
 

 

 

সািলস আইন, ২০০১

( ২০০১ সেনর ১ নং আইন )

 [২৪ জানুয়ারী, ২০০১]

   
      আ জ ািতক বািণিজ ক সািলস, িবেদশী সািলসী রােয়দাদ ীকৃিত ও বা বায়ন এবং অন ান  সািলস স িকত িবধান ণয়নকে  ণীত আইন৷

 

যেহতু আ জ ািতক বািণিজ ক সািলস, িবেদশী সািলসী রােয়দাদ ীকৃিত ও বা বায়ন এবং অন ান  সািলস স িকত িবধান ণয়ন করা সমীচীন ও েয়াজনীয়;

সেহতু এতদ ্  ারা িন প আইন করা হইল:

  
পিরে দ-১

ারি ক

 
সংি  িশেরানামা, েয়াগ ও

বতন

 

১¸ (১) এই আইন সািলস আইন, ২০০১ নােম অিভিহত হইেব¸

(২) ইহা সম  বাংলােদেশ েযাজ  হইেব¸

(৩) সরকার, সরকারী গেজেট াপন ারা, যই তািরখ িনধ ারণ কিরেব সই তািরেখ এই আইন কায কর হইেব¸

  
  

পিরে দ-২

সাধারণ িবধানাবলী

 
সং া

 

২¸ িবষয় বা সে র পিরপ ী কান িকছু না থািকেল, এই আইেন,-

(ক) "আইনানুগ িতিনিধ" অথ  কান ব ি  িযিন আইনানুগভােব কান মৃত ব ি র স ি র িতিনিধ  কেরন উ  ব ি ; এবং িযিন কান মৃত ব ি র

স ি  পিরচালনার সিহত স ৃ  থােকন, এবং যে ে  কান প  িতিনিধ শীল বিশে  কায  স াদন কেরন সই ে  উ  পে র মৃত্ুয হইেল যই

ব ি র উপর উ  স ি  বত ায় উ  ব ি ও ইহার অ ভর ্ ◌ু  হইেবন;

(খ) "আদালত" অথ  জলাজজ আদালত, এবং সরকার কতৃক, সরকারী গেজেট াপন ারা, এই আইেনর অধীন জলাজজ আদালেতর কায  স াদেনর

জন  িনযু  অিতির  জলাজজ আদালতও ইহার অ ভর ্ ◌ু  হইেব;

(গ) "আ জ ািতক বািণিজ ক সািলস" অথ  সু ভােব িবধৃত চুি গত বা চুি  বিহভর ্ ◌ূত আইনানুগ সক হইেত উ ূত িবেরাধ স িকত কান সািলস যাহা

বাংলােদেশর চিলত আইন অনুযায়ী বািণিজ ক িবেরাধ িহসােব িবেবিচত হয় এবং যে ে  প গেণর মেধ  কান একিট প -

(অ) একজন ব ি  িযিন বাংলােদশ ব তীত অন  কান রাে র নাগিরক, িকংবা ঐ দেশর াভািবক বািস া হয়; অথবা

(আ) বাংলােদশ ব তীত অন  কান রাে  িনগমব  সংিবিধব  িত ান হয়; অথবা

(ই) কা ানী বা স  বা ব ি  সমি ত িত ান যাহার ক ীয় ব ব াপনা ও িনয় ণ বাংলােদশ ব তীত অন  কান দেশ েয়াগ হয়; অথবা

(ঈ) কান িবেদশী রাে র সরকার হয়;

(ঘ) "তামািদ আইন" অথ  খরসরঃধঃরড়হ অপঃ, ১৯০৮ (ওঢ ড়ভ ১৯০৮);

(ঙ) " দওয়ানী কায িবিধ" অথ  ঈড়ফব ড়ভ ঈরারষ ঢ়ৎড়পবফঁৎব, ১৯০৮ (অপঃ ঠ ড়ভ ১৯০৮);

(চ) "িনিদ  রা " অথ  ধারা ৪৭ এর অধীন সরকার কতৃক ঘািষত কান িনিদ  রা ;

(ছ) "প " অথ  সািলস চুি র কান প ;

(জ) " ধান িবচারপিত" অথ  বাংলােদেশর ধান িবচারপিত;

(ঝ) "িবিধ" অথ  এই আইেনর অধীেন ণীত িবিধ;

(ঞ) "ব ি " অেথ  সংিবিধব  বা অন িবধ সং া, কা ানী, সিমিত এবং অংশীদারী কারবারও (চধৎ◌ঃহবৎ◌ংযরঢ় ঋরৎস) অ ভর ্ ◌ু  হইেব;

(ট) "িবেদশী সািলসী রােয়দাদ" অথ  এমন কান সািলসী রােয়দাদ যাহা কান সািলস চুি র িভি েত বাংলােদশ ব তীত অন  কান রাে র ভূখে  দ  হয়,

তেব কান িনিদ  রাে র ভূখে  দ  কান সািলসী রােয়দাদ ইহার অ ভর ্ ◌ু  হইেব না;

(ঠ) "সা  আইন" অথ  ঊ◌ারফবহপব অপঃ, ১৮৭২ (অপঃ ও ড়ভ ১৮৭২);

(ড) "সািলস" অথ  কান সািলস যাহা ায়ী কান সািলসী সং া কতৃক পিরচািলত হউক বা না হউক;

(ঢ) "সািলস চুি " অথ সু ভােব িবধৃত চুি গত বা চুি বিহভর ্ ◌ূতভােব পার িরক স িত েম আইনানুগ স ক হইেত উ ূত িকংবা উ ব হইেত পাের

এই প সকল বা য কান িবষেয়র িবেরাধ সািলেসর মাধ েম িন ি  করার জন  উ  আইনানুগ স েকর প গণ কতৃক সািলেস রণ করা স িকত চুি ;

(ণ) "সািলসী াইবু ্ যনাল" অথ  একমা  সািলসকারী বা সািলসকারীেদর প ােনল;

 



(ত) "সািলসী রােয়দাদ" অথ  িবেরােধর িবষয়ব র উপর সািলসী াইবু ্ যনাল কতৃক দ  িস া ;

(থ) "হাইেকাট  িবভাগ" অথ  বাংলােদশ সু ীম কােট র হাইেকাট  িবভাগ¸

  
  
 
পিরিধ

 

৩¸ (১) কান সািলেসর ান বাংলােদশ হইেল উ  সািলেসর ে  এই আইেনর িবধানাবলী েযাজ  হইেব¸

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থাকুক না কন, কান সািলেসর ান বাংলােদেশর বািহের হইেল এই আইেনর ধারা ৪৫, ৪৬ ও ৪৭ এর িবধানাবলী উ

সািলেসর ে ও েযাজ  হইেব¸

(৩) আপাততঃ বলবৎ অন  কান আইেনর অধীন কান িবেরাধ সািলেস রেণর সুেযাগ না থািকেল সই সকল আইেনর কান িকছুই এই আইন ারা ু

হইেব না¸

(৪) এই আইন কায কর হইবার পূেব  বা পের কান সািলস চুি  স ািদত হইয়া থািকেল উ  সািলস চুি  হইেত উ ূত কান িবেরােধর িবষেয় বাংলােদেশ

সূিচত সািলস কায েমর ে  এই আইেনর িবধানাবলী েযাজ  হইেব¸

  
  
 
বরােতর ব াখ া

(Construction of

References)

 

৪¸ (১) কান িনিদ  িবষয় িনধ ারেণর জন  যইে ে  এই আইেন প গেণর াধীনতা রিহয়ােছ সইে ে , ধারা ৩৬ এ বিণত িবষয় ব তীত, প গণ কতৃক

অন  কান ব ি েক উ  িনিদ  িবষয় িনধ ারেণর মতাপণও উ প াধীনতার অ ভর ্ ◌ু  হইেব¸

(২) যইে ে  এই আইেন-

(ক) প গণ কান িবষেয় স ত হন বা হইেত পােরন মেম  কান চুি েত উে খ করা হয়; অথবা

(খ) প গেণর মেধ  অন  কানভােব কান চুি র উে খ করা হয়-

সই ে  সংি  চুি েত উে িখত কান সািলস িবিধও উ  চুি র অ ভর ্ ◌ু  হইেব¸

(৩) যইে ে  এই আইেনর অধীন কান দাবী উ াপন করা হয় সইে ে  উ  দাবীর পা া দাবী, দাবীর জবাব ও পা া জবােবর ে ও এই আইেনর

ধারা ৩৫ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) বা ধারা ৪১ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) ব তীত অন ান  িবধানাবলী েযাজ  হইেব¸

  
  
 
িলিখত যাগােযােগর াি

 

৫¸ (১) প গণ িভ ভােব স ত না হইেল, এই আইেনর অধীন কান িলিখত যাগােযাগ, নািটশ বা সমন কান প  বা ব ি র উপর জারী করার েয়াজন

হইেল এবং জারীর িবষেয় প গণ িভ ভােব স ত না হইেল, উ  িলিখত যাগােযাগ, নািটশ বা সমন সই প  বা ব ি র উপর জারী হইয়ােছ বিলয়া গণ

হইেব, যিদ-

(ক) উহা তাহােক ব ি গতভােব বা তাহার ব বসািয়ক িঠকানা বা তাহার াভািবক

বাস ান বা অন  কান ভােব তাহার িচিঠর িঠকানায় সরবরাহ করা হইয়া থােক; এবং

(খ) দফা (ক) ত উিল ্ লিখত কান জায়গায় াভািবক অনুস ােনর পরও তাহােক না পাওয়া যায় তাহা হইেল তাহার শষ জানা ব বসািয়ক, বাস ান বা

িচিঠর িঠকানায় রিজি কৃত ডাকেযােগ বা অন  কান প িতেত িরত হয় এবং উহােত উ েপ রেণর মাণ িলিপব  থােক¸

(২) যাগােযাগ, নািটশ বা সমন যই তািরেখ, মত, সরবরাহ বা রণ করা হইেব সই তািরেখ া  হইয়ােছ মেম  গণ  হইেব¸

(৩) কান িবচার িবভাগীয় কতৃপে র কায ধারা স িকত যাগােযাগ, নািটশ বা, মত, সমেনর ে  এই ধারা েযাজ  হইেব না¸

  
  
 
আপি র অিধকার পিরত াগ

 

৬¸ কান প -

(ক) প গণ ব ত য় ঘটাইেত পাের এই আইেনর এমন কান িবধান িতপািলত হয় নাই; বা

(খ) সািলস চুি র অধীন কান আবশ কতা িতপািলত হয় নাই-

এমেম  অবগত থািকয়া উ  প  যিদ অেযৗি ক িবল  ব তীত বা তদিবষেয় কান সময়সীমা থািকেল অনু প সময়সীমার মেধ  আপি  না কিরয়া সািলেস

অ সর হয়, তাহা হইেল উ  প  আপি র অিধকার পিরত াগ কিরয়ােছ বিলয়া গণ  হইেব¸

  
  
 
সািলস চুি র আওতাভু  িবষেয়

আদালেতর এখিতয়ার

 

৭¸ সািলস চুি র কান প  অপর কান পে র িব ে  উ  চুি র অধীেন সািলেস অপেণ স ত কান িবষেয় আইনগত কায ধারা জু কিরেল, বতমােন

চিলত অন  কান আইেন যাহাই থাকুক না কন, এই আইেনর িবধান ব তীত অন  কান আইনগত কায ধারার নানীর এখিতয়ার আদালেতর থািকেব না¸

  
  
 
আদালত এবং হাইেকাট

িবভােগর অ ব ত কালীন আেদশ

দােনর মতা

 

১[ ৭ক¸ (১) ধারা ৭ এ যাহা িকছুই থাকুক না কন, প গণ িভ ভােব স ত না হইেল, কান পে র আেবদেনর ি েত সািলসী কায ধারা চলাকালীন

িকংবা তৎপূেব  অথবা ধারা ৪৪ বা ৪৫ এর অধীন সািলসী রােয়দাদ কায কর না হওয়া পয  আ জ ািতক বািণিজ ক সািলেসর ে  হাইেকাট  িবভাগ এবং

