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সিসিউরড ট্রানজ্যািশন (অস্থাবর িম্পসি) আইন ২০২__ 

(২০২_ িাদলর __ নাং আইন) 

প্রস্তাবনা (Preamble) 

 

যেদেতু সিসিউরড ট্রানজ্যািশন সনবন্ধন ির্তথপক্ষ প্রসতষ্ঠার মাধ্যদম অস্থাবর িম্পসিদত সিসিউরড ট্রযানজ্যািশন 

সনয়ন্ত্রদের প্রাসতষ্ঠাসনি িাঠাদমা এবাং সিসিউসরটি চুসির পক্ষিমূদের অসিিার ও িতথব্ এবাং তেিাংসিষ্ট 

সবষয়াসে অর্বা তাোর িসেত প্রািসিি ঘটনাবসল সনরূপে িসরবার জ্ন্য সবিান প্রেয়ন িরা আবশ্যি, যিদেতু 

এতদ্বারা সনদনাি  আইন প্রেীত েইলঃ 

 

প্রর্ম অধ্যায় 

প্রারসিি 

১। আইদনর িাংসক্ষপ্ত সশদরানাম এবাং প্রবতথন –  
 

(১) এই আইন সিসিউরড ট্রানজ্যািশন (অস্থাবর িম্পসি) আইন, ২০২_ নাদম অসিসেত েইদব।  

(২) িরিারী যেদজ্দট প্রজ্ঞাপন দ্বারা িরিার ির্তথি যে তাসরখ সনি থারে িরা েইদব, যিই তাসরদখ ইো 

বলবৎ েইদব, এবাং ইো িমগ্র বাাংলাদেদশ িাে থির েইদব।  

২। িাংজ্ঞা এবাং ব্াখ্যা-  
 

(১) সবষয় বা প্রিদির পসরপন্থী সিছু না র্াসিদল, এই আইদন - 

(ি) “সেিাব” (account) অর্ থ যিান আসর্ থি োয়, োোর িাক্ষয প্রমাে যিান সিসিউসরটি বা েসলল 

দ্বারা রাখা েয় নাই, োো িাে থিম্পােন (performance) দ্বারা অসজ্থত যোি বা না যোি; 

(খ) “সেিাব যেনাোর” (account debtor) অর্ থ এমন ব্সি সেসন যিান স্পশ থাতীত িম্পসির 

অিীদন োয়বদ্ধ, োোর মদধ্য সেিাব অন্তর্ভ থি; 

(ে) “ির্তথপক্ষ” (authority) অর্ থ এই আইদনর ৯ িারার অিীদন প্রসতসষ্ঠত সিসিউরড ট্রানজ্যািশান 

সনবন্ধন ির্তথপক্ষ;  

(ঘ) “যবাড থ” (board) অর্ থ এই আইদনর ১০ িারার অিীদন েঠিত ির্তথপদক্ষর পসরচালনা পষ থে; 

(ঙ) “িবন” (building) অর্ থ যিান িাঠাদমা, স্থাপনা, খসন অর্বা এমন যিান িাজ্ োো ভূসমর 

উপর সনসম থত বা স্থাসপত অর্বা সূচনাকৃত; 

(চ) “িবন উপিরে” (building materials) অর্ থ এমন উপিরে োো যিান িবদন 

িসিদবসশত িরা েইয়াদে, এবাং িবদনর িসেত িাংযুি মালামালও ইোর অন্তর্ভ থি েইদব যেন তাোদের 

অপিারে - 
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(অ) অবিাসরতিাদব িবদনর অন্য িসতপয় অাংদশর স্থানচুযসত বা সবনাশ ঘটাইদব এবাং এরূপ 

অপিারদের ফদল িবদনর মূল্যোসনর পাশাপাসশ িবদনর উদেখদোগ্য ক্ষসত িািন িসরদব; অর্বা 

 

(আ) িবদনর িাঠাদমা দুব থল িসরদব (weakening) অর্বা িবনটিদি আবোওয়াজ্সনত 

ক্ষয়ক্ষসত বা অবনসতর িম্মুখীন িসরদব; 

 

সিন্তু অন্তর্ভ থি েইদব নাঃ 

 

(ই) তাপ উৎপিিারী, শীতাতপ সনয়ন্ত্রেিারী অর্বা বেনদোগ্য েন্ত্রাাংশিমূে; অর্বা 

 

(ঈ) ঐরূপ েন্ত্রপাসত োো যিান িবদন বা জ্সমদত যিান িাে থক্রম পসরচালনার সনসমদি ঐ িবন 

বা জ্সমদত িাংস্থাসপত েইয়াদে; 

 

(ে) “যিাড” (code) অর্ থ the Code of Civil Procedure, 1908; 

(জ্) “জ্ামানত” (collateral) অর্ থ যিান সিসিউসরটি অসিিাদরর অিীদন জ্ামানতকৃত অস্থাবর 

িম্পসি; 

(ঞ) “ব্বিাসয়ি চালান” (commercial consignment) অর্ থ যিান চালান, োোর 

মাধ্যদম উোর প্রাপদির (consignee) সনিট সবক্রয়, ইজ্ারা বা অন্য যিান সবসল-ব্বস্থার সনসমদি 

যিান পণ্য িরবরাে িরা েইয়াদে, এবাং সেসন ব্বিার স্বািাসবি িাে থিলাপ পসরচালনার যক্ষদে উি 

সববরদের পণ্যিমূে সনয়া ব্বিা িদরন, এবাং উি চালান িরবরাে িরা েইয়াদে এিজ্ন চালান-দপ্ররি 

(consignor) দ্বারা সেসন-  

(অ) চালান যপ্ররদির ব্বিার স্বািাসবি সনয়মানুিাদর বসে থত পদণ্যর ব্বিা িদরন; এবাং  

(আ) িরবরাে িসরবার পর পদণ্যর উপর এিটি স্বার্ থ িাংরক্ষে িদরন; সিন্তু এমন চুসিপে এর 

অন্তর্ভ থি েইদব না, োোর মাধ্যদম-  

(১) যিান সনলামোদরর সনিট যিান পণ্য সবক্রদয়র উদেদশ্য িরবরাে িরা েয়; অর্বা  

(২) যিান সবক্রয়, ইজ্ারা বা অন্য যিান সবসলব্বস্থার উদেদশ্য এমন চালান-প্রাপদির 

সনিট যিান পণ্য িরবরাে িরা েয়, সেসন অদন্যর পণ্য সবক্রয় বা ইজ্ারার িাে থ িম্পি 

িরার ব্াপাদর তাোর পাওনাোরদের সনিট িািারেিাদব পসরসচত েইয়া র্াদিন।  

(ট) “প্রসতদোেী োবীোর” (competing claimant) অর্ থ জ্াসমনোদরর পাওনাোর অর্বা 

অন্য যিান ব্সি োোর িসেত যিান জ্ামানদতর অসিিার সনয়া সিসিউরড পদক্ষর অসিিাদরর 

প্রসতদোসেতা রসেয়াদে; োোদত অন্তভূ থি েইদবঃ 

(অ) অন্য যিান সিসিউরড পক্ষ োোর উি জ্ামানদত সিসিউসরটি অসিিার রসেয়াদে; 

(আ) জ্াসমনোদরর অন্য যিান পাওনাোর োোর উি জ্ামানদত অসিিার রসেয়াদে; 

(ই) জ্াসমনোদরর যেউসলয়া সবষয়ি মামলার যক্ষদে যেউসলয়াত্ব প্রসতসনসি (insolvency 

representative); এবাং 
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(ঈ) উি জ্ামানদতর যিান যক্রতা অর্বা অন্য যিান েস্তান্তরগ্রেীতা, ইজ্ারাগ্রেীতা অর্বা 

লাইদিন্সিারী; 

(ঠ) “যিাগ্যপণ্য” (consumer goods) অর্ থ এরূপ পণ্য োো মূলত যিাে 

(consumption) অর্বা যিান গৃেস্থালী উদেদশ্য ব্বহৃত বা অসজ্থত েইয়া র্াদি; 

(ড) “আোলত” (court) অর্ থ, অর্ থ ঋে আোলত আইন, ২০০৩ এর অিীন প্রসতসষ্ঠত আোলত অর্বা 

অন্য এমন আোলত োো িরিার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইদনর উদেশ্য পূরেিদে মদনানীত িসরদত 

পাদর।  

(ঢ) “শস্য” (crops) অর্ থ শস্য, োো পসরপক্ক অর্বা অন্যরূপ, এবাং প্রাকৃসতিিাদব জ্ন্মাদনা বা 

যরাসপত, এবাং োো মূল দ্বারা ভূসমর িাদর্ িাংযুি অর্বা ভূসমদত িাংযুি যিান বৃক্ষ বা উসিদের অি 

েঠনিারী যিান অাংশ এবাং যিই িিল োেপালাও ইোর অন্তভূ থি েইদব েসে যিগুদলাঃ 

(অ) নাি থাসরর চারা সেদিদব ফলাদনা েইয়া র্াদি; 

(আ) িাঠজ্াত দ্রব্ এবাং তিা উৎপােন ব্তীত অন্য যিান উদেদশ্য ফলাদনা েইয়া র্াদি; অর্বা 

(ই) পুনব থনায়দনর উদেদশ্য অন্য স্থাদন পুনঃদরাপদনর জ্ন্য যরাসপত েইয়া র্াদি।  

(ে) “যেনাোর” (debtor) অর্ থ  

এমন ব্সি, সেসন যিান সিসিউরড োদয়র সবপরীদত অর্ থ পসরদশাি বা অন্য যিান িাদজ্র োয় 

গ্রেে িদরন, সতসন উি সিসিউরড োদয়র সবপরীদত অর্ থ পসরদশাি বা অন্য যিান িাদজ্র োয় গ্রেে 

িসরবার মাধ্যদম জ্াসমনোর (obligor) েউন বা না েউন; এবাং গ্যারান্টর বা সিউরটি এর 

অন্তর্ভ থি েইদবন; 

(ত) “যখলাপ” (default) অর্ থ  

(অ) সিসিউরড োয় েখন পাওনা েইদব তখন তাো পসরদশাি সিাংবা অন্যরূপ িাে থিম্পােদন 

ব্র্ থ েওয়া; 

(আ) যিান এিি ঘটনা সিাংবা বহুিাংখ্যি ঘটনার িাংঘটন োোর ফদল সিসিউসরটি চুসির 

শতথানুিাদর সিসিউসরটি অসিিার বলবৎদোগ্য েয়; 

(র্) “স্বত্ব েসলল” (document of title) অর্ থ যিান সজ্ম্মাোদরর প্রসত অর্বা সজ্ম্মাোর ির্তথি 

িম্পাসেত সলখনিম থ, োো - 

(অ) সজ্ম্মাোদরর েখলািীন পণ্যদ্রব্ োো শনািদোগ্য অর্বা শনািদোগ্য বস্তুর যিান 

পারস্পসরি সবসনময়দোগ্য অাংশিমূেদি (fungibles) আওতার্ভি িদর; এবাং 

(আ) প্রসতষ্ঠা িদর যে, োোর েখদল ইো র্াসিদব সতসন উি েসলল এবাং ইোর আওতার্ভি 

িিল পদণ্যর গ্রেে, িারে এবাং সনষ্পসির অসিিারী েইদবন; 

(ে) “িরঞ্জামাসে” (equipment) অর্ থ যিই িিল পণ্য িামগ্রী োো যিান মজুে মাল অর্বা 

যিাগ্যপণ্য নদে, ো প্রার্সমিিাদব জ্াসমনোদরর ব্বিা পসরচালনায় ব্বহৃত েয় বা ব্বোর িসরবার 

জ্ন্য উেীষ্ট েয়;  
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(ি) “আসর্ থি ইজ্ারা” (financing lease) অর্ থ যিান অস্থাবর িম্পসির ইজ্ারা, োোর ইজ্ারা 

যশদষঃ 

(১) ইজ্ারাগ্রেীতা স্বয়াংসক্রয়িাদবই যে অস্থাবর িম্পসিটি ইজ্ারা যেয়া েইয়াদে তাোর মাসলি 

েইয়া োন; 

(২) ইজ্ারাগ্রেীতা নামমাে মূদল্যর যবসশ প্রোন না িসরয়া অস্থাবর িম্পসিটির মাসলিানাস্বদের 

অসিিারী েইদত পাদরন; অর্বা 

(৩) অস্থাবর িম্পসিটির অবদশষ (residual) মূল্য অসত নেণ্য; 

(ন) “আসর্ থি সববৃসত” (financing statement) বসলদত প্রারসিি সববৃসত, িাংদশািনী সববৃসত 

অর্বা বাসতলিরে সববৃসত অন্তভূ থি েইদব োো এই আইদনর সবসি ও প্রসবিাদনর অিীদন শতথযুি 

সনি থাসরত ফম থ অনুয়ায়ী সনবন্ধন িরা অনুদমাসেত অর্বা আবশ্যি েয়; 

(প) “িাংযুসত” (fixture) অর্ থ এমন পণ্যিামগ্রী োো যিান সবদশষ স্থাবর িম্পসির িাদর্ এমনিাদব 

িম্পৃি েইয়াদে োোর ফদল উোর উপর স্থাবর িম্পসি িাংক্রান্ত আইদনর অিীদন যিান অসিিার অর্বা 

স্বার্ থ উিুত েয়, সিন্তু িবন উপিরে উোর অন্তর্ভ থি েইদব না; 

(ফ) “িসবষ্যৎ অগ্রীম” (future advance) অর্ থ জ্ামানত দ্বারা সিসিউরড যিান অসগ্রম অর্ থ, 

ঋে অর্বা অন্যান্য মূল্য, উি অসগ্রম যিান প্রসতশ্রুসতর অিীদন িরা যোি বা না যোি; 

(ব) “পণ্য” (goods) অর্ থ স্বত্ব েসলল, েসললাসে (instruments) এবাং অর্ থ ব্তীত যিান 

অস্থাবর িম্পসি, এবাং োোর মদধ্য িাংযুসত, বাড়ন্ত ফিলাসে, অজ্াত পশু শাবি (unborn 

young of animals), িতথন উপদোেী োে এবাং উদিালনদোগ্য খসনজ্ উপাোন অন্তর্ভ থি 

েইদব; 

(ি) “িরিার” (government) অর্ থ েেপ্রজ্াতন্ত্রী বাাংলাদেশ িরিার; 

(ম) “েসলল” (instrument) অর্ থ Negotiable Instruments Act, 1881এ 

িাংজ্ঞাসয়ত যিান সবসনময়পে (bill of exchange), অিীিারপে (promissory 

note) অর্বা যচি এবাং ইিলামী শরীয়াে মূলনীসতর অিীদন পসরচাসলত যলনদেন যেমন মুোরাবা, 

মুশাসরিা, ইজ্ারা, সুকুি বা অন্যান্য শরীয়ােসিসিি যলনদেন োো বাাংলাদেশ ব্াাংি, বাাংলাদেশ 

সিসিউসরটিজ্ ও এক্সদচঞ্জ িসমশন, মাইদক্রাদক্রসডট যরগুদলটসর অর্সরটি, বীমা উিয়ন ও সনয়ন্ত্রে 

ির্তথপক্ষ এবাং অন্য যিান িরিারী বা সনয়ন্ত্রি ির্তথপক্ষ ির্তথি িাংজ্ঞাসয়ত বা অনুদমাসেত, যিই িাংক্রান্ত 

েসললিমূে ইোর অন্তর্ভ থি েইদব; 

(ে) “স্পশ থাতীত িম্পসি” (intangible) অর্ থ অস্থাবর িম্পসি োো পণ্যদ্রব্, স্বত্ব েসলল, অন্যান্য 

