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জাভানত সুযক্ষা (অস্থাফয ম্পত্তি) আইন, ২০২১ 

 

যমহতু প্রচত্তরত ঋণ ব্যফস্থা স্থানান্তযহমাগ্য/অস্থাফয ম্পদহে জাভানত ত্তাহফ স্বীকৃত্তত            

অত্তধে ভানুহলয ত্তনেট ঋণ জরবয েত্তযফায রহক্ষয সুযত্তক্ষত জাভানত ত্তনফন্ধন      প্রত্ততষ্ঠায ভাধ্যহভ অস্থাফয 

ম্পত্তিহত সুযত্তক্ষত জাভানত ত্তনন্ত্রহণয প্রাত্ততষ্ঠাত্তনে োঠাহভা এফং সুযক্ষা চুত্তিয ক্ষমূহয অত্তধোয  েততব্য 

এফং তৎংত্তিষ্ট ত্তফলাত্তদ অথফা ইায ত্তত প্রাত্তিে ঘটনাফত্তর ত্তনরূণ েত্তযফায জন্য ত্তফধান প্রণন েযা 

আফশ্যে, যইহতু এতদ্দ্বাযা ত্তনম্নরূ আইন প্রণীত ইর— 

প্রথভ অধ্যা 

প্রাযত্তিে 

১। আইহনয ংত্তক্ষপ্ত ত্তহযানাভ ও প্রফততন—(১) এই আইন ‘জাভানত সুযক্ষা (অস্থাফয ম্পত্তি) আইন, ২০২১’ 

নাহভ অত্তবত্তত ইহফ।  

(২) যোত্তয যেহজহট প্রজ্ঞান দ্বাযা যোয ের্ততে যম তাত্তযখ ত্তনধ তাযণ েযা ইহফ, যই তাত্তযহখ ইা 

ফরফৎ ইহফ এফং ইা ভগ্র ফাংরাহদহ োম তেয ইহফ।  

২। ংজ্ঞাথ ত—(১) ত্তফল ফা প্রহিয ত্তযত্তি যোহনা ত্তেছু না থাত্তেহর, এই আইহন—  

(ে) ‘অদৃশ্যভান ম্পত্তি’ (intangible) অথ ত অস্থাফয ম্পত্তি মাা ণ্যদ্রব্য, স্বত্ব দত্তরর, অন্যান্য 

দত্তররদস্তাহফজ ফা অথ ত নহ এফং মাায ভহধ্য যোহনা রাইহন্স, ানা (receivables), ঞ্চী ত্তাফ, 

ইহরেট্রত্তনে ত্তত্তেউত্তযটি, ইহরেট্রত্তনে যচে মাা তথ্য  যমাোহমাে প্রযুত্তি আইন, ২০০৬-এ প্রদি 

ংজ্ঞাথ তঅনুমাী, যভধাস্বত্ব এফং ঋণ পুনরুদ্ধায েত্তযফায অত্তধোয (choses in action) অন্তর্ভ তি ইহফ;  

(খ) ‘অথ তান ত্তফবৃত্তত’ (financing statement) অথ ত প্রাযত্তিে ত্তফবৃত্তত, ংহাধনী ত্তফবৃত্তত অথফা 

ফাত্ততরেযণ ত্তফবৃত্তত মাা এই আইহনয ত্তফত্তধ  প্রত্তফধাহনয অধীহন ততযুি ত্তনধ তাত্তযত পভ ত অনুাী 

ত্তনফ  ত, অনুহভাত্তদত অথফা আফশ্যে ;  

(ে) ‘অস্থাফয ম্পত্তি’ (movable property) অহথ ত ণ্যদ্রব্য, যোহনা স্বত্ব দত্তরর, ত্তত্তেউত্তযটি, দত্তরর, 

অথ ত ফা যোহনা অদৃশ্যভান ম্পত্তিহে অন্তর্ভ তি েত্তযহফ;  
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(ঘ) ‘আদারত’ (court) অথ ত, অথ ত ঋণ আদারত আইন, ২০০৩-এয অধীন প্রত্ততত্তষ্ঠত আদারত অথফা অন্য 

এভন আদারত মাা যোয, প্রজ্ঞান দ্বাযা, এই আইহনয উহেশ্য পূযণেহে ত্তনধ তাযণ েত্তযহফ।  

(ঙ) ‘আত্তথ তে ইজাযা’ (financing lease) অথ ত যোহনা অস্থাফয ম্পত্তিয ইজাযা, মাায ইজাযা 

যহল— 

(অ) ইজাযাগ্রীতা স্বংত্তিবাহফই যম অস্থাফয ম্পত্তিটি ইজাযা যদা ইাহছ তাায ভাত্তরে 

ইা মান; 

(আ) ইজাযাগ্রীতা নাভভাত্র মূহেয যফত্ত প্রদান না েত্তযা অস্থাফয ম্পত্তিটিয ভাত্তরোনাস্বহত্বয 

অত্তধোযী ইহত াহযন; অথফা 

(ই) অস্থাফয ম্পত্তিটিয অফহল (residual) মূে অত্তত নেণ্য;  

(চ) ‘আ’ (proceeds) অথ ত জাভানতংত্তিষ্ট প্রাপ্ত ের ত্তেছু এফং জাভানহতয ত্তফি ফা অন্যান্য 

স্তান্তয, ইজাযা, রাইহন্স অথফা জাভানহতয আদা, স্বাবাত্তফে প্রাত্তপ্ত, ত্তফভায আ, জাভানহতয যোহনা 

 টি, ক্ষক্ষত্তত ফা যরাোহনয পহর উদ্ভতূ দাত্তফ এফং আ ইহত প্রাপ্ত আ ইায অন্তর্ভ তি ইহফ; 

(ছ) ‘ইসুযোযী’ (issuer) অথ ত যোহনা ব্যত্তি ত্তমত্তন যোহনা ত্তত্তেউত্তযটি ইসুয েত্তযাহছন অথফা েত্তযফায 

প্রস্তাফ েত্তযা থাহেন;  

(জ) ‘এে ফৎহযয অত্তধে ভহয জন্য ইজাযা’ (lease for more than one year) অহথ ত অন্তর্ভ তি 

ইহফ— 

(অ) এে ফৎহযয ফা তাায চাইহত েভ যভাহদয জন্য ইজাযা—(ে) মাা স্বংত্তিবাহফ 

নফানহমাগ্য ফা যম-যোহনা হক্ষয ইচ্ছাত্তধোয (Option) াহহক্ষ নফানহমাগ্য ফা 

উবহক্ষয ম্মত্ততাহহক্ষ এে ফা এোত্তধে যভাহদয জন্য নফানহমাগ্য; এফং (খ) মাায মূর 

যভাদ ফ তহভাট যভাদ এে ফৎহযয যফত্ত ইহত াহয;    

(আ) অত্তনত্তদ তষ্ট যভাহদয জন্য ইজাযা মাা ম্পাদহনয এে ফৎহযয ভহধ্য এে ফা উব ক্ষ 

দ্বাযা অফানহমাগ্য অন্যান্য অত্তনত্তদ তষ্ট যভাহদয ইজাযা; 
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(ই) প্রাথত্তভেবাহফ এে ফৎয ফা তাায চাইহত েভ যভাহদয ইজাযা মাায ইজাযাগ্রীতা 

