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অধ্যায় 

 

 

 

 

 

 

 ভুক্তরভাগী ও সািী সু িা আইন ,২০২০ 

চির ানাি যেরহরু্ অপ ারধ্  ভুক্তরভাগী ও সািী  অচধ্কা  ও স্বত্ব চনধ্তা ণ 

এবং যসই সকল অচধ্কা  ও স্বরত্ব  সু িা ও প্রিা করে একটি 

আইন একীভূর্ ক া ও সংজ্ঞাচয়র্ ক া সিীিীন োহা  উরেিয 

হইরব অপ ারধ্  ভুক্তরভাগী এবং সািী  সু িা সংক্রান্ত 

আন্তজত াচর্ক চবচধ্, িান এবং উপেুক্ত বযবহা  চনরুপণ কচ য়া 

কােতক  ও সংরিাধ্ন ক া; 

 

 প্রথি অধ্যায় 

সংচিপ্ত চির ানাি, প্রবর্ত ন এবং প্ররয়াগ 

সংচিপ্ত চির ানাি, 

পচ স  এবং প্রবর্ত ন 

১।  ক) আইনটি ভুক্তরভাগী ও সািী সু িা আইন, ২০২০ 

নারি পচ চির্ হইরব। 

খ্) উক্ত আইরন  বযাচপ্ত হইরব সিগ্র বাংলারদি এবং যে 

যকান যিৌজদাচ  আদালরর্ সকল চবিাচ ক কারজ ও যে 

যকান কচিিরন প্ররোজয হইরব; চকন্তু যকান যকার্ত  িািতাল, 

আদালর্ বা যকান কিতকর্ত া  সািরন উপস্থাচপর্ যকান 

হলিনািা চকংবা যকান সাচলরস প্ররোজয হইরব না। 



3 

 

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020. 
 

গ) ইহা ………….. হইরর্ কােতক  হইরব।  

সংজ্ঞাসিূহ ২।  চবষয় বা প্রসরে  পচ পন্থী যকান চকছু না থাচকরল, এই 

আইরন- 

(K) “KZ©„cÿ” অথত একটি সংস্থা োহা এই আইরন  অধ্ীরন কা ে সম্পাদন 

সম্পাদরন  জনয স কা  সিরয় সিরয় চনেুক্ত কচ রর্ 

পাচ রব; 

(L) “wkï” অথত আঠার া বছর   চনরি যে যকান বযচক্ত; 

(M) “Av`vjZ” অথত আচপল চবভাগ ও হাইরকার্ত  চবভাগ, এবং যে যকান 

যসিন আদালর্ বা িযাচজরের্ আদালর্ যেখ্ারন এই 

আইরন  র্িসীরল  অধ্ীন যকান অপ াধ্ অনুসন্ধান বা 

চবিা  বা আচপল বা চ চভিরন  জনয চবিা াধ্ীন  চহয়ারছ, 

র্া ইহা  অন্তভুত ক্ত হইরব;  

(N) “‡KvW” অথত যিৌজদাচ  দণ্ডচবচধ্, ১৮৯৮; (৫ নং আইন ,1898); 

(O) “Kwgkb” অথত জার্ীয় িানবাচধ্কা  কচিিন, দুনীচর্ দিন কচিিন 

এবং অনয যে যকান কচিিন যেখ্ারন অপ ারধ্  ভুক্তরভাগী 

ও িানবাচধ্কা  লঙ্ঘরন  চিকা  যকান বযচক্ত ও সািী 

অচভরোগ জানারর্ পার ; 

(P) “ZnwejÓ অথত আইন অনুসার  গঠির্ ভুক্তরভাগী ত্রাণ র্হচবল; 

(Q) “ûgwK” অথত যকান র্দন্তকা ী সংস্থা  চনকর্ চকংবা চবিা  বা আচপল 

বা চ চভিন িলাকালীন ভুক্তরভাগী বা সািী  সািযরক 

প্রভাবাচির্ কচ বা  উরেরিয যেরকান বযচক্ত  িা া প্রর্যি 

বা পর াি বা সম্ভাবয যে যকান ধ্ রণ  িাপ প্ররয়াগ,  

প্রচর্রিাধ্ বা প্রাণনাি অথবা িা ীচ ক িচর্  হুিচক 
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প্রদিতন, চনগ্রহ, বলপ্ররয়াগ, অববধ্ প্রভাব চবস্তা , সম্পরদ  

িচর্সাধ্ন চকংবা ভীচর্ প্রদিতন, অরেৌচক্তক প্রভাব বা যকান 

ধ্ রণ  হয় াচন ক া োহা চবিা  প্রচক্রয়ারক বযাহর্, 

প্রভাচবর্, দুবতল বা চবপরথ িাচলর্ কচ য়া অথবা একজন 

ভুক্তরভাগী বা সািীরক র্দন্ত প্রচক্রয়া পেতন্ত যপৌৌঁছারনা 

চকংবা ইহা  সহায়র্া যনওয়া অথবা যকান ট্রাইবুযনাল বা 

আদালরর্ সািয চদরর্ োইবা  পরথ বাধ্া প্রদারন  উরেরিয 

ক া হইয়া থারক। 

র্রব ির্ত  থারক যে, যকান ভুক্তরভাগী বা সািী ভীচর্ 

প্রদিতরন  চিকা  হইয়ারছন চকনা র্াহা োিাইরয়  সিয় 

যসবা প্রদানকা ী সংস্থা অবিযই চনচির্ হইরবনঃ 

• সম্ভাবয িািলায় অচভেুক্ত, র্াহা  পচ বার   সদসয বা 

সহরোগী এবং এিন যকান বযচক্ত চেচন অচভেুক্ত বা 

সািী হইরর্ পার ন র্াহারদ  র্ ি হইরর্ ভুক্তরভাগী বা 

সািী  প্রচর্ যেরকান ধ্ রণ  বযবহা ; 

• অপ ারধ্  প্রকৃচর্ এবং অচভরোরগ বচণতর্ পচ চস্থচর্ 

োহা  সচহর্ সম্ভাবয িািলা  যোগসূত্র পাওয়া োয়। 

যেৌন অপ াধ্ বা িানব পািার   চিকা  ভুক্তরভাগী  

যিরত্র সয়ংচক্রয়ভারব ভীচর্ প্রদিতন ক া হইয়ারছ 

বচলয়া ধ্চ য়া যনওয়া হইরব; 

• ভুক্তরভাগী  বয়স এবং েচদ প্রাসচেক হয় যসরিরত্র 

ভুক্তরভাগী  সািাচজক ও সাংসৃ্কচর্ক পচ চিচর্, ধ্িীয় 

চবশ্বাস বা  াজবনচর্ক ির্াির্, নৃর্াচিক পচ িয়, 

পাচ বাচ ক ও করিত  যখ্াৌঁ জ খ্ব ; 

(R) “Z`šÍg~jK Kvh©µg” অথত এই আইরন  র্িচসরল  আওর্ায় অপ াধ্ সংঘর্রন  

সারপরি অচভরোগ দারয়  বা সাধ্া ণ িারয়চ  কচ বা  



5 

 

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020. 
 

বযবস্থা গ্রহণ ক া চকংবা চবিা  চবভাগীয় র্দন্ত বা যকান 

র্দন্ত কিতকর্ত া িা া বা যকান র্দন্তকা ী সংস্থা িা া 

সম্পাচদর্ র্দন্ত সংক্রান্ত যে যকান কােতধ্া া গ্রহণ ক া; 

(S) “wePvwiK Kvh©µg” অথত এই আইরন  র্িচসরল  অধ্ীন অপ াধ্ সংঘর্ন 

সারপরি যকান আদালর্ বা ট্রাইবুযনারল যে যকান 

যিৌজদাচ  কােতক্রি; 

(T) “Awdm” অথত এই আইরন  ধ্া া যিার্ারবক প্রচর্চষ্ঠর্ ভুক্তরভাগী ও 

সািী সু িা অচিস এবং ইহা  যে যকান িাখ্া;  

(র্) “সু িা যসবা গ্রচহর্া” অথত এই আইরন  অধ্ীন সু িা প্রদান ক া হইয়ারছ এিন 

বযচক্ত; 

(V) “myiÿvi RvqMv” অথত ভুক্তরভাগী বা সািীরক চন াপরদ  াখ্াসহ অনযানয 

উরেিয পূ ণকরে না ী ও চিশু বান্ধব যকান স্থান, োহা  

িরধ্য স কা  পচ িাচলর্ বাচি, বযচক্তগর্ বাচি চকংবা 

যবস কাচ  সংস্থা  পচ িাচলর্ যকান স কা  স্বীকৃর্ 

প্রচর্ষ্ঠান, অন্তভুত ক্ত হইরব ; 

(W) “wbav©wiZ” অথত এই আইরন  অধ্ীন চবচধ্ িা া চনধ্তাচ র্; 

(X) “m¤úwK©Z e¨w³” অথত ভুক্তরভাগী বা সািী  পাচ বাচ ক সদসয অথবা অনয 

যকান চনকর্াত্মীয় চকংবা র্াহারদ  সহরোগী;  

(Y) ‘‡mev cÖ`vbKvix’ অরথত িন্ত্রণালয়সিূহ, স কাচ  চবভাগসিূহ ও 

অচধ্দপ্ত সিূহ অন্তভূত ক্ত হইরব োহা া এই আইরন  অধ্ীন 

যসবা প্রদান কচ রব।  এই আইরন  অধ্ীন চনম্নচলচখ্র্ 

িন্ত্রণালয়, চবভাগ ও অচধ্দপ্ত সিূহ ভুক্তরভাগী ও সািীরদ  

প্রচর্ যসবা প্রদান কচ রবঃ 

[একটি র্াচলকা প্রদান কচ রর্ হইরব] 
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(Z) “UªvBey¨bvjÓ অথত ১৯৭৪ সারল  চবরিষ িির্া আইন এবং অনযানয 

চবরিষ কােতক  আইরন  অধ্ীন প্রচর্চষ্ঠর্ চবরিষ 

ট্রাইবুযনাল;  

(_) “fz³‡fvMx” অথত এই আইরন  উরেিযকরে, অপ াধ্ সংঘর্রন  িরল 

বা িানবাচধ্কা  লঙ্ঘরন  িরল যে বযচক্ত বা বযচক্তবগত এই 

আইরন  র্িচসল অনুোয়ী এককভারব বা সািচষ্টকভারব 

িা ীচ ক, আরবগ সংক্রান্ত, আচথতক, সািাচজক বা 

িানচসকভারব িচর্গ্রস্থ হইয়ারছন এিন বযচক্ত বা স াসচ  

চনভত  িীল বা স াসচ  ভুক্তরভাগী  পচ বার   ভীর্সন্ত্রস্ত 

যকান সদসয এবং এিন যকান সদসয চেচন চবপদাপন্ন 

ভুক্তরভাগীরক সহায়র্া কচ বা  সিয় বা ভুক্তরভাগীরক 

আক্রিণ হইরর্ বাৌঁ িারনা  সিয় িচর্গ্রস্থ হইয়ারছন; 

(`) “fz³‡fvMx/mvÿx myiÿv” অথত দারয় কৃর্ অচভরোরগ নাি থাকুক বা না থাকুক 

অচভেুক্ত বা র্াহা  সহরোগী চকংবা অনয যকান বযচক্ত  

িা া ভীচর্ প্রদিতন, হয় াচন বা পুনঃচনগ্রহ হইরর্ ভুক্তরভাগী 

ও সািী  চন াপত্তা চবধ্ারন  জনয প্ররয়াজনীয় অচধ্কা , 

যসবা ও স্বত্ব, োহা  িরধ্য স্থানান্ত , অন্তভুত চক্ত, পচ চিচর্ 

পচ বর্ত ন, কাউরেচলং ও আচথতক সহায়র্া প্রদান অন্তভূত ক্ত 

হইরব; 

(a) “mvÿx” অথত এিন একজন বযচক্ত — 

(ক) চেচন অপ াধ্ সংঘর্ন বা যিৌচলক অচধ্কা  বা 

িানবাচধ্কার   লঙ্ঘরন  সারপরি যে যকান আইন 

প্ররয়াগকা ী সংস্থা বা িানবাচধ্কা  কচিিরন   প্রচর্চনচধ্  

চনকর্ র্থয চদয়া অচভরোগ দারয়  কচ য়ারছ এবং োহা  

চভচত্তরর্ যকান র্দন্ত হইয়ারছ বা হইরব; 

(খ্) চেচন যকান কচথর্ অপ াধ্ সংঘর্রন  বা যিৌচলক 
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অচধ্কা  অথবা িানবাচধ্কা  লঙ্ঘরন  র্দন্ত িলাকালীন 

যসই চবষরয় যে যকান আইন প্ররয়াগকা ী সংস্থা  প্ররে  

সমু্মখ্ীন হইয়ারছন এবং র্থয প্রদান কচ য়ারছন;  

(গ) চেচন যকান ভুক্তরভাগী  ক া অচভরোগ বা আইনানুগ 

বযবস্থা  সিথতরন দচলল বা বক্তবয দাচখ্ল কচ য়ারছন;      

(ঘ) চেচন যকান কচিিনরক র্থয প্রদান কচ য়ারছন বা 

যোগারোগ কচ য়ারছন;   

(ঙ) োহা  যকান আইন প্ররয়াগকা ী সংস্থা বা কচিিরন  

কারছ প্রদত্ত র্রথয  কা রণ, যকান বযচক্ত  চবরুরে যে যকান 

চবিাচ ক বা আধ্া চবিাচ ক প্রচক্রয়ায় বক্তবয প্রদান চকংবা 

স্বীকার াচক্ত প্রদারন  উরেরিয আদালর্ করৃ্ত ক র্লব 

হইবা  েরথষ্ট কা ণ  চহয়ারছ;               

(ি) যকান আদালর্ বা কচিিন করৃ্ত ক যকান চবিাচ ক 

চকংবা আধ্া চবিাচ ক প্রচক্রয়ায় বক্তবয প্রদান, স্বীকার াচক্ত 

বা যকান র্থয, চ রপার্ত  অথবা বস্তু প্রদারন  জনয সিন 

পাইয়ারছন; বা     

(ছ) একজন  াষ্ট্রীয় কিতকর্ত া চহসারব, কচথর্ সংঘটির্ 

অপ াধ্ বা যিৌচলক অচধ্কা  লঙ্ঘন চকংবা িানবাচধ্কা  

লঙ্ঘরন  বযাপার  র্দন্ত কচ য়ারছন, 

এছািাও ভুক্তরভাগী, চিশু সািী বা র্াহা  চপর্ািার্া বা 

অচভভাবক, এিন সািী  পচ বার   সদসয বা র্াহা  

উপ  চনভত  িীল যকান বযচক্ত অথবা এিন বযচক্ত  কারছ 

গুরুত্বপূণত অনয যে যকান বযচক্ত, একজন চবরিষজ্ঞ সািী 

এবং অনয একজন বযচক্ত োহা  চবরুরে যকান 

সরেহভাজন বা অচভেুরক্ত  পরি, আদালর্ বা কচিিরন 

সািী প্রদারন  জনয সিন জাচ  ক া হইয়ারছ; 
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(Y) “wjwLZ †hvMv‡hvM” অথত যে যকান িাধ্যরি যপ্রচ র্ পত্র, যেিন সাধ্া ণ বা 

য চজস্টািত  চিঠি, অনুচলচপ বা ইরলকট্রচনক যিইল; 

(c) “mvÿx myiÿv 

Av‡e`bcÎ” 

অর্থ সাক্ষী সুরক্ষা আদেশ চাইবার জন্য কর্তথ পদক্ষর নন্কট 

নন্র্থানরর্ ফরদে সাক্ষীর দ্বারা োনিলকত র্ একটি আদবেন্।  

সাক্ষী, র্াহার পনরবাদরর সেসয, বা র্াহার যর্াযর্ভাদব 

নন্যুক্ত পরােশথদকর দ্বারা এই আদবেন্টি কনরদর্ পানরদবন্;  

(d) “mvÿx myiÿv Znwej” অথত এই আইরন  অধ্ীন যোগয করৃ্ত পি করৃ্ত ক পাস ক া 

সািয সু িা আরদি বাস্তবায়রন  সিয় বযয় বহরন  জনয 

তর্চ  র্হচবল; 

(e) “সািী সু িা যসল” সািী সু িা আরদি বাস্তবায়রন  জনয পুচলি করৃ্ত ক 

চনরবচদর্ একটি যসল; 

  চির্ীয় অধ্যায় 

আইরন  উরেিয 

আইরন  উরেিয  ৩।  এই আইরন  উরেিয হইরব-  

(ক) ভুক্তরভাগী ও সািী  অচধ্কা  এবং স্বত্ব চনধ্তা ণ ক া, 

সিথতন ক া এবং প্ররয়াগ ক া, যসই সারথ এিন অচধ্কা  ও 

স্বত্ব প্রিা , সু িা, প্ররয়াগ এবং অনুিীলরন  জনয একটি 

পেচর্ প্রণয়ন;       

(ঘ) িচর্পূ ণ, পুনঃরুো  এবং পুনবতাসনসহ ভুক্তরভাগী  

জনয েথােথ প্রচর্কা  প্রদান; 

(ঙ) অপ ারধ্  ভুক্তরভাগী ও সািী  অচধ্কা  স্বত্ব প্রিা  ও 

সু িা  জনয  াষ্ট্র, চবিাচ ক কিতকর্ত া এবং স কাচ  

কিতকর্ত া  জনয দাচয়ত্ব ও কর্ত বয চনধ্তা ণ; এবং           

(ছ) অপ ারধ্  ভুক্তরভাগী ও সািী  সু িারথত সরবতাত্তি 

অনুিীলন গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন ক া। 
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 রৃ্র্ীয় অধ্যায় 

ভুক্তরভাগী ও সািী  অচধ্কা  ও স্বত্ব 

ভুক্তরভাগী  

অচধ্কা সিূহ 

৪। অপ ারধ্  চিকা  একজন বযচক্ত র্থা ভুক্তরভাগী চনরি  

অচধ্কা গুরলা পাইরবনঃ 

(ক) র্াহারক সির্া ও নযােযর্া  দৃচষ্টরর্ যদচখ্রর্ হইরব এবং 

র্াহা  িানচবক িেতাদা ও যগাপনীয়র্া  চদরক লি  াচখ্রর্ 

হইরব; 

(খ্) ভুক্তরভাগী একজন চিশু হইরল চিশু  স্বারথত  সবতাচধ্ক 

সু িা যদওয়া হইরব; 