অন ান  সািলেসর ে  আদালত িন বিণ ত িবষেয় আেদশ দান কিরেত পািরেব, যথা:-

(ক) নাবালক বা অ কৃিত  ব ি র পে  সািলসী কায ধারা পিরচালনার জন  অিভভাবক িনেয়াগ;



(খ) সািলসী চুি র অ ভু  কান িবষয়ব  িহসােব অ ভু  কান মালামাল বা স ি র অ ব ত কালীন হফাজত বা িব য় বা অন  কান সংর ণমূলক

ব ব া হণ;

(গ) কান প  কতর ্ ◌ৃক সািলসী রােয়দাদ কায কর কিরবার ে  িতব কতা সৃি র লে  কান স ি হ া র িকংবা ানা েরর উপর িনেষধা া;

(ঘ)  সািলসী  কায ধারার  অ ভু  কান  িবষয়ব  িহসােব  অ ভু  কান  মালামাল  বা  স ি  আটক,  সংরণ,  পিরদশ ন,  িচ ায়ন,  ফেটাসং হ,

হফাজতকরণ, তথ  ও নমুনা সং হ, পয েব ণ, পরী ণ বা সা  হণ কিরবার জন  এবং তদুে েশ  কান পে র দখলকৃত ভূিম বা ইমারেত েবেশর

জন  য কান ব ি েক মতা অপণ;

(ঙ) অ ব ত কালীন িনেষধা া;

(চ) িরিসভার িনেয়াগ; এবং

(ছ) আদালত অথবা হাইেকাট  িবভােগর িনকট যুি সং ত বা যথাযথ তীয়মান হয় এই প অন  য কান অ ব ত কালীন সংর ণমূলক ব ব া হণ¸

(২) কান আইনগত কায ধারার িবষেয় আদালত বা হাইেকাট  িবভােগর যই প মতা রিহয়ােছ উপ-ধারা (১) এর অধীন আেদশ দােনর ে ও আদালত

বা, মত, হাইেকাট  িবভােগর সই প মতা থািকেব¸

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন া  আেবদন স েক আদালত বা হাইেকাট  িবভাগ কতৃক আেদশ দােনর পেূব  অপর প েক নািটশ দান কিরেত হইেব:

তেব শত থােক য, আদালত বা, মত, হাইেকাট  িবভাগ যিদ এই মেম  স  হয় য, কান িবষেয় তাৎ িণক আেদশ দান করা না হইেল অ ব ত কালীন

ব ব া হণ সং া  উে শ  ব থ  হইেব, তাহা হইেল উ প নািটশ দােনর েয়াজন হইেব না¸

(৪) আদালত বা হাইেকাট  িবভাগ যিদ এই মেম  স  হয় য, কান িবষেয় উপ-ধারা (১) এর অধীন কায ম হেণর মতা সািলসী াইবু ্ যনােলর নাই

অথবা াইবু ্ যনাল ধারা ২১ এর অধীন সংি  িবষেয় আেদশ দােন ব থ  হইয়ােছ, তাহা হইেল আদালত বা, মত, হাইেকাট  িবভাগ, এই ধারার অধীন

আেদশ দান কিরেত পািরেব¸

(৫) এই ধারার অধীন দ  কান আেদশ আদালত বা, মত, হাইেকাট  িবভাগ, যথাথ  মেন কিরেল বািতল, পিরবতন বা সংেশাধন কিরেত পািরেব¸

(৬) উপ-ধারা (১) এর অধীন দ  কান আেদশসংি  কান িবষেয় মতা া  কান সািলসী াইবু ্ যনাল িকংবা অন  কান িত ান বা ব ি  কতৃক উ

িবষেয় কান আেদশ দান করা হইেল, সই িবষেয় আদালত বা, মত, হাইেকাট িবভাগ কতৃক দ  আেদশ স ূণ  িকংবা মত উ  আেদেশর

সংি  অংশ িবেশষ অকায কর হইেব¸]

  
  
 

শাসিনক সহায়তা

 

৮¸ সািলসী কায ধারা  পিরচালনা  সহজতর করার লে  প গণ বা, প গেণর স িত েম, সািলসী াইবু ্ যনাল কান উপযু  ব ি র মাধ েম শাসিনক

সহায়তা হণ কিরেত পািরেব¸

  
  

পিরে দ-৩

সািলস চুি

 
সািলস চুি র ধরন

 

৯¸ (১) কান সািলস চুি  (ধৎনরঃৎধঃরড়হ ধমৎববসবহঃ) কান চুি েত (পড়হঃৎধপঃ) সািলস অনুে দ েপ বা পৃথক চুি  আকাের হইেত পািরেব¸

(২) সািলস চুি  িলিখত হইেত হইেব এবং একিট সািলস চুি  িলিখত বিলয়া গণ  হইেব যিদ চুি র িবষয়িট-

(ক) প গণ ারা সিহকৃত কান দিলেলর অংশ হয়;

(খ) িচিঠ, টেলঙ্, টিল াম, ফ াঙ্, ই- মইল বা িবিনমেয়র অন  কান মাধ েম যাগােযাগ করা হয় এমন কান ইন ু েমে  উে খ থােক;

(গ) দাবী ও দাবীর জবাব সং া  প গেণর মেধ  িবিনময়কৃত কান টেমে  উে খ থােক যাহা এক প  চুি র অি  বিলয়া দাবী কের এবং অপর প

উহা অ ীকার কের না¸

ব াখ া¸- কান িলিখত চুি েত (পড়হঃৎধপঃ) সািলস অনুে দ স িলত অন  কান দিলেলর উে খ থািকেল এবং উ প উে খ থাকার ফেল সািলস অনুে দ



চুি র অংেশ পিরণত হইেল উহা সািলস চুি  হইেব¸

  
  
 
িবেরােধর সািলসেযাগ তা

 

১০¸ (১) সািলস চুি র কান প  বা উ  পে র অধীন দাবীদার কান ব ি  সািলেসর মাধ েম মীমাংসা  হইেব মেম  মৈতক  হইয়ােছ এমন কান িবষেয়

চুি র অন  কান প  বা অনু প পে র অধীন দাবীদার কান ব ি র িব ে  কান আদালেত কান আইনগত কায ধারা জু কিরেল, উ  কায ধারায়

িলিখত জবাব দািখল কিরবার পূেব  য কান প  িবষয়িট সািলেস অপণ কিরবার জন  সংি  আদালেত আেবদন কিরেত পািরেব¸

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আেবদেনর ি েত আদালেতর িনকট যিদ তীয়মান হয় য, সংি  সািলস চুি  িবদ মান আেছ এবং উহা বািতল, অকায কর

বা সািলস ারা িন ি র অেযাগ  হয় নাই, তাহা হইেল আদালত িবষয়িট সািলেস রণ কিরেব এবং উ  কায ধারা িগত কিরেব¸

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন আেবদন আদালেতর িবেবচনাধীন এবং আইনগত কায ধারা িবচারাধীন থাকা সে ও সংি  িবষেয় সািলস সূচনা করা, অব াহত

রাখা এবং সািলসী রােয়দাদ দান করা যাইেব¸

  
  

পিরে দ-৪

সািলসী াইবু নাল গঠন

 
সািলসকারীর সংখ া

 

১১¸ (১) উপ-ধারা (৩) এর িবধানাবলী সােপে  সািলসী াইবু ্ যনােল সািলসকারীর সংখ া িনধ ারেণ প গেণর াধীনতা থািকেব¸

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সংখ া িনধ ািরত না হইেল িতনজন সািলসকারী সম েয় সািলসী াইবু ্ যনাল গিঠত হইেব¸

(৩) িভ ভােব স ত না  হইেল প গণ যইে ে  জাড়সংখ ক  সািলসকারী  িনেয়াগ কিরেব সইে ে  িনেয়াগ া  সািলসকারীগণ যৗথভােব একজন

অিতির  সািলসকারী িনেয়াগ কিরেবন, িযিন সািলসী াইবু ্ যনােলর চয়ারম ান িহসােব দািয়  পালন কিরেবন¸

  
  
 
সািলসকারী িনেয়াগ

 

১২¸ (১) সািলসকারী িনেয়াগ স িকত প িত িনধ ারেণ স ত হইেত প গেণর, এই আইেনর িবধানাবলী সােপে , াধীনতা থািকেব¸

(২) প গণ িভ ভােব স ত না হইেল, য কান জাতীয়তার ব ি েক সািলসকারী িনেয়াগ করা যাইেব¸

(৩) উপ-ধারা (১) এ উে িখত স ত প িতর অবতমােন-

(ক) একমা  সািলসকারী সম েয় গিঠত সািলসী াইবু ্ যনােলর ে , কান প  হইেত অনুেরাধ াি র ি শ িদেনর মেধ  প গণ সািলসকারী িনেয়ােগ

স ত হইেত ব থ  হইেল, য কান পে র আেবদেনর ি েত-

(অ) আ জ ািতক বািণিজ ক সািলস ব তীত অন ান  সািলেসর ে , জলাজজ উ  সািলসকারী িনেয়াগ কিরেবন; এবং

(আ) আ জ ািতক বািণিজ ক সািলেসর ে , ধান িবচারপিত িকংবা ধান িবচারপিত কতৃক মেনানীত সু ীম কােট র কান িবচারক উ  সািলসকারী

িনেয়াগ কিরেবন;

(খ) িতনজন সািলসকারী সম েয় গিঠত সািলেসর ে , প গণ িভ ভােব স ত না হইেল, েত ক প  একজন কিরয়া সািলসকারী িনেয়াগ কিরেব এবং

উ েপ িনযু  সািলসকারীগণ তৃতীয় একজন সািলসকারী িনেয়াগ কিরেবন, িযিন সািলসী াইবু ্ যনােলর চয়ারম ান হইেবন¸

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন িনেয়াগ প িত অনুসরেণর ে -

(ক) অপর প  হইেত অনুেরাধ াি র ি শ িদেনর মেধ  সািলসকারী িনেয়াগ কিরেত যিদ কান প  ব থ হন; অথবা

(খ) িনেয়াগ া  সািলসকারীগণ যিদ তাহােদর িনেয়ােগর পরবতর ্ ◌ী ি শ িদেনর মেধ  তৃতীয় সািলসকারী িনেয়ােগ স ত হইেত ব থ  হন তাহা হইেল, য

কান পে র আেবদেনর ি েত উ  তৃতীয় সািলসকারী;

(গ) আ জ ািতক বািণিজ ক সািলস ব তীত অন ান  সািলেসর ে  জলাজজ িনেয়াগ কিরেবন; এবং

(ঘ) আ জ ািতক বািণিজ ক সািলেসর ে  ধান িবচারপিত, িকংবা ধান িবচারপিত কতৃক মেনানীত সু ীম কােটর কান িবচারক িনেয়াগ কিরেবন¸

(৫) উপ-ধারা (৪) এর দফা (খ) এর অধীন িনযু  তৃতীয় সািলসকারী উ  াইবু ্ যনােলর চয়ারম ান হইেবন¸

(৬) উপ-ধারা (৪) এর অধীন একািধক সািলসকারী িনযু  হইেল, জলাজজ বা, মত, ধান িবচারপিত িকংবা ধান িবচারপিত কতর ্ ◌ৃক মেনানীত

সু ীম কােট র কান িবচারক উ  সািলসকারীেদর মধ  হইেত একজনেক সািলসী াইবু ্ যনােলর চয়ারমান িনেয়াগ কিরেবন¸

(৭) প গণ কতৃক স ত িনেয়াগ প িতর অধীন যিদ-

(ক) কান প  অনু প প িত অনুসরণ কিরেত ব থ  হয়; বা

(খ) প গণ, বা সািলসকারীগণ, অনু প প িতর অধীন কান িবষেয় স ত হইেত ব থ  হয়; বা

(গ) কান ব ি  বা তৃতীয় কান প  অনু প প িতর অধীন উ  ব ি  বা তৃতীয় পে র উপর আেরািপত কান দািয়  স াদেন ব থ  হয়,

তাহা হইেল য কান প , সািলস চুি েত িনেয়াগদান স েক িভ প কান প া িনধ ািরত না থািকেল, সািলসকারী িকংবা সািলসকারীেদর িনেয়াগ দােনর

িনিম  েয়াজনীয় ব ব া হেণর জন ;

