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�িতব�ী ব�ি�র অিধকার ও সুর�া আইন, ২০১৩

( ২০১৩ সেনর ৩৯ নং আইন )

  [ ০৯ অে�াবর, ২০১৩]
     
     
�িতব�ী ব�ি�র অিধকার �িত�া ও সুর�া িনি�তকরেণর লে�� এত� সং�া� িবদ�মান আইন রিহত�েম

পুনঃ�ণয়েনর উে�েশ� �ণীত আইন
 
�যেহত� গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধােন সকল মঅিধকার, মানবস�ার ময�াদা, �মৗিলক মানবািধকার ও সামািজক সাম�

�িত�ার অ�ীকার ব�� করা হইয়ােছ; এবং

�যেহত� বাংলােদশ �িতব�ী ব�ি�র অিধকার সং�া� জািতসংঘ সনদ (United Nations Convention on the
Rights of the Persons with Disabilities) অনুসমথ�ন কিরয়ােছ; এবং

�যেহত� �িতব�ী ব�ি�র অিধকার �িত�া ও সুর�া িনি�তকে� এত� সং�া� িবদ�মান আইন রিহত�েম পুনঃ�ণয়েনর

লে�� িবধান করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়;
�সেহত� এত� �ারা িন��প আইন করা হইল:—
   
 
সংি�� িশেরানাম
ও �বত�ন

 

১। (১) এই আইন �িতব�ী ব�ি�র অিধকার ও সুর�া আইন, ২০১৩ নােম অিভিহত হইেব।

(২) এই আইেনর— 

(ক) ধারা ৩১ ও ৩৬ ব�তীত অবিশ� ধারা ও তফিসল অিবলে� কায�কর হইেব; এবং

(খ) ধারা ৩১ ও ৩৬, সরকার সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা �য তািরখ িনধ�ারণ কিরেব, �সই

তািরেখ কায�কর হইেব। 
   
   
 
সং�া ২। িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী �কান িকছ� না থািকেল, এই আইেন—

(১) ‘‘উপেজলা কিম�’’ অথ� ধারা ২৩ এর অধীন গিঠত �িতব�ী ব�ি�র অিধকার ও সুর�া

সং�া� উপেজলা কিম�;

(২) ‘‘একীভ�ত িশ�া’’ অথ� িশ�া �িত�ানসমূেহ �িতব�ী িশ�াথ�ী এবং অ-�িতব�ী িশ�াথ�ীর

একইসে� অধ�য়ন;

(৩) ‘‘কিম�’’ অথ� এই আইেনর অধীন গিঠত, ���মত, জাতীয় সম�য় কিম� বা জাতীয় িনব�াহী

কিম� বা �কান �জলা কিম� বা �কান উপেজলা কিম� বা �কান শহর কিম�;

(৪) ‘‘জাতীয় িনব�াহী কিম�’’ অথ� ধারা ১৯ এর অধীন গিঠত �িতব�ী ব�ি�র অিধকার ও সুর�া
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সং�া� জাতীয় িনব�াহী কিম�;

(৫) ‘‘জাতীয় সম�য় কিম�’’ অথ� ধারা ১৭ এর অধীন গিঠত �িতব�ী ব�ি�র অিধকার ও সুর�া

সং�া� জাতীয় সম�য় কিম�;

(৬) ‘‘�জলা কিম�’’ অথ� ধারা ২১ এর অধীন গিঠত �িতব�ী ব�ি�র অিধকার ও সুর�া সং�া�

�জলা কিম�; 

(৭) ‘‘তফিসল’’ অথ� এই আইেনর তফিসল;

(৮) ‘‘িনধ�ািরত’’ অথ� িবিধ �ারা িনধ�ািরত; 

(৯) ‘‘�িতবি�তা’’ অথ� �যেকান কারেণ ঘ�ত দীঘ�েময়াদী বা �ায়ীভােব �কান ব�ি�র শারীিরক,
মানিসক, বুি�গত, িবকাশগত বা ইি�য়গত �িত��তা বা �িতক�লতা এবং উ� ব�ি�র �িত

দ��ভি�গত ও পিরেবশগত বাধার পার�িরক �ভাব, যাহার কারেণ উ� ব�ি� সমতার িভি�েত

সমােজ পূণ� ও কায�কর অংশ�হেণ বাধা�া� হন;

(১০) ‘‘�িতব�ী ব�ি�’’ অথ� ধারা ৩ এ বিণ�ত �য �কান ধরেনর �িতবি�তাস�� �কান ব�ি�;

(১১) ‘‘�িতব�ী ব�ি�র অিধকার’’ অথ� ধারা ১৬ �ত উি�িখত এক বা একািধক �য �কান অিধকার

এবং �িতব�ী ব�ি�র অিধকার সং�া� আপাতত বলবৎ অন� �কান আইন বা আইেনর

�মতাস�� দিলেল উি�িখত অন� �কান অিধকার, মানবািধকার বা �মৗিলক অিধকার;

(১২) ‘‘�িতব�ী ব�ি�র সংগঠন’’ অথ� �িতব�ী ব�ি�গণ �য়ং বা �যসকল �িতব�ী ব�ি�

িনেজেদর অিধকােরর কথা �কাশ কিরেত পােরন না, তাহােদর পে� তাহােদর মাতা-িপতা বা

�বধ বা আইনানুগ অিভভাবক কত�ৃক তাহােদর কল�াণ ও �াথ� সুর�ার জন� গিঠত ও পিরচািলত

�কান সংগঠন বা �িত�ান;

(১৩) ‘‘�েবশগম�তা’’ অথ� �ভৗত অবকাঠােমা, যানবাহন, �যাগােযাগ, তথ�, এবং তথ� ও

�যাগােযাগ �যুি�সহ জনসাধারেণর জন� �াপ� সকল সুিবধা ও �সবাসমূেহ অন�ান�েদর মত

�েত�ক �িতব�ী ব�ি�র সমসুেযাগ ও সমআচরণ �াি�র অিধকার;

(১৪) ‘‘�েয়াজনীয় �া�ে��র জন� উপেযাগী পিরেবশ ও ন�ায� সুেযাগ সুিবধা (reasonable
accommodation)’’ অথ� �েয়াজনীয় এবং যথাথ� পিরমাজ�ন ও সম�য়, যাহা অসাম�স�পূণ� বা

মা�ািতির� �বাঝা আেরাপ না কিরয়া �েয়াজনীয় িনিদ�� ��ে� অন�েদর সিহত সমতার িভি�েত

�িতব�ী ব�ি�র অিধকার উপেভাগ ও অনুশীলন িনি�ত কের;

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

(১৬) ‘‘বাংলা ইশারা ভাষা’’ অথ� �বণ�িতব�ী ব�ি� ও বাক�িতব�ী ব�ি�র জন� �ণীত বাংলা
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ইশারা ভাষা, যাহা তাহােদর িনজ� সং��িত হইেত উৎসািরত এবং অন�ান� ভাষার মতই গিতশীল

ও পিরবত�নশীল;

(১৭) ‘‘িবচারগম�তা (access to justice)’’ অথ� সকল আইনী কায�ধারায়, �যমন: অিভেযাগ

দােয়র, অনুস�ান, সা�� �দান, তদ� ও িবচার �ি�য়ায় �কান �িতব�ী ব�ি�র, প�িতগত ও

বয়স উপেযাগী সুিবধাসহ, সাধারণ ব�ি�র ন�ায় সমভােব অংশ�হেণর অিধকার; 

(১৮) ‘‘িবিধ’’ অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত �কান িবিধ; 

(১৯) ‘‘িবেশষ িশ�া’’ অথ� �িতবি�তার ধরন অনুযায়ী িবেশষ ব�ব�াপনায় পিরচািলত �কান

আবািসক বা অনাবািসক িশ�া �িত�ান কত�ৃক পিরচািলত িশ�া কায��ম, যাহা মূলধারার িশ�ার

সিহত সাদ�শ�পূণ� এবং �যখােন িবেশষ য� ও পিরচয�ার পাশাপািশ �িতকারমূলক ব�ব�া িবদ�মান;

(২০) ‘‘�বষম�’’ অথ� �িতব�ীেদর �িত সাধারণ ব�ি�েদর ত�লনায় অন�ায� আচরণ এবং

িন�বিণ�ত এক বা একািধক কম�কা� উ� অন�ায� আচরেণর অ�ভ�ু� হইেব, যথা:—

(ক) �িতব�ী ব�ি�র অিধকার হইেত বি�ত করা;

(খ) প�পািত�মূলক আচরণ করা;

(গ) �িতব�ী িহসােব �াপ� �কান সুেযাগ বা সুিবধা �দােন অ�ীক�িত বা কম সুেযাগ-সুিবধা �দান;
এবং

(ঘ) সরকার কত�ৃক িনধ�ািরত অন� �কান কম�কা�;

(২১) ‘‘��ইল (braille)’’ অথ� দ���িতব�ী ব�ি�র ব�বহােরর জন� সৃ� বণ�মালা;

(২২) ‘‘শহর কিম�’’ অথ� ধারা ২৪ এর অধীন গিঠত �িতব�ী ব�ি�র অিধকার ও সুর�া সং�া�

শহর কিম�;

(২৩) ‘‘শহর এলাকা’’ অথ� িস� কেপ�ােরশন বা, ���মত, �পৗরসভা এলাকায় অবি�ত

সমাজেসবা অিধদ�েরর �কান শহর সমাজেসবা কায��ম (ইউিসিড) কায�ালেয়র আওতাধীন

এলাকা;

(২৪) ‘‘সিচব’’ অেথ� িসিনয়র সিচবও অ�ভ�ু� হইেবন; 

(২৫) ‘‘সমি�ত িশ�া’’ অথ� মূলধারার িবদ�ালেয়, �িতবি�তার ধরন অনুযায়ী, �িতব�ী িশ�াথ�ীর

উপেযাগী িবেশষ ব�ব�াধীন িশ�া ব�ব�া;

(২৬) ‘‘সমাজিভি�ক পুনব�াসন’’ অথ� সমােজর সকল কম�কাে� �িতব�ী ব�ি�র অংশ�হণ

িনি�ত কিরবার লে�� তাহােক �কান িবি�� �িত�ােন না রািখয়া সমােজর মেধ�ই তাহার

উ�য়ন �য়াস;
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(২৭) ‘‘সুর�া’’ অথ�, সািব�ক অথ�েক সীিমত না কিরয়া, তফিসেল উি�িখত �কান কম�কা�;

