
নষয়ভ �যাতশফরস

�টােযড ভশেযাটএ বষ  রষভষেটড

ভশরষকশনশ   ◌ংেকাযশেনাতফষধষনষেলধ:
এআ  দরষরটষ  �টােযড ভশেযাটএ বষ  রষভষেটেডয   �ভা �তাতষ, �টােযড ভশেযাটএ বষ  কেযাতৃক ◌ূেযাফরষখষত

নহভতষ �ফামতসত  ননহভ দষত কশয   নষকট  এয   �◌াযকশ , হনঃভহেদাযণ �◌াতশেনাতকযণ �ভা
◌ূেযানষলষেদাধ।

১. যষচষতষ

১.১ �টােযড ভশেযাটএ বষ রষভষেটড  �চােছ  �◌�নাট বষন �◌�নাট �গােযনশডশআেনযঅআেনয  ধসেন
�নাতেযাবহেকাতএকটষ ক �ভা শনষ মশয �যজষ �◌ােটােয ননেভাফয ২৩০৭১ অআফষ ষ ২০১৫ এফং  �◌াযধশন
কশেযামশরম  �◌ামশভযক রজ, ভশেয য ড, কষং �◌াটন  �◌�নাট বষন �◌�নাট�গােযনশডশআন �◌  ফষ
�◌াথষত। এআ ক �ভা শনষ (এয য �থেক "ক �ভা শনষ" ষ �◌�ফ উেরােরখকযশ  �য়েছ) �টােযডষং
�◌ােরামশটপেযােভযভশেধামেভ তশয �গাযশ কেদয ফষনষম  গ অনহলেঙাগষক �◌ফশ  �◌াযদশন কেয।

১.২ ফেযাতভশন নষম ভ  �যাতশফরস ("চহেকাতষ") মশ  ম �◌ফ শআেটঅ র ড কযশ  ম �◌�ছ এফং  ভ �◌াত �গাযশ ক
এফং  �ভাবশেফামেগাযশ কেদয জেনাম �গায ণ শেধাম, �ফামফ শয  �যাতশফরস নষেযাধশযণ কযেফ মশয উ য বষেতাতষ
কেয ক �ভা শনষ �গাযশ কেক  যষেলফশ  �◌াযদশন কযেফ, উবম   �কােলয ধষকশয এফং ফশেধামফশধকতশ, এফং ক �ভা
শনষয  শেথ �গাযশ কেদয �টােযডষং কশেযামেকাযভ যষচশরনশ কযেফ। ক �ভা শনষয  যষেলফশয জেনাম অেফদনকৃত
(উদশ যণ �◌াফযহ ◌ঃেযজষ �◌ােটােয নপেযাভ  �ভা �নানকযশয  ভম) �গাযশ ক ঘ লণশ কযেছ �ম, অভষ চহেকাতষটষ ড
�◌ছষ, ফহেঝছষ এফং �গায ণ কেযছষ এআ �কােলেতােযমশয  �যাথ দশড়শয় অেফদনকশযসেক ক �ভা শনষয �গাযশ ক  ষ
শেফ �গায ণ কযশ  র, �গাযশ ক এফং ক �ভা শনষ এআ নষয়ভ  �যাত �দাফশযশ অফেদাধ থশকেফ। এআ কশযেণ, ভ �◌াত
�ভাবশেফামেগাযশ কেদয নথষ মশ চহেকাতষগঠন কেয এফং ক �ভা শনষয  শঠশন   �নাম ক ন চষঠষ ফশ ন টষ
শফধশনতশয  শেথ  ড শয  যশভেযা  �দ ম শ  �চােছ এফং নষ �◌াচষত কযেত ফরশ  �চােছ �ম তশযশ ক �ভা শনষয  শেথ
চহেকাতষকযশয অেগ এআ ফষলয়গহর  ফহঝেত  শযেছ এফং একভত  �চােছ।

১.৩ উেকাত চহেকাতষেফামতসত ক �ভা শনষ ফশ  �নাম কশয  �দাফশযশ �ম ক ন চহেকাতষ,�ফামফ �◌াথশ,
�◌াযকশ ষত ফশ  �নাতেযানষ ষতফষফৃতষেক  �গাযশ �◌ামকেয।

১.৪ উেকাত চহেকাতষটষউবয় �কােলয জেনাম ফশেধামতশভূরক �ফ এফং শেযাটষ তশেদয  নহভ দষত
উেতাতযশধষকশযস এফং নষমহেকাতেদয হফষধশয জেনাম  হযেকালষত �ফ।



১.৫ মদষ �গাযশ ক এআ চহেকাতষ ভশ �◌াতষয �কােলেতােযক �ভা শনষয  শেথ  শভনশ শভনষ �দখশ নশ কেয, এফং এয
যষফেযােত  ম �◌ফ শআেটয ভশেধামেভ ম গশম গ, এফং/ থফশ �টরষপ �ন, এফং/ থফশ রষখষত চষঠষ �তােযয ভশেধামেভ
(আেরকেটাযনষক-�ভআর (আ-�ভআর ), তশ �র ক �ভা শনষ, �গাযশ কেক চহেকাতষয



নথষ �তায একটষ আেরকেটাযনষক-�ভআের (আ-�ভআর) শঠশেফ মশেত �গাযশ ক  ঠষক ফষেনামশ �◌  �◌াযেফ
শধষকশয  শয়।

২. ◌ংেজাঞশ - �ফামশেখামশ

2.1. এই চুি�েত: 'অবমাননাকর ��িডং' িন�িলিখত িবষয়�েলার মেধ� �য �কানও এক�েত অ�ভু� � হেব, িক� আিথ�ক
তথ� �কােশর আেগ "বাই �প" বা "�সল �প" অড� ার িনধ�ারেন �কান সীমাব� �নই, �সইসােথ, সািলশ, কারসািজ, ল�াগ
��িডং, সাভ� ার �লেটি� এর ব�বহার, �াইস ম�ািনপুেলশন, টাইম ম�ািনপুেলশন, ��িডং �বিনিফট হাি�ং রেয়েছ। অিধক
ঝঁুিকপূণ� ��িডং এর ��ে� 1:200 এর �বিশ িলভােরজ  এর ব�বহার সীমাব� নয়।  �ত/ধীরগিতর িফেডর সংিম�ণ,
��িডং ��াটফেম� সহজলভ� অথবা এমন �কােনা স�ওয়�ােরর (�কা�ািনর পূব� ও িলিখত স�িত ছাড়া) ব�বহার যা
�কা�ািনর িসে�ম এবং ��িডং ��াটফম� এবং �াহেকর ��িডং অ�াকাউে� কৃি�ম বিু�ম�া িবে�ষণ �েয়াগ কের �সই
ধরেনর ��ড িফচার বািতল করা হয়;

' �◌ামশেকা �◌ ক ড' ফরেত ক �ভা শনষয �টােযডষং  �◌ােরামশটপেযােভ �◌াযেফ  কযশয জেনাম �গাযশ
কেক ক �ভা শনষয �দ ম শ আউজশযেনভ এফং  শ  ম শেযাডফ ঝশয়;

'চহেকাতষ'ফরেত ফেযাতভশন এফং ফষবষেনান  ভেয় ম গ কযশ  ◌ং ধনকৃত নষয়ভ  �যাতশফরস ফ ঝশয় মশ  ম
�◌ফ শআেটয রষেগামশর ডকহেভেনাটফষবশেগ  শ ম শ মশেফ;

' যষ ষেলাট' ফরেত ফ ঝশম : " �যাডশয কশেযামকেযয নসতষভশরশ", " �◌াফশেযাথগতেদাফেনাদ", "ঝ�ঁকষ ◌ংেকাযশেনাত
তেযাকতশ", "রষবশেযজ  �◌ামশেনাডভশেযাজষন  ◌ংেকাযশেনাতনসতষভশরশ", "গ  নসয়তশ নসতষভশরশ" এফং " বষম গ  যষচশরনশ
�দাধতষ" মশ  ভম �◌  ভম �◌  ◌ং  ধন কযশ  ম �◌�ছ, এফং  ম �◌ফশআেট  শ ম শ মশেফ;

' �◌াযম �জামফষধশন' ফরেত ফ ঝশম   �◌�নাট বষন �◌�নাট এফং �গােযনশডশআেনয ভ �◌াত  �◌াযম
�জামঅআন এফং  �◌াযফষধশন এফং  �◌াযশ �ঙাগষক �নাতেযানষ ষতফশজশেযয  �নামশেনামনষম ভ, মশ  ভম �◌
ভম �◌  ◌ং  ধন কযশ  ম �◌�ছ মশ ফেযাতভশন চহেকাতষয ধসেন ফশেধামতশভূরক �ফ;

'অ �◌াক' �যাথ একটষ  পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনােটযেকাযম ভূেরাম;

'�ফামশেরেনা 'ফরেত �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােটেমক ন ভম �◌য ভেধােম  �◌ল �রনেদেনয  �য
অভশনত উেতাত রন এফং রশব �কালতষয  ভেলাটষ ফ ঝশেফ;

'�ফামশেরেনা কশেযেনা ষ' �যাথ  �◌আ অেযাথষক একক �মখশেন �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােটয
ভ �◌াত �ফামশেরেনা,কভষ ন পষ এফং  �◌�ভেনাট ভন নসত এফং গণনশ কযশ  ম ;

'�ফ   কশেযেনা ষ' ভশেন  কশেযেনা ষ  �◌ম শেযয  �◌াযথভ কশেযেনা ষ;

'ফষড' �যাথ একটষ  পষেনামশেনা ষয়শর  আেনা �টাযহেভেনােটযফষেকাযম ভূেরাম;



'কশেযামদষফ ' ফরেত  নষফশয ফশ যফষফশয, থফশ ২৫  �◌ ডষ �◌�ভাফয, থফশ ১ রশ জশনহম শযসফশ  �◌�নাট
বষন �◌�নাট এফং �গােযনশডশআন  ফশ  ম �◌ফ শআেট  �◌াযকশ  কযশ  �নাম ক ন অেনাতেযাজশতষকছহটষয দষন
ছশড শ  �নাম �ম ক ন দষন ফ ঝশেফ;

'�গাযশ ক' ফরেত ক ন  �◌াযকৃতফশ অআনস �ফামেকাতষেকফ ঝশন   �ফ মষনষ ফেযাতভশন চহেকাতষেত
�ভাভত  ন, মশ  ভম �◌  ভম �◌  ◌ং  ধষত  ম;

'�গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনাট'ফরেত  �বামেনাতযসণ ষ শফ এফং �গাযশ �কয অভশনেতয জেনাম ফষ �◌ল
�ফামেকাতষগত �◌ামশকশউেনাটফ ঝশয়, মশ �গাযশ �কয নশেভ ক �ভা শনষ �দাফশযশ খ রশ  ম । �টােযডষং
�◌ামশকশউেনাট ফশ �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনাটমশয  �যাথ একআ এআ ধযেনয  ভ �◌াত �টােযডষং
�◌ামশকশউেনােটয �কােলেতােয �◌াযম �জামএফং এআ  �ফাদগহরষেদাফশযশ �গাযশ �কয চহেকাতষগঠনকশযস
ফষবষেনান নথষ, মশয ভেধােম অেছ ফেযাতভশন নষম ভ  �যাতশফরস এফং  যষ ষেলাট  য �◌া য ফষনষভম �◌য
�কােলেতােযেফামফ ◌ৃত  �ত  শেয।

'কেনােটাযশেকাটপয  ডষপশেযেনা �◌' (' ষএপডষ') ভশেন  কশেযেনা ষ  �◌য়শেযয  কেনােটাযশেকাটপয  ডষপশেযেনা �◌;

'কেনােটাযশেকাট �◌া �◌ ষপষেক ন' ভশেন ক �ভা শনষয �দ ম শ  কর রট  শআজ ফশ  কর ধযেনয পষেনামশেনা ষয়শর
আেনা �টাযহেভেনােটয  �◌আ শেথ  ম �◌ফ শআট এফং/ থফশ �টােযডষং �◌ােরামশটপেযােভনষেযাধশযষত  �◌া
�◌ােযড,ভশেযাজষন  �◌াযয় জনসয়তশ আেতামশদষ  ◌ংেকাযশেনাত �◌াযম  জনসম ভ �◌াত �টােযডষং তেথাম;

'আেকামহআটষ'ফরেত �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােটয �◌াযদেতাত◌ং �ক ফ ঝশম , মশয ভেধােম যম �◌�ছ   �◌ন
জষ নগহরষ মশ নষেচয  ◌ূেতাযেদাফশযশ �ফামশেরেনা এফং �পার টষং (ভহনশপশ/�কালতষ) এয  শেথ  ◌ংমহেকাত:
�ফামশেরেনা + রশব - �কালতষ। এগহর   র  �গাযশ �কয  শফ- �◌ামশকশউেনােটযত ফষরগহরষ   �◌ন  জষ �ন
ফেযাতভশন �কালতষ  �◌াযশ  কেয এফং   �◌ন  জষ �ন ফেযাতভশন ভহনশপশয ফৃেদাধষকেয;

'পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনাট'ফরেত  ষএপডষ চহেকাতষগহরষফ ঝশয় মশ �টােযডষং এফং
�নামশেনামেডযষেবটষব চহেকাতষযজেনাম উেনাভহেকাত;

'�পার টষং রশব/�কালতষ' ফরেত ভহেদাযশ,চহেকাতষফশ  �◌াটক, আেকামহআটষ ◌ূচক, ভূেরামফশনধশতহ ফশ �টােযডষংম �◌যজেনাম
জরেবাম  �নামশেনাম �ণামগহর যফেযাতভশন দশেভ   �◌ন  জষ �ন  ফশ �◌াতফ রশব (�কালতষ) ফ ঝশেফ;

'প �যা  �ভামশজষউয' আেবেনাটগহরষযভেধােম ক নযকভ  সভশফেদাধতশ ছশড শআ  �নাতেযাবহেকাতথশকেফ, �মক ন
�◌াযমহেকাতষগত  হফষধশ �মভন �টরষম গশম গ �ফামেযাথতশফশ �ফামশঘশত, ম �◌ফ শআেটয   �◌াযশ �◌ামতশেমভন
যেকালণশেফেকালেণযকশযেণ ডশউনটশআভ, ঘ লষত ফশ অ �নান মহেদাধ,ফষেদায , নশগযষক   �◌াথষযতশ, �◌াযশকৃতষক
দহেযাম গ,যশেলােটাযসয়ফষধশন, কেযাতৃ �কালকেযাতৃকগৃ সত �ফামফ �◌াথশ,ধেযাভঘট, রকঅউট, ফম কট, ফশ  ফয �ধয
কশযেণ, মদষ ক �ভা শনষ  ◌ংঘেযােলয একটষ  �কাল  য় এফং এেকােলেতােযক �ভা শনষয কশেযামশফরসয একটষ  ◌ং আ এআ
ধযেনয ঘটনশ �দাফশযশ  �◌াযবশফষত  ম ;

'�পাযষ ভশেযাজষন' ফরেত ফ ঝশম  �ম ত ফষরগহরষ   �◌ন  জষ �নয �গামশযশেনাটষ ষ শেফ �ফামফ ◌ৃত ম  নশ, মশ
উেরােরখষত  �দাধতষেত গণনশ কযশ  ম : �পাযষ ভশেযাজষন =আেকামহআটষ- (�ফামফ ◌ৃত) ভশেযাজষন;

'নষেলােকাযষম �টােযডষং  �◌ামশকশউেনাট'ফরেত ক ন �গাযশ �কয �টােযডষং �◌ামশকশউেনাটেকফহঝশেফ �মখশেন
�গাযশ ক এক ফশ একশধষক  জষ ন   �◌ন কেযননষ এফং / থফশ এক ফশ একশধষক  জষ ন �কার জ কেযননষ এফং
/ থফশ ছম  ভশ  এক ফশ একশধষক   �◌ন  জষ ন ধেয �যেখেছন;



'রট' ভূরত �রনেদেনয  যষভশণ  যষভশ �◌য একটষ একক, মশ �ফ কশেযেনা ষয ১০০,০০০ এয  ভতহেরাম
(�মভনঃ কশেযেনা ষ  �◌য়শেয  ষএপডষ-এয �কােলেতােযেফ  ভহেদাযশয১ রট = ১০০,০০০);

'ভশেযাজষন' ভশেন  কেনােটােযামশেকাট �◌া �◌ ষপষেক �ন নষেযাধশযষতজষ �নয  জেনাম  �◌াযম  জনসম �গামশযশেনাটষত ফষর;

'ভশেযাজষন কর' ফরেত ফেযাতভশন ভূেরােমক �ভা শনষয �গাযশ �কয �◌ন  জষ �নয জ য ◌ূেযাফকেকার জ কযশ ফ
ঝশয়, মখন আেকামহআটষেনামনূতভ �◌াযম  জনসম ভশেযাজষেনয নষেচ�নেভ অ �◌;

'ভশেযাজষন  �রেবর’ ভশেন   �◌ামশকশউেনােটযৈফ ষেলােটামমহেকাত ◌ূচক, মশ  আেকামহআটষ/ভশেযাজষন �দাফশযশ  ষ শফ  কযশ   য়;

' �◌ন  জষ ন' ফরেত �কাযম �◌যচহেকাতষ(ফষেকাযম ) কেনােটাযশেকােটযফষ যসত ফষেকাযম (�কাযম )
�দাফশযশ কবশয নশ কযশেক ফ ঝশয়;

'ক �ভা শনষয   শেযটষং (�টােযডষং) টশআভ' ফরেত একটষ �ফামফ শম ষক  �◌াতশ �◌য  ভম কশর ফ ঝশম,
মখন ক �ভা শনষ �টােযডষং টশেযাভষনশর পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনােটদষম �◌ �টােযডষং  যষচশরনশয
হম গ  �◌াযদশন কেয। ক �ভা শনষ  �য়ফ শআেট ফষেজাঞ �◌াতষযভশেধামেভ এআ  ভম কশর  যষফেযাতন কযশয
ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয; ক �ভা শনষয   শেযটষং  ভম   �ভা �যাকষতঅয তেথােময জেনাম  নহেগায কেয এআ
চহেকাতষয  নহেচােছদ৯.২ �দখহন।

‘ �যাডশয’ ফরেত  �রনেদন   �ভা শদেনয  নহয ধ জশনশন   ফ ঝশয়;

' শেযাটষ' ফশ ' শেযাটষজ' ফরেত ক �ভা শনষ ফশ �গাযশ কেক  ◌ৃথকবশেফ" শেযাটষ" ষ শেফ উেরােরখ কযশ
ম �◌�ছ এফং উবম �ক এক শেথ, " শেযাটষজ" ষ শেফ ফ ঝশন ম �◌�ছ;

' �◌�নাডষং  �যাডশয' র একটষ  �যাডশয মশ �টােযডষং  �◌ােরামশটপেযােভ �◌াযেফ  কযশন   ম �◌�ছ কষেনাতহনষেযাদষেলাট  �যাত
◌ূযণ নশ   য়শয় তশ কশেযামকয কযশ  য়নষ; �◌�নাডষং থশকশ  �যাডশেযয ফেচম �◌  শধশযণ ধযন  র �কাযম/ফষেকাযম  সভশ;
�কাযম /ফষেকাযম  �◌াট ; �কালতষ ফেনাধ কযশ এফং রশব �নয়শ আেতামশদষ;

' �◌ােরামশটপেযাভ' '�টােযডষং  �◌ােরামশটপেযাভ'ফরেত ক �ভা শনষয �দাফশযশ  যষচশরষত এফং
যেকালণশেফেকালণকযশ আেরকেটাযনষক �ভকশনষজভেক ফ ঝশম , মশয ভেধােম যম �◌ছ একটষ �টােযডষং
�◌ােরামশটপেযাভ,কেভা ষউটশয ডষবশআ , পট ম �◌ামশয,ডশটশেফ , �টরষকভষউনষেক ন  শেযাড ম �◌ামশয, �◌ায
�গাযশভএফং  �◌াযমহেকাতষগত হফষধশ, মশয ভশেধামেভ অেযাথষক উ কযণ �ফামফ শয কযশয জেনাম �গাযশ �কয
�টােযডষং  �◌ামশকশউেনােটযেটােযডষং কশেযামকরশ �ক   জতয কেয।

' শ ম শয  প  �◌ামশটেযানষ'ফরেত ক �ভা শনষয  শেথ নষেযাদষেলাটেফামফ শম ষক �ভা �যােকযেকােলেতােযেগাযশ �কয  �কােল কশজ
কযশয জেনাম তৃতসম  �কালেক  নহভ দন কযশয �কালভতশ ফহঝশেফ;

'নষফেনাধন পেযাভ' ভশেন এআ চহেকাতষয ধসেন ক �ভা শনষয  যষেলফশয অেফদন কযশয জেনাম �গাযশ �কয
�দাফশযশ  ◌ূযণকৃতঅেফদন �তায/ �◌ায �◌ানশফরসএফং �গাযশ �কয �টােযডষং �◌ামশকশউেনােট,�ম পেযাভ/
�◌ায �◌ানশফরসয ভশেধামেভ ক �ভা শনষ �গাযশ �কয  নশেকাতকযণ, �◌াযম �জাম �◌াযেচেলাটশফশ উ
মহেকাততশ  �নামশেনামফষলম �◌য তেথাম  শেফ।



' �◌ােকেরা ষংেটােযড ' ফরেত ফহঝশেফ �ম ক ন এফং �ম কর �টােযড দহআ (২) ভষনষেটয  সভশয ভেধােম ফেনাধ
ম �◌ �গেছ এফং/ থফশ ২ ভষনষেটয  সভশয ভেধােম  নহযূ "ফষ যসত" �টােযড খ রশ  �ফ;

' যষেলফশ' ফরেত  নহেচােছদ৬-এ ফেযানষত এআ চহেকাতষয ধসেন �গাযশ কেক ক �ভা শনষয �দাফশযশ
�◌াযদেতাত  যষেলফশগহর �ক ফ ঝশয়;

' �◌া �◌ােযড' �যাথ একআ  ভম �◌ অেযাথষক উ কযেণয �কাযম ভূেরােমযঅ�◌াক ( শয) এফং ফষেকাযম
ভূেরােময ফষড ( শয) এয ভেধােম  শেযাথেকাম;

' �◌াট  অউট  �রেবর' ভশেন   �◌ামশকশউেনােটযএভন   ফ �◌াথশ মখন ক �ভা শনষ কেযাতৃকফেযাতভশন দশেভ    �◌ন
জষ ন  জ য ◌ূেযাফকফেনাধ কযশ   ম;

' �◌াট  র    �যাডশয' ভশেন  একটষ  নষেযাদষেলাটভূেরােম  ◌ঁুছশন য য  একটষ   ষকষউযষটষ  ফষেকাযষ কযশয  জেনাম
�যাডশয কযশ।  �◌াট  র   �যাডশয একটষ  ষকষউযষটষয  জষ �ন ফষনষম  গকশযসয র ক শন  সভশফেদাধ
কযশয জেনাম ডষজশআন কযশ  ম �◌�ছ;

'�টক  �◌াযপষট  �যাডশয' ফরেত  শধশযণত ভহনশপশ ক ন   �◌ন জষ �নয  শেথ মহেকাতক ন  ভহরতহফষকৃত
�যাডশয ফশ �কার জড  জষ �নয  শেথ মহেকাতক ন ভহরতহফষকৃত �যাডশয ফ ঝশয়;

'�রনেদন' ফরেত �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােটেমক ন  ধযেনয �রনেদনেক ফ ঝশম  মশয ভেধােম যম
�◌�ছ অভশনত কযশ, উেতাত রন কযশ, �◌ন �টােযড, �কার জড �টােযড, �গাযশ �কয ফশ  নহভ দষত
�◌াযতষনষধষয  �নামশেনাম �◌ামশকশউেনােট �◌াথশনশেনাতযফ ঝশয়;

'অেনাডশযরশয়ষং  �◌ামশ �◌ট' �যাথ  �◌ ফ অেযাথষক উ কযণ (�মভন �◌াটক, পষউচশয, �ণাম, ভহেদাযশ,
◌ূচক) মশয উ য �ডযষেবটষব  �◌াযশআ  নষেযাবয কেয;

'অেনাডশযরশয়ষং ভশেযােকট' ফরেত  �◌আ  �◌াযশ �ঙাগষকফশজশযেক ফ ঝশম  �মখশেন একটষ
ষএপডষ- এয অেনাডশযরশয়ষং  �◌ামশ �◌�টয �টােযড কযশ  ম;

' ম �◌ফ শআট' ফরেত ক �ভা শনষয  ম �◌ফ শআটেকwww.forexmart.com ফশ এআ ধযেনয  �নামশেনামএক ফশ
একশধষক  ম �◌ফ শআটেক ফ ঝশন   �ফ মশ ক �ভা শনষ  ভম �◌  ভম �◌ যেকালণশেফেকালণকযেত  শেয।

২.২ এখশেন উেরােরখষত  ভ �◌াত একফচনকৃত নষয়ভশফরস ফ হফচেনয�কােলেতােয  �◌াযম �জাম �ফ এফং তেদাফষ
যসত �কােলেতােয  �◌াযম �জাম �ফ মদষ নশ  �◌াযশ �ঙাগষকবশেফ �নামথশয  �◌াযম  জন ম ।

২.৩   হযহলফশচক �ফাদগহরষনশযসফশচেকয  �কােলেতােয থফশ  তেদাফষ যসত �কােলেতােয  �◌াযম �জাম �ফ।

২.৪ উেরােরখষত �ম ক ন অআন ফশ  �◌াযফষধশন ফশ ফষধষ  ভম �◌ ভম �◌  �◌আ অআন ফশ  �◌াযফষধশন
ফশ ফষধষ  নহ শেয  ◌ং  ধষত, ◌ংম জষত, যষ ◌ূযক, ◌ং ত, �◌াযতষ �◌াথশ ষত,এফং  ভ �◌াত নষেযােদ ষকশ,
নষেযােদ , ফষধষফেদাধ উ কযণ, �◌াযফষধশন ফশ অেদ   ◌ং �◌ারষেলাটনষেযােদষকশ, নষেযােদ , ফষধষফেদাধ উ
কযণ, �◌াযফষধশন ফশ অেদ   নহ শেয  হনেযাফষেনামশ কৃত, ◌ং ধষত  ◌ংম জষত।

৩. �গাযশ �কয অেফদন  এফং  চহেকাতষয �◌াফসকৃতষ ◌ূচনশ



৩.১ ক �ভা শনষ কেযাতৃক �বামেনাতযসণ নহ �নাধশেনযজেনাম �গাযশ ক তশয নষজ �◌াফ  ভ �◌াত  �◌াযম
জনসম   নশেকাতকযণ নথষ �তায নষফেনাধন পেযাভটষ  ◌ূযণ এফং জভশ �দ ম শয  য ক �ভা শনষ তশেক একটষ
ফষেজাঞ �◌াতষ শঠশেফ �মখশেন তশেক জশনশন   �ফ �ম তশেক ক �ভা শনষয �গাযশ ক  ষ শেফ �গায ণ কযশ  ম
�◌�ছ কষনশ। উেরােরেখামেম ক �ভা শনষ একজন �ফামেকাতষেকেগাযশ ক  ষ �◌�ফ নশ  �গায ণ কযেত  শেয
মতেকালণ নশ  �যামেনাতেগাযশ �কয  �◌াযম  জনসম  ভ �◌াত নথষ �তায ক �ভা শনষ �দাফশযশ �গায ণ কযশ  ম,
মথশমথবশেফ এফং  �ভা ◌ূেযাণযূ �◌�গাযশ ক �দাফশযশ  ◌ূযণ কযশ  ম  এফং ক �ভা শনষ  ভ �◌াত  �বামেনাতযসণ
নহ �নাধশেন �নাতহেলাট ম ।

