ফ র দ সসিউসযটিজ অ্যান্ড এক্সচচঞ্জ িসভন (সন্ট্রার িাউন্টাযাটি)ি সফসধভারা, ২০১৭



Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এয section
33 এফ ফাাংরাচদ সসিউসযটিজ অ্যান্ড এক্সচচঞ্জ িসভন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ চনয ১৫ নাং আইন) এয ধাযা ২৪
এ প্রদত্ত ক্ষভতাফচর িসভন, পূফ ি প্রিাচয য, সনম্নরূ সফসধভারা প্রণয়ন িসযর, মথা :থভ
য
১। াংসক্ষপ্ত সচযানাভ ও প্রফতিন।- (১) এই সফসধভারা ফ র দ সসিউসযটিজ অ্যান্ড এক্সচচঞ্জ িসভন (সন্ট্রার
িাউন্টাযাটি)ি সফসধভারা, ২০১৭ নাচভ অ্সবসত ইচফ।
(২) ইা অ্সফরচে িাম িিয ইচফ।
২। াংজ্ঞা।- (১) সফলয় ফা প্রচেয সযন্থী সিান সিছু না থাসিচর, এই সফসধভারায়,(ি)
(খ)
(গ)
(ঘ)

(ঙ)

(চ)

(ছ)

“
দ’’ ফ ‘‘অ্সড িন্যান্স ” অ্থ ি Securities and Exchange Ordinance,
1969 (Ord. No. XVII of 1969);
‘‘আইন’’ অ্থ ি ফাাংরাচদ সসিউসযটিজ অ্যান্ড এক্সচচঞ্জ িসভন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩
চনয ১৫ নাং আইন);
‘‘িসভন’’ অ্থ ি ফাাংরাচদ সসিউসযটিজ অ্যান্ড এক্সচচঞ্জ িসভন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩
চনয ১৫ নাং আইন) এয অ্ধীন প্রসতসিত ফাাংরাচদ সসিউসযটিজ অ্যান্ড এক্সচচঞ্জ
িসভন;
‘‘স্বতন্ত্র সযচারি’’ অ্থ ি সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি এভন সিান সযচারি সমসন পসুঁ জফাজাচয
সফসনচয়াগিাযীচদয স্বাথ ি য থ প্রসতসনসধত্ব িযচছন এফাং সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি ব্যফা,
সফা, সরনচদন এফাং উায সিান উচেখচমাগ্য াংখ্যি সয়ায ধাযচিয সত ম্পসিিত
নচন;
‘‘সিয়াসযাং’’ অ্থ ি সরনচদন ব্যফস্থানা (Trade management), অ্ফস্থান ব্যফস্থানা
(Position management), ায়ি ও ঝসুঁ ি ব্যফস্থানা (Collateral and Risk
management) এফাং  য ব্যফস্থানা (Delivery management) এয
ভাধ্যচভ সসিউসযটিজ সরনচদচনয জন্য প্রদত্ত ক্রয়াচদ ও সফক্রয়াচদ ভন্বয় (Match)
াধচনয ভ ভ সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি ির্তি
ি সসিউসযটিজ ও অ্চথ িয দায় সনধ িাযচণয
র সযচাসরত িাম িক্রভ;
‘‘সিৌরগত সফসনচয়াগিাযী’’ অ্থ ি বফচদসি সিান প্রসতিান মাা সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি
অ্থফা এক্সচচঞ্জ অ্থফা আসথ িি প্রসতিান াংক্রা িাম িক্রচভ সনচয়াসজত এফাং মাায
সফসনচয়াচগয ভাধ্যচভ সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি িাম িক্রভ সযচারনায় অ্সধিতয স্বচ্ছতা,
জফাফসদসতা ও গসতীরতা সনসিত ইচফ;
‘‘সযচারনা ল িদ’’ অ্থ ি সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সযচারনা ল িদ;
1

(জ)
(ঝ)
(ঞ)
(ট)

(ঠ)

(ড)

(ঢ)
(ণ)
(ত)
(থ)
(দ)
(ধ)
(ন)
()

(প)

‘‘ব্যসি’’ অ্থ ি প্রাকৃতিসতি ব্যসিয াাাস সিান সিাম্পাসন, অ্াংীদাযী িাযফায ফা পাভি
ফা ত ন ফ  ও
 ফ;
‘‘অ্াংগ্রণিাযী’’ অ্থ ি
য ও  র ভ দ্ধসতচত অ্াংগ্রণ িযায জ সনফন্ধন
অ্থফা অ্ ভ ত প্রাপ্ত সিান ব্যসি ফ ত ন;
‘‘  র ভ ’’ অ্থ ি সসিউসযটিজ এয সরনচদন ইচত  মূচয উদ্ভুত দায় সযচাচধয
র
াং
াওনাদাযচদয সনিট সসিউসযটিজ ও অ্থ ি  য 
সন্ট্রার
ি
িাউন্টাযাটি ির্তি
ি সযাসরত িাম িক্রভ;
‘‘সন্ট্রার িাউন্টাযাটি’’ি ফ “   ” অ্থ ি 
য জ মূচয
য ও
 র ভ এফাং এতদাং
িাম িক্রভ সযচারনা আইনেত দ্ধসতচত ভধ্যফতী ক্ষ
সাচফ অ্ফতীণ ি ইয়া সফচক্রতায সক্ষচে সক্রতা এফাং সক্রতায সক্ষচে সফচক্রতায দায় গ্রণ
এফাং তাাচদয সদনা-াওনা সযচাচধয সনিয়তা প্রদান;
‘‘সন্ট্রার িাউন্টাযাটি’’ি ফ “
ন ” অ্থ ি এভন
ন ত ন ম  সিাম্পাসন
আইন, ১৯৯৪ এয অ্ধীন সয়ায দ্বাযা ীসভতদায় াফসরি সরসভচটড সিাম্পাসন  ফ
সনগসভত, এফ ম  সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি  ফ মাফতীয় িাম িক্রি ভ সযচারনা, দ
 রন ও ভত
এফাং এতদাংক্রান্ত সুসফধাসদ সনসিত িসযফায জ
ভন
এ ফ ধভ র য ধ ন নফ ত;
“ ড ফ
” অ্থ ি সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি দ -দ , িাম িাফরী ও ভত
, নয দ, জফ ফ দ  র ,  ফর র ও
ত য  ত  রন,  দন ও
িসযফায র , ভ নয পূফ িানুচভাদনক্রচভ এফ আ ন ও এ ফ ধভ র   ,
ন য সযচারনা ল িদ
 ত, ণ ত ফ ফ তত  র  ত,
,
ন ভ- ন, ভ নদ ও 
তিাফরী;
‘‘ব্যফস্থানা সযচারি” ফ “প্রধান সনফ িাী িভিিতিা’’ অ্থ ি সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি
ব্যফস্থানা সযচারি ফ চ প এ
ব প য (Chief Executive Officer);
‘‘ভাসজিন’’ অ্থ ি সরনচদচনয সনযাত্তা সাচফ অ্াংগ্রণিাযী অ্থফা প্রচমাজয সক্ষচে ভচের
ির্তি
ি প্রদত্ত জাভানত (Colatteral);
“ নফ ন নদ” অ্থ ি এ ফ ধভ র য ধ ন দ নফ ন নদ;
“ ফ চ যণ নদ” অ্থ ি এ ফ ধভ র য ধ ন নফ ত  র
য
দ
ফ চ যণ নদ;
“পযভ” অ্থ ি এ ফ ধভ র য  ত  ম জত তপ র-১ এয ন পযভ;
“তপ র”অ্থ ি এ ফ ধভ র য  ত  ম জত ন তপ র;
“  র ভ গ্যাযাসন্ট পান্ড” অ্থ ি এ ফ ধভ র য ধ ন গঠিত এিটি তসফর মাা
সসিউসযটিজ সরনচদচনয
য ও  র ভ াং
সিান ফাধ্যফাধিতা অ্থফা
িতায
াওনাসদ প্রদাচন ব্যথ সক্ষচে ব্যফহৃত ইচফ;
“ইনচবস্টযস্ প্রচটিন পান্ড” অ্থ ি সন্ট্রার িাউন্টায াটি ির্তি
ি গঠিত এিটি তসফর
মাা সফসনচয়াগিাযীচদয সনযাত্তা সনসিত, স্বাথ িযক্ষা এফাং স / 
গ্রচণ
স্বয়াংম্পূন ি িসযফায িাচজ ব্যফহৃত ইচফ;
‘‘নচবন (Novation)’’ অ্থ ি সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি ির্তি
ি প্রচতযিটি সরনচদচনয উবয়
চক্ষয ভধ্যফতী ক্ষ সাচফ অ্ফতীণ ি ইয়া, উবচয়য আইনগত িাউন্টাযাটি ি সাচফ
িাজ িযা এফাং ির সরনচদন সনস্পসত্তয তিীন সনিয়তা প্রদাচনয প্রসক্রয়া;
2

(ফ)

চীপ সযগুচরটসয িভিিতিা (অ্থ ি সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সযগুচরটসয অ্যাচপয়া ি সফলয়ি
মাফতীয় িাম িক্রভ সযচারনা ও ম্পাদনায দাসয়ত্বপ্রাপ্ত িভিিতিা।

(২) প্রচেয প্রচয়াজচন সবন্নরূ না ইচর, এই আইচন ব্যফহৃত সম ির ব্দ ফা অ্সবব্যসিয াংজ্ঞা সদওয়া
য় নাই, সই ির ব্দ ফা অ্সবব্যসি Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance
No. XVII of 1969), ব্যাাংি সিাম্পাসন আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ চনয ১৪ নাং আইন), ফাাংরাচদ সসিউসযটিজ ও
এক্সচচঞ্জ িসভন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ চনয ১৫ নাং আইন), আসথ িি প্রসতিান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ চনয ২৭ নাং
আইন), সিাম্পাসন আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ চনয ১৮ নাং আইন), সডসজটসয আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ চনয ৬ নাং আইন),
ফীভা আইন, ২০১০ (২০১০ চনয ১৩ নাং আইন), এ চ সডসভউচ্যযয়ারাইচজন আইন, ২০১৩ (২০১৩ চনয ১৫ নাং
আইন) এফাং তদধীন প্রণীত সফসধ-সফধান মূচ সম অ্চথ ি ব্যফহৃত ইয়াচছ উি ব্দ ফা অ্সবব্যসি সই অ্থ ি ফন
িসযচফ।
৩। নফ ন নদ ও ফ চ যণ নদ তত
য ও ট্র ভ
ভ সযচারনা ন ল ।- এই সফসধভারা
িাম িিয ইফায য িসভন ইচত াং ব্যসিচি  র
য সাচফ সনফন্ধন নদ গ্রন িসযচত ইচফ।
ফ চ যণ নদ ণ ব্যসতচযচি সনফসন্ধত ব্যসি
য ও  র ভ াংক্রান্ত সিান িাম িক্রভ সযচারনা,
দ
 রন ফ ভত
িসযচত াসযচফ।
৪।
য ও  র ভ দ্ধসত প্রফতিন।- সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি  র প্রিায সসিউসযটিচজয জন্য, প্রচয়াজনীয়
সনয়ভ িানুন ণ ন   , উায সনজস্ব নয দ,
, নবয ম ,

ও দ র
য ও
 র ভ  ত মথ মথব ফ প্রফতিন ও সযচারনা িসযচফ মাায ভাধ্যচভ (ি)
প্র ত সসিউসযটিজ সরনচদ নয
য ও  র ভ সনযফসচ্ছন্ন ও ন তবাচফ ম্পন্ন ইচফ;
ি
(খ)
সন্ট্রার িাউন্টাযাটি প্রসতটি সরনচদচনয ভধ্যফতী ক্ষ সাচফ অ্ফতীণ ি ইয়া সদনা-াওনা
সযচাচধয সনিয়তা প্রদান িসযচফ;
(গ)
অ্াংগ্রণিাযীয সাফ সখারা, াংযক্ষণ ও সযচারনা াংক্রান্ত িাম িক্রভ সনয়সন্ত্রত ইচফ;
(ঘ)
অ্াংগ্রণিাযীয সসিউসযটিজ ও অ্থ ি মথামথবাচফ স্থানান্তসযত ইচফ;
(ঙ)
য ও  র ভ দ্ধসতয সনয়ন্ত্রণ, সনযাত্তা ও সগানীয়তা সনসিত ইচফ;
(চ)
এতদাংক্রান্ত অ্ন্যান্য ম ফত িাম িক্রভ সযচাসরত ইচফ।
 র

য

সদ্বতীয় অ্ধ্যায়
 ফ সনফসন্ধিযণ ও ব্যফা চালুিযণ

৫। সনফন্ধচনয জন্য প্রচয়াজনীয় সমাগ্যতা।– সিান ব্যসি সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি সাচফ এই সফসধভারায অ্ধীন
সনফন্ধচনয সমাগ্য ইচফ না, মসদ(ি)
উা সিাম্পাসন আইন, ১৯৯৪ এয অ্ধীন সয়ায দ্বাযা ীসভতদায় াফসরি সরসভচটড
সিাম্পাসন  ফ সনগসভত ও এ ফ ধভ র
ত ঠ ভ ম
ত না য়;
ি
(খ)
উায াংঘস্মাযচি সন্ট্রার িাউন্টায াটি সাচফ ির প্রিায সসিউসযটিজ
য ও
 র ভ িাম িক্রভ সযচারনায সফলয় সরসফদ্ধ না থাচি;
(গ)
উায সয়াযমূ এ ফ ধভ র
ত প্রসতিান ব্যতীত অ্ন্য সিান ব্যসি ির্তি
ি
ধাযণ িযা য়;
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(ঘ)
(ঙ)
(চ)
(ছ)
(জ)
(ঝ)

উায সমচিান ভচয়য সযচাসধত মূরধচনয ৪৯% (ঊনঞ্চা তাাং) এয সফী সয়ায
সিান প্রসতিান ির্তি
ি এিিবাচফ অ্থফা উায অ্সধন ফা চমাগী প্রসতিান ধাযণ
িযা য়;
উায সযচাসধত মূরধচনয ন্যযনতভ ২৫% (পঁসচ তাাং) সয়ায এক্সচচঞ্জ ফা
এক্সচচঞ্জমু ির্তি
ি ধাযণ িযা না য়;
উা এিটি পূণ িাে সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি সাচফ িাম িক্রভ সযচারনায় ক্ষভ না য়;
সফসধ ১৩ সত উ ত সযচাসধত মূরধন ও নীট ম্পদ াংক্রা তিাসদ সযাসরত না
য়;
উা ফা উায সযচারিগণ ঋণ সখরাী মূি না য়; এফাং
িসভন ির্তি
ি নধ যত অ্ন্য সিান সমাগ্যতা এফাং তিাসদ সযাসরত না য়।

৬। সনফন্ধচনয দযখাস্ত ও নদ ইসুযিযণ।- (১) সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি সাচফ সনফন্ধচনয জন্য সিান ব্যসিচি
তপসচর ফ ণত পযভ ‘ ’ ম িসভন ফযাফয দযখাস্ত দাসখর িসযচত ইচফ।
(2) উ-সফসধ (১) এ উসেসখত দযখাচস্তয সত অ্চপযতচমাগ্য দযখাস্ত সপ ফাফদ িসভন ফযাফচয এি
রক্ষ টািায এিটি ব্যাাংি ড্রাপট ফা স-অ্ড িায জভা িসযচত ইচফ।
(3) দযখাচস্ত উসেসখত তথ্যাসদয ভথ িচন প্রচয়াজনীয় দসররাসদ এফাং িসভন ির্তি
ি সনচদ িসত ইচর
ি
অ্সতসযি তথ্য ও দসররাসদ উি সনচদ সভাতাচফি দাসখর িসযচত ইচফ।
(4) দযখাচস্তয সত দাসখরকৃতিত দসরর ও তথ্যাসদ ম্পচিি ন্তুষ্ট ইচর দযখাস্ত াংক্রান্ত প্রচয়াজনীয়
মাফতীয় তথ্য প্রাসপ্তয অ্নসধি লাট সদচনয ভচধ্য িসভন উি দযখাস্ত ভঞ্জুয িসযয়া সফলয়টি দযখাস্তিাযীচি অ্ফসত
িসযচফ এফাং সনসদ িষ্ট ভয় উচেখ িসযয়া সনফন্ধন সপ ফাফদ দ রক্ষ টািা স-অ্ড িায অ্থফা ব্যাাংি ড্রাপচটয ভাধ্যচভ
িসভন ফযাফয জভাদাচনয জন্য সনচদ ি প্রদান িসযচফ।
(5) সনফন্ধন সপ উি সনসদ িষ্ট ভচয়য ভচধ্য জভাদান াচচক্ষ, িসভন দযখাস্তিাযীচি পযভ-‘খ’
সভাতাচফি সনফন্ধন নদ প্রদান িসযচফ।
(6) দযখাচস্তয সত দাসখরকৃতিত দসরর ও তথ্যাসদ ম্পচিি ন্তুষ্ট না ইচর, িসভন দযখাস্ত প্রাসপ্তয
চনয সদচনয ভচধ্য সরসখত িাযণ উচেখপূফ িি উা নাভঞ্জুয িসযচফ এফাং উি সদ্ধান্ত দযখাস্তিাযীচি অ্ফসত িসযচফ:
(৭) সনফন্ধন নচদ িসভন দযখাস্তিাযী ির্তি
ি ারনীয় তিাফরী উচেখ িসযচত াসযচফ এফাং উি
তিাধীচন সনফন্ধন নদ িাম িিয থাসিচফ।
(৮) সনফন্ধচনয য দযখাস্তিাযী ির্তি
ি দাসখরকৃতিত সিান তথ্য ফা দসরর িসভচনয সনিট সভথ্যা ফা জার
প্রভাসণত ইচর িসভন সনফন্ধন নদ ফাসতর িসযচত াসযচফ:
তচফ তি থাচি সম, যুসিাংগত শুনাসনয সুচমাগ প্রদান না িসযয়া, সিান সনফন্ধন নদ ফাসতর িযা
মাইচফ না।
(৯) িসভচনয সনিট যফযাকৃতিত সিান তথ্য যফতীিাচর সযফসতিত ইচর, দযখাস্তিাযী অ্সফরচে
উা িসভনচি সরসখতবাচফ অ্ফসত িসযচফ।
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৭। সনফন্ধন নচদয সভয়াদ ও নফায়ন।– (১) সনফন্ধন নচদয সভয়াদ ইচফ উা প্রদাচনয তাসযখ ইচত ৫ (াঁচ) ফৎয
মাা যফতীচত প্রসত ৫ (াঁচ) ফৎয এয জন্য নফায়ন িযা মাইচফ।
(২) সনফন্ধন নচদয ফাসল িি সপ ফাফদ প্রচতযি সাফ ফৎয ভাসপ্তয অ্নসধি ৩ (সতন) ভাচয ভচধ্য ০৫
(াঁচ) র টািা স-অ্ড িায অ্থফা ব্যাাংি ড্রাচেয ভাধ্যচভ িসভন ফযাফচয জভা িসযচত ইচফ।
৮। ব্যফা চ যণ ন দয দয ।- (১) সনফন্ধন নদ প্রাসপ্তয অ্নুযন ১২ (ফায) ভা ভচয়য ভচধ্য সনফসন্ধত সন্ট্রার
ি িসভচনয সনিট উায ব্যফা চালু িযায জন্য পযভ- ‘গ’ সত দযখাস্ত দাসখর িসযচত ইচফ:
িাউন্টাযাটিচি
তচফ তি থাচি সম, িসভন যুসিেত িাযচণ সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি আচফদচনয সপ্রসক্ষচত উি ভয় ফসধ িত
িসযচত াসযচফ।
(২) ব্যফা চালুিযণ ন দয জন্য দযখাচস্তয সত
আচযণ ফ ধ,
র, অ্াংগ্রনিাযীচদয নফ ন  ত ও
পযচভ উ সখত মাফতীয় দসররে ও তথ্য াংযুি িসযচত ইচফ।

