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` B›Uvib¨vkbvj KUb G‡mvwm‡qkb wjwg‡UW 
Gi 

Dcwewa I wewagv 

এই রুল বুকটি আমাদের সেসযগণ কর্তৃ ক ৯ নদেম্বর ২০২২ র্াররদে সংদ ারির্ হদেদে এবং সংদ ািনীগুরল ১ জানুোরর ২০২৩ র্াররে থেদক কার্ৃকর 
হদব।

এই বইেয়র িবিধ এবং িনয়মগিল িন�িলিখত বয্িত�মগিল সহ পূবর্বত� সম� িবিধ এবং িবিধগিলেক বািতল কের: ধারা 2-এর েয েকানও িনয়ম যা 
বইিট কাযর্কর হওয়ার আেগ স�ত হওয়া চুি�র েময়ােদর সােথ সাংঘিষর্ক৷

রুল বুেকর ভূ িমো 

আমরা ICA উপিবিধ এবং িনয়েমর িকছু মূল নীিত তুেল ধরিছ। িন�িলিখত ধারণাগিল তুলা বয্বসার িনয়মগিলর মেধয্ থাকা সম� 
িকছুর উপর িভিৎতԀ কের। আমরা দৃঢ়ভােব আপনােক স�ূণর্ উপিবিধ এবং িবিধগিল পড়ার জনয্ অনুেরাধ করিছ যা েযেকােনা িববােদর 
ফলাফল িনধর্ারেণ সবর্দা অ�ািধকার েদয়।

• ICA সামলমস ুচম  সং রা  মবকরাি মি পমির েএিট মিরকপে উপায়। এিট ‘যিা ফ ট’ মবকরাি মি পমি িারণার উপর মভমি েকর
রমিমিি। এর উকে য যোষ যেওয়া বা রুিট খুু কজ যবর েরা িয়, বরং ুচম িট স পূণথরূকপ োযেথর েকল উভয় পে যয
অব াকি থােকি পারি যসখাকি মফমরকয় মিকয় যাওয়া।

• এই উপমবমি এবং মিিয়িসূে এটা ম র েকর যয যমে চুম িট যোকিা োরকণ স পামেি িা েয় বা স প  েকব িা িএি েয়, িকব
এিট বামিল েরা েকব িা, িকব চুম িট রচমলি মিিয় অিুসাকর ুচম র িামরকখ যফরি পাঠাকিা েকব৷

• ICA উপমবমি এবং মিিয়িসূকের যেকে রকয়কছ চুম র শু িা। এর অথথ েকলা, মবমভ  পেগুমলর িকিয মববাকের যেকে, িাকের ি
িকভে মিরসকির সূচিা মব দু েকব িাকের িকিয স ভি চুম র িথ াবমল।

• ইংকরজ আইকির উপর মভমি েকর, েএিট ুচম  েকলা দুই বা িকিামিে পকের িকিয েএিট আইিগিভাকব বািযিািূেল স ভমি
যা িাকের অমিোর এবং েিথ বযিসূেেক সংজ্ঞাময়ি ও পমরচামলি েকর। আে থরূকপ স ভমিিট েএিট আিুিামিে চুম র িকিয
অ ভুথ  থােকব, িকব এিট মলমখি থাোর রকয়াজি যিই। েএিট ুচম  যোকিা যিেমেখ স ভমি অথবা সংমি ট পেগুমলর ি
িেযার যোকিা েরার মচিঠপে যথেক িরাণ েরা যযকি পাকর। ব ছিা এবং উকেক যর প টিা েএিট িু লা মবষেয় ুচম র 
ববম টয েওয়া উমচি।

• ICA সামলমস যাকি রকযাজয েকি পাকর, যসকেকে চুম কি অব যই েএিট িারা অ ভুথ  েরকি েকব যা প ট েকর যয
সংমি ট পেগুমল এই উপমবমি ও মিিয়িসূকের অিীকি ICA-এর োকছ মবকরািগুমল সুপামর  েরকব৷

• এই ভমলউিকর ুইিট উপাোি রকয়কছ। ICA উপমবিমিসূে েকলা যেম ং যেিওয়াকেথ র বািযিািূেল মবিাি। এগুমল সংমি ট 
পেগুমলর বারা পমরবমিথ ি বা বেলাকিা িাও েকি পাকর৷ এই মিিয়িসূকে িএি িথ রকয়কছ যা সংমি ট পেগুমলর চুম র িিেযার
স ভমির িািযিক বামিল েরা যযকি পাকর৷

এই ভূমিো ইন্টারিযাশ্িাল েটি অযাকসামসকয়শ্ি উপমবমি ও মিয়িসিূকের অংশ্ িয়। উকেশ্য এবং িীমিসিূে বণথিা েরা এর উকেশ্য যার উপর 
মভমি েকর যেম ং মিয়ি এবং মবকরাি মিষ্পমি উভয়ই প্রমিরিি। 
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f~wgKv 

Dcwewamg~n G‡mvwm‡qk‡bi AZ¨vek¨Kxq cÖweavb hv †Kvb পে 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 cÖ̀ Ë 
A_© cÖ̀ vb Ki‡e, hw` bv †m¸‡jvi wfbœ e¨envi ¯úófv‡e cÖ`k©b K‡i: 

cÖkvmwbK cwifvlv

1 'সারল ী টিম' বলদর্ আইরসএ মযাদনজদমন্ট টিদমর সেসযদের থবাঝাে র্ারা সারল ী পররচালনা কদরন। এর মদিয আইরসএ-এর 
বযবস্থাপনা পররচালকও রদেদেন।

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 অন্তেৃুি, 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, থেRvivi I BwgwW‡qU cv÷ †cÖwm‡W›U‡`i অন্তেৃুি 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, থেRvivi ev BwgwW‡qU cv÷ †cÖwm‡W›U‡`i অন্তেৃুি Ki‡e bv|.

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

Aby‡”Q` 80 Abyhvqx cwiPvjK wn‡m‡e weiZ ivLv হদেদে|.

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

7  ÒgvmÓ ej‡Z GK K¨v‡jÛvi gvm †evSvq| 
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8 hv‡K G‡mvwm‡qkb KZ…©K wb‡qvwRZ n‡q †UKwbK¨vj mvwjk UªvBeybvj I †UKwbK¨vj Avwcj KwgwUi Dci A‰eZwbK 
পর্ৃদবেক wn‡m‡e KvR Ki‡eb| পর্দৃবেক UªvBeybv‡ji রসদ্ধান্ত MÖn‡Yi cÖwµqvq AskMÖnY ev cÖfvweZ Ki‡e bv|

9  ÒAvgv‡`iÓ ej‡Z hv wKQz Avgv‡`i gvwjKvbvaxb ev Avgv‡`i KZ…©K Bmy¨K…Z †evSvq| 

10  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 অন্তেৃুি Ki‡e|

3 আইরসএ মযাদনজদমন্ট টিম' বলদর্ থসই বযরিদের থবাঝাে র্ারা আইরসএ-এর স্থােী কমীদের অন্তেৃুি এবং পররচালকদের দ্বারা রনরু্ি 
বযরিদক বযবস্থাপনা পররচালক রহদসদব অন্তেৃুি কদর।

11  'থসদক্রটারর' বলদর্ আইরসএ-এর বযবস্থাপনা পররচালক এবং/অেবা থটকরনকযাল আরপল করমটির রসদ্ধাদন্ত স্বাের করার জনয 
মদনানীর্ বযরিদক থবাঝাে।

5 'মরনটররং টিম' বলদর্ বযবস্থাপনা পররচালক, সারল ী থকৌ ল রবষেক করমটির প্রিান এবং আইরসএ-এর সারল ী প্রিানদক থবাঝাে।

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

13 'রলরের্োদব' এবং 'রলরের্' এর মদিয রদেদে কাগদজ বা স্ক্রীন বা ওদেবসাইদট  ব্দ পুনঃগঠদনর রপ্ররন্টং এবং অনযানয উপাে।
রলরের্ রচঠিপে ডাক, হাদর্, ই-থমইল ইর্যারের মািযদম থপ্ররণ করা থর্দর্ পাদর।

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

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

ÒAm¤ú~Y© রসদ্ধাদন্তর AvBwmG ZvwjKv: 2q AskÓ ej‡Z Am¤ú~Y© রসদ্ধাদন্তর AvBwmG ZvwjKv: 1g As‡ki AvBwmG
ZvwjKvq cÖ`wk©Z †Kv¤úvbx¸‡jvi mv‡_ m¤úwK©Z †Kv¤úvbxi ZvwjKv †evSvq| 

m`m¨c` I wbeÜb cwifvlv 

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

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

17  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| 

18 Òm`m¨ cÖwZôvbÓ ej‡Z †Kvb cÖavb cÖwZôvb, Awaf~³ wkí cÖwZôvb, G‡R›U cÖwZôvb ev সংরিষ্ট †Kv¤úvbx †evSvq|
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19 ÒAm`m¨Ó ej‡Z Ggb e¨w³‡K †evSvq whwb G‡mvwm‡qk‡bi †Kvb ¯̂Zš¿ m`m¨ bb| 

20 1ÒAwbewÜZ cÖwZôvbÓ ej‡Z Ggb cÖwZôvb‡K †evSvq hv G‡mvwm‡qk‡bi †Kvb wbewÜZ cÖwZôvb bq| 

21 1ÒcÖavb 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| 

22 ÒwbewÜZ cÖwZôvbÓ ej‡Z mKj cÖavb cÖwZôvb, Awaf~³ wkí cÖwZôvb, সংরিষ্ট †Kv¤úvbx, Awaf~³ G‡mvwm‡qkb,
G‡mvwm‡qkb m`m¨ cÖwZôvb I G‡R›U cÖwZôvb‡K †evSvq, G‡`i we¯ÍvwiZ eY©bv wbewÜZ cÖwZôv‡bi wbeÜb eB‡Z 
cÖ̀ Ë n‡q‡Q| 

23  ÒwbewÜZÓ ej‡Z wbewÜZ ev cybtwbewÜZ ‡evSvq Ges ÒwbeÜbÓ ej‡Z wbeÜb ev cybt wbeÜb †evSvq| 

24 'রনবরির্ ফামৃ' বলদর্ আমাদের অনুদেদে সংজ্ঞারের্ আমাদের রনবরির্ ফামৃগুরলর থররজস্টাদর র্ারলকােুি থর্দকাদনা ফামৃদক
থবাঝাে এবং এদর্ অন্তেৃুি রদেদে: সমস্ত প্রিান ফামৃ, অযারফরলদেট র ল্প সংরিষ্ট থকাম্পারন, অযারফরলদেদটড অযাদসারসদে ন
এবং এদজন্ট/এদজন্ট প্লাস ফামৃ।

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

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

mvaviY e¨emvwqK cwifvlv 

25 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 অন্তেৃুি bq|

26 'সািটৃ ফাইড লযাবদরটরর' বলদর্ একিট পরীোগারদক থবাঝাে র্া আইরসএ থেদমন কর্তৃ ক ইসুযকত র্ একিট অনুদমারের্ র ারলকাে 
রদেদে।

15 ÒK¤̂vBÛ UªvÝ‡cvU©Ó, ÒB›Uvi‡gvWvj UªvÝ‡cvU©Ó I Ògvwë‡gvWvj UªvÝ‡cvUÓ ej‡Z কমপদে ỳBwU wfbœ cwienb c×wZ
e¨envi K‡i GK ¯’vb †_‡K Ab¨ ’̄v‡b KUb †Wwjfvwi †evSvq| 

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

28 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| 

CraigMBedworth
Highlight
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29 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” বলদর্ একটি স্বািীন র্ত র্ীে পে, পররে নৃ সংস্থা বা রু্লার ওজন, টযাররং, সযাম্পরলং এবং জররদপ অরেজ্ঞ সত্ত্বাদক  
থবাঝাে৷.

21 "কদরালার" অেৃ একটি স্বািীন র্ত র্ীে পে, পররে নৃ সংস্থা বা রু্লার ওজন, টাররং (Taringa), সযাম্পরলং ও জররদপ অরেজ্ঞ।

30 Òকারর ডযাদমজ” n‡jv evB‡i †_‡K AwZwi³ Av ª̀Zv, a~jv ev evjy †kvl‡Yi d‡j dvBev‡ii েরর্ ev AebwZ, KviY

GwU 

a  Lvjv AvenvIqvq অনাবতর্ i‡q‡Q; ev r

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

UªvK/K‡›UBbvi ev Rvnv‡R †jvwWs Gi c~‡e©| 

Òকারর ডযাদমজ” এর g‡a¨ অন্তেৃুি bq:

c Kvb অেযন্তরীণ েরর্; e

d h †Kvb ai‡Yi ~̀lY; ev 

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

‘আগমদনর র্াররে’ প্রসদের উপর রনেৃর কদর রনম্নরলরের্ অেগৃুরলর একটি হদব:

a থেক বাল্ক র পদমদন্টর জনয, এর অে ৃজাহাজটির গরডংদের রবলটিদর্ নাম্বার গন্তবয বন্দদর থপৌৌঁোদনার র্াররেটি হদব।
র্দব, র্রে পােটি অনযরেদক চারলর্ করা হে বা রু্লাটি অনয জাহাদজ স্থানান্তররর্ করা হে, র্দব লরডংদের রবদল বা
থক্রর্ার কাদে গ্রহণদর্াগয অনয থকানও বন্দদর সুরর্টি বন্দদর উপরস্থর্ হওোর র্াররে হদব।

b  পাদে থপ্ররণ করা রু্লাটির জনয, রু্দলার গন্তবয বন্দদর লরডংদের রবল বা সরম্মরলর্ পররবহণ নরেদর্ নামকরদণর র্াররে
হদব। র্দব, র্রে বহনকারী জাহাজটি অনযরেদক চারলর্ করা হে বা িারকগুরল অনয জাহাদজ স্থানান্তররর্ করা হে, র্দব
কনদটইনাররা বন্দরটিদর্ এলরডংদের রবদল বা থক্রর্ার কাদে গ্রহণদর্াগয থকানও অনয বন্দদর উরিরের্ র্াররে হদব।

c  পররবহদণর অনযানয উপাদে এটি চুরিদর্ বরণৃর্ স্থাদন প্ররর্টি রবর্রণ করার র্াররে হদব।
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31  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 অন্তেৃুি Ki‡e|

32 'ফলস পযাকড থবল' হল একটি থবল র্ার মদিয রদেদে:

▪ রু্লা নে এমন পোে;ৃ বা

▪ েরর্গ্রস্ত রু্লা; বা

▪ বাইদরর রেদক োল রু্লা এবং রের্দর রনকত ষ্ট রু্লা; বা

▪ রু্দলার পররবদরৃ্ রপরকং বা রলন্টার

33 Far East cotton’ means cotton grown in Bangladesh, Burma, China, India or Pakistan. 

34 ‘Fixed Price’ is the value per unit the Buyer pays the Seller for cotton. The Fixed Price is 
arrived at in two ways: 

a The value per unit quoted at the time of the sale and stated as price per unit on the 
contract. 

b The combination of the fixation(s) of an on-call contract and the basis quoted on 
the contract, expressed in the currency unit per weight unit as stated in the contract. 

35 ‘Foreign matter’ means anything that is not part of the cotton plant. 

36 ‘Full container load’ and ‘FCL’ mean an arrangement which uses all the space in a 
container. 

37  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 গন্তবয ’̄‡ji w`‡K hvIqv mgiƒc Kv‡M©vi mv‡_ K‡›UBbvi †d«BU †÷k‡b K¨vwiqvi Øviv
গ্রুপK…Z|

38  ÒnvDR UzÓ, ÒK‡›UBbvi BqvW© UzÓ Ges Ò‡Wvi UzÓ ej‡Z র্াদের 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| 

39 ‘ICA থেদমন সাটৃিফাদেড লযাদবাদরটরর’ –এর মাদন ICA থেদমন দ্বারা  ংরসর্ লযাদবাদরটরর।

40 Òর্ৎেণাৎÓ ej‡Z wZb w`‡bi g‡a¨ †evSvq|

41 'মদেশ্চার ররদগইন' বলদর্ রু্লার আদৃ্রর্ার ওজন সমূ্পণৃরুদপ শুরকদে থগদল ফাইবাদরর ওজদনর  র্াং  রহদসদব প্রকা  করাদক
থবাঝাে।

42 ‘Òআেযন্তরীণ Av ª̀©ZvÓ ev ÒAv ª̀©Zv wi‡MBbÓ ej‡Z dvBev‡ii IR‡bi kZKiv wn‡m‡e cÖKvwkZ KU‡b Av`ª©Zvi IRb
†evSvq hLb †m¸‡jv m¤ú~Y© ïK‡bv _v‡K| 
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43 ÒjUÓ ej‡j GK gv‡K©i Aax‡b ivLv A‡bK msL¨K †ej| 

44 'লট নম্বর' হল একই রচহ্ন বা লট নম্বর দ্বারা রচরহ্নর্ একটি চালান বা থডরলোররর মদিয থবদলর একটি গ্রুপ। রচহ্ন বা লট নম্বদরর
অনুপরস্থরর্দর্, লট নম্বরটিদক কদন্টইনার বা োক নম্বর রহসাদব গণয করা হদব

45 'থমম্বার কদরালার' মাদন 'কদরালার' থর্টি ICA-এর বরৃ্মান সরক্রে সেসয.

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

47 Òথমররb 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| 

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

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

50

51

52

53

54

55

56

57

58

'েঅযন্তরীণ পারন দূষণ' বলদর্  থবাঝাে একিট থবইদলর রেদরর অরর ররি  পারনর ফদল েথজা এবং/অেবা থকদকর মদর া,  ি বা
োথৌ চর ুি র ু  লা।

ÒAb-‡evW© wej Ad j¨vwWsÓ ej‡Z Ggb wej †evSvq ‡hLv‡b K¨v‡Þb ev র াদের G‡R›U সবাের K‡i‡Qb, hLb
Rvnv‡R KUb †jvW Kiv nq| 

ÒAb-‡evW© wej Ad j¨vwWsÓ ej‡Z Ggb wej †evSvq ‡hLv‡b K¨v‡Þb ev র াদের G‡R›U সবাের K‡i‡Qb, hLb Rvnv‡R

KUb †jvW Kiv nq| 

‘‘রপোর টু ’, ‘কনদটইনার থেইট থস ট ন টু ’ এবং ‘কনদটইনার থবস টু ’ মাদন কযাররোর থলারডং রনেন তরণ কদর। র ু  লািট অব যই বাহক,

পাদে থেইট থস ট ন বা িারক থবদস সরবরাহ করদর্  হদব।

Òথপ লদটড †eBjÓ n‡jv Ggb †eBj †hwU‡Z wfbœ gv‡bi KU‡bi †jqvi evB‡ii কমপদে GKw`K †_‡K †`Lv hvq|

Òগন্তবয c‡q›UÓ ej‡Z H ¯’vb †evSvq †hLv‡b cÖvcK‡K ev র াদের G‡R›U‡K †Wwjfvwi †`qv n‡q‡Q Ges †hLv‡b
K¨vwiqv‡ii `vwqZ¡ †kl n‡q‡Q| 

Òc‡q›U Ae AwiwRbÓ ej‡Z wVK †h ¯’v‡b K¨vwiqvi ev র াদের G‡R›U KUb MÖnY K‡i‡Q Ges †hLv‡b K¨vwiqv‡ii `vwqZ¡ শুরু
n‡q‡Q| 

Òতবররর্ Ó ej‡j 14 w`‡bi (`yB mßvn) g‡a¨ †evSvq|

‘ র পদমন্ট ’ অেৃ রবদকরর ার  কাে থেদক বা র াদের এদজদন টর কাে থেদক থকরর ার  কাদে বা এমন থকানও কযাররোর রর রন থকানও
রবরলং বা একিট সরম রলর্ পররবহণ নরে সরবরাহ করদর্  পাদরন র ার কাদে পররবহদনর থকানও উপাদে র ু  লা থবাঝাই করা।

CraigMBedworth
Highlight

CraigMBedworth
Highlight
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59 Òwkcv‡ii †jvW I MYbvÓ ej‡Z eySvq wkcvi K‡›UBbv‡ii e ‘̄i Rb¨ `vqx| 

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

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

62 “থেড থেড”। এটি একটি কটন রফউচাসৃ থেড থেড র্া একসাদে দুটি রবপরীর্মুরে পরজ দন করা হে দুটি আলাো মাদস।
প্ররর্টি থেড করা মাসদক বলা হর্ একটি থলগ। থেদডর একটি উোহরণ, ক্রে 5 মাচৃ রফউচার করযাক্ট এবং রবক্রে 5 মাচৃ
রফউচার কনেযাক্ট।

63 Òag©NU, `v½v I Rbরবদোে 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| 

64 “রসদন্থটিক প্রাইস রফউচার” হে র্েন আইস কটন রফউচারগুরল “লক করা” োদক দেরনক সীমাে, একটি রসদন্থটিক প্রইস
রফউচার দর্রর হদে োদক র্েন একটি কল ও পুট অপ দন একসাদে রকন্তু রবপরীর্মুরে থেরডং হে একই থমোেপূররৃ্ ও োইরকং
োদম। একটি লং কল অপ ন ও  টৃ পুট অপ ন একটি কত রেম লং রফউচার রেদে োদক, আর একটি  টৃ কল অপ ন এবং একটি
লং পুট অপ ন একটি কত রেম  টৃ রফউচার রেদে োদক।

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

66 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| 

67 ÒUz wcqviÓ, ÒUz K‡›UBbvi †d«BU †÷kbÓ I ÒUz K‡›UBbvi †emÓ ej‡Z †evSvq †h, K¨vwiqvi গন্তবযস্থদলর বন্দদর
র্াদের Iq¨vinvD‡R, K‡›UBbvi †d«BU ‡÷k‡b ev K‡›UBbvi †e‡m Avb‡jvW Ki‡e|

68 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| 

69 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 

এই উপরবরি ও রনেমসমূহ ইংদরজ আইন দ্বারা পররচারলর্ হে র্া ইংলযাদে প্রণেন করা হদেদে বদল রবশ্বাস করা হে এবং ইংদরজ  
হাইদকাদটৃর একদচটিো এেরর্োর দ্বারা র্াদের বযােযা বা প্রোব সম্পদকৃ থর্দকাদনা রবদরাদির রনষ্পরি হে। এই উপরবরি এবং রনেমসমূহ  
আমাদের উপরবরি এবং রনেমসমূদহর অিীদন চুরিবদ্ধ সকল পদের জনয প্রদর্াজয এবং এই রুলবুদক উরিরের্ বা সংরু্ি রবষেগুরলর সাদে 
জরির্ অনয থর্দকাদনা রবরি-রবিাদনর অিীদন চুরিবদ্ধ। 

Dcwewa 102 

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

a AÎ eB‡qi mKj Dcwewagvjv Pzw³‡Z cÖ‡hvR¨ n‡e Ges evqvi I †mjvi †Kvb সংদ ািন Ki‡Z cvi‡eb bv;
wKš‘ 

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

2  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 থেদে, পররর ষ্ট ‘রস’ থর্ mvwjk ev Avwc‡ji Rb¨ e¨eüZe¨ Kvh©cÖYvjx এবং মূলয ইর্যারে n‡e Av‡e`b
Kivi mgq †h¸‡jv Kvh©Ki _vK‡e| 

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

4  চুরি(সমূহ) এবং থলটার(স) অব থক্ররডদটর (অেবা সংরিষ্ট অপর থকাদনা অেৃপ্রোন উপকরদণর) থকাদনা  দরৃ্র মদিয থকাদনা
রবদরাি বা দ্বন্দ্ব উপরস্থর্ হদল থলটার(স) অব থক্ররডদটর উপর চুরি(সমূহ) প্রািানয করদব এবং থকাদনা রবদরাি রনষ্পরির
উদেদ য পেসমূদহর মদিয সম্মর্  রৃ্ারে পররচালনার জনয রবদবরচর্ হদব।

Dcwewa 103 

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

2  ‡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| 

3 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 cÖ̀ Ë েমর্া 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: 

1  ‡Kvb NUbvi †Kvb wbw ©̀ó msL¨K w`‡bi g‡a¨ †Kvb wKQz Ki‡Z n‡j, †mB w`b¸‡jvi msL¨vে NUbvi w`bwU অন্তেৃুি
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Ki‡e bv| Aby‡gvw`Z w`b¸‡jv Aweivg Pj‡Z _vK‡e|. 

2 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

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

4 GKePb kã¸‡jv eûePb অন্তেৃুি Ki‡e| eûePb kã¸‡jv GKePb অন্তেৃুি Ki‡e|

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

6 সমেটি 24 ঘন্টা ঘরির রনররদে প্রকা  করা হে। সমস্ত সমে ইউরনোসৃাল টাইদম থেওো হে (রগ্রনউইচ মাদন সমে)।

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 রসদ্ধান্ত cÖ`vb

Ki‡eb Ges Zv‡`i রসদ্ধান্ত n‡e Kvh©Ki I চূিান্ত| AvBwmG mvwj‡ki রসদ্ধান্ত †_‡K D™¢~Z †Kvb AvBbx cÖ‡kœ পেসমূহ 1996
mv‡ji mvwjkx AvB‡bi 69bs avivi Aax‡b Bswjk nvB‡Kv‡U© Avwcj Kivi AwaKvi Z¨vM K‡i‡Qb| 

Dcwewa 107 

1  অযাদসারসদে ন থর্ থকানও সমে এবং সমদে সমদে রবদ ষ থরদজারলউ দনর মািযদম বাইলজ এবং রবরিগুরল (রনবিগুরলর
রবিাদনর সাদে সামঞ্জসযহীন নে) পররবরৃ্ন কদর বা পররবরৃ্ন করদর্ পাদর বা বযর্ীর্ থর্ থকানও সংদ ািনীর সাদে থর্াগ করা
থর্দর্ পাদর রবদলজ এবং রবরিগুরল পররচালকদের সািারণ থরদজারলউ ন দ্বারা দর্রর করা থর্দর্ পাদর।

2  র্রে থকানও োরবোর আইরসএর কাদে অববর্রনক সারলস বা অনযানয রফ পাওনা োদক, র্দব পুদরা পররমাণ অে ৃপররদ াি না করা
পর্ৃন্ত র্াদের সারলদ র জনয আদবেন বা আরম্ভ করার অনুমরর্ থেওো হদব না।

Dcwewa ১০৮ / ১০৯

1 ICA মযাদনজদমন্ট টিদমর ICA সারলরস পররদষবার থেদে একটি গুণমান রনরশ্চর্করণ েূরমকা রদেদে.

2 োইবুযনাল বা TAC দ্বারা রনদেৃর র্ থেদে সহাের্া করা.

3 আইরসএ আররবদে নগুরলদক আররবদে ন অযাক্ট, অনযানয প্রাসরেক থকস আইন, স্বীকত র্ আন্তজৃারর্ক সদবৃািম অনু ীলন এবং
োইবুযনাল এবং টিএরস-এর রনদেৃ াবলী অনুসাদর সমূ্পণৃ সম্মরর্দর্ পররচারলর্ হে র্া রনরশ্চর্ করা.

4 আইরসএ রবএলএেআর অনুর্ােী সারল  বরাদের জনয সােযপ্রমাণ, েলগুদলার জমা থেওো প্ররক্রো এবং রাষ্ট্রপরর্র কাদে সুপারর 
করদর্ সাহার্য করা.
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5 ICA সারলদসর সমদোপদর্াগীর্া এবং েরচ-কার্ৃকাররর্া বজাে রাো.

6 সারলরস পুরষ্কারগুরল প্রকার র্ হওোর আদগ পর্ৃাদলাচনা করা এবং পযাদনলদক সহাের্া এবং ত্রুটি এিাদনার জনয পরাম ৃ থেওো.

