
মানিলন্ডান িং প্রনির াধ আইি, ২০১২  

 

( ২০১২ সনের ৫ েং আইে ) 
 

  [ফেব্রুয়ারর ২০, ২০১২] 

      

      
মানিলন্ডান িং প্রনির াধ সিংক্রান্ত নিদ্যমাি আইি ও অধযারদ্শ  নিিক্ররম এিদ্সিংক্রান্ত  

আইি পুিঃপ্রণয়রি  উরেরশয প্রণীি আইি  

 

  
ফেনেতু মারেলন্ডাররং ও সংরিষ্ট অেযােয অপরাধ প্ররতনরাধ এবং উোনের শারির রবধােসে আেুষরিক রবষয়ারে সম্পনকে  রবধাে প্রণয়নের 

উনেনশয মারেলন্ডাররং প্ররতনরাধ সংক্রান্ত রবেযমাে আইে ও অধযানেশ ররেতক্রনম এতদ্সংক্রান্ত আইে পুেঃপ্রণয়ে করা সমীচীে ও 

প্রনয়াজেীয়;  

ফসনেতু এতদ্দ্বারা রেম্নরূপ আইে করা েইলঃ  

     

    

    

সিংনিপ্ত নশর ািাম ও 

প্রিিত ি 
  

১।(১) এই আইে মারেলন্ডাররং প্ররতনরাধ আইে, ২০১২ োনম অরিরেত েইনব। 

 

(২) ইো ৩ মাঘ, ১৪১৮ বিাব্দ/১৬ জােুয়ারর, ২০১২ রিস্টাব্দ তাররখ েইনত কােেকর েইয়ানে বরলয়া গণয 

েইনব।  

 

   

  

   

    

    

সিংজ্ঞা  

  

২ । রবষয় বা প্রসংনগর পররপন্থী ফকাে রকেু ো থারকনল, এই আইনে— 

 

(ক) ‘‘অথে বা সম্পরি পাচার’’ অথে— 

 

(১) ফেনশ রবেযমাে আইনের বযতযয় ঘটাইয়া ফেনশর বারেনর অথে বা সম্পরি ফপ্ররণ বা রক্ষণ; বা 

 

(২) ফেনশর বারেনর ফে অথে বা সম্পরিনত বাংলানেনশর স্বাথে ররেয়ানে োো বাংলানেনশ আেয়ে ফোগয রেল 

তাো বাংলানেনশ আেয়ে েইনত রবরত থাকা; বা 

 

(৩) রবনেশ েইনত প্রকৃত পাওো ফেনশ আেয়ে ো করা বা রবনেনশ প্রকৃত ফেোর অরতররক্ত পররনশাধ করা; 

 

(খ) ‘‘অথে মূলয স্থাোন্তরকারী’’ অথে এমে আরথেক ফসবা ফেখানে ফসবা প্রোেকারী একস্থানে েগে টাকা, ফচক, 

অেযােয আরথেক ইন্সটু্রনমন্ট (ইনলকট্ররেক বা অেযরবধ) গ্রেণ কনর এবং অেযস্থানে সুরবধানিাগীনক েগে টাকা বা 

আরথেক ইন্সটু্রনমন্ট বা অেয ফকােিানব সমপররমাণ মূলয প্রোে কনর; 

 

(গ) ‘‘অপরাধলব্ধ আয়’’ অথে প্রতযক্ষ বা পনরাক্ষিানব সমৃ্পক্ত অপরাধ েইনত অরজে ত, উদ্ভূত সম্পরি বা 

 



কানরা আয়িাধীে বা রেয়ন্ত্রণাধীে এ ধরনণর সম্পরি; 

 

(ঘ) ‘‘অবরুদ্ধ’’ অথে এই আইনের আওতায় উপেুক্ত কতৃে পক্ষ কতৃে ক ফকাে সম্পরি অস্থায়ী রিরিনত সংরিষ্ট 

কতৃে পক্ষ বা আোলনতর রেয়ন্ত্রনণ আেয়ে করা োো আোলত কতৃে ক বানজয়াপ্তকরনণর চূড়ান্ত রসদ্ধান্ত গ্রেনণর 

মাধযনম রেষ্পরি করা েইনব; 

 

(ঙ) ‘‘অলািজেক সংস্থা/প্ররতষ্ঠাে (Non Profit Organisation) ’ অথে ফকাম্পােী আইে, ১৯৯৪ 

(১৯৯৪ সনের ১৮ েং আইে) এর ধারা ২৮ এর অধীে সেেপ্রাপ্ত ফকাে প্ররতষ্ঠাে; 

 

(চ) ‘‘আরথেক ইন্সটু্রনমন্ট’’ অথে সকল কাগুনজ বা ইনলকট্ররেক েরললারে োোর আরথেক মূলয ররেয়ানে; 

 

(ে) ‘‘আরথেক প্ররতষ্ঠাে’’ অথে আরথেক প্ররতষ্ঠাে আইে, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ েং আইে) এর ধারা ২(খ) 

এ সংজ্ঞারয়ত আরথেক প্ররতষ্ঠাে; 

 

(জ) ‘‘আোলত’’ অথে ফেশাল জজ এর আোলত; 

 

(ঝ) ‘‘ফক্রাক’’ অথে এই আইনের আওতায় আোলত কতৃে ক ফকাে সম্পরি অস্থায়ী রিরিনত সংরিষ্ট কতৃে পক্ষ 

বা আোলনতর রজম্মায় আেয়ে করা োো আোলত কতৃে ক চূড়ান্ত রসদ্ধান্ত গ্রেনণর মাধযনম রেষ্পরি করা েইনব; 

 

(ঞ) ‘‘গ্রােক’’ অথে বাংলানেশ বযাংক কতৃে ক সময় সময় সংজ্ঞারয়ত ফকাে বযরক্ত বা বযরক্তবগে অথবা সিা বা 

সিাসমূে; 

 

(ট) ‘‘ট্রাস্ট ও ফকাম্পােী ফসবা প্রোেকারী’’ অথে ফকাে বযরক্ত বা বযবসা প্ররতষ্ঠাে োো অেয ফকাে আইনে 

সংজ্ঞারয়ত করা েয় োই এবং ফে বা োো ফকাে তৃতীয় পক্ষনক রেম্নবরণেত ফে ফকাে ফসবা প্রোে কররয়া থানকঃ  

 

(১) ফকাে আইেী সিা প্ররতষ্ঠার এনজন্ট রেসানব োরয়ত্ব পালে, 

 

(২) ফকাে আইেী সিার পররচালক, সরচব রেসানব োরয়ত্ব পালে বা অেয কাোনকও রেনয়াগ করা বা অংশীোরী 

বযবসানয় অংশীোর রেসানব োরয়ত্ব পালে অথবা সমপেোনয়র অেয ফকাে োরয়ত্ব পালে, 

 

(৩) ফকাে আইেী সিার রেবরিত এনজন্ট রেসানব োরয়ত্ব পালে, 

 

(৪) ফকাে এক্সনপ্রস ট্রানস্টর ট্রারস্ট রেসানব োরয়ত্ব পালে বা অেয কাোনকও রেনয়াগ করা,  

 

(৫) েরমেী ফশয়ারনোল্ডার বা অেয ফকাে বযরক্তর পররবনতে  পররচালক রেসানব োরয়ত্ব পালে বা অেয ফকাে 

বযরক্তনক রেনয়াগ প্রোে করা,  

 

(ঠ) ‘‘তেন্তকারী সংস্থা’’ অথে দুেীরত েমে করমশে আইে, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ েং আইে) এর অধীে 

গঠিত দুেীরত েমে করমশে; এবং করমশনের রেকট েইনত তেনন্তর উনেনশয ক্ষমতাপ্রাপ্ত করমশনের ফকাে 

কমেকতে া বা অেয আইনে োো রকেুই থাকুক ো ফকে, অেয ফকাে তেন্তকারী সংস্থার কমেকতে াও ইোর অন্তিুে ক্ত 



েইনবে; 

 

(ড) ‘‘েগে টাকা’’ অথে ফকাে ফেনশর েথােথ মুদ্রা রেসানব উক্ত ফেশ কতৃে ক স্বীকৃত ফকাে ধাতব মুদ্রা ও 

কাগনজর মুদ্রা এবং ট্রানিলাসে ফচক, ফপাস্টাল ফোট, মারে অডে ার, ফচক, বযাংক ড্রােট, রবয়ারার বন্ড, ফলটার 

অব ফক্ররডট, রবল অব এক্সনচঞ্জ, ফক্ররডট কাডে , ফডরবট কাডে  বা প্ররমজরর ফোটও উোর অন্তিুে ক্ত েইনব; 

 

(ঢ) ‘‘রেষ্পরি’’ অথে ক্ষয়নোগয, দ্রুত পচেশীল অথবা রেরেে ষ্ট সমনয়র পর বযবোর অনোগয সম্পরি রবক্রয় বা 

অেয ফকাে আইনের অধীে ধ্বংস কররবার উপনোগী সম্পরি ধ্বংসকরণ বা আইেসম্মতিানব প্রকাশয রেলানমর 

মাধযনম েিান্তরও অন্তিুে ক্ত েইনব; 

 

(ণ) ‘‘বানজয়াপ্ত’’ অথে ধারা ১৭ এর আওতায় ফকাে আোলনতর আনেনশর মাধযনম ফকাে সম্পরির স্বত্ব 

স্থায়ীিানব রানের অেুকূনল আেয়ে করা; 

 

(ত) ‘‘বাংলানেশ বযাংক’’ অথে Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) 

এর দ্বারা স্থারপত Bangladesh Bank ; 

 

(থ) ‘‘বীমাকারী’’ অথে বীমা আইে, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ েং আইে) এর ধারা ২(২৫) এ সংজ্ঞারয়ত 

বীমাকারী; 

 

(ে) ‘‘ফবসরকারর উন্নয়ে সংস্থা (Non Government Organisation) ’’ অথে 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) এবং মাইনক্রানক্ররডট ফরগুনলটরী 

অথররটি আইে, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ েং আইে) এর আওতায় অেুনমারেত বা রেবরিত প্ররতষ্ঠাে 

োোরা— 

 

(১) স্থােীয় উৎস েইনত তেরবল (ঋণ, অেুোে, আমােত) গ্রেণ কনর বা অেযনক প্রোে কনর; এবং/অথবা 

