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ভাজসফা অধধদপ্তয কর্তকৃ নৄনঃপ্রস্তাধফত আইন 

প্রসফন আইন, ২০২০  

(খড়া) 

প্রথভ অধ্যায় 

প্রাযধিক 

যমসতু স্বাধীন ফাাংরাসদসয স্থধত  ,ফকৃাসরয ফসৃ র ফাঙাধর ,জাধতয ধতা ফমফর যখ মুধজেয যভান তয আজীফন 

রাধরত স্বপ্ন গধযফ -ীঃখী ,যভনধত ভারসলয অথতৃনধতক ,াভাজ ধ ক ও াাংস্কৃধতক মুধিয ভাধ্যসভ ফাাংরাসদসক তকটি 

মৃদ্ধারী যদ ধাসফ গধড়য়া যতারা; 

যমসতু জাধতয ধতায স্বপ্ন ফাস্তফায়ন ও যদসয উন্নয়সন প্রধতটি িাফনাসক কাসজ রাগাসনা ভীচীন; 

যমসতু মৄসগয ধযফতসৃনয সম সম অযাসধয ধযণ ও ভাত্রা তফাং অযাধী ব্যধিসদয ধফলসয় ভাজ ও যাসেয দৃধিবধম 

ধযফতনৃ ইয়াসছ; 

যমসতু অযাসধ জধড়ত ব্যধিসক াংসাধসনয াাাধ যদসয উন্নয়ন অগ্রমাত্রায় ম্পৃি কযা িফ; 

যমসতু াংসাধসনয ধনধভত্ত কাযাগাসয অন্তযীণ যাখায ধফকল্প ব্যফস্থা ধিারী কযা ভসয়য দাফী; তফাং 

যমসতু ১৯৬০ ধিস্টাসে প্রণীত THE PROBATION OF OFFENDERS ORDINANCE, 1960 

(ORDINANCE NO.XLV OF 1960 ) মৄসগাসমাগী কযা প্রসয়াজন;  

যইসতু THE PROBATION OF OFFENDERS ORDINANCE, 1960 (ORDINANCE 

NO.XLV OF 1960) যধতনফকৃ ধনম্নরূ আইন প্রণয়ন কযা ইর-  

প্রসফন (অযাধী ব্যধি অথফা যদালী াব্যস্ত ধশুয াংসাধন ও নৄনফাৃন) আইন, ২০২০ 

১। াংধিপ্ত ধসযানাভ ও প্রফতনৃ।– 

(১) তই আইন প্রসফন আইন, ২০২০ নাসভ অধবধত ইসফ।  

(২) ইা অধফরসে কামকৃয ইসফ। 

২। াংজ্ঞা।-ধফলয় অথফা প্রসময ধযন্থী যকাসনা ধকছু না থাধকসর, তই আইসন-  

(ক) ‘অধধদপ্তয’ অথ ৃভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়াধীন ভাজসফা অধধদপ্তয; 

(খ) ‘অযাধী’ অথ ৃআদারত কর্তকৃ যদালী াব্যস্ত যকান ব্যধি; 

(গ) ‘আদারত’ অথ ৃতই আইসনয অধীন িভতা প্রসয়াসগ কর্ততৃ্বপ্রাপ্ত যকাসনা আদারত; 

(ঘ) ‘কধভউধনটি াধবৃ (Community Service)’ অথ ৃতকজন অযাধী অথফা যদালী াব্যস্ত ধশু কর্তকৃ, যিত্রভত, 

কাযাগাসয মাওয়া অথফা আটকাসদসয ধযফসত ৃআদারসতয ধনসদসৃ অফশ্য কযণীয় অতফতধনক াভাধজক কল্যাণকয কাজসক 

েঝাইসফ;  

(ঙ) ‘চূড়ান্ত মসৃফিণ প্রধতসফদন (Final Observation Report)’ অথ ৃধাযা ৬ উধাযা (৫) ত উধিধখত প্রসফন 

অধপায কর্তকৃ আদারসত দাধখরকৃত চূড়ান্ত মসৃফিণ প্রধতসফদন; 

(চ) ‘দধধফধধ ’অথ ৃ Penal Code, 1860 (Act No. LV of 1860); 

(ছ) ‘ধাযা’ অথ ৃতই আইসনয অধীন প্রণীত ধাযা; 

(জ) ‘নাযী’ অথ ৃধাযা ৬ ত ফধণতৃ যকাসনা ‘নাযী; 
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(ঝ) ‘প্রধফধধ’ অথ ৃতই আইসনয অধীন প্রণীত প্রধফধধ; 

(ঞ) ‘প্রাক-আসদ প্রধতসফদন (Pre-Order Report)’ অথ ৃধাযা ৭ ত উধিধখত ‘প্রাক-আসদ প্রধতসফদন’; 

(ট) ‘প্রাক-দধাসদ প্রধতসফদন (Pre-Sentence Report)’অথ ৃধাযা ৬ তফাং ধাযা ৯ তয উধাযা (৩) ত উধিধখত 

‘প্রাক-দধাসদ ’প্রধতসফদন ; 

(ঠ) ‘প্রসফন’ অথ ৃধাযা ৬ অথফা ধশু আইন  ,২০১৩ তয ধাযা ৩৪ উধাযা )৬) তয অধীন যকাসনা ‘প্রসফন’ আসদ; 

(ড) ‘প্রসফন অধপায (Probation Officer)’ অথ ৃধাযা ১৬ ত উধিধখত যকাসনা প্রসফন অধপায; 

(ঢ) ‘প্রসফনায (Probationer)’ অথ ৃধাযা ৬ অথফা ধশু আইন  ,২০১৩ তয ধাযা ৩৪ উধাযা )৬) তয অধীন প্রসফন 

আসদপ্রাপ্ত যকাসনা ব্যধি; 

(ণ) ‘প্রসফন কামাৃরয়’ অথ ৃতই আইসনয অধীন ধনসয়াগপ্রাপ্ত প্রসফন অধপাসযয জন্য ধনধাৃধযত কামাৃরয়; 

(ত) ‘প্রফীণ’ অথ ৃজাতীয় প্রফীণ নীধতভারা, ২০১৩ তয অধীন অরসেদ ৩ ত উধিধখত ৬০ (লাট) ফৎয তফাং তদূর্ধ্ ৃফয়ী যকাসনা  

     ব্যধি; 

(থ) ‘প্রধতফন্ধী ব্যধি’ অথ ৃপ্রধতফন্ধী ব্যধিয অধধকায ও সুযিা আইন, ২০১৩ তয অধীন ধাযা ৩ ত ফধণতৃ যমসকাসনা ধযসনয 

প্রধতফধন্ধতাম্পন্ন ব্যধি; 

(দ) ‘প্রসফনায উন্নয়ন যকন্দ্র’ অথ ৃ ধাযা ২১ তয ধফধান যভাতাসফক প্রধতধরত যকাসনা প্রধতরান তফাং ধাযা ২২ তয ধফধান 

যভাতাসফক তই উসেসশ্য যকায কর্তকৃ ধনধাৃধযত ফা প্রতযধয়ত যকাসনা প্রধতরান; 

(ধ) ‘যপৌজদাযী কামধৃফধধ’ অথ ৃCode of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898); 

(ন) ‘ধফধধ’ অথ ৃতই আইসনয অধীন প্রণীত ধফধধ; 

() ‘যফাড’ৃ অথ ৃধাযা ২০ ত উধিধখত যিত্রভত, জাতীয়, ধফবাগীয়, যজরা, উসজরা অথফা য প্রসফন যফাড।ৃ 

(প) ‘ধফসল আইন’ অথ ৃইসতাভসধ্য প্রণীত ‘নাযী ও ধশু ধনমাৃতন দভন আইন, ২০০০’, ‘ভাদকদ্রব্য ধনয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮’  

    প্রচধরত ধফসল আইনমূ তফাং বধফষ্যসত যম কর ধফসল আইন প্রণয়ন কযা ইসফ যই কর আইন; তফাং 

(ফ) ‘ভাধযচারক’ অথ ৃভাজসফা অধধদপ্তসযয ভাধযচারক; 

(ব) ‘ধযসা ৃ ধডসযক্টযী (Resource Directory)’ অথ ৃতই আইসনয ধাযা ২৫ তয উধাযা (২) তয অধীন প্রসফন 

আসদপ্রাপ্ত ব্যধিয নৄনফাৃসনয ধত াংধিি যফা প্রদানকাযী ব্যধি অথফা াংস্থায তথ্য েধরত নৄধস্তকা াংযিণ; 