(গ) চবচধ্রর্ যেই ভারব চনধ্তাচ র্ হইরব যসই ভারব দ্রুর্, 

েথােথ এবং নযােয প্রচর্কা  যদওয়া হইরব, এবং অপ ারধ্  

চিকা  হওয়ায় র্াহা  যে িচর্ বা যলাকসান হইয়ারছ যসর্া  

িচর্পূ ণ প্রদান ইহা  অন্তভুত ক্ত হইরব; 

(ঘ) হুিচক, ভীচর্প্রদিতন, প্রচর্চহংসা বা প্রচর্রিাধ্সহ 

যেরকারনা সম্ভাবয িচর্ হইরর্ েথােথভারব সু িা যদওয়া 

হইরব;  

(ঙ) অপ ারধ্  চিকা  হইয়া বযচক্ত যে িানচসক বা িা ীচ ক 

িচর্, তবকলয বা প্রচর্বচন্ধর্া  চিকা  হইয়ারছন যসটি  

চিচকৎসা যদওয়া হইরব; 

(ি) ভুক্তরভাগী যকারনা বযচক্ত  অনুর ারধ্  যপ্রচিরর্- 

(১) চর্চন যেই িচর্  চিকা  হইয়ারছন র্াহা  জনয যেই 

আইনী প্রচর্কা  পাইরর্ পার ন এবং িচর্পূ ণ ও relevant 

periods of prescription -এ  জনয যেই যদওয়ানী প্রচর্কা  
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পাইরর্ পার ন র্াহা সম্পরকত  সংচিষ্ট করৃ্ত পি বা চবভাগ 

র্াহারক অবচহর্ কচ রবন; 

(২) সংচিষ্ট থানা  ভা প্রাপ্ত কিতকর্ত া বা র্দন্তকা ী অনয 

যকারনা করৃ্ত পরি  িা া িলিান যকারনা র্দরন্ত  বযাঘার্ না 

কচ য়া, র্াহারদ  কারছ ভুক্তরভাগী  যদওয়া র্থয বা 

দারয় কৃর্ অচভরোগ সম্পরকত  যেই র্দন্ত িচলরর্রছ র্াহা  

অগ্রগচর্ র্াহারক অবচহর্ ক া হইরব; 

(৩) সংচিষ্ট থানা  ভা প্রাপ্ত কিতকর্ত া বা র্দন্তকা ী অনয 

যকারনা করৃ্ত পি, িািলা  প্রচসচকউর্  বা আদালর্ 

পচ দিতক অপ ারধ্  চিকা  ভুক্তরভাগীরক র্াহা  

দারয় কৃর্ বা চর্চন র্থয চদয়ারছন এিন অপ াধ্ সম্পচকত র্ 

শুনাচন  র্াচ খ্ এবং অগ্রগচর্ এবং চবিাচ ক কােতক্ররি  

চনষ্পচত্ত সম্পরকত  অবচহর্ কচ রবন; এরর্ আর া অন্তভুত ক্ত 

হইরব অসংচিপ্ত র্দন্ত, চবিা , আপীল এবং সংরিাধ্নী  

আরবদন, োহা এইসব কােতক্ররি  সারথ সমৃ্পক্ত অপ ারধ্  

চিকা  ভুক্তরভাগী  অচধ্কা  ও স্বরত্ব  করৃ্ত পি িা া হইরর্ 

পার ; 

(৪) সংচিষ্ট থানা  ভা প্রাপ্ত কিতকর্ত া বা র্দন্তকা ী অনয 

যকারনা করৃ্ত পি, িািলা  অচভিংসক, আদালর্ পচ দিতক 

বা সুপাচ নরর্নরিন্ট অি চপ্রজনস, চেচন প্ররোজয হইরবন, 

চর্চন অপ ারধ্  চিকা  ভুক্তরভাগীরক চনরম্নাক্ত 

ঘর্নাগুরলা  র্াচ খ্ অবচহর্ কচ রবন- 

(ক) জাচিন িঞু্জ ; 

(খ্) সরেহভাজরন  অবযাহচর্; 
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(গ) অচভেুরক্ত  চবরুরে যিৌজদাচ  কােতক্রি শুরু; 

(ঘ) সরেহভাজন বা অচভেুরক্ত  যদাষী সাবযস্ত হওয়া, 

দণ্ডারদি বা খ্ালাস; এবং 

(ঙ) ভুক্তরভাগী  ওপ  সংঘটির্ অপ ারধ্  অপ াধ্ী বা 

অচভেুক্ত আসািী  কা াগা  হইরর্ িুচক্ত এবং িুচক্ত  

কা ণসিূহ; এবং 

(৫) ভুক্তরভাগীরক িচর্ হইরর্ উত্তর ারণ  জনয যে 

চিচকৎসা যসবা, সািাচজক যসবা এবং অনয যে যকারনা  কি 

সাহােয যদওয়া সম্ভব যস সম্পরকত  র্াহারক অবচহর্ কচ রবন; 

(ছ) চর্চন যে যকান থানায় বা পুচলি চবভারগ  অনয যে যকান 

ইউচনর্ বা চবভারগ যিৌচখ্ক বা চলচখ্র্ভারব যকারনা অপ াধ্ 

ঘর্া সম্পরকত  র্থয জানাইরর্ পাচ রবন এবং পুচলি কিতকর্ত া 

যসই র্থয নচথভুক্ত কচ রবন এবং সংচিষ্ট র্দন্তকা ী 

করৃ্ত পি যসই র্থয চনয়া চন রপি ও বযাপক র্দন্ত 

পচ িালনা কচ রবন; 

(জ) যকারনা িলিান র্দরন্ত  বযাঘার্ না কচ য়া, ভুক্তরভাগী 

যেই অপ ারধ্  চিকা  হইয়ারছন বচলয়া অচভরোগ 

কচ য়ারছন র্াহা সম্পরকত  যিৌজদাচ  ও ির নচসক র্দন্ত 

এবং িযাচজরের্ করৃ্ত ক অনুসন্ধারন র্াহা  প্রচর্চনচধ্ 

চহসারব একজন আইনজীবী যপ্র ণ কচ রর্ পাচ রবন এবং 

প্ররয়াজরন অনুরূপ র্দন্তকা ী েথােথ ও যোগয করৃ্ত পরি  

সািরন যসই আইনজীবী প্রচর্চনচধ্ত্ব কচ রর্ পাচ রবন; 

(ঝ) যকান িলিান বা সিাপ্ত র্দরন্ত  বযাঘার্ না কচ য়া 

র্াহারক এই প্রচর্রবদনগুরলা  সর্যাচয়র্ অনুচলচপ যদওয়া 
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হইরব- Cause of death িিত, িয়নার্দন্ত প্রচর্রবদন, 

যিচিরকা-চলগযাল প্রচর্রবদন, আঙুরল  চিহ্ন য চজোর   

প্রচর্রবদন, স কাচ  চবরিষরক  প্রচর্রবদন, চবরিষজ্ঞ-প্রদত্ত 

অনয যকান প্রচর্রবদন এবং   প্রচর্রবদরন  সর্যাচয়র্ 

অনুচলচপ এবং যিৌজদাচ  কােতচবচধ্ যিার্ারবক পুচলি 

করৃ্ত ক িযাচজরের্ আদালরর্ দারয় কৃর্ প্রচর্রবদনঃ 

এই অনুরেরদ যেই প্রচর্রবদনগুরলা  কথা বলা হইয়ারছ 

যসগুরলা  সর্যাচয়র্ অনুচলচপ পাওয়া  জনয েখ্ন 

িযাচজরেরর্  কারছ আরবদন ক া হইরব, িযাচজরের্ 

পুচলরি  কারছ চজজ্ঞাসা কচ রবন যে এই প্রচর্রবদনগুরলা 

ভুক্তরভাগীরক চদরল চ রপার্ত টি  সারথ জচির্ িলিান 

যকারনা র্দন্ত বাধ্াগ্রস্ত হইরব বা হইবা  সম্ভাবনা  ারখ্ চকনা 

এবং েচদ যসই সম্ভাবনা  ারখ্ র্রব চর্চন উক্ত আরবদন 

নািঞু্জ  কচ রর্ পার ন; 

(ঞ) ভুক্তরভাগী যেই অপ ারধ্  চিকা  হইয়ারছন বচলয়া 

অচভরোগ কচ য়ারছন যসই অপ ারধ্  র্দরন্ত  পূরবত, 

র্দন্তকালীন ও র্দরন্ত  প , এবং অ-সংচিপ্ত অনুসন্ধান, 

চবিা  ও আপীলসহ চবিাচ ক কােতক্রিসিূরহ  পূরবত ও 

কােতক্রি িলাকারল সংচিষ্ট প্রচসচকউর্র   সারথ চলচখ্র্ 

যোগারোগ বা আইনজীবী িা া প্রচর্চনচধ্ত্ব ক াইরর্ 

পাচ রবন; 

(র্) ভুক্তরভাগী যেই অপ ারধ্  চিকা  হইয়ারছন বচলয়া 

অচভরোগ কচ য়ারছন যসই অপ ারধ্  র্দন্তকা ী 

কিতকর্ত া  সারথ চলচখ্র্ যোগারোগ বা আইনজীবী িা া 

প্রচর্চনচধ্ত্ব ক াইরর্ পাচ রবন এবং উক্ত কিতকর্ত া হইরর্ 
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যসই যোগারোগ বা প্রচর্চনচধ্রত্ব  প্রচর্চক্রয়া/উত্ত  লারভ  

অচধ্কা ী হইরবন; 

(ঠ) অপ াধ্ সংচিষ্ট অ-সংচিপ্ত অনুসন্ধান, চবিা , আপীল 

এবং সংরিাধ্রন  আরবদনসহ সকল চবিাচ ক ও আধ্া-

চবিাচ ক কােতক্ররি উপচস্থর্ থাচকরর্ পাচ রবন, েচদ না 

আদালর্, কচিিন বা অনয ট্রাইবুযনাল িরন কর  যে 

ভুক্তরভাগী কােতক্ররি অনয সািয শুচনরল র্াহা  চনরজ  

সািয আদরর্ প্রভাচবর্ হইরর্ পার  অথবা র্াহারক 

শুনাচন  যকারনা যকারনা অংরি উপচস্থর্ না হইরর্ চদরলই 

যকবল নযায়চবিা  ক া োইরব এবং এই কা ণসিূহ নচথবে 

হইরর্ হইরব; 

(ি) চর্চন যেই অপ ারধ্  চিকা  হইয়ারছন র্াহা  সারথ 

জচির্ চবিাচ ক বা আধ্া-চবিাচ ক কােতক্ররি উপচস্থর্ 

থাচকরর্ ও অংি চনরর্ যেই সাহােয বা র্থয র্াহা  দ কা  

হইরব যসগুরলা র্াহারক যদওয়া হইরব; 

(ঢ) কােতক্ররি  বযাঘার্ না ঘর্াইয়া, অপ াধ্ সংচিষ্ট অ-

সংচিপ্ত অনুসন্ধান, চবিা , আপীল এবং সংরিাধ্রন  

আরবদনসহ যিৌজদাচ  কােতক্ররি  চবচভন্ন পেতারয় 

আইনজীবী িা া প্রচর্চনচধ্ত্ব ক াইরর্ পাচ রবন এবং েখ্ন 

অনুর াধ্ ক া হইরব র্াহারক এর্দুরেরিয আইনী 

সহরোচগর্া যদওয়া হইরব; 

(ণ) অপ াধ্ী যদাষী সাবযস্ত হইবা  প  এবং দণ্ড প্রদারন  

পূরবত, ভুক্তরভাগী বযচক্তগর্ভারব বা আইনজীবী  িাধ্যরি 

আদালরর্  কারছ উপস্থাপন কচ রর্ পাচ রবন যে ঐ 

অপ ারধ্  িরল ভুক্তরভাগী  যদহ, িানচসক অবস্থা, 
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কিতসংস্থান, জীচবকা বা বৃচত্ত, আয়, জীবনিান, সম্পচত্ত এবং 

অনযানয তজবচনক চবষয়সিূহ র্থা র্াহা  জীবন কীভারব 

িচর্গ্রস্ত হইয়ারছ; 

(প) অপ াধ্ী যদাষী সাবযস্ত হইয়া আপীল বা চ চভিরন  

আরবদন কচ রল যেই আদালর্ উক্ত আপীল বা সংরিাধ্রন  

আরবদন এ  চবিা  কচ রর্রছন যসই আদালরর্  চনকর্ 

ভুক্তরভাগী বযচক্তগর্ভারব বা আইনজীবী  িাধ্যরি 

আদালরর্  কারছ উপস্থাপন কচ রর্ পাচ রবন যে ঐ 

অপ ারধ্  িরল ভুক্তরভাগী  যদহ, িানচসক অবস্থা, 

কিতসংস্থান, জীচবকা বা বৃচত্ত, আয়, জীবনিান, সম্পচত্ত এবং 

অনযানয তজবচনক চবষয়সিূহ র্থা র্াহা  জীবন কীভারব 

িচর্গ্রস্ত হইয়ারছ; 

(ি) করৃ্ত পরি  যকারনা বযচক্ত যদাষী সাবযস্ত হওয়া 

অপ াধ্ী  িিা িঞু্জ  বা িাচস্ত িওকুি চবরবিনা কচ রর্ 

থাচকরল ভুক্তরভাগীরক যনাটিি যদওয়া হইরব এবং 

ভুক্তরভাগী করৃ্ত পরি  িা ির্ উক্ত বযচক্ত  চনকর্ 

উপস্থাপন কচ রর্ পাচ রবন যে ঐ অপ ারধ্  িরল 

ভুক্তরভাগী  যদহ, িানচসক অবস্থা, কিতসংস্থান, জীচবকা বা 

বৃচত্ত, আয়, জীবনিান, সম্পচত্ত এবং অনযানয তজবচনক 

চবষয়সিূহ র্থা র্াহা  জীবন কীভারব িচর্গ্রস্ত হইয়ারছ; 

ভুক্তরভাগী  স্বত্ব  ৫। (১) ধ্িত, বণত, যগাত্র, চলে বা জন্মস্থান চনচবতরিরষ একজন 

ভুক্তরভাগী সংচিষ্ট কিতকর্ত া যেিন: চবিা ক, প্রচসচকউিন, 

থানা, র্দন্তকা ী কিতকর্ত ারদ  চনকর্ িানচবক িেতাদা 

পাইবা  অচধ্কা ী হইরবন সারথ র্দন্তকা ী, আধ্া-চবিাচ ক 

ও চবিাচ ক করৃ্ত পরি  চনকর্ নযােয ও সম্মানপূণত বযবহা  
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পাইবা  অচধ্কা ী হইরবন। 

(2) অপ ারধ্  চিকা  বযচক্ত র্থা ভুক্তরভাগী অপ াধ্ 

ঘটিবা  িরল বযয় ও আদালর্ বা কচিিরন র্াহা  

অচভরোগকৃর্ অপ াধ্ ঘটিবা  বা যিৌচলক অচধ্কা  লঙ্ঘন 

হইবা  বা িানবাচধ্কা  লঙ্ঘন হইবা  সারথ সংচিষ্ট 

চবিাচ ক বা আধ্া-চবিাচ ক কােতক্ররি অংি যনওয়া  

খ্ িস্বরূপ করৃ্ত পরি  চনকর্ হইরর্ একটি চনচদত ষ্ট অরে  

র্াকা পাইরবন। 

(৩) ভুক্তরভাগী অপ ারধ্  চিকা  হইবা  িরল যে িা ীচ ক 

বা িানচসক িচর্, তবকলয বা প্রচর্বচন্ধর্া  চিকা  হইয়ারছন 

র্জ্জনয  ারষ্ট্র  চনকর্ হইরর্ েথােথ চিচকৎসা যসবা, ঔষধ্ 

ও অনযানয চিচকৎসা সুচবধ্াসহ যে যকান প্ররয়াজনীয় 

চিচকৎসা দাচব ও অজত ন কচ রর্ এবং প্ররয়াজনীয় পুনবতাসন 

ও কাউরেচলং যসবা  জনয অচধ্কা ী হইরবন। 

(৪)  াষ্ট্র েচদ প্ররয়াজনীয় সম্পদ না থাকায় বা অপেতাপ্ত 

হওয়ায় উপধ্া া ২-এ  অধ্ীরন ভুক্তরভাগী  দাচব ক া 

যসবাসিূহ চদরর্ অসিথত হয়, র্াহরল ভুক্তরভাগী অপ ারধ্  

চিকা  হইবা  িরল যেই িা ীচ ক বা িানচসক িচর্, 

তবকলয বা প্রচর্বচন্ধর্া  চিকা  হইয়ারছন র্জ্জনয 

প্ররয়াজনীয় চিচকৎসা, পুনবতাসন ও কাউরেচলং যসবা  বযয় 

চনবতারহ  জনয করৃ্ত পরি  কারছ আচথতক সাহারেয  জনয 

আরবদন ক া  অচধ্কা ী হইরবন। 

(৫) নৃর্াচিক সম্প্রদারয়  একজন ভুক্তরভাগী এিআইআ  

দারয়র   সিয়, সংচিষ্ট িযাচজরের্ বা আদালরর্  চনকর্ 

নাচলিী দ খ্াস্ত দারয়র   সিয়, চবিা সহ র্দন্ত প্রচক্রয়া ও 
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আইনী কােতক্ররি  সকল পেতারয় যদাভাষী পাওয়া  

অচধ্কা ী হইরবন। 

সািী  স্বত্ব  ৬।  (১) ধ্িত, বণত, যগাত্র, চলে বা জন্মস্থান চনচবতরিরষ একজন 

সািী র্াহা  িেতাদা ও যগাপনীয়র্া  প্রচর্ েথােথ লিয 

য রখ্ র্দন্তকা ী, আধ্া-চবিাচ ক ও চবিাচ ক করৃ্ত পরি  

চনকর্ নযােয ও সম্মানপূণত বযবহা  পাইবা  অচধ্কা ী 

হইরবন। 

(২) সািীরক যেইসব কা রণ হয় াচন, ভীচর্প্রদিতন, 

বলপ্ররয়াগ বা অর্যািা  ক া োইরব না- 

(ক) যকান অপ াধ্ ঘর্া বা যিৌচলক অচধ্কার   লঙ্ঘন বা 

িানবাচধ্কার   লঙ্ঘন সম্পরকত  যকান র্থয প্রদান কচ রল; 

(খ্) যকান অপ াধ্ সম্পরকত  িলিান র্দরন্ত বা যিৌচলক 

অচধ্কার   লঙ্ঘন বা িানবাচধ্কার   লঙ্ঘন সম্পরকত  

িলিান র্দন্ত বা অনুসন্ধারন চববৃচর্ চদরর্ যস্বোয় আগাইয়া 

আচসরল; 

