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FCRA আইন 2010: বফশষ্ট্য, প্রয ়োজন, শনফন্ধন, 

ংয়োধনী 

FCRA ফ়ো পযযন কশিশফউন (রযগুযরন) আইন, 2010 শনশদিষ্ট্ ফযশি, শভশি ফ়ো ফযফ়োয ক়োছ রেযক 

শফযদী অফদ়োন এফং শফযদী আশিযে ি়োয স্বীকৃশি এফং ফযফ়োয শন ন্ত্রণক়োযী আইনগুশরযক একীবূি 

কযয। এশি জ়োিী  স্ব়োযেিয জনয ক্ষশিক়োযক শি ়োকর়োগুশরয ়োযে ম্পশকিি ফ়ো আনুলশিক 

শফল গুশরয জনয ম্পদগুশরয গ্রণযম়োগযি়ো এফং ফযফ়োযযকও রফআইশন শযযফ শিশিি কযয। 

স্বয়োষ্ট্র ভন্ত্রণ়োর  FCRA আইন প্রয ়োগ কযয। ম্প্রশি, MHA িদন্ত ভুরিুশফ ে়োক়ো শফশবন্ন এনশজওয 

FCRA শনফন্ধন ফ়োশির কযযযছ। শফযদী িশফর রযি ভস্ত এনশজও এফং শভশিগুশরযক অফযই 

FCRA -রি শনফশন্ধি যি যফ। 

FCRA শক? 

FCRA ফ়ো পযযন কশিশফউন রযগুযরন অয়োক্ট শফযদী িশফর ফ়ো অনুদ়োন শন ন্ত্রণ কযয এফং শনশিি 

কযয রম ি়োয়ো রদযয অবযন্তযীণ শনয়োত্ত়োয ়োযে আ কযযফ ন়ো। আইনশি, প্র়োেশভকব়োযফ 1976 

়োযর ়ো কয়ো য শছর, 2010 ়োযর ংয়োশধি য শছর এফং ি়োযযয 2020 ়োযর আফ়োয 

ংয়োধন কয়ো য শছর। ব়োযযি গশিি রক়োম্প়োশন ফ়ো অনয়োনয আইশন ত্ত়ো ফ়ো Inc ম়োয়ো ব়োযযিয 

ফ়োইযয ংশিষ্ট্ ়োখ়ো ফ়ো অশধবুি যয যছ ি়োয়ো এই আইযনয প্রশফধ়োযনয অধীন। 
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● বফযদশক অফদ়োন এফং আশিযে ি়ো শন ন্ত্রণ আইন FCRA 31 ভ়োিি, 1976-এ ়ো কয়ো 

য শছর, একশি স্ব়ো ত্ত়োশি, গণি়োশন্ত্রক প্রজ়োিযন্ত্রয নীশিগুশরযক ভুন্নি রযযখ ফযশি এফং 

ংস্থ়োগুশর কীব়োযফ শফযদী অফদ়োন এফং আশিযে ি়ো ফযফ়োয কযয ি়ো শন ন্ত্রণ কযয। 

● শফযদী িশফর গ্রণক়োযী অর়োবজনক ংস্থ়ো এফং য়োজননশিক রগ়োষ্ঠীগুশরয উয কযি়োয 

শন ন্ত্রণ ুযশক্ষি কয়োয জনয, FCRA 1976 ়োযর প্রণীি য শছর। 

● আইনশি 1984 ়োযর ংয়োধন কয়ো য শছর ম়োযি ভস্ত রস্বচ্ছ়োযফী ংস্থ়োগুশরযক স্বয়োষ্ট্র 

ভন্ত্রযকয ়োযে শনফন্ধন কযযি ফ়োধয কয়ো  । 

● আইনশি 2010 ়োযর ফ়োশির কয়ো য শছর এফং কযি়োয প্রশফধ়োন  একশি নিুন আইন শদয  

প্রশিস্থ়োশি য শছর। 

FCRA এয বফশষ্ট্য 

FCRA একশি ক়োি়োযভ়ো বিশয কযয ম়ো আন্তজি়োশিক অফদ়োযনয রক্ষযে অনুযণ কযযি যফ: 

● শফযদী অনুদ়োন ফ়ো িশফর রযি ইচু্ছক রমযক়োন শভশি, রগ়োষ্ঠী ফ়ো এনশজওগুশরযক অফযই 

FCRA আইন দ্ব়োয়ো আন্ড়োযর়োইন কয়ো শনযদিশক়ো রভযন িরযি যফ। এই ভস্ত এনশজওগুশরযক 

আইন অনু়োযয FCRA-রি শনফন্ধন কযযি যফ৷ 

● ভস্ত প্রয ়োজনী ি়ো ূযণ কয়ো যর প্র়োেশভক ়োাঁি ফছযযয যয শনফন্ধন ুননিফীকযণ কয়ো 

