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 আমাদের সেসযগণ অত্র বিবিমালার িইটি 29 অদটাির 2020 তাবরদে সংদ ািন করদেদন, এই সংদ ািনগুদলা 1 নভদের 2020 থেদক 

কার্যকর হদেদে। 

 

wb‡¤œi e¨wZµg mn, GB eB‡qi Dcwewa I wewagvjv c~e©eZ©x mKj Dcwewa I wewagvjvi ’̄jvwfwl³ n‡e: 

 

১ ২নং অনুদেদের থকান বিবি র্া এই িই কার্যকর হওোর পূদিয সম্মবতকৃত থকান চুবি  দতয র সাদে সাংঘবষযক। 
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f~wgKv 
 
Dcwewamg~n G‡mvwm‡qk‡bi AZ¨vek¨Kxq cÖweavb hv †Kvb পক্ষ KZ…©K cwieZ©b ev wfbœiƒc Kiv hv‡e bv| 

 

msÁv 
 
Dcwewa 100 

 
Avgv‡`i Dcwewa I wewagvjvq Ges Avgv‡`i Dcwewa I wewagvjvi Aax‡b m¤úbœ †h †Kvb Pzw³‡Z, wb‡¤œv³ cwifvlv¸‡jv Gi cÖ`Ë 

A_© cÖ̀ vb Ki‡e, hw` bv †m¸‡jvi wfbœ e¨envi ¯úófv‡e cÖ`k©b K‡i: 

 

 
cÖkvmwbK cwifvlv 

 
1 আরসিত্রেশন িা সাসলশ ক্ষকৌশল কসমটির অর্থ এমন কসমটি যার মত্রধে একটি প্রর্ম পযথাত্র়ের োইিুনাল িা কাসরগরী আপীল কসমটির ক্ষে়োর সিসাত্রি সনযুক্ত 

িও়োর জনে একজন সাসলসশ সদসে িত্রে িত্রি। আরসিত্রেশন োত্রেসজ কসমটির ক্ষে়োর সদসে িও়োর ক্ষযাগে িও়োর জনে, কমপত্রে ৫ িছত্ররর জনে 

আইসসএ সাসলসশ িও়ো/সাসলসশ র্াকা আিশেক িত্রল সিত্রিসেে িত্রি।  

2 ÒAby‡”Q`Ó ej‡Z Avgv‡`i msNwewa I ‡m¸‡jvর †Kvb Kvh©Ki cwieZ©b‡K †evSvq| 

3 ÒDcwewaÓ I ÒwewagvjvÓ ej‡Z Avgv‡`i mKj Dcwewa I wewagvjv †evSvq hv Kvh©Ki i‡q‡Q| 

4 ÒKwgwUÓ ej‡Z ¯̂Zš¿ m`m¨ KZ…©K wbe©vwPZ ‡Kvb KwgwU‡K †evSvq| KwgwUi m`m¨MY Avgv‡`i Aby‡”Q‡`i Aax‡b KvR Kivi Rb¨ 

†h †Kvb Dchy³ e¨w³‡K অন্তরু্থ ক্ত, wb‡qvM ev g‡bvbxZ Ki‡e| 

5 ÒcwiPvjKÓ ej‡Z Avgv‡`i mvaviY ev mn‡hvMx cwiPvjK‡`i †evSv‡e Ges Zv †cÖwm‡W›U, dv÷© fvBm †cÖwm‡W›U, †m‡KÛ fvBm 

†cÖwm‡W›U, ক্ষেRvivi I BwgwW‡qU cv÷ †cÖwm‡W›U‡`i অন্তরু্থ ক্ত Ki‡e| 

Òmn‡hvMx cwiPvjKÓ ej‡Z cwiPvjKMY KZ…©K cÖwZ eQi Avgwš¿Z Ges wk‡íi mvaviY ¯̂v‡_©i Rb¨ KvR Ki‡Z m`m¨MY KZ…©K Aby‡gvw`Z 

†Kvb cwiPvjK‡K †evSvq| 

ÒmvaviY cwiPvjKÓ ej‡Z e¨w³ m`m¨MY KZ…©K wbe©vwPZ cwiPvjK‡K †evSvq| GwU †cÖwm‡W›U, dv÷© fvBm †cÖwm‡W›U, †m‡KÛ fvBm 

†cÖwm‡W›U, ক্ষেRvivi ev BwgwW‡qU cv÷ †cÖwm‡W›U‡`i অন্তরু্থ ক্ত Ki‡e bv| 

ÒBwgwW‡qU cv÷ †cÖwm‡W›UÓ Ggb †Kvb †cÖwm‡W›U‡K অন্তরু্থ ক্ত K‡i bv hv‡K Aby‡”Q` 69 Abyhvqx AcmviY ev Aby‡”Q` 80 Abyhvqx 

cwiPvjK wn‡m‡e weiZ ivLv িত্র়েত্রছ| 

6 ÒmvaviY mfvÓ ej‡Z Avgv‡`i msNwewai Aax‡b Avnক্ষvbK…Z Avgv‡`i ¯̂Zš¿ m`m¨‡`i mfv †evSvq| 

7 ÒgvmÓ ej‡Z GK K¨v‡jÛvi gvm †evSvq| 

8 Òপযথত্রিেকÓ ej‡Z প্রত্রিশনারী mvwjkKvix †evSvq, প্রসশেত্রের D‡Ï‡k¨, 

hv‡K G‡mvwm‡qkb KZ…©K wb‡qvwRZ n‡q †UKwbK¨vj mvwjk UªvBeybvj I †UKwbK¨vj Avwcj KwgwUi Dci A‰eZwbK পযথত্রিেক wn‡m‡e KvR 

Ki‡eb| পযথত্রিেক UªvBeybv‡ji সসদ্ধান্ত MÖn‡Yi cÖwµqvq AskMÖnY ev cÖfvweZ Ki‡e bv|
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1 ÒAvgv‡`iÓ ej‡Z hv wKQz Avgv‡`i gvwjKvbvaxb ev Avgv‡`i KZ…©K Bmy¨K…Z †evSvq| 

2 Ò‡cÖwm‡W›UÓ †Kvb Abycw ’̄Z †cÖwm‡W‡›Ui `vwqZ¡cvj‡bi Rb¨ Avgv‡`i msNwewai Aax‡b dv÷© fvBm †cÖwm‡W›U ev †m‡KÛ fvBm 

†cÖwm‡W›U A_ev cwiPvjKMY KZ…©K wbe©vwPZ Ab¨ †Kvb e¨w³‡K অন্তরু্থ ক্ত Ki‡e| 

3 ‡Kvb ¯̂Zš¿ m`m¨ ev wbewÜZ cÖwZôv‡bi Òe¨emvi ’̄vbÓ ej‡Z GKwU Awdm †evSvq †hLv‡b ‡Kvb ¯̂Zš¿ m`m¨ ev wbewÜZ cÖwZôvb 

e¨emv cwiPvjbv K‡i e‡j cwiPvjKMY g‡b K‡ib| 

4 Òwewagvjv eBÓ ej‡Z †mB eB‡K †evSvq †hLv‡b Avgv‡`i Dcwewa I wewagvjv cÖKvk Kiv n‡q‡Q| 

5 Ò‡m‡µUvixÓ ej‡Z †mB e¨w³‡K †evSvq hv‡K cwiPvjKMY †m‡µUvix wn‡m‡e KvR Kivi Rb¨ g‡bvbxZ K‡i‡Qb| cwiPvjKMY 

KZ…©K g‡bvbxZ †Kvb weKí †m‡µUvix †mB †m‡µUvixi ’̄‡j KvR Ki‡Z cv‡i| 

6 ÒAvgivÓ ÒAvgvw`M‡KÓ I ÒAvBwmGÓ ej‡Z w` B›Uvib¨vkbvj KUb G‡mvwm‡qkb wjwg‡UW †evSvq| 

7 ÒwjwLZÓ ej‡Z KvM‡R ev w¯Œ‡b ev I‡qemvB‡U kã gy`ªb I Ab¨ †Kvb Dcv‡q cybivq Dc¯’vcb‡K অন্তরু্থ ক্ত Ki‡e| wjwLZ wPwVcÎ 

WvK, nv‡Z, d¨v·, B‡gB‡ji gva¨‡g cÖ`vb Kiv hv‡e| 

8 ÒAm¤ú~Y© সসদ্ধাত্রন্তর AvBwmG ZvwjKvÓ Gi g‡a¨ ỳBwU Ask i‡q‡Q| 

ÒAm¤ú~Y© সসদ্ধাত্রন্তর AvBwmG ZvwjKv: 1g AskÓ ej‡Z †mB †Kv¤úvbxi ZvwjKv †evSvq hviv †Kvb mvwj‡ki সসদ্ধান্ত cÖwZcvj‡be¨_© 

n‡q‡Q| ÒAm¤ú~Y© সসদ্ধাত্রন্তর AvBwmG ZvwjKv: 2q AskÓ ej‡Z Am¤ú~Y© সসদ্ধাত্রন্তর AvBwmG ZvwjKv: 1g As‡ki AvBwmG ZvwjKvq 

cÖ̀ wk©Z †Kv¤úvbx¸‡jvi mv‡_ m¤úwK©Z †Kv¤úvbxi ZvwjKv †evSvq| 

 

m`m¨c` I wbeÜb cwifvlv 

  

9 ÒAwaf~³ wkí cÖwZôvbÓ ej‡Z Avgv‡`i Dcwewai Aax‡b wbewÜZ †Kvb cÖwZôvb ev ms ’̄v †evSvq| 

10 ÒG‡R›U cÖwZôvbÓ ej‡Z Avgv‡`i Dcwewai Aax‡b wbewÜZ †Kvb cÖwZôvb ev ms ’̄v †evSvq| 

11 ÒcÖwZôvbÓ ej‡Z e¨emv cwiPvjbvKvix †Kvb Askx`vix, AwbewÜZ ms¯’v ev †Kv¤úvbx‡K †evSvq| 

12 Ò¯^Zš¿ m`m¨Ó ej‡Z Avgv‡`i msNwewai Aax‡b †Kvb m`m¨ cÖwZôv‡bi ¯̂Zš¿ m`m¨ nIqvi Rb¨ wbe©vwPZ e¨w³‡K †evSvq| 

13 Òm`m¨ cÖwZôvbÓ ej‡Z †Kvb cÖavb cÖwZôvb, Awaf~³ wkí cÖwZôvb, G‡R›U cÖwZôvb ev সংসিষ্ট †Kv¤úvbx †evSvq| 

14 ÒAm`m¨Ó ej‡Z Ggb e¨w³‡K †evSvq whwb G‡mvwm‡qk‡bi †Kvb ¯̂Zš¿ m`m¨ bb| 

15 ÒAwbewÜZ cÖwZôvbÓ ej‡Z Ggb cÖwZôvb‡K †evSvq hv G‡mvwm‡qk‡bi †Kvb wbewÜZ cÖwZôvb bq| 

 

16 ÒcÖavb cÖwZôvbÓ n‡jv ewYK, Drcv`bKvix ev wgj Ges GwU Avgv‡`i msNwewa I Dcwewai Aax‡b wbewÜZ †Kvb cÖwZôvb ev 

†Kv¤úvbx‡K †evSvq| 

 

ÒwbewÜZ cÖwZôvbÓ ej‡Z mKj cÖavb cÖwZôvb, Awaf~³ wkí cÖwZôvb, সংসিষ্ট †Kv¤úvbx, Awaf~³ G‡mvwm‡qkb, G‡mvwm‡qkb 

m`m¨ cÖwZôvb I G‡R›U cÖwZôvb‡K †evSvq, G‡`i we Í̄vwiZ eY©bv wbewÜZ cÖwZôv‡bi wbeÜb eB‡Z cÖ`Ë n‡q‡Q| 
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9 ÒwbewÜZÓ ej‡Z wbewÜZ ev cybtwbewÜZ ‡evSvq Ges ÒwbeÜbÓ ej‡Z wbeÜb ev cybt wbeÜb †evSvq| 

 

10 GB Dcwewa I wewagvjv D‡Ï‡k¨, ÒwbewÜZ ev cybtwbewÜZ cÖwZôvbÓ ej‡Z Avgv‡`i cÖavb cÖwZôvb, Awaf~³ wkí cÖwZôvb, সংসিষ্ট 

†Kv¤úvbx, Awaf~³ G‡mvwm‡qkb I G‡R›U cÖwZôv‡bi ZvwjKv †evSvq| 

 

11 ÒwbewÜZ cÖwZôvbÓ ej‡Z Avgv‡`i msNwewai eY©bv Abyhvqx Avgv‡`i wbewÜZ cÖwZôv‡bi wbeÜb eB‡Z ZvwjKvf~³ cÖwZôvb 

†evSvq| 

  

12 Òসংসিষ্ট †Kv¤úvbxÓ ej‡Z cÖavb cÖwZôvb ev Awaf~³ wkí cÖwZôv‡bi mv‡_ সংসিষ্ট ‡Kvb ‡Kv¤úvbx‡K †evSvq| 

 

mvaviY e¨emvwqK cwifvlv 

13 ÒAv‡gwiKvb KUbÓ ej‡Z Avcj¨vÛ, Mvjd ev †U·vm KUb bv‡g cwiwPZ KUb mn hy³iv‡óªi wbKUeZ©x ivR¨¸‡jvi g‡a¨ †h †Kvb 

¯’v‡b Drcvw`Z mKj KUb ‡evSvq, wKš‘ wm AvBj¨vÛ ev wcgv ai‡Yi অন্তরু্থ ক্ত bq| 

 

14 ÒmvwU©dvBW j¨ve‡iUixÓ ej‡Z Avgv‡`i Bmy¨K…Z Aby‡gvw`Z ZvwjKvi †Kvb j¨ve‡iUix †evSvq| 

  

15 ÒK¤̂vBÛ UªvÝ‡cvU©Ó, ÒB›Uvi‡gvWvj UªvÝ‡cvU©Ó I Ògvwë‡gvWvj UªvÝ‡cvUÓ ej‡Z কমপত্রে ỳBwU wfbœ cwienb c×wZ e¨envi K‡i 

GK ’̄vb †_‡K Ab¨ ’̄v‡b KUb †Wwjfvwi †evSvq| 

 

16 ÒK¤̂vBÛ UªvÝ‡cvU© WKz‡g›UÓ ej‡Z K¤̂vBÛ UªvÝ‡cvU©, B›Uvi‡gvWvj UªvÝ‡cvU© ev gvwë‡gvWvj UªvÝ‡cv‡U©i gva¨‡g KUb স্থানান্তত্ররর 

wel‡q †Kvb wkwcs †Kv¤úvbx, K¤̂vBÛ UªvÝ‡cvU© Acv‡iUi ev G‡R›U KZ…©K cÖ¯‘ZK…Z wej Ad j¨vwWs ev UvB‡Uj WKz‡g›U †evSvq| 

 

17 ÒK¤̂vBÛ UªvÝ‡cvU© Acv‡iUiÓ ej‡Z †mB e¨w³ ev cÖwZôvb‡K †evSvq hv K¤̂vBÛ UªvÝ‡cvU© WKz‡g›U cÖ¯‘Z K‡i| 

 

18 ÒK‡›UBbvi †d«BU †÷kbÓ, ÒwmGdGmÓ I ÒK‡›UBbvi †emÓ ej‡Z Ggb ¯’vb †evSvq †hLv‡b K¨vwiqvi ev Zv‡`i G‡R›U Zv‡`i 

wbqš¿Yvax‡b K‡›UBbvi †jvW ev Avb‡jvW K‡i| 

 

19 ÒK‡›UBbvi BqvW©Ó I ÒwmIqvBÓ ej‡Z Ggb ’̄vb †evSvq †hLv‡b K‡›UBbvi cvK© Kiv hv‡e, wcK Avc ev †Wwjfvwi, fwZ© I Lvwj 

Kiv hv‡e| K‡›UBbvi BqvW© ev wmIqvB Ggb ’̄vbI n‡Z cv‡i †hLv‡b K‡›Ubvi fwZ© Kiv ev Lvwj Kiv nq| 

20 Òwbqš¿Y mxgvÓ ej‡Z GKB KUb e¨envi K‡i wfbœ hš¿cvwZi gva¨‡g M„nxZ wiwWs Gi wfbœZv †evSvq| 

21 "কদরালার" অেয একটি স্বািীন তৃতীে পক্ষ, পবরে যন সংস্থা িা তুলার ওজন, টাবরং (Taringa), সযাম্পবলং ও জবরদপ অবভজ্ঞ। 

 

22 ÒKUb eR©¨Ó Avgv‡`i Dcwewa I wewagvjv সাত্রপত্রে Pzw³‡Z অন্তরু্থ ক্ত n‡j Zv KUb wn‡m‡e cÖwµqvKiY Kiv n‡e| 

 

23 Òকাসি ড্োত্রমজ” n‡jv evB‡i †_‡K AwZwi³ Av ª̀Zv, a~jv ev evjy †kvl‡Yi d‡j dvBev‡ii েসে ev AebwZ, KviY GwU 

 

▪ ‡Lvjv AvenvIqvq অনািৃে i‡q‡Q; ev 

 

▪ ‡fRv ev ~̀wlZ mv‡d©‡m gRy` Kiv n‡q‡Q, 

UªvK/K‡›UBbvi ev Rvnv‡R †jvwWs Gi c~‡e©| 
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42  Òকাসি ড্োত্রমজ” এর g‡a¨ অন্তরু্থ ক্ত bq: 

▪ ‡Kvb অর্েন্তরীে েসে; ev 

 

▪ ‡h †Kvb ai‡Yi ~̀lY; ev 

 

UªvK/K‡›UBbvi ev Rvnv‡R †jvwWs Gi ci †Kvb েসে| 

 

43  ÒAvMg‡bi ZvwiLÓ wb‡¤œv³ A‡_©i †h †Kvb GKwU _vKv সাত্রপত্রে cÖm‡½i Dci wbf©i K‡i n‡e| 

 

 
439  ‘েুলা িজথ ে’ েুলা সিসাত্রি সিত্রিসেে িত্রি যসদ ো আমাত্রদর িাইলাউস এিং সিসধ সাত্রপত্রে েুসক্তত্রে অন্তরু্থ ক্ত করা িে। 

 

40 'ক্ষদত্রশর েসে' িাসিেক ক্ষর্ত্রক অেেসধক আদ্রথ ো, ধুত্রলা িা িাসলর ক্ষশাষত্রের ফত্রল সৃষ্ট ফাইিাত্ররর েসে িা অিনসে কারে এটি ি'ল: 

 

 ক আিিাও়োর সংস্পত্রশথ; িা 

 

 খ ক্ষর্জা িা দূসষে পৃত্রে সসিে,  

োক / পাত্রে ক্ষলাড্ করার আত্রগ িা  

পাে ক্ষদত্রশর েসের মত্রধে অন্তরু্থ ক্ত ক্ষনই: 

 ক ক্ষকানও অর্েন্তরীে েসে; িা 
 

 খ অনে ক্ষকান দূষে; িা 

 

 গ োক / পাত্রে িা জািাত্রজ ক্ষলাড্ করার পত্রর ঘত্রে যাও়ো ক্ষকানও েসে। 

 

ঘ  ‘আগমত্রনর োসরখ’ প্রসত্রের উপর সনর্থ র কত্রর সনম্নসলসখে অর্থগুসলর একটি িত্রি: 

 

         ক  ক্ষেক িাল্ক সশপত্রমত্রের জনে, এর অর্থ জািাজটির গসড্ংত্র়ের সিলটিত্রে নাম্বার গন্তিে িন্দত্রর ক্ষপৌৌঁছাত্রনার োসরখটি িত্রি। 

েত্রি, যসদ পােটি অনেসদত্রক োসলে করা ি়ে িা েুলাটি অনে জািাত্রজ স্থানান্তসরে করা ি়ে, েত্রি লসড্ংত্র়ের সিত্রল িা 

ক্ষক্রোর কাত্রছ গ্রিেত্রযাগে অনে ক্ষকানও িন্দত্রর সুসেটি িন্দত্রর উপসস্থে িও়োর োসরখ িত্রি। 

 

         খ   পাত্রে ক্ষপ্ররে করা েুলাটির জনে, েুত্রলার গন্তিে িন্দত্রর লসড্ংত্র়ের সিল িা সসিসলে পসরিিে নসর্ত্রে নামকরত্রের োসরখ 

িত্রি। েত্রি, যসদ িিনকারী জািাজটি অনেসদত্রক োসলে করা ি়ে িা ধারকগুসল অনে জািাত্রজ স্থানান্তসরে করা ি়ে, েত্রি 

কনত্রেইনাররা িন্দরটিত্রে এলসড্ংত্র়ের সিত্রল িা ক্ষক্রোর কাত্রছ গ্রিেত্রযাগে ক্ষকানও অনে িন্দত্রর উসিসখে োসরখ িত্রি। 

 

         গ   পসরিিত্রের অনোনে উপাত্র়ে এটি েুসক্তত্রে িসেথে স্থাত্রন প্রসেটি সিেরে করার োসরখ িত্রি। 
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ঘ  Pzw³ m¤ú‡K© Òwe‡ivaÓ ev ÒgZcv_©K¨Ó Pzw³wU wKfv‡e e¨vL¨v Ki‡Z n‡e †mB wel‡q A_ev Pzw³ Øviv Ave× †h †Kvb 

e¨w³i AwaKvi ev `vq`vwqZ¡ m¤ú‡K© †h †Kvb weZK©, gZv‰bK¨ ev cÖkœ অন্তরু্থ ক্ত Ki‡e| 

 

44  Òdjm& c¨vKW& †eBjÓ n‡jv †h †eB‡j i‡q‡Q: 

 

• এমন িস্তু র্া কটন নে; অেিা 

• ক্ষতবিস্ত কটন; অেিা 

• িাইদর বেদক ভাদলা কটন এিং বভতদর বনম্নমাদনর কটন; িা 

কটদনর পবরিদতয  বপবকং িা বলন্টারস 

 
1 Òdvi B÷ KUbÓ ej‡Z evsjv‡`k, evg©v, Pxb, fviZ ev cvwK Í̄v‡b Drcvw`Z KUb †evSvq| 

 
     ঘ  “নননদিষ্ট দাম” হল প্রনি ইউননট কটভনর দাম, যা ক্রেিা নিভেিাভক নদভে থাভক।  
  নননদিষ্ট দাম-এ আসা যাে দইু উপাভে: 
 
                        ক   প্রসে ইউসনত্রের দাম সিসক্রর সমত্র়ে ক্ষকাে করা ি়ে এিং েুসক্তত্রে প্রসে ইউসনত্রের দাম সিসাত্রি ক্ষলখা িত্র়ে র্াত্রক। 

 
                        খ   একটি সমন্বত্র়ের মাধেত্রম যা অন-কল েুসক্তত্রে সনসদথ ষ্টকরে এিং েুসক্তত্রে সনসদথ ষ্ট কত্রর িলার সর্সিত্রে করা িত্র়ে র্াত্রক, যা 

মূলে প্রকাশ করা ি়ে প্রসে মুদ্রা একক, প্রসে ওজত্রনর একত্রক, ক্ষযমন েুসক্তত্রে িলা িত্র়েত্রছ। 

 
            ৪৬   ÒweRvZxq e ‘̄Ó ej‡Z Ggb wKQz‡K †evSvq hv KUb Dw™¢‡`i Ask bq| 

 
            ৪৭   Òc~Y© K‡›UBbvi †jvWÓ Ges ÒGdwmGjÓ ej‡Z Ggb e¨e ’̄v‡K †evSvq যাত্রে K‡›UBbv‡ii mKj ¯’vb e¨eüZ n‡q‡Q| 

 
            ৪৮   ÒK‡›UBbvi †jv‡Wi †P‡q KgÓ Ges ÒGjwmGjÓ ej‡Z KU‡bi cv‡m©j †evSvq hv GKwU K‡›UBbvi c~Y© Kivi Rb¨ 

LyeB †QvU Ges hv GB গন্তিে ’̄‡ji w`‡K hvIqv mgiƒc Kv‡M©vi mv‡_ K‡›UBbvi †d«BU †÷k‡b K¨vwiqvi Øviv 

গ্রুপK…Z| 

 
            ৪৯   ÒnvDR UzÓ, ÒK‡›UBbvi BqvW© UzÓ Ges Ò‡Wvi UzÓ ej‡Z োত্রদর cQ‡›`i ’̄v‡b (nvDR, wmIqvB ev †Wvi) wkcvi 

KZ…©K wbqwš¿Z †jvwWs †evSvq| †h †dªBU eyK Ki‡e, Zv‡K Aek¨B †jvwWs c‡q‡›Ui c‡ii mKj LiPvw` Ges nvDR, 

wmIqvB ev †Wv‡i K‡›UBbvi mieiv‡ni LiPvw` cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

 
               ৫০  ‘ICA ক্ষেত্রমন সাটিথ ফাত্র়েড্ লোত্রিাত্ররেসর’ –এর মাত্রন ICA ক্ষেত্রমন দ্বারা শংসসে লোত্রিাত্ররেসর। 

 
              ৫১  ÒেৎেোৎÓ ej‡Z wZb w`‡bi g‡a¨ †evSvq| 

 
           ৫২  ÒBbw÷wUDU Kv‡M©v Aby‡”Q`Ó I ÒBbw÷wUDU K‡gvwWwU †UªW Aby‡”Q`Ó ej‡j jÛb AvÛviivBUvm© Bbw÷wUD‡Ui Aby‡”Q` 

†evSvq| 

 
           ৫৩  Òআর্েন্তরীে Av ª̀©ZvÓ ev ÒAv ª̀©Zv wi‡MBbÓ ej‡Z dvBev‡ii IR‡bi kZKiv wn‡m‡e cÖKvwkZ KU‡b Av ª̀©Zvi IRb †evSvq 

hLb †m¸‡jv m¤ú~Y© ïK‡bv _v‡K| 
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            ৫৪  ÒjUÓ ej‡j GK gv‡K©i Aax‡b ivLv A‡bK msL¨K †ej| 

 

           ৫৫   লট নম্বরলট নের হল থকাদনা ব পদমন্ট িা থেবলভাবরর মদিয োকা একটি থিইদলর গ্রুপ র্া একই মাকয  িা লট নের কতৃয ক বচবিত। 

মাকয  িা লট নের না োকদল লট নেরদক কদন্টইনার িা ট্রাক নের বহদসদি গণয করা হদি 

 

            ৫৬  "সেসয কদরালার" অেয একটি "কদরালার" থর্টি ICA-র িতয মান সবিে সেসয। 

 
৫৭  Òwg·W c¨vKW& †eBjÓ n‡jv A‡bK¸‡jv wfbœ wfbœ ‡MÖW, is ev ‡÷cj Gi mgš̂‡q GKwU †eBj| 

৫৮  Òক্ষমসরb Kv‡M©v BÝy‡iÝÓ I ÒUªvbwRU BÝy‡iÝÓ ej‡Z Bbw÷wUDU Kv‡M©v Aby‡”Q` Gi mv‡_  

e¨eüZ  ‡gwib cwjwm dig (GgGAvi dig) AvIZvf~³ A_ev Ab¨ BÝy‡iÝ gv‡K©‡U mgiƒc  

cÖ_g †kÖYxi cwjwmর AvIZvf~³ SuywKi wecix‡Z BÝy‡iÝ †evSvq| 

৫৯  ÒgvB‡µv‡bqviÓ ej‡Z KuvPv KUb dvBev‡ii dvBb‡bm I cwicK¡Zvi mgš‡̂qi cwigvc †evSvq| 

             ৬০    Ò‡bv K‡›Uªvj wjwgUÓ Ges ÒGbwmGjÓ ej‡Z †bv K‡›Uªvj wjwgU Gi AbygwZ †`qv n‡q‡Q †evSvq| 

 

             ৬১   "মদনানীত প্রবতবনবি" মাদন থকানও থকাম্পাবনর বনজস্ব কমযচারী, িা এই জাতীে েক্ষ বিদ ষজ্ঞ িা অনয থকাদনা সত্তা র্াদক 

সযাম্পবলং, জবরপ, ওজন ও টাবরং করার থক্ষদত্র কাজ করার জনে সনত্র়োগকারী পত্রের স্বাত্রর্থর প্রসেসনসধত্ব করার দাস়েত্ব ক্ষদও়ো 

িত্র়েত্রছ 

 
           ৬২   ÒAb-‡evW© wej Ad j¨vwWsÓ ej‡Z Ggb wej †evSvq ‡hLv‡b K¨v‡Þb ev োত্রদর G‡R›U স্বাের  

K‡i‡Qb, hLb Rvnv‡R KUb †jvW Kiv nq| 

 
           ৬২    ÒAb-‡evW© wej Ad j¨vwWsÓ ej‡Z Ggb wej †evSvq ‡hLv‡b K¨v‡Þb ev োত্রদর G‡R›U স্বাের  

  K‡i‡Qb, hLb Rvnv‡R KUb †jvW Kiv nq| 

 
          61   ‘সপ়োর েু’, ‘কনত্রেইনার ক্ষেইে ক্ষেশন েু’ এিং ‘কনত্রেইনার ক্ষিস েু’ মাত্রন কোসর়োর ক্ষলাসড্ং সন়েন্ত্রে কত্রর। েুলাটি অিশেই িািক, 

পাত্রে ক্ষেইে ক্ষেশন িা ধারক ক্ষিত্রস সরিরাি করত্রে িত্রি। 

 
             ৬২  Òক্ষেত্রেড্ †eBjÓ n‡jv Ggb †eBj †hwU‡Z wfbœ gv‡bi KU‡bi †jqvi evB‡ii কমপত্রে GKw`K †_‡K †`Lv hvq| 

 
             ৬৩   Òগন্তিে c‡q›UÓ ej‡Z H ’̄vb †evSvq †hLv‡b cÖvcK‡K ev োত্রদর G‡R›U‡K †Wwjfvwi †`qv n‡q‡Q Ges †hLv‡b 

K¨vwiqv‡ii `vwqZ¡ †kl n‡q‡Q| 

 
             ৬৪   Òc‡q›U Ae AwiwRbÓ ej‡Z wVK †h ’̄v‡b K¨vwiqvi ev োত্রদর G‡R›U KUb MÖnY K‡i‡Q Ges †hLv‡b K¨vwiqv‡ii 

`vwqZ¡ শুরু n‡q‡Q| 

 
             ৬৫  Òত্বসরেÓ ej‡j 14 w`‡bi ( ỳB mßvn) g‡a¨ †evSvq| 

             ৬৬   ‘সশপত্রমে’ অর্থ সিত্রক্রোর কাছ ক্ষর্ত্রক িা োত্রদর এত্রজত্রের কাছ ক্ষর্ত্রক ক্ষক্রোর কাত্রছ িা এমন ক্ষকানও কোসর়োর সযসন ক্ষকানও 

সিসলং িা একটি সসিসলে পসরিিে নসর্ সরিরাি করত্রে পাত্ররন োর কাত্রছ পসরিিত্রনর ক্ষকানও উপাত্র়ে েুলা ক্ষিাঝাই করা। 
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             ৬৭   Òwkcv‡ii †jvW I MYbvÓ ej‡Z eySvq wkcvi K‡›UBbv‡ii e ‘̄i Rb¨ `vqx| 

 
             ৬৮    ÒwkwcsÓ A_ev ÒwkcW&Ó ej‡Z wkc‡g‡›Ui Rb¨ †jvwWs ev †jvWK…Z †evSvq| 

 
            ৬৯  Òwkwcs WKz‡g›UÓ ej‡Z Pzw³i Aax‡b KUb wKfv‡e wkcW& n‡ি Zv †evSvq| 

 
            ৭০   “ক্ষেড্ ক্ষেড্”। এটি একটি কেন সফউোসথ ক্ষেড্ ক্ষেড্ যা একসাত্রর্ দুটি সিপরীেমুসখ পসজশত্রন করা ি়ে দুটি আলাদা মাত্রস। প্রসেটি 

ক্ষেড্ করা মাসত্রক িলা িয একটি ক্ষলগ। ক্ষেত্রড্র একটি উদািরে, ক্র়ে 5 মােথ  সফউোর কিোক্ট এিং সিক্র়ে 5 মােথ  সফউোর 

কনেোক্ট। 

 
           ৭১   Òag©NU, `v½v I Rbসিত্রোর্ exgvÓ ej‡Z Bbw÷wUDU ag©NU Aby‡”Q` (Kv‡M©v) ev Bbw÷wUDU ag©NU Aby‡”Q` 

(cY¨`ªe¨ evwYR¨), ev Ab¨ cÖ_g †kÖYxi BÝy‡iÝ gv‡K©‡Ui mgiƒc Aby‡”Q‡` ewY©Z SyuwKi wecix‡Z BÝy‡iÝ ev 

exgv| 

 
           ৭২   “সসত্রন্থটিক প্রাইস সফউোর” ি়ে যখন আইস কেন সফউোরগুসল “লক করা” র্াত্রক দদসনক সীমা়ে, একটি সসত্রন্থটিক প্রইস সফউোর 

দেসর িত্র়ে র্াত্রক যখন একটি কল ও পুে অপশত্রন একসাত্রর্ সকন্তু সিপরীেমুসখ ক্ষেসড্ং ি়ে একই ক্ষম়োদপূসেথ  ও োইসকং দাত্রম। 

একটি লং কল অপশন ও শেথ  পুে অপশন একটি কৃসেম লং সফউোর সদত্র়ে র্াত্রক, আর একটি শেথ  কল অপশন এিং একটি লং পুে 

অপশন একটি কৃসেম শেথ  সফউোর সদত্র়ে র্াত্রক। 

 
           ৭৩    Ò‡UqviÓ ej‡Z KUb †eBj XvKvi Rb¨ e¨eüZ i¨vwcs, e¨vÛ, `wo ev Zv‡ii IRb †evSvq| 

 
           ৭৪   ÒUz nvDRÓ, ÒUz K‡›UBbvi BqvW©Ó Ges ÒUz ‡WviÓ ej‡Z †d«BU eywKsKvix e¨w³ KZ…©K wbe©vwPZ Iq¨vinvDR ev 

wg‡j †Wwjfvwi †evSvq| 

 
           ৭৫   ÒUz wcqviÓ, ÒUz K‡›UBbvi †d«BU †÷kbÓ I ÒUz K‡›UBbvi †emÓ ej‡Z †evSvq †h, K¨vwiqvi গন্তিেস্থত্রলর িন্দত্রর 

োত্রদর Iq¨vinvD‡R, K‡›UBbvi †d«BU ‡÷k‡b ev K‡›UBbvi †e‡m Avb‡jvW Ki‡e| 

 
           ৭৬  ÒmvaviY wbqš¿Y mxgvÓ I ÒBDwmGjÓ ej‡Z GKB KUb e¨envi nIqv m‡Ë¡I wewfbœ hš¿cvwZ †_‡K cÖZ¨vwkZ ¯^vfvweK 

wfbœZvi Rb¨ wnmv‡ei wiwWs-G Aby‡gvw`Z wfbœZv †evSvq| 

 
           ৭৭   Òhy× SzuwK exgvÓ ej‡Z Bbw÷wUDU hy× Aby‡”Q` (Kv‡M©v) ev Bbw÷wUDU hy× Aby‡”Q` (cY¨ ª̀e¨ evwYR¨), ev Ab¨ 

cÖ_g †kÖYxi BÝy‡iÝ gv‡K©‡Ui mgiƒc Aby‡”Q‡` ewY©Z SyuwKi wecix‡Z BÝy‡iÝ ev exgv| 
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mvaviY Dcwewagvjv 
 
Dcwewa 101 

 
GB Dcwewa I wewagvjv Avgv‡`i Dcwewa I wewagvjvi Aax‡b Pzw³Kvix mKj পত্রেের Dci cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 
Dcwewa 102 

 
    ঘ  hw` †Kvb Pzw³ Avgv‡`i Dcwewa I wewagvjvi Aax‡b m¤úvw`Z n়ে: 

 

       ক AÎ eB‡qi mKj Dcwewagvjv Pzw³‡Z cÖ‡hvR¨ n‡e Ges evqvi I †mjvi †Kvb সংত্রশাধন Ki‡Z cvi‡eb bv; 

wKš‘ 

 

       খ ‡h †Kvb wfbœ wewagvjvi ক্ষেত্রে evqvi I †mjvi Zv‡`i Pzw³‡Z m¤§wZ Ávcb Ki‡Z cv‡ib| 

 
     ঘ   Pzw³i Zvwi‡Li c‡i Avgiv †Kvb Dcwewa cwieZ©b Ki‡j, evqvi I †mjvi Zv‡Z m¤§Z bv n‡j †mB cwieZ©b D³ 

Pzw³‡Z cÖ‡hvR¨ n‡e bv| GwU 3bs avivi mvwjkx mgqmxgv, †bvwUk, wd I Ab¨vb¨ Kvh©cÖYvjx সংক্রান্ত Dcwewai 

e¨wZµg| Giƒc ক্ষেত্রে, পসরসশষ্ট ‘সস’ ক্ষে mvwjk ev Avwc‡ji Rb¨ e¨eüZe¨ Kvh©cÖYvjx এিং মূলে ইেোসদ n‡e Av‡e`b 

Kivi mgq †h¸‡jv Kvh©Ki _vK‡e| 

 

     ঘ  Avgiv hLb eje, ZLb mKj Ab¨vb¨ cwieZ©b cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 
            ঘ   েুসক্ত(সমূি) এিং ক্ষলোর(স) অি ক্ষক্রসড্ত্রের (অর্িা সংসিষ্ট অপর ক্ষকাত্রনা অর্থপ্রদান উপকরত্রের) ক্ষকাত্রনা শত্রেথ র মত্রধে ক্ষকাত্রনা 

সিত্ররাধ িা দ্বন্দ্ব উপসস্থে িত্রল ক্ষলোর(স) অি ক্ষক্রসড্ত্রের উপর েুসক্ত(সমূি) প্রাধানে করত্রি এিং ক্ষকাত্রনা সিত্ররাধ সনষ্পসির উত্রেত্রশে 

পেসমূত্রির মত্রধে সিে শেথ াসদ পসরোলনার জনে সিত্রিসেে িত্রি। 

 
Dcwewa 103 

 

   ঘ cwiPvjKMY m¤§Z bv n‡j GB Dcwewamg~n Ab¨ †Kvb fvlvq Abyev` Kiv hv‡e bv| 

 

   ঘ  ‡Kvb Abyev` I Bs‡iRx fvlvi g‡a¨ A_©MZ w`K †_‡K †Kvb m‡›`n ev gZcv_©K¨ n‡j, B‡iRx fvlvi Dcwewa I 

wewagvjv cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 

   ঘ GB wewa eB‡qi †Kvb ms¯‹i‡Y †Kvb fy‡ji Rb¨ Avgiv `vqx bB| 

 
Dcwewa 104 

 
AÎ Dcwewa I wewagvjv Øviv ‡cÖwm‡W›U‡K cÖ`Ë েমো dv÷© fvBm †cÖwm‡W›U, †m‡KÛ fvBm †cÖwm‡W›U Ges †h †Kvb 

fvicÖvß †cÖwm‡W›U‡KI ‡`Iqv n‡q‡Q| 

 

Dcwewa 105 

 
GB Dcwewa I wewagvjvq: 
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     ঘ  ‡Kvb NUbvi †Kvb wbw ©̀ó msL¨K w`‡bi g‡a¨ †Kvb wKQz Ki‡Z n‡j, †mB w`b¸‡jvi msL¨v়ে NUbvi w`bwU অন্তরু্থ ক্ত 

Ki‡e bv| Aby‡gvw`Z w`b¸‡jv Aweivg Pj‡Z _vK‡e| 

 
ঘ  evqvi I †mjvi †Kvbiƒ‡c m¤§Z bv n‡j, GK wK‡jvMÖvg mgvb 2.2046 cvDÛ IRb| Ò‡mÓ, ÒZv‡KÓ I ÒZviÓ cÖ‡qvR‡b 

পুরুষ I ¿̄xevPK A_© w`‡e 

 
    ঘ   e¨w³‡K wb‡ ©̀k K‡i kã¸‡jv cÖ‡qvR‡b cÖwZôvb‡K wb‡`©k Ki‡Z cv‡i| 

 
    ঘ    GKePb kã¸‡jv eûePb অন্তরু্থ ক্ত Ki‡e| eûePb kã¸‡jv GKePb অন্তরু্থ ক্ত Ki‡e| 

 
    ঘ    Kvh©Kvj wn‡m‡e mgq 24 NÈv Nwo‡Z উত্রিখ Kiv n‡q‡Q| mKj mgq BDwbfvm©vj UvB‡g (wMÖbDBP wgb UvBg) †`qv n‡q‡Q| 

 
    ঘ   সম়েটি 24 ঘো ঘস়ির সনসরত্রখ প্রকাশ করা ি়ে। সমস্ত সম়ে ইউসনর্াসথাল োইত্রম ক্ষদও়ো ি়ে (সগ্রনউইে মাত্রন সম়ে)। 

 
Dcwewa 106 

 
‡Kvb mxgve×Zv e¨ZxZ AÎ Dcwewa I wewagvjvi Aax‡b †Kvb Pzw³i mKj kZ©vejxi e¨vL¨v mn GB Dcwewa I wewagvjv 

Abyhvqx cwiPvwjZ †Kvb mvwjk PjvKv‡j welq I AvBb m¤ú‡K© DÌvwcZ mKj cÖ‡kœ UªvBeyjv‡bi m`m¨MY সসদ্ধান্ত cÖ`vb 

Ki‡eb Ges Zv‡`i সসদ্ধান্ত n‡e Kvh©Ki I েূ়িান্ত| AvBwmG mvwj‡ki সসদ্ধান্ত †_‡K D™¢~Z †Kvb AvBbx cÖ‡kœ পেসমূি 1996 

mv‡ji mvwjkx AvB‡bi 69bs avivi Aax‡b Bswjk nvB‡Kv‡U© Avwcj Kivi AwaKvi Z¨vM K‡i‡Qb| 

 
Dcwewa 107 

 
               ঘ  অোত্রসাসসত্র়েশন ক্ষয ক্ষকানও সম়ে এিং সমত্র়ে সমত্র়ে সিত্রশষ ক্ষরত্রজাসলউশত্রনর মাধেত্রম িাইলজ এিং সিসধগুসল (সনিন্ধগুসলর 

সিধাত্রনর সাত্রর্ সামঞ্জসেিীন ন়ে) পসরিেথ ন কত্রর িা পসরিেথ ন করত্রে পাত্রর িা িেেীে ক্ষয ক্ষকানও সংত্রশাধনীর সাত্রর্ ক্ষযাগ করা 

ক্ষযত্রে পাত্রর সিত্রলজ এিং সিসধগুসল পসরোলকত্রদর সাধারে ক্ষরত্রজাসলউশন দ্বারা দেসর করা ক্ষযত্রে পাত্রর। 

 
              ঘ   যসদ ক্ষকানও দাসিদার আইসসএর কাত্রছ অবিেসনক সাসলস িা অনোনে সফ পাওনা র্াত্রক, েত্রি পুত্ররা পসরমাে অর্থ পসরত্রশাধ না করা 

পযথন্ত োত্রদর সাসলত্রশর জনে আত্রিদন িা আরম্ভ করার অনুমসে ক্ষদও়ো িত্রি না। 

 

Dcwewa ১০৮ / ১০৯ 
 

               ঘ   ICA আরবিদট্র ন পবরদষিাবের বিষদে মান বনবিবতকরদণর একটি ভূবমকা ICA িযিস্থাপনা টিদমর রদেদে।  

 

    ঘ   ট্রাইিুযনাল িা সংবিষ্ট TAC কতৃয ক বনদেয ব ত হদল সহােতা করা। 

 
 

               ঘ   ICA আরবিদট্র নটি আরবিদট্র ন আইন, নবজর থেদক ততবর অনযানয প্রাসবিক আইন, আন্তজয াবতকভাদি গৃবহত সদিযাত্তম অনু ীলন 

এিং োইিুেনাল ও TAC-এর সনত্রদথ শািলী ক্ষমত্রন েলত্রছ সকনা ো সনসিে করা। 

                 ঘ   ICA BL&R অনুর্ােী প্রমাণাবে সংিহ, পক্ষগুদলা কতৃয ক প্রোনকৃত জমাগুদলার প্রবিোকরণ এিং আরবিদট্র দনর িযিস্থা করার 

জনয সভাপবতর বনকট সুপাবরদ  সহােতা করা।. 
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                ঘ  ICA আরবিদট্র দনর র্োকালীনতা ও সাশ্রেী োকার বিষেটি িজাে করা।. 

 

 

                 ঘ  আরবিদট্র দনর রাে প্রকাদ র পূদিয থসগুদলা পর্যাদলাচনা করা এিং ত্রুটি হদল এিং ত্রুটি এডাদত সহােতা করার জনয পযাদনলদক 

পরাম য থেওো। 

 

 ব দের জনয কার্যকর এিং সম্মাবনত পবরদষিা উপলভয রােদত এিং ICA-এর সুনাম িজাে রােদত। 
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Pzw³ 
 
Dcwewa I wewagvjvi cÖ‡qvM 

 
Dcwewa 200 

 
Avgv‡`i Dcwewa I wewagvjvi Aax‡b m¤úvw`Z cÖwZwU Pzw³ Bsj¨v‡Û m¤úvw`Z n‡q‡Q Ges Bsj¨v‡Ûর AvBb Øviv 

wbqwš¿Z e‡j MY¨ n‡e| 

 
Dcwewa 201 

 
ঘ  Avgv‡`i Dcwewa I wewagvjvi Aax‡b m¤úvw`Z ev GKB Kvh©Kix kãvejx m¤úbœ cÖwZwU Pzw³‡Z Dcwewa 302 I 

330 সাত্রপত্রে সনত্রম্নাক্ত Aby‡”Q`¸‡jv cÖ‡hvR¨ n‡e: 

 
                     ক   Pzw³wU w` B›Uvib¨vkbvj KUb G‡mvwm‡qkb wjwg‡UW Gi Dcwewa I wewagvjvi GKÎxf~Z Ki‡e †hb Pzw³‡Z 

m¤§wZ Ávc‡bi mgq †m¸‡jv wQj| GwU mvwjk mgqmxgv, †bvwUk, wd I Ab¨vb¨ Kvh©cÖYvjx AvIZvf~³ K‡i 

3bs Aby‡”Q‡`i Ggb Dcwewamg~‡ni e¨wZµg| Giƒc ক্ষেত্রে †m¸‡jv n‡e mvwjk ev Avwc‡ji Rb¨ e¨eüZ 

Kvh©cÖYvjx hv Av‡e`b Kivi mgq Kvh©Ki i‡q‡Q| 

 
                     খ  hw` †Kvb Pzw³ িাস্তিা়েন bv Kiv nq, †mwU evwZj e‡j MY¨ n‡e bv| GwU Pzw³i Zvwi‡L Kvh©Ki _vKv 

Avgv‡`i wewagvjvi Aax‡b Pvjvb we‡µZvi wbKU †diZ w`‡q mgvß Kiv n‡e| 

 
                     গ  Pyw³ সংক্রান্ত mKj we‡iva w` B›Uvib¨vkbvj KUb G‡mvwm‡qkb wjwg‡UW Gi Dcwewa Abyhvqx mvwj‡ki 

gva¨‡g wb®úwË Kiv n‡e| AÎ Pzw³bvgv †mB Dcwewa¸‡jv GKwÎf~Z K‡i‡Q †h¸‡jv G‡mvwm‡qk‡bi mvwjkx 

Kvh©cÖYvjx‡Z ewY©Z n‡q‡Q| 

 
                     গ  hw` পেগে w` B›Uvib¨vkbvj KUb G‡mvwm‡qkb wjwg‡U‡Wi KvQ †_‡K †Kvb mvwjkx সসদ্ধান্ত MÖnY bv K‡i 

_v‡K Ges G‡mvwm‡qk‡bi Dcwewa Øviv Aby‡gvw`Z Avwc‡ji mKj c×wZ wbt‡kwlZ bv nIqv পযিন্ত ‡Kvb 

`vexi Rb¨ RvgvbZ MÖnY Kiv e¨ZxZ ‡Kvb পেB mvwjk‡hvM¨ †Kvb we‡iv‡ai Rb¨ AvBbx পদত্রেপ wb‡Z 

cvi‡e bv|. 

