মািনলnািরং pিতেরাধ আiন, 2012
( 2012 সেনর 5 নং আiন )
[ ফbয়াির 20, 2012]
মািনলnািরং pিতেরাধ সংkাn িবদ মান আiন o aধ ােদশ রিহতkেম eতdসংkাn
আiন পুনঃpণয়েনর uেdেশ pণীত আiন
যেহতু মািনলnািরং o সংি aন ান aপরাধ pিতেরাধ eবং uহােদর শািsর িবধানসহ আনুষি ক িবষয়ািদ সmেক িবধান
pণয়েনর uেdেশ মািনলnািরং pিতেরাধ সংkাn িবদ মান আiন o aধ ােদশ রিহতkেম eতdসংkাn আiন পুনঃpণয়ন করা
সমীচীন o pেয়াজনীয়;
সেহতু eতddারা িনmরূপ আiন করা হiলঃ

সংিkp িশেরানাম o
pবতন

1।(1) ei আiন মািনলnািরং pিতেরাধ আiন, 2012 নােম aিভিহত হiেব।
(2) iহা 3 মাঘ, 1418 ব াb/16 জানুয়াির, 2012 ি sাb তািরখ হiেত কাযকর হiয়ােছ বিলয়া
গণ হiেব।

সংjা

2 । িবষয় বা pসংেগর পিরপnী কান িকছু না থািকেল, ei আiেন—
(ক) ‘‘aথ বা সmিt পাচার’’ aথ—
(1) দেশ িবদ মান আiেনর ব ত য় ঘটাiয়া দেশর বািহের aথ বা সmিt pরণ বা রkণ; বা
(2) দেশর বািহের য aথ বা সmিtেত বাংলােদেশর sাথ রিহয়ােছ যাহা বাংলােদেশ আনয়ন যাগ
িছল তাহা বাংলােদেশ আনয়ন হiেত িবরত থাকা; বা
(3) িবেদশ হiেত pকৃ ত পাoনা দেশ আনয়ন না করা বা িবেদেশ pকৃ ত দনার aিতিরk পিরেশাধ
করা;
(খ) ‘‘aথ মূল sানাnরকারী’’ aথ eমন আিথক সবা যখােন সবা pদানকারী eকsােন নগদ টাকা,
চক, aন ান আিথক in ু েমn (iেলক িনক বা aন িবধ) gহণ কের eবং aন sােন সুিবধােভাগীেক
নগদ টাকা বা আিথক in ু েমn বা aন কানভােব সমপিরমাণ মূল pদান কের;
ৃ aপরাধ হiেত aিজত, udত
(গ) ‘‘aপরাধলb আয়’’ aথ pত k বা পেরাkভােব সmk
ূ সmিt বা
কােরা আয়tাধীন বা িনয়ntণাধীন e ধরেণর সmিt;
(ঘ) ‘‘aবরুd’’ aথ ei আiেনর আoতায় uপযুk কতৃ পk কতৃ ক কান সmিt asায়ী িভিtেত
সংি কতৃ পk বা আদালেতর িনয়ntেণ আনয়ন করা যাহা আদালত কতৃ ক বােজয়াpকরেণর চূ ড়াn
িসdাn gহেণর মাধ েম িন িt করা হiেব;

(ঙ) ‘‘aলাভজনক সংsা/pিত ান (Non Profit Organisation) ’ aথ কাmানী আiন, 1994
(1994 সেনর 18 নং আiন) eর ধারা 28 eর aধীন সনদpাp কান pিত ান;
(চ) ‘‘আিথক in ু েমn’’ aথ সকল কাগুেজ বা iেলক িনক দিললািদ যাহার আিথক মূল রিহয়ােছ;
(ছ) ‘‘আিথক pিত ান’’ aথ আিথক pিত ান আiন, 1993 (1993 সেনর 27 নং আiন) eর
ধারা 2(খ) e সংjািয়ত আিথক pিত ান;
(জ) ‘‘আদালত’’ aথ sশাল জজ eর আদালত;
(ঝ) ‘‘ kাক’’ aথ ei আiেনর আoতায় আদালত কতৃ ক কান সmিt asায়ী িভিtেত সংি
কতৃ পk বা আদালেতর িজmায় আনয়ন করা যাহা আদালত কতৃ ক চূ ড়াn িসdাn gহেণর মাধ েম
িন িt করা হiেব;
(ঞ) ‘‘gাহক’’ aথ বাংলােদশ ব াংক কতৃ ক সময় সময় সংjািয়ত কান ব িk বা ব িkবগ aথবা
সtা বা সtাসমূহ;
(ট) ‘‘ াs o কাmানী সবা pদানকারী’’ aথ কান ব িk বা ব বসা pিত ান যাহা aন কান
আiেন সংjািয়ত করা হয় নাi eবং য বা যাহা কান তৃ তীয় পkেক িনmবিণত য কান সবা pদান
কিরয়া থােকঃ
(1) কান আiনী সtা pিত ার eেজn িহসােব দািয়t পালন,
(2) কান আiনী সtার পিরচালক, সিচব িহসােব দািয়t পালন বা aন কাহােকo িনেয়াগ করা বা
aংশীদারী ব বসােয় aংশীদার িহসােব দািয়t পালন aথবা সমপযােয়র aন কান দািয়t পালন,
(3) কান আiনী সtার িনবিnত eেজn িহসােব দািয়t পালন,
(4) কান ekেpস ােsর ািs িহসােব দািয়t পালন বা aন কাহােকo িনেয়াগ করা,
(5) নিমনী শয়ারেহাlার বা aন কান ব িkর পিরবেত পিরচালক িহসােব দািয়t পালন বা aন
কান ব িkেক িনেয়াগ pদান করা,
(ঠ) ‘‘তদnকারী সংsা’’ aথ দুন িত দমন কিমশন আiন, 2004 (2004 সেনর 5 নং আiন) eর
aধীন গ ত দুন িত দমন কিমশন; eবং কিমশেনর িনকট হiেত তদেnর uেdেশ kমতাpাp কিমশেনর
কান কমকতা বা aন আiেন যাহা িকছুi থাkক না কন, aন কান তদnকারী সংsার কমকতাo
iহার anভু k হiেবন;
(ড) ‘‘নগদ টাকা’’ aথ কান দেশর যথাযথ মুdা িহসােব uk দশ কতৃ ক sীকৃ ত কান ধাতব মুdা
o কাগেজর মুdা eবং ােভলাস চক, পাsাল নাট, মািন aডার, চক, ব াংক াফট, িবয়ারার বn,
লটার aব kিডট, িবল aব ekেচ , kিডট কাড, ডিবট কাড বা pিমজির নাটo uহার anভু k
হiেব;
(ঢ) ‘‘িন িt’’ aথ kয়েযাগ , dত পচনশীল aথবা িনিদ সমেয়র পর ব বহার aেযাগ সmিt
িবkয় বা aন কান আiেনর aধীন ংস কিরবার uপেযাগী সmিt ংসকরণ বা আiনসmতভােব
pকাশ িনলােমর মাধ েম হsাnরo anভু k হiেব;
(ণ) ‘‘বােজয়াp’’ aথ ধারা 17 eর আoতায় কান আদালেতর আেদেশর মাধ েম কান সmিtর st
sায়ীভােব রাে র aনুkেল আনয়ন করা;