(ভ) ধশু অথ ৃধশু আইন ২০১৩ তয ধাযা ৪ ত ফধণতৃ যকান ব্যধি  

(ম) ‘াংস্থা’ অথ ৃThe Voluntary Social Welfare Agencies (Registration and  

    Control) Ordinance, 1961 তয অধীন ধনফধন্ধত যকাসনা াংস্থা; 

(য) ‘ধজড়া ব্যধি’ অথ ৃ ফাাংরাসদ যগসজট প্রজ্ঞান তাধযখ ০৯ ভাঘ ১৪২০/২২ জারয়াযী ২০১৪ অরমায়ী স্বীকৃত ধজড়া 

জনসগারী তফাং ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় প্রণীত ‘ধজড়া জনসগারীয জীফনভান উন্নয়ন কামকৃ্রভ ফাস্তফায়ন নীধতভারা’য অরসেদ ২ 

ত াংজ্ঞাধয়ত ‘ধজড়া ব্যধি’। 

 

৩। আইসনয প্রাধান্য।- আাতত ফরফৎ অন্য যকাসনা আইসন ধবন্নরূ মাা ধকছুই থাকুক না যকন, প্রসফসনয যিসত্র তই 

আইসনয ধফধানাফরী প্রাধান্য াইসফ:  তসফ ত ৃথাসক যম, ধশুয প্রসফসনয যিসত্র ধশু আইন, ২০১৩ তয ধফধানাফরী প্রসমাজয 

ইসফ। 
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ধিতীয় অধ্যায় 

আদারত তফাং উায কামপৃ্রণারী 

৪। আইসনয অধীন িভতাপ্রাপ্ত আদারতমূ।-(১) ধনম্নফধণতৃ আদারতমূ তই আইসনয অধীন িভতাপ্রাপ্ত আদারত 

ফধরয়া গণ্য ইসফ, মথা:- 

(ক) ফাাংরাসদ সুধপ্রভ যকাসটযৃ াইসকাট ৃধফবাগ; 

(খ) দায়যা জজ আদারত অথফা ভানগয দায়যা জজ আদারত; 

(গ) অধতধযি দায়যা জজ আদারত অথফা অধতধযি ভানগয দায়যা জজ আদারত অথফা চীপ জুধডধয়ার ম্যাধজসেট আদারত 

অথফা চীপ যভসরাধরটন ম্যাধজসেট আদারত; 

(ঘ) মৄগ্ম দায়যা জজ আদারত অথফা ভানগয মৄগ্ম দায়যা জজ আদারত অথফা অধতধযি চীপ জুধডধয়ার ম্যাধজসেট আদারত 

অথফা অধতধযি চীপ যভসরাধরটন ম্যাধজসেট আদারত; 

(ঙ) ধধনয়য জুধডধয়ার ম্যাধজসেট আদারত অথফা যভসরাধরটন ম্যাধজসেট আদারত; 

(চ) জুধডধয়ার ম্যাধজসেট; তফাং  

(ছ) ততীসেসশ্য ধফসলবাসফ িভতাপ্রাপ্ত অন্য যমসকাসনা আদারত;  

(২) াংধিি আদারসতয ধনকট মূর শুনানী অথফা আধর অথফা ধযধবসনয জন্য, যমবাসফই উস্থাধত উক না যকন, আদারত 

তই আইসনয অধীন িভতা প্রসয়াগ কধযসত াধযসফ। 

(৩) যম যিসত্র তই আইসনয অধীন িভতাপ্রাপ্ত নস তইরূ যকাসনা আদারত কর্তকৃ যকান অযাধী যদালী াব্যস্ত য়, তফাং উি 

আদারসতয ধনকট প্রতীয়ভান য় যম, তই আইসনয ধাযা ৫ অথফা ধাযা ৬ অথফা ধাযা ৮ ত প্রদত্ত িভতা প্রসয়াগ কযা উধচত, 

যইসিসত্র উি আদারত ততৎম্পসক ৃতাায ভতাভত ধরধফদ্ধ কধযসফ তফাং অযাধীসক তধিয়াযভুি আদারসতয ধনকট যপ্রযণ 

কধযয়া অথফা অযাধীসক উি আদারসতয মু্মসখ উধস্থত ইয়া তাৃধীন অব্যাধত অথফা প্রসফন অথফা কধভউধনটি াধবৃ 

ভঞ্জুসযয জন্য কামধৃফফযণী দাধখর কধযফায আসদ প্রদান কধযসফ, তফাং উি আদারত অতঃয তইরূস দধ অথফা আসদ প্রদান 

কধযসত াধযসফ মাা ধতধন প্রথভ ইসত ভাভরাটি শুনানী কধযসর প্রদান কধযসতন তফাং অধধকতয তদন্ত অথফা অধতধযি ািয 

গ্রণ প্রসয়াজনসফাধ কধযসর, ধতধন তইরূ তদসন্তয ব্যফস্থা গ্রণ অথফা ািয গ্রণ কধযসত াধযসফ। 

(৪) তই আইসনয ধাযা ৫ অরাসয ধশুয তাৃধীন অব্যাধতয যিসত্র ধশু আদারত িভতা প্রসয়াগ কধযসত াধযসফ। 

 

৫। তাৃধীন অব্যাধত ইতযাধদ।-(১) যমইসিসত্র যকাসনা আদারত, যকাসনা অযাধী ব্যধি অথফা যদালী াব্যস্ত ধশুয মাায 

নসফ ৃদধধত ইফায যকাসনা প্রভাণ নাই, অনূর্ধ্ ৃীই ফৎসযয কাযাদসধ দধনীয় যকাসনা অযাসধ যদালী াব্যস্ত কসয, যইসিসত্র 

উি আদারত- 

(ক) অযাধী ব্যধি অথফা যদালী াব্যস্ত ধশুয ফয়, চধযত্র, প্রাক-ধযচয় অথফা াযীধযক অথফা ভানধক অফস্থা; তফাং  

(খ) অযাসধয প্রকৃধত অথফা উি অযাধ াংঘটসন তাায াংধিিতা ধফসফচনা কধযয়া তাায উয াধস্ত আসযা কযা মথামথ 

নস তফাং প্রসফন আসদ প্রদান কযা ভীচীন নস ভসন কধযসর, উায কাযণ ধরধফদ্ধ কধযয়া, মথামথ তকীকযণ অথফা 

ধতযস্কাসযয য তাাসক অব্যাধত দাসনয আসদ প্রদান কধযসত াধযসফ, অথফা, উমৄি ভসন কধযসর, অযাধী ব্যধিসক অথফা 

যদালী াব্যস্ত ধশুসক তই সত ৃঅব্যাধত দাসনয আসদ প্রদান কধযসত াধযসফ যম, অযাধী ব্যধি অথফা যদালী াব্যস্ত ধশু 

আসদস উধিধখত ভয় ইসত প্রসফন অধপাসযয তত্ত্বাফধাসন অনধধক তক ফৎয ভসয়য জন্য দাচযসণয তফাং যকাসনা 

অযাধ না কধযফায অমীকাসয, জাধভনদায অথফা জাধভনদায ব্যধতত, ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত দ্ধধতসত তকটি মুচসরকা 

ম্পাদন কধযসফন: 

তসফ ত ৃথাসক যম, প্রসফন অধপায ভয় ভয় অথফা আদারত যমইরূ ভয় ধনধাৃযণ কধযসফ, যইরূ ভসয় আদারসত 

মুচসরকা প্রধতারন াংক্রান্ত প্রধতসফদন দাধখর কধযসফ। 
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(২) উধাযা (১) ত ফধণতৃ যকাসনা ব্যধি অথফা ধশুসক প্রদত্ত অব্যাধতয আসদ, তই আইসন ‘তৃাসসি অব্যাধতয আসদ’ 

তফাং তইরূ আসদস ধনধাৃধযত যভয়াদ ‘তৃাসসি অব্যাধতয যভয়াদ’ ধাসফ অধবধত ইসফ । 

(৩) তৃাসসি অব্যাধতয আসদ প্রদাসনয নসফ,ৃ আদারত অযাধী ব্যধি অথফা যদালী াব্যস্ত ধশুয ধনকট জসফাধ্য 

বালায় ব্যাখ্যা কধযসফ যম, মধদ য তৃাসসি অব্যাধতয ভয়কাসর যকাসনা অযাধ কসয, অথফা অদাচযণ কসয, তাা 

ইসর তাাসক মূর অযাসধয জন্য আদারত দধাসদ অথফা আটকাসদ প্রদান কধযসফ তফাং নতুন অযাসধয ধফচায অব্যাত 