ইজাযাদাহযয ম্মত্ততাহহক্ষ ইজাযাকৃত ণ্যমূ প্রথভ দখর অত্তধগ্রহণয য এে ফৎহযয 

যফত্ত ভহয জন্য ইজাযাদাহযয ম্মত্ততাহহক্ষ ত্তনযফত্তচ্ছন্ন ফা উহযযখহমাগ্যবাহফ ত্তনযফত্তচ্ছন্ন 

দখর       যাহখ, তহফ যোহনা ইজাযা এে ফৎহযয অত্তধে ভহয জন্য েণ্য ইহফ না মত্তদ 

ইজাযাকৃত ণ্যমূহয উয ইজাযাগ্রীতায দখহরয যভাদ এে ফৎহযয অত্তধে না ।   

(ঝ) ‘ের্ততক্ষ’ (authority) অথ ত এই আইহনয ৬ ধাযা ফত্তণ তত জাভানত (অস্থাফয ম্পদ) ত্তনফন্ধহনয 

দাত্তত্বপ্রাপ্ত ের্ততক্ষ;  

(ঞ) ‘িত্তভে ত্তচত্তিত ণ্য’ (serial numbered goods) অথ ত সড়ক        আই , ২০১৮-এ প্রদি 

ংজ্ঞাথ ত অনুমাী যভাটযমান যম-যোহনা মানফান মাাহত যোহনা িত্তভে নম্বয যত্তাহছ এফং এই 

আইহনয তত্তহর ফত্তণ তত অন্যান্য অস্থাফয ম্পত্তিয যক্ষহত্র ংত্তিষ্ট যোহনা আইন ফা ত্তফত্তধ ফা প্রত্তফধাহনয 

আতা প্রদি িত্তভে ত্তচত্তিত ণ্য এফং এই আইহনয অধীহন প্রণীত ত্তফত্তধ দ্বাযা ত্তনধ তাত্তযত যোহনা অস্থাফয 

ম্পত্তি ইায অন্তর্ভ তি ইহফ;     

(ট) ‘যোড’ (code) অথ ত the Code of Civil Procedure, 1908;  

(ঠ) ‘খত্তনজ ম্পদ’ (minerals) অহথ ত যতর, গ্যা, াইহরাোফ তন এফং                 অন্তর্ভ তি 

ইহফ;  

(ড) ‘যখরা’ (default) অথ ত—  

(অ) সুযত্তক্ষত দা মখন ানা ইহফ তখন তাা ত্তযহাধ ত্তেংফা অন্যরূ োম তম্পাদহন ব্যথ ত 

া; 

(আ) যোহনা এেে ঘটনা ত্তেংফা ফহুংখ্যে ঘটনায ংঘটন মাায পহর      চুত্তিয 

ততানুাহয সুযক্ষা অত্তধোয ফরফৎহমাগ্য ;   

(ঢ) ‘জাভানত’ (collateral) অথ ত যোহনা ত্তত্তেউত্তযটি অত্তধোহযয অধীহন জাভানতকৃত অস্থাফয 

ম্পত্তি;  

(ণ) ‘জাত্তভনদায’ (obligor) অথ ত—  
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(অ) যোহনা ব্যত্তি ত্তমত্তন জাভানহতয ভাত্তরে ফা মাায জাভানহতয উয অত্তধোয 

যত্তাহছ, ত্ততত্তন যদনাদায উন ফা না উন; 

(আ) যোহনা ব্যত্তি ত্তমত্তন যোহনা ব্যফাত্তে চারাহনয ভাধ্যহভ অয যোহনা ব্যত্তিয 

ত্তনেট ইহত ণ্য গ্রণ েহযন;  

(ই) ত্তেত্তস্তহত ি চুত্তি (hire-purchase agreement)-এয অধীহন যোহনা যিতা, 

এে ফৎহযয অত্তধে ভহয জন্য ইজাযায অধীহন যোহনা ইজাযাগ্রীতা অথফা আত্তথ তে 

ইজাযায অধীহন যোহনা ইজাযাগ্রীতা;  

(ঈ) যোহনা যিতা ত্তমত্তন, স্বত্ব ফার যাত্তখফায অনুহচ্ছদ (retention of title 

clause) াহহক্ষ ততাহহক্ষ ত্তফি অথফা Sale of Goods Act, 1930 এয 

ধাযা ২৫ অথফা অন্য যোহনা আইহনয অধীহন ত্তফহিতায ত্তফি ফা ফহদাফস্ত েত্তযফায 

অত্তধোয ংযত্তক্ষত        ণ্য ত্তফিহয ভাধ্যহভ যোহনা ণ্য অজতন েহযন; এফং 

(উ) যোহনা ত্তাহফয স্তান্তযোযী;              

() ‘ট্রাস্ট চুত্তিনাভা’ (trust deed) অথ ত যোহনা ত্তত্তেউত্তযটি চুত্তি মাায ততানুাহয যোহনা 

ত্তফত্তধংফদ্ধ প্রত্ততষ্ঠান, মাা মূরধন ত্তেংফা মূরধন ব্যতীত উে এফং যমখাহনই ফা যমবাহফই ত্তনেত্তভত 

উে না যেন, জাভানত দ্বাযা সুযত্তক্ষত ঋণদামূ (debt obligations) ইসুয েহয ফা গ্যাযাত্তি যদ, 

ত্তেংফা ঋণদামূ (debt obligations) ইসুয েযা ফা গ্যাযাত্তি যদফায ফহদাফস্ত েহয এফং উি 

ইসুযকৃত, গ্যাযাত্তিকৃত ফা ফহদাফস্তকৃত ঋণদামূহয ধাযেহদয জন্য ১ (এে) জন ব্যত্তিহে ট্রাত্তস্ট 

ত্তাহফ ত্তনহাে দান েহয;  

 (প) ‘দখর’ (possession) অথ ত যোহনা ব্যত্তি ফা তাায প্রত্ততত্তনত্তধ ের্ততে স্পতহমাগ্য ম্পত্তিয প্রকৃত 

দখর অথফা যোহনা ত্তনযহক্ষ ব্যত্তি ের্ততে প্রকৃত দখর, ত্তমত্তন ঐ ব্যত্তিয হক্ষ দখরদায ত্তাহফ স্বীকৃত 

ন; 

(ফ) ‘দত্তরর’ (instrument) অথ ত Negotiable Instruments Act, 1881-এ প্রদি ংজ্ঞাথ ত 

অনুমাী যোহনা ত্তফত্তনভত্র (bill of exchange), অিীোযত্র (promissory note) অথফা যচে 

এফং ইরাত্তভ ত্তযা মূরনীত্ততয অধীহন ত্তযচাত্তরত যরনহদন যমভন—মুদাযাফা, মুাত্তযো, ইজাযা, 
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সুকুে ফা অন্যান্য ত্তযাত্তবত্তিে যরনহদন মাা ফাংরাহদ ব্যাংে, ফাংরাহদ ত্তত্তেউত্তযটিজ এন্ড 

এক্সহচঞ্জ েত্তভন, ভাইহিাহিত্তডট যযগুহরটত্তয অথত্তযটি, ত্তফভা উন্নন  ত্তনন্ত্রণ ের্ততক্ষ এফং অন্য 