(ত) ‘‘বাংলােদশ ব াংক’’ aথ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of
1972) eর dারা sািপত Bangladesh Bank;
(থ) ‘‘বীমাকারী’’ aথ বীমা আiন, 2010 (2010 সেনর 13 নং আiন) eর ধারা 2(25) e
সংjািয়ত বীমাকারী;
(দ) ‘‘ বসরকাির unয়ন সংsা (Non Government Organisation) ’’ aথ Societies
Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860), Voluntary Social Welfare
Agencies (Registration and Control) Ordinance, 1961 (Ordinance No.
XLVI of 1961), Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation
Ordinance, 1978 (Ordinance No. XLVI of 1978), Foreign Contributions
(Regulation) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXI of 1982) eবং
মাiেkােkিডট রগুেলটরী aথির আiন, 2006 (2006 সেনর 32 নং আiন) eর আoতায়
aনুেমািদত বা িনবিnত pিত ান যাহারা—
(1) sানীয় u স হiেত তহিবল (ঋণ, aনুদান, আমানত) gহণ কের বা aন েক pদান কের;
eবং/aথবা
(2) য কান ধরেণর বেদিশক সাহায বা ঋণ বা aনুদান gহণ কের;
(ধ) ‘‘ বেদিশক মুdা’’ aথ Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No.
VII of 1947) eর section 2(d) ত সংjািয়ত foreign exchange;
(ন) ‘‘ব াংক’’ aথ ব াংক কাmানী আiন, 1991 (1991 সেনর 14 নং আiন) eর ধারা 5(ণ)
e সংjািয়ত ব াংক কাmানী eবং aন কান আiন বা আiেনর aধীন ব াংক িহসােব pিতি ত য
কান pিত ানo iহার anভু k হiেব;
(প) ‘‘মািন চ ার’’ aথ Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII
of 1947) eর section 3 eর aধীন বাংলােদশ ব াংক কতৃ ক aনুেমািদত বেদিশক মুdা
লনেদনকারী ব িk বা pিত ান;
(ফ) ‘‘মািনলnািরং’’ aথ—
ৃ সmিt jাতসাের sানাnর বা রূপাnর বা হsাnরঃ
(a) িনmবিণত uেdেশ aপরােধর সােথ সmk
(1) aপরাধলb আেয়র aৈবধ pকৃ িত, u স, aবsান, মািলকানা o িনয়ntণ গাপন বা ছdাবৃt করা;
aথবা
ৃ aপরাধ সংগঠেন জিড়ত কান ব িkেক আiনগত ব বsা gহণ হiেত রkার uেdেশ
(2) সmk
সহায়তা করা;
(আ) বধ বা aৈবধ uপােয় aিজত aথ বা সmিt িনয়ম বিহভূ তভােব িবেদেশ পাচার করা;
(i) jাতসাের aপরাধলb আেয়র aৈবধ u স গাপন বা আড়াল কিরবার uেdেশ uহার হsাnর,
িবেদেশ pরণ বা িবেদশ হiেত বাংলােদেশ pরণ বা আনয়ন করা;
(ঈ) কান আিথক লনেদন eiরূপভােব সmn করা বা সmn কিরবার চ া করা যাহােত ei আiেনর
aধীন uহা িরেপাট কিরবার pেয়াজন হiেব না;

ৃ aপরাধ সংঘটেন pেরািচত করা বা সহায়তা কিরবার aিভpােয় কান বধ বা aৈবধ
(u) সmk
সmিtর রূপাnর বা sানাnর বা হsাnর করা;
ৃ aপরাধ হiেত aিজত জানা সেtto ei ধরেণর সmিt gহণ, দখেল নoয়া বা ভাগ করা;
(ঊ) সmk
(ঋ) eiরূপ কান কায করা যাহার dারা aপরাধলb আেয়র aৈবধ u স গাপন বা আড়াল করা হয়;
ৃ থাকা, aপরাধ সংঘটেন ষড়যnt করা,
(e) uপের বিণত য কান aপরাধ সংঘটেন aংশgহণ, সmk
সংঘটেনর pেচ া aথবা সহায়তা করা, pেরািচত করা বা পরামশ pদান করা;
(ব) ‘‘িরেপাট pদানকারী সংsা’’ aথ—
(a) ব াংক;
(আ) আিথক pিত ান;
(i) বীমাকারী;
(ঈ) মািন চ ার;
(u) aথ aথবা aথমূল pরণকারী বা sানাnরকারী য কান কাmানী বা pিত ান;
(ঊ) বাংলােদশ ব াংেকর aনুমিতkেম ব বসা পিরচালনাকারী aন কান pিত ান;
(ঋ) (1) sক িডলার o sক bাকার,
(2) পাটেফািলo ম ােনজার o মােচn ব াংকার,
(3) িসিকuির

কাsিডয়ান,

(4) সmদ ব বsাপক;
(e) (1) aলাভজনক সংsা/pিত ান (Non Profit Organisation) ;
(2) বসরকাির unয়ন সংsা (Non Government Organisation) ;
(3) সমবায় সিমিত;
(ঐ) িরেয়ল eেsট ডেভলপার;
(o) মূল বান ধাতু বা পাথেরর ব বসা pিত ান;
(ঔ) াs o কাmানী সবা pদানকারী;
(aa) আiনজীবী, নাটারী, aন ান আiন পশাজীিব eবং eকাuেnn;
(aআ) সরকােরর aনুেমাদনkেম বাংলােদশ ব াংক কতৃ ক, সমেয় সমেয়, িবjিp জারীর মাধ েম ঘািষত
aন কান pিত ান;

(ভ) ‘‘িরেয়ল eেsট ডেভলপার’’ aথ িরেয়ল eেsট unয়ন o ব বsাপনা আiন, 2010 (2010
সেনর 48 নং আiন) eর ধারা 2(15) e সংjািয়ত য কান িরেয়ল eেsট ডেভলপার বা uহার
কমকতা বা কমচারী aথবা eেজn যাহারা জিম, বাসা, বািণিজ ক ভবন eবং াটসহ iত ািদর িনমাণ
o kয়-িবkেয়র সিহত জিড়ত;
(ম) ‘‘সtা’’ aথ কান আiনী pিত ান, সংিবিধবd সংsা, বািণিজ ক বা aবািণিজ ক pিত ান,
aংশীদারী কারবার, সমবায় সিমিতসহ eক বা eকািধক ব িkর সমnেয় গ ত য কান সংগঠন;
(য) ‘‘সেnহজনক লনেদন’’ aথ eiরূপ লনেদন—
(1) যাহা sাভািবক লনেদেনর ধরণ হiেত িভn;
(2) যi লনেদন সmেক eiরূপ ধারণা হয় য,
(ক) iহা কান aপরাধ হiেত aিজত সmদ,
(খ) iহা কান সntাসী কােয, কান সntাসী সংগঠনেক বা কান সntাসীেক aথায়ন;
(3) যাহা ei আiেনর uেdেশ পূরণকেl, বাংলােদশ ব াংক কতৃ ক, সমেয় সমেয়, জারীকৃ ত িনেদশনায়
বিণত aন কান লনেদন বা লনেদেনর pেচ া;
(র) ‘‘সমবায় সিমিত’’ aথ সমবায় সিমিত আiন, 2001 (2001 eর 47 নং আiন) eর ধারা
2(20) e সংjািয়ত pিত ান যাহা আমানত gহণ বা ঋণ pদান কােজ িনেয়ািজত;
(ল) ‘‘সmিt’’ aথ দেশ বা দেশর বািহের aবিsত—
(a) য কান pকৃ িতর, দৃশ মান, aদৃশ মান, sাবর বা asাবর সmিt; বা
(আ) নগদ টাকা, iেলক িনক বা িডিজটালসহ aন য কান pকৃ িতর দিলল বা in ু েমn যাহা কান
সmিtর মািলকানা st বা মািলকানা sেt কান sাথ িনেদশ কের;
ৃ aপরাধ (Predicate offence) ’’ aথ িনেm uিlিখত aপরাধ, যাহা দেশ বা
(শ) ‘‘সmk
দেশর বািহের সংঘটেনর মাধ েম aিজত কান aথ বা সmদ লnািরং করা বা কিরবার চ া করা,
যথাঃ—
(1) দুন িত o ঘুষ;
(2) মুdা জালকরণ;
(3) দিলল দsােবজ জালকরণ;
(4) চঁ াদাবািজ;
(5) pতারণা;
(6) জািলয়ািত;
(7) aৈবধ aেstর ব বসা;

