
  

 
পািরবািরক সিহংসতা (�িতেরাধ ও সুর�া) আইন, ২০১০

( ২০১০ সেনর ৫৮ নং আইন )
 []
   
     জািতসংঘ কতৃ� ক �ঘািষত নারীর �িত সকল �কার �বষম� িবেলাপ সনদ, ১৯৭৯ ও িশ� অিধকার সনদ, ১৯৮৯ এর �া�রকারী
রা� িহসােব এবং গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধােন বিণ�ত নারী ও িশ�র সমঅিধকার �িত�ার িনিম� পািরবািরক সিহংসতা
�িতেরাধ,পািরবািরক সিহংসতা হইেত নারী ও িশ�র সুর�া িনি�ত করা এবং আনুষি�ক িবষয়ািদ স�েক� িবধান �ণয়নকে�
�ণীত আইন। 

  
�যেহতু জািতসংঘ কতৃ�ক �ঘািষত নারীর �িত সকল �কার �বষম� িবেলাপ সনদ, ১৯৭৯ ও িশ� অিধকার সনদ, ১৯৮৯ এর �া�রকারী
রা� িহসােব এবং গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধােন বিণ�ত নারী ও িশ�র সমঅিধকার �িত�ার িনিম� পািরবািরক সিহংসতা �িতেরাধ,
পািরবািরক সিহংসতা হইেত নারী ও িশ�র সুর�া িনি�ত করা এবং আনুষি�ক িবষয়ািদ স�েক� িবধান করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়; 

 �সেহতু এত�ারা িন��প আইন করা হইল :-
  

�ম অধ�ায়
 �ারি�ক

 
সংি�� িশেরানাম এবং
�বত�ন

 

১। (১) এই আইন পািরবািরক সিহংসতা (�িতেরাধ ও সুর�া) আইন, ২০১০ নােম অিভিহত হইেব। 
  

(২) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �য তািরখ িনধ�ারণ কিরেব �সই তািরেখ এই আইন কায�কর
হইেব।

  
 
* এস, আর, ও নং ৪০৫-আইন/২০১০, তািরখ: ২৮ িডেস�র, ২০১০ ইং �ারা ৩০ িডেস�র, ২০১০ ি��া�
উ� আইন কায�কর হইয়ােছ।

  
  
 
সং�া  ২। - িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী িকছু না থািকেল, এই আইেন- 

  
(১) "অ� �ব ত�ীকালীন সুর�া আেদশ" অথ� ধারা ১৩ এর অধীন �দ� আেদশ; 

  
(২) "অংশীদারী বাসগৃহ" অথ� এমন বাসগৃহ 

  
(ক) �যখােন সং�ু� ব�ি� বাসবাস কেরন; 

  
(খ) �যখােন সং�ু� ব�ি� পািরবািরক স�ক� থাকা অব�ায় �িতপে�র সিহত 

  
একে� বা পৃথকভােব বসবাস কিরত; 

  
(গ) যাহােত সং�ু� ব�ি� এবং �িতপ� এর �য �কান একজেনর বা উভেয়র 

  
মািলকানা �� িছল বা উহােদর �য �কান একজন বা উভেয়ই �যৗথভােব ভাড়া িনয়ািছল; 

  
(ঘ) যাহােত সং�ু� ব�ি� এবং �িতপ� এর �য �কান একজেনর বা উভেয়র �য

 �কান ধরেনর অিধকার, মািলকানা, �� বা ন�ায়পরায়ণ অিধকার রিহয়ােছ বা
 িছল; অথবা 

  
(ঙ) যাহােত পিরবােরর সদস� িহসােব সং�ু� ব�ি� এবং �িতপ� এর �য �কান একজেনর বা উভেয়র �য
�কান ধরেনর অিধকার, মািলকানা, �� বা ন�ায়পরায়ণ অিধকার রিহয়ােছ বা িছল;

  

 



(৩) "আেবদন" অথ� সং�ু� ব�ি� অথবা তাহার পে� অন� �কান ব�ি� কতৃ�ক এই আইেনর অধীন �কান
�িতকার লােভর জন� আদালেত দািখলকৃত �কান আেবদন; 

  
(৪) "আ�য় িনবাস" অথ� সরকাির বা �বসরকাির উেদ�ােগ পিরচািলত আবািসক সুেযাগ সুিবধা স�িলত �কান
িনবি�ত �িত�ান অথবা আ�য় �ক�, �যখােন সং�ু� ব�ি� িনরাপেদ সামিয়ক সমেয়র জন� অব�ান কিরেত
পােরন; 

  
(৫) "�িতপূরণ আেদশ" অথ� ধারা ১৬ এর অধীন �দ� �কান আেদশ;

  
(৬) "সং�ু� ব�ি�" অথ� �কান িশ� বা নারী িযিন পািরবািরক স�ক� থািকবার কারেণ

 পিরবােরর অপর �কান সদস� কতৃক� পািরবািরক সিহংসতার িশকার হইয়ােছন বা হইেতেছন বা সিহংসতার
ঝুঁিকর মেধ� রিহয়ােছন; 

  
(৭) "িনরাপদ আ�য় �ান" অথ� সরকার কতৃক� অনুেমািদত অথবা আদালেতর িবেবচনায় �িত�� ব�ি�র
জন� িনরাপদ বিলয়া িবেবিচত এমন �কান আ�য় বা গৃহ, যাহা �কান

 ব�ি� বা সং�া বা �িত�ােনর ব�ব�াপনায় পিরচািলত হয়; 
  

(৮) "িনরাপদ �হফাজত আেদশ" অথ� ধারা ১৭ এর অধীন �দ� �কান আেদশ; 
 (৯) "নারী" অথ� �য �কান বয়েসর নারী; 

  
(১০) "পিরবার" অথ� র� স��ীয় বা �ববািহক স�ক�ীয় কারেণ অথবা দ�ক বা �যৗথ 

  
পিরবােরর সদস� হইবার কারেণ যাহারা অংশীদারী বাসগৃেহ একে� বসবাস কেরন অথবা বসবাস কিরেতন; 

  
(১১) "পািরবািরক স�ক�" অথ� র� স��ীয় বা �ববািহক স� ক�ীয় কারেণ অথবা দ�ক বা �যৗথ পিরবােরর
সদস� হইবার কারেণ �িতি�ত �কান স�ক�;

  
(১২) "পািরবািরক সিহংসতা" অথ� ধারা ৩ এ পািরবািরক সিহংসতা অিভব�ি�িট �য অেথ�ব�ব�ত হইয়ােছ; 

