
নারী ও িশশ িনযর্াতন দমন আইন ২০০৩ 

(সংেশািধত) 

বাংলােদশ জাতীয় সংসদ 

ঢাকা,৪ঠা �াবণ,১৪১০/১ঌেশ জলুাই,২০০৩ 

  

সংসদ কতৃর্ ক গৃহীত িন�িলিখত আইনিট ৪ঠা �াবণ ,১৪১০ েমাতােবক ১ঌ েশ জলুাই 

,২০০৩ তািরেখ রা�পিতর স�িত লাভ কিরয়ােছ এবং এত�ারা এই আইনিট 

সবর্সাধারেণর অবগিতর জনয্ �কাশ করা যাইেতেছঃ- 

২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন 

  

নারী ও িশশ িনযর্াতন দমন আইন,২০০০ এর সংেশাধন কে� �ণীত আইন 

  

েযেহতু িন�বেণর্ত উে�শয্ পূরণকে� নারী ও িশশ িনযর্াতন দমন আইন,২০০০(২০০০ 

সেনর ৮ নং আইন) -এর সংেশাধন সমীচীন ও �েয়াজনীয়; 

  

েযেহতু এত�ারা িন�রপ আইন করা হইলঃ- 

  

১।  সংি�� িশেরানাম ও �বতর্ ন- 

  

(১) এই আইন নারী ও িশশ িনযর্াতন দমন (সংেশাধন) আইন,২০০৩ নােম 

অিভিহত হইেব। 



(২) ইহা অিবলে� কাযর্কর হইেব। 

  

২।২০০০ সেনর ৮ নং আইেনর ধারা ২ এর সংেশাধন- 

নারী ও িশশ িনযর্াতন দমন আইন,২০০০ (২০০০ সেনর ৮ নং আইন),অতঃপর 

উ� আইন বিলয়া উি�িখত ,এর ধারা ২ এর দফা (ঞ) এবং (ট) এর পিরবেতর্  

িন�রপ দফা (ঞ) এবং (ট) �িত�ািপত হইেব,যথাঃ- 

             

            “(ঞ)” ‘েযৗতুক’ অথর্- 

                          

(অ) েকান িববােহর বর বা বেরর িপতা বা মাতা বা �তয্�ভােব িববােহর  সিহত 

জিড়ত বর পে�র অনয্ েকান বয্ি� কতৃর্ ক উ� িববােহর সময় বা তত্পেূবর্ বা 

ৈববািহক স�র্ক িবদয্মান থাকাকােল ,িববাহ ি�ও থাকার শেতর্  ,িববােহর পণ িহেসেব 

িববােহর কেন পে�র িনকট দাবীকৃত অথর্ ,সাম�ী বা অনয্িবধ স�দ: 

  

অথবা 

  

 (আ) েকান িববােহর কেন প� কতৃর্ ক িববােহর বর বা বেরর িপতা বা মাতা বা 

�তয্�ভােব িববােহর সিহত জিড়ত বর  পে�র অনয্ েকান বয্ি�েক উ� িববােহর 

সময় বা তত্ পূেবর্ বা ৈববািহক স�র্ক িবদয্মান থাকাকােল ,িববাহ ি�র থাকার শেতর্ , 

িববােহর পণ িহসেব �দত্ত বা �দােন স�ত অথর্, সাম�ী বা অনয্িবধ স�দ; 

             

                  (ট)  ‘িশশ’ অথর্ অনিধক েষাল বত্সর বয়েসর েকান বয্ি� । 

৩। ২০০০ সেনর ৮নং আইেনর ধারা ৯ এর সংেশাধনঃ- 

  



উ� ধারা ৯ এর উপধারা (১) এর বয্াখয্ােত দইুবার উি�িখত ‘ েচৗ� বত্সেরর ‘ 

শ�গিলর পিরবেতর্  উভয় �ােন ‘েষাল বত্সেরর’ শ�গিল �িত�ািপত হইেব। 

  

৪। ২০০০ সেনর  ৮নং আইেন নূতন ধারা ৯ক এর সি�েবশ :- 

  

উ� আইেনর ধারা ৯ এর পর িন�রপ নতুন ধারা ৯ক সি�েবিশত হইেব,যথাঃ- 

          

