
 

 
�রলওেয় িনরাপ�া বািহনী আইন, ২০১৬

( ২০১৬ সেনর ২ নং আইন )
  [৯ �ফ��য়াির, ২০১৬]
     
     
�রলওেয় স�ি�র র�ণােব�ণ, িনরাপ�া ও সুর�ার জন� �রলওেয় িনরাপ�া বািহনী গঠন এবং

উহার িনয়�ণ, শৃ�লা ও পিরচালনার জন� িবদ�মান আইন পিরমাজ� নপূব�ক নূতন আইন
�ণয়নকে� �ণীত আইন

 
�যেহত�  সংিবধান (প�দশ সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ১৪ নং আইন), অতঃপর ‘‘প�দশ
সংেশাধনী’’ বিলয়া উি�িখত, �ারা সংিবধান (প�ম সংেশাধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সেনর ১নং
আইন) িবলুি�র ফল��িতেত ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ� হইেত ১৯৭৯ সােলর ৯ এি�ল পয�� সমেয়র
মেধ� সামিরক ফরমান �ারা জািরক� ত অধ�ােদশসমূহ, অতঃপর ‘‘উ� অধ�ােদশসমূহ’’ বিলয়া
উি�িখত, অনুেমাদন ও সমথ�ন (ratification and confirmation) সং�া� গণ�জাত�ী বাংলােদেশর
সংিবধােনর চত� থ� তফিসেলর ৩ ক এবং ১৮ অনুে�দ িবলু� হওয়ায় উ� অধ�ােদশসমূেহর
কায�কািরতা �লাপ পায়; এবং

�যেহত�  িসিভল িপ�শন ফর লীভ ট�  আপীল নং ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯ এ সু�ীম �কােট� র আপীল িবভাগ
কত� � ক �দ� রােয় সামিরক আইনেক অসাংিবধািনক �ঘাষণাপূব�ক উহার �বধতা �দানকারী সংিবধান
(প�ম সংেশাধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সেনর ১নং আইন) বািতল �ঘািষত হওয়ার ফল��িতেতও
উ� অধ�ােদশসমূেহর কায�কািরতা �লাপ পায়; এবং

�যেহত�  উ� অধ�ােদশসমূহ ও উহােদর অধীেন �ণীত িবিধ, �িবধান, উপ-আইন ইত�ািদ �জাতে�র
কেম�র ধারাবািহকতা, আইেনর শাসন, জনগেণর অ�জ�ত অিধকার সংর�ণ এবং বহাল ও অ�ু�
রািখবার িনিম�, জন�ােথ�, উ� অধ�ােদশসমূেহর কায�কািরতা �দান আবশ�ক; এবং

�যেহত�  দীঘ� সময় পূেব� জািরক� ত উ� অধ�ােদশসমূহ যাচাই-বাছাইপূব�ক যথািনয়েম নূতনভােব আইন
�ণয়ন করা সময় সােপ�; এবং

�যেহত�  প�দশ সংেশাধনী এবং সু�ীম �কােট� র আপীল িবভােগর �দ� রােয়র ��ি�েত সৃ� আইনী
শূন�তা সমাধানকে� সংসদ অিধেবশেন না থাকাব�ায় আ� ব�ব�া �হেণর জন� �েয়াজনীয়
পিরি�িত িবদ�মান িছল বিলয়া রা�পিতর িনকট �তীয়মান হওয়ায় িতিন ২১ জানুয়াির, ২০১৩ তািরেখ
২০১৩ সেনর ১নং অধ�ােদশ �ণয়ন ও জাির কেরন; এবং

�যেহত�  সংিবধােনর ৯৩(২) অনুে�েদর িনেদ� শনা পূরণকে� উ� অধ�ােদশসমূেহর মেধ� কিতপয়
অধ�ােদশ কায�কর রািখবার �ােথ� ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ� হইেত ১৯৭৯ সােলর ৯ এি�ল তািরখ
পয�� সমেয়র মেধ� জািরক� ত কিতপয় অধ�ােদশ কায�করকরণ (িবেশষ িবধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩



সেনর ৬ নং আইন) �ণীত হইয়ােছ; এবং

�যেহত�  উ� অধ�ােদশসমূেহর আবশ�কতা ও �াসি�কতা পয�ােলাচনা কিরয়া �য সকল অধ�ােদশ
আবশ�ক িবেবিচত হইেব �সই�িল সকল ��ক-�হা�ার ও সংি�� সকল ম�ণালয়/িবভােগর মতামত
�হণ কিরয়া �েযাজ� ��ে� সংেশাধন ও পিরমাজ� ন�েম বাংলা ভাষায় নূতন আইন �ণয়ন কিরবার
জন� সরকােরর িস�া� রিহয়ােছ; এবং

�যেহত�  সরকােরর উপিরব�ণ�ত িস�াে�র Railway Nirapatta Bahini Ordinance, 1976 (Ordinance
No. XLVII of 1976) এর িবষয়ব� িবেবচনা�েম উহা পিরমাজ� নপূব�ক �রলওেয় স�ি�র
র�ণােব�ণ, িনরাপ�া ও সুর�ার জন� �রলওেয় িনরাপ�া বািহনী গঠন এবং উহার িনয়�ণ, শৃ�লা
ও পিরচালনার জন� নূতনভােব আইন �ণয়ন সমীচীন ও �েয়াজন;

�সেহত�  এত�ারা িন�র�প আইন করা হইল :
   
 
সংি��
িশেরানাম ও
�বত�ন

 
১। (১) এই আইন �রলওেয় িনরাপ�া বািহনী আইন, ২০১৬ নােম অিভিহত হইেব।

(২) ইহা অিবলে� কায�কর হইেব।
   
   
 
সং�া

 

২। (১) িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী �কােনা িকছ�  না থািকেল, এই আইেন-

(১) ‘‘ঊ��তন কম�কত� া’’ অথ� ধারা ৫ এর অধীন িনয�� বািহনীর চীফ কমা��া�,
কমা��া� এবং সহকারী কমা��া� পদবীর �য �কােনা কম�কত� া; 

(২)‘‘চীফ কমা��া�’’ অথ� বািহনীর চীফ কমা��া�; 

(৩)‘‘বািহনী’’ অথ� ধারা ৪ এর অধীন গ�ত �রলওেয় িনরাপ�া বািহনী; 

(৪)‘‘বািহনীর সদস�’’ অথ� ঊ��তন কম�কত� া ব�তীত ধারা ৬ এ উি�িখত
বািহনীেত িনয�� �য �কােনা ব�ি�; 

(৫)‘‘িবিধমালা’’ অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধমালা; 

(৬) ‘‘�রলওেয় স�ি�’’ অথ� �রলওেয় �শাসেনর মািলকানাধীন বা িজ�ায় বা
অিধকাের �য �কােনা মালামাল, অথ�, �াবর ও অ�াবর স�ি�, মূল�বান
জামানত বা �াণী।

(২) এই আইেন ব�ব�ত �য সকল শ� বা অিভব�ি�র সং�া �দওয়া হয় নাই, �সই
সকল শ� বা অিভব�ি� Railway Act, 1890 (Act No. IX of 1890) এ �য
অেথ� ব�ব�ত হইয়ােছ �সই অেথ� �েযাজ� হইেব।

   
   
 



আইেনর �াধান�
 
৩। আপাততঃ বলবৎ অন� �কােনা আইেন যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, এই
আইেনর িবধানাবলী �াধান� পাইেব।

   
   
 
�রলওেয়
িনরাপ�া
বািহনীর গঠন

 

৪। (১) Railway Nirapatta Bahini Ordinance, 1976 (Ordinance No. XLVII
of 1976) এর অধীন গ�ত �রলওেয় িনরাপ�া বািহনী এমনভােব বহাল থািকেব
�যন উহা এই আইেনর অধীন গ�ত হইয়ােছ।

(২) িনধ�ািরত সংখ�ক ঊ��তন কম�কত� া এবং বািহনীর সদস� সম�েয় বািহনী
গ�ত হইেব। 

(৩) �রলওেয় িনরাপ�া বািহনী গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধােনর অনুে�দ
১৫২ অনুসাের শৃ�লা-বািহনী �য অেথ� ব�ব�ত হইয়ােছ �সই অেথ� এক� শৃ�লা-
বািহনী হইেব।

   
   
