VAT Act for ADR
Value Added Tax Act, 1991: Section 41Ka to 41Ta
[৪১ক। বফকল্প বফরযোধ-বনষ্পবি।― (১) এআ অআরনয ন্য ককোন বফধোরন মোো বকছুআ থোকুক নো ককন, মূল্য ংরমোজন কয
কর্তৃক্ষ ফো শুল্ক  মূল্য ংরমোজন কয অীর কর্তৃরক্ষয বনকট বনষ্পন্নোধীন যবয়োরছ, এআরূ ন্যোয়বনর্ ৃয়ন থফো ধোযো ৪১গ এ
ফবর্ ৃত ককোন বফরযোরধয কক্ষরে, ককোন ব্যবি ংক্ষুব্ধ আরর বতবন এআ অআন  বফবধরত ফবর্ ৃত দ্ধবত নুমোয়ী বফকল্প বফরযোধবনষ্পবি প্রবিয়োয ভোধ্যরভ উি বফরযোধ বনষ্পবিয জন্য ংবিষ্ট োয়তোকোযীয বনকট অরফদন কবযরত োবযরফন।
(২) ন্যোয়বনর্ ৃয়ন ফো অীর চূড়োন্ত আফোয পূরফ ৃ এআ ধোযোয ধীন বফকল্প বফরযোধ-বনষ্পবি প্রবিয়োয অতোয় প্ররয়োজনীয়
ব্যফস্থো গ্রর্ কবযরত আরফ।
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৪১খ। বফকল্প বফর োধ-বনষ্পবি প্রবিয়ো প্ররয়োগ ও প্রফর্তন।― কফোর্ ৃ, যকোবয কগরজরট প্রজ্ঞোন দ্বোযো কম তোবযখ কমআ
কবভনোরযরট বফকল্প বফরযোধ-বনষ্পবিয বফধোন কোম ৃকয কবযফোয জন্য বনধ ৃোযর্ কবযরফ, কআ তোবযরখ কআ কবভনোরযরট উো
কোম ৃকয আরফ।

[৪১গ। বফকল্প বফর োধ -বনষ্পবি আওর্ো ও ব বধ। ― (১) ধোযো (২) এয দপো (র্র্) এয ধীন রথ ৃয ভোধ্যরভ
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বযভোরমোগ্য মূল্য, ধোযো ৫ এয ধীন কয ধোরম ৃয জন্য মূল্য বনরূর্ এফং ধোযো ৮ এয ধীন টোন ৃবোয কয বনধ ৃোযর্  বযরোধ
এফং তদংিোন্ত বফবধ ফো অরদ বফলরয়(ক) ধোযো ৯ এয ধীন কয কযয়োত গ্রর্,
(খ) ধোযো ২৬ক এয ধীন বনযীক্ষো  নুন্ধোন,
(গ) ধোযো ৩১ এয ধীন বোফ যক্ষর্,
(ঘ) ধোযো ৩৬ এয ধীন দোবখরে যীক্ষো,
(ঙ) ধোযো ৩৭ এয ধীন দন্ড-অরযো,
(চ) ধোযো ৫৫ এয ধীন দোফীনোভো জোবয,
(ছ) ধোযো ৬৭ এয ধীন কয কপযত প্রদোন,
ংিোন্ত বফধোরনয অতোয় ংবিষ্ট মূল্য ংরমোজন কয কর্তৃক্ষ কর্তৃক গৃবত ককোন কোম ৃিভ ফো প্রদি ককোন অরদ ফো বদ্ধোরন্তয
কোযরর্ উদ্ভূত বফরযোধ, থফো এআ অআরনয ধীন বফকল্প বফরযোধ বনষ্পবিয বফধোন প্রফতৃরনয পূরফ ৃ ফো রয উদ্ভূত উিরূ ককোন
বফরযোধ, মোো ংবিষ্ট মূল্য ংরমোজন কয কর্তৃক্ষ ফো অীর কর্তৃক্ষ ফো সুপ্রীভ ককোরট ৃয অীর বফবোগ ফো োআরকোট ৃ বফবোরগ
বফচোযোধীন যবয়োরছ, বফকল্প বফরযোধ বনষ্পবিয জন্য উযুি ফবরয়ো বফরফবচত আরফ।