 

(২) ফে ফকাে ধরনণর ববনেরশক সাোেয বা ঋণ বা অেুোে গ্রেণ কনর; 

 

(ধ) ‘‘ববনেরশক মুদ্রা’’ অথে Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII 

of 1947) এর section 2(d) ফত সংজ্ঞারয়ত foreign exchange;  

 

(ে) ‘‘বযাংক’’ অথে বযাংক ফকাম্পােী আইে, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ েং আইে) এর ধারা ৫(ণ) এ 

সংজ্ঞারয়ত বযাংক ফকাম্পােী এবং অেয ফকাে আইে বা আইনের অধীে বযাংক রেসানব প্ররতরষ্ঠত ফে ফকাে 

প্ররতষ্ঠােও ইোর অন্তিুে ক্ত েইনব; 

 

(প) ‘‘মারে ফচঞ্জার’’ অথে Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 

1947) এর section 3 এর অধীে বাংলানেশ বযাংক কতৃে ক অেুনমারেত ববনেরশক মুদ্রা ফলেনেেকারী বযরক্ত 



বা প্ররতষ্ঠাে; 

 

(ে) ‘‘মারেলন্ডাররং’’ অথে— 

 

(অ) রেম্নবরণেত উনেনশয অপরানধর সানথ সমৃ্পক্ত সম্পরি জ্ঞাতসানর স্থাোন্তর বা রূপান্তর বা েিান্তরঃ 

 

(১) অপরাধলব্ধ আনয়র অববধ প্রকৃরত, উৎস, অবস্থাে, মারলকাো ও রেয়ন্ত্রণ ফগাপে বা েদ্মাবৃি করা; অথবা 

 

(২) সমৃ্পক্ত অপরাধ সংগঠনে জরড়ত ফকাে বযরক্তনক আইেগত বযবস্থা গ্রেণ েইনত রক্ষার উনেনশয সোয়তা 

করা; 

 

(আ) ববধ বা অববধ উপানয় অরজে ত অথে বা সম্পরি রেয়ম বরেে িূতিানব রবনেনশ পাচার করা; 

 

(ই) জ্ঞাতসানর অপরাধলব্ধ আনয়র অববধ উৎস ফগাপে বা আড়াল কররবার উনেনশয উোর েিান্তর, রবনেনশ 

ফপ্ররণ বা রবনেশ েইনত বাংলানেনশ ফপ্ররণ বা আেয়ে করা; 

 

(ঈ) ফকাে আরথেক ফলেনেে এইরূপিানব সম্পন্ন করা বা সম্পন্ন কররবার ফচষ্টা করা োোনত এই আইনের অধীে 

উো ররনপাটে  কররবার প্রনয়াজে েইনব ো; 

 

(উ) সমৃ্পক্ত অপরাধ সংঘটনে প্রনরারচত করা বা সোয়তা কররবার অরিপ্রানয় ফকাে ববধ বা অববধ সম্পরির 

রূপান্তর বা স্থাোন্তর বা েিান্তর করা; 

 

(ঊ) সমৃ্পক্ত অপরাধ েইনত অরজে ত জাো সনেও এই ধরনণর সম্পরি গ্রেণ, েখনল ফেওয়া বা ফিাগ করা; 

 

(ঋ) এইরূপ ফকাে কােে করা োোর দ্বারা অপরাধলব্ধ আনয়র অববধ উৎস ফগাপে বা আড়াল করা েয়; 

 

(এ) উপনর বরণেত ফে ফকাে অপরাধ সংঘটনে অংশগ্রেণ, সমৃ্পক্ত থাকা, অপরাধ সংঘটনে ষড়েন্ত্র করা, 

সংঘটনের প্রনচষ্টা অথবা সোয়তা করা, প্রনরারচত করা বা পরামশে প্রোে করা; 

 

(ব) ‘‘ররনপাটে  প্রোেকারী সংস্থা’’ অথে— 

 

(অ) বযাংক; 

 

(আ) আরথেক প্ররতষ্ঠাে; 

 

(ই) বীমাকারী; 

 

(ঈ) মারে ফচঞ্জার; 

 

(উ) অথে অথবা অথেমূলয ফপ্ররণকারী বা স্থাোন্তরকারী ফে ফকাে ফকাম্পােী বা প্ররতষ্ঠাে;  

 



(ঊ) বাংলানেশ বযাংনকর অেুমরতক্রনম বযবসা পররচালোকারী অেয ফকাে প্ররতষ্ঠাে;  

 

(ঋ) (১) স্টক রডলার ও স্টক ফরাকার,  

 

(২) ফপাটে নোরলও মযানেজার ও মানচে ন্ট বযাংকার,  

 

(৩) রসরকউররটি কাস্টরডয়াে, 

 

(৪) সম্পে বযবস্থাপক; 

 

(এ) (১) অলািজেক সংস্থা/প্ররতষ্ঠাে (Non Profit Organisation) ; 

 

(২) ফবসরকারর উন্নয়ে সংস্থা (Non Government Organisation) ;  

 

(৩) সমবায় সরমরত; 

 

(ঐ) ররনয়ল এনস্টট ফডনিলপার;  

 

(ও) মূলযবাে ধাতু বা পাথনরর বযবসা প্ররতষ্ঠাে; 

 

(ঔ) ট্রাস্ট ও ফকাম্পােী ফসবা প্রোেকারী; 

 

(অঅ) আইেজীবী, ফোটারী, অেযােয আইে ফপশাজীরব এবং একাউনন্টন্ট; 

(অআ) সরকানরর অেুনমােেক্রনম বাংলানেশ বযাংক কতৃে ক, সমনয় সমনয়, রবজ্ঞরপ্ত জারীর মাধযনম ফঘারষত 

অেয ফকাে প্ররতষ্ঠাে; 

 

(ি) ‘‘ররনয়ল এনস্টট ফডনিলপার’’ অথে ররনয়ল এনস্টট উন্নয়ে ও বযবস্থাপো আইে, ২০১০ (২০১০ সনের 

৪৮ েং আইে) এর ধারা ২(১৫) এ সংজ্ঞারয়ত ফে ফকাে ররনয়ল এনস্টট ফডনিলপার বা উোর কমেকতে া বা 

কমেচারী অথবা এনজন্ট োোরা জরম, বাসা, বারণরজযক িবে এবং ফ্ল্যাটসে ইতযারের রেমোণ ও ক্রয়-রবক্রনয়র 

সরেত জরড়ত; 

 

(ম) ‘‘সিা’’ অথে ফকাে আইেী প্ররতষ্ঠাে, সংরবরধবদ্ধ সংস্থা, বারণরজযক বা অবারণরজযক প্ররতষ্ঠাে, অংশীোরী 

কারবার, সমবায় সরমরতসে এক বা একারধক বযরক্তর সমন্বনয় গঠিত ফে ফকাে সংগঠে; 

 

(ে) ‘‘সনেেজেক ফলেনেে’’ অথে এইরূপ ফলেনেে— 

 

(১) োো স্বািারবক ফলেনেনের ধরণ েইনত রিন্ন; 

 

(২) ফেই ফলেনেে সম্পনকে  এইরূপ ধারণা েয় ফে,  

 

(ক) ইো ফকাে অপরাধ েইনত অরজে ত সম্পে, 



 

(খ) ইো ফকাে সন্ত্রাসী কানেে, ফকাে সন্ত্রাসী সংগঠেনক বা ফকাে সন্ত্রাসীনক অথোয়ে; 

 

(৩) োো এই আইনের উনেনশয পূরণকনে, বাংলানেশ বযাংক কতৃে ক, সমনয় সমনয়, জারীকৃত রেনেে শোয় 

বরণেত অেয ফকাে ফলেনেে বা ফলেনেনের প্রনচষ্টা; 

 

(র) ‘‘সমবায় সরমরত’’ অথে সমবায় সরমরত আইে, ২০০১ (২০০১ এর ৪৭ েং আইে) এর ধারা ২(২০) এ 

সংজ্ঞারয়ত প্ররতষ্ঠাে োো আমােত গ্রেণ বা ঋণ প্রোে কানজ রেনয়ারজত; 

 

(ল) ‘‘সম্পরি’’ অথে ফেনশ বা ফেনশর বারেনর অবরস্থত— 

 

(অ) ফে ফকাে প্রকৃরতর, দৃশযমাে, অদৃশযমাে, স্থাবর বা অস্থাবর সম্পরি; বা 

 

(আ) েগে টাকা, ইনলকট্ররেক বা রডরজটালসে অেয ফে ফকাে প্রকৃরতর েরলল বা ইন্সটু্রনমন্ট োো ফকাে 

সম্পরির মারলকাো স্বত্ব বা মারলকাো স্বনত্ব ফকাে স্বাথে রেনেে শ কনর; 

 

(শ) ‘‘সমৃ্পক্ত অপরাধ (Predicate offence) ’’ অথে রেনম্ন উরিরখত অপরাধ, োো ফেনশ বা ফেনশর 

বারেনর সংঘটনের মাধযনম অরজে ত ফকাে অথে বা সম্পে লন্ডাররং করা বা কররবার ফচষ্টা করা, েথাঃ— 

 

(১) দুেীরত ও ঘুষ; 

 

(২) মুদ্রা জালকরণ; 

 

(৩) েরলল েিানবজ জালকরণ; 

 

(৪) চাাঁ োবারজ; 

 

(৫) প্রতারণা; 

 

(৬) জারলয়ারত; 

 

(৭) অববধ অনের বযবসা; 

 

(৮) অববধ মােক ও ফেশা জাতীয় দ্রনবযর বযবসা; 

 

(৯) ফচারাই ও অেযােয দ্রনবযর অববধ বযবসা; 

 

(১০) অপেরণ, অববধিানব আটকাইয়া রাখা ও পণবেী করা; 

 

(১১) খুে, মারাত্মক শারীররক ক্ষরত; 

 



(১২) োরী ও রশশু পাচার; 

 

(১৩) ফচারাকারবার ; 

 

(১৪) ফেশী ও রবনেশী মুদ্রা পাচার; 

 

(১৫) চুরর বা ডাকারত বা েসুযতা বা জলেসুযতা বা রবমাে েসুযতা; 

 

(১৬) মােব পাচার; 

