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ন�াটারি নক 
ন�াটারি একজ� সিকািী কর্মকত্মা যাদক ইতারিয়া� সিকাি জীরবত রা�ুদষি রদ্্য সকি 
প্রকাি চুরতি এবং নেষ ইচ্া �রিভুত কিা এবং তাদক সিকাি অ�ুদরারেত কিাি ক্ষরতা 
রেদয়দে। পারিবারিক চুরতি,যাি ব্যাপাদি নস রবদেষজ্ঞদেি রদ্্য একজ�, এবং উত্তিার্কাি 
োডাও ন�াটারি আদিা অদ�ক নক্ষদরে কাজ কদি, নযর�: স্ায়ী সম্পরত্ত হস্ান্তি (বারড, 
অরিস, জরর, গুোর, কািখা�া ক্রয়-রবক্রয় ো�, ভাগ-বাদটায়ািা, বন্ধকী ঋণ এবং অ�্যা�্য); 
ব্যবসারয়ক প্ররতষ্াদ�ি গুরুত্বপূণ্ম সব চুরতি, ব্যরতিগত ভাদব বা প্ররতষ্া� রহদসদব (গঠ� বা 
ভাঙ্গ�, প্ররতষ্াদ�ি রূি�ীরত পরিবত্ম�, প্ররতষ্াদ�ি ভাডা বা রবক্রয় ও অ�্যা�্য)
 ইতারিয়া� ন�াটারি সিকাদিি পক্ষ নিদক রবদেষ র�য়ন্ত্রদণি রদ্্য িাদক, যাি রা্্যদর 
�াগরিকদেি প্ররত তাি কিা কাদজ আদিা নবরে র�িাপত্তা পাব সম্ভব হয়। সকি ন�াটারি 
চুরতি ট্যাক্স অরিস নিদক (প্ররত ৪ রাদস) এবং আই� রন্ত্রণািয় নিদক (প্ররত ২ বেদি) 
পিীক্ষা কিা হয় তাদেি সরঠক ট্যাক্স আোদয়ি জ�্য এবং তাদেি আই�রারিকতা পিীক্ষা 
কিাি জ�্য। 
অ�্যরেদক, নজিারভরত্তক ন�াটারি পরিষে, ন�াটারিি আচিণ সম্পদক্ম নেখাশু�া কদি। নকাদ�া 
প্রকাি অর�য়দরি নক্ষদরে, ন�াটারিদক জরিরা�া কদি োরস্ নেয়া হয়, যা র�িদপক্ষ রবভাগীয় 
কররেদ�ি দ্ািা রঠক কিা হয় এবং নযখাদ� সভাপরতত্ব কদি� একজ� র্যারজদ্রেট।এটা 
রসদ্াদন্তি সমূ্পণ্ম র�িদপক্ষতা র�রচিত কদি। 
ইতারিয়া� ন�াটারি সিকাদিি পক্ষ নিদক চুরতি সম্পরক্মত সকি প্রকাি কি সংগ্রহ কদি 
(র�বন্ধ�, বন্ধকী, তিরসি কি) এবং তাি র�জস্ব ন�টওয়াদক্মি রা্্যদর প্ররত বেি কদয়ক 
েত নকারট ইউদিা পদিাক্ষ কি রহদসদব জরা নেয় সিকাদি পক্ষ নিদক নকাদ�া খিচ োডা 
এবং গ্রাহক র�দজ �া রেদিও।

পাবরিক ন�াটারি-চুরতি 
ন�াটারি তাি কিা চুরতি সরূহদত পাবরিক ভ্যািু, অি্মাৎ আই�গত রূি্য নেয়। যাি কািদণ 
সবাই, রবচািক সহ, তাি দ্ািা প্ররতরষ্ত সব রকেু সরত্য রহদসদব নরদ� র�দত বা্্য, যরে �া 
জাি কিাি অপিা্ র�রচিত �া হয়। 
একািদণ ন�াটারিদক ব্যরতিগতভাদব র�রচিত কিদত হদব, যািা তাি কাদে যায় তাদেি ইচ্া 
এবং তাদেি উদদেে্য, চুরতি ততরি কিাি জ�্য, আই�সম্মত, সদব্মাচ্চ উপযুতি ও সাশ্রয়ী 
রক�া। এি জ�্য চুরতি কিাি আদগ ন�াটারিি সাদি পিারে্ম কিা অরত আবে্যক।

চুরতিি র�চিয়তা 
ন�াটারি তাি কাজ কিাি নক্ষদরে, আই� অ�ুযায়ী, স্বা্ী� এবং র�িদপক্ষ হদব হদব: 
একািদণ তাদক সকি পদক্ষি স্বাি্ম একইভাদব নেখদত হদব, তাদক নয কাজ রেদয়দে তা 
গণ্য �া কদি। এজ�্য তাদক স্বাদি্মি সংঘাত হদি তা নিদক রবিত িাকদত হদব (নযর� 
চুরতিদত তাি নকাদ�া আত্ীয় িাকদি) 
ন�াটারি নবআইর� কাজ প্ররতদিাদ্ি জ�্য কাজ কদি: তাি োরয়ত্ব আই� রা�াদ�াি এবং 
নস আই�বরহভূ্মত চুরতি গ্রহণ কিদত পাদি �া। একরট চুরতি গ্রহদণি আদগ, ন�াটারিি কাজ 
সকি পদক্ষি পরিচয় যাচাই কিা। 
পিবরত্মদত ন�াটারিি কাজ উভয় পক্ষ চুরতি কিাি জ�্য উপদযাগী রক�া তা যাচাই কিা। 
রবদেষ �জি িাখদত হয় অক্ষর ব্যরতিদেি ও আইর� সত্তাদেি প্ররত, ন�াটারিদক তাই যাচাই 
কদি র�দত হদব নয ব্যরতি তাি সারদ� চুরতি কিদত উপরস্ত হদয়দে, তাদক আই�গত ভাদব 
প্ররতর�র্ত্ব কিাি ক্ষরতা নেয়া হদয়দে রক�া এবং চুরতি কিাি জ�্য তাি সকি প্রকাি 

ইতািরয়া� ব্যাংক সররতরি
[ABI-Associazione bancaria italiana] 

প্িতর আরিা কৃতজ্ঞ তােদি সহায়তাি জ�্য।
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ন�াটারিি োরয়ত্ব
ন�াটারি তাি কায্মক্রদরি জ�্য, সিকািী কর্মকত্মা রহদসদব, �ীরতোস্ত্র নকাড এবং আইদ� 
উদলেরখত কদঠাি র�য়র নরদ� চিদত হদব, র�ম্নরিরখত ব্যাপাি র�রচিত কিাি জ�্য:
- ন�াটারি-চুরতি নয� পক্ষগুদিাি ইচ্া অ�ুযায়ী হয়;
- ন�াটারি-চুরতি নয� আই�গত ভাদব তব্ হয়;
- চুরতিি আইর� প্রভাব যাদত অ�্য নকাদ�া বা্া বা অ�্য কাদিা অর্কাদিি (নযর� বন্ধক, 
নিািদ্াসাি, ভৃত্যতা অগ্রক্রয়ার্কাি, অ�্যা�্য) কািদণ বা্া �া �া পদি, যাি কিা ন�াটারি 
পক্ষদেিদক জা�ায়র�।
ন�াটারি যরে তাি নপোগত বা্্যবা্কতা পাি� �া কদি�, তাহদি রতর� রবরভন্ন নক্ষদরে 
আই�গত ভাদব োয়ী: 
- নেওয়ার�, যরে তাি নপোগত বা্্যবা্কতা পাি� �া কিায় পক্ষগুদিাি ক্ষরত হয়, 
তাহদি ন�াটারি ক্ষরতপূিণ রেদত বা্্য; 
- নিৌজোরি, যরে রতর� অপিা্ কদি�; 
-োরন্তরূিক, যরে �ীরতোস্ত্র নকাদডি ত�রতক রা� িঙ্ঘ� কদি, তাহদি ন�াটারিদক একটা 
আরি্মক জরিরা�া প্রো� কিদত হদব অিবা একটা র�রে্মষ্ট সরদয়ি জ�্য তাদক নপো নিদক 
অপসারিত কিা হদব, আি অদ�ক গুরুতি নক্ষদরে তাদক বিখাস্ কিা হদব। 
এই োরয়ত্ব নিদকই ন�াটারি হদিা ইতারিি প্রির নপোোি, নসই ১৯৯৯ সাি নিদক, 
যাদেি উপি বা্্যতারূিক বীরা কিা হয় যা তাি ভুিক্রদর কিা নেওয়ার� োয়বদ্তাি 
ক্ষরতপূিণ রেদব। তাোডা অপিা্রূিক ক্ষরতি জ�্য একরট গ্যািারটি িান্ড আদে।
ন�াটারিি কাদে নয ইতারিয়া� বা রবদেেী �াগরিক পিারদে্মি জ�্য যায়, নয নকাদ�া 
জারিয়ারত বা ত্রুরটরূিক ভয় নিদক নস সমূ্পণ্ম র�রচিত িাকদত পািদব, এবং ন�াটারিি 
উপি র�ভ্মি কিদত পািদব। 

অ�ুররত িদয়দে রক�া। 
ন�াটারিি কাদে ব্যাতি ইচ্া যাদত শু্ুরারে ইতারিি আই� অ�ুযায়ী সরঠক িাকাি রদ্্য 
সীরাবদ্ �া িাদক তাও যাচাই কিা তাি কাজ। যরে নকাদ�া কািদণ এি ব্যরতক্রর ঘদট, তদব 
আন্তজ্মারতক আই� অ�ুযায়ী নয আই� এ নক্ষদরে প্রদযাজ্য হদব তাি উপি রভরত্ত কদি চুরতি 
র�য়ররারিক রক�া তা যাচাই কদি র�দত হদব। 

অি্ম পাচাি র�য়ন্ত্রণ
অি্ম পাচাি আই� অ�ুযায়ী, ন�াটারিদক তাি গ্রাহদকি পরিরচরত এবং তাি কায্মক্ষরতা 
যাচাই কদি সদদেহজ�ক নকাদ�া কাজ নেখদি ইতারিয়া� ব্যাংদকি আরি্মক নগাদয়দো 
ইউর�টদক জা�াদত হদব। 
আরি্মক নগাদয়দো ইউর�দটি তি্য অ�ুযায়ী,নপোোিদেি কাে নিদক পাওয়া সদদেহজ�ক 
কর্মকাদন্ডি তি্যসরূদহি রদ্্য ৯০% ন�াটারিদেি কাে নিদক আদস। এদিদকও নবাঝা যায়, 
ন�াটারি রকভাদব �াগরিক নসবায় র�দয়ারজত রকন্তু আই�েৃঙ্খিা িক্ষাি নক্ষদরে প্রোসদ�ি 
পদক্ষ। 

ন�াটারি-চুরতিি ভাষা 
আই� অ�ুযায়ী চুরতিসরূহ ইতারিয়া� ভাষায় হদত হদব। যরে নকাদ�া পক্ষ ইতারিয়া� ভাষা 
�া জাদ�, ন�াটারি-চুরতিরট রবদেেী ভাষায়ও নিখা যাদব, যরে ন�াটারি নসই ভাষা জাদ�। 
রবদেেী ভাষায় নিখা চুরতিি পাদে ইতারিয়া� অ�ুবাে িাকদত হদব। যরে ন�াটারি ব্যবহৃত 
রবদেেী ভাষা �া নবাদঝ, উভয় পক্ষ নিদক র�ব্মারচত নকাদ�া অ�ুবােদকি উপরস্রতদত 
ন�াটারি-চুরতি হদব। 
এদক্ষদরে চুরতি ইতারিয়া� ভাষায় কিা হদব, রকন্তু তাি পাদে অ�ুবােক দ্ািা কৃত রবদেেী 
ভাষায় অ�ুবাে িাকদব। এদত কদি, রবদেেীদেি জ�্যও ন�াটারি-চুরতিি েি কষাকরষি 
সুরব্া নভাগ কিা সম্ভব হদব। 
চুরতি এবং তাি নকাদ�া অ�ুবাে িাকদি তা, ন�াটারিদক, প্রদয়াজ� হদি অ�ুবােদকি 
সাহাদয্য, উভয়পক্ষদক পদড নো�াদত হদব। এভাদব তািা সাক্ষি কিাি আদগ, ন�াটারি 
তাদেি ইচ্া সরঠকভাদব রিদখদে রক�া তা যাচাই কিদত পািদব।