েসলল েস্তাদবজ্ বা অর্ থ নদে, এবাং োোর মদধ্য যিান লাইদিন্স, পাওনা (receivables), িঞ্চয়ী 

সেিাব, ইদলক্ট্রসনি সিসিউসরটি, ইদলক্ট্রসনি যচি োো তথ্য ও যোোদোে প্রযুসি আইন, ২০০৬ (২০০৬ 

িদনর ৩৯ নাং আইন) এ িাংজ্ঞাসয়ত, যমিাস্বত্ব এবাং ঋে পুনরুদ্ধার িসরবার অসিিার (choses in 

action) অন্তর্ভ থি েইদব;  

(র) “মধ্যবতী সিসিউসরটি” (intermediated security) অর্ থ যিান মধ্যস্থ ব্সি বা 

প্রসতষ্ঠাদন সিসিউসরটিজ্ সেিাদব রসক্ষত যিান ব্সির অসিিারিমূে; 

(ল) “মধ্যস্থ ব্সি বা প্রসতষ্ঠান” (intermediary) অর্ থ- 
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(অ) যিান সনিাশিারী িাংস্থা (clearing agency), অর্বা 

(আ) যিান যরািার, ব্াাংি বা ট্রাস্ট যিাম্পাসন অর্বা অন্য যিান ব্সি োোরা ব্বিাদয়র 

স্বািাসবি িাে থক্রদমর অাংশ সেদিদব অন্যান্যদের সিসিউসরটিজ্ সেিাব রক্ষোদবক্ষে িদরন, 

এবাং যিই িিল ব্সি বা যিাম্পানী োোরা ব্বিাদয়র স্বািাসবি িাে থক্রদমর অাংশ সেদিদব 

সনদজ্র পদক্ষ এবাং অন্যান্যদের পদক্ষ অন্যান্যদের সিসিউসরটিজ্ সেিাব রক্ষোদবক্ষে িসরবার 

জ্ন্য বাাংলাদেশ সিসিউসরটিজ্ ও এক্সদচঞ্জ িসমশন ির্তথি অনুদমাসেত বা লাইদিন্সপ্রাপ্ত, তদব 

বাাংলাদেশ ব্াাংি এর অন্তর্ভ থি েইদব না। 

এই অনুদেদের উদেশ্য পূরেিদে, ট্রাস্ট যিাম্পানী অদর্ থ The Securities and 

Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) 

Rules, 2012 এর সবসি ২ এর উপ-সবসি (১) এর (ি) অনুদেদে িাংজ্ঞাসয়ত trustee যি 

বুঝাইদব।  

(শ) “মজুে মাল” (inventory) অর্ থ যিই িিল পণ্য োো- 

(অ) যিান ব্সি ির্তথি সবক্রয় অর্বা ইজ্ারার সনসমদি গৃেীত েইয়াদে অর্বা োো ঐ ব্সি 

ির্তথি ইজ্ারাোর সেদিদব ইজ্ারাোন িরা েইয়াদে;  

(আ) যিান চুসি অর্বা যিবা দ্বারা প্রোন িরা েইয়াদে অর্বা েইদব;  

(ই) িাঁচামাল অর্বা চলমান যিান িাজ্;  

(ঈ) যিান ব্বিা বা যপশায় ব্বহৃত অর্বা ব্য়কৃত িাঁচামাল;  

(ষ) “ইসুযিারী” (issuer) অর্ থ যিান ব্সি সেসন যিান সিসিউসরটি ইসুয িসরয়াদেন অর্বা িসরবার 

প্রস্তাব িসরয়া র্াদিন। 

(ি) “জ্ঞান” (knowledge) অর্ থ -  

(অ) যিান ব্সির যক্ষদে, উি ব্সি দ্বারা এমন যপ্রক্ষাপদট তথ্য অসজ্থত েয় োো যিান 

যুসিমান মানুষ আমদল গ্রেে িসরয়া র্াসিদতন; 

(আ) যিান অাংশীোরী িারবাদরর যক্ষদে, েখন অাংশীোরেদনর মদধ্য যিান এিজ্ন 

অাংশীোদরর অর্বা অাংশীোরী িারবাদরর সনয়ন্ত্রে ও ব্বস্থাপনার ক্ষমতািম্পি যিান ব্সির 

যোচদর যিান তথ্য এমন যপ্রক্ষাপদট আদি োো যিান সবচারবুসদ্ধিম্পি মানুষ আমদল গ্রেে 

িসরয়া র্াসিদতন; 

(ই) যিাম্পাসন আইন, ১৯৯৪ অর্বা the Companies Act, 1913 এর অিীদন 

সনেসমত (incorporated) যিাম্পানী অর্বা অন্য যিান আইন অনুিাদর অর্বা উোর 

অিীদন সনয়মতাসন্ত্রিিাদব েঠিত যিান িদপ থাদরশদনর যক্ষদে,েখন যিান তথ্য যিাম্পানী অর্বা 

িদপ থাদরশদনর ব্বস্থাপনা পসরচালি অর্বা িম থিতথা অর্বা উি তথ্য িম্পসিথত সবষয়াবলীর 

যক্ষদে োসয়ত্বপ্রাপ্ত যিাম্পাসনর যিান ঊর্ধ্থতন িম থচারীর যোচদর এমন যপ্রক্ষাপদট অসজ্থত েয় 

োো যিান যুসিমান মানুষ আমদল গ্রেে িসরয়া র্াসিদতন, অর্বা েখন যিাম্পাসন অর্বা 

িদপ থাদরশদনর যিবার সনসমদি সনবসন্ধত অসফি অর্বা আইনানুে প্রসতসনসির সনিট 

িরবরােকৃত সলসখত তথ্য; 
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(ঈ) যিান িাংদঘর যক্ষদে, োো সনেমবসন্ধত যোি বা না যোি, েখন যিান তথ্য (অ) যিান 

ব্বস্থাপনা পসরচালি অর্বা িাংদঘর িম থিতথা; (আ) উি তথ্য িম্পসিথত সবষয়াবলীর যক্ষদে 

োসয়ত্বপ্রাপ্ত যিাম্পাসনর যিান ঊর্ধ্থতন িম থচারী অর্বা (ই) িিল িেদস্যর যোচদর এমন 

যপ্রক্ষাপদট অসজ্থত েয় োো যিান যুসিমান মানুষ আমদল গ্রেে িসরয়া র্াসিদতন; অর্বা  

(উ) িরিার অর্বা অন্য যিান িাংসবসিবদ্ধ িাংস্থা অর্বা ির্তথপদক্ষর যক্ষদে, েখন যিান তথ্য 

িরিাদরর যিান ঊর্ধ্থতন িম থিতথা অর্বা উি তথ্য িম্পসিথত সবষয়াবলীর যক্ষদে োসয়ত্বপ্রাপ্ত 

এরূপ িাংস্থা অর্বা ির্তথপদক্ষর যোচদর এমন যপ্রক্ষাপদট অসজ্থত েয় োো যিান সবচারবুসদ্ধিম্পি 

মানুষ আমদল গ্রেে িসরয়া র্াসিদতন।  

(ে) “এি বেদরর অসিি িমদয়র জ্ন্য ইজ্ারা” (lease for more than one year) 

অদর্ থ অন্তর্ভ থি েইদবঃ  

(অ) এি বেদরর বা তাোর যচদয় িম যময়াদের জ্ন্য ইজ্ারা: (ি) োো স্বয়াংসক্রয়িাদব 

নবায়নদোগ্য বা যেদিাদনা পদক্ষর ইোসিিার (Option) িাদপদক্ষ নবায়নদোগ্য বা 

উিয়পদক্ষর িম্মসত িাদপদক্ষ এি বা এিাসিি যময়াদের জ্ন্য নবায়নদোগ্য; এবাং (খ) োোর মূল 

যময়াে িে িব থদমাট যময়াে এি বেদরর যবসশ েদত পাদর;    

(আ) অসনসে থষ্ট যময়াদের জ্ন্য ইজ্ারা োো িম্পােদনর এি বেদরর মদধ্য এি বা উিয় পক্ষ দ্বারা  

অবিানদোগ্য িে অন্যান্য অসনসে থষ্ট যময়াদের ইজ্ারা; 

(ই) প্রার্সমিিাদব এি বের বা তাোর যচদয় িম যময়াদের ইজ্ারা োোর ইজ্ারাগ্রেীতা 

ইজ্ারাোদরর িম্মসত িাদপদক্ষ ইজ্ারাকৃত পণ্যিমূে প্রর্ম েখল অসিগ্রেদনর পর এি বেদরর যবসশ 

িমদয়র জ্ন্য ইজ্ারাোদরর িম্মসত িাদপদক্ষ সনরবসেি বা উদেযখদোগ্যিাদব সনরবসেি েখল িদর 

রাদখ, তদব যিান ইজ্ারা এি বেদরর অসিি িমদয়র জ্ন্য েণ্য েইদব না েসে ইজ্ারাকৃত 

পণ্যিমূদের উপর ইজ্ারাগ্রেীতার েখদলর যময়াে এি বেদরর অসিি না েয়।   

সিন্তু ইোর অন্তর্ভ থি েইদব নাঃ 

(১) এমন এিজ্ন ইজ্ারাোর ির্তথি যিান পদণ্যর ইজ্ারা সেসন সনয়সমতিাদব পণ্য ইজ্ারা ব্বিায় 

জ্সড়ত নন; 

(২) স্থাবর িম্পসির ইজ্ারার অাংশ সেদিদব গৃেস্থাসল আিবাবপদের অর্বা েন্ত্রপাসতর ইজ্ারা, 

যেদক্ষদে উি পণ্যিামগ্রী স্থাবর িম্পসির ব্বোর এবাং উপদিাদের িসেত প্রািসিি; অর্বা 

(৩) ইজ্ারার িময়িীমা সনসব থদশদষ যিান সুসনসে থষ্ট িরদের পদণ্যর ইজ্ারা।  

(ড়) “লাইদিন্স” (license) অর্ থ অস্থাবর িম্পসির উৎপােন, উৎপি, সবক্রয়, পসরবেন অর্বা অন্য 

যিান যলনদেন অর্বা যিবা প্রোদনর অসিিার, যিটি এিদচটিয়া (exclusive) যোি বা না যোি; 

(ঢ়) “খসনজ্ িম্পে” (minerals) অদর্ থ যতল, গ্যাি এবাং োইদরািাব থন অন্তর্ভ থি েইদব; 

(য়) “যনাটিশ” (notice) অর্ থ সলসখত মাধ্যদম যিান যোোদোে; 

(িি) “রাদয়র যনাটিশ” (notice of judgment) অর্ থ এই আইদনর অিীদন সনবন্ধন িাে থির 

িসরবার সনসমদি সনি থাসরত ফদম থ উসেসখত উপাি োো যরসজ্সি ির্তথি সনবন্ধন িরা আবশ্যি; 
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(খখ) “উদিালনদোগ্য খসনজ্ িম্পে” (minerals to be extracted) অর্ থ খসনজ্ িম্পে 

োো যিান েস্তান্তর েসলল সিাংবা সবক্রয় চুসির অিীদন উদিালন এবাং স্থানান্তরদোগ্য;  

 (েে) “অস্থাবর িম্পসি” (movable property) অদর্ থ পণ্যদ্রব্, যিান স্বত্ব েসলল, 

সিসিউসরটি, েসলল, অর্ থ বা যিান স্পশ থাতীত িম্পসিদি অন্তভূ থি িসরদব;  

 (ঘঘ) “জ্াসমনোর” (obligor) অর্ থ  

(অ) যিান ব্সি সেসন জ্ামানদতর মাসলি বা োোর জ্ামানদতর উপর অসিিার রসেয়াদে, 

সতসন যেনাোর েউন বা না েউন; 

(আ) যিান ব্সি সেসন যিান ব্বিাসয়ি চালাদনর মাধ্যদম অপর যিান ব্সির সনিট েইদত 

পণ্য গ্রেে িদরন;  

(ই) সিসস্তদত ক্রয় চুসি (hire-purchase agreement) এর অিীদন যিান যক্রতা, 

এি বেদরর অসিি িমদয়র জ্ন্য ইজ্ারার অিীদন যিান ইজ্ারাগ্রেীতা অর্বা আসর্ থি ইজ্ারার 

অিীদন যিান ইজ্ারাগ্রেীতা;  

(ঈ) যিান যক্রতা সেসন, স্বত্ব বোল রাখবার অনুদেে (retention of title clause) 

িাদপদক্ষ শতথিাদপদক্ষ সবক্রয় অর্বা Sale of Goods Act, 1930 এর িারা ২৫ 

অর্বা অন্য যিান আইদনর অিীদন সবদক্রতার সবক্রয় বা বদদাবস্ত িসরবার অসিিার িাংরসক্ষত 

যরদখ পণ্য সবক্রদয়র মাধ্যদম যিান পণ্য অজ্থন িদরন; এবাং 

(উ) যিান সেিাদবর েস্তান্তরিারী;              

(ঙঙ) “েখল” (possession) অর্ থ যিান ব্সি বা তাোর প্রসতসনসি ির্তথি স্পশ থদোগ্য িম্পসির 

প্রকৃত েখল অর্বা যিান সনরদপক্ষ ব্সি ির্তথি প্রকৃত েখল, সেসন ঐ ব্সির পদক্ষ েখলোর সেদিদব 

স্বীকৃত েন; 

(চচ) “সনি থাসরত” (prescribed) অর্ থ এই আইন সিাংবা এই আইদনর অিীদন প্রেীত সবসি বা 

প্রসবিান দ্বারা সনি থাসরত; 

(েে) “আয়” (proceeds) অর্ থ জ্ামানত িাংসিষ্ট প্রাপ্ত িিল সিছু, এবাং জ্ামানদতর সবক্রয় বা 

অন্যান্য েস্তান্তর, ইজ্ারা, লাইদিন্স অর্বা জ্ামানদতর আোয়, যেওয়াসন বা স্বািাসবি প্রাসপ্ত, বীমার 

আয়, জ্ামানদতর যিান ক্রটি, ক্ষয়ক্ষসত বা যলািিাদনর ফদল উিুত োবী এবাং আয় েদত প্রাপ্ত আয়ও 

এর অন্তর্ভ থি েইদব; 

(জ্জ্) “ক্রয়” (purchase) অদর্ থ সবক্রয়, ইজ্ারা, বন্ধি, অস্থাবর বন্ধি (pledge), পূব থস্বত্ব 

(lien), োন অর্বা অন্য যে যিান িম্মসতসূচি যলনদেন োো অস্থাবর িম্পসিদত যিান অসিিার সৃসষ্ট 

িদর, অন্তর্ভ থি েইদব; 

(ঝঝ) “ক্রয়মূদল্য সিসিউসরটি অসিিার” (purchase money security right) অর্ থ - 

(অ) যিান জ্ামানদত গৃেীত বা িাংরসক্ষত যিান সিসিউসরটি অসিিার, োো উি জ্ামানদতর 

ক্রয়মূদল্যর িম্পূে থ বা আাংসশি পসরদশাি সনসিত িদর; 
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(আ) যিান ব্সি ির্তথি জ্ামানদতর উপর গৃেীত যিান সিসিউসরটি অসিিার, সেসন যিান 

জ্াসমনোরদি উি জ্ামানদত অসিিার অজ্থদন িক্ষম িসরবার লদক্ষয, ঐরূপ অসিিার অজ্থদন 

যে পসরমাে মূল্য প্রদোজ্য যিই পসরমাে মূল্য প্রোন িসরয়া র্াদিন;  

