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তাসরখঃ

০২ চর্ত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৬ মার্ প ২০২০ সিস্ট্াব্দ

প্রসতষ্ঠান িমূরহর আসথ পক সববরেী প্রস্তুতকরে িিংক্রান্ত সবজ্ঞসপ্ত
ফাইনাসিয়াল সরর্পাটিং আইন ২০১৫ প্রনয়রের পূরব প বািংলারেরে ইন্টারন্যােনাল এযাকাউসন্টিং স্ট্যান্ডার্ পি (IAS) ও ইন্টারন্যােনাল ফাইনাসিয়াল সরর্পাটিং স্ট্যান্ডার্ পি
(IFRS) এর প্ররয়াগ ককবলমাত্র তাসলকাভুক্ত ককাম্পানীর আসথ পক সববরেী ও বাসষ পক প্রসতরবেন প্রস্তুত করার কেরত্র বাধ্যতামূলক সিল। ফাইনাসিয়াল সরর্পাটিং আইন
২০১৫ প্রবতপরনর মাধ্যরম এই আইরনর ধারা ২(৮) ও কাউসিল কর্তপক জারীকৃত প্রজ্ঞা্ন ্ত্র নিং- ১৭৯/এফআরসি/এফআরএম/প্রজ্ঞা্ন/২০২০-০১ তাসরখ ১১ মার্ প২০২০
অনুিারর সনধ পাসরত ‘জনস্বাথ প িিংস্থা’ যারের অন্য ককান আইরনর অধীন আসথ পক সববরেী বা বাসষ পক প্রসতরবেন বা উভয়ই প্রস্তুত করার বাধ্যবাধকতা আরি তারেররক
আসথ পক সববরেী বা বাসষ পক প্রসতরবেন বা উভয়ই উক্ত আইন এবিং ফাইনাসিয়াল সরর্পাটিং আইরনর অধীন গৃহীত ইন্টারন্যােনাল এযাকাউসন্টিং স্ট্যান্ডার্ পি (IAS),
ইন্টারন্যােনাল ফাইনাসিয়াল সরর্াটিংপ স্ট্যান্ডার্ পি, অসর্টিং স্ট্যান্ডার্ পি, ককার্, সনরে পেনা, সবসধ ও প্রসবধান িমূহ অনুিরেক্ররম প্রস্তুত করা হকয়রি এবিং এই আইরনর
অধীন কাউসিল কর্তপক তাসলকাভুক্ত সনরীেক দ্বারা সনরীসেত হকয়রি-এই মরমপ সনসিত কররত হরব। আসথ পক সববরেী ও বাসষ পক প্রসতরবেন বলরত ফাইনাসিয়াল সরর্পাটিং
আইন ২০১৫ এর ধারা যথাক্ররম ২(৩) ও ২(২২) এ বসে পত িিংজ্ঞারক সবরবর্নায় সনরত হরব।
‘জনস্বাথ প িিংস্থা’-র আসথ পক সববরেী ও বাসষ পক প্রসতরবেন প্রস্তুতকরার কেরত্র ইন্টারন্যােনাল এযাকাউসন্টিং স্ট্যান্ডার্ পি (IAS) ও ইন্টারন্যােনাল ফাইনাসিয়াল সরর্পাটিং
স্ট্যান্ডার্ পি (IFRS) এর প্রসত্ালরনর বাধ্যবাধকতার সবষরয় ফাইনাসিয়াল সরর্পাটিং আইন ২০১৫ এর ধারা ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩ ও ৬৫ এর মাধ্যরম যথাক্ররম ব্ািংক
ককাম্পানী আইন ১৯৯১, আসথ পক প্রসতষ্ঠান আইন ১৯৯৩, ককাম্পানী আইন ১৯৯৪, বীমা আইন ২০১০ ও মাইরক্রারক্রসর্ট করগুরলটরী অথসরট আইন ২০০৬ িমূরহ িিংরোধনী
আনয়নকারী করয়কট ধারা িিংরযাসজত হকয়রি।
এই ্সররপ্রসেরত আসথ পক সববরেী ও বাসষ পক প্রসতরবেন প্রস্তুতকরা এবিং তা ককান িরকাসর েপ্তরর বা কর্তপ্রের সনকট উ্স্থা্ন করার কেরত্র িরর্তনতা বৃসি ও বসে পত
