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ফাাংরাদে সসিউসযটিজ অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ িসভন আইন, ২০২০ 

 

যমহতু সসিঈসযটিহত সফসনহোগিোযীহদয স্বোথ থ ংযক্ষণ, সসিঈসযটিজ ভোহিথট ও আস্যুয সনন্ত্রণ, 

সসিঈসযটিজ ভোহিথহটয ঈন্নন, সসিঈসযটিজ যরনহদন এফং এতদংক্রোন্ত সফলোফরী ফো তদধীহন অনুলংসগি 

সফধোন প্রণহনয ঈহেহএ এত ংক্রোন্ত  অআন প্রনন িযো ভীচীন ও প্রহোজনী; 

 

যহতু এতদ্বোযো সনম্নরূ অআন িযো আর:- 

 

      ১ 

       

 

১। াংসিপ্ত সদযানাভা ও প্রফর্ তন।- (১) এআ অআন ফোংরোহদ সসিঈসযটিজ ুোন্ড এক্সহচঞ্জ িসভন অআন, 

২০২০ নোহভ সবসত আহফ।  

(২) আো সফরহে িোম থিয আহফ। 

 

২।  াংজ্ঞা।- (১) সফল ফো প্রহেয সযন্থী যিোন সিছু নো থোসিহর, এআ অআহন; 

(ি)                                                                        

(খ)   “নুন্ধোন  ‘    এই  ই                                                    

                                                          এ               

                  ই                                                    

                                               ;   

(গ) “সবহমোগ  ‘    এই  ই                                                ,       

                                ; 

( )  ল্টোযহনটিব আনহবস্টহভন্ট (Alternative Investments)  থ থ সফসধ দ্বোযো সনধ থোসযত 

হতথ -তোসরিোভুক্ত সসিঈসযটিহজ সফসনহোগ দ্ধসত;             

(ঙ) “অত্ম-সনোভি ংগঠন (Self-Regulatory Organization)“ থ থ িসভন ির্তথি  

সনফসন্ধত ও ির্তথত্বপ্রোপ্ত এভন যিোন প্রসতষ্ঠোন, মোোহি প্রদত্ত সনন্ত্রণ ক্ষভতো িোম থিয িসযফোয জন্য 

ংসিষ্ট যফোয সনভ, ভোন এফং প্রসক্রো ততযী ও প্রহোহগয ক্ষভতো প্রদোন িযো হহছ; 

(চ)  আকুআটি সসিঈসযটিজ (Equity Securities)  থ থ যিোহনো স্টি ফো স্তোন্তযহমোগ্য 

যোয (োধোযণ ফো গ্রোসধিোযমৄক্ত) ফো ভোসরিোনোয প্রসতসনসধত্বমূরি নুরূ যিোহনো সসিঈসযটি 

(Equity Linked Instruments); হণ ফো সফনোহণ এআরূ সসিঈসযটিহত 

রূোন্তযহমোগ্য ন্য যিোন সসিঈসযটি, ফো এআরূ      সসিঈসযটিহত সফসনহোগ ফো ক্রহয 

সধিোয ফো ক্ষভতোত্র (warrant); ঈক্তরূ ক্ষভতোত্র ফো সধিোয স্বং; এফং যমআরূ 

সনধ থোসযত আহত োহয যআরূ যিোহনো সসিঈসযটি; 

 (ছ)  ই   (Issue)           ই                                            

                                    ই  ; 
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( )  ই      (Issuer)      এ                                ই                      

             ; 

 (ঝ)  ঊণ ত্র (Debt Instruments) ফো                    এ                   

                   ই                                                       

                                                           

   )  এ       x   n  )      এ                  ই      ই   ২০১৩ (২০১৩ 

     ১৫     ই ) এ       ২ এ    -      ৩) এ           এই  ই                

     এ                      -          এ                        এ  

    -                                                                  এ   

এ                          এ   এ     এ                               

(ট)  িসভন“ থ থ ফোংরোহদ সসিঈসযটিজ ুোন্ড এক্সহচঞ্জ িসভন; 

(ঠ) “িসভনোয“ থ থ              িসভনোয; 

(ড)  িুোসটোর আস্যু ফো সসিঈসযটিজ আস্যু (Issue of Capital or Issue of  

S  uriti s)  থ থ নগদ ফো ন্য যিোন সিছুয সফসনভহ যিোহনো যিোম্পোনী ফো আস্যুোয 

ির্তথি সসিঈসযটিজ আস্যুিযণ; 

(ঢ)  সিোসযং ুোন্ড যট্রহভন্ট যিোম্পোসন (Clearing and Settlement 

Company)“ থ থ এভন যিোন প্রসতষ্ঠোন মোো যিোম্পোনী অআন, ১৯৯৪ এয ধীন যোয 

দ্বোযো ীসভতদো োফসরি সরসভহটড যিোম্পোসন সোহফ সনগসভত, এফং মোো যন্ট্রোর িোঈন্টোযোটি থ 

সহহফ সনফসন্ধত; 

( ) “সিোসযং (Clearing)“ থ থ সসিঈসযটিজ যরনহদহনয জন্য প্রদত্ত ক্রোহদ ও সফক্রোহদ 

ভন্ব (Match) োধহনয ভোধ্যহভ যন্ট্রোর িোঈন্টোযোটি থ ির্তথি সসিঈসযটিজ ও হথ থয দো 

সনধ থোযহণয রহক্ষু সযচোসরত মোফতী িোম থক্রভ, মোোয ভহধ্য যরনহদন ব্যফস্থোনো (Trade 

management), ফস্থোন ব্যফস্থোনো (Position management), োি 

জোভোনত ও ঝুঁসি ব্যফস্থোনো (Collateral and Risk management) এফং 

স্তোন্তয ব্যফস্থোনো (Delivery management) ন্তভু থক্ত আহফ; 

(ত)  যচোযম্যোন“ থ থ িসভহনয যচোযম্যোন; 

(থ)              TR C Hold r)      এ                  ই      ই , ২০১৩ 

(২০১৩      ১৫     ই ) এ       ২ এ    -     ৮ এ                  ই  

এ   ই                 (   )               ই  ; 

  (দ)  যডসযহবটিব (Derivative)  হথ থ ন্তভু থক্ত আহফ,-  

()       সরর (Debt Instrument), যোয, জোভোনত ফো জোভোনতসফীন ঊণ, 

ঝুঁসি স্তোন্তয দসরর ফো ফস্থোহনয সবন্নতোয চুসক্ত (contract for 

differences) ফো ন্য যম যিোন ধযহনয সসিঈসযটি আহত ঈদ্ভূত যিোন 

সসিঈসযটি; 

(অ) যিোন চুসক্ত, মোোয মূল্য, ঈোয মূরগত সসিঈসযটিহজয (underlying 

securities) দয (price) ফো মূল্য সূচি (index of prices) ফো স্যহদয োয 
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(Interest Rates) ফো সফসনভ োয (Exchange Rates) আহত ঈদ্ভুত 

; 

(ধ) “তদন্ত  থ থ নুন্ধোনোহন্ত ফো                                                       

                         এই  ই                           ই          

ঈমৄক্ত োক্ষু-প্রভোণোসদ ংগ্রহয ঈহেহএ                                       

               ; 

(ন) “তসফর“ থ থ ধোযো ৫৫ এয ধীন গঠিত িসভহনয তসফর; 

()             listin )      এ     এ                              

           ; 

(প)  সনধ থোসযত (Prescribed)“ থ থ এআ অআহনয ধীন প্রণীত সফসধ দ্বোযো সনধ থোসযত; 

(ফ)  সনফসন্ধত (Registered)“ থ থ এআ অআহনয ধীন প্রণীত সফসধ দ্বোযো িসভহনয সনিট 

সনফসন্ধত যিোন ব্যসক্ত; 

(ব)  ণ্য সপঈচোযস্ চুসক্ত (Commodity Futur s Contr  t)  থ থ যিোন চুসক্ত দ্বোযো 

সনধ থোসযত দহয বসফষ্যহত যফযো ফো সনষ্পসত্ত িযো আহফ এভন এিটি সনসদ থষ্ট হণ্যয ক্র ফো 

সফক্রহয যিোহনো ম্মসত, মোো প্রহতুি হক্ষয ভহধ্য ঈক্ত সনসদষ্ট মূহল্য চুসক্তয দো োরহন 

ফোধ্যফোধিতো ততসয িহয, এফং মোো যিোন এক্সহচহঞ্জয ভোধ্যহভ যফযো, নগদ প্রদোন ফো ভন্ব 

(offset) দ্বোযো সনষ্পসত্ত িযো ; এফং ণ্য সপঈচোযস্ (Commodity Futures) 

এয সফলহ                    ণ্য (Commodity)                ই   -  

() কৃসলজ, শু ম্পদ, ভৎস্য, ফনজ, খসনজ ফো জ্বোরোসন ণ্য এফং ঈক্ত ণ্য ফো ণ্যোসদ 

আহত ঈৎোসদত ফো প্রসক্রোজোত যিোহনো ণ্য; এফং 

(অ) িসভন ির্তথি যিোসয যগহজহট প্রজ্ঞোসত ন্য যিোন ণ্য; 

(ভ) “সফসধ“ থ থ এআ অআহনয ধীন প্রণীত সফসধ; 

(ম) “ব্যোংি“ থ থ ব্যোংি যিোম্পোনী অআন, ১৯৯১ (১৯৯১ হনয ১৪ নং অআন) এ ংজ্ঞোসত যিোন 

ব্যোংি যিোম্পোসন; 

  )                   r  t     r)      এ                       

এ                                   এ                                

          (Market Makin )                         

  )  সফসনহোগ ঈহদষ্টো (Investment Adviser)  হথ থ এআরূ যিোন ব্যসক্ত, সমসন 

োসযশ্রসভহিয (compensation) সফসনভহ প্রতুক্ষবোহফ, থফো প্রিোনো ফো সরখহনয 

ভোধ্যহভ সসিঈসযটিহজয মূল্য ম্পহিথ ফো সসিঈসযটিহজ সফসনহোগ ফো সসিঈসযটিজ ক্র ফো 

সফক্রহয যমৌসক্তিতো ম্পহিথ যহি যোভ থ প্রদোহনয ব্যফো সনহোসজত; সিন্তু ঈক্ত হথ থ 

সনম্নফসণ থত যিোন সিছু ন্তভু থক্ত আহফ নো,- 

() যিোন ব্যোংি;  

(অ) যিোন অআনজীফী, সোফযক্ষি, প্রহিৌরী ফো সক্ষি মোোয এআরূ যফোমূ প্রদোন ঈক্ত 

যোয চচ থো অনুলসেি ভোত্র;  
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(আ) যিোন   -যরোিোয ফো   -সডরোয ফো হমোগী,       এআরূ যফোমূ প্রদোন ব্যফো 

সযচোরনো অনুলসেি ভোত্র এফং সমসন ঈোয জন্য যিোন পৃথি োসযশ্রসভি গ্রণ িহযন 

নো; 

(ই) যিোন ংফোদত্র, ংফোদ সত্রিো ফো োধোযণ ও সনসভত প্রচোসযত ন্য যিোন প্রিোনোয 

প্রিোি; 

(ফ)  সফসনহোগ যিোম্পোসন (Investment Company)  থ থ এ                     

প্রধোনত ফো োভসগ্রিবোহফ             সসিঈসযটিজ ক্র ও সফক্রহ সনহোসজত এফং ঈক্ত 

হথ থ এআরূ যিোন যিোম্পোসনও ঈোয ন্তভু থক্ত আহফ, মোোয সনজস্ব সযহোসধত মূরধহনয অস 

তোং যিোন এিি ভ ন্য    ম্পোসনমূহ সফসনহোসজত; 

  )  ব্যসক্ত (Person)  হথ থ                     সফবক্ত সন্দু সযফোয, পোভ থ, সনগসভত 

ফো সনগসভত ংঘ (association) ফো ব্যসক্তভসষ্টয ংগঠন ফো ংস্থো   ody o  

individu ls)                         এক্সহচঞ্জ,      আস্যুোয, ফোজোয ভধ্যস্থতোিোযী, 

সসিঈসযটিজ ভোহিহট থয যিোন ংগ্রণিোযী ফো সসিঈসযটিজ যক্রতো-সফহক্রতো      

           ট্রোস্ট, যিোম্পোসন, যিোয ফো       যিোয                   ধীনস্ত ংস্থো 

এফং ন্য ির কৃসত্রভ অআনগত ত্ত্বো (Artificial Juridical Person) ঈোয 

ন্তভু থক্ত আহফ; 

  )                            r  t  nt rm d ri s)      এই  ই         

১১ এ    -      ১)        িসভন ির্তথি                       ই    

  )                      lt rn tiv   isput  R solution)      

                                                                      

           

  )       সফসনহোগ স্কীভ (Collective Investment Scheme)“ থ থ ন্য যিোন 

অআহনয সত োংঘসল থি নএভন যিোন সফসনহোগ স্কীভ    পোন্ড ফো          ব্যফস্থো, মোো  

ভোধ্যহভ সফসনহোগিোযীগহণয সনিট আহত থ থ ংগ্র িসযো                          

তত্ত্বোফধোহন ঈক্ত        পোন্ড এয থ থ অ ফো মুনোপো প্রোসপ্তয ঈহেহএ সফসবন্ন ধযহনয 

             ম্পহদ সফসনহোগ       ; 

  ) “হমোগী“ থ থ যিোন   -যরোিোয ফো   -সডরোয এয যিোন যোযধোযি, িভ থচোযী, িভ থিতথো ফো 

সযচোরি; 

(ড়)  সসিঈসযটিজ (Securities)“ থ থ ফোংরোহদহ সনগসভত ঈি ফো নো ঈি এ   যিোন 

যিোম্পোসন    ই      ির্তথি ফো ঈোয িল্যোহণ আস্যুকৃত ফো আস্যুতব্য সনম্নফসণ থত যম যিোহনো দসরর 

(instruments), মথো: 

() The Securities Act, 1920 (X of 1920)-এ ংজ্ঞোসত যিোন যিোসয 

সসিঈসযটি; 

(অ) যিোন যিোম্পোসন    ই      এ  ম্পসত্তয ঈয চোজথ ফো পূফ থস্বত্ত্ব (lien) সৃসষ্টিোযী যিোন 

দসরর; এফং 

(আ)        যিোম্পোসন    ই        প্রদত্ত ঊণ ফো ঈোয ঊণগ্রস্থতো  (indebtedness) 

স্বীিোযত্র এফং যিোন র্ততী ক্ষ ির্তথি সনশ্চতো প্রদোনকৃত ফো যিোন র্ততী হক্ষয 
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সত যমৌথবোহফ ম্পোসদত, এফং যিোন স্টি, স্তোন্তযহমোগ্য যোয, সি, যনোট, 

ঊণত্র, ঊণত্র স্টি, ফন্ড, সফসনহোগ চুসক্ত,           যডসযহবটিব, িহভোসডটি 

যডসযহবটিব                             ই                           

সফসনহোগ স্কীহভয  Coll  tiv   nv stm nt S   m ) ই      প্রোি-

প্রসতষ্ঠো নদ ফো োফসিন নদ,                                   

               এফং োধোযণবোহফ  সসিঈসযটিজ  সোহফ প্রচসরতবোহফ সযসচত 

যিোহনো স্বোথ থ ফো দসরর; এফং পূহফ থোসিসখত যমহিোন দসরর ম্পসিথত যিোন জভোিযণ 

নদ, স্বোহথ থয ফো ংগ্রহণয নদ, োভসি ফো ন্তফ থতীিোরীন নদ             

     যসদ ফো গ্রণোহথ থ থ থ প্রদোন ফো ক্রহয সধিোয ফো ক্ষভতোত্র (Warrant): 

 

তহফ, ঈক্ত হথ থ      মুদ্রো ফো যনোট, ড্রোপট                     

(Commercial paper), সফসনভত্র ফো ব্যোংহিয স্বীকৃসতত্র ফো যিোন যনোট 

     আস্যুয ভ ঈোয সযহোহধয যভোদ ীসভত থোহি  এ   মোো সতসযক্ত ভ 

(Grace Period) ফো নফোহনয যভোদ ব্যতীত নসধি ফোহযো ভো যভোহদয 

ভহধ্য সযহোধহমোগ্য,      ন্তভু থক্ত আহফ নো; 