যোহনা যোত্তয ফা ত্তনন্ত্রে ের্ততক্ষ ের্ততে     ত ফা অনুহভাত্তদত, যইংিান্ত দত্তররমূ ইায 

অন্তর্ভ তি ইহফ;  

(ব) ‘যদনাদায’ (debtor) অথ ত এভন ব্যত্তি, ত্তমত্তন যোহনা সুযত্তক্ষত দাহয ত্তফযীহত অথ ত ত্তযহাধ ফা 

অন্য যোহনা োহম তয দা গ্রণ েহযন, ত্ততত্তন উি সুযত্তক্ষত দাহয ত্তফযীহত অথ ত ত্তযহাধ ফা অন্য 

যোহনা োহম তয দা গ্রণ েত্তযফায ভাধ্যহভ জাত্তভনদায হউ  ফা না উন; এফং গ্যাযািয ফা ত্তউযটি-এয 

অন্তর্ভ তি ইহফন;   

 (ভ) ‘ণ্য’ (goods) অথ ত স্বত্ব দত্তরর, দত্তররাত্তদ (instruments) এফং অথ ত ব্যতীত যোহনা অস্থাফয 

ম্পত্তি এফং মাায ভহধ্য ংযুত্তত, ফাড়ন্ত পরাত্তদ, অজাত শু াফে (unborn young of 

animals), েততন উহমােী োছ এফং উহিারনহমাগ্য খত্তনজ উাদান অন্তর্ভ তি ইহফ;  

(ম) ‘প্রত্ততহমােী দাত্তফদায’ (competing claimant) অথ ত জাত্তভনদাহযয ানাদায অথফা অন্য যোহনা 

ব্যত্তি মাায ত্তত যোহনা জাভানহতয অত্তধোয ত্তনা সুযত্তক্ষত হক্ষয অত্তধোহযয প্রত্ততহমাত্তেতা 

যত্তাহছ; মাাহত অন্তর্ভ তি ইহফ— 

(অ) অন্য যোহনা সুযত্তক্ষত ক্ষ মাায উি জাভানহত সুযত্তক্ষত অত্তধোয যত্তাহছ; 

(আ) জাত্তভনদাহযয অন্য যোহনা ানাদায মাায উি জাভানহত অত্তধোয যত্তাহছ; 

(ই) জাত্তভনদাহযয যদউত্তরাত্তফলে ভাভরায যক্ষহত্র যদউত্তরাত্ব প্রত্ততত্তনত্তধ (insolvency 

representative); এফং 

(ঈ) উি জাভানহতয যোহনা যিতা অথফা অন্য যোহনা স্তান্তয-গ্রীতা, ইজাযাগ্রীতা অথফা 

রাইহন্সধাযী;  

(য) ‘প্রতযত্তত ত্তত্তেউত্তযটি’ (certificated security) অথ ত এভন ত্তত্তেউত্তযটি মাা যোহনা 

াটি তত্তপহেট দ্বাযা উস্থাত্তত;  
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(র) ‘ব্যত্তি’ (person) অহথ ত যোহনা এেে ব্যত্তি, প্রত্ততষ্ঠান, ংেঠন, অত্তফবি ত্তন্দু ত্তযফায, স্থানী 

ের্ততক্ষ, যোম্পাত্তন এফং অন্যান্য কৃত্তত্রভ আইনত্তদ্ধ ব্যত্তি বুঝাইহফ; 

(ফ) ‘বফন’ (building) অথ ত যোহনা োঠাহভা, স্থানা, খত্তন অথফা এভন যোহনা োজ মাা ভূত্তভয উয 

ত্তনত্তভ তত ফা স্থাত্তত অথফা সূচনাকৃত;  

() ‘যযত্তজত্তি’ (registry) অথ ত অস্থাফয ম্পত্তিহত ত্তত্তেউত্তযটি অত্তধোয ফা অন্যান্য দাত্তফংিান্ত 

অথ তান ত্তফবৃত্ততয যযত্তজত্তি; 

(ল) ‘ংহমাত্তজত ভান’ (value) অথ ত যোহনা ণ মাা যোহনা চুত্তিয ভথ তহন ম তাপ্ত এফং যোহনা 

পূফ তফতী ঋণ ফা দা ইায অন্তর্ভ তি ইহফ এফং তদনুাহয, ‘নূতন মূে’ (new value) অথ ত যোহনা 

পূফ তফতী ঋণ ফা দা ব্যতীত অন্য যোহনা মূে; 

 () ‘ত্তত্তেউত্তযটিজ’ (securities) অথ ত Securities and Exchange Ordinance, 1969-এয 

section 2-এয clause (l)-এ  হ ত ংজ্ঞাথ ত অনুমাী ‘Securities’-যে বুঝাইহফ; 

() ‘ত্তত্তেউত্তযটিজ ত্তাফ’ (securities account) অথ ত যোহনা ত্তাফ মাাহত যোহনা চুত্তি অনুাহয 

যোহনা সুযক্ষা জভা যাখা  ফা ইহত াহয এফং যই চুত্তিয অধীহন ত্তাফ যক্ষণাহফক্ষণোযী ব্যত্তি, যম 

ব্যত্তিয জন্য উি ত্তাফ ত্তযচাত্তরত , তাাহে উি সুযক্ষা ত্তনত্তত অত্তধোয প্রহাহে ক্ষভতাপ্রাপ্ত 

ত্তাহফ ত্তফহফচনা েত্তযহত অিীোয েহয;  

(ড়) ‘সুযত্তক্ষত ক্ষ’ (secured party) অথ ত— 

(অ) যোহনা ব্যত্তি ত্তমত্তন তাায ত্তনহজয ফা অন্য যোহনা ব্যত্তিয রাহবয জন্য যোহনা সুযক্ষা 

অত্তধোয ধাযণ েহযন;  

(আ) যোহনা ট্রাত্তস্ট, মত্তদ যোহনা ট্রাস্ট চুত্তিনাভা যোহনা সুযক্ষা অত্তধোয অন্তর্ভ তি থাহে;  

(ই) যমহক্ষহত্র প্রাত্তিেতা অনুরূ স্বীকৃত্তত যদ যইহক্ষহত্র এই আইহনয অধীহন প্রণীত ত্তফত্তধ দ্বাযা 

ত্তনহদ তত্তত ত্তযত্তবায ইায অন্তর্ভ তি ইহফন; 
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(ঢ়) ‘সুযক্ষা চুত্তি’ (security agreement) অথ ত যোহনা চুত্তিত্র মাা যোহনা সুযক্ষা অত্তধোয সৃত্তষ্ট 

অথফা প্রদান েহয এফং যোহনা সুযক্ষা অত্তধোহযয াক্ষয ফনোযী যোহনা দত্তরর ইায অন্তর্ভ তি 

ইহফ; 

() ‘সুযত্তক্ষত দা’ (secured obligation) অথ ত যোহনা সুযক্ষা অত্তধোয দ্বাযা সুযত্তক্ষত যোহনা দা;  

(েে) ‘সুযক্ষা অত্তধোয’ (security right) অথ ত অস্থাফয ম্পত্তিহত ফা ংযুত্ততহত যোহনা স্বাথ ত মাা 

যোহনা দা-এয োম তম্পাদন ফা ত্তযহাধ ত্তনত্তিত েত্তযা থাহে এফং দা-এয োম তম্পাদন ফা 

ত্তযহাধ ত্তনত্তিত েযা উে ফা না উে, ত্তনহম্নাি ব্যত্তিফহে তয স্বাথ ত অন্তর্ভ তি েহয— 