থাধকসফ। 

(৪) অব্যাধতপ্রাপ্ত ব্যধি অথফা ধশুসক যম অযাসধয জন্য তৃাসসি অব্যাধত প্রদান কযা ইয়াধছর, উি ব্যধি অথফা ধশু 

মধদ তৃাসসি অব্যাধতয ভয়কাসর যই অযাসধ ধকাংফা অন্য যকাসনা অযাসধ দধধত য়, তাা ইসর উি আসদ 

অকামকৃয ইসফ। 

৬। কধতয় ভাভরায় আদারসতয প্রসফন আসদ প্রদাসনয িভতা।-(১) যমসিসত্র যকাসনা আদারত কর্তকৃ-  

(ক) যকাসনা নৄরুল ব্যধি দধধফধধ (১৮৬০ ধিস্টাসেয ৪৫নাং আইন) তয লর ও প্তভ অধ্যাসয় ফধণতৃ অযাধমূ তফাং মৃতুযদধ 

অথফা মাফজ্জীফন কাযাদধ অথফা অন্যান্য ধফসল আইসনয অধীন অনূযন ৭ (াত) ফৎসযয কাযাদধসমাগ্য অযাধ ব্যতীত 

যকাসনা অযাসধ যদালী াব্যস্ত য়; তফাং 

(খ) যকাসনা নাযী ব্যধি দধধফধধ (১৮৬০ ধিস্টাসেয ৪৫নাং আইন) তয লর ও প্তভ অধ্যাসয় ফধণতৃ অযাধমূ তফাং 

মৃতুযদধসমাগ্য অযাধ অথফা অন্যান্য ধফসল আইসনয অধীন অনূযন ৭ (াত) ফৎসযয কাযাদধসমাগ্য অযাধ ব্যতীত যকাসনা 

অযাসধ যদালী াব্যস্ত য়, 

যইসিসত্র উি আদারত অযাসধয প্রকৃধত, অযাধীয চধযত্র, ঘটনায াধযাধবৃকতা তফাং অযাধ াংঘটসন তাায াংধিিতা 

ধফসফচনা কধযয়া উি ব্যধিসক তাৎিধণক আসদ প্রদাসনয ধযফসত ৃতকটি প্রসফন আসদ প্রদান ভীচীন ভসন কধযসর, মথামথ 

কাযণ ধরধফদ্ধ কধযয়া, অথফা যিত্রভত, ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত দ্ধধতসত প্রসফন অধপায কর্তকৃ দাধখরকৃত প্রাক-দধাসদ 

প্রধতসফদন ধফসফচনানফকৃ তকজন প্রসফন অধপাসযয তত্ত্বাফধাসন প্রসফন আসদ প্রদান কধযসত াধযসফন: 

তসফ ত ৃথাসক যম, আদারত প্রসফনকার নাযী ও নৄরুল ব্যধিয যিসত্র অনূযন ১ (তক) ফৎয অথফা অনূর্ধ্ ৃ৩ (ধতন) ফৎসযয 

জন্য তফাং প্রধতফন্ধী ব্যধি, প্রফীণ ব্যধি ও ধজড়া ব্যধিয যিসত্র অনূযন ৬ (ছয়) ভা অথফা অনূর্ধ্ ৃ২ (ীই) ফৎসযয জন্য, 

আসদস যমইরূ ধনধাৃধযত য়, ধনধাৃযণ কধযসত াধযসফন: 

আযও ত ৃথাসক যম, আদারত অযাধীসক প্রসফনাসদ প্রদান কধযসফ না, মধদ না অযাধী ধনধাৃধযত ভসয় যকাসনা অযাধ না 

কধযফায, াধন্ত ফজায় যাধখফায তফাং দাচযণ কধযফায তফাং ধনসদধৃত ইসর উি ভসয় আদারসত াধজয ইফায তফাং 

াধস্তসবাগ কধযফায জন্য প্রস্তুত থাধকফায অমীকায াংফধরত যকাসনা মুচসরকা, জাধভনদায অথফা জাধভনদায ব্যতীত, প্রদান 

কসযন: 

আযও ত ৃথাসক যম, আদারত তই ধাযায অধীন যকাসনা প্রসফন আসদ প্রদান কধযসফ না, মধদ না আদারত তই ভসভ ৃন্তুি য়, 

উায স্থানীয় অধধসিসত্রয ভসধ্য অযাধীয অথফা তাায যকাসনা জাধভনদাসযয, মধদ থাসক, ফফাসয ধনধদিৃ স্থান যধয়াসছ 

অথফা তকটি ধনয়ধভত জীধফকা যধয়াসছ তফাং মুচসরকায ভসয় উি স্থাসন ফফা কধযফায অথফা জীধফকা ধনফাৃ কধযফায 

িাফনা যধয়াসছ তফাং উায স্থানীয় অধধসিসত্রয ভসধ্য মুচসরকায ভয়কাসর ফফা কধযফায অথফা জীধফকা অব্যাত 

যাধখফায িাফনা যধয়াসছ: 

আযও ত ৃথাসক, যম কর অযাধীয আদারসতয অধধসিসত্রয ভসধ্য তাায অথফা তাায যকাসনা জাধভনদাসযয, মধদ থাসক, 

ফফাসয ধনধদিৃ স্থান নাই অথফা তকটি ধনয়ধভত জীধফকা নাই তফাং মুচসরকায ভসয় উি স্থাসন ফফা কধযফায অথফা 

জীধফকা ধনফাৃ কধযফায িাফনা নাই তফাং উায স্থানীয় অধধসিসত্রয ভসধ্য মুচসরকায ভয়কাসর উি স্থাসন ফফা কধযফায 

অথফা জীধফকা অব্যাত যাধখফায িাফনা নাই, যইসিসত্র আদারত তই ধাযায অধীন উি অযাধীয প্রসফন ভঞ্জুযনফকৃ তাায 

অফস্থাসনয জন্য যকাসনা প্রসফনায উন্নয়ন যকসন্দ্র যপ্রযসণয আসদ প্রদান কধযসত াধযসফ। 

 (২) প্রসফন আসদ প্রদানকাসর আদারত প্রসফন অধপায কর্তকৃ অযাধীয তত্ত্বাফধান ধনধিত কধযফায রসিয যমইরূ 

প্রসয়াজন ভসন কধযসফ যইরূ তাৃফরী ধন্নসফধত তফাং অধধকন্ত অযাধী কর্তকৃ তকই অযাসধয নৄনযাবৃধত্ত অথফা অন্য যকান 

অযাধ াংঘটন প্রধতসযাধকসল্প তফাং তাাসক তকজন ৎ, ধয ভী ও আইন ভান্যকাযী নাগধযক ধাসফ নৄনফাৃসনয রসিয 

অযাধীয ফাস্থান, ধযসফ, ভাদকাধি অথফা অন্য যকান অযাধ ইসত ধফযত যাখা তফাং ভাভরায ধফসল ধযধস্থধতয 

ধনধযসখ অন্যান্য ধফলয় আদারত যমরূ উমৄি ভসন কধযসফ যইরূ অধতধযি তাৃধদও মুচসরকায় মৄি কধযফায ধনসদৃ প্রদান 

কধযসত াধযসফ। 
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(৩) যম অযাসধয জন্য প্রসফন আসদ প্রদান কযা ইয়াসছ, যই অযাধ অথফা অন্য যকাসনা অযাসধয জন্য ঐ প্রসফনায 

দধধত ইসর প্রসফন আসদ অকামকৃয ইসফ। 

(৪) আদারত প্রসফন আসদস প্রসফনাসযয উন্নয়ন ধফলসয় প্রধতসফদন দাধখসরয জন্য ভয় ধনধাৃযণ কধযয়া ধদসফন তফাং প্রসফন 

অধপায ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত দ্ধধতসত প্রধতসফদন দাধখর কধযসফন। 

(৫) প্রসফন অধপায ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত দ্ধধতসত প্রসফসনয যভয়াদ ভানাসন্ত াংধিি আদারসত চূড়ান্ত মসৃফিণ প্রধতসফদন 

দাধখর কধযসফন। 

(৬) আদারত, যিত্রভত, যকাসনা প্রসফনাযসক ধাযা ৮ অরাসয ধনধাৃধযত কধভউধনটি াধবসৃ ধনমৄধিয রসিয আসদ প্রদান 

কধযসত াধযসফ। 

৭। ধশুয প্রসফন ভঞ্জুয  ,ইতযাধদ।- (১) ধশুয প্রসফন ভঞ্জুসযয যিসত্র ধশু আইন ২০১৩ তয ধাযা ৩৪ উধাযা (৬)-তয  