 
ÒmKj we‡ivaÓ kã¸‡jv Ò‡KvqvwjwU we‡ivaÓ ev Ò‡UKwbK¨vj we‡ivaÓ Gi mv‡_ cwieZ©b K‡i cov hv‡e| wKš‘ †Kvb wKQz‡ZB 

m¤§Z bv n‡j, ÒmKj we‡ivaÓ kã¸‡jv cÖ‡hvR¨ n‡e| 
 

           ঘ   Dcwewa 302 I 330 Gi w`‡K „̀wó AvKl©b Kiv hv‡”Q hv cwiPvjK‡`i mvwjk cÖZ¨vL¨v‡bi AbygwZ †`q, hw` Pzw³i Zvwi‡Li 

GKw`b c~‡e© we‡iva m„wó n‡j, ‡h †Kvb পে Dcwewa 366 Abyhvqx Am¤ú~Y© সসদ্ধাত্রন্তর AvBwmG ZvwjKvq bvg _vKv সাত্রপত্রে| 

 
           ঘ   Pzw³wU AKvh©Ki evwZj A_ev Amgvß n‡jI Dcwewai cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 
Dcwewa 202 

 
evqvi I †mjvi Ab¨ ‡Kvbiƒ‡c m¤§Z bv n‡j, Avgv‡`i Dcwewa I wewagvjvi Aax‡b m¤úvw`Z Pzw³‡Z wb‡¤œv³ cÖweavb¸‡jv 

cÖ‡hvR¨ n‡e bv| 

 
         ঘ   আন্তজথ াসেক weµq AvBb (1967) Gi mgiƒc AvBb; Ges 
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          ঘ  cY`ªe¨ আন্তজথ াসেকfv‡e weµ‡qi Rb¨ Pzw³‡Z 1980 wf‡qbv Kb‡fbkb 

 

উপবিবি ২০৩ 

 
ইোরকসেত্রনোল কেন এক্সত্রেঞ্জ (‘আইসসই’) –এর কেন সফউোসথ কনেোক্ট আধাসরে অন-কল সিক্রত্র়ের জনে: 

 
               ঘ   িা়োত্ররর কল কিোত্রক্টর জনে, ক্ষসলারত্রক সফত্রলর পর যে দ্রুে সম্ভি জানাত্রে িত্রি ক্ষকাত্রনা সফল করা সফত্রক্সশন স্তর আত্রছ সকনা এিং 

োর ফত্রল উদ্ভূে দামটি কী। ক্ষসলাত্ররর কল কনেোত্রক্টর জনে এই রূ্সমকা উত্রে যাত্রি। 

 

               ঘ   সফত্রক্সশন সনসিেকরত্রে িসেথে সনসদথ ষ্ট কেত্রনর অংত্রশর উপর সফত্রক্সশন ক্ষলত্রর্ল এিং েূ়িান্ত দাম উর়্ে পত্রের জনে মানা 

িাধেোমূলক িত্রি। 

 
             ঘ   দাত্রমর সফত্রক্সশন করা যাত্রি ক্ষেসড্ং সফউোর দ্বারা, অথিা কোত্রলন্ডার ক্ষেড্ ক্ষেড্, অপশন ক্ষকৌশল অর্িা 

সসত্রন্থটিক থ্রু সিকল্পগুসল দ্বারা। 

 

 

we‡kl ক্ষক্ষত্রে Pzw³ mgvwßKiY 

 
Dcwewa 204 

 
1 hw` †Kvb evqvi ev †mjvi (Ab¨ †Kvb Dcwewa I wewavgvjv Øviv AvIZvf~³ bv nIqvi ক্ষেত্রে): 

ক োত্রদর †µwWU‡ii mv‡_ †Kvb e¨e ’̄vq Pzw³e× nq ev; 

খ োত্রদর e¨emv cwiPvjbvi Rb¨ †Kvb wiwmfvi ev cÖkvmK wbhy³ _v‡K; ev  

গ wcwUk‡bi gva¨‡g †Kvb Aemvq‡bi Rb¨ ejv n‡jÕ ev 

খ Dc‡iv³ †Kvb GKwU wel‡qi Aax‡b co‡Z cv‡i e‡j †cÖwm‡W›U সসদ্ধান্ত cÖ`vb Ki‡j; 

 
Dfq পে ivq †NvlYvi Rb¨ Av‡e`b Ki‡Z cv‡i Ges Zv‡`i Av‡e`‡bi mv‡_ c~Y© wjwLZ eY©bv mn Aciপত্রে 

BwZg‡a¨ †cÖwiZ mgvßKi‡Yi wjwLZ †bvwUk Aek¨B cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

 
           ঘ  ZLb †cÖwm‡W›U mgvßKi‡Yi ZvwiL Ges Ab¨ †Kvb Aewkó e‡Kqv A_© mn ‡mjv‡ii wbKU †diZ cvVv‡bv Pvjvb 

Pzw³i g~j¨ wba©vi‡Yi Rb¨ GKRb †hvM¨ AvBwmG mvwjkKvix wb‡qvM †`‡eb| Dchy³ AvBwmG mvwjkKvix GKwU ivq 

†NvlYv প্রস্তুে Ki‡eb hv †cÖwm‡W›U KZ…©K Aby‡gvw`Z I স্বােসরে n‡Z cv‡i| ivq †NvlYvq †cÖwm‡W›U Aby‡gv`b I 

স্বাের cÖ`vb Ki‡eb wKbv ‡cÖwm‡W‡›Ui GKK সসদ্ধান্ত| 

 
          ঘ  ‡h পে †cÖwm‡W›U †K H †NvlYvcÎ Aby‡gv`b I স্বােত্ররর Av‡e`b K‡i‡Q, †mB পে ivq †NvlYv †_‡K AvBwmG, 

†hvM¨ AvBwmG mvwjkKvix ev †cÖwm‡W‡›Ui সিরুত্রদ্ধ D™¢~Z †Kvb `vex (‡h †Kvb Drm †_‡K †nvK bv †Kb) wel‡q 

AvBwmG, †hvM¨ AvBwmG mvwjkKvix ev †cÖwm‡W›U‡K েসেমুক্ত ‡i‡L †cÖwm‡W‡›Ui mv‡_ GKwU Pzw³bvgv m¤úv`b 

Ki‡eb| 
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Aby‡”Q` 2 : 

wewagvjv 
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Aby‡”Q` 2: wewagvjv 

 
m~PxcÎ 
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‡eBj ‡Uqvi I IRb 23 

‡WwjfviK…Z KU‡bi ¸YMZgvb 26 

m¨v¤úwjs 27 
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mgq mxgv e„w×KiY 30 

Bb÷ªy‡g›U †Uw÷s 30 

gvB‡µv‡bqvi I Qvo 32 

‡÷ªs_/mn¨kw³ I Qvo 25 

Pzw³ mgvwßKiY 34 
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wewagvjv 
 
wewagvjvmg~n GB G‡mvwm‡qk‡bi eva¨Zvg~jK cÖweavb bq Ges পক্ষM‡Yi cvi¯úwiK m¤§wZi gva¨‡g Zv 

cwieZ©b Kiv hv‡e| 

 

 
wkc‡g›U Ges wej Ad j¨vwWs 

 
wewa 200 

 
GKwU স্বােসরে wej Ad j¨vwWs n‡e wkc‡g›U Zvwi‡Li cÖgvY¯^iƒc| 

 
wewa 201 

 
           ঘ  ‡mjvi/we‡µZv‡K Pzw³bvgvq ewY©Z mg‡qi g‡a¨ Aek¨B GKwU Bbf‡qm ev gv‡K©i c~Y© I mwVK সিস্তাসরে Z_¨, 

Rvnv‡Ri bvg I Ab¨vb¨ Z_¨vejx m¤úbœ wej Ad j¨vwWs cÖ`vb Ki‡Z n‡e| ‡mjvi/we‡µZv Giƒc bv Ki‡j, 

evqvi/‡µZv †mB wej Ad j¨vwWs I Bbf‡q‡mi AvIZvq c~Y© ev AvswkK Pzw³ evwZj K‡i Zv †mjvi/we‡µZvi 

wbKU †diZ cvVv‡Z cv‡ib, †hiƒc Avgv‡`i wewagvjvq ewY©Z i‡q‡Q| evqvi/‡µZv‡K ‡mwU Pzw³bvgvi উসিসখে 

†WWjvBb 14 w`‡bi ( ỳB mßvn) g‡a¨ Ki‡Z n‡e| ‡mjvi/we‡µZv †WWjvB‡bi ci Bbf‡qm ev সিস্তাসরে Z_¨ cÖ`vb 

Ki‡j Ges evqvi/‡µZv Pzw³ ev ‡mwUi †Kvb Ask evwZj Ki‡Z PvB‡j, োত্রদর Aek¨B wZb w`‡bi g‡a¨ Zv 

‡mjvi/we‡µZv‡K AeMZ Ki‡Z n‡e| 

 

           ঘ  Pzw³‡Z †Kvb mgqmxgv bv _vK‡j Ges ‡mjvi/we‡µZv wej Ad j¨vwWs Gi Zvwi‡Li 21 w`‡bi (wZb mßvn) g‡a¨ 

Bbf‡qm ev সিস্তাসরে Z_¨ cÖ`vb bv Ki‡j, Dc‡iv³ wbqg cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 
           ঘ  wkc‡g‡›Ui IR‡bi MÖnY‡hvM¨ wfbœZv m‡Ë¡I, wkc‡g‡›Ui cwigv‡Yi c~Y© g~‡j¨i Rb¨ wkwcs wb‡ ©̀kbv I †jUvi Ad 

†µwWU Bmy¨ Ki‡Z n‡e| (wewa 220 †`Lyb) 

 
           ঘ  †jUvi Ad †µwWU wej‡¤̂ †Lvjv n‡j, ev Pzw³bvgv Abyhvqx wkc‡g›U bv Kiv n‡j, ক্ষসত্রেত্রে Dfqপে wkc‡g‡›Ui 

†gqv` e„w× Ki‡Z m¤§Z n‡Z cv‡i| পেMY wkc‡g‡›Ui †gqv` e„w× Ki‡Z m¤§Z bv n‡j, wewa 237 I wewa 238 

cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 

           ঘ gvK©¸‡jvi mvgvb¨ wfbœZv ‡Kvb welq n‡e bv| 

 
wewa 202 

 
hw` evqvi/‡µZv প্রমাে Ki‡Z cv‡ib †h, wej Ad j¨vwWs Gi ewY©Z Z_¨vw` mwVK bq ev Pzw³bvgvi kZ©vejx c~iY K‡i bv, 

োৌঁ রা welqwU mvwj‡k wb‡Z cv‡ib| mvwjkKvixMY wVK Ki‡eb †h, ‡Kvb Qvo mn evqvi/‡µZv KUb MÖnY Ki‡eb wKbv A_ev 

Pzw³ evwZj Kivi †Kvb my‡hvM cv‡eb wKbv| ’̄jfv‡M wkc‡g‡›Ui Rb¨, evqvi/‡µZv‡K Aek¨B Z_¨ cÖvwßi 42 w`‡bi (Qq 

mßvn) g‡a¨ mvwj‡ki Rb¨ Av‡e`b Ki‡Z n‡e| Rjfv‡M wkc‡g‡›Ui Rb¨, Zv‡K Aek¨B Z_¨ cÖvwßi 28 w`‡bi (Pvi mßvn) 

g‡a¨ mvwj‡ki Rb¨ Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

 

wewa 203 
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Dcwewa 100 Gi eY©bvbyhvqx hZw`b wej Ad j¨vwWs mwVK I h_vh_ _vK‡e, উসিসখে RvnvR †_‡K KUb ev Gi Askwe‡kl 

অিরুদ্ধ _vK‡j, Pzw³wU mgvß n‡e bv| GwU ïaygvÎ wkc‡g‡›Ui Pzw³i Rb¨ cÖ‡hvR¨, ‡mBwjs ev wK¬qv‡i‡Ýi Pzw³i Rb¨ bq| 

 
wewa 204 

 
hy³iv‡óªi e›`i †_‡K K‡›UBbv‡i Av‡gwiKvb KU‡bi wkc‡g‡›Ui Pzw³i wel‡q †Kvb gZwe‡iva _vK‡j, †mwU Avgv‡`i wewa eB‡qi 

cwiwkó- we Gi g‡a¨ ewY©Z ÒK‡›UBbvi †UªW রুলসÓ Abyhvqx wb®úwË Ki‡Z n‡e| 

 

 
BÝy‡iÝ 

 
wewa 205 

 
hLb ‡Kvb evqvi ev †mjvi Avgv‡`i Dcwewa I wewagvjvi Aax‡b m¤úvw`Z KUb wkc‡g‡›Ui Dci BÝy‡iÝ কর‡e, BÝy‡i‡Ý 

Aek¨B wb‡¤œv³ welqvw` অন্তরু্থ ক্ত n‡Z n‡e: 

 

      ঘ Bbw÷টিDU Kv‡M©v Aby‡”Q` (K) ev Bbw÷টিDU K‡gvwWwU ‡UªW Aby‡”Q` (K) Abyhvqx Ò‡gwib Kv‡M©v BÝy‡iÝÓ I ÒU ªvbwRU 

BÝy‡iÝÓ; 

 

     ঘ Bbw÷টিDU hy× Aby‡”Q` (Kv‡M©v) ev Bbw÷টিDU hy× Aby‡”Q` (K‡gvwWwU ‡UªW) Abyhvqx Òhy× SuywK BÝy‡iÝÓ; 

 
     ঘ   Bbw÷টিDU ag©NU Aby‡”Q` (Kv‡M©v) ev Bbw÷টিDU ag©NU Aby‡”Q` (K‡gvwWwU ‡UªW) Abyhvqx Òag©NU, `v½v I Rbসিত্রোর্ 

BÝy‡iÝÓ, 

 

Ges 10% †hvM mn wkc‡g›U Pvjvb g~j¨ AvIZvf~³ _vK‡e|. 

wewa 206 

 
পেMY Ab¨iƒc m¤§wZ Ávcb bv Ki‡j, wewa 208 (L) Gi g‡a¨ ewY©Z eva¨evaKZv সাত্রপত্রে Kvw›Uª †W‡g‡Ri Rb¨ 

‡mjvi/we‡µZv `vqx _vK‡e| 

 
wewa 207 

 
‡gwib Kv‡M©v BÝy‡iÝ, UªvbwRU BÝy‡iÝ I Kvw›Uª †W‡gRW BÝy‡i‡Ýi cÖ̀ vb ‡mjvi/we‡µZvi `vwqZ¡ n‡j, Pzw³‡Z wb‡¤œv³ 

kZ©vejx cÖ‡hvR¨ n‡e: 

 
         ঘ  Aek¨B GKwU cwjwm WKz‡g›U ev BÝy‡iÝ mvwU©wd‡KU _vK‡Z n‡e| GB WKz‡g›U ev BÝy‡iÝ mvwU©wd‡KU Aek¨B 

wkwcs WKz‡g›U wn‡m‡e Dc ’̄vcb Ki‡Z n‡e| 

 

         ঘ  KUb Avmvi mgq Zv Kvw›Uª †W‡gRW n‡j, evqvi েসেগ্রস্ত †eBj Aek¨B Avjv`v Ki‡eb Ges IRb ev gvj 

bvgv‡bvi, †hwU c‡i nq Gi, mvZ w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨ ‡mjv‡ii সিরুত্রদ্ধ `vexbvgv †ck Ki‡Z n‡e, Gm‡Ë¡I wej 

Ad j¨vwWs Gi g‡a¨ ewY©Z †Wwjfvwii ’̄vb ev c‡q‡›U cwienb ‡cŠQv‡bvi 42 w`‡bi (Qq mßvn) g‡a¨ GB `vex 

Ki‡Z n‡e| 
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পেMY‡K Qv‡oi wel‡q m¤§Z Kivi †Póv Ki‡Z n‡e| Zviv Zv bv cvi‡j, েসেগ্রস্ত KUb cwi`k©‡bi Rb¨ j‡q‡Wi 

G‡R›U ev BÝy‡iÝ †Kv¤úvbx KZ…©K ¯^xK…Z †Kvb Dchy³ mv‡fqvi© wbhy³ Ki‡Z n‡e| cÖ_‡g mv‡f©i LiP evqv‡ii িিন 

করত্রে n‡e| mv‡f©‡Z Kvw›Uª †W‡g‡Ri welqwU wbwðZ n‡j, ‡mjv‡ii BÝy‡iÝ‡K cwi‡kva Kivi Rb¨ ejv n‡e : 

 
                      ক   evqvi‡K, mv‡f© wi‡cvU© Abyhvqx †eBj †_‡K mwi‡q †bqv Kvw›Uª †W‡gR nIqv KU‡bi gv‡K©U †fjymn Kvw›Uª †

 W‡gR nIqv KUb Avjv`v Kivi mg‡q nIqv †hŠw³K LiP| 
 

                         খ   ক্ষবতিস্থ অিস্থাে (Country-damaged) কটন থপ ৌঁোদল িাোরদক অি যই ক্ষবতিস্থ থিইলগুদলাদক পৃেক করদত 

হদি এিং ওজন িা বেভযাবনংদের সাত বেন (এক সপ্তাহ) এর মদিয (থর্টি আদগ করা হদেদে) থসলাদরর বিরুদে োবি 

উত্থাপন করদত হদি, র্বেও োবিটিদক অি যই বিল অফ লযাবেং-এ িবণযত স্থান িা থেবলভাবরর স্থাদন থপ ৌঁোর 42 বেদনর 

(েে সপ্তাদহর) মদিয করার কো রদেদে। 

 

 পেগুত্রলাত্রক অিশেই েসেপূরত্রের সিষত্র়ে একমে িও়োর ক্ষেষ্টা করত্রে িত্রি। োরা ক্ষসটি করত্রে না পারত্রল একজন 

লত্র়েড্'স এত্রজে (Lloyd’s Agent), একজন সদসে কত্রিালার সকংিা সিমা ক্ষকাম্পাসন কেৃথ ক স্বীকৃে একজন ক্ষযাগে 

জসরপকারীত্রক েসেগ্রস্ত কেন পরীো করার জনে সনত্র়োগ করা িত্রি। জসরত্রপর িে়েটি প্রর্মিার িা়োত্ররর অোকাউত্রের 

সিপরীত্রে িত্রি। 

 
 

• বায়ারকে, জররপোরীর প্ররিকবদকে উকেখ েরা ববইলগুকলা বেকে অপসারণ করা ক্ষনিগ্রস্ত 
কটভনর িাজারমূলয, পাশাপানশ ক্ষনিগ্রস্থ কটভনর পৃথকীকরভণ হওো সকল যুনিসঙ্গি চাজি ; 
এিং 

• জররকপর খরচ।. 

 

 ক্ষনি যনদ ক্রসলাভরর নিমাে কোর না হে িাহভল ক্রসলারভকই অথি পনরভশাধ করভি হভি।. 
 

 
                  ঘ  hw` BÝy‡iÝ `vex msMÖ‡ni Rb¨ †Kvb PvR© cÖ‡hvR¨ nq Ges Zv evqvi cwi‡kva K‡i, Zvn‡j †mjvi‡K Zv Aek¨B 

cÖZ¨vc©b Ki‡Z n‡e| †mjv‡ii BÝy‡i‡Ý েসে h_vh_fv‡e c~iY bv Ki‡j, †mjvi‡K Zv Aek¨B cwi‡kva Ki‡Z 

n‡e| 

 

wewa 208 

 
wb‡¤œv³ kZ©¸‡jv cÖ‡hvR¨ n‡e †hLv‡b evqvi †gwib Kv‡M©v BÝy‡iÝ A_ev UªvbwRU BÝy‡iÝ Ges †mjvi Kvw›Uª †W‡g‡Ri 

BÝy‡i‡Ýi Rb¨ `vqx _vK‡e| 

 

             ঘ myZivs evqvi BÝy‡i‡Ýi e¨e ’̄v Ki‡eb, †mjvi Aek¨B cÖ‡Z¨K wkc‡g›Ui cÖ‡qvRbxq Z_¨ evqvi‡K cÖ`vb Ki‡eb| 

 

             ঘ  KUb Kvw›Uª †W‡gR n‡j, evqvi েসেগ্রস্ত †eBj Aek¨B Avjv`v Ki‡eb Ges IRb ev gvj bvgv‡bvi, †hwU c‡i nq 

Gi, mvZ w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨ ‡mjv‡ii সিরুত্রদ্ধ `vexbvgv †ck Ki‡Z n‡e, Gm‡Ë¡I wej Ad j¨vwWs Gi g‡a¨ 

ewY©Z †Wwjfvwii ’̄vb ev c‡q‡›U cwienb ‡cŠQv‡bvi 42 w`‡bi (Qq mßvn) g‡a¨ GB `vex Ki‡Z n‡e| 
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পেMY‡K Qv‡oi wel‡q m¤§Z Kivi †Póv Ki‡Z n‡e| Zviv Zv bv cvi‡j, েসেগ্রস্ত KUb cwi`k©‡bi Rb¨ j‡q‡Wi 

G‡R›U ev BÝy‡iÝ †Kv¤úvbx KZ…©K ¯^xK…Z †Kvb Dchy³ mv‡f©qi wbhy³ Ki‡Z n‡e| cÖ_‡g mv‡f©i LiP evqv‡ii 

wnmv‡e n‡e| hw` mv‡f©‡Z †`‡k েসেগ্রত্রস্তর welqwU wbwðZ nq Ges েসেi cwigvY wkc‡g‡›Ui †gvU IR‡bi 1.0% 

(GK kZvsk) †ekx nq, b~b¨Zg 500.00 gvwK©b Wjv‡ii `vex সাত্রপত্রে, ‡mjv‡ii BÝy‡iÝ‡K Zv cwi‡kva Kivi Rb¨ 

ejv n‡e: 

 
                     ক  mv‡f©i wi‡cv‡U© eY©bv Abyhvqx †eBj AcvmvwiZ †_‡K Kvw›Uª †W‡gR KU‡bi evRvi g~j¨ mn Kvw›Uª †W‡gR 

KU‡bi Avjv`v Kivi d‡j D™¢~Z †hŠw³K PvR© evqvi‡K cwi‡kva Kiv| 
 

                        খ  কটন ক্ষবতিস্থ হদল, িাোরদক অি যই ক্ষবতিস্থ থিইলগুদলাদক পৃেক করদত হদি এিং ওজন িা বেভযাবনংদের সাত বেন 

(এক সপ্তাহ) এর মদিয (থর্টি পদর হদি) থসলাদরর বিরুদে োবি উত্থাপন করদত হদি, র্বেও োবিটিদক অি যই বিল অফ 

লযাবেং-এ িবণযত স্থান িা থেবলভাবরর স্থাদন থপ ৌঁোর 42 বেদনর (েে সপ্তাদহর) মদিয করার কো রদেদে। 

 

 পেগুত্রলাত্রক অিশেই েসেপূরত্রের সিষত্র়ে একমে িও়োর ক্ষেষ্টা করত্রে িত্রি। োরা ক্ষসটি করত্রে না পারত্রল একজন 

লত্র়েড্'স এত্রজে (Lloyd’s Agent),{ut1} {ut2}একজন সদসে কত্রিালার সকংিা সিমা ক্ষকাম্পাসন কেৃথ ক স্বীকৃে 

একজন ক্ষযাগে জসরপকারীত্রক েসেগ্রস্ত কেন পরীো করার জনে সনত্র়োগ করা িত্রি। জসরত্রপর িে়েটি প্রর্মিার িা়োত্ররর 

অোকাউত্রের সিপরীত্রে িত্রি। জসরপ যসদ ে়েেসে সনসিে কত্রর এিং ক্ষবতর পবরমাণ ব পদমদন্টর থমাট ওজদনর 1.0% 

(এক  তাং )-এর থিব  হদল, নুেনেম US$ ৫০০.০০-এর দাসি সাত্রপত্রে, ক্ষসলাত্ররর সিমা ক্ষর্ত্রক যাত্রক ও যা যা 

প্রদাত্রনর জনে িলা িত্রি: 

• িাোরদক, জবরপকারীর প্রবতদিেদন উদেে করা থিইলগুদলা থেদক অপসারণ করা থর্দকাদনা ক্ষবতিস্ত কটদনর 

িাজারমূলয, পা াপাব  ক্ষবতিস্থ কটদনর পৃেকীকরদণ হওো সকল রু্বিসিত চাজয ; এিং 

 

• জবরদপর েরচ। 

 

 েসে যসদ ক্ষসলাত্ররর সিমা়ে কর্ার না ি়ে োিত্রল ক্ষসলারত্রকই অর্থ পসরত্রশাধ করত্রে িত্রি।. 

 
 

                       ক    hw` BÝy‡iÝ `vex msMÖ‡ni Rb¨ †Kvb PvR© cÖ‡hvR¨ nq Ges Zv evqvi cwi‡kva K‡i, Zvn‡j †mjvi‡K Zv Aek¨B 

cÖZ¨vc©b Ki‡Z n‡e| †mjvi BÝy‡i‡Ý েসে h_vh_fv‡e c~iY bv n‡j, †mjvi‡K Zv Aek¨B cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

 
wewa 209 

 
               ঘ wb‡¤œv³ Kvi‡Y hw` evqvi‡K A_© e¨q Ki‡Z nq, Zvn‡j †mjvi Aek¨B evqvi‡K AwZwi³ PvR© ev wcÖwgqvg প্রেোপথে 

Ki‡eb: 

 
                         ক hw` ‡gwib BÝy‡iÝ evqv‡ii `vwq‡Z¡ nq; 

ক hw` ‡d«BU eywKs‡q `vwqZ¡ †mjv‡ii nq; 

                         ক  hw` evqvi hv †P‡q‡Q †mwU e¨ZxZ †mjvi Ab¨ †Kvb Rvnv‡R †d«BU eyK K‡i; Ges 
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                          গ  hLb evqvi Rvnv‡Ri bvg Rvb‡Z cv‡ib, †mB mgq Bbw÷wUDU Ad jÛb AvÛviivB‡Ui Bbw÷DU 

K¬vwmwd‡Kkb Aby‡”Q‡`i শত্রেথ র Aax‡b Rvnv‡Ri Dci AwZwi³ wcÖwgqvg cÖ‡hvR¨ nq| 

 
           ঘ wb‡¤œv³ Kvi‡Y evqvi †mjvi‡K AwZwi³ PvR© cÖ`vb Ki‡eb: 

1 ক hw` ‡gwib BÝy‡iÝ ‡mjv‡ii `vwq‡Z¡ nq; 

                         খ hw` ‡d«BU eywKs‡qi `vwqZ¡ evqv‡ii nq; 

 

                         গ hw` ‡mjvi hv †P‡q‡Q †mwU e¨ZxZ evqvi Ab¨ †Kvb Rvnv‡R †d«BU eyK K‡i; Ges 

 

                         গ   hLb ‡mjvi Rvnv‡Ri bvg Rvb‡Z cv‡ib, †mB mgq Bbw÷wUDU Ad jÛb AvÛviivB‡Ui Bbw÷wUDU 

K¬vwmwd‡Kkb Aby‡”Q‡`i শত্রেথ র Aax‡b Rvnv‡Ri Dci AwZwi³ wcÖwgqvg cÖ‡hvR¨ nq| 

 

 

Pvjvb I ‡c‡g›U 
 
wewa 210 

 
hLb wkc‡g›U ‡cŠQv‡e, †cŠQv‡bvi mgq A_ev wej Ad j¨vwWs ev wkwcs WKz‡g‡›Ui Zvwi‡Li 49 w`‡bi (mvZ mßvn) g‡a¨, 

†hwU Av‡M nq Gi g‡a¨, Aek¨B †c‡g›U Ki‡Z n‡e| 

 
Pzw³i wkwcs WKz‡g›U cÖ_gevi Dc ’̄vc‡bi ci, পেMY Ab¨iƒc m¤§Z bv n‡j wZb Kvh©w`e‡mi g‡a¨ †c‡g›U Ki‡Z n‡e| 

 
wewa 211 

 

                ঘ চুবির  তয ািলী অনুর্ােী করা োবিগুদলাদক োবি করার তাবরদের 21 বেদনর (বতন সপ্তাহ) এর মদিয পবরদ াি করদত হদি। 

অেয পবরদ াদির জনয োেিে পক্ষ র্বে তা না কদর তাহদল উভে পদক্ষর দ্বারা সম্মত হাদর োবির চূডান্ত পবরমাদণর উপদর সুে 

প্রোন করদত হদি। পক্ষগুদলা র্বে সম্মত হদত না পাদর তাহদল আমাদের উপবিবির আওতাে আরবিদট্র ন কতৃয ক োবির 

পবরমাণ এিং সুদের হার বনিযারণ করা হদি। 
 

                   ঘ  বিবভন্ন ব পদমন্ট/থেবলভাবরর সমে র্েন বনবেয ষ্ট পবরমাদণর ব পদমন্ট িা থেবলভাবরর জনয চুবি করা হে তেন প্রবতটি ব পদমন্ট 

িা থেবলভাবরদক অনুদমাবেত বভন্নতার মদিয পডদত হদি। প্রবত মাদসর ব পদমন্ট িা থেবলভাবর একটি ওজন বনষ্পবত্ত গঠন 

করদি, এমনবক র্বে একাবিক কনবভদেদে আদস িা থপ ৌঁোে। 
 

                   ঘ  ওজন পবরিতয দনর জনয ক্ষবতপূরণ সািারণত ইনভদেদসর োদমর বভবত্তদত করা হদি। তদি চুবিদত অনুদমাবেত পবরমাদণর 

থচদে তারতময থিব  হদল িাোর জাহাদজর আগমদনর তাবরদে কটদনর িাজার মূদলযর উপর বভবত্ত কদর থসই পবরমাণ বভন্নতার 

জনয ক্ষবতপূরণ োবি করদত পাদর। চুবিদত অনুদমাবেত বভন্নতাদক বনবেয ষ্ট করা না োকদল অনুদমাবেত বভন্নতা হদি 3%।
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wewa 212 

 
mg_©b‡hvM¨ cÖgvY _vK‡j Pvjv‡bi ‡jLv fz‡ji Rb¨ `vex MÖnY‡hvM¨ n‡e| 

 
wewa 213 

 
Pzw³‡Z ewY©Z KU‡bi g~‡j¨ ‡Kvb f¨vU অন্তরু্থ ক্ত _vK‡e bv, hw` bv পেগে e‡jb †h, G‡Z Zv i‡q‡Q| 

 

 

ÒAb KjÓ weµq 
 
wewa 214 

 
         ঘ evqv‡ii K‡j : 

                       ক B›UviKw›U‡b›Uvj G·‡Pঞ্জ (ÔAvBwmBÕ) –এর কেন সফউোরস কনেোক্ট-এ ক্ষসলস কত্রলর Rb¨:       

  i          Ab K‡j wewµZ KU‡bi েূ়িান্ত g~j¨ weµq Pzw³‡Z wbw ©̀ó AvBwmB KUb wdDPvim   Pzw³i মাভসর 

Dci wfwË K‡i wba©vwiZ n‡e| 

 
ii evqvi ‡mjvi‡K GKwU িাস্তিা়েন‡hvM¨ wd‡·kb/wba©viY wb‡ ©̀wkKv wjwLZfv‡e িা োত্রদর সনত্র়োসজে 

এত্রজত্রের মাধেত্রম AeMZ Ki‡eb| 

 
পেMY Ab¨iƒc m¤§Z bv n‡j : 

 
iii weµq Pzw³‡Z wbw ©̀ó AvBwmB KUb wdDPvim Pzw³i cÖ_g †bvwUk w`‡bi ৩ সদন আত্রগর দুপুর ১২:০০ 

(ইোনথ োইম)-এর মত্রধে KUb wba©viY Ki‡Z n‡e| 

 
iv ক্ষকাত্রনা কারত্রে যসদ িা়োর কেন সনধথারে করত্রে না পাত্রর সফত্রক্সশন ক্ষড্ড্লাইত্রনর মত্রধে, োিত্রল েুসক্তর দাম 

সনধথারে করার অসধকার ও শসক্ত দুটিই োৎেোৎ অসপথে িত্রি িা়োর ক্ষর্ত্রক ক্ষসলাত্ররর প্রসে এিং েূ়িান্ত দাম 

সনধথাসরে িত্রি ক্ষসলাত্ররর ক্ষেড্ অোে ক্ষসত্রেলত্রমে (TAS)-এর ক্ষেসড্ং দ্বারা, েুসক্তত্রে িসেথে সফউোরস কিোত্রক্টর 

ক্ষসশত্রনর ক্ষশত্রষ এিং এই সফত্রক্সশন উর়্ে পত্রের ক্ষেত্রেই িাধেোমূলক িত্রি। 

 
                                         খ       প্রর্ম ক্ষনাটিশ সদত্রনর সাত্রর্ সম্পকথ যুক্ত ন়ে এমন সফত্রক্সশন ক্ষড্ড্লাইত্রনর জনে: 

 
i  ক্ষকাত্রনা কারত্রে যসদ িা়োর কেন সনধথারে করত্রে না পাত্রর সফত্রক্সশন ক্ষড্ড্লাইত্রনর মত্রধে, ক্ষযমন েুসক্তত্রে িলা 

িত্র়েত্রছ, োিত্রল েুসক্তর দাম সনধথারে করার অসধকার ও শসক্ত দুটিই োৎেোৎ অসপথে িত্রি িা়োর ক্ষর্ত্রক ক্ষসলাত্ররর 

প্রসে এিং এই সফত্রক্সশন উর়্ে পত্রের ক্ষেত্রেই িাধেোমূলক িত্রি। 

 

                                 খ   AvBwmB KUb wdDPvim Pzw³ e¨ZxZ Ab¨ ক্রকাভনা Ab K‡j †idv‡iÝ করা পণয weµ‡qi Rb¨: 
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i Ab K‡j wewµZ KU‡bi েূ়িান্ত g~j¨ weµq Pzw³‡Z mywbw ©̀ó c‡Y¨i ‡Kv‡Uk‡bi Dci wfwË K‡i 

wba©vwiZ n‡e| 

 
ii evqvi ‡mjvi‡K GKwU evস্তিাqb‡hvM¨ wd‡·kb/wba©viY wb‡ ©̀wkKv wjwLZfv‡e িা োত্রদর সনত্র়োসজে 

এত্রজত্রের মাধেত্রম AeMZ Ki‡eb| ‡mjvi RgvK…Z wd‡·kb I dj¯^iƒc wba©vwiZ g~j¨ evqvi‡K 

AeMZ Ki‡eb নিভলর পর যি দ্রুি সম্ভি| 

 
পেMY Ab¨iƒc m¤§Z bv n‡j : 

 
iii c‡Y¨i †gqv` উিীত্রেথর c~‡e© KUb Aek¨B wba©viY Ki‡Z n‡e| 

 
iv c‡Y¨i †gqv` DËx‡Y©i c~‡e© KUb wba©vwiZ bv n‡j, c‡Y¨i me©‡kl cÖKvwkZ ‡Kv‡Uk‡bi Dci wfwË 

K‡i wd‡·kb n‡e, ev †gqv` DËx‡Y©i ZvwiL bv _vK‡j, wkc‡g›U/‡Wwjfvwii Zvwi‡L n‡e| 

 
      ঘ   ‡mjv‡ii K‡j, evqvi I †mjv‡ii f~wgKv উভে যাভি| 

 

 
‡eBj ‡Uqvi I IRb 

 
wewa 215 

 

               ১.          অনযোে সম্মত না হদল সকল কটনদক থিইদলর বভবত্তদত 'থমাট ওজন অনুর্ােী' ওজন করদত হদি। “বনট ওজন থির  

করার জনয থমাট ওজন থেদক থটোর িাে বেদত হদি। 

 

             ২.  বনট লযাবডং ওজদনর চুবিগুদলার জনয, থসলারদক অি যই ইনভদেদসর উপর তাদের কদরালার িা মদনানীত প্রবতবনবির নাম 

থঘাষণা করদত হদি। বনোমক িা মদনানীত প্রবতবনবির উদেদ য থকাদনা পৃেক বলবেতবনদেয  ািলী না োকদল, ইনভদেদসর উপদরর 

মদনানেন থপ োদনার পদর কটদনর ওজদনর জনয একটি বনেন্ত্রণকারী বনদোগ বহদসদি বিদিবচতহদি। 

 

             ৩.  িাোর কদরালারদের ভ্রমণ এিং আিাস িযে প্রোন করদি এমন রীবত িযতীত, প্রদতযক পক্ষই তাদের বনরু্ি বনেন্ত্রক িা মদনানীত 

প্রবতবনবির িযদের জনয োেিে। ওজদনর িযিস্থা করা পক্ষটি অি যই থকাোে ও কেন এটি হদি তা অনয পক্ষদক জানাদি র্াদত 

প্রবতবনবি উপবস্থত হিার জনয হাদত রু্বিসিত সমে পাে। সািারণ কময বেিদসর মদিয ওজন করদত হদি। 

 

 

 ওজন 
 

বিবি 216 

 

 ১. ম োট বিব িং ওজন 
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ক)  থমাট ব বপং ওজন বিদিতার কতৃয ক সাজাদনা এিং অেয প্রোন করা হে। অনযোে সম্মত না হদল, ব পদমদন্টর প্রতযাব ত তাবরদের পূদিয  

ওজন তোরবকর সুদর্াগ িাোদরর রদেদে। থিতা র্বে ওজনটি তোরবক করদত চান তাহদল চুবি এিং/অেিা ব বপং বনদেয  ািলী ইসুয করার  

সমে ওজন  করার জনয তাদের কদরালার িা মদনানীত প্রবতবনবির নাম অি যই থসলারদক অিবহত করদত হদি। ওজনদক প্রতযাব ত 

ব পদমদন্টর পূদিযর 28 বেদনর  মদিয (চার সপ্তাহ) বনিযারণ করদত হদি। ব পদমদন্টর পূদিয িাোদরর কদরালার িা মদনানীত প্রবতবনবি কতৃয ক  

তোরবক করা ওজন অনুর্ােী থসলারদক  অি যই িাোরদক ইনভদেস করদত হদি। ওজন থনোর পদর র্বে থসলার কতৃয ক কটদনর  

নমুনা থনো হে তাহদল থনওো নমুনাগুদলার জনয ওজদনর ক্ষবতপূরণ বেদত হদি। 

 

খ কেত্রনর সশপত্রমত্রের পূত্রিথ িা়োর কত্রিালার িা মত্রনানীে প্রসেসনসধর মত্রনান়েন সদত্রে িের্থ িত্রল ক্ষসলার িা়োরত্রক ইনর্ত্র়েস করত্রি  

 এিং িা়োরত্রক অিশেই ক্ষকাত্রনা প্রকার িা়িসে দাসি ছা়িাই েূ়িান্ত ক্ষমাে সশসপং ওজন গ্রিে করত্রে িত্রি। 

 
খ িাোর র্বে কদরালার িা মদনানীত প্রবতবনবি বনদোদগর বিষদে থসলারদক অিবহত কদর োদক এিং এরপদরও র্বে থসলার িাোদরর কদরালার  

িা মদনানীত প্রবতবনবিদক হে থিইল বহদসদি বকংিা থর্োদন সম্মত থসোদন ওদেটবিজ দ্বারা ওজন বনিযারদণ তোরবক করদত না বেদে  

ব পদমন্ট করার বেদক অিসর হে তাহদল িাোর থকাদনা সেসয কদরালার কতৃয ক তোরবকর মািযদম িস লযাদডে ওজদনর জনয ওজদনর  

োবি থসলাদরর কাদে করদত পাদর। থর্দকাদনা প্রকার োবিদক িস লযাদডে ওদেট বিবি 216.2 অনুসাদর উপস্থাপন করদত হদি। 

 

১. গ্রস লযোন্ডেড ওন্ড়েট 
 

      ক         িাোর ও থসলার কতৃয ক বনিযাবরত থেবলভাবর পদেন্ট িা অনয স্থাদন সমস্ত কটনদক অি যই িাোদরর দ্বারা ওজন করদত  
হদি (িাোদরর েরদচ), থসলাদরর কদরালার িা মদনানীত প্রবতবনবিদের (থসলাদরর েরদচ) তত্ত্বািিাদন, থর্দকাদনা  
পবরবস্থবতর থক্ষদত্র জাহাদজর আগমদনর তাবরদের 28 বেদনর মদিয (চার সপ্তাহ) এর মদিয। িাোর র্বে ইদতামদিযই  
কটদনর সযাম্পল বনদে োদক তাহদল থনওো নমুনাগুদলার জনয ওজদনর ক্ষবতপূরণ বেদত হদি। 

 

                         খ         িাোর কটদনর ওজন তোরবকর জনয জাহাদজর আগমদনর তাবরদের পূদিয থসলার থকাদনা কদরালার িা মদনানীত  
        প্রবতবনবির মদনানেন বেদত িযেয হদল, কদরালার িা মদনানীত প্রবতবনবির বনদোগ বেদত একতরফাভাদি অিসর হদত  
        পাদর। থসলারদক অি যই িাোদরর বনদোগকৃত কদরালার িা মদনানীত প্রবতবনবির প্রেত্ত ওজন বরদপাটয  িহণ করদত হদি  
       এিং থসলার কদরাবকং বফ-এর জনয োেিে োকদি। 

 

গ        িাোরদক িা তার কদরালার িা মদনানীত প্রবতবনবিদক অি যই থসলাদরর কদরালার থসলার কদরালার িা মদনানীত  
        প্রবতবনবি বনদোদগর বিষদে িাোরদক অিবহত করদল, িা়োরত্রক িা োর কত্রিালার িা মত্রনানীে প্রসেসনসধত্রক অিশেই  
        ক্ষসলাত্ররর কত্রিালার িা প্রসেসনসধত্রক ওজত্রনর স্থান, োসরখ এিং সমে সম্পদকয  অিবহত করদত হদি। িাোর এই  তয গুদলা  
        পালন করদত িযেয হদল, থসলাদরর কদরালার িা মদনানীত প্রবতবনবি অনুপবস্থত থেদক থিইল িা থর্োদন সম্মত থসোদন  
        ওদেটবিদজর মািযদম পাওো ওজদনর ফলাফদলর থক্ষদত্র লযাদডে ওজনদক বনট ইনভদেস ওজন এিং সাদে  তকরা 
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১. ওন্ড়েটবিজ ওজন 

 
 

                           ক  সকল পক্ষদক অি যই ওদেটবিজ ওজদনর থর্দকাদনা অনুদরাদির জিাি 72 ঘন্টার (3 কার্যবেিদসর) মদিয বলবেতভাদি 

বেদত হদি। থর্দকাদনা পক্ষই এই িরদণর অনুদরাি প্রতযােযান করদত পাদর এিং থসদক্ষদত্র বিবি 216.1 এিং 216.2 

অনুসাদর থিইল বভবত্তদত ওজন হদি। তদি এই িরদনর অনুদরাদির থকাদনা উত্তর না বেদল থসটিদক ওদেটবিজ ওজন 

থমদন থনওোর সম্মবত বহদসদি থনওো হদি এিং বনরু্ি কদরালার িা মদনানীত প্রবতবনবি থসই অনুর্ােী অিসর হদি। 

 

                            খ পূণয/োবল িা োবল/পূণয ওদেটবিজ ওজদন (কদন্টইনার িা ট্রাক) পেগুত্রলা সিে িত্রল, ওজত্রনর িেিস্থা করা পেটিত্রক  

 অিশেই অনে পত্রের কত্রিালার িা মত্রনানীে প্রসেসনসধত্রক ওত্র়েেসেজ কোসলত্রেশন সনদপত্রের একটি অনুসলসপ সরিরাি  

 করত্রে িত্রি যসদ না পেগুত্রলার মত্রধে সনদপে প্রত্র়োজন ক্ষনই এমন সিসে না ি়ে। সনদপেটি ওজন করার সম়ে দিধ  

 িত্রে িত্রি এিং ক্ষকাত্রনা অনুত্রমাসদে কেৃথ পে কেৃথ ক প্রদি িত্রে িত্রি। লোত্রন্ডড্ ওত্র়েে েুসক্তর জনে ক্ষযত্রকাত্রনা  

 পসরসস্থসেত্রে জািাত্রজর আগমত্রনর 28 সদত্রনর মত্রধে (োর সপ্তাি) িা়োর ও ক্ষসলার কেৃথ ক সনধথাসরে ক্ষড্সলর্াসর পত্র়েে  

 িা অনে স্থাত্রন ওজন িত্রি  এিং সশপড্ ওত্র়েে েুসক্তর 28 সদত্রনর মত্রধে (োর সপ্তাি)। 

 

                             গ  কদন্টইনার ওদেটবিজ ওজদনর জনয, কদন্টইনারটির পূণয/োবল িা োবল/পূণয ওজদনর পদর প্রকৃত কদন্টইনার থটোর িাে 

বেদে বনট ওজন থির করদত হদি। কদন্টইনারটির িাইদরর অংদ  িবণযত কদন্টইনার থটোর িাে বেদে ওদেটবিদজর ওজন 

অনুদমাবেত নে। 

 

 মিইল মট়েোর 
 

বিবি 217 

 

                ১.  থসলার অনযরূপ থঘাষণা ও গযারাবন্ট না বেদল, সকল কটন প্রকৃত থটোদর বিিে করদত হদি। িাোর থজার করদত পাদরন থর্, 

থেবলভাবরর সমে প্রকৃত থটোর বনিযারণ করা হদি। 

 

                   ২. র্বে থকাদনা একটি পক্ষ থজার বেদে িদল থর্ থপ োদনার পদর (িস লযাদডে ওজন চুবির জনয) িা ব পদমদন্টর পূদিয (িস 

ব বপং ওজন চুবির জনয) প্রকৃত থটোর বনরূপণ করা হদি, ওজন বনরূপদণর সমে িযতীত অনয থকাদনা সমদে তাহদল থটোর 

এিং একটি থটোর টলাদরে বনিযারদণর জনয থর্ িযে হদি েরচ বিষদে পক্ষগুদলার আগাম সম্মবত োকদত হদি। 

 

                  ৩. গ্রস বিব িং ওজন চুবি 

 
 

                                ক কটদনর ব পদমদন্টর তাবরদের পূদিযর ২৮ বেদনর (চার সপ্তাহ) মদিয প্রকৃত থটোর অি যই পবরমাপ করদত হদি 

এিং অি যই থসলার কতৃয ক িা়োত্ররর কত্রিালার িা মত্রনানীে প্রসেসনসধত্রদর েত্ত্বািধাত্রন সম্পন্ন করত্রে িত্রি। এটিই 

এরপত্রর সনে ওজন সনধথারত্রে ওজন সমন্ব়ে করার জত্রনে ক্ষে়োত্ররর পসরমাপ িত্রি। 
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                                       খ     িা়োর যসদ প্রকৃে ো়োর স্থাপত্রনর জনে কত্রিালার িা 

মদনানীত প্রবতবনবি বনদোদগর বিষদে থসলারদক অিবহত কদরন, এিং থসলার র্বে িাোদরর কদরালার িা মদনানীত 

প্রবতবনবিদক থটোরদরর ওজন প্রতযবেত করার সুদর্াগ না বেদে ব পদমদন্টর বেদক অিসর হে তাহদল িাোর িস 

লযাদডে ওজন অনুু্র্ােী কদরালার িা মদনানীত প্রবতবনবি কতৃয ক প্রতযবেত থটোর ওজদনর জনয থসলাদরর বনকট 

ওজদনর োবি করদত পাদরন। থর্দকাদনা োবিদক অি যই   বিবি 216.2 অনুু্র্ােী উপস্থাপন করদত হদি। 

৩.  গ্রস লযোন্ডেড ওন্ড়েট চুবি 

 
 

                               ক   থসলার প্রকৃত থটোর বনিযারদণর উদেদ য কদরালার িা মদনানীত প্রবতবনবির মদনানেন করদত িযেয হদল িাোর 

প্রকৃত থটোর বনিযারদণর উদেদ য কদরালার িা মদনানীত প্রবতবনবি বনদোদগর জনয একতরফাভাদি অিসর হদত 

পাদরন। থসলারদক অি যই িাোর কতৃয ক সরিরাহকৃত প্রকৃত থটোর বরদপাটয  থমদন বনদত হদি। 

 

                                খ   র্বে বিদিতা থকাদনা কদরালার িা মদনানীত প্রবতবনবি বনদোদগর বিষদে িাোরদক অিবহত কদর, তাহদল থসলার িা 

তার কদরালার িা মদনানীত প্রবতবনবিদক অি যই প্রকৃে ক্ষে়োর সনধথারত্রের উত্রেত্রশে িা়োর িা োর কত্রিালার কেৃথ ক 

স্থান, োসরখ এিং সম়েে সম্পত্রকথ  অিসিে করত্রে িত্রি। িা়োর এই শেথ গুত্রলা ক্ষমত্রন েলত্রে িের্থ িত্রল ক্ষসলার িা 

মত্রনানীে প্রসেসনসধর অনুপসস্থসেত্রে সনধথাসরে িও়ো প্রকৃে ক্ষে়োর ফলাফত্রলর ক্ষেত্রে ক্ষসলার প্রকৃে ে়োত্ররর জনে 

িা়োত্ররর প্রসেত্রিদন গ্রিে করত্রে িাধে নন এিং ক্ষসলার ইনভদেস থটোরদক চূডান্ত থঘাষণা করদত পাদর। 
 

বিবি 217 

 

                  ১.  প্রকৃত থটোর বনিযারদণর উদেদ য, প্রবতটি ইনভদেদসর প্রবতটি িরদণর নূযনতম পাৌঁ চটি থিইল সাদপদক্ষ, নূযনতম 3% থিইল 

বনিযারণ করদত হদি। 
 

                      ২.  লট িা মাকয  গঠনকারী প্রবতটি বভন্ন বভন্ন থটোদরর থমাডক, িযাড, েবড িা তাদরর গড ওজন বনবিত করার মািযদম এিং  
ব পদমদন্টর থমাট থিইল সংেযা দ্বারা প্রবতটি িরদণর থটোদরর গড ওজন গুণ কদর প্রকৃত থটোর বনিযারণ করা হে। 

 

                    ৩. থমরামতকৃত থিইলদক অি যই আলাোভাদি থটোর করদত হদি। 

 

 মিইন্ডলর  বর োণ 
 

 বিবি 219 

 

                     ১. সশপাত্ররর ক্ষলাড্ এিং গেনার ক্ষেত্রে, ক্ষসলার কত্রেইনাত্ররর সামগ্রীর জনে এিং ইনভদেস থিইদলর পবরমাদণর  

থেদক থর্দকাদনা বভন্নতার জনয োেিে। সকল োবিদক অি যই  কদন্টইনাদরর িবমক নের ও বসল নের উদেে  

কদর এিং বসলটি অক্ষত বেল তা প্রতযবেত কদর কদরালার িা মদনানীত প্রবতবনবি কতৃয ক জাবর করা প্রবতদিেদনর  

মািযদম সমবেযত হদত হদি। 

 

২.  গ্রস বিব িং ওজন চুবি 
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                                 ক)  র্বে িাোর অনুদরাি কদর থর্ ব বপং হদত র্াওো থিইদলর পবরমাণ র্াচাই করার উদেদ য তাদের কদরালার িা 

মদনানীত প্রবতবনবি কদন্টইনাদরর স্টাবফং ও বসবলংদের জনয উপবস্থত োকদি, আর থসলার র্বে িাোদরর কদরালার 

িা মদনানীত প্রবতবনবির উপবস্থবত িযতীত কদন্টইনার স্টাফ ও বসল করার সদত্রক অগ্রসর ি়ে োিত্রল িা়োর 

পরিেীকাত্রল সিসধ ২১৯.৩ অনুযা়েী লোন্ড করা ক্ষিইত্রলর পসরমাত্রের জনে দাসি উত্থাপন করত্রে পাত্ররন। 

 

                                 খ ব পে থিলদসর পবরমাণ র্াচাই করার উদেদ য কনদটইনার স্টাফ করার পূদিয থকাদনা কদরালার িা মদনানীত 

প্রবতবনবির মদনানেন বেদত িাোর িযেয হদল ব পে থিলদসর পবরমাদণর জনয িাোর আর থকাদনা োবি করদত 

পারদি না। 

 

৩.  গ্রস ল্যান্ডেড ওজন চুবি 
 

  ক কদন্টইনার আনবসবলংদের পর তাৎক্ষবণকভাদি বেভযাবনং করদত হদি। 

সড্র্োসনংত্র়ের পূত্রিথ কত্রেইনার কখত্রনাই আনসসল রাখা যাত্রি না। 

র্বে কাদস্টামস িা অনযানয কতৃয পক্ষ কতৃয ক মূল বসল ভাঙা হে তাহদল থোলা কদন্টইনার পুনরাে  

বসল করার িযিস্থা করা ও একই কাত্রোমস িা িন্দর কেৃথ পে কেৃথ ক ক্ষসলাত্ররর কত্রিালার িা  

মত্রনানীে প্রসেসনসধত্রক নেুন সসল নম্বর সরিরাি করা সিথত্রশষ ক্ষক্রোর দাস়েত্ব। 

 

                                 খ বসল ভাঙা এিং বেভযাবনংদের তাবরদের পূদিয কদরালার িা মদনানীত প্রবতবনবির মদনানেন বেদত থসলার িযেয হদল 

লযাদডে থিইদলর পবরমাণ বনিযারদণর উদেদ য ক্ষকাত্রনা কত্রিালার িা মত্রনানীে প্রসেসনসধ সনত্র়োত্রগর জনে িা়োর 

একেরফার্াত্রি অগ্রসর িত্রে পাত্রর। ক্ষসলারত্রক অিশেই লোত্রন্ডড্ ক্ষিইত্রলর পসরমাে প্রদশথন করা িা়োত্ররর কত্রিালার 

িা মত্রনানীে প্রসেসনসধর প্রসেত্রিদন গ্রিে করত্রে িত্রি। 

 

  গ ক্ষসলার যসদ কত্রিালার িা মত্রনানীে প্রসেসনসধ সনত্র়োত্রগর সিষত্র়ে িা়োরত্রক অিসিে কত্রর র্াত্রক োিত্রল িা়োর িা  

 োত্রদর কত্রিালার িা মত্রনানীে প্রসেসনসধত্রক অিশেই ক্ষসলাত্ররর কত্রিালার িা োত্রদর মত্রনানীে প্রসেসনসধত্রক 

 সসল র্াঙা ও সড্র্োসনংত্র়ের স্থান োসরখ ও সম়ে সম্পত্রকথ  অিসিে করত্রে িত্রি। িা়োর এই শেথ গুত্রলা মানত্রে  

 িের্থ িত্রল , সসল র্াঙা ও সড্র্োসনংত্র়ের ফলাফত্রলর সম়ে ক্ষসলাত্ররর কত্রিালার িা মত্রনানীে প্রসেসনসধ {ut3} {ut4} 

 উপসস্থে না র্াকার ক্ষেত্রে িা়োত্ররর লোত্রন্ডড্ ক্ষিইত্রলর পসরমাে প্রদশথন করা সরত্রপােথ  গ্রিে করত্রে ক্ষসলার িাধে ন়ে। 

 

বিবি 220 

 

  টয  লযাদডে, েুদল র্াওো িা ওজদনর জনয অনুপরু্ি (থসলাদরর কদরালার িা মদনানীত প্রবতবনবি কতৃয ক বনিযাবরত) িদল বিদিবচত থিল 

লযাড করা থিইদলর গড িস লযাদডে ওজন অনুর্ােী বহদসি করা হদি। 

 

 

১.  প্রবতটি ইনভদেস র্বে ২৫% এর কম ভাদলা অিস্থাে োদক তাহদল থসই থিইলগুদলার ওজন গড ইনভদেস ওজন অনুর্ােী 

বহদসি করা হদি। 

 

    ২.  জাহাজ ক্রপৌছাভনার িানরভখর ২৮ নদভনর (চার সপ্তাহ) মভধয যনদ িাোর ক্রমাট নশপভমভের ওজন না কভর, 