  
(১৩) "�িতপ�" অথ� এমন �কান ব�ি� যাহার িব�ে� এই আইেনর অধীন �কান আেবদন দািখল বা
�িতকার �াথ�না করা হইয়ােছ; 

  
(১৪) "�েয়াগকারী কম�কত�া" অথ� মিহলা িবষয়ক অিধদ�েরর িনয়�ণাধীন উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম�কত�া
বা সরকার কতৃক� ধারা ৫ অনুসাের িনযু� �কান কম�কত�া;

  
(১৫) "�ফৗজদারী কায�িবিধ" অথ� Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of
1898);

  
(১৬) "বসবাস আেদশ" অথ� ধারা ১৫ এর অধীন �দ� �কান আেদশ; 

  
(১৭) "িবিধ" অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ; 

  
(১৮) "িশ�" অথ� আঠার বৎসর বয়স পূণ� হয় নাই এমন �কান ব�ি�; 

  
(১৯) "সুর�া আেদশ" অথ� ধারা ১৪ এর অধীন �দ� �কান আেদশ।

  
  

ি�তীয় অধ�ায়
 পািরবািরক সিহংসতা

 
পািরবািরক সিহংসতা  ৩। - এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� পািরবািরক সিহংসতা বিলেত পািরবািরক স�ক� রিহয়ােছ এমন �কান

ব�ি� কতৃক� পিরবােরর অপর �কান নারী বা িশ� সদেস�র উপর শারীিরক িনয�াতন, মানিসক িনয�াতন, �যৗন
িনয�াতন অথবা আিথ�ক �িতেক বুঝাইেব। 

  



ব�াখ�া : এই ধারার উে�শ� পূরণকে�- 
  

(ক) "শারীিরক িনয�াতন" অেথ� এমন �কান কাজ বা আচরণ করা, যাহা �ারা সং�ু� ব�ি�র জীবন, �া��,
িনরাপ�া বা শরীেরর �কান অ� �িত�� হয় অথবা �িত�� হইবার স�াবনা থােক এবং সং�ু� ব�ি�েক
অপরাধমূলক কাজ কিরেত বাধ� করা বা �েরাচনা �দান করা বা বল�েয়াগও ইহার অ�ভু�� হইেব; 

  
(খ) "মানিসক িনয�াতন" অেথ� িন�বিণ�ত িবষয়সমূহও অ�ভু�� হইেব, যথা :- 

  
(অ) �মৗিখক িনয�াতন, অপমান, অব�া, ভীিত �দশ�ন বা এমন �কান উি� করা, যাহা �ারা সং�ু� ব�ি�র
মানিসকভােব �িত�� হয়; 

  
(আ) হয়রািন; অথবা 

  
(ই) ব�ি� �াধীনতায় হ�ে�প অথ�াৎ �াভািবক চলাচল, �যাগােযাগ বা ব�ি�গত ই�া বা মতামত �কােশর
উপর হ�ে�প; 

  
(গ) "�যৗন িনয�াতন" অেথ� �যৗন �কৃিতর এমন আচরণও অ�ভু�� হইেব, যাহা �ারা সং�ু� ব�ি�র স�ম,
স�ান বা সুনােমর �িত হয়;

  
(ঘ) "আিথ�ক �িত" অেথ� িন�বিণ�ত িবষয়সমূহও অ�ভু�� হইেব, যথা - 

  
(অ) আইন বা �থা অনুসাের বা �কান আদালত বা উপযু� কতৃ�প� কতৃক� �দ� 

  
আেদশ অনুযায়ী সং�ু� ব�ি� �য সকল আিথ�ক সুেযাগ-সুিবধা, স�দ বা স�ি� লােভর অিধকারী উহা
হইেত তাহােক বি�ত করা অথবা উহার উপর তাহার �বধ অিধকার �েয়ােগ বাধা �দান; 

  
(আ) সং�ু� ব�ি�েক িনত�ব�বহায� িজিনসপ� �দান না করা; 

  
(ই) িববােহর সময় �া� উপহার বা �ীধন বা অন� �কান দান বা উপহার িহসােব �া� �কান স�দ হইেত
সং�ু� ব�ি�েক বি�ত করা বা উহার উপর তাহার �বধ অিধকার �েয়ােগ বাধা �দান;

  
(ঈ) সং�ু� ব�ি�র মািলকানাধীন �য �কান �াবর বা অ�াবর স�ি� তাহার অনুমিত ব�িতেরেক হ�া�র করা
বা উহার উপর তাহার �বধ অিধকার �েয়ােগ বাধা �দান; অথবা 

  
(এ) পািরবািরক স�েক�র কারেণ �য সকল স�দ বা সুেযাগ-সুিবধািদেত সং�ু� ব�ি�র ব�বহার বা
�ভাগদখেলর অিধকার রিহয়ােছ উহা হইেত তাহােক বি�ত করা বা উহার উপর তাহার �বধ অিধকার �েয়ােগ
বাধা �দান।

   
  

তৃতীয় অধ�ায়
 পুিলশ অিফসার, �েয়াগকারী কম�কত�া এবং �সবা �দানকারীর দািয়� ও কত�ব� ইত�ািদ

 
পুিলশ অিফসােরর
দািয়� ও কত�ব�

 ৪। যিদ �কান পুিলশ অিফসার �কানভােব পািরবািরক সিহংসতার সংবাদ �া� হন অথবা পািরবািরক
সিহংসতা �য �ােন ঘিটয়ােছ �স �ােন উপি�ত থািকবার কারেণ পািরবািরক সিহংসতা স�েক� তথ� �া� হন,
তাহা হইেল িতিন পািরবািরক সিহংসতার িশকার ব�ি�েক িন�বিণ�ত িবষয়সমূহ অবিহত কিরেবন, যথাঃ- 

  
(ক) এই আইন অনুসাের �িতকার পাইবার অিধকার; 

  
(খ) িচিকৎসা �সবা �াি�র সুেযাগ; 

  
(গ) �েয়াগকারী কম�কত�ার িনকট হইেত �সবা �াি�র সুেযাগ; 

  
(ঘ) �েযাজ� ��ে�, আইনগত সহায়তা �দান আইন, ২০০০ (২০০০ সেনর ৬ নং আইন) অনুসাের িবনা
খরেচ আইনগত পরামশ� ও সহায়তা �াি�; 



