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নুপী ওইবীশ িংবু দ োমেসশিক ভোইম োমেন্সতগী ঙোকম োকেগো  ম্ননবো এক্ট, ২০০৫ 
২০০৫ কী নঃ ৪৩ [১৩ দসমেম্বর ২০০৫] 

 
 সেশিধোনগী ওইবো আইন অেগী েতুিং ইন্ন ইেুিং-েনুিংদ্গী নৎত্রগো অমতোপ্পো দ ৌম োক-
িোম োক ক োদ্গী চৈম িং ফিংেবী নুপী ওইবীশ িংবু ে োগী হক কঞ্জনবো আইন অেো। 

 ইশি োনো ৈশহ ৫৬ শরপশিক ওইনো চেরক্লব ো পোরশে োমেন্ট কী শরপশিক ওইনো চেরক্লব ো 
পোরশে োমেন্ট কী খু োিং ো ৈৎনরশক্লবো আইনশ িং অ ুশ  :- 

১. আইন অশসগী েতোিং ো 

 ক) আইন অশসবু দরোমতকসন ওফ শিমেন দরোে দ োমে শিক ভোইওমেন্স, ২০০৫ হো নো 
খঙনন। 

 খ) আইন অশস জমু্ম কো েীর  োম োক্লগো ইশি োগী েফে পুম্নেক্তো ৈৎনন। 

 গ) ওশফশসম ে দগমজত কী ওইবো দনোশিশফমকসন অেো দ োক্লবো েতুিং ো দসমেে গভননমেন্ত 
নো আইন অশসবু ৈৎনহশি। 

 ২. আইন অশসগো েশর চেনবো িোহমথোক খরো :- 

 ক) দ োমেসশিক ভোইওমেন্স গী আইনগী েখো ো “এগ্রীব্দ পরসন” হো রগো ইেুিং েনুিংগী 
েীওৎ-েীনননো অিোফে ো তোহিোবো নুপী ওইবীশ িংবু খঙনন। 

 খ) “ৈোইে ” হো বগী অ নশ  ৈহী ১৮ গী েখো ো চেবো েীওইশ িংবু খঙনন, কনোগুম্বনো 
দ োকৈবো অঙোিং ে োেকনো দপোক্তবো অঙোিং নত্রগো কনোগুম্বনো দ শম্ব  োশববো অঙোিংসু হো শরবো 
অশস ো েনুিং ৈশি; 

 গ) “কমেমন্সসন ওর র” হো রগো দসকসন ২২  ো  োওশরবো িোমরোে অ ুবু খঙনন; 

 ঘ) “ক শ  ওর র” হো রগো দসকসন ২১  ো পশিবো িোমরোে অ ুবু খঙনন; 

 ঙ) “দ োমেষশিক ইশন্সম ন্ট শরমপোিন” হো রগো এগ্রীব্দ পরসন অেনো  োিংগৎেকপো 
দ োমেষশিক ভোইওমেন্সকী শরমপোিন অ ুবু খঙনন। 
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 ৈ) “দ োমেষশিক শরমেসনশ প” হো রগো েীওই অশনগী েরক্তো চেশরবো েশর অ ুশন। েীওই 
অশন অশস  ুে অেত ো পুন্নো চেশেন্নোবো, হো বশ  েুমহোিংেগো চেশেন্নোবো, েুমহোিংবগী েওিং ো 
েশর  ম্বো, ৈোউম োক-নোওম োক্তনো, নত্রগো দজোইন্ট দফশেেী অেগী দেম্বর ওইনো অেশ  েপো-
েপু শতন্নোবো েীওই ওইগ বশন। 

 ছ) “দ োমেষশিক ভোইওমেন্স” হো বগী িোহমথোক অশস দসকসন ৩ গী েনুিং ৈন্নো চে। 

 জ) “ োওরী” হো বগী িোহমথোক অশস দসকসন ২ গী েনুিং ৈন্নো  োওরী দরোশহশবসন এক্ট 
১৯৬১ (২৮ ওফ ১৯৬১) হো নো চে। 

 ঝ) “দেশজ ি” হো রগো ফোর্স্ন ক্লোস দেশজ ি নত্রোগো দকোড্  ওফ শিশেমনে দরোশসজর 
১৯৭৩ গী েখো ো দেমরোমপোশেতোন দেশজ ি পু খঙনন। দেশজ ি অশসনো দকোনবো েে নো 
এশগ্রব্দ পরসন্  অ ুনো েতে খোরোগী ওইনো চেবো নত্রোগো েহোক্কী েোম োক্তো চেশরবো েীওই 
অ ুনো চেবো নত্রোগো দ োমেষশিক ভোইওমেন্স অ ু ৈত্থশরবো েফে অ ু ওইগশন। 

 ঞ) “দেশ মকে দফশসশেিী” হো রগো দর্স্ট্  গভননমেন্ট পু এক্ট অশসগো েশর চেনবো 
 বক্কী েক দেশ মকে দফশসশেিী ফিংহন্নোবো খিংহনবো। 

 ি) “দেোশনতশর শরেীফ” হো রগো এক্ট অশসগী েখো ো দ োমেষশিক ভোইওমেন্স নো েরে 
ওইরগো অিো-অনো নিংেবো অেোিং-অতো  োওরবো েীওইবু শহ শরিং ৈত্থশরনঙ েতে অে ো 
দহক্তো েমতিং ফিংহনবো অশসশন। 

 ঠ) “দনোশিশফমকসন” হো রগো ওশফশসম ে দগমজত তো পশিস্  দতৌরকপো নত্রোগো দফোিং রকপো 
িোফে ক োবু খঙহনবো হো বো অশসশন। 

 ড) “দরসিোইব্দ” হো বগী অ নশ  এক্ট অশসগী েখো ো দরসিোইব্দ হো বশ   োরবো শন ে 
অ ুশন। 

 ঢ) “দরোমিকসন্  ওশফসর” হো রগো সব-দসক্সন (১) ওফ দসক্সন ৮ কী েখো ো দর্স্ত  
গভননমেন্ট নো খনগৎেবো ওশফসর অ ুবু খঙনন। 

 ণ) “দরোমতকসন্  ওর র” হো রগো দসক্সন ১৮ গী েতুিং ইন্নো দ োকপো ওর রবু খিংনন। 
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 ত) “দরশসম ন্স ওর র” হো রগো সব-দসক্সন (১) ওফ দসক্সন ১৯ গী েতুিং ইন্নো দ োকপো 
ওর রবু খিংনন। 

  ) “দরসমপোনম ন্ত” হো রগো এগ্রীব্দ পোরসন্  অ ুগো েশর চেনশরবো নত্রগো এগ্রীব্দ পোরসন্  
অ ুনো কেমেন  োিংগৎেশক্লবো েীওই নুপো ুবু খিংনন। েীওই অ ু এগ্রীব্দ পোরসন্  ওইশরবো 
নুপী নত্রগো েুমহোিংেবো নুপী অ ুগী েপুমরোইবগী েশর-েতো নত্রগো েহোক্কো েশর চেনশরবো নুপো 
অ ু ওইগশন। 

  ) “সরশিস দরোিোই র” হো রগো দসক্সন ১০ গী সব-দসক্সন (১) গী  েখো ো চেশরবো 
ইশন্তশত হো বশ   দতোপ-দতোপ্পো শফভে েমতৌ েওিং অ ুবুশন। 

 ধ) “দ  ন হোওস্ মহোে ” হো রগো েতে খরগীবু ওইরসু নত্রগো অক্কনবো েতে অেো 
ওইদ্রবসু কশরগুম্বো এগ্রীব্দ পোরসন্  অ ুনো ে ন্তো নত্রগো দরমপোমিন্ট অ ুগো পুন্নো  ুে 
অে ো চেশেন্নোবো ওইগ বশন।  ুে অ ু ভরোগী  ুে নত্রগো েমখো  পুন্নো  ুে অ ুগী েপু 
ওইশেন্নোবো নত্রগো ভোরোবু ওইরবসু েসোগীবু ওইজরবসু েমখো  অশনগী েনুিং ো অেগী নত্রগো 
পুন্নো েপু ওইশেন্নোরবসু নত্রগো দরমপোমিন্ট অ ুগী ইেুিং-েনুিংগীবু ওইরবসু এগ্রীব্দ পোরসন্  
অ ুগী হক নত্রগো ফিংফে দ োকপো  রুক চেগশন। 

 ন) “দসেির দহোে” হো রগো এক্ট অশসগো েশর চেনবো  বক-দ ৌরেগী েক দর্স্ত  
গভননমেন্ট নো কশরগুম্বো েখেগী ৈিংজফে অেো শপগশন হো বশন। 

 ৩. দ োমেষশিক্  ভোইওমেন্স গী িোহমথোক: 

 এক্ট অশসগী েতুিং ই়ন্নো কনোগুম্বো দরমপোমিন্ট অেনো ৈত্থরকপো  বক-দ ৌরে েওিং-
েমতৌনশৈিংবনো দ োমেষশিক্  ভোইওমেন্স দ োকহনব ো েমতিং পোিংই ে ুশ :- 

 ক) কশরগুম্বো এগ্রীব্দ পোরসন্  অ ুবু েখে-েখো ক োগী খু িংশ বো নিংহিবো হো বশ  হকৈোিং ো 
অম োক্ -অপন্, অনোবো, নত্রগো হকৈোিং ো খুম োিংশ শনিংঙোই ওইবো, পুশন্সবু ফনো চেব ো 
দতেশ িংনবো েওিং হো বশ  পুকশনিং-িোখে গী শফভেবু দ োকহনবো  োবো িোফে, হো ব-
ঙোিংবনশৈিংবো অ ুগো দসকৈুমিে এবুুস নত্রগো ইমকোমনোশেক এবুুস (ম ে- ুেগী েতোিং), 
নত্রগো 
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 খ) আইন নো  ো বো শ েোন ক ো হো বশ  অউনমপোৎশক নত্রগো েন- ুে সেশত নত্রগো 
েেে  োেেবো েোে-ৈোিংশ িং ফিংনবো নত্রগো দেৌনবো দহোৎনব ো এগ্রীব্দ পোরসন্  অেসুিং 
েহোক্কো েশর চেনব েীওই অ ুবু অিোফে ো তোহন ুনো নত্রগো অম োক-অপন নিংহিোবো, 
নত্রগো 

 গ) দক্লোস (ক) নত্রগো দক্লোস (খ)  ো পঞ্জশিবো িোফে অশসনো েরে ওইরগো এগ্রীব্দ পোরসন্  
অ ুবু শকহনবো, নত্রগো 

 ঘ) হকৈোিং ো অম োক-অপন নত্রগো িোখে ো কশরগুম্বো েখেগী চৈম িং ফিংহনবো 

 মিোকনো তোকপো ১: দসক্সন অশসগী েতোিং ো 

১) “হকৈোিং ো শপবো চৈম িং” হো রগো হকৈোিং  অনোবো-চৈনো শপবো, পুশন্সবু অিোফে ো 
তোহনবো, দ োইনোইহনবনশৈিংবো দ ৌওিং অশস আইন নো  ো বো দ ৌইনশসন অেগী েখো ো 
ৈত্থবো অ ুশন। 