 

(১৭) ফেৌতুক; 

 

(১৮) ফচারাচালােী ও শুল্ক সংক্রান্ত অপরাধ; 

 

(১৯) কর সংক্রান্ত অপরাধ; 

 

(২০) ফমধাস্বত্ব লংঘে; 

 

(২১) সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কানেে অথে ফোগাে; 

 

(২২) ফিজাল বা স্বত্ব লংঘে কনর পণয উৎপােে; 

 

(২৩) পররনবশগত অপরাধ; 

 

(২৪) ফেৌে রেপীড়ে ( Sexual Exploitation) ; 

 

(২৫) পুাঁরজ বাজার সম্পরকে ত মূলয সংনবেেশীল তথয জেসমু্মনখ প্রকারশত েওয়ার পূনবে তাোর কানজ লাগাইয়া 

ফশয়ার ফলেনেনের মাধযনম বাজার সুরবধা গ্রেণ ও বযরক্তগত বা প্রারতষ্ঠারেক সুরবধার লনক্ষয বাজার রেয়ন্ত্রনণর 

ফচষ্টা করা (Insider Trading & Market Manipulation) ; 

 

(২৬) সংঘবদ্ধ অপরাধ (Organised Crime) বা সংঘবদ্ধ অপরাধী েনল অংশগ্রেণ; 

 

(২৭) িীরত প্রেশেনের মাধযনম অথে আোয়; এবং 

 

(২৮) এই আইনের উনেশয পূরণকনে বাংলানেশ বযাংক কতৃে ক সরকানরর অেুনমােেক্রনম ফগনজনট প্রজ্ঞাপনের 

মাধযনম ফঘারষত অেয ফে ফকাে সমৃ্পক্ত অপরাধ; 

 

(ষ) ‘‘ফেশাল জজ’’ অথে Criminal Law (Amendment) Act, 1958 (Act No. XL of 

1958) এর section 3 এর অধীে রেেুক্ত Special Judge ; 

 

(স) (১) ‘‘স্টক রডলার ও স্টক ফরাকার’’ অথে রসরকউররটিজ ও এক্সনচঞ্জ করমশে (স্টক রডলার, স্টক ফরাকার 



ও অেুনমারেত প্ররতরেরধ) রবরধমালা, ২০০০ এর েথাক্রনম রবরধ ২ (ঝ) ও ২ (ঞ) এ সংজ্ঞারয়ত প্ররতষ্ঠাে; 

 

(২) ‘‘ফপাটে নোরলও মযানেজার ও মানচে ন্ট বযাংকার’’ অথে রসরকউররটিজ ও এক্সনচঞ্জ করমশে (মানচে ন্ট বযাংকার 

ও ফপাটে নোরলও মযানেজার) রবরধমালা, ১৯৯৬ এর েথাক্রনম রবরধ ২ (চ) ও ২ (ঞ) এ সংজ্ঞারয়ত প্ররতষ্ঠাে; 

 

(৩) ‘‘রসরকউররটি কাস্টরডয়াে’’ অথে রসরকউররটিজ ও এক্সনচঞ্জ করমশে (রসরকউররটি কাস্টরডয়াল ফসবা) 

রবরধমালা, ২০০৩ এর রবরধ ২ (ঞ) এ সংজ্ঞারয়ত প্ররতষ্ঠাে; 

 

(৪) ‘‘সম্পে বযবস্থাপক’’ অথে রসরকউররটিজ ও এক্সনচঞ্জ করমশে (রমউচুযয়াল োন্ড) রবরধমালা, ২০০১ এর 

রবরধ ২ (ধ) এ সংজ্ঞারয়ত প্ররতষ্ঠাে; 

 

(ে) ‘‘োইনকাটে  রবিাগ’’ অথে বাংলানেশ সুপ্রীম ফকানটে র োইনকাটে  রবিাগ। 

     

  

     

    

    

আইরি  প্রাধািয 
  

৩। এই আইনের ধারা ৯ এর রবধাে সানপনক্ষ আপাততঃ বলবৎ অেয ফকাে আইনে োো রকেুই থাকুক ো ফকে 

এই আইনের রবধাোবলী কােেকর থারকনব। 
 

     

  

     

    

    

মানিলন্ডান িং অপ াধ 

ও দ্ণ্ড 

  

৪। (১) এই আইনের উনেশয পূরণকনে, মারেলন্ডাররং একটি অপরাধ বরলয়া গণয েইনব। 

 

(২) ফকাে বযরক্ত মারেলন্ডাররং অপরাধ কররনল বা মারেলন্ডাররং অপরাধ সংঘটনের ফচষ্টা, সোয়তা বা ষড়েন্ত্র 

কররনল রতরে অেূযে ৪ (চার) বৎসর এবং অেরধক ১২ (বার) বৎসর পেেন্ত কারােনে েরেত েইনবে এবং ইোর 

অরতররক্ত অপরানধর সানথ সংরিষ্ট সম্পরির রদ্বগুে মূনলযর সমপররমাণ বা ১০ (েশ) লক্ষ টাকা পেেন্ত, োো 

অরধক, অথেেনে েরেত েইনবে।  

 

(৩) আোলত ফকাে অথেেে বা েনের অরতররক্ত রেসানব েরেত বযরক্তর সম্পরি রানের অেুকূনল বানজয়াপ্ত 

কররবার আনেশ প্রোে কররনত পাররনব োো প্রতযক্ষ বা পনরাক্ষিানব মারেলন্ডাররং বা ফকাে সমৃ্পক্ত অপরানধর 

সানথ সমৃ্পক্ত বা সংরিষ্ট। 

 

(৪) এই ধারার অধীে ফকাে সিা মারেলন্ডাররং অপরাধ কররনল সংরিষ্ট সম্পরির মূনলযর অেূযে রদ্বগুণ অথবা ২০ 

(রবশ) লক্ষ টাকা, োো অরধক েয়, জররমাো করা োইনব এবং উক্ত প্ররতষ্ঠানের রেবিে বারতলনোগয েইনব। 

 

(৫) সমৃ্পক্ত অপরানধ অরিেুক্ত বা েরেত েওয়া মারেলন্ডাররং এর কারনণ অরিেুক্ত বা েে প্রোনের পূবেশতে  

েইনব ো। 

 

     

  



     

    

    

অিরুদ্ধক ণ িা 

ক্ক্রাক আরদ্শ 

লিংঘরি  দ্ণ্ড 

  

৫। ফকাে বযরক্ত এই আইনের অধীে ফকাে অবরুদ্ধকরণ বা ফক্রাক আনেশ লংঘে কররনল রতরে অেরধক ৩ 

(রতে) বৎসর পেেন্ত কারােে বা অবরুদ্ধকৃত বা ফক্রাক আনেশকৃত সম্পরির মূনলযর সমপররমাণ অথে েে বা 

উিয় েনে েরেত েইনবে।  

 

     

  

     

    

    

িথ্য প্রকারশ  দ্ণ্ড 

  

৬। (১) ফকাে বযরক্ত অসৎ উনেনশয তেন্ত সম্পরকে ত ফকাে তথয বা প্রাসংরগক অেয ফকাে তথয ফকাে বযরক্ত, 

সংস্থা বা সংবাে মাধযনম প্রকাশ কররনবে ো। 

 

(২) এই আইনের অধীে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ফকাে বযরক্ত, প্ররতষ্ঠাে বা এনজন্ট কতৃে ক চাকুরীরত বা রেনয়াগরত থাকা 

অবস্থায় রকংবা চাকুরী বা রেনয়াগজরেত চুরক্ত অবসায়নের পর তৎকতৃে ক সংগৃেীত, প্রাপ্ত, আেররত, জ্ঞাত ফকাে 

তথয এই আইনের উনেশয পূরণ বযতীত অেয ফকাে উনেনশয বযবোর বা প্রকাশ করা েইনত রবরত থারকনবে। 

 

(৩) ফকাে বযরক্ত উপ-ধারা (১) ও (২) এর রবধাে লংঘে কররনল রতরে অেরধক ২ (দুই) বৎসর পেেন্ত কারােে 

বা অেূধ্বে  ৫০ (পঞ্চাশ) োজার টাকা পেেন্ত অথেেে বা উিয় েনে েরেত েইনবে। 

 

 

     

  

     

    

    

িদ্রন্ত িাধা িা 

অসির ানিিা, 

প্রনিরিদ্ি ক্প্র রণ 

িযথ্তিা িা িথ্য 

স ি ারি িাধা 

ক্দ্ওয়া  দ্ণ্ড   

৭। (১) ফকাে বযরক্ত এই আইনের অধীে— 

 

(ক) ফকাে তেন্ত কােেক্রনম তেন্তকারী কমেকতে ানক বাধা প্রোে কররনল বা সেনোরগতা প্রোনে অস্বীকৃরত জ্ঞাপে 

কররনল; বা 

 

(খ) েুরক্তসংগত কারণ বযরতনরনক োরচত ফকাে প্ররতনবেে ফপ্ররনণ বা তথয সরবরানে অস্বীকৃরত জ্ঞাপে কররনল; 

 

—রতরে এই আইনের অধীে অপরাধ কররয়ানেে বরলয়া গণয েইনবে। 

 

(২) ফকাে বযরক্ত উপ-ধারা (১) এর অধীে অপরানধ ফোষী সাবযি েইনল রতরে অেরধক ১ (এক) বৎসর পেেন্ত 

কারােে বা অেূধ্বে  ২৫ (পাঁরচশ) োজার টাকা পেেন্ত অথেেে বা উিয় েনে েরেত েইনবে। 

 

     

  

     

    

    



নমথ্যা িথ্য প্রদ্ারি  

দ্ণ্ড 

  

৮। (১) ফকাে বযরক্ত জ্ঞাতসানর অনথের উৎস বা রেজ পরররচরত বা রেসাব ধারনকর পরররচরত সম্পনকে  বা ফকাে 

রেসানবর সুরবধানিাগী বা েরমেী সম্পনকে  ফকােরূপ রমথযা তথয প্রোে কররনবে ো। 

 

(২) ফকাে বযরক্ত উপ-ধারা (১) এর রবধাে লংঘে কররনল রতরে অেরধক ৩ (রতে) বৎসর পেেন্ত কারা েে বা 