৩.২ ক �ভা শনষ কেযাতৃক �◌ােযযষত ন টষ �◌য ভশেধামেভ �গাযশ কেকজশনশন   �ফ �ম তশেক ক �ভা শনষয
�গাযশ ক  ষ শেফ �গায ণ কযশ  ম �◌�ছ �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনাটখ রশ  ম �◌�ছ এফং তখন �থেকআ
◌ং �◌ারষেলাটচহেকাতষকশেযামকয  �ফ।  নহেচােছদ ২০ এয  ধসেন মথশমথবশেফ  ভশ �◌াতষ ঘ লণশ নশ   ম শ
�যামেনাতচহেকাতষটষফরফ  থশকেফ।
৪. যষেলফশ ভূ

৪.১  এআ  চহেকাতষযঅ তশম  �গাযশ কেক ক �ভা শনষ কেযাতৃক �◌াযদেতাতযষেলফশগহরষ নষেভানযূ :

ক) এক  ফশ  একশধষক  পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনােটযেকােলেতােয �যাডশয �গায ণ এফং   �◌ােযযণ

খ) �গাযশ কেদয  �কােল  �যাডশয কশেযামকয কযশ

উ যেনাতহ,ক �ভা শনষ অ নশেক  নষেভানরষখষত অনহলেঙাগষক যষেলফশ �◌াযদশন কযেফ:

ক) জষেভাভশদশযষেতাফএফং  ◌ং �◌ারষেলাট যষেলফশ �মভন নগদ/জশভশনত �ফামফ �◌াথশ নশ
পষেনামশেনা ষয়শর আেনা �টাযহেভেনােটয হযেকালশএফং  �◌ায শ নষক কশেযামশফরস;

খ) একজন ফষনষম  গকশযসেক এক ফশ একশধষক পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনােটেরনেদন কযশয
নহভতষ �দ ম শয জেনাম �কােযডষট ফশ ঋণ  �◌াযদশন, মখন �কােযডষট ফশ ঋণ  �◌াযদশনকশযস  ◌ং �◌াথশ
�রনেদেনয  শেথ জড ষত থশকেফ;

গ) �◌াযদেতাতৈফেদ ষক ভহেদাযশ ◌ংেকাযশেনাত যষেলফশগহরষ উ �যয (ক) ◌ং �◌ উেরােরখষত
ফষনষম  গ  যষেলফশয ফষধশেনয  শেথ  ◌ংমহেকাত;

ঘ) ফষনষম  গ গেফলণশ এফং অেযাথষক ফষ �◌ােরলণ ফশ পষেনামশেনাষয়শরআেনা �টাযহেভেনােটেরনেদন  �ভা
�যাকষত  �নামশেনাম শধশযণ  হ শযষ ।

৪.২ ক �ভা শনষ উ মহেকাততশয শ �◌�কােল �ম ক ন অেনাডশযরশয়ষং �◌ামশ �◌�ট পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনাট
�◌াযদশেনয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয।  ম �◌ফ শআট অেনাডশযরশয়ষং  �◌ামশ �◌ট উ  �◌াথশ �নয  �◌াযশথভষক
ভশেধামভ  �ফ মশয উ য ক �ভা শনষ  �◌াযেতােমেকটষপষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনাটএফং কেনােটােযামশেকাট �◌া �◌
ষপষেক ন  �◌াযদশন কযেফ। এআ চহেকাতষয ধসেন �গাযশ কেক  �◌াযদেতাতন টষ  ◌ূেযাফকক �ভা শনষ  ম �◌ফ শআেটয
ফষলম ফ �◌াতহেম ক ন   ভম   যষফেযাতন কযশয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয।



৪.৩ এটষ  �◌া �লাটএফং ফ ঝশ মশম  �ম ক �ভা শনষ ফষবষেনান পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনােটয শেথ  �ভা
�যাকষত যষেলফশ ভূ   যফযশ  কেয, �ম �◌তহ এগহর  ক �ভা শনষয ম �◌ফ শআেট  �◌াযদেযা ষত ম । তেফ,



�গাযশ কেক �কফরভশেতায একটষ ফশ কষছহ পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনােটেটােযড কযশয  নহভতষ
�◌াযদশন কযশ �মেত  শেয।

৪.৪ এটশ  �◌া �লাটেম  ষএপডষ- �ত �টােযড কযশয  ভয়, ষএপডষ- �ত উেরােরখষত অেনাডশযরশয়ষং
�◌ামশ �◌�টয ক ন  যফযশ  ফশ  হযেকালশেফামফ �◌াথশেনআ।

৫. যশভেযা  এফং  ভেনাতেফাম

৫.১ ক �ভা শনষ �গাযশ কেক ক ন নষেযাদষেলাট �যাডশেযয উ মহেকাততশ �ভা �যােক  যশভেযা  �দেফ নশ ফশ
তশেক ক ন ধযেনয ফষনষম  গ  যশভেযা  �দেফ নশ এফং �গাযশ ক  �◌াফসকশয কযেছ �ম  যষেলফশ ভূ �◌
পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনােটফশ অেনাডশযরশয়ষং ভশেযােকট ফশ  �◌ামশ �◌ট ফষনষম  গ  যশভেযা �◌য
ফষধশন  �নাতেযাবহেকাতনম । �গাযশ ক একশআ  ষেদাধশেনাতেনেফ কষবশেফ তশয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনাট
যষচশরনশ কযেত  �ফ এফং  �যাডশয দষেত  �ফ এফং তশয নষজ �◌াফ  ষেদাধশেনােতযউ য বষেতাতষ কেয  �◌াযশ
�ঙাগষক ষেদাধশেনাত নষেত  �ফ।

৫.২ �গাযশ কেক ক ন �◌াযকশয �রনেদন  ◌ংেকাযশেনাতঅআনষ, কয ফশ �নামশেনাম যশভেযা   �◌াযদশন
কযশয দশম ষেতাফক �ভা শনষয থশকেফ নশ। �টাযশনেজক ন কযশয অেগ �গাযশ ক  �◌াফশধসনবশেফ
যশভেযা  চশআেত  শেযন।

৫.৩ ক �ভা শনষ, ভম �◌  ভম �◌ এফং তশয ফষেফচনশয বষেতাতষেত, �গাযশ কেক ( ম �◌ফ শআেট কেযাতৃক
�◌াটকৃত থফশ  �য়ফ শআট  থফশ  �নাম ক ন ভশেধামেভ  শফ �◌ােকাযশআফশযেদযেকনষউজেরটশেয) তেথাম,
◌ংফশদ, ফশজশেযয ভেনাতেফামফশ  �নামশেনামতেথাম  �◌াযদশন কযেত শেয কষেনাতহএটষ �গাযশ কেক  �◌াযদেতাত
যষেলফশয  ◌ং  নয়। এেকােলেতােয:

ক) এআ  ধযেনয  তেথােময জেনাম ক �ভা শনষ দশম স থশকেফ  নশ;

খ) ক �ভা শনষ এআ ধযেনয তেথােময মথশেযাথতশ, নষেযাবহরতশফশ �ভা ◌ূেযাণতশফশ  ◌ং �◌ারষেলাটেরনেদেনয কয
ফশ অআনস  যষণতষ  �ভা �যােকক ন  �◌াযতষনষধষেতাফ, য়শেযেনাটষ ফশ �গামশযশেনাটষেদম  নশ;

গ) এআ তেথাম  হধহভশেতাযেগাযশ কেক তশয নষেজয ফষনষম  �গয ষেদাধশেনাতনষেত  শ শেমাম কযশয
জেনাম  �◌াযদশন কযশ  ম  এফং এটষ ফষনষম  �গয  যশভেযা  ফশ �গাযশ ক �ক  মশচষত অেযাথষক
�◌াযচশেযয জেনাম নম ;

ঘ) মদষ নথষেত ক ন �ফামেকাতষফশ নষেযাদষেলাট �◌ােযণসবহেকাতেফামেকাতষেদযজেনাম ক ন ফষধষনষেলধ থশেক
মশেদয উেদােদ �◌ােমনথষটষ �দয়শ ফশ ফষতযণ কযশ �য়েছ, তেফ �ভাভতষ �◌াযদশন কযেছন �ম তষনষ উেকাত নথষ
উেকাত �ফামেকাতষফশ  �◌ােযণসবহেকাতেফামেকাতষেদযকশেছ �দেফন নশ;

৫.৪  এটশ   �◌া �লাটেম  ক �ভা শনষয �দাফশযশ  �◌াযদেতাতফশ  উ রেফাধ কযশ  ফশজশেযয  ভেনাতেফাম, ◌ংফশদ
এফং/ থফশ  �নামশেনামতেথাম  যষফেযাতন  শ �◌�কােল এফং ন টষ ছশড শআ �ম ক ন  ভম   �◌াযেতামশ শযকযশ
�মেত  শেয।

৬. �টােযডষং  �◌ােরামশটপেযাভএফং  আেরকেটাযনষক �টােযডষং



৬.১ চহেকাতষেত �ভাভতষ ◌ূেযাফক,�গাযশ ক  �◌ামশেকা �◌ ক �ডয জেনামঅেফদন কযশয  ধষকশযস, মশ �গাযশ �কয
আেনাটশযেনট  ◌ংমহেকাতউ মহেকাতেফামেকাতষগতকেভা ষউটশয ফশ �টামশফেরেটয ভশেধামেভ  থফশ প �নয ভশেধামেভ ক �ভা
শনষয  �◌ােরামশটপেযােভ �◌াযেফ �◌য  নহভতষ �দম, অয ক �ভা শনষয শেথ  �যাডশয দষেত  �কালভ  ম । এআ কশযেণ, এআ
চহেকাতষয ধসেন �গাযশ �কয ফশেধামফশধকতশ  শ �◌�কােল, �টােযডষং �◌ােরামশটপেযাভ( ম �◌ফ শআট এফং  ভম �◌  ভম �◌
জরেবাম �মক ন  ডশউনর ডম �গাম  পট ম �◌ামশয ) �ফামফ শয কেয নষেযাদষেলাট পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনাট �যাডশয
�দ ম শয জেনাম, ক �ভা শনষ �গাযশ কেক একটষ  সভষত রশআ �◌�না �◌াযদশন কেয, �◌াথশনশেনাতযম �গামনয়, একেচটষম শ নয়
এফং  �ভা ◌ূেযাণযূ �◌ হনযহেদাধশযম �গায়।ক �ভা শনষ �টােযডষং  �◌ােরামশটপেযােভযউ য নষেযাবয কেয ফষবষেনান পষেনামশেনা
ষয়শরআেনা �টাযহেভেনাটেফামফ শয কযেত  শেয।

৬.২ �মক ন  ভম �◌ �টােযডষং  �◌ােরামশটপেযাভ(গহরষ) যেকালণশেফেকালেণযউেদােদ �◌ােমেগাযশ কেক ক ন  ◌ূেযাফ ন টষ
ছশড শআ ফেনাধ কেয �দ ম শয  ধষকশয ক �ভা শনষ  ◌ংযেকালণ কেয, এটষ  হধহভশেতায শ �◌াতশ ষক ছহটষয দষেন কযশ
�ফ, মদষ ছহটষয দষেন  হফষধশজনক নশ  য় ফশ জযহযস �কােলেতােয �নামশেনামদষেন  কযেত  শযেফ। এআ
�কােলেতােয,যেকালণশেফেকালেণযকশযেণ  �◌ােরামশটপেযােভ �◌ামশেকা �◌ফশ  �◌াযেফ  কযশ মশেফ নশ।

৬.৩  �◌ােরামশটপেযােভ �◌াযেফ  এফং �ফামফ শয কযশয জেনাম  �◌াযম জনসম উ মহেকাত যেঞাজশভ  যফযশ  এফং
যেকালণশেফেকালেণয দশয়ষেতাফ  �ভা ◌ূেযাণযূ �◌�গাযশ �কয, মশয ভেধােম যেয়েছ কভ �কােল একটষ �ফামেকাতষগত
কেভা ষউটশয ফশ ভ ফশআর প ন ফশ �টামশফেরট (�ফামফ ◌ৃত �◌ােরামশটপেযােভযউয নষেযাবয কেয), �মক ন
ভশেধামভ �ফামফ শয ◌ূেযাফকআেনাটশযেনট  ◌ংম গ এফং �টরষপ ন  থফশ  �নাম  �◌ামশেকা �◌ রশআন। আেনাটশযেনট
◌ংম গ একটষ   যষ শেযাম ফষলয় এফং আেনাটশযেনট  ◌ংম গ  �◌াথশ �নয জেনাম  �◌াযম  জনসম �মক ন  খযেচয জেনাম
�গাযশ ক  �ভা ◌ূেযাণযূ �◌দশম স থশকেফ।

৬.৪ �গাযশ ক এআ ভেযােভ ফষফৃত এফং নষ �◌াচষত কেয �ম তষনষতশয কেভা ষউটশয ফশ ভ ফশআর প ন ফশ
�টামশফেরেটয নষযশ �তাতশ এফং আেনাটষেগােযটষ �ভা �যাকষত হযেকালশযউ মহেকাত ভশেধামভগহরষআন �◌াটর
এফং কশেযামকয কেযেছন এফং তষনষ তশয  ষ �◌ােটভেক কেভা ষউটশয বশআযশ  ফশ ডষবশআ, তেথাম ফশ �ডটশ
ফশ  �নামশেনাম নহযূ �কালতষকশযক ফশ  নহ মহেকাতউ কযণ মশ  ম �◌ফ শআট, �◌ােরামশটপেযাভফশ ক �ভা শনষয
�নামশেনাম ষ �◌ােটেভয  �ভাবশেফামেকালতষ কযেত  শেয তশ �থেক যেকালশ কযশয জেনাম মথশমথ  দেকােল  নষম
�◌�ছন। �গাযশ ক তশয �ফামেকাতষগতকেভা ষউটশয ফশ ভ ফশআর প ন ফশ �টামশফেরট �থেক এক ফশ একশধষক
�◌ােরামশটপেযােভকেভা ষউটশয বশআযশ  ফশ  �নামশেনাম নহযূ �কালতষকশযক ফশ  নহ মহেকাত শভেগাযস ফশ
ডষবশআ �◌য  �নামশম বশেফ ◌ংেকাযভণ �থেক ক �ভা শনষেক যেকালশ কযশয জেনাম অয  উেদাম গ নষেত ফশেধাম
থশকেফ।

৬.৫ �গাযশ �কয কেভা ষউটশয  ষ �◌ােটভ ফশ ভ ফশআর প ন ফশ �টামশফেরেটমদষ কশেযামফষ �তাতষঘেট,
�কালতষেগায �◌াত য়, ফশ �ধাফং   য় এফং/ থফশ তশয �যকেযাড এফং �ডটশ পযেভামশট কযশ  �র ক �ভা শনষ
দশম স থশকেফ নশ। তদহ যষ, মদষ �গাযশ �কয  শেযাড ম �◌ামশযকনপষগশেযন ফশ  �ফামফ �◌াথশ নশযপর
�◌াফযূ  ফষরেভাফ এফং �ডটশ আেনাটষেগােযটষয ভ �◌ামশগহরষ �নাম ক ন  যূ �◌ অ �◌ তেফ ক �ভা শনষ দশম
ফেদাধ �ফ নশ।

৬.৬ এক ফশ একশধষক  �◌ােরামশটপেযাভেফামফ শয কযশয  ভম  �গাযশ �কয ম গশম �গ ক ন ধযেনয ফশধশ
ফশ ফষরেভাফ ফশ  ভ �◌ামশয জেনাম ক �ভা শনষ দশম স থশকেফ নশ।

৬.৭ আেনাটশযেনেটয  শেথ  ◌ংমহেকাতেগাযশ �কয উ মহেকাতেফামেকাতষগতকেভা ষউটশেযয ( থফশ প ন ফশ �টামশফেরট)
ভশেধামেভ  �◌ামশেকা �◌ ক ড �ফামফ শয কেয ক �ভা শনষয  শেথ এক ফশ একশধষক  �যাডশয এক ফশ একশধষক
�◌ােরামশটপেযােভকশেযামকয কযশ  ম । এটষ  �◌া �লাটেম, �গাযশ �কয কশেছ অয ক ন  নহ �নাধশন ছশড শআ এক ফশ
একশধষক  �◌ােরামশটপেযাভ �◌ামশেকা �◌ ক ড �ফামফ শয কেয  �◌াযদেতাতেমক ন   �যাডশেযয



উ য নষেযাবয এফং কশজ কযশয  ধষকশয ক �ভা শনষয থশকেফ এফং এআ ধযেনয �মক ন  �যাডশয �গাযশ
�কয উ য ফশেধামতশভূরক �ফ।

৬.৮  এআ  চহেকাতষ নহমশয়স ক �ভা শনষ ঘ লণশ  কেয, এফং  �গাযশ ক  �ভা ◌ূেযাণযূ �◌ফহঝেত  শেয  এফং
�◌াফসকশয কেয �ম ক �ভা শনষ একটষ আেনাটশযেনট  যষেলফশ  �◌াযদশনকশযস  �◌াযতষেলাঠশননম  এফং  �◌ারশটপেযােভয
�ফামফ শয য ধ কেয এভন ক ন ফষেদামহ ফষেবাযশেটয জেনাম তশেক দশম ফেদাধফশ দশম স যশখশ  �ফ নশ এফং এয  ধসেন ক
ন আেনাটশযেনট  ◌ংম গ ফশ ফষেদামহ ফষেবাযশট  ◌ংেকাযশেনাতফশেধামফশধকতশ  ◌ূযণ নশ কযশয জেনাম দশম স থশকেফ
নশ। ক �ভা শনষ �মক ন  �◌াযকশয ভ খষক নষেযােদ নশ ভূ  �◌াযেতামশেখামশনকযশয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয মখন �টরষপ
ন �যকেযাডষং  ষ �◌ােটভ চশরহ থশকেফ নশ এফং/ থফশ �ম �কােলেতােয ক �ভা শনষ করকশযসয/�গাযশ �কয  যষচম  নষম �◌
�নাতহেলাটনম   থফশ �ম ফ �কােলেতােযেরনেদন জটষরতশ �দখশ দষেয়েছ, এফং �গাযশ কেক  �নাম ক ন ভশেধামভ �মভন
আেরকেটাযনষক �ভআর (আ-�ভআর) �দাফশযশ নষেযােদ নশ �দ ম শয ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয।

৭. �◌ােরামশটপেযােভনষলষেদাধ কেযাভকশেনাড

৭.১ �গাযশ �কয �কােলেতােযক �ভা শনষয  ষ �◌ােটভ এফং/ থফশ  �◌ােরামশটপেযাভ ভূ এফং/ থফশ �গাযশ �কয
�টােযডষং  �◌ামশকশউেনাট ভূ  �ভা �যাকষত নষেচয �মক ন   দেকােল  �গায ণ কযশ  �ভা ◌ূেযাণনষলষেদাধ:

ক) ক �ভা শনষয  ◌ূেযাফএফং রষখষত  �ভাভতষ ছশড শআ, পট ম �◌ামশযেফামফশয কযশ, মশ ক �ভা শনষয  ষ
�◌ােটভ এফং/ থফশ  �◌ােরামশটপেযাভ ভূ �◌এফং/ থফশ �গাযশ �কয �টােযডষং
�◌ামশকশউেনােটকৃেতাযষভফহেদাধষভেতাতশ ফষ �◌ােরলণ  �◌াযম  গকেয;

খ) �গাযশ �কয উেদােদ �◌ােমকযশ  য়নষ এভন �মক ন  ম গশম গেকফশধশ �দয়শ, �যামেফেকালণকযশ,
�কালতষ কযশ ফশ  ◌ং  ধন কযশ;

গ) �ম ক ন ধযেনয �◌া শআডশয, বশআযশ , �যাভ, �টায জশন- �যা , টশআভ ফ ভশ ফশ �নাম ক ন ক ড ফশ
নষেযােদ নশয �ফামফ শয মশ �◌ােরামশটপেযাভ ভূ ,ম গশম গ �ফামফ �◌াথশফশ ক �ভা শনষয ক ন ষ �◌ােটভ
ফষকৃত কেয, ভহেছ �পের, �কালতষ ফশ ফষেচাছষেনানকযশয জেনাম ডষজশআন কযশ  ম �◌�ছ;

ঘ) �◌াযম �জামঅআন ফশ  �◌াযম �জাম �◌াযফষধশেনয  ধসেন  নহভ দষতনম  এভন ক ন   নশকশেঙােকালষত
ফশণষেজামষক ম গশম গ  শঠশন ;

ঙ) এভন কষছহ কযশ মশ ক �ভা শনষয কেভা ষউটশয ষ �◌ােটভ ফশ �◌ােরামশটপেযাভ ভূ
�◌যআেনাটষেগােযটষযরেঙাঘন কযেত শেয থফশ এআ ধযেনয ষ �◌ােটভ ভূ �◌যেতাযহটষ ◌ৃেলাটষকযেত শেয ফশ
তশেদয কশেযামেকাযভফেনাধ কযেত  শেয;

চ) �ফধবশেফ  �◌াযেফ  কযশ ফশ  �◌াযেফ শধষকশয রশেবয �চেলাটশ, ক �ভা শনষয  �◌ােরামশটপেযাভ ভূ �◌ �◌াযম  গ কযশ ক ন
নষযশ �তাতশ �ফামফ �◌াথশয়যষবশেযা  আেঞাজষনষয়শযষং ফশ  �নামক ন ভশেধামভ �ফামফ শয কযশ;

ছ) �◌ােরামশটপেযাভ ভূ �◌ নষম ভষত ফশ  ননহভ দষত  �◌াযেফ শধষকশযফশ �ফামফ শেযয  নহভতষ
দষেত  শেয এভন ক ন  দেকােল  �গায ণ কযশ;

জ) শেযাবশেয �ফামশ ক  নহয ধ  শঠশন  মশ  শেযাবশেযয কশেযামেকাযভফষরেভাফষত কযেত  শেয;
�মভনঃ �টােযডষং   �ফামফ শয কযশ।



৭.২ মদষ ক �ভা শনষ মহেকাতষ �ঙাগতবশেফ �নােদ  কেয �ম �গাযশ ক ৭.১ ধশযশয  �যাতশফরস রেঙাঘন কেযেছ, তশ �র ১১.২
ধশযশ  নহমশয়স এক ফশ একশধষক  শেরাটশ �ফামফ �◌াথশেগায �ণয  ধষকশয ক �ভা শনষয যেয়েছ।

৮. নষযশ �তাতশ

৮.১ �গাযশ ক তশয  �◌ামশেকা �◌ ক ড ফশ �টােযডষং  �◌ামশকশউেনাটনেভাফযগ  ন যশখেত  �ভাভতষ  �◌াযদশন
কযেছন এফং ক ন  তৃতসম �ফামেকাতষযকশেছ  �◌াযকশ  নশ কযেত  �ভাভতষ  �◌াযদশন কযেছন।

৮.২ �গাযশ ক তশয  �◌ামশেকা �◌ ক ড রষখষত অকশেয যশখেফ নশ।মদষ �গাযশ ক তশয  �◌ামশেকা �◌ ক ড একটষ
রষখষত ফষেজাঞ �◌াতষঅকশেয  শম, তেফ তশেক  ফষরেভােফ ফষেজাঞ �◌াতষটষেধাফং  কযেত  �ফ।

৮.৩ মদষ �গাযশ ক জশেন ফশ  �নােদ  কেয �ম তশয  �◌ামশেকা �◌ক ড ফশ �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােটয
নেভাফযটষ  ননহভ দষত �ফামেকাতষযকশেছ অেছ ফশ �মেত  শেয, তেফ �◌  ফষরেভােফ ক �ভা শনষেক  ফ ষত
কযেত  �ভাভতষ  �◌াযদশন কযেছন।

৮.৪ ক �ভা শনষ  �◌�কােলেতােযএআ ধযেনয  �◌ামশেকা �◌ ক �ডয  হনঃেফামফশযয �ধ  দেকােল  �নেফ এফং
নতহন  �◌ামশেকা �◌ ক ড  �◌াযদশন কযেফ।

৮.৫  নতহন  �◌ামশেকা �◌ ক ড  নশ   শ ম শ  �যামেনাতেগাযশ ক কন   �যাডশয দষেত   শযেফ  নশ।

৮.৬ �গাযশ ক  �ভাভতষ  �◌াযদশন কযেছন �ম ক �ভা শনষ তশয  �◌ামশেকা �◌ ক ড ফশ �টােযডষং  �◌ামশকশউেনাট
নেভাফেযয ক ন   �ফামফ শয ফশ  �নােদ জনক �ফামফ শেযয �কােলেতােযতদেনােত   ম গষতশ কযেফ। ৮.৭ �গাযশ ক
�◌াফসকশয কেয �ম আেনাটশযেনট ফশ  �নামশেনামেনট ম শেযাকম গশম গ  হফষধশ, �◌াট, �টরষপ ন, ফশ  �নাম ক ন
আেরকেটাযনষক ভশেধামভ �ফামফ শয কেয মদষ  ননহভ দষত তৃতসম �ফামেকাতষ আেরকেটাযনষক �ভআর, আেরকেটাযনষক ম
গশম �গয তেথাম, �ফামেকাতষগততেথাম, �◌ামশেকা �◌ ক ড এফং �টােযডষং �◌ামশকশউেনাটনেভাফয তেথােম  �◌াযেফ
শধষকশয রশব কেয তেফ ক �ভা শনষয ক ন দশম  �নআ ।

৮.৮ মদষ ক �ভা শনষ নষেযাবযম �গামউ   �থেক জশনেত  শেয �ম �গাযশ �কয  �◌ামশেকা �◌ ক ড ফশ �টােযডষং
�◌ামশকশউেনাটনেভাফযটষ  ননহভ দষত তৃতসম  �কােলয �দাফশযশ  �◌াযশ �◌াত �ত  শেয, তশ �র ক �ভা শনষ
তশয ফষেফচনশয বষেতাতষেত �গাযশ �কয  �◌াযতষ ফশেধামফশধকতশ ছশড শআ �গাযশ �কয �টােযডষং
�◌ামশকশউেনাট নষেলােকাযষম কযেত  শেয।

