
   

ঈত্তযাধধকায অআন, ১৯২৫ 

(THE SUCCESSION ACT, 1925) 

(১২৫ ননয ৩৯নং অআন) 

[৩০ শ শনেম্বয, ১৯২৫] 

  
ফাংরানদন ঈআরধফীন ফস্থা এফং ঈআর ংক্রান্ত ঈত্তযাধধকানযয শেনে প্রনমাজয অআন ংতকযণকনে প্রণীত অআন৷ 

শমনতু ফাংরানদন ঈআরধফীন ফস্থা এফং ঈআর ংক্রান্ত ঈত্তযাধধকানযয শেনে প্রনমাজয অআন ংত কযা প্রনমাজনীয়  ভীচীন; শআনতু 

এতদ্বাযা ধনম্নরূ অআন কযা আরঃ 

বাগ – ১ প্রাথধভক 

  
ধাযা-১৷ ংধেপ্ত ধনযানাভ৷- এআ অআন ঈত্তযাধধকায অআন, ১৯২৫ নানভ ধবধত আনফ৷ 

ধাযা-২৷ ংজ্ঞা৷ - ধফলয় ফা প্রনেয ধযধি শকান ধকছু না থাধকনর এআ অআনন-  

(ক) ''প্রাক'' থথ ধনফথাক না থাধকনর ভৃত ফযধিয বূ-ম্পধত্ত ধযচারনায জনয ঈমুি কর্রতৃথনেয দ্বাযা ধননমাগপ্রাপ্ত শকান ফযধিনক ফুঝাআনফ; 

(খ) ''কধিধর'' (Codicil) থথ ঈআর ংক্রান্ত কতৃ শকান দধরর এফং ঈায ফযাখযা, ধযফতথন, ফা ংনমাজন এফং ঈআনরয ংধফনল গঠন কনয 

ফধরয়া ধফনফধচত আনফ;  

(খখ) ''শজরা জজ'' থথ ভূর এধিয়াযম্পন্ন প্রধান অদারনতয ধফচাযক ফুঝাআনফ৷ 

(গ) ''ধনফথাক'' থথ ঈআরকাযীয ধননয়াগ দ্বাযা ভৃত ফযধিয ফথনল ঈআনরয কামথকযণ কযায জনয ধফশ্বা ফনর ধথত শকান ফযধি; 

(ঘ) ''ফাংরানদ খৃস্টান'' থথ ফাংরানদনয একজন নাগধযক ধমধন ধফধভশ্র এধয়াধিক ফংনাদূ্ভত ফধরয়া ধননজনক দাফী কনযন এফং ধমধন খৃস্ট ধনভথয 

শকান ংন নুগত;  

(ঙ) ''নাফারক'' থথ ১৮৭৫ ননয াফারকত্ব অআন াননে শকান ফযধি, ধমধন ঈি অআননয থথানুানয াফারকত্ব জথন কনযন নাআ, এফং নয 

শকান ফযধি, মাায ফয় ১৮ ফত্য য় নাআ এফং ''নাফারকত্ব'' থথ ঈি শকান ফযধিয ভমথাদা;  

(চ) ''প্রনফি'' থথ ঈআরকাযীয বূ-ম্পধত্তয ধযচারনা ভঞ্জযু ম্পধকথত ঈমুি এধিয়াযম্পন্ন অদারনতয ীর শভানয তযাধয়ত ঈআনরয 

নুধরধ; 

(ছ) ''ঈআর'' থথ ঈআরকাযীয ম্পধত্ত ধফলনয় তাায আচ্ছায অআনগত শঘালণা ফুঝাআনফ, মাা ধতধন তাায ভৃতুযয নয কাম॔ কয আনফ ভনভথ আচ্ছা 

শালণ কনযন৷ 

 ধাযা-৩৷ এআ অআননয প্রনয়াগ আনত শকান জাধত, শগাষ্ঠী ফা ঈজাধতনক ফযাধত দানন যকানযয েভতা৷- (১) যকায যকাযী শগনজনি প্রজ্ঞান 

দ্বাযা ১৮৬৫ ননয ১৬আ ভাচথ আনত বূতানেবানফ ধকংফা বধফলযত্ আনত এআ অআননয ধনম্নধরধখত শকান ধফধানাফরীয কামথকযতা আনত থথাত্ ৫ 

ধাযা শথনক ৪৯ ধাযা মথন্ত, ৫৮ ধাযা শথনক ১৯১ ধাযা মথন্ত, ২১২, ২১৩ ধাযা এফং ২১৫ ধাযা শথনক ৩৬৯ ধাযা মথন্ত শকান শগাষ্ঠী, ম্প্রদায় ফা 

ঈজাধতনক ধকংফা ঈায শকান ংনক, ফযাধত ধদনত াধযনফ মাায শেনে যকায ঈি ধফধানাফরী ফা অনদন ঈনেধখত শকান একধি প্রনমাজয 

য়া ম্ভফ ফা ভীচীন ফধরয়া ধফনফচনা কনয৷  

(২) একআরূন প্রজ্ঞান দ্বাযা যকায ঈি শকান অনদ প্রতযাায কধযনত াধযনফ, ধকন্তু এভনবানফ নয় শম মাানত ঈি প্রতযাানযয শকান 

বূতানে কামথকযতা থানক৷  

(৩) এআ ধাযায় ঈধেধখত ফযাধতপ্রাপ্ত ফযধিগণনক ''ফযাধতপ্রাপ্ত ফযধিগণ'' ধানফ ঈনেধখত৷  

                                                                             বাগ - ২ 

স্থায়ী ধনফা ম্পধকথত  

ধাযা ৪৷ এআ ধযানয়য প্রনয়াগ৷- ভৃত ফযধি ধনু্দ, ভুধরভ, শফৌদ্ধ ফা জজন আনর এআ ধযায় প্রমুি আনফ না৷  

ধাযা ৫৷ ভৃত ফযধিয মথাক্রনভ স্থাফয  স্থাফয ম্পধত্তনত ঈত্তযাধধকায ধনয়ন্ত্রণকাযী অআন৷-(১) ভৃতুযয ভনয় শমখাননআ স্থায়ী ধনফা (domicile) 

থাকুক না শকন ভৃত ফযধিয ফাংরানদন ফধস্থত স্থাফয ম্পধত্তনত ঈত্তযাধধকায ফাংরানদনয অআন দ্বাযা ধনয়ধন্ত্রত আনফ৷ (২) ভৃতুযয ভয় শম শদন 

স্থায়ী ধনফা থাধকনফ ভৃত ফযধিয স্থাফয ম্পধত্তনত ঈত্তযাধধকায ঐ শদনয অআন দ্বাযা ধনয়ধন্ত্রত আনফ৷  

ঈদাযণ 

() ফাংরানদন স্থায়ী ধনফা থাকাকানর 'ক' ফ্রান্স এফং আংরযানে স্থাফয ম্পধত্ত এফং ফাংরানদন স্থাফয  স্থাফয ঈবয় প্রকায ম্পধত্ত যাধখয়া 

ফ্রানন্স ভাযা শগর৷ এনেনে ভস্ত ম্পধত্তনত ঈত্তযাধধকায ফাংরানদনয অআন দ্বাযা ধনয়ধন্ত্রত আনফ৷ 

(অ) 'ক' একজন আংনযজ ফযধি৷ ফ্রানন্স স্থায়ী ধনফা থাকাকানর ফাংরানদন তাায স্থাফয  স্থাফয ম্পধত্ত যাধখয়া ফাংরানদন ভাযা শগর৷ স্থাফয 

ম্পধত্তনত ঈত্তযাধধকায ধফলয়ধি ফ্রানন্স ফফাযত ফস্থায় ভৃতুযফযণকাযী একজন আংনযজ ফযধিয স্থাফয ম্পধত্তনত ঈত্তযাধধকায ফ্রানন্স প্রচধরত 

শম ধফধধভারা দ্বাযা ধনয়ধন্ত্রত য়, ঈি ধফধধভারা দ্বাযা ধনয়ধন্ত্রত আনফ, এফং স্থাফয ম্পধত্তয ঈত্তযাধধকায ফাংরানদনয অআন দ্বাযা ধনয়ধন্ত্রত আনফ৷  

অনরাচনা  



এআ ধাযায প্রথভ ংন ফরা নয়নছ শম, ভৃতুযয ভয় একজন ফযধিয স্থায়ী অফাবূধভ ফাংরানদ ফা নয শদন শমখাননআ থাকুক না শকন 

ফাংরানদন ফধস্থত তায স্থাফয ম্পধত্তয ঈত্তযাধধকায ফাংরানদনয অআন নুমায়ী নফ৷  

ধদ্বতীয় ংন ফরা নয়নছ, ভৃতুযয ভয় একজন ফযধিয শমনদন স্থায়ী অফা থাকনফ স্থাফয ম্পধত্তনত তায ঈত্তযাধধকায ঐ শদনয অআন 

নুমায়ী নফ৷  

ধাযা-৬৷ শুধভুাে একিা স্থায়ী অফা স্থাফয ম্পধত্তনত ঈত্তযাধধকায প্রবাধফত কনয৷ - স্থাফয ম্পধত্তনত ঈত্তযাধধকানযয ঈনেনয একজন ফযধিয 

শকফরভাে একধি স্থায়ী অফা থাধকনত াধযনফ৷ 

অনরাচনা 

এআ ধাযাধি ভূরতঃ Somerville Vs. Somerville (5 Ves. 750) ভাভরায ধবধত্তনত এআ অআনন স্থান শনয়নছ৷ শকান ঈনেনয একজন 

ফযধিয একাধধক স্থায়ী অফা থাকনত ানয ধকন্তু স্থাফয স্পধত্তনত ঈত্তযাধধকানযয শেনে তায একধিভাে স্থায়ী অফা থাকনত াযনফ৷  

 ধাযা-৭৷ জফধবানফ জন্মগ্রণকাযী ফযধিয ঈত্ ধত্ত স্থায়ী অফা৷- জফধবানফ জন্ম গ্রণকাযী প্রনতযক ফযধিয ঈত্ ধত্ত স্থায়ী ম্পনকথ অফা তাায 

জনন্ময ভয় তাায ধতা শম শদন স্থায়ীবানফ ফা কধযনতন ধকংফা ঈি ফযধি ভযনণাত্তয জাত ন্তান আনর ধতায ভৃতুযয ভয় ধতা শম শদন 

স্থায়ীবানফ ফফা কধযনতন ঐ শদন আনফ৷  

                                                                           ঈদাযণ  

'ক' এয জনন্ময ভয় তায ধতায স্থায়ী অফা ধছর আংরযানে৷ তএফ, ক শম শদনআ জন্মগ্রণ করুক না শকন তাায ভূর অফা নফ আংরযানে৷ 

                                                                          অনরাচনা 

ভূর স্থায়ী অফা ফা জন্মূনে স্থায়ী ধনফাঃ Udmy vs Udmy (1 HL Sc 111) ভাভরায় Lord Westburn ফনরনছন, এিা স্বীকতৃ নীধত 

শম, স্থায়ী ধনফা ফযতীত শকান ভানুল থাকনত ানয না এফং জফধ জনন্ময শেনে জন্মভােআ প্রনতযকধি ধশু তায ধতায এফং বফধ জনন্ময শেনে 

প্রধতধি ধশু তায ভাতায স্থায়ী ধনফা শনয় থানক৷ ভযনণাত্তয জাত ন্তাননয শফরায় ধতায ভৃতুযয ভয় ধতা শম শদন স্থায়ী ধনফা৷ এিানকআ ফনর 

জন্মূনে স্থায়ী ধনফা ফা ভূর স্থায়ী ধনফা৷  

ধাযা ৮৷ বফধ ন্তাননয ভরূ স্থায়ী ধনফা৷- বফধ ন্তাননয জনন্ময ভয় তাায ভাতা শম শদন স্থায়ীবানফ ধনফাধত ধছনরন, ঐ শদআ আনফ তাায 

ভূর স্থায়ী ধনফা৷  

ধাযা ৯৷ ভূরস্থায়ী ধনফানয স্থাধয়ত্ব (Continuance)৷- নতুন শকাননা স্থায়ী ধনফা ধজথত না য়া মথন্ত ভূর স্থায়ী ধনফা ধফদযভান থানক৷  

ধাযা ১০৷ নতুন স্থায়ী ধনফা জথন৷- ভূরস্থায়ী ধনফা নয় এভন শকান শদন স্থায়ী অফা (fixed habitation) দধরনরয ভাধযনভ একজন ফযধি 

নতুন স্থায়ী অফা জথন কধযনত াধযনফ৷ 

ফযাখযা- ফাংরানদন শফাভধযক, াভধযক, শনৌ ধকংফা ধফভান ফাধনীনত চাকুযী থফা শকান শা ফা জীধফকা (calling) ধনফথা কধযফায ুফানদ 

শুধুভাে ফাংরানদন ফফা কধযফায কাযনণ শকাননা ফযধি এআ শদন স্থায়ী অফা দখর কধযয়ানছন ফধরয়া গণয আনফ না৷ 

ঈদাযণ 

() ক-এয স্থায়ী ধনফা আংরযানে; ধতধন ফাংরানদন অধয়া তাায ফাকী জীফনকার এখাননআ ফফা কধযয়া কাধিনয় ধদফায আচ্ছা শালণ কধযয়া 

ফযাধযস্টায ফা ফযফায়ী ধানফ ধননজনক প্রধতধষ্ঠত কনযন৷ তাাঁায ফতথভান স্থায়ী ধনফা ফাংরানদন আনফ৷  

(অ) আংরযানেয স্থায়ী ধনফাী 'ক' নেধরয়া মান এফং নেরীয় একধি চাকুযীনত শমাগদান কনযন এফং ঐ চাকুযীনত ফার থাধকফায আচ্ছা শালণ 

কনযন৷ 'ক' নেধরয়ায় একধি স্থায়ী ধনফা জথন কধযয়ানছন৷  

(আ) ফ্রানন্স স্থায়ী ধনফাী 'ক' ফাংরানদ যকানযয ধত কনয়ক ফত্নযয চুধিয ধীনন এআ শদন ফফা কধযফায জনয অনন৷ ধতধন ঈি ভয় 

শনল ফ্রানন্স ধপধযয়া মাআফায আচ্ছা শালন কনযন৷ ধতধন ফাংরানদন শকান স্থায়ী ধনফা জথন কনযন নাআ৷  

(ই) ক-এয স্থায়ী ধনফা আংরযানে; ধতধন ধফরপু্ত ংীদাধযনত্বয ধফলয়াফরী ফায়ননয ঈনেনয ফফা কধযনত ফাংরানদন মান, এফং ঈি ঈনেয 

ূযণ য়া ভাে আংরযানে ধপধযয়া মাআফায আচ্ছা শালণ কনযন৷ তাাঁায ফফানয শভয়াদ মত দীঘথআ শাক না শকন এআরূ ফফানয ভাধযনভ ধতধন 

ফাংরানদন শকান স্থায়ী ধনফা জথন কধযনফন না৷  

(ঈ) ূনফথাি ফথনল ঈদাযনণ ঈনেধখত ধযধস্থধতনত 'ক' ফাংরানদন ফফা কধযনত ধগয়া যফতথীনত তাাঁায আচ্ছায ধযফতথন ঘিান এফং 

ফাংরানদন স্থায়ী অফা গধিয়া শতানরন৷ 'ক' ফাংরানদন স্থায়ী ধনফা জথন কধযয়ানছন৷  

(উ) চন্দযনগয পযাী ফধতনত স্থায়ী ধনফাী৷ ক' যাজবনধতক কাযনণ ঢাকায় অশ্রয় ধননত ফাধয ন এফং যাজবনধতক ধযফতথন ংঘধিত আনর ধতধন 

চন্দযনগনয ধপধযনত াধযনফন এআ অায় ননক ফত্য ঢাকানত ফফা কনযন৷ এআরূ ফা কধযফায কাযনণ ধতধন ফাংরানদন শকান স্থায়ী ধনফা 

জথন কনযন নাআ৷ 

(ঊ) ূনফথাি ফথনল ঈদাযনণ ফধণথত ধযধস্থধত ঢাকায় অধয়া ফফা কধযফায এক মথানয় চন্দযনগনয ধনযানদ শপযায ঈি যাজবনধতক 

ধযফতথন ংঘধিত আফায নয 'ক' ফযাতবানফ ঢাকায় ফফা কধযনত থানক এফং ঢাকানত তাায স্থায়ী অফা আনফ এআরূ আচ্ছা শালণ কনযন৷ 

'ক' ফাংরানদন স্থায়ী ধনফা গ্রণ (জথন) কধযয়ানছন৷  

                                                                          অনরাচনা 

ধকবানফ নতুন স্থায়ী ধনফা জথন (গ্রণ) কযা মায় শ ম্পনকথ এআ ধাযায় অনরাচনা কযা নয়নছ৷ ভূর স্থায়ী ধনফা নয় এভন শম শকান শদন স্থায়ী 

অফা প্রধতষ্ঠায ভাধযনভ একজন ফযধি তায নতুন স্থায়ী ধনফা গ্রণ কযনত ানয৷ তনফ এআ ধাযাধি এযাংনরা- আধেয়ান ধননফ ধযধচত জাধত এফং 

স্থায়ীবানফ এখানন ফফাকৃত জাধতয শেনে প্রনমাজয নফ না [PLD 1958 (Lah.) 699]৷ 



ধাযা-১১৷ফাংরানদন স্থায়ী ধনফা গ্রনণয ধফনল দ্ধধত৷- ফাংরানদন স্থায়ী ধনফা গ্রনণয আচ্ছা ম্বধরত স্বনস্ত ধরধখত শঘালণাে জতযী এফং 

যকায কতৃথক এতদুনেনয ধননয়াধজত ফাংরানদনয শকান ধপন ঈা দাধখর ূফথক শম শকান ফযধি ফাংরানদন স্থায়ী ধনফা গ্রণ কধযনত 

াধযনফনঃ তনফ তথ থানক শম, এআরূ শঘালণাদাননয ফযফধত এক ফত্য ূফথ মথন্ত তাানক ফাংরানদন ফফা কধযনত আনফ৷  

ধাযা-১২৷ ধফনদী যকানযয প্রধতধনধধ ফা তাায ধযফানযয ং ধানফ অফানয ভাধযনভ স্থায়ী ধনফা গ্রণ কযা মাআনফ না৷ - শকান শদনয যকায 

কতৃথক ঈায যাষ্ট্রদূত, কনার ফা নযনকান প্রধতধনধধ ধানফ নযনকাননা শদন ধননয়াগকৃত শকাননা ফযধি তাাঁায ধননয়ানগয ুফানদ শুধুভাে ঐ 

নযনদন ফফা কধযফায কাযনণ শখানন স্থায়ী ধনফা গ্রণ কনযন না ধকংফা এআরূ প্রথনভাধেধখত ফযধিয ধযফানযয ং ফা চাকয ধানফ 

তাাঁায ধত শুধুভাে ফফানয কাযনণ নযনকান ফযধি এআরূ শকান স্থায়ী ধনফা গ্রণ কনযন না৷  

ধাযা-১৩৷ নতুন স্থায়ী ধনফানয স্থাধয়ত্ব৷- ূনফথয স্থায়ী ধনফা ুনযায় গ্রণ থফা নয একধি ধজথত না য়া মথন্ত নতুন স্থায়ী ধনফা ফযাত 

থাধকনফ৷ 

 ধাযা-১৪৷ নাফারনকয স্থায়ী ধনফা৷ - নাফারনকয স্থায়ী ধনফা ধতাভাতায স্থায়ী ধনফা নুযণ কধযনফ, মাানদয ধনকি আনত শ ভূর স্থায়ী ধনফা 

াআয়ানছ৷  

ফযধতক্রভ- নাফারক ধফফাধত আনর, ধকংফা প্রজাতনন্ত্রয কনভথ শকান দ ধাযণ কধযনর থফা ধননয়াধজত থাধকনর ধকংফা ধতাভাতায ম্মধতনত ৃথক 

শকান ফযফা শুরু কধযনর তাায স্থায়ী ধনফা তাায ধতাভাতায স্থায়ী ধনফানয ধত যফধতথত আনফ না৷ 

ধাযা-১৫৷ ধফফানয পনর ভধরা কতৃথক ধজথত স্থায়ী ধনফা৷- ধফফানয ভাধযনভ একজন ভধরা তাায স্বাভীয স্থায়ী ধনফা জথন কধযয়া থানকন, মধদ 

ূনফথ তাায (ভধরায) ঐ একআ স্থায়ী ধনফা না থানক৷ 

 ধাযা-১৬৷ ধফফা চরাকানর স্ত্রীয স্থায়ী ধনফা৷- ধফফাকারীন ভনয় স্ত্রীয স্থায়ী ধনফা তাায স্বাভীয স্থায়ী নুযণ কধযনফ৷ 

 ফযধতক্রভ- শকান ঈমুি অদারনতয দণ্ড দ্বাযা স্বাভী-স্ত্রী ঈবনয় ৃথক আয়া শগনর, ধকংফা স্বাভীনক দীান্তনয াঠাননা আনর স্ত্রীয স্থায়ী ধনফা অয 

স্বাভীয স্থায়ী ধনফানক নুযণ কধযনফ না৷  

 ধাযা-১৭৷ নাফারনকয নতুন স্থায়ী ধনফা জথন৷ - এআ বানগ আধতূনফথ নযবানফ মাা ধকছু ফরা আয়ানছ তাা ফযতীত, একজন ফযধি তাায 

নাফারকত্ব চরাকানর নতুন শকান স্থায়ী ধনফা জথন কধযনত ানয না৷  

 ধাযা-১৮৷ াগনরয নতুন স্থায়ী ধনফা জথন৷- নযনকান ফযধিয স্থায়ী ধনফা নুযণকাযী শকান স্থায়ী ধনফা ফযতীত নযনকান বানফ একজন 

ধফকৃত ভধস্তষ্ক ফযধি নতুন শকান স্থায়ী ধনফা জথন কধযনত ানযন না৷  

 ধাযা-১৯৷ নয শকাথা স্থায়ী ধনফা প্রভানণয ফতথভাননয ফাংরানদন স্থাফয ম্পধত্তনত ঈত্তযাধধকায৷- নয শকাথা শকান স্থায়ী ধনফানয প্রভানণয 

ফতথভানন মধদ শকান ফযধি ফাংরানদন স্থাফয ম্পধত্ত যাধখয়া ভাযা মায়, তাা আনর ঐ ম্পধত্তনত ঈত্তযাধধকায ফাংরানদনয অআন দ্বাযা ধনয়ধস্ত্রত 

আনফ৷  

                                                                                  বাগ-৩ 

ধফফা 

ধাযা-২০৷ ধফফা দ্বাযা স্বাথথ  ধধকায ধজথত আনফ না ধকংফা নষ্ট আনফ না৷ -(১) শকান ফযধি ধতধন মাানক ধফফা কধযয়ানছন ঐরূ ধফফা দ্বাযা 

তাায ম্পধত্তনত শকান জথন কধযনফন না, ধকংফা ধতধন ধফফাধত আনর কধযনত াধযনতন এআরূ শকান কামথ তাায ধনজস্ব ম্পধত্ত ম্পনকথ 

কধযনত েভ আনফ না৷ 

(২) এআ ধাযা-  

(ক) ১রা জানুয়াযী-১৮৬৬আং তাধযনখয ূনফথ চুধিবুি শকান ধফফানয শেনে প্রমুি আনফ না; 

(খ) ধফফানয ভয় ধনু্দ, ভুধরভ, শফৌদ্ধ, ধখ থফা জজন ধনভথয প্রধত অনুগতয প্রকাকাযী েদ্বনয়য একজন ফা ঈবনয়য শকান ধফফানয শেনে 

প্রমুি আনফ না, এফং কখননা প্রমুধি আয়ানছ ফধরয়া গণয আনফ না৷  

ধাযা-২১৷ ফাংরানদন স্থায়ীবানফ ধনফাধত এফং স্থায়ীবানফ ধনফাধত নয় এআরূ ফযধিয ভধযকায ধফফানয পর৷ - মধদ শকান ফযধিয স্থায়ী ধনফা 

ফাংরানদন না য়, এফং ফাংরানদন ধফফা কধযয়া থানক এফং শকান ফযধিয স্থায়ী ধনফা ফাংরানদন য়, তাা আনর শকান েআ ধফফা দ্বাযা 

ধফফাূফথ ম্পাধদত শনিরনভনে ন্তবূথি নয়, নযনেয ম্পধত্ত ম্পনকথ, এআরূ শকান ধধকায, মাা ধফফানয ভয় ঈবয়ে স্থায়ীবানফ 

ফাংরানদন ধনফাধত না আনর ধতধন নযে তদ্বাযা জথন কধযনতন না, জথন কধযনফন না৷  

 ধাযা-২২৷ধফফা প্রতযাী নাফারনকয ম্পধত্ত ফনন্দাফস্তকযণ৷- (১) ধফফা প্রতযাী নাফারনকয ম্পধত্ত ফনন্দাফস্ত কযা মাআনফ এআ নতথ শম, ঈি 

ফনন্দাফস্ত নাফারনকয ধতায নুনভাদনক্রনভ ধকংফা ধতা ভৃত আনর থফা ফাংরানদন নুধস্থত থাধকনর াআনকািথ ধফবানগয নুনভাদনক্রনভ 

তত্কতৃথক ম্পাধদত আয়ানছ৷  

(২) ১রা জানুয়াযী ১৮৬৬আং তাধযনখয ূনফথ ম্পাধদত থফা তত্ ূনফথ ঘিভান শকান ঈআরধফীন ফস্থা (intestacy)'য শেনে ধকংফা কৃত ঈআর 

(intestate) ফা শকান ধনু্দ, ভুধরভ, শফৌদ্ধ, ধখ ফা জজননয ম্পধত্তনত ঈআর ংক্রান্ত ঈত্তযাধধকানযয শেনে এআ ধাযা থফা ২১ ধাযায শকান 

ধকছুআ প্রমুি আনফ না৷  

বাগ -৪ 

নগােতা ম্পনকথ  

ধাযা-২৩৷ এআ বানগয প্রনয়াগ৷- ১রা জানুয়াযী ১৮৮৬আং তাধযনখয ূনফথ ম্পাধদত থফা তত্ ূনফথ ঘিভান শকান ঈআর ধফীন ফস্থায (intestacy) 

শেনে ধকংফা কৃত ঈআর (intestacy) ফা শকান ধনু্দ, ভুধরভ, শফৌদ্ধ, ধখ, জজন ফা াধথথফ ম্পধত্তয ঈআর ংক্রান্ত ঈত্তযাধধকানযয শেনে এআ 

ধাযায শকান ধকছুআ প্রমুি আনফ না৷  

ধাযা-২৪৷ জাধত ফা নগােতা৷- অত্মীয়তা ফা নগােতা আনতনছ একআ ফং (stock) ফা াধাযণ ূফথুরুল আনত মূ্ভত ফযধিফনগথয ংনমাগ ফা 

ম্পকথ৷ 

ধাযা-২৫৷ যাধয নগােতা৷-(১) যাধয নগােতা আনতনছ তাাআ মাা ২ জন ফযধিয ভনধয ধফদযভান থানক মাানদয একজন, একজন ফযধি 

এফং ধতা, ধতাভ এফং প্রধতাভ এফং যাধয উর্ধ্থ শযখায় মতআ ঈনয শাক, ধকংফা একজন ফযধি এফং তাায ুে, শৌে, প্রনৌে এফং 

যাধয ধনম্ন শযখায় মতআ ধনম্নগাভী ঈক ধানফ, নযজন আনত যাধয শযখায় ঈদূ্ভত৷ 

  (২) প্রধতধি ফংধয (generation) উর্ধ্থগাভী ফা ধনম্নগাভী ধা গঠন কধযয়া থানক৷ 



 (৩) একজন ফযধিয ধতা প্রথভ ধান তাায ধত ংধিষ্ট, এফং একআবানফ তাায ুনেয ধত; ধদ্বতীয় ধান তাায ধতাভ এফং শৌে; 

তৃতীয় ধান তাায প্রধতাভ এফং প্রনৌে এফং এআবানফ ক্রভাগত৷ 

ধাযা-২৬৷ অনুলধেক নগােতা৷-(১) অনুলধেক নগােতা নচ্ছ তাাআ মাা দুআজন ফযধিয ভনধয ফস্থান কনযন, মাাযা একআ ফং ফা ূফথুরুল 

আনত ঈদূ্ভত, ধকন্তু মাানদয শকঈআ নযজন আনত যাধয শযখায় ঈদূ্ভত নয়৷  

 (২) ভৃত ফযধিয ানথ শকান অনুলধেক অত্মীয় শকান ধান ফস্থান কনয ঈা ধনণথয়কনে ভৃত ফযধি আনত াধাযণ ফং উনর্ধ্থ গণনা কযা 

প্রনয়াজন, এফং তঃয উর্ধ্থ এফং ধনম্নগাভী ঈবয় প্রনতযক ফযধিয জনয নুনভাধদত ধান অনুলধেক জাতীয় ধনম্নগাভী৷  

অনরাচনা 

Consanguinity দুআ প্রকাযঃ Lineal এফং Collaterial. ভৃত ফযধি আনত উর্ধ্থগাভী ফা ধনম্নগাভী মাাআ শাক না শকান দুআজন ফযধি একিা 

যাধয শযখা ম্পধকথত তানক Lineal Consanguinity ফনর৷ যাধয শযখায় দুআ ফযধি ম্পধকথত না নর তখন তানক, Collaterial 

Consanguinity ফনর৷  

ধাযা-২৭৷- ঈত্তযাধধকানযয ঈনেনয ফযধিগণ ভৃত ফযধিয ধত একআবানফ ংধিষ্ট আনফ৷ - ঈত্তযাধধকানযয ঈনেনয শকান াথথকয থানকনা- 

(ক) ঐ ফযধিনদয ভনধয মাাযা ভৃত ফযধিয ধত তাায ধতায ভাধযনভ ম্পধকথত এফং ঐ ফযধিনদয ভনধয মাাযা তাায ভাতায ভাধযনভ তাায 

ধত ম্পধকথত; ফা 

(খ) ঐ ফযধিনদয ভনধয মাাযা অননদয (full blood) এয ভাধযনভ ভৃত ফযধিয ধত ংধিষ্ট এফং ঐ ফযধিনদয মাাযা ত্ ধানফ (half 

blood) তাায ধত ংধিষ্ট; ফা 

(গ) ঐ ফযধিনদয ভত মাাযা ভৃত ফযধিয জীফোয় প্রকৃতনেআ জন্মগ্রণ কনযন এফং ঐ ফযধিনদয ভনধয মাাযা তাায ভৃতুযয ভনয় ভাতৃগনবথ 

ধছনরন ধকন্তু যফতথীনত জীফন্ত ফস্থায় জন্মগ্রণ কনযন৷  

ধাযা-২৮৷ জাধতয ধা গণনায দ্ধধত৷- ১নং তপধনর ঈনেধখত জ্ঞাধত শিধফনর প্রদধথত দ্ধধতনত জ্ঞাধতয ধা গণনা কধযনত য়৷  

ঈদাযণ 

() শম ফযধিয অত্মীয় গণনা কধযনত য় এফং তাায কাধজন জাভথান ধকংফা প্রথভ কাধজন, শিধফনর শমভন প্রদধথত, চতুথথ ধান ম্পধকথত; ধতায 

উর্ধ্থ এক ধা এফং াধাযণ ূফথ ুরুনলয নযজন, থথাত্ ধতাভনয নযজন; এফং তাায ধনকি আনত কাকা খুিায ধত ংধিষ্ট ধনম্ন ধানয 

নযজন এফং কর চাধয ধান কাধজন জাভথাননয ধত ংধিষ্ট নযজন৷  

(অ) বাআনয়য একজন শৌে এফং কাকা/ খুিায এক ুে, থথাত্ প্রনতযক ৪ চায ধা াধযত য়ায কাযনণ একজন প্রবাআনা এফং একজন 

কাধজন জাভথান ভ/একআ ধান ফস্থান কনযন৷  

(আ) একজন কাধজন জাভথননয শৌে একজন শগ্রি অংনকনরয শৌনেয নযায় একআ ধান ফস্থান কনযন, কাযণ তাাযা ঈবনয় জ্ঞাধতয ৬ষ্ঠ ধান 

ফস্থান কনযন৷  

অনরাচনা  

পাস্টথ কাধজন ফা ''কাধজন জাভথান'' থথ কাকা/চাচা এফং কাকী/চাচীয প্রাথধভক ন্তানগণ৷ 

''শনকে কাধজন'' থথ শম ফযধিয একআ প্রধতাভ ফা প্রভাতাভী অনছ এফং ছয় ধান ংধিষ্ট ঐ ফযধি৷  

 Case Law 

Section 28 (with 1st Schedule-Pre-emption Relations by consanguinity-The donor's daughter's sons are not 

relations by consanguinity within three degrees of the donor. They cannot therefore, get the protection of 

clause (c) of sub-section (10) of sections 96 of the State Acquisition & Tenancy Act. The Court below 

committed error of law in their decisions occasioning failure of justice in holding otherwise. [Mir 

Amanullah Vs. Mohammad Sharif, 44 DLR 228]. 

   

-  

    

 -   

 

 ধাযা-২৯৷ এআ বানগয প্রনয়াগ৷- (১) এআবাগ ১রা জানুয়াযী ১৮৬৬ ানরয ূনফথ ঘিভান শকান ঈআরধফীন ফস্থা থফা শকান ধনু্দ, ভুধরভ, শফৌদ্ধ, 

ধখ ফা জজননয ম্পধত্তয শেনে প্রমুি আনফ না৷  

(২) ঈ-ধাযা (১) থফা অাততঃ ফরফত্ নয শকান অআনন মাা ফরা আয়ানছ তাা ফযতীত, এআ বানগয ধফধানাফরী কর ঈআরধফীন ফস্থায 

শেনে ফাংরানদনয অআন ৃধষ্ট কধযনফ৷  

ধাযা ৩০৷ ভৃত ফযধি শকান ম্পধত্ত ঈআরধফীন ফস্থায় যাধখয়া ভাযা ধগয়ানছ ম্পনকথ৷- শকান ফযধি কামথকয আনত েভ ঈআর ম্পধকথত ধফধরফযফস্থা 

কনযন নাআ এআরূ কর ম্পধত্ত ম্পনকথ ঈআরধফীন (কৃত ঈআর) ফস্থায় ভাযা ধগয়ানছন ফধরয়া ধফনফধচত আনফ৷ 

  

ঈদাযণ 

() 'ক' শকান ঈআর না কধযয়া ভাযা মান৷ 'ক' তাায ভস্ত ম্পধত্ত ম্পনকথ ঈআরধফীন ফস্থায় ভাযা ধগয়ানছন৷ 

(অ) 'ক' ঈআর কধযয়া এফং 'খ' শক তাায ধনফথাক ধননয়াগ কধযয়া ভাযা মান, ধকন্তু ঈআনর অয নযনকান ধফধান নাআ৷ 'ক' তাায ম্পধত্তয ফণ্টন 

ম্পনকথ ঈআরধফীন ফস্থায় ভাযা ধগয়ানছন৷  



(আ) 'ক' শফঅআনী ঈনেনয ভস্ত ম্পধত্ত ঈআর কধযয়া ভাযা মান৷ 'ক' তাায ম্পধত্তয ফণ্টন ম্পনকথ ঈআরধফীন ফস্থায় ভাযা ধগয়ানছন৷  

(ই) 'ক' খ শক ১০০০ এফং 'গ' এয শজযষ্ঠ ুেনক ১০০০ িাকা ঈআর কধযয়া শদন এফং ঈআরভূনর অয শকান ধকছু প্রদান কনযন নাআ এফং ২০০০ 

িাকা যাধখয়া এফং নয শকান ম্পধত্ত নয়, ভাযা মান৷ 'গ' শকান ুে না যাধখয়া ক-এয ূনফথ ভাযা শগনরন৷ ক ১০০০ িাকায ফণ্টন ম্পনকথ ঈআরধফীন 

ফস্থায় ভাযা শগনরন৷  

                                                                         ধযায় - দুআ  

াধথ ফযতীত কতৃ ঈআনরয শেনে ধফধধভারা  

 ধাযা-৩১৷ াধথনদয শেনে এআ ধযায় প্রনমাজয আনফ না৷- াধথনদয শেনে এআ ধযানয়য শকান ধকছুআ প্রমুি আনফ না৷  

ধাযা-৩২৷ এআরূ ম্পধত্ত ফতথাননা৷- কৃত ঈআরকাযীয ম্পধত্ত তাায স্ত্রী ফা স্বাভী ধকংফা ক্রভানুানয ভৃত ফযধিয অত্মীয়গনণয ঈয এফং এআ 

ধযানয় তঃয ফধণথত ধফধান নুানয ফতথাআনফ৷ 

ফযাখযা- একজন ধফধফা, তাায ধফফানয ূনফথ ম্পাধদত জফধ চুধিয দ্বাযা তাানক তাায স্বাভীয বূ-ম্পধত্তনত তাায ফণ্টনভূরক ং আনত ফাদ 

শদয়া আনর, তাায জনয এতদ্বাযা প্রণীত ধফধানন ধধকাযী আনফ না৷  

 ধাযা-৩৩৷ শমনেনে কৃত ঈআরকাযী ধফধফা স্ত্রী এফং যাধয (ফা প্রতযে) ফংধয, ফা শুধভুাে ধফধফা স্ত্রী  জ্ঞাধত ফা ধফধফা স্ত্রী এফং শকান জ্ঞাধত নয়, 

যাধখয়া ধগয়ানছন৷ - শমনেনে কৃত ঈআরকাযী একজন ধফধফা স্ত্রী যাধখয়া ধগয়ানছন-  

(ক) মধদ ধতধন শকান যাধয ফংধয যাধখয়া মান, তানর তঃয ঈনেধখত ধফধধ নুানয তাাঁায এক তৃতীয়াং াআনফ তাাঁায ধফধফা স্ত্রী এফং 

ফধষ্ট দুআ-তৃতীয়াং াআনফ তাাঁায যাধয ফংধযগণ; 

(খ) ৩৩ক ধাযায় মাা ফরা আয়ানছ ঈা ফযতীত, মধদ ধতধন শকান যাধয ফংধয না যাধখয়া ধকন্তু তাাঁায জ্ঞাধত ম্পকথীয় ফযধিগণনক যাধখয়া মান, 

তানর তঃয ফধণথত ধফধান নুমায়ী তাাঁায ম্পধত্তয ধথাং াআনফ তাায ধফধফা স্ত্রী এফং নয ং াআনফ ক্রভানুমায়ী তাায জ্ঞাধতগণ; 

(গ) মধদ ধতধন তাাঁায জ্ঞাধত ম্পকথীয় কাঈনক যাধখয়া না মান, তানর তাায ভুদয় ম্পধত্ত াআনফ তাায ধফধফা স্ত্রী৷  

 ধাযা-৩৩ক৷ শমনেনে কৃত ঈআরকাযী ধফধফা স্ত্রী যাধখয়া ধগয়ানছন এফং শকান যাধয ফংধয যাধখয়া মান নাআ শনেনে ধফনল ধফধান৷- (১) 

শমনেনে কৃত ঈআরকাযী একজন ধফধফা স্ত্রী যাধখয়া ধগয়ানছন, ধকন্তু শকান যাধয ফংধয যাধখয়া মান নাআ এফং তাায ম্পধত্ত প্রকৃত ভূরয 

৫,০০০/= িাকায ধধক নয়, শনেনে তাায ভুদয় ম্পধত্ত াআনফ তাায ধফধফা স্ত্রী৷  

(২) শমনেনে ভুদয় ম্পধত্তয ভূরয ৫,০০০/= িাকায ধধক য়, শনেনে ধফধফা স্ত্রী ঈা আনত ৫,০০০/= িাকা াআনফন এফং কৃত ঈআরকাযীয 

ভৃতুযয তাধযখ আনত ফাত্ধযক ৪% ানয ুদ  ঈিরূ ৫,০০০/= িাকা ধযনাধ না য়া মথন্ত ঐ ভুদয় ম্পধত্তয ঈয তাায (ধফধফায) 

চাজথ থাধকনফ৷  

(৩) ে ধাযায় ধফধফায জনয প্রণীত ধফধান তাায ূনফথাি ুদ ঈি ৫,০০০/= িাকা ধযনানধয নয ধফদযভান ঈি ঈআরকাযীয বূ-ম্পধত্তয 

ফধষ্টাংন তাায (ধফধফায) স্বানথথয ধতধযি স্বরূ এফং ঈিরূ ফধষ্টাং ৩৩ ধাযায ধফধান নুমায়ী এভনবানফ ফণ্টন কধযয়া ধদনত আনফ 

শমন ঈা ঈি প্রকৃত ঈআরকাযীয ম্পধত্তয ভুদয় ং৷  

(৪) ম্পধত্তয শভাি ভূরয আনত কৃত ঈআরকাযীয কর শদনা এফং ত্কানয ফযাধয়ত কর থথ, এফং ম্পধত্তয নযানয ভস্ত দায় এফং চাজথ ফাদ 

ধদয়া ম্পধত্তয প্রকৃত ভূরয ধনধথাযণ কধযনত আনফ৷  

(৫) ে দ্বাযা প্রনমাজয আনফ না-  

(ক) ধননম্নয শকান ফযধিয ম্পধত্তয শেনে-  

    () ফাংরানদী শকান খৃস্টান, 

    (অ) ফাংরানদী খৃস্টান থফা ভৃতুযকানর ফাংরানদী খৃস্টান ধছর এআরূ শকান ুরুনলয শকান ন্তান ফা নাধত-নাতনী; ফা 

    (আ) ে অআননয ধফধানাফরী দ্বাযা, ধফনল ধফফা অআন, ১৮৭২ ানরয ২৪ ধাযায ধীন, ম্পধত্তনত ঈত্তযাধধকায ধনয়ধন্ত্রত এআরূ ধনু্দ, শফৌদ্ধ, 

ধখ ফা জজন ধভথ গ্রণকাযী শকান ফযধি; 

(খ) ভুদয় ম্পধত্ত ম্পনকথ ভৃত ফযধি ঈআরীন ফস্থায় ভাযা না শগনর৷  

 ধাযা-৩৪৷ শমনেনে কৃত ঈআরকাযী ধফধফা শকান স্ত্রী এফং শকান জ্ঞাধত যাধখয়া মান নাআ৷- শমনেনে কৃত-ঈআরকাযী শকান ধফধফা স্ত্রী যাধখয়া মান 

নাআ, শনেনে তঃয ফধণথত ধফধধ নুানয তাায ম্পধত্ত াআনফ তাায যাধয ফংধযগণ থফা যাধয ফংধয নয় তাায এভন জ্ঞাধত 

ম্পকথীয় ফযধিগণ; এফং ধতধন তাায জ্ঞাধত ম্পকথীয় কাঈনক না যাধখয়া শগনর ঈি ম্পধত্তয ধধকাযী আনফ যকায৷  

 ধাযা-৩৫৷ ধফত্নীনকয ধধকায৷- স্বাভী যাধখয়া স্ত্রী ভাযা শগনর, স্বাভী ঈআরীন ফস্থায় ভাযা শগনর তাায ম্পধত্ত ম্পনকথ একজন ধফধফা স্ত্রীয শমভন 

ধধকায থানক, শ (স্ত্রী) ঈআরীন ফস্থায় ভাযা শগনর তাায ম্পধত্ত ম্পনকথ তাাঁায (স্বাভীয) একআরূ ধধকায থাধকনফ৷  

যাধয ফংধয থাধকনর ফণ্টন 

ধাযা-৩৬৷ ফণ্টন ধফধধ৷- (ধফধফা স্ত্রী যাধখয়া শগনর ধফধফায ং ফাদ শদয়ায য) যাধয ফংধযনদয ভনধয কৃত ঈআরকাযীয ম্পধত্তয ফণ্টন ধফধধ 

৩৭ শথনক ৪০ ধাযায় ফধণথত ধফধধয নুরূ আনফ৷  

 ধাযা-৩৭৷ শমনেনে কতৃ ঈআরকাযী শুধভুাে একধি ন্তান ফা একাধধক ন্তান যাধখয়া মান৷- শমনেনে কৃত ঈআরকাযী তাায এক ফা একাধধক 

ন্তান ছািা ভৃত শকান ন্তাননয ভাধযনভ শকান দূযফতথী যাধয ফংধয না যাধখয়া মান, শনেনে তাায ম্পধত্ত শকফরভাে একধি ন্তান থাধকনর 

ঐ জীধফত ন্তান থফা তাায কর জীধফত ন্তাননয ভনধয ভানবানফ বাগ কধযয়া ধদনত আনফ৷  



ধাযা-৩৮৷ শমনেনে কতৃ ঈআরকাযী এক ফা একাধধক শৌে-শৌেী ছািা শকান ন্তান যাধখয়া মান নাআ৷ - শমনেনে কৃত ঈআরকাযী একজন 

শৌে/নৌেী ফা একাধধক শৌে-শৌেী ছািা জীধফত শকান ন্তান যাধখয়া মান নাআ এফং ভৃত শৌে/নৌেীয ভাধযনভ দূযফতথী শকান ফংধয যাধখয়া 

মান নাআ, শনেনে ম্পধত্ত াআনফ তাায জীধফত শৌে/নৌেী মধদ শকফরভাে একজন থানক, থফা তাায কর জীধফত শৌে-শৌেীনদয ভনধয 

ভানবানফ বাগ আয়া মাআনফ৷  

                                                                         ঈদাযণ  

() জন, শভযী এফং শনযী নানভ 'ক' এয ধতন ন্তান ছািা নয শকঈ শনআ৷ তাাযা কনর ধতায ভৃতুযয ূনফথ ভৃতুযফযণ কনযন৷ জন দুআধি, শভযী 

ধতনধি এফং শনযী চাযধি ন্তান যাধখয়া মান৷ নয ক ভৃত শৌে/নৌেীয শকান ফংধয না যাধখয়া শকফরভাে ঐ নয়জন শৌে/নৌেী যাধখয়া 

ঈআরধফীন ফস্থায় ভাযা মান৷ তাাঁায প্রনতযক শৌে/নৌেী এক নফভাং কধযয়া াআনফ৷  

(অ) ধকন্তু শনযী মধদ শকান ন্তান না যাধখয়া ভাযা মাআনতন, তাা আনর ভুদয় ম্পধত্ত কৃত ঈআরকাযীয াাঁচ শৌে-শৌেী থথাত্ জন  শভযীয 

ন্তাননদয ভনধয ভানবানফ বাগ নয় শমত৷  

ধাযা-৩৯৷ শমনেনে কতৃ ঈআরকাযী শুধভুাে প্রনৌে-শৌেী ফা দযূফতথী যাধয ফংধয যাধখয়া ধগয়ানছন৷- একআবানফ ম্পধত্ত াআনফ দাগ নুানয 

কৃত ঈআরকাযীয ধনকিতভ জীধফত যাধয ফংধযগণ, শমনেনে তাাযা কনর ধা নুানয তাায প্রনৌে. শৌেী থফা ধা নুানয কনর 

অনযা দূযফতথী৷  

ধাযা-৪০৷ শম শেনে কতৃ ঈআরকাযী যাধয ফংধয যাধখয়া মান মাাযা তাায জ্ঞাধতয একআ ধান নয় এফং মাানদয ভাধযনভ দযূফতথী ফংধয ভৃত৷ 

- (১) মধদ কৃত ঈআরকাযী যাধয ফংধয যাধখয়া মান মাাযা তাায জ্ঞাধতয একআ ধান ফস্থান কনযন না এফং শম কর ফযধিয ফযাফনয 

তাায ধনকি আনত অনযা দূযফতথী ফংধযগণ ভৃত শনেনে ঈআরকাযীয যাধয ফংধনযয ংখযায নুরূ ভান বানগ ম্পধত্ত ফধণ্টত আনফ, 

মাাযা তাায ভৃতুযনত তাায ধনকিতভ জ্ঞাধত ধান ফস্থান কযনতা থফা তাায ঈত্তযজীধফ ধানফ যাধয ফংধয যাধখয়া তাায ূনফথ তাায 

নুরূ ধানয ফংধযগণ ভাযা মায়৷  

(২) ঈআরকাযীয ভৃতুযনত তাায জ্ঞাধতয ধনকিতভ ধান ফস্থানকাযী যাধয ফংধযগনণয প্রনতযনকয ভনধয ঈি বানগয ং ফধণ্টত আনফ এফং 

ঈি ভৃত যাধয ফংধযগনণয প্রনতযনকয ম্পনকথ ঈি বাগ ফধণ্টত আনফ এফং ঈি ভৃত যাধয ফংধয প্রনতযনকয ম্পনকথ ফধণ্টত বাগ তাায 

ঈত্তযজীধফ ন্তান ফা ন্তানগণ ফা ধধক দূযফতথী যাধয ফংধযগনণয দখরবুি আনফ৷ মাাযা ফথদা কৃত ঈআরকাযী ঈত্তযজীধফ ধানফ তাায 

ধতাভাতা শম ং াআত ঐ ং গ্রণ কনযন৷ 

ঈদাযণ 

() ক- এয জন, শভযী এফং শনযী নানভ ধতন ন্তান ধছর৷ জন চায ন্তান, এফং শভযী এক ন্তান যাধখয়া ভাযা মায়, এফং শনযী ধতায ঈত্তযজীধফ 

থানকন৷ ঈআরধফীন ফস্থায় এক-তৃতীয়াং শনযী এক-তৃতীয়াং জননয ৪ ন্তান এফং ফধষ্ট তৃতীয়াং শভযীয এক ন্তান ায়৷  

(অ) ক- শকান ন্তান যাধখয়া মান নাআ, ধকন্তু অিজন নাধত-নাতনী এফং ভৃত নাধত-নাতনীয দুআ ন্তান যাধখয়া মান৷ ম্পধত্ত নয় ংন বাগ কযা 

য়, মাায এক ং প্রনতযক নাধত-নাতনী এফং ফধষ্ট এক নফভাং দুআ প্রনাধত-নাতনীয ভনধয ভান ংন বাগ কযা য়৷ 

(আ) ক-এয ধতন ন্তান অনছ, জন, শভযী এফং শনযী৷ জন চায ন্তান, এফং জননয এক ন্তান দুআ ন্তান যাধখয়া ভাযা মান৷ শভযী এক ন্তান 

যাধখয়া ভাযা মান৷ 'ক' যফতথীনত ঈআরধফীন ফস্থায় ভাযা মায়৷ তাায ম্পধত্তয এক-তৃতীয়াং শনযী, এক-তৃতীয়াং শভযীয ন্তান এফং এক-

তৃতীয়াং চায ংন বাগ কযা য়, মাায এক ং জননয ধতন ঈত্তযজীধফ ন্তাননয প্রনতযনকয ভনধয বাগ কযা য় এফং ফধষ্টাং জননয দুআ 

নাধত-নাতনীয ভনধয ভান ংন বাগ কযা য়৷ 

(ই) ক-এয দুআ জন ন্তান অনছ, জন এফং শভযী৷ জন তাায গবথফতী স্ত্রী যাধখয়া ধতায ূনফথ ভাযা মান৷ তাযয ক শভযীনক যাধখয়া ভাযা মায় এফং 

মথাভনয় জননয ন্তান জন্মায়৷ ক-এয ম্পধত্ত শভযী এফং ভযনণাত্তয ন্তাননয ভনধয ভান বানগ বাগ কযা য়৷  

 যাধয ফংধয না থাধকনর ফণ্টননীধত 

ধাযা-৪১৷ কৃত ঈআরকাযী যাধয ফংধয যাধখয়া না শগনর ফণ্টননীধত৷- শমনেনে কৃত ঈআরকাযী শকান যাধয ফংধয যাধখয়া মান নাআ, 

শনেনে তাায ম্পধত্ত ধাযা ৪২ আনফ ৪৮ নুমায়ী ফণ্টননয ধফধধভূ (একজন ধফধফা স্ত্রী থাধকনর তাায ং ফাদ শদয়ায য) 

ধাযা-৪২৷ শমনেনে কতৃ ঈআরকাযীয ধতা জীধফত৷- মধদ কৃত ঈআরকাযীয ধতা জীধফত থানকন, তাা আনর ধতধন ম্পধত্তনত ঈত্তযাধধকাযী 

আনফন৷  

ধাযা-৪৩৷ শমনেনে কৃত ঈআরকাযীয ধতা ভৃত, ধকন্তু তাায ভাতা, বাআ এফং শফান জীধফত৷ - কৃত ঈআরকাযীয ধতা মধদ ভৃত ন, ধকন্তু তাায 

ভাতা জীধফত এফং বাআ ফা শফান জীধফত এফং ভৃত বাআ ফা শফাননয শকান ন্তান জীধফত না থানক শনেনে ভাতা এফং জীধফত প্রনতযক বাআ ফা শফান 

ভান ংন ম্পধত্তনত ঈত্তযাধধকাযী আনফন৷  

  

ঈদাযণ 

ক- তাায ভাতা নাদয দুআ বাআ জন  শনযী এফং এক শফান শভযী, শম ভানয়য কনযা, ধকন্তু ধতায নয়, যাধখয়া ঈআরধফীন ফস্থায় ভাযা শগর৷ 

ভাতা এক-চতুথথ ং এফং জফধনেয় শফান শভযী ানফ এক চতুথথ ং৷  

ধাযা-৪৪৷ কৃত ঈআরকাযীয ধতা মধদ ভৃত ন, ধকন্তু তাায ভাতা জীধফত থানকন, এফং শকান বাআ ফা শফান এফং শকান বাআনয়য ফা শফাননয ন্তান 

ফা ন্তান-ন্তধত, ধমধন ফা মাায ঈি কৃত ঈআরকাযীয জীফোয় ভাযা শমনত াযনতন, জীধফত থানক, তানর ভাতা এফং প্রনতযক জীধফত বাআ ফা 

শফান, এফং প্রনতযক ভৃত বাআ ফা শফাননয জীধফত ন্তান ফা ন্তান-ন্তধত, এভনবানফ ম্পধত্তনত ভান ং াআনফ শমন ঈি কৃত ঈআরকাযীয 



ভৃতুযয ভনয় এআরূ ন্তান-ন্তধত (একাধধক আনর)'য ধনজ ধনজ ধতা-ভাতা জীধফত থাধকনর শম ং াআনতন তাাযা শকফরভাে শআ ং 

ভানবানফ গ্রণ কযনছন৷  

 ঈদাযণ 

ক ঈআর না কনয তায ভাতা, তায দুআ ভ্রাতা জন  শনযী এফং ভৃত শফান শভযীয এক ন্তান এফং ভৃত জফভাতৃয় বাআ জনজয দুআ ন্তান শযনখ ভাযা 

মান৷ ভাতা এক ঞ্চভাং, শভযীয ন্তান এক ঞ্চভাং, জন  শনযী প্রনতযনক এক ঞ্চভাং এফং ফধষ্ট এক ঞ্চভাং জনজয দুআ ন্তাননয 

ভনধয ফধণ্টত নফ৷  

 ধাযা-৪৫৷ শমনেনে কতৃ ঈআরকাযীয ধতা ভৃত এফং তাায ভাতা এফং এক বাআ ফা শফান শকান ভৃনতয বাআ ফা শফাননয ন্তানগণ জীধফত৷- কৃত 

ঈআরকাযীয ধতা মধদ ভৃত ন, ধকন্তু ভাতা জীধফত থানকন এফং বাআ  শফান কনর ভৃত ন, ধকন্তু কৃত ঈআরকাযীয জীফোয় তাানদয কর 

ফা একজন ন্তান জীধফত থানক, তাা আনর ভাতা এফং প্রনতযক ভৃত বাআ শফাননয ন্তান ফা ন্তানগণ ম্পধত্তনত এভনবানফ ভান ং াআনফ 

শমন কৃত ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভয় ঈিরূ ন্তাননদয (একাধধক আনর) ধনজ ধনজ ধতা ভাতা জীধফত থাধকনর শম ং াআনতন তাাযা 

(ন্তানযা) শকফরভাে শআ ং ভানবানফ গ্রণ কধযনতনছ৷  

 ঈদাযণ 

ক- একজন কৃত ঈআরকাযী৷ ধতধন তাায ভাতা এফং ভৃত শফান শভযীয এক ন্তান এফং ভৃত বাআ জনজথয দুআ ন্তান ছািা শকান বাআ ধকংফা শফান 

যাধখয়া মান নাআ৷ ভাতা এক-তৃতীয়াং, শভযীয ন্তান এক-তৃতীয়াং াআনফ এফং ফধষ্ট এক তৃতীয়াং জনজথয দুআ ন্তাননয ভনধয ভান বানগ 

বাগ নয় মানফ৷  

 ধাযা-৪৬৷ শমনেনে কতৃ ঈআরকাযীয ধতা ভৃত, ধকন্তু ভাতা জীধফত এফং শকান শফান, বাআ, বাআনা ফা বাআধঝ নাআ৷- কৃত ঈআরকাযী ধতা মধদ 

ভৃত ন, ধকন্তু ভাতা জীধফত থানকন এফং শকান বাআ ধকংফা শফান ধকংফা কৃত ঈআরকাযী শকান বাআ ফা শফাননয শকান ন্তান না থানক, শনেনে 

ম্পধত্ত াআনফ ভাতা৷  

 ধাযা-৪৭৷ শমনেনে কতৃ ঈআরকাযী যাধয ফংধয ধকংফা ধতা ফা ভাতা যাধখয়া মান নাআ৷- শমনেনে কৃত ঈআরকাযী শকান যাধয ফংধয 

ধকংফা ধতা ধকংফা ভাতা যাধখয়া মান নাআ, শনেনে ম্পধত্ত তাায বাআ এফং শফান এফং তাায ূনফথ ভৃত ঈি বাআ ফা শফাননয ন্তান ফা ন্তাননদয 

ভনধয ভান বানফ বাগ আনফ৷ [শমন কৃত ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভয় ঈিরূ ন্তাননদয (একাধধক আনর) ধনজ ধনজ ধতাভাতা জীধফত থাধকনর শম 

ং াআনতন তাাযা (ন্তানযা) শকফরভাে শআ ং ভানবানফ গ্রণ কধযনতনছ৷ 

 ধাযা-৪৮৷ শমনেনে কতৃ ঈআরকাযী শকান যাধয ফংধয ধকংফা ধতা, ভাতা, বাআ ধকংফা শকান শফান যাধখয়া মান নাআ-শমনেনে কৃত ঈআরকাযী 

ধতা, ভাতা, বাআ ধকংফা শকান শফান যাধখয়া ভাযা মান নাআ, শনেনে তাায ম্পধত্ত তাায জ্ঞাধতয ধনকিতভ ধান ফস্থান গ্রণকাযী অত্মীয় 

স্বজননয ভনধয ভান ংন বাগ আনয় মাআনফ৷ 

ঈদাযণ 

() ক একজন কৃত ঈআরকাযী শ একজন ধতাভ এফং একজন ধতাভী যাধখয়া মান এফং তাায জ্ঞাধতয একআ ধান ধকংফা ধনকিতভ ধান 

ফস্থানকাযী শকান অত্মীয় যাধখয়া মান নাআ৷ তাাযা ধদ্বতীয় ধান ফস্থান কযায় কৃত ঈআরকাযীয চাচা (Uncle) ফা চাচী (Aunt) শক ফধবূথত 

কধযয়া চাচা এফং চাচী শকফরভাে তৃতীয় ধান ফস্থান কযায কাযনণ, ম্পধত্তনত ভান ং াআনফন৷ 

(অ) ক একজন কৃত ঈআরকাযী শ একজন প্রধতাভ ফা একজন প্রধতাভী এফং চাচা এফং চাচী যাধখয়া মান এফং শকান তাায জ্ঞাধতয একআ 

ফা ধনকিতয ধান ফস্থানকাযী নয শকান অত্মীয় যাধখয়া মান নাআ৷ আাযা কনরআ তৃতীয় ধান ফস্থান কযায় ভান ং াআনফ৷ 

(আ) ক একজন কৃত ঈআরকাযী শ একজন প্রধতাভ একজন কাকা, এফং একজন বাআনা যাধখয়া মান ধকন্তু তাায জ্ঞাধতয ধনকিতয ধান 

ফস্থানকাযী নয শকান অত্মীয় যাধখয়া মান নাআ৷ আাযা কনরআ তৃতীয় ধান ফস্থান কযায় ভান ং াআনফন৷ 

(ই) কৃত ঈআরকাযীয এক বাআ ফা শফাননয দ ন্তান এফং তাায নয বাআ ফা শফাননয এক ন্তান রআয়া তাায জ্ঞাধতয ধনকিতভ ধান 

ফস্থানকাযী অত্মীয়- শশ্রণী গধঠত৷ তাাযা প্রনতযনক ম্পধত্ত এক এগানযাতভাং াআনফ৷ 

 ধাযা-৪৯৷ ন্তাননয করযাণ ভাভরায ধফলয়ফস্তুবিু আনফ না৷- শমনেনে ঈআরধফীন ফস্থায় ভাযা মায়া ফযধিয ম্পধত্তনত ফণ্টনভূরক ং (বাগ) 

এআরূ ফযধিয ন্তান ফা ন্তাননয শকান ফংধয দাফী কধযয়া থানক, শনেনে ঈি ন্তান ফা ন্তাননয শকান ফংধনযয করযানণ কৃত ঈআরকাযীয 

জীফোয় ধযনাধধত, প্রদত্ত ফা ফনন্দাফস্তকৃত শকান থথ ফা ম্পধত্ত ঈিরূ ফণ্টনভূরক বাগ প্রা্কলরনন ধফনফধচত আনফ না৷ 

                                                                         ধযায়-ধতন 

াযী কতৃ ঈআরকাযীয জনয ধফনল ধফধধ 

ধাযা-৫০৷ ঈআরধফীন ঈত্তযাধধকায ম্পধকথত াধাযণ নীধত-াযীনদয ভনধয ঈআরধফীন ঈত্তযাধধকানযয ঈনেনয-  

(ক) ভৃত ফযধিয জীফোয় ফাস্তধফকবানফ জন্মগ্রণকাযী এফং তাায ভৃতুযয ভনয় শকফরভাে গনবথ অা ধকন্তু যফতথীনত জীধফত ফস্থায় 

জন্মগ্রণকাযী ফযধিয ভনধয শকান াথথকয থাধকনফ না; 

(খ) কৃত ঈআরকাযীয যাধয ফংধয শকান ফযধি শম ফযধি শকান ধফধফা স্ত্রী ফা ধফত্নীক না যাধখয়া কৃত ঈআরকাযীয জীফোয় ভাযা ধগয়ানছন 

ধকংফা শকান যাধয ফংধয ধকংফা শকান যাধয ফংধনযয ধফধফা স্ত্রী কৃত ঈআরকাযীয ম্পধত্তয ধফবাজন দ্ধধত ধনণথনয় ধফনফধচত আনফ না; 

এফং 

শমনেনে কৃত ঈআরকাযীয জীফোয় তাায শকান ত্মীনয়য ধফধফা স্ত্রী ুনযায় ধফফা কনয, শনেনে ঐ ভধরা কৃত ঈআরকাযীয ম্পধত্ত শকান 

ং াআনফ না এফং কৃত ঈআরকাযীয ভৃতুযনত তাায ধস্তত্ব ধছর না ফধরয়া ধফনফধচত আনফ৷ 



ধাযা-৫১৷ ুরুল কতৃ ঈআরকাযীয স্ত্রী তাায ধফধফা স্ত্রী, ন্তান এফং ধতাভাতায ভনধয ধফবাজন ম্পনকথ৷ -(১) ঈ-ধাযা (২)-এয ধফধানাফরী 

াননে, একজন ুরুল াযীয ঈআরধফীন ফস্থায় যাধখয়া মায়া ম্পধত্ত বাগ আনফ-  

(ক) শমনেনে শ একজন ধফধফা স্ত্রী এফং শছনরনভনয় যাধখয়া ভাযা মান, শনেনে প্রনতযক ন্তান এফং ধফধফায ং প্রনতযক কনযায ংনয ধদ্বগুণ 

ধযভানণ তাায ধফধফা স্ত্রী এফং ন্তানযা াআনফ; ফা 

(খ) শমনেনে শ শছনরনভনয় যাধখয়া ভাযা মান ধকন্তু শকান ধফধফা স্ত্রী থানক না, শনেনে প্রনতযক ুনেয ং প্রনতযক কনযায ংনয ধদ্বগুণ 

ধযভানণ ন্তাননদয ভনধয বাগ আনফ৷  

(২) শমনেনে কৃত ঈআরকাযী ন্তান থফা ধফধফা স্ত্রী এফং ন্তান ছািা ধতাভাতায একজন থফা ঈবয়নক যাধখয়া ভাযা মান, শনেনে ধতা 

এক ুনেয নধথনকয ভান ং এফং ভাতা এক কনযায নধথনকয ভান ং াআনফ৷ 

ধাযা-৫২৷ ধফত্নীক স্বাভী এফং ন্তাননয ভনধয একজন ভধরা কতৃ ঈআরকাযীয ম্পধত্ত ধফবাজন৷ -একজন ভধরা াযীয ঈআরধফীন ফস্থায় 

যাধখয়া মায়া ম্পধত্ত ফধণ্টত আনফ- 

(ক) শমনেনে শ স্বাভী এফং ন্তান যাধখয়া ভাযা মায়, শনেনে ধফত্নীক স্বাভী এফং ন্তাননদয ভনধয মাানত ধফত্নীক স্বাভী এফং প্রনতযক ন্তান 

ভান ং ায়; ফা 

(খ) শমনেনে শ ন্তান যাধখয়া, ধকন্তু স্বাভী নয়, ভাযা মায়, শনেনে ভান ংন ন্তাননদয ভনধয৷ 

 ধাযা-৫৩৷ যাধয ফংধয যাধখয়া মায়া কতৃ ঈআরকাযীয ূফথভতৃ ন্তাননয ংনয বাগ৷- শম কর শেনে একজন াযী ফযধি যাধয 

ফংধয যাধখয়া ভাযা মায় এফং তাায জীফোয় তাায শকান ন্তান ভাযা মায়, শনেনে ঈআরধফীন ফস্থায় যাধখয়া মায়া তাায ম্পধত্ত ং, 

মাা তাায ঐরূ ুে তাায ভৃতুযয ভয় জীধফত থাকনর াআত, ধনম্নধরধখত ধফধধ শভাতানফক ফধণ্টত আনফ, মথাঃ-  

(ক) মধদ ঐরূ ভৃত ন্তান ুে আত, তাা আনর ধফধফা স্ত্রী এফং ন্তান এআ ধযানয়য ধফধানাফরী শভাতানফক এভনবানফ ং াআনফ শমন কৃত 

ঈআরকাযীয ভৃতুযয ফযফধত নয শ (ঐরূ ন্তান) ভাযা ধগয়ানছঃ তনফ তথ থানক শম, শমনেনে ঐরূ ভৃত ন্তান একজন ধফধফা স্ত্রী ধকংফা 

যাধয ফংধনযয ধফধফা স্ত্রী যাধখয়া ধগয়ানছন ধকন্তু শকান যাধয ফংধয যাধখয়া মায় নাআ, শনেনে কৃত ঈআরকাযীয ঈআরধফীন ফস্থায় 

যাধখয়া মায়া ম্পধত্তনত ঈিরূ ফণ্টননয য তাায বানগয ফধষ্টাং এআ ধযানয়য ধফধানাফরী নুমায়ী বাগ আনফ, এফং ঈিরূ ফধষ্টাং 

ফণ্টননয শফরায় কৃত ঈআরকাযীয ঈি ভৃত ন্তান ধফনফধচত আনফ না৷ 

(খ) মধদ ঈি ভৃত ন্তান কনযা হ্আত, তাা হ্আনর তাায ং তাায ন্তাননদয ভনধয ভানবানফ বাগ আনফ৷ 

(গ) মধদ ঈি ন্তাননয শকান ন্তান কৃত ঈআরকাযীয জীফোয় ভাযা মায়, তাা হ্আনর কৃত ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভয় জীধফত থাধকনর তাায 

প্রায ং শেেভত দপা (ক) ফা দপা (খ) নুমায়ী একআবানফ ফধণ্টত আনফ৷  

(ঘ) শমনেনে কৃত ঈআরকাযীয জীফোয় তাায শকান দূযফতথী যাধয ফংধয ভাযা মায়, শনেনে (গ) দপায ধফধানাফরী প্রনয়াজনীয় 

ধযফতথন কৃত ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভয় জীধফত থাধকনর শ শম ং াআত ঐ ংনয ধফবাজননয শেনে প্রনমাজয হ্আনফ তাা হ্আনর এফং 

কৃত ঈআরকাযীয ভনধয কৃত ঈআরকাযীয কর যাধয ফংধনযয ূফথ-ভৃতুযজধনত কাযনণ৷ 

 Case Law 

Section 63 & 283- Admittedly, except PW1 no one was examined among the 8 attesting withnesses to 

prove attestation of the alleged will and no explanation was given for their non-examination even though 

the law required that at least two attesting witnesses each of whom saw the testator sign or affix his mark 

should be examined by the propounder of the will. The long delay of 15 years in filing the application for 

probate was not explained. The alleged will was found not to be physically genuine. [Bhagirat Barman & 

another Vs. Haricharan Barman, 4 BLC 234]. 

