
�াম আদালত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ 

বাংলােদশ জাতীয় সংসদ 

ঢাকা, ২৫ েসে��র, ২০১৩/১০ আি�ন, ১৪২০ 

সংসদ কতৃর্ ক গৃহীত িনমড়বিলিখত আইনিট ২৫ েসে��র, ২০১৩ (১০ আি�ন, ১৪২০) 

তািরেখ 

রা�পিতর স�িত লাভ কিরয়ােছ এবং এত�ারা এই আইনিট সবর্সাধারেণর অবগিতর 

জনয্ �কাশ করা 

যাইেতেছ -২০১৩ সেনর ৩৬ নং আইন �াম আদালত আইন, ২০০৬ এর 

সংেশাধনকে� �নীত আইন 

েযেহতু, িনমড়ববিণর্ত উে�শয্সমূহ পূরণকে� �াম আদালত আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর 

১৯ নং আইন) এর সংেশাধন সমীচীন ও �েয়াজনীয়; 

েসেহতু এত�ারা িন�রপ আইন করা হইল :- 

১। সংি�� িশেরানাম ও �বতর্ ন।-(১) এই আইন �াম আদালত (সংেশাধন) আইন, 

২০১৩ নােম অিভিহত হইেব। 

(২) ইহা অিবলে� কাযর্কর হইেব। 

২। ২০০৬ সেনর ১৯ নং আইেনর ধারা ২ এর সংেশাধন।-�াম আদালত আইন, 

২০০৬ (২০০৬ সেনর ১৯ নং আইন), অতঃপর উ� আইন বিলয়া উি�িখত, এর 

ধারা (২) এর- 

(ক) দফা (খ) এর পিরবেতর্  িন�রপ দফা (খ) �িত�ািপত হইেব, যথা:- “(খ) 

“ইউিনয়ন” অথর্ �ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) আইন, ২০০৯ 

(২০০৯ সেনর ৬১ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৫) এ সং�ািয়ত ইউিনয়ন;”; 

(৮২১৭) মলূয্ টাকা ৮.০০ 

৮২১৮ বাংলােদশ েগেজট, অিতির�, েসে��র ২৫, ২০১৩ (খ) দফা (গ) এর 

পিরবেতর্  িন�রপ দফা (গ) �িত�ািপত হইেব, যথা:- “(গ) “ইউিনয়ন পিরষদ” অথর্ 

�ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৬১ নং আইন) 

এর ধারা ২ এর দফা (৬) এ সং�ািয়ত ইউিনয়ন পিরষদ;”। 



৩। ২০০৬ সেনর ১৯ নং আইেনর ধারা ৩ এর সংেশাধন।-উ� আইেনর ধারা ৩ 

এর উপধারা (২) এ উি�িখত “�াম আদালত কতৃর্ ক তফিসেলর �থম অংেশ বিণর্ত 

েকান অপরােধর সিহত স�িকর্ ত েকান মামলা িবচাযর্ হইেব না যিদ উ� মামলায় 

আমলেযাগয্ েকান অপরােধর দােয় েকান বয্ি� েদাষী সাবয্� হইয়া ইেতাপূেবর্ �াম 

আদালত কতৃর্ ক দ-�া� হইয়া থােকন” শ�গিলর পিরবেতর্  “�াম আদালেত তফিসেলর 

�ম অংেশ বিণর্ত েকান েফৗজদারী মামলা িবচাযর্ হইেব না যিদ উ� মামলায় 

অিভযু� বয্ি� পূেবর্ েকান সমেয় �াম আদালত বা আমলেযাগয্ অপরােধ অনয্ েকান 

আদালত কতৃর্ ক দ-�া� হইয়া থােকন” শ�গিল �িত�ািপত হইেব। 

৪। ২০০৬ সেনর ১৯ নং আইেনর ধারা ৪ এর সংেশাধন।-উ� আইেনর ধারা ৪ 

এর উপ-ধারা (২) এর পর িন�রপ নতূন উপ-ধারা (৩) সংেযািজত হইেব, যথা 

:- “(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন িরিভশেনর আেবদন �াি�র পর সংিশ� 