(অ) এে ফৎহযয অত্তধে ভহয যোহনা ইজাযায অধীন যোহনা ইজাযাদায; এফং  

(আ) যোহনা ত্তাহফয স্তান্তয-গ্রীতা।  

(  ) ‘স্বত্ব দত্তরর’ (document of title) অথ ত যোহনা ত্তজম্মাদাহযয প্রত্তত অথফা ত্তজম্মাদায ের্ততে 

ম্পাত্তদত ত্তরখনেভ ত, মাা— 

(অ) ত্তজম্মাদাহযয দখরাধীন ণ্যদ্রব্য মাা নািহমাগ্য অথফা নািহমাগ্য ফস্তুয যোহনা 

াযস্পত্তযে ত্তফত্তনভহমাগ্য অংমূহে (fungibles) আতার্ভি েহয; এফং 

(আ) প্রত্ততষ্ঠা েহয যম, মাায দখহর ইা থাত্তেহফ ত্ততত্তন উি দত্তরর এফং ইায আতার্ভি ের 

হণ্যয গ্রণ, ধাযণ এফং ত্তনষ্পত্তিয অত্তধোযী ইহফন; 

(েে) ‘ত্তাফ’ (account) অথ ত যোহনা আত্তথ তে দা, মাায াক্ষয প্রভাণ যোহনা ত্তত্তেউত্তযটি ফা দত্তরর 

দ্বাযা যাখা  নাই, মাা োম তম্পাদন (performance) দ্বাযা অত্তজতত উে ফা না উে। 

(২) আ অনুন্ধানহমাগ্য (traceable), মত্তদ যোহনা ব্যত্তি, মাায উি আহয উয ধাযা ১৪-এয ত্তফধান 

অনুাহয সুযক্ষা অত্তধোয যত্তাহছ এফং যোহনা ব্যত্তি, মাায উি আহয উয অত্তধোয যত্তাহছ ত্তেংফা উি 

আ ত্তনা যই ব্যত্তি োযফায েহযন, তাাহদয ভহধ্য আস্থায ম্পেত থাকুে ফা না থাকুে।  

(৩) এই আইহনয উহেশ্য পূযণেহে, ব্যাংে অথ ত ব্যাংে যোম্পানী আইন, ১৯৯১-এয অধীহন প্রদি 

ংজ্ঞাথ তঅ      যোহনা ব্যাংে যোম্পাত্তন।    
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ত্তদ্বতী অধ্যা 

আইহনয প্রহাে  

৩। আইহনয প্রহাে—(১) অস্থাফয ম্পত্তি ংিান্ত চুত্তিয যক্ষহত্র, মাা চুত্তিয প্রোয, অস্থাফয ম্পত্তিয ধযন 

ত্তেংফা জাভানহতয স্বত্বাধীন ব্যত্তি-ত্তনত্তফ তহহল সুযক্ষা অত্তধোয সৃত্তষ্ট েহয এফং যোহনা ফন্ধে, ততাহহক্ষ ত্তফি, 

ত্তডহফঞ্চায, াইহাত্তথহেন, অস্থাফয ফন্ধে, ত্তপক্সড চাজত, যলাটিং চাজত, যঞ্জাভ ট্রাস্ট, ট্রাস্ট চুত্তিনাভা ফা ট্রাস্ট 

যত্তদ ইায অন্তর্ভ তি ইহফ;  

(২) এই আইহনয অধীন সৃত্তষ্ট, ম্পূণ তেযণ এফং ফরফৎেযণ-ংিান্ত ত্তফধানাফত্তর ব্যতীত অন্য যোহনা 

আইহন অনুহভাত্তদত ফা ইায অধীন যোহনা পূফ তস্বত্ব, চাজত ফা অন্যান্য স্বাহথ তয যক্ষহত্র; 

(৩) যোহনা ত্তাহফয স্তান্তয ফা স্বত্বা তণ-এয যক্ষহত্র, মত্তদ এই স্তান্তয ফা স্বত্বা তণ যোহনা দা-এয 

োম তম্পাদন ফা ত্তযহাধ ত্তনত্তিত না েত্তযহত াহয; 

(৪) এে ফৎহযয অত্তধে যভাত্তদ যোহনা ইজাযায যক্ষহত্র; 

(৫) যোহনা ফাত্তল তে বাতা ফা ত্তফভা ত্তরত্ত চুত্তিয অধীহন ফা ভধ্যোয যোহনা স্বাথ ত ফা দাত্তফ সৃত্তষ্ট ফা 

স্তান্তয এফং জাভানহতয যোহনা ক্ষক্ষত্তত ফা যরাোন ইহত উদ্ভূত ক্ষত্ততপূযণ ফা ক্ষত্ততপূযহণয ত্তনিতা 

ত্তাহফ যোহনা ত্তফভা ত্তরত্তয অধীহন ত্তযহাধহমাগ্য অথ ত ফা অন্য যোহনা মূহেয অত্তধোহযয স্তান্তহযয 

যক্ষহত্র; 

(৬) The Money Lenders Act, 1940-এয অধীন যোহনা যরনহদহনয যক্ষহত্র; এফং 

(৭) ড়ে ত্তযফন আইন, ২০১৮-এয অধীহন যযত্তজত্তিকৃত এফং জাত্তভনদাহযয দখহর থাো যোহনা 

হণ্যয উয সুযক্ষা অত্তধোয সৃত্তষ্ট ফা স্তান্তহযয যক্ষহত্র। 

৪। জাভানত (অস্থাফয ম্পত্তি) ত্তনফন্ধন—ফাংরাহদ ব্যাংে, যোহযয পুফ তানুহভাদনিহভ, এতদ্দ্বাযা প্রণীত 

প্রত্তফধান দ্বাযা ত্তনধ তাত্তযত দ্ধত্ততহত জাভানতহমাগ্য অস্থাফয ম্পত্তি ত্তনফন্ধন ংিান্ত োম তিভ ম্পাদন েত্তযহফ।  

 

 



9 

 

 ত   অধ্যা 

সুযক্ষা স্বাহথ তয সৃত্তষ্ট এফং ক্ষেহণয অত্তধোয 

৫। সুযক্ষা স্বাহথ তয সৃত্তষ্ট—(১)        ত      যলাটিং চাজতরূহ সুযক্ষা স্বাথ ত যম-যোহনা সুযক্ষা স্বাহথ তয সৃত্তষ্ট 

ইহফ—  

(ে) যদনাদাযহে ঋণ প্রদান েযা ইহর;  

(খ) জাভানহত জাত্তভনদাহযয অত্তধোয        অথফা জাভানহতয অত্তধোয স্তান্তহযয ক্ষভতা       ; 

এফং  

(ে) জাত্তভনদায এভন এেটি চুত্তি স্বাক্ষয েত্তযহর মাাহত জাভানহতয এইরূ ত্তফফযণ যত্তাহছ মাা উি 

জাভানত ত্তচত্তিত েত্তযফায জন্য মহথষ্ট। 

(২) যোহনা সুযক্ষা স্বাথ ত যোহনা র্ততী হক্ষয উয ফরফৎহমাগ্য ইহফ না, মত্তদ না উা উধাযা (১)-এ ফত্তণ তত 