 
(ঙ) অন� �কান আইন অনুসাের �িতকার �াি�র উপায়; এবং 

  
(চ) সরকার কতৃ�ক িবিধ �ারা িনধ�ািরত অন�ান� দািয়� ও কত�ব� পালন।

   
  
 
�েয়াগকারী কম�কত�া
িনেয়াগ

 

৫। (১) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, ���মত, �েত�ক
উপেজলা, থানা, �জলা বা �মে�াপিলটন এলাকার জন� এক বা একািধক �েয়াগকারী কম�কত�া িনেয়াগ কিরেত
পািরেব এবং �েয়াগকারী কম�কত�া কতৃ�ক দািয়� ও কত�ব� পালেনর জন� তাহােদর অিধে�� িনধ�ারণ কিরয়া
িদেত পািরেব। 

  
(২) �েয়াগকারী কম�কত�ার িনেয়াগ প�িত এবং চাকুরীর শত�াবলী িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

  
  
 
�েয়াগকারী কম�কত�ার
দািয়� ও কত�ব�

 

৬। (১) �েয়াগকারী কম�কত�ার দািয়� ও কত�ব� হইেব িন��প, যথা :- 
  

(ক) এই আইন অনুসাের কায� স�াদেনর ��ে� আদালতেক সহেযািগতা করা;
  

(খ) পািরবািরক সিহংসতার ঘটনাবলী স�েক� আদালেতর িনকট �িতেবদন উপ�াপন; 
  

(গ) পািরবািরক সিহংসতার ঘটনা অবিহত হইবার পর �য থানার ভার�া� কম�কত�ার অিধে�ে�র মেধ�
ঘটনািট সংঘিটত হইয়ােছ �সই থানার ভার�া� কম�কত�ােক অবিহত করা; 

  
(ঘ) সং�ু� ব�ি�র অনুেরােধর ��ি�েত আদালেতর িনকট সুর�া আেদেশর জন� আেবদন �পশ; 

  
(ঙ) সং�ু� ব�ি� যাহােত আইনগত সহায়তা �দান আইন, ২০০০ (২০০০ সেনর ৬ নং আইন) অনুসাের
িবনা খরচায় আইনগত সহায়তা এবং িবনামূেল� দরখা� দািখলসহ অন�ান� সুেযাগ-সুিবধা �হণ কিরেত পাের
�স িবষেয় �েয়াজনীয় সহায়তা �দান; 

  
(চ) আদালেতর অিধে�ে�র মেধ� অবি�ত আইনগত সহায়তা �দানকারী সং�া, মানবািধকার সং�া,
মন�াি�ক ও সামািজক পরামশ� �সবা �দানকারী, আ�য় িনবাস এবং িচিকৎসা �সবা �দানকারী সং�া ও
�িত�ােনর তািলকা সংর�ণ; 

  
(ছ) সং�ু� ব�ি�র স�িত ও অিভ�ায় অনুসাের তাহােক আ�য় িনবােস ��রণ এবং উ��প ��রেণর
িবষয়িট অিধে�� স�� ভার�া� পুিলশ কম�কত�া এবং আদালতেক অবিহতকরণ; 

  
(জ) �েয়াজন অনুসাের সং�ু� ব�ি�েক �া��গত পরী�ার জন� ��রণ কিরয়া উহার অনুিলিপ অিধে��
স�� ভার�া� পুিলশ কম�কত�া এবং আদালতেক অবিহতকরণ; 

  
(ঝ) �িতপূরণ আেদশ �িতপালেনর িবষয় িনি�তকরণ; এবং 

  
(ঞ) সরকার কতৃ�ক িবিধ �ারা িনধ�ািরত অন�ান� দািয়� ও কত�ব� পালন। 

  
২। �েয়াগকারী কম�কত�া আদালেতর ত�াবধােন থািকয়া সরকার বা আদালেতর িনেদ�শ এবং এই আইন
অনুসাের তাঁহার উপর অিপ�ত দািয়� ও কত�ব� স�াদন কিরেব।

  
  
 
�সবা �দানকারী এবং
উহােদর দািয়� ও
কত�ব�

 ৭।(১) এই আইন এবং তদধীন �ণীত িবিধর িবধান সােপে�, Societies Registration Act, 1860
(Act No.XXI of 1860) এর অধীন িনবি�ত �কান ���ােসবী সিমিত, Voluntary Social
Welfare Agencies (Registration and Control) Ordinance, 1961 (Ordinance No.
XLVI of 1961) অথবা �কা�ানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সেনর ১৮ নং আইন) এর অধীন িনবি�ত �কান
অলাভজনক �কা�ানী বা �িত�ান অথবা Foreign Donations (Voluntary Activities)



Regulation Ordinance, 1978 (Ordinance No. XLVI of 1978) এর অধীন এনিজও
িবষয়ক বু�েরােত িনবি�ত �কান অলাভজনক সং�া বা অন� �কান �িত�ান, যাহা আপাততঃ বলবৎ �কান
আইেনর অধীন �িতি�ত এবং যাহার উে�শ�াবলীর মেধ� মানবািধকার িবেশষতঃ মিহলা ও িশ�েদর �াথ� ও
অিধকার সংর�ণ অ�ভু�� এবং যাহা উ� উে�শ� বা�বায়নােথ� আইনগত সহায়তা, িচিকৎসা, আিথ�ক বা
অন�েকান সহায়তা �দােনর িনিম� এই 

  
আইেনর উে�শ� পূরণকে� সরকার কতৃ�ক �ীকৃিত লাভ কিরয়ােছ এই�প �িত�ানসমূহ এই আইেনর
উে�শ� পূরণকে� �সবা �দানকারী বিলয়া গণ� হইেব। 

  
(২) �সবা �দানকারীর দািয়� ও কত�ব� হইেব িন��প, যথা :- 

  
(ক) সং�ু� ব�ি�র স�িতর িভি�েত পািরবািরক সিহংসতার ঘটনা িনধ�ািরত ফরেম িলিপব�করণ এবং
সংি�� অিধে�ে�র আদালত এবং �েয়াগকারী কম�কত�ার িনকট অনুিলিপ ��রণ;

  
(খ) সং�ু� ব�ি�র �া�� পরী�ার জন� ব�ব�া �হণ এবং �া�� পরী�ার িরেপাট� সংি�� অিধে�ে�র
�েয়াগকারী কম�কত�া এবং থানায় ��রণ; 

  
(গ) সং�ু� ব�ি�েক আ�য় িনবােস ��রেণর ব�ব�া �হণ এবং উ��প ��রেণর িবষয়িট িনকটবত�ী থানােক
অবিহতকরণ; 

