ফঙ্গফন্ধু ন্যানার ইনসওরযন্স ইনসিটিউট আইন, ২০২২ এয খড়া
যমরতু
- ( )/ -আ
-ii দ্বাযা প্রসতসিত স্বায়ত্বাসত ফীভা সক্ষা প্রসতিান ফাাংরারদ ইনসওরযন্স একারডসভ
যসতক্ররভ আর্ন্তজাসতক ভারনয আধুসনক সুরমাগ-সুসফধা ম্বসরত ফঙ্গফন্ধু ন্যানার ইনসওরযন্স ইনসিটিউট প্রসতিা কযায ররক্ষে
একটি আইন প্রণয়ন কযা ভীচীন ও প্ররয়াজনীয়;
যরতু এতদ্বাযা সনম্নরূ আইন কযা ইরঃ১। াংসক্ষপ্ত সরযানাভ ও প্রফততন ।― (১) এই আইন “ফঙ্গফন্ধু ন্যানার ইনসওরযন্স ইনসিটিউট আইন, ২০২২” নারভ অসবসত
ইরফ।
(২) ইা অসফররম্ব কাম তকয ইরফ।
২। াংজ্ঞা ।―সফলয় ফা প্ররঙ্গয সযন্থী যকান সকছু না থাসকরর, এই আইরন(১) ‘ইনসিটিউট’ অথ ত ধাযা ৩ এয অধীন প্রসতসিত ফঙ্গফন্ধু ন্যানার ইনসওরযন্স ইনসিটিউট (সফএনআইআই);
(২) ‘কর্ততক্ষ’ অথ ত ফীভা উন্নয়ন ও সনয়ন্ত্রণ কর্ততক্ষ আইন ২০১০ এয অধীন গঠিত ফীভা উন্নয়ন ও সনয়ন্ত্রণ কর্ততক্ষ;
(৩) ‘কভতকততা ও কভতচাযী’ অথ ত ইনসিটিউরটয যকান কভতকততা ও কভতচাযী;
(৪) ‘তসফর’ অথ ত ইনসিটিউরটয তসফর;
(৫) ‘যফাড’ত অথ ত ধাযা ৮ এয অধীন গঠিত সযচারনা যফাড ত;
(৬) ‘সফসধ’ অথ ত এই আইরনয অধীন প্রণীত সফসধ;
(৭) ‘প্রসফধান’ অথ ত এই আইরনয অধীন প্রণীত প্রসফধান;
(৮) ‘ভাসযচারক’ অথ ত ইনসিটিউরটয ভাসযচারক; এফাং
(৯) ‘দস্য’ অথ ত সযচারনা যফারড তয দস্য।
৩। ইনসিটিউট প্রসতিা ।― (১)
- ( )/ -আ
-ii এয অধীন প্রসতসিত ফাাংরারদ ইনসওরযন্স একারডসভ
এভনবারফ ফার থাসকরফ যমন উা এই আইরনয অধীন ফঙ্গফন্ধু ন্যানার ইনসওরযন্স ইনসিটিউট (সফএনআইআই) রূর প্রসতসিত
ইয়ারছ।
(২) ইনসিটিউট একটি াংসফসধফদ্ধ াংস্থা ইরফ এফাং উায একটি াধাযণ ীররভায থাসকরফ এফাং এই আইন ও তদধীন
প্রণীত সফসধ াররক্ষ, উায স্থাফয ও অস্থাফয উবয় প্রকায ম্পসি অজতন কসযফায, অসধকারয যাসখফায ও স্তার্ন্য
কসযফায ক্ষভতা থাসকরফ এফাং ইনসিটিউট ইায রক্ষ ইায সনরজয নারভ ভাভরা দারয়য কসযরত াসযরফ এফাং ইায
সফরুরদ্ধও ভাভরা দারয়য কযা মাইরফ।
৪। ইনসিটিউট এয প্রধান কাম তারয় ।―(১) ইনসিটিউরটয প্রধান কাম তারয় ঢাকায় থাসকরফ।
(২) ইনসিটিউট ইায কাম তক্রভ সুিুবারফ সযচারনায স্বারথ ত প্ররয়াজনরফারধ, যকারযয পূফ তানুভসতক্ররভ ফাাংরারদরয যম যকান
স্থারন ইায াখা কাম তারয় স্থান ফা স্থানার্ন্য কসযরত াসযরফ।
৫। ইনসিটিউট এয রক্ষে ও উরেশ্য ।―ইনসিটিউট এয রক্ষে ও উরেশ্য ইরফ(১) ফীভা যাজীফীরদয যাগত প্রসক্ষণ, ফীভা খারত দক্ষ ও প্রসসক্ষত জনফর ততসয,
সপরকট ও সডরলাভা যকা ত
সযচারনা, গরফলণা ও প্রকানা, ম্মাননা প্রদান, ফীভা যায উন্নয়ন, যুরগারারমাসগ ফীভা সক্ষা প্রদান এ াংক্রার্ন্
