আমানত সুরক্ষা আইন, ২০১৭
ফ্াাংক আমানত ফীমা আইন , ২০০০ রহিত কহরয়া কহতয় সাংশযাধনীসি উিা ুনঃপ্রণয়শনর উশেশয্
প্রণীত আইন৷
যমহতু ফ্যাংক আভযনত ফীভয আইন , ২০০০ (২০০০ হনয ১৮নাং আইন
াংহযধনী উয ুনঃপ্রণয়ন ভীচীন  প্রহয়যজনীয়;

) যহত কহযয়য কহতয়

যহতু এতদ্বযযয হনম্নরূ আইন কযয ইর :১৷ সাংহক্ষপ্ত হযশরানাম ও প্রফততন । - ( ক) এই আইন আভযনত ুযক্ষয আইন,
২০১৭ নযহভ অহবহত ইহফ৷
( খ) ইয অহফরহে কযম©কয ইহফ।
২৷ সাংজ্ঞা । - হফলয় ফয প্রাংহগয হযন্থী যকযন হকছু নয থযহকহর, এই আইহন, ( ক)“আভযনত” অথথ যকযন তপহহর ফ্যাংক  আহথথক প্রহতষ্ঠযন এয যক্ষহে,
উযয আভযনতকযযীয ( deposi t or s) হযহফয অহযহযহধত অফহহেয ভহে;

* ( L)“আহথথক প্রহতষ্ঠযন ” অথথ আহথথক প্রহতষ্ঠযন আইন , ১৯৯৩ (১৯৯৩ হনয
২৭ নেয আইন ) এয ধযযয ২ এয দপয

(খ) যত াংজ্ঞযহয়ত আহথথক প্রহতষ্ঠযন;

( গ)“ট্রযহি যফযর্থ” অথথ ধযযয ৮ এ উহিহখত তহফহরয ট্রযহি যফযর্থ;
( ঘ)“তপহহর ফ্যাংক ” অথথ Bangl adesh Bank Or der , 1972 ( P. O.
No. 127 of 1972) এয Ar t i cl e 2( j ) এ াংজ্ঞযহয়ত Schedul ed
Bank;
( ঙ)“তহফর” অথথ ধযযয ৩ এয অধীন াংযহক্ষত ট্রযি তহফর;
( চ)“হনযীক্ষক” অথথ The Char t er ed Account ant s Or der , 1973
( ( P. O. No. 2 of 1973) এয Ar t i cl e 2( 1) ( b) যত াংজ্ঞযহয়ত
char t er ed account ant ;
( ছ)“হপ্রহভয়যভ” অথথ ধযযয ৫ এয অধীন ফীভযকৃ ত ফ্যাংক
কতৃথ ক প্রহদয় হপ্রহভয়যভ;

 আহথথক প্রহতষ্ঠযন

( জ)“ফযাংরযহদ ফ্যাংক ” অথথ Bangl adesh Bank Or der ,
No. 127 of 1972) এয অধীন প্রহতহষ্ঠত ফযাংরযহদ ফ্যাংক;

1972 ( P. O.