 ধাযা-৫৪৷ শমনেনে কতৃ ঈআরকাযী যাধয শকান ফংধয যাধখয়া মান না ধকন্তু ধফধফা স্ত্রী, ধফত্নীক স্বাভী ফা শকান যাধয ফংধনযয ধফধফা স্ত্রী 

যাধখয়া মান শনেনে ম্পধত্ত ফণ্টন৷- শমনেনে একজন াযী শকান যাধয ফংধয না যাধখয়া ভাযা মান ধকন্তু একজন ধফধফা স্ত্রী, ধফত্নীক স্বাভী 

থফা যাধয ফংধনযয একজন ধফধফা স্ত্রী যাধখয়া ভাযা মান, শনেনে তাায ঈআরধফীন ফস্থায় যাধখয়া মায়া ম্পধত্ত ধনম্নধরধখত ধফধধ 

নুানয ফধণ্টত আনফ,  

মথাঃ- 

(ক) মধদ ধফধফা স্ত্রী একজন ধফধফা স্ত্রী ফা ধফত্নীক স্বাভী যাধখয়া মান, ধকন্তু যাধয ফংধনযয শকান ধফধফা স্ত্রী যাধখয়া মান না, তাা আনর ধফধফা 

স্ত্রী ফা ধফত্নীক স্বাভী ঈি ম্পধত্তয নধথক াআনফ৷ 

(খ) মধদ কৃত ঈআরকাযী একজন ধফধফা স্ত্রী থফা ধফত্নীক স্বাভী এফং শকান যাধয ফংধনযয একজন ধফধফা স্ত্রী যাধখয়া মান, তাা আনর 

ধফধফা স্ত্রী ফা ধফত্নীক স্বাভী ঈি ম্পধত্তয এক তৃতীয়াং াআনফ, ধকংফা মধদ ঈিরূ একাধধক ধফধফা স্ত্রী থানক, তাা আনর ফথনল ঈনেধখত 

এক-তৃতীয়াং তাানদয ভনধয ভানবানফ ফধণ্টত আনফ৷  

(গ) মধদ কৃত ঈআরকাযী শকান ধফধফা স্ত্রী ধকংফা ধফত্নীক স্বাভী যাধখয়া না মান ধকন্তু যাধয ফংধনযয একজন ধফধফা স্ত্রী যাধখয়া মান, ধতধন ঈি 

ম্পধত্তয এক তৃতীয়াং াআনফন ধকংফা মধদ কৃত ঈআরকাযী শকান ধফধফা স্ত্রী ফা ধফত্নীক স্বাভী যাধখয়া না মান ধকন্তু যাধয ফংধনযয একাধধক 

স্ত্রী যাধখয়া মান, শনেনে ঈি ম্পধত্তয দুআ-তৃতীয়াং ঈিরূ ধফধফানদয ভনধয ভান ংন ফধণ্টত আনফ৷ 

(ঘ) (ক), (খ) ফা (গ) দপায় ঈধেধখত ং ফণ্টননয নয ফধষ্টাং তপীর ২ এয বাগ এক- এ ঈধেধখত কৃত ঈআরকাযীয অত্মীয় স্বজননয 

ভনধয ক্রভানুানয ফধণ্টত আনফ৷ ঈি তপধনরয বাগ ১-এ প্রথনভ ফস্থানকাযী ধনকিাত্বীয়গণ, ধদ্বতীয় স্থানন ফস্থানকাযী অত্মীয়গনণয ঈয 



প্রাধানয াআনফ৷ ধদ্বতীয় স্থানন ফস্থানকাযীগণ, তৃতীয় স্থানন ফস্থানকাযীগনণয ঈয এফং এআবানফ ক্রভমথানয়, তনফ তথ থানক শম, ম্পধত্ত 

এভনবানফ ফধণ্টত আনফ মাানত প্রনতযক ুরুল ধনকি অত্মীনয়য ধদক আনত একআ ধান ফস্থানকাযী প্রনতযক ভধরায ধদ্বগুণ ায়৷  

(ঙ) দপা (গ)-এ ঈধেধখত ফধষ্টাংনয ধধকাযী মধদ শকান অত্মীয় স্বজন না থানক, তাা আনর মূ্পণথ ফধষ্টাং এআ ধাযায় ং রানব 

ধধকাযী ফযধিগনণয ভনধয ঈধেধখত ংনয অনুাধতক ানয ফধণ্টত আনফ৷  

 ধাযা-৫৫৷ শমনেনে কতৃ ঈআরকাযী যাধয ফংধয ধকংফা ধফধফা স্ত্রী ফা ধফত্নীক স্বাভী ধকংফা শকান যাধয ফংধনযয ধফধফা স্ত্রী যাধখয়া না মান 

শনেনে ম্পধত্তয ফণ্টন৷ -শমনেনে একজন াযী যাধয শকান ফংধয ধকংফা ধফধফা স্ত্রী ফা ধফত্নীক স্বাভী ধকংফা শকান যাধয ফংধনযয ধফধফা 

স্ত্রী যাধখয়া না মান, ধদ্বতীয় তপধনরয ধদ্বতীয় বানগ ফধণথত ক্রভানুানয তাায ধনকি অত্মীয়গণ তাায ঈআরধফীন ফস্থায় যাধখয়া মায়া মূ্পণথ 

ম্পধত্তয ঈত্তযাধধকাযী আনফন৷ ঈি তপধনরয ধদ্বতীয় বানগ প্রথনভ ফস্থানকাযী ধনকি অত্মীয়গণ ধদ্বতীয় স্থানন ফস্থানকাযীগনণয ঈয প্রাধানয 

াআনফ, ধদ্বতীয় স্থানন ফস্থানকাযীগণ তৃতীয় স্থানন ফস্থানকাযীগনণয ঈয এফং এআবানফ ক্রভানুমায়ী, তনফ তথ থানক শম, ম্পধত্ত এভনবানফ 

ফধণ্টত আনফ মাানত প্রনতযক ুরুল ধনকিাত্মীয় ধদক আনত একআ ধান ফস্থানকাযী প্রনতযক ভধরা ধদ্বগুণ ায়৷  

 ধাযা-৫৬৷ শমনেনে এআ ধযানয়য ধফধানাফরী ধীনন ঈত্তযাধধকায রানব শকান অত্মীয় না থানক শনেনে ম্পধত্ত ফণ্টন৷- শমনেনে এআ ধযানয়য 

ধফধানাফরীয ধীন ঈআরধফীন ফস্থায় যাধখয়া মায়া াযী ম্পধত্তনত ঈত্তযাধধকাযী য়ায ভনতা শকান অত্মীয় না থানক, শনেনে ঈি ম্পধত্ত 

তাায জ্ঞাধতয ধদক আনত ধনকিতভ ধান ফস্থানকাযী অত্মীয়জননয ভনধয ভানবানফ ফধণ্টত আনফ 

                                                                                  

ᐂ

 ধাযা-৫৭৷ ধন্দ,ু প্রবধৃত কতৃথক কতৃ ঈআনরয শেনে এআ বানগয কধতয় ধফধানাফরীয প্রনয়াগ৷- তৃতীয় তপধনর ফধণথত এআ বানগয কধতয় 

ধফধানাফরী ঈি তপধনর ঈনেধখত ফাধা-ধননলধ এফং ধযফতথন াননে, প্রনমাজয আনফ- 

(ক) ফাংরানদনয ীভানায ভনধয ১৮৭০ ানরয ১রা শনেম্বয তাধযনখ ফা তত্যফতথীনত শকান ধনু্দ, শফৌদ্ধ, ধখ ফা জজন কতৃথক কৃত কর ঈআর 

এফং কধিধর (Codicil) -এয শেনে; এফং 

(খ) ঈি বূ-খণ্ড এফং ীভায ফাআনয কৃত কর ঈআর এফং কধিধনরয শেনে ততখাধন মতখাধন ঈা বু-খণ্ড ফা ীভায ভনধয ফধস্থত স্থাফয ম্পধত্ত 

ম্পধকথত আনফ, এফং 

(গ) শম কর ঈআর এফং কধিধনরয শেনে দপা (ক) এফং (খ)-এয ধফধানাফরী প্রমুধি নয়, ১৯২৭ ানরয ১রা জানুয়াযী তাধযনখ ফা 

তত্যফতথীনত শকান ধনু্দ, শফৌদ্ধ, ধখ ফা জজন কতৃথক কৃত ঐ কর ঈআর এফং কধিধনরয শেনেঃ 

তনফ তথ থানক শম, ধফফানয ভাধযনভ ঈিরূ শকান ঈআর ফা কধিধর প্রতযাায কযা মাআনফ না৷  

ধাযা-৫৮৷ এআ বানগয াধাযণ প্রনয়াগ৷- (১) এআ বানগয ধফধানাফরী শকান ভুরভাননয ম্পধত্তনত ঈআর ংক্রান্ত ঈত্তযাধধকানযয শেনে ধকংফা ৫৭ 

ধাযায় মাা ফরা আয়ানছ ঈা ফযতীত শকান ধনু্দ, শফৌদ্ধ, ধখ ফা জজননয ম্পধত্তনত ঈআর ংক্রান্ত ঈত্তযাধধকানযয শেনে প্রনমাজয আনফ না, ধকংফা 

ঈা ১৮৬৬ ননয ১রা জানুয়াযীয ূনফথ কৃত শকান ঈআনরয শেনে প্রনমাজয আনফ না৷  

(২) (১) ঈধাযায় ধকংফা অাততঃ ফরফত্ নয শকান অআনন মাা ফরা আয়ানছ ঈা ফযতীত এআ বানগয ধফধানাফরী ঈআর ংক্রান্ত 

ঈত্তযাধধকানযয কর শেনে প্রনমাজয ফাংরানদনয অআন ফনর গণয আনফ৷  

                                                                                  ধযায় -দুআ 

ঈআর এফং কধিধর ম্পধকথত  

ধাযা-৫৯৷ ঈআর ম্পাদনন শমাগয ফযধি৷- নাফারক নয় এভন ুস্থ ভধস্তষ্ক প্রনতযক ফযধিআ ঈআনরয ভাধযনভ তাাঁায ম্পধত্ত ধফধর ফযফস্থা কধযনত 

াধযনফন৷ 

ফযাখযা ১৷ একজন ধফফাধত ভধরা তাাঁায জীফোয় তাাঁায ধনজস্ব কানমথয ভাধযনভ শম ম্পধত্ত স্তান্তয কধযনত াধযনতন ঈআনরয ভাধযনভ ঐ ম্পধত্ত 

ধফধর ফযফস্থা কধযনত াধযনফন৷  

ফযাখযা ২৷ ফধধয, শফাফা ফা ন্ধ ফযধিগণ ঈআর ম্পাদনন নমাগয আনফ না মধদ তাাযা জানন শম তদদ্বাযা তাাযা ধক কধযনতনছ৷  

ফযাখযা ৩৷ স্বাবাধফকবানফ ধফকৃত ভধস্তষ্ক ফযধি তাাঁায ুস্থ ভধস্তনষ্কয ধফযাভকানর ঈআর ম্পাদন কধযনত াধযনফন৷  

ফযাখযা ৪৷ মধদ শকান ফযধি ভাতার ফস্থা ধকংফা ুস্থতা ধকংফা নযনকান কাযনণ এভন ভানধক ফস্থায় থানক শম, ধতধন ধক কধযনতনছন তাা ধতধন 

জাননন না, তাা আনর ঐ ফযধি ঈআর ম্পাদন কধযনত াধযনফন না৷  

 ঈদাযণ  

(১) ক- তাায াশ্বথফতথী এরাকায় ধক আনতনছ তাা ফুধঝনত ানয এফং জানা কর প্রনেয ঈত্তয ধদনত ানয ধকন্তু তাায ম্পধত্তয ফা তাায জ্ঞাধত 

ম্পকথীয় ফযধিগনণয প্রকৃধত ম্পনকথ ূণথ ফধধত নাআ ধকংফা ঈআর ম্পাদন কধযনর তাায ুধফধা আনফ ঈা ম্পনকথ ধাযণা নাআ৷ ক- শকান জফধ 

ঈআর ম্পাদন কধযনত াধযনফ না৷  

(২) ক- ঈআর ফধরয়া গণয এভন একিা দধরর ম্পাদন কনয, ধকন্তু শ দধরনরয প্রকৃধত ধকংফা আায ধফধাননয প্রবাফ ম্পনকথ ধকছু জানন না৷ 

দধররধি জফধ ঈআর না৷  



(৩) ক একজন দুফথর ফযধি, ধকন্তু শ তাাঁায ম্পধত্ত মথাথথ ধফধর ফযফস্থা ম্পনকথ যায় ধদনত ানয এফং শআ নুানয ঈআর ম্পাদন কনয৷ এিা 

একধি জফধ ঈআর৷  

ধাযা-৬০৷ ঈআর ংক্রান্ত ধববাফক৷- ফয় মাাআ শাক না শকন একজন ধতা ঈআনরয ভাধযনভ নাফারক ফস্থায় তাায ন্তাননয ধববাফক ধনমিু 

আনত াধযনফন৷  

 ধাযা-৬১৷ প্রতাযণা, ফর প্রনয়াগ ফা জফযদধস্তয ভাধযনভ প্রাপ্ত ঈআর৷- শকান ঈআর ফা ঈআনরয শকান ং প্রতাযণা, ফর প্রনয়াগ ধকংফা ঈআরকাযীয 

ম্মধত নাআ এভন শজায জফযদধস্তয ভাধযনভ ম্পাধদত আনর ঈআরধি ফাধতর ফনর গণয আনফ৷ 

ঈদাযণ 

() ক- ধভথযাবানফ এফং জাধনয়া ঈআরকাযীয ধনকি এআরূ ফনর শম তাায একভাে ন্তান ভৃত ধকংফা শ ধকছু বনধতক কামথ কধযয়ানছন এফং 

তদদ্বাযা ক-শক তাাঁায ফযাফনয ঈআর কযায জনয প্রনযাধচত কনয৷ এআরূ ঈআর প্রতাযণায ভাধযনভ রাব কযা আয়ানছ ফধরয়া গণয আনফ এফং আা 

বফধ৷  

(অ) ক- প্রতাযণা এফং ঠতায ভাধযনভ তাায ফযাফনয ঈআর কধযয়া ধদফায জনয ঈআরকাযীনক প্রনযাধচত কনয৷ ঈআরধি বফধ৷  

(আ) ক- অআনগত কতৃথনেয কনয়ধদ থাকা ফস্থায় ঈআর ম্পাদন কনয৷ কনয়দফানয কাযনণ ঈআরধি বফধ নয়৷  

(ই) গ-শক ঈআর কধযয়া না ধদনর ক-খ শক গুধর কযায ফা তাায ফাধি ুধিনয় শদফায ফা শপৌজদাযী ধবনমানগ শগ্রপ্তায কযাননায হুভধক শদয়৷ পনর 

খ, গ শক ঈআর কধযয়া শদয়৷ ফর প্রনয়ানগয ভাধযনভ ম্পাধদত ফধরয়া ঈআরধি শফঅআনী৷  

(ঈ) ননযয প্রবানফ প্রবাধফত না আয়া ঈআর কযায ভত মথাপ্ত ফুধদ্ধ ক-এয অনছ৷ শ খ-এয ধনয়ন্ত্রণাধীন থাকা ফস্থায় খ-এয ধননদথন ঈআর 

ম্পাদন কনয৷ এআরূ প্রতীয়ভান আনফ শম, ক-এয বনয়আ খ ঈআর ম্পাদন কধযয়ানছন৷ ঈআরধি শফঅআনী৷ 

(উ) ক-এয এভন বগ্ন স্বাস্থয শম, ননযয জফযদধস্ত প্রধতনযাধ কধযনত েভ৷ ক, খ-এয চান ধিয়া শুধুভাে াধন্ত যোনথথ একিা ধনধদথষ্ট ং ঈআর 

কধযয়া শদয়৷ ঈআরধি শফঅআনী৷ 

(ঊ) ক-এয এভন বগ্ন স্বাস্থয শম, শ তাায ধনজস্ব ধফনফচনা এফং আচ্ছা প্রনয়াগ কধযনত েভ৷ খ-এয নুনয় ধফনয় এফং প্রনযাচনায় খ-এয 

ুাধযক্রনভ ধকন্তু তাায ধনজস্ব ধফনফচনা এফং আচ্ছায় একিা ঈআর কনয৷ ঈআরধি খ এয নুনয় ধফনয় এফং প্রনযাচনায় ম্পাধদত আনর শফঅআনী 

আনফ না৷  

(এ) ক, খ-এয ধনকি আনত ঈআরে রানবয ঈনেনয তাায (খ-এয) ভননানমাগ অকৃষ্ট কধযয়া তাানক শতালানভাদ কনযন এফং তাায ভনধয ক-

এয প্রধত একধি খাভনখয়াধর োধতনত্বয ৃধষ্ট কনয৷ এআরূ ভননানমাগ  শতালানভানদয পনর 'খ' ঈআর কধযয়া ক-শক ঈআরে ধদয়া শদন৷ ক-এয 

ঈি ভননানমাগ  শতালানভানদয কাযনণ ঈআরধি শফ-অআনী আনফ না৷ 

ধাযা-৬২৷ ঈআর প্রতযাায ধকংফা ধযফতথন কযা মাআনফ৷- ঈআনরয ভাধযনভ ম্পধত্ত ধফধর ফযফস্থাকযনণ শমাগয আনরআ ঈআর ম্পাদনকাযী ঈআরধি 

প্রতযাায ধকংফা ধযফতথন কধযনত াধযনফন৷  

ধযায়-ধতন 

প্রকাধত ঈআনরয ম্পাদন ম্পনকথ 

ধাযা-৬৩৷ প্রকাধত ঈআনরয ম্পাদন৷- শকান ধবমানন ধননয়াধজত ফা মুনদ্ধ ংধিষ্ট জধনক নয় থফা নুরূবানফ ধননয়াধজত ফা ংধিষ্ট জফভাধনক 

থফা ভুনেয নাধফক নয় এভন প্রনতযক ঈআরকাযী ধনম্লধরধখত ধফধধ শভাতানফক ঈআর ম্পাদন কধযনত াধযনফন- 

(ক) ঈআরকাযী ঈআনর স্বােয কধযনফন ধকংফা তাাঁায ধচহ্ন (mark) রিকাআয়া ধদনফন ধকংফা ঈআরধি তাাঁায ঈধস্থধত এফং ধননদথন নয শকান 

ফযধি কতৃথক স্বােধযত আনত আনফ৷  

(খ) ঈআরকাযীয স্বােয ফা ধচহ্ন ফা তাাঁায নে স্বােযকাযীয স্বােয এভনবানফ ধদনত আনফ শম, মাানত ঈা ঈআর ধানফ কামথকয ধরখন য়ায 

আচ্ছা শালণ কযা আয়াধছর এআরূ প্রতীয়ভান য়৷  

(গ) ঈআনর ঈআরকাযীনক স্বােয ধদনত ধকংফা ধচহ্ন রিকাআয়া ধদনত শদধখয়ানছন থফা নয শকান ফযধিনক ঈআনর স্বােয কধযনত শদধখয়ানছন, এভন 

দুআ ফা তনতাধধক ফযধিয ঈধস্থধতনত ঈআরধি তযাধয়ত আনত আনফ এফং ঈআরকাযীয ধননদথন থফা ঈআরকাযীয ধনকি আনত তাাঁায স্বােয ফা 

ধচহ্ন ম্পনকথ ধকংফা ঈিরূ ফযধিয স্বােয ম্পনকথ ফযধিগত ধযধচধত রাব কধযয়ানছন এফং প্রনতযক ােী ঈআরকাযীয ঈধস্থধতনত ঈআনর স্বােয 

কধযনফন ধকন্তু একআ ভনয় একাধধক ােীয ঈধস্থধত এফং তযাধয়ত কযায ধফনল শকান পযনভয প্রনয়াজন আনফ না৷  

  

ধাযা-৬৪৷ শযপানযনন্সয ভাধযনভ কাগজনেয ন্তবূথধি৷- মথামথবানফ ধনফধন্ধত শকান ঈআর ফা কধিধনর মধদ শকান ঈআরকাযী তাাঁায আচ্ছায প্রকা 

স্বরূ ধরধখত নয শকান দধরনরয ফযাত ধদয়া থানকন, তাা আনর ঐ দধরর ঈআর ফা কধিধনরয ং ফধরয়া ধফনফধচত আনফ৷ ঈমুি ঈআরকাযী 

ঈআর ম্পাদন কধযনর এআ নুভান কযা মায় শম, ধতধন ঈআনরয ধফলয়ফস্তু ম্পনকথ জাধননতন এফং ঈা নুনভাদন কধযয়ানছন৷  

                                                                                   ধযায় -চায  

ধফনল ুধফধাপ্রাপ্ত (ধপ্রধবনরজি) ঈআর ম্পনকথ 

ধাযা-৬৫৷ ধপ্রধবনরজি ঈআর৷- শকান ধবমানন ধননয়াধজত ফা মুনদ্ধ ংধিষ্ট জধনক থফা নুরূবানফ ধননয়াধজত ফা ংধিষ্ট জফভাধনক থফা ভুনেয 

নাধফক এভন শম শকঈ, মধদ ধতধন ১৮ ফত্য ফয় ূণথ কনয থানকন, ৬৬ ধাযায় ফধণথত দ্ধধতনত ঈআনরয ভাধযনভ তাাঁায ম্পধত্ত স্তান্তয কধযনত 

াধযনফন৷ এআরূ ঈআরনক ধপ্রধবনরজি ঈআর ফনর৷  

ঈদাযণ 



() শকান শযধজনভনেয ানথ ংধিষ্ট ক, একজন শভধিনকর ধপায, ধতযকানয শকান ধবমানন ধননয়াধজত৷ ধতধন প্রকৃতআ শকান ধবমানন 

ধননয়াধজত জধনক, অয তাআ ধপ্রধবনরজি ঈআর কযনত াযনফন৷ 

(অ) ক, ভুনে ফস্থানযত শকান ফাধণধজযক জাানজয াথায (Purser), ধতধন একজন নাধফক, এফং ভুনে ফস্থান কযায় ধপ্রনবনরজি ঈআর 

কযনত াযনফন৷ 

(আ) ক, ধফনোীনদয ধফরুনদ্ধ ভয়দানন মুদ্ধযত একজন জধনক য়ায় ধতধন প্রকৃত নেআ মুদ্ধনেনে ধননয়াধজত ফনর গণয ন এফং শআনতু 

ধপ্রধবনরজি ঈআর কযনত াযনফন৷  

(ই) ক, একিা জাানজয নাধফক৷ ভুে মাোকানর ে ভনয়য জনয ধতধন তীযফতথী শাতাশ্রনয় শুনয় অনছন৷ এআ ধাযায ঈনেযূযণ কনে ধতধন 

ভুনেয একজন নাধফক য়ায় ধপ্রধবনরজি ঈআর কযনত াযনফন৷ 

(ঈ) শনৌফাধনীয কভােদানকাযী একজন এিধভযার৷ ধকন্তু ধতধন তীনয ফা কনযন এফং ভানঝ ভানঝ জাানজ গভন কনযন৷ ধতধন ভুনে ফস্থানকাযী 

ধননফ গণয না য়ায় ধপ্রধবনরজি ঈআর কযনত াযনফন না৷ 

(উ) ক াভধযক ধবমানন কভথযত একজন নাধফক, ধকন্তু ভুনে ফস্থানযত নয়৷ ধতধন একজন জনয ধানফ গণয য়ায় ধপ্রধবনরজি ঈআর কযনত 

াযনফন৷  

ধাযা-৬৬৷ ধপ্রধবনরজি ঈআর কযায ধনয়ভ এফং ম্পাদননয ধফধধ৷-(১) ধপ্রধবনরজি ঈআর ধরধখত আনত াধযনফ, থফা শভৌধখকবানফ কযা মাআনফ৷  

(২) ধপ্রধবনরজি ঈআনরয ম্পাদন ধনম্নধরধখত ধফধধ দ্বাযা ধনয়ধন্ত্রত আনফঃ 

(ক) ঈআরধি মূ্পণথবানফ ঈআরকাযীয ধনজানত ধরধখত আনত াধযনফ৷ এআরূ শেনে ঈা স্বােধযত ধকংফা তযাধয়ত য়ায প্রনয়াজন নাআ৷ 

(খ) ঈা মূ্পণথবানফ ফা অংধকবানফ ধরধখত আনত াধযনফ এফং ঈআরকাযী কতৃথক স্বােধযত আনত াধযনফ৷ এআ শেনে ঈা তযাধয়ত য়ায 

প্রনয়াজন নাআ৷  

(গ) মধদ ধানফ ধফনফধচত দধররধি নয শকান ফযধি কতৃথক মূ্পণথবানফ ফা অংধকবানফ ধরধখত য় এফং ঈআরকাযী কতৃথক স্বােধযত না য়, তাা 

আনর, মধদ এআ ভনভথ প্রভাণ কযা মায় শম, ঈা ঈআরকাযীয ধননদথন ধরধখত আয়ানছ ধকংফা ধতধন ঈা ঈআর ধানফ স্বীকায কধযয়ানছন, দধররধি 

তাাঁায ঈআর ধানফ ধফনফধচত আনফ৷  

(ঘ) মধদ দধরর আনত এআরূ প্রতীয়ভান য় শম, দধররধি ঈআরকাযীয আচ্ছানুমায়ী মূ্পণথ কযা য় নাআ, তাা আনর ঈি কাযনণ, দধররধি ঈআর 

ধানফ জফধ আনফ না, এআ নতথ শম, দধররধিয ম্পাদন দধরনর প্রকাধত ঈআর ংক্রান্ত ধবপ্রানয়য ধযতযাগ ফযতীত মুধিংগতবানফ নয 

শকান কাযণ নুনভাদন কযা মাআনফ৷  

(ঙ) মধদ জধনক, জফভাধনক এফং নাধফকনদয ঈআর প্রস্তুনতয জনয ধরধখত ধননদথ থানক, ধকন্তু ঈআর প্রস্তুত এফং ম্পাধদত য়ায অনগ ভাযা মায়, 

তাা আনর ঐরূ ধননদথ তাাঁায ঈআর ৃধষ্টকাযী ধানফ ধফনফধচত আনফ৷  

(চ) মধদ ঈআর প্রস্তুত কযায জনয জধনক, জফভাধনক ধকংফা নাধফক, দুআজন ােীয ঈধস্থধতনত শভৌধখক ধননদথ ধদয়া থানকন, এফং ঈি ধননদথ 

তাাঁায জীফোয় ধরধখত আয়া থানক, ধকন্তু ঈা প্রস্তুত এফং ম্পাদননয অনগআ ধতধন ভাযা মান, তাা আনর ঈি ধননদথ তাায ঈধস্থধতনত 

ধরধখত না আনর ধকংফা তাানক াঠ কধযয়া শুনাননা না আনর ঈআর ফধরয়া ধফনফধচত আনফ৷  

(ছ) জধনক, জফভাধনক ধকংফা নাধফক এআ ভনয় দুআজন ােীয ঈধস্থধতনত তাাঁায আচ্ছা শঘালণায ভাধযনভ শভৌধখকবানফ ঈআর জতযী কধযনত 

াধযনফন৷  

(জ) শভৌধখকবানফ জতযী ঈআর এক ভানয ফস্থানন ফাধতর আয়া মাআনফ এফং তত্নয ঈআরকাযী জীধফত থাধকনর শকান ধপ্রধবনরজি ঈআর কধযনত 

াধযনফন না৷  

ধযায়-াাঁচ 

ঈআর তযাধয়তকযণ, প্রতযাায, ধযফতথন এফং ুনথফার ম্পনকথ 

ধাযা-৬৭৷ তযাধয়তকযণ ােীনক প্রদত্ত দাননয পর৷- ঈআর তযাধয়তকাযী শকান ফযধি, ধকংফা তাাঁায স্বাভী ফা স্ত্রীনক ধফনকানয়স্ট ফা চাকুযী ধানফ 

প্রদত্ত শকান রানবয কাযনণ ঈআরধি মথাপ্তবানফ তযাধয়ত আয়ানছ ফধরয়া ধফনফধচত আনফ না ধকন্তু ধযনকানয়স্ট ফা দ/চাকুযীধি মতদূয মথন্ত 

তযাধয়তকাযী ফযধি, তাায স্বাভী ফা স্ত্রী, ধকংফা তাানদয ভাধযনভ দাফীদায শম শকান ম্পনকথ আনফ তত্দূয মথন্ত ফাধতর ফধরয়া ধফনফধচত আনফ৷  

 ধাযা-৬৮৷ স্বাথথ থাধকফায ধকংফা ধনফথাক য়ায কাযনণ ােীগণ নমাগয আনফন না৷-ঈআনর স্বাথথ থাকা ধকংফা ধনফথাক য়ায কাযনণ শকান ফযধি 

ােী ধানফ ঈআরধিয ম্পাদন প্রভাণ কযায ধকংফা ঈায জফধতা ফা বফধতা প্রভাণ কযায নমাগয আনফন না৷  

ধাযা-৬৯৷ ঈআরকাযীয ধফফানয ভাধযনভ ঈআর প্রতযাায৷ - নদয েভতাফনর প্রস্তুত ফযতীত প্রনতযকধি ঈআর ঈআরকাযীয ধফফানয ভাধযনভ প্রতযাহৃত 

আনফ, মখন ঈি নদয েভতা প্রনমাজয ম্পধত্ত, ঈিরূ ফনন্দাফস্ত না থাধকনর তাাঁায ধনফথাক ফা প্রাক ধকংফা ঈআরধফীন ফস্থায শেনে 

ধধকাযী ফযধিয ফযাফনয চধরয়া মাআত৷  

ফযাখযা- মখন শকান ফযধি ধতধন ভাধরক নন এভন শকান ম্পধত্তয ধফধরফযফস্থা ধনধথাযণ কযায েভতাপ্রাপ্ত ন, তখন ঐরূ ম্পধত্ত ধনধদথষ্ট কধযফায 

েভতা তাাঁায থাধকনফ৷  

 ধাযা-৭০৷ অনধপ্রধবনরজি ঈআর ফা কধিধনরয প্রতযাায৷- শকান অনধপ্রধবনরজি ঈআর ফা ঈায শকান ং, ধফফা ফা নযনকান ঈআর ফা 

কধিধর ধকংফা ঈা প্রতযাায কধযফায জনয শকান ধরধখত শঘালণা এফং আধতূনফথ ম্পাধদত য়ায জনয অনধপ্রধবনরজি ঈআর ম্পাদননয দ্ধধত 

ধকংফা ঈা প্রতযাানযয আচ্ছায় তাাঁায ঈধস্থধতনত ফা ধননদথন তদকতৃথক ফা নযনকান ফযধি কতৃথক ুনি মায়া, ধছাঁনি শপরা ফা নয শকানবানফ 

র্ধ্ং য়া ফযতীত, প্রতযাহৃত আনফ না৷ 



ঈদাযণ 

() ক- একিা অনধপ্রধবনরজি ঈআর কধযয়ানছন৷ যফতথীনত ধতধন প্রথভধিয প্রতযাানযয আচ্ছায় নয অনযকধি ধপ্রধবনরজি ঈআর কধযয়ানছন৷ আা 

প্রতযাায আনফ৷  

(অ) ক- একিা অনধপ্রধবনরজি ঈআর কনযন৷ যফতথীনত ধতধন নয একিা ধপ্রধবনরজি ঈআর কধযফায ধধকাযী আয়া অনধপ্রধবনরজি ঈআর 

প্রতযাানযয আচ্ছায় একিা ধপ্রধবনরজি ঈআর কনযন৷ এিা প্রতযাায আনফ৷  

 ধাযা-৭১৷ অনধপ্রধবনরজি ঈআনর ধফনরা, আোয-রাআননন, ফা ধযফতথননয পর৷- মতদূয মথন্ত শকান অনধপ্রধবনরজি ঈআনরয ব্দাফরী ফা থথ 

াঠয ফা শফাধগভযীন য়, ততদূয মথন্ত ফযতীত ম্পাদননয নয ঈানত শকান ধফনরা, আোযরাআননন ফা ধযফতথন ঘিাননা মাআনফ না, মধদ না 

ঈআর ম্পাদননয জনয আনতাূনফথ দ্ধধতনত ঈি ধযফতথন ম্পাধদত না আয়া থানকঃ  

তনফ তথ থানক শম, ঈিরূন ধযফধতথত ঈআর মনথামুিবানফ ম্পাধদত আয়ানছ ফধরয়া গণয আনফ মধদ ঈআনরয শল প্রানন্ত ফা ভানঝয শকান 

ংন ফা ঈি ধযফতথননয ধফযীনত ফা ধনকনি ফা ঈি ধযফতথননয ঈনেখকাযী স্মাযনকয শনল ফা ধফযীনত ঈআরকাযীয স্বােয এফং ােীয নাভ 

আ শদয়া য় এফং ঈআনরয শনল ফা নয শকান ংন ধরধখত য়৷  

ধাযা-৭২৷ ধপ্রধবনরজি ঈআর ফা কধিধনরয প্রতযাায৷- একিা ধপ্রধবনরজি ঈআর ফা কধিধর শকান অনধপ্রধবনরজি ঈআর ফা কধিধনরয ভাধযনভ 

থফা ঈা প্রতযাানযয আচ্ছা ফযি কধযয়া শকান কানমথয ভাধযনভ প্রতযাায কযা মাআনফ এফং ধপ্রধবনরজি ঈআনরয জফধতা শদয়ায মথাপ্ত 

অনুষ্ঠাধনকতা ঈায ধত থাধকনত আনফ৷ অফায ঈা প্রতযাানযয আচ্ছা ফযি কধযয়া ঈআরকাযীয দ্বাযা থফা তাাঁায ঈধস্থধতনত এফং ধননদথন 

শকান ফযধিয দ্বাযা ুধিনয়, ধছনি শপনর ধকংফা নয শকানবানফ র্ধ্ং কধযয়া প্রতযাায কযা মাআনফ৷  

ফযাখযা - ধপ্রধবনরজি ঈআরনক জফধতা দান কযায মথাপ্ত অনুষ্ঠাধনকতা ংনমানগ কামথদ্বাযা ধপ্রধবনরজি ঈআর ফা কধিধনরয প্রতযাাযানথথ ঈি কামথ 

কধযফায ভয় ঈআরকাযীনক ধপ্রধবনরজি ঈআর কধযফায ফস্থানন থাধকফায প্রনয়াজন নাআ৷  

ধাযা-৭৩৷ অন ধপ্রধবনরজি ঈআনরয ুনফথার৷- (১) প্রতযাায কযা আয়ানছ এভন শকান অন ধপ্রধবনরজি ঈআর ফা কধিধর ফা ঈায শকান 

ংধফনল ঈায ুন ম্পাদন, ধকংফা কধিধর ম্পাধদত ফায ূনফথাি দ্ধধত এফং ঈা ুনফথানরয আচ্ছা প্রকা ফযতীত নয শকানবানফ 

ুনফথার কযা মাআনফ না৷  

(২) মখন অংধকবানফ প্রতযাায কযা আয়ানছ এফং যফতথীনত সূ্পণথবানফ প্রতযাায কযা আয়ানছ এআরূ শকান ঈআর ফা কধিধর ূনফথার কযা 

য়, তখন এআরূ ুনঃপ্রচরন মূ্পণথ ংনয প্রতযাানযয ূনফথ মতখাধন প্রতযাায কযা আয়ানছ ততখাধন মথন্ত ম্প্রাধযত আনফ; ঈি ঈআর ফা 

কধিধনরয ভাধযনভ ধফযীত ভনভথ শকান আচ্ছা প্রভাধণত না আনর৷  

                                                                         ধযায় -ছয় 

ঈআনরয ফযাখযা ম্পনকথ 

ধাযা-৭৪৷ ঈআনরয ব্দ৷- ঈআনর শকান শিকধনকযার ব্দ ফা করা ম্পধকথত দ ফযফহৃত আনফ এআরূ প্রনয়াজন নাআ, তনফ শুধুভাে ঈআর আনত 

ঈআরকাযীয আচ্ছা জানা মায় এআরূ ব্দ ফযফায কধযনত আনফ৷  

ধাযা-৭৫৷ ঈআনরয ঈনেয ফা ধফলয় ম্পনকথ প্রে ধনণথনয় তদন্ত৷- ঈআনরয ফযফহৃত শকান ব্দাফরীয ভাধযনভ শকান ফযধি ফা শকান ম্পধত্ত ধননদথ কযা 

আয়ানছ৷ এতদধফলনয় প্রনেয ধনষ্পধত্তকনে অদারত ঈি ঈআনরয ধীনন স্বাথথ অনছ ফধরয়া দাফীদায ফযধি ম্পধকথত প্রনতযকধি প্রাধেক 

ঘিনা/ধফলয়, ধফধর ফযফস্থায ধফলয় ধানফ দাফীকৃত ম্পধত্ত, ঈআরকাযী এফং তাায ধযফানযয ফস্থা এফং ঈআরকাযী ফযফায কধযয়ানছ এআরূ 

নব্দয ধঠক প্রনয়াগ ায়তা কধযনত ানয৷ এআরূ প্রনতযকধি ঘিনায ফগধত ম্পনকথ তদন্ত কধযনফ৷  

ঈদাযণ 

() ক- ঈআনরয ভাধযনভ তাাঁায শজযষ্ঠ ন্তাননক থফা তাায কধনষ্ঠ নাতী/নাতনীনক থকা তাাঁায চাচানতা শফান শভযীনক দান কনযন৷ ঈআনরয 

ফণথনা শকান ফযধিয শেনে প্রনমাজয ঈা ধনষ্পধত্তকনে অদারত তদন্ত কধযনত াধযনফ৷  

(অ) ক, ঈআনরয ভাধযনভ খ শক ''ব্লাক একয'' নানভ অভায বূ-ম্পধত্ত দান কনযন৷ ঈআনরয ধফলয়ফস্তু ধক ঈা ধনণথয় কযায ঈনেনয থথাত্ 

ঈআরকাযী শকান বূ-ম্পধত্তনক ব্লাক একয ফনরন ঈা ধনণথয় কযায ঈনেনয ােয গ্রণ কযা অফযক আনফ৷  

(আ) ক, খ শক ঈআনরয ভাধযনভ ''গ-এয ধনকি আনত অধভ ক্রয়কৃত ম্পধত্ত'' দান কনযন৷ শকান ম্পধত্ত খ-এয ধনকি আনত গ ক্রয় কধযয়ানছন ঈা 

ধনণথনয় ােয গ্রণ কযা মাআনফ৷  

ধাযা-৭৬৷ ঈনেনযয ভ্রান্ত ফযাখযা ফা ভ্রান্ত ফণথনা৷- (১) শমনেনে ঈত্তযদায়গ্রীতা ফা ঈত্তযদায়গ্রীতায শশ্রণীনক ফণথনা কযায জনয ঈআনর ফযফহৃত 

ব্দাফরীয থথ ধক এআরূ ফুঝাননা য়, শনেনে নানভয ফণথনায় ধফদযভান শকান বুর ঈত্তযদায় কামথকয আনত ধফযত থাধকনফ না৷  

(২) ঈত্তযদায়গ্রীতায নানভ বুর তাানক ফণথনায দ্বাযা এফং ঈত্তযদায়গ্রীতায ফণথনায় বুর নানভয দ্বাযা ংনাধন কযা মাআনফ৷  

 ঈদাযণ 

() ক-একধি ঈত্তয দায় ''অভায বাআ জননয ধদ্বতীয় ুে থভানক'' ঈআর কধযয়া ধদনরন৷ ঈআরকাযীয একধিভাে বাআ ধছর জন নানভ মাায থভা 

নানভ শকান ন্তান শনআ৷ ধকন্তু ঈআধরয়াভ নানভ ধদ্বতীয় ুে অনছ৷ ঈআধরয়াভ ঈি ঈত্তযদায় াআনফ৷ 

(অ) ক, ''অভায বাআ জননয ধদ্বতীয় ুে থভা'' শক ঈত্তযদায় ঈআর কধযয়া শদন৷ ঈআরকাযী জন নানভ একধিভাে বাআ অনছ, মাায প্রথভ ন্তাননয 

নাভ থভা এফং ধদ্বতীয় ুনেয নাভ ঈআধরয়াভ৷ থভা ঈত্তযদায় াআনফ৷  

(আ) ঈআরকাযী তাাঁায ম্পধত্ত ''গ-এয জফধ ন্তান ক, এফং খ শক'' ঈআর কধযয়া ধদনরন৷ গ-এয শকান জফধ ন্তান শনআ, তনফ ক  খ নানভ দুআধি 

বফধ ন্তান অনছ৷ বফধ আনর দানধি ক  খ-এয শেনে প্রনমাজয আনফ৷  



(ই) ঈআরকাযী তাায ফধষ্ট বূ-ম্পধত্ত ''অভায ৭ ন্তাননয ভনধয বাগ আনফ'' এআ ভনভথ ঈআর কনযন এফং নাভ ঈনেখ কযায ভয় শকফরভাে ৬ 

জননয নাভ ঈনেখ কনযন৷ এআ ধফচুযধত ৭ভ ন্তাননক নযানযনদয ধত তাায ং ধননত প্রধতত কধযনফ না৷  

(ঈ) ঈআরকাযীয ৬ জন নাধত-নাতনী ফতথভান থাকাকানর ''অভযা ৬ নাধত-নাতনীনক'' ঈআর কধযয়ানছন এফং তানদয খ্রীস্টীয় নানভ ঈনেনখয ভয় 

একজননক এনকফানযআ ফাদ ধদয়া অনযকজননয নাভ দুআফায ঈনেখ কনযন৷ মাায নাভ ঈনেখ কযা য় নাআ ধতধন নযানযানদয ধত ং াআনফন৷  

(উ) ঈআরকাযী ''ক-এয ধতন ন্তাননয প্রনতযকনক ১০০০ িাকা'' ঈআর কধযয়া শদন৷ ঈআনরয তাধযনখ ক-এয ৪ ন্তান অনছ৷ ঈআরকাযীয ভৃতুযয ূনফথ 

থাধকনর ৪ ন্তাননয প্রনতযনক ১০০০ িাকা াআনফ৷ 

 অনরাচনা  

ঈআনর নানভ ফা ফণথনায় শকান বুর থাকনর নয শিা ংনাধন কযা মানফ৷ তায জনয ঈত্তযদায় কামথকয নফ না (Murari Lal Vs. Kundar 

Lal, 31 Au. 330).  

 ধাযা-৭৭৷ কখন ব্দাফরী যফযা কযা মাআনফ৷- শমনেনে নথথয ূণথ ধবফযধিয শেনে প্রাধেক শকান ব্দ ফাদ নি মায়, শমনেনে প্রে দ্বাযা 

ঈা যফযা কযা মাআনফ৷  

ঈদাযণ  

ঈআরকাযী তাায কনযা ক-শক ৫০০ িাকা এফং কনযা খ-শক ৫০০ িাকা ঈআর কধযয়া মান৷ ক, ৫০০ িাকায দানধি গ্রণ কধযনফ৷  

ধাযা-৭৮৷ ধফলয় ফণথনায ভ্রান্ত ধফফযনণয ফাধতর৷- শম ধফলয়ধি ঈআরকাযী ধামথ কধযনত চানন মধদ ঐ ধফলয়ধি ঈআনর প্রদত্ত ধফফযণ আনত মথাপ্তবানফ 

ধচধহ্নত কযা মায়, ধকন্তু ফণথনায ধকছু ং প্রনমাজয না য়, তাা আনর ফণথনায ঈি ং ভ্রান্ত ধানফ ফাধতর আনফ এফং দানধি ফরফত্ আনফ৷ 

 ঈদাযণ  

() ক, খ শক ''ঠ এ ফধস্থত এফং ফ-এয দখনর থাকা অভায জরাবূধভ'' ঈআরভূনর দান কনযন৷ ঈআরকাযীয ঠ-এয জরাবূধভ অনছ ধকন্তু ফ-এয 

দখনর শকান জরাবূধভ শনআ৷ ''ফ-এয দখনর'' ব্দগুনরা ভ্রান্ত ধানফ ফাদ মাআনফ এফং ঠ-এ ফধস্থত জরাবূধভ ঈআরভূনর স্তান্তধযত আনফ৷ 

(অ) ঈআরকাযী ''যাভুনযয অভায জাধভনদাযী'' ক-শক ঈআরভূনর দান কনযন৷ যাভুনয তাায একিা বূ-ম্পধত্ত ধছর, ধকন্তু শিা তারুক, 

জাধভনদাযী নয়৷ ঈআরভূনর তারকুধি স্তান্তধযত আনফ৷  

 ধাযা-৭৯৷ ফণথনায শকান ং ভ্রান্ত ধানফ ফাধতর আনফ না৷- ঈআরকাযী শম ধফলয় ঈআরভূনর দান কধযনত চানন ঐ ধফলনয়য ফণথনাভূরক ধানফ 

শকান ঈআনর মধদ কধতয় ফস্থায ঈনেখ থানক, এফং ঈি ফস্থা ধফদযভান তাায এআরূ ম্পধত্ত থানক, তাা আনর দানধি ঈি ম্পধত্তয শেনে 

ীভাফদ্ধ ফধরয়া গণয আনফ এফং ফণথনায শকান ং ভ্রান্ত ধানফ ফাধতর কযা অআনেত আনফ না৷ কাযণ ঈআরকাযীয নয ম্পধত্ত ধছর মাানত 

ফণথনায ঐরূ ং প্রনমাজয য় না৷  

ফযাখযা- শকান ধফলয় এআ ধাযায থথানুানয নি ধকনা তাা ধফচানয ৭৮ ধাযায ধীনন ফাধতর আনফ৷ এআরূ ব্দাফরী ঈআর আনত ফাদ শদয়া 

আয়ানছ ফধরয়া গণয আনফ৷  

 ঈদাযণ 

() ক, খ-শক ''ঠ-এ ফধস্থত এফং ফ-এয দখনর থাকা অভায জরাবূধভ'' খ শক ঈআরভূনর দান কনয৷ ঈআরকাযীয ঠ-এ জরাবূধভ ধছর মাায ধকছু 

ংন দখনর ফ ধছর, ধকছু ংনয দখনর ফ ধছর না৷ দানধি ফ-এয দখনর থাকা এফং ঠ-এ ফধস্থত জরাবূধভয শেনে ীভাফদ্ধ থাধকনফ৷  

(অ) ক, খ শক ''ঠ-এ ফধস্থত এফং ফ-এয দখনর থাকা অভায ১০০০ ধফঘায জরাবূধভ'' ঈআরভূনর স্তান্তয কনযন৷ ঈআরকাযীয ঠ-এ জরাবূধভ ধছর, 

মাায ধকছু ংনয দখর ধছর ফ-এয এফং ধকছু ং ফ-এয দখনর ধছরনা৷ ধযভাধি দুআিা জরাবূধভয শমনকানিায শেনে মূ্পণথবানফ প্রনমাজয 

আনফ৷ ধযভািা ঈআর আনত ফাদ মাআনফ ফধরয়া গণয আনফ এফং ফ-এয দখনর থাকা ঠ-এ ফধস্থত জরাবূধভআ শুধুভাে ঈআরভূনর স্তান্তধযত 

আনফ৷  

ধাযা-৮০৷ ভরূ দ্বযথথতায শেনে ফাধযক ােয গ্রণনমাগয আনফ৷- শমনেনে ঈআনরয ব্দাফরী দ্বযথথীন নয়, ধকন্তু ফাধযক ানে শদখা মায় শম, ঐগুনরা 

প্রনয়াগনমাগয এফং ঈায একিা ঈআরকাযী ঐরূ আচ্ছা কধযয়াধছর, শনেনে ফাধযক ােয ঐ ব্দগুনরায শকানগুনরা ম্পনকথ আচ্ছা ফযি কযা 

নয়ধছর শ ম্পনকথ ধফনফচনায় অনা মাআনফ৷  

 ঈদাযণ 

() একজন শরানকয শভযী নানভ ২ জন চাচানতা/খারানতা শফান অনছ৷ ধতধন ''অভায চাচানতা/খারানতা শফান শভযী'' শক ধকছু থথ ঈআরভূনর দান 

কনযন৷ শদখা মায় শম, দুআজন ফযধিয প্রনতযনক ঈআনর ফণথনা ধদনচ্ছন৷ তএফ, ঈি ফণথনা দুআধি দযখানস্তয ধফলয় য় মানদয একধি ঈআরকাযী আচ্ছা 

কনযধছর৷ দযখাস্ত দুআধিয শকানধি ম্পনকথ ঈআরকাযী আচ্ছা কনযধছর শম ম্পনকথ ােয গ্রণনমাগয আনফ৷ 

(অ) ক-ঈআনরয ভাধযনভ খ-শক ''ুরতানুয খুযদ'' নানভ অভায় বূ-ম্পধত্ত দান কনযন৷ এয শথনক এআরূ প্রতীয়ভান য় শম, ুরতানুয খুযদ 

নানভ তায দুআধি বূ-ম্পধত্ত ধছর৷ ক শকান বূ-ম্পধত্ত ঈআরভূনর দান কধযনত চাধয়াধছনরন শম ম্পনকথ ােয গ্রণনমাগয আনফ৷  

 অনরাচনা 

মূ্পণথ ঈআর শথনকআ ঈআরকাযীয আচ্ছা নুভান কযা মায়৷ তা শিা ঘিনাগত প্রে, অআনগত প্রে নয়৷ তনফ ঈআনর দ্বযথথতা থাকনর ন্তধনথধত ােয 

গ্রণনমাগয নফ না৷  

ধাযা-৮১৷ ভূর দ্বযথথতা ফা ত্রুধিয শেনে স্বাবাধফক ােয গ্রণনমাগয আনফ৷- শমনেনে ঈআনর দ্বযথথীনতা ফা ত্রুধি থানক, শনেনে ঈআরকাযীয আচ্ছা 

ম্পনকথ শকান স্বাবাধফক ােয শদয়া মাআনফ না৷  



 ঈদাযণ 

() একজন শরানকয কযানযাধরন নানভ একজন চাচী/খারা এফং শভযী নানভ একজন চাচানতা/খারানতা শফান অনছ; ধকন্তু শভযী নানভ শকান চাচী/খারা 

শনআ৷ ধতধন ঈআরভূনর ''অভায চাচী/খারা কযানযারীননক'' ১০০০ িাকা এফং ''অভায চাচানতা শফান/খারানতা শফান শভযীনক'' ১০০০ িাকা দান কনযন 

এফং যফতথীনত ''অভায ূনফথাধেধখত চাচী/খারা শভযীনক'' ১০০০ িাকা দান কনযন৷ ঈআনর প্রদত্ত ফণথনা প্রনমাজয য় এআরূ শকান ফযধি নাআ; এফং 

''অভায ূনফথাি চাচী/খারা ফরনত কানক ফুঝাননা য় শ ম্পনকথ শকান ােয শদয়া মাআনফ না৷ ৮৯ ধাযায ধীনন ধনশ্চতায কাযনণ ঈআরভূনর 

দানধি বফধ৷  

(অ) ঈত্তযদায়গ্রীতায নানভয স্থান খাধর স্থান শযনখ ক-১০০০ িাকা ঈআরভূনর দান কনযন৷ ঈআরকাযী ঐ পাাঁকা জায়গায় কায নাভ ফানত 

শচনয়ধছনরন শ ম্পনকথ শকান ােয শদয়া মাআনফ না৷  

(আ) ক, খ শক ............... িাকা ফা ......... তাায বূ-ম্পধত্ত ঈআরভূনর দান কনযন৷ ধক ধযভান থথ ফা শকান বূ-ম্পধত্ত ঈআরকাযী ঈনেখ 

কধযনত চাধয়াধছনরন শ ম্পনকথ ােয শদয়া মাআনফ না৷  

 ধাযা-৮২৷ ভস্ত দপা আনত ংগধৃতফয দপায থথ৷- ঈআনর শকান দপায থথ মূ্পণথ দধরর আনত ংগ্র কধযনত আনফ এফং এনক ননযয ফযানত 

ঈায কর ং ফযাখযা কধযনত আনফ৷  

 ঈদাযণ 

() ঈআরকাযী খ-শক ক-এয ভৃতুযনত একিা ুধনধদথষ্ট তধফর ফা ম্পধত্ত শদন এফং যফতথী দপায ভাধযনভ তাায ভুদয় ম্পধত্ত ক-শক শদন৷ 

কধতয় দপা একে কধযনর তায পর এআরূ আনফ শম, ুধনধদথষ্ট তধফর ফা ম্পধত্ত ক-এয জীফোয় ক-এয ঈনয এফং তাায ভৃতুযয নয খ-

এয ঈয নযস্ত আনফ৷ খ-এয ফযাফনয ঈআরভূনর দান আনত এআরূ প্রতীয়ভান য় শম, ঈআরকাযী ব্দগুনরা ংকুধচত নথথ ফযফায কধযয়াধছনরন 

মাানত ধতধন শকান ম্পধত্ত ফা তধফর ক-শক ধদনফন ফণথনা কযা আয়ানছ৷  

(অ) ঈআরকাযী তাাঁায ভুদয় বু-ম্পধত্ত খ-শক ঈআরভূনর বাগ কনয শদন মাায একিা ংনক ফরা য় ব্লযাক একয'' এফং তাাঁায ঈআনরয নয 

ংন খ-শক ব্লযাক একয শদন৷ যফতথী দানধি প্রথভ দাননয ফযধতক্রভ ধানফ এভনবানফ ধিনত আনফ মাানত ''অধভ ব্লযাক একয খ-শক এফং 

অভায বূ-ম্পধত্তয ফধষ্টাং ক-শক ধদরাভ'' এআরূ ফুঝা মায়৷  

 ধাযা ৮৩৷ কখন ব্দাফরী ংকধুচত নথথ এফং স্বাবাধফনকয শচনয় ফযাক নথথ ফধুঝনত আনফ৷- াধাযণ ব্দাফরী ংকুধচত নথথ ফুধঝনত আনফ, 

শমনেনে ঈআর আনত এআরূ ংগ্র কযা মায় শম, ঈআরকাযী ঈি ব্দাফরী ংকুধচত নথথআ ফযফায কধযনত চাধয়াধছনরন এফং স্বাবাধফক নথথয 

শচনয় ব্দাফরীনক ফযাক নথথ ফুধঝনত আনফ শমনেনে ঈআনরয নযানয ব্দাফরী আনত এভন ংগ্র কযা মাআনফ শম, ঈআরকাযী ঈা ঐরূ ফযাক 

নথথ ফযফায কধযনত চাধয়া ধছনরন৷ 

ঈদাযণ  

() একজন ঈআরকাযী ক-শক ''খ-এয দখনর অভায পাভথ এফং গ শক ''ছ-এ ফধস্থত অভায কর জরা জধভ'' শদন৷ খ-এয দখনর থাকা পানভথয 

একিা ং ঠ-এ ফধস্থত জরাবূধভ এফং ঠ-এ ঈআরকাযীয নযানয জরাবূধভ ধছর৷ ''ঠ-এ ধফস্থত অভায কর জরাবূধভ'' এআ াধাযণ ব্দগুনরা 

ক-এয ফযাফনয দান দ্বাযা ংকুধচত ক ঠ-এ ফধস্থত পানভথয ং খ-এয দখনর থাকা ভুদয় পাভথ গ্রণ কনযন৷ 

(অ) ঈআরকাযী (জাানজ ফস্থানযত একজন নাধফক) তাাঁায ভানক তাাঁায শানায অংধি, এফং শালানকয শফাতাভ এফং ফেনদ এফং তাাঁায 

ফনু্ধনক (তাাঁায জাাজ েী) একিা রার ফাক্স, একিা ক্লাস্প রাআপ (Clasp Knife) এফং ূনফথ ঈআরভূনর দান কযা য়ধন এভন কর ধজধন৷ 

এআ ঈআরভূনর দান দ্বাযা ফাধিনত ঈআরকাযীয ং ক-এয ফযাফনয স্তান্তধযত আনফ না৷  

(আ) ক-ঈআরভূনর খ-শক তাাঁায গৃনয কর অফাযে, শেি, ধরননন, চায়না, ফআ, ছধফ এফং নযানয প্রকায কর ণয দান কনযন এফং নয খ-

শক তাাঁায ম্পধত্তয একিা ধনধদথষ্ট ং দান কনযন৷ প্রথভ ঈআরভূনর দান কযা খ ঈআরকাযীয একআ প্রকৃধতয েফযাভগ্রী াআফায ধধকায আনফন৷  

ধাযা-৮৪৷দুআধি ম্ভাফয ফযাখযায শকানধি গ্রাধধকায াআনফ৷- শমনেনে একিা দপায দুআধি থথ গ্রণনমাগয মাায একধিয প্রবাফ/পর থানক এফং 

নযধিয ধকছুআ থানক না, শনেনে প্রথভধি গ্রাধধকায াআনফ৷ 

ধাযা-৮৫৷ মধুিংগতবানফ ফযাখযা কযা আনর শকান ং ফাধতর আনফ না৷- মুধি ংগত ফযাখযা অনযা ম্ভফ আনর একিা ঈআনরয শকান ং 

থথীন ধানফ ফাধতর আনফ না৷  

ধাযা-৮৬৷ ঈআনরয ধফধবন্ন ংন ধদ্বত্ব নব্দয ফযাখযা৷- একআ ঈআনরয ধফধবন্ন ংন একআ নব্দয ফযফায ঘধিনর, ধফে ধকছু প্রভাধণত না আনর, ঈা 

ফথে একআ নথথ ফযফহৃত আয়ানছ ভনভথ- ধধযয়া ধননত আনফ৷  

 ধাযা-৮৭৷ মতদযূ ম্ভফ ঈআরকাযীয আচ্ছা কামথকয কধযনত আনফ৷- ঈআরকাযীয আচ্ছা ফাধতর কযা মাআনফ না কাযণ ঈা ূণথবানফ কামথকয কযা 

মাআনফ না৷ ধকন্তু মতদূয ম্ভফ কামথকয কধযনত আনফ৷  

 ঈদাযণ  

ঈআরকাযী ভৃতুয মযায় ঈআরভূনর তাাঁায কর ম্পধত্ত গ, ঘ শক দান কনযন এফং তাাঁায ভৃতুযয নয ধনধদথষ্ট একিা াাতারনক ঈা দান কনযন৷ 

ঈআরকাযীয আচ্ছা ূণথবানফ কামথকয নফ না কাযণ ১১৮ ধাযায ধীন াাতার ফযাফনয দানধি বফধ, ধকন্তু ঈা গ, ঘ-এয ফযাফনয কামথকয 

আনফ৷ 

 ধাযা-৮৮৷ ফথনল দুআধি াভঞ্জয দপা ফরফত্ থাধকনফ৷ - শমনেনে দুআধি দপা ফা ঈআনরয দান যস্পয াভঞ্জয য়ায কাযনণ তাাযা 

যস্পয একনে ফস্থান কধযনত ানয না, শনেনে ফথনলধি ফরফত্ থাধকনফ৷  

ঈদাযণ  

() ঈআরকাযী ঈআনরয প্রথভ দপায ভাধযনভ ক-শক যংুনযয ম্পধত্ত এফং ফথনল দপায ভাধযনভ ঈা খ-শক দান কনযন৷ ম্পধত্তধি খ াআনফ৷  



(অ) মধদ একজন ফযধি ঈআনরয শুরুনতআ তাাঁায ফািী ক-শক এফং ঈআনরয শনল ধননদথ শদন শম ফািীধি ধফক্রয় কধযয়া রবযাং খ-এয করযাণানথথ 

ধফধননয়াগ কধযনত আনফ৷ এনেনে যফতথী ফিফযধি প্রাধানয াআনফ৷  

 ধাযা-৮৯৷ ঈআর ফা ঈআরভূনর দান ধনশ্চয়তায কাযনণ শফঅআনী৷- ধনধদথষ্ট শকান আচ্ছা প্রকা কনয না এভন ঈআর ফা ঈআরভূনর দান ধনশ্চয়তায 

কাযনণ বফধ আনফ৷  

ঈদাযণ 

মধদ শকান ঈআরকাযী ফনরন, ''অধভ ক-এয ফযাফনয ণয ঈআর কধযয়া ধদরাভ'' ধকংফা ক-এয ফযাফনয ঈআর কধযয়া ধদরাভ ''অধভ তপধনর 

ঈনেধখত ভস্ত ণয ক-শক ধদরাভ'' এফং শকান তপধর ায়া মায় নাআ ধকংফা ধযভাণ ঈনেখ না কধযয়া অধভ থথ, গভ, শতর ফা ভজাতীয় ধকছু 

ঈআরভূনর দান কধযরাভ'' তাা আনর ঈা বফধ আনফ৷ 

 ধাযা-৯০৷ ঈআরকাযীয ভৃতুযনত ধফলয় ফণথনাকাযী ব্দাফরী ফণথনায় ঈত্তযদানকাযী ম্পধত্তয ফযাত ধদনফ৷-ম্পধত্তয ঈআনর ঈনেধখত ফণথনা, দাননয 

ধফলয়, ঈআরকাযীয ভৃতুযনত ঈি ফণথনায ঈত্তযদানকাযী ম্পধত্ত গঠন কনয ফধরয়া ধফনফধচত আনফ৷  

 ধাযা-৯১৷ াধাযন ঈআরভূনর দান দ্বাযা ম্পাধদত ধননয়ানগয েভতা৷- ঈআর দ্বাযা ধফযতী ভনভথ আচ্ছা প্রতীয়ভান না আনর ঈআরভূনর ঈআরকাযীয বূ-

ম্পধত্তয দান ধতধন ঈমুি ফধরয়া ভনন কনযন এভন শকান ধফলনয়য শেনে ঈআর দ্বাযা তাায শম ম্পধত্ত ধামথ কধযফায েভতা আনছ ঈি শকান 

ম্পধত্ত ন্তবূথি কনয ফধরয়া ফযাখযা কধযনত আনফ, এফং ধতধন ঈমুি ফধরয়া ভনন কনযন এভন শকান ধফলনয়য শেনে াধাযণবানফ ঈআরভূনর 

স্তান্তযনক ন্তবূথি কনয ফধরয়া ফুধঝনত আনফ এফং ঈি েভতায নযায় কামথকয আনফ৷  

 ধাযা-৯২৷ ধামথ না কযা আনর েভতায ফিায শেনে মিু দান৷- শমনেনে একজন ধনধদথষ্ট শমভন ধামথ কধযনত ানযন শতভনবানফ কধতয় ধফলনয়য 

করযানণ ফা ফায শম ম্পধত্ত ঈআরভূনর দান কনয শদয়া য়, ধকংফা একজন ুধনধদথষ্ট ফযধি মতিুকু ানযন ততিুকু ধনধদথষ্ট ধফলনয়য করযাণানথথ ঈআর 

কধযয়া শদয়া য়, এফং ঈআরধি ধামথ কযা য় নাআ এভন শকান ঘিনায ঈনেখ কনয, মধদ ঈআর দ্বাযা প্রদত্ত েভতা প্রনয়াগ কযা না য়, শনেনে 

ম্পধত্তধি ভান ংন েভতায কর ফস্তুয ধধকাযী আনফ৷  

 ঈদাযণ 

ক ঈআরভূনর তাাঁয স্ত্রীনক তায (স্ত্রীয) ঈফোয় শবাগ কযায জনয একধি পাে দান কনযন এফং ধননদথ শদন শম, স্ত্রী ভাযা শগনর ঈি পাে ধতধন (স্ত্রী) 

শমভন রূ ধামথ কযনফন শতভন নুানত তায ন্তাননদয ভনধয ধফবাজয নফ৷ স্ত্রী পাে ম্পনকথ শকান ধকছু ঊণ না কনযআ ভাযা মান৷ পােধি 

ন্তাননদয ভনধয ভবানফ ফধণ্টত নফ৷  

 ধাযা-৯৩৷ ব্দ ধফনলাধয়ত না কধযয়া ধফনল ফযধিয ঈত্তযাধধকায প্রবধৃতয ফযাফনয ঈআরভনূর দান৷-শমনেনে শকান ধফনলাধয়ত ব্দ ফযতীত 

''ঈত্তযাধধকাযী'' ধকংফা ''ধঠক ঈত্তযাধধকাযী'' ধকংফা ''অত্মীয়'' ধকংফা ''অত্মীনয়য ধনকিতভ জন'' ধকংফা ''যফতথী অত্মীয়'' ধকংফা ধফনল শকান 

ফযধিয ফযাফনয ঈআরভূনর দান কযা য়, এফং নুরূবানফ অখযাধয়ত  শশ্রণী দানধিয যাধয এফং স্বাধীন ফস্তু গঠন কনয, শনেনে ঈআরভূনর 