য ও  র ভ  ত,  ণ য য
জন সনয়ভ-িানুচনয খড়া ও দযখাস্ত

(৩) মসদ িসভন দয
ভঞ্জুয িযায সফলয়টি সফচফচনায প্রচয়াজচন আচযাও তথ্য দাফী িচয তাা ইচর,
দযখাস্তিাযী উা যফযা িসযচত ফাধ্য থাসিচফ।
(৪) িসভন প্রচয়াজন ফ ধ দযখাস্তিাযীয সিান প্রসতসনসধ অ্থফা উায সিান উচযািাচি সিান সফলচয়
ব্যাখ্যা প্রদাচনয জন্য ফা শুনানীয জন্য আফান িসযচত াসযচফ এফাং দযখা িাযীয িাম িারয় ও অ্ন্যান্য সুসফধাসদ
সযদিন িসযচত াসযচফ।
৯। ব্যফা চ িযণ ন দয দয
যয ম ত ও
ধ ন সনফন্ধন নদ প্রাপ্ত ইচত ইচফ।

ম ত ।-(১)  র

য

 ফ এ ফ ধভ র য

ি ব্যফা চালুিযণ নদ ভঞ্জুয িযা ইচফ না, ম দ উায ন নফ ত সন্ট্রার িাউন্টাযাটিচি
(ি)
দক্ষ, সনসিত,
, দ  র ও সনযাদ
য ও  র ভ সফা দ নয জন্য
প্রচয়াজনীয় ব ত ফ ব ত ফ ঠ ভ , সুচমাগ সুসফধা এফাং জনফর না থা ;
(খ)
িাম িক্রভ সযচারনায ির সদি ম্পচিি সফ সযত সনয়ভ-িানুন (সযচারন দ্ধসত,
সযচাটিাংি দ্ধসত, অ্সবচমাগ সনষ্পসত্তয ব্যফস্থা, তদ ব্যফস্থা, জ যভ ন ও  ফ জয
সফধান, সাফ াংযক্ষণ ও সনযীক্ষা দ্ধসত, সফচল সনযীক্ষা ব্যফস্থা, ও
ন¨
জন
ফল 
ত) না থা ;
(গ)
সযিড,ি নসথে অ্থফা উাত্ত ফা উায ঞ্চারন ব্যফস্থা ক্ষসতগ্র ফা নষ্ট ওয়া ইচত
য ও  র ভ ফ যক্ষা িযায ম িাপ্ত ন্থা এফাং সুচমাগ-সুসফধা না থা ;
(ঘ)
সিয়াসযাং ও  র ভ াংক্রা ঝসুঁ ি সভািাসফরা ও ত যচণয জন্য ম িাপ্ত ব্যফস্থা না
থাচি।
১০। ব্যফা চ িযণ নদ
যণ।–(১) ব্যফা চালুিযণ নদ ভঞ্জুচযয জন্য সিান দযখাস্ত প্রাসপ্তয য িসভন
মসদ এই ভচভি ন্তুষ্ট য় সম, দযখাস্তটি ভঞ্জুয িযায সমাগ্য তাা ইচর, উা প্রাসপ্তয য়তা  সদচনয ভচধ্য িসভন
উা ভঞ্জুয িসযচফ এফাং পযভ- ‘ঘ’ অ্নুমায়ী ব্যফা চালুিযণ নদ প্রদান িসযচফ।
(২)
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(২) মসদ িসভন ব্যফা চালুিযণ ন দয সিান দযখাস্ত সফচফচনায জন্য অ্সধি তথ্য প্রচয়াজন ভচন িচয
তাা ইচর, উি দযখাস্ত প্রাসপ্তয একু সদচনয ভচধ্য
তথ্য তরফ িসযচত াসযচফ এফাং তৎির্তি
ি সনধ িাসযত ভচয়য
ভচধ্য
তথ্য প্রাসপ্তয য দযখাস্তটি গ্রনচমাগ্য ইচর উা ভঞ্জুয িসযচফ এফাং ব্যফা চালুিযণ নদ প্রদান িসযচফ।
(৩) মসদ িসভন ব্যফা চালুিযণ ন দয জন্য সিান দযখাস্ত সফচফচনায য এই স
উনীত য় সম,
দযখাস্তটি ভঞ্জুয িযায সমাগ্য নচ তাা ইচর, সরসখতবাচফ িাযণ
িসযয়া উি ভচয়য ভচধ্য িসভন
দযখাস্তটি নাভঞ্জুয িসযচত াসযচফ:
তচফ তি থাচি সম, যুসিাংগত শুনানীয সুচমাগ প্রদান না িসযয়া সিান দযখাস্ত নাভঞ্জুয িযা মাইচফ না:
আযও তি থাচি সম, সিান দযখাস্ত নাভঞ্জুয িযা ইচর, সম িাযচণ উা নাভঞ্জুয িযা ইয়াচছ স িাযণ
দূযীভূত িসযয়া দযখাস্তিাযী পনযায় উি নদ প্রাসপ্তয জন্য দযখাস্ত িসযচত াসযচফ।
১১। ব্যফা চ িযণ নদ  ভ
ত ফ ফ তর যণ।–িসভন স্বীয় উচযাচগ অ্থফা িাাচযা যুসিাংগত
ি প্রদত্ত ব্যফা চ িযণ নদ  ভ
সরসখত অ্সবচমাচগয সপ্রসক্ষচত সিান সন্ট্রার িাউন্টাযাটিচি
ত ফ ফাসতর
িসযচত াসযচফ:
তচফ তি থাচি সম,

ত ফ ফাসতরিযচণয পূচফ ি িসভনচি এই ভচভি ন্তুষ্ট ইচত ইচফ সম(ি) সফিল্প দ্ধসতচত সিয়াসযাং ও সট্রচভন্ট িাম িক্রভ সযচারনায জন্য ম িাপ্ত ব্যফস্থা য  ছ; এফাং
(খ) উিরূ ত ফ ফাসতরিযণ সফসনচয়াগিাযী এফাং পসুঁ জফাজাচযয স্বাচথ িয ায়ি ইচফ।
র্ততীয় অ্ধ্যায়
সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি গঠন-িাঠাচভা ও দায়-দাসয়ত্ব
১২। গঠন িাঠচভা।- (১) সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি সডসভউচ্যয়ার জড আিাচয গঠন িসযচত ইচফ অ্থ িাৎ উায
ভাসরিানা ইচত অ্াংগ্রনিাযী পৃথি থাসিচফ।
(২) প্রসতিানটি সাগত অ্সবজ্ঞতা ম্পন্ন ব্যফস্থানা দর ির্তি
ি সযচাসরত ইচফ মাা উায সয়াযচাল্ডায
ও অ্াংগ্রণিাযী ইচত পৃথি থাসিচফ।
১৩। সযচাসধত মূরধন এফাং নীট ম্পদ।- প্রচতযি সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি এয ন্যযনতভ সযচাসধত মূরধন ইচফ
৫,০০০,০০০,০০০.০০ (াঁচত সিাটি) টািা এফাং াফ িক্ষসণি নীট ম্পদ ইচফ সযচাসধত মূরধচনয অ্ন্যযন ৭৫%
(চাত্তয তাাং)। তচফ তি থাচি সম, িসভন ির্তি
ি ভচয় ভচয় সনধ িাসযত সি সবসত্তি (risk based) মূরধন
ম িাপ্ততা াংযক্ষণ িসযচত ইচফ।
১৪। সয়ায ধাযচিয সমাগ্যতা।- শুধুভাে সনম্নসরসখত প্রসতিানমূচয ভধ্য সথচি সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সয়ায ধাযি
ইচফ, মথা:(ি)
এক্সচচঞ্জ;
(খ)
সডচাসজটসয;
(গ)
ব্যাাংি;
(ঘ)
আসথ িি প্রসতিান;
(ঙ)
ফীভা সিাম্পাসন; এফাং
(চ)
সিৌরগত সফসনচয়াগিাযী।

6

১৫। সয়ায ধাযচণয ীভা।– (১) ফ ধ ১৪ ত উসেসখত প্রসতিানমূচয সয়ায ধাযচণয ীভা প্রাসতিাসনি সেণীচবচদ
এফাং এিি প্রসতিাচনয জন্য সনম্নরূ ইচফেঃ( )
এক্সচচঞ্জেঃ সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সভাট ইসুযকৃতিত এফাং সযচাসধত মূরধচনয চফ িাচ্চ
৭০% (ত্তয তাাং) সয়ায এক্সচচঞ্জমূ সমৌথবাচফ ধাযণ িসযচত াসযচফ; তচফ, সিান
এক্সচচঞ্জ এিিবাচফ ৪৯% (ঊনঞ্চা তাাং) এয সফী সয়ায ধাযণ িসযচত াসযচফ
না;
( )
সডসজটসযেঃ সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সভাট ইসুযকৃতিত এফাং সযচাসধত মূরধচনয চফ িাচ্চ
১০% (দ তাাং) সয়ায সমৌথবাচফ অ্থফা এিিবাচফ সডসজটসয ধাযণ িসযচত
াসযচফ;
( )
ব্যাাংিেঃ সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সভাট ইসুযকৃতিত এফাং সযচাসধত মূরধচনয চফ িাচ্চ ১০%
(দ তাাং) সয়ায ব্যাাংিমূ সমৌথবাচফ ধাযণ িসযচত াসযচফ; তচফ, সিান ব্যাাংি
এিিবাচফ ২% (দুই তাাং)-এয সফী সয়ায ধাযণ িসযচত াসযচফ না;
(ঘ)
আসথ িি প্রসতিানেঃ সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সভাট ইসুযকৃতিত এফাং সযচাসধত মূরধচনয
চফ িাচ্চ ১০% (দ তাাং) সয়ায আসথ িি প্রসতিানমূ সমৌথবাচফ ধাযণ িসযচত
াসযচফ; তচফ সিান আসথ িি প্রসতিান এিিবাচফ ২% (দুই তাাং) এয সফী সয়ায
ধাযণ িসযচত াসযচফ না;
(ঙ)
ফীভা সিাম্পাসনেঃ সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সভাট ইসুযকৃতিত এফাং সযচাসধত মূরধচনয
চফ িাচ্চ ১০% (দ তাাং) সয়ায ফীভা সিাম্পাসনমূ সমৌথবাচফ ধাযণ িসযচত
াসযচফ; তচফ, সিান ফীভা সিাম্পাসন এিিবাচফ ২% (দুই তাাং) এয সফী সয়ায
ধাযণ িসযচত াসযচফ না;
(চ)
সিৌরগত সফসনচয়াগিাযীেঃ িসভচনয সনিট গ্রণচমাগ্য সিৌরগত সফসনচয়াগিাযী
এিি ফা সমৌথবাচফ সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সভাট ইসুযকৃতিত এফাং সযচাসধত মূরধচনয
চফ িাচ্চ ২৫% (পঁসচ তাাং) সয়ায ধাযণ িসযচত াসযচফ।
(২) উ-সফসধ-১ এয ফসণ িত তি াচচক্ষ, সিান সিৌরগত সফসনচয়াগিাযী সফসনচয়াচগয সদ্ধা গ্রণ িসযচর
অ্ন্যান্য সয়ায ধাযিগণ তাাচদয ধাযণকৃতিত সয়ায ইচত সিৌরগত সফসনচয়াগিাযীচদয চাসদা অ্নুমায়ী
সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সভাট ইসুযকৃতিত এফাং সযচাসধত মূরধচনয চফ িাচ্চ ২৫% (পঁসচ তাাং) ম ি সয়ায
ভাচয সিৌরগত সফসনচয়াগিাযীচদয সনিট  য িসযচফ।
(৩) িসভচনয অ্নুভসত ব্যতীচযচি সিান সনফসন্ধত সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সয়াযচাল্ডাযগণ সয়ায স্তান্তয
িসযচত াসযচফ না।
১৬। সযচারনা ল িচদয িাঠাচভা।- (১) সয়ায ধাযি সযচারি, স্বতন্ত্র সযচারি ও ব্যফস্থানা সযচারচিয ভন্বচয়
সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সযচারনা ল িদ গঠিত ইচফ, এফ ল িচদয দস্য াংখ্যা ইচফ ১১ জন, মাা সনম্নরূবাচফ
ফসিত ইচফ, মথ :(ি) ৬ (ছয়) জন স্বতন্ত্র সযচারি। প্রসতটি স্বতন্ত্র সযচারি চদয সফযীচত সন্ট্রার
িাউন্টাযাটিযি সযচারি ল িদ অ্ন্যযন ০২ (দুই) জচনয নাভ িসভচনয সনিট প্রস্তাফ
আিাচয সপ্রযণ িসযচফ। মাাচদয ভধ্য ইচত গ্রণচমাগ্য ইচর িসভন স্বতন্ত্র
সযচারিগচণয নাভ অ্নুচভাদন িসযচফ। তচফ, প্রস্তাসফত নাভমূ িসভচনয সনিট
গ্রণচমাগ্য না ইচর সইচক্ষচে সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সযচারনা ল িদ প্রসতটি শূন্য চদয
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সফযীচত পনযায় অ্নুযন ০২ (দুই) জচনয নাচভয তাসরিা িসভচনয অ্নুচভাদচনয জন্য স
িসযচফ:
তচফ তি থাচি সম, সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি প্রথভ সযচারনা ল িচদয স্বতন্ত্র সযচারি
সিান প্রস্তাফনা ব্যসতচযচি িসভন সনচয়াগ দান িসযচফ;
(খ)
(গ)

সয়ায ধাযি এক্সচচঞ্জমূচয সযচারনা ল িদ ির্তি
ি ভচনানীত ০২ (দুই) জন সযচারি;
এক্সচচঞ্জ ব্যতীত অ্ন্যান্য সয়ায ধাযিগণ ির্তি
ি তাাচদয ভধ্য ইচত ভচনানীত ফা
সনফ িাসচত ০২ (দুই) জন সযচারি,
তচফ তি থাচি সম, সিৌরগত সফসনচয়াগিাযীয সফসনচয়াগ যফতীচত
ত ০২ (দুই)
জন সযচারচিয ভধ্য ইচত অ্ ত ০১ (এি) জন সযচারি সিৌরগত সফসনচয়াগিাযী
ির্তি
ি ভচনানীত ফা সনফ িাসচত ইচফন।

সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি ব্যফস্থানা সযচারি দাসধিাযফচর সযচারি ইচফন এফাং তাায
সবাটদাচনয ক্ষভতা থাসিচফ।
সিান অ্াংগ্রণিাযী অ্থফা উায সিান প্রসতসনসধ সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সযচারি ইচত াসযচফ
(ঘ)

(২)
না ।
(৩)
সনফ িাচন িসয

সযচারনা ল িদ উায প্রথভ বায় স্বতন্ত্র সযচারিগচণয ভধ্য ইচত এিজনচি সচয়াযম্যান

১৭। সযচারনা ল িচদয সভয়াদ।– সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সযচারনা ল দয সভয়াদ সনম্নরূ ইচফ, মথ :(1) এিজন সযচারি যয ২ (দুই) সভয়াচদয অ্সধি সনফ িাসচত ইচত াসযচফ না এফাং ১ টি সভয়াদ
ফাদ সদচয় পনযায় সনফ িাসচত ইচত াসযচফ;
(2)

এিজন স্বতন্ত্র সযচারি ৩ (সতন) ফৎয সভয়াচদয জন্য ভচনানীত ইচত াসযচফন এফাং
সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সফাচড িয সুাসযক্রচভ এফাং িসভচনয অ্নুচভাদনক্রচভ আযও এিটি
সভয়াচদয জন্য নফায়ন িযা মাইচত াচয। তচফ, তাযয ১ টি সভয়াদ ফাদ না সদচয় যফতীচত
স্বতন্ত্র সযচারি সাচফ ভচনানয়চনয জন্য সমাগ্য ফসরয়া সফচফসচত ইচফ না;