রমযি ়োযয। অেিননশিক, ়োভ়োশজক, শক্ষ়োগি, ধভিী  এফং বশিক রক্ষযগুশরয জনয, শনফশন্ধি 

দরগুশরযক ফ়োইযয রেযক অনুদ়োন গ্রণ কয়োয অনুভশি রদও ়ো য যছ। 

● আ কযযয অনুরূ অর্ি়োয এফং শযি়োনি প়োইর কয়ো প্রয ়োজন; MHA 2015 ়োযর নিুন 

প্রশফধ়োনগুশর প্রক়ো কযযশছর ম়োযি এনশজওগুশরযক প্রিযশ ি কযযি যফ রম শফযদী িশফর 
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গ্রণ কয়ো ব়োযযিয অখণ্ডি়ো এফং ়োফিযবৌভত্ব, অনয়োনয য়োযজযয ়োযে এয ফনু্ধত্বূণি ম্পকি, 

ফ়ো জ়োশিগি অ়োশন্ত ৃশষ্ট্ কযযফ ন়ো। 

● উযন্তু, এশি ফযরযছ রম শনয়োত্ত়ো ংস্থ়োগুশরযক শযয র-ি়োইযভ অয়োযে রদও ়োয জনয, এই 

জ়োিী  ভস্ত রস্বচ্ছ়োযফী ংস্থ়োগুশরযক ভূর ফয়োশকং ুশফধ়ো প্রদ়োনক়োযী জ়োিী  ফ়ো রফযক়োযী 

ফয়োকগুশরযি অয়োক়োউন্ট ফজ়ো  য়োখযি যফ। 

● শফধ়ো ক, য়োজননশিক দযরয দয, যক়োশয কভিি়োযী, শফি়োযক এফং শভশর্ ়ো দযযদয জনয 

রক়োযন়ো শফযদশ অফদ়োন গ্রণ কয়ো শনশলদ্ধ। 

FCRA এয প্রয ়োজন শক? 

জ়োিী  স্ব়োেি এফং অনয়োনয শফল গুশর এয ়োরে ম্পশকিি ফ়ো আনুলশিক শফল গুশর FCRA এয 

প্র়োেশভক রক্ষয। অনয়োনয আইশন শফধ়োযনয বফধি়ো, রমভন 2013 ়োযরয রক়োম্প়োশন আইন এফং 2014 

়োযরয রক়োম্প়োশন শফশধ, ধ়োয়োশি ফয়োখয়ো কযযি ফযফহৃি  । এনশজও এফং ি়োযদয প্রকিগুশরয ়োযে 

ম্পশকিি আশেিক উযদ্বগগুশর স্বচ্ছ এফং দ়ো ফদ্ধ ও ়োয জনয FCRA প্রয ়োজন৷ 

FRCA আইযনয রক্ষয র রফ শকছু কভিূশিয ভন্ব  কয়ো ম়ো এই রস্বচ্ছ়োযফী ংস্থ়োগুশরযক রভৌশরক 

অশধক়োয এফং ়োধ়োযণ জনগযণয স্ব়োেি যক্ষ়ো কয়োয অনুভশি রদ । শফযদী অফদ়োন এফং শফযদী 

আশিযে ি়ো শন ন্ত্রণ, রই়োযে  

● রদযয ়োফিযবৌভ অশধক়োয ও অখণ্ডি়ো যক্ষ়ো 

● জনগযণয আগ্র যক্ষ়ো 

● রমযক়োযন়ো আইনব়ো শনফি়োিযনয স্ব়োধীনি়ো যক্ষ়ো 
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● শফযদী য়োযষ্ট্রয ়োযে ম্পকি যক্ষ়ো 

● ধভিী , ়োভ়োশজক, ব়োল়োগি ফ়ো আঞ্চশরক রগ়োষ্ঠী, ফণি এফং ম্প্রদ়োয য ভযধয ়োশন্তূণি 

়োফস্থ়োন। 

FCRA শনফন্ধন 

FCRA আইযনয অধীযন, এনশজও এফং অনয়োনয ংস্থ়োগুশরযক প্রশি 5 ফছয য শনফন্ধন কযযি যফ। 

এই ়োাঁিশি উযেযযয জনয শফযদী অফদ়োন গ্রণ কয়ো রমযি ়োযয: 