সহকারী জজ উহা �াি�র তািরখ হইেত ৩০(ি�শ) িদেনর মেধয্ িন�িত্ত কিরেবন”। 

৫। ২০০৬ সেনর ১৯ নং আইেনর ধারা ৫ এর সংেশাধন।-উ� আইেনর ধারা ৫ 

এর- (ক) উপ-ধারা (১) এর শতর্ াংেশর ��ি�ত দাঁিড়র পিরবেতর্  েকালন 

�িত�ািপত হইেব এবং অতঃপর িন�রপ নতূন শতর্ াংশ সংেযািজত হইেব, যথা :- 

“তেব আেরা শতর্  থােক েয, তফিসেলর �ম অংেশ বিণর্ত েফৗজদারী মামলার সিহত 

নাবালক এবং তফিসেলর �ম ও ি�তীয় অংেশ বিণর্ত েফৗজদারী ও েদওয়ানী মামলার 

সিহত েকান নারীর �াথর্ জিড়ত থািকেল, সংি�� প� সদসয্ মেনানয়েনর ে�ে� একজন 

নারীেক সদসয্ িহসােব মেনানয়ন �দান কিরেবন।”; (খ) উপ-ধারা (৫) এর পিরবেতর্  

িন�রপ উপ-ধারা (৫) �িত�ািপত হইেব, যথা :- “(৫) এই আইন বা আপাতত 

বলবৎ অনয্ েকান আইেন যাহা িকছুই থাকুক না েকন, িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্- 

(ক) আেবদনকারী সদসয্ মেনানয়ন �দান কিরেত বয্থর্ হইেল েচয়ারময্ান িলিখতভােব 

এইরপ বয্থর্তার কারণ উে�খ কিরয়া; অথবা বাংলােদশ েগেজট, অিতির�, েসে��র ২৫, 

২০১৩ ৮২১৯ (খ) �িতবাদী সদসয্ মেনানয়ন কিরেত বয্থর্ হইেল, আেবদনকারী 

িবচারেযাগয্ িবষেয় উপযু� আদালেত মামলা কিরেত পিরেবন মেমর্ েচয়ারময্ান, 

িনধর্ািরত প�িতেত, সনদ �দান কিরয়া আেবদনপ�িট আেবদনকারীর িনকট েফরত 

িদেবন।”। 



৬। ২০০৬ সেনর ১৯নং আইেন নূতন ধারা ৬ক, ৬খ ও ৬গ এর সিনড়বেবশ।-উ� 

আইেনর ধারা ৬ এর পর িন�রপ নূতন ধারা যথা�েম ৬ক, ৬খ ও ৬গ 

সিনড়বেবিশত হইেব, যথা :- “৬ক। মামলা দােয়েরর সময়সীমা।- Limitation Act, 1908 

(Act No. IX of 1908) এ যাহা িকছুই থাকুক না েকন, তফিসেলর- (ক) �ম অংেশ বিণর্ত 

েফৗজদারী মামলা দােয়েরর ে�ে� অপরাধ সংঘিটত হইবার ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধয্; 

এবং (খ) ি�তীয় অংেশর �িমক নং ৩ এ বিণর্ত েদওয়ানী মামলা বয্তীত অনয্ানয্ 

েদওয়ানী মামলা দােয়েরর ে�ে� মামলার কারণ উ�ব হইবার ৬০(ষাট) িদেনর 

মেধয্ সংিশ� ইউিনয়ন পিরষদ েচয়ারময্ােনর িনকট আেবদন কিরেত হইেব। ৬খ। 

�াক িবচার।-(১) ধারা ৫ এর অধীন �াম আদালত গিঠত হইবার অনিধক ১৫ 

(পেনর) িদেনর মেধয্ �াম আদালেতর �ম অিধেবশন অনিু�ত হইেব এবং উ� 

অিধেবশেন �াম আদালত উভয় পে�র শনানী কিরয়া মামলার িবচাযর্ িবষয় িনধর্ারণ 

কিরেব এবং প�গেণর মেধয্ আেপাষ বা মীমাংসার মাধয্েম িবচাযর্ িবষয় িন�িত্তর 

উেদয্াগ �হণ কিরেব। (২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী আেপাষ বা মীমাংসার মাধয্েম 