(8) aৈবধ মাদক o নশা জাতীয় dেব র ব বসা;
(9) চারাi o aন ান dেব র aৈবধ ব বসা;
(10) aপহরণ, aৈবধভােব আটকাiয়া রাখা o পণবnী করা;
(11) খুন, মারাtক শারীিরক kিত;
(12) নারী o িশশু পাচার;
(13) চারাকারবার ;
(14) দশী o িবেদশী মুdা পাচার;
(15) চু ির বা ডাকািত বা দসু তা বা জলদসু তা বা িবমান দসু তা;
(16) মানব পাচার;
(17) যৗতু ক;
(18) চারাচালানী o শুl সংkাn aপরাধ;
(19) কর সংkাn aপরাধ;
(20) মধাst লংঘন;
(21) সntাস o সntাসী কােয aথ যাগান;
(22) ভজাল বা st লংঘন কের পণ u পাদন;
(23) পিরেবশগত aপরাধ;
(24) যৗন িনপীড়ন ( Sexual Exploitation) ;
(25) পুিঁ জ বাজার সmিকত মূল সংেবদনশীল তথ জনসmেখ
ু pকািশত হoয়ার পূেব তাহার কােজ
লাগাiয়া শয়ার লনেদেনর মাধ েম বাজার সুিবধা gহণ o ব িkগত বা pািত ািনক সুিবধার লেk
বাজার িনয়ntেণর চ া করা (Insider Trading & Market Manipulation) ;
(26) সংঘবd aপরাধ (Organised Crime) বা সংঘবd aপরাধী দেল aংশgহণ;
(27) ভীিত pদশেনর মাধ েম aথ আদায়; eবং
(28) ei আiেনর uেdশ পূরণকেl বাংলােদশ ব াংক কতৃ ক সরকােরর aনুেমাদনkেম গেজেট
ৃ aপরাধ;
pjাপেনর মাধ েম ঘািষত aন য কান সmk
(ষ) ‘‘ sশাল জজ’’ aথ Criminal Law (Amendment) Act, 1958 (Act No. XL
of 1958) eর section 3 eর aধীন িনযুk Special Judge ;

(স) (1) ‘‘sক িডলার o sক bাকার’’ aথ িসিকuির জ o ekেচ কিমশন (sক িডলার, sক
bাকার o aনুেমািদত pিতিনিধ) িবিধমালা, 2000 eর যথাkেম িবিধ 2 (ঝ) o 2 (ঞ) e
সংjািয়ত pিত ান;
(2) ‘‘ পাটেফািলo ম ােনজার o মােচn ব াংকার’’ aথ িসিকuির জ o ekেচ কিমশন (মােচn
ব াংকার o পাটেফািলo ম ােনজার) িবিধমালা, 1996 eর যথাkেম িবিধ 2 (চ) o 2 (ঞ) e
সংjািয়ত pিত ান;
(3) ‘‘িসিকuির কাsিডয়ান’’ aথ িসিকuির জ o ekেচ কিমশন (িসিকuির কাsিডয়াল
সবা) িবিধমালা, 2003 eর িবিধ 2 (ঞ) e সংjািয়ত pিত ান;
(4) ‘‘সmদ ব বsাপক’’ aথ িসিকuির জ o ekেচ কিমশন (িমuচু য়াল ফাn) িবিধমালা, 2001
eর িবিধ 2 (ধ) e সংjািয়ত pিত ান;
(হ) ‘‘হাiেকাট িবভাগ’’ aথ বাংলােদশ সুpীম কােটর হাiেকাট িবভাগ।

আiেনর pাধান

3। ei আiেনর ধারা 9 eর িবধান সােপেk আপাততঃ বলব aন কান আiেন যাহা িকছুi থাkক
না কন ei আiেনর িবধানাবলী কাযকর থািকেব।

মািনলnািরং aপরাধ o
দ

4। (1) ei আiেনর uেdশ পূরণকেl, মািনলnািরং eক aপরাধ বিলয়া গণ হiেব।
(2) কান ব িk মািনলnািরং aপরাধ কিরেল বা মািনলnািরং aপরাধ সংঘটেনর চ া, সহায়তা বা
ষড়যnt কিরেল িতিন aনূ ন 4 (চার) ব সর eবং aনিধক 12 (বার) ব সর পযn কারাদে দি ত
হiেবন eবং iহার aিতিরk aপরােধর সােথ সংি সmিtর িdগুন মূেল র সমপিরমাণ বা 10 (দশ)
লk টাকা পযn, যাহা aিধক, aথদে দি ত হiেবন।
(3) আদালত কান aথদ বা দে র aিতিরk িহসােব দি ত ব িkর সmিt রাে র aনুkেল
বােজয়াp কিরবার আেদশ pদান কিরেত পািরেব যাহা pত k বা পেরাkভােব মািনলnািরং বা কান
ৃ aপরােধর সােথ সmk
ৃ বা সংি ।
সmk
(4) ei ধারার aধীন কান সtা মািনলnািরং aপরাধ কিরেল সংি সmিtর মূেল র aনূ ন িdগুণ
aথবা 20 (িবশ) লk টাকা, যাহা aিধক হয়, জিরমানা করা যাiেব eবং uk pিত ােনর িনবnন
বািতলেযাগ হiেব।
ৃ aপরােধ aিভযুk বা দি ত হoয়া মািনলnািরং eর কারেণ aিভযুk বা দ pদােনর
(5) সmk
পূবশত হiেব না।

aবরুdকরণ বা kাক
আেদশ লংঘেনর দ

5। কান ব িk ei আiেনর aধীন কান aবরুdকরণ বা kাক আেদশ লংঘন কিরেল িতিন aনিধক
3 (িতন) ব সর পযn কারাদ বা aবরুdকৃ ত বা kাক আেদশকৃ ত সmিtর মূেল র সমপিরমাণ aথ
দ বা uভয় দে দি ত হiেবন।

তথ pকােশর দ

6। (1) কান ব িk aস uেdেশ তদn সmিকত কান তথ বা pাসংিগক aন কান তথ কান
ব িk, সংsা বা সংবাদ মাধ েম pকাশ কিরেবন না।
(2) ei আiেনর aধীন kমতাpাp কান ব িk, pিত ান বা eেজn কতৃ ক চাkরীরত বা িনেয়াগরত
থাকা aবsায় িকংবা চাkরী বা িনেয়াগজিনত চু িk aবসায়েনর পর ত কতৃ ক সংগৃহীত, pাp, আহিরত,
jাত কান তথ ei আiেনর uেdশ পূরণ ব তীত aন কান uেdেশ ব বহার বা pকাশ করা হiেত
িবরত থািকেবন।
(3) কান ব িk uপ-ধারা (1) o (2) eর িবধান লংঘন কিরেল িতিন aনিধক 2 (দুi) ব সর
পযn কারাদ বা aনূ 50 (প াশ) হাজার টাকা পযn aথদ বা uভয় দে দি ত হiেবন।

তদেn বাধা বা
aসহেযািগতা, pিতেবদন
pরেণ ব থতা বা তথ
সরবরােহ বাধা দoয়ার
দ

7। (1) কান ব িk ei আiেনর aধীন—
(ক) কান তদn কাযkেম তদnকারী কমকতােক বাধা pদান কিরেল বা সহেযািগতা pদােন asীকৃ িত
jাপন কিরেল; বা
(খ) যুিkসংগত কারণ ব িতেরেক যািচত কান pিতেবদন pরেণ বা তথ সরবরােহ asীকৃ িত jাপন
কিরেল;
—িতিন ei আiেনর aধীন aপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ হiেবন।
(2) কান ব িk uপ-ধারা (1) eর aধীন aপরােধ দাষী সাব s হiেল িতিন aনিধক 1 (eক)
ব সর পযn কারাদ বা aনূ 25 (পঁিচশ) হাজার টাকা পযn aথদ বা uভয় দে দি ত
হiেবন।