[(২) উ-ধোযো (১) এ মোো বকছুআ থোকুক নো ককন, জোবরয়োবত ফো কপৌজদোবয যোধ ংিোন্ত ভোভরো এফং জনস্বোরথ ৃ
োধোযর্ বফচোবযক প্রবিয়োয় বনষ্পবি য়ো প্ররয়োজন, এআরূ গুরুত্বপূর্ ৃ অআনগত বফলয় ফো উোয ব্যোখ্যো ম্পবকৃত বফরযোধমূ
এআ অআরনয ধীন বফকল্প বফরযোধ বনষ্পবি প্রবিয়োয অতো ফবর্ভৃত আরফ।]
[৪১ঘ। বফকল্প বফর োধ -বনষ্পবি প্রবিয়োয় সহোয়র্োকো ী (Facilitator) বনরয়োগ এফং সংবিষ্ট ক্ষ সমূরহ দোয় দোবয়ত্ব।― বফকল্প বফরযোধ-বনষ্পবি প্রবিয়োয জন্য োয়তোকোযী (Facilitator) বনফ ৃোচন (selection) ফো [বনরয়োগ 
তোোরক প্ররদয় বপ,] ংক্ষুব্ধ অরফদনকোযী ব্যবিয কতৃব্য  দোবয়ত্ব এফং বফকল্প বফরযোধ বনষ্পবি প্রবিয়োয় ভরঝোতোয
(Negotiation) জন্য মূল্য ংরমোজন কয কর্তৃরক্ষয প্রবতবনবধ বনফ ৃোচন এফং তোোরদয দোয়-দোবয়ত্ব বফবধ দ্বোযো বনধ ৃোবযত
আরফ।
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৪১ঙ। বফকল্প বফর োধ-বনষ্পবি জন্য আরফদনত্র দোবখল।― (১) ধোযো ৪১গ এ ফবর্ ৃত ককোন বফকল্প বফরযোধ-বনষ্পবিয
জন্য ংক্ষুব্ধ ব্যবি বফকল্প বফরযোধ-বনষ্পবি ব্যফস্থো প্রফতৃরনয পূরফ ৃ উদ্ভূত এফং বনষ্পন্নোধীন বফরযোধমূরয ক্ষক্ষরত্র, ংবিষ্ট কর্তৃক্ষ
তথো মূল্য ংরমোজন কয কবভনোয, ন্যোয়বনর্ ৃয়কোযী কর্তৃ ক্ষ ফো, ক্ষক্ষত্রভত, অীরোত কর্তৃ ক্ষ বনকট [, বফবধ দ্বোযো বনধ ৃোবযত
দ্ধবতরত,] অরফদন কবযরত োবযরফন।
(২) উ-ধোযো (১) এয ধীন অরফদন দোবখররয ভয় ং ক্ষুব্ধ অরফদনকোযী এআভরভৃ ঙ্গীকোযনোভো দোবখর কবযরফন
কম, ংবিষ্ট বফরযোরধয ক্ষক্ষরত্র এআ অআরনয ধীন ন্যোয়বনর্ ৃয়ন ম্পন্ন ফো চূড়োন্তবোরফ বনষ্পবি কযো য় নোআ।
(৩) বফকল্প বফরযোধ-বনষ্পবি প্রবিয়ো প্রফতৃরনয য এআ অআরনয ধোযো ৩৭, ৪২  ৫৫ এয ধীন ংবষ্ট ন্যোয়বনর্ ৃয়কোযী
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থ ৃ অআন, ২০১১ (২০১১ রনয ১২ নং অআন) এয ধোযো ৭৬ ফরর বন্নরফবত।
থ ৃ অআন, ২০১২ (২০১২ রনয ২৬ নং অআন) এয ধোযো ৭৪ ফরর প্রবতস্থোবত।
থ ৃ অআন, ২০১৬ (২০১৬ রনয ২৮ নং অআন) এয ধোযো ৭০ ফরর প্রবতস্থোবত।
থ ৃ অআন, ২০১২ (২০১২ রনয ২৬ নং অআন) এয ধোযো ৭৫ ফরর প্রবতস্থোবত।
থ ৃ অআন, ২০১২ (২০১২ রনয ২৬ নং অআন) এয ধোযো ৭৬(ক) ফরর বন্নরফবত।

কভৃকতৃো ফো অীরোত কর্তৃ ক্ষ কর্তৃক আসুুকৃত কোযর্ দৃোরনো কনোটি, দোফীনোভো ংিো ন্ত কনোটি, মূল্য ংরমোজন কয 