দানকৃত ম্পধত্তধি এভনবানফ ফধণ্টত আনফ শমন ঈা ঐরূ ফযধিয দখরবুি এফং তাায ঐরূ ম্পধত্ত আনত স্বাধীনবানফ তাাঁায শদনা 

ধযনানধয জনয ম্পধত্ত যাধখয়া ঈআরধফীন ফস্থায় ভাযা ধগয়ানছন৷  

ঈদাযণ  

() ক ''অভায ধনজস্ব ধনতিতভ'' অত্মীনয়য ফযাফনয তাাঁায ম্পধত্ত যাধখয়া মান৷ মধদ ক ঈআরধফীন ফস্থায় তাাঁায শদনা ধযনানধয জনয ম্পধত্ত 

যাধখয়া ভাযা মান, তাা আনর ম্পধত্তনত ধধকাযী ফযধিগনণয ফযাফনয ম্পধত্ত ফতথাআনফ৷ 

(অ) ক, খ শক জীফনফযাী ১০,০০০/= িাকা ঈআরভূনর দান কনয মান এফং খ এয ভৃতুযয নয ''অভায ধনজস্ব ঈত্তযাধধকাযীগণনক''৷ মধদ ঈি িাকা 

ক-এয ঈআরভূনর দানকৃত ম্পধত্ত না আত তাা আনর খ-এয ভৃতুযয নয ঈত্তযদায় ঈানত ধধকাযী ফযধিগনণয ঈনয ফতথাআনফ৷  

(আ) ক- তাায ম্পধত্ত খ শক; ধকন্তু খ তাাঁায ূনফথ ভাযা শগনর খ-এয যফতথী অত্মীয়নক ধদয়া মান৷ খ, ক-এয ূনফথ ভাযা মান৷ ম্পধত্তধি এভনবানফ 

ফতথাআনফ শমন ঈা খ-এয দখরবুি এফং তাা আনত শদনা ধযনানধয জনয ধতধন ঈআরধফীন ফস্থায় ম্পধত্ত যাধখয়া ধগয়ানছন৷  

(ই) ক, খ শক তায জীফনফযাী ১০,০০০/= িাকা দান কনযন এফং খ এয ভৃতুযয নয ঈা খ-এয ঈত্তযাধধকাযীগণনক ধদয়া মান৷ ঈত্তযাধধকাযীগণনক 

ধদয়া মান৷ঈত্তযদায় এভনবানফ ফতথাআনফ শমন ঈা দখরবুি৷ 

ধাযা-৯৪৷ ধফনল ফযধিয প্রধতধনধধ, প্রবধৃতয ফযাফনয ঈআরভূনর দান৷- শমনেনে ধফনল শকান ফযধিয প্রধতধনধধ ফা অআনগত প্রধতধনধধ ফা ফযধিগত 

প্রধতধনধধ ফা ধনক ফা প্রানকয ফযাফনয ঈআরভূনর দান কযা য় এফং নুরূবানফ অখযাধয়ত শশ্রণী দানধিয যাধয এফং স্বাধীন ফস্ত গঠন কনয, 

শনেনে ঈআরভূনর দানকৃত ম্পধত্তধি এভনবানফ ফধণ্টত আনফ শমন ঈা ঐরূ ফযধিয দখরভুি এফং তাায ঐরূ আনত স্বাধীনবানফ তাাঁায 

শদনা ধযনানধয জনয ম্পধত্ত যাধখয়া ঈআরধফীন ফস্থায় ভাযা ধগয়ানছন৷  

 ঈদাযণ  

ক-এয অআনগত প্রধতধনধধয ফযাফনয ঈআরভূনর দান কযা য়৷ ক শদঈধরয়া আয়া ঈআরধফীন ফস্থায় ভাযা মান৷ খ-এয তাায প্রাক৷ খ-

ঈত্তযদায় গ্রণ কধযনত াধযনফ এফং প্রথনভআ ঈআর এয ধযনাধধত শদনা ভুি কধযফায জনয ফযফায কধযনফন, মধদ শকান ধতধযি থানক, 

তানর খ, ক-এয ভৃতুযনত তাায শম কর ফযধি ক-এয ম্পধত্ত াআফায ধধকাযী আত তাানদযনক ধদয়া ধদনফন৷  

 ধাযা-৯৫৷ ীভাফদ্ধ ব্দ ফযতীত ঈআরভূনর দান৷ - শমনেনে ম্পধত্ত শকান ফযধিনক ঈআরভূনর দান কযা য়, শনেনে ঐ ফযধি ঈি ম্পধত্তনত 

ঈআরকাযীয ভুদয় স্বাথথ াআফায ধধকাযী আনফন, মধদন না ঈআর আনত এআরূ প্রতীয়ভান য় শম, শকফরভাে ীভাফদ্ধ স্বানথথআ তাানক শদয়ায 

আচ্ছা কযা আয়াধছর৷ 

ধাযা-৯৬৷ ধফকে ধানফ ঈআরভূনর দান৷- শমনেনে ম্পধত্ত নয শকান ফযধিনক ধকংফা ফযধিয শ্রণীনক ধফকে ঈআরভূনর দান শকান ফযধিনক 

ঈআরভূনর দান কনয শদয়া য়, শনেনে ধফযীত ভনভথ ঈআর আনত ধবন্ন শকান আচ্ছা প্রতীয়ভান না আনর, প্রথভ নাভবূি ঈত্তযদায়গ্রীতা 



ঈত্তযদানয় ধধকাযী আনফন, মধদ ধতধন ঈা কামথকনযয ভয় জীধফত থানকন; ধকন্তু মধদ ধতধন ভাযা মান ধদ্বতীয় স্তনয ধানফ নাভবুি ফা ফযধিয 

শশ্রণীগণ ঈবনয় দায় গ্রণ কধযনফ৷  

 ঈদাযণ 

() ঈআরভূনর ক ফা খ শক দান কযা য়৷ ঈআরকাযীয ভৃতুযয নয ক জীধফত থানক৷ খ ধকছুআ াআনফ না৷  

(অ) ক ফা খ শক ঈআরভূনর দান কযা য়৷ ঈআনরয নয এফং ঈআরকাযীয অনগ ক ভাযা মায়৷ ঈত্তযদায় খ াআনফ৷ 

(আ) ঈআরভূনর ক ফা খ শক দান কযা য়৷ ঈআনরয তাধযনখ ক ভাযা মায়৷ ঈত্তযদায় খ াআনফ৷  

(ই) ক ফা তাাঁায ঈত্তযাধধকাযীয ফযাফনয ম্পধত্ত ঈঈরভূনর দান কযা য়৷ ঈআরকাযীয ভৃতুযয নয ক জীধফত থানক, ক মূ্পণথবানফ ম্পধত্ত াআনফ৷  

(ঈ) ক ফা তাাঁায ধনকি অত্মীনয়য ফযাফনয ম্পধত্ত ঈআরভূনর দান কযা য়৷ ঈআরকাযীয জীফোয় ক ভাযা মায়৷ ঈআরকাযীয ভৃতুযনত দানধি ক এয 

ধনকি অত্মীয়গনণয ফযাফনয কামথকয আনফ৷  

(উ) ক এয জীফনফযাী ম্পধত্ত দান কযা য় এফং তাাঁায ভৃতুযয নয খ, শক ধকংফা তাায ঈত্তযাধধকাযনক৷ ঈআরকাযীয ভৃতুযয নয ক এফং খ 

জীধফত থানক৷ খ-ক এয জীফোয় ভাযা মান৷ ক এয ভৃতুযনত দানধি খ এয ঈত্তযাধধকাযীগনণয ফযাফনয কামথকয আনফ৷  

(ঊ) ক এয জীফনফযাী ম্পধত্ত ঈআরভূনর দান কযা য় এফং তাায ভৃতুযয নয খ শক ফা তাাঁায ঈত্তযাধধকাযীনক৷ খ ঈআরকাযীয জীফোয় ভাযা 

মায়৷ ঈআরকাযীয ভৃতুযয নয ক জীধফত থানক৷ ক-এয ভৃতুযনত দানধি খ-এয ঈত্তযাধধকাযীনদয ফযাফনয কামথকয আনফ৷  

 ধাযা-৯৭৷ ফযধিয ফযাফনয ঈআরভনূর দানন ংমিু শশ্রণী ফণথনাকাযী নব্দয পর৷ - শমনেনে ম্পধত্ত ঈআরভূনর শকান ফযধিনক দান কযা য় এফং 

ফযধিয শ্রণী ফণথনাকাযী ব্দাফরী শমাগ কযা য় ধকন্তু ৃথকবানফ যাধয ফস্তু ধানফ তাানদয ধননদথ কনয না, শনেনে ঈি ফযধি ঈআরকাযীয 

ভুদয় স্বানথথয ধধকাযী আনফ মধদ না ঈআর দ্বাযা ধবন্ন আচ্ছা প্রতীয়ভান য়৷  

 ঈদাযণ 

() ঈআরভূনর একিা দান কযা য়-  

ক এফং তাায ন্তাননদযনক, 

ক এফং তাায ফতথভান স্ত্রীয ন্তাননদযনক, 

ক এফং তাায ঈত্তযাধধকাযীনদযনক, 

ক এফং তাায যীনযয ঈত্তযাধধকাযীনদযনক, 

ক এফং তাায যীনযয ুরুল ঈত্তযাধধকাযীনদযনক, 

ক এফং তাায যীনযয ভধরা ঈত্তযাধধকাযীনদযনক, 

ক এফং তাায ন্তাননক, 

ক এফং তাায ধযফাযনক, 

ক এফং তাায ফংধযনদযনক, 

ক এফং তাায প্রধতধনধধনদযনক, 

ক এফং তাায ফযধিগত প্রধতধনধধনদযনক, 

ক এফং তাায ধনফথাক এফং প্রাকনদযনক৷  

ঈিনেনে প্রনতযকধিনত ম্পধত্তনত ঈআরকাযীয ভুদয় স্বাথথ ক গ্রণ কনয৷  

(অ) ক এফং তাায বাআনক ঈআরভূনর দান কযা য়৷ ক এফং তাায বাআ শমৌথবানফ ঈত্তযদানয় ধধকাযী৷ 

(আ) াযা জীফননয জনয ক শক এফং তাায ভৃতুযয নয তাাঁায ন্তাননক ঈআরভূনর দান কযা য়৷ ক-এয ভৃতুযনত ক-এয ন্তাননয ফণথনাদানকাযী 

কর ফযধিগনণয প্রনতযনক ভান ং ম্পধত্ত াআনফ৷  

ধাযা-৯৮৷ শুধভুাে াধাযণ ফণথনাধীন ফযধি-শশ্রণীনক ঈআরভনূর দান৷- শমনেনে শুধুভাে াধাযণ ফণথনাধীন ফযধিনশ্রণীনক ঈআরভূনর দান কযা য়, 

শনেনে ফণথনায ব্দাফরী তাানদয াধাযণ নথথ প্রনমাজয য় না, এআরূ শকান ফযধি ঈত্তযদায় গ্রণ কধযনফ না৷  

ধাযা-৯৯৷ নব্দয ফযাখযা৷- একধি ঈআনর-  

(ক) ''শছনরনভনয়'' ব্দধি শম ফযধিয ''শছনরনভনয়'' ম্পনকথ ফরা য় প্রথভ ধান ঐ ফযধিয শকফরভাে যাধয ফংধযনদয শেনে প্রনমাজয য়; 

(খ) ''নাধত-নাতনী'' ব্দধি শম ফযধিয নাধত-নাতনী ম্পনকথ ফরা য় ধদ্বতীয় ধান ঐ ফযধিয শকফরভাে যাধয ফংধনযয শেনে প্রনমাজয য়; 

(গ) ''বাআনা'' এফং ''বাআধঝ'' ব্দ দুআধি শকফরভাে বাআ ফা শফাননয শছনর-শভনয়য শেনে প্রনমাজয য়;  

(ঘ) ''চাচানতা/খারানতা শফান'' ফা প্রথভ চাচানতা/ ''খারানতা শফান'' ফা ''কাধজন জাভথান'' শম ফযধিয ''চাচানতা/ খারানতা শফান ফা প্রথভ 

চাচানতা/খারানতা শফান ফা কাধজন জাভথান ম্পনকথ ফরা য় ঐ ফযধিয ধতা ফা ভাতায বাআ শফাননয ন্তাননয শেনে প্রনমাজয য়; 

(ঙ) একফায দূযীবূত ''প্রথভ খারানতা/চাচানতা শফান'' ব্দাফরী শম ফযধিয প্রথভ চাচানতা/খারানতা শফান ম্পনকথ ফরা য়, ঐ ফযধিয ধতাভাতাযা 

কাধজন-জাভথাননদয শেনে ফা কাধজন জাভথাননদয ন্তাননদয শেনে প্রনমাজয য়;  



(চ) ''ধদ্বতীয় চাচানতা/খারানতা শফান'' ব্দাফরী শম ফযধিয শছনরনভনয় ম্পনকথ ফরা য় ঐ ফযধিয দাদা ফা দাদীয বাআ ফা শফাননয নাধত-নাতনীনদয 

শেনে প্রনমাজয য়; 

(ছ) ''ন্তান'' এফং ''ফংধয'' ব্দাফরী শম ফযধিয ন্তান ফা ফংধয ম্পনকথ ফরা য় ঐ ফযধিয শকফরভাে যাধয কর ফংধনযয শেনে 

প্রনমাজয; 

(জ) যি ম্পকথীয় প্রকাক ব্দাফরী অন এফং ত্ম্পনকথয শেনে একআবানফ প্রনমাজয য়৷  

ম্পকথ প্রকাকাযী কর ব্দাফরী ভাতৃগনবথ ন্তাননয শেনে প্রনমাজয, শম যফতথীনত জন্মগ্রণ কনয৷  

ধাযা-১০০৷ ম্পকথ প্রকাকাযী ব্দাফরী শকফরভাে জফধ ম্পকথনক ধননদথ কনয ফা ঈি ম্পকথ না থাধকনর খযাত জফধ ধননদথ কনয৷- ঈআনর ধফযীত 

ভনভথ শকান আধেনতয ফতথভানন ''ন্তান'' ব্দধি ফা ''শছনর'' ব্দধি ফা ''কনযা'' ব্দধি থফা ম্পকথ প্রকাকাযী নয শকান নব্দ শকফরভাে জফধ 

ম্পকথ ধননদথ কনয এভনবানফ ফুধঝনত আনফ ধকংফা শমনেনে ঈি জফধ ম্পকথ শনআ, শনেনে ঈআনরয তাধযনখ ঈিরূ ম্পনকথ খযাধত জথন 

কধযয়ানছ৷  

 ঈদাযণ  

(ক) ক-এয খ, গ এফং ঘ নানভ ধতন ন্তান অনছ৷ খ  গ জফধ ধকন্তু ঘ বফধ ন্তান৷ ক তাায ন্তাননদয ভনধয ভান ংন বাগ কনয শদয়ায 

জনয ম্পধত্ত যাধখয়া মান৷ ম্পধত্ত ঘ ফানদ খ  গ-এয ভনধয ভানবানফ ফধণ্টত আনফ৷  

(অ) ক-এয একিা বফধ বাআধঝ অনছ শম তাায বাআধজ য়ায খযাধত জথন কধযয়ানছ এফং ক-এয নযনকান জফধ বাআধঝ নাআ৷ ক তাানক থথ 

দান কধযয়ানছন৷ বফধ বাআধঝ ঈত্তযদানয় ধধকাযী৷  

(আ) ক, ঈআনর তাায ন্তাননদয ঈনেখ কনয এফং বফধ ন্তান খ এয নাভ ঈনেখ কনয৷ ''অভায ঈি ন্তাননদয ফযাফনয'' ঈত্তযদায় কনয৷ জফধ 

ন্তাননয ানথ খ ঈত্তযদানয় ং াআনফ৷  

(ই) ক ''খ-এয ন্তাননদযনক'' ঈত্তযদায় যাধখয়া মায়৷ খ ভাযা মায় ধকন্তু বফধ ন্তান ছািা অয কাঈনক যাধখয়া মায় নাআ৷ ঈআনরয তাধযনখ মাাযা 

খ-এয ন্তান য়ায খযাধত জথন কনয তাাযাআ দাননয ধফলয়ফস্তু আনফ৷  

(ঈ) ক, খ-এয ন্তাননদয ফযাফনয ঈত্তযদায় দান কনযন৷ খ-এয কখননা শকান জফধ ন্তান ধছর না৷ গ এফং ঘ ঈআনরয তাধযনখ খ-এয ন্তাননয 

ভমথাদা জথন কনয৷ ঈআনরয তাধযনখয নয এফং ঈআরকাযীয ভৃতুযয ূনফথ ঙ এফং চ জন্মগ্রণ কধযয়া খ-এয ন্তাননয ভমথাদা জথন কনযন৷ 

শকফরভাে গ এফং ঘ দাননয ফস্তু আনফ৷  

(উ) ক, স্ত্রী নয় এভন একজন ভধরায দ্বাযা তাায জাত ন্তাননয ফযাফনয দান কনযন৷ খ ঈআনরয তাধযনখ ঈি ভধরায দ্বাযা ক-এয ন্তাননয 

ভমথাদা জথন কনয৷ খ ঈত্তযদায় ায়৷  

(ঊ) ক, কখননা তাায স্ত্রী আনফ না এভন একজন ভধরায দ্বাযা তাাঁায জাত ন্তাননয নুকূনর ঈআরভূনর দান কনযন৷ ঈত্তযদায়ধি বফধ৷  

(এ) ক-এয ধফফাধত নয় ধকন্তু ততকতৃথক গবথফতী এভন একজন ভধরায ন্তাননয নুকূনর ঈত্তযদায় ঈআরভূনর দান কনযন৷ ঈত্তযদায়ধি বফধ৷  

ধাযা-১০১৷ শমনেনে একআ ফযধিয ফযাফনয দুআধি দান কযা য় শনেনে ফযাখযায ধনয়ভ৷-শমনেনে এধকি ঈআর দ্বাযা একআ ফযধিয ফযাফনয দুআধি 

দান কযা য় এফং ঈআরকাযী প্রথভধিয ধযফনতথ ফা প্রথভধি ছািা ধদ্বতীয়ধি কধযনত আচ্ছা কধযয়ানছন ধকনা এ ধফলনয় প্রে ঈত্থাধত য়; মধদ ধতধন 

ধক আচ্ছা শালণ কধযয়াধছনরন শ ম্পনকথ ঈআনর প্রভাণ কযায ধকছু না থানক, শনেনে ঈআনরয ফযাখযায় ধনধম্নধরধখত ধফধধভূ কামথকযী আনফঃ- 

(ক) মধদ একআ ধনধদথষ্ট ধজধন একআ ঈআনর ধকংফা ঈআনর এফং অফায কধিধনর একআ ঈত্তযদায় গ্রীতায ফযাফনয দুআফায ঈআরভূনর দান কযা য়, 

তাা আনর ধতধন শকফরভাে ঐ ধনধদথষ্ট ধজধন গ্রনণয ধধকায আনফন৷  

(খ) শমনেনে এক এফং একআ ঈআর ফা এক এফং একআ কধিধর শকান ধকছুয একআ ধযভাণ একআ ফযধিয ফযাফনয দুআ স্থানন ঈআরভূনর দান কযা 

য়, শনেনে ধতধন শুধুভাে ঈি একিা ঈত্তযদানয়য ধধকাযী আনফন৷  

(গ) শমনেনে ভ ধযভানণয দুআধি ঈত্তযদায় একআ ঈআনর ফা একআ কধিধনর শদয়া য়, শনেনে ঈত্তযদায়গ্রীতা ঈবয়ধিনত ধধকাযী 

আনফন৷  

(ঘ) শমনেনে ভান ফা ভান ধযভাণ দুআধি ঈত্তযদায় একিা ঈআর দ্বাযা এফং নযিা কধিধর দ্বাযা একআ ঈত্তযদায়গ্রীতানক শদয়া য়, 

শনেনে ঈত্তযদায় গ্রীতা ঈবয় ঈত্তযদানয়য ধধকাযী আনফন৷  

ফযাখযা- এআ ধাযায় (ক) শথনক (ঘ) দপা মথন্ত ঈআর ব্দধি কধিধরনক ন্তবূথি কনয না৷  

 ঈদাযণ 

() ক-এয বাযত আনস্পধযয়ার ফযাংনক দধি শয়ায অনছ৷ ধতধন ''অধভ খ শক আনস্পধযয়ার ফযাঙনক অভায দধি শয়ায ঈআরভূনর দান কধযরাভ'' 

ব্দাফরীয াানময ঈআর কনযন৷ নযানয দাননয নয ''এফং অধভ আনস্পধযয়ার ফযাংনক অভায দধি শয়ায খ শক দান কধযরাভ''- এআ ব্দাফরী 

ধদনয় ঈআরধি শল কনযন৷ খ াধাযণবানফ আনস্পধযয়ার ফযাংনক ক-এয দধি শয়ায াআনফ৷ 

(অ) ক-এয খ দ্বাযা প্রদত্ত একধি িায়ভনেয অংধি অনছ মাা ধতধন খ শক ঈআরভূনর স্তান্তয কনযন৷ যফতথীনত ক তাায ঈআনরয কধিধর কনযন 

এফং তাায নযানয ঈত্তযদায় শদয়ায নয অংধি ধতধন গ শক দান কনযন৷ অংধি ছািা নয ধকছু দাফী কধযনত াধযনফন না৷  

(আ) ক ঈআর দ্বাযা খ শক ৫০০০ িাকা দান কনযন এফং যফতথীনত একআ ঈআনর একআ ব্দাফরী ুনফথযি কনযন৷ খ শুধুভাে ৫০০০ িাকায 

ঈত্তযদায়ধি াআনফন৷  

(ই) ক ঈআরভূনর খ শক ৫০০০ িাকা দান কনযন এফং যফতথীনত একআ ঈআনর খ শক ৬০০০ িাকা দান কনযন৷ খ ১১০০০ িাকা াআনফ৷  

(ঈ) ক ঈআরভূনর খ-শক ৫০০০ িাকা এফং ঈআনরয কধিধর ভূনর ৫০০০ িাকা দান কনযন৷ খ ১০,০০০ িাকা াআনফন৷  

(উ) ক তাাঁায ঈআনরয একিা কধিধর দ্বাযা খ-শক ৫০০০ িাকা এফং নয কধিধর দ্বাযা গ-শক ৬০০০ িাকা দান কনযন৷ খ-১১,০০০ িাকা 

াআনফন৷  



(ঊ) ক ঈআর দ্বাযা খ-শক ৫০০০ িাকা দান কনযন, কাযণ খ অভায নাথ'' এফং ঈআনরয নয ংন তানক ''৫০০ িাকা দান কনযন, কাযণ ধতধন 

অভায ন্তাননয ানথ আংরযাে ধগয়াধছনরন'' খ ১০০০ িাকা াআনফন৷ 

(এ) ক ঈআর দ্বাযা খ-শক ৫০০০ িাকা এফং ঈআনরয নয ংন বাতা ধানফ ৪০০ িাকা দান কনযন৷ খ ঈবয় ঈত্তযদায় াআনফন৷   

(ঐ) ক ঈআর দ্বাযা খ-শক ৫০০০ িাকা এফং মধদ শ ১৮ ফছয ফয় ূণথ কনয তাা আনর ৫০০০ িাকা দান কনযন৷ খ মূ্পণথবানফ ৫০০০ িাকা 

াআনফন এফং তথাননে য ৫০০০ িাকা াআনফন৷  

ধাযা-১০২৷ ফধষ্ট ঈত্তয দায় গ্রীতায গঠন৷ - ঈআরকাযীয আচ্ছা প্রকাকাযী শকান ব্দাফরী দ্বাযা ফধষ্ট ঈত্তযদায়গ্রীতা গঠন কযা মাআনফ, মাানত 

অখযাধয়ত ফযধি তাায ম্পধত্তয ধতধযি ফা ফধষ্ট ং গ্রণ কধযনফ৷  

 ঈদাযণ 

() ক ঈআর ংক্রান্ত কনয়কধি কাগজনেয ভন্বনয় গধঠত কাগজনে ঈআর কনয মান৷ কাগজনেয একধিনত ধনম্নধরধখত কথাগুনরা শরখা ধছরঃ  

অধভ ভনন কধয, অভায নন্তযাধষ্টধক্রয়ায মাফতীয় ফযয় প্রবৃধত ধনফথা কযায য মা ধকছু থাকনফ তায ফিুকু ফতথভানন স্কুনর ধযয়নযত খ ানফ, মা 

যফতথীনত খ শম শায় ধননয়াধজত নফ ঐ শায জনয ঈনমাগী হ্য়ায জনয ফযয় নফ৷'' এখানন ''খ'' ফধষ্ট ঈত্তযদায় গ্রীতা ফনর ধযগধণত 

নফ৷ 

(অ) ক ঈআর কনয মান, ঈআরধিয শনল ধননম্নাি কথাধি যনয়নছ-''অধভ ধফশ্বা কধয শম, অভায শদনা ধযনাধ কযায ভনতা মথাপ্ত থথ অভায 

ফযাংকানযয ানত থাকনফ এফং খ তদ্বাযা অভায শদনা ধযনাধ কযনফ ফনর অধভ অা কধয৷ এখানন ''খ'' ফধষ্ট ঈত্তয দায় গ্রীতা ফনর ফণয নফ৷  

(আ) ক স্টক  পাে ফানদ তায ভূদয় ম্পধত্ত খ শক ঈআর কনয শদন; স্টক  পাে ধতধন গ শক ঈআর কনয শদন৷ ''খ'' ফধষ্ট ঈত্তযদায় গ্রীতা ফনর 

গণয নফ৷  

 ধাযা-১০৩৷ শকান ম্পধত্তনত ঈত্তযদায়গ্রীতা ধধকাযী আনফন৷-ফধষ্ট দাননয ধীনন ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভনয় ঈত্তযদায়গ্রীতা তাায কর 

ম্পধত্ত াআনফন, শম ম্পধত্ত ম্পনকথ নযনকান ঈআরভূরক ধফধর কনযন নাআ মাা ফরফত্ েভ৷  

 ঈদাযণ 

ক- ঈআরভূনর কনয়কধি ঈত্তযদায় স্তান্তয কনযন মাায ভনধয ১১৮ ধাযায় একধি ফাধতর এফং নযধি ঈত্তযদায়গ্রীতায ভৃতুযজধনত কাযনণ তাভাধদ 

নয় মায়৷ ধতধন তাাঁায ম্পধত্তয ফধষ্টাং খ শক ঈআরভূনর দান কনযন৷ ঈআর ম্পাদননয নয ক একধি জাধভনদাযী! ক্রয় কনযন, মাা ভৃতুযয 

ভনয় তাাঁায দখনর থানক৷ খ দুআধি ঈত্তযদানয়য এফং ফধষ্টাং ধানফ জাধভনদাযধিয ধধকাযী ন৷  

 ধাযা-১০৪৷ াধাযণ নতথ ঈত্তযদায় নযস্ত ফায ভয়৷- ধযনানধয ভয় ঈনেখ না কধযয়া মধদ াধাযণ নথথ একিা ঈত্তযদায় শদয়া য়, তাা 

আনর ঈআরকাযীয ভৃতুযয ধদন আনত ঈত্তযদায়ধিনত ঈত্তযদায়গ্রীতায নযাস্ত স্বাথথ থানক, এফং মধদ ধতধন ঈা গ্রণ না কধযয়া ভৃতুযফযণ কনযন, তাা 

আনর ঈা তাায প্রধতধনধধয ফযাফনয চধরয়া মাআনফ৷  

 ধাযা-১০৫৷ শকান শেনে ঈত্তয দায় তাভাধদ নয় মায়৷- (১) ঈত্তযদায়গ্রীতা মধদ ঈআরকাযীয ূনফথআ ভাযা মায়, তাা আনর ঈত্তযদায়ধি কামথকয 

আনত াধযনফ না, ধকন্তু তাভাধদ আয়া মাআনফ এফং ঈআরকাযীয ম্পধত্তয ফধষ্টাং গঠন কধযনফ মধদ না ঈআর দ্বাযা এআরূ প্রতীয়ভান য় শম, 

ঈআরকাযী ঈত্তযদায়ধি নয কানযা ফযাফনয চাধরয়া মাআনফ এআরূ আচ্ছা কধযয়া থানকন৷  

(২) ঈত্তযদায় গ্রনণ ঈত্তযদায়গ্রীতায প্রধতধনধধনক ধধকায শদয়ায জনয প্রভাণ কধযনত আনফ শম, ঈআরকাযী তাাঁায ূনফথ ভাযা ধগয়ানছন৷  

ঈদাযণ 

() ঈআরকাযী খ ক ''খ অভায কানছ ৫০০ িাকা াআনফ'' ঈআরভূনর দান কনযন৷ খ ঈআরকাযীয ূনফথআ ভাযা মায়৷ ঈত্তযদায়ধি তাভাধদ আয়া মাআনফ৷  

(অ) ক এফং তাায ন্তাননয ফযাফনয ঈআরভূনর দান কযা য়৷ ক ঈআরকাযীয ূনফথআ ভাযা মায় ধকংফা ঈআর ম্পাদননয ভনয় ভৃতুযফযণ কনযন৷ ক 

এফং তাাঁায ফযাফনয ঈত্তযদায়ধি তাভাধদ আয়া মায়৷  

(আ) ক শক এফং ঈআরকাযীয ূনফথ ভৃতুযয শেনে খ শক ঈত্তযদায় শদয়া য়৷ ঈআরকাযীয ূনফথ ক ভাযা মান৷ ঈত্তযদায়ধি খ-এয ফযাফনয চধরয়া মায়৷  

(ই) াযাজীফননয জনয ক শক একধি ধনধদথষ্ট ধযভাণ থথ ঈআর দ্বাযা দান কযা য় এফং তাাঁায ভৃতুযয ূনফথ খ শক৷ ক, ঈআরকাযীয জীফোয় ভাযা 

মায়; খ শফাঁনচ থানক৷ খ এয ফযাফনয দানধি কামথকয য়৷  

(ঈ) একধি ধনধদথষ্ট ধযভাণ থথ ১৮ ফত্য ূণথ আনর ক শক এফং ১৮ ফত্য ূণথ ফায ূনফথ ভাযা শগনর খ শক দান কযা য়৷ ক ১৮ ফত্য ূণথ 

কনযন এফং ঈআরকাযীয জীফোয় ভাযা মান৷ ক-এয ফযাফনয ঈত্তযদায়ধি তাভাধি য়, এফং খ-এযধি কামথকয য় না৷  

(উ) একআ জাাজ দুঘথিনায় ঈআরকাযী এফং ঈত্তযদায়গ্রীতা ভাযা মান; ধকনু্দ শম প্রথনভ ভাযা মান শ ম্পনকথ শকান ােয নাআ৷ ঈত্তযদায়ধি তাভাধদ 

নয় মায়৷  

 ধাযা-১০৬৷ ঈআরকাযীয ূনফথ দু'জন শমৌথ ঈত্তযদায়গ্রীতা একজন ভাযা শগনর ঈত্তযদায় তাভাধদ য় না৷- মধদ শমৌথবানফ দুআজন ফযধিনক ঈত্তযদায় 

শদয়া য় এফং তাানদয একজন ঈআরকাযীয ূনফথ ভাযা মান, তাা আনর নযজন ভুদয় ঈত্তযদায়ধি াআনফ৷  

 ঈদাযণ  

াধাযণবানফ ক এফং খ শক ঈত্তযদায় শদয়া য়৷ ঈআরকাযীয ূনফথ ''ক'' ভাযা মান৷ ''খ'' ঈত্তযদায়ধি ায়৷  

 ধাযা-১০৭৷ ধবন্ন ং শদফায শেনে ঈআরকাযীয আচ্ছা ম্বধরত নব্দয পর৷- মধদ ঈত্তযদায়গ্রীতানক একধি ঈত্তযদায় এভন নব্দয ফযফায কধযয়া 

শদয়া য় মাায পনর এআরূ ফুঝা মায় শম ঈআরকাযী ঈত্তযদায়ধিয ধবন্ন ধবন্ন ং তাানদযনক ধদনত চাধয়াধছনরন, তাা আনর ঈআরকাযীয 



ূনফথ শকান ঈত্তযদায়গ্রীতা ভাযা শগনর ঈত্তযদায়ধিয মত খাধন ং তাায জনয শদয়ায আচ্ছা কযা আয়াধছর, ততখাধন ং ঈআরকাযীয ম্পধত্তয 

ফধষ্টাংনয ভনধয ধিনফ৷  

 ঈদাযণ  

ক, খ এফং গ-এয ভনধয ভানবানফ বাগ কধযয়া ধদয়া ধকছু থথ দান কযা নরা৷ ক ূনফথআ ভাযা শগনর খ  গ তাানদয জনয ধনধথাধযত ংআ 

াআনফন৷  

ধাযা-১০৮৷ কখন তাভাধদ ং ধফধরফযফস্থাীনবানফ চধরয়া মায়৷- শমনেনে তাভাধদ ং ঈআরভূনর স্তান্তধযত াধাযণ ফধষ্টাংনয একিা ং, 

শনেনে ঈি ং ধফধরফযফস্থাীনবানফ মাআনফ৷ 

ঈদাযণ  

ক, খ এফং গ-এয ভনধয ভানবানফ বাগ কধযয়া ধদয়া ধকছু থথ দান কযা নরা৷ ক ূনফথআ ভাযা শগনর তাায ফধষ্টাংনয এক-তৃতীয়াং 

ধফধরফযফস্থাীন আনফ৷   

ধাযা-১০৯৷মখন ঈআরকাযীয জীফোয় তাায ন্তান ফা যাধয ফংধনযয ভৃতুযনত তায ফযাফনয দান তাভাধদ য় না৷- শমনেনে ঈআরকাযীয শকান 

ন্তান ফা তাায নয শকান যাধয ফংধনযয ফযাফনয দান কযা য়, এফং ঈত্তযদায়গ্রীতা ঈআরকাযীয জীফোয় ভাযা মায় ধকন্তু, শকান যাধয 

ফংধয জীধফত থানক, শনেনে দানধি তাভাধদ আনফ না ধকন্তু এভনবানফ কামথকয আনফ শমন ঈআরকাযীয ভৃতুযয ফযফধত নয ঈত্তযদায়গ্রীতায 

ভৃতুয ঘধিয়ানছ, মধদ না ঈআর দ্বাযা ধবন্ন শকান আচ্ছা প্রতীয়ভান য়৷  

 ঈদাযণ  

ক ঈআরভূনর তাায ন্তান খ শক তাায ধনজস্ব ফযফায এফং করযাণানথথ ধকছু থথ দান কনযন৷ খ ুে গ শক যাধখয়া ক এয ূনফথ ভাযা মায়৷ গ, ক 

এয নয ভাযা মায় এফং খ তাায ভস্ত ম্পধত্ত তাায ধফধফা স্ত্রী ঘ শক দান কনয৷ থথ ঘ এয ফযাফনয চধরয়া মায়৷  

 ধাযা-১১০৷ খ এয করযাণানথথ ক এয ফযাফনয দান ক এয ভৃতুযয পনর তাভাধদ য় না৷- শমনেনে ননযয করযাণানথথ এক জননয ফযাফনয দান কযা 

য়, শনেনে শম ফযধিয ফযাফনয দান কযা য় ঈআরকাযীয জীফোয় ঐ ফযধিয ভৃতুয দ্বাযা ঈত্তযদায়ধি তাভাধদ য় না৷  

 ধাযা-১১১৷ ফধণথত শশ্রণী ফযাফনয দাননয শেনে ঈত্তযজীফী নীধত৷- শমনেনে ফযধিগনণয ফধণথত শশ্রণী ফযাফনয াধযাণবানফ দান কযা য়, শনেনে 

দানকৃত ফস্তুধি ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভয় জীধফত ফযধিয ফযাফনয চধরয়া মাআনফ৷  

ফযধতক্রভ৷-মধদ ধনধদথষ্ট ফযধিয জ্ঞাধতয ধফনল ধান দণ্ডায়ভান ফধণথত ফযধিফনগথয শশ্রণী ফযাফনয ম্পধত্ত দান কযা য়, ধকন্তু, ঈায দখর ূফথফতথী 

শকান দান ফা নয শকান কাযনণ ঈআরকাযীয ভৃতুযয য মথন্ত স্থধগত কযা য়, তাা আনর ঐ ম্পধত্ত ঐ ভনয় জীধফত ফযিগনণয ফযাফনয এফং 

ঈআরকাযীয ভৃতুযয নয ভৃত তাানদয শম শকান একজননয প্রধতধনধধ ফযাফনয চধরয়া মাআনফ৷ 

ঈদাযণ  

() ক, খ এয ন্তাননদযনক ১০০০ িাকা ঈআরভূনর দান কনয ধকন্তু ঈি দান তাানদয ভনধয কখন ফধণ্টত আনফ শ ম্পনকথ ধকছু ফনরন নাআ৷ খ, 

গ, ঘ এফং ঙ এফং ধতন ন্তাননক যাধখয়া খ ঈআর ম্পাদননয তাধযনখয ূনফথ ভাযা মায়৷ ঙ ঈআর এয তাধযখ এয নয ধকন্তু ক এয ভৃতুযয ূনফথ ভাযা 

মায় গ এফং ঘ ফাাঁধচয়া থানক৷ ঈত্তযদায়ধি ঙ এয প্রধতধনধধনক ফধবূথত কধযয়া গ এফং ঘ এয দখনর চধরয়া মাআনফ৷  

(অ) াযাজীফননয জনয ক শক ফত্য আনত ফত্নযয ফািীয আজাযা দান য় এফং তাায ভৃতুযয নয খ এয ন্তাননদযনক৷ ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভয় 

খ এয গ এফং ঘ এয ন্তানদ্বয় জীধফত ধছর এফং তাায অয শকান ন্তান ধছর না৷ যফতথীনত ক এয জীফোয় গ তাায ধনফথাক ঙ শক যাধখয়া 

ভাযা মায় ঘ, ক এয নয ভাযা মায়৷ খ এফং ঙ শমৌথবানফ আজাযায নাধতক্রান্ত ংনয ধধকাযী আনফ৷  

(আ) ধকছু থথ াযাজীফননয জনয ক শক এফং তাায ভৃতুযয য খ এয ন্তাননদযনক দান কযা য়৷ ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভয় খ এয গ এয ঘ এয 

ন্তানদ্বয় জীধফত ধছর এফং তাায নয ঘ এয ঙ এফং চ ন্তানদ্বয় জন্মগ্রণ কনয৷ ক এয জীফোয় গ ঈআর কধযয়া এফং ঙ ঈআর না কধযয়া ভাযা 

মায়৷ ক, ঘ এফং ঙ শক যাধখয়া ভাযা মায়৷ ঈত্তযদায়ধি ভান চায ংন ধফবি কযা য় মাায ভনধয একধি ং গ এয ধনফথাক নযধি ঘ, ঙ এয 

প্রাক এফং চ শক ধযনাধ কযা য়৷  

(ই) ক তাায বূধভয এক তৃতীয়াং াযাজীফননয জনয খ-শক এফং খ-এয ভৃতুযয য খ-এয শফাননদয নুকূনর ঈআরভূনর দান কধযয়া শদন৷ ক ভাযা 

মায়ায নয খ-এয দুআ শফান গ  ঘ জীধফত থানক এফং আায নয অনযকধি শফান ঙ জন্ম গ্রণ কনয৷ খ-এয জীফোয় গ ভাযা মায়; ঘ  ঙ খ-

এয নয ভাযা মায়৷ ক-এয এক তৃতীয়াং বূধভ ভান ংন ঘ, ঙ এফং গ এয প্রধতধনধধনদয ন্তবূথি আনফ৷  

(ঈ) ক ১০০০/= িাকা াযাজীফননয জনয খ-শক এফং খ-এয ভৃতুযয নয গ-এয শছনরনভনয়নদয ভনধয ভানবানফ ঈআরভূনর দান কনযন৷ খ-এয 

ভৃতুয মথন্ত গ-এয শকান ন্তান ধছর না৷ খ-এয ভৃতুযয নয ঈআরধি শফ-অআনী আনফ৷  

(উ) ক ১০০০/= িাকা খ-এয জন্মগ্রণ কধযয়ানছ থফা কনয নাআ এভন কর ন্তাননদয ভনধয গ-এয ভৃতুযয নয ফধণ্টত আনফ ভনভথ ঈআরভূনর 

দান কনয৷ ক-এয ভৃতুযয ভনয় খ-এয দুনিা ন্তান চ  ছ জন্মরাব কনয৷ গ-এয ভৃতুযয নয খ-এয অনযা একধি ন্তান জন্ম গ্রণ কনয৷ এনেনে 

দানেধি খ-এয ঈত্তয-জাত ন্তান ফযতীত গ, ঘ, ঙ, চ  ছ াআনফ৷  

(ঊ) ক একধি তধফর খ-এয ন্তাননদয ভনধয এআ নতথ ঈআরভূনর দান কনয শম, তধফরধি শজযষ্ঠ ুে াফারক আনর তাানদয ভনধয বাগ আনফ৷ 

ক-এয ভৃতুযনত খ-এয গ-নানভ এক ন্তান জীধফত থানক৷ যফতথীনত খ-এয ঘ  ঙ নানভ অনযা দুনিা ন্তান য়৷ ঙ ভাযা মায়, ধকন্তু গ াফারকত্ব 

জথন কধযনর গ  ঘ জীধফত থানক৷ এখানন গ াফারকত্ব জথন কধযফায নয খ-এয জন্মগ্রণ কধযত ানয এভন শম শকান ন্তান ফযতীত দানেধি 

গ, ঘ  ঙ এয প্রধতধনধধগণ রাব কধযনফ৷  

                                                                             বাগ-৬ 

ঈআর ংক্রান্ত ঈত্তযাধধকায 



ধযায়-াত 

ফাধতর দান ম্পধকথত 

 ধাযা-১১২৷ ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভনয় ধস্তত্ব নাআ এভন ফযধিয ফযাফনয ধফনল ফণথনা দ্বাযা দান৷- শমনেনে ধফনল ফণথনা দ্বাযা শকান ফযধিয ফযাফনয 

দান কযা য় এফং ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভনয় শকান ধস্তত্ব থানক না, ধমধন ফণথনাধিয ঈত্তয ধদনত েভ, শনেনে দানধি ফাধতর আনফ৷  

ফযধতক্রভ- মধদ ধনধদথষ্ট ফযধিয জ্ঞাধতয ধফনল ধান দণ্ডায়ভান ফধণথত ফনগথয শশ্রণী ফযাফনয ম্পধত্ত দান কযা য়, ধকন্তু ঈায ূফথফতথী শকান দান ফা 

নয শকান কাযনণ ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভয় জীধফত থানক তাা আনর ম্পধত্ত ঐ ফযধিয কানছ মাআনফ থফা ধতধন ভৃত আনর তাায প্রধতধনধধয 

কানছ মাআনফ৷  

ঈদাযণ  

() ক তাায শজযষ্ঠ ুে খ শক ১০০০ িাকা দান কনযন৷ ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভয় খ এয ধস্তত্ব ধছর না৷ দানধি ফাধতর আনফ৷  

(অ) ক, খ শক এফং খ এয ভৃতুযয য গ এয শজযষ্ঠ ুেনক ১০০০ িাকা দান কনয৷ ঈআরকাযী ভৃতুযয ভয় গ এয শকান ুে ধছর না৷ যফতথীনত খ 

এয জীফোয় গ এয ুে ন্তান য়৷ খ এয ভৃতুযয য ঈত্তযদায়ধি গ এয ুে াআনফ৷  

(আ) ক ১০০০/= িাকা াযাজীফননয জনয খ-শক এফং তাায ভৃতুযয নয গ-এয শজযষ্ঠ ুেনক ঈআরভূনর দান কনয৷ ক-এয ঘ নানভ এক ুে ন্তান 

জন্মরাব কনয৷ প্রথনভ ঘ ভাযা মায়, নয খ দান েধি ঘ-এয প্রধতধনধধগণ াআনফ৷  

(ই) ক তাায গ্রীন একনযয বূধভ খ শক এফং ঘ এয ভৃতুযয য গ এয শজযষ্ঠ ুেনক দান কনয৷ ঘ এয ভৃতুয মথন্ত গ এয শকান ুে ন্তান ধছর না৷ গ 

এয শজযষ্ঠ ুনেয ফযাফনয দানধি ফাধতর আনফ৷  

(ঈ) ক, গ এয শজযষ্ঠ ুেনক ১০০০ িাকা দান কনযন, মাা খ এয ভৃতুযয নয তাানক ধযনাধ কধযনত আনফ৷ ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভয় গ এয 

শকান ুে ন্তান ধছর না ধকন্তু, যফতথীনত জন্মগ্রণ কনয এফং ঘ এয ভৃতুযয ভয় জীধফত থানক৷ গ এয ুে ১০০০ িাকা াআনফ৷  

 ধাযা-১১৩৷ ূফথদান াননে ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভনয় ধস্তত্বীন ফযধিয ফযাফনয দান৷- শমনেনে ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভনয় ধস্তত্ব শনআ এভন শকান 

ফযধিয ফযাফনয দান কযা য়, শনেনে যফতথী দানধি ফাধতর আনফ মধদ না ঈা ঈআরকৃত ফস্তুনত ধফদযভান ঈআরকাযীয ফধষ্ট ভুদয় স্বাথথ 

থানক৷ 

ঈদাযণ  

() ম্পধত্ত ক শক, ক এয ভৃতুযয য তাায শজযষ্ঠ ুেনক এফং তাায ভৃতুযয য তাায শজযষ্ঠ ুেনক দান কযা য়৷ ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভয় ক 

এয শকান ন্তান নাআ৷ ক এয শজযষ্ঠ ুনেয ফযাফনয দানধি ধস্তত্বীন ফযধিয ফযাফনয দান য়ায় দানধি ফাধতর আনফ৷  

(অ) একধি তধফর াযা জীফননয জনয ক-শক এফং তাায ভৃতুযয নয তায কনযানদযনক ঈআরভূনর দান কযা য়৷ 'ক' জীধফত থাকাকারীন 

ঈআরকাযী ভাযা মায়৷ ক-এয কনযান ন্তান থাধকনর তানদয শকঈ শকঈ ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভনয় জন্ম গ্রণ কনযধন৷ ক-এয কনযানদয ফযাফনয 

প্রদত্ত দান েধিনত ঈআরকাযী ঈআরকৃত তধফনর ন্তবূথি ভস্ত স্বাথথ থাকনফ৷ ক-এয কনযানদয ফযাফনয প্রদত্ত দানেধি শফ-অআনী৷  

(আ) ধকছু তধফর ক শক এফং ক এয ভৃতুযয নয তাায কনযাগণনক এআ ভনভথ দান কযা য় শম, মধদ কনযানদয কানযা ১৮ ফছনযয নীনচ ধফনয় য় 

তাা আনর তাায ং তাায ভৃতুযয নয তাায শছনরনভনয়নদয ভনধয বাগ আয়া মাআনফ৷ ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভয় ক এয শকান কনযা ন্তান ধছর 

না, ধকন্তু ঈআরকাযীয ভৃতুযয নয কনযা ন্তান জন্মগ্রণ কনয৷ দানধি ফাধতর আনফ৷  

(ই) ক াযাজীফননয জনয খ-শক ধকছু  ঈআরভূনর দান কনয এফং এআ ভনভথ ধননদথ দান কনয শম, খ-এয ভৃতুয আনর ঈি থথ তাায কনযা 

ন্তানগনণয ঈয এভনবানফ ধস্থয আনফ মাানত প্রনতযক কনযায ং াযা জীনফনয জনয তাায য় এফং তাায ভৃতুযয নয তাায শছনর 

শভনয়নদয ভনধয ফধণ্টত য়৷ ঈআরকাযীয ভৃতুযকানর খ-এয জীধফত শকান কনযা থানক না৷ এনেনে, খ-এয কনযানদয ফযাফনয প্রদত্ত একভাে দানেধি 

ঈি থথ ধস্থয য়ায় ধননদথনয ভনধয ধনধত, এফং এআ ধননদথ এখননা জন্মগ্রণ কনযধন এভন ফযধিগনণয ঈি তধফনর ধনধত জীফন স্বনত্বয 

ফযাফনয দান নেয নযায় আনফ৷ খ-এয কনযানদয ঈয তধফর ধস্থয য়ায ধননদথ শফ-অআনী৷ 

ধাযা-১১৪৷ ধফযাভ স্তান্তয ধফনযাধী ধনয়ভ৷- শকান ম্পধত্ত এভনবানফ স্তান্তয কযা মাআনফ না, মাা স্তান্তনযয তাধযনখ জীধফত এক ফা একাধধক 

ফযধিয জীফনকার এফং এআরূ জীফনকানরয ফযফধত য আনত য শকান ফযধিয নাফারক ফস্থা ধফফাধত য়ায নয ফরফত্ আনফ৷ 

জীধফত ফযধিয ফা ফযধিগনণয জীফনকার ভাপ্ত য়ায ভয় ঈি নাফারনকয ধস্তত্ব থাধকনত আনফ এফং নাফারক াফারক য়ায ানথ ানথ 

ৃষ্ট স্বাথথ তাায ঈয ফতথাআনফ৷  

 ঈদাযণ 

() একধি তধফর াযাজীফননয জনয ক শক, এফং ক-এয ভৃতুযয নয াযাজীফননয জনয খ শক; এফং খ এয ভৃতুযয নয প্রথভ ২৫ ফত্য ূণথ 

য়া খ-এয শছনরয ফযাফনয ঈআর ভূনর দান কযা আর৷ ঈআরকাযীয ভৃতুযয য ক  খ জীধফত থানক৷ এখন খ এয শম ুে প্রথভ ২৫ ফত্য ূণথ 

কধযনফন ধতধন আনফন ঈআরকাযীয ভৃতুযয নয প্রথভ জন্মরাবকাযী ুে; ক  খ-এয ভৃতুযয নয ১৮ ফত্নযয ধধক ধতক্রান্ত য়া মথন্ত 

এআরূ ুে ২৫ ফত্য ূণথ না কধযনত ানযন; এফং ক  খ-এয জীফনকার এফং খ-এয ুেনদয নাফারকত্ব শল য়ায নয ঈি তধফর নযস্ত 

য়া ধফরধম্বত আনত াধযনফ৷ খ-এয ভৃতুযয নয ঈআরভূনর দানধি শফঅআনী আনফ৷  

(অ) একধি তধফর যাজীফননয জনয ক শক, এফং ক-এয ভৃতুযয নয াযাজীফননয জনয খ শক; এফং খ এয ভৃতুযয নয প্রথভ ২৫ ফত্য ূণথ 

য়া খ-এয শছনরয ফযাফনয ঈআর ভূনর দান কযা আর৷ ঘ এক ফা একাধধক শছনর ন্তান যাধখয়া ঈআরকাযীয জীফোয় ভাযা মান৷ এআনেনে খ-

এয ন্তানগণ ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভনয় জীধফত থাকা ফযধিগণ এফং মখন তাানদয ভনধয শমনকান ১ জন, ২৫ ফত্য ূণথ কনযন তখন তাায 

ধননজয জীফোয ভনধয নিন৷ ঈআরভূনর দানধি জফধ আনফ৷  

(আ) একধি তধফর াযাজীফননয জনয ক শক, এফং ক-এয ভৃতুযয নয াযাজীফননয জনয খ-এয ফযাফনয ঈআরভূনর দান কযা য়৷ ঈআনর এআ ভনভথ 

ধননদথ শদয়া য় শম, খ-এয ভৃতুযয নয তধফরধি খ-এয ঐ রূ ন্তাননদয ভনধয ধফবাজয নফ মাযা ১৮ ফছয ফয় ূণথ কযনফন, তনফ খ-এয 



শকান ন্তাননয ফয় ১৮ ফছয ূণথ না নর তধফরধি গ-এয ফযাফনয স্তান্তধযত নফ৷ এখানন খ-এয ধমধন ঈআরকাযী ভৃতুযয নয জীধফত থানকন, 

ভৃতুু্ময য নত ১৮ ফছয ধতক্রান্ত নর তধফরধি ধফবাজয য়ায ভয় নফ৷ ঈআরভূনর ভস্ত দানে জফধ৷  

(ই) একধি তধফর ঈআরকাযীয কনযানদয করযানানথথ ট্রাধস্টনদয ফযাফনয ঈআরভূনর স্তান্তয কযা নরা এফং ধননদথ শদয়া নরা শম, মধদ তানদয 

শকান একজন নাফাধরকা থাকা ফস্থায় ধফফা কযনর তধফনর তায ংধি এভনবানফ ধস্থযকৃত নফ মানত ভৃতুযয নয ১৮ ফছয ূণথ য়া তায 

ন্তাননয ঈয ফতথায়৷ ঈআরকাযীয ভৃতুযকানর ধননদথধি প্রনমাজয য় এভন শকান কনয ন্তাননয ধস্তত্ব ফযআ থাকনত নফ এফং তধফনরয শকান 

ং মা ধননদথ শভাতানফক ধস্থযকৃত নফ, কনযানদয ভৃতুযয য শথনক ১৮ ফছয নয নযস্ত নত াযনফ না৷ ভস্ত তথগুনরাআ জফধ৷ 

ধাযা-১১৫৷ ১১৩  ১১৪ ধাযায ধফধাননয ধীন শশ্রণীয ফযাফনয দান৷- মধদ শকান শশ্রণীয ফযধিয ফযাফনয ঈআরভূনর দান কযা য়, মাানদয কানযা 

ম্পনকথ ১১৩ ফা ১১৪ ধাযায ধফধানাফরীয কাযনণ ঈি দান কামথকয আয়া থানক, তাা আনর শুধুভাে ঐ ফযধিগণ ম্পনকথ এফং ভুদয় শশ্রণী 

ম্পনকথ নয় ঈি দান ফাধতর আনফ৷  

 ঈদাযণ  

() একিা তধফর াযাজীফননয জনয ক-শক এফং ক এয ভৃতুযয নয ২৫ ফত্য ফয় আনফ এভন তাায ন্তাননক ঈআরভূনর দান কযা য়৷ ক 

ঈআরকাযীয নয জীধফত থানক এফং ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভনয় তাায ন্তান থানক৷ দাননয জনয নুনভাধদত ীভায ভনধয ক-এয জীধফত প্রধতধি 

ন্তান ১৫ ফছয ফয়স্ক আনফ৷ ধকন্তু ঈআরকাযীয ভৃতুযয নয ক-এয ন্তান থাধকনত ানয মাাযা ২৫ ফছয ফয়স্ক আনফ না মতেণ মথন্ত না ক-এয 

ভৃতুযয নয ১৮ ফছয ধতক্রান্ত য়৷ ঈআরকাযীয ভৃতুযয নয জীধফত ক-এয ন্তাননয ফযাফনয এফং ক-এয ভৃতুযয নয মাায ১৮ ফছয ফয় য় 

নাআ, তাানদয ফযাফনয দানধি কামথকয আনফ৷ ধকন্তু নযানয ন্তাননদয ম্পনকথ কামথকয য়৷  

(অ) ধকছু তধফর ক-শক এফং ক-এয ভৃতুযয নয খ, গ, ঘ এফং ক-এয নয কর ন্তাননক দান কযা য়, মাাযা ২৫ ফছয ফয়স্ক নফ৷ 

ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভনয় ক-এয খ, গ, ঘ ন্তানগণ জীধফত থানক৷ কর ধদক শথনক ধফলয়ধি (১) নং ঈদাযণ ফধণথত ধফলনয়য নুরূ আনফ৷ মধদ 

খ, গ এফং ঘ-এয ফযাফনয দানধি শকান শশ্রণীয ফযাফনয দান ধানফ গণয কধযনত প্রধতত কধযনফ না, ঈা মূ্পণথবানফ ফাধতর না৷ ঈা ক-এয ভৃতুযয 

নয ১৮ ফত্ নযয ভনধয ২৫ ফছয ফয় জথনকাযী খ, গ ফা ঘ এয শেনে কামথকয আনফ৷  

ধাযা-১১৬৷ ূফথদাননয ফযথতায কাযনণ দাননয কামথকাধযতা৷- শমনেনে ১১৩ এফং ১১৪ ধাযায় ফধণথত ধফধধয কাযনণ শকান ফযধি ফা ফযধিয শশ্রণীয 

ফযাফনয ঈআরভূনর দানধি ফাধতর য়, শনেনে একআ ঈআনর ঈধেধখত এফং ঈি ূফথদাননয নয ফা ফযথথতায় কামথকয আনফ ভনভথ আচ্ছাকৃত শকান 

দান ফাধতর আনফ৷ 

ঈদাযণ 

() ধকছু তধফর ক-শক এফং ক-এয ভৃতুযয নয ২৫ ফত্য জথনকাযী তাায শছনরনদযনক ঈআরভূনর দান কযা য়, এফং ঈি ন্তাননয ভৃতুযয 

নয খ-শক৷ খ-এয ফযাফনয দানধি ১১৪ ধাযায ধীনন ফাধতর আনফ কাযণ ঈা ক-এয ন্তানগনণয ফয় ২৫ ফছয য়ায নয কামথকয আনফ 

ভনভথ আচ্ছা ফযি কযা আয়াধছর৷ খ শক প্রদত্ত দানধি ফাধতর আনফ৷  

(অ) ধকছু তধফর ক-শক এফং ক-এয ভৃতুযয নয তাাঁায ুেনদয ভনধয ফথপ্রথভ ২৫ ফত্য ফয় আনফ তাায ফযাফনয এফং শকান ুে ২৫ ফছয 

ফয় জথন না কধযনর খ-এয ফযাফনয দান কযা য়৷ ঈআরকাযী ক এফং খ এয ূনফথ ভাযা মায়৷ খ-এয ফযাফনয দানধি ফাধতর আনফ কাযণ ঈা ক-

এয ুেনদয ভনধয ফথপ্রথভ ২৫ ফছয ূণথ কধযনত ফযথথতায কাযনণ খ-এয ফযাফনয দান কযা য়৷  

 ধাযা-১১৭৷ ুঞ্জীবতু কযায ধননদথনয পর৷- (১) শমনেনে শকান ঈআনরয তথাফরীনত এআরূ ধননদথ থানক শম, শকান ম্পধত্ত আনত ঈদূ্ভত অয় 

মূ্পণথবানফ ধকংফা অংধকবানফ ঈআরকাযীয ভৃতুযয তাধযখ আনত ফত্নযয শফধ শভয়ানদ জভা আনফ, শনেনে তঃয মাা ফরা আয়ানছ তাা 

ফযতীত ঈি ধননদথ শম ভয় মথন্ত ুঞ্জীবূত কধযফায ধননদথ শদয়া য় ঐ ভনয়য মতখাধন ধতধযি ততখাধন ফাধতর আনফ, এফং ঈি ১৮ 

ফত্য ভয় নন্ত ম্পধত্ত এফং ঈায অয় শম ভয় মথন্ত ুঞ্জীবূত কযায ধননদথ শদয়া য় ঐ ভয় ফানন ধফধর আনফ৷  

(২) এআ ধাযা ধনম্নধরধখত ঈনেনয ুঞ্জীবূত কধযফায শকান ধননদথ প্রবাধফত কধযনফ না-  

() ঈআরকাযী ধকংফা ঈআনরয স্বাথথ গ্রণকাযী শকান ফযধিয শদনা ধযনাধ, ফা 

(অ) ঈআরকাযী ধকংফা ঈআনরয ধীনন স্বাথথ গ্রণকাযী শকান ফযধিয ন্তাননদয ধকংফা ূফথফতথী ন্তাননয জনয ংনয ধফধান, ফা 

(আ) ঈআরকৃত ম্পধত্তয শপাজত ফা যেণানফেণ, এফং ঈি ধননদথ শআ শভাতানফক শদয়া মাআনফ৷  

ধাযা-১১৮৷ ধভথীয় ফা দাতফয ফযফানযয জনয দান৷ - বাআনা, ফা বাআধঝ ফা নয শকান ধনকি অত্মীয় অনছ এআরূ শকান ফযধি তাাঁায ভৃতুযয নূযন 

১২ ফত্য ূনফথ, ঈআরদ্বাযা ম্পাধদত এফং জীধফত ফযধিগনণয ঈআনরয ধনযাত্তা শপাজনতয অআন দ্বাযা ধনধথাধযত শকান স্থানন ঈি ঈআর 

ম্পাদননয তাধযখ আনত ৬ ভানয ভনধয জভাকৃত ফযতীত ধভথীয় ফা দাতফয ঈনেনয শকান ম্পধত্ত ঈআরভূনর দান কধযনত াধযনফন না৷  

 ঈদাযণ  

ক-এয একজন বাআনা অনছ৷ ক-প্রনয়াজন ভত ম্পাধদত এফং জভাকৃত য় নাআ ঈআর দ্বাযা দান কনযন-  

দধযে জনগনণয জনয; 

ুস্থ জনযনদয শদখাশুনায জনয; 

াাতার প্রধতষ্ঠা ফা ঈায ফযনয়য জনয; 

এধতভনদয ধোয জনয; 

ধণ্ডতনদয ায়তায জনয; 

স্কুর প্রধতষ্ঠায জনয; 



শতু জতযী এফং ংস্কানযয জনয; 

যাস্তা জতযীয জনয; 

চাচথ ংস্কানযয জনয; 

ধভথীয় ফযধিনদয করযানণয জনয; 

াফধরক গানিথন প্রধতষ্ঠায জনয 

ঈি ভস্ত দান ফাধতর আনফ৷ 

                                                                            ধযায় - অি 

ঈত্তযদানয়য নযস্ততা ম্পনকথ  

ধাযা-১১৯৷ ঈত্তযদানয়য নযস্ততায তাধযখ মখন ধযনাধ ফা দখর স্থধগত কযা য়৷- শমনেনে দাননয তথাফরী দ্বাযা ঈত্তযদায়গ্রীতা ঈআরকৃত ফস্তুধিয 

তাত্েধণক দখনরয ধধকাযী না ন, শনেনে ঈমুি ভনয় ঈা গ্রনণয ধধকায, মধদনা ঈআর দ্বাযা ধবন্ন আচ্ছা ফযি য়, ঈআরকাযীয ভৃতুযনত 

ঈত্তযদায় গ্রীতায ঈয নযস্ত আনফ, এফং ঈত্তযদায়গ্রীতায প্রধতধনধধয ফযাফনয চধরয়া মাআনফ৷ মধদ ধতধন ঈি ভনয়য ূনফথ ভাযা মান এফং ঈি 

শেনে ঈআরকাযীয ভৃতুয আনত ঈত্তযদায়ধি নযস্ত আয়া থানক৷  

ফযাখযা৷- শকান ফযধিয ফযাফনয ঈত্তযদায় তাায ঈয স্বানথথ নযস্ত আনফ না এভন আচ্ছা শুধুভাে একধি ধফধান আনত নুভান কযা মাআনফ না মদদ্বাযা 

ঈআরকৃত ফস্তুধিয ধযনাধ ফা দখর স্থধগত কযা য় ফা মদদ্বাযা ঈআরকৃত তধফর আনত অয় ুঞ্জীবূত আনফ ফধরয়া ধননদথ শদয়া য় মতেণ না 

ধযনানধয ভয় য় ধকংফা এআরূ শকান দপা আনত শম, মধদ ধফনল শকান ঘিনা ঘনি, তাা আনর ঈত্তযদায়ধি নযনকান ফযধিয ফযাফনয চধরয়া 

মাআনফ৷ 

ঈদাযণ 

() ক, খ শক ১০০ িাকা দান কনয মাা গ-এয ভৃতুযনত প্রনদয় আনফ৷ ক- এয ভৃতুযনত ঈত্তযদায়ধি খ-এয ঈয নযস্ত য়, এফং মধদ শ গ-এয ূনফথ 

ভাযা মায়, তাা আনর তাায প্রধতধনধধ ঈত্তযদায়ধি াআনফ৷ 

(অ) ক, খ শক ১০০ িাকা দান কনয, মাা ১৮ ফছয ফয় ূণথ আনর প্রনদয় আনফ৷ ক-এয ভৃতুযনত ঈা খ-এয ফযাফনয নযস্ত য়৷  

(আ) একিা বূ-ম্পধত্ত ক-শক অজীফননয জনয দান কযা য় এফং তাায ভৃতুযয য 'খ' মধদ জীধফত থানক তনফ শ াআনফ এআ ফরা থানক, ধকন্তু মধদ 

'খ' জীধফত না থানকন তনফ 'গ' াআনফ৷ ঈআরকাযীয জীধফত ফস্থায় ক এফং 'খ' ফাধচয়া থানক৷ এনেনে খ এফং গ বূ-ম্পধত্তনত তথ ানে স্বাথথ 

াআনফ মধদ না ঘিনাধি ঘনি৷  

(ই) খ-এয ফয় ১৮ ফছয না য়া মথন্ত ক শক তধফর দান কযা য় এফং তাযয খ-শক৷ ঈআরকাযীয ভৃতুয আনত খ-এয ফযাফনয ঈত্তযদায়ধি 

নযস্ত য়৷  

(ঈ) ক, খ শক ট্রাস্টভূনর তাাঁায ভুদয় ম্পধত্ত ঈআরভূনর দান কনয এফং তাযয গ শক শদয়৷ ক-এয ভৃতুযনত গ-এয ফযাফনয দানধি তাায ঈয 

নযস্ত আনফ৷  

ধাযা-১২০৷ নযস্ততায তাধযখ মখন ধনধদথষ্ট ধনধশ্চত ঘিনায় ঈত্তযদায় তথাননে৷- (১) শকান ধনধদথষ্ট ধনধশ্চত ঘিনায শেনে ঈআরকৃত ঈত্তযদায় ঈি 

ঘিনা না ঘিা মথন্ত নযস্ত আনফ না৷  

(২) শকান ধনধদথষ্ট ধনধশ্চত ঘিনায শেনে ঈআরকৃত ঈত্তযদায় ঈি ঘিনা ঘিা ম্ভফ না য়া মথন্ত নযস্ত আনফ না৷ 

(৩) শম শকান একিা শেনে তথধি ূযণ না আনর ঈত্তযদায়গ্রীতায স্বাথনকথ তথাধীন ফরা য়৷  

ফযধতক্রভ- শমনেনে শকান ফযধিয ফযাফনয ধফনল ফয় জথন মথন্ত দান কযা য় এফং ধতধন ঈি ফয়ন শৌাঁছাননায ূনফথ ঈআরধি তধফর আনত 

ঈদ্বৃত্ত অয় তাানক ধদয়া শদয় থফা তাায করযাণানথথ মতখাধন প্রনমাজন অয় ততখাধন প্রনয়াজন আনফ এআরূ ধননদথ শদয়, শনেনে তধফনরয 