ন�াটারি-চুরতি প্রকাে কিণ এবং সংিক্ষণ 
চুরতি সম্পন্ন কিাি পি ন�াটারিি কাজ হদব সম্পরত্ত, ব্যবসারয়ক, �াগরিক ও আই�ী 
সত্তাি নিরজস্াদি তা পাঠাদ�া। ন�াটারি-চুরতি প্রকাে কিণ একািদণই চুরতিকািী নকাদ�া 
পদক্ষি োরয়ত্ব �া, বিং ন�াটারিি বা্্যবা্কতা। আই�গতভাদব ন�াটারিি এই োরয়ত্ব 
িাকাি কািদণ ইতারিয়া� সিকািী নিরজস্াি পরিপূণ্ম, র�ভ্মিদযাগ্য এবং প্রায় প্রকৃত 
সরদয় হাি�াগাে িাদক।ন�াটারিি কাজ তাি দ্ািা সম্পারেত চুরতিসরূহ সংিক্ষণ কিা, যাি 
কািদণ তা হারিদয় যাবাি নকাদ�া ভয় ন�ই। শু্ুরারে আই� নরাতাদবক রবদেষ পরিরস্রতদত, 
ন�াটারি আসি করপ চুরতিকািী পক্ষদেি রেদত পাদি। 
ন�াটারিি আদিা কাজ, নকউ আদবে� কিদি তাদক সত্যারয়ত করপ প্রো� কিা। এসকি 
করপদক আই� আসি করপি সরা� রূি্য নেয়। 
ন�াটারি-চুরতিসরূহ, নয ন�াটারি তা সম্পাে�া কদিদে, তাি কাজ নিদক অবসি ন�য়াি 
পদিও সংিরক্ষত িাদক।চুরতিসরূহ ন�াটারি আক্মাইদভ নেয়া হয়, যা ইতারিয়া� সিকাদিি 
আই� রন্ত্রণািদয়ি অংে, যাি কাজ তা সংিক্ষণ কিা এবং তাি সত্যারয়ত করপ প্রো� 
কিা। 
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ইতারিদত রবদেেীি আই�গত 
পরিরস্রত 
ন�াটারি যখ� এর� নকাদ�া পাবরিক চুরতি বা সত্যারয়ত ব্যরতিগত চুরতিি নবপাদি কাজ 
কদি নযখাদ� অংেগ্রহণকািী এক বা একার্ক পক্ষ ইতারিয়া� �াগরিক �া হ�, তখ� রকেু 
র�য়রকা�ু� ব্যবহাি কদি� - যা এদক্ষদরে ইতারিদত রবদেেীি আই�গত পরিরস্রত  রহদসদব 
পরিরচত - যা ইতারিদত রবদেেীদেি পদক্ষ সম্ভব আই�গত চুরতিি সীরাবদ্তা র�্্মািণ 
কদি, যা ইরতরদ্্য অদ�ক ব্যাপক হদয় রগদয়দে।
ইতারিদত রবদেেীি আই�গত পরিরস্রত তাি প্রির এবং প্র্া� �ীরত পায় ইতারিয়া� 
সংরব্া� নিদক, যা র�্্মািণ কদি নয এটা আন্তজ্মারতক আই�রািা ও চুরতিসরূদহি রভরত্তদত 
র�্্মারিত হদব।
রবদেষ �জি নেয়া হয় আন্তজ্মারতক সূরে সরূদহ, ইতারি ইউদিারপয়া� ইউর�য়দ�ি অন্তভু্মতি 
হবাি কািদণ, ইউর�য়দ�ি অন্তভু্মতি িাদ্রেি �াগরিকিা ইতারিদত রকেু নরৌরিক স্বা্ী�তা 
নভাগ কদি, নযর� রুতি পুঁরজ চিাচি, রুতি রািারাি চিাচি, ইতারিদত অি্মন�রতক 
কর্মকাদন্ডি রুতি স্ারয়ত্ব ও রুতি নসবা প্রো� এবং শ্রররকদেি রুতি চিাচি। ইউদিারপয়া� 
�াগরিকত্ব দ্ািা র�রচিত এসব স্বা্ী�তাি কািদণ, ইউর�য়দ�ি অন্তভু্মতি িাদ্রেি �াগরিদকিা, 
ইতারিদত ইতারিয়া� �াগরিকদেি সরা� েদত্ম সকি আই�গত চুরতি কিদত পাদি, নযর�, 
নকাদ�া সম্পরত্ত বা ব্যবসারয়ক প্ররতষ্া� ক্রয় কিা, নকাদ�া ঋদণি চুরতি সম্পন্ন কিা অিবা 
নকাদ�া সংগঠ� ততরি কিা।  
ইউদিারপয়া� ইউর�য়দ�ি বরহভূ্মত �াগরিকিা - ইউদিারপয়া� ইউর�য়দ�ি বরহভূ্মত রকন্তু 
আই�গত ভাদব ইতারিদত বসবাসকািী ব্যতীত, যাদেি ব্যাপাদি রকেুক্ষণ পদি বিা হদব 
- ইতারিদত প্রদযাজ্য আই�গত চুরতি কিদত পািদব শু্ুরারে যরে পািস্পরিকতা িাদক, 
অি্মাৎ শু্ুরারে নসসব চুরতি কিা যাদব নযসব চুরতি একজ� ইতারিয়া� �াগরিক নসই 
রবদেেী �াগরিদকি নেদে কিদত পািদব। পািস্পরিক রবর�দয়াগ সুিক্ষাি র�চিয়তা কিাি 
প্রদয়াজদ� ইতারিি দ্ািা অ�্যা�্য নেদেি সাদি কিা রবরভন্ন আন্তজ্মারতক চুরতিি কািদণও 
পািস্পরিক েত্ম িাকদত পাদি। ন�াটারি দ্ািা সম্পারেত নকাদ�া চুরতিদত পািস্পরিক েত্ম 
পূিণ অিবা ঘাটরত যাচাই কিাি োরয়ত্ব ন�াটারিি র�দজি এবং তা প্ররতরট নক্ষদরে যাচাই 
কদি র�দত হদব - প্রদয়াজ� হদি ইতারিি পিিা্রে রন্ত্রণািদয়ি সাহায্য র�দয় - নযদহতু এই 
যাচাইকিদণি িি র�ভ্মি কদি চুরতিি িকদরি উপি এবং নয ব্যরতি তা কিদত চায় তাি 
নেদেি আইদ�ি উপি।
পািস্পরিক েত্ম পূিণ অিবা ঘাটরত নহাক, যািা ইউদিারপয়া� ইউর�য়দ�ি বাইদিি নেদেি 
�াগরিক রকন্তু ইতারিদত তব্ভাদব বসবাসকািী, জাতীয় আই�গতভাদব তাদেি িাকা 
তব্ হদি তািা আই�গত চুরতি কিদত পািদব। এই েত্ম পূিণ হয় যরে তাি কায্মকি 
নপিদরদ্সা রে নসাদ্াদ�্মা িাদক অিবা যরে তাি েীঘ্মদরয়ােী অর্বাসীি জ�্য নপিদরদ্সা 
রে নসাদ্াদ�্মা িাদক, তা ন�াটারিদক চুরতি কিাি আদগ নেখাদত হদব। 
উপদিাতি েত্ম পূিণ হওয়াি কািদণ রবদেেী �াগরিদকি ইতারিদত আই�গত চুরতি কিাি 
অ�ুররত িাকদিও, এটা উদলেখ কিা উরচত নয, ন�াটারি দ্ািা সম্পারেত ও সত্যারয়ত চুরতি 
ইতারিয়া� আই� অ�ুযায়ী কিা হদব। ইতারিয়া� আন্তজ্মারতক ব্যরতিগত আই� - অি্মাৎ 
নযসকি আই�রািা রবরভন্ন নক্ষদরে এখরতয়াি ও প্রদযাজ্য আই� স�াতি কদি - এই কািদণ 
রবদেেী আই�রািাি প্ররত, নযসকদিি সাদি তাি ররি আদে, অদ�ক উোি। ইতারিয়া� 
আই� ও রকেু ইউদিারপয়া� র�য়রাবিী যা আন্তজ্মারতক ব্যরতিগত আই� র�্্মািণ কদি, 

গ্রাহদকি অর্কাি ও কত্মব্য
গ্রাহদকি অর্কািগুদিা রক? 
১) আইর� ব্যদয়ি একরট রূি্যউদৃ্রত, এবং পৃিক ব্যয় আইদটদরি একরট রহসাব (ট্যাক্স, রি 
ও ভ্যাট) জা�া। 
২) রবদেষ নকাদ�া চারহো বা ব্যাখ্যা চাওয়াি জ�্য, চুরতি সম্পােদ�ি আদগ ন�াটারিি সাদি 
সিাসরি পিারে্ম কিা। 
৩) চুরতি সমূ্পণ্ম পডা ও নবাঝা। 
৪) চুরতিি বত্মরা� ও ভরবষ্যৎ ট্যাদক্সি একরট বণ্ম�া সহজ ভাষায় জা�া। 
৫) ন�াটারি ও অরিদসি কর্মচািীবৃদদেি চুরতি সংক্রান্ত রবষয় ও তদি্যি সমূ্পণ্ম নগাপ�ীয়তা 
বজায় িাখা। 

নকাদ�া োরয়ত্বও রক আদে? 
োরয়ত্বি নচদয় আদে রূিত “ব্যবহাদিি জ�্য র�দে্মোবিী”: 
১) এর� নকাদ�া ্িদ�ি চুরতি চাওয়া যাদব�া যা আই� পরিপন্ী বা আই� এডাদ�ারূিক; 
২) রদ্্া রবহী� সব ্িদ�ি সরস্যা তুদি ্িা। ্�-সম্পে জাতীয় ঘট�াবিী নযগুদিা 
ন�াটারিি সমু্মদখ নরটাদ�া হয় সা্ািণত তা পারিবারিক ও ব্যরতিগত, এবং রবষয় গুদিা 
বিা ভাদিা নয� েরিদিি পূব্ম উদদেদে্য �া এডাদ�া হয়। সব্িদ�ি রবষয়বস্তু তুদি ্িদত 
ভয় পাদব� �া; 
৩) চুরতি ব্যাখ্যা কিাি সরয় অরতরিতি সতক্মতা অবিম্ব� কিা আবে্যক; তাহদি 
ন�াটারিি পক্ষ নিদক চুরতি নবাঝাদ�া ও নকাদ�া ্িদ�ি ভুি, নযর� ব্যরতিগত তদি্যি ভুি, 
সংদো্দ�ি জ�্য সহজ হদব। 

ন�াটারি র�ব্মাচ� 
ন�াটারি অদ�কটা ডাতিাদিি রত�, একজ� িক্ষা কদি সম্পরত্ত, আদিকজ� স্বাস্্য। 
পক্ষগুদিাি ইচ্া অ�ুযায়ী ন�াটারি র�ব্মাচ� কিা হদব, অিবা, নয পক্ষ খিচ রেদব নস এই 
রসদ্ান্ত র�দব। আি রসদ্ান্ত হদব ব্যরতিগত, এবং অ�্যা�্য নপোোিিা এই রসদ্াদন্ত নজাি 
কিদত পািদব �া। 
আপ�াি বাসাি পাদে নকাদ�া ন�াটারিি অরিস আদে রক�া তা জা�দত ন�াটারিরটি 
অরিরসয়াি ওদয়বসাইদট (www.notariato.it) নেখদত পাদি�। গ্রাহদকি উপি সরয় 
র�দবে�, পক্ষগুদিাি স্বাি্মি কিা নভদব একটা সরা্া� নেওয়া, নপোগত চচ্মা ও েক্ষতা, 
�ীরতোস্ত্র নকাড এবং আই� নরদ� চিাি উপি, ন�াটারি র�ব্মাচদ�ি জ�্য পিারে্ম নেওয়া 
হদচ্। 
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(বা কর্মকত্মা) এি আই�গত নযাগ্যতা এবং তাি নরাহি বা সীদিি সত্যতা প্রত্যয়� কিা 
হয়। এই প্ররক্রয়াি রবদেষত্ব হদচ্, একজ� রবদেেী �াগরিক, যাি কাদে ইতারিদত ব্যবহাি 
কিদত প্রদয়াজ�ীয় এর� �রি আদে, নস তা র�দয়, নয নেে নিদক এই �রি প্রো� কিা 
হদয়দে নস নেদেি োরয়ত্বিত প্রোসদ�ি কাদে নযদত পাদি, যা ক�দভ�েদ�ি �রিদত 
অংেগ্রহণকািী প্ররতরট িাদ্রেি জ�্য উদলেরখত আদে, এবং নস তাি �রিদত অ্যাপরস্ি 
প্রত্যয়� করিদয় র�দত পাদি এবং ইতারিদত তা সমূ্পণ্মরূদপ আই�গতভাদব স্বীকৃরত নেয়াদত 
পাদি। 
ইতারি সিকাদিি পক্ষ নিদক �রিপদরে অ্যাপরস্ি রেদয় তা রবদেদেি জ�্য উপদযাগী 
কিাি োরয়ত্ব রবচািসংক্রান্ত �রি এবং তববারহক অবস্াি নক্ষদরে অ্যাটর�্ম নজ�াদিদিি, 
অ�্যরেদক প্রোসর�ক �রিি নক্ষদরে নয এিাকা নিদক �রি প্রো� কিা হদয়দে নস এিাকাি 
নপ্রদিতু্তিাি (সিকাদি আঞ্চরিক অরিস)। 

