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নারী ও িশ� িনয�াতন দমন আইন, ২০০০
( ২০০০ সেনর ৮ নং আইন )

[ ১৪ �ফ��য়ারী, ২০০০ ]

নারী ও িশ� িনয�াতনমূলক অপরাধসমূহ কেঠারভােব দমেনর উে�েশ� �েয়াজনীয় িবধান �ণয়নকে� �ণীত আইন৷

   �যেহত�  নারী ও িশ� িনয�াতনমূলক অপরাধসমূহ কেঠারভােব দমেনর উে�েশ� �েয়াজনীয় িবধান �ণয়ন করা
সমীচীন ও �েয়াজনীয়;
    �সেহত�  এতদ্ �ারা িন�র�প আইন করা হইল :-
   

সংি��
িশেরানামা

১৷ এই আইন নারী ও িশ� িনয�াতন দমন আইন, ২০০০ নােম অিভিহত হইেব।

সং�া  ২৷ িবষয় বা �সংেগর পিরপ�ী �কান িকছ�  না থািকেল, এই আইেন,-

 (ক) “অপরাধ” অথ� এই আইেনর অধীন শাি�েযাগ� �কান অপরাধ;

 (খ) “অপহরণ” অথ� বল�েয়াগ বা �লু� কিরয়া বা ফ� সলাইয়া বা ভ� ল ব�ঝাইয়া বা ভীিত

�দশ�ন কিরয়া �কান �ান হইেত �কান ব�ি�েক অন�� যাইেত বাধ� করা;

 (গ) “আটক” অথ� �কান ব�ি�েক তাহার ই�ার িবর�ে� �কান �ােন আটকাইয়া রাখা;

 (ঘ) “�াইব� �নাল” অথ� এই আইেনর অধীন গ�ত �কান �াইব� �নাল;

 (ঙ) “ধষ�ণ” অথ� ধারা ৯ এর িবধান সােপে�, Penal Code, 1860 (Act XLV of

1860) এর Section 375 এ সং�ািয়ত "rape";

 (চ) “নবজাতক িশ�” অথ� অনূ�� চি�শ িদন বয়েসর �কান িশ�;

 (ছ) “নারী” অথ� �য �কান বয়েসর নারী;

 (জ) “মুি�পণ” অথ� আ�থ�ক সুিবধা বা অন� �য �কান �কােরর সুিবধা;
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(ঝ) “�ফৗজদারী কায�িবিধ” অথ� Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of

1898);

 [ (ঞ) “�যৗত� ক” অথ�-

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

পে�র অন� �কান ব�ি� কত� � ক উ� িববােহর সময় বা তৎপুেব� বা �ববািহক স�ক�

িবদ�মান থাকাকােল, িববাহ ি�র থাকার শেত� , িববােহর পণ িহসােব িববােহর কেন পে�র

িনকট দাবীক� ত অথ�, সাম�ী বা অন�িবধ স�দ; অথবা

 (আ) �কান িববােহর কেন প� কত� � ক িববােহর বর বা বেরর িপতা বা মাতা বা �ত��ভােব

িববােহর সিহত জিড়ত বর পে�র অন� �কান ব�ি�েক উ� িববােহর সময় বা তৎপুেব� বা

�ববািহক স�ক�  িবদ�মান থাকাকােল, িববাহ ি�র থাকার শেত� , িববােহর পণ িহসােব

�দ� বা �দােন স�ত অথ�, সাম�ী বা অন�িবধ স�দ;

 (ট) “িশ�” অথ� অনিধক �ষাল বৎসর বয়েসর �কান ব�ি�;]

 (ঠ) “হাইেকাট�  িবভাগ” অথ� বাংলােদশ সু�ীমেকাট�  এর হাইেকাট�  িবভাগ৷

1

আইেনর
�াধান�

৩৷ আপাততঃ বলবৎ অন� �কান আইেন যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, এই আইেনর

িবধানাবলী কায�কর থািকেব।

দহনকারী,
ইত�ািদ পদাথ�
�ারা সংঘ�ত
অপরােধর
শাি�

৪৷ (১) যিদ �কান ব�ি� দহনকারী, �য়কারী অথবা িবষা� পদাথ� �ারা �কান িশ� বা

নারীর মৃত� � ঘটান বা মৃত� � ঘটােনার �চ�া কেরন, তাহা হইেল উ� ব�ি� মৃত� �দে� বা

যাব�ীবন স�ম কারাদে� দ�নীয় হইেবন এবং ইহার অিতির� অনূ�� এক ল� টাকা

অথ�দে�ও দ�নীয় হইেবন।

    (২) যিদ �কান ব�ি� �কান দহনকারী, �য়কারী বা িবষা� পদাথ� �ারা �কান িশ� বা

নারীেক এমনভােব আহত কেরন যাহার ফেল উ� িশ� বা নারীর দৃ�শি� বা

�বণশি� ন� হয় বা শরীেরর �কান অংগ, �ি� বা অংশ িবক� ত বা ন� হয় বা তাহার

শরীেরর অন� �কান �ান আহত হয়, তাহা হইেল উ� িশ�র বা নারীর-

    (ক) দৃ�শি� বা �বণশি� ন� বা মুখম�ল, �ন বা �যৗনাংগ িবক� ত বা ন� হওয়ার

��ে� উ� ব�ি� মৃত� �দে� বা যাব�ীবন স�ম কারাদে� দ�নীয় হইেবন এবং ইহার

অিতির� অনূ�� এক ল� টাকার অথ�দে�ও দ�নীয় হইেবন;

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-75.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-835.html 3/19

22/10/2020 নারী ও িশ� িনয�াতন দমন আইন, ২০০০

ী ি ি � ই

    (খ) শরীেরর অন� �কান অংগ, �ি� বা অংশ িবক� ত বা ন� হওয়ার বা শরীেরর �কান

�ােন আঘাত পাওয়ার ��ে�, উ� ব�ি� অনিধক �চৗ� বৎসর িক� অনূ�ন সাত

বৎসেরর স�ম কারাদে� দ�নীয় হইেবন এবং ইহার অিতির� অনূ�� প�াশ হাজার

টাকার অথ�দে�ও দ�নীয় হইেবন।

    (৩) যিদ �কান ব�ি� �কান দহনকারী, �য়কারী অথবা িবষা� পদাথ� �কান িশ� বা

নারীর উপর িনে�প কেরন বা করার �চ�া কেরন, তাহা হইেল উ� ব�ি�, তাহার

উ�র�প কােয�র দর�ণ সংি�� িশ� বা নারীর শারীিরক, মানিসক বা অন� �কানভােব

�কান �িত না হইেলও, অনিধক সাত বৎসর িক� অনূ�ন িতন বৎসেরর স�ম কারাদে�

দ�নীয় হইেবন এবং ইহার অিতির� অনূ�� প�াশ হাজার টাকার অথ�দে�ও দ�নীয়

হইেবন।

    (৪) এই ধারার অধীন অথ�দে�র অথ� �চিলত আইেনর িবধান অনুযায়ী দি�ত ব�ি�র

িনকট হইেত বা তাহার িবদ�মান স�দ, বা তাহার মৃত� �র ��ে� মৃত� �র সময় রািখয়া

যাওয়া স�দ হইেত আদায় কিরয়া অপরােধর দর�ণ �য ব�ি�র মৃত� � ঘ�য়ােছ তাহার

উ�রািধকারীেক বা, ���মত, �যই ব�ি� শারীিরক বা মানিসকভােব �িত�� হইয়ােছন,

�সই ব�ি�েক বা �সই ব�ি�র মৃত� �র ��ে�, তাহার উ�রািধকারীেক �দান করা হইেব।

[রিহত] ৫। [***]2

[রিহত] ৬। [***]3

নারী ও িশ�
অপহরেণর
শাি�

৭৷ যিদ �কান ব�ি� [মানব পাচার �িতেরাধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৩ নং

আইন) এর ধারা ৩ ও ৬ এ উি�িখত] �কান অপরাধ সংঘটেনর উে�শ� ব�তীত অন�

�কান উে�েশ� �কান নারী বা িশ�েক অপহরণ কেরন, তাহা হইেল উ� ব�ি� যাব�ীবন

কারাদে� বা অনূ�ন �চৗ� বৎসর স�ম কারাদে� দ�নীয় হইেবন এবং ইহার অিতির�

অথ�দে�ও দ�নীয় হইেবন।

4

মুি�পণ
আদােয়র শাি�

৮৷ যিদ �কান ব�ি� মুি�পণ আদােয়র উে�েশ� �কান নারী বা িশ�েক আটক কেরন,

তাহা হইেল উ� ব�ি� মৃত� �দে� বা যাব�ীবন স�ম কারাদে� দ�নীয় হইেবন এবং

ইহার অিতির� অথ�দে�ও দ�নীয় হইেবন।
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ধষ�ণ,
ধষ�ণজিনত
কারেণ মৃত� �,
ইত�ািদর শাি�

৯৷ (১) যিদ �কান পুর�ষ �কান নারী বা িশ�েক ধষ�ণ কেরন, তাহা হইেল িতিন [মৃত� �দে�

বা যাব�ীবন স�ম কারাদে�] দ�নীয় হইেবন এবং ইহার অিতির� অথ�দে�ও দ�নীয়

হইেবন।

    ব�াখ�া৷- যিদ �কান পুর�ষ িববাহ ব�ন ব�তীত [�ষাল বৎসেরর] অিধক বয়েসর �কান

নারীর সিহত তাহার স�িত ব�িতেরেক বা ভীিত �দশ�ন বা �তারণামূলকভােব তাহার

স�িত আদায় কিরয়া, অথবা [�ষাল বৎসেরর] কম বয়েসর �কান নারীর সিহত তাহার

স�িতসহ বা স�িত ব�িতেরেক �যৗন স�ম কেরন, তাহা হইেল িতিন উ� নারীেক ধষ�ণ

কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন।

    (২) যিদ �কান ব�ি� কত� � ক ধষ�ণ বা উ� ধষ�ণ পরবতী�  তাহার অন�িবধ কায�কলােপর

ফেল ধ�ষ�তা নারী বা িশ�র মৃত� � ঘেট, তাহা হইেল উ� ব�ি� মৃত� �দে� বা যাব�ীবন

স�ম কারাদে� দ�নীয় হইেবন এবং ইহার অিতির� অনূ�ন এক ল� টাকা অথ�দে�ও

দ�নীয় হইেবন।

    (৩) যিদ একািধক ব�ি� দলব�ভােব �কান নারী বা িশ�েক ধষ�ণ কেরন এবং ধষ�েণর

ফেল উ� নারী বা িশ�র মৃত� � ঘেট বা িতিন আহত হন, তাহা হইেল ঐ দেলর �েত�ক

ব�ি� মৃত� �দে� বা যাব�ীবন স�ম কারাদে� দ�নীয় হইেবন এবং ইহার অিতির�

অনূ�ন এক ল� টাকা অথ�দে�ও দ�নীয় হইেবন।

    (৪) যিদ �কান ব�ি� �কান নারী বা িশ�েক-

    (ক) ধষ�ণ কিরয়া মৃত� � ঘটােনার বা আহত করার �চ�া কেরন, তাহা হইেল উ� ব�ি�

[মৃত� �দে� বা যাব�ীবন স�ম কারাদে�] দ�নীয় হইেবন এবং ইহার অিতির�

অথ�দে�ও দ�নীয় হইেবন;

    (খ) ধষ�েণর �চ�া কেরন, তাহা হইেল উ� ব�ি� অনিধক দশ বৎসর িক� অনূ�ন প�াচ

বৎসর স�ম কারাদে� দ�নীয় হইেবন এবং ইহার অিতির� অথ�দে�ও দ�নীয় হইেবন।

    (৫) যিদ পুিলশ �হফাজেত থাকাকালীন সমেয় �কান নারী ধ�ষ�তা হন, তাহা হইেল

যাহােদর �হফাজেত থাকাকালীন উ�র�প ধষ�ণ সংঘ�ত হইয়ােছ, �সই ব�ি� বা ব�ি�গণ

ধ�ষ�তা নারীর �হফাজেতর জন� সরাসিরভােব [দািয়��া�] িছেলন, িতিন বা তাহারা

5

6

7

8

9
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�েত�েক, িভ�র�প �মািণত না হইেল, �হফাজেতর ব�থ�তার জন�, অনিধক দশ

বৎসর িক� অনূ�ন প�াচ বৎসর স�ম কারাদে� দ�নীয় হইেবন এবং ইহার অিতির�

অনূ�ন দশ হাজার টাকা অথ�দে�ও দ�নীয় হইেবন।

নারীর
আ�হত�ায়
�েরাচনা,
ইত�ািদর শাি�

[৯ক। �কান নারীর স�িত ছাড়া বা ই�ার িবর�ে� �কান ব�ি�র ই�াক� ত (Wilful)

�কান কায� �ারা স�মহািন হইবার �ত�� কারেণ �কান নারী আ�হত�া কিরেল উ�

ব�ি� উ� নারীেক অনুর�প কায� �ারা আ�হত�া কিরেত �েরািচত কিরবার অপরােধ

অপরাধী হইেবন এবং উ� অপরােধর জন� িতিন অনিধক দশ বৎসর িক� অনূ�ন প�াচ

বৎসর স�ম কারাদে� দ�নীয় হইেবন এবং ইহার অিতির� অথ�দে�ও দ�নীয় হইেবন।]
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�যৗন পীড়ন,
ইত�ািদর দ�

[১০। যিদ �কান ব�ি� অৈবধভােব তাহার �যৗন কামনা চিরতাথ� করার উে�েশ� তাহার

শরীেরর �য �কান অ� বা �কান ব� �ারা �কান নারী বা িশ�র �যৗন অ� বা অন� �কান

অ� �শ� কেরন বা �কান নারীর �ীলতাহািন কেরন তাহা হইেল তাহার এই কাজ হইেব

�যৗন পীড়ন এবং ত�ন� উ� ব�ি� অনিধক দশ বৎসর িক� অনূ�ন িতন বৎসর স�ম

কারাদে� দ�নীয় হইেবন এবং ইহার অিতির� অথ�দে�ও দ�নীয় হইেবন।]
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�যৗত� েকর জন�
মৃত� � ঘটােনা,
ইত�ািদর শাি�

১১৷ যিদ �কান নারীর �ামী অথবা �ামীর িপতা, মাতা, অিভভাবক, আ�ীয় বা �ামীর

পে� অন� �কান ব�ি� �যৗত� েকর জন� উ� নারীর মৃত� � ঘটান বা মৃত� � ঘটােনার �চ�া

কেরন [িকংবা উ� নারীেক মারা�ক জখম (grievous hurt) কেরন বা সাধারণ জখম

(simple hurt) কেরন] তাহা হইেল উ� �ামী, �ামীর িপতা, মাতা, অিভভাবক, আ�ীয়

বা ব�ি�-

    (ক) মৃত� � ঘটােনার জন� মৃত� �দে� বা মৃত� � ঘটােনার �চ�ার জন� যাব�ীবন কারাদে�

দ�নীয় হইেবন এবং উভয় ��ে� উ� দে�র অিতির� অথ�দে�ও দ�নীয় হইেবন;

    [(খ) মারা�ক জখম (grievous hurt) করার জন� যাব�ীবন স�ম কারাদে� অথবা

অনিধক বার বৎসর িক� অনূ�ন প�াচ বৎসর স�ম কারাদে� দ�নীয় হইেবন এবং উ�

দে�র অিতির� অথ�দে�ও দ�নীয় হইেবন;

    (গ) সাধারণ জখম (simple hurt) করার জন� অনিধক িতন বৎসর িক� অনূ�ন এক

বৎসর স�ম কারাদে� দ�নীয় হইেবন এবং উ� দে�র অিতির� অথ�দে�ও দ�নীয়

হইেবন।]

12
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িভ�াব� ি�,
ইত�ািদর
উে�েশ�
িশ�েক
অ�হািন করার
শাি�

১২৷ যিদ �কান ব�ি� িভ�াব� ি� বা অ�-�ত�� িবি�র উে�েশ� �কান িশ�র হাত, পা,

চ�ু বা অন� �কান অংগ িবন� কেরন বা অন� �কানভােব িবকলাংগ বা িবক� ত কেরন,

তাহা হইেল উ� ব�ি� মৃত� �দে� বা যাব�ীবন স�ম কারাদে� দ�নীয় হইেবন এবং

ইহার অিতির� অথ�দে�ও দ�নীয় হইেবন।

ধষ�েণর
ফল��িতেত
জ�লাভকারী
িশ� সং�া�
িবধান

[১৩। (১) অন� �কান আইেন িভ�তর যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, ধষ�েণর কারেণ �কান

স�ান জ�লাভ কিরেল-

    (ক) উ� স�ানেক তাহার মাতা িকংবা তাহার মাত� ক� লীয় আ�ীয় �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 ব�য় রা� বহণ কিরেব;

    (ঘ) উ� স�ােনর ভরণেপাষেণর ব�য় তাহার বয়স এক� শ বৎসর পূ�ত� না হওয়া পয��

�েদয় হইেব, তেব এক� শ ব�সেরর অিধক বয়� কন�া স�ােনর ��ে� তাহার িববাহ না

হওয়া পয�� এবং প�ু স�ােনর ��ে� িতিন �ীয় ভরণেপাষেণর �যাগ�তা অজ� ন না করা

পয�� �েদয় হইেব।

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

ভরণেপাষণ বাবদ �েদয় অেথ�র পিরমাণ িনধ�ারণ কিরেব।

    (৩) এই ধারার অধীন �কান স�ানেক ভরণেপাষেণর জন� �েদয় অথ� সরকার ধষ�েকর

িনকট হইেত আদায় কিরেত পািরেব এবং ধষ�েকর িবদ�মান স�দ হইেত উ� অথ�

আদায় করা স�ব না হইেল, ভিবষ�েত িতিন �য স�েদর মািলক বা অিধকারী হইেবন

�সই স�দ হইেত উহা আদায়েযাগ� হইেব।]
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সংবাদ মাধ�েম
িনয�ািততা নারী
ও িশ�র
পিরচয়
�কােশর

১৪। (১) এই আইেন ব�ণ�ত অপরােধর িশকার হইয়ােছন এইর�প নারী বা িশ�র ব�াপাের

সংঘ�ত অপরাধ বা ত�স��ক�ত আইনগত কায�ধারার সংবাদ বা তথ� বা নাম-�কানা

বা অন�িবধ তথ� �কান সংবাদ পে� বা অন� �কান সংবাদ মাধ�েম এমনভােব �কাশ বা

পিরেবশন করা যাইেব যাহােত উ� নারী বা িশ�র পিরচয় �কাশ না পায় ।
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ব�াপাের বাধা-
িনেষধ

    (২) উপ-ধারা (১) এর িবধান লংঘন করা হইেল উ� লংঘেনর জন� দায়ী ব�ি� বা

ব�ি�বেগ�র �েত�েক অনিধক দুই বৎসর কারাদে� বা অনূ�� এক ল� টাকা অথ�দে� বা

উভয় দে� দ�নীয় হইেবন ।

ভিবষ�ত্
স�ি� হইেত
অথ�দ�
আদায়

১৫৷ এই আইেনর ধারা ৪ হইেত ১৪ পয�� ধারাসমূেহ উি�িখত অপরােধর জন� �াইব� �নাল

কত� � ক আেরািপত অথ�দ�েক, �েয়াজনেবােধ, �াইব� �নাল অপরােধর কারেণ �িত��

ব�ি�র জন� �িতপূরণ িহসােব গণ� কিরেত পািরেব এবং অথ�দ� বা �িতপূরেণর অথ�

দি�ত ব�ি�র িনকট হইেত বা তাহার িবদ�মান স�দ হইেত আদায় করা স�ব না হইেল,

ভিবষ�েত িতিন �য স�েদর মািলক বা অিধকারী হইেবন �সই স�দ হইেত আদায়েযাগ�

হইেব এবং এইর�প ��ে� উ� স�েদর উপর অন�ান� দাবী অেপ�া উ� অথ�দ� বা

�িতপূরেণর দাবী �াধান� পাইেব।

অথ�দ� বা
�িতপূরণ
আদােয়র
প�িত

১৬। এই আইেনর অধীেন �কান অথ�দ� আেরাপ করা হইেল, �াইব� �নাল সংি�� �জলার

কােল�রেক, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত বা অনুর�প িবিধ না থািকেল, �াইব� �নাল

কত� � ক িনধ�ািরত প�িতেত, অপরাধীর �াবর বা অ�াবর বা উভয়িবধ স�ি�র তািলকা

��ত�েম ��াক ও িনলাম িব�য় বা ��াক ছাড়াই সরাসির িনলােম িব�য় কিরয়া

িব�য়ল� অথ� �াইব� �নােল জমা িদবার িনেদ� শ �দান কিরেত পািরেব এবং �াইব� �নাল

উ� অথ� অপরােধর কারেণ �িত�� ব�ি�েক �দােনর ব�ব�া কিরেব।

িমথ�া মামলা,
অিভেযাগ
দােয়র ইত�ািদর
শাি�

১৭। (১) যিদ �কান ব�ি� অন� �কান ব�ি�র �িতসাধেনর অিভ�ােয় উ� ব�ি�র

িবর�ে� এই আইেনর অন� �কান ধারার অধীন মামলা বা অিভেযাগ করার জন� ন�ায� বা

আইনানুগ কারণ নাই জািনয়াও মামলা বা অিভেযাগ দােয়র কেরন বা করান তাহা হইেল

মামলা বা অিভেযাগ দােয়রকারী ব�ি� এবং িযিন অিভেযাগ দােয়র করাইয়ােছন উ�

ব�ি� অনিধক সাত বৎসর স�ম কারাদে� দি�ত হইেবন এবং ইহার অিতির�

অথ�দে�ও দ�নীয় হইেবন।

    (২) �কান ব�ি�র িলিখত অিভেযােগর িভি�েত �াইব� �নাল উপ-ধারা (১) এর অধীন

সংঘ�ত অপরােধর অিভেযাগ �হণ ও মামলার িবচার কিরেত পািরেব।

অপরােধর
তদ�

[১৮৷ (১) �ফৗজদারী কায�িবিধেত িভ�তর যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, এই আইেনর

অধীন �কান অপরােধর তদ�-

15
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    (ক) অিভয�� ব�ি� অপরাধ সংঘটেনর সমেয় হােতনােত পুিলশ কত� � ক ধ�ত হইেল বা

অন� �কান ব�ি� কত� � ক ধ�ত হইয়া পুিলেশর িনকট �সাপদ�  হইেল, তাহার ধ�ত হইবার

তািরখ হইেত পরবতী�  পেনর কায� িদবেসর মেধ� স�� কিরেত হইেব; অথবা

    (খ) অিভয�� ব�ি� অপরাধ সংঘটেনর সমেয় হােতনােত ধ�ত না হইেল তাহার অপরাধ

সংঘটন সং�া� �াথিমক তথ� �াি� বা, ���মত, সংি�� কম�কত� া বা তাহার িনকট

হইেত �মতা�া� কম�কত� া অথবা �াইব� �নােলর িনকট হইেত তদে�র আেদশ �াি�র

তািরখ হইেত পরবতী�  ষাট কায� িদবেসর মেধ� স�� কিরেত হইেব ।

    (২) �কান য� ি�সংগত কারেণ উপ-ধারা (১) এ উি�িখত সমেয়র মেধ� তদ�কায� সমা�

করা স�ব না হইেল, তদ�কারী কম�কত� া কারণ িলিপব� কিরয়া অিতির� ি�শ কায�

িদবেসর মেধ� অপরােধর তদ� কায� স�� কিরেবন এবং তৎস�েক�  কারণ উে�খ পূব�ক

তাহার িনয়�ণকারী কম�কত� া বা, ���মত, তদে�র আেদশ �দানকারী �াইব� �নালেক

িলিখতভােব অবিহত কিরেবন ।

    (৩) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত সময়সীমার মেধ�ও তদ�কায� স�� করা না হইেল,

সংি�� তদ�কারী কম�কত� া উ� সময়সীমা অিত�া� হইবার চি�শ ঘ�ার মেধ� উ�র�প

তদ�কায� স�� না হওয়া স�েক�  তাহার িনয়�ণকারী কম�কত� া িকংবা তদে�র আেদশ

�দানকারী �াইব� �নালেক িলিখতভােব অবিহত কিরেবন ।

    (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন তদ�কায� স�� না হওয়া স�েক�  অবিহত হইবার পর

িনয়�ণকারী কম�কত� া িকংবা, ���মত, তদে�র আেদশ �দানকারী �াইব� �নাল উ�

অপরােধর তদ�ভার অন� �কান কম�কত� ার িনকট হ�া�র কিরেত পািরেবন এবং

উ�র�েপ �কান অপরােধর তদ�ভার হ�া�র করা হইেল তদে�র ভার�া� কম�কত� া-

    (ক) অিভয�� ব�ি� অপরাধ সংঘটেনর সমেয় হােতনােত পুিলশ কত� � ক ধ�ত হইেল বা

অন� �কান ব�ি� কত� � ক ধ�ত হইয়া পুিলেশর িনকট �সাপদ�  হইেল, তদে�র আেদশ �াি�র

তািরখ হইেত পরবতী�  সাত কায� িদবেসর মেধ� স�� কিরেবন; অথবা

    (খ) অন�ান� ��ে� তদে�র আেদশ �াি�র তািরখ হইেত পরবতী�  ি�শ কায� িদবেসর মেধ�

স�� কিরেত হইেব ।
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(৫) উপ-ধারা (৪) এ উি�িখত সময়সীমার মেধ�ও তদ�কায� স�� করা না হইেল,

সংি�� তদ�কারী কম�কত� া উ� সময়সীমা অিত�া� হইবার চি�শ ঘ�ার মেধ� উ�র�প

তদ�কায� স�� না হওয়া স�েক�  তাহার িনয়�ণকারী কম�কত� া িকংবা, ���মত,

তদে�র আেদশ �দানকারী �াইব� �নালেক িলিখতভােব অবিহত কিরেবন ।

    (৬) উপ-ধারা (২) বা উপ-ধারা (৪) এ উি�িখত সময়সীমার মেধ� �কান তদ�কায� স��

না করার ��ে�, ত�স�েক�  ব�াখ�া স�িলত �িতেবদন পয�ােলাচনার পর িনয়�ণকারী

কম�কত� া িকংবা, ���মত, তদে�র আেদশ �দানকারী �াইব� �নাল যিদ এই িস�াে�

উপনীত হন �য, িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� তদ� স�� না হওয়ার জন� সংি�� তদ�কারী

কম�কত� াই দায়ী, তাহা হইেল উহা দায়ী ব�ি�র অদ�তা ও অসদাচরণ বিলয়া িবেবিচত

হইেব এবং এই অদ�তা ও অসদাচরণ তাহার বা�ষ�ক �গাপনীয় �িতেবদেন িলিপব� করা

হইেব এবং উপয�� ��ে� চাক� রী িবিধমালা অনুযায়ী তাহার িবর�ে� ব�ব�া �হণ করা

যাইেব ।

    (৭) তদ� �িতেবদন দািখেলর পর যিদ �াইব� �নাল তদ� সংি�� তথ�ািদ পয�ােলাচনা

কিরয়া এই মেম� স�� হয় �য, তদ� �িতেবদেন আসামী িহসােব উি�িখত �কান ব�ি�েক

ন�ায়িবচােরর �ােথ� সা�ী করা বা�নীয়, তেব উ� ব�ি�েক আসামীর পিরবেত�  সা�ী

িহসােব গণ� কিরবার িনেদ� শ িদেত পািরেব ।

    (৮) যিদ মামলার সা�� �হণ সমাি�র পর �াইব� �নােলর িনকট �তীয়মান হয় �য, এই

আইেনর অধীন �কান অপরােধর তদ�কারী কম�কত� া �কান ব�ি�েক অপরােধর দায়

হইেত র�া করার উে�েশ� বা তদ�কােয� গািফলিতর মাধ�েম অপরাধ� �মােণ

ব�বহারেযাগ� �কান আলামত সং�হ বা িবেবচনা না কিরয়া বা মামলার �মােণর

�েয়াজন ব�িতেরেক উ� ব�ি�েক আসামীর পিরবেত�  সা�ী কিরয়া বা �কান �র��পূণ�

সা�ীেক পরী�া না কিরয়া তদ� �িতেবদন দািখল কিরয়ােছন, তাহা হইেল উ�

তদ�কারী কম�কত� ার িবর�ে� উ� কায� বা অবেহলােক অদ�তা বা, ���মত,

অসদাচরণ িহসােব িচি�ত কিরয়া �াইব� �নাল উ� কম�কত� ার িনয়�ণকারী কত� � প�েক

তাহার িবর�ে� যথাযথ আইনানুগ ব�ব�া �হেণর িনেদ� শ িদেত পািরেব ।

    (৯) �াইব� �নাল �কান আেবদেনর ��ি�েত বা অন� �কান তেথ�র িভি�েত �কান তদ�কারী

কম�কত� ার পিরবেত�  অন� �কান তদ�কারী কম�কত� া িনেয়ােগর জন� সংি�� কত� � প�েক

িনেদ� শ িদেত পািরেব ।]



bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-835.html 10/19

22/10/2020 নারী ও িশ� িনয�াতন দমন আইন, ২০০০

ী ি ি � ই

  
অপরাধ
িবচারাথ� �হণ,
ইত�ািদ

[১৯৷ [(১) এই আইেনর অধীন সকল অপরাধ িবচারাথ� �হণীয় হইেব, এবং ধারা ১১

এর দফা (গ) এ উি�িখত অপরাধ আপসেযাগ� হইেব।]

    (২) উপ-ধারা (৩) এর িবধান সােপে�, এই আইেনর অধীন শাি�েযাগ� অপরাধ

সংঘটেন জিড়ত মূল এবং �ত��ভােব অিভয�� �কান ব�ি�েক জািমেন মুি� �দওয়া

হইেব না, যিদ-

    (ক) তাহােক মুি� �দওয়ার আেবদেনর উপর অিভেযাগকারী প�েক �নানীর সুেযাগ

�দওয়া না হয়; এবং

    (খ) তাহার িবর�ে� আনীত অিভেযােগ িতিন �দাষী সাব�� হওয়ার য� ি�সংগত কারণ

রিহয়ােছ মেম� �াইব� �নাল স�� হন।

    (৩) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত �কান ব�ি� নারী বা িশ� হইেল িকংবা শারীিরকভােব

অসু� (sick or infirm) হইেল, �সইে�ে� উ� ব�ি�েক জািমেন মুি� �দওয়ার কারেণ

ন�ায় িবচার িবি�ত হইেব না মেম� �াইব� �নাল স�� হইেল তাহােক জািমেন মুি� �দওয়া

যাইেব।

    (৪) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত ব�ি� ব�তীত এই আইেনর অধীন অপরাধ সংঘটেনর

জন� অিভয�� অন� �কান ব�ি�েক জািমেন মুি� �দওয়া ন�ায়সংগত হইেব মেম�

�াইব� �নাল স�� হইেল তদ্ মেম� কারণ িলিপব� কিরয়া সংি�� ব�ি�েক �াইব� �নাল

জািমেন মুি� িদেত পািরেব।]

  

16 17

িবচার প�িত ২০৷ (১) এই আইেনর অধীন �কান অপরােধর িবচার �কবলমা� [ধারা ২৬ এর] অধীন

গ�ত নারী ও িশ� িনয�াতন দমন �াইব� �নােল িবচারেযাগ� হইেব।

    (২) �াইব� �নােল মামলার �নানী �র� হইেল উহা �শষ না হওয়া পয�� �িত কম�িদবেস

একটানা চিলেব।

    (৩) িবচােরর জন� মামলা �াি�র তািরখ হইেত একশত আিশ িদেনর মেধ� �াইব� �নাল

িবচারকায� সমা� কিরেব।

    

18
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(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন সময়সীমার মেধ� মামলার িবচারকায� সমা� না হইেল,

�াইব� �নাল মামলার আসামীেক জািমেন মুি� িদেত পািরেব এবং আসামীেক জািমেন

মুি� �দওয়া না হইেল �াইব� �নাল উহার কারণ িলিপব� কিরেব।

    (৫) �কান মামলার িবচারকায� �শষ না কিরয়া যিদ �কান �াইব� �নােলর িবচারক বদলী

হইয়া যান, তাহা হইেল িতিন িবচারকােয�র �য পয�ােয় মামলা� রািখয়া িগয়ােছন, �সই

পয�ায় হইেত তাহার �লািভিষ� িবচারক িবচার কিরেবন এবং তাহার পূব�বতী�  িবচারক �য

সা�ীর সা�� �হণ কিরয়ােছন �সই সা�ীর সা�� পুনরায় �হণ করার �েয়াজন হইেব

না:

    তেব শত�  থােক �য, ন�ায়িবচােরর �ােথ� যিদ িবচারক �কান সা�ীর সা�� পুনরায় �হণ

করা অপিরহায� বিলয়া মেন কেরন, তাহা হইেল িতিন সা�� �হণ করা হইয়ােছ এমন �য

�কান সা�ীেক তলব কিরয়া পুনরায় তাহার সা�� �হণ কিরেত পািরেবন।

    [(৬) �কান ব�ি�র আেবদেনর ��ি�েত িকংবা �াইব� �নাল �ীয় িবেবচনায় উপয�� মেন

কিরেল এই আইেনর ধারা ৯ এর অধীন অপরােধর িবচার কায��ম র���ার কে� (trial

in camera) অনু�ান কিরেত পািরেব।]

    (৭) �কান িশ� এই আইেনর অধীন অপরাধ সংঘটেনর অিভেযােগ অিভয�� হইেল বা

উ� অপরােধর সা�ী হইেল তাহার ��ে� [িশ� আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৪ নং

আইন)] এর িবধানাবলী যতদূর স�ব অনুসরণ কিরেত হইেব।

    [(৮) �কান নারী বা িশ�েক িনরাপ�া �হফাজেত রািখবার আেদশ �দােনর ��ে�

�াইব� �নাল, উ� নারী বা িশ�র কল�াণ ও �াথ� র�ােথ� তাহার মতামত �হণ ও িবেবচনা

কিরেব।]

  

19

20

21

আসামীর
অনুপি�িতেত
িবচার

২১৷ (১) যিদ �াইব� �নােলর এই মেম� িব�াস করার য� ি�সংগত কারণ থােক �য,-

    (ক) অিভয�� ব�ি� তাহার ��ফতার বা তাহােক িবচােরর জন� �সাপদ� করণ এড়াইবার

জন� পলাতক রিহয়ােছ বা আ�েগাপন কিরয়ােছন; এবং

    (খ) তাহার আ� ��ফতােরর �কান স�াবনা নাই, তাহা হইেল �াইব� �নাল অ�ত: দুই�

বাংলা �দিনক খবেরর কাগেজ ��ািপত আেদশ �ারা, আেদেশ উি�িখত সময়, যাহা

ি�শ িদেনর �বশী হইেব না, এর মেধ� অিভয�� ব�ি�েক �াইব� �নােল হািজর হওয়ার
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িনেদ� শ িদেত পািরেব এবং উ� সমেয়র মেধ� যিদ অিভয�� ব�ি� �াইব� �নােল হািজর

হইেত ব�থ� হন, তাহা হইেল �াইব� �নাল তাহার অনুপি�িতেত িবচার কিরেত পািরেব।

    (২) যিদ �কান অিভয�� ব�ি� �াইব� �নােল হািজর হইবার পর বা তাহােক �াইব� �নােল

হািজর করার পর বা তাহােক �াইব� �নাল কত� � ক জািমেন মুি� �দওয়ার পর পলাতক হন,

তাহা হইেল তাহার ��ে� উপ-ধারা (১) এর িবধান �েযাজ� হইেব না, এবং �সইে�ে�

�াইব� �নাল, কারণ িলিপব� কিরয়া, অিভয�� ব�ি�র অনুপি�িতেত তাহার িবচার স��

কিরেত পািরেব।

    
ম�ািজে�ট
কত� � ক �য �কান
�ােন
জবানবি�
�হেণর �মতা

২২৷ (১) এই আইেনর অধীন সংঘ�ত �কান অপরােধর তদ�কারী �কান পুিলশ কম�কত� া

বা তদ�কারী অন� �কান ব�ি� িকংবা অক� �েল �কান আসামীেক ধ�ত করার সময় �কান

পুিলশ কম�কত� া যিদ মেন কেরন �য, ঘটনা স�েক�  ওয়ােকফহাল বা ঘটনা� িনজ চে�

�দিখয়ােছন এমন �কান ব�ি�র জবানবি� অপরােধর �িরত িবচােরর �ােথ� �কান

ম�ািজে�ট কত� � ক অিবলে� িলিপব� করা �েয়াজন, তাহা হইেল িতিন �কান �থম ��ণীর

ম�ািজে�টেক উ� ব�ি�র জবানবি� িলিপব� কিরবার জন� িলিখতভােব বা অন�

�কানভােব অনুেরাধ কিরেত পািরেবন।

    (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত ম�ািজে�ট ঘটনা�ল বা অন� �কান যথাযথ �ােন উ�

ব�ি�র জবানবি� �হণ কিরেবন এবং উ�র�েপ গৃহীত জবানবি� তদ� �িতেবদেনর

সিহত সািমল কিরয়া �াইব� �নােল দািখল কিরবার িনিম� তদ�কারী কম�কত� ার বা ব�ি�র

িনকট সরাসির ��রণ কিরেবন।

    (৩) যিদ উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �কান অপরােধর জন� অিভয�� �কান ব�ি�র িবচার

�কান �াইব� �নােল �র� হয় এবং �দখা যায় �য, উপ-ধারা (২) এর অধীন জবানবি�

�দানকারী ব�ি�র সা�� �েয়াজন, িক� িতিন মৃত� �বরণ কিরয়ােছন বা িতিন সা�� িদেত

অ�ম বা তাহােক খ� ঁিজয়া পাওয়া স�ব নেহ বা তাহােক �াইব� �নােল হািজর কিরবার �চ�া

এইর�প িবল�, ব�য় বা অসুিবধার ব�াপার হইেব যাহা পিরি�িত অনুসাের কাম� হইেব না,

তাহা হইেল �াইব� �নাল উ� জবানবি� মামলায় সা�� িহসােব �হণ কিরেত পািরেব:

    তেব শত�  থােক �য, �ধ�মা� উ� সা�ীর সাে��র উপর িভি� কিরয়া �াইব� �নাল

অিভয�� ব�ি�েক শাি� �দান কিরেত পািরেব না।
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রাসায়িনক
পরী�ক, র�
পরী�ক,
ইত�ািদর সা��

২৩৷ সরকার কত� � ক িনেয়ািজত �কান িচিকৎসক, রাসায়িনক পরী�ক, সহকারী

রাসায়িনক পরী�ক, র� পরী�ক, হ�িলিপ িবেশষ�, আং�লাংক িবশারদ অথবা

আে�য়া� িবশারদেক এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ সং�া� কায��ম চলাকালীন

সমেয় �কান িবষেয় পরী�া বা িবে�ষণ কিরয়া �িতেবদন �দান কিরবার পর িবচারকােল

তাহার সা�� �হণ �েয়াজন, িক� িতিন মৃত� �বরণ কিরয়ােছন বা িতিন সা�� িদেত অ�ম

বা তাহােক খ� ঁিজয়া পাওয়া স�ব নয় বা তাহােক �াইব� �নােল হািজর কিরবার �চ�া এইর�প

িবল�, ব�য় বা অসুিবধার ব�াপার হইেব যাহা পিরি�িত অনুসাের কাম� হইেব না তাহা

হইেল তাহার �া�রয�� পরী�ার িরেপাট�  এই আইেনর অধীন িবচারকােল সা�� িহসােব

�হণ করা যাইেব:

    তেব শত�  থােক �য, �ধ�মা� উ� �িতেবদেনর উপর িভি� কিরয়া �াইব� �নাল অিভয��

ব�ি�েক শাি� �দান কিরেত পািরেব না।

সা�ীর
উপি�িত

২৪৷ (১) এই আইেনর অধীন �কান অপরােধর িবচােরর জন� সা�ীর সমন বা ওয়াের�

কায�কর করার জন� সংি�� সা�ীর সব�েশষ বসবােসর �কানা �য থানায় অবি�ত, �সই

থানার ভার�া� কম�কত� ার িনকট ��রণ কিরেত হইেব এবং উ� সা�ীেক উ�

�াইব� �নােল উপি�ত কিরবার দািয়� উ� ভার�া� কম�কত� ার থািকেব।

    (২) উপ-ধারা (১) এর িবধান সে�ও সা�ীর সমেনর এক� অনুিলিপ সংি�� সা�ীেক

এবং সংি�� �জলা পুিলশ সুপার বা, ���মত, পুিলশ কিমশনারেক �াি� �ীকারপ�

সেমত িনবি�ত ডাকেযােগ ��রণ করা যাইেব।

    (৩) এই ধারার অধীন �কান সমন বা ওয়াের� কায�কর কিরেত সংি�� পুিলশ কম�কত� া

ই�াক� ত গািফলিত কিরেল �াইব� �নাল উহােক অদ�তা িহসােব িচি�ত কিরয়া সংি��

পুিলশ কম�কত� ার িনয়�ণকারী কত� � প� কত� � ক ব�ব�া �হেণর িনিম� িনেদ� শ �দান

কিরেত পািরেব।

�ফৗজদারী
কায�িবিধর
�েয়াগ, ইত�ািদ

২৫৷ (১) এই আইেন িভ�র�প িকছ�  না থািকেল, �কান অপরােধর অিভেযাগ দােয়র, তদ�,

িবচার ও িন�ি�র ��ে� �ফৗজদারী কায�িবিধর িবধানাবলী �েযাজ� হইেব এবং

�াইব� �নাল এক� দায়রা আদালত বিলয়া গণ� হইেব এবং এই আইেনর অধীন �য �কান

অপরাধ বা তদনুসাের অন� �কান অপরাধ িবচােরর ��ে� দায়রা আদালেতর সকল

�মতা �েয়াগ কিরেত পািরেব।
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    (২) �াইব� �নােল অিভেযাগকারীর পে� মামলা পিরচালনাকারী ব�ি� পাবিলক

�িসিকউটর বিলয়া গণ� হইেবন।

নারী ও িশ�
িনয�াতন দমন
�াইব� �নাল

২৬৷ (১) এই আইেনর অধীন অপরাধ িবচােরর জন� �েত�ক �জলা সদের এক� কিরয়া

�াইব� �নাল থািকেব এবং �েয়াজেন সরকার উ� �জলায় একািধক �াইব� �নালও গঠন

কিরেত পািরেব; এইর�প �াইব� �নাল নারী ও িশ� িনয�াতন দমন �াইব� �নাল নােম

অিভিহত হইেব।

    (২) একজন িবচারক সম�েয় �াইব� �নাল গ�ত হইেব এবং সরকার �জলা ও দায়রা

জজগেণর মধ� হইেত উ� �াইব� �নােলর িবচারক িনয� ্ � কিরেব।

    (৩) সরকার, �েয়াজনেবােধ, �কান �জলা ও দায়রা জজেক তাহার দািয়ে�র অিতির�

িহসােব �াইব� �নােলর িবচারক িনয�� কিরেত পািরেব।

    (৪) এই ধারায় �জলা জজ ও দায়রা জজ বিলেত যথা�েম অিতির� �জলা জজ ও

অিতির� দায়রা জজও অ�ভ� � �।

�াইব� �নােলর
এখ্ িতয়ার

২৭৷ [(১) সাব-ই�েপ�র পদময�াদার িনে� নেহন এমন �কান পুিলশ কম�কত� া বা

এতদুে�েশ� সরকােরর িনকট হইেত সাধারণ বা িবেশষ আেদশ �ারা �মতা�া� �কান

ব�ি�র িলিখত িরেপাট�  ব�িতেরেক �কান �াইব� �নাল �কান অপরাধ িবচারাথ� �হণ

কিরেবন না।

    (১ক) �কান অিভেযাগকারী উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান পুিলশ কম�কত� ােক বা

�মতা�া� ব�ি�েক �কান অপরােধর অিভেযাগ �হণ কিরবার জন� অনুেরাধ কিরয়া

ব�থ� হইয়ােছন মেম� হলফনামা সহকাের �াইব� �নােলর িনকট অিভেযাগ দািখল কিরেল

�াইব� �নাল অিভেযাগকারীেক পরী�া কিরয়া,-

    (ক) স�� হইেল অিভেযাগ� অনুস�ােনর (inquiry) জন� �কান ম�ািজে�ট িকংবা অন�

�কান ব�ি�েক িনেদ� শ �দান কিরেবন এবং অনুস�ােনর জন� িনেদ� শ�া� ব�ি�

অিভেযাগ� অনুস�ান কিরয়া সাত কায� িদবেসর মেধ� �াইব� �নােলর িনকট িরেপাট�

�দান কিরেবন;

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

22
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    (১খ) উপ-ধারা (১ক) এর অধীন িরেপাট�  �াি�র পর �কান �াইব� �নাল যিদ এই মেম� স��

হয় �য,-

    (ক) অিভেযাগকারী উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান পুিলশ কম�কত� ােক বা �মতা�া�

ব�ি�েক �কান অপরােধর অিভেযাগ �হণ কিরবার জন� অনুেরাধ কিরয়া ব�থ� হইয়ােছন

এবং অিভেযােগর সমথ�েন �াথিমক সা�� �মাণ আেছ �সই ��ে� �াইব� �নাল উ�

িরেপাট�  ও অিভেযােগর িভি�েত অপরাধ� িবচারাথ� �হণ কিরেবন;

    (খ) অিভেযাগকারী উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান পুিলশ কম�কত� ােক বা �মতা�া�

ব�ি�েক �কান অপরােধর অিভেযাগ �হণ কিরবার জন� অনুেরাধ কিরয়া ব�থ� হইয়ােছন

মেম� �মাণ পাওয়া যায় নাই িকংবা অিভেযােগর সমথ�েন �কান �াথিমক সা�� �মাণ

পাওয়া যায় নাই �সই ��ে� �াইব� �নাল অিভেযাগ� নাকচ কিরেবন।

    (১গ) উপ-ধারা (১) এবং (১ক) এর অধীন �া� িরেপােট�  �কান ব�ি�র িবর�ে� অপরাধ

সংঘটেনর অিভেযাগ বা ত�স�েক�  কায��ম �হেণর সুপািরশ না থাকা সে�ও

�াইব� �নাল, যথাযথ এবং ন�ায়িবচােরর �ােথ� �েয়াজনীয় মেন কিরেল, কারণ উে�খপূব�ক

উ� ব�ি�র ব�াপাের সংি�� অপরাধ িবচারাথ� �হণ কিরেত পািরেবন।]

    (২) �য �াইব� �নােলর এখ্ িতয়ারাধীন এলাকায় �কান অপরাধ বা উহার �কান অংশ

সংঘ�ত হইয়ােছ অথবা �যখােন অপরাধীেক বা, একািধক অপরাধীর ��ে�, তাহােদর

�য �কান একজনেক পাওয়া িগয়ােছ, �সই �ান বা �াইব� �নােলর এখ্ িতয়ারাধীন, �সই

�াইব� �নােল অপরাধ� িবচারাথ� �হেণর জন� িরেপাট�  বা অিভেযাগ �পশ করা যাইেব এবং

�সই �াইব� �নাল অপরাধ�র িবচার কিরেব।

    (৩) যিদ এই আইেনর অধীন �কান অপরােধর সিহত অন� �কান অপরাধ এমনভােব

জিড়ত থােক �য, ন�ায়িবচােরর �ােথ� উভয় অপরােধর িবচার একই সংেগ বা একই

মামলায় করা �েয়াজন, তাহা হইেল উ� অন� অপরাধ�র িবচার এই আইেনর অধীন

অপরােধর সিহত এই আইেনর িবধান অনুসরেণ একই সংেগ বা একই �াইব� �নােল করা

যাইেব।

আপীল ২৮৷ �াইব� �নাল কত� � ক �দ� আেদশ, রায় বা আেরািপত দ� �ারা সং�ু� প�, উ�

আেদশ, রায় বা দ�ােদশ �দােনর তািরখ হইেত ষাট িদেনর মেধ�, হাইেকাট�  িবভােগ

আপীল কিরেত পািরেবন।
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মৃত� �দ�
অনুেমাদন

২৯৷ এই আইেনর অধীেন �কান �াইব� �নাল, মৃত� �দ� �দান কিরেল সংি�� মামলার

নিথপ� অিবলে� �ফৗজদারী কায�িবিধর ধারা ৩৭৪ এর িবধান অনুযায়ী হাইেকাট�

িবভােগ ��রণ কিরেত হইেব এবং উ� িবভােগর অনুেমাদন ব�তীত মৃত� দ� কায�কর করা

যাইেব না।

অপরােধ
�েরাচনা বা
সহায়তার শাি�

৩০৷ যিদ �কান ব�ি� এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ সংঘটেন �েরাচনা �যাগান এবং �সই

�েরাচনার ফেল উ� অপরাধ সংঘ�ত হয় বা অপরাধ� সংঘটেনর �চ�া করা হয় বা �কান

ব�ি� যিদ অন� �কান ব�ি�েক এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ সংঘটেন সহায়তা কেরন,

তাহা হইেল ঐ অপরাধ সংঘটেনর জন� বা অপরাধ� সংঘটেনর �চ�ার জন� িনধ�ািরত দে�

�েরাচনাকারী বা সহায়তাকারী ব�ি� দ�নীয় হইেবন৷

িনরাপ�ামূলক
�হফাজত

৩১৷ এই আইেনর অধীন �কান অপরােধর িবচার চলাকােল যিদ �াইব� �নাল মেন কের �য,

�কান নারী বা িশ�েক িনরাপ�ামূলক �হফাজেত রাখা �েয়াজন, তাহা হইেল �াইব� �নাল উ�

নারী বা িশ�েক কারাগােরর বািহের ও সরকার কত� � ক এতদুে�েশ� িনধ�ািরত �ােন সরকাির

কত� � পে�র �হফাজেত বা �াইব� �নােলর িবেবচনায় যথাযথ অন� �কান ব�ি� বা সং�ার

�হফাজেত রািখবার িনেদ� শ িদেত পািরেব৷

�াইব� �নাল,
ইত�ািদর
জবাবিদিহতা

[৩১ক৷ (১) �কান মামলা ধারা ২০ এর উপ-ধারা (৩) এ উি�িখত সমেয়র মেধ�

িন�ি� না হইবার ��ে� �াইব� �নালেক উহার কারণ িলিপব� কিরয়া এক� �িতেবদন

ি�শ িদেনর মেধ� সু�ীম �কােট� র িনকট দািখল কিরেত হইেব, যাহার এক� অনুিলিপ

সরকােরর িনকট ��রণ কিরেত হইেব ।

    (২) অনুর�প ��ে� পাবিলক �িসিকউটর ও সংি�� পুিলশ কম�কত� ােকও উহার কারণ

িলিপব� কিরয়া এক� �িতেবদন ি�শ িদেনর মেধ� সরকােরর িনকট দািখল কিরেত

হইেব, যাহার এক� অনুিলিপ সু�ীম �কােট�  ��রণ কিরেত হইেব ।

    (৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন �পশক� ত �িতেবদন পয�ােলাচনার পর যথাযথ

কত� � প� িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� মামলা িন�ি� না হওয়ার জন� দায়ী ব�ি� বা

ব�ি�বেগ�র িবর�ে� যথাযথ ব�ব�া �হণ কিরেবন ৷]

23

[অপরােধ
অিভয�� ব�ি�
এবং

24
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অপরােধর
িশকার ব�ি�র
�মিডক�াল
পরী�া]

[৩২৷ (১) এই আইেনর অধীন সংঘ�ত [অপরােধ অিভয�� ব�ি� এবং অপরােধর

িশকার ব�ি�র সব�াধ� িনক �য� ি� ব�বহার কিরয়া] �মিডক�াল পরী�া সরকারী

হাসপাতােল িকংবা সরকার কত� � ক এতদুে�েশ� �ীক� ত �কান �বসরকারী হাসপাতােল

স�� করা যাইেব ।

    (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �কান হাসপাতােল এই আইেনর অধীন সংঘ�ত

অপরােধর িশকার ব�ি�র িচিকৎসার জন� উপি�ত করা হইেল, উ� হাসপাতােলর

কত�ব�রত িচিকৎসক তাহার �মিডক�াল পরী�া অিত�ত স�� কিরেব এবং উ�

�মিডক�াল পরী�া সং�া� এক� সা�� িফেকট সংি�� ব�ি�েক �দান কিরেব এবং

এইর�প অপরাধ সংঘটেনর িবষয়� �ানীয় থানােক অবিহত কিরেব ।

    (৩) এই ধারার অধীন য� ি�স�ত সমেয়র মেধ� �কান �মিডক�াল পরী�া স�� না করার

��ে�, তৎস�েক�  ব�াখ�া স�িলত �িতেবদন পয�ােলাচনার পর িনয়�ণকারী কম�কত� া

িকংবা, ���মত, �মিডক�াল পরী�ার আেদশ �দানকারী কত� � প� বা তাহার িনকট হইেত

�মতা�া� কম�কত� া, ম�ািজে�ট, �াইব� �নাল বা সংি�� অন� �কান কত� � প� যিদ এই

িস�াে� উপনীত হন �য, য� ি�স�ত সমেয়র মেধ� �মিডক�াল পরী�া স�� না হওয়ার

জন� সংি�� িচিকৎসকই দায়ী, তাহা হইেল উহা দায়ী ব�ি�র অদ�তা ও অসদাচরণ

বিলয়া িবেবিচত হইেব এবং এই অদ�তা ও অসদাচরণ তাহার বা�ষ�ক �গাপনীয়

�িতেবদেন িলিপব� করা হইেব এবং উপয�� ��ে� চাক� রী িবিধমালা অনুযায়ী তাহার

িবর�ে� ব�ব�া �হণ করা যাইেব, এবং সংি�� িচিকৎসেকর িবর�ে� কত� েব� অবেহলার

জন� তাহার িনেয়াগকারী কত� � প� বা, ���মত, যথাযথ কত� � প� কত� � ক ব�ব�া �হেণর

জন� �াইব� �নাল িনেদ� শ িদেত পািরেব ৷]

25 26

অিভয�� ব�ি�
এবং
অপরােধর
িশকার ব�ি�র
িডঅি�রাইেবািনউি�ক
এিসড
(িডএনএ)
পরী�া

[৩২ক। এই আইেনর অধীন সংঘ�ত অপরােধ অিভয�� ব�ি� এবং অপরােধর

িশকার ব�ি�র ধারা ৩২ এর অধীন �মিডক�াল পরী�া ছাড়াও, উ� ব�ি�র স�িত

থাক� ক বা না থাক� ক, িডঅি�রাইেবািনউি�ক এিসড (িডএনএ) আইন, ২০১৪ (২০১৪

সেনর ১০ নং আইন) এর িবধান অনুযায়ী িডঅি�রাইেবািনউি�ক এিসড (িডএনএ)

পরী�া কিরেত হইেব।]

27

িবিধ �ণয়েনর
�মতা

৩৩৷ সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� িবিধ

�ণয়ন কিরেত পািরেব ।
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 দফা (ঞ) এবং (ট) নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত

 মানব পাচার �িতেরাধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৩ নং আইন) এর ৪৭(১) ধারাবেল রিহত

 মানব পাচার �িতেরাধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৩ নং আইন) এর ৪৭(১) ধারাবেল রিহত

 “মানব পাচার �িতেরাধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৩ নং আইন) এর ধারা ৩ ও ৬ এ উি�িখত” শ��িল, কমা, সংখ�া�িল এবং ব�নী “ধারা
৫-এ উি�িখত” শ��িল, সংখ�া এবং িচে�র পিরবেত�  নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন) অধ�ােদশ, ২০২০ (২০২০ সেনর ০৪ নং অধ�ােদশ) এর ২
ধারাবেল �িত�ািপত।

 “মৃত� �দে� বা যাব�ীবন স�ম কারাদে�" শ��িল “যাব�ীবন স�ম কারাদে�” শ��িলর পিরবেত�  নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন)
অধ�ােদশ, ২০২০ (২০২০ সেনর ০৪ নং অধ�ােদশ) এর ৩(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�ষাল বৎসেরর” শ��িল “�চৗ� বৎসেরর” শ��িলর পিরবেত�  নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন)
এর ৩ ধারাবেল �িত�ািপত

 “�ষাল বৎসেরর” শ��িল “�চৗ� বৎসেরর” শ��িলর পিরবেত�  নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন)
এর ৩ ধারাবেল �িত�ািপত

 “মৃত� �দে� বা যাব�ীবন স�ম কারাদে�" শ��িল “যাব�ীবন স�ম কারাদে�” শ��িলর পিরবেত�  নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন)
অধ�ােদশ, ২০২০ (২০২০ সেনর ০৪ নং অধ�ােদশ) এর ৩(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “দািয়��া�” শ� “দায়ী” শে�র পিরবেত�  নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন) অধ�ােদশ, ২০২০ (২০২০ সেনর ০৪ নং অধ�ােদশ) এর ৩(গ)
ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ৯ক নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল সি�েবিশত

১৯৯৫ সেনর
১৮ নং
আইেনর
রিহতকরণ ও
�হফাজত

৩৪৷ (১) নারী ও িশ� িনয�াতন (িবেশষ িবধান) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সেনর ১৮ নং

আইন), অতঃপর উ� আইন বিলয়া উি�িখত, এত�ারা রিহত করা হইল ।

    (২) উ�র�প রিহতকরেণর অব�বিহত পূেব� উ� আইেনর অধীন অিন�� মামলা সংি��

�াইব� �নােল এবং অনুর�প মামলায় �দ� আেদশ, রায় বা শাি�র িবর�ে� আপীল সংি��

আদালেত এমনভােব পিরচািলত ও িন�ি� হইেব �যন উ� আইন রিহত করা হয় নাই ।

    (৩) উ� আইেনর অধীন অপরােধর কারেণ �য সম� মামলার িরেপাট�  বা অিভেযাগ করা

হইয়ােছ বা তে��ি�েত চাজ� শীট দািখল করা হইয়ােছ, বা মামলা তদ�াধীন রিহয়ােছ,

�সই সম� মামলাও উপ-ধারা (২) এ উে�িখত আদালেত িবচারাধীন মামলা বিলয়া গণ�

হইেব ।

    (৪) উ� আইেনর অধীন গ�ত নারী ও িশ� িনয�াতন দমন িবেশষ আদালত সমূহ এই

আইেনর অধীন গ�ত �াইব� �নাল িহসােব গণ� হইেব এবং উপ-ধারা (২) অনুসাের উহােত

উি�িখত মামলাসমূহ িন�ি� করা যাইেব ।
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22/10/2020 নারী ও িশ� িনয�াতন দমন আইন, ২০০০

 ধারা ১০ নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল �িত�ািপত

 “িকংবা উ� নারীেক মারা�ক জখম (grievous hurt) কেরন বা সাধারণ জখম (simple hurt) কেরন” শ��িল এবং ব�নী�িল “, উ� নারীেক
আহত কেরন বা আহত করার �চ�া কেরন,” কমা�িল এবং শ��িলর পিরবেত�  নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০
নং আইন) এর ৬ ধারাবেল �িত�ািপত

 দফা (খ) ও (গ) পূব�বতী�  দফা (খ) এর পিরবেত�  নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৬ ধারাবেল
�িত�ািপত

 ধারা ১৩ নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৭ ধারাবেল �িত�ািপত

 ধারা ১৮ নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৮ ধারাবেল �িত�ািপত

 ধারা ১৯ নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৯ ধারাবেল �িত�ািপত

 উপ-ধারা (১) নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন) অধ�ােদশ, ২০২০ (২০২০ সেনর ০৪ নং অধ�ােদশ) এর ৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ধারা ২৬ এর” শ��িল এবং সংখ�া “ধারা ২৫ এর” শ��িল এবং সংখ�ার পিরবেত�  নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন) অধ�ােদশ, ২০২০
(২০২০ সেনর ০৪ নং অধ�ােদশ) এর ৫(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৬) নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ১০ ধারাবেল �িত�ািপত

 “িশ� আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২৪ নং আইন)” শ��িল, কমা, সংখ�া�িল এবং ব�নী “Children Act, 1974 (XXXIX of 1974)” শ��িল,
কমা, সংখ�া�িল এবং ব�নীর পিরবেত�  নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন) অধ�ােদশ, ২০২০ (২০২০ সেনর ০৪ নং অধ�ােদশ) এর ৫(খ) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৮) নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ১০ ধারাবেল সংেযািজত

 উপ-ধারা (১), (১ক), (১খ) এবং (১গ) পূব�বতী�  উপ-ধারা (১) এর পিরবেত�  নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০
নং আইন) এর ১১ ধারাবেল �িত�ািপত

 ধারা ৩১ক নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ১২ ধারাবেল সি�েবিশত

 “অপরােধ অিভয�� ব�ি� এবং অপরােধর িশকার ব�ি�র �মিডক�াল পরী�া” শ��িল “অপরােধর িশকার ব�ি�র �মিডক�াল পরী�া” শ��িলর
পিরবেত�  নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন) অধ�ােদশ, ২০২০ (২০২০ সেনর ০৪ নং অধ�ােদশ) এর ৬(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ৩২ নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ১৩ ধারাবেল �িত�ািপত

 “অপরােধ অিভয�� ব�ি� এবং অপরােধর িশকার ব�ি�র সব�াধ� িনক �য� ি� ব�বহার কিরয়া” শ��িল “অপরােধর িশকার ব�ি�র” শ��িলর
পিরবেত�  নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন) অধ�ােদশ, ২০২০ (২০২০ সেনর ০৪ নং অধ�ােদশ) এর ৬(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ৩২ক নারী ও িশ� িনয�াতন দমন (সংেশাধন) অধ�ােদশ, ২০২০ (২০২০ সেনর ০৪ নং অধ�ােদশ) এর ৭ ধারাবেল সি�েবিশত।
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