বহার করা হইয়ােছ বা য স ি

অিধকাের রাখা হইয়ােছ সই স ি

পুনর ◌্ন ােরর উে েশ , সরকার

য়ং উ

অ ায়ভােব
কা ানী বা

সং ার পে গ মামলা দােয়র কিরেত পািরেব৷
(২) কান তু

কারেণ উপ-ধারা (১) এর অধীেন মামলা দােয়র করা হইয়ােছ বিলয়া সাব

হইেল, সরকার উ

মামলা বা তৎসংিশ ◌্ন িবষয়ািদর খরচ উ

কা ানী বা সং ােক িদেত

বাধ থািকেব৷
তদে

র খরচ

ৃ িনযু
২০৬৷ (১) ধারা ১৯৫ অথবা ১৯৭ এর অধীেন সরকার কতক
এবং উহার আ ষংিগক িবষয়ািদর জ
ব ি গণ িন বিণত সীমা পয

ৃ তদে
পিরদশক কতক

রজ

াথিমক খরচ সরকার বহন কিরেব, তেব িন বিণত

উ

খরেচর অথ সরকারেক পিরেশাধ কিরয়া িদেত দায়ী

থািকেবন, যথা:(ক) ধারা ২০৩ অ সাের দােয়রকৃত মামলায় য ব ি
ধারা অ সাের দােয়রকৃত মামলায় খসারত
উ

তদে

র খরচ পিরেশােধর জ

দাষী সাব

দান বা স ি

হন সই ব ি

ত াপেণর জ

আেদশ া

বি

দায়ী থািকেবন, তেব আদালেতর আেদেশ য পিরমাণ খরচ

দােনর িনেদশ থােক সই পিরমােণর অিতির

খরচ পিরেশােধ তাহারা বাধ থািকেবন না;

(খ) ধারা ২০৫ এর উপ-ধারা (১) এর িবধান অ সাের মামলা দােয়েরর
উিল ◌্নিখত কা ানী বা অ

এবং ২০৫

কান িনগিমত সং া উ

তদে

গে , উ

র খরচ পিরেশােধর জ

িবধােন
দায়ী

থািকেবন, তেব মামলার ফেল য অথ বা স ি আদায় বা উ ার করা হয় সই অথ বা স ি র
ী

bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-788.html

ই

143/242

17/08/2020

মূেল র সমপিরমােণর অিতির

কা ানী আইন, ১৯৯৪

কান অথ পিরেশােধর জ

উ

কা ানী বা সং া দায়ী থািকেব

না;
(গ) তদে

র ফেল ২০৩ ধারা অ সাের মামলা দােয়র করা না হওয়ার

(অ) পিরদশেকর

িতেবদন যাহার স েক

গে -

ণীত হইয়ােছ এই প য কান কা ানী, িনগিমত

সং া, ম ােনিজং এেজ ট, সহেযাগী, ব ব াপনা-পিরচালক বা ম ােনজার উ
পিরেশাধ কিরেবন, যিদ না সরকার িভ

াথীগণ সরকােরর িনেদশ মাতােবক উ

অেথর জ

দায়ী তাহা উ

রস ণ
ূ খরচ

প কান িনেদশ দান কের:

(আ) যিদ ১৯৫ ধারা (ক) ও (খ) দফার অধীেন পিরদশক িনযু

(২) কান কা ানী বা অ

তদে

তদে

হইয়া থােকন, তেব তদ

র খরচ পিরেশাধ কিরেবন৷

কান িনগিমত সং া উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) অ যায়ী য পিরমাণ
দফায় বিণত অথ বা স ি র উপর থম চাজ িহসােব গণ হইেব৷

(৩) উপ-ধারা (১) এর (গ) দফার (অ) উপ-দফা অ ্যায়ী কান কা ানী বা অ

কান িনগিমত

সং া, ম ােনিজং এেজ ট, সহেযাগী, ব ব াপনা-পিরচালক বা ম ােনজার য অথ সরকারেক
পিরেশাধ করার জ

দায়ী সই অথ উ

কা ানী, সং া, ম ােনিজং এেজ ট, সহেযাগী,

ব ব াপনা-পিরচালক বা ম ােনজােরর িনকট হইেত বেকয়া ভূ িম-রাজে র মত আদায়েযাগ হইেব৷
(৪) এই ধারার উে শ পূরণকে , ২০৫ ধারাবেল আনীত মামলায় বা মামলার সিহত সংিশ ◌্ন
িবষেয় সরকােরর সকল খরচ এবং উ
তদে

ধারার (২) উপ-ধারার অ যায়ী কৃত খরচসমূহ সই

র খরচ বিলয়া গণ হইেব যাহার িভি েত উ

মামলার উৎপি হইয়ােছ৷

(৫) উপ-ধারা (১) এর (ক) ও (খ) দফার অধীেন সরকারেক কান অথ পিরেশাধ করা যাহার
দািয় , তাহারই দািয় হইেব, সরকােরর পাওনা পিরেশাধ সােপে গ, উ
অধীেন দািয়ে র িবপরীেত সকল ব ি েক

উপ-ধারার (গ) দফার

গিতপূরণ দান করা৷

(৬) উপ-ধারা (১) এর (ক) দফার অধীেন সরকারেক কান অথ পিরেশাধ করা যাহার দািয় ,
তাহারই দািয় হইেব, সরকােরর পাওনা পিরেশাধ সােপে গ, উ
দািয়ে র িবপরীেত সকল ব ি েক

উপ-ধারার (খ) দফার অধীেন

গিতপূরণ দান করা৷

(৭) উপ-ধারা (১) এর (ক) বা (খ) বা (গ) দফার অধীেন কান অথ পিরেশােধর জ
হন িতিন এত ে েশ অ া

সকল ব ি র িনকট হইেত উ

যবি

দায়ী

দফা বা দফাসমূেহর অধীন

তাহােদর দািয়ে র পিরমাণ অ সাের চাঁদা পাওয়ার অিধকারী হইেবন৷
ৃ
(৮) এই ধারার অধীেন সরকার কতক
েদয় ব েয়র যতটু

তদধীেন আদায় করা না যায় ততটু

ৃ এত ে েশ ব বি ত অথ হইেত দান করা হইেব৷
জাতীয় সংসদ কতক
ী
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পিরদশক
িনেয়ােগর জ
কা

ানীর

তগমতা

২০৭৷ (১) কা ানী উহার িবষয়ািদ তদে

র জ , উহার িবেশষ িস া

বেল, পিরদশক িনেয়াগ

কিরেত পািরেব৷
ৃ িনযু
(২) সরকার কতক
গমতা ও দািয়

পিরদশেকর

ায় উপেরা

েপ িনযু

পিরদশেকরও একই

থািকেব, তেব পাথক এই য তাহারা সরকােরর িনকট

পিরবেত কা ানী উহার সাধারণ সভায় যভােব এবং য ব ি
পশ করার িনেদশ

দান কিরেব সইভােব এবং সই ব ি

কার

িতেবদন পশ করার

বা ব ি গেণর িনকট

িতেবদন

বা ব ি গেণর িনকট তাহােদর

িতেবদন পশ কিরেবন৷
(৩) য ব ি

কা ানীর কমকতা আেছন বা িছেলন, িতিন উপেরা

পিরদশকগেণর িনকট

উপ ািপতব কান বিহ বা অ িবধ দিলল উপ াপন কিরেত বা তাহােদর কান ে র জবাব িদেত
অ ীকৃিত

াপন কিরেল, িতিন সই একই দে দ নীয় হইেবন য দ উ

ৃ িনযু
কতক
পিরদশেকর

হইেল ধারা ২০০(৫) অ সাের, তাহার উপর আেরাপনীয় হইত৷
ৃ
য কান পিরদশক কতক
ণীত িতেবদেনর অ িলিপ য

২০৮৷ এই আইেনর অধীেন িনযু

িতেবদেনর

কা ানীর িবষয়ািদ িতিন তদ

সাতগ মূ ল

পিরদশকগণ সরকার

ব াপাের, উ

কিরয়ােছন সই কা ানীর 12[***] িবধ ৃত য কান িবষেয়র

পিরদশেকর মতামেতর

মাণ বা সা গ িহসােব য কান আইনগত

কাযধারায় হণেযাগ হইেব৷
আইন-উপেদ া
ও ব াংকারগেণর
তগে
ব িত ম

ৃ রিজ ার বা
২০৯৷ ধারা ১৯৩ হইেত ২০৬ এর কান িবধানবেলই িন বিণত ব ি গণ কতক
ৃ িনযু
সরকার অথবা সরকার কতক

কান পিরদশেকর িনকট িন বিণত িবষেয় কান িকছু

কাশ

করা বাধ তামূলক হইেব না, যথা :ৃ য কান যাগােযােগর িবষয়, যাহা
(ক) আইন-উপেদ া িহসােব তাহার সিহত তাহার মে ল কতক
উ

স েকর কারেণ অব াহিত া (Privileged), তেব মে েলর নাম ও িঠকানা ব তীত,

(খ) উ

ধারা িলেত উিল ◌্নিখত কা ানী, বা অ

কান িনগিমত সং া, বা ম ােনিজং এেজ ট,

ৃ
বা ম ােনিজং এেজে টর সহেযাগী বা ব ব াপনা পিরচালক বা ম ােনজার এর কান ব াংকার কতক,
অ
িনরীতগকগেণর
িনেয়াগ ও
তাহােদর
পাির িমক

প ব াংকার িহসােব, তাহার উ

াহেকর িবষয়ািদ সং া

য কান তথ ৷

২১০৷ (১) েত ক কা ানী উহার েত ক বািষক সাধারণ সভায় এক বা একািধক িনরী গকেক
উ

সভার সমাি হইেত পরবতী বািষক সাধারণ সভার সমাি পয

এবং িনেয়ােগর সাত িদেনর মেধ িনযু

েত ক িনরী গকেক উ

সমেয়র জ

িনেয়াগ কিরেব

িনেয়াগ স েক অবিহত

কিরেব :
ী
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তেব শত থােক য, কান ব ি েক িনরী গক িহসােব িনেয়াগ বা পুনঃ িনেয়াগ করার পূেব তাহার
িলিখত স িত ব তীত তাহােক িনেয়াগ করা যাইেব না৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন িনযু

েত ক িনরী গক কা ানীর িনকট হইেত তাহার িনেয়ােগর

সংবাদ াি র ি শ িদেনর মেধ রিজ ারেক িলিখতভােব অবিহত কিরেবন য িতিন উ

িনেয়াগ

হণ িকংবা ত াখ ান কিরয়ােছন৷
ৃ গ ারাই িনযু
(৩) য কতপ

হইয়া থা ক না কন, অবসর

হণ কিরেত যাইেতেছন এই প

িনরী গকেক বািষক সাধারণ সভায় পুনরায় িনেয়াগ কিরেত হইেব, যিদ না (ক) িতিন পুনঃিনেয়াগ লােভর জ
(খ) পুনঃিনযু

তাহার যাগ তা হারাইয়া থােকন; অথবা

হইেত তাহার অিন ার কথা জানাইয়া িতিন কা ানীেক িলিখত নািটশ িদয়া

থােকন; অথবা
(গ) তাহার পিরবেত অ
না বিলয়া

ভােব উ

কান ব ি েক িনেয়াগ করার জ
সভায় একিট িস া

অথবা তাহােক পুনিনেয়াগ করা হইেব

হণ করা হইয়া থােক :

তেব শত থােক য, দফা (গ) এর অধীেন কান িস া

হেণর উে েশ সভার পূেবই তৎস েক

২১১ ধারা অ যায়ী নািটশ িদেত হইেব, এবং তাহার ম ৃতু , অসমথতা, অেযাগ তা বা অসততা
ব তীত অ

কান কারেণ উ

িস া

হণ করা যাইেব না৷

(৪) যিদ বািষক সাধারণ সভায় কান িনরী গক িনেয়াগ না করা হয়, তাহা হইেল সরকার উ
পেদ উহার িবেবচনায় উপযু

কান ব ি েক িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীেন সরকােরর
কা ানী উ
নািটশ

শূ

গমতা

েয়াগেযাগ হওয়ার সাত িদেনর মেধ

ঘটনা স েক সরকারেক নািটশ দান কিরেব; এবং যিদ কান কা ানী এই প

দান কিরেত ব থ হয়, তাহা হইেল উ

দ নীয় হইেবন এবং উহার

কা ানী অনিধক এক হাজার টাকা অথদে

েত ক কমকতা, িযিন উ

ব থতার জ

দায়ী িতিনও একই দে

দ নীয় হইেবন৷
(৬) কা ানী িনবি কৃত হওয়ার তািরখ হইেত একমােসর মেধ উহার পিরচালক পিরষদ
কা ানীর

থম িনরী গক বা িনরী গকগণেক িনেয়াগ কিরেব এবং উ

িনরী গকগণ কা ানীর

থম বািষক সাধারণ সভা সমা

না হওয়া পয

িনরী গক বা

তাহার বা তাহােদর

পেদ বহাল থািকেবন :
তেব শত থােক য -

ী
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(ক) উ

কা ানী আইন, ১৯৯৪

কা ানী কান সাধারণ সভায় অ

এবং তাহার বা তাহােদর েল অ

প য কান িনরী গকেক অপসারণ কিরেত পািরেব,

এমন ব ি

বা ব ি গণেক িনেয়াগ কিরেত পািরেব িযিন বা

ৃ মেনানীত হইয়ােছন এবং যাহার বা যাহােদর মেনানয়ন
যাহারা কা ানীর কান সদস কতক
স েক কা ানীর অ া

সদস গণেক উ

সভা অ

ােনর তািরেখর অ ন চৗ

িদন পূেব

নািটশ দওয়া হইয়ােছ; এবং
(খ) পিরচালক পিরষদ এই উপ-ধারার অধীেন উহার

গমতা েয়াগ কিরেত ব থ হইয়া থািকেল,

কা ানী উহার সাধারণ সভায় থম িনরী গক বা সকল িনরী গকগণেক িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷
(৭) িনরী গেকর কান পদ সামিয়কভােব শূ
পািরেব এবং পদিট শূ

হইেল, পিরচালক পিরষদ উ

পদ পূরণ কিরেত

থাকাকােল বাকী িনরী গক বা িনরী গকগণ, কহ থািকেল, কাজ

চালাইয়া যাইেত পািরেবন :
তেব শত থােক য, উ

শূ তা কান িনরী গেকর পদত ােগর কারেণ ঘিটয়া থািকেল

কা ানীর সাধারণ সভায় উ

শূ

(৮) সামিয়কভােব শূ

পেদ িনযু

সমাি না হওয়া পয

উ

ধুমা

পদ পূরণ করা যাইেব৷
কান িনরী গক কা ানীর পরবতী বািষক সাধারণ সভার

পেদ বহাল থািকেবন৷

(৯) উপ-ধারা (৭) এর শতাংেশর অধীেন িনযু

িনরী গক ব তীত, এই ধারার অধীেন িনযু

য

কান িনরী গকেক তাহার পদ হইেত ময়াদ উ ীণ হওয়ার পূেব, কবল কা ানীর সাধারণ সভার
িবেশষ িস াে

র মাধ েম অপসারণ করা যাইেব৷

(১০) কা ানীর িনরী গকগেণর পাির িমক ৃ িনযু
(ক) পিরচালক পিরষদ বা সরকার কতক

কান িনরী গেকর

গে , যথা েম উ

পিরষদ

বা সরকার িনধারণ কিরেত পািরেব; এবং
(খ) দফা (ক) এর িবধান সােপে গ, উ
প িত ি র কিরেব সই প িতেত উ

কা ানী উহার সাধারণ সভায় অথবা সাধারণ সভা য

পাির িমক িনধািরত হইেব৷

ৃ িনরী গকগেণর খরচ িহসােব
(১১) উপ-ধারা (১০) এর উে শ পূরণকে , কা ানী কতক
ব িয়ত য কান অথ পাির িমেকর অ
িনরীতগকগেণর
িনেয়াগ ও
অপসারেণর
িস া
স

িকত

িবধানাবলী

২১১৷ (১) অবসর
িনেয়াগ দােনর
মেম

ভু

হইেব৷

হণকারী কান িনরী গক ব তীত অ

কান ব ি েক িনরী গক িহসােব

গে িকংবা অবসর হণকারী কান িনরী গকেক পুনরায় িনেয়াগ করা যাইেব না

ভােব বািষক সাধারণ সভায় িস া

হেণর

গে িবেশষ নািটশ দােনর েয়াজন

হইেব৷
ী
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(২) কা ানী উ

নািটশ

িনরী গেকর িনকট

রণ কিরেব৷

(৩) য

নািটশ দওয়া হয় এবং অবসর হণকারী িনরী গক তৎস েক িলিখতভােব

গে উ

িনেবদন পশ কিরয়া
অ েরাধ জানান, স

াি র পর অিবলে

ািবত িস া
গে , উ

উহার একিট অ িলিপ অবসর

স েক সদস গণেক নািটশ দােনর জ

অ েরাধ কা ানীর িনকট িবলে

হণকারী

কা ানীেক

পৗঁছােনা সে ও নািটশ

দওয়া অস ব না হইেল, কা ানী (ক) উহার সদস গেণর িনকট

িরতব িস াে

র নািটেশ উ

িনেবদেনর িবষয় উেল ◌্নখ

কিরেব; এবং
(খ) উ

িনেবদন পাওয়ার পূেব বা পের যখনই উহার কান সদস গেণর িনকট সভার নািটশ

রণ কের তখনই উ

সদেস র িনকট িনেবদেনর অ িলিপ

পাওয়ার কারেণ অথবা কা ানীর কান

রণ কিরেব; এবং িবলে িনেবদনিট

◌্নিটর কারেণ যিদ উ

থােক, তাহা হইেল িনরী গক দাবী কিরেত পািরেবন য, উ
নাইেত হইেব; এবং িতিন উ

অ িলিপ

িনেবদন উ

সভায় পাঠ কিরয়া

সভায় তাহার ব ব মৗিখকভােবও পশ করার অিধকারী হইেবন:

তেব শত থােক য, যিদ কা ানী অথবা সং

কান ব ি

বা অ

কান ব ি র আেবদন েম

আদালত স ু হয় য, মানহািনকর কান িবষেয়র অনাবশ ক চারণার জ
অিধকােরর অপব বহার করা হইেতেছ, তাহা হইেল, আদালত উ
হইেত এবং উহা সভায় পাঠ কিরয়া
আেদশ

িরত না হইয়া

এই ধারাবেল অিপত

িনেবদেনর অ িলিপ

রণ করা

নােনা হইেত কা ানীেক অব াহিত িদেত পািরেব এবং

দান কিরেত পািরেব য, উ

কা ানীর বা উ

ব ি র আেবদেনর উপর কা ানীর

যাবতীয় খরচ, স ণ
ূ বা আংিশকভােব, িনরী গক পিরেশাধ কিরেবন, এমনিক িতিন উ
আেবদনপে

কান প গ না থািকেলও৷

(৪) ধারা ২১০ এর উপ-ধারা (৬) বা (৯) এর অধীেন কান অপসারেণর িস াে
ধারার (২) ও (৩) উপ-ধারা
পুনিনেয়াগ না করার িস াে
িনরীতগকগেণর
যাগ তা ও
অেযাগ তা

েযাজ হইেব যমন তাহা কান অবসর
র

গে

র

গে , এই

হণকারী িনরী গকেক

েযাজ হয়৷

২১২৷ (১) Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973, (P.O. No. 2 of
1973) ত ¤œChartered Accountant” শ

য় য অথ বহন কের সই অেথ কান ব ি

¤œচাটাড এ াকাউে ট ট” না হইেল তাহােক কান কা ানীর িনরী গক িহসােব িনেয়াগ করা
যাইেব না :

ী
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তেব শত থােক য, য ফাম বাংলােদেশ কমরত উহার সকল অংশীদার উ
যাগ হইেল উ
এবং স

েপ িনেয়াগ লােভর

ফাম কা ানীর িনরী গক িহসােব ফােমর নােম িনেয়াগলাভ কিরেত পািরেব,

গে ফােমর য কান অংশীদার ফােমর নােম িনরী গেকর কাজ চালাইেত পািরেবন৷

(২) িন বিণত ব ি গেণর কহই কান কা ানীর িনরী গক িহসােব িনেয়াগলােভর যাগ হইেবন
না, যথা :(ক) কা ানীর নাম কমকতা বা কমচারী;
(খ) কা ানীর কান কমকতা বা কমচারীর অংশীদার বা উ

কমকতা বা কমচারীর অধীেন

চা রীরত ব ি ;
(গ) কা ানীর িনকট এক হাজার টাকার অিধক পিরমাণ অেথর জ
িনকট এক হাজার টাকার অিধক পিরমাণ অেথর জ

ঋণী ব ি ; অথবা কা ানীর

ৃ ীয় ব ি র ঋেণর সূে
তত

গ ারাি ট বা

জামানত দানকারী ব ি ;
(ঘ) কা ানীর ম ােনিজং এেজ ট িহসােব িনযু
অথবা এই প িনযু

াইেভট কা ানীর পিরচালক বা সদস

কান ফােমর অংশীদার;

(ঙ) কা ানীর ম ােনিজং এেজ ট িহসােব িনযু
িত

কান

কান িনগিমত সং ার পিরচালক, বা উ

সং ার

◌্নত মূলধেনর শতকরা পাঁেচর অিধক পিরমাণ শয়ােরর ধারক :

ৃ ীয় ব ি র মেনানীত ব ি
তেব শত থােক য, কান তত

বা

া ী িহসােব কান ব ি

কান

শয়ােরর ধারক হইেল এবং ঐ শয়াের তাহার কান লাভজনক াথ না থািকেল, এই দফার উে শ
পূরণকে , মূলধেনর উ

সীমা িনধারেণর

গে তাহার উ

ব াখ া : এই উপ-ধারার উে শ পূরণকে
অ

ভু

কমকতা বা কমচারী বিলেত কান িনরী গক উহােদর

হইেবন না৷

(৩) কান ব ি

কান কা ানীর িনরী গক েপ িনেয়াগ লােভর যাগ হইেব না, যিদ -

(ক) িতিন উপ-ধারা (২) অ সাের অ
অেযাগ হন য-সং ািট উ
িনয় ণকারী অপর একিট অধীন
(খ) উ

শয়ার বাদ িদেত হইেব৷

এমন িনগিমত সং ার িনরী গক েপ িনেয়াগ লােভর

কা ানীর অধীন

বা িনয় ণকারী কা ানী বা উ

কা ানীর

কা ানী;

িনগিমত সং া যিদ একিট কা ানী হইত, তেব িতিন উহার িনরী গক িহসােব িনযু

হওয়ার অেযাগ হইেতন৷
(৪) যিদ কান িনরী গক তাহার িনেয়াগ লােভর পর (২) এবং (৩) উপ-ধারায় বিণত য কান
কারেণ অেযাগ হইয়া পেড়ন, তাহা হইেল িতিন িনরী গেকর পদিট ত াগ কিরয়ােছন বিলয়া গণ
ী
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হইেব৷
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[ (৫) কান ব ি

কান জন াথ সং া িহসােব িতি ত কান কা ানীর িনরী ক হইবার যাগ

হইেবন না, যিদ না িতিন ফাইনাি য়াল িরেপািটং আইন, ২০১৫ এর ধারা ৩১ এর অধীন
ৃ একজন িনরী ক িহসােব তািলকাভু
ফাইনাি য়াল িরেপািটং কাউি ল কতক
িনরীতগকগেণর
তগমতা ও
কতব

হন।]

২১৩৷ (১) কা ানীর য কান বিহ, িহসাব ও ভাউচার কা ানীর ধান কাযালেয় থা ক বা অ
য

ােনই রাখা হউক ঐ িল য কান সমেয় দিখবার জ

কা ানীর

অিধকার থািকেব এবং িনরী গক িহসােব তাহার কতব পালেনর জ
কমকতাগেণর িনকট হইেত য তথ বা ব াখ া

েত ক িনরী গেকর
িতিন

কা ানীর

েয়াজনীয় মেন কিরেবন সই তথ ও ব াখ া

চািহয়া লওয়ার অিধকারী হইেবন৷
(২) উপ-ধারা (১) এর সামি কতা

না কিরয়া িনরী গক িনিদ ভােব িন বিণত িবষেয় তদ

কিরেবন যথা :ৃ ঋণ বা অি ম দ অেথর সিঠকভােব িনরাপ া িবধান
(ক) জামানেতর িভি েত কা ানী কতক
করা হইয়ােছ িকনা এবং উ

অথ য শেত

দান করা হইয়ােছ তাহা কা ানী বা উহার

সদস গেণর াথ-হািনকর িক না;
(খ) কা ানীর য সম

লনেদন কবলমা

খাতা-কলেম

দিশত হয় সই সম

লনেদন

কা ানীর াথ-হািনকর িক না;
(গ) িবিনেয়াগ বা ব াংক কা ানী ব তীত অ া
এবং অ া

িসিকউিরিটর মাধ েম য মূেল

কা ানীর কান পিরস দ, শয়ার িডেব ার

য় করা হইয়ািছল তদেপ গা কমমূেল িব য় করা

হইয়ােছ িক না;
ৃ
(ঘ) কা ানী কতক
দ ঋণ ও অি ম জমাকৃত অথ িহসােব দশন করা হইয়ােছ িক না;
(ঙ) ব ি গত ব য় রাজ ব য় খােত (revenue account) অ
(চ) য

গে

করা হইয়ােছ িকনা না;

কা ানীর কান বিহ বা কাগজপে উেল ◌্নখ করা হয় য, কান শয়ার নগদ

অেথর িবিনময় বরা

করা হইয়ােছ, স

িগয়ােছ িক না এবং যিদ কান নগদ অথ
বিহেত ও ব ালা

ভু

গে

কৃতপে গ উ

বরা

বাবদ নগদ অথ পাওয়া

কৃতপে গ পাওয়া িগয়া থােক, তাহা হইেল িহসাব-

শীেট য অব া দখােনা হইয়ােছ তাহা সিঠক, িনয়িমত এবং অিব াি

কর

(not misleading) িক না৷
(৩) িনরী গক, তাহার পেদ বহাল থাকাকালীন সমেয়, কা ানীর বািষক সাধারণ সভায়
উপ াপেনর জ

ৃ িনরীি গত িবষয়সমূেহর উপর, এবং এই আইেনর িবধান অ সাের
তৎকতক
ী
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কা ানীর সাধারণ সভায় পশ কিরেত হয় এই প েত ক ব ালা
উপর, এবং উ

ব ালা

শীট বা উ

শীট ও লাভ- গিত িহসােবর

িহসােবর অংশ িহসােব বা উহােদর সিহত সংেযািজতব

িহসােব ঘািষত হয় এমন দিলেলর উপর একিট

িতেবদন তরী কিরেবন; এবং িতিন উ

িতেবদেন িবব ৃত কিরেবন য, িতিন যতদূর অবিহত আেছন এবং তাহার িনকট য ব াখ া দান করা
হইয়ােছ উহার িভি েত তাহার মেত উ

িতেবদেন এই আইন অ যায়ী েয়াজনীয় সকল তথ ািদ

রিহয়ােছ এবং তাহা িন বিণত িবষেয় একিট সিঠক ও
(ক) ব ালা

শীেটর

ু ধারণা দান কের, যথা :-

গে , সংিশ ◌্ন অথ-বৎসেরর শেষ কা ানীর িবষয়ািদর অব া;

(খ) লাভ- গিতর িহসােবর

গে , সংিশ ◌্ন

অথ-বৎসের কা ানীর লাভ বা

গিতর

পিরমাণ৷
(৪) িনরী গেকর িতেবদেন িন বিণত িবষয় িলও িবব ৃত থািকেত হইেব, যথা : (ক) তাহার সেবা ম
েয়াজনীয় িছল ঐ সম

ান ও িব াসমেত য সম

তথ ও ব াখ া তাহার পরী গার জ

তথ এবং ব াখ া িতিন পাইয়ােছন িক না;

(খ) তাহার মেত এই আইেনর িবধান অ যায়ী েয়াজনীয় িহসাব-বিহ সিঠকভােব রাখা হইয়ােছ িক
না এবং িতিন কা ানীর য সকল শাখা বা অংশ িনরী গা কেরন নাই সখান হইেত িনরী গার
জ
(গ)

পয

তথ পাইয়ােছন িক না;

িতেবদেন িবেবিচত কা ানীর ব ালা

কা ানীর িহসাব-বিহ এবং িববরণীর বা
(৫) য

শীট এবং লাভ- গিতর িহসােবর সিহত উ

ব িমল আেছ িক না৷

গে (৩) উপ-ধারার (ক) ও (খ) দফায় বা (৪) উপ-ধারার (ক), (খ), এবং (গ) দফায়

বিণত িবষয়ািদর কানিটর উ র না সূচক অথবা িবেশষণযু
িতেবদেন উ

হয়, সে গে

উ েরর কারণ িবব ৃত থািকেব৷

(৬) সরকার সাধারণ বা িবেশষ আেদশ ারা এই মেম িনেদশ
আেদেশ উিল ◌্নিখত
সম

ণীর বা বণনার কা ানীসমূেহর

িবষেয়র উপরও িবব ৃিত থািকেত হইেব য, িবষয় িল উ

(৭) ধুমা

িনরী গেকর

দান কিরেত পািরেব য, উ

গে

িনরী গেকর

িতেবদেন ঐ

আেদেশ িবিনিদ করা হয়৷

কা ানীর কিতপয় িবষয় কািশত না হওয়ার কারেণই উহার িহসাবসমূহ যথাযথভােব

ণীত হয় নাই বিলয়া গণ হইেব না, বা িনরী গেকর

িতেবদেনও ঐ রকম ম

ব করা হইেব

না, যিদ (ক) িবষয় িল এমন হয় য, এই আইন অথবা আপাততঃ বলব অ
িবধান অ যায়ী উহােদরেক কাশ করা আবশ ক নয় বিলয়া উ
ী
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(খ) কা ানীর ব ালা

শীট এবং লাভ- গিতর িহসােব ঐ সম

িবধােনর িনিদ উেল ◌্নখ

থােক৷
কা

ানীর শাখা

কাযালেয়র
িহসাব িনরীতগা

২১৪৷ (১) কান কা ানীর শাখা কাযালয় থািকেল, উ

শাখা-কাযালেয়র িহসাব কা ানীর

িনরী গকগণ িনরী গা কিরেত পােরন বা নাও পােরন; এবং শাখা-কাযালয় বাংলােদেশর বািহের
ৃ অথবা, উ
কান দেশ অবি ত থািকেল, সই অিফেসর িহসাব কা ানীর িনরী গক কতক
কা ানীর শয়ার হা ারগণ সাধারণ সভায় িস া
যাগ তাস

কান ব ি

ৃ িনরীি গত হইেব৷
কতক

(২) কা ানীর িনরী গক ব তীত অ
িনরী গার

কান ব ি

ৃ উহার কান শাখা কাযালেয়র িহসাব
ক তক

গে , কা ানীর িনরী গক -

(ক) একজন িনরী গক িহসােব তাহার দািয়
তাহা হইেল উ

হণ কিরেল, সই দেশর আইন অ সাের

পালেনর জ

যিদ

েয়াজনীয় বিলয়া মেন কেরন

শাখা-অিফস পিরদশন করার অিধকারী হইেবন; এবং

(খ) সকল যুি সংগত সমেয়র উ

শাখা কাযালেয় রি গত সকল বিহ, িহসাবািদ ও ভাউচারসমূহ

দিখবার অিধকারী হইেবন :
তেব শত থােক য, বাংলােদেশর বািহের কান ব াংক কা ানীর শাখা থািকেল, উহার সই সকল
বিহ এবং িহসােবর অ িলিপ ও উ ত
ৃ াংশ িনরী গকেক পরী গা কিরেত িদেলই যেথ
য িল বাংলােদেশ কা ানীর ধান কাযালেয়
িনরীতগা
িতেবদন
ইত ািদেত
াতগরদান

২১৫৷ কবল কা ানীর িনরী গক িহসােব িনযু
কান ফাম অ

প িনযু

আেছন, িনরী গেকর

হইেল, কবল উ

িনরীতগেকর
িতেবদন পঠন
ও পিরদশন
সাধারণ সভায়
িনরীতগেকর
উপি ত
থািকবার
অিধকার

িরত হইয়ােছ৷
বি

অথবা ২১২ (১) ধারার শতাংশ অ সাের

ফােমর কান অংশীদার িযিন বাংলােদেশ কমরত

ৃ
িতেবদেন বা আইন অ যায়ী িনরী গক কতক

হইেত হয় কা ানীর এমন অ া

হইেব

া গিরত বা

মাণীকৃত

দিলেল া গর দান কিরেবন৷

২১৬৷ িনরী গেকর িতেবদন কা ানীর সাধারণ সভায় পাঠ করা হইেব এবং উহা কা ানীর য
কান সদেস র পিরদশেনর জ

উ ু

থািকেব৷

২১৭৷ কা ানীর সাধারণ সভা স িকত এমন সকল নািটশ এবং প ালাপ (communication)
কা ানীর িনরী গেকর িনকট

রণ কিরেত হইেব য িল কা ানীর কান সদেস র িনকট

রণ

কিরেত হয়; এবং িনরী গক য কান সাধারণ সভায় উপি ত থািকবার এবং য সাধারণ সভায়
িতিন উপি ত হন সই সভার কােযর য অংেশর সিহত িনরী গক িহসােব িতিন জিড়ত সই অংেশ
িতিন নানী লােভর অিধকারী হইেবন৷
ী
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ধারা ২১১ হইেত
২১৭ এর িবধান
পালন না করার
দ

২১৮৷ যিদ কান কা ানী ২১১ হইেত ২১৭ ধারার িবধানাবলীর কান একিট পালেন ব থ হয়,
তাহা হইেল উ

কা ানী অনিধক এক হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেব এবং উ

েত ক কমকতা, িযিন উ

িনরীতগক
ইত ািদ কত ৃ ক
২১৩ এবং ২১৫
ধারা পালন না
করার দ

তথ ািদর িহসাব
ক

এ

ম ােনজেম ট
একাউ ট া ট
কত ৃ ক িনরীতগা

দায়ী িতিনও, একই দে দ নীয় হইেবন৷

২১৯৷ ধারা ২১৩ এবং ২১৫ এর িবধান অ যায়ী ব িতেরেক িভ

কাের িনরী গেকর কান

িতেবদন ণীত বা কা ানীর কান দিলল া গিরত বা মাণীকৃত হইেল, উ
অ

কান ব ি , যিদ থােকন, িযিন উ

িতেবদেন া গর কেরন অথবা উ

িনরী গক এবং
দিলল া গর বা

মাণীকৃত কেরন িতিনও, অনিধক এক হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেবন, যিদ ই াকৃতভােব
িতিন বা তাহারা উ

কিতপয়

ব থতার জ

কা ানীর

◌্নিট কিরয়া থােকন৷

২২০৷ (১) যে গে

কান কা ানীেক ১৮১ (১) ধারার (ঘ) দফার িবধান অ সাের উহােত বিণত

তথ ািদ িহসাব-বিহেত অ

ভু

কিরেত হয় স

ে

সরকার উ

কা ানীর ব াপাের

েয়াজনীয় মেন কিরেল িলিখত আেদশ ারা এই মেম িনেদশ দান কিরেত পািরেব য, আেদেশ
উে িখত প িতেত উ

ৃ িনরীি ত হইেব িযিন Cost
তথ ািদর িহসাব এমন কান িনরী ক কতক

and Management Accountants Ordinance, 1977 (LIII of 1977) এ
সং া যায়ী একজন “ক

দ

এ ম ােনজেম ট একাউ ট া ট”৷

ৃ পিরচািলত িনরী া ২১০ ধারার অধীেন পিরচািলত
(২) এই ধারার অধীেন কান িনরী ক কতক
িনরী ার অিতির

হইেব৷

(৩) কা ানীর িহসাব-িনরী া সং া

এই আইেনর িবধানাবলী

(mutatis mutandis) এবং তাহা যতদূর
ে

েয়াজনমত পিরবতন কিরয়া

েযাজ হয়, এই ধারার অধীেন পিরচািলত িনরী ার

েযাজ হইেব৷

14

[(৪) কান ব ি

কান জন াথ সং া িহসােব িতি ত কান কা ানীর িনরী ক হইবার যাগ

হইেবন না, যিদ না িতিন ফাইনাি য়াল িরেপািটং আইন, ২০১৫ এর ধারা ৩১ এর অধীন
ৃ একজন িনরী ক িহসােব তািলকাভু
ফাইনাি য়াল িরেপািটং কাউি ল কতক
অ ািধকার

(preference)
শয়ার ও
িডেব ার

২২১৷ (১) কা ানীর ব ালা

শীট, লাভ- গিতর িহসাব, িনরী গেকর

িতেবদন াি ও পিরদশেনর জ

হন।]
িতেবদন এবং অ া

সাধারণ শয়ার হা ারগেণর য অিধকার রিহয়ােছ কা ানীর

অ ািধকার শয়ার- হা ারগণ এবং িডেব ার হা ারগেণরও সই একই কার অিধকার থািকেব৷

হা ারগেণর
িতেবদন
ইত ািদ পাওয়ার
এবং

(২) এই ধারার িবধান কান াইেভট কা ানী অথবা এই আইন বতেনর পূেব িনবি কৃত কান
কান কা ানীর

গে

েযাজ হইেব না :

ী
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পিরদশেনর

তেব শত থােক য, কান পাবিলক কা ানী এই আইেনর

অিধকার

বতেনর পূেব বা পের যখনই

িনবি কৃত হউক না কন উহার িডেব ার হা ারগেণর া ীগণ (১) উপ-ধারাবেল দ অিধকার
লাভ কিরেবন৷
আইনা গ

সাতজন বা

নতম সংখ ক সদস অেপ গা কম সংখ ক সদেস র সহেযােগ কাযাবলী পিরচালনা
২২২৷ যিদ কান সমেয় কান কা ানীর সদস -সংখ া

ইজন

গে , ই এর নীেচ অথবা, অ

অেপ গা কম
সদেস র

কান কা ানীর

সদস সংখ া এই েপ াস া থাকা অব ায় উ

সহেযােগ

াস া

হইয়া

াইেভট কা ানীর

গে , সাত এর নীেচ নািময়া যায় এবং

কা ানী ছয় মােসর অিধককাল ব াপী উহার

কাযাবলী পিরচালনা কের, তেব এ প কাযাবলী চলাকালীন সমেয় িযিন কা ানীর সদস থােকন

কাযাবলী

এবং অবগত থােকন য,

পিরচালনার
দায়-দািয়

ই বা

গ মত সাত অেপ গা কম সংখ ক সদস -সহেযােগ

কা ানীর কাযাবলী পিরচালনা হইেতেছ, িতিন, এককভােব তৎকালীন কৃত সকল ঋণ পিরেশােধর
জ

দায়ী হইেবন এবং ত

অ

কান সদেস র সংেযাগ ব িতেরেকই তাহার িবর ◌্নে

এককভােব মামলা দােয়র করা যাইেব৷
শদিললপ জারী ও মাণীকরণ
কা

ানীর

িত

দিলল জারী

রিজ ােরর

২২৩৷ য কান দিলল কা ানীর িনবি কৃত কাযালেয় রািখয়া িদয়া অথবা ডাকেযােগ তথায়

রণ

কিরয়া জারী করা যাইেত পাের৷
িত

দিলল জারী

২২৪৷ য কান দিলল রিজ ােরর িনকট ডাকেযােগ
িকংবা তাহার কাযালেয় তাহার জ

দিললপ

রণ কিরয়া অথবা তাহােক

দান কিরয়া

রািখয়া িদয়া জারী করা যাইেত পাের৷

২২৫৷ কা ানীর কান দিলল বা কাযিববরণী মাণীকরেণর েয়াজন হইেল তাহা কা ানীর

মাণীকরণ

কান পিরচালক, সিচব অথবা

গমতা া

অ

ৃ
কান কমকতা কতক

া গিরত হইেলই

চিলেব 15[***]৷

িনধািরত িবষয়ািদ স িকত তফিসল ও িবিধ
তফিসেলর
েয়াগ ও

২২৬৷ (১) তফিসল ৬ হইেত ১২ পয
গে , উ

পিরবতন এবং
িনধািরত
িবষয়ািদর
তগে

িবিধ

ণয়েনর
তগমতা

তফিসলসমূেহ িবিনিদ

ছেক উেল ◌্নিখত িবষেয়র

ৃ ছক ব বহার কিরেত
ছকসমূহ অথবা, অব ার েয়াজেন যতদূর স ব, উহােদর সদশ

হইেব৷
16

[(২) এই ধারার অ া

িবধানাবলী সােপে গ, সরকার এই আইেনর য কান তফিসল

পিরবতন কিরেত পািরেব৷
ী
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(২ক) সরকার, সরকারী গেজেট

াপন ারা, তফিসল-২ এর

হার াস িকংবা ব ৃি এবং েয়াজনীয়
(৪) এই ধারার অ া

িবধােনর

গে

কবলমা

েদয় িফেসর

গে , নূতন িফস িনধারণ কিরেত পািরেব৷]
দ

গমতা

েয়াগ ছাড়াও, এই আইেনর অধীেন সরকার

ৃ িনধািরত হইেত হয় এই প সকল বা য কান িবষেয় িবধান করার জ
কতক

সরকার িবিধ ণয়ন

কিরেত পািরেব৷
(৫) উ

েপ ণীত িবিধমালা সরকারী গেজেট কাশ কিরেত হইেব এবং কািশত হওয়ার পর

তাহা এই প কাযকর হইেব যন তাহা এই আইেন িবিধব হইয়ােছ৷
সািলশী ও আেপাষ-িন ি
িবেরাধ িন

ি র

উে েশ
সািলশীেত
রেণর জ
কা

ানীর

মতা

২২৭৷ (১) কান কা ানী উহার িনেজর এবং অ

কান কা ানী বা ব ি র মেধ বতমান বা

ভিবষ ৎ কান িবেরাধ Arbitration Act, 1940 (X of 1940) অ সাের িন ি র জ , িলিখত
চু ি র িভি েত, সািলশীেত
(২)

রণ কিরেত পািরেব৷

য সব িবষয় আইনা গভােব িন ি েযাগ

এবং

ৃ
ব ব াপনা কতপ

কা ানী িল িনেজ বা উহােদর পিরচালক অথবা অ
কিরেত পাের, স সব িবষয় িন ি
কা ানী িল সািলশেক

করার জ

য িবষেয় িবেরাধীয় প

িহসােব

িন ি বা িস া

বা তদস েক িস া

হণ

হেণর জ

উ

কার সািলশীর

ে

মতা অপণ কিরেত পািরেব।

(৩) কা ানী ও অ া

পে র মেধ এই আইেনর অধীেন সকল

Arbitration Act, 1940 (X of 1940) এর িবধানসমূহ েযাজ হইেব৷
পাওনাদার
সদস গেণর
সিহত আেপাষিন

ি

তগমতা

করার

২২৮৷ (১) য

গে

কান কা ানী এবং উহার পাওনাদারগণ বা তাহােদর কান

অথবা কা ানী এবং উহার সদস গণ বা তাহােদর কান
বে াবে

র (arrangement)

াব করা হয়, স

বা পাওনাদারগেণর কান
আ ান, অ

গে উ

সদস গেণর বা তাহােদর কান

আেপাষ-িন ি

সদস গণ উ
বা বে াবে

পাওনাদারগেণর
ণীর একিট সভা

আেদশ িদেত পািরেব৷

(২) যিদ মূল মােনর িভি েত িতন-চতু থাংশ সংখ াগির তাস
সংখ াগির তাস

সভায় ব ি গতভােব বা
স ত হন, এবং যিদ উ

পাওনাদারগণ অথবা উ
কিসর মাধ েম উপি ত থািকয়া
আেপাষ-িন ি

বা বে াব

ৃ অ েমািদত হয়, তাহা হইেল সকল পাওনাদার বা পাওনাদারগেণর সকল
আদালত কতক
ী

bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-788.html

বা

কা ানী বা উহার য কান

ি গেত আদালত উহার িনেদশ অ যায়ী উ

ণীর অথবা উ

ান ও পিরচালনার জ

ণীর মেধ কান আেপাষ-িন ি

ৃ
কা ানী অবলু হইেত থািকেল, উহার িল ইেডটর কতক

পাওনাদার বা য কান সদস বা উ
উপ ািপত সংি গ আেবদেনর

ণীর মেধ ,

ণী বা

ই

155/242

কা ানী আইন, ১৯৯৪

17/08/2020

গ মত সকল সদস বা সদস গেণর সকল
উহার িল ইেডটর ও দায়কগেণর উপর উ
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীেন দ
না করা পয