ইতারিদত একরট সম্পরত্ত নক�া
সম্পরত্ত ক্রয় বা রবক্রয় (বারড, অরিস, নোকা�,কািখা�া, জরর ইত্যারে), সদব্মাপরি, একজ� 
ব্যরতিি জীবদ�ি সবদচদয় গুরুত্বপূণ্ম রুহূদত্মি একরট, আি এটাি উদদেদে্য হদত পাদি তাি 
পরিবাদিি জ�্য বাসস্া� ও হদত পাদি একরট রবর�দয়াগ।
একজ� ইতারিয়া� বা রবদেেী �াগরিদকি িক্ষাি জ�্য, ইতািীয় সিকাি চায় নয� চুরতিরট 
এক র�িদপক্ষ সিকািী কর্মকত্মা এবং এই রবষদয় রবদেষজ্ঞ দ্ািা সম্পাে� কিা হয়: 
ন�াটারি দ্ািা।
আই�গত ভাদব ন�াটারি নক্রতা এবং রবদক্রতাি রদ্্য একজ� তৃতীয় পদক্ষি ভূররকা পাি� 
কিদব, এবং সম্পরত্তি ক্রয় নয� আই�ী র�য়র-কা�ু� ও পক্ষগুদিাি স্বাি্ম রত হয়, রবদেষ 
কদি নক্রতাি উপি, িক্ষ্য িাখদব।
রবষয়বস্তুি জরটিতা ও পক্ষগুদিাি িক্ষাি প্রদয়াজ�ীয়তাি নক্ষদরে, নক�াদবচাি সরদঝাতাি 
রঠক প্রািররক রুহূত্ম নিদকই ন�াটারিি গুরুত্ব উদঠ আদস। আি এইজ�্যই নক্রতাদক (প্রায় 
সবসরয় ক্রয়-রবক্রয় এি েুব্মি পক্ষ), নক�াদবচাি প্রস্াব ও প্রািররক চুরতি সাক্ষি কিাি 
পূদব্ম, তাি এক রবশ্বস্ ন�াটারি সাদি নযাগাদযাদগি পিারে্ম নেওয়া হদচ্। অতএব নকাদ�া 
রদ্্া োডাই একজ� ন�াটারিি সাদি কিাবিাি পিারে্ম নেয়া হদচ্।
ন�াটারি র�ব্মাচদ�ি রসদ্ান্ত সমূ্পণ্ম উনু্তি (ব্যাংক, রিদয়ি এদস্ট সংস্া রকংবা রবদক্রতা এই 
রবষদয় নজাড কিদত পািদব �া), এবং রসদ্ান্ত র�দব নক্রতা, যরে রবদক্রতাি সাদি নকাদ�া 
আিাো সম্মত �া িাদক, নযদহতু ন�াটারিি সম্মা�ী নক্রতাি রেদত হদচ্।
ন�াটারি ও গ্রাহদকি রদ্্য আস্া, পিারে্ম ও সরয় নেওয়াি উপি ন�াটারি র�ব্মাচদ�ি 
রসদ্ান্ত ন�ওয়া উরচত। যরে নকাদ�া রবশ্বস্ ন�াটারি �া িাদক, তাহদি র�কটবত্মী ন�াটারিি 
সাদি নযাগাদযাগ কিদত পাদি�।
নযদকাদ�া কাগজপরে সাক্ষি কিাি পূদব্ম খুবই গুরুত্বি সাদি িক্ষ্য িাখদত হদব নয� 
সবরকেু আই�গত ভাদব হয়, এবং নক�াদবচাি পূদব্মও উহাি জ�্য ন�াটারিি পিারদে্মি 
েিকাি হদি, তাি জ�্য অরতরিতি খিচ রেদত হদব �া। আইর� পরিণরত ও প্রভাব নবাঝাি 
জ�্য, পক্ষগুদিাি ব্যরতিগতভাদব ন�াটারিি সাদি, েিকারি সব ব্যাখ্যা বা রজজ্ঞাসা জা�াি 
অর্কাি আদে। 
চুরতিি জ�্য কাগজপরে রঠক কিদত ন�াটারিি অদ�ক কাজ আদে। এবং একজ� ন�াটারিি 

নক্ষরেরবদেদষ প্রদযাজ্য রকেু র�য়র যা র�্্মািণ কদি, কখ� ইতারিয়া� আই� বা রবদেেী 
�াগরিদকি নেদেি আই� প্রদযাজ্য হদব বা রকেু নক্ষদরে কখ� চুরতিি সকি পদক্ষি র�ব্মারচত 
আই�রািা প্রদযাজ্য হদব। 
উোহিণস্বরূপ, রবদেষ গুরুত্বপূণ্ম রবষয়সরূদহি নক্ষদরে, উদলেখ কিা যায়, ইতারিয়া� আই� 
অ�ুযায়ী: 
- স্বারী-স্ত্রীি রদ্্য ব্যরতিগত সম্পদক্মি নক্ষদরে উভদয়ি রদ্্য অরভন্ন িাদ্রেি আই� বা তাি 
অ�ুপরস্রতদত নযখাদ� রববাহজীবদ�ি নবেীিভাগ অবরস্ত, নসখা�কাি আই� প্রদযাজ্য হদব; 
- স্বারী-স্ত্রীি রদ্্য সম্পরত্ত সম্পদক্মি নক্ষদরে প্রদযাজ্য হদব তাদেি ব্যরতিগত সম্পদক্মি নক্ষদরে 
নয আই� প্রদযাজ্য, তা (যরে স্বারী-স্ত্রী রিরখতভাদব চুরতি �া কদি নয নেদে তাদেি অন্তত 
একজদ�ি �াগরিকত্ব আদে বা তাদেি অন্তত একজ� নয নেদে বসবাস কদি নস নেদেি 
আই� প্রদয়াগ কিদত);
- চুরতিরূিক োরয়ত্ব সব্মদক্ষদরে ১৯৮০ সাদিি নিার ক�দভ�ে� অ�ুযায়ী র�য়রন্ত্রত হদব, 
যা নক্ষরেরবদেদষ রকেু র�য়রকা�ু� রঠক কিা োডাও, - নকাদ�া রবদেষ পরিরস্রত �া হদি 
- চুরতিবদ্ পক্ষদেি চুরতিি সাদি অসম্পরক্মত নয নকাদ�া আই� রদ�া�য়� কিাি সুদযাগ 
নেয়। 
- নকাম্পার�, সংগঠ�, িাউদন্ডে� ও অ�্য নযদকাদ�া সত্তা, পাবরিক বা প্রাইদভট, সংগঠ� 
জাতীয় �া হদিও, সা্ািণত নযখাদ� তা গরঠত হদয়দে নসখা�কাি আই� দ্ািা র�য়রন্ত্রত 
হয়। 
রবদেেী স্বারী-স্ত্রীি নক্ষদরে, হয়তবা রভন্ন �াগরিকত্বি, ন�াটারিি সাদি যাচাই কদি ন�য়া 
উরচত উভয় পদক্ষি নক্ষদরে, তাদেি ভরবষ্যদত রৃতু্যি পি উত্তিার্কাদিি নক্ষদরে বা 
সন্তা�দেি প্রদয়াজদ�ি নক্ষদরে রকভাদব িাভজ�ক হদত পাদি। 

রবদেে নিদক আসা এবং রবদেদেি 
উদদেদে্য যাওয়া �রিি আবে্যক 
ব্যাপািসরূহ 
সা্ািণত, রবদেে নিদক আ�া নকাদ�া �রি ইতারিদত কাদজ িাগাদ�াি জ�্য, নবেীিভাগ 
আই�রািাি রত, তাদক রবদেদে অবরস্ত ইতারিয়া� কূটন�রতক-ক�সুিাি প্ররতর�র্ি 
দ্ািা একরট স্বীকৃরত ও তব্তা প্ররক্রয়াি রদ্্য রেদয় নযদত হয়, যাি �ার “তব্কিণ”, যাি 
রা্্যদর পূদব্ম উদলেরখত কতৃ্মপক্ষ প্রত্যায়� কদি নয �রিরট নস নেদে আই�গত ভাদব ততরি 
কিা হদয়দে এবং তাি রবষয়বস্তু উপযুতি।
নযদহতু তব্কিণ একরট সরয় ও ব্যয়সাদপক্ষ প্ররক্রয়া, যা সরসাররয়ক কাদিি বারণরজ্যক 
চিাচদিি প্রদয়াজদ�ি সাদি সারঞ্জস্যপূণ্ম �া, পৃরিবীি নবেীিভাগ িা্রে - ইতারি সহ - 
রবদেেী সিকািী েরিিপরে তব্কিণ িে কিদত ৫ই অদ্াবি ১৯৬১ তারিদখি নহগ 
ক�দভ�ে� সাক্ষি কদিদে। এই ক�দভ�েদ�ি কািদণ, চুরতিবদ্ িা্রেসরূহ নিদক আসা 
নকাদ�া �রি, চুরতিবদ্ অ�্য নকাদ�া িাদ্রে ব্যবহাি কিদত চাইদি, তব্কিণ প্ররক্রয়া �া কদি, 
�রিদত অ্যাপরস্ি সংযুতি কিদি তা রবদেেী িাদ্রে প্রদযাজ্য হদব। অ্যাপরস্ি হদচ্ নহগ 
ক�দভ�ে� অ�ুযায়ী কিা একরট প্রররত রদডি, নযখাদ� স্বাক্ষিকািী সিকািী অরিসাি 
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• নকা�টা সরঠক ট্যাক্স রসদস্র তা নয� পক্ষগুদিাি কাদে রবদলেষণ কিা হয়:
এই র�রে্মষ্ট নক্ষরেরটদত নকা�টা সরঠক ট্যাক্স রসদস্র, ন�াটারি তা পক্ষগুদিাি কাদে প্রস্াব 
কিদব। তাোডা পক্ষগুদিাি সূরো�ুযায়ী যাচাই কিা হদব নকাদ�া ট্যাক্স নবর�রিট আদে 
রক�া (নযর� প্রির বাডী ক্রদয়ি নক্ষদরে সুরব্া, রবদচ্ে বা তািাদকি চুরতি সম্পােদ�ি 
ব্যাপাদি স্া�ান্তি নক্ষদরে ট্যাক্স নিদক নিহাই বা ট্যাক্স নক্ররডট)।  রবরভন্ন আই�ী িাজস্ব 
জাতীয় সরা্া� যা ট্যাক্স সঞ্চয় কিদত সক্ষর, ন�াটারি তাি ট্যাক্স রবষয়ক জ্ঞা� নিদক 
তা রেদত পািদব। 

ন�াটারি নক্রতাি কাে নিদক ট্যাক্স এবং কদিি খিচাপারত র�দত বা্্য, এবং েরিি 
নিরজদ্রেেদ�ি সরয় ট্যাক্স অরিদস তা জরা রেদব। 

• যখ� নকাদ�া র�র্মাণা্ী� স্াবি সম্পরত্ত ক্রয় কিা হয়, নয� নক্রতাি কী র�চিয়তা আদে 
তাি রেদক িক্ষ্য িাখা হয় (নযর� অরগ্রর নপদরদটি নেওয়াি পি নক্রতাদক একটা গ্যািারটি 
নেওয়া)

• ভবদ�ি রবেু্যৎ ও পার� প্রবাহ নয� জাতীয় ও আঞ্চরিক র�য়রকা�ু� অ�ুযায়ী প্রত্যরয়ত 
হয়:

সিঞ্জার যুতি ভব� রবক্রদয়ি নক্ষদরে, নকাদ�া রবদেষ নিরজস্াি র�বরন্ধত একরট স�েকািী 
দ্ািা েরতি প্রচাি সারট্মরিদকট (APE) নযাগ কিা বা্্যতারূিক, যা ভবদ�ি রবেু্যৎেরতিি 
এবং তাপরারো র�য়ন্ত্রদণি একরট সা্ািণ ্ািণা নেদব। 

• নয� অি্ম পাচাি সংক্রান্ত র�য়র, নপদরটি ট্্যারকং এবং নকা� রিদয়ি এদস্ট সংস্াি রদ্্য 
র্্যস্তাি নেওয়া কররেদ�ি র�য়রকা�ু� নরদ� চিা হয়। 

েরিি সম্পােদ�ি সাদি সাদি, ন�াটারিি সব তেন্তও নেষ হয়।
সা্ািণত েরিি স্বাক্ষদিি সরয়, সম্পরত্তও হস্ান্তি হয়।
যরেও পক্ষগুদিা অ�্যিা চুরতিদত সম্মত হদত পািদব�:
• আগার বটি�, যরে তখদ�া রবদক্রতা আই�গত ভাদব সম্পরত্তি রারিক িাদক;
• রবদক্রতাি প্রদয়াজ�ীয়তাি নক্ষদরে একটা রবিরম্বত বটি�, যা একটা র�রে্মষ্ট সরদয়ি রদ্্য রেদত 
হদব, আি যরে রবিম্ব হয় তাি োরস্, এই সবরকেু চুরতিি রদ্্য নতািা হদব। 

�াগরিকদেি িক্ষা কিাি জ�্য, েরিি গঠদ�, আইদ�ি রকেু রবদেষ র�য়রকা�ু� নরদ� 
চিদত হয়: 
ক) ন�াটারি পক্ষগুদিাদক েরিদিি সরগ্র রবষয় পদড শু�াদব, অিবা রকেু নক্ষদরে নযখাদ� 
সাক্ষী প্রদয়াজ� (নযর� নকাদ�া পক্ষ সাক্ষি রেদত সক্ষর �া বা ইর্রিয়গত নকাদ�া 
সীরাবদ্তা িাদক) তাদেিদকও পদড শু�াদব, এবং র�রচিত কিদব ও িক্ষ্য িাখদব নয� 
তািা রবষয়বস্তু ও তাি আই�ী প্রভাব বুঝদত সক্ষর হয়। আি যরে তা �া কিা হয়, তাহদি 
নস েরিি জারিয়ারতি নিৌজোরি রারিায় োয়ী িাকদব;
খ) েরিি একবাি পডা ও অ�ুদরাে� কিাি পি, ন�াটারিি সারদ� পক্ষগুদিা বা তাদেি 
সাক্ষীিা সাক্ষি কিদব, এবং অবদেদষ ন�াটারি দ্ািা সাক্ষরিত হদব;
গ) ন�াটারি েরিদি যা প্রত্যায়� কদি, তা আই�ী প্ররাণ রহদসদব গণ�া হদব - এর�রক 
রবচািদকি সারদ�ও - যরে েরিি জারিয়ারতি অপিা্ �া িাদক।
রবক্রদয়ি পয্মায়ক্ররগুদিা অদ�ক এবং জরটি, নযগুদিা েরিি সাক্ষিতাি সাদি সাদি নেষ 
হদয় যায় �া, নযদহতু ন�াটারিদক পাবরিক নিরজর্রে অরিদস রকেু গুরুত্বপূণ্ম কর্ম সম্পাে� 
কিদত হয়, নযর� েরিদিি শুদ্তা ও তাি প্ররতরিরপ রিখ�।