িবচাযর্ িবষয় িনধর্ারণ করা হইেল, উ�রপ উেদয্াগ �হেণর তািরখ হইেত ৩০ (ি�শ) 

িদেনর মেধয্ উহা িন�িত্ত কিরেত হইেব। (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন িবচাযর্ 

িবষয় িন�িত্ত হইেল, মীমাংসার শতর্ াবলী উে�খপূবর্ক উভয়প� েযৗথভােব একিট 

েপাষনামা �া�র বা বাম হে�র বৃ�া�িুলর ছাপ �দান কিরেবন এবং সা�ী িহসােব 

উভয়পে�র মেনানীত সদসয্গণ আেপাষনামায় �া�র কিরেবন। (৪) উপ-ধারা 

(৩) অনযুায়ী আেপাষনামা �া�িরত হইেল, �াম আদালত িনধর্ািরত ফরেম উহার 

আেদশ িলিপব� কিরেব এবং উ�রপ আেদশ �াম লেতর আেদশ বা িড�ী বিলয়া 

গণয্ হইেব। ৮২২০ বাংলােদশ েগেজট, অিতির�, েসে��র ২৫, ২০১৩ (৫) এই ধারার 

অধীন আেপাষনামার মাধয্েম িবচাযর্ িবষয় িন�িত্ত করা হইেল উহার িবরে� আপীল 

বা িরিভশন দােয়র করা যাইেব না। ৬গ। মামলা িন�িত্তর সময়সীমা।-(১) ধারা 

৬খ এর অধীন েকান মামলা িন�িত্ত করা স�ব না হইেল, �াম আদালত ১৫ 

(পেনর) িদেনর মেধয্ মামলািটর শনানীর কাযর্�ম শর কিরেব: তেব শতর্  থােক 

েয, শনানীর কাযর্�ম শর কিরবার পূেবর্ মামলার েকান প�, েচয়ারময্ােনর 

অনুমিত�েম, যুি�স�ত কারণ �দশর্ন কিরয়া, তৎকতৃর্ ক ইেতাপূেবর্ মেনানীত েকান 

সদসয্েক পিরবতর্ ন কিরয়া অনয্ েকান সদসয্ মেনানয়ন কিরেত পািরেবন। (২) উপ-



ধারা (২) এর অধীন শনানীর কাযর্�ম শর হইবার অনিধক ৯০ (ন�ই) িদেনর 

মেধয্ মামলািট িন�িত্ত কিরেত হইেব; তেব শতর্  থােক েয, উ� সময়সীমার মেধয্ মামলা 

িন�িত্ত করা স�ব না হইেল, �াম আদালত কারণ িলিপব� কিরয়া পরবত� ৩০ 

(ি�শ) িদেনর মেধয্ মামলািট িন�িত্ত কিরেব। (৩) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত 