দানধি তথাধীন নয়৷  

ঈদাযণ 

(১) ঘ এয ফযাফনয ঈত্তযদায় দান কযা য় মধদ ক, খ এফং ঘ কনর ১৮ ফছনযয নীনচ ভাযা মায়৷ ঈত্তযদায়ধিনত ঘ এয তথাননে স্বাথথ অনছ 

মতেণ না ক, খ এফং গ কনর ১৮ ফছনযয নীনচ ভাযা মায় থফা তাানদয কনর ঈি ফয় জথন কনয৷  

(২) ধকছু থথ খ শক দান কযা য় মধদ শ ১৮ ফছয ফয়স্ক য় থফা মখন তাায ফয় ১৮ ফছয আনফ৷ ক এয স্বাথথ তথাননে য় মতেণ না 

মথন্ত শ ঈি ফয় জথন দ্বাযা তথধি ূণথ য়৷  

(৩) একিা বূ-ম্পধত্ত ক-শক তাায ভৃতুযয য খ-শক দান কযা য় মধদ খ তখন জীধফত থানক, ধকন্তু খ জীধফত না থাধকনর গ-শক৷ ঈআরকাযী ক, খ 

এফং গ এয ূনফথ ভাযা মায়৷ খ এফং গ প্রনতযনক বূ-ম্পধত্তনত তথানে স্বাথথ ায় মধদ না ঘিনাধি ঘনি৷  

(৪) একধি বূ-ম্পধত্ত 'ক'-এয ফযাফনয অজীফননয জনয দান ঈআর কযা আর৷ ক-এয জীফোয় 'খ' ভাযা মায় এফং 'খ'-এয ভৃতুযয য 'গ' ঈানত 

কানয়জী স্বাথথ-রাব কনয৷  

(৫) 'ক' এয ফযাফনয এআ ভনভথ ঈআর কযা য় শম, তাায ফয় মখন ১৮ ফছয ূণথ নফ তখন শ (ভধরা) 'খ'-এয ম্মধতনত ধফফা কধযনফ এফং 

ঈি ভধরাধি মধদ আায শকানিাআ না কনযন, তনফ ঈা 'গ' াআনফ৷ এনেনে ঈবনয় তথানে স্বাথথ জথন কধযনফ৷  

(৬) একধি বূ-ম্পধত্ত ক শক দান কযা য় মতেণ না শ ধফফা কধযনফ এফং ঈি ঘিনায নয খ শক দান কযা য়৷ দানন খ এয স্বাথথ তথানে 

মতেণ না ক এয ধফফা দ্বাযা তথধি ূণথ য়৷  



(৭) বূ-ম্পধত্ত ক শক দান কযা য় মতেণ না শ ঊণগ্রীতায প্রধতকানযয জনয শকান অআননয ুধফধা াআনফ এফং ঈি ঘিনায নয খ এয 

ফযাফনয দান কযা য়৷ দানধিনত খ এয স্বাথথ তথানে মধদ না ক ঈি অআননয ুধফধা গ্রণ কনয৷ 

(৮) বূ-ম্পধত্ত ক শক দান কযা য় মধদ শ খ শক ৫০০ িাকা শদয়৷ দানধিনত ক এয স্বাথথ তথানে মতেণ শ খ শক ৫০০ িাকা ধযনাধ কনয৷  

(৯) ক, খ শক তাায ুরতানুনযয খাভাযধি শদয় মধদ খ গ শক ুরতানুয ফুজা ক এয খাভাযধি গ শক শদয়৷ দায়ধিনত খ এয তথ ানে মতেণ 

না শ যফতথী খাভাযধি গ, শক ধদয়া থানক৷ 

(১০) ক শক একধি তধফর দান কযা য় মধদ ঈআরকাযীয ভৃতুযয নয ৫ ফছনযয ভনধয খ, গ শক ধফফা কনয৷ ঈত্তযদায়ধিনত ক এয স্বাথথ তথানে 

মতেণ না গ শক খ এয ধফফা ফযতীত ৫ ফছয ফান দ্বাযা থফা ঈি ভনয়য ভনধয শকান ঘিনা ঘিা দ্বাযা মাা ঈি তথ ূযণ ম্ভফ কধযয়া 

শদয়, তথধি ূযণ য়৷ 

(১১) একধি তধফর ক শক দান কযা য় মধদ খ ঈআর দ্বাযা তাায জনয শকান ধফধান না কনয৷ খ এয ভৃতুয না য়া মথন্ত ঈত্তযদায়ধি তথ ানে৷ 

(১২) ১৮ ফছয ফয় ূণথ য়া ভাে ক, খ শক ৫০০ িাকা দান শকয এফং ধনধদথষ্ট শদয় শম ুদ থফা ঈায শকান ং ঈি ফয় না য়া মথন্ত 

তাায করযাণানথথ ফযয় আনফ৷ ঈত্তযদায়ধি নযস্ত৷  

(১৩) ১৮ ফছয ফয় ূণথ য়া ভাে ক, খ শক ৫০০ িাকা দান কনয এফং ধননদথ শদয় শম ঈি ফয় না য়া মথন্ত ধনধদথষ্ট ধকছু থথ তাায বযণ 

শালনণয জনয ফযয় কযা নফ৷ ঈত্তয দায়ধি তথানে৷  

ধাযা-১২১৷ ধফনল ফয় জথন কধযনফ এআরূ শশ্রণীয দযগনণয ফযাফনয দানন ধফদযভান স্বানথথয নযস্ততা৷- শমনেনে ধফনল ফয় জথন কধযনফ 

শুধুভাে এআরূ শ্রণীয দযগনণয ফযাফনয দান কযা য়, শনেনে শম ফযধি ঈি ফয় জথন কনয নাআ ধতধন ঈত্তযদায়ধিনত স্বানথথয ধধকাযী 

আনফ না৷  

ঈদাযণ  

একধি তধফর ১৮ ফছয ফয় আনফ ক এয এআরূ ন্তান এয ফযাফনয এভন ধননদথ দান কযা য় শম, মধদ ক এয শকান ন্তান ১৮ ফছনযয 

নীনচ জয় তাা আনর শম ংনয শ ধধকাযী আনফ ঐ ংনয অয় তাায বযণ-শালণ এফং ধোয জনয ফযয় কযা আনফ৷ ১৮ ফছনযয নীনচ ক 

এয শকান ন্তাননয দানধিনত নযস্ত ধধকায থাধকনফ না৷  

ধযায় নয়  

'নাযা দান ম্পকথ 

ধাযা-১২২৷ 'নাযা দান৷- শমনেনে ঈত্তযদায়গ্রীতায ঈয শকান দান ফাধযফাধকতা অনযা কনয, শনেনে ধতধন ঈা ূণথবানফ গ্রণ না কধযনর 

ঈা দ্বাযা ধকছুআ গ্রণ কধযনত াধযনফন না৷ 

ঈদাযণ 

ক এয চ নাভক জনয়ে স্টক শকাম্পানীনত এফং ছ নাভক নয একধি জনয়ে স্টক শকাম্পাধননত শয়ায অনছ৷ ক, খ শক ঈি জনয়ে স্টক শকাম্পাধনয 

ভস্ত শয়ায দান কনয৷ খ, ছ শকাম্পাধনয শয়ায ধননত স্বীকায কনয৷ শ চ শকাম্পাধনয শয়ায ফানজয়াপ্ত কনয৷  

  

ধাযা-১২৩৷ একআ ফযধিনক দু'ধি ৃথক এফং স্বাধীন দাননয একধি গ্রণ কযা মাআনফ এফং নযধি প্রতযাখান কযা মাআনফ৷- শমনেনে একধি ঈআর এ 

একআ ফযধিয ফযাফনয দু'ধি ৃথক এফং স্বাধীন দান থানক, শনেনে ঈত্তযদায়গ্রীতায শম শকান একধি গ্রনণয এফং নযধি স্বীকায কধযফায 

স্বাধীনতা থাধকনফ, মধদ ূফথধি রাবজনক এফং নযযধি 'নাযা৷  

 ঈদাযণ 

ক এয কনয়ক ফত্ য শভয়ানদয একধি ফািীয আজাযা অনছ মাায খাজনা ধতধন এফং তাায প্রধতধনধধ ঈি শভয়ানদ প্রদান কধযনত ফাধয এফং 

ফািীধি শম খাজনায় বািা শদয়া মাআনফ ঈা তাায ধধক৷ খ আজাযাধি গ্রণ কধযনত স্বীকায কনয৷ এআরূ স্বীকায দ্বাযা শ থথ ফানজয়াপ্ত 

কধযনফ না৷  

                                                                                ধযায় -দ 

তথাধীন দান ম্পনকথ 

ধাযা-১২৪৷ ধনধদথষ্ট ধনধশ্চত ঘিনা ঘিায শকান ভয় ঈনেখ না থাধকনর শনেনে তথানে দান৷- শমনেনে ঈত্তযদায় দান কযা য় মধদ ধনধদথষ্ট ঘিনা 

ঘনি এফং ঈআর-এ ঈি ঘিনা ঘিায জনয শকান ভয় ঈনেখ না থানক, শনেনে ঈত্তযদায়ধি কামথকয আনফ না মধদ না ঈআরকৃত তধফর শদয় ফা 

ফণ্টননমাগয শভয়ানদয ঈি ঘিনা ঘনি৷  

ঈদাযণ  

() একধি ঈত্তয দায় ক-শক এফং তাায ভৃতুযনত খ শক দান কযা য়৷ ক মধদ জীধফত থানক তাা আনর খ এয ফযাফনয ঈত্তযদায়ধি কামথকয আনফ৷  

(অ) একধি ঈত্তযদায় ক-শক এফং ধনঃন্তান ফস্থায় তাায ভৃতুযয শেনে খ শক দান কযা য়৷ মধদ ক ঈআরকাযীয নয ভাযা মায় থফা ন্তান 

যাধখয়া তাায জীফোয় ভাযা মায় তাা আনর খ এয ফযাফনয ঈত্তযদায়ধি কামথকয আনফ না৷ 

(আ) মখন এফং মধদ ১৮ ফছয ফয়স্ক য় তাা আনর একধি ঈত্তযদায় ক শক এফং তাায ভৃতুযয শেনে খ-শক দান কযা য়৷ ক ১৮ ফছয ফয় জথন 

কনয৷ খ এয ফযাফনয ঈত্তযদায়ধি কামথকয আনফ না৷  

(ই) একধি ঈত্তযদায় ক-শক এফং তাায ভৃতুযয নয খ-শক এফং ধনঃন্তান ফস্থায় খ এয ভৃতুযয শেনে গ শক দান কযা য়৷ ''ধনঃন্তান ফস্থায় খ 

এয ভৃতুযয শেনে'' ব্দগুধর ''ক এয জীফোয় মধদ খ ন্তানীন ফস্থায় ভাযা মায়'' থথভনত, ফুধঝনত আনফ৷  



(ঈ) াযা জীফননয জনয ক-এয ফযাফনয এফং তাায ভৃতুযয নয খ-এয ফযাফনয এফং 'খ'-এয ভৃতুয আনর 'গ'-এয ফযাফনয একধি ঈত্তযদায় ঈআর 

কনয শদয়া য়৷ ''খ''-এয ভৃতুয আনর'' ব্দাফরী ক-এয জীফোয় 'খ' ভাযা শগনর''- এভন নথথ ধফনফচনা কধযনত আনফ৷  

ধাযা-১২৫৷ ধনধদথষ্ট নয় এআরূ শকান শভয়ানদ জীধফত কধতয় ফযধি ফযাফনয দান৷- শমনেনে শকান শভয়ানদ জীধফত থাধকনফ এআরূ ফযধিয ফযাফনয 

শকান দান কযা য় ধকন্তু ধঠক ভয় ঈনেখ কযা না য়, শনেনে ঈআর দ্বাযা ধফযীত ভনভথ আচ্ছা প্রতীয়ভান না আনর ঈত্তযদায়ধি ধযনাধ ফা 

ফণ্টননয ভয় জীধফত ফযধিয ফযাফনয চধরয়া মাআনফ৷  

ঈদাযণ  

() ম্পধত্ত ভানবানফ ক এফং খ এয ভনধয থফা তানদয ঈত্তযজীফীগনণয ভনধয দান কযা য়৷ ক এফং খ ঈবয়আ মধদ ঈআরকাযীয ঈত্তযজীফী 

থানক তাা আনর ঈত্তযদায়ধি তাানদয ভনধয ভান বানগ বাগ আনফ৷ মধদ ক ঈআরকাযীয ূনফথ ভাযা মায় এফং খ জীধফত থানক তানর ঈা খ এয 

ফযাফনয মাআনফ৷  

(অ) ম্পধত্ত ক শক এফং ক এয ভৃতুযয নয খ এফং গ শক থফা তাানদয ঈত্তযজীফীনক দান কযা য়৷ ক এয জীফোয় খ ভাযা মায়, গ, ক এয 

ঈত্তযজীফী থানক৷ ক এয ভৃতুযনত ঈত্তযদায়ধি গ এয কানছ মায়৷  

(আ) ম্পধত্ত ক শক এফং তাায ভৃতুযয নয খ এফং গ শক থফা তানদয ঈত্তযজীফীনক এআ ধননদথ ধদয়া দান কযা য় শম, মধদ খ ঈআরকাযীয 

ঈত্তযজীফী না য় তানর তাায ন্তানগণ তাায স্থানন ফস্থান কধযনফ৷ গ ঈআরকাযীয জীফোয় ভাযা মায়, খ ঈআরকাযীয ঈত্তযজীফী থানক ধকন্তু 

ক এয জীফোয় ভাযা মায়৷ ঈত্তযদায়ধি খ এয প্রধতধনধধয ধনকনি মায়৷  

(ই) ম্পধত্ত ক শক এফং তাায ভৃতুযয নয খ এফং গ শক এআ ধননদথ ধদয়া দান কযা য় শম, মধদ তাানদয শম শকান একজন ক এয জীফোয় 

ভাযা মায় তাা আনর ভুদয় ম্পধত্ত ঈত্তযজীফীয ধনকি চধরয়া মাআনফ৷ খ, ক এয জীফোয় ভাযা মায় যফতথী ক, গ এয জীফোয় ভাযা মায়, 

ঈত্তযদায়ধি গ এয প্রধতধনধধয ধনকনি চধরয়া মায়৷   

ধযায়-এগায 

তথানে দান ম্পনকথ 

  

ধাযা-১২৬৷ ম্ভফ নতথ দান৷- ম্ভফ নতথ শকান দান ফাধতর য়৷ 

ঈদাযণ 

(ক) বূ-ম্পধত্ত ক-শক এআ নতথ দান কযা য় শম, এক ঘোয় ১০০ ভাআর াাঁধিনফ৷ দানধি ফাধতর য়৷  

(অ) ক, খ শক এআ নতথ ৫০০ িাকা দান কনয শম খ, ক এয কনযানক ধফফা কধযনফ৷ ঈআর এয তাধযনখ ক-এয কনযা ভৃত ধছর দানধি ফাধতর আনফ৷  

  

ধাযা-১২৭৷ শফঅআনী ফা বনধতক স্বাথথ দান৷- শকান নতথ দান, মাা ূযণ কযা অআন ফা জনধতকতা ধফনযাধী আনফ, ফাধতর আনফ৷ 

ঈদাযণ  

() ক, খ শক এআ নতথ ৫০০ িাকা দান কনয শম, শ গ শক খুন কধযনফ৷ দানধি ফাধতর আনফ৷ 

(অ) ক তাায বাআধঝনক ৫০০ িাকা দান কনয মধদ শ তাায স্বাভীনক তযাগ কনয৷ দানধি ফাধতর আনফ৷  

ধাযা-১২৮৷ ঈত্তযদায় নযস্ততায ূফথফতথী তথ ূযণ৷- শমনেনে ঈত্তযদায়গ্রীতা ঈআরকৃত ফস্তুনত নযস্ত স্বাথথ গ্রণ কধযফায ূনফথ শকান ঈআর ূযণ কধযনত 

আনফ এভন শকান তথ অনযা কনয, শনেনে তথধি ারন কযা আনর ঈা ূযণ কযা আয়ানছ ফধরয়া ধফনফধচত আনফ৷  

ঈদাযণ  

() ক শক এআ নতথ ঈত্তযদায় দান কযা মায় শম, শ খ, গ, ঘ এফং ঙ এয ম্মধতনত ধফফা কধযনফ৷ ক, খ এয ধরধখত ম্মধতনত ধফফা কনয, গ 

ধফফানয ভয় ঈধস্থত থানক৷ খ ধফফানয ূনফথ ক শক একধি ঈায াঠায়৷ ঙ, ক শক ফযধিগতবানফ তাায আচ্ছায কথা জানায় এফং শকান অধত্ত 

কনয নাআ৷ ক তথধি ূণথ কধযয়ানছন৷  

(অ) একধি ঈত্তযদায় ক-শক এআ নতথ দান কযা য় শম, খ, গ এফং ঘ-এয ম্মধতনত ধফফা কনয৷ 'ক' তথধি ূযণ কধযয়ানছ৷  

(আ) একধি ঈত্তয দায় ক শক এআ নতথ দান কযা য় শম, শ খ, গ এফং ঘ এয ম্মধতনত ধফফা কধযনফ৷ ক, খ এফং গ এয জীফোয় শুধুভাে খ 

এফং গ এয ম্মধতনত ধফফা কনয৷ ক তথধি ূযণ কনয নাআ৷  

(ই) একধি ঈত্তযদায় ক শক এআ নতথ দান কযা য় শম, শ খ, গ এফং ঘ এয ম্মধতনত ধফফা কধযনফ৷ ক ধনঃতথবানফ ঙ এয ধত তাায ধফফান 

খ, গ এফং ঘ এয ম্মধত রাব কনয৷ যফতথীনত খ, গ এফং ঘ খাভনখয়ারীবানফ তাানদয ম্মধত প্রতযাায কনয৷ ক, ঙ শক ধফফা কনয৷ ক তথধি 

ূযণ কধযয়ানছ৷  

(ঈ) একধি ঈত্তযদায় ক-শক এআ নতথ দান কযা য় শম, খ, গ এফং ঘ এয ম্মধতনত ধফফা কধযনফ৷ ক তাানদয ম্মধত ছািা ধফফা কনয ধকন্তু 

ধফফানয নয তাানদয ম্মধত রাব কনয৷ ক তথধি ূযণ কনয নাআ৷ 

(উ) ক তাায ঈআর কনয মাা দ্বাযা শ খ শক ধকছু থথ দান কনয মধদ খ, ক এয ধনফথাকনদয ম্মধতনত ধফফা কনয৷ খ, ক এয জীফোয় ধফফা 

কনয এফং ক যফর্রতথীনত ধফফান তাায ম্মধত ফযি কনয৷ ক ভাযা মায়৷ খ এয ফযাফনয দানধি কামথকয আনফ৷  



(ঊ) একধি ঈত্তযদায় ক শক দান কযা য় মধদ শ ঈআর-এ শকান ধনধদথষ্ট ভনয়য ভনধয শকান ধনধদথষ্ট দধরর ম্পাদন কনয৷ মুধিংগত ভনয়য ভনধয 

ক দধররধি ম্পাদন কনয৷ ধকন্তু ঈআনর ঈনেধখত ভনয়য ভনধয কনয না৷ তথধি ূযণ কনয নাআ এফং তাআ ঈত্তযদায়ধি গ্রণ কধযফায ধধকাযী নয়৷ 

ধাযা-১২৯৷ ক এয ফযাফনয দান এফং খ এয ফযাফনয ূফথ দাননয ফযথথতা৷- শমনেত একজন ফযধিয ফযাফনয দান কযা য় এফং নযজন ফযধিয 

ফযাফনয ঐ একআ ধজধন দান কযা য়, মধদ ূফথফতথী দানধি ফযথথ য় শনেনে ূফথফতথী দানধিয ফযথথতায় ধদ্বতীয় দানধি কামথকয আনফ মধদ ঈি 

ফযথথতা ঈআরকাযীয কধেত দ্ধধতনত ঘনি নাআ৷ 

ঈদাযণ  

() ক তাায ন্তাননদযনক ধকছু থথ এফং ১৮ ফছনযয নীনচ তাাযা কনর ভাযা শগনর ঈি থথ খ শক দান কনয৷ ক শকান ন্তান না যাধখয়া ভাযা 

মায়৷ খ এয ফযাফনয দানধি কামথকযী আনফ৷  

(অ) ক, খ শক এআ নতথ ধকছ ুথথ দান কনয শম, শ ক এয ভৃতুযয ধতন ভানয ভনধয শকান ধনধদথষ্ট দধরর ম্পাদন কধযনফ৷ এফং মধদ শ গ এয 

ফযাফনয ঈা কধযনত ফনরা কনয৷ খ ঈআরকাযীয জীফোয় ভাযা মায়৷ গ এয ফযাফনয দানধি কামথকযী আনফ৷  

ধাযা-১৩০৷ মখন প্রথভ দাননয ফযথথতায় ধদ্বতীয় দান কামথকয য় না৷- শমনেনে ঈআর-এ এআরূ আচ্ছা থানক শম ধফনল ফস্থায় শকফরভাে প্রথভ 

দাননয ফযথথতায ঘিনায় ধদ্বতীয় দানধি কামথকয আনফ শনেনে ধদ্বতীয় দানধি কামথকয আনফ না মধদ না প্রথভ দানধি ঈি ধফনলবানফ ফযথথ য়৷ 

ঈদাযণ  

ক তাায স্ত্রীনক ঈআরভূনর দান কনয ধকন্তু মধদ শ (স্ত্রী) তাায জীফোয় ভাযা মায় শনেনে তাায স্ত্রীয ফযাফনয দানকৃত ফস্তুধি খ-শক দান কনয৷ 

ক এফং তাায স্ত্রী একনে ভাযা মায় ধকন্তু স্ত্রী তাায ূনফথ ভাযা ধগয়ানছ এআরূ প্রভাণ কযা ম্ভফ য়, খ-এয ফযাফনয দানধি কামথকয আনফ না৷  

  

ধাযা-১৩১৷ ধনধদথষ্ট ধনধশ্চত ঘিনা ঘিা ফা না ঘিায শেনে তথাননে দান৷- (১) শকান ফযধিয ফযাফনয এআ নতথ দান কযা মাআনফ শম, ধনধদথষ্ট 

ধনধশ্চত ঘিনা ঘিায শেনে ঈআরকৃত ফস্তুধি নযনকান ফযধিয কানছ মাআনফ থফা এআ নতথ শম, ধনধদথষ্ট ধনধশ্চত ঘিনাধি না ঘধিনর ঈআরকৃত 

ফস্তুধি নয ফযধিয কানছ মাআনফ৷ 

(২) প্রনতযকধি শেনে ফথনল দানধি ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৯ এফং ১৩০ ধাযায় ফধণথত ধফধধ াননে আনফ৷  

ঈদাযণ 

() ধকছু থথ ''ক'' শক দান কযা য় মাা তাায ফয় ১৮ ফছয আনর তাায ফযাফনয প্রনদয় আনফ এফং ঈি ফয়নয ূনফথআ মধদ শ ভাযা মায় 

তাা আনর ''খ'' াআনফ৷ ''ক'' ঈত্তযদায়ধিনত নযস্ত স্বাথথ গ্রণ কনয এফং ১৮ ফছনযয নীনচ ভাযা শগনর ঈা ''খ'' ায়৷ 

(অ) ''ক'' এয ফযাফনয বূ-ম্পধত্ত এআ নতথ দান কযা য় শম, মধদ ক ঈআরকাযীয ঈআর কযায শমাগযতা ধননয় প্রে শতানর তাা আনর বূ-ম্পধত্তধি 

খ এয কানছ চধরয়া মাআনফ৷ ''ক'' ঈি প্রে শতারায় বূ-ম্পধত্তধি ''খ'' এয কানছ চধরয়া মাআনফ৷ 

(আ) ধকছু থথ ''ক'' ''খ''-শক এফং তাায ভৃতুযয নয ''খ'' শক দান কযা য়, ধকন্তু মধদ ''খ'' তখন ুে ন্তান যাধখয়া ভাযা মায় তাা আনর ঈি 

ন্তান ''খ'' এয স্থনর ফস্থান কধযনফ৷ মধদ ''ক'' ''খ'' এয জীফোয় ুে যাধখয়া ভাযা মায় তাা আনর শ ঈত্তযদায়ধিনত নযস্ত স্বাথথ গ্রণ কনয৷  

(ই) ধকছু থথ ''ক'' এফং ''খ'' শক এফং ''গ'' এয জীফোয় ঈানদয শম শকান একজন ভাযা শগনর গ এয ভৃতুযয ভনয় ঈত্তযজীফীয ফযাফনয দান কযা 

য়৷ ''ক'' এফং ''খ'' ''গ'' এয ূনফথ ভাযা মায়৷ দানধি কামথকয আনফ না ধকন্তু ''ক'' এয প্রধতধনধধ নথথয নধথক এফং ''খ'' এয প্রধতধনধধ য নধথক 

ায়৷  

(ঈ) ''ক'' ''খ'' শক তধফনরয স্বাথথ দান কনয এফং ধননদথ শদয় শম তাায ভৃতুযনত ঈি তধফর তাায ধতন ন্তাননয ভনধয থফা তাায ভৃতুযয ভয় 

জীধফতনদয ভনধয ভান বানফ ফধণ্টত আনফ৷ ''খ'' এয কর ন্তান তাায জীফোয় ভাযা মায়৷ দানধি কামথকয আনফ না ধকন্তু ন্তাননদয স্বাথথ 

তাানদয প্রধতধনধধয ফযাফনয চধরয়া মায়৷  

ধাযা-১৩২৷ তথ ফযআ চিূান্তবানফ ূযণ কধযনত আনফ৷ ১৩১ ধাযায় ফধণথত শকান দান কামথকয আনফ না, মধদ না তথধি চূিান্তবানফ ূযণ কযা য়৷  

ঈদাযণ  

() একধি ঈত্তযদায় ''ক'' শক এআনতথ দান কযা য় শম, মধদ শ ''খ'', ''গ'' এফং ''ঘ'' এয ম্মধত ছািা ধফফা কনয তাা আনর ঈা ঙ এয ফযাফনয 

চধরয়া মাআনফ৷ ঘ ভযা মায়৷ ''খ'' এফং ''গ'' এয ম্মধত ছািা ধফফা কধযনর ''ঙ'' এয ফযাফনয দানধি কমথকয য় না৷  

(অ) একধি ঈত্তযদায় ক এয ফযাফনয এআ নতথ দান কযা য় শম, মধদ শ খ এয ম্মধত ফযতীত ধফফা কনয তাা আনর ঈা গ এয ফযাফনয চধরয়া 

মাআনফ৷ ক খ এয ম্মধতনত ধফফা কনয ধকন্তু যফতথীনত ধফত্নীক আয়া মায় এফং খ এয ম্মধত ছািা ুনযায় ধফফা কনয৷ গ এয ফযাফনয দানধি 

কামথকয য় না৷  

(আ) একধি ঈত্তযদায় ক শক দান কযা য় মাা তাায ফয় ১৮ ফছয আনর থফা শ ধফফা কধযনর প্রনদয় আনফ এফং এআ নতথ শম, মধদ ''ক'' ১৮ 

ফছনযয নীনচ ভাযা মায় থফা খ এয ম্মধত ছািা ধফফা কনয তাা আনর ঈা ''গ'' এয ফযাফনয চধরয়া মাআনফ৷ ''গ'' এয ফযাফনয দানধি কামথকয 

য়৷  

ধাযা-১৩৩৷ ধদ্বতীয় দাননয বফধতায দ্বাযা ভরূ দানধি েধতগ্রস্ত আনফ না৷- মধদ ফথনল দানধি জফধ না য় তাা আনর তদ্বাযা ভূর দানধি েধতগ্রস্ত 

আনফ না৷  

 ঈদাযণ  



() শকান বূ-ম্পধত্ত ''ক'' শক এআ নতথ দান কযা য় শম মধদ শ শকান ধনধদথষ্ট ধদনন এক ঘোয় ১০০ ভাআর না াাঁনি তাা াআনর বূ-ম্পধত্তধি ''খ'' 

াআনফ৷ তথধি ফাধতর য়ায় ''ক'' তাায বূ-ম্পধত্ত এভনবানফ রাব কনয শমন ঈআর এ শকান তথআ ঈনেখ কযা য় না৷ 

(অ) শকান বূ-ম্পধত্ত ''ক'' শক এফং মধদ শ তাায স্বাভীনক তযাগ না কনয তাা আনর ''ঘ'' শক দান কযা য়৷ ''ক'' শক দান কযা য়৷ ''ক'' তাায 

জীফোয় বূ-ম্পধত্তধি এভনবানফ াআনফ শমন ঈআর এ শকান তথআ ঈনেখ কযা য় না৷  

(আ) একধি বূ-ম্পধত্ত ''ক'' শক এফং মধদ শ ধফফা কনয তাা আনর ''খ'' এয শজযষ্ঠ ুেনক দান কযা য়৷ ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভয় ''খ'' এয শকান 

ন্তান ধছর না৷ ১০৫ ধাযায ধীনন দানধি ফাধতর য়ায় ''ক'' তাায জীফোয় বূ-ম্পধত্তধিয ধধকাযী আনফ৷  

ধাযা-১৩৪৷ এআ নতথ দান কযা য় শম, ধনধদথষ্ট ধনধশ্চত ঘিনা ঘধিনর ফা না ঘধিনর ঈায কামথকাধযতা থাধকনফ না৷- একধি দান এআ নতথ কযা মাআনফ 

শম, মধদ ধনধদথষ্ট ঘিনা ঘনি থফা মধদ ধনধদথষ্ট ধনধশ্চত ঘিনা না ঘনি তাা আনর ঈা কামথকয আনফ না৷  

ঈদাযণ 

() একধি বূ-ম্পধত্ত ''ক'' শক এআ নতথ দান কযা য় শম, মধদ শ শকান ধনধদথষ্ট গাছ কানি তাা আনর দানধিয শকান কামথকাধযতা থাধকনফ না, ''ক'' 

গাছধি কানি৷ শ বূ-ম্পধত্তনত তাায জীফন স্বত্ব াযায়৷  

(অ) একধি বূ-ম্পধত্ত ''ক'' শক এআ নতথ দান কযা য় শম, মধদ শ ঈআর এ ঈনেধখত ধনফথানকয ম্মধত ফযতীত ২৫ ফছনযয নীনচ ধফফা কনয তাা 

আনর ঈা তাায ধধকাযবূি আনফ না৷ ''ক'' তদরূ কযায় শ বূ-ম্পধত্তধি াযায়৷  

(আ) একধি বূ-ম্পধত্ত ''ক'' শক এআ নতথ দান কযা য় শম, মধদ শ ঈআরকাযীয ভৃতুযয নয ধতন ফছনযয ভনধয আংরযাে না মায় তাা আনর বূ-

ম্পধত্তনত তাায স্বাথথ থাধকনফ না৷ ''ক'' ঈা না কযায় তাায স্বানথথয ফরধুপ্ত ঘনি৷ 

(ই) একধি বূ-ম্পধত্ত ''ক'' শক এআ নতথ দান কযা য় শম মধদ শ নান য় তাা আনর শ ঈা শকান স্বাথথ াআনফ না৷ ''ক'' নান য়ায় তাায স্বাথথ 

াযায়৷ 

(ঈ) একধি তধফর ''ক'' শক জীফন স্বনত্ব দান কনয এফং ''ক'' এয ভৃতুযয নয ''খ'' শক এআ নতথ দান কযা য় শম মধদ ''খ'' নান য় তাা আনর 

তাায ফযাফনয দানধিয শকান কামথকাধযতা থাধকনফ না৷ ''খ'' ''ক'' এয জীফোয় নান য়ায় শ তধফনর ধফদযভান স্বাথথ াযায়৷  

ধাযা-১৩৫৷ ঈিরূ তথ ১২০ ধাযায় ধীনন বফধ আনফ না৷- একধি দাননয কামথকাধযতা থাধকনফ না এআরূ তথ মাানত জফধ আনত ানয, আা 

অফযক শম ঈি তথ প্রনমাজয এআরূ ঘিনা এভন একধি ঘিনা আনফ মাা ১২০ ধাযায় ফধণথত দাননয তথ জফধবানফ গঠন কধযনফ৷  

ধাযা-১৩৬৷ শকান ভয় ধনধদথষ্ট নাআ ঈত্তযদায়গ্রীতা কতৃথক এআরূ শকান ঘিনা ম্ভফ কযা ধকংফা ধনধদথষ্টবানফ স্থধগত কযায পরাপর এফং মাায 

ধফলয়ফস্তু ম্পাদন না কযায় স্তান্তনযয পর৷- শমনেনে এআ তথ দান কযা য় শম, ঈত্তযদায়গ্রীতা শকান ধনধদথষ্ট কামথ না কধযনর দানধিয ধফলয়ফস্তু 

নয ফযধিয ধনকি চধরয়া মাআনফ থফা দানধিয কামথকাধযতা থাধকনফ না৷ ধকন্তু কামথধি ম্পাদননয জনয শকান ধনধদথষ্ট ভয় ঈনেখ না কযা য়, 

শনেনে ঈত্তযদায়গ্রীতা কতৃথক গৃীত দনেনয পনর মধদ কামথ ম্পন্ন য়া ম্ভফ য় ধকংফা ধনধদথষ্টবানফ স্থধগত থানক, ঈত্তযদায়ধি 

এভনবানফ মাআনফ শমন ঈত্তযদায়গ্রীতা ঈি কামথ ম্পন্ন না কধযয়া ভাযা ধগয়ানছ৷  

 ঈদাযণ 

() ক-শক এআ নতথ ঈআর কনয শদয়া য় শম, শ শনাফাধনীনত শমাগদান না কধযনর ঈত্তযদায়ধি খ-এয ঈয নযস্ত আনফ৷ ক ধফে অনদ 

শনয়ায কাযনণ তাায নে তথূযণ কযা ম্ভফ আয়া নি৷ ঈত্তয দায়ধি খ াআনফ৷  

(অ) ক-শক এআ নতথ ঈআর কধযয়া শদয়া আর শম, ক, খ-এয কনযানক ধফফা না কধযনর ঈায শকান কামথকযতা থাধকনফ না৷ ক, নয অনযক 

জননক ধফফা কযায কাযনণ তথ ূযণ কধযনত ফযথথ আর৷ ঈত্তযদায়ধিয শকান কামথকযতা থাধকনফ না৷  

ধাযা-১৩৭৷ ূফথফতথী ফা যফতথী নতথয ধনদথীষ্ট ভনয়য ভনধয ম্পাদন৷ প্রতাযণায শেনে অয ভয়৷- শমনেনে ধনধদথষ্ট ভনয়য ভনধয ঈত্তযদায়গ্রীতা 

কতৃথক ঈত্তযদায়ধি শবানগয ূনফথ তথ ধানফ ূযণ কধযনত আনফ থফা দাননয ধফলয়ফস্তু ূযণ কধযনত আনফ থফা দাননয ধফলয়ফস্তু ূযণ না কযা 

নতথয শেনে ঈা নয শকান ফযধিয কানছ চধরয়া মায় থফা কামথকাধযতা াযায় ঈআনর এআরূ শকান কানমথয ঈনেখ থানক শনেনে কামথধি ধনধদথষ্ট 

ভনয়য ভনধয ম্পন্ন কধযনত আনফ৷  

ধযায়-ফায 

শবানগয প্রনয়াগ ধফলনয় ধননদথ দান ম্পনকথ  

ধাযা-১৩৮৷ শমনেনে শকান ফযধিয ফযাফনয চিূান্তবানফ থফা তাায করযাণানথথ তধফর দান কযা য়৷- ধকন্তু এআ ভনভথ ধননদথ থানক শম ঈা 

ধফনলবানফ ফযফহৃত ফা শবাগ কধযনত আনফ শনেনে ঈত্তযদায়গ্রীতা এভনবানফ তধফর গ্রনণ ধধকাযী আনফ শমন ঈআনর ঈি শকান ধননদথ ধছর 

না৷  

ঈদাযণ  

ক এয জনয ফাস্থান ক্রনয় থফা ক এয জনয এযাধনঈধিয ক্রনয়য থফা তাানক শকান ফযফায় ফাননায জনয ধনধদথষ্ট ধকছু থথ দান কযা য়৷ ক 

নথথয ঈত্তযদায়ধি গ্রণ কযায জনয ছন্দ কনয৷ শ ঈিরূ কধযফায ধধকাযী৷  

ধাযা-১৩৯৷ চিূান্ত দাননয শবানগয দ্ধধত ংকধুচত আনফ ঈত্তযদায়গ্রীতায ধনধদথষ্ট করযাণ ধনধশ্চত কযণানথথ এআরূ ধননদথ৷- শমনেনে ঈআরকাযী 

চূিান্তবানফ শকান তধফর এভনবানফ দান কনয মাায পনর ঈা তাায বূ-ম্পধত্ত আনত ধফধচ্ছন্ন য় ধকন্তু ধননদথ শদয় শম ঈায শবানগয বযণ 

ঈত্তযদায়গ্রীতায করযানণ ধনধশ্চত কযণানথথ তত্কতৃথক ংকুধচত আনফ, শনেনে ঈি করযাণ ঈত্তযদায়গ্রীতায জনয ায়া না শগনর তধফর 

এভনবানফ তাায দখরবুি আনফ শমন ঈআনর ঈিরূ শকান ধননদথ ধছর না৷  

ঈদাযণ 



() ''ক'' তাায ম্পধত্তয ফধষ্ট ং তাায কনযাগনণয ভনধয ভান বানগ বাগ আনফ এভনবানফ দান কনয এফং ধননদথ শদয় শম, তাানদয ং 

জীফনফযাী ধস্থযকৃত এফং তাানদয ভৃতুযয য তাানদয ন্তাননয ফযাফনয প্রদত্ত আনফ৷ কর করযাণ ধফফাধত ফস্থায় ভাযা মায়৷ প্রনতযক কনযায 

প্রধতধনধধগণ ফধষ্ট ংনয বাগ াআনফ৷  

(অ) ''ক'' তাায কনযায জনয ধকছু থথ তুরনত তাায ট্রাধস্টনদয ধননদথ শদয় এফং নয শ এরূ ধননদথ শদয় শম তাাযা তধফর ধফধননয়াগ কধযনফ 

এফং ঈা আনত অয় তাায জীফোয় তাানক প্রদান কধযনফ এফং তাায ভৃতুযয য প্রধান ং তাায ন্তাননদয ভনধয বাগ কধযয়া ধদনফ৷ কনযা 

শকান ন্তান না যাধখয়া ভাযা শগর৷ তাায প্রধতধনধধ তধফনরয ধধকাযী আনফ৷  

ধাযা-১৪০৷ কধতয় ঈনেনয তধফনরয দান মাায ধকছ ুং ূযণ কযা মায় না৷- শমনেনে ঈআরকাযী শকান তধফর চূিান্তবানফ তাায বূ-ম্পধত্ত 

আনত ধফধচ্ছন্ন আনফ এভনবানফ দান কনয না ধকন্তু কধতয় ঈনেনয ঈা ধদয়া থানক এফং ঈি ঈনেনযয ং ূযণ কযা মায় না, শনেনে ঈি 

তধফর থফা ঈআনরয ভাধযনভ ঈায মতখাধন ং ধননধলত আয়ানছ ততখাধন ঈআরকাযীয বূ-ম্পধত্তয ং থানক৷  

ঈদাযণ  

() শকান ধফনলবানফ ট্রাধস্টগণ ধকছু থথ ধফধননয়াগ কধযনফ এফং ঈায স্বাথথ ''ক'' এয ন্তাননক প্রদান কধযনফ এফং তাায ভৃতুযনত প্রধান ং 

তাায ন্তাননদয ভনধয বাগ আনফ৷ ুে শকান ন্তান না যাধখয়া ভাযা মায়৷ ন্তাননয ভৃতুযয য তধফর ঈআরকাযীয বূ-ম্পধত্তবুি আনফ৷  

(অ) ''ক'' তাায কনযাগনণয ভনধয ভান বানগ ফধণ্টত আনফ এআ ভনভথ এফং এআ ধননদথ শদয়া তাায বূ-ম্পধত্তয ফধষ্ট দান কনয শম শকফরভাে 

তাানদয জীফোয় তাানদয স্বাথথ থাধকনফ এফং তাানদয ভৃতুযয নয তধফর তাানদয ন্তানগণ াআনফ৷ কনযানদয শকান ন্তান নাআ৷ তধফর 

ঈআরকাযীয বূ-ম্পধত্ত বূি আনফ৷  

                                                                           ধযায় -শতয 

ধনফথানকয ফযাফনয দান ম্পনকথ  

ধাযা-১৪১৷ ঈত্তযদায়গ্রীতা ধনফথাক ধানফ কামথ কধযফায আচ্ছা ফযি না কধযনর ধতধন ধনফথাক ধানফ নাভ ধদনত াধযনফন না৷- মধদ শকান ঈত্তযদায় 

ঈআনরয ধনফথাক ধানফ নাভ ধদনত চায় এভন শকান ফযধিয ফযাফনয দান কযা য়, তাা আনর ধতধন ঈআর প্রভাণ কধযনত না াধযনর ধকংফা নয 

শকানবানফ ধনফথাক ধানফ কাজ কধযফায আচ্ছা ফযি না কধযনর, ধতধন ঈত্তযদায়ধি গ্রণ কধযনত াধযনফন না৷ 

ঈদাযণ  

ধনফথাক ধানফ নাভ ধদয়ানছন এভন ফযধি ''ক'' শক একধি ঈত্তযদায় দান কযা য়৷ ক ঈআনরয ধননদথ শভাতানফক নন্তযধষ্টধক্রয়ায অনদ শদন এফং 

ঈআর প্রভাণ না কধযয়া ঈআরকাযীয ধকছু ধদন নয ভাযা মায়৷ ''ক'' ধনফথাক ধানফ কাজ কধযফায আচ্ছা ফযি কধযয়াধছর৷  

  

  

ধযায় - শচৌে  

ুধনধদথষ্ট ঈত্তযদায় ম্পনকথ   

ধাযা-১৪২৷ ুধনধদথষ্ট ঈত্তযদানয়য ংজ্ঞা৷- শমনেনে এ ঈআরকাযী শকান ফযধিনক তাায ম্পধত্তয ুধনধদথষ্ট ং দান কনযন, মাা তাায নয 

ম্পধত্তয কর ং আনত ৃথক, শনেনে ঈত্তযদায়ধিনক ুধনধদথষ্ট ফরা য়৷   

 ঈদাযণ 

() ''ক'' ''খ'' শক দান কনয-  

''গ'' কতৃথক অভানক প্রদত্ত িায়াভনেয অংধি'' 

''অভায শানায ায'' 

''ঈনরয ধনধদথষ্ট একধি গাাঁি'' 

''কানিয ধনধদথষ্ট একধি ং'' 

''করকাতাস্থ অভায এভ েীনিয ফতফাধিনত অভায ভৃতুযকানর অভায মা ধকছু গৃস্থরী েফয থাকনফ তায ভূদয় ং'' 

''ধনু্দনক যধেত ১০০০ িাকা'' 

''খ অভায কানছ শম শদনা াআনফ'' 

''কধরকাতা অভায ফাাফাধিনত দখরবুি অভায ফ ধফর, ফে এফং ধধকঈধযধি'' 

''কধরকাতায ফাধিনত অভায কর অফাফে'' 

হুগরীয য়াআ নদীনত ফতথভানন ফস্থানযত জাানজ থাকা অভায ভস্ত নয৷ 

গ-এয ানত থাকা ২০০০ িাকা৷ 

ঘ-এয ভুচনরকা অভায প্রায থথ 

''যাভুয পযাক্টধযনত অভায শযান'' 

''যাভুয পযাক্টধযনত অভায শযনননয িাকায নধথক'' 



''গ-এয ধনকি আনত প্রায ১০০০ িাকা৷'' 

৪% ানয শরানন ১০,০০০ িাকায অভায যকাযী ংগীকায ে৷ 

শদঈধরয়া য়া ঘ  শকাম্পানীয ধনকি শথক অভানক প্রনদয় ভস্ত থথ অভায ভৃতুযয নয ধনফথাক গ্রণ কযনফন তায ভূদয় ং৷ 

অভায ভৃতুযয ভনয় অভায বািায নয থাকায অভায ভস্ত ভদ৷ 

অভায শঘািাগুনরায ভধয শথনক খ কতৃথক ফাছাআকৃত শঘািা৷ 

আভনধযয়ার ফযাংক ফ আধেয়ায় অভায ভস্ত শয়ায৷  

অভায ভৃতুযয আভনধযয়ার ফযাংক ফ আধেয়ায শম ভস্ত শয়ায অভায দখনর থাকনফ৷ 

অভায অনছ তায ভূদয় থথ৷ 

অভায ভৃতুযকানর অভায ধধকাযবূি কর যকাযী ধধকঈধযধিজ; 

(অ) ১০,০০০ িাকা ভূনরযয ক-এয দখরবূি যকাযী ংগীকায েগুনরা ক ''খ''-এয করযানানথথ ধফক্রয় কযায জনয ট্রাস্টভূনর তায ধনফথাকনদয 

ফযাফনয দান কনযন৷ ঈত্তয দায়ধি ধনধদথষ্ট৷  

(আ) ক-এয শফনায  নযানয স্থানন ম্পধত্ত ভধয শথনক ধতধন শফনাযনয ফ ম্পধত্ত খ-এয ফযাফনয ঈআরভূনর দান কনয শদন৷ ঈত্তযদায়ধি 

ুধনধদথষ্ট৷  

(ই) ক খ শক ঈআরভূনর দান কনযন- 

(১) করকাতাস্থ তায ফাধিধি; 

(২) তায যাভুনযয জাধভনদাযী; 

(৩) তায যাভনগনযয তারকু; 

(৪) ারনকযয তায আধেনগা পযাক্টযীয আজাযা; 

(৫) তায জাধভনদাযীয খাজনায ভধয নত ফাধলথক ৫০০ িাকা বাতা; 

(৬) ক তায এনক্সয জাধভনদাযীধি ধফধক্র কযায এফং ঈায রবযাং খ-এয করযানন ধফধননয়াগ কযায ধননদথ শদন৷ 

দানগুনরায প্রনতযকধি ুধনধদথষ্ট৷ 

(ঈ) ক ঈআরভূনর তায য়াআ এয জাধভনদাযীধি ১,০০০ িাকা ফাধথক বাতা জীফোয় গ-এয ফযাফনয চাজথমুি কনযন, এফং চাজথধি াননে 

ধতধন জাধভনদাযীধি ঘ-এয ফযাফনয ঈআরভূনর দান কনযন৷ প্রনতযকধি দান ুধনধদথষ্ট৷ 

(উ) ক ঈআরভূনর থথ দান কনযন-  

(১) খ-এয জনয করকাতায় একধি ফাধি ক্রনয়য জনয; 

(২) খ-এয জনয পধযদুয শজরায় একধি ম্পধত্ত শকনায জনয; 

(৩) খ-এয জনয িায়ভনেয একধি অংধি ক্রনয়য জনয; 

(৪) খ-এয জনয একধি শঘািা ক্রনয়য জনয; 

(৫) খ-এয জনয আভনধযয়ার ফযাংক ফ আধেয়ানত শয়ায ধফধননয়াগ কযায জনয; 

(৬) খ-এয জনয যকাযী ধধকঈধযধিনজ ধফধননয়াগ কযায জনয;  

ক, খ শক ঈআরভূনর দান কনযন- 

(৭) িায়ভনেয একধি অংধি; 

(৮) একধি শঘািা; 

(৯) ১০,০০০ িাকায ভূনরযয যকাযী ধধকঈধযধিজ; 

(১০) ৫০০ িাকায ফাধলথক বাতা; 

(১১) প্রনতযকনক প্রনদয় ২,০০০ িাকা; 

(১২) ৪% ানয যকাযী ধধকঈধযধিজ শথনক প্রায ৫,০০০ িাকা৷ 

দানগুনরা ুধনধদথষ্ট নয়৷  

(ঊ) ক-এয আংরযাে  বাযনত থাকা ম্পধত্ত অনছ৷ ধতধন খ-এয ফযাফনয ঈআরভূনর একধি ঈত্তযদায় দান কনযন, এফং ধননদথ শদন শম, তায বাযনত 

থাকা ম্পধত্ত শথনক ঈত্তয দায়ধি ধযনাধ কযনত নফ৷ ধতধন গ-এয ফযাফনয একধি ঈত্তযদায় শদন, এফং শদন শম, আংরযানে থাকা ম্পধত্ত শথনক 

ঈত্তযদায়ধি ধযনাধ কযনত নফ৷ 

ঈত্তযদায়গুনরায শকানধিআ ুধনধদথষ্ট নয়৷  



ধাযা-১৪৩৷ ধনধদথষ্ট নথথয দান শমখানন নযস্ত স্টকস্ প্রবধৃত ফণথনা কযা য়৷- শমনেনে ধনধদথষ্ট থথদান কযা য়, শমনেনে ঈত্তযদায়ধি ুধনধদথষ্ট নয় 

শুধুভাে এআ কাযনণ শম, ঈত্তযদায়ধি নযস্ত য় এভন স্টক, ফে ফা ধধকঈধযধি ঈআনর ফণথনা কযা আয়া থানক৷  

ঈদাযণ  

''ক'' ''ঘ'' শক দান কনযন-  

''অভায পানেয ম্পধত্তয ১০,০০০ িাকা'' 

''আস্ট আধেয়া শযরনয় শকাম্পানীনত ধফধননয়াগকৃত শয়ায ম্পধত্তয ১০,০০০ িাকা'' 

''যাভুয পযাক্টযীয ফতথভানন শযননভূনর ধধকঈযড্ ১০,০০০ িাকা৷'' 

এআ কর ঈত্তযদানয়য শকানধি ুধনধদথষ্ট নয়৷  

ধাযা-১৪৪৷ স্টক দান শমনেনে ঈআনরয তাধযনখ একআ প্রকায স্টনকয ভান ফা শফধ ধযভাণ ধছর৷- শমনেনে াধাযণ নতথ শমনকান প্রকায স্টনকয 

ধনধদথষ্ট ধযভাণ দান কযা য়, শনেনে ঈত্তযদায়ধি ধনধদথষ্ট নয় শুধুভাে এআ কাযনণ শম, ঈআনরয ভনয় ঈআরকাযী, ঈআরকৃত ধযভানণয ভান ফা 

ঈায চাআনত শফধ ধযভাণ ুধনধদথষ্ট স্টনকয ধধকাযী ধছনরন৷ 

 ঈদাযণ  

''ক'' ৫% ানয ''খ'' শক যকাযী ধধকঈধযধিয ৫০০০ িাকা দান কনযন৷ ঈআনরয তাধযনখ ৫০০০ িাকায জনয যকাযী ধধকঈধযধিয ৫% ''ক'' এয 

ধছর৷ ঈত্তযদায়ধি ুধনধদথষ্ট নয়৷  

ধাযা-১৪৫৷ ধনধদথষ্টবানফ ঈআরকাযীয ম্পধত্তয ংধফনল ধফধর না য়া মথন্ত শদয়ীন নথথয দান৷- থথ ঈত্তযদায় শুধুভাে এআ কাযনণ ুধনধদথষ্ট নয় 

শম, ঈআনর ঈায ধযনাধ স্থধগত যাখায ধননদথ শদয়া য়, মধদ না ঈআরকাযীয ম্পধত্তয ধকছু ং শকান ধনধদথষ্ট অকানয হ্রা কযা য় ফা ধনধদথষ্ট 

স্থানন শপ্রযণ কযা য়৷  

 ঈদাযণ 

ক, খ-শক ১০,০০০ িাকা দান কনযন এফং ধননদথ থানক শম, ক-এয বাযনতয ম্পধত্ত আংরযানে অদায় ভাে এআ ঈত্তযদায় ধযনাধ কধযনত আনফ৷ 

ঈত্তযদায়ধি ুধনধদথষ্ট নয়৷  

ধাযা-১৪৬৷ কখন ধনধদথষ্ট েফয ুধনধদথষ্টবানফ ঈআর কযা য় নাআ ফধরয়া ধফনফধচত আনফ৷- শমনেনে ূনফথ ঈআর কযা য় নাআ এআ ম্পধত্তয ধকছু 

অআনিভ ঈআরকাযীয ম্পধত্তয ফধষ্টাংনয দান থানক, শনেনে ধনধদথষ্ট েফয ধনধদথষ্টবানফ ঈআর কযা আয়ানছ ফধরয়া ধফনফধচত আনফ না৷ 

  

ধাযা-১৪৭৷ যয কনয়কজন ফযধিয ফযাফনয ুধনধদথষ্ট দাননয দখর৷- শমনেনে দুআ ফা তনতাধধক ফযধিনক ম্পধত্ত ুধনধদথষ্টবানফ দান কযা য়, 

শনেনে ঈা শম অকানয ঈআরকাযী যাধখয়া ধগয়াধছনরন ঐ অকানয যাধখনত আনফ মধদ ঈা এভন প্রকৃধতয য় শম, নফযত ঈায ভূরয হ্রা 

াআনতনছ৷   

 ঈদাযণ  

() ''ক'' কনয়ক ফত্ য শভয়ানদয জনয একধি ফািী আজাযা শনয়, তাায ভৃতুযয ভনয় মাায ১৫ বাগ ফান য় নাআ৷ ''ক'' ঈি ফািীধি জীফনবয 

''খ'' শক এফং ''খ''-এয ভৃতুযয নয ''গ'' শক দান কনযন৷ ''খ'', ''ক''-এয শযনখ মায়া ঈি ম্পধত্ত শবাগ কনয ''খ'' ১৫ ফত্ য মাফত্ শফাঁনচ থাধকনর 

দাননয ভাধযনভ ''গ'' ধকছুআ ান না৷  

(অ) ''ক'', ''খ''-এয জীফোয় একধি এযানুঈধি থানক, মাা শ ''গ'' শক এফং ''গ''-এয ভৃতুযয য ''ঘ'' শক দান কনয৷ ''গ'' ঈি এযানুঈধি শবাগ 

কযনফ, মধদ ''খ'', ''ঘ''-এয ূনফথ ভাযা শগনর ''ঘ''-দাননয ধীনন ধকছুআ ান না৷ 

ধাযা-১৪৮৷ যয দুআ ফা তনতাধধক ফযধিনক ঈআরকৃত ম্পধত্তয ঈস্বনত্বয ধফক্রয় এফং ধফধননয়াগ৷- শমনেনে যয দুআ ফা তনতাধধক ফযধিনক 

দাননয ন্তবূথি ম্পধত্ত ুধনধদথষ্টবানফ দান কযা য় নাআ, শনেনে ধফযীত ভনভথ শকান ধননদথনয ফতথভানন, ঈি ম্পধত্ত ধফক্রয় কযা মাআনফ এফং 

ধফক্রনয়য ঈস্বত্ব ুপ্রীভ শকািথ দ্বাযা শকান াধাযণ ধফধধয ভাধযনভ েভতাপ্রাপ্ত ফা ধননদথধত জাভাননত ধফধননয়াগ কধযনত আনফ, এফং ঈিবানফ গধঠত 

তধফর ঈআনরয তথ শভাতানফক ক্রধভক ঈত্তযদায়গ্রীতায দ্বাযা শবাগ কধযনত আনফ৷ 

ঈদাযণ 

''ক''-এয কনয়ক ফত্ য শভয়ানদয একিা আজাযা অনছ৷ শ তাায কর ম্পধত্ত ''খ'' শক এফং ''খ''-এয ভৃতুযয নয ''গ'' শক দান কনয৷ আজাযাধি 

ফযআ ধফক্রয় কধযয়া ঈায ঈস্বত্ব এআ ধাযায় ঈনেধখতবানফ ধফধননয়াগ কধযনত আনফ এফং তধফর আনত ঈদূ্ভত অয় ''খ'' শক ধদনত আনফ৷ ''খ''-

এয ভৃতুযনত তধফনরয ভূরধন ''গ'' শক প্রদান কধযনত আনফ৷  

ধাযা-১৪৯৷ শমনেনে ঈত্তযদায় ধযনানধ ম্পধত্তয ঘািধত থানক, শনেনে াধাযণ ঈত্তযদানয়য ধত ুধনধদথষ্ট ঈত্তযদায় কভনফ না৷- মধদ ঈত্তযদায় 

ধযনানধ ম্পধত্তয ঘািধত থানক, তাা আনর ুধনধদথষ্ট ঈত্তযদায় াধাযণ ঈত্তযদানয় হ্রা াআনফ না৷  

                                                                           ধযায়-ননয 

ধননদথাত্মক ঈত্তযদায় ম্পকথ  

ধাযা-১৫০৷ ধননদথাত্মক ঈত্তযদানয়য ংজ্ঞা৷- শমনেনে ঈআরকাযী ধনধদথষ্ট থথ ফা শকান প্রকায ধনধদথষ্ট নণযয ধযভাণ দান কনয এফং শকান ধফনল 

প্রকায তধফর ফা স্টক এভনবানফ ঈনেখ কনয মাা একআ ধজধন গঠন কনয এফং মাা আনত প্রাথধভক তধফর ফা স্টক ধযনাধ কধযনত য়, 

শনেনে ঈত্তযদায়ধিনক ধননদথাত্মক ফরা য়৷  



ফযাখযা - ুধনধদথষ্ট ঈত্তযদায় এফং ধননদথাত্মক ঈত্তয দানয়য ভনধয াথথকয এআ শম-  

শমনেনে ুধনধদথষ্ট ম্পধত্ত ঈত্তযদায়গ্রীতানক শদয়া য় শনেনে ঈত্তযদায়ধি ুধনধদথষ্ট; 

শমনেনে ঈত্তযদায়ধি ুধনধদথষ্ট ম্পধত্ত আনত ধযনাধধত আনফ ফধরয়া ধননদথ শদয়া য় শনেনে ঈা ধননদথাত্মক৷  

ঈদাযণ 

() ''ক'' ''খ'' শক ১০০০ িাকা দান কনয মাা ''চ'' আনত তাায ধনকি শদয় শদনা আনত ধযনাধ কধযনত য়৷ ''খ'' এয ফযাফনয ঈত্তযদায়ধি 

ুধনধদথষ্ট এফং ''গ'' এযধি ধননদথাত্মক৷  

(অ) ''ক'' ''খ'' শক দান কনয- 

''অভায গ্রীন একয ভানঠ ঈত্ন্ন পনরয ১০ ফানর''৷ 

''অভায যাভুনযয কাযখানায় ঈত্ াধদত ৮০ ধি ধনু্দক৷'' 

''যকাযী প্রধতজ্ঞাে আনত ৫% ানয ১০,০০০ িাকা৷'' 

''অভায তধফরকৃত ম্পধত্ত আনত ৫০০ িাকায ফাধলথক বাতা৷'' 

''গ'' কতৃথক অভায ধনকি প্রায ২০০০ িাকা আনত ১০০০ িাকা৷  

(আ) ক, খ শক দান কনয-  

অভায যাভনগনযয বূ-ম্পধত্ত আনত ১০,০০০ িাকা থফা তাায যাভনগনযয বূ-ম্পধত্তয ঈয চাজথ ুধষ্ট কনয৷ 

শকান ধনধদথষ্ট ফযফানয় ভূরধনকৃত অভায শয়ানযয ১০,০০০ িাকা৷  

এআ দানগুধরয প্রনতযকধি ধননদথাত্মক৷  

ধাযা-১৫১৷ ধযনানধয অনদ মখন তধফর ুধনধদথষ্ট ঈত্তযদানয়য ধফলয় আনত প্রদান কধযনত আনফ ফধরয়া ঈত্তযদানয় ধননদথ থানক৷- শমনেনে 

তধফনরয একধি ং ুধনধদথষ্টবানফ দান কযা য় এফং ঐ তধফর আনত ঈত্তযদায় ধযনাধধত আনফ ধননদথ থানক, শ শেনে ুধনধদথষ্টবানফ 

ঈআরকৃত ংধি প্রথনভ ঈত্তযদায়গ্রীতানক প্রদান কধযনত আনফ এফং তধফনরয ফধষ্ট ং আনত ধননদথাত্মক ঈত্তযদায় এফং মতখাধন ফধষ্ট 

ং ঘািধত আনফ ততখাধন ঈআরকাযীয াধাযণ ম্পধত্ত আনত ধযনাধ কধযনত আনফ৷  

ঈদাযণ 

ক, খ শক ১,০০০ িাকা দান কনয মাা চ এয ধনকি আনত তাায ধনকি শদনায ং৷ শ গ-শক ১,০০০ িাকা দান কনয মাা চ এয ধনকি আনত 

ক এয ধনকি শদনা শকফরভাে ১,৫০০ িাকা শথনক ১০০০ িাকা ঘ এয দখনর এফং ৫০০ িাকা গ-শক ধদনত য়৷ ঈআরকাযীয াধাযণ ম্পধত্ত আনত 

গ-৫০০ িাকা াআনফ৷  

ধযায়- শলার  

ঈত্তযদায় প্রতযাায ম্পনকথ  

ধাযা-১৫২৷ প্রতযাানযয ফযাখযা৷- ুধনধদথষ্টবানফ দানকৃত শকান ধকছু মধদ ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভনয় তাায দখনর না থানক থফা ধবন্ন প্রকায 

ম্পধত্তনত ধযণত কযা য় তাা আনর ঈত্তযদায়ধি প্রতযাায কযা য়৷ থথাত্ ঈআনরয কামথকাধযতা শথনক ধফলয়ফস্তু প্রতযাায কযায কযানণ ঈা 

কামথকয য় না৷  

ঈদাযণ 

() ১৪২ ধাযায প্রথভ ৫ধি ঈদাযণ৷ 

ক তাায জীফোয়-  

''অংধিধি ক্রয় কনয ফা ধদয়া শদয়৷'' 

''শচআনধি শয়ারায় ধযণত কনয৷'' 

''ঈর কাি ধযণত কনয৷'' 

''কাি শালানক ধযণত কনয৷'' 

নয একধি ফািী শনয় মাানত শ কর েফয াযণ কনয৷ 

এআ ঈত্তয দায়গুধর প্রনতযকধি প্রতযাায কযা য়৷ 

(অ) ক খ শক দান কনয-  

''ধনু্দনকয ১,০০০ িাকা''৷ 

''অভায অস্তাফনরয ভস্ত শঘািা''৷ 

ক এয ভৃতুযনত ধনু্দনক শকান থথ ায়া মায় নাআ এফং অস্তাফনর শকান শঘািা ায়া মায় নাআ৷  

ঈত্তযদায়গুধর প্রতযাায কযা আয়ানছ৷ (৩) ক, খ শক ধকছ ুনণযয গাাঁআি দান কনয- 

ক তাায ধত ভুেমাোয় ণযগুধর গ্রণ কনয৷ জাাজ এফং ণয ভুনে ধননখাাঁজ য় এফং ক িুনফ মায়৷ ঈত্তযদায়ধি প্রতযাায কযা আয়ানছ৷ 



ধাযা-১৫৩৷ ধননদথাত্মক ঈত্তযদানয়য -প্রতযাায৷- শকান ধননদথাত্মক ঈত্তযদায় এআ কাযনণ প্রতযাায কযা মায় না শম, ঈআনরয ভাধযনভ শম 

ম্পধিনত ঈা চাজথ কযা য় ঐ ম্পধত্ত ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভনয় ধস্তত্ব থানক না থফা ধবন্ন প্রকায ম্পধত্তনত রূান্তধযত কযা য়, ধকন্তু এআরূ 

শেনে ঈা ঈআরকাযীয াধাযণ ম্পধত্ত আনত ধযনাধধত আনফ৷  

ধাযা-১৫৪৷ তৃতীয় নেয ধনকি আনত শকান ধকছ ুগ্রণ কযায জনয ধধকানযয ুধনধদথষ্ট দানন প্রতযাায৷- শমনেনে ুধনধদথষ্টবানফ ঈআরকৃত ফস্তুধি 

তৃতীয় নেয ধনকি আনত ধকছু ভূনরয গ্রণ কযায ধধকায য় এফং ঈআরকাযী ধননজ ঈা গ্রণ কনয, শনেনে দানধি প্রতযাায কযা য়৷  

ঈদাযণ  

() ক, খ শক দান কনয- 

''শদনা, মা গ অভায ধনকি ায়''৷ 

''২,০০০ িাকা, মা গ এয ধনকি অভায অনছ''৷ 

''চ এয ফনে অভায ধনকি প্রনদয় থথ''৷ 

''যধভুয কাযখানায় অভায ফন্ধক''৷  

এআ ভস্ত শদনায ক এয জীফোয় ধনঃনধলত য় ধকছু তাায ম্মধতনত এফং ধকছু তাায ম্মধত ফযতীত ঈত্তযদায়গুধর প্রতযাায কযা নয়নছ৷  

(অ) ক, খ শক তাায জীফনফীভা ধরধয ধকছু স্বাথথ দান কনয৷ ক তাায জীফোয় ধরধয ধযভাণ গ্রণ কনয৷ ঈত্তযদায়ধি প্রতযাায কযা 

নয়নছ৷  

ধাযা-১৫৫৷ ুধনধদথষ্টবানফ ঈআরকৃত ভদুয় ফস্তুয ং ধফনল ঈআরকাযীয গ্রনণয ভাধযনভ প্রতযাায৷- ুধনধদথষ্টবানফ ঈআরকৃত ভুদয় ফস্তুয 

ংধফনল ঈআরকাযী কতৃথক গৃীত আনর ঈা মতখাধন গৃীত আয়ানছ ততখাধন ঈত্তযদানয়য প্রতযাায ধানফ কামথকয আনফ৷  

ঈদাযণ  

ক, খ শক ''গ দ্বাযা অভায ধনকি প্রায শদনা'' দান কনয৷ শদনায ধযভাণ ১০,০০০ িাকা৷ গ, ক শক ৫,০০০ িাকা দান কনয৷ ঈত্তযদায়ধি ক এয 

৫,০০০ িাকা গ্রনণয ভাধযনভ প্রতযাায কযা আয়ানছ৷  

ধাযা-১৫৬৷ ুধনধদথষ্টবানফ দান কযা আয়ানছ এআরূ ভদুয় তধফনরয ং ঈআরকাযীয গ্রনণয ভাধযনভ প্রতযাায৷- মধদ শকান ভুদয় তধফর ফা 

স্টনকয ং ুধনধদথষ্টবানফ দান কযা য় তাা আনর ঈি তধফর ফা স্টনকয ং ঈআরকাযী কতৃথক গ্রনণয ভাধযনভ মতখাধন গ্রণ কযা আয়ানছ 

ততখাধন প্রতযাায ধানফ কামথকয আনফ এফং তধফর ফা স্টনক ফধষ্ট ং ুধনধদথষ্ট ঈত্তযদানয়য ফযাধতয শেনে প্রনমাজয আনফ৷ 

 ঈদাযণ 

ক, খ শক চ এয ধনকি আনত তাায ধনকি শদয় ১০,০০০ িাকায নধথক দান কনয৷ ক তাায জীফোয় ৬,০০০ িাকা গ্রণ কনয৷ ফাকী ৪০০০ 