প্রািররক চুরতি (বা সা্ািণভাদব যাদক বিা হয় আপস)
এরট প্রির চুরতি নযটা নক্রতা এবং রবদক্রতা সাক্ষি কিদব। যরেও রকেু নক্ষদরে ক্রদয়ি 

উদদেে্য, আইদ�ি রদ্্য নিদক পক্ষগুদিাি ইচ্া ও গ্রাহদকি পেদেসই চুরতি ততরি কিাি 
নসজ�্য ন�াটারিদক সব্িদ�ি তি্য রজজ্ঞাসা কিদত হদব, যা পক্ষগুদিাি চারহো বুঝদত 
সক্ষর কিদব। এর�রক প্রায়ই নেখা যায় নয ন�াটারিি সাদি আিাপচািীটাি পি, প্রািররক 
রচন্তাভাব�াি পরিবত্ম� আদস, কািণ হয়ত �তু� সরা্া� আদিা নবরে উপযুতি ও কিগত 
ভাদব নবরে সরঠক হয়।
োর যরে েরিি সম্পােদ�ি সরয় সমূ্পণ্ম ভাদব �া নেয়া হয়, এবং রকেু অংে কদয়করেদ�ি 
জ�্য বাডাদ�া হয়। তাহদি এই নক্ষদরে রবদক্রতাি কী ্িদ�ি র�চিয়তা এবং সংরলেষ্ট খিচ 
জা�দত ন�াটারিি কাদে পিারে্ম চাওয়া গুরুত্বপূণ্ম।সম্পরত্তি রারিকা�া হস্ান্তদিি শু্ুরারে 
রূি্য নেষ রকরস্ পরিদো্ সাদি সঞ্চারিত হয়, যা নক্ষদরে আইর� বন্ধক নিরজদ্রেে�, 
রারিকা�া রিজাদভ্মে� সদঙ্গ রবক্রয়, খসডা প্রস্তুরতি: সুিক্ষা রবরভন্ন ্িদ�ি প্রকৃতপদক্ষ 
আদে। সুিক্ষা রবরভন্ন ্িদ�ি আদে: আইর� বন্ধক নিরজদ্রেে� নিদক রারিকা�া 
রিজাদভ্মে� রবক্রয়, এবং সম্পরত্তি রারিকা�া হস্ান্তি শু্ুরারে োদরি নেষ রকরস্ 
পরিদোদ্ি রা্্যদর হয়। সাম্প্ররতক অি্মন�রতক রদো �তু� রকেু চুরতিরভরত্তক ির্ম সৃরষ্ট 
কদিদে, নযর� “নিটি টু বাই”, নযখাদ� ক্রয় কিাি পূদব্ম একটা সরয় ভাডাি রা্্যদর 
উপদভাদগি জ�্য িাদক, আি ভাডাি একরট অংে সম্পরত্তি রূি্য রহদসদব িাখা হয়। 
েরিিপরে রকভাদব কিদত হদব তা র�রচিত কিাি পি, ন�াটারি একটা আই�গত ভাদব তব্ 
এবং সরয় প্ররতদিা্ী একটা চুরতি ততরিি জ�্য রকেু আই�ী তেন্ত কিদব। 
বারড ক্রয় কিদত পাদি একজ� ব্যরতি, একরট সংস্া বা র�র্মাণকািী নকাদ�া নকাম্পার�। 
যাই নহাক �া নক�, একজ� ন�াটারি র�রচিত কিদব নয:
• রবদক্রতা আসি রারিক এবং বাসস্া� রবক্রয় কিাি তাি অর্কাি আদে:
ন�াটারি যাচাই কিদব পক্ষগুদিাি ব্যরতিগত পরিচয়, ও তাদেি চুরতিগত ক্ষরতা ও 
স্বারী-স্ত্রীি রদ্্য তববারহক সম্পরত্ত নিদক তাদেি চুরতিগত ক্ষরতাি তব্তা।রূিত 
পরিচয় প্রতািণা এডাদত ন�াটারি পক্ষগুদিাি পরিচয় যাচাই কিদব, নযদহতু রবষয়রট 
রবচািব্যবস্ায় ব্যাপক প্রচরিত নযখাদ� রসরভি ি ন�াটারি ন�ই।

 
• বারড নয� বন্ধক �া িাদক
ভূরর িাজস্ব সংস্া কায্মািদয় ঘিরটি নকাদ�া বন্ধক,বা্া বা নিািদ্াসাদিি অরস্ত্ব আদে 
রক�া তা ন�াটারি আই�গত ভাদব পিীক্ষা কিদব। তাোডা যাচাই কিদব নয� রবক্রদয়ি 
স্াবি সম্পরত্ত রবষয়রট র�রে্মষ্ট নকাদ�া র�য়দরি অন্তভু্মতি �া িাদক, নযর� পাবরিক হাউরজং 
রবষয়াবিীদত(নক্রতাি প্রদয়াজ�ীয়তা রবষয়ী অরস্ত্ব বা রূি্য সীরাবদ্তা), অিবা রকেুরকেু 
রবষদয় প্রির অস্বীকাি অর্কাি, বা যরে নকাদ�া ঐরতহারসক, তেরপিক, প্রত্নতারত্তক সারগ্রী 
হয়। 

• আদগি রারিক নয� সব সারভ্মস চাজ্ম পরিদো্ কদি িাদক:
চারব প্রোদ�ি সরয় রবদক্রতাি বারডি নকয়ািদটকাি কাদে সারভ্মস চাজ্ম পূিদণি একটা 
রববৃরত িাখা উরচত, নযদহতু নক্রতা পূব্মবত্মী বেদিি সারভ্মস চাজ্ম অপরিদোদ্ি জ�্য 
োয়ী।

• তিরসিভুতি পরিকপি�া নয� বাডীি আসি অবস্া অ�ুযায়ী হয়:
বাডীি নয তিরসিভুতি পরিকপি�া আদে তা ন�াটারি র�রচিত কিদব, এবং পক্ষগুদিাি 
�জদি র�দয় আসদব। রবদক্রতা তিরসিভুতি তি্য ও স্াদ�ি অবস্া পরিকপি�াি সত্যতা 
র�রচিত কিদব।

• স্াবি সম্পরত্ত নয� রবর্ডং/েহুদি পরিকপি�াি র�য়র অ�ুযায়ী হয়, তাি যাচাই কিদত 
হদব:
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আবাস� সরররতি সরবায়ীদেি ঘি বিাদে প্রদয়াদগি নক্ষদরেও একই ্িদ�ি র�য়র বজায় 
িাখা হদব।
ভ্যাট সহ ক্রদয়ি নক্ষদরে, তা ন�াটারিদক প্রো� কিদত হদব, নয পদি ট্যাক্স অরিদস 
র�ম্নরিরখত কি রেদয় রেদব:
 •র�বন্ধীকিণ কি: ২০০ ইউদিা
 •বন্ধকী কি: ২০০ ইউদিা
 •তিরসি কি: ২০০ ইউদিা
চুরতিদত নিখা রবক্রয় রূদি্যি উপি এই হাি গণ�া কিা হয়।
 
খ) নবসিকারি কাদিা কাে নিদক ক্রয়
নবসিকারিদেি রদ্্য নক�াদবচাদত র�বন্ধীকিণ ট্যাক্স, রট্মদগজ ট্যাক্স ও তিরসিভুতি ট্যাক্স 
আদে, নযগুদিা নক্রতা ন�াটারিদক প্রো� কিদব, এবং ন�াটারি তা েরিি নিরজস্ারিি সরয় 
ট্যাক্স অরিদস রেদয় রেদব।
১) নকাদ�া সহায়তা �া িাকদি:
 •র�বন্ধীকিণ কি: ৯%
 •বন্ধকী কি: ৫০ ইউদিা 
 •তিরসি কি: ৫০ ইউদিা 
২) প্রির বারড ক্রদয়ি নক্ষদরে সহায়তা:
 •র�বন্ধীকিণ কি: ২%
 •বন্ধকী কি: ৫০ ইউদিা
 •তিরসি কি: ৫০ ইউদিা
যরে সম্পরত্ত নবসিকারি নক্রতা-রবদক্রতাি রদ্্য হস্ান্তি হয়, নসদক্ষদরে নক্রতা সম্পরত্তি 
“তিরসি রা�” (রা�-রূি্য)-এি উপি (অি্মাৎ তিরসিভুতি আদয়ি সাদি আই�গত সহগ, 
যা ১১৫.৫ এি সরা�, গু� কদি নযই রা� পাওয়া যায়) রভরত্ত কদি র�বন্ধ� কি রেদত 
চাইদত পাদি, যরে রবক্রদয়ি আসি োর নসই রাদ�ি নচদয় নবরে হয় তখ�ও। 
�ূ্য�তর ট্যাক্স সব্মো ১০০০ ইউদিা। 

ইতারিদত একরট ঋণ চািু কিা
আরাদেি আই�ী ব্যবস্ায় বন্ধকী ঋণ হদিা একরট সা্ািণ ঋণ চুরতি,এবং প্রায় সবসরয়ই 
পক্ষগুদিাি একজ� হদিা সা্ািণত একরট ব্যাংক। 
ঋণ নপদত হদি নযদকাদ�া এক ব্যাংদকি কাদে কাগজপরে র�দয় রগদয় আদবে� কিাটাই 
যদিষ্ট। 
নয একটা বন্ধকী ঋদণি জ�্য আদবে� কদি,এবং তাি নো্দ�ি েিকাি,তাহদি ব্যাংক 
োডাও নভাতিা সরররত ও রবশ্বস্ ন�াটারিি দ্ািা জা�দত পািদব�। আি এই রবষদয় 
একজ� ন�াটারিি পিারে্ম র�দি, প্রদয়াজ�ীয় তদি্যি সুব্যবস্া কিা যাদব। একজ� নক্ররডট 
রদ্স্কািীিই (আরি্মক সম্পে নযর� নক্ররডট ন্াকাি বা এদজটি) নয েিকাি হদব তাি 
প্রদয়াজ� ন�ই: আি যরে তাি প্রদয়াজ� হয়, তাহদি রবষয়বরিি খিচাপারত বাডদব এবং 
এদজটিি পারিশ্রররক ঋদণি একটা েতকিা হাি রহদসদব রেদত হদব। 
আি নকাদ�া ঋণ বা অি্মায়� র�দত সা্ািণ জ্ঞা� ও রবচক্ষণতাি েিকাি।  

প্রস্াব আপদসি পূদব্ম কিা হয়। ক্রয়/রবক্রদয়ি অঙ্গীকাি, সম্পরত্তি োর ও তা প্রোদ�ি 
্িণ, রবক্রদয়ি প্রকৃত সরয় ও অরগ্রর অংক (ডাউ� নপদরটি / আরা�ত) যা ওই সরয় 
রবদক্রতাদক প্রো� কিা হয়, সবরকেু আপদসি সাদি সাদি র�্্মািণ কিা হয়। 
এই প্রািররক চুরতি নিদক (যরেও ব্যরতিগতভাদব) রবদক্রতা ও নক্রতাি রদ্্য একটা আই�ী 
অঙ্গীকাি ও সীরাবদ্তা ততরি হয়: যরে নক্রতা, রবদক্রতাি কাদে আরা�ত িাখাি পি 
বাডীরট রক�দত অ�াগ্রহ নেখায়, তাহদি রবদক্রতা আরা�তরট নিদখ রেদত পািদব। আি যরে 
রবদক্রতা নবচদত �া চায়, আহদি নক্রতাি আরা�দতি রেগুণ অংদকি টাকা পাবাি অর্কাি 
আদে। 
জা�া উরচত নয, প্রািররক চুরতি যরে র�বন্ধ� কিা হয়, তাহদি তা নিরজস্ারি কিা যাদব: 
তাহদি এই আদপাষ ও েরিি নিখাি র্্যদস্, রবরভন্ন বন্ধক, নিািদ্াসাদিি বা রবদক্রতা 
নেউরিয়া জাতীয় সরস্যা নিদক নক্রতাদক িক্ষা কিা যাদব। রবদক্রতাি নেউরিয়াি নক্ষদরে, 
প্রািররক র�বন্ধ� সরস্ বা আংরেক অংক পু�রুদ্াি কিাি সম্ভাব�া নেয়। আি এটাই 
একজ� নক্রতাদক িক্ষাি সবদচদয় ভাদিা উপায়।
 
