কারাগাের আটক সাজা া নারীেদর িবেশষ সু
িবধা আইন, ২০০৬

6/24/2014

কারাগাের আটক সাজা া নারীেদর িবেশষ িবধা আইন, ২০০৬
( ২০০৬ সেনর ৪৮ নং আইন )
[১১ অে াবর ২০০৬]
কারাগাের আটক সাজা া নারীেদর িবেশষ িবধা দােনর িনিম িবধান ণয়েনর লে
যেহতু কারাগাের আটক সাজা া নারীেদর িবেশষ িবধা দােনর লে
সেহতু এত ারা িন প আইন ণয়ন করা হইলঃ-

সংি
িশেরানাম
ও বতন

১৷ (১) এই আইন কারাগাের আটক সাজা া
নােম অিভিহত হইেব৷

ণীত আইন

িবধান করা সমীচীন ও েয়াজনীয়;

নারীেদর িবেশষ িবধা আইন, ২০০৬

(২) ইহা অিবেল কাযকর হইেব৷

সং া

২৷ িবষয় বা সে র পিরপ থী কান িকছু না থািকেল, এই আইেন(ক) “আদালত” অথ বাংলােদশ

ীমেকাটসহ য কান আদালত;

(খ) “কেয়দী” অথ য কান অপরােধ সাজা া নারী;
(গ) “কারাগার” অথ Prisons Act, 1894 (Act No. IX of 1894) এর section
3(1) এ সং ািয়ত “prison”;
(ঘ) “জাতীয় কিমিট” অথ ধারা ৬ এর অধীন গিঠত কারাগাের আটক সাজা া
নারীেদর িবেশষ িবধা দান জাতীয় কিমিট;
(ঙ) “ জলা কিমিট” অথ ধারা ৯ এর অধীন গিঠত কারাগাের আটক সাজা া
িবেশষ িবধা দান জলা কিমিট;
(চ) “ েবশন অিফসার'‘ অথ ধারা ১৭ এর অধীন িনেয়াগ া

নারীেদর

কান েশন অিফসার;

(ছ) “িবেশষ িবধা” অথ ধারা ৩ এ বিণত িবেশষ িবধাসমূ হ৷

িবেশষ িবধা

৩৷ এই আইেনর উে শ পূরণকে
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হইেব, যথাঃ(ক) কান কেয়দীর শত সােপে

মু ি ;

(খ) ব ৃি মূ লক িশ ণ যমন- ক বা বািটক, সূচী িশ , হয়ার কািটং, বাঁশ ও বেতর
কাজ, দিজ িব ান, কাপেড়র ফু ল তরী ইত ািদ িবষেয় িশ ণ দান;
(গ) কারাগােরর অভ ের থাকাকালীন সমেয় িবিভ
ড কােস িশ ণ া
কেয়কিদেক কারাদ
ভােগর পর সমােজ সামািজকভােব পুনবািসত করার জ
ৃ আফটার কয়ার সািভস দান; এবং
সমাজেসবা অিধদ র কতক
ৃ সরকারী গেজেট
(ঘ) সরকার কতক,
য কান িবধা৷

াপন ারা িবেশষ িবধা িহসােব ঘািষত অ

িবেশষ িবধা
াি র যাগ তা

৪৷ এই আইেনর অধীন ১ (এক) বৎসেরর অিধক য কান ময়ােদ কারাদ া কান
কেয়িদ রয়াতসহ শতকরা ৫০% কারাদ
ভােগর পর িবেশষ িবধা পাওয়ার
অিধকারী হইেব৷

িবেশষ িবধা
াি র অেযাগ তা

৫৷ িন বিণত ণীর কেয়িদ এই আইেনর অধীন দ িবেশষ িবধা পাওয়ার অিধকারী
হইেবন না, যথাঃৃ ু দে দি ডত কেয়িদ;
(ক) ম ত
(খ) য কান অপরােধ যাব ীবন কারাদে দি ডত কেয়িদ;
(গ) রাে র িত িব াসঘাতকতা িকংবা রা ে ািহতার অিভেযােগ দি ত কেয়িদ;
(ঘ) িবে ারক ব আইন, অ আইন এবং মা ক ব সংি
সংঘিটত অপরােধ দি ডত কেয়িদ৷