(ই) এি বেদরর অসিি যময়ােী যিান ইজ্ারার অিীন যিান পদণ্যর উপর ইজ্ারাোদরর স্বার্ থ;  

(ঈ) যিান চালান যপ্ররদির স্বার্ থ সেসন যিান বাসেসজ্যি চালাদনর অিীদন যিান চালান প্রাপদির 

সনিট পণ্য িরবরাে িসরয়া র্াদিন;  

সিন্তু সবদক্রতা ির্তথি সবক্রয় এবাং সবদক্রতার সনিট পুনরায় ইজ্ারাপ্রোন (sale by and 

lease back to seller) িাংক্রান্ত যিান যলনদেন ইোর অন্তর্ভ থি েইদব না; 

 (ঞঞ) “যরসজ্িার” (registrar) অর্ থ এই আইদনর ১২ িারার অিীদন সনদয়ােপ্রাপ্ত যিান ব্সি;  

(টট) “যরসজ্সি” (registry) অর্ থ অস্থাবর িম্পসিদত সিসিউসরটি অসিিার বা অন্যান্য োবী 

িাংক্রান্ত আসর্ থি সববৃসতর যরসজ্সি; 

(ঠঠ) “সিসিউসরটিজ্” (securities) অর্ থ 

(অ) ইসুযিারীর যিান োয় অর্বা ইসুযিারীর যিান যশয়ার অর্বা ইসুযিারীদত বা ইসুযিারীর 

যিান উদযাদে িাদৃশ্যমূলি অাংশগ্রেদের অসিিার োো - 

(১) যিান যেসে বা সিসরদজ্র এিটি অাংশ, অর্বা ইোর শতথানুিাদর সবসিি যেসে বা 

সিসরদজ্ সবিাজ্নদোগ্য;  

(২) যিান সনসে থষ্ট িরদের োো যিান স্বীকৃত বাজ্াদর যলনদেন অর্বা যবচাদিনা েইয়া 

র্াদি, অর্বা সবসনদয়াদের এিটি মাধ্যম সেদিদব ইসুয িরা েইয়া র্াদি;  

(আ) সনি থাসরত যিান অসতসরি অসিিার, োো সিসিউসরটিজ্ সেদিদব েণ্য েওয়া উসচৎ, েসেও 

তাো উপ-িারা (অ)(১) এবাং (অ)(২) এ উদেসখত শতথিমূে িদন্তাষজ্নিিাদব পূরে িসরদত 

পাদর নাই।  

(ডড) “সিসিউসরটিজ্ সেিাব” (securities account) অর্ থ যিান সেিাব োোদত যিান চুসি 

অনুিাদর যিান সিসিউসরটি জ্মা রাখা েয় বা েদত পাদর এবাং যি চুসির অিীদন সেিাব 

রক্ষোদবক্ষেিারী ব্সি, যে ব্সির জ্ন্য উি সেিাব পসরচাসলত েয়, তাোদি উি সিসিউসরটিদত 

সনসেত অসিিার প্রদয়াদে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সেদিদব সবদবচনা িসরদত অিীিার িদর।  

(ঢঢ) “সিসিউরড পক্ষ” (secured party) অর্ থ - 

(অ) যিান ব্সি সেসন তাোর সনদজ্র বা অন্য যিান ব্সির লাদির জ্ন্য যিান সিসিউসরটি 

অসিিার িারে িদরন;  

 (আ) যিান ট্রাসস্ট, েসে যিান ট্রাস্ট চুসিনামায় যিান সিসিউসরটি অসিিার অন্তভূ থি র্াদি;  

(ই) যে যক্ষদে প্রািসিিতা অনুরূপ স্বীকৃসত যেয় যিদক্ষদে এই আইদনর অিীদন প্রেীত সবসি 

দ্বারা সনদে থসশত সরসিিারও ইোর অন্তভূ থি েইদবন; 
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(েে) “সিসিউসরটি চুসি” (security agreement) অর্ থ যিান চুসিপে োো যিান 

সিসিউসরটি অসিিার সৃসষ্ট অর্বা প্রোন িদর এবাং যিান সিসিউসরটি অসিিাদরর িাক্ষয বেনিারী যিান 

েসললও ইোর অন্তর্ভ থি েইদব; 

(তত) “সিসিউরড োয়” (secured obligation) অর্ থ যিান সিসিউসরটি অসিিার দ্বারা 

সুরসক্ষত যিান োয়;  

(র্র্) “সিসিউসরটি অসিিার” (security right) অর্ থ অস্থাবর িম্পসিদত বা িাংযুসতদত যিান 

স্বার্ থ োো যিান োদয়র িাে থিম্পােন বা পসরদশাি সনসিত িসরয়া র্াদি এবাং োদয়র িাে থিম্পােন বা 

পসরদশাি সনসিত িরা েউি বা না েউি, সনদনাি ব্সিবদে থর স্বার্ থ অন্তর্ভ থি িদর - 

(অ) এি বেদরর অসিি িমদয়র যিান ইজ্ারার অিীন যিান ইজ্ারাোর; এবাং  

(আ) যিান সেিাদবর েস্তান্তর গ্রেীতা।  

(েে) “ক্রসমি নম্বর” (serial number) অর্ থ যিান ক্রসমি সচসিত পদণ্যর যচসিি অর্বা যেে 

িাঠাদমাদত প্রস্তুতিারি ির্তথি স্থায়ীিাদব সচসিত বা িাংযুি যিান ক্রসমি নম্বর; 

(িি) “ক্রসমি সচসিত পণ্য” (serial numbered goods) অর্ থ Motor Vehicles 

Ordinance, 1983 এ িাংজ্ঞাসয়ত যমাটরোনিে যে যিান োনবােন োোদত যিান ক্রসমি নম্বর 

আদে এবাং এই আইদনর অিীদন প্রেীত সবসি দ্বারা সনি থাসরত যিান অস্থাবর িম্পসিও ইোর অন্তর্ভ থি 

েইদত পাদর;     

(নন) “িতথন উপদোেী িাষ্ঠল উসিে” (timber to be cut) অর্ থ যিান েন্ডায়মান িাষ্ঠল উসিে 

োো যিান েস্তান্তর েসলল অর্বা সবক্রয়চুসির অিীদন িতথদনর অর্বা অপিারদের উপদোেী; 

(পপ) “ট্রাস্ট চুসিনামা” (trust indenture) অর্ থ যিান সিসিউসরটি চুসি োোর শতথানুিাদর 

যিান সবসিিাংবদ্ধ প্রসতষ্ঠান, োো মূলিনিে সিাংবা মূলিন ব্তীত েউি এবাং যেখাদনই বা যেিাদবই 

সনেমবসন্ধত েউি না যিন, জ্ামানত দ্বারা সুরসক্ষত ঋেোয়িমূে (debt obligations) ইসুয 

িদর বা গ্যারাসন্ট যেয়, সিাংবা ঋেোয়িমূে (debt obligations) ইসুয িরা বা গ্যারাসন্ট যেবার 

বদদাবস্ত িদর, এবাং উি ইসুযকৃত, গ্যারাসন্টকৃত বা বদদাবস্তকৃত ঋেোয়িমূদের িারিদের জ্ন্য 

এিজ্ন ব্সিদি ট্রাসস্ট সেদিদব সনদয়াে োন িদর;  

(ফফ) “মূল্য” (value) অর্ থ যিান পে োো যিান চুসির িমর্ থদন পে থাপ্ত এবাং যিান পূব থবতী ঋে বা 

োয় ইোর অন্তর্ভ থি েইদব এবাং তোনুিাদর, “নতুন মূল্য” (new value) অর্ থ যিান পূব থবতী ঋে বা 

োয় ব্তীত অন্য যিান মূল্য; 

(বব) “সলখন” (writing) অদর্ থ ইদলিট্রসনি যোোদোে অন্তর্ভ থি েইদব, েসে উি যোোদোদে 

অন্তর্ভ থি তদথ্য অসিেম্যতা (accessibility) র্াদি এবাং োো পরবতীদত সূে (reference) 

সেদিদব ব্বোর িরা োয়; 

(২) এই আইদন সিিরূপ সবিান না র্ািা িাদপদক্ষ যিান পণ্য “যিাগ্যপণ্য” “মজুে মাল” বা “িরঞ্জামাসে” সিনা 

তাো সনি থারে িরা েইদব তখনই, েখন সিসিউসরটি অসিিার সৃসষ্ট েয়, এবাং এদক্ষদে সিসিউরড পক্ষ 

জ্াসমনোদরর উপস্থাপনার উপর সনি থর িসরদত পাদর।  
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(৩) আয় অনুিন্ধানদোগ্য (traceable), েসেও যিান ব্সি, োোর উি আদয়র উপর িারা ২০ এর সবিান 

অনুিাদর সিসিউসরটি অসিিার রসেয়াদে, এবাং যিান ব্সি, োোর উি আদয়র উপর অসিিার রসেয়াদে সিাংবা 

উি আয় সনদয় যিই ব্সি িারবার িদরন, তাোদের মদধ্য আস্থার িম্পিথ র্াকুি বা না র্াকুি।  

(৪) এই আইদনর উদেশ্য পূরেিদে, ব্াাংি অর্ থ ব্াাংি যিাম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ িদনর ১৪ নাং আইন) 

এর অিীদন িাংজ্ঞাসয়ত যিান ব্াাংি যিাম্পানী।    

 

সদ্বতীয় অধ্যায় 

আইদনর প্রদয়াে এবাং আইদনর সবদরাি 

 

৩। আইদনর প্রািাণ্য – আপাততঃ বলবত অন্য যিান আইদন সিিতর োো সিছুই র্াকুি না যিন, এই আইদনর 

সবিানাবলী প্রািান্য পাইদব।  

৪।  আইদনর প্রদয়াে – (১) িারা ৫ এর সবিান িাদপদক্ষ, এই আইন প্রদয়াে েইদব – 

(ি) প্রদতযি চুসির যক্ষদে, োো চুসির প্রিার, অস্থাবর িম্পসির িরে সিাংবা জ্ামানদতর স্বত্বিীন 

ব্সি সনসব থদশদষ সিসিউসরটি অসিিার সৃসষ্ট িদর এবাং যিান বন্ধি, শতথিাদপদক্ষ সবক্রয়, সডদবঞ্চার, 

োইদপাসর্দিশন, অস্থাবর বন্ধি, সফক্সড চাজ্থ, যলাটিাং চাজ্থ, িরঞ্জাম ট্রাস্ট, ট্রাস্ট চুসিনামা বা ট্রাস্ট 

রসিেও ইোর অন্তর্ভ থি েইদব।  

(খ) এই আইদনর অিীন সৃসষ্ট, িম্পূে থিরে এবাং বলবৎিরে িাংক্রান্ত সবিানাবলী ব্তীত অন্য যিান 

আইদন অনুদমাসেত বা এর অিীন যিান পূব থস্বত্ব, চাজ্থ বা অন্যান্য স্বাদর্ থর যক্ষদে; 

(ে) যিান সেিাদবর েস্তান্তর বা স্বত্বাপ থে এর যক্ষদে, েসেও এই েস্তান্তর বা স্বত্বাপ থে যিান োদয়র 

িাে থিম্পােন বা পসরদশাি সনসিত নাও িসরদত পাদর; 

(ঘ) এি বৎিদরর অসিি যময়ােী যিান ইজ্ারার যক্ষদে; 

(২) আপাততঃ বলবৎ অন্য যিান আইদন োো সিছুই র্াকুি না যিন, এই আইন আদরা প্রদয়াে েইদব 

–  

(ি) যিান বাসষ থি-িাতা বা বীমা পসলসি চুসির অিীদন বা মধ্যিার যিান স্বার্ থ বা োবী সৃসষ্ট বা েস্তান্তর, 

এবাং জ্ামানদতর যিান ক্ষয়ক্ষসত বা যলািিান েদত উিূত ক্ষসতপূরে বা ক্ষসতপূরদের সনিয়তা সেদিদব 

যিান বীমা পসলসির অিীদন পসরদশািদোগ্য অর্ থ বা অন্য যিান মূদল্যর অসিিাদরর েস্তান্তদরর যক্ষদে; 

(খ) the Money Lenders Act, 1940 এর অিীন যিান যলনদেদনর যক্ষদে; এবাং 

(ে) the Motor Vehicles Ordinance, 1983 এর অিীদন যরসজ্সিকৃত এবাং 

জ্াসমনোদরর েখদল র্ািা যিান পদণ্যর উপর সিসিউসরটি অসিিার সৃসষ্ট বা েস্তান্তদরর যক্ষদে; 

৫।  আইদনর প্রদয়াে েইদত অব্ােসত িমূে – (১) এই আইদন সিিতর সিছু না র্াসিদল, ইো প্রদোজ্য েইদব না 

-  

(ি) যপশােত যিবার সফ ব্তীত, বতথমান বা িসবষ্যৎ মজুরী, যবতন, যবতনাসে বা িসমশন বা অন্য 

যিান প্রিার েম বা ব্সিেত যিবার জ্ন্য পাসরেসমদির উপর যিান স্বার্ থ সৃসষ্ট বা েস্তান্তদরর যক্ষদে; 
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(খ) যিান বন্ধি, চাজ্থ বা ইজ্ারার অিীন পসরদশাদির অসিিাদরর স্বত্বাপ থে ব্তীত, যিান স্থাবর িম্পসির 

উপর যিান স্বার্ থ সৃসষ্ট বা েস্তান্তদরর যক্ষদে, যেখাদন উি িম্পসির উপর বন্ধি, চাজ্থ বা ইজ্ারাও এর 

অন্তর্ভ থি েইদব; 

(ে) সেিাব সবক্রয় অর্বা যে ব্বিা েইদত উিুত েইয়াদে যিই ব্বিা সবক্রদয়র অাংশ সেদিদব পণ্য 

সবক্রদয়র যক্ষদে, তদব যে যক্ষদে সবক্রদয়র পরও সবদক্রতা ব্বিার সনয়ন্ত্রদে র্াদি উো ব্তীত; 

(ঘ) সেিাবিমূে েস্তান্তদরর যক্ষদে, ো যিবলমাে েস্তান্তরিারীর সেিাবিমূে িাংগ্রে িেজ্ীিরদের 

উদেদশ্য িরা েইয়াদে; 

(ঙ) মধ্যবতী সিসিউসরটিদজ্র স্বার্ থ িাংক্রান্ত যলনদেদনর যক্ষদে; 

(চ) জ্াসমনোর ির্তথি িারেকৃত এবাং the Chittagong Port Authority 

Ordinance, 1976, the Mongla Port Authority Act, 1976, 

Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983, পায়রা বদর 

ির্তথপক্ষ আইন, ২০১৩, এবাং যবিামসরি সবমান চলাচল ির্তথপক্ষ আইন, ২০১৭ এর অিীদন সনবসন্ধত 

পদণ্যর স্বার্ থ েস্তান্তদরর যক্ষদে; 

(ে) আোলত ির্তথি জ্ারীকৃত সনদে থশবদল জ্ব্দিরে েইদত আইনতঃ অব্ােসতপ্রাপ্ত িম্পসিদত স্বার্ থ 

সৃসষ্ট বা েস্তান্তদরর যক্ষদে ।   

(২) এই আইদনর যিান সিছুই ব্সিেত, পাসরবাসরি বা পসরজ্নবে থ িাংক্রান্ত যলনদেদনর পক্ষিমূদের সুরক্ষা 

প্রোনিারী যিান আইদনর অিীদন সিসিউরড পক্ষ এবাং সেিাব যেনাোদরর অসিিার এবাং োয়িমূেদি প্রিাসবত 

