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��াবনা 

১। ইহা আ�জর্ ািতক কমািশর্য়াল ক�া� এর ে�ে� আইন িনধর্ারেণর জনয্ সাধারণ নীিতমালা িহসােব িবেবিচত 
হেব । 

২। ইহা জািতয়, আ�িলক, বহ জাতীয় অথবা আ�জর্ ািতক ে�ে� একিট মেডল িহসােব বয্বহার করা যােব। 

৩। ইহা �াইেভট ই�ারনয্াশনাল ল এর ে�ে� বয্াখয্া, পিরপূরক অথবা আইনানগু িনয়ম �ণয়েনর জনয্ 
বয্বহার করা যােব।  

৪। ইহা িবচািরক আদালেত এবং িবচািরক ি�বনুােল �েয়াগ েযাগয্ । 

আিটর্ েকল ১ 

 নীিতমালার সেুযাগ   

১। যখন েকান প� বা পািটর্  তাঁর বয্াবসা বা েপশা কািলন আ�জর্ ািতক কমািশর্য়াল ক�া� এর ে�ে� 
আইন িনধর্ারেণর �েয়াজনেবাধ কের, তখন এই িনিতমালা �েয়াগ কর যাইেব, ইহা চাকুির বা েভা�া স�া� 
িবষেয় �েয়াগ েযাগয্ নেহ।  

২। এই নীিতমালার উে�েশ চুি� বিলেত বজুাইেব েয, একিট চুি� তখনই আ�জর্ ািতক যখন �েতয্ক প� এর 
অবকাঠােমা বা �াপনা বা এসটািবিলসেমনট  একই রাে� থাকেব এবং বািণিজয্ক েযাগােযাগ ও অননয্ 
িবষয়ািদ ওই রা�ই থাকেব, আইন িনধর্ারেণর ে�ে� যাহাই থাকুক।   

৩। এই নীিতমালায় িনে�র আইনানগু িবষেয় িবেবচয্ হইেবনাঃ 

   (ক) বয্াি� মানেুষর উপযু�তা ; 

   (খ) সািলিশ চুি� এবং আদালত িনধর্ারেণর চুি�; 

   (গ) েকা�ািন অথবা অননয্ সমবািয়ক সং�া এবং �া�; 

   (ঘ) অ�মতা; 

   (ঙ) চুি�র �তঃিধকার  

   (চ) েকান এেজ� কতৃক তৃতীয় েকান প� েক নীিতমালার আওতায় আনা যােব িকনা  

 

আিটর্ েকল ২ 

আইন মেনানয়েনর এর �াধীনতা বা �ীডম অফ চেয়স  
 

১। উপযু� প� বা পািটর্  কতৃর্ ক চুি�র আইন িনধর্ারণ । 

২। উপযু� প� বা পািটর্  বাছাই করেত পাের- 

  (ক) পুেরা চুি�র ে�ে� বা আংিশক চুি�র ে�ে� �েয়াগ েযাগয্ আইন; এবং 
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   (খ) চুি�র িবিভ� অংেশর জনয্ িবিভ� আইন। 

৩। �েয়াগ েযাগয্ আইেনর বাছাই অথবা পুনঃিনধর্ারণ েয েকান সময় করা েযেত পাের। চুি�র পের 
আইেনর বাছাই অথবা পুনঃিনধর্ারণ, েকান �েমই এর �ায়িগক উপেযািগতা অথবা তৃতীয় পে�র অিধকার 
বয্াহত করেবনা ।  

৪। উপযু� আইন িনধর্ারেণর সােথ প� সমেুহর বািণিজয্ক েলনেদেনর েকান স�কর্  নাই । 

আিটর্ েকল ৩ 

আইেনর িবিধ বা রলস অফ ল 

 

প� সমুহ  কতৃক মেনানীত আইেনর মাধয্েম িনধর্ািরত িবিধমালা সাধারানত আ�জর্ ািতক, বহজািতক 
অথবা আ�িলক পযর্ােয় িনরেপ� ও সুষম িবিধমালা িহসােব িববিচত, যত�ণ পযর্� না ল অফ 
েফারাম অনয্ েকান িকছু আেরাপ কের থােক । 

আিটর্ েকল ৪ 

বয্� ও সু� মেনানয়ন বা এ�ে�স এ� েটিসট চেয়স  

আইেনর মেনানয়ন অথবা মেনানয়েনর ে�ে�  েকান পিরমাজন, যাহাই েহাক না েকন, তা সু�� 
ভােব চুি�নামায় উে�খ করেত হেব। সািলশ মীমাংসার জনয্ প� সমূেহর স�িতপে� েকাটর্  বা 
ি�বুনােলর অিধে�� অপর্েণর �মতা থাকেলও, আইেনর মেনানয়ন আর স�িতপে� উে�খ সমান 
কথা নয়। 

আিটর্ েকল ৫ 

আইন মেনানয়েনর যিু�িস� ৈবধতা 

আইন মেনানয়েনর জনয্ পািটর্  বা প�সমূেহর স�িত বািতিরেক অনয্েকান িকছুর �েয়াজন নাই।  

আিটর্ েকল ৬ 

আইন মেনানয়েনর স�িত এবং িবিভ� ফরমস 

১। অ�েুছদ ২ এর উপর িনভর্ রশীল- 

 ( ক) যখন পখসমুহ আইন মেনানয়েনর িবষেয় েকান স�িতেত েপৗেছ, তখন তাৎপযর্পূণর্ ভােব 
আইন কতৃক স�িতেত েপৗেছ;  