িমথ া তথ pদােনর
দ

8। (1) কান ব িk jাতসাের aেথর u স বা িনজ পিরিচিত বা িহসাব ধারেকর পিরিচিত সmেক
বা কান িহসােবর সুিবধােভাগী বা নিমনী সmেক কানরূপ িমথ া তথ pদান কিরেবন না।
(2) কান ব িk uপ-ধারা (1) eর িবধান লংঘন কিরেল িতিন aনিধক 3 (িতন) ব সর পযn
কারা দ বা aনূ 50 (প াশ) হাজার টাকা পযn aথদ বা uভয় দে দি ত হiেবন।

aপরােধর তদn o
িবচার

9। (1) aন আiেন যাহা িকছুi থাkক না কন ei আiেনর aধীন aপরাধসমূহ দুন িত দমন
কিমশন আiন, 2004 (2004 সেনর 5 নং আiন) eর aধীন তফিসলভু k aপরাধ গেণ দুন িত দমন
কিমশন বা কিমশন হiেত তদুেdেশ kমতাpাp কিমশেনর কান কমকতা বা দুন িত দমন কিমশন হiেত
kমতাpাp aন কান তদnকারী সংsার কমকতা কতৃ ক তদnেযাগ হiেব।
(2) ei আiেনর aধীন aপরাধসমূহ Criminal Law (Amendment) Act, 1958 (Act
XL of 1958) eর section 3 eর aধীন িনযুk sশাল জজ কতৃ ক িবচায হiেব।
(3) aিভযুk ব িkর সmিt aনুসnান o সনাkকরেণর িনিমt দুন িত দমন কিমশন ei আiেনর
পাশাপািশ দুন িত দমন কিমশন আiন, 2004 (2004 সেনর 5 নং আiন) e pদt kমতাo pেয়াগ
কিরেত পািরেব eবং দুন িত দমন কিমশন হiেত kমতাpাp aন কান তদnকারী সংsার কমকতা ei
আiেনর পাশাপািশ aন আiেন pদt kমতাo pেয়াগ কিরেত পািরেব।

sশাল জজ eর িবেশষ
eখিতয়ার

10। (1) sশাল জজ ei আiেনর aধীন aপরােধর জন িনধািরত দ আেরাপ eবং ktমত,
aিধকতর তদn, সmিt aবরুdকরণ, kাক, বােজয়াpকরণ আেদশসহ আবশ ক aন কান আেদশ pদান
কিরেত পািরেবন।
(2) sশাল জজ ei আiেনর aধীন দােয়রকৃ ত কান মামলায় aিধকতর তদেnর আেদশ pদান কিরেল
ukরূপ আেদেশ তদnকারী কমকতােক তদn pিতেবদন দািখেলর জন eক সময়সীমা িনিদ কিরয়া
িদেবন, যাহা 6 (ছয়) মােসর aিধক হiেব না।

aপরােধর
আমলেযাগ তা, aআেপাষেযাগ তা o aজািমনেযাগ তা

দুন িত দমন কিমশেনর
aনুেমাদেনর
aপিরহাযতা

11। ei আiেনর aধীন aপরাধসমূহ আমলেযাগ (cognizable) , a-আেপাষেযাগ (non
compoundable) eবং a-জািমনেযাগ (non bailable) হiেব।

12। (1) ফৗজদাির কাযিবিধ বা আপাততঃ বলব aন কান আiেন যাহা িকছুi থাkক না কন,
দুন িত দমন কিমশেনর aনুেমাদন ব িতেরেক কান আদালত ei আiেনর aধীন কান aপরাধ িবচারাথ
আমেল gহণ (cognizance) কিরেবন না।
(2) ei আiেনর aধীন কান aপরােধর তদn সমাp হiবার পর তদnকারী কমকতা আদালেত
pিতেবদন দািখল কিরবার পূেব কিমশেনর পূবানুেমাদন gহণ কিরেবন eবং কিমশন কতৃ ক pদt
aনুেমাদন পেtর eক কিপ pিতেবদেনর সিহত আদালেত দািখল কিরেবন।

জািমন সংkাn িবধান

13। ei আiেনর aধীন aিভযুk কান ব িkেক জািমেন মুিk দoয়া যাiেব, যিদ—
(ক) তাহােক জািমেন মুিk দoয়ার আেবদেনর uপর aিভেযাগকারী পkেক শুনানীর সুেযাগ দoয়া
হয়; eবং
(খ) তাহার িবরুেd আনীত aিভেযােগ িতিন দাষী সাব s হoয়ার যুিkস ত কারণ রিহয়ােছ মেম
আদালত সn না হন; aথবা
(গ) িতিন নারী, িশশু বা শারীিরকভােব িবকলা eবং তাহােক জািমেন মুিk দoয়ার কারেণ ন ায়
িবচার িবি ত হiেব না মেম আদালত সn হন।

সmিtর aবরুdকরণ
(Freezing) বা
kাক
(Attachment)
আেদশ

14। (1) দুন িত দমন কিমশন বা ত কতৃ ক kমতাpাp কান ব িk বা সংsার িলিখত আেবদেনর
িভিtেত আদালত দেশ বা দেশর বািহের aবিsত মািনলnািরং aপরাধ বা aন কান aপরােধর সিহত
ৃ সmিt aবরুdকরণ বা kাক আেদশ pদান কিরেত পািরেব।
সmk
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন দুন িত দমন কিমশন বা ত কতৃ ক kমতাpাp কান ব িk বা সংsা
কান সmিtর aবরুdকরণ বা kাক আেদেশর জন আদালেত িলিখত আেবদন দািখেলর সময় uহােত
িনmবিণত তথ ািদ uেlখ কিরেব, যথাঃ—
(ক) aবরুdকরণ বা kাক আেদেশর িনিমt সmিtর পূণ িববরণ;
(খ) সmিt মািনলnািরং বা aন কান aপরােধর জন kাকেযাগ eর সপেk যুিk o pাথিমক
pমাণািদ;
(গ) pাথ ত আেবদন মাতােবক আদালত কতৃ ক আেদশ pদান করা না হiেল aিভেযাগ িন িtর পূেবi
সmিt aন t হsাnর বা বহাত হiবার আশংকা।
(3) uপ-ধারা (1) eর aধীন কান aবরুdকরণ বা kাক আেদশ pদান করা হiেল আদালত
সmিtর পূণ িববরণসহ িবষয় সবসাধারেণর aবগিতর জন সরকাির গেজেট eবং aনূ ন 2 (দুi)
বহুল pচািরত জাতীয় দিনক পিtকায় [1 (eক) বাংলা o 1 (eক) iংেরজী] িবjিp আকাের
pচার কিরেব।
(4) ei ধারার aধীন aবরুdকরণ বা kাক আেদেশ aিভযুk ব িkর নাম, িপতা, মাতার নাম, sামী
বা stীর নাম, জাতীয়তা, পদবী (যিদ থােক), পশা, ট াk পিরিচিত নmর (TIN) , বতমান o sায়ী
কানা eবং aন কান পিরিচিত, যতদূর সmব, uেlখ থািকেব; তেব, ei সকল তেথ র সামান k িবচু িতর কারেণ ei আiেনর িবধান কাযকর করা বাধাgs হiেব না।
(5) uপ-ধারা (6) eর িবধান সােপেk, ei ধারার aধীন কান ব িkর সmিt aবরুdকরণ বা
kােকর জন আদালত আেদশ pদান কিরেল আেদশ কাযকর থাকাকালীন, আদালত কতৃ ক িভnরূপ কান
আেদশ pদান করা না হiেল, uk সmিt কানভােব বা pকাের aন t হsাnর, uk সmিt সংি
কান pকার লনেদন বা uk সmিtেক কানভােব দায়যুk করা যাiেব না।

(6) কান ব িkর ব াংক eকাun aবরুdকরণ আেদশ কাযকর থাকা aবsায় uk আেদেশ িভnরূপ
uেlখ না থািকেল, uk ব িk pাপ হiয়ােছ eiরূপ সমুদয় aথ তাহার aবরুd ব াংক eকাuেn জমা
করা যাiেব।