িসরদব না।  

(৩) Negotiable Instruments Act, 1881এ িাংজ্ঞাসয়ত যিান ‘promissory note’, 

‘bill of exchange’ বা যচদির িারি ব্সি সেসন ইোর েখদল আদেন অর্বা ইোর বােি এর অসিিার 

(তদব Land Reforms Ordinance, 1984 এর িারা ৫(১) অনুোয়ী িাংজ্ঞাসয়ত যিান 

যবনামোদরর মাধ্যদম োসবরত সুসবিাদিােী মাসলি (beneficial owner) যি অন্তভূ থি িসরদব না) এবাং 

উি আইদন িাংজ্ঞাসয়ত ের্াের্ িারি (holder in due course) এর অসিিার এই আইদনর যিান 

সবিান দ্বারা প্রিাসবত েইদব না। 

(৪) যে যক্ষদে যিান সবদক্রতা সবসক্রত পদণ্য ক্রয়মূদল্য সিসিউসরটি অসিিার িারে (retain) িদর -   

(ি) the Sale of Goods Act, 1930 িে সবক্রয় চুসি িাংক্রান্ত িাংসিষ্ট আইন উি সবক্রয় 

এবাং যিান োসব তযাে, তামাসে অর্বা যক্রতার শতথাবলী ও সনিয়তাপে (Conditions and 

Warranty) ইতযাসেদি সনয়ন্ত্রে িসরদব; এবাং  

(খ) িারা ১৭ এ প্রেি সবিান ব্তীত, যিান সবক্রয়চুসির শতথাবলী ও সনিয়তাপে (Conditions 

and Warranty) যিান সিসিউসরটি চুসি দ্বারা প্রিাসবত েইদব না।   

(৫) সিসিউসরটি চুসির অিীন উিূত অসিিার ও োয় োো যিান আইনেত ও ন্যায়িিত (equitable) 

নীসত দ্বারা পসরচাসলত, তাোর েতখাসন এই আইদনর সবিানিমূদের িদি অিামঞ্জস্যপূে থ ততখাসন ব্তীত, 

প্রদয়ােদোগ্য েইদব। 

৬।  িম্পূে থতা অজ্থন (perfection) – যিান সিসিউসরটি অসিিাদরর িম্পূে থতা তখনই অসজ্থত েইদব েখন-  
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(ি) ইো এই আইদনর পঞ্চম অধ্যায় অর্বা এই আইদনর অিীদন প্রেীত সবসি দ্বারা সনি থাসরত সবিান 

অনুোয়ী সৃসষ্ট (attach) িরা েয়; এবাং 

(খ) িাংঘটদনর ক্রমিারা সনসব থদশদষ, িম্পূে থতা অজ্থদনর জ্ন্য এই আইদন অর্বা আইদনর অিীদন প্রেীত 

সবসি দ্বারা সনি থাসরত িাপগুদলা পসরপূে থ েয়।  

৭। আইদনর সবদরাদির িািারে সবসিমালা – (১) স্পশথাতীত িম্পসি বা েসতশীল পণ্য ইতযাসে িাংক্রান্ত সবষদয় 

আইদনর সবদরাি িম্পদিথ এই আইদনর অিীদন প্রেীত সবসি দ্বারা সনি থাসরত সবিান িাদপদক্ষ, 

(ি) যিান পদণ্যর উপর সিসিউসরটি অসিিার; বা 

(খ) যিান েসলল, স্বত্ব েসলল বা অদর্ থর উপর েখসল সিসিউসরটি অসিিার; 

এর ববিতা, িম্পূে থতা এবাং অিম্পূে থতার ও িম্পূে থতার ফলাফল সনয়সন্ত্রত েইদব উি সিসিউসরটি অসিিার সৃসষ্ট 

(attach) েইবার িময় িাংসিষ্ট জ্ামানত যে অসিদক্ষদে (jurisdiction) অবসস্থত সেল, যিই 

অসিদক্ষদের জ্ন্য প্রদোজ্য আইন দ্বারা।   

(২) যিান পদণ্যর সিসিউসরটি অসিিার োো, পণ্যটি সিসিউসরটি অসিিার সৃসষ্ট েইবার িময় যে অসিদক্ষদে 

অবসস্থত সেল যিই অসিদক্ষদের আইদনর অিীদন এবাং বাাংলাদেদশ আসিবার পূদব থই িম্পূে থকৃত (perfected) 

েইয়াদে, উো বাাংলাদেদশও িম্পূে থকৃত সেদিদব অব্ােত র্াসিদব েসে উো বাাংলাদেদশ িম্পূে থকৃত িরা েয় - 

(ি) পণ্যিমূে বাাংলাদেদশ আসনবার সেন েইদত অনসিি ৩০ (সেশ) সেদনর সিতর; 

(খ) পণ্যিমূে বাাংলাদেদশ আসনবার সবষদয় সিসিউরড পদক্ষর অবসেত েওয়ার সেন েইদত অনসিি ৫ 

(পাঁচ) সেদনর সিতর; অর্বা  

(ে) পণ্যটি সিসিউসরটি অসিিার সৃসষ্ট েইবার িময় যে অসিদক্ষদে অবসস্থত সেল যিই অসিদক্ষদের  

আইদনর অিীদন িম্পূে থতার অবিান েইবার পূদব থ;  

ইোর মদধ্য োো িব থাদগ্র িাংঘটিত েয়, তদব এই সিসিউসরটি অসিিার পদণ্যর যিান সবদক্রতা বা ইজ্ারাগ্রেীতার 

স্বাদর্ থর অিস্তন েইদব, যে স্বার্ থ অসজ্থত েইয়াদে উি সিসিউসরটি অসিিাদরর সবষদয় যিান জ্ঞান োড়া এবাং িারা 

১৯ এর অিীদন বাাংলাদেদশ উো িম্পূে থকৃত েইবার পূদব থ। 

(৩) স্পশ থাতীত িম্পসি বা েসতশীল পণ্য ইতযাসে িাংক্রান্ত সবষদয় আইদনর সবদরাি িম্পদিথ এই আইদনর অিীদন 

প্রেীত সবসি দ্বারা সনি থাসরত সবিান িাদপদক্ষ, উপ-িারা (১) এ বসে থত সিসিউসরটি অসিিাদরর অগ্রেণ্যতা সনি থাসরত 

েইদব যিই অসিদক্ষদের প্রদোজ্য আইন দ্বারা যেখাদন জ্ামানতটি অবসস্থত সেল।  

(৪) উপ-িারা (২) এ বসে থত পন্থায় যিান সিসিউসরটি অসিিার েসে িম্পূে থকৃত না িরা োয়, তাো এই আইদনর 

অিীদন অন্য যিান পন্থায় িম্পূে থকৃত িরা োইদত পাদর।  

 ৮।  সিসিউরড পদক্ষর অসিিার বলবৎিরে িাংক্রান্ত আইদনর সবদরাি - (১) িারা ৭ এবাং স্পশ থাতীত িম্পসি 

বা েসতশীল পণ্য ইতযাসে, যমিািম্পদে সিসিউসরটি অসিিার, ব্াাংি সেিাদব জ্মাকৃত তেসবদলর পসরদশাি এবাং 

অ-মধ্যবতী সিসিউসরটিদজ্ সিসিউসরটি অসিিার িাংক্রান্ত সবষদয় আইদনর সবদরাি িম্পদিথ এই আইদনর অিীদন 

প্রেীত সবসি দ্বারা সনি থাসরত সবিানাবলী িদেও - 

(ি) জ্ামানদতর সবপরীদত সিসিউরড পদক্ষর অসিিার বলবৎিরদে জ্সড়ত পদ্ধসতেত সবষয়গুদলা, যে 

অসিদক্ষদে বলবৎিরে অসিিার প্রদয়াে িরা েইয়াদে উোর আইন দ্বারা পসরচাসলত েইদব; এবাং,  
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(খ) জ্ামানদতর সবপরীদত সিসিউরড পদক্ষর অসিিার বলবৎিরদে জ্সড়ত যমৌসলি সবষয়গুদলা, 

সিসিউরড পক্ষ এবাং জ্াসমনোদরর মধ্যিার চুসির ের্াদোগ্য আইন দ্বারা পসরচাসলত েইদব।   

 

র্ততীয় অধ্যায় 

সিসিউরড ট্রানজ্যািশন সনবন্ধন ির্তথপক্ষ 

 

৯।  সিসিউরড ট্রানজ্যািশন সনবন্ধন ির্তথপক্ষ প্রসতষ্ঠা - (১) সিসিউরড ট্রানজ্যািশন সনবন্ধন ির্তথপক্ষ নাদম 

এিটি ির্তথপক্ষ প্রসতষ্ঠা িরা েইদব।  

(২) ির্তথপক্ষ উপিারা (১) এ আদরাসপত নাদম এিটি িাংসবসিবদ্ধ িাংস্থা েইদব এবাং উোর সচরস্থায়ী িারাবাসেিতা 

এবাং এিটি িািারে িীলদমাের র্াসিদব এবাং উো স্বীয় নাদম মামলা োদয়র িসরদত পাসরদব এবাং উোর সবরুদদ্ধও 

মামলা োদয়র িরা োইদব।  

১০। ির্তথপদক্ষর উদেশ্য ও ব্বস্থাপনা - (১) এই ির্তথপদক্ষর উদেশ্য েইদব, এই আইদনর সবিানাবলী পালন িরা 

িাদপদক্ষ, অস্থাবর িম্পসিদত সিসিউরড ট্রানজ্যািশন িেজ্তর িসরবার মাধ্যদম জ্াতীয় অর্ থনীসতর স্বাদর্ থািয়ন 

িরা। 

(২) ির্তথপদক্ষর িাে থাবলীর প্রশািন ও ব্বস্থাপনা সনদন্মাি িেস্যদের িমন্বদয় েঠিত যবাদড থর উপর ন্যস্ত র্াসিদব- 

(ি) বাাংলাদেশ ব্াাংদির েিন থর অর্বা তাোর প্রসতসনসি সেদিদব সনযুি যিান ব্সি, সেসন পোসিিার 

বদল যবাদড থর যচয়ারম্যান েইদবন;  

(খ) অর্ থ মন্ত্রোলদয়র আসর্ থি প্রসতষ্ঠান সবিাদের িসচব অর্বা তাঁোর প্রসতসনসি সেদিদব সনযুি যিান 

ব্সি;  

(ে) এই আইদনর িারা ১২ এর অিীদন সনযুি ির্তথপদক্ষর যরসজ্িার; 

(ঘ) বাাংলাদেশ সিসিউসরটিজ্ অযান্ড এক্সদচঞ্জ িসমশন এর যচয়ারম্যান অর্বা তাঁোর প্রসতসনসি সেদিদব 

সনযুি যিান ব্সি; 

(ঙ) যরসজ্িার অফ জ্দয়ন্ট-স্টি যিাম্পাসনজ্ অযান্ড ফাম থি এর যরসজ্িার অর্বা তাঁোর প্রসতসনসি 

সেদিদব সনযুি যিান ব্সি  

(চ) মাইদক্রাদক্রসডট যরগুদলটরী অর্সরটি এর যচয়ারম্যান অর্বা তাঁোর প্রসতসনসি সেদিদব সনযুি যিান 

ব্সি; এবাং 

(ে) বীমা উিয়ন ও সনয়ন্ত্রে ির্তথপক্ষ এর যচয়ারম্যান অর্বা তাঁোর প্রসতসনসি সেদিদব সনযুি যিান 

ব্সি।  

(জ্) ডাি, যটসলদোোদোে ও তথ্যপ্রযুসি মন্ত্রোলদয়র তথ্য ও যোোদোে প্রযুসি সবিাদের িসচব অর্বা 

তাোঁর প্রসতসনসি সেদিদব সনযুি যিান ব্সি।   

(৩) যবাদড থর িসচব েইদবন যরসজ্িার এবাং সতসন যবাদড থর িিল িিার োবতীয় িাে থসববরেী িাংরক্ষদের োসয়দত্ব 

র্াসিদবন। 



সিসিউরড ট্রানজ্যািশন (অস্থাবর িম্পসি) আইন - চতুর্ থ খিড়া (বাাংলাদেশ ব্াাংদির মন্তদব্র আদলাদি িাংদশাসিত)- 16.03.2020 

 

১১।  যবাদড থর িাে থাবলী, োসয়ত্ব এবাং ক্ষমতািমূে– (১) যবাদড থর িাে থাবলী ও োসয়ত্বিমূদে অন্তর্ভ থি েইদব -  

(ি) এই আইদনর ৭ম অধ্যায় এবাং এই আইদনর অিীদন প্রেীত সবসি দ্বারা সনি থাসরত সবিাদনর অিীদন 

বসে থত অস্থাবর িম্পসির সিসিউসরটি অসিিার িাংক্রান্ত যনাটিদশর সনবন্ধন;  

(খ) রায় বা সডসক্র বদল পাওনাোর (judgment creditor) এর অসিিারিমূে সনবন্ধন; 

(ে) যবাড থ ির্তথি সনি থাসরত উপাদয় উি ির্তথপক্ষ ির্তথি পসরচাসলত সনবন্ধন পদ্ধসত িাংক্রান্ত নীসতমালা 

সনি থারে;  

(ঘ) এই আইদনর সবিানাবলী িাদপদক্ষ, ির্তথপক্ষ ির্তথি প্রেি যিবার পসরবদতথ সফ অর্বা আোয়দোগ্য 

অন্য যিান মাশুল (charge) সনি থারে; এবাং 

(ঙ) এই আইন দ্বারা বা ইোর অিীদন যবাদড থর উপর সুসনসে থষ্টিাদব আদরাসপত এইরূপ িাজ্িম থ ও 

োয়োসয়ত্ব পালন এবাং িম্পােন। 

(২) এই আইদনর উপ-িারা (১) ির্তথি আদরাসপত োবতীয় িতথব্ ও িাে থাবলী িাে থিরিাদব পালন ও িম্পােদনর 

জ্দন্য এবাং ইোর উদেশ্য অজ্থদনর উদেদশ্য প্রদয়াজ্নীয় বা ের্াের্ েইদত পাদর এমন িিল ক্ষমতা যবাড থ প্রদয়াে 

িসরদব। 

১২।  যরসজ্িার - (১) যবাড থ, িরিাদরর অনুদমােন িাদপদক্ষ, উপযুি যোগ্যতািম্পি এিজ্ন ব্সিদি এই 

আইদনর উদেশ্য িািনিদে যরসজ্িার সেদিদব সনদয়াে প্রোন িসরদবন, সেসন ির্তথপদক্ষর প্রিান িাে থসনব থােী 

িম থিতথা েইদবন।  

(২) যরসজ্িার এই আইদনর অিীদন আবশ্যিীয় সনবন্ধদনর িাদর্ িমৃ্পি িিল সবষদয়র িাসব থি তোবিান এবাং 

এই আইদনর অিীদন বা ির্তথি তাোর উপর অসপ থত িিল োসয়ত্ব ও িাে থাবলী পালন ও িম্পােদনর জ্ন্য োয়বদ্ধ 

েইদবন। সতসন ির্তথপদক্ষর িম থিতথা-িম থচারীদের তোবিান এবাং প্রশািসনি সনয়ন্ত্রে রাসখদবন। 

(৩) যবাড থ, এতদুদেদশ্য সনি থাসরত িারদে, উপ-িারা (১) এর অিীন সনদয়ােপ্রাপ্ত যরসজ্িারদি অপিারে িসরদত 

পাসরদবন। 

(৪) যরসজ্িার, যবাদড থর অনুমসত িাদপদক্ষ এবাং েখন সতসন প্রদয়াজ্ন মদন িসরদবন, এই আইন ির্তথি বা ইোর 