িা সৃত্তষ্ট েযা ইা থাহে।  

৬। সুযক্ষা চুত্তিয ততাফত্তর—   তত    ৎ অ                হ                  , এেটি সুযক্ষা 

চুত্তিয যক্ষহত্র ত্তনহম্নাি ততাফত্তর প্রহমাজয ইহফ—  

(ে)           অফশ্যই ত্তরত্তখত ইহত ইহফ;  

(খ)       ক্ষমূহে ত্তচত্তিত েত্তযহফ; 

(ে) এই আইহনয অধীহন প্রণীত ত্তফত্তধ দ্বাযা ত্তনধ তাত্তযত সুযত্তক্ষত দা ফণ তনা েত্তযহফ; এফং 

(ঘ) এই আইহনয তত্তরর্ভি জাভানত ইহত হইহফ। (     তত্ত ) 

৭। জাভানত ত্তাহফ ব্যফাযহমাগ্য ম্পত্তি—জ    ত  হ       হ                ত এ        

ত          ত অ           হ    ঝ    ।   
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চতুথ ত অধ্যা 

সুযক্ষা স্বাহথ তয ম্পূণ তেযণ 

৮। ম্পূণ তেযহণয প্রত্তিা—এই আইহনয অধীহন অস্থাফয ম্পত্তিমূ তখনই সুযত্তক্ষত জাভানত ত্তাহফ েণ্য 

ইহফ মখন তাা— 

 (১) সুযত্তক্ষত হক্ষ প্রতযক্ষ ফা হযাক্ষ দখর ফা পুনদ তখহর থাহে; এফং 

 (২) এই আইহনয অধীহন ত্তনফত্তন্ধত থাহে। 

৯। অত্তজতত আহ সুযক্ষা স্বাথ ত—(১) যমহক্ষহত্র জাভানত আহয সৃত্তষ্ট েহয, যইহক্ষহত্র সুযক্ষা স্বাথ ত জাভানহত ফজা 

থাত্তেহফ, মত্তদ না সুযত্তক্ষত ক্ষ প্রতযক্ষবাহফ ফা হযাক্ষবাহফ উাহে চুত্তিফত্তভূ তত না েত্তযা থাহে  এফং 

জাভানহতয যরনহদন অনুহভাদন েত্তযা থাহেন।  

(২) মত্তদ যোহনা সুযত্তক্ষত ক্ষ জাভানত এফং আ উবহয ত্তফযীহত যোহনা সুযক্ষা অত্তধোয ফরফৎ েহযন, 

যইহক্ষহত্র সুযক্ষা স্বাথ ত দ্বাযা উি জাভানত এফং আহ সুযত্তক্ষত ত্তযভাণ, উি ফরফৎংিান্ত যরনহদহনয তাত্তযহখ 

জাভানহতয ফাজাযমূে ম তন্ত ীত্তভত থাত্তেহফ।  

(৩) উধাযা (১)-এয ত্তফধানাহহক্ষ চুত্তিয যভাদ ফার থাো ম তন্ত জাভানত আহয উয যোহনা সুযক্ষা স্বাথ ত 

অত্তফযতবাহফ ম্পূণ তকৃত যত্তহফ, মত্তদ মূর জাভানহত সুযক্ষা স্বাথ তটি এভন এেটি অথ তান ত্তফবৃত্ততয ত্তনফন্ধন দ্বাযা 

ম্পূণ ত ইা থাহে মাা—  

(ে) মূর জাভানতহে অন্তর্ভ তি েহয, মত্তদ আ এভন ধযহনয ইা থাহে মাা মূর জাভানহতয ফণ তনা 

হড়; অথফা  

(খ) মূর জাভানতহে অন্তর্ভ তি েহয, মত্তদ অথ ত, যচে অথফা ব্যাংে ফা অনুরূ প্রত্ততষ্ঠানমূহয আভানত্তত 

ত্তাহফয ভন্বহ আ েঠিত ; এফং 

এই উধাযায উহেশ্য পূযণেহে, অনুরূ প্রত্ততষ্ঠানমূ ফত্তরহত আত্তথ তে প্রত্ততষ্ঠান আইন, ১৯৯৩-এয 

অধীহন প্রদি ংজ্ঞাথ তঅনুমাী আত্তথ তে প্রত্ততষ্ঠানহে বুঝাইহফ। 

(৪) আহ যোহনা সুযক্ষা অত্তধোয অত্তফযতবাহফ ম্পূণ তকৃত সুযক্ষা অত্তধোয ইহফ, মত্তদ উি আ উদ্ভতূ ইফায 

ভ জাভানহতয উয অত্তধোয ম্পূণ তকৃত ইা থাহে।  
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ঞ্চভ অধ্যা 

অগ্রেণ্যতা 

 

১০। অগ্রেণ্যতা ত্তনধ তাযণোযী াধাযণ ত্তনভাফত্তর—(১) এেই জাভানহত সুযক্ষা অত্তধোহযয যক্ষহত্র অগ্রেণ্যতায 

ত্তনহম্নাি াধাযণ ত্তনভাফত্তর প্রহমাজয ইহফ—  

(ে) ম্পূণ তেযহণয তাত্তযখ মাাই উে না যেন, ত্তনফন্ধহনয ভাধ্যহভ ম্পূণ তকৃত সুযক্ষা অত্তধোযমূহয 

অগ্রেণ্যতা ত্তনফন্ধহনয িভানুাহয ত্তনধ তাত্তযত ইহফ;  

(খ) ত্তনফন্ধহনয ভাধ্যহভ ম্পূণ তকৃত যোহনা সুযক্ষা অত্তধোয ত্তনফন্ধন ব্যতীত অন্যত্তফধবাহফ ম্পূণ তকৃত 

যোহনা সুযক্ষা অত্তধোহযয উয অগ্রেণ্যতা াইহফ;  

(ে) যমহক্ষহত্র ত্তনফন্ধন ব্যতীত অন্যত্তফধবাহফ ম্পূণ তকৃত সুযক্ষা অত্তধোযমূহয ভহধ্য অগ্রেণ্যতা ত্তনধ তাত্তযত 

ইহফ, যইহক্ষহত্র ম্পূণ ততায িভানুাহয অগ্রেণ্যতা ত্তনধ তাত্তযত ইহফ; এফং 

(ঘ) অম্পূণ ত (unperfected) সুযক্ষা অত্তধোযমূহয ভহধ্য অগ্রেণ্যতা ত্তনধ তাত্তযত ইহফ উি সুযক্ষা 

অত্তধোযমূ সৃত্তষ্ট ইফায তাত্তযহখয ভাধ্যহভ। 

ব্যাখ্যা : অন্যত্তফধবাহফ ম্পূণ তকৃত যোহনা সুযক্ষা অত্তধোয ফত্তরহত যদহ প্রচত্তরত অন্য যোহনা আইহনয ভাধ্যহভ 

সৃষ্ট যোহনা সুযক্ষা অত্তধোযহে বুঝাইহফ। 

(২) উধাযা (১)-এয উহেশ্য পূযণেহে, মূর জাভানত ফা উায অত্তজতত আহয উয অত্তফযতবাহফ ম্পূণ তকৃত 