তাহদল ওজন না করা থিইলগুদলা ওজনকৃত থিইদলর গড িস ওজন অনুর্ােী বহদসি করা হদি, থর্োদন কমপদক্ষ ৯০% লট 
ওজন করা হদেদে। র্বে ৯০% এর থচদে কম ওজন করা হে তাহদল ওজন না করা থিইলগুদলার ওজন গড ইনভদেস ওজন 
থর্াগ 1.5% অনুর্ােী বহদসি করা হদি। 

 

                  ৩.  পক্ষগুদলা অনযোে সম্মত না হদল, ওজদন থর্ থকান বভন্নতার প্রমাণ অি যই ব পদমদন্টর (িস ব বপং ওজন চুবি থক্ষদত্র) িা 

জাহাদজর আগমদনর তাবরদের (িস লযাদডে ওজন চুবির থক্ষদত্র) ৪৯ বেদনর (সাত সপ্তাহ) মদিয সকল পদক্ষর বনকট থপ্ররণ 

করদত হদি। 
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৩.   পবরচালকগণ বিবি 216, 217 এিং 219 এ িবণযত থর্দকাদনা সমেসীমা িাডাদত পাদরন তদি সংবিষ্ট ফাময র্বে থেোদত সক্ষম হে 

থর্ উদেেদর্াগয অনযাে সংঘটিত হদে র্াদি: 

 

                          ক  কারণ এটি রু্বিসিভাদি বিলদের বিষেটি অনুমান করদত পাদরবন; িা 

 

                           খ  অনয আদরকটি ফাদমযর সম্পাবেত কমযকাদডর কারদণ। 

 
 

 আমাত্রদর কাত্রছ সলসখের্াত্রি আত্রিদন করত্রে িত্রি। সসদ্ধান্ত গ্রিত্রের পূত্রিথ পবরচালকগণ অনয ফাদমযর মন্তিযদকও বিদিচনা করদিন। 

 
 

                             ৩. ওজদনর থর্দকাদনা প্রকার বভন্নতার ক্ষবতপূরণ বিষেক বনষ্পবত্ত বিবি 211 অনুর্ােী করদত হদি। 

 

 

†WwjfviK…Z KU‡bi ¸YMZgvb 
 
wewa 221 

 
যনদ Pzw³‡Z ÔMoÕ উত্রিখ Kiv bv র্াত্রক, িখন KUb-ক্রক Aek¨B Pzw³K…Z gv‡bi mgvb ev োর ক্ষেত্র়ে fvj n‡Z n‡e| 

wewa 222 

 
         ১.  evqvi I †mjvi–এর উসেে Pzw³‡Z িলা †h, †WwjfviK…Z KU‡bi †MÖW, ˆ`N©¨, gvB‡µv‡bqvi, ক্ষেন্থ I dvBev‡ii 

Ab¨vb¨ ‰ewkó¨ wK n‡e| Kxiƒc Qvo, cv_©K¨, mxgv _vK‡e Ges †m¸‡jv wKfv‡e I †Kv_vq cÖ‡hvR¨ n‡e, we‡iv‡ai 

ক্ষেত্রে ‰ewkó¨ cÖgvY Ki‡Z Kx ai‡Yi KvMRvw` e¨envi Ki‡Z n‡e- G¸‡jv Pzw³‡Z _vK‡Z cv‡i| 

 
              ২.  hw` evqvi I †mjvi †Kvb `vexi ক্ষেত্রে wel‡q m¤§Z bv nq, †mB we‡iva Avgv‡`i Dcwewai Aax‡b mvwj‡ki gva¨‡g 

wb®úwË Ki‡Z n‡e| 

 
                ৩. িাোর ও থসলার-এর েুসক্তত্রে িলা উচবত থর্ সালব  বনষ্পবত্তর বভবত্ত কী হি, হাদত কদর থশ্রণীবিভাগ নাবক র্ন্ত্র দ্বারা পবরমাপ 

করা। র্বে পক্ষগণ তাদে চুবিদত এই  তয টি বলেদত িযেয হন িা থশ্রণীবিভাগ ও সাবল  বনষ্পবত্ত পেবত বিষদে একমত না হদত 

পাদরন তাহদল উপবিবি ৩৩৯ প্রদর্াজয হদি এিং মান ও উপাোদনর (Grade and staple) জনয হাদত কদর পরীক্ষার 

বভবত্তদত থর্দকাদনা মাদনর সাবল  বনষ্পবত্ত পবরচাবলত হদি। 
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              ১.   (ক্ষেড): ক্ষযখাত্রন ক্ষগ্রড্ (িাল্কা ফুে ফুে, ফুে ফুে, ক্ষমশাত্রনা এিং িলুত্রদ দাগও়োলা ) েুসক্তর মাত্রনর সনত্রে ক্ষদখা 

যা়ে, োিত্রল মান পার্থত্রকের সনম্নসলসখে গুেক প্রত্রযাজে িত্রি: 

 
0.5 পূেথ ক্ষগ্রড্ - প্রকৃে মান পার্থকে 

1 পূেথ ক্ষগ্রড্ - প্রকৃে মূলে পার্থকে 

1.5 পূেথ ক্ষগ্রড্ - 1.25 এক্স মান পার্থকে 

2 পূেথ ক্ষেেী - 1.5 x মান পার্থকে 

2.5 পূেথ ক্ষগ্রড্ - 1.75 এক্স মান পার্থকে 

3 পূেথ ক্ষগ্রড্ - 2 x মান পার্থকে 

3.5 পূেথ ক্ষগ্রড্ - 2.25 এক্স মান পার্থকে 

4 পূেথ ক্ষগ্রড্ - 2.5 এক্স মান পার্থকে 

আর ক্ষসরকমর্াত্রি। 

 
বিত্রেষ দ্রষ্টিয: 1 রত্রঙর ক্ষগ্রড্ অর্িা 1 টি পাো ক্ষগ্রড্ একটি পূেথ ক্ষগ্রত্রড্র অত্রধথত্রকর সমান। 

প্রকাসশে মান পার্থকে এিং একটি িোখোমূলক ক্ষনাত্রের জনে মূলে পার্থকে সিজ্ঞসপ্তটি প়িুন। 

 

               ১.   (প্রিানতম): ক্ষকার্া়ে প্রধানেম েুসক্তর মাত্রনর সনত্রে পাও়ো যা়ে োিত্রল মান পার্থত্রকের সনম্নসলসখে গুেক 

প্রত্রযাজে িত্রি: 

 
1/32 "- প্রকৃে মূলে পার্থকে 

1/16 "- 1.5 x মান পার্থকে 

3/32 "- ২ x মান পার্থকে 

1/8 - 2.5 এক্স মান পার্থকে 

5/32 "- 3 এক্স মান পার্থকে 

3/16 "- 3.5 x মান পার্থকে 

7/32 "- 4 x মান পার্থকে 

আর ক্ষসরকমর্াত্রি। 

 
বিত্রেষ দ্রষ্টিয:প্রকাসশে মূলে পার্থকে জনে মান পার্থকে সিজ্ঞসপ্তটি প়িুন। 
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m¨v¤úwjs 

 
wewa 223 

 

                ১.  চুডান্ত থেবলভাবর পদেন্ট িা িাোর ও থসলার কতৃয ক বনিযাবরত অনয থকান স্থাত্রন সোম্পসলং িত্রে িত্রি। িা়োর ও  

ক্ষসলাত্ররর কত্রিালার িা মত্রনানীে প্রসেসনসধগে অিশেই সোম্পসলং েত্ত্বািধান করত্রিন। 

                    ২.   গুণগত মান সেন্ধীে থর্দকাদনা থেইমদক অি যই সরিরাহ পদেদন্ট কটন থপ ৌঁোদনার ২৮ বেদনর মদিয (৪ সপ্তাহ) থসলারদক 

বলবেতভাদি িাোর কতৃয ক জানাদত হদি। পক্ষগুদলাদক বলবেতভাদি তাদের সযাম্পবলং তত্ত্বািিানকারী প্রসেবনবিদের নাম 

জানাদত হি, থর্দকাদনা থেইদমর থক্ষদত্র বলবেত বিজ্ঞবপ্ত পাওোর ১৪ বেদনর (২ সপ্তাহ) মদিয। প্রােমবকভাদি প্রসেটি পক্ষদক 

তাদের কদরালার িা মদনানীত প্রতবনবিদের েরচ থর্াগাদত হক্ষি। 

                      ৩. র্বে থকাদনা পক্ষ ১৪ বেন (২ সপ্তাহ)-এর সমেসীমার মদিয তাদের প্রবতবনবিদের মদনানীত করদত এিং অপর পদক্ষর থেইদমর 

উত্তর বেদত িযেয হে তাহদল অপর পক্ষ সেসয কদরালার দ্বারা সযাম্পবলং করাদত পারদি। 

                    ঘ ক্ষয ক্ষকাত্রনা মোনু়োল িা যন্ত্র দ্বারা পরীো করা গুেগেমাত্রনর সাসলশ সনষ্পসির ক্ষেত্রে িেিিার করা সোম্পলগুত্রলা ক্ষযত্রকাত্রনা 

ক্ষেইত্রমর ক্ষেত্রে সলসখে সিজ্ঞসপ্ত পাও়োর ২৮ সদন (৪ সপ্তাি) –এর মত্রধে সনত্রে িত্রি। 
 

                    ৫          উপবিবি ৩৩৭ গুণগতমাদনর সাবল  বনষ্পবত্ত শুরু করার সমে, সমেসীমার ও পেবত বনবেয ষ্ট কদর। 

 

wewa 224 

 

            ১. কটদনর থিইল থেদক একটি সযাম্পদলর ওজন হদি প্রাে ১৫০ িাম। র্বে না পক্ষগুদলা কতৃয ক অনযভাদি সম্মত হে তাহদল গৃিীে 

সোম্পত্রলগুত্রলাত্রক িা়োর এিং/অর্িা ক্ষসলাত্ররর প্রসেসনসধত্রদর কেৃথ ক সসল করা উেসে। 

 

1 g¨vbyqvj K¬vwmwd‡Kkb `vex, যন্ত্র দ্বারা ক্ষেসেসির্াত্রগর দািী Ges/ev mvwj‡ki Rb¨, Ab¨iƒ‡c m¤§Z না ja কেন ১০% 

সোত্রম্পল করত্রে িত্রি। †mjv‡ii evwYwR¨K Pvjv‡bi eY©bv Abymv‡i cÖ‡Z¨K jU ev gvK© †_‡K 10% wi‡cÖ‡R‡›UwUf 

m¨v¤ú‡ji wfwË‡Z Ab¨vb¨ KUb¸‡jv ïay m¨v¤új Ki‡Z n‡e| 

 
          ৩   j‡Ui Ask I/ev wkc‡g›U †_‡K m¨v¤új †Zvjv hv‡e। Z‡e, m¨v¤úwjs Gi mgq ïaygvÎ cÖvß †eB‡ji msL¨vi Dci 

`vex Kiv hv‡e| 

 
          4  একটি গুনমাত্রনর সাসলশী সসদ্ধান্ত দেসর করা িত্রল, োত্রে র্াকত্রি অঙ্কন খরে, নমুনা অঙ্কন এিং ক্ষপ্ররে েত্ত্বািধাত্রনর খরে যা পুনরুদ্ধার 

করা িত্রে পাত্রর এিং সাসলশী দ্বারা সনধথাসরে িত্রি। সাধারে পসরসস্থসেত্রে এিং সাসলত্রশর সিত্রিেনার সর্সিত্রে, খরে ঘেনার অনুক্রত্রম 

িত্রি। 

 

           ঘ hLb m¨v‡¤cj †ej¸wj‡K Af¨š—ixY Av ª̀©Zvi Rb¨ cix¶v Kiv n‡e wbæwjwLZ¸wj cÖ‡hvR¨ n‡e: 

 
                      ক  †h †ej¸wj m¨v‡¤cj Kiv n‡e, †mLvb †_‡K Aš—Z 150 MÖv‡gi m¨v‡¤cj cÖwZ †ej †_‡K wb‡Z n‡e, †hgb 

wewa 223(1) †_‡K (5)-G ewY©Z mgqmxgv I প্রসক্র়ো Abyhvqx| 
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                     খ  cÖwZ jU, gvK©, UªvK A_ev cvÎ †_‡K, hv †mjv‡ii evwYwR¨K Pvjvb A_ev c¨vwKs wj‡÷ (Aš—Z wZbwU 

†ej) ewY©Z n‡q‡Q, †m¸wji 5% †ej †_‡K cÖwZwbwaZ¡g~jK m¨v‡¤cj †bqv n‡e| GB †ej¸wj অিশেই 

G‡jvcvZvwofv‡e †e‡Q wb‡Z n‡e| m¨v‡¤cj GKB †e‡ji Aš—Z ỳwU Avjv`v ’̄vb †_‡K wb‡Z n‡e, Zvi 

40 †mw›UwgUvi wfZi †_‡K wb‡Z n‡e| m¨v‡¤cj¸wj‡K Zr¶Yvr ïK‡bv, Pvwiw`K †_‡K eÜ cv‡Î ivL‡Z 

n‡e Ges Zv‡`i †j‡ej Ki‡Z n‡e hv‡Z †ej¸wji cwiwPwZ †evSv hvq, †Kv_v †_‡K †mB m¨v‡¤cj¸wj 

G‡m‡Q| 

 
                         গ m¨v‡¤cj¸wj‡K Zr¶Yvr এমন GKwU cix¶vMv‡i cvVv‡Z n‡e, hv Dfqc‡¶i Kv‡Q MÖnY‡hvM¨ n‡e| 

 
       ৩. উপসিসধ 337 ক্ষর্ত্রক 341 মোনু়োল গুেগেমান এিং যন্ত্র দ্বারা পরীসেে সসলত্রশর সম়েসীমা এিং পদ্ধসেগুসল সনসদথ ষ্ট কত্রর িত্রল। 
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‡mjv‡ii AbygwZ e¨ZxZ evqvi IRb Kivi c~‡e© †eB‡ji m¨v¤új Ki‡Z cvi‡eb bv| 
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hw` †mjvi m¨v¤ú‡ji GKwU †mে †bq োলান জারী করার পত্রর, োত্রদর Aek¨B KU‡bi Pzw³ g~‡j¨ A_© cwi‡kva Ki‡Z n‡e| যসদ 

িা়োর োলান জারী করার আত্রগ এক ক্ষসে সোত্রম্পল ক্ষন়ে, েত্রি োত্রদরত্রক ক্ষসটি কেত্রনর েুসক্ত মূত্রলে অর্থ পসরত্রশাধ করত্রে িত্রি। 

 

 

`vex 
 
Rvj c¨vKK…Z, wgwkÖZ c¨vKK…Z, ক্ষেত্রেড্ †eBj Ges wfbœ e ‘̄ _vKv †eBj 
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                ১.   িাোর র্বে মদন কদর থর্ কটন িা কটন িজয য জাল পযাককৃত, বমবশ্রত পযাককৃত িা থেদটে থিইদল আদে তাহদল োবির 

অন্তগযত প্রবতটি থিইলদক অি যই থসলার ও িাোর কতৃয ক মদনানীত প্রবতবনবি দ্বারা পবরে যন করদত হদি। 

                    ২.  জাল পযাককৃত, বমবশ্রত পযাককৃত িা থেদটে থিইদলর জনয কটন থপ োদনার েে মাদসর (২৬ সপ্তাহ) মদিয িাোরদক োবি 

থপ  করদত হদি।  োবি করার পদরর ২৮ বেন (চার সপ্তাহ) পবরে যদনর লদক্ষয থিইলগুদলাদক আলাো করদত হদি এিং 

অি যই থসলার ও িাোরদের মদনানীত প্রতবনবিব  কতৃয ক পবরে যন হদত হদি। োবি প্রমাবণত হিার ১৪ বেদনর (দুই সপ্তাহ) 

মদিয র্বে থসলার িাোরদক িদল থর্ থস কটন থফরত বনদত ইেুক তাহদল থসটি করার অবিকার তার রদেদে। িাোর কটদনর 

জনয ইদতামদিয থপদমন্ট কদর োকদল, মদনানীত প্রতবনবি কতৃয ক োবি প্রমাদণর তাবরদে ভাদলা কটদনর িাজার মূদলয 

থসলারদক তা পুনরাে িে করদত হদি এিং িাোদরর প্রমাবণত েরচ পবরদ াি করদত হদি। 

                   ৩. থসলার কটন থফরত না বনদল, থসলারদক প্রেত্ত োবি প্রমাদণর তাবরদে ভাদলা কটদনর িাজার মূদলয োবিটি বনষ্পবত্ত করদত 

হদি। থসলারদক অি যই িাোদরর প্রমাবণত েরচও পবরদ াি করদত হদি। 
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                  ঘ   বভন্ন িস্তু - কটন থপ োদনার েে মাদসর (২৬ সপ্তাহ) মদিয িাোরদক কটদন বভন্ন িস্তুর জনয োবি করদত হদি।  োবি করার 

পদরর ২৮ বেন (চার সপ্তাহ) পবরে যদনর লদক্ষয থিইলগুদলাদক আলাো করদত হদি এিং অি যই থসলার ও িাোরদের 

মদনানীত প্রতবনবি কতৃয ক পবরে যন হদত হদি। বভন্ন িস্তু অপসারণদর জনয িাোর থসলাদরর কাে থেদক থর্ বিক ও প্রমাবণত 

েরচ োবি করদত পারদিন। 
 

                    ৫  র্বে থকাদনা পক্ষ ১৪ বেন (২ সপ্তাহ)-এর সমেসীমার মদিয তাদের প্রবতবনবিদের মদনানীত করদত এিং অপর পদক্ষর 

থেইদমর উত্তর বেদত িযেয হে তাহদল অপর পক্ষ সেসয কদরালার দ্বারা পবরে যন করাদত পারদি। 
 

wewa 228  

কাবি ডযাত্রমজ 

                 ১.  বিবি ২০৭ িা বিবি ২০৮ এর িণযনা অনুর্ােী কাবর েযামদজ এর থর্দকাদনা োবির জনয িা়োর অিশেই ক্ষনাটিশ প্রদান করত্রিন এিং  

 সাত্রর্থ টি দাসির ক্ষনাটিত্রশর ১৪ সদত্রনর (দুই সপ্তাি) মত্রধে অর্িা কেন ক্ষপৌছাত্রনার ৫৬ সদত্রনর (আে সপ্তাি) মত্রধে, ক্ষযটি আত্রগ ি়ে, 

  োর মত্রধে ক্ষকাত্রনা লত্র়েড্ এত্রজে (Lloyd’s Agent), ক্ষকাত্রনা সদসে কত্রিালার িা ক্ষসলার ও িা়োরত্রদর স্বীকৃে ক্ষকাত্রনা দে  

 সারত্রর়্োর কেৃথ ক সাত্রর্থ  সম্পন্ন করত্রে িত্রি। 

 

                    ২. দাসির ক্ষনাটিত্রশর ১৪ সদন (দুই সপ্তাি) িা কেন ক্ষপৌৌঁছাত্রনার ৫৬ সদত্রনর (আে সপ্তাি) মত্রধে ক্ষযটি আত্রগ োর মত্রধে ক্ষকাত্রনা 

পে একজন লত্র়েড্ এত্রজে, ক্ষকাত্রনা সদসে কত্রিালার িা সিমা সংস্থা কেৃথ ক স্বীকৃে ক্ষকাত্রনা ক্ষযাগেোসম্পন্ন সাত্রর্থ ়োর 

সনত্র়োত্রগ িের্থ িত্র়েত্রছ এমন পসরসস্থসেত্রে অনে পে সদসে কত্রিালার সনত্র়োত্রগর পত্রর জসরপ সনত্র়ে অগ্রসর িত্রে পাত্রর। 
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অভ্যন্তরীণ Av`ª©Zv 

 
             ১.   উপসিসধ ৩৩৭ ক্ষর্ত্রক ৩৪১ মোনু়োল গুেমান ও ইন্সেুত্রমে পরীো-সর্সিক সাসলসশগুসল পসরোলনার ক্ষেত্রে সম়েসূসে ও পদ্ধসের শেথ  

সনধথারে কত্রর (অর্েন্তরীে Av ª̀©Zvজসনে ক্ষযত্রকাত্রনা দাসি যার অন্তগথে)। সোম্পলগুসল অিশেই ক্ষযত্রকাত্রনা দাসির সলসখে সিজ্ঞসপ্তর 

োসরখ ক্ষর্ত্রক ৫৬ সদত্রনর (আে সপ্তাি) মত্রধে সাসলশীর স্থত্রল এিং/অর্িা পরীোর স্থত্রল পাঠাত্রে িত্রি। 

 

              ২. evqvi‡K cÖ`Ë Qvo wba©vwiZ n‡e j¨ve‡iUwi wi‡cv‡U©i Dci wfwË K‡i| QvowU n‡e wbæwjwLZ¸wji ga¨Kvi cv_©K¨: 

 
                        ক  j‡Ui m¤ú~Y© ï®‹ dvBev‡ii IRb mn Pzw³‡Z ewY©Z Av ©̀ªZv cybivq wd‡i Avmvi kZKরা; Ges 

 

                        খ  j‡Ui †gvU IRb| 

 
Pvjvb g~‡j¨i Dci wbf©i K‡iI Qvo wba©vwiZ n‡e| 

 
wewa 230 
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`vexKvix I Av ª̀©Zv পরীোvi Rb¨ সনিথাসেে পে‡K m¨v¤úwjs LiP I mKj সংসিষ্ট PvR© cwi‡kva Ki‡Z n‡e| `vex cÖgvwYZ 

n‡j, m¨v¤úwjs, Kzwiqvi I j¨ve‡iUwi PvR© Aciপে cÖZ¨vc©b Ki‡e| 

 
wewa 231 

 

            ১.  র্বে পক্ষগুদলা পারস্পবরকভাদি থকাদনা গদিষণাগাদরর সাদে একমত হদত না পাদর িা বিবি ২২৭ থেদক ২২৯-এর অিীদন োবির 

বিজ্ঞবপ্তর ১৪ বেদনর মদিয থকাদনা োবি র্াচাইদের জনয মদনানীত প্রবতবনবি বনদোগ করদত িযেয হে তাহদল বনদম্নাি  তয ািলী 

প্রদর্াজয হদি। 

 

              ২.  থকাদনা োবি র্াচাইদের উদেদ য র্বে পক্ষগুদলা পারস্পবরকভাদি থকাদনা গদিষণাগাদরর সাদে একমত হদত না পাদর তাহদল 

থর্দকাদনা পক্ষ গৃহীত সযাম্পদলর পরীক্ষা কদর একটি প্রবতদিেন ইসুয করার জনয ICA-এর সভাপবতদক একটি ICA Bremen 

স্বীকৃত পরীক্ষাগার মদনানেন করদত অনুদরাি করদত পাদর। স্বীকৃত লযািদরটবরগুদলার একটি তাবলকা ICA ওদেিসাইদট পাওো 

র্াদি। প্রবতদিেন ততবর করদত ও চূডান্ত োবি উপস্থাপন করদত স্বীকৃত পরীক্ষাগারদক সভাপবত আরও ৬৩ বেন (নে সপ্তাহ) প্রোন 

করদি। 

 

mgq mxgv e„w×KiY 
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wewa 218, 220, 227, 228 ev 230 Gi g‡a¨ wea„Z mgqmxgv cwiPvjKMY †h †Kvb mgq e„w× Ki‡Z cv‡ib, Z‡e hw` 

সংসিষ্ট cÖwZôvb cÖgvwYZ Ab¨vq Ges KviY cÖ`k©b Ki‡Z cv‡i †h: 

 

             ১. wej‡¤̂i welqwU †hŠw³Kfv‡e AbygvY Kiv hvqwb; A_ev 

 

             ২.  Ab¨ cÖwZôv‡bi e¨env‡ii Kvi‡Y 

 
Avgv‡`i wbKU Av‡e`b¸‡jv wjwLZfv‡e ‡ck Ki‡Z n‡e| cwiPvjKMY সসদ্ধান্ত MÖn‡Yi c~‡e© Ab¨vb¨ cÖwZôv‡bi gZvgZ we‡ePbvq 

†b‡eb| 

 

 

BÝUªy‡g›U †Uw÷s 
 
wewa 233 

 
BÝUªy‡g›U Øviv g~j KUb m¨v¤új †Uw÷s Gi wel‡q mKj we‡iv‡a GB wewa cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 
             ১. hy³iv‡óªi K…wl wefvM I আন্তজথ াসেক স্বােরKvix‡`i gv‡S m¤úvw`Z BDwbfvm©vj KUb ÷¨vÛvW© GwMÖ‡g›U Gi me©‡kl 

ms¯‹i‡Yi ZvwjKvq ewY©Z Aby‡gvw`Z KvR I Kvh©cÖYvjx Abyhvqx AwaK cwigv‡Y BÝUªy‡g›U †Uw÷s ev K¬vwmwd‡Kkb 

Ki‡Z n‡e| 

 
             ২. wewa 223 Abyhvqx g¨vbyqvj mvwj‡ki Rb¨ wmjK…Z m¨v¤új BwZg‡a¨ †bqv n‡j, †mB m¨v¤új †U‡÷i Rb¨ e¨envi 

Kiv hv‡e| উত্রিখে †h, †m¸‡jv cybivq mxj Ki‡Z n‡e| 
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           ৩.  cÖ_g †m‡Ui †U÷ ICA ক্ষেত্রমন লোত্রিাত্ররেসরত্রে অর্িা ক্ষয ক্ষকাত্রনা ICA ক্ষেত্রমন লোত্রিাত্ররেসর দ্বারা শংসসে লোত্রিাত্ররেসরত্রে 

evqvi I †mjv‡ii wbKU MÖnY‡hvM¨ j¨ve‡iUwi‡Z Ki‡Z n‡e| ‡Kvb HK¨gZ bv _vK‡j, উর়্ে পে এই 

অোত্রসাসসত্র়েশত্রনর ক্ষপ্রসসত্রড্েত্রক অনুত্ররাধ কত্রে পারত্রি যাত্রে সেসন প্রর্ম পরীোর জনে একটি লোত্রিাত্ররেসর সনসদথ ষ্ট কত্রর ক্ষদন। 

শংসসে লোত্রিাত্ররেসরর একটি োসলকা ICA ওত্র়েিসাইত্রে পাও়ো যাত্রি। 

 
            ৪  cÖ_g †U÷ Kivi j¨ve‡iUwi Aby‡gvw`Z e¨w³ KZ…©K স্বােসরে Ges/ev mxjK…Z †U÷ wi‡cvU© Bmy¨ Ki‡e| †U÷ 

wi‡cv‡U© †U‡÷i djvdj cÖ`k©b Ki‡e| m¨v¤új¸‡jv j¨ve‡iUwi cybivq mxj Ki‡e Ges 35 w`‡bi (cuvP mßvn) Rb¨ 

সংরেে Ki‡e, hw` mvwU©dvBW j¨ve‡iUwi‡Z wØZxq †U‡÷i Rb¨ ejv nq| 

 
          ৫  †h †Kvb পে cÖ_g djvdj †cÖi‡Yi 21 w`‡bi (wZb mßvn) g‡a¨ wØZxq ‡U‡÷i Rb¨ Av‡e`b Ki‡Z cv‡i| †Kvb 

Av‡e`b Kiv bv n‡j, †U÷ wi‡cv‡U©i Z_¨ n‡e েূ়িান্ত| 

 
          ৬  wØZxq †U‡÷i Rb¨ †Kvb Av‡e`b cÖ_g †U‡÷i †eB‡ji †gvU msL¨vi Dci cÖ‡hvR¨ n‡e| wØZxq †U÷wU ICA 

ক্ষেত্রমন লোত্রিাত্ররেসরত্রে Ki‡Z n‡e| যসদ প্রর্ম ক্ষেেটি ICA ক্ষেত্রমন লোত্রিাত্ররেসরত্রে িত্র়ে র্াত্রক, েত্রি সদ্বেী়ে ক্ষেত্রের সম়ে 

অনে একজন অপাত্ররের ক্ষনও়ো িত্রি। g~j cybtwmjK…Z m¨v¤új †_‡K †bqv KU‡bi m¨v¤ú‡ji ক্ষেে Ki‡Z n‡e| wØZxq 

†U‡÷i Rb¨ Ave‡`bKvix পে wØZxq †U‡÷i Rb¨ cybtwmjK…Z m¨v¤új †cÖi‡Yi LiP enb Ki‡e যা পাঠাত্রে িত্রি 

ICA ক্ষেত্রমন লোত্রিাত্ররেসরত্রে| 

 
            ৭ j¨ve‡iUwi Aby‡gvw`Z e¨w³ KZ…©K স্বােসরে Ges/ev mxjK…Z †U÷ wi‡cvU© Bmy¨ Ki‡e| 

 
            ৮  Av‡e`bK…Z Qvo ev djvd‡ji e¨vL¨vi wel‡q পেMY †Kvb HKg‡Z¨ †cŠQ‡Z bv cvi‡j, Dfq পে  KZ…©K Zv‡`i 

পত্রে mvwjkKvix wb‡qvM Kiv †h‡Z cv‡i| 

 
            ৯  j¨ve‡iUwi †U‡÷i gva¨‡g wba©vwiZ ফাইিাত্ররর দিসশষ্টে KZ cwigvY MÖnY‡hvM¨ wfbœZv _vK‡e Zv Pzw³‡Z ejv _vK‡Z 

cv‡i| Pzw³‡Z wbqš¿Y mxgvI wba©vwiZ _vK‡Z cv‡i| 

 
           ১০  মাইত্রক্রাত্রন়োত্ররর জনে, যসদ পাটিথ রা অনের্া়ে সিে না িন, েত্রি ক্ষকান সন়েন্ত্রে সীমা প্রত্র়োগ করা িত্রি না। পাটিথ রা যসদ সন়েন্ত্রত্রের 

সীমাত্রে সিে িন েত্রি 0.1 এর স্বার্াসিক সন়েন্ত্রে সীমা প্রত্রযাজে িত্রি। 

 
           ১১   শসক্তর জনে, যসদ না পাটিথ রা অনের্া়ে সিে না িন, ক্ষকান সন়েন্ত্রে সীমা প্রত্রযাজে িত্রি না। পাটিথ রা যসদ সন়েন্ত্রত্রের সীমাত্রে সিে 

িন েত্রি 1.0 গ্রাম / ক্ষেক্স স্বার্াসিক সন়েন্ত্রে সীমা প্রত্র়োগ করা িত্রি। 

 
           ১২   ‡h পেB †U‡÷i Av‡e`b Ki‡e, Zv‡K j¨ve‡iUwii m¤ú~Y© LiP cwi‡kva Ki‡Z n‡e| hw` evqvi cwi‡kva K‡i, 

ক্ষসত্রেত্রে †h mKj †eBj Pzw³‡Z ewY©Z wbqš¿Y mxgvi g‡a¨ Av‡m bv, ev Dc‡iv³ c¨viv (10) I c¨viv (11) Gi g‡a¨ 

ewY©Z BDwmGj Gi g‡a¨ Pzw³‡Z wbqš¿Y mxgv ewY©Z bv _vK‡j, cÖ‡Z¨K †eB‡ji Rb¨ †mjvi A_© cwi‡kva Ki‡eb| 

hw` †mjvi cwi‡kva K‡i, ক্ষসত্রেত্রে †h mKj †eBj Pzw³‡Z ewY©Z wbqš¿Y mxgvi g‡a¨ Av‡m bv, ev Dc‡iv³ c¨viv 

(10) I c¨viv (11) Gi g‡a¨ ewY©Z BDwmGj Gi g‡a¨ Pzw³‡Z wbqš¿Y mxgv ewY©Z bv _vK‡j, cÖ‡Z¨K †eB‡ji Rb¨ 

evqvi A_© cwi‡kva Ki‡eb| 

 

 

gvB‡µv‡bqvi I Qvo 
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wewa 234 

 
              ১. GB wewagvjv gvB‡µv‡bqvi m¤úwK©Z mKj we‡iv‡ai ক্ষেত্রে cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 
              ২. যসদ েুসক্তটি 'মাইত্রক্রাত্রন়োর' িত্রল েত্রি ো 'নূেনেম' িা 'সত্রিথাচ্চ' িও়ো উসেে সকনা ো িলত্রি না, েত্রি এটি 'নূেনেম 

মাইত্রক্রাত্রন়োর' সিসাত্রি সিত্রিসেে িত্রি। েত্রি পরীোর জনে নমুনা পাঠাত্রনার আত্রগ উর়্ে দলই সলসখের্াত্রি অনের্া়ে সিে িত্রে 

পাত্ররন। 

 
wewa 235 

 
              ১. gvB‡µv‡bqv‡ii wel‡q †Kvb we‡iv‡ai ক্ষেত্রে, পেMY Ab¨iƒc m¤§wZ Ávcb bv Ki‡j wewa 233 Gi Kvh©cÖYvjx 

cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 

              ২. যসদ না ক্ষক্রো ও সিত্রক্রো অনের্া়ে সিে িন: েুসক্ত যা একটি সিথসনম্ন ক্ষসে, এিং / অর্িা সত্রিথাচ্চ, মাইক্রসন়োর মান, ক্ষিল জনে অসেসরক্ত 

সিসাি যা এই নূেনেম মাত্রন ক্ষপৌৌঁছা়ে না, এিং / অর্িা সত্রিথাচ্চ, মূলে পার্থকে সার্কথ লাত্রর সস্থর করা িত্রি। 

 

              ৩.  মূলে পার্থকে কসমটি, োর সিত্রিেনার সর্সিত্রে মূলেগে পার্থকে সার্কথ লাত্ররর সনসদথ ষ্ট িৃসদ্ধর জনে অসেসরক্ত মাইত্রক্রাসন়োর মান 

পার্থকেগুসল ক্ষযাগ করত্রে িা প্রেোিার করত্রে পাত্রর। 

 

 

ক্ষেন্থ/mn¨kw³ I Qvo 

 
wewa 236 

 
             ১.  ক্ষেন্থ/mn¨kw³ wel‡q †Kvb we‡iv‡ai ক্ষেত্রে, পেMY Ab¨iƒc m¤§wZ Ávcb bv Ki‡j wewa 233 Gi Kvh©cÖYvjx 

cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 

             ২.  evqvi I ‡mjvi Ab¨iƒc m¤§wZ Ávcb bv Ki‡j, ‡h mKj Pzw³ GKwU b~¨bZg ক্ষেন্থ f¨vjy সনধথারে K‡i‡Q, †h mKj 

†eB‡ji Rb¨ Qvo Gi b~¨bZg ch©vq পষথন্ত †cŠQvqwb Zv wb¤œiƒc: 

 

             ৩.  মূলে পার্থকে কসমটি মূলে পার্থকে সার্কথ লাত্ররর সনসদথ ষ্ট িৃসদ্ধর জনে োর সিত্রিেনার সর্সিত্রে, প্রিেথ ন িা অসেসরক্ত শসক্ত মান পার্থকে 

প্রেোিার করত্রে পাত্রর। 

 

 

Pzw³ mgvwßKiY 
 
wewa 237 

 
             ১. ‡h †Kvন কাi‡Y †Kvb Pzw³ A_ev †Kvb Pzw³i †Kvb Ask m¤úv`b Kiv bv n‡j ev bv Kiv ‡M‡j (‡Kvb পে KZ…©K Pzw³ 

j•N‡bi Kvi‡Y ev Ab¨ †Kvb Kvi‡Y), GwU evwZj n‡e bv| 

 

             ২.  Pzw³i Zvwi‡L Kvh©Ki _vKv Avgv‡`i wewagvjv Abyhvqx ‡mjv‡ii wbKU Pvjvb †diZ †`Iqvi gva¨‡g Pyw³ ev Pzw³i 

†Kvb Ask mgvwß Kiv hv‡e| 
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wewa 238 

 

‡mjv‡ii wbKU Pvjvb †diZ †`Iqvi gva¨‡g Pyw³ ev Pzw³i †Kvb Ask mgvwß Kiv n‡j, wb‡¤œv³ cÖweavbmg~n cÖ‡hvR¨ 

n‡e: 

 
           ১. ‡mjv‡ii wbKU †diZ cvVv‡bv Pvjv‡bi Pzw³ g~‡j¨ পেMY m¤§Z bv n‡j, g~j¨ mvwj‡ki gva¨‡g wba©vwiZ n‡e Ges 

cÖ‡qvR‡b Avwc‡ji gva¨‡g| 

 
             ২.  Dfqপে ‡hw`b †R‡b‡Q ev Rvb‡e ‡h Pzw³wU m¤úvw`Z n‡e bv, †mwU n‡e mgvwßi ZvwiL| ZvwiL wba©vi‡Y 

mvwjkKvix ev Avwcj KwgwU wb‡¤œv³ welq we‡ePbvq wb‡e: 

 
                       ক Pzw³i kZ©vejx;         

                        খ পেM‡Yi AvPiY; 

                        গ mgvwßi †Kvb wjwLZ †bvwUk; Ges 

 

                        র্  Ab¨ †Kvb welq hv mvwjkKvix ev Avwcj KwgwU সংসিষ্ট g‡b K‡ib| 

 
            ৩. Pvjv‡bi †diZ g~j¨ wba©vi‡Y, mvwjkKvix ev †UKwbK¨vj KwgwU wb‡¤œv³ welq †`L‡e: 

 

                        ক Dc‡iv³ 2 bs c¨vivi gva¨‡g wba©vwiZ Pzw³i mgvwßi ZvwiL;    

                        খ Pzw³i kZ©vejx; Ges 

   গ mgvwßi Zvwi‡L Pzw³bvgvi KU‡bi evRvi g~j¨ ev Abyiƒc gvb| 

 
             ৪ Pvjvb †di‡Zi cÖ‡`q ‡m‡Uj‡g›U/e‡›`vিস্ত Pzw³g~j¨ I mgvwßi Zvwi‡L cÖvß evRvi g~‡j¨i cv_©‡K¨i (hw` _v‡K) 

g‡a¨ mxgve× _vK‡e| 

 

             ৫  Pzw³ m¤úv`b bv Kiv Ges/ev j•N‡bi Rb¨ ‡Kvb পে A_© cÖ`vb ev MÖnY করুক bv †Kb Zv wbwe©‡k‡l wewa 237 I 

238 Abyhvqx Pzw³ mgvwßi d‡j Pvjvb †di‡Zi cÖ‡`q ‡m‡Uj‡g›U/ e‡›`vিস্ত wnmve Kiv n‡e Ges cwi‡kva Ki‡Z 

n‡e| 

 
Ab¨vb¨ `vex I ক্ষবত 

 
             ১.   পেM‡Yi gv‡S Pzw³K…Z Ab¨ †Kvb Av`vq‡hvM¨ †Kvb েসে ev `vex Pvjvb †di‡Zi g~‡j¨ অন্তরু্থ ক্ত n‡e bv| Giƒc 

েসে ev `vex cvi¯úwiK wb®úwË, A_ev mvwjk ev Avwc‡j `vexi gva¨‡g wb®úwË Ki‡Z n‡e| 

 

wewa 239 
 

Ab¨ †Kvb NUbv †_‡K D™¢~Z েসেi `vexi AbygwZ †`qv n‡e bv| 
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wewa 240 

 
      ১. mvwjkKvixMY Pvjvb ‡di‡Zi IRb wba©viY Ki‡e, hw`:                 

     ক ‡mjvi †Kvb Pvjvb bv ‡`q; ev 

                         খ ‡Kvb cÖK…Z IRb bv _v‡K; ev 

 

                         গ IR‡bi e¨vcv‡i পেMY m¤§Z bv nq| 

 
      ২. Pvjvb ‡di‡Zi IRb wba©vi‡Yi D‡Ï‡k¨, Pzw³i †Kvb Ask BwZg‡a¨ m¤ú~Y© n‡j, evKx As‡ki Dci IRb 

mnbkxjZv cÖ‡hvR¨ n‡e bv| 
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cwiwkó A1: 
 
KUb wkc‡g‡›Ui Rb¨ Avgv‡`i Aby‡gvw`Z Pzw³bvgv dig n‡jv Avgv‡`i B›U¨vib¨vkbvj wkc‡g›U K›Uªv± dig 1| GB di‡g BÝy‡iÝ 

I †d«BU LiP (wmAvBGd), LiP I †d«BU (wmGdAvi), wd« Ab †evW© (GdIwe) I Ab¨vb¨ Abyiƒc kZ©vejx অন্তরু্থ ক্ত _vK‡e| েুসক্তর 

ফমথ - শুধুমাে অনলাইন 

 
Website: http://www.ica-ltd.org/safe-trading/electronic-contract-generator/ 

http://www.ica-ltd.org/safe-trading/electronic-contract-generator/
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বিভ্াগ ৩: 

আরসিত্রেশন িাইলাউস 
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Aby‡”Q` 3: mvwjkx Dcwewa 

 
m~wPcÎ 

 

 

 পৃো নং 

f~wgKv 36 

‡bvwUk 37 

‡UKwbK¨vj mvwjk 38 

mvwjk cÖeZ©b 38 

UªvBeybvj 40 

mvwjkKvix wb‡qvM 40 

mvwjkKvix, Av¤úvqvi ev Avwcj KwgwU m`m¨‡`i KZ…©Z¡ cÖZ¨vnvi 41 

wePvi e¨e ’̄v 42 

mvwjk cwiPvjbv 42 

‡gŠwLK ïbvbx 43 

‡UKwbK¨vj mvwjk সসদ্ধান্ত 44 

সসদ্ধাত্রন্তi Dci my` 45 

সসদ্ধান্ত ms‡kvab 45 

‡UKwbK¨vj Avwcj 45 

‡gŠwLK ïbvbx (Avwc‡j) 46 

‡UKwbK¨vj Avwcj KwgwU 47 

Avwcj mgqm~Px 48 

f~wgKv 50 

‡bvwUk 50 

‡UKwbK¨vj mvwjk 51 

mvwjk cÖeZ©b 52 

ে z ª̀ `vex ‡UKwbK¨vj mvwjk 
53 

mvwjk শুরু 54 

ïay GKRb mvwjkKvix wb‡qvM 54 

ïay GKRb mvwjkKvixi KZ…©Z¡ cÖZ¨vnvi 55 

ে zz ª̀ `vex ‡UKwbK¨vj mvwjk wd eve` G‡mvwm‡qk‡bi wd I Rgv 55 

wePvi e¨e ’̄v 55 

ে zz ª̀ `vex ‡UKwbK¨vj mvwjk cwiPvjbv 55 

ে z ª̀ `vex ‡UKwbK¨vj mvwjk সসদ্ধান্ত 55 

my‡`i nvi I ivq 57 

LiPvw` 36 

ে z ª̀ `vex ‡UKwbK¨vj Avwcj 37 

ে z ª̀ `vex ‡UKwbK¨vj Avwcj KwgwU 38 
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†KvqvwjwU mvwjk  
60 

সাসলশ শুরু  60 

mvwjkKvix wb‡qvM 62 

mvwjkKvix, Av¤úvqvi ev Avwcj KwgwU সদত্রসের কেৃথ ত্ব প্রেোিার 62 

mgqm~Px 62 

mvwj‡ki ’̄vb 62 

Kvh©cÖYvjx 62 

wePvwiK প্রসক্র়ো 63 

÷¨vÛvW© 64 

we‡iv‡a f¨vjy wWdv‡iÝ cÖ‡qvM 64 

ÔMo ‡MÖWÕ 68 

‡kÖYxwefvRb 68 

mvaviY gvb mxgvi evB‡ii KUb 69 

bvgnxb mvwjk 69 

†KvqvwjwU mvwjkx ivq 70 

iv‡qi Dci my` 71 

†KvqvwjwU Avwcj 71 

Ab¨ †Kv_vI cwiPvwjZ mvwjk Avwcj 73 

‡mŠnv`©¨c~Y© wb®úwË 73 

wd I PvR© 75 

mvwj‡ki Rb¨ Av‡e`b wd 75 

Avwc‡ji Rb¨ Av‡e`b wd 75 

Ab¨vb¨ wd I PvR© - †UKwbK¨vj 75 

Ab¨vb¨ wd I PvR© - †KvqvwjwU 77 

÷¨vw¤ús PvR©  79 
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mvwjkx Dcwewa 
 
GB mwgwZi Kvh©fvi AvB‡bi weavb Øviv cwiPvwjZ hvnv wewfbœ পক্ষMY KZ…©K cwieZ©b‡hvM¨ bq| 

 
†h †Kvb we‡iva, hv GB Dcwewai AvIZvq mvwj‡ki Rb¨ অন্তরু্থ ক্ত I cÖ̀ vb Kiv nq Ggb Pzw³ †_‡K D™¢~Z ev Zvi mv‡_ সংসিষ্ট, Zv‡K 

mvwj‡ki AvIZvq Avbv hv‡e| GKRb Av¤úvqvi, GKwU ‡KŠkjMZ Avwcj KwgwU A_ev †KvqvwjwU Avwcj KwgwUi MÖnY‡hvM¨ GKwU 

Avwcj (†hgb gvgjv n‡Z cv‡i) Abyhvqx সসদ্ধান্ত n‡e| 

 

 

m~Pbv 
 
Dcwewa 300 

 
             ১. Avgiv ỳwU Dcv‡q GKwU mvwjk cwiPvjbv Kie : 

 

                         ক †KvqvwjwU mvwjk KU‡bi Ges Gi ˆewk‡ó¨i g¨vbyqvj cixেvi Kvi‡Y D™¢~Z we‡iva hv ïaygvÎ Bb÷ªy‡g›U 

†Uw÷s Gi gva¨‡g wba©viY Kiv hvq Zv wb‡q KvR Ki‡e| we‡klZt evBjR mwVK mvwjkx cÖ‡hvR¨ Ges 

GLv‡b Avwcj †mU AvDU n‡q‡Q| 

 
                         খ  †UKwbK¨vj mvwjk KvR Ki‡e Ab¨me we‡iva wb‡q| †h Dcwewa¸‡jv †UKwbK¨vj mvwjk Ges Avwc‡j 

cÖ‡hvR¨ Zv‡`i GLv‡b †mU AvDU Kiv n‡e| 

 
                ১.  Bsj¨vÛ Ges I‡qjm Gi AvBb I Aviwe‡Uªkb G± 1996 Gi eva¨Zvg~jK wewamg~n mKj weev` Ges / A_ev 

Avwc‡j cÖ‡hvR¨ n‡e| GB wewamg~n Øviv cwieZ©xZ ev G‡`i mv‡_ Am½Z cÖwfkb¸‡jv‡K G‡±i Aeva¨Zvg~jK 

cÖwfkb¸‡jv iেv Ki‡e| 

 
              ২. Avgv‡`i mvwjkxi Ae ’̄vb Bsj¨v‡Û Ab¨ †Kvb ’̄v‡bi e¨vcv‡i †KD সসদ্ধান্ত MÖnY ev m¤§Z n‡Z cvi‡e bv| 

 
              ৩. Pzw³gvjvi পেM‡Yi Avevm ’̄j, evm¯’vb ev e¨e ’̄v ’̄vb †hLv‡bB †nvK bv †Kb Bsj¨vÛ Ges I‡qjm Gi AvBb 

†gvZv‡eK Awf‡hv‡Mi gxgvsmv n‡e| 

 
                   ৪        hw` পেMY Avgv‡`i wewagvjv Abyhvqx mvwjk Ki‡Z m¤§Z nq Z‡e wb‡¤œv³ Aby‡”Q` 6 Abyhvqx hZেY Avgiv gxgvsmv Ki‡Z 

AcviM ne ZZেY পযথন্ত welqwU †Kvbfv‡e †Kvb Av`vj‡Z DÌvcb Ki‡Z cvi‡e bv| hw` Av`vj‡Zi kibvcbœ n‡ZB nq Z‡e 

Zv Aek¨B Bsj¨vÛ Ges I‡qj‡mi Av`vjZ n‡Z n‡e| 

 

               ৫ †Kvb পে Zvi `vexi wbivcËvi Rb¨ †h‡Kvb ’̄v‡bi Av`vj‡Z Avwcj Ki‡Z cvi‡eb| 

 

               ৬  Dcwewa 302 (4) A_ev Dcwewa 330 (1) Abyhvqx †Kvb পে mvwjkx †h‡Z bv cvi‡j †m †h‡Kvb †Kv‡U©, hv 

wePvi Ki‡Z B”QzK, Av‡e`b Ki‡Z cv‡i| 
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             ৬ Avgv‡`i Kv‡Q cvVv‡bv †Kvb we‡iva, hv GLbI Kvh©Ki nqwb ev n‡eI bv Zv evwZj e‡j MY¨ Kiv n‡e bv| 

             ৯  পাটিথ ত্রদর ক্ষর্ত্রক োইিুেনাল িা ক্ষেকসনকাল আপীল কসমটি েূ়িান্ত সলসখে আত্রিদন পাও়োর আে সপ্তাি পত্রর, োইিুেনাল িা 

কাসরগসর আপীল কসমটি োত্রদর পে ক্ষর্ত্রক িােথ া প্রদান কত্রর েসেপূরত্রের সিষত্র়ে আপত্রড্ে করত্রি। 

 

 

†bvwUk 
 
Dcwewa 301 

 
                 ১.  †Kvb পত্রেi †Kvb †bvwUk A_ev †hvMv‡hv‡Mi cÖ‡qvRb n‡j Zv GB Dcwewai Aax‡b wjwLZ AvKv‡i wbewÜZ WvK, 

আন্তজথ াসেকfv‡e ¯̂xK…Z Kzwiqvi mvwf©m, d¨v· ev B-‡gBj ev Ab¨ †Kvb †UwjKwgDwb‡Kkb gva¨g Øviv †cÖiY Ki‡Z 

n‡e hv GB †cÖi‡Yi †iKW© wn‡m‡e cwiMwYZ n‡e| 

 

†m‡µUvwi‡q‡Ui gva¨‡g UªvBeybvj ev Avwcj KwgwU B-‡gBj ev d¨v· e¨envi K‡i †bvwUk ev WKz‡g›U †Kvb পে‡K 

cvVv‡j B-‡gBj ev d¨v· cvVv‡bvi c‡ii w`b †_‡K mvwf©‡mi w`b MYbv Kiv n‡e| 

 
               ২.  †Kvb পে Ab¨ পে‡K, UªvBeybvj‡K, Avwcj KwgwU ev †m‡µUvwi‡qU‡K Zvi wVKvbv cwieZ©b m¤ú©‡K AeMZ bv 

Ki‡j Zvi me©‡kl evm ’̄vb ev e¨emv ’̄j ev RvbvgZ †kl B-‡gBj ev d¨v· G‡Wªm mvwjk PjvKvjxb mg‡q †bvwUk 

cvVv‡bvi Rb¨ ˆea e‡j MY¨ n‡e| 

 
              ৩.  †Kvb †bvwUk ev KwgDwb‡Kk‡bi mgq MYbvi Rb¨ GwU †cÖi‡Yi c‡iiw`b cÖvcK Zv †c‡q‡Q ev †cÖiY KvR m¤úbœ 

n‡q‡Q e‡j MY¨ Kiv n‡e| hw` Avgiv †Kvb †bvwU‡k RvbvB †h †Kvb KvR GKwU wbw ©̀ó mgqKv‡ji g‡a¨ Ki‡Z n‡e 

Z‡e Zvi w`b MYbv শুরু n‡e †hw`b †bvwUkwU †cÖiY KvR m¤úbœ n‡q‡Q †mw`b †_‡K| 

 
              ৪ GB Dcwewai Aax‡b mgqKvj wba©vi‡bi Rb¨, †bvwUk ev Ab¨vb¨ †hvMv‡hvM m¤úbœ nIqvi A_ev AvcvZ m¤úbœ 

nIqvi c‡ii w`b n‡Z mgq MYbv শুরু n‡e| hw` mgqKv‡ji †kl w`b Bswjk e¨vsK nwj‡W (Awdwmqvj) nq Z‡e 