(২৮) ‘‘সমান আইনী �ীক�িত (equal recognition before the law)’’ অথ� �িতব�ী

ব�ি�েক সব��ই ব�ি� িহসােব সমান আইনী �ীক�িত এবং জীবেনর সকল ��ে� সমান আইনী

কত�ৃ� (legal capacity)�ভাগ;

(২৯) ‘‘�-সহায়ক সংগঠন’’ অথ� �িতব�ী ব�ি� বা তাহােদর পিরবােরর কল�াণ ও �াথ� সুর�ায়

গিঠত ও পিরচািলত �কান সংগঠন।

   
   
 
�িতবি�তার ধরন

 

৩। এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, �িতব�ী ব�ি�েদর শারীিরক, মানিসক, বুি�গত, িবকাশগত,
ইি�য়গত �িত��তা এবং �িতক�লতার িভ�তা িবেবচনায়, �িতবি�তার ধরনসমূহ হইেব

িন��প, যথা:— 

(ক) অ�জম বা অ�জমে�ক�াম িডজঅড�ারস (autism or autism spectrum
disorders);

(খ) শারীিরক �িতবি�তা (physical disability); 

(গ) মানিসক অসু�তাজিনত �িতবি�তা (mental illness leading to disability);

(ঘ) দ���িতবি�তা (visual disability);

(ঙ) বাক�িতবি�তা (speech disability); 

(চ) বুি��িতবি�তা (intellectual disability);

(ছ) �বণ�িতবি�তা (hearing disability);

(জ) �বণ-দ���িতবি�তা (deaf-blindness);

(ঝ) �সির�াল পালিস (cerebral palsy);

(ঞ) ডাউন িসনে�াম (Down syndrome);

(ট) ব�মাি�ক �িতবি�তা (multiple disability); এবং

(ঠ) অন�ান� �িতবি�তা (other disability) ।
   
   
 
অ�জম বা ৪। যাহােদর মেধ� িন�বিণ�ত দফাসমূেহ উি�িখত ল�ণসমূেহর মেধ� দফা (ক), (খ) ও (গ) এর
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অ�জমে�ক�াম
িডজঅড�ারস
(autism or
autism
spectrum
disorders)

 

উপি�িত িনি�তভােব এবং দফা (ঘ), (ঙ), (চ), (ছ), (জ), (ঝ), (ঞ) ও (ট) �ত বিণ�ত

ল�ণসমূেহর মেধ� এক বা একািধক ল�ণ পিরলি�ত হইেব, তাহারা অ�জম �বিশ�স��

ব�ি� বিলয়া িবেবিচত হইেবন, যথা:—

(ক) �মৗিখক বা অেমৗিখক �যাগােযােগ সীমাব�তা;

(খ) সামািজক ও পার�িরক আচার-আচরণ, ভাবিবিনময় ও ক�নাযু� কাজ-কেম�র

সীমাব�তা;

(গ) একই ধরেনর বা সীমাব� িকছ� কাজ বা আচরেণর পুনরাবৃি�;

(ঘ) �বণ, দশ�ন, গ�, �াদ, �শ�, ব�থা, ভারসাম� ও চলেন অন�েদর ত�লনায় �বিশ বা কম

সংেবদনশীলতা;

(ঙ) বুি� �িতবি�তা বা অন� �কান �িতবি�তা বা িখচ�নী;

(চ) এক বা একািধক িনিদ�� িবষেয় অসাধারণ দ�তা এবং একই ব�ি�র মেধ� িবকােশর অসমতা;

(ছ) �চােখ �চাখ না রাখা বা কম রাখা (eye contact);

(জ) অিতির� চ�লতা বা উে�জনা, অসংগিতপূণ� হািস-কা�া;

(ঝ) অ�াভািবক শািররীক অ�ভি�;

(ঞ) একই ��েন চলার �চ� �বণতা; এবং

(ট) সরকার কত�ৃক , সমেয় সমেয়, �গেজট �না�িফেকশেনর �ারা িনধ�ািরত অন� �কান �বিশ��।

[ব�াখ�া: অ�জম মি�ে�র �াভািবক িবকােশর এই�প এক� জ�ল �িতব�কতা যাহা িশ�র

জে�র এক বৎসর ছয়মাস হইেত িতন বৎসেরর মেধ� �কাশ পায়। এই ধরেনর �িতব�ী

ব�ি�েদর সাধারণত শারীিরক গঠেন �কান সমস�া বা �� থােক না এবং তাহােদর �চহারা ও

অবয়ব অন�ান� সু� ও �াভািবক মানুেষর মতই হইয়া থােক। অেনক ��ে� ছিব আকঁা, গান

করা, কি�উটার চালনা বা গািণিতক সমাধানসহ অেনক জ�ল িবষেয় এই ধরেনর ব�ি�রা

িবেশষ দ�তা �দশ�ন কিরয়া থােক।]

   
   
 
শারীিরক
�িতবি�তা
(physical

৫। িন�বিণ�ত দফাসমূেহ উি�িখত �বিশ��সমূেহর মেধ� এক বা একািধক �বিশে��র অিধকারী

ব�ি� ‘শারীিরক�িতব�ী ব�ি�’ বিলয়া িবেবিচত হইেবন, যথা:— 
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disability)

 

(ক) এক� বা উভয় হাত বা পা না থাকা; বা

(খ) �কান হাত বা পা পূণ� বা আংিশকভােব অবশ অথবা গঠনগত এই�প ��পূণ� বা দ�ব�ল �য,
�দনি�ন সাধারণ কাজ-কম� বা সাধারণ চলন বা ব�বহার �মতা আংিশক বা পূণ�ভােব ব�াহত হয়;
বা

(গ) �ায়ুিবক অসুিবধার কারেণ �ায়ীভােব শারীিরক ভারসাম� না থাকা।

   
   
 
মানিসক
অসু�তাজিনত
�িতবি�তা
(mental illness
leading to
disability)

 

৬। িসেজাে�িনয়া বা অনু�প ধরেনর �কান মন�াি�ক সমস�া, �যমন ি�িনক�াল িডে�শন,
বাইেপালার িডজঅড�ার, �পা� �মা�ক ��স, �ি��া বা �ফািবয়াজিনত �কান মানিসক সমস�,
যাহার কারেণ �কান ব�ি�র �দনি�ন জীবন বাধা�� হয়, িতিন মানিসক অসু�াজিনত �িতব�ী

ব�ি� বিলয়া িবেবিচত হইেবন।

   
   
 
দ���িতবি�তা
(visual
disability)

 

৭। িন�বিণ�ত দফাসমূেহ উি�িখত �বিশ��সমূেহর মেধ� এক বা একািধক �বিশে��র অিধকারী

ব�ি� ‘দ���িতব�ী ব�ি�’ বিলয়া িবেবিচত হইেবন, যথা:— 

(ক) স�ূণ� দ��হীনতা (blindness):

(অ) উভয় �চােখ এেকবােরই �দিখেত না পারা; বা

(আ) যথাযথ �ল� ব�বহােরর পরও দ�� তী�তা (visual acuity) ৬/৬০ বা ২০/২০০ এর কম;
বা

(ই) দ�� ��� (visual field) ২০ িড�ী বা উহার চাইেত কম;

(খ) আংিশক দ��হীনতা (partial blindness), যথা:— এক �চােখ এেকবােরই �দিখেত না

পারা; 

(গ) �ীণদ�� (low vision):

(অ) উভয় �চােখ আংিশক বা কম �দিখেত পারা; বা

(আ) যথাযথ �ল� ব�বহােরর পরও দ�� তী�তা (visual acuity) ৬/১৮ বা ২০/৬০ এবং ৬/৬০

বা ২০/২০০ এর মেধ�; বা

(ই) দ�� ��� (visual field) ২০ িড�ী হইেত ৪০ িড�ীর মেধ�।
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বাক�িতবি�তা
(speech
disability)

 

৮। িন�বিণ�ত দফাসমূেহ উি�িখত �বিশ��সমূেহর মেধ� এক বা একািধক �বিশে��র অিধকারী

ব�ি� ‘বাক�িতব�ী ব�ি�’ বিলয়া িবেবিচত হইেবন, যথা:— 

(ক) এেকবােরই কথা বিলেত না পারা;

(খ) সাধারণ কেথাপকথেন �েয়াজনীয় শ� সাজাইয়া এবং �েয়াজনীয় পিরমাণ �ের ��

উ�ারেণ কথা বলায় সীমাব�তা; বা

(গ) ক�নালী ও গলার �র বা বাক �ি�য়া সং�া� সমস�া, জ�গত ��, �িত��তা বা

সীমাব�তার কারেণ শ� �তির ও উ�ারেণ সমস�া; বা

(ঘ) বাক �ি�য়া সং�া� সমস�া, �� বা �িত��তার কারেণ বাধাহীনভােব কথা বলায়

সীমাব�তা, �যমন- �তাতলােমা।
   
   
 
বুি��িতবি�তা
(intellectual
disability)

 

৯। িন�বিণ�ত দফাসমূেহ উি�িখত �বিশ��সমূেহর মেধ� এক বা একািধক �বিশে��র অিধকারী

ব�ি� ‘বুি��িতব�ী ব�ি�’ বিলয়া িবেবিচত হইেবন, যথা:— 

(ক) বয়স উপেযাগী কায�কলােপ তাৎপয�পূণ� সীমাব�তা; বা

(খ) বুি�বৃি�ক কায�কলােপ সীমাব�তা, �যমন- কায�কারণ িবে�ষণ, িশ�ণ বা সমস�া সমাধান;
বা

(গ) �দনি�ন কােজর দ�তায় সীমাব�তা, �যমন- �যাগােযাগ, িনেজর য� �নওয়া, সামািজক

দ�তা, িনেজেক পিরচালনা করা, �া�� ও িনরাপ�া, �লখাপড়া, ইত�ািদ; বা

(ঘ) বু�া� �াভািবক মা�া অেপ�া কম।

   
   
 
�বণ�িতবি�তা
(hearing
disability)

 

১০। (১) শে�র তী�তা ৬০ �ডিসবল এর িনে� হইেল �িনেত না পাওয়া ব�ি� ‘�বণ�িতব�ী

ব�ি�’ বিলয়া িবেবিচত হইেবন।

(২) �বণ�িতবি�তার ধরনসমূহ হইেব িন��প, যথা:—

(ক) স�ূণ� �বণহীনতা (complete deafness): উভয় কােন এেকবােরই �িনেত না পারা; বা 

(খ) আংিশক �বণহীনতা (partial deafness): এক কােন এেকবােরই �িনেত না পারা; বা

(গ) �ীণ �বণ (hard of hearing): উভয় কােন আংিশক বা কম �িনেত পারা বা কখেনা
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কখেনা �িনেত না পারা।
   