উ

ণী অথবা উ

কা ানী অবলু হইেত থািকেল

আেপাষ-িন ি বা বে াব

বাধ তামূলক হইেব৷

কান আেদেশর সত ািয়ত অ িলিপ রিজ ােরর িনকট দািখল

আেদশ কাযকর হইেব না; এবং এই প

েত কিট আেদেশর অ িলিপ উ

আেদশ দ হওয়ার পর, কা ানীর সংঘ ারেকর ই কৃত েত ক অ িলিপর সিহত সংেযািজত
কিরয়া িদেত হইেব অথবা কা ানীর সংঘ ারক না থািকেল য দিলল ারা কা ানী গিঠত
হইয়ােছ বা য দিলেল উহার গঠন বিণত হইয়ােছ সই দিলেলর সিহত সংেযািজত কিরয়া িদেত
হইেব৷
(৪) যিদ কান কা ানী (৩) উপ-ধারা পালেন ব থ হয়, তাহা হইেল উ
অ িলিপর

গে উহার ব থতার জ

িতিট

অনিধক প াশ টাকা অথদে দ নীয় হইেব; এবং উহার

াতসাের এবং ই াকৃতভােব উ

েত ক কমকতা, িযিন

কা ানী,

ব থতার জ

দায়ী িতিনও, একই দে

দ নীয় হইেবন৷
(৫) আদালত, এই ধারার অধীেন উহার িনকট কান আেবদন পশ হওয়ার পর তাহা চূ ড়া
িন ি

না হওয়া পয

ভােব

দােয়রকৃত য কান মামলা বা িবচার

, কান কা ানীর িবর ◌্নে

কাযধারার র ◌্ন বা পিরচালনা িগত রািখেত পািরেব এবং এই প িগতােদশ দােনর
উহার িবেবচনামেত উপযু

গে

শতও আেরাপ কিরেত পািরেব৷

(৬) এই ধারায় “ কা ানী” বিলেত এই আইেনর অধীেন অবলুি েযাগ কান কা ানীেক বুঝাইেব
এবং ‘বে াব

' বিলেত িবিভ

ণীর শয়ার এক ীকরের মাধ েম বা শয়ারসমূহেক িবিভ

ণীেত িবভি করেণর মাধ েম বা উভয়িবধভােব
অ

ভু

কা ানীর

শয়ার মূলধেনর পুনিব াস

হইেব; এবং এই ধারার উে শ পূরণকে , জামানতিবহীন অথা

ঋণ পিরেশােধর

িন য়তা া নয় এই প পাওনাদারগেণর মেধ যাহারা মামলা দােয়র কিরয়া বা িড ী লাভ কিরয়া
থােকন তাহার অ া

জামানতিবহীন পাওনাদারগেণর

ায় একই

ণীভু

বিলয়া গণ হইেবন৷

(৭) কান আদালত এই ধারার অধীেন আিদ এ িতয়ার (original jurisdiction)
কান আেদশ দান কিরেল উহার িবর ◌্নে
ৃ গ
করা যাইেব য আদালত বা কতপ

েয়াগ েম

ৃ
সই আদালত বা কতপে
গর িনকট আপীল দােয়র
থেমা

আদালেতর িস াে

র িবর ◌্নে

আপীল

নানীর এ িতয়ার রােখ৷
বে াব
আেপাষ-িন
সহজ করার
িবধানাবলী

ও
ি

২২৯৷ (১) যে গে
কান ব ি র মেধ

ধারা ২২৮ এর অধীেনর কান কা ানী এবং উ
ািবত কান আেপাষ-িন ি বা বে াব

িনকট আেবদন করা হয়, এবং আদালত এই মেম স ু
ী
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ধারায় উিল ◌্নিখত

অ েমাদেনর জ

হয় য, উ

আদালেতর

আেপাষ-িন ি

বা

ই

156/242

17/08/2020

কা ানী আইন, ১৯৯৪

বে াব

াব করা হইয়ােছ

পুনগঠনসূে

অথবা

া

কা ানী বা

কা ানীসমূহ পুনগঠেনর জ

ই বা তেতািধক কা ানী এক ীকরণ

স িকত ব াপাের, এবং উ
হ

কান

ীম বা

ীেমর অধীেন সংিশ ◌্ন

বায়েনর জ

একিট

কা ানী, যাহা এই ধারায় হ

উিল ◌্নিখত, এর িনকট হ
িন ি বা বে াব

া

িরত হইেব, স

বা

ীম

কা ানী, যাহা এই ধারায়

রকারী- কা ানী বিলয়া উিল ◌্নিখত, এর গ ৃহীত উেদ াগসমূহ অ া

অংশিবেশষ অ

বা

া

স ি রস ণ
ূ বা

র হীতা- কা ানী বিলয়া

গে আদালত য আেদশ ারা উ

আেপাষ-

অ েমাদন কের সই একই আেদশ বা পরবতী কান আেদশ ারা িন বিণত

িবষয়সমূেহর সকল বা য কানিটর ব াপাের িবধান কিরেত পািরেব, যথা : (ক) হ

া

রকারী- কা ানীর গ ৃহীত উেদ াগসহ অ া

অংশিবেশষ হ
(খ) হ

া

া

র হীতা- কা ানীর িনকট হ

ৃ হ
র হীতা- কা ানী কতক

া

া

বা স ি র বা দায়-দািয়ে র স ণ
ূ বা
র;

রকারী- কা ানীর ঐ সকল শয়ার, িডেব ার,

পিলিস বা অ িবধ অ

প

াথািদর বরা করণ বা আদায়করণ যাহা উ

বে াবে

া

ৃ কান ব ি র অ
রকারী- কা ানী কতক

র অধীেন হ

আেপাষ-িন ি র বা

েল বা ব ি র জ

বরা

িকংবা আদায় কিরেত হইেব;
(গ) হ

া

ৃ বা উহার িবর ◌্নে
রকারী- কা ানী কতক

কাযধারা হ

া

রকারী- কা ানীেক অবলু্ না কিরয়া উহা ভাংিগয়া দওয়া (dissolution);

(ঙ) য সকল ব ি
বে াবে

কান আইনগত

ৃ বা উহার িবর ◌্নে অব াহত রাখা;
র হীতা- কা ানী কতক

া

(ঘ) কান হ

দােয়রকৃত অিন

আদালেতর িনেদিশত সমেয়র মেধ এবং প িতেত আেপাষ-িন ি

র ব াপাের মতাৈনক পাষণ কেরন তাহােদর জ

বা

েয়াজনীয় ব ব া করা;

(চ) পুনগঠন বা এক ীকরণ যাহােত পিরপূণ এবং কাযকরভােব স

হয় ত

য কান

অ বতী, আ ষংিগক বা স রূ ক িবষয়ািদর ব ব া করা৷
(২) এই ধারার অধীেন
হইেল, উ

দ

কান আেদেশ স ি

আেদশবেল ঐ স ি

হ

া

বা দায়-দািয়

হ

া

র হীতা কা ানীর িনকট হ

েরর িবধান করা
া

িরত ও অিপত

হইেব, এবং ঐ সকল দায়-দািয় উ
আেদশবেল হ

া

র হীতা কা ানীর িনকট হ

পিরণত হইেব, এবং কান স ি র ব াপাের যিদ উ
এমন চাজ হইেত মু

া

িরত এবং উ

কা ানীর দায়-দািয়ে

আেদেশ এই প িনেদশ থােক, তেব উহােক

কিরেত হইেব যাহার কাযকরতা আেপাষ-িন ি

বা বে াব

বেল লু

হইেব বিলয়া গণ করা যায়৷

ী
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ই

157/242

কা ানী আইন, ১৯৯৪

17/08/2020

(৩) য কা ানীর ব াপাের এই ধারার অধীেন কান আেদশ দান করা হয় সই কা ানী উ
আেদশ িনব ন করােনার জ
চৗ

উহার একিট সত ািয়ত অ িলিপ, আেদশদান সমা

হওয়ার পর

িদেনর মেধ , রিজ ােরর িনকট দািখল কিরেব, এবং যিদ এই উপ-ধারার িবধান পালেন

কান

◌্নিট হয় তাহা হইেল উ

কা ানী অনিধক ইশত টাকা অথদে দ নীয় হইেব; এবং
াতসাের এবং ই াকৃতভােব ত

কা ানীর েত ক কমকতা, িযিন

দায়ী িতিনও, একই দে

দ নীয় হইেবন৷
(৪) এই ধারায় ‘স ি ' বিলেত
অ

ভু

ও সব কাের

গমতা এবং ‘দায়-দািয় ' বিলেত কতব

হই৷ ◌

(৫) ধারা ২২৮ (৬) ত যাহা িকছু ই থা ক না কন, এই ধারায় “ কা ানী” বিলেত এমন কা ানী
অ
সংখ াগির

ারা

অ েমািদত

ীম

বা চু ি

র

িবেরািধতাকারী
শয়ারেহা ারগেণর
শয়ার
সংখ াগির
কত ৃ ক
অিধ হেণর
তগমতা

ভু

হইেব না যাহা এই আইেনর অ া

িবধােনর তাৎপযাধীেন কা ানী নেহ৷

২৩০৷ (১) যিদ (৫) যিদ কান ব ি

কা ানীর পিরচালক িহসােব (১) হইেত (৩) উপ-ধারার সকল িবধানাবলী

পালন কিরবার জ

যুি সংগত পদে গপ

হণ কিরেত ব থ হন িকংবা যিদ কান ব ি

কা ানীর চয়ারম ান িহসােব (৪) উপ-ধারার িবধানাবলী অ যায়ী ব তীত িভ
িতেবদেন া গর কেরন, তাহা হইেল িতিন এই প েত ক অপরােধর জ

েপ পিরষেদর

অনিধক পাঁচ হাজার

টাকা অথদে দ নীয় হইেবন৷
(ক) কান

ীেম বা চু ি েত কান কা ানী, এই ধারায় হ

উেল ◌্নিখত, এর শয়ারসমূহ বা িবেশষ
ধারায় হ

া

ণীর শয়ারসমূহ অ

া

রকারী কা ানী বিলয়া

একিট কা ানী, যাহােক এই

র হীতা কা ানী বিলয়া উেল ◌্নখ করা হইয়ােছ এবং যাহা এই আইেন ব ব ত

অথ অ সাের একিট কা ানী না-ও হইেত পাের, এর িনকট হ

া

েরর িবষয় জিড়ত থােক,

এবং
(খ) হ

া

মেধ উ

ৃ এত ে েশ
র হীতা কা ানী কতক
ীম বা চু ি

হ

া

হয় যাহারা মূল মােনর িভি েত হ
তাহা হইেল উ
মেধ

য কান সমেয় হ

া

দােনর পর একশত িবশ িদেনর

ৃ অ েমািদত
রকারী কা ানীর এমন সংখ ক শয়ারেহা ার কতক
া

রেযাগ শয়ারসমূেহর িতন-চতু থাংেশর ধারক,

একশত িবশ িদন অিতবািহত হওয়ার পর হ

কিরেত পািরেব য উ

া

র হীতা কা ানী ষাট িদেনর

র িবেরাধী য কান শয়ারেহা ারেক এই মেম নািটশ

দান

কা ানী তাহার শয়ার অিধ হণ (acquire) কিরেত ই ু ক৷

ী
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কা ানী আইন, ১৯৯৪

(২) যে গে

উপ-ধারা (১) এর অধীেন নািটশ

কা ানী য তািরেখ নািটশ

দান করা হয় সে গে , হ

া

হইেব

য শেত উ

হ

র হীতা- কা ানীর িনকট হ

ীম বা চু ি র অধীেন অ েমাদনকারী
া

া

া

া

র

দান না কিরেল, উ
অিধকারী ও বাধ

শয়ারেহা ারগেণর

ৃ
র হীতা- কা ানী কতক
নািটশ

রিবেরাধী শয়ারেহা ােরর আেবদন সে ও, আদালত হ

দান না কের, তাহা হইেল হ

া

শয়ার

িরত হইেব৷

(৩) যিদ উপ-ধারা (১) এর অধীেন হ
হ

প আেদশ

র হীতা- কা ানী তাহার শয়ার সই একই শেত অিধ হেণর জ

া

র হীতা-

দান কিরয়ােছ সই তািরখ হইেত ি শ িদেনর মেধ হ

িবেরাধী কান শয়ারেহা ােরর আেবদন েম আদালত িভ
হ

া

র হীতা- কা ানী নািটশ

া

দান এবং

রিবেরাধী কান আেদশ

দােনর তািরখ হইেত ি শ িদন

অিতবািহত হওয়ার পর অথবা, যিদ উ

শয়ারেহা ােরর কান আেবদন আদালেতর িনকট তখনও

িবেবচনাধীন থােক, তাহা হইেব উ

আেবদনপে র িন ি

কা ানী হ
হ

া

া

রকারী- কা ানীর িনকট উ

েদয় অথ বা অ িবধ পণ

কা ানী হ

া

র হীতা-

রণ কিরেব এবং

দান বা হ

া

(৫) এই ধারায় “হ

া

া

রকারী-

কিরেব৷

কা ানী এই অথ বা অ িবধ পণ ঐ সব ব ি গেণর

প ধারণ কিরেব যাহােদর শয়ার বাবদ উ

া

র কিরেব, এবং অতঃপর হ

ৃ গ ৃহীত কান অথ কান প ৃথক ব াংকরকারী- কা ানী কতক

একাউে ট জমা রািখেত হইেব এবং উ

বুঝাইেব িযিন

া

র হীতা- কা ানীেক ঐ সকল শয়ােরর ধারক িহসােব তািলকাভু

(৪) এই ধারার অধীেন হ

হ

নািটেশর একিট অ িলিপ

া

র হীতা কা ানী য সব শয়ার এই ধারার অধীেন অিধ হেণর অিধকারী উহােদর মূল

বাবদ

া ী

হওয়ার পর, হ

অথ বা অ িবধ পণ গ ৃহীত হইয়ােছ৷

রিবেরাধী শয়ারেহা ার” বিলেত এই প কান শয়ার হা ারেক

ীম বা চু ি েত স িত

দান কেরন নাই অথবা িযিন

র হীতা- কা ানীর িনকট তাহার শয়ার হ

া

ীম বা চু ি

অ সাের

র কিরেত ব থ হইয়ােছন বা অ ীকৃিত

াপন কিরয়ােছন৷
াইেভট কা ানীেক পাবিলক কা ানীেত পা
াইেভট
কা

ানীেক

পাবিলক
কা
পা

ানীেত
র

র ইত ািদ

২৩১৷ (১) সদস -সংখ া সােতর নীেচ নেহ এই প কান াইেভট কা ানী যিদ উহার সংঘিবিধ,
এমনভােব পিরবতন কের য,

াইেভট কা ানী গঠন করার জ

অ সাের য িবধান সংঘিবিধেত অ
হইেল উ
(ক) উ

ভু

েয়াজন তাহা আর অ

ভু

না থােক, তাহা

কা ানী পিরবতেনর তািরখ হইেত (উ
ী
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(খ) উ
খে

তািরেখর পর ি শ িদেনর মেধ , হয় একিট সেপ াস অথবা নতু বা, তফিসল-৫ এর থম
সি েবিশত িববরণািদ িবধ ৃত কিরয়া এবং উ

িতেবদনািদ সংযু , কিরয়া,
কিরেব এবং উ

তফিসেলর ি তীয় খে

উিল ◌্নিখত

সেপ ােসর একিট িবক -িববরণী রিজ ােরর িনকট দািখল

ৃ ীয় খে র িবধানাবলী সােপে গ উহার
তফিসেলর তত

থম এবং ি তীয় খে র

িবধানাবলী কাযকর থািকেব৷
(২) যিদ কান কা ানী (১) উপ-ধারার িবধান পালেন ব থ হয়, তাহা হইেল উ
উহার েত ক কমকতা, িযিন উ

ব থতার জ

কা ানী এবং

দায়ী, িতিনও অনিধক ই বৎসর কারাদে অথবা

পাঁচ হাজার টাকা অথদে বা উভয়িবধ দে দ নীয় হইেবন৷
(৩) য

গে

এই ধারার অধীেন দািখলকৃত কান

িববরণীেত কান অসত িববরণ অ
গমতা

দানকারী ব ি

ভু

অনিধক

সেপ াস অথবা

থােক, স

গে উ

ই বৎসর কারাদে

সেপ ােসর িবক -

সেপ াস বা িববরণী দািখেলর

অথবা পাঁচ হাজার টাকা অথদে

বা

উভয়িবধ দে দ নীয় হইেবন, যিদ না িতিন মাণ কেরন য, উহা অিকি ৎকর িছল, অথবা তাহার
িব াস কিরবার যুি সংগত কারণ িছল এবং িতিন উ
পয

িব াস কিরেতন য, উ

সেপ াস বা িববরণী দািখল করার সময়

িববরণ সত িছল৷

(৪) এই ধারার উে েশ পূরণকে

-

(ক) সেপ াস অথবা সেপ ােসর িবক -িববরণীেত অ
হইেব, যিদ উহার িবব ৃিতর ধরন ও

ভু

কান িববরণ অসত বিলয়া গণ

সংেগর িভি েত উহােক িব াি

কর বিলয়া গণ করা যায়:

অথবা
(খ) যিদ িব াি

স ৃি র উে েশ পিরকি তভােব সেপ াস অথবা সেপ ােসর িবক -িববরণী

হইেত কান িবষয় বাদ দওয়া হয়, তেব বাদ পড়া িবষেয়র ব াপাের, অসত িবব ৃিত উ
সেপ াস অথবা সেপ ােসর িবক -িববরণীেত অ

ভু

হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব৷

(৫) উপ-ধারা (৩) এবং উপ-ধারা (৪) এর (ক) দফার উে শ পূরণকে , ‘অ

ভু ' শ িট, যখন

কান সে াস অথবা সেপ ােসর িবক -িববরণীর সংেগ ব ব ত হয় তখন, উহার অথ হইেব
উ

সেপ াস অথবা

সংযু

কান

িতেবদন বা

উেল ◌্নেখর ফেল অ
পাবিলক
কা

ানীেক

াইেভট
কা

২৩২৷ (১) পা

সেপ ােসর িবক -িববরণীেত অ

ভু

ারকিলিপেত অ

ভু

ভু

কান িকছু অথবা উহার সিহত

কান িকছু অথবা ঐ িলর য কানিটেত

কান িকছু ৷

েরর সময় সদস সংখ া প ােশর উে নয় এই প একিট পাবিলক কা ানীেক

াইেভট কা ানীেত

পা

িরত করা যাইেব, যিদ উ

কা ানীর িবেশষ িস াে

র মাধ েম

ানীেত
ী
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পা

েরর

তগে
সংঘিবিধ
সংেশাধন

কা ানী আইন, ১৯৯৪

উহার সংঘিবিধর এমন িবধান বজন করা হয় য িল ধু পাবিলক কা ানীর িত েয়াজ এবং
যিদ ইহােত াইেভট কা ানীর জ
(২) যিদ উ

েযাজ িবধানাবলী অ

ভু

করা হয়৷

পাবিলক কা ানীর কান জামানত া (secured) পাওনাদার থােকন, তাহা হইেল

(১) উপ-ধারার িবধান অ যায়ী িস া
হইেব এবং ক এ েচে

হণ করার পূেব তাহােদর িলিখত স িত

কা ানীর য সব শয়ার তািলকাভু

হণ কিরেত

থােক উহািদগেক তািলকা হইেত

বাদ দওয়াইেত হইেব৷
সংখ ালঘু শয়ার হা ারগেণর াথ র গা
সংখ ালঘু সদস
বা শয়ার
হা ারগেণর
াথ র গােথ

২৩৩৷ (১) ধারা ১৯৫ এর দফা (ক) এবং (খ) এর অধীেন তদে
েযাজ সবিন

র জ

আেবদেনর

গে

সংখ ার শত পূরণ সােপে গ, কা ানীর সদস গণ বা িডেব ার হা ারগণ

এককভােব বা যৗথভােব আেবদন কিরয়া আদালেতর গাচের আনয়ন কিরেত পািরেবন য -

আদালত কত ৃ ক
িনেদশ দান

(ক) উ

কা ানীর িবষয়াবলী যভােব পিরচািলত হইেতেছ বা উ

গমতা যভােব যু

কা ানীর পিরচালেকর

হইেতেছ তাহা উহার এক বা একািধক সদস বা িডেব ারেহা ােরর াথ

হািনকর;
(খ) উ

কা ানী এই েপ কায কিরেতেছ বা উহার এই প কায করার স াবনা রিহয়ােছ যাহােত

উহার সদস বা িডেব ারেহা ারগেণর

ােথর তারতম ঘটােনা হইয়ােছ বা ঘটােনার স াবনা

রিহয়ােছ;
(গ) সদস গেণর বা িডেব ারেহা ারগেণর বা তাহােদর কান

ণীর এই প কান িস া

হইয়ােছ বা গ ৃহীত হইেত পাের যাহা কান সদস বা িডেব ারেহা ােরর

গ ৃহীত

ােথর তারতম

ঘটাইেতেছ বা ঘটাইেত পাের;
এবং তাহারা এই প আেদেশর জ ও
ছাড়াও অ

াথনা জানাইেত পািরেবন যাহা তাহার বা তাহােদর াথ

য কান সদস বা িডেব ারেহা ােরর াথ র গার জ

(২) আদালত (১) উপ-ধারার অধীেন আেবদন
পিরচালক পিরষেদর িনকট
(৩) অ

রণ কিরেব এবং উ

েয়াজনীয়৷

াি র পর উহার একিট অ িলিপ কা ানীর
আদালেতর উপর নানীর তািরখ ধায কিরেব৷

প ধায কৃত তািরেখ উপি ত প গগেণর নানীর পর যিদ আদালত অিভমত পাষণ কের

য, উ
প গপাত

আেবদেন উেল ◌্নিখত কারেণ আেবদনকারী বা আেবদনকারীগেণর

াথ

ভােব খু হইয়ােছ বা হইেতেছ বা হওয়ার স াবনা রিহয়ােছ, তাহা হইেল আদালত

াথীত আেদশ বা উহার িবেবচনামত অ

কান যথাযথ আেদশ দান কিরেত পািরেব এবং তৎসহ

িন বিণত িবষেয় িনেদশ িদেত পািরেব, যথা :ী
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(ক) কান িস া

বা লনেদন বািতল বা সংেশাধন;

(খ) আেদেশ উিল ◌্নিখত প িতেত ভিবষ েত কা ানীর িবষয়ািদর পিরচালনা বা িনয় ণ;
(গ) কা ানীর সংঘ ারক, সংঘিবিধর য কান িবধান সংেশাধন৷
ৃ
গে উপ-ধারা (৩) এর অধীেন আদালত কতক
দ

(৪) য

কান আেদশ অ সাের কা ানীর

সংঘ ারক বা সংঘিবিধেত কান সংেশাধন করা হয়, সে গে

উ

কা ানী আদালেতর

অ মিত ব তীত এমন কান সংেশাধন কিরেত অথবা এই প কান কায ম হণ কিরেত পািরেব
না যাহা উ

আেদেশ িবব ৃত িনেদেশর সিহত সংগিতপূণ নয়৷

(৫) এই ধারার অধীেন কান আেদশ
কা ানী উ

আেদশ স ে

আেদেশর একিট অ িলিপ
ব থ হয়, তাহা হইেল উ
েত ক কমকতা, িযিন উ

দােনর তািরখ হইেত চৗ

িদেনর মেধ আেদশ

া

রিজ ারেক িলিখতভােব অবিহত কিরেব এবং তাহােক উ

রণ কিরেব; এবং যিদ উ

কা ানী এই উপ-ধারার িবধান পালেন

কা ানী অনিধক এক হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেব এবং উহার
ব থতার জ

দায়ী িতিনও, একই দে দ নীয় হইেবন৷

প মখড

কা ানীর অবলুি
ারি ক
অবলুি র প িত

২৩৪৷ (১) িন বিণত প িতেত কান কা ানীর অবলুি হইেত পাের যথা :ৃ অথবা
(ক) আদালত কতক,
(খ)

াকৃতভােব, অথবা

(গ) আদালেতর ত াবধােন সােপে গ৷
(২) উপির-উ

য কান প িতেত কা ানীর অবলুি র

স িকত িবধানাবলী েযাজ হইেব, যিদ না িবপরীত িকছু

গে , এই আইেন িবধ ৃত অবলুি
তীয়মান হয়৷

দায়কব ৃ (Contributories)
দায়ক িহসােব
বতমান ও
সােবক
সদস েদর দায়-

২৩৫৷ (১) কান কা ানীর অবলুি র

গে ,

িবধানাবলী অ সাের, কা ানীর ঋণ ও দায়-দািয়
চাজ ও অ া

খরচািদ িনবােহর জ

েত ক বতমান ও সােবক-সদস , এই ধারার
পিরেশােধর জ

এবং উহা অবলুি র ব য়,

এবং দায়কগেণর িনেজেদর মেধ পার

ািরক অিধকােরর

দািয়

ী
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সম য় সাধেনর জ

উ

কা ানী আইন, ১৯৯৪

কা ানীর পিরস েদ, িন বিণত শতসােপে গ, পযা

অথ

দান

কিরেত বাধ থািকেবন, যথা :(ক) কা ানীর অবলুি

র ◌্ন হইবার এক বৎসর অথবা তেতািধক সময় পূেব যিদ কান

সদেস র সদস তা অবসান হইয়া থােক তেব সই সােবক-সদস অথ দােনর জ

দায়ী থািকেবন

না;
(খ) কান সদেস র সদস তা অবসােনর পর কা ানী য ঋণ কিরয়ােছ বা দায়-দািয়
কিরয়ােছ উহার জ

অজন

সই সােবক-সদস অথ দােন দায়ী থািকেবন না;

(গ) কা ানীর সােবক-সদস গণ কান অথ দােন দায়ী থািকেবন না, যিদ না আদালেতর িনকট
ইহা

তীয়মান হয় য, এই আইেনর িবধান অ সাের

েয়াজনীয় অথ

দােন িবদ মান সদস গণ

অসমথ;
(ঘ) শয়ার ারা সীিমতদায় কা ানীর

গে , কান সদস তাহার শয়ােরর নািমক মূেল র মেধ

কান অংশ অপিরেশািধত রািখেল, উহার অিধক অথ তাহােক দান কিরেত হইেব না;
(ঙ) গ ারাি ট

ারা সীিমতদায় কা ানীর

গে , কান সদস

কা ানীর অবলুি

কা ানীর পিরস েদ য পিরমাণ অথ দান কিরেত অংগীকার কিরয়ািছেলন উহার অিতির

ঘিটেল
অথ

তাহােক দান কিরেত হইেব না;
(চ) এই আইেনর কান িকছু ই কান বীমা পিলিস বা চু ি র এমন শতেক অৈবধ িতপ কিরেব না
যাহা উ

পিলিস বা চু ি র ব াপাের কান একজন সদেস র ব ি গত দায়-দািয় িনয়ি ত কের বা

যাহা কা ানীর তহিবলেক এককভােব উ
(ছ) কা ানীর একজন সদস িহসােব উ
অ

পিলিস বা চু ি র ব াপাের দায়ব কের;
কা ানীর িনকট তাহার কান লভ াংশ, মুনাফা বা

কান অথ যিদ পাওনা থােক এবং একই সমেয় কা ানীর িনকট যিদ অ

কান পাওনা থােক িযিন উহার সদস নেহন তেব উ
িত ি তার

গে , উ

কান ব ি র

ই পাওনা পিরেশােধর ব াপাের

সদেস র পাওনা কা ানীর ঋণ িহসােব গণ করা হইেব না৷

(২) গ ারাি ট ারা সীিমতদায় কা ানীর শয়ার-মূলধন থািকেল উহার অবলুি র সময় উহার
েত ক সদস িন

প অথ দান কিরেবন, যথা :-

(ক) কা ানীর অবলুি র ঘিটেল কা ানীর পিরস েদ য অথ

দান কিরেত উ

সদস

অংগীকার কিরয়ািছেলন সই অথ; এবং
(খ) তাহার গ ৃহীত শয়ােরর নািমক মূেল র বেকয়া অথ৷

ী
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অসীিমতদায়
স
পিরচালকগেণর
দায়

২৩৬৷ কান সীিমতদায় কা ানীর অবলুি র সময় উহার বতমান বা

া ন য কান পিরচালক,

যাহার দায় এই আইন অ যায়ী অসীিমত িতিন, একজন সাধারণ সদস িহসােব তাহার িনজ
িনিদ দায় (যিদ থােক) ছাড়াও অবলুি র জ

েয়াজনীয় অিতির

অথ

দান কিরেত বাধ

থািকেবন, যন িতিন কা ানী অবলুি র সময় একিট অসীিমতদায় কা ানীর সদস িছেলন :
তেব শত থােক য,(ক) কা ানীর অবলুি র

ি য়া

র ◌্নর এক বৎসর বা তদূ

পিরচালকে র অবসান ঘিটয়া থািকেল, িতিন উ

অিতির

সময় পূেব কান ব ি র

অথ দান কিরেত দায়ী থািকেবন না;

(খ) কান ব ি র পিরচালকে র অবসান হওয়ার পের স ৃ কা ানীর ঋণ বা দায় পিরেশােধর জ
িতিন উ

অিতির

অথ দান কিরেত দায়ী থািকেবন না;

(গ) সংঘিবিধর িবধান সােপে গ, আদালত যিদ এই প অিভমত পাষণ কেরন য, কা ানীর
দনা ও অ া
জ

অথ

পিরেশাধ এবং অবলুি র ব য় চাজ ও অ া

ৃ উ
কান পিরচালক কতক

অিতির
দায়ক শে র

দায়-দািয়

অিতির

অথ

দান করার

২৩৭৷ “ দায়ক” বিলেত এই প েত ক ব ি েক বুঝাইেব িযিন কা ানীর অবলুি র সময় উহার
কা ানীর তহিবেল অথ

“ দায়ক” িনধারেণর সকল কাযধারায় এবং কান ব ি
কাযধারায় এবং ইহা চূ ড়া
সং ার অ

দােয়র

কৃ িত

েয়াজন নাই, তেব িতিন উ

অথ দােন দায়ী থািকেবন না৷

যাবতীয় দায় পিরেশােধর জ

দায়েকর

খরচািদ সং লােনর

২৩৮৷ (১)

ভু

দান কিরেত দায়ী থােকন, এবং

দায়ক গণ হইেব িকনা তাহা িনধারেণর

হওয়ার পূববতী সকল কাযধারায়

দায়ক েপ কিথত ব ি ও উ

থািকেবন৷

দায়েকর দায় এমন একিট ঋণ িহসােব গণ হইেব যাহা িল ইেডটেরর তলব

মাতােবক িনিদ সমেয়র মেধ পিরেশাধ কিরেত হইেব৷
(২)

দায়েকর দােয়র িভি েত উ ািপত কান দাবীর িবষয় কান Court of small causes

িবচারােথ হণ কিরেব না৷
দায়েকর
উ রািধকারী
ইত ািদর দায়দািয়

২৩৯৷ (১) দায়েকর তািলকায় নাম িলিপব হওয়ার পূেব বা পের কান দায়েকর ম ৃতু ঘিটেল,
তাহার আইনা গ

িতিনিধ এবং তাহার উ রািধকারীগণ এত সং া

অ সাের কা ানীর দায় পিরেশােধর জ

কমধারায়

দ

আেদশ

িনিদ অথ দােন বাধ থািকেবন এবং সই অ সাের

তাহারা দায়ক িহসােব গণ হইেবন৷

ী
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(২) যিদ আইনা গ

দােন ব থ হন, তাহা হইেল সই উে েশ ম ৃত

েয়াজনীয় অথ
উভয়

কা ানী আইন, ১৯৯৪

িতিনিধ িকংবা উ রািধকারীগণ এত ে েশ

কার স ি র ব ব াপনার (Administering) জ

দ

আেদশ অ সাের

দায়েকর অ াবর বা াবর বা

েয়াজনীয় কাযধারা

হণ এবং উ

স ি হইেত েদয় অেথর পিরেশাধ িনি ত করা যাইেব৷
ম ৃত

(৩) এই ধারার উে েশ

পূরণকে

coperceners) আইনা গ

িতিনিধ এবং উ রািধকারী বিলয়া গণ হইেবন, যিদ ম ৃত ব ি

িমতা গরা মতাদশ অ যায়ী কান িহ
দায়েকর
দউিলয়ার
তগে
িতিনিধ

২৪০৷ দায়ক িহসােব তািলকাভু

দায়েকর জীিবত উ রািধকারী (surviving

যৗথ-পিরবােরর সদস হন৷

হওয়ার পূেব বা পের কান দায়ক যিদ দউিলয়া ঘািষত হন,

তেব (ক) তাহার
িতিনিধ

িনেয়াগীগণ (assignees) কা ানীর অবলুি র িবষয়ক যাবতীয় ব াপাের তাহার
কিরেবন এবং সইমত

দায়ক েপ গণ হইেবন; এবং কা ানীর তহিবেল য অথ

দান কিরেত দায়ক বাধ তাহা স েক দউিলয়ার স ি র িবপরীেত, েয়াজনীয় মাণ দািখল
কিরেত এবং সই অথ উ
দােনর জ

স ি হইেত বা অ

কান আইনা গ প িতেত কা ানীর তহিবেল

তাহািদগেক িনেদশ দান করা যাইেব; এবং

(খ) ভিবষ েত যাহা তলব করা হইেব অথবা যাহা ইিতপূেব তলব করা হইয়ােছ উহার আ মািনক
পিরমাণ, দউিলয়ার স ি র িবপরীেত, িবেবচনা এবং মাণ করা যাইেব৷
ৃ অবলুি
আদালত কতক
আদালত কত ৃ ক
কা

ানীর

অবলুি েযাগ
পিরি িত

ৃ কা ানীর অবলুি ঘটােনা যাইেত পাের, যিদ ২৪১৷ আদালত কতক
(ক) কা ানীিট িবেশষ িস া

হণ কের য, উহার অবলুি

ৃ ঘটােনা হইেব;
আদালত কতক

অথবা
(খ) উহা সংিবিধব

িতেবদন দািখল কিরেত িকংবা সংিবিধব

সভা অ

ান কিরেত ব থ হয়;

অথবা
(গ) িনগিমত হওয়ার পর এক বৎসেরর মেধ কা ানী উহার কাযাবলী আর

না কের িকংবা এক

বৎসর যাব উহার কাযাবলী ব থােক; অথবা
(ঘ) সদস -সংখ া
কা ানীর

াস পাইয়া

াইেভট কা ানীর

গে

ইজেনর কম অথবা অ া

গে সাতজেনর নাম হয়; অথবা

(ঙ) কা ানী উহার ঋণ পিরেশাধ কিরেত অসমথ হয়; অথবা
ী
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(চ) আদালত এই প অিভমত পাষণ কের য, কা ানীর অবলুি ঘটােনা সিঠক ও
কা

ানীর ঋণ

পিরেশােধর
অসমথ গণ
হওয়ার
তগ সমূ হ

ায়সংগত৷

২৪২৷ (১) কান কা ানী উহার ঋণ পিরেশােধ অসমথ বিলয়া গণ হইেব, যিদ (ক)

কা ানীর িনকট

কান ব ি

পিরেশাধেযাগ হওয়ার পর উ

পাঁচ হাজার টাকার

পাওনা অথ পিরেশােধর জ

বশী পাওনা থােক এবং তাহা
িতিন িনজ া গের িলিখত একিট

দাবীনামা কা ানীর িনবি কৃত কাযালেয়র িঠকানায় রিজ াড ডাকেযােগ বা অ
কেরন এবং উহার পর িতন স াহ পয
ঋণদাতার স ু ি

মাতােবক উ

কা ানী উ

কাের পশ

ঋণ পিরেশােধ অবেহলা কের িকংবা

ঋেণর জামানত িদেত বা উহার জ

িবিহত ব ব া হণ কিরেত

অবেহলা কের; িকংবা
(খ) য কান আদালত হইেত ঋণদাতার পে গ কান িডি
আেদশ বা িডি
কিরয়া উ

বা আেদশ জািরর পর যিদ উ

স ণ
ূ ভােব বা আংিশকভােব কাযকর বা ত ে েশ

েয়াজনীয় কায ম হণ না

কা ানী ঐ িলেক ফর পাঠায়; িকংবা

(গ) আদালেতর স ু ি

মাতােবক যিদ

হইয়া পিড়য়ােছ; তেব কা ানী

মািণত হয় য, কা ানী উহার ঋণ পিরেশােধ অসমথ

কৃতপে গই অসমথ িকনা তাহা িন পেণর লে গ আদালত

কা ানীর ঘটােনােপ গ (contingent) ও স াব দায়- দনাসমূহ িবেবচনা কিরেব৷
(২) উপ-ধারা (১) এর (ক) দফায় উিল ◌্নিখত দাবীনামা যথাযথভােব ঋণদাতার া গের দওয়া
হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব, যিদ ঋণদাতার িনকট হইেত
আইন-উপেদ া উহােত
ফােমর িনকট হইেত

া গর দন, অথবা উ
গমতা া

গমতা া

তাহার

িতিনিধ িকংবা

ঋণদাতা কান অংশীদারী ফাম হইেল, উ

িতিনিধ বা আইন উপেদ া বা উ

ফােমর য কান একজন

সদস উহােত া গর দন৷
কা

ানী

অবলুি র িবষয়
জলা আদালেত
রণ

২৪৩৷ য
দয়, সই

গে এই আইন অ যায়ী হাইেকাট িবভাগ কান কা ানীেক অবলু করার আেদশ
গে উপযু

মেন কিরেল উ

িবভাগ িবষয়িটর পরবতী কাযধারা স

করার জ

কান জলা আদালতেক িনেদশ িদেত পািরেব এবং তেৎ ি গেত জলা আদালত, সংিশ ◌্ন
কা ানী অবলুি র
এবং উ

গে

এই আইেন

দ

সং া মাতােবক “আদালত” বিলয়া গণ হইেব

অবলুি র উে েশ হাইেকাট িবভােগর সকল এ িতয়ার ও

গমতা উ

জলা

আদালেতর থািকেব৷
অবলুি র
মাক মা জলা
আদালত হইেত
ত াহার বা

২৪৪৷ কান জলা আদালেত কা ানী অবলুি র কান কাযধারা চলাকােল হাইেকাট িবভােগর
িনকট যিদ ইহা
িন ি

তীয়মান হয় য, অ

িবধাজনকভােব

করা যাইেত পাের, তেব হাইেকাট িবভাগ মাক মািট সই জলা আদালেত
ী
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জলা

আদালেত
ানা

র

কা ানী আইন, ১৯৯৪

কিরেত পািরেব এবং তদব ায় উ

অ

জলা আদালেতই উ

অবলুি র কাযধারাসমূহ

পিরচািলত হইেব; এবং েয়াজন মেন কিরেল হাইেকাট িবভাগ এই প কাযধারার য কান পযােয়
থেমা

বা ি তীয়েয়া

য কান আদালত হইেত কাযধারািট

ত াহার কিরয়া িনেজই িন ি

কিরেত পািরেব৷
অবলুি র জ
আেবদেনর

২৪৫৷ কা ানী অবলুি র আেবদন, এই ধারার িবধানাবলী সােপে গ, উ
য

িবধানসমূ হ

কান ঋণদাতা, ঘটনােপ গ (contingent) বা স াব

উিল ◌্নিখত য কান
সকেল উ

ণীভু

ঋণদাতা,

ব ি গণ এককভােব বা একািধক ব ি

ণীসমূেহর এক বা একািধক ব ি

কা ানী িকংবা উহার
দায়ক, অথবা

যৗথভােব বা তাহারা

সি িলতভােব বা রিজ ার পশ কিরেত পািরেবন

:
তেব শত থােক য (ক) কা ানী অবলুি র জ

উহার কান

দায়ক, আেবদন পশ কিরবার অিধকারী হইেবন না,

যিদ না (অ) উহার সদস -সংখ া াস পাইয়া াইেভট কা ানীর
কা ানীর

গে

ই এর নীেচ এবং অ

য কান

গে সাত এর নীেচ নািময়া আেস; অথবা

(আ) য সম

শয়ােরর ব াপাের িতিন একজন দায়ক, সই িলর সকল বা িকছু সংখ ক শয়ার

র ◌্নেতই তাহার নােম বরা

করা হইয়া থােক অথবা কা ানীর অবলুি

র ◌্ন হওয়ার

পূববতী আঠােরা মােসর মেধ কমপে গ ছয় মাস ধিরয়া উহােদর ধারক িহসােব তাহার নাম
িনবি কৃত থােক িকংবা কান সােবক শয়ার হা ােরর ম ৃতু র ফেল িতিন উ রািধকারসূে ঐ িল
লাভ কিরয়া থােকন;
(খ) রিজ ার কান কা ানীর অবলুি র জ

আেবদন পশ কিরবার অিধকারী হইেবন না, যিদ না

(অ) কা ানীর বািষক ব ালা
ধারার িবধানবেল িনযু

শীেট উ ঘািটত কা ানীর অথৈনিতক অব া হইেত অথবা ১৯৫

কা ানীর পিরদশেকর

িতেবদন হইেত ইহা

তীয়মান হয় য,

কা ানী উহার ঋণ পিরেশাধ কিরেত অসমথ অথবা যিদ না িবষয়ািট ২০৪ ধারার আওতায় পেড়;
এবং
(আ) আেবদনপ

পশ করার জ

িতিন সরকােরর পূব অ মিত া হন:

তেব শত থােক য, এই ব াপাের কা ানীেক উহার ব ব পশ করার েযাগ না িদয়া এই প
অ মিত দওয়া যাইেব না;
ী
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(গ) সংিবিধব

িতেবদন পশ িকংবা সংিবিধব

হা ার ব তীত অ

কান ব ি

এবং কান শয়ার হা ারও উ

সভা অ

কা ানীর অবলুি র জ

ােন বরেখলােপর কারেণ শয়ার
আেবদন পশ কিরেত পািরেবন না,

সভা সবেশষ য তািরেখ অ

চৗ িদন অিতবািহত না হওয়া পয

উ

ােনর কথা িছল সই তািরেখর পর

আেবদন কিরেত পািরেবন না; এবং

ৃ পশকৃত অবলুি র আেবদনপ
(ঘ) আদালত কান ঘটনােপ গ িকংবা স াব ঋণদাতা কতক
স েক নানী কিরেব না, যিদ এই কাযধারায় উ
কা ানীর

াপ যুি সংগত খরেচর জামানত

ঋণদাতার পরাজেয়র

গে আদালেতর মেত

দান না করা হয় এবং যিদ আদালেতর স ু ি

মাতােবক অবলুি র িবষয়িট আপাতদিৃ েত সিঠক বিলয়া িতি ত হয়৷
অবলুি

২৪৬৷ কান কা ানীর অবলুি র আেদশ উহার সকল পাওনাদার এবং সকল দায়েকর অ

আেদেশর

এই প কাযকর হইেব

ফলাফল

যন উ

আেদশ একজন পাওনাদার এবং

দায়কগেণর

েল
যৗথ

আেবদনপে র িভি েত দান করা হইয়ােছ৷
আদালত কত ৃ ক
অবলুি

র ◌্ন

আদালত কত ৃ ক
িনেষধা া
দােনর
এ িতয়ার

২৪৭৷ কা ানী অবলুি র জ
ৃ কা ানীর অবলুি
কতক

যখন আেবদনপ দািখল করা হইয়ািছল, তখন হইেতই আদালত

র ◌্ন হইয়ােছ বিলয়া গণ কিরেত হইেব৷

২৪৮৷ এই আইন অ সাের অবলুি র আেবদন দািখল হওয়ার পর য কান সময় এবং অবলুি র
আেদশদােনর পূেব, কা ানী বা উহার কান পাওনাদার বা দায়ক আেবদন কিরেল, কা ানীর
িবর ◌্নে দােয়রকৃত অ

য কান মামলা বা অ িবধ কাযধারার পরবতী কায ম িগত কিরয়া

এবং েয়াজনেবােধ আদালত উহার িবেবচনায় যথাযথ শত আেরাপ কিরয়া িনেষধা া বা অ

প

আেদশদান কিরেত পািরেব৷
আেবদন
নানীর িবষেয়
আদালেতর
তগমতা

২৪৯৷ (১) আেবদেনর

নানীর

গে আদালত ই া কিরেল খরচপ

দােনর আেদশসমূহ বা

উহা ব িতেরেক আেবদনিট খািরজ কিরেত িকংবা শতসােপে গ অথবা শতহীনভােব নানী মূলতবী
রািখেত িকংবা কান অ