চুরতি সরাপ�ীি পিবত্মী কায্মক্রর
েরিি সাক্ষিতাি পদিও, ন�াটারিদক স্বপি সরদয়ি রদ্্য রকেু আই�গত কর্মকৃরত পূিণ 
কিদত হয়, একরেদক নযর� ট্যাক্স প্রো�, অ�্যরেদক সাব্মজ�ী� কিণ ও সকি �াগরিদকি 
সুরব্াদি্ম কাদজি র�িাপত্তা।  
ন�াটারিদক স্বপি সরদয়ি রদ্্য যা কিদত হদব: 
ক) ট্যাক্স অরিদস গ্রাহদকি পক্ষ নিদক েরিি র�বন্ধ� ও ট্যাক্স প্রো�;  
খ) সবাি (যাদক বিা হয় তৃতীয় পক্ষ) সুরব্াদি্ম পাবরিক নিরজস্ারি অরিদস েরিি 
রডদপারজট কিা - নক্রতা ও পুদিা করুর�রটি গ্যািারটি রহদসদব। েরিি নিরজস্ারি কিাি 
িদি সবাই সম্পরত্তি রারিক সম্পদক্ম জা�দত পািদব, জা�দত পািদব তাি নকাদ�া বন্ধক 
ও অ�্যা�্য নকাদ�া সীরাবদ্তা আদে রক�া। 
গ) জরর নিরজর্রে আপদডট কিাি জ�্য তিরসি নিরজদ্রেে�।
একজ� ন�াটারিি জ�্য কত ব্যয় হদব?
আগারভাদব রঠক কিা নকাদ�া নিট ন�ই। পারিশ্রররক রূিত ন�াটারি ও নক্রতাি রদ্্য 
আপদসি দ্ািা র�ণ্ময় কিা হয়। যরে নক্রতা খিচাপারতি একটা রবস্ারিত অরগ্রর রহসাব 
চায়, তাহদি ন�াটারি তা রেদত বা্্য। নযর� উোহিণস্বরূপ, ২০০,০০০.০০ ইউদিাি 
সম্পরত্তি পারিশ্রররক ১% এি নবরে হদব �া। 
ক্রদয়ি সাদি অ�্যা�্য কী খিচ আদে? 
নযখাদ� রিদয়ি এদস্ট ন্াকাি (তিাকরিত রিদয়ি এদস্ট সংস্া) এি র্্যস্তা িাদক, 
নক্রতাদক তাি পারিশ্রররক রেদত হদব। নযর� উোহিণস্বরূপ, উপদিাতি রূদি্যি একটা 
সম্পরত্তি পারিশ্রররক সা্ািণত ৩%। 
 
বারড ক্রয় কিা: ট্যাক্স কায্মপ্রণািী
ক) র�র্মাণ/সংস্াি নকাম্পার� নিদক ক্রয়
নযদকাদ�া র�র্মাণ/সংস্াি নকাম্পার� নিদক নক�াদবচা হয় ভ্যাট সাদপদক্ষ, আি ব্যরতক্রর 
নকাদ�া রবষয় �া িাকদি, রবদক্রতা-নকাম্পার�দক প্রো� কিদত হয়। 
রবক্রয় রূদি্যি উপি প্রদয়াগ কিা ভ্যাট হাি:  
- প্রির বারডি সহায়তাি অ�ুপরস্রতদত ১০%; 
- আি যরে প্রির বারডি সহায়তা গ্রহণ কিা হয়, তাহদি ৪%;
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চুরতিি সাদি সংরক্ষপ্ত-রূদপ েদত্মি কাগজ গ্রাহকদক প্রো� কিা হয়, যা চুরতিি সুস্পষ্ট 
প্ররাণ। 
যরে এই রবষদয় নকাদ�া নবাঝাি সরস্যা িাদক, তাহদি ব্যাংক বা ন�াটারি এই রবষদয় 
রবস্ারিত রববিণ রেদব।

সুদেি হাি
সুদেি হাি অবে্যই ঋণ ন�ওয়াি নক্ষদরে প্র্া� রবষয়বরিি রদ্্য একরট।
সুদেি হাি হদত পাদি রিক্সড, এটা বন্ধক সরগ্র সরয়কাি পরিরাদণ সম্মত,বা 
পরিবত্ম�েীি, যরে পরিবত্ম� পরিরররত নিিাদিন্স অ�ুযায়ী ত�ব্ম্যরতিকতা ও র�িদপক্ষতা 
রভরত্তদত র�্্মািণ কিা হয়। 
রিক্সড এবং  পরিবত্ম�েীি হাি পেদে সমূ্পণ্মই সুরব্াি উপি, এবং এই রবষদয় রসদ্ান্ত  
ঋণগ্রহীতাি পুদিা র�দজিই  ন�য়াি সুদযাগ  আদে,যাি ঝুঁরক গ্রহণ তাদকই কিদত হদব। 
সা্ািণত পরিবত্ম�েীি ঋদণি সুদেি হাি,রিক্সড ঋণি নচদয় নবরে, রকন্তু সরদয়ি সাদি 
সাদি এই হাি বৃরদ্ নপদত পাদি। 
রিক্সড এবং  পরিবত্ম�েীি ঋদণি সুদেি হাি োডাও অদ�ক ্িদ�ি চুরতি আদে, নযখাদ� 
উপদিি ্ি�গুদিা একররেত বা একান্তি হদত পাদি: ঋদণি ররক্সড হাদিি সম্পােদ�ি 
পি, ঋণগ্রহীতাি ইচ্া ও চুরতি অ�ুযায়ী সুদেি হাি  রিক্সড নিদক পরিবত্ম�েীি, রকংবা 
উদ্াটা কিা যাদব।  পরিবত্ম�েীি ঋদণি সুদেি হাদিি ঋণদক বদি সদব্মাচ্চ হাি 
র�্্মারিত ঋণ, যা একরট র�্্মারিত রা� কখ�ও অরতক্রর কিদত পািদব �া।  তাোডা 
পরিবত্ম�েীি ঋদণি সুদেি হাদিি ঋণ আদে নযখাদ� রকরস্ র�্্মারিত, যা  পরিবত্ম� 
পরিরররতি বৃরদ্ বা  হ্াস এি উপি  চুরতিি জীবদ�ি েীঘ্মতাি প্ররতিি� ঘদট।  তাোডা  
আদে আদিা অ�্যা�্য ্িদ�ি। 
বা্্যবা্কতা পরিষ্াি ভাদব নবাঝাি পি, ব্যাংক ক্ররদোদ্ি সরয়সূচী প্রো� কিদব। 
এই কাগদজ সব রকরস্ি একটা েক িাকদব (আসি এবং সুদেি একটা ভাগ িাকদব), ও 
নরয়াদেি র�রে্মষ্ট সরয়সীরা: যা পারিবারিক সঞ্চয়� পরিকপি�াি জ�্য অদ�ক সুরব্ারূিক। 
তাোডা অন্তব্মত্মী সরয়কাি বিা হয় নস সরয়কািদক, যা সা্ািণত স্বপি সরদয়ি জ�্য হয়, 
যখ�  ঋণ-গ্রাহক আসি �া রেদয় শু্ু  সুে  পরিদো্ কিদব।
 
অ�্যা�্য খিচাপারত 
ঋদণি নরাট খিচাপারতি রদ্্য, সুে বাদে অ�্যা�্য রকেু খিচাপারতও আদে যা আদগভাদগ 
জা�া েিকাি, নযর� পিারে্ম ও তেন্ত খিচ এবং অ�্যা�্য খিচ আইদটর, অিবা বীরাি 
খিচ, যা সম্পরত্তি িায়াি / রবদ্ািদণি ঝুঁরক জারা�ত। 
এইসব খিচাপারত, ঋদণি খিচ বারডদয় িাদক। নতা এই নক্ষদরে স্বচ্তা র�চিয়তা কিদত 
ব্যাংক গ্রাহকদক - এবং চুরতিি আদগ তা  গ্রাহদকি অর্কাি - T.A.E.G (বারষ্মক েতকিা 
হাি) প্রো� কদি িাদক, যা ঋদণি  প্রকৃত খিচ েতাংে রহদসদব তুদি ্দি, যা �াররারে 
সুদেি হাি োডাও, অ�্যা�্য প্রদয়াজ�ীয় চাজ্ম যা নক্ররডট ব্যবহাদি িাগদব। এই অ�ুপাদত, 
গ্রাহক একরট সুসংগত রভরত্তদত রবরভন্ন ব্যাংক দ্ািা প্রেত্ত ঋদণি আসি খিচ তুি�া কিদত 
সক্ষর হদব। 
ব্যাংক, রবশ্বস্ ন�াটারি বা নভাতিা সরররতি দ্ািা ঋণ ভািী কিাি োয়ী কি ও ন�াটারি রি-
এি সম্পদক্ম আদগভাদগ জা�া ভাদিা। ব্যাংক ঋদণি ট্যাক্স র�য়রাবিী ১৫তর ্ািা  এবং 
িিরা� ৬০১/১৯৭৩ দ্ািা র�য়রন্ত্রত। সা্ািণ কদিি  পরিবদত্ম, ঋণ নরয়াে যরে  আঠাি 
রাদসি নবরে হয়, একরট রবকপি ট্যাক্স প্রদযাজ্য। আি রদ্তীয় বাসগৃহ রহসাদব ব্যবহাি কিাি 

বত্মরা� অবস্ায় নযদকাদ�া গারড বা সাররয়ক সম্পরত্ত, অিবা নসৌরখ� রকেু রক�দত নক্ররডট 
এি ব্যবহাি হদয় আসদে। আি ইদিক্ট্রর�ক নপদরটি ব্যবস্া সঞ্চদয়ি নক্ষদরে নয ক্ষরতকদি, 
তা �া নবাঝায় সাহায্য কিদে।
নতা এই জ�্য, কখ� নকাদ�া অি্মায়� ন�বাি পূদব্ম, পারিবারিক আয় ও তাি উপি রকরস্ 
নেবাি সক্ষরতা র�ণ্ময় কিা উরচত। আি যরে তা �া কিা হয় তাহদি অর�দে্মে্য িিািি 
আসদত পাদি, যা পরিবািদক আরি্মক অসুরব্াদয় ভুগদত পাদি। 
রাদঝ রাদঝ ক্রয় সীরাবদ্তা ও তা �া কিাই বুরদ্রত্তাি কাজ। ভরবষ্যদতি োরন্ত �ষ্ট কিাি 
আদগ, এই নক্ষদরে নকাদ�া রবদেষজ্ঞি রতারত ন�ওয়া ভাদিা।

ঋণ ন�ওয়াি নক্ষদরে ন�াটারিি ভূররকা অদ�ক গুরুত্বপূণ্ম। তাি ভূররকা আই�গত ভাদব 
সম্মত, নযদহতু বন্ধক স্াবি নিরজস্ারি নত নিখা হদব। 
ন�াটারি তাি অরভজ্ঞতা নিদক ব্যাংক ও গ্রাহদকি সুরব্াদি্ম তাি োরয়ত্ব র�দব। যাচাই 
কিদব সম্পরত্তি অ�্য নকাদ�া েত্ম, নচক জারিয়ারত অিবা অ�্য নকাদ�া গিররি  আদে 
রক�া। ঋণ-গ্রাহকদক এই রবষদয় সবদচদয় ভাদিা িাস্াি উপদেে রেদব। 
ন�াটারিি সাদি নযাগাদযাদগি সরয়রট আসদিই অদ�ক গুরুত্বপূণ্ম, নযদহতু চুরতিি পদি 
নকাদ�া সরস্যা নেখা রেদি, ন�াটারিি হস্দক্ষপ অদ�ক সীরাবদ্। কািণ নক্রতাি ওই 
অবস্াদয় অি্মায়� পাওয়াটাই জরুিী। রদ� িাখা উরচত নয ন�াটারিি প্ররতদষ্ক হস্দক্ষপ 
তাি একটা আইর� প্ররতর�র্ত্ব রহদসদব পদি, এবং এি সব খিচাপারত েরিদিি নরাট 
খিদচি অন্তভু্মতি। 

সা্ািণত একটা বন্ধকী ঋদণি সাদি একটা স্াবি সম্পরত্ত ক্রয় যুতি (বন্ধরক ঋণ, যখ� 
ঋদণি পরিরাণ সম্পরত্তি বাজাি রূদি্যি 80% এি নবরে �য়), নতা সা্ািণত ন�াটারিিই 
সারদ� রবক্রদয়ি, অিবা ঋদণি, েরিি চুরতি কিা হয়। এই নক্ষদরেও ন�াটারিি সাদি 
আদগভাদগ নযাগাদযাগ কিা ভাদিা, তাহদি ব্যাংদকি সাদি নযইসব জরুিী কায্মক্রর কিদত 
হয় নসই রবষয়ী তি্য আগার নপদত সুরব্া হদব, নযর� টাকাি বণ্ট� পদ্রত, নযদহতু ঋদণি 
চুরতিি সাদি সাদিই তা বণ্ট� হয় �া। 