াসফ তক সফলরয় অধ্যয়ন, গরফলণা এফাং আসযত জ্ঞান সফতযণ ও উৎকল ত াধন;
(২) দপা (১) এ ফসণ তত সফলয়মূ ম্পরকত সযকল্পনা প্রণয়ন, যকারযয অনুরভাদনক্ররভ নীসত সনধ তাযণ ও ফাস্তফায়ন;
(৩) এই আইরন ফসণ তত ফীভা সফলরয় যদরয অবের্ন্রয ও ফাসরয অধ্যয়ন ও গরফলণায় সনরয়াসজত প্রসতিান ও প্রাজ্ঞজরনয ভরধ্য
তথ্য, ভতাভত ও সক্ষা উকযণ সফসনভয়;
(৪) ফীভা সফলরয় অধ্যয়ন ও গরফলণায জন্য দাসয়ত্ব ারন।
৬। ইনসিটিউরটয কাম তাফসর।―(১) ধাযা ৫ এয উধাযা (১) এ উসিসখত জাতীয় এফাং আর্ন্জতাসতক ফীভা সফলয়াফরী ম্পরকত জ্ঞান
অজতরনয ররক্ষে বা, যসভনায/সরম্পাসজয়াভ, ওয়াকত এফাং কনপারযন্স ইতোসদ আরয়াজন;
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(২) ইনসিটিউট কর্ততক সযচাসরত অধ্যয়ন, ভীক্ষা, গরফলণা ও ম তরফক্ষরণয উয তথ্য ম্বসরত পুস্তক, াভসয়কী, প্রসতরফদন
এফাং জান তার প্রকা;
(৩) কর্ততরক্ষয সনকট াঠ্যক্ররভয পূফ তানুরভাদনক্ররভ ফীভা সফলয়ক স্দাতক, স্দাতরকািয, সডরলাভা ও অন্যান্য যকা ত
সযচারনা প্রসক্ষণ আরয়াজন কযা, নদ প্রদান,সযাচ ত স্করাযস এফাং যপররাস প্রদান;
(৪) প্রসক্ষণ যকার তয আরয়াজন এফাং নদ প্রদান;
(৫) যদর-সফরদর ফীভা সফরলজ্ঞ ও ফীভা প্রসক্ষণ ইনসিটিউট ও প্রসতিারনয ারথ ঘসনি যমাগারমাগ স্থান এফাং যমৌথবারফ
প্রসক্ষণ যকার তয আরয়াজন ও নদ প্রদান;
(৬) সফরদর ফীভা সফলরয় উচ্চসক্ষা ও গরফলণায জন্য রমাসগতা প্রদান প্ররয়াজরন আসথ তক ায়তায প্রস্তাফ অনুরভাদন;
এফাং
(৭) এই আইরনয উরেশ্য পূযণকরল্প প্রাসঙ্গক অন্যান্য কাম ত এফাং যকায কর্ততক ভয় ভয় অসতত যম যকান দাসয়ত্ব ম্পাদন।
৭। সযচারনা ও প্রান ।―(১) ইনসিটিউরটয সযচারনা ও প্রারনয দাসয়ত্ব একটি সযচারনা যফারড তয উয ন্যস্ত থাসকরফ এফাং
ইনসিটিউট যম কর ক্ষভতা প্ররয়াগ ও কাম তম্পাদন কসযরত াসযরফ, সযচারনা যফাড তও যই কর ক্ষভতা প্ররয়াগ ও
কাম তম্পাদন কসযরত াসযরফ।
(২) সযচারনা যফাড ত উায দাসয়ত্ব ারন ও কাম তম্পাদরনয যক্ষরে এই আইন, সফসধ, প্রসফধান ও যকায কর্ততক ভয় ভয়
প্রদি আরদ ও সনরদ তনা অনুযণ কসযরফ।
৮। সযচারনা যফাড ত গঠন, ইতোসদ ।―(১) এই আইরনয উরেশ্য পূযণকরল্প, সনম্নফসণ তত দস্য ভন্বরয় ইনসিটিউট এয একটি
সযচারনা যফাড ত গঠিত ইরফ, মথাঃ(ক) সচফ, আসথ তক প্রসতিান সফবাগ, অথ ত ভন্ত্রণারয়, সমসন সযচারনা যফারড তয বাসতও ইরফন;
(খ) যচয়াযম্যান, ফীভা উন্নয়ন ও সনয়ন্ত্রণ কর্ততক্ষ;
(গ) বাসত, ফাাংরারদ ইন্সুেরযন্স এরাসরয়ন;
(ঘ) অসতসযক্ত সচফ (ফীভা), আসথ তক প্রসতিান সফবাগ, অথ ত ভন্ত্রণারয়;
(ঙ) ব্যফস্থানা সযচারক, াধাযণ ফীভা করতারযন;
(চ) ব্যফস্থানা সযচারক, জীফন ফীভা করতারযন;