1. ়োভ়োশজক 

2. শক্ষ়োভূরক 

3. ধভিী  

4. অেিননশিক 

5. ়োংসৃ্কশিক 

"জ়োিী  স্ব়োেি" ব্দশি শক্ষ়োগি, ়োংসৃ্কশিক এফং ধভিী   ়োভ়োশজক, অেিননশিক এফং ম্প্রদ়োয য 

ভূরযযফ়োযধয প্রশিযক্ষ়োযক শনযদি কযযি ়োযয। রমখ়োযন "শফযদী অফদ়োন" ব্দশি রক়োন ণয, ভুদ্র়ো 

(ব়োযিী  ফ়ো শফযদী) ফ়ো শফযদী উত্ দ্ব়োয়ো প্রণীি শনয়োত্ত়ো উ়োয, শফিযণ ফ়ো স্থ়োন়োন্তযযক রফ়োঝ়ো । 

FCRA আইন ংয়োধন 

FCRA 1976 
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আভয়ো ইশিভযধয আযর়োিন়ো কযযশছ, কীব়োযফ ফযশি এফং ংস্থ়োগুশর একশি স্ব়ো ত্ত়োশি, গণি়োশন্ত্রক 

প্রজ়োিযন্ত্রয নীশিগুশরযক ভুন্নি রযযখ শফযদী অফদ়োন এফং আশিযে ি়ো ফযফ়োয কযয ি়ো শন ন্ত্রণ 

কযযি, বফযদশক অফদ়োন এফং আশিযে ি়ো শন ন্ত্রণ আইন FCRA 31 ভ়োিি, 1976-এ ়ো কয়ো 

য শছর। শফযদী িশফর গ্রণক়োযী অর়োবজনক ংস্থ়ো এফং য়োজননশিক রগ়োষ্ঠীগুশরয উয কযি়োয 

শন ন্ত্রণ ুযশক্ষি কয়োয জনয, FCRA 1976 ়োযর প্রণীি য শছর। 

FCRA 2010 

FCRA 2010-এয অধীযন, ফযশিয়ো স্বয়োষ্ট্র ভন্ত্রণ়োরয য অনুযভ়োদন ছ়োড়োই শফযদ রেযক অনুদ়োন ংগ্র 

কযযি ়োযয। ম়োইয়োক, আশেিক যিি এই আন্তজি়োশিক ররনযদযন গৃীি ফি়োশধক শযভ়োণ র 

25,000 ি়োক়োয কভ। আইনশি শনশিি কযয রম শফযদী অনুদ়োন গ্রণক়োযীয়ো আইযন ফশণিি 

উযেযগুশর অনুযণ কযযফ। 

FCRA ংয়োধনী 2020 

FCRA 2020-এয প্রধ়োন শন ভগুশর শনম্নরূ: 

● এই আইযন যক়োশয কভিি়োযী ফ়ো কভিি়োযীযদয শফযদ রেযক অনুদ়োন গ্রণ কয়ো শনশলদ্ধ কয়ো 

য যছ। 

● FCRA আইন অনু়োযয, আশন এভন ক়োউযক শফযদী অনুদ়োন শদযি ়োযযফন ন়ো শমশন ি়োযদয 

গ্রণ কয়োয জনয অনুযভ়োশদি নন। 

● ভস্ত অশপ র়োল্ড়োয, শর্যযক্টয, ফ়ো একজন ফযশিয ভূর কভিি়োযী ম়োয়ো শফযদী অফদ়োন গ্রন 

কযয ফ়ো একশি ন়োিকযণ নশে শ়োযফ একশি আধ়োয নম্বয ে়োক়ো প্রয ়োজন। 
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● আইন অনু়োযয, ন ়োশদশিযি রেি ফয়োক অপ ইশন্ড ়োয ়োখ়োগুশর শুধুভ়োে FCRA অয়োক়োউন্ট 

শ়োযফ ফয়োকগুশরয দ্ব়োয়ো ভযন়োনীি অয়োক়োউন্টগুশরযি শফযদী অনুদ়োন গ্রণ কযযি ়োযয। 