র দল্পর কাদে একটি কার্ৃকরী এবং সম্মানজনক পররদষবা উপলব্ধ হদর্ এবং ICA-এর সুনাম বজাে রােদর্ সেম করার জনয.
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Pzw³ 

The application of Bylaws and Rules 

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 

1 Avgv‡`i Dcwewa I wewagvjvi Aax‡b m¤úvw`Z ev GKB Kvh©Kix kãvejx m¤úbœ cÖwZwU Pzw³‡Z Dcwewa 302 I 
330 সাদপদে রনদম্নাি Aby‡”Q`¸‡jv cÖ‡hvR¨ n‡e:

a  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 থেদে †m¸‡jv n‡e mvwjk ev Avwc‡ji Rb¨ e¨eüZ
Kvh©cÖYvjx hv Av‡e`b Kivi mgq Kvh©Ki i‡q‡Q| 

b  hw` †Kvb Pzw³ বাস্তবােন 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| 

c  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| 

d  hw` পেগণ w` B›Uvib¨vkbvj KUb G‡mvwm‡qkb wjwg‡U‡Wi KvQ †_‡K †Kvb mvwjkx রসদ্ধান্ত 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 পর্ৃন্ত ‡Kvb

`vexi Rb¨ RvgvbZ MÖnY Kiv e¨ZxZ ‡Kvb পেB mvwjk‡hvM¨ †Kvb we‡iv‡ai Rb¨ AvBbx পেদেপ 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| 

2 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© রসদ্ধাদন্তর AvBwmG ZvwjKvq bvg _vKv সাদপদে|

3 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| 

1 আন্তজৃারর্ক weµq AvBb (1967) Gi mgiƒc AvBb; Ges
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2 cY`ªe¨ আন্তজৃারর্কfv‡e weµ‡qi Rb¨ Pzw³‡Z 1980 wf‡qbv Kb‡fbkb

উপবিবি ২০৩ 

ইন্টারকরন্টদনন্টাল কটন এক্সদচঞ্জ (‘আইরসই ’) –এর কটন রফউচাসৃ কনেযাক্ট আিাররর্ অন-কল রবক্রদের জনয:

1  বাোদরর কল করযাদক্টর জনয, থসলারদক রফদলর পর র্র্ দ্রুর্ সম্ভব জানাদর্ হদব থকাদনা রফল করা রফদক্স ন স্তর আদে রকনা
এবং র্ার ফদল উদ্ভূর্ োমটি কী। থসলাদরর কল কনেযাদক্টর জনয এই েূরমকা উদে র্াদব।

2  রফদক্স ন রনরশ্চর্করদণ বরণৃর্ রনরেৃষ্ট কটদনর অংদ র উপর রফদক্স ন থলদেল এবং চূিান্ত োম উেে পদের জনয মানা
বািযর্ামূলক হদব।

3  োদমর রফদক্স ন করা র্াদব থেরডং রফউচার দ্বারা, অেবা কযাদলোর থেড থেড, অপ ন থকৌ ল অেবা রসদন্থটিক থ্রু রবকল্পগুরল
দ্বারা।

we‡kl থেদে Pzw³ mgvwßKiY

Dcwewa 204 

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

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

b র্াদের 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 

ে Dc‡iv³ †Kvb GKwU wel‡qi Aax‡b co‡Z cv‡i e‡j †cÖwm‡W›U রসদ্ধান্ত 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 Aciপদে
BwZg‡a¨ †cÖwiZ mgvßKi‡Yi wjwLZ †bvwUk Aek¨B cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

2  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 প্রস্তুর্ Ki‡eb hv †cÖwm‡W›U KZ…©K Aby‡gvw`Z I স্বােররর্ n‡Z cv‡i| ivq †NvlYvq †cÖwm‡W›U Aby‡gv`b I
স্বাের cÖ`vb Ki‡eb wKbv ‡cÖwm‡W‡›Ui GKK রসদ্ধান্ত|

3  ‡h পে †cÖwm‡W›U †K H †NvlYvcÎ Aby‡gv`b I স্বােদরর Av‡e`b K‡i‡Q, †mB পে ivq †NvlYv †_‡K AvBwmG,
†hvM¨ AvBwmG mvwjkKvix ev †cÖwm‡W‡›Ui রবরুদদ্ধ D™¢~Z †Kvb `vex (‡h †Kvb Drm †_‡K †nvK bv †Kb) wel‡q
AvBwmG, †hvM¨ AvBwmG mvwjkKvix ev †cÖwm‡W›U‡K েরর্মুি ‡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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wewagvjv 

wewagvjvmg~n GB G‡mvwm‡qk‡bi eva¨Zvg~jK cÖweavb bq Ges পেM‡Yi cvi¯úwiK m¤§wZi gva¨‡g Zv cwieZ©b Kiv hv‡e|

wkc‡g›U Ges wej Ad j¨vwWs 

wewa 200 

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

wewa 201 

1  ‡mjvi/we‡µZv‡K Pzw³bvgvq ewY©Z mg‡qi g‡a¨ Aek¨B GKwU Bbf‡qm ev gv‡K©i c~Y© I mwVK রবস্তাররর্ 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 উরিরের্ †WWjvBb

14 w`‡bi ( ỳB mßvn) g‡a¨ Ki‡Z n‡e| ‡mjvi/we‡µZv †WWjvB‡bi ci Bbf‡qm ev রবস্তাররর্ Z_¨ cÖ`vb Ki‡j
Ges evqvi/‡µZv Pzw³ ev ‡mwUi †Kvb Ask evwZj Ki‡Z PvB‡j, র্াদের Aek¨B wZb w`‡bi g‡a¨ Zv
‡mjvi/we‡µZv‡K AeMZ Ki‡Z n‡e| 

2  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 রবস্তাররর্ Z_¨ cÖ`vb bv Ki‡j, Dc‡iv³ wbqg cÖ‡hvR¨ n‡e|

3  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) 

4  †jUvi Ad †µwWU wej‡¤̂ †Lvjv n‡j, ev Pzw³bvgv Abyhvqx wkc‡g›U bv Kiv n‡j, থসদেদে 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| 

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

wewa 202 

hw` evqvi/‡µZv প্রমাণ 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,

র্াৌঁ 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, উরিরের্ RvnvR †_‡K KUb ev Gi Askwe‡kl
অবরুদ্ধ _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` অন্তেৃুি n‡Z n‡e:

1 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 ÒUªvbwRU
BÝy‡iÝÓ; 

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

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

1  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| 

2  KUb Avmvi mgq Zv Kvw›Uª †W‡gRW n‡j, evqvi েরর্গ্রস্ত †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 রবরুদদ্ধ `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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সংরিষ্ট পেগুরলদক অব যই োর্া রনদে একমর্ হওোর থচষ্টা করদর্ হদব। র্রে র্ারা র্া করদর্ না পাদর, র্াহদল েরর্গ্রস্থ
রু্লা পররে ৃদনর জনয একজন লদেড’স এদজন্ট (Lloyd’s Agent), অেবা বীমা থকাম্পারন কর্তৃ ক স্বীকত র্ একজন থর্াগয
সাদেৃোর বা কদরালার রনদোগ করা হদব। জররদপর েরচ প্রেমবার থক্রর্ার অযাকাউন্ট থেদক হদব। র্রে জররপটি থেদ র েরর্
রনরশ্চর্ কদর, র্াহদল রবদক্রর্ার বীমাদক থক্রর্াদক অে ৃপ্রোদনর জনয বলা হদব

a গাৌঁ ট থেদক সরাদনা েরর্গ্রস্থ থে ীে রু্লার বাজার মূদলযর জনয থর্মনটা জররপকারীর ররদপাদটৃ বরণৃর্ হদেদে, এোিাও থে ীে েরর্গ্রস্থ 
রু্লাদক আলাো করার জনয থর্ থকাদনা রু্রিসের্ েরচ এবং 

           b     জররদপর েরচ 

    র্রে েরর্র পররমাণ রবদক্রর্ার বীমার দ্বারা পূরণ না হে র্দব রবদক্রর্াদকঅব যই অেৃ প্রোন করদর্ হদব।. 

3 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 েরর্ h_vh_fv‡e c~iY bv Ki‡j, †mjvi‡K Zv Aek¨B cwi‡kva Ki‡Z
n‡e| 

ewa 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| 

1 র্াদর্ থক্রর্া বীমার বযবস্থা করদর্ পাদরন, রবদক্রর্াদক অব যই থক্রর্াদক প্ররর্টি চালাদনর প্রদোজনীে রববরণ রেদর্ হদব.

2 র্রে রু্লা থেদ র েরর্গ্রস্থ হে, র্দব থক্রর্াদক অব যই েরর্গ্রস্থ থবলগুরল আলাো করদর্ হদব এবং রবদক্রর্ার রবরুদদ্ধ অব যই
ওজন বা রডোরনংদের সার্ রেদনর (এক সপ্তাহ) মদিয োরব করদর্ হদব, র্া পদর থহাক না থকন োরবটি অব যই 42 রেদনর মদিয
করদর্ হদব (েেটি) রবল অব থলরডং-এ উদিরের্ অবস্থাদন বা থডরলোররর পদেদন্ট পররবহদনর আগমদনর সপ্তাহ.

সংরিষ্ট পেগুরলদক অব যই োর্া রনদে একমর্ হওোর থচষ্টা করদর্ হদব। র্রে র্ারা র্া করদর্ না পাদর, র্াহদল েরর্গ্রস্থ রু্লা  
পররে ৃদনর জনয একজন লদেড’স এদজন্ট (Lloyd’s Agent), অেবা বীমা থকাম্পারন কর্তৃ ক স্বীকত র্ একজন থর্াগয সাদেৃোর বা  
কদরালার রনদোগ করা হদব। জররদপর েরচ প্রেমবার থক্রর্ার অযাকাউন্ট থেদক হদব। র্রে জররপটি থেদ র েরর্ রনরশ্চর্ কদর, র্াহদল 
রবদক্রর্ার বীমাদক থক্রর্াদক অে ৃপ্রোদনর জনয বলা হদব: 

a গাৌঁ ট থেদক সরাদনা েরর্গ্রস্থ থে ীে রু্লার বাজার মূদলযর জনয থর্মনটা জররপকারীর ররদপাদটৃ বরণৃর্ হদেদে, এোিাও
থে ীে েরর্গ্রস্থ রু্লাদক আলাো করার জনয থর্ থকাদনা রু্রিসের্ েরচ এবং

b র্রে েরর্র পররমাণ রবদক্রর্ার বীমা দ্বারা পূরণ না হে র্দব থক্রর্াদক অব যই জররদপর েরচ পররদ াি করদর্ হদব।

৩ র্রে বীমা োরব সংগ্রদহর জনয িারৃ্য করা হে এবং থক্রর্া র্া পররদ াি কদর, র্দব রবদক্রর্াদক অব যই থক্রর্াদক অে ৃথফরর্ রেদর্ হদব।. 

wewa 209 
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1  wb‡¤œv³ Kvi‡Y hw` evqvi‡K A_© e¨q Ki‡Z nq, Zvn‡j †mjvi Aek¨B evqvi‡K AwZwi³ PvR© ev wcÖwgqvg প্রর্যাপৃণ
Ki‡eb: 

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

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

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

d 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  দরৃ্র Aax‡b Rvnv‡Ri Dci AwZwi³ wcÖwgqvg cÖ‡hvR¨ nq|

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

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

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

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

d  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  দরৃ্র 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| 

চুরিবদ্ধ র রপং নরের প্রেম উপস্থাপদনর পদর, অনয থকাদনাোদব পেগুরল সম্মর্ না হদল পাৌঁ চ রেদনর মদিয অেৃপ্রোন করদর্ হদব :-

A র্রে একটি চুরি সুরনরেৃষ্ট কদর থর্ অেপৃ্রোন কাদগৃা থপৌৌঁোদনার উপর রনেৃর ীল, র্াহদল চুরিবদ্ধ মূল নরেগুরলর উপস্থাপনার 
মুহূদরৃ্ অেৃ প্রোন করদর্ হদব, হে কাদগৃা থপৌৌঁোদনার পদর বা থলারডং র্াররদের পদর ১৮০ রেদনর মদিয, থর্টি আদগ হদব। 

B র্রে কাদগৃা থপৌৌঁোদনার সমে অেৃপ্রোদনর রবষেটি আনুষরেক না হে, র্দব চুরির মদিয অেৃপ্রোদনর িারা অনুর্ােী এবং চুরিবদ্ধ 
মূল নরেগুরলর প্রেম উপস্থাপদনর পাৌঁ চ কার্ৃরেবদসর মদিয অে ৃপ্রোন করদর্ হদব, র্রে না পেগুরল অনয থকাদনাোদব সম্মর্ হে। 

wewa 211 
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1. চুরির  রৃ্াবলী অনুসাদর করা োরবগুরল োরবর র্াররদের 21 রেদনর (রর্ন সপ্তাহ) মদিয পররদ াি করদর্ হদব। র্রে
অেৃপ্রোদনর জনয োেী পে র্া না কদর, র্দব র্াদের োরবর চূিান্ত পররমাদণ হাদর সুেও রেদর্ হদব। উেে পদের দ্বারা
সম্মর্। র্রে েলগুরল একমর্ না হদর্ পাদর, োরবর পররমাণ এবং সুদের হার আমাদের আইদনর অিীদন সারলর  দ্বারা রস্থর
করা হদব

2 র্েন রবরেন্ন চালান/থডরলোরর সমেকাদল রনরেৃষ্ট পররমাদণর চালান বা থডরলোররর জনয চুরি করা হে, র্েন প্ররর্টি চালান
বা থডরলোরর অনুদমারের্ পররবরৃ্দনর মদিয হওো উরচর্। প্ররর্ মাদসর চালান বা থডরলোরর একটি ওজন বদন্দাবস্ত গঠন
করদব, এমনরক র্রে পাঠাদনা হে বা একারিক পররবহদনর মািযদম আদস.

3 ওজদনর র্ারর্দমযর জনয েরর্পূরণ সািারণর্ চালাদনর মূদলযর উপর রেরি কদর করা হদব। রকন্তু, র্রে দবরচেয চুরিদর্
অনুদমারের্ পররমাদণর থচদে থবর  হে, র্াহদল থক্রর্া জাহাদজর আগমদনর র্াররদে রু্লার বাজার মূদলযর উপর রেরি কদর
থসই পররমাদণর পররবরৃ্দনর জনয বাজাদরর পােৃদকযর জনয েরর্পূরণ োরব করদর্ পাদর। র্রে চুরি একটি অনুদমারের্ দবরচে
উদিে না কদর, র্াহদল অনুদমারের্ দবরচে 3% হদব।

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 অন্তেৃুি _vK‡e bv, hw` bv পেগণ e‡jb †h, G‡Z Zv i‡q‡Q|

ÒAb KjÓ weµq

wewa 214 
1 evqv‡ii K‡j : 

a B›UviKw›U‡b›Uvj G·‡Pঞ্জ (ÔAvBwmBÕ) –এর কটন রফউচারস কনেযাক্ট-এ থসলস কদলর Rb¨:

i Ab K‡j wewµZ KU‡bi চূিান্ত g~j¨ weµq Pzw³‡Z wbw ©̀ó AvBwmB KUb wdDPvim Pzw³i মাদসর
Dci wfwË K‡i wba©vwiZ n‡e| 

ii evqvi ‡mjvi‡K GKwU বাস্তবােন‡hvM¨ wd‡·kb/wba©viY wb‡ ©̀wkKv wjwLZfv‡e বা র্াদের রনদোরজর্
এদজদন্টর মািযদম 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 রেন আদগর দুপুর ১২:০০
(ইস্টানৃ টাইম)-এর মদিয KUb wba©viY Ki‡Z n‡e|

iv থকাদনা কারদণ র্রে বাোর কটন রনিৃারণ করদর্ না পাদর রফদক্স ন থডডলাইদনর মদিয, র্াহদল চুরির োম
রনিৃারণ করার অরিকার ও  রি দুটিই র্াৎেণাৎ অরপৃর্ হদব বাোর থেদক থসলাদরর প্ররর্ এবং চূিান্ত োম
রনিৃাররর্ হদব থসলাদরর থেড অযাট থসদটলদমন্ট (TAS)-এর থেরডং দ্বারা, চুরিদর্ বরণৃর্ রফউচারস
করযাদক্টর থস দনর থ দষ এবং এই রফদক্স ন উেে পদের থেদেই বািযর্ামূলক হদব
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b প্রেম থনাটি  রেদনর সাদে সম্পকৃরু্ি নে এমন রফদক্স ন থডডলাইদনর জনয:

i থকাদনা কারদণ র্রে বাোর কটন রনিৃারণ করদর্ না পাদর রফদক্স ন থডডলাইদনর মদিয, থর্মন চুরিদর্ বলা
হদেদে, র্াহদল চুরির োম রনিৃারণ করার অরিকার ও  রি দুটিই র্াৎেণাৎ অরপৃর্ হদব বাোর থেদক
থসলাদরর প্ররর্ এবং এই রফদক্স ন উেে পদের থেদেই বািযর্ামূলক হদব।

c AvBwmB KUb wdDPvim Pzw³ e¨ZxZ Ab¨ থকাদনা Ab K‡j †idv‡iÝ করা পণয weµ‡qi Rb¨:

i Ab K‡j wewµZ KU‡bi চূিান্ত 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 evস্তবাqb‡hvM¨ wd‡·kb/wba©viY wb‡ ©̀wkKv wjwLZfv‡e বা র্াদের রনদোরজর্
এদজদন্টর মািযদম AeMZ Ki‡eb| ‡mjvi RgvK…Z wd‡·kb I dj¯^iƒc wba©vwiZ g~j¨ evqvi‡K
AeMZ Ki‡eb রফদলর পর র্র্ দ্রুর্ সম্ভব|

পেMY Ab¨iƒc m¤§Z bv n‡j :

iii c‡Y¨i †gqv` উিীদণৃর 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|. 

2 ‡mjv‡ii K‡j, evqvi I †mjv‡ii f~wgKv উদে র্াদব|

‡eBj ‡Uqvi I IRb 

wewa 215 

1 All cotton must be weighed ‘gross weight’ on a bale by bale basis unless otherwise agreed. The 
tare is to be deducted from the gross weight in order to establish the “net weight. 

2 For net landing weight contracts, the seller must declare the name of their Controller or 
nominated representative on the invoice. In the absence of any separate written instructions 
to the Controller or nominated representative, the nomination on the invoice will be 
considered to constitute a controlling appointment for weighing on arrival of the cotton. 

3 Except where it is a custom of the trade that the buyer will pay the Controllers travel and 
sojourn cost, each party is responsible for the costs of their appointed Controller or 



25 

nominated representative. The party arranging the weighing must advise the other party where 
and when it will take place, allowing a reasonable time to enable the representative to 
attend. Weighing to take place within normal Business Hours. 

Weights 

বিবি 216

1 Gross Shipping Weights 

a Gross shipping weights are arranged and paid by the seller. Unless otherwise agreed, 
the buyer has the option to supervise the weighing prior to expected date of shipment. 
If the buyer wishes the weighing be supervised, they must notify the seller the name of their 
Controller or nominated representative for weighing at the time of the contract 
and/or the issuance of shipping instructions. Weights should be ascertained within 28 
days (four weeks) prior to expected shipment. The seller must invoice the buyer 
according to the weights supervised by the buyer’s Controller or nominated representative 
prior to shipment. If the cotton is sampled by the seller after weighing, a weight 
allowance must be made for the samples taken. 

b If the buyer fails to nominate a Controller or nominated representative prior to the 
shipment of the cotton, the seller will invoice the buyer, and the buyer must accept gross 
shipping weights final with no further claim. 

c If the buyer has notified the seller of the appointment of a Controller or nominated 
representative, and the seller proceeds to shipment without allowing the buyer’s 
Controller or nominated representative to supervise the ascertaining of the weights, 
either bale by bale or where agreed, by weighbridge, the buyer may present the seller with a 
weight claim for gross landed weights supervised by a Member Controller. Any claim must 
be presented in accordance with the Gross Landed Weights Rule 216.2. 

2 Gross Landed Weights 

a All cotton must be weighed by the buyer (for buyer’s cost), under the supervision of the 
seller’s Controller or nominated representatives (for seller’s cost) at the agreed 
point of delivery or other location as determined by the buyer and seller, in any event 
within 28 days (four weeks) of the date of arrival of the vessel. If the cotton has 
already been sampled by the buyer, a weight allowance must be made for the samples taken. 

b If the seller has failed to nominate a Controller or nominated representative 
prior to the arrival date of the vessel, the buyer may proceed unilaterally to appoint a 
Controller or nominated representative to proceed with the supervision of weighing 
of the cotton. The seller must accept the weight report provided by the 
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buyer’s appointed Controller or nominated representative and the seller will be 
responsible for the controlling fees. 

c If the seller has notified the buyer of the appointment of a Controller or 
nominated representative, then the buyer or their Controller or nominated 
representative must notify the seller’s Controller or nominated representative of the 
place, date and time of the weighing. If the buyer fails to comply with these 
conditions, with the result that weighing takes place, either bale by bale or where 
agreed, by weighbridge, without the seller’s Controller or nominated representative 
being present, the landed weights shall be declared as the net invoice weight plus 1.5 
percent. 

3 Weighbridge Weights 

a থর্দকাদনা পেদক থর্দকাদনা অনুদরাদির ৭২ ঘণ্টার (৩ রেন) মদিয রলরের্োদব ওজদনর থর্দকাদনা অনুদরাদির উির
রেদর্ হদব। থর্দকাদনা পেই এই িরদনর অনুদরাি প্রর্যােযান করদর্ পাদর এবং ওজদনর থেদে ২১৬.১ ও ২১৬.২ রবরি
অনুসাদর থবল বাই থবল রেরিদর্ এরগদে র্াদব। র্াইদহাক, এই িরদনর অনুদরাদির থকাদনা উির না পাওোদক ওজন
থেদলর ওজনদক গ্রহণ করার সম্মরর্ রহদসদব িদর থনওো হদব এবং রনরু্ি কদরালার বা মদনানীর্ প্ররর্রনরি থসই
অনুর্ােী এরগদে র্াদব.

b If full/empty or empty/full weighbridge weighing (container or truck) is agreed by the 
parties, the party arranging the weighing must provide the other party’s Controller or 
nominated representative a copy of the weighbridge calibration certificate unless it 
is agreed between the parties that the certificate is not required. The certificate 
must be valid at the time of weighing and issued by an accredited authority. Weighing to 
be performed at the agreed point of delivery or other location as determined by the 
buyer and seller, in any event within 28 days (four weeks) of the date of arrival of the 
vessel for landed weight contracts and within 28 days (four weeks) of shipment for 
shipped weight contracts. 

c For container weighbridge weighing, the net weight must be established by the 
deduction of the actual container tare following full/empty or empty/full weighing of 
the container. Weighbridge weighing with a deduction of the declared container 
tare stated on the outside of the container is not permitted. 

Bales Tare 

Rule 217 

1 Unless the seller declares and guarantees otherwise, all cotton must be sold on actual 
tare. The buyer can insist that the actual tare be established at the time of delivery during 
weighing. 

2 If either party insists that actual tare be established after arrival (for Gross Landed 
Weight contracts) or prior to shipment (for Gross Shipping Weight contracts), at a time 
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other that when the weights are established, the costs incurred in ascertaining the tare and 
a tare tolerance must be agreed by the parties in advance. 

3 Gross Shipping Weight Contracts 

a The actual tare must be established within 28 days (four weeks) prior to the date 
of shipment of the cotton and must be carried out by the seller under the 
supervision of the buyer’s Controller or nominated representative. This will then 
be the measurement of actual tare applied to the weight adjustment to establish 
the net weight. 

b If the buyer has notified the seller of the appointment of a Controller or 
nominated representative to establish actual tare, and the seller proceeds to 
shipment without allowing the buyer’s Controller or nominated representative to 
certify the tare weights, the buyer may present the seller with a weight claim for 
tare weights certified by their Controller or nominated representative 
according to Gross Landed Weights. Any claim must be presented in accordance 
with Rule 216.2. 

4 Gross Landed Weight Contracts 

a If the seller has failed to nominate the Controller or nominated 
representative to establish the actual tare, the buyers may proceed unilaterally to 
appoint a Controller or nominated representative to establish the actual. The 
seller must accept the actual tare report provided by the buyer. 

b If the seller has notified the buyer of the appointment of a Controller or 
nominated representative, then the buyer or their Controller must notify the seller’s 
Controller or nominated representative of the place, date and time to 
establish the actual tare. If the buyer fails to comply with these conditions, with 
the result that establishment of the actual tare takes place without the seller’s 
Controller or nominated representative being present, then the seller is not 
obliged to accept the buyer’s report for the actual tare, and the seller may 
declare invoice tare final. 

Rule 218 

1 To establish actual tare, a minimum of 3% of the bales, subject to a minimum of five 
bales of each type of tare of each invoice, must be determined. 

2 Actual tare is established by ascertaining the average weight of the wrapping, bands, ropes 
or wires from each type of the different tares comprising the lot or mark and 
multiplying the average weight of each type of tare by the total number of bales of that type 
of tare in the shipment. 

3 Repaired bales must be tared separately. 

Quantity of Bales 
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Rule 219 

1 In case of shipper's load and count, the seller is liable for the contents of 
the container, and for any variation from the invoiced bale quantity. Any claim 
must be supported by a report issued by the Controller or nominated representative 
stating each container serial number and seal number and certifying that the 
seal was intact. 

2 Gross Shipping Weight Contracts 

a If the buyer has requested that their Controller or nominated representative be 
present for the stuffing and sealing of containers in order to verify the quantity 
of bales to be shipped, and the seller proceeds to stuff and seal containers 
without the presence of the buyer’s Controller or nominated representative, the buyer 
may subsequently present a claim for the quantity of bales landed in accordance 
with Rule 219.3. 

b If the buyer has failed to nominate a Controller or nominated representative 
prior to the stuffing of the container to verify the quantity of bales shipped, no 
further claim may be made by the buyer for the quantity of bales shipped. 

3 Gross Landed Weight Contracts 

a Devanning must occur immediately following unsealing of containers. Containers 
must not be left unsealed at any time prior to devanning. If the original seals 
are broken by customs or other authorities at port of entry prior to devanning, it 
is the final buyer’s responsibility to arrange the opened containers to be 
resealed and new seal numbers provided to seller’s Controller or nominated 
representative by the same customs or port authority. 

b If the seller has failed to nominate the Controller or nominated 
representative prior to the date of seal breaking and devanning, the buyers may 
proceed unilaterally to appoint a Controller or nominated representative to 
establish the quantity of bales landed. The seller must accept the buyer’s 
Controller or nominated representative’s report evidencing the quantity of bales 
landed. 

c If the seller has notified the buyer of the appointment of a Controller or 
nominated representative, then the buyer or their Controller or nominated 
representative must notify the seller’s Controller or nominated representative of 
the place, date and time of seal breaking and devanning. If the buyer fails to 
comply with these conditions, with the result that the seal breaking and 
devanning takes place without the seller’s Controller or nominated 
representative being present, then the seller is not obliged to accept the buyer ’s 
report evidencing the quantity of bales landed. 

Rule 220 
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The weight of the bales which are short landed, burst, or deemed unsuitable for weighment (as 
determined by the Controller or nominated representative of the sellers), will be calculated 
according to the average gross landed weight of the landed bales. 

1 If less than 25% of each invoice is in good condition, the weight of these bales will be 
calculated according to the average invoice weight. 

2 If the buyer does not weigh the total shipment within 28 days (four weeks) of the date of the 
arrival of the vessel, the unweighed bales will be calculated according to the average gross 
weight of the weighed bales, as long as at least 90% of the lot has been weighed. If less 
than 90% of the lot has been weighed, the weight of the unweighed bales will be calculated 
according to the average invoice weight plus 1.5 percent. 

3 Unless otherwise agreed by the parties, proof of any variation in weight, must be sent to all 
parties within 49 days (seven weeks) of the date of shipment (for Gross Shipping Weight 
contracts) or date of arrival of the vessel (for Gross Landed Weight contracts). 