(3) ব্যফস্থানা সযচারি ৫(াঁচ) ফৎয সভয়াচদয অ্সধি ভচয়য জন্য সনচয়াগপ্রাপ্ত ইচত
াসযচফন না এফাং সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সফাচড িয সুাসযক্রচভ ও িসভচনয অ্নুচভাদনক্রচভ
আযও এিটি সভয়াচদয জন্য সনচয়াগপ্রাপ্ত ইচত াসযচফন;
১৮।  র
য য সযচারি, ব্যফস্থানা িভীবৃন্দ ও অ্ন্যান্য ভ দয সমাগ্যতা, অ্চমাগ্যতা ও
ফ ফ ধ ত ।–  র
য য  যচ র , ব্যফস্থানা িভীবৃন্দ ও অ্ন্যান্য সমাগ্যতা, অ্চমাগ্যতা ও
ফ ফ ধ ত তপ র-২ দ্বাযা সনধ িাসযত  ফ।
১৯।  র
য য িতিব্য ও দায়-দাসয়ত্ব ।- (১) এ
য িতিব্য ও দায়-দাসয়ত্ব  ফ ন , মথ :8

ফ ধভ র য

ফধ ন ফর   ,  র

(ি)
(খ)
(গ)
(ঘ)

(ঙ)
(চ)

(ছ)
(জ)
(ঝ)

(ঞ)
(ট)
(ঠ)
(ড)
(ঢ)
(ণ)
(ত)

প্রচতযিটি সসিউসযটিজ সরনচদ নয সক্ষচে সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি সাচফ দাসয়ত্ব ারন
িয এফাং  র ভ য সনিয়তা প্রদান ও সনধ িাসযত ভচয় সিয়াসযাং ও  র ভ
িাম িক্রভ ম্পন্ন িয ;
সিান অ্াংগ্রণিাযীয দায় সযচাচধ অ্াযগতায িাযচণ অ্ন্যান্য অ্াংগ্রণিাযীয
সরনচদন  র ভ সমন ফাধাগ্র না য় তাা সনসিত িয ;
প্রচতযি অ্াংগ্রণিাযীয ির প্রিায সসিউসযটিজ সরনচদচনয সিসরত অ্ফস্থান
ম িচফক্ষণ এফাং সিান ধযচণয টি-সফচ্যযসতয সক্ষচে াংচাধন অ্থফা া মূরি ব্যফ
(এ
জ ফ   নন) গ্রণ িয ;
প্রচতযিটি অ্াংগ্রণিাযীয ঝসুঁ ি ফচনয ক্ষভতা, অ্ফস্থান াংক্রান্ত ঝসুঁ ি, ফাজাচযয মূল্য
প্রফণতা, সরনচদচনয ধযন এফাং সসিউসযটিচজয প্রিাযচবদ ইতযাসদ অ্নুমায়ী ভাসজিন
সনধ িাযণ িয এফাং অ্াংগ্রনিাযী ও প্রচমাজয
ভচের ির্তি
ি ম্পাসদত সরনচদন
াফ িক্ষসণি ম িচফক্ষচণয ভাধ্যচভ ভাসজিন প্রাসপ্ত সনসিত িয ;
সিান অ্াংগ্রণিাযীয দায় সযচাচধ অ্াযগতায সক্ষচে তাায ভচেরচদয সরনচদন
ভন্বচয়য ব্যফস্থা িয এফাং উি অ্াংগ্রণিাযীয অ্সতসযি দায়গ্রণ ফন্ধ িয ;
অ্াংগ্রণিাযী ও প্রচমাজয
ভচের ির্তি
ি ভাসজিন সাচফ জভাকৃতিত জাভানচতয
ধযণ, উায ভান এফাং জভাদাচনয ভয় সনধ িাযণ িযা। এছাড়া, সডসযচবটিব রন দ নয
সক্ষচে অ্াংগ্রণিাযীয ভচেরচদয সনিট ইচত ভাসজিন গ্রচণয ফাধ্যফাধিতা আচযা
িযা; এফাং  র
অ্াংগ্রণিাযীচদয ভাসজিন এফাং ভচেরচদয ভাসজিন পৃথিবাচফ
জভা গ্রণ িয ;
‘‘  র ভ গ্যাযাসন্ট পান্ড’’ ও ‘‘ইনচবস্টয প্রচটিন পান্ড’’ ঠন ও াংযক্ষণ িয
এফাং িসভচনয অ্নুচভাদন   উায সনয়ন্ত্রণ দ্ধসত, চাঁদা প্রদাচনয ায এফাং
ব্যফায াংক্রান্ত সনয়ভ-িানুন ণ ন িয ;
ঝসুঁ ি ব্যফস্থানা 
ন তভ র ণ ন য ;
পূণ িাে ও স্বয়াংসক্রয়
য ও  র ভ দ্ধসত প্রফতিন িয , মাা এক্সচচঞ্জ,
সডসজটসয, অ্াংগ্রণিাযী ও ব্যাাংি ব্যফস্থায সত ভসন্বত ইচফ এফাং এ ম্পসিিত
প্রচয়াজনীয় চ্যসি ম্পাদন িসযচফ;
য ও  র ভ দ্ধসতয সনয়ন্ত্রণ িাম িক্রভ (Regulatory affairs) সসসয
অ্ন্যান্য ফব য িাম িক্রভ ইচত পৃথিবাচফ সযচারনা িয ;
উায িভিিতিা ও িভিচাযীচদয সমাগ্যতা ও অ্সবজ্ঞতা সনধ িাযণ এফাং সিাড অ্ফ িন্ডাক্ট
প্রনয়ণ িয ;
য ও  র ভ িাম িক্রচভ িচরয জন্য ভান অ্াংগ্রণ ও ন্যায্য অ্সধিায
সনসিত িসযফায জন্য উায স্বচ্ছ িাঠাচভা প্রণয়ন িয ;
িচরয জন্য ভান, ফাধাীন, স্বচ্ছ ও ক্ষাতসফীন
য ও  র ভ দ্ধসত
প্রণয়ন ও ফতন িয ;
িসভচনয পূফ িানুভসত ব্যতীত
য ও  র ভ াংক্রান্ত িাম িক্রভ সবন্ন অ্ন্য সিান
িাম িক্রভ সযচারনা ন য ;
সিান সযচারি, িভিচাযী অ্থফা অ্ন্য িাাযও ব্যসিগত ফা সগািীগত স্বাথ ি াংযক্ষণ না
িসযয়া স্বাধীনবাচফ উায িাম িক্রভ সযচারনা য ;

য জ 
ির আইন, সসস সিাড অ্ফ িন্ডাক্ট, আচদ ও সনচদ িনা
ভাসনয়া চর ;
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(থ)

ভ

ভ

ভ নয ন দন ভ ত ফ

নদ

ফ

ত ।

(২) সসিসযটিজ াংক্রান্ত আইন ও সফসধ-সফধান াচচক্ষ,  র
য তৎিাম িাফরী সুিুবাচফ
ম্পাদন, দাসয়ত্ব ারন ও ক্ষভতা প্রচয়াচগয রচক্ষয, এই সফসধভারায় উসেসখত অ্ন্যান্য সফলয়, সনম্নসরসখত সফলচয়
িসভচনয পূফ িানুচভাদন গ্রন াচচক্ষ সসস সিাড অ্ফ িন্ডাক্ট প্রণয়ন িসযচফ, মথা:(ি)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(চ)
(ছ)
(জ)
(ঝ)

সযচারি, ব্যফস্থানা সযচারি এফাং অ্ন্যান্য ব্যফস্থানা িভীবৃচন্দয সমাগ্যতা ও
সনচয়াগ;
সযচারি এফাং ব্যফস্থানা িভীবৃচন্দয সিাড অ্ফ িন্ডাক্ট;
ব্যফস্থানা িভীবৃচন্দয সফতন-বাতাসদ এফাং সনচয়াচগ ফ ধ;
সিয়াসযাং অ্াং ণ য এফাং সেসডাং অ্াং ণ য গচণয সফলয়মূ;
 র ভ গ্যাযাসন্ট পাচন্ড সসস, এক্সচচঞ্জ ও প্রচতযি অ্াং ণ য য জভায সযভাণ,
প্রকৃতিসত, তি, তসফর চত উচত্তারন, তসফর ব্যফাচযয সনয়ভাফরী, এতদাংক্রান্ত ব্যথ িতায
জসযভানা এফাং া মূরি ব্যফস্থাসদ;
ইনচবস্টযস্ প্রচটিন পান্ড সযচারনায প্রচয়াজনীয় সফধান, প্রসক্রয়া ও তিাফরী প্রণয়ন
এফাং সফসনচয়াগিাযীচদয চচতনতামূরি িাম িক্রভ সযচারনা;
ট িচর (Shortsale) এফাং সসিউসযটিজ Lending ও borrowing াংক্রান্ত
দ্ধসত;
এই সফসধভারায় উসেসখত অ্ন্যচিান সফলয়;
িসভন ির্তি
ি ভয় ভয় আচদ দ্বাযা সনধ িাসযত সিান সফলয়।

(৩) সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি  যচ র ণয,
দ , ফ ল দ
 ফ ন , মথ :( )
সফসনচয়াগিাযীচদয স্বাথ ি যক্ষাচথ ি সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি মথামথ ভূসভিা ারন সনসিত
িসযচফন।
(খ)
সফসনচয়াগিাযীচদয অ্সবচমাগ ত সনস্পসত্ত ও সযাধিচল্প প্রচয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ িসযচফন
এফাং সসিউসযটিজ সরনচদচনয সক্ষচে ির ক্ষচি ন্যায্য অ্নুীরচন উৎাসত
িসযচফন।
(গ)
সসিউসযটিজ আইন অ্নুমায়ী প্রচয়াজনীয় ির সফলয় িসভনচি অ্ফসতিযণ সনসিত
িসযচফন।
(ঘ)
আইচনয ফাধ্যফাধিতা না থাসিচর সিান সগানীয় সফলয়াসদ প্রিা িসযচফন না।
(ঙ)
ব্যসিগত স্বাচথ ি প্রতযক্ষ ফা চযাক্ষবাচফ সিান সগানীয় তথ্য ব্যফায িসযচফন না।
(চ)
সচয়াযা িন ও সযচারিগণ সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি নীসত সনধ িাযচণয সফলচয় সদ্বান্ত গ্রচণ
সফচলবাচফ ম্পৃি থাসিচফন। এফাং ম্ভফ স্বল্পতভ ভচয় অ্ে সফসধভারায সফসধয ১৯ (১)
এ উসেসখত নীসত সনধ িাযচণ িাম িক্রভ ম্পন্ন িসযচফন। ব্যফস্থানায স্বাধীনতা ক্ষূণ্ন ইচত
াচয অ্থফা বদনসন্দন িাম িক্রচভ স্তচক্ষ ফসরয়া সফচফসচত ইচত াচয এভন সিান িাজ
িসযচফন না।
(ছ)
(জ)

সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি এফাং সফসনচয়াগিাযীয স্বাথ ি ম্পৃি সফলচয় স্বচ্ছতা ও সনযচক্ষতা
সনসিত িসযচফন।
িতিব্য ারচনয সক্ষচে উযুি অ্ধ্যফাচয়য (Due diligence) অ্নুীরন িসযচফন।
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২০।
ব্যফস্থানা সযচারচিয/সইও’য সনচয়াগ, ফযখাস্ত, ক্ষভতা ইতযাসদ।– এই সফসধভারায উচেশ্য পূযণিচল্প
সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি উয অ্সিত দাসয়ত্বমূ চ রূচ ম্পাদন সনসিতিযচণ িসভচনয পূফ ি অ্নুচভাদন াচচক্ষ
সযচারনা ল িদ সনম্নফসণ িত তি াচচক্ষ এিজন ‘‘ব্যফস্থানা সযচারি/সইও’’ সনচয়াগ িসযচফ :
(১) ব্যফস্থানা সযচারচিয/সইও’য সনচয়াগ, ফযখাস্ত ইতযাসদয তিমূ সনম্নরু, মথা :
(ি) এিজন পূণ ি িারীন ‘‘ব্যফস্থানা সযচারি/সইও’’ সনচয়াগ িসযচফ।
(খ) ব্যফস্থানা সযচারি/সইও সাচফ সনচয়াগপ্রাপ্ত ব্যসি সিান স্টি এক্সচচচঞ্জয ফা, স্টি এক্সচচচঞ্জয সিান
দচস্যয ফা, সিান ম্পদ ব্যফস্থাি সিাম্পাসনয ফা, সিান ইসুযয়ায সিাম্পাসনয ফা, সসিউসযটিজ ব্যফায
চে প্রতযক্ষ ফা চযাক্ষ সিানবাচফই জসড়ত ইচত াসযচফন না। এিই চে সতসন সিান ভাচচ িন্ট
ব্যাাংিাচযয সয়াযচাল্ডায ফা, উচযািা ফা, সযচারি সাচফ থাসিচত াসযচফন না।
(গ) ব্যফস্থানা সযচারি/সইও এয িাম িিার ইচফ ৫ (াঁচ) ফছয, মাা িসভচনয পূফ ি অ্নুচভাদনক্রচভ নফায়ন
িযা মাইচত াচয;
তচফ তি থাচি সম, সিান ব্যসিয ফয় ৬৫ (পঁয়লসি) ফৎয পূণ ি ইচর সতসন ব্যফস্থানা
সযচারি/সইও চদ সনযুি ইফায সমাগ্য ইচফন না ফা ব্যফস্থানা সযচারি/সইও চদ ফার
থাসিচফন না।
(ঘ) মসদ ব্যফস্থানা সযচারি/সইও তাায উয অ্সিত দাসয়ত্ব মথামথবাচফ ারন িসযচত ব্যথ ি ফা, সিান
অ্দাচযচণয ফা বনসতি স্খরচনয দাচয় সদালী াব্যস্ত ন তাা ইচর সযচারনা ল িদ িসভচনয পূফ ি
অ্নুচভাদন াচচক্ষ তাাচি ফযখাস্ত ফা অ্াযণ (মাা প্রচমাজয) িসযচত াসযচফ। তচফ এই ধযচনয
সদ্ধান্ত এতদুচেচশ্য সযচারনা ল িচদয সফচল বায় দস্যচদয িভচক্ষ দুই র্ততীয়াাংচয সবাচট া
ইচত ইচফ;
তচফ তি থাচি সম, এই ধযচনয সদ্ধান্ত সনওয়ায পূচফ ি তাাচি যুসি াংগত ভয় প্রদান াচচক্ষ
াংসিষ্ট অ্সবচমাচগয সফলচয় তাায সরসখত ও সভৌসখি ফিব্য প্রদাচনয সুচমাগ সদচত ইচফ।
(ঙ)

ব্যফস্থানা সযচারি/সইও দতযাগ িসযচত চাসচর ৩ (সতন) ভা পূচফ ি সযচারনা ল িচদয বাসত
ফযাফচয আচফদন স এফাং িসভনচি উায অ্নুসরস প্রদান িসযচফন।

(চ)

ব্যফস্থানা সযচারি এয দ শুন্য থাসিচর ফা সিান িাযচণ সতসন দাসয়ত্ব ারন িসযচত অ্ভথ ি ইচর
াংসিষ্ট যফতী উর্ধ্িতন িভিিতিা ব্যফস্থানা সযচারি এয অ্ন্তফতীিারীন দাসয়ত্ব ারন িসযচফন।
ব্যফস্থানা সযচারি/সইও এয দ শুন্য ওয়ায যফতী ৯০ (নফফই) সদচনয ভচধ্য মসদ উি চদ
সনচয়াগ দান িসযচত সযচারনা ল িদ ব্যথ ি য় তচফ িসভন প্রচয়াজনচফাচধ তৎির্তি
ি সনধ িাসযত ভচয়য
জন্য উযুি ব্যসিচি এই চদ সনচয়াগ দান িসযচত াসযচফ। তচফ াংসিষ্ট সিাম্পাসন তাায সফতনবাতাসদ ও অ্ন্যান্য সুসফধা ফাফদ খযচ ফন িসযচফ।

(ছ)
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(জ)

িসভন ভচয় ভচয় প্রচয়াজচন ব্যফস্থানা সযচারচিয/সইও’য সমাগ্যতা ম্পচিি
িসযচত াসযচফ;

সনচদ িনা জাসয

(২) ব্যফস্থানা সযচারি/সইও এয ক্ষভতা দাসয়ত্ব সনম্নরু, মথা:(ি) ব্যফস্থানা সযচারি/সইও সসিউসযটিজ ফাজায ম্পসিিত ির আইন, সফসধ, প্রসফসধ, সনচদ িনা, আচদ, উআইন ফা ভচয় ভচয় িসভন ফা সযচারনা ল িদ ির্তি
ি জাসযকৃতিত সনচদ িনা, আচদ মূ ফাস্তফায়ন িসযচফন;
তচফ তি থাচি সম, িসভন এফাং সযচারনা ল িদ ির্তি
ি জাসযকৃতিত সিান সনচদ িনা ফা আচদ াাংঘসল িি ইচর
সইচক্ষচে িসভচনয সনচদ িনা ফা আচদ চূড়ান্ত ফসরয়া সফচফসচত ইচফ।
(খ)

ব্যফস্থানা সযচারি/সইও এই সফসধভারায সযারন এফাং াংসিষ্ট সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি িভিিতিািভিচাযীচদয িাম িাফরীয তদাযসি সনসিত িসযচফন।

(গ)

সযস্ক ম্যাচনজচভন্ট িসভটি ব্যতীত সযচারনা ল িদ ির্তি
ি গঠিত ির িসভটিচত ব্যফস্থানা
সযচারি/সইও দস্যসচফ ইচফন;
তচফ তি থাচি সম, ব্যফস্থানা সযচারি/সইও এয সফরূচদ্ধ সিান শৃঙখরামূরি ব্যফস্থা গ্রচণয
উচেচশ্য গঠিত তদন্ত িসভটিচত সতসন দস্য থাসিচফন না।

(ঘ)

সিান সফচল সযসস্থসতচত ব্যফস্থানা সযচারি/সইও তাায উয অ্সিত য়সন এভন দাসয়ত্ব/ক্ষভতা,
সযচারনা ল িচদয বাসত এফাং িসভনচি এিইাংচগ অ্ফসত িযত ারন/প্রচয়াগ িসযচফন। তচফ
উা সযচারনা ল িচদয যফতী বায় অ্নুচভাদন রাব িসযচত ইচফ।