 ২) নুপী অেগী েশতক েগুিো অকোইবো শপবো, ইকোইব নিংহনবো, হথবো  োক্তো  শম্ববো, 
অশসগুম্লবো দসকৈুমিে দনৈর  ো ৈৎত্থরকপো দ ৌওিংশ িং অশস দসকৈুমিে এবুুস তো েনুিং 
ৈশি 

 ৩) “ভোরমবে এন ইমেোসমনে এবুুস” অশস ো েনুিং ৈশিবো দ ৌওিংশ িং অ ুশ  :- 

 ক) েীবু দ ৌওই উশ ত্তনো দতৌবো, কমরেনবো, েশেিং অেো দকৌরগো েীবু ইকোইব শপবো 
েরু ওইনো েৈো দপোক্তবগী নত্রগো েৈো নুপো দপোক্তবগী, অেসুিং 

 খ) এগ্রীব্দ পোরসন্  অ ুগো ৈোনবো-নকনবো েীওইশ িং ো হশঞ্জন- হশঞ্জন দ োকপো-পনবো 
শপবো নত্রগো ধেকী শপবো অশসশন। 

 ৪) “ইমকোমনোশেক এবুুস” অশস ো েনুিং ৈশিবো দ ৌওিং অ ুশ  :- 

 ক) এগ্রীব্দ পোরসন্  অ ুনো ফিংফে দ োকপো চপ ো, আইনগী েখো বু ওইরবসু দকোিন 
কী দৈমরোে অেগী েখো বু ওইরবসু নত্রগো ে োগী  রকোর নত্রগো  ুেগী  রকোর 
ওইব ো ৈিংবো চপ ো শ িংবু ে ো ো ফিংহন বো অশসশন। েশস ো এগ্রীব্দ পোরসন্  অ ুগী 
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েৈো-েশু  োওরগো পুন্নো নত্রগো দতোঙোন্নো েন- ুে, ধন (stridhan) অেগী েপু 
ওইশেন্নশরবো অ ুবু দ েশজন- োশজনবো অ ুগো অকোইবো শপবো অ ুবু ইমকোমনোশেক 
এবুুস দকৌই। 

 খ) এগ্রীব্দ পোরসন্  নত্রগো েহোশক্ক অমতোপ্পো েশেিং অে ো নত্রগো েহোশক্ক েৈোশ িং নত্রগো 
েহোশক্ক ধন গো েশর চেনবো সেপশিবু অেোিং-অতো দ োকহনবো অশসশন, েশস ো েহোক্কো 
অমতোপ্পগো পুন্নো েপু ওইশেন্নোব সেপশিশু  োওশর। 

 গ)  ুে অ ু ো চেশেন্নোবগী েরী অেগী েখো ো এগ্রীব্দ পোরসন্  অ ুবু েন- ুে েোন-ৈোিং 
শ শজন্নব গী শ িংবো অশসসুশন। 

 মিোকনো তোকপো ২ 

 দসক্সন অশসগী েখো ো “দ োমেসশিক ভোইম োমেন্স” অশস পোিংম োকপ ো েনুিং ৈনবো-ৈিবো 
শফভে নত্রগো দ ৌওিং খরো :- 

৪. দরোমিকসন্  ওশফসর  ো শপবো পোউ অেশ  পোও শপশরবো েীওই আ ুগী েোইনকদ্গী দতৌফে 
দ োকপো  বক :- 

 ক) কনোগুম্বো েীওই অেনো দ োমেসশিক ভোইম োমেন্সকী েতোিং ো েশর চেনবো দরোমিকসন্  
ওশফসর ো পোও শপরকপো  োগশন। 

 খ) সব-দসক্সন (১) গী েখো ো ৈত্থরকপো দ ৌওিংগী েক েীওই আ ুদ্গী কশরগুম্বো অেতো 
দেৌমরোই ইৈোে-ৈম্নবু ওইরসু নত্রগো আইন নো  ো বো েওিং  ওইরবসু। 

৫. পুশেস ওশফসর, সরশিস দরোিোই র অেসুিং দেশজ ি কী েম ৌশ িং :- 

 কশরগুম্বো দ োমেসশিক ভোইম োমেন্সকী ওইবো িোকৎ পুশেস ওশফসর, সরশিস দরোিোই র, নত্রগো 
দেশজ িনো ফিংেশ  েখো ো পশিবো িোমরোেশ িং অশস এগ্রীব্দ পোরসন্  অ ু ো খঙহনবো তঙোই 
ফম  :- 
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 ক) এক্ট অশসগী েখো ো এগ্রীব্দ পোরসন্  নো ে োগী হক অেো ওইনো এশেমকসন অেগী খু োিং ো 
চপ োগী দতিংবোিং, দরোমতক্সন ওর ন, কস্তশ  ওর ন, দরশসম ন্স ওর ন, কমেমন্সসন ওর ন নত্রগো 
অশসগুম্লবো ওর ন অেগী খু োিং ো দতিংবোিং ফিংন্নবো পোনম্ব চেগশন। 

 খ) সরশিস দরোিোই র শ িংদ্গী সরশিস শু ফিংগশন। 

 গ) দরোমিকসন্  ওশফসর শ িংদ্গীশু সরশিস কী দতিংবোিং ফিংগশন। 

 ঘ) শেমগে সরশভমসস ওম োশরশত এক্ত, ১৯৮৭ (৩৯ ওফ ১৯৮৭) গী েখো ো শেমগে 
সরশভমসস শর ওইনো ফিংগশন। 

 ঙ) ইশি োন দপনোে দকো  দসক্সন ৪৯৮ এ গী েখো ো (৩৯ ওফ ১৯৮৭) চৈম িং ফিংেবো 
নুশপশ িংনো িোকৎ  োঙগৎপো  োগশন। আইনগী েখো ো পুশেস ওশফসর অেনো দেৌফে দ োকপো 
দ ৌ োিং দেৌগ বশন হো নো এক্ট অশসনো হোইশর। 

৬. দসতে দহোে গো েশর চেনবো দ ৌ োিং : 

 কশরগুম্বো এশগ্রব্দ পোরসন নত্রোগো সরশভস দরোভোই র অেনো দসতে দহোে হো বশ  ৈঙজফে 
পীবো েফে অ ুগী ইন-ৈোরজ ওইশরবো েীওই অ ুদ্গী ৈিংজফে অেো শপশবরকনবো হোইজরুব ো 
ৈিংজফে অ ু শপশবরক্কশন। 

৭. দেশ মকে দফশসশেশতস কো েশর চেনবো দ ৌ োিং : 

 কশরগুম্বো এশগ্রব্দ পোরসন নত্রগো েহোক্কী েহুত্তো দরোমতক্সন ওশফসর নত্রগো সরশভস দরোভোই র 
অেনো দেশ মকে দফশসশেশত গী ইন-ৈোরজ ওইশরবো েীওই অ ু ো দেশ মকে এ  কী েক 
হো জরুব ো দেশ মকে গী ওইবো দতিংবোিং ফিংগশন। 

৮. দরোমতক্সন ওশফসর শ িং এমপোইন্ত দতৌবো : 

 ক) শডসশরক্ট খুশ িংগী ওইনো দরোমতক্সন ওশফসর শ িং দেি দগোভননমেন্ত নো এমপোইন্ত দতৌ ুনো 
এক্ত অশসগী েখো ো েমখো নো পোঙম োক্ক বো  বক-দ ৌরেশ িং খঙহনগশ শিক শডসশরক্ট খুশ িংগী 
ওইনো দরোমতক্সন ওশফসর শ িং দেি দগোভননমেন্ত নো এমপোইন্ত দতৌ ুনো এক্ত অশসগী েখো ো 
েমখো নো পোঙম োক্কো বো  বক-দ ৌরেশ িং খঙহনগশন। 
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 খ) দরোমতক্সন ওশফসর শ িং অশস নুপীনো ওইবনো দহন্নো েশতক ৈোই দতৌইগুম্বসুিং েম্  অশস ো 
ে োগী ক্বোশেশফমকসন অেশ  এক্সপশরম ন্স চেবো ওইগ বশন। 

 গ) দরোমতক্সন ওশফসর অেশ  েহোক্কী েখো  োবো ওশফসর শ িং নো ৈৎক বো শনশত-শন ে অেো 
চেগশন। 

৯. দরোমতক্সন ওশফসর অেনো পো খৎক বো  বক-দ ৌরে :- 

 ক) এক্ত অশসগী েখো ো দেশজমিি নো পোঙম োকপো  বক্তো  েহোকসু দ ৌ োিং  োগোশন। 

 খ) ইেুিং-েনুিংগী িোম োক অেো দ োকপোগী         অশস দরোমতক্সন ওশফসর নো দেশজমিি, 
         ন অেশ  েফে অ ুগী সরশভস দরোভোই র শ িং ো শপখৎকশন। 

 গ) দেশজমিি তো  রখো  অেো  োবো েতে ো এশগ্রব্দ পোরসন অ ুগী অপোে-পোে ো েতুিং ইন্নো 
দরোমতক্সন ওর ন অেো দ োখন্নোবো দহোৎনবো। 

 ঘ) শেমগে সরশভমসস ওম োশরশত এক্ত, ১৯৮৭ (৩৯ ওফ ১৯৮৭) গী েখো ো আইনগী ওইবো 
দতিংবোিং অেসুিং কেমেন দফোেন অ ু দেম্নো ফিংহনবগী  বক দতৌগশন। 

ঙ) দ ৌম োক দ োশক্লবো েফে অ ুবু দকোশিবো দেশজমিি কী েনুিং ৈনব ো চেবো সরশভস 
দরোভোই র খুশ িংগী শের্স্ অেো দ ে ুনো  ে ো। 

ৈ) কশরগুম্বো এশগ্রব্দ পোরসন অ ু ো  োে দৈকশ নবো ৈঙজফে-চেফে অেো শপশবরবশ  ে ুগী 
শরপতন অেো েে ে অ ুগী দেশজমিি নত্রগো পুশেস দেসন  ো  োবগী  বক দরোমতক্সন 
ওশফসর নো পো খৎশে। 

ছ) কশরগুম্বো এশগ্রব্দ পোরসন অ ু অম োক-অপন্   োওরবশ  ে ুগী শরপতন অেো েে ে অ ুগী 
দেশজমিি অেশ  পুশেস দেসন  ো দরোমতক্সন ওশফসর নো  োগৎশে। 