অেূধ্বে  ৫০ (পঞ্চাশ) োজার টাকা পেেন্ত অথেেে বা উিয় েনে েরেত েইনবে। 

 

     

  

     

    

    

অপ ারধ  িদ্ন্ত ও 

নিচা  

  

৯। (১) অেয আইনে োো রকেুই থাকুক ো ফকে এই আইনের অধীে অপরাধসমূে দুেীরত েমে করমশে আইে, 

২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ েং আইে) এর অধীে তেরসলিুক্ত অপরাধ গনণয দুেীরত েমে করমশে বা করমশে 

েইনত তদুনেনশয ক্ষমতাপ্রাপ্ত করমশনের ফকাে কমেকতে া বা দুেীরত েমে করমশে েইনত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অেয 

ফকাে তেন্তকারী সংস্থার কমেকতে া কতৃে ক তেন্তনোগয েইনব।  

 

(২) এই আইনের অধীে অপরাধসমূে Criminal Law (Amendment) Act, 1958 (Act XL 

of 1958) এর section 3 এর অধীে রেেুক্ত ফেশাল জজ কতৃে ক রবচােে েইনব। 

 

(৩) অরিেুক্ত বযরক্তর সম্পরি অেুসিাে ও সোক্তকরনণর রেরমি দুেীরত েমে করমশে এই আইনের পাশাপারশ 

দুেীরত েমে করমশে আইে, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ েং আইে) এ প্রেি ক্ষমতাও প্রনয়াগ কররনত পাররনব 

এবং দুেীরত েমে করমশে েইনত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অেয ফকাে তেন্তকারী সংস্থার কমেকতে া এই আইনের পাশাপারশ 

অেয আইনে প্রেি ক্ষমতাও প্রনয়াগ কররনত পাররনব। 

 

 

     

  

     

    

    

ক্েশাল জজ এ  

নিরশষ এখনিয়া  

  

১০। (১) ফেশাল জজ এই আইনের অধীে অপরানধর জেয রেধোররত েে আনরাপ এবং ফক্ষত্রমত, অরধকতর 

তেন্ত, সম্পরি অবরুদ্ধকরণ, ফক্রাক, বানজয়াপ্তকরণ আনেশসে আবশযক অেয ফকাে আনেশ প্রোে কররনত 

পাররনবে। 

 

(২) ফেশাল জজ এই আইনের অধীে োনয়রকৃত ফকাে মামলায় অরধকতর তেনন্তর আনেশ প্রোে কররনল 

উক্তরূপ আনেনশ তেন্তকারী কমেকতে ানক তেন্ত প্ররতনবেে োরখনলর জেয একটি সময়সীমা রেরেে ষ্ট কররয়া 

রেনবে, োো ৬ (েয়) মানসর অরধক েইনব ো। 

 

 

     

  

     

    

    



অপ ারধ  

আমলর ািযিা, অ-

আরপাষর ািযিা ও 

অ-জানমির ািযিা 

  

১১। এই আইনের অধীে অপরাধসমূে আমলনোগয (cognizable) , অ-আনপাষনোগয (non 

compoundable) এবং অ-জারমেনোগয (non bailable) েইনব।  
 

     

  

     

    

    

দুিীনি দ্মি কনমশরি  

অিুরমাদ্রি  

অপন িা তিা 

  

১২। (১) ফেৌজোরর কােেরবরধ বা আপাততঃ বলবৎ অেয ফকাে আইনে োো রকেুই থাকুক ো ফকে, দুেীরত েমে 

করমশনের অেুনমােে বযরতনরনক ফকাে আোলত এই আইনের অধীে ফকাে অপরাধ রবচারাথে আমনল গ্রেণ 

(cognizance) কররনবে ো।  

 

(২) এই আইনের অধীে ফকাে অপরানধর তেন্ত সমাপ্ত েইবার পর তেন্তকারী কমেকতে া আোলনত প্ররতনবেে 

োরখল কররবার পূনবে করমশনের পূবোেুনমােে গ্রেণ কররনবে এবং করমশে কতৃে ক প্রেি অেুনমােে পনত্রর একটি 

করপ প্ররতনবেনের সরেত আোলনত োরখল কররনবে। 

 

 

     

  

     

    

    

জানমি সিংক্রান্ত নিধাি 

  

১৩। এই আইনের অধীে অরিেুক্ত ফকাে বযরক্তনক জারমনে মুরক্ত ফেওয়া োইনব, েরে— 

 

(ক) তাোনক জারমনে মুরক্ত ফেওয়ার আনবেনের উপর অরিনোগকারী পক্ষনক শুোেীর সুনোগ ফেওয়া েয়; 

এবং 

 

(খ) তাোর রবরুনদ্ধ আেীত অরিনোনগ রতরে ফোষী সাবযস্থ েওয়ার েুরক্তসিত কারণ ররেয়ানে মনমে আোলত 

সন্তুষ্ট ো েে; অথবা 

 

(গ) রতরে োরী, রশশু বা শারীররকিানব রবকলাি এবং তাোনক জারমনে মুরক্ত ফেওয়ার কারনণ েযায় রবচার 

রবরিত েইনব ো মনমে আোলত সন্তুষ্ট েে।  

 

     

  

     

    

    

সম্পনি  অিরুদ্ধক ণ 

(Freezing) িা 

ক্ক্রাক 

(Attachment) 
আরদ্শ 

  

১৪। (১) দুেীরত েমে করমশে বা তৎকতৃে ক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ফকাে বযরক্ত বা সংস্থার রলরখত আনবেনের রিরিনত 

আোলত ফেনশ বা ফেনশর বারেনর অবরস্থত মারেলন্ডাররং অপরাধ বা অেয ফকাে অপরানধর সরেত সমৃ্পক্ত 

সম্পরি অবরুদ্ধকরণ বা ফক্রাক আনেশ প্রোে কররনত পাররনব। 

 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীে দুেীরত েমে করমশে বা তৎকতৃে ক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ফকাে বযরক্ত বা সংস্থা ফকাে 

 



সম্পরির অবরুদ্ধকরণ বা ফক্রাক আনেনশর জেয আোলনত রলরখত আনবেে োরখনলর সময় উোনত রেম্নবরণেত 

তথযারে উনিখ কররনব, েথাঃ— 

 

(ক) অবরুদ্ধকরণ বা ফক্রাক আনেনশর রেরমি সম্পরির পূণে রববরণ; 

 

(খ) সম্পরিটি মারেলন্ডাররং বা অেয ফকাে অপরানধর জেয ফক্রাকনোগয এর সপনক্ষ েুরক্ত ও প্রাথরমক প্রমাণারে; 

 

(গ) প্রাথীত আনবেে ফমাতানবক আোলত কতৃে ক আনেশ প্রোে করা ো েইনল অরিনোগ রেষ্পরির পূনবেই 

সম্পরিটি অেযত্র েিান্তর বা ফবোত েইবার আশংকা। 

 

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীে ফকাে অবরুদ্ধকরণ বা ফক্রাক আনেশ প্রোে করা েইনল আোলত সম্পরির পূণে 

রববরণসে রবষয়টি সবেসাধারনণর অবগরতর জেয সরকারর ফগনজনট এবং অেূযে ২ (দুই)টি বহুল প্রচাররত জাতীয় 

বেরেক পরত্রকায় [১ (এক)টি বাংলা ও ১ (এক)টি ইংনরজী] রবজ্ঞরপ্ত আকানর প্রচার কররনব। 

 

(৪) এই ধারার অধীে অবরুদ্ধকরণ বা ফক্রাক আনেনশ অরিেুক্ত বযরক্তর োম, রপতা, মাতার োম, স্বামী বা েীর 

োম, জাতীয়তা, পেবী (েরে থানক), ফপশা, টযাক্স পরররচরত েম্বর (TIN) , বতে মাে ও স্থায়ী ঠিকাো এবং অেয 

ফকাে পরররচরত, েতদূর সম্ভব, উনিখ থারকনব; তনব, এই সকল তনথযর সামােয ক্রটি-রবচুযরতর কারনণ এই 

আইনের রবধাে কােেকর করা বাধাগ্রস্থ েইনব ো। 

 

(৫) উপ-ধারা (৬) এর রবধাে সানপনক্ষ, এই ধারার অধীে ফকাে বযরক্তর সম্পরি অবরুদ্ধকরণ বা ফক্রানকর জেয 

আোলত আনেশ প্রোে কররনল আনেশ কােেকর থাকাকালীে, আোলত কতৃে ক রিন্নরূপ ফকাে আনেশ প্রোে 

করা ো েইনল, উক্ত সম্পরি ফকােিানব বা প্রকানর অেযত্র েিান্তর, উক্ত সম্পরি সংরিষ্ট ফকাে প্রকার 

ফলেনেে বা উক্ত সম্পরিনক ফকােিানব োয়েুক্ত করা োইনব ো। 

 

(৬) ফকাে বযরক্তর বযাংক একাউন্ট অবরুদ্ধকরণ আনেশ কােেকর থাকা অবস্থায় উক্ত আনেনশ রিন্নরূপ উনিখ 

ো থারকনল, উক্ত বযরক্ত প্রাপয েইয়ানে এইরূপ সমুেয় অথে তাোর অবরুদ্ধ বযাংক একাউনন্ট জমা করা োইনব। 

     

  

     

    

    

অিরুদ্ধকৃি িা 

ক্ক্রাককৃি সম্পনি 

ক্ে ি প্রদ্াি 

  

১৫। (১) ধারা ১৪ এর অধীে আোলত ফকাে সম্পরি অবরুদ্ধকরণ বা ফক্রাক আনেশ প্রোে কররনল, অরিেুক্ত 

বযরক্ত বা সিা বযতীত অেয ফকাে বযরক্ত বা সিার উক্ত সম্পরিনত ফকাে স্বাথে থারকনল রতরে বা উক্ত সিা উো 

ফেরত পাইবার জেয অবরুদ্ধকরণ বা ফক্রাক আনেশ প্রচানরর তাররখ েইনত ৩০ (রত্রশ) রেনের মনধয আোলনত 

আনবেে কররনত পাররনবে। 

 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীে ফকাে বযরক্ত বা সিা আোলনত আনবেে কররনল আনবেেপনত্র রেম্নবরণেত তথযারে 

উনিখ কররনত েইনব, েথাঃ— 

 