(ঙ) ব্যফস্থানা সযচারি/সইও প্রাসনি িাম িাফরী এফাং াংসিষ্ট ির আইন, সফসধ-সফধান, উ-সফসধ,
সনচদ িনা ফা আচদ সযারচনয উয িসভচনয চাসদা অ্নুমায়ী িসভচন এফাং সযচারনা ল িচদ প্রসতচফদন
দাসখর িসযচফন।
(চ) সফসনচয়াগিাযী এফাং সয়াযচাল্ডাযচদয স্বাথ ি যক্ষাচথ ি মচথাযুি ব্যফস্থা গ্রণ;
(ছ) মুি, সনযচক্ষ, স্বচ্ছ, দক্ষ, জফ ফ দ  র ব্যফস্থানা সনসিতিযণ;
(জ) িাম িিযী প্রান, দক্ষ আসথ িি ও াধাযণ ব্যফস্থানা সনসিতিযণ;
(ঝ) মচথাযুি তথ্য প্রযুসিয ব্যফায সনসিতিযণ;
(ঞ) মসদ সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সযচারনা ল িদ ির্তি
ি এফাং িসভন ির্তি
ি প্রণীত সিান নীসত, সনচদ িনা,
সদ্ধা ফা আচদচয ভচধ্য সিান ভতাথ িিয সদখা সদয় তচফ িসভন ির্তি
ি প্রণীত ফ ধ- ফধ ন, সনচদ িনা ফা
আচদ ফরফৎ থাসিচফ এফ া ব্যফস্থানা সযচারি সনসিত িসযচফন।
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২১। িসভটি গঠন ও দায়-দাসয়ত্ব।– (১) এই সফসধভারায উচেশ্য পূযণিচল্প সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি উয অ্সিত
দাসয়ত্বমূ চ রূচ ম্পাদন সনসিতিযচণ ও প্রাসতিাসনি সুান সনসিত িযায রচক্ষয িসভচনয পূফ ি অ্নুচভাদন
াচচক্ষ সযচারনা ল িদ সনম্নসরসখত িসভটিমূ গঠন িসযচত ইচফ; মথা(ি) উচদষ্টা িসভটি : অ্ে িসভটি প্রযুসিগত সফলয়, সফসবন্ন সফায ধযণ সিয়াসযাং সট্রচভন্ট চাচ ি ও
সযগুচরটসয সপ সনধ িাযণ সসসয নন সযগুচরটসয ও সযচারন াংক্রান্ত সফলয়মূচ সযচারনা ল িদচি যাভি
প্রদান িসযচফ। সিয়াসযাং দস্যচদয প্রসতসনসধচদয ভন্বচয় এই িসভটি গঠিত ইচফ এফাং ল িচদয সচয়াযা িন এই
িসভটিয প্রধান ইচফন ও ব্যফস্থানা সযচারি প্রসতটি বায় আভসন্ত্রত ইচফন।
(খ) ঝসুঁ ি ব্যফস্থানা িসভটি: স্বতন্ত্র সযচারিগচণয ভন্বচয় এই িসভটি গঠিত ইচফ মাা সযচারি
ল িদচি অ্ফসত িসযচফ। অ্ে িসভটি এিটি সফস্তাসযত ঝসুঁ ি ব্যফস্থানা নীসত প্রণয়ন িসযচফ মাা ব্যফস্থানা
ল িদির্তি
ি অ্নুচভাসদত ইচফ। ঝসুঁ ি ব্যফস্থানা সফবাচগয প্রধান উি িসভটি দস্য সচফ ইচফন এফাং অ্ে িসভটিয
সদ্ধান্ত মূ ফাস্তফায়চনয জন্য দায়ফন্ধ থাসিচফন। অ্ে িসভটি ঝসুঁ ি ব্যফস্থানা নীসত ফাস্তফায়চনয অ্গ্রগসত মূল্যায়ন
িসযচফ এফাং এম্পিচি িসভন ও সযচারনা ল িদচি অ্ফসত যাসখচফন।
(গ) বনসতিতা ও শৃঙ্খরা িসভটি: সসসয বনসতিতা ম্পসিিত সিাডমূ ফাস্তফায়চনয অ্গ্রগসত মূল্যায়ন
িযায জন্য সযচারনা ল িচদয অ্ধীচন এিটি বনসতিতা ও শৃঙ্খরা িসভটি গঠন িসযচত ইচফ। উি িসভটিচত
িভচক্ষ ০২ (দুই) জন স্বতন্ত্র সযচারি দস্য সাচফ থাসিচফন।
(২) - ফ ধ ১ এয
ফল দ ভন
ফ ত
ত ফ ত থ
যত যফ।

ম,

যণ
য ফ;

 র

ভন  য

 র

য

ফড  র

ভ য ঠন ও দ -দ

ভ য ঠন,


ম

ম ণর ও
ন ন দন

দন

২২। সযচারিচদয আচযণসফসধ।– সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি িাম িক্রভ সুিু ও সুন্দযবাচফ সযচারনায জন্য সযচারিবৃন্দ
তপ র-৩ এ
ত আচযণ ফ ধ  য রন য ফন।
২৩। সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি
প্রদত্ত সফায সপ।– (১) িসভচনয পূফ িানুচভাদনক্রচভ সন্ট্রার িাউন্টাযাটি,ি উায
প্রদত্ত সফায জন্য, সপ সনধ িাযণ ও আদায় িসযচত াসযচফ।
তচফ তি থাচি সম, সফায সফযীচত প্রচদয় সপ ব্যসতত অ্ন্য সিান খাচত [চমভন, খযচ পন দ্ধায (cost
recovery), জভা (deposit) ইতযাসদ) আদায় িসযচত ইচর তাাও িসভচনয পূফ িানুচভাদনক্রচভ সনধ িাযণ ও
আদায় িসযচত ইচফ।
(২) িসভচনয পূফ িানুচভাদনক্রচভ এফ ন দন ভ ত ফ সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি য রট য প নধ যণ ও
আদ
য ত  য ফ।
২৪। অ্সবচমাগ ও ভাধান।– (ি) সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি তাায ফযাফচয দাসখরকৃতিত ির অ্সবচমাগ মথামথবাচফ
সরসফদ্ধ যাসখচফ এফাং অ্সবচমাগ ভাধাচন তাৎক্ষসনি মথাসফীত ব্যফস্থা গ্রণ িসযচফ।
(খ) সফিল্প অ্সবচমাগ সনস্পসত্ত (Alternative Dispute Resolution) ব্যফস্থা প্রণয়ন ও প্রচয়াগ িসযচফ।
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(গ) অ্সবচমাগ ভাধাচন ব্যথ ি ইচর তাা িসভচনয সনিট সপ্রযণ িসযচফ।
২৫। িসভচন সযচাট ি দাসখর।- (১) সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি িসভচন, অ্ন্যাচন্যয ভচধ্য, সনম্নসরসখত সযচাট ি দাসখর
িসযচফ, মথােঃ(ি) পূফ িফতী িাম ি সদফচ ট ি- র (Short-sale)  র  ন
য সফফযণ যফতী
িাম ি সদফচয ভচধ্য;
(খ) সিান অ্াংগ্রনিাযীয সফরূচদ্ধ সিান াসস্তমূরি ব্যফস্থা গ্রন িযা ইচর উায সফফযণীযফতী িাম ি সদফচয ভচধ্য;
(গ) সচস্টচভ সিান সফম িয় সদখা সদচর তাা তাৎক্ষসনি অ্ফসত িযন; এফাং
(ঘ) সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি অ্ধ ি-ফাসল িি সযচাট ি-যফতী এিভাচয ভচধ্য এফাং ফাসল িি সযচাট ি ও
নয ত আসথ িি সফফযনী- যফতী ০৪ (চায) ভাচয ভচধ্য।
(২) িসভন ভচয় ভচয় অ্ন্য সম সিান তথ্য চাসচর তাা িসভচনয সনচদ ি অ্নুমায়ী সন্ট্রার
িাউন্টাযাটি ি যফযা িসযচত ফাধ্য থাসিচফ।
২৬। সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি ও অ্ন্যাচন্যয ভ য
, অ্সধিায ও দায়-দাসয়ত্ব।– (১) সন্ট্রার িাউন্টাযাটি,ি
অ্াংগ্রনিাযী ও  য অ্সধিায ও দায়-দাসয়ত্ব এই সফসধভারা অ্ন্যান্য সফসধ-সফধান    ড ও াংসিষ্ট
ক্ষমূচয ভচধ্য ম্পাসদত আইনানুগ চ্যসিয ভাধ্যচভ সনধ িাসযত ইচফ:
তচফ তি থাচি সম, এই সক্ষচে িখচনা সিান ভস্যা উদ্ভূত ইচর তখন এই ব্যাাচয প্রদত্ত িসভচনয সদ্ধান্ত
চূড়ান্ত ফসরয়া গণ্য ইচফ।
(২)সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি ত য দ
 য র নয
এক্সচচঞ্জ, ড জট য,
য
 য  ত
জন

ফ ফ 
ম্পাদন য ফ; ম  য ভ :
( ) এক্সচচঞ্জ ও সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি ভধ্যিায সফা সফসনভচয়য উচেচশ্য উাচদয ভধ্যিায চ্যসি ম্পাদন
িসযচফ মাাচত অ্ন্যাচন্যয ভচধ্য, অ্সধিায, দায়-দাসয়ত্ব সিয়াসযাং ও  র ভ এয উচেচশ্য সসিউসযটিয
অ্ িিযণ, ঝসুঁ ি ব্যফস্থাণা,
য ও  র ভ সপ ফা চাচ ি মূ এফাং অ্ন্যান্য সফলয়মূ।
( ) ড জট য ও সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি ভধ্যিায সফা সফসনভচয়য উচেচশ্য উাচদয ভধ্যিায চ্যসি ম্পাদন
িসযচফ মাাচত অ্ন্যাচন্যয ভচধ্য, অ্সধিায, দায়-দাসয়ত্ব সিয়াসযাং ও  র ভ এয উচেচশ্য সসিউসযটি
যফয , ঝসুঁ ি ব্যফস্থাণা,
য ও  র ভ সপ ফা চাচ ি মূ এফাং অ্ন্যান্য সফলয়মূ।
( )
য
ও সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি ভধ্যিায সফা সফসনভচয়য উচেচশ্য উাচদয ভধ্যিায চ্যসি
ম্পাদন িসযচফ মাাচত অ্ন্যাচন্যয ভচধ্য, অ্সধিায, দায়-দাসয়ত্ব সিয়াসযাং ও  র ভ এয উচেচশ্য আ থ
রন দ নয  ত, ঝসুঁ ি ব্যফস্থাণা, সপ ফা চাচ ি মূ এফাং অ্ন্যান্য সফলয়মূ।
(ঘ) সিয়াসযাং ও  র ভ এয
সিান  অ্সবচমাগ ফা দাফী উত্থাসত ইচর এক্সচচঞ্জ, ড জট য,
য
  ও সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি উায ভধ্যস্থতায ন্থা সনধ িাযচণয ভাধাচনয ন্থা উি চ্যসিচে
অ্
িসযচফ।
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ি উায সচস্টভ, িাম িসফসধ,
২৭। অ্বযন্তযীণ মূল্যায়ন, ম িচফক্ষণ ও সনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থা।– (ি) সন্ট্রার িাউন্টাযাটিচত
সনয়ন্ত্রণ এফাং সনযাত্তা সনসিত িযায জন্য ম িাপ্ত অ্বযন্তযীণ মূল্যায়ন, ম িচফক্ষণ ও সনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থা থাসিচত ইচফ।
(খ)
ত ব্যফস্থা সনয়ন্ত্রয়চণয জন্য সফসবন্ন য সুসনসদ িষ্ট দাসয়ত্ব এফাং জফাফসদসতা সনসিত িসযচত ইচফ।
(গ) এ 
অ্নুন্ধান ও সনযীক্ষা ম্পাদচনয সুসফধাচথ ি সনযীক্ষা থ (Audit trail) ব্যফস্থা থাসিচত ইচফ।
(ঘ)চযগুচরটসয সফবাগমূচয আরাদািযণ সনসিত িযায র
সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি এিটি ‘‘চাইসনজ ওয়ার’’
নীসত গ্রণ ি য ফ ম   য সযগুচরটসয সফবাগমূচি অ্ন্য ির সফবাগ  সত পৃথি য ফ। সযগুচরটসয
সফবাগমূচয সিান িভী সযগুচরটসয িাম িক্রভ াংক্রা সিান তথ্য অ্ন্য সিান সফবাচগয িাউচি অ্ফসত
িযা  সত সফযত থা ফ। সযগুচরটসয িাম িক্রচভ ম্পৃি িভীচদযচি অ্ন্য ির সফবাচগয িভী  ত
সনয়সন্ত্রত প্রচফাসধিচযয ভাধ্যচভ আরাদা িযা ম ত াচয। সফচল সযসস্থসতচত ও প্রচমাজচনয সনয
অ্ন্য সফবাচগয িভীচি িভ ন্স িভিিতিাচি অ্ফসতিযণ া  সগানীয় তথ্য প্রদান িযা ম ত
াচয।
২৮। তথ্য, সযিড ি ইতযাসদ াংযক্ষণ ব্যফস্থা।- (১) সন্ট্রার িাউন্টাযাটি,ি অ্ন্যাচন্যয ভচধ্য, সনম্নসরসখত তথ্য, সযিড ি
ইতযাসদ, তৎসনধ িাসযত দ্ধসত অ্নুযচণ, াংযক্ষণ িসযচফ, মথােঃ(ি)
সমই ির সরনচদন ন
ইয়াচছ উায সযিড ি ;
( )
ির
 ণ য (Partcipant) অ্নুমায়ী সরনচদন ন
তাসরিা ফা
ইনচডক্স (index);
( )
 র  ণ য য সনিট সপ্রসযত এফাং তাাচদয সনিট ইচত গৃীত ির সনচদ িচয
সযিড ি ;
(ঘ)
ির অ্াংগ্রনিাযী েচন্ধ সফস্তাসযত সফফযণ ;
(ঙ)
অ্ন্য সম সিান তথ্য ফা সযিড ি মাা িসভন ির্তি
ি ভয় ভয় সনধ িাসযত য়।
(২) সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি উায তথ্যাসদ, সযিড ি এফাং ডকুচভন্ট সিাথায় াংযসক্ষত ইচফ তাা পূচফ িই
িসভনচি সরসখতবাচফ অ্ফসত িসযচফ।
(৩) অ্ন্য সিান আইচনয সফধান প্রসতারন াচচক্ষ, সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি উায তথ্যাসদ, সযিড ি ও ডকুচভন্ট
ন্যযনচক্ষ াত ফৎয াংযক্ষণ িসযচফ।
২৯। সনয়সভত সযদিন ব্যফস্থা।- সুিুবাচফ সযচারনায উচেচশ্য সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি উায এফ
 ণ য দয
সচস্টভ, িাম িক্রভ, সনয়ন্ত্রণ ও সনযাত্তা ব্যফ সনয়সভতবাচফ সযদিন িসযচফ এফাং সযদিন প্রসতচফদচনয এি িস
িসভচন দাসখর িসযচফ।
৩০। সন্ট্রার িাউন্টায াটি ি ির্তি
ি িাম িিয ইচরিেসনি সমাগাচমাগ াংযক্ষণ ব্যফস্থা।- সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি
অ্াংগ্রনিাযী, এক্সচচঞ্জ, সডসজটযী, সিয়াসযাং ব্যাাংি এফাং িসভন ির্তি
ি সনচদ িসত অ্ন্য সিান ব্যসি, ির্তি ক্ষ ফা
প্রসতিাচনয সত িাম িিয ইচরিেসনি সমাগাচমাগ াংযক্ষণ ব্যফস্থা সনসিত িসযচফ।
৩১। অ্ন্যান্য ব্যসি ফা প্রসতিাচনয সত চমাসগতা।- সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি প্রচতযি অ্াংগ্রনিাযী, সিয়াসযাং
ব্যাাংি, এক্সচচঞ্জ, সডসজটযী এফাং িসভন ির্তি
ি সনচদ িসত সিান ব্যসি, ির্তি ক্ষ ফা প্রসতিাচনয সত এ 
চমাসগতা িসযচফ মাা সনবিযচমাগ্য, দ্রূত ও সনযাদ ির সফা প্রদান সনসিত িচয।
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৩২।
য ও  র ভ ব্যফস্থায াচথ ভন্বয়।- সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি ির্তি
য ও  র ভ ব্যফস্থায়
ি
ি
সযফতিচনয সিান প্রস্তাফ িসভন ির্তি
অ্নুচভাসদত
ইচর
সন্ট্রার
িাউন্টাযাটি
তাা
মথাীঘ্র
ম্ভফ এক্সচচঞ্জ ও
ি
সডসজটসযচি অ্ফসত িসযচফ এফাং এক্সচচঞ্জ ও সডসজটসয িসভচনয অ্নুচভাসদত সযফতিন তাায সচস্টচভ ত
ভন্বচয়য জন্য মচথাযুি দচক্ষ গ্রণ িসযচফ।
৩৩। ক্ষসতপূযচণয ব্যফস্থা।-সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি
ন ভ
য িাযচণ ন ব্যসি ক্ষসতগ্রস্ত 
থ র
ত  ক্ষসতপূযণ দও য জন্য সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি ম িাপ্ত ব্যফস্থা থাসিচত ইচফ মাায ভচধ্য ফীভা অ্ন্তভূিি
ইচত াসযচফ:
তচফ তি থাচি সম, ফীভািাযী প্রসতিান, উায সিান অ্াংগ াংগঠন সিাংফা উাচদয সিান িভিিতিা,
সয়াযচাল্ডায ফা প্রসতসনসধ, ফীভায সভয়াদিারীন ভচয় সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সযচারনা ল িচদ অ্ন্তভূিি ইচত ফা
থাসিচত াসযচফ না।
৩৪। দাসয়ত্ব ফা িতিব্য অ্িচণ (delegation) সনচলধাজ্ঞা।- িসভচনয পূফ িানুভসত ব্যসতত সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি উায
য ও  র ভ িাম ি অ্ন্য িাাচযা সনিট অ্িণ িসযচত াসযচফ না।
চতুথ ি অ্ধ্যায়
ি
সন্ট্রার িাউন্টাযাটিঅ্াংগ্রণিাযী, তাাচদয সনফসন্ধিযণ ও দায়-দাসয়ত্ব
৩৫। অ্াংগ্রণিাযীচদয সেণীসফবাগ ও দ ।- (১)
য ও  র ভ িাম িক্রচভ অ্াংগ্রণিাযীগণ সনম্নসরসখত
সেণীচত সফবি ইচফ, মথােঃ
(ি)
সেসডাং (Trading) অ্াংগ্রণিাযী: সিফর ভাে স্টিচরািায ফা স্টি সডরাযগণ এই সেনীয
অ্াংগ্রণিাযী ই ত াসযচফ, ম  য শুধুভাে সনচজচদয ফ তাাচদয ভচেরচদয
সরনচদনমূচয
য ও  র ভ িসযচত াসযচফ;
(খ)
সিয়াসযাং (Clearing) অ্াংগ্রণিাযী: সিফর ভাে উচ্চ নীট ম্পদ (high net worth)
েসরত প্রসতিান, মাায ির প্রিায  র ভ ঝসুঁ ি ফন িসযফায ম িাপ্ত ক্ষভতা
যসয়াচছ, এই সেণীয অ্াংগ্রণিাযী ইচত াসযচফ। সিয়াসযাং অ্াংগ্রণিাযীগণ
সরনচদচনয তথ্য ও সযিড ি সযসজষ্টাযভূি িসযচফ এফাং চ্যসিমূচয সিয়াসযাং িসযচফ।
সিান সিয়াসযাং অ্াংগ্রণিাযী তাায ন জয এফাং ভচেরচদয াাাস উায সত
চ্যসিফদ্ধ অ্ন্যান্য ব্যসিয সরনচদন মূচয
য ও  র ভ িসযচত াসযচফ।
(২) অ্াংগ্রণিাযীগচণয সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি
পূযণ ও  ত যণ   সনফসন্ধত ইচত ইচফ।
(৩)