৯. �যাডশয কশেযামকশযষতশ

৯.১ �গাযশ কেক জশনশন   �চােছ �ম �গাযশ ক কেযাতৃক �◌াযদেতাতভ �◌াত  �যাডশয ক �ভা শনষ �দাফশযশ �গায ণ
কযশ  য় এফং তশ কশেযামকয কযশয জেনাম  যশ যষ তশযেরাম  যফযশ কশযস  �◌াযতষেলাঠশনফশ এেকা ষকষউ ন
�বেনামহেত �◌ােযযণ কযশ �মেত  শেয।  তএফ ক �ভা শনষ ক ন   �◌াযদেতাতেরনেদেন �গাযশ �কয  �◌াযতষ �কাল ষ
�◌�ফ কশজ কেয নশ ফযং �গাযশ �কয �ফায কশয ফশ এেজেনাট  ষ �◌�ফ কশজ কেয।

৯.২ ফশজশয জশতসম ছহটষয দষন �ফামতসত জষএভটষ+২ ( থফশ দষেনয অর ফ�ঁচশন য ভম
জষএভটষ+৩) নহমশম সক �ভা শনষটষয �টােযডষং-এয ভম ভফশয ০০ঃ০০ �থেক হযহ য় এফং
হেকাযফশয২৪ঃ০০ এ ফেনাধ  ম �◌ মশম ।



৯.৩  ফেযাতভশন নষম ভ �যাতশফরস  �◌াফসকশয ◌ূেযাফক,�গাযশ ক �◌াফসকশয কযেছ  �ম  তষনষ  নষঃ �যাতবশেফ

" �যাডশয কশেযামকয" ষয নশেভ  �◌াযদেতাত ভ �◌াত তেথাম  ড �◌�ছন, ফহেঝেছন এফং  �◌াফসকশয কেযেছন
মশ এআ চহেকাতষয ফষেচােছেদাম ◌ং  এফং  �য়ফ শআেট  কর �গাযশ �কয জেনাম   জরেবাম।

৯.৪ ক �ভা শনষ ক নযকভ  নহ �নাধশনছশড শআ  �◌ারশটপেযাভ ভূ ফশ প �নয ভশেধামেভ �গাযশ �কয কশেছ
�◌াযদেতাত �◌ামশেকা �◌ ক ড �ফামফ শয কেয  �◌াযদেতাতেমক ন   �যাডশেযয উ য অ �◌াথশ যশখশয এফং
কশজ কযশয  ধষকশযস  �ফ এফং এআ ধযেনয �মক ন  �যাডশযআ �গাযশ �কয �কােলেতােযফশেধামতশভূরকফের
ফষেফচষত  �ফ।

৯.৫ ক �ভা শনষ  �ভা ◌ূেযাণনষজ �◌াফ ফষেফচনশ, করকশযসয/�গাযশ �কয  যষচম  এফং নষেযােদ শফরসয  �◌াফেচাছতশয
বষেতাতষেত, নষেযাদষেলাট যষ �◌াথষতষেত (উদশ যণ �◌াফযূ মদষ  �◌ােরামশটপেযাভটষচশরহনশ থশেক, থফশ �গাযশ ক
�◌াযমহেকাতষগত ভ �◌ামশয  �ভাভহখসন ম) �টরষপ �নয ভশেধামেভ থফশ �ফামেকাতষগতবশেফনষেযােদ নশ �গায ণ কযেত  শযেফ।
�◌ােরামশটপেযাভেফামতসত  �নাম �মক ন  উ শম �◌ ক �ভা শনষ কেযাতৃক �যাডশয  �◌াযশ �◌াতষয �কােলেতােয, �যাডশযটষ ক �ভা
শনষয �দাফশযশ  �◌ােরামশটপেযােভ �◌ােযযণ কযশ  �ফ এফং এভনবশেফ  �◌াযেকাযষম শকযণ কযশ  �ফ মশেত ফ ঝশ মশয় এটষ
�◌ােরামশটপেযােভযভশেধামেভ  �◌াযশ �◌াত ম �◌�ছ।

৯.৬  �গাযশ ক ক �ভা শনষেক নষেযােদ  এফং/ থফশ   �যাডশয �দ ম শয জেনাম  থফশ  এআ  চহেকাতষয শেথ
�ভা �যাকষত �নাম ক ন  ফষলম   যষচশরনশ  কযশয  জেনাম তৃতসম  �কালেক  নহভ দষত কযশয   ধষকশয
◌ংযেকালণ কেয, মদষ  �গাযশ ক ক �ভা শনষেক রষখষতবশেফ   ফ ষত  কেয, এযকভ   ধষকশয  �ফামফ শয কযশয
এফং  নষেযাফশচষত �ফামেকাতষক �ভা শনষয  ভ �◌াত  �◌াযয় জনসয়  �যাত  ◌ূযণ ◌ূেযাফক �ভা শনষয �দাফশযশ
নহভ দষত  ম । মতেকালণ নশ   �যামেনাতক �ভা শনষ  �◌আ  �ফামেকাতষয নহভ দেনয  ভশ �◌াতষ উেরােরখ ◌ূেযাফক
�গাযশ �কয কশছ  �থেক  ক ন  রষখষত  ফষেজাঞ �◌াতষনশ   শয়, ক �ভা শনষ �গাযশ �কয  �কাল �থেক  এআ
�ফামেকাতষযেদ ম শ নষেযােদ শফরস এফং/ থফশ   �যাডশয �গায ণ কযশ  চশরষম �◌ মশেফ  এফং  �গাযশ ক এআ  ধযেনয
�যাডশযেক �ফধ  এফং   �◌াযতষ �◌াযহতষ সর ষ �◌�ফ   �◌াফসকৃতষেদেফ।  তৃতসম  �কােলয  নহভ দেনয  ভশ �◌াতষয
জেনাম উ �য  রষখষত  ফষেজাঞ �◌াতষটষক �ভা শনষেক কভ �কােল দহআ (২) কশেযামদষফ  অেগ    �◌াতশেনাতযকযেত
�ফ।
৯.৮ �মক ন �রনেদন ( �◌ন ফশ �কার জ  জষ �নয) �গাযশ কেক �দ ম শ ফষড / অ �◌াক ভূেরােম  �ভা শদষত
ম । �গাযশ ক  ছেনাদ আ   শেয ন �ফেছ �নম  এফং ক �ভা শনষয �দাফশযশ �রনেদন নষ �◌াচষতকযেণয জেনাম
নহয ধ কযেফ। �রনেদনটষ �গাযশ কেক �ম দশেভ  �◌াযদেযা নকযশ  �ফ তশয বষেতাতষেত  �ভা শদষত  �ফ। নষ
�◌াচষতকযণ  �◌াযেকাযষম শচরশকশরসন ফশজশেযয উেচাচ   �◌াথষতষ সরতশয কশযেণ দশভ  যষফেযাতষত
�ত  শেয এফং �গাযশ কেক নতহন ভূেরামেদ ম শয  ধষকশয ক �ভা শনষ  ◌ংযেকালণ কেয। আেবেনােট ক �ভা শনষ
�গাযশ কেক একটষ নতহন ভূেরাম  �◌াযদশন কযের �গাযশ ক  ম  নতহন ভূেরােম �ভাভতষ  �◌াযদশন কযেত  শেয
এফং �রনেদন  �ভা শদন কযেত  শেয  থফশ নতহন ভূেরাম �◌াযেতামশেখামশনকযেত  শেয �রনেদেনয ফশ
�◌াতফশম নফশতষর কযেত  শেয।

৯.৯ �গাযশ ক আেরকেটাযনষক  �◌ামশেকা �◌ �ফামফ শয কেয, �টােযডষং �কামশেযকটশেযয
হধহভশেতাযনষেভানরষখষত  �যাডশয দষেত  শেয:
i. �◌ন - একটষ   জষ ন  খহরেত;

ii. �কার জ - একটষ    �◌ন   জষ ন  ফেনাধ কযেত;

iii. �◌াট র , �টক �◌াযপষট, ফশআ রষভষট, ফশআ �◌াট , �◌র রষভষট এফং �◌র �◌াট এয জেনাম �যাডশয ম গ,
শযণ, �ভা শদনশ কযেত। �নাম ক ন �যাডশয �◌াযম �জামনয় এফং �◌াফম ◌ংেকাযষম বশেফ �◌াযেতামশেখামশত ম । নষ
�◌াচষত কযশ   �◌ন ফশ �কার জড  জষ ন �গাযশ ক �দাফশযশ ফশতষর কযশ মশেফ নশ।



৯.১০  �যাডশযগহরষেকফরভশেতায   শেযটষং (�টােযডষং) ভম �◌যভেধােম  �◌াথশ ন কযশ, কশেযামকয
কযশ, যষফেযাতন কযশ ফশ    শযণ কযশ �মেত  শেয ( নহেগায কেয  নহেচােছদ৯.২ �দখহন) এফং  যফেযাতস
�টােযডষং  �◌ ন  �যামেনাতকশেযামকয থশকেফ। �গাযশ ক এয  �◌াযদেতাত �যাডশেযয নষেযাদষেলাটধযন এফং
ভম   নহ শেয  �যাডশযটষ �ফধ  �ফ। মদষ  �যাডশেযয �ফধতশয  ভম  নষেযাদষেলাটকযশ নশ  ম , তশ �র তশ
নষেযাদষেলাটকশেরযজেনাম �ফধ  �ফ।

৯.১১ কেভা ষউটশেযয ভশেধামেভ  �যাডশয  �◌ােযযেণয  ভম  ফষরেভাফ ফশ  �নামশেনা
�তাযহটষযেকােলেতােয ক �ভা শনষেক দশম স ফশ দশম ফেদাধকযশ  �ফ নশ।

৯.১২ কেযা  �যট আেবেনাট  র পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনাট �◌াযদশনকশযস কেযাতৃকনষেচয �ম ক ন
একটষয  �যাতশফরসয ঘ লণশ মশ  হধহএগহর য ভেধােমআ  সভশফেদাধ নয়ঃ

�◌াযদশেনয জেনাম  �◌ম শয ফষতযণ ফশ �কাযম , শফ �◌ােকাযশআফফশ �◌ম শয �গায �ণয  ধষকশয
�◌াযদশন কযশয  ম শেযেনাট;

iii. উ �যয �মক ন  আেবেনােটয  শেথ  শদ ৃ�◌াম ◌ূেযাণ �◌ম শেযয �কােলেতােয �নাম ক ন আেবেনােট  �◌ম
শেযয ফশজশয ভূেরােমযউ য ভষ �◌ায ফশ একশেগায  �◌াযবশেফয �কােলেতােয;

৯.১৩  ◌ং �◌ারষেলাটেরনেদেনয   �◌নষং/�কার জষং ভূেরাম( শয) (এফং/ থফশ ক ন  �◌র রষভষট এফং,
ফশআ রষভষট, �◌র  �◌াট , ফশআ  �◌াট �◌য  �◌াতয এফং অকশয) এফং/ থফশ অকশয এফং/ থফশ  ◌ংেখামশ
যষফেযাতন কযশয  ধষকশয ক �ভা শনষ  ◌ংযেকালণ কেয। ক ন আেবেনােটয পর �◌াফযূ পষেনামশেনা ষয়শর
আেনা �টাযহেভেনােটযক ন অেনাডশযরশয়ষং  �ভা �দয �কােলেতােয �ভাবশেফাম ভেনাফম উ �য নষেযাধশযষত
৯.১২ ধশযশয  শ �◌�কােল  ম �◌ মশম । এআ কশেযামেকাযভ ষকষউযষটষজগহরষেতএকেচটষম শবশেফ  �◌াযম
গকযশ  ম  এফং  ফষরেভােফ কেযা  �যট আেবেনােটয  �◌আ �রনেদেনয  ধসেন  শেযাটষগহরষয ধষকশয এফং
ফশেধামফশধকতশয  �যাথৈনতষক  ভতহেরামতশ ◌ংযেকালেণয জেনাম একটষ  �যাথ দশড়শ কযশয়। এআ ধযেনয
ভেনাফম  নহ শেয ক �ভা শনষয  ভ �◌াত কশেযামেকাযভেগাযশ �কয জেনাম চূড শেনাতএফং ফশেধামতশভূরক ষ
�◌�ফ ফষেফচষত  �ফ। ক �ভা শনষ মত �দাযহত �ভাবফ মহেকাতষ �ঙাগতবশেফামফ শযম �গােমক ন  ভেনাফম  �ভা
�যােকেগাযশ কেক  ফ ষত কযেফ;

৯.১৪ মদষ ক ন �গাযশ �কয পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনােটযজেনাম এেকা  ডষবষেডেনােডয দষেন ক ন   �◌ন  জষ ন থশেক,
ক �ভা শনষ  ◌ূেযাফফেযাতসেটােযডষং-এয দষেন  �যাফ �◌ল ভূেরােমএআধযেনয  জষ ন �কার জ কেয এগষম �◌ মশ ম শয এফং এেকা
ডষবষেডেনােডয দষেন ফশজশয চশরহ   য়শয  য  �যাফ �◌াযথভ  �◌াযশ �◌াতভূেরােমঅেনাডশযরশয়ষং  ষকষউযষটষয-এয
ভতহেরামবরষউভ খ রশয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয। এআ �কােলেতােয,ক �ভা শনষেক �গাযশ কেক এআ ধযেনয কেযাভকশেনােডয
�ভাবশফনশ  �ভা �যােক ম �◌ফ শআেট একটষ



ফষেজাঞ �◌াতষ �◌াযকশ  কেয জশনশেত  �ফ, মশ এেকা -ডষবষেডেনােডয অেগয দষন জশনশেত  �ফ এফং
�টােযডষং  �◌ ন ফেনাধ কযশয  �য নয়।

৯.১৫ ক �ভা শনষ তশয নষজ �◌াফ ফষেফচনশয বষেতাতষেত �গাযশ কেকএেকা -ডষবশআেডেনােডয দষেন ফশ
এেকা -ডষবশআেডেনােডয অেগয দষন ক ন  নতহন  জষ ন খ রশয �থেক নষেলােকাযষম কযশয  ধষকশয
◌ংযেকালণ কেয। ক �ভা শনষ এেকা  ডষবশআেডেনাড কশেযামকরশ  �থেক উ  �নান ক ন  �নামশেমামভহনশপশয
�কােলেতােয, �গাযশ কেক  ◌ূেযাফন টষ  নশ দষম �◌ ভহনশপশ  হনযশম ভেনাফম কযশয (�মভন ভহনশপশ
শযণ) ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয।

৯.১৬  �যাডশেযয পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনােটযঃ �◌াট  র, �টক  �◌াযপষট, ফশআ রষভষট, ফশআ
�◌াট , �◌র রষভষট, �◌র  �◌াট   �◌াযথভ কশেযেনাট  �◌াযশআ  টশচ �গাযশ �কয ভূেরামেদাফশযশ ঘ লষত  ম ।
�◌ােরামশটপেযােভয  �◌াযমহেকাতষগতফষেবাযশট, যষেপােরকেটড পষেনামশেনা ষয়শরটহর �◌য  �◌াযদেযা
ষতভূেরাম,এফং  �নামশেনাম �◌াযমহেকাতষগত ফষেবাযশেটয �কােলেতােযেরনেদেনয �◌নষং (�কার জষং) ভূেরাম
যষফেযাতন ফশ �পযত �দ ম শয  ধষকশয ক �ভা শনষ  ◌ংযেকালণ কেয ।

৯.১৭ নষেযাদষেলাটেটােযডষং  ফ �◌াথশয  ধসেন ঘ লষত ভূেরােমেমকন পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনােট
�যাডশয ( �◌াট  র , �টক  �◌াযপষট,ফশআ রষভষট, ফশআ  �◌াট , �◌র রষভষট এফং  �◌র  �◌াট ) কশেযামকয
কযশ   �ভাবফ  �ত  শেয। এেকােলেতােয,ক �ভা শনষ তশয নষজ �◌াফফষেফচনশয বষেতাতষেত, �যাডশযটষ
কশেযামকয কযশয জেনাম ফশ �রনেদেনয  �◌াযথভ  �◌াযশ �◌াতভূেরােমেরনেদেনয   �◌নষং (�কার জষং) ভূেরাম
যষফেযাতন কযশয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেযেছ।

নষেভানরষখষত আেবেনাট  ষ �◌�ফ ফষেফচষত  �র, ক �ভা শনষয  �কাল �থেক উ �য উেরারষখষত
কশেযামেকাযভেনয়শ  �ত  শেয (তশরষকশটষ �কারশেনাতষকযনম ):

I. �দাযহতভূেরাম ঠশনশভশয  ভম �◌ মদষ একটষ �টােযডষং  �◌ �নভূেরাম তষযষেকাত ফৃেদাধষ শম  ফশ কেভ মশম
�ম  �◌াযশ �ঙাগষকফষনষভম �◌য নষম �ভয  ধসেন, �টােযডষং  �◌াথগষত ফশ  সভশফেদাধ থশেক;

ii. �টােযডষং  �◌ �ন  হযহযভহ হেযাতগহরষেত, �◌াট -র   �যাডশয �দ ম শয পের �গাযশ �কয �কালতষ
নষেযাদষেলাট  যষভশেণ  সভশফেদাধ থশকেফ নশ, কশযণ ফশজশেযয যষ �◌াথষতষ  নহমশয়স নষেযাধশযষত
ভূেরােমএআ জশতসম   �যাডশয কশেযামকয কযশ   �ভাবফ কেয তহরেত  শেয।

৯.১৮ �গাযশ ক  �যাডশয কশেযামকয কযশয  থফশ নশ কযশয ফষলম �◌ ফশ �রনেদন  �ভা শদেনয  �দাধতষ এফং/ থফশ
তশয  �কাল �থেক  �যাডশয  �◌ল কযশয ফষলেয় �মক ন �◌াযকশয অ �তাতষ �রনেদন  ভশ �◌াতষয দষন �থেক
�ঁচকশেযামদষফ �◌য ভেধােম আেরকেটাযনষক �ভআর (আ-�ভআর) ফশ রষখষতবশেফ ফশ  শেত  শেত ফষতযণ কযেত
শেয।  �নামথশম ,�রনেদনটষ �গাযশ �কয জেনাম �ফধ এফং ফশেধামতশভূরকফের ফষেফচষত  �ফ।

৯.১৯ ভশেযাজষন �রেবর "জষয " �র ক �ভা শনষ  �◌াফম ◌ংেকাযষমবশেফফশজশয ভূেরােম ভ �◌াত  ফ
�◌াথশন ফেনাধ কযেফ।

৯.২০ �গাযশ ক  �ভাভতষ  �◌াযদশন এফং  �◌াফসকশয কযেছন �ম �গাযশ ক এফং ক �ভা শনষয ভেধােম  ভ �◌াত
কথ  কথন / ম গশম গ চ �ভাফকসম ,আেরকেটাযনষক এফং  �নামশেনামভশেধামেভ �যকেযাড কযশ  �ফ এফং
�ঁচ(৫) ফছয  �যামেনাত ◌ংযেকালণ কযশ  �ফ। �গাযশ ক অয   �ভাভতষ �◌াযদশন কযেছন �ম ক �ভা শনষ এফং



�গাযশ �কয ভেধােম ক ন ফষয ধ �দখশ দষের ক �ভা শনষ এআ �যকেযাডগহরষ �◌াযভশণ  ষ শেফ �ফামফ শয
কযশয  ধষকশয যশেখ।



৯.২১ �গাযশ �কয �টরষপ ন রশআেনয ভশেধামেভ  ◌ংঘটষত �রনেদেনয �কােলেতােযমদষ �গাযশ �কয
কশেযামেকাযভ  �◌া �লাটনশ  ম  এফং/ থফশ নষেভানরষখষত �কাযষম শকরশ গহরষ �নাতেযাবহেকাতনশ কেযঃ
�◌নষং  জষ ন, �কার জষং  জষ ন, �যাডশয  যষফেযাতন ফশ    শযণ, তেফ ক �ভা শনষ �গাযশ কেক
�◌াযেতামশেখামশনকযশয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয।

৯.২২ প �যা -�ভামশজষউেযয �কােলেতােয,ক �ভা শনষয  শেযাবশেয �◌ামশকষং এফং  �নামশেনাম �ফধ  দেকােল
এফং/ থফশ ক �ভা শনষয পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনােট ◌ংেকাযশেনাতঅেযাথষকফশজশেয
ফশণষেজাম  �◌াথগষত  �র, ক �ভা শনষ �গাযশ �কয  জষ ন  �◌াথগষত ফশ ফেনাধ কযেত  শেয এফং  �ভা শদষত
�টাযশনেজক ন  হনেযাফষেফচনশকযশয  নহয ধ কযেত  শেয।

৯.২৩ �গাযশ �কয টশেযাভষনশের  �◌াযদেযা ষতভূেরামতৃতসম  �কাল �থেক  �◌াযশ �◌াতক ট �◌য উ য বষেতাতষ
কেয এফং ক �ভা শনষ একটষ ভশেযাক-অ  মহেকাতকেয। ক �ভা শনষয শেথ �টােযডষং-এয �কােলেতােয,�গাযশ ক
�◌ােরামশটপেযােভক �ভা শনষয দশভ উেরােরখ কযেফ।

৯.২৪ �গাযশ �কয টশেযাভষনশের  �◌াযদেযা ষতভূেরামতশযেরাম  যফযশ কশযস  �◌াযতষেলাঠশেনযভূেরােমযউ য বষেতাতষ
কেয এফং এটষ নষেযােদ ক ভূেরাম ষ �◌�ফ ফষেফচষত এফং  �◌ �◌তহ ফশজশেযয  ফ �◌াথশয উ য নষেযাবয কেয কশেযামকয
ভূেরাম যষফেযাতষত  �ত  শেয। উদশ যণ �◌াফযূ,মদষ অেনাডশযরশয়ষং ফশজশেয উেচাচভশেতাযশয   �◌াথষতষ সরতশ
থশেক তেফ কশেযাম  �ভা শদেনয  ভম   যষফেযাতেনয কশযেণ  �যাডশয কশেযামেকাযভ যষফেযাতষত  �ত  শেয এফং �গাযশ ক
ভূেরােমযজেনাম  নহয ধ  শেয, কষেনাতহ �◌ ফশজশেয  �◌াযদেযা ষত�যাফ �◌াযথভদশভ  শেফ এফং এয পের �গাযশ �কয
আতষফশচক ফশ �নতষফশচক  �◌ারষ �◌জ  �ত  শেয।

৯.২৫ �গাযশ ক তশয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােট �◌াফম ◌ংেকাযষম �টােযডষংম�◌যজেনাম  পট ম �◌ামশযএফং/ থফশ
পট ম �◌ামশয �◌াযয় গকৃতকেভা ষউটশয ফশ  �নামশেনামআেরকেটাযনষক ডষবশআ  আেরকেটাযনষক ফশ  �নাম ক ন উ
শম  �ফামফ শয কযেফ নশ। তদহ যষ, �গাযশ ক �রনেদন  �ভা শদেনয উেদােদ �◌ােমকেভা ষউটশয �ফামফ শয ফশ �ফামফ
শয কযশয  নহভতষ �দেফ নশ, মশেত  �ঞাচশরষত �রনেদন ফশধশেগায �◌াত য়, এফং/ থফশ উেরারষখষত �রনেদেনয
নষম ভষত  শধশযণবশেফ   �◌াতেকােল কযেফ �ভানশ, �ম �◌তহ এআ ফষলয়ক �ভা শনষয  যষকেরা নশয
�নাতেযাবহেকাত(এেকা  শেযাট �◌ামশডবশআ   পট ম �◌ামশয, ট  �কারষকশয এফং  �নামশেনাম নহযূ   পট ম �◌ামশয এআ
ফষধশেনয  �নাতেযাবহেকাতকষেনাতহ সভশফেদাধ নম )। মদষ �গাযশ ক এআ  নহেচােছেদযফষধশেনয ফষ যসেত কশজ
কযেত চশম , তশেক  ফ �◌ামআ ক �ভা শনষেক রষখষতবশেফ একটষ অেফদেনযন টষ  দষেত  �ফ, এফং
হধহভশেতাযতখনআ এআ  নহেচােছেদযফষধশেনয ফষ যসেত কশজ কযেত  শেয মদষ ক �ভা শনষ উেকাত অেফদন  নহভ দন
কেয।

৯.২৬  ক �ভা শনষ �ম  ক ন   ভম  তশয   ম �◌ফ শআেট �টােযডষং-এয �যাতশফরস  যষফেযাতন কযশয   ধষকশয
◌ংযেকালণ কেয।  �গাযশ ক ক ন   �যাডশয �দ ম শয অেগ  �টােযডষ- এয   �যাতশফরস এফং  পষেনামশেনা ষয়শর
আেনা �টাযহেভেনােটয �ভা ◌ূেযাণউ মহেকাততশ নহ �নাধশনকযেত   �ভাভতষ  �◌াযদশন কযেছ।  �রনেদেনয   �যাফনষেভান
যষভশণ   র  এপএেকা  এয  ১০০০  �ফ   কশেযেনা ষ আউনষট।  ক �ভা শনষয  ম �◌ফ শআেট  �◌াযশ �◌াতরষবশেযজ
এফং  ভশেযাজষন নসতষভশরশম   �◌াযদেযা ষত �ণাম  নহমশম সরষবশেযজ   যষফেযাতষত  ম । �গাযশ �কয �টােযডষং
�◌ামশকশউেনাটখ রশয   ভম  রষবশেযেজয   শয   ◌ূেযাফনষেযাধশযষতথশকেফ।  �গাযশ ক ক �ভা শনষয   শেথ
ম গশম গ  কেয  তশয  �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােটরষবশেযজ   শয   যষফেযাতন কযশয  জেনাম  নহয ধ কযেত
শেয, এফং  ক �ভা শনষ রষবশেযজ  এফং  ভশেযাজষন নসতষ   নহ শেয উেকাত  নহয ধ  �◌াযেতামশেখামশনকযশয
ধষকশয   ◌ংযেকালণ কেয।
৯.২৭ �গাযশ কেক নষজ �◌াফ আেরকেটাযনষক �ভআর (আ-�ভআর) এফং/ থফশ  রষখষত  চষঠষ �তায এফং/ থফশ
ক �ভা শনষয  ম �◌ফ শআেট    �◌াটকৃতঘ লণশয  ভশেধামেভ  ফ ষত  কেয   সভষত   ভম �◌য জেনাম  থফশ



�◌াথশম সবষেতাতষেত �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােটযরষবশেযজ  যষফেযাতন কযশয  ধষকশয
ক �ভা শনষ  ◌ংযেকালণ কেয।

৯.২৮ ক �ভা শনষ নষজ �◌াফ ফষেফচনশয বষেতাতষেত �গাযশ কেক কন  ◌ূেযাফফষেজাঞ �◌াতষ ছশড
শআ ফশজশেযয  ফ �◌াথশয উ য নষেযাবয কেয অেযাথষক উ কযণগহরষেত  �◌া �◌ােযডফৃেদাধষফশ  �◌াযশ
কযশয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয।

৯.২৯ ক �ভা শনষ কশেযেনা ষ �◌য়শেয (পেযেকা �টােযডষং) ষএপডষ �টােযডষং �গায ণ নশ কযশয
ধষকশয ◌ংযেকালণ কেয, ক ন গহযহেতাফ ◌ূেযাণ ◌ংফশদ �◌াযকশ �◌য ২ ভষনষট অেগ এফং �য ক �ভা শনষয
নষজ �◌াফ ফষেফচনশয বষেতাতষেত নষেযাধশযষত  �ফ।