Zv cieZ©x cÖ_g Kvh©w`em পযথন্ত ewa©Z n‡e| G mgqKv‡ji g‡a¨ †Kvb Bswjk e¨vsK nwj‡W A_ev Ab¨ †Kvb 

weR‡bm nwj‡W _vK‡j Zvi mgqKvj MYbvi g‡a¨ অন্তরু্থ ক্ত n‡e| 

 
              ৫  UªvBeybvj ev Avwcj KwgwU mvwjk cwiPvjbvi Rb¨ GB Dcwewai Aax‡b †h‡Kvb mgqKvj cwiea©b (GgbwK †hLv‡b 

mgqKvj †kl n‡q †M‡Q †mLv‡bI) Ki‡Z cv‡i| GgbwK †Kvb পে †_‡K Ab¨ পে‡K cvVv‡bv †bvwUk ev 

†hvMv‡hv‡Mi mgqKvjI cwiea©b Ki‡Z cv‡i| 
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             ৬  †Kvb wbw ©̀ó ZvwiL ev mgqKv‡ji g‡a¨ hw` Avgv‡`i †KvbwKQz cvVv‡bv nq wKsev †c Kiv nq Z‡e GwU‡K Aek¨B 

†kl w`‡bi 23.59 N›Uvi g‡a¨ A_ev Av‡M †cuŠQv‡Z n‡e| hw` GUv mivmwi িস্তান্তর Kiv nq Z‡e Zv Aek¨B Awdm 

PjvKvjxb mg‡qi g‡a¨ Ki‡Z n‡e| hw` †PK ev mgiƒc †Kvb gva¨‡g UvKv †`qv nq Ges e¨vsK Zv w`‡Z A¯^xKvi 

K‡i Z‡e †hw`b Avgiv †PK MÖnY K‡iwQ †mw`b Avgv‡`i UvKv †`qv n‡q‡Q e‡j we‡ePbv Kiv n‡e bv| 

 

              ৭  ক্ষকান রা়ে প্রকাত্রশর নূেনেম এক সপ্তাি আত্রগ োইিুনাল অর্িা আসপল কসমটি ক্ষসত্রক্রোসরত্র়েেত্রক অিশেই প্রকাত্রশর োসরখ 

অিগে করত্রিন। 

 

             ৮   সেন কমথ সদিত্রসর মত্রধে ক্ষে়োর কেৃথ ক আইসসএ-র কাত্রছ ক্ষকান জিাত্রির অনুপসস্থসেত্রে, িাসক সাসলশীকারীগে, সংখোগুরুর সিসের 

সর্সিত্রে, আইসসএ-ক্ষক ক্ষে়োত্ররর সনত্রদথ শ িেসেত্ররত্রক কাজ করত্রে সনত্রদথ শ সদত্রে পাত্ররন। 

 

 

†UKwbK¨vj mvwjk  

mvwjk Kvh©µg cÖeZ©b  

Dcwewa 302 

              ১. †Kvb পে ewY©Z Dcwewai AvIZvq †Kvb mvwjk PvB‡Z AvMÖnx n‡j Awf‡hvMKvix Avgv‡`i‡K mvwj‡ki Rb¨ wjwLZ Aby‡iva 

Aby‡iva †cÖiY Ki‡eb| 

 

              ২. Awf‡hvM †cÖi‡bi mgq Awf‡hvMKvix Av‡iv †hme WKz‡g›U mv‡_ cvVv‡eb Zv n‡jvt 

 

                       ক  Aci পত্রেi (Reve`vZvi) bvg, wVKvbv, B‡gBj G‡Wªm, †Uwj‡dvb I d¨v· bv¤̂vi| 

 

                         K. পেM‡Yi ¯̂vেwiZ Pzw³cÎ; ev 

 

                         L.  Pzw³c‡Î উত্রিখ bv _vK‡j Dfqপত্রেi ¯̂vেwiZ mvwjk Pzw³; ev 

 

                         M. m¤úyiK mnvqK cÖgvYmn Pzw³i Abywjwc| 

 

                        ক Zv‡`i wbe©vwPZ mvwjkKvix ev cÖ‡hvR¨ ক্ষেত্রে GKK mvwjkKvix hv‡K Dfqপে †g‡b †b‡eb, Ges 

 

                        খ   ewY©Z Av‡e`‡bi wd wewa Abyhvqx cwiwkó M wewagvjv Rgv Kiv †h‡Z cv‡i| 

 
             ৩.  Dc‡iv³ wel‡q †bvwUk cvIqvi ci Avgiv Reve`vZv‡K GKwU Aby‡iv‡ai Abywjwc cvVv‡ev Ges †mB ZvwiL nB‡Z 

mvwjk Kvh©µg শুরু nj e‡j a‡i †bqv n‡e| 

 

             ৪  Avgiv mvwjk Kvh©µg cÖZ¨vLvb Ki‡Z cvwi hw` †Kvb পে GB msN n‡Z ewn¯‹…Z ev ’̄wMZ n‡q _v‡Kb| শাসস্ত স্বরূপ 

Pzw³ ¯̂vে‡ii mgq hw` †Kvb GKwU পত্রেi bvg ms ’̄vi Acyb© ZvwjKv‡Z _v‡K ev A¯̂xK…wZi mvwjk myweav cÖZ¨vLvb 

Kie hv Aby‡”Q` 27 Dcwewa 419 †gvZv‡eK cÖ‡hvR¨| 
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আমরা ক্ষযখাত্রন সাসলশী সুসিধা সদত্রে অস্বীকার করত্রিা ক্ষযখাত্রন: 

 
                       ক  পেত্রদর ক্ষকান এক জত্রনর নাম ক্ষয সমত্র়ে সিিাদটি নসর্রু্ক্ত িত্র়েসছল ক্ষস সমত্র়ে এত্রশাসশত্র়েশত্রনর অপূেথ েসেপূরে পােথ  1 োসলকা়ে 

সছল। 

 

                        খ  দাসিদার সাসলশী উসিসখে েুসক্ত (গুসল) এত্রসাসসত্র়েশত্রনর অপূেথ েসেপূরে পােথ  ১ োসলকা়ে োর আত্রগই সছল। 

 

                        গ   ক্ষযখাত্রন সাসলসশ পসরত্রষিা িাসেত্রলর শাসস্ত উপসিসধ 415 অনুযা়েী পত্রেi কারুর সিরুত্রদ্ধ জাসর করা িত্র়েত্রছ। 

 

                        র্  সদসে ফাত্রমথর সদসেপদ স্থসগেকরত্রের ক্ষেত্রে, সদসে পষথদত্রক স্থসগোত্রদত্রশর ক্ষম়োত্রদ েুসক্তর োসরখ সনধথারত্রের ক্ষেত্রে 

মধেস্থো করার অনুমসে ক্ষদ়ো িত্রি না। এই সদসে ফামথ োত্রে অন্তরু্থ ক্ত। 

 

                         ম   স্থসগোত্রদত্রশর সমত্র়ের মত্রধে সাসলসশর জনে স্থসগোত্রদত্রশর ক্ষম়োদ পূিথক স্থসগোত্রদত্রশর ক্ষম়োদ স্থসগে করা িত্রি এমন 

একটি সদত্রসের সাসলশী আত্রিদন গৃিীে িত্রি েত্রি োর মাশুল সদসে নন োত্রদর িাত্রর ক্ষদ়ো িত্রি। 

 
           ৫  mvwjk AvBb 1996 Gi aviv 37 ewY©Z cÖweavb mgy‡ni mv‡_ mvgÄm¨ †i‡L UªvBeybvj Zzjv evwb‡R¨i mv‡_ m¤ú„³ 

DcvË my‡Îi mv‡_ Av‡jvPbv K‡i eZ©gvb evRvi `i m¤ú‡K© AewnZ n‡Z cv‡i hv mvwj‡ki welqe ‘̄ n‡Z cv‡i ev 

পেMb‡K ewY©Z evRvi Z_¨ m¤ú‡K© wbR wbR AwfgZ cÖKv‡ki my‡hvM †`qv n‡e Z‡e GmKj Z_¨ Aegy³ Kiv hv‡e 

bv| 

 

 
UªvBeybvj 

 
Dcwewa 303 

 
Dc‡i ewY©Z wewai AvIZvq we‡iva wb¯úwËi Rb¨ সেন mvwjkKvix wewkó wePvimfv ev Dfqপত্রেi m¤§wZµ‡g wVK Kiv GKK 

mvwjkKvix পেM‡Yi ïbvwb MÖnY Ki‡eb, সযসন এই উপসিসধগুসলর উত্রেত্রশে একজন ক্ষযাগে সাসলশকারী সিসাত্রি গেে িত্রিন| Dfqপে 

GKRb K‡i mvwjkKvixi g‡bvbqb Ki‡e Ges Avgiv েৃেী়ে mvwjkKvix wb‡qvM Kie whwb wePvimfvi †Pqvi wn‡m‡e KvR 

Ki‡eb| wePvimfv wbwðZ Ki‡e †h Dfqপে‡K wbi‡পে I mgvbfv‡e g~j¨vqb Kiv n‡e| cÖ‡Z¨Kপত্রেi ïbvwb cÖ`v‡bi 

mgvb AwaKvi i‡q‡Q Ges cÖ‡Z¨K‡K †Pqv‡ii w`K-wb‡ ©̀kbv Abyhvqx wbR wbR †KBm Dc ’̄vc‡bi b¨vh¨ my‡hvM †`qv n‡e| 

wePvimfv weev` দ্রুে mgvavb Kivi Rb¨ c`‡েc MÖnY Ki‡e| 

 

 
mvwjk wb‡qvM 

 
Dcwewa 304 

 
          ১ Dcwewa 302 Gi Aax‡b †Kvb Aby‡iva cvIqvi ci Avgiv Revev`vZv পে‡K Zv‡`i পত্রে GKRb mvwjkKvix 

g‡bvbxZ Ki‡Z Aby‡iva Ki‡ev ev 14 Kg©w`e‡mi g‡a¨ ( ỳ mßvn) GKK mvwjkKvix wb‡qv‡Mi wel‡q m¤§wZ 

Ávc‡bi Aby‡iva cvVv‡ev Ges †mB wel‡q Zv‡`i gZvgZ Avgv‡`i‡K Rvbv‡Z n‡e Avi †mBmv‡_ Awf‡hvMKvix‡KI 

Zv‡`i g‡bvbxZ mvwjkKvix m¤ú‡K© AewnZ Ki‡Z n‡e| hw` Reve`vZv wbw ©̀ó mgq mxgvi g‡a¨ ewY©Z mgqmxgvi 

g‡a¨ Reve`vZvMb hw` Zv‡`i mvwjkKvix wb‡qv‡Mi welqwU েূ়িান্ত Ki‡Z bv cv‡ib Z‡e Avgiv GKRb mvwjkKvix 

g‡bvbxZ K‡i সংসিষ্ট পে‡K g‡bvbxZ mvwjkKvix m¤ú‡K© AewnZ Ki‡ev| 

 
              ২  Avgiv wKsev Reve`vZv KZ©„K wØZxq mvwjkKvix g‡bvbxZ Kivi mvZ w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨ Avgiv Z…Zxq mvwjk 

wb‡qvM Ki‡ev whwb n‡eb mvwjk UªvBeybv‡ji †Pqvi| AvBwmG Avwe©‡Uªkb ÷¨v‡URx KwgwUi সাসলশকারী m`m¨M‡Yi 

ga¨ †_‡K †Pqvi wb‡qvM †`qv n‡e| 
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              ৩ Avgiv Ggb GKRb ch©‡eেK g‡bvbxZ Ki‡Z cvwi whwb UªvBeybv‡ji Ask bb wKš‘ cÖwkেb cÖ`v‡bi Kv‡R mnvqZv Ki‡eb | 

 

              ৪  †Kvb mvwjkKvix gviv †M‡j, c`Z¨vM Ki‡j, KvR Ki‡Z A¯̂xK…wZ Rvbv‡j, Kvw•LZ gvb eRvq ivL‡Z m¤úbœ bv n‡j 

ev Awc©Z `vwqZ¡ cvj‡b mেg bv n‡j hw` c`ïb¨ e‡j cwiMwbZ nq Z‡e Dc‡ii P c¨vivMÖvd(1) †gvZv‡eK ïb¨ 

c` পূরত্রের িত্রন্দািস্ত †bqv n‡e| 

 
              ৫ mvwjk wn‡m‡e সনত্র়োগ গ্রিত্রের মাধেত্রম (†Kvb পে অর্িা আমাত্রদর দ্বারা ক্ষদ়ো) সাসলশকারী Dcwewa I Aby‡”Q` †gvZv‡eK 

ms ’̄vi `vwqZ¡ cvjb Ki‡Z eva¨ _vK‡eb| 

 
                  ৬   অোপত্র়েেত্রমে গ্রিত্রের মাধেত্রম (ক্ষকানও পেই ক্ষিাক িা আমাত্রদর দ্বারা) একজন সাসলসকারী সনত্রজত্রক িাইত্র়েজ এিং 

সনিন্ধগুসলর সাত্রর্ কাজ করার জনে অোত্রসাসসত্র়েশত্রনর কাত্রছ আিদ্ধ কত্রর। 

 
              ৭ hLb †Kvb ms ’̄v/dvg©: 

 

                         ক  14 w`‡bi g‡a¨ Aby‡ivaK…Z mvwjkKvix wb‡qv‡M e¨_© n‡j; ev 

 

                         খ  14 w`‡bi g‡a¨ mvwjkKvix cÖwZ¯’vcb Ki‡Z ev †Kvb mvwjk m¤ú‡K© ˆea AvcwË m¤ú‡K© mgvavb Ki‡Z bv 

cv‡ib, Z‡e 

 
সংসিষ্ট dvg© mvwjk wb‡qv‡M e¨_© n‡j ev ewY©Z mgqmxgvi g‡a¨ cÖwZ ’̄vwcZ mvwjkKvix m¤ú‡K© সিমত্রে ক্ষপৌৌঁছত্রে 

e¨_© িত্রল Zv‡`i পত্রে আমরা সনত্র়োগ করি| 

 

            ৮ mfvcwZi AeMwZi Rb¨ ms ’̄vi Zid n‡Z †bvwUk †`qv n‡e| dvg© hw` 14 w`‡bi g‡a¨ Aci dv‡g©i wbKU 

MÖnY‡hvM¨ GKRb mvwjkKvix wb‡qv‡M e¨_© nq Z‡e †cÖwm‡W›U Zvi Dci Awc©Z `vwqZ¡ e‡j KvR Ki‡Z cv‡ib| 

 

            ৯  weev`gvb †Kvb GKwU dvg© mvwjkKvix ev UªvBeybv‡ji †Kvb m`m¨ m¤ú‡K© ev ch©‡eেK m¤ú‡K© Zv‡`i AvcwË Rvbvb 

Z‡e ewY©Z AvcwË Aek¨B সংসিষ্ট wb‡qv‡Mi m¤ú‡K© †bvwUk cÖvwßi mvZ w`‡bi g‡a¨ Ki‡Z n‡e| mKj AvcwË 

Aek¨B wjwLZfv‡e Rvbv‡Z n‡e KviY I e¨vL¨vmn| g‡bvbqb m¤ú‡K© AvcwË ZLwb ˆea n‡e hLb †cÖwm‡W›U Ggb 

সসদ্ধান্ত †`‡eb †h ewY©Z g‡bvbq‡bi Kvi‡Y b¨vqwePvi wewNœZ n‡Z cv‡i| 

 

             ১০ mvaviY mgqmxgv AwZµg Kivi ciI AvcwË DÌvc‡bi g‡Zv bZzb †Kvb cÖgvY nvwRi n‡j ewY©Z wel‡q AvcwË 

†Zvjv hv‡e| †cÖwm‡W›U সসদ্ধান্ত †`‡eb †h †mB wel‡q ïbvbx n‡e wKbv ev †mwU ˆea wKbv| 

 

            ১১ ‡Kvb dvg© hw` †cÖwm‡W‡›Ui সসদ্ধাত্রন্ত Amš‘ó nq Z‡e cwiPvjKgÛjx eivei Avwcj `v‡qi Ki‡Z cv‡ib †cÖwm‡W‡›Ui 

সসদ্ধান্ত m¤ú‡K© Zv‡`i‡K †bvwUk Rvbv‡bvi mvZ w`‡bi g‡a¨| cwiPvjKgÛjx c¨vivMÖvd(6) I c¨vivMÖvd (7) Gi 

gva¨‡g Awc©Z †h‡Kvb েgZv cÖ‡qvM Ki‡Z cv‡ib| 

 

            ১২ ‡cÖwm‡W‡›Ui hw` ewY©Z weev`gvb wel‡q ¯^v_©MZ Ø›Ø _v‡K Z‡e োৌঁ রা ewY©Z Dcwewai AvIZvq mvwjkKvix wb‡qvM 

cÖZ¨vL¨vb Ki‡Z cv‡ib| †mB ক্ষেত্রে fvBm-‡cÖwm‡W›U ev fvicÖvß †cÖwm‡W›U ms ’̄vi †cÖwm‡W‡›Ui b¨vq wb‡qvM 

cÖ̀ v‡bi েgZv cv‡eb| 

 

 
mvwjk ev Avwcj KwgwU m`m¨M‡Yi ক্ষgZv cÖZ¨vnvi 

 
Dcwewa 305 
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           ১.  hLb GKRb mvwjkKvixi ev Avwcj KwgwUi m`m¨‡K সনত্র়োগ Kiv n‡e ZLb Dfqপত্রেi m¤§wZ e¨ZxZ োৌঁ ত্রদর েgZv 

cÖZ¨vnvi Kiv hv‡e bv| 

 

           ২.  GKRb mvwjkKvix ev Avwcj KwgwU m`m¨ hLb AvšেR©vwZK KUb G‡mvwm‡qk‡bi m`m¨c` nvivb/Z¨vM K‡ib, 

ZLb cwiPvjKgÛjx m¤§wZ bv w`‡j োৌঁ রা োৌঁ ত্রদর সনযুক্ত c‡`i `vwqZ¡ cvjb Ki‡Z cvi‡eb bv| 

 
         ৩         ‡cÖwm‡W›U †h‡Kvb সনত্র়োগ cÖZ¨vnvi করত্রে ev weKí সনত্র়োগ w`‡Z cv‡ibt 

 

hw` োৌঁ রা োৌঁ ত্রদর Dci Awc©Z `vwqZ¡e‡j eo †Kvb AwePvi Ki‡Z cvivi m¤¢vebv _v‡K ev  

 

 wb¤œewY©Z cwiw ’̄wZ‡Z †Kvb dvg© hw` Ggb Ki‡Z Aby‡iva K‡ibt  

 ক        hw` োৌঁ রা Dcwewa -304 Gi †Kvb AvcwËi envj iv‡Lb; 

                     খ hw` †Kvb wbhy³ mvwjkKvix gviv hvb, `vwqZ¡ cvj‡b A¯̂xK…wZ Rvbvb ev Aেg nb; 

 
                     গ  hw` পেM‡Yi Zid †_‡K েূ়িান্ত wjwLZ Av‡e`b cÖvwßi 56 w`‡bi g‡a¨ GKK mvwjkKvix weev‡`i wel‡q 

†Kvb mgvavb w`‡Z bv cv‡ib ev 

 
                     র্  পেM‡Yi Zid †_‡K wjwLZ Av‡e`b cÖvwßi 56 সদন (AvU mßvn) mg‡qi g‡a¨ wePvimfv hw` †Kvb mgvavb 

w`‡Z bv cv‡ib| 

 

         ৪  ms ’̄v mgvav‡bi e¨vcv‡i †cÖwm‡W‡›Ui cwiKíbv/B”Qvi K_v Rvwb‡q †bvwUk cÖ`vb Ki‡e| †Kvb dvg© hw` †cÖwm‡W‡›Ui 

mv‡_ GKgZ bv nb Z‡e †bvwUkcÖvwßi 7 w`‡bi g‡a¨ cwiPvjKgÛjx eivie Avwcj `v‡qi Ki‡Z cv‡ib| 

cwiPvjKgÛjx †cÖwm‡W›U‡K cÖ`Ë †h †Kvb েgZv e¨envi Ki‡Z cv‡ib| 

 
         ৫ c¨vivMÖvd(3) G ewY©Z mgqmxgv Dfqপে‡K wePvimfvi †Kvb cÖKvi wRÁvmvi Reve †`qvi Rb¨ h‡_ó my‡hvM †`qvi 

`vwqZ¡‡K AMÖvn¨ K‡i bv| 

 

 
wePvwiK cÖwµqv 
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Dcwewa 306 

 
UªvBeybvj †Kvb ms¯‹vi Øviv cÖfvweZ bv n‡q Gi wbR¯̂ Awa‡ে‡Î kvmb Ki‡e; †hgbÑ †Kv_vI mvwjkx mg‡SvZv ˆea wKbv, 

UªvBeybvj wVKgZ ˆZix n‡q‡Q wKbv, Ges mvwjkx mg‡SvZv Abyhvqx †Kvb welq mvwj‡ki Rb¨ †`qv n‡q‡Q wKbv| 

 

 
mvwjk AvPibwewa 

 
Dcwewa 307 K. 

 
              ১ UªvBeybvj †Pqvi োৌঁ ত্রদর অধীনস্থ mvwjkKvixM‡Yi mv‡_ Av‡jvPbv K‡i,   weev`gvb 

পেM‡Yi msiwেZ AwaKvi we‡ePbvq †i‡L 

  ক wVK K‡i †b‡eb †h UªvBeybv‡ji GB wel‡q wePvwiK cÖwµqv cwiPvjbv Ki‡Z 

cv‡i wKbv| 

খ mKj c×wZMZ Ges cÖvgvwYK wel‡q সসদ্ধান্ত †bqv|  

ক্ষয ক্ষকানও সিষত্র়ে সিসে জানাত্রে পেগুসলর ড্ান সাত্রপত্রে। 

           ২ ‡Pqvi mvwjk Kvh©µ‡gi AMÖMwZ wbwðZ Ki‡eb, cÖ‡qvR‡b GB সংক্রান্ত Av‡`k Rvwi Ki‡Z cv‡ib| 

 
             ৩ ‡Pqvi সনত্রদথ শ জাসর করা এিং প্রসক্র়োকরত্রের mgqmxgv †e‡a †`qvi ci Avgiv পেMY‡K †bvwUk cvVv‡ev| 

 
         ৪ mKj পে‡K cÖwµqvq mnvqK KvR Ki‡Z n‡e †mBmv‡_ UªvBeybvj †Kvb Av‡`k ev wb‡ ©̀k Rvwi Ki‡j mgq‡েcb  

bv K‡i cÖ_vMZ I cÖgvY welqK wel‡q m¤§Z n‡Z n‡e 

 

 পেM‡Yi g‡a¨ A_ev UªvBeybvj †_‡K Ab¨পত্রেi †hvMv‡hvM Avgiv Kwc Kie| 

 
            ৫ †Kvb পে hw` UªvBeybv‡ji wePvwiK cÖwµqvi †Kvb wb‡ ©̀k cwicvj‡b Aেg nb Z‡e GB wel‡q UªvBeybv‡ji mvwjk 

প্রসক্র়ো করা ও রা়ে প্রদান করার েমো র্াকত্রি| যখন ক্ষকান োইিুনাল একটি সাসলশ মামলা ‘স্থসগে’ রাখত্রে সিে িন (যা 

িেথ মাত্রন সসক্র়ে/ ক্ষনই) োইিুনাল প্রসে ছ়ে মাত্রস পেত্রক সজজ্ঞাসা করত্রিন োৌঁ রা মামলাটি ‘স্থসগে’ রাখত্রে োন সকনা। ক্ষকানও পে 

এই ক্ষযাগাত্রযাত্রগর জিাি না সদত্রল, োইিুনাল ক্ষসই পেত্রক একটি সনসদথ ষ্ট সম়েকাত্রলর মত্রধে সাসলশী মামলা করত্রে অিগে 

করত্রিন, োত্রে িের্থ িত্রল োইিুনাল রা়ে প্রদান করত্রিন অর্িা দাসি খাসরজ করত্রিন। 

 
               ৬   †Kvb পে hw` UªvBeybv‡ji wePvwiK cÖwµqvi †Kvb wb‡ ©̀k cwicvj‡b Aেg nb Z‡e GB wel‡q UªvBeybv‡ji mvwjk 

প্রসক্র়ো করা ও রা়ে প্রদান করার েমো র্াকত্রি| যখন ক্ষকান োইিুনাল একটি সাসলশ মামলা ‘স্থসগে’ রাখত্রে সিে িন (যা 

িেথ মাত্রন সসক্র়ে/ ক্ষনই) োইিুনাল প্রসে ছ়ে মাত্রস পেত্রক সজজ্ঞাসা করত্রিন োৌঁ রা মামলাটি ‘স্থসগে’ রাখত্রে োন সকনা। ক্ষকানও পে 

এই ক্ষযাগাত্রযাত্রগর জিাি না সদত্রল, োইিুনাল ক্ষসই পেত্রক একটি সনসদথ ষ্ট সম়েকাত্রলর মত্রধে সাসলশী মামলা করত্রে অিগে 

করত্রিন, োত্রে িের্থ িত্রল োইিুনাল রা়ে প্রদান করত্রিন অর্িা দাসি খাসরজ করত্রিন। 

 
            ৭   mKj cÖKvi weeiY, Pzw³ I cÖvgvY¨ welqvw`/cÖgvY Aek¨B Bs‡iRx‡Z `vwLj Ki‡Z n‡e| Z‡e hw` cÖvgvY¨ `wjjvw` 

Ab¨ †Kvb fvlvq `vwLj Kiv n‡j UªvBeybvj Ab¨iæc wb‡ ©̀k bv w`‡j †m¸‡jv Bs‡iRx‡Z Abyev` Kiv n‡e mb`cÖvß 

†jvK w`‡q| 
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            ৮ Avgiv mivmwi †Kvb AvBbÁ ms ’̄v/wjM¨vj dvg© ev ¯̂vaxb AvBbRxwei †Kvb AviwR MÖnY Kie bv| 

 
Dcwewa 307 L 

 
পেMY UªvBeybvj ev †UKwbK¨vj Avwcj KwgwU Ges/ev mwPevjq‡K েgZvc©Y Ki‡eb †h, 

 

              ১ GKB wjM¨vj GbwUwUi mv‡_ Ab¨ mvwjkx Kvh©µg GKwÎZ Kivi েgZv, A_ev 

 

              ২   UªvBeybvj ev †UKwbK¨vj Avwcj KwgwU Ges/ev mwPevjq mwgPxb g‡b K‡ib এরূপ mnMvgx ïbvbx Ki‡Z cvi‡eb Ges 

 

             ৩   hw` ỳwU পে GKwU wm×v‡šেi wel‡q Avwcj K‡ib Z‡e cÖ_g Avwcj `v‡qiKvix‡K Avwcjv›U Ges wØZxq Avwcj 

`v‡qiKvix‡K Reve`vZv wn‡m‡e AwfwnZ Kiv n‡e| 

 

 
‡gŠwLK ïbvbx 

 
Dcwewa -308 

 
            ১  †Kvb পে ev Dfqপে hw` †gŠwLK ïbvbxi Av‡e`b K‡ib Z‡e wjwLZfv‡e UªvBeybvj‡K Rvbv‡Z n‡e| UªvBeybvj Zv 

MÖnY ev †Kvb KviY `k©v‡bv e¨wZZ evwZj Ki‡Z cv‡ib| Zv‡`i সসদ্ধান্তB েূ়িান্ত| Av‡e`b M„wnZ n‡j †Pqvi োৌঁ ত্রদর 

অধস্তন mvwjkKvixM‡Yi mv‡_ civgk©µ‡g ïbvbxi ZvwiL, mgq I ’̄vb wba©viY K‡i ïbvbx Kvh©µg MÖnY Ki‡e| 

 

              ২  ‡Pqvi Zvi অধস্তন mvwjkKvixM‡Yi mv‡_ Av‡jvPbv K‡i ïbvbxi cy‡e©B mgqmxgv ‡e‡a w`‡q 

wb‡`©kbv Rvwi Ki‡Z cv‡ib hv‡Z mshy³ n‡e wb¤œewY©Z welqvw`mgyn| 

 
ক     †Kvb পে ev Zvi n‡q wjwLZ Av‡e`b,  

খ      mvেxM‡Yi Revbe›`x 

গ      cÖgvYvw` Dc ’̄vcb| 

 
         ৩  †gŠwLK ïbvbxi ক্ষেত্রে †Pqvi mgq †e‡a †`‡eb Ges mvেx‡`i Revbe›`x I †Rivi Rb¨ mgq †e‡a †`‡eb| 

 

         ৪  পেMY Zv‡`i †Kvb GKRb Kg©KZ©vi gva¨‡g wbR wbR cÖwZwbwaZ¡ Kiv‡Z cv‡ib ev ms ’̄vi m`m¨ Øviv Ki‡Z cv‡ib 

ev mwjwmUi ev e¨vwi÷vi wb‡qvM Ki‡Z cv‡ib ev AvBbMZ ¯̂xK…wZm¤úbœ GW‡fv‡K‡Ui gva¨‡g cÖwZwbwaZ¡ Kiv‡Z 

cv‡ib| †gŠwLK ïbvbx‡Z পেMY AvBbx cÖwZwbwa wb‡q nvwRi n‡Z cv‡ib| G‡nb AvBbx cÖwZwbwa পে‡K Dc‡`k 

cÖ̀ vb Ki‡Z cv‡ib wKš‘ UªvBeybv‡j Zv‡`i †Kvb fzwgKv _vK‡e bv| 

 

 
‡UKwbK¨vj mvwjkx ivq 
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Dcwewa 309 

 

              ১ পক্ষগুদলা অনযোে একমত িা রাে সম্মবতদত না হদল, রাে আমাদের অবফব োল ফদময বলবেত হদি এিং ট্রাইিুনাদলর সকল  

 সেসয িা একক সাবল কারী কতৃয ক তাবরেসহ স্বাক্ষবরত হদি এিং তাদত িযােযা োকদি থর্ থকন ট্রাইিুনাল এদহন রাে প্রোন  

করদে। সভাপবত রাদের েসডা প্রস্তুদতর োবেত্ব পালন করদিন তদি প্রদোজদন সংেযাগবরষ্ঠ বসোদন্তর বভবত্তদত বতবন চাইদল 

 ট্রাইিুনাদলর একজন থর্াগযতাসম্পন্ন সেসযদক তার োবেত্ব অপযণ করদত পাদরন। ট্রাইিুনাদলর সেসযগদণর তাদের প্রেত্ত রাদের  

উপর স্বাক্ষদরর জনয িা তাদত থকানরূপ পবরমাজয ন োকদল তা সম্পন্ন করদত একবত্রত হদত হদি না। 

 

            ২  mvwjk nIqvi ’̄vbwU Bsj¨v‡Û n‡ি এিং ঐ োসরখ অনুসাত্রর Avgiv Avcx‡ji †bvwUk Aek¨B গ্রিY করি| 

 

            ৩ Avgv‡`i Dcwewai AvIZvq cÖ`Ë ivqmgyn Bsj¨v‡Û cÖ`Ë e‡j MY¨ n‡e hw`I †mwU Ab¨ †Kvb ’̄v‡b সসদ্ধান্ত n‡q 

_v‡K Ges ¯̂vেwiZ nIqv ev cÖ`v‡bi ’̄vb Kvj cvÎ hvB †nvK bv †Kb| 

 
            ৪  iv‡qi Zvwi‡L Avgiv cÖwZwU iv‡q ms ’̄vi mxj cÖ`vb Ki‡ev Ges রুj ey‡Ki cwiwkó wm †gvZv‡eK wd এর cwigvY 

wbw ©̀ó n‡e| 

 

            ৫ iv‡q Avgv‡`i mxj I ¯̂vে‡ii ciB Zv Kvh©Ki Kiv n‡e| 

 

            ৬ iv‡q mxj ¯̂vে‡ii ci Avgiv সংসিষ্ট mKj পে‡K AewnZ Ki‡ev| 

 
              ৭  একমাে ÷¨vw¤ús wd cÖ`v‡bi ci Ges †Kvb wd, LiP e‡Kqv _vK‡j Zv cwi‡kv‡ai ci ivq wewj Kiv n‡e| 

 
            ৮ রা়ে প্রকাত্রশর 28 w`‡bi (Pvi mßvn) g‡a¨ পেMY‡K ো পালন করত্রে n‡e A_ev Avwcj Ki‡Z cvi‡e| 

 
             ৯  এত্রসাসসত্র়েশন প্রত্রেেক েসেপূরত্রের জনে একটি আসল সংস্করে রাখত্রি এিং দুটি অনোনে মূল সংস্করে ক্ষদত্রিন। প্রসেিছর এই 

িাসষথক েসেপূরেটি পাও়োর পর সসেিাল়ে প্রসেটি পেত্রক এই মূল সংস্করেগুসলর (একটি সপসড্এফ কসপ ইত্রমত্রল পাঠাত্রনা) 

পাঠাত্রিন, যখন প্রকাশনার উপর প্রসে সাসলসীর জনে েসেপূরত্রের একটি ইত্রলকেসনক কসপ ক্ষপ্ররে করত্রি।েসেপূরত্রের আত্ররা মূল 

সিষ়ে একটি োইিুনাল িা সলসখে অনুত্ররাত্রধর সর্সিত্রে সসেিালত্র়ে সলসখে অনুত্ররাত্রধর সর্সিত্রে জারী িত্রে পাত্রর, পূত্রিথর একটি 

প্রকাত্রশর োসরখ (এক সপ্তাত্রির ক্ষনাটিশ) করার জনে একটি সফ সদত্রে িত্রি। 

 

 
iv‡qi Dci my` 

 
Dcwewa -310 

 
UªvBeybvj Ges †UKwbK¨vj Avwcj KwgwU mij ev Pµe„w× nv‡i my‡`i িার †NvlYv†NvlYv Ki‡Z cv‡ib hv‡Z K‡i Zviv b¨vq 

wePvi cÖwZwôZ n‡e e‡j g‡b K‡ib| 

 

 
iv‡qi ms‡kvab 
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Dcwewa 311 

 
             ১  wePvimfv, GKK mvwjkKvix ev Avwcj KwgwU wbR D‡`¨v‡M ev ‡Kvb পে ev mwPevj‡qi Av‡e`‡bi wfwË‡Z: 

 
                        ক `yN©Ubvg~jKfv‡e KiYxK KZ©„K †Kvb ai‡bi fyj n‡q _vK‡j ev †Kvb RwUjZv cwinvi Ki‡Z ivq ms‡kvab 

Ki‡e| 

 

                        খ  wePvimfvq DÌvwcZ †Kvb Av‡e`‡bi e¨vcv‡i iv‡q †Kvb সসদ্ধান্ত bv †`qv n‡q _vK‡j AwZwi³ Av‡iKwU ivq 

cȪ ‘Z Ki‡e| 

 
              ২  পেMY‡K wePvimfvi Kv‡Q cÖwZwbwa‡Z¡i †hŠw³K my‡hvM bv w`‡q GB mKj েgZv e¨envi Kiv n‡e bv| 

 
             ৩  ivq cÖ`v‡bi 28 w`‡bi g‡a¨ A_ev পেMY hZ w`‡b m¤§wZ cÖKvk K‡i, †mB mg‡qi g‡a¨ GB েgZvmg~n e¨env‡ii 

Rb¨ Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

 
              ৪  wePvimfv Av‡e`b MÖn‡Yi 28 w`‡bi g‡a¨ †Kvb iv‡qi ms‡kvawb m¤úv`b Ki‡Z n‡e| A_ev hw` wePvi mfv wbR 

D‡`¨v‡M ivq ms‡kvab K‡i _v‡K, †m‡ে‡Î ivq cÖ`v‡bi 28 w`‡bi g‡a¨ ms‡kvawb m¤úv`b Ki‡Z n‡e| Dfq‡ে‡Î 

পেMY m¤§Z n‡q †gqv`Kvj cwieZ©b Ki‡Z cvi‡eb| 

 
            ৫  g~j ivq cÖ`v‡bi 56 w`‡bi g‡a¨ A_ev পেMY hZ w`‡b m¤§wZ cÖKvk K‡i, ZZw`‡bi g‡a¨ AwZwi³ ivq cÖ̀ vb Kiv 

hv‡e| 

 

            ৬ iv‡qi †h †Kvb ms‡kvab iv‡qর Ask e‡j MY¨ n‡e| 

 

 

‡UKwbK¨vj Avwcj 
 
Dcwewa 312 

 
           ১ †Kvb GKwU পে hw` UªvBeybv‡ji iv‡qi mv‡_ wØgZ †cvlb K‡i Z‡e iv‡q উসিসখে mg‡qi g‡a¨  

 wZwb Avgv‡`i wbKU Avwcj `v‡qi Ki‡Z cv‡ib| Zv‡K Aek¨B Avgv‡`i wbKU Avcx‡ji †bvwUk  

 cvVv‡Z n‡e| 

 
             ২  আসপত্রলর ক্ষনাটিত্রশর প্রসেসলসপ পাও়োর 7 সদত্রনর মত্রধে, আপীত্রলর প্রসেসক্র়োটি আপীলকারীত্রক (আপীলকারীর একটি শেথ  সিসাত্রি 

আপীত্রলর সাত্রর্ অগ্রসর িত্রে) সপ্রসন্সপাত্রলর ২০% অত্রর্থর সিসনমত্র়ে একটি সিকল্প িেিিার করত্রে পাত্রর। োইিুেনাত্রলর আত্রিদত্রনর 

সিরুত্রদ্ধ একটি এসত্রক্রা অোকাউত্রে আসপলকারীর সিরুত্রদ্ধ িা একই পসরমাে অর্থ প্রদাত্রনর জনে একটি িোংক গোরাসে প্রদান করা 

ি়ে।আপীত্রলর জিািী সিকল্প আমাত্রদর কাত্রছ ক্ষনাটিশ দ্বারা প্রত্র়োগ করা ি়ে, আসপলকারীর কাত্রছ একটি অনুসলসপ।যসদ 7 সদত্রনর 

মত্রধে ক্ষকানও সিজ্ঞসপ্ত আমাত্রদর কাত্রছ না আত্রস, েত্রি সিকল্পটি িাসেল করা িত্র়েত্রছ িত্রল গেে করা িত্রি এিং োরপত্রর এটির 

িেিিার করা সম্ভি িত্রি না। 

 
            ৩  জিািী ক্ষনাটিশ পাও়োর ৭ সদত্রনর মত্রধে, যসদ ক্ষকানও সিসধ ৩১২ (২) এর অধীন, আত্রিদনকারীত্রক একটি এসত্রক্রা অোকাউত্রে অর্থ 

প্রদাত্রনর প্রস্তাি িা িোংত্রকর গোরাসে প্রদাত্রনর জনে প্রস্তািগুসল প্রদান করত্রে িত্রি। আরও ৭ সদত্রনর মত্রধে, জিািীরা অিশেই 

সনত্রদথ শ ক্ষদত্রিন ক্ষয প্রস্তািগুসল গ্রিেত্রযাগে সক না। ঘেনাটি এমন ক্ষয, একজন এসত্রক্রা অোকাউত্রে অর্থ প্রদাত্রনর জনে িা িোংত্রকর 

গোরাসে ক্ষদ়োর জনে আত্রিদনকারীর প্রস্তািগুসল প্রসেিাদী িেসক্তর কাত্রছ গ্রিেত্রযাগে ন়ে, সিষ়েটি সর্াপসের কাত্রছ উত্রিখ করা 

িত্রি। এসত্রক্রা সিনোস এিং িোংক গোরাসে সংক্রান্ত শেথ াসদ, শেথ ািলী এিং অনোনে সিিরে সর্াপসেত্রক সমূ্পেথর্াত্রি সন্তুসষ্ট করত্রে 

িত্রি, আর োৌঁ ত্রদর পূেথ সিত্রিেনার সর্সিত্রে, এসত্রক্রা িা গোরাসে িেিস্থাগুসলর উপযুক্তো সনধথারে করত্রিন। 
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              ৪  যসদ আপীলকারী ৭ সদত্রনর সম়েসীমার মত্রধে োর প্রস্তািগুসল প্রদান করত্রে িের্থ ি়ে িা প্রস্তািনাটির জিািী ২১ সদত্রনর মত্রধে অর্িা 

সিত্ররাত্রধর ক্ষেত্রে সর্াপসের সসদ্ধাত্রন্তর ক্ষেত্রে এসি িা িোংক গোরাসে প্রদাত্রনর প্রস্তাি ক্ষদ়ে ক্ষয এটি প্রস্তাসিে (িা সিসাত্রি 

সর্াপসে দ্বারা সনত্রদথ সশে িত্রে পাত্রর), আসপল প্রেোিার গেে করা িত্রি এিং এসগত্র়ে ক্ষযত্রে অনুমসে ক্ষদ়ো িত্রি না। 

 
             ৫  আসপল ক্ষনাটিশ প্রাসপ্তর উপর আমরা দাসি করত্রে পাত্রর ক্ষয োকা অত্রঙ্কর, আত্রিদনকারী দ্বারা আমাত্রদর সাত্রর্ জমা সদত্রে 

িত্রি সাত্রর্ ক্ষকান সফ, খরে িা িে়ে সিরুত্রদ্ধ আমানত্রের উপা়ে িা পসরসশষ্ট C. আপীল আত্রিদনকারীত্রক অনুযা়েী আসপল 

উদ্ভূে দ্বারাোইিুেনাত্রলর আত্রিদত্রনর জনে ক্ষয ক্ষকান খরে িা মুদ্রে সফ জমা সদত্রে িত্রি। সনসদথ ষ্ট সমত্র়ের মত্রধে পসরত্রশাধ করত্রে 

িের্থোর ফত্রল আসপল িাসেল িত্র়ে যাত্রি। 

 
            ৬ পসরোলক িা আপীল কসমটি যসদ সনযুক্ত করা ি়ে েত্রি উপত্ররর অনুত্রেত্রদর (2) সমত্র়ের সম়েসীমা প্রসাসরে  

 করত্রে পাত্রর, সকন্তু শুধুমাে যসদ দৃঢ় সংসিষ্টো ক্ষদখাত্রে পাত্রর ক্ষয, যত্রর্ষ্ট অসিোর করা িত্রি না এিং একটি  

 সম়েসীমা িা়িাত্রনার জনে অনুত্ররাধ সি পসরসস্থসেত্রে যুসক্তযুক্ত। একটি এক্সত্রেনশন জনে ক্ষকান অনুত্ররাধ  

 সলসখের্াত্রি করা উসেে এিং একটি আত্রিদন প্রেোখোন করা ি়ে, োিত্রল ক্ষকন যত্রর্ষ্ট অসিোর ঘেত্রে  

 পাত্রর কারে আর রূপত্ররখা র্াকা উসেে। 

 

 
‡gŠwLK ïbvbx (Avcx‡ji Dci) 

 
Dcwewa 313 

 
              ১ †Kvb GKwU ev Dfqপে hw` †gŠwLK ïbvbxi Av‡e`b K‡ib Z‡e wjwLZfv‡e UªvBeybvj‡K Rvbv‡Z n‡e| UªvBeybvj 

Zv MÖnY ev †Kvb KviY `k©v‡bv e¨wZZ evwZj Ki‡Z cv‡ib| Zv‡`i সসদ্ধান্তB েূ়িান্ত| Av‡e`b M„wnZ n‡j †Pqvi 

অধস্তন mvwjkKvixM‡Yi mv‡_ civgk©µ‡g ïbvbxi ZvwiL, mgq I ’̄vb wba©viY K‡i ïbvbx Kvh©µg MÖnY Ki‡eb| 

 
                ২ ‡Pqvi োৌঁ ত্রদর অধস্তন mvwjkKvixM‡Yi mv‡_ Av‡jvPbv K‡i ïbvbxi cy‡e©B mgqmxgv ‡e‡a w`‡q wb‡ ©̀kbv Rvwi Ki‡Z 

cv‡ib hv‡Z mshy³ n‡e wb¤œewY©Z welqvw`mgyn| 

 
ক       †Kvb পে ev Zvi nBqv wjwLZ Av‡e`b,  

খ       mvেxM‡Yi Revbe›`x 

গ       cÖgvYvw` Dc¯’vcb| 

 
             ৩ †gŠwLK ïbvbxi ক্ষেত্রে †Pqvi mgq †e‡a †`‡eb Ges mvেx‡`i Revbe›`x I †Rivi R‡b¨ mgqI †eu‡a †`‡eb| 
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          ৪ পেMY Zv‡`i †Kvb GKRb Kg©KZ©vi gva¨‡g wbR wbR cÖwZwbwaZ¡ Kiv‡Z cv‡ib ev ms ’̄vi m`m¨ Øviv Ki‡Z cv‡ib 

ev mwjwmUi ev e¨vwi÷vi wb‡qvM Ki‡Z cv‡ib ev AvBbMZ ¯̂xK…wZm¤úbœ GW‡fv‡K‡Ui gva¨‡g cÖwZwbwaZ¡ Kiv‡Z 

cv‡ib| †gŠwLK ïbvbx‡Z পেMY AvBbx cÖwZwbwa wb‡q nvwRi n‡Z cv‡ib| G‡nb AvBbx cÖwZwbwa পে‡K Dc‡`k 

cÖ̀ vb Ki‡Z cv‡ib wKš‘ UªvBeybv‡j Zv‡`i †Kvb fzwgKv _vK‡e bv| 

 

 

‡UKwbK¨vj mvwjkx ivq 

 
Dcwewa -314 

 
            ১  আসপলকারী ৩১২ (৫) এর অধীন সমস্ত সফ পসরত্রশাধ কত্ররত্রছন যে ো়িাোস়ি, এসত্রক্রাত্রে অর্থ প্রদান করা ি়ে অর্িা ৩১২ (২) 

ক্ষর্ত্রক ৩১২ (৪) উপ-সিসধ অনুযা়েী প্রদি একটি িোংক গোরাসে প্রদান কত্রর এিং আসপত্রলর জনে োর মামলার পসরত্রপ্রসেত্রে 

পসরোলকগে একটি ক্ষেকসনকোল আপীল কসমটি ('আপীল কসমটি') সনত্র়োত্রগর জনে আত্রিদন কত্ররন। 

 
            ২  cwiPvjKMY Avwcj সংক্রান্ত †Kvb সসদ্ধান্ত ev Avwcj KwgwU‡Z hy³ n‡Z cvi‡eb bv hw` োৌঁ রা weev`gvb wel‡qi mvwjk 

Kvh©µ‡g hy³ _v‡Kb ev Zvi Kvi‡Y weZ‡K©i m„wó nq| 

 

            ৩  ক্ষকান m`m¨ Avwcj KwgwU‡Z m`m¨ n‡Z cvi‡eb bv hw` োৌঁ রা weev`gvb mvwjk Kvh©µ‡g hy³ _v‡Kb Ges/ev Zvi 

Kvi‡Y weZwK©Z wKQz nIqvi m¤¢vebv _v‡K| 

 
             ৪  ‡Pqvi I Aci Pvim`m¨ wb‡q Avwcj KwgwU MwVZ n‡e hv‡`i cÖ‡Z¨‡KB ¯^Zš¿ m`m¨ n‡eb| AvBwmG Avwe©‡Uªkb 

÷ªv‡URx KwgwUi m`m¨ mvwjkKvixM‡Yi ga¨ n‡Z †Pqvi wbhy³ n‡eb Ges AvBwmG †KvqvwjdvBW mvwjkKvixM‡Yi 

ga¨ n‡Z Acivci mvwjkKvix wbhy³ n‡eb| 

 
             ৫  Avgiv Ggb GKRb ch©‡eেK সনত্র়োগ Ki‡Z cvwi whwb UªvBeybv‡ji Ask bb wKš‘ cÖwkেY cÖ`v‡bi Kv‡R mnvqZv 

†`‡eb| 

 
         ৬  Avwcj KwgwUi m`m¨ hw` cye©eZ©x mKj mfvq Dcw ’̄Z _v‡Kb Z‡e wZwb Ask wb‡q †fvU w`‡Z cvi‡eb| Avwcj 

KwgwUi †Kvb wgwUs Ki‡Z n‡j Aek¨B †Kvivg c~iY Ki‡Z n‡e| †KvivgwU †Pqvi I Ab¨ wZb m`m¨ wb‡q A_ev 

†Pqv‡ii we‡ePbvq ỳRb wb‡qI nIqv hvq| 

 
           ৭  Avwcj KwgwUi mfvq †Pqvi I Aci wZbR‡bi Dcw ’̄wZ‡Z ev †Pqv‡ii wePেYZvq ỳRb m`‡m¨i †ejvqI †Kvivg 

MÖnY‡hvM¨ n‡e| †Kvivg c~iY bv n‡j cwiPvjKgÛjx bZzb Avwcj KwgwU g‡bvbqb w`‡Z cv‡ib| Z‡e Dfqপে 

wjwLZfv‡e m¤§wZÁvcb Ki‡j GB c¨vivMÖv‡di weavbmgyn wfbœ n‡Z cv‡i cwiPvjKgÛjx PvB‡j| 

 
             ৮  cwiPvjKgÛjx সনযুক্ত Avwcj KwgwUi †Pqvi ev KwgwUi †Kvb m`m¨ m¤ú‡K© hw` weev`gvb পেMY ev †KD GKRb 

AvcwË Rvbvb Z‡e Zv Aek¨B সনত্র়োগ msµvšZ †bvwUk cvIqvi mvZ w`‡bi g‡a¨ Rvbv‡Z n‡e| mKj AvcwË 

Aek¨B wjwLZfv‡e Rvbv‡Z n‡e KviY I e¨vL¨vmn| সনত্র়োগ m¤ú‡K© AvcwË ZLwb ˆea n‡e hLb cwiPvjKgÛjx 

Ggb সসদ্ধান্ত †`‡eb †h ewY©Z সনত্র়োত্রগi Kvi‡Y b¨vqwePvi wewNœZ n‡Z cv‡i| 

 
             ৯ cwiPvjKgÛjx AvcwË cvIqvgvÎ weKí GKRb‡K g‡bvbxZ Ki‡eb| 
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           ১০ Avwcj Kvh©µ‡gi AvIZvq bZzb K‡i ïbvbx K‡i Avwcj KwgwU bZzb cÖgvYvw` Avg‡j wbqv cÖwµqv AMÖeZ©x Ki‡Z 

cv‡ib| GwU cye©eZ©x cÖ_g UªvBeybv‡ji cÖ`Ë ivq‡K cÖwZcv`b, wfbœ, cwigvR©b ev iwnZ Ki‡Z cv‡ib Ges weev`gvb 

mKj wel‡qi Av‡jv‡K bZzb ivq cÖ`vb Ki‡Z cv‡ib| 

 
          ১১  Avwcj KwgwU mvaviY msL¨vMwióZvi Av‡jv‡K সসদ্ধান্ত cÖ`vb Ki‡eb| †Pqvimn mKj m`m¨ GKwU K‡i †fvU cÖ`vb 

Ki‡eb| Dfqপত্রে mgmsL¨K †fvU co‡j †Pqvi mgvav‡bi j‡ে¨ Av‡iKwU †fvU w`‡Z cvi‡eb| 

 

           ১২ Avwcj KwgwUi †Pqvi I †m‡µUvix iv‡q ¯̂vেi Ki‡eb| 

 

 
Avwcj mgqmxgv 

 
Dcwewa 315 

 
              ১  AvwcjKvix Zvi Av‡e`b Aek¨B iv‡q উসিসখে mg‡qi g‡a¨ Avgv‡`i‡K Rvbv‡e| AvwcjKvix Dcwewa 312(2) 

†gvZv‡eK mKj wd Rgv Ki‡eb ms¯’v Zvi Avcx‡ji †bvwUk cvevi 14 w`‡bi g‡a¨ Ges Zv bv Ki‡Z cvi‡j 

AvwcjwU wWmwgm e‡j MY¨ n‡e| 

 

              ২ Reve`vZv hw` †Kvb Av‡e`b Ki‡Z Pvb Z‡e AvwcjKvixi Av‡e`bK…Z wel‡qi Abywjwc m¤̂wjZ †bvwUk cvIqvi 14 w`‡bi g‡a¨ 

Zv Ki‡Z n‡e| 

 

             ৩ Reve`vZv hw` Reve †`b Z‡e Reve`vZvi Reve m¤̂wjZ †bvwUk cvIqvi mvZ w`‡bi g‡a¨ AvwcjKvix Av‡iKwU Av‡e`b Ki‡Z 

cvi‡eb| 

 