(ছ) অথ ত সফবাগ কর্ততক ভরনানীত অনূন্য যুগ্মসচফ দভম তাদায একজন প্রসতসনসধ;
(জ) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কর্ততক ভরনানীত অনূন্য যুগ্মসচফ দভম তাদায একজন প্রসতসনসধ;
(ঝ) ফাাংরারদ ইন্সুেরযন্স এরাসরয়ন কর্ততক ভরনানীত রাইপ ইন্সুেরযন্স সফলরয় অসবজ্ঞ মূখ্য সনফ তাী দভম তাদায
একজন প্রসতসনসধ;
(ঞ) ফাাংরারদ ইন্সুেরযন্স এরাসরয়ন কর্ততক ভরনানীত নন-রাইপ ইন্সুেরযন্স সফলরয় অসবজ্ঞ মূখ্য সনফ তাী দভম তাদায
একজন প্রসতসনসধ;
(ট) যকায কর্ততক ভরনানীত াফসরক সফশ্বসফদ্যাররয়য একজন অধ্যাক;
(ঠ) ফাাংরারদ সফশ্বসফদ্যারয় ভঞ্জুসয কসভন কর্ততক ভরনানীত অনূেন যুগ্মসচফ দভম তাদায একজন প্রসতসনসধ;
(ড) ভাসযচারক, ইনসিটিউট; সমসন উায দস্য-সচফও ইরফন।
ব্যাখ্যা । - এই ধাযায উরেশ্য পূযণকরল্প ‘সচফ’ অথ ত যকারযয সসনয়য সচফও অর্ন্র্ভতক্ত ইরফন।
(২) সযচারনা যফারড তয বায তাসযখ সযচারনা যফারড তয বাসত কর্ততক সনধ তাসযত ইরফ এফাং এরত অনূন্য ৫০ তাাং
দরস্যয উসস্থসতরত বায যকাযাভ পূণ ত ইরফ।
৯। সযচারনা যফারড তয বা ।―(১) এই ধাযায অন্যান্য সফধানাফরী াররক্ষ যফাড ত উায বায কাম তদ্ধসত সনধ তাযণ কসযরত াসযরফ।
(২) যফারড তয বা উায বাসত কর্ততক সনধ তাসযত তাসযখ, ভয় ও স্থারন অনুসিত ইরফ।
(৩) যফারড তয বায যকাযারভয জন্য যভাট দস্য াংখ্যায অনূন্য ৫০ তাাং দরস্যয উসস্থসতয প্ররয়াজন ইরফ।
(৪) যফারড তয বায় প্ররতেক দরস্যয একটি কসযয়া যবাট থাসকরফ এফাং যবারটয ভতায যক্ষরে বায় বাসতয একটি সদ্বতীয়
ফা সনণ তায়ক যবাট প্রদারনয ক্ষভতা থাসকরফ।
(৫) যফারড তয যকান কাম ত ফা কাম তধাযা যকফরভাে যফারড তয যকান দস্যরদ শূন্যতা ফা যফাড ত গঠরন ত্রুটি থাসকফায কাযরণ অবফধ
ইরফ না এফাং তদম্পরকত যকান প্রশ্নও উত্থান কযা মাইরফ না।
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১০। ভাসযচারক।―(১) ইনসিটিউরটয একজন ভাসযচারক থাসকরফ।
(২) ভাসযচারক যকায কর্ততক সনযুক্ত ইরফন এফাং তাায চাকুসযয ততাসদ যকায কর্ততক সনধ তাসযত ইরফ।
(৩) ভাসযচাররকয দ ৩ (সতন) ভারয অসধককার শূন্য যাখা মাইরফ না। ভাসযচাররকয দ শূন্য ইরর সকাংফা
অনুসস্থসত, অসুস্থতা ফা অন্য যকান কাযরণ ভাসযচারক তাায দাসয়ত্ব াররন অভথ ত ইরর, শূন্য রদ নফসনযুক্ত
ভাসযচারক কাম তবায গ্রণ না কযা ম তর্ন্ সকাংফা ভাসযচারক পুনযায় স্বীয় দাসয়ত্ব াররন ভথ ত না ওয়া ম তর্ন্,
ভাসযচাররকয রদয অব্যফসত সনম্ন রদ কভতযত ইনসিটিউরটয যকারনা কভতকততা যকারযয অনুরভাদন ক্ররভ
ভাসযচারকরূর দাসয়ত্ব ারন কসযরফন।
(৪) ভাসযচারক ইনসিটিউরটয প্রধান সনফ তাী ইরফন এফাং সতসন যফারড তয মাফতীয় সদ্ধার্ন্ ফাস্তফায়রনয জন্য দায়ী থাসকরফন।