  
(ঘ) সরকার কতৃ�ক িবিধ �ারা িনধ�ািরত অন�ান� দািয়� ও কত�ব� পালন।

   
  
 
আ�য় িনবােসর দািয়�

 
৮। সং�ু� ব�ি� বা তাহার পে� �কান পুিলশ অিফসার, �েয়াগকারী কম�কত�া, �সবা �দানকারী বা অন�
�কান ব�ি�র অনুেরােধর ��ি�েত আ�য় িনবােসর দািয়��া� কম�কত�া সং�ু� ব�ি�েক আ�য় �দান
কিরেব।

  
  
 
িচিকৎসা �সবা
�দানকারীর দািয়�  

৯। সং�ু� ব�ি� বা তাহার পে� �কান পুিলশ অিফসার, �েয়াগকারী কম�কত�া, �সবা �দানকারী বা অন�
�কান ব�ি�র অনুেরােধর ��ি�েত হাসপাতাল, ি�িনক বা িচিকৎসা �কে�র দািয়��া� কম�কত�া সং�ু�
ব�ি�েক িচিকৎসা �সবা �দান কিরেব।

  
  

চতুথ� অধ�ায় 
 সং�ু� ব�ি�র অিধকার, �িতকার �াি�, ইত�ািদ

 
অংশীদারী বাসগৃেহ
বসবােসর অিধকার  ১০। সং�ু� ব�ি�র পািরবািরক স�ক� থািকবার কারেণ অংশীদারী বাসগৃেহ বসবােসর অিধকার থািকেব।

  
  
 
আদালেত আেবদন

 

১১। (১) সং�ু� ব�ি� বা তাহার পে� �কান �েয়াগকারী কম�কত�া, �সবা �দানকারী বা অন� �কান ব�ি�
এই আইেনর অধীন �িতকার পাইবার জন� আেবদন কিরেত পািরেবন।

  
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �িতিট আেবদন িবিধ �ারা িনধ�ািরত ফরেম কিরেত হইেব। 

  
(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন আেবদন �াি�র ৭ (সাত) কায�িদবেসর মেধ� আদালত সং�ু� ব�ি�র আেবদন
�নানীর জন� তািরখ িনধ�ারণ কিরেব।

  
  
 
আেবদন দািখেলর �ান  ১২। এই আইেনর অধীন �কান আেবদন িন�বিণ�ত �ােনর অিধে�� স�� �কান আদালেত দািখল করা

যাইেব- 
 



 
(ক) �য �ােন আেবদনকারী বসবাস কেরন; 

  
(খ) �য �ােন �িতপ� বসবাস কেরন; 

  
(গ) পািরবািরক সিহংসতা �য �ােন সংঘিটত হইয়ােছ; বা 

  
(ঘ) সং�ু� ব�ি� �যখােন অ�ায়ীভােব বসবাস কেরন।

  
  
 
অ�বত�ীকালীন সুর�া
আেদশ ও �নািটশ জারী

 

১৩।(১) ধারা ১১ এর অধীন �কান আেবদন �াি�র পর আদালত যিদ আেবদন পে�র সিহত উপ�ািপত
তথ�ািদ পয�ােলাচনা কিরয়া এই মেম� স�� হয় �য, �িতপ� কতৃ�ক বা তাহার �েরাচনায় �কান�প পািরবািরক
সিহংসতা ঘিটয়ােছ বা ঘিটবার স�াবনা রিহয়ােছ, তাহা হইেল আদালত �িতপে�র িব�ে� একতরফাভােব
অ�ব ত�ীকালীন সুর�া আেদশ �দান কিরেত পািরেব এবং �কন �ায়ী সুর�া আেদশ �দান করা হইেব না,
�নািটশ �াি�র ৭ (সাত) কায�িদবেসর মেধ�, উহার কারণ দশ�াইবার জন� �িতপ�েক িনেদ�শ �দান কিরেত
পািরেব। 

  
(২) �রিজ�াড� ডাকেযােগ, জারী কারক, আইন �েয়াগকারী সং�া বা িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত �নািটশ
জারী করা যাইেব।

   
  
 
সুর�া আেদশ

 

১৪। সং�ু� ব�ি� ও �িতপ�েক �নানীর সুেযাগ �দান কিরয়া আদালত যিদ এই মেম� স�� হয় �য,
পািরবািরক সিহংসতা ঘিটয়ােছ বা ঘিটবার স�াবনা রিহয়ােছ, তাহা হইেল সং�ু� ব�ি�র পে� সুর�া
আেদশ �দান কিরেত পািরেব এবং �িতপ�েক িন�বিণ�ত কাজ করা হইেত িবরত থািকবার আেদশ �দান
কিরেত পািরেব, যথা :- 

  
(ক) পািরবািরক সিহংসতামূলক �কান কাজ সংঘটন; 

  
(খ) পািরবািরক সিহংসতামূলক কাজ সংঘটেন সহায়তা করা বা �েরাচনা �দান; 

  
(গ) সং�ু� ব�ি�র কম��ল, ব�বসা বা িশ�া �িত�ান বা অন�েকান �িত�ান �যখােন সং�ু� ব�ি� সচরাচর
যাতায়াত কেরন �স �ােন �েবশ; 

  
(ঘ) সং�ু� ব�ি�র সিহত ব�ি�গত, িলিখত, �টিলেফান, �মাবাইল �ফান, ই-�মইল বা অন� �কান উপােয়
�যাগােযাগ; 

  
(ঙ) সং�ু� ব�ি�র উপর িনভ�রশীল বা তাহার �কান আ�ীয় বা অন�েকান ব�ি�, িযিন তাহােক পািরবািরক
সিহংসতা হইেত র�ার জন� সহায়তা �দান কিরয়ােছন উ��প ব�ি�র �িত সিহংসতামূলক কাজ; 

  
(চ) সুর�া আেদেশ উি�িখত অন� �য �কান কাজ।

  
  
 
বসবাস আেদশ  ১৫। (১) সং�ু� ব�ি�র আেবদেনর ��ি�েত আদালত িন��প বসবাস আেদশ �দান কিরেত পািরেব, যথা

:-
  

(ক) সং�ু� ব�ি� �য অংশীদারী বাসগৃেহ বা উহার �য অংেশ বসবাস কেরন �সই গৃেহ বা অংেশ �িতপ�েক
বসবাস কিরবার বা যাতায়াত কিরবার উপর িনেষধা�া আেরাপ; 