আইন যথাযথভারব প্রসত্ালরন িহায়তার লরেয সনম্নসলসখত তথ্য ও ব্খ্যা িহ জনস্বারথ প এই সবজ্ঞসপ্ত জাসর হল:
 ব্ািংক ককাম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ িরনর ১৪ নিং আইন) এর ধারা ৩৮ এর উ্-ধারা (১) এর ্র দুইট নূতন উ্-ধারা (১ক) ও (১খ) িিংরযাসজত হইয়ারি।
“(১ক) উ্-ধারা (১) এ যাহা সকছুই থাকুক না ককন, ফাইনাসিয়াল সরর্াটিংপ আইন, ২০১৫ এর ধারা ২(৮) এ িিংজ্ঞাসয়ত জনস্বাথ প িিংস্থা সহিারব প্রসতসষ্ঠত ককান
ব্ািংসকিং ককাম্পানীর কতপব্ হইরব উক্ত আইরনর ধারা ৪০ এর সবধান অনুযায়ী প্রেীত ফাইনাসিয়াল সরর্াটিংপ স্ট্যান্ডার্ প এবিং অসর্টিং স্ট্যান্ডার্ প অনুিারর প্রস্তুতকৃত
সনরীেরকর প্রসতরবেনিহ প্ররয়াজনীয় েসললাসে উ্স্থা্ন করা।
(১খ) বািংলারেে ব্ািংক এবিং জরয়ন্ট স্ট্ক ককাম্পানীর করসজস্ট্রার ফাইনাসিয়াল সরর্াটিংপ আইন, ২০১৫ এর ধারা ২(৮)এ িিংজ্ঞাসয়ত ‘জনস্বাথ প’ িিংস্থা সহিারব প্রসতসষ্ঠত
ককান প্রসতষ্ঠান কর্তপক উ্স্থাস্ত আসথ পক সববরেী বা অনুরূ্ সববরেী বা প্রসতরবেন গ্রহে কসররবন না, যসে না উহা তাসলকাভুক্ত সনরীেরকর প্রসতরবেনিহ উ্স্থাস্ত
হয়।
 আসথ পক প্রসতষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ িরনর ২৭ নিং আইন) এর ধারা ২৩ এর ্র একট নূতন ধারা ২৩ক িিংরযাসজত হইয়ারি।
(২৩ক)। সনরীেরকর প্রসতরবেন প্রতযাখ্যারনর েমতা। ফাইনাসিয়াল সরর্াট প আইন, ২০১৫ এর ধারা ২(৮) এ িিংজ্ঞাসয়ত “জনস্বাথ প িিংস্থা”সহিারব প্রসতসষ্ঠত ককান
আসথ পক প্রসতষ্ঠারনর োসয়ত্ব হইরব উক্ত আইরনর ধারা ৪০ এর সবধান অনুযায়ী প্রেীত ফাইনাসিয়াল সরর্াটিংপ স্ট্যান্ডার্ পি এবিং অসর্টিং স্ট্যান্ডার্ পি অনুিররে প্রস্তুতকৃত
তাসলকাভুক্ত সনরীেরকর প্রসতরবেনিহ প্ররয়াজনীয় েসললাসে উ্স্থা্ন করা।
 ককাম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ িরনর ১৮ নিং আইন) এর ধারা ১৮৫ এর উ্-ধারা (২) এর ্র ন্সনম্নরূ নূতন দুইট উ্-ধারা (২ক) ও (২খ) িিংরযাসজত হইয়ারি।
(২ক) উ্-ধারা (২) এ যাহা সকছুই থাকুক না ককন, ফাইনাসিয়াল সরর্াটিংপ আইন, ২০১৫ এর ধারা ২(৮) এ িিংজ্ঞাসয়ত “জনস্বাথ প িিংস্থা”সহিারব প্রসতসষ্ঠত
ককান ককাম্পানীর োসয়ত্ব হইরব উক্ত আইরনর ধারা ৪০ এর সবধান অনুযায়ী প্রেীত ফাইনাসিয়াল সরর্াটিংপ ও অসর্টিং স্ট্যান্ডার্ পি অনুিারর প্রস্তুতকৃত