(৫) ভাসযচারক তাায কাম তবায গ্ররণয তাসযখ ইরত ৩ (সতন) ফৎয যভয়ারদ স্বীয় রদ অসধসিত থাসকরফন এফাং অনুরু
একটি ভাে যভয়ারদয জন্য পুনযায় সনরয়ারগয যমাগ্য ইরফন।
১১। যজেি যপররা।―(১) ফীভা সফলয়ক জ্ঞান ও অসবজ্ঞতাম্পন্ন অনসধক ১০ (দ) জন যজেি যপররাবৃন্দ থাসকরফন এফাং তাাযা যফাড ত
কর্ততক সনধ তাসযত রতত ৩(সতন) ফৎয যভয়ারদয জন্য সনযুক্ত ইরফন।
(২) গরফলণা, প্রসক্ষণ ও অন্যান্য কাম তক্রভ সযচারনায যক্ষরে যজেি যপররা সযকল্পনা প্রণয়ন এফাং াংসিি অন্যান্য সফলরয়
ইনসিটিউটরক যাভত ও রমাসগতা প্রদান কসযরফন।
(৩) ভাসযচারক যজেি যপররারদয কাম তক্রভ ম্পরকত ভয় ভয় বা আফান কসযরফন এফাং মসদ যকান যজেি যপররা
অসনফাম ত কাযরণ ভাসযচারক কর্ততক আহুত যয সতনটি বায় সরসখতবারফ অফসতকযণ ব্যসতরযরক উসস্থত থাসকরত
ব্যথ ত ন, তাা ইরর যফারড তয সদ্ধার্ন্ াররক্ষ, যজেি যপররা সারফ তাায সনরয়াগ ফাসতর কযা মাইরফ।
১২। একারডসভক কাউসন্সর।― (১) এই আইরনয উরেশ্য পূযণকরল্প গরফলণা, ফীভা সক্ষা ও প্রসক্ষণ প্রদান ম্পসকতত সফলয়াফসর
তদাযসক এফাং এই কর সফলরয় ইনসিটিউটরক প্ররয়াজনীয় যাভত ও ায়তা প্রদান কসযফায জন্য ইনসিটিউরটয একটি
একারডসভক কাউসন্সর থাসকরফ। মাা সনম্নফসণ তত দস্য ভন্বরয় গঠিত ইরফ, মথা:(ক) ফীভা সফলরয় অসবজ্ঞ, দক্ষ ও খ্যাতনাভা ব্যসক্ত, সমসন এই কাউসন্সররয বাসতও ইরফন;
(খ) ফীভা উন্নয়ন ও সনয়ন্ত্রণ কর্ততক্ষ কর্ততক ভরনানীত কর্ততরক্ষয একজন দস্য;
(গ) যকায কর্ততক ভরনানীত ফীভা সফলরয় অধ্যানা/অসবজ্ঞতা ম্পন্ন াফসরক সফশ্বসফদ্যাররয়য একজন অধ্যাক;
(ঘ) ব্যফস্থানা সযচারক, াধাযণ ফীভা করতারযন;
(ঙ) ব্যফস্থানা সযচারক, জীফন ফীভা করতারযন;
(চ) ফাাংরারদ সফশ্বসফদ্যারয় ভঞ্জুসয কসভন কর্ততক ভরনানীত অধ্যাক দভম তাদায একজন প্রসতসনসধ;
(ছ) কর্ততক্ষ কর্ততক ভরনানীত রাইপ ইন্সুেরযন্স সফলরয় অসবজ্ঞ একজন মুখ্য সনফ তাী কভতকততা;
(জ) কর্ততক্ষ কর্ততক ভরনানীত নন-রাইপ ইন্সুেরযন্স সফলরয় অসবজ্ঞ একজন মুখ্য সনফ তাী কভতকততা;
(ঝ)
কর্ততক ভরনানীত রাইপ / নন-রাইপ ইন্সুেরযন্স সফলরয় অসবজ্ঞ একজন মুখ্য সনফ তাী কভতকততা;
(ঞ) ভাসযচারক, ইনসিটিউট, সমসন উায দস্য-সচফও ইরফন।
(২) যফাড ত, আরদ দ্বাযা, একারডসভক কাউসন্সররয যভয়াদ ও উায কাম তদ্ধসত সনধ তাযণ কসযরত াসযরফ।
(৩) একারডসভক কাউসন্সর, আরদ দ্বাযা, উযুক্ত যকারনা ব্যসক্তরক একারডসভক কাউসন্সররয দস্য সারফ অর্ন্র্ভতক্ত কসযরত
াসযরফ।
১৩। একারডসভক কাউসন্সররয কাম তাফসর।― একারডসভক কাউসন্সররয কাম তাফসর ইরফ সনম্নরূ, মথা:
(১) সযচারনা যফাড ত কর্ততক গৃীত কর সদ্ধার্ন্ একারডসভক কাউসন্সররয ভাধ্যরভ ফাস্তফায়ন;
(২) ইনসিটিউট এয কর যকার তয াঠদান সফলরয় সযচারনা যফারডযত অনুরভাদনক্ররভ সদ্ধার্ন্ গ্রণ;
ত
(৩) সযচারনা যফারড তয অনুরভাদন গ্রণ কসযয়া, সনধ তাসযত দ্ধসতরত, ফীভা সফলরয় এত সিি অন্য যকারনা সফলরয় াটিসপরকট
ফা প্রসক্ষণ যকা ত সযচারনা ও নদ প্রদান;
(৪) সযচারনা যফাড ত কর্ততক সনধ তাসযত অন্য যমরকারনা কাম তক্রভ।
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১৪। কভতকততা ও কভতচাযী সনরয়াগ, ইতোসদ ।―(১) যকায কর্ততক অনুরভাসদত াাংগঠসনক কাঠারভা াররক্ষ, ফা ভয় ভয় যকায
কর্ততকপ্রদি সনরদ তনাফরী াররক্ষ ইনসিটিউট উায কাম তাফরী সুিুবারফ ম্পাদরনয সনসভি প্ররয়াজনীয় াংখ্যক কভতকততা ও
কভতচাযী সনরয়াগ কসযরত াসযরফ।
(২) ইনসিটিউরটয কভতকততা ও কভতচাযীরদয সনরয়াগ দ্ধসত ও চাকুযীয ততাফরী প্রসফধান দ্বাযা সনধ তাসযত ইরফ।
১৫। তসফর ।―(১) ইনসিটিউরটয একটি তসফর থাসকরফ এফাং উারত সনম্নফসণ তত অথ ত জভা ইরফ, মথাঃ(ক) যকায কর্ততক প্রদি ভঞ্জুসয ও অনুদান;
(খ) যকারযয পূফ তানুরভাদনক্ররভ, অন্য যদরয যকায, াংস্থা ফা আর্ন্জতাসতক াংস্থা ফা ব্যসক্ত কর্ততক প্রদি অনুদান;
(গ) কর্ততক্ষ কর্ততক প্রদি অনুদান;
(ঘ) াধাযণ ফীভা করতারযন ও জীফন ফীভা করতারযন কর্ততক প্রদি অনুদান;
(ঙ)
কর্ততক প্রদি অনুদান;
(চ) যকারনা স্থানীয় কর্ততক্ষ, প্রসতিান, াংস্থা ফা যকারনা ব্যসক্ত কর্ততক প্রদি অনুদান;
(ছ) উায ও বৃসি;
(জ) ইনসিটিউরটয সনজস্ব ম্পসি ইরত অসজতত আয় ফা ম্পসিয সফক্রয়রব্ধ অথ ত;
(ঝ) ইনসিটিউরটয ভাসরকানাধীন ও তৎকর্ততক সযচাসরত যকা ত ফা প্রসক্ষণ ফা যকারনা উরদ্যাগ ইরত প্রাপ্ত আয়;
(ঞ) ইনসিটিউরটয সফসনরয়াগকৃত অথ ত ইরত প্রাপ্ত আয় ফা মুনাপা;
(ট) গরফলণাকভত ও যাভতমূরক যফা ইতোসদ ইরত প্রাপ্ত আয়; এফাং
(ঠ) প্রকানা-াভগ্রী সফক্রয় এফাং উায যয়োরটি ফাফদপ্রাপ্ত আয়।
(২) তসফররয অথ ত যফারড তয অনুরভাদনক্ররভ যকান তপসসর ব্যাাংরক ইনসিটিউরটয নারভ সাফ খুসরয়া উারত জভা যাসখরত
ইরফ।
(৩) সফসধ দ্বাযা সনধ তাসযত দ্ধসতরত উক্ত তসফর সযচারনা কযা ইরফ।
(৪) ইনসিটিউরটয কভতকততা ও কভতচাযীগরণয যফতন, বাতা ও অন্যান্য াসযশ্রসভক এই আইরনয অধীন াংসিি কাম তাফরী
ম্পাদরনয জন্য তসফর ইরত অথ ত ব্যয় কযা মাইরফ।
(৫) তসফররয অথ ত ইরত যকাযী সফসধ-সফধান অনুযণপূফ তক ইনসিটিউরটয প্ররয়াজনীয় ব্যয় সনফ তা কযা মাইরফ।
(৬) তসফররয অথ ত যফাড ত কর্ততক অনুরভাসদত যকান খারত সফসনরয়াগ কযা মাইরফ।
ব্যাখ্যা।- এই ধাযায উরেশ্য পূযণকরল্প ‘তপসসর ব্যাাংক’ ফসররত Bangladesh Bank Order, 1972 (P. O. No.