ধফধানাফরী প্রসমাজয ইসফ ; 

(২ ) ধশু আদারত ধশুয প্রসফনকার অনূযন ৬ (ছয় )ভা অথ ফা অনূর্ধ্ৃ ২ (ীই ) ফৎসযয জন্য অথফা আসদস যমইরূ ধনধাৃধযত 

য়  ,ধনধাৃযণ কধযসত াধযসফ ;  

 (৩ )ধশুয কধভউধনটি াধবৃ আসদ প্রদাসনয যিসত্র  তই আইসনয ধাযা ৮ তয ধফধানাফরী প্রসমাজয ইসফ; 

(৪ )ধশু অথফা ধশুয অধববাফক কর্তকৃ মুচসরকায ত ৃারসন ব্যথতৃায যিসত্র ধাযা ১১ তয  উধাযা  ( ৩  )দপা (খ )ব্যতীত 

অন্যান্য তাৃফরী প্রসমাজয ইসফ।   

(৫)  ধশু আইসনয ধাযা ৩৪ তয উ-ধাযা (৬) অরমায়ী ধশু-আদারত যকান ধশুসক প্রসফসন মুধিদাসনয আসদ প্রদানকাসর 

ধনম্নফধণতৃ ধফলয়মূ ধফসফচনা কধযসফ মথা:- 

(ক) ধশুয ফয়সয ঠিকতা মাচাই; 

(খ) ধশুয স্ববাফ-চধযত্র, াযীধযক ও ভানধক অফস্থা তফাং নফ ৃইধতবৃত্ত;  

(গ) অযাসধয প্রকৃধত, অযাধ াংঘটসনয কাযণ, টভূধভ ও াধযাধবৃক অফস্থা;  

(ঘ) ধশুয ধিাগত যমাগ্যতা; 

(ঙ) ধশুয ধযফাসযয আধথকৃ অফস্থা; 

(চ) ধশুয াভাধজক, াাংস্কৃধতক ও নৃতাধত্ত্বক টভূধভ; 

(ছ) ধশুয ভতাভত; 

(জ) প্রাক-আসদ প্রধতসফদন।  

(৬) প্রসফসন মুধিয আসদপ্রাপ্ত ধশু আসদস ফধণতৃ ভয় ইসত ধশু আদারত কর্তকৃ ধনধাৃধযত ভয় মনৃ্ত দাচযণ তফাং 

নৄনঃঅযাধ না কধযফায অমীকাসয জাভানত ধকাংফা জাভানত ব্যতীত ভাতা-ধতা, আইনারগ ফা বফধ অধববাফক অথফা 

উমৄি ব্যধি ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত পযভ ত তকটি মুচসরকা ম্পাদন কধযসফ। 

(৭ )ধশুয ধতা-ভাতা ও ঠিকানা অজ্ঞাত ইসর ধশু আদারত প্রসফন ভঞ্জুয কযায য ধশুসক প্রসফনায উন্নয়ন যকন্দ্র অথফা 

ধাযা ২১ উধাযা (২ )অরমায়ী প্রতযধয়ত প্রধতরাসন  যপ্রযসণয আসদ প্রদান কধযসত াধযসফ। 

৮। কধভউধনটি াধবৃ, আসদ  ,ইতযাধদ।- (১ )যমই যিসত্র যকান য া আদারত  ,যকাসনা অযাধী অথফা যদালী াব্যস্ত 

ধশুসক  ,মাায নসফ ৃদধ ত অথফা যদালী াব্যস্ত ইফায যকাসনা প্রভাণ নাই , রঘু ভাত্রায অযাধ  ( যমভন - ম্পধত্তয িধতাধন , 

যছাটখাসটা চুধয, রঘু প্রকৃধতয আঘাত, যদাকান অথফা অন্য যকান প্রধতরান ইসত ভারাভার চুধয, যনাগ্রস্থ অফস্থায় গাধড় চারাসনা ,

যছাটখাসটা প্রতাযণামূরক অযাধ  )ত  যদালী াব্যস্ত কসয  ,যইসিসত্র উি আদারত-  
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অযাসধয প্রকৃধত  ,ব্যধি য চধযত্র  ,ঘটনায াধযাধবৃকতা তফাং অযাধ াটসন তাায াংধিিতা ধফসফচনা কধযয়া উি ব্যধি  

অথফা ধশুসক  ,তাৎিধণক আসদ প্রদাসনয ধযফসত ৃঅন্তফতৃীকারীন ব্যফস্থা ধসসফ ,তকটি কধভউধনটি াধবৃ আসদ প্রদান 

ভীচীন ভসন কধযসর মথামথ কাযণ ধরধফদ্ধ কধযয়া অথফা, যিত্রভত  ,ধফধধিাযা ধনধাৃধযত দ্ধধতসত প্রসফন অধপায কর্তকৃ 

দাধখরকৃত প্রাক-দ াসদ প্রধতসফদন  অথফা ধশুয যিসত্র প্রাক -আসদ প্রধতসফদন  ধফসফচনানফকৃ তকজন প্রসফন অধপাসযয 

তত্ত্বাফধাসন কধভউধনটি াধবৃ আসদ প্রদান কধযসত াধযসফ।  

তসফ ত ৃথাসক যম, কধভউধনটি াধবসৃয আসদকার অনূর্ধ্ৃ  ১ (তক )ফছয অথফা  াংধিি আদারত যমইরূ উমৄি ভসন কধযসফ 

যইরূ আসদ প্রদান কধযসফ।   

আযও ত ৃ থাসক যম  ,কধভউধনটি াধবৃ আসদ যকাসনা ধনধদিৃ ব্যধিয অরষ্টসর তকফাসযয যফধ ভঞ্জুয কযা মাইসফ না;  

আযও ত ৃথাসক যম  ,কধভউধনটি আসদক যাপ্ত ব্যধি অথফা ধশু কধভউধনটি াধবৃ আসদ ারসন ব্যথ ৃইসর আদারত  ,মূর 

অযাসধয জন্য তাাসক দধ ত অথফা যদালী াব্যস্তকযণ আসদ কধযসফ  ,তফাং তইসিসত্র কধভউধনটি াধবৃ আসদ ফাধতর 

ইসফ।    

(২) াংধিি আদারসতয আসদক্রসভ, যকান যদালী াব্যস্ত ব্যধি অথফা ধশুসক প্রসফন অধপায ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত দ্ধধতসত 

‘উমৄি কধভউধনটি াধবৃ’ তয ব্যফস্থা কধযসফ;  

(৩ )আদারত কর্তকৃ কধভউধনটি াধবৃ আসদপ্রাপ্ত ব্যধি অথফা ধশুয ধফলসয় ভয় ভয় অথফা আসদস যমইরূ ধনধাৃধযত য় ,

প্রসফন কভকৃতাৃ ,ধফধধিাযা ধনধাৃধযত  দ্ধধতসত  ,আদারসত প্রধতসফদন দাধখর কধযসফ তফাং উায অরধরধ যফাড ৃও অধধদপ্তসয 

যপ্রযণ কধযসফ।  

৯। তাৃধীন অব্যাধত, প্রসফন ভঞ্জুয ইতযাধদয জন্য আসফদন।-(১) ধাযা ৫ ও ধাযা ৬ তয প্রাধমকতাসক ক্ষুণ্ন না 

কধযয়া, অযাধী ব্যধি অথফা যদালী াব্যস্ত ধশু অথফা তাায আইনজীফী অথফা আইনগত প্রধতধনধধয ভাধ্যসভ অথফা অন্য 

যকাসনাবাসফ যকাসনা ভাভরায় যদালী াব্যস্ত অথফা দধ ম্পসক ৃঅফগত ইয়া প্রসফন অধপায, উি অযাধী ব্যধি অথফা  

ধশুয তাৃধীন অব্যাধত অথফা প্রসফন ভঞ্জুসযয জন্য ধফচাধযক আদারসত ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত দ্ধধতসত আসফদন কধযসত 

াধযসফ। 

(২) উধাযা (১) অরমায়ী প্রাপ্ত আসফদসনয ধযসপ্রধিসত ধফচাধযক আদারত, ধাযা ৫ অরাসয তাৃধীন অব্যাধত অথফা ধাযা ৬ 

অরাসয প্রসফন অথফা ধাযা ৮ অরাসয কধভউধনটি াধবৃ ভঞ্জুয কধযসত াধযসফ; 

তসফ ত ৃথাসক যম  ,আদারত প্রসফন ভআ  ুয আসদসয অরবৃধত্তক্রসভ ধাযা ৮ অরাসয কধভউধনটি াধবৃ ারন কযায জন্য 