(ঘ) আ জ ািতক বািণিজ ক সািলস ব তীত অন ান  সািলেসর ে , জলাজেজর িনকট আেবদন কিরেত পািরেব এবং জলাজজ সািলসী াইবু ্ যনােলর

চয়ারম ানসহ অন ান  সািলসকারীেদর িনেয়াগ কিরেবন; এবং

(ঙ) আ জ ািতক বািণিজ ক সািলেসর ে , ধান িবচারপিত িকংবা ধান িবচারপিত কতৃক মেনানীত সু ীম কােটর কান িবচারেকর িনকট আেবদন



কিরেত পািরেব এবং ধান িবচারপিত িকংবা  ধান িবচারপিত কতৃক  মেনানীত সু ীম কােট র িবচারক সািলসী াইবু ্ যনােলর চয়ারম ানসহ অন ান

সািলসকারীেদর িনেয়াগ কিরেবন¸

(৮) উপ-ধারা (৩), (৪) এবং (৭) এর অধীন সািলসকারী বা সািলসকারীগেণর িনেয়াগ উ প আেবদন াি র ষাট িদেনর মেধ  দান কিরেত হইেব¸

(৯) ধান িবচারপিত,  িকংবা  ধান িবচারপিত কতৃক মেনানীত সু ীম কােট র িবচারক িকংবা,  মত, জলাজজেক এই ধারার  অধীন সািলসকারী

িনেয়ােগর ে  প গণ কতৃক স ািদত চুি র অধীন সািলসকারীর যাগ তা এবং িনরেপ তার শতসমূহ এবং াধীন ও িনরেপ  সািলসকারী িনেয়াগ

িনি তকরেণর লে  অন ান  যাগ তা িবেবচনা কিরেত হইেব¸

(১০) আ জ ািতক বািণিজ ক সািলেস একমা  সািলসকারী িকংবা  তৃতীয় সািলসকারী  িনেয়ােগর ে  ধান িবচারপিত বা, মত, ধান িবচারপিত

কতৃক মেনানীত সু ীম কােট র িবচারক, প গণ একািধক জাতীয়তার হইেল উ  জাতীয়তা হইেত িভ  জাতীয়তার সািলসকারী িনেয়াগ কিরেত পািরেবন¸

(১১) ধান িবচারপিত িকংবা, মত, জলাজজ এই ধারার অধীন িবষয়ািদ িন ি র জন  যই প প িত বা  পিরক না যথাথ  বিলয়া গণ  কিরেবন

সই প প িত িকংবা পিরক না ণয়ন কিরেত পািরেবন¸

(১২) উপ-ধারা (৩), (৪) এবং (৭) এর অধীন ধান িবচারপিত িকংবা ধান িবচারপিত কতৃক মেনানীত সু ীম কােট র িবচারক িকংবা, মত, জলাজজ

কতৃক দ  িস া  চূড়া  হইেব¸

(১৩) এই ধারার উে শ  পূরণকে  ধান িবচারপিত, কান িনিদ  মামলা বা মামলাসমূেহর জন  িকংবা  সািব ক দািয়  পালেনর জন  কান িবচারকেক

দািয়ে  িনেয়াগ কিরেত এবং উ  িবচারেকর দািয় কাল িনধ ারণ কিরেত পািরেবন¸

ব াখ া¸- এই ধারায় " জলাজজ" অেথ  য জলাজেজর ানীয় অিধে ে র মেধ  সংি  সািলস চুি  স ািদত হইয়ােছ সই জলাজজেক বুঝাইেব¸

  
  
 
আপি র কারণসমূহ

 

১৩¸ (১) সািলসকারী িহসােব িনেয়ােগর অনুেরাধ া  েত ক ব ি  থেম তাহার িনরেপ তা ও াধীনতা স েক স ত সে েহর উ ব হইেত পাের

এই প সকল পিরি িত কাশ কিরেবন¸

(২) েত ক সািলসকারী তাহার িনেয়ােগর সময় হইেত সািলসী কায ধারা চলাকালীন য কান সমেয় উপ-ধারা (১) এ উে িখত পিরি িত অনিতিবলে  চুি র

সকল প েক এবং অন  সকল সািলসকারীেক অবগত কিরেবন, যিদ ইেতামেধ  তাহারা তৎস েক অবিহত না হইয়া থােকন¸

(৩) কান সািলসকারীর িব ে  আপি  উ াপন করা যাইেব যিদ তাহার িনরেপ তা ও াধীনতা স েক সে হ থাকার কান পিরি িত িবদ মান থােক বা

প গণ কতৃক স ত যাগ তা তাহার না থােক¸

(৪) সািলসকারী  িনেয়াগদানকারী  বা  সািলসকারী  িনেয়ােগ স িতদানকারী  কান প , উ  িনেয়ােগর পরবতর ্ ◌ী  সমেয় তাহার জানা  কান পিরি িতর

কারেণ, উ  সািলসকারীর িব ে  আপি  িদেত পািরেবন¸

  
  
 
আপি  দােয়েরর প িত

 

১৪¸ (১) উপ-ধারা (৬) এর িবধান সােপে , প গণ সািলেসর িব ে  আপি  দােয়েরর প িত িন পেণ স ত হওয়ার ে  াধীন থািকেব¸

(২) উপ-ধারা (১) এ উে িখত স িতেত উপনীত হইেত ব থ তার ে  কান প  কান সািলসকারীর িব ে  আপি  দােয়র কিরেত চািহেল উ  প  ধারা

১৩ এর উপ-ধারা (৩) এ উে িখত পিরি িত স েক অবগত হওয়ার ি শ িদেনর মেধ  িলিখত িববৃিতর মাধ েম আপি র কারণসমূহ বণ না কিরয়া সািলসী

াইবু ্ যনােলর িনকট আপি  দােয়র কিরেব¸

(৩) সংি  সািলসকারী তাহার পদ হইেত িনেজেক ত াহার না কিরেল অথবা অপর প  বা একািধক পে র ে  প গণ উ  আপি েত স ত না

হইেল, উপ-ধারা (২) এ উে িখত িলিখত িববৃিত দািখল হওয়ার ি শ িদেনর মেধ  আপি র িবষেয় সািলসী াইবু ্ যনাল িস া  দান কিরেব¸

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন সািলসী াইবু ্ যনাল কতৃক দ  িস া  ারা সং ু  প  উ  িস া  দােনর ি শ িদেনর মেধ  হাইেকাট িবভােগ আপীল

দােয়র কিরেত পািরেব¸

(৫) আপীল দােয়র হওয়ার ন ই িদেনর মেধ  হাইেকাট  িবভাগ উ  িবষেয় িস া  দান কিরেব¸

(৬) প গণ কতৃক স ত প িত, িকংবা উপ-ধারা (৩) এ উে িখত প িতর অধীন দােয়রকৃত আপি  অথবা িস াে র িব ে  দািখলকৃত আপীল অকৃতকায

হইেল সািলসী াইবু ্ যনাল সািলসী কায ধারা অব াহত রািখেব এবং রােয়দাদ দান কিরেব¸

  
  
 
সািলসকারীর কতৃে র অবসান

 

১৫¸ (১) সািলসকারীর কতৃে র অবসান হইেব, যিদ-

(ক) িতিন ীয় পদ হইেত িনজেক ত াহার কিরয়া নন;

(খ) িতিন মারা যান;

(গ) সকল প  তাহার অপসারেণ স ত হয়; বা

(ঘ) িতিন তাহার দািয়  পালেন অথবা অেযৗি ক িবল  ব িতেরেক দািয়  পালেন অ ম হন এবং িনেজেক ীয় পদ হইেত ত াহার কিরয়া নন বা সকল

প  তাহার কতৃ ে র অবসােন স ত হয়¸

(২) যিদ কান সািলসকারী উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) এ উে িখত কারেণ অেযাগ তার জন  দায়ী হইয়া ীয় পদ হইেত িনেজেক ত াহার কিরেত ব থ  হন

এবং সকল প  তাহার অপসারেণ স ত হইেতও ব থ  হয়, তাহা হইেল িবিধ ারা িনধ ািরত সমেয়র মেধ , কান পে র আেবদেনর ি েত-

(ক) আ জ ািতক বািণিজ ক সািলস ব তীত অন ান  সািলেসর ে , জলাজজ;

(খ) আ জ ািতক বািণিজ ক সািলেসর ে  ধান িবচারপিত িকংবা ধান িবচারপিত কতৃক মেনানীত স

ু ীম কােট র কান িবচারক- উ  সািলসকারীেক

অপসারণ কিরেত পািরেবন¸



(৩) যইে ে  প গণ স ত হয়, সইে ে  প গণ কতৃক স ত ব ি র ারা অপসারণ কায কর হইেব¸

(৪) যিদ কান সািলসকারী ীয় পদ হইেত িনেজেক ত াহার কিরয়া নন অথবা যইে ে  উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) এ উে িখত পিরি িতর অধীন সকল

প  তাহার কতৃ ে র অবসােন স ত হয়, সইে ে  উহা এই দফা অথবা ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৩) এ উে িখত কান কারেণর বধতার অেথ  হণ করা

বুঝাইেব না¸

ব াখ া¸- এই ধারায় " জলাজজ" অেথ  য জলাজেজর ানীয় অিধে ে র মেধ  সংি  সািলস চুি  স ািদত হইয়ােছ সই জলাজজেক বুঝাইেব¸

  
  
 
কতৃে র অবসান হইয়ােছ এমন

সািলসকারীর িত াপন

 

১৬¸ (১) কান সািলসকারীর কতৃে র অবসান হইেল উ  সািলসকারীর িত াপক িনেয়ােগর ে  মূল সািলসকারী িনেয়ােগর িবধানাবলী েযাজ  হইেব¸

(২) প গেণর মেধ  মৈতেক র অবতমােন-

(ক) িত ািপত সািলসকারী, সািলসী াইবু ্ যনােলর িবেবচনা মাতােবক, য পয ােয় অপসািরত সািলসকারীর কতৃ  অবসান হইয়ােছ সই পয ায় হইেত

নানী অব াহত রািখেবন;

(খ) কান সািলসকারীর কতৃ  অবসান হওয়ার পূেব  সািলসী াইবু ্ যনােলর কান আেদশ অথবা কান িস া  অনু প অবসােনর কারেণ অৈবধ হইেব না¸

  
  

পিরে দ-৫

সািলসী াইবু নােলর এখিতয়ার

 
সািলসী াইবু ্ যনােলর ীয়

এখিতয়ার িবষেয় িস া

দােনর মতা

 

১৭¸ প গণ িভ ভােব স ত না হওয়ার ে , িনে া  িবষয়সহ য কান ে  সািলসী াইবু ্ যনাল ীয় এখিতয়াের িস া  দান কিরেত পািরেব, যথা:-

(ক) বধ সািলস চুি র অি  থাকা;

(খ) সািলসী াইবু ্ যনােলর যথাযথভােব গঠন;

(গ) সািলস চুি িট জননীিতর পিরপ ী হওয়া;

(ঘ) সািলস চুি িট স াদেনর অেযাগ  হওয়া; এবং

(ঙ) সািলস চুি  মাতােবক সািলেস িরত িবষয়ািদ¸

  
  
 
চুি র িবভাজ তা

 

১৮¸ সািলসী াইবু ্ যনােলর এখিতয়ার িনধ ারেণর উে েশ  িস া  দােনর ে  অন  চুি র অংশ েপ িবদ মান েত ক সািলস চুি  একিট পৃথক চুি

িহসােব গণ  হইেব¸

  
  
 
সািলসী াইবু ্ যনােলর এখিতয়ার

িবষেয় আপি

 

১৯¸ (১) সািলসী াইবু ্ যনােলর এখিতয়ার স িকত কান আপি  জবাব দািখেলর পূেব  উ াপন কিরেত হইেব¸

(২) সািলস কায ধারা চলাকােল সািলসী াইবু ্ যনাল কান িবষেয় উহার কতৃে র পিরসীমা অিত ম করার সে  সে  পিরসীমা বিহভর ্ ◌ূত িবষয়ক অিভেযাগ

উ াপন কিরেত হইেব¸

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ উে িখত সময়সীমার পের উ ািপত কান আপি  হণ করা  যাইেব যিদ সািলসী াইবু ্ যনােলর িবেবচনায় উ প িবল