4 The Directors can extend any time limit stated in Rules 216, 217 and 219 but only if the firm 
concerned can show that substantial injustice would otherwise be done: 

a because it could not reasonably have anticipated the delay; or b 

because of the conduct of the other firm. 

Applications must be made to us in writing. The Directors will take the other firm’s 
comments into account before they make a decision. 

5 Compensation for any variation of weight to be settled in accordance with Rule 211. 

†WwjfviK…Z KU‡bi ¸YMZgvb 

wewa 221 

র্রে Pzw³‡Z ÔMoÕ উদিে Kiv bv োদক, র্েন KUb-থক Aek¨B Pzw³K…Z gv‡bi mgvb ev র্ার থচদে fvj n‡Z n‡e|

wewa 222 

1  evqvi I †mjvi–এর উরচর্ Pzw³‡Z বলা †h, †WwjfviK…Z KU‡bi †MÖW, ˆ`N©¨, gvB‡µv‡bqvi, থেন্থ 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 থেদে
‰ewkó¨ cÖgvY Ki‡Z Kx ai‡Yi KvMRvw` e¨envi Ki‡Z n‡e- G¸‡jv Pzw³‡Z _vK‡Z cv‡i| 

2  hw` evqvi I †mjvi †Kvb `vexi থেদে wel‡q m¤§Z bv nq, †mB we‡iva Avgv‡`i Dcwewai Aax‡b mvwj‡ki gva¨‡g
wb®úwË Ki‡Z n‡e| 
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3 বাোর ও থসলার-এর চুরিদর্ বলা উচরর্ থর্ সালর  রনষ্পরির রেরি কী হব, হাদর্ কদর থেণীরবোগ নারক র্ন্ত্র দ্বারা পররমাপ
করা। র্রে পেগণ র্াদে চুরিদর্ এই  রৃ্টি রলেদর্ বযে ৃহন বা থেণীরবোগ ও সারল  রনষ্পরি পদ্ধরর্ রবষদে একমর্ না হদর্
পাদরন র্াহদল উপরবরি ৩৩৯ প্রদর্াজয হদব এবং মান ও উপাোদনর (Grade and staple) জনয হাদর্ কদর পরীোর
রেরিদর্ থর্দকাদনা মাদনর সারল  রনষ্পরি পররচারলর্ হদব।

4  (গ্রেড): থর্োদন থগ্রড (হাল্কা ফুট ফুট, ফুট ফুট, থম াদনা এবং হলুদে োগওোলা ) চুরির মাদনর রনদচ থেো র্াে, র্াহদল মান
পােৃদকযর রনম্নরলরের্ গুণক প্রদর্াজয হদব:

0.5 পূণৃ থগ্রড - প্রকত র্ মান পােৃকয
1 পূণৃ থগ্রড - প্রকত র্ মূলয পােৃকয
1.5 পূণৃ থগ্রড - 1.25 এক্স মান পােৃকয
2 পূণৃ থেণী - 1.5 x মান পােৃকয
2.5 পূণৃ থগ্রড - 1.75 এক্স মান পােৃকয
3 পূণৃ থগ্রড - 2 x মান পােৃকয
3.5 পূণৃ থগ্রড - 2.25 এক্স মান পােৃকয
4 পূণৃ থগ্রড - 2.5 এক্স মান পােৃকয
আর থসরকমোদব।

রবদ ষ দ্রষ্টবয: 1 রদের থগ্রড অেবা 1 টি পার্া থগ্রড একটি পূণ ৃথগ্রদডর অদিৃদকর সমান।

প্রকার র্ মান পােৃকয এবং একটি বযােযামূলক থনাদটর জনয মূলয পােৃকয রবজ্ঞরপ্তটি পিুন।

5  (প্রিানর্ম): থকাোে প্রিানর্ম চুরির মাদনর রনদচ পাওো র্াে র্াহদল মান পােৃদকযর রনম্নরলরের্ গুণক প্রদর্াজয হদব::

1/32 "- প্রকত র্ মূলয পােৃকয
1/16 "- 1.5 x মান পােৃকয
3/32 "- ২ x মান পােৃকয
1/8 - 2.5 এক্স মান পােৃকয
5/32 "- 3 এক্স মান পােৃকয
3/16 "- 3.5 x মান পােৃকয
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7/32 "- 4 x মান পােৃকয

আর থসরকমোদব।

রবদ ষ দ্রষ্টবয:প্রকার র্ মূলয পােৃকয জনয মান পােৃকয রবজ্ঞরপ্তটি পিুন।

m¨v¤úwjs 

wewa 223 

1 Sampling must take place the final point of delivery or other location as determined 
between buyer and seller. The buyer’s and seller’s Controller or Nominated Representative 
must supervise the sampling. 

2 The buyer must notify the seller in writing of any quality claim within 28 days (4weeks) of the 
arrival of the cotton at the point of delivery. The parties must provide in writing the 
names of their Controller or Nominated Representative to supervise sampling within 14 
days (2 weeks) of the notification in writing of any claim. Initially, each party will bear 
the costs of their Controller or Nominated Representative. 

3 এ থেদে র্রে থকাদনা পে র্াদের কদরালার বা মদনানীর্ প্ররর্রনরিদের 14 রেদনর (2 সপ্তাহ) সমেসীমার মদিয মদনানীর্
করদর্ এবং অনযদের োরবর উির রেদর্ বযে ৃহে, র্াহদল অনয পে শুিুমাে একজন থমম্বার কদরালার দ্বারা নমুনা রনদে
অগ্রসর হদর্ পাদর।

4 Samples to be used in any manual or instrument test based quality arbitrations, should be drawn 
within 28 days (four weeks) of the date of notification in writing of any claim. 

5 Bylaw 337 stipulates the time deadlines and procedures for the commencement of quality 
arbitrations. 

wewa 224 

১      িুলার এেটি গাুঁ কটর ওজি প্রায় 150 গ্রাি েওয়া উমচি। যমে সম্ভব েয়, িকব িিুিাটিকে  মচহ্ন এবং গাুঁ ট িম্বর বা অিয যোকিা 
              িিুিােৃি গাুঁ কটর উমিে যরফাকরন্স দ্বারা মচমহ্নি েরা উমচি। অিযথায় সংমিষ্ট পেসিূকের দ্বারা সম্মি িা েকয় থােকল, সংগৃেীি 

িিুিাগুমল যক্রিাএবং/অথবা মবকক্রিার িকিািীি প্রমিমিমিকের দ্বারা মসল েরা উমচি

২     িযািুয়াল যেণীমবভাকগর োমব, উপেরণ পরীোর োমব এবং/অথবা সামলকশ্র জিয, অিযথায় সম্মি িা েকয় থােকল িুলার 10% িিুিা 
প্রোি েরকি েকব। িিুিাগুমল অবশ্যই মবকক্রিার বামণমজযে চালাি বা পযামেং িামলোয় বমণথি প্রমিটি মবিমেথ ি লট, মচহ্ন, োে বা  
েকন্টইিাকরর 10% গাুঁ কটর অন্তভুথ ক্ত েকি েকব।  

1  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| 

2  একটি গুনমাদনর সারল ী রসদ্ধান্ত দর্রর করা হদল, র্াদর্ োকদব অঙ্কন েরচ, নমুনা অঙ্কন এবং থপ্ররণ র্ত্ত্বাবিাদনর েরচ র্া
পুনরুদ্ধার করা হদর্ পাদর এবং সারল ী দ্বারা রনিৃাররর্ হদব। সািারণ পরররস্থরর্দর্ এবং সারলদ র রবদবচনার রেরিদর্, েরচ ঘটনার
অনুক্রদম হদব।
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৫ মদেশ্চার ররদগইন পরীো করার জনয থবদলর নমুনা থনওোর সমে রনম্নরলরের্ রবষেগুরল প্রদর্াজয হদব: 

 a           রনেম 223(1) থেদক (5) এ রনিৃাররর্ সমেসীমা এবং পদ্ধরর্ অনুসাদর নমুনা থনওোর জনয প্ররর্টি থবল থেদক 
             কমপদে 150 গ্রাদমর     নমুনা রনদর্ হদব। 

b           থসলাদরর বারণরজযক চালান বা পযারকং র্ারলকাে সংজ্ঞারের্ প্ররর্টি লট, মাকৃ, োক বা কদন্টইনাদরর ৫% থবল 
 থেদক প্ররর্রনরিত্বমূলক নমুনা রনদর্ হদব (অন্তর্ রর্নটি থবল)। এই থবলগুরলদক এদলাদমদলাোদব রনবৃাচন করদর্ 
   হদব। থবইদলর রের্দর প্রাে ৪০ থসরন্টরমটার গেীরর্া থেদক প্ররর্টি থবইদলর কমপদে দুইটি রেন্ন অং  থেদক নমুনা 
 রনদর্ হদব। নমুনাগুরলদক অরবলদম্ব হারদমটিকোদব রসল করা এবং থলদবল করা উরচর্ র্াদর্ নমুনাগুরল থকান 
   থবইল থেদক থনওো হদেদে র্া থেোদনা র্াে 

c           নমুনাগুরল অব যই উেে পদের জনয পারস্পররকোদব গ্রহণদর্াগয একটি পরীোগাদর অরবলদম্ব থপ্ররণ করদর্ হদব। 

৬  Bills 337 to Bill 341 Stipulate Tables and Procedures Governing Manual Quality  
  and Instrument Test Based Arbitrations. 
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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 †mট †bq চালান জারী করার পদর, র্াদের Aek¨B KU‡bi Pzw³ g~‡j¨ A_© cwi‡kva Ki‡Z n‡e| র্রে
বাোর চালান জারী করার আদগ এক থসট সযাদম্পল থনে, র্দব র্াদেরদক থসটি কটদনর চুরি মূদলয অে ৃপররদ াি করদর্ হদব।

`vex 

রুল 227 মিক্সড প্যাক গাাঁ ট

1 বাোরদক অব যই রু্লা আসার র্াররদের েে মাদসর (২৬ সপ্তাহ) মদিয রমে পযাকড থবইদলর জনয োরব করদর্ হদব। থকাদনা জররপ 
থ ষ না হওো পর্ৃন্ত োরবকত র্ থবইলগুরল আলাো কদর রােদর্ হদব।

2 প্ররর্টি পেদক োরবর রবজ্ঞরপ্তর ৭ রেদনর (১ সপ্তাহ) মদিয র্াদের মদনানীর্ প্ররর্রনরি বা রনেন্ত্রক রনদোগ করদর্ হদব। অনযোে, 

পেগুরল একজন থর্ৌে রনেন্ত্রক রনদোদগর রবষদে সম্মর্ হদর্ পাদর। র্রে থকাদনা পে োরবর রবজ্ঞরপ্তর ৭ রেদনর (১ সপ্তাহ) মদিয 
একজন রনেন্ত্রক বা মদনানীর্ প্ররর্রনরি মদনানীর্ করদর্ বযে ৃহে এবং অদনযর োরবর জবাব থেে, থসদেদে অনয পে শুিুমাে একজন 
সেসয রনেন্ত্রদকর পররে ৃদনর মািযদম একর্রফাোদব এরগদে থর্দর্ পাদর।
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3  থর্ থবইলগুরল থকাদনা োরবর সাদপদে থসগুরল অব যই মদনানীর্ প্ররর্রনরি(গণ) বা রনেন্ত্রক(গণ) কর্তৃ ক বা একমাে থর্ৌে রনেন্ত্রদকর 
মািযদম থর্ৌেোদব পররে ৃন করা উরচর্৷ একটি প্রােরমক পররে ৃদনর সমে, র্রে না পেগুরল অনয থকাদনাোদব সম্মর্ হে, র্াহদল 
োরবর সাদপদে নূযনর্ম ৫% থবইল অব যই মদনানীর্ প্ররর্রনরি(গণ) বা রনেন্ত্রক(গণ) কর্তৃ ক রনবৃাচন করদর্ হদব এবং বাোর ও 
থসলারদের কাদে একটি প্রােরমক প্ররর্দবেন ইসুয করদর্ হদব৷ প্রােরমক জররদপর থ ষ রেন থেদক ৫ রেদনর মদিয প্ররর্দবেন ইসুয 
করদর্ হদব। 

4 র্রে পেগুরল প্রােরমক জররদপর প্ররর্দবেদনর র্াররদের পদর ১০ রেদনর মদিয থকাদনা োরবর সমািান করদর্ বযে ৃহে র্দব োরবটি 
রনম্নরূদপ রনষ্পরি করা হদব:

(a) অনয থকাদনাোদব সম্মর্ না হদল, োরবর সাদপদে থবইলগুরলর ৫০% মদনানীর্ প্ররর্রনরি(গণ) বা রনেন্ত্রক(গণ) কর্তৃ ক
এদলাদমদলাোদব রনবৃাচন করদর্ হদব;

(b) একটি থর্ৌে পূণৃ জররপ মদনানীর্ প্ররর্রনরি(গণ) বা রনেন্ত্রক(গণ) কর্তৃ ক পররচারলর্ হদব, অেবা একটি পূণৃ জররপ থর্ৌে রনেন্ত্রক
কর্তৃ ক পররচারলর্ হদব, থবইলগুরলর মদিয পাওো "রমে পযাকড" রু্লার পররমাণ পতেক করদর্ এবং রনিৃারণ করদর্;

(c) মদনানীর্ প্ররর্রনরি(গণ) বা রনেন্ত্রক(গণ) পূণৃ জররদপর থ ষ রেদনর পদর ৫ রেদনর মদিয োরব করা থবইদলর মদিয পাওো রমে
পযাকড রু্লার থপ্রা-রাটা ওজন থেরেদে র্াদের প্ররর্দবেন ইসুয করদর্ হদব;

(d) পূণৃ জররদপর থ ষ রেদনর পদর ৫ম রেদন চুরিবদ্ধ মাদনর বাজার মূদলযর উপর রেরি কদর "রমে পযাক রু্লার" থপ্রা রাটা ওজদনর
চালান থসলাদরর কাদে থফরর্ পাঠাদর্ হদব।

5       প্রােরমকোদব, প্ররর্টি পে র্াদের রনরু্ি কদরালার বা মদনানীর্ প্ররর্রনরির পাররেরমদকর জনয োেবদ্ধ োকদব। র্রে েলগুরল 
     একজন জদেন্ট কদরালার রনদোদগর রবষদে সম্মর্ হে, র্দব এই পর্ৃাদে পাররেরমক সংরিষ্ট পেগুরলর মদিয সমানোদব োগ 

 করা হদব। চূিান্ত রনরীো অনুসরণ কদর, রনেন্ত্রদণর বযে এবং প্রমারণর্ বযেগুরল থসই নীরর্র উপর রেরি কদর েরচসমূহ ঘটনা  
 অনুর্ােী পেগুরলর মদিয বণ্টন করা হদব৷. 

রুল 228 অভ্যন্তরীণ পাবি-জবিত ক্ষবত এিং িবিরাগত বিষয়

1 থক্রর্াদক অব যই অেযন্তরীণ পারন-জরনর্ েরর্ (অেযন্তরীণ আদৃ্রর্া বযর্ীর্, রনেম 230 থেেুন) বা বরহরাগর্ বস্তুরু্ি গাৌঁ টগুরলর
জনয রু্লা থপৌৌঁোর র্াররদের েে মাদসর (26 সপ্তাহ) মদিয োরব থপ  করদর্ হদব। থর্দকাদনা জররপ থ ষ না হওো পর্ৃন্ত োরব
করা গাৌঁ টগুরল অব যই আলাো কদর রােদর্ হদব।

2 প্ররর্টি সংরিষ্ট পেদক োরব রবজ্ঞরপ্তর 7 রেদনর (1 সপ্তাহ) মদিয র্াদের মদনানীর্ প্ররর্রনরি বা কদরালার রনদোগ করদর্ হদব।
রবকল্পোদব, সংরিষ্ট পেগুদলা জদেন্ট রনেন্ত্রক রনদোদগ সম্মর্ হদর্ পাদর।.

র্রে থকাদনা পে োরব রবজ্ঞরপ্তর 7 রেদনর (1 সপ্তাহ) মদিয একজন কদরালার বা মদনানীর্ প্ররর্রনরি রনরু্ি করদর্ বযে ৃহে এবং
অনযদের োরবর জবাব রেদর্ না পাদর, র্দব অনয পে শুিুমাে একজন সেসয কদরালাদরর দ্বারা পররে ৃদনর মািযদম
একর্রফাোদব অগ্রসর হদর্ পাদর।.

3 থক্রর্া এবং রবদক্রর্ার প্ররর্রনরি(গণ) বা কদরালার(গণ) গাৌঁ টগুরল রনবৃাচন এবং জররপ করদর্ অগ্রসর হদবন র্াদর্ গাৌঁ দটর মদিয
পাওো অেযন্তরীণ জদল েরর্গ্রস্থ রু্লা বা বরহরাগর্ বস্তু আলাো করা র্াে৷ থকাদনা চুরিদর্ বযে ৃহদল, সবৃরনম্ন 10% োরবকত র্
গাৌঁ টদক জররদপর প্রদোজদন থোলার জনয রনবৃাচন করা হদব।.
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(a) মদনানীর্ প্ররর্রনরি(গণ) বা কদরালার(গণ) - থক অব যই জররদপর থ ষ রেদনর পদর 3 কার্ৃরেবদসর মদিয োরব করা গাৌঁ দটর
মদিয পাওো অেযন্তরীণ জল-জরনর্ েরর্ বা বরহরাগর্ বস্তুগুরলদক আলাো করার জনয থপ্রা-রাটা ওজন এবং/অেবা রব ে
রববরণ থেরেদে র্াদের ররদপাটৃ জারর করদর্ হদব;

(b) থর্দকাদনা “অেযন্তরীণ জল-জরনর্ েরর্” বা “বরহরাগর্ বস্তু” রু্লা বা গাৌঁ ট থেদক আলাো করা দূরষর্ পোদেৃর থপ্রা থরটা
ওজন জররদপর থ ষ রেদনর পদর 5র্ম কার্ৃরেবদস চুরিবদ্ধ মাদনর চালাদনর মূদলযর উপর রেরি কদর রবদক্রর্ার কাদে
থফরর্ পাঠাদর্ হদব।

4 প্রােরমকোদব, প্ররর্টি পে র্াদের রনরু্ি কদরালার বা মদনানীর্ প্ররর্রনরির পাররেরমদকর জনয োেবদ্ধ োকদব। র্রে েলগুরল একজন  
জদেন্ট কদরালার রনদোদগর রবষদে সম্মর্ হে, র্দব এই পর্ৃাদে পাররেরমক সংরিষ্ট পেগুরলর মদিয সমানোদব োগ করা হদব। চূিান্ত  
রনরীো অনুসরণ কদর, রনেন্ত্রদণর বযে এবং প্রমারণর্ বযেগুরল থসই নীরর্র উপর রেরি কদর েরচসমূহ ঘটনা অনুর্ােী পেগুরলর মদিয বণ্টন 
করা হদব।. 

রুল 229 wewa 229

1 The buyer must give notice of any claim for country damage as detailed in Rule 207 or Rule 
208 and the survey shall be completed by a Lloyd’s agent, a Member Controller or a 
qualified surveyor recognised by the insurance company of the sellers and the buyers within 14 
days (two weeks) of the notice of the claim, or within 56 days (eight weeks) of the date of 
arrival of the cotton, whichever is earlier. 

2 In the event that one of the parties fails to appoint a Lloyd’s agent, a Member 
Controller or a qualified surveyor recognised by the insurance company within 14 days (two 
weeks) of the notice of the claim, or within 56 days (eight weeks) of the date of arrival 
of the cotton, whichever is earlier, the other party may proceed with the survey following the 
appointment of a Member Controller. 

বিবি ২৩০ ময়য়শ্চার বরয়গইি

1  উপরবরি ৩৩৭ থেদক ৩৪১ মযানুোল গুণমান ও ইন্সেুদমন্ট পরীো-রেরিক সারলর গুরল পররচালনার থেদে সমেসূরচ ও পদ্ধরর্র
 রৃ্ রনিৃারণ কদর (অেযন্তরীণ Av ª̀©Zvজরনর্ থর্দকাদনা োরব র্ার অন্তগৃর্)। সযাম্পলগুরল অব যই থর্দকাদনা োরবর রলরের্
রবজ্ঞরপ্তর র্াররে থেদক ৫৬ রেদনর (আট সপ্তাহ) মদিয সারল ীর স্থদল এবং/অেবা পরীোর স্থদল পাঠাদর্ হদব।

 2  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¨: 

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

b j‡Ui †gvU IRb| 

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

3 অনয থকাদনা চুরিদর্ পেগণ সম্মর্ না হদল, সদবৃাচ্চ মদেশ্চার ররদগইন হদব ৮.৫% 

রুল ২৩১ 

`vexKvix I Av ª̀©Zv পরীোvi Rb¨ রনবৃারচর্ পে‡K m¨v¤úwjs LiP I mKj সংরিষ্ট 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|
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বিবি 232 

সংরিষ্ট পেগুরল পারস্পররকোদব একটি োরব র্াচাই করার জনয থকাদনা পরীোগাদরর বযাপাদর একমর্ হদর্ অেম হদল, থর্দকাদনা পে
ICA-এর থপ্ররসদডন্টদক একটি ICA Bremen প্রর্যরের্ পরীোগার - থক সংগতহীর্ নমুনা পরীোর জনয ররদপাটৃ জারর করদর্
মদনানীর্ করার জনয অনুদরাি করদর্ পাদর। প্রর্যরের্ পরীোগারগুরলর একটি র্ারলকা ICA ওদেবসাইট থেদক পাওো থর্দর্ পাদর।
থপ্ররসদডন্ট আরও 63 রেন সমে থেদবন (নে সপ্তাহ) প্রর্যরের্ পরীোগাদরর জনয ররদপাটৃ দর্রর করদর্ এবং চূিান্ত োরব উপস্থাপন করদর্।

wewa 232 

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

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

2 Ab¨ cÖwZôv‡bi e¨env‡ii Kvi‡Y 

Avgv‡`i wbKU Av‡e`b¸‡jv wjwLZfv‡e ‡ck Ki‡Z n‡e| cwiPvjKMY রসদ্ধান্ত 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| 

1 hy³iv‡óªi K…wl wefvM I আন্তজৃারর্ক 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| 

2 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| উদিেয †h, †m¸‡jv cybivq mxj Ki‡Z n‡e|

3 cÖ_g †m‡Ui †U÷ ICA থেদমন লযাদবাদরটররদর্ অেবা থর্ থকাদনা ICA থেদমন লযাদবাদরটরর দ্বারা  ংরসর্ লযাদবাদরটররদর্
evqvi I †mjv‡ii wbKU MÖnY‡hvM¨ j¨ve‡iUwi‡Z Ki‡Z n‡e| ‡Kvb HK¨gZ bv _vK‡j, উেে পে এই
অযাদসারসদে দনর থপ্ররসদডন্টদক অনুদরাি কদর্ পারদব র্াদর্ রর্রন প্রেম পরীোর জনয একটি লযাদবাদরটরর রনরেৃষ্ট কদর থেন।
 ংরসর্ লযাদবাদরটররর একটি র্ারলকা ICA ওদেবসাইদট পাওো র্াদব।

4  cÖ_g †U÷ Kivi j¨ve‡iUwi Aby‡gvw`Z e¨w³ KZ…©K স্বােররর্ 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¨ সংরেণ
Ki‡e, hw` mvwU©dvBW j¨ve‡iUwi‡Z wØZxq †U‡÷i Rb¨ ejv nq| 
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5  †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 চূিান্ত|

6  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 
থেদমন লযাদবাদরটররদর্ Ki‡Z n‡e| র্রে প্রেম থটস্টটি ICA থেদমন লযাদবাদরটররদর্ হদে োদক, র্দব রদ্বর্ীে থটদস্টর সমে
অনয একজন অপাদরটর থনওো হদব। g~j cybtwmjK…Z m¨v¤új †_‡K †bqv KU‡bi m¨v¤ú‡ji থটস্ট 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 র্া পাঠাদর্ হদব
ICA থেদমন লযাদবাদরটররদর্|

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

8  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
পদে mvwjkKvix wb‡qvM Kiv †h‡Z cv‡i|

9  j¨ve‡iUwi †U‡÷i gva¨‡g wba©vwiZ ফাইবাদরর দবর ষ্টয 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| 

10  মাইদক্রাদনোদরর জনয, র্রে পাটৃিরা অনযোে সম্মর্ না হন, র্দব থকান রনেন্ত্রণ সীমা প্রদোগ করা হদব না। পাটৃিরা র্রে রনেন্ত্রদণর
সীমাদর্ সম্মর্ হন র্দব 0.1 এর স্বাোরবক রনেন্ত্রণ সীমা প্রদর্াজয হদব।.