   
 
�বণ-
দ���িতবি�তা
(deaf-blindness)

 

১১। (১) �কান ব�ি�র মেধ� একই সে� �বণ ও দ�� শি�র আংিশক বা পূণ� সীমাব�তা িবদ�মান

থািকেল এবং উহার ফেল �যাগােযাগ, িবকাশ এবং িশ�া �হেণর ��ে� সমস�ার স�ুখীন হইেল,
িতিন ‘�বণ-দ���িতব�ী ব�ি�’ বিলয়া িবেবিচত হইেবন। 

(২) �বণ-দ���িতবি�তার ধরনসমূহ হইেব িন��প, যথা:— 

(ক) মাঝাির হইেত ��তর মা�ার �বণ �িতবি�তা এবং উে�খেযাগ� মা�ার দ�� �িতবি�তা;

(খ) মাঝাির হইেত ��তর মা�ার �বণ �িতবি�তা, উে�খেযাগ� মা�ার দ�� �িতবি�তা ও অন�

�কান �িতবি�তা; 

(গ) দ�� এবং �বণ ইি�য়গত �ি�য়ায় সমস�া; এবং

(ঘ) দ�� এবং �বণ শি� �িত��তার �মাবনিত।
   
   
 
�সির�াল পালিস
(cerebral palsy)

 

১২। (১) অপিরণত মি�ে� �কান আঘাত বা �রােগর আ�মেণর কারেণ যিদ �কান ব�ি�র,—

(ক) সাধারণ চলােফরা ও �দহভি�েত অ�াভািবকতা, যাহা �দনি�ন কায��মেক সীমাব� কের;

(খ) এই�প ��ে� মি�ে�র �িত��তার পিরমাণ পরবত�ীেত �াস বা বৃি� না হয়; এবং

(গ) উপযু� �া��েসবা �দােনর মাধ�েম �দনি�ন কায��মতা বৃি� করা যায়,—

তাহা হইেল িতিন ‘�সির�াল পালিসজিনত �িতব�ী ব�ি�’ বিলয়া িবেবিচত হইেবন। 

(২) �সির�াল পালিসজিনত �িতবি�তার �বিশ��সমূহ হইেব িন��প, যথা:—

(ক) �পশী খুব শ� বা িশিথল থাকা;

(খ) হাত বা পােয়র সাধারণ নাড়াচড়ায় অসাম�স�তা বা সীমাব�তা;

(গ) �াভািবক চলােফরায় ভারসাম�হীনতা বা ভারসাম� কম থাকা;

(ঘ) দ��, �বণ, বুি�গত বা সব�ে�ে� কম বা �বিশ মা�ায় �িত��তা; 

(ঙ) আচরণগত সীমাব�তা; 

(চ) �যাগােযােগর সীমাব�তা; বা
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(ছ) এক হাত বা �ই হাত অথবা এক পা বা �ই পা অথবা এক পােশর হাত ও পা বা উভয় পােশর

হাত ও পা আ�া� হওয়া।

   
   
 
ডাউন িসনে�াম
(Down
syndrome)  

১৩। �কান ব�ি�র মেধ� বংশানুগিতক (genetic) �কান সমস�, যাহা ২১তম �েমােসাম �জাড়ায়

এক� অিতির� �েমােসােমর উপি�িতর সে� স�ক�যু� এবং যাহার মেধ� মৃ� হইেত ��তর

মা�ার বুি��িতবি�কতা, �ব�ল �পশী�মতা, খব�াক�িত ও মে�ালয়ড মুখাক�িতর িবেশষ �বিশ��

িবদ�মান, িতিন ‘ডাউন িসনে�ামজিনত �িতব�ী ব�ি�’ বিলয়া িবেবিচত হইেবন।
   
   
 
ব�মাি�ক
�িতবি�তা
(multiple
disability)

 

১৪। �কান ব�ি�র মেধ�, ধারা ৪ হইেত ১২ �ত উি�িখত �িতবি�তার মেধ�, একািধক ধরেনর

�িতবি�তা পিরলি�ত হইেল িতিন ‘ব�মাি�ক�িতব�ী ব�ি�’ বিলয়া িবেবিচত হইেবন। 

   
   
 
অন�ান� �িতবি�তা
(other
disability)  

১৫। �কান ব�ি�র মেধ� যিদ ধারা ৪ হইেত ১৩ �ত উি�িখত �িতবি�তা ব�তীত এই�প অন�

�কান অ�াভািবক শারীিরক ও মানিসক �বিশ�� িবদ�মান থােক যাহা তাহার �াভািবক জীবন-
যাপন, িবকাশ ও চলােফরায় বাধা সৃ� কের, তাহা হইেল জাতীয় সম�য় কিম� �ঘাষণা কিরেল

উ� ব�ি�ও, এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, �িতব�ী ব�ি� বিলয়া িবেবিচত হইেবন।
   
   
 
�িতব�ী ব�ি�র
অিধকার

১৬। (১) �িতব�ী ব�ি�র অিধকার সং�া� আপাতত বলবৎ অন� �কান আইন বা আইেনর

�মতাস�� দিলেলর িবিধিবধােনর সামি�কতােক ��� না কিরয়া, �িতবি�তার ধরন অনুযায়ী,
�েত�ক �িতব�ী ব�ি�র িন�বিণ�ত অিধকার থািকেব, যথা :-

(ক) পূণ�মা�ায় বাঁিচয়া থাকা ও িবকিশত হওয়া; 

(খ) সব�ে�ে� সমান আইনী �ীক�িত এবং িবচারগম�তা;

(গ) উ�রািধকার�াি�; 

(ঘ) �াধীন অিভব�ি� ও মত �কাশ এবং তথ��াি�; 

(ঙ) মাতা-িপতা, �বধ বা আইনগত অিভভাবক, স�ান বা পিরবােরর সিহত সমােজ বসবাস,
�ববািহক স�ক� �াপন ও পিরবার গঠন;

(চ) �েবশগম�তা;

(ছ) সামািজক, অথ�ৈনিতক ও রা�য় ইত�ািদ ��ে�, �িতবি�তার ধরন অনুযায়ী, পূণ� ও

কায�করভােব অংশ�হণ; 
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(জ) িশ�ার সকল �ের, িশ�া �িত�ােন উপযু� সুেযাগ সুিবধা �াি� সােপে�, একীভ�ত বা

সমি�ত িশ�ায় অংশ�হণ; 

(ঝ) সরকাির-�বসরকাির �িত�ােন কেম� িনযুি�; 

(ঞ) কম�জীবেন �িতবি�তার িশকার ব�ি� কেম� িনেয়ািজত থািকবার, অন�থায়, যথাযথ পুনব�াসন

বা �িতপূরণ�াি�; 

(ট) িনপীড়ন হইেত সুর�া এবং িনরাপদ ও �া��কর পিরেবেশর সুিবধা�াি�; 

(ঠ) �াপ�তা সােপে�, সব�ািধক মােনর �া��েসবা�াি�; 

(ড) িশ�া ও কম�ে��সহ �েযাজ� সকল ��ে� ‘�েয়াজনীয় �া�ে��র জন� উপেযাগী

পিরেবশ ও ন�ায� সুেযাগ সুিবধা’ (reasonable accommodation) �াি�;

(ঢ) শারীিরক, মানিসক ও কািরগরী স�মতা অজ�ন কিরয়া সমাজজীবেনর সকল ��ে�

স�ূণ�ভােব একীভ�ত হইবার লে�� সহায়কেসবা ও পুনব�াসন সুিবধা�াি�; 

(ণ) মাতা-িপতা বা পিরবােরর উপর িনভ�রশীল �িতব�ী ব�ি� মাতা-িপতা বা পিরবার হইেত

িবি�� হইেল বা তাহার আবাসন ও ভরণ-�পাষেণর যথাযথ সং�ান না হইেল, যথাস�ব, িনরাপদ

আবাসন ও পুনব�াসন;

(ত) সং��িত, িবেনাদন, পয�টন, অবকাশ ও �ীড়া কম�কাে� অংশ�হণ; 

(থ) �বণ�িতব�ী ব�ি� ও বাক�িতব�ী ব�ি�র িনজ ই�া অনুযায়ী, যথাস�ব, বাংলা ইশারা

ভাষােক �থম ভাষা িহসােব �হণ; 

(দ) ব�ি�গত তেথ�র �গাপনীয়তা; 

(ধ) �-সহায়ক সংগঠন ও কল�াণমূলক সংঘ বা সিমিত গঠন ও পিরচালনা; 

(ন) জাতীয় পিরচয়প� �াি�, �ভাটার তািলকায় অ�ভ�ুি�, �ভাট �দান এবং িনব�াচেন অংশ�হণ;
এবং 

(প) সরকার কত�ৃক সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা িনধ�ািরত অন� �কান অিধকার। 

(২) �কান �িতব�ী ব�ি�েক উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অিধকার সং�া� িবষেয় �কান ব�ি�,
�িত�ান, কত�ৃপ� বা সং�া �কান �কােরর �বষম� �দশ�ন বা �বষম�মূলক আচরণ কিরেত

পািরেব না।
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জাতীয় সম�য়
কিম�

 

১৭। এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, িন�বিণ�ত সদস� সম�েয় ‘�িতব�ী ব�ি�র অিধকার ও

সুর�া সং�া� জাতীয় সম�য় কিম�’ নােম এক� কিম� গিঠত হইেব, যথা :-

(ক) ম�ী, সমাজকল�াণ ম�ণালয়, িযিন ইহার সভাপিতও হইেবন;

(খ) �ীকার কত�ৃক মেনানীত �ইজন সংসদ সদস�, যাহােদর মেধ� একজন সরকারদলীয় এবং

অন�জন �ধান িবেরাধীদলীয় হইেবন;

(গ) সিচব, সমাজকল�াণ ম�ণালয়;

(ঘ) সিচব, জন�শাসন ম�ণালয়;

(ঙ) সিচব, �া�� ও পিরবারকল�াণ ম�ণালয়;

(চ) সিচব, �রা� ম�ণালয়;

(ছ) সিচব, �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয়;

(জ) সিচব, গৃহায়ন ও গণপূত� ম�ণালয়;

(ঝ) সিচব, মিহলা ও িশ� িবষয়ক ম�ণালয়;