িাকা ুধনধদথষ্ট দাননয ধীনন তাায ভৃতুযয ভনয় খ এয দখনর মায়৷  

ধাযা-১৫৭৷ ধযনানধয অনদ শমনেনে একজন ঈত্তযদায়গ্রীতানক তধফনরয ং ুধনধদথষ্টবানফ দান কযা য় এফং নয একজননক একআ 

তধফনরয ঈয ঈত্তযদায় চাজথ কযা য় এফং ঈআরকাযী ঈি তধফনরয ংধফনল গ্রণ কযায় ফধষ্ট ং ঈবয় ঈত্তযদায় ধযনানধ মথাপ্ত৷- 

শমনেনে তধফনরয একধি ং ুধনধদথষ্টবানফ শকান একজন ঈত্তযদায়গ্রীতানক দান কযা য় এফং একআ তধফনরয ঈয চাজথকৃত ঈত্তযদায় নয 

একজন ঈত্তযদায় গ্রীতানক দান কযা য় তখন ঈআরকাযী ঈি তধফনরয ংধফনল গ্রণ কধযনর এফং তধফনরয ফধষ্ট ং ুধনধদথষ্ট এফং 

ধননদথাত্মক ঈবয় ঈত্তযদায় ধযনানধ মথাপ্ত আনর শনেনে ুধনধদথষ্ট ঈত্তযদায়ধি প্রথনভ ধযনানধ প্রমুি আনফ এফং ধননদথাত্মক ঈত্তযদানয়য 

ফাকী ং ঈআরকাযীয াধাযণ ম্পধত্ত আনত ধযনাধ কধযনত আনফ৷ 

ঈদাযণ 

ক ''র'' এয কাছ শথনক প্রায তায ২,০০০ িাকায ভধয শথনক ১,০০০ িাকা খ শক এফং ১,০০০ িাকা গ শক ঈআরভূনর দান কনয৷ যফতথীনত ক ঈি 

শদনায ৫০০ িাকা গ্রণ কনয এফং শকফরভাে ''র'' এয কানছ প্রায ১,৫০০ িাকা শযনখ ভাযা মান৷ এআ ১,৫০০ িাকায ভধয শথনক ১,০০০ িাকা 

ানফ খ অয ৫০০ িাকা ানফ গ৷ গ ঈআরকাযীয াধাযণ ম্পদ শথনক ৫০০ িাকা ানফ৷  

ধাযা-১৫৮৷ প্রতযাায শমনেনে ুধনধদথষ্ট ঈআরকৃত স্টনকয ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভয় ধস্তত্ব থানক না৷- শমনেনে ুধনধদথষ্টবানফ দানকৃত স্টক ঈআরকাযীয 

ভৃতুযয ভনয় ধস্তত্ব থানক না, শনেনে ঈত্তযদায়ধি প্রতযাায কযা য়৷  

ঈদাযণ  

আস্ট আধেয়া স্টনক অভায ১০০০ িাকায ভূর স্টক ৪% ানয ১০,০০০ িাকায যকাযী প্রধতজ্ঞাে৷ ক স্টক এফং েগুধর ধফক্রয় কনয৷ ঈত্তযদায়গুধর 

প্রতযাায কযা আয়ানছ৷  

ধাযা-১৫৯৷ প্রতযাায শমনেনে ুধনধদথষ্টবানফ দানকৃত স্টক শকফরভাে ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভনয় অংধকবানফ ধস্তত্ব থানক৷- শমনেনে ুধনধদথষ্টবানফ 

দানকৃত স্টক শকফরভাে ঈআরকৃত ভৃতুযয ভনয় ধস্তত্ব থানক, শনেনে স্টনকয মতখাধন ধস্তত্বীন আয়ানছ ঈত্তযদায়ধি ততখাধন প্রতযাায কযা য়৷  

ঈদাযণ 

''ক'' ''খ'' শক ৫.৫% ানয যকাযী শদনায ১০,০০০ িাকা দান কনয৷ ''ক'' তধকথত শরাননয ১০,০০০ িাকায নধথক ধফক্রয় কনয৷ ঈত্তযদায়ধিয নধথক 

প্রতযাায কযা আয়ানছ৷  

ধাযা-১৬০৷ াযনণয কাযনণ ধফনল স্থাননয ধত ম্পধকথত ফধণথত নণযয ুধনধদথষ্ট দাননয -প্রতযাায৷- ধনধদথষ্ট স্থাননয ধত ম্পধকথত শকান 

ফণথনাধীন নণযয ুধনধদথষ্ট দান এআ কাযনণ প্রতযাায কযা য় নাআ শম, ঈি ণয শকান াভধয়ক কাযনণ ফা প্রতাযণায ভাধযনভ ফা ঈআরকাযীয 

ফগধত ফা নুভধত ফযতীত ঈি স্থান আনত প্রতযাায কযা আয়ানছ৷  



 ঈদাযণ 

() ক খ শক ''অভায ভৃতুযয ভনয় অভায করকাতায ফতফািীনত থাকা ভস্ত গৃস্থারী ণয দান কনয৷'' ণযগুধর অগুন শথনক যোয জনয ফািী 

শথনক যাননা য়৷ ণযগুধর ধপধযনয় অনায অনগ ''ক'' ভাযা মায়৷  

(অ) ''ক'' ''খ'' শক অভায ভৃতুযয ভনয় অভায করকাতায ফতফাধিনত থাকা ভস্ত, গৃস্থারী ণয দান কনয এফং এয নুধস্থধতনত ভস্ত ণয 

ফািী শথনক যাননা য়৷ ণযগুধর াযনণয নুনভাদন না ধদয়া ক ভাযা মায়৷ ঈত্তযদায় দুধিয শকানধিআ প্রতযাায কযা য় না৷ 

ধাযা-১৬১৷ কখন ঈআরকৃত ফস্তুয াযণ প্রতযাায য় না৷- শম স্থানন ঈআরকৃত ফস্তুধি ফধস্থত আনফ ফরা য় ঐ স্থান আনত ঈায াযণ 

প্রতযাায য় না শখানন ঈআরকাযী দান কযা ফুঝাআনত চাধয়াধছর এআরূ মূ্পণথ কযায ঈনেনয স্থানধি ঈনেখ কযা য়৷  

 ঈদাযণ  

() ''ক'' ''খ'' শক ঢাকায় অভায ফতফািীনত অভায দখনর থাকা কর ধফর, ফে এফং নযানয জাভানত দান কনয৷ ''ক'' এয ভৃতুযয ভনয় এআ 

ভস্ত েফযগুধর তাায ফািী আনত াযণ কযা য়৷  

(অ) ''ক'' ''খ'' শক ঢাকায় তাায ফািীয কর অফাফে দান কনয৷ ঢাকায় ''ক'' এয একধি এফং চারনায় নয অনযকধি ফািী অনছ৷ শখানন শ 

মথায়ক্রনভ ফা কনয এফং তাায একনি অফাফে থাকায় ঈি অফাফে শ প্রনতযকধি ফািীনত তাায ধত রআয়া মায়৷ তাায ভৃতুযয 

ভনয় অফাফে তাায চারনায ফািীনত থানক৷  

(আ) ''ক'' ''খ'' শক দ্মা নদীনত থাকনত জাানজ তাায কর েফয দান কনয৷ ''ক'' এয ধননদথন েফযগুধর একধি গুদাভঘনয শনয়া য় শখানন 

েফযগুধর ''ক'' এয ভৃতুযয ভনয় থানক৷ এআ ঈত্তযদায়গুধর শকানধিআ প্রতযাায কযা য় না৷ 

ধাযা-১৬২৷ মখন তৃতীয় ফযধিয ধনকি আনত ঈআরকাযী কতৃথক গৃীতফয দানকতৃ ফস্তুধি ভূরযফান এফং ঈআরকাযী ধননজ ফা তাায প্রধতধনধধ ঈা গ্রণ 

কনয৷- শমনেনে দানকৃত ফস্তুধি তৃতীয় ফযধিয ধনকি আনত ভূরযফান ধকছ ুগ্রণ কযায ধধকায য় না৷ ঈআরকাযী ধননজ ফা তাায প্রধতধনধধ কতৃথক 

তৃতীয় ফযধিয ধনকি আনত গৃীত থথ ফা নয েফয ছািা শমনেনে দানকৃত ফস্তুধি তৃতীয় ফযধিয ধনকি আনত ভূরযফান ধকছু গ্রণ কযায ধধকায 

য়না৷ শনেনে ঈআরকাযী কতৃথক ঈি থথ ফা ণয গৃীত আনর ঈা প্রতযাায আনফ না; মধদ ধতধন ঈা তাায াধাযণ ম্পধত্তয ধত ধভান 

তাা আনর ঈত্তযদায়ধি প্রতযাায কযা য়৷  

 ঈদাযণ 

''গ'' এয কাছ শথনক দাফী শভাতানফক মাা ধকছু থথ ায়া মাআনফ ক ঈা ''খ'' শক দান কনয৷ ''ক'' ''গ'' এয ধনকি আনত তাায ভুদয় দাফী গ্রণ 

কনয এফং তাায াধাযণ ম্পধত্ত আনত ঈা ৃথক কধযয়া যানখ৷ ঈত্তযদায়ধি প্রতযাায কযা য় নাআ৷  

 ধাযা-১৬৩৷ ঈআনরয তাধযখ এফং ঈআনরয ভতুৃযয ভনধয ুধনধদথষ্ট দাননয ধফলনয়য অআন এয কামথ দ্বাযা ধযফতথন৷- শমনেনে ুধনধদথষ্টবানফ দানকৃত শকান 

ফস্তু ঈআনরয তাধযখ এফং ঈআনরয ভৃতুযয ভধযফতথী ভনয় ধযফধতথত য় এফং ঈি ধযফতথন অআননয কামথ দ্বাযা থফা দানকৃত ফস্তুধি ধীন এআরূ 

শকান অআনগত দধরনরয ধফধানাফরীয কামথকযতাকানর ঘনি, শ শেনে ঈি ধযফতথননয কাযনণ ঈত্তযদায়ধি প্রতযাায কযা য় না৷  

 ঈদাযণ  

() ''ক'' ''খ'' শক ৫.৫% ানয যকাযী ঊনণয কর থথ দান কনয৷ ৫.৫% ানয ধধকঈধযধি শরান ''ক'' এয জীফোয ৫% স্টনক রূান্তধযত য়৷ 

(অ) ''ক'' ''খ'' শক ''ক'' এয জনয ট্রাধস্টনদয নানভ কননানর ধফধননয়াগকৃত ২,০০০ িাকা দান কনয৷ ট্রাধস্টনদয দ্বাযা ঐ ২,০০০ িাকা ''ক'' এয ধননজয 

নানভ স্তান্তয কযা য়৷  

(আ) ক যকাযী ংগীকায নেয ১০,০০০ িাকা খ শক ঈআরভূনর দান কনযন এফং ঈআরভূনর তায ধফফা ফনন্দাফনস্তয ধীনন ঈি থথ ধফধর ফযফস্থা 

কযায ধধকায তায অনছ৷ যফতথীনত ক-এয জীফোয় ফনন্দাফনস্ত ঈনেধখত কতৃথত্ব ফনর তধফরধিনক কননর রূান্তয কযা য়৷  

এআ ভস্ত ঈত্তযদানয়য শকানধি প্রতযাায কযা য় নাআ৷  

ধাযা-১৬৪৷ ঈআরকাযীয ফগধত ফযতীত ধফলনয়য ধযফতথন৷- শমনেনে ঈআনরয তাধযখ এফং ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভধযফতথী ভনয় দানকৃত ফস্তুধি 

ধযফধধথত য় এফং ঈি ধযফতথন ঈআরকাযীয ফগধত ফা নুনভাদন ফযতীত ঘনি, শনেনে ঈত্তযদায়ধি প্রতযাায কযা য় না৷  

 ঈদাযণ  

''ক'' ''খ'' শক ''অভায ৩% ানযয কর কনর দান কনয৷'' ঈি কনর ''ক''-এয ফগধত ছািাআ তাায প্রধতধনধধ ধফক্রয় কনয এফং রবযাং আস্ট 

আধেয়া স্টনক জভা শদয়৷ এআ ঈত্তযদায়ধি প্রতযাায কযা য়ধন৷ 

ধাযা-১৬৫৷ ুধনধদথষ্টবানফ দানকৃত স্টক এআ নতথ তৃতীয় ফযধিনক ধায শদয়া য় শম ঈা ুনঃস্থান কধযনত আনফ৷- শমনেনে ুধনধদথষ্টবানফ দানকৃত 

স্টক এআ নতথ তৃতীয় েনক ধায শদয়া য় শম ঈা ুনঃস্থান কধযনত আনফ এফং ঈা শআ শভাতানফক ুনঃস্থান কযা য়, শনেনে ঈত্তযদায়ধি 

প্রতযাায কযা য় না৷  

ধাযা-১৬৬৷ ুধনধদথষ্টবানফ দানকতৃ স্টক ধফধক্রয ধকন্তু ুনঃস্থাধত এফং ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভনয় তাায দখরবিু৷- শমনেনে ুধনধদথষ্টবানফ দানকৃত 

স্টক ধফক্রয় কযা য় এফং ঐ একআ ভধযভাণ স্টক যফতথীনত ক্রয় কযা য় এফং ঈআরকাযী ভৃতুযয ভয় তাায দখরবুি থানক, শনেনে 

ঈত্তযদায়ধি প্রতযাায কযা য় না৷ 

                                                           ধযায়-নতয 

ঈআরভনূর দাননয ধফলয়ফস্তুয শেনে দায়ভূ ধযনাধ প্রনে  



ধাযা-১৬৭৷ ুধনধদথষ্ট ধবনমাগ আনত ঈত্তয দায় গ্রীতানক ফযাধত দানন ধনফথানকয শকান দায় দাধয়ত্ব থাধকনফ না৷- শমনেনে ঈআরকাযীয ভৃতুযয 

ভনয় ুধনধদথষ্টবানফ দানকৃত ম্পধত্ত ঈআরকাযীয ধননজয ধকংফা তাায ধীনন দাফীকাযী নযনকান ফযধি দ্বাযা ৃষ্ট শকান ফন্ধক, ূফথস্বত্ব ফা দানয়য 

ধফলয়, তখন, ঈআর দ্বাযা ধবন্নরূ আচ্ছা প্রতীয়ভান না আনর শনেনে ঈত্তযদায় গ্রীতা মধদ ধতধন দানধি গ্রণ কনযন, ঈি ম্পধত্ত ঐ ফন্ধক ফা দায় 

াননে গ্রণ কধযনফন এফং (তাায ধননজয এফং ঈআরকাযীয বূ-ম্পধত্তয ভনধযয নযায়) ঈি ফন্ধক ফা দানয়য েধতূযণ দানন ফাধয থাধকনফন৷  

(২) াধাযণবানফ ঈআরকাযীয শদনা ধযনানধয জনয ঈআনর ঈধেধখত শকান ধননদথ আনত ধবন্ন শকান ধবপ্রায় নুভান কযা মাআনফ না৷  

ফযাখযা৷-বূধভ যাজস্ব অকানয ধকংফা খাজনা অকানয াভধয়ক ধযনাধ এআ ধাযা দ্বাযা ফধণথত দায় য় না৷ 

 ঈদাযণ 

() ''ক'', ''খ'' শক গ দ্বাযা তাানক প্রদত্ত িায়ভনেয অংধি দান কনযন৷ ক- এয ভৃতুযয ভনয় অংধি খ-এয ধনকি ফন্ধক থানক মাায ধনকি ফন্ধক 

যানখ৷ ক-এয ধনফথাকনদয দাধয়ত্ব নচ্ছ, মধদ ঈআরকাযীয ম্পধত্তয ফস্থা তদ্রু য়, অংধিধি ুনরুদ্ধানয ''খ'' শক াাময কযা৷  

(অ) ''ক'', ''খ''-শক একধি জাধভনদাযী দান কনয মাা ক-এয ভৃতুযয ভনয় ১০,০০০ িাকায শযনন ানে থানক, এফং অর  ুনদয ধযভাণ 

দাাঁিায় ১১,০০০ িাকা৷ খ-শক দানধি গ্রণ কধযনত আনর চাজথ গ্রণ কধযনত আনফ এফং শ ঈি ১১,০০০ িাকা প্রদানন ফাধয থাধকনফ৷  

ধাযা-১৬৮৷ দানকৃত ফস্তুনত ঈআরকাযীয স্বত্ব ূযণ তাায ব-ূম্পধত্তয খযনচ কধযনত আনফ৷- শমনেনে দানকৃত ফস্তুনত ঈআরকাযীয স্বত্ব ূযনণ ধকছু 

কযায দযকায য়, শনেনে ঈা ঈআরকাযীয বূ-ম্পধত্তয খযনচ কধযনত য়৷ 

 ঈদাযণ 

() ''ক'' ধনধদথষ্ট ভূনরয একখণ্ড জধভ ক্রনয়য জনয চুধি ফদ্ধ য়; শ খ-শক দান কনয এফং ক্রয় ভূরয ধযনানধয ূনফথ ভাযা মায়৷ ক্রয়ভূরয ক এয 

ম্পত্ত আনত ধযনাধ কধযনত আনফ৷  

(অ) ''ক'' ধনধদথষ্ট ভূনরয একখণ্ড জধভ ক্রনয়য চুধিফদ্ধ য়, মাায নধথক ধযনাধ কযা য় এফং ফাকী নধথক বূধভয ফন্ধক দ্বাযা ধধকঈযি থানক৷ 

নয ক ঈা খ-শক দান কনয এফং ক্রয়ভূরয ধযনানধয ূনফথ ভাযা মায়৷ ক্রয়ভূনরযয ধথাং ক এয ম্পধত্ত আনত ধযনাধ কধযনত আনফ৷  

  

ধাযা-১৬৯৷ বধূভ যাজস্ব ফা খাজনা াভধয়কবানফ প্রনদয় ঈত্তযাদায়গ্রীতায এআরূ স্থাফয বধূভয ফযাধত৷- শমনেনে বূধভ যাজস্ব ফা খাজনা 

ধনয়তকারীন ধযনাধ কধযনত য় এআরূ স্থাফয বূধভনত/ম্পধত্তনত ধফদযভান শকান স্বাথথ স্তান্তয কধযনত য়, শনেনে ঈআরকাযীয বূ-ম্পধত্ত এফং 

ঈত্তযদায়গ্রীতায ভনধযয নযায়) প্রদানন ফাধয থাধকনফ৷  

 ঈদাযণ  

''ক'' ''খ'' শক একধি ফািী দান কনয, মাায জনয ফাধলথক ৩৬৫ িাকা খাজনা ধদনত য়৷ ''ক'' স্বাবাধফক ভনয় তাায খাজনা প্রদান কনয এফং ২৫ ধদন 

নয ভাযা মায়৷ খাজনা ম্পনকথ ''ক''-এয বূ-ম্পধত্ত আনত ২৫ িাকা ধদনত আনফ৷ 

ধাযা-১৭০ জনয়ে স্টক শকাম্পানীনত ঈত্তযদায়গ্রীতায ুধনধদথষ্ট স্টনকয ফযাধত৷- ঈআনর শকান ধননদথনা থাধকনর শমনেনে জনয়ে স্টক শকাম্পানীয 

শকান স্টক স্তান্তয কযা য়, শনেনে, ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভনয় স্টক ম্পনকথ তাায ধনকি শকান পর ফা নয শকান ানা শদয় থাধকনর, ঈি 

পর ফা শদনযায বাফ বূ-ম্পধত্ত আনত ফন কধযনত আনফ; ঈআরকাযীয ভৃতুযয নয ঈি স্টক ধফলনয় শকান পর ফা নয শকান ানা থাধকনর ঈা 

ঈত্তযাদয়গ্রীতায দ্বাযা ফাধত আনফ, মধদ ধতধন দানধি গ্রণ কনযন৷  

 ঈদাযণ 

() ''ক'' ''খ'' শক শযরনয় শকাম্পানীনত তাায শয়ায দান কনয৷ ''ক''-এয ভৃতুযয ভনয় প্রনতযকধি কনরয শেনে তাায ধনকি ১০০ িাকা ানা 

ধছর এফং প্রনতযকধি শয়ানযয শেনে ৫ িাকা ানা ধছর৷ ঈা ''ক''-এয বূ-ম্পধত্ত আনত ফন কধযনত আনফ৷  

(অ) ''ক'' ধবষ্ট জনয়ে স্টক শকাম্পানীনত ৫০ধি শয়ায গ্রণ কধযনত ম্মধত য় এফং প্রনতযকধি শয়ানযয জনয ১০০ িাকা মথন্ত ধযনাধ কধযনফ 

ভনভথ চুধিফদ্ধ য়, এফং ঈি িাকা শয়ানয তাায স্বত্ব ূযণ য়ায ূনফথ ধযনাধ কধযনত আনফ৷ ''ক'' শয়াযগুধর ''খ'' শক প্রদান কনয৷ ক-এয স্বত্ব 

ূণথ কযায জনয প্রনয়াজনীয় ধযনাধ তাায বূ-ম্পধত্ত আনত কধযনত আনফ৷  

(আ) ক, খ শক শযরনয় শকাম্পানীয শয়ায দান কনয এফং খ ঈা গ্রণ কনয৷ ক-এয ভৃতুযয নয শয়ায ম্পনকথ একিা কর কযা য়৷ খ-শক কর 

প্রদান কধযনত আনফ৷  

(ই) ক, খ শক জনয়ে স্টক শকাম্পানীনত তাায শয়ায দান কনয এফং খ ঈা গ্রণ কনযন৷ যফতথীনত শকাম্পানীধি ফাধযত য় এফং প্রনতযক 

শয়ায শাল্ডাযনক কধিধফঈননয জনয িাকা য়৷ ঈত্তযদায়গ্রীতানক ঈি কধিধফঈননয ধযভাণ ফন কধযনত আনফ৷  

(ঈ) ক শযরনয় শকাম্পানীয ১০ধি শয়ানযয ভাধরক৷ ক জীধফত থাকাকানর নুধষ্ঠত এক বায় প্রধত শয়ানয ৫০ িাকায একধি কর শদয়া য়, মাা 

ধতন ধকধস্তনত প্রনদয়৷ ক তাায শয়ায খ-শক ঈআরভূনর দান কনয এফং প্রথভ  ধদ্বতীয় ধকধস্ত ধযনাধ কযায ধামথ তাধযনখয ভনধয এফং প্রথভ ধকধস্ত 

ধযনাধ না কধযয়া ভাযা মায়৷ ক-এয বূ-ম্পধত্ত আনত প্রথভ ধকধস্ত ধযনাধ কধযনত আনফ, এফং খ, ঈত্তযদায়ধি গ্রণ কধযনর, তানক ফধষ্ট 

ধকধস্ত ধযনাধ কধযনত আনফ৷ 

ধযায়-১৮ 

াধাযণ নতথ ফধণথত ধফলনয়য দান ম্পনকথ  

ধাযা-১৭১৷ াধাযণ নতথ ফধণথত ধফলনয়য দান৷- মধদ াধাযণ নতথ কথায় ফধণথত ধকছু দান কযা য়, তাা আনর ধনফথাক ফণথনাধিয ঈত্তযদাননয জনয 

মুধিংগতবানফ মাা ধকছু ধফনফধচত আনফ তাা ঈত্তযদায়গ্রীতায জনয ফযআ ক্রয় কধযনফন৷  



 ঈদাযণ 

() ক, খ শক একনজািা ফাক শঘািা ফা একধি অংধি দান কনযন৷ ম্পধত্ত ফস্থা বার আনর ধনফথাক ফযআ ঈত্তযদায়গ্রীতানক ঈি ণয 

যফযা কধযনফন৷  

(অ) ক, খ শক ''অভায ফাক শঘািা'' দান কনযন৷ তাায ভৃতুযয ভনয় শকান ফাক শঘািা ধছর না৷ ঈত্তযদায়ধি ফযথথ আনফ৷  

                                                                           ধযায়- উধন 

তধফনরয অনয়য স্বানথথয দান ম্পনকথ  

ধাযা-১৭২৷ তধফনরয স্বাথথ ফা অনয়য দান৷- শমনেনে শকান ফযধিয ফযাফনয তধফনরয স্বাথথ ফা অয় এফং দাননয শবাগ ীধভত শভয়ানদয আনফ 

ফধরয়া ঈআনর ধবপ্রানয়য আধেত থানক, শনেনে অর এফং ুদ/স্বাথথ ঈত্তযদায়গ্রীতায দখরবুি আনফ৷ 

ঈদাযণ  

() ক, খ-শক ৫% ানয যকাযী প্রধতজ্ঞানেয স্বাথথ দান কনয৷ ঈি ধধকঈধযধিনক প্রবাধফত কযায ভত ঈআনর নয শকান ক্লজ থানক না৷ খ, ক এয 

৫% ানয যকাযী প্রধতজ্ঞানেয ধধকাযী য়৷  

(অ) ক, খ শক ৫.৫% ানয যকাযী প্রধতজ্ঞানেয স্বাথথ এফং তাায ভৃতুযয নয ঈা গ-শক দান কনয৷ ''ক'' তাায জীফোয় ঈি শনানিয স্বাথথ 

রাব কধযনফ এফং খ এয ভৃতুযয নয ঈায ধধকাযী আনফ ''গ''৷  

(আ) ক, খ শক তাায বূধভয খাজনা দান কনয৷ ''খ'' ঈি বূধভ রাব কধযনফ৷  

ধযায় - ধফ 

ফাধলথক বাতায দান ম্পনকথ 

  

ধাযা-১৭৩৷ ঈআর দ্বাযা ধবন্নরূ ধবপ্রায় প্রতীয়ভান না আনর তত্ কতৃথক ৃষ্ট ফাধথক বাতা শুধভুাে জীফনবয প্রনদয় আনফ৷- শমনেনে ঈআরভূনর শকান 

ফাধলথক বাতা ৃধষ্ট কযা য়, শনেনে াধাযণবানফ ঈি ফাধলথক বাতা ম্পধত্ত আনত প্রদত্ত আনফ ফধরয়া ধননদথ থাকা ধকংফা ঈি ম্পধত্ত ক্রনয় 

শকান ধনধদথষ্ট থথ ধফধননয়ানগ দান কযা নে ঈআর দ্বাযা ধফযীত ধবপ্রায় প্রতীয়ভান না আনর ঈত্তযদায়গ্রীতা শুধুভাে তাায জীফননয জনয ঈি 

ফাধলথক বাতা গ্রণ কধযফায ধধকাযী য়৷  

ঈদাযণ  

() ক, খ শক ফাধলথক ৫০০ িাকা দান কনয৷ ''খ'' তাায জীফোয় প্রধত ফছনয ৫০০ িাকা গ্রণ কধযফায ধধকাযী য়৷  

(অ) ''ক'' ভাধক ানয খ-শক ৫০০ িাকা দান কনয৷ ''খ'' তাায জীফোয় প্রধতভান ৫০০ িাকা গ্রণ কধযফায ধধকাযী য়৷  

(আ) ক, খ শক ৫০০ িাকায ফাধলথক বাতা এফং খ এয ভৃতুযয য ঈা গ শক দান কনয৷ খ তাায জীফোয় ৫০০ িাকা বাতা াআনফ৷ গ, খ এয 

ঈত্তযজীফী আনর শ-এয ভৃতুয শথনক তাায ভৃতুয মথন্ত ৫০০ িাকা ফাধলথক বাতা ায়৷  

ধাযা-১৭৪৷ শমনেনে াধাযণবানফ ম্পধত্ত রবযাং ধকংফা ম্পধত্ত আনত ফাধলথক বাতা প্রদত্ত আনফ ফধরয়া ঈআনর ধননদথ থানক থফা ফাধলথক বাতা 

ক্রনয় ঈআরকৃত থথ ধফধননয়াগকতৃ আনফ শনেনে নযস্ততায ভয়কার৷- শমনেনে ঈআরকাযীয ভৃতুযনত শকান ফযধিয জনয [ধনযানাভ িু ধরথ], 

শনেনে ঈত্তযদায়ধি ঈত্তযদায়গ্রীতায ঈয স্বাথথ নযস্ত য় এফং ধতধন তাায জনয ফাধলথক বাতা ক্রনয়য থফা ঈি ঈনেনয ঈআর দ্বাযা ফধণ্টত 

থথ গ্রনণয ধধকাযী য়৷  

ঈদাযণ 

() ''ক'' তাায ঈআনর ''খ'' এয জনয ১,০০০ িাকা ফাধলথক বাতা তাায ম্পধত্ত আনত ক্রয় কধযনত আনফ ফধরয়া ধনফথাকনদয ধননদথ শদন৷ ''খ'' 

তাায জনয ১,০০০ িাকায ফাধলথক বাতা ক্রয় কধযনত থফা ঈি ফাধলথক বাতা ক্রনয়য জনয মথাপ্ত আনফ এভন ধযভাণ থথ গ্রনণয ধধকাযী য়৷  

(অ) ক, খ শক একধি তধফর দান কনয এফং ধননদথ শদয় শম, খ এয ভৃতুযয নয ঈি তধফর ''গ'' এয জনয ফাধলথক বাতা ক্রনয় খািাআনত নফ৷ খ 

এফং গ ঈআরকাযীয ঈত্তযজীফী৷ গ, খ এয জীফোয় ভাযা মায়৷ খ এয ভৃতুযয নয ঈি তধফর গ এয প্রধতধনধধয দখরবুি য়৷  

ধাযা-১৭৫৷ ফাধলথক বাতা হ্রাকযণ৷- শমনেনে ফাধলথক বাতা দান কযা য় ধকন্তু ঈআরকাযীয ম্পধত্ত ঈআর দ্বাযা প্রদত্ত কর ঈত্তযদায় ধযনানধয 

মথাপ্ত না য়, শনেনে ফাধলথক বাতাধি ঈআর দ্বাযা প্রদত্ত নযানয অধথথক ঈত্তয দানয়য নযায় একআ নুানত হ্রা াআনফ৷  

ধাযা-১৭৬৷ শমনেনে ফাধলথক বাতায দান এফং ফধষ্ট দান থানক, শনেনে ভদুয় ফাধলথক বাতা প্রথনভ ধভিাআনত য়৷- শমনেনে ফাধলথক বাতায দান 

এফং ফধষ্ট দান থানক, শনেনে ফধনষ্টয শকান ং ফধষ্ট ঈত্তযদায়গ্রীতানক ধযনাধ কধযফায ূনফথ ভুদয় ফাধলথক বাতা ধভিাআনত য় 

এফং প্রনয়াজন আনর ঈআরকাযীয ব-ূম্পধত্তয ং ঈনেনয প্রনমাজয আনফ৷  

ধযায়-একু  

ানাদায এফং ংীদানযয ঈত্তযদায় ম্পনকথ   

ধাযা-১৭৭৷ ংীদায অাতদধৃষ্টনত ঈত্তযদায় এফং শদনা রানবয ধধকাযী য়৷ - শমনেনে একজন শদনাদায তাায ানাদানযয ফযাফনয শকান 

ঈত্তযদায় দান কনয এফং ঈআর আনত এআরূ প্রতীয়ভান য় না শম, ঈত্তযদায়ধি শদনা ধভিাননায নথথ ফযফায কযা আয়ানছ, শনেনে ানাদায 

ঈি ঈত্তযদায় এফং শদনা রানবয ধধকাযী আনফ৷  



ধাযা-১৭৮৷ ধশু অাতদধৃষ্টনত ঈত্তযদায় এফং ংরানবয ধধকাযী আনফ৷- শমনেনে শকান ধতা চুধিভূনর ধশুনক ং প্রদানন ফাধয ধকন্তু, 

ঈিরূ কধযনত ফযথথ য় এফং যফতথীনত ঈি ধশুনক ঈত্তযদায় দান কনয এফং ঈআর দ্বাযা এআরূ আধেত শদয় না শম ঈত্তযদায়ধি ঈি ং 

ধভিাননায নথথ ফযফায কযা নয়নছ, শনেনে ন্তান ঈত্তযদায় এফং ংগ্রণ কযায ধধকাযী আনফ৷  

 ঈদাযণ  

ক, খ এয ানথ ধফফা চুধিনত অফদ্ধ য় এফং তথ অনযা কনয শম, শ ঈি আধিত ধফফানয প্রনতযক কনযানক তাায ধফফান ২০,০০০ িাকা 

প্রদান কধযনফ৷ এআ তথ বাধেয়া ''ক'' প্রনতযক ধফফাধত কনযানক ২০,০০০ িাকা দান কনয৷ ঈত্তযদায় গ্রীতাগণ তাানদয ং ছািা এআ দাননয 

ধধকাযী আনফ৷  

ধাযা-১৭৯৷ ঈত্তযদায়গ্রীতায জনয যফতথী ধফধান দ্বাযা শকান প্রতযাায আনফ না৷- ঈত্তযদায়গ্রীতায জনয ফনন্দাফস্ত ফা ধবন্নরূ শকান যফতথী 

ধফধাননয ভাধযনভ মূ্পণথবানফ ফা অংধকবানফ শকান দান প্রতযাায কযা মাআনফ না৷  

ঈদাযণ 

() ক, তাায ুে খ শক ২০,০০০ িাকা দান কনযন৷ ধতধন যফতথীনত খ শক ২০,০০০ িাকা প্রদান কনযন৷ তদদ্বাযা ঈত্তযদায়ধি প্রতযাহৃত য় না৷  

(অ) ক তাায এধতভ বাআধঝ খ শক, মাানক ধতধন তাায জফ আনত রারন ারন কধযয়ানছন, ৪০,০০০ িাকা দান কনযন৷ যফতথীনত খ-এয 

ধফফা ঈরনেয ধতধন তাানক ৩০,০০০ িাকা শদন৷ ঈত্তযদায়ধি তদদ্বাযা ধফরপু্ত য় না৷ 

ধযায়-ফাআ 

ধনফথাচন ম্পনকথ  

ধাযা-১৮০৷ শম ফস্থায় ধনফথাচন আনফ৷- শম শকান ফযধি ঈআরভূনর এভন ধকছু ধফধর কধযনত চান, মাায ধফধরফযফস্থা কধযফায ধধকায তাায নাআ, 

শনেনে ধজধনধি শম ফযধিয দখরবুি য় ধতধন ঈি ধফধরফযফস্থা ধনধশ্চত কধযনফন না ঈানত ম্মত ধদনফন তাা ধনফথাচন কধযনফন, এফং 

যফতথীধিয শেনে/ ধদ্বতীয়ধিয শেনে তাানক ঈআরভূনর প্রদত্ত রাব তযাগ কধযনত আনফ৷  

 অনরাচনা 

ফাছাআনয়য তথাফরীঃ- 

(১) ঈআরকাযী ঈআনরয ভাধযনভ তায ধনজস্ব ধকছু নযনক ধদয়া থানক; 

(২) ঈআরকাযী ঈআনরয ভাধযনভ অগন্তুকনক শম ম্পধত্ত ধদনত চায় তা, ঈত্তযদায় গ্রীতায দখরবুি নত নফ৷ 

(৩) নীধতধি শকফরভাে ঈআনরয ধীনন দাফী এফং dehor দাফীয শেনে প্রনমাজয নফ৷  

ধাযা-১৮১৷ ভাধরক কতৃথক ফযি স্বানথথ স্তান্তয৷- ১৮০ ধাযায় ধফধৃত ফস্থায় তযি শকান স্বাথথ এভনবানফ ঈত্তযদায়গ্রীতায ধনকি স্তাধন্তযত আনফ 

শমন ঈা তাায নুকূনর ঈআরভূনর ধফধরফযফস্থা কযা য় নাআ ঈআরদ্বাযা তাানক প্রদত্ত আনফ ফধরয়া ধবষ্ট দাননয ধযভাণ ফা ভূনরযয চাজথ ধনযা 

ঈআরগ্রীতানক দান কযা াননে এফং নে৷  

ধাযা-১৮২৷ ঈআরকাযীয ভাধরকানা ম্পনকথ তাায ধফশ্বা প্রাাধেক৷- ১৮০ এফং ১৮১ ধাযায ধফধানাফরী, ঈআরকাযী তাায ঈআর দ্বাযা মাা 

ধফধরফযফস্থা কধযনত চানন তাা তাায ধননজয ফধরয়া ধফশ্বা করুক ফা না করুক, প্রনমাজয আনফ৷  

ঈদাযণ  

() ুরতানুনযয পাধভথধি গ-এয ধছর৷ ক ঈা ঈআরভূনর খ-শক দান কনযন এফং গ-শক ১,০০০ িাকায একধি ঈত্তযদায় শদন৷ গ তাায ৮০০ িাকা 

ভূনরযয ুরতানুনযয খাভাযধি যাখায ধনফথাচন কনযন৷ গ-১০০০ িাকায ঈত্তযদায়ধি ফাধতর কধযয়া শদন, মাা আনত ৮০০ িাকা খ-এয ধনকি চধরয়া 

মায় এফং ফধষ্ট ২০০ িাকা ফধষ্ট দাননয ভনধয নি থফা শেেভনত, ঈআরীন ঈত্তযাধধকানযয ধফধধ শভাতানফক ফতথায়৷  

(অ) ক, খ শক একধি বূ-ম্পধত্ত দান কনযন মধদ খ-এয শজযষ্ঠ ভ্রাতা (ধমধন ধফফাধত এফং তাায ন্তান অনছ) তাায ভৃতুযয ভনয় শকান জীধফত 

ন্তান না থানক৷ ক, গ-শক একধি ীযা দান কনযন, মাা খ-এয দখরবুি৷ খ শক ীযাধি তযাগ কধযফায থফা বূ-ম্পধত্তধি াযাফায ধনফথাচন 

কধযনত আনফ৷  

(আ) ক, খ শক ১০০০ িাকা এফং গ শক একধি বূ-ম্পধত্ত দান কনয, মাা শকান ফনন্দাফস্তাধীনন ঘ-এয দখরবূি আনফ মধদ তাায শজযষ্ঠ ভ্রাতা 

(ধমধন ধফফাধত এফং ন্তাননয ধধকাযী) তাায ভৃতুযয ভনয় শকান জীধফত ন্তান যাধখয়া না মান৷ খ-শক ফযআ বূ-ম্পধত্তধি ধযতযাগ কধযফায 

থফা ঈত্তযদায়ধি শঘাযাননায ধনফথাচন কধযনত আনফ৷  

(ই) ১৮ ফত্য ফয়স্ক একজন ফযধি ''ক'' ফাংরানদন স্থায়ীবানফ ধনফথাধত ধকন্তু ধতধন আংরযানে ধযনয়র প্রাধিথয ভাধরক, অআন নুমায়ী গ মাায 

ঈত্তযাধধকাযী৷ ক, গ শক একিা ঈত্তযদায় দান কনয এফং খ শক ''অভায শমখাননআ মাাআ থাকুক কর ম্পধত্ত'' দান কনয এফং ২১ ফত্নযয নীনচ 

ভাযা মায়৷ আংরযানেয ধযনয়র প্রাধিথ ঈআরভূনর স্তান্তধযত য় না৷ গ আংরযানেয ধযনয়র প্রাধিথয দাফী তযাগ না কধযয়াআ তাায ঈত্তযদানয়য দাফী 

কধযনত াধযনফ৷  

ধাযা-১৮৩৷ ভাননুলয করযাণানথথ দান ধকবানফ ধনফথাচননয ঈনেনয গণয৷- একজন ফযধিয করযাণানথথ দান, ধনফথাচননয ঈনেনয, তাায ধননজয ফযাফনয 

দাননয নযায় একআ ধজধন য়৷  

ঈদাযণ  



ুরতানুয খুযনিয খাভাযধি খ এয ম্পধত্ত; ক ঈা গ শক দান কনয এফং তাায ধননজয ধনফথাকনদয ুরতানুয ফুজুগথ নানভ অনযকধি পাভথধি এআ 

ধননদথ ধদয়া দান কনয শম, ঈা ধফধক্রত আনফ এফং ঈায রবযাং খ-এয শদনা ধযনানধ ফযয় কধযনত আনফ৷ খ ঈআনরয তথ ভাধনয়া চধরনফ ধকনা 

ধকংফা ঈায ধফযীনত ুরতানুয খুযনিয খাভাযধি যাধখনফ ধকনা তাা ধনফথাচন কধযনফ৷  

ধাযা-১৮৪৷ নযােবানফ রাব ফধঞ্চত৷- ঈআনরয ধীন যাধয শকান রাব গ্রণ কধযনতনছ না ধকন্তু নযােবানফ ঈায ধীন রাব আনত ফধঞ্চত 

আনতনছ এআরূ ফযধি ধনফথাচন কধযনত ানয না৷  

ঈদাযণ  

ুরতানুনযয বূধভ গ এয নানভ এফং তাায ভৃতুযয নয তাায একভাে ন্তান খ এয নানভ ফনন্দাফস্ত শদয়া য়৷ ক ঈি বূধভ খ-শক এফং ১০০০ 

িাকা গ-শক দান কনয৷ গ ঈআরধফীন ফস্থায় ভাযা মায় এফং শকান ধনফথাচন কনয না৷ খ, গ এয ম্পধত্তয শদখাশুনায বায শনয় এফং তোধায়ক 

ধানফ ঈআনরয ধীনন গ এয নে বূ-ম্পধত্ত গ্রণ কযায ধনফথাচন কনয৷ খ ঈি েভতায় ১,০০০ িাকায ঈত্তযদায় গ্রণ কনয এফং ুরতানুয 

বূধভয খাজনা গ শক শদয়৷ তাায ফযধিগত জফধনষ্টয শ ঈআনরয ধফযীনত ুরতানুনযয বূধভ দখনর যানখ৷  

ধাযা-১৮৫৷ ঈআনরয ধীন ধফনল শমাগযতায় গ্রণকাযী ফযধি নয জফধনষ্টয ধফযীতবানফ গ্রণ কযায ধনফথাচন কধযনত ানয৷ শম ফযধি তাায ধফনল 

শমাগযতায় ঈআনর ধীনন শকান রাব গ্রণ কনয ঐ ফযধি নয শকান চধযনে ঈআনরয ধফযীনত গ্রণ কযায ধনফথাচন কধযনত াধযনফ৷  

 ঈদাযণ  

ুরতানুনযয বূ-ম্পধত্ত ''ক'' শক এফং তাায ভৃতুযয নয ''খ''-শক ২,০০০ িাকা এফং ''গ'' শক ১,০০০ িাকা, শম ''খ'' এয একভাে ন্তান, ধদয়া 

মায়৷ ''গ'' ''খ'' এয ম্পধত্তয বায শনয় এফং প্রাক ধগানফ ঈআনরয ধফযীনত ঈি বূ-ম্পধত্ত যাখায এফং ২,০০০ িাকায ঈত্তয দায় ধযতযাগ 

কযায ধনফথাচন কনয৷ ''গ'' আা কধযনত াধযনফ এফং ঈআনরয ধীন ১,০০০ িাকায ঈত্তযদায় দাফী কধযনত াধযনফ৷  

ধাযা-১৮৬৷ ফথনল ৬ধি ধাযায ধফধানাফরীয ফযধতক্রভ৷- ১৮০ ধাযা শথনক ১৮৫ ধাযা মথন্ত মাা ধকছু ফরা শাক না শকন শমনেনে শকান ধফনল দান 

ঈত্তযদায়গ্রীতায ধধকাযবুি শকান ধকছুয ধযফনতথ, মাা ঈআর দ্বাযা ধফধরফযফস্থা কযা য়, আনফ ফধরয়া ঈআনর প্রকা কযা য় তখন 

ঈত্তযদায়গ্রীতা ঈি ফস্তু দাফী কধযনর শ ফয ধফনল ঈাযধি ধযতযাগ কধযনফ ধকন্তু ঈআর তাানক প্রদত্ত নয শকান ুধফধা শ ধযতযাগ 

কধযনত ফাধয নয়৷  

 ঈদাযণ  

''ক'' এয ধফফা ফনন্দাফস্তাধীন তাায স্ত্রী, মধদ ধতধন ক এয ঈত্তযজীধফ ন, তাায জীফোয় ুরতানুনযয বূ-ম্পধত্ত শবানগয ধধকাযী৷ ক 

ঈআরভূনর ঈি ম্পধত্তয স্বানথথয ধযফনতথ তাায স্ত্রীনক তাায জীফোয় ২০০ িাকা ফাধলথক বাতা দান কনয এফং বূ-ম্পধত্তধি তাায ুেনক দান 

কনয৷ ধতধন তাায স্ত্রীনক ১,০০০ িাকায একধি ঈত্তযদায় প্রদান কনযন৷ স্ত্রী ফনন্দাফস্তাধীন মাা ধকছু ান তাা শনয়ায ধনফথাচন কনযন৷ ধতধন 

ফাধলথক বাতা ধযতযাগ কধযনত ফাধয থাধকনফ ধকন্তু, ১০০০ িাকায ঈত্তয দায়ধি নয়৷  

ধাযা-১৮৭৷ কখন ঈআর দ্বাযা প্রদত্ত রাব গ্রণ ঈআনরয ধীন ঈি রাব শনয়ায ধনফথাচন আনফ৷- ঈআর দ্বাযা প্রদত্ত রাব গ্রণ ঈআনরয ধীন শনয়ায 

জনয ঈত্তযদায়গ্রীতা কতৃথক ধনফথাচন গঠন কনয মধদ তাায ধনফথাচন কযায ধধকায এফং ধনফথাচন কধযনত একজন মুধিংগত ফযধিয যায়নক শম 

ভস্ত ধফলনয় প্রবাধফত কনয ঈি ধফলয় ম্পনকথ ফগধত থানক থফা ধতধন ঈি ধফলনয়য তদনন্তয ধধকায ধযতযাগ কনয৷  

ঈদাযণ  

() ক ুরতানুয খুর্দথ নানভ একধি বূ-ম্পধত্তয ভাধরক এফং তাায ুরতানুয ফুজুগথ নানভ নয একধি বূ-ম্পধত্তনত জীফনস্বত্ব অনছ, মাানত 

তাায ভৃতুযয য তাায ন্তান ''খ'' ূণথবানফ ধধকাযী আনফ৷ ''ক'' ঈআরভূনর ুরতানুয খুযনদয বূ-ম্পধত্ত ''খ'' শক এফং ুরতানুয 

ফুজুনগথ  ম্পধত্ত ''গ'' শক দান কনয৷ ''খ'' ুরতানুয ফুজুনগথয বূ-ম্পধত্তনত তাায ধনজস্ব ধধকায ম্পনকথ জ্ঞ থাকায কাযনণ ঈা ''গ'' এয দখনর 

শনয়ায নুভধত শদয় এফং ুরতানুয খুযনদয বূ-ম্পধত্তয দখনর প্রনফ কনয৷ ''খ'' ''গ'' শক প্রদত্ত ুরতানুয ফুজুনগথয দান কনয নাআ৷ 

(অ) ''ক'' এয শজযষ্ঠুে খ ুরতানুয নানভ একধি বূ-ম্পধত্তয দখর শদয়৷ ''ক'' ''গ'' শক ুরতানুয এফং ''ক'' এয ম্পধত্তয ফধষ্ট ং ''খ'' শক 

দান কনয৷ ''খ'' এয ধনফথাক দ্বাযা জ্ঞাত য় শম, ফধষ্ট ংনয ধযভাণ ৫,০০০ িাকা আনফ এফং শ ''গ'' শক ুরতানুনযয দখর শনয়ায নুভধত 

শদয়৷ শ যফতথীনত জাধননত ানয শম ঈি ফধষ্ট ংনয ধযভাণ ৫০০ িাকায শফী য় না৷ ''খ'' এয ফযাফনয ুরতানুয বূ-ম্পধত্তয দান 

ধনধশ্চত কনয নাআ৷  

ধাযা-১৮৮৷ শকান ফস্থায় ফগধত ফা স্বত্ব তযাগ নভুান কধযনত ফা ধধযয়া ধননত য়৷- ধফযীত ভনভথ ােয না থাধকনর ম্মধত প্রকা কযায শকান 

কামথ ম্পাদন ফযধতনযনক ঈত্তযদায়গ্রীতা মধদ ঈআর দ্বাযা তাানক প্রদত্ত রাব দুআ ফছয শবাগ কধযয়া থানক তাা আনর তদন্ত ম্পনকথ জ্ঞান ফা দাফী 

তযাগ নুভান কধযয়া রআনত আনফ৷  

(২) ঈত্তযদায়গ্রীতায শকান কানমথয পনর মধদ দাননয ধফলয়ফস্তু স্বাথথ ংধিষ্ট ফযধিগণনক শমন ঈিরূ কামথধি ম্পাদন কযা য় নাআ এআরূ একআ 

ফস্থায় স্থান কধযনত ম্ভফ আয়া নি তাা আনর ঈি কামমথ আনত তদনন্তয ফগধত ফা দাফী তযাগ নুভান কযা মাআনফ৷  

 ঈদাযণ  

''গ'' ধধকাযী এআরূ শকান বূ-ম্পধত্ত ক, খ শক এফং একধি কয়রা খধন গ শক দান কনয৷ গ খধনয দখর ধনয়া ঈা ধনঃনল কধযয়া শপনর৷ পনর শ 

খ এয ফযাফনয বূ-ম্পধত্তয দানধি ধনধশ্চত কধযয়ানছ৷ 

ধাযা-১৮৯৷ কখন ঈআরকাযীয প্রধতধনধধ ঈত্তযদায়গ্রীতানক ফাছাআ কযায অফান কধযনত াধযনফ৷- মধদ ঈআরকাযীয ভৃতুযয য আনত এক ফছনযয 

ভনধয ঈত্তযদায়গ্রীতা ঈআরকাযীয প্রধতধনধধনক ঈআরধি ধনধশ্চত কযায ফা ঈানত ম্মধত না শদয়ায ধবপ্রায় ফযি না কনয তাা আনর প্রধতধনধধ 

ঈি ভয় ফানানন্ত তাানক ফাছাআ কধযনত তরফ কধযনফ এফং মধদ শ ঈি তরফ গ্রণ কধযফায নয মুধিংগত ভনয়য ভনধয ঈা ারন না 

কনয তাা আনর শ ঈআরধি ধনধশ্চত কধযনত ফাছাআ কধযয়ানছ ধফনফধচত আনফ৷  



ধাযা-১৯০৷ েভতায শেনে ফাছাআ স্থধগতকযণ৷ েভতায শেনে েভতায শল না য়া মথন্ত থফা শকান মনথামুি কতৃথে কতৃথক ফাছাআ না 

কযা মথন্ত ফাছাআ স্থধগত থাধকনফ৷  

                                                                           ধযায়- শতআ 

ভৃতুয নভুানন দান ম্পনকথ  

ধাযা-১৯১৷ ভৃতুয কেনায় (নভুান) কৃত দাননয ভাধযনভ স্তান্তযনমাগয ম্পধত্ত৷- (১) একজন ফযধি ভৃতুয কেনায় দাননয ভাধযনভ শকান স্থাফয 

ম্পধত্ত, মাা শ ঈআর দ্বাযা ধফধরয ফযফস্থা কধযনত াধযত, ধফধর ফযফস্থা কধযনত াযধফ৷ 

(২) ঐনেনে ভৃতুয কেনায়/বাফনায় শকান দান কযা য়, শমনেনে শকান ফযধি, ধমধন ুস্থ এফং তাায ুস্থতায কাযনণ ীঘ্র ভৃতুযয অা কনযন, 

শকান স্থাফয ম্পধত্তয দখর দান ধানফ যাখায জনয নয শকান ফযধিনক থণ কনয শনেনে দাতা ঈি ুস্থতায কাযনণ ভাযা মাআনফ৷  

(৩) ঈি দানদাতা কতৃথক ুন প্রফতথন কযা মাআনফ এফং শম ভনয় ধতধন দানধি কধযয়াধছনরন ঈি ভনয় মধদ অনযাগয রাব কনয থফা মাায 

ফযাফনয দান কযা আয়ানছ ধতধন তাায ঈত্তযজীফী ন তাা আনর দানধি কামথকাযী আনফ না৷  

ঈদাযণ  

() ''ক'' ুস্থ আয়া এফং ভৃতুয বাফনায় ''খ'' শক তদকতৃথক যাধখয়া ধদফায জনয ধনম্নধরধখত ফস্তু থণ কনযঃ-  

একধি ঘধি, 

ক-শক গ দ্বাযা প্রদত্ত একধি ফে, 

একধি ফযাংক শনাি, 

যকাযী প্রধতজ্ঞাে, 

ধফধনভয় ধফর, 

কনয়কধি শযনর দধরর৷  

ক ঈি েফযগুনরা প্রতযাথণ কানর ুস্থতায় ভাযা মায়৷  

''খ'' ধনম্নধরধখত েনফযয ধধকাযী য়৷  

ঘধিধি, 

গ এয ফনেয শদনা, 

ফযাংক শনাি, 

কাযী প্রধতজ্ঞাে, 

ধফধনভয় ধফর, 

শযনন ধদরনরয থথ  

(অ) ক ুস্থ আয়া এফং ভৃতুয বাফনায় খ শক একধি ট্রযাংনকয চাধফ, ক এয দখরবুি েফয জভা অনছ এআরূ একধি গুদানভয চাধফ থণ কনয 

তাানক ট্রযাংনকয ধবকযকায েফয থফা জভাকৃত েনফযয ধনয়ন্ত্রণ শদফায আচ্ছায় এফং ক-এয ভৃতুযনত ঈা ধনকি যাধখয়া শদয়ায আচ্ছা শালণ কনয৷ 

ক ভাযা মায়৷ খ ট্রযাংক এফং ট্রযাংনকয ভধযকায েফয থফা ক এয গুদানভয ধধকাযী য়৷ 

(আ) ক ুস্থ আয়া ভৃতযু বাফনায় ধকছ ুেফয অরাদা অরাদা ানথনর শযনখ শদয় এফং ানথরগুনরায ঈয মথাক্রনভ খ এফং গ এয নানভয ধচহ্ন 

শদয়৷ ক এয জীফোয় ানথরগুধর থণ কযা য় নাআ৷ ক ভাযা মায়৷ খ এফং গ ানথনরয ধধকাযী য় না৷  

 

ধাযা-১৯২৷ ভনৃতয ম্পধত্তয ঈত্তযাধধকানয ধধকায দাফীকাযী ফযধি শফঅআনী দখনরয ধফরুনদ্ধ প্রধতকানযয জনয দযখাস্ত কধযনত াধযনফ৷- (১) মধদ 

শকান ফযধি স্থাফয ফা স্থাফয ম্পধত্ত যাধখয়া ভাযা মান তাা আনর ঈানত ফা ঈায শকান ংন ঈত্তযাধধকায ূনে ধধকায দাফীকাযী শকান ফযধি 

ঈি ম্পধত্তয শকান ং ফধস্থত এআরূ শজরায শজরা জনজয ধনকি শকান ফযধি কতৃথক প্রকৃত দখর শনয়ায য থফা মখন দখর শনয়ায ফর 

প্রনয়াগ দ্ধধত অংকা কযা য়, প্রধতকানযয জনয অনফদন কধযনত াধযনফ৷  

(২) শকান প্রধতধনধধ অত্মীয় ফা ধনকি ফনু্ধ ফা শকািথ ব য়ািথ ূনফথাি শকান ম্পধত্তনত ঈত্তযাধধকাযূনে ধধকাযী এআরূ শকান নাফারক, নমাগয 

থফা নুধস্থত ফযধিয জনয প্রধতকানযয জনয অনফদন কধযনত াধযনফ৷ 

অনরাচনা  

ধযচারনাভূরক ভাভরাঃ  

ফৃত্ নথথ ধযচারনা ভৃত ফযধিয ম্পনদয ংগ্র, ঈআরকাযীয ঈআনরয ধীনন ধধকাযী ফযধিনক শদনা ধযনাধ এফং ফধষ্টাংনয ফণ্টন 

ন্তবূথি কনয৷ 

ধাযা-১৯৩৷ জনজয দ্বাযা তদন্ত৷- শম শজরা জনজয ধনকি অনফদন কযা য় ঐ শজরা জজ প্রথভত দযখাস্তকাযীনক থূফথক শজযা কধযনফন এফং 

দখরযত থফা শজাযূফথক দখর গ্রণকাযী ফযধিয শকান অআনগত তথ নাআ এফং দযখাস্তকাযী থফা মাায নে ধতধন দযখাস্ত কনযন ধতধন 



প্রকৃতনে ধধকাযী এফং ভাভরায স্বাবাধফক প্রধতকায ধদনর েধতগ্রস্ত আফায ম্ভাফনা অনছ এফং প্রকৃত নথথ দযখাস্তধি কযা য় এআরূ ধফশ্বা 

কধযফায মাপ্ত কাযণ অনছ ধকনা তদস্পনকথ ধতধন শমভন প্রনয়াজনীয় ভনন কধযনফন শতভন অনযা তদন্ত কধযনত াধযনফন৷  

ধাযা-১৯৪৷ কামথধদ্ধত৷- মধদ শজরা জজ এআ ভনভথ ন্তুষ্ট য় শম, ূনফথািবানফ এফং নয শকানবানফ নয় ধফশ্বা কধযফায মথাপ্ত কাযণ অনছ তাা 

আনর ধতধন ধবমুি েনক ভন ধদনফন এফং খাধর কযায শনাধি ধদনফন এফং মুিংগত ভয় ফাননয য ংধেপ্ত দ্ধধতনত দখর ধধকায 

ধনষ্পধত্ত কধযনফন (তঃয ফধণথত দ্ধধতয নযায় ভাভরা াননে) এফং শআ শভাতানফক দখর থণ কধযনফঃ  

তনফ তথ থানক শম, জনজয একজন ধপায ধননয়াগ কধযফায েভতা থাধকনফ ধমধন েফযাধদয তাধরকা গ্রণ কধযনফন এফং দযখানস্তয ধবধত্ত 

নধতধফরনম্ব ঈা ধর কধযনফন থফা নয শকানবানফ ধনধশ্চত কধযনফন, ধতধন ধবমুি েনক ভন শদয়ায জনয প্রনয়াজনীয় তদন্ত ম্পন্ন 

কধযয়া থাকুন ফা না থাকুন৷  

ধাযা-১৯৫৷ কামথধাযা ধনষ্পন্নাধীন ফস্থায় ধকঈনযিয ধননয়াগ৷- মধদ ূনফথািবানফ ঈিরূ তদনন্তয য অনযা প্রতীয়ভান য় শম ংধেপ্ত কামথদ্ধধত 

ধনষ্পন্ন আফায ূনফথ ম্পধত্ত অত্মানতয অংকা ফা চয় য়ায ঝূাঁধক অনছ এফং দখরবুি নেয ধনকি আনত ধধকঈধযধি রানবয ধফরম্ব 

থফা ঈায মথাপ্ততা দখরীন েনক ঈনেখনমাগয ঝুাঁধকয ম্মুখীন কধযনফ তাা আনর ঈি ফযধি অআনগত ভাধরক য়া নে শজরা জজ এক 

ফা একাধধক ধকঈনযি ধননয়াগ কধযনত াধযনফন, মাাযা তাায ফা তাানদয ধননয়ানগয তথ শভাতানফক কতৃথত্বযায়ণ আনফনঃ  

তনফ তথ থানক শম, বূধভয শেনে জজ কানরকিযনক থফা কানরকিনযয ধীনস্থ শকান কভথকতথানক ধকঈনযিনযয েভতা থণ কধযনত াধযনফনঃ  

অনযা তথ থানক শম, শকান ম্পধত্ত ম্পনকথ ধকঈনযিনযয প্রনতযকধি ধননয়াগ মনথামুিবানফ প্রকা কধযনত আনফ৷  

ধাযা-১৯৬৷ ধকঈনযিনযয ঈয থণনমাগয েভতা৷ - শজরা জজ াধাযণবানফ ম্পধত্তয দখর গ্রণ কযায থফা দখরবুি ে কতৃথক ভুচনরকা না 

শদয়া মথন্ত থফা ম্পধত্তয তাধরকা না কযা মথন্ত থফা দখরবুি ে দ্বাযা ম্পধত্ত অত্মাাত্ ফা চয় আনত যোয জনয ধকঈনযিযনক 

ম্পধত্ত দখরদান কযায েভতা ধদনত াধযনফনঃ 

তনফ তথ থানক শম, জনজয ধফনফচনায় দখরবুি েনক ভুচনরকা শদয়া ফা না শদয়ায ধবধত্তনত ঈি দখর ফযাত যাখায নুভধত ধদনফন এফং 

ফযাতবানফ দখর যাখা তাধরকা আধেত শদয়া থফা দধরর ফা নযনকান েফযাধদ ধনধশ্চত কযণানথথ ধতধন শমভন অনদ ধদনফন শতভন অনদ 

ানে আনফ৷  

ধাযা-১৯৭৷ ধকঈনযিয কতৃথক কধতয় েভতা প্রনয়াগ ধনধলদ্ধ৷- (১) শমনেনে ১০নং বানগয ধীন াধিথধপনকি ভঞ্জুয কযা য়, থফা প্রনফি ফা শরিায 

ফ এযািধভধননট্রন ভঞ্জুয কযা য়, শনেনে এআ বানগয ধীন ধননয়াধজত ধকঈনযিয অআনেতবানফ াধিথধপনকি ধাযক, ধনফথাক ফা 

প্রানকয ধধকায শকান েভতা প্রনয়াগ কধযনত াধযনফন না৷  

(২) ধকঈনযিযনক শদনা, প্রবধৃত ধযনাধ0 শম কর ফযধি অদারত কতৃথক নুনভাধদত ধকঈনযিনযয গ্রনণয জনয শদনা ফা খাজনা ধযনাধ 

কধযয়ানছ, তাানদযনক ফযাধত ধদনত আনফ এফং ধকঈনযিয শেেভনত াধিথধপনকি, শপ্রানফি, ফা শরিায ফ এযািধভধননেন রাবকাযী ফযধিনক 

ঈা ধযনানধয জনয দায়ী থাধকনফন৷  

ধাযা-১৯৮৷ ধকঈনযিযনক জাভানত ধদনত আনফ৷- (১) শজরা জজ ধকঈনযিনযয ধনকি আনত তাায ট্রানস্টয ধফশ্বস্ত দাধয়ত্ব ারননয জনয এফং তঃয 

ফধণথত নন্তালজনক ধাফ প্রদাননয জনয জাভানত গ্রণ কধযনফন এফং তাানক ম্পধত্ত আনত শজরা জজ শমভন মুধিেত ভনন কধযনফন শতভন 

শফতন গ্রনণয েভতা দান কধযনফন মাা শকানবানফআ স্থাফয ম্পধত্তয শেনে এফং স্থাফয ম্পধত্তয ফাধলথক রানবয ঈয ৫% এয ধধক আনফ না৷ 

(২) ধকঈনযিয কতৃথক কর ধতধযি থথ অদারনত প্রদান কধযনত আনফ এফং ংধেপ্ত কামথদ্ধধত ধফচানযয শপ্রধেনত ঈানত ঈধধকাযী ফযধিয 

করযানানথথ ঈি থথ জন ধনযাত্তায় ধফধননয়াগ কধযনত আনফ৷   

(৩) মুধিংগত কর ধিানচ ধকঈনযিনযয ধনকি আনত জাভানত ধননত আনফ এফং ম্ভফ আনর শম কর শেনে যফতথীনত ফযধিনক ধকঈনযিয 

ধননয়াগ কধযনত আনফ ঐ কর শেনে াধাযণবানফ ঈত্তযদাননয জনয জাভানত গ্রণ কধযনত আনফ ধকন্তু জাভানত গ্রনণ ধফরম্ব আনর তাা 

ধকঈনযিযনক নধতধফরনম্ব তাায দাধয়ত্ব ারনন েভতা ধদনত জজনক ধনফাযণ কধযনফ না৷ 

ধাযা-১৯৯৷ কানরক্টনযয ধনকি আনত ধযনািথ শমনেনে ব-ূম্পধত্ত যাজস্ব প্রদানকাযী বধূভ ন্তবূথি কনয৷- (১) শমনেনে ভৃনতয বূ-ম্পধত্ত মূ্পণথ ফা 

অংধকবানফ যকাযনক যাজস্ব প্রদানকাযী বূধভ-রআয়া গধঠত য়, শনেনে দখরযত েনক ভন শদয়া ধকঈনযিয ধননয়াগ থফা ঈি ধননয়ানগ 

ফযধিনক ভনণানয়ন শদয়া ম্পধকথত কর ধফলনয় শজরা জজ কানরক্টনযয ধনকি আনত প্রধতনফদন দাধফ কধযনফন এফং ঈায পনর কানরক্টয ঈি 

প্রধতনফদন দাধখর কধযনফনঃ  

তনফ তথ থানক শম, শকান জরুধয ফস্থায শেনেআ ঈি ধযনািথ ফযধতনযনক গ্রয আনত াধযনফন৷  

(২) জজ ঈিরূ শকান ধযনািথ নুমায়ী কামথ কধযনত ফাধয থাধকনফন না ধকন্তু ধযনািথ নুমায়ী ফযতীত নয শকানবানফ কামথ কধযফায শেনে ধতধন 

নধতধফরনম্ব ঈিরূ কধযফায কাযণ ম্বধরত একধি ধফফৃধত দাধখর কধযনফন, মধদ াআনকািথ ধফবাগ ঈি কাযনণয ধত ন্তুষ্ট ন তাা আনর 

ঈা কানরক্টনযয ধযনািথ নুমায়ী গ্রয আফায জনয জজনক ধননদথ ধদনফন৷ 

ধাযা-২০০৷ ভাভরা দানয়য এফং অত্মযো৷- ধকঈনযিয ভাভরা দানয়য থফা অত্মযো ম্পধকথত শজরা জনজয কর অনদ ানে আনফন এফং 

কর ভাভরা বূ-ম্পধত্তয নে ধকঈনযিনযয নানভ দাধখর কযা মাআনফ থফা অত্মে ভথথন মাআনফঃ  

তনফ তথ থানক শম, শদনা থফা খাজনা অদানয়য জনয ধকঈনযিনযয ধননয়ানগয অনদন ুস্পষ্ট কতৃথনত্বয অফযক আনফ ধকন্তু, ঈিরূ প্রকায 

কতৃথত্ব ঈি কতৃথত্ব ফনর গৃীত কর থথ ধাফ দানন ধকঈনযিযনক েভ কধযফ৷  

ধাযা-২০১৷ ধকঈনযিয দ্বাযা তোফধান ফস্থায় দৃযতঃ ভাধরকনক বাতা৷- ধকঈনযিনযয ধীনন ম্পধত্তয তোফধান থাকাকানর ঈি ম্পধত্তনত 

েভূনয ধফদযভান অাত মুিগ্রায ধধকায এফং ংধিষ্ট েভূনয ফস্থা ম্পনকথ শজরা জজ শমভন প্রনয়াজনীয় ভনন কধযনফন ংধেপ্ত 



তদনন্তয ধবধত্তনত তাানদযনক শতভন বাতা প্রদান কধযনত াধযনফন, এফং ধতধন তাায ধফনফচনায় ংধেপ্ত কামথধাযায ধবধত্তনত ঈানত ধধকাযী নয় 