11  রির জনয, র্রে না পাটৃিরা অনযোে সম্মর্ না হন, থকান রনেন্ত্রণ সীমা প্রদর্াজয হদব না। পাটৃিরা র্রে রনেন্ত্রদণর সীমাদর্ সম্মর্
হন র্দব 1.0 গ্রাম / থটক্স স্বাোরবক রনেন্ত্রণ সীমা প্রদোগ করা হদব।

12  ‡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,
থসদেদে †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, থসদেদে †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 

wewa 234 

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

2 র্রে চুরিটি 'মাইদক্রাদনোর' বদল র্দব র্া 'নূযনর্ম' বা 'সদবৃাচ্চ' হওো উরচর্ রকনা র্া বলদব না, র্দব এটি 'নূযনর্ম
মাইদক্রাদনোর' রহসাদব রবদবরচর্ হদব। র্দব পরীোর জনয নমুনা পাঠাদনার আদগ উেে েলই রলরের্োদব অনযোে সম্মর্ হদর্
পাদরন।

বিবি ২৩৬ 
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1 gvB‡µv‡bqv‡ii wel‡q †Kvb we‡iv‡ai থেদে, পেMY Ab¨iƒc m¤§wZ Ávcb bv Ki‡j wewa 233 Gi Kvh©cÖYvjx

cÖ‡hvR¨ n‡e| 

2 বাোর ও থসলার অনয থকাদনাোদব সম্মর্ না হদল, চুরির জনয র্া একটি সবৃরনম্ন এবং/অেবা সবৃারিক মাইদক্রাদনোর মান রনিৃারণ 
কদর, থবইলগুরলর জনয োর্া র্া এই সবৃরনদম্ন থপৌৌঁোে না এবং/অেবা র্া এই সবৃারিকদক অরর্ক্রম কদর র্া েযালু রডফাদরন্স সারৃ্কলার 
অনুর্ােী রনিৃাররর্ হদব।

3  মূলয পােৃকয করমটি, র্ার রবদবচনার রেরিদর্ মূলযগর্ পােৃকয সারৃ্কলাদরর রনরেৃষ্ট বতরদ্ধর জনয অরর্ররি মাইদক্রারনোর মান
পােৃকযগুরল থর্াগ করদর্ বা প্রর্যাহার করদর্ পাদর।

গ্রেন্থ/mn¨kw³ I Qvo

wewa 236 

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

cÖ‡hvR¨ n‡e| 

2  বাোর ও থসলার অনয থকাদনাোদব সম্মর্ না হদল, চুরির জনয র্া একটি সবৃরনম্ন পর্ৃাদের মান রনিৃারণ কদর, থবইলগুরলর জনয োর্া 
র্া এই সবৃরনদম্ন থপৌৌঁোে না র্া েযালু রডফাদরন্স সারৃ্কলার অনুর্ােী রনিৃাররর্ হদব।:

3 মূলয পােৃকয করমটি মূলয পােৃকয সারৃ্কলাদরর রনরেৃষ্ট বতরদ্ধর জনয র্ার রবদবচনার রেরিদর্, প্রবরৃ্ন বা অরর্ররি  রি মান পােৃকয
প্রর্যাহার করদর্ পাদর।

Pzw³ mgvwßKiY 

wewa 237 

1 ‡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| 

2  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| 

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: 

1 ‡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| 

2  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: 

a Pzw³i kZ©vejx; 
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b পেM‡Yi AvPiY;

c mgvwßi †Kvb wjwLZ †bvwUk; Ges 

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

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

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

b Pzw³i kZ©vejx; Ges 

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

4 Pvjvb †di‡Zi cÖ‡`q ‡m‡Uj‡g›U/e‡›`vবস্ত Pzw³g~j¨ I mgvwßi Zvwi‡L cÖvß evRvi g~‡j¨i cv_©‡K¨i (hw` _v‡K)
g‡a¨ mxgve× _vK‡e| 

৫           রুল 238 এবং 239 অিুসাকর বন্ধ েরা চুমক্তর এেটি চালাকির মপছকি যযকোকিা মিষ্পমি এবং প্রকেয় অথথ মেসাব েরা েকব
এবং অথথপ্রোিোরী বা গ্রেণোরী পে মিমিয়িা এবং/অথবা চুমক্ত লঙ্ঘকির জিয োয়ী বকল মবকবমচি েকলও িা মিমবথকশ্কষ পমরকশ্াি েরা
েকব।

Ab¨vb¨ `vex I ক্ষবত 

5  পেM‡Yi gv‡S Pzw³K…Z Ab¨ †Kvb Av`vq‡hvM¨ †Kvb েরর্ ev `vex Pvjvb †di‡Zi g~‡j¨ অন্তেৃুি n‡e bv| Giƒc
েরর্ 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 েরর্i `vexi AbygwZ †`qv 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 অন্তেৃুি _vK‡e| চুরির
ফম ৃ- শুিুমাে 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:

আরবিয়েশি িাইলাউস 
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Aby‡”Q` 3: mvwjkx Dcwewa 

m~wPcÎ 

পতিা 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 রসদ্ধান্ত 44 

রসদ্ধাদন্তi Dci my` 45 

রসদ্ধান্ত 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 রসদ্ধান্ত 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 

সারল  শুরু 60 

mvwjkKvix wb‡qvM 62 

mvwjkKvix, Av¤úvqvi ev Avwcj KwgwU সেদসযর কর্তৃ ত্ব প্রর্যাহার 62 

mgqm~Px 62 

mvwj‡ki ’̄vb 62 

Kvh©cÖYvjx 62 

wePvwiK প্ররক্রো 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 পেMY KZ…©K cwieZ©b‡hvM¨ bq|

†h †Kvb we‡iva, hv GB Dcwewai AvIZvq mvwj‡ki Rb¨ অন্তেৃুি I cÖ`vb Kiv nq Ggb Pzw³ †_‡K D™¢~Z ev Zvi mv‡_ সংরিষ্ট, 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 রসদ্ধান্ত n‡e|

m~Pbv 

Dcwewa 300 

1 Avgiv ỳwU Dcv‡q GKwU mvwjk cwiPvjbv Kie : 

a †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| 

b  †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| 

2  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|

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

4 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| 

5 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 পর্ৃন্ত 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| 

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

7 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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8 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| 

9 পাটৃিদের থেদক োইবুযনাল বা থটকরনকাল আপীল করমটি চূিান্ত রলরের্ আদবেন পাওোর আট সপ্তাহ পদর, োইবুযনাল বা
কাররগরর আপীল করমটি র্াদের পে থেদক বারৃ্া প্রোন কদর েরর্পূরদণর রবষদে আপদডট করদব।

10 সকল পে, সবৃো সম্মান ও থসৌজদনযর সাদে আচরণ করদব এবং থপ াোর হদে রনদজদের পররচালনা করদব। পেগুরল আইরসএ 
সারল ীদর্ থর্দকাদনা অং গ্রহণকারীর প্ররর্ আক্রমণাত্মক বা অসম্মানজনক আচরণ করদব না এবং আমাদের বা আইরসএ সারল ীদর্ 
অনযানয পদের সাদে রলরের্ বা থমৌরেক থর্াগাদর্াদগর থেদে  ত্রুর্ামূলক, অবমাননাকর বা অপমানজনক  রৃ্াবরল প্রদোগ করদব 
না। পেগুরল রনরশ্চর্ করদব থর্ র্াদের র্ত্ত্বাবিাদন োকা বযরিগণ র্ারা সারল ী কার্ৃক্রদম কাজ কদর র্ারা এই উপরবরিগুরল অনুসরণ 
কদর। 

োইবুযনাল বা টিএরস-থক থকস-বাই-থকস রেরিদর্ রনিৃারণ করদর্ হদব থর্, থকাদনা পদের আচরণ অসম্মানজনক বা রবঘ্নকারী রক না 
এবং থর্োদন, এই িরদনর আচরণদক থমাকাদবলা করার উপরু্ি পদ্ধরর্, রনরেৃষ্ট পরররস্থরর্দর্ রবদবচনা কদর, জরির্ পেগুরল র্াদের 
েূরমকা এবং র্াদের পটেূরমর থর্দকাদনা প্রাসরেক রেক সহ, এবং অসোচরণ বা রবদঘ্নর র্ীের্া সহ। 

র্োর্ে পরররস্থরর্দর্, োইবুযনাল বা টিএরস আচরদণর পেগুরলদক অবরহর্ করদব থর্ এটি অদসৌজনযমূলক, অসম্মানজনক বা রবরঘ্নর্ 
বদল মদন কদর এবং একটি ফলপ্রসূ ও নযার্য প্ররক্রো রনরশ্চর্ করার জনয অরবলদম্ব এটি বি করার োরব জানাদব। 

11 পেগুরল ইোকত র্োদব োইবুযনাল বা টিএরস-এর কাদে প্রকত র্ ঘটনা বা আইদনর থকাদনা রমেযা র্েয জমা থেদব না। 

12 পেগুরল, উপরু্ি কারণ োিা, সারল ী প্ররক্রোদক বািা, রবলম্ব, বা রবরঘ্নর্ করার উদেদ য বা থকাদনা রসদ্ধাদন্তর চূিান্ত অবস্থাদক 
রবপন্ন করার উদেদ য রক্রোকলাদপ জরির্ হদব না। এটি করার থেদে, পেগুরল োইবুযনাল বা টিএরস-এর রনদেৃ াবলী থমদন চলার 
জনয সমস্ত রু্রিসের্ প্রদচষ্টা বযবহার করদব। 

†bvwUk

Dcwewa 301 

1 থর্দকাদনা থনাটি  বা অনযানয থর্াগাদর্াগ র্া এই উপরবরির অিীদন থকাদনা পদের দ্বারা প্রেি হদর্ পাদর বা প্রদোজন হদর্ পাদর
র্া রলরের্োদব হদর্ হদব এবং রনবরির্ ডাক বা স্বীকত র্ আন্তজৃারর্ক র্কররোর পররদষবা বা ই-থমইল বা থটরলদর্াগাদর্াদগর অনয
থকাদনা মািযদম থপ্ররণ করা হদব।

থর্োদন ই-থমইল বযবহার কদর সারল ী টিদমর মািযদম োইবুযনাল বা আরপল করমটির পে থেদক থনাটি  বা অনযানয নরের
পররদষবা সম্পরকৃর্, থসোদন ই-থমইল পাঠাদনার র্াররদের পদরর রেনটিদক পেগুরলর পররদষবার র্াররে বদল রবদবচনা করা হদব।
এদজন্ট, োলাল বা প্ররর্রনরিদের পররদষবা এই উপরবরিগুরলর অিীদন র্োর্ে পররদষবা রহদসদব রবদবরচর্ হদব। এই িরদনর
থনাটিদ র রবষদে, এই উপরবরি পেগুরলর চুরিদর্ থনাটি  সংক্রান্ত অনয থর্দকাদনা রবিানদক বারর্ল রহদসদব গণয কদর।
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2  সারলদ র সমে একটি পদের সবৃদ ষ পরররচর্ বাসস্থান বা বযবসার স্থান বা সবৃদ ষ পরররচর্ ই-থমইল ঠিকানাটি থসই পদের দ্বারা
অনযানয পদের কাদে, োইবুযনাল, আরপল করমটি বা সারল ী টিদমর কাদে এই জার্ীে ঠিকানাে পররবরৃ্দনর থকাদনা থনাটি 
োিাই থকাদনা থনাটি  বা অনয থর্াগাদর্াদগর উদেদ য একটি কার্ৃকর ঠিকানা হদর্ হদব।

3  †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|

4 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 পর্নৃ্ত 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¨ অন্তেৃুি n‡e|

5  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| 

6 †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 হস্তান্তর 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| 

7  রসদ্ধান্ত থঘাষণার অন্তর্ এক সপ্তাহ আদগ োইবুযনাল বা আরপল করমটি অব যই থঘাষণার র্াররেটি সারল ী টিমদক জানাদব।

8  রর্ন রেদনর মদিয সোপরর্ কর্তৃ ক আইরসএ-থক উির না রেদল বারক সারল কারীরা সংেযাগররি চুরির মািযদম, আইরসএ-থক 
সোপরর্র রনদেৃদ র পররবদরৃ্ কাজ করার রনদেৃ  রেদর্ পাদর।

†UKwbK¨vj mvwjk 

mvwjk Kvh©µg cÖeZ©b 

Dcwewa 302 

1 †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| 

2 Awf‡hvM †cÖi‡bi mgq Awf‡hvMKvix Av‡iv †hme WKz‡g›U mv‡_ cvVv‡eb Zv n‡jvt 
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a Aci পদেi (Reve`vZvi) bvg, wVKvbv, B‡gBj G‡Wªm, †Uwj‡dvb I d¨v· bv¤̂vi|

i পেM‡Yi ¯̂vেwiZ Pzw³cÎ; ev

ii  Pzw³c‡Î উদিে bv _vK‡j Dfqপদেi ¯̂vেwiZ mvwjk Pzw³; ev

iii m¤úyiK mnvqK cÖgvYmn Pzw³i Abywjwc|

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

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

3 

4 

 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|

Avgiv mvwjk Kvh©µg cÖZ¨vLvb Ki‡Z cvwi hw` †Kvb পে GB msN n‡Z ewn¯‹…Z ev ¯’wMZ n‡q _v‡Kb|  ারস্ত সবরূপ
Pzw³ ¯^vে‡ii mgq hw` †Kvb GKwU

আমরা থর োদন সারল ী সুরবিা রেদর্  অসবীকার করদবা থর োদন :

a পেদের থকান এক জদনর নাম থর্ সমদে রববােটি নরেেুি হদেরেল থস সমদে এদ ার দে দনর অপূণৃ েরর্পূরণ পাটৃ
1 র্ারলকাে রেল।

b োরবোর সারল ী উরিরের্ চুরি (গুরল) এদসারসদে দনর অপূণ ৃেরর্পূরণ পাটৃ ১ র্ারলকাে র্ার আদগই রেল।

c  থর্োদন সারলর  পররদষবা বারর্দলর  ারস্ত উপরবরি 415 অনুর্ােী পদেi কারুর রবরুদদ্ধ জারর করা হদেদে।

d সেসয ফাদমৃর সেসযপে স্থরগর্করদণর থেদে, সেসয পষৃেদক স্থরগর্াদেদ র থমোদে চুরির র্াররে রনিৃারদণর থেদে
মিযস্থর্া করার অনুমরর্ থেো হদব না। এই সেসয ফামৃ র্াদর্ অন্তেৃুি।

e  স্থরগর্াদেদ র সমদের মদিয সারলর র জনয স্থরগর্াদেদ র থমোে পূবৃক স্থরগর্াদেদ র থমোে স্থরগর্ করা হদব এমন
একটি সেদসযর সারল ী আদবেন গতহীর্ হদব র্দব র্ার মাশুল সেসয নন র্াদের হাদর থেো হদব।

5 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| 

CraigMBedworth
Highlight

CraigMBedworth
Stamp
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UªvBeybvj 

Dcwewa 303 

Dc‡i ewY©Z wewai AvIZvq we‡iva wb¯úwËi Rb¨ রর্ন mvwjkKvix wewkó wePvimfv ev Dfqপদেi m¤§wZµ‡g wVK Kiv GKK
mvwjkKvix পেM‡Yi ïbvwb MÖnY Ki‡eb, রর্রন এই উপরবরিগুরলর উদেদ য একজন থর্াগয সারল কারী রহসাদব গণয হদবন| Dfqপে
GKRb K‡i mvwjkKvixi g‡bvbqb Ki‡e Ges Avgiv র্ত র্ীে 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¨Kপদেi 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` দ্রুর্ mgvavb Kivi Rb¨ c`‡েc MÖnY Ki‡e|

mvwjk wb‡qvM 

Dcwewa 304 

1 Dcwewa 302 Gi Aax‡b †Kvb Aby‡iva cvIqvi ci Avgiv Revev`vZv পে‡K Zv‡`i পদে 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 চূিান্ত Ki‡Z bv cv‡ib Z‡e Avgiv GKRb mvwjkKvix
g‡bvbxZ K‡i সংরিষ্ট পে‡K g‡bvbxZ mvwjkKvix m¤ú‡K© AewnZ Ki‡ev|

2  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 সারল কারী m`m¨M‡Yi
ga¨ †_‡K †Pqvi wb‡qvM †`qv n‡e| 

3 Avgiv Ggb GKRb ch©‡eেK g‡bvbxZ Ki‡Z cvwi whwb UªvBeybv‡ji Ask bb wKš‘ cÖwkেb cÖ̀ v‡bi Kv‡R mnvqZv
Ki‡eb | 

4  †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` পূরদণর বদন্দাবস্ত †bqv n‡e|

5 mvwjk wn‡m‡e রনদোগ গ্রহদণর মািযদম (†Kvb পে অেবা আমাদের দ্বারা থেো) সারল কারী Dcwewa I Aby‡”Q` †gvZv‡eK
ms ’̄vi `vwqZ¡ cvjb Ki‡Z eva¨ _vK‡eb| 

6  অযাপদেন্টদমন্ট গ্রহদণর মািযদম (থকানও পেই থহাক বা আমাদের দ্বারা) একজন সারলসকারী রনদজদক বাইদেজ এবং
রনবিগুরলর সাদে কাজ করার জনয অযাদসারসদে দনর কাদে আবদ্ধ কদর।

7 hLb †Kvb ms ’̄v/dvg©: 

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

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

হদল Zv‡`i পদে আমরা রনদোগ করব|

8 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| 

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

10 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 রসদ্ধান্ত †`‡eb †h †mB wel‡q ïbvbx n‡e wKbv ev †mwU ˆea wKbv|

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

12 ‡cÖwm‡W‡›Ui hw` ewY©Z weev`gvb wel‡q ¯̂v_©MZ Ø›Ø _v‡K Z‡e র্াৌঁ রা ewY©Z Dcwewai AvIZvq mvwjkKvix wb‡qvM
cÖZ¨vL¨vb Ki‡Z cv‡ib| †mB থেদে 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 

1  hLb GKRb mvwjkKvixi ev Avwcj KwgwUi m`m¨‡K রনদোগ Kiv n‡e ZLb Dfqপদেi m¤§wZ e¨ZxZ র্াৌঁ দের েgZv

cÖZ¨vnvi Kiv hv‡e bv| 

2  GKRb mvwjkKvix ev Avwcj KwgwU m`m¨ hLb Avšর্R©vwZK KUb G‡mvwm‡qk‡bi m`m¨c` nvivb/Z¨vM K‡ib,
ZLb cwiPvjKgÛjx m¤§wZ bv w`‡j র্াৌঁ রা র্াৌঁ দের রনরু্ি c‡`i `vwqZ¡ cvjb Ki‡Z cvi‡eb bv|

3 ‡cÖwm‡W›U †h‡Kvb রনদোগ cÖZ¨vnvi করদর্ ev weKí রনদোগ w`‡Z cv‡ibt

hw` র্াৌঁ রা র্াৌঁ দের 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 

a hw` র্াৌঁ রা Dcwewa -304 Gi †Kvb AvcwËi envj iv‡Lb;
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b hw` †Kvb wbhy³ mvwjkKvix gviv hvb, `vwqZ¡ cvj‡b A¯̂xK…wZ Rvbvb ev Aেg nb;

c  hw` পেM‡Yi Zid †_‡K চূিান্ত wjwLZ Av‡e`b cÖvwßi 56 w`‡bi g‡a¨ GKK mvwjkKvix weev‡`i wel‡q
†Kvb mgvavb w`‡Z bv cv‡ib ev 

d  পেM‡Yi Zid †_‡K wjwLZ Av‡e`b cÖvwßi 56 রেন (AvU mßvn) mg‡qi g‡a¨ wePvimfv hw` †Kvb mgvavb
w`‡Z bv cv‡ib| 

4 ms ’̄v mgvav‡bi e¨vcv‡i †cÖwm‡W‡›Ui cwiKíbv/B”Qvi K_v Rvwb‡q †bvwUk cÖ̀ 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|

5 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 

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. 

1  UªvBeybvj †Pqvi র্াৌঁ দের অিীনস্থ mvwjkKvixM‡Yi mv‡_ Av‡jvPbv K‡i,  weev`gvb

পেM‡Yi msiwেZ AwaKvi we‡ePbvq †i‡L

b wVK K‡i †b‡eb †h UªvBeybv‡ji GB wel‡q wePvwiK cÖwµqv 

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

থর্ থকানও রবষদে সম্মরর্ জানাদর্ পেগুরলর ডান সাদপদে।

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

3 ‡Pqvi রনদেৃ  জারর করা এবং প্ররক্রোকরদণর mgqmxgv †e‡a †`qvi ci Avgiv পেMY‡K †bvwUk
cvVv‡



50 

4 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¨পদেi †hvMv‡hvM Avgiv Kwc Kie|

5 †Kvb পে hw` UªvBeybv‡ji wePvwiK cÖwµqvi †Kvb wb‡ ©̀k cwicvj‡b Aেg nb Z‡e GB wel‡q UªvBeybv‡ji mvwjk
প্ররক্রো করা ও রাে প্রোন করার েমর্া োকদব| র্েন থকান োইবুনাল একটি সারল  মামলা ‘স্থরগর্’ রােদর্ সম্মর্ হন (র্া
বরৃ্মাদন সরক্রে/ থনই) োইবুনাল প্ররর্ েে মাদস পেদক রজজ্ঞাসা করদবন র্াৌঁ রা মামলাটি ‘স্থরগর্’ রােদর্ চান রকনা। থকানও পে
এই থর্াগাদর্াদগর জবাব না রেদল, োইবুনাল থসই পেদক একটি রনরেৃষ্ট সমেকাদলর মদিয সারল ী মামলা করদর্ অবগর্
করদবন, র্াদর্ বযে ৃহদল োইবুনাল রাে প্রোন করদবন অেবা োরব োররজ করদবন।

6 †Kvb পে hw` UªvBeybv‡ji wePvwiK cÖwµqvi †Kvb wb‡`©k cwicvj‡b Aেg nb Z‡e GB wel‡q UªvBeybv‡ji mvwjk
প্ররক্রো করা ও রাে প্রোন করার েমর্া োকদব| র্েন থকান োইবুনাল একটি সারল  মামলা ‘স্থরগর্’ রােদর্ সম্মর্ হন (র্া
বরৃ্মাদন সরক্রে/ থনই) োইবুনাল প্ররর্ েে মাদস পেদক রজজ্ঞাসা করদবন র্াৌঁ রা মামলাটি ‘স্থরগর্’ রােদর্ চান রকনা। থকানও পে
এই থর্াগাদর্াদগর জবাব না রেদল, োইবুনাল থসই পেদক একটি রনরেৃষ্ট সমেকাদলর মদিয সারল ী মামলা করদর্ অবগর্
করদবন, র্াদর্ বযে ৃহদল োইবুনাল রাে প্রোন করদবন অেবা োরব োররজ করদবন।

7  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| 

8 Avgiv mivmwi †Kvb AvBbÁ ms ’̄v/wjM¨vj dvg© ev ¯̂vaxb AvBbRxwei †Kvb AviwR MÖnY Kie bv| 

9 রববােীর অনুদরািদর উপর রেরি কদর, রববােীদক বােীর সাদে থ ষ হওো থদরকাদনা চুরি (গুরল)-এর জনয সারল ীদর্ থকাদনা পাো ে
ারব করারসুদর্াগ থেওো হদব এবং এর একটি অনুরলরপ প্রোন করদর্ হদব:

a. উেে পদের দ্বারা চুরি; বা

b. চুরিদর্ অন্তেৃুি না হদল উেে পদের দ্বারা সম্মর্ সারলরস চুরি; বা

c. থকাদনা অরর্ররি সমেৃনকারী প্রমাদণর সাদে চুরি

Dcwewa 307 b 

পেগুরল োইবুযনাল বা থটকরনকযাল আরপল করমটি এবং/অেবা সারল ী টিমদক প্রোন কদর:

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

2 োইবুযনাল বা থটকরনকযাল আরপল করমটি এবং/অেবা সারল ী টিম সম্মর্ হদর্ পাদর এমন  দরৃ্ সমসামরেক শুনারন অনুরির্
হদব, এবং;  

3 hw` ỳwU পে GKwU wm×v‡šর্i 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
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Dcwewa -308 

1  †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 রসদ্ধান্তB চূিান্ত| Av‡e`b M„wnZ n‡j †Pqvi র্াৌঁ দের
অিস্তন mvwjkKvixM‡Yi mv‡_ civgk©µ‡g ïbvbxi ZvwiL, mgq I ’̄vb wba©viY K‡i ïbvbx Kvh©µg MÖnY Ki‡e|

2  ‡Pqvi Zvi অিস্তন 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| 

a  †Kvb পে ev Zvi n‡q wjwLZ Av‡e`b,

ে mvেxM‡Yi Revbe›`x

গ        cÖgvYvw` Dc ’̄vcb|

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

4  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 309 

1 An Award shall be in writing on our official form dated and signed by all members of the 
tribunal or the sole arbitrator as applicable and shall contain sufficient reasons to show why 
the tribunal has reached the decisions contained in it, unless the parties agree otherwise or 
the Award is by consent. The Chair will be responsible for drafting the Award but can 
delegate this responsibility, based upon a majority decision if necessary, to a qualified 
member of the tribunal. The members of the tribunal need not meet together for the purpose 
of signing their award or for effecting any corrections thereto. 

2  mvwjk nIqvi ’̄vbwU Bsj¨v‡Û n‡ব এবং ঐ র্াররে অনুসাদর Avgiv Avcx‡ji †bvwUk Aek¨B গ্রহY করব|

3 Avgv‡`i Dcwewai AvIZvq cÖ`Ë ivqmgyn Bsj¨v‡Û cÖ`Ë e‡j MY¨ n‡e hw`I †mwU Ab¨ †Kvb ’̄v‡b রসদ্ধান্ত n‡q
_v‡K Ges ¯̂vেwiZ nIqv ev cÖ`v‡bi ’̄vb Kvj cvÎ hvB †nvK bv †Kb
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4  iv‡qi Zvwi‡L Avgiv cÖwZwU iv‡q ms ’̄vi mxj cÖ̀ vb Ki‡ev Ges রুj ey‡Ki cwiwkó wm †gvZv‡eK wd এর cwigvY

wbw ©̀ó n‡e| 

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

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

7 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|

8 রাে প্রকাদ র 28 w`‡bi (Pvi mßvn) g‡a¨ পেMY‡K র্া পালন করদর্ n‡e A_ev Avwcj Ki‡Z cvi‡e|

9  এদসারসদে ন প্রদর্যক েরর্পূরদণর জনয একটি আসল সংেরণ রােদব এবং দুটি অনযানয মূল সংেরণ থেদবন। প্ররর্বের এই
বারষৃক েরর্পূরণটি পাওোর পর সরচবালে প্ররর্টি পেদক এই মূল সংেরণগুরলর (একটি রপরডএফ করপ ইদমদল পাঠাদনা)
পাঠাদবন, র্েন প্রকা নার উপর প্ররর্ সারলসীর জনয েরর্পূরদণর একটি ইদলকেরনক করপ থপ্ররণ করদব।েরর্পূরদণর আদরা মূল
রবষে একটি োইবুনাল বা রলরের্ অনুদরাদির রেরিদর্ সরচবালদে রলরের্ অনুদরাদির রেরিদর্ জারী হদর্ পাদর, পূদবৃর একটি
প্রকাদ র র্াররে (এক সপ্তাদহর থনাটি ) করার জনয একটি রফ রেদর্ হদব।

10 যোকিা অিুোি প্রোকশ্র িামরখ চূড়ান্ত েওয়ার আকগ, দুইটি পদ্ধমিগি পূবথশ্িথ  রকয়কছ: অিুোকির এেটি চূড়ান্ত খসড়া সামলমস েল 

েিৃথ ে গ্রেণ েরা েয় এবং অমিমরক্ত ম কপামজকটর জিয যোি অিুকরাি যযটি প্রকয়াজি েকি পাকর িা সংমিষ্ট পেগুমলর োকছ 

প্রচার েরা েয় - উভয়ই প্রোকশ্র িামরকখর েিপকে 7 মেি আকগ। প্রোকশ্র িামরখ শুিুিাে িখিই চূড়ান্ত েরা যযকি পাকর 

যখি উভয় পূবথশ্িথ  পূরণ েয়।

iv‡qi Dci my` 

Dcwewa -310 

UªvBeybvj Ges †UKwbK¨vj Avwcj KwgwU mij ev Pµe„w× nv‡i my‡`i হার †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 

Dcwewa 311 

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

a `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| 

b wePvimfvq DÌvwcZ †Kvb Av‡e`‡bi e¨vcv‡i iv‡q †Kvb রসদ্ধান্ত bv †`qv n‡q _vK‡j AwZwi³ Av‡iKwU ivq
cȪ ‘ZKi‡e|
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2  পেMY‡K wePvimfvi Kv‡Q cÖwZwbwa‡Z¡i †hŠw³K my‡hvM bv w`‡q GB mKj েgZv e¨envi Kiv n‡e bv|

3  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| 

4  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|

5  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 cÖ`vb Kiv

hv‡e| 

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

‡UKwbK¨vj Avwcj 

Dcwewa 312 

1 †Kvb GKwU পে hw` UªvBeybv‡ji iv‡qi mv‡_ wØgZ †cvlb K‡i Z‡e iv‡q উরিরের্ 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| 

2  আরপদলর থনাটিদ র প্ররর্রলরপ পাওোর 7 রেদনর মদিয, আপীদলর প্ররর্রক্রোটি আপীলকারীদক (আপীলকারীর একটি  রৃ্ রহসাদব
আপীদলর সাদে অগ্রসর হদর্) রপ্ররন্সপাদলর ২০% অদেরৃ রবরনমদে একটি রবকল্প বযবহার করদর্ পাদর। োইবুযনাদলর আদবেদনর
রবরুদদ্ধ একটি এসদক্রা অযাকাউদন্ট আরপলকারীর রবরুদদ্ধ বা একই পররমাণ অে ৃপ্রোদনর জনয একটি বযাংক গযারারন্ট প্রোন করা
হে।আপীদলর জবাবী রবকল্প আমাদের কাদে থনাটি  দ্বারা প্রদোগ করা হে, আরপলকারীর কাদে একটি অনুরলরপ।র্রে 7 রেদনর
মদিয থকানও রবজ্ঞরপ্ত আমাদের কাদে না আদস, র্দব রবকল্পটি বারর্ল করা হদেদে বদল গণয করা হদব এবং র্ারপদর এটির
বযবহার করা সম্ভব হদব না।