● আইন অনু়োযয, প্র়োপ্ত শফযদী িশফযরয যফি়োচ্চ 20% প্র়োশনক খযি কব়োয কয়োয জনয 

ফযফ়োয কয়ো রমযি ়োযয। 

● এই আইযনয অধীযন, রকন্দ্রী  যক়োয রক়োনও ফযশিযক ি়োযদয শনফন্ধন ং়োে িয়োগ কয়োয 

অনুভশি শদযি ়োযয। 

FCRA ংি়োন্ত ভয়ো 

রক়োন শফযদী অনুদ়োন ফ়ো িশফর গ্রযণয রক্ষযে শনযলধ়োজ্ঞ়ো জ়োশিয স্ব়োযেিয জনয ক্ষশিকয ফযর 

শফযফশিি যি ়োযয। 

● একশি রফযক়োযী ংস্থ়োযক রক়োন অনুদ়োন রখ়োাঁজ়োয শবশত্তযি প্রিয়োখয়োন কয়ো রদযয অেিননশিক 

স্ব়োেিযক রনশিফ়োিকব়োযফ প্রব়োশফি কযয। 

● এখ়োযন রক়োন স্বচ্ছ শনযদিশক়ো প্রদ়োন কয়ো   ন়ো ম়ো "জ়োশিয স্ব়োযেিয" যক্ষ। 

● এশি ব়োযিী  ংশফধ়োযনয অনুযচ্ছদ 19(1)(A) এফং 19(1)(C) অনুযচ্ছযদ আভ়োযদয রদও ়ো 

ফ়োকস্ব়োধীনি়োয অশধক়োয এফং শভশিয স্ব়োধীনি়োযকও প্রব়োশফি কযয৷ 

● শফধ়োনগুশর অিযশধক দ্বযেিক শছর এফং য়োষ্ট্রযক উমুি শফযফশিি রমযক়োন উ়োয  ধ়োয়োশি প্রয ়োগ 

কয়োয জনয মযেষ্ট্ শফিক্ষণি়োয প্রস্ত়োফ কযযশছর। 

FCRA শক? 
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শফযদী অফদ়োন (শন ন্ত্রণ) আইন (FCRA), 2010 শনশদিষ্ট্ ফযশি, শভশি ফ়ো ফযফ়োয ক়োছ রেযক শফযদী অফদ়োন এফং শফযদী 

আশিযে ি়োয স্বীকৃশি এফং ফযফ়োয শন ন্ত্রণক়োযী আইনগুশরযক একীবূি কযয। এশি জ়োিী  স্ব়োযেিয জনয ক্ষশিক়োযক ফ়ো রই 

শি ়োকর়োগুশরয ়োযে ম্পশকিি ফ়ো আনুলশিক শফল গুশরয জনয এই ম্পদগুশরয গ্রণযম়োগযি়ো এফং ফযফ়োযযকও রফআইশন 

কযয। 

রক FCRA এয অধীযন শফযদী অফদ়োন ়োও ়োয রম়োগয ন ? 

শনম্নশরশখি ফযশিয়ো শফযদী অফদ়োন ়োও ়োয রম়োগয নন: 

1. শনফি়োিযন প্রশিদ্বশিি়ো কযযছন একজন প্র়োেিী 

2. র়োইযন্সপ্র়োপ্ত ংফ়োদযেয ম্প়োদক, প্রক়োক ফ়ো ক়োিুিন শিী 

3. রক়োযন়ো প্রশিষ্ঠ়োযনয কভিি়োযী ফ়ো যক়োশয ি়োকশযজীফী 

4. আইন দয 

5. য়োজননশিক ংগিন 

FCRA ংয়োধনী 2010 শক? 

FCRA 2010-এয অধীযন, রর়োযকয়ো স্বয়োষ্ট্র ভন্ত্রণ়োরয য অনুযভ়োদন ছ়োড়োই শফযদ রেযক অনুদ়োন ংগ্র কযযি ়োযয। 

ম়োইয়োক, আশেিক যিি এই আন্তজি়োশিক ররনযদযন গৃীি ফি়োশধক শযভ়োণ র 25,000 ি়োক়োয কভ। আইনশি শনশিি কযয 

রম শফযদী অনুদ়োন গ্রণক়োযীয়ো আইযন ফশণিি উযেযগুশর অনুযণ কযয। 

FCRA আইযনয অধীযন রক়োন ন়োগশযক অশধক়োয রশিি ফযর ভযন যচ্ছ? 

 

 FCRA ব়োযিী  ংশফধ়োযনয অনুযচ্ছদ 19(1)(A) এফং অনুযচ্ছদ 19(1)(C) রি আভ়োযদয রদও ়ো 

ফ়োকস্ব়োধীনি়োয অশধক়োয এফং শভশিয স্ব়োধীনি়োযক প্রব়োশফি কযয৷ 

 