ম্পূযক শুল্ক বনধ ৃোযর্ ংিোন্ত কনোটি ফো ধোযো ৫ এয ধীন মূল্য নুরভোদন ংিোন্ত ককোন বদ্ধোন্ত ফো এর্দসংিোন্ত ন্য কম ককোন
কনোটি আরত উদ্ভূত ককোরনো বফরযোরধয ক্ষক্ষরত্র উিরূ কনোটি জোবযয [২০ (বফ)] কোম ৃবদফরয ভরধ্য ং ক্ষুব্ধ ব্যবিরক বফকল্প
বফরযোধ-বনষ্পবিয জন্য অরফদন কবযরত আরফ।
[(৪) বফকল্প বফরযোধ-বনষ্পবিরমোগ্য ককোন ভোভরো, মোো সুপ্রীভ ককোরট ৃয অীর বফবোগ ফো োআরকোট ৃ বফবোরগ বফচোযোধীন
যবয়োরছ, উো ং ক্ষুব্ধ ব্যবিয অরফদরনয বববিরত থফো ং বিষ্ট বফবোগ স্বতঃপ্রবৃি আয়ো, মথোমথ কর্তৃ রক্ষ বনকট বফকল্প
দ্ধবতরত বফরযোধ বনষ্পবিয জন্য কপ্রযর্ কবযরত োবযরফন:
তরফ তৃ থোরক কম, ককোন ং ক্ষুব্ধ ব্যবিয অরফদরনয ক্ষপ্রবক্ষরর্ ককোন ভোভরো বফকল্প দ্ধবতরত বফরযোধ বনষ্পবিয জন্য
কপ্রযরর্য ক্ষক্ষরত্র ংবিষ্ট বফবোরগয নুভবতয প্ররয়োজন আরফ।]
(৫) োআরকোট ৃ বফবোগ ফো অবর বফবোগ কর্তৃক বফকল্প বফরযোধ-বনষ্পবি প্রবিয়োয জন্য নুভবত প্রদোরনয য বফকল্প
বফরযোধ-বনষ্পবি প্রবিয়ো ম্পন্ন য়োয কভয়োদকোর ম ৃন্ত, ক্ষক্ষত্রভত, ংবিষ্ট অদোররত ভোভরোটি স্থবগত (Stay) থোবকরফ।
(৬) মবদ োআরকোট ৃ বফবোগ ফো অীর বফবোগ উ-ধোযো (৪) এয ধীন ককোন অরফদরনয ক্ষক্ষরত্র বফকল্প বফরযোধ-বনষ্পবি
প্রবিয়োয় বফলয়টি বনষ্পরন্নয জন্য ং বিষ্ট ককোরনো কর্তৃ ক্ষরক বনরদ ৃনো প্রদোন অরফদনেটি ভঞ্জুয করযন, তোো আরর
বনরদ ৃবত কর্তৃক্ষ, অআন দ্বোযো ফোবযত নো আরর, উিরূ বনরদ ৃবত ন্থোয় ভোভরোটি বনষ্পবি কবযরফন।
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৪১চ। বফকল্প বফর োধ-বনষ্পবি জন্য আরফদনসমূহ প্রবিয়োক ণ ও বনষ্পবি।― এআ অআরনয ধীন বফকল্প বফরযোধবনষ্পবিয ক্ষক্ষরত্র ংক্ষুব্ধ ব্যবিয অরফদনে [, আোয মোচোআ  প্রবিয়োকযর্] বফবধ দ্বোযো বনধ ৃোবযত দ্ধবতরত বনষ্পবি কবযরত
আরফ।
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৪১ছ। সভরঝোর্ো (Negotiation) এফং বনষ্পবি সভয়সীভো।― (১) বফকল্প বফরযোধ-বনষ্পবিয প্রবিয়োধীন ককোন
অরফদনে কমআ মূল্য ংরমোজন কয কবভনোরযরট দোবখর কযো আয়োরছ, কআ একআ কবভনোরযরট উি বফরযোরধয উদ্ভফ আয়ো
থোবকরর, তোো বনষ্পবি ংিোন্ত কর অনুষ্ঠোবনকতো ফো ভরঝোতো, ভততকু ফো ভতোতনকু ফো বনষ্পবি উি অরফদনে দোবখররয