 
ঊ��তন কম�কত� া
িনেয়াগ

 
৫। সরকার িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িত এবং শত� াধীেন ঊ��তন কম�কত� া িনেয়াগ
কিরেব।

   
   
 
বািহনীর
সদস�েদর ��ণী
ও পদময�াদা

 

৬। বািহনীর সদস�েদর পদময�াদা িন�ব�ণ�ত ��ণী এবং �মানুসাের হইেব, যথা:-

(ক) কম�কত� ার ��ণী -

(১) চীফ ই�েপ�র; 

(২) ই�েপ�র; 

(৩) সাব-ই�েপ�র; এবং 

(৪) সহকারী সাব-ই�েপ�র; 

(খ) অন�ান� পদময�াদার ��ণী -

(১) হািবলদার; 

(২) নােয়ক; এবং 

(৩) িসপাহী।
   
   
 
বািহনীর সদস� ৭। (১) চীফ কমা��া�, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িত এবং শেত� , বািহনীর সদস�



িনেয়াগ

 

িনেয়াগ কিরেবন :

তেব শত�  থােক �য, চীফ কমা��া� কত� � ক �মতা�া� অন� �কান ঊ��তন
কম�কত� াও এই ধারার অধীন বািহনীর সদস� িনেয়াগ কিরেত পািরেবন।

(২) িনেয়াগ �াি�র পর বািহনীর �েত�ক সদস� এই আইেনর তফিসল �মাতােবক
চাক� িরেত িনয� ি�র সনদ পাইেবন এবং �কােনা কারেণ তাহার নাম বািহনীর সদস�
বা বািহনী হইেত বাদ �দওয়া হইেল, উ� সনদ বািতল হইয়া যাইেব।

   
   
 
বািহনীর
ত�াবধান এবং
�শাসন

 

৮। (১) বািহনীর ত�াবধান সরকােরর উপর ন�� থািকেব।

(২) বািহনীর �শাসন চীফ কমা��াে�র উপর ন�� থািকেব এবং িতিন এই আইন
এবং িবিধ অনুযায়ী, বাংলােদশ �রলওেয়র মহাব�ব�াপক এর ত�াবধােন, কায�
স�াদন কিরেবন। 

(৩) ঊ��তন কম�কত� া এই আইেনর অধীন �দ� �মতাবেল বািহনীর সদস�েদর
উপর �মতা �েয়াগ এবং কত� �� কিরেবন।

   
   
 
বািহনীর সদেস�র
শাি�

৯। (১) বািহনীর �কােনা সদস� অবাধ�, শৃ�লা ভ�, অসদাচরণ, দুনী� িত, কত� েব�
অবেহলা বা িশিথলতা বা অন� �কােনা কােয�র �ারা িনেজেক কত�ব� পালেন
অেযাগ� �িতপ� কিরবার দােয় �দাষী সাব�� হইেল, িবিধ �ারা িনধ�ািরত
প�িতেত িনেয়াগকারী কত� � প�, কারণ উে�খপূব�ক, িন�ব�ণ�ত �য �কােনা এক বা
একািধক শাি� �দান কিরেত পািরেবন, যথা:

(ক) বরখা�; 

(খ) অপসারণ; 

(গ) বাধ�তামূলক অবসর; 

(ঘ) পদাবনিমত; 

(ঙ) পেদা�িত �িগতকরণ; 

(চ) অনূ�� ১ (এক) বৎসেরর জন� �জ��তা �িগতকরণ; 

(ছ) অনূ�� ১ (এক) মােসর �বতন ও ভাতািদ বােজয়া�করণ; 

(জ) �বতন ব� ি� �িগতকরণ; 

(ঝ) অনূ�� ১ (এক) মােসর �বতেনর সমপিরমাণ অথ� জিরমানা; 



 

 
(ঞ) অনূ�� ১৪ (�চৗ�) িদেনর �কায়াট� ার গােড�  আটক রাখাসহবা ব�তীত ি�ল
(Drill), এ��া গাড�  (Extra Guard), ফ�া�গ (Fatigue) বা অন� িডউ� �দান;
বা 