(ক) মারেলন্ডাররং বা ফকাে সমৃ্পক্ত অপরানধর সরেত উক্ত সম্পরির প্রতযক্ষ বা পনরাক্ষিানব ফকাে সংরিষ্টতা 

োই; 

 



 

(খ) আনবেেকারী প্রতযক্ষ বা পনরাক্ষিানব অরিেুক্ত মারেলন্ডাররং বা অেয ফকাে সমৃ্পক্ত অপরানধর সানথ 

সমৃ্পক্ত েে; 

 

(গ) আনবেেকারী অরিেুনক্তর েরমেী েে বা অরিেুনক্তর পনক্ষ ফকাে োরয়ত্ব পালে কররনতনেে ো; 

 

(ঘ) অবরুদ্ধকরণ বা ফক্রাককৃত সম্পরিনত অরিেুক্ত বযরক্ত বা সিার ফকাে স্বত্ব, স্বাথে বা মারলকাো োই; এবং 

 

(ঙ) অবরুদ্ধকরণ বা ফক্রাককৃত সম্পরিনত আনবেেকারীর স্বত্ব, স্বাথে ও মারলকাো ররেয়ানে। 

 

(৩) ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (৫) এ োো রকেুই থাকুক ো ফকে, এই ধারার অধীে সম্পরি ফেরত পাইবার জেয 

আোলত ফকাে আনবেেপ্রাপ্ত েইনল আনবেেকারী, তেন্তকারী সংস্থা ও অরিেুক্ত বযরক্ত বা সিানক শুোেীর 

সুনোগ প্রোে কররনবে এবং শুোেী অনন্ত, প্রনয়াজেীয় কাগজারে পেোনলাচোক্রনম ও রাে কতৃে ক বরণেত 

সম্পরিনত প্রতযক্ষ বা পনরাক্ষিানব মারেলন্ডাররং বা সমৃ্পক্ত অপরানধর সানথ সমৃ্পক্ততার গ্রেণনোগয সনেনের 

ফকাে কারণ উপস্থাপে ো কররনল, উপ-ধারা (১) এর অধীে োরখলকৃত আনবেেকারীর আনবেে সম্পনকে  

আোলত সন্তুষ্ট েইনল অবরুদ্ধকরণ বা ফক্রাক আনেশ বারতলক্রনম সম্পরিটি, আনেনশ উরিরখত রেধোররত 

সমনয়র মনধয, আনবেেকারীর অেুকূনল েিান্তনরর আনেশ প্রোে কররনবে। 

     

  

     

    

    

সম্পনি  অিরুদ্ধক ণ 

িা ক্ক্রাক আরদ্রশ  

নিরুরদ্ধ আপীল 

  

১৬। (১) এই আইনের অধীে আোলত ফকাে সম্পরির অবরুদ্ধকরণ বা ফক্রাক আনেশ প্রোে কররনল উক্তরূপ 

আনেনশর রবরুনদ্ধ সংকু্ষব্ধ বযরক্ত বা সিা ৩০ (রত্রশ) রেনের মনধয োইনকাটে  রবিানগ আপীল কররনত পাররনবে। 

 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীে ফকাে আপীল োনয়র করা েইনল আপীল আোলত পক্ষবৃেনক, শুোেীর জেয 

েুরক্তসিত সময় রেয়া, শুোেী অনন্ত ফেইরূপ উপেুক্ত মনে কররনব ফসইরূপ আনেশ প্রোে কররনত পাররনব। 

 

(৩) ধারা ১৪ এর অধীে ফকাে সম্পরির রবষনয় আোলত কতৃে ক প্রেি অবরুদ্ধকরণ বা ফক্রাক আনেনশর 

রবরুনদ্ধ ফকাে সংকু্ষব্ধ বযরক্ত বা সিা আপীল কররনল এবং আপীল আোলত কতৃে ক রিন্নরূপ ফকাে আনেশ প্রোে 

করা ো েইনল আপীল রেষ্পরি ো েওয়া পেেন্ত উক্তরূপ অবরুদ্ধকরণ বা ফক্রাক আনেশ কােেকর থারকনব।  

 

     

  

     

    

    

সম্পনি  

িারজয়াপ্তক ণ 

  

১৭। (১) এই আইনের অধীে ফকাে বযরক্ত বা সিা মারেলন্ডাররং অপরানধ ফোষী সাবযস্থ েইনল আোলত 

অপরানধর সরেত প্রতযক্ষ বা পনরাক্ষিানব সমৃ্পক্ত ফেনশ বা ফেনশর বারেনর অবরস্থত ফে ফকাে সম্পরি রানের 

অেুকূনল বানজয়াপ্ত কররবার আনেশ প্রোে কররনত পাররনব। 

 

(২) উপ-ধারা (১) এ োো রকেুই থাকুক ো ফকে এই আইনের অধীে মারেলন্ডাররং অপরানধর সানথ সংরিষ্ট 

 



ফকাে অেুসিাে ও তেন্ত বা রবচার কােেক্রম চলাকালীে সংরিষ্ট আোলত প্রনয়াজেনবানধ ফেনশ বা ফেনশর 

বারেনর অবরস্থত ফে ফকাে সম্পরি রানের অেুকূনল বানজয়াপ্ত কররবার আনেশ প্রোে কররনত পাররনব। 

 

(৩) এই আইনের অধীে মারেলন্ডাররং অপরানধর জেয ফোষী সাবযস্থ ফকাে বযরক্ত পলাতক থারকনল বা 

অরিনোগ োরখনলর পর মৃতুযবরণ কররনল আোলত উক্ত বযরক্তর অপরানধর সরেত সমৃ্পক্ত সম্পরিও রানের 

অেুকূনল বানজয়াপ্ত কররবার আনেশ প্রোে কররনত পাররনব।  

 

বযাখযা।— েথােথ কােে বযবস্থা গ্রেণ করা সনেও ফগ্রেতারী পনরায়াো জারীর তাররখ েইনত ৬ (েয়) মানসর 

মনধয েরে অরিেুক্ত বযরক্ত আোলনত আত্মসমপেণ কররনত বযথে েয় বা উক্ত সমনয়র মনধয তাোনক ফগ্রেতার 

করা ো োয় তাো েইনল উক্ত বযরক্ত এই ধারার উনেশয পূরণকনে পলাতক বরলয়া গণয েইনবে। 

 

(৪) এই ধারার অধীে আোলত কতৃে ক ফকাে সম্পরি বানজয়াপ্ত কররবার আনেশ প্রোনের পূনবে রকংবা মামলা বা 

অরিনোগ োনয়র কররবার পূনবে েরে ফকাে বযরক্ত বা সিা সরল রবশ্বানস এবং উপেুক্ত মূলয প্রোে সানপনক্ষ 

বানজয়ানপ্তর জেয আনবেেকৃত সম্পরি ক্রয় কররয়া থানকে এবং আোলতনক রতরে বা উক্ত সিা এই মনমে 

সন্তুষ্ট কররনত সক্ষম েে ফে, রতরে বা উক্ত সিা উক্ত সম্পরিটি মারেলন্ডাররং এর সরেত সমৃ্পক্ত বরলয়া জ্ঞাত 

রেনলে ো এবং রতরে বা উক্ত সিা সরল রবশ্বানস সম্পরিটি ক্রয় কররয়ারেনলে, তাো েইনল আোলত উক্ত 

সম্পরি বানজয়াপ্ত কররবার আনেশ প্রোে ো কররয়া উোর রবক্রয়লব্ধ অথে রােীয় ফকাষাগানর, আোলত কতৃে ক 

রেধোররত সময়সীমার মনধয, জমা ফেওয়ার জেয ফোষী সাবযস্থ বযরক্ত বা সিানক রেনেে শ রেনত পাররনব। 

 

(৫) আোলত েরে মারেলন্ডাররং বা সমৃ্পক্ত অপরানধর সানথ প্রতযক্ষ বা পনরাক্ষিানব সংরিষ্ট সম্পরির অবস্থাে 

রেধোরণ বা বানজয়াপ্ত কররনত ো পানরে বা সম্পরি অেয ফকােিানব বযবোনরর েনল অরিত্ব রবলুপ্ত েয়, তাো 

েইনল—  

 

(ক) অপরানধর সানথ সমৃ্পক্ত েয় অরিেুক্ত বযরক্তর এমে সমমূনলযর সম্পরি বানজয়াপ্ত কররবার আনেশ প্রোে 

কররনত পাররনব; 

 

(খ) অরিেুক্ত বযরক্তর রবরুনদ্ধ ফে পররমাণ সম্পরি আোয় করা োইনব ো তাোর সমপররমাণ আরথেক েে প্রোে 

কররনত পাররনব। 

 

(৬) এই ধারার অধীে ফকাে সম্পরি বানজয়াপ্ত করা েইনল বানজয়াপ্ত আনেনশর ফোটিশ আোলত কতৃে ক ফে 

বযরক্ত বা সিার রেয়ন্ত্রনণ সম্পরিটি ররেয়ানে ফসই বযরক্ত বা সিার সবেনশষ জ্ঞাত ঠিকাোয় ফররজস্টাডে  

ডাকনোনগ পাঠাইনত েইনব এবং সম্পরির তেরসলসে সকল রববরণ উনিখক্রনম সরকারর ফগনজনট এবং 

অেূযে ২ (দুই)টি বহুল প্রচাররত জাতীয় বেরেক পরত্রকায় [১ (এক)টি বাংলা ও ১ (এক)টি ইংনরজী] রবজ্ঞরপ্ত 

প্রচার কররনত েইনব। 

 

(৭) এই ধারার অধীে আোলত ফকাে সম্পরি বানজয়াপ্ত কররবার আনেশ প্রোে কররনল উক্ত সম্পরির 

মারলকাো রানের উপর েযি েইনব এবং বানজয়াপ্ত কররবার তাররনখ সম্পরিটি োোর রজম্মায় বা মারলকাোয় 

থারকনব রতরে বা সংরিষ্ট সিা েথাশীঘ্র সম্ভব, উক্ত সম্পরির েখল রানের বরাবনর েস্থান্তর কররনবে। 

 

(৮) প্রতযক্ষ বা পনরাক্ষিানব অপরাধ লব্ধ সম্পরি েরে ববধ উপানয় অরজে ত অথে বা সম্পরির সরেত সংরমরিত 