(গ) অচভরোগকৃর্ অপ াধ্ ঘর্া বা যিৌচলক অচধ্কার   

লঙ্ঘন বা িানবাচধ্কার   লঙ্ঘন সম্পরকত  আদালর্ বা 

কচিিরন  সািরন সািয প্রদান কচ রল। 

(৩) সািী যকান অপ াধ্ ঘর্া বা যিৌচলক অচধ্কার   লঙ্ঘন 

বা িানবাচধ্কার   লঙ্ঘন সম্পরকত  আইনপ্ররয়াগকা ী 

করৃ্ত পরি  চনকর্ র্থয প্রদান কচ বা  কা রণ বা অচভরোগ 

দারয়  কচ বা  কা রণ বা আদালর্ বা কচিিরন  সািরন 

সািয প্রদান কচ বা  কা রণ অথবা আইনী কােতক্রি শুরু 

কচ বা  কা রণ যেই প্রকৃর্ বা সম্ভাবয িচর্, হুিচক, 
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ভীচর্প্রদিতন, প্রর্যচধ্কা  বা প্রচর্রিারধ্  চিকা  হইরর্ 

পার ন যসইসব হইরর্ সু চির্ থাচকবা  অচধ্কা ী হইরবন; 

(৪) নৃর্াচিক সম্প্রদারয়  একজন সািী চবিা সহ র্দন্ত 

প্রচক্রয়া ও আইনী কােতক্ররি  সকল পেতারয় যদাভাষী 

পাওয়া  অচধ্কা ী হইরবন। 

উো  অচভোরন  সিয় 

ভুক্তরভাগী  সু িা  

জনয চবরিষ চবধ্ান 

৭।  থানায় েখ্ন ধ্ষতণ, অপহ ণ বা না ী বা চিশু পািা  এই 

সকল অপ ারধ্  নাচলি ক া হইরব, উক্ত থানা  ভা প্রাপ্ত 

কিতকর্ত া অথবা অনূযন উপপচ দিতক পদিেতাদা  যকান 

কিতকর্ত া বণতনা যিার্ারবক ঘর্না  চবস্তাচ র্ চবব ণী 

নচথভুক্ত কচ রবন এবং র্া প  ের্ দ্রুর্ সম্ভব ঘর্নাস্থরল 

ভুক্তরভাগীরক/ভুক্তরভাগীরদ রক উো  কচ রর্ গিন 

কচ রবন। এই ধ্ রন  অপ ারধ্  চিকা  ভুক্তরভাগীরদ রক 

উোর   সিয় চনরম্নাক্ত সাহােয ও সু িা চদরর্ হইরব- 

(ক) ভুক্তরভাগী না ী হইরল উোর   প  পুচলি কিতকর্ত া বা 

কনরস্টবল বা উো  অচভোরন েুক্ত অনয যকান বযচক্ত 

ভুক্তরভাগী  পচ িয় যগাপন  াচখ্রবন এবং জনগরন  চনকর্ 

বা গণিাধ্যরি প্রকাি কচ রবন না, ইহা  বযার্যয় ঘটিরল ধ্া া 

৩৬(৫) প্ররোজয হইরব; 

(খ্) উোর   প  র্াৎিচনকভারব অপ াধ্ীরদ  

িনাক্তক রণ  যিরত্র ভুক্তরভাগী ও অচভরোগকা ী  

পচ িয় যগাপন  াচখ্রর্ হইরব এবং র্াহারদ  িুখ্ ঢাচকয়া 

 াচখ্রর্ হইরব অথবা চিচহ্নর্ক ণ প্রদিতণী এ  সিয় কারলা 

পদত া  বযবস্থা কচ রর্ হইরব; ইহা  বযার্যয় ঘটিরল ধ্া া 

৩৬(৫) প্ররোজয হইরব; 
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(গ) পুচলি কিতকর্ত া  দাচয়ত্ব হইরব ভুক্তরভাগী  চববৃচর্ 

অনুসার  উক্ত অপ াধ্কারণ্ড দণ্ডচবচধ্ এবং অনয যকান 

চবরিষ আইরন  ধ্া া প্ররোজয হইরল এজাহার  বা সাধ্া ণ 

িারয়চ রর্ সুচনচদত ষ্টভারব যসই আইনগুরলা  প্রাসচেক ধ্া া 

উরেখ্ ক া।  পচর্র্ালয় বা অনয যকান স্থারন পুচলি 

অচভোরন  সিয়, েচদ সম্ভব হয়, অনচর্চবলরে চনবচন্ধর্ 

যবস কা ী সংস্থাসিূহ ও স্থানীয় স কার   প্রচর্চনচধ্রদ  

িাকা োইরর্ পার ।  সব থানায় না ী সিাজকিীরদ  একটি 

র্াচলকা  াচখ্রর্ হইরব োহা া ভুক্তরভাগী উোর   যিরত্র 

সহরোচগর্া কচ রর্ পাচ রবন; 

(ঘ) এরূপ যকান ঘর্না  র্থয পাইবা  সারথ সারথই প্ররর্যক 

পুচলি কিতকর্ত া  জনয উো  অচভোন শুরু ক া এবং 

চনরজ র্াহা র্দা চক ক া বাধ্যর্ািূলক - বচলয়া করৃ্ত পি 

চবজ্ঞচপ্ত প্রকাি কচ রবন। 

উো  অচভোরন  প  

ভুক্তরভাগী  সু িা 

৮।  পুচলি করৃ্ত পি ভুক্তরভাগীরক উো  কচ বা  প  এবং 

উো -প বর্ী র্দন্ত ও চবিাচ ক কােতক্ররি  সিয় চনরম্নাক্ত 

সু িাসিূহ প্রদান কচ রবনঃ 

(ক) উো  হইবা  প  ভুক্তরভাগীরক অচভেুরক্ত  চনকর্ 

হইরর্ আলাদা  াচখ্রর্ হইরব।  উোর   প  পুচলি 

কিতকর্ত া না ী বা চিশু ভুক্তরভাগীরক উো -প বর্ী 

চজজ্ঞাসাবারদ  সিয় একজন সিাজকিী বা সহরোগী 

বযচক্ত, না ী ভুক্তরভাগী  যিরত্র সম্ভব হইরল না ী কিী, 

উপচস্থর্ থাচকরর্ হইরব; 

(খ্) অনূযন সাব-ইেরপক্ট  পদিেতাদা  যকান পুচলি 
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কিতকর্ত া ভুক্তরভাগী  চববৃচর্ গ্রহণ কচ রবন; 

(গ) চববৃচর্ গ্রহণ কচ বা  সিয় এবং/অথবা চজজ্ঞাসাবারদ  

সিয় ভুক্তরভাগী বযচক্তটি যে একজন অচভেুক্ত বযচক্ত নরহন 

– এ চবষয়টি চবরবিনায়  াচখ্য়া পুচলি কিতকর্ত া ভুক্তরভাগী  

সারথ সম্মান ও িেতাদাপূণত বযবহা  কচ রবন।  উো  কচ বা  

প  র্াৎিচনকভারব প্ররয়াজরন অচিরস  খ্ রি দি 

কাউরেল  িা া ভুক্তরভাগীরক কাউরেচলং ক াইরর্ হইরব; 

(ঘ) ভুক্তরভাগীরক র্ৎিণাৎ যকান চন াপদ স্থারন স াইয়া 

চনরর্ হইরব এবং উোর   প  অচিস র্াৎিচনকভারব 

একজন িাক্তার   িাধ্যরি র্াহা  যিচিকযাল প ীিা  

বযবস্থা কচ রবন; 

(ঙ) অচিরস  এক বা একাচধ্ক সদসয উক্ত চন াপদ স্থারন 

ভুক্তরভাগীরক পচ দিতন, র্িাবধ্ান ও সহায়র্া কচ রবন। 

ভুক্তরভাগী  চনকর্ অনয বযচক্তরদ  োর্ায়ার্ অচিরস  

করঠা  র্িাবধ্ারন থাচকরব।  ভুক্তরভাগী সািচয়কভারব 

চন াপদ স্থান ছাচিয়া বাচহ  হইরর্ িাইরল অচিস করৃ্ত ক এই 

কারজ  জনয স্বীকৃর্ একজন সিাজকিী র্াহা  সারথ 

থাচকরবন;  

(ি) ভুক্তরভাগীরক েচদ আপার্দিতরন একজন নাবালক 

বচলয়া িরন হয়, র্াহা  েত্ন ও সু িা  জনয চকরিা  চহসারব 

চবরিষ সুচবধ্া সিৃে বযবস্থায়  াচখ্রর্ হইরব এবং িচিি 

ঘণ্টা  িরধ্য র্াহারক চনকর্র্ি িযাচজরেরর্  সািরন 

উপচস্থর্ ক াইরর্ হইরব।  জন্ম-িৃরু্য চনবন্ধন আইন, ২০০৬ 

অনুসার  বা চসটি করপতার িরন  অধ্ীরন ক া জন্ম ও িৃরু্য 

চনবন্ধরন  য চজো  এ  ভুচক্ত বা চবদযালয় র্যারগ  
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সনদপত্ররক ভুক্তরভাগী  বয়রস  প্রিাণ চহসারব গ্রহণ 

কচ রর্ হইরব। এই ধ্ রন  যকান ভুচক্ত বা সনদ না পাইরল 

এর্দুরেরিয করৃ্ত পরি  স্বীকৃর্ একজন যিচিরকা চলগযাল 

চবরিষরজ্ঞ  ির্ানুসার  বয়স চনণতয় কচ রর্ হইরব;  

(ছ) র্দন্তকা ী কিতকর্ত া চন াপদ স্থারন ভুক্তরভাগীরদ  যকান 

বনু্ধ বা র্াহা  পছেিরর্া যকান আইনজীবী, েচদ থারক, বা 

চন াপদ স্থারন  সুপাচ রন্টরেন্ট বা সু িা কিতকর্ত া বা 

অনুরিাচদর্ সিাজকিী  উপচস্থচর্রর্ ভুক্তরভাগীরদ  

চবস্তাচ র্ সািয চববৃচর্ নচথভুক্ত কচ রবন এবং ইহা 

অচভেুরক্ত  চবরুরে আদালর্ কােতক্ররি িািলা  নচথরর্ 

অন্তভুত ক্ত হইরব। স্বের্ি সিরয়  িরধ্য সকল অচভেুক্তরক 

আর্ক কচ বা  জনয সব কি যিষ্টা কচ রর্ হইরব। এই 

আইরন  র্িচিলভুক্ত যকান অপ াধ্ ঘর্া  চ রপার্ত  পাইবা  

প  অপ ারধ্  র্দন্ত সমূ্পণত ক া হইরব এবং ৬০ চদরন  

িরধ্য িাজত িীর্ প্রদান কচ রর্ হইরব। অপ াধ্ীরক খু্ৌঁচজয়া 

বাচহ  কচ রর্ ভুক্তরভাগী  সহায়র্া যনওয়া োইরর্ পার ।  

বয়স চনণতয় প্রচক্রয়া  

সিয় ভুক্তরভাগী  সু িা 

৯।  উোর   প  ভুক্তরভাগী  বয়রস  সর্যর্া চনরূপণ ও 

যেৌন হয় াচন চনণতরয়  জরনয পুচলি কিতকর্ত া ভুক্তরভাগীরক 

এর্দুরেরিয করৃ্ত পরি  স্বীকৃর্ একজন যিচিরকা চলগযাল 

চবরিষরজ্ঞ  সািরন উপচস্থর্ ক াইরবন, যেন- 

(১) র্াহা  বয়স চনণতয় ক া োয়, েচদ অনয যকান প্রিাণ 

পাওয়া না োয়;  

(২) যেৌন হয় াচন বা ধ্ষতরণ  িরল সৃষ্ট ির্ বা সচহংসর্া বা 

প্রচর্র ারধ্  চিহ্ন চনণতয়;  

(৩) ভুক্তরভাগী েচদ না ী বা বাচলকা হয় র্াহরল যিচিকাল 



21 

 

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020. 
 

প ীিা  সিয় করৃ্ত পি অনুরিাচদর্ একজন না ী 

সিাজকিী বা ভুক্তরভাগী  পচ বার   একজন না ী সদসয 

বা র্াহা  পছেিরর্া একজন না ী আইনজীবী র্খ্ন যসই 

করি অবস্থান কচ রবন। প ীিায় েচদ ভুল হইবা  

অচভরোগ ওরঠ, র্রব ভুক্তরভাগী  সুচবধ্ারথত চির্ীয় ির্াির্ 

গ্রহণ ক া হইরর্ পার । 

ভুক্তরভাগী ও সািী  

দাচয়ত্ব  

১০।  এই আইরন  উরেিয পূ ণকরে ভুক্তরভাগী ও সািী  

কর্ত বয হইরব চনম্নরূপঃ 

(ক) অপ াধ্ ঘটিরল সিয় িরর্া চবদযিান আইনানুসার  

উপেুক্ত সংস্থা বা করৃ্ত পিরক অবচহর্ ক া; 

(খ্) অপ ারধ্  র্দন্ত বা চবিাচ ক কােতক্ররি র্দন্তকা ী বা 

চবিাচ ক করৃ্ত পিরক সহায়র্া ক া; 

(গ) অপ ারধ্ জচির্ বযচক্তরক বাৌঁ িারর্ র্দন্তকা ী করৃ্ত পি 

বা আদালরর্  সািরন উপচস্থচর্ হইরর্ চব র্ না থাকা এবং 

উপচস্থর্ হইরল র্াহারক বাৌঁ িারনা  উরেরিয যকান চববৃচর্, 

সািয বা প্রিাণ না যদওয়া; 

(ঘ) র্াহা  চনরজ  আসল নাি, পদচব, ঠিকানা, যর্চলরিান 

নাো , ইরিইল ঠিকানা জানারনা এবং যসগুরলা পচ বচর্ত র্ 

হইরল ের্দ্রুর্ সম্ভব অবচহর্ ক া। 

ভুক্তরভাগী চহসারব 

চবরবচির্ হইরবন না 

১১।  (১) এই আইরন  অনযত্র োহাই থাকুক না যকন, 

একজন বযচক্ত েচদ চনরম্নাক্ত অবস্থাগুরলারর্ িচর্গ্রস্ত হন 

বা িা া োন, চর্চন বা র্াহা  পচ বার   যকান সদসয 

ভুক্তরভাগী বচলয়া গণয হইরবন নাঃ 

(ক) চবদযিান আইরন  আত্ম িা  চবধ্ানানুসার  যকউ 



22 

 

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020. 
 

চনরজ  বা অনয কার া যদহ, জীবন, সম্পচত্ত বা সম্ভ্রি  িা 

কচ রর্ যগরল; 

(খ্) চবদযিান আইরন  চবধ্ানানুসার  যকান চন াপত্তাকিী 

উপেুক্ত করৃ্ত পরি  আরদরি র্াহা  দাচয়ত্ব পালন কচ রর্ 

যগরল; 

(গ) র্দন্তকা ী করৃ্ত পি র্াহা  এখ্চর্য়ার   অধ্ীরন র্দন্ত 

কচ রর্ যগরল; 

(ঘ) এিন অবস্থায় কাজ কচ রল োহা  িরল যিৌজদাচ  দায় 

প্রেুক্ত হয়, 

র্াহা সরিও, েচদও যসই যিৌজদাচ  দায় অপ াধ্ী  বয়স, 

িানচসক অসুস্থর্া, কূর্বনচর্ক দায়িুচক্ত বা অবস্থানগর্ 

দায়িুচক্ত  কা রণ হইরর্ হইরব এিন নরহ, র্বু এই আইরন  

উরেরিয  স্বারথত ধ্চ য়া যনওয়া হইরব যে, বযচক্তটি অনুরূপ 

অপ াধ্ কচ য়ারছন এবং সংচিষ্ট বযচক্তরক ভুক্তরভাগী ধ্ া 

হইরব; 

(২) উপধ্া া (১) এ োহাই থাকুক না যকন, এই আইরন  

যকানচকছুই উক্ত উপধ্া া  অবস্থাধ্ীন ভুক্তরভাগী বা িৃর্ 

যকান বযচক্তরক সহায়র্া ক া হইরর্ স কা রক চনবৃত্ত 

কচ রব না। 

 িরু্থত অধ্যায়  

জরু ী ভুক্তরভাগী  জনয চবরিষ সু িা 

সু িা  জনয আরবদন 

 

১২।  (১) এই আইরন  র্িচসল অনুোয়ী যকারনা অপ ারধ্  

ভুক্তরভাগী বা সািী োহা  চবশ্বাস  চহয়ারছ যে, র্দন্তিূলক 
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বা চবিাচ ক কােতক্রি িলাকালীন, পূরবত বা পর , র্াহা  

ভুক্তরভাগী বা সািী হওয়া  দরুণ, যকারনা বযচক্ত, পচ চির্ 

হউক বা অপচ চির্, বা অচভেুক্ত বযচক্ত বা র্াহা  বা 

র্াহারদ  সহরোগীরদ  িা া র্াহা  (ভুক্তরভাগী) বা র্াহা  

পচ বার   যকারনা সদসয হুিচক  সমু্মখ্ীন হইয়ারছন বা 

সমু্মখ্ীন হইরর্ পার ন, র্াহা হইরল যসই সংচিষ্ট কােতক্ররি  

র্দন্তকা ী অচিসা  বা যেই থানায় যিৌজদাচ  িািলাটি 

দারয়  ক া হইয়ারছ বা হইরব যসখ্ানকা  অচিস ইনিাজত  বা 

পাবচলক প্রচসচকউর্  বা অচিরস  যে যকারনা সদরসয  

চনকর্ র্াহা  এ জার্ীয় চবশ্বারস  চ রপার্ত  বা কা ণ যপ্র ণ 

কচ রর্ পাচ রব; 

(২) উপ-ধ্া া (১) এ  অধ্ীরন যে বযচক্ত  কারছ উক্তরুপ 

চ রপার্ত  দাচখ্ল ক া হইয়ারছ, যসই বযচক্ত আরবদনকা ীরক 

সু িা  জনয আরবদন কচ রর্ সহায়র্া কচ রব এবং 

আরবদনটি র্ৎিণাৎ চবরবিনা ও প্ররয়াজনীয় আরদরি  

জনয চিি যিরট্রাপচলর্ন িযাচজরের্ বা চিি জুচিচিয়াল 

িযাচজরের্ এবং পঞ্চি অধ্যারয় উচেচখ্র্ ভুক্তরভাগী ও 

সািীরদ  সু িা অচিরস  চনকর্ দাচখ্ল কচ রবন; 

সু িা  জনয আরদি  

 

১৩।  চিি যিরট্রাপচলর্ন িযাচজরের্ বা চিি জুচিচিয়াল 

িযাচজরের্ ধ্া া ১২ এ  অধ্ীরন বা র্াহা  চনজস্ব উরদযারগ 

আরবদন গ্রহরণ  চবষরয় িািলা  প্রকৃচর্ এবং পচ চস্থচর্ 

চবরবিনা কচ রবন এবং ভুক্তরভাগী বা সািীরক সু চির্ 

স্থারন যপ্র ণ কচ বা  জনয আরদি চদরবন।  র্রব ির্ত  থারক 

যে পঞ্চি অধ্যারয় উচেচখ্র্ ভুক্তরভাগী ও সািীরদ  সু িা 

অচিরস  সকরল বা ইহা  যবচি ভাগ সদসযই সন্তুষ্ট হইরবন 



24 

 

©Tapas Kanti Baul, Barrister-at-Law and Manusher Jonno Foundation. 14 November 2020. 
 