আসদ কধযসত াধযসফ। 

(৩) াংধিি আদারত অধধকতয অরন্ধাসনয রসিয ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত দ্ধধতসত ‘প্রাক দধাসদ প্রধতসফদন’ দাধখর কধযফায 

জন্য প্রসফন অধপাযসক আসদ প্রদান কধযসত াধযসফ। 

১০। ব্যয় ধনফাৃ ও িধতনযসণয আসদ।- (১) অযাধী ব্যধি অথফা যদালী াব্যস্ত ধশুসক ধাযা ৫ তয অধীন তাৃধীন 

অব্যাধত অথফা ধাযা ৬ তয অধীন প্রসফন আসদ প্রদানকাযী আদারত উমৄি ধফসফচনা কধযসর অযাধীসক াংঘটিত 

অযাসধয কাযসণ িধতগ্রস্ত অথফা আত ব্যধিসক উমৄি িধতনযণ প্রদাসনয তফাং ভাভরায ব্যয় ধনফাৃসয আসদ প্রদান 

কধযসত াধযসফ:  

২) তকই অযাসধয ধত ম্পধকতৃ যফতীকাসর যকান যদওয়ানী ভাভরা অথফা কামকৃ্রসভ িধতনযণ অথফা িধতয ধযভাণ 

ধনধাৃযণকাসর উি ভাভরা অথফা কামকৃ্রভ ধযচারনাকাযী আদারত উ-ধাযা (১) তয অধীন ধযসাধকৃত অথফা আদায়কৃত 

িধতনযণ ভন্বয় কযা ইসফ। 

(৩) উ-ধাযা (১) তয অধীন ধযসাধধতব্য অথ ৃ যপৌজদাযী কামধৃফধধয ধাযা ৩৮৬ ও ৩৮৭ তয ধফধান অরাসয জধযভানা 

ধাসফ আদায় কযা মাইসফ। 

১১। মুচসরকায ত ৃারসন ব্যথতৃা।- (১) ধাযা ৫ ও ধাযা ৬ তয অধীন মুচসরকা গ্রণকাযী আদারসতয ধনকট মধদ ইা 

ধফবা কধযফায মৄধিাংগত কাযণ থাসক অথফা প্রসফন অধপাসযয প্রধতসফদন ধফসফচনায় প্রতীয়ভান য়, অযাধী তাায 

মুচসরকায় ফধণতৃ যকাসনা তৃারসন ব্যথ ৃইয়াসছ, তাা ইসর উি আদারত তাাসক যগ্রপ্তাসযয জন্য সযায়ানা জাযী কধযসত 

াধযসফ অথফা উমৄি ভসন কধযসর অথফা অযাধী তফাং তাায জাধভনদাযগণসক, মধদ থাসক, ভসন উধিধখত ভসয় উায 

মু্মসখ উধস্থত ইফায জন্য ভনজাযী কধযসত াধযসফ। 
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(২) মধদ অযাধীসক উ-ধাযা (১) তয অধীন যম আদারসতয মু্মসখ উধস্থত কযা য় অথফা অযাধী স্বয়াং উধস্থত য়, তাা 

ইসর আদারত তাাসক ধফচায ধফবাগীয় যপাজসত যপ্রযণ কধযসত াধযসফ অথফা শুনাধনয তাধযসখ উধস্থধতয জন্য, 

জাধভনদায অথফা জাধভনদায ব্যতীত, মুধি প্রদান কধযসত াধযসফ। 

(৩) মধদ আদারত, ভাভরা শুনাধন যসল, তই ভসভ ৃন্তুি য়, অযাধী ধাযা ৬ তয উধাযা (২) তয অধীন আসযাধত তাৃধদ 

মুচসরকায যকাসনা ত ৃপ্রধতারসন ব্যথ ৃইয়াসছ, তাা ইসর তাৎিধণকবাসফ- 

(ক) নসফ ৃআসযাধত তৃ নতুন ত ৃাংসমাজননফকৃ প্রসফন ফার যাধখসফ অথফা, যিত্রভত, প্রসফসনয যভয়াদ বৃধদ্ধ কধযসফ; 

অথফা    

(খ) মুচসরকায ধাযাফাধকতা অক্ষুন্ন যাধখয়া, তাায উয অনূর্ধ্ ৃাঁচ াজায টাকা জধযভানা আসযা কধযসত াধযসফ; অথফা  

(গ) মূর অযাসধয জন্য তাাসক দধধত কধযসফ তফাং তই যিসত্র প্রসফন আসদ ফাধতর ইসফ।  

(৪) উ-ধাযা (৩) তয দপা (খ) তয অধীন আসযাধত জধযভানায টাকা মধদ আদারত কর্তকৃ ধনধাৃধযত ভয়ীভায ভসধ্য 

ধযসাধ কযা না য়, তাা ইসর আদারত অযাধীসক মূর অযাসধয জন্য দধধত কধযসত াধযসফ। 

 

১২।  আধর ও ধযধবসনয যিসত্র আদারসতয িভতা।-যমসিসত্র যকাসনা অযাসধয জন্য অযাধী ব্যধি অথফা ধশুসক 

যদালী াব্যস্ত কধযয়া ধাযা ৫ তয অধীন প্রদত্ত তাৃধীন অব্যাধত আসদ অথফা ধাযা ৬ তয অধীন প্রদত্ত প্রসফন আসদসয 

ধফরুসদ্ধ যকাসনা আধর অথফা ধযধবন দাসয়য কযা য়, যইসিসত্র, আধর অথফা ধযধবন আদারত ধফধধ যভাতাসফক যম যকাসনা 

আসদ প্রদান কধযসত াধযসফ অথফা ধাযা ৫ অথফা ধাযা ৬ তয অধীন প্রদত্ত আসদ ফাধতর অথফা াংসাধন কধযসত াধযসফ ; 

তসফ ত ৃথাসক যম, যকাসনা আধর অথফা ধযধবন আদারত অযাধী ব্যধিসক দধ অথফা আটকাসদ প্রদানকাযী মূর আদারত 

কর্তকৃ প্রদত্ত দস য অধধকতয যকাসনা দধ প্রদান কধযসফ না। 

১৩। জাভানত ও মুচসরকায় ধফধধয ধফধানাফরীয প্রসয়াগ।-তই আইসনয অধীন গৃীত মুচসরকা অথফা জাভানসতয যিসত্র 

মতদূয িফ যপৌজদাযী কামধৃফধধ, ১৮৯৮ তয ধাযা ১২২, ৪০৬ত, ৫১৪, ৫১৪ত, ৫১৪ধফ তফাং ৫১৫ তয ধফধানাফরী প্রসমাজয 

ইসফ। 

১৪। প্রসফসনয তাৃফরীয ধবন্নতা।-(১) ধাযা ৬ অথফা ধশু আইন ২০১৩ তয ধাযা ৩৪ উধাযা (৬)  তয অধীন প্রসফন 

আসদ প্রদানকাযী আদারত যম যকাসনা ভয়, প্রসফনাধীন যম যকাসনা ব্যধি অথফা প্রসফন অধপাসযয আসফদনক্রসভ অথফা 

স্বপ্রসণাধদত ইয়া, উি ধাযায অধীন গৃীত যকাসনা মুচসরকায় ধবন্নতা আনয়ন প্রসয়াজন ভসন কধযসর, প্রসফনাযসক তাায 

মু্মসখ উধস্থত ইফায জন্য ভন জাযী কধযসত াধযসফ তফাং তাাসক মুচসরকায় যকন ধবন্নতা আনয়ন কযা ইসফ না উায 

কাযণ দাৃসনায মথামথ সুসমাগ প্রদান কধযয়া মুচসরকায যভয়াদ বৃধদ্ধ অথফা হ্রাকযসণয ভাধ্যসভ অথফা অন্য যকাসনা ত ৃ

ধযফতনৃ কধযয়া অথফা নতুন যকাসনা ত ৃাংসমাজননফকৃ মুচসরকায় ধবন্নতা আনয়ন কধযসত াধযসফ:  

তসফ ত ৃথাসক যম, যকাসনা অফস্থাসতই মুচসরকায যভয়াদ মূর আসদসয তাধযখ ইসত ছয় ভাসয ধনসম্ন অথফা যভাট ধতন 

ফৎসযয ঊসর্ধ্ৃ ইসফ না: 

আযও ত ৃ থাসক যম, যমসিসত্র মুচসরকায় তক অথফা তকাধধক জাধভনদায থাধকসফ, যইসিসত্র উি তক অথফা তকাধধক 