3 উিরোিার যিাটিশ্ প্রামির 7 মেকির িকিয, যমে যপকয় থাকেি, উপমবমি 312(2)-এর অিীকি, আপীলোরীকে অবশ্যই এেটি
এসকক্রা (escrow) অযাোউকন্ট প্রস্তাব বা অথথ প্রোি েরকি েকব বা উপমবমি 312(5)-এর অিীকি প্রকয়াজিীয় অথথপ্রোকির জিয
সমচবালয় দ্বারা মিিথামরি সিয়সীিার িকিয এেটি বযাংে গযারামন্ট প্রোি েরকি েকব। অমিমরক্ত 7 মেকির িকিয, উিরোিাকে
অবশ্যই প্রস্তাবগুমল গ্রেণকযাগয মে িা িা জািাকি েকব। এসকক্রা (escrow) অযাোউকন্ট অথথপ্রোকির জিয বা বযাংে গযারামন্টর
জিয আমপলোরীর প্রস্তাবগুমল উিরোিার োকছ গ্রেণকযাগয িা েকল, মবষয়টি যপ্রমসক কন্টর োকছ যপ্ররণ েরা েকব। এসকক্রা
বযবস্থা এবং বযাংে গযারামন্ট সম্পমেথ ি শ্ব্দ মিবথাচি, শ্িথ াবমল এবং অিযািয মববরণ অবশ্যই যপ্রমসক কন্টর জিয সমূ্পণথ সন্তুমষ্টজিে
েকি েকব, মযমি িার পূণথ মবকবচিার মভমিকি, এসকক্রা বা গযারামন্ট বযবস্থার উপযুক্তিার মবষকয় মসদ্ধান্ত যিকবি।

4 র্রে আপীলকারী ৭ রেদনর সমেসীমার মদিয র্ার প্রস্তাবগুরল প্রোন করদর্ বযে ৃহে বা প্রস্তাবনাটির জবাবী ২১ রেদনর মদিয অেবা
রবদরাদির থেদে সোপরর্র রসদ্ধাদন্তর থেদে এরর বা বযাংক গযারারন্ট প্রোদনর প্রস্তাব থেে থর্ এটি প্রস্তারবর্ (বা রহসাদব
সোপরর্ দ্বারা রনদেৃর র্ হদর্ পাদর), আরপল প্রর্যাহার গণয করা হদব এবং এরগদে থর্দর্ অনুমরর্ থেো হদব না।
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5  আরপল থনাটি  প্রারপ্তর উপর আমরা োরব করদর্ পাদর থর্ টাকা অদঙ্কর, আদবেনকারী দ্বারা আমাদের সাদে জমা রেদর্ হদব
সাদে থকান রফ, েরচ বা বযে রবরুদদ্ধ আমানদর্র উপাে বা পররর ষ্ট C. আপীল আদবেনকারীদক অনুর্ােী আরপল উদ্ভূর্
দ্বারাোইবুযনাদলর আদবেদনর জনয থর্ থকান েরচ বা মুদ্রণ রফ জমা রেদর্ হদব। রনরেৃষ্ট সমদের মদিয পররদ াি করদর্ বযেৃর্ার
ফদল আরপল বারর্ল হদে র্াদব।

6 পররচালক বা আপীল করমটি র্রে রনরু্ি করা হে র্দব উপদরর অনুদেদের (2) সমদের সমেসীমা প্রসাররর্ করদর্ পাদর, রকন্তু
শুিুমাে র্রে দৃঢ় সংরিষ্টর্া থেোদর্ পাদর থর্, র্দেষ্ট অরবচার করা হদব না এবং একটি সমেসীমা বািাদনার জনয অনুদরাি সব
পরররস্থরর্দর্ রু্রিরু্ি। একটি এক্সদটন ন জনয থকান অনুদরাি রলরের্োদব করা উরচর্ এবং একটি আদবেন প্রর্যােযান করা হে,
র্াহদল থকন র্দেষ্ট অরবচার ঘটদর্ পাদর কারণ আর রূপদরো োকা উরচর্।

‡gŠwLK ïbvbx (Avcx‡ji Dci) 

Dcwewa 313 

1 †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 রসদ্ধান্তB চূিান্ত| Av‡e`b M„wnZ n‡j †Pqvi অিস্তন
mvwjkKvixM‡Yi mv‡_ civgk©µ‡g ïbvbxi ZvwiL, mgq I ’̄vb wba©viY K‡i ïbvbx Kvh©µg MÖnY Ki‡eb| 

2 ‡Pqvi র্াৌঁ দের অিস্তন 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| 

a †Kvb পে ev Zvi nBqv wjwLZ Av‡e`b,

b mvেxM‡Yi Revbe›`x

c cÖgvYvw` Dc ’̄vcb| 

3 †gŠwLK ïbvbxi থেদে †Pqvi mgq †e‡a †`‡eb Ges mvেx‡`i Revbe›`x I †Rivi R‡b¨ mgqI †eu‡a †`‡eb|

4 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 iv
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Dcwewa -314 

1 আরপলকারী ৩১২ (৫) এর অিীন সমস্ত রফ পররদ াি কদরদেন র্র্ র্ািার্ারি, এসদক্রাদর্ অে ৃপ্রোন করা হে অেবা ৩১২ (২)
থেদক ৩১২ (৪) উপ-রবরি অনুর্ােী প্রেি একটি বযাংক গযারারন্ট প্রোন কদর এবং আরপদলর জনয র্ার মামলার পররদপ্ররেদর্
পররচালকগণ একটি থটকরনকযাল আপীল করমটি ('আপীল করমটি') রনদোদগর জনয আদবেন কদরন।

2  cwiPvjKMY Avwcj সংক্রান্ত †Kvb রসদ্ধান্ত ev Avwcj KwgwU‡Z hy³ n‡Z cvi‡eb bv hw` র্াৌঁ রা weev`gvb wel‡qi mvwjk
Kvh©µ‡g hy³ _v‡Kb ev Zvi Kvi‡Y weZ‡K©i m„wó nq| 

3  থকান m`m¨ Avwcj KwgwU‡Z m`m¨ n‡Z cvi‡eb bv hw` র্াৌঁ রা weev`gvb mvwjk Kvh©µ‡g hy³ _v‡Kb Ges/ev Zvi
Kvi‡Y weZwK©Z wKQz nIqvi m¤¢vebv _v‡K| 

4  ‡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| 

5  Avgiv Ggb GKRb ch©‡eেK রনদোগ Ki‡Z cvwi whwb UªvBeybv‡ji Ask bb wKš‘ cÖwkেY cÖ`v‡bi Kv‡R mnvqZv
†`‡eb| 

6 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| 

7  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| 

8  cwiPvjKgÛjx রনরু্ি 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 রনদোগ 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| রনদোগ m¤ú‡K© AvcwË ZLwb ˆea n‡e hLb cwiPvjKgÛjx
Ggb রসদ্ধান্ত †`‡eb †h ewY©Z রনদোদগi Kvi‡Y b¨vqwePvi wewNœZ n‡Z cv‡i|

9 cwiPvjKgÛjx AvcwË cvIqvgvÎ weKí GKRb‡K g‡bvbxZ Ki‡eb| 

10 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| 

11 Avwcj KwgwU mvaviY msL¨vMwióZvi Av‡jv‡K রসদ্ধান্ত cÖ`vb Ki‡eb| †Pqvimn mKj m`m¨ GKwU K‡i †fvU cÖ`vb

Ki‡eb| Dfqপদে mgmsL¨K †fvU co‡j †Pqvi mgvav‡bi j‡ে¨ Av‡iKwU †fvU w`‡Z cvi‡eb|

 12 Avwcj KwgwUi †Pqvi I †m‡µUvix iv‡q ¯̂vেi Ki‡e
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Avwcj mgqmxgv 

Dcwewa 315 

1  AvwcjKvix Zvi Av‡e`b Aek¨B iv‡q উরিরের্ 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| 

2 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| 

3 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| 

4 AvwcjKvixi cieZ©x মন্তবয m¤̂wjZ †bvwUk cvIqvi mvZ w`‡bi g‡a¨ Reve`vZv Zvi চূিান্ত Av‡e`b `v‡qi Ki‡Z cv‡ib|

5  cwiPvjKgÛjx ev Avwcj KwgwU wbhy³ n‡j Zviv mgq ewa©Z Ki‡Z cv‡ib Z‡e সংরিষ্ট 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| 

6 wba©vwiZ mgq AwZµ‡gi cy‡e©B mg‡qi Av‡e`b `vwLj Ki‡Z n‡e| 

7  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 

a AvwcjKvix‡K ewY©Z wel‡q cieZ©x‡Z মন্তবয Kivi my‡hvM †`qv n‡e Z‡e Aek¨B Reve`vZvi cieZ©x মন্তবয m¤̂wjZ
†bvwUk cvIqvi mvZ w`‡bi g‡a¨B Zv Ki‡Z n‡e, Ges 

b Reve`vZv‡K চূিান্ত মন্তবয Kivi my‡hvM †`qv n‡e Z‡e Aek¨B AvwcjKvixi cieZ©x মন্তবয m¤̂wjZ †bvwUk cvIqvi mvZ
w`‡bi g‡a¨ Zv Ki‡Z n‡e| 

8 cwiw ’̄wZ wfbœ wKQz Ki‡Z wb‡ ©̀k bv Ki‡j ms ’̄v Avcx‡ji ïbvbxi Av‡qvRb Ki‡e Avwcj KwgwU KZ©„K চূিান্ত মন্তবয
cvIqv 14 w`‡bi g‡a¨| 

9  ‡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| 

10 mKj Avwcj Av‡e`b Avgv‡`i wbKU Aek¨B `vwLj n‡e: 

a weev`gvb dvg© KZ©„K ev 



57 

b cÖwZwbwa wn‡m‡e KvR Ki‡Qb Ggb mvwjkKvix KZ©„K| 

11 Avgiv mivmwi †Kvb AvBbÁ ms ’̄v/wjM¨vj dvg© ev ¯̂vaxb AvBbRxwei †Kvb AviwR MÖnY Kie bv| 

12  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¨| 

13 এদসারসদে ন প্রদর্যক েরর্পূরদণর একটি আসল সংেরণ রােদব এবং দুটি অনযানয মূল সংেরণ থেদব। প্ররর্বের এই বারষৃক
েরর্পূরণটি আরার পর সরচবালে প্ররর্টি পেদক এই মূল সংেরণগুরলর একটি (ই-থমল আর রপরডএফ করপ পাঠাদব), র্েন
প্রকা নার উপর প্ররর্ সারলদসর জনয েরর্পূরদণর একটি ইদলকেরনক করপ থপ্ররণ করদব। েরর্পূরদণর আরও মূল পেদের
রলরের্ অনুদরাদির উপর সরচবালদে রলরের্ অনুদরাদির রেরিদর্ পাওো থর্দর্ পাদর, পূদবৃ একটি প্রকাদ র র্াররে (এক
সপ্তাদহর থনাটি ) থেদক।

১৪        যোকিা অিুোি প্রোকশ্র িামরখ চূড়ান্ত েওয়ার আকগ, দুইটি পদ্ধমিগি পূবথশ্িথ  রকয়কছ: অিুোকির এেটি চূড়ান্ত খসড়া সামলমস েল  

েিৃথ ে গ্রেণ েরা েয় এবং অমিমরক্ত ম কপামজকটর জিয যোি অিুকরাি যযটি প্রকয়াজি েকি পাকর িা সংমিষ্ট পেগুমলর োকছ প্রচার 
েরা েয় - উভয়ই প্রোকশ্র িামরকখর েিপকে 7 মেি আকগ। প্রোকশ্র িামরখ শুিুিাে িখিই চূড়ান্ত েরা যযকি পাকর যখি উভয় 

পূবথশ্িথ  পূরণ েয় 

ক্ষ z ª̀ Awf‡hvM msµvšÍ †UKwbKvj mvwjk
(gvwK©b Wjvi ৭5,000 ev Zvi bx‡P g~j¨ m¤úwK©Z we‡iva)

Dcwewa 316 

1  এই উপরবরির অিীদন রনিৃাররর্ রবদরািগুরল ৭৫,০০০ মারকৃন ডলার (পৌঁচাির হাজার মারকৃন ডলার)-এর থবর  নে এমন থমাট
মূদলযর সাদে সম্পরকৃর্ রবদরািগুরলদর্ সীমাবদ্ধ োকদব।

2 আমাদের দ্বারা রনরু্ি একজন একমাে সারলস এই িরদনর রবদরাি শুনদবন। একমাে সারলসকারী রনরশ্চর্ করদব থর্ পেগুরলদক 
সমর্ার সাদে আচরণ করা হে এবং প্ররর্টি পেদক র্াদের মামলা উপস্থাপদনর নযার্য সুদর্াগ থেওো হে। একমাে সারলস রবদরাদির 
রনষ্পরি ত্বরারির্ করার লদেয কার্ৃিারা পররচালনা করদবন। আমরা উেে পে এবং একমাে সারলসকারীর মদিয সমস্ত থর্াগাদর্াগ 
অনয পদের কাদে করপ করব 

3  Dfqপদেi Av‡e`‡bi wfwË‡Z hLb GKK mvwjkKvix রসদ্ধান্ত MÖnY Ki‡eb †h GwU †iwg‡Ui g‡a¨ Ges েz ª̀

Awf‡hv‡Mi g‡a¨ c‡i bv Ges GKK mvwjkKvixi gva¨‡g Gi mgvavb দুরূহ 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 সংরিষ্ট wePvwiK cÖwµqv m¤úbœ
Kivi| 

4  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 র্াৌঁ দের 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 রসদ্ধান্ত
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†`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 সংরিষ্ট wb‡qvM m¤ú‡K© পেMY‡K
AewnZ Ki‡eb| 

mvwjk Kvh©µg cÖeZ©b 

Dcwewa 317 

1  †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 Kgপদে
12 gvme¨vcx G‡mvwm‡qk‡bi m`m¨ n‡Z n‡e| AwbewÜZ cÖwZôvbmmg~n েz ª̀ Awf‡hvM Gi e¨vcv‡i mvwj‡ki
Av‡e`b Ki‡Z cvi‡e bv| 

2 এোিাও অনুদরাি পাঠাদনার সমে, বােী পাঠাদব:

a         নাম, ঠিকানা সহ ইদমল ঠিকানা এবং অনয পদের থটরলদফান নম্বর ("উিরোর্া"), 

  i উেে পদের দ্বারা সম্মর্ চুরির অনুরলরপ; বা 

  ii চুরিদর্ অন্তেৃুি না হদল উেে পদের দ্বারা সম্মর্ সারলরস চুরির একটি অনুরলরপ; বা 

   iii চুরির একটি অনুরলরপ এবং থকাদনা সমেৃনকারী প্রমাণ 

      b থেইম েযালুর রববরY র্া $৭৫,০০০.০০ এর থবর  নে, Ges

      c 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| 

3 g‡a¨ Rgv bv n‡j mvwjk Kvh©µg LvwiR Kiv n‡e| 

a পাটৃিদের থকান এক জদনর নাম থর্ সমদে রববােটি নরেেুি হদেরেল থস সমদে এদ ার দে দনর অপূণ ৃেরর্পূরণ
পাটৃ 1 র্ারলকাে রেল।

b োরবোর সারল ী উরিরের্ চুরি (গুরল) এদসারসদে দনর অপূণ ৃেরর্পূরণ পাটৃ ১ র্ারলকাে র্ার আদগই রেল

c থর্োদন সারলর  পররদষবা বারর্দলর  ারস্ত উপরবরি 415 অনুর্ােী পাটৃির কারুর রবরুদদ্ধ জারর করা হদেদে।

d সেসয ফাদমৃর সেসযপে স্থরগর্করদণর থেদে, সেসয পষৃেদক স্থরগর্াদেদ র থমোদে চুরির র্াররে রনিৃারদণর থেদে
মিযস্থর্া করার অনুমরর্ থেো হদব না।এই সেসয ফামৃ র্াদর্ অন্তেৃুি।
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e স্থরগর্াদেদ র সমদের মদিয সারলর র জনয স্থরগর্াদেদ র থমোে পূবৃক স্থরগর্াদেদ র থমোে স্থরগর্ করা হদব এমন
একটি সেদসযর সারল ী আদবেন গতহীর্ হদব র্দব র্ার মাশুল সেসয নন র্াদের হাদর থেো হদব।

GKK mvwjkKvix g‡bvbqb 

Dcwewa -318 

1  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| 

2  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| 

3 ‡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| 

4 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| 

5 র্রে weev`gvb †Kvb GKwU dvg© mvwjkKvix m¤ú‡K© Zv‡`i AvcwË Rvbvb Z‡e ewY©Z AvcwË Aek¨B সংরিষ্ট 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 রসদ্ধান্ত †`‡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| 

6 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 রসদ্ধান্ত †`‡eb †h †mB wel‡q ïbvbx n‡e wKbv ev †mwU ˆea wKbv|

7  ‡Kvb dvg© hw` †cÖwm‡W‡›Ui রসদ্ধাদন্ত Amš‘ó nq Z‡e cwiPvjKgÛjx eivei Avwcj `v‡qi Ki‡Z cv‡ib, †cÖwm‡W‡›Ui
রসদ্ধান্ত 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|

8  †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 
থেদে 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
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Dcwewa -319 

1  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| 

2 GKK mvwjkKvix AvBwmGi m`m¨c` nvwi‡q †dj‡j †Kvb েgZv cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e bv hw` bv cwiPvjKMY
GKgZ nb| 

3 ‡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 

a wZwb hw` Dcwewa -318 †gvZv‡eK †Kvb AvcwËi ¯̂xKvi nb 

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

c  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 

4  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| 

5  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|

6  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 গ্রক্ষয়ে msMV‡bi wd Ges Zv RgvKiY

Dcwewa -320 

1 GKK mvwjkKvix mvwj‡k †`qv †gvU mg‡qi wfwË‡Z Ges রুল eyK Gi cwiwkó-M †gvZv‡eK wd `vwe Ki‡Z cv‡i|

2  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|
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3 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| 

4 GKK mvwjkKvix e¨w³MZfv‡e m‡e©v”P 50 cvDÛ LiP `vwe Ki‡Z cv‡ib Zvi Kzwiqvi LiP wn‡m‡e| 

5  ivq cÖ`v‡bi 14 w`‡bi g‡a¨ mwPevjq n‡Z পেMY‡K UvBg kxU cvVv‡bv n‡e|

6  GKK mvwjkKvi‡Ki wd I LiPv cwi‡kv‡ai welqwU wbf©i K‡i ms ’̄v KZ©„K UvBg kxU cÖvwßi Dci| 

7  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 রসদ্ধান্ত †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 সারল ীকার 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 

1 †QvU Awf‡hvM mvwjwk Kvh©µg †KejgvÎ cÖvgvb¨ `wjjc‡Îi wfwË‡Z n‡e| 

2 GKK mvwjkKvix Rb¨ 

a wVK K‡i †b‡eb †h mKj wel‡q wePvwiK cÖwµqv cwiPvjbv Ki‡Z cv‡ib, Ges

to  mKj wePvh© welqvw` I cÖgvYvw` Avg‡j wb‡Z n‡e Ges  Zvi wel‡q রসদ্ধান্ত Rvbv‡Z n‡e|

to  ewY©Z wel‡q weev`gvb পেM‡Yi msiwেZ AwaKvi m¤ú‡K© we‡ePbvq †i‡L|

3 GKK mvwjkKvix Z¡wiZ Kvh©µ‡gi AMÖMwZ wbwðZ Ki‡eb, cÖ‡qvR‡b GB msµvšর্ Av‡`k Rvwi Ki‡Z cv‡ib|

4 GKK mvwjkKvix mgqmxgv †eu‡a †`qvi ci Avgiv পেMY‡K †bvwUk cvVv‡ev|
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5  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| 

6  †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 রসদ্ধান্ত cÖ`vb Ki‡Z cv‡ib|

7  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| 

8 Avgiv mivmwi †Kvb AvBbÁ ms ’̄v/wjM¨vj dvg© ev ¯̂vaxb AvBbRxwei †Kvb AviwR MÖnY Ki‡ev bv| 

9  UªvBeybv‡j Dc ’̄vwcZ Awf‡hv‡Mi wel‡q AvBbx civg‡k©i Rb¨ LiPv hv পেMY enb Ki‡e Zv A‡diZ‡hvM¨|

ক্ষ z ª̀ Awf‡hvM msµvšত ‡UKwbKvj mvwjkx ivq

Dcwewa -323 

1  mKj ivq wjwLZ n‡e Ges GKK সারল ীকার KZ©„K ZvwiLmn ¯̂vেwiZ n‡e Ges Zv‡Z e¨vL¨v _vK‡e †h †Kb র্াৌঁ রা
G‡nb ivq cÖ`vb Ki‡Qb| 

2  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| 

3 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|

4  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| 

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

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

7  ÷¨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| 

8 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|
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9  এদসারসদে ন প্রদর্যকটি েরর্পূরদণর একটি মূল সংেরণ রােদব এবং দুটি মূল সংেরণ দর্রী করদব। প্ররর্বের এই বারষৃক
েরর্পূরণটি মুরি পাওোর পর সরচবালে প্ররর্টি পেদক এই মূল সংেরণগুরলর একটি (ই-থমদল রপরডএফ পাঠাদনা) পাঠাদব,
র্েন প্রকা নার উপর প্ররর্ সারল ীর জনয েরর্পূরদণর একটি দবদুযরর্ন করপ থপ্ররণ করদব। েরর্পূরদণর আদরা মূল করপর জনয
মুল োইবুযনাল বা সরচবালদে প্রকা ন র্াররদের পূদব ৃএকটি রফ রেদে (এক সপ্তাদহর থনাটি ) রলরের্ অনুদরাদির রেরিদর্ পাওো
র্াদব।

10 যোকিা অিুোি প্রোকশ্র িামরখ চূড়ান্ত েওয়ার আকগ, দুইটি পদ্ধমিগি পূবথশ্িথ  রকয়কছ: অিুোকির এেটি চূড়ান্ত খসড়া সামলমস েল  

েিৃথ ে গ্রেণ েরা েয় এবং অমিমরক্ত ম কপামজকটর জিয যোি অিুকরাি যযটি প্রকয়াজি েকি পাকর িা সংমিষ্ট পেগুমলর োকছ প্রচার 
েরা েয় - উভয়ই প্রোকশ্র িামরকখর েিপকে 7 মেি আকগ। প্রোকশ্র িামরখ শুিুিাে িখিই চূড়ান্ত েরা যযকি পাকর যখি উভয় 

পূবথশ্িথ  পূরণ েয়। 

my‡`i nvi I ivq 

Dcwewa 324 

GKK mvwjkKvix ev েুদ্র অরেদর্াগ 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| 

ক্ষ z ª̀ Awf‡hvM সংক্রান্ত ‡UKwbKvj Avwcj

Dcwewa -326 

1 †Kvb GKwU পে hw` UªvBeybv‡ji iv‡qi mv‡_ wØgZ †cvlY K‡i Z‡e iv‡q উরিরের্ 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| 

2  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| 

3 cwiPvjKgÛjx ev Avwcj KwgwU wbhy³ n‡j Zviv c¨vivMÖvd(2) †gvZv‡eK mgq ewa©Z Ki‡Z cv‡ib Z‡e সংরিষ্ট 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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একটি এক্সদটন দনর জনয থর্দকাদনা অনুদরাি রলরের্োদব করা উরচর্ এবং একটি আদবেন প্রর্যােযান করা হদল থকন উদিেদর্াগয
অরবচার ঘটদর্ পাদর র্ার কারণগুরলদক রূপদরো থেওো উরচর্।

ক্ষ z ª̀ Awf‡hvM সংক্রান্ত †UKwbKvj Avwcj KwgwU

Dcwewa -327 

1  ে z ª̀ Awf‡hvM সংক্রান্ত †UKwbKvj Avwcj Kvh©µg cwiPvwjZ n‡e ïaygvÎ cÖvgvY¨ `wjjc‡Îi wfwË‡Z|

2  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) রনদোগ †`‡eb|

3 cwiPvjK Avwcj সংক্রান্ত †Kvb রসদ্ধান্ত 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| 

4  ̄ ^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| 

5 ‡Pqvi I Aci দুই m`m¨ wb‡q Avwcj KwgwU MwVZ n‡e hv‡`i cÖ‡Z¨‡KB রনদোদগর সমে e¨w³ m`m¨ n‡eb| KwgwUi
m`m¨‡`i AwZwi³ †hvM¨Zv _vK‡Z n‡e hv cwiPvjKMY wVK K‡i †`‡eb†`‡eb| 

6  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¨ রনদোগ †`‡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|

7 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 
রসদ্ধান্ত †`‡eb †h ewY©Z g‡bvbq‡bi Kvi‡Y b¨vqwePvi wewNœZ n‡Z cv‡i|

8 cwiPvjKgÛjx AvcwË cvIqvgvÎ weKí GKRb‡K g‡bvbxZ Ki‡eb| 

9 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| 

10  Avwcj KwgwU mvaviY msL¨vMwiôZvi Av‡jv‡K রসদ্ধান্ত cÖ̀ vb Ki‡eb| †Pqvimn mKj m`m¨ GKwU K‡i †fvU cÖ`vb
Ki‡eb| 

Avwcj mgqmxgv 
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Dcwewa -328 

1  AvwcjKvix Zvi Av‡e`b Aek¨B iv‡q উরিরের্ 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| 

2 Reve`vZv hw` †Kvb মন্তবয 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| 

3 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| 

4  AvwcjKvixi cieZ©x মন্তবয m¤̂wjZ †bvwUk cvIqvi mvZ w`‡bi g‡a¨ Reve`vZv Zvi চূিান্ত Av‡e`b `v‡qi Ki‡Z
cv‡ib| 

5  cwiPvjKgÛjx ev Avwcj KwgwU wbhy³ n‡j Zviv mgq ewa©Z Ki‡Z cv‡ib Z‡e সংরিষ্টmswkøó 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| 

6 wba©vwiZ mgq AwZµ‡gi cy‡e©B mg‡qi Av‡e`b `vwLj Ki‡Z n‡e| 

7  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 

a  AvwcjKvix‡K ewY©Z wel‡q cieZ©x‡Z মন্তবয Kivi my‡hvM †`qv n‡e Z‡e Aek¨B Reve`vZvi মন্তবয m¤̂wjZ

†bvwUk cvIqvi mvZ w`‡bi g‡a¨B Zv Ki‡Z n‡e, Ges 

b Reve`vZv‡K চূিান্ত মন্তবয Kivi my‡hvM †`qv n‡e Z‡e Aek¨B AvwcjKvixi মন্তবয m¤̂wjZ †bvwUk cvIqvi mvZ w`‡bi
g‡a¨ Zv Ki‡Z n‡e| 

8  cwiw ’̄wZ wfbœ wKQz Ki‡Z wb‡`©k bv Ki‡j ms¯’v Avcx‡ji ïbvbxi Av‡qvRb Ki‡e Avwcj KwgwU KZ©„K চূিান্ত মন্তবয
cvIqvi 14 w`‡bi g‡a¨| 

9  ‡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| 

10  mKj Avwcj Av‡e`b Avgv‡`i wbKU Aek¨B `vwLj Ki‡Z: 

a weev`gvb dvg© KZ…©K ev 

b Avgv‡`i ¯̂Zš¿ m`m¨ hviv g‡bvbxZ cÖwZwbwa
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11 Avgiv mivmwi †Kvb AvBbÁ ms ’̄v/wjM¨vj dvg© ev ¯̂vaxb AvBbRxwei †Kvb AviwR MÖnY Kie bv| 

12  UªvBeybv‡j Dc ’̄vwcZ Awf‡hv‡Mi wel‡q AvBbx civg‡k©i Rb¨ LiPv hv পেMY enb Ki‡e Zv A‡diZ‡hvM¨|

13  অযাদসারসদে ন প্ররর্টি রসদ্ধাদন্তর একটি রপরডএফ সংেরণ রােদব এবং আরও দুইটি কাগদজর সংেরণ দর্রর করদব। সারল  টিম এই 
মূল সংেরণগুরলর একটি (এবং একটি রপরডএফ অনুরলরপ ই-থমইল কদর) প্ররর্টি পেদক র্কররোর করদব র্েন রসদ্ধান্তটি প্রকা  করা 
হদব, র্েন প্রকাদ র পদর প্ররর্টি সারল কারীদক রসদ্ধাদন্তর একটি রপরডএফ পাঠাদনা হদব। রসদ্ধাদন্তর আরও কাগদজর অনুরলরপগুরল 
প্রকাদ র র্াররদের আদগ (এক সপ্তাদহর থনাটি ) রফ-এর রবরনমদে সারল ী টিমদক পেগুরলর রলরের্ অনুদরাদির রেরিদর্ দর্রর করা 
থর্দর্ পাদর।