(ঢ়) “স্যকুি (Sukuk)“ থ থ এি প্রিোয নদ মোাোো সযো যভোতোহফি ম্পোসদত যিোন সফসনহোগ 

চুসত্তয ংসদোসযত্ব প্রিো িহয; 

( )  যট্রহভন্ট (Settlement)“ থ থ সসিঈসযটিজ এয যরনহদন আহত ক্ষমূহয ঈদু্ভত দো 

সযহোহধয রহক্ষু ংসিষ্ট োওনোদোযগহণয সনিট সসিঈসযটিজ ও থ থ স্তোন্তয ংক্রোন্ত যন্ট্রোর 

িোঈন্টোযোটি থ ির্তথি সযোসরত মোফতী িোম থক্রভ; 

(ৎ) “স্যসফধোহবোগী ভোসরি (Beneficial Owner)“ থ থ এভন যিোন ব্যসক্ত সমসন প্রতুক্ষ ফো 

হযোক্ষবোহফ ভোসরিোনোয স্যসফধোগুসর ঈহবোগ িহযন; এফং এআ হথ থ যআ ব্যসক্তও ন্তভু থক্ত আহফ 

সমসন যোসয ফো োসযফোসযি ম্পহিথয ভোধ্যহভ ফো আকুুআটিয যিোনও ংহয ঈয সনমন্ত্রণ যোহখ 

এভন ভহনোনীত ফো ঘসনষ্ঠ হমোগী ফো প্রসতষ্ঠোহনয ভোধ্যহভ ঈক্ত ম্পসত্তয ঈয মথোহমোগ্য সনমন্ত্রণ 

যোহখন ও ভোসরিোনোয স্যসফধোগুসর ঈহবোগ িহযন; 

(;)    -সডরোয (Stock Dealer)  থ থ এভন ব্যসক্ত সমসন তোোয সনহজয সোহফয হক্ষ 

সসিঈসযটিহজয যরনহদন িোম থিয িসযফোয ব্যফো সনহোসজত থোহিন; 

(:)    -যরোিোয” থ থ য যিোন ব্যসক্তয সোহফয হক্ষ সসিঈসযটিজ যরনহদন  িোম থিযহণয 

ব্যফো সনহোসজত যিোন ব্যসক্ত; 

(৺)                                              

(িি)  যন্ট্রোর িোঈন্টোযোটি থ (Central Counterparty)  ফো  সসস  থ থ সসিঈসযটিজ 

মূহয সিোসযং ও যট্রহভন্ট এফং এতদংক্রোন্ত িোম থক্রভ সযচোরনো অআনেত দ্ধসতহত 

ভধ্যফতী ক্ষ সোহফ ফতীণ থ আো সফহক্রতোয যক্ষহত্র যক্রতো এফং যক্রতোয যক্ষহত্র সফহক্রতোয দো 

গ্রণ এফং তোোহদয যদনো-োওনো সযহোহধয সনশ্চতো প্রদোনিোযী প্রসতষ্ঠোন, তোো যম নোহভআ 

সবসত ঈি; 

( িখ )  যেোর ট্রোআব্যুনোর (Special Tribunal)“ থ থ এআ অআহনয ধোযো ৫৩ এয ধীন 

প্রসতসষ্ঠত যেোর ট্রোআব্যুনোর। 
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(২) এআ অআহন ব্যফহৃত যম ির ব্দ ফো ফক্তহব্যয (এক্সহপ্রন) ংজ্ঞো যদওো  নোআ, যআ ির ব্দ ফো 

ফক্তব্য যিোম্পোনী অআন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ হনয ১৮ নং অআন),           ই , ১৯৯৯ (১৯৯৯      ৬ 

    ই ) এ   এ                  ই      ই , ২০১৩ (২০১৩      ১৫     ই ) এ যম 

হথ থ ব্যফহৃত আোহছ যআ হথ থ প্রহমোজু আহফ।  

 

৩। অআহনয প্রোধোন্য।- অোততঃ ফরফৎ ন্য যিোন অআহন মোো সিছুআ থোকুি নো যিন এআ অআহনয 

সফধোনোফরী প্রোধোন্য োআহফ। 

 

 

      ২ 

ফাাংরাদে সসিউসযটিজ অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ িসভন এয প্রসর্ষ্ঠা, িাম তাফরী, ইর্যাসে 

 

৪। িসভন প্রসর্ষ্ঠা।- (১) এআ অআহনয ঈহেএ পূযণিহে ফোংরোহদ সসিঈসযটিজ ুোন্ড এক্সহচঞ্জ িসভন 

 ই   ১৯৯৩  ১৯৯৩      ১৫     ই ) এ                         ফোংরোহদ সসিঈসযটিজ 

ুোন্ড এক্সহচঞ্জ িসভন এভনবোহফ ফোর থোসিহফ যমন এআ অআহনয ধীন প্রসতসষ্ঠত আোহছ।  

 

 ২) িসভন এিটি                      আহফ এফং আোয স্থোস ধোযোফোসিতো ও এিটি োধোযণ ীর 

যভোয থোসিহফ এফং আোয স্থোফয ও স্থোফয ঈব প্রিোয ম্পসত্ত জথন িসযফোয, সধিোহয যোসখফোয ও 

স্তোন্তয িসযফোয ক্ষভতো থোসিহফ এফং আোয হক্ষ আো ভোভরো দোহয িসযহত োসযহফ ফো আোয সফরুহদ্ধ 

ভোভরো দোহয িযো মোআহফ। 

 

৫। িসভদনয িাম তারয়, ইর্যাসে।- (১) িসভহনয প্রধোন িোম থোর ঢোিো থোসিহফ।  

(২) িসভন, প্রহোজনহফোহধ, যিোহযয পূফ থোনুহভোদনক্রহভ যদহয যম যিোন স্থোহন ঈোয োখো িোম থোর 

স্থোন িসযহত োসযহফ।  

 

৬। িসভদনয গঠন।-  ১) এ                                                        

     ই     

(২)            িসভনোযগণ যিোয ির্তথি      আহফন ৷ 

(৩) যচোযম্যোন ও িসভনোযগণ িসভহনয োফ থক্ষসণি যচোযম্যোন ও িসভনোয আহফনঃ 

(৪) যিোম্পোনী ও সসিঈসযটি         ই    সসিঈসযটি                                    

                      -                              ২০)            

                                                    ই                     

                                                                           

                                  সনহোহগয প্রহোজনী যমোগ্যতো সোহফ সফহফসচত 

আহফ; 

     এ                                                         ই    
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 ৫)                                ই     

(৬) যচোযম্যোন ও িসভনোযগণ তাঁোহদয সনহোহগয তোসযখ আহত চোয ফৎয যভোহদয জন্য স্ব স্ব হদ 

ফোর থোসিহফন এফং নুরূ এিটি ভোত্র যভোহদয জন্য পূনঃসনহোহগয যমোগ্য আহফন: 

তহফ তথ থোহি যম, যিোন ব্যসক্তয ফ লসি ফৎয পূণ থ আহর সতসন যচোযম্যোন ফো িসভনোয 

হদ সনমৄক্ত আফোয যমোগ্য আহফন নো ফো যচোযম্যোন ফো িসভনোয হদ ফোর থোসিহফন নো। 

 ৭)                                                                             

               ই     

 

৭।                                       –  ১)                                 

                  ই                                                             

                                      

 

                                                             এ          

                                       

 

 ২)   -      ১) এ                                                            

                                                                           

                      

(৩) যচোযম্যোন    যিোন িসভনোহযয                 মৃতুুফযণ ফো দতুোগ ফো োযন       

               ই    যিোয ঈক্ত দ শূন্য আফোয ৯০ (নব্বআ) সদহনয ভহধ্য, এআ অআহনয 

সফধোন োহহক্ষ, যিোন ঈমৄক্ত ব্যসক্তহি শূন্য হদ সনহোগ দোন িসযহফন ৷ 

 

৮। চেয়াযম্যান,            অ্দমাগ্যর্া।- (১) যিোন ব্যসক্ত যচোযম্যোন ফো িসভনোয সনমৄক্ত আফোয ফো 

থোসিফোয যমোগ্য আহফন নো, মসদ- 

(ি) সতসন যিোন অদোরত ির্তথি যদঈসরো যঘোসলত ন; 

(খ) তোোহি যিোন অদোরত প্রকৃসতস্থ ফসরো যঘোলণো িহয; 

(গ) সতসন তনসতি স্খরনজসনত যিোন যপৌজদোযী যোহধ যদোলী োব্যস্ত ন; 

(ঘ) যিোহযয সফহফচনো সতসন তোোয দভম থোদোয এআরূ ব্যফোয িসযো থোহিন মোোহত তোোয 

ঈক্ত হদ ফোর থোিো জনস্বোহথ থয সযন্থী; 

(ঙ) সতসন যিোন যিোম্পোসন ফো ংস্থো সযচোরি সিংফো িভ থিতথো হদ সনমৄক্ত ন। 

 

(২) যচোযম্যোন ফো যিোন িসভনোযহি িোযণ দ থোআফোয মৄসক্তংগত স্যহমোগ নো সদো ঈ-ধোযো (১) এয 

দপো (ঘ) ও (ঙ) এয ধীন যিোন ব্যফস্থো গ্রণ িযো মোআহফ নো।   

 

৯। িসভদনয বা।-  (১) সফসধ দ্বোযো সনধ থোসযত ভ ও স্থোহন িসভহনয বো নুসষ্ঠত আহফ।  

(২) সতন দহস্যয ভন্বহ িসভহনয বোয যিোযোভ গঠিত আহফ। 
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(৩) যচোযম্যোন িসভহনয ির বো বোসতত্ব িসযহফন এফং তাঁোয নুসস্থসতহত, ঈসস্থত 

িসভনোযবৃন্দ ির্তথি সনফ থোসচত যিোন িসভনোয বো বোসতত্ব িসযহফন। 

(৪) িসভহনয বো ঈসস্থত দস্যহদয ংখ্যোগসযষ্ঠ যবোহটয ভোধ্যহভ সদ্ধোন্ত গৃীত আহফ এফং যবোহটয 

ভতোয যক্ষহত্র বোসতয সদ্বতী ফো সনণ থোি যবোট প্রদোহনয ক্ষভতো থোসিহফ। 

(৫) শুধুভোত্র যিোন িসভনোযহদ শূন্যতো ফো িসভন গঠহন ক্রটি থোিোয িোযহণ িসভহনয িোম থ ফো 

িোম থধোযো বফধ আহফ নো এফং তৎম্পসিথত যিোন প্রশ্নও ঈত্থোন িযো মোআহফ নো। 

 

১০। িসভদনয িাম তাফরী।-  (১) এআ অআহনয সফধোন এফং সফসধয সফধোনোফরী োহহক্ষ,             

মথোথ থ আস্যু সনসশ্চতিযণ, সসিঈসযটি   সফসনহোগিোযীহদয স্বোথ থ ংযক্ষণ এফং সসিঈসযটি  

         ঈন্নন ও সনন্ত্রণ িযোআ আহফ িসভহনয দোসত্ব ও িোম থোফরী।  

 (২) সফহল িসযো এফং ঈসযঈক্ত সফধোনোফরীয োভগ্রীিতো ক্ষুন্ন নো িসযো, নুরূ ব্যফস্থোয ভহধ্য 

সনম্নরূ যম যিোন সফল থোসিহত োহয, মথোঃ- 

  ) এক্সহচঞ্জ,                                     অত্ম-সনোভি ংগঠহনয (Self 

Regulatory Organization) িোম থ সনরূণ ও সনন্ত্রণ; 

(খ) স্টি-যরোিোয,   -     ,           স্তোন্তযিোযী প্রসতসনসধ, আস্যুয ব্যোংিোয, ভোহচ থন্ট 

ব্যোংিোয, আস্যুয সনফন্ধি, আস্যুয ম্যোহনজোয, ফসরখি, যোট থহপোসরও ম্যোহনজোয,       

       , ট্রোস্ট দসরহরয ট্রোসস্ট, ম্পদ ব্যফস্থো                                  

যপোজতিোযী, যক্রসডট যযটিং যিোম্পোসন,                                       

                                                         C         এফং 

সসিঈসযটি  ভোহিথহটয হে মৃ্পক্ত আহত োহয এআরূ ন্যোন্য ফোজোয ভধ্যস্থতোিোযী 

প্রসতষ্ঠোনমূহয িোম থ সনরূণ ও সনন্ত্রণ; 

               (গ) িুোসটোর আস্যু ফো সসিঈসযটিজ আস্যু সনন্ত্রণ;  

  ) সভঈচুুোর পোন্ড,          ই            যম যিোন ধযহণয যমৌথ সফসনহোগ 

দ্ধসতয (Collective Investment Scheme) িোম থ সনরূণ ও সনন্ত্রণ; 

(ঙ) স্যকুি যমহিোহনো যীো সবসত্তি সসিঈসযটিজ আস্যু সনন্ত্রণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ও িোম থ সনরূণ; 

(চ) সফসবন্ন স্তহয সসিঈসযটি          সফসনহোগ ংক্রোন্ত সক্ষো প্রদোন ও ঈন্নন এফং 

সসিঈসযটি  ভোহিথহটয ির ধযহণয প্রসক্ষণ প্রদোন; 

 (ছ) সসিঈসযটিজ ফো সসিঈসযটি         ম্পসিথত প্রতোযণোমূরি িোম থক্রভ 

(Fraudulent Activities),           এফং িোযোসজ (Market 

Manipulation) ফন্ধিযণ; 

(জ) সসিঈসযটিহজয যক্ষহত্র স্যসফধোহবোগী ব্যফো (Insider Trading) সনসলদ্ধিযণ; 

(ঝ) যিোম্পোসনয যোয ফো স্টি          সধগ্রণ (acquisition) ফো যিোম্পোসনয ির্তথত্ব 

গ্রণ (T    ov r)       িোম থ সনরূণ   সনন্ত্রণ;  

(ঞ) তোসরিোভুক্ত যিোম্পোসনয এিীভুতিযণ (amalgamation), েীভূতিযণ 

(merger) ও পুনঃগঠন (reconstruction)       িোম থ সনরূণ   সনন্ত্রণ 

(Control); 
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  )                                      সসিঈসযটি আস্যুিোযী, এক্সহচঞ্জ, সডসজটসয, 

যন্ট্রোর িোঈন্টোযোটি থ ফো অত্ম-সনোভি ংগঠন (S l -R  ul tory 

 r  niz tion)                                        সনিট আহত    

ঈোহদয ভোধ্যহভ তথ্য তরফ ফো       , ঈোহদয তদোযসি, নজযদোসয, সযদ থন, নুন্ধোন 

ও তদন্ত; 

  )                                                      এ              

                                এ                                     

           এ                        

(ড)                                     অত্ম-সনোভি ংগঠন, আস্যুোয  

                        ির ব্যসক্তয সনযীক্ষহিয যমোগ্যতো সনধ থোযণ ও সনযীক্ষো 

ংক্রোন্ত িোম থ সনরূণ ও সনন্ত্রণ; 

(ঢ)                                     অত্ম-সনোভি ংগঠন, আস্যুোয  

                        ির ব্যসক্তয ম্পদ মূল্যোনিোযীয যমোগ্যতো সনধ থোযণ ও 

ম্পদ মূল্যোন ংক্রোন্ত িোম থ সনরূণ ও সনন্ত্রণ;   

(ণ) যদী -সফহদী ির্তথক্ষ ফো ংস্থোয সত সসিঈসযটিজ ম্পসিথত হমোসগতো ও তথ্য 

সফসনভ চুসক্ত ম্পোদন; 

(ত) সসিঈসযটি আস্যুিোযী  অসথ থি িভ থিোন্ড ম্পসিথত িভ থসূচী ংিরন, সফহিলণ ও প্রিোন; 

(থ) এআ ধোযোয ঈহেএ পূযণিহে, সপ,      ফো ন্যোন্য      ধোর্য্থিযণ; 

(দ) ঈসযঈক্ত ঈহেএ ফোস্তফোহনয প্রহোজহন গহফলণো সযচোরনো এফং তথ্য ও ঈোত্ত প্রিো 

িযো; 

(ধ) পোআন্যোসিোর যডসযহবটিব, িহভোসডটি যডসযহবটিব ও ির প্রিোয িোঠোহভোগত থ থোন 

(Structrued Finance) এয অসথ থি ণ্য (Financial Instrument) 

ির প্রিোয িোম থক্রভ সনরূণ ও সনন্ত্রণ; 

(ন) এআ অআহনয ঈহেএ পূযণিহে সফসধ দ্বোযো সনধ থোসযত ন্যোন্য িোম থোফরী ম্পোদন ও িতথব্য 

োরন। 

 

১১। সনফন্ধন নে।- (১) যিোন এক্সহচঞ্জ,                       -            , স্টি-যরোিোয, 

  -     ,           স্তোন্তযিোযী প্রসতসনসধ, আস্যুয ব্যোংিোয, ভোহচ থন্ট ব্যোংিোয, আস্যুয সনফন্ধি, 

আস্যুয ম্যোহনজোয, ফসরখি, যোট থহপোসরও ম্যোহনজোয,              , ট্রোস্ট দসরহরয ট্রোসস্ট, ম্পদ 

ব্যফস্থো ,           ,                 , যপোজতিোযী, যক্রসডট যযটিং যিোম্পোসন,          

      ,                    ,                   ,                 ,        

         ,      ই   (KYC)         এফং সসিঈসযটি  ভোহিথহটয হে মৃ্পক্ত আহত োহয 

এআরূ ির ব্যসক্ত িসভহনয সনিট আহত সনফন্ধন নদ ব্যসতহযহি সসিঈসযটিজ ফো সসিঈসযটিজ 

ভোহিথট ংক্রোন্ত যিোন িোম থক্রভ সযচোরনো িসযহত োসযহফ নো।  

(২) সভঈচুুোর পোন্ড,          ই            যম যিোন ধযহণয যমৌথ সফসনহোগ দ্ধসত 

(Collective Investment Scheme) িসভহনয সনিট আহত সনফন্ধন নদ 

ব্যসতহযহি যিোন িোম থক্রভ সযচোরনো িসযহত োসযহফ নো।  
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(৩) সনফন্ধীিযহণয অহফদন সফসধ দ্বোযো সনধ থোসযত দ্ধসতহত এফং সনধ থোসযত সপ প্রদোন িসযো দোসখর 

িসযহত আহফ। 

(৪) িসভন যিোন সনফন্ধন োটি থসপহিট সফসধ দ্বোযো সনধ থোসযত দ্ধসতহত স্থসগত ফো ফোসতর িসযহত োসযহফঃ 

    

তহফ তথ থোহি যম, ংসিষ্ট ব্যসক্ত ফো ংস্থোহি মৄসক্তংগত শুনোনীয স্যহমোগ প্রদোন নো িসযো এআ ঈ-

ধোযোয ধীন যিোন অহদ প্রদোন িযো মোআহফ নো। 

 

১২। িসভদনয িভ তির্ তা ও িভ তোযী সনদয়াগ, ইর্যাসে।-  

(১) যিোয ির্তথি নুহভোসদত োংগঠসনি িোঠোহভোয সবসত্তহত, িসভন ঈোয িোম থোফরী স্যষু্ঠবোহফ 

ম্পোদহনয ঈহেহএ িসভহনয প্রহোজনী ংখ্যি িভ থিতথো ও িভ থচোযী সনহোগ িসযহত োসযহফ।  

(২) ঈ-ধোযো (১) এয ধীন সনমৄক্ত িসভহনয িভ থিতথো ও িভ থচোযীহদয সনহোগ ও চোকুযীয তথোফরী   

সফসধ দ্বোযো সনধ থোসযত আহফ। 

(৩) ঈ-ধোযো (১) এয ধীন সনমৄক্ত িসভহনয ির িভ থিতথো ও িভ থচোযী                       

    ই    

 ৪)                                                                         ই   

                                       ই        -                          

                          ই    

(৫)  িসভহনয িভ থিতথো/িভ থচোসযয যফতন বোতোসদ যিোয সনফ থো িসযহফ। 

(৬) ঈ-ধোযো (৪) এ           -         িসভহনয িভ থিতথো ও িভ থচোযী              

স্যসফধো ফোংরোহদ ব্যোংহিয িভ থিতথো ও িভ থচোযীহদয প্রহদ                ই    

  

১৩।  যাভ তি ফা উদেষ্টা সনদয়াগ।- িসভন, যিোহযয পূফ থোনুহভোদনক্রহভ, তদির্তথি সনধ থোসযত তথ ও 

যভোহদ, প্রহোজনী ংখ্যি যোভ থি ফো ঈহদষ্টো সনহোগ, িসযহত োসযহফ। 

 

 

অ্ধ্যায়: ৩ 

সসিউসযটিজ            ইস্যয 

 

১৪।           আস্যু ও সসিঈসযটিজ আস্যুয ঈয সনন্ত্রণ।– 

(১) ফোংরোহদহ সনগসভত যিোন আস্যুোয ফো যিোম্পোসন, িসভহনয ম্মসত ব্যতীত, ফোংরোহদহয ফোসহয 

যিোন িুোসটোর আস্যু ফো সসিঈসযটিজ আস্যু িসযহত োসযহফ নো। 

(২) যিোন আস্যুোয ফো যিোম্পোসন, ফোংরোহদহ সনগসভত ঈি ফো নো ঈি, িসভহনয ম্মসত ব্যতীত,- 

(ি) ফোংরোহদহ যিোন িুোসটোর আস্যু ফো সসিঈসযটিজ আস্যু িসযহত োসযহফ নো: 

(খ) ফোংরোহদহ সসিঈসযটিজ সফক্রহয জন্য যিোন গণ প্রস্তোফ িসযহত োসযহফ নো; 

(গ) ফোংরোহদহ সযহোহধয জন্য যভোদ পূণ থ আহতহছ এআরূ যিোন সসিঈসযটিহজয যভোদ পুসতথয 

ফো প্রতুহণ থয তোসযখ নফোন ফো স্থসগত িসযহত োসযহফ নো। 



11 

 

(৩) ঈ-ধোযো (১) ও (২) এয ধীন ম্মসত প্রদোনিোহর িসভন      আস্যুয মূল্য         িসযহফ নো। 

 

১৫। প্রহক্টো, এফং ই           ন্যোন্য দসররোসদয ঈয সনন্ত্রণ।- 

(১) োফসক্রহনয জন্য প্রস্তোফ ফো যিোন সসিঈসযটিজ                        প্রস্তোফ েসরত 

প্রসতটি প্রহক্টো ফো ন্যোন্য দসরর সনধ থোসযত পযভ ও ন্থো এফং তথ্য ন্তভু থক্ত িসযো প্রিোহয 

পূহফ থআ িসভহনয সনিট যীক্ষোয জন্য দোসখর িসযহত আহফ এফং এআ  ই     সফসধভোরো এ   

তৎম্পসিথত ন্যোন্য অআহনয অফএিতো সযোসরত আোহছ ভহভ থ িসভন ন্তুষ্ট আো ঈো 

     িসযফোয নুভসত প্রদোহনয যআ যিফর ংসিষ্ট প্রহক্টো এফং ন্যোন্য দসররোসদ      

িযো মোআহফঃ 

 তহফ তথ থোহি যম, সসিঈসযটিহজয আস্যু ফো        প্রস্তোহফ িসভহনয ম্মসত প্রদোন, প্রস্তোহফয 

গুণগত ভোন ফো ঠিিতোয জন্য আস্যুোহযয দো দোসত্বহি ব্যোসত প্রদোন িসযহফ নো।   

 

(২) যিোন ব্যসক্ত ফোংরোহদহ যিোন সসিঈসযটিহজ োফসক্রহনয ফো জনোধোযহণয সনিট সফক্রহয 

প্রস্তোফ েসরত যিোন প্রহক্টো ফো ন্যোন্য দসরর      িসযহফ নো, মোো সনম্নরূ সফফযণী ন্তভু থক্ত 

িহয নো, মথোঃ- 

(ি) ঈোয       িসভহন  নুহভোদন যসোহছ; এফং 

(খ) সসিঈসযটিজয আস্যু ফো      প্রস্তোহফ িসভহনয ম্মসত গ্রণ িযো আোহছ। 

 

১৬। সসিউসযটিজ ক্রয়।– যিোন ব্যসক্ত ফোংরোহদহ ফো ন্যত্র ই    ই        ই              ই     

এ        সসিঈসযটিজ                                   প্রদোন িসযহফন নো, মসদ নো ঈক্ত 

সসিঈসযটিজ আস্যু ফো িুোসটোর আস্যুহত িসভহনয ম্মসত ফো স্বীকৃসত প্রদোন িযো আো থোহি। 

 

১৭।  র্ত আদযাদয িভর্া।– যিোম্পোনী  অআন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ হনয ১৮নং অআন) ফো অোতত ফরফৎ 

ন্য যিোন অআন ফো যিোন চুসক্ত ফো যিোন যিোম্পোসনয ংঘস্মোযি ও ংঘসফসধহত মোো সিছুআ থোকুি নো 

যিন, এআ ধোযো প্রফতথহনয পূহফ থ ফো হয এআ অআহনয ধোযো ১৪  ধোযো ১৫ ফো ধোযো ১৬ এয ধীন প্রদত্ত 

যিোন ম্মসত ফো স্বীকৃসতয ঈয িসভন, ভ ভ, যমআরূ     অহযো িযো ঈমৄক্ত ভহন িসযহফ 

যআরূ তথ                   । 

 

১৮। অ্ব্যাসর্ প্রোন ও রাংঘন ভাজতনায িভর্া।– (১) িসভন, যিোসয যগহজহট প্রজ্ঞোসত োধোযণ অহদ 

দ্বোযো, ধোযো ১৪, ধোযো ১৫, ধোযো ১৬ এফং ধোযো ১৭ এয সফধোন মূহয ফগুসর ফো যম যিোন এিটি আহত 

ব্যোসত প্রদোন িসযহত োসযহফ। 

(২) িসভন, অহদ দ্বোযো, ধোযো ১৪ ফো ১৫ এয যমহিোন সফধোহনয রংঘন ভোজথনো িসযহত োসযহফ এফং 

এআরূ অহদ প্রদোন িযো আহর এআ অআহনয সফধোনোফসর এভনবোহফ িোম থিয আহফ যমন ধোযো ১৪ 

ফো যক্ষত্রভত ধোযো ১৫ রংঘন িসযো কৃত ফো সফচ্যুত যিোন সফলহয যক্ষহত্র এআ ধোযোয ঈ-ধোযো (১) 

এয ধীন যিোন ব্যোসত প্রদোন িযো আোহছ। 

 

১৯। র্থ্য র্রদফয িভর্া।– িসভন ির্তথি এতদুহেহএ ক্ষভতোপ্রোপ্ত যিোন িভ থিতথো, সসিঈসযটিজ ফো 

         আস্যুহত ম্মসত ফো স্বীকৃসতয জন্য অহফদনহত্রয যিোন সফফযণীয ঠিিতো নুন্ধোহনয 
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ঈহেহএ ফো এআরূ ম্মসত ফো স্বীকৃসত েসরত যিোন অহদহ ংমৄক্ত যিোন হতথয অফএিতো 

সযোসরত আোহছ ফো  নোআ   ো সনধ থোযহণয ঈহেহএ, ঈক্তরূ অহফদনিোযী ফো ঈক্তরূ অহদপ্রোপ্ত 

যিোন            আস্যুোয ফো ঈোয যিোন িভ থিতথোহি, সতসন মৄসক্তেতবোহফ যমআরূ প্রহোজনী ভহন 

িসযহফন যআরূ সোফমূ, ফসমূ ফো ন্যোন্য দসররোসদ দোসখর থফো তথ্যোসদ যফযো িসযফোয 

জন্য সনহদ থ প্রদোন িসযহত োসযহফন। 

 

২০।      র্থ্য।– যিোন ব্যসক্ত, ধোযো ১৯ এয ধীহন যিোন চোসদো সযোরনিোহর, ফো সসিঈসযটিজ    

         আস্যুহত ম্মসত ফো স্বীকৃসতয জন্য অহফদনিোহর, এআরূ যিোন তথ্য ফো সফবৃসত প্রদোন িসযহফন 

নো, মোো সভথ্যো ফো যিোন গুরুত্বপূণ থ সফফযণী ঠিি নহ ফসরো সতসন জোহনন ফো তোোয সফশ্বো িসযফোয 

মৄসক্তেত িোযণ অহছ। 

 

২১। আদেদয ধাযাফাসির্া।–          ই                        )       ১৯৪৭  ১৯৪৭      

২৯    ই ) এ                                                              এ   

এই  ই                            ই    

 

 

অ্ধ্যায়ঃ ৪ 

এক্সহচঞ্জ, সিোসযং ুোন্ড যট্রহভন্ট যিোম্পোসন আতুোসদয সনফন্ধন ও সনন্ত্রণ 

 
২২। সনফন্ধন ব্যতীত যিোন এক্সহচঞ্জ, সিোসযং ুোন্ড যট্রহভন্ট যিোম্পোসন ফো যিোন অত্মসনোভি ংগঠন 

সযচোরনো নো িযো।– এআ  ই    ধীন                 সনফসন্ধত নো আহর যিোন এক্সহচঞ্জ ফো 

সিোসযং ুোন্ড যট্রহভন্ট যিোম্পোসন                        ঈোয যিোন িোম থ সযচোরনো 

িসযহত ফো ব্যোত যোসখহত োসযহফ নো, এফং যিোন ব্যসক্ত যিোন সসিঈসযটিহজয যরনহদন ফো িোযফোহযয 

ঈহেহএ যিোন এক্সহচহঞ্জয ফো সিোসযং ুোন্ড যট্রহভন্ট যিোম্পোসনয ফো                       

স্যহমোগ স্যসফধো ফো যফোয ব্যফোয িসযহত ফো প্রহোগ িসযহত োসযহফ নো। 

 

২৩। সনফন্ধদনয র্তাফরী।– (১) যিোন এক্সহচঞ্জ ফো সিোসযং ুোন্ড যট্রহভন্ট যিোম্পোসন         

                ঈোয ন্যোর্য্ যরনহদন এফং সফসনহোগিোযীহদয স্যযক্ষো সনসশ্চত িসযফোয জন্য      

     সনধ থোসযত তথ পূযণ িসযহর ফো প্রহোজনী ন্যোন্য অফএিতো সযোরন িসযহর, ঈো এআ 

 ই    ধীন সনফন্ধহনয যমোগ্য আহফ। 

(২) ঈ-ধোযো (১) এয ঈহেএ পূযণিহে সনধ থোসযত তথ ফো অফএিতো, ন্যোন্য সফলহয ভহধ্য, 

সনম্নফসণ থত ির ফো যমহিোন সফল ম্পহিথ আহত োহয, মথো: 

(ি)                          যট্রি যোল্ডোয ফো ংগ্রনিোযীহদয যমোগ্যতো এফং ঈোহদয 

ন্তভু থসক্ত         োভসি        ফসষ্কোয ফো ব্যোসত এফং পূনঃন্তভু থসক্ত; 

(খ)                 গঠন ও ক্ষভতো এফং ঈোয দোসধিোযীহদয ক্ষভতো ও িতথব্য; 

(গ) এক্সহচঞ্জ, সিোসযং ুোন্ড যট্রহভন্ট যিোম্পোসন ফো        -             এ           

     ফো ঈোয যিোন িসভটিহত িসভহনয প্রসতসনসধত্ব ফো ম থহফক্ষি সনহোগ; 
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(ঘ)                          যট্রি যোল্ডোয ফো ংগ্রনিোযীহদয ব্যফোহয ঈয ফোধো-

সনহলধ      ব্যফো সযচোরনোয দ্ধসত; 

(ঙ) এক্সহচঞ্জ, সিোসযং ুোন্ড যট্রহভন্ট যিোম্পোসন ফো        -             এ  

ংঘস্মোযি ও ংঘসফসধ, সফসধভোরো, প্রসফধোনভোরো এফং ঈ-অআনমূ  এ    

(চ)                          যট্রি যোল্ডোয ফো ংগ্রনিোযীগণ এক্সহচঞ্জ, সিোসযং 

ুোন্ড যট্রহভন্ট যিোম্পোসন ফো        -             এ  সোফযক্ষণ এফং সনযীক্ষো। 

 

২৪।  সনফন্ধন।– (১) ধোযো ২৩ এয সনফন্ধন তথোফরী ও সনধ থোসযত যমোগ্যতো পূযণ োহহক্ষ যমোগ্য যিোন এক্সহচঞ্জ 