  
(খ) সং�ু� ব�ি�েক অংশীদারী বাসগৃহ বা উহার �কান অংশ হইেত �বদখল করা বা �ভাগ দখেল �কান�প
বাধা সৃি� সং�া� কায� হইেত �িতপ�েক বািরত করা; 

  
(গ) আদালেতর িনকট যিদ সে�াষজনকভােব �তীয়মান হয় �য, সুর�া আেদশ বলবৎ থাকা অব�ায়



অংশীদারী বাসগৃহ সং�ু� ব�ি� বা তাহার স�ােনর জন� িনরাপদ নয়, তাহা হইেল সং�ু� ব�ি�র স�িতর
��ি�েত আদালত �েয়াগকারী কম�কত�ার ত�াবধােন সং�ু� ব�ি�র জন� িনরাপদ আ�য় �ােনর ব�ব�া; 

  
(ঘ) উপযু� বিলয়া িবেবিচত হইেল সং�ু� ব�ি�র জন� অংশীদারী বাসগৃেহর িবক� বাস�ান বা অনু�প
বাস�ােনর জন� ভাড়া �দােনর জন� �িতপ�েক িনেদ�শ; 

  
(ঙ) সং�ু� ব�ি�েক �েয়াগকারী কম�কত�াসহ অংশীদারী বাসগৃেহ �েবেশর অনুমিত �দােনর আেদশ,
যাহােত সং�ু� ব�ি� উ� বাসগৃহ হইেত তাহার ব�ি�গত ও মািলকানাধীন িজিনস প�, �যমন- িচিকৎসা,
িশ�া ও �পশাগত দিললািদ ও সনদপ�সহ �য �কান ধরেনর দিলল, পাসেপাট�, �চক বই, স�য়প�,
িবিনেয়াগ ও ব�াংক িহসাব এবং আয়কর স�িক�ত কাগজপ�, �ণ�ালংকার, নগদ অথ�, �মাবাইল �ফান,
গৃহ�ালী িজিনসপ� এবং অন�ান� �য �কান সাম�ী সং�হ কিরেত পােরন;

  
(চ) সং�ু� ব�ি� কতৃক� ব�ব�ত এবং ব�য় বহনকৃত যানবাহন ব�বহার অব�াহত রািখবার িনিম� �িতপ�েক
আেদশ �দান। 

  
(২) অংশীদারী বাসগৃেহর স�ূণ� বা অংশ িবেশষ সং�ু� ব�ি�র অনুকূেল দখেল রািখবার আেদশ �দান করা
হইেলও উ� আেদশ উ� বাসগৃেহ �িতপে�র �� ও �াথ�েক �ু� কিরেব না। 

  
(৩) যিদ আদালেতর এই মেম� িব�াস কিরবার যুি�সংগত কারণ থােক �য, সং�ু� ব�ি�র িনরাপ�া িনি�ত
কিরবার জন� �িতপ�েক অংশীদারী বাসগৃহ হইেত সামিয়কভােব উে�দ করা �েয়াজন, তাহা হইেল
আদালত �িতপ�েক অংশীদারী বাসগৃহ হইেত সামিয়ক উে�েদর আেদশ �দান কিরেত পািরেব : 

  
তেব শত� থােক �য, এই�প আেদশ অকায�কর হইেব, যিদ- 

  
(ক) সং�ু� ব�ি�র জন� সুিবধাজনক িনরাপদ আ�য় বা িনরাপদ �ান বা িবক� বাসগৃহ �দান করা স�ব
হয়; অথবা 

  
(খ) আদালেতর িনকট সে�াজনকভােব �তীয়মান হয় �য, উ��প উে�দ আেদশ বহাল রািখবার আর �কান
�েয়াজন নাই। 

  
(৪) আদালেতর িনকট উপযু� বিলয়া িবেবিচত হইেল সং�ু� ব�ি� বা তাহার স�ান অথবা তাহার
পিরবােরর অন� �কান সদেস�র িনরাপ�ার �ােথ� অন� �য �কান শত� আেরাপ বা িনেদ�শনা �দান কিরেত
পািরেব। 

  
(৫) �িতপ�েক জামানতসহ বা জামানত ব�তীত এই মেম� মুচেলকা স�াদেনর আেদশ িদেত পািরেব �য,
িতিন বা তাহার পিরবােরর অন� �কান সদস� ভিবষ�েত পািরবািরক সিহংসতামূলক কাজ কিরেবন না। 

  
(৬) উপ-ধারা (১), (২) অথবা (৩) এর অধীন আেদশ �দােনর সময় আদালত সং�ু� ব�ি� বা তাহার
স�ােনর িনরাপ�া িনি�ত কিরবার লে�া সংি�� থানার ভার�া� কম�কত�ােক �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জন�
িলিখত আেদশ �দান কিরেত পািরেব। 

  
(৭) আদালত সং�ু� ব�ি�র মািলকানাধীন �য �কান �াবর স�ি�, �ীধন, উপহার সাম�ী বা িববােহর সময়
অিজ�ত �য �কান স�দ এবং অ�াবর স�ি�, মূল�বান দিলল, সনদ এবং অন� �কান স�দ বা মূল�বান
জামানত তাহােক �ফরত �দান কিরবার জন� �িতপ�েক আেদশ িদেত পািরেব।

  
  
 
�িতপূরণ আেদশ  ১৬। (১) সং�ু� ব�ি�র শারীিরক, মানিসক, আিথ�ক, �াবর বা অ�াবর স�ি�র �িত হইেল বা �িতর

স�াবনা থািকেল, ধারা ১১ এর অধীন আেবদেনর সিহত অথবা পরবত�ীেত পৃথক দরখাে�র মাধ�েম
আদালেতর িনকট �িতপূরেণর জন� আেবদন করা যাইেব। 

  
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আেবদন �াি�র ৬ (ছয়) মােসর মেধ� আদালত উ� আেবদন িন�ি� কিরেব। 

  
(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন �া� আেবদন িন�ি�র ��ে� প�সমূহেক �নানীর সুেযাগ �দান কিরয়া, উপ-



ধারা (৪) এর িবধান সােপে�, আদালত �য�প উপযু� মেন কিরেব �সই�প আিথ�ক �িতপূরণ সং�ু�
ব�ি�েক �দােনর জন� �িতপ�েক আেদশ িদেত পািরেব। 