       “৯ক”। নারীর আত্নহতয্ায় �েরাচনা,ইতয্ািদর শাি� :- েকান নারীর স�িত ছাড়া 

বা ই�ার 

                িবরে� েকান বয্ি�র ই�াকৃত (willful) েকান কাযর্ �ারা স�মহািন হইবার 

�তয্� 

                কারেণ েকান নারী আত্নহতয্া কিরেল উ� বয্ি� উ� নারীেক অনরুপ কাযর্ 

আত্নহতয্া 

                কিরেত �েরািচত কিরবার অপরােধ অপরাধী হইেবন এবং উ� অপরােধর 

জনয্ িতিন 

                অনিধক দশ বত্সর িক� অনূয্ন পাঁচ বত্সর স�ম কারাদে� দ�নীয় হইেবন 

এবং ইহার 

                অিতির� অথর্দে�ও দি�ত হইেবন। 

  

৫।২০০০ সেনর ৮ নং আইেনর ধারা ১০ এর �িত�াপনঃ- 

উ� আইেনর ধারা ১০ এর পিরবেতর্  িন�রপ ধারা ১০ �িত�ািপত হইেব, যথাঃ- 

      



       “১০”।েযৗন পীড়ন ইতয্ািদর দ�ঃ- যিদ েকান বয্ি� অৈবধভােব তাহার েযৗন 
কামনা চিরতাথর্ করার 

               উে�েশয্ তাহার শরীেরর েয েকান অ� বা েকান ব� �ারা েকান নারী বা 

িশশর েযৗন অ� 

               বা অনয্ েকান অ� �শর্ কেরন বা েকান নারীর �ীলতাহািন কেরন তাহা 

হইেল তাহার এই 

               কাজ হইেব েযৗন পীড়ন এবং ত�নয্ উ� বয্ি� অনিধক দশ বত্সর িক� 

অনূয্ন িতন বছর 

               স�ম কারাদে� দ�নীয় হইেবন এবং ইহার অিতির� অথর্দে�ও দ�নীয় 

হইেবন। 

  

৬।২০০০ সেনর ৮ নং আইেনর ধারা ১১ এর সংেশাধন :-  

উ� আইেনর ধারা ১১ এর 

          

         (ক)  “উ� নারীেক আহত কেরন বা আহত করার েচ�া কেরন”, কমাগিল এবং 

শ�গিলর  

               পিরবেতর্  “িকংবাউ� নারীেক মারাত্মক জখম ( grievous hurt) কেরন বা সাধারণ 

               জখম (simple hurt) কেরন” শ�গিল এবং ব�নীগিল �িত�ািপত হইেব; 

  

         (খ) দফা (খ) এর পিরবেতর্  িন�রপ দফা (খ) ও (গ) �িত�ািপত 

হইেব,যথাঃ- 

              



                 “(খ) মারাত্নক জখম (grievous hurt)করার জনয্ যাব�ীবন স�ম কারাদে� 

অথবা 

                      অনিধক বার বত্সর িক� অনূয্ন পাঁচ বত্সর স�ম কারাদে� দ�নীয় 

হইেবন এবং 

                      উ� দে�র অিতির� অথর্দে�ও দ�নীয় হইেবন ; 

                  (গ) সাধারণ জখম (simple hurt) করার জনয্ অনিধক িতন বত্সর 

িক�  অনূয্ন এক 

                     বত্সর স�ম কারাদে� দ�নীয় হইেবন এবং উ� দে�র অিতির� অথর্ 

দে�ও দ�নীয় 

                      হইেবন”। 

  

৭।২০০০ সেনর ৮ নং আইেনর ধারা ১৩ এর �িত�াপন :- 

উ� আইেনর  ধারা ১৩-এর পিরবেতর্  িন�রপ ধারা ১৩ �িত�ািপত হইেব, যথাঃ- 

      

            “১৩ ধষর্েণর ফল�িতেত জ�লাভকারী িশশ সং�া� িবধান :- 

             (১) অনয্ েকান আইেন িভ�তর 

             যাহা িকছুই থাকুক না েকন , ধষর্েণর কারেণ েকান স�ান জ�লাভ কিরেল- 

       

             (ক) উ� স�ানেক তাহার মাতা িকংবা তাহার মাতৃ�ানীয় আত্নীয়�জেনর 

ত�াবধােন রাখা 

                   যাইেব ; 