(ঞ) সিচব, যুব ও �ীড়া ম�ণালয়;

(ট) সিচব, �ম ও কম�সং�ান ম�ণালয়;

(ঠ) সিচব, িশ�া ম�ণালয়;

(ড) সিচব, তথ� ম�ণালয়;

(ঢ) সিচব, তথ� ও �যাগােযাগ �যুি� ম�ণালয়; 

(ণ) সিচব, �েয�াগ ব�ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়;

(ত) সিচব, অথ� িবভাগ;

(থ) সিচব, �লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ;

(দ) সিচব, �ানীয় সরকার িবভাগ;

(ধ) মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদ�র;

(ন) �িতব�ী ব�ি�র অিধকার সুর�ায় কম�রত �বসরকাির সং�া, �িতব�ী ব�ি�েদর সংগঠন বা
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�-সহায়ক সংগঠন হইেত সরকার কত�ৃক মেনানীত ৪ (চার) জন মিহলা এবং ৩ (িতন) জন পু�ষ

�িতিনিধ;

(প) জাতীয় �িতব�ী উ�য়ন ফাউে�শন এর ব�ব�াপনা পিরচালক, িযিন উহার সদস�-সিচবও

হইেবন।
   
   
 
জাতীয় সম�য়
কিম�র দািয়� ও
কায�াবিল

 

১৮। জাতীয় সম�য় কিম�র দািয়� ও কায�াবিল হইেব িন��প, যথা:—

(ক) �িতব�ী ব�ি�র অিধকার ও সুর�া িনি�ত করার লে�� ম�ণালয় বা রা�য় �িত�ান বা

সাংিবধািনক �িত�ান বা জাতীয় পয�ােয়র �বসরকাির �িত�ানসমূেহর সকল কম�কাে�র সম�য়

সাধন; 

(খ) �িতব�ী ব�ি�র অিধকার ও সুর�া িনি�ত করার লে�� জাতীয় নীিত �ণয়ন এবং

আ�জ�ািতক পিরম�েল �িতব�ী ব�ি�র জন� গৃহীত ব�ব�ািদর সিহত সাম�স�পূণ� কিরয়া

�েয়াজনীয় আইন বা িবিধ-িবধােনর উ�য়ন সাধেনর জন� এবং উহা বা�বায়েনর জন� সরকারেক

পরামশ� �দান;

(গ) পয�ায়�েম �েত�ক িবভাগ, �জলা ও উপেজলা এলাকায় �িতব�ী ব�ি�েদর উপেযাগী

িবেশষািয়ত িশ�া �িত�ান �িত�া এবং িবদ�মান িশ�া �িত�ানসমূেহ সকল ধরেনর �িতব�ী

ব�ি�েদর উপেযাগী িশ�ার পিরেবশ সৃ�র উেদ�াগ �হণ করার জন� সরকারেক পরামশ� �দান;

(ঘ) �িতব�ী ব�ি�র সুর�া িনি�ত কিরবার লে�� �য �কান ম�ণালয় বা িবভাগ বা কত�ৃপ� বা

রা�য় বা সাংিবধািনক �িত�ান বা সংিবিধব� সং�া বা �বসরকাির �িত�ান বা �িতব�ী ব�ি�র

সংগঠন বা �-সহায়ক সংগঠন বা কিম�সমূহেক পরামশ� বা িনেদ�শনা �দান; 

(ঙ) �িতব�ী ব�ি�েদর অিধকার, ময�াদা ও কল�াণ িনি�তকে� সরকারেক �য �কান সুপািরশ

�দান; এবং

(চ) অনু�প অন� �কান দািয়� বা কায�াবিল স�াদন।

   
   
 
জাতীয় িনব�াহী
কিম�

১৯। এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, িন�বিণ�ত সদস� সম�েয় ‘�িতব�ী ব�ি�র অিধকার ও

সুর�া সং�া� জাতীয় িনব�াহী কিম�’ নােম এক� কিম� গিঠত হইেব, যথা:—

(ক) সিচব, সমাজকল�াণ ম�ণালয়, িযিন ইহার সভাপিতও হইেবন;

(খ) মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদ�র;

(গ) গৃহায়ণ ও গণপূত� ম�ণালয় কত�ৃক মেনানীত উ� ম�ণালেয়র অনূ�ন যু�-সিচব পদময�াদার
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একজন কম�কত�া;

(ঘ) �া�� ও পিরবারকল�াণ ম�ণালয় কত�ৃক মেনানীত উ� ম�ণালেয়র অনূ�ন যু�-সিচব

পদময�াদার একজন কম�কত�া;

(ঙ) িশ�া ম�ণালয় কত�ৃক মেনানীত উ� ম�ণালেয়র অনূ�ন যু�-সিচব পদময�াদার একজন

কম�কত�া;

(চ) �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয় কত�ৃক মেনানীত উ� ম�ণালেয়র অনূ�ন যু�-সিচব

পদময�াদার একজন কম�কত�া;

(ছ) তথ� ম�ণালয় কত�ৃক মেনানীত উ� ম�ণালেয়র অনূ�ন যু�-সিচব পদময�াদার একজন

কম�কত�া;

(জ) যুব ও �ীড়া ম�ণালয় কত�ৃক মেনানীত উ� ম�ণালেয়র অনূ�ন যু�-সিচব পদময�াদার

একজন কম�কত�া;

(ঝ) �ম ও কম�সং�ান ম�ণালয় কত�ৃক মেনানীত উ� ম�ণালেয়র অনূ�ন যু�-সিচব পদময�াদার

একজন কম�কত�া;

(ঞ) �েয�াগ ব�ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয় কত�ৃক মেনানীত উ� ম�ণালেয়র অনূ�ন যু�-সিচব

পদময�াদার একজন কম�কত�া;

(ট) মিহলা ও িশ� িবষয়ক ম�ণালয় কত�ৃক মেনানীত উ� ম�ণালেয়র অনূ�ন যু�-সিচব

পদময�াদার একজন কম�কত�া; 

(ঠ) অথ� িবভাগ কত�ৃক মেনানীত উ� িবভােগর অনূ�ন যু�-সিচব পদময�াদার একজন কম�কত�া;

(ড) �লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ কত�ৃক মেনানীত উ� িবভােগর অনূ�ন যু�-সিচব

পদময�াদার একজন কম�কত�া;

(ঢ) �ানীয় সরকার িবভাগ কত�ৃক মেনানীত উ� িবভােগর অনূ�ন যু�-সিচব পদময�াদার একজন

কম�কত�া;

(ণ) �িতব�ী ব�ি�র অিধকার সুর�ায় কম�রত �বসরকাির সং�া বা �িতব�ী ব�ি�র সংগঠন বা

�-সহায়ক সংগঠন হইেত সরকার কত�ৃক মেনানীত ২ (�ই) জন মিহলা এবং ২ (�ই) জন পু�ষ

�িতিনিধ;

(ত) ব�ব�াপনা পিরচালক, জাতীয় �িতব�ী উ�য়ন ফাউে�শন, িযিন উহার সদস�-সিচবও

হইেবন।
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জাতীয় িনব�াহী
কিম�র দািয়� ও
কায�াবিল

 

২০। জাতীয় িনব�াহী কিম�র দািয়� ও কায�াবিল হইেব িন��প, যথা:—

(ক) সরকার বা জাতীয় সম�য় কিম� কত�ৃক গৃহীত নীিত, িনেদ�শনা ও পরামশ� যথাযথভােব

বা�বায়েনর পদে�প �হণ;

(খ) �িতব�ী ব�ি�র অিধকার ও সুর�া িনি�ত করার লে�� �য �কান �িত�ান বা সংিবিধব�

সং�া বা �বসরকাির �িত�ান বা �িতব�ী ব�ি�র সংগঠন বা �-সহায়ক সংগঠন বা

কিম�সমূহেক পরামশ� বা িনেদ�শনা �দান এবং উহােদর কম�কাে�র সম�য় সাধন করা; 

(গ) কিম�র কায�াবিল পিরবী�ণ, তদারিক ও �েয়াজনীয় িনেদ�শনা �দান;

(ঘ) �িতব�ী ব�ি�র অিধকার সুর�ার িনিম� গৃহীত কায��ম স�েক� জাতীয় সম�য় কিম�র

িনকট বৎসের অ�ত এক� �িতেবদন উপ�াপন; এবং

(ঙ) জাতীয় সম�য় কিম� কত�ৃক িনধ�ািরত অন� �কান দািয়� বা কায�াবিল স�াদন।
   
   
 
�জলা কিম�

 

২১। (১) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, �েত�ক �জলায় িন�বিণ�ত সদস� সম�েয় ‘�িতব�ী

ব�ি�র অিধকার ও সুর�া সং�া� �জলা কিম�’ নােম এক� কিম� গিঠত হইেব, যথা:—

(ক) �জলা �শাসক, িযিন উহার সভাপিতও হইেবন;

(খ) পুিলশ সুপািরনেটনেড�;

(গ) িসিভল সাজ�ন;

(ঘ) �জলা িশ�া কম�কত�া;

(ঙ) �জলা �াথিমক িশ�া কম�কত�া;

(চ) গণপূত� িবভােগর িনব�াহী �েকৗশলী;

(ছ) �ানীয় সরকার �েকৗশল অিধদ�েরর িনব�াহী �েকৗশলী;

(জ) �জলা তথ� কম�কত�া;

(ঝ) �জলা মিহলা িবষয়ক কম�কত�া;

(ঞ) �জলা আইনগত সহায়তা �দান কিম�র সাধারণ স�াদক;

(ট) �িতব�ী �সবা ও সাহায� �কে�র �িতব�ী িবষয়ক কম�কত�া (�েযাজ� ��ে�);
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(ঠ) �জলা �শাসক কত�ৃক মেনানীত সংি�� �জলার সমাজেসবামূলক কােজ িনেয়ািজত একজন

ব�ি�;

(ড) �িতব�ী ব�ি�র অিধকার সুর�ায় কম�রত �বসরকাির সং�া বা �িতব�ী ব�ি�র সংগঠন বা

�-সহায়ক সংগঠন, যিদ থােক, হইেত �জলা �শাসক কত�ৃক মেনানীত ১ (এক) জন মিহলাসহ

অনিধক ২ (�ই) জন �িতিনিধ;

(ঢ) �জলা সমাজেসবা কায�ালেয়র উপ-পিরচালক, িযিন উহার সদস�-সিচবও হইেবন।

(২) জাতীয় সংসেদর �ীকার কত�ৃক মেনানীত সংি�� �জলার একজন সংসদ সদস� উপ-ধারা

(১) এ বিণ�ত কিম�র উপেদ�া হইেবন:

তেব শত� থােক �য, উ� �জলায় �কান মিহলা সংসদ সদস� থািকেল, মেনানয়ন �দােনর ��ে�,
উ� মিহলা সংসদ সদস�েক অ�ািধকার �দান কিরেত হইেব।

   
   
 
�জলা কিম�র
দািয়� ও কায�াবিল

 

২২। �জলা কিম�র দািয়� ও কায�াবিল হইেব িন��প, যথা:—

(ক) সরকার বা জাতীয় সম�য় কিম� বা জাতীয় িনব�াহী কিম�র িস�া� বা িনেদ�শনা বা�বায়ন; 

(খ) �িতব�ী ব�ি�র অিধকার সুর�ার িনিম� গৃহীত কায��ম স�েক� জাতীয় িনব�াহী কিম�র

িনকট বৎসের অ�ত এক� �িতেবদন ��রণ;

(গ) সকল উপেজলা কিম� বা শহর কিম� বা �িতব�ী ব�ি�র অিধকার ও সুর�ার জন�

�িতি�ত �জলা পয�ােয়র সকল সরকাির অিফস, িশ�া �িত�ান বা �বসরকাির সং�া বা �িতব�ী

ব�ি�র সংগঠন বা �-সহায়ক সংগঠন, কায�াবিলর সম�য় সাধন, পিরবী�ণ, তদারিক ও

�েয়াজনীয় িনেদ�শ �দান; এবং

(ঘ) জাতীয় সম�য় কিম� বা জাতীয় িনব�াহী কিম� কত�ৃক িনধ�ািরত অন� �কান দািয়� বা কায�াবিল

স�াদন।
   
   
 
উপেজলা কিম� ২৩। (১) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, �েত�ক উপেজলায় িন�বিণ�ত সদস� সম�েয়

‘�িতব�ী ব�ি�র অিধকার ও সুর�া সং�া� উপেজলা কিম�’ নােম এক� কিম� গিঠত

হইেব, যথা:—

(ক) উপেজলা িনব�াহী কম�কত�া, িযিন উহার সভাপিতও হইেবন;

(খ) উপেজলা �া�� ও পিরবার পিরক�না কম�কত�া;

(গ) �ানীয় সরকার �েকৗশল অিধদ�েরর উপেজলা �েকৗশলী;
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(ঘ) থানার ভার�া� কম�কত�া;

(ঙ) উপেজলা মাধ�িমক িশ�া কম�কত�া;

(চ) উপেজলা িশ�া কম�কত�া;

(ছ) উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম�কত�া;

(জ) উপেজলা আইনগত সহায়তা �দান কিম�র সভাপিত;

(ঝ) �পৗরসভা, যিদ থােক, �ময়র কত�ৃক মেনানীত একজন �িতিনিধ; 

(ঞ) উপেজলা িনব�াহী কম�কত�া কত�ৃক মেনানীত সংি�� উপেজলার সমাজেসবামূলক কােজ

িনেয়ািজত একজন ব�ি�;

(ঞ) �িতব�ী ব�ি�র অিধকার সুর�ায় কম�রত �বসরকাির সং�া বা �িতব�ী ব�ি�র সংগঠন বা

�-সহায়ক সংগঠন হইেত উপেজলা িনব�াহী কম�কত�া কত�ৃক মেনানীত ১ (এক) জন মিহলাসহ

অনিধক ২ (�ই) জন �িতিনিধ;

(ট) উপেজলা সমাজেসবা কম�কত�া, িযিন উহার সদস�-সিচবও হইেবন।

(২) উপেজলা পিরষেদর �চয়ারম�ান উপ-ধারা (১) এ উি�িখত কিম�র উপেদ�া হইেবন।

(৩) উপেজলা কিম� সংি�� উপেজলার অ�গ�ত শহর এলাকা, যিদ থােক, ব�তীত সম�

উপেজলার আ�িলক সীমানার মেধ� উহার দায়-দািয়� ও কায��ম পিরচালনা কিরেব এবং যিদ

উপেজলার অ�গ�ত �কান �পৗরসভায় সমাজেসবা অিধদ�েরর িবদ�মান শহর সমাজেসবা

কায��ম (ইউিসিড) কায�ালয় না থােক, তেব উপেজলা কিম� উ� �পৗরসভােতও উহার দায়-
দািয়� ও কায��ম পিরচালনা কিরেব। 

   
   
 
শহর কিম� ২৪। (১) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, িস� কেপ�ােরশেনর আওতাধীন শহর এলাকা বা

এলাকাসমূেহ িন�বিণ�ত সদস� সম�েয় ‘�িতব�ী ব�ি�র অিধকার ও সুর�া সং�া� শহর

কিম�’ নােম এক বা, ���মত, একািধক কিম� গিঠত হইেব, যথা:—

(ক) সংি�� িস� কেপ�ােরশেনর �ধান িনব�াহী কম�কত�া বা, ���মত, আ�িলক িনব�াহী কম�কত�া,
িযিন উহার সভাপিতও হইেবন;

(খ) সংি�� �জলা �শাসক কত�ৃক মেনানীত �কান উপযু� কম�কত�া;

(গ) িস� কেপ�ােরশেনর বা, ���মত, সংি�� আ�িলক কায�ালেয়র �মিডেকল অিফসার;
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(ঘ) সংি�� উপেজলা বা, ���মত, থানা িশ�া কম�কত�া (�েযাজ� ��ে� সকল);

(ঙ) সংি�� �জলা মিহলা িবষয়ক কম�কত�া বা ত� কত�ৃক মেনানীত �কান উপযু� কম�কত�া;

(চ) সংি�� থানার ভার�া� কম�কত�া (�েযাজ� ��ে� সকল);

(ছ) �িতব�ী ব�ি�র অিধকার সুর�ায় কম�রত �বসরকাির সং�া বা �িতব�ী ব�ি�র সংগঠন বা

�-সহায়ক সংগঠন, যিদ থােক, হইেত িস� কেপ�ােরশেনর �ধান িনব�াহী কম�কত�া বা, ���মত,
আ�িলক িনব�াহী কম�কত�া কত�ৃক মেনানীত ১ (এক) জন মিহলাসহ অনিধক ২ (�ই) জন

�িতিনিধ; এবং

(জ) শহর সমাজেসবা কম�কত�া, িযিন উহার সদস�-সিচবও হইেবন।

(২) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, �পৗরসভার আওতাধীন শহর এলাকায় িন�বিণ�ত সদস�

সম�েয় ‘�িতব�ী ব�ি�র অিধকার ও সুর�া সং�া� শহর কিম�’ নােম এক� কিম� গিঠত

হইেব, যথা:—

(ক) সংি�� �পৗরসভার �ধান িনব�াহী কম�কত�া, িযিন উহার সভাপিতও হইেবন;

(খ) সংি�� �পৗরসভার �মিডেকল অিফসার;

(গ) সংি�� উপেজলা বা থানা িশ�া কম�কত�া;

(ঘ) সংি�� থানার ভার�া� কম�কত�া;

(ঙ) সংি�� উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম�কত�া বা, ���মত, �জলা মিহলা িবষয়ক কম�কত�া কত�ৃক

মেনানীত �কান উপযু� কম�কত�া;

(চ) �িতব�ী ব�ি�র অিধকার সুর�ায় কম�রত �বসরকাির সং�া বা �িতব�ী ব�ি�র সংগঠন বা

�-সহায়ক সংগঠন, যিদ থােক, হইেত �পৗরসভার �ময়র কত�ৃক মেনানীত ১ (এক) জন মিহলাসহ

অনিধক ২ (�ই) জন �িতিনিধ; এবং

(ছ) শহর সমাজেসবা কম�কত�া, িযিন উহার সদস�-সিচবও হইেবন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গিঠত শহর কিম� বা, ���মত, কিম�সমূহ সংি�� শহর এলাকায়

অথ�াৎ িস� কেপ�ােরশন এলাকায় অবি�ত সমাজেসবা অিধদ�েরর সংি�� শহর সমাজেসবা

কায��ম (ইউিসিড) কায�ালেয়র এখিতয়ারাধীন এলাকায় উহার দায়-দািয়� ও কায��ম পিরচালনা

কিরেব।

(৪) �কান িস� কেপ�ােরশেন এক� মা� ইউিসিড কায�ালয় থািকেল উ� িস� কেপ�ােরশেন

এক� শহর কিম� গিঠত হইেব যাহার সভাপিত হইেবন িস� কেপ�ােরশেনর �ধান িনব�াহী

কম�কত�া এবং �যে�ে� �কান িস� কেপ�ােরশেন একািধক ইউিসিড কায�ালয় থািকেব, �সইে�ে�
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ইউিসিড কায�ালেয়র সংখ�া অনুযায়ী শহর কিম� গিঠত হইেব এবং, আ�িলক কায�ালয় থািকেল,
উহার সভাপিত হইেবন আ�িলক িনব�াহী কম�কত�া এবং, আ�িলক কায�ালয় না থািকেল, উহার

সভাপিত হইেবন িস� কেপ�ােরশেনর �ধান িনব�াহী কম�কত�া ।

(৫) উপ-ধারা (২) এর অধীন গিঠত শহর কিম�, সংি�� শহর এলাকায় অথ�াৎ সংি�� �পৗরসভার

আওতাধীন এলাকায় উহার দায়-দািয়� ও কায��ম পিরচালনা কিরেব।

[ব�াখ�া: এই ধারায়—

(ক) ‘‘আ�িলক কায�ালয়’’ অথ� িস� কেপ�ােরশেনর �য অ�েল সমাজেসবা অিধদ�েরর শহর

সমাজেসবা কায��ম (ইউিসিড) কায�ালয় অবি�ত, �সই অ�েলর িস� কেপ�ােরশেনর আ�িলক

কায�ালয়;

(খ) ‘‘আ�িলক িনব�াহী কম�কত�া’’ অথ� আ�িলক কায�ালেয়র আ�িলক িনব�াহী কম�কত�া;

(গ) ‘‘শহর সমাজেসবা কায��ম’’ বা ‘‘ইউিসিড’’ অথ� সমাজেসবা অিধদ�েরর িবদ�মান শহর

সমাজেসবা কায��ম; এবং

(ঘ) ‘‘িস� কেপ�ােরশন’’ অথ� �ানীয় সরকার (িস� কেপ�ােরশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর

৬০ নং আইন) এর অধীন �িতি�ত �কান িস� কেপ�ােরশন।]
   
   
 
উপেজলা কিম�
বা শহর কিম�র
দািয়� ও কায�াবিল

 

২৫। উপেজলা কিম� বা শহর কিম�র দািয়� ও কায�াবিল হইেব িন��প, যথা :—

(ক) �িতব�ী ব�ি�র অিধকার ও সুর�া িনি�তকে� জাতীয় সম�য় কিম� কত�ৃক �ণীত নীিত

ও �দ� িনেদ�শনা, জাতীয় িনব�াহী কিম� এবং �জলা কিম� কত�ৃক �দ� িস�া� বা িনেদ�শনা

বা�বায়ন;

(খ) সরকার কত�ৃক গৃহীত �ক� বা কম�সূিচ সংি�� উপেজলা বা শহর এলাকায় বা�বায়ন বা

পিরবী�ণ; 

(গ) উপেজলা ও শহর এলাকায় �িতব�ী ব�ি�র অিধকার ও সুর�া িনি�তকরণ কম�কাে�

িনেয়ািজত সকল সরকাির �বসরকাির �িত�ােনর কম�কাে�র সম�য় সাধন এবং �েয়াজনীয়

িনেদ�শনা �দান;

(ঘ) �িতব�ী ব�ি�র অিধকার সুর�ায় গৃহীত ও স�ািদত কায��ম স�েক� �জলা কিম�র

িনকট বৎসের অ�ত এক� �িতেবদন ��রণ;

(ঙ) উ�রািধকারসূে� বা অন� �কানভােব �া� বা অিজ�ত �কান স�ি� �কান �িতব�ী ব�ি�

�দখা�না কিরেত অসমথ� হইেল সংি�� �িতব�ী ব�ি�, তাহার মাতা-িপতা, �বধ বা আইনগত

অিভভাবক বা �িতব�ী ব�ি�র সংগঠেনর আেবদেনর ��ি�েত, �েয়াজেন, উ� স�ি�র
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সুর�াকে� কিম� �য়ং বা ত� কত�ৃক যথাযথ ব�ি� বা �িত�ােনর িনকট উ� স�ি�র

র�ণােব�েণর দািয়� �দান:

তেব শত� থােক �য, উ� স�ি�র র�ণােব�ণকারী িহসােব দািয়� �হণকারী ব�ি� বা

�িত�ানেক উ� স�ি� হইেত অিজ�ত আয়, লভ�াংশ বা মুনাফা, যিদ থােক, িনয়িমত �িতব�ী

ব�ি�েক �দান কিরেত হইেব এবং কিম�েক, িনধ�ািরত প�িত ও সমেয়, উ� স�ি�র

হালনাগাদ িহসাব ও সুর�ার সব�েশষ অব�া স�েক� অবিহত কিরেত হইেব। 

(চ) এই আইন ও তদধীন �ণীত িবিধমালা অনুসরেণ �েত�ক �িতব�ী ব�ি�র িনব�ন ও

পিরচয়প� �দান; এবং

(ছ) জাতীয় সম�য় কিম� বা জাতীয় িনব�াহী কিম� কত�ৃক িনধ�ািরত অন� �কান দািয়� বা কায�ািল

স�াদন।

   
   
 
মেনানীত সদেস�র
�যাগ�তা,
অেযাগ�তা,
পদত�াগ, ইত�ািদ

 

২৬। (১) �কান ব�ি� �কান কিম�েত মেনানীত সদস� হইবার বা থািকবার �যাগ� হইেবন না, যিদ

িতিন—

(ক) বাংলােদেশর নাগিরক না হন বা উহা পিরত�াগ কেরন বা হারান; বা 

(খ) �কান উপযু� আদালত কত�ৃক অ�ক�িত� বিলয়া �ঘািষত হন; বা

(গ) আপাতত বলবৎ �কান আইেনর �ারা �িতি�ত �কান উপযু� আদালত কত�ৃক �দউিলয়া

�ঘািষত হন এবং তঁাহার �দউিলয়াে�র অবসান না হয়; বা

(ঘ) �নিতক �লনজিনত �কান �ফৗজদারী অপরােধ �দাষী সাব�� হইয়া অনূ�ন ২ (�ই) বৎসর

কারাদে� দি�ত হন; বা

(ঙ) এই আইন বা িবিধর অধীন �কান অপরাধ সংঘটেনর দােয় �দাষী সাব�� হন:

তেব শত� থােক �য, মেনানয়ন �দানকারী কত�ৃপ� বা কম�কত�া �য �কান সময় সংি�� মেনানয়ন

বািতলপূব�ক তদ�েল নূতন �কান ব�ি�েক মেনানয়ন �দান কিরেত পািরেবন:

আরও শত� থােক �য, মেনানীত �কান সদস� �য �কান সময় সংি�� কিম�র সভাপিতর উে�েশ�

�া�রযু� প�েযােগ তাহার সদস�পদ ত�াগ কিরেত পািরেবন।

(২) এই আইেনর অন� �কান িবধােন িভ��প যাহা িকছ�ই থাক�ক না �কন, সরকার, �েয়াজেন,
সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর অধীন গিঠত �য �কান কিম�র সদস� সংখ�া �াস

বা বৃি� কিরেত পািরেব এবং �য �কান ব�ি�েক কিম�েত �কা-অ� কিরেত পািরেব।

[ব�াখ�া: এই ধারায় ‘‘মেনানীত সদস�’’ বিলেত কিম�র �কান মেনানীত সদস�েক বুঝাইেব।]
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কিম�র সভা

 

২৭। (১) এই ধারার িবধানাবিল সােপে�, এই আইেনর অধীন গিঠত কিম�সমূহ উহােদর সভার

কায�প�িত িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।

(২) �িত বৎসর জাতীয় সম�য় কিম�র অনূ�ন �� ই� সভা, জাতীয় িনব�াহী কিম�র অনূ�ন

িতন� সভা, �জলা কিম�র অনূ�ন চার� সভা এবং উপেজলা বা শহর কিম�র অনূ�ন ছয়� সভা

অনুি�ত হইেব।

(৩) কিম�সমূেহর সভা উহােদর সভাপিত কত�ৃক িনধ�ািরত �ান ও সমেয় অনুি�ত হইেব।

(৪) সংি�� কিম�র সভাপিত সংি�� কিম�র সকল সভায় সভাপিত� কিরেবন এবং তাহার

অনুপি�িতেত ত� কত�ৃক িনেদ�িশত অন� �কান সদস� বা এই�প �কান িনেদ�শনা না থািকেল

সভায় উপি�ত সদস�েদর �ারা িনব�ািচত অন� �কান সদস� সভাপিত� কিরেবন।

(৫) কিম�র সভায় �কারােমর জন� উহার �মাট সদস� সংখ�ার অনূ�ন এক ত�তীয়াংশ সদেস�র

উপি�িতর �েয়াজন হইেব।

(৬) কিম�র সভায় সাধারণভােব ঐকমেত�র িভি�েত িস�া� �হণ কিরেত হইেব, তেব �কান

িবষেয় ি�মত �দখা িদেল উপি�ত সদস�েদর সংখ�াগির� �ভােটর িভি�েত িস�া� গৃহীত হইেব।

(৭) �ভাট �হেণর ��ে� �েত�ক সদেস�র এক� কিরয়া �ভাটািধকার থািকেব এবং �ভােট

সমতার ��ে� সভায় সভাপিত�কারী ব�ি�র ি�তীয় বা িনণ�ায়ক �ভাট �দােনর �মতা থািকেব।

(৮) কিম� উহার সভার �কান আেলাচ� িবষেয় িস�া� �হেণর সুিবধােথ� �কান িবেশষ� বা

ওয়ােকবহাল �কান ব�ি�েক মতামত বা ব�ব� �দােনর জন� আম�ণ জানাইেত পািরেব, তেব

উ� আমি�ত ব�ি�র �কান �ভাটািধকার থািকেব না।

(৯) �ধু �কান সদস�পেদ শূন�তা বা সংি�� কিম� গঠেন �� থািকবার কারেণ উহার �কান

কায� বা কায�ধারা অৈবধ হইেব না এবং তৎস�েক� �কান আদালেত বা অন� �কান কত�ৃপে�র

িনকট �কান �� উ�াপন করা যাইেব না।

   
   
 
উপ-কিম�

 

২৮। জাতীয় সম�য় কিম�, জাতীয় িনব�াহী কিম�, �জলা কিম�, উপেজলা কিম� বা শহর কিম�

উহার কােজ সহায়তার জন�, �েয়াজনেবােধ, উহার এক বা একািধক সদস� এবং অন� �কান

ব�ি� সম�েয় �েয়াজনীয় সংখ�ক উপ-কিম� গঠন কিরেত পািরেব এবং উ� উপ-কিম�র

সদস� সংখ�া ও দায়-দািয়� িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।
   
   
 
সরকাির, ২৯। (১) �িতব�ী ব�ি�র অিধকারসমূহ যাহােত তাহারা যথাযথ সহজ উপােয় �ভাগ কিরেত পাের
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�বসরকাির
�িত�ান ও �ানীয়
কত�ৃপে�র দািয়�

 

�সই লে�� সকল সরকাির, �বসরকাির �িত�ান, িশ�া �িত�ান ও �ানীয় কত�ৃপ�, আপতত

বলবৎ অন� �কান আইেন যাহা িকছ�ই থাক�ক না �কন, জাতীয় সম�য় কিম� কত�ৃক �ণীত নীিত

ও �দ� িনেদ�শনা ও অন�ান� কিম� কত�ৃক গৃহীত িস�া� ও �দ� িনেদ�শনা বা�বায়েন এবং

�িতব�ী ব�ি�েদর কল�াণ ও �াথ� সুর�ায় সরকার কত�ৃক গৃহীত কম�সূিচ বা �ক� বা�বায়েন

�েয়াজনীয় সহায়তা �দান কিরেব।

(২) সরকার, তফিসেল উি�িখত, �িতব�ী ব�ি�র সমিধকার সুর�া কায��ম বা�বায়েন

পযায়�েম �েয়াজনীয় উেদ�াগ �হণ কিরেব।
   
   
 
দািয়� অপ�ণ

 

৩০। কিম�, উহার দািয়� ও কায�াবিল দ�তার সিহত স�াদেনর জন�, �য�প শত� আেরাপ করা

উপযু� বিলয়া িবেবচনা কিরেব �সই�প শত�াধীেন, উহার দািয়� ও কায�াবিল উহার �কান সদস�

বা অন� �কান ব�ি� বা সং�ােক অপ�ণ কিরেত পািরেব।
   
   
 