যুি সংগত িবেবিচত হয়¸

(৪) সািলসী াইবু ্ যনাল উপ-ধারা (১) ও (২) এ উে িখত আপি র উপর িস া  দান কিরেব এবং যইে ে  সািলসী াইবু ্ যনাল কান অিভেযাগ খািরজ

কিরেব সইে ে  সািলসী কায ধারা অব াহত রািখেব এবং রােয়দাদ দান কিরেব¸

(৫) কান সািলসকারী িনেয়াগ কিরয়ােছন বা িনেয়াগদােন অংশ হণ কিরয়ােছন কবলমা  এই কারেণ কান প  াইবু ্ যনােলর এখিতয়ার স েক আপি

উ াপন করা হইেত বািরত হইেবন না¸

  
  
 
এখিতয়ার সং া  িবষেয়

িস া  দােন হাইেকাট

িবভােগর মতা

 

২০¸ (১) হাইেকাট িবভাগ, সািলসী কায ধারার য কান পে র আেবদেনর ি েত, অন  সকল পে র িত নািটশ জারীপূব ক, সািলসী াইবু ্ যনােলর

এখিতয়ার স িকত য কান িবষেয় িস া  দান কিরেত পািরেব¸

(২) এই ধারার অধীেন কান আেবদন িবেবচনা করা হইেব না, যিদ না হাইেকাট  িবভাগ এই মেম  স  হয় য-

(ক) িবষয়িট িন ি  হইেল খরচার পয া  সা য় হইেত পাের;

(খ) আেবদনিট অিবলে  দািখল করা হইয়ািছল; এবং

(গ) িবষয়িট িন ি র সমথ েন উ ম যুি  রিহয়ােছ¸

(৩) যই সকল যুি র িভি েত হাইেকাট  িবভাগ কতৃক িবষয়িট িন ি  হওয়া েয়াজন সই সকল যুি  উ  আেবদেন উে খ কিরেত হইেব¸

(৪) প গণ িভ ভােব স ত না হইেল, এই ধারার অধীন কান আেবদন হাইেকাট িবভােগ িবচারাধীন থাকাকােল, সািলসী াইবু ্ যনাল সািলস কায ম

অব াহত রািখেত এবং রােয়দাদ দান কিরেত পািরেব¸

  
  
 



সািলসী াইবু ্ যনােলর

অ বতর ্◌ীকালীন আেদশ

দােনর মতা

 

২১¸ (১) প গণ িভ ভােব স ত না হইেল, কান পে র অনুেরােধ িবেরাধীয় কান িবষয় স েক অ ব তর

্ ◌ীকালীন সংর ণমূলক ব ব া হেণ সািলসী

াইবু ্ যনাল অন  কান প েক আেদশ িদেত পািরেব এবং উ  আেদেশর িব ে  কান আপীল দােয়র করা যাইেব না¸

(২) সািলসী াইবু ্ যনাল উপ-ধারা (১) এর অধীন িনেদ িশত ব ব া স েক কান প েক উপযু  জামানত সরবরােহর িনেদ শ িদেত পািরেব¸

(৩) অপর প েক নািটশ দান ব তীত এই ধারার অধীেন কান আেদশ দান করা যাইেব না:

তেব শত থােক য, সািলসী াইবু ্ যনাল যিদ এই মেম  স  হয় য, িবলে র কারেণ এই ধারার অধীন অ ব তর ্ ◌ীকালীন ব ব া হেণর উে শ  ব থ  হইেব,

তাহা হইেল সািলসী াইবু ্ যনাল নািটশ দােনর শত পিরহার কিরেত পািরেবন¸

(৪) সািলসী াইবু ্ যনাল কতৃক দ  অ ব তর ্ ◌ীকালীন ব ব া হেণর আেদশ উ  ব ব া হেণর অনুেরাধকারী পে র আেবদেনর িভি েত আদালত কতৃক

বলবৎ হইেত পািরেব¸

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন অ ব তর ্ ◌ীকালীন ব ব া বলবৎকরেণর জন  আদালেত দািখলকৃত আেবদন ধারা ৭ বা সািলসী চুি র সিহত অসাম স পূণ  নয়

বা চুি র কান শত পিরত াগ নয় মেম  গণ  হইেব¸

  
  
 
সািলস ব তীত অন ভােব

িন ি

 

২২¸ (১) সািলসী াইবু ্ যনাল কতৃক সািলস ব তীত অন ভােব িবেরােধর িন ি  উৎসািহত করা হইেল উহা সািলস কায ধারার সিহত অসাম স পূণ  হইেব না

এবং সািলসী াইবু ্ যনাল সকল পে র স িত েম, সািলসী কায ধারার য কান পয ােয়, িবেরাধীয় িবষয়িট িন ি র জন  মধ তা, আেপাষ বা অন  য

কান প িত অনুসরণ কিরেত পািরেব¸

(২) সািলসী কায ধারা  চলাকােল প গণ িবেরাধীয়  িবষয়িট আেপােষ িন ি  কিরেল এবং প গণ কতৃক অনু  হইেল, সািলসী াইবু ্ যনাল উ প

িন ি েক সবস ত িস া  িহসােব সািলসী রােয়দাদ আকাের িলিপব  কিরেব¸

(৩) সব স ত শেত সািলসী রােয়দাদ ধারা ৩৮ মাতােবক দ  হইেব এবং উহা য একিট স ত শেতর সািলসী রােয়দাদ এই মেম  উ  রােয়দােদ উে খ

কিরেত হইেব¸

(৪) সব স ত শেতর সািলসী রােয়দােদর ময াদা ও কায করতা িবেরাধীয় অন  য কান িবষেয় দ  সািলসী রােয়দােদর অনু প হইেব¸

  
  

পিরে দ-৬

সািলসী কাযধ ারা পিরচালনা

 
সািলসী াইবু ্ যনােলর সাধারণ

দািয়

 

২৩¸ (১) সািলসী াইবু ্ যনাল উহার িনকট দািখলকৃত য কান িবেরাধ ন ায়সংগত এবং প পাতহীনভােব িন ি  কিরেব এবং এতদুে েশ -

(ক) েত ক প েক িলিখত, মৗিখক বা উভয়ভােব তাহার মামলা উপ াপেনর যুি সংগত সুেযাগ দান কিরেব; এবং

(খ) েত ক প েক অন ান  প  বা সংি  অন  য কান ব ি  কতৃক াইবু ্ যনােল উপ ািপত দিলল ও াসংিগক অন ান  সাম ী পরী া করার যুি স ত

সুেযাগ দান কিরেব¸

(২) সািলসী াইবু ্ যনাল উহার িনকট সািলেসর জন  দািখলকৃত কান িবেরাধ যথাস ব ত িন ি  কিরেব¸

(৩) সািলসী াইবু ্ যনাল সািলসী কায ধারা পিরচালনার ে , কায িবিধ ও সা  িবষেয় িস া  হেণ এবং উহার উপর অিপত অন  সকল মতা েয়ােগ

ন ায়সংগত, প পাতহীনভােব দািয়  পালন কিরেব¸

  
  
 
সািলসী াইবু ্ যনাল দওয়ানী

কায িবিধ আইন এবং সা

আইন অনুসরেণ বাধ  নয়

 

২৪¸ এই আইেনর অধীন কান িবেরাধীয় িবষয় িন ি র ে  সািলসী াইবু ্ যনাল দওয়ানী কায িবিধ এবং সা  আইেনর িবধানাবলী অনুসরেণ বাধ

হইেব না¸

  
  
 
কায িবিধ িনধ ারণ

 

২৫¸ (১) সািলসী াইবু ্ যনাল উহার কায ধারায় অনুসরণীয় সকল বা য কান িবষেয়, এই আইেনর িবধানাবলী সােপে , প গণ কতৃক িনধ ািরত কায প িত

অনুসরণ কিরেব¸

(২) উপ-ধারা (১) এ উে িখত কায প িতর অনুপি িতেত সািলসী াইবু ্ যনাল উহার কায ধারা পিরচালনায় প িতগত ও সা গত িবষয় িল, এই আইেনর

িবধানাবলী সােপে , িনধ ারণ কিরেব¸

(৩) প গণ কতৃক চুি র মাধ েম, বা সািলসী াইবু ্ যনাল কতৃক কায ধারা পিরচালনায় প িতগত ও সা গত িবষয় িল িনধ ারেণর মতার হািন না কিরয়া

উ প প িতগত ও সা গত িবষয় িলেত িন বিণ ত িবষয় িল অ ভর ্ ◌ু  হইেব; যথা:-

(ক) সম  বা আংিশক কায ধারা অনুি ত হওয়ার সময় ও ান;

(খ) কায ধারায় ব বহায  ভাষা এবং কান সংি  দিলেলর অনুবাদ সরবরাহ করা;

(গ) দাবী সং া  িলিখত িববরণ ও আ প  সমথ েনর নমুনা, দািখেলর সময় এবং সংেশাধেনর পিরসীমা;

(ঘ) দিলেলর কাশ ও উপ াপন;

(ঙ) প গণেক িজ ািসতব   ও উহার জবাব;

(চ) কান উপাদােনর হণেযাগ তা, াসংিগকতা বা ওজেনর িবষেয় িলিখত বা মৗিখক সা ;

(ছ) িবেরাধীয় িবষেয় ঘটনা বা আইনগত িদক পয ােলাচনায় সািলসী াইবু ্ যনােলর মতা;



(জ) মৗিখক বা িলিখত সা  পশ বা উপ াপন¸

(৪) সািলসী াইবু ্ যনাল তৎকতৃক দ  কান িনেদ শ বা বায়েনর সময় ধায  কিরেত এবং ধায কৃত সময় বিধ ত কিরেত পািরেব¸

  
  
 
সািলেসর ান

 

২৬¸ (১) প গণ সািলেসর ান িনধ ারেণর লে  মৈতেক  উপনীত হইেত পািরেব¸

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মৈতক  না হইেল, প গেণর সুিবধাসহ মামলার অব া িবেবচনায় রািখয়া সািলসী াইবু ্ যনাল সািলেসর ান িনধ ারণ কিরেব¸

(৩) উপ-ধারা (১) এবং (২) এ যাহা িকছুই থাকুক না কন, প গণ িভ ভােব স ত না হইেল, সািলসী াইবু ্ যনাল উহার সদস েদর আলাপ আেলাচনার

জন , সা ী, িবেশষ  বা প গেণর নানীর জন  বা দিলল, ব সাম ী বা অন ান  স ি  পিরদশেনর জন  তৎকতৃক উপযু  িবেবিচত য কান ােন

িমিলত হইেত পািরেব¸

  
  
 
সািলসী কায ধারা 

 

২৭¸ প গণ িভ ভােব স ত না হইেল, কান সািলসী কায ধারা  হইয়ােছ মেম  গণ  হইেব, যিদ-

(ক) সংি  সািলস চুি  েযাজ  হয় এই প কান িবেরােধর উ ব হয়; এবং

(খ) চুি র কান প -

(অ) অন  পে র িনকট হইেত উ  চুি  হইেত উ ুত কান িবেরাধ সািলেস রণ কিরেত বা রণ করার িবষেয় স িত াপেনর নািটশ া  হয়; বা

(আ) অন  পে র িনকট হইেত িবেরাধীয় িবষেয় একিট সািলসী াইবু ্ যনাল িনেয়ােগর জন  বা িনেয়ােগ অংশ হণ কিরেত বা স ত হইেত বা একিট সািলসী

াইবু ্ যনােলর িনযুি েত অনুেমাদন াপেনর নািটশ া  হয়¸

  
  
 
কায ধারা সংহতকরণ এবং

একে  নানী

 

২৮¸ (১) প গণ এতদুে েশ  স ত হইেত পািরেব য-

(ক) কান সািলসী কায ধারা অন  সািলসী কায ধারার সােথ সংহত হইেব;

(খ) স ত শতাধীেন একে  নানী অনুি ত হইেব¸

(২) প গণ মৈতেক র মাধ েম অনু প মতা সািলসী াইবু ্ যনালেক অপণ না  কিরেল, কায ধারা  সংহতকরণ বা একে  নানীর আেদশ দােনর কান