127 of 1972) এয Article 2(J) যত াংজ্ঞাসয়ত Schedule Bank |
১৬। ফারজট।― (১) ভাসযচারক যফারড তয অনুরভাদন গ্রণ কসযয়া প্রসত ফৎয যকায কর্ততক সনসদ তিকৃত ভরয়য ভরধ্য
ইনসিটিউরটয ম্ভাব্য আয়-ব্যয় যফতী অথ ত ফৎরযয ফাসল তক ফারজট সফফযণী য কসযরফন এফাং উারত উক্ত অথ ত ফৎরয
যকারযয সনকট ইরত ইনসিটিউরটয জন্য কী সযভাণ অরথ তয প্ররয়াজন ইরফ উাযও উরিখ থাসকরফ।
(২) যকায উ-ধাযা (১) এয অধীন প্রাপ্ত ফারজট সফরফচনা কসযয়া প্ররয়াজনীয় অথ ত ভঞ্জুসয ও অনুদান সারফ প্রদান কসযরত
াসযরফ।
১৭। সাফযক্ষণ ও সনযীক্ষা।―(১) ইনসিটিউট প্রচসরত দ্ধসতরত উায আয়-ব্যরয়য পৃথক সাফ যক্ষণ কসযরফ এফাং সারফয
ফাসল তক সফফযণী প্রস্তুত কসযরফ।
(২) ফাাংরারদরয ভা সাফ-সনযীক্ষক ও সনয়ন্ত্রক, অতঃয ভা সাফ-সনযীক্ষক ফসরয়া উসিসখত, প্রসত ফৎয ইনসিটিউরটয
সাফ সফদ্যভান আইরনয সফধান যভাতারফক সনযীক্ষা কসযরফন এফাং সনযীক্ষা সযরারট তয একটি কসযয়া অনুসরস যকায ও
ইনসিটিউরটয সনকট যপ্রযণ কসযরফন।
(৩) উ-ধাযা (২) এ উসিসখত সনযীক্ষা ছাড়াও, Chartered Accountants Order, 1973 (P. O. No.
2 of 1973) এয Article 2(1) (b) যত াংজ্ঞাসয়ত যকান Chartered Accountant দ্বাযা সাফ
সনযীক্ষা কযা ইরফ এফাং এতদুরেরশ্য ইনসিটিউট উযুক্ত Chartered Accountant পাভত সনরয়াগ কসযরত
াসযরফ।
(৪) উ-ধাযা (৩) এয অধীন সনরয়াগকৃত Chartered Accountant পাভত এতদুরেরশ্য যফাড ত কর্ততক সনধ তাসযত ারয
াসযশ্রসভক প্রাপ্য ইরফ।
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(৫) উ-ধাযা (২) এফাং (৩) যভাতারফক সাফ সনযীক্ষায উরেরশ্য ভা-সাফ সনযীক্ষক সকাংফা তাায সনকট ইরত ক্ষভতাপ্রাপ্ত
যকান ব্যসক্ত অথফা, যক্ষেভত, Chartered Accountant পাভত ইনসিটিউরটয কর যযকড ত, দসরর-দস্তারফজ
নগদ ফা ব্যাাংরক গসিত অথ ত, জাভানত, বান্ডায এফাং অন্যসফধ ম্পসি যীক্ষা কসযয়া যদসখরত াসযরফ এফাং
ভাসযচারক ও ইনসিটিউরটয অন্য যম যকান কভতকততা ফা কভতচাযীরক সজজ্ঞাাফাদ কসযরত াসযরফ।
১৮। প্রসতরফদন, ইতোসদ।―(১) ইনসিটিউট প্রসত অথ ত ফৎয যল ইফায যফতী ৯০ (নব্বই) সদরনয ভরধ্য তদকর্ততক উক্ত অথ ত
ফৎরয ম্পাসদত কাম তাফরীয সফফযণ ম্বসরত একটি ফাসল তক প্রসতরফদন যকারযয সনকট য কসযরফ।
(২) যকায, উ-ধাযা (১) এয অধীন প্রাপ্ত প্রসতরফদন ম তাররাচনা কসযয়া যফাড তরক প্ররয়াজনীয় সনরদ তনা ও যাভত প্রদান
কসযরত াসযরফ।