যেঃ 

(ক) এই আইরন  র্িচসল অনুসার  অচভেুক্ত অপ াধ্ 

যেখ্ারন র্দন্তকা ী কােতক্ররি ভুক্তরভাগী বা সািী  চববৃচর্ 

যদওয়া  প্ররয়াজন হইরর্ পার  বা প্রিাণ চদয়ারছ বা যে 

যকারনা আদালরর্ বা ট্রাইবুযনারল অপ াধ্ী  চবিার   জনয 

সািয যদওয়া  প্ররয়াজন হইরর্ পার ; 

(খ্) র্াহা  চববৃচর্ বা সািয, ইরর্ািরধ্য যদওয়া বা যনওয়া 

হউক বা না হউক, সংচিষ্ট িািলা  উপাদানগর্ 

চবষয়গুরলা  সংস্থাপন বা সিথতরন  জনয প্ররয়াজনীয়; 

(গ) চর্চন বা র্াহা  পচ বার   যকানও সদসয হুিচক  

সমু্মখ্ীন হইয়ারছন বা হওয়া  সম্ভাবনা  চহয়ারছ। 

সু চির্ বযচক্ত  

অচধ্কা  এবং সুচবধ্াবচল 

 

 

 

 

 

 

 

১৪।  সু চির্ বযচক্ত  জনয চনম্নচলচখ্র্ অচধ্কা  এবং 

সুচবধ্াবচল থাচকরব:  

(ক) ের্িণ না পেতন্ত যে যকারনা র্দন্ত কােতক্ররি চববৃচর্ বা 

সািয প্রদান অথবা হুিচক বা ভয় বা হয় াচন  অবসান 

ঘরর্, োহাই যিরষ সংগঠির্ হইরব, র্র্িণ পেতন্ত সু চির্ 

আবাসন সুচবধ্া সম্পন্ন সু চির্ জায়গায় থাচকরর্ হইরব।  

পচ চস্থচর্ সিথতনরোগয হইরল ভুক্তরভাগী বা সািী অচিরস  

খ্ রি স্থান পচ বর্ত ন এবং/অথবা বযচক্তগর্ পচ িয় 

পচ বর্ত রন  অচধ্কা ী হইরবন। অনুরূপ প্ররয়াজনীয়র্া  

যিরত্র সম্পচকত র্ বযচক্ত  জনয এই অচধ্কা টি বচধ্তর্ ক া 

োইরর্ পার ;  

(খ্) েখ্নই সম্ভব হইরব অচিস সু চির্ বযচক্তরক জীচবকা 

চনবতারহ  উপায় অজত রন সহায়র্া কচ রব। অনুরেদ (ক) 
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অনুোয়ী স্থানান্তচ র্ সু চির্ বযচক্ত র্াহা  বা র্াহা  উপ  

চনভত  িীল পচ বার   জনয অচিস করৃ্ত ক চনধ্তাচ র্ পচ িাণ 

বা সিরয়  জনয অচিস হইরর্ সহায়র্া লারভ  অচধ্কা ী 

হইরব; 

(গ) প্রচসচকউর্  বা র্দন্তকা ী কিতকর্ত ারদ  সারথ 

সািাৎকার   পািাপাচি আদালর্ বা ট্রাইবুযনারল র্াহা  

সািয প্রদারন  জনয উপচস্থচর্ বা চিচ য়া আসা  জনয, 

অচিস েুচক্তসের্ ভ্রিণ বযয় এবং জীচবকা ভার্া স ব াহ 

কচ রব, োহা  পচ িান অচিস চনধ্তা ণ কচ রর্ পার ।  

সাহােযকা ী বযচক্ত বা বযচক্তগণ আদালর্ বা ট্রাইবুযনাল বা 

প্রচসচকউর্  বা র্দন্তকা ী কিতকর্ত া  চনকর্ র্াহা  

গিনাগিরন  সিয় র্াহারক সে দান কচ রব; 

(ঘ) সু চির্ জায়গায় থাকাকালীন বা র্াহা  সািয যদওয়া  

দাচয়রত্ব  কা রণ চর্চন েচদ অসুস্থ বা িচর্গ্রস্ত হন র্াহরল 

অচিস চনজস্ব খ্ রি সমূ্পণত চন াপত্তা  সচহর্ স কাচ  বা 

যবস কাচ  হাসপার্াল বা চিচনরক র্াহা  চিচকৎসা, 

হাসপার্ারল ভচর্ত  এবং ঔষধ্ স ব ারহ  বযবস্থা কচ রব; 

(ঙ) এই আইরন  র্িচসল অনুোয়ী উপচ উক্ত অচধ্কা  

এবং সুচবধ্াবচল সু চির্ বযচক্তরদ রক র্দন্তকা ী বযচক্ত 

এবং আদালর্ বা ট্রাইবুযনারল উপচস্থর্ এবং র্দন্ত ও চবিার  

চনচবতরে চববৃচর্ বা সািয যদওয়া  জনয র্াহারদ  সিি 

কচ য়া যর্ালা  জনয প্রদান ক া হইরব; 
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ভুক্তরভাগী/সািী 

সু িা  অবসান  

১৫।  অচিস চলচখ্র্ আরদরি  িাধ্যরি যকারনা সু চির্ 

বযচক্ত  সু িা বযবস্হা বাচর্ল কচ রর্ পাচ রব, েচদ 

অচিরস  সংখ্যাগচ ষ্ট ির্াির্ যদয় যে, 

(ক) সু চির্ বযচক্ত  সু িা আ  হুিচক  সমু্মখ্ীন নরহ; 

(খ্) সু চির্ বযচক্ত  জনয সরন্তাষজনক চবকে বযবস্হা ক া 

হইয়ারছ; 

(গ) যেই অবস্থা  জনয সু চির্ বযচক্তরক সু িা এবং 

সহায়র্া প্রদান ক া হইয়ারছ র্াহা  অবসান ঘটিয়ারছ; 

(ঘ) সু চির্ বযচক্তরক যেই কা রণ র্দন্ত বা চবিাচ ক 

কােতক্ররি চববৃচর্ বা সািয প্রদারন  জনয সু িা প্রদান ক া 

হইয়াচছল র্াহা প্রদারন অস্বীকা  বা বযথত হইরল; 

(ঙ) েখ্ন যকারনা সু চির্ বযচক্ত চলচখ্র্ভারব প্রদত্ত সু িা 

বযবস্থা অবসান কচ বা  অনুর াধ্ কচ রব। 

 াষ্ট্রপরি  সািী  ১৬।  যে যকারনা বযচক্ত চেচন অপ াধ্ সংগঠরন অংি 

চনয়ারছন এবং  ারষ্ট্র  পরি সািী হইরর্ ইেুক, চর্চন 

আরবদন কচ রর্ পাচ রবন এবং যকাি ও সািয আইন, 

১৮৭২ এ  চবধ্ান অনুোয়ী যোগয হইরল, েখ্নই চনম্নচলচখ্র্ 

পচ চস্থচর্ উপচস্থর্ হইরব র্খ্নই র্াহারক এই আইরন  

অধ্ীরন অচিস করৃ্ত ক প্রাসচেক সু িা/চন াপত্তা যদওয়া 

হইরবঃ 

(ক) এই আইরন  র্িচসরল  অধ্ীরন যেই অপ াধ্ সিূরহ 

র্াহা  সািয গ্রহণ ক া হইরব যসই অপ াধ্সিূহ; 

(খ্) র্াহা  সারিয  অসীি প্ররয়াজনীয়র্া  চহয়ারছ; 
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(গ) যেখ্ারন সংঘটির্ অপ ারধ্  েথােথ চবিার   জনয 

অনয যকান প্রর্যি প্রিাণ নাই; 

(ঘ) চর্চন তনচর্ক ববত র্া/অসচ্চচ ত্রর্া  সচহর্ সম্পচকত র্ 

যকারনা অপ ারধ্  জনয যকারনা সিয় যদাষী সাবযস্ত হন 

নাই। 

ভুক্তরভাগীরদ  পুনবতাসন  ১৭।  (১) করৃ্ত পি সিারজ পািা  ও বাচণচজযক যেৌন 

যিাষরণ  চিকা  না ী-পুরুষ ও চিশুরদ  িানচবক িেতাদা ও 

আত্ম-সম্মারন  সচহর্ সেচর্পূণত েথােথ পুনবতাসরন  বযবস্থা 

চনচির্ কচ রব; 

(২) ধ্ষতণ, অপহ ণ ও পািার   চিকা  বযচক্তরক উো  

কচ বা  প  র্াৎিচনকভারব সু চির্ স্থারন  াচখ্বা  

প্ররয়াজনীয় বযবস্থা কচ বা  পািাপাচি অচিস এবং 

করৃ্ত পি িচর্গ্রস্থ বযচক্তরক আচথতক ও অনযানয উপারয় 

সহায়র্া কচ বা  বযবস্থা কচ রব ের্িণ না র্াহারক উপেুক্ত 

কিতসংস্থারন  সুরোগ প্রদান কচ য়া পুনবতাচসর্ ক া হয়;  

(৩) অচিস পািা কা ী চিশুরদ  পচ বা রক সহায়র্া প্রদান 

কচ বা  জনয কিতসংস্থান গযা াচন্ট চস্কি, কৃচষ ভরু্ত চক এবং 

চিচকৎসা সহায়র্া  িরর্া চবরিষ পচ কেনা প্রণয়ন কচ রব। 

করৃ্ত পি িচর্গ্রস্থ চিশুরদ  স্নার্ক এবং কিতসংস্থান পেতন্ত 

র্াহারদ  চিিা  জনয প্ররয়াজনীয় আচথতক সহায়র্া প্রদান 

কচ রব; 

(৪) অচিস একজন উো কৃর্ ভুক্তরভাগীরক সািাচজক 

গ্রহণরোগযর্া এবং পাচ বাচ ক সিথতন চনচির্ না কচ য়া 

এবং ভুক্তরভাগী িচহলা বা চিশু পুন ায় ধ্ষতণ, পািা  এবং 

বাচণচজযক যেৌন যিাষরণ  চিকা  হইরব না – বচলয়া সন্তুষ্ট 
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না হওয়া পেতন্ত র্াহা  পচ বার   কারছ যি র্ পাঠাইরব না;  

দ্রুর্ শুনাচন বা চবিা  ১৮।  এই আইরন  অধ্ীরন যেখ্ারন যকারনা সু চির্ 

বযচক্তরক প্ররয়াজনীয় সু িা, অচধ্কা  এবং সুরোগ-

সুচবধ্াসিূহ স ব াহ ক া হইয়ারছ, র্াহা চবিা  চবভাগীয় 

কােতক্ররি  যিরত্র প্ররয়াজনীয় সািী, র্দন্তকা ী করৃ্ত পি 

এবং আদালর্ বা ট্রাইবুযনাল এই িািলা  র্াৎিচণক শুনাচন 

বা চবিা  চনচির্ কচ রব এবং গ্রহণরোগয িাজত চির্ দাচখ্ল 

ক া হইরর্ চর্ন িারস  িরধ্যই ের্ দ্রুর্ সম্ভব উক্ত প্রচক্রয়া 

যিষ কচ রব। 

 পঞ্চি অধ্যায় 

ভুক্তরভাগী এবং সািীরদ  জনয অচিস 

ভুক্তরভাগী এবং সািী 

সু িা অচিস প্রচর্ষ্ঠা 

১৯। (১) আইন, চবিা  ও সংসদ চবষয়ক িন্ত্রনালরয়  অধ্ীরন 

স কা  প্রচর্টি যজলায় একটি অচিস স্থাপন কচ রব, এই 

আইরন  অধ্ীরন অপ ারধ্  সচহর্ জচির্ ও সািয গ্রহরণ  

জনয িচর্গ্রস্থরদ  সািী ও সািয যদওয়া  জনয 

প্ররয়াজনীয় সু িা, চিচকৎসা, চিচনকাল ও কাউরেচলং 

সহায়র্া এবং সু চির্ চন াপত্তা প্রদারন  লরিয; 

(২) িীি যিরট্রাপচলর্ন িযাচজরেরর্  বা চিি জুচিচিয়াল 

িযাচজরের্-এ  সভাপচর্রত্ব আইন চবিা  ও সংসদ চবষয়ক 

িন্ত্রণালয় ও সিাজকলযাণ চবভাগ হইরর্ একজন কচ য়া 

কিতকর্ত া, স কা  স্বীকৃর্ িানবাচধ্কা  আইনজীবী সংগঠন 

হইরর্ একজন িচহলা আইনজীবী, সংঘটির্ অপ ারধ্  

একজন র্দন্ত কিতকর্ত া এবং পাবচলক প্রচসচকউর্র   

সিিরয় ভুক্তরভাগী ও সািী সু িা অচিস গঠির্ হইরব;  

(৩) স কা  েরথাপেুক্ত িরন কচ রল, অচিচসয়াল 
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যগরজরর্  িাধ্যরি এিন বযচক্তরদ  সভাপচর্ ও সদসয 

িরনানীর্ কচ য়া যজলাচভচত্তক ভুক্তরভাগী ও সািী সু িা 

অচিরস  িাখ্া কচ রর্ পার । 

এই আইরন  আওর্ায় 

ভুক্তরভাগী এবং সািী 

সু িা চনবন্ধক ন 

২০।  (১) সম্ভব হইরল অচিসটি ইরলকট্রচনক প্রচক্রয়া িা া, 

এই আইরন  আওর্ায় সু িা সুচবধ্াসিূহ স ব াহ ক া 

হইয়ারছ এই ধ্ রণ  ভুক্তরভাগী এবং সািীরদ  একটি 

য চজস্টা  বজায়  াচখ্রব; 

(২) য চজস্টার  প্রচর্টি সু চির্ বযচক্ত  যিরত্র চনম্নচলচখ্র্ 

চবব ণ অন্তভুত ক্ত হইরব- (ক) সু চির্ বযচক্ত  নাি এবং 

র্াহা  চপর্া ও িার্া  নাি; (খ্) এই আইরন  অধ্ীরন 

সু চির্ বযচক্তরক একটি নরু্ন পচ িয় প্রদত্ত হইরল র্াহা  

নরু্ন নাি; (গ) থানা  নাি এবং যপাস্ট যকাি নে , 

যর্চলরিান নে , িযাক্স নে সহ সমূ্পণত অস্থায়ী এবং স্থায়ী 

ঠিকানা এবং সু চির্ বযচক্ত  ইরিল অযারেস, েচদ থারক; 

(ঘ) সু িা সিাপ্ত হইবা  র্াচ খ্। 

 ষষ্ঠ অধ্যায়  

িচর্পূ ণ এবং িচর্পূ ণ শুল্ক  
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অন্তবতর্ীকালীন 

িচর্পূ রণ  আরদি 

যদওয়া  িির্া  

২১।  (১) যেখ্ারন র্াৎিচণকভারব ভুক্তরভাগী বযচক্ত  

চিচকৎসা ক া বা িচর্পূ ণ প্রদান বা যে যকান ধ্ রন  ত্রাণ 

সহায়র্া স ব াহ ক া প্ররয়াজন, যসখ্ারন আদালর্ এই 

ধ্ রন  বযচক্তরক অন্তবতর্ীকালীন চিচকৎসা ক া বা 

িচর্পূ ণ প্রদান বা যে যকান ধ্ রন  ত্রাণ সহায়র্া প্রদান 

কচ বা  জনয আরদি চদরর্ পার ন; 

(২) উপধ্া া (১) এ উচেচখ্র্ আরদি যদওয়া হইরল, িচর্গ্রস্থ 

বযচক্তরক র্হচবল হইরর্ িচর্পূ ণ বা ত্রারণ  পচ িাণ প্রদান 

ক া হইরব; 

(৩) যেখ্ারন অচভেুক্ত বযচক্ত আদালরর্  আরদি করৃ্ত ক 

যদাষী সাবযস্ত হইয়ারছন, এই ধ্ রণ  অপ াধ্ীরক আদালর্ 

উপধ্া া (২) যিার্ারবক ৩৫ চদরন  িরধ্য র্হচবরল 

িচর্পূ ণ বা ত্রাণ প্রদান কচ রর্ আরদি চদরবন; 

(৪) উপধ্া া (৩) এ  অধ্ীন আদালর্ করৃ্ত ক আরদি যদওয়া 

হইরল, এই ধ্ রণ  অপ াধ্ী র্হচবরল চনধ্তাচ র্ িচর্পূ ণ বা 

ত্রাণ প্রদান কচ রবন এবং চনধ্তাচ র্ সিরয়  িরধ্য র্াহা 

পচ রিাধ্ না কচ রল,  ায় যঘাষনা  চদন হইরর্ ষার্ চদরন  

িরধ্য অপ াধ্ী  িাচলকানাধ্ীন যে যকান সম্পচত্ত হইরর্ 

স কা ী বরকয়া চহসারব আদায় ক া হইরব। 

যদাষী বযচক্ত  চনকর্ 

হইরর্ িচর্পূ ণ আদায়   

২২।  (১) আদালর্, িািলা  িূিান্ত চনষ্পচত্ত কচ বা  সিয়, 

আরদি চদরর্ পার ন যে, িচর্গ্রস্থ বযচক্তরক অপ াধ্ী  িা া 

িচর্পূ ণ চহসারব েুচক্তসের্ পচ িাণ অথত প্রদান ক া 

হইরব; 

(২) উপধ্া া (১) অনুসার  িচর্পূ ণ প্রদারন  আরদি 

যদওয়া  সিয় ভুক্তরভাগী বযচক্ত অন্তবতর্ীকালীন িচর্পূ ণ 
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পাইয়ারছন চকনা, আদালর্ যসই চবষরয় চনচির্ হইরবন; 

(৩) ইরর্ািরধ্য ধ্া া ২১ অনুসার  অন্তবতর্ীকালীন িচর্পূ ণ 

পাইয়ারছন এিন ভুক্তরভাগীরক িচর্পূ ণ প্রদারন  জনয 

আদালর্ অপ াধ্ীরক আরদি চদরল, ভুক্তরভাগী করৃ্ত ক প্রাপ্ত 

অন্তবতর্ী িচর্পূ রণ  পচ িাণ র্হচবরল যি র্ যদওয়া  

পর  অবচিষ্ট অথত ভুক্তরভাগীরক প্রদান ক া হইরব; 

(৪) এই ধ্া ায় োহাই বলা থাকুক না যকন, অপ াধ্ী  সম্পদ 

নাই বা অপ াধ্ প্রচর্চষ্ঠর্ হইবা  পর ও অপ াধ্ীরক যদাষী 

সাবযস্ত ক া োইরর্রছ না বা অপ াধ্ সম্পচকত র্ িািলাটি 

চবদযিান আইন অনুসার  প্রর্যাহা  ক া হইয়ারছ োহা  

কা রণ ভুক্তরভাগী িচর্পূ ণ পাইরবন না, এইরূপ যিরত্র 

আদালর্ র্হচবল হইরর্ ভুক্তরভাগীরক েথােথ পচ িাণ 

িচর্পূ ণ প্রদান কচ রর্ আরদি চদরর্ পার ন; 

(৫) উপধ্া া (৪) অনুসার  আরদি প্রাচপ্ত  প  হইরর্ পঞ্চাি 

চদরন  িরধ্য র্হচবল হইরর্ ভুক্তরভাগীরক চনচদত ষ্ট পচ িান 

িচর্পূ ণ প্রদান ক া হইরব। 

িচর্পূ রণ  পচ িাণ 

চনধ্তা রণ  সিয় চবরবিয 

চবষয়সিূহ   

 

 

২৩।  ভুক্তরভাগী বযচক্তরক যেই পচ িাণ িচর্পূ ণ প্রদান 

ক া হইরব র্াহা চনধ্তা ণ কচ বা  সিয় আদালর্ চনম্নচলচখ্র্ 

যে যকানও বা সকল চবষয় চভচত্ত চহসারব গ্রহন কচ রর্ 

পার নঃ 

(ক) চিচকৎসা, িনস্তাচিক বা িানচসক য ারগ  প ািরিত  

জনয িচর্গ্রস্ত বযচক্তরদ  বযচয়র্ বা বযয়রোগয েুচক্তসের্ 

খ্ িসিূহ; 

(খ্) বযচয়র্ বা বযয়রোগয চিচকৎসারসবা  খ্ িসিূহ; 
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(গ) ভুক্তরভাগী করৃ্ত ক বযচয়র্ অপ্রর্যাচির্ োর্ায়ার্ খ্ ি; 

বযাখ্যাঃ এই ধ্া াটি  উরেিযপূ ণকরে, "অপ্রর্যাচির্ ভ্রিণ 

বযয়" অথত কাউরেচলং বা চিচকৎসা পচ রষবা প্রাচপ্ত  জনয 

দি চকরলাচির্ার   যবচি ভ্রিণ কচ বা  সিয় পচ বহরণ 

বযচয়র্ েুচক্তসের্ খ্ ি োহা ভুক্তরভাগীরক স াসচ  

িলািল চহসারব িচর্গ্রস্থ বযচক্ত  িচর্ কিাইয়া আনা  

জনয প্ররয়াজন, কা ণ এই ধ্ রন  পচ রষবা ভুক্তরভাগী  

বাসস্থান বা কিতরিত্র বা অপ ারধ্  স্থান হইরর্ দি 

চকরলাচির্ার   দূ রত্ব উপলব্ধ নরহ; 

(ঘ) ভুক্তরভাগী বযচক্ত করৃ্ত ক বযচয়র্ আইনজীবী  খ্ ি; 

(ঙ) অপ ারধ্  প্রর্যি িলস্বরূপ ভুক্তরভাগী  বযচক্তগর্ 

সিির্া  িচর্;   

(ি) ভুক্তরভাগী করৃ্ত ক বযচয়র্ বা বযয়রোগয আচথতক িচর্; 

র্রব ির্ত  থারক যে, ভুক্তরভাগী আইন অনুসার  বীিা হইরর্ 

এই কি আচথতক িচর্  জনয িচর্পূ ণ লাভ কচ য়া 

থাচকরল, এই ধ্া া অনুসার  িচর্পূ ণ প্রদান ক া হইরব না;  

(ছ) ভুক্তরভাগী  িচর্গ্রস্ত বযচক্তগর্ পণযসিূহ যি াির্ বা 

 িণারবিণ অথবা নরু্ন পণয ক্ররয়  জনয বযচয়র্ বা 

বযায়রোগয খ্ ি;  

(জ) অপ ারধ্  প্রর্যি িলািল চহসারব ভুক্তরভাগী  আয় 

উৎপাদন সিির্া  িচর্; 

(ঝ) ভুক্তরভাগী  িা ীচ ক যসৌেরেত  উপ  সৃষ্ট যনচর্বািক 

প্রভাব;  

(ঞ) ভুক্তরভাগী  িা ীচ ক, বুচেবৃচত্তক, যেৌন বা প্রজনন 
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িির্া  িচর্;   

(র্) ধ্ষতরণ  অপ ারধ্  যিরত্র, ভুক্তরভাগী  সািাচজক, 

সাংসৃ্কচর্ক বা পাচ বাচ ক িেতাদা চকংবা সম্পরকত   যিরত্র 

এই ধ্ রন  অপ াধ্ হইরর্ সৃষ্ট যনচর্বািক প্রভাব; 

(ঠ) ধ্ষতরণ  কা রণ ভুক্তরভাগী গভত বর্ী হইরল গভত পারর্  

জনয অথবা চিশু  জন্মদান এবং লালনপালরন  জনয 

বযয়রোগয খ্ ি; 

(ি) অপ াধ্ হইরর্ সৃষ্ট গভত পারর্  যিরত্র চিচকৎসা বযয়; 

(ঢ) ইরর্ািরধ্য সংঘটির্ অপ ারধ্  অচর্চ ক্ত অনয যকান 

অপ াধ্, ো ভুক্তরভাগী  সারথ ঘটিবা  সম্ভাবনা  চহয়ারছ, 

এিন অপ াধ্ হইরর্ চনরজরক চন াপদ কচ বা  জনয 

ভুক্তরভাগী করৃ্ত ক স ল চবশ্বারস বযচয়র্ েুচক্তসের্ খ্ ি; 

(ণ) ভুক্তরভাগী  িন বা অনুভূচর্রর্ সৃষ্ট িচর্; 

(র্) িচর্  প্রকৃচর্ এবং প্রভাব অনুোয়ী অনযানয েথােথ 

যিত্রসিূহ; 

(থ) চবরিষ ির্ত  প্ররোজয হইরব এই ধ্ রন  ভুক্তরভাগী  

যিরত্র, ইরর্ািরধ্য সংঘটির্ অপ ারধ্  অচর্চ ক্ত অনয 

যকান অপ াধ্ হইরর্ চনরজরক বাৌঁ িারনা  জনয প্রথি ধ্ারপ  

ভুক্তরভাগী করৃ্ত ক স ল চবশ্বারস বযচয়র্ েুচক্তসের্ খ্ ি; 

বযাখ্যা: এই ধ্া া  উরেরিয 'চবরিষ ির্ত ' বচলরর্ যবাঝাইরব, 

অপ াধ্ সংঘর্রন  সিয় অপ াধ্স্থরল ভুক্তরভাগী  

িা ীচ ক বা িানচসক অবস্থা  বা র্াহা  বাসস্থান বা 

কিতস্থরল , অথবা চবরিষ যকান স্থারন  সুরোগ যনওয়া  

িাধ্যরি ভুক্তরভাগী  চবরুরে সংগঠির্ অপ ারধ্  প্রর্যি 
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িলস্বরুপ র্াহারক অস্বাভাচবক প্রভাব বা িলািল যভাগ 

কচ রর্ হইয়ারছ বা যভাগ কচ রর্ হইরব।  

(দ) নাবালক চিশুরদ  হা াইয়া যিলা অচভভাবকত্ব। 

একাচধ্ক অপ াধ্রক 

এক অপ াধ্ চহসারব 

চবরবিনা  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৪।  এই আইন অনুসার  িচর্পূ ণ প্রদারন  উরেরিয, 

একাচধ্ক অপ াধ্রক একটি অপ াধ্ চহসারব চবরবিনা 

কচ য়া িচর্পূ ণ প্রদান ক া হইরব। 

বযাখ্যা: এই ধ্া া  উরেরিয "একাচধ্ক অপ াধ্" অথত 

চনম্নচলচখ্র্ কা রণ সংেুক্ত দুই বা র্াহা  যবচি অপ াধ্ঃ 

(১) একই ঘর্নায় একই বযচক্ত  চবরুরে একই বযচক্ত  বা 

বযচক্তরদ  দল িা া প্রচর্শ্রুচর্বে হওয়া বা অনয যকানও 

কা রণ এই অপ াধ্সিূরহ  িরধ্য একই তবচিষ্টয থাকা; এবং 

(২) অপ াধ্ হইরর্ ভুক্তরভাগী বযচক্ত  িৃরু্য বা িয়িচর্। 

একাচধ্ক চস্থচর্রর্ 

িচর্পূ ণ না পাওয়া 

২৫। এই আইরন উচেচখ্র্ িচর্পূ ণ যকানও প্রথি ধ্ারপ  

ভুক্তরভাগী, চির্ীয় ধ্ারপ  ভুক্তরভাগী এবং পাচ বাচ ক 

ভুক্তরভাগী চহসারব বা অনয যকানও চস্থচর্রর্ একাচধ্ক চস্থচর্ 

বা পরদ  চহসারব গ্রহণ কচ রর্ পাচ রবন না। 

িচর্পূ ণ প্রদান না ক া  

 

 

 

 

২৬।  এই আইরন োহাই বলা থাকুক না যকন, চনম্নচলচখ্র্ 

ভুক্তরভাগীরক এই আইন অনুসার  িচর্পূ ণ প্রদান ক া 

হইরব না: 

(ক) যে িচর্পূ ণ প্রাপ্ত হইরব যস অপ ারধ্  সরে জচির্ 

এিন বযচক্ত, অপ াধ্ ক া  যিষ্টা কর , প্রর াচির্ কর  বা 

প্রচর্শ্রুচর্বে ক া  ষিেন্ত্র কর , অপ াধ্ সংঘর্রন জচির্ 
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বা সহরোগী; 

(খ্) যে চনরজরক প্রথি ধ্ারপ  ভুক্তরভাগী চহসারব িচর্পূ ণ 

িায় চকন্তু যেখ্ারন র্াহা  চবরুরে অপ াধ্ সংগঠির্ হইয়ারছ 

েখ্ন যস অনয একটি অপ ারধ্  সচহর্ জচির্ চছল অথবা 

উক্ত কা রণ;  

(গ) যে বযচক্ত কাহা ও চবরুরে অপ াধ্ কচ রর্ চগয়া িা া 

চগয়াচছল বা িা া চগয়ারছ এিন বযচক্ত  পচ বার   

ভুক্তরভাগী; 

(ঘ) যে বযচক্ত যিার্ োরন  দুঘতর্না  কা রণ িচর্গ্রস্থ 

হইয়ারছ র্াহা  চবষরয় রৃ্র্ীয় পরি  বীিা চবধ্ারন  অধ্ীরন 

প্রিচলর্ আইন অনুসার  িচর্পূ ণ পাওয়া  অচধ্কা ী;  

র্রব ির্ত  থারক যে ইহা বযর্ীর্ চকছুই এই আইন অনুসার  

িচর্পূ ণ যদওয়া  চবচধ্ চনরষধ্ কচ রব না যেখ্ারন এিন 

বযচক্ত যিার্  গাচি বযবহা  কচ য়া হর্যা বা আহর্ কচ বা  

উরেরিয অচভেুক্ত হইয়া িা া চগয়ারছ বা আহর্ হইয়ারছ;  

(ঙ) যে বযচক্ত অপ ারধ্  চিকা  হইয়ারছ এবং োহা  

চিচকৎসা স কার   পি হইরর্ চনখ্ িায় ক া হইয়ারছ বা 

োহা  চিচকৎসা বযয় স কা  বহন কচ য়ারছ এবং িচর্গ্রস্থ 

বযচক্ত  সুস্থ হওয়া  সম্ভাবনা  চহয়ারছ, 

র্রব ির্ত  থারক যে ইহা  িরধ্য অন্তভুত ক্ত যকান চকছুই 

চিচকৎসা প ািিত বা চিচকৎসা  জনয বযয় বযর্ীর্ অনয 

যকানও িচর্  যিরত্র িচর্পূ রণ  চবধ্ানরক চনচষে 

কচ রব;  

(ি) যেখ্ারন যকান বযচক্ত অপ ারধ্  চিকা  ভুক্তরভাগী এবং 
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োহা  চিচকৎসা বযয় স কা  করৃ্ত ক চবনািূরলয কচ য়া 

যদওয়া হইয়ারছ বা স কা  করৃ্ত ক চিচকৎসা বযয় বহন ক া 

হইয়ারছ এবং োহা  সুস্থ হওয়া  সম্ভাবনা  চহয়ারছ, 

র্রব ির্ত  থারক যে, এখ্ারন োহাই বলা থাকুক না যকন 

যিচিকযাল কাউরেচলং বা চিচকৎসা বযয় বযর্ীর্ অনয যকান 

িচর্ হইরল িচর্পূ ণ প্রদারন  যিরত্র র্াহা বাধ্া প্রদান 

কচ রব না;   

(ছ) যে ভুক্তরভাগী বেী প্রিচলর্ আইন অনুসার  কা াদরে 

দচণ্ডর্ হইয়া আর্ক  চহয়ারছন এবং র্াহারক আর্রক  

সিয় র্াহা  চবরুরে ক া অপ ারধ্  কা রণ িানচসক 

আঘার্ পাইয়ারছন; 

র্দব শর্থ  র্াদক যয, ইহা বযর্ীর্ যকান্ নকছুই র্াহার নবনর্ 

অনু্যায়ী প্রচনলর্ আইন্ অনু্সাদর জনরোন্া আোয় কনরদর্ 

ন্া পারার একোত্র কারণ, কারাবনি হইয়া যাওয়ার কারদণ 

োন্নসক আঘাদর্র ক্ষনর্পূরদণর নবর্ান্দক নন্নিদ্ধ কনরদব।   

(জ) যে বযচক্ত প্রিচলর্ আইরন  অধ্ীরন  ারষ্ট্র  চবরুরে 

অপ ারধ্ যদাষী সাবযস্ত হইয়ারছ; 

(ঝ) যে বযচক্ত প্রিচলর্ আইরন  অধ্ীরন যে যকানও সংগঠির্ 

অপ ারধ্ যদাষী সাবযস্ত হইয়ারছন; 

(ঞ) অপ্রাপ্তবয়স্ক বা অপ্রকৃচর্স্থ ভুক্তরভাগী বযর্ীর্ এিন 

বযচক্ত চেচন র্াহা  িা াই র্াহা  চবরুরে হওয়া অপ ারধ্  

জনয প্রর ািনা অথবা আি রণ  কা রন র্াহা  চবরুরে 

হওয়া অপ ারধ্  ভুক্তরভাগী হইয়ারছন; 

(র্) যে বযচক্ত অপ ারধ্  আদালর্ কােতক্ররি র্দরন্ত  চবষরয় 
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র্থয বা অচভরোগ কর ন না, যে বযচক্ত চিথযা র্থয বা 

অচভরোগ কর , যে বযচক্ত র্দন্ত বা িািলা পচ িালনা 

করৃ্ত পিরক সহায়র্া কর  না, বা যে বযচক্ত অপ ারধ্ জচির্ 

বযচক্তরক বাৌঁ িারনা  লরিয একটি চববৃচর্ যদয়, জবানবচে 

যদয় বা সািয জিা যদয় বা যে বযচক্ত যসই উরেরিয 

আদালরর্ এই ধ্ রন  চববৃচর্ বা জবানবচে যদয়, ো র্দন্ত 

করৃ্ত পরি  সািরন যদওয়া বক্তরবয  চবপ ীর্; 

(ঠ) যে বযচক্ত অপ ারধ্  জনয িচর্পূ ণ পাওয়া  অচধ্কা ী 

র্াহা  জনয বাংলারদি স কার   অনয যে যকানও উৎস 

হইরর্ আচথতক সহায়র্া বা িচর্পূ ণ পাইয়ারছ বা প্রাপ্ত 

হইয়ারছ বচলয়া িরন হইরর্রছ; 

(ি) যে বযচক্তরক নযায়চবিার   দৃচষ্টরকাণ হইরর্ িচর্পূ ণ 

প্রদারন  জনয অরোগয বচলয়া িরন হয়; 

(ঢ) যে বযচক্ত চেচন িচর্পূ ণ গ্রহণ কচ রর্ িান না যস 

প্রসরে আরবদন কর ; 

(ণ) যে বযচক্ত এখ্নও আদালরর্  আরদি অনুসার  এই 

ধ্ রন  জচ িানা, দাচব ক া পচ িাণ বা অনয যে যকানও 

পচ িাণ অথত পচ রিাধ্ কচ রর্ পার  নাই বা স কা রক 

ভুক্তরভাগী বযচক্ত  িা া প্রদত্ত অনযানয অথত; 

(র্) যেখ্ারন এটি ধ্ া হইয়ারছ যে একটি চিথযা অচভরোগ 

ক া হইয়ারছ; 

(থ) অপ াধ্ সংগঠরন  সিয় অপ াধ্ী এবং িচর্গ্রস্থ 

উভয়ই অচবভক্ত পচ বার   সদসয হইবা  কা রণ 

অপ াধ্ী  িচর্পূ রণ  সুচবধ্া পাওয়া  সম্ভাবনা  চহয়ারছ 
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এিন যিরত্র এই ধ্ রন  ভুক্তরভাগী; 

র্রব ির্ত  থারক যে, ইহা  িরধ্য োহা  চহয়ারছ র্াহা 

চনম্নচলচখ্র্ ির্ত াবলী অনুসার  ভুক্তরভাগীরদ  িচর্পূ ণ 

যদওয়া  যিরত্র বাধ্া হইরব নাঃ 

(১) অপ াধ্ী র্াহা  বয়রস  কা রণ বা িানচসকভারব 

চন বচেন্নর্া  কা রণ প্রিচলর্ আইন অনুসার  

অপ াধ্িূলক দায় বহন কচ রর্ বাধ্য নরহন; 

(২) যেখ্ারন অপ াধ্ী করৃ্ত ক ভুক্তরভাগী  িচর্পূ ণ পাওয়া  

যকান আইনী চবধ্ান নাই বা চবধ্ান থাচকরলও েচদ অপ াধ্ী 

বা র্াহা  অচবভক্ত পচ বার   নারি যকান সম্পদ না থাকায় 

অথবা অনয যকান কা রণ েচদ ইহা প্রিাচণর্ হয় যে অপ াধ্ 

সংঘর্রন  প  অপ াধ্ী অচবভক্ত পচ বার   হইরর্ আলাদা 

জীবনোপন কর  োহা  িরল ভুক্তরভাগী  পরি র্াহা 

আদায় ক া সম্ভব না হইরল, বা 

(৩) একজন িচহলা চেচন ধ্ষতরণ  চিকা  এবং র্াহা  

গভত জার্ সন্তান।  

িচর্পূ ণ প্রথি 

অগ্রাচধ্কা   

২৭। প্রিচলর্ আইরন যে যকানও চকছুই থাকুক না যকন, 

যেখ্ারন অপ াধ্ীরক িচর্গ্রস্থরক িচর্পূ ণ প্রদান কচ রর্ 

হইরব, জচ িানা  পািাপাচি, স কা  দাচব ক া পচ িাণ, 

দি ির্াংি, চবি ির্াংি চি, জনসাধ্া রণ  দাচবরর্ প্রাপ্ত 

পচ িাণ বা অনয যকানও পচ িাণ,  ায় িা া আদালর্, 

অপ াধ্ী  চনকর্ হইরর্ আদারয়  পচ িাণ হইরর্ এই আইন 

অনুসার  িচর্গ্রস্থ বযচক্তরক প্রদত্ত িচর্পূ ণরক প্রথি 

অগ্রাচধ্কা  যদওয়া হইরব। 
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স কাচ  বরকয়া চহসারব 

আদায় ক া  

২৮। অপ াধ্ী এই আইন অনুসার  িচর্গ্রস্থ বযচক্ত  পরি 

আদায়রোগয আদালরর্  আরদি অনুসার  িচর্পূ ণ 

প্রদারন  বযবস্থা না কচ রল আদালর্ অপ াধ্ী  অস্থাব  ও 

স্থাব  সম্পচত্ত হইরর্ স কা ী বরকয়া চহসারব পুনরুো  

কচ য়া িচর্গ্রস্থরক প্রদান কচ রব; 

চনভত  িীল চিশু বা 

অচভভাবক করৃ্ত ক 

িচর্পূ ণ গ্রহণ  

২৯।  এই আইন অনুসার  িচর্পূ ণ পাওয়া  আরগ 

চভকটিি িা া যগরল, র্াহা  উপ  চনভত  িীল র্াহা  সন্তান 

বা র্াহা  অচভভাবক এই পচ িাণ িচর্পূ রণ  অচধ্কা ী 

হইরব। 

িচর্পূ রণ  উরেরিয 

পূরবত প্রাপ্ত অথত কর্ত ন 

৩০।  এই আইন অনুসার  িচর্গ্রস্থ বযচক্তরক িচর্পূ রণ  

পচ িাণ পচ রিাধ্ ক া  সিয় অন্তবতর্ীকালীন িচর্পূ রণ  

জনয র্াহা  বা িা া প্রাপ্ত অরথত  পচ িাণ কাটিয়া যনওয়া  

পর  যকবল অবচিষ্ট পচ িাণ স ব াহ ক া হইরব। 

র্হচবরল িচর্পূ ণ প্রদান  ৩১। এই আইন অনুসার  িচর্পূ ণ পাইবা  অচধ্কা  

সম্পরকত  র্থয প্রদারন  র্াচ খ্ হইরর্ ছয় িাস অবচধ্ 

ভুক্তরভাগী েচদ িচর্পূ ণ গ্রহণ না কচ য়া থারক র্রব এই 

সিরয়  পর  এইরূপ িচর্পূ রণ  পচ িাণ র্হচবরল প্রদান 

ক া হইরব। 

িচর্পূ রণ  পচ িারণ  জনয অনয কা ও অচধ্কা  নাই: 

প্রিচলর্ আইরন োহাই থাকুক না যকন এই আইরন  ধ্া া 

২৯ বা ৩০ অনুসার  িচর্পূ ণ চহসারব প্রাপ্ত অরথত  অনয 

কা ও অচধ্কা ী থাচকরব না, যেখ্ারন এই পচ িাণ যি র্ 

যদওয়া হইরব, র্াহা বাদ যদওয়া হইরব। 

িচর্পূ রণ অনয কার া 

স্বত্ব থাকায় চনরষধ্াজ্ঞা 

৩২।  প্রিচলর্ আইরন োহাই থাকুক না যকন, এই আইন 
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অনুসার  এই পচ িাণ যি র্, কর্ত ন বা পুনরুো  ক া 

বযর্ীর্ এই আইরন  ধ্া া ২১ বা ২২ এ  অধ্ীন িচর্পূ ণ 

চহসারব প্রাপ্ত অরথত অনয কাহার া অচধ্কা  থাচকরব না।  

িচর্পূ ণ শুল্ক 

সম্পচকত র্ চবধ্ানসিূহ 

৩৩।  (১) অপ াধ্ী িচর্পূ ণ আদারয়  চহসারব র্হচবরল 

চনম্নচলচখ্র্ অথত প্রদান কচ রব: 

(ক) দুইির্ র্াকা যেখ্ারন এক বছর   কি কা াদরে  

িাচস্ত প্রদান ক া হইয়ারছ, 

(খ্) িা ির্ র্াকা যেখ্ারন এক বছ  হইরর্ দুই বছর   

কা াদরণ্ড  িাচস্ত প্রদান ক া হইয়ারছ,  

(গ) ছয়ির্ র্াকা যেখ্ারন দুই বছ  হইরর্ চর্ন বছর   

কা াদরণ্ড  িাচস্ত প্রদান ক া হইয়ারছ,  

(ঘ) আর্ ির্ র্াকা যেখ্ারন চর্ন বছ  হইরর্ িা  বছ  পেতন্ত 

কা াদরণ্ড  িাচস্ত প্রদান ক া হইয়ারছ, 

(ঙ) এক হাজা  র্াকা যেখ্ারন িা  বছ  হইরর্ পাৌঁ ি বছ  

কা াদরণ্ড  িাচস্ত প্রদান ক া হইয়ারছ, 

(ি) এক হাজা  চর্নির্ র্াকা যেখ্ারন পাৌঁ ি বছ  হইরর্ আর্ 

বছর   কা াদরণ্ড  িাচস্ত প্রদান ক া হইয়ারছ, 

(ছ) এক হাজা  আর্ি র্াকা যেখ্ারন আর্ বছ  হইরর্ বার া 

বছ  পেতন্ত কা াদরণ্ড  িাচস্ত প্রদান ক া হইয়ারছ, 

(জ) দুই হাজা  দুইির্ র্াকা যেখ্ারন বার া বছর   উপর  

কা াদরণ্ড  িাচস্ত যদওয়া হইরলও োবজ্জীবন কা াদরণ্ড  

িাচস্ত প্রদান ক া হইয়ারছ, 

(ঝ) দুই হাজা  আর্ির্ র্াকা যেখ্ারন দচণ্ডর্ হইয়া 
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োবজ্জীবন কা াদরণ্ড  িাচস্ত প্রদান ক া হইয়ারছ; 

(২) যেই অপ াধ্ীরক জচ িানা ক া হইয়ারছ এবং কা াদরে 

দচের্ হইয়ারছ র্াহারক যেই পচ িাণ জচ িানা ক া 

হইয়ারছ র্াহা  িা  ির্াংি চনধ্তাচ র্ পচ িারণ িচর্পূ ণ 

আদায় কচ রর্ হইরব;  

(৩) যেখ্ারন অপ াধ্ীরক কা াদণ্ড ও জচ িানা উভয় দরণ্ড 

দচণ্ডর্ ক া হয়, যসই উপধ্া া (১) এ  অধ্ীরন কা াবাস 

হইরর্ এবং উপধ্া া (২) এ  জচ িানা  চবধ্ান অনুসার  এই 

পচ িারণ িচর্পূ ণ শুল্ক প্রদান কচ রব োহা উচ্চর্  হয়;  

(৪) সংচিষ্ট অপ ারধ্  চবষরয়  ায় যদওয়া  সিয় আদালর্ 

এই ধ্া া  অধ্ীন িচর্পূ ণ আদায় চনধ্তা ণ কচ রবন;  

(৫) এই চবভারগ উচেচখ্র্ িচর্পূ ণ আদায় র্হচবরল জিা 

হইরব। 

িচর্পূ ণ শুল্ক পচ রিারধ্  

দায় সিাপ্ত বচলয়া গনয 

হইরব না 

৩৪।  (১) এিনচক যেই অপ ারধ্  জনয িচর্পূ ণ শুল্ক 

প্রদান কচ রর্ হইরব ধ্া া ৩৩ অনুসার  র্া  জনয েচদ 

জচ িানা প্রদান কচ রর্ হয় বা অনয যকানও আচথতক 

দায়বের্া বহন কচ রর্ হয় বা িচর্গ্রস্থ বযচক্তরক প্রদত্ত 

িচর্পূ ণ প্রদান কচ রর্ হয়, র্রব ধ্া া ৩৩ এ উচেচখ্র্ 

প্রদারন  দায় সিাপ্ত হইয়ারছ বচলয়া গণয হইরব না। 

 (২) এিনচক অপ াধ্ীরদ  উপ  আর াচপর্ িাচস্ত িিা, 

স্থচগর্, পচ বচর্ত র্ বা হ্রাস ক া বা যপ্রচ র্ আইন অনুসার  

যপ্র ণ বা স্থচগর্ ক া হইয়ারছ এিন যিরত্রও, ধ্া া ৩৩ এ 

উচেচখ্র্ িচর্পূ ণ আদারয়  জনয অপ াধ্ী  দায় সিাপ্ত 

বচলয়া গণয হইরব না।  
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িচর্পূ ণ শুল্ক প্রদারন  

বাধ্যবাধ্কর্া কিাইয়া 

যদওয়া  বা প্রদান 

কচ বা  আরদি যদওয়া  

িির্া  

 

 

 

 

৩৫।  (১) যকান অপ াধ্ী েচদ ৩৩ ধ্া ায় বচণতর্ িচর্পূ ণ 

শুল্ক পচ রিাধ্ কচ রর্ সিি না হয়, র্া হইরল যস সংচিষ্ট 

আদালরর্ িচর্পূ ণ কিাইবা  জনয বা িচর্পূ ণ 

পচ রিাধ্ বাচর্রল  জনয চভচত্ত, কা ণ এবং প্রিাণ সহ 

একটি আরবদন কচ রর্ পাচ রব; 

(২) উপধ্া া (১) অনুসার  ক া আরবদরন  র্দরন্ত  সিয়, 

যেখ্ারন আদালর্ িরন কর ন যে, এই ধ্ রন  অপ াধ্ী 

িচর্পূ ণ আদায় কচ রর্ পাচ রবন না, এিন েুচক্তসের্ 

ির্ত   চহয়ারছ, আদালর্ এই আরদি চদরর্ পার  যে, ধ্া া 

৩৩ এ উচেচখ্র্ িচর্পূ ণ শুল্ক হ্রাস ক া হইয়ারছ বা ইহা 

প্রদান কচ বা  বাধ্যবাধ্কর্া প্রদান ক া হইরব। 

 সপ্তি অধ্যায়  

অপ ারধ্  ভুক্তরভাগী ও সািী  সচহর্ কৃর্ 

অপ াধ্সিূহ  

অপ ারধ্  ভুক্তরভাগী ও 

সািী  সচহর্ কৃর্ 

অপ াধ্সিূহ 

৩৬।  (১) একজন বযচক্ত চেচন- 

(ক) ভুক্তরভাগী বা সািী আইনজীচব অচিরস এই ধ্ রন  

বযচক্ত  চবরুরে অচভরোগ দারয়  ক া হইরর্ চব র্ থাচকরর্ 

বা যে যকানও চবিাচ ক বা আধ্া চবিাচ ক কােতক্ররি সািয 

যদওয়া  বা এই ধ্ রন  বযচক্ত  চবরুরে প্রচর্চষ্ঠর্ অচভরোগ 

দারয় কৃর্ িািলা প্রর্যাহা  কচ রর্ বা এই উরেরিয সর্কত  

কচ রর্ ভুক্তরভাগী বা সািীরক র্াহা  বযচক্ত, খ্যাচর্ বা 

সম্পচত্ত বা র্াহা  স্বাথত  চহয়ারছ, এিন যকান বযচক্ত  বযচক্ত, 

খ্যাচর্ বা সম্পচত্তরর্ আঘারর্  হুিচক প্রদান কর ; অথবা 

(খ্) ইোকৃর্ভারব ভুক্তরভাগী বা সািীরক আঘার্ ক া োরর্ 
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যস যে যকান আইন প্ররয়াগকা ী সংস্থা  চনকর্ অচভরোগ 

দারয়  না কচ য়া চকংবা যকান চবিাচ ক বা আধ্াচবিাচ ক 

প্রচক্রয়া  সািরন সািয প্রদান না কচ য়া চকংবা প্রদত্ত সািয 

োহারর্ প্রর্যাহা  কচ য়া অথবা সািয প্রদারন  প্রচর্রিাধ্ 

চহসারব আঘার্ প্রদান কচ রল এবং র্াহা েচদ আদালরর্ 

প্রিাচণর্ হয় র্া হইরল অনুর্ধ্ত  দি বছর   কা াদণ্ড এবং 

চবি হাজা  র্াকা জচ িানা ক া হইরব। 

(২) যে যকানও বযচক্ত- 

(১) ভুক্তরভাগী বা একজন সািীরক যস্বোয় গুরুর্  আহর্ 

কর ; অথবা  

(২) অনযায়ভারব ভুক্তরভাগী বা সািীরক সংঘবে কচ য়া এই 

ধ্ রন  ভুক্তরভাগী বযচক্তরক আইন-িৃঙ্খলা  িাকা ী 

বাচহনী  সচহর্ এই ধ্ রন  বযচক্ত  চবরুরে অচভরোগ 

দারয়  ক া বা এই ধ্ রন  বযচক্ত  চবরুরে চবিাচ ক বা আধ্া 

চবিাচ ক প্রচক্রয়া সািযদান বা এই ধ্ রন  ভুক্তরভাগীরক 

বাধ্য ক া হইরর্ চব র্  াখ্া  উরেিয চনয়া অপ াধ্ বা 

সািী  চবরুরে অচভরোগ দারয়  ক া িািলা প্রর্যাহা  বা 

এই ধ্ রন  বযচক্ত  চবরুরে আইনী চবিা  বযবস্থা গ্রহণ, বা 

এই কি িচর্গ্রস্থ অপ াধ্ী বা সািী িা া প্রদত্ত উরিগ বা 

সািয প্রদারন  জনয প্রচর্রিাধ্ চহসারব বা আইন আদালরর্ 

বা এই জার্ীয় বযচক্ত  চবরুরে সািযগ্রহরণ  আরগ, একটি 

অপ াধ্ কর  এবং একটি উপেুক্ত আদালর্ যদাষী সাবযস্ত 

হইরল বার া বছর   যবচি কা াদণ্ড এবং চত্রি হাজা  র্াকা 

জচ িানা হইরর্ পার ; 

(৩) যে যকানও বযচক্ত- 
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(ক) যজা  কচ য়া বাধ্যর্ািূলকভারব বা যকানও 

প্রর্া ণািূলক উপারয়, অচিরস  অপবযবহা  বা 

বাধ্যর্ািূলক অনয যকানও উপারয় অপ ারধ্  চিকা  বা 

যকানও সািীরক যকানও স্থান র্যারগ  জনয প্রর াচির্ কর ; 

অথবা 

(খ্) অপ াধ্িূলক িচর্, অচনষ্ট বা র্ধ্ংস ক া  উরেিয 

যপাষণ কর  বা এিন ক া  সম্ভাবনা  চহয়ারছ বচলয়া 

অবগর্ হইয়া ঐ ভুক্তরভাগী বা সািী  এিন  িচর্, অচনষ্ট 

বা র্ধ্ংস ঘর্ায় এবং এ উরেরিয বা প্রদত্ত আইন 

প্ররয়াগকা ী অচিরস সািয প্রর্যাহা  ক রনা  উরেিয 

চনয়া যকান অপ াধ্ কর  এবং উপেুক্ত আদালর্ করৃ্ত ক 

যদাষী সাবযস্ত হইরল বার া বছর   যবচি কা াদণ্ড এবং চত্রি 

হাজা  র্াকা জচ িানা ক া হইরব;  

(৪) যেই বযচক্ত কা ণ সৃচষ্ট কর  — 

(ক) যকানও হয় াচন, ভয় যদখ্ারনা, জব দচস্ত, লঙ্ঘন, 

িা ীচ ক বা িানচসক েন্ত্রণা, অনয বযচক্ত  সুনারি  িচর্ বা 

অচনষ্ট; অথবা 

(খ্) অনয একজন বযচক্ত  িাকচ   স্থারন িাকু ী  িরর্ত  

চবরূপ পচ বর্ত ন ঘটিয়া থাচকরল, কা ণ যেিন বা ইহা  িরল 

যে বযচক্ত যকানও র্থয স ব াহ কচ য়ারছন বা অচভরোগ 

দারয়  কচ য়ারছন বা আইন প্ররয়াগকা ী অচিস বা যকানও 

আদালর্ বা কচিিরন  কারছ চববৃচর্ চদয়ারছন যসই বযচক্ত  

র্থয প্রদারন  িরল বা অচভরোগ দারয়  ক া  িরল বা 

যকানও আদালরর্ বা কচিিরন  পূরবত সািয প্রদান বা 

যকানও অপ ারধ্  সংগঠন বা একটি যিৌচলক অচধ্কা  
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লঙ্ঘরন  অচভরোগ বা এইরূপ বযচক্ত  িানবাচধ্কা  লঙ্ঘন 

এ  কা রন প্রচর্চষ্ঠর্ আইনী কােতধ্া া, একটি অপ াধ্ কর  

এবং আইন িা া অচনবতাচির্ হইরব উপেুক্ত আদালর্ করৃ্ত ক 

সার্ বছর   যবচি যিয়াদী কা াদরণ্ড দচণ্ডর্ ক া োইরব 

এবং পরন  হাজা  র্াকা জচ িানা ক া োইরর্ পার ; 

(৫) যে যকানও বযচক্ত- 

(ক) যকানও অপ ারধ্  অনুসন্ধান পচ িালনা বা শুরু 

কচ বা  লরিয প্রদত্ত র্থয প্রাপ্ত হইরল; 

(খ্) যকানও অপ ারধ্  র্দন্ত িলাকালীন র্থয সংগ্রহ 

কচ রল; অথবা  

(গ) অনয যকান বযচক্ত  চনকর্ হইরর্ অনুরেদ (ক) এবং (খ্) 

-এ বচণতর্ এই ধ্ রন  র্থয প্রাপ্ত হইয়া, র্াহা রৃ্র্ীয় যকান 

বযচক্তরক প্রদান কচ রল, প্রকাি কচ রল বা অনয যকান 

উপারয় সংচিষ্ট ভুক্তরভাগী বা একজন সম্ভাবয সািী বা র্থয 

প্রদানকা ী চেচন এই ধ্ রন  র্থয প্রদান কচ য়ারছন, র্াহা  

পচ িয় সম্পচকত র্ যকানও র্থয বা র্াহা  অংি প্রিা  

কচ রল, এবং ইহা  িাধ্যরি স ল চবশ্বাস বযচর্র রক উক্ত 

ভুক্তরভাগী, সািী বা র্থয প্রদানকা ী  জীবনরক চবপরদ 

যিরলন এবং - 

(১) আইন িা া প্রচর্চষ্ঠর্ যকান চবধ্ান বা কােতচবচধ্;  

(২) একজন চবিা রক  যদওয়া আরদি; অথবা  

(৩) আইন িা া বা আইরন  অধ্ীরন েথােথভারব 

িির্াপ্রাপ্ত বযচক্ত করৃ্ত ক প্রদত্ত চনরদত িনা অনুসার  অপ াধ্ 

সংগঠন কর  যসই বযচক্ত েথারোগয আদালরর্  সাজা 
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অনুসার  সরবতাচ্চ সার্ বছ  যিয়ারদ  কা াদণ্ড এবং 

সরবতাচ্চ পরন  হাজা  র্াকা পেতন্ত অথতদরে দচের্ হইরর্ 

পার ;  

(৬) যকান অপ াধ্ সংগঠন কচ য়ারছ বচলয়া অচভরোগ ক া 

হইয়ারছ, চকংবা সরেহ ক া হইয়ারছ এিন যকান বযচক্ত 

অনয যকান বযচক্তরক ঘুষ প্রদান কচ রল বা কচ রর্ িাইরল, 

চেচন- 

(ক) উক্ত অপ াধ্ ক া  কা রণ যসই বযচক্ত  চবরুরে িািলা 

কচ রর্ িাইরর্রছন বা কচ বা  প্রস্তচর্ চনরর্রছন; অথবা  

(খ্) উক্ত বযচক্ত  চবরুরে যকানও আইন প্ররয়াগকা ী অচিস, 

কচিিন বা আদালরর্ র্থয বা সািয প্রদান ক রর্ পার ন, 

র্াহারক িািলা ক া হইরর্ বা সর্য র্থয প্রদান বা সািয 

প্রদান হইরর্ চব র্  াচখ্রর্, বা চনরুৎসাচহর্ কচ বা  লরিয 

উক্ত অপ াধ্ সংগঠন কর  যসই বযচক্ত েথােথ আদালর্ 

করৃ্ত ক সরবতাচ্চ সার্ বছ  যিয়ারদ  কা াদণ্ড এবং সরবতাচ্চ 

পরন  হাজা  র্াকা পেতন্ত অথতদরে দচের্ হইরবন; 

(৭) যকান বযচক্ত এই আইরন উচেচখ্র্ অচিস, চবভাগ বা 

যকান আদালর্ বা কচিিন সহ পুচলি হইরর্ যকানও সু িা 

বা সহায়র্া প্রাচপ্ত  অচভপ্রারয়, এিন যকান র্থয স ব াহ 

কর ন, ো চর্চন অসর্য বচলয়া জারনন বা র্া  চবশ্বাস 

কচ বা  েুচক্তসের্ কা ণ  চহয়ারছ যে র্থযটি অসর্য, এবং 

ঐ বযাচক্ত এই অপ ারধ্ যদাষী সাবযস্ত হরল যসই বযচক্ত 

েথােথ আদালর্ করৃ্ত ক সার্ বছর   যবচি কা াদণ্ড এবং 

পরন  হাজা  র্াকা জচ িানা দরে দচের্ হইরবন; 
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(৮) যে বযাচক্ত যকান অপ ারধ্  ভুক্তরভাগী বা সািী-এ  

সু িা প্রদারন চনরয়াচজর্ আরছন বা সু িা প্রদারন সহায়র্া 

কচ রর্রছন বা যকান অপ ারধ্  ভুক্তরভাগী বা সািী-এ  

সু িা প্রদান সংক্রান্ত র্রথয  অচধ্কা ী হন, এবং স ল 

চবশ্বারস বা চনম্নচলচখ্র্ কা ণসিূহ, যেিনঃ 

(ক) আইন িা া প্রচর্চষ্ঠর্ যকান চবধ্ান বা পেচর্; বা  

(খ্) চবিা ক করৃ্ত ক প্রদত্ত আরদি; অথবা 

(গ) যে যকানও আইন িা া বা যকানও আইরন  অধ্ীরন 

েথােথভারব অনুরিাচদর্ বযচক্ত করৃ্ত ক প্রদত্ত চনরদত িনা 

বযাচর্র রক অপ ারধ্  ভুক্তরভাগী বা সািী  প্রাপয সু িা 

সম্পচকত র্ র্থয অনয বযচক্তরক স ব াহ কচ য়া ভুক্তরভাগী 

বা সািী  জীবনরক চবপরদ যিচলয়া চদরল উক্ত বযাচক্ত এই 

আইরন  অধ্ীরন অপ াধ্ সংঘটির্ কচ য়ারছন বচলয়া 

চবরবচির্ হইরবন এবং ঐ বযাচক্ত এই অপ ারধ্ যদাষী সাবযস্ত 

হরল যসই বযচক্ত েথােথ আদালর্ করৃ্ত ক যদাষী সাবযস্ত হইরল 

সার্ বছর   কা াদণ্ড এবং পরনর া হাজা  র্াকা জচ িানা 

দরে দচের্ হইরবন।  

ধ্া া ৩৬ এ উচেচখ্র্ 

অপ াধ্ সংগঠরন  যিষ্টা 

বা প্রর ািনা অপ াধ্ 

চহসারব চবরবচির্  

৩৭। যে যকানও বযচক্ত ধ্া া ৩৬ এ উচেচখ্র্ যে যকান 

অপ াধ্ সংগঠরন  জনয অনয যকান বযচক্তরক 

অপ াধ্িূলক কাজ কচ রর্ বা প্রর াচির্ কচ রর্ বা 

ইোকৃর্ভারব সহায়র্া কচ রর্ যিষ্টা কর , যসই বযচক্ত 

অপ ারধ্ যদাষী হইরব এবং হাইরকার্ত  করৃ্ত ক যদাষী সাবযস্ত 

হইরব একই বযচক্ত  সাজা যেই চবভাগ িা া, যেই অপ ারধ্  

জনয প্রদত্ত িাচস্ত; 

ধ্া া ৩৬ এবং ৩৭ এ ৩৮।  (১) (ক) ধ্া া ৮ বা ৯ এ  অধ্ীন একটি অপ াধ্ 
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উচেচখ্র্ অপ াধ্সিুহ 

আিলরোগয ও অ-

জাচিনরোগয  

আিলরোগয এবং অ-জাচিনরোগয এবং আচপল আদালরর্  

বযচর্ক্রিী পচ চস্থচর্ বযর্ীর্, এই  কি অপ ারধ্  জনয 

সরেহভাজন, অচভেুক্ত বা যদাষী সাবযস্ত হওয়া যকান বযচক্ত 

জাচিরন িুক্ত হইরব না; 

(খ্) জাচিরন যকানও বযচক্তরক িুক্ত কচ বা  সিয়, যেই 

বযচক্ত  সারথ অপ াধ্ ক া হইয়ারছ বচলয়া অচভরোগ ক া 

হইয়ারছ এবং জাচিন িঞু্জর   সিয় আরদরি চনচদত ষ্টকৃর্ 

অনযানয বযচক্তরদ  সারথ যোগারোরগ  বা ঘচনষ্টর্া  উপ  

চনরষধ্াজ্ঞা  ির্ত  প্রদারন  িির্া আচপল আদালরর্  

থাচকরব; 

(২) ধ্া া ৩৬ বা ধ্া া ৩৭ এ  অধ্ীন যকান অপ াধ্ 

সংঘর্রন  অচভরোরগ অচভেুক্ত বযচক্ত  চবরুরে চবিা  ঐ 

আদালরর্  অনয যে যকানও কােতসূিী  পূরবত গ্রহণ ক া 

হইরব এবং তদচনক চভচত্তরর্ িলিান থাচকরব এবং অচনবােত 

পচ চস্থচর্ বযর্ীর্, োহা চবরিষভারব চলচপবে থাচকরব, এই 

চবিা  িলাকালীন িূলর্বী ক া োইরব না;  

(৩) েচদ যকানও আদালরর্  অনুসন্ধারন  পর  এিন যকান 

উপাদারন  উপচস্থচর্ যদখ্া োয় োহা হইরর্ আপার্ দৃচষ্টরর্ 

এই উপসংহার  যপৌৌঁছারনা োয় যে, যেই বযচক্ত র্াহা  কৃর্ 

অপ ারধ্  অচভরোরগ  চবপ ীরর্ জাচিরন থাকাকালীন, 

ধ্া া ৩৬ বা ৩৭ এ  অধ্ীন যকান অপ াধ্ কচ য়ারছন, 

র্দন্ত পচ িালনাকা ী আদালর্ র্াহারক প্রদত্ত জাচিন 

বাচর্ল কচ রবন এবং যেই অপ ারধ্  চবপ ীরর্ র্াহারক 

জাচিরন িুচক্ত যদওয়া হইয়াচছল র্াহা  চবিা  যিষ হওয়া 

পেতন্ত ঐ বযচক্তরক আর্ক  াচখ্রবন। 
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 অষ্টি অধ্যায়  

অপ ারধ্  চিকা  ভুক্তরভাগীরদ  এবং সািীরদ  

জনয সহায়র্া ও সু িা চবভাগ 

অপ ারধ্  চিকা  

ভুক্তরভাগীরদ  এবং 

সািীরদ  জনয সহায়র্া ও 

সু িা চবভাগ   

৩৯। (১) অপ ারধ্  চিকা  ভুক্তরভাগী এবং সািীরদ  

সহায়র্া ও সু িা প্রদান কচ বা  উরেরিয পুচলরি  

িহাপচ দিতক অচিরস  সারথ প ািিতক্ররি বা অচিস 

করৃ্ত ক এই উরেরিয জাচ কৃর্ চনরদত চিকাবলী অনুস ণক্ররি 

‘অপ ারধ্  ভুক্তরভাগী ও সািী সহায়র্া এবং সু িা 

চবভাগ’ (এই আইরন ‘চবভাগ’ চহসারব উচেচখ্র্) নারি একটি 

চবভাগ স্থাপন ও বযবস্থাপনা কচ রবন। 

(২) পুচলরি  িহাপচ দিতক িরনানীর্ একজন যজষ্ঠয পুচলি 

সুপা রক চবভারগ  দাচয়রত্ব চনেুক্ত ক া হইরব। 

(৩) চবভারগ  দাচয়ত্বসিূহ হইরব- 

(ক) সকল ভুক্তরভাগী এবং সািীরদ  প্রচর্ িানচবক িেতাদা  

সচহর্ আি ণ ক া;  

(খ্) অপ ারধ্  ভুক্তরভাগী এবং সািীরদ  কােতক  ও 

প্ররয়াজনীয় সু িা প্রদান ক া;  

(গ) ভুক্তরভাগী বা সািী নৃরগাষ্ঠী  অন্তভুত ক্ত হইরল, যদাভাষী 

চনেুক্ত ক া; এবং 

(ঘ) এই আইরন  ৩৬ ধ্া া বা ৩৭ ধ্া া  অধ্ীন সংঘটির্ 

যকান অপ াধ্ ভুক্তরভাগী এবং সািী ও র্ারদ  সম্পচত্ত 

এবং ভুক্তরভাগীরদ  উপ  সংঘটির্ হুিচক, প্রচর্রিাধ্, ভয় 

যদখ্ারনা, প্রচর্রিাধ্ বা যকানও িচর্, হয় াচন, জব দচস্ত বা 

লঙ্ঘন সম্পচকত র্ অচভরোগ বা র্থয সম্পরকত , চনরজই বা 
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অনয যকানও পুচলি কিতকর্ত া  সহায়র্ায় র্দন্ত ক া;  

(৪) যকান ভুক্তরভাগী বা সািী বাংলারদি পুচলরি  কারছ 

সহায়র্া িাইরল র্া া যকবলিাত্র ধ্িত, বণত, বণত, চলে বা 

ভুক্তরভাগী  জন্মস্থারন  চভচত্তরর্ কা ও সচহর্ তবষিযিূলক 

আি ণ কচ রব না। 

অপ ারধ্  চিকা  

ভুক্তরভাগীরদ  এবং 

সািীরদ  জনয সহায়র্া ও 

সু িা কিতসূিী     

৪০।  (১) উক্ত চবভাগ অচিস করৃ্ত ক প্রণীর্ চনরদত িনা 

অনুোয়ী ‘ভুক্তরভাগী ও সািী সহায়র্া এবং সু িা কিতসূিী’ 

িীষতক যপ্রাগ্রারি  আরয়াজন কচ রব োহা ভুক্তরভাগী ও 

সািী  চবরুরে সম্ভাবয ও প্রদত্ত হুিচক, িচর্, প্রচর্রিাধ্ ও 

ভীচর্ হইরর্ সু িা  জনয েথােথ বযবস্থা গ্রহরণ সহায়র্া 

কচ রব; 

(২) উক্ত চবভারগ  দাচয়ত্ব হইরব ভুক্তরভাগী ও সািী  সু িা 

চবধ্ারন  লরিয উপধ্া া (১) অনুসার  সাধ্া ণ জনগরণ  

িরধ্য সরির্নর্া তর্চ   জনয েথােথ বযবস্থা গ্রহণ ক া। 

যেিন একজন ভুক্তরভাগী বা সািী েচদ যকান হুিচক, িচর্, 

প্রচর্রিাধ্ বা ভীচর্  সমু্মখ্ীন হয় র্া হইরল কী বযবস্থা যনয়া 

োইরর্ পার  এবং কীভারব একজন ভুক্তরভাগী বা সািী 

সহায়র্া ও সু িা  জনয আরবদন কচ রর্ পার ন; 

(৩) এই চবভাগ ভুক্তরভাগী ও সািী সহায়র্া এবং সু িা 

কিতসূিীরর্ যকানও ভুক্তরভাগী বা সািী  অন্তভূত চক্ত কচ রর্ 

পার - 

(ক) অপ ারধ্  চিকা  ভুক্তরভাগী বা সািী  ক া 

অনুর ারধ্  চভচত্তরর্; 

(খ্) অচিস করৃ্ত ক সুপাচ রি  চভচত্তরর্;     
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(গ) আইন প্ররয়াগকা ী অচিস বা স কাচ  কিতকর্ত া করৃ্ত ক 

দাচখ্লকৃর্ প্রচর্রবদরন  চভচত্তরর্; অথবা 

(ঘ) আদালর্ বা কচিিন হইরর্ প্রাপ্ত চবজ্ঞচপ্ত  চভচত্তরর্;      

(৪) একজন ভুক্তরভাগী বযচক্ত বা সািী  প্রচর্ সহায়র্া এবং 

সু িা  চবধ্ান হুিচক োিাই কচ বা  প  সংচিষ্ট ভুক্তরভাগী 

বা সািী  সম্মচর্রর্ চবভাগ িা া কােতক  ক া হইরব; 

(৫) এই চবভাগ ভুক্তরভাগী ও সািী সহায়র্া এবং সু িা 

কিতসূিী বাস্তবায়রন  পূরবত সংচিষ্ট ভুক্তরভাগী বা সািীরক 

চবভারগ  সচহর্ সিরঝার্া স্মা ক সম্পাদরন  জনয বচলরর্ 

পার ।  

 নবি অধ্যায়  

অচিও-চভজুযয়াল চলরে  িাধ্যরি সািয গ্রহণ  

সিসািচয়ক অচিও-

চভজুযয়াল চলরে  

িাধ্যরি সািয বা চববৃচর্ 

গ্রহণ 

৪১।  (১) উপেুক্ত নযায়চবিার   স্বারথত প্ররয়াজনরবারধ্ অনয 

যকান আইরন  চবরুরে না োইয়া আদালর্ একটি 

িনাক্তক ন প্রদিতনী, র্াৎিচণক সংচিপ্ত চজজ্ঞাসাবাদ বা 

অনয যকান র্দন্ত বা একটি চবিা কারেত  বযবস্থা কচ রর্ 

পার  বা একটি কচিিন র্দন্ত বা চজজ্ঞাসাবারদ  বযবস্থা 

কচ রর্ পার  বা একটি আইন প্ররয়াগকা ী সংস্থা র্দরন্ত  

বযবস্থা কচ রর্ পার ; 

(ক) অপ ারধ্  চিকা  ভুক্তরভাগী বা সািী  িচর্সাধ্ন 

হইরর্ সু িা  বযবস্থা চহসারব; অথবা 

(খ্) সিীিীন িরন হইরল অপ ারধ্  চিকা  ভুক্তরভাগী বা 

সািী  যেরকারনা প্রিাণ বা চববৃচর্  য কিত  সংচিষ্ট 
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আদালর্ বা কচিিন বা আইন প্ররয়াগকা ী কােতালরয় র্াহা  

বযচক্তগর্ উপচস্থচর্ বযচর্র রক প্রেুচক্তগর্ উপারয় 

সিসািচয়ক বা প্রায় সিসািচয়ক অচিও চভজুয়াল চলরেজ 

তর্ ী  িাধ্যরি আদালর্ বা কচিিন বা আইন প্ররয়াগকা ী 

কােতালয় হইরর্ এবং বাংলারদরি  অভযন্তর  যেরকারনা 

অবস্থান হইরর্ সংচিষ্ট বযচক্ত  সািয বা চববৃচর্ গ্রহণ ক া 

োইরর্ পার ; 

(২) উপধ্া া (১) অনুোয়ী সংচিষ্ট আদালর্ সািয বা চববৃচর্ 

গ্রহণ ও য কচিত ংরয়  পূরবত চনরজরক সন্তুষ্ট কচ রবন যে 

সংচিষ্ট অচিও চভজুয়াল চলরেজ প্রেুচক্তগর্ভারব চনভুত ল 

এবং চনভত  রোগয এবং একজন চবিা  চবভাগীয় কিতকর্ত া বা 

আদালর্ করৃ্ত ক িরনানীর্ যকান স কা ী কিতকর্ত া, সংচিষ্ট 

দূ বর্ী জায়গায় উপচস্থর্ থাচকরবন, যেখ্ান হইরর্ 

অপ ারধ্  ভুক্তরভাগী বা সািী সািয বা চববৃচর্ যদওয়া  

যিষ্টা কচ রব; 

(৩) উপধ্া া (২) এ  অধ্ীন িরনানীর্ দূ বর্ী অবস্থান 

হইরর্ অপ ারধ্  চিকা  ভুক্তরভাগী বা সািী  সািয বা 

চববৃচর্ গ্রহণ ও য কচিত ং শুরু ক া  আরগ সংচিষ্ট আদালর্ 

বাংলারদি সুপ্রীি যকার্ত  এ  য চজো  এ  সুপাচ ি 

অনুোয়ী এবং ধ্া া ৪২ এ  চবধ্ান সারপরি সংচিষ্ট অচিও 

চভজুয়াল চলরেজ স্থাপন ও পচ িালনা  জনয অচিস হইরর্ 

প্ররয়াজনীয় আচথতক এবং অনযানয সম্পদ গ্রহণ কচ রর্ 

পার ; 

(৪) এই ধ্া া  উরেরিয ‘আদালর্’ বচলরর্ এিন একটি 

আদালর্রক যবাঝারনা হইয়ারছ যেখ্ারন যে যকান যিৌজদাচ  
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কােতক্রি পচ িাচলর্ হইরর্রছ। 

যেই সব যিরত্র অচিস 

ধ্া া ৪১ এ  অধ্ীরন 

সহায়র্া প্রদান কচ রব না 

 

৪২।  (১) (ক) যেখ্ারন সংচিষ্ট আদালর্ সুপাচ ি কর  যে:- 

এক, েচদ দূ বর্ী স্থান হইরর্ সংচিষ্ট ভুক্তরভাগী বা সািী  

সািয বা চববৃচর্ যনওয়া জার্ীয় স্বাথত র্থা জার্ীয় চন াপত্তা  

জনয হুিচক না হয়; 

দুই, ধ্া া ৪১ এ  উপধ্া া (১) এ  অধ্ীরন চিচহ্নর্ দূ বর্ী 

স্থান হইরর্ ভুক্তরভাগী বযচক্ত বা সািী  সািয বা বক্তবয 

গ্রহন ক া সম্ভব না হইরল, সংচিষ্ট আদালর্ র্াহা  ির্াির্ 

আদালর্, কচিিন বা আইন প্ররয়াগকা ী কােতালয়রক 

জানাইরব;   

(খ্) যেখ্ারন আদালরর্  ির্াির্ হইরব যে, নযায়চবিার   

স্বারথত যে অনয যকান উপেুক্ত চবকে দূ বর্ী স্থান হইরর্ 

প্রাপ্ত এই ধ্ নর  সািয বা বক্তবয গ্রহণ কচ রর্ হইরব, 

যসখ্ারন আদালর্ যসই চবকে স্থারন  আদালর্, কচিিন বা 

আইন প্ররয়াগকা ী কােতালয়রক সুপাচ ি কচ রর্ পার ন; 

২।  (ক) েখ্ন আদালর্ এই বরল ির্াির্ প্রকাি কচ রবন 

যে, চনচদত ষ্ট দূ বর্ী স্থান হইরর্ অপ ারধ্  চিকা  ভুক্তরভাগী 

বা সািী  সািয য কচিত ং বা বক্তবয গ্রহণ ক া েরথাপেুক্ত 

হইরব না, র্খ্ন সংচিষ্ট আদালর্, কচিিন, আইন 

প্ররয়াগকা ী কােতালয় প্রাসচেক অপ ারধ্  চিকা  

ভুক্তরভাগী বা সািী  সািয য কচিত ং বা বক্তবয, সিসািচয়ক 

অচিও চভজুয়াল চলরেজ এ  িাধ্যরি দূ বর্ী স্থান হইরর্ 

গ্রহণ কচ রব না, প বর্ীরর্ ধ্া া ৪১ এ  উপধ্া া ৩ এ  

অধ্ীরন অচিরস  সংচিষ্ট আদালর্, কচিিন, আইন 
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প্ররয়াগকা ী কােতালয়রক প্ররয়াজনীয় আচথতক ও অনযানয 

চজচনসপত্র সহায়র্া যদওয়া  প্ররয়াজন পচ রব না; 

(খ্) েখ্ন আদালর্ দুগতি স্থান হইরর্ উপধ্া া ১ এ  অধ্ীরন 

সুপাচ িচক্রর্ স্থারন পচ বর্ত ন ক া  চসোন্ত যনয়, র্খ্ন 

ধ্া া ৪১ এ  উপধ্া া ৩ এ  অধ্ীরন সংচিষ্ট আদালর্ 

প্ররয়াজনীয় আচথতক ও অনযানয চজচনসপত্র সহায়র্া 

অচিরস  চনকর্ হইরর্ চনরর্ পার ।  

সািয বা চববৃচর্ য কচিত ং 

এ  প্রচক্রয়া  

৪৩। (১) একটি আদালর্ বা কচিিন েচদ চবচধ্ ৪১ এ  

অধ্ীরন ভুক্তরভাগী বা সািী  সািয চনরর্ িায়, র্া হইরল 

প্রথরি র্াহা ধ্া ণ  কচ রবন এবং সংচিষ্ট প্রচসচকউর্র   

চনকর্ হস্তান্ত  কচ রবন, যসইসারথ সািয গ্রহরণ  অনুর্ধ্ত  

৩০ চদন পূরবত ভুক্তরভাগী, সািী বা অনয যে যকউ চেচন এই 

সারিয  কা রণ িচর্গ্রস্থ হইরর্ পার ন বা র্াহারদ  

প্রচর্চনচধ্রক জানাইরর্ যনাটিি জাচ  কচ রর্ হইরব;  

(২) এই আইরন  চবচধ্ ৪১, উপচবচধ্ (২) এ  অধ্ীন একজন 

চবিাচ ক কিতকর্ত া বা কচিিন বা আদালর্ করৃ্ত ক চনধ্তাচ র্ 

বযচক্ত সংচিষ্ট দূ বর্ী স্থারন উপচস্থর্ থাচকরবন যেখ্ারন 

ভুক্তরভাগী বা সািী সািয প্রদান কচ রর্ ইো যপাষণ 

কচ য়ারছন এবং ভুক্তরভাগী বা সািী  অথবা যকান 

প্রাসচেক বযচক্ত  সািাৎকা  গ্রহণ কচ রবন এবং আদালর্ 

বা কচিিরন র্াহা  িন্তবয বযক্ত কচ রবন; 

(৩) আদালর্ বা কচিিরন  সািরন উপস্থাচপর্ উপধ্া া (২) 

এ  অধ্ীন যপিকৃর্ চ রপার্ত  এ  চবষয়বস্তু এবং অনয যকান 

প্রাসচেক চবষয় চবরবিনা কচ য়া এই চবষরয় চসোরন্ত 

উপচনর্ হইরবন যে, নযায় চবিার   সরবতাচ্চ স্বারথত এিন 
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সিসািচয়ক অচিও চভজুয়াল চলংরকজ এ  িাধ্যরি প্রদত্ত 

সািয ও সংচিষ্ট চববৃচর্ উহা  গ্রহনরোগযর্া ও বযবহার   

উপ  চভচত্ত কচ য়া গ্রহন ক া োইরব চকনা। 

এই অংি অনুসার  

অচিও-চভজুযয়াল 

চলরে  িাধ্যরি সািয বা 

চববৃচর্ গ্রহণ বা য কচিত ং  

 

৪৪। এই আইরন  এই ভারগ উচেচখ্র্ প্ররয়াজনীয় 

চবধ্ানাবচল বযচর্র রক যকান আদালর্, কচিিন বা আইন 

প্ররয়াগকা ী সংস্থা অচিও চভজুয়াল চলংরকজ এ  িাধ্যরি 

অপ ারধ্  চিকা  ভুক্তরভাগী বা সািী  সািয বা চববৃচর্ 

গ্রহণ কচ রর্ পাচ রব না। 

 দিি অধ্যায় 

সাধ্া ণ 
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দাচয়ত্ব পালরন হস্তরিপ 

বা বাধ্া প্রদান 

 

৪৫।  আইনানুগ অচিস বযার্ীর্ যকান বযচক্ত েচদ এই 

আইরন  অধ্ীন প্রদত্ত যকান িির্া, কাজ বা দাচয়ত্ব 

পালরন  যিরত্র যকান আদালর্, কচিিন, অচিস, যবািত , 

চবভাগ বা যকান স কা ী বা চবিাচ ক কিতকর্ত ারক বাধ্া 

প্রদান বা বাধ্া প্রদারন  যিষ্টা কচ য়া থারকন এবং উক্ত 

অপ ারধ্ েথােথ আদালর্ করৃ্ত ক যদাষী সাবযস্ত  হইরল 

উচেচখ্র্ বযাচক্ত অনচধ্ক সার্ বছর   কা াদণ্ড ও অনচধ্ক 

২০ হাজা  র্াকা দরে দচের্ হইরবন।         

যগাপনীয়র্া  ৪৬।  (১) এই আইরন  চবচধ্সিূহ কােতক  ক া  উরেরিয 

েচদ প্ররয়াজনীয় না হয়, যসই যিরত্র যকান চবিাচ ক বা আধ্া 

চবিাচ ক প্রচক্রয়ায় যকউ, ভুক্তরভাগী বা সািী যকান সহায়র্া 

প্রাপ্ত হইয়ারছন চকনা যসই বযাপার  র্থয পাইরর্ ভুক্তরভাগী 

বা সািীরক বাধ্য ক রর্ পাচ রবন না; 

(২) এই আইরন  চবধ্ানগুচল কােতক  কচ বা  উরেরিয বা 

অনয যকানও আইরন  চবধ্ান িাচনয়া িলা বযর্ীর্ যকান 

বযচক্তরক একজন ভুক্তরভাগী বা সািী এই আইরন  অধ্ীরন 

সহায়র্া বা সু িা পাইরর্রছ বা পাইয়ারছ চকনা র্াহা প্রকাি 

কচ রর্ বাধ্য কচ রব না। 

সারিয  

চবশ্বাসরোগযর্া  

িূলযায়ন  

৪৭।  যকানও আদালর্ বা কচিিরন অপ ারধ্  চিকা  

ভুক্তরভাগী বা সািী  িা া প্রদত্ত সািয িূলযায়রন  যিরত্র, 

ভুক্তরভাগী বা সািী এই আইরন  অধ্ীরন যকান সহায়র্া বা 

সু িা পাইয়ারছন, র্াহা প্রাসচেক বচলয়া গণয হইরব না। 

এই আইরন  চবধ্ানগুরলা 

যেখ্ারন প্রাধ্ানয পাইরব  

৪৮। এই আইরন  চবধ্ানগুচল অনয যে যকানও আইরন  

চবপ ীরর্ যে যকানও চকছু  সাংঘচষতক হওয়া সরিও কােতক  
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হইরব এবং র্দানুসার  এই আইরন  চবধ্ান এবং অনযানয 

এই ধ্ রন  আইরন  চবধ্ান বা িরে  যিরত্র এই আইরন  

চবধ্ানসিূহ প্রাধ্ানয পাইরব। 

অচিরস স কাচ  

কিতকর্ত া চনরয়াগ   

৪৯। (১) অচিরস  অনুর ারধ্, স কা ী িাক ী  যে যকানও 

কিতকর্ত া, উক্ত কিতকর্ত া বা ঐ কিতকর্ত া ো  িা া বা অধ্ীরন 

কিত র্ যসই িন্ত্রণালরয়  সচিব এবং জনপ্রিাসন 

িন্ত্রণালরয়  সচিরব  সম্মচর্রর্ অচিস করৃ্ত ক চনধ্তাচ র্ 

সিয়কারল  জনয অচিরস অস্থায়ীভারব চনেুক্ত হইরর্ 

পার ন বা অনুরূপ সম্মচর্রর্ অচিরস স্থায়ীভারব চনেুক্ত 

হইরর্ পার ন। 

(২) যেখ্ারন অচিস এিন যকান বযচক্তরক চনরয়াগ যদয় যে 

স কার   সারথ িুচক্তভুক্ত হইয়া একটি চনচদত ষ্ট সিরয়  জনয 

স কার   যসবা চদরর্  াচজ হইয়ারছন, িুচক্ত  

বাধ্যবাধ্কর্াগুচল সম্পাদরন  উরেরিয এই বযচক্ত  িা া 

অচিরস যে যকানও সিয়কালীন পচ রসবা স কার   যসবা 

চহসারব গণয হইরব। 

অচিরস  কিতকর্ত াগণ 

স কাচ  কিতকর্ত া চহসারব 

গনয হইরব 

৫০।  যবারিত   সদসযগণ, িহাপচ িালক এবং সিস্ত 

অচিরস  অনযানয কিতকর্ত া ও কিতিা ী, অচিস করৃ্ত ক 

চনেুক্ত প ািিতদার্া এবং উপরদষ্টাগণ েথাক্ররি দেচবচধ্ 

এবং যিৌজদাচ  কােতচবচধ্ আইরন  অথত ও উরেিয 

অনুসার  স কা ী কিতকর্ত া চহসারব গণয  হইরবন।  

বযচক্ত পষতদ সিূরহ  

চবরুরে বযবস্থা গ্রহণ  

৫১।  এই আইরন  অচধ্রন যকান বযচক্ত পষতদ িা া েচদ 

যকান অপ াধ্ সংঘটির্ হয়, র্খ্নঃ 

(ক) েচদ যসই বযচক্ত পষতদ যকানও সংস্থা হয়, প্রচর্টি 
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পচ িালক, কােতাধ্যি, প্রধ্ান চনবতাহী কিতকর্ত া এবং যসই 

সংস্থা  সচিব; 

(খ্) েচদ যসই বযচক্ত পষতদ একটি প্রচর্ষ্ঠান হয় র্রব যসই 

প্রচর্ষ্ঠারন  প্রচর্টি অংিীদা  এবং ইহা  প্রধ্ান চনবতাহী 

কিতকর্ত া; 

(গ) েচদ যসই বযচক্ত পষতদ একটি সিচির্ সংস্থা না হয় র্া 

হইরল প্ররর্যক আলাদা বযচক্তই চেচন এই ধ্ রন  সংস্থা  

সদসয এবং ইহা  প্রধ্ান চনবতাহী কিতকর্ত া; এবং 

(ঘ) েচদ যসই বযচক্ত পষতদ যকান স্থানীয় কােতালয় বা অনয 

যকান স্থানীয় কােতালয় সম্পচকত র্ আইন িা া বা আইরন  

অধ্ীরন চনরয়াগপ্রাপ্ত হয়, যসরিরত্র সভাপচর্ অপ ারধ্ 

অচভেুক্ত হইরব।       

র্রব োহাই যহাক না যকন, যে যকানও পচ িালক, 

িযারনজা , প্রধ্ান চনবতাহী কিতকর্ত া এবং যে যকানও 

করপতার রর্  সচিব বা প্ররর্যক অংিীদা  এবং যে যকানও 

িারিত  প্রধ্ান চনবতাহী কিতকর্ত া বা প্ররর্যক সদসয এবং 

একটি অন্তভুত ক্ত সংস্থা  প্রধ্ান চনবতাহী কিতকর্ত া বা যকানও 

স্থানীয় অচিরস  যিয়া িযান চহসারব এই চবচধ্  অধ্ীরন 

যকানও অপ ারধ্  জনয যদাষী হইরবন না, েচদ চর্চন এই 

িরিত আদালরর্  সন্তুচষ্ট অজত ন ক রর্ পার ন যে, এই 

ধ্ রন  অপ াধ্ র্াহা  অজারন্তই সংঘটির্ হইয়াচছল বা 

চর্চন এই ধ্ রন  অপ াধ্ প্রচর্র ারধ্  জনয েথাসাধ্য যিষ্টা 

কচ য়াচছরলন।  

প্রচবধ্ান  ৫২। (১) অচিরস  সুপাচ রি িাননীয় িন্ত্রী এই আইরন  

অধ্ীন সুপাচ িকৃর্ সকল চবষরয় চবধ্ান প্রণয়ন কচ রর্ 
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পার ন এবং এ সকল চবচধ্ কােতকর   বযবস্থা গ্রহন কচ রর্ 

পার ন।    

(২) উপধ্া া (১) এ  অধ্ীন প্রণীর্ প্রচর্টি চবধ্ান যগরজর্ 

আকার  প্রকাচির্ হইরব এবং চবচধ্ অনুসার  উক্ত যগরজর্ 

প্রকারি  র্াচ রখ্ বা প বর্ী যেরকান সিরয় কােতক  

হইরব। 

(৩) এই আইরন  অধ্ীন প্রণীর্ চবচধ্সিূহ যগরজর্ আকার  

প্রকারি  প  সুচবধ্াজনক সিরয় সংসরদ  সািরন 

উপস্থাপন কচ রর্ হইরব। এিন যেরকান আইন োহা গৃহীর্ 

হয়চন, র্াহা বাচর্ল বচলয়া গণয হইরব, র্রব এই আইরন  

অধ্ীন োহা হইয়ারছ র্াহা  প্রচর্ যকান পিপার্দুষ্ট 

িরনাভাব  াখ্া োইরব না। 

(৪) যকান আইন বাচর্ল হইরল উক্ত চদন উরেখ্পূবতক 

যগরজর্ জাচ  কচ রর্ হইরব।  

যেরকারনা অসেচর্রর্ 

বাংলা পারঠ  প্রাধ্ানয  

৫৩। এই আইরন  বাংলা এবং ইংর জী পারঠ  িরধ্য যকানও 

অসেচর্ ঘটিরল, বাংলা পাঠটি প্রাধ্ানয পাইরব। 

 একাদি অধ্যায়  

চবচবধ্ 

র্হচবল হইরর্ স ব াহ  ৫৪।  েচদ যকান অপ াধ্ী  বয়স, িানচসক ভা সািযহীনর্া, 

কূর্বনচর্ক দায়বের্া এবং যে যকান কা রণ অপ ারধ্  

দায় বহন কচ রর্ না হয় যসরিরত্র অপ াধ্ী  িা া িচর্গ্রস্থ 

হইবা  কা রণ ভুক্তরভাগী বযচক্তরক েুচক্তসের্ পচ িাণ 

িচর্পূ ণ র্হচবল হইরর্ প্রদান ক া হইরব। 

িচর্পূ ণ দাচব  ৫৫।  যে যকানও অপ ারধ্ িািলা ক া  সিয়, প্রথি 
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ধ্ারপ  ভুক্তরভাগী, চির্ীয় ধ্ারপ  ভুক্তরভাগী এবং িচর্গ্রস্থ 

পচ বা রক িচর্পূ ণ পাওয়া  জনয সুস্পষ্ট দাচব জানাইরর্ 

হইরব। 

 