বতীকালীন আেদশ দান কিরেত অথবা

দান কিরেত পািরেব; তেব কবলমা এই কারেণ আদালত উ
অবলুিু র আেদশ দান কিরেত অ ীকৃিত

ায়সংগত অ

কান আেদশ

কা ানীর

াপন কিরেত পািরেব না য, কা ানীর য পিরমাণ

পিরস দ আেছ উহার সমমূেল র বা তদেপ গা অিধক মূেল র অেথর জ

উ

পিরস দ ব ক

রাখা হইয়ােছ িকংবা কা ানীর আেদৗ কান পিরস দ নাই৷
(২) য

গে সংিবিধব

িতেবদন দািখল অথবা সংিবিধব সভা অ

আেবদন করা হয়, সে গে আদালত উ
ী
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বরেখলােপর জ

ােন বরেখলােপর কারেণ

আদালেতর মেত য সব ব ি

দায়ী

ই

168/242

কা ানী আইন, ১৯৯৪

17/08/2020

তাহািদগেক মামলার খরচ দােনর আেদশ িদেত পািরেব৷
(৩) যিদ আদালত কান কা ানী অবলুি র আেদশ

দান কের, তেব উ

সরকারী িরিসভারেক অিবলে অবিহত কিরবার ব ব া কিরেব, িক ু উ

আেদশ স েক

আেদশ দােনর সমেয়ই

িল ইেডটর িনেয়াগ কিরেব আেদশিট স েক সরকারী িরিসভারেক অবিহত করার েয়াজন হইেব
না৷
অবলুি র
আেদশ দােনর
তগে
মাক মা
ইত ািদর
িগতাব া
িল ইেডটর
পেদ শূ তা

২৫০৷ কান কা ানী অবলুি র জ

আেদশ দওয়া হইেল অথবা ত

অ ায়ী িল ইেডটর

ৃ আেরািপত শত অ যায়ী
িনেয়াগ করা হইেল, আদালেতর অ মিত ব তীত এবং আদালত কতক
ব তীত, উ

কা ানীর িবর ◌্নে

কান মাক মা িকংবা অ

কান অ

প কাযধারা চালাইেত

দওয়া বা র ◌্ন করা যাইেব না৷
ৃ কা ানী অবলুি র
২৫১৷ (১) আদালত কতক

গে

আইেনর

েযাজ িবধানাবলীর উে শ

পূরণকে , “সরকারী িরিসভার বিলেত আদালেতর সিহত সংযু

সরকারী িরিসভারেক বুঝাইেব

িকংবা, এই প সরকারী িরিসভার না থািকেল, তাহার কায স াদেনর িনিমে
াপন িদয়া সরকার উ

সরকারী গেজেট

পেদ য ব ি েক িনেয়াগ কিরেব তাহােক বুঝাইেব৷

(২) অবলুি র আেদশ দােনর সংেগ সংেগ সরকারী িরিসভার কা ানীর সরকারী িল ইেডটর
হইেবন এবং পরবতী সমেয় আদালেতর আেদশ ারা তাহার দািয় পালন ব না করা পয
উ

িতিন

দািয় পালন কিরেত থািকেবন৷

(৩) সরকারী িরিসভার কা ানীর অবলুি র আেদশ

াি

বা

গ মত তাহার িনযুি র সংেগ

সংেগ কা ানীর সরকারী িল ইেডটর িহসােব উহার সকল িহসাব-বিহ ও অ া

দিললপ

ও

যাবতীয় পিরস দ িনজ হফাজেত ও িনয় ণাধীেন হণ কিরেবন৷
ৃ িনধািরত পাির িমক পাইবার অিধকারী হইেবন৷
(৪) সরকারী িরিসভার আদালত কতক
অবলুি র
আেদেশর
অ িলিপ
রিজ ােরর

২৫২৷ যিদ কা ানীর অবলুি র আেদশ
কতব হইেব উ

দ

হয় তেব অবলুি র আেবদনকারী ও কা ানীর

আেদশ দােনর ি শ িদেনর মেধ আেদেশর একিট অ িলিপ রিজ ােরর িনকট

দািখল করা৷

িনকট দািখল

(২) অবলুি র আেদেশর অ িলিপ দািখল করা হইেল, রিজ ার উ
আেদেশর একিট সার-সংে গপ িলিপব
আেদশ িদয়ােছন মেম একিট

কা ানীর অবলুি র জ

বিহেত
আদালত

াপন সরকারী গেজেট কাশ কিরেবন৷

ী
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কিরেবন এবং উ

কা ানী সং া

ই

169/242

17/08/2020

(৩) উ

কা ানী আইন, ১৯৯৪

আেদশ কা ানীর কমচারীগেণর (Servants) জ

হইেব, তেব কা ানীর কাযাবলী চালু থািকেল ত
অবলুি

িগত

রাখার ব াপাের
আদালেতর
তগমতা

আদালত কত ৃ ক
ঋণদাতা ও
দায়কগেণর

২৫৩৷ অবলুি র আেদশ

কমচু িতর িব ি

◌্নপ গণ হইেব না৷

দােনর পর আদালত য কান সময়, কা ানীর য কান পাওনাদার

িকংবা দায়ক এত ে েশ আেবদন কিরেল এবং অবলুি সং া
উিচ

বিলয়া আদালেতর িনকট সে

াষজনকভােব

সকল কাযধারা িগত হওয়া

মািণত হইেল, উ

িকংবা সীিমত সমেয়র জ

এবং আদালেতর মেত উপযু

২৫৪৷ অবলুি

য সকল িবষয় যথাযথ সা গ

সং া

বিলয়া গণ

কাযধারা সামি কভােব

শত সােপে গ মূলতবী রািখেত পািরেব৷
ারা

মািণত হয় সই সকল িবষেয়

আদালত পাওনাদার ও দায়কগেণর ই া-অিন া িবেবচনায় রািখেব৷

ই া-অিন া
িবেবচনা

সরকারী িল ইেডটর (Official Liquidator)
সরকারী
িল ইেডটর
িনেয়াগ

ৃ আেরািপত
২৫৫৷ (১) কান কা ানীর অবলুি র কাযধারা পিরচালনা এবং আদালত কতক
তদসংিশ ◌্ন

দািয়

পালেনর জ

আদালত সরকারী িরিসভার ব তীত এক বা একািধক

ব ি েক িনেয়াগ কিরেত পািরেব যাহািদগেক সরকারী িল ইেডটর বলা হইেব৷
(২) কান কা ানীর অবলুি র জ

আেবদনপ

পূেব, আদালত য কান সময় সামিয়কভােব উ

পশ করার পর, তেব অবলুি আেদশ দােনর
িল ইেডটর িনেয়াগ কিরেত পািরেব এই প

গে িনেয়াগদােনর পূেব কা ানীেক তৎস েক নািটশ িদেত হইেব, তেব নািটশ না দওয়া
উিচ

বিলয়া মেন কিরেল, আদালত সংিশ ◌্ন কারণ িলিপব কিরয়া নািটশ দান ব িতেরেক

সরকারী িল ইেডটর িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷
(৩) সরকারী িল ইেডটর পেদ একািধক ব ি েক িনেয়াগ করা হইেল, এই আইেনর িবধান
ৃ করণীয় কা
গমতাবেল সরকারী িল ইেডটর কতক

মাতােবক অথবা এই আইেন দ

কা

কতব তাহােদর সকলেক অথবা তাহােদর এক বা একািধক ব ি েক পালন কিরেত হইেব আদালত
তাহা িনিদ কিরয়া িদেব৷
(৪) কান ব ি

সরকারী িল ইেডটর িনযু

হইেল তাহােক কান জামানত িদেত হইেব িক না

অথবা িক ধরেনর জামানত িদেত হইেব তাহা আদালত িনধারণ কিরয়া িদেব৷
(৫) সরকারী িল ইেডটর িনেয়ােগ পরবতী সমেয় তাহার িনেয়ােগর ব াপাের কান কার

◌্নিট

ধরা পড়া সে ও তাহার কৃত সকল কাজ বধ বিলয়া গণ হইেব :

ী
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ই

170/242

কা ানী আইন, ১৯৯৪

17/08/2020

তেব শত থােক য, তাহার িনেয়াগ অৈবধ

মািণত হইেল তাহার কান কাজ এই উপ-ধারার

িবধানবেল বধ িহসােব গণ করা যাইেব না৷
(৬) সরকারী িল টেডটর িজ ায় রাখা পিরস েদর জ
সরকারী
িল ইেডটর
পদত াগ,
অপসারণ,
শূ পদ পূরণ ও
তগিতপূরণ

২৫৬৷ (১) য কান সরকারী িল ইেডটর
যেথাপযু

কান িরিসভার িনেয়াগ করা যাইেব না৷

ায় পাদত াগ কিরেত পািরেব, অথবা আদালত

কারণ িলিপব কিরয়া তাহােক অপসারণ কিরেত পািরেব৷

ৃ িনযু
(২) আদালত কতক
কিরেব এবং অ

সরকারী িল ইেডটেরর পদ শূ

প শূ পদ পূরণ না হওয়া পয

হইেল, আদালতই উহা পূরেণর ব ব া

সরকারী িরিসভার সরকারী িল ইেডটর হইেবন

এবং সই িহসােব দািয় পালন কিরেবন৷
(৩) শতকরা িহসােব বা অ

কান িভি েত আদালেতর িনেদশ অ সাের সরকারী িল ইেডটেরর

পাির িমক দওয়া হইেব এবং একািধক িল ইেডটর িনযু
কিরেব তদ যায়ী উ
সরকারী
িল ইেডটর
নামকরণ
িল ইেডটেরর
িনকট
কা

ানীর

িবষয়ািদর
িববরণ দািখল

হইেল আদালত য প িনেদশ দান

পাির িমক তাহােদর মেধ আ পািতক হাের ভাগ কিরয়া িদেত হইেব৷

২৫৭৷ সরকারী িল ইেডটর য কা ানীর জ

িনযু

হইয়ােছন সই িনিদ

কা ানীর সরকারী

িল ইেডটর নােম অিভিহত হইেবন, তাহার ব ি গত নােম নেহ৷
২৫৮৷ (১) য
িনেয়াগ কের, স

গে

আদালত অবলুি র-আেদশ

গে আদালত িভ

দান কের িকংবা সামিয়কভােব িল ইেডটর

প আেদশ দান না কিরেল কা ানীর িবষয়ািদর একিট

িববরণী ণয়ন করতঃ
এিফেডিভট ারা উহা

ত য়ন কিরয়া িল ইেডটেরর িনকট দািখল কিরেত হইেব, এবং উহােত

িন িলিখত িবষয়সহ অ

ভু

থািকেব, যথা :-

(ক) কান অথ কা ানীর িনকট নগেদ এবং ব াংেক জমা থািকেল উ

অেথর প ৃথক িহসাবসহ

কা ানীর মাট পিরস দ;
(খ) ঋণ ও অ া

দায়- দনা;

(গ) জামানত স িলত (secured) ও জামানতিবহীন (unsecured) ঋেণর টাকার পিরমাণ
প ৃথকভােব দখাইয়া ঋণদাতার নাম, আবািসক িঠকানা ও পশা এবং জামানত-স িলত ঋেণর
গে জামানেতর মূল ও অ া

িববরণ এবং জামানত দওয়ার তািরখ;

(ঘ) কা ানীর পাওনা এবং য সব ব ি র িনকট পাওনা রিহয়ােছ তাহােদর নাম, আবািসক
িঠকানা ও পশা এবং তাহােদর িনকট হইেত য পিরমাণ অথ আদায় হওয়ার স াবনা আেছ৷
(২) িন িলিখত এক বা একািধক ব ি গণ তাহােদর সত াখ ানসহ উ
ী

bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-788.html

িববরণী দািখল কিরেবন :-

ই

171/242

কা ানী আইন, ১৯৯৪

17/08/2020

(ক) সংিশ ◌্ন তািরেখ কা ানীর পিরচালক িছেলন এমন ব ি

এবং সংিশ ◌্ন তািরেখ সিচব

বা ম ােনজার িকংবা অ

অথবা;

(খ) অ

কন ব ি

কান ধান কমকতা িছেলন এমন ব ি

যাহােক সরকার িল ইেডটর, আদালেতর িনেদশ সােপে গ, উ

দািখল ও ত াখ ান করার িনেদশ দন, এবং উ

অ া

ব ি রা হইেতেছন িন

িববরণী

প:-

(অ) কা ানীর পিরচালক বা কমকতা আেছন বা িছেলন এমন কান ব ি ;
(আ) উ

তািরেখর পূববতী এক বৎসেরর মেধ য কান সমেয় কা ানী গিঠত হইয়া থািকেল

িযিন উহার গঠেন অংশ হণ কিরয়ািছেলন;
(ই) এমন ব ি

িযিন কা ানীেত িনযু

বৎসেরর মেধ কা ানীেত িনযু

আেছন িকংবা উপ-দফা (আ) ত উিল ◌্নিখত এক

িছেলন, এবং িযিন তথ িদেত স গম বিলয়া িল ইেডটর মেন

কেরন;
(ঈ) িববরণী য বৎসের স িকত সই বৎসের যাহারা কা ানীর কান কমকতা িহসােব িকংবা
কা ানীেত চা রীরত আেছন বা িছেলন৷
(৩) সংিশ ◌্ন তািরখ হইেত একশ িদেনর মেধ িকংবা, িবেশষ কারেণ সরকারী িল ইেডটর
অথবা আদালত অ েমাদন কিরেল, বিধত সমেয়র মেধ িববরণী দািখল কিরেত হইেব৷
(৪) এই ধারা অ যায়ী য সকল ব ি

িববরণী ণয়ন ও হলফনামা ারা উহা সত াখ ান কেরন বা

ঐ িলেত অংশ হণ কেরন, তাহািদগেক সরকারী িল ইেডটর বা
যুি সংগত মেন কিরেল, উ

গ মত অ ায়ী িল ইেডটর,

িববরণী ও হলফনামা বাবদকৃত খরচপ

কা ানীর পিরস দ

হইেত দান কিরেবন, তেব এই ব াপাের আদালেতর িনকট আপীল করা যাইেব৷
(৫) যিদ কান ব ি , যুি যু

কারণ ব তীত,

বরেখলাপ কেরন তাহা, হইেল যতিদন পয
জ

াতসাের ও ই াকৃতভােব এই ধারার িবধােনর
এই বরেখলাপ চিলেত থািকেব উহার

িতিদেনর

িতিন অনিধক পাঁচশত টাকা অথদে দ নীয় হইেবন৷

(৬) কান ব ি

িলিখতভােব িনেজেক কা ানীর একজন পাওনাদার িকংবা

উেল ◌্নখ কিরেল িতিন য কান যুি সংগত সমেয় িনেজ িকংবা তাহার
িনধািরত িফস

দায়ক িহসােব
িতিনিধর মাধ েম

দানপূবক এই ধারার িবধান অ যায়ী দািখলকৃত িববরণী পিরদশন কিরবার এবং

উহার অ িলিপ িকংবা সারাংশ লইবার অিধকারী হইেবন,
(৭) কান ব ি

িমথ াভােব িনেজেক কা ানীর পাওনাদার বা দায়ক বিলয়া উেল ◌্নখ কিরেল

িতিন Penal Code (XLV of 1860) এর 182 ধারা অ সাের শাি
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দায়ী হইেবন এবং িল ইেডটর অথবা সরকারী িসিরভােরর আেবদন েম তদ সাের দ নীয়
হইেবন৷
(৮) এই ধারায় উিল ◌্নিখত “সংিশ ◌্ন তািরখ” বিলেত য

গে অ ায়ী িল ইেডটর িনযু

হইয়ােছন সে গে

অ

সে গে
িল ইেডটর
কত ৃ ক
িতেবদন
দািখল

তাহার িনেয়ােগর তািরেখ এবং যে গে

প কান িনেয়াগ হয় নাই

কা ানী-অবলুি র আেদেশর তািরখেক বুঝাইেব৷

২৫৯৷ (১) আদালত কা ানী-অবলুি র আেদশ

দান কিরেল সরকারী িল ইেডটর, ২৫৮ ধারা

অ যায়ী দািখলেযাগ িববরণী াি র পর, যথাশী স ব, তেব উহার অনিধক একশত িবশ িদেনর
মেধ অথবা, আদালত অ মিত িদেল, অবলুি

আেদেশর িদন হইেত একশত আিশ িদেনর মেধ

অথবা, যে গে আদালত আেদশদান কের য, কান িববরণী দািখল কিরেত হইেব না সে গে
এই প আেদশ দােনর পর যথাশী

স ব আদালেতর িনকট িন বিণত িবষয়ািদর উপর একিট

াথিমক িতেবদন দািখল কিরেবন :(ক) ই কৃত, িত

◌্নত (subscribed) এবং পিরেশািধত মূলধন ও স াব

দায়-দািয়ে র পিরমাণ, এবং “পিরস দ” িশেরানােম িনে া
(অ) নগদ অথ ও হ

া

িলর স াব পিরমাণ, যথা :-

রেযাগ িসিকউিরিট;

(আ) দায়কগেণর িনকট ঋণ বাবদ পাওনা;
(ই) কা ানী দ ঋণ বাবদ উহার পাওনা এবং কান জামানত থািকেল ত র ◌্নন কা ানীর
াপ অথ;
(ঈ) কা ানীর াবর ও অ াবর স ি ;
(উ) তলবেযাগ অপিরেশািধত অথ; এবং
(খ) কা ানী কান িবষেয় ব থ হইয়া থািকেল ব থতার কারণসমূহ; এবং
(গ) তাহার মেত কা ানী গঠেনর উেদ াগ হণ, গঠন িকংবা উহার ব থতা স িকত কান িবষেয়
িকংবা উহার কাযাবলী পিরচালনা স েক অিধকতর তথ া স ােনর েয়াজন আেছ িক না৷
(২) সরকারী িল ইেডটর উপযু
এক বা একািধক অিতির
গঠেনর উেদ াগ
অথবা অ

মেন কিরেল, কা ানী িক ভােব গিঠত হইয়ােছ সই স েক

িতেবদন পশ কিরেত পােরন এবং এই প

হণ ও গঠেনর

গে

কান ব ি র ারা অথবা গঠেনর পর কান পিরচালক

কমকতা ারা কা ানীর ব বসােয়র

ী
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তাহা এবং অ

কা ানী আইন, ১৯৯৪

য কান িবষয় যাহা তাহার মেত আদালেতর দিৃ েগাচর করা অিভে ত তাহা

উেল ◌্নখ কিরেত পািরেবন৷
কা
স

ানীর
ি র

হফাজত

২৬০৷ (১) সরকারী িল ইেডটর, িতিন সামিয়কভােব িনযু
মািলকানাধীন অথবা কা ানী যাহার

ািধকারী বিলয়া

হউন বা না হউন, কা ানীর
তীয়মান হয় এ প সকল স ি ,

িজিনসপ এবং আদায়েযাগ দাবী সমূহ (actionable claims) িনজ হফাজেত িকংবা িনয় েণ
হণ কিরেবন৷
(২) অবলুি -আেদেশর তািরখ হইেত

কা ানীর সকল স ি

ও িজিনসপ

আদালেতর

হফাজেত রিহয়ােছ বিলয়া গণ হইেব৷
অবলুি র
তগে
পিরদশন-কিমিট

২৬১৷ (১) কান কা ানীর অবলুি র জ

আেদশ দ হওয়ার তািরখ হইেত এক মােসর মেধ

সরকারী িল ইেডটর কা ানীর ঐ সব পাওনাদারগেণর একিট সভা আ ান কিরেবন যাহােদর নাম
কা ানীর িহসাব ও নিথপ হইেত পাওয়া িগয়ােছ; এবং এই সভার উে শ হইেব িল ইেডটেরর
সংেগ কাজ করার জ

একিট পিরদশন-কিমিট গঠন করার

েয়াজন আেছ িক না এবং কিমিট

গিঠত হইেল কাহারা উহার সদস হইেবন তাহা িনধারণ করা৷ (২) পাওনাদারগেণর িস া
িবেবচনা এবং উহার সংেশাধনসহ িকংবা সংেশাধন ব িতেরেক হণ করা যায় িক না এই উে েশ
সরকারী িল ইেডটর পাওনাদারগেণর সভা অ

ােনর তািরখ হইেত এক স ােহর মেধ

দায়কগেণর একিট সভা আ ান কিরেবন৷
(৩)

দায়কগণ যিদ পাওনাদারগেণর িস া

সামি কভােব

হণ না কেরন, তাহা হইেল একিট

পিরদশন-কিমিট গঠন করা দরকার িক না এবং যিদ দরকার হয় তেব উ

কিমিটর গঠন ণালী িক

রকম হইেব এবং কিমিটেত কাহারা সদস থািকেবন তৎস েক আদালেতর িনেদশ
িল ইেডটর অিবলে আদালেতর িনকট দরখা

াি র জ

কিরেবন৷

(৪) এই ধারার অধীন গিঠত পিরদশন-কিমিটেত কা ানীর পাওনাদার ও দায়ক িমিলয়া অথবা
পাওনাদার ও

দায়কেদর প গ হইেত সাধারণ বা িবেশষ পাওয়ার-অব-এটিন া

িমিলয়া মাট ১২ জন সদস থািকেবন, যাহােদর সংখ ার অ পাত পাওনাদার ও

ব ি বগ
দায়কগেণর

ৃ
সভায় িনধািরত হইেব অথবা এই িবষেয় তাহােদর মেধ মতাৈনক দখা িদেল উহা আদালত কতক
িনধািরত হইেব৷
(৫) পিরদশন-কিমিট য কান যুি সংগত সমেয় সরকারী িল ইেডটেরর িহসাবপ

পিরদশন

কিরেত পািরেব৷

ী
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(৬) পিরদশন-কিমিট যখন য সময় ি র কের সই সমেয় সভায় িমিলত হইেব; এবং উহা যিদ সময়
িনধারণ কিরেত অপরাগ হয় তাহা হইেল

িতমােস অ

তঃপে গ একবার সভায় িমিলত হইেব

অথবা িল ইেডটর বা কিমিটর কান সদস ও তাহার মেত উপযু

সমেয় কিমিটর সভা ডািকেত

পািরেবন৷
(৭) কিমিটর সদস গেণর সংখ াগিরে র উপি িতেত কিমিটর সভার কাজ চিলেত পাের; এবং
সংখ াগিরে র উপি িত না থািকেল সভার কাজ চিলেত পািরেব না৷
(৮) িনজ া গরযু

িলিখত নািটশ িল ইেডটরেক দান কিরয়া কিমিটর য কান সদস তাহার

পদ ত াগ কিরেত পািরেবন৷
(৯) কিমিটর কান সদস

দউিলয়া হইয়া পিড়েল, িকংবা িতিন তাহার দউিলয়াে র ব াপাের

তাহার কান পাওনাদােরর সংেগ কান
সমে ণীর অ া

সদস গেণর অথা িতিন পাওনাদার হইেল অ া

দায়ক হইেল অ া

পাওনাদার-সদেস র বা িতিন

হইেব৷

(১০) কিমিটেত পাওনাদারগণ তাহােদর
বেল এবং

সভার সাধারণ িস া

িতিনিধ কারী কান সদস েক পাওনাদারগেণর সভায়

দায়কগণ তাহােদর

িতিনিধ কারী কান সদস েক পাওনাদারগেণর

বেল কিমিট হইেত অপসারণ কিরেত পািরেবন, তেব এই প সভা আ ােনর

পূেব সভার উে শ ব

কিরয়া উ

(১১) কিমিটর কান পদ শূ

সদস েক সাত িদেনর নািটশ দান কিরেত হইেব৷

হইেল উ

পদ পূরেণর জ

িল ইেডটর অিবলে

পাওনাদারগেণর িকংবা দায়কগেণর একিট সভা আ ান কিরেবন এবং উ
বা

গ মত একই

কিরেল, অথবা তাহার

দায়েকর অ মিত ব তীত কিমিটর পর পর পাঁচিট সভায় অ পি ত

থািকেল, তাহার পদ শূ

সাধারণ িস া

কার আেপাষ-রফা বা বে াব

গ মত

সভা একই পাওনাদার

দায়কেক পূণিনেয়াগ কিরেত পািরেব িকংবা অপর একজন পাওনাদার বা

দায়কেক িনেয়াগ কিরয়া উ

শূ

পদ পূরণ কিরেত পািরেব৷

(১২) কিমিটেত কাযরত সদস -সংখ ার ই এর কম না হইেল, কিমিটেত কান পদ শূ

থাকা

সে ও, তাহারা কাজ চালাইয়া যাইেত পািরেবন৷
সরকারী
িল ইেডটেরর
তগমতা

২৬২৷ আদালেতর অ েমাদন সােপে গ, সরকারী িল ইেডটর িন িলিখত কাযািদ কিরেত
পািরেবন :(ক) কা ানীর নােম িকংবা কা ানীর পে গ কান ফৗজদারী বা দওয়ানী মামলা বা
অিভেযাগ অথবা অ

কান আইনগত কাযধারা দােয়র অথবা কা ানীর িবর ◌্নে

দােয়রকৃত ঐসব মামলা, অিভেযাগ বা কাযধারায় কা ানীর প গ সমথন করা;
ী
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(খ) কা ানীর জ

কল াণকর হয় এই েপ উহার অবলুি র

ােথ যতদূর

েয়াজন উ

কা ানীর ব বসা পিরচালনা করা;
(গ) কান ব ি , সং া বা অ
িব য় করার

কা ানীর িনকট সামি কভােব হ

গমতাসহ কা ানীর াবর ও অ াবর স ি

া

র বা খ খ ভােব

কাশ িনলাম িকংবা ব ি গত

যাগােযােগর মাধ েম িব য়;
(ঘ) কা ানীর নােম ও পে গ কা ানীর সকল কাযািদ করা, সকল দিলেলর াি

ীকার

করা ও য কান দিললপ স াদন করা 17[***];
(ঙ) কান

দায়েকর দউিলয়া

সং া

কাযধারায় তাহার স ি র িবপরীেত কা ানীর

কান পাওনা বা পাওনার অবিশ াংেশর সত তা মাণ, উহার

ণীিব াস এবং দাবী উ াপন

করা, এবং দায়ক দউিলয়া থাকা অব ায় ঐ পাওনা বা উহার অবিশ াংশ দউিলয়ার িনকট
হইেত একিট প ৃথক ঋণ িহসােব এবং তাহার অ া

পাওনাদােরর সিহত হারাহািরভােব উ

পাওনা আদায় করা;
(চ) কা ানীর দায়-দািয়ে র
পে গ কান িবিনময় িবল,

গে , এই প কাযকরতার সিহত কা ানীর নােম ও
ি ড অথবা

এবং প ৃ াংকন করা, যন ঐ িবল,

িমসারী নাট-এ

া গর,

ীকৃিতদান, স াদন

ি ড ও নাট কা ানীর কাযাবলী চলাকালীন সমেয়

ৃ এবং কা ানীর পে গ া গর স াদন, ীকৃিতদান এবং প ৃ াংকন করা
কা ানী কতক
হইয়ািছল;
(ছ) কা ানীর পিরস দ জামানত রািখয়া েয়াজনীয় অথ সং হ করা;
(জ) কা ানীর নােম

িবধাজনকভােব করা যায় না এই প

ব বহার কিরয়া কান ম ৃত দায়েকর স ি র জ
কান

দায়ক হইেত বা তাহার স ি

উ

লটার অব এ াডিমিনে শন হণ করা বা

হইেত পাওনা অথ

এমন য কান কাজ করা; এবং এই প সকল

গে , তাহার পেদর নাম

গে উ

হণ করার জ

েয়াজন হয়

লটার অব এ াডিমিনে শন বা

পাওনা অথ ি◌লুকইেডটেরর িনকট েদয় বিলয়া গণ হইেব :

তেব শত থােক য, (জ) দফার কান িবধান Administrator General's Act, 1913 (III
of 1913) এর অধীেন িনযু

এ াডিমিনে টর জনােরেলর কান অিধকার, কতব ও িবধা

কিরেব না; এবং

ী
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(ঝ) কা ানীর অবলুি র জ

এবং উহার পিরস দ ব টেনর জ

অ

য কাজ করা

েয়াজন তাহা করা৷
সরকারী
িল ইেডটেরর
াধীন
তগমতা
েয়ােগর সীমা

২৬৩৷ আদালত এই প আেদশ
অ েমাদন বা হ

ে গপ ব িতেরেকই ২৬২ ধারায় উিল ◌্নিখত য কান

কিরেত পািরেবন এবং যে গে
আদালত উপযু

দান কিরেত পিরেব য, সরকারী িল ইেডটর আদালেতর

সরকারী িল ইেডটর অ ায়ীভােব িনযু

িবেবচনা কিরেল ঐ িনেয়াগ আেদেশই তাহার

গমতা
হন স

েয়াগ
গে

গমতা সীিমত বা িনয় ণ কিরেত

পািরেবন৷
সরকারী
িল ইেডটরেক
আইনগত
সহায়তা দােনর

২৬৪৷ আদালেতর অ েমাদন েম সরকারী িল ইেডটর তাহার কাজ কেম সহায়তা করার জ
আদালেত আইনজীবী িহসােব হািজর হইবার অিধকারী একজন এডেভােকট বা এটিণ িনযু
কিরেত পািরেবন :

িবধান

তেব শত থােক য, সরকারী িল ইেডটর িনেজই একজন এডেভােকট বা এটিণ হইেল িতিন এই
ধারার অধীেন উ

সহায়তাকারী এডেভােকট বা এটিণ িনেয়াগ কিরেত পািরেবন না, যিদ না উ

সহায়তাকারী িবনা পাির িমেক কাজ কিরেত স ত হন৷
িল ইেডটর
কত ৃ ক সভার
কাযিববরণী-বিহ
এবং

াি র

িহসাব আদালেত
দািখল

ৃ অবলুি
২৬৫৷ (১) আদালত কতক

ঘটােনা হইেতেছ এই প

িল ইেডটর িনধািরত প িতেত উপযু
কাযিববরণী এবং অ া

কান

এক বা একািধক বিহ র গণ কিরেবন; এবং উহােত সভার

িনধািরত িবষয় িলিপব

কিরয়া রািখেবন, এবং য কান পাওনাদার বা

দায়ক, িনেজ বা িতিনিধর মাধ েম, আদালেতর িনয় ণ সােপে গ, উ
পািরেবন৷ (২)

কা ানীর সরকারী

েত ক সরকারী িল ইেডটর তাহার দািয়

বিহ পিরদশন কিরেত

পালনকােল িনধািরত সময়াে

, তেব

িত বৎসর কমপে গ ইবার, তাহার জমা-খরেচর িহসাব আদালেত উপ াপন কিরেবন৷
(৩) িল ইেডটর তাহার িহসাবপ িনধািরত ছেক ই ে
ঐ িলর সত তা স িকত ঘাষণা উ

ত কিরেবন এবং িনধািরত প িতেত

ছেকর িলিপব কিরেবন৷

(৪) আদালত উহার িবেবচনায় উপযু

প িতেত উ

িহসাবপ

িনরী গা করাইেব এবং

িনরী গার উে েশ আদালেতর চািহদামত য কান ভাউচার ও তথ সরবরাহ কিরেত িল ইেডটর
ৃ রি গত বিহসমূহ, িহসাবপ ও
বাধ থািকেবন এবং আদালত য কান সময় িল ইেডটর কতক
অ া

দিলল আদালেত পশ করার িনেদশ িদেত বা ঐ িল পিরদশন কিরেত পািরেব৷

(৫) িহসাবপে র িনরী গণ শষ হইেল িনরী গা িতেবদেনর একিট অ িলিপ আদালেত নিথভু
ও সংরি গত থািকেব এবং উহার অপর একিট অ িলিপ নিথভু
ী
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পাঠাইেত হইেব; এবং এই প েত ক অ িলিপ য কান পাওনাদার বা াথ সংিশ ◌্ন ব ি র
পিরদশেনর জ
িল ইেডটেরর
তগমতা

েয়াগ

ও িনয় ণ

উ ু

রািখেত হইেব৷

ৃ অবলুি
২৬৬৷ (১) এই আইেনর িবধান সােপে গ, আদালত কতক

ঘটােনা হইেতেছ এই প

কা ানীর িল ইেডটর, কা ানীর পিরস েদর ব ব াপনা (Administration) এবং যাবতীয়
পিরস দ যথািবিহতভােব পাওনাদারগেণর মেধ ব টেনর ব াপাের, পাওনাদার বা
সাধারণ সভায় গ ৃহীত য কান িস া
রািখেবন এবং ঐ সব িস াে

এবং পিরদশক কিমিটর িস া

দায়কগেণর

যথািবিহতভােব িবেবচনায়

র মেধ িবেরাধ দখা িদেল পাওনাদার বা

দায়কগেণর সাধারণ

সভায় দ িনেদশনা, পিরদশক কিমিটর িনেদশনা অেপ গা অ ািধকার পাইেব৷
(২) সরকারী িল ইেডটর পাওনাদার বা

দায়কগেণর অিভ ায় িনণেয়র উে েশ পাওনাদার বা

দায়কগেণর সাধারণ সভা আ ান কিরেত পােরন, এবং পাওনাদার বা দায়কগেণর অ
অ

ােনর জ

তাহােদর িস াে

দায়কগেণর এক-দশমাংশ অ

প সভা

র মাধ েম িনেদশ িদেল, অথবা মূেল র িভি েত পাওনাদার বা
প সভা আ ােনর জ

িলিখত অ েরাধ জানাইেল, সভা আ ান

করা িল ইেডটেরর আবিশ ক কতব হইয়া দাঁড়াইেব৷
(৩) অবলুি

সং া

িবেশষ কান ব াপাের িনেদশনা লােভর

েয়াজন দখা িদেল সরকারী

িল ইেডটর িনধািরত প িতেত আদালত সমীেপ আেবদন কিরেত পািরেবন৷
(৪) এই আইেনর িবধান সােপে গ, সরকারী িল ইেডটর কা ানীর পিরস েদর ব ব াপনা এবং
উহা পাওনাদারগেণর মেধ ব টেনর ব াপাের তাহার

ীয় িবচার িবেবচনা (Discretion)

েয়াগ

কিরেবন৷
(৫) সরকারী িল ইেডটেরর কান কাজ বা িস াে

র ফেল যিদ কান ব ি

সং

হন, তেব

িতিন তৎস েক আদালেত তাহার আেবদন বা অিভেযাগ পশ কিরেত পািরেবন, এবং তৎস েক
উভয় প গেক নানীর েযাগদােনর পর আদালত উ

কাজ বা িস া

বহাল রািখেত, উ াইয়া

িদেত বা সংেশাধন কিরেত পািরেব অথবা পিরি িত অ যায়ী উহার িবেবচনায়

ায়সংগত অ

কান আেদশ িদেত পািরেব৷
আদালেতর সাধারণ (Ordinary) তগমতা
দায়কগেণর
তািলকা

ণয়ন

এবং দায়
পিরেশােধ
কা

ানীর

২৬৭৷ (১) অবলুি র আেদশদােনর পর আদালত যথাশী

স ব

দায়কগেণর একিট তািলকা

ণয়ন কিরেব এবং এই ব াপাের এই আইন অ যায়ী সদস বিহ সংেশাধেনর

েয়াজন হইেল

আদালত উহা সংেশাধনও কিরেত পািরেব, এবং আদালত কা ানীর যাবতীয় পিরস দ সং হ
করাইয়া ঐ িল কা ানীর দায়- দনা পিরেশােধর জ
ী
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পিরস

কা ানী আইন, ১৯৯৪

দ

দায়কগেণর তািলকা

(২)

েয়াগ

ণয়েণর সময়

দায়কগেণর মেধ যাহারা িনেজেদর অিধকার বেল

দায়ক হইয়ােছন এবং যাহারা দায়কগেণর িতিনিধ িহসােব িকংবা যাহারা অে র ঋেণর জ
দায়ী হওয়ার কারেণ

দায়ক হইয়ােছন তাহােদরেক প ৃথক প ৃথকভােব উ

তািলকায় দখাইেত

হইেব৷
স
হ

ি
া

২৬৮৷ অবলুি র আেদশদােনর পর, আদালত য কান সময় আপাততঃ

র,

অপণ ইত ািদ

অ

ভু

য কান

দায়কেক কা ানীর য কান

া ী, িরিসভার, ব াংকার,

ৃ িনেদিশত সমেয়র মেধ
কমকতােক অিবলে িকংবা আদালত কতক

করােনার
তগমতা

সরকারী িল ইেডটেরর িনকট দান, অপণ, সমপণ বা হ

কিরেত
দায়কগণেক
আেদশদােনর
তগমতা

া

ভু

দায়েকর

কান

বা

ািধকার রিহয়ােছ তাহা,

র কিরবার িনেদশ িদেত পািরেব৷

২৬৯৷ (১) অবলুি র আেদশদােনর পর, আদালত য কান সময় আপাততঃ
অ

িতিনিধ বা

য কান অথ, স ি

ৃ তঃ কা ানীর
নিথপ , যাহা তাহার িনকট রিহয়ােছ এবং যাহােত দশ

ঋণ পিরেশাধ

ণয়নকৃত তািলকায়

ণয়নকৃত তািলকায়

দায়কেক এই আইন অ যায়ী তাহার িনেজর িনকট হইেত অথবা িতিন য

িতিনিধ তাহার স দ হইেত কা ানীর পাওনা অথ পিরেশােধর জ

পািরেব, তেব এই আইন অ সাের উ

দায়ক বা স দ হইেত িভ কারেণ তলবেযাগ কান অথ

এই উপ-ধারার অধীন দ আেদেশ অ
(২) অসীিমতদায়

কা ানীর

িতিনিধ কারী ব ি

বা

আেদশ িদেত

ভু

থািকেব না৷

গে , আদালত উ

আেদশদানকােল,

কান স েদর

দায়েকর সিহত লনেদেনর বা চু ি জিনত কারেণ উ

কা ানীর

িনকট তাহার পাওনা অেথর িবপরীেত তাহার িনকট কা ানীর পাওনা অেথর সম য়সাধেনর
অ মিত িদেত পািরেব িক ু এই সম য়করণ কা ানীর সদস িহসােব তাহার
মুনাফার

গে

াপ লভ াংশ বা

েযাজ হইেব না, এবং কান সীিমতদায় কা ানীর কান পিরচালেকর দায়

অসীিমত হইেল সই

গে উ

সম য়সাধেনর অ মিত দওয়া হইেব :

তেব শত থােক য, কান কা ানী সীিমতদায় হাক বা অসীিমতদায় হাক, সকল পাওনাদারেক
স ণ
ূ ভােব তাহােদর পাওনা পিরেশাধ করার

গে

কান

দায়েকর য কান

কার পাওনা

পরবতীকৃত তলেবর িবপরীেত, তাহার িনকট হইেত াপ টাকার সিহত সম েয়র অ মিত দওয়া
যাইেব৷
দায়কগণ
হইেত আদালত
কত ৃ ক উ

অথ

তলেবর তগমতা

২৭০৷ (১) অবলুি র আেদশদােনর পর, আদালত য কান সময়, অথা

কা ানীর পিরস েদর

পযা তা যাচাই করার আেগই হউক বা পেরই হউক, কা ানীর দায়- দনা পিরেশাধ ও অবলুি র
যাবতীয় খরচ ও চাজ িমটােনার জ

এবং

দায়কগেণর পার

িরক অিধকার সম েয়র জ

আদালত য পিরমাণ অেথর েয়াজন বিলয়া িবেবচনা কিরেব সই পিরমাণ অথ সং েহর উে েশ
ী
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আপাততঃ ণয়নকৃত তািলকায় উিল ◌্নিখত য কান বা সকল দায়কগেণর িনকট হইেত সই
পিরমাণ অথ তলব এবং উহা পিরেশােধর আেদশ িদেত পািরেব য পিরমাণ অথ পিরেশােধর জ
তাহারা দায়ী৷
(২) উ

অথ তলব করার সময় আদালত

দায়কগেণর মেধ

কহ কহ য তলবকৃত অেথর

আংিশক বা স ণ
ূ পিরেশাধ কিরেত ব থ হইেতও পােরন উহা িবেবচনায় রািখয়া

েয়াজনীয় অথ

তলব কিরেব৷
ব াংেক টাকা
জমা দওয়ার
আেদশ

২৭১৷

তা বা অ

যাহােদর িনকট কা ানীর কান অথ পাওনা রিহয়ােছ, তাহােদর

েদয় অথ সরকারী িল ইেডটেরর িনকট সরাসির

দােনর

তগমতা

দায়ক,

দােনর পিরবেত Bangladesh Bank

Order, 1972, (P. O. No. 127 of 1972) ত সং ািয়ত কান Scheduled Bank এ
সরকারী িল ইেডটেরর িহসােব (account) জমাদােনর জ
পািরেব এবং অ

আদালত তাহািদগেক আেদশ িদেত

প কান আেদশ এই প কাযকর হইেব যন উহােত সরকারী িল ইেডটেরর

িনকট অথ দােনর িনেদশ দান করা হইয়ািছল৷
িল ইেডটেরর
একাউে টর

ৃ কা ানী অবলুি র
২৭২৷ আদালত কতক
িহসােব জমাকৃত সকল টাকা, িবল,

উপর
আদালেতর

গে , ধারা ২৭১ এর িবধান অ সাের িল ইেডটেরর

ি ড, নাট ও অ া

িসিকউিরিট স ণ
ূ েপ আদালেতর

আেদেশর মাধ েম িনয়ি ত হইেব৷

িনয় ণ
সাতগ িহসােব
দায়েকর

িত

আেদেশর
চূ ড়া

তা

২৭৩৷ (১) কান অথ পিরেশােধর জ

আেদশ তৎস েক আপীল দােয়েরর অিধকার সােপে গ, উ
ব াপাের চূ ড়া
(২) উ

মােণ ব থ
পাওনাদারগেণর
তগে

দায়েকর িনকট পাওনা টাকার

সা গ হইেব৷

আেদেশ বিণত অ া

কাযধারার
সময়মত দাবী

আদালত কান দায়কেক কান আেদশ দান কিরেল, সই

াসংিগক িবষয় সংিশ ◌্ন সকল ব ি র

গে এবং সকল

গে যথাযথভােব বিণত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব৷

২৭৪৷ আদালত এই প এক বা একািধক সময় িনধারণপূবক আেদশ

দান কিরেত পািরেব য,

উ

সমেয়র মেধ পাওনাদারগণ তাহােদর পাওনা বা দাবীর সত তা

মাণ কিরেত ব থ হইেল,

উ

প মােণর পূেব ব টনকৃত কান অেথর িবধা িদেত তাহািদগেক বি ত করা হইেত পাের৷

আদালেতর
তগমতা
দায়কগেণর
অিধকার
সম য়সাধন

২৭৫৷ আদালত

দায়কগেণর মেধ তাহােদর পার

িরক অিধকােরর সম য়সাধন কিরেব এবং

কা ানীর পিরস েদ কান উ ৃ থািকেল তাহা উহার অিধকারী ব ি গেণর মেধ ব ন কিরেব৷
ী
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ব য়বহেনর

২৭৬৷ কা ানীর দায়- দনা পিরেশােধর জ

ব াপাের
আেদশদােনর
তগমতা
কা

িবেবচনায়
অ া

ানীর

(dissolution)

হইেল, আদালত উহার

ায়সংগত অ ািধকার িনধারণপূবক কা ানীর পিরস দ হইেত অবলুি র ব য় ও

ব য়বহেনর এবং চােজর দায় পিরেশােধর উে েশ আেদশ িদেত পািরেব৷

২৭৭৷ (১) কা ানীর অবলুি র

িবলুি

উহার পিরস দ অপযা

ি য়া সমা

হওয়ার পর আদালত আেদশ িদেব য, আেদেশর

তািরখ হইেত কা ানীর িবষয়ািদ স ণ
ূ েপ িবলু্

(dissolved) হইয়ােছ এবং তদ যায়ী

কা ানীিট িবলু হইেব৷
(২) আেদশদােনর তািরখ হইেত পেনেরা িদেনর মেধ সরকারী িল ইেডটর উ

আেদশিটর িবষয়

রিজ ারেক অবিহত কিরেবন এবং রিজ ার তাহার বিহেত কা ানী িবলুি র পু া পু
(minute) িলিপব কিরেবন৷
(৩) সরকারী িল ইেডটর এই ধারার িবধানসমূহ পালেন ব থ হইেল, যতিদন উ