সনধ িাসযত সমাগ্যতা থাসিচত ইচফ এফাং উি সমাগ্যতা

য ভ , অ্াংগ্রণিাযীচদয ন  দাসয়ত্ব থ ফ, মথ :(ি)
সসিউসযটিজ সরনচদন,
য ও  র ভ াংক্রান্ত ির আইন, সফসধ-সফধান,
সনয়ভিানুন,  ত,
, ভ র, ভ নদ , আচযণ ফ ধ, শৃাং র ও    ড
ভাসনয়া চর ;
(খ)
সনধ িাসযত ভাসজিন মথাভচয় জভা প্রদান িয এফাং প্রচমাজয সক্ষচে ভচেচরয সনিট ইচত
ভাসজিন গ্রণ ও জভা প্রদান িয ;
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(গ)
(ঘ)
(ঙ)

প্রচমাজয সক্ষচে মথামথ চ্যসি ম্পাদন িয এফাং উা ভাসনয়া চর ;
সনচজচদয স্বাচথ িয উচদ্ধি ভচেরচদয স্বাথ িচি প্রাধান্য দও এফাং সিান অ্ফস্থাচতই
ভচেরচদয সসিউসযটিজ অ্থফা অ্থ ি সনজস্ব সাচফয সরনচদচনয সিয়াসযাং ও  র ভ
ব্যফায ন য ;
এক্সচচঞ্জ, এফাং সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি ির াওনাসদ মথাভচয় সযচাধ িয ।

৩৬। অ্াংগ্রনিাযীয সনফন্ধ নয আ ফদন।-(১) এই সফসধভারায অ্ধীন প্রাপ্ত সনফন্ধন নদ ব্যসতচযচি সিান
প্রসতিান অ্াংগ্রনিাযী সাচফ িাজ িসযচত াসযচফ না।
(২) অ্াংগ্রনিাযী সাচফ সনফন্ধচনয জন্যেঃ
(ি)
িসভন ইচত নদপ্রাপ্ত সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সুাসয িসভচনয সনিট সন্ট্রার
িাউন্টাযাটিযি ভাধ্যচভ ‘পযভ-ঙ’ এ আচফদন িসযচত ইচফ;
(খ)
উি আচফদচনয ছচি উসেসখত দসররে ও তথ্য সসিউসযটিজ ও এক্সচচঞ্জ িসভচনয
ফযাফচয প্রচদয় সপ ফাফদ সনচম্নাি অ্াংচিয ব্যাাংি ড্রাে ফা স-অ্ড িায দাসখর িসযচত
ইচফেঃ
সিয়াসযাং অ্াংগ্রণিাযীয সক্ষচে -------- টািা ১০০,০০০
সেসডাং অ্াংগ্রণিাযীয সক্ষচে -------- টািা ৫০,০০০ ।
(গ)
সন্ট্রার িাউন্টাযাটি,ি প্রাপ্ত আচফদচনয সনসদ িষ্ট অ্াং পূযণ িসযয়া উা, উি ব্যাাংি ড্রাপট
ফা স-অ্ড িায , াত িাম িসদফচয ভচধ্য িসভচনয সনিট দাসখর িসযচফ ;
(ঘ)
সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি মসদ সিান আচফদন সিান িাযচণ িসভচনয ফযাফচয সনফন্ধচনয
জন্য সুাসয িযা মাইচফ না ফসরয়া সস্থয িচয তচফ, িাযণ
পূফ িি, াত
িাম িসদফচয ভচধ্য আচফদনিাযীচি প্রাপ্ত ড্রাপট ফা স-অ্ড িায  সরসখতবাচফ জানাইয়া
সদচফ মাায এিটি অ্নুসরস এিইাচথ িসভচনও সপ্রযণ িসযচফেঃ
তচফ তি থাচি সম, সমই িাযচণ সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি ির্তি
আচফদনটি
ি
সুাসয না িযায সদ্ধান্ত সনওয়া ইয়াচছ আচফদনিাযী উি িাযণ দূযীভূত িসযয়া
পনযায় আচফদন িসযচত াসযচফ।
৩৭। অ্াংগ্রনিাযী সাচফ সনফন্ধচনয সমাগ্যতা।- এই সফসধভারায অ্ধীন অ্াংগ্রনিাযী সাচফ সনফন্ধচনয সমাগ্য
ইচফ, মসদ আচফদনিাযী সনম্নসরসখত সম সিান এিটি সেণীভূি য়, মথােঃ(1) সেসডাং অ্াংগ্রনিাযী:
(অ্) িসভন ইচত নদ প্রাপ্ত সিান স্টি সরািায;
(আ) িসভন ির্তি
ি ভয় ভয় এতদুচেচ সনধ িাসযত অ্ন্য সিান প্রসতিান।
(2)

সযাং অ্াংগ্রনিাযী:
(অ্) The Bank Companies Act, 1991 (XIV of 1991) এ াংজ্ঞাসয়ত সিান ব্যাাংি
সিাম্পানী;
(আ) আসথ িি প্রসতিান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ াচরয ২৭ নেয আইন) এ াংজ্ঞাসয়ত সিান আসথ িি
প্রসতিান ;
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(ই) The Insurance Act, 1938 (IV of 1938) এ াংজ্ঞাসয়ত সিান ফীভা সিাম্পানী ;
(ঈ) িসভন ইচত নদ প্রাপ্ত সিান
যফ
ডর য; এফাং
(উ) সিয়াসযাং (Clearing) অ্াংগ্রণিাযীয মূরধনেঃ সিয়াসযাং অ্াংগ্রণিাযীয সক্ষচে ন্যযনতভ
সযচাসধত মূরধন চফ ০১ (এি) সিাটি টািা।
অ্সধিন্তু, এই সফসধভারায অ্ধীন অ্াংগ্রনিাযী সাচফ সনফন্ধচনয সনসভচত্ত(অ্) আচফদনিাযীয সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি ির্তি
ি সনধ িাসযত অ্ফিাঠাচভা, সনযাত্তা ব্যফস্থা এফাং
উযুি সরািফর থাসিচত ইচফ; এফাং
(আ) িসভন ির্তি
ি ভচয় ভচয় সনধ িাসযত ঝসুঁ ি সবসত্তি (risk based) মূরধন ম িাপ্ততা াংযক্ষণ
িসযচত ইচফ।
৩৮। অ্াংগ্রনিাযীয সনফন্ধন।- (১) অ্াংগ্রনিাযী সাচফ সনফন্ধীিযচণয জন্য সিান আচফদন প্রাসপ্তয য িসভন
মসদ এই ভচভি ন্তুষ্ট য় সম, আচফদনটি এই সফসধভারায অ্ধীন ভঞ্জুয িযায সমাগ্য তাা ইচর, আচফদন প্রাসপ্তয সে
িাম িসদফচয ভচধ্য, িসভন উা ভঞ্জুয িসযচফ এফাং আচফদনিাযীয অ্নুকূচর এিটি সনফন্ধন নদ (পযভ-চ) প্রদান
িসযচফ।
(২) সনফন্ধীিযচণয সনসভত্ত সিান আচফদন সফচফচনায জন্য আযও অ্সধি তথ্য প্রচয়াজন ইচর িসভন,
আচফদন প্রাসপ্তয চনয িাম িসদফচয ভচধ্য, উি তথ্য তরফ িসযচত াসযচফ; এফাং িসভন ির্তি
ি সনধ িাসযত ভচয়য
ভচধ্য উি তথ্য প্রাসপ্তয য আচফদনটি গ্রনচমাগ্য ইচর িসভন উা ভঞ্জুয িসযচফ এফাং আচফদনিাযীয অ্নুকূচর
সনফন্ধন নদ প্রদান িসযচফ।
(৩) সনফন্ধীিযচণয জন্য সিান আচফদন যীক্ষায য িসভন মসদ এই ভচভি 
উনীত য় সম,
আচফদনটি এই সফসধভারায অ্ধীন ভঞ্জুয িযায সমাগ্য নচ, ফা উা ভঞ্জুয িযা পসুঁ জ ফাজায ফা জনস্বাচথ িয ায়ি
ইচফ না, তাা ইচর সরসখতবাচফ িাযণ
িসযয়া, িসভন উা নাভঞ্জুয িসযচত াসযচফেঃ
তচফ তি থাচি সম, উি িাযণ দূযীভূত িসযয়া আচফদনিাযী পনযায় সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি ভাধ্যচভ
িসভচন আচফদন িসযচত াসযচফ।
(৪) িসভন ির্তি
ি প্রদত্ত সিান সনফন্ধন নদ উাচত উসেসখত তিাধীচন প্রদাচনয তাসযখ ইচত াঁচ ফছয
ম িন্ত িাম িিয থাসিচফ।
(৫) অ্াংগ্রণিাযী ির্তি
ি যফযাকৃতিত সিান তথ্য যফতীিাচর সযফসতিত ইচর উা সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি
এফাং িসভনচি তাৎক্ষসনি সরসখতবাচফ অ্ফসত িসযচত ইচফ।
(৬) প্রচতযি সক্ষচে িসভচনয ফযাফচয প্রচদয় নফায়ন সপ ফাফদ সনচম্নাি অ্াংচিয ব্যাাংি ড্রাে ফা সঅ্ড িায সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি ভাধ্যচভ তপীর-৩ এ প্রদত্ত ছচি এিটি আচফদন িসভচন দাসখর িযতেঃ সিান
সনফন্ধন নদ যফতী াঁচ ফছচযয জন্য নফায়ন িযা মাইচফেঃ
সিয়াসযাং অ্াংগ্রণিাযীয সক্ষচে ---------- ১০০,০০০ টািা
সেসডাং অ্াংগ্রণিাযীয সক্ষচে ----------- ৫০,০০০ টািা।
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(৭) উ- ফ ধ (৬) এ উসেসখত সনফন্ধন নদ নফায়চনয আচফদন সনফন্ধন নচদ উসেসখত সভয়াদ অ্ ত
ওয়ায এি ভা পূচফ িই িসভচন দাসখর িসযচত ইচফ; ব্যথ িতায় প্রসত সফরসেত সদচনয জন্য টািা ৫০০ াচয
জসযভানা িসভচন জভা িসযচত ইচফ।
৩৯। অ্াংগ্রনিাযী ির্তি
ি িাম িিয ইচরিেসনি াংচমাগ াংযক্ষণ ইতযাসদ।- অ্াংগ্রনিাযী, সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি
ির্তি
ি ফসণ িত দ্ধসতচত, সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সত, িাম িিয ইচরিেসনি াংচমাগ াংযক্ষণ ব্যফস্থা সনসিত
িসযচফ।
৪০। অ্াংগ্রনিাযীয তথ্য, সযিড ি ইতযাসদ াংযক্ষণ।- (১) সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি ির্তি
ি সনধ িাসযত দ্ধসতচত, মথামথ
তথ্য, সযিড ি ইতযাসদ াংযক্ষণ সনসিসতয সনসভচত্ত অ্াংগ্রণিাযীয অ্বযন্তযীণ মূল্যায়ন ও সনযীক্ষায ম িাপ্ত ব্যফস্থা
থাসিচত ইচফ।
(২) অ্াংগ্রনিাযী ির্তি
ি সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সত উায সযিড ি প্রচতযি িভিসদফচ সভরাইয়া সদসখচত
ইচফ।
(৩) অ্াংগ্রনিাযী ির্তি
ি , সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি ির্তি
ি ফসণ িত দ্ধসতচত, সনসদ িষ্ট ভয় ভাসপ্তচত সন্ট্রার
ি
িাউন্টাযাটিয সনিট সনসদ িষ্ট ছচি সযটান ি (return) জভা সদচত ইচফ।
(৪) িসভন ির্তি
ি চাসফাভাে চাসদাচে উসেসখত তথ্য প্রচতযি অ্াংগ্রনিাযী িসভনচি যফযা
িসযচফ।
(৫) অ্াংগ্রনিাযী, অ্ন্যাচন্যয ভচধ্য, সনম্নসরসখত তথ্য িসভন, সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি ফা িসভন ির্তি
ি
সনচদ িসত সিান ব্যসি ফা প্রসতিান দ্বাযা সযদিন ও যীক্ষায জন্য ফ িদা াংযক্ষণ িসযচফ ও ত যাসখচফ, মথােঃ(ি)
(খ)
(গ)

সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি এফাং সাফ ধাযি এয প্রচতযিটি সরনচদন াংক্রান্ত তথ্য;
অ্াংগ্রনিাযীয ভাধ্যচভ ম্পাসদত
য ও  র ভ ম্পসিিত ির সযিড ি;
প্রচতযি সাফ ধাযচিয সনিট ইচত প্রাপ্ত ির সনচদ ি এফাং তাাচদয সনিট সপ্রসযত
সাফ সফফযণীয িস; এফাং

(৬) অ্াংগ্রনিাযী উায তথ্য, সযিড ি ইতযাসদ সিান স্থাচন াংযক্ষণ িসযচতচছ তাা িসভন ও সন্ট্রার
ি পূচফ িই সরসখতবাচফ অ্ফসত িসযচফ এফাং উায সিান সযফতিন ও তাৎক্ষসণিবাচফ িসভন ও
িাউন্টাযাটিচি
ি সরসখতবাচফ জানাইচফ।
সন্ট্রার িাউন্টাযাটিচি
(৭) প্রচমাজয অ্ন্য সিান আইচনয সফধান ারন াচচক্ষ, অ্াংগ্রনিাযী উায তথ্য, সযিড ি এফাং ডকুচভন্ট
ন্যযনতভ াত ফৎয াংযক্ষণ িসযচফ।
৪১। অ্াংগ্রনিাযীয িাম িাফরী সযদিন ও তথ্যাসদ তরফ।- (১) িসভন ফা সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি ফা তৎির্তি
ি
সনযুি সম সিান ব্যসি সম সিান ভয় অ্াংগ্রনিাযীয িাম িারচয় ফা িভিস্থচর প্রচফ এফাং উায িাম িাফরী, সযিড,ি
সচস্টভ, ইতযাসদ সযদিন ও ম িচফক্ষণ িসযচত াসযচফ।
(২) িসভন ফা সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি ফা তৎির্তি
ি সনযুি সম সিান ব্যসি অ্াংগ্রণিাযী ফা গ্রাচিয
সনিট ইচত সমচিান তথ্য ফা িাগজে তরফ িসযয়া য -সনয িসযচত াসযচফ।
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৪২। অ্াংগ্রনিাযীয িাম িাফরী অ্িচন (delegation) সনচলধাজ্ঞা। - সিান অ্াংগ্রনিাযী উায সিান িাম ি,
িসভচনয পূফ িানুভসত ব্যসতত, অ্চন্যয সনিট অ্িন িসযচত াসযচফ না।
ঞ্চভ অ্ধ্যায়
সফসফধ
৪৩। আচদ ফা সনচদ ি দ ন ও সযারন।-এই সফসধভারায় উসেসখত সযারনীয় সফধানমূ Securities and
Exchange Ordinance, 1969 এফাং ফাাংরাচদ সসিউসযটিজ ও এক্সচচঞ্জ িসভন আইন, ১৯৯৩ সভাতাচফি
প্রদত্ত সনচদ ি ফা আচদ সযারন সাচফ গণ্য ইচফ:
তচফ তি থাচি সম, িসভন,
য ও  র ভ িাম িক্রভ
ম সিান আচদ ফা সনচদ ি জাযী িসযচত াসযচফ।