             ৪ AvwcjKvixi cieZ©x মন্তিে m¤^wjZ †bvwUk cvIqvi mvZ w`‡bi g‡a¨ Reve`vZv Zvi েূ়িান্ত Av‡e`b `v‡qi Ki‡Z cv‡ib| 

 
               ৫  cwiPvjKgÛjx ev Avwcj KwgwU wbhy³ n‡j Zviv mgq ewa©Z Ki‡Z cv‡ib Z‡e সংসিষ্ট dvg© hw` b¨vqwePv‡ii wewNœZ 

nIqvi cÖgvY w`‡Z cv‡i Z‡eB †h‡Kvb cwiw ’̄wZ‡Z mgq e„w× n‡Z cv‡i| mgq e„w×i mKj Av‡e`b Aek¨B wjwLZ 

n‡Z n‡e Ges Zv‡Z KviY e¨vL¨v Ki‡Z n‡e, hw` Av‡e`b cÖZ¨vL¨vb Kiv nq| 

 

              ৬ wba©vwiZ mgq AwZµ‡gi cy‡e©B mg‡qi Av‡e`b `vwLj Ki‡Z n‡e| 

 

              ৭  Dfqপে m¤§Z n‡jB †eKjgvÎ cieZ©x Av‡e`b MÖnY‡hvM¨ n‡e Ges hw` Avwcj KwgwU g‡b K‡ib †h Zv‡`i e³e¨ 

MÖnY †_‡K weiZ _vK‡j b¨vq wePvi wewNœZ n‡Z cv‡i, ZLb 

 
                        ক  AvwcjKvix‡K ewY©Z wel‡q cieZ©x‡Z মন্তিে Kivi my‡hvM †`qv n‡e Z‡e Aek¨B Reve`vZvi cieZ©x মন্তিে 

m¤^wjZ †bvwUk cvIqvi mvZ w`‡bi g‡a¨B Zv Ki‡Z n‡e, Ges 

                        খ  Reve`vZv‡K েূ়িান্ত মন্তিে Kivi my‡hvM †`qv n‡e Z‡e Aek¨B AvwcjKvixi cieZ©x মন্তিে m¤̂wjZ †bvwUk cvIqvi mvZ 

w`‡bi g‡a¨ Zv Ki‡Z n‡e| 

 
              ৮ cwiw ’̄wZ wfbœ wKQz Ki‡Z wb‡ ©̀k bv Ki‡j ms ’̄v Avcx‡ji ïbvbxi Av‡qvRb Ki‡e Avwcj KwgwU KZ©„K েূ়িান্ত মন্তিে 

cvIqv 14 w`‡bi g‡a¨| 
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            ৯  ‡h‡Kvb পে wjwLZfv‡e cÖwZwbwa g‡bvbxZ Ki‡e Ggb e¨w³‡K whwb AvBwmG †KvqvwjdvBW 

mvwjkKvix n‡Z n‡e whwb Zvi n‡q KvR Ki‡eb Ges weev`gvb wel‡q mvwjk Kv‡j whwb mvwjkx 

m`m¨ wn‡m‡e KvR K‡ibwb| Zvici Avgiv ïaygvÎ Zv‡`i mv‡_B †hvMv‡hvM Ki‡ev| 

 
          ১০ mKj Avwcj Av‡e`b Avgv‡`i wbKU Aek¨B `vwLj n‡e:  

 ক       weev`gvb dvg© KZ©„K ev 

খ wbhy³ cÖwZwbwa wn‡m‡e KvR Ki‡Qb Ggb mvwjkKvix KZ©„K| 

 
             ১১ Avgiv mivmwi †Kvb AvBbÁ ms ’̄v/wjM¨vj dvg© ev ¯̂vaxb AvBbRxwei †Kvb AviwR MÖnY Kie bv| 

 

             ১২  UªvBeybv‡j Dc ’̄vwcZ Awf‡hv‡Mi wel‡q AvBbx civg‡k©i Rb¨ LiPv hv পেMY enb Ki‡e Zv `vwe Kiv n‡jI 

A‡diZ‡hvM¨| 

 

           ১৩  এত্রসাসসত্র়েশন প্রত্রেেক েসেপূরত্রের একটি আসল সংস্করে রাখত্রি এিং দুটি অনোনে মূল সংস্করে ক্ষদত্রি। প্রসেিছর এই িাসষথক 

েসেপূরেটি আরার পর সসেিাল়ে প্রসেটি পেত্রক এই মূল সংস্করেগুসলর একটি (ই-ক্ষমল আর সপসড্এফ কসপ পাঠাত্রি), যখন 

প্রকাশনার উপর প্রসে সাসলত্রসর জনে েসেপূরত্রের একটি ইত্রলকেসনক কসপ ক্ষপ্ররে করত্রি। েসেপূরত্রের আরও মূল পেত্রদর 

সলসখে অনুত্ররাত্রধর উপর সসেিালত্র়ে সলসখে অনুত্ররাত্রধর সর্সিত্রে পাও়ো ক্ষযত্রে পাত্রর, পূত্রিথ একটি প্রকাত্রশর োসরখ (এক 

সপ্তাত্রির ক্ষনাটিশ) ক্ষর্ত্রক। 

 

 

ক্ষ z`ª Awf‡hvM msµvšÍ †UKwbKvj mvwjk 
(gvwK©b Wjvi ৭5,000 ev Zvi bx‡P g~j¨ m¤úwK©Z we‡iva) 

 
Dcwewa 316 

 
              ১  ewY©Z Dcwewai AvIZvq mgvavb‡hvM¨ we‡ivamgyn Aek¨B Ggb we‡iva n‡Z n‡e hv‡Z †gvU $৭5,000 (পৌঁোির 

nvRvi gvwK©b Wjvi) Gi wb‡P gy‡j¨i wel‡qi mv‡_ m¤ú„³ Ges Ggb we‡iva e¨wZZ hv GLbI nqwb ev fwel¨‡Z 

n‡e bv Ges hv Avgv‡`i wewa †gvZv‡eK we‡µZvi wbKU Zvi Pvjvb †diZ †M‡Q Pzw³e× Zvwi‡L ejeZ AvB‡bi 

AvIZvq| 

 

               ২  Avgv‡`i wbhy³ GKK mvwjkKvix we‡ivaxq wel‡q ïbvbx Ki‡eb| GKK mvwjkKvix GUv wbwðZ Ki‡eb †h Dfq 

পে‡K mgZvi wfwË‡Z †`Lv n‡q‡Q Ges Zv‡`i‡K wbR wbR wel‡q AviwR I cÖgvYvw` nvwR‡ii mgvb my‡hvM †`qv 

n‡q‡Q| GKK mvwjkKvix we‡iva m¤ú‡K© দ্রুে we‡iva wb®úwËi Rb¨ Kvh©weeiYx cÖ¯‘Z Ki‡eb| Avgiv পেM‡Yi 

ga¨eZ©x Ges mvwjkKvix I পেM‡Yi ga¨Kvi mKj †hvMv‡hvM Kwc Kie| 

 

              ৩  Dfqপত্রেi Av‡e`‡bi wfwË‡Z hLb GKK mvwjkKvix সসদ্ধান্ত MÖnY Ki‡eb †h GwU †iwg‡Ui g‡a¨ Ges েz`ª 

Awf‡hv‡Mi g‡a¨ c‡i bv Ges GKK mvwjkKvixi gva¨‡g Gi mgvavb দুরূি KvR n‡e ZLb we‡iva wb®úwËi Rb¨ 

mvwjkKvix civgk© †`‡eb Ges পেM‡Yi AwaKvi Av‡Q c~Y© UªvBeyb¨vj wb‡qvM I সংসিষ্ট wePvwiK cÖwµqv m¤úbœ 

Kivi| 



58 
নভেম্বর 2020 সংস্করণ 

 

              ৪  B‡Zvcy‡e© wb‡qvM cÖvß GKK mvwjkKvix UªvBeybv‡ji †Pqvi wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb Ki‡Z cv‡ib hw` Avwe©‡Uªkb 

÷ªv‡URx KwgwUi m`m¨ nb Ges োৌঁ ত্রদর m¤ú‡K© †Kvb GKwU পে hw` AvcwË bv K‡i| wZwb hw` Avwe©‡Uªkb ÷ªv‡URx 

KwgwUi m`m¨ bv nb Z‡e UªvBeybv‡ji †Pqvi wb‡qv‡M mvaviY cÖwµqv Abym„Z n‡e| wjwLZ Awf‡hvM Aek¨B mswkøó 

wb‡qvM msµvšZ AewnZKib †bvwUk cvIqvi ci mvZ w`‡bi g‡a¨ `v‡qi Ki‡Z n‡e hv‡Z AvcwËi KviY ev e¨vL¨v 

Aek¨B _vK‡Z n‡e| wb‡qvM msµvšZ †Kvb Awf‡hvM †KejgvÎ ZLwb MÖnY‡hvM¨ n‡e hw` †cÖwm‡W›U এরূপ সসদ্ধান্ত 

†`b †h Gi Kvi‡Y b¨vq wePvi wewNœZ n‡Z cv‡i| Avgv‡`i Zid †_‡K Aby‡iva cvIqvi 14 w`‡bi g‡a¨ mKj পে 

wbR wbR cÖwZwbwa/mvwjkKvix wbhy³ Ki‡eb| ewY©Z mgqKv‡ji g‡a¨ †Kvb GKwU পে hw` Zvi cÖwZwbwa/ 

mvwjkKvix wb‡qv‡M e¨_© nb Z‡e †cÖwm‡W›U GKRb mvwjkKvix wb‡qvM †`‡eb Ges সংসিষ্ট wb‡qvM m¤ú‡K© পেMY‡K 

AewnZ Ki‡eb| 

 

 
mvwjk Kvh©µg cÖeZ©b 

 
Dcwewa 317 

 
             ১  †Kvb পে ewY©Z wewai AvIZvq †Kvb mvwjk Kvh©µg cÖeZ©‡b AvMÖnx n‡j (Awf‡hvMKvix) Avgv‡`i‡K GKwU 

AewnZKiY †bvwUk wjwLZfv‡e (Aby‡iva) †cÖib Ki‡eb| Awf‡hvMKvix‡K mvwjk cÖeZ©‡bi mgq Aek¨B Kgপত্রে 

12 gvme¨vcx G‡mvwm‡qk‡bi m`m¨ n‡Z n‡e| AwbewÜZ cÖwZôvbmmg~n েz`ª Awf‡hvM Gi e¨vcv‡i mvwj‡ki 

Av‡e`b Ki‡Z cvi‡e bv| 

 
                 ২ Awf‡hvM †cÖi‡Yi mgq Awf‡hvMKvix Av‡iv †hme WKz‡g›U mv‡_ cvVv‡eb Zv n‡jvt 

 
                      ক      Aci পত্রেi (Reve`vZvi) bvg, wVKvbv B‡gBj G‡Wªm, †Uwj‡dvb I d¨v· bv¤^vi|  

 
 K. পেM‡Yi ¯̂vেwiZ Pzw³cÎ; ev 

                          L.        Pzw³c‡Î উত্রিখ bv _vK‡j Dfqপত্রেi ¯̂vেwiZ mvwjk Pzw³cÎ; ev  

                          M.        mnvqK cÖgvYvw`mn Pzw³i Abywjwc| 

                          খ   ক্ষেইম র্োলুর সিিরY যা $৭৫,০০০.০০ এর ক্ষিসশ ন়ে, Ges 

                          গ   ewY©Z Av‡e`‡bi AvIZvaxb wd Ges cwiwkó-wm †gvZv‡eK AvMvg Rgvi A_© GK gv‡mi g‡a¨ Rgv bv 

n‡j mvwjk Kvh©µg LvwiR Kiv n‡e| 

 

        ৩       g‡a¨ Rgv bv n‡j mvwjk Kvh©µg LvwiR Kiv n‡e| 

 

                   ক  পাটিথ ত্রদর ক্ষকান এক জত্রনর নাম ক্ষয সমত্র়ে সিিাদটি নসর্রু্ক্ত িত্র়েসছল ক্ষস সমত্র়ে এত্রশাসশত্র়েশত্রনর অপূেথ েসেপূরে পােথ  1  

  োসলকা়ে সছল। 

 

                   খ  দাসিদার সাসলশী উসিসখে েুসক্ত (গুসল) এত্রসাসসত্র়েশত্রনর অপূেথ েসেপূরে পােথ  ১ োসলকা়ে োর আত্রগই সছল। 

 

                   গ  ক্ষযখাত্রন সাসলসশ পসরত্রষিা িাসেত্রলর শাসস্ত উপসিসধ 415 অনুযা়েী পাটিথ র কারুর সিরুত্রদ্ধ জাসর করা িত্র়েত্রছ। 
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                              র্   সদসে ফাত্রমথর সদসেপদ স্থসগেকরত্রের ক্ষেত্রে, সদসে পষথদত্রক স্থসগোত্রদত্রশর ক্ষম়োত্রদ েুসক্তর োসরখ সনধথারত্রের 

ক্ষেত্রে মধেস্থো করার অনুমসে ক্ষদ়ো িত্রি না।এই সদসে ফামথ োত্রে অন্তরু্থ ক্ত। 

 

                            ম   স্থসগোত্রদত্রশর সমত্র়ের মত্রধে সাসলসশর জনে স্থসগোত্রদত্রশর ক্ষম়োদ পূিথক স্থসগোত্রদত্রশর ক্ষম়োদ স্থসগে করা িত্রি 

এমন একটি সদত্রসের সাসলশী আত্রিদন গৃিীে িত্রি েত্রি োর মাশুল সদসে নন োত্রদর িাত্রর ক্ষদ়ো িত্রি। 

 

 
GKK mvwjkKvix g‡bvbqb 

 
Dcwewa -318 

 
              ১  Dcwewa 317 Gi Aax‡b †Kvb Aby‡iva cvIqvi ci Avgiv mvZ Kg©w`e‡mi g‡a¨ (GK mßvn) GKK mvwjkKvix 

g‡bvbqb †`e| hw` weev`gvb পেMY wjwLZfv‡e GKK mvwjkKvix wb‡qv‡Mi wel‡q m¤§wZ Ávcb K‡ib Z‡e 

AvBwmG wewagvjvi AvIZvq Avgiv GKK mvwjkKvix wb‡qvM †`e whwb GB Dcwewa Ges wewagvjv I mvwjk AvPiY 

wewa †gvZv‡eK †hvM¨Zv m¤úbœ n‡eb| 

 

              ২  GKK mvwjkKvix Aek¨B Avgv‡`i ms ’̄vi ¯^Zš¿ m`m¨ n‡eb| g‡bvbqb MÖn‡Yi cy‡e© Zv‡K cwiPvjKgÛjx wba©vwiZ 

†hvM¨Zv m¤úbœ n‡Z n‡e| 

 

              ৩ ‡Kvb mvwjkKvix gviv †M‡j, c`Z¨vM Ki‡j, KvR Ki‡Z A¯̂xK…wZ Rvbv‡j, Kvw•LZ gvb eRvq ivL‡Z mেg bv n‡j 

ev Awc©Z `vwqZ¡ cvj‡b mেg bv n‡j hw` c` ïb¨ e‡j cwiMwbZ nq Z‡e ‡cÖwm‡W›U KZ©„K ïb¨c` cyi‡bi 

e‡›`ve¯Z †bqv n‡e| 

 

              ৪  hLb KvD‡K mvwjkKvix wn‡m‡e wb‡qvM †`qv n‡e (Avgiv wKsev †Kvb পে দ্বারা) Ges wZwb Zv MÖnY Ki‡eb ZLb 

wZwb Dcwewa I Aby‡”Q` †gvZv‡eK ms ’̄vi `vwqZ¡ cvjb Ki‡Z eva¨ _vK‡eb| 

 

              ৫ যসদ weev`gvb †Kvb GKwU dvg© mvwjkKvix m¤ú‡K© Zv‡`i AvcwË Rvbvb Z‡e ewY©Z AvcwË Aek¨B সংসিষ্ট wb‡qv‡Mi 

m¤ú‡K© †bvwUk cÖvwßi mvZ w`‡bi g‡a¨ Ki‡Z n‡e| mKj AvcwË Aek¨B wjwLZfv‡e Rvbv‡Z n‡e KviY I 

e¨vL¨vmn| wb‡qvM m¤ú‡K© AvcwË ZLwb ˆea n‡e hLb †cÖwm‡W›U Ggb সসদ্ধান্ত †`‡eb †h ewY©Z wb‡qv‡Mi Kvi‡Y 

b¨vqwePvi wewNœZ n‡Z cv‡i| hw` `v‡qiK…Z AvcwË Avg‡j bv †bqv nq ev cÖZ¨vnvi bv Kiv nq Z‡e †cÖwm‡W›U 

GKRb GKK mvwjkKvix cÖwZ¯’vcb Ki‡Z cv‡ib| 

 
              ৬ mvaviY mgqmxgvi g‡a¨ AvcwË DÌvc‡bi g‡Zv bZzb †Kvb cÖgvY nvwRi n‡j ewY©Z wel‡q AvcwË †Zvjv hv‡e| 

†cÖwm‡W›U সসদ্ধান্ত †`‡eb †h †mB wel‡q ïbvbx n‡e wKbv ev †mwU ˆea wKbv| 

 

              ৭  ‡Kvb dvg© hw` †cÖwm‡W‡›Ui সসদ্ধাত্রন্ত Amš‘ó nq Z‡e cwiPvjKgÛjx eivei Avwcj `v‡qi Ki‡Z cv‡ib, †cÖwm‡W‡›Ui 

সসদ্ধান্ত m¤ú‡K© Zv‡`i‡K †bvwUk Rvbv‡bvi mvZ w`‡bi g‡a¨| cwiPvjKgÛjx c¨vivMÖvd(5) I c¨vivMÖvd (6) Gi 

gva¨‡g Awc©Z †h‡Kvb েgZv cÖ‡qvM Ki‡Z cv‡ib| 
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             ৮  †cÖwm‡W‡›Ui hw` ¯̂v_©MZ Ø›Ø _v‡K Z‡e wZwb ewY©Z Dcwewai AvIZvq mvwjkKvix wb‡qvM Ki‡Z cvi‡eb bv| †mB 

ক্ষেত্রে fvBm-‡cÖwm‡W›U ev fvicÖvß †cÖwm‡W›U ms ’̄vi †cÖwm‡W‡›Ui b¨vq wb‡qvM cÖ`v‡bi েgZv cv‡eb| 

 

 
mvwjk ev Avwcj KwgwU m`m¨M‡Yi ক্ষgZv cÖZ¨vnvi 

 
Dcwewa -319 

 
              ১  hLb GKRb GKK mvwjkKvix g‡bvbxZ Kiv n‡e ZLb Dfqc‡েi m¤§wZ e¨wZZ †Kvb GKwU পে KZ©„K Zvi েgZv 

cÖZ¨vnvi Kivi Av‡e`b MÖnY‡hvM¨ n‡e bv| 

 

              ২  GKK mvwjkKvix AvBwmGi m`m¨c` nvwi‡q †dj‡j †Kvb েgZv cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e bv hw` bv cwiPvjKMY 

GKgZ nb| 

 

             ৩       ‡cÖwm‡W›U †h‡Kvb g‡bvbqb cÖZ¨vnvi ev weKí g‡bvbqb w`‡Z cv‡ibt 

 

                       hw` wZwb Zvi Dci Awc©Z `vwqZ¡ e‡j AwePvi Ki‡Z _v‡Kb ev 

 

    wb¤œewY©Z cwiw ’̄wZ‡Z †Kvb dvg© hw` Ggb Ki‡Z Aby‡iva K‡ib  

                      ক        wZwb hw` Dcwewa -318 †gvZv‡eK †Kvb AvcwËi ¯̂xKvi nb 

                      খ       hw` †Kvb wbhy³ mvwjkKvix gviv hvb, `vwqZ¡ cvj‡b A¯̂xK…wZ Rvbvb ev Aেg nb; 

                      গ  পেM‡Yi Zid †_‡K wjwLZ Av‡e`b cÖvwßi 56 w`‡bi g‡a¨ GKK mvwjkKvixi ewY©Z wel‡q †Kvb mgvavb 

w`‡Z bv cv‡ib ev 

 
            ১  GKK mvwjk‡K UªvBeybvj †Pqvi Kivi ci wZwb hw` KvR Ki‡Z A¯̂xK…wZ Rvbvb Z‡e Aek¨B wjwLZ †bvwU‡ki 

gva¨‡g Zv Rvbv‡Z n‡e Ges †cÖwm‡W›U mvZ w`‡bi g‡a¨ GKRb weKí mvwjkKvix wb‡qv‡Mi †bvwUk Rvwi Ki‡eb| 

 
           ২  ms ’̄v †cÖwm‡W›U‡K †bvwUk cÖ`vb Ki‡e| †Kvb dvg© hw` †cÖwm‡W‡›Ui cÖ`Ë mgvavb mv`‡i MÖnY bv K‡i Z‡e 

cwiPvjKgÛjx eivei Avwcj `v‡qi Ki‡Z cv‡ib Z‡e Aek¨B Zv †bvwUk cÖvwßi mvZ w`‡bi g‡a¨ m¤úbœ Ki‡Z 

n‡e| cwiPvjKgÛjx †cÖwm‡W›U‡K cÖ̀ Ë †h‡Kvb েgZv cÖ‡qvM Ki‡Z cv‡ib| 

 
           ৩  c¨vivMÖvd(3) ewY©Z mgqmxgv †gvZv‡eK Awc©Z mvwjkM‡Yi `vwqZ¡ n‡e mKj weev`gvb পে‡K †h‡Kvb wel‡q 

Zv‡`i AwfgZ Rvbv‡bvi my‡hvM w`‡Z n‡e hv‡Z Zviv wbR wbR `vex m¤^wjZ wjwLZ AviwR †ck Ki‡Z cv‡ib| 

 

 
ক্ষ z ª̀ mvwj‡ki ক্ষক্ষত্রে msMV‡bi wd Ges Zv RgvKiY 

 
Dcwewa -320 
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          ১  GKK mvwjkKvix mvwj‡k †`qv †gvU mg‡qi wfwË‡Z Ges রুল eyK Gi cwiwkó-M †gvZv‡eK wd `vwe Ki‡Z cv‡i| 

 

             ২  mvwjkx Kvh©µ‡gi d‡j D™¢zZ wel‡q AvBbx civgk© cÖ‡qvRb g‡b Ki‡j GKK mvwjkKvix iv‡q D‡jøwLZ cwigvY wd 

cÖ̀ v‡bi Rb¨ পেMY‡K wb‡ ©̀k cÖ`vb Ki‡Z cv‡ib| 

 

             ৩  Dcwewa 323 Gi AvIZvq †Kvb ivq hLb ms ’̄vi mxj-¯^vে‡ii Rb¨ Dc¯’vwcZ n‡e ZLb GKK mvwjkKvix Zv‡`i 

cÖwZN›Uvi †iU Rvwb‡q w`‡q Zv‡`i cÖvc¨ wd Gi Rb¨ Bbf‡qm Ki‡eb| cwiPvjKgÛjx Aby‡gvw`Z di‡g‡U UvBg 

wj÷ GKK mvwjkKvix KZ©„K Rgv Ki‡Z n‡e| 

 

             ৪  GKK mvwjkKvix e¨w³MZfv‡e m‡e©v”P 50 cvDÛ LiP `vwe Ki‡Z cv‡ib Zvi Kzwiqvi LiP wn‡m‡e| 

 

             ৫  ivq cÖ`v‡bi 14 w`‡bi g‡a¨ mwPevjq n‡Z পেMY‡K UvBg kxU cvVv‡bv n‡e| 

 

             ৬  GKK mvwjkKvi‡Ki wd I LiPv cwi‡kv‡ai welqwU wbf©i K‡i ms¯’v KZ©„K UvBg kxU cÖvwßi Dci| 

 

             ৭  Dc‡iv³ Ae ’̄vi †cÖwে‡Z ivq Rvwii Ae¨ewnZ c‡iB GKK mvwjkKvix wd I LiPv cv‡eb| Dcwewa 359 Gi 

AvIZvq Kiv wiwfD‡Z wW‡i±i‡`i hw` g‡b nq wd I LiPv A‡hŠw³K Z‡e cwiPvjKgÛjx wVK Ki‡eb †h wd I 

LiPv wK n‡e Ges GKK mvwjkKvix cwiPvjKgÛjxi সসদ্ধান্ত †gvZv‡eK KvR Ki‡eb| 

 

 

wePvর cÖwµqv 

 
Dcwewa -321 

 
wePvwiK cÖwµqvi mv‡_ m¤ú„³ ‡h cÖweavbmgyn AvB‡b i‡q‡Q Zvi †Kvb e¨vZ¨q bv K‡i একক সাসলশীকার wbR রুল Rvwi 

Ki‡Z cv‡i A_©vr †Kvb ˆea mvwjk Pzw³cÎ m¤ú‡K© mvwjk Ki‡Z n‡j †hme wel‡q mvwjk Ki‡Z Av‡e`b Kiv n‡q‡Q 

mvwjk Pzw³c‡Îi AvIZvq Zv Avg‡j wb‡Z n‡e| 

 

 

‡QvU Awf‡hvM msµvšত †UKwbKvj mvwjk Kvh©µg 

 
Dcwewa -322 

 
              ১ †QvU Awf‡hvM mvwjwk Kvh©µg †KejgvÎ cÖvgvb¨ `wjjc‡Îi wfwË‡Z n‡e| 

 
              ২ GKK mvwjkKvix Rb¨ 

 
ক wVK K‡i †b‡eb †h mKj wel‡q wePvwiK cÖwµqv cwiPvjbv 

Ki‡Z cv‡ib, Ges 

 খ mKj wePvh© welqvw` I cÖgvYvw` Avg‡j wb‡Z n‡e Ges  Zvi 

wel‡q সসদ্ধান্ত Rvbv‡Z n‡e|  
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ewY©Z wel‡q weev`gvb পেM‡Yi msiwেZ AwaKvi m¤ú‡K© we‡ePbvq †i‡L| 

 
             ৩  GKK mvwjkKvix Z¡wiZ Kvh©µ‡gi AMÖMwZ wbwðZ Ki‡eb, cÖ‡qvR‡b GB msµvšে Av‡`k Rvwi Ki‡Z cv‡ib| 

 

             ৪  GKK mvwjkKvix mgqmxgv †eu‡a †`qvi ci Avgiv পেMY‡K †bvwUk cvVv‡ev| 

 

             ৫  mKj পে‡K wePvwiK cÖwµqvq mnvqK wn‡m‡e KvR Ki‡Z n‡e †mBmv‡_ †Kvb Av‡`k ev wb‡`©k Rvwi n‡j 

UªvBeybv‡ji wePvwiK cÖwµqv‡K mnvqZv Ki‡Z Ges cÖvgvb¨ welqvw` Rvbv‡Z n‡e| 

 
             ৬  †Kvb পে hw` GKK mvwjkKvixi wePvwiK cÖwµqvi †Kvb wb‡ ©̀k cwicvj‡b Aেg nb ev AeÁv K‡ib Z‡e UªvBeybvj 

GB wel‡q mvwjk Ki‡Z cv‡ib I সসদ্ধান্ত cÖ`vb Ki‡Z cv‡ib| 

 

             ৭  mKj cÖKvi weeiY, Pzw³ I cÖgvwbZ welqvw`/cÖgvY Aek¨B Bs‡iRx‡Z `vwLj Ki‡Z n‡e| Z‡e hw` cÖvgvb¨ welqvw` 

Ab¨ †Kvb fvlvq `vwLj Kiv nq UªvBeybvj Ab¨iæc wb‡ ©̀k bv w`‡j †m¸‡jv Bs‡iRx‡Z Abyev` Ki‡Z n‡e †KejgvÎ 

mb`cÖvß †jvK w`‡q| 

 

             ৮ Avgiv mivmwi †Kvb AvBbÁ ms ’̄v/wjM¨vj dvg© ev ¯̂vaxb AvBbRxwei †Kvb AviwR MÖnY Ki‡ev bv| 

 

             ৯  UªvBeybv‡j Dc ’̄vwcZ Awf‡hv‡Mi wel‡q AvBbx civg‡k©i Rb¨ LiPv hv পেMY enb Ki‡e Zv A‡diZ‡hvM¨| 

 

 

ক্ষz`ª Awf‡hvM msµvšত ‡UKwbKvj mvwjkx ivq 

 
Dcwewa -323 

 
              ১  mKj ivq wjwLZ n‡e Ges GKK সাসলশীকার KZ©„K ZvwiLmn ¯̂vেwiZ n‡e Ges Zv‡Z e¨vL¨v _vK‡e †h †Kb োৌঁ রা 

G‡nb ivq cÖ`vb Ki‡Qb| 

 

               ২  Avgv‡`i DcAvB‡bi AvIZvq cÖ`Ë ivqmgyn Bsj¨v‡Û cÖ`Ë e‡j MY¨ Ges ZvwiL wn‡m‡e MY¨ n‡e Avcx‡ji †bvwUk 

cvIqvi ZvwiLwU| 

 

              ৩  Avgv‡`i DcAvB‡bi AvIZvq cÖ`Ë ivqmgyn Bsj¨v‡Û cÖ`Ë e‡j MY¨ n‡e hw`I †mwU Ab¨ †Kvb ’̄v‡b n‡q _vK Ges 

¯^vেwiZ nIqv ev cÖ`v‡bi ’̄vb Kvj cvÎ hvB †nvK bv †Kb| 

 

              ৪  iv‡qi Zvwi‡L Avgiv cÖwZwU iv‡q ms ’̄vi mxj cÖ`vb Ki‡ev Ges রুল ey‡Ki cwiwkó M †gvZv‡eK wdi cwigvY wbw ©̀ó 

Ki‡ev| 

 

              ৫ iv‡q Avgv‡`i mxj I ¯̂vে‡ii ciB Zv Kvh©Ki Kiv n‡e| 

 

             ৬ iv‡q mxj ¯̂vে‡ii ci Avgiv mswkøó mKj পে‡K AewnZ Ki‡ev| 
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              ৭  ÷¨vw¤ús wd cÖ`v‡bi ci Ges †Kvb wd, LiPv e‡Kqv _vK‡j Zv cwi‡kv‡ai ci ivq wewj Kiv n‡e| 

 

             ৮  Dc‡iv³ c¨vivMÖvd(6) †gvZv‡eK পেMY‡K †bvwU‡ki gva¨‡g Rvbv‡bvi 28 w`‡bi (Pvi mßvn) g‡a¨ Avwcj Ki‡Z 

n‡e ev Zvi m¤ú‡K© AvcwË †bB g‡g© Rvbv‡Z n‡e| 

 

             ৯  এত্রসাসসত্র়েশন প্রত্রেেকটি েসেপূরত্রের একটি মূল সংস্করে রাখত্রি এিং দুটি মূল সংস্করে দেরী করত্রি। প্রসেিছর এই িাসষথক 

েসেপূরেটি মুসক্ত পাও়োর পর সসেিাল়ে প্রসেটি পেত্রক এই মূল সংস্করেগুসলর একটি (ই-ক্ষমত্রল সপসড্এফ পাঠাত্রনা) পাঠাত্রি, 

যখন প্রকাশনার উপর প্রসে সাসলশীর জনে েসেপূরত্রের একটি দিদুেসেন কসপ ক্ষপ্ররে করত্রি। েসেপূরত্রের আত্ররা মূল কসপর জনে 

মুল োইিুেনাল িা সসেিালত্র়ে প্রকাশন োসরত্রখর পূত্রিথ একটি সফ সদত্র়ে (এক সপ্তাত্রির ক্ষনাটিশ) সলসখে অনুত্ররাত্রধর সর্সিত্রে পাও়ো 

যাত্রি। 

 

 

my‡`i nvi I ivq 

 
Dcwewa 324 

 
GKK mvwjkKvix ev েুদ্র অসর্ত্রযাগ Avwcj KwgwU mij ev Pµe„w× nv‡i my‡`i nvi †NvlYv Ki‡Z cv‡ib hv‡Z K‡i Zviv b¨vq 

wePvi cÖwZwôZ n‡e e‡j g‡b K‡ib| 

 

 

LiPvw` 

 
Dcwewa -325 

 
mvaviY wbqg n‡jv সংসিষ্ট cÖwµqv‡Z †h LiPv Zvi wel‡q GKK mvwjkKvix Ges †QvU Awf‡hvM Avwcj KwgwU hw` AwZwi³ 

†Kvb wKQz `vwe bv K‡ib Z‡e Avwcj ev mvwj‡ki †Kvb Ask, †Kvb পে enb Ki‡e Zvi wel‡q GKwU bxwZgvjv Av‡Q| D³ 

wb‡ ©̀kbvi Av‡jv‡K GKK mvwjkKvix ev েz`ª Awf‡hvM Avwcj KwgwU িাস্তি wfwËK সসদ্ধান্ত cÖ`vb Ki‡eb| 

 

 

ক্ষz`ª Awf‡hvM সংক্রান্ত ‡UKwbKvj Avwcj 

 
Dcwewa -326 

 
              ১ †Kvb GKwU পে hw` UªvBeybv‡ji iv‡qi mv‡_ wØgZ †cvlY K‡i Z‡e iv‡q উসিসখে mg‡qi g‡a¨ wZwb Avgv‡`i wbKU Avwcj 

`v‡qi Ki‡Z cv‡ib| Zv‡K Aek¨B Avgv‡`i wbKU Avcx‡ji †bvwUk cvVv‡Z  

 n‡e| 

 

              ২  Avcx‡ji †bvwUk †c‡j AvwcjKvix Avgv‡`i Znwe‡j KZ A_© Rgv Ki‡Z n‡e Zv Rvbv‡ev †h ewY©Z Avcx‡ji Rb¨ 

wd, LiPv wn‡m‡e KZ Rgv w`‡Z n‡e| UªvBeybv‡ji iv‡q †h cwigvY A_© Rgv w`‡Z wb‡ ©̀k i‡q‡Q AvwcjKvix‡K 

Aek¨B †mB A_© Rgv w`‡Z n‡e| wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ wba©vwiZ A_© Rgv Ki‡Z bv cvi‡j AvwcjwU evwZj e‡j 

MY¨ n‡e| 

 

                  ৩ cwiPvjKgÛjx ev Avwcj KwgwU wbhy³ n‡j Zviv c¨vivMÖvd(2) †gvZv‡eK mgq ewa©Z Ki‡Z cv‡ib Z‡e সংসিষ্ট dvg© hw` 

b¨vqwePvi wewNœZ nIqvi cÖgvY w`‡Z cv‡ib Z‡eB mgq e„w× n‡Z cv‡i| mgq e„w×i mKj Av‡e`b Aek¨B wjwLZ n‡Z n‡e Ges 

Zv‡Z KviY e¨vL¨v Ki‡Z n‡e, hw` Av‡e`b cÖZ¨vL¨vZ n‡q _v‡K| 
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ক্ষz`ª Awf‡hvM সংক্রান্ত †UKwbKvj Avwcj KwgwU 

 
Dcwewa -327 

 
              ১  ে z ª̀ Awf‡hvM সংক্রান্ত †UKwbKvj Avwcj Kvh©µg cwiPvwjZ n‡e ïaygvÎ cÖvgvY¨ `wjjc‡Îi wfwË‡Z| 

 

              ২  Dcwewa 326(2) †gvZv‡eK AvwcjKvix mKj wd cÖ`vb Ki‡j Ges Zvi Av‡e`b `v‡qi Ki‡j cwiPvjKgÛjx GKwU 

ে z ª̀ Awf‡hvM সংক্রান্ত †UKwbKvj Avwcj KwgwU (Avwcj KwgwU) সনত্র়োগ †`‡eb| 

 

              ৩ cwiPvjK Avwcj সংক্রান্ত †Kvb সসদ্ধান্ত ev Avwcj KwgwU‡Z hy³ n‡Z cvi‡eb bv, hw` wZwb weev`gvb wel‡qi mvwjk 

Kvh©µ‡g hy³ _v‡Kb ev Zvi Kvi‡Y weZ‡K©i D™¢e n‡q _v‡K| 

 

              ৪  ̄ ^Zš¿ m`m¨iv Avwcj KwgwU‡Z m`m¨ n‡Z cvi‡eb bv hw` wZwb weev`gvb mvwjk Kvh©µ‡g hy³ _v‡Kb ev Zvi 

Kvi‡Y hw` weZ‡K©i D™¢e n‡q _v‡K| 

 
              ৫ ‡Pqvi I Aci দুই m`m¨ wb‡q Avwcj KwgwU MwVZ n‡e hv‡`i cÖ‡Z¨‡KB সনত্র়োত্রগর সম়ে e¨w³ m`m¨ n‡eb| KwgwUi 

m`m¨‡`i AwZwi³ †hvM¨Zv _vK‡Z n‡e hv cwiPvjKMY wVK K‡i †`‡eb†`‡eb| 

 
             ৬  Avwcj KwgwUi mfvq †Pqvi I Aci ỳRb m`‡m¨i Dcw ’̄wZ eva¨ZvgyjK| KwgwUi †Kvb m`m¨ hw` KvR Ki‡Z 

A¯^xK…wZ Rvbvb Z‡e cwiPvjKgÛjx GKRb bZzb Avwcj KwgwU m`m¨ সনত্র়োগ †`‡eb| Z‡e GB c¨vivMÖvd Ges 

c¨vivMÖvd (5) G ewY©Z wel‡q hw` we`¨gvb পেØq wjwLZ m¤§wZ Rvwb‡q _v‡Kb| 

 
             ৭ cwiPvjKgÛjx g‡bvbxZ Avwcj KwgwUi †Pqvi ev KwgwUi †Kvb m`m¨ m¤ú‡K© hw` weev`gvb পেMY ev †KD GKRb 

AvcwË Rvbvb Z‡e Zv Aek¨B g‡bvbqb সংক্রান্ত †bvwUk cvIqvi mvZ w`‡bi g‡a¨ Rvbv‡Z n‡e| mKj AvcwË 

Aek¨B wjwLZfv‡e Rvbv‡Z n‡e, KviY I e¨vL¨vmn| g‡bvbqb m¤ú‡K© AvcwË ZLwb ˆea n‡e hLb †cÖwm‡W›U Ggb 

সসদ্ধান্ত †`‡eb †h ewY©Z g‡bvbq‡bi Kvi‡Y b¨vqwePvi wewNœZ n‡Z cv‡i| 

 

             ৮ cwiPvjKgÛjx AvcwË cvIqvgvÎ weKí GKRb‡K g‡bvbxZ Ki‡eb| 

 

             ৯   Avwcj Kvh©µ‡gi AvIZvq bZzb K‡i ïbvbx K‡i Avwcj KwgwU bZzb cÖgvYvw` Avg‡j wbqv cÖwµqv AMÖeZ©x Ki‡Z 

cv‡ib| GwU cye©eZ©x cÖ_g UªvBeybv‡ji cÖ`Ë ivq‡K cÖwZcv`b, wfbœ, cwigvR©b ev iwnZ Ki‡Z cv‡ib Ges weev`gvb 

mKj wel‡qi Av‡jv‡K bZzb ivq cÖ`vb Ki‡Z cv‡ib| 

 

            ১০  Avwcj KwgwU mvaviY msL¨vMwiôZvi Av‡jv‡K সসদ্ধান্ত cÖ`vb Ki‡eb| †Pqvimn mKj m`m¨ GKwU K‡i †fvU cÖ`vb 

Ki‡eb| 
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Avwcj mgqmxgv 

 
Dcwewa -328 

 
              ১  AvwcjKvix Zvi Av‡e`b Aek¨B iv‡q উসিসখে mg‡qi g‡a¨ Avgv‡`i Rvbv‡Z n‡e| AvwcjKvix Dcwewa 326(2) 

†gvZv‡eK mKj wd Rgv Ki‡eb ms¯’v Zvi Avcx‡ji †bvwUk cvevi 14 w`‡bi g‡a¨ Ges Zv bv Ki‡Z cvi‡j 

AvwcjwU wWmwgm e‡j MY¨ n‡e| 

 

              ২ Reve`vZv hw` †Kvb মন্তিে Ki‡Z Pvb Z‡e AvwcjKvixi Av‡e`bK…Z wel‡qi Abywjwc m¤̂wjZ †bvwUk cvIqvi 14 w`‡bi g‡a¨ 

Zv Ki‡Z n‡e| 

 

             ৩ Reve`vZv hw` Reve †`b Z‡e Reve`vZvi Reve m¤̂wjZ †bvwUk cvIqvi mvZ w`‡bi g‡a¨ AvwcjKvix Av‡iKwU Av‡e`b Ki‡Z 

cvi‡eb| 

 

             ৪  AvwcjKvixi cieZ©x মন্তিে m¤^wjZ †bvwUk cvIqvi mvZ w`‡bi g‡a¨ Reve`vZv Zvi েূ়িান্ত Av‡e`b `v‡qi Ki‡Z 

cv‡ib| 

 

             ৫  cwiPvjKgÛjx ev Avwcj KwgwU wbhy³ n‡j Zviv mgq ewa©Z Ki‡Z cv‡ib Z‡e সংসিষ্টmswkøó dvg© hw` b¨vqwePv‡ii 

wewNœZ nIqvi cÖgvY w`‡Z cv‡i Z‡eB †h‡Kvb cwiw ’̄wZ‡Z mgq e„w× n‡Z cv‡i| mgq e„w×i mKj Av‡e`b Aek¨B 

wjwLZ n‡Z n‡e Ges Zv‡Z KviY e¨vL¨v Ki‡Z n‡e, hw` Av‡e`b cÖZ¨vL¨vb Kiv n‡q _v‡K| 

 

            ৬ wba©vwiZ mgq AwZµ‡gi cy‡e©B mg‡qi Av‡e`b `vwLj Ki‡Z n‡e| 

 

            ৭  Dfqপে m¤§Z n‡jB †eKjgvÎ cieZ©x Av‡e`b MÖnY‡hvM¨ n‡e Ges hw` Avwcj KwgwU g‡b K‡ib †h Zv‡`i e³e¨ 

MÖnY †_‡K weiZ _vK‡j b¨vq wePvi wewNœZ n‡Z cv‡i, ZLb 

 

                        ক   AvwcjKvix‡K ewY©Z wel‡q cieZ©x‡Z মন্তিে Kivi my‡hvM †`qv n‡e Z‡e Aek¨B Reve`vZvi মন্তিে m¤̂wjZ 

†bvwUk cvIqvi mvZ w`‡bi g‡a¨B Zv Ki‡Z n‡e, Ges 

 

                        খ  Reve`vZv‡K েূ়িান্ত মন্তিে Kivi my‡hvM †`qv n‡e Z‡e Aek¨B AvwcjKvixi মন্তিে m¤^wjZ †bvwUk cvIqvi mvZ w`‡bi 

g‡a¨ Zv Ki‡Z n‡e| 

 

            ৮  cwiw ’̄wZ wfbœ wKQz Ki‡Z wb‡ ©̀k bv Ki‡j ms ’̄v Avcx‡ji ïbvbxi Av‡qvRb Ki‡e Avwcj KwgwU KZ©„K েূ়িান্ত মন্তিে 

cvIqvi 14 w`‡bi g‡a¨| 

 

            ৯  ‡h‡Kvb পে wjwLZfv‡e cÖwZwbwa g‡bvbxZ Ki‡e Ggb e¨w³‡K whwb AvBwmG †KvqvwjdvBW mvwjkKvix n‡Z n‡e 

whwb Zvi n‡q KvR Ki‡eb Ges weev`gvb wel‡q mvwjk Kv‡j whwb mvwjkx m`m¨ wn‡m‡e KvR K‡ibwb| Zvici 

Avgiv ïaygvÎ Zv‡`i mv‡_B †hvMv‡hvM Ki‡ev| 

 
            ১০  mKj Avwcj Av‡e`b Avgv‡`i wbKU Aek¨B `vwLj Ki‡Z: 

  ক         weev`gvb dvg© KZ…©K ev 

খ Avgv‡`i ¯̂Zš¿ m`m¨ hviv g‡bvbxZ cÖwZwbwa 
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           ১১  Avgiv mivmwi †Kvb AvBbÁ ms ’̄v/wjM¨vj dvg© ev ¯̂vaxb AvBbRxwei †Kvb AviwR MÖnY Kie bv| 

 
           ১২  UªvBeybv‡j Dc ’̄vwcZ Awf‡hv‡Mi wel‡q AvBbx civg‡k©i Rb¨ LiPv hv পেMY enb Ki‡e Zv A‡diZ‡hvM¨| 

 

           ১৩  এত্রসাসসত্র়েশন প্রত্রেেক েসেপূরত্রের একটি আসল সংস্করে রাখত্রি এিং দুটি অনোনে মূল সংস্করে ক্ষদত্রি। প্রসেিছর এই িাসষথক 

েসেপূরেটি মুসক্ত পাও়োর পর সসেিাল়ে প্রসেটি পেত্রক এই মূল সংস্করেগুসলর একটি (এিং সপ-সপ-সপ-ই-ই-ই-ই-ক্ষমইল) 

পাঠাত্রি, যখন প্রকাশনার উপর প্রসে সাসলত্রসর জনে েসেপূরত্রের একটি দিদুেসেন কসপ ক্ষপ্ররে করত্রি। েসেপূরে আরও মুল 

আত্রিদন কসমটি িা ক্ষসত্রক্রোসরত্র়েে, প্রকাশন োসরত্রখর পূত্রিথ একটি সফ জনে (এক সপ্তাত্রির ক্ষনাটিশ) এর পাটিথ ত্রদর সলসখে 

অনুত্ররাত্রধর সর্সিত্রে উত্পাসদে করা যাত্রি। 

 

 

‡KvqvwjwU mvwjk  

mvwjk শুরু  

Dcwewa 329 

‡Kvb Av‡e`‡bi cÖ‡qvRb n‡j, mvwjk শুরু nIqvi c~‡e© †mwU Aek¨B Avgv‡`i Øviv M„nxZ n‡Z n‡e| hw` Zv‡Z n‡q hvq ev 

†Kvb Av‡e`‡bi cÖ‡qvRb bv nq, ZLb mvwjk শুরু n‡e hLb GK পে Aciপে‡K wjwLZfv‡e ej‡e †h, †m mvwj‡k †h‡Z 

B”QzK Ges: 

 

              ১ Aci cÖwZôvb‡K GKRb gvÎ mvwjkKvix e¨env‡i m¤§Z n‡Z ej‡e Ges †Kvb mvwjkxKvixi bvg mycvwik Ki‡Z 

ej‡e ev 

 

              ২  োত্রদর mvwjkKvixi bvg ej‡e Ges Aci cÖwZôvb‡KI Zv Ki‡Z ej‡e| 

 
Dcwewa 330 

 
                ১  hw` cÖwZôvb¸‡jv Avgv‡`i Dcwewai Aax‡b †KvqvwjwU mvwj‡k m¤§Z nq, Avgv‡`i ¯̂Zš¿ m`m¨iv mvwjk I Avwcj 

ïbvbx Ki‡Z cvi‡e| Avgiv mvwjkx cÖwµqvq Zv‡`i mn‡hvwMZv Kie| GwU wb‡¤œv³ welq mv‡c‡ে wbewÜZ I 

AwbewÜZ Dfq cÖwZôv‡bi Dci cÖ‡hvR¨ n‡e: 

 

                        ক  AwbewÜZ cÖwZôvb‡K Aek¨B mvwj‡ki Rb¨ Av‡e`b Ki‡Z n‡e| Avgiv D³ Av‡e`b MÖn‡Y A¯̂xK…wZ 

Rvbv‡Z cvwi| Av‡e`bKvix cwiPvjK‡`i wbKU Avwc‡ji AwaKvi iv‡L| Zv‡`i সসদ্ধান্ত েূ়িান্ত| 

 

                        খ  we‡ivaxq Pzw³i Zvwi‡L hw` †Kvb cÖwZôvb wbewÜZ bv _v‡K, Av‡e`b wd e‡Kqv _vK‡Z cv‡i| cwiwkó-wm 

Gi g‡a¨ সিস্তাসরে উত্রিখ i‡q‡Q| 

 
আমরা ক্ষযখাত্রন সাসলসস সুসিধা সদত্রে অস্বীকার করত্রি: 

 

                         গ পাটিথ ত্রদর ক্ষকান এক জত্রনর নাম ক্ষয সমত্র়ে সিিাদটি নসর্রু্ক্ত িত্র়েসছল ক্ষস সমত্র়ে এত্রশাসশত্র়েশত্রনর অপূেথ েসেপূরে পােথ  1 োসলকা়ে 

সছল। 
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                        র্  দাসিদার সাসলশী উসিসখে েুসক্ত (গুসল) এত্রসাসসত্র়েশত্রনর অপূেথ েসেপূরে পােথ  ১ োসলকা়ে োর আত্রগই সছল। 

 

                        ম   we‡ivaxq Pzw³i Zvwi‡Li GKw`b c~‡e© hw` ‡h †Kvb পে Zvi bvg Dcwewa 366 Abyhvqx Am¤ú~Y© wm×v‡šÍi 

AvBwmG ZvwjKvq cÖKvk K‡i, mvwj‡ki Av‡e`b Aek¨B G‡mvwm‡qk‡bi wbKU Ki‡Z n‡e| hw` 

Av‡e`bKvix AwbewÜZ cÖwZôvb nq, Avgiv D³ Av‡e`b MÖn‡Y A¯̂xK…wZ Rvbv‡Z cvwi| Av‡e`bKvix 

cwiPvjK‡`i wbKU Avwc‡ji AwaKvi iv‡L| Zv‡`i সসদ্ধান্ত েূ়িান্ত| 

 

                        য   hw` G‡mvwm‡qk‡b wbewÜZ ‡Kvb cÖwZôvb Ggb c‡েi mv‡_ Pzw³e× nq hv‡`i bvg Am¤ú~Y© wm×v‡šÍi 

AvBwmG ZvwjKvq cÖKvwkZ n‡q‡Q, †m‡ে‡Î Dcwewa 419 Gi cÖweavb ev G‡mvwm‡qk‡bi msNwewa‡Z cÖ`Ë 

cÖweavb I Kvh©cÖYvjx cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 

                       র্   hw` †Kvb cÖwZôvb িরখাস্ত ev ’̄wMZ n‡q _v‡K, ev cybtwbeÜ‡bi Rb¨ cÖZ¨vL¨vZ nq, Avgiv Zvi KvQ †_‡K 

mvwj‡ki †Kvb Av‡e`b MÖnY Kie bv| 

 

             ২   AÎ Dcwewai Aax‡b mvwj‡ki Rb¨ †Kvb Av‡e`‡bi cÖ‡qvRb n‡j, Av‡e`b M„nxZ n‡q‡Q Ges e‡Kqv wd cwi‡kvwaZ 

n‡q‡Q g‡g© AeMZ bv nIqv পযথন্ত †Kvb ¯̂Zš¿ m`m¨ mvwjkKvix wn‡m‡e KvR Ki‡e bv| 

 

 
mvwjkKvix wb‡qvM 

 
Dcwewa 331 

 
              ১  GKRb mvwjkKvixB ch©vß g‡g© we‡ivaKvix cÖwZôvb m¤§Z bv n‡j, ‡KvqvwjwU mvwjk ỳB mvwjkKvix Øviv cwiPvwjZ 

n‡e| 

 

              ২ `yBRb mvwjkKvix wb‡qvM Kiv n‡j Ges Zviv m¤§Z bv n‡j, GKRb Av¤úvqvi সসদ্ধান্ত MÖnY Ki‡e| 

 

             ৩  mvwjkKvix I Av¤úvqvi, wb‡qvMKv‡j Aek¨B Avgv‡`i G‡mvwm‡qk‡bi ¯^Zš¿ m`m¨ n‡Z n‡e| 

 

             ৪ ‡h †Kvb পে G‡mvwm‡qk‡bi †cÖwm‡W›U‡K Zvi c‡ে GKRb mvwjkKvix wb‡qv‡Mi Rb¨ Aby‡iva Ki‡Z cv‡i| 

 
Dcwewa 332 

 
               ১ ‡Kvb cÖwZôvb Dcwewa 329 Abyhvqx mvwjk ïiæ Ki‡j Ges Aci cÖwZôvb‡K GKRb gvÎ mvwjkKvix e¨env‡i m¤§Z 

n‡Z ej‡j, Aci cÖwZôvb‡K 14 w`‡bi ( ỳB mßvn) g‡a¨ Aek¨B : 