ব থতা অব াহত

থােক ততিদেনর িতিদেনর জ , িতিন অনিধক একশত টাকা অথদে দ নীয় হইেবন৷

আদালেতর অসাধারণ (Extraordinary) তগমতা
কা
স

ানীর

২৭৮৷ (১) কা ানীর অবলুি র আেদশদােনর পর, যিদ উহার কান কমকতা িকংবা অ

ি র

ব ি , যাহার িনকট কা ানীর কান স দ আেছ বিলয়া জানা যায় বা সে হ হয় অথবা িযিন

দখলদার
িহসােব

কা ানীর িনকট ঋণী আেছন বিলয়া িবেবচনা করা যায় িকংবা িযিন কা ানীর ব বসা, লন- দন,

সে হভাজন ও
অ া

বি

উপর
সমনজারীর
তগমতা

কান

র

স ি বা অ

কান িবষয় স েক তথ িদেত স গম বিলয়া িবেবিচত হন, তেব আদালত সই

ব ি েক হািজর হওয়ার জ
(২) আদালত উ

সমনজারী কিরেত পািরেব৷

ব ি েক শপথবাক পাঠ করাইয়া সংিশ ◌্ন

িবষেয় মৗিখকভােব বা

িলিখতভােব িজ াসাবাদ কিরেত এবং তাহার জবাব সংে গেপ িলিপব
া গরদােনর জ
(৩) উ

তাহােক িনেদশ িদেত পািরেবন৷

ব ি র হফাজেত বা

উপ াপেনর জ
িনেজর কান পূব

কিরয়া উহােত

গমতাধীেন কা ানী সং া

য সব নিথপ

আেছ তাহা

আদালত তাহােক িনেদশ িদেত পািরেব, তেব িতিন উপ ািপত নিথপে র উপর
(Lien) দাবী কিরেল অ

এবং কা ানীর অবলুি র সময় উ

পূব

প উপ াপেনর কারেণ উ
সং া

পূব

সকল িবষয়ও আদালত িন ি

হইেব না
কিরেত

পািরেবন৷
(৪) সমনকৃত কান ব ি েক যুি সংগত হাের রাহা খরচ দােনর

াব করার পরও যিদ িতিন

আদালেত হািজর হইেত অ ীকার কেরন, তাহা হইেল িজ াসাবােদর উে েশ আদালত তাহােক
ী
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ার করাইয়া হািজর করাইবার ব ব া করাইেত পািরেব, যিদ না আদালেত হািজর হওয়ার
গে

তাহার আইনগত

িতব কতা থােক এবং আদালত চলাকােল উ

িতব কতার িবষয়

আদালতেক অবিহত করার পর আদালত হািজর না হওয়ার িবষয়িট অ েমাদন কের৷
উেদ া

া,

পিরচালক
মু খগণেক
িজ াসাবাদ
করার
আেদশদােনর
তগমতা

ৃ কান কা ানীর অবলুি র আেদশ দওয়া হয় এবং সরকারী
গে আদালত কতক

২৭৯৷ (১) য

িল ইেডটর আদালেত এই মেম আেবদন কেরন য, তাহার মেত কা ানী গঠেনর উেদ াগ হণ
বা উহার গঠেনর ব াপাের কান ব ি র
কা ানী সং া

ারা িকংবা কা ানী গঠেনর পরবতী কান সমেয়

ব াপাের উহার কান পিরচালক বা অ

কান িকছু সংঘিটত হইয়ােছ, সে গে
িদেত পািরেব য উ

আদালত, উ

কান কমকতার ারা

তারণামূলক

আেবদনিট িবেবচনা করার পর, িনেদশ

ৃ িনধািরত একিট তািরেখ
ব ি , পিরচালক বা কমকতা আদালত কতক

আদালেত হািজর হইেবন এবং কা ানী গঠেনর উেদ াগ হণ, গঠন বা উহার কাযাবলী স াদন
বা পিরচালনা স েক অথবা কা ানীর পিরচালক, ম ােনজার বা অ িবধ কমকতা িহসােব তাহার
আচরণ বা কাজকম স েক তাহােক কােশ িজ াসাবাদ করা হইেব৷
ৃ
(২) সরকারী িল ইেডটর য়ং িজ াসাবােদ অংশ হণ কিরেবন এবং এই উে েশ আদালত কতক
অ েমাদন া হইেল িতিন একজন আইন উপেদ ার সহায়তাও হণ কিরেত পািরেবন৷
(৩)

কান পাওনাদার অথবা

যাগ তাস

দায়কও ব ি গতভােব অথবা আদালেত হািজর হওয়ার

কান ব ি র মাধ েম উ

িজ াসাবােদ অংশ হণ কিরেত পািরেবন৷

(৪) য ব ি েক িজ াসাবাদ করা হয়, অতঃপর এই ধারায় উ
তাহােক আদালত উহার িবেবচনায় যথাযথ য কান
(৫) উ

বি

বিলয়া উিল ◌্নিখত,

কিরেত পািরেবন৷

ব ি েক শপথবাক পাঠ করাইবার পর তাহােক িজ াসাবাদ করা হইেব এবং িতিন

ৃ অ েমািদত সকল ে র জবাব িদেবন৷
আদালেতর বা আদালত কতক
(৬) এই ধারা অ যায়ী উ

বি

তাহার িনজ খরেচ আদালেত হািজর হওয়ার অিধকারী য কান

ব ি েক তাহার পরামশদাতা িনেয়াগ কিরেত পািরেবন এবং এই পরামশদাতা উ
আদালেতর অ মিত সােপে গ, এমন য কান
ব ব উপ াপন বা ব াখ াদােনর জ

ািবত কান অিভেযাগ হইেত মু

িবেবচনায় য কান খরচ দওয়ার জ

উপনীত হয় য উ

বি

তাহার িবর ◌্নে

হইয়ােছন তাহা হইেল আদালত উহার উপযু

েয়াজনীয় আেদশ িদেত পািরেব৷

ী
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(৭) িজ াসাবােদর িববরণ টাকা আকাের িলিপব কিরেত হইেব এবং উ
নাইেত বা তাহােক পিড়বার েযাগ িদেত এবং তাহার ারা া গরযু
লইেত হইেব; এবং উ

ব ি েক তাহা পিড়য়া
বা িটপসিহযু

করাইয়া

িববরণ পরবতী সমেয় কান দওয়ানী কাযধারায় তাহার িবর ◌্নে

মাণ িহসােব ব বহার করা যাইেব এবং উহা য কান পাওনাদার বা দায়েকর পিরদশেনর জ
যুি যু

সকল সমেয় উ ু

(৮) আদালত উপযু

থািকেব৷

মেন কিরেল সমেয় সমেয় িজ াসাবাদ মূলতবী রািখেত পািরেব৷

(৯) এই ধারার অধীন িজ াসাবাদ, আদালেতর িনেদশ ও এত ে েশ
ৃ িবিনিদ
সােপে গ, আদালত কতক

ণীত িবিধ-িবধান

কান জলা জজ বা হাইেকাট িবভােগর একজন কমকতা,

যথা: অিফিসয়াল, রফারী, মা ার, রিজ ার বা ডপুিট রিজ ার এর স েু খ অ ি ত হইেত পাের;
এবং যাহার স েু খ িজ াসাবাদ করা হয় িতিন খরচািদ ম রু করা ব তীত, এই ধারার অধীন
িজ াসাবাদ স িকত আদালেতর য কান
পলাতক
দায়কেক
ফতার
কিরবার তগমতা

গমতা েয়াগ কিরেত পািরেবন৷

২৮০৷ কান দায়ক তাহার িনকট হইেত তলবকৃত অথ দান অথবা কা ানীর িবষয়ািদর স েক
িজ াসাবাদ এড়াইবার উে েশ , অবলুি র আেদশ দােনর পূেব বা পের যখনই হউক, তাহার
বাংলােদশ ত ােগর িকংবা অ ভােব আ েগাপন কিরবার অথবা কা ানীর কান পিরস দ
সরাইয়া ফিলবার স াবনা আেছ বিলয়া িব াস করার মত যুি সংগত কারণ আেছ মেম স ু
হইেল আদালত উ
অ াবর স ি

দায়কেক

আটক করাইেত এবং তাহার ঐ সম

আেদশ না দওয়া পয
অ া

কাযধারা

রতগণ

ফতার করাইেত এবং তাহার সংিশ ◌্ন

বিহ, নিথপ

ও

ৃ িভ
পিরস দ, আদালত কতক

প

, িনরাপদ হফাজেত রাখার আেদশ িদেত পািরেব৷

২৮১৷ তলবী ও অ িবধ অথ আদােয়র উে েশ , অবলুি র
ঋণ হীতা বা অ

কান ব ি র িবর ◌্নে

দােয়র করার ব াপাের অ া

ি য়াধীন কা ানীর

দায়ক বা

িকংবা তাহােদর স ি র িবর ◌্নে

মাক মা

আইেনর অধীেন আদালেতর য চিলত

আইেনর ারা বা অধীেন আদালতেক

দ

গমতা রিহয়ােছ তাহা এই

গমতােক সীিমত কিরেব না, বরং উহার অিতির

বিলয়া িবেবিচত হইেব৷
আেদশ বলবৎকরণ এবং আেদেশর িবর ◌্নে আপীল
আেদশ বলব
করার তগমতা

ৃ
২৮২৷ এই আইেনর অধীেন আদালত ক তক
পাের যভােব কান মামলায় উ

দ আেদশ সই একইভােব বলব

ৃ
আদালত কতক
দ িডি

করা যাইেত

বলব করা যায়৷

আদালেতর
আেদশ অ
ী
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আদালত কত ৃ ক
বলবৎকরণ

কা ানী আইন, ১৯৯৪

২৮৩৷ কান কা ানীর অবলুি র জ

বা অবলুি র

ি য়া চলাকােল আদালত কান আেদশ

ৃ এই প বলব
দান কিরেল তাহা বাংলােদেশর য কান ােন য কান আদালত কতক
যাইেব যন উ
অবি ত এবং উ

কা ানীর িনব ীকৃত কাযালয় উ
আেদশ উ

অ

আদালতই

অ

আদালেতর এ িতয়ারাধীন এলাকায়

দান কিরয়ািছল, তেব ব িত ম এই য উ

কা ানীর িনবি ত কাযালয় য আদালেতর এ িতয়ারভু
কবলমা
এক আদালেতর
আেদশ অ
আদালত কত ৃ ক
বলব

করার

প িত

এলাকায় অবি ত সই এলাকায়

সই আদালতই আেদশিট বলব কিরেত পািরেব৷
ৃ বলব হইেব সে গে আেদেশর
আদালত কতক

২৮৪৷ এক আদালেতর আেদশ যে গে অ
একিট ত ািয়ত (certified) অ িলিপ শেষা
হইেব এবং এই প উপ াপনই হইেব উ
শেষা

করা

আদালত উ

আেদশ বলব

আদালেতর উপযু

আেদশ

করার জ

দ

কমকতার িনকট পশ কিরেত

হওয়ার পযা

মাণ; এবং ইহার পর

এমনভােব েয়াজনীয় পদে গপ হণ কিরেব

যন আদালত ইহার িনজ আেদশ বলব কিরেতেছ৷
আেদেশর
িবর ◌্নে
আপীল

২৮৫৷ আদালত কান কা ানীর অবলুি র ব াপাের কান আেদশ িদেল বা িস া

ঘাষণা

কিরেল উহা পুনঃ নানীর আেবদন বা উহার িবর ◌্নে

আপীল উ

এ িতয়ার অ সাের দ

য প িতেত, য শতাধীেন এবং য

কান আেদশ বা িস াে

র

গে

আদালেতর সাধারণ

আদালেত করা যাইত সই একই প িতেত, শতাধীেন এবং আদালেত, দােয়র করা যাইেব৷
াকৃত অবলুি (Voluntary Winding up)
াকৃ ত
অবলুি র
পিরি িত

২৮৬৷ (১) কান কা ানী িন িলিখত পিরি তেত

াকৃতভােব উহার অবলুি ঘটাইেত পািরেব,

যথা :(ক) সংঘিবিধ ারা কা ানীর কাযকাল িনধািরত হইয়া থািকেল এবং তাহা উ ীণ হইয়া গেল,
িকংবা এমন কান ঘটনা যাহা ঘিটেল কা ানী
িবলু করা হইেব বিলয়া ইহার সংঘিবিধেত িবধান রাখা হইয়ােছ এবং উ
কারেণ কা ানীর সাধারণ সভায় এই মেম িস া

গ ৃহীত হয় য,

ঘটনা সংঘিটত হওয়ার
াকৃতভােব অবলুি র

েয়াজন হইয়া পিড়য়ােছ; অথবা
(খ) যিদ কা ানী িবেশষ িস া

হণ কের য কা ানীর

াকৃত অবলুি

ঘটােনা হউক;

অথবা
(গ) কা ানী যিদ এই মেম একিট অসাধারণ (Extra-ordinary) িস া

হণ কের য,

কা ানীর দায়- দনার কারেণ উহার কাযাবলী অব াহত রাখা যায় না এবং সই জ
ী
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কা ানী আইন, ১৯৯৪

অবলুি ই যুি সংগত৷
(২) অতঃপর এই খে

াকৃত অবলুি র িস া

উিল ◌্নিখত “

(ক), (খ) অথবা (গ) দফার অধীেন গ ৃহীত
াকৃ ত

২৮৭৷

অবলুি র

াকৃত অবলুি র িস া

” বিলেত উপ-ধারা (১) এর

াবেক বুঝাইেব৷
াকৃত অবলুি র

হেণর সময় হইেত

ি য়া আর

হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব৷

ি য়ার
র ◌্ন
কা

ানীর

২৮৮৷

আইনগত
মযাদার উপর
াকৃ ত
অবলুি র

াকৃত অবলুি

আর

কিরয়া িদেব, তেব অবলুি

হওয়ার সময় হইেত কা ানী উহার কাযাবলী পিরচালনা ব

যাহােত কা ানীর জ

কায াবলী চালু রাখা েয়াজন কবলমা ততটু

কল াণকর হয় ত ে েশ উহার যতটু

চালু রাখা যাইেব :

ভাব

তেব শত থােক য, সংঘিবিধেত িবপরীত যাহাই িকছু থা ন না কন, কা ানী িবলু
হওয়া পয

উহার িনগিমত মযাদা এবং উ

মযাদা হইেত উ ূ ত

ঘািষত না

গমতা, অিধকার এবং দায়-

দািয় অব াহত থািকেব৷
াকৃ ত
অবলুি র
িস াে
নািটশ

র

২৮৯৷ (১) কান কা ানী
হণ কিরেল উহা

াকৃতভােব অবলুি র জ

হেণর দশ িদেনর মেধ উ

িবেশষ িস া

িস াে

বা অসাধারণ িস া

র িবষেয় সরকারী গেজেট এবং য

এলাকায় কা ানীর িনবি কৃত কাযালয় অবি ত সই এলাকা হইেত

কািশত কান দিনক

সংবাদপে , যিদ থােক, িব ি আকাের চার কিরেত হইেব৷
(২) এই ধারার িবধান পালেন কান কা ানী ব থ হইেল, উ
অব াহত থােক ততিদেনর েত ক িদেনর জ
উহার েত ক কমকতা, িযিন

কা ানী উ

ব থতা যতিদন

অনিধক একশত টাকা অথদে দ নীয় হইেব এবং

াতসাের ও ই াকৃতভােব উ

বরেখলাপ অ েমাদন কেরন বা উহা

চিলেত দন িতিনও, একই অথদে দ নীয় হইেবন৷
লতা
স

িকত

ঘাষণা

২৯০৷ (১)

কান

াকৃত অবলুি র িস া

কা ানীর

হেণর

াব করা হইেল,

কা ানীেত যিদ ইজন পিরচালক থােকন তেব উভেয়ই এবং যিদ ইজেনর অিধক পিরচালক
থােকন, তেব তাহােদর সংখ াগির পিরচালকগণ, য সভায় উ

াব উ ািপত হইেব সই

সভায় নািটশ দওয়ার পূেবই তাহােদর িনেজেদর মেধ অ ি ত একিট সভার িস া

েম,

এিফেডিভট আকাের এই মেম ঘাষণা িদেবন য, তাহারা কা ানীর িবষয়ািদর স েক পূণ তদ
কিরয়ােছন এবং তদে

র পর তাহারা এই অিভমত পাষণ কেরন য, কা ানী অবলুি

আর

হওয়ার অনিধক িতন বৎসর সমেয়র মেধ কা ানী ইহার সকল দায়- দনা স ণ
ূ েপ পিরেশাধ
কিরেত সমথ হইেব৷
ী

bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-788.html

ই

185/242

কা ানী আইন, ১৯৯৪

17/08/2020

(২) উ

ঘাষণার সমথেন কা ানীর িবষয়ািদর স েক উহার িনরী গেকর একিট িরেপাট

সংেযািজত থািকেত হইেব এবং উপ-ধারা (১) এ বিণত সময় অিত া
ঘাষণাপ িট িনব েনর জ

হওয়ার পূেবই

রিজ ােরর িনকট দািখল না করা হইেল, এই আইেনর উে েশ

পূরণকে , উহার কান কাযকািরতা থািকেব না৷
(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর িবধান অ সাের কান কা ানী অবলুি করার িবষেয় ঘাষণা দান
করা হইেল এবং রিজ ােরর িনকট উহা দািখল করা হইেল, উ
ৃ
কতক

াকৃত অবলুি ” এবং উ

ৃ
কতক

াকৃত অবলুি ” বিলয়া অিভিহত হইেব৷

াকৃ ত
তগে

গে

াকৃত অবলুি

ৃ
ধারাসমূহ (উভয় ধারাসহ) িবধানাবলী সদস গণ কতক

২৯১৷ ২৯২ হইেত ২৯৬ পয
অবলুি র

অবলুি র

এই আইন “সদস গণ

ঘাষণা দান ও দািখল করা না হইেল তাহা “পাওনাদারগণ

ৃ
সদস গণ কতক
সদস গণ কত ৃ ক

অবলুি

াকৃত

েযাজ হইেব৷

েযাজ

িবধানসমূ হ
িল ইেডটর
িনেয়াগ ও
পাির িমক
িনধারণ

২৯২৷ (১) কা ানী উহার সাধারণ সভায় কা ানীর িবষয়ািদ

টাইয়া ফলা এবং উহার

পিরস দ ব টেনর লে গ এক বা একািধক িল ইেডটর িনেয়াগ এবং তাহার বা তাহােদর
পাির িমক িনধারণ কিরেত পািরেব৷
(২) িল ইেডটর িনেয়ােগর সংেগ সংেগ কা ানীর পিরচালকগেণর সকল

গমতার অবসান

হইেব, তেব কা ানীর সাধারণ সভা িকংবা িল ইেডটর য পিরমােণ পিরচালকগেণর
অব াহত থাকা অ েমাদন কেরন ততটু
িল ইেডটেরর
শূ পদ পূরণ

অব াহত থািকেব৷

২৯৩৷ (১) ম ৃতু , পদত াগ িকংবা অ
উহার সাধারণ সভার িস া
শূ

গমতা

কান কারেণ িল ইেডটেরর পদ শূ

হইেল কা ানীর

বেল, তেব পাওনাদারগেণর সংেগ এই ে মৈতক সােপে গ, উ

পদ পূরণ কিরেত পািরেব৷

(২) িল ইেডটেরর শূ পদ পূরেণর উে েশ

য কান

দায়ক িকংবা িল ইেডটেরর সংখ া

একািধক হইেল অবিশ এক বা একািধক িল ইেডটর কা ানীর সাধারণ সভা আ ান কিরেত
পােরন৷
(৩) সাধারণ সভা এই আইেন িকংবা কা ানীর সংঘিবিধেত িবধ ৃত প িতেত অথবা

দায়ক বা

ৃ িনধািরত প িতেত অ ি ত হইেব৷
কতব রত িল ইেডটেরর আেবদন েম আদালত কতক
ী
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কা
স
হ
পণ

ানীর
ি
া

েরর
প শয়ার,

ইত ািদ

হেণর

ব াপাের
িল ইেডটেরর
তগমতা

াকৃতভােব অবলু করার

২৯৪৷ (১) যিদ কান কা ানীেক স ণ
ূ

াব করা হয় বা উহার

ঐ প অবলুি চিলেত থােক এবং যিদ কা ানীর সমুদয় িকংবা আংিশক কারবার অথবা স ি
অ

একিট কা ানী, যাহা এই ধারায় “হ

া

র

হীতা কা ানী” নােম অিভিহত এবং যাহা

এই আইেন দ সং া সাের একিট কা ানী নাও হইেত পাের, এর িনকট িব য় বা অ ভােব
হ

া

র করার

াব করা হয়, তেব

থেমা

কা ানী, যাহা এই ধারায় “হ

কা ানী” নােম অিভিহত, এর িল ইেডটর, কা ানীর িবেশষ িস া
কত ৃ বেল অথবা িবেশষ কান ব ব ার জ

দওয়া কত ৃ বেল, উ

বা িব য় কিরয়া উহার স ণ
ূ বা আংিশক পণ
অ

কান

কার আিথক

াথ হ

া

পহ

া

া

েম দওয়া সাধারণ

কারবার বা স ি হ

া

র

র হীতা- কা ানীর শয়ার, পিলিস বা

এমন বে াব

কিরেত পািরেবন য ারা

রকারী- কা ানীর সদস গণ নগদ অথ শয়ার, পিলিস, বা অ

ঐ িল হণ ছাড়াও হ

রকারী

রকারী- কা ানীর সদস গেণর মেধ ব টেনর উে েশ

হণ কিরেত পািরেবন, অথবা িল ইেডটর অ
হ

া

া

প ােথর পিরবেত িকংবা

র হীতা- কা ানীর মুনাফার অংশ হণ কিরেত বা সই কা ানীেত

অ িবধ িবধা লাভ কিরেত পািরেবন৷
(২) এই ধারা অ যায়ী কান িব য় বা অ িবধ হ

া

র বা বে াব

হ

া

রকারী-

কা ানীর সদস েদর উপর বাধ তামূলক হইেব৷
(৩) হ

া

রকারী- কা ানীর কান সদস উ

িবষেয় িবেশষ িস াে

যিদ িল ইেডটেরর িনকট িলিখতভােব তাহার িভ মত ব

র পে গ ভাট না িদয়া

কেরন এবং িবেশষ িস া

গ ৃহীত

হওয়ার সাত িদেনর মেধ িতিন তাহার িভ মত কা ানীর িনবি কৃত কাযালেয় দািখল কেরন,
তেব িতিন গ ৃহীত
ি রীকৃত মূেল

াবিট কাযকর না করার জ
য় করার জ

িকংবা তাহার

াথ পার

িরক স িত েম

িকংবা সািলশীর মাধ েম িনধািরত মূেল

য় করার জ

িল ইেডটরেক বিলেত পােরন৷
(৪) িল ইেডটর উ

সদেস র াথ

য় কিরবার িস া

উে েশ , কা ানীর িবেশষ িস া
কা ানীর িবলুি স

িট

য়মূল পিরেশােধর

ারা িনধািরত প িতেত, িল ইেডটর উহা সং হ কিরয়া

হওয়ার পূেব অবশ ই পিরেশাধ কিরেবন৷

(৫) এই ধারার উে েশ পূরণকে , কান িবেশষ িস া
য, িস া

হণ কিরেল, উ

াকৃত অবলুি

কবলমা এই কারেণ অৈবধ হইেব না

িকংবা িল ইেডটর িনেয়ােগর সং া

িস া

গ ৃহীত হওয়ার

ৃ হউক বা আদালেতর ত াবধােন হউক,
পূেব বা একই সমেয় গ ৃহীত হইয়ােছ; িক ু আদালত কতক
যিদ কা ানীর অবলুি র আেদশ উ
হয়, তাহা হইেল িস া

িস া

দান করা

ৃ অ েমািদত না হইেল উহা বধ হইেব না৷
িট আদালত কতক
ী

bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-788.html

গ ৃহীত হওয়ার পর এক বৎসেরর মেধ

ই

187/242

কা ানী আইন, ১৯৯৪

17/08/2020

(৬) Arbitration Act 1940 (X of 1940) এর সকল িবধান, তেব কান িবষেয় সািলশী চিলেব
না মেম উ
সািলশীর
বৎসরাে
সাধারণ সভা
আ ােন
িল ইেডটেরর
কতব

আইেন য িবধান থািকেত পাের সই িবধানাবলী ব তীত, এই ধারার অধীন সকল
গে

েযাজ হইেব৷

২৯৫৷ (১) অবলুি র ি য়া এক বৎসেরর অিধককাল অব াহত থািকেল, িল ইেডটর উ
আর

হওয়ার

থম বৎসেরর শেষ, এবং পরবতীকােল

ি য়া

েত ক বৎসেরর শেষ িকংবা এই প

েত ক বৎসর শষ হওয়ার পর ন ই িদেনর মেধ যথাশী স ব কা ানীর সাধারণ সভা আ ান
কিরেবন এবং পূববতী বৎসের তাহার কাজকম, লনেদন এবং অবলুি পিরচালনা সং া

একিট

িতেবদন এবং অবলুি র পিরি িত স িকত িনধািরত তথ স িলত একিট িববরণী সভায়
উপ াপন কিরেবন৷
(২) িল ইেডটর এই ধারার িবধান পালেন ব থ হইেল অনিধক পাঁচশত টাকা অথদে

দ নীয়

হইেবন৷
চূ ড়া
কা
অবলুি

সভা ও
ানীর

২৯৬৷ (১) কা ানীর িবষয়ািদ স ণ
ূ েপ অবলু হওয়ার সে সে িল ইেডটর অবলুি স েক
একিট িববরণী

ত কিরেবন, যাহােত অবলুি র কাজ িকভােব পিরচালনা করা হইয়ােছ এবং

কা ানীর স ি

িকভােব িবিল ব ন করা হইয়ােছ তাহার বণনা থািকেব; এবং তৎপর িতিন

কা ানীর িহসাব-িনকাশ ও তৎস েক

েয়াজনীয় ব াখ া উপ াপেনর উে েশ

কা ানীর

সদস গেণর একিট সাধারণ সভা আ ান কিরেবন৷
(২) সভা অ

ােনর অ

তঃ একমাস পূেব, সভার সময়,

উেল ◌্নখপূবক, একিট িব ি

ান ও উে েশ

িনিদ ভােব

চার কিরয়া সভা আ ান কিরেত হইেব এবং ২৮৯ ধারার (১)

উপধারায় নািটশ কােশর য প িত িনধািরত রিহয়ােছ সই প িতেত উ

িব ি

চার কিরেত

হইেব৷
(৩) সভা অ
সভা অ

ােনর পর এক স ােহর মেধ িল ইেডটর তাহার িহসাব-িনকােশর একিট অ িলিপ ও

ান ও উহার তািরখ স িকত একিট িরটাণ রিজ ােরর িনকট দািখল কিরেবন; এবং িতিন

এই উপ-ধারা অ সাের উ

অ িলিপ বা িরটাণ দািখল কিরেত ব থ হইেল, যতিদন উ

ব থতা

অব াহত থােক ততিদেনর িতিদেনর জ , অনিধক একশত টাকা অথদে দ নীয় হইেবন :
তেব শত থােক য, সভার কারাম না হইেল, িল ইেডটর উিল ◌্নিখত িরটােণর পিরবেত এই
মেম একিট িরটাণ দািখল কিরেবন য, যথাযথ প িতেত উ

সভা ডাকা হইয়ািছল, িক ু সভার

কারাম হয় নাই; এবং এইভােব িরটাণ দািখল করা হইেল িরটাণ তরী ও দািখল সং া

এই উপ-

ধারার িবধান পালন করা হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব৷
ী
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(৪) রিজ ার উ

িহসাব-িনকােশর অ িলিপ এবং (৩) উপ-ধারায় উিল ◌্নিখত য কান একিট

িরটাণ পাওয়ার সংেগ সংেগ সই িল িনবি ত কিরেবন এবং িরটাণ িনব েনর িদন অিতবািহত
হওয়ার পর কা ানী িবলু (dissoloved) হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব :
তেব শত থােক য, আদালত ই া কিরেল, িল ইেডটর অথবা আদালেতর িবেবচনায়
সংিশ ◌্ন

অ

য

কান ব ি র আেবদন েম,

আদালেতর িবেবচনায় যথাযথ সময় পয

কা ানী িবলুি র কাযকরতার তািরখ

বিধত কিরয়া আেদশ িদেত পািরেব৷

(৫) য ব ি র আেবদন েম আদালত (৪) উপ-ধারার অধীেন আেদশ
হইেব আেদশ দােনর এ শ িদেনর মেধ উ
িনব েনর জ
যতিদন পয

াথ

দান কের তাহার কতব

আেদেশর একিট ত ািয়ত (certified) অ িলিপ

রিজ ােরর িনকট দািখল করা; এবং ঐ ব ি

এই কতব পালেন ব থ পালেন

এই ব থতা অব াহত থােক ততিদেনর িতিদেনর জ

িতিন অনিধক একশত টাকা

অথদে দ নীয় হইেবন৷

পাওনাদারগণ ক
পাওনাদারগণ
কত ৃ ক

াকৃ ত

াকৃত অবলুি
ৃ
ভু ) এর িবধানাবলী পাওনাদারগণ কতক

২৯৭৷ ২৯৮ হইেত ৩০৫ ধারাসমূহ (উভয় ধারা অ
াকৃত অবলুি সং া

অবলুি র
তগে

ৃ
তক

িবষেয় েযাজ হইেব৷

েযাজ

িবধানসমূ হ
পাওনাদারগেণর
সভা

২৯৮৷ (১) কা ানীর

াকৃত অবলুি র উে েশ

াব উ াপেনর জ

িদন অ ি ত হইেব সই িদন বা উহার পেরর িদন উ
কা ানী উহার পাওনাদারগেণর একিট
আ ােনর নািটশ

ত

আ ানকৃত সভা য

াব উ াপেনর জ

অ

ােনর জ

সভা আ ান কিরেব এবং কা ানীর িনজ সভা

রেণর সময় একই সংেগ পাওনাদারগেণর উ

সভার নািটশ ডাক মারফত

রণ কিরেব৷
(২)

কা ানী ধারা ২৮৯ এর (১) উপ-ধারায় বিণত প িতেত িব াপেনর আকােরও

পাওনাদারগেণর সভায় নািটশ চার কিরেব৷
(৩) কা ানীর পিরচালকগণ (ক) পাওনাদারগেণর সভায় কা ানীর িবষয়ািদর অব া স েক একিট পূণাংগ িববরণ এবং
পাওনাদারগেণর একিট তািলকা ও তাহােদর পাওনার আ মািনক পিরমাণ পশ কিরেবন; এবং
(খ) তাহােদর মধ হইেত একজন পিরচালকেক উ

ী
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(৪) য পিরচালক পাওনাদারগেণর সভার সভাপিত িনযু

হইেবন তাহার কতব হইেব সই সভায়

উপি ত থািকয়া উহার সভাপিত করা৷
(৫)

াকৃত অবলুি র

যায় এবং

াব উ াপেনর জ

আ ত কা ানীর সভাপিত যিদ মূলতবী হইয়া

াবিট মূলতবী সভায় গ ৃহীত হয়, তাহা হইেল (১) উপ-ধারা অ সাের অ ি ত

পাওনাদারগেণর সভায় গ ৃহীত কান

াব এই েপ কাযকর হইেব যন উহা কা ানী অবলুি র

াব গ ৃহীত হওয়ার অব বিহত পের গ ৃহীত হইয়ািছল৷
(৬) যিদ ৃ (১) ও (২) উপ-ধারার িবধান পালেন, বা
(ক) কা ানী কতক
ৃ (৩) উপ-ধারার িবধান পালেন, বা
(খ) কা ানীর পিরচালক পিরষদ কতক
ৃ (৪) উপ-ধারার িবধান পালেন, বরেখলাপ হয়,
(গ) কা ানীর সংিশ ◌্ন পিরচালক কতক
তাহা হইেল

গ মত কা ানী, পিরচালক পিরষেদর

েত ক সদস বা সংিশ ◌্ন পিরচালক

অনিধক পাঁচ হাজার টাকা কিরয়া অথদে দ নীয় হইেবন, এবং কা ানীর বরেখলােপর
কা ানীর

াতসাের ও ই াকৃতভােব উহার জ

েত ক কমকতা, িযিন

গে ,

দায়ী, িতিনও একই

অথদে দ নীয় হইেবন৷
িল ইেডটর
িনেয়াগ

২৯৯৷ পাওনাদারগণ এবং কা ানীর সদস গণ ২৯৮ ধারা িবধান অ সাের আ ত, তাহােদর িনজ
িনজ সভায় কা ানীর অবলুি র জ

এবং উহার পিরস দ ব টেনর জ

য কান ব ি েক

িল ইেডটর িহসােব মেনানীত কিরেত পািরেবন, এবং পাওনাদারগণ এবং কা ানী িভ

িভ

ৃ মেনানীত ব ি ই িল ইেডটর হইেবন;
ব ি েক িল ইেডটর মেনানীত কিরেল পাওনাদারগণ কতক
ৃ
িক ু পাওনাদারগণ কতক
কান ব ি

ৃ মেনানীত ব ি
মেনানীত না হইেল কা ানী কতক

িল ইেডটর হইেবন :
তেব শত থােক য, িভ িভ ব ি

মেনানীত হইেল কা ানীর য কান পাওনাদার, পিরচালক বা

সদস , পাওনাদারগেণর মেনানয়েনর সাতিদেনর মেধ , এই প একিট আেদশদােনর জ
ৃ মেনানীত ব ি র পিরবেত
আদালেতর িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন য, পাওনাদারগণ কতক
ৃ মেনানীত ব ি েক অথবা উভয় মেনানীত ব ি েক যৗথভােব অথবা অ
কা ানী কতক

কান

ৃ ীয় ব ি েক িল ইেডটর িহসােব িনেয়াগ করা হউক৷
তত
পিরদশন কিমিট
িনেয়াগ

৩০০৷ পাওনাদারগণ

েয়াজন মেন কিরেল ২৯৮ ধারা অ সাের অ ি ত িকংবা পরবতী কান

তািরেখ অ ি ত তাহােদর সভায় অনিধক পাঁচ সদস িবিশ
কিরেত পািরেবন; এবং যিদ উ

কিমিট িনযু
ী
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অবলুি র িস া

কা ানী আইন, ১৯৯৪

গ ৃহীত হয় সই সভায় অথবা পরবতী সমেয় অ ি ত কান সাধারণ সভায় উ

কিমিটর সদস িহসােব অনিধক পাঁচজন ব ি েক িনেয়াগ কিরেত পািরেব :
তেব শত থােক য, পাওনাদারগণ উপযু

মেন কিরেল, এই মেম

াব হণ কিরয়া আদালেত

ৃ িনযু
আেবদন কিরেত পািরেবন য, পিরদশন কিমিটেত কা ানী কতক

য কান এক বা

একািধক ব ি র পিরদশক-সদস হওয়া বা থাকা সমীচীন নয়, এবং সই প
হইেল, আদালত িভ

প িনেদশ

দান না করা পয

, উ

াব গ ৃহীত

ােব উিল ◌্নিখত ব ি

বা

ব ি গণ কিমিটর সদস িহসােব কাজ কিরবার যাগ হইেব না; এবং এই িবধান অ সাের আেবদন
পশ করা হইেল এবং উপযু
ব ি গেণর পিরবেত অ
িল ইেডটেরর
পাির িমক
িনধারণ এবং
পিরচালকগেণর

বি

িবেবচনা কিরেল আদালত

ােব উিল ◌্নিখত ব ি

বা

বা ব ি গণেক কিমিটর সদস িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷

৩০১৷ (১) পিরদশন কিমিটর সদস গণেক িকংবা, উ

কিমিট না থািকেল িল ইেডটর বা

িল ইেডটরগণেক েদয় পাির িমক পাওনাদারগণ ধায কিরেত পািরেবন এবং যে গে এই প
পাির িমক ধায না করা হয় সে গে আদালত উহা ধায কিরেব৷

তগমতার

(২) িল ইেডটর িনেয়ােগর সংেগ সংেগ পিরচালকগেণর সকল

অবসান

পিরদশন কিমিট িকংবা, উ

কিমিট না থািকেল, পাওনাদারগণ পিরচালকগেণর য পিরমাণ

গমতা অ েমাদন কিরেবন তাহােদর সই পিরমাণ
িল ইেডটেরর
শূ

পদ পূরেণর

তগমতা

৩০২৷ ম ৃতু , পদত াগ বা অ

কান কারেণ কান িল ইেডটেরর পদ শূ

ৃ উ
আেদশ েম পাওনাদার কতক
পাওনাদারগেণর
াকৃ ত
অবলুি র
তগে

২৯৪

ধারার

েয়াগ

বৎসরাে
কা

ানী ও

পাওনাদারগেণর
সভ আ ােন
িল ইেডটেরর
কতব

ৃ
৩০৩৷ সদস গণ কতক

শূ

গে

াকৃত অবলুি র

ধারার অধীন িল ইেডটেরর

ৃ
হইেল, আদালত কতক

িল ইেডটেরর পদ আদালেতর

পদ পূরণ করা হইেব৷

াকৃত অবলুি র

ৃ
তমিন পাওনাদারগণ কতক
উ

গমতা অব াহত থািকেব৷

ৃ এবং অ া ভােব িনযু
িল ইেডটেরর পদ আদালত কতক

িনযু

গমতার অবসান ঘিটেব, তেব

২৯৪ ধারার িবধানাবলী যমন

েযাজ হয়

গে ও েযাজ হইেব, তেব ব িত ম এই য,

গমতা আদালেতর িকংবা পিরদশন কিমিটর অ েমাদন ছাড়া

েয়াগ করা যাইেব না৷
৩০৪৷ (১) অবলুি র
ি য়া আর

হওয়ার

ি য়া এক বৎসেরর অিধককাল ধিরয়া অব াহত থািকেল িল ইেডটর উ
থম বৎসেরর শেষ এবং পরবতী

বৎসর শষ হওয়ার পর যথাশী

স ব উপযু

েত ক বৎসেরর শেষ অথবা

েত ক

সমেয় কা ানীর একিট সাধারণ সভা এবং

পাওনাদারগেণর একিট সভা আ ান কিরেবন; এবং তাহার িবগত বৎসের কাযাবলী এবং কা ানীর
অবলুি

পিরচালনা সং া

একিট

িতেবদন এবং িনধািরত ছেক অবলুি র পিরি িত স িকত

িনধািরত তথ ািদ স িলত একিট িববরণী উ
ী
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সভায় উপ াপন কিরেবন৷
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(২) িল ইেডটর এই ধারার িবধান পালেন ব থ হইেল িতিন অনিধক পাঁচশত টাকা অথদে দ নীয়
হইেবন৷
চূ ড়া
অবলুি

সভা ও

৩০৫৷ (১) কা ানীর িবষয়ািদর স ণ
ূ েপ অবলু
স েক একিট িববরণী

হওয়ার সংেগ সংেগ িল ইেডটর অবলুি

ত কিরেবন, যাহােত অবলুি র কাজ িক ভােব পিরচালনা করা হইয়ােছ

এবং কা ানীর স ি িকভােব িবিল-ব ন করা হইয়ােছ তাহার বণনা থািকেব; এবং তৎপর িতিন
কা ানীর িহসাব-িনকাশ ও তৎস েক

েয়াজনীয় ব াখ া উপ াপেনর উে েশ

কা ানীর

সদস গেণর একিট সাধারণ সভা এবং পাওনাদারগেণর একিট সভা আ ান কিরেবন৷
(২) উপ-ধারা (১) এ উিল ◌্নিখত িতিট সভা অ
ান ও উে শ উেল ◌্নখপূবক একিট িব ি
এবং ২৮৯ ধারার (১) উপ-ধারায় নািটশ
উ

িব ি

ােনর কমপে গ এক মাস পূেব সভার তািরখ,
চােরর মাধ েম উ

সভা আ ান কিরেত হইেব,

কােশর য প িত িনধািরত রিহয়ােছ সই প িতেত

চার কিরেত হইেব৷

(৩) উপ-ধারা (১) এ উিল ◌্নিখত সভা অ

ােনর তািরেখর পর হইেত এক স ােহর মেধ , অথবা

যিদ সভা িল একই তািরেখ অ ি ত না হয় তাহা হইেল য তািরেখ পেরর সভািট অ ি ত হয় সই
তািরেখর পর হইেত এক স ােহর মেধ , িল ইেডটর তাহার িহসাব-িনকােশর একিট অ িলিপ এবং
সভা অ

ােনর এবং উহােদর তািরখ স িকত একিট িরটাণ রিজ ােরর িনকট দািখল কিরেবন;

এবং এই উপ-ধারা অ যায়ী উ
বরেখলাপ চিলেব ততিদেনর

অ িলিপ অথবা িরটাণ দািখেল বরেখলাপ করা হইেল যতিদন এই
েত ক িদেনর জ

িল ইেডটর অনিধক একশত টাকা অথদে

দ নীয় হইেবন:
তেব শত থােক য, অ

প সভায় ইিটর য কান একিট সভার কারাম, যাহার সংখ া হইেতেছ

এই ধারার উে শ পূরণকে

ইজন ব ি , না থািকেল, িল ইেডটর উ

মেম একিট িরটাণ তরী কিরেবন য, উ

িরটােণর পিরবেত এই

সভা যথাযথভােব আ ান করা হইয়ািছল, িক ু সই

সভায় কারাম িছল না, এবং এই িরটাণ দািখল করার পর এই উপ-ধারার অধীেন িরটাণ তরী ও
দািখল স িকত িবধানসমূহ পালন করা হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব৷
(৪) রিজ ার উপেরা

িহসাব-িনকােশর অ িলিপ এবং (৩) উপধারার উিল ◌্নিখত য কান

িরটাণ পাওয়ার পর সই িল সংেগ সংেগ িনবি ত কিরেবন এবং িনবি কৃত হওয়ার পর ন ই িদন
অিত া

হইেল কা ানী িবলু হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব :

তেব শত থােক য, আদালত িল ইেডটেরর আেবদন েম িকংবা আদালেতর িবেবচনায়
সংিশ ◌্ন

অথ

কান ব ি র আেবদন েম

আদালেতর িবেবচনায় যথাযথ সময় পয
ী
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কা ানীর িবলুি

াথ

কাযকর হওয়ার তািরখ

বিধত কিরয়া আেদশ িদেত পািরেব৷

ই
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(৫) য ব ি র আেবদন েম আদালত (৪) উপধারার অধীেন আেদশ
হইেব উ

আেদশ

দােনর এ শ িদেনর মেধ উহার একিট

রিজ ােরর িনকট দািখল করা; এবং উ

বি

দান কের তাহার কতব

ত ািয়ত অ িলিপ িনব েনর জ

এই কতব পালেন ব থ হইেল যতিদন পয

ব থতা চিলেত থােক ততিদেনর েত ক িদেনর জ

িতিন অনিধক পাঁচশত টাকা অথদে দ নীয়

হইেবন৷
সাধারণ িবধানাবলী
য কান ধরেনর
াকৃ ত

াকৃত

ভু ) ধারাসমূহ িবধ ৃত িবধানাবলী য কান

ৃ হউক অথবা পাওনাদারগণ কতক
ৃ হউক, এর
অবলুি , সদস গণ কতক

অবলুি র
তগে

৩০৬৷ ৩০৭ হইেত ৩১৫ (উভয় ধারা অ

গে

েযাজ হইেব৷

েযাজ

সাধারণ
িবধানসমূ হ
কা
স

ানীর
ি

িবিল-

ব টন

৩০৭৷ অ ািধকার িভি ক পিরেশাধ সং া
অবলুি র

এই আইেনর িবধানাবলী সােপে গ, কা ানীর

গে , উহার সকল পিরস দ উহার দায়- দনা সমঅিধকারী িভি েত এবং যুগপ

(pasripasu) পিরেশােধর জ

ব ব ত হইেব; এবং এই প ব ব াধীেন উ

পিরস দ

সদস েদর অিধকার ও াথ অ যায়ী তাহােদর মেধ িবিলব ন কিরেত হইেব, যিদ না সংঘিবিধেত
িভ
াকৃ ত
অবলুি র
তগে
িল ইেডটেরর
তগমতা ও
কতব