(৩) যকায, প্ররয়াজনরফারধ, ইনসিটিউরটয সনকট ইরত যম যকান ভয় উায যম যকান কভতকান্ড ফা ব্যফস্থানা াংক্রার্ন্ তথ্য,
সাফ সনকা ফা াংসিি যম যকান সফলরয়য উয প্রসতরফদন এফাং সফফযণী আফান কসযরত াসযরফ এফাং ইনসিটিউট উা
যকারযয সনকট যফযা কসযরত ফাধ্য থাসকরফ।
(৪) যকায, যমরকারনা ভয়, ইনসিটিউরটয যকারনা কাম তক্রভ ফা যমরকারনা প্রকায অসবরমারগয সফলরয় তদরর্ন্য সনরদ ত প্রদান
কসযরত াসযরফ।
১৯। ক্ষভতা অতণ।―(১) সযচারনা যফাড ত উায যমরকারনা ক্ষভতা তৎকর্ততক সনধ তাসযত রতত, যকারনা দস্য, ভাসযচারক ফা
ইনসিটিউরটয অন্য যকারনা কভতকততারক অতণ কসযরত াসযরফ।
(২) ভাসযচারক তাায যকারনা ক্ষভতা, তৎকর্ততক সনধ তাসযত রতত, ইনসিটিউরটয যকারনা কভতকততারক অতণ কসযরত াসযরফ।
২০। চুসক্ত ম্পাদন।―যফাড ত, এই আইরনয উরেশ্য পূযণকরল্প, যমরকারনা প্রসতিান, াংস্থা ফা কর্ততরক্ষয সত চুসক্ত ম্পাদন কসযরত
াসযরফ:
তরফ রতত থারক যম, অন্য যদরয যকায ফা াংস্থায সত চুসক্ত ম্পাদরনয যক্ষরে যকারযয পূফ তানুরভাদন গ্রণ কসযরত
ইরফ।
২১। কসভটি।― (১) সযচারনা যফাড ত উায কাম তাফসর সুিুবারফ ম্পাদরনয জন্য প্ররয়াজনীয় াংখ্যক সফলয়সবসিক কসভটি গঠন
কসযরত াসযরফ।
(২) উ-ধাযা (১) এয অধীন গঠিত এক ফা একাসধক কসভটিয গঠন, কাম তদ্ধসত এফাং দাসয়ত্ব যফাড ত কর্ততক আরদ দ্বাযা সনধ তাসযত
ইরফ।
২২। সফসধ প্রণয়রনয ক্ষভতা।― এই আইরনয উরেশ্য পূযণকরল্প যকায, যকাসয যগরজরট প্রজ্ঞান দ্বাযা, সফসধ প্রণয়ন কসযরত
াসযরফ।
৩। প্রসফধান প্রণয়রনয ক্ষভতা।―এই আইরনয উরেশ্য পূযণকরল্প, ইনসিটিউট, যকারযয পূফ তানুরভাদনক্ররভ এফাং যকাসয যগরজরট
প্রজ্ঞান দ্বাযা, এই আইন ও সফসধয সত অাভঞ্জস্যপূণ ত না ওয়া াররক্ষ প্রসফধান প্রণয়ন কসযরত াসযরফ।
২৪। যসতকযণ ও যপাজত।― (১) এই আইন কাম তকয ইফায রঙ্গ রঙ্গ
- ( )/ -আ

-ii এয অধীন

প্রসতসিত ফাাংরারদ ইনসওরযন্স একারডসভ সফলুপ্ত ইরফ।
(২) উ-ধাযা (১) এয অধীন সফলুপ্ত ওয়া রেও, সফলুপ্তকৃত ফাাংরারদ ইনসওরযন্স একারডসভ এয অধীন(ক) কৃত যকান কাম ত ফা গৃীত ব্যফস্থা এই আইরনয অধীন কৃত ফা গৃীত ইয়ারছ ফসরয়া গণ্য ইরফ;
(খ) ইনসিটিউট কর্ততক ফা উায সফরুরদ্ধ দারয়যকৃত যকান ভাভরা ফা গৃীত কাম তধাযা ফা সূসচত যম যকান কাম তক্রভ
অসনষ্পন্ন থাসকরর উা এভনবারফ সনষ্পন্ন ইরফ যমন উা এই আইরনয অধীন দারয়যকৃত ফা গৃীত ফা সূসচত ইয়ারছ;