রফ ৃোচ্চ ৩০ (বে) কোম ৃবদফরয ভরধ্য ম্পন্ন কবযরত আরফ।
(২) বফকল্প বফরযোধ-বনষ্পবি প্রবিয়োয় দোবখরকৃত অরফদনে ং বিষ্ট কবভনোয (অীর), অীরোত ট্রোআব্যুনোর থফো
ন্য ককোন অদোরত কমখোরন উো বনষ্পন্নোধীন যবয়োরছ, তোো অরফদনে দোবখররয রফ ৃোচ্চ [৫০ (ঞ্চো)] কোম ৃবদফরয ভরধ্য
বনষ্পবি কবযরত আরফ।
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৪১জ। বফকল্প বফর োধ বনষ্পবি বসদ্ধোন্ত।― (১) কমআ ক্ষক্ষরত্র উবয় ক্ষ বফরযোধ ংিোন্ত ককোন ঘটনো ফো অআন (Fact

or law) ম্পরকৃ ঐকুভত কোলর্ করযন, কআ ক্ষক্ষরত্র বফরযোধীয় বফলরয় ভততরকুয বববিরত (By agreement) অংবক
থফো ম্পূর্ ৃবোরফ উো বফকল্প বফরযোধ-বনষ্পবি প্রবিয়োয় বনষ্পবি কযো মোআরফ।
(২) কমআ
ক্ষক্ষরত্র ংক্ষুব্ধ অরফদনকোযী ব্যবি এফং মূল্য ংরমোজন কয কবভনোরযয প্রবতবনবধয ভরধ্য অংবক ফো
ম্পূর্ ৃ ভততরকুয বববিরত ককোন বফরযোধ বনষ্পবি আরফ, কআ ক্ষক্ষরত্র োয়তোকোযী (Facilitator), ক্ষদ্বরয় ভরধ্য উনীত
ভততরকুয বফলয়োবদ বফ স্তোবযতবোরফ বরবফদ্ধ কবযরফন এফং উো ং ক্ষুব্ধ অরফদনকোযী ব্যবি, ং বিষ্ট কবভনোয এফং কফোর্ ৃরক
০৭ (োত) কোম ৃবদফরয ভরধ্য ফবত কবযরফন।
[(৩) ভততরকুয বববিরত ককোন বফরযোধ বনষ্পবিয ক্ষক্ষরত্র ম্পূযক শুল্ক, মূল্য ংরমোজন কয, থ ৃদ ন্ড, জবযভোনো 
অরযোবত সুদ, মবদ থোরক, বযরোধ কযো ফো কপযত প্রদোন ফো এতদং বিষ্ট বফলরয় ভততরকুয তৃমূ সুস্পষ্ট  সুবনবদ ৃষ্টবোরফ
উক্ষেখ কবযরত আরফ কমন উো ভততরকুয ভয় প্রবতশ্রুর্ ভয়ীভোয ভরধ্য ফোস্তফোয়ন কযো মোয়।]
(৪) ভততরকুয
(Agreement) বফলয়টি অরফদনকোযী, মূল্য ংরমোজন কয কবভনোরযয প্রবতবনবধ এফং
োয়তোকোযী কর্তৃক ীররভোযকৃত এফং স্বোক্ষব র্ আরত আরফ।
(৫) কমআ ক্ষক্ষরত্র যফতীকোরর এআ ভরভৃ তথ্য উদঘোটিত আরফ কম, অরফদনকোযী কর্তৃক জোবরয়োবত ফো তু তথ্য
উস্থোরনয ভোধ্যরভ উ-ধোযো (১) এয ধীন ভততকুটি
(Agreement) গৃীত আয়োরছ, তোো আরর উিরূর উনীত
ভততরকুয বফলয়টি শুরু আরত ফোবতর (Void ab initio) ফবরয়ো গণ্য আরফ।
(৬) কমআ
ক্ষক্ষরত্র অংবক ফো ম্পূর্ ৃরূর ককোরনো ভততরকু কৌৌঁছোরনো ম্ভফয য় নোআ, কআ
ক্ষক্ষরত্র োয়তোকোযী
উিরূ ব্যথ ৃ বফকল্প বফরযোধ-বনষ্পবিয বফলয়টি বরবখতবোরফ অরফদনকোযী, ং
বিষ্ট কবভনোয, কফোর্ ৃ ং বিষ্ট দপ্তয ফো