প কান িবধান থােক৷

৩০৮৷ (১) িল ইেডটর ৃ
(ক) সদস গণ কতক

াকৃত অবলুি র

গে ,

ৃ
অ েমাদন া হইেল, এবং পাওনাদারগণ কতক

াকৃত

অবলুি র

বেল

গে আদালত িকংবা পিরদশন কিমিটর অ েমাদন া হইেল ২৬২ ধারার (ঘ), (ঙ),

(চ) ও (জ) দফায় িল ্ইেডটরেক
দফাবেল দ
েয়াগ বা

কা ানীর অসাধারণ িস া

দ

য কান

গমতা

েয়াগ কিরেত পািরেবন; তেব এই

গমতার েয়াগ আদালেতর িনয় ণ সােপে গ হইেব এবং ঐ িলর য কানিটর
ািবত

েয়ােগর ব াপাের য কান পাওনাদার িকংবা

দায়ক আদালেত আেবদন

কিরেত পািরেবন;
ৃ অবলুি র
(খ) আদালত কতক

গে , এই আইেনর অ া

িবধান ারা

দ

গমতা (ক)

দফায় উিল ◌্নিখত অ েমাদন ব িতেরেকই েয়াগ কিরেত পািরেবন;
(গ) এই আইেনর অধীেন দায়কগেণর তািলকা সাব
তাহা েয়াগ কিরেত পািরেবন; এবং উ
ী
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করার য

গমতা আদালেতর রিহয়ােছ

তািলকা, দায়ক িহসােব যাহােদর নাম উহােত অ

ভু

ই
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থােক তাহােদর দায়- দনা স েক,

াথিমকভােব (Prima facie) একিট সা গ িহসােব গণ

হইেব;
(ঘ) শয়ারমূল বা অ া

অথ তলেবর জ

আদালেতর য

গমতা রিহয়ােছ তাহা েয়াগ কিরেত

পািরেব;
(ঙ) িবেশষ বা অসাধারণ িস াে
িবেবচনায় উপযু

অ

র মাধ েম কা ানীর অ েমাদন লােভর উে েশ িকংবা তাহার

য কান উে েশ কা ানীর সাধারণ সভা আ ান কিরেত পািরেবন৷

(২) িল ইেডটর কা ানীর দনাসমূহ পিরেশাধ এবং দায়কগেণর পার

িরক অিধকােরর সম য়

সাধন কিরেবন৷
ৃ
(৩) একািধক িল ইেডটর িনেয়াগ করা হইেল এই আইেনর অধীেন কান িল ইেডটর কতক
েয়াগেযাগ কান

গমতা সই িল ইেডটর েয়াগ কিরেবন যাহােক উ

গমতা েয়ােগর অিধকার দওয়া হইয়ােছ এবং এই প উ
তাহােদর মেধ অ ন ই জন িল ইেডটর উ
াকৃ ত

অিধকার িনধারণ করা না থািকেল

গমতা েয়াগ কিরেত পািরেবন৷

৩০৯৷ (১) য কান কারেণই হউক, কান িল ইেডটরই কাযরত না থািকেল আদালত িল ইেডটর

অবলুি র

িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷

তগে
িল ইেডটর

(২) আদালত, সংিশ ◌্ন কারণ িলিপব

িনেয়াগ ও

কিরয়া কান িল ইেডটরেক অপসারণ এবং তদ েল

অপসারেণ

অ

আদালেতর

একিট অ িলিপ অপসািরত িল ইেডটেরর িনকট

তগমতা
িল ইেডটর
িনেয়াগ স

একজনেক িনেয়াগ কিরেত পািরেব; এবং এই প করা হইেল, অিবলে অপসারণ আেদেশর
রণ কিরেব৷

৩১০৷ (১) িল ইেডটর তাহার িনেয়াগ- াি র পর এ শ িদেনর মেধ িনধািরত ফরেম তাহার

কত ৃ ক তাহা
নািটশ

িনেয়ােগর সময় উ

েক
দান

িনেয়ােগর একিট নািটশ িনব েনর জ

(২) িল ইেডটর এই ধারার িবধান পালন কিরেত ব থ হইেল যতিদন এই ব থতা চিলেত থােক
ততিদেনর িতিদেনর জ

পাওনাদারগেণর
উপর
সমেঝাতার

(arrangement)
বাধ বাধকতা

রিজ ারেক দান কিরেবন৷

অনিধক একশত টাকা অথদে দ নীয় হইেবন৷

৩১১৷ (১) য কা ানীর অবলুি র আস িকংবা অবলুি র ি য়া চিলেতেছ সই কা ানী এবং
উহার পাওনাদারগেণর মেধ
অসাধারণ িস া

কান বে াব

ারা অ েমািদত হইেল, উ

(arrangement) হইেল এবং
বে াব

কা ানীর

কা ানীর উপর এবং, পাওনার

মূেল র িভি েত পাওনাদারগেণর িতন-চতু থাংশ স িত িদেল, সকল পাওনাদােরর উপর
বাধ তামূলক হইেব, তেব উ

বে াবে

র িবর ◌্নে

উপ-ধারা (২) অ সাের আপীল করা

যাইেব৷
ী
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(২) বে াব

হওয়ার িতন স ােহর মেধ

কান পাওনাদার অথবা

আদালেত আপীল কিরেত পািরেবন, এবং আদালত

দায়ক উহার িবর ◌্নে

ায়সংগত মেন কিরেল উ

বে াব

সংেশাধন, পিরবতন িকংবা অ েমাদন কিরেত পািরেব৷
েয়াগকৃ ত

৩১২৷ (১) কান কা ানীর য কান

তগমতা
সং া

ে র

উপর িস াে
জ

আদালেত

আেবদেনর
অিধকার

র

কান

শয়ার মূল বা অ া

কােরর অবলুি র

গে অবলুি র

অথ তলব কাযকরী করা, কান কাযধারা িগত করা অথবা অ

ৃ কা ানী অবলুি র বলায় য
য কান িবষেয় আদালত তৎকতক
সই

গমতা েয়াগ সং া

ি য়া হইেত উ ূ ত

কান

এর উপর িস া

গমতা েয়াগ কিরেত পািরত

দােনর জ

িল ইেডটর বা য কান

দায়ক বা পাওনাদার আদালেতর িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন৷
(২) অবলুি র আর
াক বা িডি

হওয়ার পর কা ানীর কান স ি

জারী বা অ

উহা রদ করার জ

কান

িতকােরর আেদশ

বা মালপে র ব াপাের
দ

িল ইেডটর িকংবা কান পাওনাদার বা

হইেল বা বলব

দ

আটক,

হইেত থািকেল,

দায়ক আদালেতর িনকট আেবদন

কিরেত পািরেবন৷
(৩) যিদ উপ-ধারা (২) ত উিল ◌্নিখত আটকােদশ,

াকােদশ, িডি

বা অ িবধ িতকার -

ৃ
(ক) হাইেকাট িবভাগ কতক
দ হয় বা বলবৎকরেণর ি য়াধীন থােক, তেব হাইেকাট িবভােগর
িনকট আেবদন পশ কিরেত হইেব; এবং
(খ) অ

ৃ
কান আদালত কতক
দ হয় বা তথায় বলবৎকরেণর ি য়াধীন থােক, তেব অবলুি র

এ িতয়ারস

আদালেতর িনকট আেবদন পশ কিরেত হইেব৷

(৪) আদালত যিদ এই মেম স ু হয় য, উ ািপত ে র িন ি বা অভী
াথীত আেদশ
শতাধীেন উ
অ
াকৃ ত
অবলুি র ব য়

ায ও কল াণকর হইেব, তাহা হইেল আদালত উহার িবেবচনায় উপযু

আেবদন সামি ক বা আংিশকভােব ম রু কিরেত পাের অথবা উ

য প আেদশদান

৩১৩৷ অবলুি র

গে

সিঠকভােব পিরেশােধর
সােপে গ, অ

গমতার েয়াগ বা

আেবদেনর উপর

ায়সংগত মেন কের সই প আেদশদান কিরেত পািরেব৷
িল ইেডটেরর পাির িমকসহ য সকল খরচপ , চাজ ও অ া

বয়

েয়াজন হয় তাহা, জামানতধারী (secured) পাওনাদারগেণর অিধকার

সকল দাবীর তু লনায় অ ািধকার িভি েত

কা ানীর পিরস দ হইেত

পিরেশাধেযাগ হইেব৷
পাওনাদার ও
দায়কগেণর
অিধকার

৩১৪৷ কান কা ানীর
অবলুি র জ

াকৃত অবলুি র

কা ানীর পাওনাদার বা

গে

ৃ
ঐ প অবলুি র পিরবেত আদালত কতক

দায়কগণ আেবদন কিরেত পািরেবন এবং আদালত

সংরতগণ
ী
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আেবদনিট িবেবচনা েম
পািরেব; তেব কান
হইেব য,
াকৃ ত

দায়ক এই প আেবদন কিরেল আদালতেক অবশ ই এ মেম স ু

াকৃত অবলুি র ারা দায়কগেণর অিধকার

হইেল এবং আদালত উপযু

কাযধারা

হইেত

হইেব৷

ৃ অবলুি র আেদশ দান করা
াকৃত অবলুি র পিরবেত আদালত কতক

৩১৫৷ কান কা ানীর

অবলুি র

কা ানী আইন, ১৯৯৪

ৃ অবলুি র আেদশ িদেত
াকৃত অবলুি র পিরবেত আদালত কতক

িবেবচনা কিরেল উ

আেদশ বা পরবতীেত দ

কান আেদশ ারা

ৃ অবলুি র কাযধারার উে েশ
াকৃত অবলুি র সকল বা যেকান কাযধারােক আদালত কতক

েয়ােগ
আদালেতর
তগমতা

েয়াগ (adopt) কিরেত এবং পিরি িতর

েয়াজেন য কান অ বতী বা আ ষংিগক বা অ

য

কান আেদশ িদেত পািরেব৷
আদালেতর ত াবধান সােপেতগ অবলুি
ত াবধান

৩১৬৷ কান কা ানী উহার িবেশষ বা অসাধারণ িস া

সােপেতগ

কিরেল আদালত এই প আেদশ িদেত পািরেব য, অবলুি র

অবলুি র
আেদশ

বেল

দােনর

তগমতা

াকৃত অবলুি র

ি য়া, আদালেতর িবেবচনামত

ায়সংগত শত যথা : আদালেতর ত াবধােন কা ানীর পাওনাদার,
আদালেত আেবদন করার অিধকার অ

থাকার িনিদ

াব হণ

দায়ক ও অ া েদর

শত এবং অ া

সাধারণ শত

সােপে গ পিরচািলত হইেব৷
ত াবধান

৩১৭৷ যিদ কান

সােপেতগ
অবলুি র জ
আেবদেনর

াকৃত অবলুি র

আেবদন করা হয়, তেব উ

ি য়া আদালেতর ত াবধান সােপে গ পিরচালনার

আেবদন কান মামলার

গে

আদালতেক এ িতয়ার

দােনর

ৃ অবলুি র আেবদন বিলয়া গণ হইেব৷
ব াপাের আদালত কতক

ফলাফল
আদালত কত ৃ ক
পাওনাদার ও
দায়কগেণর
অিভ ায়
হণ

িল ইেডটর
িনেয়াগ ও
অপসারেণর জ
আদালেতর
তগমতা

হইেব, নািক আদালেতর ত াবধান সােপে গ

অবলু হইেব ইহা ি র করা এবং িল ইেডটর িনেয়াগ করা এবং আদালেতর ত াবধান সােপে গ
অবলুি

িবেবচনাপূব ক
িস া

ৃ অবলু
৩১৮৷ কান কা ানী আদালত কতক

সং া

সকল িবষয় িনধারণ করার

গে

আদালত পাওনাদার বা

অিভ ায় িবেবচনায় রািখয়া পযা সাে গ র িভি েত িস া

হণ কিরেব৷

৩১৯৷ (১) য

গে আদালেতর ত াবধান সােপে গ অবলুি র জ

হয়, সে গে

একই আেদশ

ারা িকংবা পিরবতীেত

দায়কগেণর

দ

কান আেদশ

কান আেদশ

দান করা

ারা অিতির

িল ইেডটরও িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷
ৃ িনযু
(২) কা ানী কতক

হইেল একজন িল ইেডটেরর য দায়-দািয়

ৃ িনযু
মযাদা থািকত এই ধারার অধীেন আদালত কতক
ী
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দায়-দািয় এবং মযাদা থািকেব৷

কা ানী আইন, ১৯৯৪

ৃ এই ধারার অধীেন িনযু
(৩) আদালত কতক
ত াবধান

সােপে গ

অবলুি -আেদশবেল

য কান িল ইেডটরেক িকংবা আদালেতর
দািয়ে

িনেয়ািজত

রিহয়ােছন

এমন

কান

িল ইেডটরেক আদালত তাহার পদ হইেত অপসারণ কিরেত পািরেব এবং অপসারণ, ম ৃতু ,

ত াবধান
আেদেশর
ফলাফল

পদত াগ বা অ

কান কারেণ তাহার পেদ স ৃ শূ তা পূরণ কিরেত পািরেব৷

৩২০৷ (১) য

গে

আদালেতর ত াবধান সােপে গ অবলুি র জ

আেদশ দওয়া হয়, স

ৃ আেরািপত বাধা-িনেষধ সােপে গ, তাহার সকল
গে , িল ইেডটর আদালত কতক
আদালেতর অ েমাদন অথবা হ

ে গপ ব িতেরেকই এই েপ

গমতা

েয়াগ কিরেত পািরেবন যন

াকৃত অবলুি হইেতেছ৷

সবেতাভােব কা ানীিটর
(২) উপ-ধারা (১) এর বিণত

গ

ব তীত এবং ২৭৯ ধারার উে শ ব তীত, আদালেতর

ত াবধান সােপে গ কা ানী অবলুি র আেদশ

দান করা হইেল উ

আেদশ, কান মামলা

ৃ কা ানী অবলুি র আেদশ বিলয়া গণ হইেব; এবং
িগতকরণসহ সকল ব াপাের, আদালত কতক
ৃ কা ানী অবলুি র আেদশ হইত তাহা হইেল শয়ার-মূল বা অ
আেদশিট যিদ আদালত ক তক
কান অথ তলব করা অথবা িল ইেডটেরর য কান তলব কাযকর করা এবং অ া
আদালত য

গমতা

েয়াগ কিরেত পািরত,

থেমা

ব াপাের

গে ও সই প পূণ কত ৃ

অবলুি র

আদালেতর থািকেব৷
(৩) য সকল িবধানবেল সরকারী িল ইেডটেরর

িত বা তাহার অ

স াদন করার িনেদশদােনর ব াপাের আদালত

গমতাবান,

িল ইেডটর” অিভব ি িট

েল কান কায বা িবষয়

স সকল িবধােন “সরকারী

ারা আদালেতর ত াবধান সােপে গ অবলুি

পিরচালনাকারী

িল ইেডটরেকই বুঝােনা হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব৷
ত াবধান
সােপেতগ
অবলুি
পিরচালনাকারী
িল ইেডটরেক
সরকারী
িল ইেডটর
পেদ িনেয়াগ

৩২১৷ আদালেতর ত াবধান সােপে গ কান কা ানীর অবলুি র আেদশ
আদালত যিদ উ
ি তীয়েয়া

দােনর পরবতীেত

ৃ হওয়ার আেদশ দান কের, তেব আদালত
কা ানীর অবলুি আদালত কতক

আেদশ িকংবা তৎপরবতী কান আেদশ

ারা,

থেমা

অবলুি র জ

িনযু

িল ইেডটরেক িকংবা একািধক িল ইেডটর থািকেল তাহােদর য কান একজনেক অ ায়ী বা
ায়ীভােব এবং অ

কান অিতির

ব ি র সংেগ বা এই প অিতির

বি

ব িতেরেক সরকারী

িল ইেডটর পেদ িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷

পিরপূরক িবধানসমূহ

ী

bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-788.html

ই

197/242

কা ানী আইন, ১৯৯৪

17/08/2020

অবলুি

আর

হওয়ার পর
হ

া

র

ইত ািদ পিরহার

াকৃত অবলুি র

৩২২৷ (১)
কান শয়ার হ

া

েল বা তাহার অ েমাদনসহ কৃত য

গে িল ইেডটেরর অ

র ব তীত অ

য কান শয়ার হ

া

র এবং অবলুি আর

হওয়ার পর

কা ানীর সদস গেণর মযাদার য কান পিরবতন ফলিবহীন হইেব৷
ৃ িকংবা আদালেতর ত াবধান সােপে গ অবলুি র
(২) আদালত কতক
আেদশ
অবলুি

গে , আদালত িভ

দান না কিরেল, আদায়েযাগ দাবীসহ কা ানীর স ি র সব ধরেণর হ
হওয়ার পর কৃত

আর

েত ক শয়ার হ

া

া

প

র এবং

র অথবা কা ানীর সদস েদর মযাদার

পিরবতন, ফলিবহীন গণ হইেব৷
সকল

কার

দনা

মাণ

সােপেতগ

৩২৩৷ দউিলয়া িহসােব ঘািষত কান কা ানীর
সং া

আইেনর িবধানাবলীর

েয়াগ সােপে গ,

গে , এই আইেনর অথবা দউিলয়া
েত ক অবলুি র কায েম ঘটনােপ গ

িভি েত পিরেশাধেযাগ সকল দনা এবং কা ানীর িনকট দাবীকৃত সকল পাওনা, যাহা বতমান
বা ভিবষ ত বা ঘটনােপ গ য কান
সােপে গ

া

কােরর হইেত পাের তাহা, কা ানীর িবর ◌্নে

মাণ

হইেব, তেব যতদূর স ব এই প দাবী বা দনার মূল মান আ মািনক ও

ায়সংগত িভি েত িনধারণ কিরেত হইেব৷
দউিলয়া
কা

ানীসমূ েহর

অবলুি র
গে

পাওনাদােরর
দািয়

দউিলয়া

অিধকার,

েয়াগ

য সম

বি

গে , জামানতধারী ও জামানতিবহীন

মাণ সােপে গ ঋণ, এ া িয়িট, ভিবষ ত এবং ঘটনােপ গ দায়-

স েক সই একই িবধান

গে আপাততঃ বলব

সং া
আইেনর

৩২৪৷ দউিলয়া েপ ঘািষত কা ানীর অবলুি র

েযাজ হইেব যাহা দউিলয়া ঘািষত কান ব ি র স ি র

দউিলয়া সং া

এই রকম কান

কান আইেনর িবধান অ সাের

গে

ঐ িল

েযাজ হয়, এবং

মাণ করার এবং কা ানীর স ি

হইেত

লভ াংশ পাওয়ার অিধকারী তাহারা অবলুি -আেদেশর আওতায় পিড়েবন এবং তাহারা য েপ এই
ধারায় উিল ◌্নিখত িবধােনর অধীেন

দাবী উ াপন করার অিধকারী কা ানীর িবর ◌্নে ও

সই প দাবী কিরেত পােরন৷
অ ািধকার
িভি েত
পিরেশাধ

৩২৫৷ (১) কা ানীর অবলুি র

গে অ া

ঋেণর তু লনায় িন বিণত দনা িল অ ািধকােরর

িভি েত পিরেশাধ কিরেত হইেব, যথা :
ৃ
(ক) সরকার িকংবা ায়ীয় কতপে
গর পাওনা সকল রাজ , ট া , সস ও রট, যাহা উপ-ধারা
(৫) এ উিল ◌্নিখত তািরেখ অতঃপর এই উপ-ধারায় উ
কা ানীর িনকট পাওনা হইয়ােছ, এবং উ

তািরখ বিলয়া উিল ◌্নিখত,

তািরেখর পূব হইেত বার মােসর মেধ

কা ানী

ৃ
কতক
েদয় হইয়ােছ৷

ী
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(খ) উ

তািরেখর পূববতী

(servants) চা রী বা

দ

কা ানী আইন, ১৯৯৪

ই মােসর মেধ
সবা বাবদ

কা ানীর করিণক এবং অ া

েদয় মজুরী বা বতন, তেব

কমচারীেদর

েত েকর জ

অনিধক

এক হাজার টাকা৷
(গ) উ

তািরেখর পূববতী ই মােসর মেধ স

কাযিভি ক হাের েদয় স সকল কাযস
তেব েত েকর জ

য সকল কায বা সবার মজুরী সময়িভি ক বা

কারী বা সবা দানকারী িমক বা কািরগেরর মজুরী,

অনিধক পাঁচ শত টাকা;

(ঘ) কা ানীর কান কমকতা িকংবা কমচারীর ম ৃতু িকংবা অ গমতার
Compensation Act, 1923 (VIII of 1923) অ সাের েদয়
(ঙ) ভিবষ -তহিবল, অবসরভাতা তহিবল,

গে , Workmen's

গিতপূরণ৷

ৃ রি গত অ
াচু ইিট তহিবল বা কা ানী কতক

য

কান কল াণ তহিবল হইেত কমচারীগণেক েদয় সকল অথ;
(চ) ১৯৫ ধারার (গ) দফার অধীেন অ ি ত কান তদ

বাবদ ব য়৷

(২) উপ-ধারা (১) এ বিণত দনা িল (ক) একিট অপরিটর সমপযােয়র হইেব এবং স ণ
ূ েপ পিরেশাধ কিরেত হইেব এবং যিদ ঐ সব
দনা িমটাইেত কা ানীর পিরস দ পযা না হয়, তাহা হইেল ঐ িল সমা পািতক হাের মও ফ
(abate) হইেব;
(খ) যিদ সাধারণ পাওনাদােরর দাবী িমটােনার জ
ৃ সৃ
তাহােদর দাবী কা ানী কতক

কা ানীর া পিরস দ অপযা হয়, তেব

কান বাহমান চােজর অধীন িডেব ার হা ারগেণর দাবীর

তু লনায় অ ািধকার পাইেব এবং তদ যায়ী তাহােদর পাওনা উ

চাজ যু

স ি হইেত পিরেশাধ

কিরেত হইেব৷
(৩) কা ানীর অবলুি র ব য় ও অ া

খরচপ িনবােহর জ

(১) এ উিল ◌্নিখত দনা পিরেশােধর জ

েয়াজনীয় অথ রািখয়া উপ-ধারা

পযা পিরস দ থািকেল সই িল অিবলে পিরেশাধ

কিরেত হইেব৷
(৪) অবলুি র আেদশ দােনর তািরেখর পূববতী ন ই িদেনর মেধ কান ব ি
মাল বা

ব ািদ

কা ানীর কান

াক (distrain) কিরেল বা করাইেল এই ধারার অধীেন য সব দনােক

অ ািধকার দওয়া হইয়ােছ, সই সম

দনা উপেরা

াককৃত মাল বা ব ািদ িকংবা উহার

িব য়ল অেথর উপর থম চাজ িহসােব গণ হইেব :
তেব শত থােক য, এই প চােজর অধীেন েদয় অথ পিরেশােধর
করা হইেব তাহার এবং উপেরা

াককারী ব ি

গে যাহােক এই অথ দান

সমান অিধকারী হইেবন৷

(৫) উপ-ধারা (১) (ক) ত উিল ◌্নিখত তািরখ অথ িন বিণত তািরখ, যথা :ী
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(ক) অবলুি র আেদশ

াকৃত অবলুি

দান সে ও য কা ানীর

উহার বাধ তামূলক অবলুি র আেদশ দওয়া হইয়ােছ, সই কা ানীর

আর

না হওয়ার কারেণ

গে , অবলুি র

থম

আেদশ দােনর তািরখ; এবং
(খ) অ সকল
কিতপয়
স

েদর দাবী

পিরত াগ

গে অবলুি আর হওয়ার তািরখ৷

৩২৬৷ (১) অবলুি র কায ম চিলেতেছ এমন কান কা ানীর স েদর কান অংেশর মেধ যিদ
দূবহ চু ি র (onerous covenants) ফেল ভারা া

য কান ধরেনর জিম অথবা অ

কা ানীর কান শয়ার বা ক অথবা কান অলাভজনক চু ি
স ি

থােক, অথবা যিদ অ

এই প

থােক যাহার ব াপাের উহার দখলদােরর সিহত কান চু ি র বাধ বাধকতা অ যায়ী এমন

কান দূবহ কাজ কিরেত হইেব অথবা এমন অথ পিরেশাধ কিরেত হইেব, য কারেণ উ

স ি

িব য়েযাগ নেহ িকংবা সহেজ িব য়েযাগ নেহ, তাহা হইেল কা ানীর িল ইেডটর উ

স ি

িব য় করার চ া অথবা িনজ দখেল আিনয়া উহার মািলক িহসােব কান কায কিরয়া থািকেলও
িতিন, আদালেতর অ মিত লইয়া এবং এই ধারার িবধানাবলী সােপে গ, অবলুি

আর

হওয়ার

সমেয়র মেধ , িনজ

া গের

হইবার এক মােসর মেধ ঐ প কান স ি

স েক

ৃ অ েমািদত অিতির
পর বার মাস িকংবা আদালত কতক
িলিখতভােব উ

স ি র দাবী পিরত াগ কিরেত পািরেবন :

তেব শত থােক য, অবলুি
িল ইেডটর

আর

াত না হইেল, িতিন ঐ স ি স ে

অ েমািদত অিতির

ৃ
াত হইবার বার মাস অথবা আদালত কতক

সমেয়র মেধ এই ধারার অধীেন উ

স ি র দাবী পিরত ােগর

গমতা

েয়াগ কিরেত পািরেবন৷
(২) এই ধারা অধীেন কান স ি র দাবী পিরত াগ সই তািরখ হইেত কাযকর হইেব য তািরেখ
কা ানীর অিধকার,

াথ, দায়- দনা বা অ

স ি র দাবী পিরত াগ করা হইয়ােছ; িক ু উ

পিরত াগ, কা ানীেক বা কা ানীর স ি েক দায়মু
ব তীত, পিরত

স ি েত অ

করার জ

কান ব ি র অিধকার বা দায়- দনা

যতটু

েযাজ ততটু

কিরেব না৷

(৩) আদালত স ি র দাবী পিরত াগ কিরবার অ মিত দানকােল বা উহার পূেব উ
াথ-সংিশ ◌্ন

ব ি গণেক এই প নািটশ িদবার িনেদশ িদেত পাের এবং স ি র দাবী

পিরত ােগর অ মিতদােনর ব াপাের এই প শত আেরাপ কিরেত এবং এই প অ
দান কিরেত পাের, যাহা আদালত

কান আেদশ

ায়সংগত বিলয়া মেন কের৷

(৪) যিদ কান স ি েত াথ-সংিশ ◌্ন ব ি

িল ইেডটেরর িনকট আেবদন কেরন য, উ

স ি র দাবী পিরত াগ করা হইেব িক না তাহা ি র করা হউক এবং যিদ আেবদন
ৃ অ েমািদত অিতির
িদন বা আদালত কতক
ী
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নািটশ না দন য, িতিন স ি িটর দাবী পিরত ােগর জ
হইেল িল ইেডটর এই ধারার অধীেন উ
কান চু ি র

আদালেত আেবদন কিরেবন, তাহা

স ি র দাবী পিরত াগ কিরেত পািরেবন না; এবং

গে িল ইেডটর যিদ এই প আেবদন দািখেলর পর উপেরািল ◌্নিখত সমেয়র

মেধ বা বিধত সমেয়র মেধ চু ি িটর ব াপাের দাবী পিরত াগ না কেরন, তেব কা ানী তাহা
হণ কিরয়ােছ বিলয়া গণ হইেব৷
(৫) যিদ কান ব ি

কা ানীর সিহত স ািদত কান চু ি র সূে িল ইেডটেরর িনকট হইেত

কান েযাগ িবধা পাওয়ার অিধকারী হন বা উ
দায়-দািয়

থােক, তাহা হইেল আদালত উ

চু ি

অ যায়ী িল ইেডটেরর িত তাহার কান

ব ি র আেবদন েম চু ি িট এই শেত বািতেলর

ৃ চু ি
য কান প গ কতক

আেদশ িদেত পািরেব য, সংিশ ◌্ন

িদেত বা লইেত হইেব অথবা আদালত যথাযথ মেন কিরেল অ
এবং আদালেতর উ

পালন না করায়

গিতপূরণ

কান আেদশও িদেত পািরেব;

আেদশবেল এই প ব ি েক েদয় কান

গিতপূরণ কা ানীর অবলুি র

সময় উহার ঋণ িহসােব মােণ ব বহার করা যাইেব৷
(৬) যিদ কান ব ি
উ

এমন আেবদন কেরন য, দাবী পিরত

স ি র িবষেয় িতিন এই প দায়

তাহা হইেল আদালত তাহার এবং

স ি েত তাহার াথ আেছ িকংবা

আেছন যাহা এই আইেনর অধীেন িন ি হয় নাই,

েয়াজন মেন কিরেল অ া

বি র

নানী

হণ শেষ উ

স ি র মািলকানা বা দখল পাইবার অিধকারী ব ি র মািলকানায় বা দখেল উহা
আেদশ িদেত পাের িকংবা উপেরা

দাবী বাবদ

গিতপূরণ িহসােব যাহার িনকট

ায়সংগত িবেবিচত হয় তাহার িনকট িকংবা তাহার
িবেবচনায় উপযু
কান স ি

শত সােপে গ, হ

া

করেণর আেদশ

ব িতেরেকই আেদেশ বিণত স ি উ
তেব শত থােক য, দাবী পিরত
অধীেন উপ-ইজারা
উ

স ি

আদালেতর

া

র বা

েপ

িনেয়ােগর দিলল

হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব :

স ি যিদ ইজারাধীন স ি হয়, তেব আদালত, কা ানীর
বেল দাবীদার কান ব ি র অ

েল

প শত আেরাপ করা হয়, যথা :-

স ি র ইজারা বা ব েকর ব াপাের কা ানীর য সকল

ব ি রও সই সকল দায়-দািয় থািকেব; অথবা
মেন কের তেব, উ

িছল সই একই দায়-দািয়

তািরেখ উ

করা যাইেব
ী

ইজারা স েক কা ানীর য সকল

সােপে গ ইজারা উ

র করা হইয়ািছল বিলয়া গণ হইেব এবং উপেরা

েয়াজন হয় তেব এমনও গণ
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হইেল কান হ

বেল (Under lessee) বা ব কী

(খ) আদালত যিদ উপযু

া

স ি

করা

করার আেদশ িদেত পাের; এবং উ

হওয়ার আেদশদান কিরেব না, যিদ না িন

দায়-দািয় িছল উ

হ

াি র িনকট উ

ব ি র িনকট

(ক) অবলুি আর হওয়ার তািরেখ উ

দায়-দািয়

র বা

দ

করার

ব ি র িনকট সই তািরেখই

য কান শত আেরােপর

য, ইজারািট

ধুমা

গে যিদ

কারী আেদেশ
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উিল ◌্নিখত স ি

স িলত; এবং কান উপ-ইজারাদার বা ব ক হীতা উপেরা

আেদশ হেণ অস ত হইেল, িতিন উ

স ি েত তাহার াথ বা সংিশ ◌্ন জামানত স িকত

সকল অিধকার হারাইেবন; এবং যিদ উপেরা
অধীেন দাবীদার ই ু ক কান ব ি
ব ি গতভােব বা অ

কাহারও

মূল চু ি

শত স িলত আেদশ

হণ কিরেত কা ানীর

না পাওয়া যায় তাহা হইেল আদালত অ
িতিনিধ িহসােব উ

কিরেত পািরেব; এবং তাহা করা হইেল উ
ও ঋণ হইেত মু

কান ব ি েক

স ি েত কা ানীর সকল

অব ায় িতিন এককভােব বা

গ মত কা ানীর সিহত যৗথভােব ইজারার

পালন কিরেবন৷

হওয়া

ােথর সমপিরমাণ অেথর জ

তদ যায়ী উ

অ ািধকার

অথ অবলুি র সং া

৩২৭৷ (১) য কান হ
অ

াথ

ৃ স ৃ দায়-দািয় , াথ
স ি র উপর কা ানী কতক

(৭) এই ধারার অধীেন দাবী পিরত াগ কাযকর হওয়ার ফেল কান ব ি র াথ

তারণামূ লক

শেত উ

া

হইেল, িতিন

কা ানীর পাওনাদার বিলয়া গণ হইেবন এবং

একিট পাওনা িহসােব মাণ কিরেত পািরেবন৷

র, মালামাল সরবরাহ, অথ দান, িডি জারী, অথবা স ি স িকত

এমন কাজ, যাহা কান ব ি র ারা বা তাহার িবপে গ স ািদত বা কৃত হইেল তাহার

ৃ
দউিলয়াপনা অব ায় তারণামূলক অ ািধকার বিলয়া গণ হইত তাহা যিদ কান কা ানী কতক
বা উহার িবপে গ কৃত বা স ািদত হয়, তাহা হইেল উহা কা ানীর অবলুি কােল উহার
পাওনাদারগেণর তারণামূলক অ ািধকার বিলয়া গণ হইেব এবং স কারেণ উহা অৈবধ হইেব৷
ৃ বা আদালেতর ত াবধান সােপে গ কান
(২) এই ধারার উে শ পূরণকে , আদালত কতক
কা ানীর অবলুি র জ
িস া

আেবদন পশ করা হইেল এবং

হণ করা হইেল, উ

াকৃত অবলুি র

আেবদন পশ বা িস া

গে

সই মেম

হণেক কান একক ব ি র

দউিলয়াপনার কাজ বিলয়া গণ কিরেত হইেব৷
(৩) পাওনাদারগেণর
কাের হ
কিতপয় তগে
াক,
িডি জারী
ইত ািদ পিরহার

া

র বা

িবধার জ

কান কা ানী উহার সকল স ি

াি গেণর িনকট কান

কিরেল তাহা ফলিবহীন (void) হইেব৷

ৃ বা আদালেতর ত াবধান সােপে গ কান কা ানীর অবলুি হইেতেছ
৩২৮৷ (১) আদালত কতক
এই প

গে , অবলুি আর

বা মালামাল

হওয়ার পর আদালেতর অ মিত ব তীত কা ানীর কান স ি

াক, আটক (distress) বা িডি জারী কাযকর করার ব ব া

হণ অথবা

আদালেতর অ মিত ব তীত ঐ িল িব য় করা হইেল তাহা ফলিবহীন হইেব৷
ৃ গ ৃহীত কান কাযধারার
(২) এই ধারার কান িকছু ই সরকার কতক

গে

েযাজ হইেব না৷

অবলুি
আরে র পর স ৃ
ী
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৩২৯৷ কান কা ানীর অবলুি
স ি র উপর কান

হওয়ার ন ই িদেনর মেধ উহার গ ৃহীত উেদ াগ িকংবা

আর

বাহমান চাজ স ৃি করা হইেল, যিদ ইহা

অব বিহত পর কা ানীর অব া

ল িছল, তাহা হইেল উ

মািণত না হয় য চাজ স ৃি র

চাজ অৈবধ হইেব, তেব চাজ স ৃি র

সময় অথবা উহা স ৃি র পর চােজর িবিনমেয় কা ানীেক কান নগদ অথ দ হইয়া থািকেল সই
পিরমাণ অথ এবং সই অেথর উপর অনিধক বািষক শতকরা পাঁচ টাকা হাের

দ

দ অৈবধ

হইেব না৷
অবলুি র
সাধারণ
পিরক

না

অ েমাদন

ৃ িকংবা আদালেতর ত াবধােন অবলুি র
৩৩০৷ (১) আদালত কতক
াকৃত অবলুি র

লইয়া, এবং

গে

গে আদালেতর অ মিত

কা ানীর অসাধারণ িস া

বেল, িল ইেডটর

িন িলিখত য কান অথবা সকল কাজ কিরেত পািরেবন (ক) য কান

ণীর পাওনাদারগেণর পাওনা স ণ
ূ েপ পিরেশাধ;

(খ) পাওনাদারগণ বা পাওনাদার িহসােব দাবীদারগণ অথবা অ া

ব ি গণ যাহারা িনেজেদরেক

এমনভােব উপ াপন কের য, তাহােদর বতমান বা ভিবষ ত দাবীর ফেল কা ানী দায়ী হইেত
পাের, তাহােদর সিহত তাহােদর পাওনা বা দাবীর ব াপাের আেপাষরফা বা কান বে াব

করা;

(গ) শয়ারমূল বা অ িবধ সকল অথ তলব, তলেবর দয়েদনা ঋণ ও ঋেণ পিরণত হইেত পাের
এমন দায়েদনা এবং একিদেক কা ানী ও অ িদেক কান দায়ক বা কিথত (alleged) দায়ক
বা কান দনাদার বা অ

এমন ব ি

িযিন কা ানীর িনকট দনাদার আেছন বিলয়া আংশকা

করা হয়, এই ইপে গর মেধ বতমান বা ভিবষ ত, িনি ত বা স াব , এখন আেছ বা ভিবষ েত
হইেব বিলয়া ধারণা করা হয় এই প সকল দাবী দাওয়া এবং কা ানীর পিরস দ অথবা
কা ানীর অবলুি র ব াপাের য কানভােব স

ৃ

সকল

পর

র স ত শতাধীেন

আেপাষরফাকরণ এবং এই প কান শয়ার মূল বা অ িবধ অথ তলব, ঋণ, দায়- দনা অথবা
দাবী অবমু

করার জ

য কান জামানত হণ এবং ঐ িল চূ ড়া

(২) এই ধারায় বিণত িল ইেডটেরর
এবং এই সকল

গমতার মেধ

গমতাসমূেহর

য কানিটর

ভােব িন ি করণ৷

েয়াগ আদালেতর িনয় ণ সােপ গ হইেব

েয়াগ বা

ািবত

েয়ােগর ব াপাের য কান

পাওনাদার অথবা দায়ক আদালেত আেবদন পশ কিরেত পািরেবন৷
কিতপয়
অপকেমর
ব াপাের
পিরচালক
ইত ািদর
িবর ◌্নে

৩৩১৷ (১) য

গে

কা ানীর অবলুি

বা উহার গঠেনর উেদ াগ

ি য়া চলাকােল ইহা তীয়মান হয় য, কা ানী গঠন

হেণর সিহত জিড়ত কান ব ি , অথবা

া ন বা বতমান কান

পিরচালক, ম ােনজার অথবা িল ইেডটর, িকংবা কা ানীর কান কমকতা কা ানীর কান অথ
বা স ি

অপ েয়াগ কিরয়ােছন বা অন েমািদতভােব িনেজর দখেল রািখয়ােছন বা ঐ সেবর
ী
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আদালত কত ৃ ক
বব া

হেণর

তগমতা

কা ানী আইন, ১৯৯৪

ব াপাের দায়ী বা জবাবিদিহেযাগ হইয়ােছন, অথবা কা ানীর ব াপাের বধ কাজ অৈবধভােব
স াদন বা িব াস ভংেগর জ

দাষী হইয়ােছন, তাহা হইেল অবলুি র জ

িনযুি র তািরখ হইেত িতন বৎসেরর মেধ , অথবা

গ মত উ

িল ইেডটেরর থম

অপ েয়াগ, িনজদখেল রাখা,

বধকাজ অৈবধভােব স াদন বা িব াস ভংেগর সময় হইেত িতন বৎসেরর মেধ , এই ইেয়র
মেধ যাহা দীঘতর হয় সই সমেয়র মেধ , িল ইেডটর বা কান পাওনাদার বা
আেবদন েম আদালত উ

উেদ া া, পিরচালক, ম ােনজার, িল ইেডটর অথবা কমকতােক

িজ াসাবাদ এবং িবষয়িট পরী গা কিরয়া কা ানীর অথ বা স ি
ফর
অ

দায়েকর

িদেত এবং উহার উপর আদালেতর মেত

ায়সংগত হাের

িকংবা উহার কান অংশ
দ পিরেশাধ কিরেত অথবা

প অপ েয়াগ, িনজ দখেল রাখা, বধকাজ অৈবধভােব স াদন বা িব াস ভংেগর দ ণ
গিতপূরণ িহসােব আদালেতর মত

ায়সংগত অথ কা ানীর পিরস েদ

দান কিরেত বাধ

কিরেত পািরেব৷
(২) উপ-ধারা (১) এ উিল ◌্নিখত কান অপকেমর জ
অিভযু
কাগজপ
িবন করণ
ইত ািদর দ

করা যাইেব এই কারেণ এই ধারার েয়াগ ব হত হইেব না৷

৩৩২৷ অবলু

হইেতেছ এমন কান কা ানীর কান পিরচালক, ম ােনজার, কমকতা অথবা

দায়ক যিদ কান ব ি েক তারণা বা বি ত করার উে েশ কা ানীর কান বিহ বা অ
কান কাগজপ িবন , িবকৃত, পিরবতন অথবা িমথ া
কান বিহ, িহসাব-বিহ বা অ

বিহেত বা দিলেল িমথ া বা তারণামূলকভােব কান িকছু িলিপব

দ নীয় হইেবন এবং ইহার অিতির

পিরচালক
ইত ািদেক
ফৗজদারীেত
সাপদ করা

য

িতপ বা জাল কেরন িকংবা কা ানীর

কেরন বা করার কােজ জিড়ত থােকন, তাহা হইেল উ

অপরাধী

দায়ী ব ি েক ফৗজদারী মামলায়

দ

বি

অনিধক সাত বৎসর কারাদে

প অথদে দ নীয় হইেবন৷

ৃ িকংবা আদালেতর ত াবধান সােপে গ কান কা ানীর অবলুি র
৩৩৩৷ (১) আদালত কতক
চলাকােল আদালেতর িনকট যিদ তীয়মান হয় য, কা ানীর কান সােবক বা বতমান পিরচালক,
ম ােনজার িকংবা অ
জ

কান কমকতা অথবা কান সদস কা ানী সং া

ফৗজদারী আইন অ সাের শাি

ব াপাের াথ সংিশ ◌্ন

িবষেয় অপরাধ করার

পাইবার যাগ , তেব আদালত, িনজ উেদ ােগ বা অবলুি র

কান ব ি র আেবদন েম, উ

অপরাধীেক যাহােত িল ্ইেডটর িনেজ

ফৗজদারীেত সাপদ কেরন অথবা িবষয়িট রিজ ারেক অবিহত কেরন ত

, িল ইেডটরেক

িনেদশ িদেত পাের৷
(২) কান কা ানীর

াকৃত অবলুি কােল িল ইেডটেরর িনকট যিদ

কা ানীর কান সােবক অথবা বতমান পিরচালক, ম ােনজার বা অ
সদস কা ানী সং া

িবষেয় অপরাধ করার জ
ী
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যাগ , তাহা হইেল িল ইেডটর িবষয়িট অিবলে
তথ সরবরাহ কিরেবন এবং সংিশ ◌্ন

রিজ ারেক অবিহত কিরেবন এবং

য সকল দিললপ ও অ া

েয়াজনীয়

তথ িল ইেডটেরর দখেল

ৃ
অথবা িনয় ণাধীেন আেছ রিজ ার কতক
স িল পিরদশন ও পরী গার

িবধাসহ তাহার

েয়াজনা সাের তাহােক ঐ সেবর নকল িল ইেডটর সরবরাহ কিরেবন৷
(৩) উপ-ধারা (২) অ সাের রিজ ােরর িনকট কান
মেন কেরন, তাহা হইেল অিধকতর তদ

িতেবদন পাওয়ার পর যিদ িতিন উপযু

কিরবার জ

িবষয়িট সরকােরর িনকট

পািরেবন, এবং সে গে সরকার িবষয়িটর উপর অিধকতর তদ

রণ কিরেত

কিরেবন এবং, তৎপর যথাযথ

ৃ
িবেবচনা কিরেল, সরকার আদালেতর িনকট এই মেম আেবদন কিরেত পািরেব য, আদালত কতক
অবলুি র

গে , কা ানীর িবষয়ািদ তদ

গমতা

দােনর িবধান রিহয়ােছ সই সকল

করার জ

এই আইেন কান ব ি েক য সকল

ৃ িনযু
গমতা সরকার কতক

ব ি েক অপেণর

আেদশ দওয়া হউক৷
(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীেন

িতেবদন পাওয়ার পর রিজ ােরর িনকট যিদ

তীয়মান হয় য,

িবষয়িট এমন কান িবষয় নয় য উহার স েক তাহার কান কায ম হণ করা উিচত, তেব িতিন
উহা িল ইেডটরেক জানাইেবন এবং অতঃপর, আদালেতর পূব অ েমাদন সােপে গ, িল ইেডটর
িনেজই অপরাধীর িবর ◌্নে
(৫) কা ানীর