জাধভনদাসযয ম্মধত ব্যতীত মুচসরকায় যকাসনারূ ধযফতনৃ কযা মাইসফ না;  

মধদ উি তক অথফা তকাধধক জাধভনদায তইরূ ধযফতসৃন ম্মধত প্রদান না কসযন, তাা ইসর আদারত প্রসফনাযসক, তক 

অথফা তকাধধক জাধভনদায অথফা জাধভনদায ব্যতীত, নূতন মুচসরকা প্রদান কধযসত ধনসদৃ প্রদান কধযসফ।  

(২) আদারত, প্রসফন অধপাসযয আসফদনক্রসভ অথফা স্বপ্রসণাধদত ইয়া, মধদ তই ভসভ ৃ ন্তুি য়, প্রসফনাসযয আচযণ 

সন্তালজনক তফাং তাাসক প্রসফনাধীসন যাধখফায প্রসয়াজন নাই, তাা ইসর াংধিি আদারত কাযণ ধরধফদ্ধ কধযয়া উি 

প্রসফন আসদ ও মুচসরকা ধনষ্পধত্ত (Disposed off) কধযসত াধযসফ। 
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১৫। তাৃধীন অব্যাধত ও প্রসফসনয পরাপর।- (১) যম অযাসধয জন্য অযাধী ব্যধি অথফা ধশু যদালী াব্যস্ত 

ইয়াসছ, মাায জন্য ধাযা ৫ অরাসয তাৃধীন অব্যাধত প্রদান কযা ইয়াসছ অথফা ধাযা ৬ অরাসয প্রসফসন যাখা ইয়াসছ, 

ততৎাংক্রান্ত উি ভাভরায কামধৃাযা অথফা বধফষ্যসত তই আইসনয ধফধান অরাসয যফতী যম যকাসনা কামকৃ্রভ গ্রণ কযা ইসফ 

যইসিত্র ব্যতীত, অন্য যকাসনা যিসত্র যদালী াব্যস্ত ফধরয়া গণ্য ইসফ না। 

(২) ধাযা ৮ অরাসয কধভউধনটি াধবৃ আসদপ্রাপ্ত অথফা ধাযা ৫ অরাসয তাৃধীসন অব্যাধতপ্রাপ্ত অথফা ধাযা ৬ অরাসয 

প্রসফসনয আওতাধীন ব্যধি অথফা ধশুয ধফরুসদ্ধ যফতীসত আইনগত যকাসনা কামকৃ্রভ গ্রণ কযা ইসর যইসিত্র ব্যতীত, অন্য 

যকাসনা যিসত্র যদালী াব্যস্ত ফধরয়া গণ্য ইসফ না; 

 

 তসফ ত ৃথাসক যম, যম অযাসধয জন্য অযাধী ব্যধি অথফা যদালী াব্যস্ত ধশুসক তাৃধীন মুধিয আসদ প্রদান কযা ইয়াসছ 

অথফা তাাসক প্রসফনাধীসন যাখা ইয়াসছ, য মধদ যফতীকাসর তকই অযাসধয জন্য দধধত অথফা যদালী াব্যস্ত য়, তাা 

ইসর তই উধাযায ধফধানাফরী উি অযাধী ব্যধি অথফা ধশুয জন্য প্রসমাজয ইসফ না। 

(৩) তই ধাযায ধফধানাফরী ক্ষুন্ন না কধযয়া, কধভউধনটি াধবৃ আসদপ্রাপ্ত অথফা তাৃধীসন অব্যাধতপ্রাপ্ত অথফা প্রসফনায 

অথফা প্রসফন ইসত অব্যাধতপ্রাপ্ত ব্যধি অথফা ধশুসক প্রচধরত যকাসনা আইসনয অধীন যকাসনা অযাসধ দধ প্রদাসন অরমৄি 

কধযসফ না অথফা প্রধতফন্ধকতা সৃধি কধযসফ না অথফা তইরূ যকাসনা অরমৄিতা অথফা প্রধতফন্ধকতা আসযা কধযফায তধিয়ায 

থাধকসফ না। 

(৪) তই ধাযায ধফধানাফরী ধনম্নরু যিসত্র প্রসমাজয ইসফ না- 

(ক) যকাসনা অযাধী ব্যধি অথফা যদালী াব্যস্ত ধশুয াধস্তয ধফরুসদ্ধ আধসরয অধধকায অথফা যই অযাসধয কাযসণ 

যফতীকাসর আনীত কামকৃ্রসভয উয প্রধতফন্ধকতা আসযা কধযফায যিসত্র; তফাং 

(খ) যকাসনা অযাধী ব্যধি অথফা যদালী াব্যস্ত ধশুয াধস্তয পসর যকাসনা ম্পধত্ত নৄনরুদ্ধাসযয যিসত্র। 

র্ততীয় অধ্যায় 

প্রসফন অধপায, দাধয়ত্ব-কতবৃ্য, ইতযাধদ 

১৬। প্রসফন অধপায।- (১) তই আইসনয অধীন দাধয়ত্ব ারসনয জন্য যকায, ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত দ্ধধতসত, যিত্রভত, 

প্রসতযক যজরা, উসজরা তফাং ভানগয তরাকায় তক ফা তকাধধক প্রসফন অধপায ধনসয়াগ কধযসফ। 

(২) যকাসনা তরাকায় প্রসফন অধপায ধনসয়াগ না কযা মনৃ্ত যকায, প্রসফন অধপাসযয দাধয়ত্ব ারসনয জন্য, অধধদপ্তসয 

তফাং উায ধনয়ন্ত্রণাধীন ধফধবন্ন যজরা ও উসজরায় কভযৃত ভাজসফা অধপায অথফা ভভাসনয অন্য যকাসনা অধপাযসক 

প্রসফন অধপাসযয দাধয়ত্ব অণৃ কধযসত াধযসফ। 

১৭। প্রসফন অধপাসযয দাধয়ত্ব ও কতবৃ্য।– তই আইসনয উসেশ্য নযণকসল্প প্রসফন অধপাসযয দাধয়ত্ব ও কতবৃ্য ইসফ 

ধনম্নরূ: 

(ক) াংধিি ব্যধিসক ভারভূধত (Empathy) ও মথামথ ম্মাসনয ধত গ্রণ কধযসফন তফাং ভনসমাগ কাসয  ফণ, 

ধনধফড় মসৃফিণ, মসথামৄি প্রশ্ন কযা ও মথাপ্রসয়াজন াড়াদাসনয দিতা প্রদনৃনফকৃ তাায ধত আস্থাীর ম্পক ৃ

(trusted relationship) প্রধতরা ভসনা-াভাধজক যফা প্রদান কধযসফন। 

(খ) ধাযা ৬ তয অধীন প্রসফন আসদ ভঞ্জুয উসমাগী ভাভরায ধফচায কাম ৃম্পকীয় যযকড ৃত্রাধদ ধযদনৃ ও প্রসয়াজনীয় 

তথ্য াংগ্র কধযসফ; 

(গ) ধাযা ৬ তয অধীন প্রসফন আসদ ভঞ্জুসযয রসিয ধাযা ৯ অরাসয আদারসত আসফদন দাধখর কধযসফ;  

(ঘ ) ধাযা ৭ তয অধীন ধশুয প্রসফন আসদ ভঞ্জুসযয রসিয ধাযা ৯ অরাসয আদারসত আসফদন দাধখর কধযসফ; 
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(ঙ) আদারসত, যিত্রভত, প্রাক -দধাসদ  প্রধতসফদন ও চূড়ান্ত মসৃফিণ প্রধতসফদন দাধখর কধযসফ; 

(চ) তাায অধীন তরাকায প্রসফনাসযয তাধরকা ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত দ্ধধতসত প্রস্তুত ভাধক প্রধতসফদন যিত্রভত, যফাড ৃও 

অধধদপ্তসয যপ্রযণ কধযসফ; 

(ছ) প্রসফন অধপায তাায অধীন তরাকায প্রসতযক প্রসফনাসযয জন্য নথক নধথ াংযিণ কধযসফ; 

(জ) প্রসফনাযসক ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত দ্ধধতসত মাচাইনফকৃ াযীধযক, ভানধক ও আথ-ৃাভাধজক অফস্থা ধফসফচনাক্রসভ তাায 

প্রসফনকার ও প্রসফন যফতীকাসরয জন্য উমৄি ধযকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন কধযসফ; 

(ঝ) প্রসফনায কর্তকৃ মুচসরকায তাৃফরী প্রধতারন াংক্রান্ত কভকৃাধ ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত দ্ধধতসত ধযদনৃ, মূল্যায়ন ও 