             (খ) উ� স�ান তাহার িপতা বা মাতা,িকংবা উভেয়র পিরচেয় পিরিচত হইবার 

অিধকারী 



                  হইেব; 

             (গ) উ� স�ােনর ভরণেপাষেণর ভার রা� বহন করেব; 

             (ঘ) উ� স�ােনর ভরণেপাষেণর বয্য় তাহার বয়স একুশ বত্সর পূিতর্  না 

হওয়া পযর্� 

                  �েদয় হইেব, তেব একুশ বত্সেরর অিধক বয়� কনয্া স�ােনর ে�ে� তাহার 

                  িববাহ না হওয়া পযর্� এবং প� ুস�ােনর ে�ে� িতিন �ীয় ভরণেপাষেণর 

েযাগয্তা 

              অজর্ ন না করা পযর্� �েদয়। 

  

     (২) সরকার িবিধ �ারা িনধর্ািরত প�িতেত উপ-ধারা (১) এ উি�িখত স�ােনর 

ভরণেপাষণ বাবদ 

               �েদয় অেথর্ও পিরমাণ িনধর্ারণ কিরেব। 

  

     (৩) এই ধারার অধীেন েকান স�ানেক ভরণেপাষেণর জনয্ �েদয় অথর্ সরকার 

ধষর্েকর িনকট 

          হইেত আদায় কিরেত পািরেব এবং ধষর্েকর িবদয্মান স�দ হইেত উ� অথর্ 

আদায় করা 

          স�ব না হইেল,ভিবষয্েত িতিন েয স�েদর মািলক বা অিধকারী হইেবন েসই 

স�দ হইেত 

          উহা আদায়েযাগয্ হইেব।” 

  

৮। ২০০০ সেনর ৮ নং আইেনর ধারা ১৮-এর �িত�াপনঃ-  

উ� আইেনর ধারা ১৮ এর পিরবেতর্  



    িন�রপ ধারা ১৮ �িত�ািপত হইেব,যথাঃ- 

  

     “১৮৷ অপরােধর তদ� -(১) েফৗজদারী কাযর্িবিধেত িভ�তর যাহা িকছুই থাকুক 

না েকন ,এই 

             আইেনর অধীেন েকান অপরােধর তদ� — 

           (ক) অিভযু� বয্ি� অপরাধ সংঘটেনর সমেয় হােত নােত পুিলশ কতৃর্ ক ধৃত 

হইেল বা অনয্ 

           েকান বয্ি� কতৃর্ ক ধতৃ হইয়া পুিলেশর িনকট েসাপদর্ হইেল, তাহার ধতৃ হইবার 

তািরখ 

           হইেত পরবত� পেনর কাযর্ িদবেসর মেধয্ স�� কিরেত হইেব; অথবা 

      (খ) অিভযু� বয্ি� অপরাধ সংঘটেনর সমেয় হােত নােত ধৃত না হইেল তাহার 

অপরাধ সংঘটন 

           সং�া� �াথিমক তথয্ �াি� বা ে��মত , সংি�� কমর্কতর্ া বা তাহার িনকট 

হইেত �মতা 

           �া� কমর্কতর্ া অথবা �াইবুয্নােলর িনকট হইেত তদে�র আেদশ �াি�েত তািরখ 

হইেত 

           পরবত� ষাট কাযর্ িদবেসর মেধয্ স�� কিরেত হইেব। 

            

(২) েকান যুি�স�ত কারেণ উপ-ধারা (১) এ উি�িখত সমেয়র মেধয্ তদ�কাযর্ 

সমা� করা স�ব না হইেল ,তদ�কারী কমর্কতর্ া কারণ িলিপব� কিরয়া অিতির� 

ি�শ কাযর্িদবেসর মেধয্ অপরােধর তদ� কাযর্ স�� কিরেবন এবং তত্স�র্েক কারণ 

উে�খ পবূর্ক তাহার িনয়�ণকারী কমর্কতর্ া বা ে��মত,তদে�ও আেদশ �দানকারী 

�াইবুয্নালেক িলিখতভােব অবিহত কিরেবন। 



  

(৩) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত সময় সীমার মেধয্ও তদ�কাযর্ স�� করা না 