অবগত হওয়াি অর্কাি 
নভাতিাদেি, নভাতিা আই� অ�ুযায়ী (আইর� িিরা� ২০৬/২০০৫) - স্পষ্ট ও নবা্গর্য- 
তি্য পাবাি পূণ্ম অর্কাি আদে। ঋদণি চুরতিি উপি, �ীরত, যা ১ অদ্াবি ২০০৩ 
C.I.C.R. (নক্ররডট এবং নসরভংস আন্ততঃরন্ত্রণািয় করররট)-এি নিদজািু্যে� অ�ুসাদি। এরট 
নি�দে� ও ব্যাংরকং নসবা স্বচ্তা র�দয় ইতারি ব্যাংক কতৃ্মক ইসু্যকৃত রবদেষ রব্াদ� 
�তু� জাতীয় আইদ� অন্তভু্মতি কিা হয়। এই আই� প্রদয়াদগি িদি, ব্যাংক গ্রাহদকি জ�্য 
পাবরিক উনু্তি প্রাঙ্গদণ একরট তি্য পরে রেদয় িাদক, নযখাদ� নিখা িাদক অি্মন�রতক 
পরিরস্রত ও তা র�য়ন্ত্রণ কিাি েত্মাবিী। 
তাহদি গ্রাহক রবরভন্ন ব্যাংদকি প্রস্াব নেদখ, ঋদণি জ�্য নকা� প্রস্াবটা ভাদিা ও উত্তর তা 
রবদবচ�া কিদত পািদব। 
এই নক্ষদরে গ্রাহক (ঋণগ্রহীতা), ঋণোতা ব্যাংক র�ণ্ময় কিাি পি, চুরতি সম্পদন্নি পূদব্ম, 
তাি রবষয়াবিী নবাঝাি জ�্য, চুরতিি একরট যিাযি করপ (রদডি চুরতি) পাবাি অর্কাি 
আদে। এই করপ প্রো� রাদ� এই �য় নয চুরতি সম্পাে� কিা। 
নভাতিাদক এই অর্কাি কায্মকি ও সরদয়াপদযাগী, তাহদি গ্রাহক তাি রবশ্বস্ ন�াটারি বা 
নকাদ�া নভাতিা সরররতি পিারে্ম র�দয় যিাযি পরিবত্ম� এবং সংদো্� আ�দত পািদব। 
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হয়, ঋণ-গ্রাহক চাইদি চুরতি সম্পাে� কিদত পািদব। 
এই নক্ষদরে, যরে চুরতিদত িাদক, ব্যাংক তাি আদয়ি ক্ষরতি সমু্মখী� হদত, নকাদ�া রি 
(কররে� বা ক্ষরতপূিণ) চাইদত পাদি। 
র�ম্নরিরখত কািদণ, ন�য়া ঋণ (অিবা ভাগ হবাি পি বৃরদ্ পাওয়া) অরগ্রর আংরেক ও 
পূণ্ম পরিদোদ্ি নক্ষদরে নকাদ�া কররে� অিবা রূি্য ন�য়া হদব �া: ক্রয় বা সংস্াি জ�্য 
একটা স্াবি সম্পরত্ত যা বাসস্া�, রাদ� নকাদ�া ব্যরতিি ব্যবসা বা নপোগত কািদণ রহদসদব 
ব্যবহাি কিা হয়। 

পু�রব্মদবচ�া, “বহ�দযাগ্যতা” (বা স্া�ান্তি), এবং ঋদণি পরিবত্ম� (ঋণ প্ররতস্াপ�)
রুদ্াি পরিবত্ম�েীি চি�, বাজাদিি প্রবরত্মত অিাি, নকাদ�া নকাদ�া নক্ষদরে ঋণ সুরব্াি 
“চিরা� অবস্ায় পরিবত্ম�” কিাি ইচ্া আসদত পাদি: এই পরিবত্ম� রবরভন্ন ভাদব কিা 
যায়। 
পু�রব্মদবচ�া (অদ�ক সরয় রি-কন্টা্) উভয় পদক্ষি (ব্যাংক - গ্রাহক) রদ্্য একরট �তু� 
চুরতি কিাি সাদি সম্পক্মযুতি, এবং এটা ঋণগ্রহীতাি একতিিা োরবি অসম্ভাব্য।
ব্যাংরকং আইদ�ি ১২০ ্ািায় গ্রাহকদেি সঞ্চয় অজ্ম� কিাি জ�্য একরট �তু� উপায় 
উপিব্ধ কিা হয়: যাদক বিা হয় “বহ�দযাগ্যতা” (বা স্া�ান্তি)।  ঋণ-গ্রাহক �তু� একটা 
ব্যাংদকি সাদি পূব্ম ঋণ পরিরাদণি সরা� একটা ঋদণি চুরতি কিদত পাদি, যা পুিাত� 
ব্যাংদকি ঋণ ররটাদব, এবং এই রবষদয় পুিাত� ব্যাংক রবদিার্তা কিদত পািদব �া; �তু� 
ঋণ ইরতরদ্্য রূি ঋণ রঞু্জি বন্ধক সরান্তিাি দ্ািা র�রচিত কিা হদব; খিচাপারত �তু� 
ব্যাংক দ্ািা বহ� কিা হদব। 
অ�ুকূি অি্মন�রতক অবস্াি সুরব্া, এর�রক ্াি পরিদোদ্ি সুদযাগ ন�ওয়াি জ�্যও, 
পুিাত� ঋণ সম্পাে� কিা যাদব, এবং �তু� বা পুিাত� ব্যাংদকি কাদে �তু� ঋদণি জ�্য 
আদবে� কিা যাদব (ঋণ প্ররতস্াপ�)। 
এই নক্ষদরে, একরট �তু� ঋণ চুরতিি জ�্য খিচাপারতি রহসাব রািায় িাখদত হদব। 

ইতারিদত একরট ব্যবসারয়ক 
প্ররতষ্া� শুরু কিা
ইতারিদত, রবদেষ কদি সাম্প্ররতক কদয়ক বেি যাবত, একটা ব্যবসা শুরু কিা অদ�ক 
সহজ এবং দ্রুততি হদয় উদঠদে। 
এই সবটাই সম্ভব একরারে এদেদেি নকাম্পার� প্ররতষ্াি জ�্য আই� গুি সহজ, দ্রুত, 
র�য়ররত ও কায্মকি হওয়াদত, যা এক জ� ন�াটারি দ্ািা সম্পন্ন কিা নযদত পাদি “ওয়া� 
স্প নোকা�”-এ। রতর� সব প্রকাদিি নকাম্পার� প্ররতষ্াি োসক আই� কা�ু� প্রো� 
কদি িাদক� এবং নকাম্পার� ব্যবসারয়ক কিদত প্রদয়াজ�ীয় সকি �রিপরে রডরজটাি ভাদব 
নকাম্পার� র�বন্ধ� অরিদস পারঠদয় িাদক�।
ইতারিদত সম্প্ররত একরট ব্যবসা শুরু কিা আিও সহজ ও দ্রুত কদিদে, একরেদক সব্মর�ম্ন 
রূি্� প্রদয়াজ� কররদয় রেদয় আদিক রেদক নিরজদ্রেে� কিাি ্াপ গুি কররদয় রেদয়। 
স্বাভারবক একরট ক্যারপটাি নকাম্পার� শুরু কিাি নক্ষদরে, ২০০০ সাদি সরয় িাগদতা 
একজ� ন�াটারিি সারদ� তাি সংরব্াদ�ি সরয় নিদক আ�ুরার�ক ১৫০ রেদ�ি কাোকারে, 

জ�্য ঘি ক্রয়, র�র্মাণ বা সংস্াদিি জ�্য ্াি কিা টাকা োডা ট্যাক্স ০.২৫% ্াি পরিরাণ 
সরা�, আি তা �া হদি ট্যাক্স বৃরদ্ পায় ২%। 

তেন্ত ও রবতিণ সরয়
যখ� একরট র�রে্মষ্ট সরদয়ি রদ্্য একরট বারড রক�দত প্ররতশ্রুরতবদ্ হওয়া হয়, এবং  
রবিদম্বি জ�্য রবদক্রতাদক একটা ক্ষরতপূিণ নেওয়া িাগদব, তখ� তেন্ত সরয় সম্পদক্ম 
নজদ� িাখা ভাদিা। 
র�য়র অ�ুযায়ী একরট ঋদণ নপদত ৬০ রে�ই যদিষ্ট, রকন্তু অদ�ক সাব্াদ�ি সরহত 
আদগভাদগ সবরকেু নগাোদ�া ভাদিা, এবং ব্যাংকদক র�জস্ব প্রদয়াজ� বিা ও সরয়সূচী 
পূিদণি োরব কিা উরচত।

রবিরম্বত ও অপরিদোর্ত অংক: নেিীদত অি্মপ্রোদ�ি হাি ও অ�্যা�্য ঝঁুরক
যরেও নয ঋদণি জ�্য আদবে� কদি, নস কখদ�া রচন্তা কদি �া নয হয়ত নকাদ�া কািদণ  
রকরস্ রঠক সরয় রত� পরিদো্ কিদত পািদব �া, নতা আদগ নযর� বিা হদয়দে, রবষয়রট 
ভাদিাভাদব রবদবচ�া কিা উরচত, নয� ভরবষ্যদত প্ররতকূি অবস্া বা রবপেজ�ক িহিী 
প্রভাদবি উৎপাে� �া ঘদট। 
যরে ঋণ পরিদোদ্ রবিম্ব ঘদট, তাহদি নেিীদত অি্মপ্রোদ�ি সুদেি হাি নেওয়া িাগদব; 
আি নেিীদত অি্মপ্রোদ�ি সুদেি হাি স্বাভারবক সুদেি হাদিি নচদয় নবরে, যা নেিীদত 
নপদরটি  র�রুৎসারহত কিাি জ�্য, যরেও এটা  একটা র�রে্মষ্ট সীরা অরতক্রর কিদত পাদি 
�া, নয� ঋণ-গ্রাহক নবজায়ভাদব আক্রান্ত �া হয়।
বন্ধদকি পরিরাণ 
নে�াোদিি কাে নিদক  নক্ররডট পু�রুদ্াদি সহদজি জ�্য, বন্ধক হদিা স্াবি সম্পরত্তি 
উপি ব্যাংদকি জ�্য একটা গ্যািারটি। এটাদক বদি প্রির রডগ্রীি বন্ধক, যরে অ�্যা�্য নকাদ�া 
বন্ধক আদগ �া িাদক। 
বন্ধদকি পরিরাণ র�ণ্ময় কিদত হদি, ঋদণি আসি পরিরাদণি সাদি, সুে নযাগ কিদত 
হদব, নযগুদিা হদত পাদি নেিীদত নপদরদটিি িদি, আই�ী খিচাপারতি ইত্যারে। নতা 
সা্ািণত এসব কািদণই, বন্ধদকি পরিরাণ, ঋদণি পরিরাদণি নচদয় অর্ক অংদকি 
নিরজস্ারি কিা হয়। 
ঋণ যরে নপদরটি �া কিা হয়, তাহদি বন্ধকী স্াবি সম্পরত্ত র�িাদর রবরক্র কিাি ব্যাংদকি 
অর্কাি আদে। 

ব্যাংদকি অরতরিতি গ্যািারটি চাওয়া 
ব্যাংক নিদক ঋণ চাওয়াি সরয়, ব্যাংক শু্ু নযই স্াবি সম্পরত্ত বন্ধক রহদসদব নেওয়া 
হদয়দে তাি  রূি োরই নেখদব �া, নে�াোদিি অি্মন�রতক সক্ষরতাও যাচাই কিদব (আয় 
ট্যাক্স রিটাদ�্মি স�ে  একটা পরিরাদপি উপাো�)।  এই কািদণ, কখদ�া কখদ�া, এক 
তৃতীয় পদক্ষি জারা�ত প্রদয়াজ� হয় (নযর� সন্তাদ�ি জ�্য নকাদ�া এক অরভভাবদকি), 
নয রক�া নপদরটি অপরিদো্ িাকদি তা নেওয়াি অঙ্গীকাি রেদব। জারা�দতি পরিরাণ ও 
সরয়কাদিি সীরা র�রে্মষ্ট কিদত হদব।  

অরগ্রর ঋণ পরিদো্ 
বন্ধক ঋণ চুরতিদত, আই�গত ভাদব ঋণ-গ্রাহদকি অরগ্রর ঋণ পরিদোদ্ি সুদযাগ আদে। 
নপদরদটিি নযদকাদ�া এক সরয়, আসি পুদিাপুরি পরিদো্ কদি, যাি উপি সুে ও সরাপ্ত 
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সাক্ষি এি োিা কিা নযদত পাদি। 

একরট প্ররতষ্া� ততরি 
ইতারি ব্যবসা র�র্মাদণি জ�্য আইর� অদ�ক র�য়র কা�ু� আদে যাি র্্য নিদক পেদে কদি 
ন�য়া যায়। 
অতএব, প্রদয়াজদ� একজ� ন�াটারিি সাহাদয্য োিা স�াতি কিা নযদত পাদি সবদচদয় 
উপযুতি িকদরি ব্যবসারয়ক সাংগঠর�ক প্ররতষ্া�, অিবা কী প্রকাি বস্তু পে অ�ুসিণ 
কিা নযদত পাদি, বা শুরু কিাি জ�্য নকাম্পার�ি কত টাকা িাগদব, বা োরয়ত্বতাি সাদি 
কী িকর আইর� রব্া� জরডদয় আদে, রবরভন্ন কি সংদলেষণ এবং, অবদেদষ, অ্যাকাউরটিং 
জরটিতা এবং প্ররতষ্াদ� নয ্িদ�ি আই� নরদ� ন�য়া নযদত পাদি।  
পাট্ম�ািরেপ নকাম্পার� এবং রিররদটড নকাম্পার� এই েুই ভাদগ ভাগ কিা হয়।  