( ঝ)“ফীভয” অথথ আভযনত ফীভয, মযয আভযনত ুযক্ষয ফুঝযইহফ;
( ঞ)“ফীভযকৃ ত ফ্যাংক  আহথথক প্রহতষ্ঠযন ” অথথ এই আইহনয অধীন ফীভযকৃ ত
ফ্যাংক  আহথথক প্রহতষ্ঠযন;
* উক্ত আইন ফতথ ভযহন ভন্ত্রনযরহয় াংহযধহনয প্রহিয়যধীন যহয়যহছ ; আইনটি াংহযধন ইহর াংহযহধত
আইহনয াংজ্ঞয অনুমযয়ী ইয াংজ্ঞযহয়ত ইহফ।
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( ট) “ফীভযকৃ ত আভযনত” ফহরহত আভযনহতয ঐ অাংহক ফুঝযইহফ মযযয হফযীহত
মথযমথবযা্হফ হপ্রহভয়যভ হযহযহধত ইয়যহছ।
৩৷ আমানত সুরক্ষা ট্রাস্ট তিহফল । - (১) ফযাংরযহদ ফ্যাংক আভযনত ুযক্ষয
ট্রযি তহফর নযহভ একটি তহফর াংযক্ষণ কহযহফ এফাং এই তহফহরয অথথ
ফযাংরযহদ ফ্যাংক কতৃথ ক অনুহভযহদত যকযন খযহত হফহনহয়যগ কযয মযইহফ৷
( ২) তহফহর হনম্নফহণথত অথথ জভয ইহফ, মথয:( ক) ফীভযকৃ ত ফ্যাংক  আহথথক প্রহতষ্ঠযন ইহত প্রযপ্ত অথথ;
( খ) তহফহরয অথথ হফহনহয়যগ ইহত প্রযপ্ত আয়;
( গ) ধযযয ৭ এয অধীন অফযহয়ত ফ্যাংক ফয আহথথক প্রহতষ্ঠযন ইহত প্রযপ্ত অথথ;
( ঘ) অন্ যকযন উৎ ইহত প্রযপ্ত আয়৷
( ৩) তহফহরয অথথ ধযযয ৭ এয হফধযন যভযতযহফক অফযহয়ত ফ্যাংক ফয আহথথক
প্রহতষ্ঠযহনয আভযনতকযযীয যনয হযহযধ এফাং এই তহফর যক্ষণযহফক্ষহণয খযচ
ফ্তীত অন্ যকযন উহেহ্ ফ্য় কযয মযইহফ নয৷
( ৪) I ncome Tax Or di nance, 1984 ( XXXVI
হকছু ই তহফর এয আহয়য যক্ষযে প্রহমযজ্ ইহফ নয৷

of

1984) এয যকযন

( ৫) এই আইন ফয তদধীন যকযন হফহধ ফয প্রহফধযহনয অধীন যর হফশ্বযহ কৃ ত
যকযন কযম © ফয দযহয়য জন্ ক্ষভতযপ্রযপ্ত যকযন ফ্হক্তয হফরুহে যকযন ভযভরয
,
যপৌজদযযী কযম©িভ ফয অন্ যকযন আইনগত কযম©ধযযয রুজু কযয মযইহফ নয।
৪৷ ফীমাকৃত ফ্াাংক ও আহথত ক প্রহতষ্ঠান ।- আযততঃ ফরফৎ অন্ যকযন আইহন
মযয হকছু ই থযকুক নয যকন, ( ক) এই আইন প্রফতথ হনয তযহযহখ হফদ্ভযন প্রহত্ক তপহহর ফ্যাংক এফাং আহথথক
প্রহতষ্ঠযন উক্ত তযহযখ ইহত তহফর এয হত ফীভযকৃ ত ফহরয়য গণ্ ইহফ ; এফাং
( খ) এই আইন প্রফতথ হনয য প্রহতহষ্ঠত প্রহত্ক তপহহর ফ্যাংক
প্রহতষ্ঠযন তহফর এয হত ফীভযকৃ ত ইহফ৷

 আহথথক

৫৷ ফীমাকৃত ফ্াাংক ও আহথত ক প্রহতষ্ঠান এর হপ্রহময়াম । - (১) প্রহত্ক
ফীভযকৃ ত ফ্যাংক  আহথথক প্রহতষ্ঠযন উযয আভযনহতয ঐ অাংহয উয প্রহত
ফৎয ঐরূ যহয তহফহর হপ্রহভয়যভ প্রদযন কহযহফ মযয ফযাংরযহদ ফ্যাংক ভয়
ভয় হনধথযযণ কহযযফঃ
তহফ তথ থযহক যম , ফযাংরযহদ ফ্যাংক ,
যয কভ যফী কহযহত যহযহফ৷
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যকযহযয ূফথযনুহভযদনিহভ ,