(গ) ইনসিটিউট কর্ততক ম্পাসদত যকান চুসক্ত, দসরর ফা ইনস্ট্রুরভন্ট এভনবারফ ফার থাসকরফ যমন উা এই আইরনয
অধীন ম্পাসদত ইয়ারছ;
(ঘ) একারডভীয কর স্থাফয ও অস্থাফয ম্পদ, নগদ ফা ব্যাাংক সারফ গসিত অথ ত, তসফর এফাং এত সিি অন্য
যমরকারনা প্রকায অসধকায, স্বাথ ত, কর সাফ ফস, যযসজিায, যযকড ত এফাং এত ম্পসকতত অন্য যকারনা দসরর,
ইনসিটিউরটয সনকট স্তার্ন্সযত ইরফ;
(ঙ) কর প্রকায ঋণ ফা দায়-দাসয়ত্ব ইনসিটিউরটয ঋণ ফা দায়-দাসয়ত্ব সারফ গণ্য ইরফ;
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(চ) কর কভতকততা ও কভতচাযী, দপা (ঘ) এয সফধান াররক্ষ, ইনসিটিউরটয কভতকততা ও কভতচাযী সারফ ন্যস্ত
ইয়ারছন ফসরয়া গণ্য ইরফ এফাং তাারদয চাকুযী এই আইরনয সফধান অনুমায়ী চাকুযীয ততাফসর দ্বাযা সনয়সন্ত্রত
ইরফঃ
তরফ তত থারক যম. ইনসিটিউট কর্ততক চাকুযীয ততাফসর সনধ তাসযত না ওয়া ম তর্ন্ ইনসিটিউরট ন্যস্ত কভতকততা ও
কভতচাযী এইরূর সনয়সন্ত্রত ইরফ যমইরূর একারডসভ সফলুপ্ত ইফায পূরফ ত সনয়সন্ত্রত ইত। আরযা তত থারক যম,

Bbw÷wUD‡U b¨¯ÍK…Z Abyl` m`m¨, Kg©KZ©v I Kg©Pvixi K‡g©i kZ©vejx Ggbfv‡e cwieZ©b Kiv hvB‡e
bv hvnv‡Z D³ Abyl` m`m¨, Kg©KZ©v I Kg©Pvixi AwR©Z †Kv‡bv AwaKvi ÿwZMÖ¯Í nq|
(ছ) নূতন জনফর কাঠারভা অনুরভাসদত না ওয়া ম তর্ন্, যফাড,ত সফলুপ্ত ফাাংরারদ ইনসওরযন্স একারডসভয জনফর
কাঠারভা অনুযণ কসযরত াসযরফ;
(জ) সফলুপ্ত ফাাংরারদ ইনসওরযন্স একারডসভ মথাীঘ্র ম্ভফ উ-ধাযা (১) এ ফসণ তত স্তার্ন্য প্রসক্রয়া ম্পন্ন কসযরফ;
(ঝ) এই আইরনয অধীন সফসধ ও প্রসফধানভারা প্রণীত না ওয়া ম তর্ন্ যফাড ত কর্ততক প্রণীত এত সিি আরদ, নীসত ফা
অন্য যকারনা দসরর, উা যম নারভই অসবসত উক না যকন, কাম তকয থাসকরফ;
(ঞ) সযচারনা যফাড,ত উ-ধাযা (২) এয অধীন স্তার্ন্সযত স্থাফয ও অস্থাফয ম্পসিয সফফযণ, ন্যস্তকৃত কর অনুলদ
দস্য, কভতকততা ও কভতচাযীয যজেিতা অনুমায়ী নারভয তাসরকা, যকাসয যগরজরট প্রজ্ঞান দ্বাযা, প্রকা কসযরফ।
২৫। ইাংরযজীরত অনূসদত াঠ প্রকা, ইতোসদ।― (১) এই আইন কাম তকয ইফায য যকায, প্ররয়াজনরফারধ যকাসয যগরজরট
প্রজ্ঞান দ্বাযা, এই আইরনয ইাংরযজীরত অনূসদত একটি সনবতযরমাগ্য াঠ (Authentic Engllish Text) প্রকা
কসযরত াসযরফ।
(২) এই আইরনয ফাাংরা ও ইাংরযজী ারঠয ভরধ্য সফরযারধয যক্ষরে ফাাংরা াঠ প্রাধান্য াইরফ।
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