অদোরতরক মথোীঘ্র ম্ভফ ফবত কবযরফন।
(৭) কমআ ক্ষক্ষরত্র ভততরকুয বববিরত বফরযোধ-বনষ্পবি কযো আয়োরছ এফং তোো ং বিষ্ট কর ক্ষরক ফবত কযো
আয়োরছ, ক ইরক্ষরত্র যকোয ক্ষ ককোন োনো অদোয় থফো কপযত প্রদোরনয বফলয় ন্যোন্য বফলরয় মথোমথ অআনোনুগ
কোম ৃিভ গ্রর্ কবযরত আরফ।
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থ ৃ অআন, ২০১৬ (২০১৬ রনয ২৮ নং অআন) এয ধোযো ৭১ ফরর ‘১০ (দ)’ এয বযফরতৃ প্রবতস্থোবত।
থ ৃ অআন, ২০১২ (২০১২ রনয ২৬ নং অআন) এয ধোযো ৭৬(খ) ফরর প্রবতস্থোবত।
থ ৃ অআন, ২০১২ (২০১২ রনয ২৬ নং অআন) এয ধোযো ৭৭ ফরর বন্নরফবত।
থ ৃ অআন, ২০১৬ (২০১৬ রনয ২৮ নং অআন) এয ধোযো ৭২ ফরর ‘৬০ (লোট)’ এয বযফরতৃ প্রবতস্থোবত।
থ ৃ অআন, ২০১২ (২০১২ রনয ২৬ নং অআন) এয ধোযো ৭৮(ক) ফরর প্রবতস্থোবত।
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[(৮) এআ ধোযোয ধীন ভততকু ফো ব্যথ ৃ বফকল্প বফরযোধ বনষ্পবি বরবফদ্ধ কযরর্য পযভ বফবধ দ্বোযো বনধ ৃোবযত আরফ।]

৪১ঝ। ভতর্ক্ষকে বববিরর্ বফর োধ-বনষ্পবি পলোপল।― (১) এআ অআরন মোো বকছুআ থোকুক নো ককন, বফকল্প বফরযোধ-

বনষ্পবি প্রবিয়োয ভোধ্যরভ ককোন বফরযোধ ভততরকুয বববিরত বনষ্পবি কযো আরর উিরূ গৃীত বদ্ধো
ন্ত উবয় রক্ষ ভরধ্য
ফোধ্যতোমূরক আরফ।
(২) বফকল্প বফরযোধ-বনষ্পবিয ভোধ্যরভ অরফদনকোযী ব্যবি ফো মূল্য ংরমোজন কয কর্তৃ
রক্ষ ভরধ্য ম্পোবদত
ভততরকুয বববিরত গৃীত বদ্ধোক্ষন্ত বফরুকদ্ধ অীর কর্তৃক্ষ ফো ন্য ককোন অদোররত ককোনরূ অবি উত্থোন কযো মোআরফ নো।
(৩) এআ অআরনয ধীন ভততরকুয বববিরত বনষ্পবিকৃত প্রবতটি অরদ, অরদর ফবর্ ৃত প্রবতটি বফলয় চূড়ো ন্ত ফবরয়ো
গণ্য আরফ এফং উিরূ গৃীত চূড়ো ন্ত বদ্ধোন্তমূ ব্যতীত বফরযোরধয কম ং উি বদ্ধো ক্ষন্ত ন্তর্ভৃি থোবকরফ নো, তোো এআ
অআরনয অতোয় থফো ফরফৎরমোগ্য ন্য কম ককোন অআরনয অতোয় কোম ৃিভ গ্ররর্য জন্য উন্মুক্ত থোবকরফ।
[(৪) ধোযো ৪১জ এয উ-ধোযো (৩) নুমোয়ী ককোন ক্ষ প্রবতশ্রুর্ ভয়ীভোয ভরধ্য মূল্য ংরমোজন কয ফো, ক্ষক্ষত্রভত,
মূল্য ংরমোজন কয  ম্পূযক শুল্ক, থ ৃদ ন্ড ফো জবযভোনো বযরোধ ফো কপযত প্রদোরন ব্যথ ৃ আরর, উি ভয়ীভো উিীরর্ ৃয য
ংবিষ্ট ক্ষ বযরোধরমোগ্য ফো কপযতরমোগ্য মূল্য ংরমোজন কয ফো, ক্ষক্ষত্রভত, মূল্য ংরমোজন কয  ম্পূযক শুল্ক, থ ৃদ ন্ড,