করা েইয়া থানক তাো েইনল উক্ত সম্পরিনত আোলত কতৃে ক রেধোররত অপরাধ লব্ধ অথে বা সম্পরির মূনলযর 

উপর অথবা অপরাধ লব্ধ বা সম্পরির মূলয রেধোরণ করা সম্ভব ো েইনল অজে নের উপায় রেরবেনশনষ সংরমরিত 

সমূ্পণে অথে বা সম্পরি রানের অেুকূনল বানজয়াপ্ত আনেশ প্রোে করা োইনব। 

 

     

  

     

    

    

িারজয়াপ্তকৃি সম্পনি 

ক্ে ি প্রদ্াি 

  

১৮। (১) ধারা ১৭ এর অধীে আোলত ফকাে সম্পরি বানজয়াপ্ত কররবার আনেশ প্রোে কররনল উক্ত সম্পরিনত 

ফোষী বযরক্ত বা সিা বযতীত অেয ফকাে বযরক্ত বা সিার ফকাে স্বত্ব, স্বাথে বা অরধকার থারকনল রতরে বা উক্ত 

সিা উো ফেরত পাইবার জেয বানজয়াপ্তকরনণর রবজ্ঞরপ্ত পরত্রকায় সবেনশষ প্রচানরর তাররখ েইনত ৩০ (রত্রশ) 

রেনের মনধয আোলনত আনবেে কররনত পাররনবে। 

 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীে ফকাে আনবেেপ্রাপ্ত েইনল আোলত মামলা োনয়রকারী, ফোষী বযরক্ত বা সিা 

এবং আনবেেকারীনক, শুোেীর জেয েুরক্তসিত সময় রেয়া, শুোেী অনন্ত রেম্নবরণেত রবষয়সমূে রবনবচো কররয়া 

প্রনয়াজেীয় আনেশ প্রোে কররনত পাররনব, েথাঃ— 

 

(ক) অপরাধ সংঘটনের সরেত আনবেেকারী বা বানজয়াপ্তকৃত সম্পরির বা সম্পরির ফকাে অংনশর ফকাে 

সংনিষ রেল রক ো; 

 

(খ) বানজয়াপ্ত সম্পরি অজে নে আনবেেকারীর ববধ অরধকার ররেয়ানে রক ো; 

 

(গ) অপরাধ সংঘটনের সময়কাল এবং বানজয়াপ্তকৃত সম্পরি আনবেেকারীর মারলকাোয় আরসয়ানে এইরূপ 

োরবকৃত সময়কাল; এবং 

 

(ঘ) আোলনতর রেকট প্রাসরিক রবনবরচত অেয ফে ফকাে তথয। 

 

     

  

     

    

    

িারজয়াপ্তক ণ 

আরদ্রশ  নিরুরদ্ধ 

আপীল 

  

১৯। (১) এই আইনের অধীে আোলত ফকাে সম্পরি বানজয়াপ্ত কররবার আনেশ প্রোে কররনল উক্তরূপ 

আনেনশর রবরুনদ্ধ সংকু্ষব্ধ পক্ষ ৩০ (রত্রশ) রেনের মনধয োইনকাটে  রবিানগ আপীল কররনত পাররনবে। 

 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীে ফকাে আপীল োনয়র করা েইনল আপীল আোলত উিয় পক্ষনক, শুোেীর 

েুরক্তসিত সুনোগ প্রোে কররয়া, শুোেী অনন্ত ফেইরূপ উপেুক্ত মনে কররনব ফসইরূপ আনেশ প্রোে কররনত 

পাররনব। 

 

 

     



 
 

     

    

    

িারজয়াপ্তকৃি 

সম্পনি  নিষ্পনিক ণ 

প্রনক্রয়া 

  

২০। (১) এই আইনের অধীে ফকাে সম্পরি বানজয়াপ্ত েইনল সরকার, আোলনতর অেুমরত সানপনক্ষ, ফেই 

সম্পরি অেয ফকাে আইনের অধীে ধ্বংস কররনত েইনব ফসই সম্পরি বযতীত অেযােয সম্পরি, প্রকাশয রেলানম 

বা বারণরজযকিানব লািজেক অেয ফকাে আইেসম্মত উপানয় রবক্রয় বা অেয ফকােিানব রেষ্পরি কররনত 

পাররনব। 

 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীে সম্পরি রবক্রয় বা অেয ফকাে আইেগত উপানয় রেষ্পরির মাধযনম প্রাপ্ত অথে 

রােীয় ফকাষাগানর জমা েইনব। 

 

 

     

  

     

    

    

অিরুদ্ধকৃি, 

ক্ক্রাককৃি িা 

িারজয়াপ্তকৃি সম্পনি 

 িণারিিরণ  জিয 

িযিস্থাপক িা 

িত্ত্বািধায়ক নিরয়াি 

  

২১। এই আইনের অধীে ফকাে সম্পরি অবরুদ্ধ, ফক্রাক বা বানজয়াপ্ত করা েইনল, তেন্তকারী সংস্থা বা উোর 

রেকট েইনত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ফকাে কমেকতে ার আনবেনের ফপ্ররক্ষনত উক্তরূপ সম্পরির সমূ্পণে বা আংরশক রেয়ন্ত্রণ, 

বযবস্থাপো, তোররক বা অেয ফকােিানব রেষ্পরির জেয, আোলত, স্বীয় রবনবচোয়, ফেইরূপ উপেুক্ত মনে 

কররনব ফসইরূপ শনতে  ফকাে আইে প্রনয়াগকারী সংস্থানক উক্ত সম্পরির বযবস্থাপক বা তোবধায়ক রেনয়াগ 

কররনত পাররনব।  

 

     

  

     

    

    

আপীল 

  

২২। আপাততঃ বলবৎ অেয ফকাে আইনে োো রকেুই থাকুে ো ফকে, আোলত কতৃে ক এই আইনের অধীে 

প্রেি ফকাে আনেশ, রায়, রডরক্র বা আনরারপত েে দ্বারা সংকু্ষব্ধ পক্ষ, উক্তরূপ আনেশ, রায়, রডরক্র বা 

েন্ডানেশ প্রোনের তাররখ েইনত ৩০ (রত্রশ) রেনের মনধয োইনকাটে  রবিানগ আপীল কররনত পাররনব।  

 

     

  

     

    

    

মানিলন্ডান িং অপ াধ 

দ্মি ও প্রনির ারধ 

িািংলারদ্শ িযািংরক  

িমিা ও দ্ানয়ত্ব   

১) এই আইনের উনেশয পূরণকনে বাংলানেশ বযাংনকর রেম্নরূপ ক্ষমতা ও োরয়ত্ব থারকনব, েথাঃ— 

 

(ক) ফকাে ররনপাটে  প্রোেকারী সংস্থা েইনত প্রাপ্ত েগে ফলেনেে ও সনেেজেক ফলেনেে সম্পরকে ত তথযারে 

রবনিষণ বা পেোনলাচো ও রবনিষণ বা পেোনলাচোর উনেনশয অরতররক্ত ফে ফকাে তথয ররনপাটে  প্রোেকারী 

সংস্থা েইনত সংগ্রে এবং উোর ডাটা সংরক্ষণ করা এবং ফক্ষত্রমত, সংরিষ্ট আইে প্রনয়াগকারী সংস্থানক 

প্রনয়াজেীয় কােেক্রম গ্রেনণর জেয উক্ত তথযারে প্রোে করা; 

 



 

(খ) ফকাে ফলেনেে মারেলন্ডাররং বা ফকাে সমৃ্পক্ত অপরাধ এর সরেত সমৃ্পক্ত বরলয়া ধারণা কররবার 

েুরক্তসংগত কারণ থারকনল ররনপাটে  প্রোেকারী সংস্থা েইনত উক্তরূপ ফলেনেে সম্পরকে ত ফে ফকাে তথয বা 

প্ররতনবেে সংগ্রে করা; 

 

(গ) ফকাে অপরাধ সংঘটনের মাধযনম ফকাে অথে বা সম্পরি ফকাে রেসানব জমা েইয়ানে মনমে সনেে কররবার 

েুরক্তসংগত কারণ থারকনল ফকাে ররনপাটে  প্রোেকারী সংস্থানক অেরধক ৩০ (রত্রশ) রেনের জেয উক্ত রেসানবর 

ফলেনেে স্থরগত বা অবরুদ্ধ রারখবার রেনেে শ প্রোে করাঃ 

 

তনব শতে  থানক ফে, উক্ত রেসানবর ফলেনেে সম্পরকে ত সঠিক তথয উৎঘাটনের প্রনয়াজে ফেখা রেনল ফলেনেে 

স্থরগত বা অবরুদ্ধ রারখবার ফময়াে অরতররক্ত ৩০ (রত্রশ) রেে কররয়া সনবোচ্চ ৬ (েয়) মাস বরধেত করা োইনব; 

 

(ঘ) মারেলন্ডাররং প্ররতনরাধ কররবার উনেনশয ররনপাটে  প্রোেকারী সংস্থানক, সময় সময়, প্রনয়াজেীয় রেনেে শো 

প্রোে করা; 

 

(ঙ) ররনপাটে  প্রোেকারী সংস্থা বাংলানেশ বযাংক কতৃে ক োরচত তথয বা প্ররতনবেে সঠিকিানব ফপ্ররণ কররয়ানে 

রকো রকংবা তদ্কতৃে ক প্রেি রেনেে শো েথােথিানব পররপালে কররয়ানে রকো তাো তোররক করা এবং 

প্রনয়াজনে, ররনপাটে  প্রোেকারী সংস্থা সনরজরমে পররেশেে করা; 

 

(চ) এই আইনের সুষু্ঠ প্রনয়াগ রেরিত কররবার উনেনশয ররনপাটে  প্রোেকারী সংস্থাসে বাংলানেশ বযাংনকর 

রবনবচোয় ফে ফকাে সংস্থা বা প্ররতষ্ঠানের কমেকতে া ও কমেচারীনের জেয প্ররশক্ষনণর বযবস্থাসে সিা, ফসরমোর, 

ইতযারের আনয়াজে করা; 

 

(ে) এই আইনের উনেশয পূরণকনে প্রনয়াজেীয় অেয ফে ফকাে কােে সম্পােে করা। 

 