সময়সীমার মেধয্ মামলা িন�িত্ত করা স�ব না হইেল, উ� েময়াদ েশেষ �াম 

আদালত �য়ংি�য়ভােব ভাি�য়া যাইেব। (৪) এই আইেনর অনয্ানয্ িবধােন যাহা 

িকছুই থাকুক না েকন, এই ধারার অধীন িনধর্ািরত সময়সীমার মেধয্ েকান �াকৃিতক 

দেুযর্ােগর কারণ বয্িতেরেক �াম আদালত মামলা িন�িত্ত কিরেত বয্থর্ হইেল এবং �াম 

আদালত ভাি�য়া েগেল সং�ু� প� �াম আদালত ভাি�য়া যাইবার ৬০(ষাট) িদেনর 

মেধয্ উপযু� আদালেত মামলা দােয়র কিরেত পািরেবন।”। 

৭। ২০০৬ সেনর ১৯ নং আইেনর ধারা ৭ এর সংেশাধন।-উ� আইেনর ধারা ৭ 

এর উপ-ধারা (১) এ উি�িখত “পঁিচশ” শে�র পিরবেতর্  “৭৫ (পচঁাত্তর)” সংখয্া, ব�নী 

ও শ� �িত�ািপত হইেব। 

৮। ২০০৬ সেনর ১৯ নং আইেনর ধারা ৯ এর সংেশাধন।-উ� আইেনর ধারা ৯ 

এর উপ-ধারা (৩) এ উি�িখত “চঁনষরপ উবসধহফং জবপড়াবৎু অপঃ, ১৯১৩ 

(অপঃ ওওও ড়ভ ১৯১৩)” শ�গিল, কমা, সংখয্াগিল ও ব�নীর পিরবেতর্  “�ানীয় 

সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৬১ নং আইন)” শ�গিল, 

ব�নীগিল, কমা ও সংখয্াগিল �িত�ািপত হইেব। 

বাংলােদশ েগেজট, অিতির�, েসে��র ২৫, ২০১৩ ৮২২১ 

৯। ২০০৬ সেনর ১৯ নং আইেন নতূন ধারা ৯ক এর সিনড়বেবশ।-উ� আইেনর 

ধারা ৯ এর পর িন�রপ নূতন ধারা ৯ক সিনড়বেবিশত হইেব, যথা:- “৯ক। িমথয্া 

মামলা দােয়েরর জিরমানা।-(১) যিদ েকান বয্ি� অনয্ েকান বয্ি�র �িতসাধেনর 

অিভ�ােয় উ� বয্ি�র িবরে� এই আইেনর অধীন মামলা কিরবার জনয্ নয্াযয্ বা 

আইনানুগ কারণ নাই জািনয়াও মামলা দােয়র কেরন বা করান, তাহা হইেল উ� 

বয্ি�েক অনিধক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা জিরমানা করা যাইেব। (২) উপ-ধারা 

(১) এর অধীন আেরািপত জিরমানার টাকা িমথয্া মামলা �ারা �িত�� বয্ি�র 



জনয্ �িতপূরণ িহসােব গণয্ হইেব এবং উহা ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩) এর 

িবধান অনুসাের আদায়েযাগয্ হইেব।”। 

১০। ২০০৬ সেনর ১৯নং আইেনর ধারা ১০ এর সংেশাধন।-উ� আইেনর ধারা ১০ 

এর উপ-ধারা (২) এ উি�িখত “পাঁচশত” শে�র পিরবেতর্  “১(এক) হাজার” সংখয্া, 

ব�নী ও শ�গিল �িত�ািপত হইেব। 

১১। ২০০৬ সেনর ১৯নং আইেনর ধারা ১১ এর সংেশাধন।-উ� আইেনর ধারা ১১ 

এর উপ-ধারা (২) এ উি�িখত “পাঁচশত” শে�র পিরবেতর্  “১(এক) হাজার” সংখয্া, 

ব�নী ও শ�গিল �িত�ািপত হইেব। 

১২। ২০০৬ সেনর ১৯নং আইেনর ধারা ১২ এর �িত�াপন।-উ� আইেনর ধারা ১২ 

এর পিরবেতর্  িন�রপ ধারা ১২ �িত�ািপত হইেব, যথা :- “১২। জিরমানা আদায়।-

(১) ধারা ১০ ও ১১ এর অধীন আেরািপত েকান জিরমানা তৎ�ণাৎ আদায় না 

হইেল, �াম আদালত তৎকতৃর্ ক আেরািপত জিরমানার অেথর্র পিরমাণসহ উ� অথর্ 

অনাদােয়র কারণ উে�খপূবর্ক একিট আেদশ ইউিনয়ন পিরষেদ ে�রণ কিরেব এবং 

উ� অথর্ ইউিনয়ন পিরষদ তৎকতৃর্ ক আেরািপত করগেণয্ �ানীয় সরকার (ইউিনয়ন 

পিরষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৬১নং আইন) এর অধীন আদায় কিরেব। 