রিররদটড নকাম্পার� 
রিররদটড নকাম্পার� গুি সা্ািণত আদয়াজ� কিা হয় রা�ুষ ও নকাম্পার�ি পািিির্যাদন্সি 
জ�্য উৎপাে�েীি যন্ত্রপারত দ্ািা, যাদেি আদে পরিপূণ্ম অি্মন�রতক স্বা্ী�তা। তাি রাদ� 
হদচ্ সরস্ সারারজক োয়বদ্তা শু্ু রারে নকাম্পার�ি সম্পে োিা সািা নেদব।
রিররদটড নকাম্পার�গুদিা আইর� ব্যরতিত্বতা র�দয় জন্ ন�য়, তাি রাদ� নকাম্পার� তাি 
র�জস্ব ভাদব অর্কাি ও োরয়ত্ব গ্রহণ কিদত সক্ষর যা তাি অি্মন�রতক কায্মকিাপ নিদক 
আহিণ কদি। এবং এ ্িদ�ি নকাম্পার� অ্যাদসট র�খুঁত ভাদব স্বায়ত্তোস� নভাগ কদি 
িাদক। রাদ�, নকাম্পার�ি অ্যাদসট হদচ্ পুদিাপুরি স্বায়ত্তোরসত এবং সেস্যদেি নয সম্পে 
আদে তাি নিদক আিাো, এবং নকাম্পার�ি নয প্রকাদিি ঋণোতা আদে� তািা শু্ু রারে 
নকাম্পার� অ্যাদসট ব্যবহাি কদি টাকা নিিত র�দত পািদব�। রিররদটড নকাম্পার� গুি নয 
প্রকাি: 
• জদয়টি স্ক নকাম্পার� [società per azioni (S.p.A.)]
• আ�রিররদটড নিসপন্সারবরিরট নকাম্পার� [società in accomandita per azioni 

(S.a.p.a.)];  
• সীররত োয় নকাম্পার� [le società a responsabilità limitata (S.r.l.)];  
• সিিকৃত সীররত োয় নকাম্পার� [società a responsabilità limitata semplificata 

(S.r.l.s.)]
সীররত োয় নকাম্পার� [le società a responsabilità limitata (S.r.l.)]
SRL নকাম্পার� অবে্যই ইতারিদত সবদচদয় নবরে ব্যবহৃত িকর। প্র্া� কািণ গুি হদচ্ 
নযরর� এরট অদ�ক উচ্চ সংগঠদ� �র�ীয়রতত এবং সীররত ভাদব োয়বদ্তা। অতীদত 
এই নকাম্পার�ি রারো রেি নোট আকাদিি, রকন্তু বত্মরাদ� এরট নবে বড আকাদিি 
নকাম্পার�দতও ব্যবহারিক হদচ্। কািণ তাি তবরেষ্ট্যটা হদচ্ সংগঠদ�ি �র�ীয়তা 
বাডাদ�াদত এবং এরট একরট ব্যরতিগত নপ্রািাইি দ্ািা রচরনিত কিা নযদত পাদি বদি। 
নেয়ািদহা্ডাি রাদ� যািা সেস্য, তািা ব্যরতিগত ভাদব অংেীোরিদত্বি োয়বদ্তা হদয় 
িাদক� �া, যরেও তািা নকাম্পার�ি �াদর এবং পক্ষ নিদক কাজ কদি নগদে�।  
যরে ভাি ভাদব “সীররত োয় নকাম্পার�” �র�ীয়তা রবরেষ্টভাদব ব্যবহাি কিদত চা�,তাহদি 
নকাম্পার�ি সেস্যদেি র� রত এটাদক আকৃরত অ�ুররত রেদত হয় নয� তাদেি উদদেে্য হয় 
রহৎ কর্ম কিা, গুরুত্বপূণ্ম ভাদব এদক প্রস্তুরতি জ�্য রদ�াদযাগ রেদত হদব, সব্মক্ষণ একজ� 
ন�াটারিি সাহায্য োিা, এর�রক সরররত ও সংগঠ� স্ািকরিরপ হদব তখ�।      
একরট সীররত োয় নকাম্পার�ি নিরজস্াি কিাি সরয় সরররতি র�বন্ধ েরিিপরে সম্পােদ� 

আজ নসই কাজ জরুিী হদি একই রেদ� ন�াটারি-চুরতিি সাদিই কিা সম্ভব, এবং, 
স্বাভারবক নক্ষদরে, ৩ নিদক ৪ রেদ�ি রদ্্য সম্ভব। 
এোডাও সাররগ্রক রসদস্দর একরট উচ্চ পয্মাদয়ি গ্যািারটি পাদব�, পিবত্মী র�ম্নরিরখত 
পরিেে্ম� এবং ডাটা িদি র�ভ্মিদযাগ্যতা, নযটা অত্যন্ত েক্ষ এবং উচ্চ প্রযুরতিি সদঙ্গ 
পরিচারিত।
ইতারিদত একরট ব্যবসারয়ক পরিচাি�া কিা যাদব একরারে রারিকা�া রহসাদব, অিবা, যরে 
বৃহত্তি হয় তাহদি কদপ্মাদিে� রহদসদব। 
উভয় প্ররতষ্া� ইতারিয়া� রসরভি নকাড এি আই� দ্ািা র�য়রন্ত্রত হয়। 
পৃিক উদে্যাতিা
পৃিক প্ররতষ্া� র�দজি ব্যবসা বা কৃরষকাদজি প্ররতষ্াদ�ি জ�্য সবদচদয় সহজ ও সাশ্রয়ী 
আইর� ব্যবস্া।
পৃিক প্ররতষ্া� উপদযাগী হদচ্� যািা কৃরষ বা নোট রারোি বারণজ্য অ�ু্াব� কিদত ইচু্ক 
তাদেি জ�্য এবং তাদেি যাদেি ব্যবসারয়ক আয়ত� খুব নবেী �য়।
এক রারে ঝুঁরকোি ব্যবসায়ী, ব্যরতিগতভাদব তাদেি সব বারণরজ্যক ঝঁুরক, ব্যি্মতাি সম্ভাব�া 
তাি কাঁদ্ র�দয় িাদক। রকন্তু অপি রেদক ব্যবসা পরিচাি�ায় তাি নোষণ কিা ব্যবসারয়ক 
েক্ষতা রেদয় প্রোসদ�ি নয নকাদ�া রসদ্ান্ত রতর� স্বা্ী� ভাদব র�দয় িাদক�।
এক রারে ব্যবসায়ী নয নকাদ�া সরয় সহদজ টাকা স্া�ান্তি কিদত পাদি� নকাম্পার� নিদক 
তাদেি ব্যরতিগত ব্যবহাদিি জ�্য।
এক রারে ঝুঁরকোি ব্যবসায়ী, নসই ব্যরতি, রযর� সবসরয় র�জস্ব বা অ�্য কাদিাি োিা, 
অি্মন�রতক কায্মক্রদর প্রদয়াজ�ীয় উৎপারেকা (ক্যারপটাি, শ্রর) ব্যবহাি কদি। 
নকাম্পার�ি ততরি কিা হয় ব্যবসায়ীক সকি সম্পে রেদয় যা একরারে রারিদকি কর্মকাদন্ড 
পরিচারিত হয় এবং এি �ার হদচ্ নকাম্পার�। ব্যবসা প্ররতষ্া� একবাি শুরু হদি, 
প্ররতষ্া�রট রবরক্র কিা নযদত পাদি একরারে রারিদকি দ্ািা যরে ব্যবসা পরিচাি�া কিদত 
�া চা� এবং এটাি রা� �গেীকিণ কিদত চায়। 
োরয়ত্ব পরিদপ্ররক্ষদত, এক রারে ঝঁুরকোি রারিদকি অবে্যই তাি নকাম্পার�ি ঋণ সরগ্র 
ব্যরতিগত সম্পে রেদয় রার�দয় ন�য়া িাগদব। 
ব্যবসাদয় এক রারে নকাদ�া “অংেীোি” িাকদত পািদব �া, রকন্তু নস সহদযাগীদেি রেদয় 
চাকিী কিাদত পািদব যাদেিদক কর্মচািী রহদসদব িাখদব। সহদযাগী কর্মীিা যরে ব্যবসায়ীক 
ব্যরতিি পরিবাদিি সেস্যদেি হ� তাহদি পারিবারিক ব্যবসা রহদসদব গণ্য হয় এবং তাি 
জ�্য রকেু রবদেষ র�য়র আদে। 
একরারে পৃিক প্ররতষ্া� শুরু কিাটা অদ�ক সহজ এবং এটা পরিপূিণ রকেু 
আ�ুষ্ার�কতায় সীরাবদ্। 
একরট ভ্যাট �াম্বাি নিরজদ্রেে� কিা এবং নয এিাকায় ব্যবসা অবরস্ত নস এিাকাি 
নচম্বাি অি করাদস্ম র�বন্ধ� কিাই যদিষ্।
একরট ব্যবসারয়ক কায্মক্রদরি নক্ষদরে এোডাও প্রদয়াজ�, িাইদসদন্সি প্রো� অিবা 
প্রদয়াজ�ীয় প্রোসর�ক অ�ুররত, নযটা ব্যবসায়ী কর্মকাদন্ডি উপি র�ভ্মি কদি। 
নকাম্পার� শুরুদত �ূ্য�তর রূি্� প্রদয়াজ� হয় �া। ব্যবসায়ীি পক্ষ নিদক ব্যবসাি রূি্� 
একরট ব্যাংক অ্যাকাউদটি িাখা হয় যা শু্ুরারে ব্যবসারয়ক কাদজ ব্যবহৃত হয়। 
একরট রভন্ন রবকপি হদত পাদি একরট চিরা� নকাম্পার� নক�া। নযর� ক্রদয়ি রবষয় হদত 
পাদি একরট নকাম্পার� বা তাি নকাদ�া োখা অি্মাৎ রকেু সম্পরত্ত (স্াবি ও অস্াবি 
সম্পরত্ত, প্রস্তুত যন্ত্রপারত, নট্ডরাক্ম, নপদটটি ইত্যারে) যা নকাম্পার�ি কাদজ র�দয়ারজত। 
আই� অ�ুযায়ী, নকাম্পার� রক�দত একরট পাবরিক ন�াটারি চুরতি অিবা ব্যরতিগত েরিি 
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এই সব রহদসব তি্যগুদিা প্রকাে কিদত হদব র�বন্ধ� পরেদত। যরে নকাম্পার� একরারে 
অংেীোরি রেদয় ততরি হয়, তাহদি এটাি রূি্দ�ি সমূ্পণ্ম পরিরাদণ অি্ম প্রো� কিদত 
হদব।

আ�রিররদটড নিসপন্সারবরিরট নকাম্পার� [società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)]
আ�রিররদটড নিসপন্সারবরিরট নকাম্পার� এর� একরট প্ররতষ্া� নযখাদ� আদে েুই ্িদ�ি 
নেয়াি অংেীোরি: সীরাবদ্ নেয়াি অংেীোি, যািা নকাম্পার� পরিচাি�া নিদক রবিত 
িাদক� এবং শু্ুরারে তািা রূি্� গঠদ� অংেগ্রহণ কদি িাদক�, এবং আদে�, সা্ািণ 
নেয়াি অংেীোরি, যািা সা্ািণত নকাম্পার� পরিচাি�ায় আই� গত ভাদব নযাগ রেদয় 
িাদক�, ব্যরতিগত এবং সীরাহী� ভাদব এিা োয়বদ্।  
আ�রিররদটড নিসপন্সারবরিরট নকাম্পার�দত নেয়াি অংরেোরি হওয়াি জ�্য এটাদক 
নেয়াদিি োিা র�্্মারিত কিা হয়, যিাযি ভাদব, আ�রিররদটড নিসপন্সারবরিরট নকাম্পার� 
এগুদিাদত, পাওয়াি র্যাদ�জদরটি নকাম্পার� পরিচািক নেি হাদত সীররত ভাদব, সারারজক 
োয়বদ্তা জ�্য নেয়া হয়। 
 