�িতব�ী ব�ি�র
িনব�ন ও
পিরচয়প� �দান

 

৩১। (১) �িতব�ী ব�ি� িহসােব িনব�ন ও পিরচয়প� �হেণর জন� �িতব�ী ব�ি� �য

উপেজলায় বা শহর এলাকায় �ায়ীভােব বসবাস কেরন �সই উপেজলার উপেজলা কিম� বা,
���মত, �সই শহর এলাকার শহর কিম�র সভাপিতর িনকট উ� �িতব�ী ব�ি� �য়ং বা তাহার

মাতা-িপতা, �বধ বা আইনানুগ অিভভাবক বা �িতব�ী ব�ি�র সংগঠন, িনধ�ািরত তথ� এবং

সংি�� উপেজলা �া�� কমে�� বা সরকাির হাসপাতােলর দািয়��া� িচিকৎসেকর

�ত�ায়নপ�সহ, আেবদন কিরেত পািরেবন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �া� আেবদনপে�র সিহত �দ� তথ�ািদর সিঠকতা ও যথাথ�তা

যাচাই কিরয়া উপেজলা কিম� বা, ���মত, শহর কিম�র িনকট উপযু� িবেবিচত হইেল,
আেবদনকারীেক �িতব�ী ব�ি� িহসােব িনব�ন কিরবার এবং তাহার অনুক�েল পিরচয়প� ইসু�

কিরবার জন� কিম�র সভাপিত সদস�-সিচবেক িনেদ�শ �দান কিরেবন অথবা উপযু� িবেবিচত

না হইেল কিম� সংি�� আেবদন �ত�াখ�ান কিরেত পািরেব:

তেব শত� থােক �য, �িতব�ী ব�ি� বা, ���মত, তাহার মাতা-িপতা, �বধ বা আইনানুগ

অিভভাবক বা �িতব�ী ব�ি�র সংগঠনেক �নানী �দান না কিরয়া �কান আেবদন �ত�াখ�ান

করা যাইেব না এবং আেবদন একা�ই �ত�াখ�ান কিরেত হইেল, উহার কারণ বণ�না কিরয়া,
�িতব�ী ব�ি� বা, ���মত, তাহার মাতা-িপতা, �বধ বা আইনানুগ অিভভাবক বা �িতব�ী

ব�ি�র সংগঠনেক অবিহত কিরেত হইেব।

(৩) �কান আেবদন �ত�াখ�ান করা হইেল, �ত�াখ�ােনর কারণ অবিহত হইবার ৩০ (ি�শ) িদেনর

মেধ� আেবদনকারী �জলা কিম�র িনকট আপীল কিরেত পািরেব। 

(৪) সদস�-সিচব, উপ-ধারা (২) এর অধীন, কিম�র সভাপিতর িনকট হইেত িনেদ�শনা �াি�র

সে� সে� এক� �রিজ�াের আেবদেন উি�িখত তথ�ািদ সংর�ণ কিরয়া িনধ�ািরত ফরেম
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আেবদনকারীেক িনব�নপূব�ক তাহার অনুক�েল পিরচয়প� ইসু� কিরেব। 

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন আেবদনকারী �িতব�ী ব�ি� িকনা তাহা �মােণর ��ে� উপেজলা

কিম� বা, ���মত, শহর কিম� সংি�� উপেজলা �া�� কমে�� বা সরকাির হাসপাতােলর

দািয়��া� িচিকৎসেকর �ত�ায়নপ� িবেবচনায় �হণ কিরেব। 

(৬) এই ধারার অধীন ইসূ�ক�ত পিরচয়প� ব�তীত �কান �িতব�ী ব�ি� এ আইন বা অন� �কান

আইেন �িতব�ী ব�ি�র জন� িনধ�ািরত �কান সুিবধা �হণ কিরেত পািরেব না।

(৭) �িতব�ী ব�ি� িহসােব িনব�ন এবং পিরচয়প� ও, ���মত, ড�ি�েকট পিরচয়প� �দানসহ

আনুষি�ক িবষয়ািদ িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।
   
   
 
গণপিরবহেন
আসন সংর�ণ,
ইত�ািদ

 

৩২। (১) আপাতত বলবৎ অন� �কান আইেন যাহা িকছ�ই থাক�ক না �কন, সরকার কত�ৃক সরকাির

�গেজেট ��াপন �ারা িনধ�ািরত সময়সীমার মেধ� সকল গণপিরবহেনর মািলক বা কত�ৃপ�

তৎপিরবহেনর �মাট আসন সংখ�ার শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগ আসন �িতব�ী ব�ি�েদর জন�

সংরি�ত রািখেবন।

(২) �কান গণপিরবহেনর মািলক বা কত�ৃপ� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত ব�ব�া �হণ না কিরেল বা

করা হইেত িবরত থািকেল অথবা �কান গণপিরবহেনর চালক, সুপারভাইজার বা ক�া�র �কান

�িতব�ী ব�ি�েক সংরি�ত আসেন আসন �হণ কিরেত সহায়তা না কিরেল বা আসন �হণ

কিরেত বাধা সৃ� কিরেল কিম�, যথাযথ অনুস�ানপূব�ক উহার সত�তা িন�পন কিরয়া, উ�

পিরবহেনর �রিজে�শন বািতল কিরবার জন� যথাযথ কত�ৃপ�েক সুপািরশ �দান কিরেব।

[ব�াখ�া: এই ধারায় ‘গণপিরবহন’ বিলেত �ল, জল ও আকাশপেথ ভাড়ার িবিনমেয় যা�ী পিরবহন

কের এমন �কান সাধারণ পিরবহনেক বুঝাইেব। ]
   
   
 
িশ�া �িত�ােন
�িতব�ী ব�ি�র
ভিত� সং�া�
�বষেম�র �িতকার

 

৩৩। (১) আপাতত: বলবৎ অন� �কান আইেন যাহা িকছ�ই থাক�ক না �কন, �ধুমা� �িতবি�তার

কারেণ �কান িশ�া �িত�ােনর �ধান বা কত�ৃপ� উ� ব�ি�র, অন�ান� �যাগ�তা থাকা সে�ও,
ভিত�র আেবদন �ত�াখ�ান কিরেত পািরেবন না।

(২) এই আইেনর অন� �কান িবধােন িভ��প যাহা িকছ�ই থাক�ক না �কন, �কান িশ�া

�িত�ােনর �ধান বা কত�ৃপ� উপ-ধারা (১) এর অধীন ভিত� সং�া� �কান �বষম� কিরেল,
�বষেম�র িশকার �িতব�ী ব�ি� উ� িবষেয় সংি�� কিম�র িনকট অিভেযাগ দােয়র কিরেত

পািরেব। 

(৩) কিম�, উপ-ধারা (১) এর অধীন, �কান অিভেযাগ �া� হইেল উ� অিভেযােগর িবষেয়

সংি�� িশ�া �িত�ােনর �ধান বা কত�ৃপ�েক যথাযথ �নানীর সুেযাগ �দান কিরয়া, উপযু�
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মেন কিরেল, সংি�� �িতব�ী ব�ি�েক ভিত�র জন� িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেব এবং,
�েয়াজেন, উ� িশ�া �িত�ােনর �ধান বা কত�ৃপে�র িব�ে� �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জন�

উ� �িত�ােনর িনয়�ণকারী কত�ৃপ�েক সুপািরশ �দান কিরেব।
   
   
 
গণ�াপনায়
�িতব�ী ব�ি�র
�েবশগম�তা
িনিশচতকরণ

 

৩৪। (১) আপাতত বলবৎ অন� �কান আইেন যাহা িকছ�ই থাক�ক না �কন, গণ�াপনায় �িতব�ী

ব�ি�র �েবশগম�তা িনি�তকে� Building Construction Act, 1952 (East Bengal
Act II of 1953) ও তদধীন �ণীত িবিধ-িবধান অনুসরণ কিরেত হইেব।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছ�ই থাক�ক না �কন, সব�সাধারণ গমন কের এই�প িবদ�মান সকল

গণ�াপনা, এই আইন কায�কর হইবার পর, যথাশী� ও যতদ�র স�ব, �িতব�ী ব�ি�েদর

আেরাহন, চলাচল ও ব�বহার উপেযাগী কিরেত হইেব। 

[ব�াখ�া: এই ধারায় ’গণ�াপনা’ বিলেত সব�সাধারণ গমন বা চলাচল কের এমন সকল সরকাির ও
�বসরকাির ইমারত বা ভবন, পাক�, ��শন, ব�র, টািম�নাল ও সড়কেক বুঝাইেব।]

   
   
 
�িতবি�তার
কারেণ কেম�
িনযু� না করা,
ইত�ািদ  

৩৫। (১) আপাতত বলবৎ অন� �কান আইেন যাহা িকছ�ই থাক�ক না �কন, �যাগ�তা থাকা সে�ও,
�িতবি�তার ধরন অনুযায়ী, উপেযাগী �কান কেম� িনযু� হইেত �কান �িতব�ী ব�ি�েক বি�ত

বা তাহার �িত �বষম� করা বা তাহােক বাধা�� করা যাইেব না। 

(২) �কান কম� �কান �িতব�ী ব�ি�র জন� উপেযাগী িকনা এই মেম� �কান �� উ�ািপত হইেল,
উ� িবষেয় জাতীয় সম�য় কিম� �েয়াজনীয় িনেদ�শনা �দান কিরেব এবং এত� িবষেয় জাতীয়

সম�য় কিম�র িনেদ�শনা চ�ড়া� বিলয়া গণ� হইেব।
   
   
 
�বষম� িনিষ�করণ
ও �িতপূরণ
�দান

৩৬। (১) এই আইেনর অন� �কান িবধােন িভ�তর যাহা িকছ�ই থাক�ক না �কন, �িতব�ী ব�ি�র

অিধকার সং�া� িবষেয় �কান ব�ি� বা �িত�ান বা কত�ৃপ� বা সং�া �কান �কােরর �বষম�

�দশ�ন বা �বষম�মূলক আচরণ কিরেত পািরেব না।

(২) �কান ব�ি� বা �িত�ান বা কত�ৃপ� বা সং�া �কান �কার �বষম� �দশ�ন বা �বষম�মূলক

আচরণ কিরেল অথবা �কান কােয�র �ারা িকংবা �কান কাজ করা হইেত িবরত থািকবার কারেণ

অথবা এই আইেন উি�িখত �কান অিধকার হইেত বি�ত হইবার কারেণ �কান �িতব�ী ব�ি�

�িত�� হইেল দায়ী ব�ি� বা �িত�ােনর িব�ে� যথাযথ �িতপূরণ দাবী কিরয়া সংি�� �জলা

কিম�র িনকট আেবদন করা যাইেব।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন �কান �িতপূরেণর আেবদন করা হইেল �জলা কিম�, �েয়াজেন,
িনধ�ািরত প�িতেত, িবষয়� অনুস�ান এবং �নানী �হণ কিরয়া, ত� কত�ৃক িনিদ�� সময়সীমার