৯.৩০ �গাযশ ক কেযাতৃক �◌ােকামশর ষংেটােযড কযেত নষলষেদাধ। ক�ভা শনষ দহআ (২) ভষনষেটয ভেধােম
�কার জ কযশ �মক ন �টােযড ফশতষর কযশয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয এফং এআ চহেকাতষয নহেচােছদ২০ এ
ফেযাণষত ফষধশন  নহমশম সেফামফ �◌াথশেগায ণ কযশয  ধষকশয যশেখ।

১০. �যাডশয কশেযামকয ফশতষর

১০.১ �গাযশ ক  �ভাভতষ এফং  �◌াফসকৃতষ �◌াযদশন কযেছ �ম ক �ভাশনষ নষেভানরষখষত �কােলেতােযেম
ক ন  �যাডশয ফশতষর কযশয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেযঃ

i. মদষ ক �ভা শনষ ভেন কেয �ম অেনাডশযরশয়ষং  �ভা �দয ফশজশেয কশয শজষ কযশয রেকােলােমফশ উেদােদ
�◌ােম  �যাডশেয কশেযামকয কযশ  �চােছ, �মভনঃ গ  নসম  তেথােময হফষধশয বষেতাতষেত   �ফামফ শযভূরক হম
গ কশেজ রশগশন ( �বামেনাতযসণেটােযডষং); �ফধ কশজ ফশ �কাযষম শকরশ ( �যাথ  শচশয) �থেক  �◌াযশ
�◌াত  �যাথ �ফামফ শয কযশ; �◌ােরামশটপেযােভযনষেযাবযম �গামতশফশ ভ ◌ৃণ �কাযষম শকরশ �ক �◌াযবশফষত
কেয ফশ  �◌াযবশফষত কযেত  শেয এভন কেযাভকশেনাড,তেফ ক �ভা শনষ �◌আ  �যাডশয ফশতষর কযশয
ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয।

ii. উেরারষখষত   জরেবাম ত ফষেরয  ষ শফ কযশয  ভম , �গাযশ �কয �ম ক ন  ফশেধামফশধকতশ  ◌ূযেণয
জেনাম  �◌াযম  জনসম  ভ �◌াত ত ফষেরয  �নাতেযাবহেকাত,ক ন  সভশফেদাধতশ ছশড শআ,
�নামশেনামনষফেনাধষত  শযেচজ  �যাডশেযয  �ভাবশেফামকশেযামকয কযশয পের �ম ফশেধামফশধকতশ �দখশ
দষেত  শেয, তশ ক �ভা শনষয কশেছ জভশ �দ ম শ ত ফষর �থেক �কেট �ন ম শ  �ফ;

iii.আেনাটশযেনট  ◌ংম গ  ফশ  ম গশম গ  �ফামশ ত   য়শয  �কােলেতােয;

iv. নষম �নােতাযকফশ তেতােতাফশফধশম কেযাতৃ �কােলয নহয ধ ফশ অদশরেতয অেদ  ফশ জশরষম শতষ ফষয
ধস ফশ ভশনষ রেনাডশযষং কেযাতৃ �কােলয নহয �ধয পর �◌াফযূ;

v. মদষ   �যাডশেযয �ফধতশ  ফশ   �তামতশ  �নােদ জনক  য়;

vi. প �যা  �ভামশজষউেযয �কােলেতােয;

vii. যফেযাতসেত ফেযাণষত ১১   নহেচােছদ নহমশয়স, �গাযশ �কয ডষপেরাট আেবেনােট,

viii. ২০   নহেচােছেদয নহ শেয ক �ভা শনষ �গাযশ কেক  চহেকাতষ ভশ �◌াতষয একটষ  ন টষ    �◌ােযযণ কযের;



ix. �টােযডষং  সভশফেদাধতশয কশযেণ   �◌ােরামশটপেযাভ �যাডশয  �◌াযেতামশেখামশনকযের;

x. ফশজশেযয    �◌াফশবশফষক  ফ �◌াথশয �কােলেতােয;

xi. নষেযাদষেলাট �যাডশেযয জেনাম �গাযশ �কয �ফামশেরেনা �◌ �যামশ �◌াতত ফষর  নশ  থশকের।

১০.২ মদষ ক ন অেযাথষক উ কযণ �ভা �যাকষতক ন জষ ন �◌ন ফশ �কার জ কযশয ক ন �যাডশয বহরফ
ত ক �ভা শনষয �দাফশযশ গৃ সত কযশ ম এফং/ থফশ কশেযামকয কযশ ম , তেফ �গাযশ �কয ভূর জষ ন
ফজশম যশখশয জেনাম ক �ভা শনষ �যাফশেতাভকেচেলাটশ কযেফ। উ �য উেরারষখষত �কাযষম শকরশ �থেক �ম
ক ন  চশেযাজ, �কালতষ ফশ ভহনশপশ ক �ভা শনষ �দাফশযশ ফ ন কযশ �ফ।

১০.৩ মােক� ট সংবাদ �কােশর আেগ �কা�ািন িলভােরজ কিমেয় 1:200 করার অিধকার সংর�ণ কের। যখন �াহক
অিধক িলভােরজ ব�বহার কের তখন �কা�ািন এই ধরেণর অড� ার কায�কর করার আেগ �াহেকর ��িডং অ�াকাউে�
সহজলভ� ব�ােল� �থেক উৎপ� মনুাফার 100% সীিমত করার অিধকার সংর�ণ কের।

১১. ডষপেরাট আেবেনাট

১১.১  নষেচয   �◌াযেতােমকটষেকােলেতােযএকটষ "ডষপেরাট আেবেনাট" গঠষত   �ফ:

ক) ক �ভা শনষয কশযেণ  �গাযশ ক ক ন   ফশেধামফশধকতশ  শরেন �ফামেযাথ �র;

খ) মদষ �দউরষম শ অআন ফশ  �◌াযম �জামএখতষম শেযয ক ন  ভতহেরামঅআন নহ শেয �গাযশ �কয  �কাল �থেক অেফদন
কযশ  ম (মদষ �কারশম �◌�নাটএকজন �ফামেকাতষ ম), শেযাটনশয স �◌য �কােলেতােয,এক ফশ একশধষক  শেযাটনশেযয
�কােলেতােয, থফশ মদষ ক ন  �◌াযতষেলাঠশন,যষ ষবশয, �টাযশ �◌াটষ, �◌ায শ নষক যষ ষবশয ফশ  নহযূ  পষ শয
নষমহেকাতকযশ  ম , থফশ মদষ �গাযশ ক ঋণদশতশেদয  শেথ ক ন �ফামফ �◌াথশফশ ভসভশং শয় অ �◌  থফশ উ �যয �ম ক
ন একটষয  শেথ  নহযূ ফশ  শদ ৃ�◌াম ◌ূেযাণক ন  �◌াযেকাযষয়শয ◌ূেতায শত ম;

গ) �গাযশ ক মখন  তশয  ঋণ   যষ  ধ  কযেত   �কালভ  ম ;

ঘ) এআ  চহেকাতষয ধসেন  �গাযশ �কয ক ন   �◌াযতষনষধষেতাফফশ ম শেযেনাটষ  �তাম  ম ;

ঙ) �গাযশ ক (মদষ �গাযশ ক একজন �ফামেকাতষ ম ) ভৃেতামহফযণকেয ফশ  নহ  �◌াথষতঘ লণশ কযশ  ম  ফশ
ভশন ষকবশেফ   �◌াযকৃত �◌াথ �য় মশয়;

চ) �নাম �মক ন   যষ �◌াথষতষেত �মখশেন ক �ভা শনষ মহেকাতষ�ঙাগতবশফষ �◌াফশ �◌ কেয �ম ধশযশ
১১.২-এ নষেযাধশযষত ক ন  দেকােল  �ন ম শ  �◌াযম  জনসম ফশ কশেভাম;

ছ) ১১.২ ধশযশম  নষেযাধশযষত ক ন কশেযামেকাযভউ মহেকাতনষম �নােতাযক কেযাতৃ �কালফশ  ◌ং
�◌াথশ ফশ অদশরেতয  �◌াযম  জেন;



জ) ক �ভা শনষ কেযাতৃকেগাযশ কেক  যষেলফশ  �◌াযদশনকশের মদষ ক �ভা শনস মহেকাতষ
�ঙাগতবশফষেফচনশ কেয �ম �গাযশ ক ক ন  �◌াযকশয জশরষম শতষ ফশ  �ফধতশ ফশ  �◌াযম �জাম
�◌াযফষধশেনয রেঙাঘেনয  শেথ ক �ভা শনষেক জড ষত কেয ফশ ক �ভা শনষ ক ন  �◌াযকশ জশরষম শতষ ফশ
�ফধতশ ফশ  �◌াযম �জামফষধষ রেঙাঘেনয  শেথ জড ষত থশকশয ঝ�ঁকষেতথশেক, এভনকষ �গাযশ ক ক ন
�নামশয়কশেযােমজড়ষত নশ থশকের  তশ  �◌াযম �জাম �ফ;



ঝ) ক �ভা শনস মহেকাতষ �ঙাগতবশফষেফচনশ  কেয  �ম  �গাযশ ক এআ  চহেকাতষয ধসেন  অআনগতবশেফ
�◌াযতষেলাঠষতেভামশেটযষয়শর বশয় �র ন  কেযেছ   থফশ   �নামশেনামেদ �◌য  �গাযশ ক ফশ  তশয  ফশণষেজামষক
কশেযামকরশ �◌য উ য  এখতষম শয অেছ, �মভন  ক �ভা শনষয �দাফশযশ ফ �◌াতহগতবশেফফষ �◌াফশ ম �গাম ষ �◌�ফ
নষেযাধশযষত   য়শ;
ঞ) মদষ  ক �ভা শনষ  �নােদ  কেয  �ম  �গাযশ ক  �যাথ  শচশয কশেযামেকাযভফশ   �নােতাযশ স �যাথশম নফশ
কশেযাড জশরষম শতষ ফশ   �নামশেনাম  যশধভূরক কেযাভকশেনােডজড ষত;

ট) ক �ভা শনস মদষ মহেকাতষ �ঙাগতবশেফ �নােদ  কেয �ম �গাযশ ক একটষ নষলষেদাধ কেযাভ  �ভা শদন কেযেছ,
�মভনটষ  নহেচােছদ৭-এ উেরােরখ কযশ  ম �◌�ছ;

ঠ) মদষ  ক �ভা শনস মহেকাতষ �ঙাগতবশেফ �নােদ  কেয  �ম  �গাযশ ক   �ফামফ শযভূরকেটােযডষং কেযেছ;

ড) মদষ ক �ভা শনস মহেকাতষ �ঙাগতবশেফ �নােদ  কেয �ম �গাযশ ক তশয �টােযডষং
�◌ামশকশউেনাটজশরষম শতষ কেয খহেরেছ;

ঢ) ক �ভা শনস মদষ মহেকাতষ �ঙাগতবশেফ �নােদ  কেয �ম �গাযশ ক জশরষম শতষ কেযেছ ফশ চহযষ কযশ
কশেযাড �ফামফ শয কেয �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােট �যাথশম নকেযেছ।

১১.২ মদষ ক ন ডষপেরাট আেবেনাট ঘেট থশেক, ক �ভা শনষ তশয �ভা ◌ূেযাণফষেফচনশয বষেতাতষেত, �মক ন   ভম
এফং  ◌ূেযােফরষখষত ন টষ  ছশড শআ, নষেভানরষখষত এক ফশ একশধষক দেকােল  নষেত  শেয:

ক) �গাযশ কেক  ◌ূেযাফন টষ  ছশড শআ  ফষরেভােফ এআ চহেকাতষটষফশতষর

কযশ; খ) ক ন   �◌ন  জষ ন ফশতষর কযশ;

গ) শভম ষকবশেফ ফশ  �◌াথশম সবশেফ �◌ােরামশটপেযােভ �◌াযেফ  নষলষেদাধকযশ ফশ
�◌ােরামশটপেযােভযক ন কশজ  �◌াথগষত ফশ নষলষেদাধ কযশ;

ঘ) �গাযশ �কয ক ন   �যাডশয  �◌াযেতামশেখামশনকযশ;

ঙ) �গাযশ �কয �টােযডষং কশেযামকরশ   সভষত  কযশ;

চ) জশরষম শতষয �কােলেতােয, ◌ং �◌ারষেলাটেদ �◌য অআন  �◌াযম  গকশযসকেযাতৃ�কালফশ  �◌�ভেনাট �নট ম
শেযাক/আন �◌াটষটষউ �নয নষেযােদ নশ  নহমশম সপশেনাড  �◌াযকৃতভশরষেকযকশেছ �পযত  শঠশন;

ছ) �টােযডষং   �ফামফ শেযয ভশেধামেভ  �যাজষত ক ন  ভহনশপশ এফং/ থফশ �টােযডষং  হফষধশ ফশতষর ফশ ফষ
যসতভহখস কযশ। �টােযডষং   �ফামফ শেযয পের �ম �কালতষ  ম  তশ পষযষম �◌ অনশ  �ভাবফ নয়।

জ) ক �ভা শনষ  �কালতষেগায �◌াত �র  অআনষ  �ফামফ �◌াথশেনয়শ;

ট) শেযাবশেয �ফামশ ক যষক �য় �◌াট  শঠশন য পের মদষ কশেযামেকাযভফষরেভাফষত য় তেফ �গাযশ �কয
অআ ষ (IP) �◌ামশেডােয এফং/ থফশ �টােযডষং  �◌ামশকশউেনাটেফারক কযশ।

১২. �রনেদন  এফং   �◌াযতষেফদেনয নষেলা �তাতষ



১২.১ ক ন ধযেনয �রনেদন  �ভা শদেনয  য ক �ভা শনষ  ভ �◌াত�রনেদেনয নষেলা �তাতষযকশেযামেকাযভ
এগষম �◌ নষেয় মশেফ।

১২.২ ক �ভা শনষ �গাযশ কেক তশয  �যাডশেযয  �◌াযতষেফদন  �◌াযদশন কযেফ। �গাযশ ক  �◌াযতষেফদেনয  �◌াযম
জনসম তশ �ভা �যােক,ক �ভা শনষ �গাযশ �কয �ফামফ শয কযশ  �◌ােরামশটপেযােভযভশেধামেভ �গাযশ �কয �টােযডষং
�◌ামশকশউেনােটেকাযভশগত  নরশআন  �◌াযেফ শধষকশয  �◌াযদশন কযেফ; �গাযশ ক তশয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােট
�যাডশেযয  ফ �◌াথশ, মত তশড শতশড ষ �ভাবফ এফং  �◌াযথভ কশেযামদষফ �◌য ভেধােম (�টােযডষং তশযষখ, ভম ,
�যাডশেযয ধযন �বেনামহ নশেকাতকযণ, আেনা �টাযহেভেনাট নশেকাতকযণ, �কাযম /ফষেকাযম  ◌ূচক, �যাডশেযয
�◌াযকৃতষ,আউনষেটয  যষভশণ এফং ভূেরাম,ভ ট কন ষডশেয ন, কভষ �নয ভ ট ম গপর এফং খযচ এফং �গাযশ �কয
নহয ধকৃতঅআেটভশআ ড �ফােযকডশউন) �যাডশয কশেযামকয কযশয কনপশেযােভ ন এফং এেকা ষকষউ ন, �টােযডষং
আতষ শ , �ফামশেরেনা এফং  �নামশেনামতেথাম �দখেত  শেফ। ক �ভা শনষেক আেরকেটাযনষক �ভআর (আ-�ভআর),
�পামশেকা ষভষরষফশ কশগেজ ডশকম �গ যষ  �যাট  শঠশেত ফরশয  ধষকশয �গাযশ ক  ◌ংযেকালণ কেয।

১২.৩ মদষ �গাযশ �কয ফষ �◌াফশ  কযশয ক ন কশযণ থশেক �ম  নহেচােছদ১২.২ নহ শেয কনপশেযােভ নটষ বহর
থফশ মদষ �কারশম �◌�নাটক ন কনপশেযােভ ন নশ  শম  তখন তশয  �◌াযম  জন �র, �গাযশ ক  �যাডশেযয তশযষখ
�থেক  �ঁচ(৫) কশেযামদষফ �◌য ভেধােম ক �ভা শনষয  শেথ ম গশমগ কযেফ(মদষ কনপেযােভ ন নশ  শঠশন   ম )।
মদষ �গাযশ ক এআ  ভম �◌য ভেধােম ক ন অ �তাতষ  �◌াযকশ  নশ কেয, ফষলম ফ �◌াতহতশয �দাফশযশ  নহভ দষত  ষ
শেফ ফষেফচষত  ম  এফং এটষ চূড শেনাতফের ফষেফচষত  �ফ।

১৩. �গাযশ �কয  �যাথ

১৩.১ ক �ভা শনষ তশ �কালণষকবশেফ �মক ন �গাযশ �কয  �যাথ �গায ণ কেয এক ফশ একশধষক  ◌ৃথক  �◌ামশকশউেনােটক
�ভা শনষয �দাফশযশ নষেযাফশচষত নষেযাবযম �গামঅেযাথষক  �◌াযতষেলাঠশনেমভন একটষ �কােযডষট
�◌াযতষেলাঠশন,ফশ একটষ �ফামশংক ফশ একটষ ম �গাম ভশনষ ভশেযােকট ত ফষের জভশ �দেফ;

১৩.২ এেকােলেতােয,ক �ভা শনষ একটষ ম �গাম ভশনষ ভশেযােকট পশেনােড তশয পশেনাড  �◌াথশ �নয
◌ূেযােফ �গাযশ �কয  �◌া �লাট �ভাভতষ �গায ণ কযেফ।

১৩.৩ মদষ  ক �ভা শনষ ধশযশ ১৩.১. এ উেরারষখষত উ য �কাত �◌াযতষেলাঠশনগহরষযনষেযাফশচন, নষম  গ
এফং  �যামশম �কাযভষক �যামশর চনশম  ভ �◌াত ম �গামতশ, মেতান এফং যষ �◌াযেভয �ফামফ শয কেয এফং এআ
�◌াযতষেলাঠশনগহরষযনষেযাবযম �গামতশ �ভা �যােক  �জআ উ রেফাধ উ   �থেক এআ ধযেনয  শধশযণ  নহ
�নাধশনকেয, তেফ ক �ভা শনষ তশেদয অেযাথষক  ফ �◌াথশয নষ �◌াচমতশদষেত  শেয নশ এফং রষকহআেড ন, যষ
ষবশয ষ  ফশ  �নামথশম এআ ধযেনয �ফামশংক ফশ  �◌াযতষেলাঠশেনযেফামেযাথতশমশ তশেদয কশেছ জভশ কযশ
পশেনােডয  ভ �◌াত ফশ ক ন  ◌ং �◌য �কালতষেগায �◌াততশযদষেক  যষচশরষত কেয  �◌�কােলেতােযক ন ক �ভা শনষ
ক ন দশম ষেতাফেগায ণ কযেফ নশ।

১৩.৪ এটশ  �◌া �লাটেম ক �ভা শনষ তশয �গাযশ কেদয  �◌�ভেনাট �রনেদন নষেলা �তাতষযজেনাম �ফামফ ◌ৃত  �◌�ভেনাট  যষেলফশ
�◌াযদশনকশযস  �◌াযতষেলাঠশেনতশয নশেভ ভশেযােচেনাট �◌ামশকশউেনাটযশখেত  শেয। মশআ  ক, এটষ রেকালণসয় �ম এআ ধযেনয
ভশেযােচেনাট �◌ামশকশউেনাটগহরষেকারশম �◌�নােটয �যাথ  ◌ংযেকালেণয জেনাম �ফামফ শয কযশ  ম  নশ, হধহভশেতায �◌�ভেনাট
�রনেদেনয নষেলা �তাতষযজেনাম �ফামফ শয কযশ  য়। এটষ অয   �◌া �লাটবশেফ ফ ঝশ মশম  �ম এআ ধযেনয  �◌�ভেনাট  যষেলফশ
�◌াযদশনকশযসযশ  শধশযণত কম �◌ক ভশ �◌য জেনাম অভশনেতয



তশং (য রষং যষজশেযাব  ষ শেফ) যশেখ। এটষ �গাযশ �কয �টােযডষং �◌ামশকশউেনােটযেফামশেরেনা �ক
�◌াযবশফষত কযেফ নশ।

১৩.৫ �গাযশ �কয ত ফষর  �যাফদশ ক �ভা শনষয নষজ �◌াফ  �যাথ �থেক ◌ৃথক যশখশ  �ফ এফং ক �ভা শনষয
নষজ �◌াফ �ফামফ শয় �ফামফ শয কযশ মশেফ নশ। এটশ  �◌া �লাটফ ঝশ মশম  �ম ১৩.১ ধশযশ  নহমশয়স ক �ভা
শনষ �গাযশ �কয টশকশ এফং  �নামশেনামেগাযশ কেদয টশকশ একআ  �◌ামশকশউেনােট( �যাফজনসন
�◌ামশকশউেনাট) যশখেত  শেয।

১৩.৬ জভশকৃত ত ফষর �ম ক ন  নহভ দষত নষম �নােতাযষতেকােযডষট �◌াযতষেলাঠশেনয শেথ এক ফশ একশধষক
�যাফজনসন  �◌ামশকশউেনােটযশখশ �মেত  শেয মশ অভযশ  ভম �◌  ভম �◌ নষেযাদষেলাটকযফ এফং উ �য উেরােরখষত  ষ
শেফ �গাযশ কেদয ত ফষর  ষ শেফ অভশেদয নশেভ যশখশ  �ফ।  �◌�নাট বষন �◌�নাট এফং �গােযনশডশআন  এয ফশআেয
এভন ক ন �ফামশংক ফশ  �◌�ভেনাট  �◌ায �◌ ষং ক �ভা শনষেত অেফদনকশযস অআনস এফং নষম �নােতাযকেফামফ �◌াথশ
�◌�নাট বষন �◌�নাট এফং �গােযনশডশআন  এয অআনগত এফং নষম �নােতাযক শ ন �ফামফ �◌াথশযেথেক অরশদশ  �ফ এফং
�দউরষম শ ফশ  �নাম ক ন  নহযূ  �◌াযেকাযষম শযেকােলেতােয �◌আ �ফামশেঙাকফশ  �◌�ভেনাট  �◌ায �◌ ষং ক �ভা শনষ,
�গাযশ �কয  �যাথ  �◌আ �ফামফ �◌াথশেথেক বষেনানবশেফ ফষেফচষত  �ত  শেয মশ  �◌�নাট বষন �◌�নাট এফং
�গােযনশডশআেনা �◌যএকশউেনােট �ফামশংেক টশকশ যশখের  �◌াযম �জাম �ফ। এআ ধশযশটষেত উেরােরখষত ক ন  তৃতসম
�কােলয �দউরষম শ, কশজ ফশ ফশদ �দ ম শয জেনাম ফশ ক ন   �যাফজনসন �◌ামশকশউেনােটক ন  ঘশটতষয পের
�কালতষেগায �◌াত  ম শয জেনাম ক �ভা শনষ দশম ফেদাধ �ফ নশ।

১৩.৭ চহেকাতষফেদাধ  য়শয  য, �গাযশ ক ক �ভা শনষেক �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােট �কােযডষট
ফশ �ডফষট কেয চহেকাতষয ধসেন �টােযডষং এফং  �নামশেনাম �◌াযশ �ঙাগষকক �ভা শনষয চশেযাজ �থেক রশব
ফশ �কালতষয  শেথ এফং �গাযশ �কয  �কাল �থেক  �যাফজনসন  �◌ামশকশউেনাটেথেক  �◌াযশ �ঙাগষক
হনেযাভষরন, অভশনত এফং উেতাত রন কযশ  নহভ দন �দয়।

১৩.৮ �গাযশ �কয টশকশ �গাযশ �কয  �কাল �থেক কশউেনাটশয শেযাটষয শেথ  �◌�নাট বষন �◌�নাট এফং �গােযনশডশআেনয
�বামেনাতেযফশ ফশআেয যশখশ �মেত  শেয।  �◌�নাট বষন �◌�নাট এফং �গােযনশডশআন  এয ফশআেয এভন ক ন কশউেনাটশয
শেযাটষযজেনাম অেফদনকশযস অআনস এফং নষম �নােতাযকেফামফ �◌াথশ �◌�নাট বষন �◌�নাট এফং �গােযনশডশআন �◌য �থেক
অরশদশ  �র এফং  �◌আ �ফামেকাতষয  �চাছরতশ ফশ  �নাম ক ন  ভতহেরাম �ফামেযাথতশযেকােলেতােয, �◌�নাট বষন �◌�নাট এফং
�গােযনশডশআেনা �◌একটষ  ◌ৃথক  �◌ামশকশউেনােট �যাথ যশখশয �ফামফ �◌াথশেথেক �গাযশ �কয  �যাথ বষেনানবশেফ ফষেফচনশ
কযশ  �ফ। কশউেনাটশয শেযাটষযেফামশ শেয   �চাছরতশ ফশ  �নাম ক ন   নহযূ কশেযামেকাযেভ,ক �ভা শনষ �গাযশ �কয  �কাল �থেক
তৃতসম  �কােলয ফষযহেদােধেকফর একটষ অন ষকষউযড �কােরআভ কযেত  শেয এফং �গাযশ �কয �কােরআেভয  য  ◌ং �◌ারষেলাট
�◌ামশকশউেনােটয �কােরআভ  ◌ূযেণ   �যামশ �◌াত �যাথ থশকের �গাযশ ক তৃতসম  �কাল �থেক ক �ভা শনষ কেযাতৃক �◌াযশ �◌াত
�যােথয ঝ�ঁকষয �ভাভহখসন �ফ; �◌�নাট বষন �◌�নাট এফং �গােযনশডশআেনা�◌য ফশআেয তশয কশউেনাটশয  শেযাটষয  শেথ
তশয  �যাথ যশখেত নশ চশআের �গাযশ ক রষখষতবশেফ ক �ভা শনষেক  ফ ষত কযেত  শেয।

১৩.৯ ক �ভা শনষ �গাযশ �কয  �যাথ যশতশযশতষ অভশনেত জভশ দষেত শেয এফং  হদ যশখশয  নহভতষ �দ ম শ
�ফ। �গাযশ ক  �◌ামশকশউেনাটেথেক  �◌াযশ �◌াত হদ দশতেফাম  �◌াযতষেলাঠশেন ফষতযণ কযশ  �ফ।

১৪. অভশনত  এফং  উেতাত রন



১৪.১ এআ চহেকাতষচরশকশরসন �ম ক ন ভম �গাযশ ক তশয �টােযডষং �◌ামশকশউেনােটপশেনাড জভশ কযেত
শযেফ। অভশনতগহরষ ভম �◌ ভম �◌ ফষবষেনান �দাধতষয ভশেধামেভ ক �ভা শনষ কেযাতৃকগৃ সত ভহেদাযশম কযশ
�ফ। ডষ  জষট    ন  �ভা �যােকফষ �◌াতশযষত তেথাম  ম �◌ফ শআেটয   ভ �◌�জ �দখশন   ম �◌�ছ।