এআরূ নেয শেনে ুদ ুনঃ ধযনানধয জনয জাভানত ধননত াধযনফন৷  

 ধাযা-২০২৷ ধকঈনযিযনক ধাফ দাধখর কধযনত আনফ৷- ধকঈনযিয ফস্তুধনষ্ঠবানফ ভাধক ধাফ দাধখর কধযনফন এফং ধতন ভানয প্রনতযক ভয়কার 

ফানন, মধদ তাায প্রান তত ভয় মথন্ত স্থায়ী য়, এফং ম্পধত্তয দখর তযানগয শপ্রধেনত, শজরা জনজয ধনকি নন্তালজনকবানফ প্রতীয়ভান 

তাায প্রাননয ধফস্তাধযত ধাফ দাধখর কধযনফন৷  

ধাযা-২০৩৷ ধাফ ধযদথন এফং ঈায নকর যাধখফায ংধিষ্ট নেয ধধকায৷- (১) ধকঈনযিনযয ধাফ ংধিষ্ট কর নেয ধযদথননয জনয 

ঈন্মুি থাধকনফ এফং ঈিরূ ংধিষ্ট শকান ে ধকঈনযিয কতৃথক কর যধদ এফং ধযনানধয একধি নকর ধাফ যাধখফায জনয ৃথক শকান 

ফযধিনক ধননয়ানগয েভতা থাধকনফ৷  

(২) মধদ শদখা মায় শম, ধকঈনযিনযয ধাফ ফাকী থানক থফা বুর ফা মূ্পণথ থফা ধকঈনযিয শজরা জনজয দ্বাযা অধদষ্ট ভনয় ঈা দাধখর না 

কনযন তাা আনর ধতধন ঈিরূ প্রনতযক ফযথথতায জনয নধধক ১,০০০ িাকা দনণ্ড দধণ্ডত আনফন৷ 

ধাযা-২০৪৷ একআ ম্পধিয শেনে ধদ্বতীয় ধকঈনযিয ধননমাগ ফাাঁধা৷- মধদ শকান শজরা জজ ভৃত ফযধিয ভুদয় ম্পধত্তয ধফলনয় একজন ধকঈনযিয 

ধননয়াগ কনযন তাা আনর ঈিরূ ধননয়াগ নয শকান শজরা জজনক নয শকান ধকঈনযিয ধননয়াগ আনত ফাাঁধা ধদনফন ধকন্তু ম্পধত্তয শকান ং 

ধফলনয় একজন ধকঈনযিয ধননয়াগ ঈি ম্পধত্তয ফধষ্ট ং ফা নয শকান ং ধফলনয় অনযকজন ধকঈনযিনযয ধননয়াগনক ফাাঁধা ধদনফ নাঃ  

তনফ তথ থানক শম, শকান জজ শকান জনজয ধনকি এআ বানগয ধীন ূনফথ দানয়যকৃত শকান ংধেপ্ত কামথধাযায ধফলয় ম্পধকথত ম্পধত্তয শেনে 

একজন ধকঈনযিয ধননয়াগ কধযনত াধযনফন না থফা শকান ংধেপ্ত কামথধাযা গ্রণ কধযনফন নাঃ 

অয তথ থানক শম, শকান বূ-ম্পধত্তয কধতয় ংনয জনয ধবন্ন ধবন্ন জনজয দ্বাযা মধদ দুআ ফা তনতাধধক ধকঈনযিয ধননয়াগ কযা য়, তাা আনর 

াআনকািথ ধফবাগ ভুদয় ম্পধত্তয একজন ধকঈনযিয ধননয়ানগয জনয শমভন ঈমুি ভনন কধযনফ শতভন অনদ ধদনত াধযনফ৷  

ধাযা-২০৫৷ ধকঈনযিনযয জনয অনফদননয ভয়ীভা৷- শজরা জনজয ধনকি এআ বানগয ধীন শকান দযখাস্ত শম স্বত্বাধধকাযীয ম্পধত্ত ঈত্তযাধধকায 

ূনে দাফী কযা য় ঐ স্বত্বাধধকাযীয ভৃতুযয ৬ ভানয ভনধয কধযনত আনফ৷ 

ধাযা-২০৬৷ ভৃত ফযধিয দ্বাযা অআনগত ধননদথনয যকাযী ফনন্দাফনস্তয ধফরুনদ্ধ এআ বাগ ফরফত্ কযনণয ফাধা৷- এআ বানগ ধফধৃত শকান ধকছুআ নাফারক 

ফস্থায় ফা নয শকানবানফ শকান ম্পধত্তয ভৃত স্বত্বাধধকাযীয ভৃতুযয নয তাায ম্পধত্তয দখনরয জনয তত্কতৃথক প্রদত্ত শকান অআনগত ধননদথ ফা 

ফনন্দাফস্ত ম্পধকথত শকান যকাযী কানমথয রংঘননয নুভধত দান কনয ফধরয়া ধফনফধচত আনফ না, এফং ঈিরূ প্রধতধি শেনে মখনআ ভৃত ফযধিয 

ম্পধত্তয ঈয এধিয়ায ম্পন্ন জজ ঈিরূ ধননদথনয ধস্তত্ব ধফলনয় ন্তুষ্ট ন, তখনআ ধতধন ঈা কামথকয কধযনফন৷  

ধাযা-২০৭৷ নাফারনকয শেনে শকািথ ফ য়ািথনক ঈায এধিয়াযবিু ম্পধত্তয ধকঈনযিয ধননয়াগ কধযনত আনফ৷- এআবানগ ধফফৃত শকান ধকছুআ শকান 

ম্পধত্তয শকািথ ফ য়ানিথয দখনর শকান ধফৃঙ্খরায নুভধত ধদনফ ফধরয়া ধফনফধচত আনফ না, এফং নাফারক ফা নযনকান নমাগয ফযধি, মাায 

ম্পধত্ত শকািথ ফ য়ানিথয ধফলয়াধীন, এআ বানগয ধীনকৃত দযখানস্তয ে আনর শজরা জজ, মধদ ধতধন দখরবুি েনক ভন শদয়ায এফং 

একজন ধকঈনযিয ধননয়াগ কধযফায ধদ্ধান্ত গ্রণ কনযন, ূনফথাি জাভানত গ্রণ ফযধতনযনক কামথধাযা ধনষ্পন্নাধীন ফস্থায় ধকঈনযিনযয ধত শকািথ 

ফ য়ািথ ধননয়াগ কধযনফন এফং ংধেপ্ত কামথধাযায ধবধত্তনত মধদ নাফারক ফা নযনকান নমাগয ফযধি ম্পধত্তয দখনরয ধধকাযী ফধরয়া 

প্রতীয়ভান য়, তাানক শকািথ ফ য়ািথনক দখর থণ কধযনত আনফ৷  

ধাযা-২০৮৷ ভাভরা কযায ধধকায শপাজত৷- এআ ধাযায় ধফফৃত শকান ধকছুআ ঐ নেয দ্বাযা ভাভরা দানয়নযয শকান ফাধা আনফ না৷ শম নেয 

অনফদন দখরবুি নেয ভনজাযীয ূনফথ ফা নয প্রতযাখযাত আয়ানছ ধকংফা এআ বানগয ধীন দখর আনত ধফনচ্ছদ আয়ানছ৷ 

ধাযা-২০৯৷ ংধেপ্ত কামথধাযায ধদ্ধানন্তয পর৷- এআ বানগয ধীন শকান ংধেপ্ত কামথধাযায় শজরা জনজয ধদ্ধান্ত প্রকৃত দখনরয ফনন্দাফনস্তয চাআনত 

নয শকান পর থাধকনফ না, ধকন্তু এআ ঈনেনযয জনয আা চূিান্ত আনফ এফং শকান অীর ফা ধযধবঈনয়য ানে আনফ না৷  

ধাযা-২১০৷ যকাযী ধকঈনযিয ধননয়াগ৷- যকায শকান শজরা ফা শজরাভূনয জনয ধকঈনযিয ধননয়াগ কধযনত াধযনফ, এফং এধিয়ায ম্পন্ন শজরা 

জজ শমনেনে এআ বানগয ধীন ধকঈনযিনযয ধননয়াগ দান তাায ধফনফচনাপ্রূত শ কর শেনে ঈি ধকঈনযিযনদযনক ভননানীত কধযনফন৷  

 

  

ধাযা-২১১৷ ধনফথাক এফং ফযফস্থানকয চধযে এফং জফধষ্টয৷- (১) শেেভনত ভৃত ফযধিয ধনফথাক ফা ফযফস্থাক কর ঈনেনয তাায অআনগত 

প্রধতধনধধ, এফং ভৃনতয কর ম্পধত্ত তাায ঈনয নযস্ত আনফ৷  

(২) মখন ভৃত ফযধি একজন ধনু্দ, ভুধরভ, শফৌদ্ধ, ধখ ফা জজন ফা ফযাধত প্রাপ্ত ফযধি, এআ বানগ ফধণথত ভৃনতয শকান ম্পধত্ত ধনফথাক ফা 

ফযফস্থানকয ঈনয নযস্ত আনফ, মাা ঈত্তযজীফী নীধত শভাতানফক নযনকান বানফ নযনকান ফযধিয ফযাফনয চধরয়া মাআত৷  

ধাযা-২১২৷ কতৃ ঈআরকাযীয ম্পধত্তনত ধধকায৷- (১) ঈআরধফীন ফস্থায় ভাযা ধগয়ানছ এআরূ শকান ফযধিয ম্পধত্তয শকান ং শকান ধধকায 

ঈমুি এধিয়াযম্পন্ন অদারত কতৃথক শরিায ফ এযািধভধননেন ভঞ্জুয না কযা আনর, শকান অদারনত প্রধতধষ্ঠত কযা মাআনফ না৷  

(২) এআ ধাযা ধনু্দ, ভুধরভ, শফৌদ্ধ, ধখ, জজন ফা ফাংরানদী খৃস্টাননয ঈআরধফীন ফস্থায শেনে প্রনমাজয আনফ না৷  

ধাযা-২১৩৷ ধনফথাক ফা ঈত্তযদায়গ্রীতা ধানফ ধধকায কখন প্রধতধষ্ঠত আনফ৷- (১) শকান নযানয়য অদারনত ধনফথাক ধকংফা ঈত্তযদায়গ্রীতায 

ধানফ শকান ধধকায প্রধতষ্ঠা কযা মাআনফ না, মধদ না ফাংরানদন এধিয়ায ম্পন্ন শকান অদারত শম ঈআনরয ধীনন ঈি ধধকায দাফী কযা 

য়, ফা ঈআর ধকংফা ংমুি ঈআনরয স্বীকৃত প্রধতধরধয প্রধতধরধ শরিায ফ এযািধভধননেন ভঞ্জযু কধযয়া থানক৷ 



(২) এআ ধাযা ভুধরভ কতৃথক কৃত ঈআনরয শেনে প্রনমাজয আনফ না, এফং শকান ধনু্দ, শফৌদ্ধ, ধখ ফা জজন কতৃথক কৃত ঈআনরয শেনে প্রনমাজয 

আনফ, শমনেনে ঈি ঈআর ৫৭ ধাযায় (ক) এফং (খ) দপায় ধফবি শশ্রণীবুি ঈআর৷  

Case Law 

Section 213- The decision reported in 1987 BLD 244 that the executrix of the Will of the deceased 

appellant is entitled to prosecute the appeal as substituted appellant in place of the deceased appellant 

before she obtains probate of the Will cannot be agreed with. (Subhra Nandi Majumder Vs. Amar Prasad 

Bhattacharjee and others, 49 DLR 227).  

ধাযা-২১৪৷ ভৃত ফযধিয শদনাদানযয ধনকি আনত অদারনতয ভাধযনভ শদনা অদানয় ূফথফতথী তথ ধানফ প্রধতধনধধত্বভরূক স্বনত্বয প্রভাণ৷- (১) শকান 

অদারত-  

(ক) ভৃত ফযধিয শদনাদানযয ধফরুনদ্ধ ভৃত ফযধিয ম্পধত্ত ফা ঈায ংধফননল ঈত্তযাধধকায ূনে দাফীকাযী শকান ফযধিনক তাায শদনা 

ধযনানধয জনয ধিধক্র ধদনত াধযনফ না, ফা 

(খ) ঈিরূ ধধকানযয দাফীদায শকান ফযধিয অনফদননয শপ্রধেনত ঈি শদনাদানযয ধফরুনদ্ধ ধিধক্র কামথকয কধযফায ফা তাায শদনা ধযনানধয 

জনয অনদ ধদফায জনয গ্রয আনফ না৷ ঈি দাফীকাযী ফযধিয ধনম্নধরধখত ধফলয়গুধর দাধখর ফযধতনযনক- 

() ভৃনতযয বু-ম্পধত্তয ফযফস্থানায জনয তাানক প্রদত্ত প্রনফি ফা শরিায ফ এযািধভধননেন; ফা 

(অ) ৩১ ধাযা ধকংফা Administrator General's Act, 1913-এয ধীন প্রদত্ত াধিথধপনকি এফং তথায় ঈনেধখত শদনা, ফা 

(আ) ১০নং বানগয ধীন প্রদত্ত ঈত্তযাধধকায াধিথধপনকি এফং শমখানন ধফধৃত শদনা, ফা 

(২) ঈ-ধাযা (১)-এ ধফকৃত ''শদনা'' ব্দধি কৃধল ঈনেনয ফযফহৃত বূধভ ম্পনকথ প্রনদয় খাজনা, যাজস্ব ফা রবযাং ফযতীত নয শকান শদনা ন্তবূথি 

কনয৷ 

  

ধাযা-২১৫৷ াধিথধপনকনি যফতথী প্রনফি ফা ফযফস্থানানেয পর৷- (১) শকান বূ-ম্পধত্ত ধফলনয় প্রনফি ফা ফযফস্থানা নেয ভঞ্জুয ১০নং বানগয 

ধীন ূনফথ প্রদত্ত শকান াধিথধপনকিনক ফাধতর ফধরয়া ধফনফধচত হ্আনফ৷ 

(২) মখন শকান শদনা ফা জাভানত ম্পনকথ শকান াধিথধপনকনিয ধাযক কতৃথক প্রনফি ফা ফযফস্থানানেয প্রদাননয ভয় শকান ভাভরা ফা কামথধাযা 

ধনষ্পন্নাধীন থানক, তখন শম ফযধিয ফযাফনয ঈা প্রদান কযা য় ঐ ফযধি, ভাভরা ফা কামথধাযা ধনষ্পন্নাধীন অদারনত অনফদননয শপ্রধেনতঃ  

তনফ তথ থানক শম, শমনেনে এআ ধাযায ধীনন শকান াধিথধপনকি যধত কযা য় (Superseded), শমনেনে এআরূ যধতকযণ না কধযয়া ঈি 

াধিথধপনকি ধাযকনক প্রদত্ত কর থথ প্রনফি ফা শরিায ফ এযািধভধননেন-এয ধীন কর দাফীয ধফযীনত ফার থাধকনফ৷  

ধাযা-২১৬৷ প্রনফি ফযফস্থানা প্রতযাায না কযা মথন্ত ভাভরা কযা, প্রবধৃতয জনয শুধভুাে ঈা প্রদান৷- প্রনফি ফা ফযফস্থানেয প্রদাননয নয ঈা শম 

ফযধিয ফযাফনয প্রদত্ত ঐ ফযধি ফযতীত নয শকঈ ঈি প্রনফি ফা ফযফস্থানাে প্রতযাায ফা তরফ না কযা মথন্ত ভৃত ফযধিয প্রধতধনধধ ধানফ 

শকান ভাভরা দানয়য থফা ধবন্ন শকান বানফ কামথ কধযফায েভতা থাধকনফ না৷  

 অনরাচনা 

প্রনফি ফা ধযচারনানদ ভঞ্জযু কযা নর মানক ভঞ্জুয কযা নয়নছ ঐ ফযধি ছািা নয শকান ফযধি প্রধতধনধধত্বভূরক ভাভরা কযনত াযনফ না৷  

  

,   

  

ধাযা-২১৭৷ এআ বানগয প্রনয়াগ৷- এআ অআন থফা াভধয়কবানফ ফরফত্ নয শকান অআনন মাা ধকছু ফরা আয়ানছ তাা ফযতীত ংমুি ঈআর 

প্রনফি এফং ফযফস্থানানেয কর ভঞ্জুয এফং ঈআরধফীন ফস্থায় ঈত্তযাধধকানযয শেনে শেেভত এআ বানগয ধফধানাফরী নুমায়ী প্রদত্ত থফা 

াধরত হ্আনফ৷  

ধযায়-এক 

প্রনফি এফং ফযফস্থানাে প্রদান ম্পনকথ  

ধাযা-২১৮৷ ভৃত ফযধি ধন্দ,ু ভুধরভ, শফৌদ্ধ, ধখ, জজন থফা ফযাধত প্রাপ্ত আনর কাানক ফযফস্থানা প্রদত্ত আনফ৷- (১) মধদ ভৃত ফযধি ঈআরধফীন 

ফস্থায় ভাযা মায় এফং ধতধন ধনু্দ, ভুধরভ, শফৌদ্ধ, ধখ থফা জজন থফা ফযাধতপ্রাপ্ত ফযধি ন, তাা আনর তাায ম্পধত্ত ফযফস্থানায দাধয়ত্ব 

শম শকান ফযধিনক প্রদান কযা মাআনফ ধমধন ঈি ভৃত ফযধিয শেনে ম্পধত্ত ফণ্টননয জনয প্রনমাজয ধফধধ শভাতানফক ঈি ভৃত ফযধিয ম্পধত্তয 

ভুদয় ফা ংধফননলয ধধকাযী আনফ৷  

(২) মখন কধতয় ঈিরূ ফযধি ম্পধত্ত ফযফস্থানায জনয অনফদন কনযন তখন অদারত তাায ধফনফচনায় তাানদয একজননক থফা একাধধক 

জননক ঈি ফযফস্থানায দাধয়ত্ব প্রদান কধযনফ৷  

(৩) মখন ঈিরূ শকান ফযধি অনফদন না কনযন তখন ঈি ফযফস্থানায দাধয়ত্ব ভৃত ফযধিয ানাদাযনক প্রদান কযা মাআনফ৷  

অনরাচনা  



ভৃত ফযধি ধনু্দ, ভুধরভ, শফৌদ্ধ, ধখ ফা জজন নর এফং ঈআরধফীন ফস্থায় ভাযা শগনর তায ম্পধত্তয ধযচারনা শম ফযধি ভৃত ফযধিয ম্পধত্তনত 

ধধকাযী আনতন ঐ ফযধি ধযচারনা কধযত াধযনফন৷  

ধাযা-২১৯৷ শম শেনে ভতৃ ফযধি ধন্দ,ু ভুধরভ, শফৌদ্ধ, জজন, ধখ থফা ফযাধত প্রাপ্ত না ন৷- মধদ ভৃত ফযধি ঈআরধফীন ফস্থায় ভাযা মান এফং 

ধতধন ২১৮ ধাযায় ঈনেধখত শশ্রণীয শকান একধিনত ন্তবূথি না ন তনফ ধফফা থফা যি ম্পকথীয় ূনে মাাযা তাায ধত ম্পধকথত তাাযা 

তাায ম্পধত্তয ফযফস্থানাে রানবয ধধকাযী আনফ এফং ঈি ম্পধত্ত তঃয ফধনথত ধফধধ শভাতানফক ধযচাধরত আনফ৷ মথা-  

(ক) মধদ ভৃত ফযধি ধফধফা স্ত্রী যাধখয়া মায় তাা আনর শকান ফযধিগত নমাগযতা ধকংফা তাায ভৃনতয ম্পধত্তনত শকান স্বাথথ নাআ৷ এআ কাযনণ 

অদারত তাানক ফাদ না ধদনর ঈি ধফধফা ফযফস্থানায দাধয়ত্ব রাব কধযনফন৷  

ঈদাযণ 

() ধফধফা াগর থফা ফযধবচাধযতা কনযন থফা তাায স্বাভীয ম্পধত্তনত তাায ফনন্দাফস্ত দ্বাযা কর স্বাথথ ফাধযত য়৷ আা ফযফস্থানা আনত 

তাানক ফধবূথত কযায কাযণ৷  

(অ) স্বাভীয ভৃতুযয নয ধফধফা ুনযায় ধফফা কনয৷ আা তাানক ফধবূথত কযায শকান বার কাযণ নয়৷  

(খ) ধফচাযক মধদ ঈমুি ভনন কনযন তাা আনর ধতধন ফযফস্থানায শেনে শকান ফযধি ফা ফযধিগণনক ধফধফায ধত ংধিষ্ট কধযনত াধযনফন 

ধতধন মধদ শকান ধফধফা না থাধকনর ফযফস্থানায শেনে একভাে ধধকাযী ফযধি আনতন৷  

(গ) মধদ শকান ধফধফা না থানক থফা অদারত মধদ ধফধফানক ফধবূথত কধযফায কাযণ খুাঁধজয়া ায় তাা আনর অদারত কৃত ঈআরকাযীয 

ম্পধত্তয ফণ্টননয ধফধধ শভাতানফক ম্পধত্তনত রাবজনকবানফ ধধকাযী আনতন এআরূ ফযধি ফা ফযধিগণনক ফযফস্থানায দাধয়ত্ব ধদনফঃ  

তনফ তথ থানক শম, ভৃত ফযধিয ভাতা ঈিরূন ধধকাযী ফযধিয শশ্রণীয শকান একজন ন তাা আনর একভাে ধতধনআ ফযফস্থানায ধধকাযী 

আনফ৷  

(ঘ) মাাযা ভৃত ফযধিয জ্ঞাধতয ভভাোয় ফস্থান কনয তাাযা ফযফস্থানায শেনে ভানবানফ ধধকাযী আনফ৷ 

(ঙ) স্ত্রীয ঈত্তযজীফীয স্বাভীয বূ-ম্পধত্তয ফযফস্থানা ম্পনকথ ধফধফায শমভন ধধকায থানক স্বাভী তাায ফযফস্থানায শেনে একআ ধধকায 

থাধকনফ৷ 

(চ) মখন ধফফা ফা যি ম্পকথীয় ূনে ভৃনতয ধত ম্পধকথত শকান ফযধি না থানক ধমধন ফযফস্থানানেয ধধকাযী ন এফং কামথ কধযনত আচ্ছুক 

তখন ানাদাযনক ফযফস্থানায দাধয়ত্ব শদয়া মাআনফ৷  

(ছ) শমনেনে ভৃত ফযধি ফাংরানদনয ম্পধত্ত যাধখয়া মায়, শনেনে শম শদন স্থায়ী ধনফা ধছর ঈআর ফস্থায় এফং ঈআরধফীন ফস্থায় 

ঈত্তযাধধকাযীয শেনে ঐ শদনয অআন ফাংরানদনয অআননয ানথ াথথকয য়া নে ূনফথাি ধফধধ শভাতানফক ফযফস্থানাে প্রদান কধযনত 

আনফ৷  

ধাযা-২২০৷ ফযফস্থানানেয পর৷- ফযফস্থানাে ফযফস্থাকনক কৃত ঈআরকাযীয কর ধধকায এভনবানফ দান কনয শমন ঈি ফযফস্থানা তাায 

ভৃতুযয নযআ শদয়া আয়ানছ৷  

ধাযা-২২১৷ ফযফস্থানা নেয দ্বাযা কামথ জফধ আনফ না৷- কৃত ঈআরকাযীয বূ-ম্পধত্তয হ্রা ফা েধত কনয ফযফস্থানকয এআরূ তাত্ েধণক শকান 

কামথ ফযফস্থানানেয দ্বাযা জফধ য় না৷  

ধাযা-২২২৷ শকফরভাে ধননয়াগপ্রাপ্ত ধনফথাকনক প্রনফি ধদনত আনফ৷- (১) শকফরভাে ঈআর দ্বাযা ধননয়াগপ্রাপ্ত ধনফথাকনক প্রনফি প্রদান কধযনত আনফ৷  

(২) ধননয়াগ প্রকাধত থফা প্রনয়াজনীয় আধেতূণথ আনত াধযনফ৷  

ঈদাযণ 

() ক এআরূ আচ্ছা কনয শম খ আচ্ছুক না আনর গ আনফ তাায ধনফথাক৷ ঘ-শক আধেনতয ভাধযনভ ধনফথাক ধননয়াগ কযা য়৷  

(অ) ক, খ-শক একধি ঈত্তযদায় এফং ুেফধূ গ শক কনয়কধি ঈত্তযদায় দান কনয এফং এআরূ ফনর শম ''গ মধদ জীধফত না থানক তাা আনর অধভ 

খ শক অভায ভুদয় একভাে ধনফথাী ধননয়াগ কধযনফ৷'' ''গ'' আধেনতয ভাধযনভ ধনফথাক ধননয়াধজত য়৷  

(আ) ক কনয়কজন ফযধিনক তাায ঈআর এফং কধিধর এয ধনফথাক এফং তাায ভ্রাতুষ্পুেনক ফধষ্ট ঈত্তযদায়গ্রীতা ধননয়াগ কনয এফং নয 

একধি কধিধনর এআরূ কথা থানক শম, ''ধফধবন্ন তাধযনখ স্বােধযত অভায ঈআর এফং কধিধনরয ধফরুনদ্ধ অভায কর অআনগত চাধদা ূযনণ 

অধভ অভায ভ্রাতুষ্পুেনক অভায ফধষ্ট ঈত্তযদায়গ্রীতা ধননয়াগ কধয৷'' ভ্রাষ্পুে আধেনতয ভাধযনভ ধনফথাক ধননয়াগপ্রায৷  

ধাযা-২২৩৷ শম কর ফযধিনক প্রনফি শদয়া মায় না৷- নাফারক ধফকৃত ভধস্তক এআরূ শকান ফযধিনক ধকংফা শকান ফযধিয ংগঠননক মধদ না ঈি 

ংগঠন এতদুনেনয যকায কতৃথক প্রণীত ধফধধ দ্বাযা ধনধথাধযত তথাফরী ূযণ কনয এআরূ শকান দর না য়, প্রনফি শদয়া মাআনফ না৷  

ধাযা-২২৪৷ মগুত্ বানফ থফা ধফধবন্ন ভনয় কধতয় ধনফথাকনক প্রনফি দান৷- কধতয় ধনফথাকনক ধননয়াগ কযা আনর তাানদয করনক মুগত্ 

বানফ ফা ধফধবন্ন ভনয় প্রনফি শদয়া মাআনফ৷  

 ঈদাযণ  

ক প্রকায ধননয়ানগয দ্বাযা খ এয ঈআনরয একজন ধনফথাক এফং গ আধেনতয ভাধযনভ ঈায একজন ধনফথাক৷ একআ ভনয় ক এফং গ শক থফা 

প্রথনভ ক এফং নয গ শক থফা প্রথনভ গ এফং নয ক শক প্রনফি শদয়া মাআনফ৷  

ধাযা-২২৫৷ প্রনফি প্রদাননয য অধফষ্কৃত ৃথক কধিধনরয প্রনফি৷- (১) মধদ প্রনফি প্রদাননয য শকান কধিধর অধফষৃ্কত য় তাা াআনর ঈি 

কধিধনর একধি ৃথক প্রনফি ধনফথাকনক শদয়া মাআনফ মধদ ঈা শকান বানফ ঈআনরয ভাধযনভ ধনফথাক ধননয়াগ প্রকা না কনয৷ 



(২) মধদ কধিধনরয ভাধযনভ ৃথক ধনফথাক ধননয়াগ কযা য় তাা আনর ঈআনরয প্রনফি প্রতযাায কধযনত আনফ এফং একনে ঈি ঈআর এফং 

প্রনফনিয শেনে নতুন প্রনফি ধদনত আনফ৷  

ধাযা-২২৬৷ জীধফত ধনফথাকনক ংমিু ঈস্থান৷- কধতয় ধনফথাকনক প্রনফি ভঞ্জুয কযা আনর এফং ঈানদয শকান একজন ভাযা শগনর ঈআরকাযীয 

ভুদয় ঈস্থান ঈত্তযজীফী ধনফথাক ফা ধনফথাকগনণয ধত মুি য়৷  

ধাযা-২২৭৷ প্রনফনিয প্রবাফ৷- ভঞ্জধুযকৃত ঈআনরয প্রনফি ঈআরকাযীয ভৃতুয আনত ঈআর প্রধতধষ্ঠত কনয এফং ধনফথানকয কর যাধয কানমথয জফধতা 

দান কনয৷  

ধাযা-২২৮৷ ধফনদন প্রভাধণত ঈআনর প্রাভানয নধুরধয ংমিু নধুরধ ফযফস্থানা৷- মখন শকান ঈআর ফাংরানদনয ীভানায ভনধয থফা 

ফাধনয ঈমুি আখনতয়ায ম্পন্ন শকান অদারনত প্রভাধণত য় এফং জভা শদয়া য় এফং ঈআনর একধি ঈমুি প্রাভাণয নুধরধ দাধখর কযা য় 

তখন ফযফস্থানাে ঈি ংমুি নুধরধয ানথ ভঞ্জুয কযা মাআনফ৷  

ধাযা-২২৯৷ ধনফথাক ধনফথাীকতা ধযতযাগ না কধযনর ফযফস্থানা ভঞ্জযু৷- ধনফথাক ধানফ ধননয়াগপ্রাপ্ত শকান ফযধি মখন তাায ধনফথাীকতা ধযতযাগ 

না কনযন তখন ধনফথাকনক তাায ধনফথাীকতা গ্রণ ফা ধযতযাগ কধযফায অফান কধযয়া াআনিন আুয না কযা মথন্ত নয শকান ফযধিনক 

ফযফস্থানাে ভঞ্জুয কযা মাআনফ নাঃ 

তনফ তথ থানক শম, মখন কধতয় ধনফথানকয ভধয আনত এক ফা তনতাধধক ধনফথাক ঈআর প্রভাণ কনযন তখন অদারত, শম কর ধনফথাক ঈআর 

প্রভাণ কধযয়ানছ তাানদয ঈত্তযজীধফয ভৃতুযয শেনে, মাাযা প্রভাণ কনযন নাআ তাানদয ঈনেখ ফযধতনযনক ফযফস্থানাে ভঞ্জযু কধযনত াধযনফ৷ 

ধাযা-২৩০৷ ধনফথাীকতা ধযতযানগয পযভ এফং পর৷- ধনফথাীকতায তযাগ ধফচাযনকয ঈধস্থধতনত শভৌধখকবানফ থফা ধযতযাগকাযী ফযধিয 

স্বােধযত শরখায ভাধযনভ ম্পন্ন আনত াধযনফ এফং ম্পন্ন আনর ঈা ঈআনরয প্রনফনিয জনয তাানক ধনফথাক ধানফ ধননয়াগ কধযফায অনফদন 

কযা আনত ধনফাযণ কধযনফ৷  

ধাযা-২৩১৷ ধনধদথষ্ট ভনয়য ভনধয ধনফথাক ধযতযাগ ধকংফা গ্রণ কধযনত ফযথথ আনর কামথ দ্ধধত৷- মধদ ধনফথাক ধনধদথষ্ট ভনয়য ভনধয শকান ধনফথাধকতা 

ধযতযাগ কধযনত ধকংফা গ্রণ কধযনত ফযথথ ন তাা আনর ঈআরধি প্রভাণ কযা মাআনফ এফং ংমুি ঈআনরয নুধরধ নমানগ ফযফস্থানাে ঐ 

ফযধিয ফযাফনয ভঞ্জযু কযা মাআনফ ধমধন ঈআরধফীন ফস্থায শেনে ফযফস্থানায ধধকাযী আনতন৷  

ধাযা-২৩২৷ াফথজনীন থফা ফধষ্টনবাগী ঈত্তযদায়গ্রীতানক ফযফস্থানা ভঞ্জযু৷- মখন-  

(ক) ভৃত ফযধি ঈআর কধযয়ানছ ধকন্তু শকান ধনফথাক ধননয়াগ কনযন নাআ, ফা  

(খ) ভৃত ফযধি এভন একজননক ধনফথাক ধননয়াগ কধযয়ানছ ধমধন অআনগতবানফ কামথ কধযনত েভ ফা প্রতযাখান কনয ধকংফা ঈআরকাযীয ূনফথ 

ভৃতুযফযণ কধযয়ানছ থফা ঈআর প্রভাণ কধযফায ূনফথ ভৃতুযফযণ কধযয়ানছ, ফা 

(গ) ঈআর প্রভাণ কধযয়া ধনফথাক ভৃতুযফযণ কনযন ধকন্তু তত্ূনফথ ধতধন ভৃত ফযধিয কর বূ-ম্পধত্ত ফযফস্থানা কধযয়ানছন৷ 

তখন ঈআর প্রভাণ কধযফায জনয একজন াফথজনীন ফা ফধষ্ট ঈত্তযদায় গ্রীতানক স্বীকায কযা মাআনফ এফং ংমুি ঈআর নমানগ ভুদয় 

ম্পধত্তয থফা মতখাধন ফযফস্থাীন ততখাধন তাানক ফযফস্থানাে ভঞ্জুয কযা মাআনফ৷  

ধাযা-২৩৩৷ ভৃত ফযধিয ফধষ্টনবাগী ঈত্তযদায়গ্রীতায প্রধতধনধধ ফযফস্থানায় ধধকায৷- রাবজনক স্বাথথ অনছ এআরূ শকান ফধষ্টনবাগী ঈত্তযদায় 

গ্রীতা মখন ঈআরকাযীয ঈত্তযজীফী ন ধকন্তু বু-ম্পধত্ত ূণথবানফ ফযফস্থাধত আফায ূনফথ ভৃতুযফযণ কনযন তখন ঈি ফধষ্টনবাগী 

ঈত্তযদায়গ্রীতায ধধকানযয নযায় তাায প্রধতধনধধ ফযফস্থানায় একআ ধধকায থানক৷  

ধাযা-২৩৪৷ শমনেনে শকান ধনফথাক ধকংফা ফধষ্টনবাগী ঈত্তযদায়গ্রীতা ধকংফা ঈি ঈত্তযদায়গ্রীতায প্রধতধনধধ নাআ, শনেনে ফযফস্থানা ভঞ্জযু৷- 

মখন ফধষ্টনবাগী ঈত্তযদায়গ্রীতায শকান প্রধতধনধধ ধকংফা শকান ধনফথাক এফং শকান ফধষ্টনবাগী ঈত্তযদায়গ্রীতা না থানক থফা ধতধন কামথ 

কধযনত স্বীকায কনযন ফা েভ ন থফা তাানক না ায়া মায় তখন ভৃত ফযধি ঈআরধফীন ফস্থায় ভাযা শগনর তাায বূ-ম্পধত্ত ফযফস্থানায 

ধধকাযী আত এআরূ ফযধি ফা ফযধিগণনক থফা রাবজনক স্বাথথ ম্পন্ন নয শকান ঈত্তযদায়গ্রীতানক থফা ানাদাযনক ঈআর প্রভাণ কযায 

জনয গ্রণ কযা মাআনফ এফং তাানক ফা তাানদযনক তদানুানয ফযফস্থানাে ভঞ্জুয কযা মাআনফ৷  

ধাযা-২৩৫৷ াফথজনীন ফা ফধষ্টনবাগী ফযতীত ঈত্তযদায়গ্রীতানক ফযফস্থানা ভঞ্জযু কধযফায ূনফথ ঈনেখ৷ - ফযফস্থানাে গ্রণ কধযফায ধকংফা 

প্রতযাখান কধযফায জনয যফতথী অত্মীয় অফান কধযয়া তঃয ঈনেধখত দ্ধধতনত ঈনেখ আুয এফং প্রকা না কযা মথন্ত াফথজনীন ফা 

ফধষ্টনবাগী ঈত্তযদায়গ্রীতা ফযতীত নয শকান ঈত্তযদায়গ্রীতানক ংমুি ঈআর ফযফস্থানাে ভঞ্জুয কযা মাআনফ না৷  

ধাযা-২৩৬৷ মাানক ফযফস্থানা ভঞ্জযু কযা মাআনফ না৷- নাফারক ধফকৃত ভধস্তষ্ক এআরূ শকান ফযধিনক ধকংফা শকান ফযধিয ংগঠননক মধদ না ঈি 

ংগঠন এতদুনেনয যকায কতৃথক প্রণীত ধফধধ দ্বাযা ধনধথাধযত তথাফরী ূযণ কনয এআরূ শকান দান না য়, ফযফস্থাে শদয়া মাআনফ না৷  

ধযায়-দুআ 

ীধভত ভঞ্জযু ম্পনকথ-শম শভয়ানদ ভঞ্জযু ীধভত 

ধাযা-২৩৭৷ নধুরধয প্রনফি থফা াযাননা ঈআনরয খিা৷- ঈআরকাযীয ভৃতুযয তাধযখ আনত মখন ঈআর াযাআয়া মায় থফা বুরক্রনভ স্থাধত য় 

ধকংফা বুরক্রনভ ফা দুঘথিনাক্রনভ র্ধ্ং আয়া মায় এফং ঈা ঈআরকাযীয শকান কামথ দ্বাযা না য়, এফং ঈআনরয নুধরধ ফা খিা ংযধেত থানক 

তখন ভূর ফা মথানামুধিবানফ প্রাভাণয নুধরধ দাধখর না কযা মথন্ত ঈি নুধরধ ফা খিায প্রনফি ভঞ্জুয কযা মাআনফ৷ 

ধাযা-২৩৮৷ াযাননা ফা র্ধ্ং য়া ঈআনরয ধফলয়ফস্তুয প্রনফি৷- মখন ঈআর াযাআয়া মায় ফা র্ধ্ং য় এফং শকান নুধরধ জতযী কযা না য় ধকংফা 

খিা ংযধেত না থানক তখন ােয দ্বাযা প্রধতধষ্ঠত আনর ঈআনরয ধফলয়ফস্তু ম্পনকথ প্রনফি ভঞ্জুয কযা মাআনফ৷  



ধাযা-২৩৯৷ নধুরধয প্রনফি মখন ভূর ং ধফদযভান৷- মখন ঈআর ফাংরানদনয ফাধনয ফফাকাযী শকান ফযধিয দখনর থানক, ধমধন ঈা থণ 

কধযনত স্বীকায কনযন থফা ফনরা কনযন ধকন্তু নুধরধ ধনফথানকয ফযাফনয শপ্রধযত য় এফং ভূর ংনয জনয নো কযা ফযধতনযনক প্রনফি 

ভঞ্জযু কযা ঈধচত বূ-ম্পধত্তয স্বানথথ এআরূ প্রনয়াজনীয় য় তখন ঈি শপ্রধযত নুধরধ ম্পনকথ প্রনফি ভঞ্জুয কযা মাআনফ মতেণ না ঈআর ফা ঈায 

প্রাভাণয দধরর দাধখর কযা য়৷  

ধাযা-২৪০৷ ঈআর দাধখর না কযা মথন্ত ফযফস্থানা৷- শমনেনে ভৃত ফযধিয শকান ঈআর অন্ন নয় ধকন্তু ঈআর ধফদযভান অনছ এআরূ ধফশ্বা কধযফায 

শকান কাযণ না থানক, শনে ঈআর ফা ঈায প্রাভাণয দাধখর না কযা মথন্ত ফযফস্থানাে ভঞ্জুয কযা মাআনফ৷ 

ধাযা-২৪১৷ ধনফথানকয নুধস্থধতনত এযািনথীনক ংমিু ঈআর ফযফস্থানা প্রদান৷- মখন শকান ধনফথাক ফাংরানদন নুধস্থত থানক এফং কামথ কধযনত 

আচ্ছুক এআরূ শকান ধনফথাক ফাংরানদন না থানক তখন ংমুি ঈআর ফযফস্থানাে ভাধরনকয ফযফায এফং করযাণানথথ নুধস্থত ধনফথানকয 

এযািনথী ফা প্রধতধনধধনক ভঞ্জুয কযা মাআনফ মতেণ না ধতধন তাানক প্রদত্ত প্রনফি ফা ফযফস্থানাে রাব কনযন৷ 

ধাযা-২৪২৷ শম নুধস্থত ফযধি ঈধস্থত থাধকনর ফযফস্থানা কধযনত াধযনতন শআ নুধস্থত ফযধিয যািনথীনক ংমিু ঈআর ফযফস্থানা প্রদান৷- 

ঈধস্থত থাধকনর ংমুি ঈআর ফযফস্থানাে ভঞ্জুয কযা মাআত এআরূ শকান ফযধি মখন ফাংরানদন নুধস্থত থানক তখন ২৪১ ধাযায় 

ঈনেধখত ীধভত শভয়ানদ তাায এযািনথী ফা প্রধতধনধধনক ংমুি ঈআর ফযফস্থানাে ভঞ্জুয কযা মাআনফ৷  

ধাযা-২৪৩৷ ঈআরধফীন ফস্থায শেনে নুধস্থত ফযধিয এযািনথীনক প্রদত্ত ফযফস্থানা ঈি এযািনথী ঈআরধফীন ফস্থায শেনে ফযফস্থানা কযা 

ধধকাযী৷- ঈআরধফীন ফস্থায শেনে ফযফস্থানা কযায ধধকাযী শকান ফযধি মখন ফাংরানদন নুধস্থত থানক এফং ভবানফ ধধকাযী শকান 

ফযধি মখন ফাংরানদন নুধস্থত থানক এফং ভবানফ ধধকাযী শকান ফযধি কামথ কধযনত ধনচ্ছুক ন তখন ২৪১ ধাযায় ঈনেধখত শভয়ানদ 

নুধস্থত ফযধিয এযািনথী ফা প্রধতধনধধনক ফযফস্থানাে ভঞ্জুয কযা মাআনফ৷  

ধাযা-২৪৪৷ একভাে ধনফথাক থফা ফধষ্টনবাগী ঈত্তযদায়গ্রীতায নাফারকত্ব কানর ফযফস্থানা৷- মখন একভাে ফধষ্টনবাগী ঈত্তযদায়গ্রীতা 

নাফারক ন তখন ঈি নাফারক াফারক না য়া মথন্ত অদারত শমভন ঈমুি ভনন কনয ঈি নাফারনকয অআনগত ধববাফকনক থফা নয 

শকান ফযধিনক ংমুি ঈআর ফযফস্থানাে ভঞ্জুয কযা মাআনফ এফং নাফারক াফারক আনর ঈআনরয প্রনফি তাানক প্রদান কধযনত আনফ৷ 

ধাযা-২৪৫৷ কধতয় ধনফথাক ফা ফধষ্টনবাগী ঈত্তযদায়গ্রীতায নাফারকত্ব কানরয ফযফস্থানা৷- মখন দুআ ফা তনতাধধক নাফারক ধনফথাক থানক এফং 

শকান ধনফথাক নাফারক াফারক প্রাপ্ত য় নাআ থফা দুআ ফা তনতাধধক ফধষ্টনবাগী ঈত্তযদায়গ্রীতা থানক এফং শকান ফধষ্টনবাগী 

ঈত্তযদায়গ্রীতা াফারক য় নাআ তখন তাানদয শকান একজন াফারকত্ব জথন না কযা মথন্ত ভঞ্জযু ীভাফদ্ধ থাধকনফ৷  

ধাযা-২৪৬৷ াগর ফা নাফারনকয ফযফায এফং করযাণানথথ ফযফস্থানা৷- মধদ একভাে ধনফথাক থফা একভাে াফথজনীন ফা ফধষ্টনবাগী ঈত্তযদায় 

গ্রীতা থফা ভৃত ফযধিয শেনে কৃত ঈআরকাযীগনণয বূ-ম্পধত্তভূনয ফেনানথথ প্রনমাজয ধফধধ শভাতানফক কৃত ঈআরকাযীয বূ-ম্পধত্তনত 

একভাে ধধকাযী আনফ এআরূ শকান ফযধি নাফারক ফা াগর য় তাা আনর শেেভত ঈি নাফারক না য়া মন্তথ থফা ঈি াগর ুস্থ 

ভধস্তক না য়া মথন্ত তাায ফযফায এফং করযাণানথথ তাায বূ-ম্পধত্তয তোফধাননয জনয ঈমুি কতৃথনেয দ্বাযা ধননয়াধজত ফযধিয ফযাফনয 

থফা ঈি শকান ফযধি না থাধকনর অদারত শমভন ঈমুি ভনন কনয শতভন শকান ফযধিয ফযাফনয শেেভত ংমুি ঈআর ফা ঈআর ফযতীত 

ফযফস্থানাে ভঞ্জুয কধযনত আনফ৷  

ধাযা-২৪৭৷ ভাভরা চরাকারীন ফযফস্থানা৷- ভৃত ফযধিয ঈআনরয জফধতা ম্পনকথ ধকংফা শকান প্রনফি ফা শকান ফযফস্থানানেয ভঞ্জযু রাব ফা 

প্রতযাায ধফলনয় শকান ভাভরা চরাকানর অদারত ঈি ভৃত ফযধিয বূ-ম্পধত্তয জনয একজন ফযফস্থাক ধননয়াগ কধযনত াধযনফ, ধমধন ঈি বূ-

ম্পধত্ত ফণ্টননয ধধকায ফযতীত একজন াধাযণ ফযফস্থানকয কর ধধকায এফং েভতায ধধকাযী আনফন এফং ঈি প্রনতযক ফযফস্থাক 

অদারনতয যাধয ধনয়ন্ত্রনণ থাধকনফন এফং ঈি প্রনতযক ফযফস্থাক অদারনতয যাধয ধনয়ন্ত্রনণ থাধকনফন এফং অদারনতয ধননদথ শভাতানফক 

কাজ কধযনফন৷  

 ধফনল ঈনেনয ভঞ্জযু   

ধাযা-২৪৮৷ ঈআনর ুধনধদথষ্ট ঈনেনয প্রনফি ীভাফদ্ধ থাধকনফ৷- ঈআনর ঈনেধখত শকান ীভাফদ্ধ ঈনেনয মধদ ধনফথাক ধননয়াগ কযা য় তাা আনর 

ঈনেধখত শকান ীভাফদ্ধ থাধকনফ এফং মধদ ধতধন তাায নে ফযফস্থানা গ্রণ কধযফায জনয শকান এযািনথী ফা প্রধতধনধধ ধননয়াগ কনযন তাা আনর 

ংমুি ঈআর ফযফস্থানাে শআ শভাতানফক ীভাফদ্ধ থাধকনফ৷  

ধাযা-২৪৯৷ ংমিু ঈআর ফযফস্থানা ধফনল ঈনেনয ীভাফদ্ধ থাধকনফ৷- মধদ ধননয়াগকৃত শকান ধনফথাক তাায নে ঈআর প্রভানণয জনয 

াধাযণবানফ একজন এযািনথী ফা প্রধতধনধধনক কতৃথত্ব ধদয়া থানকন এফং ঈি কতৃথত্ব ধফনল ঈনেনয ীভাফদ্ধ য় তাা আনর ংমুি ঈআর 

ফযফস্থানাে শআ শভাতানফক ীভাফদ্ধ থাধকনফ৷  

ধাযা-২৫০৷ শকান ফযধিয রাবজনক স্বাথথ অনছ এআরূ শকান ম্পধত্তনত ফযফস্থানা ীভাফদ্ধ থাধকনফ৷- শমনেনে শকান ফযধি এআরূ ম্পধত্ত যাধখয়া 

ভাযা মায় ধতধন মাায একভাে থফা ঈত্তযজীফী ট্রাধস্ট ধকংফা মাানত তাায ধনজস্ব শকান স্বাথথ নাআ এফং শকান াধাযণ প্রধতধনধধ যাধখয়া না মান 

থফা কামথ কধযনত েভ ফা ধনচ্ছুক এআরূ শকান ফযধি থানক শনেনে ঈি ম্পধত্তনত ফযফস্থাে শফধনধপধয়াযী থফা তাায নে নয শকান 

ফযধিনক ভঞ্জুয কযা মাআনফ৷  

ধাযা-২৫১৷ ভাভরায় ীধভত ফযফস্থানা৷- মখন ভৃত ফযধিয প্রধতধনধধনক ধনষ্পন্নাধীন ভাভরায় ে কধযফায অফযক য় এফং ধনফথাক ফা 

ফযফস্থানায় ধধকাযী ফযধি কামথ কধযনত েভ ফা ধনচ্ছুক ন, তাা ঈি ভাভরায় এক নেয ভননানীত ফযধিনক ফযফস্থানা ে প্রদান কযা 

মাআনফ ঈা ঈি ভাভরায় ধকংফা নয শকান কাযনণ ফা ভাভরায় মাা েভূনয ভনধয একআ ফা নয শকান অদারনত শুরু আনত াধযনফ, ভৃত 

ফযধিনক প্রধতধনধধত্ব কধযফায ঈনেনয ীভাফদ্ধ থাধকনফ, এফং ঈি কাযনণ ফা ভাভরায় প্রধান অনরাচয ধফলয়ভূ থাধকনফ, এফং মতেণ মথন্ত 

ঈানত শকান ধিধক্র শদয়া এফং ঈা ূণথ কামথকয কযা য়৷  



ধাযা-২৫২৷ ফযফস্থানকয ধফরুনদ্ধ দানয়যকৃত ভাভরায় ে য়ায ঈনেনয ীধভত ফযফস্থানা৷- মধদ শকান প্রনফি ফা ফযফস্থানা নেয তাধযখ আনত 

১২ ভা ভয় ফানন ধনফথাক ফা ফযফস্থাক ফাংরানদন নুধস্থত থানকন, তানর ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয ধফরুনদ্ধ দানয়য কৃত ভাভরায় একধি 

ে য়া এফং কধযফায ঈনেনয এফং ভাভরায় প্রদত্ত ধিধক্র কামথকয কধযফায ঈনেনয, অদারত শমভন ঈমুি ভনন কধযনফ শতভন শকান 

ফযধিনক ীধভত অকানয ফযফস্থানাে প্রদান কধযনত াধযনফ৷  

ধাযা-২৫৩৷ ভৃত ফযধিয ম্পধত্ত ংগ্র এফং ংযেনণ ফযফস্থানা ীধভত থাধকনফ৷- শকান শেনে ভৃত ফযধিয ম্পধত্ত ংযেনণয প্রনয়াজনীয়তা 

প্রতীয়ভান আনর ঐ শেনে শম অদারনতয এধিয়ানয শকান ম্পধত্ত ফধস্থত ঐ অদারত ভৃত ফযধিয ম্পধত্ত ংগ্র এফং ংযেনণয ঈনেনয এফং 

অদারনতয ধননদথ াননে তাায বূ-ম্পধত্তনত শদয় শদনা ভুিকযনানথথ মাানক ঈমুি ভনন কধযনফ তাানক ীধভত ফযফস্থানাে প্রদান 

কধযনত াধযনফ৷  

ধাযা-২৫৪৷ াধাযণ ফস্থায় ফযফস্থানায় ধধকাযী আত এআরূ ফযতীত নযনকান ফযধিনক ফযফস্থাক ধানফ ধননয়াগ দান৷- (১) মখন শকান ফযধি 

ঈআরধফীন ফস্থায় ভাযা মায় থফা এভন শকান ঈআর যাধখয়া মান মাানত কামথ কধযফায জনয আচ্ছুক এফং ঈমুি শকান ধনফথাক থানক না ধকংফা 

শমনেনে ঈি ফযধিয ভৃতুযয ভনয় ধনফথাক ফাংরানদনয ফাধনয ফফা কনযন এফং অদারনতয ধনকি বূ-ম্পধত্ত ফা ঈায ংধফনল 

ফযফস্থানা কধযনত শকান ফযধি ধননয়াগ কযা প্রনয়াজন ফা ুধফধাজনক এআরূ প্রতীয়ভান য়, শনেনে শম ফযধি াধাযণ ফস্থায় ফযফস্থানায 

ধধকাযী আনত াধযনতন ঐ ফযধি ফযধতনযনক অদারত তাায ধফনফচনায় যো ম্পনকথ, স্বানথথয ধযভাণ, বূ-ম্পধত্তয ধনযাত্তা এফং ঈা 

মথামথবানফ ফযফস্থাধত আনফ এআরূ ম্ভাফযতা ধফনফচনাূফথক শমভন ঈমুি ভনন কধযনফ শতভন শকান ফযধিনক ফযফস্থাক ধননয়াগ কধযনত 

াধযনফ৷  

(২) ঈি প্রনতযকধি শেনে ফযফস্থানাে অদারত শমভন ঈমুি ভনন কধযনফ শতভনবানফ ীধভত থাধকনত ানয অফায না ানয৷  

ফযধতক্রভ ভঞ্জযু 

ধাযা-২৫৫৷ ফযধতক্রভ াননে ংমিু ঈআর প্রনফি ফা ফযফস্থানা৷- মখনআ ঘিনায প্রকৃধত ফযধতক্রভধভথী য়, তখন ঈি ফযধতক্রভ াননে 

ঈআনরয প্রনফি ফা ংমুি ঈআর ফযফস্থানাে ভঞ্জযু কধযনত আনফ৷ 

ধাযা- ২৫৬৷ ফযধতক্রভ ফযফস্থানা৷- মখন ঘিনায প্রকৃধত ফযধতক্রভধভথী য়, তখন ঈি ফযধতক্রভ াননে ফযফস্থানাে ভঞ্জযু কধযনত হ্আনফ৷  

 ফধষ্ট ভঞ্জযু  

ধাযা-২৫৭৷ ফধনষ্টয প্রনফি ফা ফযফস্থানা৷- মখন প্রনফনিয ফযধতক্রভ ভঞ্জুয ফা ংমুি ঈআর ফা ফযতীত ফযফস্থানাে প্রদান কযা য়, তখন 

ভৃত ফযধিয বূ-ম্পধত্তয ফধনষ্টয প্রনফি ফা ফযফস্থানায ধধকাযী ফযধি ঈি ভৃত ফযধিয বূ-ম্পধত্তয প্রনফি ফা ফযফস্থানাে ভঞু্জয গ্রণ কধযনত 

াধযনফন৷  

 ফযফস্থানাীন ধফলয় ভঞ্জযু 

ধাযা-২৫৮৷ ফযফস্থানাীন ধফলয় ভঞ্জযু৷ প্রনফি শদয়া আয়া এআরূ ফযধি মধদ ভৃতুযফযণ কনযন ঈআরকাযীয বূ-ম্পধত্তয ংধফনল যাধখয়া, 

তানর ঈি বূ-ম্পধত্তয ঐ ংনয ফযফস্থানায ঈনেনয একজন নতুন প্রধতধনধধ ধননয়াগ কযা মাআনফ৷ 

ধাযা-২৫৯৷ ফযফস্থানাী ধফলনয়য ভঞ্জযু ম্পনকথ ধফধধ৷ ূণথবানফ ফযফস্থাধত নয় এভন বূ-ম্পধত্তয ফযফস্থানাে ভঞ্জুনযয শেনে ভূর ভঞ্জনুযয শেনে 

প্রনমাজয ধফধধ অদারত প্রনয়াগ কধযনফ এফং ভূর ভঞ্জুয প্রদান কযা মাআত শকফরভাে এআরূ ফযধিনক ফযফস্থানাে ভঞ্জুয কধযনফ৷  

ধাযা-২৬০৷ ীধভত ভঞ্জযু ধতক্রান্ত এফং ব-ূম্পধত্তয ধকছ ুং এখননা ফযফস্থানাীন শনেনে ফযফস্থানা৷- মখন ভয় ফান ধকংফা ীধভত ঘিনা 

ফা তথ ঘিায কাযনণ ীধভত ভঞ্জুয ধতক্রান্ত য় এফং ভৃত ফযধিয বূ-ম্পধত্তয ধকছু ং এখননা ফযফস্থানাীন থানক, তখন ভরূ ভঞ্জুয কযা মাআত 

শকফরভাে ঐ কর ফযধিনক ফযফস্থানাে ভঞ্জুয কধযনত আনফ৷  

ধযায়- ধতন 

ভঞ্জযু ধযফতথন এফং প্রতযাায 

ধাযা-২৬১৷ শকান বরু অদারনতয ভাধযনভ ংনাধন কযা মাআনফ৷- নাভ এফং ফণথনায় ধকংফা ভৃত ফযধিয ভৃতুযয ভয় এফং স্থান ঈনেনখ ধফদযভান বুর, 

ফা ীধভত ভঞ্জুনয অদারনতয ভাধযনভ ংনাধন কযা মাআনফ এফং তদানুানয ফযফস্থানাে ফা প্রনফি ভঞ্জুয ধযফতথন এফং ংনাধন কযা মাআনফ৷ 

ধাযা-২৬২৷ ফযফস্থানা ভঞ্জনুযয নয ংমিু ঈআর অধফষ্কৃত কধিধনরয শেনে দ্ধধত৷- মধদ ংমুি ঈআর ফযফস্থানাে ভঞ্জনুযয নয শকান 

কধিধর অধফষৃ্কত য়, তাা আনর মনথামুি প্রভাণ এফং নািকযনণয শপ্রধেনত ঈা ভঞ্জুনযয ধত মুি কযা মাআনফ এফং তদানুানয ঈি 

ভঞ্জযু ধযফতথন এফং ংনাধন কযা মাআনফ৷  

ধাযা-২৬৩৷ ধঠক কাযণফতঃ প্রতযাায ফা ফাধতর৷- ঈমুি কাযনণ ভঞ্জুযীকৃত প্রনফি ফা ফযফস্থানাে প্রতযাায ফা ফাধতর কযা মাআনফ৷ 

ফযাখযা- ধনম্নধরধখত শেনে ঈমুি কাযণ ধফদযভান ফধরয়া ধফনফধচত আনফ- 

(ক) ভঞ্জুয রানবয কামথধাযা ভূরতঃ ত্রুধিূণথ; ফা  

(খ) ধভথযা ধফফৃধত ফা ঘিনায শেনে গুরুত্বূণথ শকান ধকছ ুঅদারনত শগান কধযফায ভাধযনভ ভঞ্জযুী রাব কযা আয়ানছ; ফা 

(গ) ভঞ্জুযীয ধঠকতায জনয অআননয প্রনে গুরুত্বূণথ ঘিনায তয ধবনমানগয ভাধযনভ ভঞ্জযুী রাব কযা আয়াধছর, মধদ ঈি ধবনমাগ 

জ্ঞানফতঃ ধকংফা তকথতাফতঃ কযা আয়াধছর; ফা  

(ঘ) ফস্থায কাযনণ ঈি ভঞ্জুয প্রনয়াজনীয় এফং কামথকযীন আয়া ধগয়ানছ; ফা  

(ঙ) শম ফযধিয ফযাফনয ভঞু্জধয কযা আয়াধছর ঈি ফযধি এআ বানগয ৭নং ধযানয়য ধফধানাফরী শভাতানফক শস্বচ্ছায় এফং মুধিংগত কাযণ 

ফযধতনযনক শকান তাধরকা ফা ধাফ প্রদথন কনযন নাআ ধকংফা ঈি ধযানয়য ধীন গুরুত্বূণথ ধফলনয় তয তাধরকা ফা ধাফ প্রদথন কধযয়ানছন৷  



ঈদাযণ  

() শম অদারনতয ভাধযনভ ভঞ্জযু কযা আয়াধছর ঐ অদারনতয শকান এধিয়ায ধছর না৷  

(অ) শম েভূনক ঈনেখ কযা ঈধচত ধছর তাানদয ঈনেখ না কধযয়া ভঞ্জুয কযা আয়াধছর৷  

(আ) প্রাপ্ত ঈআনরয প্রনফি জার কযা আয়াধছর থফা প্রতযাায কযা আয়াধছর, 

(ই) ক, খ- এয ধফধফা স্ত্রী ধানফ তাায বূ-ম্পধত্তনত ফযফস্থানাে রাব কনয ধকন্তু খ এয ানথ তাায কখন ধফফা য়ধন ভনভথ জানাজাধন আয়া 

মায়৷ 

(ঈ) ক, খ এয বূ-ম্পধত্তনত শমন খ ঈআরধফীন ফস্থায় ভাযা ধগয়ানছ এআরূ বানফ ফযফস্থানা গ্রণ কনয ধকন্তু ঈায একধি ঈআর অধফষৃ্কত য়৷  

(ঊ) প্রনফি ভঞ্জুয কযায নয এভন একধি কধিধর অধফস্কৃত নয়নছ মা ঈআনরয ধীন ধনফথানকয ধননয়াগ প্রতযাায কনয ফা ংমুি কনয৷  

(এ) শম ফযধিনক প্রনফি ফা ফযফস্থানাে শদয়া য় যফতথীনত ঐ ফযধি ধফকাযগ্রস্ত আয়া মায়৷ 

 ধযায় - চায 

প্রনফি এফং ফযফস্থানাে ভঞ্জযু এফং প্রতযাানযয প্রথা ম্পধকথত 

ধাযা-২৬৪৷ প্রনফি প্রবধৃত ভঞ্জযু এফং প্রতযাানয শজরা জনজয এখধতয়ায৷- (১) শজরা জজ তাায শজরায ভনধয প্রনফি এফং ফযফস্থানাে ভঞ্জুয এফং 

প্রতযাানযয কর শেনে এখধতয়ায থানক৷  

(২) ৫৭ ধাযা প্রনমাজয য়ায শেে ফযতীত ভৃত ফযধি ধনু্দ, ভুধরভ, শফৌদ্ধ, ধখ, জজন ফা ফযাধতপ্রাপ্ত ফযধি আনর শনেনে শকান অদারত 

প্রনফি ফা ফযফস্থানানেয দযখাস্ত গ্রণ কধযনফ না মতেণ না মথন্ত যকায ঈি অদারতনক যকাযী শগনজনি প্রজ্ঞাননয ভাধযনভ তদ্রূ কধযফায 

েভতা দান কনয। 

ধাযা-২৬৫৷ ধফনযাধীন শেে কাযফানয শজরা জনজয প্রধতধনধধ ধননয়ানগয েভতা৷- (১) ুধপ্রভ শকািথ তত্কতৃথক ধনধথাধযত স্থানীয় ীভায ভনধয শজরা 

জনজয নে কামথ কধযফায জনয শমভন ঈমুি ভনন কনয শকান শজরায ভনধয ধফনযাধীন শেনে প্রনফি এফং ফযফস্থানাে প্রদান কধযনত প্রধতধনধধ 

ধানফ শতভন ংখযক ধফচায ধফবাগ  কভথকতথা ধননয়াগ কধযনত াধযনফ৷  

(২) ঈিবানফ ধননয়াগপ্রাপ্ত ফযধিগণ শজরা প্রধতধনধধ নানভ ধবধত আনফ৷  

ধাযা-২৬৬৷ প্রনফি এফং ফযফস্থানা ভঞ্জযু ম্পনকথ শজরা জনজয েভতা৷- প্রনফি এফং ফযফস্থানাে এফং তত্ ংক্রান্ত কর ধফলয়াধদ ভঞ্জুনযয শেনে 

শজরা জনজয অদারনত ধনষ্পন্নাধীন শকান শদয়াধন ভাভরা ফা কামথধাযায শেনে তাায ঈয অআন ফনর শমআরূ েভতা নযস্ত থানক শআরূ 

েভতা কতৃথত্ব তাায থাধকনফ৷  

ধাযা-২৬৭৷ ঈআর ংক্রান্ত কাগজোধদ দাধখনর শজরা জজ শকান ফযধিনক অনদ ধদনত াধযনফ৷- (১) শজরা জজ ঈআর ংক্রান্ত ফা ঈআর ংক্রান্ত 

ফধরয়া ধফনফধচত শকান ফযধিয দখনর ফা ধনয়ন্ত্রনণ থাকা শকান শায ফা শরখা অদারনত দাধখর ফা অনায জনয ঐ ফযধিনক অনদ কধযনত াধযনফ৷  

(২) মধদ প্রভাণ কযা না মায় শম, ঈি শকান শায ফা শরখা ঈি ফযধিয দখর ফা ধনয়ন্ত্রনণ অনছ ধকন্তু, ঈি শায ফা শরখা ম্পনকথ ধতধন ফগত 

অনছন এআরূ ধফশ্বা কধযফায কাযণ যধয়ানছ তাা আনর অদারত ঈি ফযধিনক ধজজ্ঞাাফাদ কযায ঈনেনয অদারনত াধজয আফায ধননদথ 

ধদনত াধযনফ৷  

(৩) ঈি ফযধিনক অদারত কতৃথক ধজজ্ঞাধত প্রনেয তয জফাফ ধদনত আনফ এফং অদারত অনদ কধযনর ঈি শায ফা শরখা দাধখর কধযনত 

আনফ এফং ধতধন শকান ভাভরায ে আনর ঈি প্রনেয জফাফ না ধদনর ফা অদারনত াধজয না আনর ফা ঈি শায শরখা না ধননর দণ্ডধফধধয 

ধীনন শমরূ াধস্ত শবাগ কধযনতন শরূ াধস্ত াআনফ৷ 

(৪) কামথধাযা ফযয় ধফচাযনকয ধফনফচনাপ্রূত আনফ৷  

ধাযা-২৬৮৷ প্রনফি এফং ফযফস্থানা ংক্রান্ত শজরা জজ অদারনতয কামথধাযা৷- প্রনফি এফং ফযফস্থানাে ংক্রান্ত শজরা জজ অদারনতয কামথক্রভ 

তঃয নয শকানবানফ ফধণথত ফযতীত ফস্থায শপ্রধেনত মতদূয ম্ভফ ১৯০৮ ননয শদয়াধন কামথধফধধ দ্বাযা ধনয়ধন্ত্রত আনফ৷  

ধাযা-২৬৯৷ কখন এফং ধকবানফ ম্পধত্ত ংযেনণ শজরা জজ স্তনে কধযনফ৷- (১) ভৃত ফযধিয ঈআনরয প্রনফি ভঞ্জুয না কযা মথন্ত থফা তাায বূ-

ম্পধত্তয ফযফস্থাক ধননয়াগ না কযা মথন্ত শম শজরা জনজয এখধতয়ানয ভৃত ফযধিয ম্পধত্তয শকান ং ফধস্থত ঐ শজরা জজ ঈি ম্পধত্তয স্বাথথ 

দাফীকাযী শকান ফযধিয ঈনদযানগ ঈা ংযেনণয জনয স্তনে কযায ধধকাযী আনফ এফং শমনেনে ম্পধত্ত শকান েধত ঝুাঁধকয ম্মুখীন য় ফধরয়া 

জজ ভনন কনযন, শআ কর শেনে এফং ধতধন ঈমুি ভনন কধযনর তদুনেনয ঈি ম্পধত্ত গ্রণ এফং দখনর যাখায জনয একজন কভথকতথা ধননয়াগ 

কধযনত াধযনফ৷ 

(২) ভৃত ফযধি ধনু্দ, ভুধরভ, শফৌদ্ধ, ধখ ফা জজন ফা ফযাধতপ্রাপ্ত ফযধি আনর ধকংফা ঈআরধফীন ফস্থায় ফাংরানদী খ্রীস্টাননয ম্পধত্তয শকান 

ংনয শেনে এআ ধাযা প্রনমাজয আনফ না৷  

ধাযা-২৭০৷ শজরা জজ কখন প্রনফি ফা ফযফস্থানাে ভঞ্জযু কধযনত াধযনফ৷- শজরা জজ তাায অদারনতয ীরনভায শকান ভৃত ফযধিয বূ-

ম্পধত্তয শেনে ঈআনরয প্রনফি ফা ফযফস্থানাে ভঞ্জুয কধযনত াধযনফ মধদ তঃয ফধণথত দ্ধধতনত শকান ফযধিয দযখানস্তয ভাধযনভ প্রতীয়ভান 

য় শম ঈআরকাযী ফা শেেভত কৃত ঈআরকাযী তাায ভৃতুযয ভয় ঈি জনজয এখধতয়ানযয ভনধয ফফানয স্থান ফা স্থাফয ফা স্থাফয ম্পধত্ত 

ধনধদথষ্ট কধযয়া ধদয়ানছন৷  

ধাযা-২৭১৷ ভৃত ফযধিয ধনধদথষ্ট শকান অফাস্থর না থাধকনর শজরা জনজয ধনকিকৃত দযখাস্ত ধনষ্পধত্ত৷- মখন ভৃত ফযধিয ভৃতুযয ভনয় শম শজরায় 

তাায ধনধদথষ্ট শকান অফা স্থর ধছরনা, ঐ শজরা জনজয ধনকি দযখাস্ত কযা য় তখন ঈি দযখাস্ত জজ তাায স্বধফনফচনায় প্রতযাখান কধযনফ, মধদ 



তাায যানয় ঈি দযখাস্ত অনযা ধঠক ফা ুধফধাজনকবানফ নয শকান শজরায় ধনষ্পধত্ত কযা মায় ধকংফা শমনেনে দযখাস্তধি ফযফস্থানাে ংক্রান্ত 

শনেনে মূ্পণথবানফ ফা তাায এখধতয়ানযয ভনধয ম্পধত্তনত ীধভতবানফ ঈা ভঞ্জুয কধযনফন৷  

 ধাযা-২৭২৷ প্রধতধনধধ প্রনফি এফং ফযফস্থানাে ভঞ্জযু কধযনত াধযনফন৷- শকান শজরা প্রধতধনধধয ধনকি দযখানস্তয ধবধত্তনত শম ধফলনয় শকান ধফফাদ 

নাআ ঐ ধফলনয় তত্কতৃথক প্রনফি এফং ফযফস্থানাে ভঞ্জযু কযা মাআনফ মধদ তঃয ফধণথত দ্ধধতনত তযাধয়ত ধধিননয ভাধযনভ এআরূ 

প্রতীয়ভান য় শম, শেেভত ঈআরকাযী থফা কৃত ঈআরকাযী ঈি প্রধতধনধধয এখধতয়ানযয ভনধয তাায ভৃতুযয ভয় ধনধদথষ্ট অফাস্থর ধছর৷  

ধাযা-২৭৩৷ প্রনফি ফা ফযফস্থানানেয চিূান্ততা৷- স্থাফয ফা স্থাফয কর ম্পধত্ত ফা বূ-ম্পধত্তনত ফা ভৃত ফযধিয ঈয প্রনফি ফা ফযফস্থানানেয 

কামথকযতা থাধকনফ এফং ভৃত ফযধিয কর শদনাদানযয ধফরুনদ্ধ প্রধতধনধধত্বভরূক স্বত্ব ম্পনকথ চূিান্ত ফধরয়া গণয আনফ এফং তাায দখরবুি 

ম্পধত্ত কর ধাযক ফযধিগণ এফং শদনা ধযনাধূফথক কর শদনাদাযনক এফং শম ফযধিনক ঈি প্রনফি ফা ফযফস্থানাে ভঞ্জুয কযা আয়ানছ ঐ 

ফযধিনক ঈি ম্পধত্ত থনকাযী কর ফযধিগণনক ূণথ ফযাধত দান কধযফ0 

তনফ তথ থানক শম,- 

(ক) াআনকািথ ধফবানগয ভাধযনভ, ফা 

(খ) শজরা জনজয ভাধযনভ, শমখানন ভৃত ফযধি তাায ভৃতুযয ভনয় ঈি জনজয এখধতয়ানযয ভনধয তাায ধনধদথষ্ট অফাস্থর ধছর এফং জজ এআ 

ভনভথ প্রতযায়ন কনযন শম, ফাংরানদনয ীভানায ফাআনযয ম্পধত্ত এফং বূ-ম্পধত্তয ভূরযায়নন ১০,০০০ িাকায ধধক য় না৷  

ভঞ্জযুীকৃত প্রনফি এফং ফযফস্থানাে ভঞ্জুনযয ভাধযনভ নযবানফ ধননদথধত না থাধকনর ভগ্র ফাংরানদন একআবানফ কামথকয আনফ৷  

ধাযা-২৭৪৷ ২৭৩ ধাযায নধুফধধ ধীনন ভঞ্জযুীকৃত াধিথধপনকি াআনকািথ ধফবানগ শপ্রযণ৷- (১) শমনেনে ২৭৩ ধাযায নুধফধধনত ঈনেধখত দর 

প্রনফি ফা ফযফস্থানাে াআনকািথ ধফবাগ ফা শজরা জনজয দ্বাযা ভঞ্জযুীকৃত আয়ানছ শআ শেনে াআনকািথ ধফবাগ ফা শজরা জজ ঈি ভঞ্জযু ম্পনকথ 

একধি াধিথধপনকি ধনম্নধরধখত অদারনত াঠাআয়া ধদনফন৷ মথা-  

(ক) মখন ভঞ্জুয াআনকািথ ধফবানগয ভাধযনভ য় তখন প্রনতযকধি শজরা অদারনত; 

(খ) শজরা জনজয দ্বাযা ভঞ্জুযীকৃত আনর াআনকািথ ধফবানগ৷  

(২) ঈধাযায় (১) ঈনেধখত প্রধতধি াধিথধপনকি চতুথথ তপধনর ফধণথত দ্ধধতনত কধযনত আনফ এফং ঈি াধিথধপনকি াআনকািথ ধফবানগয ভাধযনভ 

পাআর কধযনত আনফ৷ 

ধাযা-২৭৫৷ ঈমিুবানফ কতৃ এফং তযাধয়ত আনর প্রনফি ফা ফযফস্থানায দযখানস্ত চিূান্ততা৷- প্রনফি ফা ফযফস্থানা দযখাস্ত, মধদ তঃয ফধণথত 

ধদ্ধতনত কযা য় এফং তযাধয়ত কযা য় প্রনফি ফা ফযফস্থানা ভঞ্জুনযয েভতাদাননয ঈনেনয চূিান্ত ফধরয়া গণয আনফ এফং ঈিরূ শকান ভঞ্জুয 

শুধুভাে এআ কাযনণ ধবংধত আনফ না শম, ঈআরকাযী ফা কৃত ঈআরকাযী তাায ভৃতুযয ভনয় শজরায ভনধয ধনধদথষ্ট শকান অফা স্থর ফা ম্পধত্ত 

ধছর না মধদ না অদারনত প্রতাযণায ভাধযনভ ভঞ্জযু প্রতযাায কযায কামথধাযায ভাধযনভ রাব কযা য়৷  

ধাযা- ২৭৬৷ প্রনফনিয জনয ধধিন৷- (১) ংমুি ঈআর নমাগ প্রনফি ফা ফযফস্থানানেয দযখাস্ত শম অদারনত দযখাস্ত কযা য় ঐ অদারনতয 

কামথধাযায় াধাযণবানফ ফযফহৃত স্পষ্টবানফ ধরধখত বালায় ধধিননয ভাধযনভ ঈআর কধযনত আনফ ধকংফা ২৩৭, ২৩৮ এফং ২৩৯ ধাযায় 

ঈনেধখত শেনে ঐ দযখানস্তয ধফলয়ফস্তুয একধি নুধরধ খিা ফা ধফফৃধত নমাগ ধনম্নধরধখত ধফলয়ভূ ধফফৃত কধযনত আনফ- 

(ক) ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভয়; 

(খ) ংমুি শরখা শম তাায ফথনল ঈআর তাা; 

(গ) ধধিনানযয কানছ অনত ানয এআরূ ম্ভাফয ম্পধত্তয ধযভাণ; 

এফং 

(ঙ) দযখাস্তধি প্রনফি ংক্রান্ত আনর ধধিনায শম ঈআনর ঈনেধখত ধনফথাক৷ 

(২) ঈি ধফফযণাধদ ছািা ধধিনন অয ঈনেখ থাধকনফ- 

(ক) মখন দযখাস্তধি শজরা জনজয ধনকি কযা য়, ভৃতুযয ভনয় ভৃত ফযধিয শম জনজয এখধতয়ানযয ভনধয ধনধদথষ্ট অফাস্থর ফা ধকছু ম্পধত্ত ধছর, 

এফং 

(খ) দযখাস্তধি শজরা প্রধতধনধধয ধনকি কযা আনর, ভৃতুযয ভনয় ভৃত ফযধিয শম ঈি প্রধতধনধধয এখধতয়ানযয ভনধয ধনধদথষ্ট অফাস্থর ধছর৷  

Case Law 

Section 276- In our country an application for probate or letters of administration is governed by the old 

law i.e. the Limitation Act, 1908 and there is no bar of limitation in applying for the grant of probate or 

letters of administration or revocation thereof. [Mokta Hossain Vs. Budhi Bala Dashi. 48 DLR 2021. 