 

nq 

 

ক mycvwikK…Z mvwjkKvixi bvg MÖnY Ki‡Z n‡e; ev  

খ Ab¨ GKRb mvwjkKvixi bv‡g m¤§Z n‡Z n‡e; 

A_ev 

 

                         গ  ej‡Z n‡e †h, †m ïaygvÎ GKRb mvwjkKvix e¨env‡i m¤§Z bq; 
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                     র্  wb‡Ri mvwjkKvixi bvg ej‡Z n‡e; Ges 

 

                     ম  cÖ_g cÖwZôv‡bi mvwjkKvixi wel‡q AvcwË Rvbv‡Z cv‡i| 

 
             ২ hw` wØZxq cÖwZôvb Zvi mvwjkKvix bvg উত্রিখ K‡i, cÖ_g cÖwZôvb‡K Aek¨B mvZ w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨ †mB 

g‡bvbq‡bi Dci AvcwË Ki‡Z n‡e, Ab¨_vq Zv M„nxZ e‡j MY¨ Kiv n‡e| 

 

            ৩  hw` wØZxq cÖwZôvb mvov bv †`q, GKRb gvÎ mvwjkKvix w`‡q mvwjk Kiv hv‡e bv| Dfq cÖwZôvb KZ…©K ev Zv‡`i 

c‡ে Aek¨B mvwjkKvix wb‡qvM Ki‡Z n‡e| 

 
Dcwewa 333 

 
hw` †Kvb cÖwZôvb Dcwewa 329 Abyhvqx mvwjk ïiæ K‡i wKš‘ Aci cÖwZôvb‡K ïaygvÎ GKRb mvwjkKvix‡Z m¤§Z n‡Z bv 

e‡j, ZLb Aci cÖwZôvb‡K Aek¨B †PŠÏ w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨ wjwLZfv‡e Zvi mvwjkKvix g‡bvwbZ Ki‡Z n‡e| mvZ 

w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨ wjwLZfv‡e †Kvb †hŠw³K AvcwË bv Kiv n‡j, †h †Kvb পে KZ…©K wb‡qvMK…Z mvwjkKvix Aci 

পে KZ…©K M„nxZ n‡q‡Q e‡j MY¨ Kiv n‡e| 

 

Dcwewa 334 

 
mvwjkKvix ev mvwjkKvixMY g‡bvbxZ n‡q †M‡j Ges AvcwËi Rb¨ Aby‡gvw`Z mgq †cwi‡q †M‡j, Ges mswkøó mKj 

AvcwË wb®úwË n‡q †M‡j, mvwjkKvix ev mvwjkKvixMY‡K wb‡qvM Kiv n‡q‡Q e‡j MY¨ Kiv n‡e| cÖwZôvb¸‡jv‡K AvBb 

Abyhvqx mvwjkKvix ev mvwjkKvixMY‡K ¯̂vaxbfv‡e KvR Ki‡Z w`‡Z n‡e| 

 
Dcwewa 335 

 
             ১ †Kvb cÖwZôvb KZ…©K g‡bvbxZ mvwjkKvixi wel‡q Acicে †Kvb AvcwË DÌvcb Ki‡Z PvB‡j, mswkøó wb‡qv‡Mi 

†bvwUk cÖ`v‡bi 7 w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨ Zv Ki‡Z n‡e| AvcwËi KviY mn wjwLZfv‡e AvcwË †ck Ki‡Z n‡e| 

hw` †cÖwm‡W›U সসদ্ধান্ত cÖ`vb K‡i †h, উত্রিখ‡hvM¨ Ab¨vq n‡Z cv‡i, Zvn‡jB ïaygvÎ wb‡hv‡Mi Dci AvcwË ‰ea 

n‡e| 

 
             ২ hw` †Kvb cে: 

 

                        ক Aby‡iv‡ai ci †PŠÏ w`‡bi ( ỳB mßvn) g‡a¨ †Kvb mvwjkKvix g‡bvbxZ Ki‡Z e¨_© nq; ev 

 

                        খ  g‡bvbq‡bi Dci ‰ea AvcwËi †PŠÏ w`‡bi ( ỳB mßvn) g‡a¨ mvwjkKvix cwieZ©‡bi Dci m¤§wZ Ávc‡b 

e¨_© n‡j, 

 

Aci cÖwZôvb, mvwjkKvix g‡bvbq‡b e¨_© A_ev Aby‡gvw`Z mg‡qi g‡a¨ mvwjkKvix cwieZ©‡bi Dci m¤§wZ Ávc‡b 

e¨_© cÖwZôv‡bi c‡ে wb‡qv‡Mi Rb¨ †cÖwm‡W›U‡K Aby‡iva Ki‡Z cv‡i| 

 

             ৩ ‡cÖwm‡W‡›Ui AwfcÖv‡qi wel‡q G‡mvwm‡qkb †bvwUk cÖ`vb Ki‡e| hw` †mB †bvwUk cÖ`v‡bi †PŠÏ w`‡bi ( ỳB mßvn) 

g‡a¨ Aci cÖwZôv‡bi wbKU MÖnY‡hvM¨ †Kvb mvwjkKvix g‡bvbqb Ki‡Z bv cv‡i, †cÖwm‡W›U সসদ্ধান্ত wb‡Z cv‡ib| 
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             ৪  ‡h †Kvb cÖwZেvb †Pqvi ev ‡KvqvwjwU Avwcj KwgwUi †h †Kvb m`‡m¨i wbKU AvcwË †ck Ki‡Z cv‡ib, Z‡e Zv 

mswkøó wb‡qv‡Mi †bvwUk cÖ`v‡bi mvZ w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨ Ki‡Z n‡e| ‡h †Kvb AvcwË KviY mn wjwLZfv‡e 

†ck Ki‡Z n‡e| hw` †cÖwm‡W›U সসদ্ধান্ত cÖ`vb K‡i †h, উত্রিখ‡hvM¨ Ab¨vq n‡Z cv‡i, Zvn‡jB ïaygvÎ wb‡qv‡Mi 

Dci AvcwË ‰ea n‡e| 

 

             ৫ hw` †Kvb AvcwË KvR bv K‡i Ges cÖZ¨vnvi Kiv bv nq, †mwU ˆea wKbv Zv wVK Ki‡Z Aek¨B †cÖwm‡W›U‡K 

Aby‡iva Ki‡Z n‡e| 

 

             ৬ AvcwË DÌvc‡bi mvaviY mgqmxgv AwZµvšÍ nIqvi ci bZzb mvে¨cÖgvY mvg‡b Avm‡j, ZLbI AvcwË DÌvcb 

Kiv hv‡e| †mwUi ïbvbx n‡e wKbv Ges †mwU ˆea wKbv, Zv †cÖwm‡W›U wba©viY Ki‡eb| 

 
              ৭ hw` †Kvb cÖwZôvb †cÖwm‡W‡›U AwfcÖvq ev wm×v‡šÍi mv‡_ wØgZ †cvlY K‡i, ‡mwU cwiPvjK‡`i wbKU Avwcj Ki‡Z 

cvi‡e Z‡e Zv †bvwUk cÖ`v‡bi mvZ w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨ Ki‡Z n‡e| cwiPvjKMY Dc‡iv³ c¨viv (3) I c¨viv 

(4) Gi gva¨‡g †cÖwm‡W›U‡K cÖ`Ë †Kvb েgZv e¨envi Ki‡Z cv‡ib| 

 

               ৮  hw` †cÖwm‡W‡›Ui †Kvb m¤¢ve¨ ¯̂v_© we‡iva _v‡K. wZwb AÎ Dcwewagvjvi Aax‡b mvwjkKvix wb‡hvM Ki‡eb bv| 

এত্রেত্রে, †cÖwm‡W‡›Ui gZ fvBm-‡cÖwm‡W›U ev fvicÖvß †cÖwm‡W‡›Ui wb‡qv‡Mi mgiƒc েgZv _vK‡e| 

 

 
mvwjkKvix, Av¤úvqvi ev Avwcj KwgwU m`m¨‡`i KZ…©Z¡ cÖZ¨vnvi 

 
Dcwewa 336 

 

              ১  GKevi †Kvb mvwjkKvix, Av¤úvqvi ev Avwcj KwgwU m`m¨ wb‡qvMcÖvß n‡j, Dfq cÖwZôvb m¤§Z bv n‡j Zvi KZ…©Z¡ 

cÖZ¨vnvi Ki‡Z cvi‡e bv| 

  

              ২  †Kvb mvwjkKvix, Av¤úvqvi ev Avwcj KwgwU m`‡m¨i B›Uvib¨vkbvj KUb G‡mvwm‡qk‡bi m`m¨c` ’̄wMZ _vK‡j, 

cwiPvjKগে m¤§Z bv n‡j wZwb †h c‡`B wb‡qvwRZ †nvb bv †Kb, wZwb KvR Ki‡Z cvi‡eb bv| 

 

             ৩ ‡cÖwm‡W›U †Kvb wb‡qvM cÖZ¨vnvi Ki‡Z cv‡ib Ges weKí wb‡qvM w`‡Z cv‡ib: hw` Zviv 

†mwU bv Ki‡j †Kvb m¤¢ve¨ Ab¨vq n‡Z cv‡i; ev 

wb‡¤œv³ cwiw ’̄wZ‡Z †h †Kvb cে Zv Kivi Av‡e`b Ki‡j: 

     ক hw` োরা Dcwewa 335 Gi Aax‡b †Kvb AvcwË envj iv‡L; 

                         খ hw` wb‡hvMK…Z mvwjkKvix gviv hvq, KvR Ki‡Z A¯̂xK…wZ ev Aেg nq; 

                         গ hw` wb‡qv‡Mi A_ev mvwj‡ki ’̄v‡b m¨v¤új †cŠQv‡bvi 21 w`‡bi (wZb mßvn) g‡a¨, †hwU c‡i nq, GKgvÎ 

mvwjkKvix †Kvb সসদ্ধান্ত bv †`b; 
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                         র্ hw` ỳB Rb mvwjkKvixi wb‡qv‡Mi A_ev mvwj‡ki ’̄v‡b m¨v¤új †cŠQv‡bvi 21 w`‡bi (wZb mßvn) g‡a¨, 

†hwU c‡i nq, †Kvb সসদ্ধান্ত bv †`b ev Av¤úvqvi wb‡qvM bv K‡ib; ev 

 

                         ম  hw` Av¤úvqvi Zvi wb‡qv‡Mi ZvwiL †_‡K mvZ w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨, †Kvb সসদ্ধান্ত bv †`b; 

 
             ৪  ‡cÖwm‡W‡›Ui AwfcÖv‡qi wel‡q G‡mvwm‡qkb †bvwUk cÖ`vb Ki‡e| hw` †Kvb cÖwZôvb †cÖwm‡W‡›Ui mv‡_ wØgZ †cvlY 

K‡i, ‡mwU cwiPvjK‡`i wbKU Avwcj Ki‡Z cvi‡e Z‡e Zv †bvwUk cÖ`v‡bi mvZ w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨ Ki‡Z 

n‡e| cwiPvjKMY, †cÖwm‡W›U‡K cÖ`Ë †Kvb েgZv e¨envi Ki‡Z cv‡i| 

 

 
mgqm~Px 

 
Dcwewa 337 

 
               ১ g¨vbyqvj †KvqvwjwU এিং যন্ত্র দ্বারা পরীো আধাসরে সাসলত্রশ ক্ষেত্রে: 

 

সিসধ 223 সনসদথ ষ্ট কত্রর ক্ষয ক্ষকাত্রনা দািীর সিজ্ঞসপ্তর সম়েসীমা এিং সোত্রম্প গ্রিত্রের সম়ে। যসদ না অনের্াত্রি সিে িও়ো র্াত্রক, 

এক পে অনে পেত্রক সলসখের্াত্রি সিসধ 223 ক্ষমাোত্রিক ক্ষযত্রনা গুেগেমান সম্পত্রকথ  দািী জানাত্রি, সাসলশ-সনষ্পসি ঘোর আত্রগ। 

 

                         ক  ক্ষকাত্রনা দািী সম্পত্রকথ  সলসখে সিজ্ঞসপ্তর 42 সদত্রনর (6 সপ্তাি) –এর মত্রধে সাসলশ সনষ্পসি শুরু করত্রে িত্রি উপসিসধ 329 

ক্ষমাোত্রিক; এিং 

 

                         খ   ক্ষকাত্রনা দািী সম্পত্রকথ  সলসখে সিজ্ঞসপ্তর 56 সদত্রনর (8 সপ্তাি) –এর মত্রধে সোত্রম্পল সাসলশ-সনষ্পসির স্থাত্রন এিং/অর্িা 

ক্ষেত্রের স্থাত্রন পাঠিত্র়ে সদত্রে িত্রি। 

 

                ২   cwiPvjKMY GB mgqmxgv e„w× Ki‡Z cv‡ib, hw` mswkøó cÖwZôvb †`Lv‡Z cv‡i †h, GwU bv n‡j we‡kl Ab¨vq n‡e 

Ges GB mKj cwiw ’̄wZ‡Z mgqmxgv e„w×i Av‡e`b †hŠw³K| Av‡e`bwU Avgv‡`i wbKU Aek¨B wjwLZfv‡e w`‡Z 

n‡e| cwiPvjKMY সসদ্ধান্ত MÖn‡Yi c~‡e© Ab¨vb¨ cÖwZôv‡bi gZvgZ we‡ePbvq †b‡eb†b‡eb| 

 

 
mvwj‡ki ’̄vb 

 
Dcwewa 338 

 
              ১  we‡ivaxq cÖwZôvb¸‡jvi m¤§wZ‡Z g¨vbyqvj †KvqvwjwU mvwjk †h †Kvb ¯’v‡b n‡Z cv‡i| hw` g¨vbyqvj mvwj‡ki Rb¨ 

cেMY †Kvb m¤§wZ‡Z †cŠQ‡Z cv‡i, g¨vbyqvj †KvqvwjwU mvwjk Avgv‡`i mvwjkx iæ‡g AbywôZ n‡e| 

 

              ২  g¨vbyqvj mvwj‡k Avwc‡ji ক্ষেত্রে, g¨vbyqvj Avwc‡ji †Kv_vq ïbvbx n‡e Zv cwiPvjKMY সসদ্ধান্ত †bleb| 

 

              ৩ mvwjk ev Avwcj †hLv‡bB †nvK bv †Kb, Avgiv mvwjk I Avwc‡ji wm×v‡šÍ mxj w`e Ges Zv wjfvicy‡j Kvh©Ki 

Kie| 
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Kvh©cÖYvjx 

 
Dcwewa 339 

 
              ১  গুেগে মাত্রনর সাসলশ m¨v¤ú‡ji wfwË‡Z cwiPvjbv Kiv n‡e Ges g¨vbyqvj cixেvi gva¨‡g ক্ষগ্রড্ এিং ক্ষেত্রপল wba©vwiZ 

n‡e, যসদ না উর়্ে পে ইন্সেুত্রমে পরীোর জনে সলসখের্াত্রি সিে ি়ে| 

 

              ২  ‡U÷ wi‡cv‡U©i wfwË‡Z Bb÷ªy‡g›U †Uw÷s mvwjk cwiPvjbv Kiv n‡e| †U÷ wi‡cv‡U©i Z_¨ n‡e েূ়িান্ত, যসদ পেগুসল 

সিসধ 224 এিং সিসধ 233 ক্ষমাোত্রিক ধাপগুসল পালন কত্রর র্াত্রক| mvwjkKvixMY সসদ্ধান্ত MÖnY Ki‡eb, hw` †h †Kvb 

wb‡¤œv³ wel‡q e¨_© nq: 

 

                        ক cÖ‡hvR¨ Qv‡o m¤§Z n‡Z; ev 

 

                        খ Pzw³‡Z cÖ‡hvR¨ †U÷ wi‡cv‡U©i e¨vL¨vq m¤§Z n‡Z; ev 

 

                        গ   ‡U÷ wi‡cvU© Bmy¨i 14 w`‡bi ( ỳB mßvn) g‡a¨ m¤§wZK…Z fvov cwi‡kv‡a e¨_© n‡j| 

 

                        র্ ক্ষেত্রের স্থান সিষত্র়ে সিে িও়ো। 

 

              ৩  Bb÷ªy‡g›U †Uw÷s mvwj‡k Dcwewa 346 I 347 cÖ‡hvR¨ n‡e bv| 

 

              ৪  Dcwewa 352 Abyhvqx mvwjkKvix, mvwjkKvixMY ev Av¤úvqv‡ii wm×v‡šÍi weiæ‡× †h †Kvb cÖwZôvb Avwcj Ki‡Z 

cvi‡e, Z‡e AwaKZi †Kvb Bb÷ªy‡g›U †U÷ Kiv n‡e bv| 

 

 
wePvi e¨e¯’v 

 
Dcwewa 340 

 
wePvi e¨e ’̄v msµvšÍ AvB‡bi cÖweavb েzYœ bv K‡i, mvwjkx Pzw³ Abyhvqx ‡Kvb welq mvwj‡k Rgv w`‡j mvwjkKvix I 

Av¤úvqvi Zv‡`i GLwZqvivax‡b সসদ্ধান্ত w`‡Z cv‡i| 

 

Dcwewa 341 

 
              ১  hw` GKwU cÖwZôvb †KvqvwjwU অর্িা প্রযুসক্তগে mvwjk শুরু K‡i Ges Aci cÖwZôvb ‡KvqvwjwUi wel‡q wePvi ev 

Pzw³i kZ©vejx‡Z we‡iva K‡i, cেMY Ab¨iƒc m¤§wZ Ávcb bv Ki‡j, ‡m‡ে‡Î GKwU †UKwbK¨vj mvwjk n‡e| 

†UKwbK¨vj সসদ্ধান্ত ej‡e: 

 

                         ক Avgv‡`i GLwZqvi Av‡Q wKbv., 

 

                         খ welq¸‡jv †KvqvwjwU mvwjk mv‡c‡ে wKbv; Ges  

                        গ ‡KvqvwjwU m¤ú‡K© Pzw³i †Kvb& †Kvb& welq cÖ‡hvR¨ 
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             ২ mvaviY c×wZ‡Z GKwU Avwc‡ji gva¨‡g GKwU cÖwZôvb GB ivq P¨v‡jÄ Ki‡Z cv‡i| 

 

             ৩  ‡UKwbK¨vj mvwjk ev Avwcj ivq cÖ`vb K‡i GKwU †KvqvwjwU mvwjk msNwUZ n‡Z cv‡i †h: 

 

ক       ‡mLv‡b GKwU ˆea mvwjk Pzw³ i‡q‡Q; Ges  

খ         Avgv‡`i Dcwewa cÖ‡hvR¨| 

              ৪ ক্ষকাত্রনা এক পে দ্বারা অনুত্ররাধ করা িত্রল, পসরোলকমণ্ডলী োৌঁ ত্রদর েূ়িান্ত ও সনরত্রপে সিেেেো অনুসাত্রর একটি ক্ষকা়োসলটি 

সাসলশীর সংঘেন ক্ষেকসনকোল সাসলশীর সত্রে একত্রযাত্রগ করার সসদ্ধান্ত সনত্রে পাত্ররন। 

 

 

÷¨vÛvW© 

 
Dcwewa 342 

 
              ১  hLb Avgiv ‡KvqvwjwUi Rb¨ ÔBDwbfvm©vj ÷¨vÛvW©Õ Gi w`‡K wb‡ ©̀k Kwi, Avgiv †evSvB Avgv‡`i Ges BDbvB‡UW 

†÷Um wWcvU©‡g›U Ad GwMÖKvjPvi Gi gv‡S we`¨gvb BDwbfvm©vj KUb ÷¨vÛvW© GwMÖ‡g›U Gi Aax‡b M„nxZ is I 

wjd †MÖ‡Wi Rb¨ BDwbfvm©vj ÷¨vÛvW©| 

 

              ২  G‡mvwm‡qk‡bi wbKU ÔBDwbfvm©vj ÷¨vÛvW©Õ Gi GKwU c~Y© †mU i‡q‡Q| Awdm PjvKv‡j ¯̂Zš¿ m`m¨iv Zv cwi`k©b 

Ki‡Z cv‡ib| †m¸‡jv mvwjk I Avwcj wb®úwË‡Z e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i| 

 

              ৩  ‡KvqvwjwU Avwcj c¨v‡bj KZ…©K wbqwgZ cwi`k©‡bi Rb¨ ÷¨vÛvW©¸‡jv Dcw ’̄Z _vK‡e| hw` Zviv KL‡bv g‡b K‡ib 

†h, ÷¨vÛvW© cwiewZ©Z n‡q‡Q, c¨v‡bj c`‡েc MÖnY Ki‡e| 

 
Dcwewa 343 

 
                 ১  ÒAvBwmG Awdwmqvj ÷¨vÛvW©mÓ n‡jv †m¸‡jv hv cwiPvjKMY Aby‡gv`b K‡i‡Qb Ges G‡mvwm‡qkb wbwðZ K‡i‡Q| 

 

              ২ G‡mvwm‡qkb ÷¨vÛvW©¸‡jv msiেY Ki‡e| Awdm PjvKv‡j ¯̂Zš¿ m`m¨iv Zv cwi`k©b Ki‡Z cv‡ib| †m¸‡jv 

mvwjk I Avwcj wb®úwË e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i| 

 

              ৩  ‡KvqvwjwU Avwcj c¨v‡bj KZ…©K wbqwgZ cwi`k©‡bi Rb¨ ÷¨vÛvW©¸‡jv Dcw ’̄Z _vK‡e| hw` Zviv KL‡bv g‡b K‡ib 

†h, ÷¨vÛvW© cwiewZ©Z n‡q‡Q, c¨v‡bj c`‡েc MÖnY Ki‡e| 

 

              ৪  ‡KvqvwjwU Avwcj c¨v‡b‡ji মন্তিে we‡ePbvi ci cwiPvjKMY ÷¨vÛvW©¸‡jv cwieZ©b Aby‡gv`b Ki‡eb| Avgiv 

cÖ‡Z¨K wbewÜZ cÖwZôvb I ¯̂Zš¿ m`m¨MY‡K প্রস্তাসিে cwieZ©‡bi wel‡q 14 w`‡bi ( ỳB mßvn) wjwLZ †bvwUk cÖ`vb 

Kie| Zvici Avgiv cwieZ©b¸‡jv Aby‡gv`b Kie| bZzb ÷¨vÛvW©¸‡jv Aby‡gv`b nIqvi c‡ii w`b †_‡K †m¸‡jv 

Kvh©Ki n‡e| †mB Zvwi‡L ev Zvi c‡ii Pzw³¸‡jv‡Z †m¸‡jv cÖ‡hvR¨ n‡e| 
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             ৫  KU‡bi ‡MÖv_ ev †MÖ‡Wi Rb¨ bZzb ÷vÛvW©¸‡jv Avgiv wbwðZ Kiv gvÎ e¨eüZ n‡e| 

 

 

we‡iv‡a f¨vjy cv_©K¨ cÖ‡qvM 

 
Dcwewa 344 

 
              ১  যসদ না উপসিসধ 348 অর্িা উপসিসধ 354 প্রত্রযাজে ি়ে, অর্িা সিিাদরে সংস্থাগুসল অনে সকছুত্রে সিে ি়ে, গুেগেমান সাসলশ 

রাত্র়ের সর্সি িত্রি র্োলু সড্ফাত্ররন্স কসমটি দ্বারা সনসদথ ষ্ট মাত্রনর েফাে, যা িৃসদ্ধ পাত্রি গুসেেত্রক, যসদ প্রত্রযাজে ি়ে, ক্ষযমন সিসধ 

22-এ িেথনা করা আত্রছ। মাইত্রক্রাত্রন়োর ও শসক্ত সিষত্র়ে সংত্রশাধত্রনর কাযথকরী োসরখ, 1 অত্রক্টাির 2017-এর আত্রগ করা েুসক্তর 

ক্ষেত্রে, মাইত্রক্রাত্রন়োর ও শসক্তর মাত্রনর েফাত্রের ক্ষেত্রে ক্ষসই োসরত্রখ িলিৎ র্াকা রুল িুক প্রত্রযাজে িত্রি (সিত্রশষ কত্রর সিসধ 

234, 235 এিং 236), যসদ না পেগুসল অনে সকছুত্রে সিে ি়ে। ক্ষযসি েুসক্ত 1 অত্রক্টাির 2017 োসরত্রখ িা োর পত্রর 

িত্র়েত্রছ, ক্ষসত্রেত্রে মাত্রনর েফাত্রের ক্ষেত্রে র্োলু সড্ফাত্ররন্স কসমটি যা সস্থর করত্রিন ক্ষসটিই প্রত্রযাজে িত্রি। 

 

                      ক  wmAvBGd Ges wmAviGd Pzw³i ক্ষেত্রে, cÖ‡hvR¨ f¨vjy cv_©K¨ n‡e KUb †cŠQv‡bvi  

 Zvwi‡L nIqv cv_©K¨| 

 

                      খ  GdIwe Pzw³i ক্ষেত্রে, cÖ‡hvR¨ f¨vjy cv_©K¨ n‡e wej Ad j¨vwWs ev Ab¨ UvB‡Uj  

 WKz‡g‡›Ui Zvwi‡L nIqv cv_©K¨| 

 

                      গ  Ab¨ mKj ক্ষেত্রে, cÖ‡hvR¨ f¨vjy cv_©K¨ n‡e evqvi KU‡bi UvB‡Uj MÖn‡Yi w`‡bi  

 mv‡_| 

 
               ২ f¨vjy cv_©K¨¸‡jv cÖKvwkZ nIqvi c‡ii w`b †_‡K Kvh©Ki n‡e| 

 

             ৩ cv_©K¨¸‡jv wba©vwiZ bv n‡j, Pzw³i Rb¨ h_vh_ evRv‡i f¨vjyi cv_©‡K¨i Dci wfwË K‡i সসদ্ধান্ত cÖ`vb Kiv n‡e| 

mvwjkKvix ev mvwjkKvixMY ev Av¤úvqvi ev †KvqvwjwU Avwcj KwgwU h_vh_ cv_©K¨ wba©viY Ki‡eb| 

 

 

             ৪ অ-রু্িরাষ্ট্রীে কটন ইউবনভাসযাল স্টযাডাদেয র (USDA grades) বভবত্তদত বিবি হদল ICA USA EMOT এিং অনযানয 

Upland Value Differences থিে ও থস্টপদলর জনয প্রদর্াজয হদি। এটি ইউবনভাসযার স্টযাডাদেয র থক্ষদত্র ICA Value 

Differences Circular-এ ইদতামদিয িবণযত প্রিৃবের থক্ষদত্র প্রদর্াজয হদি না।. 

 

 

             ৫ উপত্ররাক্ত পদ্ধসেগুসল একটি েসেপূরে গেনা করত্রে িেিিার করা িত্রি। 

 
Dcwewa 345 

 
             ১ ‡KvqvwjwU mvwj‡k, সসদ্ধান্ত bM` A‡_© †`Lv‡bv †h‡Z cv‡i ev Pzw³‡Z ewY©Z IR‡bi Rb¨ Dchy³ gy ª̀vq fMœvs‡kI 

†`Lv‡bv †h‡Z cv‡i| 

 

             ২ wmAvBGd I Abyiƒc Pzw³‡Z, †MÖW I †÷cj ‰`‡N©¨i Rb¨ সসদ্ধান্ত c„_Kfv‡e †`Lv‡Z n‡e| GwU KUb wj›Uvi ev KUb 

I‡q‡÷i Rb¨ cÖ‡hvR¨ n‡e bv| 
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ÔMo ‡MÖWÕ 

 
Dcwewa 346 

 
              ১  ‡Kvb we‡kl †MÖ‡Wi Rb¨ M‡o wewµZ KU‡bi Dci mvwjk wfbœ wfbœ jU ‡kÖYxf~³ Kivi gva¨‡g 

wb®úwË Ki‡Z n‡e| †MÖW ev †MÖ‡Wi fMœvsk †mB †MÖ‡Wi ÷¨vÛv‡W©i Dc‡i I bx‡Pi wn‡m‡e Ki‡Z 

n‡e| M‡o hv-B Avm‡e Zv cÖ`vb Kiv n‡e| evKx¸‡jvi Dci Qvo w`‡Z n‡e| 

 
              ২ evqvi I ‡mjvi Ab¨iƒc m¤§Z bv n‡j GwU cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 

 

‡kÖYxwefvRb 

 
Dcwewa 347 

 
              ১  hw` †Kvb cÖwZôvb †KvqvwjwU mvwj‡ki weiæ‡× Avwcj K‡i Ges AwZwi³ wd cwi‡kva K‡i, Zvn‡j †KvqvwjwU 

Avwcj KwgwU †MÖW, is ev †÷cj ‰`‡N©¨i Rb¨ cÖK…Z ‡kÖYxwefvRb cÖ`k©b K‡i GKwU mvwU©wd‡KU Bmy¨ Ki‡e| 

 

              ২ Av‡gwiKvb Avcj¨vÛ KUb 

 

                        ক  Av‡gwiKvb Avcj¨vÛ KU‡bi is I wjd †MÖW ÔBDwbfvm©vj ÷¨vÛvW©Õ Gi Aax‡b ‡kÖYxসিনেস্ত Kiv n‡e| 

 

Av‡gwiKvb wcgv KUb 

 

                        খ   Av‡gwiKvb wcgv KU‡bi is I wjd †MÖW hy³iv‡óª Awdwmqvj KUb ÷¨vÛvW© Gi Aax‡b ‡kÖYxসিনেস্ত Kiv 

n‡e| 

  

Dfq ক্ষেত্রে, †÷cj ˆ`N©¨ BDbvB‡UW †÷Um wWcvU©‡g›U Ad GwMÖKvjPvi ÷¨vÛvW©m Gi kZ©vejxi Aax‡b 

‡kÖYxসিনেস্ত Kiv n‡e| 

 
             ৩ bb-Av‡gwiKvb KUb 

 
                               ক  Avgv‡`i wbKU _vKv ÔAvBwmG ÷¨vÛvW©mÕ Gi Rb¨ †MÖv‡_i ক্ষেত্রে, GB ÷¨vÛvW©¸‡jvi 

Aax‡b †MÖW ‡kÖYxসিনেস্ত Kiv n‡e|†÷cj ˆ`N©¨ BDbvB‡UW †÷Um wWcvU©‡g›U Ad 

AwMÖKvjPvi ÷¨vÛvW©m Gi kZ©vejxi Aax‡b ‡kÖYxসিনেস্ত Kiv n‡e| 

 

              ৪  ‡hB KUb¸‡jv‡K ‡kÖYxসিনেস্ত Ki‡Z PvB‡e, Zv‡K Avwcj Av‡e`b Kivi mgqB Zv PvB‡Z n‡e| 

 

              ৫ ‡kÖYxwefvRb ïaygvÎ m¨v¤úলK…Z †eB‡ji Dci cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 

 

mvaviY gvb mxgvi evB‡ii KUb 
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Dcwewa 348 

 
             ১ mswkøó †MÖv‡_i mvaviY gvb mxgvi evB‡ii KU‡bi Dci mvwjk I Avwcj, KU‡bi ¯̂vfvweK f¨vjy Aek¨B cÖgvY 

Ki‡Z n‡e| সসদ্ধাত্রন্ত †cŠQv‡bvi Rb¨ †mB f¨vjywU we‡ePbvq Avbv n‡e| f¨vjy wba©viY Kiv bv ‡M‡j, Pzw³i g~‡j¨i 

Dci mvwjk n‡e| 

 

              ২  KUb I‡q÷, wj›Uvi, wcwKs I Abyiƒc wRwb‡mi Dci mvwjk I Avwcj, Rvbv f¨vjyi Dci wfwË K‡i mvwjk n‡e| 

cÖK…Z f¨vjy cÖgvY Kiv bv †M‡j, Pzw³i g~‡j¨i Dci mvwjk n‡e| 

 

             ৩  mvwjkKvix ev mvwjkKvixMY ev Av¤úvqvi Ges wb‡qvMK…Z †KvqvwjwU Avwcj KwgwU KUb e¨emvi mv‡_ mshy³ 

cÖwZôvb ev e¨w³ Ges KUb I‡q÷, wj›Uvi, wcwKs I Abyiƒc wRwb‡mi we‡klÁ‡`i wbKU †_‡K civgk© I ¯^vে¨ 

cÖgvY wb‡Z cvi‡e| 

 

 

bvgnxb mvwjk 

 
Dcwewa 349 

 
              ১ bvgnxb †KvqvwjwU mvwjk ej‡Z †evSvq Avgiv we‡ivaKvix cÖwZôvb, ev mvwjkKvix Ges Av¤úvqv‡ii bvg cÖKvk Kie bv| 

 

              ২ hw` gvb m¤ú‡K© †Kvb we‡iva m„wó nq Ges Dfq cে m¤§Z nq †h, Zviv bvgnxb †KvqvwjwU mvwj‡k hv‡e, wb‡¤œv³ 

cwi‡”Q`¸‡jv mvaviY mvwjkx Kvh©cÖYvjxi e¨wZµg n‡e| 

 

             ৩  Dfq cে †m‡µUvix eive‡i bvgnxb mvwj‡ki Rb¨ wjwLZfv‡e Av‡e`b Ki‡Z cv‡i| Zv‡`i‡K Aek¨B Bmy¨ c‡q›U 

e¨vL¨v Ki‡Z n‡e Ges cÖgvY w`‡Z n‡e †h, GB Av‡e`‡b Aci cÖwZôv‡bi m¤§wZ i‡q‡Q| 

 

              ৪  ‡mB mvwj‡ki Rb¨ wd I PvR© wba©vi‡Yi cÖwZôvb¸‡jvi Ae ’̄v m¤úwK©Z Z_¨ †m‡µUvix‡K Aek¨B cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

 

              ৫  hLb †cÖwm‡W›U cÖgvY MÖnY Ki‡eb, োৌঁ রা mvwjkKvix wn‡m‡e ỳB Rb ¯̂Zš¿ m`m¨‡K wb‡qvM Ki‡eb| hw` 

mvwjkKvixMY 21 w`‡bi (wZb mßvn) g‡a¨ সসদ্ধান্ত cÖ`v‡b m¤§Z bv n‡Z cv‡ib, Zvn‡j †cÖwm‡W›U GKRb Av¤úvqvi 

wb‡qvM †`‡eb| 

 

              ৬  wb‡¤œv³ Ae ’̄vq †cÖwm‡W›U bZzb mvwjkKvix ev mvwjkKvixMY ev Av¤úvqvi wb‡qvM Ki‡Z cv‡ib: 

 

                        ক  mvwjk cÖwµqvi mgq †Kvb mvwjkKvix ev Av¤úvqvi gviv †M‡j, KvR Ki‡Z A¯̂xK…wZ Rvbv‡j ev Aেg 

n‡j;  

 

                        খ mvwjkKvix ক্ষকান এক পে KZ…©K Av¤úvqv‡ii wbKU ‡cÖwiZ †Kvb wel‡q mvZ w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨ †Kvb 

wjwLZ সসদ্ধান্ত Reve bv cvb| 
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               ৭ mvwjkKvixMY I Av¤úvqvi‡K we‡ivaKvix cÖwZôv‡bi bvg †`qv n‡e bv, Ges cÖwZôvb¸‡jv‡KI mvwjkKvix I Av¤úvqv‡ii bvg 

†`qv n‡e bv| 

 

             ৮  cÖvmw½K weµq aib I m¨v¤új, ev †U÷ djvdj Ges Pzw³i mvivsk mvwjkKvix I Av¤úvqvi‡K †`qv †m‡µUvixi 

`vwqZ¡| ïaygvÎ gvb m¤úwK©Z wel‡q mvivsk †`qv n‡e| g¨vbyqvj mvwjk, mvwjkKvix I Av¤úvqv‡ii wbKU hvIqvi 

c~‡e© োৌঁ রা †mjv‡ii aib I m¨v¤új mbv³Ki সেহ্ন b¤̂i w`‡q cwieZ©b Ki‡eb| 

 

              ৯  েসেপূরেগুসল অিশেই সিত্রশষ ফমথগুসলত্রে দেসর করা উসেে। যসদ সমস্ত সফ আর খরে সদত্র়ে ক্ষদ়ো ি়ে, আমরা সিিাসদে 

সংস্থাগুসলত্রক েসেপূরে সদত্র়ে ক্ষদি। এত্রসাসসত্র়েশন প্রত্রেেক েসেপূরত্রের একটি মূল সংস্করে রাখত্রি এিং দুটি মূল সংস্করে 

ক্ষদত্রি। প্রসেিছর এই িাসষথক েসেপূরেটি সসেিাল়ে প্রসেটি পেত্রক এই মূল সংস্করেগুসলর একটি (আর ইত্রমল কত্রর একটি 

সপসড্এফ কসপ) র্কসর়োত্রর পাঠাত্রি, যখন প্রকাশনার উপর প্রসে সাসলত্রশর জনে েসেপূরত্রের একটি দিদুেসেন কসপ ক্ষপ্ররে 

করত্রি।েসেপূরত্রের আত্ররা মূল সংস্করে োইিুেনাল িা সসেিালত্র়ে ক্ষয ক্ষকান পে প্রকাশন োসরত্রখর পূত্রিথ একটি সফ জমা সদত্র়ে 

(এক সপ্তাত্রির ক্ষনাটিশ) সলসখে অনুত্ররাত্রধর সর্সিত্রে ক্ষপত্রে পারত্রি। 

 

 
‡KvqvwjwU mvwjk বসদ্ধান্ত 

 
Dcwewa 350 

 
             ১  সসদ্ধান্ত Avgv‡`i Awdwmqvj di‡g wjwLZfv‡e, ZvwiL I mvwjkKvix ev Av¤úvqvi KZ…©K ¯̂vেi m¤̂wjZ n‡e| Avwcj 

সসদ্ধাত্রন্ত Avwcj KwgwUi ‡Pqvi ev †WcywU †Pqvi Ges †m‡µUvixi ¯̂vেi Aek¨B _vK‡Z n‡e| 

 

             ২ ‡KvqvwjwU wm×v‡šÍi g‡a¨ সসদ্ধাত্রন্তi KviY উত্রিখ _vK‡e bv| 

 

             ৩  ‡h †Kvb সসদ্ধাত্রন্ত mvwjk এর স্থান Bsj¨vÛ Ges Avgv‡`i wbKU Avwcj এর †bvwUk ক্ষপৌছাত্রনার সিথত্রশষ ZvwiL উত্রিখ 

_vK‡e| 

 

             ৪  welq¸‡jv †hLv‡bB wba©vwiZ †nvK ev সসদ্ধান্ত †hLv‡B ¯^vেwiZ, we‡ivaxq cÖwZôv‡bi wbKU †cÖwiZ ev †Wwjfvi Kiv 

‡nvK, Avgv‡`i Dcwewai Aax‡b cÖ`Ë mKj সসদ্ধান্ত Bsj¨v‡Û cÖ`Ë n‡q‡Q e‡j MY¨ n‡e| 

 

             ৫  সসদ্ধাত্রন্তi Zvwi‡L Avgv‡`i Awd‡m Avgiv cÖ‡Z¨K সসদ্ধাত্রন্তi Dci mxj w`e Ges wewa eB‡qi cwiwkó M Gi g‡a¨ 

ewY©Z wd cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 

             ৬ Avgiv mxj cÖ`v‡bi ci ‡h †Kvb সসদ্ধান্ত Kvh©Ki I AZ¨vek¨K n‡e| 

 

             ৭ Avgiv সসদ্ধাত্রন্তi Dci mxj cÖ`v‡bi ci, সংসিষ্ট mKj cে‡K †bvwUk cÖ`vb Kie| 

 

             ৮  mx‡ji wd I Ab¨vb¨ e‡Kqv wd I LiPvw` cwi‡kv‡ai ci সসদ্ধান্ত Aegy³ Kiv n‡e| 

 

             ৯  এত্রসাসসত্র়েশন প্রত্রেেক েসেপূরত্রের একটি মূল সংস্করে রাখত্রি এিং দুটি মূল সংস্করে ক্ষদত্রি। প্রসেিছর এই িাসষথক েসেপূরেটি 

সসেিাল়ে প্রসেটি পেত্রক এই মূল সংস্করেগুসলর একটি (আর ইত্রমল কত্রর একটি সপসড্এফ কসপ) র্কসর়োত্রর পাঠাত্রি, যখন 

প্রকাশনার উপর প্রসে সাসলত্রশর জনে েসেপূরত্রের একটি দিদুেসেন কসপ ক্ষপ্ররে করত্রি। েসেপূরত্রের আত্ররা মূল সংস্করে 

োইিুেনাল িা সসেিালত্র়ে ক্ষয ক্ষকান পে প্রকাশন োসরত্রখর পূত্রিথ একটি সফ জমা সদত্র়ে (এক সপ্তাত্রির ক্ষনাটিশ) সলসখে অনুত্ররাত্রধর 

সর্সিত্রে ক্ষপত্রে পারত্রি। 
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বসদ্ধাত্রন্তর Dci my` 

 
Dcwewa 351 

 
mvwjkKvixMY, Av¤úvqvi ev †KvqvwjwU Avwcj KwgwU ‡hiƒc h_vh_ g‡b K‡i †miƒc Zvwi‡L I †miƒc nv‡i mvaviY ev 

Pµe„w× my‡`i সসদ্ধান্ত w`‡Z cv‡i| 

 

 

‡KvqvwjwU Avwcj 

 
Dcwewa 352 

 
              ১  hw` †h †Kvb cÖwZôvb mvwjkKvix ev mvwjkKvixMY ev Av¤úvqv‡ii সসদ্ধাত্রন্তর mv‡_ m¤§wZ cÖKvk bv K‡i, Zviv 

সসদ্ধাত্রন্ত Aby‡gvw`Z mg‡qi g‡a¨ Avwcj Ki‡Z cvi‡eb| Avgv‡`i wbKU Aek¨B wjwLZfv‡e Avwcj †bvwUk †cÖiY 

Ki‡Z n‡e| Avwcj Kivi mgq Aek¨B Avwc‡ji KviY উত্রিখ Ki‡Z n‡e| AwaKZi KviY ev Reve †Kvb Zvwi‡L 

w`‡Z n‡e Zv Avwcj KwgwUi †Pqvi ev †WcywU †Pqvi wba©viY Ki‡eb| 

 

              ২  Avgiv cwiPvjK KZ…©K wba©vwiZ Av‡e`b wd PvB‡Z cvwi| wewa eB‡qi cwiwkó M Gi g‡a¨ সিস্তাসরেwe Í̄vwiZ eY©bv 

i‡q‡Q| Avgv‡`i Pvjv‡bi Zvwi‡Li 14 w`‡bi ( ỳB mßvn) g‡a¨ GB A_© M„nxZ n‡Z n‡e, bv n‡j Avwcj evwZj n‡q 

hv‡e| 

 

             ৩ GB Dcwewa mvwj‡ki we‡iv‡ai Li‡Pi ক্ষেত্রে cÖ‡hvR¨ n‡e bv| 

 
             ৪  evwl©Kfv‡e wbe©vwPZ †KvqvwjwU Avwcj c¨v‡bj †_‡K wbe©vwPZ ‡KvqvwjwU Avwcj KwgwU (Ô‡KvqvwjwU AvwcjÕ) 

Avwc‡ji ïbvbx Ki‡e| ‡KvqvwjwU Avwcj c¨v‡bj GKRb ‡Pqvi I †WcywU †Pqvi wbe©vPb Ki‡eb| c¨v‡bj †_‡K 

wbe©vwPZ ‡Pqvi I †WcywU †Pqvig¨v‡bi msL¨v ỳ‡qi Kg Ges Pv‡ii †ekx n‡e bv, hv‡`i‡K GKwU ‡KvqvwjwU Avwcj 

KwgwU MV‡bi Rb¨ mswkøó †MÖv_ wePv‡ii Rb¨ me‡P‡q †hvM¨ we‡ePbv Kiv n‡e| 

 

              ৫  Dfq cে m¤§Z ev Df‡q Avwcj bv Ki‡j, Avwc‡ji Rb¨ Aby‡gvw`Z mgq †kl nIqvi c~‡e© Avwcj KwgwU †Kvb 

Avwc‡ji ïbvbx Ki‡e bv| 

 

             ৬  Avwcj KwgwU we‡iv‡ai mKj welq‡K AvIZvf~³ K‡i bZzb mvে¨cÖgvY cÖ`v‡bi AbygwZ w`‡Z cv‡i, hw` bv Avwcj 

Bb÷ªy‡g›U †U÷ mvwj‡k †cÖiY Kiv nq, †m‡ে‡Î †kl †U÷ wi‡cv‡U©i Z_¨ n‡e েূ়িান্ত| 

 

             ৭  ‡msL¨vMwiô †fv‡Ui gva¨‡g Avwcj KwgwU welqwU wba©viY Ki‡e| †Pqvi I †WcywU †Pqvi mn mKj m`‡m¨i GKwU 

K‡i †fvU _vK‡e| hw` Dfq w`‡K †fvU mgvb nq, Zvn‡j welqwU wba©vi‡Yi Rb¨ †Pqvi cybivq †fvU †`‡eb| 

 

             ৮  Kvb cwiPvjK mvwjkKvix ev Av¤úvqvi wn‡m‡e KvR Ki‡j A_ev উত্রিখ‡hvM¨ েwZi m¤¢ebv _vK‡j, wZwb ‡Kvb 

Avwc‡ji wm×v‡šÍ ev Avwcj KwgwU‡Z RwoZ _vK‡Z cvi‡eb bv| 
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              ৯ ‡Kvb ¯̂Zš¿ m`m¨ mvwjkKvix ev Av¤úvqvi wn‡m‡e KvR Ki‡j A_ev উত্রিখ‡hvM¨ েwZi m¤¢vebv _vK‡j, wZwb ‡Kvb 

Avwc‡ji সসদ্ধাত্রন্ত ev Avwcj KwgwU‡Z RwoZ _vK‡Z cvi‡eb bv| 

 
Dcwewa 353 

 
             ১  welqwU mvwj‡k সসদ্ধাত্রন্তর Rb¨ †cÖi‡Yi c~‡e©, †KvqvwjwU Avwcj KwgwU Aek¨B KU‡bi G‡mm‡g›U Ki‡eb A_ev 

BÝUªy‡g›U †Uw÷s Gi ক্ষেত্রে †U÷ wi‡cvU© G‡mm‡g›U Ki‡eb Ges gZvgZ †`‡eb| wKš‘ েূ়িান্ত সসদ্ধান্ত MÖn‡Yi c~‡e©, 

KwgwU‡Z Aek¨B mvwj‡ki সসদ্ধান্ত we‡ePbv Ki‡Z n‡e| 

 

             ২  ‡UKwbK¨vj mvwjk ev Avwc‡ji welq bq Ges wePvi e¨e ’̄v ev gvb m¤úwK©Z Pzw³i kZ©ejxi wel‡q bZzb hyw³ZK© 

†ck Kiv n‡j, KwgwU wm×v‡šÍ †cŠQv‡e Ges mvে¨cÖgv‡Yi Dci wfwË K‡i সসদ্ধান্ত †`‡e| 

 

             ৩ Z‡e Dcwewa 349 Gi Aax‡b সসদ্ধাত্রন্তর সিরুত্রদ্ধ Avwc‡j: 

 

                        ক  Pzw³i cেMY Ges AvwcjKvix c‡েi bvg †Kvb Ae ’̄v‡ZB †KvqvwjwU Avwcj KwgwUi wbKU cÖKvk Kiv n‡e 

bv; 

 

                        খ hw` †Kvb cে c~‡e© Avwcj সসদ্ধান্ত ev mvwjk সসদ্ধান্ত †ck K‡i, †mLv‡b †Kvb Avwcj bv _vK‡j, †mLv‡b 

Aek¨B GB g‡g© M¨vivw›Ug~jK GKwU cÎ _vK‡Z n‡e †h, Avgv‡`i wbKU Avwc‡ji Rb¨ jUwU n‡e jU, 

†eB‡ji Rb¨ †eBj, hv c~e©eZ©x wm×v‡šÍ wQj|; Ges 

 

                         গ  KwgwU Zvi সসদ্ধান্ত ‡`qvi c~‡e© welqwU mvwjk ev Avwcj সসদ্ধাত্রন্ত †cÖiY Ki‡Z cv‡i, সকন্তু Zv Ki‡Z Zviv 

eva¨ bq| 

 

                         র্  এত্রসাসসত্র়েশন প্রত্রেেক েসেপূরত্রের একটি মূল সংস্করে রাখত্রি এিং দুটি মূল সংস্করে দেরী করত্রি। প্রসেিছর এই িাসষথক 

েসেপূরেটি সসেিাল়ে প্রসেটি পেত্রক এই মূল সংস্করেগুসলর একটি (আর ইত্রমল কত্রর একটি সপসড্এফ কসপ) র্কসর়োত্রর 

পাঠাত্রি, যখন প্রকাশনার উপর প্রসে সাসলত্রসর জনে েসেপূরত্রের একটি দিদুেসেন কসপ ক্ষপ্ররে করত্রি। েসেপূরত্রের 

আত্ররা মূল সংস্করে োইিুেনাল িা সসেিালত্র়ে ক্ষয ক্ষকান পে প্রকাশন োসরত্রখর পূত্রিথ একটি সফ জমা সদত্র়ে (এক সপ্তাত্রির 

ক্ষনাটিশ সদত্র়ে) সলসখে অনুত্ররাত্রধর সর্সিত্রে ক্ষপত্রে পারত্রি। 

 

 
Ab¨ †Kv_vI cwiPvwjZ mvwjk Avwcj 

 
Dcwewa 354 

 
              ১  Ab¨ †Kvb G‡mvwm‡qk‡bi wewagvjvi Aax‡b †Kvb g¨vbyqvj †KvqvwjwU Avwcj cwiPvwjZ n‡jI, Zv †KvqvwjwU 

Avwcj c¨v‡b‡ji Avwc‡j †h‡Z cv‡i| Z‡e, G‡Z we‡ivaxq cÖwZôv‡bi wjwLZ m¤§wZ _vK‡Z n‡e| 

 

              ২  mvwjkx wm×v‡šÍi Rb¨ e¨eüZ gv‡bi cv_©‡K¨i Dci wfwË K‡i Avwc‡j সসদ্ধান্ত n‡e, Z‡e ÔBDwbfvm©vj ÷¨vÛvW©Õ evÔ 

AvBwmG ÷¨vÛvW©Õ Gi wecix‡Z KUb wePvi Kiv n‡e| †Kvb gv‡bi cv_©K¨ bv _vK‡j, Avgv‡`i cv_©K¨ cÖ‡hvR¨ 

n‡e| 
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              ৩ †h G‡mvwm‡qk‡bi wewagvjvi Aax‡b mvwjk n‡q‡Q †mwU‡Z ewY©Z mgqmxgvi g‡a¨ Avwcj `v‡qi Ki‡Z n‡e| 

 

              ৪  Avwc‡ji Rb¨ m¨v¤új¸‡jv Aek¨B mvwj‡k e¨eüZ GKB m¨v¤új n‡Z n‡e| cÖK…Z m¨v¤új wn‡m‡e ‡m¸‡jv Aek¨B 

mxj Ki‡Z n‡e Ges ¯̂vেi Ki‡Z n‡e| m¨v¤új¸‡jv Avgv‡`i wbKU †cÖiY Ki‡Z n‡e| mv‡_ GB g‡g© wee„wZ 

_vK‡Z n‡e †h, mvwjk cÖvK…wZK Av‡jvq A_ev K…wÎg Av‡jvq msMwVZ n‡q‡Q| 

 

              ৫  Ab¨ †Kvb G‡mvwm‡qk‡bi wewagvjvi Aax‡b Bb÷ªy‡g›U †U÷ mvwjk n‡q _vK‡jI, Zv ‡KvqvwjwU Avwcj c¨v‡b‡j 

Avwcj †h‡Z cv‡i| Z‡e, G‡Z we‡ivax cÖwZôv‡bi wjwLZ m¤§wZ _vK‡Z n‡e| Dcwewa 352 cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 