জাতীয় কিমিট

য কান আইেনর অধীন

৬৷ (১) এই আইেনর উে শ পূরণকে কারাগাের আটক সাজা া
িবধা দান জাতীয় কিমিট নােম একিট কিমিট থািকেব৷

নারীেদর িবেশষ

(২) জাতীয় কিমিট িন বিণত সদস েদর সম েয় গিঠত হইেব, যথাঃ(ক) সমাজকল াণ ম ণালেয়র সিচব, িযিন ইহার চয়ারম ানও হইেবন;
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(খ) রা ম ণালেয়র সিচব, িযিন ইহার কা- চয়ারম ানও হইেবন;
(গ) আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালেয়র সিচব;
(ঘ) মিহলা ও িশ িবষয়ক ম ণালেয়র সিচব;
(ঙ) মহা-পুিলশ পিরদশক;
(চ) কারা অিধদ র এর মহা-পিরদশক;
(ছ) সমাজেসবা অিধদ র এর মহা-পিরচালক;
(জ) পিরচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা দান সং া;
ৃ মেনানীত ইজন সমাজকমী, অ েধ একজন মিহলা হইেবন;
(ঝ) সরকার কতক
(ঞ) সমাজকল াণ ম ণালেয়র যু -সিচব, িযিন ইহার সদস -সিচবও হইেবন৷
(৩) জাতীয় কিমিটর মেনানীত কান সদস তাঁহার মেনানয়েনর তািরখ হইেত ২ ( ই)
বৎসেরর জ সদস পেদ বহাল থািকেবনঃ
তেব শত থােক য, সরকার য কান সময় তাহার মেনানয়ন বািতল কিরেত পািরেব৷
(৪) সরকােরর উে েশ
কিরেত পািরেবন৷

জাতীয় কিমিটর
দািয় ও কতব

া রযু

প েযােগ কান মেনানীত সদস

৭৷ জাতীয় কিমিটর দািয় ও কতব হইেব িন

ীয় পদ ত াগ

প, যথাঃ-

(ক) কান কেয়িদর ১০ (দশ) বৎসেরর অিধক সাজা াি র
দােনর িবষয়িট যাচাই-বাছাইপূবক পািরশ দান করা;

ে

িবেশষ

িবধা

(খ) এই আইেনর অধীন ম রু কৃত িবেশষ িবধা বািতেলর িবষেয় পািরশ দান করা;
(গ) দফা (ক) ও (খ) এ দ
রা ম ণালেয় রণ করা;

পািরশ বা বায়নাথ

শাসিনক আেদশ জারীর জ

(ঘ) ধারা ৩ এ উি িখত িবেশষ িবধা ছাড়াও অ কান িবধােক িবেশষ িবধা
িহসােব ঘাষণার জ সরকােরর িনকট পািরশ রণ করা;
(ঙ) িবেশষ িবধা ম েু রর লে
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=956
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(চ) জলা কিমিটর কায ম মিনটর করা;
(ছ) ীয় কায ম স েক সরকােরর িনকট বাৎসিরক িতেবদন দািখল করা৷

জাতীয় কিমিটর
সভা

৮৷ (১) এই ধারার অ া িবধানাবলী সােপে , জাতীয় কিমিট উহার সভার কাযপ িত
িনধারণ কিরেত পািরেব৷
ৃ িনধািরত
(২) জাতীয় কিমিটর সকল সভা উহার চয়ারম ান কতক
অ ি ত হইেবঃ
তেব শত থােক য, িত িতন মােস জাতীয় কিমিটর কমপে
হইেব৷
(৩) চয়ারম ান জাতীয় কিমিটর সকল সভায় সভাপিত
অ পি িতেত কা- চয়ারম ান সভাপিত কিরেবন৷

ান ও সমেয়

একিট সভা অ ি ত

কিরেবন এবং তাহার

(৪) অ ন ৪ (চার) জন সদেস র উপি িতেত জাতীয় কিমিটর সভায় কারাম হইেব৷
(৫) জাতীয় কিমিট গঠেন কান িট রিহয়ােছ বা উহােত কান শূ তা রিহয়ােছ ধু
এই কারেণ জাতীয় কিমিটর কান কায বা কাযধারা ব-আইনী হইেব না বা তৎস েক
কান
উ াপন করা যাইেব না৷

জলা কিমিট

৯৷ (১) কারাগাের আটক সাজা া নারীেদর িবেশষ িবধা
িতিট জলায় একিট কিরয়া কিমিট থািকেব৷