Section 276-In a suit for probate or letters of administration all that the Court is to see is that if the will in 

question is a genuine one and then the Court is required to see if the testator had disposing mind at the time 

of execution of the Will. [Moktar Hossain Vs. Budhi Bala Dashi, 48 DLR 2021. 

ধাযা-২৭৭৷ শকান্ শেনে ধধিননয ানথ ঈআনরয নফুাদ ংমিু কধযনত আনফ৷ শকািথ নফুাদক ফযতীত নয শকান ফযধিয দ্বাযা নফুানদয প্রতযায়ন৷- 

শমনেনে অদারনতয কামথধাযায় াধাযণবানফ ফযফহৃত বালা ফযতীত নয শকান বালায় ঈআর, খিায নুধরধ শরখা য় ঐ শেনে অদারত, মধদ 



বালাধি এভন য় শম ঈায জনয একজন নুফাদক ধননয়াগ কধযনত য় ধকংফা মধদ ঈআর নুধরধ ফা খিা নয বালায় য়, ঈা নুফাদ 

কধযফাযনমাগয শকান ফযধিনক ধননয়াগ কধযনফ এফং নুফাদধি ঈি ফযধিয দ্বাযা ধনম্নধরধখতবানফ প্রতযাধয়ত আনফ৷ মথা-  

''অধভ (ক, খ) এআ ভনভথ শঘালণা কধযনতধছ শম, অধভ ভূর ংনয বালা এফং চধযে ধিয়াধছ এফং ধনখুাঁতবানফ ফুধঝয়াধছ এফং ঈনযাি নুফাদ তয 

এফং ধঠক''৷ 

ধাযা-২৭৮৷ ফযফস্থানানেয জনয ধধিন৷- (১) ফযফস্থানানেয জনয দযখাস্ত ূনফথািবানফ স্পষ্টবানফ ধরধখত ধধিননয ভাধযনভ কধযনত আনফ 

এফং দযখানস্ত ধনম্নধরধখত ধফলয়ভূ থাধকনফ৷  

(ক) ভৃত ফযধিয ভৃতুযয ভয় এফং স্থান; 

(খ) ভৃত ফযধিয ধযফায এফং নযানয অত্মীয়স্বজন এফং তাানদয ধনজ ধনজ ফাস্থান; 

(গ) ধধিননয শম ধধকায দাফী কনয; 

(ঘ) ধধিনানযয কানছ অনত ানয এআরূ ম্পধত্তয ধযভান; 

(ঙ) মখন দযখাস্তধি শজরা জনজয ধনকি কযা য়, ভৃতুযয ভনয় ভৃত ফযধিয শম জনজয এখধতয়ানযয ভনধয ধনধদথষ্ট অফাস্থর ফা ধকছু ম্পধত্ত ধছর; 

(চ) দযখাস্তধি শজরা প্রধতধনধধয ধনকি কযা আনর, ভৃতুযয ভনয় ভৃত ফযধিয ঈি প্রধতধনধধয এখধতয়ানযয ভনধয ধনধদথষ্ট অফাস্থর ধছর৷ 

  

ধাযা-১৭৯৷ কধতয় শেনে প্রনফি ফা ফযফস্থানায জনয ধধিন প্রবধৃতনত ধফফধৃত ংনমাজন৷- (১) ২৭৩ ধাযায নুধফধধনত ঈনেধখত, শকান অদারনত 

ভগ্র ফাংরানদন কামথকয আনফ ভনভথ আচ্ছা প্রকা কধযয়া শকান বূ-ম্পধত্তয ঈআনরয প্রনফি ফা ফযফস্থানানেয জনয দযখাস্তকাযী প্রনতযক ফযধি 

তাায ধধিনন মথাক্রনভ ২৭৬  ২৭৮ ধাযায় ধফলয়াধদ ছািা এআরূ ধফফৃধত কধযনফ শম, তাায ধফশ্বা ভনত ফথনল ূনফথািবানফ ঈি কামথকয 

আনফ ভনভথ আচ্ছা প্রকা কধযয়া ঐ ঈআনরয প্রনফি ফা ঐ বূ-ম্পধত্তয ফযফস্থানানেয জনয নয শকান অদারনত দযখাস্ত কযা য় নাআ ধকংফা 

ঈিরূ শকান দযখাস্ত কযা আনর শম অদারনত ঈা কযা আয়ানছ শম ফযধি ফা ফযধিগণ ঈা কধযয়ানছ এফং ঈানত কামথধাযাভূ (মধদ থানক)৷  

(২) ২৭৩ ধাযায নুধফধধয ধীনন শম অদারনত দযখাস্ত কযা য় ঐ অদারত ঈমুি ভনন কধযনর দযখাস্তধি ফাধতর কধযনত আনফ৷  

ধাযা-২৮০৷ প্রনফি, প্রবধৃতয জনয ধধিন স্বােধযত এফং তযাধয়ত আনফ৷- প্রনফি ফা ফযফস্থানায জনয ধধিন কর শেনে ধধিনায এফং তাায 

অআনজীফী, মধদ থানক, কতৃথক স্বােধযত আনফ এফং ধধিনায কতৃথক ধনম্নধরধখতবানফ তযাধয়ত আনফ৷ মথা-  

''অধভ (ক, খ), ঈনযাি ধধিননয এআ ভনভথ শঘালণা কধযনতধছ শম, ধধিনন মাা ধকছু ফরা আয়ানছ তাা অভায তথয এফং ধফশ্বা ভনত তয৷'' 

ধাযা-২৮১৷ ঈআনরয একজন ােীয দ্বাযা প্রনফনিয জনয ধধিননয তযায়ন৷- শমনেনে দযখাস্তধি প্রনফনিয জনয কযা য়, শনেনে ধধিনধি 

ধনম্নধরধখতবানফ ফা ভনভথ কভনে ঈআনরয একজন ােীয দ্বাযা তযাধয়ত আনফ৷  

মথা- 

''অধভ (গ, ঘ), ঈনযাি ধধিনন ঈনেধখত ফথনল ঈআনরয একজন ােী এআ ভনভথ শঘালণা কধযনতধছ শম, অধভ ঈি ঈআরকাযীনক ঈআনর তাায 

স্বােয (ফা ধচহ্ন) ঈধস্থত থাধকয়া ংমুি কধযনত শদধখয়াধছ (ফা ঈি ঈআরকাযী ঈনযাি ধধিনন ংমুি শরখা অভায ঈধস্থধতনত তাায 

ফথনল ঈআর ফধরয়া স্বীকায কধযয়ানছন৷) 

ধাযা-২৮২৷ ধধিন ফা শঘালণায় ধভথযা ফনথনায াধস্ত৷- এতদ্বাযা তযাধয়ত কধযনত আনফ ভনভথ অফযক শকান ধধিন ফা শঘালণায় মধদ এআরূ শকান 

ফণথনা থানক মাা প্রতযায়নকাযী ফযধি ধভথযা ফধরয়া জানন থফা ধফশ্বা কনয তাা আনর ঈি ফযধি ১৮৬০ ানরয ফাংরানদ দণ্ডধফধধয ১৯৩ 

ধাযায ধীনন যাধ কধযয়ানছ ফধরয়া ধফনফধচত আনফ৷ 

ধাযা-২৮৩৷ শজরা জনজয েভতা৷- (১) কর শেনে শজরা জজ ফা শজরা প্রধতধনধধ ঈমুি ভনন কধযনর-  

(ক) থূফথক ফযধিগতবানফ ধধিনাযনক শজযা কধযনত াধযনফ; 

(খ) ঈআনরয ঈমুি কামথকয ম্পনকথ ফা শেেভত ফযফস্থানানে ধধিননয ধধকায ম্পনকথ ধধকতয ােয গ্রণ কধযনত াধযনফ; 

(গ) ভৃনতয বূ-ম্পধত্তনত স্বাথথ অনছ ফধরয়া দাফীদায কর ফযধিনক প্রনফি ফা ফযফস্থানাে ভঞ্জুয কধযফায ূনফথ াধজয আফায ফা কামথধাযা 

শদধখফায অফান জানাআয়া ঈনেখ (citations) আুয কধযনত াধযনফন৷  

(২) ঈনেখধি অদারত প্রােননয শকান ুধফধাজনক স্থানন রিকাআয়া ধদনত আনফ এফং শজরা কানরক্টনযয ধপন এফং জজ ফা শজরা প্রধতধনধধ 

কতৃথক ধননদথধত দ্ধধতনত প্রকা কধযনত ফা জানাআনত আনফ৷  

Case Law 

Section 63 & 283- Admittedly, except PW 1 no one was examined among the 8 attesting withnesses to 

prove attestation of the alleged will and no explanation was given for their non-examination even though 

the law required that at least two attesting witnesses each of whom saw the testator sign or affix his mark 

should be examined by the propounder of the will. The long delay of 15 years in filing the application for 

probate was not explained. The alleged will was found not to be physically genuine. [Bhagirat Barman & 

another Vs. Haricharan Barman, 4 BLC 234]. 



Section 283 Clause (c)-If a person claims independently of the Will he cannot be said to have interest in 

the probate case. [Chandi Proshad Dhar Vs. Bibha Rani Dhar & Ors. 50 DLR 355]. 

ধাযা-২৮৪৷ প্রনফি ফা ফযফস্থানা ভঞ্জনুযয ধফরুনদ্ধ অদারনতয ধফজ্ঞান Caveat)৷- (১) প্রনফি ফা ফযফস্থানা ভঞ্জুনযয ধফরুনদ্ধ কযাধিনয়ি শজরা 

জজ ফা শজরা প্রধতধনধধয ধনকি দানয়য কধযনত আনফ৷  

(২) শকান শজরা প্রধতধনধধয ধনকি শকান কযাধবনয়ি দানয়নযয ফযফধত নযআ ধতধন ঈায কধ শজরা জনজয ধনকি াঠাআয়া ধদনফন৷  

(৩) শজরা জনজয ধনকি কযাধবনয়ি দাধখনরয ফযফধত নযআ ঈায একধি কধ শজরা প্রধতধনধধনক প্রদান কধযনত আনফ, মাায এখধতয়ানযয ভনধয 

ভৃতুযয ভনয় ভৃত ফযধিয ধনধদথষ্ট অফাস্থর ধছর ফধরয়া কধথত য় এফং নয শকান জজ মা শজরা প্রধতধনধধনক মাায ধনকি ঈা শপ্রযণ কযা শজরা 

জনজয ধনকি ুধফধাজনক ফধরয়া প্রতীয়ভান য়৷  

(৪) কযাধবনয়নিয পযভ0 কযাধবনয়ি মতদূয ম্ভফ ঞ্চভ তপধনর ফধণথত অকানয কধযনত আনফ৷  

ধাযা-২৮৫৷ কযাধবনয়ি এধিয নয কযাধবনয়িযনক শনাধি না শদয়া মথন্ত শকান কামথধাযা গ্রণ কযা মাআনফ না৷- দযখাস্ত কযা আয়ানছ ফা দযখানস্তয 

শনাধি শদয়া আয়ানছ এআরূ জজ ফা শজরা প্রধতধনধধয ধনকি কযাধবনয়নিয ভঞু্জয ন্তবূথি কধযফায য প্রনফি ফা ফযফস্থানানেয জনয শকান 

ধধিনন শকান কামথধাযা গ্রণ কযা মাআনফ না৷  

  

ধাযা-২৮৬৷ শজরা প্রধতধনধধ কখন প্রনফি ফা ফযফস্থানা ভঞ্জযু কধযনত াধযনফন৷- শজরা প্রধতধনধধ ঐ শেনে প্রনফি ফা ফযফস্থানাে ভঞ্জুয কধযনত 

াধযনফন না, শমনেনে ভঞ্জুয ম্পনকথ ধফফাদ অনছ ধকংফা শমনেনে তাায অদারনত প্রনফি ফা ফযফস্থানাে ভঞ্জুয কযা ঈধচত আনফ না ভনভথ তাায 

ধনকি প্রতীয়ভান য়৷  

ফযখযা- ধফফাদ থথ কামথ ধাযা ধফনযাধধতা কধযফায জনয শকান ফযধি ফা তাায স্বীকৃত প্রধতধনধধয ভাধযনভ ফা তাায নে কামথ কধযনত 

মথানামুিবানফ ধননয়াগকৃত অআনজীফীয ঈধস্থধত ফুঝাআনফ৷ 

Case Law 

Setion 286 & 288-A District Delegate shall cease his hands under section 286 as soon as a contention as to 

the grant of probate or letters of administration is raised in any case and the matter shall be returned to the 

District Judge in accordance with the provisions of section 288. [Haripada Ghose an another Vs. Gopal 

Chandra Ghose, 47 DLR (AD) 164]. 

ধাযা-২৮৭৷ শকান ধফফাদ না থাধকনর নন্দজনক শেনে শজরা জনজয ধনকি ধফকধৃত শপ্রযনণয েভতা৷- শমনেনে শকান ধফফাদ শনআ ধকন্তু প্রনফি ফা 

ফযফস্থানাে ভঞ্জুয কযা ঈধচত আনফ ফা আনফ না ভনভথ শজরা প্রধতধনধধয ধনকি নন্দজনক ফধরয়া প্রতীয়ভান য় ঐরূ প্রধতধি শেনে থফা 

শকান প্রনফি ফা ফযফস্থানানেয ভঞ্জুয ফা ভঞ্জুনযয জনয দযখানস্তয শেনে মখন শকান প্রে ঈত্থাধত য় তখন শজরা প্রধতধনধধ ঈমুি ভনন কধযনর 

ধফলয়ধি শজরা জনজয ধনকি শপ্রযণ কধযনত াধযনফ ধমধন তাায ধনকি প্রনয়াজনীয় ফধরয়া প্রতীয়ভান ধননদথ শভাতানফক ঈি দযখানস্তয ধফলনয় 

গ্রয আনত শজরা প্রধতধনধধনক ধননদথ ধদনত াধযনফ থফা তাায ধনকি তধকথত ভঞ্জুনযয জনয দযখাস্ত কধযফায ুনমাগ ধদয়া ঈি দযখাস্ত 

ধফলনয়য শেনে অয না গ্রয আনত শজরা প্রধতধনধধনক ধননলধ কধযনত াধযনফন৷ 

ধাযা-২৮৮৷ ধফফাদ থাধকনর থফা শজরা প্রধতধনধধ তাায অদারনত প্রনফি ফা ফযফস্থানাে প্রতযাখান কযা ঈমিু ভনন কধযনর শনেনে দ্ধধত৷- 

শমনেনে ধফফাদ থানক ধকংফা প্রনফি ফা ফযফস্থানাে তাায অদারনত প্রতযাখান কযা ঈধচত ভনভথ শজরা প্রধতধনধধ একভত ন, শনেনে ধধিননয 

ধত দাধখরকৃত দধরর ধধিনধি দযখাস্তকাযী ফযধিয ধনকি শপযত্ াঠাআনত আনফ মাানত ধধিনধি শজরা জনজয ধনকি দাধখর কযা মায় 

শজরা জনজয ধনকি নযায় ধফচানযয ঈনেনয, মধদ না শজরা প্রধতধনধধ ঈা প্রনয়াজনীয় ফধরয়া ভনন কনযন, ঈা অিনকয জনয, মাা ধতধন কধযনত 

এদদ্বাযা েভতাপ্রাপ্ত দাধখর কযা মায় এফং ঐ শেনে ধধিনধি তত্ কতৃথক শজরা জনজয ধনকি াঠাআয়া ধদনত আনফ৷  

Case Law 
Setion 286 & 288-A District Delegate shall cease his hands under section 286 as soon as a contention as to 

the grant of probate or letters of administration is raised in any case and the matter shall be returned to the 

District Judge in accordance with the provisions of section 288. [Haripada Ghose an another Vs. Gopal 

Chandra Ghose, 47 DLR (AD) 164]. 
ধাযা-২৮৯৷ শকানিথয ীরনভানযয প্রনফি ভঞ্জযু কধযনত আনফ৷- ঈআনরয প্রনফি ভঞ্জযু কধযনত আনফ ভনভথ শজরা জজ ফা শজরা প্রধতধনধধয ধনকি মখন 

প্রতীয়ভান য় তখন ধতধন ৬নং তপীনর ফধণথত পযনভ তাায অদারনত ীর শভায ঈি প্রনফি ভঞ্জযু কধযনত আনফ৷  

ধাযা-২৯০৷ অদারনতয ীরনভানয ফযফস্থানাে ভঞ্জযু কধযনত আনফ৷- মখন শজরা জজ ফা শজরা প্রধতধনধধয ধনকি এআরূ প্রতীয়ভান য় শম, 

ংমুি ঈআনরয কধ নমানগ ফা ফযতীত ভৃত ফযধিয বূ-ম্পধত্তনত ফযফস্থানাে ভঞ্জুয কধযনত আনফ মখন ধতধন ৭নং তপধনর ফধণথত পযনভ 

তাায অদারনত ীরনভায ঈি পযভ ভঞ্জযু কধযনফ৷ 

ধাযা-২৯১৷ ফযফস্থানা ফে৷- (১) ২৪১ ধাযায ধীনন ভঞ্জুয ফযধতনযনক শকান ফযধিনক ফযফস্থানাে ভঞ্জুয কযা আনর ঈি প্রনতযক ফযধি ভৃত 

ফযধি বূ-ম্পধত্তয ংগ্রনয জনয ধননয়াধজত এফং ফযফস্থানাকাযী এক ফা একাধধক অভানতকাযী শজরা জজনক ভুচনরকা ধদনফন এফং ঈি 

ভুচনরকা শজরা জজ াধাযণ ফা ধফনল অনদনয ভাধযনভ শমভন ধননদথ ধদনফন শতভন পযনভ কধযনত আনফ৷  

(২) মখন ভৃত ফযধি একজন ধনু্দ, ভুধরভ, শফৌদ্ধ ধখ ফা জজন ফা ফযফাধতপ্রাপ্ত ন তখন- 



(ক) ২৪১ ধাযায ধীনন ভঞ্জুয ম্পনকথ ঈধাযা (১) এয ফযধতক্রভ কামথকয আনফ না৷  

(খ) প্রনফি ভঞ্জযু কযা আয়ানছ এরূ শকান ফযধিয ধনকি শজরা জজ একআ রূ ভুচনরকা দাধফ কধযনত াধযনফন৷  

ধাযা-২৯২৷ ফযফস্থানা ভচুনরকায স্বত্বধননয়াগ৷- ধধিননয ভাধযনভ দযখানস্তয ধবধত্তনত এফং ঈি শকান ভুচনরকায ংগীকায যো কযা য় নাআ এআ 

ভনত ন্তুধষ্টয শপ্রধেনত এফং অদারত শমভন ঈমুি ভনন কনয শতভন জাভানত ধকংফা গৃীত থথ অদারনত ধযনাধ কধযনত আনফ ফা নয 

শকানবানফ জভা ধদনত আনফ ভনভথ শমভন ধফধান কধযনফ শতভন নতথ; অদারত ঈা শকান ফযধি, তাায ধনফথাক ফা ফযফস্থাকনক স্বত্বধননয়াগ কধযনত 

াধযনফ, ধমধন ফা মাাযা ঈায পনর তাায ফা তাানদয ধনজস্বনানভ এভনবানফ ঈি ভুচনরকায ঈয ভাভরা কধযফায ধধকাযী আনফন শমন ঈা 

অদারনতয ধফচাযনকয ধযফনতথ ভূরতঃ তাানক ফা তাানদযনক ধদয়াধছনরন এফং ংধিষ্ট কর ফযধিয ট্রাধস্ট ধানফ ঈি তথ বে ধফলনয় 

অদায়নমাগয ূণথ ধযভাণ অদায় কধযনত াধযনফন৷  

ধাযা-২৯৩৷ প্রনফি এফং ফযফস্থানা ভঞ্জনুযয ভয়৷- ৭ধি স্পষ্ট (Clear) ধদন ধতফাধত না য়া মথন্ত শকান ঈআনরয প্রনফি ভঞ্জুয কযা মাআনফ না, 

এফং ঈআরকাযী ফা কৃত ঈআরকাযীয ভৃতুযয ধদন আনত ১৪ধি ধযস্কায ধদন ধতফাধত না মথন্ত য়া শকান ফযফস্থানাে ভঞ্জুয কযা মাআনফ না৷  

ধাযা-২৯৪৷ ভূর ঈআনরয দাধখর৷- (১) ঈআনরয যকাযী শযধজধষ্ট্র প্রধতধষ্ঠত না য়া মথন্ত প্রনতযক শজরা জজ ফা শজরা প্রধতধনধধ তাায অদারনতয 

শযকনিথয ভনধয কর ভূর ঈআর দাধখর (পাআর) এফং ংযেণ কধযনফন মাায প্রনফি ফা ংমুি ঈআর ফযফস্থানাে তত্কতৃথক ভঞ্জযুীকৃত আনত 

াধযনফ৷ 

(২) ঈি দাধখরকৃত ঈআর ংযেণ এফং ধযদথননয জনয যকায প্রধফধান প্রণয়ন কধযনত াধযনফ৷  

ধাযা-২৯৫৷ ধফফাদূণথ শেনে দ্ধধত৷- শম শজরা জনজয ধনকি শকান ধফলয় ধফফাদ থানক ঐনেনে ১৯০৮ ননয শদয়ানী কামথধফধধয ধফধানাফরী 

শভাতানফক কামথধাযা মতদূয ম্ভফ ধনয়ধভত ভাভরা অকানয আনফ, মাানত শেেভত, প্রনফি ফা ফযফস্থানায জনয ধধিনায ফাদী আনফন এফং ভঞ্জযু 

ধফনযাধধতা কধযনত াধজয ফযধি ধফফাদী আনফন৷  

ধাযা-২৯৬৷ প্রতযাহৃত প্রনফি ফা ফযফস্থানা ভথণ৷- (১) মখন এআ অআননয ধীনন প্রনফি ফা ফযফস্থানানেয ভঞ্জযু প্রতযাায কযা য় ফা ফাধতর 

কযা য়, তখন শম ফযধিনক ভঞ্জযু কযা য় ঐ ফযধি ভঞ্জযুী প্রদত্ত অদারনত নে নেআ প্রনফি ফা ে প্রতযথণ কধযনফন৷  

(২) মধদ ঈি ফযধি শস্বচ্ছায় এফং শকান মুিংগত কাযণ ফযতীত প্রনফি ফা ে প্রতযথণ ঈিবানফ স্থধগত যাখা য়, তাা আনর ধতধন নফথাচ্চ 

১,০০০ িাকা থথ দনণ্ড ফা ৩ ভানয কাযাদণ্ড ফা ঈবয় দনণ্ড দধণ্ডত আনফন৷  

ধাযা-২৯৭৷ প্রনফি ফা ফযফস্থানা প্রতযাানযয ূনফথ ধনফথাক ফা ফযফস্থাকনক প্রদান৷- মখন প্রনফি ফা ফযফস্থানা ভঞ্জুয প্রতযাায কযা য়, তখন ঈা 

প্রতযাানযয ূনফথ ঈি ভঞ্জনুযয ধীনন শকান ধনফথাক ফা ফযফস্থাকনক প্রদত্ত কর ধযনাধ, ঈি প্রতযাায নে, ধযনাধকাযী ফযধিয প্রধত 

জফধ ফযাধত আনফ; এফং ঈি প্রতযাহৃত ভঞ্জুনযয ধীনন কামথকয কধযয়ানছন এভন ধনফথাক ফা ফযফস্থাক তত্কতৃথক শম ফযধিনক যফতথীনত প্রনফি 

ফা ফযফস্থানাে ভঞ্জুয কযা মাআত ঐ ফযধি অআনগতবানফ কধযনত াধযনতন৷ এআরূ ধযনাধ ধফলনয় ধননজ ধযআভফাথ যাধখনত াধযনফন৷  

ধাযা-২৯৮৷ ফযফস্থানাে স্বীকানযয েভতা৷- আনতাূনফথ মাা ধকছুআ ফরা ঈক না শকন, ভৃত ফযধি, ভুধরভ, শফৌদ্ধ, ফা ফযফাধতপ্রাপ্ত ফযধি, ফা 

ধনু্দ, ধখ ফা জজন আনর মাায শেনে ৫৭ ধাযা প্রনমাজয য় না, এআ অআননয ধীনন শকান দযখাস্ত ফা ফযফস্থাে ভঞ্জযু প্রতযাখান কধযফায 

অনদ, ধরধখতবানফ শযকিথকৃত কাযনণ, অদারনতয ধফনফচনাপ্রূত আনফ৷  

ধাযা-২৯৯৷ শজরা জনজয অনদনয ধফরুনদ্ধ অীর৷- এতদ্বাযা শজরা জনজয ঈয ধথত েভতা ফনর তত্কতৃথক প্রধতধি অনদ ১৯০৮ ননয 

শদয়ানী কামথধফধধয ধফধানাফরী শভাতানফক াআনকািথ ধিধবনন অীর ানে আনফ৷  

ধাযা-৩০০৷ াআনকািথ ধিধবননয ভরূ এধিয়ায৷-(১) শজরা জনজয ঈয ধথত কর েভতা প্রনয়ানগ াআনকািথ ধিধবননয শজরা জনজয ানথ 

ভরূ এধিয়ায থাধকনফ৷  

(২) শমনেনে ৫৭ ধাযা প্রনমাজয য় শেে ফযতীত এতদ্বাযা স্থানীয় এরাকায় অনযাধত ভরূ এধিয়ায ফনর াআনকািথ ধিধবন, ভৃত ফযধি ধনু্দ 

ভুধরভ, শফৌদ্ধ, ধখ ফা জজন ফা ফযাধত প্রাপ্ত ফযধি আনর, প্রনফি ফা ফযফস্থানানেয দযখাস্ত গ্রণ কধযনফ না মধদ না যকায যকাযী শগনজনি 

প্রজ্ঞান দ্বাযা ঈানক ঈিরূ কধযফায েভতা দান কনয৷  

ধাযা-৩০১৷ ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয াযণ এফং ঈত্তযাধধকানযয ধফধান৷-দযখানস্তয ধবধত্তনত াআনকািথ ধিধবন শকান ফযধিগত ধনফথাক ফা 

ফযফস্থাকনক ফযখাস্ত, যাণ ধকংফা ফযাধত দান কধযনত াধযনফ এফং ঈি ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয নদ নযনকান ফযধিনক ঈত্তযাধধকায 

কধযনত াধযনফ ধমধন ঈি দ াযাআনফন এফং বূ-ম্পধত্তয দখরবুি ম্পধত্তয ঈি ঈত্তযাধধকায নযস্ত কধযনফন৷  

ধাযা-৩০২৷ ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয ধফনফচনা৷- শমনেনে এআ ধাযায ধীনন প্রনফি ফা ফযফস্থানাে ভঞ্জুয কযা য়, শনেনে াআনকািথ ধিধবন, 

দযখানস্তয ধবধত্তনত বূ-ম্পধত্ত ফা ফযফস্থানা ধফলনয় ধনফথাক ফা ফযফস্থাকনক াধাযণ ফা ধফনল ধননদথ ধদনত াধযনফ৷  

ধযায়- াাঁচ 

ধননজনদয বনুরয ধনফথাকগণ ম্পনকথ 

ধাযা-৩০৩৷ ধননজয বনুরয ধনফথাক৷- শম ফযধি ভৃত ফযধিয ম্পধত্তনত স্তনে কনযন, ধকংফা ধনফথানকয দ বুর নয শকান কামথ কনযন, এফং 

শকান জফধ ধনফথাক ফা ফযফস্থাক না থানক, ঐ ফযধি তাায ধননজয বুনরয ধনফথাক ধননজনক কধযনত াধযনফন৷  

ফযধতক্রভ৷- (১) ংযেনণয ঈনেনয ধকংফা ত্ কানযয ফযফস্থায জনয ফা ধযফায থফা ম্পধত্তয তাত্ েধণক প্রনয়াজননয ঈনেনয ভৃত ফযধিয 

ম্পধত্তনত স্তনে একজন ধনফথাকনক তাায ধননজয বুনরয ধনফথাক কধযনফ না৷  

(২) ননযয ধনকি আনত গৃীত ভৃনতয ণয শরননদননয স্বাবাধফক প্রধক্রয়ায় ধননজয বুনরয ধনফথাক কনয না৷  

ঈদাযণ  

() ক ভৃত ফযধিয ধকছু ণয ফযফায কনয ফা ধদয়া শদয় ফা ধফধক্র কনয থফা তাায ধননজয ঊণ ফা ঈত্তয দায় ূযণানথথ ঈা গ্রণ কনয থফা 

ভৃনতয শদনায় ধযনাধ গ্রণ কনয৷ ক তাায ধননজ বুনরয একজন ধনফথাক৷  

(অ) ক ভৃত ফযধিয শদনা ংগ্র  তাায ণয ধফক্রয় কধযফায জনয ভৃত ফযধিয জীফোয় প্রধতধনধধ ধননফ ধনমুি য় এফং তাায ভৃতুয ম্পনকথ 

ফগত য়ায নয ঈিরূ কামথ কযা ফযাত যানখ৷ এখানন ক ভৃত ফযধিয ভৃতুয ম্পনকথ ফধত য়ায নয তত্কতৃথক ম্পাধদত কামথ ম্পনকথ 

তাায ধননজয বুনরয একজন ধনফথাক৷  

(আ) ক ভৃত ফযধিয ধনফথাক না নয় তাায ধনফথাক ধানফ ভাভরা দানয়য কনয৷ ক তাায ধননজয বুনরয একজন ধনফথাক৷  



ধাযা-৩০৪৷ ধননজয বরু ধফলনয় ধনফথানকয দায়৷- মখন একজন ফযধি তাায ধননজয বুনরয ধনফথাক য়া ধফলনয় কামথ কনযন, তখন ধতধন জফধ 

ধনফথাক ফা প্রাক ফা ভৃনতয শকান ানা দায় ফা ঈত্তযদায়গ্রীতায ধনকি জফাফধদধ আনফন, ঐ ধযভাণ ম্পধত্তয শেনে শম ম্পধত্ত জফধ ধনফথাক 

ফা ফযফস্থানকয ধনকি ধযনাধধত ধযভাণ আনত শদয়ায য তাায ধনকনি অন৷  

  
ধযায় -ছয় 

ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয েভতা 

ধাযা-৩০৫৷ ভৃত ফযধিয ধফদযভান ভাভরায কাযণ এফং ভতুৃযনত শদয় শদনা ধফলনয়৷- একজন ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয ভৃত ফযধিয ধফদযভান কর 

ভাভরায কাযণ ধফলনয় এফং শদনা অদানয়য েভতা ধফলনয় ভৃত ফযধি জীধফত থাধকনর তাায শম েভতা থাধকত, ঐ েভতা থাধকনফ৷  

ধাযা-৩০৬৷ ভৃত ফযধি এফং ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয ধফরুনদ্ধ ভাভরায ধধকায এফং দাফী৷- ভৃতুযয ভনয় শকান ফযধি তা তাায ধনফথাক এফং 

ফযফস্থানকয নে ফা ধফনে ধফদযভান কর ধধকায ১৮৬০ ানরয দধণ্ডধফধধনত ধজথত ভানাধন ফা অঘাত ধকংফা ভৃত য় না এআরূ েধত এফং 

নেয ভৃতুযয নয দাফীকৃত প্রধতকায ায়া মায় না এআরূ ফযতীত, ধফদযভান থাধকনফ৷  

ঈদাযণ 

(ক) শকান কভথকতথায শদাল ফা ফনরায কাযনণ শযররাআনন ংঘলথ ঘনি এফং একজন ফাদী ফাযাত্মকবানফ অত য়, ধকন্তু ভৃতুয য় না৷ শকান 

ভাভরা দানয়য না কধযয়া ধতধন নয ভাযা মান৷ ভাভরায কাযণ ধফদযভান থানক না৷  

(অ) 'ক' ধফফা ধফনচ্ছনদয ভাভরা কনযন৷ 'ক' ভাযা শগর৷ ভাভরা কধযফায কাযণ তাায প্রধতধনধধয ফযাফনয থানক না৷  

  

ধাযা-৩০৭৷ ম্পধত্ত ধফধরফযফস্থা কযায জনয ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয েভতা৷- (১) ঈধাযা (২) এয ধফধানাফরী াননে একজন ধনফথাক ফা 

ফযফস্থাক ১২১-ধাযায ধীনন তাায ঈয নযস্ত ভৃনতয ম্পধত্ত ধতধন শমভন ধফনফচনা কনযন শতভন দ্ধধতনত মূ্পণথবানফ ফা অংধকবানফ 

ধফধরফযফস্থা কধযফায েভতা থানক৷  

ঈদাযণ  

() ভৃত ফযধি তাায ম্পধত্তয ং ঈআরভূনর দান কনযন৷ ধনফথাক ঈি দাননয ম্মধত না ধদয়া ম্পধত্ত ধফক্রয় কনয৷ ধফলয়ধি জফধ৷  

(অ) ধনফথাক তাায ধফনফচনায প্রনয়াগ ফনর ভৃনতয স্থাফয ম্পধত্তয ংধফনল ফন্ধক শদন৷ ফন্ধকধি জফধ৷  

(২) মধদ ভৃত ফযধি ধন্দু, ভুধরভ, শফৌদ্ধ, ধখ, জজন ফা ফযাধত প্রাপ্ত ন তাা আনর ঈধাযা (১) ফনর ধথত াধাযণ েভতা ধনধম্নধরখত 

ফাধাধননলধ তথানে আনফ৷ মথা- 

() ধনফথানকয ঈয নযস্ত স্থাফয ম্পধত্ত ধফধরফযফস্থা কযায েভতা তাানক ধননয়াগকাযী ঈআনরয ভাধযনভ অনযাধত ফাধাধননলধ ানে য় মধদ 

না ঈি ফাধা ধননলধ নে প্রনফি তাানক এফং প্রনফি ভঞ্জুযীকৃত অদারত তাানক ধরধখত অনদ ফনর অনদন ফধণথত নুধভত দ্ধধতনত স্থাফয 

ম্পধত্ত ধফধর কধযফায েভতা দান কনয৷  

(অ) একজন ফযফস্থাক ফযফস্থানানেয ভঞ্জযুীে দানকাযী অদারনতয ূফথানুভধত ফযতীত- 

(ক) ২১১ ধাযায ধীনন াভধয়কবানফ তাায ঈয নযস্ত শকান স্থাফয ম্পধত্ত ফন্ধক চাজথ কযনত ফা ধফক্রয়ভূনর স্তান্তয, দান, ধফধনভয় ফা 

নয শকানবানফ স্তান্তয কধযনত াধযনফন না ফা 

(খ) ৫ ফছনযয ধধক শভয়ানদ ঈি শকান ম্পত্ত আজাযা ধদনত াধযনফন না৷  

(আ) শেেভনত দপা () ফা (অ) এয রঙ্ঘন কধযয়া ধনফথাক ফযফস্থাক ম্পধত্তয ধফধর ফযফস্থা কধযনর ঈি ম্পধত্তনত স্বাথথ ংধিষ্ট শকান ফযধিয 

কানছ ঈা ফাধতরনমাগয আনফ৷  

(৩) এআরূ শেনে প্রনফি ফা ফযফস্থানানেয ভঞ্জযু কধযফায ূনফথ শেেভনত ঈধাযা () এয এফং (১) ধাযায (২) ঈধাযায () এফং (আ) 

ঈধাযায একধি কধ ঈানত ৃষ্ঠাংকন কধযয়া ধদনত আনফ৷ 

(৪) প্রনফি ফা ফযফস্থানাে (৩) ঈধাযা ফা ংমুধি না কযা ফা গাাঁধথয়া না শদফায কাযনণ বফধ আনফ না ধকংফা ঈি ৃষ্ঠাংকন ফা ংমুধিয 

নুধস্থধত এআ ধাযায ধফধানাফরী ফযতীত নয শকানবানফ কামথকয কধযনত ধনফথাক ফা ফযফস্থাকনক েভতা দান কধযনফন৷  

ধাযা-৩০৮৷ ফযফস্থানায াধাযণ েভতা৷- একজন ধনফথাক ফা ফযফস্থাক তত্কতৃথক অআনংগতবানফ খযচ কযায েভতা ছািা ঈা রঙ্ঘন না 

কধযয়া খযচ কধযনত াধযনফন৷ - 

(ক) তত্কতৃথক ফযফস্থাকৃত শকান বূ-ম্পধত্তয ঈমুি তোফধান ফা ফযফস্থানায জনয প্রনয়াজনীয় কামথনেনে এফং  

(খ) াআনকািথ ধফবানগ নুনভাদনক্রনভ ঈি ম্পধত্তয শেনে মুধিংগত এফং ঈমুি শমভন আনফ শতভন ধভথীয় দাতফয এফং নযানয ধফলনয় 

এফং ঈন্নয়ননয শেনে৷  



ধাযা-৩০৯৷ কধভন ফা প্রধতধনধধত্ব চাজথ৷- একজন ধনফথাক ফা ফযফস্থাক ১৯১৩ ানরয Administrator General's Act এয ধীনন ফা দ্বাযা 

ভাফযফস্থাক এয শেনে াভধয়কবানফ ধনধদথষ্ট ানযয চাআনত ধধক ানয শকান কধভন ফা প্রধতধনধত্ব চাজথ গ্রণ ফা দখনর যাখায ধধকাযী আনফ 

না৷  

ধাযা-৩১০৷ ধনফথাক ফা ফযফস্থাক কতৃথক ভনৃতয ম্পধত্ত ক্রয়৷- মধদ শকান ধনফথাক ফা ফযফস্থাক প্রতযেবানফ ফা নযােবানফ ভৃনতয ম্পধত্তয শকান 

ং ক্রয় কনয তাা আনর ধফক্রয়ধি ধফধক্রত ম্পধত্তনত স্বাথথ ংধিষ্ট শকান ফযধিয ধনকি ফাধতরনমাগয আনফ৷  

ধাযা-৩১১৷ কধতয় ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয েভতা একজননয দ্বাযা প্রনয়াগনমাগয৷- মখন কনয়কজন ধনফথাক ফা ফযফস্থাক থানকন তখন ধফযীত 

ভনভথ শকান ধননদথ না থাধকনর তাানদয কনরয েভতা তাানদয ভনধয একজননয দ্বাযা প্রনয়াগ কযা মাআনফ ধমধন ঈআর প্রভাণ কধযয়ানছ ধকংফা 

ফযফস্থানা গ্রণ কধযয়ানছ৷  

ঈদাযণ  

() কনয়কজন ধনফথানকয একজননয ভৃত ফযধিয ধনকি প্রায শদনা ভুিকযনণয ধধকায অনছ৷  

(অ) একজননয আজাযা ভথনণয েভতা অনছ৷  

(আ) একজননয ভৃনতয স্থাফয ফা স্থাফয ম্পধত্ত, ধফক্রনয়য েভতা অনছ৷ 

(ই) একজননয ঈত্তযদানয় ম্মধত শদয়ায েভতা অনছ৷  

(ঈ) একজননয ভৃনতয প্রধত প্রনদয় প্রধতজ্ঞাে ৃষ্ঠাংকন কযায েভতা অনছ৷ 

(উ) ঈআনরয ভাধযনভ ক, খ, গ এফং ঘ শক ধনফথাক ধননয়াগ কযা য় এফং ধননদথ শদয়া য় শম দুআ জননয ধনয়া শকাযাভ আনফ৷ একজন ধনফথাক 

শকান কামথ কধযনত াধযনফন না৷  

ধাযা-৩১২৷ কধতয় ধনফথাক ফা প্রানকয শকান একজননয ভতুৃযনত ধফদযভান েভতা৷- ঈআর ফা ফযফস্থানানেয ভঞ্জযুী ধফযীত ভনভথ শকান ধননদথ 

না থাধকনর কধতয় ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয এক ফা তনতাধধনকয ভৃতুযনত ঈি নদয কর েভতা ঈত্তযজীফীগণ ফা ঈত্তযজীফয ঈয নযস্ত আনফ৷  

ধাযা-৩১৩৷ ফযফস্থানকয ফযফস্থাধত ধফলনয়য েভতা৷- ফযফস্থাধত ধফলনয়য ফযফস্থানকয ঈি ধফলয় ম্পনকথ ভূর ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয 

েভতায নযায় েভতা থাধকনফ৷  

ধাযা-৩১৪৷ নাফারকত্ব কানর ফযফস্থানকয েভতা৷- নাফারকত্ব কানর একজন ফযফস্থানকয একজন াধাযণ ফযফস্থানকয কর েভতা থাধকনফ৷  

ধাযা-৩১৫৷ ধফফাধত ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয েভতা৷- মখন শকান ধফফাধত ভধরানক প্রনফি ফযফস্থানানেয ভঞ্জুয শদয়া য় তখন তাায একজন 

াধাযন ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয কর েভতা থাধকনফ৷ 

ধযায়-াত 

ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয কতথফয ম্পনকথ 

  

ধাযা-৩১৬৷ ভৃনতয নন্তযধষ্টধক্রয়া ম্পনকথ৷- ভৃনতয প্রনয়াজনীয় নন্তযধষ্টধক্রয় নুষ্ঠাননয ম্পাদননয জনয তাায ফস্থা ঈনমাগীবানফ ভৃত ফযধি ঈি 

ঈনেনয মথাপ্ত ম্পধত্ত যাধখয়া শগনর তধফর শদয়া ধনফথানকয কতথফয৷ 

ধাযা-৩১৭৷ তাধরকা এফং ধাব্৷- (১) একজন ধনফথাক ফা ফযফস্থাক প্রনফি ফা ফযফস্থানানেয ভঞ্জনুযয তাধযখ আনত ৬ ভানয ভনধয থফা 

অদারনতয দ্বাযা ধনধথাধযত ভনয়য ভনধয ঐ অদারনতয দখরবুি কর ম্পধত্তয ূণথ এফং প্রকৃত ধাফ এফং কর ানা এফং ধনফথাক ফা 

ফযফস্থাক ধধকাযী ন শকান ফযধিয দ্বাযা এরূ কর শদনা ম্বধরত একধি তাধরকা প্রদথন কধযনফন এফং একআবানফ ভঞ্জুনযয তাধযখ আনত এক 

ফছনযয ভনধয থফা ঈি অদারনতয ধনধদথষ্ট ভনয়য ভনধয তাায কানছ অন্ন ম্পধত্ত এফং ঈি ম্পধত্ত প্রনয়াগ ফা ধফধরফযফস্থায ধদ্ধত ম্বধরত 

বূ-ম্পধত্তয একধি ধাফ প্রদথন কধযনফ৷ 

(২) এআ ধাযায ধীনন শকান পযনভ তাধরকা ফা ধাফ প্রদধথত আনফ ুপ্রীভ শকািথ তাা ধনধথাযণ কধযনত াধযনফ৷  

(৩) মধদ ধনফথাক ফা ফযফস্থাক আচ্ছাকৃতবানফ এআ ধাযায ধীনন অদারনতয দ্বাযা ধননদথধত তাধরকা ফা ধাফ প্রদথন না কনযন তাা আনর ধতধন 

১৮৬০ ানরয দণ্ডধফধধয ১৭৬ ধাযায ধীন যাধ কধযয়ানছ ফধরয়া গণয আনফ৷  

(৪) এআ ধাযায ধীনন আচ্ছাকৃতবানফ ধভথযা তাধরকা ফা ধাফ প্রদথন কযা আনর ঈা ঈি ধফধধয ১৯৩ ধাযায ধীনন যাধ ফধরয়া ধফনফধচত 

আনফ৷  

ধাযা-৩১৮৷ কধতয় শেনে তাধরকা ফাংরানদনয শকান ংনয ম্পধত্তয ন্তবূথি কধযনফ৷- শমনেনে ভগ্র ফাংরানদনয কামথকয য়ায ধবপ্রানয় 

প্রনফি ফা ফযফস্থানানেয ভঞ্জযু কযা য় ঐ কর শেনে ধনফথাক ফা ফযফস্থাক ফাংরানদন ফধস্থত ভৃত ফযধিয কর স্থাফয ফা স্থাফয কর 

ম্পধত্তয তাধরকায় ন্তবূথি কধযনফ এফং ঈি ম্পধত্তয ভূরয অরাদা অরাদাবানফ ঈি তাধরকায় ঈনেখ কধযনত আনফ এফং ম্পধত্ত ফাংরানদন 

শমখাননআ থাকুক না শকন প্রনফি ফা ফযফস্থানানেয নুরূ ধদক ম্পধত্তয ধযভাণ ফা ভূরয ধামথনমাগয আনফ৷  

ধাযা-৩১৯৷ ভৃনতয ম্পধত্ত এফং শদনা ম্পনকথ৷- মুধিেত শ্রনভ ধনফথাক ফা ফযফস্থাক ভৃনতয ম্পধত্ত এফং তাায ভৃতুযয ভনয় তাায ধনকি প্রায 

শদনা ংগ্র কধযনফন৷  

ধাযা-৩২০৷ ভস্ত শদনায ূনফথ খযচ প্রদান কধযনত আনফ৷- ভৃত ফযধিয ভান এফং গুণ নুমায়ী মুধিেত ধযভানণ অনন্তযধষ্টধক্রয়ায ফযয় এফং 

ভৃতুযমযায চাজথ ধচধকত্া শফায জনয ধপ এফং তাায ভৃতুযয একভা ূনফথ শফািথ এফং রধজং কর শদনায ূনফথ ধযনাধ কধযনত আনফ৷  

ধাযা-৩২১৷ ঈি খযনচয নয নযানয খযচ ধযনাধ কধযনত আনফ৷- ম্পধত্ত ফযফস্থানায জনয প্রনয়াজনীয় শকান ধফচায ধফবাগীয় কামথধাযায জনয ফা 

ধফলনয়য খযচ প্রনফি ফা ফযফস্থানাে রানবয খযচ নন্তযধষ্টধক্রয়া খযচ এফং ভৃতুয মযায চানজথয নয ধযনাধ কধযনত আনফ৷ 



ধাযা-৩২২৷ কধতয় শফায জনয ভুজযুী নয ধযনাধ কধযনত আনফ এফং তাযয নযানয শদনা৷- শকান শ্রধভক অধিথজান ফা ঘনযায়া চাকনযয দ্বাযা 

ভৃত ফযধিয ভৃতুযয ূনফথ ৩ ভানয ভনধয তাায জনয শফায শেনে শদয় ভুজুযী নয ধযনাধ কধযনত আনফ এফং তাায য গ্রাধধকানযয ধবধত্তনত 

ভৃত ফযধিয নযানয শদনা ধযনাধ কধযনত আনফ৷  

ধাযা-৩২৩৷ ূনফথাি ফযতীত কর শদনা ভান ানয ধযনাধ কধযনত আনফ৷- ূনফথ মাা ফরা আয়ানছ তাা ফযতীত শকান ানাদানযয নয শকান 

ানাদানযয ঈয গ্রাধধকানযয ধধকায থাধকনফ না; ধকন্তু ধনফথাক ফা ফযফস্থাক তাায ধনজস্ব শদনা মতদূয মথন্ত ভৃত ফযধিয ম্পধত্ত ফধধথত 

আত ততদূয মথন্ত তাায জানায ভনধয ঈি কর শদনা ভান ানয ধযনাধ কধযনফন৷  

ধাযা-৩২৪৷ শদনা ধযনানধ স্থাফয ম্পধত্তয প্রনয়াগ শমনেনে স্থায়ী ধনফা ফাংরানদ নয়৷- (১) মধদ ভৃত ফযধিয স্থায়ী ধনফা ফাংরানদন না থানক, 

তানর তাায শদনা ধযনানধয জনয স্থাফয ম্পধত্ত ফযফায কধযফায ধফলয়ধি ফাংরানদনয অআন দ্বাযা ধনয়ধন্ত্রত আনফ৷  

(২) (১) ঈধাযা ফনর শদনায ংধফননলয ধযনাধ গ্রণকাযী শকান ানাদায ভৃনতয স্থাফয ম্পধত্তয 'ঈস্বনত্ব' শকান বানগয ধধকাযী 

আনফন না, মধদ না ধতধন নযানয ানাদানযয করযাণানথথ ঈি ধযনাধ ধানফ অননন৷ 

(৩) এআ ধাযা ভৃত ফযধি ধনু্দ, ভুধরভ, শফৌদ্ধ, ধখ ফা জজন ফা ফযাধতপ্রাপ্ত ফযধি আনর প্রনমাজয আনফ না৷  

  

ঈদাযণ  

ক এভন শকান শদন তাায স্থায়ী ধনফা অনছ শমখানন ীর শভাযাংধকত দধররে ীর শভাযাংধকত ধ নয় দধররনেয ঈয প্রাধানয রাব 

কনয ৫,০০০ িাকা ভূনরযয স্থাফয ম্পধত্ত এফং ১০,০০০ িাকা ভূনরয স্থাফয ম্পধত্ত এফং ১০,০০০ িাকায শদনা এফং একআ ধযভাণ ীর 

শভাযীন দধরনর শদনা যাধখয়া ভাযা মান৷ ায়ানাদাযগণ স্থাফয ম্পধত্তয রাব আনত তাানদয শদনায ধথাং গ্রণ কনযন৷ স্থাফয ম্পধত্তয 

রবযাং শভাযাংধকত দধরনরয শদনা ধযনানধ ফযয় আনফ মতেণ না ঈি শদনায ধথাং ধযনাধ কযা য়৷ এআ ঈআর ৫,০০০ িাকা যাধখয়া মায় 

মাা শদনাদানযয ভনধয অনুাধতক ানয ফণ্টন কধযয়া ধদনত য়৷  

ধাযা-৩২৫৷ ঈত্তযদানয়য ূনফথ শদনা ধযনাধ কধযনত আনফ৷- প্রনতযক প্রকায শদনা শকান ঈত্তযদানয়য ূনফথ ফযআ ধযনাধ কধযনত আফ৷  

 ধাযা-৩২৬৷ ফযাধত ছািা ধনফথাক ফা ফযফস্থাক ঈত্তযদায় ধযনানধ ফাধয নয়৷- মধদ ভৃত ফযধিয বূ-ম্পধত্ত শকান স্বত্বাধীন দায়-দাধয়ত্ব ানে 

য় তাা আনর দায়-দাধয়ত্ব শভিাননায মথাপ্ত ফযাধত ফযতীত ধনফথাক ফা ফযফস্থাক শকান ঈত্তযদায় ধযনানধ ফাধয নয়৷  

ধাযা-৩২৭৷ াধাযণ ঈত্তযদানয়য হ্রা৷- শদনা ধযনানধয নয মধদ ম্পধত্ত, প্রনয়াজনীয় খযচ এফং ুধনধদথষ্ট ঈত্তযদায়ভূ ূণথবানফ কর াধাযণ 

ঈত্তযদায় ধযনাধ মথাপ্ত না য় তাা আনর যফতথী ং ভান নুানত কভানত নফ হ্রাপ্রাপ্ত আনফ এফং ঈআনর ধফযীত ভনভথ শকান ধননদথ না 

থাধকনর ধনফথাক একজননক গ্রাধধকায ধদয়া নয ঈত্তযদায়গ্রীতানক ধযনাধ কধযনত ধকংফা ধননজ শকান ঈত্তয দানয়য থথ দখনর যাধখনত থফা 

শকান ফযধিনক ধযনাধ কধযনত াধযনফন না ধতধন শম ফযধিয ট্রাধষ্ট৷  

 ধাযা-৩২৮৷ ম্পধত্ত শদনা ধযনানধ মথাপ্ত আনর ুধনধদথষ্ট ঈত্তযদানয়য হ্রাীনতা৷- শমনেনে ুধনধদথষ্ট ঈত্তযদায় থানক এফং ম্পধত্ত শদনা এফং 

প্রনয়াজনীয় খযচ ধযনানধ মথাপ্ত য় শনেনে ধনধদথষ্টকৃত ফস্তু শকান হ্রা ছািাআ ঈত্তযদায়গ্রীতানক থণ কধযনত আনফ৷  

ধাযা-৩২৯৷ ধননদথাথথক ঈত্তযদানয়য ধীনন ধধকায মখন ম্পধত্ত শদনা এফং প্রনয়াজনীয় খযচ ধযনানধ মথাপ্ত৷- শমনেনে ধননদথাথথক ঈত্তযদায় 

থানক এফং ম্পধত্ত শদনা এফং প্রনয়াজনীয় খযচ ধযনানধ মথাপ্ত শনেনে ঈত্তযদায়গ্রীতায ঐ তধফর আনত তাায ঈত্তযদায় ধযনানধয 

গ্রাধধকাযধবধত্তক দাফী থানক শ তধফর আনত ঈি তধফর ধনঃনধলত না য়া মথন্ত ঈত্তযদায়ধি ধযনাধ কধযনত আনফ ফধরয়া ধননদথ থানক 

এফং তধফর ধনঃনধলত য়ায নয মধদ ঈত্তযদানয়য ংধফনল তখন ধযনাধধত না থানক তাা আনর ধতধন াধাযণ ম্পধত্তয ধফরুনদ্ধ 

ফধনষ্টয জনয দাধধকানযয ধধকাযী আনফন৷  

ধাযা-৩৩০৷ ুধনধদথষ্ট ঈত্তযদানয়য অনুাধতক হ্রা৷- মধদ ম্পধত্ত শদনা এফং ুধনধদথষ্ট ঈত্তযদায় ধযনানধ মথাপ্ত না য় তাা আনর যফধতথধি আনত 

ঈানদয ধননজনদয ধযভাণ অণুাধতক ানয কভাআনত আনফ৷  

 ঈদাযণ 

ক, খ শক ৫০০ িাকা ভূনরযয একধি িায়ভে ধযং এফং ১,০০০ িাকায ভূনরযয একধি শঘািা দান কনয৷ ঈআরকাযীয কর ধফলয় ধফক্রয় কযায 

প্রনয়াজন য় এফং শদনা ধযনানধয য তাায ম্পধত্তয ভূরয য় ১,০০০ িাকা৷ এআ থথ আনত খ শক ৩৩৩.৩৩ িাকা এফং গ শক ৬৬৬.৬৭ িাকা 

ধযনাধ কধযনত য়৷  

ধাযা-৩৩১৷ কভাননায ঈনেনয ঈত্তযদায়নক াধাযণ ধানফ গণয কধযনত আনফ৷- কভাননায ঈনেনয অজীফন ঈত্তযদায় বাতা প্রদানন ঈআর দ্বাযা 

ফধণ্টত থথ এফং বাতায ভূরয মখন ঈি বাতা প্রদানন শকান থথ ফণ্টন না কযা য় াধাযণ ঈত্তযদায় ধানফ গণয কধযনত আনফ৷  

ধযায় -অি 

ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয দ্বাযা ঈত্তযদানয় ম্পধত্ত  

ধাযা-৩৩২৷ ঈত্তযদায় গ্রীতায স্বত্বূণথ কধযনত প্রনয়াজনীয় ম্মধত৷- ঈত্তযদানয় ঈত্তযদায় গ্রীতায স্বত্ব ূণথ কধযনত ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয ম্মধত 

প্রনয়াজন৷ 

ঈদাযণ  

() ক ঈআনরয দ্বাযা খ শক শানারী ফযাংনক জভাযত যকাযী কাগজ দান কনয৷ ফযাংনকয ধধকঈধযধি থনণ শকান েভতা নাআ ধকংফা ধনফথানকয 

ম্মধত ফযতীত খ এয ঈানদয দখর শনয়ায ধধকায শনআ৷  

(অ) ক ঈআর দ্বাযা খ এয প্রজা নে ঢাকায় তাায ফািী গ শক দান কনয৷ ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয ম্মধত ফযতীত গ ঈায খাজনা গ্রণ কধযনফন 

না৷  



ধাযা-৩৩৩৷ ুধনধদথষ্ট ঈত্তযদানয় ধনফথানকয ম্মধতয পর৷- (১) ুধনধদথষ্ট দানন ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয ম্মধত ঈানত ধনফথাক ফা ফযফস্থাক ধানফ 

তাায স্বাথথ ফধঞ্চত এফং ঈত্তযদায়গ্রীতায দাননয ধফলয় স্তান্তনয মথাপ্ত আনফ, মধদ ম্পধত্তয প্রকৃধত ফা ফস্থা এআরূ য় শম, ঈা ধফলয়বানফ 

স্তান্তয কধযনত আনফ৷  

(২) এআ ম্মধত শভৌধখক এফং ধনফথাক ফযফস্থানকয অচযণ আনত প্রকায ফা অপ্রকায আনত াধযনফ৷  

 ঈদাযণ  

() একিা শঘািা দান কযা য়৷ ধনফথাক ঈা স্তান্তয কধযনত ঈত্তযদায় গ্রীতানক নুনযাধ কনযন ধকংফা তৃতীয় ে ধনফথানকয ধনকি আনত 

শঘািাধি ক্রয় কযায প্রস্তাফ শদন, এফং ধতধন ঈত্তযদায় গ্রীতায ধনকি অনফদন কধযফায ধননদথ শদন৷ ঈত্তয দায়ধিনত ম্মধত ফযি৷  

(অ) তধফনরয ুদ ঈত্তযদায়গ্রীতায নাফারকত্বকানর তাায বযণ-শালনণয জনয ফযয় আনফ ফধরয়া ধননদথ শদয়া য়৷ ধনফথাক ঈা প্রনয়াগ 

কধযনত অযম্ভ কনযন৷ ভুদয় দানন আা ম্মধত৷  

(আ) প্রথনভ ক এফং খ শক তধফর দান কযা য়৷ ধনফথাক তধফনরয ুদ ক শক ধযনাধ কনযন৷ আা ক-শক দাননয প্রধত ফযি ম্মধত৷  