aবরুdকৃ ত বা
kাককৃ ত সmিt
ফরত pদান

15। (1) ধারা 14 eর aধীন আদালত কান সmিt aবরুdকরণ বা kাক আেদশ pদান কিরেল,
aিভযুk ব িk বা সtা ব তীত aন কান ব িk বা সtার uk সmিtেত কান sাথ থািকেল িতিন
বা uk সtা uহা ফরত পাiবার জন aবরুdকরণ বা kাক আেদশ pচােরর তািরখ হiেত 30
(িtশ) িদেনর মেধ আদালেত আেবদন কিরেত পািরেবন।
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন কান ব িk বা সtা আদালেত আেবদন কিরেল আেবদনপেt
িনmবিণত তথ ািদ uেlখ কিরেত হiেব, যথাঃ—
(ক) মািনলnািরং বা কান সmৃk aপরােধর সিহত uk সmিtর pত k বা পেরাkভােব কান
সংি তা নাi;
ৃ aপরােধর
(খ) আেবদনকারী pত k বা পেরাkভােব aিভযুk মািনলnািরং বা aন কান সmk
ৃ নন;
সােথ সmk
(গ) আেবদনকারী aিভযুেkর নিমনী নন বা aিভযুেkর পেk কান দািয়t পালন কিরেতেছন না;
(ঘ) aবরুdকরণ বা kাককৃ ত সmিtেত aিভযুk ব িk বা সtার কান st, sাথ বা মািলকানা নাi;
eবং
(ঙ) aবরুdকরণ বা kাককৃ ত সmিtেত আেবদনকারীর st, sাথ o মািলকানা রিহয়ােছ।
(3) ধারা 14 eর uপ-ধারা (5) e যাহা িকছুi থাkক না কন, ei ধারার aধীন সmিt ফরত
পাiবার জন আদালত কান আেবদনpাp হiেল আেবদনকারী, তদnকারী সংsা o aিভযুk ব িk বা
সtােক শুনানীর সুেযাগ pদান কিরেবন eবং শুনানী aেn, pেয়াজনীয় কাগজািদ পযােলাচনাkেম o রা
ৃ aপরােধর সােথ সmkতার
ৃ
কতৃ ক বিণত সmিtেত pত k বা পেরাkভােব মািনলnািরং বা সmk
gহণেযাগ সেnেহর কান কারণ uপsাপন না কিরেল, uপ-ধারা (1) eর aধীন দািখলকৃ ত
আেবদনকারীর আেবদন সmেক আদালত সn হiেল aবরুdকরণ বা kাক আেদশ বািতলkেম
সmিt , আেদেশ uিlিখত িনধািরত সমেয়র মেধ , আেবদনকারীর aনুkেল হsাnেরর আেদশ pদান
কিরেবন।

সmিtর aবরুdকরণ
বা kাক আেদেশর
িবরুেd আপীল

16। (1) ei আiেনর aধীন আদালত কান সmিtর aবরুdকরণ বা kাক আেদশ pদান কিরেল
ukরূপ আেদেশর িবরুেd সংkb
ু ব িk বা সtা 30 (িtশ) িদেনর মেধ হাiেকাট িবভােগ আপীল
কিরেত পািরেবন।
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন কান আপীল দােয়র করা হiেল আপীল আদালত পkবৃnেক, শুনানীর
জন যুিkস ত সময় িদয়া, শুনানী aেn যiরূপ uপযুk মেন কিরেব সiরূপ আেদশ pদান কিরেত
পািরেব।

(3) ধারা 14 eর aধীন কান সmিtর িবষেয় আদালত কতৃ ক pদt aবরুdকরণ বা kাক আেদেশর
িবরুেd কান সংkb
ু ব িk বা সtা আপীল কিরেল eবং আপীল আদালত কতৃ ক িভnরূপ কান আেদশ
pদান করা না হiেল আপীল িন িt না হoয়া পযn ukরূপ aবরুdকরণ বা kাক আেদশ কাযকর
থািকেব।

সmিtর বােজয়াpকরণ

17। (1) ei আiেনর aধীন কান ব িk বা সtা মািনলnািরং aপরােধ দাষী সাব s হiেল আদালত
ৃ দেশ বা দেশর বািহের aবিsত য কান সmিt
aপরােধর সিহত pত k বা পেরাkভােব সmk
রাে র aনুkেল বােজয়াp কিরবার আেদশ pদান কিরেত পািরেব।
(2) uপ-ধারা (1) e যাহা িকছুi থাkক না কন ei আiেনর aধীন মািনলnািরং aপরােধর সােথ
সংি কান aনুসnান o তদn বা িবচার কাযkম চলাকালীন সংি আদালত pেয়াজনেবােধ দেশ বা
দেশর বািহের aবিsত য কান সmিt রাে র aনুkেল বােজয়াp কিরবার আেদশ pদান কিরেত
পািরেব।
(3) ei আiেনর aধীন মািনলnািরং aপরােধর জন দাষী সাব s কান ব িk পলাতক থািকেল বা
ৃ সmিto
aিভেযাগ দািখেলর পর মৃতু বরণ কিরেল আদালত uk ব িkর aপরােধর সিহত সmk
রাে র aনুkেল বােজয়াp কিরবার আেদশ pদান কিরেত পািরেব।
ব াখ া।— যথাযথ কায ব বsা gহণ করা সেtto gফতারী পেরায়ানা জারীর তািরখ হiেত 6 (ছয়)
মােসর মেধ যিদ aিভযুk ব িk আদালেত আtসমপণ কিরেত ব থ হয় বা uk সমেয়র মেধ তাহােক
gফতার করা না যায় তাহা হiেল uk ব িk ei ধারার uেdশ পূরণকেl পলাতক বিলয়া গণ
হiেবন।
(4) ei ধারার aধীন আদালত কতৃ ক কান সmিt বােজয়াp কিরবার আেদশ pদােনর পূেব িকংবা
মামলা বা aিভেযাগ দােয়র কিরবার পূেব যিদ কান ব িk বা সtা সরল িব ােস eবং uপযুk মূল
pদান সােপেk বােজয়ােpর জন আেবদনকৃ ত সmিt kয় কিরয়া থােকন eবং আদালতেক িতিন বা
uk সtা ei মেম সn কিরেত সkম হন য, িতিন বা uk সtা uk সmিt মািনলnািরং eর
ৃ বিলয়া jাত িছেলন না eবং িতিন বা uk সtা সরল িব ােস সmিt kয়
সিহত সmk
কিরয়ািছেলন, তাহা হiেল আদালত uk সmিt বােজয়াp কিরবার আেদশ pদান না কিরয়া uহার
িবkয়লb aথ রা ীয় কাষাগাের, আদালত কতৃ ক িনধািরত সময়সীমার মেধ , জমা দoয়ার জন দাষী
সাব s ব িk বা সtােক িনেদশ িদেত পািরেব।
ৃ aপরােধর সােথ pত k বা পেরাkভােব সংি সmিtর
(5) আদালত যিদ মািনলnািরং বা সmk
aবsান িনধারণ বা বােজয়াp কিরেত না পােরন বা সmিt aন কানভােব ব বহােরর ফেল aিst
িবলুp হয়, তাহা হiেল—
ৃ নয় aিভযুk ব িkর eমন সমমূেল র সmিt বােজয়াp কিরবার আেদশ
(ক) aপরােধর সােথ সmk
pদান কিরেত পািরেব;
(খ) aিভযুk ব িkর িবরুেd য পিরমাণ সmিt আদায় করা যাiেব না তাহার সমপিরমাণ আিথক
দ pদান কিরেত পািরেব।

(6) ei ধারার aধীন কান সmিt বােজয়াp করা হiেল বােজয়াp আেদেশর না শ আদালত কতৃ ক
য ব িk বা সtার িনয়ntেণ সmিt রিহয়ােছ সi ব িk বা সtার সবেশষ jাত কানায় রিজsাড
ডাকেযােগ পাঠাiেত হiেব eবং সmিtর তফিসলসহ সকল িববরণ uেlখkেম সরকাির গেজেট eবং
aনূ ন 2 (দুi) বহুল pচািরত জাতীয় দিনক পিtকায় [1 (eক) বাংলা o 1 (eক) iংেরজী]
িবjিp pচার কিরেত হiেব।
(7) ei ধারার aধীন আদালত কান সmিt বােজয়াp কিরবার আেদশ pদান কিরেল uk সmিtর
মািলকানা রাে র uপর ন s হiেব eবং বােজয়াp কিরবার তািরেখ সmিt যাহার িজmায় বা
মািলকানায় থািকেব িতিন বা সংি সtা যথাশী সmব, uk সmিtর দখল রাে র বরাবের হsাnর
কিরেবন।
(8) pত k বা পেরাkভােব aপরাধ লb সmিt যিদ বধ uপােয় aিজত aথ বা সmিtর সিহত
সংিমি ত করা হiয়া থােক তাহা হiেল uk সmিtেত আদালত কতৃ ক িনধািরত aপরাধ লb aথ বা
সmিtর মূেল র uপর aথবা aপরাধ লb বা সmিtর মূল িনধারণ করা সmব না হiেল aজেনর
uপায় িনিবেশেষ সংিমি ত সmণূ aথ বা সmিt রাে র aনুkেল বােজয়াp আেদশ pদান করা যাiেব।