  
(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন �া� আেবদন িন�ি�র পূেব� �িতর �কৃত পিরমাণ িন�পেণর উে�েশ� �কান
ব�ি� বা �িত�ানেক আদালত দািয়� অপ�ণ কিরেত পািরেব এবং �িতপূরেণর আেবদন �নানীর সময়
আদালত িন�বিণ�ত িবষয়সমূহ িবেবচনা কিরেব, যথা :- 

  
(ক) সং�ু� ব�ি�র আঘাত, �ভাগাি�, শারীিরক ও মানিসক �িতর �কৃিত ও পিরমাণ; 

  
(খ) �িতর জন� িচিকৎসা খরচ; 

  
(গ) �িতর �� ও দীঘ� �ময়াদী �ভাব; 

  
(ঘ) �িতর কারেণ বত�মান এবং ভিবষ�ৎ উপাজ�েনর উপর উহার �ভাব; 

  
(ঙ) সং�ু� ব�ি�র �য পিরমাণ �াবর বা অ�াবর স�ি� �ানা�র, হ�া�র, �ংস বা �িত করা হইয়ােছ
উহার পিরমাণ ও মূল�; 

  
(চ) পািরবািরক সিহংসতার কারেণ সং�ু� ব�ি� বা তাহার পে� অন� �কান ব�ি� কতৃ�ক ইেতামেধ� ব�িয়ত
অেথ�র যুি�স�ত পিরমাণ। 

  
(৫) আদালত সং�ু� ব�ি� এবং তাহার স�ােনর ভরণ �পাষেণর জন�, িতিন �য�প জীবনযা�ার অভ��
�সই�প জীবনযা�ার জন� পয�া� ও যুি�যু� অথ� �দােনর জন� �িতপ�েক আেদশ িদেত পািরেব। 

  
(৬) আদালত উপযু� মেন কিরেল, এককালীন বা মািসক পিরেশাধেযাগ� ভরণেপাষেণর আেদশ িদেত
পািরেব। 

  
(৭) আদালত এই ধারার অধীন �দ� �িতপূরণ আেদেশর অনুিলিপ সংি�� প�সমূহ এবং সংি�� থানার
ভার�া� কম�কত�ার িনকট ��রণ কিরেব, যাহার অিধে�ে�র মেধ� �িতপ� সাধারণতঃ বসবাস কেরন বা
অব�ান কেরন। 

  
(৮) �িতপ� সরকাির, �বসরকাির, আধা-সরকাির বা �ায়�শািসত �িত�ােন চাকিরজীবী হইেল �িতপূরণ
আেদেশর একিট অনুিলিপ �িতপে�র ঊধবত�ন কতৃপ�� বরাবর ��রণ কিরেব। 

  
(৯) উপ-ধারা (৩) এর অধীন আেদশ অনুসাের �িতপ� �িতপূরণ িদেত ব�থ� হইেল, আদালত �িতপে�র
িনেয়াগকারী কতৃ�প� বা যাহার অধীেন িতিন কম�রত রিহয়ােছন তাহােক উ��প �িতপূরণ সং�ু� ব�ি�
বরাবর পিরেশােধর িনিম� �িতপে�র মজুরী, �বতন বা অন� �কান পাওনা হইেত িনধ�ািরত অংশ সং�ু�
ব�ি�েক সরাসির অথবা তাহার ব�াংক এ�াকাউে� জমা �দােনর জন� িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেব।

  
(১০) এই ধারার অধীন �দ� �িতপূরণ আেদেশর অথ� Public Demands Recovery Act, 1913
(Bengal Act III of 1913)এর িবধান অনুযায়ী আদায় করা যাইেব।

  
  
 
িনরাপদ �হফাজত
আেদশ

 

১৭। আপাততঃ বলবৎ অন� �কান আইেন যাহা িকছুই থাকুক না �কন, আদালত এই আইেনর অধীন আেবদন
িবেবচনার �য �কান পয�ােয় সং�ু� ব�ি�র স�ানেক তাহার িনকট অথবা তাহার পে� অন� �কান
আেবদনকারীর িজ�ায় অ�ায়ীভােব সামিয়ক িনরাপদ �হফাজেত রািখবার আেদশ িদেত পািরেব এবং
�েয়াজেন, উ� আেদেশ �িতপ� কতৃ�ক উ� স�ােনর সিহত সা�াৎ কিরবার িবষয়িট উে�খ করা যাইেব।

   
  
 
িবনা মূেল� আেদেশর
অনুিলিপ সরবরাহ  ১৮। এই আইেনর অধীন �দ� সকল আেদেশর অনুিলিপ আদালত প�গণ, সংি�� থানার ভার�া� কম�কত�া,

�েয়াগকারী কম�কত�া এবং �েযায� ��ে�, �সবা �দানকারী �ক িবনা মূেল� সরবরাহ কিরেব।
  
  



 
আেদেশর �ময়াদ ও
সংেশাধন, ইত�ািদ

 

১৯। (১) ধারা ১৪ এর অধীন �দ� সুর�া আেদশ সং�ু� ব�ি� কতৃ�ক উহা �ত�াহােরর আেবদন না করা
এবং আদালত কতৃ�ক গৃহীত না হওয়া পয�� বলবৎ থািকেব। 

  
(২) সং�ু� ব�ি� বা �িতপ� কতৃ�ক দািখলকৃত আেবদেনর ��ি�েত প�গণেক �নানীর সুেযাগ িদয়া
আদালত যিদ এই মেম� স�� হন �য, পিরবিত�ত পিরি�িতেত এই আইন অনুসাের �দ� �কান আেদশ
পিরবত�ন, পিরবধ�ন, সংেশাধন বা বািতল করা �েয়াজন, তাহা হইেল আদালত উপযু� িবেবচনায় িলিখত
কারণ উে�খপূব�ক আেদশ সংেশাধন কিরেত পািরেব।

   
  

প�ম অধ�ায় 
 আেবদন িন�ি�, িবচার, আপীল, ইত�ািদ

 
আেবদন িন�ি�

 

২০। (১) এই আইেনর অধীন �িতিট আেবদন, ধারা ১৬ এর অধীন �িতপূরণ আেদেশর আেবদন ব�তীত,
�নািটশ জারীর তািরখ হইেত অনিধক ৬০ (ষাট) কায�িদবেসর মেধ� আদালত িন�ি� কিরেব। 

  
(২) �কান অিনবায� কারেণ উপ-ধারা (১) উি�িখত সমেয়র মেধ� �কান আেবদন িন�ি� করা স�ব না
হইেল, আদালত কারণ িলিপব� কিরয়া অিতির� ১৫ (পেনর) কায� িদবেসর মেধ� আেবদনিট িন�ি� কিরেব
এবং তদস�েক� িলিখতভােব আপীল আদালতেক অবিহত কিরেব। 