হইেল, সংি�� তদ�কারী কমর্কতর্ া উ� সময়সীমা অিত�া� হইবার চি�শ ঘ�ার মেধয্ 

উ�রপ তদ�কাযর্ স�� না হওয়া স�র্েক তাহার িনয়�ণকারী কমর্কতর্ া িকংবা 

তদে�র আেদশ �দানকারী �াইবুয্নালেক িলিখতভােব অবিহত কিরেবন। 

  

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন তদ�কাযর্ স�� না হওয়া স�র্েক অবিহত হইবার 

পর িনয়�ণকারী কমর্কতর্ া িকংবা ,ে��মত, তদে�র আেদশ �দানকারী �াইবুয্নাল উ� 

অপরােধর তদ�ভার অনয্ েকান কমর্কতর্ ার িনকট হ�া�র কিরেত পািরেবন এবং 

উ�রেপ েকান অপরােধর তদ�ভার হ�া�র করা হইেল তদে�র ভার�া� কমর্কতর্ া – 

  

                       (ক) অিভয�ু বয্ি� অপরাধ সংঘটেনর সমেয় হােত নােত পুিলশ কতৃর্ ক 

ধৃত হইেল 

                       বা অনয্ েকান বয্ি� কতৃর্ ক ধতৃ হইয়া পুিলেশর িনকট েসাপদর্ হইেল,তদে�র 

                       আেদশ �াি�র তািরখ হইেত পরবত� সাত কাযর্ িদবেসর মেধয্ স�� 

কিরেবন; 

                       অথবা 

                 

                       (ক) অনয্ানয্ ে�ে� তদে�র আেদশ �াি�র তািরখ হইেত পরবত� ি�শ 

কাযর্িদবেসর 

                                               মেধয্ স�� কিরেত হইেব। 

        

          (৫) উপ-ধারা (৪) এ উি�িখত সময়সীমার মেধয্ও তদ�কাযর্ স�� করা না 

হইেল, সংি�� তদ� কারী কমর্কতর্ া উ�  সময়সীমা অিত�া� হইবার চি�শ ঘ�ার 



মেধয্ উ�রপ তদ� কাযর্ স�� না হওয়া স�র্েক তাহার িনয়�ণকারী কমর্কতর্ া 

িকংবা ,ে��মত ,তদে�র আেদশ �দানকারী �াইবুয্নালেক িলিখতভােব অবিহত 

কিরেবন। 

  

        (৬) উপ-ধারা (২) বা উপ-ধারা (৪) এ উি�িখত সময়সীমার মেধয্ েকান 

তদ�কাযর্ স�� না করার ে�ে� ,তত্স�র্েক বয্াখয্া  সমি�ত �িতেবদন পযর্ােলাচনার 

পর িনয়�ণকারী কমর্কতর্ া িকংবা,ে��মত,তদে�র আেদশ �দানকারী �াইবুয্নাল যিদ 

এই িস�াে� উপনীত হন েয, িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ তদ� স�� না হওয়ার জনয্ 

সংি�� তদ�কারী কমর্কতর্ াই দায়ী,তাহা হইেল উহা দায়ী বয্ি�র অদ�তা ও 

অসদাচরণ বিলয়া িবেবিচত হইেব এবং এই অদ�তা ও অসদাচরণ তাহার বািষর্ক 

েগাপনীয় �িতেবদেন িলিপব� করা হইেবএবং উপযু� ে�ে� চাকুরী িবিধমালা অনযুায়ী 

তাহার িবরে� বয্ব�া �হণ করা যাইেব। 

  

        (৭) তদ� �িতেবদন দািখেলর পর যিদ �াইবুয্নাল তদ� সংি�� তথয্ািদ 

পযর্ােলাচনা কিরয়া এই 

              মেমর্ স�� হয় েয, তদ� �িতেবদেন আসামী িহেসেব উি�িখত েকান বয্ি�েক 

নয্ায় 

              িবচােরর �ােথর্ সা�ী করা বা�নীয়, তেব উ� বয্ি�েক আসামীর পিরবেতর্  সা�ী 

িহসােব 

              গনয্ কিরবার িনেদর্শ িদেত পািরেব। 

                              