বােজয়াpকৃ ত সmিt
ফরত pদান

18। (1) ধারা 17 eর aধীন আদালত কান সmিt বােজয়াp কিরবার আেদশ pদান কিরেল uk
সmিtেত দাষী ব িk বা সtা ব তীত aন কান ব িk বা সtার কান st, sাথ বা aিধকার থািকেল
িতিন বা uk সtা uহা ফরত পাiবার জন বােজয়াpকরেণর িবjিp পিtকায় সবেশষ pচােরর তািরখ
হiেত 30 (িtশ) িদেনর মেধ আদালেত আেবদন কিরেত পািরেবন।
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন কান আেবদনpাp হiেল আদালত মামলা দােয়রকারী, দাষী ব িk বা
সtা eবং আেবদনকারীেক, শুনানীর জন যুিkস ত সময় িদয়া, শুনানী aেn িনmবিণত িবষয়সমূহ
িবেবচনা কিরয়া pেয়াজনীয় আেদশ pদান কিরেত পািরেব, যথাঃ—
(ক) aপরাধ সংঘটেনর সিহত আেবদনকারী বা বােজয়াpকৃ ত সmিtর বা সmিtর কান aংেশর কান
সংে ষ িছল িক না;
(খ) বােজয়াp সmিt aজেন আেবদনকারীর বধ aিধকার রিহয়ােছ িক না;
(গ) aপরাধ সংঘটেনর সময়কাল eবং বােজয়াpকৃ ত সmিt আেবদনকারীর মািলকানায় আিসয়ােছ
eiরূপ দািবকৃ ত সময়কাল; eবং
(ঘ) আদালেতর িনকট pাসি ক িবেবিচত aন য কান তথ ।

বােজয়াpকরণ আেদেশর
িবরুেd আপীল

19। (1) ei আiেনর aধীন আদালত কান সmিt বােজয়াp কিরবার আেদশ pদান কিরেল ukরূপ
আেদেশর িবরুেd সংkb
ু পk 30 (িtশ) িদেনর মেধ হাiেকাট িবভােগ আপীল কিরেত পািরেবন।

(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন কান আপীল দােয়র করা হiেল আপীল আদালত uভয় পkেক,
শুনানীর যুিkস ত সুেযাগ pদান কিরয়া, শুনানী aেn যiরূপ uপযুk মেন কিরেব সiরূপ আেদশ pদান
কিরেত পািরেব।

বােজয়াpকৃ ত সmিtর
িন িtকরণ pিkয়া

20। (1) ei আiেনর aধীন কান সmিt বােজয়াp হiেল সরকার, আদালেতর aনুমিত সােপেk, যi
সmিt aন কান আiেনর aধীন ংস কিরেত হiেব সi সmিt ব তীত aন ান সmিt, pকাশ
িনলােম বা বািণিজ কভােব লাভজনক aন কান আiনসmত uপােয় িবkয় বা aন কানভােব িন িt
কিরেত পািরেব।
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন সmিt িবkয় বা aন কান আiনগত uপােয় িন িtর মাধ েম
pাp aথ রা ীয় কাষাগাের জমা হiেব।

aবরুdকৃ ত, kাককৃ ত
বা বােজয়াpকৃ ত সmিt
রkণােবkেণর জন
ব বsাপক বা
তttাবধায়ক িনেয়াগ

21। ei আiেনর aধীন কান সmিt aবরুd, kাক বা বােজয়াp করা হiেল, তদnকারী সংsা বা
uহার িনকট হiেত kমতাpাp কান কমকতার আেবদেনর pিkেত ukরূপ সmিtর সmণূ বা আংিশক
িনয়ntণ, ব বsাপনা, তদারিক বা aন কানভােব িন িtর জন , আদালত, sীয় িবেবচনায়, যiরূপ
uপযুk মেন কিরেব সiরূপ শেত কান আiন pেয়াগকারী সংsােক uk সmিtর ব বsাপক বা
তttাবধায়ক িনেয়াগ কিরেত পািরেব।

আপীল

22। আপাততঃ বলব aন কান আiেন যাহা িকছুi থাkন না কন, আদালত কতৃ ক ei আiেনর
aধীন pদt কান আেদশ, রায়, িডিk বা আেরািপত দ dারা সংkb
ু পk, ukরূপ আেদশ, রায়, িডিk
বা দnােদশ pদােনর তািরখ হiেত 30 (িtশ) িদেনর মেধ হাiেকাট িবভােগ আপীল কিরেত পািরেব।

মািনলnািরং aপরাধ
দমন o pিতেরােধ
বাংলােদশ ব াংেকর
kমতা o দািয়t

1) ei আiেনর uেdশ পূরণকেl বাংলােদশ ব াংেকর িনmরূপ kমতা o দািয়t থািকেব, যথাঃ—
(ক) কান িরেপাট pদানকারী সংsা হiেত pাp নগদ লনেদন o সেnহজনক লনেদন সmিকত তথ ািদ
িবে ষণ বা পযােলাচনা o িবে ষণ বা পযােলাচনার uেdেশ aিতিরk য কান তথ িরেপাট pদানকারী
সংsা হiেত সংgহ eবং uহার ডাটা সংরkণ করা eবং ktমত, সংি আiন pেয়াগকারী সংsােক
pেয়াজনীয় কাযkম gহেণর জন uk তথ ািদ pদান করা;

ৃ aপরাধ eর সিহত সmk
ৃ বিলয়া ধারণা কিরবার
(খ) কান লনেদন মািনলnািরং বা কান সmk
যুিkসংগত কারণ থািকেল িরেপাট pদানকারী সংsা হiেত ukরূপ লনেদন সmিকত য কান তথ বা
pিতেবদন সংgহ করা;
(গ) কান aপরাধ সংঘটেনর মাধ েম কান aথ বা সmিt কান িহসােব জমা হiয়ােছ মেম সেnহ
কিরবার যুিkসংগত কারণ থািকেল কান িরেপাট pদানকারী সংsােক aনিধক 30 (িtশ) িদেনর জন
uk িহসােবর লনেদন sিগত বা aবরুd রািখবার িনেদশ pদান করাঃ
তেব শত থােক য, uk িহসােবর লনেদন সmিকত স ক তথ u ঘাটেনর pেয়াজন দখা িদেল লনেদন
sিগত বা aবরুd রািখবার ময়াদ aিতিরk 30 (িtশ) িদন কিরয়া সেবাc 6 (ছয়) মাস বিধত
করা যাiেব;
(ঘ) মািনলnািরং pিতেরাধ কিরবার uেdেশ িরেপাট pদানকারী সংsােক, সময় সময়, pেয়াজনীয়
িনেদশনা pদান করা;
(ঙ) িরেপাট pদানকারী সংsা বাংলােদশ ব াংক কতৃ ক যািচত তথ বা pিতেবদন স কভােব pরণ
কিরয়ােছ িকনা িকংবা তdকতৃ ক pদt িনেদশনা যথাযথভােব পিরপালন কিরয়ােছ িকনা তাহা তদারিক
করা eবং pেয়াজেন, িরেপাট pদানকারী সংsা সেরজিমন পিরদশন করা;
(চ) ei আiেনর সু ু pেয়াগ িনি ত কিরবার uেdেশ িরেপাট pদানকারী সংsাসহ বাংলােদশ ব াংেকর
িবেবচনায় য কান সংsা বা pিত ােনর কমকতা o কমচারীেদর জন pিশkেণর ব বsাসহ সভা,
সিমনার, iত ািদর আেয়াজন করা;
(ছ) ei আiেনর uেdশ পূরণকেl pেয়াজনীয় aন য কান কায সmাদন করা।
(2) মািনলnািরং বা সেnহজনক লনেদন তদেn তদnকারী সংsা কান তথ সরবরােহর aনুেরাধ
কিরেল, pচিলত আiেনর আoতায় বা যিদ aন কান কারেণ বাধ বাধকতা না থােক, তাহা হiেল
বাংলােদশ ব াংক uk তথ pদান কিরেব।
(3) কান িরেপাট pদানকারী সংsা ei ধারার aধীন কান যািচত তথ যথাসমেয় সরবরাহ কিরেত
ব থ হiেল বাংলােদশ ব াংক uk সংsােক pিতিদন 10 (দশ) হাজার টাকা িহসােব সেবাc 5 (পঁাচ)
লk টাকা পযn জিরমানা কিরেত পািরেব eবং কান সংsা 1 (eক) aথ ব সের 3 (িতন) বােরর
aিধক জিরমানার সmখীন
ু হiেল বাংলােদশ ব াংক uk সংsা বা সংsার কান শাখা, সািভস সnার,
বুথ বা eেজেnর বাংলােদেশ কাযkম পিরচালনা রিহত কিরবার uেdেশ িনবnন বা লাiেসn sিগত
কিরেত পািরেব বা ktমত, িনবnনকারী বা লাiেসn pদানকারী কতৃ পkেক uk সংsার িবরুেd
যথাযথ ব বsা gহেণর িনিমt িবষয় aবিহত কিরেব।
(4) কান িরেপাট pদানকারী সংsা ei ধারার aধীন যািচত িবষেয় কান ভু ল বা িমথ া তথ বা
িববরণী সরবরাহ কিরেল বাংলােদশ ব াংক uk সংsােক aনূ ন 20 (িবশ) হাজার টাকা o সেবাc 5
(পঁাচ) লk টাকা পযn জিরমানা কিরেত পািরেব eবং কান সংsা 1 (eক) aথ ব সের 3 (িতন)
বােরর aিধক জিরমানার সmখীন
ু হiেল বাংলােদশ ব াংক uk সংsা বা সংsার কান শাখা, সািভস
সnার, বুথ বা eেজেnর বাংলােদেশ কাযkম পিরচালনা রিহত কিরবার uেdেশ িনবnন বা লাiেসn
sিগত কিরেত পািরেব বা ktমত, িনবnনকারী বা লাiেসn pদানকারী কতৃ পkেক uk সংsার িবরুেd
যথাযথ ব বsা gহেণর িনিমt িবষয় aবিহত কিরেব।