১৪.২ �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােটজভশ   ম শ ত ফষেরয উ   নষ �◌াচষত কযশয জেনাম �ম ক ন
নথষ �তােযয জেনাম �গাযশ কেক  নহয ধ কযশয  ধষকশয ক �ভা শনষ  ◌ংযেকালণ কেয। ক �ভা শনষ ত ফষেরয উ
�◌য �ফধতশ  �ভা �যােকমথশমথবশেফ  �নাতহেলাটনশ  �র �গাযশ �কয ডষ  জষট  �◌াযেতামশেখামশনকযশয
ধষকশয ক �ভা শনষয থশকেফ।

১৪.৩  মদষ  �গাযশ ক ক ন  ডষ  জষট  কেয  থশেক, ক �ভা শনষয �দাফশযশ  �◌াযশ �◌াত �যাথ দহআ (২)
কশেযামদষফ �◌য ভেধােম �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােটজভশ  কযেফ।
১৪.৪ মদষ �গাযশ �কয  �◌াযদশনকৃতত ফষর তশয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােটজভশ কযশয  ভম  জভশ নশ  ম �◌
থশেক, তশ �র �গাযশ ক ক �ভা শনষেক  ফ ষত কযেফ এফং ক �ভা শনষয কশেছ �ফামশংকষং �টাযশেনা পশেযয
তদেনাত কযশয  নহয ধ কযেফ। �গাযশ ক  �ভাভতষ  �◌াযদশন কযেছন �ম তদেনােতয �ম ক ন  চশেযাজ �গাযশ ক
�দাফশযশ  �◌াযদশন কযশ  �ফ এফং �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনাটেথেক �কেট �ন ম শ  �ফ  থফশ
তদেনাতকশযস �ফামশংেক  যশ যষ  �যাথ  �◌াযদশন কযশ  �ফ। �গাযশ ক ফহঝেত  শযেছ এফং  �ভাভতষ  �◌াযদশন
কযেছ �ম তদেনাত কযশয জেনাম ক �ভা শনষেক  নহয ধকৃতনথষ  যফযশ  কযেত  �ফ।

১৪.৫  ভম �◌  ভম �◌ ক �ভা শনষ কেযাতৃকগৃ সত  �দাধতষেত �গাযশ�কয কশছ �থেক  �◌াযশ �ঙাগষক নহয ধ
শ ম শয  য ক �ভা শনষ �গাযশ ক ত ফষর উেতাত রন কযেফ;

১৪.৬ �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনাটেথেক ত ফষর উেতাত রেনয নহয ধ  শ ম শয  য, ক �ভা শনষ উেতাত রেনয  নহয
ধটষ নষেযাধশযষত  ভম �◌য ভেধােম  �◌াযেকাযষম শ হযহকযেফ মশ নষেযাফশচষত  �◌�ভেনাট  �দাধতষয উ য নষেযাবয কেয
যষফেযাতষত  ম  এফং এ  ◌ংেকাযশেনাতকশেজয �কােলেতােয  ভয় তষন (৩) তষযষেকাত কশেযামদষফ   �যামেনাতফশড শন
�মেত  শেয। নষেভানরষখষত  �◌াযশ �ঙাগষক �যাত  ◌ূযণ কযেত  �ফ:

ক) উেতাত রেনয  নহয �ধ  ভ �◌াত  �◌াযম  জনসম তেথাম  �নাতেযাবহেকাতথশকেত �ফ;

খ) ধশযশ ৩.২ এ ফেযাণষত ক �ভা শনষ অআন  নহমশয়স �ম ক ন ত ফষর  �◌াযকশ  কযশয অেগ
তষযষেকাত তেথাম এফং/ থফশ ডকহেভেনােট ন �◌াযয় জন  �র তশ দশখষরকযেত  �ফ;

গ) নহয ধটষ কশজ কেয ভূরত ভূর  �◌ামশকশউেনােট(এটষ একটষ �ফামশংক  �◌ামশকশউেনাট থফশ একটষ
�◌�ভেনাট  ষ �◌ােটভ  �◌ামশকশউেনাটআেতামশদষ  �ত  শেয) �মখশন �থেক �◌াথশনশেনাতযষতকেয  �যাথ
�গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােটজভশ কযশ  য়  থফশ �গাযশ �কয নষজ �◌াফ �ফামশংক
�◌ামশকশউেনােটেমখশেন �গাযশ �কয  নহয ধ মশয়;

ঘ) �◌ামশেনাটষ-ভশনষ রেনাডশযষং �পােযভ য়শেযাক নহ শেয, �ম �ফামশংক এফং/ থফশ �কােযডষট কশেযাড
�◌ামশকশউেনােটউেতাত রনকৃত �যাথ  �◌াথশনশেনাতযকযশ  �ফ, �◌টশ �গাযশ �কয নষজ �◌াফ  �ত  �ফ এফং এআ
রেকােলােমক �ভা শনষয  �নাতহেলাটষ  �যাজন কযেত  �ফ। এআ রেকােলােমক �ভা শনষ  �◌াযভশণ �◌াফযূ �ফামশংক
�◌ােটটেভেনাটফশ এ ধযেনয  �নামশেনামনথষ �তােযয  নহয ধ কযেত  শেয;

ঙ) �◌�ভেনােটয ভহ ◌ূেযােত,�গাযশ �কয �ফামশেরেনা �◌উেতাত রন নহয �ধ নষেযােদ ষত নষেযাদষেলাট ভ
যষভশণ ফশ তশয �থেক �ফ ষ  �যাথ থশকেত  �ফ,



চ) ক ন প �যা  ভশজষউয আেবেনােটয �কােলেতােযউেতাত রন  নহয ধ কশেযামকয কযশ নষলষেদাধ।
�ভা ◌ূেযাণনথষ �তায ফশ �গাযশ �কয �ফামশংেকয  �বামেনাতযসণ �দাধতষয কশযেণ ফষরেভােফয জেনাম
ক �ভা শনষেক দশম স কযশ মশেফ নশ।

১৪.৭ �গাযশ ক  �ভাভতষ দষেচােছন এফং ফহঝেত  �◌�যেছন �ম ক �ভা শনষ �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােট তৃতসম
�কাল ফশ �ফনশভসেত  �যাথ জভশ কযেফ নশ এফং  �নাম ক ন  তৃতসম  �কাল ফশ �ফনশভস  �◌ামশকশউেনাটেথেক উেতাত রন
নহয ধ কশেযামকয কযেফ নশ।  হধহভশেতাযেফামতষেকাযভসেকােলেতােযএফং  ◌ং �◌ারষেলাটকভ �◌ারশম �◌�না ফষবশেগয  নহভ
দেনয  �য  �যাথ জভশ কযশ �মেত  শেয।

১৪.৮ একটষ নষেযাদষেলাট �◌াথশনশেনাতয  �দাধতষয জেনাম �গাযশ �কযউেতাত রেনয  নহয ধ মহেকাতষ
�ঙাগতবশেফ  �◌াযেতামশেখামশনকযশয  ধষকশয ক �ভা শনষ  ◌ংযেকালণ কেয এফং একটষ ফষকেরা   �◌ায
�◌াতশফকযশয  ধষকশয ক �ভা শনষয যম �◌�ছ।

১৪.৯ তৃতসম  �কােলয  ভ �◌াত  �◌�ভেনাট এফং �টাযশেনা পশযচশেযাজ�গাযশ ক ফ ন কযেফ এফং ক �ভা শনষ এআ
চশেযাজগহরষযজেনাম  ◌ং �◌ারষেলাটেগাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনাটেথেক �কেট নষেফ; �◌াযম �জাম উেতাত রন
চশেযাজ  �ভা �যাকষতঅয  তেথােময জেনাম, দম শ কেয ক �ভা শনষয ম �◌ফ শআট �দখহন।

১৪.১০ �গাযশ ক তশয ক �ভা শনষয  �নাতেযাবহেকাত �নাম �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােটপশেনােডয
�বামেনাতযসণ �◌াথশনশেনাতেযয নহয ধ  শঠশেত  শেয। এআ ধযেনয  �বামেনাতযসণ �◌াথশনশেনাতয ভম �◌
ভম �◌ ক �ভা শনষয  �বামেনাতযসণ �দাধতষয  শ �◌�কােল  �ফ।

১৪.১১ পশেনােডয  �◌াথশনশেনাতেযয ভম  ক �ভা শনষ কেযাতৃককযশ বহর কযশ  �র �গাযশ কেক যষপশেনাড �দ
ম শ  �ফ। রেকােলামণসয়েম �গাযশ ক মদষ বহর নষেযােদ নশ  �◌াযদশন কেয তশ �র ক �ভা শনষ বহর  ◌ং  ধন
কযেত  শেয নশ এফং �গাযশ �কয র ক শন  �ত  শেয।

১৪.১২ �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনাটফেনাধ নশ কেযআ এফং ক ন  ফশেধামফশধকতশ ছশড শআ
ভশেযাজষন কবশযষংম �◌য জেনাম �ফামফ ◌ৃতপশেনাড উেতাত রন কযশয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয।

১৪.১৩ �গাযশ ক �টােযডষং  �◌ামশকশউেনাটেথেক তশয নষেযাধশযষত �ফামশংক  �◌ামশকশউেনােটপশেনাড উেতাত রেনয  ভম
�গাযশ ক �ম ক ন  �ফামশংক চশেযাজ ফশ  �নামশেনামতৃতসম  �কােলয  �◌�ভেনাট  যষেলফশ  �◌াযদশনকশযসয
�◌াথশনশেনাতযপষ দষেত  �ভাভতষ  �◌াযদশন কযেছন। �গাযশ ক ক �ভা শনষেক  �◌াযদেতাত �◌�ভেনােটয ফষফযেণয জেনাম
�ভা ◌ূেযাণযূ �◌দশম স এফং �গাযশ �কয  �◌াযদেতাতফষফযণ বহর  �র ক �ভা শনষ �গাযশ �কয পশেনােডয জেনাম ক ন  দশম
�◌াফসকশয কেয নশ। উবয় �কাল  �ভাভতষ  �◌াযদশন কযেছন �ম, মতেকালণ নশ �গাযশ ক ক �ভা শনষয �ফামশংক
�◌ামশকশউেনােট �যাথ জভশ নশ কযেফ ততেকালণ  �যামেনাতক �ভা শনষ �গাযশ �কয ক ন দশম ষেতাফেগায ণ কেয নশ। একআ
শেথ এটষ  �◌া �লাটেম, ক �ভা শনষ �গাযশ �কয ক ন  যষচষত ফশ �নাম তৃতসম  �কালেক �গাযশ �কয  �কাল �থেক টশকশ জভশ
�ন ম শয  নহভতষ �দম নষ।

১৪.১৪ �গাযশ ক  �ভাভতষ  �◌াযদশন কযেছন �ম �গাযশ ক ফশ তশয �কাল �থেক  শঠশন  �ম ক ন  যষভশণ
টশকশ  �◌�ভেনােটয ভূেরামতশযষেখ এফং �ফামশংক ফশ  �নাম ক ন  ভেধাম �◌াথতশকশযসকেযাতৃকএআ ধযেনয
�রনেদন  �◌াযেকাযষম শম নষেযাধশযষত ক ন  চশেযাজ/পষ  �◌াযদশন ◌ূেযাফকেগাযশ �কয �টােযডষং
�◌ামশকশউেনােটজভশ কযশ  �ফ। ক �ভা শনষ �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােটেমক ন  যষভশণ  �যাথ
জরেবাম কযশয অেগ  ফ �◌ামআ �যভষটশযেক �গাযশ ক ফশ তশয  নহভ দষত  �◌াযতষনষধষ  �ত  �ফ,
�নামথশম ক �ভা শনষ �ম  �দাধতষেত  �যাথ �গায ণ কযেফ  �◌আ  �দাধতষেত নষট  যষভশণ  �যাথ
যষপশেনাড/�পযত  শঠশন য  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয।



১৪.১৫ �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােটপশেনাড জভশ কযশয জেনাম �ম  �দাধতষ �ফামফ ◌ৃত য় একআ
�দাধতষ �ফামফ শয কেয উেতাত রন  �◌াযেকাযষয়শ �ভা �নানকযেত  �ফ। উেতাত রন  নহয ধ  �◌াযেকাযষম শ  �ভা
�নানকযশয  ভম  ক �ভা শনষ অয  নথষ �তায  নহয ধ কযশয  ধষকশয যশেখ  থফশ একটষ নষেযাদষেলাট �◌�ভেনাট
�দাধতষেত উেতাত রন  নহয ধ  �◌াযেতামশেখামশনকযেত  শেয এফং  �নাম একটষ  �◌�ভেনাট  �দাধতষ  �◌ায
�◌াতশফকযেত  শেয, তখন �গাযশ কেক একটষ নতহন উেতাত রন  নহয ধ  �◌াযেকাযষয়শ �ভা �নান কযেত  �ফ।
�গাযশ ক কেযাতৃক �◌াযদেতাতক ন  নথষ �তােয  �নাতহেলাটনশ  �র ক �ভা শনষ উেতাত রেনয �রনেদনেক ফষ
যসতভহখস কেয দষেত  শেয এফং  ভ যষভশণ  �যাথ �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােটেপযত �দম শয
ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয।

১৪.১৬ �গাযশ ক কেযাতৃকেমক ন ভহনশপশ  হধহভশেতাযেগাযশ �কযয নশেভ যশখশ �ফামশংক
�◌ামশকশউেনােটজভশ কযশ �মেত  শেয।

১৪.১৭ �গাযশ �কয �দাফশযশ  �◌াযশ �◌াতেমক ন   যষভশণ  �যাথ  �◌াযদশনকশযস�ফামশংক  �◌ামশকশউেনাটকেযাতৃক
�ম ক ন  ভম �◌ এফং �ম ক ন কশযেণ উেরােট �গের, ক �ভা শনষ তশ �কালণষকবশেফ �গাযশ �কয �টােযডষং
�◌ামশকশউেনাটেথেক  �◌াযবশফষত অভশনত  �◌াযেতামশ শযকেয �নেফ এফং নষেযাদষেলাটতশযষেখ অভশনত
�◌াযবশফষত কযশয  য  �নাম �মক ন  ধযেনয যষবশেযা  �রনেদন কশেযামকয কযশয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয। এটশ
�◌া �লাটেম এআ কশেযামেকাযেভযকশযেণ �গাযশ �কয  ভ �◌াত ফশ �ম ক ন  একটষ �টােযডষং  �◌ামশকশউেনাট(গহরষ)
এয �নেগটষব �ফামশেরেনা �◌যকশযণ  �ত  শেয।

১৪.১৮ �গাযশ ক  �ভাভতষ  �◌াযদশন কযেছন �ম �গাযশ �কয �টােযডষং �◌ামশকশউেনােটমদষ �নেগটষব
�ফামশেরেনা  থশেক এফং ক ন   �◌ন  জষ ন নশ থশেক, ক �ভা শনষ �নেগটষব �ফামশেরেনা  �◌াযেটক ন
�যাতশফরস  নহমশম স,�গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনাটেভামশনহম শরষ ◌ূেনাম(০)-�ত  ভেনাফয় কযশয
যভ  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয।

১৫. নষেলােকাযষম  এফং  হ �◌াতেগাযশ �কয �টােযডষং

�◌ামশকশউেনাট ১৫.১  হ �◌াত �◌ামশকশউেনােটয ◌ংেজাঞশ এফং পষ

�গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনাট( �যাথশ  নষেলােকাযষম �টােযডষং �◌ামশকশউেনাট) -এ  ছম (6) ভশ   ক ন
�টােযডষং
কশেযামকরশ �◌য  নহ  �◌াথষতষযেকােলেতােয,ক �ভা শনষ �টােযডষং �◌ামশকশউেনাটফজশম  যশখশয জেনাম
�◌ায শ নষক পষ  �◌াযম  গকযশয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয। �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােট  জরেবাম পশেনাড যম
�◌�ছ।  �◌ায শ নষক পষ ' �◌ামশকশউেনাটতেথাম' এয  ধসেন  ম �◌ফশআেট ঘ লণশ কযশ  �ফ �ম �◌তহ এটষ ক
�ভা শনষয  ম �◌ফ শআেট এফং  ভ �◌াত �গাযশ কেদয জেনাম   জরেবাম।

একটষ  �টােযডষং  �◌ামশকশউেনাটনষেভানরষখষত  যষ �◌াথষতষেত  হ �◌াতফের  ফষেফচষত   ম  নশ:

 ক �ভা শনষ  �◌ামশকশউেনােটযধশযেকয নষেযােদ �◌য  ধসেন  �◌আ �ফামেকাতষয শেথ ম গশম গ

নশ কযশয  নহয �ধয �কােলেতােয( �রাড �ভআর);



 �◌ামশকশউেনােটয �যাতশফরসয  ধসেন, নগদ টশকশ ফশ  ষকষউযষটষজ উেতাত রন য ধ কযশ  �র

ফশ জযষভশনশ ফশ  �নামশেনাম ভ �◌ামশ থশকের;

 �◌ামশকশউেনােটযধশযেকয  �নাম  �কাযষম  �◌ামশকশউেনাট(গহরষ) অেছ এফং ক �ভা শনষ �গাযশ

�কয  শেথ ম গশম গ যেকালশ কেয

১৫.২  �গাযশ ক �কার জ কযশয  ক �ভা শনষয  ধষকশয

�গাযশ �কয  �◌ামশকশউেনাটমদষ এক (১) ফছেযয  �ফ ষ  ভম  নষেলােকাযষম থশেক, এফং �গাযশ কেক তশয
�◌ল  যষচষত ঠষকশনশম   ফ ষত কযশয  �য এফং চহেকাতষয২০ ধশযশ  নহমশম স,ক �ভা শনষ �গাযশ �কয
�◌ামশকশউেনাটফেনাধ কযশয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয।  হ �◌াত �◌ামশকশউেনােটযটশকশ �গাযশ �কয কশেছ
থশকেফ এফং ক �ভা শনষ �যকেযাড �তযষ কযেফ  ◌ংযেকালণ কযেফ এফং  যফেযাতস  ভম �◌ �গাযশ �কয  নহয
�ধ এআ ধযেনয পশেনাড �পযত �দেফ।

১৫.৩  যষ �◌ামশেকাটষেবটষং

�◌ামশকশউেনাটটষ হনযশম  �কাযষম কযশয জেনাম এফং যেকালণশেফেকালণপষ চশেযাজ কযশ ফেনাধ কযশয জেনাম,
�গাযশ কেক তশয  �◌ামশকশউেনােটরগ আন কযেত  �ফ, �টােযড কযেত �ফ এফং/ থফশ ডষ  জষট কযেত  �ফ এফং/
থফশ উেতাত রেনয  নহয ধ কযেত  �ফ। এআ ধযেনয  হনযশম  �কাযষম কযেণয ◌ূেযােফ �গাযশ �কয
�◌ামশকশউেনাটেথেক আতষভেধােম কশটশ ক ন নষেলােকাযষম তশপষ �পযত �দয়শ  �ফ নশ।

১৫.৪  জযষভশনশ

�গাযশ কেক ক ন  জযষভশনশ  কযশ   �ফ  নশ।   �◌ামশকশউেনাটটষফষনশ  ভূেরােম হনযশম  �কাযষম কযশ   �ফ।

১৬. �নটষং  এফং   �◌ট- প

১৬.১ মদষ �গাযশ �কয �দাফশযশ  �◌াযেদম  �যােথয ভ ট  যষভশণ ক �ভা শনষয  �◌াযেদম  �যােথয ভ ট
যষভশেণয  ভশন  ম , তশ �র  �◌াফম ◌ংেকাযষম বশেফ �◌�ভেনাট কযশযশয �◌া যষক
ফশেধামফশধকতশগহরষ �◌ট- প  ম �◌ মশম  এফং ফশতষর  ষ �◌�ফ গেণামকযশ  য় ।

১৬.২ মদষ একটষ  শেযাটষয �দাফশযশ  �◌াযেদম  শভেগাযষক  �যােথয যষভশণ  �নাম  �কােলয  �◌াযেদম
শভেগাযষক  �যােথয  যষভশণ  তষেকাযভ কেয, তেফ �ম  শেযাটষয শভেগাযষক  �যােথয  যষভশণ �ফ স  �ফ  �◌
�নাম  শেযাটষেক  তষযষেকাত  �যাথ  �◌াযদশন কযেফ।  �যাথ  �◌াযদশেনয  ভ �◌াত ফশেধামফশধকতশ  �◌াফম
◌ংেকাযষম বশেফ ◌ূযণ  �ফ এফং ডষ চশেযাজড  ষ �◌�ফ গেণাম কযশ  �ফ।

১৬.৩ �গাযশ �কয নশেভ খ রশ ভ �◌াত ফশ �মক ন �গাযশ �কয �টােযডষং �◌ামশকশউেনাটএকেতাযষত কযশয
এফং এআ ধযেনয �◌ামশকশউেনাটগহরষেতেফামশেরেনা একেতাযষত কযশয এফং চহেকাতষয ভশ �◌াতষয
�কােলেতােযএআ ধযেনয �ফামশেরেনা �কার জ কযশয  ধষকশয ক �ভা শনষ  ◌ংযেকালণ কেয।



১৭. ক �ভা শনষয পষ, কয  এফং  আনডষউ �ভেনাট



১৭.১ কষছহ পষ �মভন �ফায কশেযজ পষ/কভষ ন, ম শ /য র বশয এফং  �নামশেনামপষ ক �ভা শনষয  যষেলফশ
ফষধশেনয  �নাতেযাবহেকাত।উেরােরেখামেম �ফায কশেযজ পষ/ কভষ ন ক �ভা শনষয  �◌াযদেযা ষতভূেরােম ( �◌া
�◌ােযড) �নাতেযাবহেকাতকযশ  ম �◌�ছ। কষছহ ধযেণয  ষএপডষ-�ত ফ �◌াথশন ধেয যশখশয জেনাম �গাযশ কেক " ম
শ /য র বশয" �যাথশম নপষ দষেত ফশ �গায ণ কযেত  �ত  শেয। �◌া �◌ােযডএফং   ম শ  �যট ম �◌ফ শআট এফং/ থফশ
�টােযডষং  �◌ােরামশটপেযােভেটােযডষং কেনাডষ �ন  �◌াযদেযা ষত ম । ক �ভা শনষয �মক ন  তষযষেকাত পষ (�মভন
�◌ামশকশউেনাটযেকালণশেফেকালণপষ ফশ নষেলােকাযষম তশপষ) ম �◌ফ শআটএফং/ থফশ �টােযডষং
�◌ােরামশটপেযােভ �◌াযদেযা ষত ম । ক �ভা শনষ  ভম �◌  ভম �◌, তশয পষ-এয অকশয, যষভশণ এফং  তশং   শয  ◌ং
ধন কযশয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয।  যষফেযাতষত পষ  ম �◌ফ শআট এফং/ থফশ �টােযডষং  �◌ােরামশটপেযাভ
জরেবাম থশকেফ এফং  কর �গাযশ কেদয নষকট  �◌াযকশ  কযশ  �ফ।  নহেচােছদ১৯  নহমশয়স এআ  যষফেযাতনগহরষ
�ভা শদন কযশ  ম ।

১৭.২ �গাযশ ক এককবশেফ  যকশযস ফশ  �নাম ক থশ   �◌াযশ �ঙাগষককেযাতৃ �কােলযকশেছ জভশ �দয়শ  ভ
�◌াত পশআরষং, �টামশেকা যষটশেযান এফং যষ  �যাটগহরষযজেনাম দশম স থশকেফ। �গাযশ ক ক �ভা শনষয
শেথ �গাযশ �কয �টােযডষং �কাযষম শকরশ �◌য শেথ  �ভা �যাকষত ভ �◌াত কয  �◌াযদশেনয  নহয ধ কযশ  �র
( হধহ  �◌াথশনশেনাতযফশ ভূেরাম ◌ংম জন কেযয ভেধােম  সভশফেদাধনম ), �গাযশ ক তশ  �◌াযদশন কযেফ।
চহেকাতষ  নহমশয়স ক �ভা শনষ �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােটযেমক ন ভূেরাম ◌ংম জন কয ফশ
�নাম ক ন কয, এফং ক �ভা শনষয ক ন কশজ ফশ কেযােভয  শেথ �ভা �যাকষতেমক ন পষ �ডফষট/চশেযাজ
কযশয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয।

১৭.৩  মদষ  ক ন  �গাযশ ক নষেযাদষেলাটতশযষেখয  ভেধােম নষেযাদষেলাট যষভশণ  �দনশ   যষ  ধ  কযেত  �ফামেযাথ
ম , তশ �র  ক �ভা শনষ  �◌আ   যষভশেণয   �যাথ �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােটেডফষট/চশেযাজ কযশয
ধষকশয   ◌ংযেকালণ কযেফ।
১৭.৪ এআ চহেকাতষয ধসেন �গাযশ ক"নষম ভ �যাতশফরস" ষয নশেভয তেথাম ড �◌�ছ এফং ফহেঝেছ এফং �গায
ণ কেযেছ। চহেকাতষয �◌আ ◌ং �◌ কর �◌াযকশয পষ এফং তশয ফষ �◌াতশযষত �ফামশেখামশকযশ ম �◌�ছ মশ
ম �◌ফ শআেট  �যাফজনসনবশেফ অেছ এফং  কর �গাযশ �কয জেনাম উেনাভহেকাত,।

১৭.৫ ক �ভা শনষ মদষ আেনােটায ডষউ শযফশ  �নাম ক ন তৃতসম �কােলয কশছ �থেক ক ন কভষ ন ফশ
আনডষউ �ভেনাট  �◌াযদশন কেয ফশ �গায ণ কেয তেফ তশ �গাযশ �কয কশেছ চশেযাজ কযশ  �ফ নশ এফং
�গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােটযেফামশেরেনা �যক ন  যষফেযাতন  �ফ নশ।

১৭.৬ নষেচয  ভ �◌াত  �যাত  ◌ূযণ  �র �গাযশ কেক  �◌াযশ �ঙাগষক�◌ফশয ভশন ফশড শন য জেনাম পষ,
কভষ ন ফশ নন-ভশনষটশযষ  হফষধশ ফষেফচনশ কযশ  �ফঃ

 �গাযশ কেক  তষযষেকাত ফশ উেচাচ- �◌াতেযয  যষেলফশ �দয়শয �কােলেতােযযফষধশন নহমশয়স

মহেকাতষমহেকাত �ম এটষ  �◌াযশ �◌াতআনডষউ �ভেনােটয  �◌াতেযয  ভশনহ শতষক, �মভন:



 নন-আেনাডষ �◌�নােডেনাটফষনষয় গ  যশভেযা �◌য ফষধশন  নহমশয়স উ মহেকাতপষেনামশেনা ষয়শরআেনা