মতা সািলসী াইবু ্ যনােলর থািকেব না¸

  
  
 
দাবীর িববরণী ও জবাব

 

২৯¸ (১) প গণ িভ ভােব স ত না হইেল, সািলসী াইবু ্ যনাল কতৃক িনধ ািরত সময়সীমার মেধ  দাবীকারী তাহার দাবী সমথ নকারী ঘটনা, িবেবচ  িবষয় ও

াথর ্ ◌ীত িতকার বণ না কিরেব এবং িতপ  এই সকল সুিনিদ  িবষেয় জবাব দান কিরেব¸

(২) প গণ িববরেণর সােথ সংি  সকল দিলল দািখল কিরেত এবং ভিবষ েত উপ াপন করা হইেব এই প সকল দিলল বা সাে র িববরণ সংযু  কিরেত

পািরেব¸

(৩) প গণ িভ ভােব স ত না হইেল, সািলসী কায ধারা চলাকােল য কান প  তাহার দাবী সংেশাধন বা দাবীর সিহত সংেযাজন কিরেত পািরেব, যিদ না

সািলসী াইবু ্ যনাল ন ায়িবচার বা িবল  এড়ােনার ােথ  উ  সংেশাধন বা সংেযাজন ম ুর করা যথাযথ হইেব না মেম  িবেবচনা কের¸

  
  
 
নানী ও কায ধারা

 

৩০¸ (১) প গণ িভ ভােব স ত না হইেল, সা  উপ াপেনর জন  মৗিখক নানী বা মৗিখক যুি তক অনু ান করা হইেব িকনা অথবা প গণ কতৃক

দািখলকৃত হলফনামাসহ দিলল ও অন ান  উপাদােনর িভি েত কায ধারা পিরচালনা করা হইেব িকনা তাহা সািলসী াইবু ্ যনাল িনধ ারণ কিরেব:

তেব শত থােক য, কান মৗিখক নানী অনুি ত হইেব না মেম  প গণ মৈতেক  উপনীত না হইেল, সািলসী াইবু ্ যনাল য কান পে র অনুেরােধ বা িনজ

উেদ ােগ কায ধারার যথাযথ পয ােয় মৗিখক নানী হণ কিরেব¸

(২) নানী হণ এবং দিলল, ব সাম ী বা অন ান  স ি  পিরদশ েনর উে েশ  সািলসী াইবু ্ যনােলর বঠেকর িবষেয় প গণেক পয া  অি ম নািটশ

দান কিরেব¸

(৩) সািলসী াইবু ্ যনােলর িনকট সরবরাহকৃত সকল িববরণী, দিলল বা অন ান  তথ  বা কান একপ  কতৃক উ  াইবু ্ যনােলর িনকট দািখলকৃত আেবদন

স েক অপর প েক অবগত কিরেব এবং সািলসী াইবু ্ যনাল িস া  হেণর জন  িনভ র কিরেত পাের এইপ য কান িবেশষ  িতেবদন বা সা গত

দিলল প গণেক অবগত কিরেব¸

  
  
 
আইনগত বা অন ান

িতিনিধ

 

৩১¸ প গণ িভ ভােব স ত না হইেল, সািলসী কায ধারার কান প  আইনজীবী বা তাহার মেনানীত অন  কান ব ি র মাধ েম উ  কায ধারায় িতিনিধ

কিরেত পািরেব¸

  
  
 
িবেশষ , আইন উপেদ া বা

এেসসর িনেয়ােগর মতা

 

৩২¸ (১) প গেণর মেধ  িভ প চুি  না থািকেল, সািলসী াইবু ্ যনাল-

(ক) তৎকতর ্ ◌ৃক িনধ ািরত সুিনিদ  িবষেয় িতেবদন দািখল করার জন  িবেশষ  বা আইন উপেদ া িনেয়াগ কিরেত পািরেব;

(খ) কািরগির িবষেয় সহায়তাদােনর জন  এেসসর িনেয়াগ কিরেত পািরেব; এবং

(গ) সংি  কান তথ  দােনর বা সংি  দিলল, ব সাম ী বা অন ান  স ি  িবেশষ , আইন উপেদ া, বা, মত, এেসসেরর পিরদশ েনর জন



উপ াপন কিরেত বা উহােত েবশািধকার দােনর জন  কান প েক আেদশ কিরেত পািরেব¸

(২) প গণ িভ ভােব স ত না হইেল-

(ক) কান পে র বা সািলসী াইবু ্ যনােলর অনুেরােধ কান িবেশষ , আইন উপেদ া, বা, মত, এেসসর তাহার িলিখত বা মৗিখক িতেবদন দািখল

এবং তথ , মতামত বা পরামশ  সরবরাহ কিরবার পর মৗিখক নানীেত অংশ হণ কিরেব, যাহােত প গণ তাহােক  কিরেত এবং িবেবচ  িবষেয় িবেশষ

সা ী উপ াপেনর সুেযাগ পাইেত পাের;

(খ) িবেশষ , আইন উপেদ া, বা, মত, এেসসর তাহার দখেল থাকা সমুদয় দিলল, ব সাম ী বা অন ান  স ি , যাহা িতেবদন ণয়েনর জন

তাহােক সরবরাহ করা হইয়ািছল, তাহা কান পে র অনুেরােধ উ  পে র াি সাধ  কিরেব;

(গ) কান িবেশষ , আইন উপেদ া বা এেসসর কতৃক সািলসী াইবু ্ যনােল দািলখকৃত কান িতেবদন, তথ , মতামত বা পরামেশ র উপর ম ব  করার জন

প গণেক যুি সংগত সুেযাগ দান কিরেব¸

  
  
 
সা ীর িত সমন

 

৩৩¸ (১)  সািলসী াইবু ্ যনাল বা,  সািলসী  াইবু ্ যনােলর অনুমিত েম,  সািলসী কায ধারার  কান প েয়াজনীয় কান  ব ি েক পরী ার  জন , বা

ব সাম ী  উপ াপেনর জন  বা  উভয় উে েশ  সািলসী াইবু ্ যনােলর স ুেখ হািজর হইবার জন  বা, মত, উপ াপেনর জন  সমন ইসু ্ যর লে

আদালেত আেবদন কিরেত পািরেব এবং আদালত অনু প সমন ইসু ্ য কিরেব¸

(২) আদালেত কান মাক মার িবচাের কান ব ি েক য ে র উ রদােন বা য ব  উপ াপেন বাধ  করা যায় না উপ-ধারা (১) এর অধীন ইসু ্ যকৃত

কান সমেনর মাধ েম সািলসী াইবু ্ যনােল হািজর করা কান ব ি েক সই প কান ে র উ রদােন বা দিলল বা ব -সাম ী উপ াপেনও বাধ  করা

যাইেব না¸

(৩) যই সকল ব ি  উপ-ধারা (১) এর অধীেন ইসু ্ যকৃত সমন অনুসাের সািলসী াইবু ্ যনােল হািজর হইেত ব থ  হইেব, বা অন  কান সংি  ব াপাের বা

িবষেয় িবচু্যিত কিরেব বা স াদেন অ ীকার কিরেব বা সািলসী কায ধারা চলাকােল সািলসী াইবু ্যনাল অবমাননার অপরাধ কিরেব, তাহা হইেল, সািলসী

াইবু ্ যনােলর অিভেযােগর িভি েত তাহারা, আদালেতর আেদশ ারা, আদালেত মাক মার িবচারকােল কৃত অনু প অপরােধর জন  যই প শাি র জন

দায়ী হইেতন সই প শাি র জন  দায়ী হইেবন¸

  
  
 
সািলসী াইবু ্ যনােল সা

দান

 

৩৪¸ প গণ িভ ভােব স ত না হইেল-

(ক) সািলসী াইবু ্ যনােল মৗিখক বা িলিখতভােব বা এিফেডিভট ারা সা  দান করা যাইেব;

(খ) সা ীর স িত সােপে , সািলসী াইবু ্ যনাল সা ীেক শপথ বা সত  পাঠ করাইেত পািরেব¸

  
  
 
প গেণর ব থতার ে

সািলসী াইবু ্ যনােলর মতা

 

৩৫¸ (১) যথাযথভােব ও ত সািলসী কায ধারা পিরচালনার জন  আবশ কীয় কান িকছু  স াদেন কান পে র ব থতার ে  সািলসী াইবু ্ যনােলর

মতার িবষেয় প গণ চুি েত উপনীত হইেত পািরেব¸

(২) কান দাবীদার ধারা ২৯ এর-

(ক) উপ-ধারা (১) অনুসাের তাহার দাবীর িববরণী দােন ব থ  হইেল সািলসী াইবু ্ যনাল কায ধারা সমা  কিরেব; এবং

(খ) উপ-ধারা (১) অনুসাের উ  দাবীদােরর িতপ  জবােবর িববরণী দােন ব থ হইেল সািলসী াইব

ু ্ যনাল ঐ ব থ তােক অিভেযােগর ীকৃিত গণ  না

কিরয়া কায ধারা অব াহত রািখেব¸

(৩) যিদ সািলসী াইবু ্ যনােলর িনকট ইহা সে াষজনকভােব তীয়মান হয় য, দাবী আদােয়র জন  ব ব া হেণর ে  দাবীদার এমন অ াভািবক ও

অমাজ নীয় িবল  কিরয়ােছন যাহার ফেল-

(ক) িবেরােধর ন ায  সমাধান স ব না হওয়ার মত বা ব ঝুঁিকর সৃি  হইয়ােছ বা হইবার স াবনা দখা িদয়ােছ; বা

(খ) িতপে র জন  তর িতর কারণ হইয়ােছ বা িতর স াবনা দখা িদয়ােছ-

তাহা হইেল সািলসী াইবু ্ যনাল দাবী খািরজ কিরয়া রােয়দাদ দান কিরেত পািরেব¸

(৪) যিদ কান প , পয া  কারণ ব তীত, এতদুে েশ  জারীকৃত নািটশ াি  সে ও-

(ক) কান মৗিখক নানীেত হািজর হইেত বা িতিনিধ  কিরেত ব থ  হয়; বা

(খ) আবশ কীয় িলিখত সা  দািখল কিরেত বা  িলিখত িনেবদন উপ াপেন ব থ হয়, তাহা হইেল সািলসী াইবু ্ যনাল উ  পে র অনুপি িতেত বা,

মত, তাহার পে  িলিখত সা  বা িনেবদন উপ াপন ব তীত কায ধারা অব াহত রািখেত এবং উপ ািপত সাে র িভি েত রােয়দাদ দান কিরেত

পািরেব¸

(৫) কান প  পয া  কারণ দশ ন ব তীত সািলসী াইবু ্ যনােলর কান আেদশ বা িনেদ শ িতপালেন ব থ হইেল, উ  াইবু ্ যনাল অনু প আেদশ বা

িনেদ শ িতপালেনর জন  উহার িবেবচনায় সময়সীমা িনিদ  কিরয়া আেদশ দান কিরেত পািরেব¸

(৬) কান দাবীদার জামানত বা খরচার সং ােনর লে  সািলসী াইবু ্ যনাল কতর ্ ◌ৃক দ  কান আেদশ বা িনেদ শ পালেন ব থ  হইেল উ  াইবু ্ যনাল দাবী

খািরজ কিরয়া রােয়দাদ দান কিরেত পািরেব¸

(৭) এই ধারার কান উপ-ধারায় উে খ করা হয় নাই, সািলসী াইবু ্ যনােলর এমন কান আেদশ যিদ কান প  িতপালেন ব থ হয়, তাহা হইেল উ

াইবু ্ যনাল-

(ক) এই মেম  িনেদ শ দান কিরেত পািরেব য, আেদেশর িবষয়ব  িছল এমন অিভেযাগ বা উপাদােনর উপর অসমথ  প  িনভ র কিরেত পািরেব না;



(খ) আেদশ অমােন র কারেণ উ ূত পিরি িত িবেবচনা েম অসমথ  পে র ােথ র িতকূল িস া  হণ কিরেত পািরেব;

(গ) উহার িনকট যথাযথভােব উপ ািপত উপাদােনর িভি েত রােয়দাদ ণয়েন অ সর হইেত পািরেব; বা