(২) মারেলন্ডাররং বা সনেেজেক ফলেনেে তেনন্ত তেন্তকারী সংস্থা ফকাে তথয সরবরানের অেুনরাধ কররনল, 

প্রচরলত আইনের আওতায় বা েরে অেয ফকাে কারনণ বাধযবাধকতা ো থানক, তাো েইনল বাংলানেশ বযাংক 

উক্ত তথয প্রোে কররনব। 

 

(৩) ফকাে ররনপাটে  প্রোেকারী সংস্থা এই ধারার অধীে ফকাে োরচত তথয েথাসমনয় সরবরাে কররনত বযথে েইনল 

বাংলানেশ বযাংক উক্ত সংস্থানক প্ররতরেে ১০ (েশ) োজার টাকা রেসানব সনবোচ্চ ৫ (পাাঁ চ) লক্ষ টাকা পেেন্ত 

জররমাো কররনত পাররনব এবং ফকাে সংস্থা ১ (এক) অথে বৎসনর ৩ (রতে) বানরর অরধক জররমাোর সমু্মখীে 

েইনল বাংলানেশ বযাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার ফকাে শাখা, সারিে স ফসন্টার, বুথ বা এনজনন্টর বাংলানেনশ 

কােেক্রম পররচালো ররেত কররবার উনেনশয রেবিে বা লাইনসন্স স্থরগত কররনত পাররনব বা ফক্ষত্রমত, 

রেবিেকারী বা লাইনসন্স প্রোেকারী কতৃে পক্ষনক উক্ত সংস্থার রবরুনদ্ধ েথােথ বযবস্থা গ্রেনণর রেরমি রবষয়টি 

অবরেত কররনব।  

 

(৪) ফকাে ররনপাটে  প্রোেকারী সংস্থা এই ধারার অধীে োরচত রবষনয় ফকাে িুল বা রমথযা তথয বা রববরণী 

সরবরাে কররনল বাংলানেশ বযাংক উক্ত সংস্থানক অেূযে ২০ (রবশ) োজার টাকা ও সনবোচ্চ ৫ (পাাঁ চ) লক্ষ টাকা 

পেেন্ত জররমাো কররনত পাররনব এবং ফকাে সংস্থা ১ (এক) অথে বৎসনর ৩ (রতে) বানরর অরধক জররমাোর 



সমু্মখীে েইনল বাংলানেশ বযাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার ফকাে শাখা, সারিে স ফসন্টার, বুথ বা এনজনন্টর 

বাংলানেনশ কােেক্রম পররচালো ররেত কররবার উনেনশয রেবিে বা লাইনসন্স স্থরগত কররনত পাররনব বা 

ফক্ষত্রমত, রেবিেকারী বা লাইনসন্স প্রোেকারী কতৃে পক্ষনক উক্ত সংস্থার রবরুনদ্ধ েথােথ বযবস্থা গ্রেনণর রেরমি 

রবষয়টি অবরেত কররনব। 

 

(৫) ফকাে ররনপাটে  প্রোেকারী সংস্থা বাংলানেশ বযাংক কতৃে ক এই আইনের আওতায় জারীকৃত ফকাে রেনেে শো 

পররপালনে বযথে েইনল বাংলানেশ বযাংক উক্ত সংস্থানক প্ররতরেে ১০ (েশ) োজার টাকা রেসানব সনবোচ্চ ৫ 

(পাাঁ চ) লক্ষ টাকা পেেন্ত প্ররতটি অপররপালেীয় রবষনয়র জেয জররমাো কররনত পাররনব এবং ফকাে সংস্থা ১ 

(এক) অথে বৎসনর ৩ (রতে) বানরর অরধক জররমাোর সমু্মখীে েইনল বাংলানেশ বযাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার 

ফকাে শাখা, সারিে স ফসন্টার, বুথ বা এনজনন্টর বাংলানেনশ কােেক্রম পররচালো ররেত কররবার উনেনশয রেবিে 

বা লাইনসন্স স্থরগত কররনত পাররনব বা ফক্ষত্রমত, রেবিেকারী বা লাইনসন্স প্রোেকারী কতৃে পক্ষনক উক্ত সংস্থার 

রবরুনদ্ধ েথােথ বযবস্থা গ্রেনণর রেরমি রবষয়টি অবরেত কররনব। 

 

(৬) ফকাে ররনপাটে  প্রোেকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর েো (গ) এর আওতায় বাংলানেশ বযাংক কতৃে ক 

রেনেে রশত ফকাে অবরুদ্ধ বা স্থরগত আনেশ পররপালনে বযথে েইনল বাংলানেশ বযাংক উক্ত ররনপাটে  প্রোেকারী 

সংস্থানক অেূযে উক্ত বযাংক রেসানব রস্থরতর সমপররমাণ জররমাো কররনত পাররনব োো রেনেে শো জারীর তাররনখ 

রেসানব রস্থরতর রদ্বগুনের অরধক েইনব ো।  

 

(৭) এই আইনের ধারা ২৩ ও ২৫ অেুোয়ী বাংলানেশ বযাংক কতৃে ক আনরারপত জররমাো ফকাে বযরক্ত বা সিা 

বা ররনপাটে  প্রোেকারী সংস্থা প্রোনে বযথে েইনল বাংলানেশ বযাংক সংরিষ্ট বযরক্ত বা সিা বা ররনপাটে  প্রোেকারী 

সংস্থার রেজ োনম ফে ফকাে বযাংক বা আরথেক প্ররতষ্ঠাে বা বাংলানেশ বযাংনক পররচারলত রেসাব রবকলেপূবেক 

আোয় কররনত পাররনব এবং এনক্ষনত্র জররমাোর ফকাে অংশ অোোয়ী থারকনল তাো আোনয় প্রনয়াজনে 

বাংলানেশ বযাংক আোলনত আনবেে কররনত পাররনব এবং আোলত ফেইরূপ উপেুক্ত রবনবচো কররনব 

ফসইরূপ আনেশ প্রোে কররনব। 

 

(৮) উপ-ধারা (৩), (৪), (৫) ও (৬) অেুোয়ী ফকাে ররনপাটে  প্রোেকারী সংস্থানক জররমাো করা েইনল এই 

জেয োয়ী উক্ত সংস্থার মারলক, পররচালক, কমেকতে া-কমেচারী বা চুরক্তরিরিক রেনয়ারজত বযরক্তগনণর রবরুনদ্ধও 

বাংলানেশ বযাংক অেূযে ১০ (েশ) োজার টাকা ও সনবোচ্চ ৫ (পাাঁ চ) লক্ষ টাকা পেেন্ত জররমাো কররনত পাররনব 

এবং প্রনয়াজনে সংরিষ্ট সংস্থানক প্রনয়াজেীয় প্রশাসরেক বযবস্থা গ্রেনণর জেয রেনেে শো প্রোে কররনত পাররনব। 

     

  

     

    

    

িািংলারদ্শ 

োইিযানিয়াল 

ইরেনলরজি ইউনিট 

(BFIU) প্রনিষ্ঠা   

২৪। (১) এই আইনের ধারা ২৩ এ বাংলানেশ বযাংনকর উপর অরপেত ক্ষমতা ও োরয়ত্ব পররপালনের লনক্ষয 

বাংলানেশ বযাংনক বাংলানেশ োইেযারন্সয়াল ইনন্টরলনজন্স ইউরেট (Bangladesh Financial 

Intelligence Unit বা BFIU) োনম একটি স্বতন্ত্র ইউরেট থারকনব। 

 

(২) এই আইনের উনেশয পূরণকনে সরকারর, আধা-সরকারর, স্বায়ত্বশারসত সংস্থাসমূে বা অেয ফকাে সংরিষ্ট 

প্ররতষ্ঠাে বা সংস্থা তদ্কতৃে ক সংররক্ষত বা সংগৃেীত তথযারে বাংলানেশ োইেযারন্সয়াল ইনন্টরলনজন্স ইউরেটনক 

স্বপ্রনণারেতিানব বা অেুনরানধর সূনত্র সরবরাে কররনব। 

 



 

(৩) বাংলানেশ োইেযারন্সয়াল ইনন্টরলনজন্স ইউরেট অেযােয আইে প্রনয়াগকারী সংস্থানক মারেলন্ডাররং ও 

সন্ত্রাসী কানেে অথে ফোগাে সংরিষ্ট তথযারে প্রনয়াজনে স্ব-উনেযানগ সরবরাে কররনত পাররনব। 

 

(৪) এই আইনের রবধাে অেুোয়ী অেয ফকাে ফেনশর সরেত সম্পারেত ফকাে চুরক্ত বা বযবস্থার অধীে সংরিষ্ট 

ফেনশর োইেযারন্সয়াল ইনন্টরলনজন্স ইউরেটনক মারে লন্ডাররং বা সন্ত্রাসী কানেে অথোয়ে বা ফকাে সনেেজেক 

ফলেনেে সম্পরকে ত তথযারে সরবরাে কররনব এবং অেয ফকাে ফেনশর রেকট েইনত অেুরূপ তথয চারেনত 

পাররনব। 

 

(৫) উপ-ধারা (৪) এ বরণেত চুরক্ত বা বযবস্থা োড়াও বাংলানেশ োইেযারন্সয়াল ইনন্টরলনজন্স ইউরেট ফক্ষত্রমত, 

স্বপ্রনণারেতিানব অেয ফেনশর োইেযারন্সয়াল ইনন্টরলনজন্স ইউরেটনক তথয সরবরাে কররনত পাররনব। 

 

     

  

     

    

    

মানিলন্ডান িং অপ াধ 

প্রনির ারধ ন রপাটত  

প্রদ্ািকা ী সিংস্থা  

দ্ায়-দ্ানয়ত্ব 

  

২৫। (১) মারেলন্ডাররং অপরাধ প্ররতনরানধ ররনপাটে  প্রোেকারী সংস্থার রেম্নরূপ োয়-োরয়ত্ব থারকনব, েথাঃ— 

 

(ক) উোর গ্রােনকর রেসাব পররচালোকানল গ্রােনকর পরররচরতর সঠিক ও পূণোি তথয সংরক্ষণ করা; 

 

(খ) ফকাে গ্রােনকর রেসাব বি েইনল বি েইবার তাররখ েইনত অেূযে ৫ (পাাঁ চ) বৎসর পেেন্ত উক্ত রেসানবর 