(ট) িতর�ার। 

(২) উপ-ধারা (১) অনুসাের বািহনীর �কােনা সদেস�র িবর�ে� ব�ব�া �হণকােল
তদ� কিরবার �েয়াজন হইেল ঊ��তন কম�কত� া তাহােক সামিয়ক বরখা� কিরেত
পািরেবন এবং সামিয়ক বরখা�কালীন সমেয় তাহার চাক� িরর সনদ অকায�কর
থািকেব। 

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন �দ� আেদেশর িবর�ে�- 

(ক) চীফ কমা��া� কত� � ক আেদশ �দ� হইয়া থািকেল, বাংলােদশ �রলওেয়র
মহাব�ব�াপক ; এবং 

(খ) কমা��া� বা সহকারী কমা��া� কত� � ক আেদশ �দ� হইয়া থািকেল, চীফ
কমা��া� এর িনকট; 

আিপল করা যাইেব।

(৪) এই ধারার অধীন �দ� আেদেশর িবর�ে� �কােনা আদালেতর িনকট ��
উ�াপন করা যাইেব না।

   
   
 
�রলওেয় কম�চারী
বিলয়া গণ�

 

১০। এই আইেনর িবধানাবলী সােপে�, ঊ� �তন কম�কত� া এবং বািহনীর সদস�
Railway Act, 1890 (Act No. IX of 1890) এর অধ�ায় VIA ব�তীত অন�
সকল অেথ� �রলওেয় কম�চারী বিলয়া গণ� হইেবন এবং �রলওেয় কম�চারীেদর
জন� �দ� সুিবধািদর অিধকারী হইেবন এবং �রলওেয় কম�চারীেদর ন�ায় �মতা
�েয়াগ কিরেত পািরেবন।

   
   
 
ঊ��তন কম�কত� া
এবং বািহনীর
সদস�েদর কত�ব�

১১। �েত�ক ঊ��তন কম�কত� া এবং বািহনীর সদেস�র দািয়� হইেব িন�র�প, যথা:

(ক) ঊ��তন কত� � প� কত� � ক আইনস�তভােব �দ� সকল আেদশ অিবলে�
�িতপালন করা; 

(খ) �রলওেয় স�ি�র র�ণােব�ণ, িনরাপ�া �দান এবং র�া করা; 

(গ) �রলওেয় চলাচেল �য �কােনা বাধা দূর করা; 

 



 

(ঘ) �রলওেয় যা�ী এবং যা�ী এলাকার অিধকতর িনরাপ�া ও সুর�া
িনি�তকে� �রলওেয় পুিলশেক সহায়তা �দান করা; 

(ঙ) Railway Act, 1890 (Act No. IX of 1890) এর িবধান অনুযায়ী �রলওেয়
কম�চারীর উপর অ�প�ত দািয়�, �েযাজ� ��ে�, পালন করা; 

(চ) �রলওেয় এলাকায় আইন শৃ�লা ও িনরাপ�া র�ার জন�, ���মত, আইন
�েয়াগকারী শৃ�লা বািহনী, সং�া এবং �শাসনেক �েয়াজনীয় সহায়তা �দান
করা; এবং 

(ছ) সরকার কত� � ক, সময় সময়, অ�প�ত বা িনেদ� িশত দািয়� পালন করা। 

ব�াখ�া। দফা (ঘ) এর উে�শ� পূরণকে�-

(ক) ‘‘যা�ী’’ অেথ� �বধ �েকট বা পাশ �ারা ��েন �মণকারী ব�ি�; এবং 

(খ) ‘‘যা�ী এলাকা’’ অথ� �রলওেয় ��শন, �াটফরম, ইয়াড�  ও ��ন এবং যা�ী
সাধারণ কত� � ক ব�ল ব�ব�ত হয় এমন এলাকাও ইহার অ�ভ� � � হইেব।

   
   
 
পেরায়ানা ব�তীত
ত�ািশ,
��ফতার, ইত�ািদ
কিরবার �মতা

 

১২। (১) ঊ��তন কম�কত� া বা বািহনীর সদস�, ম�ািজে�েটর আেদশ বা পেরায়ানা
ব�তীত, িন�ব�ণ�ত কারেণ �য �কােনা ব�ি�েক ��ফতার কিরেত পািরেবন, যিদ-

(ক) �রলওেয় স�ি�র িবষেয় ৬ (ছয়) মােসর ঊে�� কারাদে� দ�নীয় �কােনা
অপরােধর সিহত উ� ব�ি�র সংি��তা থােক বা রিহয়ােছ বিলয়া
য� ি�স�তসে�হ হয়; বা 

(খ) য� ি�স�তভােব িব�াস কিরবার কারণ থােক �য, �রলওেয় স�ি� চ� ির বা
�িতসাধন ও অপরাধ সংঘটন কিরবার উে�েশ� উ� ব�ি� �রলওেয় সীমানার
মেধ� আ�েগাপন কিরবার ��িত �হণ কিরেতিছল। 

(২) যিদ �কােনা ঊ��তন কম�কত� া বা হািবলদার পদময�াদার িনে� নেহন এমন
�কােনা বািহনীর সদেস�র িব�াস কিরবার য� ি�সংগত কারণ থােক �য, �কান
ব�ি� কত� � ক উপ-ধারা (১) এ ব�ণ�ত �কােনা অপরাধ সংঘ�ত হইয়ােছ বা হইেতেছ
এবং ত�ািশ পেরায়ানা সং�হ কিরবার �েয়াজনীয় সমেয়র মেধ� অপরাধী
পলায়ন কিরেত পাের বা অপরােধর আলামত ন� কিরেত পাের, তাহা হইেল
িতিন, ম�ািজে�েটর আেদশ বা পেরায়ানা ব�তীত, তাহােক আটক এবং তৎ�ণাৎ
তাহার �দহ ও তাহার দখেল থাকা মালামাল ত�ািশ কিরেত পািরেবন এবং উ�
ব�ি�েক ��ফতার কিরেত পািরেবন। 

(৩) এই ধারার অধীন ত�ািশ বা ��ফতােরর ��ে�, এই আইেনর িবধানাবলীর
সিহত অস�িতপূণ� না হওয়া সােপে�, Code of Criminal Procedure, 1898



(Act No. V of 1898) এর িবধানসমূহ �েযাজ� হইেব।
   
   
 
��ফতার পরবতী�
কায��ম

 

১৩। �কােনা ঊ��তন কম�কত� া বা বািহনীর সদস� ধারা ১২ এর অধীন �কােনা
ব�ি�েক ��ফতার কিরেল, উ� ��ফতারক� ত ব�ি�েক যথাশী� স�ব �কােনা
পুিলশ কম�কত� ার িনকট বা, পুিলশ কম�কত� া না থািকেল, িনকটতম থানায় হািজর
কিরেবন।

   
   
 
ঊ��তন কম�কত� া
ও বািহনীর
সদস�গেণর
কত�ব� পালন  

১৪। (১) �েত�ক ঊ��তন কম�কত� া এবং বািহনীর সদস�, এই আইেনর
উে�শ�পূরণকে� সাব��িণক কত�ব�রত বিলয়া গণ� হইেবন এবং �য �কােনা সময়
বাংলােদশ �রলওেয়র �য �কােনা অংেশ দািয়� পালেন বাধ� থািকেবন।

(২) �কােনা ঊ��তন কম�কত� া বা বািহনীর সদস� এই আইেনর অধীন িনধ�ািরত
দািয়�, �মতা ও কত�ব� ব�তীত অন� �কােনা কােয� িনেজেক িনয�� কিরেত
পািরেবন না।

   
   
 
অ� ও
�গালাবার�দ
বহন

 
১৫। সরকার কত� � ক, সময় সময়, �দ� িনেদ� শ ও আেরািপত শত�  সােপে�, িবিধ
�ারা িনধ�ািরত প�িতেত, বািহনীর সদস�গণ অ� ও �গালাবার�দ বহন ও
অ�সহ কত�ব� পালন কিরেত পািরেবন।

   
   
 
বাক-�াধীনতা,
সংগঠন �িত�া,
রাজৈনিতক
কম�কাে�
অংশ�হণ,
ইত�ািদ স��ক�ত
সীমাব�তা

 

১৬। ঊ��তন কম�কত� া এবং বািহনীর সদস�গণ

(ক) অন� �কােনা আইেন যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, �কােনাে�ড ইউিনয়ন, �িমক
ইউিনয়ন, রাজৈনিতক সংগঠন বা ��িণভ�� ��ড ইউিনয়ন বা �িমক ইউিনয়ন
গঠন কিরেত অথবা উহার সদস� বা কম�কত� া হইেত পািরেবন না, বা উহার সিহত
�কােনা �কােরর সং�ব রািখেত পািরেবন না;

(খ) �কােনা ইেলক�িনক িমিডয়া, সংবাদপ� বা �কােনা �কার �কাশনায় �কােনা
সংবাদ, পু�ক, িচ� বা অন� �কােনা �কার দিলল �কাশ বা �কােশ সহেযািগতা
কিরেবন না বা �কাশ কিরবার কারণ হইেবন না; বা 

(গ) �কােনা রাজৈনিতক বা অন� �কােনা উে�েশ� গ�ত সংগঠেনর �কােনা
িমিছল, সমােবশ বা সভায় অংশ�হণ বা ব�ব� �দান কিরেবন না বা অেন�র
�ারা করাইবার উেদ�াগ �হণ কিরেবন না : 

তেব শত�  থােক �য, সরকার বা চীফ কমা��া� বা তৎকত� � ক �মতা�া� কম�কত� ার
পূব�ানুেমাদন �হণ সােপে� �পশা সং�া� দ�তা ব� ি� বা বািহনীর �ােথ�
�পশাজীবী সংঘ বা সংগঠেনর সদস� হইেত এবং উপ-ধারা (খ) এ ব�ণ�ত কায�



কিরেত পািরেবন।
   
   
 
দ�

 

১৭। ধারা ৯ এ ব�ণ�ত িবধােনর সামি�কতােক �ু� না কিরয়া, বািহনীর �কােনা
সদস� যিদ

(ক) �হরাব�ায় �কােনা �চৗিক, ইউিনট বা �পা� বা �হরা�ল িবনা অনুমিতেত
পিরত�াগ কেরন বা উ� কায� কিরেত বািহনীর অন� �কান সদস�েক বাধ� বা
�েরাচনা কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ৩ (িতন) বৎসর স�ম কারাদে�
দি�ত হইেবন। 

(খ) ধারা ১২ এর অধীন দািয়� পালন না কেরন বা অপরাধীেদর সহায়তা কেরন,
তাহা হইেল িতিন অনিধক ৩ (িতন) বৎসর স�ম কারাদে� দি�ত হইেবন ; 

(গ) তাহার অ�, �গালাবার�দ, য�পািত, সাজ-সর�াম, �পাশাক-পির�দ বা
অন� �কােনা সাম�ী, যাহা সরকাির বা বািহনীর স�ি� অথবা �রলওেয় স�ি�,
ই�াক� তভােব িবন� কেরন বা হারাইয়া �ফেলন বা পিরত�াগ কেরন বা অন� �কান
ব�ি�র িনকট হ�া�র কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ৫ (প�াচ) বৎসর স�ম
কারাদে� দি�ত হইেবন ; 

(ঘ) ঊ��তন কম�কত� ার আইনসংগত আেদশ অমান� কেরন বা ঊ��তন কম�কত� ার
�িত অপরাধজনক বল �েয়াগ ও �মিক �দান কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক
৫ (প�াচ) বৎসর স�ম কারাদে� দি�ত হইেবন ; 

(ঙ) দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এ উি�িখত অপরাধ ব�তীত অন� �কান অপরাধ
কেরন, তাহা হইেল, িতিন �দেশ িবদ�মান আইন অনুযায়ী দি�ত হইেবন। 

ব�াখ�া। দফা (ক) এর উে�শ�পূরণকে�-

(ক) ‘‘ইউিনট বা �পা�’’ অথ� বািহনীর সদস� সম�েয় গ�ত �কােনা ইউিনট বা
�পা�; এবং 

(খ) ‘‘�চৗিক’’ অথ� �রলওেয় িনরাপ�ার দািয়ে� িনেয়ািজত বািহনীর �কােনা
ইউিনট বা �পা� �য �ান হইেত �েয়াজনীয় িনরাপ�া, তদ� ও অপােরশনাল
কায��ম পিরচািলত হয়।

   
   
 
অপরাধ িবচারাথ�
�হণ  

১৮। চীফ কমা��া� বা তাহার িনকট হইেত �মতা�া� �কােনা ব�ি�র িলিখত
অিভেযাগ ব�তীত �কােনা আদালত এই আইেনর অধীন �কােনা অপরাধ
িবচারাথ� �হণ কিরেব না।

   
   
 



আমলেযাগ�তা
 
১৯। এই আইেনর অধীন সংঘ�ত �কােনা অপরাধ আমলেযাগ� (cognizable)
হইেব।

   
   
 
আইনগত ব�ব�া
�হেণর
সীমাব�তা

 

২০। অন� �কােনা আইেন যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, �কােনা ঊ� �তন কম�কত� া বা
বািহনীর সদস� কত� � ক, এই আইেনর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘ�ত বা
সংঘটেনর উেদ�াগ �হণ করা হইেল উ� উ��তন কম�কত� া বা বািহনীর সদেস�র
িবর�ে� উ� অপরাধ সংঘ�ত হইবার ৩ (িতন) মােসর মেধ� �কােনা �দওয়ানী বা
�ফৗজদারী কায��ম দােয়র কিরেত হইেব এবং �কােনা �দওয়ানী বা �ফৗজদারী
কায��ম দােয়েরর অনূ�ন ১ (এক) মাস পূেব� এতদসং�া� িলিখত �না�শ
সংি�� ঊ��তন কম�কত� া বা বািহনীর সদস� এবং তাহার িনয়�ণকারী কত� � প�েক
�দান কিরেত হইেব।

   
   
 
সরল িব�ােস
ক� ত কাজকম�
র�ণ

 

২১। এই আইেনর অধীন সরল িব�ােস ক� ত �কােনা কাজকেম�র ফেল �কােনা ব�ি�
�িত�� হইেল বা তাহার �িত�� হইবার স�াবনা থািকেল ত�ন� সরকার,
ঊ��তন কম�কত� া বা বািহনীর সদেস�র িবর�ে� �কােনা �দওয়ানী বা �ফৗজদারী
মামলা বা অন� �কােনা আইনগত কায��ম �হণ করা যাইেব না।

   
   
 
িবিধমালা
�ণয়েনর �মতা

 
২২। এই আইেনর উে�শ�পূরণকে� সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা,
িবিধমালা �ণয়ন কিরেত পািরেব।

   
   
 
রিহতকরণ ও
�হফাজত

 

২৩। (১) এই আইন কায�কর হইবার সে� সে� Railway Nirapatta Bahini
Ordinance, 1976 ( Ordinance No. XLVII of 1976) রিহত হইেব।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিহতকরণ সে�ও উ� Ordinance এর অধীন-

(ক) ক� ত �কােনা কাজ, গৃহীত �কােনা ব�ব�া বা চলমান �কান কায��ম এই
আইেনর অধীন ক� ত, গৃহীত বা চলমান বিলয়া গণ� হইেব;

(খ) গ�ত �রলওেয় িনরাপ�া বািহনীর সকল ঊ��তন কম�কত� া এবং সদস�
বািহনীর ঊ��তন কম�কত� া ও বািহনীর সদস� িহসােব গণ� হইেবন এবং এই আইন
�বত� েনর অব�বিহত পূেব� তাহারা �য শেত�  চাক� রীেত িনেয়ািজত িছেলন �সই সকল
শেত�  িনয�� থািকেবন, যত�ণ পয�� না তাহােদর চাক� িরর শত� াবলী পিরব�ত�ত
হয়; 

(গ) গ�ত �রলওেয় িনরাপ�া বািহনীর সকল অ�াবর ও �াবর স�ি� বািহনীর
িনকট তৎ�ণাৎ �ানা�িরত এবং অ�প�ত হইেব; 



(ঘ) �ণীত িবিধ, এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত সাম�স�পূণ� হওয়া সােপে�,
রিহত বা সংেশািধত না হওয়া পয��, বলবৎ থািকেব; 

(ঙ) দােয়রক� ত �কােনা মামলা বা কায�ধারা �কােনা আদালেতর িনকট চলমান
থািকেল উহা এমনভােব িন�ি� কিরেত হইেব �যন উ� Ordinance রিহত হয়
নাই; এবং 

(চ) বািহনীর �কােনা সদেস�র িবর�ে� �কােনা িবভাগীয় কায�ধারা চলমান থািকেল
উহা এমনভােব িন�ি� কিরেত হইেব �যন উ� Ordinance রিহত হয় নাই।
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