েয়াজনীয় কাযধারা সূচনা কিরেত পািরেবন৷

াকৃত অবলুি কােল আদালেতর িনকট যিদ তীয়মান হয় য কা ানীর কান

সােবক িকংবা বতমান পিরচালক, ম ােনজার বা অ
সং া

কান কতকতা অথচ কান সদস কা ানী

কান িবষেয়, ফৗজদারী আইন অ সাের শাি

িল ইেডটর িবষয়িট স েক রিজ ােরর িনকট কান

েযাগ অপরােধর জ

িতেবদন পশ কেরন নাই, তাহা হইেল

আদালত, িনজ উেদ ােগ িকংবা অবলুি র ব াপাের াথ সংিশ ◌্ন
িবষয়িটর উপর একিট

িতেবদন

িনেদশ পাইেল এবং

িতেবদনিট

ণয়েনর জ

দায়ী অথবা

কান ব ি র আেবদন েম,

িল ইেডটরেক িনেদশ িদেত পািরেব এবং উ

ণয়েনর পর তৎস েক িল ইেডটর (২) উপ-ধারা অ সাের

েয়াজনীয় কায ম হণ কিরেবন৷
(৬) যে গে এই ধারার িবধান অ যায়ী রিজ ােরর িনকট কান িবষেয় িতেবদন পশ করা হয়,
িকংবা িবষয়িট তাহার িনকট
িস াে

রণ করা হয়, সে গে যিদ িতিন িবষয়িট িবেবচনাে

এই প

উপনীত হন য তৎস েক ফৗজদারী মামলা দােয়র করা দরকার, তাহা হইেল িতিন

এত িবষেয় পরামশ চািহয়া সংিশ ◌্ন সকল কাগজপ এটিন জনােরল বা
িসিকউটেরর িনকট

গ মত পাবিলক

রণ কিরেবন এবং মামলা দােয়েরর পরামশ দওয়া হইেল, মামলা দােয়র

কিরেবন :

ী
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তেব শত থােক য, রিজ ােরর িনকট
নানীর জ

অিভযু

থেম একিট িলিখত ব ব পশ করার এবং উহার উপর

ব ি েক যুি সংগত

েযাগ

দান না কিরয়া তাহার িবর ◌্নে

কান

ফৗজদারী মামলা দােয়র করা যাইেব না৷
(৭) Evidence Act, 1872 (I of 1872) এ যাহা িকছু ই থা ন না কন, এই ধারার অধীেন
মামলা দােয়র করা হইেল, িল ইেডটর ও কা ানীর সােবক বা বতমান
িতিনিধ, তেব অিভযু
যতটু

বি

েত ক কমকতা

ব তীত, এর কতব হইেব মামলার ব াপাের যুি সংগতভােব

সহায়তা করা তাহােদর পে গ স ব ততটু

সহায়তা

দান করা; এবং এই উপ-ধারার

ৃ
উে শ পূরণকে , কা ানীর য কান ব াংকার বা আইন উপেদ া এবং কা ানী কতক
িনরী গক পেদ িনযু

য কান ব ি , তাহারা কা ানীর কমকতা হউন বা না হউন, এই সকল

ব ি ই “ িতিনিধ” শ িটর অেথ অ
(৮) কান ব ি

ভু

হইেবন৷

(৭) উপ-ধারার িবধান অ সাের সহায়তা কিরেত ব থ হইেল বা অবেহলা কিরেল,

রিজ ােরর আেবদন েম, আদালত উ

ব ি েক উ

উপ-ধারার িবধান পালন করার িনেদশ

িদেত পাের, এবং কান িল ইেডটর স েক এই প কান আেবদেনর
না কের য, কা ানীর পযা

পিরস দ হােত না থাকার কারেণ িল ইেডটর উ

উপ-ধারার

িবধান পালেন ব থ হইয়ােছন বা অবেহলা কিরয়ােছন, তাহা হইেল আদালত উ

আেবদেনর

খরচপ ব ি গতভােব বহন করার জ
িমথ া
সাতগ দােনর
শাি

গে , আদালত যিদ মেন

িল ইেডটরেক িনেদশ িদেত পািরেব৷

৩৩৪৷ এই আইেনর অধীেন কা ানী অবলুি েত বা তৎসং া
িবধান মাতােবক উ ািপত অ

কান ব াপাের, কান ব ি

কান ব াপাের বা এই আইেনর

যিদ এই আইেনর ারা অ েমািদত

প থায় শপথ হণপূবক সা গ দােনর সময় বা কান এিভেডিভেট বা জবানব ীেত বা ঘাষণায় বা
স

িব াসমূলক িনি ত কথেন (solemn affirmation) ই াকৃতভােব িমথ া সা গ বা িবব ৃিত

দন, তাহা হইেল িতিন অনিধক সাত বৎসর কারাদে
দ
দ

দ নীয় হইেবন এবং ইহার অিতির

প অথদে ও দ নীয় হইেবন৷

৩৩৫৷ (১) য কান প িতেত কা ানীর অবলুি

চিলেত থাকাকােল কা ানীর সােবক বা

বতমান কান পিরচালক, ম ােনিজং এেজ ট, ম ােনজার িকংবা অ

কান কমকতা যিদ -

(ক) সাধারণভােব কা ানীর ব বসা পিরচালনা কিরেত িগয়া কা ানীর স ি র য অংশ িব য়
বা িবিলব ন করা হইয়ােছ উহা ব তীত, কা ানীর মািলকানাধীন সম

স ি ,

াবর বা

অ াবর য প হউক, এর িহসাব এবং উহার কান অংশিবেশষ িব য় বা িবিল-ব ন করা হইয়া
থািকেল, কমন কিরয়া, কাহার িনকট, িকেসর িবিনমেয় এবং কখন তাহা করা হইয়ািছল এইসব

ী
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ান ও িব াস অ যায়ী পিরপূণ ও সিঠক তথ িল ইেডটরেক অবগত না

কেরন, অথবা
(খ) কা ানীর াবর ও অ াবর স ি র য সকল অংশ তাহার িজ ায় বা িনয় েণ আেছ এবং
আইন অ যায়ী যাহা িল ইেডটেরর িনকট অপণ করা তাহার কতব , সইসব স ি িল ইেডটেরর
িনকট বা তাহার িনেদশ মাতােবক অপণ না কেরন, অথবা
(গ) কা ানীর সম

বিহ এবং অ া

কাগজপ , যাহা তাহার িজ ায় বা িনয় েণ আেছ এবং

আইন অ যায়ী যাহা িল ইেডটেরর িনকট অপণ করা তাহার কতব , সইসব বিহ ও কাগজপ
িল ইেডটেরর িনকট বা তাহার িনেদশ মাতােবক অপণ না কেরন, অথবা
(ঘ) অবলুি

আর

হওয়ার পূববতী বার মােসর মেধ অথবা পরবতীেয কান সমেয় একশত বা

তেতািধক টাকা মূেল র কা ানীর স ি র কান অংশ গাপন রােখন িকংবা কা ানীর কান
পাওনা বা কা ানীর িনকট হইেত া
(ঙ) অবলুি আর

কান ঋণ গাপন কেরন, অথবা

হওয়ার পূববতী বার মােসর মেধ অথবা পরবতী য কান সমেয় একশত বা

তেতািধক টাকা মূেল র কা ানীর স ি র কান অংশ তারণামূলকভােব সরাইয়া ফেলন, অথবা
(চ) কা ানীর িবষয়ািদ সং া
(ছ) অবলুি কােল কান ব ি

িবব ৃিতেত কান র ◌্ন পূণ িবষয় বাদ দন, অথবা
একিট িমথ া ঋণেক সিঠক বিলয়া

মািণত কিরয়ােছন- একথা

জািনয়া বা িব াস কিরয়া উহার এক মােসর মেধ ত স েক িল ইেডটরেক অবিহত না কেরন,
অথবা
(জ) অবলুি আর
অ া

হওয়ার পর কা ানীর স ি বা িবষয়ািদর সিহত সংিশ ◌্ন

কাগজপ উপ াপেন বাধা স ৃি কেরন, অথবা

(ঝ) অবলুি আর

হওয়ার পূববতী বার মােসর মেধ িকংবা পরবতী য কান সমেয় কা ানীর

স ি অথবা িবষয়ািদর সিহত সংিশ ◌্ন
বা

কান বিহ বা

তারণামূলকভােব কাহারও িনকট হ

কান বিহ বা অ া
া

গাপন, িবন , িবকৃত

কাগজপ

র কেরন বা উহা িমথ া

িতপ কেরন বা ঐসেব

জিড়ত থােকন, অথবা
(ঞ) অবলুি আর
স ি

হওয়ার পূববতী বার মােসর মেধ অথবা পরবতী য কান সমেয় কা ানীর

অথবা িবষয়ািদর সিহত সংিশ ◌্ন

বিহ বা অ া

কাগজপে

তারণামূলকভােব

কান প তথ িলিপব কেরন িকংবা সই কােজ জিড়ত থােকন, অথবা
(ট) অবলুি
স ি

আর

হওয়ার পূববতী বার মােসর মেধ অথবা পরবতী য কান সমেয় কা ানীর

বা িবষয়ািদর সিহত সংিশ ◌্ন
ী
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কান দিলল

তারণামূলকভােব কাহােকও িদয়া দন বা

ই
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কা ানী আইন, ১৯৯৪

উহােত কান পিরবতনসাধন কেরন বা উহােত অ

ভু

থাকা েয়াজন িছল এমন িকছু বাদ িদয়া

দন, িকংবা ঐ সব কান কােজ জিড়ত থােকন, অথবা
(ঠ) অবলুি

আর

হওয়ার পর, অথবা উহা আর

হওয়ার পূববতী বার মােসর মেধ , অ ি ত

কা ানীর পাওনাদারগেণর য কান সভায় কা ানীর স ি র কান অংশেক কা িনক

গিত

বা খরেচর িহসােব দখাইবার চ া কেরন, অথবা
(ড) অবলুি আর হওয়ার পূববতী বার মােসর মেধ িকংবা পরবতী য কান সমেয় কান িকছু েক
িমথ াভােব উপ াপন বা অ িবধ

তারণার মাধ েম কা ানীর জ

কান স ি অজন কেরন অথবা পরবতী সমেয় কা ানী উ

বা কা ানীর পে গ ধাের

স ি র মূল পিরেশাধ না কের,

অথবা
(ঢ) অবলুি

আর

হওয়ার পূববতী বার মােসর মেধ িকংবা পরবতী য কান সমেয় কা ানীর

সাধারণ কাযাবলী চালাইবার ভান কিরয়া ধাের কা ানীর জ

বা কা ানীর পে গ কান স ি

অজন কেরন অথচ পরবতী সমেয় কা ানী উহার মূল পিরেশাধ না কের, অথবা
(ণ) অবলুি

আর

হওয়ার পূববতী বার মােসর মেধ িকংবা পরবতী য কান সমেয় কা ানীর

সাধারণ কাযাবলী পিরচালনা কিরেত িগয়া য স ি ব েক (pawn or pledge) রাখা হইয়ােছ
বা িন ি করা হইয়ােছ তাহা ব তীত কা ানীর অ

এমন কান স ি পণ বা ব ক (pawn

or pledge) রােখন বা িন ি কেরন যাহা ধাের পাওয়া িগয়ািছল িক ু উহার মূল পিরেশাধ করা
হয় নাই, অথবা
(ত) কা ানীর িবষয়ািদ িকংবা উহার অবলুি সং া
য কান পাওনাদােরর স িত আদােয়র উে েশ

কান ব ব া স েক কা ানীর সকল বা
কান িকছু েক িমথ াভােব উপ াপন অথবা

অ িবধ তারণা কেরন,
তাহা হইেল িতিন (ড), (ঢ) এবং (ণ) দফায় বিণত অপরােধর
অ

য কান দফায় বিণত অপরােধর

তেব শত থােক য, অিভযু
উেল ◌্নিখত অপরাধ িলর

বি

গে অনিধক সাত বৎসর এবং

গে অনিধক ই বৎসর কারাদে দ নীয় হইেবন :
মাণ কেরন য (খ), (গ), (ঘ), (চ), (ঢ) এবং (ণ) দফায়

গে

কান প

দফায় উেল ◌্নিখত অপরাধ িলর

গে

তারণা করা, অথবা (ক), (জ), (ঝ) এবং (ঞ)
কা ানীর িবষয়ািদ গাপন করা অথবা আইেনর

উে শ ব াহত করার উে শ তাহার িছল না তাহা হইেল উহাই হইেব উ

অিভেযােগর

িবর ◌্নে তাহার আ প গ সমথেনর উ ম যুি ৷
(২) যিদ কান ব ি

এমন পিরি

তেত কান স ি

ব ক রােখন বা উহা িন ি

তাহা (১) উপ-ধারার (ণ) দফার অধীন অপরাধ িহসােব গণ হয়, তেব উ
ী

bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-788.html

কেরন য

পিরি িত স েক

ই
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অবগত থাকা সে ও িযিন উ

কা ানী আইন, ১৯৯৪

স ি র ব ক হীতা হন বা অ

কাের উ

স ি

হণ কেরন

িতিন অনিধক িতন বৎসেরর কারাদে দ নীয় হইেবন৷
পাওনাদার
অথবা
দায়েকর
অিভ ায়
জািনবার
উে েশ সভা
আ ান

৩৩৬৷ (১) যে গে এই আইেনর কান িবধান অ সাের, কা ানীর অবলুি কােল, পযা
সােপে গ আদালতেক পাওনাদার িকংবা
কিরেত হয়, সই
পাওনাদার অথবা

গে

দায়েকর অিভ ায় িবেবচনায় রািখয়া িস া

আদালত উপযু

মাণ
হণ

মেন কিরেল তাহােদর অিভ ায় জািনবার জ ,

দায়কেদর সভা আদালেতর িনেদিশত প িতেত আ ান, অ

ান এবং

পিরচালনা কিরবার িনেদশ িদেত পািরেব; এবং এই প য কান সভায় আদালত কান ব ি েক
চয়ারম ান িহসােব িনেয়াগ কিরেত এবং উ

সভার িস া

আদালতেক জানাইবার িনেদশ িদেত

পািরেব৷
(২) পাওনাদারগেণর
(৩)

দায়কগেণর

গে
গে

েত েকর পাওনার পিরমােণর িত ল গ রািখেত হইেব৷
েত ক

দায়কেক যত সংখ ক ভাট দওয়ার

গমতা কা ানীর

সংঘিবিধ ারা অপণ করা হইয়ােছ তাহার িত ল গ রাখেত হইেব৷
কা

ানীর

দিললপে র
সাতগ মূ ল

৩৩৭৷ কা ানী অবলুি কােল উ

কা ানী ও উহার িল ইেডটেরর সম

দিললপে িলিখত বা

িলিপব আেছ বিলয়া িবেবচনা করা যায় এমন িবষয়ািদেক, কা ানীর দায়কগেণর এেক অে র
সিহত স েকর ব াপাের, াথিমকভােব সা গ বিলয়া গণ কিরেত হইেব৷

দিললপ
পিরদশন

ৃ বা আদালেতর ত াবধান সােপে গ কা ানীর অবলুি
৩৩৮৷ আদালত কতক

আেদশ দওয়ার

ৃ
ায়সংগত মেন কের সইভােব কা ানীর পাওনাদার ও দায়কগণ কতক

পর, আদালত যভােব

কা ানীর দিললপ পিরদশেনর আেদশ িদেত পাের; এবং তদ যায়ী পাওনাদার ও
কা ানীর দখলাধীন য কান দিললপ , উ
সীমা পয
কা

ানীর

দিললপ
িন

ি করণ

আেদশ অ সাের এবং

ধুমা

দায়কগণ

উহােত িনধািরত

, পিরদশন কিরেত পািরেবন৷

৩৩৯৷ (১) অবলুি

ি য়া শষ হওয়ার পর কা ানীর িবলুি র

া ােল, কা ানী এবং উহার

িল ইেডটরগেণর দিললপ িন িলিখতভােব িন ি করা যাইেত পাের, যথা ৃ বা আদালেতর ত াবধান সােপে গ অবলুি র
(ক) আদালত কতক

গে , আদালেতর িনেদশ

অ সাের;
(খ)

াকৃত অবলুি র

গে , অসাধারণ িস াে

র মাধ েম দ

কা ানীর িনেদশ অ সাের৷

(২) কা ানী িবলুি র (dissolution) িতন বৎসর পর কা ানীর বা উহার িল ইেডটর অথবা
কা ানীর দিললপে র হফাজেত বা দািয়ে িনেয়ািজত ব ি র িনকট যিদ াথ সংিশ ◌্ন
ী

bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-788.html

কান

ই
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বি

কা ানী আইন, ১৯৯৪

কান দাবী উ াপন না কেরন, তাহা হইেল কা ানী বা িল ইেডটর বা উ

িনেয়ািজত

ব ি র আর কান দায়-দািয় থািকেব না৷
কা

ানীর

িবলুি

বািতল

ঘাষণার
ব াপাের
আদালেতর
তগমতা

৩৪০৷ (১) কান কা ানীর িবলুি

ঘািষত হওয়ার তািরখ হইেত ই বৎসেরর মেধ

সময় আদালত, িল ইেডটর অথবা আদালেতর িনকট াথবান বিলয়া তীয়মান হয় এই প অ
কান ব ি র আেবদন েম এবং আদালেতর িবেবচনায় উপযু

শতাধীেন, কা ানীর িবলুি

ফলিবহীন ঘাষণা কিরয়া আেদশ িদেত পাের; এবং কা ানীিট যিদ িবলু না হইত তাহা হইেল
য প কায ম হণ করা হইত, উ
(২) য ব ি র আেবদন েম উ

আেদেশর পর, সই প কায ম হণ করা যাইেব৷
আেদশ

দান করা হয় সই ব ি র কতব হইেব আদালত

ৃ আেদশ দােনর একশ িদেনর মেধ উ
কতক

আেদেশর একিট ত ািয়ত অ িলিপ রিজ ােরর

িনকট দািখল করা; এবং িতিন তাহা কিরেত ব থ হইেল যতিদন উ
ততিদেনর িতিদেনর জ
িন

াধীন

অবলুি
স

িকত তথ

য কান

একশত টাকা কিরয়া অথদে দ নীয় হইেবন৷

৩৪১৷ (১) কা ানীর অবলুি , আর
পয

অবলুি

সমা

ব থতা চিলেত থািকেব

হওয়ার এক বৎসেরর মেধ তাহা সমা না হইেল যতিদন

না হয় ততিদন পয

, আদালেত িকংবা

গ মেত রিজ ােরর িনকট

অবলুি র কার ধারা ও অব া স েক িনধািরত তথ স িলত একিট িববরণী িনধািরত ছেক

িত

বৎসের একবার দািখল কিরেবন, তেব এই প দািখলকৃত িববরণী এবং উহার পরবতী িববরণী
দািখেলর ব বধান বার মােসর বশী হইেব না৷
িলিখতভােব িনেজেক কান পাওনাদার অথবা দায়ক িহসােব িবব ৃত কিরেল িতিন

(২) কান ব ি
িনেজ অথবা

িতিনিধর মাধ েম িনধািরত িফস

দানপূবক য কান যুি সংগত সমেয় উপেরা

িববরণী পিরদশন করা এবং উহার নকল বা উহা হইেত উ িৃ ত হণ করার অিধকারী হইেবন; িক ু
কান ব ি

িনেজেক পাওনাদার বা দায়ক িহসােব িমথ াভােব িবব ৃত কিরেল িতিন Penal Code

(Act, XLV of 1860) এর Section ১৮২ এর অধীেন অপরাধ সংঘটন কিরয়ােছন বিলয়া গণ
হইেব এবং, িল ইেডটেরর আেবদন েম, িতিন তদ যায়ী দ নীয় হইেবন৷
(৩) িল ইেডটর যিদ এই ধারার িবধানাবলী পালন কিরেত ব থ হন, তাহা হইেল িতিন, যতিদন
উ

ব থতা চিলেত থািকেব ততিদেনর

িতিদেনর জ , অনিধক এক হাজার টাকা অথদে

দ নীয় হইেবন৷
(৪) উপেরা

িববরণী আদালেত দািখল করার

রিজ ােরর িনকট

গে

উহার একিট অ িলিপ একইসংেগ

রণ কিরেত হইেব এবং রিজ ার উহা কা ানীর অ া

নিথপে র সংেগ

র গণ কিরেবন৷
ী
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িল ইেডটর
কত ৃ ক ব াংেক
টাকা জমাদান

ৃ অবলু
৩৪২৷ (১) আদালত কতক

হইেতেছ এই প কা ানীর

ৃ
েত ক িল ইেডটর তৎকতক

গ ৃহীত সকল টাকা িনধািরত প িতেত এবং িনধািরত সমেয় Bangladesh Bank Order (P.O.
No. 127 of 1972) ত সং ািয়ত কান Scheduled Bank এ জমা িদেবন :
তেব শত থােক য, আদালত যিদ এইমেম স ু
অি ম অথ

হণ িকংবা অ

অ

গে ই পাওনাদার বা

কান ব াংেক টাকা জমা িদবার বা তথা হইেত টাকা

িল ইেডটরেক কত ৃ
স

কান কারেণ, িক ু সকল

দায়কগেণর

ৃ
কান ব াংেক িল ইেডটেরর িহসাব থাকা উিচ , তাহা হইেল আদালত তৎকতক

িবধােথ, অ
িনবািচত উ

হয় য, কা ানীর কাযাবলী পিরচালনা িকংবা

দান কিরেত পাের, এবং তদব ায় উ

দান কিরবার জ

অেথর লনেদন িনধািরত প িতেত

কিরেত হইেব৷

(২) উ

ৃ কান
িল ইেডটর যিদ, কান সময় দশ িদেনর অিধককাল পাঁচশত িকংবা আদালত কতক

গে

অ েমািদত হইেল তদেপ গা অিধক টাকা তাহার িনেজর কােছ রােখন এবং যিদ িতিন

আদালেতর িনকট উহার সে

াষজনক জবাব িদেত না পােরন, তাহা হইেল য পিরমাণ অিধক টাকা

িতিন িনেজর কােছ রািখয়ােছন উহার উপর বািষক শতকরা
কারেণ আদালত

িড় টাকা হাের দ িদেবন এবং স

ায়সংগত মেন কিরেল তাহার পাির িমক স ণ
ূ বা আংিশক না ম রু কিরেত

এবং তাহার পদ হইেত তাহােক অপসারণ কিরেত পািরেব; এবং ত পির তাহার বরেখলােপর
কারেণ কান খরচ হইেল তাহা দান কিরেতও িতিন বাধ থািকেবন৷
(৩) অবলুি চিলেতেছ এই প কা ানীর িল ইেডটর এত ে েশ একিট িনিদ ব াংক-একাউ ট
খুিলেবন এবং িল ইেডটেরর
অদাবীকৃ ত
লভ াংশ ও
অিবিলকৃ ত
পিরস
কা

দ
ানী

অবলুি
সং া
িহসােব জমাদান

ৃ গ ৃহীত যাবতীয় অথ সই একাউে ট জমা িদেবন৷
গমতায় তৎকতক

৩৪৩৷ (১) িল ইেডটেরর হােত বা তাহার িনয় েণ যিদ এমন কান অদাবীকৃত লভ াংেশর টাকা
থােক যাহা কান পাওনাদারেক

েদয় বা যিদ এমন অিবিলকৃত পিরস দ থােক যাহা কান

দায়েকর িনকট ফরেত াগ এবং যিদ তাহা েদয় বা ফরেত াগ হওয়ার পর একশত আিশ িদন
ধিরয়া অদাবীকৃত বা অিবিলকৃত অব ায় থােক, তেব িল ইেডটর সই লভ াংশ বা পিরস দ বাবদ
া অথ বাংলােদশ ব াংেক সরকােরর নােম “ কা ানীর অবলুি সং া

িহসাব” নােম অিভিহত

একিট িবেশষ িহসাব- খােত জমা িদেবন; এবং িতিন কা ানী িবলুি র তািরেখ অ
অদাবীকৃত লভ াংশ বা অিবিলকৃত পিরস দ থািকেল তাহাও, কা ানীর িস া

পঅ া

সােপে গ, উ

িহসােব জমা িদেবন৷
ৃ
(২) িল ইেডটর (১) উপ-ধারায় উিল ◌্নিখত কান অথ জমাদানকােল এত িবষেয় সরকার কতক
িনযু

একজন কমকতার িনকট িনধািরত ফরেম একিট িববরণী দািখল কিরেবন, যাহােত জমাকৃত

অথ বা পিরস েদর পিরমাণ বণনা ঐ িল পাইবার অিধকারী ব ি গেণর নাম ও সবেশষ িঠকানা,
ী
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তাহােদর েত েকর অিধকােরর পিরমাণ ও উহােত তাহােদর দাবী বা াপ তার কৃিত ও অ া
িনধািরত িবষেয়র উেল ◌্নখ থািকেব৷
(৩) উপ-ধারা (১) এর িবধানা যায়ী জমাকৃত কান অেথর ব াপাের বাংলােদশ ব াংেকর রিশদ
হইেব িল ইেডটেরর এত সং া
ৃ অবলুি র
(৪) আদালত কতক

দািয় পালেনর বা

ব মাণ৷

গে , িল ইেডটর (১) উপ-ধারায় উেল ◌্নিখত অথ ৩৪২ ধারার

(৩) উপ-ধারায় উেল ◌্নিখত ব াংক-একাউ ট হইেত
াকৃত অবলুি র

গে

ানা

েরর মাধ েম জমা িদেবন এবং

িকংবা আদালেতর ত াবধান সােপে গ অবলুি র

৩৪১ ধারার (১) উপ-ধারা অ সাের িববরণী পশ করার সময়, উ

গে , িতিন

িববরণীর তািরেখর পূববতী

একশত আিশ িদেনর মেধ , তাহার হােত বা িনয় েণ এই ধারার (১) উপ-ধারার অধীেন বাংলােদশ
ব াংেক জমা দওয়ার জ

য অথ ও পিরস দ িছল উহার উেল ◌্নখ কিরেবন এবং উ

পশ করার পর চৗ িদেনর মেধ উ

অথ ও পিরস দ “ কা ানীর অবলুি সং া

িববরণী
িহসােব”

জমা িদেবন৷
(৫) কান ব ি

এই ধারা অ যায়ী “ কা ানীর অবলুি সং া

পিরস েদর দাবীদার হইেল িতিন উ

িহসােব” জমাকৃত কান অথ বা

অথ বা পিরস দ তাহােক দােনর জ

আদালত সমীেপ

আেবদন কিরেত পােরন এবং আদালত যিদ তাহার দাবীর সত তা স েক স ু হয়, তাহা হইেল
উ

পাওনা অথ বা পিরস দ তাহােক দােনর আেদশ িদেত পাের :

তেব শত থােক য, আদালত অ

প আেদশ দওয়ার পূেব কন উ

অথ বা পিরস দ দােনর

ৃ এত ে শ িনযু
আেদশ দওয়া হইেব না এই মেম সরকার কতক

কমকতােক একিট নািটশ

িদেব এবং কারণ দশাইবার জ

উ

নািটেশ উহা

াি র তািরখ হইেত অনিধক ি শ িদেনর

একিট সময়-সীমাও িনিদ কিরয়া িদেব৷
(৬) এই ধারা অ সাের কা ানীর অবলুি

িরত হইেব; তেব অ

িহসােব জমাকৃত কান অথ বা পিরস দ

অদাবীকৃত থািকেল, তাহা সরকােরর সাধারণ রাজ খােত

জমা দওয়ার পর পেনেরা বৎসর পয
ানা

সং া

পভােব ানা

িরত কান অথ বা পিরস দ (৫) উপ-ধারা অ সাের

দাবী করা হইেল সই দাবী তদ সাের ম রু ও করা যাইেব, যন উ
এবং এই প দাবী পিরেশােধর জ

দ আেদশ রাজ

অথ ানা

ফরতদােনর আেদশ বিলয়া গণ হইেব৷

ৃ এই ধারার অধীেন কা ানীর অবলুি সং া
(৭) কান িল ইেডটর কতক
দওয়া উিচ

িছল সই অথ িনেজর কােছ রািখেয় িতিন উ

সমপিরমাণ অেথর উপর বািষক শতকরা

িরত হয় নাই;

িড় টাকা হাের

িহসােব য অথ জমা

অথ বা পিরস েদর মূেল র

দ িদেবন এবং তাহার বরেখলােপর

ৃ বা আদালেতর
দর ◌্নন য খরচ হয় উহা বহেনর জ ও িতিন দায়ী হইেবন; এবং আদালত কতক
ী
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গে , আদালত

ায়সংগত মেন কিরেল, তাহার পাির িমক স ণ
ূ বা

অংিশক না-ম রু কিরেত এবং তাহার পদ হইেত তাহােক অপসারণ কিরেত পািরেব৷
(৮) এই ধারার উে শ পূরণ কের, িল ইেডটর আদালত বা

গ মত সরকােরর অ মিত েম

(১) উপ-ধারায় উিল ◌্নিখত অিবিলকৃত পিরস দ িব য় কিরয়া িব য়ল অথ এই ধারার িবধান
অ সাের জমা িদেত পািরেবন এবং তদ যায়ী উহা িন ি করা যাইেব৷
আদালত এবং
কিতপয় ব ি

র

সমীেপ
এিফেডিভট
স

াদন

৩৪৪৷ (১) এই খে র িবধানা যায়ী বা ঐ সব িবধােনর উে শ পূরণকে , এিভেডিভট স াদন
করার

েয়াজন হইেল, বাংলােদেশ য কান আদালত, িবচারেকর স েু খ িকংবা য ব ি

এিফেডিভট করাইেত বা লইেত আইনতঃ

গমতা া

তাহার স েু খ এবং িবেদেশ কমরত

বাংলােদেশর য কান কনসাল বা ভাইস-কনসাল এর স েু খ এিফেডিভট স

করা যাইেত পাের৷

(২) এই খে র উে শ পূরণকে , বাংলােদেশর সকল আদালত, িবচারক, িবচারপিত, কিমশনার
এবং বাংলােদেশ িবচারেকর
সীল বা
দ

া

বা যু

উ

এিফেডিভেট বা, এই খে র উে শ পূরণকে

থািকেল উ

হণ করা উ

গমতায় সমাসীন বা কায স াদনকারী য কান ব ি

া গর, সীল বা

া

বব তঅ

এর া গর,
প কান দিলেল

িবচারজিনত িবেবচনায় (Judicial notice)

আদালত, িবচারক, িবচারপিত, কিমশনার বা ব ি র কতব হইেব৷

িবিধ ণয়েণ আদালেতর তগমতা
িবিধ

ণয়েন

ীম কােটর
তগমতা

৩৪৫৷ (১) এই আইন এবং Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর
িবধানাবলীর সিহত সংগিত র গা কিরয়া

ীম কাট িন বিণত িবষেয় িবিধ

ণয়ন কিরেত

পািরেব, যথা :(ক) হাইেকাট িবভােগ বা উহার অধঃ

ন কান আদালেত কা ানীর অবলুি র ব াপাের

অ সরণীয় প িত; এবং
ৃ
(খ) কা ানীর সদস গণ বা পাওনাদারগণ কতক

াকৃত অবলুি র জ

ধারার িবধান অ সাের েয়াজন হইেল পাওনাদার ও সদস গেণর সভা অ
(গ) কা ানীর শয়ারমূলধন
বা

এই আইেনর ২২৮
ান; এবং

াস এবং উহার পুনঃিবভাজন িবষেয় এই আইেনর িবধানাবলী

বায়ন; এবং

(ঘ) এই আইেনর অধীন আদালেতর িনকট সকল কার আেবদন পশকরণ৷
(২) কা ানীর অবলুি সং া

য সকল ব াপাের এই আইেনর কান িবধান অ সাের কান িকছু

িনধািরত হওয়া েয়াজন স সকল ব াপাের
ী
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(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) ত

দ

গমতার সামি কতােক

না কিরয়া

ীম কাট

িন িলিখত িবষয় স েক আদালেতর উপর অিপত ও আেরািপত সকল অথবা য কান

গমতা ও

কতব সরকারী িল ইেডটেরর ারা েয়াগ ও পালেনর ব াপাের িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেব, তেব
ৃ উ
িল ইেডটর কতক

গমতা

েয়াগ বা দািয়

পালন সবদা আদালেতর িনয় ণ সােপ গ

হইেব :(ক) পাওনাদার ও

দায়কগেণর অিভ ায় স েক

াত হওয়ার লে গ সভা অ

ান ও

পিরচালনা;
(খ) েয়াজনেবােধ দায়কগেণর তািলকা ণয়ন ও চূ ড়া

করা এবং সদস বিহ সংেশাধন এবং

কা ানীর পিরস দ সং হ ও েয়াগ;
(গ) কা ানীর স ি ও নিথপ িল ইেডটেরর িনকট অপেণর িনেদশ;
(ঘ) শয়ারমূল বা অ িবধ অথ তলব;
(ঙ) পাওনা ও দাবী-দাওয়া মােণর জ

সময় িনধারণ :

তেব শত থােক য, এই েপ ণীত িবিধেত য িবধানই করা হউক না কন, সরকারী িল ইেডটর
আদালেতর িবেশষ অ মিত ব তীত সদস বিহ সংেশাধন এবং শয়ারমূল বা অ িবধ অথ তলব
কিরেবন না৷

বিহ হইেত িনি য় কা ানীর নাম বজন
িনি য়

(defunct)
কা

ানীর নাম

িনব ন বিহ
হইেত কািটয়া
দওয়া

৩৪৬৷ (১) যে গে

রিজ ােরর এই প িব াস কিরবার যুি সংগত কারণ থােক য, কান একিট

কা ানী ব বসা কিরেতেছ না িকংবা উহার কাযাবলী চালু অব ায় নাই, সে গে

িতিন উ

কা ানী ব বসা কিরেতেছ িক না অথবা উহা চালু অব ায় আেছ িক না তাহা জািনবার জ
ডাকেযােগ কা ানীর িনকট একিট প
(২) উ
অিত া

প

রণ কিরেবন৷

রেণর পর ি শ িদেনর মেধ কান জবাব পাওয়া না গেল, রিজ ার উ

হওয়ার পর চৗ

উেল ◌্নখপূবক উ

িদেনর মেধ ,

থম পে র কথা এবং উহার জবাব না পাওয়ার কথা

কা ানীর িনকট ডাকেযােগ একিট রিজ াড প পাঠাইেবন, যাহােত এই

মেম একট সতকবানী থািকেব য, ি তীয় প িটর

া গর তািরখ হইেত ি শ িদেনর মেধ যিদ

উহারও কান জবাব পাওনা না যায়, তাহা হইেল কা ানীর িনব ন বিহ হইেত উ
নাম কািটয়া দওয়ার উে েশ সরকারী গেজেট একিট িব ি

ী
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(৩) রিজ ার যিদ কা ানীর িনকট হইেত এইমেম জবাব

া

চালাইেতেছ না বা উহার কাযাবলী চালু নাই িকংবা, ি তীয় প
প

হন য, কা ানীিট ব বসা
রেণর

গে , যিদ িতিন উ

া গর-তািরেখর ি শ িদেনর মেধ কান জবাব না পান, তেব িতিন এই মেম একিট িব ি

সরকারী গেজেট

কাশ কিরেবন য, উ

িবপরীেত কান কারণ দশান না হইেল, উ

িব ি

কােশর পর ন ই িদেনর মেধ উহার

কা ানীর নাম িনব ন বিহ হইেত কািটয়া দওয়া

হইেব এবং কা ানীিট িবলু হইয়া যাইেব; তেব িব ি িট সরকারী গেজেট
ৃ
সংিশ ◌্ন কতপে
গর িনকট
ডাকেযােগ

কােশর উে েশ

রেণর সময় উহার একিট অ িলিপ কা ানীর িনকেটও িতিন

রণ কিরেত পােরন৷

(৪) কান কা ানীর অবলুি হইেতেছ এই প

গে

রিজ ার যিদ যুি সংগত কারেণ িব াস

কেরন য, হয় কান িল ইেডটর কাজ কিরেতেছ না িকংবা কা ানীর িবষয়ািদ স ণ
ূ অবলু
হইয়ােছ, এবং স অ সাের রিজ ার কা ানীেক বা উহার িল ইেডটরেক উহার বা তাহার
সবেশষ কম েল িরটাণ তলব কিরয়া ডাকেযােগ িলিখত নািটশ
স েক

ণীতব িরটাণ িতিন একািদ েম ছয় মাস যাবত

রণ করা সে ও কা ানী

ণয়ন কিরেতেছন না, সইে গে

রিজ ার উপ-ধারা (৩) এর িবধান মাতােবক একিট িব ি সরকারী গেজেট কাশ কিরেত এবং
কা ানীর িনকট উহার অ িলিপ পাঠাইেত পািরেবন৷
(৫) িব ি েত উিল ◌্নিখত সময় অিতবািহত হওয়ার পূেবই কা ানী উহার িবপরীেত কারণ
দশাইেত না পািরেল, রিজ ার উ

সময় অিতবািহত হওয়ার পর উহার নাম কা ানীর িনব ন-

বিহ হইেত কািটয়া িদেত পািরেবন এবং তৎস েক সরকারী গেজেট অপর একিট িব ি
কািশত হওয়ার সংেগ সংেগ কা ানীিট িবলু হইয়া যাইেব :
তেব শত থােক য, কা ানীর কান পিরচালক এবং সদেস র যিদ কান দায় থােক, তেব তাহা
অব াহত থািকেব এবং তাহা আইনতঃ এই েপ কাযকর হইেব যন কা ানীিট িবলু হয় নাই৷
(৬) িনব ন-বিহ হইেত কান কা ানীর নাম কািটয়া দওয়ার ফেল কা ানী িকংবা উহার য
কান সদস বা পাওনাদার
আদালত যিদ এই মেম স ু
িছল অথবা অ

হইেল, উ

কা ানী বা সদস বা পাওনাদােরর আেবদন েম,

হয় য, নাম কািটয়া দওয়ার সময় কা ানীিট ব বসারত বা চালু

কান কারেণ কা ানীর নাম িনব ন-বিহেত পুনরায় অ

ভু

করা

ায়সংগত,

তাহা হইেল িনব ন বিহেত উ

কা ানীর নাম পুনঃ াপন কিরবার আেদশ িদেত পািরেব এবং

তেৎ ি গেত কা ানীর অি

এই প

অব াহত রিহয়ােছ বিলয়া গণ হইেব যন উহার নাম কািটয়া দওয়া হয় নাই; এবং আদালত
ায়সংগত িবেবচনা কিরেল যতটু
পূেবর

স ব কা ানীিটর এবং সংিশ ◌্ন সকল ব ি র মযাদা

ায় পুনঃ িত া করার জ

েয়াজনীয় এই প আেদশ দান কিরেত এবং উ
ী
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াসংিগক বা অ বতী এই প িনেদশ

দান কিরেত পািরেব যন উ

কা ানীর নাম কািটয়া

দওয়া হয় নাই৷
(৭) এই ধারার অধীন কান প বা নািটশ কা ানীর িনকট উহার িনবি কৃত কাযালেয়র িঠকানায়
অথবা িনবি কৃত কাযালেয় না থািকেল, উ

কা ানীর কান পিরচালক, ম ােনজার িকংবা অ

কান কমকতার নােম অথবা কান পিরচালক, ম ােনজার বা কমকতার নাম িঠকানা রিজ ােরর
জানা না থািকেল, যাহারা কা ানীর সংঘ ারেক
তাহােদর েত েকর িঠকানায়

া গর কিরয়ািছেলন উহােত উেল ◌্নিখত

রণ কিরেত হইেব৷
ষ

খড

িনব নকারী কাযালয় ও িফস
িনব নকারী
কাযালয়

৩৪৭৷ (১) এই আইেনর অধীন কা ানীসমূহ িনব েনর জ
এবং সরকােরর িবেবচনায় উপযু

ান বা

সরকার একিট ক ীয় কাযালয়

ানসমূেহ আ িলক কাযালয় থািকেব এবং

কা ানী সংঘ ারেকর ঘাষণা অ যায়ী কা ানীর িনবি কৃত কাযালয় য িনব নকারী
কাযালেয়র অ লভু

হইেব সই কাযালয় িভ

অ

কান কাযালেয় সই কা ানী

িনবি কৃত করা যাইেব না৷
(২) এই আইেনর অধীেন কা ানীসমূহ িনব েনর উে েশ সরকার য প

েয়াজনীয়

িবেবচনা কিরেব সই প রিজ ার, এিডশনাল রিজ ার, জেয় ট রিজ ার, ডপুিট রিজ ার,
এিসে

ট রিজ ার বা অ া

কমচারী িনেয়াগ কিরেত এবং তাহােদর কতব স েক িবিধ

ণয়ন কিরেত পািরেব৷
(৩) এই ধারার অধীেন িনযু

ৃ িনধািরত হইেব৷
ব ি গেণর বতন সরকার কতক

18

[***]
ৃ িনধািরত িফস, যাহা
রিজ ােরর িনকট রি গত দিললািদ সরকার কতক

(৫) য কান ব ি

িতবােরর পিরদশেনর জ

তফিসল-২ ত িনিদ িফেসর বশী হইেব না,

পিরদশন কিরেত পািরেবন, এবং য কান ব ি
তফিসেল িনিদ
ত য়নপ

িফেসর বশী হইেব না,

সময় উ

বি

কান দিলেলর নকল িকংবা উহােদর

দিলেলর অংশ িবেশেষর নকল চািহেত পািরেবন, এবং ঐ িল চািহবার

উহােত রিজ ােরর ত য়নও দাবী কিরেত পািরেবন৷
ী
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(৬) এই আইেনর অধীেন রিজ ােরর

িত বা রিজ ার ারা কান কায স াদেনর িনেদশ

দওয়া হইেল, তাহা ক ীয় কাযালেয়র
ৃ
তাহার অ পি িতেত সরকার কতক
আ িলক কাযালেয়র

গে

গমতা দ

রিজ ােরর

িত বা রিজ ােরর ারা এবং

কান কমকতার িত বা তাহার ারা এবং

ধান কমকতা িহসােব িনেয়ািজত এিডশনাল

রিজ ার, ডপুিট রিজ ার অথবা এিসে

রিজ ার, জেয় ট

ট রিজ ােরর িত বা তাহার ারা স ািদত হইেব

:
তেব শত থােক য, আ িলক অিফেসর
রিজ ার, জেয় ট রিজ ার অথবা এিসে

ধান কমকতা িহসােব িনেয়ািজত এিডশনাল
ট রিজ ার সািবকভােব রিজ ার এর সাধারণ

শাসন, ত াবধান এবং িনয় ণাধীন থািকেবন৷
িফস

৩৪৮৷ (১) তফিসল-২ ত উিল ◌্নিখত িবষয়ািদর জ

উ

তফিসেল িবিনিদ

িফস িকংবা

ৃ িনধািরত হইেল তদেপ গা কম পিরমাণ িফস রিজ ােরর িনকট জমা িদেত হইেব৷
সরকার কতক
(২) এই আইন অ যায়ী রিজ ােরর িনকট দ সকল কার িফস এত ে েশ িবিনিদ সরকারী
িহসাব-খােত জমা িদেত হইেব৷
রিজ ােরর
িনকট িরটাণ ও
দিললপ

দািখল

কাযকরকরণ

৩৪৯৷ (১) যিদ কান কা ানী এই আইেনর কান িবধান অ সাের রিজ ােরর িনকট কান িরটাণ
িহসাব বা অ

দিললপ দািখল কিরেত অথবা তাহার িনকট কান িবষেয় নািটশ িদেত ব থ হয়

এবং যিদ উ

িরটাণ িহসাব বা দিললপ দািখল করার জ

চৗ িদেনর মেধ উ

ৃ নািটশ দওয়ার পর
রিজ ার কতক

কা ানী ঐ িল দািখল না কের, তাহা হইেল উ

বা পাওনাদার িকংবা রিজ ােরর আেবদন েম, আদালত উ
কমকতােক আেদশ িদেত পািরেব য, উ
কমকতা উ

আেদেশ িবিনিদ সমেয়র মেধ উ

দ

কা ানী িকংবা ব থতার জ

ব াপাের অ

কা ানী বা

কান আেদেশ আদালত এই প িনেদশও িদেত পািরেব য,

উপ-ধারায় উেল ◌্নিখত আেবদেনর জ

(৩) উ

কা ানী ও উহার য কান

িবধান পালন কিরেবন৷

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন
উ

কা ানীর কান সদস

এবং উহার আ সংিগক সকল খরচপ

উ

দায়ী সংিশ ◌্ন কমকতা বহন কিরেবন৷

য কান ব থতার জ

কান কা ানী বা উহার কান কমকতার উপর দ আেরােপর

কান আইেন িবধান থািকেল উহার কাযকরতা এই ধারার কান িবধােনর ফেল

হইেব না৷
সময়সীমা
অিত েমর পর
ী
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দিললপ