          (৮) যিদ মামলার সা�য্ �হণ সমাি�র পর �াইবুয্নােলর িনকট �তীয়মান হয় 

েয,এই আইেনর 

               অধীেন েকান অপরােধর তদ�কারী কমর্কতর্ া েকান বয্ি�েক অপরােধর দায় 

হইেত র�া 



               কবারষ উে�েশয্ বা তদ�কােযর্ গািফলিতর মাধয্েম অপরাধিট �মােণ 

বয্বহারেযাগয্ েকান 

               আলামত সং�হ বা িবেবচনা না কিরয়া বা মামলার �মােণর �েয়াজন 

বয্িতেরেক উ� 

               বয্ি�েক আসামীর পিরবেতর্  সা�ী কিরয়া বা েকান গর�পূণর্ সা�ীেক পরী�া 

না কিরয়া 

               তদ� �িতেবদন দািখল কিরয়ােছন ,তাহা হইেল উ� তদ�কারী কমর্কতর্ ার 

িবরে� উ� 

               কাযর্ বা অবেহলােক অদ�তা বা ে��মত ,অসদাচরণ িহেসেব িচি�ত কিরয়া 

�াইবুয্নাল 

               উ� কমর্কতর্ ার িনয়�ণকারী কতৃর্ প�েক তাহার িবরে� যথাযথ আইনানগু 

বয্ব�া �েহনর 

               িনেদর্শ িদেত পািরেব। 

  

          (৯) �াইবুয্নাল েকান আেবদেনর ে�ি�েত বা েকান তেথয্র িভিত্তেত েকান 

তদ�কারী কমর্কতর্ ার 

               পিরবেতর্  অনয্ েকান তদ�কারী কমর্কতর্ া িনেয়ােগর জনয্ সংি�� কতৃর্ প�েক 

িনেদর্শ িদেত 

               পািরেব। 

  

৯।২০০০ সেনর ৮ নং আইেনর ধারা ১৯-এর �িত�াপনঃ-  

উ� আইেনর ধারা ১ঌ এর পিরবেতর্  িন�রপ ধারা �িত�ািপত হইেব,যথাঃ- 

     



 “১৯। অপরাধ িবচারােথর্ �হণ, ইতয্ািদ–(১) এই আইেনর অধীন দ�নীয় সকল অপরাধ 

িবচারাথর্ �হণীয় (Cognizable) হইেব। 

  

(২) উপ-ধারা (৩) এর িবধান সােপে�,এই আইেনর অধীন দ�নীয় শাি�েযাগয্ 

অপরাধ সংঘটেন জিড়ত মলূ এবং �তয্�ভােব অিভযু� েকান বয্ি�েক জািমেন মুি� 

েদওয়া হইেব না,যিদ- 

           (ক) তাহােক মুি� েদওয়ার আেবদেনর উপর অিভেযাগকারী প�েক শনানীর 

সুেযাগ েদওয়া না হয়;এবং 

           (খ) তাহার িবরে� আনীত অিভেযােগ িতিন েদাষী সাবয্� হওয়ার যুি�স�ত 

কারণ রিহয়ােছ মেমর্ �াইবুয্নাল স�� হন। 

  

(৩) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত েকান বয্ি� নারী বা িশশ হইেল িকংবা 

শারীিরকভােব অসু� (sick or infirm) হইেল েসই ে�ে� উ� বয্ি�েক জািমেন মুি� 

েদওয়ার কারেণ নয্ায় িবচার িবি�ত হইেব না মেমর্ �াইবুয্নাল স�� হইেল তাহােক 

জািমেন মুি� েদওয়া যাইেব। 

  

(৪) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত বয্ি� বয্তীত এই আইেনর অধীন অপরাধ 

সংঘটেনর  জনয্ অিভয�ু অনয্ েকান বয্ি�েক জািমেন মিু� েদওয়া নয্ায়স�ত হইেব 

মেমর্ �াইবুয্নাল স�� হইেল তদমেমর্ কারণ িলিপব� কিরয়া সংি�� বয্ি�েক 

�াইবুয্নাল জািমেন মিু� িদেত পািরেব।” 

  

  

১০।২০০০সেনর ৮নং আইেনর ধারা ২০ এর সংেশাধন।- 

উ� আইেনর ধারা ২০ এর – 

    



    (ক) উপ-ধারা (৬) এর পিরবেতর্  িন�রপ উপ-ধারা (৬) �িত�ািপত 

হইেব,যথাঃ- 

         