(5) কান িরেপাট pদানকারী সংsা বাংলােদশ ব াংক কতৃ ক ei আiেনর আoতায় জারীকৃ ত কান
িনেদশনা পিরপালেন ব থ হiেল বাংলােদশ ব াংক uk সংsােক pিতিদন 10 (দশ) হাজার টাকা িহসােব
সেবাc 5 (পঁাচ) লk টাকা পযn pিত aপিরপালনীয় িবষেয়র জন জিরমানা কিরেত পািরেব eবং
কান সংsা 1 (eক) aথ ব সের 3 (িতন) বােরর aিধক জিরমানার সmখীন
ু হiেল বাংলােদশ
ব াংক uk সংsা বা সংsার কান শাখা, সািভস সnার, বুথ বা eেজেnর বাংলােদেশ কাযkম
পিরচালনা রিহত কিরবার uেdেশ িনবnন বা লাiেসn sিগত কিরেত পািরেব বা ktমত, িনবnনকারী
বা লাiেসn pদানকারী কতৃ পkেক uk সংsার িবরুেd যথাযথ ব বsা gহেণর িনিমt িবষয় aবিহত
কিরেব।
(6) কান িরেপাট pদানকারী সংsা uপ-ধারা (1) eর দফা (গ) eর আoতায় বাংলােদশ ব াংক
কতৃ ক িনেদিশত কান aবরুd বা sিগত আেদশ পিরপালেন ব থ হiেল বাংলােদশ ব াংক uk িরেপাট
pদানকারী সংsােক aনূ ন uk ব াংক িহসােব িsিতর সমপিরমাণ জিরমানা কিরেত পািরেব যাহা
িনেদশনা জারীর তািরেখ িহসােব িsিতর িdগুেনর aিধক হiেব না।
(7) ei আiেনর ধারা 23 o 25 aনুযায়ী বাংলােদশ ব াংক কতৃ ক আেরািপত জিরমানা কান ব িk
বা সtা বা িরেপাট pদানকারী সংsা pদােন ব থ হiেল বাংলােদশ ব াংক সংি ব িk বা সtা বা
িরেপাট pদানকারী সংsার িনজ নােম য কান ব াংক বা আিথক pিত ান বা বাংলােদশ ব াংেক
পিরচািলত িহসাব িবকলনপূবক আদায় কিরেত পািরেব eবং eেkেt জিরমানার কান aংশ aনাদায়ী
থািকেল তাহা আদােয় pেয়াজেন বাংলােদশ ব াংক আদালেত আেবদন কিরেত পািরেব eবং আদালত
যiরূপ uপযুk িবেবচনা কিরেব সiরূপ আেদশ pদান কিরেব।
(8) uপ-ধারা (3), (4), (5) o (6) aনুযায়ী কান িরেপাট pদানকারী সংsােক জিরমানা করা
হiেল ei জন দায়ী uk সংsার মািলক, পিরচালক, কমকতা-কমচারী বা চু িkিভিtক িনেয়ািজত
ব িkগেণর িবরুেdo বাংলােদশ ব াংক aনূ ন 10 (দশ) হাজার টাকা o সেবাc 5 (পঁাচ) লk টাকা
পযn জিরমানা কিরেত পািরেব eবং pেয়াজেন সংি সংsােক pেয়াজনীয় pশাসিনক ব বsা gহেণর
জন িনেদশনা pদান কিরেত পািরেব।

বাংলােদশ ফাiন ািnয়াল
iেnিলেজn iuিনট
(BFIU) pিত া

24। (1) ei আiেনর ধারা 23 e বাংলােদশ ব াংেকর uপর aিপত kমতা o দািয়t পিরপালেনর
লেk বাংলােদশ ব াংেক বাংলােদশ ফাiন ািnয়াল iেnিলেজn iuিনট (Bangladesh Financial
Intelligence Unit বা BFIU) নােম eক sতnt iuিনট থািকেব।
(2) ei আiেনর uেdশ পূরণকেl সরকাির, আধা-সরকাির, sায়tশািসত সংsাসমূহ বা aন কান
সংি pিত ান বা সংsা তdকতৃ ক সংরিkত বা সংগৃহীত তথ ািদ বাংলােদশ ফাiন ািnয়াল iেnিলেজn
iuিনটেক spেণািদতভােব বা aনুেরােধর সূেt সরবরাহ কিরেব।
(3) বাংলােদশ ফাiন ািnয়াল iেnিলেজn iuিনট aন ান আiন pেয়াগকারী সংsােক মািনলnািরং o
সntাসী কােয aথ যাগান সংি তথ ািদ pেয়াজেন s-uেদ ােগ সরবরাহ কিরেত পািরেব।
(4) ei আiেনর িবধান aনুযায়ী aন কান দেশর সিহত সmািদত কান চু িk বা ব বsার aধীন
সংি দেশর ফাiন ািnয়াল iেnিলেজn iuিনটেক মািন লnািরং বা সntাসী কােয aথায়ন বা কান
সেnহজনক লনেদন সmিকত তথ ািদ সরবরাহ কিরেব eবং aন কান দেশর িনকট হiেত aনুরপূ
তথ চািহেত পািরেব।

(5) uপ-ধারা (4) e বিণত চু িk বা ব বsা ছাড়াo বাংলােদশ ফাiন ািnয়াল iেnিলেজn iuিনট
ktমত, spেণািদতভােব aন দেশর ফাiন ািnয়াল iেnিলেজn iuিনটেক তথ সরবরাহ কিরেত
পািরেব।