�টাযহেভেনােট �ফামশ ক  যষ �য  �◌াযেফ শধষকশয  শ য়শয �কােলেতােয তৃতসয় শেকালষক �ণাম  যফযশ কশযসেদয কশছ
�থেক উ মহেকাত ◌ংেখামক পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনাট ◌ংেগায  কযেত  �ফ;



 �গাযশ ক �ম  কর পষেনামশেনা ষয়শরআেনােটাযহেভেনােটফষনষম  গ কেযেছ ফশেযালষক বষেতাতষেত তশয

ধশযশফশ ষক উ মহেকাততশভূেরামশম �নয শেথ মহেকাতঅেছ নন-আেনাডষ �◌�নােডেনাটফষনষয় গ  যশভেযা �◌য
ফষধশন,; থফশ  �নাম একটষ চরভশন  যষেলফশ মশ �গাযশ �কয জেনাম উ কশযস  �ত  শেয �মভনঃ �গাযশ �কয
�ভা �দয  �যাফ �তাতভফেনাটন  �ভা �যােক যশভেযা   �◌াযদশন;

 �◌াযেফ শধষকশয ফষধশন  নহমশয়স পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনােটযভূেরাম �◌াযতষম গষতশভূরক �ত  �ফ �গাযশ

�কয চশ ষদশ  ◌ূযেণয  �ভাবশফনশ থশকেত  �ফ। ভূেরাম ◌ংম জেনয ফষধশন তৃতসয়  শেকালষক  যষেলফশ  যফযশ কশযসেদয
কশছ �থেক উ মহেকাত ◌ংেখামক পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনাট নষেযাফশচন কযেত  �ফ, �মভনঃ ফ
�◌াতহনষেলাঠতেথাম  ◌ং �◌ারষেলাটেগাযশ কেক ফষনষম  �গয  ষেদাধশেনাত নষেত  শ শেমাম কেয  থফশ �গাযশ কেক ফষনষয়
গকৃত পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনােটযষ য, কশেযামকশযষতশ, খযচ  �যামেফেকালণএফং  ভেনাফম কযেত  �কালভ
কেয, থফশ পষেনামশেনা ষয়শর আেনা �টাযহেভেনােটয শেথ মহেকাতচশেযােজয �যামশম �কাযভষক �◌াযতষেফদন  �◌াযদশন
কযশ;

 যশ যষ �গাযশ ক ফশ যষ ষ �◌�নাট পশেযাভ, �◌ম শয  �রাডশযফশ কেযাভসেদয  হফষধশ  �◌াযদশন

কযশ  য় নশ;

 ফষধশন   নহমশয়স �গাযশ �কয চরভশন   হফষধশ চরভশন  আনডষউ �ভেনােটয উ য  নষেযাবয কযেফ

�গাযশ �কয  �◌াযশ �ঙাগষক যষেলফশয ফষধশন  নহমশয়স ক ন পষ, কভষ ন ফশ নন-ভশনষটশযষ  হফষধশ  �কাল
শতদহেলাটফশ নষয়ভফ ষেযাবতূ �র  �◌আ  হফষধশ �গায ণম �গামফের ফষেফচষত  �ফ নশ।

১৭.৭ �গাযশ ক চহেকাতষয শেথ  �ভা �যাকষত ভ �◌াত দশরষকষক খযচএফং/ থফশ চহেকাতষয ধসেন �রনেদন
�ভা শদেনয জেনাম  �◌াযম  জনসয় কর নথষ �তায  �◌াযদশেনয দশম ষেতাফনষেচােছ।

১৮. ক �ভা শনষয দশম ফেদাধতশ

১৮.১ ক �ভা শনষ  ততশ এফং মথশমথ কশেযামেকাযভ �ভা শদেনয ভশেধামেভ �রনেদন  �◌ল কযেফ। কষেনাতহ ক �ভা
শনষ ক নযকভ  ফ �◌রশ ফশ আেচাছশকৃতফশ  �◌াযতশযণশভূরককশেজয ফশ �গাযশ �কয  �কাল �থেক  �ভা ◌ূেযাণযূ �◌
নহভ দষত �ফামেকাতষেকফশদ �দ ম শয জেনাম দশম স ফশ দশম ফেদাধথশকেফ নশ।

১৮.২ ক �ভা শনষ �গাযশ �কয ক ন পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনােটযভূেরামফৃেদাধষয হম গ নেলাট   ম শয জেনাম দশম স
ফশ দশম ফেদাধ �ফ নশ।  থফশ �গাযশ �কয পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনােটযভূেরাম �◌াযশ  এআ ধযেনয  �◌াযশ �◌য



কশযেণয জেনাম ক �ভা শনষেক দশয়স কযশ মশেফ নশ, মদষ নশ  যশ যষ ক �ভা শনষ ফশ তশয কেযাভসেদয �দাফশযশ
আেচাছশকৃতবশেফফশদ �দ ম শ ফশ  �◌াযতশযণশয কশযেণ এআ �কালতষ ফশ  �◌াযশ   য়।



১৮.৩ মদষ ক �ভা শনষয উ য ক ন দশফস, �কালতষ, দশম ,ফশ খযচ অ �◌, মশ চহেকাতষয �ভা শদেনয �কােলেতােয ফশ ফশ
�◌াতফশম �নযপের চহেকাতষযভেধােম থশকশ �গাযশ �কয ফষফৃতষয ক নটষ  ◌ূযণ নশ কযশয কশযেণ  �য়েছ, তেফ ক �ভা
শনষয ক ন দশম  �নআ এফং ক �ভা শনষয �কালতষ ◌ূযণেদ ম শয দশম ষেতাফেগাযশ �কয থশকেফ।

১৯. ◌ং  ধন

১৯.১ ক �ভা শনষ �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনাটঅ �গােযড কযেত শেয, �গাযশ �কয �টােযডষং
�◌ামশকশউেনােটযধযন যূ শেনাতযকযেত  শেয, �◌ােরামশটপেযাভঅ �গােযড কযেত  শেয ফশ  �◌াযতষ �◌াথশ
নকযেত  শেয  থফশ মহেকাতষ �ঙাগতবশেফেগাযশ কেদয  হফষধশয জেনাম ফষেফচনশ কেয �গাযশ কেক �দ ম শ
যষেলফশগহর  উেনানত কযেত  শেয, এফং এেকােলেতােযেগাযশ �কয ক ন ফশড তষ খযচ  �ফ নশ।

১৯.২  ক �ভা শনষ নষেভানরষখষত �ম  ক ন  কশযেণ  চহেকাতষযক ন   �যাতশফরস  যষফেযাতন কযেত   শেয:

ক) �মখশেন  ক �ভা শনস মহেকাতষ �ঙাগতবশফষেফচনশ  কেয  �ম:

 এআ   যষফেযাতন চহেকাতষয �যাতশফরস ফহঝেত   জ  কযেফ; থফশ

 এআ   যষফেযাতেন �গাযশ �কয   হফষধশ  �ফ  নশ।

খ) মদষ  ক �ভা শনষয এআ   যষফেযাতনঃ

∙ ক �ভা শনস �গাযশ কেক �ম

যষেল
ফশ
ফশ
হফষধ
শ
�◌াযদ
শন
কেয
তশয
শেথ
জড
ষত
থশেক;
থফশ

∙ একটষ নতহন  যষেলফশ  ফশ

হফষধ
শ
�◌াযফ



�যাতন
কযেছ;
থফশ

∙ একটষ ফষেদামভশন  যষেলফশ

ফশ
হফষধ
শ
নতহন
কেয
�◌ায
তষ
�◌াথশ
নকেয;
থফশ

 �মক ন  যষেলফশ ফশ  হফষধশ   �◌াযচরষত  ম �◌  �ড়েছ, ফশ �ফামশ কবশেফ �ফামফ শয কযশ  �চােছ

নশ, থফশ অেগয ফছেয �গাযশ ক �ফামফ শয কেযনষ, থফশ ক �ভা শনষয জেনাম এআ  যষেলফশ
যশখশ খহফ �ফামম ফ হর ম �◌  ড �◌�ছ  �◌�কােলেতােয �◌আ  যষেলফশ  যষফেযাতন কেয।

গ) �গাযশ কেক �দ ম শ  যষেলফশগহরষেত মহেকাতষ �ঙাগত যষফেযাতন কযেত  ক �ভা শনষেক  �কালভ কযেত:
�মভনঃ

 �ফামশংকষং, ফষনষম  গ ফশ  অেযাথষক �ফামফ �◌াথশ যষফেযাতন কযেত; থফশ

 �◌াযমহেকাতষগত যষফেযাতন কযেত; থফশ

 �ফামফ শ  যষচশরনশয জেনাম ফশ এয  ধসেন  �◌ফশ  �◌াযদশেনয জেনাম �ফামফ ◌ৃত ষ

�◌ােটভ ফশ  �◌ােরামশটপেযােভয যফেযাতন কযেত।

ঘ) �◌াযম �জাম নষম �ভ  যষফেযাতন ফশ   �◌াযেতামশ ষত যষফেযাতেনয পের;

ঙ) মদষ ক �ভা শনষ খ�ঁেজ শম �ম চহেকাতষযক ন ◌ং �◌াযম �জামফষধশেনয শেথ �ঙাগতষ ◌ূেযাণ।এআ
ধযেনয �কােলেতােয,ক �ভা শনষ �◌াযশ �ঙাগষক �◌াযম �জামফষধশন �◌াযতষপরষত কযেত চহেকাতষটষঅ �ডট
কযেফ ফের।



১৯.৩ �গাযশ ক মদষ ক ন চশেযাজ ছশড শআ এআ চহেকাতষয ভশ �◌াতষঘ লণশ কযেত  �কালভ  ম , তেফ ক
�ভা শনষ ১৯.২ ধশযশয় তশরষকশবহেকাতনম  এভন �ম ক ন  কশযেণ চহেকাতষযেম ক ন  �যাতশফরস
যষফেযাতন কযেত  শেয।

১৯.৪ ১৯.২ এফং ১৯.৩ ধশযশয় �মক ন  যষফেযাতেনয জেনাম, ক �ভা শনষ �গাযশ কেক কভ �কােল দ (১০)
কশেযামদষফ  অেগ অগশভ রষখষত ন টষ   �◌াযদশন কযেফ। তেফ, �গাযশ ক  �◌াফসকশয কযেছন �ম �◌াযম �জাম
�◌াযফষধশেনয  যষফেযাতন  �◌াযতষপরষত কযশয জেনাম �মক ন  যষফেযাতন  �◌াযম  জেন ফষরেভােফ কশেযামকয
�ত  শেয।

১৯.৫ চহেকাতষযেম  যষফেযাতেনয জেনাম ক �ভা শনষ  ম �◌ফ শআেটএকটষ    �◌ােটয ভশেধামেভ রষখষত ন টষ
�◌াযদশেনয  ষেদাধশেনাতেগায ণ কেয, ক �ভা শনষ  তষযষেকাত ভশেধামভ উেকাত রষখষত ন টষ   �◌াযদশন
কযেফ।

১৯.৬ ক �ভা শনষ ১৯.২ এফং ১৯.২ ধশযশয  ধসেন �মক ন  যষফেযাতেনয রষখষত ন টষ   �◌াযদশন কযশয  ভয়
�গাযশ কেক উেকাত  যষফেযাতন কশেযামকয   ম শয তশযষখ জশনশেফ। �গাযশ ক উেকাত  যষফেযাতনগহরষেগায
ণ কেয কষনশ  থফশ তষনষ চহেকাতষটষফশতষর কযেত চশন কষনশ এফং  যষফেযাতনটষ �গায ণ কযেফন কষনশ,
তশ ক �ভা শনষেক  ফ ষত কযেত  �ফ। চহেকাতষ ভশ �◌াতষয �কােলেতােযচহেকাতষ ভশ �◌াতষয অগ  �যামেনাত
�◌াযদেতাত যষেলফশয জেনাম  �◌াযেদম খযচ ছশড শ অয ক ন চশেযাজ �গাযশ কেক দষেত  �ফ নশ।

১৯.৭ ক �ভা শনষ  ম �◌ফ শআট এফং/ থফশ  �◌ােরামশটপেযােভ �◌াযদেযাষতেমক ন খযচ, পষ, চশেযাজ, কভষ ন,
পশআেনামশেনা ষংপষ, দরফদর, এেকা ষকষউ ন যহর , য র  বশয এফং �টােযডষং টশআভ  ভম �◌  ভম �◌  �যামশর চনশ
কযশয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয। এআ ধযেনয  যষফেযাতনগহরষ ম �◌ফ শআট এফং / থফশ �টােযডষং
�◌ােরামশটপেযােভঅ �ডট কযশ  �ফ এফং নষম ভষত এআ অ �ডট �চক কযশ �গাযশ �কয দশয়ষেতাফ। প �যা  �ভামশজষউয
আেবেনাট �ফামতসত, ক �ভা শনষ কভ �কােল  �নয (১৫) কশেযামদষফ ◌ূেযােফেগাযশ কেক  ম �◌ফ শআেটয ভশেধামেভ
�গাযষভ ফষেজাঞ �◌াতষ �◌াযদশন কযেফ। �গাযশ ক এআ ধযেনয  যষফেযাতন �গায ণ কেয কষনশ  থফশ  �◌
চহেকাতষটষফশতষর কযেত চশম  কষনশ এফং  যষফেযাতনটষ �গায ণ কযেছ কষনশ তশ ক �ভা শনষেক জশনশেফ।
চহেকাতষ ভশ �◌াতষয �কােলেতােযচহেকাতষ ভশ �◌াতষয অগ  �যামেনাত �◌াযদেতাত যষেলফশয জেনাম  �◌াযেদম খযচ
ছশড শ অয ক ন চশেযাজ �গাযশ কেক দষেত  �ফ নশ।

২০. চহেকাতষয ভশ �◌াতষ

২০.১ �গাযশ ক ফেযাতভশন চহেকাতষয ভশ �◌াতষ ঘ লণশ কযশয  ধষকশয ◌ংযেকালণ কেয। এআ ধযেনয চহেকাতষ  ভশ
�◌াতষয �কােলেতােয �যাতশনহমশয়সক �ভা শনষেক কভ �কােল  �ঁচ(৫) দষন অেগ রষখষত ন টষ �◌ চহেকাতষ  ভশ �◌াতষয
তশযষখ উেরােরখ ◌ূেযাফক,�গাযশ �কয  কর  �◌াযকশয  �◌�নাডষং �টাযশেনা �জক ন �ভা �নানকযেত  �ফ।

২০.২ �গাযশ �কয ন টষ   �◌াযদশেনয  �◌াযথভ দষন ক �ভা শনষ কেযাতৃ এআ ধযেনয ন টষ   �◌াযশ �◌াতষয
তশযষখ ফের গেণাম  �ফ।

২০.৩  ক �ভা শনষ �গাযশ কেক কভ �কােল চ �দাদ (১৪) দষেনয রষখষত  ন টষ �◌  চহেকাতষ ভশ �◌াতষয তশযষখ
উেরােরখ কেয  এআ  চহেকাতষয ভশ �◌াতষ ঘ লণশ  কযেত   শেয।
২০.৪  ক �ভা শনষ নষেভানরষখষত �কােলেতােযচ �দাদ (১৪) দষেনয ন টষ   নশ  দষম �◌ চহেকাতষটষ ফষরেভােফ
ফশতষর  কযেত   শেয।



 �গাযশ �কয ডষপেরাট আেবেনােটয �কােলেতােয;

 �গাযশ ক ভৃেতামহফযণকযের;

 মদষ চহেকাতষ ভশ �◌াতষয ক ন অেফদন কযশ  ম  ফশ ক ন অেদ  জশযষ কযশ  ম  ফশ  বশ অ �◌াফশন

কযশ  ম  ফশ  �◌ায �◌াতশফ নহভ দষত  ম  ফশ �গাযশ ক �দউরষম শ   ম শয় ক ন �ফামফ �◌াথশ �ন ম শ
ম ;

∙ ক ন  উ মহেকাতনষম �নােতাযকেযাতৃ �কালফশ   ◌ং �◌াথশ চহেকাতষভশ �◌াতষয ঘ লণশ  দষের;

 �গাযশ ক এআ চহেকাতষযক ন ফষধশন রেঙাঘন কযের এফং ক �ভা শনষ মদষ ধশযণশ কেয �ম এআ

চহেকাতষটষফশ �◌াতফশম নকযশ মশেফ নশ;

 এেকা �চেঞাজকেনােটায রফশ নষফেনাধন  �◌াযয় জনসয়তশ  �ভা �যাকষতক ন অআন  �◌াযফষধশন

�গাযশ ক কেযাতৃকরেঙাঘষত  �র;

 �গাযশ ক কেযাতৃক �◌াযেতামেকালফশ  য �কালবশেফ �মক ন ধযেনয  �◌াযতশযণশয় ক �ভা শনষেক জড

ষত কযশয �কােলেতােয;

 মদষ ক �ভা শনষ ফষ �◌াফশ কেয �ম �গাযশ ক উেদােদ �◌ােমকশজ কযেছ নশ এফং তশয �টােযডষং

কশেযামকরশ �মক নবশেফ ক �ভা শনষয নষেযাবযম �গামতশএফং/ থফশ কশেযামেকাযভেক
�◌াযবশফষত কযেছ;

 একজন   ননহভ দষত �ফামেকাতষেগাযশ �কয  �কােল �টােযড কযশয  �কােলেতােয;

২০.৫ এআ চহেকাতষয ভশ �◌াতষ ফষেদামভশন  �◌াযতষ �◌াযহতষফশ চহেকাতষবষেতাতষকন ফষধশনেক
�◌াযবশফষত কযেফ নশ এফং  ভশ �◌াতষয  �য   �◌আ ফষধশন ফরফ  থশকেফ এফং  �নামথশয় �গাযশ কেক
�◌াযয় জনসয়  �যাথ  �◌াযদশন কযেত  �ফ �মভনঃ

∙ ক �ভা শনষয ক ন   �◌�নাডষং পষ  এফং  ক �ভা শনষয �মক ন �◌াযশ �◌াম;

∙ চহেকাতষয ভশ �◌াতষয পের  ক �ভা শনষ কেযাতৃকেম  ক ন  চশেযাজএফং   তষযষেকাত খযচ;

 �◌�নাডষং  ফরষেগ �নয  �ফামফ �◌াথশফশ  নষেলা �তাতষয ভম  �ম  ক ন  র ক শন।

২০.৬ এআ চহেকাতষয ভশ �◌াতষয ন টষ   শঠশন   �র  ভশ �◌াতষযতশযষেখয অেগ নষেভানরষখষত কশজগহর
�গাযশ �কয  �ভা শদন কযেত  �ফ:

ক) �গাযশ �কয  ভ �◌াত   �◌ন  জষ ন �কার জ কযেত  �ফ। মদষ �গাযশক তশ কযেত �ফামেযাথ ন, তশ �র  ভশ
�◌াতষয  �য, ক �ভা শনষ �মক ন    �◌ন  জষ ন �কার জ কযেফ;

খ) ক �ভা শনষ �গাযশ কেক  �◌ােরামশটপেযােভ �◌াযেফ শধষকশয  �◌াযদশনফেনাধ কযশয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয
থফশ �গাযশ �কয  �◌ােরামশটপেযাভেফামফ শয কযশয কশেযামকশযষতশ  সভষত কযেত  শেয;



গ) ক �ভা শনষ �গাযশ �কয কশছ  �থেক  নতহন  �যাডশয �গায ণ নশ  কযশয   ধষকশযস   �ফ;

ঘ) ক �ভা শনষ �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনাটেথেক  �যাথ উেতাত রেনয  নহয ধ  �◌াযেতামশখশনকযশয  ধষকশয
◌ংযেকালণ কেয। ক �ভা শনষ অেগ �থেক   �◌ন কযশ  জষ ন �কার জ কযশয �কােলেতােযফশ  �◌�নাডষং  ফরষেগ ন  যষ  ধ
কযশয জেনাম �গাযশ �কয পশেনাড �ফামফ শয কযশয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয।

২০.৭   ভশ �◌াতষয  �য  নষেচয  �মক ন   ফশ   ফগহরষ  �◌াযম�জাম �ত   শেয:



ক) ক �ভা শনষয �ম ক ন  �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনাটএকেতাযষত কযশয, �গাযশ �কয �টােযডষং
�◌ামশকশউেনাট-এয �ফামশেরেনা একেতাযষত কযশয এফং  �◌আ �ফামশেরেনা �কার জ কযশয  ধষকশয যম �◌�ছ;

খ) �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনাটফেনাধ কযশয   ধষকশয  ক �ভা শনষয অেছ;

গ) ক �ভা শনষয �মক ন  কশেযেনা ষ কনবশেযাট কযশয   ধষকশয অেছ;

ঘ) ক �ভা শনষয �গাযশ �কয   �◌ন   জষ ন  �কার জ কযশয   ধষকশয অেছ;

ঙ) �টােযডষং, ডষ  জষট এফং নতহন  জষ ন   �◌ন কযশ  �◌ােরামশটপেযােভেগাযশ �কয  �◌াযেফ শধষকশয
ফেনাধ কযশয  ধষকশয ক �ভা শনষয অেছ;

চ) �ফধ কশেযামকরশ  ফশ  �নােদ বশজন  �ফধ কশেযামকরশ  ফশ �◌াযতশযণশ ফশ  ◌ং �◌ারষেলাটকেযাতৃ �কােলয নষেযােদ
নশ নশ থশকের, মদষ �গাযশ �কয �ফামশেরেনা থশেক, তেফ ক �ভা শনষ �গাযশ কেক মত তশড শতশড ষ �ভাবফ এআ ধযেনয
�ফামশেরেনা  �◌াযদশন কযেফ। একআ শেথ ক �ভা শনষ �গাযশ কেক এফং/ থফশ উ মহেকাতনভষনষেক এফং/ থফশ
জষেভাভশদশযেক কসবশেফ �ফামশেরেনা  যফযশ  কযেফ তশয ফষ �◌াতশযষত জশনশেফ। এআ ধযেনয পশেনাড �গাযশ �কয
নষেযােদ নশ  নহমশম স �◌াযদশন কযশ  �ফ। ক �ভা শনষ  হধহভশেতাযেগাযশ �কয নশেভ খ রশ �মক ন �ফামশংক
�◌ামশকশউেনােটএআ  �যাথ  �◌াযদশন কযেফ। ক �ভা শনষয নষজ �◌াফ ফষেফচনশয বষেতাতষেত তৃতসম  �কালেক এআযূ
�যাথ  �◌াযদশেনয  নহয ধ  �◌াযেতামশখশনকযেত  শেয।

২০.৮ এআ চহেকাতষয ভশ �◌াতষয য, ক �ভা শনষ ফষরেভােফ �গাযশ �কয নষকট তশয ভশরষকশনশধসন
�ভা দ �◌াতশেনাতযকযেফ। তেফ �যাত ভ তশেফক ক �ভা শনষ �◌আ ফ �ভা দ নষেজয কশেছ যশখেত শেয
মদষ �গাযশ �কয �◌ন জষ ন থশেক, এফং/ থফশ ক ন �◌�নাডষং ফরষেগ ন থশেক, এফং/ থফশ �গাযশ ক
কেযাতৃকক �ভা শনষয কশেছ �মক ন  যষভশণ  �যাথ দশয় থশেক।

২০.৯ এআ চহেকাতষযধশযশ ২০.৪ এ নষেযােদ নশ  নহ শেয এআ চহেকাতষয ভশ �◌াতষয �কােলেতােয,�গাযশ �কয
�◌াযতষ ক �ভা শনষয ক ন দশম ফেদাধতশথশকেফ নশ এফং �গাযশ কেক ভহনশপশ  �◌াযদশেনয ক ন
ফশেধামফশধকতশ থশকেফ নশ।

২১. ঝ�ঁকষেগায �ণয �◌াফসকৃতষ

২১.১ �গাযশ ক নষঃ �যাতবশেফ  �◌াফসকশয কযেছ �ম, ক �ভা শনষ কেযাতৃক �◌াযদেতাতেমক ন তেথাম মশআ   ক নশ �কন,
পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনােটেম ক ন ফষনষম  �গয ভূেরামনষেভানভহখসফশ উেযােধাফভহখস �ত  শেয এফং এভনকষ
ফষনষম  গ ক ন এক  �যামশেয় ভূেরাম সন �য় মশ য়শয  �ভাবশফনশ  যম �◌�ছ।

২১.২ �গাযশ ক নষঃ �যাতবশেফ  �◌াফসকশয কযেছ �ম, তষনষ ক ন পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনাটেকাযম
এফং/ থফশ ফষেকাযেয়য পের র ক শন ফশ �কালতষয  �ভাভহখসন  ম শয ঝ�ঁকষনষম �◌�ছন। �গাযশ ক নষঃ
�যাতবশেফ �গায ণ কেযন এফং ঘ লণশ কযেছন �ম তষনষ এআ ঝ�ঁকষনষেত আেচাছহক।

২১.৩ �গাযশ ক ঘ লণশ কযেছন �ম তষনষ নষেভানরষখষত  �যাতগহরষ ড �◌�ছন, নহধশফন কেযেছন
এফং নষঃ �যাতবশেফ �গায ণ কেযেছনঃ

 �মক ন পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনাট ◌ূেযাফফেযাতসকেযাভেকালভতশযতেথাম তশয ফেযাতভশন এফং/ থফশ

বফষেলামেতয কেযাভেকালভতশনষ �◌াচষত কেয নশ।  হেযােফাফফেযাতসউ শেতােতয �ফামফ শয



অেযাথষক উ কযেণয বফষেলামেতয  ◌ং �◌ারষেলাটকশেযাম  �ভা শদেনয জেনাম ফশেধামতশভূরকনয় এফং
এটষ নষযশ দ  ◌ূেযাফশবশ �দয় নশ,

 কষছহ পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনাট ফষরেভােফ তযর নশ   �ত  শেয। এটষ ফষবষেনান  যষ

�◌াথষতষয �কােলেতােয �ত  শেয �মভনঃ চশ ষদশ কেভ �গের, �গাযশ ক তশয  জষ ন ফষেকাযষ নশ
কযেত  শযের, �জআ এআ পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনােটযভূেরােমযতেথাম �◌�র ফশ  ◌ং
�◌ারষেলাটঝ�ঁকষফৃেদাধষয �কােলেতােয;

 মখন ক ন পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনাটেগাযশ ক �ম �দ �◌ ফ ফশ  কেয  �◌আ �দ �◌য ভহেদাযশ �ফামতসত

�নাম ভহেদাযশম �রনেদন কযশ  ম , ভহেদাযশফষনষভয়  শেযয �ম ক ন  যষফেযাতন তশয ভশন,
ভূেরামএফং   �কালভতশয উ য  �নতষফশচক   �◌াযবশফ �পরেত   শেয;

 ফষেদ স ফশজশেযয একটষ পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনাটেগাযশ ক �ম �দ �◌ ফ ফশ  কেয  �◌ �দ