৩৫০৷ য সকল দিলল, িরটাণ, িববরণী বা কান তথ বা ঘটনা এই আইেনর িবধান অ সাের

ইত ািদ
দািখলকরণ বা

রিজ ােরর িনকট িনব ন, দািখল, বা িলিপব

িনব ন

সই িল, িনিদ

সমেয়র পরও উ

িনব ন, িলিপব

বা নিথভু

বা নিথভু

তফিসেল িবিনিদ

কিরেত হয় বা তাহা করা যায়,

িবল জিনত িফস

দানপূবক দািখল,

করা যাইেব, তেব িবল জিনত কান দায়-দািয়

থাকেল তাহা

ধু

িবল িফস দােনর ারা মও ফ হইেব না৷
স মখড

সােবক কা ানী আইেনর অধীন গিঠত ও িনবি কৃত কা ানীর
সােবক
কা

৩৫১৷ িবদ মান কা ানীসমূেহর

ানী

আইেনর অধীন
গিঠত
কা

গে

ে এই আইেনর েয়াগ

এই আইন, গ ারাি ট ারা সীিমতদায় কান কা ানী

ব তীত, য কান সীিমতদায় কা ানীর

গে

সই একই েপ

েযাজ হইেব, যন শেষা

কা ানী এই আইেনর অধীন শয়ার ারা সীিমতদায় কা ানী িহসােব গিঠত ও িনবি কৃত
ানীর

তগে

এই

আইেনর

েয়াগ

হইয়ােছ এবং কান িবদ মান কা ানী গ ারাি ট ারা সীিমতদায় কা ানী হইেল, এই আইন সই
একই েপ

েযাজ হইেব যন কা ানীিট এই আইেনর অধীেন গ ারাি ট

কা ানী িহসােব গিঠত এবং িনবি কৃত হইয়ােছ; এবং সীিমতদায় ব তীত অ
কা ানীর

গে

এই আইন সই একই েপ

ারা সীিমতদায়
য কান িবদ মান

েযাজ হইেব যন কা ানীিট এই আইন

অ যায়ী একিট অসীিমতদায় কা ানী িহসােব গিঠত ও িনবি কৃত হইয়ােছ :
তেব শত থােক য (ক) তফিসল-১ এর কান িকছু ই এই আইন

বতেনর পূেব কান সমেয় বলব

অধীন গিঠত বা িনবি কৃত কান কা ানীর

গে

(খ) িনব ন তািরেখর উেল ◌্নখ ব

কান আইেনর

েযাজ হইেব না;

বা িবেবিচত যভােবই থা ক না কন, ত ারা এই আইন
কান আইেনর অধীন য তািরেখ কা ানী িনবি কৃত

বতেনর পূেব য কান সমেয় বলব

হইয়ািছল সই তািরেখর উেল ◌্নখ বুঝাইেব৷
সােবক
কা

৩৫২৷ এই আইন বতেনর পূেব য কান সময় বলব

ানী

আইেনর অধীেন
িনবি কৃ ত িক ু
গিঠত নয়

তগে

ানীর
এই

আইেনর

েয়াগ

েব গিঠত হয় নাই এই প

েত ক কা ানীর

গে , এই আইন সই একইভােব

েযাজ হইেব যভােব উহা তদধীেন িনবি কৃত হওয়া সে ও বা
কা ানীর

এই প
কা

িক ু বা

কান আইেনর অধীেন িনবি কৃত হইয়ািছল

গে

েব গিঠত হয় নাই এই প

েযাজ হইেব বিলয়া এই আইেন ঘািষত হইয়ােছ :

তেব শত থােক য, িনব ন তািরেখর উেল ◌্নখ ব
ত ারা কা ানীিট উ

বা িববি গত যভােবই থা ক না কন,

আইনসমূেহর বা উহােদর য কানিটর অধীেন য তািরেখ িনবি কৃত

হইয়ািছল সই তািরেখর উেল ◌্নখ বুঝাইেব৷
ী
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শয়ার
হ

া

র

প িত

৩৫৩৷ এই আইেন

বতেন পূেব য কান সমেয় বলব

কা ানী উহার শয়ারসমূহ অ
ৃ িনেদিশত প িতেত হ
কতক

প

া

কান আইেনর অধীেন িনবি কৃত কান

বতেনর পূব পয

চিলত প িতেত িকংবা কা ানী

র করা যাইেব৷
অ মখড

িনব নেযাগ কা ানীসমূহ
িনব নেযাগ
কা

ানীসমূ হ

৩৫৪৷ (১) এই ধারায় উেল ◌্নিখত ও িবধ ৃত ব িত ম ও িবধানাবলী সােপে গ, এই আইন
বতেনর পূেব বা পের এই আইন ব তীত সংসদ ণীত অ

কান আইন (Act of Parliament)

অ যায়ী গিঠত অথবা যথাযথভােব আইন মাতােবক সাত বা তেতািধক সদস লইয়া গিঠত কান
কা ানী য কান সমেয় এই আইেনর অধীেন একিট অসীিমতদায় কা ানী িহসােব িকংবা
শয়ার ারা সীিমতদায় কা ানী িহসােব িকংবা গ ারাি ট

ারা সীিমতদায় কা ানী িহসােব

িনবি কৃত হইেত পাের, এবং এই িনব ন এই কারেণ অৈবধ হইেব না য, উ

িনব ন করা

হইয়ািছল ধুমা অবলুি র উে েশ :
তেব শত থােক য (ক) সংসদ

ণীত আইন (Act of Parliament) অ যায়ী য কা ানীর সদস েদর দায়-দািয়

সীিমত সই কা ানী যিদ ৩৫৫ ধারার সং া সাের কান জেয় ট ক কা ানী না হয়, তেব উহা
এই ধারা অ যায়ী িনবি কৃত করা যাইেব না;
(খ) সংসেদ

ণীত আইন অ যায়ী সদস েদর দায়-দািয়

সীিমত এই প কা ানী এই ধারা

অ যায়ী একিট অসীিমতদায় কা ানী িহসােব িকংবা গ ারাি ট ারা সীিমতদায় কা ানী িহসােব
িনবি কৃত করা যাইেব না;
(গ) য কা ানী ৩৫৫ ধারার সং া সাের কান জেয় ট- ক কা ানী নেহ তাহা এই ধারা
অ যায়ী শয়ার ারা সীিমতদায় কা ানী িহসােব িনবি কৃত করা যাইেব না;
(ঘ) কান কা ানী িনব েনর জ
ি র িবধান থািকেল,

আ ত উহার সাধারণ সভায় ব ি গতভােব িকংবা, সংঘিবিধেত

ি র মাধ েম উপি ত সংখ াগির সদস েদর স িত ব তীত এই ধারা

অ যায়ী িনবি কৃত করা যাইেব না;
(ঙ) য
নাই, সই

গে একিট কা ানীর সদস েদর দায়-দািয় সংসদ ণীত আইন ারা সীিমত করা হয়
গে

কা ানীিটেক যিদ সীিমতদায় কা ানী িহসােব িনবি কৃত করার য়াস থােক,

তেব (ঘ) দফায় উেল ◌্নিখত সংখ াগিরে র স িত বিলেত সংিশ ◌্ন

সভায় উপি ত

সদস গেণর কমপে গ িতন-চতু থাংশ সদেস র ব ি গত ি র মাধ েম দ স িতেক বুঝাইেব;
ী
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(চ) য

কান কা ানীেক গ ারাি ট ারা সীিমতদায় কা ানী িহসােব িনবি কৃত করার

গে

য়াস থােক, সে গে এই প িনব েনর পে গ স িত
সংিশ ◌্ন

িস াে

াপনােথ উ

এই মেম ঘাষণা থািকেত হইেব য,

কা ানীর সভায় গ ৃহীত

েত ক ব ি

থাকাকােল িকংবা তাহার সদস তা অবসােনর এক বৎসেরর মেধ

কা ানীর সদস

কা ানী অবলুি

হইেল

সদস পদ অবসােনর পূেব কা ানীর ঋণ ও দায়- দনা পিরেশােধর জ , কা ানী অবলুি র
খরচপ ািদ িমটাইবার জ

এবং

দায়কগেণর পার

তাহারা কা ানীর পিরস েদ একিট িনিদ

িরক অিধকারসমূেহর সম য় সাধেনর জ

পিরমাণ পয

অথ

দান কিরবার অংগীকার

কিরেতেছন৷
(২) যে গে

আ

ািনক ভাট (Poll)

হণ দাবী করা হয় সে গে

এই ধারার অধীন

সংখ াগির তা িন িপত হইেব কা ানীর েত ক সদস সংঘিবিধ অ যায়ী যতসংখ ক ভাটদােনর
অিধকারী সই সংখ ার িভি েত৷
জেয় ট ক
কা

ানীর

সং া

৩৫৫৷ (১) এই খে র য সকল িবধান শয়ার ারা সীিমতদায় কা ানী েপ কান কা ানীেক
িনব েনর সিহত সংিশ ◌্ন , সই সকল িবধােনর উে শ পূরণকে , জেয় ট- ক কা ানী
বিলেত এমন একিট কা ানীেক বুঝাইেব(ক) যাহার একিট ায়ী শয়ার-মূলধন স ণ
ূ পিরেশািধত বা নািমক-মূলধন িহসােব রিহয়ােছ এবং
উ

মূলধন িনিদ সংখ ক শয়াের িবভািজত ও

িতিট শয়ােরর মূলধন িনিদ টাকার অংেক

কািশত রিহয়ােছ এবং শয়ার িল এমন য উহা ধারণেযাগ এবং হ
শয়ার িল এই প

ণীেত িবভ

া

রেযাগ , অথবা

য উহােদর িকছু একভােব এবং বাকী িল অ ভােব

ধারণেযাগ ; এবং
(খ) কা ানীিট এই নীিতরিভি েত গিঠত হইয়ােছ য, উহার শয়ার বা েকর ধারকগণই
উহার সদস হইেবন, অ

ধু

কহ নেহ৷
িহসােব এই আইেনর অধীন িনবি কৃত হইেল উহা শয়ার

(২) এই প কা ানী সীিমতদায় স

ারা সীিমতদায় কা ানী বিলয়া গণ হইেব৷
জেয় ট- ক
কা

ানীর

িনব েনর জ
েয়াজনীয়
িবষয়ািদ

৩৫৬৷ কান জেয় ট- ক কা ানী এই খে র িবধান অ যায়ী িনব েনর পূেব রিজ ােরর িনকট
িন বিণত দিললপ দািখল কিরেত হইেব, যথা :(ক) ঐ সকল ব ি র নাম, িঠকানা এবং পশা উেল ◌্নখপূবক একিট তািলকা যাহারা তািলকার
কা ানীর সদস িছেলন এবং তৎসহ তাহােদর ধারণকৃত

তািরেখর অনিধক ছয়িদন পূেব উ

শয়ার বা েকর পিরমাণ এবং এই প শয়ােরর িচি তকারী কান ন র থািকেল সই ন র;
ী
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(খ) কা ানীর গঠন বা িনয় েণর বে াব

কারী দিলল (deed of settlement) শিরকানা চু ি

(contract of co-partnery) অথবা অ িবধ দিলেলর অ িলিপ; এবং
(গ) কা ানীিট যিদ একিট সীিমতদায় কা ানী িহসােব িনবি ত করা অিভে ত হয়, তাহা হইেল
িন িলিখত িবষয় উেল ◌্নখপূবক একিট িববরণী :(অ) কা ানীর নািমক শয়ার-মূলধন, এবং যত সংখ ক শয়াের ইহা িবভ
য পিরমাণ ক লইয়া উ

তাহার সংখ া িকংবা

মূলধন গিঠত সই পিরমাণ;

(আ) গ ৃহীত শয়ােরর সংখ া এবং শয়ার- িত কত টাকা পিরেশািধত উহার পিরমাণ;
(ই) নােমর শষ শ িহসােব ‘িলিমেটড' বা ‘সীিমতদায়' শ িটসহ কা ানীর নাম;
(ঈ) কান কা ানী ◌গ ারাি ট ারা সীিমতদায় কা ানী েপ িনবি কৃত করা অিভে ত হইেল,
গ ারাি টর পিরমাণ ঘাষণা কিরয়া একিট িস া
জেয় ট- ক
কা

ানী িভ

অ িবধ
কা

ানী

িনব েনর জ
েয়াজনীয়

৩৫৭৷ এই খে র িবধান অ যায়ী জেয় ট- ক কা ানী নেহ এমন কান কা ানী িনব েনর
উে েশ রিজ ােরর িনকট িন বিণত দিললপ দািখল কিরেত হইেব, যথা :(ক) কা ানীর পিরচালকগেণর নাম, িঠকানা ও পশা উেল ◌্নখপূবক একিট তািলকা;
(খ) কা ানীর গঠন ও িনয় েণর বে াব

িবষয়ািদ

৷

কারী দিলল, শিরকানা চু ি

অথবা অ িবদ কান

দিলেলর অ িলিপ; এবং
(গ) কান কা ানীেক গ ারাি ট ারা সীিমতদায় কা ানী েপ িনবি কৃত করা অিভে ত হইেল
গ ারাি টর পিরমাণ ঘাষণা কিরয়া একিট িস া

কা

ানীর

তথ ািদর সত তা
ত ায়ন

৩৫৮৷ কা ানীর সদস ও পিরচালকগেণর তািলকা অ া

জেয় ট- ক
কা

ই বা তেতািধক পিরচালক

ধান কমকতা একিট ঘাষণার ারা ত য়ন কিরেবন৷

৩৫৯৷ কান কা ানীেক জেয় ট- ক কা ানী েপ িনব েনর

াব করা হইেল

ািবত

কা ানীিট ৩৫৫ ধারায় দ সং া যায়ী একিট জেয় ট- ক কা ানী িক না তৎস েক িনি ত

ানীর

কৃ িত স

য সকল তথ ািদ রিজ ােরর িনকট

দািখল করা আবশ ক হয়, সই িলর সত তা স েক কা ানীর
িকংবা অ

রিজ ার কত ৃ ক

৷

েক

হওয়ার জ

রিজ ার তাহার িবেবচনায় েয়াজনীয় মাণািদ তলব কিরেত পােরন৷

মাণ তলব
কান িবদ মান
সীিমতদায়
কা

ানী

িহসােব

৩৬০৷ (১) এই আইন

বতেনর সময় িবদ মান িছল এই প কান ব াংক কা ানী যিদ একিট

সীিমতদায় কা ানী িহসােব িনবি কৃত হওয়ার জ
অ

প

ােবর কমপে গ ি শ িদন পূেব উ

রিজ ােরর িনকট

অিভ ায় ব

াব কের তেব,

কিরয়া একিট নািটশ এমন সকল

িনবি কৃ ত
ী
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হওয়ার জ
িবদ মান ব াংক
ানী কত ৃ ক

কা

নািটশ দান

কা ানী আইন, ১৯৯৪

ব ি র সবেশষ জানা িঠকানায় ডােক

রণ কিরেত হইেব যাহােদর উ

ব াংক কা ানীেত কান

ব াংক িহসাব থােক৷
(২) যিদ উ

ব াংক কা ানী কান িহসাবধারীেক (১) উপ-ধারার অধীেন েদয় নািটশ না দয়,

তাহা হইেল কা ানী ও উ
য সবেশষ তািরেখ নািটশ

ব াংক িহসােব াথবান ব ি র পার
দান করা যাইত সই তািরখ পয

িরক স েকর
উ

গে এবং

িহসাব স িকত িবষেয়র

গে সীিমতদায় কা ানী েপ ব াংক কা ানীিটর িনব েনর কান কাযকরতা থািকেব না৷
কিতপয় তগে
িফস

দান

হইেত
কা

ানীর

৩৬১৷ যিদ কান কা ানী সীিমতদায় কা ানী িহসােব িনবি কৃত না হয় িকংবা িনব েনর পূেব
যিদ উহার শয়ার হা ারেদর দায়-দািয়
আইন অ যায়ী উ

সংসদ

কা ানীর িনব েনর জ

ণীত আইেনর ারা সীিমত থােক, তেব এই

কান প িফস িদেত হইেব না৷

অব াহিত
নােমর সিহত

‘িলিমেটড’ বা
‘সীিমতদায়’
শ িট যাগ
িবদ মান
কা

ানীসমূ ের

৩৬২৷ এই খের িবধান অ যায়ী যখন কান কা ানী সীিমতদায় কা ানী িহসােব িনবি কৃত হয়
তখন হইেতই ‘িলিমেটড' অথবা ‘সীিমতদায়' শ িট উহার নাের একিট অংশ িহসােব িনবি কৃত
হইেব৷
৩৬৩৷ িনব ন স িকত এই খে র িবধান পালন এবং তফিসল-২ মাতােবক
দান করা হইেল, রিজ ার তাহার

িনব ন
ত য়নপ

িনব েনর জ

া গের এই মেম একিট

ত য়নপ

েদয় িফস
িদেবন য,

আেবদনকারী কা ানীেক এই আইন মাতােবক িনগিমত করা হইল এবং

উহা সীিমতদায় কা ানী হইেল, ইহা একিট সীিমতদায় কা ানীও বেট; এবং তেৎ ি গেত
কা ানীিট িনগিমত সং া হইেব এবং উহার িচর ায়ী উ রািধকার 19[***] থািকেব৷
িনব েনর ফেল
স

ি

ইত ািদ
করণ

৩৬৪৷ এই আইেনর অধীন িনব েনর তািরেখ কা ানীর য সকল াবর ও অ াবর স ি , াথ,
অিধকার দায়-দািয় ও বাধ বাধকতা, আদায়েযাগ দাবী এবং অ
অিপত িছল ঐ িলর সবই এই আইেনর অধীেন িনগিমত উ

সকল স দ উ

কা ানীেত অিপত বা হ

কা ানীেত
া

িরত

হইয়ােছ বিলয়া গণ কিরেত হইেব৷
িবদ মান
অিধকার ও দায়দনা সংরতগণ

৩৬৫৷ এই খে র িবধান অ যায়ী কান কা ানীর িনব েনর পূেব উহার কান অিধকার বা দায়দািয় , য কানভােবই উহােদর উৎপি হইয়া থা ক না কন, উ

িনব েনর ফেল

হইেব

না৷
িবদ মান
মামলাসমূ হ

৩৬৬৷ এই খে র িবধান অ যায়ী কান কা ানীর িনব েনর সময় যিদ কান মামলা ও অ া
আইনগত কাযধারা কা ানীর ারা বা উহার িবর ◌্নে
ী
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অব াহত
থািকেব

কা ানী আইন, ১৯৯৪

ারা বা িবর ◌্নে িন

াধীন থােক, তাহা হইেল ঐ িল িঠক সইভােবই অব াহত থািকেব, যন

কা ানীিট এই খে র অধীেন িনবি কৃত করা হয় নাই; িক ু এই সম
কাযধারায় া

কান িডি

বা আেদশ কা ানীর কান সদেস র মালপে র এককভােব কাযকরী

হইেব না, তেব যিদ কা ানীর স দ এই প িডি

বা আেদশ অ সাের পূরণীয় দাবী িমটাইেত

অপযা হয়, তাহা হইেল কা ানী অবলুি র আেদেশর জ
এই আইেনর
অধীেন
িনব েনর
ফলাফল

মামলা বা আইনগত

আেবদন করা যাইেব৷

৩৬৭৷ এই খে র িবধান অ যায়ী কান কা ানী িনবি কৃত হইেল(ক) কা ানী গঠনকারী বা উহার গঠন িনয় ণকারী সংসদ ণীত কান আইন অথবা উহার গঠন
বা িনয় েণর বে াব

কারী কান দিলেল অথবা, গ ারাি ট ারা সীিমতদায় কা ানী িহসােব

িনবি কৃত কান কা ানীর
িস াে

গে , গ ারাি টর পিরমাণ ঘাষণা কিরয়া য িস া

দিলেল, িবধ ৃত সকল শত ও িবধান সই একইভােব

অথবা শরীকানা চু ি েত অথবা অ

এবং একই ফলাফলসহ উ

গ ৃহীত হয় সই

কা ানীর শত ও িবধান বিলয়া গণ হইেব, যন-

(অ) কা ানীিট এই আইেনর অধীেন গিঠত হইয়ােছ এবং সই কারেণ উহার সংঘ ারেক ঐ সব
িবধান ও শেতর যতটু

অ

ভু

করা

েয়াজন হয় ততটু

অ

ভু

কিরয়া উহার একিট

সংঘ ারক িনবি কৃত হইয়ােছ; এবং
(আ) এই সেবর বাকী িবধান ও শত এই আইন অ সাের উহার একিট িনবি কৃত সংঘিবিধেত
অ

ভু

হইয়ােছ৷

(খ) এই আইেনর সকল িবধান উ
সমভােব সকল

গে

কা ানী ও উহার সকল

দায়ক এবং পাওনাদােরর উপর

েযাজ হইেব, যন

কা ানীিট এই আইেনর অধীেনই গিঠত হইয়ােছ, তেব(অ) তফিসল-১ এর িবধানসমূহ িবেশষ িস াে

র মাধ েম গ ৃহীত না হইেল েযাজ হইেব না;

(আ) কান জেয় ট- ক কা ানীর শয়ার কান সংখ া ারা িচি ত না থািকেল উ

কা ানীর

গে , শয়ার সংখ ািয়তকরণ স িকত এই আইেনর িবধান েযাজ হইেব না;
(ই) এই ধারার িবধানাবলী সােপে গ, কা ানী স িকত সংসদ- ণীত আইেনর কান িবিধ
পিরবতেনর

গমতা কা ানীর থািকেব না;

(ঈ) কান কা ানী অবলুি র
কিরয়ািছল সই সম

গে , উ

িনব েনর পূেব কা ানী য সম

ঋণ ও দায়- দনা স েক এমন

েত ক ব ি ই

ঋণ ও দায়- দনা
দায়ক হইেবন িযিন

িনব েনর পূেব ঋণ ও দায়- দনা পিরেশাধ কিরেত বা পিরেশােধ অংশ হণ কিরেত দায়ী িছেলন,
অথবা িযিন এই প ঋণ বা দায়- দনার িবষেয় সদস গেণর িনেজেদর মেধ তাহােদর অিধকােরর
ী
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অথ

দান কিরেত বা উহার কান অংশ

অবলুি র খরচ এবং অ া

ব য় পিরেশােধর জ

অংশ হণ কিরেত দায়ী িছেলন যতটু
অবলুি তকােল উ
জ

বি

অথ উপেরা

অথ

দান কিরেত বা অথ

ঋণ, দায়- দনা সং া

তাহার িনকট হইেত উ

কারণসমূেহর জ

দায়েকর ম ৃতু র

দায়ক হইেবন; এবং কান

উ রািধকারী, এবং

ততটু

দােন দায়ী িছেলন অথবা িযিন

দায়ক দউিলয়া ঘািষত হওয়ার

গে

দােন

হয়; এবং কা ানী

য পাওনা হইয়ােছ ঐ িলর

তাহার আইনা গ

গে , তাহার

িতিনিধ বা

িনেয়াগীর

িত এই

আইেনর িবধান েযাজ হইেব;
(গ) উ

কা ানী গঠনকারী বা িনয় ণকারী অ

কান আইেন বা কান চু ি েত বা দিলেল যাহা

িকছু ই থা ক না কন, এই আইেনর িবধানসমূহ িন িলিখত

গে

েযাজ হইেব :-

(অ) কান অসীিমতদায় কা ানীেক সীিমতদায় কা ানী িহসােব িনব ন;
(আ) একিট অসীিমতদায় কা ানীেক সীিমতদায় কা ানী িহসােব িনব েনর পর ইহার নািমক
শয়ার-মূলধেনর পিরমাণ ব ৃি করার

গমতা এবং কা ানীর অবলুি ব তীত অ

উহার শয়ার-মূলধেনর একটা িনিদ অংশ তলবেযাগ হইেব না মেম িবধান করার
(ই) অবলুি ব তীত অ

কান

গে

গমতা;

গমতা;

(ঘ) এই ধারার কান িবধানবেল কান কা ানী উহার গঠন বা িনয় েণর বে াব

য িবধােনর

র ◌্ন

বা অ

পঅ

এই প য, কা ানীিট
ভু

করার

থম হইেতই যিদ এই আইেনর অধীেন গিঠত
েয়াজন হইত এবং এই আইেনর অধীেন

গমতাবেল উহা পিরবতন কিরেত পািরত না;

(ঙ) এই আইেনর কান িবধান কা ানীর এমন কান
কা ানীর গঠনকারী বা িনয় ণকারী সংসদ
বে াব

কারী কান

দিলেলর এমন কান িবধান পিরবতন কিরেত পািরেব না

হইত তেব িবধানিট সংঘ ারেক অ
কা ানী িনজ

গে

শয়ার-মূলধেনর একিট িনিদ অংশ তলবেযাগ হইেব না

ৃ িবধান করার
মেম একিট সীিমতদায় কা ানী কতক

দিলল বা শরীকানা চু ি

কান

কারী দিলল বা শরীকানা চু ি

গমতােক াস কিরেব না য

গমতা,

ণীত কান আইন অথবা উহার গঠন বা িনয় েণর

বা অ িবধ দিলল অ সাের কা ানীর গঠন বা িনয় েণর

িবষেয় কা ানীেত অিপত হইয়ােছ৷
সংঘ ারক ও
সংঘিবিধেক
বে াব
দিলেলর

৩৬৮৷ (১) এই খে র িবধান অ যায়ী িনবি কৃত কান কা ানী িবেশষ িস াে
ধারার িবধান সােপে গ, উহার বে াব
ারা কা ানীর গঠন ও অ া

র ারা, তেব এই

-দিলেলর পিরবেত সংঘ ারক ও সংঘিবিধ িত াপেনর

িবষয় এর পিরবতন কিরেত পািরেব৷

লািভিষ
করার তগমতা
ী
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ৃ কা ানীর উে শ াবলী পিরবতন এবং উ
(২) আদালত কতক

গে এই

েযাজ হয় উহা সই একইভােব এই ধারার অধীেন কৃত কান

আইেনর িবধানসমূহ য প
পিরবতেনর

পিরবতন িনব েনর

গে যথাস ব েযাজ হইেব, তেব-

(ক) রিজ ােরর িনকট পিরবিতত দিলেলর মুি ত অ িলিপর

েল

িত ািপত সংঘ ারক ও

সংঘিবিধর মুি ত অ িলিপ পশ কিরেত হইেব; এবং
ৃ উ
(খ) রিজ ার কতক

পিরবতেনর িনব ন ত ািয়ত হইেল, িত ািপত সংঘ ারক ও সংঘিবিধ

কা ানীর ব াপাের এই েপ েযাজ হইেব যন কা ানীিট এই আইেনর অধীেন ঐ সংঘ ারক
এবং সংঘিবিধ সহকাের িনবি কৃত হইয়ািছল এবং কা ানীর ব াপাের পূেবা

বে াব

দিলল

আর েযাজ হইেব না৷
(৩) এই আইন অ সাের কা ানীর উে শ াবলীর য কান পিরবতনসহ অথবা পিরবতন
ব িতেরেকই এই ধারার অধীন কান পিরবতন করা যাইেত পাের৷
(৪) এই ধারায় “বে াব
অ
আইনগত
কাযধারা

িগত

অথবা িনয় ণ
করার ব াপাের
আদালেতর
তগমতা

দিলল অ

ভু

দিলল” বিলেত কা ানী গঠন ও িনয় ণ সং া

বা

হইেব তেব সংসদ ণীত কান আইন নেহ৷

৩৬৯৷ কা ানী অবলুি র জ

আেবদন পেশর পর এবং অবলুি র আেদশ দােনর পূেব, য কান

সমেয় কান কা ানীর িবর ◌্নে
িনয় ণ সং া

শরীকানা চু ি

মামলা এবং অ া

আইনগত কাযধারা

িগতকরণ এবং

এই আইেনর পূববতী িবধানাবলী এই খে র অধীেন িনবি কৃত কান কা ানীর

দায়েকর িবর ◌্নে দােয়রকৃত মামলা বা অ া

আইনগত কাযধারার িগতকরণ ও িনয় েণর

গে ও েযাজ হইেব, যিদ উহা কা ানীর কান পাওনাদার দােয়র কিরয়া থােকন৷
কা

ানীর

অবলুি আেদেশর পর
মামলা দােয়র
ইত ািদেত বাধািনেষধ

৩৭০৷ এই খে র িবধান অ যায়ী িনবি কৃত কান কা ানীর অবলুি

আেদশ

দ

হইয়া

ৃ আেরািপত শতাবলী অ যায়ী ব তীত, উ
থািকেল, আদালেতর অ মিত ও আদালত কতক
কা ানী বা উহার কান

দায়েকর িবর ◌্নে

কা ানীর কান ঋণ সং া

মামলা বা অ

কান আইনা গ কাযধারা আর করা িকংবা চালাইয়া যাওয়া যাইেব না৷
নবম খ ড

অিনবি কৃত কা ানীর অবলুি
"অিনবি কৃ ত
কা ানী" এর
অথ

“অিনবি কৃত কা ানী” বিলেত এই আইন

৩৭১৷ এই খে র উে শ পূরণকে
বলব
অ

কা ানী সং া
ভু

কান আইন অথবা এই আইেনর অধীেন িনবি কৃত কান কা ানী

হইেব না, তেব সােতর অিধক সংখ ক সদস -সম েয় গিঠত কান অংশীদারী কারবার বা

ী
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সিমিত বা কা ানী “অিনবি কৃত কা ানী” বিলয়া গণ হইেব, যিদ উহা উ

আইন িলর

কানিটর অধীেনই িনবি কৃত না হইয়া থােক৷
অিনবি কৃ ত
কা
অবলুি

ানীর

৩৭২৷ (১) এই খে র িবধান সােপে গ, য কান অিনবি কৃত কা ানী এই আইেনর অধীেন
অবলু করা যাইেত পাের এবং একিট অিনবি কৃত কা ানী অবলুি র

গে অবলুি স িকত

এই আইেনর সকল িবিধ িবধান িন বিণত ব িত ম ও সংেযাজনসহ েযাজ হইেব, যথা :(ক) কান অিনবি কৃত কা ানী এই আইন অ যায়ী

াকৃতভােব অথবা আদালেতর ত াবধান

সােপে গ অবলু করা যাইেব না;
(খ) িন

প পিরি তেত কান অিনবি কৃত কা ানী অবলু করা যাইেত পাের, অথা - (অ) যিদ

কা ানী িবলু

হইয়া থােক, অথবা উহার কাযাবলী ব

হইয়া থােক অথবা উহার কাযাবলী

পিরচালনার একমা উে শ হয় উহার অবলুি ঘটােনা;
(আ) যিদ কা ানী উহার ঋণ পিরেশােধ অ গম হয়;
(ই) যিদ আদালত এই িস াে

উপনীত হয় য, কা ানীিটর অবলুি

হওয়া সিঠক ও

ায়সংগত;
(গ) কান অিনবি কৃত কা ানী, এই ধারার উে শ পূরণকে , উহার ঋণ পিরেশােধ অ গম
বিলয়া গণ হইেব, যিদ(অ) কান পাওনাদার,

িনেয়াগ বা অ

য কান

গমতাবেল, কা ানীর িনকট তাহার াপ

পাঁচশত টাকার অিধক পিরমাণ কান টাকা পিরেশােধর জ
কা ানীর
অথবা
অ

একিট দাবীনামা

ধান কায েল রািখয়া আেসন বা কা ানীর সিচব বা কান পিরচালক, ম ােনজার

ধান কমকতার িনকট
কানভােব কা ানীেক

পয

তাহার া গরযু

কা ানী উ

দান কেরন অথবা আদালেতর অ েমাদন বা িনেদশ মাতােবক
দান কেরন, এবং উ

দাবীনামা

দােনর পর িতিন স াহকাল

পাওনা পিরেশােধ অবেহলা কের অথবা পাওনাদােরর স ু ি অ যায়ী পাওনা

টাকা পিরেশাধ িনি ত কিরেত অথবা তৎস েক আেপাষ-রফা কিরেত ব থ হয়; অথবা
(আ) কা ানীর িনকট হইেত বা উহার সদস িহসােব কান ব ি র িনকট হইেত
বিলয়া কিথত কান ঋণ বা দাবী বাবদ কা ানীর কান সদেস র িবর ◌্নে
অ

আইনা গ কাযধারা র ◌্নজু করা হয় এবং উ

মামলা বা অ

াপ বা

াপ

কান মামলা অথবা

আইনা গ কাযধারার িলিখত

নািটশ কা ানীর ধান কায েল রািখয়া িদয়া অথবা উহার সিচব বা কান পিরচালক, ম ােনজার
অথবা

ধান কমকতার িনকট

দান কিরয়া অথবা আদালেতর অ েমাদন বা িনেদশ েম অ

কানভােব জারী করা হয় এবং এই নািটশ জারীর পর দশ িদেনর মেধ কা ানী উ
দাবীর টাকা পিরেশাধ না কের, বা উহার পিরেশাধ িনি ত না কের, অথবা উ
ী
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িবষেয় আেপাষ রফা না কের অথবা মামলা বা অ
অথবা উ

সদস িববাদীর যুি সংগত স ু ি

করার জ

তাহােক েয়াজনীয় খরচপ বা ত ূ ত

আইনগত কাযধারায় িগতােদশ সং হ না কের

মাতােবক মামলা বা অ া

গিতপূরণ না কের; অথবা

(ই) কা ানী অথবা কা ানীর সদস িহসােব কান ব ি
িহসােব মামলা পিরচালনার জ
অ

েল দ আদালেতর িডি

পিরেশািধত না হওয়া উ

গমতা া

অথবা কা ানীর পে গ িববাদী

কান ব ি র িবর ◌্নে

বা আেদশ জারীর পেরায়ানা বা অ

পেরায়ানা ফর

কাযধারার িত ি তা

আেস; অথবা (ঈ) অ

কান পাওনাদােরর

পেরায়ানা মাতােবক পাওনা
কানভােব আদালেতর স ু ি

মাতােবক ইহা মািণত হয় য কা ানী উহার ঋণ পিরেশােধর অ গম৷
(২) এই খে র কান িকছু ই অ

কান আইেনর (enactment) এমন িবধােনর কাযকরতােক

কিরেব না য িবধােন অংশীধারী কারবার বা সিমিত অথবা কা ানীর অবলুি র ব ব া
আেছ, এবং একইভােব এই আইেনর

ারা রিহতকৃত আইেনর অধীেন কা ানী িহসােব বা

অিনবি কৃত কা ানী িহসােব অবলুি র িবধােনর কাযকরতাও
আইেনর কাথাও উ

হইেব না, তেব উ

অ

বািতলকৃত আইন বা উহার কান িবধােনর উেল ◌্নখ থািকেল সইখােন

ৃ (Corresponding) িবধানিট উেল ◌্নিখত হইয়ােছ গণ কিরেত
এই আইন বা উহার সদশ
হইেব৷
৩৷ য

গে

বাংলােদেশর বািহের িনগিমত কান কা ানী বাংলােদেশ উহার কাযাবলী

পিরচালনা কিরেত থাকাব ায় উ

কাযাবলী ব হইয়া যায়, স

গে এই খে র িবধান অ যায়ী

একিট অিনবি কৃত কা ানী িহসােব উহােক অবলু করা যাইেত পাের, যিদও য দেশর আইন
অ যায়ী

কা ানীিট িনগিমত হইয়ািছল

(dissolved) িগয়ােছ অথবা অ
অিনবি কৃ ত
কা

ানী

কানভােব কা ানীর অি

৩৭৩৷ (১) অিনবি কৃত কা ানী অবলুি র

দায়ক

অংশ

হেণর জ

হইয়া

ে র অবসান ঘিটয়ােছ৷

গে , এমন েত ক ব ি েক দায়ক িহসােব গণ

করা হইেব িযিন কা ানীর কান ঋণ অথবা দায়- দনা পিরেশােধর জ

অবলুি র
তগে

সই আইন বেল উহা ইিতপূেবই িবলু

অথবা কা ানীর সদস েদর পার

অথবা উহা পিরেশােধ

িরক অিধকােরর সম য় সাধেনর জ , য

কান পিরমাণ অথ দান কিরেত িকংবা অথ দােন অংশ হণ কিরেত অথবা কা ানী অবলুি র
ব য় িনবাহ কিরেত অথবা িনবােহ অংশ

হণ কিরেত দায়ী, এবং এই প ঋণ ও দায়- দনার

ব াপাের যত টাকা তাহার িনকট াপ হয় তত টাকা কা ানীর পিরস েদ দান কিরেত দায়ক
বাধ থািকেবন৷
(২) য

গে

কান

দায়েকর ম ৃতু হয় অথবা

দায়ক দউিলয়া ঘািষত হন, সে গে ম ৃত

দায়েকর বধ িতিনিধ ও উ রািধকারীগেণর উপর এবং দউিলয়া দায়েকর

িনেয়াগীর উপর

এই আইেনর িবধানাবলী েযাজ হইেব৷
ী
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কিতপয়
কাযধারা
মূ লতবী রাখা বা
িনয় ণ করার
তগমতা

৩৭৪৷ কান কা ানী অবলুি র জ

আেবদন পশ করার পর য কান সময়, তেব অবলুি

আেদশদােনর পূেব, উহার িবর ◌্নে

দােয়রকৃত ও অ া

িনয় ণ সং া

অবলুি
আেদেশর পর
মামলা দােয়র,
ইত ািদেত বাধািনেষধ

কিতপয় তগে
স

ি র

ব াপাের
আদালত কত ৃ ক
িনেদশদান

এই আইেনর িবধানাবলী অিনবি কৃত কা ানীর অবলুি র

হইেব, যিদ উহার কান পাওনাদার উ
এবং যিদ উ

আইনগত কাযধারা

িগতকরণ বা িনয় েণর জ

িগতকরণ ও

গে ও

েযাজ

আেবদন কিরয়া থােকন

মামলা বা কাযধারা কান দায়েকর িবর ◌্নে করা হইয়া থােক৷

৩৭৫৷ এই খে র িবধান অ যায়ী কান কা ানীর অবলুি

আেদশ

দ

ৃ আেরািপত শতাবলী অ সাের ব তীত,
আদালেতর অ মিত ও তৎকতক
দায়েকর িবর ◌্নে

কা ানীর কান ঋণ সং া

মামলা বা অ

হইয়া থািকেল,
কা ানীর

কান

আইনগত কাযধারা চালাইয়া

যাওয়া িকংবা আর করা যাইেব না৷
৩৭৬৷ কান অিনবি কৃত কা ানী উহার সাধারণ নােম মামলা করার বা মামলায়

িত ি তা

করার অিধকারী না হইেল, অথবা অ

য কান কারেণ আদালত যথাযথ মেন কিরেল, আদালত

অবলুি

কান আেদশ ারা িনেদশ িদেত পাের য, কা ানী বা

আেদেশ অথবা পরবতী

দ

উহার পে গ উহার া ীর সম

াবর বা অ াবর স ি

বা উহার য কান অংশ, স ি েত

িনিহত বা স ি হইেত উ ূ ত সকল াথ এবং অিধকার, এবং আদায়েযাগ দাবীসহ উহার সকল
দায়-দািয়

এই সবই সরকারী িল ইেডটর িহসােব তাহার

ৃ কান
আেদশ অ যায়ী সরকারী িল ইেডটর কতক
তাহা

িত

হইেব, এবং ইহার ফেল

গিতপূরেণর মুচেলকা িদেত হয়, তেব িতিন

দান কিরেবন এবং সরকারী িল ইেডটর িহসােব ঐ স েদর ব াপাের য কান মামলা বা

আইনগত কাযধারা দােয়র বা উহােত িত ি তা কিরেত পািরেবন অথবা কাযকরভােব কা ানীর
অবলুি

ও উহার স ি

পুনর ◌্ন ােরর উে েশ

য মামলা বা আইনগত কাযধারা দােয়র বা

উহােত িত ি তা করার েয়াজন হয় তাহা কিরেত পািরেবন৷
এই খে র
িবধানসমূ হ
পূব বতী
িবধানসমূ েহর
অিতির

৩৭৭৷ অিনবি কৃত কা ানীসমূেহর
অবলুি

গে

ৃ কা ানী
এই খে র িবধানাবলী, আদালত কতক

ব াপাের, এই আইেনর পূববতী িবধানাবলীেক

এবং আদালত বা সরকারী িল ইেডটর িনবি কৃত কা ানীর

কিরেব না, বরং অিতির
গে

এমন য কান

হইেব;
গমতা

েয়াগ বা য কান কাজ কিরেত পািরেবন যাহা আদালত বা িল ইেডটর এই আইেনর অধীেন
গিঠত ও িনবি কৃত কা ানীর অবলুি র

গে

কিরেত পােরন; িক ু অিনবি কৃত কা ানী,

উহার অবলুি র উে শ ব তীত, এই আইেনর িবধানাবলী অ যায়ী একিট কা ানী বিলয়া গণ
হইেব না এবং উহার অবলুি র উে েশ এই খে

য িবধান করা হইয়ােছ কবলমা

সই িবধােনর

উে েশ ই উহা কা ানী বিলয়া গণ হইেব৷
ী
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দশম খ ড

িবেদশী কা ানী িনব ন ইত ািদ
িবেদশী
কা

ানীর

তগে

৩৭৯

হইেত ৩৮৭
ধারার

েয়াগ

৩৭৮৷ ৩৭৯ হইেত ৩৮৭ ধারার িবধানাবলী সকল িবেদশী কা ানীর অথা
কা ানীর

গে

ণীর

েযাজ হইেব, যথা :-

(ক) বাংলােদেশর বািহের িনগিমত য কা ানী এই আইন
অভ

িন বিণত ই

বিতত হওয়ার পর বাংলােদেশর

ের ব বসা েল বা কম েল িত া কের; এবং

(খ) বাংলােদেশর বািহের িনগিমত য কা ানী এই আইন
অভ

ের ব বসা ল বা কম ল

বিতত হওয়ার পূেব বাংলােদেশর

িত া কিরয়ােছ এবং এই আইন

বিতত হওয়ার সমেয়ও উহা

িতি ত িছল৷
বাংলােদেশ
ব বসা
পিরচালনাকারী
িবেদশী
কা

ানী কত ৃ ক

৩৭৯৷ (১) য িবেদশী কা ানী এই আইন
কম ল

িত া কের, সই কা ানী

বতেনর পর বাংলােদেশর অভ

ের ব বসা ল বা

িত ার ি শ িদেনর মেধ , রিজ ােরর িনকট িন িলিখত

দিললপ িনব েনর উে েশ দািখল কিরেব, যথা :-

দিললপ

(ক) কা ানী গঠনকারী বা উহার গঠন িনিদ কারী (defining) সনদ (Charter) অথবা আইন

ইত ািদ

অথবা সংঘ ারক ও সংঘিবিধ অ

রিজ ােরর
িনকট দািখল

দিলেলর

ত ািয়ত অ িলিপ এবং যিদ দিললিট ইংেরজী বা

বাংলা ভাষায় িলিখত না হয়, তেব উহার বাংলা বা ইংেরজী অ বােদর একিট ত ািয়ত অ িলিপ;
(খ) কা ানীর িনবি কৃত অথবা ধান কাযালেয়র পূণ িঠকানা;
(গ) কা ানীর পিরচালকগণ ও সিচব, যিদ থােক, এর একিট তািলকা;
(ঘ) কা ানীর উপর জারীতব পেরায়ানা, নািটশ বা উহার িনকট
জ

কা ানী হইেত

িরতব কান দিলল হেণর

গমতা া বাংলােদেশ বসবাসকারী কান এক বা একািধক ব ি র নাম ও

িঠকানা;
(ঙ) বাংলােদেশ কা ানীর কাযালেয়র পূণ িঠকানা, যাহা বাংলােদেশ কা ানীর ধান ব বসা ল
বা কম ল বিলয়া গণ হইেব৷
(২) উপ-ধারা (১) এ উিল ◌্নিখত কা ানী ব তীত অ

িবেদশী কা ানীসমূহ, এই আইন ারা

রিহতকৃত Companies Act, 1913 (VII of 1913) এর ২৭৭ ধারার (১) উপ-ধারায় বিণত
দিললপ

এবং িববরণসমূহ এই আইন

বতেনর পূেব যিদ রিজ ােরর িনকট দািখল না কিরয়া

থােক, তাহা হইেল এই আইেনর অধীেন উ

দিললপ

ও িববরণসমূহ দািখল কিরেত বাধ

থািকেব৷
(৩) যিদ কান িবেদশী কা ানীর িন বিণত িবষয়ািদ, যথা :ী
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(ক) অ