(ঘ) আেদশ অমােন র পিরণিতেত খরেচর ব য় িবষেয় উহার িবেবচনায় উপযু  আেদশ দান কিরেত পািরেব̧

  
  

পিরে দ-৭

রােয়দাদ এবং কাযধ ারা পিরসমাি

 
িবেরােধর িবষয়ব েত আইেনর

েয়াগ

 

৩৬¸ (১) কান িবেরােধর িবষয়ব র ে  কান আইন েযাজ  হইেব মেম  প গণ কতৃক িনধ ািরত হইেল সািলসী াইবু ্ যনাল সংি  আইেনর িবধান

অনুসাের উ  িবেরাধ িন ি  কিরেব:

তেব শত থােক য, সংি  ে  প গণ যই দেশর আইন বা আইনগত ব ব া িনধ ারণ কিরেব, সই দেশর চিলত আইেনর িভ তার ে  ধুমা

মৗিলক আইনেক বুঝাইেব¸

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কান দেশর আইন িনধ ারণ করা না হইেল সািলসী াইবু ্ যনাল িবেবচনায়, িভ তার ে , য আইন উপযু  িবেবিচত উ

আইন েয়াগ কিরেব¸

(৩) সািলসী াইবু ্ যনাল চুি র শত অনুযায়ী সাধারণ ন ায় িবচােরর ােথ  সংি  িবষেয় থা, যিদ থােক, িবেবচনায় আিনয়া িস া  দান কিরেব¸

  
  
 
একািধক সািলসকারীর সম েয়

গিঠত সািলসী াইবু ্ যনােলর

িস া  হেণর প িত  

৩৭¸ (১) প গণ অন ভােব স ত না হইেল, একািধক সািলসকারী সম েয় গিঠত সািলসী াইবু ্ যনােলর িস া  উহার সংখ াগির  সদেস র সমথ েন গৃহীত

হইেব¸

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থাকুক না কন, প গেণর ারা অথবা সািলসী াইবু ্ যনােলর সকল সদেস র ারা মতা া  হইেল, প িত স িকত

সকল ে র সািলসী াইবু ্ যনােলর চয়ারম ান িস া  দান কিরেবন¸

  
  
 
সািলসী রােয়দােদর নমুনা ও

িবষয়ব

 

৩৮¸ (১) সািলসী াইবু ্ যনােলর রােয়দাদ িলিখত এবং সািলসকারী বা সািলসকারীগণ কতৃক া িরত হইেত হইেব¸

(২) সািলসকারীর একািধক সািলসকারীর সম েয় গিঠত সািলসী াইবু ্ যনােলর রােয়দােদ সংখ াগির  া র পয া  হইেব এবং কান সািলসকারী া র না

কিরেল উহার কারণ রােয়দােদ উে খ কিরেত হইেব¸

(৩) সািলসী রােয়দােদর অনুকূেল যুি  দশ েনর েয়াজন হইেব না মেম  প গণ স ত হইেল অথবা রােয়দাদিট ধারা ২২ এর অধীন স ত শত অনুযায়ী

দ  হইয়া থািকেল সািলসী রােয়দােদর অনুকূেল যুি  দশ ন করার েয়াজন হইেব না¸

(৪) ধারা ২৬ অনুসাের িনধ ািরত মেত সািলসী রােয়দােদ সািলেসর তািরখ এবং ান উে খ কিরেত হইেব এবং রােয়দাদিট উ  ােন দ  হইয়ােছ বিলয়া

গণ  হইেব¸

(৫) রােয়দাদ দ  হওয়ার পর সািলসী াইবু ্ যনােলর সািলসকারী বা সািলসকারীেদর া র স িলত রােয়দােদর একিট অনুিলিপ েত ক প েক সরবরাহ

কিরেত হইেব¸

(৬) প গেণর ারা অন ভােব সাব  না হইেল-

(ক) সািলসী রােয়দােদ অথ  পিরেশােধর িবষয় থািকেল পিরেশািধতব  অেথ র সিহত, িবেরাধ উ ব হইবার তািরখ হইেত রােয়দাদ দান কিরবার তািরখ

পয  সময়সীমার স ূণ  বা অংেশর জন  সািলস চুি েত িনধ ািরত হাের বা, অনু প হার না থািকেল, সািলসী াইবু ্ যনাল কতৃক িনধ ািরত হাের সুদ যু  করা

যাইেব; এবং

(খ) রােয়দােদ অন ভােব আেদশ দ  না হইেল, রােয়দাদ দ  হওয়ার তািরখ হইেত অথ  পিরেশােধর তািরখ পয  সময়কােলর জন  সািলসী রােয়দাদ

ারা য অথ  পিরেশােধর জন  আেদশ দান করা হইেব উ  অেথর সিহত চিলত ব াংক হার অেপ া ২% অিধক বাৎসিরক হাের সুদ েদয় হইেব¸

ব াখ া¸- এই উপ-ধারার "ব াংক হার" অেথ  বাংলােদশ ব াংক কতৃক সময় সময় িনধ ািরত সুেদর হারেক বুঝাইেব¸

(৭) প গণ অন ভােব স ত না হইেল-

(ক) সািলেসর খরচ সািলসী াইবু ্ যনাল কতৃক িনধ ািরত হইেব; এবং

(খ) সািলসী াইবু ্ যনাল রােয়দােদ-

(অ) খরচ পাইেত অিধকারী পে র নাম;

(আ) খরচ দানকারী পে র নাম;

(ই) খরেচর পিরমাণ অথবা উ  পিরমাণ িনধ ারেণর প িত; এবং

(ঈ) খরচ দান করার প িত উে খ কিরেব¸

ব াখ া¸- এই উপ-ধারার "সািলেসর খরচ" অেথ সা ীেদর িফসহ সািলেসর খরচািদ, আইনগত িফ এবং খরচািদ, সািলস তদারককারী  কান িত ােনর

শাসিনক িফ এবং সািলসী কায ধারা ও সািলসী রােয়দাদ িবষেয় ব িয়ত খরচািদ স িকত যুি সংগত খরচ অ ভর ্ ◌ু  হইেব¸

  
  
 



রােয়দাদ চূড়া  ও বাধ কর

 

৩৯¸ (১) কান সািলস চুি র ধারাবািহকতায় সািলসী াইবু ্ যনাল কতৃক দ  রােয়দাদ চূড়া  হইেব এবং উহা প গণ এবং তাহােদর মাধ েম বা অধীেন

দাবীদার য কান ব ি র উপর বাধ কর হইেব¸

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থাকুক না কন, এই আইেনর িবধান অনুসাের সািলসী রােয়দােদর িব ে  কান ব ি র আপি  উ াপেনর অিধকার ু

হইেব না¸

  
  
 
রােয়দােদর সংেশাধন, ব াখ া

ইত ািদ

 

৪০¸ (১) প গণ নতুন কান সময়সীমা স েক স ত না হইেল রােয়দাদ া  হওয়ার চৗ  িদেনর মেধ -

(ক) কান এক প , অপর প েক নািটশ দান কিরয়া-

(অ) সািলসী রােয়দােদ সংঘিটত হওয়া গণনাগত ভুল কান করিণক অথবা মু া রজিনত িট বা  িবচু্যিত অথবা অনু প কৃিতর অন  কান িট

সংেশাধন কিরেত; অথবা

(আ) যে ে  রােয়দােদর িবভাজনেযাগ  অংশিবেশষ এমন কান িবষয় স িকত যাহা সািলেস িরত হয় নাই এবং সািলেস িরত িবষেয়র উপর দ

িস া েক উহা ভািবত কের না সইে ে  সািলসী রােয়দাদ পিরমাজ ন কিরেত,

সািলসী াইবু ্ যনালেক অনুেরাধ কিরেত পািরেব;

(খ) প গেণর মেধ  মৈতক  সােপে , কান এক প  অপর প েক নািটশ দান কিরয়া য কান সািলসী রােয়দােদর অংশিবেশেষর অথবা কান সু

িবষেয়র উপর ব াখ া দান কিরেত সািলসী াইবু ্ যনালেক অনুেরাধ কিরেত পািরেব¸

(২) সািলসী াইবু ্ যনাল, উপ-ধারা (১) এর অধীন া  কান অনুেরাধ যথাথ  মেন কিরেল অনুেরাধ াি র চৗ  িদেনর মেধ , বা সািলসী াইবু ্ যনােলর

অনুেরােধ প গণ দীঘ তর সময়সীমার ব াপাের স ত হইেল, উ  দীঘ তর সমেয়র মেধ  অনু প সংেশাধন বা পিরমাজ ন কিরেব বা, মত, ব াখ া দান

কিরেব¸

(৩) সািলসী রােয়দাদ দ  হওয়ার চৗ  িদেনর মেধ  সািলসী াইবু ্ যনাল উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) ত উিল ্ লিখত য কান গণনাগত, করিণক বা

মু া রজিনত িট-িবচু্যিত বা অনু প অন  কান িট সংেশাধন কিরেত পািরেব¸

(৪) এই ধারার অধীন কান সংেশাধন, পিরমাজ ন বা মত, ব াখ া সািলসী রােয়দােদর অংশ হইেব̧

(৫) প গণ িভ ভােব স ত না হইেল, কান প , অপর প েক নািটশ দান কিরয়া, সািলসী কায ধারায় উপ ািপত হইয়ােছ অথচ রােয়দােদ অ ভর ্ ◌ু

হয় নাই এমন কান দাবী স েক অিতির  সািলসী রােয়দাদ দান কিরেত, সািলসী রােয়দাদ াি র চৗ  িদেনর মেধ  সািলসী াইবু ্ যনালেক অনুেরাধ

কিরেত পািরেব¸

(৬) সািলসী াইবু ্ যনাল, উপ-ধারা (৫) এর অধীন া  অনুেরাধ যথাথ  মেন কিরেল, অনুেরাধ াির ষাট িদেনর মেধ  অিতির  রােয়দাদ দান কিরেত

পািরেব¸

(৭) এই ধারার অধীেন কান সািলসী রােয়দাদ অথবা অিতির  সািলসী রােয়দাদ এর সংেশাধন, পিরমাজ ন বা ব াখ ার ে  ধারা ৩৮ এবং ৩৯ এর

িবধানসমূহ েযাজ  হইেব¸

  
  
 
কায ধারার সমাি

 

৪১¸ (১) চূড়া  সািলসী রােয়দাদ অথবা উপ-ধারা (২) এর অধীেন দ  আেদেশর মাধ েম সািলসী কায ধারার সমাি  ঘিটেব¸

(২) সািলসী াইবু ্ যনাল সািলসী কায েমর সমাি র আেদশ দান কিরেব, যিদ-

(ক) দাবীদার তাহার দাবী ত াহার কের এবং যিদ না, উ েপ সমাি র িব ে  িতপ  আপি  উ াপন কের এবং িবেরােধর িবষয় চূড়া  িন ি েত

িতপে র বধ াথ  আেছ মেম  সািলসী াইবু ্ যনাল কতৃক ীকৃত হয়;

(খ) প গণ কায ধারা সমাি েত স ত হয়; বা

(গ) কান কারেণ কায েমর অিবরাম অনুবৃি  অ েয়াজনীয় অথবা অস ব হইয়া পেড়¸

(৩) ধারা ৪০ এর িবধান সােপে  সািলসী াইবু ্ যনােলর কতৃ  সািলসী কায ধারার সমাি র সােথ সােথ সমা  হইেব¸

  
  

পিরে দ-৮

সািলসী রােয়দােদর িব ে  ব ব া

 
সািলসী রােয়দাদ বািতেলর

আেবদন

 

৪২¸ (১) কান প  কতৃক সািলসী রােয়দাদ াি র ষাট িদেনর মেধ  দািখলকৃত আেবদেনর িভি েত আদালত আ জ ািতক বািণিজ ক সািলেস দ

রােয়দাদ ব তীত এই আইেনর অধীন দ  কান সািলসী রােয়দাদ বািতল কিরেত পািরেব¸

(২) কান  প  কতৃক সািলসী  রােয়দাদ াি র  ষাট িদেনর মেধ  দািখলকৃত আেবদেনর িভি েত হাইেকাট িবভাগ  বাংলােদেশ অনুি ত আ জ ািতক