�◌য ফশজশেযয  �◌াফশবশফষক ঝ�ঁকষযেথেক বষেনান  �ত  শেয। কষছহ �কােলেতােয,এআ
ঝ�ঁকষগহরষঅয  �ফ ষ   �ত  শেয। ফষেদ স ফশজশেয �রনেদন �থেক রশব ফশ �কালতষয  �ভাবশফনশ
এেকা �চেঞাজেযেটয  ঠশনশভশয �দাফশযশ  �◌াযবশফষত  ম ;

 ক �ভা শনষ কেযাতৃক �◌াযদেতাতপষেনামশেনা ষয়শর আেনা �টাযহেভেনাট র একটষ নন-�ডরষবশযষ  �◌া ট �রনেদন এফং

ষএপডষ চহেকাতষমশ ভহেদাযশয শয, �ণাম, �◌ম শযফশজশয  ◌ূচক ফশ  �◌ম শেযয ভূেরােময
যষফেযাতেনয উ য  �টােযড কযশয   হম গ �দম  এফং  এক  অেনাডশযরশয়ষং আেনা �টাযহেভেনাট ফরশ   ম ;

 পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনােটযভূেরাম যশ যষ  ষকষউযষটষজ ফশ  �নাম ক ন

অেনাডশযরশয়ষং  �◌ামশ �◌�টয ভূেরামেদাফশযশ  �◌াযবশফষত  ম;

 �গাযশ ক মদষ তশয ফষনষম  গকৃত ভ �◌াত  �যাথ  �ভা ◌ূেযাণযূ �◌ শযশন য ঝ�ঁকষনষেত এফং ক ন

তষযষেকাত কভষ ন এফং  �নামশেনামেফামম ফ ন কযেত নশ  শেয তেফ তশয পষেনামশেনা ষয়শর আেনা
�টাযহেভেনাটেকাযয় কযশ উচষত নয়।

২১.৪ �গাযশ ক  �◌াফসকশয কযেছন �ম এআ  নহেচােছদ২১ -এ �নআ এভন  �নামশেনামঝ�ঁকষ থশকেত  শেয। �গাযশ ক অয
�◌াফসকশয কযেছন �ম তষনষ ক �ভা শনষয  ম �◌ফ শআেট  কর �গাযশ কেদয জেনাম উেনাভহেকাত"ঝ�ঁকষ ◌ংেকাযশেনাত
তেযাকতশ" ষয নশেভয  ধসেন  ভ �◌াত তেথাম  ড �◌�ছন এফং �ভেননষেয়েছন ।

২১.৫ ক �ভা শনষ পষেনামশেনা ষয়শর �কােযডষট আেনা টষটষউেট  ভনষফশ �◌ামশকশউেনােটেগাযশ কেদয টশকশ
যশখেত  শেয। এআ �কােলেতােয,�গাযশ কেক এতেদাফশযশ  তেযাক কযশ মশেচােছ �ম পষেনামশেনা ষয়শর �কােযডষট আেনা
টষটষউেট  ভনষফশ   �◌ামশকশউেনাটেফামফ শেযয র ক শেনয ঝ�ঁকষযম �◌�ছ। এআ ধযেনয �কােলেতােয
নষেযাদষেলাটেগাযশ �ক ত ফষর নষেযাদষেলাটপষেনামশেনা ষয়শর �কােযডষট আেনা টষটষউেটয  শেত থশকের তশ অরশদশ
কযশ  �ভাবফ নম ।  ভনষফশ   �◌ামশকশউেনােট �নামশেনামঝ�ঁকষথশকেত  শেয �মভন রষেগামশর, রষকহআেড ন যষ
�◌াক, �◌য়শযকশট যষ �◌াক, থশেযাড  শেযাটষ যষ �◌াক আেতামশদষ।

২২. �◌াফশেযাথগতেদাফেনােদাফ

২২.১ ক �ভা শনষ তশয  ◌ং �◌ারষেলাটেফামেকাতষফেযাগএফং �গাযশ �কযভেধােম �মক ন  �◌াযকশয  �◌াফশেযাথগত
�দাফেনােদযেকােলেতােযক �ভা শনষ  কর  ভশধশন �দয়শয ঘ লণশ কযেছ। �মক ন  �◌াফশেযাথগতেদাফেনােদয  �ভাবশফনশয
�কােলেতােযক �ভা শনষ নষেভানরষখষত ফষলেয় �গাযশ �কয দেৃলাটষঅকেযালণ কযেছঃ



ক) ক �ভা শনষ এফং/ থফশ ক ন  ◌ং �◌ারষেলাটক �ভা শনষ এফং/ থফশ ক ন ক �ভা শনষ মশ ক �ভা শনসয �গাযহ
�◌য দ �◌াম এফং এফং/ থফশ ক �ভা শনসয  শেথ  �ভা �যাকষতেমক ন �ফামেকাতষ,নষেভানরষখষত কশজ কযেত
শেযঃ



i. ক �ভা শনষয   ম গস ফশ  �নামশেনামেকারশম �◌�নাটেদয �নামশেনামযষেলফশ  �◌াযদশন কযেত  শেয। ফষ
�◌ল কেয মশেদয পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনাট ফশ অেনাডশযরশয়ষং  �◌ামশ �◌�ট অেগায  অেছ
তশেদযেক এআ  যষেলফশ  �◌াযদশন কযশ  �ত  শেয।

ii. �গাযশ ক �রনেদন  �◌ল কযেত চশয় এভন একটষ পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনােটযআ �◌ামহকশযস �ত
শেয; Iii. নষেজয এফং/ থফশ  �নাম �গাযশ �কয  �য় �কােযতশ এফং/ থফশ ফষেকােযতশ  ষ শেফ  �য় কশজ কযেত
শেয। �গাযশ ক �রনেদন  �◌ল কযেত চশয় এভন একটষ পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনােটযআ �◌ামহকশযস
য়শয অেগায  �দখশেত  শেয।

iv. একজন এেজেনাট  ষ শেফ কশজ কযেত  শেয, এফং/ থফশ আ �◌ামহকশযসযশেথ ক ন �টােযডষং ফশ
�নাম  �ভা �যাকথশকেত  শেয;

vi �গাযশ কেক ক ন  যষেলফশ  �◌াযদশন কেয ফশ �গাযশ �ক  �কাল �থেক ক ন �রনেদন  �ভা �নানকযের
�◌াযদেতাত �◌ফশয রেবামশং  ফশ  �◌আ �রনেদন �থেক রেবামশং   শেফ। এআ রেবামশং  �গাযশ �কয রেবামশং
�থেক অরশদশ;

vii. মদষ �গাযহ �◌য �নামশেনাম দ �◌াম ক �ভা শনষেক  যষেলফশ  �◌াযদশন কেয তেফ �গাযশ �কয
আেনাটশেয �◌ােটয ফশআেয  আেনাটশেয �◌াট শেফ(�মভনঃ তশযেরাম যফযশ কশযস)।

খ) �গাযশ �কয  �কাল �থেক ফশ  �নামশেনামেগাযশ �কয  �কােল কশজ কযশয �কােলেতােযক �ভা শনষ �গাযশ �কয
�যাডশেযয  শেথ  �নাম �গাযশ �কয  �যাডশয �ভামশচ কযেত  শেয।

২২.২ �গাযশ ক নষঃ �যাতবশেফ ক �ভা শনষয গৃ সত" �◌াফশেযাথগতেদাফেনােদযনসতষভশরশ" শঠ কেযেছন
এফং �গায ণ কেযেছন, ম �◌ফ শআেট এআ নসতষভশরশয়  �যাফজনসনবশেফফষ �◌াতশযষতবশেফ উেরােরখ
কযশ  ম �◌�ছ এফং  ভ �◌াত �গাযশ কেদয জেনাম উেনাভহেকাত।

২৩. �ফামেকাতষগততেথাম,গ  নসম তশ,�টরষপ ন  কর  �যকেযাডষং এফং  �যকেযাড

২৩.১ ক �ভা শনষ �গাযশ �কযয তেথাম  যশ যষ �গাযশ �কয কশছ �থেক ( �ভা ◌ূেযাণনষফেনাধন পেযাভ ফশ  �নামথশয়)
থফশ  �নামশেনামেফামেকাতষযকশছ �থেক, উদশ যণ �◌াফযূ,�কােযডষট �যপশেযেনা  এেজেনা ষ, জশরষম শতষ  �◌াযতষয
ধকশযস  ◌ং �◌াথশ, �ফামশংক, �নামশেনামঅেযাথষক  �◌াযতষেলাঠশন,থশেযাড �থনটষেকটয  যষেলফশ
�◌াযদশনকশযস এফং  শফরষক �যজষ �◌াটশয �থেক  ◌ংেগায  কযেত  শেয।

২৩.২  �◌াযম �জামফষধশন �ফামতসত গেফলণশ এফং  যষ ◌ংেখামশনগতএফং ফষ ণেনয উেদােদ �◌ােম
যষেলফশয, �◌ায শ ন এফং উেনানতষ, ভশনষ রেনাডশযষং এফং মথশমথ ডষরষেজেনা ষ �চেকয তেথাম
আতষভেধােমআ  শফরষক ড �ভআেন থশকের ফশ গ  নসয়তশ  ◌ংযেকালেণয দশয়ষেতাফ �ফামতসত ক �ভা শনষয
কশেছ �ম ফ তেথাম যেয়েছ, তশ গ  নসম  ফের গেণাম  �ফ নশ।

২৩.৩ নষেভানরষখষত  যষ �◌াথষতষেত �গাযশ �কয তেথাম (�যকেযাডষং এফং কশেযােডয ফষফযণ , গ
নসম   �◌াযকৃতষযনথষ) �◌াযকশ  কযশয  ধষকশয ক �ভা শনষয যম �◌�ছ:

ক) অআন, অদশরেতয অেদ ফশ ক ন নষম �নােতাযকেযাতৃ �কােলয �◌াযম জেনযেকােলেতােয,নষম �নােতাযক
কেযাতৃ �কােলযবষেনান ক ন নষেযােদ নশ নশ থশকের, �গাযশ �কয তেথাম 'জশনশ �◌াযম জন'বষেতাতষেত
�◌াযকশ  কযশ  �ফ,



খ) ক �ভা শনষ ফশ �গাযশ ক ফশ তশেদয   ম গসেদয  থফশ মশেদয �ঞাচের ক �ভা শনষয �গাযশ ক যম �◌�ছ তশেদয উ য নষম
�নােতাযণফশ এখতষম শয অেছ এভন ক ন নষম �নােতাযকেযাতৃ �কােলয নহয �ধয �কােলেতােয;

গ) �◌াযতশযণশ, �যাথ  শচশয ফশ  �নামশেনাম �ফধ কশেযামকরশ তদেনাত ফশ  �◌াযতষয �ধয জেনাম  ◌ং
�◌ারষেলাট কেযাতৃ �কােলযকশেছ;

ঘ) মথশমথবশেফ  মশেত   �যাডশযগহরষকশেযামকয কযশ  মশম  এফং যষেলফশয  ফষধশেনয  অনহলেঙাগষকউেদােদ �◌ােম;

ঙ) �কােযডষট �যপশেযেনা  এফং জশরষম শতষ  �◌াযতষয ধকশযস  ◌ং �◌াথশ, থশেযাড  �থনটষেকটয  যষেলফশ
�◌াযদশনকশযস, �ফামশংক এফং  �নামশেনামঅেযাথষক  �◌াযতষেলাঠশনেকেকােযডষট �চকষং, জশরষম শতষ  �◌াযতষয ধ,
�যাথ শচশয  �◌াযতষয ধ, নশেকাতকযণ ফশ �গাযশ �কয ডষউ ডষরষেজেনা নহ �নাধশনকযশয �কােলেতােয।তেথােময
জেনাম এ ফ  ◌ং �◌াথশ �গাযশ ক কেযাতৃক যফযশ কৃত তেথােময ফষফযণ ( �যাফজনসন ফশ  �নামথশয়) ক ন
নষেযাদষেলাটফশ �মক ন তেথামবশেনাডশযেথেক তেথাম  নহ �নাধশনকযেত  শেয । এ ফ  ◌ং �◌াথশ বফষেলামেত  �নামশেনামক
�ভা শনষেক মশচশআকযেণ   শম তশ কযশয জেনাম �গাযশ �কয ফষফযণ �ফামফ শয কযেত  শেয ।  নহ �নাধশেনযএকটষ
�যকেযাড ক �ভা শনষয কশেছ  ◌ংযেকালষত থশকেফ;

চ) ক �ভা শনষয �◌ শদশয উ �দেলাটশেদয �কােলেতােয,তেফ এযকভ �◌াযতষটষ �কােলেতােয ◌ং �◌ারষেলাট �◌
শদশযেক এআ ধযেনয তেথােময গ নসম তশ �ভা �যােক ফ ষত কযশ �ফ এফং তশেদয গ নসম তশ যেকালশয
�◌াযতষ দশম ফেদাধতশথশকেফ;

ছ) �নামশেনাম যষেলফশ  �◌াযদশনকশযসযশ মশযশ ডশটশেফ  �তযষ কেয, যেকালণশেফেকালণকেয ফশ  �◌াযেকাযষম শকেয
(আেরকেটাযনষক  �ত   শেয ফশ নশ   �ত  শেয), �যকেযাড যশখশয যষেলফশ, আেভআর �টাযশেনা ভষ ন যষেলফশ, ফশেযাতশ
যষেলফশ ফশ  নহযূ  যষেলফশগহরষ  �◌াযদশন কেয তশেদয �কােলেতােয।কশযণ এগহর  ক �ভা শনষেক �গাযশ �কয তেথাম  ◌ংেগায ,
�ঞাচম , �◌াযেকাযষম শএফং �ফামফ শয কযেত ফশ �গাযশ �কয  শেথ ম গশম গ কযেত ফশ এআ চহেকাতষয ধসেন  যষেলফশয
ফষধশন উেনানত কযেত   শম তশ কেয;

জ) �◌াযম �জাম �◌াযফষধশেনয  ধসেন  একটষ  �টােযড যষ  জষটযষ ফশ   নহযূ �কােলেতােয;

ঝ) ক �ভা শনষয ফষ ণন �ফামফ �◌াথশউেনানম �নযজেনাম  যষ ◌ংেখামশনগতউেদােদ �◌ােমউেকাত
যষেলফশ  �◌াযদশনকশযসেদয কশেছ �গাযশ �কয তেথাম  শভেগাযষক অকশেয  যফযশ  কযশ  �ফ;

ঞ) ক �ভা শনষয যষেলফশয উেনানতষয উেদােদ �◌ােমেটরষপ ন ফশ আেরকেটাযনষক �ভআর
(আ-�ভআর)-এয ভশেধামেভ জযষ চশরনশকশযস ফশজশয গেফলণশেকেনােদাযষককর �◌�নাটশযগহরষেক
হধহভশেতাযম গশম �গয ফষ দ তেথাম  যফযশ  কযশ  �ফ;

ট) ক ন অদশরত ফশ �টাযশআেফামহনশরফশ  শরষ  ফশ �নামশম  শরফশ যকশযস কেযাতৃ �কােলযনষকট
ক �ভা শনষয অআনগত  ধষকশয যেকালশ কযশয  �◌াযম  জনসম তশযেকােলেতােয;

ঠ) �গাযশ �কয  নহয ধ ফশ  �গাযশ �কয  �ভাভতষয  শ �◌�কােল;

ড) ক �ভা শনসয  �◌ামশপষরষম �◌টফশ  একআ  �গাযহ �◌য �নাম ক নক �ভা শনষয কশেছ;



ঢ) �গাযশ কেক কভ �কােল  �নয (১৫) কশেযামদষফ   ◌ূেযােফরষখষত ন টষ   �◌াযদশন কেয  নহভ দষত
উেতাতযশধষকশযস ফশ নষম  গকেযাতশফশ  �◌াথশনশেনাতযকশযসফশ �কােযতশেদয কশেছ,

ণ) �◌�নাট বষন �◌�নাট �গােযনশডশআেনয আনেরামশেনাডেযবষনষউ  ডষ শেযাটেভেনােটভশেযাকষন কযদশতশেদয

�ভা �যাকষতেগাযশ �কয তেথাম  �◌াযকশ  কযশ   ম । পেযন   �◌ামশকশউেনাটেটামশেকা কভ �◌ারশম �◌�না  �◌ামশেকাট
(FATCA) এফং   �◌�নাট বষন �◌�নাট �গােযনশডশআন  এফং  ভশেযাকষন মহেকাতযশেলােটােযযভেধােম  �◌াযশ �ঙাগষক

অেনাতঃ যকশযষ চহেকাতষ(IGA) নহমশম স যফেযাতসেত ভশেযাকষন মহেকাতযশেলােটােযযআেনাটশেযানশরেযবষনষউ   শেযাবষ

(অআঅযএ ) -�ক  এআ  তেথাম  যফযশ   কযশ   �ফ।
ত) কষছহ  �বামেনাতযসণকশজ   �ভা শদেনয �কােলেতােয,�মভনঃ �◌ামশকশউেনাট �◌ায �◌ ষং, পহরপষরেভেনাট,�গাযশ ক
যষেলফশ ফশ ক �ভা শনষয �ফামফ শয  শেথ  �ভা �যাকষত �নামশেনামেডটশ  ◌ংেগায �◌য কশেযামেকাযেভযজেনাম ক
�ভা শনষয নষয় গকৃত তৃতসয়  �কােলয কশেছ তেথাম  যফযশ  কযশ �মেত  শেয।

থ) ক �ভা শনষ এফং/ থফশ তশয �গাযশ কেদয  �◌ফশ  �◌াযদশেনয জেনাম �কােযডষট যষ  �যাটষং ফশ কশেরক
ন এেজেনা সয  �◌াযয় জন  নহ শেয;

দ) �গার ফশর প যশভ  প  �যাগশনশআেজ ন পয আক নভষক ক - শেয ন  �◌ামশেনাডেডেবর �ভেনাট (আ ষডষ)
কেযাতৃকেডেবর কৃত অেযাথষক  ষ শেফয তেথােময  ট �ভামশটষক এেকা �চেঞােজযজেনাম কভন যষ  �যাটষং
�◌ােটামশেনাডশেযাড( ষঅযএ ) �ভেন �গাযশ �কয তেথাম  �◌াযকশ  কযশ ম ; �◌আ �কােলেতােযেমখশেন অ নশয ফশ
�◌াথশন  �◌�নাট বষন �◌�নাট এফং �গােযনশডশআেনয ফশআেয  ফ �◌াথষত  �র, ক �ভা শনষ অআনগতবশেফ অ নশয
অেযাথষক  ষ শফ  ◌ংেকাযশেনাততেথাম এফং  �নামশেনামঅেযাথষক তেথাম  �◌�নাট বষন �◌�নাট এফং �গােযনশডশআন
কয কেযাতৃ �কােলযকশেছ দষেত ফশেধাম  �ত  শেয। একআ শেথ ক �ভা শনষ অ নশয অেযাথষক  ষ শেফয তেথাম অেনাতঃ
যকশয চহেকাতষবষেতাতষকজহযষডষক শন ফশ কয কেযাতৃ �কােলযজহযষডষক শেনয  শেথ তেথাম ফষনষভয় কযেত
শেয।

২৩.৪ মদষ �গাযশ ক ক ন �ফামেকাতষ ম , ক �ভা শনষয  যষেলফশয ফষধশন  নহ শেয �গাযশ �কয �ফামেকাতষগত
তেথাম �ফামফ শয, �◌াট য, �◌ায �◌  এফং  যষচশরনশ কযেত  শযেফ।ক �ভা শনষ �গাযশ �কয  নহয �ধয  শ �◌�কােল,
�গাযশ �কয �ফামেকাতষগততেথােময একটষ  নহরষ ষ  যফযশ  কযেফ। ক �ভা শনষ এআ ধযেনয তেথােময ফষধশেনয
জেনাম �গাযশ �কয �থেক  �◌ায শ নষক পষ �ন ম শয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয।

২৩.৫ এআ চহেকাতষ �◌াফশেকালেযযভশেধামেভ, �গাযশ ক  �◌�নাট বষন �◌�নাট এফং �গােযনশডশআেনয
ফশআেয �গাযশ �কয �ফামেকাতষগততেথাম  �◌ােযযেণয জেনাম  �ভাভতষ  �◌াযদশন কযেছ।

২৩.৬ �গাযশ ক এফং ক �ভা শনষয ভেধােম �টরষপ ন কথ  কথন এফং �মক ন  �◌াযকশয আেরকেটাযনষক ম গশম
গ ক �ভা শনষ �যকেযাড কযেফ এফং  �ঁচ(৫) ফছয  �যামেনাত ◌ংযেকালণকযশ  �ফ। এআ �যকেযাডষং
একভশেতায ক �ভা শনষয  �ভা �তাতষ ষ �◌�ফ গেণাম কযশ  �ফ। �গাযশ ক �যকেযাডষং-এয কথ  কথন চূড শেনাত
�◌াযভশণ  ষ শেফ �গায ণ কযেফ। এআ ধযেনয �যকেযাডষং �গাযশ কেক  নহয �ধয বষেতাতষেত  �◌াযদশন কযশ
�ফ।

২৩.৭ �গাযশ ক  �◌াফসকশয কযেছ �ম ক �ভা শনষ, চহেকাতষয �যাতশফরস যষচশরনশয উেদােদ �◌ােম, ভম
�◌  ভম �◌ �গাযশ �কয  শেথ  যশ যষ ম গশম গ কযেত  শেয।

২৩.৮ �গাযশ ক  �◌াফসকৃতষ �◌াযদশন কযেছ �ম ক �ভা শনষ �গাযশ কেকতশয ভন ম গ অকেযালণ কযেত  শেয
এভন ক ন  �ণাম ফশ  যষেলফশয ফষ ণেনয ফশ ফশজশয গেফলণশয উেদােদ �◌ােম. ভম   ভম  �টরষপ ন,
�পামশেকা ষভষরষ,আেরকেটাযনষক �ভআর (আ-�ভআর) কযেত  শেয।



২৩.৯ �গাযশ ক  �ভাভতষ  �◌াযদশন কযেছন �ম ক �ভা শনষ �গাযশ �কয �ফামেকাতষগততেথাম, �টােযডষং
তেথাম, �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনাটখ রশয নথষ, ম গশম গ এফং �গাযশ �কয  শেথ  �ভা �যাকষত
�নাম �মক ন  কষছহ �যকেযাড যশখেত  শযেফ। এআ ধযেনয �যকেযাড চহেকাতষ ভশ �◌াতষয  য  �ঁচ(৫)
ফছয  �যামেনাত ◌ংযেকালণ কযশ  �ফ।

২৪. তৃতসম  �কাল  �ত   �◌াযদেতাততেথাম

২৪.১ ক �ভা শনষয  ম �◌ফ শআট, �◌ােরামশটপেযাভ,আেরকেটাযনষক �ভআর (আ-�ভআর), প ন কর এফং/ থফশ
�গাযশ �কয  শেথ ম গশম �গয  �নাম ক ন  �দাধতষ, �◌ায বশআেডড কেনােটেনাট,তৃতসম  �কােলয  যষেলফশ এফং/ থফশ
ম �◌ফ শআেটয রষেঙাক আেতামশদষ  �◌ফশ তৃতসম  �কাল নষয়েনােতাযণকেয  �◌াযদশন কেয। এআ  �◌ফশগহর
হধহভশেতাযক �ভা শনষয �গাযশ কেদয  হফষধশেযােথ �◌াযদশন কযশ  ম ।

২৪.২ ক �ভা শনষ এতেদাফশযশ ঘ লণশ কযেছ �ম ক ন তৃতসম  �কােলয তেথাম ক �ভা শনষ তশয �গাযশ কেদয কশেছ ক
�ভা শনষয  �কাল �থেক ক ন  সভশফেদাধতশ এফং  ◌ং  ধন ছশড শআ  শঠশন   য়।  ভ �◌াত �গাযশ ক একআ তৃতসম
�কােলয তেথাম  �◌�য় থশেকন। তদহ যষ, ক �ভা শনষ ঘ লণশ কযেছ �ম তৃতসম   �কােলয তেথাম ক নযূ   �◌াযেকাযষম
শএফং/ থফশ ফষ �◌ােরলণ এফং/ থফশ  �ভা শদনশয ছশড শআ  শঠশন য়।

তৃতসম  �কােলয  শআট এফং/ থফশ  যষেলফশ এফং/ থফশ �গাযশ কেদয  হফষধশেযােথতৃতসম  �কােলয
�দাফশযশ  �◌াযদেতাতেমক ন  ধযেনয তেথাম ক �ভা শনষয  ম �◌ফ শআট, �◌ােরামশটপেযাভ,আেভআর, প ন কর
এফং/ থফশ  �নাম ক ন  �দাধতষয ভশেধামেভ �গাযশ কেক দষের, �◌আ তেথােময বষেতাতষেত ক ন  �◌াযকশয র
ক শন, �কালতষ, খযচ ফশ �ফামম �◌যজেনাম ক �ভা শনষ দশম স থশকেফনশ (এয ভেধােম থশকেত  শেয ক ন
�যাথৈনতষক �কালতষ, অেযাথষক �কালতষ ফশ  �নাম ক ন র ক শন, থফশ টশেযান বশয এয র ক শন, �◌াযপষট,
�ফামফ শয �কালতষ ফশ ভশন শনষ)

২৪.৩ তৃতসয়  �কাল �থেক  �◌াযশ �◌াততেথাম ফষনষম  �গয  যশভেযা ফশ ফষনষম  �গয  হ শযষ  ফশ পষনশেনা ষয়শর
আেনা �টাযহেভেনােটযেরনেদেনয জেনাম  �◌ায �◌াতশফফশ  নহয ধ  ষ শেফ গেণাম কযশ উচষত নম ।

২৪.৪ ক �ভা শনষ ক নবশেফআ তৃতসম  �কােলয �দ ম শ ক ন   �ণাম, ফষলম ফ �◌াতহ,তেথাম ফশ  যষেলফশ
নহভ দন কেয নশ।

২৪.৫ ক �ভা শনষ তৃতসম  �কােলয �দাফশযশ  �◌াযদেতাতক ন  তেথাম এফং/ থফশ  যষেলফশয মথশেযাথতশ, উ
মহেকাততশ, �ভা ◌ূেযাণতশফশ �ফামফ শযষকতশয নষ �◌াচম তশেদম  নশ।তৃতসম  �কােলয �দাফশযশ
�◌াযদেতাততেথাম এফং/ থফশ  যষেলফশগহরষ  হধহভশেতাযআতেথাম  ষ �◌�ফ ফষেফচষত এফং ক �ভা শনষ ক ন
দশম  নষেত ফষ �◌লবশেফ   �◌াফসকৃতষ �◌াযদশন কযেছ। তৃতসম  �কােলয  যষেলফশ �ফামফ শযকশযস �গাযশ
�কযশ ( ম �◌ফ শআট এফং/ থফশ তেথাম এফং/ থফশ  যষেলফশগহরষয ভেধােম  সভশফেদাধ নম ) এ ফ  যষেলফশ
তশেদয নষেজেদয ঝ�ঁকষেতেফামফ শয কযেফ।