অিীদন তাোর উপর আদরাসপত যিান োসয়ত্ব অর্বা িতথব্ ির্তথপদক্ষর যিান িম থিতথার উপর অপ থে িসরদত 

পাসরদবন এবাং উি িম থিতথা যরসজ্িাদরর সনয়ন্ত্রে ও সনদে থশনা িাদপদক্ষ, অসপ থত োসয়ত্ব বা িতথব্ পালন বা 

িম্পােন িসরদবন। 

(৫) the Penal Code, 1860 এ প্রেি অর্ থানুিাদর এবাং এর উদেশ্য পূরেিদে এই আইদনর অিীন 

েঠিত যবাদড থর িেস্য, যরসজ্িার এবাং অন্যান্য িম থিতথা সিাংবা িম থচারীেে িরিারী িম থচারী সেদিদব েণ্য 

েইদবন।  

 

চতুর্ থ অধ্যায় 

সিসিউসরটি অসিিাদরর সৃসষ্ট এবাং পক্ষেদের অসিিার 
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১৩।  সিসিউসরটি অসিিাদরর সৃসষ্ট - (১) প্রবােমান (দলাটিাং) চাজ্থ রূদপ সিসিউসরটি অসিিারিে যে যিান 

সিসিউসরটি অসিিার সৃসষ্ট েইদব, েখন -  

(ি) যেনাোরদি মূল্য প্রোন িরা েইয়াদে;  

(খ) জ্ামানদত জ্াসমনোদরর অসিিার রসেয়াদে, অর্বা জ্ামানদতর অসিিার েস্তান্তদরর ক্ষমতা 

রসেয়াদে; এবাং  

(ে) জ্াসমনোর এমন এিটি চুসি স্বাক্ষর িসরয়াদে োোদত জ্ামানদতর এরূপ সববরে রসেয়াদে োো 

উি জ্ামানত সচসিত িসরবার জ্ন্য েদর্ষ্ট; 

(২) যিান সিসিউসরটি অসিিার যিান র্ততীয় পদক্ষর উপর বলবৎদোগ্য েইদব না, েসে না উো উপ-িারা (১) এ 

বসে থত পন্থায় সৃসষ্ট িরা েইয়া র্াদি।   

(৩) the Contract Act, 1872 (Act No. IX of 1872) এ োো সিছুই র্াকুি না যিন, েসে 

সিসিউরড পক্ষ জ্ামানদতর েখদলও র্াদি তবুও যিান সিসিউসরটি চুসি যমৌসখিিাদব িম্পােনকৃত েইয়াদে 

বসলয়া িসরয়া যনওয়া োইদব না।   

১৪।  সিসিউসরটি চুসির শতথাবলী - এিটি সিসিউসরটি চুসি অবশ্যই সলসখত েইদত েইদব োো জ্াসমনোর ির্তথি 

স্বাক্ষসরত েইদব এবাং - 

(ি) সিসিউরড পক্ষ এবাং জ্াসমনোর উিয়দি সচসিত িসরদব; 

(খ) এই আইদনর অিীদন প্রেীত সবসি দ্বারা সনি থাসরত সিসিউরড োয় বে থনা িসরদব; এবাং 

(ে) এই আইদনর অিীদন প্রেীত সবসি দ্বারা সনি থাসরত জ্ামানদতর বে থনা িসরদব।   

১৫।  োয়িমূে োো সুরসক্ষত (secured) েইদত পাদর এবাং িসবষ্যৎ অসগ্রম – (১) এিটি সিসিউসরটি 

অসিিার এি বা এিাসিি োয় সুরসক্ষত িসরদত পাদর োো েইদত পাদর যে যিান িরদের, বতথমান অর্বা 

িসবষ্যৎ, সনি থাসরত অর্বা সনি থারেদোগ্য, শতথ িাদপক্ষ অর্বা শতথেীন, সনসে থষ্ট অর্বা হ্রািবৃসদ্ধমান। 

(২) যিান সিসিউসরটি চুসিদত িসবষ্যৎ অগ্রীম সুরক্ষা িসরবার এবাং সনি থাসরত পদ্ধসতদত িসবষ্যৎ অস্থাবর 

িম্পসিদত সিসিউসরটি অসিিার সৃসষ্ট িসরবার সবিান র্াসিদত পাসরদব।  

১৬।  িম্পে োো জ্ামানত সেদিদব ব্বহৃত েইদত পাদর - এিটি সিসিউসরটি অসিিার োয়িারগ্রস্থ 

(encumber) িসরদব- 

(ি) যে যিান িরদনর অস্থাবর িম্পসি;  

(খ) অস্থাবর িম্পসিদত যিান আাংসশি অর্বা অসবদেয অসিিার;  

(ে) অস্থাবর িম্পসির যিান যেসেবদ্ধ সবিাে (generic category); এবাং  

(ঘ) যিান জ্াসমনোদরর িিল অস্থাবর িম্পসি।   

১৭।  স্বত্বপ্রাপদির (Assignee) সবরূদদ্ধ পক্ষ িমর্ থন োসব না িসরবার চুসি -(১) the Contract 

Act, 1872 (Act No. IX of 1872) এ োো সিছুই র্াকুি না যিন, জ্াসমনোর ির্তথি স্বত্বপ্রাপদির 

সবরূদদ্ধ যিান োসব বা পক্ষিমর্ থদনর অসিিার োো উি জ্াসমনোদরর সবদক্রতা অর্বা ইজ্ারাোতার সবরূদদ্ধ 
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রসেয়াদে, তাো উত্থাপন না িসরবার যিান চুসি স্বত্বপ্রাপি ির্তথি বলবৎদোগ্য েইদব েসে যিান স্বত্বাপ থে 

স্বত্বপ্রাপি ির্তথি মূদল্যর সবসনমদয়, িরল সবশ্বাদি এবাং যনাটিশ ব্তীত গ্রেে িরা েয়।    

(২) the Negotiable Instruments Act, 1881 এর অিীন যিান েস্তান্তরদোগ্য েসলদলর 

ের্াের্ িারি (holder in due course) এর সবরূদদ্ধ উপ-িারা (১) এর অিীন োসব অর্বা পক্ষিমর্ থন 

উত্থাপন িরা োইদব না।                   

১৮।  আোলদতর সনদে থশ পসরপালদনর (Compliance) আদেশ প্রোদনর ক্ষমতা - োসখলকৃত যিান 

আদবেদনর যপ্রসক্ষদত, আোলত এই আদেশ প্রোদনর ক্ষমতা রাসখদব যে -  

(ি) সিসিউরড পক্ষ বা সিসিউসরটি অসিিার িাংক্রান্ত তথ্য প্রাসপ্ত সবষদয় এই আইদনর অিীদন প্রেীত 

সবসি দ্বারা সনি থাসরত যনাটিশ গ্রেেিারী অন্য যিান ব্সি, উি যনাটিদশ প্রাসর্ থত আদবেন অনুিাদর িাে থ 

িসরদব; 

(খ) এই আইদনর অিীদন প্রেীত সবসি দ্বারা সনি থাসরত সিসিউসরটি অসিিার িাংক্রান্ত তথ্য প্রাসপ্তর উদেদশ্য 

প্রেি যিান যনাটিশ অনুোয়ী িাজ্ িরা েইদত সিসিউরড পক্ষদি, িম্পূে থ বা আাংসশিিাদব, অব্ােসত 

সেদত পাসরদব েসে যনাটিশ প্রোনিারী ব্সি, সেসন যিান জ্াসমনোর অর্বা রায় বা সডসক্রবদল পাওনাোর 

(judgment creditor) অর্বা জ্ামানদত স্বাদর্ থর অসিিারী অর্বা উি ব্সির অনুদমাসেত 

প্রসতসনসি নদেন, এই মদম থ আোলদত িদন্তাষজ্নিিাদব প্রসতসষ্ঠত িসরদত না পাদরন যে উি 

জ্ামানতকৃত িম্পসিদত তার যিান অসিিার রসেয়াদে অর্বা সতসন এিজ্ন রায় বা সডসক্র বদল 

পাওনাোর; 

(ে) সিসিউসরটি অসিিার িাংক্রান্ত তথ্য প্রাসপ্ত সবষদয় এই আইদনর অিীদন প্রেীত সবসি দ্বারা সনি থাসরত 

যিান যনাটিশ অনুোয়ী িাজ্ িসরবার িময় বসি থত িসরদব;  

(ঘ) ের্াের্ বসলয়া মদন িদরন এমন অন্য যিান আদেশ।  

 

পঞ্চম অধ্যায় 

িম্পূে থতা 

 

১৯।  িম্পূে থিরদের প্রসক্রয়া - (১) সিসিউরড পক্ষ, অর্বা সিসিউরড পদক্ষর প্রসতসনসি সেদিদব জ্াসমনোর বা 

জ্াসমনোদরর প্রসতসনসি ব্তীত অন্য যিান ব্সি ির্তথি জ্ামানত েখল বা পুনে থখল, সনদনাি সবষয়িমূদে এিটি 

সিসিউসরটি অসিিারদি িম্পূে থ িসরদব- 

(ি) পণ্য; 

(খ) েসলল;  

(ে) স্বত্ব েসলল অর্বা যিান প্রতযাসয়ত সনরাপিা জ্ামানত (certified security); এবাং  

(ঘ) অর্ থ;  

সিন্তু উি সিসিউসরটি অসিিার িম্পূে থ (perfected) র্াসিদব যিবলমাে ততক্ষে পে থন্ত েতক্ষে উি 

সবষয়িমূে প্রকৃতপদক্ষ জ্ামানত সেদিদব িারে িরা েইদব। 
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(২) এই আইদনর ৭ম অধ্যায় ও এই আইদনর অিীদন প্রেীত সবসি দ্বারা সনি থাসরত সবিাদনর অিীদন যিান 

সিসিউসরটি অসিিার িাংক্রান্ত আসর্ থি সববৃসত এর সনবন্ধন, যে যিান িরদনর জ্ামানদত এিটি সিসিউসরটি 

অসিিারদি িম্পূে থ (perfected) িসরদব।   

২০।  অসজ্থত আদয় সিসিউসরটি অসিিার - (১) যে যক্ষদে জ্ামানত আদয়র সৃসষ্ট িদর, যিখাদন সিসিউসরটি 

অসিিার - 

(ি) জ্ামানদত বজ্ায় র্াসিদব, েসে না সিসিউরড পক্ষ প্রতযক্ষিাদব বা পদরাক্ষিাদব সিসিউসরটি 

অসিিারমুি িাদব জ্ামানদতর যলনদেন অনুদমােন িসরয়া র্াদিন; এবাং  

(খ) স্বয়াংসক্রয়িাদব আয় পে থন্ত সবস্তৃত েইদব, েসেও উি আয় সিসিউসরটি চুসির অন্তর্ভ থি নয়।   

(২) েসে যিান সিসিউরড পক্ষ জ্ামানত এবাং আয় উিদয়র সবপরীদত যিান সিসিউসরটি অসিিার বলবৎ িদরন, 

যিদক্ষদে সিসিউসরটি অসিিার দ্বারা উি জ্ামানত এবাং আদয় সুরসক্ষত পসরমাে, উি বলবৎ িাংক্রান্ত যলনদেদনর 

তাসরদখ জ্ামানদতর বাজ্ারমূল্য পে থন্ত িীসমত র্াসিদব।  

(৩) আদয়র উপর যিান সিসিউসরটি অসিিার অসবরতিাদব িম্পূে থকৃত রসেদব, েসে মূল জ্ামানদত সিসিউসরটি 

অসিিারটি এমন এিটি আসর্ থি সববৃসতর সনবন্ধন দ্বারা িম্পূে থ েইয়া র্াদি োো - 

(ি) আদয়র সববরে িম্বসলত তথ্য িারে িদর োো এিই িরদের মূল জ্ামানদত যিান সিসিউসরটি 

অসিিার িম্পূে থ িসরবার জ্ন্য পে থাপ্ত েইদব; 

(খ) মূল জ্ামানতদি অন্তর্ভ থি িদর, েসে আয় এমন িরদের েইয়া র্াদি োো মূল জ্ামানদতর বে থনায় 

পদড়; অর্বা  

(ে) মূল জ্ামানতদি অন্তর্ভ থি িদর, েসে অর্ থ, যচি অর্বা ব্াাংি বা অনুরূপ প্রসতষ্ঠানিমূদের আমানসত 

সেিাদবর িমন্বদয় আয় েঠিত েয়; এবাং 

এই উপিারার উদেশ্য পূরেিদে, অনুরূপ প্রসতষ্ঠানিমূে বসলদত আসর্ থি প্রসতষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ 

িদনর ২৭ নাং আইন) এর অিীদন িাংজ্ঞাসয়ত আসর্ থি প্রসতষ্ঠানদি বুঝাইদব। 

(৪) আদয় যিান সিসিউসরটি অসিিার অসবরতিাদব িম্পূে থকৃত সিসিউসরটি অসিিার েইদব, েসে উি আয় উিুত 

েইবার িময় জ্ামানদতর উপর অসিিার িম্পূে থকৃত েইয়া র্াদি।  

(৫) েসে জ্ামানদত যিান সিসিউসরটি অসিিার সনবন্ধন ব্তীত অন্য যিানিাদব িম্পূে থ েইয়া র্াদি, জ্াসমনোর 

উি আদয় যিান স্বার্ থ অজ্থন িসরবার ১০ (েশ) সেন পর উি আদয় সিসিউসরটি অসিিার অিম্পূে থকৃত 

(unperfected) েইয়া োইদব, েসে না এই আইদনর অিীন উি আদয় সিসিউসরটি অসিিার িম্পূে থকৃত 

েইয়া র্াদি।  

 

ষষ্ঠ অধ্যায় 

অগ্রেণ্যতা 

 

২১।  অগ্রেণ্যতা সনি থারেিারী িািারে সনয়মাবলী - (১) এিই জ্ামানদত সিসিউসরটি অসিিাদরর যক্ষদে 

অগ্রেণ্যতার সনদনাি িািারে সনয়মাবলী প্রদোজ্য েইদব - 
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(ি) সনবন্ধদনর মাধ্যদম িম্পূে থকৃত সিসিউসরটি অসিিারিমূদের মদধ্য অগ্রেণ্যতা সনি থাসরত েইদব 

যরসজ্দিশদনর িমদয়র মাধ্যদম, িম্পূে থিরদের তাসরখ সবদবচনা ব্সতদরদি;  

(খ) যেদক্ষদে সনবন্ধদনর মাধ্যদম িম্পূে থকৃত যিান সিসিউসরটি অসিিার এবাং সনবন্ধন ব্তীত 

অন্যসবিিাদব িম্পূে থকৃত সিসিউসরটি অসিিাদরর মদধ্য অগ্রেণ্যতা সনি থাসরত েইদব, যিদক্ষদে- 

(অ) সনবন্ধদনর মাধ্যদম িম্পূে থকৃত সিসিউসরটি অসিিাদরর অন্যান্য সিসিউসরটি অসিিাদরর উপদর 

অগ্রেণ্যতা র্াসিদব, েসে সনবন্ধনটি অন্যান্য সিসিউসরটি অসিিাদরর িম্পূে থিরদের পূদব থ িাংঘটিত 

েইয়া র্াদি, এবাং 

(আ) সনবন্ধন ব্তীত অন্যসবিিাদব িম্পূে থকৃত সিসিউসরটি অসিিাদরর অন্যান্য সিসিউসরটি 

অসিিাদরর উপদর অগ্রেণ্যতা র্াসিদব েসে সনবন্ধন ব্তীত অন্যসবিিাদব িম্পূে থকৃত সিসিউসরটি 