জ) দকো  অফ শিশেমনে দরোশস ুুর ১৯৭৩ (২ ওফ ১৯৭৩) গী েখো ো দসক্সন 20 গী েতুিং 
ইন্নো দ েগী ওইবো েমতিং ৈপ ৈোনো ফিংহনবো হো বো অশস দরোমতক্সন ওশফসোরনো 
দ ঙশ নশবগ বশন। 
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ঝ) অশসগুম্লবো দ ৌ োিং ক োেমরোে ো  রুক  োবো অশসশন। এক্ত অশসগী েখো ো, দরোমতক্সন 
ওশফসর অশস দেশজমিি কী শেৎম িং েখো ো  বক দ ৌরে পুম্নেক দতৌগ বশন। 

১০. সরশভস দরোভোই র শ িংগী েরে ো : 

 ক) দ োসোইশতস দরশজমিস দ োসোইশত দরশজমিসন এক্ত, ১৮৬০ (২১ ওফ ১৮৬০) গী েখো ো 
দরশজির  দতৌরবো দভোেুন্তশর এমসোশসম সন নত্রগো কমেশন এক্ত ১৮৫৬ (১ ওফ ১৯৫৬) কী 
েখো ো দরশজির  দতৌরবো কমেশন নত্রগো নুশপগী হক পু কোন্নোনবো েতে-েতে গী ৈৎনরকপো 
আইনগী েখো ো আইনগী েমতিং, চপ ো, শহ োক-েোিং ক্কী নত্রগো অমতোপ্পো েখেগী েমতিংশ িংবু 
দেি দগোভননমেন্ত কী েখো ো দেোইনো দরশজির দতৌ ুনো সরশভস দরোভোই র অেো ওইনো  বক 
দতৌই। 

 খ) সব-দসক্সন (১) গী েখো ো দরশজির দতৌরবো সরশভস দরোভোই র অেগী  শক্ত অ ুশ : 

 ১) কশরগুম্বো এশগ্রব্দ পোরসন অ ুগী অ োবো-অপোম্বো চেরব ী দ োমেশস্তক ইশন্সম ন্ত অ ু 
দরমকো ন দতৌ ুনো দফোেন অে ো দেশজমিি অেশ  দরোমতক্সন ওশফসর  ো  োগৎপো; 

 ২) এশগ্রব্দ পোরসন অ ুগী দেশ মকশি একজোশেন দতৌরবো শরমপোিন অেো দরোমতক্সন ওশফসর 
অেশ  পুশেস দস্তসন  ো  োগৎপো; 

 ৩) এশগ্রব্দ পোরসন অ ু ো  রকোর ওইবো চেফে-ৈোফে অেো শপননবো দ ৌ ক দ োশক্লবো েে 
অ ুবু দকোশিবো পুশেস দস্তসন অ ু ো শরমপোিন অেো  োগৎপো; 

গ) এক্ত অশসগী েখো ো, দ োমেসশিক ভোইম োমেন্স গী দ ৌওিংদ্গী ঙোকম োকনবো দহোতনব ো 
পোইখৎপো  বক (অফবো িোখে অেগো দেোইনন) শ িংগী েোম োক্তো আইনগী ওইবো শেতম িং ো 
অকোইবো  বক ওইমরোই। 

১১. সরকোরগী দ ৌ োিং : দসমেে গভননমেন্ত অেশ  ত গভননমেন্ত খুশ িংেকনো পোইখৎক বো 
 বক দ ৌরেশ িং :- 

 ক) এক্ত অশসগী েশরক ৈুম্বো িোমরোে পশিক দেশ  ো গী খুত্থোিং ো হো বশ  দতশেশভজন, দরশ ও 
অেশ  শরন্ট দেশ  ো শ শজন্নো ুনো রজো শে োে ো েতে-েতেগী ওইনো খঙহনগ বশন। 
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 খ) এক্ত অশস ো  োওশরবো িোমরোে অশসগী েতোিং ো দ মেে দগোভননমেন্ত অেসুিং দেি 
দগোভননমেন্ত কী কেনৈোরীশ িং হো বশ  পুশেস ওশফসর অেশ  জুশ শসম ে সরশভস তো চেশরবো 
দেেবন শ িং ো দত্রশনিং দরোগ্রোে ক ো দতৌ ুনো খঙহনবো অশসশন। 

 গ) েশর চেনবো শেশনসশত্রস অেসুিং আইন্ , চেঙোক- োম োন গী েশর চেনবো দহোে এমফ রস, 
হকম ে অেশ  দ োমেসশিক ভোইম োমেন্সকী েতোিং ো দতিংবোিংশেবো শ পোরতমেন্তশ িং অশসগো 
 োম্নো ইমফশক্তভ ওইবো েওিং ো  বক-দ ৌরে শ িং পোিংম োকশেন্নগ বশন। 

 ঘ) এক্ত অশসগী েখো ো নুপী ওইবীশ িংবু দতিংবোিংনবোগী েক েশর চেনবো    ন   শ িং ো       
শ িং ো েমখো নো ৈৎক বো ৈৎন-প োপ অেো ৈপ ৈোনো খঙহিং বশন। 

১২. দেশজমিি তো  োগতপো এ     ন গী েতোিং ো : 

 ক) এক্ত অশসগী েখো ো, এশগ্রব্দ পোরসন নত্রগো দরোমতক্সন ওশফসর নত্রগো এশগ্রব্দ পোরসন 
অ ুগী েহুৎ শ িুনো েীওই অেনো দেশজমিি তো এ     ন  োগৎপো  োই। এ     ন অ ুবু 
দৈকশসন্নো দ িংেবো েতুিং ো িোমরোে অেো দেশজমিি নো     দতৌরক্কশন। 

 খ) সব-দসক্সন (১) অশসগী েখো ো ৈোত্থরকপো দ ৌওিং অেো ওইনো ফিংগ নবো দতিংবোিং অেো 
দ োমেসশিক ভোইম োমেন্স দ োকপো েতে ো ফিংগশন। চপ োগী দতিংবোিং নত্রগো দ োকশখবো অেোিং-
অতোগী েক ফিংগ বো চপ োগী দ থিং অ ু দকোিন ওফ শসশভে দরোশস ুর ১৯০৮ (৫ ওফ 
১৯০৮) গী েখো ো দেশজমিি তোগী দ োকপো দৈমরোে অেোনো ফিংহনগশন। 

 গ) সব-দসক্সন (১) অ ুগী েখো ো – এ     ন       খুশ িংেক  রকোর ওইবো েশর চেনবো 
পুম্নেক  োওগ বশন। 

 ঘ)       নো এ     ন অশস ফিংবদ্গীনো নুশেৎ হুশম্ন ফোওব ো দেশজমিি নো িোমরপ অেো 
পুরোক্কো বশন। 

 ঙ) সব-দসক্সন (১) গী েখো ো, এ     ন খুশ িংেক  োশরবেনখ ন     ৬০ ফোওবগী েনুিং ো 
(অহোনবো          োগী) েোিংহনশখগম ৌবশন। 
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১৩.  ন     শক েরে ো; দসক্সন ১২ শক েখো ো,          অ ু ো দেশজমিি নো  ম্লব ো নুশেৎ 
শনশনগী েনুিং ো         দ োকননবো েতে অেো দেপ্পগী  ন     হোইবশ  িোমরো অেো 
খিংহনগশন। হো শরবো  ন     অশস দরোমতক্সন ওশফসর নো দেশজমিি কী  ো িং েখো ো 
         তো খিংহনবগী  বক অশস দতৌগশন। 

১৪.   নও     ; 

 ক)          ৈত্থরকপো েতে ো এক্ত অশসগী েখো ো দেশজমিি কী  ো োিং েখো ো 
         নত্রগো এশগ্রব্দ পোরসন বু পুন্নো নত্রগো ে ন-ে িো সরশভস দরোভোই র অেগী 
     অেনো   নও      শপগ বশন। 

 খ) সব-দসক্সন (১) গী েখো ো দেশজমিি নো     অশসগী ে িংগী         দতৌগ বো নুশেৎ 
অেো  ো অশনগী েনুিং ো অেুক দেপক বশন। 

১৫. দিেমফ র এক্সপিন কী দ ৌ োিং; এক্ত অশসগী েখো ো          দতৌশরনঙ েনুিং ো         নো 
 োজোবো নত্রগো        দিেমফ র গী েতোিং ো খিংেবো েীওই েরু ওইনো নুশপনো ওইনো েোগী 
দ ৌ োিং পোিংম োকপ ো দতিংবোিংনবো  েগশন। 

১৬.         ে ুনো          পোিংম োকপো;     অশসগী          ৈত্থরকপ ো শৈিংনশনিংঙোই 
ওইবো চেরগো ী       অশনগী অপোম্বো খঙেবো তুিং ো এ  অশসগী েখো ো        েেোিং ো 
দতৌবো  োই। 

১৭.  ুে অেগী েখো ো দ িংনরগো চেবগী হক্ ; 

 ক) অমতোপ্পো আইনগী িোমরোেশ িংবু তুিংওইননো  ম্লগো,                   তো চেশেন্নোশরবো 
নুপীবু  ুে অ ুগী  রুক খর ো েহোকপু চেহনবগী অ োবো চে। হো শরবো নুপী 

 অ ুগী হক চেরসু চেত্রসু, েীিংম োে অেো নত্রগো েশর চেনবো  রুক  োফে দ োকপো েী 
ওইরসু ওইদ্রসু। 

 খ) এশগ্রব্দ পোরসন অ ুবু আইনগী েতুিং ইন্নো          অ ুগী চেশরবো  ুে অ ু ো  রুক 
অেো শপগ বশন। 
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১৮. দরোমতক্সন ওর ন:- এশগ্রব্দ পোরসন অেসুিং          অশনবু     অ ুগী         অেগী 
তোনজো অেো, চেশরবো অৈুম্বোশ িং অ ু দ িংেগো, দ োমেসশিক ভোইম োমেন্স দ োকপবু ওইরসু 
দ োকেমক্তৌববু ওইরোসু দরোমতক্সন ওর ন অেো             নো এশগ্রব্দ পোরসন অ ুগী েক 
দতৌগশন। েতোিং অশস ো          অ ু ো অশ িংবো খরো  েগশন। ে ুশ :- 

 ক) দ োমেসশিক ভোইম োমেন্স ৈত্থবো  োম ; 

 খ) েমতিং পোিংব নত্রগো দ োমেসশিক ভোইম োমেন্স পু অমতোপ্প ো দতৌহনব  োম ; 

 গ) এশগ্রব্দ পোরসন অ ুনো েীওই অেো নত্রগো অঙোিং অেো ওইরবশ  সু্কে নত্রগো  বক দতৌফে 
নত্রগো েীওই অ ুনো দতোইনো ৈৎপো েে-েফে ো          অ ুনো ৈিংবো নত্রগো ৈৎপো  োম । 

