
প্রদেয় ভবিয তবিদর চাাঁোোতা রকাদরর অধীদে পেেলেযাদ গ্য। চাকবরদত স্থায়ীভাদি 
িেী ইদ, বতবে উক্ত চাকবরর জেয বেজ ইচ্ছােযুায়ী বেদের পয পকাে বুিধা গ্রণ কবরদত 
োবরদিে 

(এ) প্রদেয় ববফলয তবফদর চাো প্রোন অফযাত যাবিদত াবযদফন এফং এইদেদে বতবন ককান প্রকায 
কনন প্রায ইদফন না এফং াধাযণ ববফলয তবফদর চাো প্রোন কবযদত াবযদফন না, অথফা 

(বি) চাকবয কননমাদ গ্য চাকবয বাদফ গ্ণনা কবযদত াবযদফন এফং এইদেদে বতবন প্রদেয় ববফলয 
তবফদর চাো প্রোন কবযদত াবযদফন না। তাায । প্রদেয় ববফলয তবফদর বিত চাাঁো এফং 
যকাদযয প্রেত্ত অথথ ুে ফা ইনবিদভন্ট াধাযণ ববফলয তবফদর চাো প্রোন কবযদত াবযদফন 
না। তাায প্রদেয় ববফলয তবফদর বিত চাাঁো এফং যকাদযয প্রেত্ত অথথ ুে ফা ইনবিদভন্ট 
াধাযণ ববফলয তবফর বাদফ স্থানান্তবযত ইদফ এফং স্থানান্তয যফতী চাকবয কনদনয জনয 
গ্ণনা কযা ইদফ। মবে ককান কেদে বফদল বফদফচনায় যকায প্রদেয় ববফলয তবফদর চাকবযকারীন 
ভয়দক কননমাদ গ্য চাকায বাদফ গ্ণনা কযায বদ্ধান্ত গ্রন কদযন, তাা ইদর উক্ত কেদে 
প্রদেয়। আফলয তবফদরয শুধু চাোোতায প্রদেয় চাো ুে ফা ইনবিদভন্ট যকাদক কপযত বেদত 
ইদফ এফং এই জনয তাা কজনাদযর কযবববনউ-কত জভা বেদত ইদফ । 

(২) কননমাদ গ্য চাকবযদত স্থায়ীবাদফ ফেরীয আদে জাযীয তাবযদিয ছয় ভাদয চাাঁোোতা 
উবফবধ-(১) কত উদেবিত বনজস্ব ইচ্ছা বরবিতবাদফ বাফযেণ কভথকতথ াদক জানাইদফন। মবে উক্ত 
ভদয়য ভদধয বাফযেণ কভথকতথ াদক জানাইদফন। মবে উক্ত ভদয়য ভদধয বাফযেণ কভথকতথ ায 
অবপদ তাা প্রাপ্ত না য়, তাা ইদর চাাঁোোতা প্রদেয় ববফলয তবফদর চাাঁো প্রোন অফযাত যািা 
ইচ্ছা ফযক্ত কবযয়াদছন ভদভথ গ্ণয কবযদত ইদফ। 

রকারী প্রদেয় ভবিয তবিদ যাদ গ্োে 

১৪। ববফলয তবফদরয ককান চাাঁোোতা মবে যফতী ভদয় প্রদেয় ববফলা তবফদর মাদ গ্োন কদয, 

তাদর ুে ফা ইনবিদভন্ট তাায প্রেত্ত চাাঁো প্রদেয় ববফলয তবফদরয তাায বাদফ স্থানান্তবযত 
ইদফ। প্রদেয় ববফলয তবফদর ুবফধা বাদ গ্কারীন ভয় কনদনয জনয গ্ণনামাদ গ্য ইদফ না। 

েদ্ধবত ংক্রান্ত বিধাে 

২৫। এই বফবধভারায অধীদন তবফদর প্রেত্ত ভুেয় অথথ “াধাযণ ববফলয তবফর” নাদভয যকাযী 
বাদফয ফবদত জভা ইদফ। উক্ত বাদফ জভাকৃত অথথ এই বফবধভারা অনুাদয প্রদেয় য়ায এফং 
বাফযেণ অবপ কতৃথ ক অফবত কযদণয ছয় ভাদয ভদধয উদত্তারন কযা না ইদর ফৎদযয কদল 
“জভা" িাদত স্থানান্তবযত ইদফ এফং “জভা ংিান্ত প্রচবরত াধাযণ বফবধ ভাদ তাদফক তাা 
বযচাবরত ইদফ । 

চাাঁোোতার বাি েম্বর 



২৬। কফতন ইদত কতথ ন ূফথক ফা নগ্ে অদথথ কমবাদফই চাো প্রোন কযা উক, বাফযেণ 
কভথকতথ া কতৃথ ক অফবতকৃত বাফ নম্বয উদেি ূফথক চাাঁো প্রোন কবযদত ইদফ। বাফ নম্বদযয কম 
ককান বযতথ ন একইবাদফ বাফযেণ কভথকতথ া চাাঁোোতাদক অফবত কবযদফন। 

চাাঁোোতার বাদির বিিরণী 

২৭। (১) ফৎয কদল মতীঘ্র ম্ভফ বাফযেণ কভথকতথ া প্রদতযক চাোোয নকট চাোোতায 
তবফদরয বাদফয একটি বফফযণী কপ্রযণ কবযদফন। উক্ত বফফযণীদত উক্ত ফৎদযয প্রথভ বেদনয 
প্রাযবম্ভক কজয, ফৎদযয ভদধয জভাকৃত ৩ উদত্তারনকৃত অথথ, ৩০ জদুন ুে ফা ইনবিদভন্ট ফাফে 
জভায বযভাণ এফং উক্ত তাবযদি ভানী কজয কেিাইদত ইদফ। বাফযেণ কভথকতথ া বাফ 
বফফযণীয বনভাদ ক্ত তথযাবে ম্পদক জাবনদত চাবয়া অনুন্ধানে ংমুক্ত কবযদফন:|  

(এ) বতবন ভনাদ নয়নে কপ্রযণ কবযয়াদছন বক না অথফা বফবধ-৬ অনুাদয ফা ২তদফথ ফরফৎ 
বফবধ অনুাদয কপ্রবযত ভনাদ নয়ন দে ককান বযফতথ ন কবযদত আগ্রী বক না; 

(বফ) বযফাদযয অফতথ ভাদন বফবধ-৬ এয উবফবধ-(১) এয বফধান অনুাদয বযফাদযয েয 
ববন্ন অনয ককান ফযবক্তদক ভনাদ নয়দনয কেদে তাায ককান বযফায ইয়াদছ বক না। 

(২) চাাঁোোতা ফাৎবযক বাফ বফফযণী শুদ্ধতা ম্পদক বনদজ বনবিত ইদফন এফং ককান বুর 
বযরবেত ইদর বফফযণী প্রাবপ্তয ছয় ভাদয ভদধয তাা বাফযেণ কভথকতথ াদক জানাইদফন। 

(৩) বাফযেণ কভথকতথ া চাাঁোোতায চাবো ভাদ তাদফক কম ফৎদযয বাফ বরবিত ইয়াদছ ঐ 
ফৎদযয কল ভাদয ভাবপ্তদত তবফদর ভাদ ট বিত অদথথয বযভাণ ফৎদয একফায চাাঁোোতাদক 
জানাইদফন। 

 