অসিিারটি অন্যান্য সিসিউসরটি অসিিাদরর িসেত িম্পসিথত যিান আসর্ থি সববৃসত সনবন্ধদনর পূদব থ 

িম্পূে থকৃত েইয়া র্াদি।  

(ে) যে যক্ষদে সনবন্ধন ব্তীত অন্যসবিিাদব িম্পূে থকৃত সিসিউসরটি অসিিারিমূদের মদধ্য অগ্রেণ্যতা 

সনি থাসরত েইদব, যিদক্ষদে িম্পূে থতার ক্রম অনুিাদর অগ্রেণ্যতা সনি থাসরত েইদব; এবাং 

(ঘ) অিম্পূে থ (unperfected) সিসিউসরটি অসিিারিমূদের মদধ্য অগ্রেণ্যতা সনি থাসরত েইদব 

উি সিসিউসরটি অসিিারিমূে সৃসষ্ট েইবার তাসরদখর মাধ্যদম; 

(২) উপ-িারা (১) এর উদেশ্য পূরেিদে, মূল জ্ামানদত বা উোর আদয়র উপর অসবরতিাদব িম্পূে থকৃত 

সিসিউসরটি অসিিাদরর অগ্রেণ্যতা র্াসিদব ঐ িময় যর্দি েখন সিসিউসরটি অসিিাদরর অগ্রেণ্যতা 

প্রার্সমিিাদব (originally) প্রসতসষ্ঠত েইয়াসেল।  

(৩) যিান সিসিউসরটি অসিিাদরর েস্তান্তরগ্রেীতা ঐ সিসিউসরটি অসিিার িাংক্রান্ত যিইরূপ অগ্রেণ্যতা অজ্থন 

িসরদবন, েস্তান্তদরর িমদয় েস্তান্তরিারীর যেইরূপ অগ্রেণ্যতা সেল। 

(৪) িারা ২২ এর সবিান িাদপদক্ষ, উপ-িারা (১) এর অিীদন যিান সিসিউসরটি অসিিাদরর যেইরূপ অগ্রেণ্যতা 

সেদলা তাো িিল িসবষ্যৎ অসগ্রদমর যক্ষদেও প্রদোজ্য েইদব। 

২২।  রায় বা সডসক্র বদল পাওনাোদরর অগ্রেণ্যতা - এিটি িম্পূে থকৃত সিসিউসরটি অসিিাদরর অগ্রেণ্যতা র্াসিদব 

িারা ২৩ এর উপ-িারা (১) এর েফা (খ)-দত উসেসখত রায় বা সডসক্র বদল পাওনাোদরর অসিিাদরর উপর, 

শুধুমাে সনদনাি যক্ষদে - 

(ি) রায় বা সডসক্র বদল পাওনাোর ির্তথি উি েফায় উসেসখত রাদয়র যনাটিশ সনবন্ধদনর পূদব থ প্রেি অসগ্রদমর 

যক্ষদে;  

(খ) সিসিউরড পক্ষ ির্তথি যিান রাদয়র অসস্তত্ব িাংক্রান্ত যনাটিশ পাওয়ার পূদব থ প্রেি অসগ্রদমর যক্ষদে; 

(ে) িাংসবসিবদ্ধ প্রদয়াজ্নীয়তা অর্বা জ্াসমনোর ব্তীত অন্য যিান ব্সির সনিট আইনেতিাদব শতথযুি োদয়র 

আদলাদি প্রেি অসগ্রদমর যক্ষদে, যেখাদন সিসিউরড পক্ষ উপ-িারা (২) এ উসেসখত জ্ঞান লাদির পূদব থ চুসিদত 

আবদ্ধ েয়;  

(ঘ) জ্ামানদতর সুরক্ষা, িাংরক্ষে, ব্বস্থাপনা বা যমরামত বাবে সিসিউরড পক্ষ ির্তথি ব্সয়ত যুসিিিত 

খরচপাসত এবাং ব্য়িমূদের যক্ষদে।   
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২৩।  অিম্পূে থকৃত সিসিউসরটি অসিিাদরর অিীনস্থতা - (১) জ্ামানদত যিান অিম্পূে থকৃত সিসিউসরটি অসিিার 

সনদনাি অসিিাদরর অিীনস্থ েইদব- 

(ি) এিই জ্ামানদত িম্পূে থকৃত সিসিউসরটি অসিিাদরর;  

(খ) পাওনাোদরর স্বাদর্ থর, েসে উি পাওনাোর যরসজ্িাদরর সনিট যিান রাদয়র যনাটিশ সনবন্ধন িসরয়া 

র্াদিন;  

(ে) েফা (খ) যত উসেসখত পাওনাোদরর স্বার্ থ িাদপদক্ষ, িাংসবসিবদ্ধ বা অন্য যিান আইদনর অিীদন 

যিান ব্সির অস্থাবর িম্পসির সবসলবন্টদন অাংশ যনওয়ার অসিিাদরর।   

(২) যিান অিম্পূে থকৃত সিসিউসরটি অসিিার - 

(ি) জ্ামানদত িাে থিরী েইদব না - 

(অ) যিান যেউসলয়া িাে থিারার যক্ষদে স্বত্বপ্রাপদির সবপদক্ষ, েসে সিসিউসরটি অসিিারটি 

যেউসলয়া আইন, ১৯৯৭ এর আদলাদি যেউসলয়া েইবার সেন অিম্পূে থকৃত র্াদি; 

(আ) যিাম্পানী আইন, ১৯৯৪ (অর্বা the Companies Act, 1913) এর অিীদন 

সনদয়ােপ্রাপ্ত যিান সলকুইদডটদরর সবরুদদ্ধ েসে োইদিাট থ সবিাে ির্তথি অবলুসপ্তর আদেশ প্রোদনর 

িমদয় সিসিউসরটি অসিিারটি অিম্পূে থকৃত র্াদি;  

(খ) স্বত্ব েসলল সিাংবা পদণ্য যিান েস্তান্তরগ্রেীতার সবপদক্ষ িাে থিরী েইদব না, েসে উি েস্তান্তরগ্রেীতা 

- 

(অ) সিসিউসরটি চুসি নদে এমন যলনদেদনর মাধ্যদম জ্ামানদত স্বার্ থ অজ্থন িদরন;  

(আ) মূল্য প্রোন িদরন; এবাং  

(ই) সিসিউসরটি অসিিাদরর জ্ঞান োড়াই জ্ামানদতর িরবরাে গ্রেে িদরন; এবাং  

(ে) সেিাব ব্তীত অন্যান্য স্পশ থাতীত িম্পসিদত যিান েস্তান্তরগ্রেীতার সবপদক্ষ িাে থির েদব না, েসে 

উি েস্তান্তরগ্রেীতা- 

(অ) সিসিউসরটি চুসি নদে এমন যলনদেদনর মাধ্যদম জ্ামানদত স্বার্ থ অজ্থন িদরন; এবাং  

(আ) সিসিউসরটি অসিিাদরর জ্ঞান োড়াই মূল্য প্রোন িদরন।  

 

িপ্তম অধ্যায় 

সনবন্ধন পদ্ধসত 

 

২৪।  আসর্ থি সববৃসতর সনবন্ধন এবাং যরসজ্সি প্রসতষ্ঠা - (১) এই আইদনর উদেদশ্য পূরেিদে অর্বা িরিার যে 

রূপ উপযুি মদন িদর, যিইরূপ _______ বা  অন্যদিান ির্তথপক্ষ, যরসজ্সি প্রসতষ্ঠা, ব্বস্থাপনা এবাং িাে থক্রম 

পসরচালনা িসরদব। 
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(২) আসর্ থি সববৃসত সনবন্ধদনর িাদর্ িম্পৃি ক্ষমতা, োসয়ত্ব এবাং িাে থক্রম যরসজ্সির মাধ্যদম প্রদয়াে, িম্পােন 

এবাং পালনকৃত েইদব।  

(৩) যরসজ্সি এমনিাদব পসরচাসলত েইদব োোদত সনদন্মাি যিান মানেন্ড (criteria) ব্বোর িসরয়া িেদজ্ 

এবাং দ্রুততার িাদর্ অনুিন্ধান িেজ্তর িরা োয় - 

(ি) জ্াসমনোদরর অনন্য িনািিরে সচি (identifier) দ্বারা;  

(খ) জ্ামানদতর ক্রসমি নম্বর দ্বারা; অর্বা  

(ে) সনি থাসরত অন্য যিান অসতসরি মানেদন্ডর মাধ্যদম।  

(৪) এই আইদনর অিীদন সনবন্ধদনর মাধ্যদম যিান সিসিউসরটি অসিিার িম্পূে থকৃত িসরবার উদেদশ্য সনি থাসরত 

ফরদম আসর্ থি সববৃসত যরসজ্সিদত জ্মা সেদত েইদব।  

(৫) যরসজ্সি ির্তথি আদরাসপত িময় এবাং েখন যর্দি ইো অনুিন্ধানদোগ্য েয়, তখন যর্দি আসর্ থি সববৃসতর 

সনবন্ধনিাে থিরী েইদব।  

(৬) এই অধ্যায় এবাং এই আইদনর অিীদন প্রেীত সবসি দ্বারা সনি থাসরত সবিাদনর আদলাদি যরসজ্সি যিান আসর্ থি 

সববৃসত সনবন্ধন বা অনুিন্ধাদনর ফলাফল ইসুয িসরদব না েতক্ষে পে থন্ত না সনি থাসরত সফ পসরদশাসিত েয় অর্বা 

তাো পসরদশাদির ব্বস্থা গৃেীত েয়।  

(৭) যিান সিসিউসরটি চুসি িম্পােদনর পূদব থ বা পদর এবাং যিান সিসিউসরটি অসিিার সৃসষ্ট েইবার পূদব থ অর্বা 

পদর আসর্ থি সববৃসত সনবন্ধন িরা োইদব।  

(৮) এিটি সনবন্ধন এি বা এিাসিি সিসিউসরটি চুসির িাদর্ িম্পসিথত েইদত পাদর।   

(৯) যিান আসর্ থি সববৃসত সনবন্ধদনর িাে থিাসরতা আসর্ থি সববৃসতদত যিান ত্রুটি, অসনয়ম, বজ্থন অর্বা ভ্রাসন্তর 

িারদে ব্ােত েইদব না েসে না উি ত্রুটি, অসনয়ম, বজ্থন বা ভ্রাসন্ত মারাত্মিিাদব সবভ্রাসন্তির েয় এবাং এিটি 

যনাটিশ তখনই মারাত্মিিাদব সবভ্রাসন্তির েদব, েখন জ্াসমনোদরর িঠিি িনািসচি দ্বারা অনুিন্ধান িরা িদেও 

যনাটিশ খ ুঁদজ্ পাওয়া না োয়। 

(১০) ক্রসমি সচসিত পদণ্যর ক্রসমি নম্বদরর যিান ত্রুটি শুধুমাে জ্ামানদতর যক্রতা সিাংবা উোর ইজ্ারাগ্রেীতার 

সবরূদদ্ধ আসর্ থি সববৃসতটিদি অিাে থির িসরদব।  

(১১) উপ-িারা (১৩) িাদপদক্ষ, যেদক্ষদে এি বা এিাসিি ব্সির নাম যিান আসর্ থি সববৃসতদত জ্াসমনোর 

সেদিদব অন্তর্ভ থি েয়, এবাং যে যিান এিজ্ন জ্াসমনোদরর অনন্য িনািিরে সচদি মারাত্মি সবভ্রাসন্তির ত্রুটি, 

অসনয়ম, বজ্থন অর্বা ভ্রাসন্ত সৃসষ্ট েয়, যিদক্ষদে উি সনবন্ধন বাসতল েইদব। 

(১২) উপ-িারা (১০) এর যিান সিছুই, যিান ত্রুটি, অসনয়ম, বজ্থন অর্বা ভ্রাসন্ত মারাত্নিিাদব সবভ্রাসন্তির সি না 

এমন সিদ্ধাদন্ত উপনীত েইবার যক্ষদে এরূপ শতথ আদরাপ িসরদব না যে যিান ব্সি প্রকৃতিাদবই ইোর দ্বারা 

সবভ্রান্ত েইয়াসেদলন।  

(১৩) যিান জ্ামানদতর সবষয় বা িরে িম্পদিথ আসর্ থি সববৃসতদত বে থনা প্রোদন ব্র্ থতা ঐ আসর্ থি সববৃসতদত 

বসে থত অন্যান্য জ্ামানদতর সনবন্ধদনর ববিতাদি প্রিাসবত িসরদব না।  
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(১৪) েসে না অনুসলসপ পাওয়ার অসিিারী যিান ব্সি এই িারা অনুিাদর অনুসলসপ গ্রেদের অসিিারটি 

সলসখতিাদব প্রতযাোর িদর, সিসিউরড পক্ষ বা আসর্ থি সববৃসতদত সিসিউরড পক্ষ সেদিদব উসেসখত ব্াসি 

আসর্ থি সববৃসতদত জ্াসমনোর সেদিদব নামযুি প্রদতযি ব্সিদি - 

(ি) যরসজ্সি ির্তথি ইসুযকৃত এিটি োচাই সববৃসত (verification statement) প্রোন 

িসরদবন োো আসর্ থি সববৃসতর িসেত িম্পসিথত; অর্বা  

(খ) যরসজ্সি ির্তথি ইসুযকৃত েফা (ি) যত উদেসখত োচাই সববৃসতর (verification 

statement) িাগুদজ্ অনুসলসপ িরবরাে িসরদবন; 

আসর্ থি সববৃসত সনবন্ধদনর পরবতী অন্যযন্য ৩০ (সেশ) সেদনর মদধ্য।  

২৫।  আসর্ থি সববৃসতদত প্রেি তথ্য - (১) আসর্ থি সববৃসত সনসে থষ্ট যক্ষদে অবশ্যই সনদন্মাি তথ্যাসে িারে িসরদব- 

(ি) জ্াসমনোদরর ঠিিানা এবাং িনািসচি (identifier);  

(খ) সিসিউরড পদক্ষর ঠিিানা এবাং িনািসচি (identifier); 

(ে) জ্ামানদতর সববৃসত োো জ্াসমনোদরর িমগ্র িম্পসিিে ইোদি যুসিিিতিাদব িনাি িদর;  

(ঘ) এই আইদনর অিীদন প্রেীত সবসি সিাংবা প্রসবিান দ্বারা সনি থাসরত অন্য যিান তথ্য।  

(২) ক্রসমি সচসিত পদণ্য অবশ্যই ক্রসমি নম্বর, পণ্য প্রতীি, এবাং প্রস্তুতিারী প্রসতষ্ঠাদনর নাম বসে থত র্াসিদব, 

েসে না তাো মজুে মাল েয়। 

২৬।  পদরাক্ষ যনাটিশ –the Trasnfer of Property Act, 1882 অর্বা আপাতত বলবৎ অন্য 

যিান আইদন সিিতর োো সিছুই র্াকুি না যিন, যরসজ্সিদত যিান আসর্ থি সববৃসতর সনবন্ধন যিান ব্সির 

প্রসত ইোর সবযমানতা বা সবষয়বস্তুর পদরাক্ষ যনাটিশ সিাংবা জ্ঞান প্রিাশ িসরদব না।  

২৭। অননুদমাসেত সনবন্ধদনর ফদল ক্ষসতপূরে প্রাপ্যতা এবাং ক্ষসতপূরদের জ্ন্য ব্বস্থা গ্রেে - (১) যেদক্ষদে যিান 