ধযফীিণ কধযসফ তফাং অগ্রগধতয প্রধতসফদন, যিত্রভত, আদারত, যফাড ৃতফাং অধধদপ্তসয যপ্রযণ কধযসফ; 

(ঞ) যকাধয-যফযকাধয ধফধবন্ন াংস্থা ও ব্যধিয ায়তায় প্রসফনাসযয জন্য উসমাগী কাধযগযী বৃধত্তমূরক প্রধিণ ও মথামথ 

কভৃাংস্থাসনয উসযাগ গ্রণ কধযসফ; 

(ট) ‘কধভউধনটি াধবৃ’ তয আসদাধীন ব্যধিয কধভউধনটি াধবসৃয ব্যফস্থা কধযসফ; 

(ঠ)  যিত্রভত, ধাযা ২৭ তয অধীন ইসরকরধনক দ্ধধতসত প্রসফনাযসক ধযফীিণ কধযসফ;  

(ড )যিত্রভত ,ধাযা ৫ তয অধীন তাৃধীন অব্যাধতপ্রাপ্ত ব্যধি ও ধশুয জন্য প্রসমাজয দাধয়ত্ব ারন কধযসফ;  

(ঢ )অধবমৄি ব্যধি অথফা ধশুয ভাভরায অফস্থা ভ   সক ৃাংধিি যকাট ৃইন্সসকটয তয ধনকট ইসত তথ্য াংগ্র কধযসফ ;

তফাং 

(ণ) ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত অন্যান্য দাধয়ত্ব ারন কধযসফ। 

১৮। প্রসফন ধফলয়ক নৄধর কভকৃতাৃ। – ( ১  )স্বযাি ভন্ত্রণারয় প্রসতযক থান  ায় াফ -ইনস ক্টয তয ধনসম্ন নস ,তভন 

তকজন কভকৃতাৃসক প্রসফন ধফলয়ক নৄধর কভকৃতাৃয দাধয়ত্ব প্রদান কধযসফন। 

১৯। প্রসফন ধফলয়ক নৄধর কভকৃতাৃয দাধয়ত্ব ও কতবৃ্য। –  (ক )প্রসফন আসদপ্রাপ্ত ব্যধি অথফা ধশু প্রসফন 

ভঞ্জুসযয ত ৃরান কধযয়া নৄনঃঅযাধ কধযসর তাায তথ্য প্রসফন কভকৃতাৃসক অফধত কধযসফন  ; 

(খ )অধবমৄি ব্যধি অথফা ধশুয ভাভরায অফস্থা ম্পসক ৃাংধিি প্রসফন ধফলয়ক নৄধর কভকৃতাৃ প্রসফন কভকৃতাৃসক অফধত 

কধযসফন; 

(গ )অধবমৄি ব্যধি অথফা ধশু  নসফ ৃঅধবমৄি ওয়ায অথফা ইসতানসফ ৃঅন্য যকান ভাভরায় দ প্রাপ্ত অথফা আটক আসদপ্রাপ্ত 

ইয়া থাধকসর  ,যই তথ্য প্রসফন অধপাযসক অফধত কধযসফ ন; 

(ঘ  )প্রসফন আসদপ্রাপ্ত ব্যধি অথফা ধশু প্রসফন ভঞ্জুসযয ত ৃরান কধযয়া রায়ন কধযসর তাাসক অরন্ধাসন প্রসফন 

অধপাযসক ায়তা কধযসফন  ; 

(ঙ )প্রসফনপ্রাপ্ত ব্যধি অথফা ধশুয ধফলসয় নথক নধথসত তথ্য াংযিণ কধযসফ ন ; 

(চ )ধশুয যিসত্র ধশু আইন ২০১৩ তয ধাযা ১৪ অরসৃত ইসফ ;তফাং   

(ছ )ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত অন্যান্য দাধয়ত্ব ারন কধযসফ ন।   
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চতুথ ৃঅধ্যায় 

প্রসফন যফাড ৃতফাং উায কামাৃফরী ইতযাধদ 

২০। প্রসফন যফাড ৃতফাং উায কামাৃফরী ।-তই আইসনয উসেশ্য নযণকসল্প ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত দ্ধধতসত ‘প্রসফন যফাড’ৃ 

নাসভ যিত্রভত, জাতীয়, ধফবাগ, যজরা, উসজরা ও য প্রসফন যফাড ৃগঠিত ইসফ তফাং ‘প্রসফন যফাড’ৃতয কামাৃফরী ধনধাৃধযত 

ইসফ । 

ঞ্চভ অধ্যায় 

প্রসফনায উন্নয়ন যকন্দ্র তফাং প্রতযধয়ত প্রধতরান 

২১। প্রসফনায উন্নয়ন যকন্দ্র প্রধতরা ও প্রতযয়ন।–(১) যকায, ধযফায ধফধেন্ন ফা ধযফাযীন ও ধনযা য় প্রসফনাসযয 

আফান, াংসাধন, উন্নয়ন ও নৄনফাৃসনয রসিয ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত দ্ধধতসত ধরমসবসদ প্রসয়াজনীয় াংখ্যক প্রধতরান প্রধতরা ,

ধযচারনা ও যিণাসফিণ কধযসফ। 

(২) উ-ধাযা (১) তয প্রাধমকতাসক ক্ষুণ্ণ না কধযয়া যকায, যমসকাসনা ভয়, উায যমসকাসনা ইনধস্টটিউট অথফা প্রধতরানসক 

প্রসফনাসযয আফান, াংসাধন, উন্নয়ন ও নৄনফাৃসনয রসিয উমৄি ভসভ ৃপ্রতযয়ন কধযসত াধযসফ। 

 

(৩) যকায উ-ধাযা (১) তয অধীন প্রধতধরত অথফা যিত্রভত, উ-ধাযা (২) তয অধীন প্রতযধয়ত প্রধতরান যিণাসফিণ তফাং 

ধযচারনায ধনধভত্ত নীধতভারা প্রণয়ন অথফা, ভয় ভয়, ধযত্র জাধয কধযসফ। 

২২। যফযকাধয উসযাসগ প্রতযধয়ত প্রসফনায উন্নয়ন যকন্দ্র প্রধতরা।– (১) যকায, যকাধয যগসজসট প্রজ্ঞান িাযা, 

যকাসনা ব্যধি, প্রধতরান অথফা াংস্থাসক ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত দ্ধধত অথফা নীধতভারায আসরাসক, তই আইসনয উসেশ্য 

নযণকসল্প, প্রতযধয়ত প্রসফনায উন্নয়ন যকন্দ্র ধাসফ যফযকাধয প্রধতরান স্থান ও ধযচারনা কধযফায রসিয, ধফধধ িাযা 

ধনধাৃধযত তনৃযণ াসসি, অরভধত প্রদান কধযসত াধযসফ। 

(২) যকায, ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত দ্ধধত অথফা নীধতভারায আসরাসক উধাযা (১) তয উসেশ্য নযণকসল্প প্রসফনাসযয বযণ-

যালসণয রসিয আধথকৃ ায়তা প্রদান কধযসত াধযসফ। 

২৩। বফধ প্রতযয়নত্র ব্যতীত প্রধতরান ধযচারনায দধ।- বফধ প্রতযয়নত্র ব্যতীত ধাযা ২১ ত উধিধখত যকাসনা 

প্রধতরান ধযচারনা কযা অথফা ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত ত ৃনযণ কধযসত ব্যথ ৃযকাসনা প্রতযধয়ত প্রসফনায উন্নয়ন যকন্দ্র ধযচারনা 

অব্যাত যাখা তই আইসনয অধীন অযাধ ধাসফ গণ্য ইসফ তফাং উিরূ অযাসধয জন্য াংধিি প্রধতরাসনয ভাধরক, 

ধযচারক অথফা দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ ৬ (ছয়) ভা মনৃ্ত কাযাদ  অথফা ৫০,০০০ (ঞ্চা াজায) টাকা অথদৃ  অথফা উবয় 

দসধ দধধত ইসফ। 

২৪। প্রতযধয়ত প্রধতরাসন প্রসফনাসযয ধযচমাৃয নূযনতভ ভানদধ  ,প্রধতরান ধযদনৃ ,অন্য প্রধতরাসন স্তান্তয ,

যকাসযয প্রতযয়নত্র প্রতযাাসযয িভতা ইতযাধদ।- তই আইসনয উসেশ্য নযণকসল্প, প্রতযধয়ত প্রধতরাসন অফস্থানযত 

প্রসফনাসযয ধফলসয় অধধদপ্তযসক অফধতকযণ  ,প্রসফনাসযয ধযচমাৃয নূযনতভ ভানদধ ,যকায অথফা উায প্রধতধনধধ কর্তকৃ 