হপ্রহভয়যহভয

( ২) ফীভযকৃ ত ফ্যাংক
 আহথথক প্রহতষ্ঠযন উযয ফ্য় খযত ইহত হপ্রহভয়যভ
হযহযধ কহযহফ৷
( ৩) ফযাংরযহদ ফ্যাংক কতৃথ ক হনধথযহযত ভয়  েহতহত হপ্রহভয়যভ হযহযধ
কহযহত ইহফ৷
( ৪) ফীভযকৃ ত যকযন ফ্যাংক
ফয আহথথক প্রহতষ্ঠযন হপ্রহভয়যভ প্রদযহন ফ্থথ ইহর
ফযাংরযহদ ফ্যাংক উযয হনকট য হক্ষত উক্ত ফ্যাংক ফয আহথথক প্রহতষ্ঠযন এয হযফ
ইহত ভহযভযণ অথথ উক্ত ফ্যাংহকয ফয আহথথক প্রহতষ্ঠযহনয হপ্রহভয়যভ ফযফদ কতথ ন
কহযয়য তহফহর জভয দযহনয হনহদথ  প্রদযন কহযহত যহযহফ৷
৬৷ হপ্রহময়াম প্রদাশন ফ্থত তার জন্ ফ্ফস্থা গ্রিণ
। - ( ক) যকযন ফীভযকৃ ত
ফ্যাংক ফয আহথথক প্রহতষ্ঠযন হপ্রহভয়যভ প্রদযহন ফ্থথ ইহর ফযাংরযহদ ফ্যাংক উযয
হনকট যহক্ষত উক্ত ফ্যাংক ফয আহথথক প্রহতষ্ঠযন এয হযফ ইহত ভহযভযণ অথথ
উক্ত ফ্যাংক ফয আহথথক প্রহতষ্ঠযহনয হপ্রহভয়যভ ফযফদ কতথ ন কহযয়য তহফহর জভয
দযহনয হনহদথ  প্রদযন কহযহত যহযহফ । যহক্ষহে, হফরহেত ভহয়য জন্ হনধথযহযত
হপ্রহভয়যহভয উয ফ্যাংক যযট অনুমযয়ী দন্ডুদ আহযয কহযহত যহযহফ।
( খ) যকযন ফীভযকৃ ত ফ্যাংক
ফয আহথথক প্রহতষ্ঠযন যয দুই
ফযয হপ্রহভয়যভ
হযহযহধ ফ্থথ ইহর , ফযাংরযহদ ফ্যাংক উক্ত ফ্যাংক
ফয আহথথক প্রহতষ্ঠযন যক
শুনযনীয ুহমযগ প্রদযনূফথক যকযযী যগহজহট প্রজ্ঞযন দ্বযযয প্রজ্ঞযহন উ হিহখত
ভহয়য জন্, আভযনত গ্রণ ইহত হফযত থযকযয হনহদথ  প্রদযন কহযহত যহযহফ৷
( গ) একযহদিহভ দুই ফয তহতযহধকফযয হপ্রহভয়যভ হযহযহধ ফ্থথতযয যক্ষহে ট্রযহি
যফযর্থ াংহিে প্রহতষ্ঠযনহক অফযয়ন কযযয দহক্ষ হনহত ফযাংরযহদ ফ্যাংকহক
যযভথ হদহত যহযহফ।
৭৷ তিহফল-এর দায় । - (১) যকযন ফীভযকৃ ত ফ্যাংক ফয আহথথক প্রহতষ্ঠযন এয
অফযয়হনয আহদ প্রদযন কযয ইহর , ফযাংরযহদ ফ্যাংক কতৃথ ক ঐ অফযহয়ত
ফ্যাংক ফয আহথথক প্রহতষ্ঠযন
এয প্রহত্ক আভযনতকযযীহক তযযয
ফীভযকৃ ত
আভযনহতয ভহযভযণ টযকয , মযয ফথযহধক এক রক্ষ টযকয অথফয যকযহযয
ূফথযনুহভযদনিহভ ফযাংরযহদ ফ্যাংক কতৃথ ক ভহয় ভহয় হনধথযহযত টযকযয যফী ইহফ
নয, তহফর ইহত প্রদযন কহযহফ৷
( ২) অফযহয়ত ফ্যাংক ফয আহথথক প্রহতষ্ঠযহন যকযন আভযনতকযযীয একযহধক হযফ