 ঘ) এশগ্রব্দ পোরসন অ ুগো কশরগুম্বো েম্বী শ শজন্নরগো পোও ফোওনব ো অশ িংব চেগশন 
পোরমসোমনে ওইনো উন্নোব, িোশর  োনবো, অইবো ওইনো নত্রগো ইমেমরোশনক ওইবো নত্রগো 
দতশেমফোশনক দকোমন্তক্ট  ম্বো  োম । 

 ঙ)     অশসগী নোকে অশনেক্কী েীওই অশনেক দতোঙোন-দতোঙোন্নো ে ো-ে োগী শেিং ো চেবো 
েন- ুে, ধন, দবঙ্ক একোওন্ত, দবঙ্ক-িোকন  শ িং ো, অপুনবগী শেিং বু চেরবশু দেশজমিি কী 
অ োবো  োও নো কশরসু দতৌবো  োম । 

 ৈ) এশগ্রব্দ পোরসন অ ুবু দ োমেসশিক ভোইম োমেন্স অশসগী েতোিং ো দতিংবোিং পীশরবো 
েীওইশ িংবু অিো-অনো খুম োিংশ বো নিংহনবো  োম । 

 ছ) অমতোপ্পো েখে অেত্তগী  বক – দরোমতক্সন ওর ন অশস ো পনশেবো অেত্তো দতৌবো  োম । 

১৯. দরশসম ন্স কী ওইবো িোমরোে; দসক্সন ১২ সব-দসক্সন (১) গী েখো ো দেশজমিি নো 
দ োমেসশিক ভোইম োমেন্স দ োমক্ল হোইবো দ িংনো খিংেবকোিো দরশসম ন্স ও    দ োক্কশন। 

 ক) অপুনবো  ুে অ ুদ্গী এশগ্রব্দ পোরসন অ ুনো ে োগী দ োকপো  রুক দেৌনবো দহোৎনব ো 
দরমপোমিন্ত অ ুনো অশ িংবো পীবগী  বক অ ু দতৌমরোই বশন। 

 খ) অপুনবো  ুে অ ুদ্গী অ োবু দতোঙোন্নো চেনবো দরমপোমিন্ত তো খিংহনবো। 
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 গ) এগ্রীব্দ পরসন অ ুগী  বক দতৌফে জগো ো; কশরগুম্বো অঙোিং ওইরগনো েোগী সু্কে অ ু 
নত্রগনো দতোইন ৈঙবো জগো ো দরমপোমিন্ত ওইশরবো েীওই অ ু ৈঙবো  োম । অ ুগো এগ্রীব্দ 
পরসন নো চেশরবো  ুেগী  রুক অ ু সু দরমপোমিন্ত নত্রগো েহোক্কী েশর-েতোনো ৈঙবো  োম । 

 ঘ) কশরগুম্বো েখেগী অম ৎপো অেত্তো এগ্রীব্দ পরসন অ ুনো চেশরবো  ুেগী  রুক অ ু ো 
অম ৎপো-অপনবো েোঙহন-তোকহনবো অেত্তো পীবো  োম । 

 ঙ) দেশজমিি তগী অ োবো  োও নো দরমপোমিন্ত অেনো অ োগী ফিংশেবো  ুেগী  রুক অ ু ো 
েহোকনো েপু ওইবদ্গী হমিোকপো  োম । 

 ৈ) কশরগুম্বো ফীভম্নো  ো  নো এগ্রীব্দ পরসন অ ু ভরোগী কো নত্রগো  ুে অে ো চেরবশ  অ ু ো 
অৈঙবো চপ ো পুম্নেক দরমপোমিন্ত নো পুম োক্তবো  োম । কশরগুম্বো দরমপোমিন্ত অ ু নুগী 
ওইরবশ  ে ক্তো পনশিবো class (b) অশসগী িোমরোে অশস পোস দতৌমরোই। 

 ২) এগ্রীব্দ পরসন নত্রগো েহোক্কী েৈোগীসু  োওরগো পো খৎফে দ োকপো দৈকশ ন-দ ৌরোিংশ িং 
পো খৎনবো দেশজমিি নো ৈৎনহনবো  োই। 

 ৩) দ োমেসশিক ভোইম োমেন্স কী কশম্মসনবু ফজনো চেননবো দেশজমিিনো দরমপোমিন্ত অ ুগো 
দবোি হো বশ  িোফে খর ো  োনোবো  ম্নবো দহোৎনগশন। 

 ৪) সব-দসক্সন (৩) গী েখো ো দ োক্লকপো িোমরোে অেবু দকো  ওফ শিশেমনে দরোশস ুর গী 
দৈের ৮ কীিোমরোে অেগো েোন্ননো ৈনহনমি। 

 ৫) সব-দসক্সন (১), সব-দসক্সন (২), সব-দসক্সন (৩) গী েখো ো পোস দতৌরবো িোমরোে অেগী 
েতুিং ইন্নো  রখো   োঙ্গৎেশক্লবো েীওই নত্রগো এগ্রীব্দ পরসন অনীেকপু ঙোকশপ-দ নশবনবো 
খ্বোইদ্গী নকপো পুশেস দস্তসন অেনো দতৌগ বশন। 

 ৬) সব-দসক্সন (১) কী েখো ো, দরমপোমিন্ত অেনো শ ভেম োকপো ভোরো, অৈিংবো চপ োগী 
ৈোশ িং অ ু শ হন্নোবো দহোতনব ো দেশজমিিনো নে নো শ হন্নবো দহোতনন। 

 ৭) দরোমতক্সন ও নর ৈৎনহন্নবো েোকনব ো দেশজমিিনো েশর চেনবো পুশেস দস্তসন অ ুগী 
ওশফস্ত ইন-ৈোজন পু দ ৌ োিং অশস দেৌনবো তোকপো  োই। 
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 ৮) এগ্রীব্দ পরসন অ ুগী েশেিং ো চেজবো েন- ুে ধন নশৈিংবো পুম্নেক দরমপোমিন্ত অ ু ো 
হশঞ্জন্নবো হো বো  োই। 

২০. চপ োগী দতিংবোিংগী েখো ো : 

 ১) দেশজমিি অেনো সব-দসক্সন (১) গী েখো ো দ োমেসশিক ভোইম োমেন্স অ ুদ্গী দ োক্লকপো 
অেোিং-অতো অেশ  অিো-অনো শ িংগী েমতিং ওইনবো চপ োগী দ থিং এগ্রীব্দ পরসন ো 
দরমপোমিন্ত অ ুনো পুম োক্লগো ফিংহশি। দকোিন ওফ শিশেমনে দরোশস ুর, ১৯৭৩ (২ ওফ 
১৯৭৪) গী দসক্সন ১২৫ গী েখো ো নত্রগো েতে অ ু ো ৈৎনরকপো আইনগী েতুিং ইন্নো এগ্রীব্দ 
পরসন অেশ  েহোশক্ক েৈোগী  রকোর ওইবো দ নফে, েন- ুে সেশত্তগী ওইবো অেোিং-অতো 
ক ো, শহ োক-েোিং শক্ক অৈিংবো চপ ো অেশ  দ ে তোন্নোবো েশম্ব চেররবো নত্রগো অকোইব 
েোকপো েতে ো চপ োগী দতিংবোিং অশস ফঙ্গশন। 

 ২) দসক্সন অশসগী েখো ো ফিংগম ৌশরবো চপ োগী দতফিংবোিং অশস েরে ৈোবো, অৈুম্বো, অেশ  
এগ্রীব্দ পরসন অ ুগী শহিংবগী  োক অ ুগো ৈোন্নবো ওইগ বশন। 

 ৩) দেশজমিিকী অ োবো অেো  োওরগো হোইশরবো দ থিং অশস  ো- োগী ওইনো চপ ো খরো শপবো 
 োই। 

 ৪) সব-দসক্সন (১) গী েখো ো চপ ো দ থিং অশসগী েতোিং ো েশর চেনবো েীওই-পোরশত অেশ  
পুশেস দস্তসন অ ু ো খিংহনবগী  বক অ ু দেশজমস্তিনো পোিংম োক্ক বশন। 

 ৫) সব-দসক্সন (১) গী েখো ো, দরমপোমিন্ত অ ুনো এগ্রীব্দ পরসন অ ু ো চপ োগী দতিংবোিং 
অ ু অক্কনবো েতে ো শপগ বশন। 

 ৬) কশরগুম্বো দরমপোমিন্ত অ ুনো চপ োগী দতিংবোিং অ ু শপবো ঙেদ্রবশ  দেশজমিিকী অ োবো 
ই োওরগো দরমপোমিন্ত অ ুগী শপফে দ োকপো চপ ো অ ু কনোগুম্বো অেদ্গী পুরগো দতৌশখবো 
 োই অ ুগো দরমপোমিন্ত শক শপফে দ োকপো  রুক্তো এজস দতৌবো  োই। 

২১. ক্সতশ গী িোমরোেগী েতোিং ো : 
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 কশরগুম্বো অঙোিং  োওরবশ  অঙোিং অ ুবু দ িংশ নশবনবো এগ্রীব্দ পরসন নত্রগো েোগী েী অ ু ো 
শ ন্নবো  োই হোইবো দেশজমিিনো খিংহশি। অ ুগো  রকোর চেরকপ ো দরমপোমিন্ত অ ুনো অঙোিং 
অ ু উন্নবো  োগশন। কশরগুম্বো অঙোিং অ ু ো খুম োিং শ শনঙোই ওইগ বো ওইরবশ  দরমপোমিন্ত 
অ ুনো অঙোিং উন্নব ো অশ িংবো  েগশন। 

২২. কমেমন্সসন গী িোমরোেগী েতোিং ো : 

 দ োমেসশিক ভোইম োমেন্স অশসনো িোখেগী-পুকশনিংগী অিোবো নিংহিবশ  দ োশক্লবো অেোিং-
অতোশ িং অ ু দেশজমিিকী েখো ো দরমপোমিন্তনো এগ্রীব্দ পরসন ো েমতিং ফিংহনগ বশন। 

২৩. ইমন্তশরে নত্রগো এক্স-পোতন ওর রস ৈৎনহন্নবগী  শক্ত :- 

 ১) এক্ত অশসগী েখো ো, দেশজমিি ে োনো ৈুমম্ম েরে ৈোমর হো বগী িোখে চেরবশ  ইমন্তশরে 
ওর র হো বশ  তম িংব অেো চেশত্রনঙ ো েতে খরগী ওইনো ৈৎনহনব  োবো িোমরো অেো 
ৈৎনহনবো  োই। 

 ২) দেশজমিিকী েোইনকদ্গী ৈপ ৈোনো  রখো  অ ুগী অম িংবো িোফেদ্গী খিংবো দ োক্লবো অ ু 
ওইরবশ  দসক্সন ১৮, দসক্সন ১৯, দসক্সন ২০, দসক্সন ২১ নত্রগো দসক্সন ২২ গী েখো ো 
দ োমেসশিক ভোইম োমেন্স দ োমক্ল নত্রগো দ োকপো  োবগী শফভে চেমর হোইনো এক্স-পোতন ওর র 
অেো দরমপোমিন্ত অ ুগী েোম োক্তো দ োকপো  োই। 