  
(৩) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত বিধ�ত সমেয়র মেধ�ও যিদ যুি�স�ত কারেণ �কান আেবদন িন�ি� করা
স�ব না হয়, তাহা হইেল আদালত কারণ িলিপব� কিরয়া আেবদনিট িন�ি�র জন� আেরা ৭ (সাত) কায�
িদবস সময় িনেত পািরেব এবং এই�প সময় বিধ�তকরণ স�েক� িলিখতভােব আপীল আদালতেক অবিহত
কিরেব। 

  
(৪) উপ-ধারা (৩) এ উি�িখত বিধ�ত সমেয়র মেধ�ও �কান আেবদন িন�ি� করা স�ব না হইেল, আদালত
যথাশী� স�ব আেবদনিট িন�ি� কিরেব এবং িন�ি� না হওয়া পয�� �িত ৭ (সাত) িদন অ�র অ�র
আেবদনিটর িন�ি�র �িতেবদন িলিখতভােব আপীল আদালতেক অবিহত কিরেব, তেব আপীল আদালত �য
�কান প� কতৃ�ক আেবদন অথবা ���া�েণািদতভােব আেবদনিট এখিতয়ার স�� অন� �কান আদালেত
�ানা�র কিরেত পািরেব। 

  
(৫) উপ-ধারা (৪) অধীন �কান আেবদন �ানা�র করা হইেল উহা অ�ািধকারিভি�েত িন�ি� কিরেত হইেব
এবং �য পয�ােয় আেবদনিট �ানা�িরত হইয়ােছ �স পয�ায় হইেত উহার কায��ম পিরচালনা করা হইেব, �যন
উ� আদালেত আেবদনিট ঐপয�ােয় িন��াধীন িছল এবং ইহা কখনও �ানা�িরত হয় নাই।

  
 

  
  
 
িবচার

 

২১। (১) �ফৗজদারী কায�িবিধ বা আপাতত বলবৎ অন� �কান আইেন যাহা িকছুই থাকুক না �কন, এই
আইেনর অধীন দািখলকৃত আেবদন বা অপরােধর িবচার বা কায�ধারার িন�ি� জুিডিসয়াল ম�ািজে�ট বা
���মত, �মে�াপিলটন ম�ািজে�ট কতৃ�ক িবচায� হইেব। 

  
(২) �িতপূরণ আেদশ �দােনর ��ে� জুিডিসয়াল ম�ািজে�ট বা �মে�াপিলটন ম�ািজে�েটর �কান িনিদ��
সীমা থািকেব না।

  
  
 
িবচােরর কায�প�িত

 

২২। (১) এই আইেনর অধীন �কান আেবদন বা অপরােধর িবচার বা কায�ধারা িন�ি�র ��ে� �ফৗজদারী
কায�িবিধর িবধানাবলী �েযাজ� হইেব। 

  
(২) এই আইেনর অধীন আেবদন অপরােধর িবচার বা কায�ধারা িন�ি�র ��ে� �ফৗজদারী কায�িবিধর
Chapter XXII অনুযায়ী সংি�� িবচার প�িত �েযাজ� হইেব ।

  
  



 
িনভৃত কে� িবচার
কায��ম  ২৩। সংি�� প�গেণর স�িতর িভি�েত অথবা আদালত �ীয় িবেবচনায় উপযু� মেন কিরেল, এই আইেনর

অধীন িবচার কায��ম ���ার কে� (trial in camera)কিরেত পািরেব।
  
  
 
সেরজিমেন তদ�

 
২৪। �কান আেবদন বা কায�ধারা িন�ি�র ��ে� আদালত প�গণেক অবিহত কিরয়া ঘটনার সত�তা
িন�পেনর িনিম� সেরজিমেন তদে�র আেদশ িদেত পািরেব এবং উ��প তদ� কাজ আদালত কতৃ�ক
িনধ�ািরত সময় সীমার মেধ� স�� কিরেত হইেব।

  
  
 
আেদশ জারী

 

২৫। (১) আদালত কতৃ�ক �দ� �য �কান আেদশ �ফৗজদারী কায�িবিধেত উে�িখত প�িত অনুসরেণ সংি��
প�গেণর িনকট জারীর ব�ব�া �হণ কিরেত হইেব। 

  
(২) এই আইেনর অধীন �দ� �য �কান আেদশ জারীকারক বা পুিলশ বা �েয়াগকারী কম�কত�ার মাধ�েম জাির
করা যাইেব : 

  
তেব শত� থােক �য, ��ফতারী পেরায়ানা পুিলশ কতৃ�ক তািমল কিরেত হইেব। 

  
(৩) জারীকারক বা পুিলশ বা �েয়াগকারী কম�কত�া জারীকরেণর উে�েশ� �া� আেদেশর অনুিলিপ ৩ (িতন)
কায�িদবেসর মেধ� জারী কিরেবন এবং জারী সং�া� �িতেবদন �ত�য়নসহ আদালেত ��রণ কিরেবন। 

  
(৪) �েয়াজেন, উ��প জারীর সিহত �রিজ�াড� ডাকেযােগ বা কুিরয়ার সািভ�েসর মাধ�েম বা িবিধ �ারা
িনধ�ািরত প�িতেত বা আেদশ ���মত, �নািটশ জারী করা যাইেব, এই�প একািধক প�িতেত জারীর ��ে�
খরচ আেবদনকারী বহন কিরেবন।

  
  
 
�িতপে�র
অনুপি�িতেত িবচার

 

২৬। (১) �িতপে�র �িত উপি�িতর জন� �নািটশ জারী করা হইেলও �িতপ� যিদ আদালেত উপি�ত না হন
বা একবার উপি�ত হইয়া পরবত�ীেত আর উপি�ত না হন, তাহা হইেল আদালত �িতপে�র অনুপি�িতেত
িন��াধীন আেবদন এক তরফাভােব িন�ি� কিরেত পািরেব। 

  
(২) আদালেত উপি�িতর জন� �িতপে�র �িত �নািটশ জারী করা হইেল, িতিন িনধ�ািরত তািরেখ আদালেত
উপি�ত না হইেল বা একবার উপি�ত হইয়া পরবত�ীেত আর উপি�ত না হইেল আদালত তাহার িব�ে�
��ফতারী পেরায়ানা জারী কিরেত পািরেব।

  
  
 
আেবদন খািরজ

 