            “(৬) েকান বয্ি�র আেবদেনর ে�ি�েত িকংবা �াইবুয্নাল �ীয় িবেবচনায় 

উপযু� মেন 

               কিরেল এই আইেনর ধারা ৯ এর অধীন অপরােধর িবচার কাযর্�ম র��ার 

কে� 

               (Trail in camera) অনুি�ত কিরেত পািরেব।” 

  

     (খ) উপ-ধারা (৭) এর পর িন�রপ উপ-ধারা (৮) সংেযািজত হইেব, যথাঃ- 

              “(৮) েকান নারী বা িশশেক িনরাপত্তা েহফাযেত রািখবার আেদশ �দােনর 

ে�ে� 

                �াইবু্যনাল ,উ� নারী বা িশশর কলয্াণ ও �াথর্ র�ােথর্ তাহার মতামত �হণ 

ও 

                িবেবচনা কিরেব।” 

  

  

১১। ২০০০সেনর ৮নং আইেনর ধারা ২৭ এর সংেশাধন।-  

উ� আইেনর ধারা ২৭ এর উপধারা (১) এর পিরবেতর্  িন�রপ উপ-ধারা 

(১),(১ক),(১খ) এবং(১গ) �িত�ািপত হইেব,যথাঃ- 

  

     “(১) সাব-ই�েপ�র পদমযর্াদার িনে� নেহন এমন েকান পুিলশ কমর্কতর্ া বা 

এতদেু�েশয্ 



       সরকােরর িনকট হইেত সাধারণ বা িবেশষ আেদশ �ারা �মতা�া� েকান বয্ি�র 

িলিখত 

       িরেপাটর্  বয্িতেরেক েকান �াইবুয্নাল েকান অপরাধ িবচারাথর্ �হণ কিরেবন না। 

     

      (১ক) েকান অিভেযাগকারী উপ-ধারা (১) এর অধীন েকান পুিলশ কমর্কতর্ ােক 

বা �মতা�া� 

       বয্ি�েক েকান অপরােধর অিভেযাগ �হণ কিরবার জনয্ অনুেরাধ কিরয়া বয্থর্ 

হইয়ােছন মেমর্ 

       হলফনামা সহকাের �াইবুয্নােলর িনকট অিভেযাগ দািখল কিরেল �াইবুয্নাল 

অিভেযাগকারীেক 

       পরী�া কিরয়া- 

               

              (ক) স�� হইেল অিভেযাগিট অনুস�ােনর (inquiry) জনয্ েকান ময্ািজে�ট িকংবা 

               অনয্ েকান বয্ি�েক িনেদর্শ �দান কিরেবন এবং অনসু�ােনর জনয্ িনেদর্শ�া� 

বয্ি� 

              অিভেযাগিট অনসু�ান কিরয়া সাত কাযর্ িদবেসর মেধয্ �াইবু্যনােলর িনকট 

িরেপাটর্  �দান 

              কিরেবন; 

              (খ) স�� না হইেল অিভেযাগিট সরাসির নাকচ কিরেবন। 

      

       (১খ) উপ-ধারা (১ক) এর অধীন িরেপাটর্  �াি�র পর েকান �াইবুয্নাল যিদ এই 

মেমর্ স�� হয় 

       েয, 



              (ক) অিভেযাগকারী উপ-ধারা (১) অধীন েকান পুিলশ কমর্কতর্ ােক বা 

�মতা�া� 

           বয্ি�েক েকান অপরােধর অিভেযাগ �হণ কিরবার জনয্ অনুেরাধ কিরয়া বয্থর্ 

হইয়ােছন 

               এবং অিভেযােগর সমথর্েন �াথিমক সা�য্ �মাণ আেছ েসই ে�ে� �াইবুয্নাল 

উ� 

               িরেপাটর্  ও অিভেযােগর িভিত্তেত অপরাধিট িবচারাথর্ �হণ কিরেবন; 

               