থযহকহর এফাং ঐ কর হযহফ একহে
এক রক্ষ টযকযয অহধক হিহত থযহকহর
তযযহক তহফর ইহত ফথযহধক এক রক্ষ টযকয হকাংফয যকযহযয ূফথযনুহভযদনিহভ
ফযাংরযহদ ফ্যাংক কতৃথ ক ভহয় ভহয় হনধথযহযত টযকযয অহধক হযহযধ কযয ইহফ
নয৷ তহফ এইরূ হযহযধ অফযহয়ত ফ্যাংক
ফয আহথথক প্রহতষ্ঠযন এয- নীট
ম্পহদয হফযীহত হরকুইহর্টয কতৃথ ক আভযনতকযযীহদগহক যদয় অাংহকয হত
ভন্বয় কযয ইহফ৷
( ৩) অফযহয়ত ফ্যাং ক ফয আহথথক প্রহতষ্ঠযহন য অফযয়ক , যম নযহভই অহবহত
উক নয যকন , তযযয কযমথবযয গ্রহণয য অনহধক
নব্বই হদহনয ভহধ্
ফযাংরযহদ ফ্যাংক কতৃথ ক হনধথযহযত ছহক আভযনতকযযীয আভযনহতয তযহরকয
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ফযাংরযহদ ফ্যাংক এয হনকট দযহখর কহযহফ৷
( ৪) উ-ধযযয (৩) এয অধীন আভযনতকযযীহদয তযহরকয প্রযহপ্তয য ট্রযহি
যফযর্থ অনহধক
নব্বই হদহনয ভহধ্ উ-ধযযয (১) এয হফধযনভহত
আভযনতকযযীহদয প্রয্ টযকয তহফর ইহত হযহযহধয ফ্ফিয কহযহফ৷
( ৫) তহফহর জভযকৃ ত অহথথয হযভযণ হযহযহধতফ্ টযকয ইহত কভ ইহর
ফযাংরযহদ যকযয ,
ঘযটহত টযকয ফযাংরযহদ ফ্যাংক ইহত ফ্যাংক যযহট কজথ
কহযয়য তহফহর প্রদযন কহযহফ|
( ৬) এই ধযযযয় মযয হকছু ই থযকুক নয যকন, আভযনতকযযীয আভযনহতয হযভযণ
হনধথযযণকযহর ফীভযকৃ ত ফ্যাংক  আহথথক প্রহতষ্ঠযন আইনগতবযহফ আভযনতকযযীয
হনকট যকযন যনয থযহকহর উয ফযদ হদয়য তযযয যনয হনধথযযণ কহযহফ৷
৮৷ ট্রাহস্ট বফার্ত । - তহফর হযচযরনয  প্রযহনয জন্ একটি ট্রযহি যফযর্থ
থযহকহফ এফাং ফযাংরযহদ ফ্যাংক-এয যফযর্থ অফ র্যইহযক্টযস তহফর এয ট্রযহি
যফযর্থ ইহফ৷
৯৷ ফাৎসহরক প্রহতশফদন । - হনযীক্ষক কতৃথ ক প্রত্যহয়ত এফাং ফযাংরযহদ ফ্যাংক
এয গব নথয কতৃথ ক স্বযক্ষহযত তহফহরয ফয ৎহযক হযহফয কহ এফাং কযমথিভ
ম্পহকথ ত প্রহতহফদন উক্ত হযফ প্রস্তুহতয দুই ভযহয ভহধ্ ট্রযহি যফযর্থ যকযহযয
হনকট যপ্রযণ কহযহফ৷
১০৷ রহিতকরণ ও বিপাজত

। - (১)ফ্যাংক আভযনত ফীভয আইন ,

২০০০

এতদ্বযযয যহত কযয ইর৷
( ২) যহত আই ন এয অধীন াংয হক্ষত আভযনত ফীভয ট্রযি তহফর এয কর
অথথ আভযনত ুযক্ষয ট্রযি তহফহর স্তযন্তহযত ইহফ৷
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