২৪. দকোিননো ওর র দকোশপশ িং শর ওইনো ফিংহনবো : 

 এক্ত অশসগী েখো ো, দেশগমিি অেনো ওর র দকোশপশ িং দকস অ ুগো েশর চেনবো েীওইশ িং 
হো বশ  –  রখো   োরশক্লবো পোরশতশ িং, পুশেস দস্তসন, সরশভস দরোভোই র অেসুিং সরশভস 
দরোভোই র অশস ো  রখো   োগৎেশক্লবো অমতোপ্পো সরশভস দরোভোই রশ িংবু ও নরগী দকোশপশ িং 
দেম্নো ফিংহনবো অশসশন। 

২৫. ও নর অেনো ৈৎগ বো অেশ  ওমথোক-ওনশসন দতৌবো  োবগী েতে : 

 ১) এগ্রীব্দ পরসন অেনো ে োনো  োনো কেমেন অ ু হমিোৈশদ্রনঙ েতে ফোওবো দসক্সন ১৮ গী 
েখো ো দরোমতক্সন ও নর অশস ৈৎনগশন। 
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 ২) কশরগুম্বো এশেমকসন দফোেন অে ো এগ্রীব্দ পরসন নত্রগো দরমপোমিন্ত অ ুগী েোইনকদ্গী 
অমহোিংবো নত্রগো অওনবো অেো েোক্লবশ , ে ুগী েরেনশৈিংবো অ ু অইবো অেো ওইনো 
 েমহৌরগো দেশজমিিকী িোমরপ অেগী েতুিং ইন্নো ও নর অেো পোস দতোউগ বশন। 

২৬. আইনগী ওইবো দরোশসশ িং শ িং ো দতিংবোিং ফিংবগী েতোিং : 

 ১) আইনগী ওইবো দরোশসশ িং অশস শ শভে দকোিন, দফশেশে দকোিন নত্রগো শিশেমনে দকোিন 
অে ো ৈত্থবো ওইরবসু দসক্সন ১৮,১৯,২০,২১ অেসুিং ২২ গী েখো ো কশরগুম্বো েখেগী দতিংবোিং 
এগ্রীব্দ পরসন অেসুিং দরপমিন্ত শ িংবু ফিংহনবো হো বশস এক্ত অশসনো ৈৎনশদ্রনঙদ্গী 
চেরক্লবশন। 

 ২) সব-দসক্সন (১) গী েখো ো ফিংশেবো দতিংবোিং অ ু এগ্রীব্দ পরসন অ ুনো শ শভে নত্রগো 
শিশেমনে দকোিন অেগী েখো ো ৈত্থশরবো দরোশসশ িং অ ুদ্গী হোন্নো ফিংশেবো খুম োিংৈোবো অ ুগো 
পুন্নো অ ুে ফিংশেন্নবো  োই। 

 ৩) এক্ত অশসগী েখো ো এগ্রীব্দ পরসন অ ুনো ফিংশেবো দতিংবোিং অ ুগী েতোিং ো দেশজমিিতো 
খঙহনগ বশন। 

২৭. জুশরসশ ক্সন :- 

 ১) এগ্রীব্দ পরসন, দরমপোমিন্ত – অনীনো চেশরবো েফে ুবু দকোশিবো দকোিন নত্রগো েমখো নো 
 বক দতৌফে নত্রগো করবোর দতৌফে েফে অ ুবু দকোশিবো দকোিন নত্রগো দ ৌম োক অ ু 
দ োকফে েফে অ ুবু দকোশিবো দকোিন অ ুগী দেশজমিি কী েীৎম িং েখো ো দরোমতক্সন ওর র 
অেসুিং দকস অ ুগী েতোিং ো  বক পো খৎশে। 

 ২) এক্ত অশসগী েখো ো দ োক্লকপো ও নর খুশ িংেক ইশি ো পুম্ব ো ঙম্নো-ৈৎনহনবো  োই। 

২৮. এক্ত অশসগী েখো ো, দসক্সন ১২,১৮,১৯,২০,২১,২২ অেসুিং ২৩ অেশ  দসক্সন ৩১ গী েতুিং 
ইন্নো ওমফন্সশ িংবু দকোিন অফ শিশেমনে দরোশস ুর ১৯৭৩ (২ ওফ ১৯৭৪) গী দরোশভজন্নো 
দগোভনন দতৌগশন। 
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২৯. আশপে দতৌজবো : দেশজমিি নো এগ্রীব্দ পরসন নত্রগো দরপমিন্তকী ে ক্তো অ নর অেো দহক 
দ োকপো নুশেতু্তদ্গী নুশেৎ ৩০ শনগী েনুিং ো দকোিন ওফ দসক্সিো দতৌরকপো আশপে অ ুগী 
েতোিং ো েশর চেনবো  বক পোিংম োকপো দহৌগশন। 

৩০. দরোমতক্সন ওশফসরস অেশসিং দেম্বর ওফ সোরশভস দরোভোই রশ িং পশিক সরমভন্ত ওইনো- 
ইশি োন দপনোে দকো  (৪৫ ওফ ১৮৬০) কী দসক্সন ২১ গী েতুিং ইন্নো দরোমতক্সন ওশফসর 
অেসুিং সরশভস দরোভোই রশ িংগী দেম্বরশ িংবু পশিক সরমভন্তশন হো বো  োই। 

৩১. দরমপোমিন্ত নো দরোমতক্সন ওর র  ুগোইবদ্গী দপনোেশত ফিংবো :- 

 ১) এক্ত অশসগী েখো ো, দরমপোমিন্ত অশসনো কশরগুম্বো দরোমতক্সন ও নর বু  ুগো বো অ ুশ  
েহোক চকশুে ঙ ো ৈহী অেো ফোওবো  ম্বো  োই নত্রগো ফোইন ওইনো শেশ িং কুন শ হনগশন 
নত্রগো অশনেক দতৌহনগশন। 

 ২) সব-দসক্সন (১) গী েখো ো, দেশজমিি নো পোস দতৌরকপো ও নরগী েতুিং ইন্নো কশরগুম্বো 
দকোিন কী অশ িংবো  ম্ব ো  ুগোইরক্লবশ ,  ুগোইবগী  বক দতৌশরবো েীওই অ ু েরোে চেরবো 
েীওইশন হো নো দেৌই। 

 ৩) কশরগুম্বো দকস অ ুগী দফক্তশ িং অ ু খঙেবো নত্রগো উরবশ  চেশরবো আইনগী েখো ো 
দ োক্লবো ৈত্থশরবো দ ৌম ৌ অ ু অরোনবোশন হো বো  োমর। েশস সব-দসক্সন (১) গী েখো ো 
ইশি োন দপনোে দকো  (৪৫ ওফ ১৮৬০) গী দসক্সসন ৪৯৮ এ নত্রগো  োওশর দরোশহশবজন 
এক্ত ১৯৬১ (২৮ ওফ ১৯৬১) গী েতুিং ইন্নো দেশজমিি নো েরোে চেবো েী অ ু পুম োকপো 
 োমর। 

৩২. দকোগশনমজন্স অেসুিং প্রুফ :- 

 ১) দকো  ওফ শিশেমনে দরোশস ুর  ো ই োওশরবো শন ে ১৯৭৩ (২ ওফ ১৯৭৪) অশসগুম্নো 
ওইদ্রবসু, সব-দসক্সন (১) গী দসক্সন ৩১ গী েতুিং ইন্নো অরোনবো  বক অ ু ৈত্থশরবগী েক্তো 
দকস অ ু দকোগশনমজন্স অেসুিং নন-বোইমেবে ওইগশন। 

 ২) সব-দসক্সন (১) গী দসক্সন ৩১ গী েতুিং ইন্নো এগ্রীব্দ পরসন ে ন্তগী ওইবো দতশস্তেশন গী 
েতুিং ইন্নো েীওইশ িং অ ু েতোে চেমর হো বো  োই। 
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৩৩.  ুুশত দতৌদ্রবো েতে ো দরোমতক্সন ওশফসর বু  শি ফিংহনবো- কশরগুম্বো দরোমতক্সন ওশফসর 
নো েম ৌ দতৌদ্রবো েশতক ৈোবো েরেসু চেতনো। অ ুগুম্বো েতে শ  দেশগমিিকী  ো িং চৈরোক 
ফিংহনগশন। েম ৌ দতৌ বো ওশফসর অ ু চকশুে ঙ ো চেহনগশন (ৈহী অেো ফোত্তবো) নত্রগো 
ফোইন ওইনো শেশ িং কুন (২০,০০০/-) নত্রগো অশনেক দতৌফে দ োকই। 

৩৪. দরোমতক্সন ওশফসর নো পোিংম োক্লম্বো অরোনবো অ ু েুন্নো খঙম োকশপ ু হো বগী েতোিং :- 

 দেি দগোভননমেন্ত (ও) কী েেোঙ ো ৈত্থরশক্লবো  বক-দ ৌরে অ ু নত্রগো ওম োরোইসদ্ ওইরবো 
ওশফসর অেগী েহুত্তো দরোমতক্সন ওশফসর অ ুগী েোম োক্তো কেমেন অেত্তো 
 োঙগৎেশরফোওশ  কশরগুম্বো েখে অেত্তগী দরোমজকুুসন নত্রগো শেমগে দরোশসশ িং ৈত্থমরোই। 

৩৫. কশরগুম্বো অরোনবো অেত্তো  োও নো পো খৎশখবো এক্সন :- 

 এক্ত অশসগী েখো ো নত্রগো শন ে অে ো নত্রগো িোমরোে অেগী েখো ো- কশরগুম্বো অরোনবো 
অেোত্তো  োও নো পো খৎশখবো এক্সন অ ু গী দ োকপো অেোিং-অতো অ ুগী েতোিং ো আইনগী 
ওইবো হো বশ  দরোমজকুুসন, সুইত অেসুিং শেমগে দরোশসশ িং অেত্তো দরোমতক্সন ওশফসরগী 
েোম োক্তো দেৌখৎপো  োমরোই। 

৩৬. দেো অেগী েেোঙ ো এক্ত অশসবু ৈৎনহিবো দতৌ বো :- 

 অমতোপ্পো দেো ক োগী শন ে ৈৎন-প োপশ িংগী েরক্তো এক্ত অশসগী ৈৎন-প োপসু অ ুেক 
অ ুে ৈৎনগশন। 

 

৩৭. দসমেে দগোভননমেন্তনো রুে দ ম্বোগী পোিোর :- 

 ১) দনোশিশফমকসন অেগী খুত্থোিং ো এক্ত অশসগী েতোিং ো দসমেে দগোভননমেন্তনো শন ে ক ো 
দসে ুনো খঙহনবো  োগোশন। 