ফলেনেে সংক্রান্ত তথয সংরক্ষণ করা; 

 

(গ) েো (ক) ও (খ) এর অধীে সংররক্ষত তথযারে বাংলানেশ বযাংনকর চারেো ফমাতানবক, সময় সময়, 

সরবরাে করা; 

 

(ঘ) ধারা ২ (ে) এ সংজ্ঞারয়ত ফকাে সনেেজেক ফলেনেে বা ফলেনেনের প্রনচষ্টা পররলরক্ষত েইনল স্ব-

উনেযানগ অরবলনম্ব বাংলানেশ বযাংনক ‘সনেেজেক ফলেনেে ররনপাটে ’ করা।  

 

(২) ফকাে ররনপাটে  প্রোেকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর রবধাে লংঘে কররনল বাংলানেশ বযাংক — 

 

(ক) উক্ত সংস্থানক অেূযে ৫০ (পঞ্চাশ) োজার টাকা এবং সনবোচ্চ ২৫ (পাঁরচশ) লক্ষ টাকা পেেন্ত জররমাো 

কররনত পাররনব; এবং 

 

(খ) েো (ক) এর অধীে আনরারপত জররমাোর অরতররক্ত উক্ত সংস্থা বা সংস্থার ফকাে শাখা, সারিে স ফসন্টার, 

বুথ বা এনজনন্টর বযবসারয়ক কােেক্রনমর অেুমরত বা লাইনসন্স বারতল কররনত পাররনব বা ফক্ষত্রমত, রেবিেকারী 

বা লাইনসন্স প্রোেকারী কতৃে পক্ষনক উক্ত সংস্থার রবরুনদ্ধ েথােথ বযবস্থা গ্রেনণর রেরমনি রবষয়টি অবরেত 

কররনব। 

 

 



(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীে আনরারপত জররমাোর অথে বাংলানেশ বযাংক তৎকতৃে ক রেধোররত পদ্ধরতনত 

আোয় কররনব এবং আোয়কৃত অথে রােীয় ফকাষাগানর জমা কররনব। 

     

  

     

    

    

নিরদ্শী  ারে  সনিি 

চুনি 

  

২৬। (১) এই আইনের উনেশয পূরণকনে সরকার রদ্ব-পারক্ষক বা বহু পারক্ষক চুরক্ত, কেনিেশে বা 

আন্তজে ারতক আইনে স্বীকৃত অেয ফকােিানব ফকাে রবনেশী রানের সরেত চুরক্ত কররনত পাররনব। 

 

(২) এই ধারার অধীে সরকার ফকাে রবনেশী রানের সরেত চুরক্তবদ্ধ েইনল মারেলন্ডাররং অপরাধ প্ররতনরানধ 

সরকার— 

 

(ক) উক্ত রবনেশী রাে বা সংস্থার রেকট প্রনয়াজেীয় তথযারে চারেনত পাররনব; এবং 

 

(খ) উক্ত রবনেশী রাে এবং সংস্থা কতৃে ক োরচত তথযারে, জাতীয় রেরাপিার প্ররত হুমরক ো েইনল, সরবরাে 

কররনব। 

 

(৩) এই আইনের উনেশয পূরণকনে বাংলানেশ োইেযারন্সয়াল ইেনটরলনজন্স ইউরেট (রবএেআইইউ) রবনেশী 

োইেযারন্সয়াল ইেনটরলনজন্স ইউরেট অথবা অেযােয সংরিষ্ট সংস্থার সানথ সমনঝাতা স্মারক স্বাক্ষর কররনত 

পাররনব এবং স্বাক্ষররত সমনঝাতা স্মারনকর আওতায় রবএেআইইউ— 

 

(ক) উক্ত রবনেশী োইেযারন্সয়াল ইেনটরলনজন্স ইউরেট বা সংস্থার রেকট প্রনয়াজেীয় তথযারে চারেনত পাররনব; 

এবং 

 

(খ) উক্ত রবনেশী োইেযারন্সয়াল ইেনটরলনজন্স ইউরেট এবং সংস্থা কতৃে ক োরচত তথযারে, জাতীয় রেরাপিার 

প্ররত হুমরক ো েইনল, সরবরাে কররনব। 

 

(৪) এই আইনের উনেশয পূরণকনে, ফকাে চুরক্তর অধীে ফকাে রবনেশী রানের আোলনতর ফকাে আনেশ 

কােেকর কররবার জেয বাংলানেনশ অবরস্থত ফকাে সম্পরি বানজয়াপ্ত কররবার বা ফেরত ফেওয়ার প্রনয়াজে 

েইনল এটেী ফজোনরনলর অরেনসর আনবেেক্রনম আোলত ফেইরূপ উপেুক্ত মনে কররনব ফসইরূপ আনেশ 

প্রোে কররনত পাররনব; একইিানব বাংলানেনশ আোলনতর বানজয়াপ্তকরণ আনেশ বা উক্ত সম্পরি ফেরত 

আেয়নের আনেশ বািবায়নের জেয চুরক্ত বা সমনঝাতা স্মারনকর অধীেস্থ রােনক এটেী ফজোনরনলর অরেস 

অেুনরাধ কররনত পাররনব। 

 

(৫) অেয ফকাে আইনে োো রকেুই থাকুক ো ফকে এই আইনের উনেশয পূরণকনে পারেররক আইেগত 

সেনোরগতার আওতায় ফকাে রবনেশী রানের উপেুক্ত কতৃে পনক্ষর রেকট েইনত প্রাপ্ত েরললারে সংরিষ্ট রবচাররক 

আোলনত সাক্ষয রেসানব গ্রেণীয় েইনব। 

 

     

  

     

    



    

সিা কিৃত ক অপ াধ 

সিংঘটি 

  

২৭। এই আইনের অধীে ফকাে অপরাধ ফকাে সিা কতৃে ক সংঘটিত েইয়া থারকনল উক্তরূপ অপরানধর সরেত 

প্রতযক্ষ সংরিষ্টতা ররেয়ানে সিার এইরূপ প্রনতযক মারলক, পররচালক, মযানেজার, সরচব বা অেয ফকাে 

কমেকতে া বা কমেচারী বা প্ররতরেরধ উক্ত অপরাধ সংঘটে কররয়ানেে বরলয়া গণয েইনবে, েরে ো রতরে প্রমাণ 

কররনত সক্ষম েে ফে, উক্ত অপরাধ তাোর অজ্ঞাতসানর সংঘটিত েইয়ানে অথবা উক্ত অপরাধ ফরাধ কররবার 

জেয রতরে েথাসাধয ফচষ্টা কররয়ানেে। 

 

বযাখযা।— এই ধারায় ‘‘পররচালক’’ বরলনত সিার ফকাে অংশীোর বা পররচালো ফবাডে , ফে োনমই অরিরেত 

েউক, এর সেসযনকও বুঝাইনব। 

 

     

  

     

    

    

স ল নিশ্বারস কৃিকা ত  

 িণ 

  

২৮। এই আইনের বা রবরধর অধীনে সরল রবশ্বানস কৃত ফকাে কানজর েনল ফকাে বযরক্ত ক্ষরতগ্রস্থ েইনল বা 

ক্ষরতগ্রস্থ েইবার সম্ভাবো থারকনল, ফসইজেয সরকার বা সরকানরর ফকাে কমেকতে া-কমেচারী বা বাংলানেশ বযাংক 

বা বাংলানেশ বযাংনকর ফকাে কমেকতে া-কমেচারী বা দুেীরত েমে করমশে বা করমশনের ফকাে কমেকতে া-কমেচারী 

বা ফকাে ররনপাটে  প্রোেকারী সংস্থা বা উোর পররচালো পষেে বা উোর ফকাে কমেকতে া-কমেচারীর রবরুনদ্ধ ফকাে 

ফেওয়ােী বা ফেৌজোরী বা প্রশাসরেক বা অেয ফকাে আইেগত কােেধারা োনয়র করা োইনব ো। 

 

     

  

     

    

    

নিনধ প্রণয়রি  িমিা   ২৯। সরকার, সরকারর ফগনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা, এই আইনের উনেশয পূরণকনে রবরধ প্রণয়ে কররনত পাররনব।   

     

  

     

    

    

আইরি  ইিংর জী 

অিুিাদ্ প্রকাশ 
  

৩০। (১) এই আইনের প্রবতে নের পর সরকার, েথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারর ফগনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা, এই আইনের 

বাংলা পানঠর ইংনরজীনত অেূরেত একটি রেিে রনোগয পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ কররনব। 

 

(২) বাংলা পাঠ এবং ইংনরজী পানঠর মনধয রবনরানধর ফক্ষনত্র বাংলা পাঠ প্রাধােয পাইনব। 

 

     

  

     

    

    

 নিিক ণ ও 

ক্িোজি 
  

৩১। (১) মারেলন্ডাররং প্ররতনরাধ আইে, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৮ েং আইে) ও মারেলন্ডাররং প্ররতনরাধ 

অধযানেশ, ২০১২ (২০১২ সনের ২ েং অধযানেশ), অতঃপর উক্ত আইে ও অধযানেশ বরলয়া উরিরখত, এতদ্

দ্বারা ররেত করা েইল। 

 

 



(২) উক্তরূপ ররেত েওয়া সনত্বও উক্ত আইে ও অধযানেনশর অধীে গৃেীত ফকাে কােেক্রম, োনয়রকৃত ফকাে 

মামলা বা গৃেীত ফকাে কােেধারা অরেষ্পন্ন থারকনল উো এইরূনপ রেষ্পন্ন েইনব ফেে উো এই আইনের অধীে 

োনয়রকৃত বা গৃেীত েইয়ানে। 

 

(৩) উক্তরূপ ররেত েওয়া সনত্বও Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. 

VII of 1947) এবং উক্ত আইে ও অধযানেনশর আওতাধীে ফকাে অপরাধ সংগঠিত েইনল বা তেন্তাধীে বা 

রবচারাধীে থারকনল উক্ত অপরাধসমূে এই আইনের রবধাে অেুোয়ী এইরূনপ রেষ্পন্ন েইনব ফেে উো এই 

আইনের অধীে োনয়রকৃত বা গৃেীত েইয়ানে।  

     

 