সুযক্ষা অত্তধোহযয অগ্রেণ্যতা থাত্তেহফ ঐ ভ ইহত মখন সুযক্ষা অত্তধোহযয অগ্রেণ্যতা প্রাথত্তভেবাহফ প্রত্ততত্তষ্ঠত 

ইাত্তছর।  

(৩) যোহনা সুযক্ষা অত্তধোহযয স্তান্তয-গ্রীতা ঐ সুযক্ষা অত্তধোয-ংিান্ত যইরূ অগ্রেণ্যতা অজতন েত্তযহফন, 

স্তান্তহযয ভহ স্তান্তযোযীয যমরূ অগ্রেণ্যতা ত্তছর। 

(৪) ধাযা ১৩-এয ত্তফধানাহহক্ষ, উধাযা (১)-এয অধীহন যোহনা সুযক্ষা অত্তধোহযয যমরূ অগ্রেণ্যতা ত্তছর তাা 

ের বত্তফষ্যৎ অত্তগ্রহভয যক্ষহত্র প্রহমাজয ইহফ। 
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১১। যা ফা ত্তডত্তিফহর ানাদাহযয অগ্রেণ্যতা—যেফর ত্তনহম্নাি যক্ষহত্র ধাযা ১৪-এয উধাযা (১)-এয দপা (খ)-

যত উত্তযত্তখত যা ফা ত্তডত্তিফহর ানাদাহযয অত্তধোহযয উয এেটি ম্পূণ তকৃত সুযক্ষা অত্তধোহযয অগ্রেণ্যতা 

থাত্তেহফ—  

(ে) যা ফা ত্তডত্তিফহর ানাদায ের্ততে উি দপা উত্তযত্তখত যাহয যনাটি প্রাত্তপ্তয পূহফ ত প্রদি অত্তগ্রহভয 

যক্ষহত্র;  

(খ) সুযত্তক্ষত ক্ষ ের্ততে যোহনা যাহয অত্তস্তত্বংিান্ত যনাটি প্রাত্তপ্তয পূহফ ত প্রদি অত্তগ্রহভয যক্ষহত্র; 

(ে) সুযত্তক্ষত ক্ষ দপা (খ)-এ উত্তযত্তখত ত্তফল জ্ঞাত ইফায পূহফ ত চুত্তিহত আফদ্ধ  এভন যক্ষহত্র 

ংত্তফত্তধফদ্ধ ফাধ্যফাধেতা অথফা জাত্তভনদায ব্যতীত অন্য যোহনা ব্যত্তিয ত্তনেট আইত্তন দা-এয আহরাহে 

প্রদি অত্তগ্রহভয যক্ষহত্র; এফং 

(ঘ) জাভানহতয সুযক্ষা, ংযক্ষণ, যক্ষণাহফক্ষণ ফা যভযাভত ফাফদ সুযত্তক্ষত ক্ষ ের্ততে ব্যত্তত 

যুত্তিংেত ব্যমূহয যক্ষহত্র।   

১২। অম্পূণ তকৃত সুযক্ষা অত্তধোহযয অধীনতা—(১) জাভানহত যোহনা অম্পূণ তকৃত সুযক্ষা অত্তধোয ত্তনহম্নাি 

অত্তধোহযয অধীন ইহফ— 

(ে) এেই জাভানহত ম্পূণ তকৃত সুযক্ষা অত্তধোহযয;  

(খ) ানাদাহযয স্বাহথ তয, মত্তদ উি ানাদায যযত্তজিাহযয ত্তনেট যোহনা যাহয যনাটি দাত্তখর েত্তযা 

থাহেন; এফং 

(ে) দপা (খ)-যত উত্তযত্তখত ানাদাহযয স্বাথ তাহহক্ষ, ংত্তফত্তধফদ্ধ ফা অন্য যোহনা আইহনয অধীহন 

যোহনা ব্যত্তিয অস্থাফয ম্পত্তিয ত্তফত্তরফণ্টহন অং যনায অত্তধোহযয।   

(২) যোহনা অম্পূণ তকৃত সুযক্ষা অত্তধোয— 

(ে) জাভানহত োম তেয ইহফ না— 

(অ) যোহনা যদউত্তরা োম তধাযায যক্ষহত্র স্বত্বপ্রাহেয ত্তফহক্ষ, মত্তদ সুযক্ষা অত্তধোযটি যদউত্তরা 

আইন, ১৯৯৭-এয আহরাহে যদউত্তরা ইফায ত্তদন অম্পূণ তকৃত থাহে; 
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(আ) যোম্পানী আইন, ১৯৯৪-এয অধীহন ত্তনহােপ্রাপ্ত যোহনা অফাহেয ত্তফরুহদ্ধ মত্তদ াইহোট ত 

ত্তফবাে ের্ততে অফাহনয আহদ প্রদাহনয ভহ সুযক্ষা অত্তধোযটি অম্পূণ তকৃত থাহে;  

(খ) স্বত্ব দত্তরহর ত্তেংফা হণ্য যোহনা স্তান্তয-গ্রীতায ত্তফহক্ষ োম তেযী ইহফ না, মত্তদ উি স্তান্তয-

গ্রীতা— 

(অ) সুযক্ষা চুত্তি নহ এভন যরনহদহনয ভাধ্যহভ জাভানহত স্বাথ ত অজতন েহযন;  

(আ) ভান ংহমাজন েহযন;  

(ই) সুযক্ষা অত্তধোয ম্পত্তেতত জ্ঞান ব্যত্ততহযহেই জাভানত গ্রণ েহযন; এফং  

(ে) ত্তাফ ব্যতীত অন্যান্য অদৃশ্যভান ম্পত্তিহত যোহনা স্তান্তয-গ্রীতায ত্তফহক্ষ োম তেয ইহফ না, মত্তদ 

উি স্তান্তযগ্রীতা— 

(অ) সুযক্ষা চুত্তি নহ এভন যরনহদহনয ভাধ্যহভ জাভানহত স্বাথ ত অজতন েহযন; এফং  

(আ) সুযক্ষা অত্তধোয ম্পত্তেতত জ্ঞান ব্যত্ততহযহেই ভান ংহমাজন েহযন।  

লষ্ঠ অধ্যা 

যযত্তজত্তি প্রত্ততষ্ঠা ও অথ তান ত্তফবৃত্তত ত্তনফন্ধন 

১৩। যযত্তজত্তি প্রত্ততষ্ঠা ও অথ তান ত্তফবৃত্তত ত্তনফন্ধন—(১)      ৪-এ   হ   উ               , এই আইহনয 

উ  শ্য পূযণেহে, অথফা যোয যমরূ উযুি ভহন েহয, যইরূ ত্তনফন্ধন ফা অন্য যোহনা ের্ততক্ষ, যযত্তজত্তি 

প্রত্ততষ্ঠা, ব্যফস্থানা এফং োম তিভ ত্তযচারনা েত্তযহফ। 

(২) অথ তান ত্তফবৃত্তত ত্তনফন্ধহনয ত্তত মৃ্পি ক্ষভতা, দাত্তত্ব এফং োম তিভ যযত্তজত্তিয ভাধ্যহভ প্রহাে এফং 

ম্পাদন ইহফ।  

(৩) যযত্তজত্তি এভনবাহফ ত্তযচাত্তরত ইহফ মাাহত ত্তনহম্নাি যোহনা ভানদণ্ড ব্যফায েত্তযা হজ এফং দ্রুততায 