‡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: 

1 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 

2 র্াদের mvwjkKvixi bvg ej‡e Ges Aci cÖwZôvb‡KI Zv Ki‡Z ej‡e|

Dcwewa 330 

1  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: 

a  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 রসদ্ধান্ত চূিান্ত|

b  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¨ রবস্তাররর্ উদিে i‡q‡Q|

আমরা থর্োদন সারলরস সুরবিা রেদর্ অস্বীকার করদব:

c পাটৃিদের থকান এক জদনর নাম থর্ সমদে রববােটি নরেেুি হদেরেল থস সমদে এদ ার দে দনর অপূণ ৃেরর্পূরণ পাটৃ 1
র্ারলকাে রেল।

d োরবোর সারল ী উরিরের্ চুরি (গুরল) এদসারসদে দনর অপূণ ৃেরর্পূরণ পাটৃ ১ র্ারলকাে র্ার আদগই
রেল।
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e  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 রসদ্ধান্ত চূিান্ত|

f  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| 

g  hw` †Kvb cÖwZôvb বরোস্ত 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| 

2  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 পর্ৃন্ত †Kvb ¯̂Zš¿ m`m¨ mvwjkKvix wn‡m‡e KvR Ki‡e bv|

mvwjkKvix wb‡qvM 

Dcwewa 331 
1 GKRb mvwjkKvixB ch©vß g‡g© we‡ivaKvix cÖwZôvb m¤§Z bv n‡j, ‡KvqvwjwU mvwjk ỳB mvwjkKvix Øviv 

cwiPvwjZ n‡e| 

2 `yBRb mvwjkKvix wb‡qvM Kiv n‡j Ges Zviv m¤§Z bv n‡j, GKRb Av¤úvqvi রসদ্ধান্ত MÖnY Ki‡e|

3  মানসম্পন্ন সারল কারী এবং আম্পাোরদের অব যই আমাদের অযাদসারসদে ন এবং আইরসএ থেদমন মানসম্পন্ন এক্সপাটৃদের
স্বর্ন্ত্র সেসয হদর্ হদব এবং পররচালনা পষৃে কর্তৃ ক অনুদমারের্ হদর্ হদব।

4 ‡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 

1 ‡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 

a mycvwikK…Z mvwjkKvixi bvg MÖnY Ki‡Z n‡e; ev 

ে 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; 

ে wb‡Ri mvwjkKvixi bvg ej‡Z n‡e; Ges 

     ম cÖ_g cÖwZôv‡bi mvwjkKvixi wel‡q AvcwË Rvbv‡Z cv‡i|
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2 hw` wØZxq cÖwZôvb Zvi mvwjkKvix bvg উদিে 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| 

3 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 

1 †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 রসদ্ধান্ত cÖ`vb K‡i †h, উদিে‡hvM¨ Ab¨vq n‡Z cv‡i, Zvn‡jB ïaygvÎ wb‡hv‡Mi Dci AvcwË ‰ea
n‡e| 

2 hw` †Kvb cে:

a Aby‡iv‡ai ci †PŠÏ w`‡bi ( ỳB mßvn) g‡a¨ †Kvb mvwjkKvix g‡bvbxZ Ki‡Z e¨_© nq; ev 

b 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|

3 ‡cÖwm‡W‡›Ui AwfcÖv‡qi wel‡q G‡mvwm‡qkb †bvwUk cÖ`vb Ki‡e| hw` †mB †bvwUk cÖ`v‡bi †PŠÏ w`‡bi (`yB mßvn) 
g‡a¨ Aci cÖwZôv‡bi wbKU MÖnY‡hvM¨ †Kvb mvwjkKvix g‡bvbqb Ki‡Z bv cv‡i, †cÖwm‡W›U রসদ্ধান্ত wb‡Z cv‡ib|

4 ‡h †Kvb cÖwZিvb †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 cÖ̀ 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 রসদ্ধান্ত cÖ`vb K‡i †h, উদিে‡hvM¨ Ab¨vq n‡Z cv‡i, Zvn‡jB ïaygvÎ wb‡qv‡Mi
Dci AvcwË ‰ea n‡e|



69 

5 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| 

6 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| 

7 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|

8  hw` †cÖwm‡W‡›Ui †Kvb m¤¢ve¨ ¯̂v_© we‡iva _v‡K. wZwb AÎ Dcwewagvjvi Aax‡b mvwjkKvix wb‡hvM Ki‡eb bv| 
এদেদে, †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 

1  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| 

2  †Kvb mvwjkKvix, Av¤úvqvi ev Avwcj KwgwU m`‡m¨i B›Uvib¨vkbvj KUb G‡mvwm‡qk‡bi m`m¨c` ’̄wMZ _vK‡j, 
cwiPvjKগণ m¤§Z bv n‡j wZwb †h c‡`B wb‡qvwRZ †nvb bv †Kb, wZwb KvR Ki‡Z cvi‡eb bv|

3 ‡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` র্ারা Dcwewa 335 Gi Aax‡b †Kvb AvcwË envj iv‡L;

b hw` wb‡hvMK…Z mvwjkKvix gviv hvq, KvR Ki‡Z A¯^xK…wZ ev Aেg nq;

c 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 রসদ্ধান্ত bv †`b;

d 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 রসদ্ধান্ত bv †`b ev Av¤úvqvi wb‡qvM bv K‡ib; ev
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e hw` Av¤úvqvi Zvi wb‡qv‡Mi ZvwiL †_‡K mvZ w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨, †Kvb রসদ্ধান্ত bv †`b;

4  ‡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 cÖ̀ 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 

1 g¨vbyqvj †KvqvwjwU এবং র্ন্ত্র দ্বারা পরীো আিাররর্ সারলদ  থেদে:

রবরি 223 রনরেৃষ্ট কদর থর্ থকাদনা োবীর রবজ্ঞরপ্তর সমেসীমা এবং সযাদম্প গ্রহদণর সমে। র্রে না অনযোদব সম্মর্ হওো োদক,

এক পে অনয পেদক রলরের্োদব রবরি 223 থমার্াদবক থর্দনা গুণগর্মান সম্পদকৃ োবী জানাদব, সারল -রনষ্পরি ঘটার আদগ।

a থকাদনা োবী সম্পদকৃ রলরের্ রবজ্ঞরপ্তর 42 রেদনর (6 সপ্তাহ) –এর মদিয সারল  রনষ্পরি শুরু করদর্ হদব উপরবরি 329
থমার্াদবক; এবং

b  থকাদনা োবী সম্পদকৃ রলরের্ রবজ্ঞরপ্তর 56 রেদনর (8 সপ্তাহ) –এর মদিয সযাদম্পল সারল -রনষ্পরির স্থাদন এবং/অেবা
থটদস্টর স্থাদন পাঠিদে রেদর্ হদব।

2  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 রসদ্ধান্ত MÖn‡Yi c~‡e© Ab¨vb¨ cÖwZôv‡bi gZvgZ we‡ePbvq †b‡eb†b‡eb|

mvwj‡ki ¯’vb 

Dcwewa 338 

1  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|

2  g¨vbyqvj mvwj‡k Avwc‡ji থেদে, g¨vbyqvj Avwc‡ji †Kv_vq ïbvbx n‡e Zv cwiPvjKMY রসদ্ধান্ত †bleb|

3 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| 

Kvh©cÖYvjx 

Dcwewa 339
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1  গুণগর্ মাদনর সারল  m¨v¤ú‡ji wfwË‡Z cwiPvjbv Kiv n‡e Ges g¨vbyqvj cixেvi gva¨‡g থগ্রড এবং থস্টদপল wba©vwiZ

n‡e, র্রে না উেে পে ইন্সেুদমন্ট পরীোর জনয রলরের্োদব সম্মর্ হে|

2  ‡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 চূিান্ত, র্রে পেগুরল
রবরি 224 এবং রবরি 233 থমার্াদবক িাপগুরল পালন কদর োদক| mvwjkKvixMY রসদ্ধান্ত MÖnY Ki‡eb, hw` †h †Kvb
wb‡¤œv³ wel‡q e¨_© nq: 

a cÖ‡hvR¨ Qv‡o m¤§Z n‡Z; ev 

b Pzw³‡Z cÖ‡hvR¨ †U÷ wi‡cv‡U©i e¨vL¨vq m¤§Z n‡Z; ev 

c ‡U÷ wi‡cvU© Bmy¨i 14 w`‡bi ( ỳB mßvn) g‡a¨ m¤§wZK…Z fvov cwi‡kv‡a e¨_© n‡j| 

d থটদস্টর স্থান রবষদে সম্মর্ হওো।

3 Bb÷ªy‡g›U †Uw÷s mvwj‡k Dcwewa 346 I 347 cÖ‡hvR¨ n‡e bv| 

4  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 রসদ্ধান্ত w`‡Z cv‡i|

Dcwewa 341 

1  hw` GKwU cÖwZôvb †KvqvwjwU অেবা প্ররু্রিগর্ 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 রসদ্ধান্ত ej‡e:

a Avgv‡`i GLwZqvi Av‡Q wKbv., 

b welq¸‡jv †KvqvwjwU mvwjk mv‡c‡ে wKbv; Ges

c ‡KvqvwjwU m¤ú‡K© Pzw³i †Kvb& †Kvb& welq cÖ‡hvR¨ 

2 mvaviY c×wZ‡Z GKwU Avwc‡ji gva¨‡g GKwU cÖwZôvb GB ivq P¨v‡jÄ Ki‡Z cv‡i| 

3 ‡UKwbK¨vj mvwjk ev Avwcj ivq cÖ`vb K‡i GKwU †KvqvwjwU mvwjk msNwUZ 
n‡Z cv‡i †h:
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a   ‡mLv‡b GKwU ˆea mvwjk Pzw³ i‡q‡Q; Ges 

ে   Avgv‡`i Dcwewa cÖ‡hvR¨|

4 থকাদনা এক পে দ্বারা অনুদরাি করা হদল, পররচালকমণ্ডলী র্াৌঁ দের চূিান্ত ও রনরদপে রবচেণর্া অনুসাদর একটি থকাোরলটি
সারল ীর সংঘটন থটকরনকযাল সারল ীর সদে একদর্াদগ করার রসদ্ধান্ত রনদর্ পাদরন।

÷¨vÛvW 

Dcwewa 342 

1 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©| 

2  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| 

3 ‡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 

1 ÒAvBwmG Awdwmqvj ÷¨vÛvW©mÓ n‡jv †m¸‡jv hv cwiPvjKMY Aby‡gv`b K‡i‡Qb Ges G‡mvwm‡qkb wbwðZ K‡i‡Q| 

2 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| 

3  ‡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|

4  ‡KvqvwjwU Avwcj c¨v‡b‡ji মন্তবয 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 প্রস্তারবর্ 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| 

5  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
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Dcwewa 344 

1  র্রে না উপরবরি 348 অেবা উপরবরি 354 প্রদর্াজয হে, অেবা রববােরর্ সংস্থাগুরল অনয রকেুদর্ সম্মর্ হে, গুণগর্মান সারল 
রাদের রেরি হদব েযালু রডফাদরন্স করমটি দ্বারা রনরেৃষ্ট মাদনর র্ফার্, র্া বতরদ্ধ পাদব গুরণর্দক, র্রে প্রদর্াজয হে, থর্মন রবরি
22-এ বণনৃা করা আদে। মাইদক্রাদনোর ও  রি রবষদে সংদ ািদনর কার্ৃকরী র্াররে, 1 অদক্টাবর 2017-এর আদগ করা চুরির
থেদে, মাইদক্রাদনোর ও  রির মাদনর র্ফাদর্র থেদে থসই র্াররদে বলবৎ োকা রুল বুক প্রদর্াজয হদব (রবদ ষ কদর রবরি
234, 235 এবং 236), র্রে না পেগুরল অনয রকেুদর্ সম্মর্ হে। থর্সব চুরি 1 অদক্টাবর 2017 র্াররদে বা র্ার পদর
হদেদে, থসদেদে মাদনর র্ফাদর্র থেদে েযালু রডফাদরন্স করমটি র্া রস্থর করদবন থসটিই প্রদর্াজয হদব।

a  wmAvBGd Ges wmAviGd Pzw³i থেদে, cÖ‡hvR¨ f¨vjy cv_©K¨ n‡e KUb †cŠQv‡bvi Zvwi‡L nIqv cv_©K¨|

b GdIwe Pzw³i থেদে, cÖ‡hvR¨ f¨vjy cv_©K¨ n‡e wej Ad j¨vwWs ev Ab¨ UvB‡Uj WKz‡g‡›Ui Zvwi‡L nIqv
cv_©K¨| 

c  Ab¨ mKj থেদে, cÖ‡hvR¨ f¨vjy cv_©K¨ n‡e evqvi KU‡bi UvB‡Uj MÖn‡Yi w`‡bi mv‡_|

2 f¨vjy cv_©K¨¸‡jv cÖKvwkZ nIqvi c‡ii w`b †_‡K Kvh©Ki n‡e| 

3 cv_©K¨¸‡jv wba©vwiZ bv n‡j, Pzw³i Rb¨ h_vh_ evRv‡i f¨vjyi cv_©‡K¨i Dci wfwË K‡i রসদ্ধান্ত cÖ`vb Kiv n‡e|
mvwjkKvix ev mvwjkKvixMY ev Av¤úvqvi ev †KvqvwjwU Avwcj KwgwU h_vh_ cv_©K¨ wba©viY Ki‡eb| 

4 Where non-USA cotton is sold on the basis of Universal Standards (USDA grades) then ICA 
USA EMOT and Other Upland Value Differences shall apply for grade and staple. This 
shall not apply for growths that are already described in the ICA Value Differences Circular 
in terms of Universal Standards. 

5 উপদরাি পদ্ধরর্গুরল একটি েরর্পূরণ গণনা করদর্ বযবহার করা হদব

Dcwewa 345 

1  ‡KvqvwjwU mvwj‡k, রসদ্ধান্ত bM` A‡_© †`Lv‡bv †h‡Z cv‡i ev Pzw³‡Z ewY©Z IR‡bi Rb¨ Dchy³ gy`ªvq fMœvs‡kI
†`Lv‡bv †h‡Z cv‡i| 

2 wmAvBGd I Abyiƒc Pzw³‡Z, †MÖW I †÷cj ‰`‡N©¨i Rb¨ রসদ্ধান্ত c„_Kfv‡e †`Lv‡Z n‡e| GwU KUb wj›Uvi ev KUb
I‡q‡÷i Rb¨ cÖ‡hvR¨ n‡e bv| 

‘ÔMo ‡MÖWÕ’ 

Dcwewa 346
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1  ‡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 cÖ̀ vb Kiv 
n‡e| evKx¸‡jvi Dci Qvo w`‡Z n‡e| 

2 evqvi I ‡mjvi Ab¨iƒc m¤§Z bv n‡j GwU cÖ‡hvR¨ n‡e| 

‡kÖYxwefvRb 

Dcwewa 347 

1 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| 

2 Av‡gwiKvb Avcj¨vÛ KUb 

a Av‡gwiKvb Avcj¨vÛ KU‡bi is I wjd †MÖW ÔBDwbfvm©vj ÷¨vÛvW©Õ Gi Aax‡b ‡kÖYxরবনযস্ত Kiv n‡e|

Av‡gwiKvb wcgv KUb 

b  Av‡gwiKvb wcgv KU‡bi is I wjd †MÖW hy³iv‡óª Awdwmqvj KUb ÷¨vÛvW© Gi Aax‡b ‡kÖYxরবনযস্ত Kiv

n‡e| 

Dfq থেদে, †÷cj ˆ`N©¨ BDbvB‡UW †÷Um wWcvU©‡g›U Ad GwMÖKvjPvi ÷¨vÛvW©m Gi kZ©vejxi Aax‡b ‡kÖYxরবনযস্ত
Kiv n‡e| 

3 bb-Av‡gwiKvb KUb 

a Avgv‡`i wbKU _vKv ÔAvBwmG ÷¨vÛvW©mÕ Gi Rb¨ †MÖv‡_i থেদে, GB ÷¨vÛvW©¸‡jvi Aax‡b †MÖW
‡kÖYxরবনযস্ত Kiv n‡e|†÷cj ˆ`N©¨ BDbvB‡UW †÷Um wWcvU©‡g›U Ad AwMÖKvjPvi ÷¨vÛvW©m Gi kZ©vejxi
Aax‡b ‡kÖYxরবনযস্ত Kiv n‡e|

4  ‡hB KUb¸‡jv‡K ‡kÖYxরবনযস্ত Ki‡Z PvB‡e, Zv‡K Avwcj Av‡e`b Kivi mgqB Zv PvB‡Z n‡e|

5 ‡kÖYxwefvRb ïaygvÎ m¨v¤úলK…Z †eB‡ji Dci cÖ‡hvR¨ n‡e|

mvaviY gvb mxgvi evB‡ii KUb 

Dcwewa 348 

1 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| রসদ্ধাদন্ত †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| 
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2  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| 

3  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 

1 bvgnxb †KvqvwjwU mvwjk ej‡Z †evSvq Avgiv we‡ivaKvix cÖwZôvb, ev mvwjkKvix Ges Av¤úvqv‡ii bvg cÖKvk Kie bv| 

2 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| 

3  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| 
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1  রসদ্ধান্ত Avgv‡`i Awdwmqvj di‡g wjwLZfv‡e, ZvwiL I mvwjkKvix ev Av¤úvqvi KZ…©K ¯̂vেi m¤̂wjZ n‡e| Avwcj
রসদ্ধাদন্ত Avwcj KwgwUi ‡Pqvi ev †WcywU †Pqvi Ges †m‡µUvixi ¯̂vেi Aek¨B _vK‡Z n‡e|

2 ‡KvqvwjwU wm×v‡šÍi g‡a¨ রসদ্ধাদন্তi KviY উদিে _vK‡e bv|

3 ‡h †Kvb রসদ্ধাদন্ত mvwjk এর স্থান Bsj¨vÛ Ges Avgv‡`i wbKU Avwcj এর †bvwUk থপৌোদনার সবদৃ ষ ZvwiL উদিে
_vK‡e| 

4  ‡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| 

5  hLb †cÖwm‡W›U cÖgvY MÖnY Ki‡eb, র্াৌঁ রা mvwjkKvix wn‡m‡e ỳB Rb ¯̂Zš¿ m`m¨‡K wb‡qvM Ki‡eb| hw`
mvwjkKvixMY 21 w`‡bi (wZb mßvn) g‡a¨ রসদ্ধান্ত cÖ̀ v‡b m¤§Z bv n‡Z cv‡ib, Zvn‡j †cÖwm‡W›U GKRb Av¤úvqvi

wb‡qvM †`‡eb| 

6  wb‡¤œv³ Ae ’̄vq †cÖwm‡W›U bZzb mvwjkKvix ev mvwjkKvixMY ev Av¤úvqvi wb‡qvM Ki‡Z cv‡ib: 

a  mvwjk cÖwµqvi mgq †Kvb mvwjkKvix ev Av¤úvqvi gviv †M‡j, KvR Ki‡Z A¯̂xK…wZ Rvbv‡j ev Aেg n‡j;

b mvwjkKvix থকান এক পে KZ…©K Av¤úvqv‡ii wbKU ‡cÖwiZ †Kvb wel‡q mvZ w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨ †Kvb
wjwLZ রসদ্ধান্ত Reve bv cvb|

7 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| 

8  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© র্াৌঁ রা †mjv‡ii aib I m¨v¤új mbv³Ki রচহ্ন b¤̂i w`‡q cwieZ©b Ki‡eb|

9 

‡KvqvwjwU mvwjk বসদ্ধান্ত 

Dcwewa 35
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1  welqwU mvwj‡k রসদ্ধাদন্তর 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 থেদে †U÷ wi‡cvU© G‡mm‡g›U Ki‡eb Ges gZvgZ †`‡eb| wKš‘ চূিান্ত রসদ্ধান্ত MÖn‡Yi c~‡e©,
KwgwU‡Z Aek¨B mvwj‡ki রসদ্ধান্ত we‡ePbv Ki‡Z n‡e|

2  ‡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 রসদ্ধান্ত †`‡e|

3 Z‡e Dcwewa 349 Gi Aax‡b রসদ্ধাদন্তর রবরুদদ্ধ Avwc‡j:

a 

b 

c 

d 

 Pzw ³i cেMY Ges AvwcjKvix c‡েi bvg †Kvb Ae¯’v‡ZB †KvqvwjwU Avwcj KwgwUi wbKU cÖKvk Kiv n‡e 
bv; 

hw` †Kvb cে c~‡e© Avwcj রসদ ান্ত ev mvwjk রসদ ান্ত †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 

 KwgwU Zvi রসদ ান্ত ‡`qvi c~‡e© welqwU mvwjk ev Avwcj রসদ াদন্ত †cÖiY Ki‡Z cv‡i, রকন্তু  Zv Ki‡Z
Zviv eva¨ bq| 

Ab¨ †Kv_vI cwiPvwjZ mvwjk Avwcj 

Dcwewa 354 

1  র্রে রববাদে োকা সংস্থাগুরল সারলরস শুরু করার আদগ একটি রনষ্পরি অজৃন কদর র্দব একটি পুরষ্কার আকাদর একটি থরকদডৃর
প্রদোজন হে, র্ারা সম্মর্ মীমাংসা থরকডৃ করার জনয একটি পুরোর প্রোদনর জনয একটি একমাে সারলস রনদোদগর রবষদে
থর্ৌেোদব সম্মর্ হদর্ পাদর

2 সারলরস শুরু হওোর পদর র্রে সংস্থাগুরল র্াদের রবদরাি রনষ্পরি কদর, র্দব র্াদের অব যই আমাদের অরবলদম্ব জানাদর্ হদব।
একমাে সারলসকারী, োইবুযনাল বা আরপল করমটি র্েন থকাদনা পুরোর থেদব না র্রে না র্াদের একটি পুরোদরর আকাদর
রনষ্পরি থরকডৃ করদর্ বলা হে এবং র্ারা র্া করদর্ সম্মর্ হে।

3  র্রে একমাে সারলসকারী, োইবুযনাল বা আপীল করমটি একটি পুরষ্কার থেে, র্দব এটি অনয থর্দকান পুরষ্কাদরর মদর্া একই
মর্ৃাো এবং প্রোব রােদব, বযর্ীর্ থর্ পেগুরল আরপদলর অরিকার র্যাগ কদর থর্ র্ারা রনষ্পরি চুরির  রৃ্াবলী দ্বারা আবদ্ধ
হদর্ সম্মর্ হদেদে। র্েন এটিদক একটি পুরোদর রূপান্তররর্ করার অনুদরাি করা হে। আরপদলর থকাদনা অরিকার থনই

CraigMBedworth
Highlight
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4  একমাে সারলসকারী, োইবুযনাল বা আরপল করমটির থর্দকান বদকো রফ এবং েরচ এবং আমাদের দ্বারা রনিৃাররর্ থর্ থকান
স্টযারম্পং চাজৃ অব যই পররদ াি করদর্ হদব

5  থর্োদন সারলর  বা আরপদলর (থর্মনটি হদর্ পাদর) থকাদনা রফ, েরচ বা েরদচর রবপরীদর্ অে ৃআমাদের কাদে জমা করা
হদেদে রবরি 358 (4) বা উপরবরি 312 (2) এর অিীদন। োইবুযনাল বা আরপল করমটি রনিৃারণ করদব রক, র্রে োদক, অনুপার্
থফরর্ থেওো হদব। মীমাংসার থনাটি  প্রারপ্তর র্াররদে োইবুযনাল বা আরপল করমটি কর্তৃ ক গতহীর্ কাদজর পররমাণ এবং/অেবা
আইরন রফ এই িরদনর সংকদল্পর রহসাব গ্রহণ করা হদব।

খ্রচ িািদ

সাবলয়শর জিয আয়িদি বি 

Dcwewa ৩৫৪

1 সারলদ র জনয পররচালকদের দ্বারা রনিৃাররর্ আদবেন রফ রনেম বইদের পররর ষ্ট রস-থর্ থেওো আদে। পররর ষ্ট রস-থর্ থর্দকাদনা পররবরৃ্ন 
কার্ৃকর হে র্েন রফ সংক্রান্ত পররচালকদের রসদ্ধান্ত থনওো হে এবং আইরসএ ওদেবসাইদট থপাস্ট করা হে, পররবরৃ্ন(গুরল) রনরশ্চর্ 
করার জনয অযাদসারসদে দনর একটি অসািারণ বা অনয সািারণ সোে সংদ ািন(গুরল) উদিে করার প্রদোজন োিাই )) উরদ্বগ্ন 

2 একটি রবদরাি একারিক চুরি কোর করদর্ পাদর, রকন্তু একটি ফামৃ আমাদের প্ররর্টি সারলর  জনয একটি পতেক আদবেন রফ রেদর্ হদব 

3 আদবেদনর রফ, েরচ, আমানর্ ইর্যারের পররমাণ, চুরির বের নে, থর্ র্াররদে সারলর র জনয আদবেনটি গতহীর্ হদেরেল থসই র্াররদে 
রবরি-রবিান এবং পররর ষ্ট রস-থর্ রনিৃাররর্ পররমাণ (গুরল) এর উপর রেরি কদর আমরা চাজৃ করব (s) সংরিষ্ট বা পররর ষ্ট 'C' এর অনয থকাদনা 
সংেরণ। 

আবপয়লর জিয আয়িদি বি 
Dcwewa ৩৫৫

1 আরপদলর জনয পররচালকদের দ্বারা রনিৃাররর্ আদবেন রফ রনেম বইদের পররর ষ্ট রস-থর্ থেওো আদে 

2 র্রে র্ারা মদন কদর থর্ এটি উপরু্ি, পররচালকরা আদবেন রফ এর পররমাণ হ্রাস করদর্ পাদরন, বা এর সমস্ত বা অং  থফরর্ রেদর্ পাদরন 

3 আরপল আদবেদনর রফ, েরচ, সারলর দর্ প্রেি আমানর্ ইর্যারের পররমাণ, আমরা সারলদ র জনয থর্ র্াররদে আদবেনটি গতহীর্ হদেরেল 
থসই র্াররদে উপ-রবরিদর্ রনিৃাররর্ পররমাণ (গুরল) এবং পররর ষ্ট রস (বা পুরোর) বরৃ্মান রনেমবইদর্ িারৃ্ করা হদব। , সংরিষ্ট চুরির বের বা 
পররর ষ্ট C বা উপরবরির অনয থকাদনা সংেরণ নে
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wd I PvR 

mvwj‡ki Rb¨ Av‡e`b wd 

Dcwewa 356 

1  থটকরনকযাল আরপল করমটির সেসয সহ সারল কারীরা রফ িারৃ্ করার অরিকারী হদবন র্া প্রদর্যক সারল কারী/দটকরনকযাল আরপল 
করমটির সেসযদের দ্বারা সারল /আরপদলর জনয রু্রিসের্োদব রনদোগ করা থমাট সমদের উদিে অনুর্ােী রনিৃাররর্ এবং রনম্নরলরের্ 
হাদর হদব অেবা মাদঝ মাদঝ আমাদের দ্বারা রনিৃাররর্ হাদর:

a        প্ররর্ ঘণ্টা হাদর সদবৃাচ্চ £১৯০ পর্নৃ্ত রফ িারৃ্ করা হদব। 
b         প্রেম ঘণ্টার পর প্ররর্ ঘণ্টার েগ্নাং  অনুর্ােী থপ্রা-রাটা চাজৃ করা হদব 

c         প্রদর্যক সারল কারীদক সবৃরনম্ন £১০০ রফ রেদর্ হদব। 
d         সারল  প্ররর্ £২৫০ এর একটি অরর্ররি রফ সোপরর্দক প্রদেে হদব 