পাট্ম�ািরেপ নকাম্পার�
পাট্ম�ািরেপ নকাম্পার�ি আইর� ব্যরতিত্ব ন�ই: নকাম্পার�ি বা্্যবা্কতাি নক্ষদরে সেস্যিা 
োয়ী িাদক, একািদণ নকাম্পার�ি ঋণ (আইদ� রকেু ব্যরতক্রর বাদে) সেস্যিা তাদেি নো্ 
কদি। 
•  সা্ািণ পাট্ম�ািরেপ [la società semplice (S.s.)]
সা্ািণ পাট্ম�ািরেপ [la società semplice (S.s.)] এই কায্মক্রদরি নকবিরারে িাকদত 
পাদি অবারণরজ্যক অি্মন�রতক কায্মকিাপ, প্র্া�ত কৃরষ কায্মকিাপ। সংরব্াদ�ি জ�্য 
রিরখত আকাি প্রদয়াজ�। এই নকাম্পার�দত �ূ্য�তর রূি্দ�ি অরস্ত্ব এি প্রদয়াজ� ন�ই, 
তাই সেস্যিা সীরাহী� ভাদব সারারজক োয়বদ্তা জ�্য োয়ী, একরারে এখাদ�ি চুরতি 
রবপিীত হদি এই োয়বদ্তা নিদক িক্ষা নপদত পাদি। সা্ািণ পাট্ম�ািরেপ ব্যি্ম হদত 
পাদি �া। নকাম্পার�ি পরিচাি�া এবং উপস্াপ�া কিাি োরয়ত্ব অন্তগ্মত সা্ািণত প্ররতরট 
সেস্যদেি হাদত পৃিক ভাদব িাদক, এদক অদ�্যি কাে নিদক, যরে চুরতি অ�্যিায় �া হদয় 
িাদক।
•  নসাসাইরট পাট্ম�ািরেপ [società in nome collettivo (S.n.c.)];
নসাসাইরট পাট্ম�ািরেপ সরররতি র�বন্ধ� কিদত হদব শু্ু রারে পাবরিক পাবরিক চুরতি দ্ািা 
অিবা ন�াটারি দ্ািা সত্যারয়ত কিা ব্যরতিগত চুরতিি রা্্যদর এবং এই নকাম্পার� নিরজস্াি 
র�বন্ধ� কিা আবে্যক। নকাম্পার�ি �াদর (সারারজক �ার) অন্তত এক জ� অংেীোিদেি 
�ার ্ািণ িাখদত হদব এবং একরট ইরঙ্গত িাখদত হদব, যাি োিা স�াতি কিা যাদব নয 
এটা নসাসাইরট পাট্ম�ািরেপ। আই�গত ভাদব এি সব্মর�ম্ন রূি্� প্রদয়াজ� ন�ই। সেস্যিা 
হদি� সীরাহী� এবং পৃিকভাদব সারারজক োয়বদ্তা জ�্য োয়ী এবং এরটি জ�্য রবপিীত 
ভাদব চুরতি কিা যাদব �া।যাই ঘটুক �া নক�, নকাম্পার�ি পাও�াোি সিাসরি নকাম্পার�ি 
সেদস্যি কাে নিদক নে�া পরিদোদ্ি োরব কিদত পািদব �া, এি আদগ নকাম্পার�ি 
পাও�াোি নকাম্পার�ি সম্পদেি উপি নজািোি কিদত পািদব। নসাসাইরট পাট্ম�ািরেপ 
ব্যি্ম হদত পাদি এবং তাই সকি সেস্য ব্যি্ম হদত পাদি। নকাম্পার�ি পরিচাি�া এবং 
উপস্াপ�া কিাি োরয়ত্ব সা্ািণত প্ররতরট সেস্যদেি হাদত পৃিক ভাদব িাদক। অ�ুররত 
নেয়া যায় রবপিীত চুরতিদক, যাি োিা শু্ুরারে রকেু সেস্যদেি নকাম্পার� পরিচাি�াি 
োরয়ত্ব নেয়া যাদব। 

একজ� ন�াটারি দ্ািা সম্পারেত কিা আবে্যক, এটা জরা কিদত হদব নকাম্পার� 
নিরজস্াি অরিদস, সংরলেষ্ট নকাম্পার� র�বন্ধ� অরিদস শু্ু রারে �ার �রিভূরতিি পি, একরট 
সীররত োয় নকাম্পার� প্রকৃতপক্ষ ভাদব অরস্দত্ব এদসদে বিা নযদত পাদি। 
�র�ীয়তা গুরুতি ভাদব এখাদ� র�য়ন্ত্রণ কিদে প্রোস�: আপর� একরারে একজ� 
পরিচািক িাখদত পাদি� প্ররতষ্া� পরিচাি�াি জ�্য, একরট পিারে্ম ও পরিচাি�া কিাি 
সংগঠ� কিদত পাদি�, অিবা একরট সংযুতি পরিচাি�া সংগঠ� (নযখাদ� সব পরিচািক 
একই ভাদব কাজ কিদব, রাদ� সংযুতি ভাদব) অিবা তবকরপিক (রাদ� নযখাদ� প্রদত্যক 
পরিচািক একাকীত্ব ভাদব কাজকর্ম  কিদত পািদব), অিবা ররশ্রণ ভাদব পরিচাি�া কিাি 
সংগঠ� কিদত পাদি� নযখাদ� পরিচািক সংযুতি ভাদব, অপি রকেু কর্ম বা অ�্যা�্য ্িদ�ি 
কাজ কিদব এবং একাকীত্ব ভাদব অ�্যা�্য বারক সব কাজ কিদত পািদব (যা পাট্ম�ািরেপ 
নকাম্পার� তারিকাদত উদলেখ আদে)।  
একরট অত্যন্ত েিকারি সিঞ্জার যাদক এখাদ� বিা হয় রবদেষ আইর� অর্কাি যাি োিা 
প্রদত্যক পাট্ম�ািদেি নেয়া যায় রবদেষ রকেু নকাম্পার� পরিচাি�া কিাি োরয়ত্ব এবং 
িাদভি বণ্ট�।  
একরট সীররত োয় নকাম্পার�দত সব্মর�ম্ন নেয়াি রূি্� ১ ইউদিা। 
সীররত োয় নকাম্পার� (S.r.l) গুদিাি রূি্� ১০,০০০ হাজাি ইউদিাি সরা� বা উপদি, 
হয়, অখ� তাদেি চুরতি স্বাক্ষদিি সরয় কর পদক্ষ রূি্দ�ি ২৫% �গদে অি্ম প্রো� 
কিদত হদব, (রূি্� এি বারক পদি প্রো� কিদত হদব) এবং পুদিা বারক অংে সমূ্পণ্ম 
রবি পরিদো্ কিদত হদব রািারাি োিা।   
যখ� রূি্দ�ি পরিরাণ হদব ১০,০০০ এি র�দচ, এবং অন্তত ১ ইউদিা, রূি্� একরারে 
অি্ম োিা গ্রহণ কিা হদব এবং এটা পুদিা অংে চুরতি স্বাক্ষদিি সরয় অি্ম প্রো� কিদত 
হদব।  
এর�রক একরট ব্যবসারয়ক প্ররতষ্া� একজ� সেস্য োিা ততরি হয়, তখ� ও একই ভাদব 
রূি্� একরারে অি্ম প্রো� দ্ািা গ্রহণ কিা হদব।  
সীররত োয় নকাম্পার� সহজভাদব যাদেি ১০,০০০ ইউদিাি র�দচ রূি্� হদয় িাদক এবং 
তাদেি চুরতি স্বাক্ষদিি সরয় আই�গত ভাদব রকেু বা্্যতারূিক রকেু সারগ্রী র�্্মারিত 
হদয়দে: সারারজক রকেু র�য়র �র�ীয়তায় অ�ুররত নেয় �া। 

জদয়টি স্ক নকাম্পার� [società per azioni (S.p.A.)]
জদয়টি স্ক নকাম্পার� [società per azioni (S.p.A.)] অবে্যই একরট ক্যারপটাি 
নকাম্পার�ি �রু�া যা সব নচদয় বড আকৃরতি নট্রডং নকাম্পার� নযখাদ� অি্ম রবর�দয়াগ কিা 
যায়। 
েুরট নরৌরিক তবরেষ্ট্য হদচ্ সেস্যদেি সীররত োয় এবং সম্পেদক নেয়াদি রবভাগ কিা।   
জদয়টি স্ক নকাম্পার� র�য়ন্ত্রণ কিা হয় রবর্বদ্ অরডটি এি োিা: এদেি কাদে নেয়া 
হদয়দে পরিচাি�া সংগঠ� র�য়ন্ত্রণ কিাি জ�্য এবং আই� নরদ� এবং চুরতি স্বাক্ষদিি 
সরদয়ি নস কাজগুদিা হদচ্ রক�া তা নেখাি জ�্য। 
SPA ততরি কিা হয় একজ� ন�াটারিি সারদ� নয এই নকাম্পার�ি স্বাক্ষি র�বন্ধ� কদি� 
উপযুতি বারণরজ্যক র�বন্ধ� অরিদস (একই জায়গায় নযখাদ� প্র্া� কায্মািয় অবরস্ত)
সরস্ সম্পেদক সব্মর�ম্ন ১ ইউদিা রূি্য নেয়াদি পরিবত্ম� কিা যাদব।নেয়াদিি অংেগ্রহণ 
কিাি জ�্য নেয়াি স্বা্ী�ভাদব নক�াদবচা কিা যায়। এই নেয়াি রূি্� টাদক ততরি কিাি 
জ�্য প্রদয়াজ� হয় র�দম্ন ৫০,০০০ ইউদিা, এই অংদকি করপদক্ষ ২৫% (পঁরচে েতাংে) 
এি রূি্�, রাদ� ১২,৫০০ ইউদিা রেদত হদব ব্যবসারয়ক পরিচািদকি হাদত, এবং 
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•  রিররদটড পাট্ম�ািরেপ নকাম্পার� [società in accomandita semplice (S.a.s.)]। 
রিররদটড পাট্ম�ািরেপ নকাম্পার�দত েুই নশ্রণীি সেস্য িাদক:  
- সা্ািণ অংেীোি, যাদেি কাদে নকাম্পার�ি পরিচাি�া এবং উপস্াপ�া কিাি োরয়ত্ব 
িাদক, তািা পরিপূণ্ম সীরাহী� এবং একদজাট ভাদব সারারজক োয়বদ্তা র�দয় িাদক 
িাদক�। 
- সীরাবদ্ অংেীোি, যাদেি কাদে নকাম্পার�ি পরিচাি�া কিাি নকাদ�া োরয়ত্ব ন�ই, 
যাদেি সারারজক োয়বদ্তা সীররতভাদব রঠক ততটুকু, যতটুকু পরিরাদণ নস নকাটাদত 
নযাগো� কদিরেদিা, বারক রকেু ব্যরতক্রর আই� দ্ািা র�য়রন্ত্রত।  
নকাম্পার�ি �াদর (সারারজক �ার) অন্তত এক জ� অংেীোিদেি �ার ্ািণ িাখদত হদব 
এবং একরট ইরঙ্গত িাখদত হদব, যাি োিা স�াতি কিা যাদব নয এরট S.a.s. সীররত 
অংেীোি যরে নকাম্পার�দত তাি �ার রেদত সম্মরত নেয়, তাহদি রতর� সীরাহী� এবং 
আিাো আিাোভাদব ভাদব তৃতীয় পদক্ষি সারদ�, সা্ািণ অংেীোিদেি সদঙ্গ, সারারজক 
োয়বদ্তা জ�্য, জবাবরেরহ রেদত হদব।
নকাম্পার�ি সীরাবদ্ অংেীোরি যািা তািা প্রোসর�ক কাজ চািাদত পািদব� �া, �া পািদব 
নকাদ�া বদদোবস্ অিবা নকাম্পার�ি �াদর নি�দে� কিদত, শু্ু একরারে রবদেষ ক্ষরতা 
রেদয় পৃিক ব্যবসাি জ�্য অ্যাটর�্ম র�দয় নি�দে� কিদত পািদব। সীরাবদ্ অংেীোি নয 
নকাদ�া সেস্য, নয এই র�দষ্াজ্ঞা িঙ্ঘ� কিদব, োরয়ত্ব সীরাহী� এবং একাত্তা ভাদব সব 
সারারজক োয়বদ্তা ভাি তাি উপি আসদব। এর�রক তাদক ব্যবসারয়ক প্ররতষ্া� নিদক 
বাে নেওয়া যাদব।  

বাংিাদেদেি সম্পরত্ত আই�  
বাংিাদেদে পরিবাদিি সম্পরত্তি আই� র�ভ্মি কদি প্রিরত সংরলেষ্ট ব্যরতিি ্দর্মি উপি। 
নযদহতু বাংিাদেদে সাব্মজ�ী� নকাদ�া পারিবারিক আই� ন�ই এবং তাি কািদণ, এই 
গুরুত্বপূণ্ম নস্িদক আইর� র�য়ন্ত্রণ কিাি জ�্য রবরভন্ন ্র্মীয় আই�দক এখাদ� োড নেওয়া 
হয়। 
বাংিাদেেী খৃস্া� �াগরিকদেি জ�্য, সহ রারিকা�া সম্ভব �য়; নযদহতু এর� নকাদ�া 
রবদেষ আই� ন�ই, ইতারিদত নক�া সবরকেু সহ রারিকা�ায় িাকদব, নিক্স নিই রসদত 
অ�ুযায়ী।
বাঙারি রুসিরা� �াগরিকদেি জ�্য, নকাদ�া প্রকাদি সম্পরত্তি সহ রারিকা�া হওয়াি র�য়র 
ন�ই, নসই �াগরিক নযদকাদ�া স্াদ�ই িাকুক�া নকদ�া একরট দ্ন্দ্ব র�য়র নযদহতু অই নেদে 
আদে নিক্স নিই রসদত প্রদয়াগ কিা যাদব �া, তাই প্রদয়াগ কিদত হদব বাংিাদেদে প্রদযাজ্য 
আই� (সহ রারিকা�া �া হওয়াি)।
বাঙারি রহদুে �াগরিকদেি জ�্য নতর� নকাদ�া র�য়র ন�ই, নয নকাদ�া পণ্য নক�াি নক্ষদরে, 
নয নসই নক্রতা রববারহত োডাও সংঘাদতি তেি্মক নকা� র�য়র ন�ই। নসই অ�ুযায়ী 
ইতারিি রদ্্য নয নকাদ�া সম্পরত্ত গডা রদ� সহ রারিকা�া আদে বদি ্িা উরচত, কািণ 
গদবষণা োিা, রকেু েতি েত্ম অ�ুযায়ী নিক্স নিই সাইট, িা্রে আইর� সম্পরত্ত োস� োিা 
এরট র�য়রন্ত্রত হদয় িাদক নয নেদে সম্পরত্তটা অবরস্ত। 
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