ব ফ ন

ণয

থ ভয় ভয়

জন

৪৪। আতিারীন অ্ফস্থা জাসয।-(১) সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সনয়ন্ত্রন ফ  ত সিান সফচল সযসস্থসত সমভন ভূসভিম্প,
নািতামূরি িভিিান্ড, প্রাকৃতিসতি দুচম িাগ, অ্সিিান্ড ইতযাসদ িাযচণ সমাগাচমাগ, সফদুযৎ, সটসরচপান ব্যফস্থা ক্ষসতগ্রস্ত
ফা সফম িস্ত ইচর ফা িাম িক্রভ সযচারনা ফাধাগ্রস্থ সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি িসভচনয াচথ আচরাচনাক্রচভ,
আতিারীন অ্ফস্থা জাসয িসযচত াসযচফ।
(২) জাসযকৃতিত আতিারীন অ্ফস্থায়
য ও  র ভ প্রসক্রয়ায জন্য সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি ির্তি
ি
াভসয়িবাচফ সফচল ব্যফস্থা গ্রণ িসযচত ইচফ মাা চফ িাচ্চ ছয় ঘন্টায ভচধ্য িসভনচি সরসখতবাচফ অ্ফসত
িসযচত ইচফ।
৪৫। সফিময় সভািাচফরায ব্যফস্থা ও দ্ধসত।- সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি িাসযগযী
ফা অ্ন্য সিান িাযচণ সৃষ্ট সফম িয়
তাৎক্ষসণিবাচফ সভািাচফরায জন্য ম িাপ্ত ব্যফস্থা থাসিচত ইচফ এফাং এতদাংক্রান্ত দ্ধসত সসস সিাচড সফধৃত
থ সত ইচফ।
৪৬। সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি তচথ্যয সনযাত্তা।– (১) আতিারীন সচস্টভ  সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি এইরূ ির
ব্যফস্থা গ্রণ িসযচফ মাাচত যসক্ষত তথ্য ম্পূণ ি সনযাদ ও সনসিত থাচি, উা সমন নষ্ট ফা সফকৃতিত না য়, সন্ট্রার
িাউন্টাযাটিযি অ্ন্তমূ িখী ও ফসমূ িখী (inward and outward) উাত্ত (data) ঞ্চারন সমন গুপ্তাসয়ত
(encrypted) য় এফাং আইন, এই সফসধভারা ফা সসস সিাড ফা দ্ধসতয ফাসচয সিান বাচফই সমন সি উি
তথ্য াংগ্র ফা ব্যফায িসযচত না াচয।
(২) সন্ট্রার িাউন্টাযাটি,ি সরনচদ নয
য ও  র ভ াংক্রান্ত ির তথ্য ও উাত্ত উায অ্ফস্থান
ইচত সবন্ন এিটি ভূসভিম্প এরািা (seismic zone)  অ্ ত ২টি সবন্ন স্থাচন ন্যযনতভ ১২ (ফ য) ফৎয াংযক্ষণ
িসযচফ।
৪৭। সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি অ্ফায়ন াংক্রান্ত সফধান।- সিান সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি অ্ফায়ন িসযচত চাসচর ফ িপ্রথভ
িসভচনয সনিট অ্ফলুসপ্তয অ্নুচভাদচনয জন্য সনম্নসরসখত তথ্য সরসখত আচফদন িসযচত ইচফেঃ
(ি)
অ্ফায়ন ইফায িাযন;
(খ)
সমই বাচফ অ্ফাসয়ত ইচত চায় তাায ফণ িনা;
20

(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(চ)

অ্ফায়ন যফতীচত
য ও  র ভ িাম িক্রভ সি সযচারনা িসযচফ;
উাচত যসক্ষত তচথ্যয সনযাত্তা ও সপাজত সিবাচফ াংযসক্ষত ইচফ এফাং সন্ট্রার
িাউন্টাযাটিযি অ্ফায়চনয য উি তচথ্যয সি ইচফ তাায সফফযন;
সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি সমই ফ ব্যসি ফা প্রসতিাচনয সত চ্যসিফদ্ধ য  ছ তাা
াংসিষ্টচদয  ত দায়-দাসয়চত্বয সি ব্যফস্থা গৃীত ইচফ ায সফস্তাসযত সফফযন; এফাং
িসভন ির্তি
ি ম চত অ্ন্য সম সিান তথ্য

তচফ তি থাচি সম, িসভচনয সরসখত অ্নুচভাদন প্রাসপ্তয যই সিফর সিান সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি অ্ফায়ন াংক্রান্ত
আনুিাসনিতা শুরু িসযচত াসযচফ।
৪৮। সন্ট্রার িাউন্টাযাটি,ি এ চ ও সডসজটসযয ভচধ্য চ্যসি।– সন্ট্রার িাউন্টাযাটি,ি এ চ ও সডসজটসযয
ম্পিি াযস্পসযি চ্যসি দ্বাযা সনধ িাসযত ইচফ।
৪৯। সফসনচয়াগিাযীচদয স্বাথ ি ফ ফচন ভ িাম িক্রভ সযচারনায় ফাধ্যফাধিতা।- সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি ির ভয়
জনস্বাথ ি তথা সফসনচয়াগিাযীচদয স্বাথ ি াংযক্ষচণয জন্য িাজ িসযচফ এফাং স্বীয় স্বাচথ িয সত াাংঘসল িি ইচরও
জনস্বাথ ি তথা সফসনচয়াগিাযীচদয স্বাথ িচি প্রাধান্য প্রদান িসযচফ।
৫০।

য ও  রভ 
ফল এক্সচচ য দ ।দ
 ভত ফ ণ্ণ ন য ,
য ও  র ভ াংসিষ্ট ফল এক্সচচ য দ
 ফ ন , মথ :ি যফযা িয ;
(ি) উায প্রচতযিটি সরনচদ নয তথ্য সন্ট্রার িাউন্টাযাটিচি
(খ) প্রচতযি সেসডাং অ্াংগ্রণিাযীয জন্য সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি ির্তি
ি সনধ িাসযত সরনচদন
ীভায অ্সধি সরনচদন িসযচত ন দও ;
(গ)
সরনচদ নয সক্ষচে
য ও  র ভ াংক্রান্ত সনয়ভিানুন সযারন সনসিত িয ;
(ঘ)
সনধ িাসযত  র ভ ভচয়য ভচধ্য সরনচদনকৃতিত অ্থ ি ও সসিউসযটিজ সন্ট্রার
িাউন্টাযাটিযি সনিট স্তা য সনসিত িয ;
(ঙ) সেসডাং অ্াংগ্রণিাযী এফাং প্রচমাজয সক্ষচে ভচেরচদয ভাসজিন জভাদান সনসিত িয ;
(চ)
ভন
নধ যত এতদাংক্রা
নদ
মথামথবাচফ ারন িযা।

৫১। সযদিন ফা তদ ।- (১) সন্ট্রার িাউন্টাযাটি,ি উায সযচারিবৃন্দ, িভিিতিা- িভিচাযীবৃন্দ এফাং
অ্াংগ্রণিাযীচদয সম সিান িাম িিরা েচন্ধ িসভন সযদিন (Inspection) ফা তদ (Inquiry) িসযচত াসযচফ।
(২) উি সযদিন ফা তদ Securities and Exchange Ordinance, 1969 ফা ফাাংরাচদ
সসিউসযটিজ অ্যান্ড এক্সচচঞ্জ িসভন আইন, ১৯৯৩ এয াংসিষ্ট ধাযা অ্নুমায়ী সযচাসরত ইচফ এফাং ফসণ িত
দ্ধসতচত আইনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ িযা মাইচফ।
(৩)সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি উায অ্াংগ্রণিাযীচদয িাম িিরা সনয়সভতবাচফ সযদিন িসযচফ এফাং
সযদিন প্রসতচফদন প্রচয়াজনীয় ব্যাফস্থা গ্রণাচথ ি িসভচন সপ্রযণ িসযচফ।
৫২। সাফ ফস ও সযিডি ে যক্ষণাচফক্ষণ।- (১)সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি প্রসতটি সাফ ভয় িাচরয তাায সনম্নসরসখত
সাফ ফস, সযিড ি ও দসররাসদ যক্ষণাচফক্ষণ িসযচফ, মথােঃ(ি)
ব্যারান্স ীট;
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(খ)
(গ)
(ঘ)

রাব-সরািান সাফ;
নগদ আদান-প্রদাচনয সফফযণী;
সাচফয উয সনযীক্ষচিয প্রসতচফদন;

(২) এই সফসধয অ্ধীন াংযক্ষণ িযা য় এভন মাফতীয় সাফ ফস, সযিড ি ও দসররে ১২ (ফায) ফৎয
াংযক্ষণ িসযচত ইচফ।
(৩) সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি প্রসতটি সাফ ভচয়য সচল িসভচনয সনিট ব্যারান্স ীট, রাব ও সরািান
সাফ, নগদ আদান-প্রদাচনয সফফযণী এফাং িসভচনয চাসদা অ্নুমায়ী (মসদ থাচি) অ্ন্যান্য প্রসতচফদন দাসখর িসযচত
ফাধ্য থাসিচফ।
৫৩। অ্সনযী ত সাফ সফফযণী।- সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি উায অ্সনযীসক্ষত বেভাসি সাফ সফফযণী প্রসত সতন ভা
ভাসপ্তয চনয সদচনয ভচধ্য িসভচনয সনিট দাসখর িসযচফ।
৫৪। ব্যফস্থানা অ্সধগ্রণ এফ   ন
।- মসদ িসভচনয সনিট ইা প্রতীয়ভান য় সম, সিান সন্ট্রার
ি
িাউন্টাযাটি( )
সফসনচয়াগিাযীচদয স্বাথ ি যক্ষায় ব্যথ ি ইয়াচছ ফা অ্ফচরা িসযচতচছ, অ্থফা
অ্ৎ উচেচশ্য সিান িাম িক্রচভ সরপ্ত ইয়াচছ, অ্থফা
(খ)
যাচেয অ্থ িননসতি স্বাচথ িয াসনিয সিান িাজ িসযচতচছ,
ি যুসিাংগত শুনানীয সুচমাগ প্রদান িসযয়া সরসখত আচদ
তাা ইচর িসভন, উি সন্ট্রার িাউন্টাযাটিচি
দ্বাযা, আচদচ উসেসখত সভয়াচদয জন্য, উি সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সযচারনা ল িদ অ্সধগ্রণ িসযয়া উায
ব্যফস্থানা সযচারনা িসযচত াসযচফ থফ   ন
য  য  ন  যচ রন য ত  য ফ ।
৫৫। সগানীয়তা াংযক্ষণ।- সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সিান সযচারি, দস্য, প্রধান সনফ িাী িভিিতিা, িভিিতিািভিচাযী, িসভটিয সিান দস্য, সয়াযচাল্ডায ফা সিান অ্াংগ্রনিাযী ফা সিান ব্যসি
য ও  রভ
াংক্রান্ত সিান দাসয়ত্ব ারনিাচর অ্থফা অ্ন্য সিানবাচফ সিান মূল্য াংচফদনীর তথ্য অ্থফা এতদসফলয়ি সিান
তথ্য ফা ফাজায নজযদাসয (Market Surveillance) ইচত প্রাপ্ত সিান তথ্য অ্ফগত ইচর উা িসভচনয িসত
ব্যতীত অ্ন্য িাাযও সনিট প্রিা িসযচত াসযচফন না এফাং উি তচথ্যয সবসত্তচত সিান সসিউসযটিজ সরনচদন
িসযচত াযফচফন না।
৫৬। িসভন ির্তি
ি ক্ষভতা প্রচয়াগ।–এ চ য িভিিান্ড সনয়ন্ত্রচণয জন্য িসভন, Securities and Exchange
Ordinance, 1969 ও সডসভউচ্যযয়ারাইচজন আইন, ২০১৩ এয অ্ধীন সমির ক্ষভতা প্রচয়াগ ও ির্তত্ব
ি আচযা
িসযচত াচয, সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি উয সই এিই ক্ষভতা প্রচয়াগ ও ির্তত্ব
আচযা
িসযচত
াসযচফ।
ি
৫৭। এ চ য সফযভান
য ও  র ভ ব্যফস্থা ফ নদ
সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি ন ট ন য।(১) এক্সচচ  য সফযভান
য ও  র ভ ব্যফস্থা, নফ ত সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি
ব্যফা চালুিযণ
নদ প্রাসপ্তয যফতী সতন ভা ম িন্ত চ যাসখচত াসযচফ এফাং উসেসখত সতন ভা ভচয়য ভচধ্য এক্সচচ য
সফযভান
য ও  র ভ ট ব্যফস্থা সনফসন্ধত ও ব্যফা চালুিযণ নদ প্রাপ্ত সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সনিট
স্থানা য িসয ফ এফ ত:য এক্সচচ য
য ও  র ভ ব্যফস্থা সফলুপ্ত ইচফ।
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তচফ তি থাচি সম, সিান সফচল

িসভন, প্রচয়াজচন এ ভয়ীভা বৃসদ্ধ িসযচত াসযচফ।

(২) সনফসন্ধত সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি
ব্যফা চ িযণ নদ
য যফতী সতন ভা অ্থফা িসভন
ির্তি
য ও 
ি ফসধ িত ভয় অ্সতক্রা ইচর, পসুঁ জফাজাচয সরনচদনকৃতিত ির ধয নয সসিউসযটিজ এয
ি
রভ
ম ভ সনফসন্ধত সন্ট্রার িাউন্টাযাটিয আওতাভূি ইচফ এফাং উায ভাধ্যভ ব্যতীত অ্ন্য সিান প্রিাচয ফ
ভ ভ উি িাম িক্রভ ম্পন্ন িযা মাইচফ না।
(৩) - ফ ধ (১) ম এক্সচচ য সফযভান
য ও  রভ
ফ ও িাম িক্রভ নফ ত ও
ব্যফা চালুিযণ নদ প্রাপ্ত সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সনিট স্থানান্তসযত ইফায পচর এক্সচচঞ্জ ির্তি
ি সযচাসরত পূফ িফতী
য ও  র ভ িাম িক্রভ 
( )
সিান আইন ফা সফসধ-সফধান অ্নুাচয প্রদত্ত সিান আচদ ফা সনচদ ি, সন্ট্রার
িাউন্টাযাটিযি সক্ষচে প্রচমাজয ইচফ;
( )
অ্সজিত সিান অ্সধিায, সুসফধা, দায়-দাসয়ত্ব, ম্পাসদত সিান চ্যসি ফা সদনা-াওনায সিান
সযফতিন ইচফ না, ফা উায সফ সদ্ধ সূসচত সিান আইনানুগ িাম িধাযা ক্রটিপূণ ি ফসরয়া গণ্য
ইচফ না, এফাং উায সফ সদ্ধ সিান আইনানুগ িাম িধাযা অ্ব্যাত থাসিচর ফা উা দ্বাযা
সূসচত ইয়া থাসিচর উা চরভান ও অ্ব্যাত থাসিচফ;
( )
সিান সফসধ-সফধান রাংঘচনয িাযচণ িাাযও সফ সদ্ধ সূসচত ইচত াচয, এভন সিান
আইনানুগ িাম িধাযা গ্রণ ফাধাগ্র ইচফ না;
(ঘ)
সিান অ্নুচভাদন, দাসয়ত্ব সঘালণা, দায়মুসি সঘালণা, প্রদত্ত ছাড়ে, অ্ব্যাসত, গৃীত
সদ্ধা ও ব্যফস্থা, প্রদত্ত সপ, কৃতিত ফন্ধি ও স্তা য, ফস, দসরর, তদাফসধ কৃতিত িাম িাসদ ফা
উাচদয অ্নু র ম্পাসদত িাম িাসদ পূচফ িয ন্যায় ফার ও িাম িিয থাসিচফ।
(৪) এক্সচচ য সফযভান
য ও  র ভ ব্যফস্থা সনফসন্ধত ও ব্যফা চালুিযণ নদ প্রাপ্ত
সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সনিট স্থানা য র
ন জ রত য উদ্ভফ  র, ভন
জ রত সনযনিচল্প
জন ম ন আ দ জ য , ফ এ চ ফ
ন ফ সড জট য ফ  ণ য ফ  ফ
ন
ত ন ম ন ন দন দ ন য ত  য ফ।
৫৮। অ্ব্যাসত প্রদাচনয ভত ।- িসভন, জনস্বাচথ ি এই সফসধভারায উচেশ্যপূযণিচল্প সিান ব্যসিচি, যুসিাংগত
িাযণ তাায সরসখত আচফদচনয সপ্রসক্ষচত এই সফসধভারায সিান ফাধ্যফাধিতা ইচত অ্ব্যাসত প্রদান িসযচত
াসযচফ।
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তপ র-১
পযভ 
পযভ-ি
[সফসধ ৬, উ-সফসধ ১]
ি
সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি সাচফ সনফন্ধন াটিসপচিট
এয জন্য আচফদন
সনচদ িাফরী
(ি) আচফদনটি পূযণ িসযয়া প্রচয়াজনীয় ির দসররে িসভচনয দপ্তচয দাসখর িসযচত ইচফ।
(খ) সফসধ অ্নুমায়ী এই আচফদন পূযণ িসযচত ইচফ।
(গ) আচফদনটি ফ ি সদি সদয়া ম্পূণ ি ইচরই ইা সফচফচনায সমাগ্য ইচফ।
(ঘ) ির তথ্য টাইকৃতিত ইচত ইচফ। সম ির তথ্য অ্সধিতয সফ সযতবাচফ যফযা িসযচত ইচফ স ির
তথ্য স্বতন্ত্র িাগচজ এই পযচভয সত াংযুি িসযয়া সদচত ইচফ।
(ঙ) উ-সফসধ ২এ উ সখত স-অ্ড িায আচফদচনয সত দাসখর িসযচত ইচফ।
(চ) এই পযচভয প্রচতযি পৃিা এফাং তৎাংযুি ির িাগচজয প্রচতযি পৃিা আচফদনিাযী ির্তি
ি স্বাক্ষসযত ইচত
ইচফ।
(ছ) আচফদচনয সত াংযুি ির দসররচেয িস সিান সনাটাযী াফসরি ির্তি
ি তযাসয়ত ইচত ইচফ।
---------------------------------------------------------------------প্রথভ অ্াং (আচফদনিাযী ির্তি
ি পূযণ িসযচত ইচফ)
১। (ি)
( )
(গ)
(ঘ)
(ঙ)