২৫. অভশেদয   শেথ  ম গশম গ  ফষলয়ক  ফষেজাঞ �◌াতষ

২৫.১  �নামথশয় ক �ভা শনষয  �◌াযম  জননশ  �র, এআ চহেকাতষয ধসেন �গাযশ ক এফং ক �ভা শনষয ভেধােম �মক ন ন
টষ , নষেযােদ নশ, নহভ দন, নহয ধ এফং ফশ  �নামশেনামম গশম গ  �◌াযধশনত আেরকেটাযনষক �ভআর
(আ-�ভআর) এয ভশেধামেভ ঘটেফ। মদষ �গাযশ ক আেরকেটাযনষক �ভআর (আ-�ভআর) �ফামফ শয কযেত নশ চশম
, তেফ  �◌ নষফেনাধষত চষঠষয ভশেধামেভ রষখষতবশেফ ম গশম গ কযেত  শেয। �মক ন  চষঠষ



ফ �◌ামআ চহেকাতষয �◌াযথভ  ◌ৃেলাঠশম  �◌াযদেযা ষতক �ভা শনষয নষফেনাধষত ঠষকশনশম   থফশ ক �ভা
শনষ কেযাতৃক �গাযশ কেক নষেযাদষেলাটকেয �দয়শ ক ন ঠষকশনশয়  শঠশেত  �ফ। চষঠষ �তােযয �কােলেতােযেমক
ন ন টষ , নষেযােদ নশ, নহভ দন, নহয ধ এফং/ থফশ  �নাম ক ন ম গশম গ, ক �ভা শনষয চষঠষ  শ ম শয  �য
কশেযামকয  �ফ।

২৫.২ �গাযশ ক এতেদাফশযশ  �◌াফসকশয কেয �ম উ �যয ২৫.১ ধশযশ নহ শেয নষফেনাধন পেযাভ  ◌ূযণ
কযশয  ভয় �গাযশ ক কেযাতৃক �◌াযদেতাতআেরকেটাযনষক �ভআের (আ-�ভআর) ক �ভা শনষ �গাযশ �কয
শেথ ম গশম গ কযেফ। �গাযশ ক অয   �◌াফসকশয কেয �ম  তষযষেকাত আেরকেটাযনষক �ভআর
(আ-�ভআর) থশকের তষনষ তশ  ফষরেভােফ ক �ভা শনষেক  ফ ষত কযেফন।

২৫.৩ �গাযশ �কয  শেথ ম গশম �গয  �নাম ক ন উ শম  নষেযাদষেলাটকযশয ধষকশয ক �ভা শনষ
◌ংযেকালণ কেয।

২৫.৪ ক �ভা শনষ  যশ যষ �গাযশ �কয  �◌ােরামশটপেযাভেথেক উেতাত রেনয  নহয ধ �গায ণ কযেফ। ক �ভা
শনষয উেতাত রেনয  �দাধতষ �ভেন চরশয জেনাম �গাযশ কেক অয  নথষ  যফযশ  কযশয  নহয ধ কযশ  �ত
শেয। ক �ভা শনষ  �◌ােরামশটপেযাভেথেক উেতাত রেনয  নহয ধ �গায ণ নশ কযশয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয। ক
�ভা শনষ �গাযশ কেক  �◌াযশ �ঙাগষকউেতাত রেনয  নহয �ধয পেযাভ অকশেয জভশ �দ ম শয  নহয ধ কযেত
শেয। এআ পেযাভ উেতাত রেনয  নহয ধ এগষম �◌ মশ ম শয জেনাম  �◌াযম  জনসম নথষ �তােযয তশরষকশ
�য়ফ শআেট �গাযশ �কয জেনাম   জরেবাম উেনাভহেকাত।

২৫.৫ এআ চহেকাতষয ধসেন �মক ন   ভম  �মক ন  �ফধ �ফামেকাতষেকক �ভা শনষয  ধষকশয
দশয়ফেদাধতশ   �◌াতশেনাতযএফং/ থফশ  �◌াথশনশেনাতযকযশ �মেত  শেয।

২৬. �টােযডষং �ফনষপষট

২৬.১  �◌াযম �জামনষম ভ ফষধষ  নহমশয়স, ক �ভা শনষ তশয �গাযশ কেদয নষেযাদষেলাট ভম �◌
�টােযডষং �ফনষপষট  �◌াযদশন কযশয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয।

২৬.২ এআ ধযেনয �টােযডষং �ফনষপষেটয ফষেজাঞ �◌াতষএফং এ  ◌ংেকাযশেনাতনষয়ভ �যাতশফরস  ম �◌ফ শআেট    �◌াট
কযশ  �ফ। এটষ  �◌া �লাটেম �টােযডষং  হফষধশগহরষঐেচাছষক, এফং �গাযশ কেক �টােযডষং �ফনষপষেটয  �যাতশফরস �গায
ণ কযেত  �ফ, মশয পের ক �ভা শনষ �টােযডষং �ফনষপষট  �◌াযদশন কযেত  শযেফ।

২৬.৩ �গাযশ ক  �◌াফসকশয কযেছ �ম ক �ভা শনষয �দাফশযশ �গাযশ কেক  �◌াযদেতাতেমক ন  �টােযডষং
�ফনষপষট, �◌ােরামশটপেযােভএফং/ থফশ �গাযশ �কয উেতাত রনম �গামআেকামহআটষেথেক অরশদশ  �নাম �মক
ন উ মহেকাতভশেধামেভ দ ৃ�◌ামভশনথশকেফ।

২৭. বষম গ   যষচশরনশ   �দাধতষ

২৭.১ �ম ক ন  বষম গ কভ �◌ারশম �◌�না ডষ শেযাটেভেনােট এআ আেভর�◌ামশেডােয �◌
compliance@forexmart.com- এ  শঠশেত  �ফ মশ ক �ভা শনষয একটষ  �◌াফতেনােতাযফষবশগ। কভ �◌ারশম
�◌�না ফষবশগ  বষম �গয তদেনাত কযেফ এফং  �যাফ �চাচঅট (৮) �◌াতশ �◌য ভেধােম �গাযশ �কয  বষম �গয
উেতাতয দষেফ।



২৭.২ �গাযশ ক  ম �◌ফ শআট �থেক" বষম গ  যষচশরনশ  �দাধতষ" মশচশআ ◌ূেযাফকেগায ণ কযেছ। এআ  �দাধতষটষ  ম �◌ফ
শআেট ফষ �◌াতশযষতবশেফ উেরােরখ কযশ  ম �◌�ছ এফং  ভ �◌াত �গাযশ �কয জেনাম উেনাভহেকাত।

২৮. শধশযণ  ফষধশন

২৮.১ �গাযশ ক  �◌াফসকশয কযেছন �ম ক �ভা শনষ ফশ তশয  �কাল �থেক এআ চহেকাতষেত �ভাভতষ
�◌াযদশেনয জেনাম ক নযূ  উ �◌াকশনষ  �◌াযয চনশ �দ য়শ  য়নষ।

২৮.২ মদষ �গাযশ ক একশধষক �ফামেকাতষ ম , তশ �র চহেকাতষয ধসেন �গাযশ �কয ফশেধামফশধকতশ ম থ
একশধষক  �ফ এফং �গাযশ �কয চহেকাতষযেমক ন  উ মহেকাতফষলয় এক ফশ একশধষক �ফামেকাতষেদয উেরােরখ কেয
কশেযামকয  �ফ। �গাযশ ক মদষ একশধষক �ফামেকাতষ য় তেফ একজনেক �দ ম শ ক ন  তেযাকফশণস ফশ  �নামশেনামন
টষ , কর �ফামেকাতষেকেদ ম শ  ম �◌�ছ ফের গেণাম  �ফ। একধষক�ফামেকাতষয �গাযশ �কয ভেধােম একজেনয
�দাফশযশ  �◌াযদেতাতেম ক ন  �যাডশয এফং/ থফশ নষেযােদ নশ �গাযশ ক গঠনকশযস  কর �ফামেকাতষযেদাফশযশ �দ
ম শ  ম �◌�ছ ফের গেণাম কযশ  �ফ।

২৮.৩ মদষ এআ চহেকাতষযক ন ফষধশন �ম ক ন ভম , �ফধ এফং/ থফশ ফশতষর এফং/ থফশ ক ন �ফধ
�◌াযফষধশেনয ধসেন �◌াযম গম �গামনশ য় তেফ চহেকাতষয �◌আ ফষধশন ক ন �কােলেতােয �◌াযয় গ কযশ
�ফ নশ।

২৮.৪ �গাযশ ক তশয  �কাল �থেক  ভ �◌াত �রনেদন  �◌াযম �জাম �◌াযফষধশনশ �◌�কােল  �ত  �ফ।  �◌াযম �জাম
�◌াযফষধশেনয  �ঙােগ  �ঙাগতষ �যেখ ক �ভা শনষ �ম ফ �ফামফ �◌াথশেগায ণম �গাম ভেন কেয তশ �গায ণ ফশ
ফশদ �দ ম শয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয। এযকভ �ম ক ন �ফামফ �◌াথশএফং  ভ �◌াত  �◌াযম �জাম  �◌াযফষধশন
শরন কযশ �গাযশ �কয জেনাম ফশেধামতশভূরক।

২৮.৫ ক �ভা শনষ মশেত এআ ফেযাতভশন চহেকাতষয ধসেন মথশমথবশেফ তশয দশম ষেতাফগহরষ ◌ূযণ কযেত  শেয
�◌জেনাম �গাযশ ক মহেকাতষ �ঙাগতবশেফ  ভ �◌াত  �◌াযম  জনসম �ফামফ �◌াথশ(উ য �কাত ফষধশনগহর য উ য ক ন
�◌াযকশয বহর ধশযণশ �ফামতসত  ভ �◌াত  �◌াযম  জনসম নথষয  �◌াযদশন কযশ ) �গায ণ কযেফ।

২৮.৬ ফেযাতভশন নষম ভ  �যাতশফরস  নহ যণ কেয ক �ভা শনষ  যষচশরষত পষেনামশেনা ষয়শরআেনা
�টাযহেভেনােটয ফশজশেয ফষনষম  গ �রনেদেনয জেনাম কশেযামকয এফং  �যাতশফরস  �ভা �যাকষতফষ �◌াতশযষত
তেথােময  ফ �◌াথশন, এফং ক �ভা শনষয কশেযামকরশ   �ভা �যাকষত �নামশেনামতেথাম ক �ভা শনষয �ভআন  �য়ফ
�◌আেজ যেয়েছ। এটষ �মক ন �ফামেকাতষএফং অআনস  �তাতশয জেনাম উেনাভহেকাত।

২৮.৭ �গাযশ ক  �◌াফসকশয কযেছ এফং ফহঝেত  শযেছ �ম ক �ভা শনষয দশ �◌াতযষক বশলশ  �চােছ আংেযজষ
বশলশ এফং ক �ভা শনসয নসতষ এফং এয কশেযামেকাযভ �ভা �যােক ফ তেথাম এফং  যষচষতষ  �যাফদশ  ম �◌ফ
শআট  শ য়শ মশেফ। এটশ  �◌া �লাটেম ক �ভা শনষ নষেযাদষেলাটেদ �◌ ফষ ণন এফং  �◌াযচশযভূরক উেদােদ �◌ােম
�নামশেনাম �◌াযশ �ঙাগষকড �ভআন ( ম �◌ফ শআট) নষফেনাধন এফং  যষচশরনশয ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয,
�মখশেন আংেযজস বশলশ �ফামতসত  �নাম ক ন বশলশম  �গাযশ ক এফং  �ভাবশেফামেগাযশ �কয তেথাম এফং
যষচষতষ যম �◌�ছ।

২৮.৮ ক �ভা শনষ �ম ক ন   ভম  এআ চহেকাতষয ধসেন তশয �মক ন  ফশ  ভ �◌াত  ধষকশয, হফষধশ ফশ
ফশেধামফশধকতশ ফশ  �ভা ◌ূেযাণচহেকাতষযকশেযাম  �ভা শদন  শ �◌�কােল �গাযশ �কয কশেছ  �নয (১৫) কশেযামদষফ
◌ূেযােফরষখষত ন টষ   �◌াযদশন কেয তৃতসম  �কােলয কশেছ ফষেকাযষ, �◌াথশনশেনাতয,ফযশেদাদ ফশ নফশম ন কযেত
শেয। ক �ভা শনষ ক ন  সভশফেদাধতশ ছশড়শআ তৃতসয়  �কােলয  শেথ ক �ভা শনষয



একসবতূকযণ ফশ  ধষেগায ণ, ক �ভা শনষয  হনেযাগঠন,ক �ভা শনষয ভশ �◌াতষ ফশ �ফামফ শয  ভ �◌াত  ◌ং
ফশ ক �ভা শনষয  �ভা দ ফষেকাযম ফশ  �◌াথশনশেনাতযকযশয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয।

২৮.৯ �গাযশ ক  �ভাভতষ  �◌াযদশন কযেছ এফং ফহঝেত  শযেছ �ম, উ �যয ধশযশ ২৮.৮ এ ফেযাণষত  �◌াথশনশেনাতয,নষম  গ
ফশ নতহনেতােফযেকােলেতােয, �নয (১৫) কশেযামদষফ �◌য ন টষ �◌াযদশন  শ �◌�কােল ক �ভা শনষ  ভ �◌াত �গাযশ �কয
তেথাম (এয ভেধােম ক ন  সভশফেদাধতশ ছশড শ থশকেফ �ফামেকাতষগততেথাম, �যকেযাডষং, চষঠষ �তায, ডষউ ডষরষেজেনা
এফং �গাযশ ক  নশেকাতকযণ নথষ, পশআর এফং �যকেযাড, �গাযশ �কয �টােযডষং  ষ �◌াট যষ) �◌াযকশ  এফং/ থফশ
�◌াথশনশেনাতযকযশয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয। �গাযশ ক অয   �ভাভতষ  �◌াযদশন কযেছ ফহঝেত  শযেছ �ম �গাযশ �কয
�টােযডষং  �◌ামশকশউেনাটএফং  �◌াযম  জন নহমশম স �গাযশ �কয  �যাথ  �◌াথশনশেনাতযকযশয  ধষকশয ক �ভা শনষ
◌ংযেকালণ কেয।

২৮.১০ �গাযশ ক তশয চহেকাতষয ধসেন �গাযশ �কয  ধষকশয ফশ ফশেধামফশধকতশগহরষ �নামথশয়
�◌াথশনশেনাতয, ফযশেদাদ, চশেযাজ, নফশয়ন কযেত  শেয নশ।

২৯. �◌াযম �জামঅআন ফষচশযেফামফ �◌াথশ

২৯.১ ফেযাতভশন চহেকাতষটষ �◌�নাট বষন �◌�নাট এফং �গােযনশডশআেনযঅআন  নহ শেয  যষচশরষত,
�ফামশেখামশএফং ফ ঝশন   �ফ। ফেযাতভশন চহেকাতষয শেথ ফশ এয  শেথ  �ভা �যাকষতক ন ফষয ধ  শয �◌া
যষক চহেকাতষ �দাফশযশ  শেনাতষ ◌ূেযাণবশেফ ভশধশন কযশ নশ �গের, �◌�কােলেতােয �◌�নাট বষন �◌�নাট
এফং �গােযনশডশআেনয অআন  নহ শেয উেকাত ফষয ধ নষেলা �তাতষকযশ  �ফ।

২৯.২ উবম   �কালআ  �ভাভতষ  �◌াযদশন কযেছ �ম এআ চহেকাতষযনষয়ভ এফং  �যাতশফরসয �ম ক নটষ
�ভা ◌ূেযাণফশ অং ষকবশেফ  �◌�নাট বষন �◌�নাট এফং �গােযনশডশআন �◌য  �◌াযচরষত ক ন নষয়ভ এফং/
থফশ অআেনয ফষয ধস  �◌াযভশণষত  �র, এআ চহেকাতষযফশকষ �ভম শেদয �ফধতশ  ফষরেভােফ
কশেযামকয এফং ফশতষর  �য় মশেফ।

৩০. �ফামফ শয ফষধষনষেলধ

৩০.১  ক �ভা শনষয  যষেলফশ  নষেভানরষখষত �ফামেকাতষেদযেকােলেতােযকশেযামকয �ফ  নশঃ

ক) �ম �ফামেকাতষযফয় ১৮ ফছেযয কভ ফশ ক ন �ফামেকাতষেম �দ �◌ ফ ফশ কযেছন �◌ �দ �◌য অআন
নহমশয়স �◌াযশ �◌াতফয় �◌াক য়নষ ফশ �ম �ফামেকাতষঅআনষবেফ �ফধ নশগযষক নয় ফশ �ম �ফামেকাতষভশন
ষকবশেফ  হ �◌াথনয়;

খ) ক ন �ফামেকাতষেম �দ �◌ ফ ফশ  কেয  �◌খশেন এআ ধযেনয ফষতযণফশ �ফামফ শয  �◌াথশনসম অআন ফশ
�◌াযফষধশেনয  যষ �নাথস  �র।

৩১. �গাযশ �কয ঘ লণশ

৩১.১   ◌ং �◌ারষেলাটনষম ভ �যাতশফরস �গায ণ ◌ূেযাফক, �গাযশ ক অেনাতযষকবশেফ ঘ লণশ  কযেছন  �ম:



 তষনষ ফেযাতভশন নষম ভ  �যাতশফরসয  হয   শঠ কেযেছন, হয হযষফহঝেত  �◌�যেছন এফং

�গায ণ কেযেছন;

 তষনষ নষেভানরষখষত নথষগহর   �ভা ◌ূেযাণ শঠ কেযেছন, �ভা ◌ূেযাণযূ�◌ফহঝেত  �◌�যেছন এফং �গায

ণ কেযেছন, মশ  ম �◌ফ শআেট  �যাফদশ উেনাভহেকাত,মশয  শেথ তষনষ �ভা ◌ূেযাণএফং নষঃ �যাতবশেফ
�ভাভতষ  �◌াযদশন কযেছনঃ :

 �যাডশয কশেযামকয কযশয  নসতষভশরশ;

 �◌াফশেযাথগতেদাফেনােদযনসতষভশরশ;

 ঝ�ঁকষ ◌ংেকাযশেনাতনসতষভশরশ;

 বষম গ   যষচশরনশ   �দাধতষ;

 রষবশেযজ  এফং  ভশেযাজষন  ◌ংেকাযশেনাতনসতষভশরশ;

 গ  নসয়তশ  নসতষভশরশ।

 তষনষ প ন ফশ �ফামেকাতষগত �◌াযতষনষধষ, �পামশেকা ষভষরষ, �◌াফম ◌ংেকাযষম কর,

আেরকেটাযনষক �ভআর (আ-�ভআর) ফশ �নাম ক ন প ন, আেরকেটাযনষক ফশ ডষজষটশর ভশেধামেভ
ক �ভা শনষ  �◌াযদেতাত যশ যষ ফষেজাঞশ �ন  �ভাভতষ  �◌াযদশন কযেছন;

 তশয ফম   ১৮ ফছেযয �ফ ষ এফং তশয �জাঞশন এফং ফষ �◌াফশ   নহমশম স,নষফেনাধন পেযােভ

�◌াযদেতাত তেথাম এফং অেফদন পেযােভয  শেথ  যফযশ কৃত  �নামশেনামনথষ �তায  ঠষক, �ভা ◌ূেযাণএফং
ফষেবাযশেনাতষকযনম  এফং তষনষ নষফেনাধন পেযােভ �দ ম শ ফষফযণ ফশ তেথােময �ম ক ন
যষফেযাতন  �ভা �যােকক �ভা শনষেক  ফ ষত কযেফন;

 তষনষ  �◌াফসকশয কযেছন �ম ক �ভা শনষয �দ ম শ পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনােট �যাডশয �দেফন,

ক �ভা শনষ �গাযশ �কয  �কােল এেজেনাট ফশ  �◌াযষেনা ষ শর ষ �◌�ফ কশজ কযেফ। ক �ভা শনষ  �নাম
�তাতশয কশেছ কশেযামকয কযশয জেনাম  �যাডশয �গায ণ ফশ  �◌ােযযণ কযেফ  থফশ নষেজয
�◌ামশকশউেনােটযবষেতাতষেত  �◌াযষেনা ষ শর ষ শেফ  �যাডশযগহরষকশেযামকয কযেফ। �গাযশ ক �গায ণ
কযেছ এফং  �◌াফসকশয কযেছ �ম এেকা ষকষউ ন �বেনামহএকটষ �যগহেরেটড ভশেযােকট ফশ একটষ
ভশেরাটষেরামশেটযশরেটােযডষং �পামশ ষরষটষ (এভটষএপ) ফশ একটষ যেগামশনশআজড �টােযডষং �পামশ
ষরষটষ ( টষএপ) ষ �◌�ফ কশজ কেয নশ;

 তষনষ তশয ভ ট অেযাথষক  �ঙাগতষ ফষেফচনশ কেয মহেকাতষ �ঙাগতবশফষনষম  �গয  যষভশণ

�ফেছ নষম �◌�ছন,

 তষনষ   �ভাভতষ  �◌াযদশন কযেছন  �ম  ক �ভা শনষয কশেছ    �◌াতশেনাতযকৃত �যাথ একেচটষম শবশেফ

�গাযশ �কয ভশরষকশনশধসন। এআ �যাথ �মক ন �◌াযকশয ধষকশয, চশেযাজ, �ঙাগসকশয এফং/
থফশ �নাম ক ন ঝশেভরশ ভহেকাতএফং ক ন �ফধ কশজ ফশ ক ন যশধভূরক কশেযামকরশ ফশ
�ণাম �থেক  �◌াযেতামেকালফশ  য �কালবশেফ উ শেযাজনকৃত নয় ;



 �গাযশ ক  হধহভশেতাযনষেজয  �কাল �থেক কশজ কেয এফং ক ন তৃতসম �ফামেকাতষয �◌াযতষনষধষ

ফশ �টাযশ �◌াটষ ষ শেফ নম, মদষ নশ ক ন তৃতসয় �ফামেকাতষ,নথষ এফং/ থফশ  শ ম শয  প
�◌ামশটেযানষ ক �ভা শনষয  নহভতষ  শ �◌�কােল, তশেক  �◌াযতষনষধষ এফং/ থফশ �টাযশ �◌াটষ ষ
শেফ কশজ কযেত নষয় গ কেয;

 �গাযশ ক ফহঝেত  শযেছ, �গায ণ কযেছ এফং  �ভাভতষ  �◌াযদশন কযেছ �ম ক �ভা শনস এআ ধশযশটষয ধশযশ (i)

এফং (ii) এয  ধসেন  �◌াযশ �◌াতেম ক ন  যষভশণ  �যাথ �যভষটশয (ফশ �ফনষপষ ষয়শর ভশরষক) �ক
�পযত/�পযত �দ ম শয  ধষকশয  ◌ংযেকালণ কেয। এেকােলেতােযমেথেলাট �◌াযভশণ থশকেত  �ফ �ম এআ  �যাথ  যশ
যষ  থফশ  য �কালবশেফ ক ন  �ফধ কশজ এফং/ থফশ ক ন   যশধভূরক �কাযষম শকরশ �◌যপের  �◌াযশ
�◌াতএফং/ থফশ ক ন তৃতসম  �কােলয  �যাথ এফং �গাযশ ক  �◌আ  �যাথ অেয়য উ    �ভা �যােক �যামশ
�◌াতেফামশেখামশদষেত  শেযনষ।  �◌�কােলেতােয



�গাযশ ক  �ভাভতষ  �◌াযদশন কযেছ �ম ক �ভা শনষ �গাযশ �কয �টােযডষং একশউেনােট কযশ  ভ �◌াত
এফং �মক ন  ধযেনয  ◌ূেযাফফেযাতসেরনেদন ফশতষর কযেত  শেয এফং ২০.৪ ধশযশ  নহমশম
সচহেকাতষটষ ফশতষর কযেত  শেয। এআ ধযেনয ঘটনশয �কােলেতােযক �ভা শনষ নষেজেক যেকালশ কযশয
জেনাম �গাযশ �কয ফষযহেদােধ কর  �◌াযকশয এফং �মক ন  অআনষ  দেকােল  �ন ম শয  ধষকশয
◌ংযেকালণ কেয এফং �গাযশ �কয �দাফশযশ এআ ধযেনয ঘটনশয পের ক �ভা শনষ  �◌াযেতামেকালফশ  য
�কালবশেফ �কালতষেগায �◌াত �র �কালতষ ◌ূযণদশফষ কযেত  শযেফ;

 �গাযশ ক কেযাতৃকক �ভা শনসয কশেছ   �◌াতশেনাতযষতেমক ন নথষয  �তামতশ এফং

�ফধতশয নষ �◌াচম তশেগাযশ ক  �◌াযদশন কযেছ;

 তষনষ নষয়ভষতবশেফ আেনাটশযেনট  �◌ামশেকা �◌ কযেত  শেযন এফং  �ভাভতষ  �◌াযদশন কযেছ �ম ক �ভা

শনষ তশেক চহেকাতষ �◌াযণম নকশযসনথষ, থফশ ফষনষম  �গয  �◌াযকৃতষএফং ঝ�ঁকষ �ভা �যােক তেথাম, ম
�◌ফ শআট ফশ  �◌ােরামশটপেযােভ   �◌াট কযেত  শযেফ  থফশ আেরকেটাযনষক �ভআেরয (আ-�ভআর)
ভশেধামেভ  শঠশেত  শযেফ। �গাযশ ক  �◌ােরামশটপেযােভযভশেধামেভ �টােযড যষ  �যাটষং-এয ফষধশেনয
�◌াযতষ  �ভাভতষ  �◌াযদশন কযেছ । �গাযশ �কয আেচাছশনহমশয়সতষনষ আেরকেটাযনষক �ভআর
(আ-�ভআর), �পামশেকা ষভষরষফশ রষখষত কশগজ ডশকম �গ এআ যষ �যাট  শঠশন য জেনাম  নহয ধ
কযেত  শেযন। ক �ভা শনষ �গাযশ কেক  ম �◌ফ শআট ফশ �টােযডষং  �◌ােরামশটপেযাভএফং আেরকেটাযনষক
�ভআর (আ-�ভআর) শঠষম �◌ এআ চহেকাতষয �মক ন   ◌ং  ধেনয ফষলম�◌ জশনশেফ, মশয ভেধােম যেয়েছ
ক ন পষ ফশ খযচ ফশ কেনােটােযামশেকাট �◌া �◌ ষপষেক ন  থফশ  �ণাম  যষেলফশ  ◌ংেকাযশেনাত ফষলয় ফশ
পষেনামশেনা ষয়শরআেনা �টাযহেভেনাট ◌ংেকাযশেনাতফষলয়  থফশ �গাযশ �কয �টােযডষং  �◌ামশকশউেনােটয
পষচশয।   যদষেক, �গাযশ ক এআ ধযেনয  যষফেযাতনগহরষেত �ভাভত কষনশ ফশ চহেকাতষটষফশতষর কযেত
চশম  কষনশ এফং  যষফেযাতনটষ �গায ণ কযেফ কষনশ  �◌ ফষলেয় ক �ভা শনষেক  ফ ষত কযেফ।