বািণিজ ক সািলেস দ  কান সািলসী রােয়দাদ বািতল কিরেত পািরেব¸

  
  
 
সািলসী রােয়দাদ বািতেলর

কারণসমূহ

 

৪৩¸ (১) কান সািলসী রােয়দাদ বািতল করা যাইেত পাের, যিদ-

(ক) কান প  আেবদন দািখল কিরয়া এই মেম  মাণ উপ াপন কের য-

(অ) সািলসী চুি র কান এক পে র কান প অ মতা িছল;

(আ) য আইেনর অধীন প গণ সািলস চুি  কিরয়ােছ সই আইনিট বধ আইন নেহ;



(ই) আেবদনকারী প েক সািলসকারী িনেয়াগ বা সািলসী কায ধারা স েক যথাযথ নািটশ দান করা হয় নাই অথবা উ  প  তাহার মামলা উপ াপন

কিরেত অন  কান যুি সংগত কারেণ অ ম হইয়ািছল;

(ঈ) সািলসী রােয়দাদ এমন কান িবেরাধীয় িবষয় স িকত যাহা সািলেস িরত িবষেয়র উে েশ  বা শত বিহভর ্ ◌ূত বা উহােত এমন িস া  রিহয়ােছ

যাহা সািলেস িরত িবষেয়র পিরিধ বিহভূ ত:

তেব শত থােক য, যিদ সািলেস িরত হয় নাই এই প িবষয়েক সািলেস িরত হইয়ােছ এই প িবষয় হইেত পৃথক করা স ব হয় তাহা হইেল সািলেস

িরত না হওয়া িবষেয়র উপর িস া  স িকত অংশ বািতল করা যাইেত পাের;

(উ) সািলসী াইবু ্ যনােলর গঠন বা সািলসী প িত প গেণর চুি র সিহত সংগিতপূণ  িছল না অথবা এই প চুি র অবতমােন এই আইেনর িবধানাবলীর

সিহত সংগিতপূণ  নয়;

(খ) আদালত িকংবা মত, হাইেকাট  িবভাগ এই মেম  স  হয় য-

(অ) িবেরােধর িবষয়ব  বাংলােদেশ চিলত আইন অনুসাের সািলেসর মাধ েম িন ি েযাগ  নেহ;

(আ) সািলসী রােয়দাদ দৃশ তঃ বাংলােদেশ চিলত কান আইেনর পিরপ ী;

(ই) সািলসী রােয়দাদ বাংলােদেশর জননীিতর পিরপ ী; অথবা

(ঈ) সািলসী রােয়দাদ ত কতা বা দুনর ্ ◌ীিত ারা েরািচত বা ভাবাি ত¸

(২) কান প  রােয়দাদ বািতল করার জন  আেবদন দািখল কিরেল আেবদন িন ি  না হওয়া পয  আদালত বা মত, হাইেকাট  িবভাগ রােয়দােদর

অধীেন েদয় কান অথ , যিদ থােক, আদালেত বা মত হাইেকাট  িবভােগ নগেদ অথবা অন  কানভােব জামানত িহসােব জমা কিরবার জন  উ  প েক

আেদশ কিরেত পািরেব¸

ব াখ া¸- এই ধারায় "আদালত" অেথ  য আদালেতর অিধে ে র ানীয় সীমার িভতের সািলসী রােয়দাদিট চূড়া ভােব দ  ও া িরত হইয়ােছ উ

আদালতেক বুঝাইেব¸

  
  

পিরে দ-৯

সািলসী রােয়দােদর েয়াগ

 
সািলসী রােয়দােদর েয়াগ

 

৪৪¸ ধারা ৪২ এর অধীন সািলসী রােয়দাদ বািতল করার আেবদন দািখেলর সময়সীমা  উ ীণ  হইেল অথবা অনু প আেবদন অ াহ  হইেল, দওয়ানী

কায িবিধর অধীন আদালত কতৃক কান সািলসী রােয়দাদ এমনভােব েয়াগ করা হইেব যন উহা ঐ আদালেতরই িডি ¸

ব াখ া¸- এই ধারার "আদালত" অেথ  এই আদালেতর অিধে ে র ানীয় সীমার িভতের সািলসী রােয়দাদিট চূড়া ভােব দ  ও া িরত হইয়ােছ উ

আদালতেক বুঝাইেব¸

  
  

পিরে দ-১০

কিতপয় িবেদশী সািলসী রােয়দােদর ীকৃিত ও বা বায়ন

 
িবেদশী সািলসী রােয়দােদর

ীকৃিত এবং বা বায়ন

 

৪৫¸ (১) আপাততঃ বলবৎ অন  কান আইেন যাহা িকছুই থাকুক না কন, ধারা ৪৬ এর িবধানাবলী সােপে -

(ক) য সকল ব ি  স েক কান িবেদশী সািলসী রােয়দাদ দ  হইয়ােছ তাহােদর উপর উহা বাধ কর হইেব এবং তদানুসাের ঐ সকল ব ি  বাংলােদেশ

কান আইনগত কায ধারার জবাব িতগণন (◌ংবঃ ড়ভভ) বা অন  কান উে েশ  উহার উপর িনভ র কিরেত পািরেব;

(খ) কান প  কতৃক দািখলকৃত আেবদেনর িভি েত কান িবেদশী সািলসী রােয়দাদ আদালত কতৃক দওয়ানী কায িবিধর িবধান অনুসাের আদালেতর িডি

যভােব কায কর করা হয় সভােব কায কর হইেব¸

(২) কান িবেদশী সািলসী রােয়দাদ কায কর করার জন  দািখলকৃত আেবদেনর সিহত িনে া  িবষয়সমূহ সংযু  কিরেত হইেব, যথা:-

(ক) মূল সািলসী রােয়দাদ অথবা য দেশ দ  হইয়ােছ সই দেশর আইন অনুসাের যথাযথভােব মাণীকৃত উহার অনুিলিপ;

(খ) মূল সািলস চুি  অথবা উহার ত ািয়ত অনুিলিপ; এবং

(গ) এই প সা  যাহা রােয়দাদিট িবেদশী রােয়দাদ মেম  মােণর িনিম  আবশ ক¸

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন দািখলতব  রােয়দাদ বা চুি প  যিদ ইংেরজী বা বাংলা িভ  অন  কান ভাষায় হইয়া থােক, তাহা হইেল উপ-ধারা (১) এর

অধীন আেবদনকারী য দেশর নাগিরক সই দেশর কূটৈনিতক বা কনসু ্ যলার িতিনিধ কতৃক  মেম ত ািয়ত অথবা বাংলােদেশ বলবৎ আইন অনুযায়ী

পয া  িবেবিচত হইেত পাের এই প অন  কানভােব  মেম  ত ািয়ত আকাের ইংেরজী ভাষায় উহার একিট অনুবাদ উ  উপ-ধারার অধীন দািখলীয়

আেবদেনর সিহত সংযু  কিরেত হইেব¸

ব াখ া¸- এই ধারার উে শ  পূরণকে  "আদালত" অেথ  ঢাকা জলার অিধে  েয়াগকারী জলাজেজর আদালতেক বুঝাইেব¸

  
  
 
িবেদশী সািলসী রােয়দাদ

বা বায়ন অ ীকৃিতর কারণসমূহ

 

৪৬¸ (১) কবলমা  িনে া  কারেণ িবেদশী সািলসী রােয়দাদ কায কর কিরেত অ ীকার করা যাইেত পাের, যথা:-

(ক) য পে র িব ে  উহা েয়াগ করা হয় সই প  যিদ য আদালেত উহা কায কর করার দাবী করা হয় সই আদালেত এই মেম  মাণ উপ াপন কের

য-

(অ) সািলস চুি র কান এক পে র কান প অ মতা িছল;



(আ) য আইেনর অধীন প গণ সািলস চুি  কিরয়ােছ সই আইনিট বধ আইন নেহ;

(ই) আেবদনকারী সািলসকারী িনেয়াগ বা সািলসী কায ধারা স েক যথাযথ নািটশ দান করা হয় নাই, অথবা উ  প  তাহার মামলা উপ াপন কিরেত বা

অন  কান যুি সংগত কারেণ অ ম হইয়ািছল; বা

(ঈ) সংি  িবেদশী সািলসী রােয়দাদ এমন কান িবেরাধীয় িবষয় িন ি  কিরয়ােছ যাহা সািলসী িরত িবষয় বিহভূ ত িছল:

তেব শত থােক য, সািলেস িরত িবষেয়র উপর দ  িস াে  যিদ সািলেস িরত হয় নাই এমন িবষয় হইেত পৃথক করা স ব হয় তা হইেল সািলেস

িরত ঐ প িবষেয়র উপর দ  িস া  স িলত িবেদশী রােয়দাদ আংিশকভােব ীকৃিত দান ও বা বায়ন করা যাইেব; অথবা

(উ) সািলসী াইবু ্ যনােলর গঠন বা সািলসী প িত প গেণর চুি র সিহত সংগিতপূণ  িছল না অথবা এই প চুি র অবতমােন য দেশ সািলস অনুি ত

হইয়ােছ সই দেশর আইেনর সিহত সংগিতপূণ  িছল না; অথবা

(ঊ) সািলসী রােয়দাদ এখনও প গেণর উপর বাধ কর হয় নাই, অথবা য দেশ বা য দেশর আইেনর অধীেন রােয়দাদ দ  হইয়ািছল উহার কান বধ

কতর ্ ◌ৃপ  কতৃক উ  রােয়দাদ বািতল বা িগত করা হইয়ােছ; অথবা

(খ) য আদালেত িবেদশী সািলসী রােয়দাদ কায কর করার দাবী করা হইয়ােছ উ  আদালেতর মেত-

(অ) িবেরােধর িবষয়ব  বাংলােদেশ চিলত আইন অনুসাের সািলেসর মাধ েম িন ি েযাগ  নেহ; অথবা

(আ) িবেদশী সািলসী রােয়দাদিট কায কর করা বাংলােদেশর জননীিতর পিরপ ী হইেব¸

(২) যিদ উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (উ) এ উিল ্ লিখত উপযু  কতৃপে র িনকট িবেদশী সািলসী রােয়দাদ বািতল বা িগত করার জন

আেবদন দােয়র করা হইয়া থােক, তাহা হইেল য আদালেত িবেদশী সািলসী রােয়দাদ কায কর করার দাবী করা হয়, উ  আদালত, উপযু  মেন কিরেল

রােয়দাদ কায কর করার িস া  িগত কিরেত পািরেব এবং রােয়দাদ কায কর করার দাবীকারীর আেবদেনর িভি েত অপর প েক উপযু  জামানত

দােনর আেদশ িদেত পািরেব¸

  
  
 
িনিদ  রা  ঘাষণার জন

সরকােরর মতা

 

৪৭¸ এই পিরে েদর উে শ  পূরণকে , সরকার, সরকারী গেজেট াপন ারা কান রা েক িনিদ  রা  িহসােব িচি ত কিরয়া ঘাষণা িদেত পািরেব¸

  
  

পিরে দ-১১

আপীল

 
আপীল

 

৪৮¸ আদালত কতৃক দ  িন বিণ ত আেদশসমূহ হইেত হাইেকাট  িবভােগ আপীল দােয়র করা যাইেব, যথা:-

(ক) ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন সািলসী রােয়দাদ বািতল িকংবা বািতল কিরেত অ ীকৃিত;

(খ) ধারা ৪৪ এর অধীন সািলসী রােয়দাদ বা বায়ন কিরেত অ ীকৃিত;

(গ) ধারা ৪৫ এর অধীন কান িবেদশী সািলসী রােয়দাদ এর ীকৃিত বা বা বায়ন কিরেত অ ীকৃিত¸

  
  

পিরে দ-১২

িবিবধ

 
খরচ, ইত ািদর জমাকরণ

 

৪৯¸ (১) সািলসী াইবু ্ যনাল উহার িনকট দািখলকৃত কান দাবীর সংে ষ ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (৭) এর উিল ্ লিখত খরচ িহসােব ব য় হইেত পাের এমন

অেথ র পিরমাণ আগাম জমার জন  িনধ ারণ কিরেত পািরেব:

তেব শত থােক য, যইে ে  দাবী ছাড়াও পা া দাবী সািলসী াইবু ্ যনােল দািখল করা হয় সইে ে  সািলসী াইবু ্ যনাল উ প দাবী এবং পা া দাবী

সংে েষ ব িয়তব  জমার িভ  িভ  পিরমাণ িনধ ারণ কিরেত পািরেব¸

(২) উপ-ধারা (১) এ উিল ্ লিখত জমার অথ  প গণ কতৃক সমান অংেশ পিরেশািধতব  হইেব:

তেব শত থােক য, কান এক প  উহার অংশ জমা কিরেত অসমথ  হইেল, অপর প  সই অংশ জমা কিরেত পািরেব:

আেরা শত থােক য, অপর প ও যিদ উপিরিল ্ লিখত দাবী বা পা া দাবী স িকত অংশ জমা না কের তাহা হইেল সািলসী াইবু ্ যনাল সািলসী কায ধারার

সমাি  ঘাষণা কিরেত পািরেব অথবা প গণেক রােয়দাদ দান কিরেত অ ীকার কিরেত পািরেব¸

(৩) সািলসী কায ধারার সমাি  হওয়ার পর সািলসী াইবু ্ যনাল জমা স েক একিট িহসাব প গণেক সরবরাহ কিরেব এবং অব িয়ত অথ , প েক বা

মত, প গণেক ফরত দান কিরেব¸

  
  
 
সািলসকারীর পাির িমক ও

খরচ স েক িবেরাধ

 

৫০¸ (১) যিদ কান সািলসী াইবু ্ যনাল ত কতৃক দাবীকৃত খরচ পিরেশাধ ব তীত উহার রােয়দাদ দান কিরেত অ ীকার কের, তাহা হইেল আদালত

এতদুে েশ  কান প  কতৃক পশকৃত আেবদেনর িভি েত আেদশ দান কিরেত পািরেব য-

(ক) উ  প  সািলসী াইবু ্ যনােলর দাবীকৃত খরেচর অথ  আদালত জমা কিরেল, সংি  াইবু ্ যনাল সািলসী রােয়দাদ দান কিরেব; এবং

(খ) আদালেতর িবেবচনায় েয়াজনীয় তদে র পর জমাকৃত টাকা হইেত যুি সংগত খরেচর টাকা িহসােব সািলসী াইবু ্ যনালেক দােনর পর উ ৃ , যিদ

থােক, উ  প েক ফরত দান করা হইেব¸

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন য কান প  আেবদন কিরেত পািরেব যিদ তাহার সিহত সািলসী াইবু ্ যনােলর িলিখত চুি  ারা দাবীকৃত িফ িনধ ািরত হইয়া



না থােক এবং এই প য কান আেবদেনর িবষেয় সািলসী াইবু ্ যনােলর আদালেত হািজর হওয়ার এবং ব ব  পশ কিরবার অিধকার থািকেব¸

(৩) য ে  সািলেসর খরচ স েক িবতক উ ািপত হয় এবং উ প খরচ স েক সািলসী রােয়দাদ পযা  িবধান অ ভু  না থােক, স ে  আদালত

সািলেসর খরচ স েক উহার িবেবচনায় সংগত য কান আেদশ দান কিরেত পািরেব¸

(৪) উপ-ধারা (১) এর িবধানাবলী এবং সািলসী চুি র িভ তর শত, যিদ থােক, সােপে  সািলসী রােয়দােদ সািলেসর অনাদায়ী কান খরচ আদায় সং া

িবষেয় সািলসী াইবু ্ যনােলর অ  (ষরবহ) থািকেব¸

  
  
 
কান পে র মৃত্ুযজিনত কারেণ

সািলস চুি  দায়মু  নয়

 

৫১¸ (১) প গণ িভ ভােব স ত না হইেল-

(ক) কান পে র মৃত্ুযজিনত কারেণ কান সািলস চুি  দায়মু  (ফরংপযধৎমব) হইেব না  এবং মত, মৃেতর আইনানুগ িতিনিধ ারা  বা  উ

িতিনিধর িব ে  বলবৎেযাগ  হইেব;

(খ) য পে র ারা সািলসকারী িনযু  হইয়ােছ সই পে র মৃত্ুযর কারেণ সংি  সািলসকারীর কতৃ  ু  হইেব না¸

(২) এই ধারার কান িকছুই কান ব ি র মৃত্ুযর মাধ েম তাহার অিধকার লাপ পাওয়া সং া  চিলত অন ান  আইেনর িবধানেক ু  কিরেব না¸

  
  
 
দউিলয়াে র ে  িবধান

 

৫২¸ (১) দউিলয়া আইন এর অধীন দউিলয়া ঘািষত কান ব ি  যিদ এমন কান চুি েত প  থােকন যাহােত এই মেম  শত থােক য, উ  চুি  হইেত

উ ূত বা উ  সংে েষ য কান িবেরাধ সািলেস িরত হইেব, তাহা হইেল উ  আইেনর অধীন িনযু  িরিসভার যিদ উ  চুি  হণ (ধফড়ঢ়ঃ) কেরন,

সইে ে  অনু প শত যতদূর উ  িবেরােধর সিহত সংি  ততদূর উ  িরিসভার ারা বা িরিসভােরর িব ে  তাহার ারা বা তাহার িব ে  েযাজ  হইেব¸

(২) যইে ে  দউিলয়া আইন এর অধীন দউিলয়া ঘািষত কান ব ি  দউিলয়া কায ধারা  হইবার পূেব ই কান সািলস চুি েত প  হইয়া থােকন এবং

উ  চুি  স িকত কান িবষেয় যিদ দউিলয়া কায ধারা স েক বা উ  কায ধারার উে েশ  সাব  হওয়া আবশ ক হয়-

(ক) তাহা  হইেল িবষয়িটেত উপ-ধারা  (১)  এর  িবধান  েযাজ  না  হওয়ার ে  উ  আইন  এর অধীন অন  কান  প  অথবা  িনযু  িরিসভার

এখিতয়ারস  দউিলয়া আদালেত চলমান দউিলয়া কায ধারায় আেবদন কিরয়া এইমেম  আেদেশর জন  আেবদন কিরেত পািরেব যন িবেরাধীয় িট

সািলস চুি  অনুযায়ী সািলেস রণ করা হয়; এবং

(খ) দউিলয়া  আদালত, এই প ে  িবষয়িটর সংি  পািরপা র ্ ি◌কতা িবেবচনায় যিদ এই প অিভমত পাষণ কের য, িবষয়িট সািলেসর মাধ েম

সাব  হওয়া েয়াজন, তাহা হইেল উ প আেদশ দান কিরেত পািরেব¸

ব াখ া¸- এই ধারায় " দউিলয়া আইন" অথ  দউিলয়া িবষয়ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সেনর ১০ নং আইন) এবং "িরিসভার" অথ  দউিলয়া আইেনর ধারা ২

এর দফা (৪) এর ব াখ াত িরিসভারেক বুঝাইেব¸

  
  
 
অিধে

 

৫৩¸ এই আইন বা  আপাততঃ বলবৎ অন  কান আইেন যাহা  িকছুই থাকুক না কন, যইে ে  এই আইেনর অধীন কান সািলস চুি  স েক কান

আদালেত কান আেবদন করা হয়, সইে ে -

(ক) কবলমা  উ  আদালেতরই উ  সািলসী কায ধারার উপর অিধে  থািকেব; এবং

(খ) উ  চুি  ও সািলসী কায ধারা হইেত পরবতর ্ ◌ীেত উ ূত সকল কায ধারা কবলমা  উ  আদালেতই দােয়র করা যাইেব, অন  কান আদালেত দােয়র

করা যাইেব না¸

  
  
 
সািলস এর িবধান স িলত

আইেনর ে  এই আইেনর

েয়াগ

 

৫৪¸ এই আইেনর কান িকছুই ওহফঁ◌ং◌ঃৎরধষ জবষধঃরড়হং ঙৎফরহধহপব, ১৯৬৯ (ঢঢওওও ড়ভ ১৯৬৯) বা সািলেসর জন  িবেশষ িবধান স িলত অন

কান আইেনর অধীন সািলেসর ে  েযাজ  হইেব না¸

  
  
 
তামািদ

 

৫৫¸ (১) এই আইেনর িবধানাবলী সােপে  তামািদ আইন আদালেতর কায -ধারার ে  যভােব েযাজ  হয় একইভােব এই আইেনর অধীন সািলেসর

ে ও েযাজ  হইেব¸

(২) এই ধারা এবং তামািদ আইেনর উে শ  পূরণকে  কান সািলস ধারা ২৭ এ উিল ্ লিখত তািরেখ  হইয়ােছ বিলয়া গণ  হইেব¸

(৩) যইে ে  ভিবষ েত উ ূত কান িবেরাধ সািলেস রণ করার লে  সািলস চুি েত এই প সং ান করা  হয় য, কান দাবী  চুি েত িনধ ািরত

সময়সীমার মেধ  বািরত হইেব যিদ চুি েত িনধ ািরত সময়সীমার মেধ  সািলসী কায ধারা  করার লে  কান পদে প গৃহীত না হয় সইে ে  আদালত

উহার িবেবচনায় ন ায় িবচােরর ােথ  উপযু  শত আেরাপ করা সােপে  সময়সীমা যুি সংগতভােব বিধত কিরেত পািরেব¸

(৪) যইে ে  আদালত কান সািলসী রােয়দাদ বািতেলর আেদশ কিরয়া থােক, সইে ে  সািলস  হওয়ার তািরখ হইেত আদালত কতর ্ ◌ৃক আেদশ

দ  হওয়ার তািরেখর মধ বতর ্ ◌ী সময় তামািদ আইন অনুসাের গণনা বিহভর ্ ◌ূত থািকেব¸

  
  
 
ইংেরজীেত অনুিদত পাঠ কাশ

 

৫৬¸ এই আইন বতেনর পর সরকার, সরকারী গেজেট াপন ারা এই আইেনর ইংেরজীেত অনুিদত একিট মাণীকৃত পাঠ কাশ কিরেব, যাহা এই

আইেনর মাণীকৃত ইংেরজী পাঠ (অ◌ঁঃযবহঃরপ ঊহমষরংয ঞবীঃ) নােম অিভিহত হইেব:

তেব শত  থােক য, এই আইন ও উ  ইংেরজী পােঠর মেধ  িবেরােধর ে  এই আইন াধান  পাইেব¸

  
  

পিরে দ-১৩

স ূরক িবধানাবলী



 
সরকােরর িবিধ ণয়েনর মতা  ৫৭¸ ধারা ৫৮ এর িবধান সােপে , সরকার, এই আইেনর উে শ  পূরণকে  সরকারী গেজেট াপেনর ারা, িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেব¸

  
  
 
কিতপয় ে  সুি ম কােটর

িবিধ ণয়েনর মতা

 

৫৮¸ সু ীম কাট , রা পিতর অনুেমাদন েম, হাইেকাট  িবভাগ বা আদালেতর কায ধারা িনয় েণর জন এই আইেনর সিহত সাম স পূণ  িবিধ ণয়ন কিরেত

পািরেব¸

  
  

পিরে দ-১৪

রিহতকরণ ও হফাজত

 
রিহতকরণ ও হফাজত

 

৫৯¸ (১) ঞযব অৎনরঃৎধঃরড়হ (চৎড়ঃড়পড়ষ ধহফ ঈড়হাবহঃরড়হ) অপঃ, ১৯৩৭, ঞযব অৎনরঃৎধঃরড়হ অপঃ, ১৯৪০, অতঃপর উ  অপঃ◌ং বিলয়া

উিল ্ লিখত, এত ারা রিহত করা হইল¸

(২) অনু প রিহতকরণ সে ও প গণ িভ ভােব স ত না হইেল, উপ-ধারা (১) এ উিল ্ লিখত অপঃ◌ং এর িবধানাবলী, এই আইন বলবৎ হওয়ার পূেব  

হওয়া সািলসী কায ধারার ে  এমনভােব েযাজ  হইেব যন এই আইন ণীত হয় নাই¸

  
  
  

 

১ ধারা ৭ক সািলস আইন (সংেশাধন) আইন, ২০০৪ (২০০৪ সেনর ২ নং আইন) এর ২ ধারা কতৃক সি েবিশত৷
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