2  আমরা থর্ পররমাণ আদবেন রফ, েরচ, আমানর্, ইর্যারে রনদে োরক র্া রবরি-রবিান এবং পররর ষ্ট 'C'-এ রনিৃাররর্ পররমাদণর উপর 
রেরি কদর করা হদব থর্ র্াররদে আদবেনটি সারলর র জনয গতহীর্ হদেরেল, থর্ বের নে। সংরিষ্ট চুরি(গুরল) বা পররর ষ্ট 'C' এর অনয 
থকাদনা সংেরণ।

3 থর্োদন োইবুযনাল বা থটকরনকযাল আরপল করমটি থকাদনা সারলর  বা আরপল থেদক উদ্ভূর্ থকাদনা রবষদে আইরন পরাম ৃ থনওোর 
প্রদোজন বদল মদন কদর, থসোদন রু্রিসের্ আইরন রফ প্রোন করা হদব পুরোদর রনদেৃর র্ রহসাদব।

4 আমাদের দ্বারা 'অনুদরাি' প্রারপ্তর পর থর্ থকাদনা সমদে এবং র্ার পদর সমদে সমদে, োইবুযনাদলর থচোরমযান োরব করদর্ পাদরন 
থর্ রববাদের থর্ থকাদনা পে আমাদের কাদে অে ৃজমা করদর্ পাদর, থর্ থকাদনা রফ এর রবপরীদর্ জমার মািযদম, সারলদ র সাদে বা 
উদ্ভূর্ েরচ বা বযে। থকাদনা পদের দ্বারা এই িরদনর থকাদনা অে ৃপ্রোদন বযে ৃহদল োইবুযনাল এই িরদনর অে ৃপ্রোন না করা পর্ৃন্ত 
সারলর  কার্ৃক্রম স্থরগর্ বা বি করার অরিকারী হদব। 

5 র্েন বাইল 309 অনুসাদর স্টযারম্পংদের জনয একটি পুরষ্কার উপস্থাপন করা হে র্েন প্রদর্যক সারলসকারী বা প্ররু্রিগর্ আপীল 
করমটির সেসয র্াদের প্রদর্াজয ঘন্টার হার স্পষ্টোদব উদিে কদর সমস্ত রফ এর জনয আমাদের চালান পাঠাদবন। সারলসকারীদের 
পররচালকদের দ্বারা অনুদমারের্ একটি রবনযাদস একটি সমে পে জমা রেদর্ হদব 

6 একজন সারলসকারী বা কাররগরর আপীল করমটির সেসয শুিুমাে থর্ েরচগুরল োরব করার অরিকারী হদবন র্া হল র্কররোর রফ বা 
রপ্ররন্টং েরচ, প্ররর্ র্কররোর/রপ্রদন্ট সবৃারিক £80 পর্ৃন্ত, র্রে না একটি ররসে দ্বারা প্রমারণর্ হে। সারলসকারীরা রু্রিসের্ োরব করদর্ 
পাদর; ভ্রমণ েরচ, বাসস্থান, জীরবকা রনবৃাদহর হার, চাজৃ এবং প্ররর্ রেন ভ্রমদণর হার স্পষ্টোদব উেে পদের সাদে অরগ্রম সম্মর্। 

7 সারলসকারী এবং প্ররু্রিগর্ আপীল করমটির সেসযদের রফ এবং েরচ প্রোন সরমরর্র সমে  ীট প্রারপ্তর উপর  রৃ্সাদপে। 

8 পূদবৃাি সাদপদে, সারলসকারী এবং আপীল করমটির সেসযরা অযাওোডৃ প্রকাদ র পর দ্রুর্ রফ এবং েরচ পররদ াদির অরিকারী 
হদবন। র্রে, Bylaw 359 এর অিীদন একটি পর্ৃাদলাচনা অনুসরণ কদর পররচালকরা রনিৃারণ কদরন থর্ থকান রফ বা েরচ অদর্ৌরিক, 
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সারলসকারী এবং প্ররু্রিগর্ আরপল করমটির সেসযরা পররচালকদের রসদ্ধান্ত অনুর্ােী কাজ করদবন 

9 একটি োইবুযনাল বা TAC পেগুরলর দ্বারা অনুোনকত র্ এবং ICA দ্বারা িারণকত র্ র্হরবল থেদক সারলসকারীদের েরদচর জনয একটি 
অন্তবৃর্ীকালীন অে ৃপ্রোদনর আদে  জারর করদর্ পাদর। পররচালকদের দ্বারা সম্মর্ বরৃ্মান মানেণ্ড বযবহার কদর এই জার্ীে অে ৃ
প্রোদনর আদে  থেওো থর্দর্ পাদর। 

Dcwewa 357 

1 র্রে, একবার থকাদনা রসদ্ধান্ত থঘারষর্ হে র্েন থকাদনা প্ররর্িান বা সারল  টিম রবদবচনা কদর থর্ িারৃ্ করা রফ এবং েরচগুরল
অদর্ৌরিক, র্াহদল এটি রলরের্োদব অনুদরাদির কারণ জারনদে পররচালকদের েরচগুরলর পররমাণ পর্ৃাদলাচনা করদর্ বলদর্
পাদর। পররচালকরা ঠিক করদবন কী পররমাণ মূলয পররদ াি করদর্ হদব।

2 পুরোরটি প্রকাদ র 21 রেদনর (রর্ন সপ্তাহ) মদিয আপনাদক এই রবদলর অিীদন একটি অনুদরাদির রবজ্ঞরপ্ত থপদর্ হদব। 

Dcwewa 358 

1 সািারণ নীরর্ হল থর্ েরচগুরল ঘটনাদক অনুসরণ কদর, র্দব সারলর র েরদচর অনুপাদর্ থকান পে বহন করদব র্া োইবুযনাল এবং 
আরপল করমটির ওোররাইরডং রবচেণর্ার সাদপদে৷ োইবুযনাল বা আপীল করমটির কাদে উপস্থারপর্ োরব (গুরল) সম্পরকৃর্ আইরন  
পরাম ৃ বা প্ররু্রিগর্ পরাম ৃোর্া সহাের্া পাওোর জনয পেগুরলর দ্বারা থর্ েরচ হদেদে র্া পুনরুদ্ধারদর্াগয হদব না, োরব করা  
হদলও 

2 থসই রবদবচনার প্রদোদগর থেদে োইবুযনাল সমস্ত বস্তুগর্ পরররস্থরর্ রবদবচনা করদব, র্ার মদিয রনম্নরলরের্গুরল প্রাসরেক হদর্ 
পাদর: 

a  সারলদস উত্থারপর্ থকান রবষেগুরল র্দেষ্ট েরদচর কারণ হদেদে এবং থকান পে এই জার্ীে সমসযাগুরলর থেদে সফল হদেদে 

          b  থকাদনা োরব র্া আংর কোদব সফল হদেদে র্া অদর্ৌরিকোদব অরর্ররঞ্জর্ রেল রকনা 

          c   থর্ েদলর আচার-আচরণ অনয পদের থকাদনা োরব ও থকাদনা োদির রেরিদর্ সফল হদেদে 

          d   প্ররর্টি েদলর সাফদলযর মাো। 

          e   েলগুদলার দ্বারা করা েরচ জমা.

অিযািয বি এিং চাজজ - গুণমাি

বিবি ৩৫৯ 

1 Quality Arbitrations 

a The lowest fees for quality arbitrations are laid down in Appendix C of the Rule 
Book. However, arbitrators may charge more. 
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b উেে সংস্থাই রফ রেদর্ োেবদ্ধ। সারলসকারীরা প্ররর্টি ফামৃ দ্বারা প্রদেে রফ বন্টন করদব

2 †KvqvwjwU Avwcj 

a ‡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| 

b 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| 

3 KUb I‡q÷, wj›Uvi I wcwKs 

a KUb I‡q÷, wj›Uvi I wcwKs Gi †KvqvwjwU mvwjk I Avwcj wd KU‡bi Dci †KvqvwjwU mvwjk I Avwcj 
wd Gi Abyiƒc| 

4 ‡kÖYxwefvRb 

a 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. 

বিবি ৩৬০ 

1  র্রে একজন আম্পাোরদক মানসম্মর্ সারলদ  রনরু্ি করা হে, র্াহদল র্ারা একটি প্রিান সংস্থার দ্বারা মানসম্মর্ সারলর র জনয 
প্রোন করা সবৃরনম্ন রফ এর 50% এর সমান পররমাণ পাদব।

2 থর্ সারলসকারীর পুরষ্কার/অনুসিান আম্পাোদরর থেদক সবদচদে থবর  পররবররৃ্র্ হে র্ারা র্াদের রফ থেদক আম্পাোদরর রফ রেদর্ 
োেবদ্ধ। সমান মর্পােৃকয োকদল, প্রদর্যক সারলসকারী অদিৃক অে ৃপ্রোন করদব। একটি মানসম্পন্ন আপীদল, আপীল করমটি রসদ্ধান্ত 
থনদব থকান সারলসকারীদক আম্পাোরদক অে ৃপ্রোন করদর্ হদব

বিবি ৩৬১ 

1  র্রে, একবার একটি পুরষ্কার প্রকা  করা হে, একটি ফামৃ রবদবচনা কদর থর্ সারলস বা সারলসকারী, আম্পাোর বা আরপল করমটির দ্বারা 
চাজৃ করা রফ এবং েরচগুরল অদর্ৌরিক, র্াহদল এটি পররচালকদের পররমাণ পর্ৃাদলাচনা করদর্ বলদর্ পাদর। পররচালকরা ঠিক 
করদবন কর্ টাকা রেদর্ হদব

2 রফ এবং েরদচর থনাটি  থেওোর বা অযাওোডৃ প্রকাদ র 14 রেদনর (দুই সপ্তাহ) মদিয এই আইদনর অিীদন একটি অনুদরাদির থনাটি 
আমাদের অব যই থপদর্ হদব, থর্টি আদগ।

÷¨vw¤ús PvR 

Dcwewa ৩৬২ 

1 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
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¯’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| 

2 ‡KvqvwjwU mvwjk I Avwcj 

‡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| 

 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 ৩৬৩ 

hw` †Kvb cÖavb cÖwZôvb Zvi অিীনস্থ †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

বরয়পার্জ ং 

Dcwewa ৩৬৪ 

1 hw` G‡mvwm‡qkb ‡Kvb রসদ্ধাদন্তi Rb¨ ‡Kvb cে (wi‡cvU©Kvix cে) ev Zv‡`i cÖwZwbwai KvQ †_‡K wjwLZ civgk© MÖnY
K‡i †h, রসদ্ধাদন্তi Acicে (ÒAwfhy³ e¨Z¨qKvix) †mB রসদ্ধান্ত cÖwZcvjb K‡iwb, Zvn‡j Zv cwiPvjK‡`i AewnZ Kiv
n‡e|

2  ‡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|

3 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 আন্তজৃারর্ক সহদর্ারগর্ার Rb¨ ¯̂Zš¿ m`m¨, m`m¨ cÖwZôvb, m`m¨ G‡mvwm‡qk‡bi wbKU cÖ̀ vb mn
বার্যেকারীদের bv‡gi ZvwjKv I cÖ‡qvRbxq Z_¨ G‡mvwm‡qk‡bi I‡qemvB‡Ui mvaviY cÖ‡ekmva¨ ¯’v‡b cÖKvk Ki‡Z
cv‡ib|
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4 hw` cwiPvjKMY Giƒc রসদ্ধান্ত MÖnY K‡ib, Zvn‡j GB Z_¨v I Ab¨vb¨ cÖ‡qvRbxq Z_¨vw` ÒAvBwmG Am¤ú~Y© রসদ্ধান্ত
ZvwjKv: Ask 1Ó bv‡g AwfwnZ Am¤ú~Y© wm×v‡šÍi ZvwjKvq cÖKvk Kiv n‡e| 

5  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© 
রসদ্ধান্ত ZvwjKv: Ask 1Ó Gi g‡a¨ ZvwjKvf~³ Kiv n‡e|

6  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© রসদ্ধান্ত
ZvwjKv: Ask 2Ó bv‡g AwfwnZ n‡e| 

7 

a †m‡µUvix e¨Z¨qKvix I Abvb¨ cে‡`i (র্াৌঁ রা Òআইরসএ অসমূ্পণ ৃরসদ্ধান্ত র্ারলকা: অং  ১Ó এর
বার্যেকারী নামগুরলর সদে সম্পরকৃর্) eive‡i wjL‡Z cv‡i †h, ÒAvBwmG Am¤ú~Y© রসদ্ধান্ত ZvwjKv:

Ask 2Ó Gi g‡a¨ bvg cÖ`v‡bi প্রস্তাবKiv n‡q‡Q, Zv‡`i‡K ‡mB ZvwjKvে সম্পরকৃর্ পদের নাম
থর্াগ করা প্রস্তাবনা সম্পদকৃ AewnZ Ki‡eb Ges 14 w`‡bi g‡a¨ ( ỳB mßvn) †mwUi welqe¯‘
cÖZ¨vnv‡ii Rb¨ mvে¨cÖgvY mieiv‡ni Rb¨ ej‡eb|

b The Directors will consider any comments or evidence received and will  
decide whether or not a related party should be added to the ICA List  
of Unfulfilled Awards: Part 2. In so doing, they will have obtained and  
considered evidence showing a ‘close relationship’ and / or ‘Common  
Controlling Mind’, between that party and the defaulter named on ‘ICA List  
of Unfulfilled Awards: Part 1’, in question. This decision will be communicated 
to the related party that is to be listed and the ICA membership 

c অসমূ্পণ ৃপুরোদরর ICA র্ারলকাে র্ারলকােুি করার পররচালকদের রসদ্ধান্ত সম্পদকৃ অবরহর্ হওোর পর:
পাটৃ 2, অরেরু্ি সংরিষ্ট পদের 14 রেদনর মদিয ICA-এর কাদে আরপল করার অরিকার রদেদে। পররচালকরা
থকাদনা অরর্ররি প্রমাণ রবদবচনা করদবন এবং র্ারলকা থেদক বাে থেওোর রসদ্ধান্ত থনদবন

8 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¨ রসদ্ধান্তwU wb®úwË Ki‡Z n‡e
g‡g© wi‡cvU©Kvix cে ZrেYvr G‡mvwm‡qkb‡K AeMZ Ki‡e|
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9  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¨ রসদ্ধান্তwU wb®úwË Ki‡Z n‡e g‡g© wi‡cvU©Kvix cে ZrেYvr G‡mvwm‡qkb‡K AeMZ Ki‡e|

10  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|

11 থকান বাোর অরনেুক োকদল অেবা এলওইউএ১ অেবা ২ এ র্ারলকােুি একটি থকাম্পারনদর্ জাহাজ পাঠাদনার র রপং রনদেৃ 
সংদ ািন করদর্ অেম হদল, থসলার অব যই আইরসএ উপরবরি ও রবরিমালা অনুসাদর চুরি সাে করদবন।

12 র্রে থকান থসলার থকান বাোদরর – রর্রন এলওইউএ১ অেবা ২ এ থকান থকাম্পারনদর্ কটন র প পাঠিদেদেন – কাে থেদক
থকাোরলটি বা ওজন সংক্রান্ত েরর্পূরদণর োরব পান, বাোদরর সদে োরব রনষ্পরি করার থকান োে থসলাদরর থনই।
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Aby‡”Q` 4: 
cÖkvmwbK Dcwewa
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Aby‡”Q` 4: cÖkvmwbK Dcwewa 

m~PxcÎ 

c„ôv bs 

KwgwU 69 

সািারণ 70 

সারল  থকৌ ল করমটি 70 

f¨vjy wWdv‡iÝ KwgwU 71 

‡KvqvwjwU Avwcj c¨v‡bj 99 

 তঙ্খলাg~jK c×wZ 88 

KwgwU 69 
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cÖkvmwbK Dcwewa 

m`m¨c` I wbeÜb 

Dcwewa 400 

m`m¨c‡`i Rb¨ েরোস্ত Aek¨B cwiPvjK KZ©„K Aby‡gvw`Z di‡g ˆZix Ki‡Z n‡e| digmg~n †m‡µUvixi wbKU cvIqv
hvq| 

Dcwewa 401 

স্বর্ন্ত্র m`m¨MY I wbewÜZ cÖwZôvb Zv‡`i েরোদস্ত cÖ`Ë †Kvb Z_¨ cwieZ©b n‡j ZrেbvZ Zv †m‡µUvix‡K Rvbv‡eb|
†m‡µUvix hw` GKRb স্বর্ন্ত্র m`m¨ ev wbewÜZ cÖwZôvb‡K GB Z_¨ hv র্াৌঁ রা র্াৌঁ দের েরোদস্ত w`‡q‡Qb GLbI mwVK Zv wbwðZ
Ki‡Z e‡jb Z‡e Zviv Aek¨B ZvrেwbKfv‡e DËi †`‡eb|

Dcwewa 402 

র্রে থকান থররজস্টাডৃ ফাদমৃর পররচালকদের উপদর থকান স্থরগর্াদে  োদক, র্াহদল রনম্নরলরের্ রবষেগুরল প্রদর্াজয হদব:

1 সেসয ফাদমৃর স্থরগর্করদণর থেদে, সেসয পষৃেদক স্থরগর্াদেদ র থমোদে চুরির র্াররে হদল মিযস্থর্া করার অনুমরর্ থেো
হদব না। এই সেসয ফামৃটির সংরিষ্ট থকাম্পানীগুরল এর অন্তেৃুি হদব।

2  থর্ সেসয ফাদমৃর থেদে স্থরগর্াদে  আদে, র্ার সদে জরির্ চুরি র্া সাসদপন দনর র্াররদের আদগ হদেদে,র্াদের রবষে
সারল ীর জনয স্থরগর্াদেদ র সমেকাদল গ্রহণ করা হদব রকন্ত র্াদের েরচ অ-সেদসযর হাদর িারৃ্য হদব।

Dcwewa 403 

wbeÜ‡bi kZ©vejx msNwewa‡Z †`qv Av‡Q| 

Dcwewa 404 

1 cwiPvjKMY KZ©„K wba©vwiZ wbeÜb wd m`m¨ cÖwZôvb cÖwZ eQi cÖ`vb Ki‡eb| 

2  mKj m`m¨ cÖwZôvb Avgv‡`i Dcwewai Pjgvb GKwU Kwc I wewa I cieZ©x‡Z mKj ms‡kvabx cvIqvi AwaKvix| 

3  cwiPvjKMY m`m¨ cÖwZôv‡bi wbeÜb evwZj Ki‡Z cv‡ib wKš‘ †h eQ‡i evwZj Kvh©Ki n‡q‡Q †mB eQ‡ii অনুিীণৃ
mg‡q AvbycvwZK nv‡i cwi‡kvwaZ wbeÜb wd †diZ w`‡Z n‡e| 

Dcwewa 405 

1 GKwU g~j cÖwZôvb nথলা GKwU ewYK ev GKwU Drcv`K ev GKwU wgj|



88 

রনবিদনর জনয আদবেনগুরল অযাদসারসদে নর স্বর্ন্ত্র সেসযদের দ্বারা প্রস্তারবর্ এবং সমরেৃর্ হওো আব যক। 

প্ররর্টি প্ররর্িাদনর কমপদে একজন স্বর্ন্ত্র সেসয োকদব। 

প্রিান প্ররর্িানগুরল র্াদের সংরিষ্ট থর্দকাদনা থকাম্পারনর একটি সংরিষ্ট থকাম্পারন রহদসদব রনবিন করার জনয আদবেন করদর্ পাদর। একটি প্রিান প্ররর্িান রনবিন 
করদর্ পাদর এমন সংরিষ্ট থকাম্পারনর সংেযার থকাদনা সীমা থনই। 

2 একটি অবিভু্ক্ত বশল্প প্রবতষ্ঠাি হদলা একটি প্ররর্িান বা সংস্থা র্া রু্লা বযবসার জনয একটি পররদষবা প্রোন কদর 

  রনবিদনর জনয আদবেনগুরল অযাদসারসদে নর স্বর্ন্ত্র সেসযদের দ্বারা প্রস্তারবর্ এবং সমরেৃর্ হওো আব যক। 

প্ররর্টি প্ররর্িাদনর কমপদে একজন স্বর্ন্ত্র সেসয োকদব। 

    অরিেুি র ল্প প্ররর্িানগুরল র্াদের সংরিষ্ট থর্দকাদনা থকাম্পারনর একটি সংরিষ্ট থকাম্পারন রহদসদব রনবিন করার জনয আদবেন করদর্ 
    পাদর। একটি অরিেুি র ল্প প্ররর্িান রনবিন করদর্ পাদর এমন সংরিষ্ট থকাম্পারনর সংেযার থকাদনা সীমা থনই। অরিেুি র ল্প প্ররর্িান এবং 
     সংরিষ্ট থকাম্পারনর মদিয সম্পকৃ থগাপন রাো হদব। 

3 একটি এয়জন্ট িামজ হল থর্ থকান ফামৃ থর্টি একটি এদজরন্স পররদষবা প্রোন কদর র্াদর্ একটি প্রিান ফামৃদক অনয পদের সাদে
চুরিরেরিক সম্পদকৃর মদিয আনদর্ পাদর। রনবিদনর জনয আদবেনগুরল অযাদসারসদে দনর স্বর্ন্ত্র সেসযদের দ্বারা প্রস্তারবর্
এবং সমেৃন করা আব যক 

4 একটি অযাবিবলয়য়য়েড অযায়সাবসয়য়শি হল রু্লা র দল্পর সাদে সম্পরকৃর্ থর্ থকানও স্বীকত র্ অযাদসারসদে ন র্া আইরসএ-এর নীরর্ 
এবং এর রবরি ও রনেমগুরলর প্ররর্ সমেৃন থঘাষণা কদর 

রনবিদনর জনয আদবেনগুরল পররচালকদের কাদে রলরের্োদব করদর্ হদব 

5           অযাদসারসদে ন সেসয সংস্থাগুরল একটি পতেক সেসয োকার অরিকারী হদব না 

Dcwewa 409 

1 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| 

a  wb‡qvMK…Z m`m¨MY GKwU †Kvivg MVb Ki‡Z e¨w³ cÖ‡qvRb সারল  থকৌ ল 

 b  KwgwU Dcwewa-410 †`Lyb রুলস্ Kwgw

2 অনুদেে (1) রনবদির অিীদন থর্ থকাদনা সমদে অপরাদির জনয থোষী সাবযস্ত থকাদনা বযরি
সেসয বা সেসয ফামৃদক স্থরগর্ বা বরহষ্কার করার পররচালকদের অরিকার  
থকদি থনে না
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3 CICCA যিম্বার-অযাকসামসকয়শ্কির প্রমিমিমিকের রুলস েমিটিকি উপস্থাপি েরার জিয মিযুক্ত েরা
যযকি পাকর যখিই আটিথ কেলগুমলর অিীকি সািারণ আইিগুমল মবকবচিািীি থাকে। মেন্তু, িারা েমিটির
যচয়ারপাসথি বা য পুটি-যচয়ারপাসথি েকি পাকর িা যমে িা িারা ICA-এর এেজি স্বিন্ত্র সেসয েয়।

4 wmAvBwmwmG m`m¨-G¨v‡mwm‡qkb Gi cÖwZwbwa iæjm& KwgwU‡Z †mev cÖ`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| 

5 ICA েমিটির যচয়ারপাসথিরা েমিটির টািথস অব যরফাকরন্স অিুসাকর মিবথামচি েকবি। সািারণি, 

যচয়ারপাসথিকের েিপকে প্রমি 3 বছকর পমরবিথ ি েরা েয়। 

কবমর্ 

mvaviY 

Dcwewa 407 

অরিকারপ্রাপ্ত স্বর্ন্ত্র সেসযগণ সেসয করমটিগুরলর কাদজ োকার জনয র্াৌঁ দের নাম অগ্রবর্ী করদর্ পাদরন। র্াৌঁ দের প্রস্তারবর্ বা সমরেৃর্
হওোর প্রদোজন থনই। সারল  থকৌ ল করমটি বযরর্দরদক করমটি ও থসগুরলর থচোর পররচালকমণ্ডলী দ্বারা বারষৃক রনদোগপ্রাপ্ত হদবন।

Dcwewa 408 

1 করমটিগুরল অব যই েের্ার সদে কাজ করদব রকন্তু র্াৌঁ দের থবদে থনো থর্দকান প্রকাদর চলদর্ পাদর, অন্তগৃর্:

ক সো;

ে থটরলদফাদনর আদলাচনা;

গ থটরলকনফাদরন্স;

ে ই-থমইল রবরনমে এবং

ম  রেরডও কনফাদরন্স। 

বিবি ৪০৯ 

1 নীদচর করমটিগুরল সাররণদর্ রনিৃাররর্ বযরির সংেযা অন্তেৃুি করদব। একটি থকারাম হল করমটির সবৃরনম্ন সংেযক সেদসযর উপরস্থরর্ প্রদোজন 
থর্দকান দবি কাজ সম্পােন করার আদগ 

রনরু্ি সেসয  একটি থকারাম গঠদনর জনয বযরিদের প্রদোজন 

আররবদে ন থকৌ ল রবরি ৪১০ থেেুন 5 

করমিট
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রনেম করমটি 12 5 

মান পােৃকয রবরি ৪গ থেেুন 5

2 CICCA সেসয-অযাদসারসদে দনর প্ররর্রনরিদের রনেম করমটিদর্ পররদব ন করার জনয রনরু্ি করা থর্দর্ পাদর র্েনই প্রবিগুরলর 

অিীদন সািারণ প্ররবিানগুরল রবদবচনািীন োদক। রকন্তু, র্ারা করমটির সোপরর্ বা উপ-থচোর হদর্ পাদর না র্রে না র্ারা ICA-এর  

একজন স্বর্ন্ত্র সেসয হে। 

3 আররবদে ন েযাদটরজ করমটি বাদে, করমটির সেসযপে শুিুমাে এক বেদরর জনয স্থােী হদব। একজন অবসরপ্রাপ্ত সেসয পুনরাে  

রনদোদগর জনয থর্াগয হদবন 

4 আইরসএ করমটির থচোরমযানরা করমটির  রৃ্াবলী অনুসাদর রনবৃারচর্ হদবন। সািারণর্, থচোরগুরল কমপদে প্ররর্ 3 বেদর থঘারাদনা 

হে 

সাবলশ গ্রকৌশল কবমর্ 

Dcwewa 410 

1 mvwjk থকৌ ল KwgwU 10Rb m`m¨ পর্ৃন্ত অন্তেৃুি Ki‡Z cvi‡e র্াৌঁ রা mK‡j m¤ú~Y©iƒ‡c †hvM¨ mvwjk`vi n‡eb|

2 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 রনরু্ি
n‡eb| GwU cÖ‡Z¨K wZb eQi ci NU‡e| 

3 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| 

4 এএসরস-এর সোপরর্ পররচালকদের দ্বারা রনদোগ করা হদব। পররচালকরা আরও েে এএসরস সেসযও রনদোগ করদবন র্ারা
োইবুযনাল এবং থটকরনকযাল আরপল করমটির প্রিান হওোর থর্াগয হদবন র্েন পররচালকরা রনিৃারণ কদরন থর্ সোপরর্দের মদিয
অরর্ররি সেমর্া প্রদোজন। এই অরর্ররি এএসরস সেসযদের এই লদেয বাৎসররক রনদোগ করা হদব থর্ র্ারা থবদে প্রােরমক
রর্ন বেদরর থমোদে পররদষবা থেদব এবং পর্ৃদবেণ করদর্ পারদবন (র্রে এএসরস কর্তৃ ক এটি করদর্ রনদোগপ্রাপ্ত হে) রকন্তু
এএসরস রমটিংদে থোট রেদর্ পারদবন না 