তাসলকাভুক্ত সনরীেকরের প্রসতরবেনিহ প্ররয়াজনীয় েসললাসে উ্স্থা্ন করা।
(২খ) জরয়ন্ট স্ট্ক ককাম্পানীর করসজস্ট্রার এরূ ককান ককাম্পানী কর্তপক উ্স্থাস্ত বাসষ পক প্রসতরবেন গ্রহে কসররবন না, যসে না উহা তাসলকাভুক্ত সনরীেরকর
প্রসতরবেনিহ উ্স্থাস্ত হয়।
 ককাম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ িরনর ১৮ নিং আইন) এর ধারা ১৯০ এর উ্-ধারা (১) এর ্র ন্সনম্নরূ উ্-ধারা (১ক) িিংরযাসজত হইয়ারি।
(১ক) ফাইনাসিয়াল সরর্াটিংপ আইন, ২০১৫ এর ধারা ২(৮) এ িিংজ্ঞাসয়ত জনস্বাথ প িিংস্থা সহিারব প্রসতসষ্ঠত ককান ককাম্পানীর আসথ পক সববরেী োসখল কসররত ্াসররব
না, যসে না উক্ত আসথ পক সববরেী প্রেয়রন একই আইরনর ধারা ৪০ অনুিারর ফাইনাসিয়াল সরর্াটিংপ কাউসিল কর্তপক প্রেীত স্ট্যান্ডার্ পি িমূহ অনুিরে করা হয়।
 মাইরক্রারক্রসর্ট করগুরলটরী অথসরট আইন, ২০০৬ (২০০৬ িরনর ৩২ নিং আইন) এর ধারা ২২ এর উ্-ধারা (৩) এর ্র ন্সনম্নরূ নূতন উ্-ধারা (৪) ও (৫) িিংরযাসজত
হইয়ারি, যথা:
(৪) এই আইরন যাহা সকছুই থাকুক না ককন, ফাইনাসিয়াল সরর্াটিংপ আইন, ২০১৫ এর ধারা ২(৮) এ িিংজ্ঞাসয়ত “জনস্বাথ প িিংস্থা” সহিারব প্রসতসষ্ঠত ক্ষুদ্রঋে প্রসতষ্ঠারনর
োসয়ত্ব হইরব উক্ত আইরনর ধারা ৪০ এর সবধান অনুযায়ী প্রেীত ফাইনাসিয়াল সরর্াটিংপ স্ট্যান্ডার্ পি এবিং অসর্টিং স্ট্যান্ডার্ পি অনুিররে প্রস্তুতকৃত সনরীেরকর
প্রসতরবেনিহ প্ররয়াজনীয় েসললাসে কর্তপ্রের সনকট উ্স্থা্ন করা।
(৫) উক্ত কর্তপ্ে ককান বাসষ পক প্রসতরবেন গ্রহে কসররবন না, যসে না উহা ককান তাসলকাভুক্ত সনরীেরকর প্রসতরবেনিহ উ্স্থাস্ত হয়।
এতে ্সররপ্রসেরত বািংলারেরে প্ররযাজয িকল ইন্টারন্যােনাল এযাকাউসন্টিং স্ট্যান্ডার্ পি (IAS) ও ইন্টারন্যােনাল ফাইনাসিয়াল সরর্পাটিং স্ট্যান্ডার্ পি (IFRS) িকল
‘জনস্বাথ প িিংস্থা’-র আসথ পক সববরেী ও বাসষ পক প্রসতরবেন প্রস্তুতকররের কেরত্র প্ররযাজয হরব। জনস্বাথ প িিংস্থার আসথ পক সববরেী ও বাসষ পক প্রসতরবেন প্রস্তুতকরে ও
প্রনয়রে কয ককান আইরনর ব্তযয় (non-compliance) হইরল ফাইনাসিয়াল সরর্াটিংপ আইন, ২০১৫ অনুিারর োসিমূলক ব্বস্থা গ্রহে করা হরব।
ফাইনাসিয়াল সরর্াটিংপ আইন, ২০১৫ কাউসিরলর ওরয়ব িাইট https://www.frcbd.org/ এ ্াওয়া যারব।
(কমাহাম্মে মসহউদ্দীন আহরমে, এফসিএ)
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