(২) ধারা ১০ ও ১১ এর অধীন �াম আদালেতর িনকট জমাকৃত বা, ে��মত, উপ-

ধারা (১) এর অধীন আদায়কৃত জিরমানার অথর্ ইউিনয়ন পিরষদ তহিবেল জমা 

হইেব।”। ৮২২২ বাংলােদশ েগেজট, অিতির�, েসে��র ২৫, ২০১৩ 

১৩। ২০০৬ সেনর ১৯নং আইেনর ধারা ১৩ এর সংেশাধন।-উ� আইেনর ধারা ১৩ 

এর- (ক) উপ-ধারা (১) এর পিরবেতর্  িন�রপ উপ-ধারা (১) �িত�ািপত 

হইেব, যথা :- “(১) এই আইেন িভনড়বরপ েকান িবধান না থািকেল, ঊারফধহপব 

অপঃ, ১৮৭২ (অপঃ ঘড়. ১ ড়ভ ১৮৭২) ও েফৗজদারী কাযর্িবিধর িবধানাবলী এবং 

েদওয়ানী কাযর্িবিধর ধারা ১০ ও ১১ বয্তীত অনয্ানয্ িবধানাবলী �াম আদালেত 

দােয়রকৃত মামলার ে�ে� �েযাজয্ হইেব না।”; (খ) উপ-ধারা (৩) এ উি�িখত “এই 

আইেনর” শ�গিলর পিরবেতর্  “তফিসেলর �থমঅংেশর” শ�গিল �িত�ািপত হইেব। 



১৪। ২০০৬ সেনর ১৯নং আইেনর ধারা ১৬ এর সংেশাধন।-উ� আইেনর ধারা ১৬ 

এর- (ক) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত “েজলা ময্ািজে�ট” শ�গিলর পিরবেতর্  “চীফ 

জিুডিসয়াল ময্ািজে�ট” শ�গিল এবং “িবষয়াবলী” শে�র পিরবেতর্  “েফৗজদারী মামলা” 

শ�গিল �িত�ািপত হইেব; (খ) উপ-ধারা (১) এর পর িন�রপ নূতন উপ-ধারা 

(১ক) সিনড়বেবিশত হইেব, যথা – 

“(১ক) েযে�ে� েজলা জজ মেন কেরন েয, তফিসেলর ি�তীয় অংেশ বিণর্ত েদওয়ানী 

মামলা স�িকর্ ত �াম আদালেত িবচারাধীন েকান মামলার পিরি�িত এইরপ েয, 

জন�ােথর্ ও নয্ায় িবচােরর �ােথর্ েকান েদওয়ানী আদালেত উহার িবচার হওয়া উিচত, 

েসই ে�ে�, এই আইেন যাহা বলা হইয়ােছ তাহা সে�ও, িতিন �াম আদালত হইেত উ� 

মামলা �তয্াহার কিরেত এবং িবচার ও িন�িত্তর জনয্ উহা উপযু� েদওয়ানী 

আদালেত ে�রেণর িনেদর্শ িদেত পািরেবন।”। 

১৫। ২০০৬ সেনর ১৯নং আইেনর তফিসল এর সংেশাধন।-উ� আইেনর তফিসল 

এর-(ক) �ম অংশ েফৗজদারী মামলাসমূহ এর- (অ) �িমক নং ৩, ৫, ৬ ও ৭ এ 

উি�িখত “পঁিচশ” শে�র পিরবেতর্  “৭৫ (পঁচাত্তর)” সংখয্া, ব�নী ও শ� �িত�ািপত 

হইেব; বাংলােদশ েগেজট, অিতির�, েসে��র ২৫, ২০১৩ ৮২২৩ (আ) �িমক নং ৪ এ 

উি�িখত “পঁিচশ” শে�র পিরবেতর্  “৫০ (প�াশ)” সংখয্া, ব�নী ও শ� �িত�ািপত 

হইেব; এবং (ই) �িমক নং ৮ িবল�ু হইেব; (খ) ি�তীয় অংশঃ েদওয়ানী মামলাসমূহ 

এর �িমক নং ১, ২, ৩, ৪, ৫ এবং ৬ এর িবপরীেত উি�িখত “পঁিচশ” শে�র পিরবেতর্  

“৭৫ (পঁচাত্তর)” সংখয্া, ব�নী ও শ� �িত�ািপত হইেব। 
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