 (খ) যিদ প� সমূহ মানস�ত পিরভাষায় দিুট িভ� আইন বয্বহার কের কের, এবং উভয় 
আইেন এিক মানস�ত পিরভাষা থােক, তেব েয আইেন উ� পিরভাষা আেছ, তাহাই �েয়াগ হইেব, 
অথবা যিদ েকান একিট আইেন উ� পিরভাষা না থােক,সে�ে� আইেনর েকান মেনানয়ন হইেবনা। 

২। েয রাে� েকান পে�র বািণিজয্ক �াপনা বা  আেছ, েসই রাে�র আইন কতৃক প� সমুেহর 
আইন মেনানয়েনর িবষেয় িসধা� হইেব, তেব অনুেছদ-১ এর আেলােক উ� িসধা� যিু�সংগত 
হইেব না।  
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আিটর্ েকল ৭ 

নীিতমালার �াধানয্ বা েসিভরািবিলিট  

শধুমা� চুি�নামার ৈবধতার �ে� আইেনর মেনানয়ন বািতল হইেবনা। 

আিটর্ েকল ৮ 

েরনভয় মতবােদর অবয্াহিত 

পখসমুেহর বা পািটর্  কতৃক মেনানীত আইেনর বাছাই বা চেয়স �াইেভট ই�ারনয্াশনাল ল এর িবিধ 
সমূহেক িবিবচনা কেরনা, যত�ণ পযর্� না প� সমহূ অনয্ িকছু �নয়ন কের। 

আিটর্ েকল ৯ 

মেনানীত আইেনর কমর্ পিরিধ 

১। প� সমূহ কতৃর্ ক চূড়া� ভােব মেনানীত আইন, প� সমূেহর মেধয্ গৃহীত চুি�নামার সব িবষেয় 
কাযর্কর থাকেব, এমন িক িন� িবষেয়- 

(ক)বয্াখয্াদান ; 

(খ) চুি�নামা কতৃক অিপর্ত দায় ও দািয়�; 

(গ) অস�াদেনর ফলাফল ও পিরনামসহ �িতর মূলয্ায়ন; 

(ঘ) দায়, পরামশর্ এবং সমেয়র সীমাবধতার বয্াপাের িবিভ� উপােয়র িনগর্মন; 

(ঙ) চুি�নামার অৈবধতার �ে� ৈবধতা এবং তার কাযর্কািরতা; 

(চ) �মােণর দায় এবং আইিন অনুিমিত সমূহ; 

(ছ) �াক চুি�নামা দায়। 

২। অনুেচছদ ১(ঙ) কাযর্করী আইন যা আন�ুািনক ৈবধ চুি�র িবষেয় সমথর্ন েদয়, তা িনবারন 
কের।  

আিটর্ েকল ১০ 

সঃ�িনেয়াগ বা এসাইনেমনট 

চুি�নামার সঃ�িনেয়াগ বা ক�াকচুয়াল এসাইনেমনট এ যিদ ঋণ�িহতার বা েডবটর কাছ েথেক  

ঋণদাতার বা ে�িডটর চুি�নামার আওতায় অিধকােরর �� উ�ািবত হয়- 

(ক) ক�াক অফ এসাইনেমনট এর প� সমূহ েয আইন মেনানীত করেব েসই আইেনর মাধয্েম ঋণ 
দাতা এবং ঋণ �িহতার মেধয্ পার�ািরক দায়-দািয়� বতর্ ােব। 

(খ) চুি�র প� সমূহ ঋণ দাতা ও ঋণ �িহতা চুি�নামার জনয্ েয আইন মেনানীত করেব, তা 
িনধর্ারণ করেব েয,  
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১। এই এসাইনেমনট ঋণ �িহতােক সহায়তা কের িকনা; 

২। ঋণ দাতার িবপরীেত �িতিনিধর অিধকার সংর�ন কের িকনা; 

৩। ঋণ দাতার দায় মুি� েদয় িকনা। 

আিটর্ েকল ১১ 

বাধয্তামূলক পালনীয় িবিধ ও জননীিত 

১। প� সমূহ কতৃক মেনানীত আইেন যাহাই থাকুক না েকন এই িবিধমালা বাধয্তামূলক পালনীয় 
িবিধর �েয়ােগ েকান আদালত েক িনবৃত করেত পারেবনা। 

২। ল অফ দা েফারামই িনধর্ারণ করেব কখন অনয্ আইেনর বাধয্তামলূক পালনীয় িবিধ আদালত 
করেত পারেব বা অবশয্ �েয়াগ করেব। 

৩। প� সমূহ কতৃক মেনানীত আইেন েফারােমর েমৗিলক জননীিতর সােথ সাংঘিসর্ক িবষেয় এর 
কত টুকু �েয়াগ করা যােব বা কত টুকু বাদ েদয়া যােব তা আদালত িসধা� িনেব; 

৪। ল অফ দা েফারামই িনধর্ারণ করেব,েকান মেনানীত আইেনর অনুপি�েত , কখন আদালত েকান 
রাে�র েমৗিলক জননীিত �েয়াগ করেব বা অবশয্ �েয়াগ েযাগয্; 

৫। প� সমূহ কতৃক মেনানীত আইেন যাহাই থাকুক না েকন এই িবিধমালা বাধয্তামূলক পালনীয় 
িবিধর �েয়ােগ িকংবা েকান রাে�র জন নীিত �েয়ােগ েকান ি�বুনাল েক িনবৃত করেত পারেবনা, 
যিদ উ� ি�বনুাল তা মেন কের। 

আিটর্ েকল ১২ 

সং�াপন 

যিদ েকান পে�র একািধক অবকাঠােমা, �াপনা বা এসটািবিলসেমনট থােক তেব চুি�নামা 
স�াদনকালীন েয �াপনা স�িকর্ ত এই  িবিধমালার িনিমেত্ত তাহাই �হণ েযাগয্ হইেব। 

  

 

  

 

 

 

 

 