 ২) ৈৎনশরবো নত্রগো শ শজন্নোশরবো  শক্ত-শন েশ িং অশসগো দেোইননো েখো ো পশিবো শন েশ িং 
অশস ৈত্থবো- 
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 (ক) সব-দসক্সন ২ গী দসক্সন ৮ কী েনুিংৈন্নো দরোমতক্সন ওশফসর অেনো চেগ বো 
ক্বোশেশফমকসন অেসুিং এক্সশপশরম ন্স। 

 (খ) দরোমতক্সন ওশফসর অেশ  েহোক্কী েখো  োবো ওশফসরশ িংনো ৈৎক বো শন েশ িং 
(দসক্সন ৮ সব-দসক্সন ২)। 

 (গ) দ োমেশস্তক ইশন্সম ন্ত অেগী শরমপোিন দ ম্ব ো ইিং বো শন েশ িং (দসক্সন ৯ সব-
দসক্সন ১)। 

 (ঘ) দরোমতক্সন ও নরগী েক এশেমকসন  োবো েতে ো ইনগ বো শন েশ িং (দসক্সন ৯ 
সব-দসক্সন ১)। 

 (ঙ) কেমেগী দফোেন করম্নো দেনগশন (দসক্সন ৯ সব-দসক্সন ১)। 

 (ৈ) দরোমতক্সন ওশফসরনো পোিংম োক্ক বো দ ৌ োিং (দসক্সন ৯ সব-দসক্সন ১)। 

 (ছ) সরশভস দরোভোই রশ িংনো দরশজমিসন দতৌবো েতে ো ইনগ বো শন েশ িং (দসক্সন 
১০ সব-দসক্সন ১)। 

 (জ) এক্ত অশসগী েখো ো সব-দসক্সন ১ গী দসক্সন ১২ কী েতুিং ইন্নো এশেমকসন দফোেন 
অ ু েমতিং পোিংবোশ িং ো ফিংহনবো অেসুিং সব-দসক্সন ৩ গী দসক্সন ১২ গী েতুিং ইন্নো 
 রকোর ওইবো শহরেশ িং দফোেন অ ু ো  োওহনবো। 

 (ঝ) সব-দসক্সন ১ ওফ দসক্সন ১৩ গী েখো ো দনোশিসশ িং  বন দতৌবো  োই। 

 (ঞ) সব-দসক্সন ২ ওফ দসক্সন ১৩ গী েখো ো দরোমতক্সন ওশফসরনো দনোশিস অেো 
সরশভস অ ুগী শ ক্লমরসন দফোেন ওইনো দ োক্ক বশন। 

 (ি) সব-দসক্সন ১ ওফ দসক্সন ১৪ গী েখো ো সরশভস দরোভোই র অেগী দেম্বর অেো 
কশর-করম্বো ক্বোশেশফমকসন অেসুিং এক্সশপশরম ন্স চেগশন হো বো  োওশর। 

 (ঠ) সব-দসক্সন ১ ওফ দসক্সন ২৩ গী েখো ো এগ্রীব্দ পরসন অেনো দফোেন অ ুগো 
দেো ননো এশফম শবি অেসুিং ফোইে দতৌবো  োই। 
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 (ড) অমতোপ্পো িোফে চেরবসু েশরক ৈুম্নো পনবো  োই। 

 ৩) এক্ত অশসগী েখো ো দ েশখবো রুে খুশ িংেক পোরশে োমেন্তকী হোউস অশনেক্তো পুম োক্কশন। 
নুশেৎ ৩০ শনগী েনুিং ো রুে অ ু পোরশে োমেন্তগী দসসনশ িং ু ো পুম োমখৌগ বশন। কশরগুম্বো 
রুে অ ু ো দ েম োক-দ েশজন দতৌগ বো ওইরবসু রুে অ ুগী অতোিং ো  োশনিং বো পোে বো 
চেরসু হোন্নো দ েম োমখৌবো অশসশন। 

BRAHM AVTAR AGRAWAL 

Addl. Secretary to Govt. of India. 

 

 

 

 

 

 

 

 

েুমহোিংেবো নুপীগী সেশত্ত (এক্সমতন্সন) এক্ত ১৯৫৯ 

এক্ত নম্বর ৬১ ওফ ১৯৫৯ 

[২৪ শ মসম্বর, ১৯৫৯] 

েুমহোিংেবো নুপীগী সেশত্তগী (এক্ত, ১৮৭৪ গী) খুম োিংৈোবো ফিংহন্ননবো এক্ত অেশন, েশসগী এক্ত 
অশস ইশি োগী েফেশ িং ো দহৌশজকেশক্ক ওইনশ  ৈৎনবো দহৌশদ্র। 
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শরপোশিক ওফ ইশি ো নো ৈহী ১০ শুরকপগী ৈহী ু ো পোরশে োমেন্ত নো দেো অেো ওইনো পোস 
দতৌ ুনো, েখো ো চেশরবো অশসগী েতুিং ইন্নো ৈৎনহশি। 

 ১) এক্ত অশসনো অহোনবো ৈত্থরকশখবো অেসুিং শেিংম োে ফিংবো- 

 (ক) এক্ত অশসবু েুমহোিংেবো নুপীগী সেশত্তগী (এক্সমতন্সন) এক্ত, ১৯৫৯ হো নো খঙনন। 

 (খ) দসমেে দগোভননমেন্তনো ওশফশসম ে দগমজতকী ওইবো দনোশতসকী খুত্থোিং ো নুশেৎ অেো 
দেপতুনো এক্ত অশসবু ৈৎনহগশন হো বো শন ে চে। 

 ২) দসক্সন ২  ো অমহোিংবো  ম্লকপো :- 

 েুমহোিংেবো নুপীগী সেশত্তগী এক্ত, ১৮৭৪ (৩ ওফ ১৮৭৪) গী দসক্সন ২ গী েতুিং ইন্নো, 
১ নমভম্বর ১৯৫৬ কী েেোঙ ো দ োক্লকপো  োে অ ুবো অওনবো অেো হোন্নো জমু্ম কোশির 
 োও নো ইশি োগী অমতোপ্পো  রুক পুম্ব ো ৈৎনহনবো হো বো অ ুগী েহুত্তো ইশি োগী পোতন 
শব দেিশ িং  োও নো ইশি ো পুম্ব ো ৈৎনহনবো অশসশন। 

 ৩) দসক্সন ৬ তো অমহোিংবো  ম্লকপো :- 

 সব-দসক্সন (২) ওফ দসক্সন ৬ কী শরশন্সপোে এক্ত কী েক েখো ো পীশরবো সব-দসক্সন 
অশসবু শ মিোকপো :- 

 (২) দসক্সন ২  ো  োওশরবোশসগী ে ক্তো, সব-দসক্সন (১)  ো পীশরবশ িং অশস েখে 
ক োগী দপোশেশস ওফ ইনু্সমরন্সতো এেোই দতৌগশন, েশস ো ইশ ে অেো পীরক্ক বশ িং 
অ ুশ - 

 ক) শহিু, েু েেোন, শসখ নত্রগো দজন নো- 

 ১) ৩১ শ মসম্বর ১৯১৩ গী েতুিং ো েোদ্রোসতো নত্রগো 

 ২) ১ এশরে ১৯২৩ গী েতুিং ো দেশর  ৱুমেন্স দরোপরশত (এক্সমতন্সন) এক্ত, ১৯৫৯ 
হো বশ  েুমহোিংেবো নুপীগী সেশতগী এক্ত অশস ৈৎনবো দহৌশদ্রনঙগী েোমঙোইন্নো 
দতশরমতোশর অে ো দহক্তো  ুনো  মিোকশখবো। 
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 ৩) দেশর  ৱুমেন্স দরোপরশত এক্ত, ১৯৫৯ অশসনো ৈৎনবো দহৌবো নুশেত্তগী নত্রগো 
ৈৎনবো দহৌবদ্গী দতশরমতোশর অে ো দহক্তো এক্ত অশস  মিোকশখবো। 

 খ) দেশর  ৱুমেন্স দরোপরশত (এক্সমতন্সন) এক্ত, ১৯৫৯ অশসনো ৈৎনরকপো নুশেত্তোগী 
নত্রগো েতুিংদ্গী, বুশধস্ত অেনো দতশরমতোশর অে ো দহক্তো এক্ত অশস  মিোকশখবো। 

৪) ১৯৫০ গী এমেিমেন্ত এক্ত ৩০- 

  ুশন ন দতশরমতোশর এক্ত ১৯৫০ (মেোস) গী দ  ুুেগী পোতন এ দ্গী দেশর  ৱুমেন্স 
দরোপরশত এক্ত, ১৮৭৪ গো েশর চেনবো িোফে অ ু  োওহোমিোই হো বো অশসশন। 

৫) শরশপে হো বশ  ওশফশসম শি দেো অেবু ৈৎনহিবো অেশ  দ শভিং দতৌমহৌবো- 

 কশরগুম্বো এক্ত অশসনো ৈৎনশদ্রনঙ ো দতশরমতোশর অে ো দেো অেো ৈৎনরম্লবো অ ুগো 
শরশন্সপোে এক্ত অশসসু দেো অশসদ্গী দ ে রকপো এক্ত ওইরগশ  হোন্নোগী দেো অ ুসু দ ভ 
দতৌরগো  েগশন অ ু নত্রগো দেো অ ু এক্ত অশস ৈৎনরকপ ো অ ুে শ িংশজনিগশন। 

 েখো ো পশিবশ িং অশস দেো অ ুনো শ িংশজনশখব ো দ োকহিবো- 

 ক) দেো অ ুগী েখো ো ৈত্থরম্বো হোন্নোগী  বক-দ ৌরে, 

 খ) কনোগুম্বগী হক, অশ িংবো  ম্বো নত্রগো দতৌফেম োকপো, খুম োিংৈো বো নিংহনশখবো, নত্রগো 
েতেগী েতুিং ইন্নো দহনগৎেকপশ িং, 

 গ) কশরগুম্বো েখেগী  শি নত্রগো চৈরোক পীশখবো চেবো, 

 ঘ) েেোিং ো পনশিবো অশ িংবো, দতৌফে দ োকপো  বক, চৈরোক,  শি অশসবো েশর চেনবো 
শ শজন-হুেশজনবগী, শেমগে দরোশসশ িং, অশসনশৈিংবগী  বকশ িং ো, অপনবো অেত্তো 
শপশব নো, এক্ত অশস পোস দতৌম  হো বগী েওিং ো ৈৎত্থবো অশসশন। েখো তোনো পিব ো, 
দেো অশসগী েখো ো পো খৎশখবো  বক-দ ৌরেশ িংবু শরশন্সপোে এক্ত অশসগী েখো ো অ ুে 
পো খৎপো হো নো চে। দ ৌওিং অশস শরশন্সপোে এক্ত অশসনো কশরগুম্বো অমহোিংবো অেো 
পুরশরফোওবো ওইগশন। 
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শ   োওশর দরোশহশবজন এক্ত, (১৯৬১) 

এক্ত নম্বর ২৮ ওফ ১৯৬১ 

[২০ দে, ১৯৬১] 

অউনমপোৎ শপবো নত্রগো দেৌবগী দ ৌওিং ো অশ িংবো  ম্বগী এক্ত। 

শরপশিক ওফ ইশি োনো ৈশহ ১২ শুরকপগী ৈহী ু ো পোরশে োমেন্ত নো দেো অেো ওইনো পোস 
দতৌ ুনো, েখো ো চেশরবো অশসগী েতুিং ইন্নো ৈৎনহশি। 
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১. এক্ত অশসনো অহোনবো ৈৎনরকপো অেসুিং শেিংম োে ফিংবো- 

 ক) এক্ত অশসবু  োওশর দরোশহশবজন এক্ত, (১৯৬১) হো বশ  অউনমপোৎ শপবো নত্রগো 
দেৌবগী দ ৌওিং ো অশ িংবো  ম্বগী এক্ত অশসবু খিংনন। 

 খ) জমু্ম কোশির গী দেি  োওনো ইশি ো পুম্বো ো ৈৎনরগো চে। 

 গ) দসমেে দগোভননমেন্ত নো ওশফশসম ে দগমজতকী ওইবো দনোশতসকী খুত্থোিং ো নুশেৎ অেো 
দেপতুনো এক্ত অশসবু ৈৎনহনগশন হো বো শন ে চে। 

২.  োওশর হো শরবোশস ক োইবু দকৌবমগ? 