ব্সি যুসিিিত িারে োড়া জ্াসমনোদরর যিান প্রিার অনুদমােন ব্তীত সিসিউসরটি অসিিার িাংসিষ্ট যিান 

আসর্ থি সববৃসত সনবন্ধন িদরন, ঐরূপ সনবন্ধদনর ফদল উিূত জ্াসমনোদরর যিান যুসিিিতিাদব পূব থপসরদজ্ঞয় 

যলািিান বা ক্ষসত েইদল জ্াসমনোর ঐ ব্সির সনিট েইদত ক্ষসতপূরে আোদয়র অসিিারী েইদবন। 

(২) যরসজ্সির িাে থ িম্পােদন যিান ভ্রাসন্ত বা বজ্থদনর িারদে যিান ব্সি যলািিান বা ক্ষয়ক্ষসতর িম্মুখীন 

েইদল সতসন ক্ষসতপূরে আোদয়র উদেদশ্য যবাদড থর সবরূদদ্ধ মামলা োদয়র িসরদত পাসরদবন, যে যক্ষদে ঐ 

যলািিান বা ক্ষসত উিূত েয়- 

(ি) যরসজ্সি ির্তথি ইসুযকৃত যিান মুসদ্রত অনুিন্ধাদনর ফলাফদলর উপর সনি থরশীলতার িারদন;  

(খ) িারা ২৪ অনুিাদর সনবন্ধদনর জ্ন্য জ্মাকৃত যিান আসর্ থি সববৃসত সনবন্ধদন যরসজ্িাদরর ব্র্ থতার 

ফদল।  

(৩) যিান ব্সির যলািিান বা ক্ষসতর জ্ন্য িরিার িরািসর সিাংবা প্রাসতসনসিিিাদব (vicarious) এই 

িারদে োয়ী েইদবন না যে - 

(ি) এই আইন, প্রসবিান অর্বা যরসজ্সির িাে থক্রম িম্পদিথ িরিাদরর যিান প্রসতসনসি বা িম থচারী 

ির্তথি যমৌসখি উপদেশ প্রোন িরা েইয়াদে, েসে না মামলা োদয়রিারী ব্সি প্রমাে িসরদত পাদরন 

যে, উি প্রসতসনসি বা িম থচারী িরল সবশ্বাদি োসয়ত্ব পালন িসরদতসেদলন না; অর্বা 
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(খ) যিান সনবন্ধন িাে থিরী িসরবার উদেদশ্য ববদুযসতি উপাি (electronic data) আিাদর 

যরসজ্সিদত যপ্রসরত যিান আসর্ থি সববৃসত সনবন্ধদন অর্বা িঠিিিাদব সনবন্ধদন ব্র্ থতার িারদে।  

(৪) the Limitation Act, 1908 সিাংবা বতথমাদন প্রচসলত অন্য যিান আইদন সিিতর োো সিছুই 

র্াকুি না যিন, এই িারার অিীদন ক্ষসতপূরদের জ্ন্য িরিাদরর সবরূদদ্ধ যিান প্রিার মামলা োদয়র িরা োইদব 

না, েসে না তাো আরি েয় সনদনাি িমদয়র মদধ্য োো পূব থবতী তাোর পূদব থ - 

(ি) মামলা োদয়দরর অসিিারী ব্সি উি যলািিান বা ক্ষসত িম্পদিথ প্রর্ম অবেত েইবার দুই বের।  

(খ) এরূপ সেন েইদত ১০ (েশ) বের - 

(অ) উপিারা (২) এর েফা (ি) অনুিাদর যিান মামলা রুজু িরার যক্ষদে, যেই সেন অনুিন্ধাদনর 

ফল ইসুয িরা েইয়াসেল; 

(আ) উপিারা (২) এর েফা (খ) অনুিাদর মামলা রুজু িরার যক্ষদে, যেই সেন আসর্ থি সববৃসত 

সনবন্ধদনর জ্ন্য জ্মা প্রোন েইয়াসেল।  

(৫) এই আইন, প্রসবিান সিাংবা অন্য যিান আইদনর অিীদন যরসজ্িার, িম থিতথা বা িম থচারী ির্তথি যিান োসয়ত্ব 

পালন বা িাে থ িম্পােনিাদল যিান ভ্রাসন্ত বা বজ্থদনর িারদে িরিার, যরসজ্িার অর্বা যরসজ্সির যিান িম থিতথা 

বা িম থচারীর সবরূদদ্ধ যিান মামলা োদয়র িরা োইদব না।  

(৬) েসে যিান ব্সি যুসিিাংেত িারে োড়া এই আইদনর অিীন তাোর উপর আদরাসপত োয় পালদন ব্র্ থ েয়, 

তাো েইদল উি ব্সি োোর সনিদট োয়বদ্ধ, তাোর উি ব্র্ থতার ফলশ্রুসতদত যুসিিাংেতিাদব পূব থপসরদজ্ঞয় 

(foreseeable) ক্ষসত বা যলািিান েইদল, সতসন ইোর জ্ন্য ক্ষসতপূরে প্রাসপ্তর অসিিারী েইদবন।  

 

অষ্টম অধ্যায় 

যখলাপিালীন অসিিার এবাং প্রসতিার 

 

২৮।  প্রদয়াে - (১) এই অধ্যাদয় সিিতর যিান সবিান র্ািা িাদপদক্ষ, এই অধ্যাদয়র সবিানাবলী শুধুমাে যিই 

িিল সিসিউসরটি অসিিাদরর জ্ন্য প্রদোজ্য েইদব োো যিান োয়  পসরদশাি বা িাে থিম্পােন সনসিত িদর।   

(২) যখলাপী েবার পর, জ্াসমনোর এবাং সিসিউরড পক্ষ প্রদয়াদের অসিিারী েইদবন-  

(ি) এই অধ্যায় সিাংবা এই আইদনর অিীদন প্রেীত সবসি দ্বারা সনি থাসরত যে যিান অসিিার; এবাং 

(খ) সিসিউসরটি চুসি বা অন্য যিান আইদন প্রেি যে যিান অসিিার।   

(৩) এই অধ্যায় সিাংবা এই আইদনর অিীদন প্রেীত সবসি দ্বারা সনি থাসরত অসিিার এবাং প্রসতিারগুদলা েদব 

ক্রমপুসঞ্জত (cumulative)।  

(৪) এই অধ্যায় এবাং এই আইদনর অিীদন প্রেীত সবসি অনুিাদর সিসিউরড পক্ষ ির্তথি িাে থিরকৃত যিান 

অসিিার অন্য যিান অসিিাদরর িাে থিাসরতাদি বািাগ্রস্থ িসরদব না, েসে না যিান অসিিার অপর যিান 

অসিিাদরর প্রদয়ােদি অিিব িসরয়া যতাদল।    
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২৯।  সিসিউরড পদক্ষর যখলাপিালীন অসিিার এবাং প্রসতিার - (১) যেদক্ষদে যিান যেনাোর সিসিউসরটি চুসির 

যখলাপ িদর, যিদক্ষদে যেনাোদরর সবপদক্ষ সিসিউরড পদক্ষর রসেয়াদে -  

(ি) সিসিউসরটি চুসিদত প্রেি অসিিার এবাং প্রসতিারিমূে;  

(খ) এই অধ্যাদয় সনি থাসরত অসিিার, প্রসতিার এবাং োয়িমূে এবাং এই আইদনর অিীদন প্রেীত সবসি 

দ্বারা িাংযুসতর উপর সিসিউসরটি অসিিার, শদস্যর উপর সিসিউসরটি অসিিার এবাং িাংদোজ্দনর উপর 

সিসিউসরটি অসিিার সবষদয় সনি থাসরত অসিিার, প্রসতিার এবাং োয়িমূে; এবাং  

(ে) সিসিউরড পক্ষ েসে জ্ামানদতর েখদল বা সনয়ন্ত্রদে র্াদি, তােদল সিসিউরড পক্ষ ির্তথি 

জ্ামানদতর যেফাজ্ত ও িাংরক্ষে সবষদয় আইদনর অিীদন প্রেীত সবসি দ্বারা সনি থাসরত োসয়ত্ব,  অসিিার 

ও প্রসতিারিমূে।   

(২) েসে জ্ামানতটি বা জ্ামানদতর অাংশ স্বত্ব েসলল েইয়া র্াসিদল সিসিউরড পক্ষ স্বত্ব েসলল বা উি েসলদলর 

অিীন পণ্যিমূদের সবপরীদত অগ্রির েইদত পাসরদব। স্বত্ব েসলল বলবতিরদের জ্ন্য অনুদমাসেত যে যিান পন্থা 

উি েসলদলর অিীদনর পণ্যিমূদের যক্ষদেও প্রদয়াজ্নীয় পসরবতথন িাদপদক্ষ অনুদমাসেত েইদব।   

(৩) উপ-িারা (৫) িাদপদক্ষ, সিসিউসরটি চুসিদত জ্াসমনোর এবাং সিসিউরড পদক্ষর অসিিার এবাং িতথব্িমূে 

পসরমাদপর জ্ন্য মানেন্ড সনি থাসরত র্াসিদত পাদর, তদব উি মানেন্ড অসিিার এবাং িতথব্িমূদের িরে অনুোয়ী 

প্রিাশ্যিাদব অদেৌসিি েইদব না।  

(৪) যে িিল সবিান সিসিউরড পক্ষ ির্তথি জ্ামানদতর যেফাজ্ত ও িাংরক্ষে, জ্ামানত বাদজ্য়াপ্তিরে বা 

পুনঃেখদলর পর জ্ামানদতর সনষ্পসি িসরবার অসিিার, সনষ্পসির পর উদ্বৃি অর্বা ঘাটসত, োদয়র োবীপূরদের 

জ্ন্য জ্ামানত িারে িসরবার অসিিার এবাং জ্ামানদতর পুনরুদ্ধার এবাং সিসিউসরটি চুসি পুনব থোল এবাং ইোর 

অপিারে বা পসরবতথন (োো প্রদোজ্য েয়) িাংক্রান্ত সবষদয় জ্াসমনোরদি সনসে থষ্ট সিছু অসিিার যেয় এবাং 

সিসিউরড পদক্ষর উপর সনসে থষ্ট সিছু িতথব্ আদরাপ িদর, তাো এই আইদনর অিীদন প্রেীত সবসি দ্বারা সনি থাসরত 

েইদব।     

(৫) যেদক্ষদে স্থাবর এবাং অস্থাবর িম্পসির উপর স্বার্ থ আদরাদপর মাধ্যদম এিই োয় সুরসক্ষত িরা েদয়দে, 

যিখাদন সিসিউরড পক্ষ েসে চাদেন -  

(ি) অস্থাবর িম্পসির যক্ষদে এই অধ্যায় এবাং এই আইদনর অিীদন প্রেীত সবসির অিীদন অগ্রির েইদত 

পাদরন; অর্বা 

(খ) স্থাবর এবাং অস্থাবর িম্পসি উিদয়র যক্ষদে এমনিাদব অগ্রির েইদত পাদরন যেন অস্থাবর 

িম্পসিটিদি স্থাবর িম্পসি সেদিদব েণ্য িরা েইদব, এবাং যিদক্ষদে এই অধ্যায় এবাং এই আইদনর 

অিীদন প্রেীত সবসির সবিানাবলী প্রদোজ্য েইদব না।  

(৬) স্থাবর এবাং অস্থাবর িম্পসির সবক্রয়লদ্ধ অর্ থ সবতরদের যক্ষদে, যেদক্ষদে স্থাবর এবাং অস্থাবর িম্পসির জ্ন্য 

সবক্রয়মূল্য আলাোিাদব বরাে িরা নাই, যিদক্ষদে অস্থাবর িম্পসি সবক্রদয়র উপর আদরাপেীয় যমাট মূল্য েইদব, 

সবক্রদয়র িময় অস্থাবর িম্পসির বাজ্ারমূদল্যর স্থাবর এবাং অস্থাবর িম্পসির যমাট বাজ্ারমূদল্যর আনুপাসতি 

োর।  

(৭) যিান সিসিউসরটি অসিিার শুধুমাে এই িারদে এিসেত (merge) েইদব না যে উি োবীটি সিসিউরড 

পক্ষ ির্তথি আনীত যিান আোলদতর আদেদশর মাদঝ িসিদবসশত েইয়াদে, অর্বা উি আদেদশর অিীদন 

সিসিউরড পক্ষ জ্ামানদতর উপর প্রদয়াে (execution) আদরাপ িসরয়াদে।  
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৩০।  আোলদতর  ক্ষমতা – (১) জ্াসমনোর, জ্াসমনোদরর পাওনাোর, সিসিউরড পক্ষ, এরূপ ব্সি সেসন 

সিসিউরড োদয়র পসরদশাি অর্বা অন্য যিান িাে থিম্পােদন োয়বদ্ধ, অর্বা যিান ব্সি জ্ামানদত োোর 

অসিিার রসেয়াদে োো এই িারার অিীন যিান আদেশ দ্বারা প্রিাসবত েইদত পাদর, ির্তথি ের্াের্ 

এখসতয়ারিম্পি আোলদত আদবেদনর যপ্রসক্ষদত আোলত এই অধ্যায় এবাং এই আইদনর অিীদন প্রেীত সবসি 

দ্বারা সনি থাসরত সবিানিমূে পালন সনসিতিদে অর্বা  জ্ামানদতর সুরক্ষা সিাংবা উি জ্ামানদত যিান ব্সির 

স্বার্ থ িাংরক্ষদের জ্ন্য ের্াের্ আদেশ সেদত পাসরদবন।   

(২)- ের্াের্ এখসতয়ারিম্পি আোলত জ্ামানদত স্বার্ থ রসেয়াদে এরূপ ব্সির আদবেদনর যপ্রসক্ষদত সনদচর যে 

যিান এিটি অর্বা উিয় আদেশ প্রোন িসরদত পাসরদবন - 

(ি) জ্ামানদত অগ্রেণ্যতা অর্বা প্রাপ্যতা িম্পসিথত প্রদের সনষ্পসি িসরবার আদেশ; 

(খ) আইদনর দ্বারা অর্বা আইদনর অিীদনর প্রদয়াজ্নীয়তা অনুিাদর, শতথিাদপদক্ষ অর্বা অন্যর্ায়, 

িমদয়র বৃসদ্ধ সিাংবা হ্রািিরে িম্পসিথত আদেশ।  

 

 

নবম অধ্যায় 

সবসবি 

 

৩১।  সবজ্ঞসপ্ত জ্ারী -(১) যেদক্ষদে এই আইদনর অিীন যিান যনাটিশ অর্বা অন্যান্য েসললাসে প্রোন, িরবরাে 

সিাংবা জ্ারী প্রদয়াজ্ন, যিদক্ষদে তাো প্রোন িরা োইদব -  

(ি) ব্সির যক্ষদে, তাোর সনিদট অর্বা যরসজ্স্টাড থ ডািদোদে প্রোা্দনর মাধ্যদম - 

(অ) উি ব্সিদি উদেশ্য িসরয়া তাোর বািস্থাদন; অর্বা  

(আ) যেই যক্ষদে উি ব্সি ব্বিাদয়র এিমাে স্বত্বাসিিারী, তাোর নাদম তাোর ব্বিাসয়ি 

ঠিিানায়; 

(খ) অাংশীোসরদত্বর যক্ষদে,  

(অ) যপৌোদনার মাধ্যদম  

(১) এি বা এিাসিি অাংশীোরদি; অর্বা  

(২) প্রোদনর িময় অাংশীোসরত্ব ব্বিা সনয়ন্ত্রে ও ব্বস্থাপনািারী ব্সিদি; অর্বা 

(আ)  যরসজ্স্টাড থ ডািদোদে -  

 (১) অাংশীোসরত্বদি;  