ফো সিোসযং ুোন্ড যট্রহভন্ট যিোম্পোসন ফো        -                       সনধ থোসযত পযভ 

এফং দ্ধসতহত, সনফন্ধহনয জন্য িসভহনয সনিট অহফদন িসযহত োসযহফ; 

 (২) মসদ িসভন তৎির্তথি প্রহোজনী নুন্ধোন এফং সধিতয তথ্য প্রোসপ্তয য এআ ভহভ থ ন্তুষ্ট  

যম,- 

() এক্সহচঞ্জ ফো সিোসযং ুোন্ড যট্রহভন্ট যিোম্পোসন ফো        -             ঈোয 

সনফন্ধহনয জন্য যমোগ্য; এফং  

(অ)   ই                        স্বোহথ থ    জনস্বোহথ থ যিোন এক্সহচঞ্জ ফো সিোসযং ুোন্ড 

যট্রহভন্ট যিোম্পোসন ফো   -               সনফন্ধন িযো প্রহোজন, যআহক্ষহত্র এক্সহচঞ্জ 

ফো সিোসযং ুোন্ড যট্রহভন্ট যিোম্পোসন ফো        -                     সনফন্ধন 

নদ ভঞ্জুয িসযহত োসযহফ।  

(৩) অহফদনিোযীহি শুনোসনয স্যহমোগ প্রদোন ব্যসতহযহি যিোন সনফন্ধহনয অহফদন নোভঞ্জুয িযো মোআহফ 

নো। 

 

২৫। সাফ, ফাসল তি প্রসর্দফেন, সযটান ত, ইর্যাসে।– (১) প্রহতুি এক্সহচঞ্জ    সিোসযং ুোন্ড যট্রহভন্ট 

যিোম্পোসন           -                ঈোহদয প্রহতুি সযচোরি, িভ থিতথো এফং যট্রি যোল্ডোয 

ফো ংগ্রনিোযী            সনধ থোসযত দ্ধসতহত, সোফফস এফং ন্যোন্য দসরর প্রস্তুত ও ংযক্ষণ 

িসযহফ, এফং এআরূ প্রহতুি সোফফস ফো দসরর িসভন ির্তথি এতদুহেহএ ক্ষভতোপ্রোপ্ত ব্যসক্ত ির্তথি 

ির মৄসক্তংগত ভহ, সযদ থন যমোগ্য আহফ। 

(২) প্রহতুি এক্সহচঞ্জ ফো সিোসযং ুোন্ড যট্রহভন্ট যিোম্পোসন           -             সফসধ 

দ্বোযো সনধ থোসযত দ্ধসতহত, সনধ থোসযত সফল ংফসরত এিটি ফোসল থি প্রসতহফদন এফং ঈোয সফলোসদ 

ম্পহিথ ন্তফতীিোরীন প্রসতহফদন িসভহন য িসযহফ।  

(৩) ঈ-ধোযো (১) এফং (২) এয সফধোনোফসর ক্ষুণ্ণ নো িসযো, প্রহতুি এক্সহচঞ্জ ফো সিোসযং ুোন্ড যট্

রহভন্ট যিোম্পোসন                        এফং ঈোহদয প্রহতুি সযচোরি, িভ থিতথো,    

                   ফো ংগ্রনিোযী, িসভন ির্তথি যমহিোন ভ সরসখত অহদ দ্বোযো, 

মোসচত সফলোসদ ম্পসিথত ফো যক্ষত্রভত, ঈক্ত সযচোরি, িভ থিতথো                        ফো 

ংগ্রনিোযীয ব্যফো ম্পসিথত সফলহ দসরর, তথ্যোসদ ফো ব্যোখ্যো দোসখর িসযহফ। 

 

২৬। সনফন্ধন       ফাসর্রিযণ, ইর্যাসে।– (১) যমআহক্ষহত্র িসভন সবভত যোলণ িহয যম, যিোন এক্সহচঞ্জ 

   সিোসযং ুোন্ড যট্রহভন্ট যিোম্পোসন ফো        -             এফং ঈোহদয যিোন 
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সযচোরি, িভ থিতথো এফং                       ফো ংগ্রনিোযী এআ  ই   ফো তদধীন প্রণীত 

ফো প্রদত্ত যমহিোন সফসধ, প্রসফধোন, অহদ ফো সনহদ থনোয যিোন সফধোন রংঘন িসযোহছ ফো ন্যবোহফ 

ফহরো িসযোহছ ফো চোসদো সযোরহন ব্যথ থ আোহছ, তোো আহর িসভন সফসনহোগিোযীহদয স্বোথ থ 

যক্ষো ফো এক্সহচঞ্জ ও সিোসযং ুোন্ড যট্রহভন্ট যিোম্পোসন ফো        -             য ন্যোর্য্ 

িোযফোয ফো ন্যোর্য্ প্রোন সনসশ্চত িসযফোয জন্য সরসখত অহদ দ্বোযো, এক্সহচঞ্জ    সিোসযং ুোন্ড যট্

রহভন্ট যিোম্পোসন ফো                      - 

(ি) যিোন           ব্যফোসি              সনধ থোসযত ভহয জন্য স্থসগত িসযহত 

োসযহফ; 

  ) সযচোরনো ল থদ ফো ঈোয ন্যোন্য ির্তথহক্ষয গৃীত সদ্ধোন্ত স্থসগত ফো যসত িসযহত 

োসযহফ; 

  )                                  তথ                                 

        dministr tor)                                           ঈোয 

যিোন িসভটিয                 s rv r)                      

(ঘ) সনফন্ধন ফোসতর িসযহত োসযহফ ফো ঈোয যিোন সযচোরি ফো িভ থিতোহি তোোয দ আহত 

োযণ িসযহত োসযহফ; 

  )                            ফো ংগ্রনিোযীয সনফন্ধন ফোসতর         িসযহত 

োসযহফ ফো ঈোয যিোন সযচোরি ফো িভ থিতথহি তোোয দ আহত োযণ িসযহত 

োসযহফ: 

(২) এক্সহচঞ্জ    সিোসযং ুোন্ড যট্রহভন্ট যিোম্পোসন ফো        -                        

     ফো ন্যোন্য ির্তথক্ষ ফো, যক্ষত্রভত, সযচোরি, িভ থিতথো ফো যিোহনো                 

      ফো ংগ্রনিোযী ফো ঈোয যিোন িভ থিতথোহি শুনোসনয স্যহমোগ প্রদোন নো িসযো   -     

 ১) এ  দপো (গ) হত দপো (ঙ) এয ধীন  যিোন অহদ প্রদোন িযো মোআহফ নো। 

 ৩) ঈ-ধোযো (১) এয দপো (গ)  ই         ) এয ধীন প্রদত্ত যিোন অহদহয ভোধ্যহভ     

সনহদ থনো সযচোরনো ল থদ ফো ন্যোন্য ির্তথহক্ষয ফো োসযত সযচোরি ফো িভ থিতথোয 

িোম থোফরী                                     সনধ থোযণ িযো   আহফ।  

(৪) অোতত ফরফৎ ন্য যিোন অআহন ফো যিোন ংঘস্মোযি ফো ংঘসফসধহত মোো সিছুআ থোকুি নো 

যিন, ঈ-ধোযো (১) এয ধীন অহদহয িোম থিোসযতো    ৎ থোসিহফ: 

 

তহফ তথ থোহি যম, ঈ-ধোযো (১) এয দপো (ি) ফো (খ) এয ধীন প্রদত্ত যিোন অহদ, এআরূ অহদ 

প্রদোহনয তোসযহখয পূহফ থ অআনগতবোহফ ম্পোসদত যিোন চুসক্তহি প্রবোসফত িসযহফ নো। 

 

২৭।                                                            –        

   ৎ          ই           ই                                        

   n rupt)         ই                                                        

                                                           ই               

       ই                                             ই       এ   এ ই        
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                                           ই                          -     

                          ই           - 

  )                   এ                                           

                                                     (Guarantee); 

  )                                              

  )   -          -                                                          

                     এ                                        

  )           ই                  ri in tor)                        

         Sp  i l  urpos     i l )        এ                       

     

  )                       ই                 এ                

 

২৮। সসিউসযটিদজয চরনদেদনয উয ফাধাসনদলধ।– (১)   -যরোিোয ফো   -সডরোয               

এক্সহচহঞ্জ সসিঈসযটিহজয যরনদন ফো ব্যফো িসযহত োসযহফন নো। 

(২) ংগ্রনিোযী ব্যসতত যিোন ব্যসক্ত যরনহদনকৃত সসিঈসযটিহজয সিোসযং ও যহটরহভন্ট এ 

ংগ্রণ িসযহত োসযহফ নো।  

(৩) যিোসয সসিঈসযটি ফো যফোনো সধিোযদোনিোযী বোঈচোয ব্যতীত যিোন সসিঈসযটি যিোন 

এক্সহচহঞ্জ তোসরিোভুক্ত নো আহর ঈক্ত এক্সহচহঞ্জ যরনহদন িযো মোআহফ নো: 

তহফ তথ থোহি যম, তোসরিোচুুত ফো  -তোসরিোভুক্ত             যরনহদন িসভন যমআরূ 

সনহদ থনো প্রদোন িসযহফ যআরূ দ্ধসতহত িযো মোআহফ। 

 ৪) যিোন ব্যসক্ত এক্সহচহঞ্জয ফোসহয, ঈক্ত এক্সহচহঞ্জ তোসরিোভুক্ত যিোন সসিঈসযটিয   -সডরোয 

সোহফ িোজ িসযহত োসযহফ নো। 

(৫)                          এক্সহচহঞ্জ তোসরিোভুক্ত ন এ   যিোন সসিঈসযটিহজয   -

যরোিোয ফো   -সডরোয সোহফ িোজ িসযহত োসযহফ নো: 

তহফ তথ থোহি যম, এআ ঈ-ধোযো প্রদত্ত সনহলধোজ্ঞো যিোন ঊণ প্রভোণিোযী সসিঈসযটিয ফোিোিযহণয 

যক্ষহত্র প্রহমোজু আহফ নো। 

 

২৯। সসিউসযটিদজয র্াসরিাভুসি।– (১) যিোন আস্যুোয তোোয যিোন সসিঈসযটিজ যিোন এক্সহচহঞ্জ 

তোসরিোভুক্ত িসযহত আচ্ছুি আহর, সতসন ঈক্ত এক্সহচহঞ্জ, প্রসফধোন যভোতোহফি এিটি অহফদন জভো 

সদহফন এফং অহফদহনয এিটি        িসভহন জভো সদহফন। 

(২) ঈ-ধোযো (১) এয ধীন অহফদন গ্রহণয য এক্সহচঞ্জ, মসদ প্রহোজনী নুন্ধোহনয ভোধ্যহভ এআ 

ভহভ থ ন্তুষ্ট  যম, অহফদনিোযী এতদুহেহএ সনধ থোসযত তথমূ পূযণ িসযোহছ, তোো আহর 

ংসিষ্ট এক্সহচঞ্জ ঈক্ত সসিঈসযটি যরনহদহনয জন্য তোসরিোভুক্ত িসযহফ। 

(৩) যমআহক্ষহত্র এক্সহচঞ্জ যিোন সসিঈসযটি তোসরিোভুক্ত িসযহত স্বীকৃসত জোনো, যআহক্ষহত্র 

অহফদনিোযী ির্তথি সনধ থোসযত ভহ দোসখরকৃত অহফদহনয সবসত্তহত থফো িসভন ঈোয সনজস্ব 

ঈহযোহগ, এক্সহচঞ্জহি ঈক্ত সসিঈসযটি তোসরিোভুক্ত িসযহত সনহদ থ প্রদোন িসযহত োসযহফ। 
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(৪) যমআহক্ষহত্র যিোন সসিঈসযটি তোসরিোভুসক্তয য িসভন ফো এক্সহচঞ্জ এয সনিট প্রতীভোন  যম, 

অহফদনটিহত যিোন গুরূত্বপূণ থ সফলহ ঘোটসত যসোহছ ফো আস্যুোয যিোন সনধ থোসযত তথ ফো 

অফএিতো সযোরহন ব্যথ থ আোহছ এফং         ঈক্ত সসিঈসযটিয তোসরিোভুসক্ত       

থোিো ঈসচত নহ তোো আহর িসভন ফো, যক্ষত্রভত, এক্সহচঞ্জ অহদহয ভোধ্যহভ আস্যুোযহি 

সনধ থোসযত ভহয ভহধ্য ঈক্ত ঘোটসত ংহোধন ফো সনধ থোসযত তথ ফো অফএিতো সযোরন 

িযোআহত োসযহফ ফো তোসরিোভুসক্ত প্রতুোোয িসযহত োসযহফ। 

(৫)      আস্যুোয                             যিোন তোসরিোভুক্ত সসিঈসযটি তোসরিোচুুত 

িসযফোয জন্য এক্সহচহঞ্জ অহফদন িসযহত োসযহফ। ঈক্ত এক্সহচঞ্জ সফসনহোগিোযীহদয স্যযক্ষো, 

অহফদনটি গ্রোু িসযহত ফো প্রহোজনী ফো মথোমথ হতথ নুহভোদন িসযহত োসযহফ। 

(৬) যমআহক্ষহত্র যিোন এক্সহচঞ্জ যিোন সসিঈসযটিহি তোসরিোচ্যুত িসযহত স্বীিোয িহয, যআহক্ষহত্র 

িসভন, অহফদনিোযী ির্তথি সনধ থোসযত ভহ দোসখরকৃত দযখোহস্তয যপ্রসক্ষহত, এক্সহচঞ্জহি ঈক্ত 

সসিঈসযটি তোসরিোচুুত িসযফোয জন্য সনহদ থ প্রদোন িসযহত োসযহফ। 

(৭) যিোন এক্সহচঞ্জ ফো, যক্ষত্রভত, িসভন, যরনহদহনয স্বোহথ থ ফো জনস্বোহথ থ ঈমৄক্ত ফসরো সফহফচনো 

িসযহর, িোযণ ঈহিখপূফ থি অহদ দ্বোযো, যিোন তোসরিোভুক্ত সসিঈসযটিয ক্র-সফক্র স্থসগত 

িসযহত োসযহফ। 

(৮) ঈ-ধোযো (৭) এয ধীন প্রদত্ত যিোন অহদ সত্র সদন যভোহদয জন্য ফরফৎ থোসিহফ, মোো 

এক্সহচঞ্জ, ফো, যক্ষত্রভত, িসভন, যমহিোন ভ          নসধি হনয সদহনয যভোদ ফসধ থত 

িসযহত োসযহফ। 

(৯) যিোন আস্যুোযহি শুনোসনয স্যহমোগ প্রদোন ব্যসতহযহি ঈ-ধোযো (১) এয ধীন দোসখরকৃত যিোন 

অহফদন গ্রোু    ঈ-ধোযো (৪) এয ধীন যিোন তোসরিোভুসক্ত প্রতুোোয িযো মোআহফ নো। 

 

৩০। সসিউসযটিয ফাধ্যর্ামূরি র্াসরিাভুসি।– যমআহক্ষহত্র িসভন, যিোন সসিঈসযটিয প্রকৃসত এফং ঈোয 

যরনহদন দ্ধসত সফহফচনোক্রহভ এআ সবভত যোলণ িহয যম, জনস্বোহথ থ এই   িযো প্রহোজন ফো ভীচীন, 

যআহক্ষহত্র আো, এক্সহচহঞ্জয সত যোভ থক্রহভ এফং ঈক্ত সসিঈসযটিয আস্যুোযহি শুনোসনয স্যহমোগ 

প্রদোন িসযো, এক্সহচঞ্জহি ঈক্ত সসিঈসযটি তোসরিোভুক্ত িসযফোয জন্য সনহদ থ প্রদোন িসযহত োসযহফ। 

 

 

 

 

 

 

অ্ধ্যায়ঃ ৫ 

ইস্যযয়াযদেয সনয়ন্ত্রণ 

 

৩১। সযটান ত োসির।–  (১) যিোন তোসরিোভুক্ত সসিঈসযটিয আস্যুোয                 এক্সহচঞ্জ, 

সসিঈসযটিয ধোযি এফং িসভহনয সনিট ঈোয সফলোসদয এিটি ফোসল থি প্রসতহফদন ফো এরূ সফফযণী 

ও ন্যোন্য প্রসতহফদন দোসখর িসযহফ। 
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(২) ঈ-ধোযো (১) এয সফধোন ক্ষুণ নো িসযো, িসভন যমহিোন ভ সরসখত অহদ দ্বোযো চোসহর, যিোন 

তোসরিোভুক্ত সসিঈসযটিয আস্যুোয িসভহনয সনিট ঈোয ফো ঈোয যোসল্ডং ফো ধীনস্ত যিোম্পোসনয 

     ম্পসিথত সফলোসদয দসরর, তথ্য ফো ব্যোখ্যো দোসখর িসযহফ। 

 

৩২। তোসরিোভুক্ত আকুুআটি সসিঈসযটিয স্যসফধোহবোগী ভোসরহিয সফফযণী জভোদোন।– আস্যুোহযয প্রহতুি 

সযচোরি ফো িভ থিতথো, সমসন ঈোয            তোসরিোভুক্ত আকুুআটি সসিঈসযটিয স্যসফধোহবোগী  

ভোসরি ন ফো অহছন, এফং প্রহতুি ব্যসক্ত, সমসন প্রতুক্ষ ফো হযোক্ষবোহফ ঈক্তরূ যিোন যশ্রণীয দ 

তোংহয সধি সসিঈসযটিয স্যসফধোহবোগী ভোসরি, সতসন িসভহনয সনিট ঈক্তরূ সসিঈসযটিয 

স্যসফধোহবোগী ভোসরিোনো ম্পহিথ সনধ থোসযত পযহভ এফং ভহ ফো সফযসতহত সযটোন থ দোসখর িসযহফন। 

 

৩৩। ট ত-চসরাং (Short Selling) সনসলদ্ধিযণ।– তোসরিোভুক্ত আকুুআটি সসিঈসযটিয ই        যিোন 

সযচোরি, ব্যফস্থোনো প্রসতসনসধ, ব্যোংিোয, এহজন্ট, সনযীক্ষি, ঈহদষ্টো ফো যিোন িভ থিতথো            

এফং প্রতুক্ষ ফো হযোক্ষবোহফ ঈক্তরূ সসিঈসযটিয ন্যুন দ তোংহয স্যসফধোহবোগী ভোসরি, প্রতুক্ষ 

ফো হযোক্ষবোহফ এআরূ সসিঈসযটিয ট থ-যসরং এ সনহোসজত আহফন নো। 

 

৩৪। সযচোরি, িভ থিতথো এফং স্যসফধোহবোগী ভোসরি (beneficial owner) ির্তথি ক্র-সফক্র।– (১) 

যমআ যক্ষহত্র তোসরিোভুক্ত আকুুআটি সসিঈসযটি আস্যুোহযয যিোন সযচোরি থফো িভ থিতথো ফো যিোন 

ব্যোসক্ত সমসন প্রতুক্ষ ফো হযোক্ষবোহফ ঈক্তরূ সসিঈসযটিয ন্যুন দ তোংহয স্যসফধোহবোগী ভোসরি, 

ছ ভোহয িভ ভিোহরয ভহধ্য ঈক্তরূ যিোন সসিঈসযটিয ক্র এফং সফক্র থফো সফক্র এফং 

ক্রহয ভোধ্যহভ যিোন রোব িহযন, যআহক্ষহত্র এআরূ সযচোরি ফো িভ থিতথো ফো স্যসফধোহবোগী ভোসরি 

আস্যুোহযয সনিট তৎম্পহিথ এিটি প্রসতহফদন দোসখর িসযহফন এফং ঈক্ত রোহবয থ থ ঈোহি প্রদোন 

িসযহফন: 

 

তহফ তথ থোহি যম, পূহফ থ চুসক্তফদ্ধ যিোন ঊণ সযহোহধয সফসনভহ যর সফশ্বোহ সজথত যিোন 

সসিঈসযটিয যক্ষহত্র এআ ঈ-ধোযোয যিোন সিছুআ প্রহমোজু আহফ নো। 

(২)  যমআ যক্ষহত্র যিোন সযচোরি, িভ থিতথো ফো স্যসফধোহবোগী ভোসরি ঈ-ধোযো (১) এ ঈসিসখত নুরূ যিোন 

রোব ঈো জথহনয য ছ ভো ভিোহরয ভহধ্য, ফো ঈোয জন্য দোসফয লোট সদহনয ভহধ্য, মোো হয 

, প্রদোন িসযহত ব্যথ থ ন ফো ফহরো িহযন ফো আস্যুোয ঈো অদো িসযহত ব্যথ থ ন, যআহক্ষহত্র 

ঈক্তরূ রোব িসভহনয ঈয ন্যস্ত আহফ, মোো ফহিো ভূসভ যোজস্ব সোহফ অদো       ই  । 

 

৩৫। যিোম্পোসন অআন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ হনয ১৮নং অআন) ফো যিোন তোসরিোভুক্ত সসিঈসযটিয আস্যুোহযয 

ংঘস্মোযি ফো ংঘসফসধহত মোো সিছুআ থোকুি নো যিন, িসভন, সনধ থোসযত দ্ধসতহত ঈক্ত সসিঈসযটিয 

আস্যুোহযয যিোন প্রসক্স, ম্মসত ফো ক্ষভতো থহনয সবমোচন (Authorisation)) সনন্ত্রণ িসযহত 

োসযহফ। 

 

 

অ্ধ্যায়ঃ ৬ 
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সনসলদ্ধিযণ এফাং ীভাফদ্ধিযণ 

 

৩৬। গ্রোহিয সসিঈসযটি ধোয, দোফন্ধন (Hypothecation) এফং ঊণদোন।– যিোন   -যরোিোয ফো 

  -সডরোয ফো ঈোয হমোগী, ফো ভোহচ থন্ট ব্যোংিোয ফো ন্য যিোন ফোজোয ভধ্যস্তোিোযী এআ অআহনয 

ধীন প্রণীত যিোন সফসধ রংঘন িসযো, প্রতুক্ষ ফো হযোক্ষবোহফ,- 

(ি) যিোহনো সসিঈসযটি ক্র ফো ধোযণ িসযফোয ঈহেহএ যিোন ব্যসক্তহি ফো ব্যসক্তয জন্য যিোন ধোয 

 দোন ফো ংযক্ষণ িসযহফন নো ফো যিোন ধোয ফসধ থতিযণ ফো ংযক্ষহণয ব্যফস্থো িসযহফন নো; ফো 

(খ) যিোন গ্রোহিয সোহফ ধোযণকৃত যিোন সসিঈসযটিয সফযীহত ঊণ গ্রণ ফো ঊণ প্রদোন ফো ঊণ 

প্রদোহনয ব্যফস্থো িসযহফন নো; ফো 

(গ) যিোন গ্রোহিয সোহফ ধোযণকৃত যিোন সসিঈসযটি দোফদ্ধ িসযহফন নো ফো দোফদ্ধ িসযফোয ব্যফস্থো 

িসযহফন নো। 

 

৩৭। প্রর্াযণামূরি িাম ত           ইর্যাসে সনসলদ্ধিযণ।– (১) যিোন ব্যসক্ত যিোন সসিঈসযটিয সফক্র ফো 

ক্রহি, প্রতুক্ষ ফো হযোক্ষবোহফ, প্রহযোসচত িযো, সনযস্ত িযো, িোম থিয িযো     ত িযো ফো যম যিোনবোহফ 

তোোয স্যসফধোয সদহি প্রবোসফত িযো ফো হক্ষ অসনফোয ঈহেহএ,- 

(ি) এভন যিোন যিৌর, পসন্দ ফো চোতুযী প্রহোগ িসযহফন নো                                ফো 

যিোন িোজ, চচ থো ফো ব্যফোসি িোম থধোযো মৄক্ত আহফন নো, মোো যিোন ব্যসক্তয ঈয প্রতোযণো ফো 

ঠতো সোহফ িোজ িহয ফো িোজ িসযহত      এ   সবপ্রো ফো সযিেনো িসযহফন নো; ফো 

(খ) তু ফসরো সফশ্বো িহযন নো এআরূ যিোন সফলহ ঠিি ফসরো যিোন যোভ থ ফো সফবৃসত সদহফন নো; 

ফো 

(গ) যিোন সফলহ ফগত আো ফো সফশ্বো যোলণ িযো হত্ত্বও তৎম্পহিথ সফবৃসতদোন আহত সফযত 

থোসিহফন নো ফো ঈো সক্রবোহফ যগোন িসযহফন নো; ফো 

(ঘ) ঠতোয ভোধ্যহভ যিোন ব্যসক্তহি যিোন সিছু িসযফোয ফো নো িসযফোয জন্য প্রহযোসচত িসযহফন নো; 

মোো তোোয সত ঠতো নো িযো আহর সতসন িসযহতন নো ফো সফযত থোসিহতন; ফো 

(ঙ) যিোন সসিঈসযটিয মূল্যহি প্রবোসফত িসযফোয ঈহেহএ আন্টোযহনট, োভোসজি যমোগোহমোগ ম্যোধ্যভ 

যিোন প্রচোয ভোধ্যহভ ফো ন্য যিোন ভোধ্যভ ফো ঈোহ যিোন তথ্য ফো সফবৃসত প্রিো িসযহফন নো; ফো 

(চ) প্রিোসত মূল্য ংহফদনীর তথ্য ব্যফোয িসযো যিোন সসিঈসযটিয মূল্যহি প্রবোসফত িসযহফন 

নো     

  )                                ই                                            

      ই                                    

  ) এআরূ যিোন িোজ ফো চচ থো িসযহফন নো ফো ব্যফোসি িোম থধোযো মৄক্ত আহফন নো ফো যিোন িোম থ 

আহত সফযত থোসিহফন নো, মোো যিোন ব্যসক্তয ঈয প্রতোযণো, ঠতো ফো িোযোসজ সোহফ িোজ 

িহয, সফহলবোহফ- 

() যিোন ভনগড়ো         ফোজোযদয প্রদোন;  

(অ) যিোন সসিঈসযটিয সক্র যরনহদহনয সভথ্যো ও সফভ্রোসন্তিয     সৃসষ্টিযন; 

(আ) সসিঈসযটিয এআরূ যিোন যরনহদন িোম থিয িযো মোোহত ঈোয স্যসফধোহবোগী ভোসরিোনো যিোন 

সযফতথন  নো; 
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 (ই) যিোন সসিঈসযটিয ক্র এফং সফক্রহয জন্য এই   এ     এ           প্রদোন িযো, মোো 

সযনোহভ যেযহি ফোসতর িহয এফং ঈক্ত সসিঈসযটিয স্যসফধোহবোগী ভোসরিোনো যিোন 

সযফতথন ঘটো নো;  

(ঈ) প্রতুক্ষ ফো হযোক্ষবোহফ যিোন সসিঈসযটিহত এই                     যরনহদন 

(series of transaction) িযো, মোোয পহর ঈক্ত সসিঈসযটিহত সক্র যরনহদহনয 

(active trading) সচত্র, ফো ন্যহদযহি ক্রহ প্রহযোসচত িসযফোয ঈহেহএ ঈোয মূল্য 

বৃসদ্ধ ফো ন্যহদযহি সফক্রহ প্রহযোসচত িসযফোয ঈহেহএ ঈোয মূল্যহ্রোহয সচত্র সৃসষ্ট িহয  

এ   

(উ) যিোন তোসরিোভুক্ত আকুুআটি সসিঈসযটিয আস্যুোহযয যিোন সযচোরি ফো যিোন িভ থিতথো ফো ঈক্ত 

সসিঈসযটিয ন্যুন দ তোংহয স্যসফধোহবোগী ভোসরি ঈক্ত সসিঈসযটি ক্র ফো সফক্রহয 

ভ যিোন গুরুত্বপূণ থ তথ্য জোনো থোিো হত্ত্বও ঈো প্রিো িযো আহত সফযত থোিো। 

 ২) যিোন ব্যসক্ত                                            সসিঈসযটিজ         

প্রবোসফত িযোয ঈহেহএ,- 

(ি) যিোন যডসযহবটিহবয মূরগত আিট্রহুভন্ট (Underlying instruments) ফো 

সসিঈসযটিয মূল্য ফো আহন্ডক্সহি প্রবোসফত িসযহফন নো; 

(খ) যিোন সসিঈসযটিয আস্যু মূল্য প্রবোসফত িসযহফন নো; 

(ঝ) যিোন যিোম্পোসনয ির্তথত্বগ্রণ ফো এিীভূতিযণ ফো পূণ থগঠহনয যক্ষহত্র সসিঈসযটিয মূল্য ফো 

সফসনভ নুোতহি প্রবোসফত িসযহফন নো  

(৩) যিোন আস্যুোয ফো ঈোয োফসসডোযী অসথ থি সফফযণীহত সফভ্রোসন্তমূরি, তু ফো সভথ্যো তথ্য 

প্রিো; অ ফো ব্য, রোব ফো যরোিোন, ম্পদ ফো দো িভ ফো যফস প্রদ থন ফো যগোন যোখো; ফো 

যিোন গুরূত্বপূণ থ তথ্য (Material Information) প্রিো নো িসযো সসিঈসযটিয মূল্যহি 

প্রবোসফত িসযহফ নো  

(৪) যিোন সসিঈসযটিয ফো আস্যুোহযয অসথ থি সফফযণীয সনযীক্ষো প্রসতহফদহন সনযীক্ষি সফভ্রোসন্তমূরি, 

তু ফো সভথ্যো তথ্য সনযীক্ষো প্রসতহফদন প্রদোন িসযো ঈক্ত সসিঈসযটিয মূল্যহি প্রবোসফত 

িসযহফন নো  

(৫) যিোন ব্যসক্ত ংফোদ ভোধ্যভ যিোন সসিঈসযটিয সফভ্রোসন্তমূরি, তু ফো সভথ্যো অসথ থি সফহিলণ ফো 

ংফোদ প্রিো িসযো ঈক্ত সসিঈসযটিয মূল্যহি ফো সসিঈসযটিজ ভোহিথটহি প্রবোসফত িসযহফন 

নো;  

(৬) যিোন স্টি-যরোিোয ফো স্টি-সডরোয ফো ভোহচ থন্ট ব্যোংিোয ফো ন্য যিোন ফোজোয ভধ্যস্ততোিোযী ফো 

ঈোয যিোন সযচোরি ফো িভ থিতথো ফো সনযীক্ষি ফো ম্পদ মূল্যোনিোযী দুোহ ফো িোযোসজয 

ভোধ্যহভ, প্রতুক্ষ ফো হযোক্ষবোহফ, যিোন সসিঈসযটিয ক্র, সফক্র, জথন, সধগ্রণ  ফো 

ির্তথত্বগ্রহণ ংগ্রন িসযো,     সসিঈসযটিয মূল্যহি প্রবোসফত িসযহফন নো  

(৭) যিোন যক্রসডট যযটিং যিোম্পোসন সফভ্রোসন্তমূরি, তু ফো সভথ্যো তথ্য, অসথ থি সফহিলণ ফো যযটিং 

প্রিো িসযো যিোন সসিঈসযটিয মূল্যহি প্রবোসফত িসযহফ নো    

(৮) যিোন আস্যু ব্যফস্থোি ফো যিোন ফহরখি সফভ্রোসন্তমূরি, তু ফো সভথ্যো তথ্য, অসথ থি সফহিলণ ফো 

মথোমথ সবসনহফ (Due Diligence) নদ প্রদোন ফো প্রিো িসযো যিোন সসিঈসযটিয 

আস্যু মূল্যহি প্রবোসফত িসযহফন নো   
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 ৯)          আন্টোযহনট, োভোসজি যমোগোহমোগ ভোধ্যভ যমহিোন প্রচোয ভোধ্যভ ফো ন্য যিোন 

ভোধ্যভ ফো ঈোহ যিোন তথ্য ফো সফবৃসত প্রদোন িসযো যিোন সসিঈসযটিয আস্যু মূল্যহি প্রবোসফত 

িসযহফন নো। 

 

৩৮। সভথ্যা সফফযণী           ইর্যাসে সনসলদ্ধিযণ।– যিোন ব্যসক্ত, এআ অআহনয দ্বোযো ফো ধীন দোসখর িযো 

প্রহোজন এআরূ যিোন সফফযণী           নসথত্র, িোগজত্র, সোফ, তথ্য ফো ব্যোখ্যো ফো এআ অআহনয 

ধীহন িযো যিোন অহফদহন এআরূ যিোন সফবৃসত সদহফন নো ফো তথ্য প্রদোন িসযহফন নো, মোো গুরুত্বপূণ থ 

অসেহি সভথ্যো ফো ক্রটিপূণ থ ফসরো সতসন জ্ঞোত ফো তোোয িোহছ এই   সফশ্বো িসযফোয মৄসক্তংগত 

িোযণ অহছ। 

 

৩৯। চগানীয়র্া যিা।–  (১) যিোন ব্যসক্ত িসভহনয নুভসত ব্যতীত, অআনগতবোহফ োওোয সধিোয 

যোহখন নো এআরূ যিোন ব্যসক্তয সনিট  এই   যিোন তথ্য জোনোআহফন নো ফো ন্য যিোনবোহফ প্রিো 

িসযহফন নো, মোো তোোয সনিট সফশ্বস্ততোয সত প্রদোন িযো আোহছ ফো মোো সতসন এআ অআহনয ধীন 

যিোন িোম থ ম্পোদনিোহর োআোহছন ফো যম যক্ষহত্র তোোয সধগম্যতো সছর। 

(২) িসভহনয        এফং প্রোক্তন যচোযম্যোন, দস্য ফো িসভনোয এফং িভ থচোযী অআনগতবোহফ 

োওোয সধিোয যোহখন নো এআরূ যিোন ব্যসক্তয সনিট যিোন তথ্য জোনোআহফন নো ফো ন্য 

যিোনবোহফ প্রিো িসযহফন নো, মোো তোোয সনিট সফশ্বস্ততোয সত প্রদোন িযো আোহছ ফো মোো 

সতসন এআ অআহনয ধীন যিোন িোম থ ম্পোদনিোহর োআোহছন ফো যম যক্ষহত্র তোোয সধগম্যতো 

সছর। 

 

৪০। র্থ্য প্রিাদয েন্ড।– (১) স্যসফধোহবোগী ব্যফোয ভোধ্যহভ মুনোপো রোহবয ঈহেহএ এআ অআহনয ধোযো ৩৯ 

রংঘন িসযো যিোন তথ্য প্রিো িযো আহর ঈো এিটি যোধ           আহফ। 

(২) সমসন ঈ-ধোযো (১) রংঘন িসযহফন, সতসন নসধি াঁচ ফৎহযয িোযোদহন্ড, ফো ন্যুন াঁচ রক্ষ 

টোিো থ থদহন্ড, ফো ঈব দহন্ড দসন্ডত আহফন। 

 

৪১। সনদলধাজ্ঞামূরি আদে।–   ১)                                   এই  ই               

                                 ড়                                              

                      ড়                                                           

              ই                                     ই                       

                              ই               ড়        ই                     

                                                                                     

              ই                                                           

 

 ২)   -      ১) এ                                         ই                          

     এ                                          
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৪২। িসর্য় চিদে িসভদনয সনদে ত প্রোদনয িভর্া।– অোততঃ ফরফৎ ন্য যিোন অআহন মোো সিছুআ 

থোকুি নো যিন, যমআহক্ষহত্র িসভন সফসনহোগিোযী ফো সসিঈসযটিজ ভোহিথহটয স্বোহথ থ ফো সসিঈসযটিজ 

ভোহিথহটয ঈন্নহনয জন্য িযো প্রহোজন ফসরো ন্তষ্ট , যআহক্ষহত্র আো, সরসখত অহদ দ্বোযো       

এক্সহচঞ্জ, স্টি-যরোিোয, স্টি-সডরোয, আস্যুোয ফো সফসনহোগিোযী ফো সসিঈসযটিজ ভোহিথহটয সত 

ংসিষ্ট ন্য যম যিোন ব্যসক্তহি, ঈমৄক্ত ফসরো সফহফসচত যমহিোন সনহদ থনো প্রদোন িসযহত োসযহফ। 

 

৪৩  র্োযসি ও নজযোসয িাম তক্রভ।– (১) িসভন ফ-োআট তদোযসি (Off-site Supervision) 

এফং ন-োআট তদোযসি (On-site Supervision) এয ভোধ্যহভ এক্সহচঞ্জ, সডসজটসয ফো 

সিোসযং ুোন্ড যট্রহভন্ট যিোম্পোসন ফো যিোন অত্মসনোভি ংগঠন ও ফোজোয ভধ্যস্থতোিোযীহদয 

তদোযসি িোম থক্রভ সযচোরনো িসযহফ  

(২) িসভন সনহজ ফো এক্সহচঞ্জ এয ভোধ্যহভ সসিঈটিজ যরনহদন ও সসিঈসযটিজ ভোহিথহট নজযদোসয 

(Surveilance) িোম থক্রভ সযচোরনো িসযহফ  

 

 

অ্ধ্যায়ঃ ৭ 

        র্েন্ত, াসি, আদে, আসর, সযসবউ, ইর্যাসে 

 

৪৪। অ্নুন্ধান ফা র্েন্ত।- (১) এআ অআহনয ধীন িসভন, স্বতঃপ্রহণোসদত আো ফো তদোযসি ফো নজযদোসযয 

ভোধ্যহভ প্রোপ্ত তথ্য ফো যিোন সবহমোহগয সবসত্তহত যম যিোন ভহ সরসখত অহদ দ্বোযো, এতদুহেহএ এি 

ফো এিোসধি নুন্ধোন ফো তদন্ত িভ থিতো সনমৄক্ত িসযহত োসযহফ এফং ঈক্ত নুন্ধোন ফো তদন্ত িভ থিতোয 

ভোধ্যহভ সনম্নফসণ থত সফলহ নুদ্ধোন ফো তদন্ত িসযহত োসযহফ- 

(ি) অআহনয ধোযো ১০ এয ঈ-ধোযো (২) এয দপো (ি) ও (খ) এ ঈসিসখত যম যিোন ব্যসক্ত ফো যিোন 

আস্যুোয ফো যিোন সডসজটসয, এফং ঈোহদয যিোন সযচোরি ফো িভ থিতথো ফো িভ থচোযী ির্তথি 

সযচোসরত িোম থক্রভ ফো সফলোফসর ফো, ন্য যিোন ব্যসক্ত ির্তথি সযচোসরত সসিঈসযটিজ ফো 

সসিঈসযটিজ ভোহিথট ংক্রোন্ত িোম থক্রভ ফো সফলোফসর; 

(খ)  যিোন তোসরিোভুক্ত সসিঈসযটিয সনযীক্ষি ফো ম্পদ মূল্যোনিোযীয িোম থক্রভ ফো সফলোফসর  

(২) যমআহক্ষহত্র ঈ-ধোযো (১) এয ধীন যিোন নুন্ধোন ফো তদন্ত িোম থক্রভ গ্রণ িযো আোহছ, যআহক্ষহত্র 

নুন্ধোন ফো তদহন্তয সত ংসিষ্ট প্রহতুি ব্যসক্ত ফো ফোজোয ভধ্যস্ততোিোযী, অত্ম-সনোভি ংগঠন, 

আস্যুোয, সডসজটসয, সনযীক্ষি ফো ম্পদ মূল্যোনিোযী, ফো ঈোয যিোন সযচোরি, ব্যফস্থোি, 

িভ থিতথো, স্বোথ থ ংসিষ্ট ব্যসক্ত ফো প্রসতষ্ঠোন, এফং নুন্ধোন ফো তদন্ত িভ থিতোয সফহফচনো ঈক্ত 

নুন্ধোন ফো তদহন্তয োহথ প্রোসেি তথ্য প্রদোহন ক্ষভ ন্যোন্য প্রহতুি ব্যসক্ত, নুন্ধোন ফো তদন্ত 

িভ থিতোয যমআরূ প্রহোজন আহত োহয, যআরূ তথ্য প্রদোহন ফোধ্য থোসিহফন। 

(৩) অোততঃ ফরফৎ ন্য যিোন অআহন মোো সিছুআ থোকুি নো যিন, ঈ-ধোযো (১) এয ধীহন 

নুনদ্ধোন, ফো তদন্ত সযচোরনোয যক্ষহত্র, নুন্ধোন ফো তদন্ত িভ থিতো ফো যক্ষত্রভত িসভন, 

ফোংরোহদ ব্যোংিহি ফসত যোসখো সসিঈসযটি যরনহদহনয সত ম্পসিথত ব্যোংি সোহফয 

তথ্য ও যযিড থ যিোন ব্যোংি ফো যক্ষত্রভত যিোন অসথ থি প্রসতষ্ঠোন আহত তরফ িসযহত োসযহফ। 
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(৪) অোততঃ ফরফৎ ন্য যিোন অআহন মোো সিছুআ থোকুি নো যিন, ঈ-ধোযো (১) এয ধীহন 

নুনদ্ধোন, ফো তদন্ত সযচোরনোয যক্ষহত্র, নুন্ধোন ফো তদন্ত িভ থিতো, ফো যক্ষত্রভত িসভন, ংসিষ্ট 

ির্তথক্ষহি ফসতক্রহভ, যম যিোন যিোসয ফো যফযিোসয প্রসতষ্ঠোন, ংসফসধফদ্ধ ংস্থো ফো ন্য 

যিোন ির্তথক্ষ আহত সসিঈসযটিজ যরনহদন ফো তথ্য প্রচোয এয সত ম্পসিথত যটসরহপোন, 

আন্টোযহনট, আ-যভআর, োভোসজি যমোগোহমোগ ভোধ্যভ ফো ন্য যিোন ভোধ্যহভয, তথ্য ও যযিড থ, তরফ 

িসযহত োসযহফ  

(৫)  ঈ-ধোযো (১) এয ধীন নুন্ধোন ফো তদন্ত িভ থিতথো, এআরূ নুন্ধোন ফো তদহন্তয প্রহোজহন, 

নুন্ধোন ফো তদহন্তয সত ংসিষ্ট ঈ-ধোযো (২) এ ঈসিসখত যম যিোন ব্যসক্তয ভোসরিোধীন ফো 

সধিোযভুক্ত ফো দখরোধীন যম যিোন প্রোেন ফো স্থোনো প্রহফ িসযহত, এফং এআরূ ব্যসক্তয 

সধকৃত          ই        সোফ ফসমূ ফো নসথত্র ফো তথ্য ও যযিড থ তরফ িসযহত 

োসযহফন এফং সযদ থন ও জব্দ িসযহত োসযহফন। 

(৬) ঈ-ধোযো (১) এয ধীন নুন্ধোন ফো তদন্ত িভ থিতথো, এআরূ নুন্ধোন ফো তদহন্তয প্রহোজহন, 

িসভহনয নুহভোদন োহহক্ষ, নুন্ধোন ফো তদন্অধীন ব্যসক্ত ির্তথি যফঅআনীবোহফ ফো 

বনসতিবোহফ অসযত থ থ, সসিঈসযটিজ ফো ম্পদ োভসিবোহফ ফরূদ্ধ (Freeze) িসযহত 

োসযহফন। 

(৭) ঈ-ধোযো (১) এয ধীন নুন্ধোন ফো তদহন্তয প্রহোজহন যিোন ভোভরো সফচোহযয যক্ষহত্র যদওোসন 

িোম থসফসধ, ১৯০৮ (১৯০৮ হনয ৫নং অআন) এয ধীন যিোন অদোরহতয ঈয ন্যস্ত ক্ষভতোয 

নুরূ ক্ষভতো নুন্ধোন ফো তদন্ত িভ থিতথোয থোসিহফ, মথো- 

(ি) যিোন ব্যসক্তহি ঈসস্থত িসযহত ফোধ্য িযো এফং থ ফো প্রসতজ্ঞোপূফ থি যীক্ষো িযো; 

(খ) নসথত্র ঈস্থোহন ফোধ্য িযো; 

(গ) োক্ষীগণহি যীক্ষো িসযফোয জন্য িসভন সনহোগ িযো; এফং  

(৮) ঈ-ধোযো (৬) এয দপো (ি), (খ) ও (গ) এ ঈহিসখত ব্যসক্ত ম্পহিথ গৃীত িোম থধোযো দন্ড সফসধ 

(১৮৬০ হনয ৪৫নং অআন) এয ধোযো ১৯৩ এফং ২২৮ নুমোী  সফচোয সফবোগী িোম থধোযো  

সোহফ গণ্য আহফ। 

(৯) িসভন, এআ ধোযোয ধীন যিোন নুন্ধোন ফো তদহন্তয খযচ, যম ব্যসক্ত ফো প্রসতষ্ঠোহনয সফলোফসর, 

ব্যফো ফো যক্ষত্রভত, যরনহদহনয সফরুহদ্ধ নুন্ধোন ফো তদন্ত সযচোসরত আোহছ, যআ ব্যসক্ত ফো 

প্রসতষ্ঠোহনয সনিট আহত ফো িসভন ঈমৄক্ত ভহন িসযহর সনহফদনিোযী সসিঈসযটিয ধোযিগহণয 

সনিট আহত অদো িসযহত োসযহফ। 

 

 

 

৪৫। জসযভানা, ইর্যাসে।–  ১) মসদ যিোন ব্যসক্ত- 

(ি) এআ অআন ফো ঈোয ধীন প্রণীত সফসধ-সফধোন দ্বোযো ফো ধীন দোসখর িযো প্রহোজন এভন 

যিোন নসথত্র, িোগজত্র ফো তথ্য দোসখর িসযহত স্বীকৃসত জোনোন ফো ব্যথ থ ন; ফো  

(খ) এআ অআন ফো ঈোয ধীন প্রণীত সফসধ-সফধোন এয ধীন িসভন ির্তথি প্রণীত ফো আস্যুকৃত 

ফো অহযোসত যিোন অহদ ফো সনহদ থনো ফো তথ ফো সফসধ-সনহলধ ফো প্রদত্ত যিোন নুহভোদন 

রংঘন িহযন ফো োরন িসযহত স্বীকৃসত জোনোন ফো ব্যথ থ ন; ফো 
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(গ) এআ অআহনয যিোন ধোযো রংঘন িহযন ফো রংঘন িযোয ঈহযোগ গ্রণ িহযন ফো রংঘহন 

প্রহযোচনো ফো োতো িহযন ফো ন্য যিোনবোহফ োরন িসযহত ব্যথ থ ন; ফো 

(ঘ) যিোন নুন্ধোন ফো তদন্তিোহর নুন্ধোন ফো তদন্ত িভ থিতথোহি প্রহোজনী হমোসগতো প্রদোহন 

ব্যথ থ ন; 

 

     তোো আহর িসভন ির্তথি ক্ষভতোপ্রোপ্ত যিোন িভ থিতথো ফো ধঃস্তন যিোন ির্তথক্ষ, ঈক্ত ব্যসক্তহি 

ব্যসক্তগতবোহফ ফো প্রসতসনসধয ভোধ্যহভ শুনোসনয স্যহমোগ প্রদোহনয য, ঈক্ত স্বীকৃসত, ব্যথ থতো ফো 

রংঘন আচ্ছোকৃত সছর ভহভ থ ন্তুষ্ট আহর, সরসখত অহদ দ্বোযো তিথ িসযো সদহত োসযহফ ফো 

ন্যুন এি রক্ষ টোিো থ থদহন্ড দসন্ডত িসযহত োসযহফ, এফং ঈক্তরূ ব্যথ থতো ব্যোত থোসিহর 

নুরূ ব্যোত থোিোিোরীন ঈক্ত ব্যসক্তহি প্রসতসদহনয জন্য দ োজোয টোিো োহয সতসযক্ত 

জসযভোনো অহযো িসযহত োসযহফ।  

 

(২) এআ অআহনয ধীহন িসভন ির্তথি অহযোসত থ থদন্ড ফো জসযভোনো নোদোী আহর ঈো ফহিো 

ভূসভ যোজস্ব সোহফ অদোহমোগ্য আহফ। 

(৩) ঈ-ধোযো (১) এয ধীন দন্ডপ্রোপ্ত ব্যসক্তয সফরুহদ্ধ এআ ধোযোয ধীন জসযভোনোয অহদ অহযোসত 

আহর এিআ যোহধয জন্য যিোন অদোরহত ভোভরো দোহয িযো মোআহফ নো। 

(৪) এআ অআহনয যিোন সফধোন রংঘহনয যক্ষহত্র, এআ ধোযোয ধীন যিোন োসস্তমূরি ব্যফস্ো গ্রহনয পূহফ থ 