                (খ) অিভেযাগকারী উপ-ধারা (১) এর অধীন েকান পুিলশ কমর্কতর্ ােক বা 

�মতা�া� 

                বয্ি�েক েকান অপরােধর অিভেযাগ �হণ কিরবার জনয্ অনুেরাধ কিরয়া বয্থর্ 

হইয়ােছন 

                মেমর্ �মাণ পাওয়া যায় নাই িকংবা অিভেযােগর সমথর্েন েকান �াথিমক সা�য্ 

�মাণ 

                পাওয়া যায় নাই েসই ে�ে� �াইবুয্নাল অিভেযাগিট নাকচ কিরেবন; 

      

      (১গ) উপ-ধারা (১) এবং (১ক) এর অধীন �া� িরেপােটর্  েকান বয্ি�র 

িবরে� অপরাধ 

      সংঘটেনর অিভেযাগ বা তত্স�র্েক কাযর্�ম �হেণর সুপািরশ না থাকা সে�ও 

�াইবুয্নাল 

      ,যথাযথ এবং নয্ায়িবচােরর �ােথর্ �েয়াজনীয় মেন কিরেল ,কারণ উে�খপবূর্ক উ� 

বয্ি�র 

      বয্াপাের সংি�� অপরাধ িবচারাথর্ �হণ কিরেত পািরেবন।” 



  

১২। ২০০০সেনর ৮নং আইেনর নতূন ধারা ৩১ক এর সি�েবশ।-  

উ� আইেনর ধারা ৩১ এর পর িন�রপ ধারা ৩২ �িত�ািপত হইেব,যথাঃ- 

     

      “৩২। অপরােধর িশকার বয্ি�র েমিডকয্াল পরী�া ।- (১) এই আইেনর অধীন 

সংঘিটত 

         অপরােধর িশকার বয্ি�র েমিডকয্াল পরী�া সরকারী হাসপাতােল িকংবা সরকার 

কতৃর্ ক 

         এতদেু�েশয্ �ীকৃত েকান েবসরকারী হাসপাতােল স�� করা যাইেব৷ 

   

        (২)উপ-ধারা (১) এ উি�িখত েকান হাসপাতােলও এই আইেনর অধীন সংঘিটত 

অপরােধর 

      িশকার বয্ি�র িচিকত্সার জনয্ উপি�ত করা হইেল ,উ� হাসপাতােলর কতর্ বয্রত 

িচিকত্সক 

      তাহার েমিডকয্াল পরী�া অিত�ত স�� কিরেব এবং উ� েমিডকয্াল পরী�া 

সং�া� একিট 

      সািটর্ িফেকট সংি�� বয্ি�েক �দান কিরেব এবং এইরপ অপরাধ সংঘটেনর িবষয়িট 

�ানীয় 

      থানােক অবিহত কিরেব। 

     

      (৩) এই ধারার অধীন যুি�স�ত সমেয়র মেধয্ েকান েমিডকয্াল পরী�া স�� 

না করার ে�ে� 



      ,তত্স�র্েক বয্াখয্া স�িলত �িতেবদন পযর্ােলাচনার পর িনয়�ণকারী কমর্কতর্ া 

িকংবা ,ে��মত 

      েমিডকয্াল পরী�ার আেদশ �দানকারী কতৃর্ প� বা তাহার িনকট হইেত �মতা�া� 

কমর্কতর্ া 

      ,ময্ািজে�ট,�াইবুয্নাল বা সংি�� অনয্ েকান কতৃর্ প� যিদ এই িস�াে� উপনীত হন 

      েয,যুি�স�ত সমেয়র মেধয্ েমিডকয্াল পরী�া স�� না হওয়ার জনয্ সংি�� 

িচিকত্সকই দায়ী, তাহা হইেল উহা দায়ী বয্ি�র   অদ�তা ও অসদাচরণ বিলয়া 

িবেবিচত হইেব এবং এই অদ�তা ও অসদাচরণ তাহার বািষর্ক েগাপনীয় �িতেবদেন 

িলিপব� করা হইেব এবং উপয�ু ে�ে� চাকুরী িবিধমালা অনুযায়ী তাহার িবরে� 

বয্ব�া �হণ করা যাইেব,এবং সংি�� িচিকত্সেকর িবরে� কতর্ েবয্ অবেহলার জনয্ 

তাহার িনেয়াগকারী কতৃর্ প� বা ে��মত ,যথাযথ কতৃর্ প� কতৃর্ ক বয্ব�া �হেণর জনয্ 

�াইবুয্নাল িনেদর্শ িদেত পািরেব।” 

 