(ই) ঈআরকাযীয কর শদনা ধযনানধয নয ধকন্তু ুধনধদথষ্ট ঈত্তযদায় শভিাননায ূনফথ ধনফথাকগণ ভাযা মান৷ ঈত্তযদায়ভূন ম্মধত নুভান কযা 

মাআনফ৷ 

(ঈ) ুধনধদথষ্ট ণয দান কযা আয়ানছ এআরূ ফযধি ঈায দখর গ্রণ কনযন এফং ধনফথানকয শকান অধত্ত ফযধতনযনক ঈা দখনর যানখন৷  

ধাযা-৩৩৪৷ তথানে ম্মধত৷- ঈত্তযদানয় ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয ম্মধত তথানে আনত াধযনফ এফং তথধি মধদ এভন য় শম, তাা ফরফত্ 

কধযফায ধধকায তাায অনছ এফং ঈা ম্পাদন কযা না য়, তাা আনর শখানন শকান ম্মধত নাআ৷  

 ঈদাযণ  

() ক, খ, শক ুরতানুনযয বূধভ দান কনযন মাা ঈআর এফং ক-এয ভৃতুযয তাধযনখ ১০,০০০ িাকা শযননাধীন ধছর৷ ধনফথাক দানধিনত এআ নতথ 

ম্মধত দান কনযন শম, খ ঈআরকাযীয ভৃতুযনত শযননন শদয় ধযভাণ ধনধদথষ্ট ভনয়য ভনধয ধযনাধ কধযনফন৷ ধযনাধ কযা য় নাআ৷ শকান ম্মধত 

নাআ৷  

(অ) দানন ঈআরকাযী এআ নতথ ম্মধত দান কনযন শম, ঈত্তযদায়গ্রীতা তানক ধকছু থথ প্রদান কধযনফন৷ থথ ধযনাধ কযা য় নাআ৷ ম্মধত জফধ৷ 

ধাযা-৩৩৫৷ ধনজস্ব ঈত্তযদানয় ধনফথানকয ম্মধত৷- (১) মখন ধনফথাক ফা ফযফস্থাক একজন ঈত্তযদায়গ্রীতা, তখন তাায ঈত্তযদানয় তাায ম্মধত 

দান কযায ভনয় একআবানফ শমভন প্রনয়াজন শতভন ঈানত তাায স্বত্ব ূণথ কধযনত প্রনয়াজন য়, এফং একআবানফ তাায ম্মধত প্রকায ফা 

প্রকায আনত াধযনফ৷  

(২) ম্মধত ফযি আনফ মধদ ম্মধত ফযফস্থানায় তাায দ্ধধতনত ধতধন এভন শকান কামথ কনযন মাা ঈত্তযদায়গ্রীতা ধানফ তাায চধযনে 

ফযাতনমাগয এফং ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয চধযনে ফযাতনমাগয নয়৷  

 ঈদাযণ  

একজন ধনফথাক তাানক দানকৃত ফাধিয খাজনা ধকংফা যকাযী ধধকঈধযনজয ুদ গ্রণ কনযন এফং ঈা ধননজয ফযফানয প্রনয়াগ কনযন৷ আা 

ম্মধত৷  

ধাযা-৩৩৬৷ ধনফথানকয ম্মধতয পর৷- ঈত্তযদানয় ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয ম্মধত ঈআরকাযীয ভৃতুয আনত ঈানত কামথকয আনফ৷  

 ঈদাযণ 

() একজন ঈত্তযদায়গ্রীতা ধনফথানকয দ্বাযা ম্মধত রানবয ূনফথ তাায ফািী ধফক্রয় কনযন৷ ঈত্তযদায় গ্রীতা যফতথীনত শক্রতায করযানণ ঈানত 

ম্মধত দান কনয এফং ঈত্তযদায় তথ ূযণ কনয৷  

(অ) ক, খ শক তাায ভৃতুয আনত ুদ  ১,০০০ িাকা দান কনযন৷ ক এয ভৃতুয আনত এফ ফছয ধতফাধত না য়া মথন্ত ধনফথাক তাায 

ঈত্তযদানন ম্মধত শদন নাআ৷ ক এয ভৃতুয আনত খ ুনদয ধধকাযী ন৷  

ধাযা-৩৩৭৷ কখন ধনফথাকনক ঈত্তযদায় থণ কধযনত য়৷- একজন ধনফথাক ফা ফযফস্থাক ঈআরকাযীয ভৃতুয আনত এক ফছয ধতফাধত না য়া 

মথন্ত শকান ঈত্তযদায় ধযনাধ ফা থনণ ফাধয থাধকনফন না৷  

 ঈদাযণ 

ক ঈআনরয দ্বাযা তাায ভৃতুযয নয ছয় ভানয ভনধয ঈত্তযদায় ধযনাধ কধযনত আনফ ফধরয়া ধননদথ শদন এক ফছয ধতফাধত না আনর ধনফথাক 

ঈা ধযনাধ কধযনত ফাধয নন৷ 

 ধযায় -নয় 

বাতা ধযনাধ এফং ফণ্টন ম্পনকথ  

ধাযা-৩৩৮৷ ঈআনরয দ্বাযা ভয় ধনধথাধযত না থাধকনর বাতায অযম্ভ৷- শমনেনে ঈআনরয দ্বাযা বািা শদয়া য় এফং ঈা অযনম্ভয তাধযখ ঈনেখ না 

কযা য়, শনেনে ঈা ঈআরকাযীয ভৃতুয আনত শুরু আনফ এফং প্রথভ ধযনাধ ঈি ঘিনায যফতথী এক ফছয ধতফাধত আনর কধযনত আনফ৷ 

ধাযা-৩৩৯৷ কখন লান্মাধক ফা ভাধক ানয বাতা প্রদান কধযনত আনফ৷-শমনেনে লান্মাধক ফা ভাধক বানফ বাতা ধযনাধ কধযনত আনফ ফধরয়া 

ধননদথ থানক শনেনে প্রথভ এক চতুথথাং ফা ঈআরকাযীয ভৃতুযয নয প্রথভ ভা ভাধপ্তয নয প্রথভ ধযনাধ শদয় আনফ এফং ধনফথাক ফা 

ফযফস্থাক ঈমুি ভনন কধযনর মখন প্রায আনফ তখন ধযনাধ কধযনত আনফ ধকন্তু, ফছয শল না য়া মথন্ত ধনফথাক ফা ফযফস্থাক ঈা 

ধযনানধ ফাধয থাধকনফ না৷  



ধাযা-৩৪০৷ নকু্রধভক ধযনানধয তাধযখ মখন ধনধদথষ্ট ভনয়য ভনধয থফা ধনধদথষ্ট ধদনন প্রথভ ধযনানধ ধননদথ থানকঃ ধযনানধয ূনফথ বাতা 

গ্রণকাযীয ভৃতুয৷- (১) শমনেনে ঈআরকাযী ভৃতুয আনত এক ভা ধকংফা এক ভা ভনয়য শকান ংনয ভনধয ধকংফা শকান ধনধদথষ্ট ধদনন বাতা প্রথভ 

ধযনাধ কধযনত আনফ ফধরয়া ধননদথ থানক, শনেনে শম তাধযনখ প্রথভ ধযনাধ কধযত আনফ ফধরয়া ধননদথ থানক ঐ তাধযখ নুক্রধভক ধযনাধ 

কধযনত আনফ৷  

(২) মধদ ধযনানধয ভয় ভনধয ধফনযাধধতা গ্রণকাযী ভাযা মান তাা আনর বাতায ফধণ্টত বাগ তাায প্রধতধনধধনক ধযনাধ কধযনত আনফ 

 ধযায়-দ 

ঈত্তযদানয়য জনয প্রদত্ত তধফনর ধফধননয়াগ  

  

ধাযা-৩৪১৷ দানকৃত নথথয ধফধননয়াগ শমনেনে ুধনধদথষ্ট নয় এআরূ ঈত্তযদায়গ্রীতা অজীফননয জনয প্রদত্ত৷ -শমনেনে ুধনধদথষ্ট নয় এআরূ 

ঈত্তযদায়গ্রীতা অজীফননয জনয শদয়া য়, শনেনে ফছযানন্ত দানকৃত থথ ুপ্রীভনকািথ াধাযণ ধফধধ দ্বাযা শমভন েভতা দান কযনফন ফা ধননদথ 

ধদনফন শতভনবানফ ধফধননয়াগ কধযনত আনফ এফং ঈদূ্ভত রবযাং ঈত্তযদায়গ্রীতানক ধযনাধ কধযনত আনফ৷  

ধাযা-৩৪২৷ াধাযণ ঈত্তযদানয়য ধফধননয়াগ বধফলযনত ধযনাধ কধযনত আনফ ভধযফতথী ুনদয ধফধরফযফস্থা৷- (১) শমনেনে একধি াধাযণ ঈত্তযদায় 

বধফলযত্ ভনয় ধযনাধধতফয ফধরয়া শদয়া য়, শনেনে ধনফথাক ফা ফযফস্থাক ৩৪১ ধাযায় ঈধেধখত প্রকানযয ধধকঈধযধিনত ঈা ধভিাননায 

জনয মথাপ্ত থথ ধফধননয়াগ কধযনত আনফ৷  

(২) ভধযফতথী ুদ ঈআরকাযীয বূ-ম্পধত্ত ফধষ্টাং গঠন কধযনফ৷  

ধাযা-৩৪৩৷ শকান তধফর বাতায ধত চাজথকতৃ ধকংফা ফধণ্টত না আনর দ্ধধত৷-শমনেনে ফাধলথক বাগ শদয়া য় এফং ঈা ূযনণ ঈায ধযনানধয 

ধত ফা ঈআনরয দ্বাযা ফধণ্টত না য়, শনেনে ধনধদথষ্ট ধযভাণ যকাযী বাতা ক্রয় কধযনত আনফ ধকংফা মধদ ঈি শকান ফাধলথক বাতা ায়া না 

মায়, তাা আনর ৩৪১ ধাযায় ঈধেধখত প্রকানয ধধকঈধযধিনজ ফাধলথক বাতা ধভিানত মথাপ্ত থথ ঈি ঈনেনয ধফধননয়াগ কধযনত আনফ৷  

ধাযা-৩৪৪৷ ফধষ্টনবাগী ঈত্তযদায়গ্রীতানক তথানে দান স্তান্তয৷-শমনেনে দান তথানে য়, শনেনে ধনফথাক ফা ফযফস্থাক ঈত্তযদানয়য 

ধযভাণ ধফধননয়াগ কধযনত ফাধয নয়, ধকন্তু ঈত্তযদায় শদয় আনর ঈত্তযদায় ধযনানধয জনয তত্ কতৃথক মথাপ্ত শদয়ায ধবধত্তনত ফধষ্টনবাগী 

ঈত্তযদায়গ্রীতানক বূ-ম্পধত্তয ফধষ্ট ভুদয় ং স্তান্তয কধযনত াধযনফন৷   

ধাযা-৩৪৫৷ ধফনল ধধকঈধযধিনজ ধফধননয়ানগয ধননদথ ফযতীত অজীফননয জনয দানকতৃ ফধষ্টাংনয ধফধননয়াগ৷- (১) শমনেনে ঈআরকাযী শকান 

ধননদথ ফযতীত শকান ফযধিনক অজীফননয জনয তাায বূ-ম্পধত্তয ফধষ্টাং দান কনযন, শনেনে ৩৪১ ধাযায় ঈনেধখত প্রকানযয ধধকঈধযধিনজ 

ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভনয় মতখাধন ধফধননয়াগ কযা য় নাআ ততখাধন নথথ ধযণত কযা মাআনফ এফং ঈি ধধকঈধযধিনজ ধফধননয়াগ কযা মাআনফ৷  

(২) ভৃত ফযধি ধনু্দ, ভুধরভ, শফৌদ্ধ, ধখ ফা জজন ফা ফযাধতপ্রাপ্ত ফযধি আনর এআ ধাযা প্রনমাজয আনফ নায  

ধাযা-৩৪৬৷ ুধনধদথষ্ট ধধকঈধযধিনজ ধফধননয়াগ কধযফায ধননদথ দানকৃত ফধষ্টাংনয ধফধননয়াগ৷- শমনেনে ঈআরকাযী শকান ফযধিনক াযাজীফননয 

জনয তাায বূ-ম্পধত্তয ফধষ্টাং দান কনযন এফং ধননদথ শদন শম, ঈা ধনধদথষ্ট ধধকঈধযধিনজ ধফধননয়াগ কধযনত আনফ, শনেনে ঈআরকাযীয 

ভৃতুযয ভনয় বূ-ম্পধত্তয মতখাধন ং ধধকঈধযধিনজ ধফধননয়াগ কযা য়ধন ততখাধন নথথ ধযণত আনফ এফং ঈি ধধকঈধযধিনক ধফধননয়াগ 

কধযনত আনফ৷  

ধাযা-৩৪৭৷ রূান্তয এফং ধফধননয়ানগয ভয় ক্রয় দ্ধধত৷- ৩৪৫ এফং ৩৪৬ ধাযায় ফধণথত ঈি রূান্তয ক্রয় ধফধননয়াগ ধনফথাক ফা ফযফস্থাক শম 

ভয় ঈমুি ভনন কনযন ঐ ভনয় এফং দ্ধধতনত কধযনত আনফ এফং ঈি রূান্তয এফং ধফধননয়াগ মূ্পণথ না য়া মথন্ত শম ফযধি ঈি 

তধফনরয অনয় াভধয়কবানফ ধধকাযী আনতন ঐ ফযধি ধফধননয়াগ কযা য় নাআ এআরূ তধফনরয ংধফননলয ফাজায ভূনরযয ঈয ফাধলথক 

৪% ানয ুদ াআনফনঃ  

তনফ তথ থানক শম, ধফধননয়াগ ম্পন্ন য়ায ূনফথ ুনদয ায ফাধলথক ৬% আনফ মখন ঈআরকাযী ধনু্দ, ভুধরভ, শফৌদ্ধ, ধখ, ফা জজন ফা 

ফযাধতপ্রাপ্ত ফযধি ন৷  

ধাযা-৩৪৮৷ নাফারক তাত্ েধণক ধযনাধ ফা দাননয দখনরয ধধকাযী আনর দ্ধধত, এফং তাায নে ফযধিনক ধযনানধয শকান ধননদথ না 

থাধকনর৷- (১) শমনেনে দাননয তথ দ্বাযা, ঈত্তযদায়গ্রীতা দানকৃত ধযনাধ ফা থথ ফা দাননয যাধয দখনরয ধধকাযী, ধকন্তু ধতধন নাফারক এফং 

তাায নে নয শকান ফযধিনক ধযনাধ কধযফায জনয ঈআনর শকান ধননদথ নাআ, শনেনে ধনফথাক ফা ফযফস্থাক ঈা শজরা অদারনত ধযনাধ 

ধকংফা থণ কধযনফন, মাায শজরা প্রধতধনধধ দ্বাযা প্রনফি ফা ফযফস্থানাে ঈত্তযদায়গ্রীতানক ভঞ্জুয কযা আয়াধছর মধদ ঈত্তযদায়গ্রীতা একজন 

য়ািথ ফ শকািথ না য়৷  

(২) মধদ ঈত্তযদায় গ্রীতা শকািথ ফ য়ািথ ন, তাা আনর ঈত্তযদায়ধি তাায শকািথ ফ য়ানিথয ধানফ ধযনাধ কধযনত আনফ৷  

(৩) শজরা অদারনত ধকংফা শকািথ ফ য়ানিথ ঈি ধযনাধ ঈিবানফ ধযনাধধত নথথয মথাপ্ত ফযাধত আনফ৷ 

(৪) এআ ধাযায ধীনন ধযনাধধত থথ যকাযী ধধকঈধযধিজ ক্রনয় ধফধননয়াগ কধযনত আনফ, মাা ুদ ঈানত ধধকাযী ফযধিনক ধযনাধ 

কধযনত আনফ থফা ধবন্নবানফ তাায করযানণ ফযয় আনফ থফা অদারত ফা জজ শমভন ধননদথ শদন শতভন আনফ৷  

ধযায়-এগায 

ঈত্তযদানয়য রাব এফং ুদ  

ধাযা-৩৪৯৷ ুধনধদথষ্ট ঈত্তযদানয়য রানব ঈত্তযদায়গ্রীতায স্বত্ব৷- ঈআরকাযীয ভৃতুয আনত ুধনধদথষ্ট ঈত্তযদানয়য ঈত্তযদায় গ্রীতা ঈায ধযভাণ রানবয 

ধধকাযী আনফন৷  



ফযধতক্রভঃ- তথানে ুধনধদথষ্ট দান, ঈআরকাযীয ভৃতুয এফং ঈত্তযদায় নযস্ততায ভধযফতথী ভনয় ঈত্তযদানয়য রাব ন্তবূথি কনয না৷ ঈায স্পষ্ট 

রাব ঈআরকাযীয বূ-ম্পধত্তয ফধষ্টাং গঠন কনয৷  

ঈদাযণ  

() ক, খ শক তাায শবিায ার দান কনযন৷ ক-এয ভৃতুয এফং তাায ধনফথাকযা শবিা থনণয ভনধয ধকছু শবিী াফক জন্ম শদয়৷ ঈর এফং ফাচ্চা 

খ এয ম্পধত্ত৷  

(অ) ক, খ শক যকাযী ধধকঈধযধিজ দান কনয, ধকন্তু গ-এয ভৃতুয মথন্ত ঈায থণ স্থধগত যানখ৷ ক এফং গ এয ভৃতুযয ভধযফতথী ভনয় শদয় ুদ 

খ াআনফ এফং ধতধন নাফারক না আনর ঈা তাানকআ প্রদান কধযনত আনফ৷ 

(আ) ঈআরকাযী তাায যকাযী প্রধতজ্ঞানেয ৪% ানযয কর ধকছু ক-শক দান কনযন মখন তাায ফয় ১৮ ফত্য আনফ৷ ক মধদ ১৮ ফছয ূণথ 

য়ায ভধযফতথী ভনয় ঈদূ্ভত ুদ ফধষ্টাং গঠন কধযনফ৷  

ধাযা-৩৫০৷ ফধষ্ট তধফনরয রানব ফধষ্টনবাগী ঈত্তযদায় গ্রীতায গি৷- একধি াধাযণ ফধষ্ট দাননয ধীনন ঈত্তযদায়গ্রীতা ঈআরকাযীয ভৃতুয 

আনত ফধষ্ট তধফনরয রানবয ধধকাযী ন৷  

ফযধতক্রভ- একধি াধাযণ তথানে ফধষ্ট দান ঈআরকাযীয ভৃতুয এফং ঈত্তযদায় নযস্ত য়ায ভধযফতথী ভনয় দানকৃত তধফনরয ঈয ঈদূ্ভত 

অয় ন্তবূথি কধযনফ না৷ ঈি অয় ধফধরফযফস্থাীন য়৷  

ঈদাযণ 

() ঈআরকাযী নাফরক ক শক মখন শ ১৮ ফছয ফয় ূণথ কধযনফ, তাায ম্পধত্ত দান কনযন৷ ঈআরকাযী ভৃতুয আনত অয় ক াআনফ৷ 

(অ) ক এয ফয় মখন ১৮ ফছয আনফ নতথ তখন ক শক ঈআরকাযী তাায ম্পধত্ত দান কনয, ক ১৮ ফছয ফয় আনর ফধষ্ট ং াআনফ৷ 

ঈআরকাযীয ভৃতুয আনত ঈদূ্ভত অয় ধফধরফযফস্থাীন য়৷  

 ধাযা-৩৫১৷ মখন াধাযণ ঈত্তযদানয়য ধযনানধয জনয শকান ভয় ধনধদথষ্ট নয়৷- শমনেনে াধাযণ ঈত্তযদায় ধযনানধয শকান ধনধদথষ্ট ভয় নাআ, 

শনেনে ঈআরকাযীয ভৃতযুয তাধযখ একফছয ধতক্রান্ত আনর ুদ ৃধষ্ট আনফ৷ 

ফযধতক্রভ- (১) শমনেনে দানকৃত ঈত্তযদায় শদনা ধযনানধ মথাপ্ত শআনেনে ঈআরকাযীয ভৃতুযয তাধযখ আনত ুনদয ৃধষ্ট য়৷  

(২) শমনেনে ঈআরকাযী ঈত্তযদায় গ্রীতায ধতা ফা ধধক দূযফতথী ূফথুরুল ধছনরন, থফা ঈত্তযদায়গ্রীতায ধতায স্থানন ধননজনক ধধধষ্ঠত 

কনযন, শনেনে ঈত্তযদায়ধি ঈআরকাযীয ভৃতুযয য নত ুদ ফন কযনফ৷  

(৩) শমনেনে নাফারকনক তাায বযণ-শালনণয জনয থথ দান কযা য়, শআ শেনে ঈআরকাযীয ভৃতুযয তাধযখ আনত ুদ প্রনদয় আনফ৷  

 ধাযা-৩৫২৷ ধনধদথষ্ট ভনয়য শেনে দু৷- শমনেনে াধাযণ ঈত্তযদায় ধযনানধয ভয় ধনধদথষ্ট থানক, শআ শেনে ঈি ধনধথাধযত ভয় আনত ুদ শুরু 

য়৷ ঈি ভয় মথন্ত ুদ ঈআরকাযীয বূ-ম্পধত্তয ফধষ্ট ং গঠন কনয৷  

ফযধতক্রভ- শমনেনে ঈআরকাযী ঈত্তযদায়গ্রীতায শকান দূযফতথী ূফথুরুল থফা ধননজনক ঈত্তযদায় গ্রীতায ধতাভাতায স্থনর ধননজনক ফান, 

শআনেনে ঈআরকাযীয ভৃতুযয তাধযখ আনত ঈত্তযদানয়য ুদ আনফ৷ মধদ না বযণ-শালনণয জনয ঈআনরয ভাধযনভ ধনধদথষ্ট থথ শদয়া য় থফা মধদ 

না ঈআনর ধফযীত ভনভথ ধননদথ থানক৷  

 ধাযা-৩৫৩৷ ুনদয ায৷ ঈআরকাযী, ধনু্দ, ভুধরভ, শফৌদ্ধ, ধখ, জজন ফা ফযাধত প্রাপ্ত ফযধি আনর, শআ শেনে ফাধলথক ুনদয ায ৬% আনফ৷ 

নযানয কর শেনে ফাধলথক ৪% ুদ আনফ৷  

ধাযা- ৩৫৪৷ ঈআরকাযীয ভৃতুযয য প্রথভ ফছনযয ভনধয ফাধলথক বাতায ঈয শকান ুদ আনফ না৷- ঈআরকাযীয ভৃতুযয তাধযখ আনত প্রথভ ফছনযয 

ভনধয ফাধলথক বাতায ঈয শকান ুদ আনফ না, মধদ ঈি ফত্ য ধতক্রান্ত য়ায ূনফথ ফাধলথক বাতায প্রথভ ধযনানধয জনয ঈআনরয দ্বাযা 

ভয় ধনধদথষ্ট কযা য়৷  

 ধাযা-৩৫৫৷ ফাধলথক বাতা হ্রান ধফধননয়ানগ তাায ঈয ুদ৷ - শমনেনে ফাধলথক বাতা অনয়য শেনে ধনধদথষ্ট থথ ধফধননয়াগ আত ফধরয়া ধননদথ থানক, 

শআনেনে ঈআরকাযীয ভৃতুযয তাধযখ আনত ুদ প্রনদয় য়৷ 

ধযায়-১২ 

ঈত্তয দায় হ্রা 

ধাযা-৩৫৬৷ অদারনতয অনদ প্রদত্ত ঈত্তযদায় শপযত্ দান৷-মখন একজন ধনফথাক ফা ফযফস্থাক অদারনতয অনদন ঈত্তযদায় ধযনাধ কনযন 

তখন ধতধন কর ঈত্তযদায় ধযনানধ মথাপ্ত ম্পধত্তয শেনে ঈা শপযতদানন ঈত্তযদায়গ্রীতানক অফান কধযনত াধযনফন৷  

ধাযা-৩৫৭৷ শস্বচ্ছাভূরকবানফ ধযনানধয শেনে শকান শপযতদান আনফ না৷ - মখন ধনফথাক ফা ফযফস্থাক শস্বচ্ছাভূরকবানফ ঈত্তযদায় ধযনাধ কনযন 

তখন ধতধন কর ঈত্তযদায় ধযনানধ মথাপ্ত ম্পধত্তয শেনে ঈা শপযতদান ঈত্তযদায় গ্রীতানক অফান কধযনত াধযনফন না৷  

 ধাযা-৩৫৮৷ ১৩৭ ধাযায ধীনন ধধক ভয় প্রদাননয ভনধয তথূযণ আনর শদয় ঈত্তযদায় শপযতদান৷- মখন তথূযণ ফযধতনযনক তথূযনণয জনয 

ঈআরদ্বাযা ধনধথাধযত ভয় ধতক্রান্ত য়, এফং ধনফথাক ফা ফযফস্থাক ঈায পনর প্রতাযণা ফযতীত, ম্পধত্ত ফণ্টন কনযন; ঈি শেনে তথ ূযনণয 

১৩৭ ধাযায ধীনন ধতধযি ভয় প্রদান কযা আনর এফং তথধি তদনুানয ূযণ কযা আনর ঈত্তযদায়ধি ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয ধনকি আনত 

দাফী কযা মাআনফ না ধকন্তু মাানদযনক ধতধন ঈা ধযনাধ কধযয়ানছন তাাযা ঈা শপযতদানন ফাধয থাধকনফন৷  

 ধাযা-৩৫৯৷ কখন প্রনতযক ঈত্তযদায়গ্রীতা অনুাধতকবানফ শপযতদানন ফাধয৷- মখন ধনফথাক ফা ফযফস্থাক ঈত্তযদাননয ম্পধত্ত ধযনাধ কনযন 

এফং যফতথীনত ধতধন শম শদনায ম্পনকথ তাায শকান শনাধি ধছর না ঐ শদনা ধযনাধ কনযন, তখন ধতধন প্রনতযক ঈত্তযদায়গ্রীতানক অনুাধতক 

ানয শপযতদাননয অফান কধযনত াধযনফন৷  



 ধাযা- ৩৬০৷ ম্পধত্ত ফণ্টন৷ - শমনেনে ধনফথাক ফা ফযফস্থাক ুপ্রীভ শকানিথয দ্বাযা াধাযণ ধফধধফনর ধনধথাধযত শনাধি শদন ধকংফা ভৃত ফযধিয 

ম্পধত্তয ধফরুনদ্ধ দাফী জানাআয়া তাায ধনকি াআনকািথ ধফবাগ ানাদানযয শেনে ফযফস্থানা ভাভরায় শমভন াযনতন শতভন শকান শনাধি না 

শদন, তাা আনর ধতধন শনাধিন দাফী শপ্রযনণয জনয ঈধেধখত ভনয়য ফানন ম্পধত্ত ফা ঈায ংধফনল ফণ্টননয ধধকাযী আনফন এফং ধতধন 

ঈি ফণ্টননয ভনয় তাায জ্ঞাত দাফীয জনয ঈিবানফ ফধণ্টত ম্পধত্তয জনয দায়ফদ্ধ থাধকনফন নাঃ  

তনফ তথ থানক শম, এখানন ধফধৃত শকান ধকছুআ শকান ানাদায ফা দাফীদাযনক শম ফযধিগণ ঈা গ্রণ কধযনত াধযনতন ঐ ফযধিগনণয ধনকি 

ম্পধত্ত ফা ঈায ংধফনল নুযণ কযা েুণ্ণ কধযনফ না৷  

 ধাযা-৩৬১৷ ানাদায শপযতদানন ঈত্তযদায়গ্রীতানক অফান কধযনত াধযনফন৷- ধননজয শদনা গ্রণ কনযন নাআ এভন ানাদায ঈত্তযদায় 

ধযনাধ গ্রন কধযয়ানছন এভন ঈত্তযদায়গ্রীতানক শপযতদাননয অফান জাননত াধযনফন, ভৃতুযয ভনয় ঈআরকাযীয বূ-ম্পধত্তয ম্পদ শদনা 

এফং ঈত্তযদায় ঈবয়আ ধযনানধ মথাপ্ত থাকুক ফা না থাকুক এফং ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয দ্বাযা ঈত্তয দানয়য ধযনাধ শস্বচ্ছাভূরক শাক ফা না 

শাক৷  

 ধাযা-৩৬২৷ ৩৬১ ধাযায ধীনন শপযতদানন ন্তুষ্ট ফা ফাধয না আয়া মখন ঈত্তযদায়গ্রীতা নযজনযনক ূণথবানফ ধযনাধধত শপযতদানন ফাধয কধযনত 

াধযনফন না৷- মধদ ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভনয় কর ম্পদ ঈত্তযদায় ধযনানধ মথাপ্ত থানক তাা আনর ঈত্তযদায় গ্রণ কনযন নাআ, এভন 

ঈত্তযদায়গ্রীতা ফা ধমধন ৩৬১ ধাযায, ধীনন শপযতদানন ফাধয আয়ানছন, ধতধন ূণথ ধযনাধ গ্রণ কধযয়ানছ এভন কাঈনক শপযতদানন ফাধয 

কধযনত াধযনফন না, ভাভরা ফা ভাভরা ফযতীত ঈত্তযদায় ধযনাধ কযা শাক ফা না শাক মধদ ধনফথানকয চনয়য ভাধযনভ যফতথীনত 

ম্পনদয ঘািধত শদখা মায়৷  

ধাযা- ৩৬৩৷ কখন ুন্তুষ্ট ঈত্তযদায়গ্রীতা শদঈধরয়া য়া ধনফথানকয ধফরুনদ্ধ প্রথনভ গ্রয আনফন৷- মধদ ঈআরকাযীয ভৃতুযয ভনয় কর 

ঈত্তযদায় ধযনানধ ম্পদ মথাপ্ত না থাকা তাা আনর ঈত্তযদানয়য ধযনাধ গ্রণ কনযন নাআ এভন ঈত্তযদায়গ্রীতা ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয 

ধফরুনদ্ধ মধদ ধতধন শদঈধরয়া ন প্রথনভআ গ্রয আনফন ধকন্তু ধনফথাক ফা ফযফস্থাক শদঈধরয়া না আনর ুন্তুষ্ট ঈত্তযদায় গ্রীতা প্রনতযক ন্তুষ্ট 

ঈত্তযদায়গ্রীতানক অনুাধতক ানয শপযতদানন ফাধয কধযনত াধযনফন৷  

 ধাযা- ৩৬৪৷ একজন ঈত্তযদায়গ্রীতা নযজননক শপযতদাননয ীভা৷- একজন ঈত্তযদায়গ্রীতা নযজননক শপযতদান ুন্তুষ্ট ঈত্তযদায় মতখাধন কভ 

য়া ঈধচত ততখাধন নথথয ধধক আনফন মধদ ম্পধত্ত ঈমুিবানফ ফযফস্থানা কযা য়৷  

 ঈদাযণ  

ক, খ শক ২৪০ িাকা গ শক ৪৮০ িাকা এফং ঘ শক ৭২০ িাকা দান কনয৷ ম্পনদয ভূরয ১২০০ িাকা এফং ঈমুিবানফ ফযফস্থানা কযা আনর খ 

শক ২০০ িাকা গ শক ৪০০ িাকা এফং ঘ শক ৬০০ িাকা শদয়া মাআনফ৷ গ এফং ঘ, খ এয জনয ধকছু না যাধখয়া ূণথবানফ তানদয ঈত্তযদায় ধযনাধ 

কনযন৷ খ ৮০ িাকা শপযতদানন গ শক এফং ১২০ িাকা শপযতদানন ঘ শক ফাধয কধযনত াধযনফন৷ 

 ধাযা-৩৬৫৷ শপযতদান ুদ ফযতীত আনফ৷ - কর শেনে শপযতদান ুদ ফযতীত আনফ৷ 

 ধাযা- ৩৬৬৷ ফধষ্টনবাগী ঈত্তযদায়ীগ্রীতানক স্বাবাধফক ধযনানধয নয ফধষ্ট ং৷- শদনা এফং ঈত্তযদায় ধযনানধয নয ভৃত ফযধিয ম্পধত্ত 

ঈদ্বৃত্ত ফা ফধষ্ট ং ফধষ্টনবাগী ঈত্তযদায়গ্রীতানক মখন কাঈনক ঈআনরয দ্বাযা ধননয়াগ কযা য় ধযনাধ কধযনত আনফ৷  

 ধাযা-৩৬৭৷ স্থায়ী ধনফানয শদন ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয ধনকি ফণ্টননয জনয াধকস্তান আনত ম্পনদয স্তান্তয৷- শমনেনে ফাংরানদনয স্থায়ী 

অফা নাআ এআরূ শকান ফযধি ফাংরানদ এফং ভৃতুযয ভনয় স্থায়ী ধনফা ধছর এআরূ শকান শদন ম্পদ যাধখয়া ভাযা মান এফং ম্পদ ম্পনকথ 

ফাংরানদন প্রনফি ফা ফযফস্থানানেয ভঞ্জযু থানক এফং স্থায়ী ধনফানয শদন থানক শনেনে ধনফথাক ফা ফযফস্থাক ৩৬০ ধাযা ঈনেধখত শনাধি 

প্রদাননয নয এফং শনাধিনয ঈনেধখত ভয় ধতক্রান্ত য়ায নয তাায ফগধতয ভনধয জফধ দাফী ফযাধত শদয়ায নয ফাংরানদনয ফাআনয 

ফকাযী ফযিগণনক ভৃত ফযধিয ম্পধত্তয ঈদ্বৃত্ত ফা ফধষ্ট ং ধননজ ফণ্টননয ধযফনতথ ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয ম্মধতনত ঈি ফযধিগণনক 

ফণ্টননয জনয ধদনত াধযনফন৷  

ধযায়- শতয 

র্ধ্ংনয জনয ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয দায়দাধয়ত্ব 

  

ধাযা-৩৬৮৷ র্ধ্ংনয ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয দায়-দাধয়ত্ব৷- মখন ধনফথাক ফা ফযফস্থাক ভৃনতয ম্পধত্তয প্রনয়াগ কনযন ধকংফা ঈা ধফনষ্ট ফা েধত 

কনযন তখন ধতধন ঈি ধফনষ্ট ফা েধতূযণ দানন ফাধয থাধকনফন৷  

ঈদাযণ  

() ধনফথাক প্রধতধষ্ঠত দাফী বূ-ম্পধত্ত আনত ধযনাধ কনযন৷ ধতধন েধত ূযণ ধদনফন৷  

(অ) ভৃত ফযধিয শনাধি দ্বাযা নফায়ননমাগয একধি আজাযা ধছর মাা ধনফথাক ধদনত ফনরা কনযন৷ ধনফথাক ঈায েধতূযণ দানন ফাধয৷ 

(আ) ভৃত ফযধিয একধি রীজ ধছর মাায ভূরয খাজনায চাআনত কভ, ধকন্তু ধফনল ভনয় শনাধি ভূনরয মাা ভাপ্ত কযা মায়৷ ধনফথাক শনাধি ধদনত 

ফনরা কনযন৷ ধতধন েধতূযণ দানন ফাধয৷  

ধাযা-৩৬৯৷ ম্পধত্তয শকান ং রানব ধনফথাক ফা ফযফস্থানকয ফনরায দায়-দাধয়ত্ব৷- মখন ধনফথাক ধকংফা ফযফস্থাক ভৃনতয ম্পধত্তয শকান ং 

রানব ফনরা কধযয়া বূ-ম্পধত্তয েধত কনযন, তখন ধতধন ঈি েধতূযণ দানন ফাধয থাধকনফন৷  

 ঈদাযণ  

() ধনফথাক ভৃনতয ধনকি ানা একধি শদনা মূ্পণথবানফ শছনি শদন৷ ধনফথাক েধতূযনণ ফাধয থাধকনফন৷  



(অ) ধনফথাক, শদনায জনয শদনাদায দাফীধি তাভাধদ শদানল দুষ্ট জয কযা নে ভাভরা কধযনত ফনরা কনযন এফং শদনাধি ঈায পনর বূ-

ম্পধত্তনত াযাআয়া মায়৷ ধনফথাক েধতূযণ দানন ফাধয৷  

বাগ-১০ 

ঈত্তযাধধকায াধিথধপনকি 

  

ধাযা-৩৭০৷ এআ বানগয ধধনন াধিথনপনকি ভঞ্জনুয ফাধা-ধননলধ৷- (১) একধি ঈত্তযাধধকায াধিথধপনকি (এআ বানগ তঃয াধিথধপনকি ধানফ 

ঈনেধখত) ২১২ ফা ২১৩ ধাযায ধীনন ফযফস্থানাে ফা প্রনফি দ্বাযা প্রধতধষ্ঠত আনত আনফ এআরূ শকাননা শদনা ফা জাভাননত শকান ধধকায 

ম্পনকথ এআ বানগয ধীনন ভঞ্জুয কযা মাআনফ নাঃ  

তনফ তথ থানক শম, এআ ধাযায় ধফধৃত শকান ধকছুআ ভৃত ফাংরানদী খৃষ্টাননয ধফলয় ফা ঈায ংধফননল ধধকায দাফীকাযী শকান ফযধিনক 

াধিথধপনকথি ভঞ্জুনয ধনফাযণ কধযনফ না, এআ কাযনণ শম, এআ অআননয ধীনন ফযফস্থানানেয ভাধযনভ শকান শদনা ফা জাভানত ধফলনয় শকান 

ধধকায প্রধতষ্ঠা কযা মাআনফ৷ 

(২) এআ বানগয ঈনেযকনে ''জাভানত'' থথ-  

(ক) শকাননা প্রধতজ্ঞাে, ধিনফঞ্চায, স্টক ফা যকানযয নয শকান ধধকঈধযধি; 

(গ) শকাননা শকাম্পানী ফা নয শকান ধফধধফদ্ধ প্রধতষ্ঠানন শকাননা স্টক, ধিনফঞ্চায ফা শয়ায; 

(ঘ) স্থানীয় কতৃথনেয দ্বাযা ফা নে নথথয জনয আুযকৃত শকান ধিনফঞ্চায, ফা নয শকান ধধকঈধযধি; 

(ঙ) এআ বানগয ঈনেনয যকায যকাযী শগনজনি প্রজ্ঞাননয ভাধযনভ ধধকঈধযধি ফধরয়া শঘালণা কধযনত াধযনফ এআরূ নযনকান ধধকঈধযধি৷  

 ধাযা-৩৭১৷ াধিথধপনকি ভঞ্জনুয এধিয়াযম্পন্ন অদারত৷-ভৃত ফযধি তাায ভৃতুযয ভনয় াধাযণবানফ শম শজরা জনজয এধিয়ানয ফফা কনযন 

ঐ শজরা জজ ধকংফা ঐ ভয় তাায শকাননা স্থায়ী ধনফা না থাধকনর শম শজরা জনজয এধিয়ানয ভৃত ম্পধত্তয শকাননা ং ায়া মায় ঐ শজরা 

জজ এআ বানগয ধীনন াধিথধপনকি ভঞ্জুয কধযনত াধযনফন৷ 

ধাযা-৩৭২৷ াধিথধপনকনিয জনয অনফদন৷- (১) ১৯০৮ ননয শদয়ানী কামথধফধধনত ফধণথত দ্ধধতনত দযখাস্তকাযীয দ্বাযা ফা নে স্বােধযত এফং 

প্রতযাধয়ত ধধিননয ভাধযনভ ঈি াধিথধপনকনিয দযখাস্ত কধযনত আনফ৷ দযখানস্তয জনয ফাদীয দ্বাযা ফা নে অযজী স্বােধযত এফং প্রতযাধয়ত 

আনফ এফং ঈানত ধনম্নধরধখত ধফফযণাধদয ঈনেখ থাধকনফ, মথাঃ- 

(ক) ভৃত ফযধিয ভৃতুযয ভয়; 

(খ) ভৃতুযয ভনয় ভৃত ফযধিয াধাযণ ফাস্থান এফং ঈি ফাস্থান শম জনজয ধনকি দযখাস্ত কযা য় ঐ জনজয স্থানীয় এধিয়ানয না থাধকনর, ঈি 

ীভায ভনধয ভৃত ফযধিয ম্পধত্ত; 

(গ) ভৃত ফযধিয ধযফায ফা নযানয ধনকি অত্মীয় এফং তাানদয ধনজ ধনজ ফাস্থানভূ; 

(ঘ) ধধিনায শম ধধকায দাফী কনযন; 

(ঙ) াধিথধপনকি ভঞ্জুনয ধকংফা ঈা ভঞ্জুয কযা আনর ঈায জফধতায শেনে ৩৭০ ধাযা ফা এআ অআনন শকান ধফধানাফরী ফা নয শকান অআননয 

ধীনন শকান প্রধতফফন্ধকতায নুধস্থধত; এফং 

(চ) দযখাস্তকৃত াধিথধপনকি ধফলনয় শদনা এফং ধধকঈধযধিজ৷  

(২) মধদ ধধিনন শকান ফিফয থানক মাা তযায়নকাযী ফযধি ধভথযা ফধরয়া জাননয ফা ধফশ্বা কনযন ধকংফা তয ফধরয়া ধফশ্বা না কনযন, তানর 

ঐ ফযধি দণ্ডধফধধয ১৯৮ ধাযায ধীনন যাধ কধযয়ানছন ফধরয়া ধফনফধচত আনফ৷  

(৩) ভৃত ানাদানযয ধনকি শদয় শকান শদনা ফা শদনাভূ ধফলনয় ধকংফা ঈায শকান ং ধফলনয় ঈি াধিথধপনকনিয জনয দযখাস্ত কযা মাআনফ৷  

ধাযা-৩৭৩৷ দযখাস্ত কধযফায দ্ধধত-৷ (১) মধদ শজরা জজ এআ ভনভথ ন্তুষ্ট ন শম, দযখাস্ত কধযফায কাযণ, তানর ধতধন শুনানীয জনয একিা ধদন 

ধনধদথষ্ট কধযনফন এফং দযখাস্ত এফং শুনানীয ধনধদথষ্ট ধপ ম্পনকথ শনাধি ধদনফন-  

(ক) ধফচাযনকয ভনত, দযখাস্ত ম্পনকথ ধফনল শনাধি ধদনত আনফ এআরূ শকান ফযধিনক, এফং 

(খ) অদারত প্রােননয দৃধষ্ট গ্রায শকান স্থানন রিকাআয়া ধদনফন এফং এতদুনয ুপ্রীভনকািথ কতৃথক প্রণীত ধফধধ াননে ধফচাযক শমভন ঈমুি ভনন 

কনযন শতভনবানফ প্রকাধত আনফ এফং ধনধদথষ্ট ধদনন থফা তত্ যফতথীনত মতদূয ম্ভফ ুধফধাজনক ভনয় াধিথধপনকনি ধফদযাভান ধধকায 

ম্পনকথ ংধেপ্ত দ্ধধতনত ধদ্ধান্ত ধদনফন৷  

(২) মখন ধফচাযক ঈানত ধধকায দযখাস্তকাযীয ধধকায বুি ফধরয়া ধদ্ধান্ত শদন, তখন ধতধন তাানক াধিথধপনকি ভঞ্জুনযয অনদ দান 

কধযনফন৷  

(৩) মধদ ধফচাযক অআনগত ধফলয় ধনষ্পধত্ত ফযতীত মাা ংধেপ্ত কামথধাযায় ধনষ্পধত্ত কযা তাায ধফনফচনায় ূক্ষ্ম এফং জধির, াধিথধপনকনি ধধকায 

ধফলনয় ধদ্ধান্ত ধদনত না ানযন, তাা আনর ধতধন তাা নে দযখাস্তকাযীনক াধিথধপনকি ভঞ্জুয কধযনত াধযনফন মধদ তাায ধনকি এআ ভনভথ 

প্রতীয়ভান য় শম, ঈি ফযধিয ঈানত অাতগ্রায স্বত্ব অনছ৷  

(৪) মখন একধি াধিথধপনকনিয জনয একাধধক দযখাস্তকাযী থানকন, এফং তাানদয একাধধক দযখাস্তকাযীয ভৃত ফযধিয বূ-ম্পধত্তনত স্বাথথংধিষ্ট 

ফধরয়া ধফচাযনকয ধনকি প্রতীয়ভান য়, তাা আনর কাানক াধিথধপনকি ভঞ্জযু কধযনত আনফ এতদধফলনয় ধদ্ধান্ত দানন ধতধন দযখাস্তকাযীগনণয 

স্বানথথয ধযধধ এফং নযানয শমাগযতা ধফনফচনা কধযনফন৷  

 Case Law 



Section 373 Buddists : Buddhists are not governed by the Hindu Laws of succession, but by the principles 

of equity and good conscience [Ajitandra Bikshu Vs. Agra Bangsa Mahathero, 32 DLR 187]. 

Opening of the succession is the material question in s.4 of the Muslim Family Laws Ordinance, [1961 Sk. 

Ibrahim Vs. Nazma Begum, 44 DLR (AD) 276]. 

াধিথধপনকনিয ধফলয়ফস্তু৷- মখন শজরা জজ াধিথধপনকি ভঞ্জুয কনযন তখন াধিথধপনকনিয দযখানস্ত ঈনেধখত শদনা এফং ধধকঈধযধি াধিথধপনকনি 

ধনধদথষ্ট কধযনফন এফং শম ফযধিনক াধিথধপনকি ভঞ্জুয কযা য় ঐ ফযধিনক- 

(ক) ঈানদয স্বানথথ এফং রবযাং গ্রণ কধযফায; ফা 

(খ) অনরাচনা ফা স্তান্তয কধযফায; ফা 

(গ) ধধকঈধযধি থফা ঈানদয শকান একধিনত স্বাথথ এফং রবযাং গ্রণ ফা ন্তান্তয ঈবয় কধযফায েভতা ধদনফন৷  

ধাযা-৩৭৫৷ াধিথধপনকি গ্রণকাযী আনত ধধকঈধযধি গ্রণ৷- (১) শমনেনে ৩৭৩ ধাযায (৩) ফা (৪) ঈধাযায ধীনন শজরা জজ গ্রয য়ায 

প্রস্তাফ কনযন শআনেনে এফং নয শকান শেনে ধতধন াধিথধপনকি ভঞ্জুনযয ূনফথ এআরূ তথ অনযা কধযনত াধযনফন, শম ফযধিনক ধতধন ভঞ্জুয 

কধযফায প্রস্তাফ কনযন ঐ ফযধি এক ফা তনতাধধক জাধভনদায ফা নযানয মথাপ্ত জাভানত ভুচনরকা তত্কতৃথক গৃীত শদনা এফং ধধকঈধযধিনয 

ধাফ দান এফং ঈি শদনা এফং ধধকঈধযধিনয ভুদয় ফা শকান ংন ধধকাযী ফযধি ফযাধতয জনয ধফচাযনকয ধনকি ধদনফন৷  

(২) ধধিননয ভাধযনভ দযখাস্ত এফং তাায ধনকি নন্তালজনক কাযনণ এফং ধতধন শমভন ঈমুি ভনন কনযন শতভন নতথ ধধকঈধযধি ম্পনকথ 

থফা গৃীত থথ অদারনত প্রদান কধযনত আনফ এআরূ ধফধান কধযয়া ফা নয শকানবানফ নয শকান ফযধিনক ভুচনরকা ফা নয শকান জাভানত 

তথ ধননয়াগ কধযনত াধযনফন, এফং ঐ ফযধি ঈায পনর তাায ধননজয নানভ এভনবানফ ভাভরা কধযনত াধযনফন শমন অদারনত ধফচাযনকয 

ধযফনতথ ঈা ভূরত তাানক শদয়া আয়ানছ এফং ঐ ফযধি স্বাথথ ংধিষ্ট কর ফযধিয ট্রাষ্ট ধানফ অদায়নমাগয থথ অদায় কধযনত াধযনফন৷  

ধাযা-৩৭৬৷ াধিথধপনকনিয ফধথন৷- (১) এআ বানগয ধীনন াধিথধপনকি ধাযনকয দযখানস্তয ধবধত্তনত শজরা জজ াধিথধপনকনি ভূরতঃ ঈনেধখত নয় 

এআরূ শদনা ফা ধধকঈধযধিয শেনে াধিথধপনকি ফধথন কধযনত াধযনফ এফং ঈিরূ প্রধতধি ফধথন শম শদনা ফা ধধকঈধযধিয শেনে াধিথধপনকি ফধথন 

কযা য় ঐ শদনা ধধকঈধযধি ভূরত ঈানত ঈনেধখত ধছর এভনবানফ কামথকয আনফ৷ 

াধিথধপনকনিয ফধথননয ধবধত্তনত ঈানত ুদ ফা রবযাং ফা শকান স্তান্তয গ্রণকাযী ফযধি ম্পনকথ েভতা থণ কযা মাআনফ এফং ৩৭৫ ধাযায় 

ঈনেধখত ঈনেনয ভুচনরকা ফা নয শকান জাভানত াধিথধপনকনিয ভূর ভঞ্জুনযয নযায় একআবানফ প্রনয়াজন আনফ৷  

ধাযা-৩৭৭৷ াধিথধপনকনিয পযভ এফং ফধধথত াধিথধপনকি৷- মতদূয ম্ভফ ৮নং তপধনর ফধণথত পযনভ াধিথধপনকি ভঞ্জুয কধযনত আনফ এফং 

াধিথধপনকি ফধথন কধযনত আনফ৷  

ধাযা-৩৭৮৷ ধধকঈধযধি ম্পনকথ েভতায শেনে াধিথধপনকনিয ংনাধন৷-শমনেনে ননদ ঈনেধখত জাভানত ধফলনয় ননদয ধাযনকয ঈয শজরা 

জজ শকান েভতা থণ কনযন নাআ থফা জাভাননতয ঈয ুদ ফা রবযাং ধকংফা স্তান্তয গ্রণ কযায েভতা ধদয়ানছন, শনেনে ধতধন ধধিননয 

ভাধযনভ দযখানস্তয ধবধত্তনত এফং তাায ধনকি নন্তালজনক কাযনণ ৩৭৪ ধাযায় ঈনেধখত শকান েভতা থণ কধযয়া ফা ঈানদয ধযফনতথ নয 

শকান েভতা প্রধতস্থান কধযয়া নদ ংনাধন কধযনত াধযনফন৷  

ধাযা-৩৭৯৷ াধিথধপনকনিয ঈয শকািথ-ধপ ংগ্রনয দ্ধধত৷- (১) ঈধাযা (২)-এয ধফধানাফরী াননে াধিথধপনকি ফা াধিথধপনকনিয শভয়াদ ফৃধদ্ধয 

প্রধতধি দযখানস্তয ানথ Court-fees Act, 1870 (VII of 1870), এআ ধাযায় তঃয Court-fees Act ধানফ ঈধেধখত, এয ধীনন 

প্রনদয় ধপ এয ভধযভাণ থথ ঈি াধিথধপনকি ফা াধিথধপনকনিয শভয়াদ ফাফদ জভা ধদনত আনফ৷  

(২) ভৃত ফযধিয শকান ঈত্তযাধধকাধযনী ফা য়াধয াধিথধপনকনিয জনয থফা াধিথধপনকনিয শভয়াদ ফৃধদ্ধয জনয দযখাস্ত কধযনর ঈি াধিথধপনকি 

ফা াধিথধপনকনিয শভয়াদ ফৃধদ্ধ ফাফদ Court-fees Act এয ধীনন প্রনদয় ধপ ঈ-ধাযা (৩)-এ ঈনেধখত ঈানয় জভা ধদনত আনফ৷  

(৩) দযখাস্ত ভঞ্জুয কযা আনর- 

(ক) ভৃত ফযধিয ঈত্তযাধধকাযী ফা য়াধয ফযতীত নয শকান ফযধি কতৃথক দাধখরকৃত দযখানস্তয শেনে দযখাস্তকাযী কতৃথক জভাকৃত থথ ধফচাযনকয 

ধননদথন Court-fees Act-এয ধীনন প্রনদয় ধপ ধচধহ্নত (denoting) কধযফায ঈনেনয ফযফহৃতফয স্টযাম্প ক্রনয় ফযয় কধযনত আনফ; এফং 

(খ) ভৃত ফযধিয ঈত্তযাধধকাযী ফা য়াধয কতৃথক দাধখরকৃত দযখানস্তয শেনে ধফচাযক Court-fees Act-এয ২৫ ধাযায় মাা ধকছুআ থাকুক না 

শকন, ঈি াধিথধপনকি ফা াধিথধপনকনিয শভয়াদ ফৃধদ্ধ ফাফদ Court-fees Act-এয ধীনন প্রনদয় ধপ এয ভ ধযভাণ থথ ভৃত ফযধিয জনয ফা 

তাায নে শকান ফযাংক, অধথথক প্রধতষ্ঠান, িাকঘয, থফা নয শকান ফযধি ফা প্রধতষ্ঠান কতৃথক ধাযণকৃত থথ ফা নাধরনমাগয দাফী আনত নগনদ 

যকাযী শকালাগানয জভা শদয়ায ধননদথ ধদনফন এফং তদনুয়ায়ী ঈি ফযাংক, অধথথক প্রধতষ্ঠান, িাকঘয থফা নয শকান ফযধি ফা প্রধতষ্ঠান 

ধফচাযনকয ফগধতনত (intimation) ঈি ধযভাণ থথ জভা ধদনফন৷  

(৪) ঈ-ধাযা (১) এয ধীনন গৃীত ধকন্তু ঈ-ধাযা (৩) (ক)-এয ধীন ফযয় কযা য় নাআ এভন শম শকান ধযভাণ থথ জভাদানকাযী ফযধিনক 

শপযত্ ধদনত আনফ৷ 

ফযাখযাঃ এআ ধাযায ঈনেয ূযণকনে ''অধথথক প্রধতষ্ঠান'' থথঊণ অদারত অআন, ১৯৯০ (১৯৯০ ননয ৪নং অআন)-এয ২(ক) ধাযায় প্রদত্ত 

ংজ্ঞা শভাতানফক শকান অধথথক প্রধতষ্ঠান৷ 

ধাযা-৩৮০৷ ননদয স্থানীয় ধযধধ৷- এআবানগয ধীনন প্রদত্ত নদ ভগ্র ফাংরানদন কামথকয আনফ৷   

ধাযা-৩৮১৷ ননদয পরাপর৷- এআ বানগয ধফধানাফরী াননে শজরা জনজয নদ ঈানত ঈনেধখত শদনা এফং ধধকঈধযধি ধফলনয় ঈি শদনা 

এফং ধধকঈধযধি ধফলনয় ঈি শদনা এফং ধধকঈধযধিনয দায়ফদ্ধ ফযধিয ধফরুনদ্ধ চূিান্ত প্রভাণ ফধরয়া গণয আনফ এফং ৩৭০ ধাযায় মাা ধকছু ফরা 



থাকুক না শকন থফা নয শকান ত্রুধি নে ঈি শদনা ফা ধধকঈধযধি ধফলনয় প্রদত্ত কর ধযনাধ ফা শরননদন ধফলনয় ঈি কর ফযধিনক ূণথ 

ফযাধত দান কধযনফ৷ 

ধাযা-৩৮২৷ জফনদধক যানষ্ট্র ফাংরানদী প্রধতধনধধয দ্বাযা প্রদত্ত ফধধথত ননদয পরাপর৷- শমনেনে ধফনদী যানষ্ট্র শপ্রধযত ফাংরানদনয প্রধতধনধধয দ্বাযা 

৮নঙ তপধনর পযনভ নদ ভঞ্জুয কযা য় থফা ঐ প্রধতধনধধয দ্বাযা প্রদত্ত নদ শমনেনে ফধথন কযা য়, শনেনে নদধি এআ বানগয ধীন নদ 

ম্পনকথ ১৮৭০ ানরয শকািথ ধপ এযাক্ট এয ধফধানাফরী শভাতানফক স্টযাম্পকৃত আনর এআ বানগয ধীনন প্রদত্ত ফা ফধধথত ননদয নযায়, ফাংরানদন 

কামথকয আনফ৷ 

ধাযা-৩৮৩৷ াধিধপনকি ফাধতর কয৷- এআ বানগয ধীনন প্রদত্ত নদ ধনম্নধরধখত শম শকান একধি কাযনণ প্রতযাায কযা মাআনফ, মথা-  

(ক) নদ প্রধক্রয়া ত্রুধিূণথ; 

(খ) ধভথযা প্রস্তাফ শ কধযয়া ধকংফা ধফলয়ধিনত গুরুত্বূণথ ধকছু অদারনতয ধনকি রুকাআয়া প্রতাযণায ভাধযনভ নদরাব কযা আয়াধছর; 

(ঘ) ফস্থায কাযনণ নদ প্রনয়াজনীয় এফং কামথকযীন আয়া ধগয়ানছ; 

(ঙ) ননদ ফধণথত শদনা ফা ধধকঈধযধি ধফলনয় শকান ভাভরা ফা কামথধাযায় ঈমুি অদারনতয দ্বাযা প্রদত্ত ধিধক্র ফা অনদনয ভাধযনভ নদধি 

প্রতযাায কযা ঈধচত এভন আয়ানছ৷ Case Law 

Section 383- A person seeking revocation of certificate granted by a competent Court must have some 

interest, immediate or remote, in the property of the testator. [Arbinda Sarker Vs. Bimalendu Bhowmik and 

others, 48 DLR (AD) 182]. 

ধাযা-৩৮৪৷ অীর৷ - (১) এআ বানগয ধফধানাফরী াননে এআ বানগয ধীনন প্রদান, প্রতযাখান ফা প্রতযাায ধফলনয় শজরা জনজয অনদনয 

ধফরুনদ্ধ াআনকািথ ধফবানগ অীর কযা মাআনফ এফং াআনকািথ ধফবাগ ঈমুি ভনন কধযনর শকান ফযধিনক নদ প্রদান কধযনত আনফ এফং ঈায 

জনয দযখানস্তয ধবধত্তনত ধফচাযকনক নদ প্রদান কধযফায ধননদথ ধদয়া তদনুানয প্রদত্ত নদ প্রতযাায কধযয়া নদ ধদনত াধযনফ৷  

(২) ঈধাযা (১)-এয ধীনন অীর ১৯০৮ ননয শদয়ানী কামথধফধধনত অীনরয শেনে নুনভাধদত ভনয়য ভনধয কধযনত আনফ৷  

(৩) ঈধাযা (১) এয ধফধানাফরী াননে এফং াআনকািথ ধফবানগয ধনকি এফং দ্বাযা শযপানযন্স এফং ধযধবন এফং ১৯০৮ ানরয শদয়ানী 

কামথধফধধয যানয়য ধযধবঈ ম্পনকথ মাা ঈি ধফধধয ১৪১ ধাযা প্রনয়াগকৃত, শজরা জনজয অনদ চূিান্ত আনফ৷ 

ধাযা-৩৮৫৷ ূফথফতথী প্রনফি ফা ফযফস্থানা নেয পরাপর৷- এআ অআনন মাা ফরা আয়ানছ তাা ফযতীত ভৃত ফযধিয শকান ধফলয় প্রদত্ত নদ 

শফঅআনী আনফ৷ মধদ ভৃত ফযধিয বূ-ম্পধত্ত ম্পনকথ ূনফথ ঈিরূ শকান নদ প্রনফি ফা ফযফস্থানাে ভঞ্জুয কযা য় এফং ঈি ভঞ্জযু ফরফত্ 

থানক৷  

ধাযা-৩৮৬৷ বফধ ননদয ধাযকনক নদ ধফশ্বা কধতয় ধযনানধয জফধতা৷- শমনেনে এআ বানগয ধীনন প্রদত্ত নদ ৩৮৩ ধাযায ধীনন 

প্রতযাানযয কাযনণ ধকংফা ৩৮৪ ধাযায ধীনন অীরনমাগয অনদন ঈনেধখত ফযধিনক প্রদাননয কাযনণ ধকংফা ূনফথ ভঞ্জুনযয কাযনণ ধকংফা নয 

শকান কাযনণ ফাধতর কযা য় ফা বফধ য় শনেনে ফাধতরকৃত ফা বফধ ননদ ঈনেধখত শদনা ফা ধধকঈধযধি ধফলনয় কর ধযনাধ ফা 

কাযফায নয শকান ননদয ধীনন দাফীয ধফরুনদ্ধ শুব ধাফ ধধযনত আনফ৷ 

ধাযা-৩৮৭৷ এআ অআননয ধীনন ধদ্ধানন্তয পরাপর এফং নদ ধাযনকয দায়দাধয়ত্ব৷- শকান েভূনয ভনধয ধধকায ধফলনয় এআ বানগয ধীনন 

শকান ধদ্ধান্ত ঈি একআ নেয ভনধয শকান ভাভরা ফা নয শকান কামথধাযায় ঐ একআ ধফচানযয শেনে ফাাঁধা আনফ না৷ এফং এআ বানগয শকান ধকছুআ 

শকান শদনা ফা জাভাননতয ভুদয় ফা শকান ং ধকংফা শকান জাভাননতয স্বাথথ ফা রবযাং গ্রণ কধযনত াধযনতন, এআরূ শকান ফযধিয দায়-

দাধয়ত্ব প্রবাধফত কনয ধকংফা ঈানত অআনেতবানফ ধধকাযী শকান ফযধিয ধনকি জফাফধদধ কনয ফধরয়া ফযাখযা কযা মাআনফ৷  

ধাযা-৩৮৮৷ এআ অআননয ঈনেযকনে শজরা অদারনতয এখধতয়ানযয ধত ধনম্নস্থ অদারনতয আননবধষ্টচায৷-(১) যকাযী শগনজনিয প্রজ্ঞাননয দ্বাযা 

এআ বানগয ধীনন শজরা জনজয কামথাফরী প্রনয়ানগ ধনম্নস্থ শকান অদারনতয শজরা জনজয েভতা ধদনত াধযনফন৷  

(২) ঈি শকান ধনম্নস্থ অদারত ঈায এখধতয়ানযয ভনধয শজরা জনজয ঈয ধথত কর েভতা প্রনয়ানগয শেনে ভরূ এখধতয়ায থাধকনফ এফং 

এআ বানগয ধফধানাফরী শজরা জনজয নযায় ধনম্নস্থ অদারনতয শেনে প্রনমাজয আনফঃ  

তনফ তথ থানক শম, ৩৮৪ ধাযায (১) ঈধাযায় শমভন ঈনেধখত ধনম্নস্থ অদারনতয শতভন শকান অনদনয ধফরুনদ্ধ শজরা জনজয ধনকি এফং 

াআনকািথ ধফবানগয ধনকি নয় অীর কযা মাআনফ এফং শজরা জজ ঈমুি ভনন কধযনর ঈি ঈধাযায় াআনকািথ ধফবাগ শজরা জনজয অনদনয 

ধফরুনদ্ধ শমভন অনদ কধযনত ানয ধতধন শতভন শকান শঘালণা ধননদথ ধদনত াধযনফন৷  

(৩) ফথনল ূনফথাি ঈধাযায ধীনন ধনম্নস্থ অদারনতয অনদনয ধফরুনদ্ধ অীনর শজরা জনজয অনদ ১৪১ ধাযায় শদয়ানী কামথধফধধয যানয়য 

ধযধবঈ ম্পনকথ এফং াআনকানিথয ধনকি শযপানযন্স ধফলনয় এফং ধযধবন এয ধফধানাফরী াননে চূিান্ত আনফ৷  

(৪) শজরা জজ ধনম্নস্থ অদারত আনত এআ বানগয ধীনন শকান কামথধাযা প্রতযাায কধযনত াধযনফন এফং ঈা ধননজ ধনষ্পন্ন কধযনত াধযনফন 

থফা শজরা জনজয এখধতয়ানযয ভনধয প্রধতধষ্ঠত এফং কামথধাযায ধনষ্পধত্তয েভতাম্পন্ন নয শকান অদারনত স্তান্তয কধযনত াধযনফ৷  

(৪) শজরা জজ ধনম্নস্থ অদারত আনত এআ বানগয ধীনন শকান কামথধাযা প্রতযাায কধযনত াধযনফন এফং ঈা ধননজ ধনষ্পন্ন কধযনত াধযনফন 

থফা শজরা জনজয এখধতয়ানযয ভনধয প্রধতধষ্ঠত এফং কামথধাযায ধনষ্পধত্তয েভতাম্পন্ন নয শকান অদারনত স্তান্তয কধযনত াধযনফ৷  

(৫) ঈধাযা (১) এয ধীনন প্রজ্ঞানন শকান স্থানীয় এরাকায় ধনম্নস্থ শকান অদারনত ধকংফা ঈি অদারনতয শকান শশ্রণী ঈনেখ কযা মাআনফ৷  

(৬) শকান অআননয শকান ঈনেযকনে শজরা জনজয ধীনস্থ ফা ধনয়ন্ত্রণাধীন শকান শদয়ানী অদারত এআ ধাযায ঈনেযকনে শজরা জনজয ধনম্নস্থ 

অদারত ফধরয়া ধফনফধচত আনফ৷  



 Case LawSection 388 (2)-Where any Court inferior to a District Judge is vested to exercise function of 

District Judge such inferior Court is to be deemed a District Judge but an appeal from his order shall lie to 

the District Judge. [Dudu Miah Vs. Sikandar Ali, 46 DLR 386]. 
ধাযা-৩৮৯৷ ফাধতরকতৃ এফং বফধ নদ ভথণ৷- (১) মখন এআ বানগয ধীনন নদ ৩৮৬ ধাযায় ঈনেধখত শকান কাযনণ ফাধতর কযা য় ফা বফধ 

য় তখন ঈায ধাযক ঈা ভঞ্জুযকাযী অদারনত থণ কধযনফন৷(২) মধদ ধতধন শস্বচ্ছায় এফং মুধিেত কাযণ ফযধতনযনক থণ না কনযন তাা 

আনর ধতধন নফথাচ্চ ১,০০০ িাকা থথ দান কনযন থফা নফথাচ্চ ধতন ভানয কাযাদনণ্ড থফা ঈবয় দনণ্ড দধণ্ডত আনফ৷  

ধাযা-৩৯০৷ [ধফরপু্ত] 

বাগ - ১১ 

ধফধফধ  

  
ধাযা-৩৯১৷ শপাজত৷- বাগ-৮, বাগ-৯, ফা বাগ-১০ এ ধফধৃত শকান ধকছু- 

() নয শকানবানফ বফধ আত এআরূ শকান ঈআরগত ফিফযনক জফধ কধযনফ না; 

(অ) নয শকানবানফ জফধ আত এআরূ শকান ধফফৃধতনক বফধ কধযনফ না; 

(আ) বযণ-শালনণয ধধকানয নয শকানবানফ ধধকাযী আত এআরূ শকান ফযধিনক ঈি ধধকায আনত ফধঞ্চত কধযনফ না; ফা  

(ই) Administrator General's Act, ১৯১৩ শক প্রবাধফত কধযনফ না৷  

ধাযা- ৩৯২৷ [ফাধতর] 

 

 

তথযূে0 ঈত্তযাধধকায অআন- শভা0 অরতাপ শানন 

প্রথভ প্রকা0 ২০০৩ আং 

 