সফিে সফহযোধ সনষ্পসত্ত দ্ধসত নুযন িযো মোআহফ। 

 

৪৬। েন্ড, ইর্যাসে।–  (১) মসদ যিোন ব্যসক্ত এআ অআহনয ধোযো ৩৭ এয সফধোন রংঘন িহযন ফো রংঘন িযোয 

ঈহযোগ গ্রণ িহযন ফো রংঘহন প্রহযোচনো ফো োতো িহযন এফং িসভন মসদ ঈক্ত ব্যসক্তয সফরূহদ্ধ 

তদন্ত পূফ থি ভোভরো দোহয িহয, তহফ ঈক্ত ব্যসক্ত ংসিষ্ট অদোরত ির্তথি হফ থোচ্চ াঁচ ফৎহযয 

িোযোদন্ড, ফো ন্যুন াঁচ রক্ষ টোিো থ থ দহন্ড, ফো ঈব দহন্ড দন্ডনী আহফন। 

 

(২) এআ অআহনয ধোযো ৩৭ এয সফধোন রংঘনিোযী ব্যসক্ত ির্তথি যফঅআনীবোহফ ফো বনসতিবোহফ 

অসযত থ থ, সসিঈসযটিজ ফো ম্পদ ংসিষ্ট অদোরত ফোহজোপ্ত িসযহত ফো ফোহজোপ্ত িসযো 

ক্ষসতপূযণ (Disgorgement) িসযহত োসযহফ।  

 

৪৭  আীর, সযসবউ, ইর্যাসে ।- (১) এআ অআন ফো সফসধ নুোহয িসভন ির্তথি ক্ষভতোপ্রোপ্ত যিোন িভ থিতথো 

ফো িসভহনয ধঃস্তন  ির্তথহক্ষয অহদ দ্বোযো যিোন ব্যসক্ত ংক্ষুব্ধ আহর সতসন অহদ জোসযয ৯০ 

(নব্বআ) সদন ফো সফসধ দ্বোযো সনধ থোসযত ভহয ভহধ্য ঈক্ত অহদহয সফরুহদ্ধ িসভহনয সনিট অীর 

দোহয িসযহত োসযহফন এফং এআ অীহরয ঈয িসভহনয সদ্ধোন্ত চ্যড়োন্ত আহফ।  

 

(২) সনধ থোসযত ভহয য দোহযকৃত যিোন অীর গ্রণহমোগ্য আহফনো তহফ অীরিোযী মসদ এআ ভহভ থ 

িসভনহি ন্তুষ্ট িসযহত োহযন যম, সনসদ থষ্ট ভহয ভহধ্য অীর দোহয নো িযোয মৄসক্তংগত 

িোযণ সছর, য যক্ষহত্র ঈক্ত ভ সতফোসত ওোয য দোহযকৃত অীর  িসভন গ্রণ িসযহত 

োসযহফ।  
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(৩) এআ ধোযোয ধীন অীর, সফসধ দ্বোযো সনধ থোসযত পযহভ এফং তদ্বোযো সনধ থোসযত সপ প্রদোন িসযো 

দোহয িসযহত আহফ এফং যম অহদহয সফরূহদ্ধ ঈো দোহয িযো আহতহছ ঈোয িস অীহরয 

সত ংহমোজন িসযহত আহফ।  

(৪) সফসধ দ্বোযো সনধ থোসযত দ্ধসতহত প্রহতুি অীর সনষ্পসত্ত আহফ এফং অীরিোযীহি মৄসক্ত ংগত 

শুনোনীয স্যহমোগ প্রদোন নো িসযো যিোন অীর সনষ্পসত্ত িযো মোআহফ নো। 

(৫) িসভন সনজ ঈহযোহগ থফো যিোন অহফদহনয যপ্রসক্ষহত ভীভোংসত সফল ১৮০ সদন সযসবঈ 

িসযহত োসযহফ এফং এহক্ষহত্র িসভহনয সদ্ধোন্তআ চ্যড়োন্ত আহফ। 

(৬) ন্য যিোন অআহন মোো সিছুআ থোকুি নো যিন, এআ অআন ফো তদধীন প্রণীত সফসধয ধীন িসভন 

ির্তথি অহযোসত থ থদহন্ডয ২৫ (পঁসচ) তোং থ থ িসভন ির্তথি সনধ থোসযত ব্যোংি সোহফ 

জভো প্রদোন নো িসযো ঈক্তরূ দন্ডোহদহয সফরুহদ্ধ ঈ-ধোযো (১) এয ধীন অীর, ফো যিোন 

অদোরহত ভোভরো ফো অআনগত িোম থধোযো দোহয িযো মোআহফ নো। 

 

৪৮  সফিল্প সফদযাধ সনষ্পসি।– এআ অআহনয ধীন সফসধ দ্বোযো সনধ থোসযত ন্থো সসিঈসযটিজ ম্পসিথত 

সফহযোধমূ সফিে সফহযোধ সনষ্পসত্ত দ্ধসত নুযণ িসযো সনষ্পন্ন িযো মোআহফ। 

 

৪৯                 (Ci vi l  Li abi l i t i es   –  ১) এই                              

                                       এ   এই                                 

                                            ই                                

                                     ই                     ই   এ             

            ই    এই                                                     

                           ই                                    

 ২)               এই                                                        

এ                                                 এই                 

                                                                       

                                                                           

                                                                          

                                                                         

                                                            এ                 

                                                                             

 ৩)                ৪২                                                           

                                                                          

                                                                   এ      

                 ই                                                         

                               এ                                       

                                                               

 ৪)                                  এই                                    

                                               ই                            
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                                              এ                             

                                 ই  

 ৫) এই                 ই              এ                                   

      ই                          ই                                ই     

                                          এ                         

                      

 ৬)                          ই        ৎ           ই        এই                   

                                                ই       

 ৭) এই                      এ                      ৎ             ই         

                                     ই    

 

 

      ৮ 

     ,                         

 

৫০। চিাম্পাসন ফা কৃসেভ আইনগর্ ত্বা ির্ততি অ্যাধ াংঘটন।- এআ অআহনয যিোন সফধোন রংঘনিোযী মসদ 

যিোন যিোম্পোসন ফো কৃসত্রভ অআনগতত্ত্বো , তোো আহর ঈোয প্রহতুি সযচোরি, ব্যফস্থোনো 

ির্তথক্ষ, সচফ ফো ন্য যিোন িভ থিতথো ফো এহজন্ট সফধোনটি রংঘন িসযোহছন ফসরো গণ্য আহফন; মসদ 

নো সতসন প্রভোণ িসযহত োহযন যম, ঈক্ত রংঘন তোোয জ্ঞোতোহয আোহছ এফং ঈক্ত রংঘন যযোধ 

িসযফোয জন্য সতসন মথোোধ্য যচষ্টো িসযোহছন।  

  
৫১। প্রভাদণয োয়বায।–        এই  ই                                                  

                           ই                                                   

         ই                                                 ই                    

                ই    

 

৫২। অ্যাধ সফোযাদথ ত গ্রণ ও সফোয।– (১) ) িসভন ফো িসভন আহত ক্ষভতোপ্রোপ্ত যিোন ব্যসক্তয সরসখত 

সবহমোগ ছোড়ো এআ অআহনয ধোযো ৩৭ এয ধীন যিোন যোধ সফচোহযয জন্য গ্রণ িযো মোআহফ নো। 

 

(২) দোযো অদোরহতয ধ:স্তন যিোন অদোরহত এআ অআহনয ধীন যিোন যোধ সফচোয িযো মোআহফ 

নো।  

 (৩) দোযো অদোরত, মথোীঘ্র ম্ভফ                   ভোভরো ধোযো ৫৩ এয ধীন গঠিত 

যেএোর ট্রোআব্যুনোর এ     ন্তয িসযহফ। 

 

৫৩। চোর ট্রাইব্যযনার প্রসর্ষ্ঠায িভর্া।–  (১) যিোয, যিোসয যগহজহট প্রজ্ঞোন দ্বোযো, এআ অআহনয 

ঈহেএপূযণিহে এি ফো এিোসধি যেএোর ট্রোআব্যুনোর প্রসতষ্ঠো িসযহত োসযহফ। 
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(২) যেোর ট্রোআব্যুনোর এিজন দোযো জজ ফো সতসযক্ত দোযো জজ ভন্বহ গঠিত আহফ, সমসন 

যিোয ির্তথি সনমৄক্ত আহফন এফং ঈোয যপৌজদোসয িোম থসফসধ, ১৮৯৮ (১৮৯৮ হনয ৫ নং অআন) 

এয ধীন অসদ এখসতোয প্রহোগিোযী দোযো অদোরহতয ির ক্ষভতো থোসিহফ। 

(৩) যিোন দোযো অদোরত স্বতঃপ্রহণোসদত আো ফো িসভহনয অহফদহনয সবসত্তহত সফচোহযয যম যিোন 

ম থোহ যম যিোন সফচোযোধীন ভোভরো তোোয অদোরত আহত যেোর ট্রোআব্যুনোহর স্থোনোন্তয িসযহত 

োসযহফন এফং যম ম থো আহত ভোভরোটি স্থোনোন্তসযত আোহছ যআ ম থো আহত যেোর ট্রোআব্যুনোর 

সফচোযিোম থ শুরু িসযহফ। 

(৪) যেএোর ট্রোআব্যুনোর ির্তথি প্রদ্ত্ত্ত অহদ, যো ফো অহযোসত দণ্ড দ্বোযো ংক্ষুব্ধ ক্ষ, ঈক্ত অহদ, 

যো ফো দণ্ডোহদ প্রদোহনয  তোসযখ আহত ৬০ (লোট) সদহনয ভহধ্য োআহিোট থ সফবোহগ অীর 

দোহয িসযহত োসযহফ। 

 

৫৪৷ িসভদনয সনজস্ব প্রসসিউন ইউসনট ।– (১) িসভহনয সনজস্ব প্রসসিঈন আঈসনট- 

 (ি) এআ অআহনয ধীন যেোর ট্রোআব্যুনোর এ সফচোযহমোগ্য ভোভরোমূ সযচোরনোয জন্য 

প্রহোজনী ংখ্যি প্রসসিঈটয এয ভন্বহ িসভহনয ধীন ঈোয সনজস্ব এিটি স্থোী 

প্রসসিঈন আঈসনট গঠন িসযহত োসযহফ৷ 

 (খ) ঈক্ত প্রসসিঈটযগহণয সনহোগ ও চোকুযীয তথোফরী সফসধ দ্বোযো সনধ থোসযত আহফ৷ 

(গ) এআ ধোযোয ধীন িসভহনয সনজস্ব প্রসসিঈটয সনমৄক্ত নো ওো ম থন্ত, িসভন ির্তথি 

স্থোী সবসত্তহত সনমৄক্ত ফো নুহভোসদত অআনজীফীগণ এআ অআহনয ধীন ভোভরোমূ 

সযচোরনো িসযহফন৷ 

(ঘ) এআ ধোযোয ধীন সনমৄক্ত প্রসসিঈটযগণ োফসরি প্রসসিঈটয ফসরো গণ্য আহফন৷ 

 

 

      ৯ 

                                       

 

৫৫। িসভদনয র্সফর।- (১) ফোংরোহদ সসিঈসযটিজ ুোন্ড এক্সহচঞ্জ িসভন তসফর নোহভ িসভহনয 

এিটি তসফর থোসিহফ এফং এআ তসফহর যিোহযয ফোসল থি ফযোে, নুদোন, স্থোনী ির্তথক্ষ ফো ন্য 

যিোন প্রসতষ্ঠোন ির্তথি প্রদত্ত নুদোন, িসভন ির্তথি প্রোপ্ত ন্য যম যিোন থ থ জভো আহফ। 

(২) িসভন তসফর, তঃয এআ ধোযো তসফর ফসরো ঈসিসখত, এয সযচোরনো ও প্রোন, এআ 

ধোযোয সফধোন োহহক্ষ, িসভহনয ঈয ন্যস্ত থোসিহফ। 

(৩) তসফহরয থ থ িসভহনয নোহভ িসভন ির্তথি নুহভোসদত যিোন তপীসর ব্যোংহি জভো যোখো 

আহফ। 

(৪) তসফর আহত িসভহনয যচোযম্যোন, িসভনোয, িভ থিতথো ও িভ থচোযীহদয যফতন, বোতো ও 

ন্যোন্য স্যসফধোসদ প্রদোন িযো আহফ এফং িসভহনয প্রহোজনী ন্যোন্য ির ব্য সনফ থো 

িযো আহফ।  

(৫) এআ অআহনয ঈহেএ পূযণিহে িসভন তৎির্তথি প্রসতসষ্ঠত এফং সনসন্ত্রত যিোন প্রসতষ্ঠোন ফো 

ংস্থোহি নুদোন প্রদোন িসযহত োসযহফ। 
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(৬) ঈ-ধোযো (৪) ও (৫) এয ির ব্য ও নুদোন ংমৄক্ত তসফহরয দো সোহফ গণ্য আহফ । 

(৭) তসফর আহত িসভহনয মোফতী ব্য সনফ থোহয য ঈদ্বৃত্ত থ থ ংমৄক্ত তসফহরয ং সোহফ 

গণ্য আহফ । 

(৮) ন্য যিোন অআহন সবন্নতয মোো সিছুআ থোকুি নো যিন, িসভন ঈোয যিোন ম্পদ ধোযণ ফো 

যিোন প্রোসপ্তয জন্য যিোন প্রিোয অিয ন্যোন্য চোজথ ও িয প্রদোহনয জন্য দোী আহফ নো 

এফং মোফতী প্রিোয িয প্রদোন আহত িসভনহি এতদ্বোযো ব্যোসত প্রদোন িযো আর। 

 

৫৬৷                     –            ৎ                                           

 ৎ                                                এ                 ৎ            

      ই                           ই                     

 

৫৭                        –  ১)                ৎ                                

                         এ                  ই                                   

                         ই       

 ২) এই                            ১২৮               -                             

 ই                      ই       

 

৫৮৷           ও                 ই      –  ১)                                         

এ                                     

 ২)          ৎ                               ৎ             ৎ                     

             এ                                          

 ৩) এই                                                                           

              

 

 

      ১০ 

সফসফধ 

৫৯। উদেষ্টা িসভটি।– এআ অআহনয ঈহেএ পূযণিহে, যোভ থ এফং োতো প্রোসপ্তয ঈহেহএ িসভন 

ঈমৄক্ত ভহন িসযহর, এআ অআন ও সসিঈসযটিজ ভোহিথট ম্পহিথ সফহল জ্ঞোনম্পন্ন ব্যসক্তয ভেহ 

এিটি ঈহদষ্টো িসভটি গঠন িসযহত োসযহফ। 

 

৬০। অ্ব্যাসর্।– িসভন, যিোসয যগহজহট প্রজ্ঞোন দ্বোযো, এআ অআহনয ির ফো যম যিোন সফধোহনয 

িোম থিোসযতো আহত যমহিোন ব্যসক্ত ফো ব্যসক্ত যশ্রসণ, ফো যমহিোন সসিঈসযটি ফো সসিঈসযটি-যশ্রসণ ফো 

যমহিোন যরনহদন ফো যরনহদন যশ্রসণহি ব্যোসত প্রদোন িসযহত োসযহফ। 

 

৬১। িভর্া অ্ তণ।– সফসধ প্রণহনয ক্ষভতো ব্যসতত িসভন ঈোয যম যিোন ক্ষভতো ফো দোসত্ব স্যসনসদ থষ্ট হতথ 

যচোযম্যোন, যিোন িসভনোয ফো যিোন িভ থিতথো ফো      ির্তথক্ষহি  থণ িসযহত োসযহফ। 
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৬২                                w istl   low r)                  –  ১) এই 

 ই                                                                           

         in orm tion)                                                     

  ই                                                                             

                              ই          এ                                      

  ই                                                           ই         

 ২)                                                                             

    এ                                                                        

            ই                                                              

                         ই                                    

 

                    w istl  low r)                            (     

    )  ই , ২০১১ এ       ২ এ    -     (৫) এ                  ই  ; 

 

৬৩। যর সফশ্বাদ কৃর্ িাজিভ ত যিণ।- এআ অআন ফো তদধীন প্রণীত যিোন সফসধ ফো অহদহয ধীন যর 