 এক্ত অশসগী েতুিং ইন্নো েন- ুে সেশত নত্রগো েরুওইবো দৈকশসন দ ৌরোিংগো েশর 
চেনবো দপোৎেেশ িং  োইমরশক্ল নত্রগো ইিোইমরশক্ল শপবগী  োনবো অ ুবু  োওশর হো নো 
খঙনন। 

 ক) েুমহোিংবোগী পোশতন অেনো েুমহোিংবোগী পোশতন অে ো পীবো, নত্রগো 

 খ) েেো-েপো ওইবশসিংনো েুমহোিংশেবো েীওই অনীেক্তো নত্রগো অে ো নত্রগো েীওই অেনো 
েুমহোিংশেবো েীওই অনীেক্তো নত্রগো অে ো নত্রগো অমতোপ্পো েীওই অে ো পীবো অশসশন। 

  োওশর শপবোগী দ ৌওিং অশস েুমহোিংবো নুশেৎ নত্রগো অ ুগী েেোঙ অ ুগো েুশিে 
পোরমসোমনে দেো ( শর োত) কী েতোিং নো েহর পীবো অশস পোঙম োকই। 

এক্সমেমনসন ২: “দভেুএবে দসকুুশরশত” হো বশ   োম্নো েরুওইবো দৈকশ ন দ ৌরোিংগী 
 বক অ ুবুশন, ইশি োন দপনোে দকো  (৪৫ ওফ ১৮৬০) গী দসক্সন ৩০ গী েনুিং সু 
িোহমথোক অশসেক েোন্ননো  োওই। 

৩.  োওশর পীবো নত্রগো দেৌবগী  বক পোিংম োকপ ো দপনোেশত শপবো 

 ১) এক্ত অশসনো ৈৎনরকপদ্গী দহৌনো, কশরগুম্বো েীওই অেত্তনো  োওশর পীবো নত্রগো দেৌবো 
নত্রগো পীননবো-দেৌননবো শ িম্বো দ োক্লবশ  েীওই অ ু দপনোেশত হো বশ   শি ওইনো 
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ৈশহ ৫ দ্গী তো নো দজে ো  েগশন দেো নন ফোইন ওইনো েুপো েীশ িং ১৫ শ হনগশন, 
 োওশরগী েেেনো দহিগশ  অনী অশসগী েনুিং োগী অমহনবো অ ু শ হনগশন। 

 দকোিন নো িোম ে শবৈোর দতৌরকপো েতে ো খরো দতোঙোনবো ৈপ-ৈোবো েরে খরদ্গী 
দজে ো  ম্বগী চৈরোক অ ু ৈহী ৫ দ্গী হথরকপো  োই। 

 ২) সব-দসক্সন (১)  ো পনশিবশ িং অ ুনো েখো ো শপশরবশ িং অশস ো কশরগুম্বো েশর অেত্তো 
চেনমরোই : 

 ক) কশরগুম্বো েখে অেত্তগী হো নবো চেতনো েুমহোিংবো েতে ো েুমহোিংবোগী চকনুো 
অ ুনো ফিংশেবো খুম োেশ িং। 

কশরগুম্বো েখে অেত্তগী হো নবো চেতনো েুমহোিংবো েতে ো েুমহোিংবোগী বর অ ুনো 
ফিংশেবো খুম োেশ িং। হো শরবো খুম োেশ িং অশস এক্ত অশসগী েতুিং ইন্নো শন ে অে ো 
শেস্ত অে ো ৈনশ িগো  েগশন। ফিংশেবো খুম োে অ ু খুম োে অ ুবু তশম্লবো েীওই 
অ ুগী চেজবো  োক অ ু গী দহেহিনবো খিংহিকশে ৈৎনবীগী েতুিং ইন্নো দতৌবো 
খুম োেগীশ  অকো বো চেমত। 

৪.  োওশর দেৌবগী দপনোেশত – কনোগুম্বো েীওই অেনো খুত্থোিং অইরসু খুত্থোিং নত্রবসু বর-
চকনুো অশনগী েেো-েপো নত্রগো েশর-েতো অহে-েেনশ িংদ্গী  োওশর দেৌরম্বো দ োক্লবো, 
েীওই অ ু  োওশর দেৌবগী  শি ো দজে ো  ো ৬ তগী তো নো চেহনগশন, েশসনো ৈহী ২ 
ফোওবো  োঙমতোরকপো  োই অ ুগো ফোইন েুপো েীশ িং ১০ শু দেৌগশন। 

 অ ুবু দকোিনকী অ োবো চেরবশ  েরুওইবো ৈপৈোবো দতোঙোনবো েরে চেরবশ  চৈরোক অ ু 
 ো ৬ তো হথরকপো  োনো চে। 

৪ক. এ ভরশতসমেন্ততো দবন দতৌবো : 

 ক) কনোগুম্বো েীওই অেনো েৈো নুপো নত্রগো েৈো নুপী েুমহোিংবগী িোফেগ েশর চেনন 
েহোশক্ক চেশরবো েন- ুে সেশত্ত চপ ো নত্রগো করবোরগী  রুক খরো শপগশন হো বনশৈিংবো 
িোফে এ ভরশতস দতৌবো  োম । েশস ো েহোশক্ক েৈো নত্তবো অনত েশর-েতোগী 
েুমহোিংবোগীবু ওইরবসু এ ভরশতস অশস ো অশ িংবো চেগশন। 
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 খ) দক্লোস ক)  ো পশিবো িোমরোে অশসগী েতোিং ো দৈমফোিং নে ুনো নত্রগো কশরগুম্বো েখে 
অেত্তোগী পোওমজে ওইনো দৈ ো নে ুনো  মিোক্লবশ , ে ুগী চৈরোক ওইনো  োেদ্রব ো 
অ ুগী চৈরোক ওইনো  োেদ্রব ো  ো ৬ তগী তো নো ৈহী ১ ফোওবো দজে ো চেহনবো নত্রগো 
ফোইন  োওনো েুপো শেশ িং ১৫ ফোওবো শ হনগশন। অ ুবু দেোিনকী দতোঙোনবো অ োবো চেবো 
দ োক্লবশ  দজে ো চেবো অ ু  ো ৬ কী েখো ো ওইরকপো  োই। 

৫.  োওশর পীবো-দেৌব ো  ুেফে ওইবো এশগ্রমেন্ত পুম্নেক ৈৎনবো অেত্তো  োমরোই। 

৬.  োওশর অ ুগী কোন্নবো েহোক্কী দেো নবী নত্রগো দেো নবী অ ুগী আইনগী েতুিং ইন্নো চেবো 
শু োিং হো বশ  দহ র  ো েীওই অ ুনো পীগ বশন। 

 ক) কশরগুম্বো  োওশর অ ু েুমহোিংশদ্রনঙ েেোিং নত্রগো েুমহোিংেবো েতুিং  ো ৩ গী েনুিং নত্রগো 

 খ) েুমহোিংবো নুশেত্তো ফিংবো  োওশর নত্রগো েুমহোিংেবো েতুিং  ো ৩ গী েনুিং ো, নত্রগো 

 গ) কশরগুম্বো নুপী অ ুনো অঙোিং ওইশরনঙ ৈহী ১৮ শুশদ্রনঙ হো বশ  েোইনর ওইশরনঙ ো 
ফিংবো  োওশর ওইরবশ  ত্রস অে ো েতে খরগী ওইনো শপরগো দকোন্নো নুপী অ ু ো 
শ ন্নগ বশন। 

 (২) কশরগুম্বো েীওই অ ুনো সব-দসক্সন (১) গী েখো ো েন- ুে অেত্তো পীম োরবশ  সব-
দসক্সন (৩) গী েখো ো েহোকপু দজে ো  ো ৬ তগী তো নো চেহনগশন ে ুনো ৈহী ২ ফোও 
ফোইন শেশ িং ৫ দ্গী তো নো দেৌরগো  শি শপগশন। ফোইন অশস শেশ িং ১০ ফোওবো 
ওইরকপসু  োই। 

 (৩) সব-দসক্সন (১) গী েখো ো, নুপী অ ুনো কশরগুম্বো শ শখবো দ োক্লবো অ ু ওইরগশ  
েহোশক্ক শু োিং (আইনগী শন ে েতুিং ইন্নো) অ ুনো েীওই ুদ্গী নুপী অশ গী েশেিং ো চেবো 
েন- ুেশ িং দেৌশ নবো  োগশন। 

 কশরগুম্বো নুপী অ ুনো েুমহোিংবো েতুিং ৈহী ৭ কী েনুিং ো শ বো নত্রগো দ োইবো অকোইবো 
অরোনবো েরে নত্তব ো ে োগী শ জশখবো ওইরবশ  েহোশক্ক েন- ুে অ ু 

 ক) কশরগুম্বো েৈো চেত্রবশ  েেো-েপো ো ফিংহনগশন। নত্রগো 
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 খ) কশরগুম্বো েৈো চেরগনো েৈো অ ু ো ফিংহনবো নত্রগো ত্রোন্সফর দতৌব ো খরো শ থবো 
চেরগনো ত্রস অে ো অঙোিং ু ো শপশদ্রনঙ ো  েগশন। 