সন্ট্রার িাউন্টায াটিযি নাভসযসজষ্টাড ি অ্সপসটসরচপান নেযপযাক্স নেযই-সভইর নেয-

২। আচফদনিাযীযি
(ি) সিাম্পানী আইচনয অ্ধীন সনফন্ধীিযচণয তাসযখ (সনফন্ধন াটিসপচিট,
াংঘস্মাযি এফাং াংঘসফসধ াংযুি
িসযচত ইচফ)(খ) (১) অ্নুচভাসদত মূরধন24

(২) ইসুযকৃতিত মূরধন(৩) সযচাসধত মূরধন(গ) প্রচতযি উচযািায ফতিভান এফাং প্র সফত সয়ায মূরধচনয সযভান৩। আচফদনিাযীয প্রচতযি সযচারি এফাং মুখ্য সনফ িাী িভিিতিায (ি) নাভ(খ) ফয়(গ) জাতীয়তা(ঘ) সক্ষাগত সমাগ্যতা ও অ্সবজ্ঞতা (মুখ্য সনফ িাী িভিিতিায সক্ষচে)(ঙ) অ্ন্য সিান সিাম্পানীচত সযচারচিয দ (মসদ থাচি)(চ)

সিান সপৌজদাযী ভাভরায় অ্সবযুসি ফা প্রাপ্ত 

(মসদ থাচি) (সফ যত সফফযণ সদচত ইচফ)-

৪। (ি) আচফদনিাযীয ফতিভান এফাং সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি সাচফ িাম িক্রভ শুযম্ন িযায আচগ
অ্সপ িাঠাচভায সফফযণ।
(খ) অ্সপচয গৃাসদ(গ) স্বয়াংসক্রয় ডাটা প্রচসাং(ঘ) ডাটা সস্টাচযজ এফাং সফিআ সচস্টভ এফাং দ্ধসত(ঙ) আবয য ণ সনযীক্ষা এফাং তদাযিী ব্যফস্থা-
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সফত সরািফর ও

সঘালণ
আভযা সঘালনা িসযচতসছ সম, এই আচফদচন যফযাকৃতিত তথ্যাসদ এফাং াংযুি দসররোসদ ও অ্সতসযি িাগচজ
ত ফণ িনা ম্পূণ ি তয;
এফাং আভযা আযও সঘালনা িসযচতসছ সম, উি তথ্যাসদয সিান সযফতিন ইচর আভযা অ্সফরচে তাা িসভনচি
সরসখতবাচফ অ্ফসত িসযফ;
এফাং আভযা আযও সঘালনা িসযচতসছ সম, ফাাংরাচদ সসিউসযটিজ অ্যান্ড এক্সচচঞ্জ িসভন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩
চনয ১৫ নাং আইন), সসিউসযটিজ অ্যান্ড এক্সচচঞ্জ িসভন (চন্ট্রার িাউন্টাযাটি)ি সফসধভারা, ২০১৬ এফাং িসভন
ির্তি
ি ভয় ভয় জাযীকৃতিত ফা প্রদত্ত নীসতভারা এফাং সনচদ িাফরী আভযা ভাসনয়া চসরফ।
স্বাক্ষয
আচফদনিাযীয চক্ষ ---------নাভ
ঠিিানা
দফী
তাসযখ:
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সদ্বতীয় অ্াং
(প্রচতযি উচযািা ির্তি
ি পূযণ িসযচত ইচফ)
১। সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি উচযািায (ি) নাভ(খ) ঠিিানা(গ) সমাগাচমাচগয ঠিিানা(ঘ) সটসরচপান(ঙ) পযাক্স নেয(চ) ই সভইর নেয২।

উচযািা অ্ন্য সিান সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি উচযািা ইয়া থাসিচর অ্থফা অ্াংগ্রনিাযী ইয়া থাসিচর উায
নাভ-

৩।

উচযািা সফসধ ১৫ এ

৪।

উচযািা সিান আইচনয অ্ধীন সনফসন্ধত ফা স্থাসত ইয়া থাসিচর উায নাভ ও সনফন্ধন ফা স্থাচনয তাসযখ
ি
(সনফন্ধন াটিসপচিট,
াংঘস্মাযি ও াংঘসফসধ ফা আইচনয িস াংযুি িসযচত ইচফ)-

৫।

উচযািায রক্ষয ফা উচেশ্য-

ত সিান্ সেণীয

-

উচযািা ির্তি
ি সযচাসরত িাম িাফরীয ফণ িনাউচযািায অ্সধভুি ফা উায অ্ধীন সিাম্পানীমূ এফাং উাচদয দ্বাযা সযচাসরত িাম িাফরীয ফণ িনা (মসদ
থাচি)৮। উচযািা িসভন, ফাাংরাচদ ব্যাাংি ফা সফচদী সিান ির্তি চক্ষয সত সনফসন্ধত ইয়া থাসিচর উায ফণ িনা
(াংসিষ্ট দসররে াংযুি িসযচত ইচফ)৯। উচযািায ম্পচদয সফফযণ ( ফ িচল আসথ িি সাচফয সনযীসক্ষত িস াংযুি িসযচত ইচফ)১০। সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সযচাসধত মূরধচন উচযািায সয়াচযয আনুাসতি ায এফাং সযভান৬।
৭।
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সঘালণা
আভযা সঘালনা িসযচতসছ সম, এই আচফদচন যফযাকৃতিত তথ্যাসদ এফাং াংযুি দসররোসদ ও অ্সতসযি িাগচজ
ত ফণ িনা ম্পূণ ি তয;
এফাং আভযা আযও সঘালনা িসযচতসছ সম, উি তথ্যাসদয সিান সযফতিন ইচর আভযা অ্সফরচে তাা িসভনচি
সরসখতবাচফ অ্ফসত িসযফ;
এফাং আভযা আযও সঘালনা িসযচতসছ সম, ফাাংরাচদ সসিউসযটিজ অ্যান্ড এক্সচচঞ্জ িসভন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩
চনয ১৫ নাং আইন), সসিউসযটিজ অ্যান্ড এক্সচচঞ্জ িসভন (চন্ট্রার িাউন্টাযাটি)ি সফসধভারা, ২০১৬ এফাং িসভন
ির্তি
ি ভয় ভয় জাযীকৃতিত ফা প্রদত্ত নীসতভারা এফাং সনচদ িাফরী আভযা ভাসনয়া চসরফ।
উচযািায স্বাক্ষয

-----------নাভ
ঠিিানা
দফী
তাসযখ.....................
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পযভ-খ
[সফসধ ৬, উ-সফসধ ৫]
ি
সন্ট্রার িাউন্টায াটি ি সনফন্ধন াটিসপচিট
ি
সনফন্ধন াটিসপচিচটয
নেয............................তাসযখ..........................
ফাাংরাচদ সসিউসযটিজ অ্যান্ড এক্সচচঞ্জ িসভন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ চনয ১৫ নাং আইন) এয ধাযা ২৪ এফাং
সসিউসযটিজ অ্যান্ড এক্সচচঞ্জ িসভন (
য ও  র ভ ) সফসধভারা, ২০১৬ এয সফসধ ৬এ প্রদত্ত ক্ষভতাফচর
সসিউসযটিজ এন্ড এক্সচচঞ্জ িসভন এত যা ---------------------------------------------------------------(সন্ট্রার
িাউন্টাযাটিয নাভ)
ি
সি উি আইন এফাং সফসধভারায অ্ধীন সনম্নসরসখত তিাধীচন সন্ট্রার িাউন্টাযাটি সাচফ এই সনফন্ধন াটিসপচিট
প্রদান িসযর:
তিাসদ
(1)

ফাাংরাচদ সসিউসযটিজ অ্যান্ড এক্সচচঞ্জ িসভন আইন, ১৯৯৩ এফাং সসিউসযটিজ অ্যান্ড এক্সচচঞ্জ
িসভন (  র
য ) সফসধভারা, ২০১৬ এয সফধান ফসভুিত সিান িাজিভি সন্ট্রার
িাউন্টাযাটি িসযচত াসযচফ না।
ি
(2) সন্ট্রার িাউন্টায াটিয উচযািাগণ তাাচদয সয়ায এই সনফসন্ধন াটিসপচিট
প্রদাচনয তাসযখ ইচত াঁচ
ফৎচযয পূচফ ি  য িসযচত াসযচফ না।
(3) সন্ট্রার িাউন্টায াটিয সিান উচযািা উায সয়ায  য িসযচত চাসচর সফসধ ১৫ সত
ত সিান
প্রসতিাচনয সনিট  য িসযচত ইচফ।
ি
(4) এই সনফন্ধন াটিসপচিট
সিান বাচফই  য িযা মাইচফ না।
িসভচনয আচদক্রচভ
....................................
নাভ
স্বাক্ষয
দফী
ীর
তাসযখ
স্থান: ঢািা

29

পযভ-গ
[সফসধ ৮, উ-সফসধ ১]
ি
সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি সাচফ ব্যফা চালুিযণ াটিসপচিচটয
জন্য আচফদন
সনচদ িাফরী
(ি) আচফদনটি পূযণ িসযয়া প্রচয়াজনীয় ির দসররে িসভচনয দপ্তচয দাসখর িসযচত ইচফ।
(খ)

সফসধ অ্নুমায়ী এই আচফদন পূযণ িসযচত ইচফ।

(গ)

আচফদনটি ফ ি সদি সদয়া ম্পূণ ি ইচরই ইা সফচফচনায সমাগ্য ইচফ।

(ঘ)

ির তথ্য টাইকৃতিত ইচত ইচফ। সম ির তথ্য অ্সধিতয ফ যতবাচফ যফযা িসযচত ইচফ স ির
তথ্য স্বতন্ত্র িাগচজ এই পযচভয সত াংযুি িসযয়া সদচত ইচফ।

(ঙ)

সফসধ ৮(২) এ

(চ)

এই পযচভয প্রচতযি পৃিা এফাং তৎাংযুি ির িাগচজয প্রচতযি পৃিা আচফদনিাযী ির্তি
ি স্বাক্ষসযত ইচত
ইচফ।

ত এিটি স-অ্ড িায আচফদচনয সত দাসখর িসযচত ইচফ।

(ছ) আচফদচনয সত াংযুি ির দসররচেয িস সিান সনাটাযী াফসরি ির্তি
ি তযাসয়ত ইচত ইচফ।
=========================================
১।

ি
আচফদনিাযীয নাভ ও সনফন্ধন াটিসপচিট
নেয-

২।

ি
সনফন্ধন াটিসপচিট
ভঞ্জুচযয তাসযখ-

৩।

আচফদনিাযীয উ-আইন িসভন ির্তি
ি অ্নুচভাসদত ইয়াচছ সিনা? (ইয়া থাসিচর উায িস াংযুি
িসযচত ইচফ)-

৪।

আচফদনিাযীয িভিচাযী এফাং দপ্তয গঠন এয সফ সযত সফফযণ-

৫।

মূখ্য সনফ িাী িভিিতিায সযসচসত ও অ্সবজ্ঞতায ফণ িনা এফাং প্রধান সযগুচরটসয িভিিতিায সযসচসত ও
অ্সবজ্ঞতায ফণ িনা

৬।

আচফদনিাযী ির্তি
ি স্থাসত অ্বয য ণ সনযীক্ষা এফাং তদাযসি ব্যফস্থায সফফযণ, তৎ উি ব্যফস্থায সত
াংসস্দষ্ট ব্যসিফচগযি সযসচসত এফাং অ্সবজ্ঞতায ফণ িনা ( সি ব্যফস্থানা এফাং সযচারনা ম্যানুয়াচরয িস
াংযুি িসযচত ইচফ)-

৭।

স্বয়াংসক্রয় ডাটা প্রচসাং এফাং সমাগাচমাগ ব্যফস্থা ম্পসিিত সনম্নসরসখত সফলচয় সফ যত ফণ িনা30

(ি)
(খ)
(গ)

াড িওয়ায, পট্ওয়ায এফাং সমাগাচমাগ ব্যফস্থা, উাচদয িাম িক্ষভতা এফাং অ্ফস্থানডাটা সস্টাচযজ, সফিআ দ্ধসত এফাং উাচদয িাম ি ক্ষভতা এফাং অ্ফস্থানসফম িয় াভরাচনায ব্যফস্থা এফাং দ্ধসত-

৮।

গৃাদী এফাং স্বয়াংসক্রয় ডাটা প্রচসাং এফাং সমাগাচমাগ ব্যফস্থা সি-সনজস্ব/বাড়াকৃতিত/ফচন্দাফ কৃতিত? (তযাসয়ত
দসরর ফা বাড়াটিয়া চ্যসিয িস াংযুি িসযচত ইচফ)-

৯।

সুসফধাচবাগী ভাসরিচদয ক্ষসতপূযচণয জন্য গৃীত ব্যফস্থায ফণ িনা-

১০। ফীভা িযা ইয়াচছ সি? (িযা ইয়া থাসিচর ফীভায সরস/দসরর াংযুি িসযচত ইচফ)১১। সিান অ্াংগ্রনিাযীয সত সন্ট্রার িাউন্টাযাটিয চ্যসিয প্র ফ আচছ সি? (থাসিচর চ্যসিচেয িস
াংযুি িসযচত ইচফ)১২। সিান ইসুযয়াচযয সত ফা সিান ইসুযয়ায এফাং উায সযসজোয এয সত সিান চ্যসিয
(থাসিচর চ্যসিচেয িস াংযুি িসযচত ইচফ)-

ফ আচছ সি?

১৩। সন্ট্রার িাউন্টাযাটিয প্রসতসনসধ সাচফ অ্াংগ্রনিাযীয সত সুসফধাচবাগী ভাসরিচদয সিান চ্যসিয প্র ফ
আচছ সি? (থাসিচর চ্যসিচেয িস াংযুি িসযচত ইচফ)১৪। এ চ ড জট য ও
য
এয  ত  দত 
 ।।
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সঘালণ
আভযা সঘালনা িসযচতসছ সম, এই আচফদচন যফযাকৃতিত তথ্যাসদ এফাং াংযুি দসররোসদ ও অ্সতসযি িাগচজ
ত ফণ িনা ম্পূণ ি তয;
এফাং আভযা আযও সঘালনা িসযচতসছ সম, উি তথ্যাসদয সিান সযফতিন ইচর আভযা অ্সফরচে তাা িসভনচি
সরসখতবাচফ অ্ফসত িসযফ;
এফাং আভযা আযও সঘালনা িসযচতসছ সম, ফাাংরাচদ সসিউসযটিজ অ্যান্ড এক্সচচঞ্জ িসভন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩
চনয ১৫ নাং আইন), সসিউসযটিজ অ্যান্ড এক্সচচঞ্জ িসভন (  র
য ) সফসধভারা, ২০১৬ এফাং িসভন
ির্তি
ি ভয় ভয় জাযীকৃতিত ফা প্রদত্ত নীসতভারা এফাং সনচদ িাফরী আভযা ভাসনয়া চসরফ।
স্বাক্ষয
আচফদনিাযীয চক্ষ

------------------নাভ
ঠিিানা
দফী
তাসযখ.....................
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পযভ-ঘ
[সফসধ ১০, উ-সফসধ ১]
ি
সন্ট্রার িাউন্টাযাটিয ব্যফা চালুিযণ াটিসপচিট
ফাাংরাচদ সসিউসযটিজ অ্যান্ড এক্সচচঞ্জ িসভন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ চনয ১৫ নাং আইন) এয ধাযা ২৪ এফাং
সসিউসযটিজ অ্যান্ড এক্সচচঞ্জ িসভন (
য ও  র ভ ) সফসধভারা, ২০১৬ এয সফসধ ১০এ প্রদত্ত ক্ষভতাফচর
সসিউসযটিজ এন্ড এক্সচচঞ্জ িসভন এত যা --------------------------------------------------- (সন্ট্রার িাউন্টায
াটিয নাভ)
ি
সি উি আইন এফাং সফসধভারায অ্ধীন সন্ট্রার িাউন্টাযাটি সাচফ ব্যফা চালুিযণ াটিসপচিট
প্রদান িসযর।

িসভচনয আচদক্রচভ
স্বাক্ষয
............................................
দফী
ীর
তাসযখ
স্থান: ঢািা
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পযভ-ঙ
[সফসধ ৩৫, উ-সফসধ ২(ি)]
অ্াংগ্রণিাযী সাচফ সনফন্ধচনয আচফদন
[াংসফসধফদ্ধ াংস্থা, ব্যাাংি ফা ফীভা সিাম্পানী, ষ্টি সডরায ফা ষ্টি সরািায ইচর সিফরভাে ১ ইচত ৭ নাং ক্রসভচি
ত তথ্যাফরী প্রদান িসযচর চসরচফ।
১।

আচফদনিাযীয নাভ

২।

আচফদনিাযীয ঠিিানা
:
ঠিিানা সযফসতিত ইচর উা সতন িাম িসদফচয
ভচধ্য াং

:

সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ও িসভনচি

সরসখতবাচফ অ্ফসত িসযচত ইচফ]
৩।

৪।

আচফদনিাযী সম সন্ট্রার িাউন্টাযাটিয
অ্াংগ্রণিাযী ইচত ইচ্ছুি উায(ি) নাভ ও ঠিিানা
(খ) সিাড নাং
(গ) সিাড প্রদাচনয তাসযখ

:
:
:

আচফদনিাযী সিান সেণীয সফা
প্রদান এয জন্য নদ প্রাথী

: ------অ্াংগ্রণিাযী

৫।

আচফদনিাযীয আইনগত ভম িাদা
: সিাম্পানী/ াংসফসধফদ্ধ াংস্থা
(অ্প্রচমাজযটি িাটিয়া সদন। াংসফসধফদ্ধ াংস্থা, ব্যাাংি ফা ফীভা
সিাম্পানী ইচর াং
আইন/চযসজচেন নচদয তযাসয়ত
ছায়াসরস এফাং ফ িচল সনযীসক্ষত ফাসল িি সফফযণী াংযুি িসযচত
ইচফ)।

৬।

আচফদনিাযীয চক্ষ স্বাক্ষযিাযী
ব্যসিয নাভ ও প্রদত্ত ক্ষভতায সফফযণ
(ক্ষভতাচেয অ্নুসরস দাসখর ি ন)।

৭।

আচফদনিাযীয
(ি) অ্সপচয সপান, পযাক্স
ও ই-সভইর নেয(খ) প্রধান সনফ িাীয
ফাায সপান, পযাক্স, ই-সভইর নেয

:

:
:
:
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৮।

আচফদনিাযী সিান সিাম্পানী ইচর সিাম্পানীয
:
সযচারিগচণয নাভ, ঠিিানা এফাং অ্ন্য সম ির সিাম্পানীচত
/প্রসতিাচন ভাসরিানা ফা ব্যফাসয়ি ম্পিি যসয়াচছ তাায সফফযণ

৯।

আচফদনিাযীয সসিউসযটি ব্যফাচয় অ্সবজ্ঞতা (মসদ থাচি)

১০। আচফদনিাযীয নীট মূরধন
সস্থসত (.........তাসযচখ)
[সনযীসক্ষত আসথ িি সাফ সফফযণী দাসখর ি ন]

:

:

১১। আচফদনিাযী সিান ভাচচ িন্ট ব্যাাংিায,
সাট িচপাসরও ম্যাচনজায, সভউচ্যযয়ার
পাচন্ডয োসস্ট, সপাজতিাযী ফা
ম্পদ ব্যফস্থানা সিাম্পানী সিনা?