সফশ্বোহ কৃত যিোন িোম থ ফো িোম থ ম্পোদহনয সবপ্রোহয পহর  যিোন ব্যসক্ত ক্ষসতগ্রস্থ আহর ফো তোোয 

ক্ষসতগ্রস্থ আফোয ম্ভোফনো থোসিহর ত্জনন্য যিোয, যিোযী িভ থিতথো ফো িভ থচোযী, িসভহনয 

যচোযম্যোন ফো িসভনোয ফো িভ থিতথো ফো িভ থচোযী, ফো এআ অআহনয ঈহেএ পূযণিহে সনহোগকৃত 

যিোন িভ থিতথো ফো ির্তথহক্ষয সফরূহদ্ধ যিোন যদওোনী ফো যপৌজদোযী ভোভরো ফো ন্য যিোন অআনগত 

িোম থক্রভ গ্রণ িযো মোআহফ নো। 

 

৬৪। যর সফশ্বাদ অ্সজতর্ সসিউসযটি।–  ১)                             এ                

             ই ই                                             এ              

 ই                                                                        

                                                                            

 ২)      এ                                                            

       এ                                                              এ   

এই                              ই        এ                           

   ৎ                             ই   এ        ই   ১৮৭২  ১৮৭২      ৯    

 ই )              ই            ১৮৮১  ১৮৮১      ২৬     ই )            

              ১৮৮২  ১৮৮২      ৪     ই )              ই   ১৯৯৪  ১৯৯৪      ১৮ 

    ই )              ৎ          ই                                       

এ   ই                                                                    
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৬৫। সফসধ প্রণয়দনয িভর্া।- (১) এআ অআহনয ঈহেএ পূযণিহে িসভন, যিোযী যগহজহট প্রজ্ঞোন দ্বোযো, 

সফসধ প্রণন িসযহত োসযহফঃ 

 তহফ তথ থোহি যম, যিোযী যগহজহট প্রজ্ঞোন দ্বোযো প্রিো িসযফোয পূহফ থ প্রস্তোসফত সফসধয ঈয 

ংসিষ্ট িহরয ভতোভত, যোভ থ ফো অসত্ত অফোন িসযো যদহয ফহুর প্রচোসযত ন্যুন এিটি 

ফোংরো এফং এিটি আংহযজী তদসনি সত্রিো ঈো প্রিো িসযহত আহফ এফং ঈক্তরূ ভতোভত, 

যোভ থ ফো অসত্ত দোসখর িসযফোয জন্য ন্যুন দুআ প্তো ভ সদহত আহফ।  

(২) যিোন সফহল যক্ষহত্র ঈ-ধোযো (১) এয ধীন ংসস্দষ্টহদয ভতোভত, যোভ থ ফো অসত্ত অফোন 

িযো জনস্বোহথ থ মথোমথ আহফ নো ফসরো সফহফসচত আহর, িসভন, যিোহযয সত 

যোভ থক্রহভ এফং যিোযী যগহজহট প্রজ্ঞোন দ্বোযো, ংসস্দষ্ট সফসধ প্রণন িসযহত োসযহফ। 

 ৩) যিোন এক্সহচঞ্জ ফো সিোসযং ুোন্ড যট্রহভন্ট যিোম্পোসন ফো অত্ম-সনোভি ংগঠন যম ির 

সফলহ প্রসফধোন প্রণন িসযহত োহয এভন যিোন সফলহও িসভন সফসধ প্রণন িসযহত 

োসযহফ। 

(৪) এআ ধোযো মোো সিছুআ থোকুি নো যিন, চোকুযীয তথোফরী ংক্রোন্ত যিোন সফসধ যোষ্ট্রসতয 

পূফ থোনুহভোদন ব্যসতহযহি প্রণন ফো ংহোধন িযো মোআহফ নো।  

 

৬৬। প্রসফধান প্রণয়দনয িভর্া।– (১) এআ অআহনয ঈহেএ োধন িসযহত, যিোন এক্সহচঞ্জ ফো সিোসযং ুোন্ড 

যট্রহভন্ট যিোম্পোসন ফো অত্ম-সনোভি ংগঠন, িসভহনয পূফ থোনুহভোদনক্রহভ, অআহনয সত 

োভঞ্জস্যপূণ থ নহ এআরূ প্রসফধোন প্রণন িসযহত োসযহফ। 

(২) সফহলত এফং পূফ থফতী ক্ষভতোয োভসগ্রিতো ক্ষুণ্ন নো িসযো, সনম্নফসণ থত ির ফো যম যিোন       -

        প্রসফধোন প্রণন িযো মোআহফ, মথো- 

(ি) সযচোরনো ল থহদয গঠন, ক্ষভতো ও িোম থোফসর; 

(খ) যট্রি যোল্ডোয ফো ংগ্রনিোযী ওোয যমোগ্যতো, যট্রি যোল্ডোযহদয ন্তভু থসক্তিযণ, 

োভসি স্থসগতিযণ এফং ফসস্কোযিযণ, োসস্ত যট্রি যোল্ডোযহদয শৃঙ্খরো ংসিষ্ট 

সফল; 

(গ) যট্রি যোল্ডোয ফো ংগ্রনিোযী যশ্রসণসফন্যো সফলি; 

(ঘ) যিোন যট্রি যোল্ডোয ফো ংগ্রনিোযীয অসথ থি দো,          মূরধন, ন্যুনতভ মূরধন, 

সনট মূরধন ফো ফ থহভোট ঊণগ্রস্ততোয নুোত ফো ঈবসফধ; 

(ঙ) যট্রি যোল্ডোয ফো ংগ্রনিোযীগণ ির্তথি সনজস্ব সোহফ িোযফোয সনন্ত্রণ; ব্যফো-ংক্রোন্ত 

নুহযোহধয দ্ধসত; সোফফস এফং অসথ থি প্রসতহফদন ংযক্ষণ ন্থো; 

  ) ন্যোর্য্ প্রসতসনসধত্ব সনসশ্চত িসযফোয জন্য িভ থিতথোগহণয এফং িসভটিমূহয ফোছোআ দ্ধসত; 

(ছ) সযচোরিগহণয যমোগ্যতো, িোম থোফসর   োসস্ত শৃঙ্খরো ংসিষ্ট সফল; 

  ) িভ থিতথো ও িভ থচোযীগহনয চোকুসযয তথোফরী   োসস্ত শৃঙ্খরো ংসিষ্ট সফল; 

(ঝ) এক্সহচঞ্জ ির্তথি সসিঈসযটিহজয তোসরিোভুসক্ত ফো তোসরিোচুুসতিযণ; 

(ঞ) যিোন আস্যুোহযয সনফন্ধন প্রসক্রো এফং এতদুহেহএ দোসখরতব্য সফফযণোসদ; 

(ট) সসিঈসযটি ক্র সফক্রহয দ্ধসত, োভসি স্থসগতিযণ, সদন ও ঘন্টোয সনন্ত্রণ; 

(ঠ) চুসক্ত এফং সনষ্পসত্তয ধযন এফং যখরো ফো যদঈসরোহত্বয সযণসত োধোযণবোহফ 

চুসক্তমূহয, ফো চুসক্তমূ সনসশ্চতিযহণয সনন্ত্রণ; 
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(ড) যরনহদন এফং সসিঈসযটি ম্পসিথত গ্রফতী ক্র-সফক্র, ফদরো (নধপলধ) এফং যজয-

টোনো ংক্রোন্ত স্যসফধোসদয সনন্ত্রণ; 

(ঢ) ফোজোযদয প্রণন ও প্রিোহয ন্থো, ক্র-সফক্রহয এিিমূ ও ব্যফধোনমূ সনধ থোযণ এফং 

পৃথি পৃথি ও সযভোণ নুমোী ঈববোহফ যরনহদনমূহয প্রিো; 

(ণ) সিোসযং ুোন্ড যট্রহভন্ট যিোম্পোসন ির্তথি সসিঈসযটিয যরনহদহনয জন্য এিটি 

সনিোঘয (Clearing House) স্থোন, ভোসজথন ও যিোরোটোযোর সনধ থোযণ এফং 

সিোসযং ুোন্ড যট্রহভন্ট দোধসত সনধ থোযণ; 

(ত) যরনহদন ও সসিঈসযটি ম্পসিথত ভনগড়ো ও ংখ্যোসবসত্তি সোফমূ, শুন্য স্তোন্তয 

(Blank Transfer), ট থ যর, ন, সফহজোড় রট (odd lot) এফং ভোসজথহনয 

সনন্ত্রণ; 

(থ) গ্রোহিয সসিঈসযটিয ঊণদোন ও দোফন্ধন; 

(দ) ফ থসনম্ন িসভন সনধ থোযণ দোরোসর এফং ন্যোন্য চোজথমূ সনন্ত্রণ;  

(ধ) যরোিোয এফং   সডরোহযয িোম থোফসর পৃথিীিযণ; 

(ন) োসর সনষ্পসত্ত দোসফ ফো সফফোদ পোরো প্রসক্রো; এফং 

() ন্য যিোন সফল মোোয জন্য যিোন প্রসফধোন প্রণন িযো প্রহোজন ফো প্রণন িযো মোআহত 

োহয। 

(৩) এআ ধোযোয ধীন প্রণীত ির প্রসফধোনভোরো যিোসয যগহজহট প্রিো িসযহত আহফ এফং ঈক্ত 

প্রিোহয য ঈো িোম থিয আহফ। 

(৪) িসভন যিোন সিছু িযো ভীচীন ভহন িসযহর, সরসখত অহদ দ্বোযো, তৎির্তথি এতদুহেহএ 

সনধ থোসযত ভহয ভহধ্য, যিোন এক্সহচঞ্জহি যিোন প্রসফধোন প্রণন, ংহোধন ফো আহতোভহধ্য প্রণীত 

প্রসফধোন যদ িসযফোয অহদ প্রদোন িসযহত োসযহফ। 

(৫) মসদ যিোন স্টি এক্সহচঞ্জ ঈ-ধোযো (৪) এয ধীন যিোন সনহদ থ সনধ থোসযত ভহয ভহধ্য সযোরহন 

ব্যথ থ  ফো ফহরো িহয      িসভন, যম প্রসফধোন প্রণন, ংহোধন ফো ফোসতর িসযফোয জন্য 

সনহদ থ প্রদোন িযো আোসছর, ঈো সযফতথন ফো সযফতথন ব্যসতহযহি, প্রণন ফো ংহোধন 

িসযহত োসযহফ থফো প্রণন, ংহোধন ফো যদ িসযফোয অহদোধীন যিোন প্রসফধোন যদ িসযহত 

োসযহফ; এফং িসভন ির্তথি এআরূ প্রণীত, ংহোসধত ফো যদকৃত যিোন প্রসফধোন স্টি এক্সহচঞ্জ 

ির্তথি এআ ধোযোয সফধোনোফসর নুযণ িসযো প্রণন, ংহোধন ফো যদ িযো আোহছ ফসরো গণ্য 

আহফ এফং নুরূবোহফ িোম থিয আহফ। 

 

৬৭। জটিরর্া সনযদনয িভর্া।– (১) এআ অআহনয সফধোনোফরী িোম থিয িযোয যক্ষহত্র যিোন স্যসফধো যদখো 

সদহর যিোয ঈক্ত স্যসফধো দূযীিযণোহথ থ, অহদ দ্বোযো যম যিোন ব্যফস্থো গ্রণ িসযহত োসযহফঃ 

 

 তহফ তথ থোহি যম, এআ অআন িোম থিয ওোয াঁচ ফছয য এআ ধোযোয ধীহন যিোন অহদ প্রদোন 

িযো মোআহফ নো।  

 

(২) এআ ধোযোয ধীন প্রদত্ত ির অহদ যিোয মতীঘ্র ম্ভফ জোতী ংহদ ঈস্থোন িসযহফ।  
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৬৮৷                            – এই  ই                                          

                                             এ                                    

  

                                                                               

                                 

 

৬৯।   t      o         rd       o       এ   ১৯৯৩      ১৫     ই  এয 

ধীন দো ও দোসত্ব, আতুোসদ।- 

িসভন প্রসতসষ্ঠত আোহছ সফধো- 

 (ি) এআ অআন ব্যসতত যিোন অআন ফো যিোন চুসক্ত, আনস্ট্রুহভন্ট ও দসরহর িহন্ট্রোরোয ফ িুোসটোর 

আস্যুজ এয ঈহিখ থোসিহর তোো “িসভন“ ব্দ দ্বোযো প্রসতস্থোসত আোহছ ফসরো গণ্য আহফ; 

(খ) িহন্ট্রোরোয ফ িুোসটোর আস্যুজ এয িোম থোর, মসদ থোহি, সফপ্প্ত আহফ; 

  ) C pit l  ssu s  Continu n   o  Control)   t             

o      )  S  uriti s  nd  x   n    rdin n               

o      ) এ                           এ            ই   ১৯৯৩  ১৯৯৩ 

     ১৫     ই ) তঃয ঈক্ত অআনত্র ফসরো ঈসিসখত, এয ধীন যিোহযয ির দো 

ও দোসত্ব িসভহনয দো ও দোসত্ব আহফ; 

(ঘ) ঈক্ত অআনত্রহয ধীন যিোয ও িসভন ির্তথি ও ঈোহদয সত ম্পোসদত ির চুসক্ত ও 

সফল িসভহনয সত ম্পোসদত চুসক্ত ও সফল ফসরো গণ্য আহফ; 

 

(ঙ) ঈক্ত অআনত্রহয ধীন যিোয ও িসভন ির্তথি ফো ঈোহদয সফরূহদ্ধ দোহযকৃত ির ভোভরো 

যভোিেভো এফং ন্যোন্য অআনগত ব্যফস্থো িসভন ির্তথি ফো িসভহনয সফরুহদ্ধ দোহযকৃত 

ভোভরো যভোিেভো ফো অআনগত ব্যফস্থো ফসরো গণ্য আহফ; 

(চ) ঈক্ত অআনত্রহয সফধোন নুমোী যিোন সিছু যিোয ও িসভহনয সনিট সনেন্ন থোসিহর ঈো 

ঈক্ত অআনত্রহয সফধোন নুমোী িসভন ির্তথি সনেন্ন আহফ। 

 

৭০। যসর্িযণ ও চপাজর্।– (১) Securities and Exchange Ordinance, 1969 

(Ordinance No. XVII of 1969) এফং ফোংরোহদ সসিঈসযটিজ ুোন্ড এক্সহচঞ্জ িসভন 

অআন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ হনয ১৫ নং অআন) এতদ্বোযো যসত িযো আর। 

(২) নুরূ যসতিযণ হত্ত্বফও, যসত অআহনয ধীন কৃত যিোন িোজিভ থ ফো গৃীত যিোন ব্যফস্থো এআ 

অআহনয ধীন কৃত ফো গৃীত আোহছ ফসরো গণ্য আহফ।  

 ৩) এআ অআন প্রফতথহনয পূহফ থ Securities and Exchange Ordinance, 1969 

এফং ফোংরোহদ সসিঈসযটিজ ুোন্ড এক্সহচঞ্জ িসভন অআন, ১৯৯৩ এয ধীন প্রণীত ির সফসধ 

ফো প্রসফধোন, এআ অআন দ্বোযো ংহোসধত ঈক্ত অআহনয সফধোনোফরীয সত োভঞ্জস্য ওো 

োহহক্ষ, এভনবোহফ িোম থিয থোসিহফ যমন এআ অআন প্রণন িযো  নোআ।  
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৭১। ইাংদযজীদর্ অ্নূসের্ াঠ প্রিা, ইর্যাসে।- (১) ফোংরোহদ সসিঈসযটিজ ুোন্ড এক্সহচঞ্জ িসভন অআন, 

২০১৯ িোম থিয আফোয য যিোয, প্রহোজহন, যিোযী যগহজহট প্রজ্ঞোন দ্বোযো, এআ অআহনয আংহযজীহত 

ন্যসদত এিটি সনবথযহমোগ্য োঠ (Authentic English Text) প্রিো িসযহত োসযহফ। 

 

(২) এআ অআহনয ফোংরো ও আংহযজী োহঠয ভহধ্য সফহযোহধয যক্ষহত্র ফোংরো োঠ প্রোধোন্য োআহফ। 