মািনলnািরং aপরাধ
pিতেরােধ িরেপাট
pদানকারী সংsার
দায়-দািয়t

25। (1) মািনলnািরং aপরাধ pিতেরােধ িরেপাট pদানকারী সংsার িনmরূপ দায়-দািয়t থািকেব,
যথাঃ—
(ক) uহার gাহেকর িহসাব পিরচালনাকােল gাহেকর পিরিচিতর স ক o পূণা তথ সংরkণ করা;
(খ) কান gাহেকর িহসাব বn হiেল বn হiবার তািরখ হiেত aনূ ন 5 (পঁাচ) ব সর পযn uk
িহসােবর লনেদন সংkাn তথ সংরkণ করা;
(গ) দফা (ক) o (খ) eর aধীন সংরিkত তথ ািদ বাংলােদশ ব াংেকর চািহদা মাতােবক, সময়
সময়, সরবরাহ করা;
(ঘ) ধারা 2 (য) e সংjািয়ত কান সেnহজনক লনেদন বা লনেদেনর pেচ া পিরলিkত হiেল suেদ ােগ aিবলেm বাংলােদশ ব াংেক ‘সেnহজনক লনেদন িরেপাট’ করা।
(2) কান িরেপাট pদানকারী সংsা uপ-ধারা (1) eর িবধান লংঘন কিরেল বাংলােদশ ব াংক —
(ক) uk সংsােক aনূ ন 50 (প াশ) হাজার টাকা eবং সেবাc 25 (পঁিচশ) লk টাকা পযn
জিরমানা কিরেত পািরেব; eবং
(খ) দফা (ক) eর aধীন আেরািপত জিরমানার aিতিরk uk সংsা বা সংsার কান শাখা, সািভস
সnার, বুথ বা eেজেnর ব বসািয়ক কাযkেমর aনুমিত বা লাiেসn বািতল কিরেত পািরেব বা
ktমত, িনবnনকারী বা লাiেসn pদানকারী কতৃ পkেক uk সংsার িবরুেd যথাযথ ব বsা gহেণর
িনিমেt িবষয় aবিহত কিরেব।
(3) uপ-ধারা (2) eর aধীন আেরািপত জিরমানার aথ বাংলােদশ ব াংক ত কতৃ ক িনধািরত
পdিতেত আদায় কিরেব eবং আদায়কৃ ত aথ রা ীয় কাষাগাের জমা কিরেব।

িবেদশী রাে র সিহত
চু িk

26। (1) ei আiেনর uেdশ পূরণকেl সরকার িd-পািkক বা বহু পািkক চু িk, কনেভনশন বা
আnজািতক আiেন sীকৃ ত aন কানভােব কান িবেদশী রাে র সিহত চু িk কিরেত পািরেব।
(2) ei ধারার aধীন সরকার কান িবেদশী রাে র সিহত চু িkবd হiেল মািনলnািরং aপরাধ
pিতেরােধ সরকার—

(ক) uk িবেদশী রা বা সংsার িনকট pেয়াজনীয় তথ ািদ চািহেত পািরেব; eবং
(খ) uk িবেদশী রা eবং সংsা কতৃ ক যািচত তথ ািদ, জাতীয় িনরাপtার pিত হুমিক না হiেল,
সরবরাহ কিরেব।
(3) ei আiেনর uেdশ পূরণকেl বাংলােদশ ফাiন ািnয়াল iনেটিলেজn iuিনট (িবeফআiiu)
িবেদশী ফাiন ািnয়াল iনেটিলেজn iuিনট aথবা aন ান সংি সংsার সােথ সমেঝাতা sারক sাkর
কিরেত পািরেব eবং sাkিরত সমেঝাতা sারেকর আoতায় িবeফআiiu—
(ক) uk িবেদশী ফাiন ািnয়াল iনেটিলেজn iuিনট বা সংsার িনকট pেয়াজনীয় তথ ািদ চািহেত
পািরেব; eবং
(খ) uk িবেদশী ফাiন ািnয়াল iনেটিলেজn iuিনট eবং সংsা কতৃ ক যািচত তথ ািদ, জাতীয়
িনরাপtার pিত হুমিক না হiেল, সরবরাহ কিরেব।
(4) ei আiেনর uেdশ পূরণকেl, কান চু িkর aধীন কান িবেদশী রাে র আদালেতর কান আেদশ
কাযকর কিরবার জন বাংলােদেশ aবিsত কান সmিt বােজয়াp কিরবার বা ফরত দoয়ার pেয়াজন
হiেল eটন জনােরেলর aিফেসর আেবদনkেম আদালত যiরূপ uপযুk মেন কিরেব সiরূপ আেদশ
pদান কিরেত পািরেব; eকiভােব বাংলােদেশ আদালেতর বােজয়াpকরণ আেদশ বা uk সmিt ফরত
আনয়েনর আেদশ বাsবায়েনর জন চু িk বা সমেঝাতা sারেকর aধীনs রা েক eটন জনােরেলর
aিফস aনুেরাধ কিরেত পািরেব।
(5) aন কান আiেন যাহা িকছু i থাkক না কন ei আiেনর uেdশ পূরণকেl পারsিরক আiনগত
সহেযািগতার আoতায় কান িবেদশী রাে র uপযুk কতৃ পেkর িনকট হiেত pাp দিললািদ সংি
িবচািরক আদালেত সাk িহসােব gহণীয় হiেব।

সtা কতৃ ক aপরাধ
সংঘটন

27। ei আiেনর aধীন কান aপরাধ কান সtা কতৃ ক সংঘ ত হiয়া থািকেল ukরূপ aপরােধর
সিহত pত k সংি তা রিহয়ােছ সtার eiরূপ pেত ক মািলক, পিরচালক, ম ােনজার, সিচব বা aন
কান কমকতা বা কমচারী বা pিতিনিধ uk aপরাধ সংঘটন কিরয়ােছন বিলয়া গণ হiেবন, যিদ না
িতিন pমাণ কিরেত সkম হন য, uk aপরাধ তাহার ajাতসাের সংঘ ত হiয়ােছ aথবা uk
aপরাধ রাধ কিরবার জন িতিন যথাসাধ চ া কিরয়ােছন।
ব াখ া।— ei ধারায় ‘‘পিরচালক’’ বিলেত সtার কান aংশীদার বা পিরচালনা বাড, য নােমi
aিভিহত হuক, eর সদস েকo বুঝাiেব।

সরল িব ােস কৃ তকায
রkণ

28। ei আiেনর বা িবিধর aধীেন সরল িব ােস কৃ ত কান কােজর ফেল কান ব িk kিতgs হiেল
বা kিতgs হiবার সmাবনা থািকেল, সiজন সরকার বা সরকােরর কান কমকতা-কমচারী বা
বাংলােদশ ব াংক বা বাংলােদশ ব াংেকর কান কমকতা-কমচারী বা দুন িত দমন কিমশন বা কিমশেনর
কান কমকতা-কমচারী বা কান িরেপাট pদানকারী সংsা বা uহার পিরচালনা পষদ বা uহার কান
কমকতা-কমচারীর িবরুেd কান দoয়ানী বা ফৗজদারী বা pশাসিনক বা aন কান আiনগত
কাযধারা দােয়র করা যাiেব না।

িবিধ pণয়েনর kমতা

29। সরকার, সরকাির গেজেট pjাপন dারা, ei আiেনর uেdশ পূরণকেl িবিধ pণয়ন কিরেত
পািরেব।

আiেনর iংেরজী
aনুবাদ pকাশ

30। (1) ei আiেনর pবতেনর পর সরকার, যথাশী সmব, সরকাির গেজেট pjাপন dারা, ei
আiেনর বাংলা পােঠর iংেরজীেত aনূিদত eক িনভরেযাগ পাঠ (Authentic English Text)
pকাশ কিরেব।
(2) বাংলা পাঠ eবং iংেরজী পােঠর মেধ িবেরােধর kেt বাংলা পাঠ pাধান পাiেব।

রিহতকরণ o হফাজত

31। (1) মািনলnািরং pিতেরাধ আiন, 2009 (2009 সেনর 8 নং আiন) o মািনলnািরং
pিতেরাধ aধ ােদশ, 2012 (2012 সেনর 2 নং aধ ােদশ), aতঃপর uk আiন o aধ ােদশ বিলয়া
uিlিখত, eতddারা রিহত করা হiল।
(2) ukরূপ রিহত হoয়া সেto uk আiন o aধ ােদেশর aধীন গৃহীত কান কাযkম, দােয়রকৃ ত
কান মামলা বা গৃহীত কান কাযধারা aিন n থািকেল uহা eiরূেপ িন n হiেব যন uহা ei
আiেনর aধীন দােয়রকৃ ত বা গৃহীত হiয়ােছ।
(3) ukরূপ রিহত হoয়া সেto Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act
No. VII of 1947) eবং uk আiন o aধ ােদেশর আoতাধীন কান aপরাধ সংগ ত হiেল বা
তদnাধীন বা িবচারাধীন থািকেল uk aপরাধসমূহ ei আiেনর িবধান aনুযায়ী eiরূেপ িন n হiেব
যন uহা ei আiেনর aধীন দােয়রকৃ ত বা গৃহীত হiয়ােছ।
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