:

১২। আচফদনিাযী ফা উায সযচারিভন্ডরীয
সিান দস্য সিান ভয় জাসরয়াসত, প্রতাযণামূরি
ফা অ্াধু িাম ি-িরাজসনত সিান সপৌজদাযী
অ্যাচধয দাচয় দসন্ডত ইয়াসছর সিনা? ইচর
িখন, সিাথায় এফাং সিান অ্যাচধ?

:

১৩। আচফদনিাযী ফা উায সযচারিভন্ডরীয
:
সিান দস্য সিান ভয় আদারত ির্তি
ি সদউসরয়া ফা
সফিাযগ্র ফসরয়া সঘাসলত ইয়াসছর সিনা? ইচর িখন, সিাথায়?
১৪। আচফদনিাযী ফা উায সযচারিভন্ডরীয
সিান দস্য সিান ব্যাাংচিয ঋণ সখরাী সিনা?
ইচর সিান ব্যাাংি এফাং িত টািা?

:

১৫। আচফদনিাযীয অ্নুচভাসদত প্রসতসনসধ (মসদ থাচি) এয( ) নাভ
( ) সতায নাভ
( ) স্থায়ী ঠিিানা
(ঘ) ফতিভান ঠিিানা
(ঙ) অ্সপচয ঠিিানা
(চ) সক্ষাগত সমাগ্যতা
১৬। আচফদনিাযীয িভিচাযীয াংখ্যা

:

১৭। অ্ন্যান্য তথ্যাসদ

:
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আসভ এই ভচভি সঘালণা িসযচতসছ সম, উচয প্রদত্ত তথ্যাসদ আভায জ্ঞান ও সফশ্বাভচত তয ও ঠিি।
...................এয চক্ষতাসযখ..........................
...................................
আচফদনিাযীয স্বাক্ষয ও ীর
সন্ট্রার িাউন্টাযাটিয সুাসয/ভভত্মব্য
তাসযখেঃ..............................

..............................................
প্রধান সনফ িাী িভিিতিায স্বাক্ষয ও ীর
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পযভ-চ
[সফসধ ৩৭, উ-সফসধ (১)]
অ্াংগ্রণিাযীয সনফন্ধন নদ

ফাাংরাচদ সসিউযটিজ অ্যান্ড এক্সচচঞ্জ িসভন
অ্াংগ্রণিাযীয সনফন্ধন নদ
সনফন্ধন নদ নাং ..............

নদ প্রদাচনয তাসযখ.......................

সসিউসযটিজ অ্যান্ড এক্সচচঞ্জ িসভন (  র
য ) সফসধভারা, ২০১৬ এয সফসধ ৩৭ সভাতাচফি
সসিউসযটিজ ও এক্সচচঞ্জ িসভন এতদ্বাযা...................................... (অ্াংগ্রণিাযীয নাভ)
..................................... ঠিিানা ...................................চি (চন্ট্রার িাউন্টাযাটিয নাভ) এয
সনফসন্ধত...................... অ্াংগ্রণিাযী সাচফ িাজ িযায জচন্য এই সনফন্ধন নদ প্রদান িসযর।
এই সনফন্ধন নদ ......................... তাসযখ ম ত ফরফৎ থাসিচফ এফাং যফতীচত উা অ্ে নচদয িাচত
প্রদত্ত সনসদ িষ্ট ছচি নফ য়ন িযা মাইচফ।

ফাাংরাচদ সসিউসযটিজ ও এক্সচচঞ্জ িসভচনয চক্ষ(নদ প্রদানিাযী িভিিতিায স্বাক্ষয)
নাভ
: ............................
দফী : .............................
ীর
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তপসর-২
সযচারি, ব্যফস্থানািভী ও অ্ন্যান্য িভীচদয সমাগ্যতা ও অ্চমাগ্যতা
সযচারচদয সমাগ্যতা ও অ্চমাগ্যতা
(১) সিান ব্যসি সযচারি সাচফ সনফ িাসচত, ভচনানীত ফা সনচয়াগপ্রাপ্ত ইচত াসযচফ না এফাং সযচারি
সাচফ অ্চমাগ্য ফসরয়া সফচফসচত ইচফ, মসদ( )
স অ্প্রকৃতিসতস্থ য় অ্থফা আদারত ির্তি
ি সদউসরয়া সঘাসলত য়;
( )
স যয সযচারি ল িচদয সতনটি বায় অ্থফা ধাযাফাসিবাচফ সতন ভাচয ভচধ্য
অ্নুসিত সযচারি ল িচদয ির বায় (মাা দীঘ িতয) সযচারি ল িচদয সনিট ইচত
ছুটি গ্রণ ব্যতীত অ্নুসস্থত থাচি;
( )
স সপৌজদাযী অ্যাচধ উযুি আদারত ির্তি
ি অ্যাধী য় ফসরয়া সফচফসচত ফা বনসতি
স্খরচনয দাচয় সদালী াব্য য়;
(ঘ)
ফাাংরাচদ ব্যাাংচিয সআইসফ প্রসতচফদন অ্নুমায়ী ঋণচখরাী য়;
(ঙ)
ন সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি াচথ সিান ব্যফাসয়ি সরনচদচন যুি য়;
ি
(চ)
সেসডাং াটিসপ্যান্ট
অ্থফা তাচদয প্রসতসনসধ য়;
(ছ)
উ ত সফলয়মূ ব্যতীত িসভন ির্তি
ি ভয় ভয় প্রণীত ‘‘উযুিতা ও ঠিিতা’’
ভানদন্ড সযারচন অ্নুত্তীণ ি য়।
(২) উচযাি সফলচয়য সত আযও উ
সম, এিজন ব্যসি স্বতন্ত্র সযচারি সাচফ সফচফসচত ইচফ না,
মসদ(ি) সনচয়াচগয প্রস্তাফ প্রদাচনয পূফ িফতী ৩ (সতন) ফৎচযয ভচধ্য স াংসিষ্ট সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি
ফা উায সিান াফসসডয়াযী অ্থফা সিাম্পানীচত িভিযত থাচি;
(খ) সনচয়াচগয প্রস্তাফ প্রদাচনয পূফ িফতী ৩ (সতন) ফৎচযয ভচধ্য াংসিষ্ট সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি
াচথ প্রতযক্ষ ফা চযাক্ষবাচফ এিজন অ্াংীদায, উচেখচমাগ্য াংখ্যি সয়াযচাল্ডায
সাচফ গুরূত্বপূণ ি ব্যফাসয়ি ম্পিি থাচি অ্থফা াংসিষ্ট সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি াচথ
এ রূ ম্পিিযুি সিান প্রসতিাচনয সযচারি ন;
(গ) াংসিষ্ট সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সিান সযচারি ফা সেসডাং াটিসপ্যান্ট অ্থফা
সয়াযচাল্ডাচযয সযফাচযয দস্য ফা ম্পিিযুি সিান ব্যসি;
(ঘ) ফতিভাচন তথা সনচয়াচগয পূফ িফতী ৩ (সতন) ফৎচযয ভচধ্য সিান মূরধন ফাজায ভধ্যস্থতািাযী
প্রসতিাচনয িভী ফা সযচারি ন;
(ঙ) অ্ন্য সিান সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সযচারি সাচফ িভিযত থাচিন;
(চ) সিান সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি সম সিান সয়াযচাল্ডাচযয িভী ন;
(ছ) সম সিান সনয়ন্ত্রণিাযী প্রসতিাচনয িভী ন;
(জ) সিান সরচষ্টড সিাম্পানীয সযচারি ন;
(৩) এিজন স্বতন্ত্র সযচারচিয অ্ফশ্যই সনম্নসরসখত সমচিান এিটি সক্ষাগত সমাগ্যতা এফাং সাগত
অ্সবজ্ঞতা থাসিচত ইচফ;
(ি) অ্ন্যযন ১০(দ) ফৎচযয সাগত অ্সবজ্ঞতা ব্যফায়, অ্থ িনীসত, সযাংখ্যান,
িসম্পউটায াচয়ন্স, গসণত, জনপ্রান অ্থফা আইন সফলচয় ভাষ্টা ি সডসগ্র;
(খ) অ্ন্যযন ১৫(চনয) ফৎচযয সাগত অ্সবজ্ঞতা ব্যফায়, অ্থ িনীসত, সযাংখ্যাণ,
িসম্পউটায াচয়ন্স, গসণত, জনপ্রান অ্থফা আইন সফলচয় ব্যাচচরয সডগ্রী;
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(গ)
(ঘ)

অ্ন্যযন ১০(দ) ফৎচযয সাগত অ্সবজ্ঞতা সএপএ, সএ, সএভএ, সএ অ্থফা
সসএ উাসধ;
অ্ন্যযন ২০(সফ) ফৎচযয ব্যফস্থানা অ্সবজ্ঞতা ব্যাচচরয সডগ্রী ।
ফ ন িভীবৃ য সমাগ্যতা ও অ্চমাগ্যতা

( ) প্রধান নফ  িভিিতিায সমাগ্যতােঃ
( )
পসুঁ জফাজায াং
অ্ন্যযন ১৫( নয) ফৎচযয সাগত অ্সবজ্ঞতা ব্যফায়
সফলচয় ভাষ্টা ি সডগ্রী;
(আ) পসুঁ জফাজায াং অ্ন্যযন ১৫( নয) ফৎচযয সাগত অ্সবজ্ঞতা সএপএ,
সএ অ্থফা সএভএ উাসধ।
ত থ

য ম ন
পসুঁ জফাজায াং
থফ
তয দ  র  দ ভ
ব ত
 ত  ফ।

ত ন ধ ন নফ 
ত
০৫( চ) ফছ যয  ত

( ) প্রধান অ্াচযটিাং িভিিতিায সমাগ্যতােঃ
( )
পসুঁ জফাজায াং
অ্ন্যযন ১০(দ) ফৎচযয সাগত অ্সবজ্ঞতা ব্যফায়
সফলচয় ভাষ্টা ি সডগ্রী;
(আ) পসুঁ জফাজায াং
অ্ন্যযন ১০(দ) ফৎচযয সাগত অ্সবজ্ঞতা সএপএ,
সএ অ্থফা সএভএ উাসধ।
( ) প্রধান য রট য িভিিতিাযসমাগ্যতােঃ
( )
পসুঁ জফাজায ম্পিসিত অ্ন্যযন ১৫( নয) ফৎচযয সাগত অ্সবজ্ঞতা
ব্যফায় অ্থফা আইন সফলচয় ভাষ্টা ি সডগ্রী;
(আ) পসুঁ জফাজায াং
অ্ন্যযন ১০(দ) ফৎচযয সাগত অ্সবজ্ঞতা সএপএ,
সএ অ্থফা সএভএ উাসধ।
(ঘ) প্রধান ঝসুঁ ি িভিিতিায সমাগ্যতােঃ
(অ্)
পসুঁ জফাজায ম্পিসিত অ্ন্যযন ১০(দ) ফৎচযয সাগত অ্সবজ্ঞতা ব্যফায়
অ্থফা আইন সফলচয় ভাষ্টা ি সডগ্রী;
(আ) পসুঁ জফাজায াং
অ্ন্যযন ১০(দ) ফৎচযয সাগত অ্সবজ্ঞতা সএপএ,
সএ অ্থফা সএভএ উাসধ।
(ঙ) সিাম্পানী সচচফয সমাগ্যতােঃ
(অ্)
পসুঁ জফাজায াং
অ্ন্যযন ১০(দ) ফৎচযয সাগত অ্সবজ্ঞতা ব্যফায়
অ্থফা আইন সফলচয় ভাষ্টা ি সডগ্রী;
(আ) অ্ন্যযন ১০(দ) ফৎচযয সাগত অ্সবজ্ঞতা সএপএ, সএ, সএভএ, অ্থফা
সএ উাসধ।
(চ) প্রধান আসথ িি িভিিতিায সমাগ্যতােঃ
(অ্)
পসুঁ জফাজায াং
ত ন আ থ ফব
অ্ন্যযন ১০(দ) ফৎচযয
সাগত অ্সবজ্ঞতা ব্যফায় সফলচয় ভাষ্টা ি সডগ্রী;
(আ) অ্ন্যযন ১০(দ) ফৎচযয সাগত অ্সবজ্ঞতা সএপএ, সএ, সএভএ, অ্থফা
সসএ উাসধ।
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তপ র-৩
 যচ র দয আচযণ ফ ধ
( )
( )

( )

(ঘ)
(ঙ)
(চ)
(ছ)
(জ)
(ঝ)
(ঞ)
(ট)
(ঠ)
(ড)
(ঢ)
(ণ)
(ত)
(থ)
(দ)

সযচারনা ল িচদয বা, াধাযণ বা, সফজ্ঞসপ্ত, সফলয়সূসচ (এচজন্ডা), বায িাম িসফফযণী
(minutes) সিাম্পানী আইন, ১৯৯৪ সভাতাচফি ইচফ;
মসদ সিান সযচারি ভচন িচয সম, ল িদ বায় তাায উত্থাসত সিান আসত্ত িাম িসফফযণীচত
 লজনিবাচফ নসথভূি য় নাই তচফ াংসিষ্ট সযচারি সফলয়টি সিাম্পানী সচচফয সনিট
উচেখ িসযচত াচযন এফাং িাম িসফফযণী সনসিতিযচণয ভয় আসত্তয সফলয়টি যুি িসযচত
ফসরচত াচযন;
আসথ িি ফা অ্ন্য সিান সফলচয় সিান সযচারচিয স্বাথ ি াংসিষ্ট ফা স্বাচথ িয সযসন্থ এভন সিান
সফলচয় াংসিষ্ট সযচারি আচরাচনায় অ্াংগ্রণ িসযচফন না এফাং সইচক্ষচে সফলয়টি বায
িাম িসফফযণীচত (minutes) অ্ ভূিি থাসিচত ইচফ;
সযচারিগণ এই ভচভি সনসিত িসযচফ সম, সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি িসভন ির্তি
ি প্রণীত ির
সসিউসযটিজ আইন, সফসধ, প্রসফসধ, আ দ, াকুিরায ও সনচদ িনা ভাসনয়া চসরচফ;
সযচারিগণ এই ভচভি সনসিত িসযচফ সম, সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি দ্ধসত সিান ধযচণয অ্সনয়চভয
িাযচণ ব্যত ইচফ না;
সযচারিগণ এই ভচভি সনসিত িসযচফ সম, সিান ধযচণয অ্সনয়ভ সযাচধয জন্য িসভন ির্তি
ি
ি
সনধ িাসযত ভয়ীভায ভচধ্য সন্ট্রার িাউন্টাযাটি দচক্ষ গ্রণ িসযচফ;
সযচারিগণ এই ভচভি সনসিত িসযচফ সম, সফসনচয়াগিাযীচদয স্বাচথ িয সযন্থী সিান সদ্ধা সফাড ি
বায় গৃীত ইচফ না এফাং মসদ গৃীত য় তচফ ব্যফস্থানা সযচারি উা িসভচনয সগাচয ত
য ফন;
সফসনচয়াগিাযীচদয স্বাথ ি যক্ষাচথ ি সন্ট্রার িাউন্টাযাটিযি দক্ষ ভূসভিা সযচারিগণ সনসিত
িসযচফন;
সফসনচয়াগিাযীচদয অ্সবচমাগ সযাধিচল্প সযচারিগণ প্রচয়াজনীয় ব্যফস্থা ণ য ফ এফাং
সসিউসযটিচজয সরনচদচনয সক্ষচে ন্যায্য অ্নুীরচন উৎাসত িসযচফ;
সসিউসযটিজ আইন অ্নুমায়ী সনধ িাসযত প্রচয়াজনীয় ির সফলয় িসভচন সিযণ সযচারিগণ
সনসিত িসযচফ;
আইচনয ফাধ্যফাধিতা না থাসিচর সিান সগানীয় সফলয়াসদ সযচারিগণ প্রিা িসযচফ না;
সিান সযচারি ব্যসিগত স্বাচথ ি প্রতযক্ষ ফা চযাক্ষবাচফ সিান সগানীয় তথ্য ব্যফায িসযচফ না;
সযচারিগণ তাচদয স্বাধীনতা ফা দাপ্তসযি দাসয়ত্ব ণ্ণ ইচত াচয এভন সিান িাজ িসযচফ না;
সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি ব্যফস্থানায িাম িক্রচভ সযচারিগণ স্তচক্ষ িসযচফ না;
সযচারিগণ সন্ট্রার িাউন্টাযাটি ি এফাং সফসনচয়াগিাযীয স্বাচথ ি ম্পৃি সফলচয় স্বচ্ছতা ও
সনযচক্ষতা সনসিত িসযচফ;
ত  যচ র ণ ত ০৬ (ছ ) ভ  ভ এ ফ য  র
য য জ র
ফল  য ফল
ত ব ফ ব য ফ;
িতিব্য ারচনয সক্ষচে সযচারিগণ উযুি অ্ধ্যফাচয়য অ্নুীরন িসযচফ;
ভন ফ
ন
নদ ত
নদ ।
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