 (৩ক) সব-দসক্সন (২) গী েখো ো েরোে চেরবো েীওই অ ুনো সব-দসক্সন (১) গী েখো ো 
নত্রগো সব-দসক্সন (৩) গী েখো ো েন- ুে অ ুগী েপু ওইশরবো নুপী অ ু ো নত্রগো েহোশক্ক 
েেো-েপো, েৈো নত্রগো দহ রস তো খুশ ন্নদ্রবশ  েীওই অ ু  শি ফিংগশন। দেো নন দকোিন 
নো  শি শপবতো নত্তনো অইবো িোমরোে অে ো েন- ুে অ ু নুপী ে ো ু ো নত্রগো েহোশক্ক 
েৈো, েেো-েপো নত্রগো দহ রসতো খুৎশ ন্নদ্রবশ  েরোে চেরবো েীওই অশসদ্গী নুপী অ ুগী 
েন- ুে অ ুগী েেে ৈপৈোবো েীওই ুদ্গী দেৌখৎকশন ফোইন অেো ওইনো অ ুগো নুপী 
অ ু ো নত্রগো নুপী অ ুগী েীওইশ িং ো শ ন্নগশন। হো শরবো েরোে চেরবো নুপো অশস ো 
অহোনব ো েন- ুে অ ু নুপী ু ো নত্রগো েহোশক্ক েীওইশ িং ো খুৎশ ন্ননবো েতে অেো 
পীগশন েশস ো দ ো রক্লকোিো ফোইন (ে ক্ত পনশখবো) অ ু দেৌখৎকশন। 

 ৪) দসক্সন অশস ো পশিবশ িং অশস দসক্সন (৩) নত্রগো দসক্সন (৪)  ো অকো বো অেত্তো 
চেমরোই। 

৭. আইন্ নো  ো বো দ ৌওিংশ িংবু খঙশজনবো- 

 ১) দকো  ওফ শিশেমনে দরোশস ুর, ১৯৭৩ (২ ওফ ১৯৭৪)  ো পশিবো িোমরোে অশস 
ন্ততবো অমতোপ্পো ইমিোই বশন। 

 ক) দেমত্রোমপোশেতোন দেশজমিি নত্রগো জুশ শসম ে দেশজমিি তগী তোবো দকোিননো 
এক্ত অশসগী েখো ো দকস অেত্তো পো মরোই বশন। 

 খ) এক্ত অশসগী েখো ো দকোিন অেত্তনো ওমফন্স হো বশ  আইন নো  ো বো দ ৌওিং 
অশসশগ েতোিং ো খঙেবো িোফে ওইনো  মম্লোই বশন। অ ুবু েখো ো পশিবো শফভে 
খর শ  দকোেম োকপো চেগশন। 

 ১) ওমফন্স অশস ো  োওশরবো অৈুম্বশ িং পুশেস শরপতন নো নত্রগো দনোমেজ অেো 
চেজবদ্গী খঙেকপো, নত্রগো 



27 
 

 ২) আশগ্রব্দ পোরসন নত্রগো েেো-েপো নত্রগো েশর-েতো নত্রগো  কখঙেবো 
দিেমফ র ইনশস্ততুুসন নত্রগো ওরগোনোইমজসন অেগী খত্থোিং ো েোকপো 
কেমেন। 

 গ) এক্ত অশসগী েখো ো, দেমত্রোমপোশেতোন দেশজমিি নত্রগো জুশ শসম ে দেশজমিি 
(ফর্স্ন ক্লোস) অেনো েরোে চেরবো েীওইবু চৈরোক পীবো েতে ো আইন্  গী ৈপ ৈোবো 
অ োবো চে। 

 ২) এক্ত অশসগী েখো ো, ওমফন্স অেো দ োক্লকপ ো পো খৎক বো দ ৌ োিংশ িং ো দকো  ওফ 
শিশেমনে দরোশস ুর, ১৯৭৩ (২ ওফ ১৯৭৪) গী দৈের ৩৬ তো পশিবো অ ু  োওমরোই। 

 ৩) আইন্  ক োেগী েতুিং ইন্নো ওইরবসু আশগ্রব্দ পোরসন অ ুনো ওমফন্স অেগী েতোিং ো 
েীওই অেবু েরোে চেমর হোইনো দহক্তো দেৌবো  োমরোই হো বো এক্ত অশসগী েখো ো পশি। 

৮. িোম ে শবৈোর দতৌবো  োবো েরে েুন্নো খঙেবো দ ৌওিং হো বশ  দকোগশনমজবে ওইবো 
অেশ  বোইমেবে – নন-কেোওমিবে ওইবো ওমফন্সশ িংগী েতোিং ো- 

 ১) এক্ত অশসগী েখো ো দকো  ওফ শিশেমনে দরোশস ুর, ১৯৭৩ (২ ওফ ১৯৭৪) গী 
েতুিং ইন্নো কশরগুম্বো দকোগশনমজবে ওমফন্স ওইরবশ - 

 ক) ইনমভশর্স্মগসন দতৌবো  োই, 

 খ) দসক্সন ৪২  ো  োওবো দকো  ওফ শিশেমনে দরোশস ুর গী িোমরোেশ িং নত্তবসু 
 োওগশন, 

 গ) অেশসিং দেশজমিি কী অ োবো  োও নো নত্রগো িোরন্ত অেো  োও নো েীওই অ ুবু 
এমরস্ত দতৌনবো পো খৎপো  বকশ িংসু  োওগশন। 

 ২) এক্ত অশসগী েখো ো ওমফন্স খুশ িংেক নন- বোইমেবে এন নন-কেোওমিবে 
ওইগশন। 

৮ক. অককনবো দকস খর ো  োশখ পুম োক্তব  েোম োকনবো অিোবশ িং- 
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 দসক্সন ৩ গী েতুিং ইন্নো েীওই অ ুনো  োওশর দেৌব ো েমতিং পোিংেম্বো দ োক্লবো নত্রগো 
দসক্সন ৪ গী েতুিং ইন্নো  োওশর দেৌরম্বো অ ুশ  ে োবু েরোে চেমত হো নো ে োনো  োশখ 
শ জগ বশন। 

৮খ.  োওশর দরোশহশবজন ওশফসরস ( োওশর দেৌবো শ িংনবো ওশফসর) 

 ১) এক্ত অশসগী েতুিং ইন্নো, েম্  অশস ো অশতক ৈোমর খঙেবো েীওইশ িংবু দেি 
দগোভননমেন্ত কী  োওশর দরোশহশবজন ওশফসর ওইনো খনগশন। 

 ২)  োওশর দরোশহশবজন ওশফসর গী দ ৌ োিংশ িং- 

 ক) এক্ত অশসগী েখো ো চেশরবো ৈৎন-প োপ অশস ৈৎনবো  োব্রো- ো ব্রো হো বনশৈিংবো 
দ িংশ নগশন। 

 খ)  োওশর দেৌবো নত্রগো দেৌব ো দতিংবোিংবশ িংদ্গী ঙোকম োকনবো  বক পো খৎপো। 

 গ) এক্ত অশসগী েখো ো ইশভম ন্স কমিক্ত দতৌবো। 

 ঘ) দেি দগোভননমেন্ত নো ওককননো পী রকপো  বক পোিংম োকপো। 

 ৩) ওশফশসম ে দগমজি কী িোমরোে অে ো দেি দগোভননমেন্ত নো এক্ত অশসগী েখো ো 
 োওশর দরোশহশবজন ওশফসর নো পো শরবো জুশরসশ ক্সন অ ুনো েনুিং ৈনব ো চেশরবো 
দ োশসম ে িোরকনশ িংগী েরক্তগী এ ভোইজশর দবো ন দেম্বন ওইনো ৫ দ্গী দহন্নো খন্নবো দেি 
দগোভননমেন্ত নো শ শি। েশসনো  োওশর দরোশহশবজন ওশফসরশ িংবু  বক পোিংম োকপো 
েতে ো দহন্নো েশতক ৈোনো  বক অ ু পোিংম োকনবো দতৌবশন। 

৯. শন েশ িং দ ম্নবো  শক্ত (পোির) :- 

 ১) ওশফশসম ে দগমজি অেগী িোমরোে অেো দ োকু্তবো দসমেে দগোভননমেন্ত নো শন েশ িং 
এক্ত অশসগী েতোিং ো দ শম্ম। 

 ২) েেোঙ ো শ শজন্নরম্বো পোির গী েতোিং ো েরেৈোনো খঙবো চেত্রগসু, শন েশ িং অশসনো 
ফিংহশিবো অশসশ - 
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 ক) অৈিংবো দফোেন ফিংিবো খুম োেমপোৎশক শের্স্ ফজনো দসম্লগো  ম্বো অেসুিং েশর 
চেনবশ িং (িোম োক অ ুগো) ফজনো  ম্বো (মসক্সন ২ ওফ দসক্সন ৩)। 

 গ) এক্ত অশসবু ফজনো ৈেোইবো ফজনো ই-পোও ফোওন ুনো দপোশেশস অেসুিং এক্সন 
দেৌখৎপো। 

 ৩) দসক্সন অশসগী েখো ো দ শম্লবো রুে খুশ িংেক পোরশে োমেন্ত কী হোউস অশনেক্তো 
েমখো গী দসসন ৈত্থশরনঙ ো দেোইশদ্রনঙ ো পুম োক্ক বশন। হো শরবো দসসন অশস নুশেৎ ৩০ 
শনগী ওইগশন। অ ুগো রুে অশস হোউস অশনেকনো  োরোকোিতো রুে অশস দ মম্ল  োমর 
হো নো দেৌগশন অ ুনত্রবশ  হোন্ননো খঙ নো কশরসু ৈৎনবো  োমরোই। 

১০. রুে দ ম্বো ো দেি দগোভননমেন্ত কী পোির- 

 ১) এক্ত অশসগী দ ৌ োিং ক ো পোিংম োকনবো ওশফশসম ে দগমজি তো িোমরোে অেো 
দ োখিুনো শন েশ িং দ েগশন। 

 ২) েেোঙ ো শ শজন্নরম্বো পোিরবু খঙেু বো চেরবসু অশসগুম্বো শন েশ িংনো েখো ো পীশরবো 
শহরেশ িং অশস ো শপশরবো খুম োিংৈোবো অ ুশ - 

 ক) সব-দসক্সন (২) ওফ দসক্সন ৮খ গী েতুিং ইন্নো  োওশর দরোশহশবজন ওশফসর নো 
পোিংম োকপো  োবো অমহনবো দ ৌ োিং খরো চেগশন। 

 খ) দসবমসক্সন (৩) ওফ দসক্সন ৮খ গী েতুিং ইন্নো  োওশর দরোশহশবজন ওশফসর নো 
পো খৎক বো দ ৌ োিংশ িং ো চেবো অ োবো- ো বো খরো চেগশন। 

 ৩) দেি দেশজসমেৈর গী েেোঙ ো দ েিবো রুেশ িংবু অ ুব েতে ো দসক্সন অশসগী 
েখো ো দেি দগোভননমেন্ত কী েেোঙ ো পুম োকু্তনো ৈৎনহন্ননবো দতৌবো অশসশন। 