প্রতযধয়ত প্রধতরান ধযদনৃ ,অন্য প্রধতরাসন স্তান্তয ,যকাসযয প্রতযয়নত্র প্রতযাাসযয িভতা ইতযাধদ ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত 

দ্ধধতসত ধনধাৃধযত ইসফ। 
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লর অধ্যায় 

তথ্য াংযিণ, মাচাই, ভাজধবধত্তক নৄনফাৃন কামকৃ্রভ 

২৫। তথ্য াংযিণ।-(১) অধধদপ্তয, প্রসফনাসযয তাধরকা াংযিসণয রসিয ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত দ্ধধতসত তকটি উমৄি 

পটওয়যায বতধয ও তথ্যবাধায (database) াংযিণ ব্যফায উসমাগী উাসয় ারনাগাদকযসণয ব্যফস্থা কধযসফ।  

(২) প্রসফন কামাৃরয়মূ ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত দ্ধধতসত ধযসা ৃধডসযক্টযী প্রস্তুত ও াংযিণ কধযসফ। 

২৬। মাচাই ও ধযকল্পনা।– প্রসফন অধপায প্রসফনাযসক ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত দ্ধধতসত মাচাইনফকৃ াযীধযক, ভানধক 

ও আথৃাভাধজক অফস্থা ধফসফচনানফকৃ তাায প্রসফনকার ও প্রসফন যফতীকাসরয জন্য উমৄি ধযকল্পনা প্রণয়ন ও 

ফাস্তফায়ন কধযসফ। 

২৭। ধযদনৃ, মূল্যায়ন, ধযফীিণ, ইতযাধদ।- (১) প্রসফন অধপায ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত দ্ধধতসত প্রসফনাসযয 

কভকৃা  ধযদনৃ, মূল্যায়ন ও যিত্রভত, আদারসতয ধনসদৃক্রসভ ধযফীিণ কধযসফ তফাং অগ্রগধতয প্রধতসফদন, যিত্রভত, 

আদারত, যফাড ৃতফাং অধধদপ্তসয যপ্রযণ কধযসফ; 

(২) অধধদপ্তয প্রসফনাসযয গধতধফধধ ও কভকৃা  ধযফীিসণয রসিয ধজধত, যফতায তযম (Radio frequency), 

গধতধফধধ অরযণকযণ মন্ত্র (Tracking device), যেসরট, যপ ধযকগধনন ধডবাই, যলাজড্ াধকটৃ কযাসভযা, 

ধযদনৃ পটওয়যাসযয ব্যফায ধনধিতকসল্প, ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত দ্ধধতসত, উমৄি ব্যফস্থা গ্রণ কধযসত াধযসফ। 

২৮। ‘অযাধী ব্যধি ও যদালী াব্যস্ত ধশুয াংসাধন ও নৄনফাৃন ধভধত’ গঠন, তধফর াংগ্র, ইতযাধদ।-

(১) কাযাগাসয আটক অযাধী ব্যধি, কাযাগায যথসক মুধিপ্রাপ্ত ব্যধি, প্রসফনায তফাং প্রসফন যভয়াদ ম্পন্নকাযী ব্যধি অথফা 

ধশুয াংসাধন ও নৄনফাৃসনয রসিয The Voluntary Social Welfare Agencies 

(Registration and Control) Ordinance, 1961 তয অধীন প্রসতযক যজরা ও উসজরায় তকটি কধযয়া 

‘অযাধী ব্যধি ও যদালী াব্যস্ত ধশুয াংসাধন ও নৄনফাৃন ধভধত’ গঠিত ইসফ। 

(২) ‘অযাধী ব্যধি ও যদালী াব্যস্ত ধশুয াংসাধন ও নৄনফাৃন ধভধত’ তয রূসযখা ও কভৃধযধধ ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত 

ইসফ। 

(৩) তই আইন কামকৃয ইফায নসফ ৃগঠিত ‘অযাধী াংসাধন ও নৄনফাৃন ধভধত’ তই আইসনয অধীন ‘অযাধী ব্যধি ও 

যদালী াব্যস্ত ধশুয াংসাধন ও নৄনফাৃন ধভধত’ ধাসফ গঠিত ইয়াসছ ফধরয়া গণ্য ইসফ তফাং আইন কামকৃসযয য ইসত 

তই নাসভ অধবধত ইসফ। 

(৪) ‘অযাধী ব্যধি ও যদালী াব্যস্ত ধশুয াংসাধন ও নৄনফাৃন ধভধত’ উায ব্যয় ধনফাৃকসল্প ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত দ্ধধতসত 

তধফর াংগ্র ও ধযচারনা কধযসফ। 

২৯। কভৃাংস্থান।-প্রসফন অধপায যকাধয-যফযকাধয ধফধবন্ন াংস্থা ও ব্যধিয ায়তায় প্রসফনাসযয জন্য উমৄি 

কভৃাংস্থাসনয উসযাগ গ্রণ কধযসফ।  

৩০। অযাধ প্রধতসযাধমূরক কামকৃ্রভ।- প্রসফন অধপায, তাায তত্ত্বাফধাসন তাায অধীন তরাকায় যস্বোসফী াংস্থা, 

প্রান ও আইন-শৃঙ্খরা যিাকাযী ফাধনীয ায়তায় ধফধধ িাযা ধনধাৃধযত দ্ধধতসত অযাধ প্রধতসযাধমূরক কামকৃ্রভ 

ধযচারনা কধযসফ তফাং ততদাংক্রান্ত প্রধতসফদন াংধিি যফাড’ৃতয ধনকট যপ্রযণ কধযসফ। 

প্তভ অধ্যায় 

ধফধফধ 

৩১। প্রধিণ।–যকায, তই আইন কামকৃয ইফায অব্যফধত সয ধফজ্ঞ ধফচাযক, প্রসফন অধপায, নৄধর কভকৃতাৃ, 

আইনজীফী, অধধদপ্তসযয কভকৃতাৃ তফাং প্রসফন কামকৃ্রভ াংধিি দপ্তয অথফা াংস্থায ও যস্বোসফী াংস্থায কভকৃতাৃ-

কভচৃাযীসদয জন্য প্রধিণ প্রদাসনয ব্যফস্থা গ্রণ কধযসফ। 
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৩২। ধফধধ প্রণয়সনয িভতা।– যকায, তই আইসনয উসেশ্য নযণকসল্প, যকাধয যগসজসট প্রজ্ঞান িাযা ধফধধ প্রণয়ন 

কধযসত াধযসফ। 

৩৩। আইসনয কামকৃয ফাস্তফায়সন যকাসযয দাধয়ত্ব।– যকায, তই আইসনয কামকৃয ফাস্তফায়সনয ধনধভত্ত প্রসয়াজনীয় 

কর ব্যফস্থা গ্রণ কধযসফ তফাং ততদধফলসয়, প্রসয়াজসন, ধনসদৃনা জাধয কধযসত াধযসফ। 

৩৪। অ িতা দূযীকযণ।- তই আইসনয যকাসনা ধফধান কামকৃয কধযফায যিসত্র যকাসনা অ িতা যদখা ধদসর যকায, 

যকাধয যগসজসট প্রজ্ঞান িাযা, তই আইসনয ধফধানাফরীয ধত মধতনণ ৃওয়া াসসি, উিরূ অ িতা দূয কধযসত 

াধযসফ। 

৩৫। যধতকযণ ও যপাজত।- (১) THE PROBATION OF OFFENDERS ORDINANCE, 

1960 (ORDINANCE NO. XLV OF 1960 ততিাযা যধত কযা ইর; 

(২) উিরূ যধতকযণ সত্ত্বও উি অধ্যাসদ (ORDINANCE) তয অধীন যম কর কামকৃ্রভ গৃীত ইয়াসছ তাা তই 

আইসনয অধীন ধনষ্পন্ন কধযসত ইসফ। 

৩৬। ইাংসযধজসত অনূধদত াঠ প্রকা।-(১) তই আইন কামকৃয ইফায য যকায, প্রসয়াজনসফাসধ, যকাধয যগসজসট 

প্রজ্ঞান িাযা, তই আইসনয ইাংসযজীসত অনূধদত তকটি ধনবযৃসমাগ্য াঠ (Authentic English Text) প্রকা কধযসত 

াধযসফ।  

(২) তই আইসনয ফাাংরা ও ইাংসযজী াসঠয ভসধ্য ধফসযাসধয যিসত্র ফাাংরা াঠ প্রাধান্য াইসফ। 

 