দান জলা কিমিট নােম

(২) জলা কিমিট িন বিণত সদস েদর সম েয় গিঠত হইেব, যথাঃ(ক) জলা ম ািজে ট, িযিন ইহার সভাপিতও হইেবন;
(খ) পুিলশ পার ( মে াপিলটন এলাকার বািহের);
ৃ মেনানীত অিতির পুিলশ কিমশনার পদমযাদার িনে
(গ) পুিলশ কিমশনার কতক
নেহন এমন একজন পুিলশ কমকতা ( মে াপিলটন এলাকার জ );
(ঘ) জলা কারাগােরর িসিনয়র পািরনেটনেড ট বা
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(ঙ) পাবিলক িসিকউটর;
(চ) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা;
(ছ) জলা িশ িবষয়ক কমকতা;
ৃ মেনানীত একজন মিহলা সমাজকমী;
(জ) জলা ম ািজে ট কতক
ৃ মেনানীত
(ঝ) জাতীয় আইনগত সহায়তা দান সং ার জলা কিমিটর সভাপিত কতক
একজন িতিনিধ;
(ঞ) জলা সমাজেসবা অিধদ র এর উপ-পিরচালক, িযিন ইহার সদস -সিচবও
হইেবন৷
(৩) উপ-ধারা (২) এর দফা (জ) ও (ঝ) এর অধীন মেনানীত সদস মেনানয়েনর তািরখ
হইেত ২ ( ই) বৎসেরর জ সদস পেদ বহাল থািকেবনঃ
তেব শত থােক য, জলা ম ািজে ট বা
মত, জাতীয় আইনগত সহায়তা দান
সং ার জলা কিমিটর সভাপিত য কান সময় তাহার মেনানয়ন বািতল কিরেত
পািরেবন৷
(৪) জলা ম ািজে ট বা
কিমিটর সভাপিতর উে েশ
ত াগ কিরেত পািরেবন৷

জলা কিমিটর
দািয় ও কতব

মত, জাতীয় আইনগত সহায়তা দান সং ার জলা
া রযু প েযােগ মেনানীত কান সদস ীয় পদ

১০৷েজলা কিমিটর দািয় ও কতব হইেব িন

প, যথাঃ-

(ক) অনূ ১০ (দশ) বৎসেরর সাজা া কেয়িদেক এই আইেনর অধীন িবেশষ িবধা
দােনর িবষয়িট যাচাই-বাছাইপূবক পািরশ দান করা;
(খ) এই আইেনর অধীন ম রু কৃত িবেশষ িবধা বািতেলর িবষেয় পািরশ দান করা;
(গ) দফা (ক) ও (খ) অ যায়ী দ
রা ম ণালেয় রণ করা;
(ঘ) িবেশষ িবধা ম েু রর লে

পািরশ বা বায়নাথ শাসিনক আেদশ জারীর জ

ৃ
কেয়িদ কতক
দ মু চেলকার শত িনধারণ করা;

(ঙ) েবশন অিফসােরর কায ম মিনটর করা;
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(চ) ীয় কায ম স েক জাতীয় কিমিটর িনকট বাৎসিরক িতেবদন দািখল করা৷

জলা কিমিটর সভা

১১৷ (১) জলা কিমিট উহার সভার কাযপ িত িনধারণ কিরেত পািরেব৷
ৃ িনধািরত ান ও সমেয় অ ি ত
(২) জলা কিমিটর সকল সভা উহার সভাপিত কতক
হইেবঃ
তেব শত থােক য, িত ই মােস জলা কিমিটর কমপে

একিট সভা অ ি ত হইেব৷

(৩) সভাপিত জলা কিমিটর সকল সভায় সভাপিত কিরেবন এবং তাঁহার
ৃ মেনানীত জলা কিমিটর অ
অ পি িতেত তৎকতক
কান সদস সভাপিত
কিরেবন৷
(৪) অ ন ৬ (ছয়) জন সদেস র উপি িতেত জলা কিমিটর সভায় কারাম হইেব৷

িবেশষ
িবধা াি র
আেবদন

১২৷ (১) ধারা ৪ এর অধীন িবেশষ িবধা পাওয়ার অিধকারী কান কেয়িদ িবেশষ
ৃ
িবধা াি র লে
কারাগার কতপে
র মাধ েম জাতীয় কিমিট বা
মত, জলা
কিমিটর িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন৷
(২) উপ-ধারা (১) এর িবধান সে ও কান কেয়িদ িবেশষ িবধা পাওয়ার অিধকারী
হইেল েবশন অিফসার উ কেয়িদর িবধা াি র িবষয়িট িনি ত কিরবার লে
জাতীয় কিমিট বা
মত, জলা কিমিটর িনকট িতেবদন দািখল কিরেবন৷

িবেশষ িবধা দান
শাসিনক আেদশ
জারী

১৩৷ জাতীয় কিমিট বা
মত, জলা কিমিটর পািরেশর িভি েত রা ম ণালয়
এই আইেনর অধীন িবেশষ িবধা দান িবষেয় শাসিনক আেদশ জারী কিরেব এবং
এই
জাতীয় কিমিট িকংবা জলা কিমিটর পািরশ চূ ড়া বিলয়া গণ হইেব৷

িবেশষ িবধা া
কেয়িদর জ
েযাজ শতাবলী

১৪৷ (১) কান কেয়িদেক এই আইেনর অধীন িবেশষ িবধা দান করা হইেল, তাহােক
ৃ
তফিসেল উি িখত ‘ছক' অ যায়ী একিট মু চেকা কারাগার কতপে
র িনকট দািখল
কিরেত হইেব৷
(২) িবেশষ িবধা দােনর জ
য শত িনধারণ করা হইেব তাহা উপ-ধারা (১) এ
বিণত মু চেলকােত উে খ থািকেব এবং িবেশষ িবধা া কেয়িদ উ শত মািনয়া
চিলেত বাধ থািকেব৷
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িবেশষ িবধা
বািতল

১৫৷ (১) এই আইেনর ধারা ১৪ এর অধীন দ কান শত কান কেয়িদ ল ন কিরেল
েবশন অিফসার উ শত লংঘেনর িবষেয় জাতীয় কিমিট বা
মত, জলা কিমিটর
িনকট িব ািরত িতেবদন দািখল কিরেবন৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন িতেবদন াি র পর জাতীয় কিমিট বা
মত, জলা
কিমিট িতেবদন িবেবচনাপূবক উ কেয়িদেক ব ি গতভােব নানীর েযাগ দান
কিরয়া
মত, দ িবেশষ িবধা বািতল কিরবার জ
রা ম ণালয় এর িনকট
পািরশ রণ কিরেব৷
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন িরত পািরশ অ যায়ী
িবধা বািতল সং া
শাসিনক আেদশ জারী কিরেব৷

রা ম ণালয়

দ িবেশষ

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন িবেশষ িবধা একবার বািতল করা হইেল কান কেয়িদ
পুনরায় িবেশষ িবধা পাওয়ার অিধকারী হইেবন না৷

িরিভউ

১৬৷ (১) ধারা ১৫ এর অধীন কান কেয়িদর িবেশষ িবধা বািতল করা হইেল উ
কেয়িদ বািতল আেদশিট িরিভউ কিরবার জ আেদশ াি র ৩০ (ি শ) িদেনর মেধ
রা ম ণালেয় আেবদন কিরেত পািরেবন৷
(২) উপ-ধারা (১) অ যায়ী কান আেবদন করা হইেল রা ম ণালয় উ আেবদন
িবেবচনাপূবক যথাযথ আেদশ দান কিরেত পািরেব এবং এই ে
রা ম ণালেয়র
িস া চূ ড়া বিলয়া গণ হইেব৷

েবশন অিফসার

১৭৷ (১) এই আইেনর উে শ পূরণকে
িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷

সরকার েয়াজনীয় সংখ ক েবশন অিফসার

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন েবশন অিফসার িনেয়াগ না হওয়া পয সমাজকল াণ
ৃ িনেয়াগকৃত েবশন অিফসারগণ এই আইেনর উে শ পূরণকে
ম ণালয় কতক
‘ েবশন অিফসার' িহসােব দািয় পালন কিরেবন৷

িবিধ ণয়ন

(৩) এই ধারা অধীন িনেয়াগ া
িবিধ ারা িনধািরত হইেব৷

েবশন অিফসােরর দািয় ,

১৮৷এই আইেনর উে শ পূরণকে
ণয়ন কিরেত পািরেব৷

, সরকার, সরকারী গেজেট
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