জবযভোনোয উয ভোবক ৩ (বতন) তোং োরয সুদ প্রদোন কবযরফ এফং প্ররমোজু
ক্ষক্ষরত্র ধোযো ৫৬ ফো ধোযো ৬৭ এয বফধোন
নুমোয়ী উো অদোয় ফো, ক্ষক্ষর্ভত, কপযত প্রদোন কযো মোআরফ।]
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৪১ঞ। বফকল্প বফর োধ-বনষ্পবি ভোধ্যরভ বসদ্ধোরন্ত উনীর্ নো হওয়ো ক্ষক্ষরত্র আীরল বফধোন।― (১) এআ অআরন মোো
বকছুআ থোকুক নো ককন, কমআ কর বফরযোরধয ক্ষক্ষরত্র অংবক ফো ম্পূর্ ৃবোরফ ভততরকুয বববিরত বফকল্প বফরযোধ-বনষ্পবি ম্ভফয
য় নোআ, কআ ক্ষক্ষরত্র অরফদনকোযী স্ব স্ব অীর অদোরত থফো ট্রোআব্যুনোরর মথোবনয়রভ অীর কবযরত োবযরফন।
(২) ককোন অরফদনোধীন বফরযোরধয বফলরয় ধোযো ৪১ছ এ ফবর্ ৃত ভরয়য ভরধ্য ভততরকুয বববিরত বফকল্প বফরযোধ বনষ্পবি
ম্পন্ন নো আয়ো থোবকরর থফো ভরঝোতো ব্যথ ৃ আরর, বফকল্প বফরযোধ বনষ্পবি প্রবিয়ো স্বয়ংবিয়বোরফ ফোবতর আরফ এফং কআ
ক্ষক্ষক্ষত্র মূর ভোভরোটি ং বিষ্ট অীর কর্তৃ ক্ষ, ংবিষ্ট মূল্য ংরমোজন কয কর্তৃ ক্ষস ন্য ককোন মথোমথ অদোররত, উিরূ
ফোবতররয তোবযখ আরত চর আয়োরছ ভরভৃ গণ্য আরফ এফং এআ ক্ষক্ষরত্র অআরনয ংবষ্ট ধোযোয অতোয় যফতী অআনোনুগ
কোম ৃিভ গ্রর্ কবযরত আরফ।
(৩) বফকল্প বফরযোধ বনষ্পবিয জন্য অরফদনকোযী ব্যবিয অরফদনে দোবখররয তোবযখ আরত োয়তোকোযী কর্তৃক
বফরযোধ বনষ্পবিয প্রবিয়োয় ব্যবয়ত ভয় তৎম্পবকৃত পরোপর ং বিষ্ট কররক ফবতকযরর্য ভয়কোর, অীর দোবখররয
ভয় গর্নোয ক্ষক্ষরত্র ন্তর্ভৃি আরফ নো।
[৪১ট। অবধকো সং ক্ষণ।― বফকল্প বফরযোধ বনষ্পবি প্রবিয়োয় ংগ্রর্কৃত ককোরনো ব্যবি ফো োয়তোকোযীরক
ককোরনো অদোররত উবস্থত আয়ো ং বিষ্ট বফলরয় সোক্ষী বররফ সোক্ষে প্রদোরনয জন্য বরবখত অরদ ফো কনোটি আসুু কযো মোআরফ
নো ফো বফকল্প বফরযোধ বনষ্পবি প্রবিয়োয় উস্থোবত ককোন দবররোবদ ম্পরকৃ তথ্য প্রকো কযোয জন্য ফোধ্য কযো মোআরফ নো ফো এআ
বফলরয় ককোন অদোরত, ট্রোআব্যুনোর ফো কর্তৃরক্ষ বনকট কদয়োনী ফো কপৌজদোবয ভোভরো দোরয়য কযো মোআরফ নো।]
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থ ৃ অআন, ২০১২ (২০১২ রনয ২৬ নং অআন) এয ধোযো ৭৮(খ) ফরর ংরমোবজত।
থ ৃ অআন, ২০১২ (২০১২ রনয ২৬ নং অআন) এয ধোযো ৭৯ ফরর প্রবতস্থোবত।
থ ৃ অআন, ২০১২ (২০১২ রনয ২৬ নং অআন) এয ধোযো ৮০ ফরর প্রবতস্থোবত।