              ৬  অোত্রসাসসত্র়েশন সকল রাত্র়ের আসল সংস্করে সংরেে করত্রি এিং োরা আরও দুটি আসল সংস্করে দেসর করত্রি। রা়ে প্রকাসশে 

িও়োর পর ক্ষসত্রক্রোসরত্র়েে একটি অনুসলসপ র্কসর়োত্ররর মাধেত্রম পাঠাত্রিন (এিং একটি সপ-সড্-এফ ইত্রমল কত্রর) প্রসেটি পেত্রক, 

এিং দিদুেসেন কসপ পাঠাত্রিন প্রসেটি সাসলশকারীত্রক। োইিুনাল িা পেগুসলর ক্ষসত্রক্রোসরত্র়েেত্রক সলসখে অনুত্ররাধ সাত্রপত্রে 

এছা়িাও রাত্র়ের আসল অনুসলসপ দেসর করা ক্ষযত্রে পাত্রর, রা়ে প্রকাত্রশর আত্রগ। 

 

 

‡mŠnv`©¨c~Y© wb®úwË 
 
Dcwewa 355 

 

             ১ hw` we‡ivax cÖwZôvb¸‡jv mvwjk ïiæi c~‡e© †Kvb e‡›`ve Í̄ cvq, wKš‘ †mwU wm×v‡šÍi di‡g †iK‡W©i cÖ‡qvRb nq, 

†mB e‡›`ve Í̄ †iKW© K‡i সসদ্ধান্ত cÖ̀ v‡bi Rb¨ Zviv †hŠ_fv‡e GKRb mvwjশKvix wb‡qv‡Mi e¨vcv‡i m¤§Z n‡Z 

cv‡i| 

 

             ২  hw` cÖwZôvb¸‡jv mvwjk ïiæ nIqvi ci Zv‡`i we‡iva wb®úwË K‡i, Zviv Avgv‡`i‡K ZrেYvr AeMZ Ki‡e| 

Zviv সসদ্ধাত্রন্তর di‡g িত্রন্দািস্ত †iKW© Ki‡Z bv ej‡j, mvwjkKvix, UªvBeybvj ev Avwcj KwgwU †Kvb সসদ্ধান্ত cÖ̀ vb 

Ki‡e bv| 

 

             ৩  যসদ একমাে সাসলশী, োইিুেনাল িা আপীল কসমটি একটি েসেপূরে মঞু্জর, োিত্রল এটি অনে ক্ষযত্রকান েসেপূরত্রের মযথাদা পাত্রি, 

শুধু এটটি ছা়িা ক্ষয সিত্রিেনা আসপত্রলর অসধকার পসরেোগ করত্রিন এই মত্রমথ ক্ষয োরা সনষ্পসির েুসক্ত পদ দ্বারা আিদ্ধ িত্রে সিে 

এটি একটি েসেপূরত্রে রূপান্তর করার অনুত্ররাধ জানাত্রনার সম়ে। আসপত্রলর ক্ষকান অসধকার ক্ষনই। 

 

              ৪  GKRb mvwjkKvixi, UªvBeybv‡ji ev Avwcj KwgwUi Ges mx‡ji Rb¨ wba©vwiZ PvR© Aek¨B cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

 

              ৫  mvwjk ev Avwc‡লi wel‡q †Kvb wd ev LiPvw`i wecix‡Z Rgv gva¨‡g Dcwewa 354(4) A_ev Dcwewa 312(2) Gi 

Aax‡b A_© Rgv ‡`Iqv n‡j, UªvBeybvj ev Avwcj KwgwU wba©viY Ki‡e †h, wK Abycv‡Z A_© †diZ †`qv n‡e| Giƒc 

সসদ্ধাত্রন্তর ক্ষেত্রে nv‡Z †bqv Kv‡Ri cwigvY Ges/ev wb®úwËi †bvwUk MÖn‡Yi Zvwi‡L UªvBeybvj ev Avwcj KwgwUi e¨q 

nIqv AvBbx wd we‡ePbvq Avbv n‡e| 
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wd I PvR 

mvwj‡ki Rb¨ Av‡e`b wd 

 Dcwewa 356 

              ১  সাসলসশর জনে পসরোলকত্রদর দ্বারা সনধথাসরে আত্রিদন সফ রুল িুত্রকর পসরসশষ্ট C এর মত্রধে ক্ষদ়ো ি়ে। পসরসশষ্ট C এর ক্ষকানও 

পসরিেথ ন কাযথকর ি়ে যখন পসরিেথ নগুসল সনসিে করার জনে অোত্রসাসসত্র়েশত্রনর একটি অসাধারে িা অনোনে সাধারে সর্াত্রে 

সংসিষ্ট সংত্রশাধনী (গুসল) সংত্রশাধত্রনর প্রত্র়োজন না র্াকত্রল আইসসএ ওত্র়েিসাইত্রের পসরোলকগে সসদ্ধান্ত গ্রিে কত্ররন এিং 

জানান। ) 

 

              ২  GKwU we‡iv‡a GKvwaK Pzw³ _vK‡Z cv‡i, Z‡e cÖ‡Z¨K mvwj‡ki Rb¨ cÖwZôvb‡K Avgv‡`i wbKU Avjv`v Av‡e`b 

wd Rgv w`‡Z n‡e| 

 

             ৩  আমাত্রদর ধাযথ করা আত্রিদন সফ, মূলে, জমা ইেোসদ িত্রি সাসলশীর জনে প্রাপ্ত আত্রিদত্রনর োসরত্রখ িেথ মান রুলিুত্রক উপসিসধ ও 

পসরসশষ্ট গ এত্রে সনধথাসরে পসরমাে(গুসল), আত্রলােে েুসক্ত(গুসল)র অর্িা পসরসশষ্ট 'গ' িা উপসিসধগুসলর অনে ক্ষকাত্রনা সংস্করত্রের 

িছর ন়ে। 

 

 

Avwc‡ji Rb¨ Av‡e`b wd 

 
Dcwewa 357 

 
              ১  Avwc‡ji Rb¨ cwiPvjKMY KZ…©K wba©vwiZ Ave‡`b wd wewa eB‡qi cwiwkó M Gi g‡a¨ ewY©Z n‡q‡Q| 

 

              ২ cwiPvjKMY h_vh_ g‡b Ki‡j, Zviv Av‡e`b wd m¤ú~Y© ev AvswkK n«vm Ki‡Z ev †diZ w`‡Z cv‡i| 

  

             ৩  আমাত্রদর ধাযথ করা আসপল আত্রিদন সফ, মূলে, সাসলশী রাত্র়ে জমা ইেোসদ িত্রি সাসলশীর জনে প্রাপ্ত আত্রিদত্রনর োসরত্রখ িেথ মান 

রুলিুত্রক উপসিসধ ও পসরসশষ্ট গ (অর্িা রা়ে) এত্রে সনধথাসরে পসরমাে(গুসল), আত্রলােে েুসক্ত(গুসল)র অর্িা পসরসশষ্ট গ িা 

উপসিসধগুসলর অনে ক্ষকাত্রনা সংস্করত্রের িছর ন়ে । 

 

 

Ab¨vb¨ wd I PvR©- †UKwbK¨vj 

 
Dcwewa 358 

 
               ১  mvwjkKvixMY mn †UKwbK¨vj Avwcj KwgwU m`m¨iv wd PvR© Ki‡Z cvi‡eb, hv mvwjk/Avwc‡ji cÖ‡Z¨K 

mvwjkKvix/†UKwbK¨vj Avwcj KwgwU m`m¨iv †h cwigvY †hŠw³K mgq w`‡q‡Qb Zvi Dci wfwË K‡i wba©vwiZ n‡e 

Ges mg‡q mg‡q Avgv‡`i KZ…©K wba©vwiZ wb‡¤œv³ †¯‹j Abyhvqx n‡e: 
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                        ক NÈv nv‡i cÖwZ NÈv m‡e©v”P 150 cvDÛ পযথন্ত PvR© Kiv hv‡e|  

                        খ cÖ_g NÈvi ci †Kvb NÈvi fMœvs‡ki Rb¨ †cÖv ivUv nv‡i PvR© n‡e| 

                        গ cÖ‡Z¨K mvwjkKvix‡K b~¨bZg 100 cvDÛ wd cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

 

                        র্ cÖ‡Z¨K mvwj‡ki Rb¨ †Pqvi‡K AwZwi³ 250 cvDÛ wd cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

 
              ২  আমাত্রদর ধাষথ করা আসপল আত্রিদন সফ, মূলে, জমা ইেোসদর পসরমাে িত্রি সাসলশীর জনে প্রাপ্ত আত্রিদত্রনর োসরত্রখ িেথ মান 

রুলিুত্রক উপসিসধ ও পসরসশষ্ট গ এত্রে সনধথাসরে পসরমাে(গুসল)র সর্সিত্রে, আত্রলােে েুসক্ত(গুসল)র অর্িা পসরসশষ্ট 'গ' এর অনে 

ক্ষকাত্রনা সংস্করত্রের িছর ন়ে । 

 

              ৩  hLb UªvBeybvj ev †UKwbK¨vj Avwcj KwgwU g‡b Ki‡eb †h, †Kvb wel‡qi mvwjk ev Avwc‡ji Rb¨ AvBbx civgk© 

cÖ‡qvRb, iv‡q wb‡`wk©Z †hŠw³K AvBbx wd cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

 

              ৪  Avgiv †Kvb Aby‡iva MÖn‡Yi ci †h †Kvb mgq Ges cieZ©x‡Z mg‡q, UªvBeybvj †Pqvi `vex Ki‡Z cv‡ib †h, 

mvwj‡ki mv‡_ m¤ú„³ wd ev LiPvw`i wecix‡Z Rgvi gva¨‡g we‡ivaxq †h †Kvb cে‡K †mB A_© Rgv w`‡Z n‡e| 

†Kvb cে ‡mB A_© Rgv w`‡Z e¨_© n‡j, UªvBeybvj †mB A_© cwi‡kva bv nIqv পযথন্ত ’̄wMZ ev eÜ _vK‡e| 

 

              ৫  hLb Dcwewa 309 Abyhvqx †Kvb সসদ্ধান্ত wm‡ji Rb¨ †ck Kiv nq, mvwjkKvix ev †UKwbK¨vj Avwcj KwgwU m`m¨ 

Zv‡`i cÖ‡hvR¨ NÈv nvi cwi¯‹vifv‡e উত্রিখ K‡i Avgv‡`i wbKU Pvjvb w`‡Z cvi‡eb| mvwjkKvixMY‡K 

cwiPvjKMY KZ…©K Aby‡gvw`Z dig¨v‡U GKwU UvBg kxU Rgv w`‡Z n‡e| 

 

            ৬  একটি সাবল  িা কাবরগবর আবপল কবমটির সেসয শুিুমাত্র একটি েরদচর একটি রবসে না োকদল সদিযাচ্চ £৮০ পর্যন্ত কুবরোর বফ িা 

বপ্রবন্টং েরচ োবি করদত পাদরন। সাবল কারী ভ্রমদণর েরচ, োকার েরচ, জীিনর্াত্রার হার, চাজয  এিং প্রবতবেন ভ্রমদণর েরদচর 

হাদরর োবি সুস্পষ্টভাদি উভে পদক্ষর সদি আগাম সম্মত থকান রু্বিসিত পবরসদরর মদিয করদত পাদর। 

 

             ৭ mvwjkKvixMY Ges †UKwbK¨vj Avwcj KwgwU m`m¨‡`i wd I LiPvw` G‡mvwm‡qkb UvBg kxU cÖvwßi Dci kZ©hy³| 

 

             ৮  Dc‡iv³ welqvw` mv‡c‡ে, সসদ্ধান্ত cÖ̀ v‡bi ci mvwjkKvixMY Ges †UKwbK¨vj Avwcj KwgwU m`m¨iv Zv‡`i wd I 

LiPvw` ZrেYvr cv‡eb| Dcwewa 359 Gi Aax‡b wiwfD‡qi ci hw` cwiPvjKMY †Kvb wd ev LiP A‡hŠw³K g‡b 

K‡ib, mvwjkKvixMY Ges †UKwbK¨vj Avwcj KwgwU m`m¨‡`i‡K cwiPvjK‡`i সসদ্ধান্ত Abyhvqx KvR Ki‡Z n‡e| 

 

            ৯ থকাদনা ট্রাইিুযনাল িা TAC পক্ষগদণর দ্বারা প্রেত্ত এিং ICA কতৃয ক পবরচাবলত তহবিল থেদক সাবল কারীদের িযদের জনয 

একটি অন্তিযতীকালীন অেয প্রোদনর আদে  জাবর করদত পাদর। পবরচালকদের সম্মত িতয মান মানেণ্ড িযিহার কদর এই িরদণর 

অেয প্রোদনর আদে  থেওো থর্দত পাদর। 
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Dcwewa 359 

 
              ১  যসদ, একিার একটি েসেপূরে মন্জুর ি়ে, একটি ফামথ িা সসেিাল়ে সিত্রিেনা কত্ররন ক্ষয োজথ  করা সফ এিং খরে অত্রযৌসক্তক, এটি 

সড্ত্ররক্টরত্রক পসরমাত্রে পুনসিথত্রিেনা করার অনুত্ররাধ জানাত্রে পাত্ররন, সলসখের্াত্রি অনুত্ররাত্রধর কারেগুসল জাসনত্র়ে। পসরোলকরা 

সসদ্ধান্ত ক্ষনত্রিন কে োকা ক্ষদ়ো িত্রি।২ 

 

              ২  সসদ্ধান্ত cÖ`v‡bi 21 w`‡bi (wZb mßvn) g‡a¨ AÎ Dcwewai Aax‡b Avgiv †h †Kvb Aby‡iv‡ai †bvwUk MÖnY Kie| 

 

Dcwewa 360 

 
              ১  mvaviY g~jbxwZ n‡jv †h, welq Abyhvqx LiPvw` n‡e, Z‡e UªvBeybvj I Avwcj KwgwU সসদ্ধান্ত MÖnY Ki‡e †h, †Kvb 

cে wK Abycv‡Z mvwj‡ki LiP enb Ki‡e| 

 

               ২ UªvBeybvj Zvi সসদ্ধান্ত e¨envi K‡i wb‡¤œv³ mswkøó welqvw` mn mKj ¸iæZ¡c~Y© cwicvwk̂©KZv we‡ePbv Ki‡e: 

 

                        ক  mvwj‡ki †Kvb Bmy¨i Kvi‡Y উত্রিখ‡hvM¨ cwigvY e¨q n‡q‡Q Ges †Kvb cে H Bmy¨‡Z weRqx n‡q‡Q| 

 

                        খ AvswkKfv‡e mdj †Kvb `vex wK A‡hŠw³fv‡e AwZwiwÄZ Kiv n‡q‡Q wKbv| 

 

                        গ  ‡Kvb `vex‡Z weRqx c‡েi AvPiY Ges Aci cে KZ…©K cÖ`Ë †Kvb Qvo| 

 

                        র্ cÖ‡Z¨K c‡েi weR‡qi gvÎv 

 

                        ম দলগুসল দ্বারা িে়েগুসল জমা ক্ষদও়ো। 

 

 
Ab¨vb¨ wd I PvR© - †KvqvwjwU 

 
Dcwewa 361 

 
             ১ †KvqvwjwU mvwjk 

 

                        ক   †KvqvwjwU mvwj‡ki Rb¨ me©wb¤œ wd wewa eB‡qi cwiwkó M Gi g‡a¨ ewY©Z n‡q‡Q| Z‡e mvwjkKvixMY 

Av‡iv †ekx PvR© Ki‡Z cv‡ib| 

 

                        খ   Dfq cে wd cÖ`vb Ki‡Z eva¨ _vK‡e| mvwjkKvixMY cÖ‡Z¨Kcে KZ…©K cÖ‡`q wd fvM K‡i †`‡eb| 

 

                 ২ †KvqvwjwU Avwcj 
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                        ক  ‡KvqvwjwU mvwj‡ki Rb¨ me©wb¤œ wd wewa eB‡qi cwiwkó M Gi g‡a¨ ewY©Z n‡q‡Q| Z‡e mvwjkKvixMY 

Av‡iv †ekx PvR© Ki‡Z cv‡ib| 

 

                        খ  AvwcjKvix cÖ‡Z¨K cে wd cÖ`vb Ki‡Z eva¨ _vK‡e| mvwjkKvixMY cÖ‡Z¨K cে KZ…©K cÖ‡`q wd fvM K‡i 

†`‡eb| 

 

             ৩ KUb I‡q÷, wj›Uvi I wcwKs 

 

                        ক  KUb I‡q÷, wj›Uvi I wcwKs Gi †KvqvwjwU mvwjk I Avwcj wd KU‡bi Dci †KvqvwjwU mvwjk I Avwcj 

wd Gi Abyiƒc| 

 
                ৪ ‡kÖYxwefvRb 

 

                         ক  The fee for classification under Bylaw 347 is laid down in Appendix C of the Rule 

Book. Only the firm asking for the classification will have to pay the fee. 

 
Dcwewa 362 

 
              ১ †KvqvwjwU mvwj‡ki Rb¨ †Kvb Av¤úvqvi wbhy³ Kiv n‡j, োৌঁ রা cÖavb cÖwZôvb KZ…©K †KvqvwjwU mvwj‡ki Rb¨ cÖ‡`q 

me©wb¤œ wdi 50% cwigvY A_© MÖnY Ki‡eb| 

 

              ২  ‡h mKj mvwjkKvixM‡Yi সসদ্ধান্ত/ivq Av¤úvqvi‡`i †_‡K Lye †ekx cv_©K¨ n‡e, Zviv Zv‡`i wd †_‡K Av¤úvqv‡ii 

wd cwi‡kva Ki‡Z eva¨ _vK‡eb| hw` mgvb msL¨K cv_©K¨ nq, cÖ‡Z¨K mvwjkKvix A‡a©K cwi‡kva Ki‡eb| 

†KvqvwjwU Avwc‡ji ক্ষেত্রে, Avwcj KwgwU সসদ্ধান্ত ‡b‡e †h, †Kvb mvwjkKvix Av¤úvqvi‡K A_© cwi‡kva Ki‡e| 

 
Dcwewa 363 

 
             ১  সসদ্ধান্ত GKevi cÖKvwkZ nIqvi ci, hw` ‡Kvb cÖwZôvb g‡b K‡i †h, mvwjkKvix ev mvwjkKvixMY, Av¤úvqvi ev 

Avwcj KwgwU KZ…©K wba©vwiZ wd I LiPvw` A‡hŠw³K, Zviv GB A‡_©i cwigvY cybwe©‡ePbvi Rb¨ cwiPvjK‡`i 

ej‡Z cv‡i| cwiPvjKMY wba©viY Ki‡eb †h, wKfv‡e Zv cwi‡kva Kiv n‡e| 

 

             ২  wd I LiPvw`i †bvwUk A_ev সসদ্ধান্ত cÖKvwkZ nIqvi, †hwU c~‡e© nq, 14 w`‡bi ( ỳB mßvn) g‡a¨ AÎ Dcwewai 

Aax‡b Avgiv †h †Kvb Aby‡iv‡ai †bvwUk MÖnY Kie| 

 

 
÷¨vw¤ús PvR 

 
Dcwewa 364 

 

              ১  wd wewa eB‡qi cwiwkó M Gi g‡a¨ ÷¨vw¤ús PvR© ewY©Z n‡q‡Q| we‡iva m„wóKvix Pzw³i cÖ`v‡b Zvwi‡L cÖwZôv‡bi 

wbeÜb ÷¨vUvm Abyhvqx nv‡i GB A_© cwi‡kva Ki‡Z n‡e| mvwjk শুরু nIqvi ci hw` †Kvb cÖwZôv‡bi wbeÜb 

¯’wMZ ev ewn¯‹vi Kiv nq, A_ev cybtwbeÜ‡bi Rb¨ cÖZ¨vL¨vb Kiv nq, Zv‡K Aek¨B AwbewÜZ nv‡i A_© 

cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

 

‡KvqvwjwU mvwjk I Avwcj 

 

                  ২ ‡KvqvwjwU mvwj‡k Dfq cÖwZôvb ÷¨vw¤ús PvR© cÖ`vb Ki‡Z eva¨ _vK‡e, Z‡e mvwjkKvixMY cÖ‡Z¨K cÖwZôv‡bi cÖ‡`q PvR© 

fvM K‡i †`‡eb| 
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 Dcwewa 354 Gi Aax‡b †KvqvwjwU Avwc‡j, AvwcjKvix cÖ‡Z¨K cÖwZôvb ÷¨vw¤ús PvR© cÖ`vb Ki‡Z eva¨ _vK‡e,        

Z‡e mvwjkKvixMY cÖ‡Z¨K cÖwZôv‡bi cÖ‡`q PvR© fvM K‡i †`‡eb| 

 

 
wd cwi‡kv‡a eva¨evaKZv 

 
Dcwewa 365 

 
hw` †Kvb cÖavb cÖwZôvb Zvi অধীনস্থ †Kvb AwbewÜZ cÖwZôv‡bi Rb¨ mvwjkKvix ev Av¤úvqvi wb‡qvM K‡i Ges †mB 

AwbewÜZ cÖwZôvb A_© cwi‡kv‡a e¨_© nq, Zvn‡j †mB cÖavb cÖwZôvb mvwjkKvix, Av¤úqvi I ÷¨v¤ú wd cwi‡kva Ki‡Z 

eva¨ _vK‡e| 

 

 
Am¤ú~Y© বসদ্ধান্ত I e¨Z¨qKvix cক্ষ 

 

বরত্রপার্ট ং 

 
Dcwewa 366 

 
              ১  hw` G‡mvwm‡qkb ‡Kvb সসদ্ধাত্রন্তi Rb¨ ‡Kvb cে (wi‡cvU©Kvix cে) ev Zv‡`i cÖwZwbwai KvQ †_‡K wjwLZ civgk© 

MÖnY K‡i †h, সসদ্ধাত্রন্তi Acicে (ÒAwfhy³ e¨Z¨qKvix) †mB সসদ্ধান্ত cÖwZcvjb K‡iwb, Zvn‡j Zv cwiPvjK‡`i 

AewnZ Kiv n‡e| 

 

             ২  ‡mB civg‡k©i Dci KvR Kivi c~‡e©, Awfhy³ e¨Z¨qKvix cে Zv‡`i cÖwZcvjb bv Kivi KviY 14 w`‡bi ( ỳB w`b) 

g‡a¨ e¨³ bv Ki‡j, †m‡µUvix Zv‡`i bvg ZvwjKvf~³ Kivi wel‡q cwiPvjK‡`i AwfcÖvq Awfhy³ e¨Z¨qKvix 

cে‡K wjwLZfv‡e AewnZ Ki‡eb| cwiPvjKMY Awfhy³ e¨Z¨qKvix c‡েi ‡ckK…Z KviY we‡ePbv Ki‡eb †h, 

wi‡cvU©Kvix c‡েi KvQ †_‡K cÖvß Z_¨vejx cÖKvk Kiv n‡e wKbv| 

 
              ৩  cwiPvjKMY e¨Z¨qKvix c‡েi bvg Zvi wbe©vwPZ c×wZ‡Z KUb G‡mvwm‡qkb (wmAvBwmwmG) ev Ab¨ †Kvb ms ’̄v ev 

e¨w³i gv‡S আন্তজথ াসেক সিত্রযাসগোর Rb¨ ¯̂Zš¿ m`m¨, m`m¨ cÖwZôvb, m`m¨ G‡mvwm‡qk‡bi wbKU cÖ`vb mn 

িােে়েকারীত্রদর bv‡gi ZvwjKv I cÖ‡qvRbxq Z_¨ G‡mvwm‡qk‡bi I‡qemvB‡Ui mvaviY cÖ‡ekmva¨ ’̄v‡b cÖKvk Ki‡Z 

cv‡ib| 

 

              ৪ hw` cwiPvjKMY Giƒc সসদ্ধান্ত MÖnY K‡ib, Zvn‡j GB Z_¨v I Ab¨vb¨ cÖ‡qvRbxq Z_¨vw` ÒAvBwmG Am¤ú~Y© সসদ্ধান্ত 

ZvwjKv: Ask 1Ó bv‡g AwfwnZ Am¤ú~Y© wm×v‡šÍi ZvwjKvq cÖKvk Kiv n‡e| 

 
                ৫  AvBb welqK †Kvb cÖkœ hw` cÖwZôvb¸‡jv wjf Uz Avwc‡ji Rb¨ nvB‡Kv‡U© `iLv Í̄ K‡i, wi‡cvU©Kvix c‡েi 

Aby‡iv‡a, †mB cÖwZôvb¸‡jv‡K nvB‡Kv‡U©i iv‡qi djvdj AwggvswmZ †i‡L h_vh_ cv`UxKv mshy³ mn ÒAvBwmG 

Am¤ú~Y© সসদ্ধান্ত ZvwjKv: Ask 1Ó Gi g‡a¨ ZvwjKvf~³ Kiv n‡e| 

 

               ৬  cwiPvjKMY e¨Z¨qKvix c‡েi bvg KUb G‡mvwm‡qkb (wmAvBwmwmG) ev Ab¨ †Kvb ms¯’v ev e¨w³i gv‡S 

AvšÍR©vwZK mn‡hvMxZvi Rb¨ ¯̂Zš¿ m`m¨, m`m¨ cÖwZôvb, m`m¨ G‡mvwm‡qk‡bi wbKU cÖKv‡ki mgq, e¨Z¨qKvixi 

mv‡_ m¤ú„w³ ‡Kvb ms ’̄vi wel‡q ‡bvwU‡ki gva¨‡g civgk© w`‡Z cv‡i| Giƒc ‡bvwUk ÒAvBwmG Am¤ú~Y© সসদ্ধান্ত 

ZvwjKv: Ask 2Ó bv‡g AwfwnZ n‡e| 
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৭ 

                      ক  †m‡µUvix e¨Z¨qKvix I Abvb¨ cে‡`i (যাৌঁ রা Òআইসসএ অসমূ্পেথ সসদ্ধান্ত োসলকা: অংশ ১Ó এর িােে়েকারী 

নামগুসলর সত্রে সম্পসকথ ে) eive‡i wjL‡Z cv‡i †h, ÒAvBwmG Am¤ú~Y© সসদ্ধান্ত ZvwjKv: Ask 2Ó Gi g‡a¨ bvg 

cÖ̀ v‡bi প্রস্তািKiv n‡q‡Q, Zv‡`i‡K ‡mB ZvwjKv়ে সম্পসকথ ে পত্রের নাম ক্ষযাগ করা প্রস্তািনা সম্পত্রকথ  AewnZ 

Ki‡eb Ges 14 w`‡bi g‡a¨ ( ỳB mßvn) †mwUi welqe ‘̄ cÖZ¨vnv‡ii Rb¨ mvে¨cÖgvY mieiv‡ni Rb¨ 

ej‡eb| 

 

                      খ  পবরচালকগণ প্রাপ্ত থর্দকাদনা মন্তিয িা সাক্ষযপ্রমাণ বিদিচনা করদিন এিং সংবিষ্ট পক্ষদক ICA-র অসমূ্পণয বসোন্ত 

তাবলকা: অং  ২- এ রু্ি করা উবচৎ হদি বক না বসোন্ত থনদিন। তা করার মািযদম তাৌঁ রা থসই পক্ষ ও ICA অসমূ্পণয 

বসোন্ত তাবলকা: অংশ ২- এ যুক্ত করা উসেৎ িত্রি সক না সসদ্ধান্ত ক্ষনত্রিন। ো করার মাধেত্রম োৌঁ রা ক্ষসই পে ও ICA 

অসমূ্পেথ সসদ্ধান্ত োসলকা: অংশ ১-এ নাম উত্রিখ করা আত্রলােে িােে়েকারীর মত্রধে একটি ‘ঘসনে সম্পকথ ’ প্রদশথন 

এিং/অর্িা ‘সাধারে সন়েন্ত্রক মন’ খুৌঁত্রজ পাত্রিন ও সােেপ্রমাে রূত্রপ সিত্রিেনা করত্রিন। এই এই সসদ্ধান্ত োসলকারু্ক্ত িত্রে 

যাও়ো সংসিষ্ট পে ও ICA সদসেপদত্রক জানাত্রনা িত্রি। 

 

 

                      গ ICA অসমূ্পণয বসোন্ত তাবলকা: অং  ২- এ তাবলকাভুি করার পবরচালকমণ্ডলীর বসোন্ত অিগত হদল সংবিষ্ট 

অবভরু্ি পদক্ষর ১৪ বেদনর মদিয আইবসএ-থত আবপল করার অবিকার আদে। পবরচালকমণ্ডলী থর্দকাদনা অবতবরি 

সাক্ষযপ্রমাণ বিদিচনা করদিন এিং তাবলকাভুি করা হদি বক না বসোন্ত থনদিন। 

 

            ৮  AÎ Dcwewai Aax‡b AvBwmG-‡Z mivmwi mieivnK…Z Z‡_¨i ï×Zvi Rb¨ wi‡cvU©Kvix cে `vqx _vK‡e Ges D³ 

Z‡_¨i Aï×Zvi Rb¨ mKj `vq, েwZ, LiP I †Kvb Kvi‡Y A_© e¨q †_‡K G‡mvwm‡qkb I Gi cwiPvjK‡`i‡K 

েwZc~iY †`‡eb Ges ‡jvKmvb gy³ ivL‡e| Am¤ú~Y© ZvwjKv †_‡K bv Acmvi‡Yi Rb¨ সসদ্ধান্তwU wb®úwË Ki‡Z n‡e 

g‡g© wi‡cvU©Kvix cে ZrেYvr G‡mvwm‡qkb‡K AeMZ Ki‡e| 

 

             ৯  Dc‡iv³ cwi‡”Q` 6 I cwi‡”Q` 7K m¤ú‡K© AÎ Dcwewai Aax‡b AvBwmG-‡Z mivmwi mieivnK…Z Z‡_¨i ï×Zvi 

Rb¨ wi‡cvU©Kvix cে `vqx _vK‡e Ges D³ Z‡_¨i Aï×Zvi Rb¨ mKj `vq, েwZ, LiP I †Kvb Kvi‡Y A_© e¨q 

†_‡K G‡mvwm‡qkb I Gi cwiPvjK‡`i‡K েwZc~iY †`‡eb Ges ‡jvKmvb gy³ ivL‡e| Am¤ú~Y© ZvwjKv †_‡K bv 

Acmvi‡Yi Rb¨ সসদ্ধান্তwU wb®úwË Ki‡Z n‡e g‡g© wi‡cvU©Kvix cে ZrেYvr G‡mvwm‡qkb‡K AeMZ Ki‡e| 

 

            ১০  AÎ Dcwewai eY©bv Abyhvqx cwiPvjK‡`i M„nxZ c`‡ে‡c mvwj‡ki cেM‡Yi m¤§wZ i‡q‡Q e‡j MY¨ Kiv n‡e| 
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            ১১  ক্ষকান িা়োর অসনেুক র্াকত্রল অর্িা এলওইউএ১ অর্িা ২ এ োসলকারু্ক্ত একটি ক্ষকাম্পাসনত্রে জািাজ পাঠাত্রনার সশসপং সনত্রদথ শ 

সংত্রশাধন করত্রে অেম িত্রল, ক্ষসলার অিশেই আইসসএ উপসিসধ ও সিসধমালা অনুসাত্রর েুসক্ত সাে করত্রিন। 

 

            ১২ যসদ ক্ষকান ক্ষসলার ক্ষকান িা়োত্ররর – সযসন এলওইউএ১ অর্িা ২ এ ক্ষকান ক্ষকাম্পাসনত্রে কেন সশপ পাঠিত্র়েত্রছন – কাছ ক্ষর্ত্রক 

ক্ষকা়োসলটি িা ওজন সংক্রান্ত েসেপূরত্রের দাসি পান, িা়োত্ররর সত্রে দাসি সনষ্পসি করার ক্ষকান দা়ে ক্ষসলাত্ররর ক্ষনই। 
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Aby‡”Q` 4: 
cÖkvmwbK Dcwewa 



88 
নভেম্বর 2020 সংস্করণ 

 

Aby‡”Q` 4: cÖkvmwbK Dcwewa 
m~PxcÎ 
 
 

 c„ôv bs 

KwgwU 69 

সাধারে 70 

সাসলশ ক্ষকৌশল কসমটি  70 

f¨vjy wWdv‡iÝ KwgwU 71 

‡KvqvwjwU Avwcj c¨v‡bj 99 

শৃঙ্খলাg~jK c×wZ 88 

KwgwU 69 
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cÖkvmwbK Dcwewa 

 
m`m¨c` I wbeÜb 

 
Dcwewa 400 

 
m`m¨c‡`i Rb¨ দরখাস্ত Aek¨B cwiPvjK KZ©„K Aby‡gvw`Z di‡g ˆZix Ki‡Z n‡e| digmg~n †m‡µUvixi wbKU cvIqv 

hvq| 

 

Dcwewa 401 

 
স্বেন্ত্র m`m¨MY I wbewÜZ cÖwZôvb Zv‡`i দরখাত্রস্ত cÖ`Ë †Kvb Z_¨ cwieZ©b n‡j ZrেbvZ Zv 

†m‡µUvix‡K Rvbv‡eb| †m‡µUvix hw` GKRb স্বেন্ত্র m`m¨ ev wbewÜZ cÖwZôvb‡K GB Z_¨ hv োৌঁ রা 

োৌঁ ত্রদর দরখাত্রস্ত w`‡q‡Qb GLbI mwVK Zv wbwðZ Ki‡Z e‡jb Z‡e Zviv Aek¨B Zvrক্ষwbKfv‡e DËi 

†`‡eb| 

 
Dcwewa 402 

 
যসদ ক্ষকান ক্ষরসজোড্থ  ফাত্রমথর পসরোলকত্রদর উপত্রর ক্ষকান স্থসগোত্রদশ র্াত্রক, োিত্রল সনম্নসলসখে সিষ়েগুসল প্রত্রযাজে িত্রি: 

 

             ১ সদসে ফাত্রমথর স্থসগেকরত্রের ক্ষেত্রে, সদসে পষথদত্রক স্থসগোত্রদত্রশর ক্ষম়োত্রদ েুসক্তর োসরখ িত্রল মধেস্থো করার অনুমসে ক্ষদ়ো 

িত্রি না। এই সদসে ফামথটির সংসিষ্ট ক্ষকাম্পানীগুসল এর অন্তরু্থ ক্ত িত্রি। 

 

              ২  ক্ষয সদসে ফাত্রমথর ক্ষেত্রে স্থসগোত্রদশ আত্রছ, োর সত্রে জস়িে েুসক্ত যা সাসত্রপনশত্রনর োসরত্রখর আত্রগ িত্র়েত্রছ,োত্রদর সিষ়ে 

সাসলশীর জনে স্থসগোত্রদত্রশর সম়েকাত্রল গ্রিে করা িত্রি সকন্ত োত্রদর খরে অ-সদত্রসের িাত্রর ধাযথে িত্রি। 

 
Dcwewa 403 

 
wbeÜ‡bi kZ©vejx msNwewa‡Z †`qv Av‡Q| 

 
Dcwewa 404 

 
              ১ cwiPvjKMY KZ©„K wba©vwiZ wbeÜb wd m`m¨ cÖwZôvb cÖwZ eQi cÖ`vb Ki‡eb| 

 

              ২  mKj m`m¨ cÖwZôvb Avgv‡`i Dcwewai Pjgvb GKwU Kwc I wewa I cieZ©x‡Z mKj ms‡kvabx cvIqvi AwaKvix| 

 

             ৩  cwiPvjKMY m`m¨ cÖwZôv‡bi wbeÜb evwZj Ki‡Z cv‡ib wKš‘ †h eQ‡i evwZj Kvh©Ki n‡q‡Q †mB eQ‡ii অনুিীেথ 

mg‡q AvbycvwZK nv‡i cwi‡kvwaZ wbeÜb wd †diZ w`‡Z n‡e| 

 

Dcwewa 405 

 
           ১ GKwU g~j cÖwZôvb nক্ষলা GKwU ewYK ev GKwU Drcv`K ev GKwU wgj|  

wbeÜ‡bi Rb¨ Av‡e`b Aek¨B প্রস্তাসিে n‡e Ges mwgwZi ¯̂Zš¿ m`m¨MY KZ©„K mgw_©Z  n‡e| cÖwZwU cÖwZôv‡bi অন্তে GKwU 

¯^Zš¿ m`m¨ _vK‡e|  g~j cÖwZôvb সংসিষ্ট†Kv¤úvbx wnmv‡e Zv‡`i †h †Kvb †Kv¤úvbxi mv‡_ m¤úwK©Z wbeÜb Kivi Rb¨ Av‡e`b 
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Ki‡Z cv‡ib| g~j cÖwZôv‡bi Rb¨ সংসিষ্ট †Kv¤úvbxi bv¤̂v‡ii Dci †Kvb mxgve×Zv †bB, wKš‘ Aby×© cuvP cwiPvjK KZ©„K 

wba©vwiZ wd cÖ`vb Ki‡eb| 
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              ২ GKwU Gwdwj‡q‡UW wkí cÖwZôvb n‡jv GKwU cÖwZôvb hv KUb †Uª‡W †mev cÖ`vb K‡i| 

 

‡iwR‡óªk‡bi Rb¨ Av‡e`b Aek¨B প্রস্তাসিে n‡e Ges mwgwZi ¯̂Zš¿ m`m¨MY KZ©„K সমসর্থে িত্রে n‡e| 

 

cÖwZwU cÖwZôv‡bi AšÍZ GKwU ¯̂Zš¿ m`m¨ _vK‡e| 

 

Gwdwj‡q‡UW wkí cÖwZôvb সংসিষ্ট †Kv¤úvbx wnmv‡e Zv‡`i †Kv¤úvbxi mv‡_ m¤úwK©Z wbeÜb Kivi Rb¨ Av‡e`b 

Ki‡Z cv‡ib| সংসিষ্ট †Kv¤úvbxi bv¤̂v‡ii Dci †Kvb mxgve×Zv †bB, GKwU Gwdwj‡q‡UW wkí cÖwZôvb wbeÜb 

Ki‡Z cv‡ib, wKš‘ Aby×© cuvP cwiPvjK KZ©„K wba©vwiZ wd cÖ`vb Ki‡eb| Gwdwj‡q‡UW wkí cÖwZôvb Ges সংসিষ্ট 

†Kv¤úvbxi g‡a¨ m¤úK© †Mvcbxq _vK‡e| 

 
              ৩ GKwU G‡R›U cÖwZôvb nj GKwU cÖwZôvb hv Ab¨vb¨ c‡েi mwnZ Pzw³g~jK m¤ú‡K© GKwU g~j cÖwZôvb Avbq‡bi Rb¨ GKwU 

G‡RÝx †mev cÖ`vb K‡i|  

 ‡iwR‡óªk‡bi Rb¨ Av‡e`b Aek¨B প্রস্তাসিে n‡e Ges mwgwZi ¯̂Zš¿ m`m¨MY KZ©„K mgw_©Z n‡e| 

 

              ৪  GKwU m¤̂Ühy³ mwgwZ †h‡Kvb ¯̂xK…Z mwgwZ hv KUb wk‡íi mv‡_ m¤úwK©Z hv Gi AvBwmG Gi bxwZi mg_©b Ges 

Gi Dcwewa I wewa †NvwlZ K‡i| 

 

‡iwR‡óªk‡bi Rb¨ দরখাস্ত Aek¨B cwiPvjKM‡Yi eivei wjwLZfv‡e Kiv n‡e| 

 

              ৫ G¨v‡mvwm‡qkb m`m¨ cÖwZôvb GKwU স্বেন্ত্র m`m¨ nIqvi AwaKvix n‡e bv| 

 
Dcwewa 406 

 
               ১ GKRb ¯̂Zš¿ m`m¨, g~j cÖwZôvb ev m¤úwK©Z †Kv¤úvbx G¨v‡mvwm‡qkb m`m¨ cÖwZôvb c`Z¨vM Ki‡Z cvi‡eb bv hw`; 

 

                        ক োৌঁ রা ev GwU B›Uvib¨vkbvj KUb G¨v‡mvwm‡qkb Dc-wewa ev wewa ev AvBwmG Gi mvwjk KZ©„K wbqwš¿Z Pzw³ 

KZ©„K Avwef©~Z সাসলত্রশ RwoZ _v‡Kb;A_ev 

 

                        খ  Am¤ú~Y© ¸bv¸b ev cÖhyw³MZ mvwjkx ev Zv‡`i weiæ‡× Avwcj সসদ্ধান্ত n‡j, Avgv‡`i Dcwewai Aaxb ˆZix 

n‡j| 

 
                  ২ Aby‡”Q` (1) GKRb ¯̂Zš¿ m`m¨ ev m`m¨ cÖwZôvb mvgwqK িরখাস্ত ev ewn¯‹vi Kivi cwiPvj‡Ki AwaKvi niY K‡ibv 

AvwU©K¨v‡ji Aaxb †h‡Kvb mgq Aciva cvIqv †M‡j| 
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             ৩  cwiPvjKMY GKRb ¯̂Zš¿ m`‡m¨i wbeÜb evwZj Ki‡Z cv‡ib Ges †h eQ‡i evwZj Kvh©Ki n‡q‡Q †mB eQ‡ii 

AbyËxY© mg‡q AvbycvwZK nv‡i cwi‡kvwaZ wbeÜb wd †diZ w`‡Z cv‡ib| 

 

              ৪ hw` †Kvb ¯̂Zš¿ m`m¨ wKsev †iwRóvW© cÖwZôvb c`Z¨vM K‡ib, wKš‘ cwiPvjK c`Z¨vM MÖnY bv K‡ib Z‡e ¯^Zš¿ 

m`m¨ ev †iwRóvW© cÖwZôvb mKj AwaKvi I we‡kl myweav hv m`m¨c` ev wbeÜb n‡Z cÖvß n‡q‡Qb Zv nviv‡eb| 

Zviv cÖZ¨vnvi Ki‡Z mg_© n‡eb bv wKsev Pzw³ n‡Z Avwef©~Z সাসলশী hv Zviv Pzw³ K‡i‡Qb Zv cwinvi Ki‡Z 

cvi‡eb bv| 

              ৫  we`¨gvb Pzw³i Avwef©~Z `vexi mvwjk †P‡q nviv‡bv AwaKvi I we‡kl my‡hvM Ab¨ cÖwZôv‡b cÖwZ‡iva Ki‡e bv| 

 

 

কবমর্ 

 

mvaviY 

 
Dcwewa 407 

 
অসধকারপ্রাপ্ত স্বেন্ত্র সদসেগে সদসে কসমটিগুসলর কাত্রজ র্াকার জনে োৌঁ ত্রদর নাম অগ্রিেী করত্রে পাত্ররন। োৌঁ ত্রদর প্রস্তাসিে িা সমসর্থে 

িও়োর প্রত্র়োজন ক্ষনই। সাসলশ ক্ষকৌশল কসমটি িেসেত্ররত্রক কসমটি ও ক্ষসগুসলর ক্ষে়োর পসরোলকমণ্ডলী দ্বারা িাসষথক সনত্র়োগপ্রাপ্ত িত্রিন। 

 
Dcwewa 408 

 
          ১  কসমটিগুসল অিশেই দেোর সত্রে কাজ করত্রি সকন্তু োৌঁ ত্রদর ক্ষিত্রছ ক্ষন়ো ক্ষযত্রকান প্রকাত্রর েলত্রে পাত্রর, অন্তগথে:  

  ক সর্া; 

খ ক্ষেসলত্রফাত্রনর আত্রলােনা;  

গ ক্ষেসলকনফাত্ররন্স; 

র্ ই-ক্ষমইল সিসনম়ে এিং  

ম সর্সড্ও কনফাত্ররন্স। 

Dcwewa 409 

 
            ১  wb¤œiƒc KwgwU †Uwe‡j eY©bv Abymv‡i e¨w³i msL¨v MVb Ki‡e| GKwU †Kvivg KwgwUi m`‡m¨i wb¤œZg msL¨v hv 

†Kvb ˆea Kg© m¤úv`‡bi c~‡e© Dc ’̄vcb Ki‡Z n‡e| 

wb‡qvMK…Z m`m¨MY GKwU †Kvivg MVb Ki‡Z e¨w³ cÖ‡qvRb সাসলশ ক্ষকৌশল 

KwgwU     Dcwewa-410 †`Lyb 5 

রুলস্ KwgwU
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র্োলু wWdv‡iÝ KwgwU 12 5 

র্োলু wWdv‡iÝ KwgwU Dcwewa-411 †`Lyb 5 

 
          ১  wmAvBwmwmG m`m¨-G¨v‡mwm‡qkb Gi cÖwZwbwa iæjm& KwgwU‡Z †mev cÖ̀ vb Kivi Rb¨ wb‡qvM n‡Z cv‡ib hLbB 

AvwU©K¨vj-Gi Aaxb we‡ePbvq Kgb cÖweavb _v‡K| wKš‘, hw` Zviv AvBwmGi Gi ¯̂Zš¿ m`m¨ bv nb KwgwUi †Pqvi 

wKsev †WcywU †Pqvi n‡Z cvi‡eb bv| 

 

          ২  mvwjk ক্ষকৌশল KwgwUi m`m¨ e¨wZক্ষরত্রক কসমটিগুসলর সদসেপদ শুধু GK eQ‡ii Rb¨ _vK‡e| GKRb AemiMÖnYKvix 

m`m¨ cybt wb‡qv‡Mi Rb¨ †hvM¨ n‡eb| 

 

 
সাবিে ক্ষকৌেি কবমর্ 

 
Dcwewa 410 

 
            ১ mvwjk ক্ষকৌশল KwgwU 10Rb m`m¨ পযথন্ত অন্তরু্থ ক্ত Ki‡Z cvi‡e যাৌঁ রা mK‡j m¤ú~Y©iƒ‡c †hvM¨ mvwjk`vi n‡eb| 

 

            ২  mKj m¤ú~Y©iƒ‡c †hvM¨ mvwjk`vi KZ©„K KwgwUi A‡a©K wbe©vwPZ n‡eb Ges evKx A‡a©K c‡i cwiPvjK KZ©„K সনযুক্ত 

n‡eb| GwU cÖ‡Z¨K wZb eQi ci NU‡e| 

 

            ৩  KwgwUi m`m¨c` wZb eQ‡ii Rb¨ ¯’vqx n‡e| GKRb AemicÖvß m`m¨ cybt wbe©vPb ev cybt wb‡qv‡Mi Rb¨ †hvM¨ 

n‡eb| 

 

            ৪ ‡Pqvi cwiPvjKMY KZ©„K সনযুক্ত n‡eb| 

 

            ৫  োত্রদর সিত্রিেনা েরম ধত্রর সনত্র়ে এিং mvwjk ক্ষকৌশল কসমটির সত্রে পরামশথ কত্রর, পসরোলন পষথদ, সেন িছত্ররর ক্ষম়োত্রদ সত্রিথাচ্চ 

পাৌঁ েজন সদসে সনত্র়োগ করত্রে পাত্ররন োৌঁ ত্রদর মধে ক্ষর্ত্রক যাৌঁ ত্রদর মধেস্থোর সিষত্র়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান রত্র়েত্রছ এিং যাৌঁ রা একটি 

ক্ষকৌশলগে স্তত্রর সাসলশ ক্ষকৌশল কসমটির ক্ষকৌশলগে আত্রলােনা়ে অিদান রাখত্রে পাত্ররন। এই িেসক্তরা োইিুেনাল, ক্ষেকসনকোল 

আসপল কসমটি িা অনোনে আইসসএ সাসলশীত্রে সর্াপসে িও়োর ক্ষযাগে িত্রিন না। োৌঁ রা শুধুমাে সাসলশ ক্ষকৌশল কসমটি যা মূলে িা 

সমূ্পেথে ক্ষকৌশলগে সাসলশী সিষ়ে আত্রলােনা সর্া়ে অংশগ্রিে করার ক্ষযাগে িত্রিন। 

 

 
f¨vjy wWdv‡iÝ KwgwU 

 
Dcwewa 411 

 
      ১ f¨vjy wWdv‡iÝ KwgwU 04 m`m¨ wb‡q MwVZ n‡e Avgv‡`i KZ©„K, hv wb‡qvMK…Z 04 m`m¨ পযথন্ত †eªgvi 

evDgDjevm© KZ©„K সনযুক্ত n‡e Ges cieZ©x 8 Rb পযথন্ত ¯̂Zš¿ m`m¨ B”Qv‡cvlYKvixক্ষদর মত্রধে ক্ষর্ত্রক 

cwiPvjKমণ্ডলী Øviv সনযুক্ত n‡e| 
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              ২  f¨vjy wWdv‡iÝ KwgwU ¯̂Zš¿ m`m¨ ev A-m`m¨ KwgwU‡Z ms‡hvM Ki‡Z m¤§Z n‡Z cv‡i| Zv‡`i মত্রনানীে e¨w³ক্ষদi 

wb‡qvMK…Z m`m¨ক্ষদi gZ GKB †fvU cÖ`vb Kivi AwaKvi _vK‡e| 

 

              ৩  f¨vjy wWdv‡iÝ KwgwU cÖwZ Pvi mßv‡n অন্তে GKevi civgk© Ki‡eb| †Pqvi cÖvqB mfv Avnevb Ki‡Z cvi‡eb| 

 

              ৪  ‡Pqvi Aby‡gv`b Kiv পযথন্ত f¨vjy wWdv‡iÝ KwgwUi m`m¨MY nvwRi nIqvi Rb¨ GKwU weKí mÜvb Ki‡Z cvi‡eb| 

weKí: 

 

ক Aek¨B m`‡m¨i সাত্রর্ GKB cÖwZôvb n‡Z n‡e; 

 

খ GKRb ¯̂Zš¿ m`m¨ n‡Z cv‡i wKsev GKRb ¯̂Zš¿ m`m¨ e¨wZZ GKRb e¨w³; Ges 

 গ KwgwU mfvq †fvU cÖ`vb Ki‡Z cv‡i| 

 
‡KvqvwjwU Avwcj c¨v‡bj 

 
Dcwewa 412 

 
          ১  GKwU ‡KvqvwjwU Avwcj KwgwU KU‡bi Dci Zv‡`i‡K Dc‡`k cÖ`vb Kivi Rb¨ KwgwU‡Z †h‡Kvb ¯̂Zš¿ m`m¨ hy³ 

Ki‡Z m¤§Z ি‡Z cv‡i| hLb H gvgjvi ivq n‡e mshy³ e¨w³‡K KwgwU m`m¨ wnmv‡e †`Lv hv‡e| 

 

          ২  ‡h‡Kvb †KvqvwjwU Avwcj KwgwU mfvq cÖwZwU cÖwZôv‡bi GKwUi †ewk †fvU _vK‡e bv| Av‡gwiKvb KUb wkcvim 

G¨v‡mvwm‡qkb Gi ক্ষকান cÖwZwbwa †KvqvwjwU Avwcj KwgwU‡Z †mev Kivi Rb¨ সনযুক্ত n‡Z cv‡ib hLb ÒAv‡gwiKvb 

KUbÓ, Av‡gwiKvb/wcgv দিসেেে ev Ab¨vb¨ KUb hv Av‡gwiKvb KUb wkcvim G‡mvwm‡qkb Gi GKRb m`m¨ KZ©„K 

ক্ষিোত্রকনা করা n‡q‡Q Gi mv‡_ mswিó| wKš‘, োৌঁ রা KwgwUi †Pqvi ev †WcywU †Pqvi n‡Z cvi‡eb bv| 

 

          ৩  AÎ Dcwewa BDbvB‡UW †óU Ae Av‡gwiKvi †h‡Kvb RvqMv n‡Z Av‡gwiKvb KUb Gi wkc‡g‡›Ui Rb¨ Pzw³i ক্ষেত্রে 

cÖ‡hvR¨ bq| 

 

Dcwewa 413 

 
GKB প্রসেোত্রনর 2 R‡bi †ekx m`m¨ †KvqvwjwU Avwcj c¨v‡bj ক্ষর্ত্রক ক্ষকানও একটি †KvqvwjwU Avwcj KwgwU‡Z wb‡qvM করা 

যাত্রি bv| 

 
Dcwewa 414 

 
‡KvqvwjwU Avwcj c¨v‡b‡ji m`m¨c‡`i Rb¨ cÖv_©xMY Aek¨B KUb †Uª‡W KvR Ki‡eb| 

 

 
েৃঙ্খিাg~jK c×wZ 

 
Dcwewa 415 
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               ১ র-কটন এর িে িা বিিে বকংিা থসিার প্রবিিাদনর জনয স্বতন্ত্র ফাময িা বসআইবসবসএ এিং আইবসএ -এর অসমূ্পণয বসোদন্তর  

তাবলকার: অং  ১ িা অং  ২ (চুবি থ ষ হওো িা থকাম্পাবনর তাবলকাভূবির বিজ্ঞবপ্তর পদরর বেন)-র পদক্ষ কটদনর িে িা  

বিিে করার জনয িা বসআইবসবসএ ও অসমূ্পণয বসোদন্তর আইবসএ তাবলকা: অং  ১ িা অং  ২-থক পবরদিষ্টদনর উদেদ য   

র-কটন এর িে িা বিিে বকংিা থসিার প্রবিিাদনর জনয থকাদনা চুবিদত প্রদি  করা থকাদনা সেসয ফাময আটিয দকদল িবণযত  

বনোমানুর্ােী তেদন্তর অিীদন আসদি এিং থর্দকাদনা  ৃঙ্খলামূলক পেবত িহণ করা হদি। 

 

 

              ২  নতুন বনিযাবচত থকাদনা সেসয প্রবতষ্ঠাদনর সাদে থকাদনা পদক্ষর র্বে থকাদনা চুবি থেদক োদক র্াদের নাম বসআইবসবসএ িা 

অসমূ্পণয বসোদন্তর আইবসএ তাবলকা: অং  ১ ও অং  ২-এ তাবলকাভুি তাহদল তাদের বনিযাচদনর সাত বেদনর (এক সপ্তাহ) 

মদিয সেসয ফাময পবরচালকদক প্রদোজনীেতা অনুর্ােী থগাপনীে তেয সম্পােনা করার পর থসই চুবি িা চুবিগুদলা সম্পদন্নর 

তাবরে, থরফাদরে নের এিং আনুমাবনক তাবরেসহ চুবির একটি কবপ সরিরাহ করদি। উপদরর সাদে পবরপালদনর সাদপদক্ষ, 

অনুদেে (১) এর প্রবিিান ঐ চুবি িা চুবিসমূদহ প্রদোগ করা হদি না। 

 

             ৩  র্বে থকাদনা সেসয ফাময আদরকটি ফাদমযর সাদে িযিসা করদত ইেুক হে র্াদের বিরুদে তাদের বসআইবসবসএ এিং অসমূ্পণয 

বসোদন্তর আইবসএ তাবলকা: অং  ১ িা অং  ২ অনুর্ােী ক্ষবতপূরণ পাওো িাবক রদেদে এিং এই বিষদে বনষ্পবত্ত করাই একমাত্র 

উদে য হে তাহদল থসই সেসয ফাময কতৃয ক পবরচালকদেরদক বলবেতভাদি এই উদেদ যর কো জানাদত হদি। থসই উদেদ য 

তাদের থর্দকাদনা চুবি িা চুবিসমূদহ আিে হিার সাত বেদনর (এক সপ্তাহ) মদিয সেসয ফাময পবরচালকদক প্রদোজনীেতা 

অনুর্ােী থগাপনীে তেয সম্পােনা করার পর থসই চুবি িা চুবিগুদলা সম্পদন্নর তাবরে, থরফাদরে নের এিং আনুমাবনক 

তাবরেসহ চুবির একটি কবপ সরিরাহ করদি। উপরন্তু, তাদের িযিসাদের (চুবি) এিং চুবির বনষ্পবত্ত বনবিতকরদণর প্রমাণ 

সরিরাহ করদত হদি। উপদরর সাদে পবরপালদনর সাদপদক্ষ, অনুদেে (১) এর প্রবিিান ঐ চুবি িা চুবিসমূদহ প্রদোগ করা হদি 

না। 

 

                  ৪ র্বে থকাদনা সেসয ফাময কটন 'ব পে' হদে থগদলও গন্তদিয থপ োেবন এমন থকাদনা চুবি আদরকটি ফাদমযর সাদে করদত ইেুক 

হে র্াদের বিরুদে তাদের বসআইবসবসএ এিং অসমূ্পণয বসোদন্তর আইবসএ তাবলকা: অং  ১ িা অং  ২ তাবলকাে রদেদে 

তাহদল  পবরচালকদেরদক তাবলকাভূবির সাত বেদনর মদিয (এক সপ্তাহ) সেসয ফাময কতৃয ক পবরচালকদেরদক প্রদোজনীেতা 

অনুর্ােী থগাপনীে তেয সম্পােনা করার পর থসই চুবি িা চুবিগুদলা তাবরে, থরফাদরে নের এিং সম্পদন্নর আনুমাবনক 

তাবরেসহ চুবির একটি কবপ সরিরাহ করদি। উপরন্তু, তাদের িযিসাদের (চুবি) এিং চুবির বনষ্পবত্ত বনবিতকরদণর প্রমাণ 

সরিরাহ করদত হদি। উপদরর সাদে পবরপালদনর সাদপদক্ষ, অনুদেে (১) এর প্রবিিান ঐ চুবি িা চুবিসমূদহ প্রদোগ করা হদি 

না। 
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cwiwkó 
 

 
 

 c„ôv b¤^i 

Av‡gwiKvb KUb 7, 69 

‡mŠnv`©¨c~Y© wb®úwË 73 

Avwcj- †KvqvwjwU Avwcj, †UKwbK¨vj Avwcj I ¯^í `vex †UKwbK¨vj Avwcj †`Lyb  

mvwjk- †KvqvwjwU mvwjk, †UKwbK¨vj mvwjk I ¯^í `vex †UKwbK¨vj mvwjk †`Lyb  

`vex: 29 

Kvw›Uª W¨v‡gR 29 

wjLb সংক্রান্ত ত্রুটি  21 

f~qv c¨vKK…Z, wgwkÖZ ক্ষেত্রেড্ †eBj I wfন্নRvZxq e¯‘ _vKv †eBj 29 

আর্েন্তরীে Av`ª©Zv 27 

‡kÖYxwefvRb 68 

KwgwU 85 

Pzw³: 14 

Dcwewa I wewagvjvi cÖ‡qvM 14 

mgvßKiY 34 

শৃঙ্খলাg~jK e¨e¯’v 88 

wd- cwiwkó M †`Lyb অনলাইত্রন আইসসএ ওত্র়েিসাইত্রে  

Am¤ú~Y© সসদ্ধাত্রন্তর AvBwmG ZvwjKv 79 

AvBwmG Awdwmqvj ÷¨vÛvW© 67 

Bb÷ªy‡g›U †Uw÷s 30 

BÝy‡iÝ 19 

আন্তg©nv‡`kxq wewbgq KUb bs 2 সফউোর 18, 22 

Pvjvb †diZ 34 

wePvi e¨e¯’v 42, 54, 66 

m`m¨c` 82 

gvB‡µv‡bqvi 32 

‡KvqvwjwU Avwcj 71 

‡KvqvwjwU mvwjk: 36, 60 

অজ্ঞােনামা 69 

সসদ্ধান্ত 70 

wd I PvR© - পসরসশষ্ট গ ক্ষদখুন - (অনলাোইত্রন আইসসএ ওত্র়েিসাইত্রে) 75 

ÔAb KjÕ weµq 22 

m¨v¤úwjs 27 

wkc‡g›U 18 

ে z`ª `vex †UKwbK¨vj Avwcj 56 

ে z`ª `vex †UKwbK¨vj mvwjk: 50 

সসদ্ধান্ত 45 

÷¨vw¤ús PvR©- cwiwkó M †`Lyb (অনলাইত্রন আইসসএ ওত্র়েিসাইত্রে)  

ক্ষেন্থ 32 

‡Uqvi 23 

†UKwbK¨vj Avwcj  45 

†UKwbK¨vj mvwjk: 36, 38 

সসদ্ধান্ত 44 

wd I PvR©- cwiwkó M †`Lyb (অনলাইত্রন আইসসএ ওত্র়েিসাইত্রে) 75 

Am¤ú~Y© সসদ্ধান্ত 79 

mve©Rbxb ÷¨vÛvW© 66 

f¨vjy cv_©K¨ 67 

IRb 23 
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ICA বিিাস এিং বিবি - সংত্র াজন 

 

 
বিষয়িস্তু 

 

 
 

সংত্র াজন পৃো সংখো 

পসরসশষ্ট এ 1: েুসক্ত ফমথ 97 

পসরসশষ্ট এ 2: গুেমান আরসিত্রেশন োইম লাইন 98 

পসরসশষ্ট খ: ধারক িাসেজে সিসধ েুসক্ত 104 

পসরসশষ্ট সস 1: প্রযুসক্তগে সাসলসস, ক্ষছাে দাসির সাসলসস, গুেমান সাসলসস, ক্ষনাোরীকরে এিং আসপত্রলর জনে 

আমাত্রদর সফ এিং োত্রজথ র একটি সংসেপ্তসার 
113 

পসরসশষ্ট সস 2: আইসসএ আরসিত্রেোর িও়োর মানদণ্ড এিং পদ্ধসের সংসেপ্তসার 
117 

পসরসশষ্ট সস 3: সাসলসস আেরে আেরেসিসধ 119 

পসরসশষ্ট সস 4: সাধারে ের্ে সুরো সন়েন্ত্রে (সজসড্সপআর) 123 

পসরসশষ্ট সস 5: সাসলসীত্রদর পুনরা়ে স্বীকৃসে 125 
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     পবরবিষ্ট এ 1:  

চুবি ফর্ম 
 

দয ICA ই চুনি িমিটি www.ica-ltd.org এ রভেভছ।. 
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পবরবেষ্ট এ 2: 

গুণ আরবিত্রেেন সময় িাইন 

 
(ক্রিার্ি  দ্বারা অনুভমানদি 31 অভটাির 2020)
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 বরবিষ্ট A2 

 
 "পনরনশষ্ট এ 2 - গুণমাভনর সানলনস টাইম লাইন" - "পনরনশষ্ট এ: চুনি িমি" হভে যাে "পনরনশষ্ট এ 1: চুনি িমি 

সুত্র 

নম্বর

. 

বিষ়ে 
উ বিবি/বিবি 

সিংখ্যো 
 দন্ডে  স ়েসী োর জনয শুরুর তোবরখ্ স ়েসী ো মনোট 

 

১ 
 

 

থেদ  োকার সমদে ক্ষবত 

 

 

বিবি 

২০৭বি/২০৮বি 

 

 

ক্ষবতিস্থ থিইল পৃেক এিং একটি োবি োদের 

করা 

ওজন িা বেভযাবনং করার তাবরে, থর্টি আদগ করা 

হদেদে 

 

৭ বেন 

 

উভে সমে 

সীমার মদিয 

োকদতই হদি  

২ 

বিল অফ লযাবেং-এ উদেে করা থেবলভাবরর স্থান 

িা পদেদন্ট পবরিহদনর (Conveyance) থপ ৌঁোদনা 

 

৪২ বেন 

৩ থিইল থটোর বিবি ২১৫.২ প্রকৃত থটোদরর পবরমাপ আগমদনর বেন ২৮ বেন  3 

 

 

৪ 
 

 

থমাট ব বপং ওজন 

 

বিবি ২১৮.১ 
থমাট ব বপং ওজনপবরমাপ 

সযাম্পবলং এিং ব পদমদন্টর আদগ িা দুই পদক্ষর 

দ্বারা সম্মত হওো অনয তাবরে 

 

২৮ বেন 

 

 

৫ বিবি ২১৮.২ 
থমাট ব বপং ওজন পবরমাপ 

আগমদনর বেন ২৮ বেন 
 

 

 

 

৬ 

 

 

থিইল ওজন 

 

 

বিবি 219 

র্বে থিতা সমে সীমার মদিয ব পদমন্ট করা 

মাদলর পবরমাপ না কদরন তাহদল ওজন না করা 

থিইল এই বনেম অনুর্ােী পবরমাপ করা হদি। 

 

 

আগমদনর বেন 

 

 

২৮ বেন 

 

 

 

৭ ওজদনর মদিয পােযকয 
 

 

 
 

বিবি 220 ওজদনর মদিয পােযকয জানান আগমদনর বেন ৪৯ বেন  
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৮ 
 

 

 

থেদ  োকার সমদে ক্ষবত 

 

 

 

সিসধ 223.2 

সমীক্ষা সমূ্পণয করুন বনেম ২০৭/২০৮ অনুর্ােী োবির তাবরে 
২৮ বেন 

 

 

 

৯ 

র্বে থকান েল তাদের কদরালার িা মদনানীত 

প্রবতবনবি বেদত িযেয হে তাহদল অনয পক্ষ 

সেসয কদরালার বনদে অিসর হদত পাদর। 

 

ক্ষকানও দাসি সলসখের্াত্রি সিজ্ঞসপ্ত 

 

১৪ বেন 

 

 

 

 

 

১০ 

  

 

সিসধ 223.3 

যসদ ক্ষকানও পেই এই সম়েসীমাত্রে োত্রদর 

সন়েন্ত্রক িা মত্রনানীে প্রসেসনসধ মত্রনানীে করত্রে 

িের্থ ি়ে এিং অত্রনের দাসিত্রে জিাি ক্ষদ়ে, েত্রি 

অনে পে ক্ষকানও সদসে সন়েন্ত্রত্রকর দ্বারা নমুনা 

সনত্র়ে এসগত্র়ে ক্ষযত্রে পাত্রর। 

 

 

ক্ষকানও দাসি সলসখের্াত্রি সিজ্ঞসপ্ত 

 

 

১৪ বেন 

 

 

 

 

 

১১ 

 

সিসধ 223.4 

ক্ষয ক্ষকানও মোনু়োল িা যন্ত্র পরীোর উপর সর্সি 

কত্রর মাত্রনর সাসলত্রশ িেিহৃে নমুনাগুসল, এই 

সম়েসীমার সাত্রর্ আৌঁকা উসেে 

 

ক্ষকানও দাসি সলসখের্াত্রি সিজ্ঞসপ্ত 

 

২৮ বেন 

 

 

 

১২ 
 

 

সমর্ো পোকড্, সমে পোকড্ এিং 

ধােুপট্টািৃে িলকস়ি 

 

 

সিসধ 227.1 

একটি দাসি করা ক্ষপৌছাত্রনার োসরখ 
6 মাস (26 

সপ্তাি) 

 

 

১৩ পসরদশথন জনে ক্ষিল ক্ষসে করুন দাসির োসরখ 28 days  

 

১৪ কেনটি ক্ষফরে সনত্রে সিত্রক্রোত্রক দাসির োসরখ প্রমাসেে িত্রে 14 days   

 

১৫ 
 

সাবল ী বনদোগ 

 

সিসধ 227.4 
একটি দাসি করা ক্ষপৌছাত্রনার োসরখ 

6 months (26 

weeks) 

 

 

১৬ পসরদশথন করার জনে ক্ষিলস আলাদা করুন দাসি করার োসরখ 28 days   
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১৭ 
 

Country damage 

 

Rule 228 

 

Complete the survey 

Date of claim in accordance 

with Rules 207/208 
14 days 

 

Whichever 

is earlier 

১৮ Date of arrival 56 days 

 

 

১৯ 

  If either party fails to 

nominate their Controller or 

Nominated Representative, the 

other party may proceed by a 

Member Controller. 

 

Date of claim in accordance 

with Rules 207/208 

 

 

14 days 

 

২০  

Internal moisture 

Rule 229, Bylaws 

337 to 341 

Make a claim Date of arrival 42 days  

 

২১ 
 Produce a report from a mutually  

Date of arrival 63 days 
 

 agreed laboratory and final 

claim 

 

 

২২ 

 

 

Instrument testing 

 

Rule 233.6 

Retain samples if tested by a non- 

certified laboratory (in case of a 

second test) 

 

Date of first test 

 

35 days 

 

 

২৩ Rule 233.7 Request a second test Date of first test 21 days  

 

২৪ 
 

 

 

Appointment of 

arbitrators 

 

 

Rule 333 

Second firm to appoint 

an arbitrator 
Date of arbitration commencement 14 days 

 

 

২৫ 
Objection to the appointment of an 

arbitrator 
Date of appointment of an arbitrator 7 days 

 

 

২৬ Rule 335.1 
Objection to the appointment of an 

arbitrator 
Date of appointment of an arbitrator 7 days 
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27 

  

Rule 335.2 

Ask the President to make a 

compulsory appointment of an 

arbitrator 

Date of being requested to appoint 

an arbitrator or a replacement 

arbitrator of a substantiated and 

valid objection to a nomination 

 

14 days 

 

 

 

28 Rule 335.3 
President to make a compulsory 

appoint of an arbitrator 
Date of ICA's notice 14 days 

 

 

 

29 

 

Rule 335.4 

Objection to the appointment of an 

arbitrator or a member of the appeal 

committee 

Date of receiving notice 

of appointment 

 

7 days 

 

 

 

30 

 

Rule 335.7 

Objection to the President's 

compulsory appointment of an 

arbitrator 

Date of receiving notice 

of appointment 

 

7 days 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

Revoke the authority of an 

arbitrator 

 

 

 

 

 

Rule 336.3 

 

 

 

 

 

Rule 336.4 

 

Revoke an appointment of a sole 

arbitrator 

Date of appointment of an arbitrator 

or the arrival of the samples at the 

place of arbitration, whichever is the 

later. 

 

21 days 

 

 

 

 

32 

 

Revoke appointment of two 

arbitrators 

Date of appointment of an arbitrator 

or the arrival of the samples at the 

place of arbitration, whichever is the 

later. 

 

21 days 

 

 

 

33 Revoke appointment of the umpire Date of appointment 7 days   

 

34 Objection to the revoking Date of notice of revoking 7 days   

 

35 
Manual and instrument 

quality arbitration 
Bylaw 337.1 Commence arbitration 

Date of notification in writing of 

any claim 
42 days 
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36 
  Send samples to place of 

arbitration and/or place of 

testing 

Date of arrival 56 days 
 

 

37 Arbitration award Bylaw 339.2 
Arbitrators may make an award if an 

agreed allowance is not paid 
Date of the test report being issued 14 days 

 

 

38 Standards Bylaw 343 
Confirm the standards and 

standards become effective 

Date of written notice of proposed 

changes 
14 days 

 

 

39 
 

 

Anonymous arbitration 

Bylaw 349.5 President to appoint an umpire 
Date of arbitrators not agreeing on 

an award 
21 days 

 

 

 

40 

 

Bylaw 349.6 
President to appoint a new 

arbitrator or a new umpire 

Date of an arbitrator unable to act, 

or an umpire does not give his written 

decision 

 

7 days 

 

 

 

41 

 

Quality appeals 

 

Bylaw 352.2 

Must receive the payment within the 

time limit otherwise the appeal will 

be dismissed 

Date of the invoice for 

application fee 

 

14 days 
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Appendix B: 

Container Trade Rules Agreement 

 

This agreement is between 

The International Cotton Association 

Limited and the American Cotton Shippers 

Association (Amended 19 November 1992) 
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Agreement 

 

(Please read Rule 204) 

 

Section A: Definitions 

 
In this agreement, unless there be something in the context inconsistent therewith, the following 

expressions shall have the following meanings:- 

 

      ১  ‘Container yard’ or ‘CY’ mean a location where containers may be parked, picked-up or 

delivered full or empty. A container yard may further be a place of loading/stuffing by a 

shipper or unloading/de-vanning by a receiver of cargo, and/or where water carrier accepts 

custody and control of cargo at origin. 

 

      ২ Container freight station’ or ‘CFS’ mean a location where the water carrier and/or its agent   

is loading or unloading containers under their control. 

 

     ৩  House to’, ‘container yard to’ or ‘door to’ mean shipper-controlled loading at a location 

determined by the shipper. All costs beyond point of loading, as well as the cost of 

providing containers, at House/CY/Door are for the account of the party responsible for 

freight booking. 

 

      ৪  ‘Pier to’ or ‘container freight station to’ mean carrier-controlled loading where the cargo is 

delivered to the carrier at a pier or container freight station. 

 
      ৫  ‘To house’ or ‘to container yard or ‘to door’ mean deliver to consignee's location 

(warehouse or mill) upon arrival at port of destination. 

 

     ৬   ‘To pier’ or ‘to container freight station’ mean carrier will de-van container at pier at port 

of destination or at a container freight station. 

 

     Note: Responsibilities of the buyer and seller for the costs and charges relating to Definitions 

3 to 6 are given at Annex 1. 

 

    ৭   ‘Mini-bridge’ means cargo carried by rail or substitute transportation from US port area to 

another US port area for onward transportation in containers on water. Intermodal bill of 

lading is issued by the water carrier at originating port covering transport to the overseas 

destination. 

 

    ৮   ‘Micro-bridge’ means cargo moving directly from interior point by rail or substitute 

transportation (either in containers or other equipment) to port for onward transportation in 

containers on water. Intermodal bill of lading is issued by the water carrier at interior 

loading point covering transport to the overseas destination. 

 

   ৯  ‘Land-bridge’ means cargo arriving by water carrier, and moving from one coast to 

another via rail for onward transportation on water. 
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    ১০  ‘Free carrier - named point’, ‘interior point intermodal’ or ‘IPI’ mean the seller fulfils his 

responsibility when he delivers the cargo into the custody of the water carrier at the named 

point. If no precise point can be mentioned at the time of contract of sale, the parties 

should refer to the place or range where the water carrier should take the cargo into his 

charge. 

 

    ১১  ‘Shippers load and count’ means the shipper assumes responsibility for the contents of 

the container (CY loading). 

 

    ১২  ‘Inter-modal bill of lading’ or ‘combined transport document’ mean a negotiable document 

issued by a water carrier after receipt of container or cotton on board a rail car or other 

transport equipment. 

 

   ১৩  ‘Bunker adjustment factor’, ‘BAF’, ‘fuel adjustment factor’ or ‘FAF’ mean a charge added to the 

base freight rate to cover extraordinary increases in fuel costs which are beyond the control 

of the carrier. 

 

    ১৪  ‘Currency adjustment factor’ or ‘CAF’ mean a charge, generally expressed as a percentage of base 

freight, that attempts to compensate for extraordinary fluctuations in currency relationships 

to the US Dollar which is the ‘tariff currency’. 

 

    ১৫  ‘Terminal receiving charge’, ‘TRC’, ‘terminal handling charge’, ‘THC’, ‘Container yard charge’ 

or ‘CYC’ mean a charge, added to the base freight rate by the carrier, which reflects the 

costs of handling cotton from place of receipt at the terminal to on board vessel. 

 

   ১৬  ‘Origin receiving charge or ‘ORC’ mean a charge, added to the base freight rate, which 

reflects the cost of handling cotton from place of receipt at origin to on board 

intermodal conveyance. 
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Section B: Trade Rules 

 
Every contract for the shipment of US cotton in containers from US ports shall, unless there be 

anything inconsistent therewith explicitly or impliedly stated in the contract or subsequently agreed 

thereto by the parties to the contract, be deemed to provide that should there be a dispute 

concerning such contract, it shall be settled between the parties or by arbitration in accordance 

with the following rules: 

 
        ১ Shipment: Cotton may be shipped by water and/or intermodal transportation at the option of 

the party responsible for freight booking. All charges imposed by the carrier, whether 

included in the freight rate, shown as separate item(s) in the bill of lading, or billed 

separately, are for the account of the party responsible for the freight booking. However if 

the seller elects to use a CFS facility, then the difference between CFS and CY charges at 

such location shall be for seller's account. 

 

       ২ Providing containers and transport: The party responsible for freight booking is obliged 

to provide containers in time for transport and loading within contracted shipping month 

at the port(s) or point of origin stated in the contract. 

 

       ২ Date of shipment: In case of intermodal transportation, the date of the intermodal bill 

of lading shall constitute the date of shipment. 

 

       ৪ Insurance: In case of FOB/FAS/C&F or "Free Carrier - (Named Point)" sales, buyer's insurance 

to cover all risks from the time the cotton is shipped or on board or is accepted into the 

custody and control of the water carrier, whether advised or not. 

 

      ৫ Full container load (FCL): 

 

                 ক Unless otherwise stated, sales should be based on freight rates for full forty-foot 

container loads. Any extra charges for overflow bales or minimum charges shall be 

paid by the party responsible for freight booking. 

 

                 খ If quantity is expressed in containers it shall mean: 

 

i origin Gulf Area: about 78 bales per forty-foot container; 

 

ii origin West Coast: about 83 bales per forty-foot container; 

 

Containers other than forty-footers may be substituted for ‘house to pier’ or ‘pier to pier’ 

shipments only. 

 

      ৬ Loading and unloading: It shall be seller's choice to load at ‘house/CY’ or ‘pier/CFS’, and 

buyer's choice to unload at ‘house/CY’ or ‘pier/CFS’. However, seller shall ‘ship to pier’, unless 

specifically instructed by buyer to ‘ship to house’. 

 

      ৭ Weighing: Unless otherwise agreed, ‘pier to house’ and ‘house to house’ shipment shall be 

understood to mean ‘net certified shipping weights final’. 
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      ৮ Sampling: 

 

              ক Buyer may ask seller to by-load samples, subject to seller's agreement. Any extra charges 

shall be for the buyer's account. 

 

              খ In case of ‘pier to house’ or ‘house to house’ shipments, normal arbitration rules shall 

apply, except that sampling may take place on buyer's premises under supervision. Sampling 

expenses are for the buyer's account. 

 

       ৯ Missing bales: In case of shipper's load and count, seller is liable for the contents of 

the container. Unless otherwise agreed between buyer and seller, any claim must be supported by 

certificates issued by seller's controller stating the container serial and seal number and 

certifying that the seal was intact. However, in shipments involving ‘pier to house’ or ‘house to 

house’ movements and when seals are broken by customs or other authorities at port of entry 

container must be re-sealed and both the original seal and new seal numbers provided to 

shipper's controller. 

 

      ১০ Payment: 

 

              ক Letter of credit payment: Letter of credit must allow inter-modal bill of lading. 

 

              খ Cash against documents on first presentation: Buyer must pay against inter-modal bill of 

lading. 

 

              গ Cash on Arrival: Buyer shall pay against the bill of lading upon arrival of the vessel at 

the destination named in the bill of lading. 

 

However, if the containers are on-carried by feeder vessels or other means, payment shall be 

made upon arrival of the feeder vessels or on-carrying conveyance at the final destination 

named in the contract. 

 

In case of seller's freight booking, if any containers are not on board the vessel named 

in the bill of lading, buyer shall have the right to claim against the seller for refund of 

interest until actual arrival of the container(s). This is not applicable if shipment by 

container vessel is required by buyer subsequent to entering into the contract. 
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Annex 1 

Delineation of responsibility for cost and performance 

House to house 

 

 
FOB FAS CIF C&F 

Responsibility for Responsibility for Responsibility for Responsibility for 

Cost Performance Cost Performance Cost Performance Cost Performance 

১ 
Draying of empty 

container to point of 

stuffing 

Buyer Carrier Buyer Carrier Seller Carrier Seller Carrier 

২ 
Stuffing Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller 

৩ 
Transport of full 

container to point of 

loading on railroad 

or vessel 

Buyer Carrier Buyer Carrier Seller Carrier Seller Carrier 

৪ 
Lift on charges Included in freight 

৫ 
Freight Buyer Carrier Buyer Carrier Seller Carrier Seller Carrier 

৬ 
Lift off charges 

to ship's rail 

Included in freight 

৭ 
Clearance and 

port/terminal charges 

after ship's rail 

Buyer Carrier Buyer Carrier Buyer Carrier Buyer Carrier 

৮ 
Transport of 

container to point of 

destination 

Buyer Carrier Buyer Carrier Buyer Carrier Buyer Carrier 

৯ 
De-vanning Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer 
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House to pier 

 
 

FOB FAS CIF C&F 

Responsibility for Responsibility for Responsibility for Responsibility for 

Cost Performance Cost Performance Cost Performance Cost Performance 

১ 
Draying of empty 

container to point of 

stuffing 

Buyer Carrier Buyer Carrier Seller Carrier Seller Carrier 

২ 
Stuffing Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller 

৩ 
Transport of full 

container to point of 

loading on railroad 

or vessel 

Buyer Carrier Buyer Carrier Seller Carrier Seller Carrier 

৪ 
Lift on charges Included in freight 

৫ 
Freight Buyer Carrier Buyer Carrier Seller Carrier Seller Carrier 

৬ 
Lift off charges 

to ship's rail 

Included in freight 

৭ 
Clearance and 

port/terminal charges 

after ship's rail 

Buyer Carrier Buyer Carrier Buyer Carrier Buyer Carrier 

৮ 
De-vanning at point 

of arrival or CFS 

Note 1 Carrier Note 1 Carrier Note 1 Carrier Note 1 Carrier 

৯ 
Transport of cotton 

to warehouse or mill 

Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer 

Note 1: Normally included in freight charge. If not included buyer bears cost. 
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Pier to pier 

 
 

FOB FAS CIF C&F 

Responsibility for Responsibility for Responsibility for Responsibility for 

Cost Performance Cost Performance Cost Performance Cost Performance 

1 Delivery of cotton to 

point of shipment or 

CFS 

Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller 

2 Stuffing Note 1 Carrier Note 1 Carrier Note 1 Carrier Note 1 Carrier 

3 Lift on charges Included in freight 

4 Freight Buyer Carrier Buyer Carrier Seller Carrier Seller Carrier 

5 Lift off charges 

to ship's rail 

Included in freight 

6 Clearance and 

port/terminal charges 

after ship's rail 

Buyer Carrier Buyer Carrier Buyer Carrier Buyer Carrier 

7 De-vanning at point 

of arrival or CFS 

Note 1 Carrier Note 1 Carrier Note 1 Carrier Note 1 Carrier 

8 Transport of cotton 

to warehouse or mill 

Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer 

Note 1: Stuffing and de-vanning charges normally included in freight. If not included, seller bears cost of stuffing, buyer bears cost of de-vanning. 
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Pier to house 

 
 

FOB FAS CIF C&F 

Responsibility for Responsibility for Responsibility for Responsibility for 

Cost Performance Cost Performance Cost Performance Cost Performance 

1 Delivery of cotton to 

point of shipment or 

CFS 

Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller 

2 Stuffing Note 1 Carrier Note 1 Carrier Note 1 Carrier Note 1 Carrier 

3 Lift on charges Included in freight 

4 Freight Buyer Carrier Buyer Carrier Seller Carrier Seller Carrier 

5 Lift off charges 

to ship's rail 

Included in freight 

6 Clearance and 

port/terminal charges 

after ship's rail 

Buyer Carrier Buyer Carrier Buyer Carrier Buyer Carrier 

7 Transport of 

container to point of 

destination 

Buyer Carrier Buyer Carrier Buyer Carrier Buyer Carrier 

8 De-vanning Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer 

Note 1: Normally included in freight charge. If not included seller bears cost. 
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Appendix C1: 

A summary of our fees and charges for technical arbitrations, small claims 

arbitrations, quality arbitrations, notarisations and appeals 

 

(Agreed by the Board 31 October 2020) 
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Appendix C1:  

A summary of our fees and charges for arbitrations and appeals Fees 

and charges for Technical Arbitrations and Appeals 

Please note that the amount to be paid in each case will be in line with the firm’s registration status. 

 

Membership type 

Principal Firm: Merchants 

Related companies (must be the same business type) 
Arbitration covers both sales and purchase 

contracts. 

Principal Firm: Producers & Mills 

Related companies (must be the same business type) 

Arbitration covers either sales or purchase 

contracts, not both, this will depend on the type 

of business. 

Sales Contracts: 

Producers, Growers, Farmers, Ginners 

Purchase Contracts: 

Spinners, Textile Manufacturers 

Affiliate Industry Firm 

Related companies (must be the same business type) 

 

Not covered for arbitration. 

Agent Allowed to make claims under the small claims 

technical arbitration (“SCTA”) only. In order 

to be eligible to apply for SCTA, the agent must 

have been an ICA member for 12 months, prior 

to the date of application for SCTA.. 

Agent as brokers Agents can be considered as a broker or agents 

in certain circumstances 

Any member should be able to arbitrate a SCTA agency dispute if the member also undertook agency work. 

 
 

TECHNICAL ARBITRATIONS 

Application fees 

Principal Firms and Related Companies registered for at least 12 months of eligible membership. No fee 

Principal Firms and Related Companies registered for less than 12 months. This fee is not recoverable. £5000 

Non-registered Firms (including those firms whose application for registration has been refused). This 

fee is not recoverable. 

£5000 

Other arbitration fees 

A deposit of £4,000 shall be payable upon submission of an application for arbitration. 

An hourly rate shall be charged by the arbitrators, up to a maximum of £150. 

Fractions of an hour after the first hour shall be charged pro rata. 

A minimum fee of £100 shall be payable to each arbitrator. 

An additional fee of £250 per arbitration will be payable to the Chair. 

All couriered messages or documents etc sent by the Secretariat, will be charged at the rate of £50 per courier. 

The only expenses an arbitrator shall be entitled to claim are courier fees, up to a maximum of £50 unless substantiated 

with a receipt. 

When an arbitration case is cancelled the Secretariat shall take a percentage of the stamping charge, based on the 

claimant’s membership status, as an “administrative fee” which will be taken out of the deposit at the following rates: 

1. After request for arbitration and deposit obtained 25% 

2. During submission stage 50% 

3. After submission stage 75% 
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SMALL CLAIMS TECHNICAL ARBITRATIONS 

Application fees 

Principal Firms and Related Companies registered for at least 12 months of eligible membership. No fee 

Non-registered Firms. £1000 

Other arbitration fees 

A deposit of £1500 shall be payable upon submission of an application for arbitration. 

An hourly rate shall be charged by the Sole Arbitrator, up to a maximum of £150. 

Fractions of an hour after the first hour shall be charged pro rata. 

A minimum fee of £100 shall be payable. 

The parties must pay all other costs incurred in the course of the arbitration incurred by arbitrators or the Secretariat, 

such as bank charges, legal fees, first tier recovery costs; when requested. 

All couriered messages or documents etc sent by the Secretariat, will be charged at the rate of £50 per courier. 

The only expenses an arbitrator will be entitled to claim are courier fees, up to a maximum of £50 unless substantiated 

with a receipt. 

When an arbitration case is cancelled the Secretariat shall take a percentage of the stamping charge, based on the 

claimant’s membership status, as an “administrative fee” which will be taken out of the deposit at the following rates: 

1. After request for arbitration and deposit obtained 25% 

2. During submission stage 50% 

3. After submission stage 75% 

Bank charges, postal charges and legal fees will also be recovered. 

 
TECHNICAL APPEALS 

Application fees 

Principal Firms and Related Companies registered for at least 12 months of eligible membership. No fee 

TAC appeal application fees for Principal Firms and Related Companies registered for less than 12 

months and non-registered firms, to be £10,000. This fee is recoverable if so ordered in the award, at 

the TAC’s discretion, but not recoverable from the ICA. 

£10000 

Other appeal fees 

A deposit of £10,000 shall be payable following a submission of an application for an appeal. 

In accordance with Bylaw 312 (5) Appellant must pay any costs or stamping fee that the Tribunal awarded against them in 

the first tier. 

The Chair of the appeal committee shall decide the hourly rate to be charged by the appeal committee members, up to a 

maximum of £150. 

Fractions of an hour after the first hour shall be charged pro rata. 

A minimum fee of £100 shall be payable. 

An additional fee of £250 per arbitration will be payable to the Chair. 

The Association will charge as its fees 25% of the technical appeal committee's total fees. 

All couriered messages or documents etc sent by the Secretariat, will be charged at the rate of £50 per courier. 

The only expenses an arbitrator shall be entitled to claim are courier fees, up to a maximum of £50 unless substantiated 

with a receipt. 

Three awards will be published by the Secretariat for Technical Arbitration awards. If additional copies are required, a 

charge of £25 for each additional award will be charged, payable in advance of the publication of the Award. Requests for 

additional copies of awards must be made at least one week before the publication of the Award. 

Bank charges, postal charges and legal fees will also be recovered. 

 
SMALL CLAIMS TECHNICAL 

APPEALS 

Application fees 

Principal Firms and Related Companies registered for at least 12 months of eligible membership. No fee 

Small Claims Technical Appeal application fees for non-registered firms to be £1,000 if not paid in 

Small 

Claims Technical Arbitration as an application fee. 

£1000 

 

Bank charges, postal charges and legal fees will also be recovered. 

Three awards will be published by the Secretariat for Technical Arbitration awards. If additional copies are required, a 

charge of £25 for each additional award will be charged, payable in advance of the publication of the Award. Requests for 

additional copies of awards must be made at least one week before the publication of the Award. 
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Other appeal fees 

A deposit of £750 shall be payable upon submission of an application for a Small Claims appeal. 

The chair of the appeal committee shall decide the hourly rate to be charged by the appeal committee members, up to a 

maximum of £150. 

Fractions of an hour after the first hour shall be charged pro rata. 

A minimum fee of £100 shall be payable. 

The parties must pay all other costs incurred in the course of the arbitration [technical appeal etc] incurred by arbitrators 

or the Secretariat, such as bank charges, legal fees, first tier recovery costs; when requested. 

The Association will charge as its fees 25% of the Small Claims appeal committee's total fees. 

All couriered messages or documents etc sent by the Secretariat, will be charged at the rate of £50 per courier. 

The only expenses an arbitrator will be entitled to claim are courier fees, up to a maximum of £50 unless substantiated 

with a receipt. 

Bank charges, postal charges and legal fees will also be recovered. 

 

STAMPING AND NOTARISATION OF TECHNICAL AWARDS AND SMALL CLAIM AWARDS 

Stamping charges 

Principal Firms and Related Companies. £400 

Non-registered Firms. £800 

Notarisation and legalisation of Awards 

All firms. £350 

 
 

QUALITY ARBITRATION 

Application fees 

Registered Firms. No fee 

Non-registered Firms. No fee 

Quality arbitration, appeal and classification 

The lowest amount the arbitrators or appeal committee will charge for very bale represented by the samples provided is 

given below. They may charge more. If the samples provided represent less than 50 bales, they will charge for 50 bales. 

Quality Arbitration Price per bale 

represented 

Registered Firms. £0.35 

Non-registered Firms. £1.00 

Quality Appeal 

Registered Firms. £0.65 

Non-registered Firms. £1.95 

Classification 

For grade, colour and staple. £1.00 

For grade and colour only. £0.65 

For staple only. £0.65 

 

STAMPING AND NOTARISATION OF QUALITY AWARDS AND APPEAL AWARDS 

Stamping charges 

The amount we will charge both firms for every bale represented by the samples provided is given below. If the samples 

provided represent less than 50 bales, we will charge for 50 bales. 

 Price per bale 

represented 

Principal Firms and Related Companies. £0.03 

Non-registered Firms. £0.24 

Notarisation and legalisation of Awards 

All firms. £350 
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Appendix C2: 

A summary of the criteria and procedures for becoming an ICA arbitrator 

 

(Agreed by the Board October 2019) 
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Appendix C2 

A summary of the criteria and procedures for becoming an ICA arbitrator 

 

This information applies to anyone wishing to become an ICA arbitrator. 

 

NB: Existing ICA arbitrators can only accept new appointments if they have passed (or been exempted from 

taking) the ICA Advanced Arbitrator Examination. 

 

       ১  BASIC CRITERIA AND APPLICATION PROCESS 

 

All applicants to become an ICA arbitrator must fulfil the following basic criteria: 

 

                    ক  You must be an ICA Individual Member. 

                    খ   You must have successfully completed the ICA Basic Level Arbitrator Examination and 

the first two modules of the ICA Advanced Arbitrator Examination. 

                    গ   You must have five years’ international experience in the cotton industry (e.g. buying, 

selling, controlling, farming, ginning, merchandising, spinning etc. of raw 

cotton) with both trade and commercial knowledge; 

                    ে   You must be proficient in the English language (written and spoken), without the need of 

a translator. 

                    ম  Your application must be proposed by an ICA Director and seconded by an ICA member. 

                    য  You must submit your CV (career résumé) with your application form. 

 

        ২  PROBATIONARY ARBITRATORS 

 

Once an application is approved by the Directors, the applicant will become a 'Probationary 

Arbitrator', where they will: 

 

                     ক  be required to sign a service agreement; 

                     খ  be assigned to a mentor (from the Arbitration Strategy Committee); 

                     গ   observe arbitrations subject to the approval of both parties (as a guide, at least three 

arbitrations of varying difficulty should be observed); and 

                     ে   be required to pass the third (final) module of the ICA Advanced Arbitrator 

Examination, noting that: 

                     ক  a candidate can only attempt the module three examination three times, 

          with six months between each attempt (with their mentor’s discretion); and 

                     ii       if this final module is failed three examination again for another three years. 

 

         ৩  MENTORING 

 

                     ক   Mentoring time is not billable to the parties but is reflected in the service 

agreement with the arbitrator. 

                     খ   The Probationary Arbitrator will be required to produce a summary of the substantive issues 

of the case for the Chair. The Chair will debrief the Probationary Arbitrator after 

the final hearing. 
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                         গ   The mentor will decide when the Probationary Arbitrator is ready to become a fully 

qualified arbitrator. 
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Appendix C3: 

Arbitrators Code of Conduct 

 

(Agreed by the Board 31 October 2020) 
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Appendix C3: 

Arbitrators Code of Conduct 

 

This Code of Conduct embodies principles and best practice and natural justice deems necessary by the 

Board of Directors to maintain existing standards and public confidence in the ICA as an arbitral 

authority. Not all of the points listed below will cover every aspect of an Arbitrator’s ethical and 

professional conduct. Arbitrators are therefore expected to observe the spirit of the principles 

outlined below. Reference to the masculine are also intended to the feminine. 

 
Impartiality 

• The Arbitrator’s duty to remain impartial is a continuing one throughout the arbitration 

process. Should they find themselves in a position whereby they are aware that they cannot remain 

impartial, they must immediately withdraw themselves from the arbitration 

process. 

• An Arbitrator is under  a duty  to  disclose  to  the  ICA Secretariat  and to the  parties  any 

interest and / or relationship which may result in a conflict of interest as soon as possible. 

• An Arbitrator must not accept an appointment to act as Arbitrator if they are aware that by 

doing so they place themselves in a conflict of interest. No arbitrator or probationary 

arbitrator can accept an appointment whilst they or the company through which they are a member 

of the ICA is/are subject of a disciplinary committee investigation, until that Disciplinary 

Committee has reached a final decision. If the arbitrator or probationary arbitrator 

accepts such an appointment, the President can remove them from the 

arbitration concerned. 

• Arbitrators must not act as advisers to the parties to an arbitration whilst the proceedings are 

on-going or afterwards, concerning the analysis of a particular case. They must not act as 

advocates for the parties who have appointed them; they may not provide procedural 

advice. 

• Arbitrators must avoid private dialogue with a party to an arbitration, and must not discuss issues 

arising in an arbitration with a party prior to, during or at any time after the conclusion of 

the arbitration. Arbitrators must ensure that any communications with the parties are conducted 

(where possible) via the ICA Secretariat, and always copied in writing 

to the other party to the dispute for transparency’s sake. 

• An Arbitrator must not allow external pressure, personal interests or relationships (past or 

present) with any third parties or fear of criticism to influence their conduct or judgement 

in dealing with the dispute. 

• A conflict of interest e-mail sent by the Secretariat must be answered by the arbitrator 

concerned, within 14 days of them being e-mailed. Arbitrators must consider if they have a 

conflict of interest by taking into account English law, the Arbitrators Code of Conduct 

and the content of the conflict of interest e-mail sent by the secretariat to arbitrators. 

• Arbitrators shall treat fellow arbitrators and others with respect. 

 
Cooperation 

In order to operate effectively, ensure that standards are met and maintain public confidence in 

the ICA and arbitrations carried out by arbitrators, it is necessary for the ICA to establish and follow 

procedures for the following purposes: 

 • The administration and management of ICA membership; 
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 • The administration and management of arbitrations; 

 •  The monitoring of compliance with the ICA’s Articles of Association, Rules and Bylaws, this 

Code and the law; 

 • The maintenance of the ICA List of Unfulfilled Awards; and 

 • The investigation and determination of any complaint or allegation made against an 

Arbitrator or any other Member of Member Firm by any person. 

Arbitrators must co-operate fully with such processes (as established from time to time, whether under the 

Articles of Association, Rules and Bylaws or this Code or otherwise). In particular, Arbitrators must 

respond promptly, fully and honestly to any inquiries made by the Directors, the ICA Management Team, 

the Monitoring Team, the Disciplinary Committee for the purposes listed 

above. 

 

Confidentiality 

• For the avoidance of doubt, an Arbitrator’s duty of confidence does not prevent an 

Arbitrator from providing information to and cooperating with Directors, the ICA 

Management Team, the Monitoring Team and the Preliminary Investigation Committee as 

necessary for the purposes set out under “Cooperation” above. 

• Arbitration is a private and confidential process, selected by the parties to dispute to 

resolve the issues between them. 

• An Arbitrator is under a duty to keep all facts, information, correspondence, and 

documents disclosed to them during the course of an arbitration confidential at all times. 

• An Arbitrator shall not use such confidential information outside of the arbitration process 

for their personal advantage or for purposes other than the performance of their duties as 

an Arbitrator. 

• The Arbitrator’s duty of confidentiality continues after the arbitration has concluded, until 

and unless both parties to the arbitration agree to waive the confidentiality; or the details 

of the case are lawfully placed in the public domain. 

• An unlawful or unauthorised leak of information regarding the case by another Arbitrator or 

third party will not be justification or licence for an Arbitrator also disclosing details 

of 

the case. Such conduct may result in personal liability for the Arbitrator concerned. 

• An arbitrator is under an obligation to relate to the Secretariat any concerns they have that 

the duty of confidentiality has been breached, at any time. 

• The ICA Management team reminds arbitrators that one month after the date of publication 

of an award they should have deleted information held on paper or on their computer etc on 

the case they have just handled. If they want to retain information, 

precedents etc, and have a valid reason under the GDPR for doing so, they can do so. 

 
Conduct of the Arbitration 

• Arbitrators must ensure that they follow the procedures set out in the ICA Bylaws and Rules, and the 

relevant provisions of the Arbitration Act 1996 when conducting any arbitration and only use 

ICA approved time sheets, invoices and other forms, when 

designated for the use of arbitrators by the ICA. 

• Arbitrators shall maintain an up to date copy of the ICA Bylaws and Rules at all times. 

• Arbitrators must read and consider all of the evidence before them. 

•  An arbitrator must only accept an appointment to act as Arbitrator if they have sufficient  

time to allow the arbitration to be conducted in a competent and timely manner. In order  

to avoid the perception of bias or justifiable doubts as to impartiality an arbitrator may  
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  only accept up to and including three appointments for a party or related party to act as  

arbitrator from a claimants /appellant or respondent, per calendar year. Those  

appointments from a party or related party, where the arbitration has been withdrawn /  

discontinued, without the publication of an Award, do not count against the ‘3 or 8 rule’.  

An arbitrator should not be able to have more than eight active first tier cases open at any  

one time. These limits (this criteria) will be reviewed regularly (at least annually) by the  

Arbitration Strategy Committee (ASC) taking into account the recent numbers of  

applications for arbitration. Any changes will be recommended to the Directors  

• An Arbitrator must ensure that any fees charged in the course of an arbitration are reasonable, 

having regard to all of the circumstances of the case and the hours charged are 

or work done in the intellectual pursuit of the matter. 

• Once the fees have been agreed by the Tribunal/TAC time-sheets and invoices shall be 

submitted to the Chair prior to the signature sheets being signed. The Chair shall 

immediately review them and submit them to the ICA Secretariat prior to an award being 

published. 

• An  arbitrator  will  (should  external  legal  advice  be  required  during  an  arbitration  an 

arbitrator will) seek advice on English law from the ICA’s English legal panel, when working 

on ICA arbitrations. 

• The Board of Directors will approve changes to this Code of Conduct. 

• At  least  one week  prior  to  the  publication  of  an  Award  the Tribunal must  inform the 

Secretariat of the date of publication and time sheets, invoices plus Award to be submitted. 

•  Arbitrators will adopt ASC recommended ‘Best Practice’ in their arbitration work. 
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Appendix C4: 

The General Data Protection Regulation (GDPR) 

 

(Agreed by the Board 31 October 2020) 
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Appendix C4: 

The General Data Protection Regulation (GDPR) 

 
The ICA Privacy Policy is held on the ICA website https://www.ica-ltd.org/privacy-policy/ and applies to 

how the ICA Management Team will manage confidentiality and privacy of your personal data. 

 

Further Privacy and Confidentiality Notice applying to parties in arbitration and arbitrators 

 

DEFINITIONS 

1 The following definitions and rules of interpretation in this clause apply in this notice: 

1.1 “Confidential  Information”  means  any  confidential  information,  whether  

containing 

Personal Data or not, disclosed to the ICA by: a Member; or any person or company, in 

 relation to an arbitration carried out under the ICA’s Bylaws and Rules. 

1.2  “Data Protection Register” means the register maintained by the Information 

Commissioner. 

1.3  “Member” means an Individual Member or Member Firm, as defined in ICA’s Articles of 

Association. 

1.4  “Personal data” means personal data under the General Data Protection Regulation 

(GDPR) as implemented into English law. 

1.5  “Purpose” means any of ICA’s Objects, as defined in ICA’s Articles of Association, or any 

purpose incidental or conducive to the attainment those Objects, which includes but is not 

limited to: 

• The administration and management of arbitrations; 

• The monitoring of compliance with the ICA’s Articles of Association, Rules and Bylaws, 

 the Arbitrator’s Code of Conduct and the law; 

• The maintenance of the ICA Lists of Unfulfilled Awards; and 

• The investigation and determination of any complaint or allegation made against an 

ICA arbitrator or any other Member by any person. 

1.6 A reference to a statute or statutory provision or constitution or other document adopted by 

the ICA is a reference to it as it is in force from time to time, taking account of any 

amendment, extension, or re-enactment. 

1.7 The lawful bases for processing are set out in Article 6 of the GDPR. At least one of these 

will apply whenever we process personal data: 

 

• Consent: the individual has given clear consent for you to process their personal data 

for a specific purpose. 

• Contract: the processing is necessary for a contract with an individual, or because they have 

asked you to take specific steps before entering into a contract. 

• Legal obligation: the processing is necessary for the ICA to comply with the law. 

• Legitimate interests: the processing is necessary for legitimate interests or the 

legitimate interests of a third party, unless there is a good reason to protect the 

 individual’s personal data which overrides those legitimate interests. 

https://www.ica-ltd.org/privacy-policy/
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Appendix C5: 

Re-accreditation of Arbitrators 

 

(Agreed by the Board 31 October 2020) 
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Appendix C5: 

Re-accreditation of Arbitrators 

 

The Board have delegated the FGC with the power to undertake the three-yearly 

reaccreditation of qualified ICA arbitrators. The FGC will consider the following 

requirements and considerations when undertaking this review. 

Requirements: 

Willingness  to  offer services as arbitrator. Each current Arbitrator will be invited to 

confirm that they wish to continue to serve as an ICA arbitrator for a further 3 years. 

Currency: Each arbitrator to have conducted one completed ICA arbitration in the past year. 

CPD: Evidence of an up to date, completed CPD form, submitted to ICA. 

Considerations (to be considered by the Directors and which may inform their decision): 

Competency: in the preceding three years the Directors to be informed of: 

 

• Any S.57 awards issued to correct mistakes. 

• Any adverse comments in AAR (‘After Arbitration Review) or other complaints or 

documents. 

Appeals against fees, upheld, by Directors in past three years. 

Disciplinary Committee matters successfully brought against arbitrator. 

 

Directors to consider the evidence and make their decision informed by the best interests 

and reputation of the ICA. 

Process. A third of the Pool of Arbitrators is to be reviewed each year for an individual 

 certification / ‘chartered arbitrator status’ for three years. 

Appeal. In the event of an appeal against the FGC decision on reaccreditation, the 

arbitrator would be invited to make their case to the ICA Board of Directors. 

 