5 র্াদের পরম রবদবচনার রেরিদর্ এবং সারলরস থকৌ ল করমটির সাদে পরাম ৃ করার পদর; পররচালনা পষৃে, রর্ন বেদরর থমোদের  
জনয আরও পাৌঁ চজন সেসযদক রনদোগ করদর্ পাদর, র্াদের মিয থেদক সারলর  সম্পদকৃ প্রর্যে জ্ঞান রদেদে এবং র্ারা  
থকৌ লগর্ পর্ৃাদে আররবদে ন থকৌ ল করমটির আদলাচনাে অবোন রােদর্ পাদর। এই বযরিরা োইবুযনাল, থটকরনকযাল আরপল  
করমটি বা অনযানয আইরসএ সারলদ  সোপরর্ত্ব করার থর্াগয হদবন না। র্ারা শুিুমাে সারলর  থকৌ ল করমটির বরিৃর্ সোে থর্াগোদনর 
জনয থর্াগয হদবন র্া প্রিানর্ বা সমূ্পণৃোদব থকৌ লগর্ সারলর  রবষদের জনয রনদবরের্। 

f¨vjy wWdv‡iÝ KwgwU 
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Dcwewa 411 

1 েযালু রডফাদরন্স করমটিদর্ আমাদের দ্বারা রনরু্ি 4 জন সেসয, থেমার বাউমওলদবাোসৃ দ্বারা রনরু্ি 4 জন সেসয
এবং আগ্রহীদের মিয থেদক পররচালকদের দ্বারা রনরু্ি পরবর্ী ১২ জন পর্ৃন্ত স্বর্ন্ত্র সেসয োকদবন।

2  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 মদনানীর্ e¨w³থেi
wb‡qvMK…Z m`m¨থেi gZ GKB †fvU cÖ`vb Kivi AwaKvi _vK‡e|

3  f¨vjy wWdv‡iÝ KwgwU cÖwZ Pvi mßv‡n অন্তর্ GKevi civgk© Ki‡eb| †Pqvi cÖvqB mfv Avnevb Ki‡Z cvi‡eb|

4  ‡Pqvi Aby‡gv`b Kiv পর্ৃন্ত f¨vjy wWdv‡iÝ KwgwUi m`m¨MY nvwRi nIqvi Rb¨ GKwU weKí mÜvb Ki‡Z cvi‡eb|
weKí: 

a Aek¨B m`‡m¨i সাদে GKB cÖwZôvb n‡Z n‡e;

b GKRb ¯̂Zš¿ m`m¨ n‡Z cv‡i wKsev GKRb ¯̂Zš¿ m`m¨ e¨wZZ GKRb e¨w³; Ges 

c KwgwU mfvq †fvU cÖ`vb Ki‡Z cv‡i| 

‡KvqvwjwU Avwcj c¨v‡bj 

Dcwewa 412 

1  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 হ‡Z cv‡i| hLb H gvgjvi ivq n‡e mshy³ e¨w³‡K KwgwU m`m¨ wnmv‡e †`Lv hv‡e|

2  ‡h‡Kvb †KvqvwjwU Avwcj KwgwU mfvq cÖwZwU cÖwZôv‡bi GKwUi †ewk †fvU _vK‡e bv| Av‡gwiKvb KUb wkcvim 
G¨v‡mvwm‡qkb Gi থকান cÖwZwbwa †KvqvwjwU Avwcj KwgwU‡Z †mev Kivi Rb¨ রনরু্ি n‡Z cv‡ib hLb ÒAv‡gwiKvb
KUbÓ, Av‡gwiKvb/wcgv দবরচেয ev Ab¨vb¨ KUb hv Av‡gwiKvb KUb wkcvim G‡mvwm‡qkb Gi GKRb m`m¨ KZ©„K
থবচাদকনা করা n‡q‡Q Gi mv‡_ mswিó| wKš‘, র্াৌঁ রা KwgwUi †Pqvi ev †WcywU †Pqvi n‡Z cvi‡eb bv|

3 AÎ Dcwewa BDbvB‡UW †óU Ae Av‡gwiKvi †h‡Kvb RvqMv n‡Z Av‡gwiKvb KUb Gi wkc‡g‡›Ui Rb¨ Pzw³i থেদে
cÖ‡hvR¨ bq| 

Dcwewa 413 

GKB প্ররর্িাদনর 2 R‡bi †ekx m`m¨ †KvqvwjwU Avwcj c¨v‡bj থেদক থকানও একটি †KvqvwjwU Avwcj KwgwU‡Z wb‡qvM করা
র্াদব bv|

Dcwewa 414 
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‡KvqvwjwU Avwcj c¨v‡b‡ji m`m¨c‡`i Rb¨ cÖv_©xMY Aek¨B KUb †Uª‡W KvR Ki‡eb| 

শৃঙ্খলাg~jK c×wZ

Dcwewa 415 

1 A Member Firm that enters into a contract for the purchase or sale of raw cotton or for the 
provision of services with or on behalf of an individual, firm or company listed on the 
CICCA and ICA List of Unfulfilled Awards: Part 1 or Part 2 (that contract being 
concluded on or after the day following notification of the listing of the company) or 
entering into a contract for the purchase or sale of raw cotton or for the provision of 
services with the intention of circumventing the CICCA and ICA List of Unfulfilled Awards: 
Part 1 or Part 2, shall be subject to an investigation and any disciplinary procedures as laid 
down in the Articles. 

2 If a newly elected Member Firm has an outstanding contract with a party whose name appears on 
the CICCA and ICA List of Unfulfilled Awards: Part 1 or Part 2, within seven days (one week) 
of their election, the Member Firm shall provide the Directors with a copy of that contract 
or contracts showing the date, reference number and estimated date of fulfilment of that 
contract, with any confidential information redacted as required. Subject to compliance 
with the above, the provisions of paragraph (1) above shall not apply to that contract or 
contracts. 

3 If a Member Firm wishes to trade with a party against whom it has an outstanding award listed 
on the CICCA and ICA List of Unfulfilled Awards: Part 1 or Part 2 with the sole purpose of 
settling that award then that Member Firm will be required to advise the Directors in writing 
of that intention. Within seven days (one week) of entering into a contract or contracts 
for that purpose, the Member Firm shall provide the Directors with a copy of that contract or 
contracts showing the date, reference number and estimated date of fulfilment of that 
contract and the relevant settlement agreements, with any confidential information 
redacted as required. In addition, they should provide supporting correspondence giving 
evidence of the confirmation of business (contracts) and settlement agreement. Subject to 
compliance with the above, the provisions of paragraph 

4 above shall not apply to that contract or contracts.If a Member Firm has an outstanding 
contract or any contract where cotton may have been ‘shipped’ but has not yet been landed in the 
destination port with a party whose name subsequently appears on the CICCA and ICA List of 
Unfulfilled Awards: Part 1 or Part2, within seven days (one week) of the listing, the Member 
Firm shall provide the Directors with a copy of that contract or contracts showing the date, 
reference number and estimated date of fulfilment of that contract, with any confidential 
information redacted as required. In addition, they should provide supporting 
correspondence giving evidence of the confirmation of business (contracts) and 
settlement agreements. Subject to compliance with the above, the provisions of paragraph (1) 
above shall not apply to that contract or contracts. 
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Bylaw 416 

র্রে থকাদনা সেসয ফামৃ - এর একটি অসম্পন্ন চুরি, রনষ্পরি চুরি বা থর্দকাদনা চুরি োদক থর্োদন রু্লা হেদর্া ‘পাঠাদনা’
হদেদে রকন্তু এেনও গন্তবয বন্দদর এদস থপৌৌঁদেরন থকাদনা পদের নাদম র্াদের নাম CICCA বা LOUA1 এবং 2-এ প্রের ৃর্ হদব:
সেসয ফামৃ প্ররর্ েে মাস অন্তর রডদরক্টরদের থসই চুরির বাস্তবােন এবং অগ্রগরর্র রবষদে আপদডট প্রোন থর্োদন রনষ্পরি চুরি
ইর্যারে র্াররে, থরফাদরন্স নম্বর, সম্পারের্ পররমাণ, অনাোেী পররমাণ, সংদ ািনী (র্রে োদক) এবং থসই চুরি সম্পন্ন হওোর  
র্াররদের রু্রিসের্ অনুমান, রনষ্পরি চুরি এবং অনুরূপ র্েয উদিে োদক।
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পবরবশষ্ট এ 1:

চুবক্ত িমজ

েয ICA ই চুরি ফমৃটি www.ica-ltd.org এ রদেদে।.
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Appendix A2 

“Appendix A2 - Quality Arbitration Time Lines” – “Appendix A: Contract Form” becomes “Appendix A1: Contract Form 

Re
f 
No. 

Subject 
Bylaw/Rule 
Number 

Action Starting Date for the Time Limit Time Limit Notes 

1 

Country Damage 
Rules 
207b/208b 

Separate the damaged bales and 
make a claim 

Date of weighing or devanning, 
whichever is later 

7 days Must be 
within 
both time 
limits 2 

Arrival of the conveyance at the 
location or point of delivery 
stated on the bill of lading 

42 days 

3 Bale Tare Rule 215.2 Measure the actual tare Date of arrival 28 days 

4 
Gross Shipping Weights 

Rule 218.1 
Measure the Gross Shipping 
Weights 

Date of sampling and before 
shipment, or other date agreed by 
the two parties 

28 days 

5 Rule 218.2 Measure the Gross Landing 
Weights 

Date of arrival 28 days 

6 Bale weighing Rule 219 

If the buyer does not weigh the total 
shipment within the time limit, the 
unweighed bales will be calculated 
in accordance with this 
rule. 

Date of arrival 28 days 

7 Variation in weight Rule 220 Notify the variation in weight Date of arrival 49 days 

8 

Sampling and quality claim Rule 223.2 

Notify the seller in writing of any 
quality claim 

Arrival of cotton at the point 
of delivery 

28 days 

9 

Parties to provide names of their 
Controller or Nominated 
Representative to supervise 
sampling 

Notification in writing of any claim 14 days 
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10 Rule 223.3 

If either party fails to nominate 
their Controller or Nominated 
Representative this time limit and 
reply to the claim of the other, the 
other party may proceed with sampling 
by a Member Controller. 

Notification in writing of any claim 14 days 

11 Rule 223.4 

Samples to be used in any manual or 
instrument test based quality 
arbitrations, should be drawn with 
this time limit 

Notification in writing of any claim 28 days 

12 
False packed, mixed 
packed and plated 
bales 

Rule 227.1 

Make a claim Date of arrival 
6 months (26 
weeks) 

13 Set bales for inspection Date of claim 28 days 

14 Seller to take back the cotton Date of claim being proved 14 days 

15 
Foreign matter Rule 227.4 

Make a claim Date of arrive 
6 months (26 
weeks) 

16 Set aside bales for inspection Date of claim made 28 days 

17 
Country damage Rule 228 Complete the survey 

Date of claim in accordance 
with Rules 207/208 

14 days Whichever 
is earlier 

18 Date of arrival 56 days 
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19 

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 

20 
Internal moisture 

Rule 229, 
Bylaws 337 to 
341 

Make a claim Date of arrival 42 days 

21 
Produce a report from a mutually 
agreed laboratory and final 
claim 

Date of arrival 63 days 

22 
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 

23 Rule 233.7 Request a second test Date of first test 21 days 

24 

Appointment of 
arbitrators 

Rule 333 

Second firm to appoint an 
arbitrator 

Date of arbitration commencement 14 days 

25 
Objection to the appointment of an 
arbitrator 

Date of appointment of an arbitrator 7 days 

26 Rule 335.1 
Objection to the appointment of an 
arbitrator 

Date of appointment of an arbitrator 7 days 

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 
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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 

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:- 

1 ‘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. 

2 ‘Container freight station’ or ‘CFS’ mean a location where the water carrier and/or its agent  
is loading or unloading containers under their control. 

3 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. 

4 ‘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. 

5 ‘‘To house’ or ‘to container yard or ‘to door’ mean deliver to consignee's location(warehouse or 
mill) upon arrival at port of destination. 

6 ‘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. 

7 ‘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. 

8 ‘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. 

9 ‘Land-bridge’ means cargo arriving by water carrier, and moving from one coast toanother via 
rail for onward transportation on water 
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10 ‘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. 

11 ‘Shippers load and count’ means the shipper assumes responsibility for the contents ofthe 
container (CY loading). 

12 ‘‘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. 

13 ‘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. 

14 ‘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’. 

15 ‘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. 

16 ‘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: 

1 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. 

2 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. 

3 Date of shipment: In case of intermodal transportation, the date of the intermodal bill 
of lading shall constitute the date of shipment. 

4 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. 

5 Full container load (FCL): 

a 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. 

b 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. 

6 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’. 

7 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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8 Sampling: 

a Buyer may ask seller to by-load samples, subject to seller's agreement. Any extra charges 
shall be for the buyer's account. 

b 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. 

9 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. 

10 Payment: 

a Letter of credit payment: Letter of credit must allow inter-modal bill of lading. 

b Cash against documents on first presentation: Buyer must pay against inter-modal bill of 
lading. 

c 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. 



107 

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
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Appendix C1: Fees and charges for Technical Arbitrations and Appeals 

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

Appendix C1 Fees and charges for Technical Arbitrations and Appeals 

Membership type 

Principal Firm: Merchants 

Related companies (must be the same business type) 
Arbitration covers both sales and purchase contracts. 

প্রিান প্ররর্িান: উৎপােক এবং রজনার, রস্পনার এবং রমল।

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 

12 িাকসরও েি সিকয়র জিয মিবমন্ধি প্রিাি ফািথ এবং সম্পমেথ ি যোম্পামি। এই মফ ICA দ্বারা পুিরুদ্ধার বা যফরিকযাগয িয়, এিিমে মববাে মিষ্পমি েকলও িয়।
£15000 

অ-মিবমন্ধি ফািথ (যযসব ফাকিথর মিবন্ধকির আকবেি প্রিযাখযাি েরা েকয়কছ যসগুমল সে)। এই মফ ICA দ্বারা পুিরুদ্ধার বা যফরিকযাগয িয়, এিিমে এিিমে মববাে
মিষ্পমি েকলও িয়।

£15000

Other arbitration fees 
সামলকশ্র জিয এেটি আকবেি জিা যেওয়ার পকর£8000 এর এেটি আিািি জিা মেকি েকব।
An hourly rate shall be charged by the arbitrators, u£ 190 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. 
সারল  টিম দ্বারা পাঠাদনা সমস্ত র্কররোর করা বারৃ্া বা নরে ইর্যারে, র্কররোর প্ররর্ £৮০ হাদর রফ িরা হদব।
The only expenses an arbitrator shall be entitled to claim are courier fees, up to a maximum of £50 unless substantiated with a 
receipt. 
র্েন একটি সারল ী মামলা বারর্ল করা হে র্েন সারল  টিম বােীর সেসযপদের অবস্থার উপর রেরি কদর একটি "প্র াসরনক রফ" রহসাদব স্টযারম্পং রফ'র একটি
 র্করা হার থনদব, র্া আমানর্ থেদক রনম্নরলরের্ হাদর থনওো হদব:
1. After request for arbitration and deposit obtained 25% 
2. During submission stage 50% 
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3. After submission stage 75% 

থটকরনকযাল সারল ী রসদ্ধাদন্তর থেদে সারল  টিম কর্তৃ ক রর্নটি রসদ্ধান্ত প্রকার র্ হদব অরর্ররি অনুরলরপ প্রদোজন হদল, রসদ্ধান্ত প্রকাদ র আদগ প্রদেে প্ররর্টি
অরর্ররি রসদ্ধাদন্তর জনয £২৫ িারৃ্ হদব। রসদ্ধাদন্তর অরর্ররি করপর জনয অনুদরাি অব যই রসদ্ধান্ত প্রকাদ র অন্তর্ এক সপ্তাহ আদগ করদর্ হদব।

Bank charges, postal charges and legal fees will also be recovered. 

SMALL CLAIMS TECHNICAL ARBITRATIONS 
Application fees 
থর্াগয সেসযর্ার কমপদে 12 মাদসর জনয থর্দকাদনা সেসয প্ররর্িানগুরল এবং সংরিষ্ট থকাম্পারনগুরল রনবরির্। No fee 
Non-registered Firms. £1000 
Other arbitration fees 
A deposit of £1500 shall be payable upon submission of an application for arbitration. 
এক ঘণ্টার হার সদবৃাচ্চ £১৯০ পর্নৃ্ত একমাে সারল  দ্বারা চাজৃ করা হদব।
Fractions of an hour after the first hour shall be charged pro rata. 
A minimum fee of £100 shall be payable. 
অনুদরাি সাদপদে; পেগুরলদক অব যই সারল কারী বা সারল  টিদমর দ্বারা সারলদ র সমে বদকো সকল েরচ বহন করদর্ হদব, থর্মন- বযাংক চাজৃ, আইরন রফ, প্রেম 
পর্ৃাদের পুনরুদ্ধাদরর েরচ। 
সারল  টিম দ্বারা পাঠাদনা সমস্ত র্কররোর করা বারৃ্া বা নরে ইর্যারে, র্কররোর প্ররর্ £৮০ হাদর রফ িরা হদব। 
The only expenses an arbitrator will be entitled to claim are courier fees, up to a maximum of £50 unless substantiatedwith 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. 
আরপল করমটির সোপরর্ সদবৃাচ্চ £১৯০ পর্ৃন্ত আরপল করমটির সেসযদের দ্বারা প্ররর্ ঘণ্টার হার রনিৃারণ করদবন।

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. 
সারল  টিম দ্বারা পাঠাদনা সমস্ত র্কররোর করা বারৃ্া বা নরে ইর্যারে, র্কররোর প্ররর্ £৮০ হাদর রফ িরা হদব। 
The only expenses an arbitrator shall be entitled to claim are courier fees, up to a maximum of £50 unless substantiatedwith a receipt. 
থটকরনকযাল সারল ী রসদ্ধাদন্তর থেদে সারল  টিম কর্তৃ ক রর্নটি রসদ্ধান্ত প্রকার র্ হদব অরর্ররি অনুরলরপ প্রদোজন হদল, রসদ্ধান্ত প্রকাদ র আদগ প্রদেে প্ররর্টি 
অরর্ররি রসদ্ধাদন্তর জনয £২৫ িারৃ্ হদব। রসদ্ধাদন্তর অরর্ররি করপর জনয অনুদরাি অব যই রসদ্ধান্ত প্রকাদ র অন্তর্ এক সপ্তাহ আদগ করদর্ হদব। 

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 

Other appeal fees 
A deposit of £750 shall be payable upon submission of an application for a Small Claims appeal. 
আরপল করমটির সোপরর্ সদবৃাচ্চ £১৯০ পর্ৃন্ত আরপল করমটির সেসযদের দ্বারা প্ররর্ ঘণ্টার হার রনিৃারণ করদবন। 

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. 
সারল  টিম দ্বারা পাঠাদনা সমস্ত র্কররোর করা বারৃ্া বা নরে ইর্যারে, র্কররোর প্ররর্ £৮০ হাদর রফ িরা হদব। 
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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 
সকল সেসয প্ররর্িান। এই পররদষবাটি সেসয প্ররর্িানগুরলর জনয প্রদর্াজয £৬০০ 

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 
সকল সেসয প্ররর্িান। এই পররদষবাটি সেসয প্ররর্িানগুরলর জনয প্রদর্াজয £550 

বযাংক চাজৃ, থপাস্টাল চাজৃ এবং আইরন রফও আোে করা হদব। 

একজন সারলসকারী শুিুমাে থর্ েরচগুরল োরব করার অরিকারী হদব র্া হল র্কররোর রফ, সবৃারিক £50 পর্ৃন্ত, র্রে না একটি ররসে দ্বারা প্রমারণর্ হে।
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Appendix C2: 
A summary of the criteria and procedures for becoming an ICA arbitrator
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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. 

1 BASIC CRITERIA AND APPLICATION PROCESS 

All applicants to become an ICA arbitrator must fulfil the following basic criteria: 

a You must be an ICA Individual Member. 
b You must have successfully completed the ICA Basic Level Arbitrator Examination and the 

first two modules of the ICA Advanced Arbitrator Examination. 
c 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; 

d You must be proficient in the English language (written and spoken), without the need of a 
translator. 

e Your application must be proposed by an ICA Director and seconded by an ICA member. 
f You must submit your CV (career résumé) with your application form. 

2 PROBATIONARY ARBITRATORS 

Once an application is approved by the Directors, the applicant will become a 
'Probationary Arbitrator', where they will: 

a be required to sign a service agreement; 
b be assigned to a mentor (from the Arbitration Strategy Committee); 
c observe arbitrations subject to the approval of both parties (as a guide, at least three 

arbitrations of varying difficulty should be observed); and 
d be required to pass the third (final) module of the ICA Advanced Arbitrator 

Examination, noting that: 
I. 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 times, the candidate cannot take the

examination again for another three years.

3 MENTORING 

a Mentoring time is not billable to the parties but is reflected in the service agreement 
with the arbitrator. 

b 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. 

c 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 

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. 

থর্দকাদনা সমে থগাপনীের্া সংরিষ্ট োরেত্ব লঙ্ঘন করা হদেদে এমন উদদ্বগ োকদল একজন সারল কারীদক সারল  টিদমর অিীদন
রু্রি েণ্ডদনর বািযবািকর্া রদেদে।
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. 

সারলসকারীদের অব যই একটি সারলদ  একটি পদের সাদে বযরিগর্ সংলাপ এিাদর্ হদব, এবং সারলদসর সমারপ্তর আদগ, সমে বা 
পদর থর্দকাদনা সমে একটি পদের সাদে সারলদ  উদ্ভূর্ সমসযাগুরল রনদে আদলাচনা করা উরচর্ নে। আররবদেটরদের অব যই
রনরশ্চর্ করদর্ হদব থর্ পেগুরলর সাদে থর্দকাদনা থর্াগাদর্াগ সারলরস েদলর মািযদম (থর্োদন সম্ভব) পররচারলর্ হে এবং সবৃো
স্বের্ার স্বাদেৃ রববাদের জনয অনয পদের কাদে রলরের্োদব অনুরলরপ করা হে।
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. 

আররবদে ন টিম কর্তৃ ক থপ্রররর্ স্বাদেৃর দ্বদন্দ্বর ই-থমইদলর উির সংরিষ্ট সারলসকারীদক রেদর্ হদব, র্াদের ই-থমইল করার 14 
রেদনর মদিয। সারল কারীদের অব যই রবদবচনা করদর্ হদব থর্ র্াদের স্বাদেৃর সংঘার্ আদে রকনা ইংদররজ আইন, আররবদেটর 
থকাড অফ কোক্ট এবং থসদক্রটাররদেট কর্তৃ ক থপ্রররর্ স্বাদেৃর সংঘাদর্র রবষেবস্তু সারলসকারীদের কাদে পাঠাদনা হদেদে থর্ র্ারা 
বদলদে:-

বিথ িাকি যোকিা েিথসংস্থাি যিই (বা গি মিি বছকরর িকিয যোকিা েিথসংস্থাি মছল িা)। 

মবগি দুই বছর িকর সামলমস বা িুলা সম্পমেথ ি
অিযািয মবষকয় পরািশ্থোিা মেকসকব োজ েকরিমি।
যোকিা মবমিকয়াগ বা অিয যোকিা প্রোর বযবসাময়ে অংশ্ীোমরত্ব / উপোরী স্বাথথ যিই যযিি- আপমি সংমিষ্ট পেগুমলর িকিয
যোিটির সাকথ জমড়ি এেজি িি-এমিমেউটিভ পমরচালে িি।
মবগি দুই বছকর, উপকর উমিমখি পেগুমলর জিয সামলসোরী মেকসকব োজ েরা বযিীি যোকিাভাকবই পরািশ্থ যেওয়া বা োজ েরা 
েয়মি।
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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; 

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. 

সারল কারীদের অব যই এই িরদনর প্ররক্রোগুরলর সাদে সমূ্পণ ৃসহদর্ারগর্া করদর্ হদব (থর্মন- সমদে সমদে প্ররর্রির্, অযাদসারসদে দনর
রনবি, রবরি এবং উপরবরি বা এই থকাড বা অনযোে)।  রবদ ষ কদর, সারল কারীদের অব যই উপদর র্ারলকােুি উদেদ য পররচালক, সারল 
টিম, পর্ৃদবেণ টিম,  তঙ্খলা করমটির দ্বারা করা থর্দকাদনা অনুসিাদনর জনয অরবলদম্ব, সমূ্পণ ৃএবং সর্র্ার সাদে প্ররর্রক্রো জানাদর্ হদব।

Confidentiality 

সদন্দহ এিাদনার জনয, একজন সারল কারীর থগাপনীের্ার োরেত্ব একজন সারল কারীদক উপরৃু্ি "সহদর্ারগর্া" এর অিীদন
রনিৃাররর্ উদে যগুরলর জনয প্রদোজনীে র্েয প্রোন এবং পররচালকদের, সারল  টিম, মরনটররং টিম এবং  তঙ্খলা করমটির সাদে
সহদর্ারগর্া করদর্ বািা থেে না।

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. 
থর্দকাদনা সমে থগাপনীের্া সংরিষ্ট োরেত্ব লঙ্ঘন করা হদেদে এমন উদদ্বগ োকদল একজন সারল কারীদক সারল  টিদমর অিীদন
রু্রি েণ্ডদনর বািযবািকর্া রদেদে।
সারল  টিম সারল কারীদের মদন কররদে থেে থর্ একটি রসদ্ধান্ত প্রকাদ র র্াররদের এক মাস পদর র্ারা এইমাে থর্ মামলাটি 
পররচালনা কদরদে কাগদজ বা র্াদের করম্পউটার ইর্যারেদর্ রাো থসটির র্েয মুদে থফলা উরচর্। র্রে র্ারা র্েয, নরজর ইর্যারে 
সংরেণ করদর্ চাে এবং এটি করার জনয রজরডরপআর এর অিীদন একটি দবি কারণ োদক র্দব র্ারা র্া করদর্ পাদর।
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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. 
এেজি সামলসোরীকে যেবলিাে িখিই সামলসোরী মেকসকব োজ েরার জিয মিকয়াগ গ্রেণ েরকি েকব যমে িার োকছ েেভাকব 
এবং সিয়িকিা সামলমস পমরচালিা েরার অিুিমি যেওয়ার জিয যকথষ্ট সিয় থাকে। পেপামিত্ব বা মিরকপেিা সম্পকেথ  যুমক্তযুক্ত 

সকন্দকের অবোশ্ এড়াকি এেজি সামলসোরী প্রমি েযাকলন্ডার বছকর োমবোর/আকবেিোরী বা উিরোিার িিয যথকে সামলস 

মেকসকব োজ েরার জিয এেটি পে বা সংমিষ্ট পকের জিয মিিটি মিকয়াগ পযথন্ত গ্রেণ েরকি পাকরি এবং অন্তভুথ ক্ত েরকি পাকরি। 
এেজি সামলসোরীর যযকোকিা সিকয় এেসাকথ 8টির যবমশ্ সমক্রয় প্রথি স্তকরর যেস চালু থাো উমচি িয়। এই সীিাগুমল (এই 

িািেণ্ড) মিয়মিিভাকব (অন্তি বামষথে) আরমবকেশ্ি স্ট্র্যাকটমজ েমিটি (ASC) দ্বারা সামলমশ্র জিয সাম্প্রমিে সংখযে আকবেিগুমলকে 

মবকবচিায় মিকয় পযথাকলাচিা েরা েকব। যযকোকিা পমরবিথ ি পমরচালেকের মিেট সুপামরশ্ েরা েকব। যোকিা েল বা সংমিষ্ট পকের 
যসই মিকয়াগ, যযখাকি সামলমশ্ প্রিযাোর/বন্ধ েরা েকয়কছ, যোকিা অিুোি প্রোশ্ িা েকর, ‘3 বা 8 রুল’ অিুযায়ী মেসাব েরা েয় িা। 

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)

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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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. 

1 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. 

2 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. 

3 Process. A third of the Pool of Arbitrators is to be reviewed each year for an individual 
certification / ‘chartered arbitrator status’ for three years. 

4 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. 
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