কান দিলল, অথবা

(খ) কা ানীর িনবি কৃত ধান কাযালয়, অথবা
(গ) কা ানীর কান পিরচালক অথবা সিচব, যিদ থােক, অথবা
(ঘ) কা ানীর উপর জারীতব পরওয়ানা বা নািটশ বা উহার িনকট
পে গ হণ করার জ
(ঙ) বাংলােদেশ উ
উ

কা

ানীর

িহসাব িনকাশ

বা ব ি গেণর নাম ও িঠকানা, অথবা

কা ানীর ধান ব বসা ল বা কম ল, এর কান পিরবতন ঘেট, তাহা হইেল

কা ানী িনধািরত সমেয়র মেধ

রিজ ােরর িনকট উ
িবেদশী

গমতা া ব ি

িরতব কান দিলল উহার

পিরবতন স েক িনধািরত িববরণ স িলত একিট িরটাণ দািখল কিরেব৷

৩৮০৷ (১) েত ক িবেদশী কা ানী িত ইংেরজী পি কা বৎসের(ক) একিট ব ালা

শীট অথবা উহা মুনাফার জ

গিঠত একিট কা ানী না হইেল উহার আয়

ব েয়র িহসাব এবং বাংলােদেশ উহার ব বসা িত ানসমূেহর লাভ- গিতর িহসাব এবং উহা একিট
িনয় ণকারী কা ানী হইেল উহার দলীয় িহসাব (group accounts) তয়াির কিরেব; এবং
এই প

গে

কা ানীিট যিদ এই আইেন সং ািয়ত (within the meaning) একিট

কা ানী হইত, তাহা হইেল উহােক য ছেক এবং য সব িববরণ স িলত ও য সকল দিললপ
সহকাের ঐ ব ালা

শীট বা

গ মত আয়-ব েয়র িহসাব তয়াির কিরেত এবং উহা কা ানীর

সাধারণ সভায় পশ কিরেত হইত, এই আইেনর িবধানাবলী অ সাের সই ছেক, সই িববরণ
স িলত এবং সইসব দিললপ

সহকাের উহার ব ালা

শীট বা

গ মত আয়-ব েয়র িহসাব

তয়াির ও রিজ ােরর িনকট পশ কিরেব; এবং
(খ) ঐ সকল দিললপে র িতনিট কিরয়া অ িলিপ রিজ ােরর িনকট দািখল কিরেব :
তেব শত থােক য, সরকার, সরকারী গেজট

াপন ারা িনেদশ িদেত পািরেব য, (ক) দফার

শতাবলী কান িনিদ িবেদশী কা ানী বা কান
হইেব না অথবা ঐ শতাবলী ঐ সম

কা ানীর

ণীর িবেদশী কা ানীর
গে

গে

েযাজ

াপন বিণত শত, ব িত ম ও

পিরবতন সােপে গ েযাজ হইেব৷
(২) উপ-ধারা (১) এ উিল ◌্নিখত কান দিললপ যিদ বাংলা বা ইংেরজী ভাষায় িলিখত না হয়,
তাহা হইেল উহার সিহত একিট ত ািয়ত বাংলা বা ইংেরজী অ বাদ সংেযাজন কিরেত হইেব৷
িবেদশী
কা

ানীর নাম

ইত ািদ
উেল ◌্নখ

৩৮১৷ েত ক িবেদশী কা ানী(ক) বাংলােদেশ উহার শয়ার বা িডেব াের চাঁদাদােনর আ ান স িলত

েত ক

সেপ ােস

কা ানী য দেশ িনগিমত হইয়ােছ সই দেশর উেল ◌্নখ কিরেত হইেব; এবং
ী
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করার
বাধ বাধকতা

(খ) বাংলােদেশর য ােন উহার কাযালয় আেছ বা য অব ােন উহার কাযাবলী পিরচালনাা করা
হয় সই

েত কিট কাযালেয়র বা অব ােনর স খ
ু

কাশ সহজপাঠ বাংলা বা ইংেরজী হরেফ

ৃ মানভােব
কা ানীর নাম এবং য দেশ উহা িনগিমত হইয়ােছ সই দেশর নাম সহেজ দশ

উ

দিশত রািখেব;
(গ) কা ানীর নাম এবং য দেশ উহা িনগিমত হইয়ােছ উহার নাম কা ানীর সকল িবেলর
িশেরানােম, িচিঠপে , সকল নািটেশ ও অ া

দা িরক

ইংেরজী হরেফ উেল ◌্নখ কিরেব; এবং (ঘ) উ

কা ানীর সদস েদর দায়-দািয় সীিমত হইেল

তৎসং া

কাশনায় সহজ পাঠ বাংলা অথবা

িব ি ৷

(১) েত ক সেপ ােস, সকল িবেলর িশেরানােমর, িচিঠপে , নািটেশ িব াপেন এবং কা ানীর
অ া

সকল কাশনায় সহজ পাঠ বাংলা অথবা ইংেরজী হরেফ উেল ◌্নখ কিরেব৷

(২) বাংলােদেশ য য কাযালেয় বা অব ােনর উহার কাযাবলী পিরচািলত হয় সই
কাযালয় বা অব ােনর স খ
ু

কাশ

েত কিট

ােন সহজ পাঠ বাংলা বা ইংেরজী হরেফ সহেজ

ৃ মানভােব দিশত রািখেব৷
দশ
িবেদশী
কা

ানীর উপর

নািটশ ইত ািদ
জারী

৩৮২৷ কান িবেদশী কা ানীর উপর কান পেরায়ানা, নািটশ বা অ

কান দিলল জারী কিরেত

হইেল ৩৭৯(১)(ঘ) ধারায় উেল ◌্নিখত ব ি র িঠকানায় িদেল অথবা তাহার য িঠকানা উ

ধারা

মাতােবক রিজ ারেক দান করা হইয়ােছ সই িঠকানায় রািখয়া আিসেল িকংবা ডাকেযােগ তথায়
পাঠাইেল উহা যথাযথভােব জারী করা হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব :
তেব শত থােক, যিদ(ক) এই প কান কা ানী উ

ধারার িবধান অ সাের কান ব ি র নাম ও িঠকানা রিজ ােরর

িনকট দািখল কিরেত ব থ হয়, অথবা
(খ) রিজ ােরর িনকট য সকল ব ি র নাম ও িঠকানা দািখল করা হইয়ােছ তাহারা সকেল
ম ৃতু বরণ কেরন বা উ

িঠকানায় তাহারা বসবাস না কেরন িকংবা কা ানীর

িত জারীকৃত বা

িরত কান নািটশ বা অ িবধ দিলল কা ানীর পে গ তাহারা সকেলই হণ কিরেত অ ীকার
কেরন অথবা অ
তাহা হইেল উ

কান কারেণ ঐ িল জারী বা

রণ করা না হয়,

নািটশ বা দিলল বাংলােদেশ কা ানীর

ব বসা েল রািখয়া আিসয়া িকংবা ডাকেযােগ তথায়

িতি ত য কান কম েল বা

রণ কিরয়া কা ানীর উপর ঐ িল জারী

করা যাইেব৷
কান কা

ানীর

ব বসা ল বে র
ী
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৩৮৩৷ যিদ বাংলােদেশ কান িবেদশী কা ানীর আর কান ব বসা ল বা কম ল না থােক, তাহা
হইেল উ

কা ানী তৎস েক রিজ ারেক অিবলে

এই প নািটশ
করার জ
দ

উ

নািটশ

দান কিরেব এবং য তািরেখ

দান করা হয় সই তািরখ হইেত, রিজ ােরর িনকট য সম

দিলল দািখল

কা ানীর বাধ বাধকতা রিহয়ােছ, উহার সই বাধ বাধকতা আর থািকেব না৷

৩৮৪৷ যিদ কান কা ানী এই খে র কান িবধান পালন কিরেত ব থ হয়, তাহা হইেল উ
কা ানী অনিধক পাঁচ হাজার টাকা অথদে
গে

ব থতার

ব থতা অব াহত থাকার

থমিদেনর পর যতিদন উহা অব াহত থািকেব ততিদেনর

অনিধক পাঁচশত টাকা অিতির
িতিনিধ, িযিন

দ নীয় হইেব এবং উ

অথদে

দ নীয় হইেব; এবং উহার

াতসাের ও ই াকৃতভােব উ

ব থতার জ

েত ক িদেনর জ

েত ক কমকতা অথবা

দায়ী িতিনও, একই দে দ নীয়

হইেবন৷
এই খে র
িবধান পালেন
ব থতা সে ও
কা
চু ি

ানীর
ঘিটত দায়-

অত

ৃ এই খে র কান িবধান পালেন ব থতার কারেণ কা ানীর
৩৮৫৷ কান িবেদশী কা ানী কতক
কান চু ি , কারবার অথবা লনেদেনর বধতা অথবা ত

কা ানীর িবর ◌্নে

য মামলা

হইেত পাের উহার দায়-দািয়

হইেব না; িক ু কা ানী যত গণ এই খে র িবধানাবলী

পালন না কিরেব তত গণ পয

উ

কা ানী কান মামলা দােয়র, কান পা া দাবী

(counter claim) উ াপন, এবং ত িনত িতকার দাবী অথবা, অ

প কান চু ি , কারবার বা

লনেদেনর ব াপাের কান আইনা গ কাযধারা র ◌্নজু করার অিধকারী হইেব না৷
এই খে র
অধীন দিললপ
িনব েনর িফস
ব াখ া

৩৮৬৷ এই খে র িবধান অ যায়ী দািখল করা আবশ ক হয় এই প য কান দিলল িনব ন করার
জ

কা ানী রিজ ারেক তফিসল-২ ত িবিনিদ িফস দান কিরেব৷

৩৮৭৷ এই খে িবধ ৃত পূববতী িবধানসমূেহর উে শ পূরণকে ,(ক) “পিরচালক” অথ পিরচালেকর পেদ অিধি ত য কান ব ি , িতিন য নােমই অিভিহত হউন;
(খ) “ সেপ াস” শ িট এই আইেনর অধীেন িনগিমত কা ানীর

গে

য অথ বহন কের সই

একই অথ বহন কিরেব;
(গ) “ব বসা ল” বা “কম ল” বিলেত শয়ার হ

া

র অথবা শয়ার িনব ন কাযালয় অ

ভু

হইেব;
(ঘ) “সিচব” অথ সিচেবর পেদ অিধি ত য কান ব ি , িতিন য নােমই অিভিহত হউন, এবং
(ঙ) “ ত ািয়ত” অথ একিট কৃত (true) অ িলিপ িকংবা

অ বাদ বিলয়া িনধািরত প িতেত

ত ািয়ত৷
ী
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শয়ার িব য় বা
িব েয়র
ােবর উপর
বাধা-িনেষধ

৩৮৮৷ (১) কান ব ি

িন বিণত কান িকছু কিরেল তাহা অৈবধ হইেব, যথা :-

(ক) ইিতপূেব গিঠত কান িবেদশী কা ানী বাংলােদেশ ব বসা ল বা কম ল
থা ক বা না থা ক অথবা কা ানী গিঠত হওয়ার পর উ
বা না হউক, উ

িত া কিরয়া

ব বসা ল বা কম ল িতি ত হউক

কা ানী বাংলােদেশর বািহের িনগিমত হইয়া থািকেল বা িনগিমত হওয়ার

াব থািকেল, উহার শয়ার অথবা িডেব ার চাঁদাদােনর জ

জনসাধারেনর িনকট

াব

কিরয়া বাংলােদেশ কান সেপ াস ই , চার বা িবতরণ করা, যিদ না(অ) বাংলােদেশ

সেপ াস ই ,

চার বা িবতরেণর পূেব কা ানীর ব ব াপনা পিরষেদর

ৃ উ
ও অ মিত েম উহার চয়ারম ান ও অপর ইজন পিরচালক কতক

িস া

সেপ ােসর

অ িলিপ ত ািয়ত করাইয়া উহা রিজ ােরর িনকট দািখল করা হয়;
(আ) সেপ ােসর থমভােগ এই মেম বণনা থােক য উপ-দফা (অ) ত বিণত অ িলিপ যথারীিত
দািখল করা হইয়ােছ;
(ই) সেপ ােস উহার তািরখ দওয়া থােক; এবং
(ঈ) সেপ াসিট স েক এই খে র িবধানাবলী পািলত হইয়ােছ; অথবা
(খ) অ

প কান কা ানীর অথবা

ািবত কা ানীর শয়ার বা িডেব াের চাঁদাদােনর জ

বাংলােদেশর কান ব ি েক আেবদনপে র ফরম ই করণ, যিদ না ফরমিটর সংেগ এই খে র
িবধানা যায়ী ণীত একিট সেপ াস থােক :
তেব শত থােক য, শয়ার বা িডেব ার স েক একিট অবিলখন চু ি

স াদেনর সিহত

সংিশ ◌্ন একিট কৃত আম ণপ িহসােব আেবদনপে র ফরমিট কান ব ি র িনকট ই

করা

হইয়ািছল বিলয়া মাণ করা হইেল এই দফার িবধান েযাজ হইেব না৷
(২) কা ানীর িবদ মান সদস বা িডেব ার হা ারগেণর িনকট উহার শয়ার বা িডেব ার ই র
জ

কা ানীর সেপ াস বা আেবদনপে র ই র

এবং উ
জ

গে এই ধারার িবধান েযাজ হইেব না,

ৃ কা ানীর শয়ার বা িডেব ােরর বরা
সদস বা িডেব ার হা ার কতক

একজন আেবদনকারী িহসােব তাহার অিজত অিধকার অে র অ

(renounce) ব াপাের তাহার

গমতা থাকা বা না থাকার িবষয় উ

ই র

েয়াজন হইেব না এবং এই ব িত ম সােপে গ, কা ানীিট গঠেনর সময় উ
করা হউক বা গঠন স েক ই

করা হউক িকংবা গঠেনর পেরই ই

এই ধারার িবধান সেপ াস ই র
(৩) য

গে

ত াহােরর

গে িবেবচনার
সেপ াস ই

করা হউক তাহা িনিবেশেষ,

েযাজ হইেব৷

গে বাংলােদেশর বািহের িনগিমত কান কা ানী এমন দিলেলর মাধ েম উহার শয়ার

বা িডেব ার িব েয়র জ

জনসাধারেনর িনকট
ী
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সং ািয়ত অেথ একিট কা ানী হইত, তেব ১৪২ ধারার িবধান অ সাের উ
বিলয়া গণ করা যাইত, সইে গে

উ

দিলল

সেপ াস

ৃ ই কৃত
দিলল এই ধারা অ যায়ী কা ানী কতক

সেপ াস বিলয়া গণ হইেব৷
(৪) যিদ কান ব ি

মুখ ব ি

(principal) িহসােব বা কাহারও

িতিনিধ িহসােব যভােবই

হউক, তাহার সাধারণ ব বসা বা উহার অংশ িহসােব শয়ার বা িডেব ার

য়-িব য় কেরন এবং

তাহার িনকট যিদ কান শয়ার বা িডেব াের চাঁদাদান বা িব েয়র জ

াব দওয়া হয়, তাহা

হইেল সই

াব এই ধারা অ যায়ী জনসাধারেণর িনকট

(৫) যিদ কান ব ি

তাহার

াতসাের এমন কান

কান শয়ার বা িডেব ার এর জ
ই করণ,

াব বিলয়া গণ হইেব না৷

সেপ াস ই ,

আেবদনপে র ছক ই

চার বা িবতরণ কেরন বা

করার জ

দায়ী হন য, উ

চার বা িবতরেণর ারা এই ধারার িবধান লংিঘত হয়, তাহা হইেল িতিন অনিধক দশ

হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেবন৷ (৬) “ সেপ াস”, “ শয়ার” এবং “িডেব ার” শ
আইন অ যায়ী িনগিমত কান কা ানীর

িল এই

গে যখন য অেথ ব ব ত হয়, উহারা এই ধারায়

এবং ৩৮৯ ধারােতও সই একই অথ বহন কিরেব৷
সেপ ােসর
তগে
িবষয়

পালনীয়

৩৮৯৷ (১) এই খে র িবধান পালেনর জ , ৩৮৮(১) ধারার (ক) দফার (আ) ও (ই) উপ-দফার
িবধান পালন ছাড়াও সেপ ােস অবশ ই(ক) িন বিণত িবষয়ািদ স িকত িববরণ থািকেত হইেব; যথা(অ) কা ানীর উে শ বলী;
(আ) কা ানী গঠনকারী বা উহার গঠন িনিদ কারী দিলল;
(ই) য আইন বা আইেনর মতই কাযকর য িবধানাবলীর অধীেন কা ানী িনগিমত হইয়ােছ সই
আইন বা িবধানাবলী;
(ঈ) বাংলােদেশ একিট িঠকানা, যখােন উপেরা

দিলল, আইন অথবা িবধানাবলী, অথবা ঐ িলর

সব িলর অ বাদ, এবং যিদ এ িল ইংেরজী ব তীত অ

কান িবেদশী ভাষায় ণীত থােক তেব

বাংলা বা ইংেরজী ভাষায় িনধািরত প িতেত ত ািয়ত অ বাদ পিরদশন করা যাইেব;
(উ) য তািরেখ ও য দেশ কা ানী িনগিমত হইয়ােছ সই তািরখ ও দেশর নাম;
(ঊ) কা ানী বাংলােদেশ কান ব বসা ল বা কম ল

িত া কিরয়ােছ িক-না এবং যিদ কিরয়া

থােক তেব বাংলােদেশ উহার ধান কাযালেয়র িঠকানা :
তেব শত থােক য, কা ানীিট য তািরেখ উহার ব বসা বা কাযাবলী আরে র অিধকার লাভ কের
সই তািরখ হইেত ই বৎসেরর বশী সময় পের যিদ

সেপ াস ই

করা হয়, তেব এই দফার

(অ), (আ) ও (ই) উপ-দফার িবধান েযাজ হইেব না;
ী
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(খ) এই ধারার িবধান সােপে গ, ১৩৫ ধারার (১) উপ-ধারায় িবিনিদ িবষয়ািদর বণনা এবং উ
ধারায় িবিনিদ

িতেবদনসমূহ সি েবিশত কিরেত হইেব :

তেব শত থােক য,(অ) কান সেপ াস সংবাদপে িব াপন আকাের কাশ করার
কা ানী গঠেনর

গে , যিদ সই িব াপনিটেত

াথিমক উে শ উেল ◌্নখ করা হয়, তাহা হইেলই

উে েশ াবলীর বাধ তামূলক উেল ◌্নেখর য য িবধান আেছ তাহা পযা

সেপ ােস কা ানীর
েপ পািলত হইয়ােছ

বিলয়া িবেবিচত হইেব; এবং
(আ) ধারা ১৩৫ এর িবধান অ সাের কান
সে গে

গে

কা ানীর সংঘিবিধর উেল ◌্নখ থািকেল

কা ানীর গঠন িনয় ণকারী বা বণনাকারী দিলল উেল ◌্নিখত হইয়ােছ বিলয়া গণ

হইেব৷
(২) যিদ কা ানীর কান শয়ার বা িডেব ার এর আেবদনকারীর উপর এমন শত আেরাপ করা
হয় য, উ

শত হেণর ফেল-

(ক) এই ধারার কান িবধান পালেনর ব াপাের ছাড় দওয়া হইেব, অথবা
(খ) সেপ ােস িনিদ ভােব উিল ◌্নিখত নাই এমন কান চু ি , দিলল বা অ

িবষেয়র নািটশ

তাহােক দওয়া হইয়ােছ বিলয়া িবেবচনা করা যাইেব,
তাহা হইেল উ

শত ফলিবহীন হইেব৷

(৩) এই ধারার কান িবধান পালন না করার জ
িনেয়ািজত কান পিরচালক অথবা অ
(ক) অ কািশত িবষেয়র

কান ব ি

গে , িতিন

বা উহা লংঘন করার জ , সেপ ােসর দািয়ে
দায়ী হইেবন না, যিদ-

মাণ কেরন য, তৎস েক িতিন অবিহত িছেলন না;

অথবা
(খ) িতিন
উ

মাণ কেরন য, কান ঘটনা স েক তাহার সি

াসজিনত (honest) ভু েলর কারেণ

অমা করণ বা লংঘন সংঘিটত হইয়ােছ; অথবা

(গ) উ

অমা করণ বা লংঘন এমন িকছু িবষেয়র

গে সংঘিটত হইয়ােছ য, তাহা স েক

িবচারকারী আদালত এই প অিভমত পাষণ কের য, উহা একিট তু
িবেবচনা কিরয়া যুি সংগতভােব উ
তেব শত থােক য, উ
এর

পিরচালকেক বা অ

পিরচালক বা অ

বি

ব ি েক অব াহিত দওয়া যায়:

১৩৫ ধারার (১) উপ-ধারা অ সাের তফিসল-৩

থম খে র ১৮ অ ে েদ িবিনিদ িবষয়ািদ স েক

কিরেত ব থ হওয়ার জ

িবষয় অথবা সািবক অব া

দায়ী হইেবন না, যিদ ইহা

সেপ ােস কান িবব ৃিত অ

ভু

মািণত হয় য, অ কািশত িবষয়ািদর

ব াপাের িতিন অবিহত িছেলন না৷
ী
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(৪) এই ধারার অধীন দায়-দািয়

ছাড়াও এই আইেনর অধীেন অ া

িবধান বা অ

কান

আইেনর অধীেন কান ব ি র দায়-দািয় থািকেল উহােক এই ধারার কান িকছু ই সীিমত বা াস
কিরেব না৷
শয়ার িবি র
ােবর উপর
বাধা-িনেষধ

৩৯০৷ (১) বাংলােদেশর বািহের িনগিমত কান কা ানীর শয়ার-মূলধেন চাঁদাদান বা উহার
শয়ার িব েয়র উে েশ কান ব ি

জনসাধারেণর বাড়ী বাড়ী বা কান ব ি

িবেশেষর বাড়ীেত

াব লইয়া গেল তাহা দ নীয় অপরাধ হইেব৷
(২) উপ-ধারা (১) এ উিল ◌্নিখত ‘বাড়ী' বিলেত ব বসার উেশ ব ব ত অিফস অ

ভু

হইেব

না৷
(৩) কান ব ি

এই ধারার িবধান লংঘন কিরয়া কান কাজ কিরেল িতিন অনিধক পাঁচশত টাকা

অথদে দ নীয় হইেবন৷
চােজর তগে
েযাজ িবধান

৩৯১৷ বাংলােদেশর বািহের িনগিমত কান কা ানীর কান ব বসা ল বা কম ল বাংলােদেশ
থািকেল এবং বাংলােদেশ উহার কান স ি
স ি র উপর স ৃ সকল চােজর

ৃ অিজত হইেল, এই প
থািকেল বা তৎকতক

গে ১৫৯ হইেত ১৬৮ (উভয় ধারাসহ) এবং ১৭১ হইেত ১৭৬

(উভয় ধারাসহ) ধারাসমূেহর িবধানাবলী েযাজ হইেব :
তেব শত থােক য, যিদ বাংলােদেশর বািহের কান চােজর স ৃি হয় অথবা কান স ি র অজন
বাংলােদেশর বািহের স
শতাংশ এই েপ

হয়, তেব ১৫৯(১) ধারার শতাংেশর (অ) দফা এবং ১৬০(১) ধারার

েযাজ হইেব যন উ

স ি , যখােনই অবি ত থা ক না কন তাহা,

বাংলােদেশর বািহের অবি ত৷
িরিসভার

৩৯২৷ (১) বাংলােদেশর বািহের িনগিমত তেব বাংলােদেশ একিট

িনেয়ােগর
নািটশ ইত ািদ
তগে
িবধান

েযাজ

রিহয়ােছ৷ এই প সকল

কা ানীর

গে

িতি ত ব বসা ল বা কায ল

১৬৯ এবং ১৭০ ধারার িবধান,

েয়াজনীয়

পিরবতনসহ েযাজ হইেব৷
(২) উ

কা ানী বাংলােদেশ পিরচািলত উহার ব বসা বা কাযাবলীর ব াপাের, উহার গ ৃহীত ও

ব িয়ত সকল অথ,

য়-িব য়, পিরস দ ও দায়- দনা স িকত

ধারার িবধান অ সাের যতটু

েয়াজনীয় িহসাব বিহ, ১৮১

েযাজ হয়, বাংলােদেশ অবি ত উহার ধান ব বসা ল বা কম েল

র গণ কিরেব৷
একাদশ খ ড

স রু ক িবধানাবলী
আইনগত কাযধারা, অপরাধ ইত ািদ
ী
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অপরাধ আমেল
লওয়া

(Cognizance)

৩৯৩৷ (১)

থম

ণীর ম ািজে ট অেপ গা িন তর কান আদালত এই আইেনর অধীন কান

অপরাধ আমেল লইেত পািরেবন না৷
(২) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ যাহা িকছু থা ক না কন(ক) এই আইেনর অধীন

েত কিট অপরাধ উ

Code এর উে শ পূরণকে

অ-আমলেযাগ

(non-cognizable) অপরাধ বিলয়া গণ হইেব;
(খ) যে গে

অিভেযাগকারী রিজ ার

উহার িবচার

ােনর জ

য়ং, সে গে

সংিশ ◌্ন অপরাধ আমেল লওয়া বা

সংিশ ◌্ন আদালেত রিজ ােরর ব ি গত উপি িতর

না, যিদ না উহার কারণ িলিপব

েয়াজন হইেব

কিরয়া তাহােক ব ি গতভােব উপি ত হওয়ার জ

উ

আদালত িনেদশ দয়৷
অথদ ল
অেথর

েয়াগ

৩৯৪৷ এই আইন অ সাের অথদ
অথদ ল
দ

আেরাপকারী আদালত এই মেম িনেদশ িদেত পািরেব য,

অেথর স ণ
ূ বা উহার অংশ মামলার খরচ পিরেশােধর জ

তেথ র িভি েত অথদ

ৃ
কতক

অথবা য ব ি

আদায় হইয়ােছ তাহােক পুর ার িহসােব দওয়ার জ

ব য় করা

হউক৷
সীিমতদায়
কা

ানীেক

মামলার খরেচর
জ

জামানত

দওয়ার
িনেদশদােনর
তগমতা

৩৯৫৷ যে গে

কান মামলা বা অ

বা আেবদনকারী হয়, সে গে

কান আইনগত কাযধারায় কান সীিমতদায় কা ানী বাদী
যিদ উ

আদালেতর িনকট ইহা তীয়মান হয় য, িববাদী মামলায় জয়লাভ কিরেল উ

পিরেশােধ অ গম বিলয়া িব াস করার মত যুি সংগত কারণ আেছ, তেব আদালত উ

পয
কিতপয় তগে
আদালেতর
তগমতা

কা ানী িববাদীর

মামলার খরচ

বাবদ পযা জামানত দওয়ার জ

অব াহিত

মামলা বা কাযধারার িবষেয় এ িতয়ার স

দােন

খরচ

কা ানীেক িনেদশ িদেত পািরেব এবং জামানত না দওয়া

মামলা বা আইনগত কাযধারা িগত রািখেত পািরেব৷

৩৯৬৷ (১) উপ-ধারা (৩) এ উেল ◌্নিখত কান ব ি র িবর ◌্নে যিদ কতেব অবেহলা অথবা
উহা পালেন ব থতা, বরেখলাপ,

◌্নিটিবচু িত বা দািয় -লংঘন অথবা িব াসভংেগর অিভেযােগ

কান আইনগত ব ব া গ ৃহীত হয় এবং যিদ মামলার িবচারকারী আদালেতর িনকট
য, ঐ ব ি

ঐ িলর য কানিটর জ

তীয়মান হয়

দায়ী বা দায়ী হইেত পােরন িক ু ঐ ব াপাের িতিন স ও

ায়া গ আচরণ কিরয়ােছন এবং তাহার িনযুি র সিহত সংিশ ◌্ন িবষয়ািদসহ মামলার সািবক
অব া িবেবচনা কিরেল তাহার িবর ◌্নে
মাজনা করা যাইেত পাের, তাহা হইেল উ

ী
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আংিশকভােব এবং উহার িবেবচনায় উপযু

শতাধীেন উ

অিভেযাগ জিনত দায়-দািয়

হইেত

অব াহিত িদেত পাের৷
(২) যে গে উপ-ধারা (৩) এ উেল ◌্নিখত কান ব ি র এই প আংশকা করার কারণ থােক
য, তাহার কতেব অবেহলা, বা উহা পালেন ব থতা, বরেখলাপ,
বা িব াসভংেগর ব াপাের তাহার িবর ◌্নে
সে গে
আেবদেনর

িতিন অব াহিতর জ

◌্নিট-িবচু িত, দািয় -লংঘন

কান দাবী উ ািপত হইেব বা হইেত পাের,

আদালেত আেবদন কিরেত পােরন; এবং আদালত উ

ি গেত অব াহিত দােনর ব াপাের সই একই

গমতা

েয়াগ কিরেত পািরেব য

গমতা উপ-ধারা (১) এর অধীেন েয়াগ কিরেত পািরত৷
(৩) য সকল ব ি র

গে এই ধারা েযাজ তাহারা হইেতেছন-

(ক) কা ানীর পিরচালক;
(খ) কা ানীর ম ােনজার ও ম ােনিজং এেজ ট;
(গ) কা ানীর অ

সকল কমকতা;

ৃ িনযু
(ঘ) কা ানীর কমকতা হউক বা না হউক, কা ানী কতক
িমথ া িবব ৃিত
দােনর দ

৩৯৭৷ যিদ কান ব ি
উে শ পূরণকে

িনরী গক৷

এই আইেনর আওতায় আবশ কীয় বা এই আইেনর কান িবধােনর

ণীত কান িরটাণ, িতেবদন, সািটিফেকট, ব ালা

শীট, িববরণী অথবা অ

কান দিলেল কান র ◌্ন পূণ িবষেয় ই াকৃত কান তথ , িববরণ বা িবব ৃিত দন, যাহা স েক
িতিন জািনেতন য উহা িমথ া, তাহা হইেল িতিন অনিধক পাঁচ বৎসর ময়ােদর কারাদে
তদসহ অথদে ও দ নীয় হইেবন, এবং উ
অ ায়ভােব
স

ি

আটক

রাখার দ

কারাদ

এবং

য কান কােরর হইেত পাের৷

৩৯৮৷ কা ানীর কান পিরচালক, ম ােনিজং এেজ ট, ম ােনজার অথবা অ

কান কমকতা বা

কমচারী যিদ অৈবধভােব কা ানীর কান স ি র দখল লাভ কেরন, অথবা কান স ি র দখল
বধভােব পাইয়া উহা অৈবধভােব আটকাইয়া রােখন, অথবা যিদ সংঘিবিধেত িনেদিশত এবং এই
আইন অ সাের অ েমাদনেযাগ উে শ ব তীত অ

কান উে েশ ই াকৃতভােব ব বহার কেরন,

তেব িতিন কা ানী অথবা য কান পাওনাদার বা দায়েকর অিভেযাগ েম অনিধক পাঁচ হাজার
টাকা অথদে দ নীয় হইেবন, এবং অপরােধর িবচারকারী আদালত উ

ব ি েক িনেদশ িদেত

পািরেব য, িতিন অৈবধভােব অিজত বা আটককৃত বা ই াকৃতভােব অপব বহারকৃত উ

স ি

ৃ িনধািরত সমেয়র মেধ অপণ কিরেবন অথবা ফরত িদেবন অ থায় িতিন অনিধক
আদালত কতক
ই বৎসর কারাদ

ভাগ কিরেবন৷

িনেয়াগকতা
কত ৃ ক জামানত
ী
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অপ েয়ােগর
দ

কা ানী আইন, ১৯৯৪

৩৯৯৷ (১) কা ানীর সিহত স ািদত চা রীর চু ি

অ যায়ী কা ানীর িনকট কমচারীেদর

(employees) জমা দওয়া সকল অথ বা জামানত Bangladesh Bank Order, 1972 (P.
ৃ খালা
O. No. 127 of 1972) ত সং ািয়ত য কান Scheduled ব াংেক কা ানী কতক
একিট িনিদ িহসােব জমা কিরেত হইেব এবং চা রীর চু ি েত ীকৃত উে শ ব তীত অ

কান

উে েশ কা ানী এই অেথর কান অংশ ব বহার কিরেত পািরেব না৷
(২) কান কা ানী ইহার কমচারীেদর জ
কিরেল, উ
অেথর উপর

বা তাহােদর কান

ণীর জ

ভিবষ তহিবল গঠন

ৃ অথবা কমচারীগণ কতক
ৃ
তহিবেল কা ানী কতক
দ সকল অথ িকংবা ঐ সকল
দ িহসােব বা অ

কাের উপিচত (accrued) সকল অথ কান পা অিফস

সিভংস ব াংক িহসােব জমা রািখেত হইেব অথবা Trusts Act, 1882 (II of 1882) এর ২০
ধারার (ক) হইেত (ঙ) পয

(উভয় দফাসহ) দফাসমূেহ উিল ◌্নিখত িসিকউিরিটর িবপরীেত

িবিনেয়াগ কিরেত হইেব; এবং উ
হইেল, উ

তহিবেলর কান অথ উ

অথ ঐসব িসিকউিরিটর িবপরীেত বা উ

িবিনেয়াগ কিরেত হইেব যাহােত িকি
ঐসব িকি

েপ জমা রাখা বা িবিনেয়াগ করা
ব াংেক এমনভােব জমা রািখেত বা

র সংখ া দেশর বশী না হয় এবং কান একিট বৎসের

র মাট অেথর পিরমাণ তহিবেলর মাট অেথর এক-দশমাংেশর কম না হয় :

তেব শত থােক য, য
আপাততঃ বলব

গে

উ

তহিবেলর মাট পিরমােণর এক-দশমাংশ অেথর পিরমাণ

জমা িনয় ণকারী িবধানা যায়ী য সেবা

পিরমাণ অথ পা অিফস সিভংস

ব াংেক জমা রাখা যায় তাহা অেপ গা বশী হয়, সে গে অিতির

অথ পূেবা

Scheduled

Bank এ এত ে েশ খালা কান িনিদ িহসােব জমা দওয়া যাইেত পাের৷
(৩) উপ-ধারা (২) েযাজ হয় এই প তহিবল সং া

কান িবিধেত অথবা, কা ানী ও উহার

কমচারীেদর মেধ স ািদত কান চু ি েত িবপরীত
যাহা িকছু ই থা ক না কন, উ

তহিবেল উপ-ধারা (২) এর িবধানা সাের কান কমচারীর িহসােব

জমাকৃত অেথর যতটু র িবিনেয়াগ করা হইয়ােছ ততটু র উপর উপিচত দ অেপ গা অিধক হাের
বা পিরমােণ দ পাওয়ার অিধকার তাহার থািকেব না৷
(৪) কান কমচারী কা ানীর িনকট এত ে েশ অ েরাধ কিরেল উপ-ধারা (১) ও (২) এ
উিল ◌্নিখত য কান অথ বা িসিকউিরিট স িকত ব াংক রিশদ দখার অিধকারী হইেবন৷
(৫) যিদ কা ানীর কান পিরচালক, ম ােনিজং এেজ ট, ম ােনজার িকংবা অ

কান কমকতা

াতসাের এই ধারার িবধান লংঘন কেরন বা লংঘেনর অ মিত দন িকংবা লংঘন চিলেত দন
(permits), তেব িতিন অনিধক পাঁচ হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেবন৷
(৬) কান ভিবষ -তহিবল সং া

িবধানাবলীর আওতায় উ

তহিবল হইেত অি ম অথ

হণ

িকংবা তহিবেল জমা অথ উে ালেনর ব াপাের কান কমচারীর কান অিধকার থািকেল, (২) উপী
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ধারার কান িবধান তাহার সই অিধকারেক

কিরেব না, যিদ উ

ভিবষ -তহিবল Income

Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) এর section 2(52) ত
একিট ভিবষ -তহিবল িহসােব

ীকৃিত া

হয় িকংবা

থেমা

দ

িবধানাবলীেত Income Tax

(Provident Fund) Rules, 1984 এর ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ িবিধর বা অ
অ
"িলিমেটড" বা
"সীিমতদায়"
শ
অপ েয়ােগর
দ

সং া সাের

প িবিধমালার

ৃ িবধান থােক৷
প িবধােনর সদশ

৪০০৷ য িত ােনর নাম বা িশেরানােমর শষ শ িট “িলিমেটড” বা “সীিমতদায়” সই িত ােনর
নােম িকংবা িশেরানােম যিদ কান ব ি

বা ব ি বগ ব বসা বা অ

কাযাবলী পিরচালনা কেরন

অথচ সীিমতদায় সহকাের উহা যথারীিত িনগিমত না হয়, তাহা হইেল যতিদন পয
নাম বা িশেরানাম ব ব ত হয় ততিদেনর িতিদেনর জ

সই ব ি

ঐভােব সই

বা ব ি বগ অনিধক পাঁচশত

টাকা কিরয়া অথদে দ নীয় হইেবন৷
Act XXI of
1860 ত
উি িখত“ রিজ ার

৪০১৷ Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860) এর ১ এবং ১৮ ধারায়

অব জেয় ট ক

আইেন সং ািয়ত রিজ ারেক বুঝাইেব৷

কা

ানীজ”

অিভব ি

¤œRegistrar of Joint Stock Companies” অিভব ি র য উেল ◌্নখ রিহয়ােছ ত ারা এই

র

ব াখ া
রিহতকরণ ও
হফাজত

৪০২৷ (১) Companies Act, 1913 (VII of 1913), অতঃপর উ

এ া বিলয়া উিল ◌্নিখত,

এত ারা রিহত করা হইল৷
(২) উ
(ক) উ

এ া রিহত হওয়া সে ওএ াে র অধীেন বা উহার িবধান অ সাের

ণীত কান িবিধ,
চু ি

িবধান বা অ

কান আেদশ, িনেদশ বা িনেয়াগ, বা

িবধান বা কৃত ব ক বা অ িবধ হ

বা অ িবধ দিলল, ই কৃত কান িকছ,◌ু গ ৃহীত কান িস া

অিজত অিধকার বা দায়-দািয় বা কৃত অ
উ

দ

া

র, স ািদত কান

বা ব ব া বা

দ

িফস,

কান িকছু যিদ এই আইন বতেনর অব বিহত পূেব

এ াে র িবধান অ সাের বা অধীেন বলব

থািকয়া থােক, তেব তাহা, এই আইেনর িবধােনর

সিহত সংগিতপূণ হওয়া সােপে গ, কাযকর এবং অব াহত থািকেব এবং ঐ িল এই আইেনর
অধীেন

গ মেত দ , ণীত, স ািদত, ই কৃত, গ ৃহীত, অিজত বা কৃত হইয়ােছ বিলয়া গণ

হইেব;
(খ) উ

এ াে র অধীেন বা ত ারা দ

আইন ারা দ

গমতাবেল িনযু

বি

এই আইেনর অধীেন বা এই

হইয়ােছন বিলয়া গণ হইেব;

ী

bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-788.html

গমতাবেল িনযু

ই

240/242

কা ানী আইন, ১৯৯৪

17/08/2020

(গ) এই আইন বতেনর সময় িনব ন কাযািদ স

করার সময় য সকল কাযালয় িবদ মান িছল

স িল এই েপ অব াহত থািকেব যন উহারা এই আইেনর অধীেন িতি ত হইয়ািছল;
(ঘ) উ

এ াে র কান িবধােনর অধীেন রি গত বা

ণীত কান বিহ বা অ িবধ দিলল উ

ৃ এই আইেনর িবধােনর অধীন র গণীয় বা
িবধােনর সিহত সদশ

ণীতব বিহ বা অ িবধ

দিলেলর অংশ বিলয়া গণ হইেব;
(ঙ) উ

এ াে র অধীন গিঠত তহিবল এবং রি গত িহসাব অব াহত থািকেব এবং উহারা এই

ৃ িবধােনর অধীেন গিঠত বা রি গত বিলয়া গণ হইেব৷
আইেনর সদশ
(৩) এই আইেনর কান িকছু ই উ

এ াে র অধীেন কান কা ানীর িনগিমতকরণ বা িনব নেক

অথবা Insurance Act, 1938 (IV of 1938) এর িবধানাবলীর কাযকরতােক
General
clauses Act,
1897 এর
section 6 এই

৪০৩৷ ৪০২ ধারায় বা অ া

কিরেব না৷

ধারায় কান িনিদ িবষেয়র উেল ◌্নেখর কারেণ উহােদর

General Clauses Act, 1897 (X of 1897) এর section 6 এর

েয়াগ

গে

বা সীিমত

হইেব না৷

আইেনর ৪০২
ধারাসহ অ া
ধারার তগে
েযাজ
ইংেরজীেত
অ িদত পাঠ
কাশ

৪০৪৷ এই আইন বতেনর পর সরকার, সরকারী গেজেট
অ িদত একিট পাঠ

াপন ারা, এই আইেনর ইংেরজীেত

কাশ কিরেব, যাহা এই আইেনর অ েমািদত ইংেরজী পাঠ (Authentic

English Text) নােম অিভিহত হইেব:
তেব শত থােক য, এই আইন ও উ

ইংেরজী পােঠর মেধ িবেরােধর

গে এই আইন াধা

পাইেব৷

1

উপ-ধারা (১) এর দফা (ঠ) এর থম শতাংেশর “ কান দিলেল কা ানীর সাধারণ সীলেমাহর অংিকত করা,” শ
২০২০ (২০২০ সেনর ০৭ নং আইন)এর ২ ধারাবেল িবলু ।

িল ও কমা কা ানী (সংেশাধন) আইন,

2

“ও একিট সাধারণ সীলেমাহর” শ

3

“সাধারণ সীলেমাহরযু ” শ

িল কা ানী (সংেশাধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ০৭ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল িবলু ।

4

“উহার সাধারণ সীলেমাহর যু

কিরয়া” শ

5

দফা (খ) কা ানী (সংেশাধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ০৭ নং আইন) এর ৬ ধারাবেল িবলু ।

6

দফা (ক) কা ানী (সংেশাধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ০৭ নং আইন) এর ৭ ধারাবেল িবলু ।

িল কা ানী (সংেশাধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ০৭ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল িবলু ।

িল কা ানী (সংেশাধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ০৭ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল িবলু ।

ী
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7

“উহার সীলেমাহর নতু বা” শ

8

ধারা ১২৮ কা ানী (সংেশাধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ০৭ নং আইন) এর ৯ ধারাবেল িত ািপত।

9

ধারা ১২৯ কা ানী (সংেশাধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ০৭ নং আইন) এর ১০ ধারাবেল িত ািপত।

িল কা ানী (সংেশাধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ০৭ নং আইন) এর ৮ ধারাবেল িবলু ।

10

উপ-ধারা (২ক) ও (২খ) ফাইনাি য়াল িরেপািটং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ১৬ নং আইন) এর ৬২(ক) ধারাবেল সি েবিশত।

11

উপ-ধারা (১ক) ফাইনাি য়াল িরেপািটং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ১৬ নং আইন) এর ৬২(খ) ধারাবেল সি েবিশত।

12

“সীলেমাহর ারা মাণীকৃ ত (authenticated) হইেল, উ
সেনর ০৭ নং আইন) এর ১১ ধারাবেল িবলু ।

অ িলিপ, উহােত” শ

িল, কমা িল ও ব নী কা ানী (সংেশাধন) আইন, ২০২০ (২০২০

13

উপ-ধারা (৫) ফাইনাি য়াল িরেপািটং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ১৬ নং আইন) এর ৬২(গ) ধারাবেল সংেযািজত।

14

উপ-ধারা (৪) ফাইনাি য়াল িরেপািটং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ১৬ নং আইন) এর ৬২(ঘ) ধারাবেল সংেযািজত।

15

িলেকা ানী (সংেশাধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ০৭ নং

16

উপ-ধারা (২) এবং (২ক) পূববতী উপ-ধারা (২) এর পিরবেত কা ানী (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ৭ নং আইন) এর ২ ধারাবেল িত ািপত

“এবং তাহা কা ানীর সাধারণ সীলেমাহর ারা মাহরাি ত হওয়ার েয়াজন হইেবনা” শ
আইন) এর ১২ ধারাবেল িবলু ।

17

“এবং ত ে েশ যখন েয়াজন হয় কা ানীর সাধারণ সীলেমাহর ব বহার করা” শ
এর ১৩ ধারাবেল িবলু ।

িল কা ানী (সংেশাধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ০৭ নং আইন)

18

উপ-ধারা (৪) কা ানী (সংেশাধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ০৭ নং আইন) এর ১৪ ধারাবেল িবলু ।

19

“এবং একিট সাধারণ সীলেমাহর” শ

িল কা ানী (সংেশাধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ০৭ নং আইন) এর ১৫ ধারাবেল িবলু ।

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-788.html

242/242