২৭। আেবদনকারীর অনুপি�িতর কারেণ �কান আেবদন খািরজ হইেল �য আদালত কতৃ�ক আেবদনিট খািরজ
করা হইয়ােছ �সই আদালত আেবদনকারীর আেবদেনর িভি�েত এবং যুি�সংগত বিলয়া িবেবিচত হইেল
খািরজকৃত আেবদন �য পয�ােয় খািরজ হইয়ােছ �সই পয�ায় হইেত আেবদন পুনর��ীিবত কিরেত পািরেব :

  
তেব শত� থােক �য আেবদন খািরেজর ৩০ (ি�শ) কায�িদবেসর মেধ� উ��প আেবদন কিরেত হইেব এবং
একবােরর অিধক আেবদন করা যাইেব না।

  
  
 
আপীল  ২৮। (১) �ফৗজদারী কায�িবিধ বা আপাতত বলবৎ অন� �কান আইেন যাহা িকছুই থাকুক না �কন, এই

আইেনর উে�শ�পূরণকে� চীফ জুিডিসয়াল ম�ািজে�ট বা ���মত, চীফ �মে�াপিলটন ম�ািজে�ট আপীল
আদালত িহসােব গণ� হইেব। 

  
(২) এই আইেনর অধীন �দ� আেদেশর িব�ে� �য �কান সং�ু� প� আেদশ �দােনর তািরখ হইেত ৩০
(ি�শ) কায�িদবেসর মেধ� চীফ জুিডিসয়াল ম�ািজে�ট বা ���মত, চীফ �মে�াপিলটন ম�ািজে�ট আদালেত
আপীল কিরেত পািরেব। 

  



(৩) আপীল দােয়েরর ৬০ (ষাট) কায�িদবেসর মেধ� আপীল আেবদন িন�ি� কিরেত হইেব এবং উপযু�
কারণ ব�তীত আপীল একািধকবার বদলী করা যাইেব না।

  
  

ষ� অধ�ায় 
 অপরাধ, শাি�, ইত�ািদ

 
আমলেযাগ�তা,
জািমনেযাগ�তা এবং
আেপাষেযাগ�তা

 
২৯। এই আইেনর অধীন সংঘিটত �কান অপরাধ আমলেযাগ�, জািমনেযাগ� এবং আেপাষেযাগ� হইেব।

  
  
 
সুর�া আেদশ ল�েনর
শাি�  

৩০। �িতপ� কতৃক� সুর�া আেদশ বা উহার �কান শত� ল�ন কিরেল উহা অপরাধ িহসােব গণ� হইেব এবং
ত�ন� িতিন অনিধক ৬(ছয়) মাস কারাদ� বা অনিধক ১০ (দশ) হাজার টাকা অথ�দ� বা উভয় দে� দি�ত
হইেবন এবং অপরাধ পুনরাবৃি�র ��ে� িতিন অনিধক ২ (�ই) বৎসর কারাদ� বা অনিধক ১ (এক) ল�
টাকা অথ�দ� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

  
  
 
সমাজকল�াণমূলক
কােজ �সবা �দান

 

৩১। (১) আদালেতর িনকট উপযু� বিলয়া িবেবিচত হইেল �িতপ�েক ধারা ৩০ এর অধীন শাি� �দান না
কিরয়া িনিদ�� সমেয়র জন� িবিভ� ধরেণর সমাজকল�াণমূলক কােজ �সবা �দােনর জন� আেদশ িদেত
পািরেব এবং উ��প �সবা �দােনর িবষয়িট ত�াবধায়েনর জন� �য �কান �িত�ান বা সং�ােক দািয়� �দান
করা যাইেব। 

  
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সমাজকল�াণমূলক কােজর �সবা �দােনর জন� �িতপ� কতৃ�ক উপািজ�ত
আেয়র মধ� হইেত আদালত �য�প উপযু� িবেবচনা কিরেব �সই�প পিরমাণ অথ� সং�ু� ব�ি� এবং
���মত, তাহার স�ান বা তাহার উপর িনভ�রশীল ব�ি�েক �দােনর আেদশ িদেত পািরেব। 

  
(৩) উপ-ধারা (১) এবং (২) এর উে�শ� পূরণকে� িবিধ �ণয়ন করা যাইেব।

  
  
 
িমথ�া আেবদন কিরবার
শাি�  

৩২। যিদ �কান ব�ি� অন� �কান ব�ি�র �িতসাধেনর উে�েশ� এই আইেনর অধীন আেবদন কিরবার
আইনানুগ কারণ নাই জািনয়াও আেবদন কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ১ (এক) বৎসর কারাদ� অথবা
অনিধক ৫০ (প�াশ) হাজার টাকা অথ�দ� অথবা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

  
  

স�ম অধ�ায় 
 িবিবধ

 
জনেসবক

 
৩৩। এই আইেনর অধীন কায� স�াদেনর ��ে� �েয়াগকারী কম�কত�া Penal Code, 1860 এর
section 21 এর জনেসবক (Public servant) অিভব�ি�িট �য অেথ�ব�ব�ত হইয়ােছ �সই অেথ�
জনেসবক বিলয়া গণ� হইেব।

  
  
 
�েয়াগকারী কম�কত�ার
জবাবিদিহতা  

৩৪। আদালত কতৃ�ক �দ� �কান আেদশ যিদ �েয়াগকারী কম�কত�া পালন কিরেত অ�ীকার কেরন, অবেহলা
কেরন বা ব�থ� হন এবং িতিন উহার উপযু� কারণ দশ�াইেত না পােরন তাহা হইেল তাহার িব�ে� িবভাগীয়
ব�ব�া �হণ করা যাইেব।

  
  
 
এই আইেনর
িবধানাবলীর
অিতির�তা

 
৩৫। এই আইেনর িবধানাবলী অন�ান� আইেনর �কান িবধােনর ব�ত�েয় না হইয়া উহার অিতির� হইেব।

  



  
 
িবিধ �ণয়েনর �মতা  ৩৬। এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব।
  
  
 
ইংেরিজেত অনূিদত
পাঠ �কাশ  

৩৭। সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর মূল বাংলা পােঠর ইংেরজীেত অনূিদত একিট
িনভ�রেযাগ� পাঠ (Authentic English Text) �কাশ কিরেব :

  
তেব শত� থােক �য, বাংলা পাঠ ও ইংেরজী পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� বাংলা পাঠ �াধান� পাইেব।

  
  
  

 

Copyright © 2010, Legislative and Parliamentary Affairs Division
 Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs


