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নারী ও িশ駃↖ িনয琀
াতন দমন আইন, ২০০০

নারী ও িশহ িনযাতন দমন আইন, ২০০০
( ২০০০ সেনর ৮ নং আইন )
[১৪ 䄀ফায়ারী, ২০০০]
নারী ও িশহ িনযাতনমূলক অপরাধসমূহ কেঠারভােব দমেনর উেে ŭেয়াজনীয় িবধান
ŭণয়নকেꀀ ŭণীত আইন৷
䄀যেহতু নারী ও িশহ িনযাতনমূলক অপরাধসমূহ কেঠারভােব দমেনর উেে ŭেয়াজনীয় িবধান
ŭণয়ন করা সমীচীন ও ŭেয়াজনীয়;
䄀সেহতু এতŴারা িন耀Ŵপ আইন করা হইল :-

সংি䀐
িশেরানামা

১৷ এই আইন নারী ও িশহ িনযাতন দমন আইন, ২০০০ নােম অিভিহত
হইেব৷

সংŻা

২৷ িবষয় বা ŭসংেগর পিরপ딀ী 䄀কান িকছু না থািকেল, এই আইেন,(ক) “অপরাধ” অথ এই আইেনর অধীন শাি딀েযাগŭ 䄀কান অপরাধ;
(খ) “অপহরণ” অথ বলŭেয়াগ বা ŭলু| কিরয়া বা ফুসলাইয়া বা ভুল বুঝাইয়া
বা ভীিত ŭদশন কিরয়া 䄀কান ান হইেত 䄀কান বŭি|েক অƙ딀 যাইেত বাধŭ
করা;
(গ) “আটক” অথ 䄀কান বŭি|েক তাহার ইার িবে# 䄀কান ােন আটকাইয়া
রাখা;
(ঘ) “耀াইবুŭনাল” অথ এই আইেনর অধীন গিঠত 䄀কান 耀াইবুŭনাল;
(ঙ) “ধষণ” অথ ধারা ৯ এর িবধান সােপে䀐, Penal Code, 1860 (Act
XLV of 1860) এর Section 375 এ সংŻািয়ত ærape”;
(চ) “নবজাতক িশহ” অথ অনূƙ চি䀐শ িদন বয়েসর 䄀কান িশহ;
(ছ) “নারী” অথ 䄀য 䄀কান বয়েসর নারী;
(জ) “মুি|পণ” অথ আিথক িবধা বা অƙ 䄀য 䄀কান ŭকােরর িবধা;
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(ঝ) “䄀ফৗজদারী কাযিবিধ” অথ Code of Criminal Procedure, 1898
(Act V of 1898);
১[

(ঞ) “䄀যৗতুক” অথ-

(অ) 䄀কান িববােহর বর বা বেরর িপতা বা মাতা বা ŭতŭ䀐ভােব িববােহর
সিহত জিড়ত বর পে䀐র অƙ 䄀কান বŭি| কতৃক উ| িববােহর সময় বা
ত#পূেব বা Żববািহক স䀐ক িবদŭমান থাকাকােল, িববাহ ির থাকার শেত,
িববােহর পণ িহসােব িববােহর কেন পে䀐র িনকট দাবীকৃত অথ, সাম#ী বা
অƙিবধ স䀐দ; অথবা
(আ) 䄀কান িববােহর কেন প䀐 কতৃক িববােহর বর বা বেরর িপতা বা মাতা বা
ŭতŭ䀐ভােব িববােহর সিহত জিড়ত বর পে䀐র অƙ 䄀কান বŭি|েক উ|
িববােহর সময় বা ত#পূেব বা Żববািহক স䀐ক িবদŭমান থাকাকােল, িববাহ
ির থাকার শেত, িববােহর পণ িহসােব ŭদ বা ŭদােন সত অথ, সাম#ী
বা অƙিবধ স䀐দ;
(ট) “িশহ” অথ অনিধক 䄀ষাল ব#সর বয়েসর 䄀কান বŭি|;]
(ঠ) “হাইেকাট িবভাগ” অথ বাংলােদশ ŭীমেকাট এর হাইেকাট িবভাগ৷

আইেনর ŭাধাƙ

৩৷ আপাততঃ বলবত্ অƙ 䄀কান আইেন যাহা িকছুই থাক না 䄀কন, এই
আইেনর িবধানাবলী কাযকর থািকেব৷

দহনকারী,
ইতŭািদ পদাথ
Ŵারা সংঘিটত
অপরােধর শাি딀

৪৷ (১) যিদ 䄀কান বŭি| দহনকারী, 䀐য়কারী অথবা িবষা| পদাথ Ŵারা 䄀কান
িশহ বা নারীর মৃতুŭ ঘটান বা মৃতুŭ ঘটােনার 䄀চা কেরন, তাহা হইেল উ|
বŭি| মৃতুŭদেŦ বা যাবzীবন সম কারাদেŦ দŦনীয় হইেবন এবং ইহার
অিতির| অনূƙ এক ল䀐 টাকা অথদেŦও দŦনীয় হইেবন৷
(২) যিদ 䄀কান বŭি| 䄀কান দহনকারী, 䀐য়কারী বা িবষা| পদাথ Ŵারা 䄀কান
িশহ বা নারীেক এমনভােব আহত কেরন যাহার ফেল উ| িশহ বা নারীর
দৃিশি| বা বণশি| ন হয় বা শরীেরর 䄀কান অংগ, #ি딀 বা অংশ িবকৃত
বা ন হয় বা তাহার শরীেরর অƙ 䄀কান ান আহত হয়, তাহা হইেল উ|
িশহর বা নারীর(ক) দৃিশি| বা বণশি| ন বা মুখমŦল, 딀ন বা 䄀যৗনাংগ িবকৃত বা ন
হওয়ার 䄀䀐ে딀 উ| বŭি| মৃতুŭদেŦ বা যাবzীবন সম কারাদেŦ দŦনীয়
হইেবন এবং ইহার অিতির| অনূƙ এক ল䀐 টাকার অথদেŦও দŦনীয়
হইেবন;
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(খ) শরীেরর অƙ 䄀কান অংগ, #ি딀 বা অংশ িবকৃত বা ন হওয়ার বা শরীেরর
䄀কান ােন আঘাত পাওয়ার 䄀䀐ে딀, উ| বŭি| অনিধক 䄀চৗ ব#সর িক
অাŭন সাত ব#সেরর সম কারাদেŦ দŦনীয় হইেবন এবং ইহার অিতির|
অনূƙ প耀াশ হাজার টাকার অথদেŦও দŦনীয় হইেবন৷
(৩) যিদ 䄀কান বŭি| 䄀কান দহনকারী, 䀐য়কারী অথবা িবষা| পদাথ 䄀কান
িশহ বা নারীর উপর িনে䀐প কেরন বা করার 䄀চা কেরন, তাহা হইেল উ|
বŭি|, তাহার উ|Ŵপ কােযর দণ সংিꀀ িশহ বা নারীর শারীিরক, মানিসক
বা অƙ 䄀কানভােব 䄀কান 䀐িত না হইেলও, অনিধক সাত ব#সর িক অাŭন
িতন ব#সেরর সম কারাদেŦ দŦনীয় হইেবন এবং ইহার অিতির| অনূƙ
প耀াশ হাজার টাকার অথদেŦও দŦনীয় হইেবন৷
(৪) এই ধারার অধীন অথদেŦর অথ ŭচিলত আইেনর িবধান অাযায়ী দিŦত
বŭি|র িনকট হইেত বা তাহার িবদŭমান স䀐দ, বা তাহার মৃতুŭর 䄀䀐ে딀 মৃতুŭর
সময় রািখয়া যাওয়া স䀐দ হইেত আদায় কিরয়া অপরােধর দণ 䄀য বŭি|র
মৃতুŭ ঘিটয়ােছ তাহার উরািধকারীেক বা, 䄀䀐딀মত, 䄀যই বŭি| শারীিরক বা
মানিসকভােব 䀐িত#딀 হইয়ােছন, 䄀সই বŭি|েক বা 䄀সই বŭি|র মৃতুŭর
䄀䀐ে딀, তাহার উরািধকারীেক ŭদান করা হইেব৷

নারী পাচার,
ইতŭািদর শাি딀

৫৷ (১) যিদ 䄀কান বŭি| পিততাবৃি বা 䄀বআইনী বা নীিতিবগিহত 䄀কান
কােজ িনেয়ািজত করার উেে 䄀কান নারীেক িবেদশ হইেত আনয়ন কেরন
বা িবেদেশ পাচার বা 䄀ŭরণ কেরন অথবা য় বা িবয় কেরন বা 䄀কান
নারীেক ভাড়ায় বা অƙ 䄀কানভােব িনযাতেনর উেে হ딀ার কেরন, বা
অাŴপ 䄀কান উেে 䄀কান নারীেক তাহার দখেল, িজায় বা 䄀হফাজেত
রােখন, তাহা হইেল উ| বŭি| মৃতুŭদেŦ বা যাবzীবন কারাদেŦ বা অনিধক
িবশ ব#সর িক অাŭন দশ ব#সর সম কারাদেŦ দŦনীয় হইেবন এবং
ইহার অিতির| অথদেŦও দŦনীয় হইেবন৷
(২) যিদ 䄀কান নারীেক 䄀কান পিততার িনকট বা পিততালেয়র
র䀐ণােব䀐ণকারী বা বŭবাপেকর িনকট িবয়, ভাড়া বা অƙ 䄀কানভােব
হ딀ার করা হয়, তাহা হইেল 䄀য বŭি| উ| নারীেক অাŴপভােব হ딀ার
কিরয়ােছন িতিন, িভꀀŴপ ŭমািণত না হইেল, উ| নারীেক পিততাবৃিেত
িনেয়ািজত করার উেে িবয় বা হ딀ার কিরয়ােছন বিলয়া গণŭ হইেবন
এবং িতিন উপ-ধারা (১) এ উি䀐িখত দেŦ দŦনীয় হইেবন৷
(৩) যিদ 䄀কান পিততালেয়র র䀐ণােব䀐ণকারী বা পিততালেয়র বŭবাপনায়
িনেয়ািজত 䄀কান বŭি| 䄀কান নারীেক য় বা ভাড়া কেরন বা অƙ 䄀কানভােব
䄀কান নারীেক দখেল 䄀নন বা িজায় রােখন, তাহা হইেল িতিন, িভꀀŴপ
ŭমািণত না হইেল, উ| নারীেক পিততা িহসােব বŭবহার করার উেে য়
বা ভাড়া কিরয়ােছন বা দখেল বা িজায় রািখয়ােছন বিলয়া গণŭ হইেবন এবং
উপ-ধারা (১) এ উি䀐িখত দেŦ দŦনীয় হইেবন৷

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=835

3/17

5/16/2015

নারী ও িশ駃↖ িনয琀
াতন দমন আইন, ২০০০

িশহ পাচার,
ইতŭািদর শাি딀

৬৷ (১) যিদ 䄀কান বŭি| 䄀কান 䄀বআইনী বা নীিতিবগিহত উেে 䄀কান
িশহেক িবেদশ হইেত আনয়ন কেরন বা িবেদেশ 䄀ŭরণ বা পাচার কেরন
অথবা য় বা িবয় কেরন বা উ|Ŵপ 䄀কান উেে 䄀কান িশহেক িনজ
দখেল, িজায় বা 䄀হফাজেত রােখন, তাহা হইেল উ| বŭি| মৃতুŭদেŦ বা
যাবzীবন সম কারাদেŦ দŦনীয় হইেবন এবং ইহার অিতির| অথদেŦও
দŦনীয় হইেবন৷
(২) যিদ 䄀কান বŭি| 䄀কান নবজাতক িশহেক হাসপাতাল, িশহ বা মাতৃসদন,
নািসং 䄀হাম, িিনক, ইতŭািদ বা সংিꀀ িশহর অিভভাবেকর 䄀হফাজত হইেত
চুির কেরন, তাহা হইেল উ| বŭি| উপ-ধারা (১) এ উি䀐িখত দেŦ দŦনীয়
হইেবন৷

নারী ও িশহ
অপহরেণর শাি딀

৭৷ যিদ 䄀কান বŭি| ধারা ৫-এ উি䀐িখত 䄀কান অপরাধ সংঘটেনর উে
বŭতীত অƙ 䄀কান উেে 䄀কান নারী বা িশহেক অপহরণ কেরন, তাহা
হইেল উ| বŭি| যাবzীবন কারাদেŦ বা অাŭন 䄀চৗ ব#সর সম কারাদেŦ
দŦনীয় হইেবন এবং ইহার অিতির| অথদেŦও দŦনীয় হইেবন৷

মুি|পণ
আদােয়র শাি딀

৮৷ যিদ 䄀কান বŭি| মুি|পণ আদােয়র উেে 䄀কান নারী বা িশহেক আটক
কেরন, তাহা হইেল উ| বŭি| মৃতুŭদেŦ বা যাবzীবন সম কারাদেŦ
দŦনীয় হইেবন এবং ইহার অিতির| অথদেŦও দŦনীয় হইেবন৷

ধষণ, ধষণজিনত
কারেণ মৃতুŭ,
ইতŭািদর শাি딀

৯৷ (১) যিদ 䄀কান পুষ 䄀কান নারী বা িশহেক ধষণ কেরন, তাহা হইেল িতিন
যাবzীবন সম কারাদেŦ দŦনীয় হইেবন এবং ইহার অিতির| অথদেŦও
দŦনীয় হইেবন৷
বŭাখŭা৷- যিদ 䄀কান পুষ িববাহ বন বŭতীত ২[ 䄀ষাল ব#সেরর] অিধক
বয়েসর 䄀কান নারীর সিহত তাহার সিত বŭিতেরেক বা ভীিত ŭদশন বা
ŭতারণামূলকভােব তাহার সিত আদায় কিরয়া, অথবা ৩[ 䄀ষাল ব#সেরর]
কম বয়েসর 䄀কান নারীর সিহত তাহার সিতসহ বা সিত বŭিতেরেক 䄀যৗন
সম কেরন, তাহা হইেল িতিন উ| নারীেক ধষণ কিরয়ােছন বিলয়া গণŭ
হইেবন৷
(২) যিদ 䄀কান বŭি| কতৃক ধষণ বা উ| ধষণ পরবতী তাহার অƙিবধ
কাযকলােপর ফেল ধিষতা নারী বা িশহর মৃতুŭ ঘেট, তাহা হইেল উ| বŭি|
মৃতুŭদেŦ বা যাবzীবন সম কারাদেŦ দŦনীয় হইেবন এবং ইহার অিতির|
অাŭন এক ল䀐 টাকা অথদেŦও দŦনীয় হইেবন৷
(৩) যিদ একািধক বŭি| দলব#ভােব 䄀কান নারী বা িশহেক ধষন কেরন এবং
ধষেণর ফেল উ| নারী বা িশহর মৃতুŭ ঘেট বা িতিন আহত হন, তাহা হইেল
ঐ দেলর ŭেতŭক বŭি| মৃতুŭদেŦ বা যাবzীবন সম কারাদেŦ দŦনীয়
হইেবন এবং ইহার অিতির| অাŭন এক ল䀐 টাকা অথদেŦও দŦনীয়
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হইেবন৷
(৪) যিদ 䄀কান বŭি| 䄀কান নারী বা িশহেক(ক) ধষণ কিরয়া মৃতুŭ ঘটােনার বা আহত করার 䄀চা কেরন, তাহা হইেল
উ| বŭি| যাবzীবন সম কারাদেŦ দŦনীয় হইেবন এবং ইহার অিতির|
অথদেŦও দŦনীয় হইেবন;
(খ) ধষেণর 䄀চা কেরন, তাহা হইেল উ| বŭি| অনিধক দশ ব#সর িক
অাŭন পাঁচ ব#সর সম কারাদেŦ দŦনীয় হইেবন এবং ইহার অিতির|
অথদেŦও দŦনীয় হইেবন৷
(৫) যিদ পুিলশ 䄀হফাজেত থাকাকালীন সমেয় 䄀কান নারী ধিষতা হন, তাহা
হইেল যাহােদর 䄀হফাজেত থাকাকালীন উ|Ŵপ ধষণ সংঘিটত হইয়ােছ, 䄀সই
বŭি| বা বŭি|গণ ধিষতা নারীর 䄀হফাজেতর জƙ সরাসিরভােব দায়ী িছেলন,
িতিন বা তাহারা ŭেতŭেক, িভꀀŴপ ŭমািণত না হইেল, 䄀হফাজেতর বŭথতার
জƙ, অনিধক দশ ব#সর িক অাŭন পাঁচ ব#সর সম কারাদেŦ দŦনীয়
হইেবন এবং ইহার অিতির| অাŭন দশ হাজার টাকা অথদেŦও দŦনীয়
হইেবন৷

নারীর
আꀀহতŭায়
ŭেরাচনা,
ইতŭািদর শাি딀

৪[

䄀যৗন পীড়ন,
ইতŭািদর দŦ

৫[

䄀যৗতুেকর জƙ
মৃতুŭ ঘটােনা,
ইতŭািদর শাি딀

১১৷ যিদ 䄀কান নারীর ƙামী অথবা ƙামীর িপতা, মাতা, অিভভাবক, আꀀীয়
বা ƙামীর পে䀐 অƙ 䄀কান বŭি| 䄀যৗতুেকর জƙ উ| নারীর মৃতুŭ ঘটান বা

৯ক৷ 䄀কান নারীর সিত ছাড়া বা ইার িবে# 䄀কান বŭি|র ইাকৃত
(Wilful) 䄀কান কায Ŵারা সমহািন হইবার ŭতŭ䀐 কারেণ 䄀কান নারী
আꀀহতŭা কিরেল উ| বŭি| উ| নারীেক অাŴপ কায Ŵারা আꀀহতŭা
কিরেত ŭেরািচত কিরবার অপরােধ অপরাধী হইেবন এবং উ| অপরােধর
জƙ িতিন অনিধক দশ ব#সর িক অাŭন পাঁচ ব#সর সম কারাদেŦ
দŦনীয় হইেবন এবং ইহার অিতির| অথদেŦও দŦনীয় হইেবন৷]

১০৷ যিদ 䄀কান বŭি| অৈবধভােব তাহার 䄀যৗন কামনা চিরতাথ করার
উেে তাহার শরীেরর 䄀য 䄀কান অ বা 䄀কান বর Ŵারা 䄀কান নারী বা িশহর
䄀যৗন অ বা অƙ 䄀কান অ শ কেরন বা 䄀কান নারীর ꀀীলতাহািন কেরন
তাহা হইেল তাহার এই কাজ হইেব 䄀যৗন পীড়ন এবং তzƙ উ| বŭি|
অনিধক দশ ব#সর িক অাŭন িতন ব#সর সম কারাদেŦ দŦনীয় হইেবন
এবং ইহার অিতির| অথদেŦও দŦনীয় হইেবন৷]

মৃতুŭ ঘটােনার 䄀চা কেরন ৬[ িকংবা উ| নারীেক মারাꀀক জখম
(grievous hurt) কেরন বা সাধারণ জখম (simple hurt) কেরন] তাহা
হইেল উ| ƙামী, ƙামীর িপতা, মাতা, অিভভাবক, আꀀীয় বা বŭি|(ক) মৃতুŭ ঘটােনার জƙ মৃতুŭদেŦ বা মৃতুŭ ঘটােনার 䄀চার জƙ যাবzীবন
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কারাদেŦ দŦনীয় হইেবন এবং উভয় 䄀䀐ে딀 উ| দেŦর অিতির| অথদেŦও
দŦনীয় হইেবন;
৭[

(খ) মারাꀀক জখম (grievous hurt) করার জƙ যাবzীবন সম
কারাদেŦ অথবা অনিধক বার ব#সর িক অাŭন পাঁচ ব#সর সম কারাদেŦ
দŦনীয় হইেবন এবং উ| দেŦর অিতির| অথদেŦও দŦনীয় হইেবন;
(গ) সাধারণ জখম (simple hurt) করার জƙ অনিধক িতন ব#সর িক
অাŭন এক ব#সর সম কারাদেŦ দŦনীয় হইেবন এবং উ| দেŦর অিতির|
অথদেŦও দŦনীয় হইেবন৷]

িভ䀐াবৃি,
ইতŭািদর
উেে িশহেক
অহািন করার
শাি딀

১২৷ যিদ 䄀কান বŭি| িভ䀐াবৃি বা অ-ŭতŭ িবির উেে 䄀কান িশহর
হাত, পা, চ䀐ু বা অƙ 䄀কান অংগ িবন কেরন বা অƙ 䄀কানভােব িবকলাংগ
বা িবকৃত কেরন, তাহা হইেল উ| বŭি| মৃতুŭদেŦ বা যাবzীবন সম
কারাদেŦ দŦনীয় হইেবন এবং ইহার অিতির| অথদেŦও দŦনীয় হইেবন৷

ধষেণর
ফলŴিতেত
জŦলাভকারী
িশহ সংা
িবধান

৮[

১৩৷ (১) অƙ 䄀কান আইেন িভꀀতর যাহা িকছুই থাক না 䄀কন, ধষেণর
কারেণ 䄀কান সান জŦলাভ কিরেল(ক) উ| সানেক তাহার মাতা িকংবা তাহার মাতৃলীয় আꀀীয় ƙজেনর
তাবধােন রাখা যাইেব;
(খ) উ| সান তাহার িপতা বা মাতা, িকংবা উভেয়র পিরচেয় পিরিচত
হইবার অিধকারী হইেব;
(গ) উ| সােনর ভরণেপাষেণর বŭয় রা বহণ কিরেব;
(ঘ) উ| সােনর ভরণেপাষেণর বŭয় তাহার বয়স এশ ব#সর পূিত না
হওয়া পয ŭেদয় হইেব, তেব এশ ব#সেরর অিধক বয়ƙ কƙা সােনর
䄀䀐ে딀 তাহার িববাহ না হওয়া পয এবং পু সােনর 䄀䀐ে딀 িতিন ƙীয়
ভরণেপাষেণর 䄀যাগŭতা অজন না করা পয ŭেদয় হইেব৷
(২) সরকার িবিধ Ŵারা িনধািরত প#িতেত উপ-ধারা (১) এ উি䀐িখত সােনর
ভরণেপাষণ বাবদ ŭেদয় অেথর পিরমাণ িনধারণ কিরেব৷
(৩) এই ধারার অধীন 䄀কান সানেক ভরণেপাষেণর জƙ ŭেদয় অথ সরকার
ধষেকর িনকট হইেত আদায় কিরেত পািরেব এবং ধষেকর িবদŭমান স䀐দ
হইেত উ| অথ আদায় করা স~ব না হইেল, ভিবেত িতিন 䄀য স䀐েদর
মািলক বা অিধকারী হইেবন 䄀সই স䀐দ হইেত উহা আদায়েযাগŭ হইেব৷]
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সংবাদ মাধŭেম
িনযািততা নারী
ও িশহর পিরচয়
ŭকােশর
বŭাপাের বাধািনেষধ

১৪৷ (১) এই আইেন বিণত অপরােধর িশকার হইয়ােছন এইŴপ নারী বা
িশহর বŭাপাের সংঘিটত অপরাধ বা ত#স䀐িকত আইনগত কাযধারার
সংবাদ বা তথŭ বা নাম-িঠকানা বা অƙিবধ তথŭ 䄀কান সংবাদ পে딀 বা অƙ
䄀কান সংবাদ মাধŭেম এমনভােব ŭকাশ বা পিরেবশন করা যাইেব যাহােত
উ| নারী বা িশহর পিরচয় ŭকাশ না পায়৷
(২) উপ-ধারা (১) এর িবধান লংঘন করা হইেল উ| লংঘেনর জƙ দায়ী
বŭি| বা বŭি|বেগর ŭেতŭেক অনিধক ই ব#সর কারাদেŦ বা অনূƙ এক
ল䀐 টাকা অথদেŦ বা উভয় দেŦ দŦনীয় হইেবন৷

ভিবত্ স䀐ি
হইেত অথদŦ
আদায়

১৫৷ এই আইেনর ধারা ৪ হইেত ১৪ পয ধারাসমূেহ উি䀐িখত অপরােধর
জƙ 耀াইবুŭনাল কতৃক আেরািপত অথদŦেক, ŭেয়াজনেবােধ, 耀াইবুŭনাল
অপরােধর কারেণ 䀐িত#딀 বŭি|র জƙ 䀐িতপূরণ িহসােব গণŭ কিরেত
পািরেব এবং অথদŦ বা 䀐িতপূরেণর অথ দিŦত বŭি|র িনকট হইেত বা
তাহার িবদŭমান স䀐দ হইেত আদায় করা স~ব না হইেল, ভিবেত িতিন
䄀য স䀐েদর মািলক বা অিধকারী হইেবন 䄀সই স䀐দ হইেত আদায়েযাগŭ
হইেব এবং এইŴপ 䄀䀐ে딀 উ| স䀐েদর উপর অƙাƙ দাবী অেপ䀐া উ|
অথদŦ বা 䀐িতপূরেণর দাবী ŭাধাƙ পাইেব৷

অথদŦ বা
䀐িতপূরণ
আদােয়র প#িত

১৬৷ এই আইেনর অধীেন 䄀কান অথদŦ আেরাপ করা হইেল, 耀াইবুŭনাল
সংিꀀ 䄀জলার কােল|রেক, িবিধ Ŵারা িনধািরত প#িতেত বা অাŴপ িবিধ না
থািকেল, 耀াইবুŭনাল কতৃক িনধািরত প#িতেত, অপরাধীর াবর বা অাবর বা
উভয়িবধ স䀐ির তািলকা ŭতুতেম 䄀াক ও িনলাম িবয় বা 䄀াক
ছাড়াই সরাসির িনলােম িবয় কিরয়া িবয়ল| অথ 耀াইবুŭনােল জমা িদবার
িনেদশ ŭদান কিরেত পািরেব এবং 耀াইবুŭনাল উ| অথ অপরােধর কারেণ
䀐িত#딀 বŭি|েক ŭদােনর বŭবা কিরেব৷

িমথŭা মামলা,
অিভেযাগ দােয়র
ইতŭািদর শাি딀

১৭৷ (১) যিদ 䄀কান বŭি| অƙ 䄀কান বŭি|র 䀐িতসাধেনর অিভŭােয় উ|
বŭি|র িবে# এই আইেনর অƙ 䄀কান ধারার অধীন মামলা বা অিভেযাগ
করার জƙ ƙাযŭ বা আইনাাগ কারণ নাই জািনয়াও মামলা বা অিভেযাগ
দােয়র কেরন বা করান তাহা হইেল মামলা বা অিভেযাগ দােয়রকারী বŭি|
এবং িযিন অিভেযাগ দােয়র করাইয়ােছন উ| বŭি| অনিধক সাত ব#সর
সম কারাদেŦ দিŦত হইেবন এবং ইহার অিতির| অথদেŦও দŦনীয়
হইেবন৷
(২) 䄀কান বŭি|র িলিখত অিভেযােগর িভিেত 耀াইবুŭনাল উপ-ধারা (১) এর
অধীন সংঘিটত অপরােধর অিভেযাগ #হণ ও মামলার িবচার কিরেত পািরেব৷

অপরােধর তদ

৯[

১৮৷ (১) 䄀ফৗজদারী কাযিবিধেত িভꀀতর যাহা িকছুই থাক না 䄀কন, এই
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আইেনর অধীন 䄀কান অপরােধর তদ(ক) অিভযু| বŭি| অপরাধ সংঘটেনর সমেয় হােতনােত পুিলশ কতৃক ধৃত
হইেল বা অƙ 䄀কান বŭি| কতৃক ধৃত হইয়া পুিলেশর িনকট 䄀সাপদ হইেল,
তাহার ধৃত হইবার তািরখ হইেত পরবতী পেনর কায িদবেসর মেধŭ স䀐ꀀ
কিরেত হইেব; অথবা
(খ) অিভযু| বŭি| অপরাধ সংঘটেনর সমেয় হােতনােত ধৃত না হইেল তাহার
অপরাধ সংঘটন সংা ŭাথিমক তথŭ ŭাি বা, 䄀䀐딀মত, সংিꀀ কমকতা
বা তাহার িনকট হইেত 䀐মতাŭা কমকতা অথবা 耀াইবুŭনােলর িনকট হইেত
তদের আেদশ ŭাির তািরখ হইেত পরবতী ষাট কায িদবেসর মেধŭ স䀐ꀀ
কিরেত হইেব৷
(২) 䄀কান যুি|সংগত কারেণ উপ-ধারা (১) এ উি䀐িখত সমেয়র মেধŭ
তদকায সমা করা স~ব না হইেল, তদকারী কমকতা কারণ িলিপব#
কিরয়া অিতির| ি딀শ কায িদবেসর মেধŭ অপরােধর তদ কায স䀐ꀀ
কিরেবন এবং ত#স䀐েক কারণ উে䀐খ পূবক তাহার িনয়쁰ণকারী কমকতা
বা, 䄀䀐딀মত, তদের আেদশ ŭদানকারী 耀াইবুŭনালেক িলিখতভােব অবিহত
কিরেবন৷
(৩) উপ-ধারা (২) এ উি䀐িখত সময়সীমার মেধŭও তদকায স䀐ꀀ করা না
হইেল, সংিꀀ তদকারী কমকতা উ| সময়সীমা অিতা হইবার চি耀শ
ঘ销ার মেধŭ উ|Ŵপ তদকায স䀐ꀀ না হওয়া স䀐েক তাহার িনয়쁰ণকারী
কমকতা িকংবা তদের আেদশ ŭদানকারী 耀াইবুŭনালেক িলিখতভােব
অবিহত কিরেবন৷
(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন তদকায স䀐ꀀ না হওয়া স䀐েক অবিহত
হইবার পর িনয়쁰ণকারী কমকতা িকংবা, 䄀䀐딀মত, তদের আেদশ
ŭদানকারী 耀াইবুŭনাল উ| অপরােধর তদভার অƙ 䄀কান কমকতার িনকট
হ딀ার কিরেত পািরেবন এবং উ|Ŵেপ 䄀কান অপরােধর তদভার হ딀ার
করা হইেল তদের ভারŭা কমকতা(ক) অিভযু| বŭি| অপরাধ সংঘটেনর সমেয় হােতনােত পুিলশ কতৃক ধৃত
হইেল বা অƙ 䄀কান বŭি| কতৃক ধৃত হইয়া পুিলেশর িনকট 䄀সাপদ হইেল,
তদের আেদশ ŭাির তািরখ হইেত পরবতী সাত কায িদবেসর মেধŭ স䀐ꀀ
কিরেবন; অথবা
(খ) অƙাƙ 䄀䀐ে딀 তদের আেদশ ŭাির তািরখ হইেত পরবতী ি딀শ কায
িদবেসর মেধŭ স䀐ꀀ কিরেত হইেব৷
(৫) উপ-ধারা (৪) এ উি䀐িখত সময়সীমার মেধŭও তদকায স䀐ꀀ করা না
হইেল, সংিꀀ তদকারী কমকতা উ| সময়সীমা অিতা হইবার চি耀শ
ঘ销ার মেধŭ উ|Ŵপ তদকায স䀐ꀀ না হওয়া স䀐েক তাহার িনয়쁰ণকারী
কমকতা িকংবা, 䄀䀐딀মত, তদের আেদশ ŭদানকারী 耀াইবুŭনালেক
িলিখতভােব অবিহত কিরেবন৷
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=835
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(৬) উপ-ধারা (২) বা উপ-ধারা (৪) এ উি䀐িখত সময়সীমার মেধŭ 䄀কান
তদকায স䀐ꀀ না করার 䄀䀐ে딀, ত#স䀐েক বŭাখŭা সিলত ŭিতেবদন
পযােলাচনার পর িনয়쁰ণকারী কমকতা িকংবা, 䄀䀐딀মত, তদের আেদশ
ŭদানকারী 耀াইবুŭনাল যিদ এই িস#াে উপনীত হন 䄀য, িনধািরত সমেয়র
মেধŭ তদ স䀐ꀀ না হওয়ার জƙ সংিꀀ তদকারী কমকতাই দায়ী, তাহা
হইেল উহা দায়ী বŭি|র অদ䀐তা ও অসদাচরণ বিলয়া িবেবিচত হইেব এবং
এই অদ䀐তা ও অসদাচরণ তাহার বািষক 䄀গাপনীয় ŭিতেবদেন িলিপব# করা
হইেব এবং উপযু| 䄀䀐ে딀 চারী িবিধমালা অাযায়ী তাহার িবে# বŭবা
#হণ করা যাইেব৷
(৭) তদ ŭিতেবদন দািখেলর পর যিদ 耀াইবুŭনাল তদ সংিꀀ তথŭািদ
পযােলাচনা কিরয়া এই মেম স হয় 䄀য, তদ ŭিতেবদেন আসামী িহসােব
উি䀐িখত 䄀কান বŭি|েক ƙায়িবচােরর ƙােথ সা䀐ী করা বা⁰নীয়, তেব উ|
বŭি|েক আসামীর পিরবেত সা䀐ী িহসােব গণŭ কিরবার িনেদশ িদেত
পািরেব৷
(৮) যিদ মামলার সা䀐ŭ #হণ সমাির পর 耀াইবুŭনােলর িনকট ŭতীয়মান হয়
䄀য, এই আইেনর অধীন 䄀কান অপরােধর তদকারী কমকতা 䄀কান বŭি|েক
অপরােধর দায় হইেত র䀐া করার উেে বা তদকােয গািফলিতর মাধŭেম
অপরাধিট ŭমােণ বŭবহারেযাগŭ 䄀কান আলামত সং#হ বা িবেবচনা না কিরয়া
বা মামলার ŭমােণর ŭেয়াজন বŭিতেরেক উ| বŭি|েক আসামীর পিরবেত
সা䀐ী কিরয়া বা 䄀কান Ţপূণ সা䀐ীেক পরী䀐া না কিরয়া তদ ŭিতেবদন
দািখল কিরয়ােছন, তাহা হইেল উ| তদকারী কমকতার িবে# উ| কায
বা অবেহলােক অদ䀐তা বা, 䄀䀐딀মত, অসদাচরণ িহসােব িচিত কিরয়া
耀াইবুŭনাল উ| কমকতার িনয়쁰ণকারী কতৃপ䀐েক তাহার িবে# যথাযথ
আইনাাগ বŭবা #হেণর িনেদশ িদেত পািরেব৷
(৯) 耀াইবুŭনাল 䄀কান আেবদেনর 䄀ŭি䀐েত বা অƙ 䄀কান তেথŭর িভিেত
䄀কান তদকারী কমকতার পিরবেত অƙ 䄀কান তদকারী কমকতা িনেয়ােগর
জƙ সংিꀀ কতৃপ䀐েক িনেদশ িদেত পািরেব৷]

অপরাধ িবচারাথ
#হণ, ইতŭািদ

১০[

১৯৷ (১) এই আইেনর অধীন দŦনীয় সকল অপরাধ িবচারাথ #হণীয়
(Cognizable) হইেব৷
(২) উপ-ধারা (৩) এর িবধান সােপে䀐, এই আইেনর অধীন শাি딀েযাগŭ
অপরাধ সংঘটেন জিড়ত মূল এবং ŭতŭ䀐ভােব অিভযু| 䄀কান বŭি|েক
জািমেন মুি| 䄀দওয়া হইেব না, যিদ(ক) তাহােক মুি| 䄀দওয়ার আেবদেনর উপর অিভেযাগকারী প䀐েক হনানীর
েযাগ 䄀দওয়া না হয়; এবং
(খ) তাহার িবে# আনীত অিভেযােগ িতিন 䄀দাষী সাবŭ딀 হওয়ার যুি|সংগত
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কারণ রিহয়ােছ মেম 耀াইবুŭনাল স হন৷
(৩) উপ-ধারা (২) এ উি䀐িখত 䄀কান বŭি| নারী বা িশহ হইেল িকংবা
শারীিরকভােব অ (sick or infirm) হইেল, 䄀সইে䀐ে딀 উ| বŭি|েক
জািমেন মুি| 䄀দওয়ার কারেণ ƙায় িবচার িবিত হইেব না মেম 耀াইবুŭনাল
স হইেল তাহােক জািমেন মুি| 䄀দওয়া যাইেব৷
(৪) উপ-ধারা (২) এ উি䀐িখত বŭি| বŭতীত এই আইেনর অধীন অপরাধ
সংঘটেনর জƙ অিভযু| অƙ 䄀কান বŭি|েক জািমেন মুি| 䄀দওয়া
ƙায়সংগত হইেব মেম 耀াইবুŭনাল স হইেল তমেম কারণ িলিপব# কিরয়া
সংিꀀ বŭি|েক 耀াইবুŭনাল জািমেন মুি| িদেত পািরেব৷]

িবচার প#িত

২০৷ (১) এই আইেনর অধীন 䄀কান অপরােধর িবচার 䄀কবলমা딀 ধারা ২৫ এর
অধীন গিঠত নারী ও িশহ িনযাতন দমন 耀াইবুŭনােল িবচারেযাগŭ হইেব৷
(২) 耀াইবুŭনােল মামলার হনানী হ হইেল উহা 䄀শষ না হওয়া পয ŭিত
কমিদবেস একটানা চিলেব৷
(৩) িবচােরর জƙ মামলা ŭাির তািরখ হইেত একশত আিশ িদেনর মেধŭ
耀াইবুŭনাল িবচারকায সমা কিরেব৷
(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন সময়সীমার মেধŭ মামলার িবচারকায সমা না
হইেল, 耀াইবুŭনাল মামলার আসামীেক জািমেন মুি| িদেত পািরেব এবং
আসামীেক জািমেন মুি| 䄀দওয়া না হইেল 耀াইবুŭনাল উহার কারণ িলিপব#
কিরেব৷
(৫) 䄀কান মামলার িবচারকায 䄀শষ না কিরয়া যিদ 䄀কান 耀াইবুŭনােলর িবচারক
বদলী হইয়া যান, তাহা হইেল িতিন িবচারকােযর 䄀য পযােয় মামলািট রািখয়া
িগয়ােছন, 䄀সই পযায় হইেত তাহার লািভিষ| িবচারক িবচার কিরেবন এবং
তাহার পূববতী িবচারক 䄀য সা䀐ীর সা䀐ŭ #হণ কিরয়ােছন 䄀সই সা䀐ীর সা䀐ŭ
পুনরায় #হণ করার ŭেয়াজন হইেব না:
তেব শত থােক 䄀য, ƙায়িবচােরর ƙােথ যিদ িবচারক 䄀কান সা䀐ীর সা䀐ŭ
পুনরায় #হণ করা অপিরহায বিলয়া মেন কেরন, তাহা হইেল িতিন সা䀐ŭ
#হণ করা হইয়ােছ এমন 䄀য 䄀কান সা䀐ীেক তলব কিরয়া পুনরায় তাহার সা䀐ŭ
#হণ কিরেত পািরেবন৷
১১[

(৬) 䄀কান বŭি|র আেবদেনর 䄀ŭি䀐েত িকংবা 耀াইবুŭনাল ƙীয় িবেবচনায়
উপযু| মেন কিরেল এই আইেনর ধারা ৯ এর অধীন অপরােধর িবচার
কাযম #Ŵার কে䀐 (trial in camera) অাꀀান কিরেত পািরেব৷]
(৭) 䄀কান িশহ এই আইেনর অধীন অপরাধ সংঘটেনর অিভেযােগ অিভযু|
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=835
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হইেল বা উ| অপরােধর সা䀐ী হইেল তাহার 䄀䀐ে딀 Children Act, 1974
(XXXIX of 1974) এর িবধানাবলী যতদূর স~ব অাসরণ কিরেত হইেব৷
১২[

(৮) 䄀কান নারী বা িশহেক িনরাপা 䄀হফাজেত রািখবার আেদশ ŭদােনর
䄀䀐ে딀 耀াইবুŭনাল, উ| নারী বা িশহর কলŭাণ ও ƙাথ র䀐ােথ তাহার মতামত
#হণ ও িবেবচনা কিরেব৷]

আসামীর
অাপিিতেত
িবচার

২১৷ (১) যিদ 耀াইবুŭনােলর এই মেম িব䀐াস করার যুি|সংগত কারণ থােক
䄀য,(ক) অিভযু| বŭি| তাহার 䄀#ফতার বা তাহােক িবচােরর জƙ 䄀সাপদকরণ
এড়াইবার জƙ পলাতক রিহয়ােছ বা আꀀেগাপন কিরয়ােছন; এবং
(খ) তাহার আহ 䄀#ফতােরর 䄀কান স~াবনা নাই, তাহা হইেল 耀াইবুŭনাল
অত: ইিট বাংলা Żদিনক খবেরর কাগেজ ŭŻািপত আেদশ Ŵারা, আেদেশ
উি䀐িখত সময়, যাহা ি딀শ িদেনর 䄀বশী হইেব না, এর মেধŭ অিভযু| বŭি|েক
耀াইবুŭনােল হািজর হওয়ার িনেদশ িদেত পািরেব এবং উ| সমেয়র মেধŭ যিদ
অিভযু| বŭি| 耀াইবুŭনােল হািজর হইেত বŭথ হন, তাহা হইেল 耀াইবুŭনাল
তাহার অাপিিতেত িবচার কিরেত পািরেব৷
(২) যিদ 䄀কান অিভযু| বŭি| 耀াইবুŭনােল হািজর হইবার পর বা তাহােক
耀াইবুŭনােল হািজর করার পর বা তাহােক 耀াইবুŭনাল কতৃক জািমেন মুি|
䄀দওয়ার পর পলাতক হন, তাহা হইেল তাহার 䄀䀐ে딀 উপ-ধারা (১) এর িবধান
ŭেযাজŭ হইেব না, এবং 䄀সইে䀐ে딀 耀াইবুŭনাল, কারণ িলিপব# কিরয়া,
অিভযু| বŭি|র অাপিিতেত তাহার িবচার স䀐ꀀ কিরেত পািরেব৷

মŭািজেট কতৃক
䄀য 䄀কান ােন
জবানবি
#হেণর 䀐মতা

২২৷ (১) এই আইেনর অধীন সংঘিটত 䄀কান অপরােধর তদকারী 䄀কান
পুিলশ কমকতা বা তদকারী অƙ 䄀কান বŭি| িকংবা অেল 䄀কান
আসামীেক ধৃত করার সময় 䄀কান পুিলশ কমকতা যিদ মেন কেরন 䄀য, ঘটনা
স䀐েক ওয়ােকফহাল বা ঘটনািট িনজ চে䀐 䄀দিখয়ােছন এমন 䄀কান বŭি|র
জবানবি অপরােধর িরত িবচােরর ƙােথ 䄀কান মŭািজেট কতৃক অিবলে
িলিপব# করা ŭেয়াজন, তাহা হইেল িতিন 䄀কান ŭথম 䄀ণীর মŭািজেটেক
উ| বŭি|র জবানবি িলিপব# কিরবার জƙ িলিখতভােব বা অƙ
䄀কানভােব অােরাধ কিরেত পািরেবন৷
(২) উপ-ধারা (১) এ উি䀐িখত মŭািজেট ঘটনাল বা অƙ 䄀কান যথাযথ
ােন উ| বŭি|র জবানবি #হণ কিরেবন এবং উ|Ŵেপ গৃহীত জবানবি
তদ ŭিতেবদেনর সিহত সািমল কিরয়া 耀াইবুŭনােল দািখল কিরবার িনিম
তদকারী কমকতার বা বŭি|র িনকট সরাসির 䄀ŭরণ কিরেবন৷
(৩) যিদ উপ-ধারা (১) এ উি䀐িখত 䄀কান অপরােধর জƙ অিভযু| 䄀কান
বŭি|র িবচার 䄀কান 耀াইবুŭনােল হ হয় এবং 䄀দখা যায় 䄀য, উপ-ধারা (২)
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এর অধীন জবানবি ŭদানকারী বŭি|র সা䀐ŭ ŭেয়াজন, িক িতিন মৃতুŭবরণ
কিরয়ােছন বা িতিন সা䀐ŭ িদেত অ䀐ম বা তাহােক খুঁিজয়া পাওয়া স~ব নেহ
বা তাহােক 耀াইবুŭনােল হািজর কিরবার 䄀চা এইŴপ িবল, বŭয় বা
অিবধার বŭাপার হইেব যাহা পিরিিত অাসাের কামŭ হইেব না, তাহা হইেল
耀াইবুŭনাল উ| জবানবি মামলায় সা䀐ŭ িহসােব #হণ কিরেত পািরেব:
তেব শত থােক 䄀য, হধুমা딀 উ| সা䀐ীর সাে䀐ŭর উপর িভি কিরয়া
耀াইবুŭনাল অিভযু| বŭি|েক শাি딀 ŭদান কিরেত পািরেব না৷

রাসায়িনক
পরী䀐ক, র|
পরী䀐ক,
ইতŭািদর সা䀐ŭ

২৩৷ সরকার কতৃক িনেয়ািজত 䄀কান িচিক#সক, রাসায়িনক পরী䀐ক,
সহকারী রাসায়িনক পরী䀐ক, র| পরী䀐ক, হ딀িলিপ িবেশষŻ, আংŢলাংক
িবশারদ অথবা আেয়া িবশারদেক এই আইেনর অধীন 䄀কান অপরাধ
সংা কাযম চলাকালীন সমেয় 䄀কান িবষেয় পরী䀐া বা িবেꀀষণ কিরয়া
ŭিতেবদন ŭদান কিরবার পর িবচারকােল তাহার সা䀐ŭ #হণ ŭেয়াজন, িক
িতিন মৃতুŭবরণ কিরয়ােছন বা িতিন সা䀐ŭ িদেত অ䀐ম বা তাহােক খুঁিজয়া
পাওয়া স~ব নয় বা তাহােক 耀াইবুŭনােল হািজর কিরবার 䄀চা এইŴপ িবল,
বŭয় বা অিবধার বŭাপার হইেব যাহা পিরিিত অাসাের কামŭ হইেব না তাহা
হইেল তাহার ƙা䀐রযু| পরী䀐ার িরেপাট এই আইেনর অধীন িবচারকােল
সা䀐ŭ িহসােব #হণ করা যাইেব:
তেব শত থােক 䄀য, হধুমা딀 উ| ŭিতেবদেনর উপর িভি কিরয়া 耀াইবুŭনাল
অিভযু| বŭি|েক শাি딀 ŭদান কিরেত পািরেব না৷

সা䀐ীর উপিিত

২৪৷ (১) এই আইেনর অধীন 䄀কান অপরােধর িবচােরর জƙ সা䀐ীর সমন বা
ওয়ােরũট কাযকর করার জƙ সংিꀀ সা䀐ীর সবেশষ বসবােসর িঠকানা 䄀য
থানায় অবিত, 䄀সই থানার ভারŭা কমকতার িনকট 䄀ŭরণ কিরেত হইেব
এবং উ| সা䀐ীেক উ| 耀াইবুŭনােল উপিত কিরবার দািয় উ| ভারŭা
কমকতার থািকেব৷
(২) উপ-ধারা (১) এর িবধান সেও সা䀐ীর সমেনর একিট অািলিপ সংিꀀ
সা䀐ীেক এবং সংিꀀ 䄀জলা পুিলশ পার বা, 䄀䀐딀মত, পুিলশ কিমশনারেক
ŭাি ƙীকারপ딀 সেমত িনবিত ডাকেযােগ 䄀ŭরণ করা যাইেব৷
(৩) এই ধারার অধীন 䄀কান সমন বা ওয়ােরũট কাযকর কিরেত সংিꀀ পুিলশ
কমকতা ইাকৃত গািফলিত কিরেল 耀াইবুŭনাল উহােক অদ䀐তা িহসােব
িচিত কিরয়া সংিꀀ পুিলশ কমকতার িনয়쁰ণকারী কতৃপ䀐 কতৃক বŭবা
#হেণর িনিম িনেদশ ŭদান কিরেত পািরেব৷

䄀ফৗজদারী
কাযিবিধর
ŭেয়াগ, ইতŭািদ

২৫৷ (১) এই আইেন িভꀀŴপ িকছু না থািকেল, 䄀কান অপরােধর অিভেযাগ
দােয়র, তদ, িবচার ও িনƙির 䄀䀐ে딀 䄀ফৗজদারী কাযিবিধর িবধানাবলী
ŭেযাজŭ হইেব এবং 耀াইবুŭনাল একিট দায়রা আদালত বিলয়া গণŭ হইেব
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এবং এই আইেনর অধীন 䄀য 䄀কান অপরাধ বা তদাসাের অƙ 䄀কান অপরাধ
িবচােরর 䄀䀐ে딀 দায়রা আদালেতর সকল 䀐মতা ŭেয়াগ কিরেত পািরেব৷
(২) 耀াইবুŭনােল অিভেযাগকারীর পে䀐 মামলা পিরচালনাকারী বŭি| পাবিলক
ŭিসিকউটর বিলয়া গণŭ হইেবন৷

নারী ও িশহ
িনযাতন দমন
耀াইবুŭনাল

২৬৷ (১) এই আইেনর অধীন অপরাধ িবচােরর জƙ ŭেতŭক 䄀জলা সদের
একিট কিরয়া 耀াইবুŭনাল থািকেব এবং ŭেয়াজেন সরকার উ| 䄀জলায়
একািধক 耀াইবুŭনালও গঠন কিরেত পািরেব; এইŴপ 耀াইবুŭনাল নারী ও িশহ
িনযাতন দমন 耀াইবুŭনাল নােম অিভিহত হইেব৷
(২) একজন িবচারক সমŴেয় 耀াইবুŭনাল গিঠত হইেব এবং সরকার 䄀জলা ও
দায়রা জজগেণর মধŭ হইেত উ| 耀াইবুŭনােলর িবচারক িনযু্| কিরেব৷
(৩) সরকার, ŭেয়াজনেবােধ, 䄀কান 䄀জলা ও দায়রা জজেক তাহার দািয়ের
অিতির| িহসােব 耀াইবুŭনােলর িবচারক িনযু| কিরেত পািরেব৷
(৪) এই ধারায় 䄀জলা জজ ও দায়রা জজ বিলেত যথােম অিতির| 䄀জলা
জজ ও অিতির| দায়রা জজও অভু|৷

耀াইবুŭনােলর
এ䀐িতয়ার

২৭৷ ১৩[ (১) সাব-ই䀐েপ|র পদমযাদার িনে耀 নেহন এমন 䄀কান পুিলশ
কমকতা বা এত েে সরকােরর িনকট হইেত সাধারণ বা িবেশষ আেদশ
Ŵারা 䀐মতাŭা 䄀কান বŭি|র িলিখত িরেপাট বŭিতেরেক 䄀কান 耀াইবুŭনাল
䄀কান অপরাধ িবচারাথ #হণ কিরেবন না৷
(১ক) 䄀কান অিভেযাগকারী উপ-ধারা (১) এর অধীন 䄀কান পুিলশ কমকতােক
বা 䀐মতাŭা বŭি|েক 䄀কান অপরােধর অিভেযাগ #হণ কিরবার জƙ
অােরাধ কিরয়া বŭথ হইয়ােছন মেম হলফনামা সহকাের 耀াইবুŭনােলর িনকট
অিভেযাগ দািখল কিরেল 耀াইবুŭনাল অিভেযাগকারীেক পরী䀐া কিরয়া,(ক) স হইেল অিভেযাগিট অাসােনর (inquiry) জƙ 䄀কান মŭািজেট
িকংবা অƙ 䄀কান বŭি|েক িনেদশ ŭদান কিরেবন এবং অাসােনর জƙ
িনেদশŭা বŭি| অিভেযাগিট অাসান কিরয়া সাত কায িদবেসর মেধŭ
耀াইবুŭনােলর িনকট িরেপাট ŭদান কিরেবন;
(খ) স না হইেল অিভেযাগিট সরাসির নাকচ কিরেবন৷
(১খ) উপ-ধারা (১ক) এর অধীন িরেপাট ŭাির পর 䄀কান 耀াইবুŭনাল যিদ এই
মেম স হয় 䄀য,(ক) অিভেযাগকারী উপ-ধারা (১) এর অধীন 䄀কান পুিলশ কমকতােক বা
䀐মতাŭা বŭি|েক 䄀কান অপরােধর অিভেযাগ #হণ কিরবার জƙ অােরাধ
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কিরয়া বŭথ হইয়ােছন এবং অিভেযােগর সমথেন ŭাথিমক সা䀐ŭ ŭমাণ আেছ
䄀সই 䄀䀐ে딀 耀াইবুŭনাল উ| িরেপাট ও অিভেযােগর িভিেত অপরাধিট
িবচারাথ #হণ কিরেবন;
(খ) অিভেযাগকারী উপ-ধারা (১) এর অধীন 䄀কান পুিলশ কমকতােক বা
䀐মতাŭা বŭি|েক 䄀কান অপরােধর অিভেযাগ #হণ কিরবার জƙ অােরাধ
কিরয়া বŭথ হইয়ােছন মেম ŭমাণ পাওয়া যায় নাই িকংবা অিভেযােগর
সমথেন 䄀কান ŭাথিমক সা䀐ŭ ŭমাণ পাওয়া যায় নাই 䄀সই 䄀䀐ে딀 耀াইবুŭনাল
অিভেযাগিট নাকচ কিরেবন৷
(১গ) উপ-ধারা (১) এবং (১ক) এর অধীন ŭা িরেপােট 䄀কান বŭি|র িবে#
অপরাধ সংঘটেনর অিভেযাগ বা ত#স䀐েক কাযম #হেণর পািরশ না
থাকা সেও 耀াইবুŭনাল, যথাযথ এবং ƙায়িবচােরর ƙােথ ŭেয়াজনীয় মেন
কিরেল, কারণ উে䀐খপূবক উ| বŭি|র বŭাপাের সংিꀀ অপরাধ িবচারাথ
#হণ কিরেত পািরেবন৷]
(২) 䄀য 耀াইবুŭনােলর এ䀐িতয়ারাধীন এলাকায় 䄀কান অপরাধ বা উহার 䄀কান
অংশ সংঘিটত হইয়ােছ অথবা 䄀যখােন অপরাধীেক বা, একািধক অপরাধীর
䄀䀐ে딀, তাহােদর 䄀য 䄀কান একজনেক পাওয়া িগয়ােছ, 䄀সই ান বা
耀াইবুŭনােলর এ䀐িতয়ারাধীন, 䄀সই 耀াইবুŭনােল অপরাধিট িবচারাথ #হেণর
জƙ িরেপাট বা অিভেযাগ 䄀পশ করা যাইেব এবং 䄀সই 耀াইবুŭনাল অপরাধিটর
িবচার কিরেব৷
(৩) যিদ এই আইেনর অধীন 䄀কান অপরােধর সিহত অƙ 䄀কান অপরাধ
এমনভােব জিড়ত থােক 䄀য, ƙায়িবচােরর ƙােথ উভয় অপরােধর িবচার একই
সংেগ বা একই মামলায় করা ŭেয়াজন, তাহা হইেল উ| অƙ অপরাধিটর
িবচার এই আইেনর অধীন অপরােধর সিহত এই আইেনর িবধান অাসরেণ
একই সংেগ বা একই 耀াইবুŭনােল করা যাইেব৷

আপীল

২৮৷ 耀াইবুŭনাল কতৃক ŭদ আেদশ, রায় বা আেরািপত দŦ Ŵারা সং䀐ু|
প䀐, উ| আেদশ, রায় বা দŦােদশ ŭদােনর তািরখ হইেত ষাট িদেনর মেধŭ,
হাইেকাট িবভােগ আপীল কিরেত পািরেবন৷

মৃতুŭদŦ
অােমাদন

২৯৷ এই আইেনর অধীেন 䄀কান 耀াইবুŭনাল, মৃতুŭদŦ ŭদান কিরেল সংিꀀ
মামলার নিথপ딀 অিবলে 䄀ফৗজদারী কাযিবিধর ধারা ৩৭৪ এর িবধান
অাযায়ী হাইেকাট িবভােগ 䄀ŭরণ কিরেত হইেব এবং উ| িবভােগর
অােমাদন বŭতীত মৃতুদŦ কাযকর করা যাইেব না৷

অপরােধ
ŭেরাচনা বা
সহায়তার শাি딀

৩০৷ যিদ 䄀কান বŭি| এই আইেনর অধীন 䄀কান অপরাধ সংঘটেন ŭেরাচনা
䄀যাগান এবং 䄀সই ŭেরাচনার ফেল উ| অপরাধ সংঘিটত হয় বা অপরাধিট
সংঘটেনর 䄀চা করা হয় বা 䄀কান বŭি| যিদ অƙ 䄀কান বŭি|েক এই
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আইেনর অধীন 䄀কান অপরাধ সংঘটেন সহায়তা কেরন, তাহা হইেল ঐ
অপরাধ সংঘটেনর জƙ বা অপরাধিট সংঘটেনর 䄀চার জƙ িনধািরত দেŦ
ŭেরাচনাকারী বা সহায়তাকারী বŭি| দŦনীয় হইেবন৷

িনরাপামূলক
䄀হফাজত

৩১৷ এই আইেনর অধীন 䄀কান অপরােধর িবচার চলাকােল যিদ 耀াইবুŭনাল
মেন কের 䄀য, 䄀কান নারী বা িশহেক িনরাপামূলক 䄀হফাজেত রাখা ŭেয়াজন,
তাহা হইেল 耀াইবুŭনাল উ| নারী বা িশহেক কারাগােরর বািহের ও সরকার
কতৃক এত েে িনধািরত ােন সরকাির কতৃপে䀐র 䄀হফাজেত বা
耀াইবুŭনােলর িবেবচনায় যথাযথ অƙ 䄀কান বŭি| বা সংার 䄀হফাজেত
রািখবার িনেদশ িদেত পািরেব৷

耀াইবুŭনাল,
ইতŭািদর
জবাবিদিহতা

১৪[

৩১ক৷ (১) 䄀কান মামলা ধারা ২০ এর উপ-ধারা (৩) এ উি䀐িখত সমেয়র
মেধŭ িনƙি না হইবার 䄀䀐ে딀 耀াইবুŭনালেক উহার কারণ িলিপব# কিরয়া
একিট ŭিতেবদন ি딀শ িদেনর মেধŭ ŭীম 䄀কােটর িনকট দািখল কিরেত
হইেব, যাহার একিট অািলিপ সরকােরর িনকট 䄀ŭরণ কিরেত হইেব৷
(২) অাŴপ 䄀䀐ে딀 পাবিলক ŭিসিকউটর ও সংিꀀ পুিলশ কমকতােকও উহার
কারণ িলিপব# কিরয়া একিট ŭিতেবদন ি딀শ িদেনর মেধŭ সরকােরর িনকট
দািখল কিরেত হইেব, যাহার একিট অািলিপ ŭীম 䄀কােট 䄀ŭরণ কিরেত
হইেব৷
(৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন 䄀পশকৃত ŭিতেবদন পযােলাচনার পর
যথাযথ কতৃপ䀐 িনধািরত সমেয়র মেধŭ মামলা িনƙি না হওয়ার জƙ দায়ী
বŭি| বা বŭি|বেগর িবে# যথাযথ বŭবা #হণ কিরেবন৷]

অপরােধর
িশকার বŭি|র
䄀মিডকŭাল
পরী䀐া

১৫[

৩২৷ (১) এই আইেনর অধীন সংঘিটত অপরােধর িশকার বŭি|র
䄀মিডকŭাল পরী䀐া সরকারী হাসপাতােল িকংবা সরকার কতৃক এত েে
ƙীকৃত 䄀কান 䄀বসরকারী হাসপাতােল স䀐ꀀ করা যাইেব৷
(২) উপ-ধারা (১) এ উি䀐িখত 䄀কান হাসপাতােল এই আইেনর অধীন
সংঘিটত অপরােধর িশকার বŭি|র িচিক#সার জƙ উপিত করা হইেল, উ|
হাসপাতােলর কতবŭরত িচিক#সক তাহার 䄀মিডকŭাল পরী䀐া অিতত স䀐ꀀ
কিরেব এবং উ| 䄀মিডকŭাল পরী䀐া সংা একিট সািটিফেকট সংিꀀ
বŭি|েক ŭদান কিরেব এবং এইŴপ অপরাধ সংঘটেনর িবষয়িট ানীয়
থানােক অবিহত কিরেব৷
(৩) এই ধারার অধীন যুি|সত সমেয়র মেধŭ 䄀কান 䄀মিডকŭাল পরী䀐া
স䀐ꀀ না করার 䄀䀐ে딀, ত#স䀐েক বŭাখŭা সিলত ŭিতেবদন পযােলাচনার
পর িনয়쁰ণকারী কমকতা িকংবা, 䄀䀐딀মত, 䄀মিডকŭাল পরী䀐ার আেদশ
ŭদানকারী কতৃপ䀐 বা তাহার িনকট হইেত 䀐মতাŭা কমকতা, মŭািজেট,
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耀াইবুŭনাল বা সংিꀀ অƙ 䄀কান কতৃপ䀐 যিদ এই িস#াে উপনীত হন 䄀য,
যুি|সত সমেয়র মেধŭ 䄀মিডকŭাল পরী䀐া স䀐ꀀ না হওয়ার জƙ সংিꀀ
িচিক#সকই দায়ী, তাহা হইেল উহা দায়ী বŭি|র অদ䀐তা ও অসদাচরণ
বিলয়া িবেবিচত হইেব এবং এই অদ䀐তা ও অসদাচরণ তাহার বািষক
䄀গাপনীয় ŭিতেবদেন িলিপব# করা হইেব এবং উপযু| 䄀䀐ে딀 চারী
িবিধমালা অাযায়ী তাহার িবে# বŭবা #হণ করা যাইেব, এবং সংিꀀ
িচিক#সেকর িবে# কতেবŭ অবেহলার জƙ তাহার িনেয়াগকারী কতৃপ䀐 বা,
䄀䀐딀মত, যথাযথ কতৃপ䀐 কতৃক বŭবা #হেণর জƙ 耀াইবুŭনাল িনেদশ
িদেত পািরেব৷]

িবিধ ŭণয়েনর
䀐মতা

৩৩৷ সরকার, সরকারী 䄀গেজেট ŭŻাপন Ŵারা, এই আইেনর উে
পূরণকেꀀ িবিধ ŭণয়ন কিরেত পািরেব৷

১৯৯৫ সেনর
১৮ নং আইেনর
রিহতকরণ ও
䄀হফাজত

৩৪৷ (১) নারী ও িশহ িনযাতন (িবেশষ িবধান) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সেনর
১৮ নং আইন), অতঃপর উ| আইন বিলয়া উি䀐িখত, এতŴারা রিহত করা
হইল৷
(২) উ|Ŵপ রিহতকরেণর অবŭবিহত পূেব উ| আইেনর অধীন অিনƙꀀ
মামলা সংিꀀ 耀াইবুŭনােল এবং অাŴপ মামলায় ŭদ আেদশ, রায় বা
শাি딀র িবে# আপীল সংিꀀ আদালেত এমনভােব পিরচািলত ও িনƙি
হইেব 䄀যন উ| আইন রিহত করা হয় নাই৷
(৩) উ| আইেনর অধীন অপরােধর কারেণ 䄀য সম딀 মামলার িরেপাট বা
অিভেযাগ করা হইয়ােছ বা তে#ŭি䀐েত চাজশীট দািখল করা হইয়ােছ, বা
মামলা তদাধীন রিহয়ােছ, 䄀সই সম딀 মামলাও উপ-ধারা (২) এ উে䀐িখত
আদালেত িবচারাধীন মামলা বিলয়া গণŭ হইেব৷
(৪) উ| আইেনর অধীন গিঠত নারী ও িশহ িনযাতন দমন িবেশষ আদালত
সমূহ এই আইেনর অধীন গিঠত 耀াইবুŭনাল িহসােব গণŭ হইেব এবং উপ-ধারা
(২) অাসাের উহােত উি䀐িখত মামলাসমূহ িনƙি করা যাইেব৷

১ দফা (ঞ) এবং (ট) নারী ও িশহ িনযাতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ২
ধারাবেল ŭিতািপত
২ “䄀ষাল ব#সেরর” শ Ţিল “䄀চৗ ব#সেরর” শ Ţিলর পিরবেত নারী ও িশহ িনযাতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩
(২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল ŭিতািপত
৩ “䄀ষাল ব#সেরর” শ Ţিল “䄀চৗ ব#সেরর” শ Ţিলর পিরবেত নারী ও িশহ িনযাতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩
(২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল ŭিতািপত
৪ ধারা ৯ক নারী ও িশহ িনযাতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল
সিꀀেবিশত
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নারী ও িশ駃↖ িনয琀
াতন দমন আইন, ২০০০

৫ ধারা ১০ নারী ও িশহ িনযাতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল
ŭিতািপত
৬ “িকংবা উ| নারীেক মারাꀀক জখম (grievous hurt) কেরন বা সাধারণ জখম (simple hurt) কেরন” শ Ţিল
এবং বনীŢিল “, উ| নারীেক আহত কেরন বা আহত করার 䄀চা কেরন,” কমাŢিল এবং শ Ţিলর পিরবেত নারী ও
িশহ িনযাতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৬ ধারাবেল ŭিতািপত
৭ দফা (খ) ও (গ) পূববতী দফা (খ) এর পিরবেত নারী ও িশহ িনযাতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর
৩০ নং আইন) এর ৬ ধারাবেল ŭিতািপত
৮ ধারা ১৩ নারী ও িশহ িনযাতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৭ ধারাবেল
ŭিতািপত
৯ ধারা ১৮ নারী ও িশহ িনযাতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৮ ধারাবেল
ŭিতািপত
১০ ধারা ১৯ নারী ও িশহ িনযাতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৯ ধারাবেল
ŭিতািপত
১১ উপ-ধারা (৬) নারী ও িশহ িনযাতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ১০ ধারাবেল
ŭিতািপত
১২ উপ-ধারা (৮) নারী ও িশহ িনযাতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ১০ ধারাবেল
সংেযািজত
১৩ উপ-ধারা (১), (১ক), (১খ) এবং (১গ) পূববতী উপ-ধারা (১) এর পিরবেত নারী ও িশহ িনযাতন দমন (সংেশাধন)
আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ১১ ধারাবেল ŭিতািপত
১৪ ধারা ৩১ক নারী ও িশহ িনযাতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ১২ ধারাবেল
সিꀀেবিশত
১৫ ধারা ৩২ নারী ও িশহ িনযাতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ১৩ ধারাবেল
ŭিতািপত
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