ত্তত অনুন্ধান জতয েযা মা— 

(ে) জাত্তভনদাহযয স্বতন্ত্র নািেযণ ত্তচি দ্বাযা;  

(খ) জাভানহতয িত্তভে নম্বয দ্বাযা; অথফা  
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(ে) ত্তনধ তাত্তযত অন্য যোহনা অত্ততত্তযি ভানদহণ্ডয ভাধ্যহভ।  

(৪) এই আইহনয অধীহন ত্তনফন্ধহনয ভাধ্যহভ যোহনা সুযক্ষা অত্তধোয ম্পূণ তকৃত েত্তযফায উহেহশ্য ত্তনধ তাত্তযত পহভ ত 

অথ তান ত্তফবৃত্তত যযত্তজত্তিহত জভা ত্তদহত ইহফ।  

(৫) যযত্তজত্তি ের্ততে আহযাত্তত ভ এফং যমভ ইহত ইা অনুন্ধানহমাগ্য , যইভ ইহত অথ তান 

ত্তফবৃত্ততয ত্তনফন্ধন োম তেয ইহফ।  

(৬) এই অধ্যা এফং এই আইহনয অধীহন প্রণীত ত্তফত্তধ দ্বাযা ত্তনধ তাত্তযত ত্তফধাহনয আহরাহে যযত্তজত্তি যোহনা অথ তান 

ত্তফবৃত্তত ত্তনফন্ধন ফা যোহনা অনুন্ধাহনয পরাপর প্রো েত্তযহফ না মতক্ষণ ম তন্ত ত্তনধ তাত্তযত ত্তপ ত্তযহাত্তধত  

অথফা তাা ত্তযহাহধয ব্যফস্থা গৃীত ।  

(৭) যোহনা সুযক্ষা চুত্তি ম্পাদহনয পূহফ ত ফা হয এফং যোহনা সুযক্ষা অত্তধোয সৃত্তষ্ট ইফায পূহফ ত ফা হয অথ তান 

ত্তফবৃত্তত ত্তনফন্ধন েযা মাইহফ।  

(৮) যোহনা অথ তান ত্তফবৃত্তত ত্তনফন্ধহনয োম তোত্তযতা অথ তান ত্তফবৃত্ততহত যোহনা ত্রুটি, অত্তনভ ফা ত্তফচুযত্ততয োযহণ 

ব্যাত ইহফ না মত্তদ না উি ত্রুটি, অত্তনভ ফা ত্তফচুযত্তত ত্তফভ্রাত্তন্তেয । 

ব্যাখ্যা : এেটি যনাটি তখনই ত্তফভ্রাত্তন্তেয ইহফ, মখন জাত্তভনদাহযয ঠিে নািত্তচি দ্বাযা অনুন্ধান েযা 

হে উি যনাটিটি খ ুঁ জ   না াা মা। 

(৯) িত্তভে ত্তচত্তিত হণ্যয িত্তভে নম্বহযয যোহনা ত্রুটিয োযহণ যেফর জাভানহতয যিতা ত্তেংফা উায 

ইজাযাগ্রীতায ত্তফরুহদ্ধ অথ তান ত্তফবৃত্তত অোম তেয ইহফ।  

(১০) যমহক্ষহত্র এে ফা এোত্তধে ব্যত্তিয নাভ যোহনা অথ তান ত্তফবৃত্ততহত জাত্তভনদায ত্তাহফ অন্তর্ভ তি  এফং যম 

যোহনা এেজন জাত্তভনদাহযয স্বতন্ত্র নািেযণ ত্তচহি ত্তফভ্রাত্তন্তেয ত্রুটি, অত্তনভ ফা ত্তফচুযত্তত ঘহট, যইহক্ষহত্র উি 

ত্তনফন্ধন ফাত্ততর ইহফ। 

(১১) যোহনা জাভানহতয ত্তফল ফা ধযন ম্পহেত অথ তান ত্তফবৃত্ততহত ফণ তনা প্রদাহন ব্যথ ততা, ঐ অথ তান ত্তফবৃত্ততহত 

উত্তযত্তখত অন্যান্য জাভানহতয ত্তনফন্ধহনয বফধতাহে প্রবাত্তফত েত্তযহফ না।  

(১২) সুযত্তক্ষত ক্ষ ফা অথ তান ত্তফবৃত্ততহত সুযত্তক্ষত ক্ষ ত্তাহফ উত্তযত্তখত ব্যত্তি অথ তান ত্তফবৃত্তত ত্তনফন্ধহনয যফতী 

অনূযন ৩০ (ত্তত্র) ত্তদহনয ভহধ্য অথ তান ত্তফবৃত্ততহত জাত্তভনদায ত্তাহফ নাভযুি প্রহতযে ব্যত্তিহে— 
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(ে) ত্তনফন্ধে ের্ততে ইসুযকৃত এেটি মাচাই ত্তফবৃত্তত প্রদান েত্তযহফন মাা অথ তান ত্তফবৃত্ততয ত্তত ম্পত্তেতত; 

অথফা  

(খ) ত্তনফন্ধে ের্ততে ইসুযকৃত দপা (ে)-যত উহযত্তখত মাচাই ত্তফবৃত্ততয অনুত্তরত্ত যফযা েত্তযহফন। 

১৪। অথ তান ত্তফবৃত্ততহত প্রদি তথ্য—(১) অথ তান ত্তফবৃত্ততহত ত্তনম্নত্তরত্তখত তথ্যাত্তদ থাত্তেহত ইহফ— 

(ে) জাত্তভনদাহযয ঠিোনা এফং নািেযণ ত্তচি;  

(খ) সুযত্তক্ষত হক্ষয ঠিোনা এফং নািেযণ ত্তচি; 

(ে) জাভানহতয ত্তফবৃত্তত মাা জাত্তভনদাহযয ভগ্র ম্পত্তি ইাহে যুত্তিংেতবাহফ নাি েহয;  

(ঘ) এই আইহনয অধীহন প্রণীত ত্তফত্তধ ত্তেংফা প্রত্তফধান দ্বাযা ত্তনধ তাত্তযত অন্য যোহনা তথ্য।  

(২) িত্তভে ত্তচত্তিত হণ্য অফশ্যই িত্তভে নম্বয, ণ্য প্রতীে এফং প্রস্তুতোযী প্রত্ততষ্ঠাহনয নাভ ফত্তণ তত থাত্তেহফ। 

১৫। অননুহভাত্তদত ত্তনফন্ধহনয পহর ক্ষত্ততপূযণ প্রাপ্যতা এফং ক্ষত্ততপূযহণয জন্য ব্যফস্থা গ্রণ—যমহক্ষহত্র যোহনা 

ব্যত্তি যুত্তিংেত োযণ     , জাত্তভনদাহযয যোহনা প্রোয অনুহভাদন ব্যতীত সুযক্ষা অত্তধোয ংত্তিষ্ট যোহনা 

অথ তান ত্তফবৃত্তত ত্তনফন্ধন েহযন, যইহক্ষহত্র ঐরূ ত্তনফন্ধহনয পহর জাত্তভনদাহযয যোহনা যরাোন ফা ক্ষত্তত ইহর 