(২) এি বা এিাসিি অাংশীোরদি; অর্বা 

(৩) প্রোদনর িময়, অাংশীোসরত্ব ব্বিা সনয়ন্ত্রে ও ব্বস্থাপনািারী ব্সিদি;   
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উদেশ্য িসরয়া অাংশীোসরত্ব ব্বিার প্রিান ব্বিাসয়ি ঠিিানায়;  

 (ে) যিাম্পাসনর যক্ষদে,  

(অ) যিাম্পাসনর িম থিতথাদি সিাংবা পসরচালিদি অর্বা ঐ যিাম্পাসনর অসফি বা ব্বিা 

পসরচালনার স্থাদনর োসয়দত্ব আদেন এরূপ ব্সিদি যপৌুঁোদনার মাধ্যদম; অর্বা   

(আ) যিাম্পাসনর সনবসন্ধত অসফি সিাংবা প্রিান িাে থালদয় বা যরসজ্স্টাড থ ডািদোদে প্রোা্দনর 

মাধ্যদম; 

(ঘ) সমউসনসিপ্যাল িদপ থাদরশন ও িরিাদরর অন্যান্য িাংস্থার যক্ষদে,  

(অ) উি সমউসনসিপ্যাল িদপ থাদরশন বা িাংস্থার যময়র, ক্লািথ, েপ্তদরর িসচব সিাংবা ব্সিবদে থর 

উপ-িম থিতথাদি যপৌুঁোদনার মাধ্যদম; অর্বা 

(আ) িদপ থাদরশন অর্বা িরিাদরর অন্যান্য িাংস্থাদি উদেশ্য িসরয়া যরসজ্স্টাড থ ডািদোদে 

প্রোদনর মাধ্যদম।     

(২) যিান যনাটিশ অর্বা পে যরসজ্স্টাড থ ডািদোদে প্রোন িরা েইদল সিাংবা জ্ারী িসরদল উো যেওয়া, প্রোন 

বা জ্ারী েইয়াদে বসলয়া তখনই েণ্য েইদব- 

(ি) েখন গ্রেীতা প্রকৃতিাদবই উি পোসে গ্রেে িসরদবন; অর্বা 

(খ) ঐ িমস্ত যক্ষে ব্তীত যেখাদন ডািদিবা িাে থির নাই যিদক্ষদে সনবন্ধদনর সেন েইদত ১০ (েশ) 

সেন অসতবাসেত েইবার পর।  

ইোর মদধ্য োো পূদব থ ঘদট। 

(৩) উপ-িারা (১)-এ োোই র্াকুি না যিন, এই আইদনর অিীদন পক্ষেে যনাটিশ ও অন্যান্য পে আোন ও 

প্রোদন যোোদোদের মাধ্যম সেদিদব ইদলিট্রসনি যমইল িে অন্যান্য যোোদোদের মাধ্যদম িম্মত েইদত পাদরন।   

৩২।  সবসি ও প্রসবিান প্রেয়দনর ক্ষমতা– (১) িরিার, এই আইদনর উদেশ্য পূরেিদে িরিারী যেদজ্দট প্রজ্ঞাপন 

দ্বারা, আইদনর প্রদয়াে এবাং আইদনর সবদরাি, ির্তথপক্ষ, সিসিউসরটি অসিিাদরর সৃসষ্ট এবাং পক্ষেদের অসিিার, 

িম্পূে থতা, অগ্রেণ্যতা, সনবন্ধন পদ্ধসত এবাং যখলাপিালীন অসিিার ও প্রসতিার সবষয়ি অসতসরি সবষয়াবলীর 

জ্ন্য সবসি প্রেয়ন িসরদত পাসরদব।  

(২) এই আইদনর উদেশ্য পূরেিদে, ইোর অসিপ্রায় অনুিাদর, িরিাদরর পূব থ অনুদমােন িাদপদক্ষ ির্তথপক্ষ 

প্রসবিান প্রেয়ন িসরদত পাদর োোদত - 

(ি) যরসজ্িাদরর োসয়ত্ব সনি থারে িরা র্াসিদব; 

(খ) সনবন্ধদনর িময়, স্থান ও এ িম্পসিথত অন্যান্য সবষয় এবাং ইদলিট্রসনি যডটা োো এই আইদনর 

অিীদন যরসজ্সিকৃত েইদত পাদর সিাংবা যরসজ্সিকৃত েওয়া প্রদয়াজ্ন তাো সনি থারে িরা র্াসিদব। 

(ে) অন্যান্য প্রদয়াজ্নীয়তা যেমন - 

(অ) আসর্ থি সববৃসত যিান প্রিাদর সলসখত েইদব, ইোদত যিান সবষয়বস্তু র্াসিদব এবাং ইো 

যিান পন্থায় ব্বহৃত েইদব এবাং এই আইদনর অিীন সিসিউসরটি অসিিার যরসজ্সিকৃত িসরদত 

িাংদশাসিত সববৃসত যিান পন্থায় ব্বহৃত েইদব তাো সনি থারে িরা র্াসিদব;   
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(আ) এই আইদন উসেসখত যনাটিশ যিান প্রিাদর সলসখত েইদব, ইোদত যিান সবষয়বস্তু র্াসিদব 

ও যিান পন্থায় ব্বোর িরা েইদব তাো সনি থারে িরা র্াসিদব;  

(ই) আসর্ থি সববৃসতদত যিান পন্থায় জ্ামানদতর আয় িে জ্ামানত সববৃত েইদব এবাং যিান 

জ্াতীয় পণ্যগুদলা ক্রসমি নম্বর দ্বারা সচসিত েইদত পাদর সিাংবা যিান জ্াতীয় পণ্যগুদলা 

অবশ্যই ক্রসমি নম্বর দ্বারা সচসিত েইদব তাো সনি থারে িরা র্াসিদব।  

(ঘ) যরসজ্সি অনুিন্ধান িম্পসিথত সবষয়াসে ও যরসজ্সিকৃত তথ্য প্রিাসশত েইবার পদ্ধসত সনি থারে িরা 

র্াসিদব োোদত অন্তর্ভ থি র্াসিদব - 

(অ) যিান উপাদয় অনুিন্ধান িম্পাসেত েইদত পাদর তাোর িরে;  

(আ) অনুিন্ধাদনর ফলাফদলর প্রিার;  

(ই) অনুসলসপ সিাংবা িােজ্াসের িতযাসয়ত অনুসলসপর জ্ন্য অনুদরাি িসরবার উপায়; এবাং 

(ঈ) অনুিন্ধাদনর ফলাফল যরসজ্িার ির্তথি িতযাসয়ত িসরবার উপায়;  

(ঙ)  আসর্ থি সববৃসতদত উসেসখত তদথ্যর সনবন্ধন অনুদমােন িসরদত োচাই সববৃসতর 

(verification statement) ব্বোর উদেখ র্াসিদব। 

(চ) যরসজ্সির িাে থিাসরতা স্থসেতিরে এবাং পুনরারদির উপায় সনি থারে িরা র্াসিদব, োোদত অন্তর্ভ থি 

র্াসিদব -  

(অ) যরসজ্সির িাে থিাসরতা স্থসেতিরে সিাংবা এর িাে থিাসরতা পুনরারদির জ্ন্য যিান 

পদ্ধসত;  

(আ) যরসজ্সির িাে থিাসরতা স্থসেতিরে সিাংবা পুনরারদির িাদর্ িম্পসিথত এমন সবষয়াসে 

যেটি যবাদড থর সনিট প্রদয়াজ্নীয় বসলয়া মদন েইদব; 

(ে) এমন যিান সবষয় সনি থারে িরা র্াসিদব োো এই আইন দ্বারা প্রদয়াজ্নীয় সিাংবা আইদনর 

ির্তথত্ববদল প্রসবিাদন সনি থাসরত েওয়া জ্রুসর। 

(জ্) এই আইদনর উদেশ্য পূরেিদে ির্তথপদক্ষর সনিট প্রদয়াজ্নীয় বসলয়া মদন েইদতদে এমন অন্যান্য 

সবষয়াসে িম্পদিথ উদেখ র্াসিদব। 

৩৩। অনুবাে - এই আইদনর সনি থরদোগ্য ইাংদরসজ্ পাঠ র্াসিদব োো বাাংলার পাশাপাসশ যবাড থ ির্তথি অনুদমাসেত 

েইদব। বাাংলা পাঠ এবাং ইাংদরসজ্ পাদঠর মদধ্য সবদরাদির যক্ষদে বাাংলা পাঠ প্রািান্য পাইদব।  

 

েশম অধ্যায় 

ক্রাসন্তিাল 

 

৩৪। সুসনসে থষ্ট িাংজ্ঞািমূে এবাং পূব থবতী আইদনর প্রদোজ্যতা - (১) এই অধ্যাদয়র সবিানাবসলর উদেদশ্য- 

(ি) “পূব থবতী আইন” অর্ থ বাাংলাদেদশর যিই িিল আইন োো এই আইন িাে থির েইবার অব্বসেত 

পূদব থ  পূব থবতী সিসিউসরটি অসিিাদরর যক্ষদে প্রদোজ্য েয়;  এবাং 
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(খ) “পূব থবতী সিসিউসরটি অসিিার” অর্ থ এই আইন িাে থির েইবার পূদব থ িম্পিকৃত যিান চুসি দ্বারা 

সৃষ্ট অসিিার োো এই আইদনর অিীদন এিটি সিসিউসরটি অসিিার এবাং োোদত এই আইন প্রদোজ্য 

েইত েসে অসিিারটি সৃসষ্টর িময় এই আইনটি বলবৎ র্াসিত।   

(২) এই অধ্যাদয় সিিরূপ সবিান ব্তীত, ইোর আওতার্ভি পূব থবতী সিসিউসরটি অসিিারিে িিল সিসিউসরটি 

অসিিাদরর যক্ষদে এই আইন প্রদোজ্য েইদব। 

 (৩) উপ-িারা (৪) িাদপদক্ষ, এই আইন িাে থির েইবার পূদব থ যিান আোলত সিাংবা িাসলশ ট্রাইবুযনাদল যিান 

মামলার চলমান িাে থিারায় পূব থবতী আইন প্রদোজ্য েইদব; 

(৪) এই আইন িাে থির েইবার পূদব থ পূব থবতী সিসিউসরটি অসিিার বলবৎ িসরবার উদেদশ্য েসে যিান পেদক্ষপ 

গৃেীত েইয়া র্াদি, উি বলবৎিরে পূব থবতী আইদনর অিীদন চলমান রসেদব। 

 (৫) পূব থবতী সিসিউসরটি অসিিার সৃষ্ট েইয়াসেল সিনা তাো পূব থবতী আইদনর অিীদন সনি থাসরত েইদব। 

(৬) পক্ষেদের মধ্যিার সৃষ্ট যিান পূব থবতী সিসিউসরটি অসিিার, এই আইদনর অিীদন অসিিার সৃসষ্টদত 

আবশ্যিীয় উপাোনিমূে/ প্রদয়াজ্নীয় শতথাবসল পূরে না িসরদলও, তাো িাে থির র্াসিদব। 

(৭) পূব থবতী সিসিউসরটি অসিিাদরর অগ্রেণ্যতার সবপরীদত প্রসতদোেী োবীোদরর প্রসতদ্বসিতা িরবার অসিিার 

পূব থবতী আইন দ্বারা সনি থাসরত েইদব েসে-  

(ি) এই আইন িাে থির েইবার পূদব থ সিসিউরড অসিিার এবাং িিল প্রসতদোেী োবীোদরর প্রসতদ্বসিতা 

িসরবার অসিিার উিূত েয়; এবাং  

(খ) এই আইন িাে থির েইবার িময় যর্দি তাোদের যিান অসিিাদরর অগ্রেণ্যতার মে থাো পসরবসতথত 

না েইয়া র্াদি। 

(৮) উপ-িারা (৭) এর েফা (খ) এর উদেশ্য পূরেিদে, পূব থবতী সিসিউসরটি অসিিাদরর অগ্রেণ্যতার অবস্থা 

পসরবসতথত েইদব যিবল েসে— 

(ি) েখন এই আইন িাে থির েইয়াদে তখন েসে উি অসিিার িম্পূে থকৃত েয় সিন্তু পরবতীদত উি 

অসিিাদরর িম্পূে থিরে িমাপ্ত েইয়া র্াদি; অর্বা  

(খ) েখন এই আইন িাে থির েইয়াদে তখন েসে পূব থবতী আইদনর অিীন ইো িম্পূে থকৃত না েইয়া র্াদি 

এবাং যিবল মাে এই আইদনর অিীদন িম্পূে থকৃত েইয়া র্াদি। 

 

৩৫। যিান পূব থবতী সিসিউসরটি অসিিাদরর িম্পূে থতা সনি থারেিারী ক্রাসন্তিালীন সবসিিমূে- (১) এই আইন 

িাে থির েইবার িমদয় পূব থবতী আইদনর অিীদন িম্পূে থকৃত যিান পূব থবতী সিসিউসরটি অসিিার এই আইদনর 

অিীদনও চলমান র্াসিদব েতক্ষে পে থন্ত না সনদনাি ঘটনার মদধ্য োো আদে ঘদট - 

(ি) পূব থবতী আইদনর অিীদন উি সিসিউসরটি অসিিার িম্পূে থকৃত বসলয়া েণ্য েইবার িময় অসতবাসেত 

েইবার পর; এবাং 

(খ) এই আইন িাে থির েইবার ১ (এি) বের অসতক্রান্ত েইবার পর।  

(২)েসে উপ-িারা (১) অনুিাদর পূব থবতী সিসিউসরটি অসিিার িম্পূে থকৃত বসলয়া েণ্য না েইবার পূদব থ এই আইদনর 

িম্পূে থিরদে প্রদয়াজ্নীয় শতথিমূে পূরে েয়, তাো েইদল পূব থবতী সিসিউসরটি অসিিার এই আইদনর অিীদন 



সিসিউরড ট্রানজ্যািশন (অস্থাবর িম্পসি) আইন - চতুর্ থ খিড়া (বাাংলাদেশ ব্াাংদির মন্তদব্র আদলাদি িাংদশাসিত)- 16.03.2020 

 

িম্পূে থকৃত সেদিদব ঐ িময় যর্দি চলমান র্াসিদব েখন যর্দি উো পূব থবতী আইদনর অিীদন িম্পূে থকৃত 

েইয়াসেল।   

(৩) েসে উপ-িারা (১) অনুিাদর পূব থবতী সিসিউসরটি অসিিার িম্পূে থকৃত বসলয়া েণ্য না েইবার পূদব থ এই 

আইদনর িম্পূে থিরদের প্রদয়াজ্নীয় শতথিমূে পূরে না েয়, তাো েইদল যিবল এই আইদনর অিীদন িম্পূে থকৃত 

েইবার িময় যর্দি পূব থবতী সিসিউসরটি অসিিার িম্পূে থকৃত েইদব।    

(৪) জ্াসমনোর এবাং সিসিউরড পদক্ষর মদধ্য যিান পূব থবতী সিসিউসরটি অসিিার সৃসষ্টিারী যিান সলসখত চুসি 

এই আইন অনুিাদর বসে থত জ্ামানত অন্তর্ভ থিিারী যিান যনাটিশ সনবন্ধদনর জ্ন্য জ্াসমনোর ির্তথি ির্তথত্ব প্রোন 

সেদিদব পে থাপ্ত েইদব। 

 

-------------------------------িমাপ্ত----------------------------------- 