জাত্তভনদায ঐ ব্যত্তিয ত্তনেট ইহত ক্ষত্ততপূযণ াইফায অত্তধোযী ইহফন। 

প্তভ অধ্যা 

যখরাহয যক্ষহত্র সুযত্তক্ষত হক্ষয অত্তধোয এফং প্রত্ততোয 

১৬। প্রহাে—(১) এই অধ্যাহয ত্তফধানাফত্তর যেফর যইের সুযক্ষা অত্তধোহযয জন্য প্রহমাজয ইহফ মাা 

যোহনা দা ত্তযহাধ ফা োম তম্পাদন ত্তনত্তিত েহয।   

(২) যখরাত্ত ইফায য, জাত্তভনদায এফং সুযত্তক্ষত ক্ষ ত্তনম্নরূ অত্তধোয প্রহাে েত্তযহত াত্তযহফন— 

(ে) এই আইহনয অধীহন প্রণীত ত্তফত্তধ দ্বাযা ত্তনধ তাত্তযত যম-যোহনা অত্তধোয; এফং 

(খ) সুযক্ষা চুত্তি ফা অন্য যোহনা আইহন প্রদি যম-যোহনা অত্তধোয।   

(৩) এই আইহনয অধীহন প্রণীত ত্তফত্তধ দ্বাযা ত্তনধ তাত্তযত অত্তধোয এফং প্রত্ততোযগুত্তর িভপুত্তঞ্জত ইহফ।  



16 

 

(৪) এই আইহনয অধীহন প্রণীত ত্তফত্তধ অনুাহয সুযত্তক্ষত ক্ষ ের্ততে োম তেযকৃত যোহনা অত্তধোয অন্য যোহনা 

অত্তধোহযয োম তোত্তযতাহে ফাধাগ্রস্ত েত্তযহফ না, মত্তদ না এেটি অত্তধোয অয অত্তধোযটিয প্রহােহে অিফ 

েত্তযা যতাহর।    

১৭। সুযত্তক্ষত হক্ষয অত্তধোয এফং প্রত্ততোয—(১) যমহক্ষহত্র যোহনা যদনাদায সুযক্ষা চুত্তিয যখরা েহয, 

যইহক্ষহত্র যদনাদাহযয ত্তফহক্ষ সুযত্তক্ষত হক্ষয ত্তনম্নরূ অত্তধোয, প্রত্ততোয ফা দা থাত্তেহফ— 

(ে) সুযক্ষা চুত্তিহত প্রদি অত্তধোয এফং প্রত্ততোযমূ;  

(খ) এই অধ্যাহ ত্তনধ তাত্তযত অত্তধোয, প্রত্ততোয এফং দামূ এফং এই আইহনয অধীহন প্রণীত ত্তফত্তধ দ্বাযা 

ংযুত্ততয উয সুযক্ষা অত্তধোয, হেয উয সুযক্ষা অত্তধোয এফং ংহমাজহনয উয সুযক্ষা অত্তধোয 

ত্তফলহ ত্তনধ তাত্তযত অত্তধোয, প্রত্ততোয এফং দামূ; এফং  

(ে) জাভানত মত্তদ সুযত্তক্ষত হক্ষয দখহর ফা ত্তনন্ত্রহণ থাহে, তাা ইহর সুযত্তক্ষত ক্ষ ের্ততে 

জাভানহতয যপাজত  ংযক্ষণ ত্তফলহ আইহনয অধীহন প্রণীত ত্তফত্তধ দ্বাযা ত্তনধ তাত্তযত দাত্তত্ব, অত্তধোয  

প্রত্ততোযমূ।   

(২) সুযত্তক্ষত ক্ষ ের্ততে জাভানহতয যপাজত  ংযক্ষণ, জাভানত ফাহজাপ্তেযণ ফা পুন  খহরয য 

জাভানহতয ত্তনষ্পত্তি েত্তযফায অত্তধোয, ত্তনষ্পত্তিয য উদ বৃি অথফা ঘাটত্তত, দা-এয দাত্তফপূযহণয জন্য জাভানত 

ধাযণ েত্তযফায অত্তধোয এফং জাভানহতয পুনরুদ্ধায এফং ত্তত্তেউত্তযটি চুত্তি পুনফ তার এফং ইায অাযণ ফা 

ত্তযফততন ইতযাত্তদ এই আইহনয অধীহন প্রণীত ত্তফত্তধ দ্বাযা ত্তনধ তাত্তযত ইহফ।     

অষ্টভ অধ্যা 

ত্তফত্তফধ 

১৮। ত্তফজ্ঞত্তপ্ত জাত্তয—এই আইহনয অধীন যোহনা যনাটি অথফা অন্যান্য দত্তরর প্রদান, যফযা ত্তেংফা জাত্তয 

প্রহাজন ইহর তাা ংত্তিষ্ট ব্যত্তিয স্থাী, অস্থাী  ব্যাফাত্তে ফা দাপ্তত্তযে ঠিোনা যযত্তজস্টাড ত ডােহমাহে 

অথফা ইহরেট্রত্তনে ভাধ্যহভ যপ্রযণ েযা ইহফ। 

১৯। ত্তফত্তধ প্রণহনয ক্ষভতা—যোয এই আইহনয উহেশ্য পূযণেহে, যোত্তয যেহজহট প্রজ্ঞান দ্বাযা, ত্তফত্তধ 

প্রণন েত্তযহত াত্তযহফ। 
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২০। প্রত্তফধান প্রণহনয ক্ষভতা—এ        উ          , ফাংরাহদ ব্যাংে                       

প্রত্তফধান প্রণন েত্তযহত াত্তযহফ। 

২১। তত্ত              ত —    জ                 অ                          ফাংরাহদ 

ব্যাংে           ত                 ত       । 

২২। ইংহযত্তজহত অনূত্তদত াঠ প্রো—(১) এই আইন প্রফততহনয য যোয, যোত্তয যেহজহট প্রজ্ঞান দ্বাযা এই 

আইহনয ফাংরা াহঠয ইংহযত্তজহত অনূত্তদত এেটি ত্তনব তযহমাগ্য াঠ (Authentic English Text) প্রো 

েত্তযহফ। 

(২) ফাংরা াঠ এফং ইংহযত্তজ াহঠয ভহধ্য ত্তফহযাহধয যক্ষহত্র ফাংরা াঠ প্রাধান্য াইহফ।  
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জাভানত সুযক্ষা (অস্থাফয ম্পত্তি) আইন, ২০২১ 

ত     

[     ৬    ] 

জ    ত  হ     অ           ত      

 

      অ          জ    ত  হ           ত হইহত      উহ   ত            : 

 

                     

০১.        উ     অ              -অ            ত         ,   া     জ               

     ত,     ত । 

০২.                 ত        ত      ত     । 

০৩.    ,      এ   অ                া  ওজ  ও     ত          ত                    । 

০৪.      ত                                । 

০৫.        অ              ত      ত্ব    (             )। 

০৬.                ত  ত           ত      হ ত                   ত   ত  ত   ও   ইাহছ 

(ও     অ    )। 

০৭.      ,   ষ্ঠ  উ   ,   জ উ   ,      উ   ,         ,            ,    ও    , অ     

  া                  । 

০৮.          অ           হ ।  

০৯.    জ   । 

১০.                ত    জ ত    ,      জ ত  ৎে    জ জ            উৎ     জ  জ  

(অজ ত      হ)। 

 