মেধ�, উ� উপ-ধারায় উি�িখত �বষম� দ�র করার জন� বা, ���মত, অিধকার বা�বায়েনর জন�

সংি�� ব�ি� বা �িত�ােনর �িত আেদশ �দান কিরেব। 
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(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন �জলা কিম� কত�ৃক িনিদ��ক�ত সময়সীমার মেধ� উপ-ধারা (২) এ

উি�িখত �বষম� দ�র করা না হইেল বা, ���মত, অিধকার বা�বায়ন করা না হইেল �জলা কিম�

�িত�� ব�ি�র �িত��তার মা�া এবং দায়ী ব�ি� বা �িত�ােনর সামথ� িবেবচনা কিরয়া

�িতপূরেণর পিরমান িনধ�ারণপূব�ক, �িতপূরণ �দােনর জন� দায়ী ব�ি� বা �িত�ােনর �িত

আেদশ �দান কিরেত পািরেব। 

(৫) �কান ব�ি� উপ-ধারা (৪) এর অধীন �জলা কিম� কত�ৃক �দ� �কান আেদশ �ারা

সং��� হইেল উ��প আেদশ �দােনর তািরখ হইেত পরবত�ী ৩০ (ি�শ) কায�িদবেসর মেধ�

জাতীয় িনব�াহী কিম�র িনকট আপীল কিরেত পািরেব:

তেব শত� থােক �য, জাতীয় িনব�াহী কিম� যিদ এই মেম� স�� হয় �য, আিপলকারী যুি�সংগত

কারেণ উ� সময়সীমার মেধ� আিপল দােয়র কিরেত পাের নাই, তাহা হইেল কিম�, �ীয়

িবেবচনায়, উ� সময়সীমা অিতবািহত হইবার পর অনিধক ৩০(ি�শ) িদেনর মেধ� আিপল

আেবদন �হণ কিরেত পািরেব। 

(৬) জাতীয় িনব�াহী কিম� উপ-ধারা (৫) এর অধীন আিপল আেবদন �াি�র পরবত�ী ৪৫

(পয়ঁতাি�শ) িদেনর মেধ�, �েয়াজেন, িনধ�ািরত প�িতেত িবষয়� �নানী �হণ কিরয়া,
আিপলকারীর অনুক�েল �েয়াজনীয় আেদশ �দান কিরেব অথবা, ত� িবেবচনায় �হণেযাগ� না

হইেল, আিপল� খািরজ কিরেব।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন �দ� জাতীয় িনব�াহী কিম�র িস�া� চ�ড়া� এবং সংি�� সকল

পে�র জন� বাধ�তামূলক হইেব।

(৮) এই ধারার অধীন �িতপূরণ �দােনর জন� আেদশ�া� হইেল, দায়ী ব�ি� বা �িত�ান সংি��

আেদেশ উি�িখত সময়সীমার মেধ� আেবদনকারীেক �িতপূরেণর অথ� �দান কিরেত বাধ�

থািকেব।

(৯) এই আইেনর অধীন পিরেশাধেযাগ� �কান �িতপূরণ িনিদ�� সমেয়র মেধ� পিরেশাধ করা না

হইেল তাহা সংি�� ব�ি� বা �িত�ােনর িনকট হইেত Public Demands Recovery Act,
1913 (Act IX of 1913) এর িবধান অনুযায়ী বেকয়া ভ�িম রাজ� �য প�িতেত আদায় করা

হয় �সই প�িতেত আদায়েযাগ� হইেব এবং আদায়াে� �িতব�ী ব�ি�েক �দান করা হইেব।

(১০) এই আইেনর অধীন আেরািপত �িতপূরেণর অথ� আদােয়র সুিবধােধ� জাতীয় িনব�াহী কিম�

সংি�� ব�ি�, কত�ৃপ� বা �িত�ােনর ব�াংক িহসাব ি�জ করার জন� সংি�� ব�াংকেক অনুেরাধ

কিরেত পািরেব। 

(১১) এই ধারায় িভ��প যাহা িকছ�ই থাক�ক না �কন, �কান ব�ি� বা �িত�ােনর অবেহলা,
অ�াহ�তা বা অন� �কান কােয�র কারেণ যিদ �কান ব�ি� �িতবি�তার িশকার হন, �সে�ে�

�ত�� বা পেরা�ভােব দায়ী ব�ি� বা �িত�ােনর িব�ে� যথাযথ �িতপূরণ আদােয়র জন�
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উপযু� আদালেত মামলা দােয়র করা যাইেব।
   
   
 
অপরাধ ও দ�

 

৩৭। (১) �কান ব�ি� �িতবি�তার কারেণ �কান �িতব�ী ব�ি�র আইেনর আ�য় লােভ

�িতব�কতা সৃ� বা সৃ�র �চ�া কিরেল উহা এই আইেনর অধীন অপরাধ হইেব এবং িতিন উ�

অপরােধর জন� অনিধক ৩ (িতন) বৎসেরর কারাদ� বা অনিধক ৫ (পাঁচ) ল� টাকা অথ�দ� বা

উভয় দে� দি�ত হইেবন। 

(২) �কান ব�ি� উ�রািধকারসূে� �াপ� স�ি� ব�েনর ��ে� �িতবি�তার কারেণ �কান

�িতব�ী ব�ি�েক �াপ� িহস�া হইেত বি�ত কিরেল উহা এই আইেনর অধীন অপরাধ হইেব এবং

িতিন উ� অপরােধর জন� অনিধক ৩ (িতন) বৎসেরর কারাদ� বা অনিধক ৫ (পাঁচ) ল� টাকা

অথ�দ� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

(৩) �কান ব�ি� �িতব�ী ব�ি�র �কান স�দ আ�সাৎ কিরেল উহা এই আইেনর অধীন

অপরাধ হইেব এবং িতিন উ� অপরােধর জন� অনিধক ৩ (িতন) বৎসেরর কারাদ� বা অনিধক

৫ (পাঁচ) ল� টাকা অথ�দ� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

(৪) �কান ব�ি� পাঠ�পু�কসহ �য �কান �কাশনা এবং গণমাধ�েম �ত�� বা পেরা�ভােব

�িতব�ী ব�ি� বা �িতবি�তা স�েক� �নিতবাচক, �া� ও �িতকর ধারণা �দান বা �নিতবাচক

শে�র ব�বহার বা ব�বহােরর মাধ�েম ব�� কিরেল উহা এই আইেনর অধীন অপরাধ হইেব এবং

িতিন উ� অপরােধর জন� অনিধক ৩ (িতন) বৎসেরর কারাদ� বা অনিধক ৫ (পাঁচ) ল� টাকা

অথ�দ� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

(৫) �কান ব�ি� অসত� বা িভি�হীন তথ� �দােনর মাধ�েম �িতব�ী ব�ি� িহসােব িনবি�ত

হইেল বা পিরচয়প� �হণ কিরেল উহা এই আইেনর অধীন অপরাধ হইেব এবং িতিন উ�

অপরােধর জন� অনিধক ১ (এক) বৎসেরর কারাদ� বা অনিধক ১০ (দশ) হাজার টাকা অথ�দ� বা

উভয় দে� দি�ত হইেবন।

(৬) �কান ব�ি� জািলয়ািতর মাধ�েম পিরচয়প� �তরী কিরেল উহা এই আইেনর অধীন অপরাধ

হইেব এবং িতিন উ� অপরােধর জন� অনিধক ৭ (সাত) বৎসেরর কারাদ� বা অনিধক ৫ (পাঁচ)
ল� টাকা অথ�দ� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

   
   
 
মামলা দােয়র,
আমলেযাগ�তা,
ইত�ািদ

 

৩৮। (১) �ফৗজদারী কায�িবিধেত যাহা িকছ�ই থাক�ক না �কন, এই আইেনর অধীন সংঘ�ত �কান

অপরােধর জন� সং��� �িতব�ী ব�ি� �য়ং অথবা তাহার মাতা-িপতা, �বধ বা আইনানুগ

অিভভাবক অথবা �িতব�ী ব�ি�র সংগঠন মামলা দােয়র কিরেত পািরেবন। 

(২) এই আইেনর অধীন সংঘ�ত অপরােধর িবচার �থম ��িণর িবচািরক ম�ািজে�েটর আদালেত
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িবচারেযাগ� হইেব। 

(৩) এই আইেনর অধীন সংঘ�ত অপরাধসমূহ অ-আমলেযাগ� (non-cognizable),
আেপাষেযাগ� (compoundable) এবং জািমনেযাগ� (bailable) হইেব।

   
   
 
�ফৗজদারী
কায�িবিধর �েয়াগ  

৩৯। এই আইেনর অধীন সংঘ�ত অপরােধর তদ�, িবচার ও আপীলসহ সংি�� অন�ান� িবষেয়

�ফৗজদারী কায�িবিধ �েযাজ� হইেব।
   
   
 
�কা�ািন কত�ৃক
অপরাধ সংঘটন

 

৪০। এই আইেনর �কান িবধান ল�নকারী ব�ি� যিদ �কা�ািন হয়, তাহা হইেল উ� �কা�ািনর

�েত�ক পিরচালক বা ব�ব�াপক বা সিচব বা অন� �কান কম�কত�া বা এেজ� িবধান� ল�ন

কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেব, যিদ না িতিন যিদ �মাণ কিরেত পােরন �য, উ� ল�ন তাহার

অ�াতসাের সংঘ�ত হইয়ােছ অথবা উ� ল�ন �রাধ কিরবার জন� িতিন যথাসাধ� �চ�া

কিরয়ােছন।

[ব�াখ�া। - এই ধারায়— 
(ক) ‘�কা�ািন’ বিলেত �কান সংিবিধব� সং�া, বািণিজ�ক �িত�ান, অংশীদারী কারবার, সিমিত,
সংঘ বা সংগঠনও অ�ভ�ু� হইেব; এবং 
(খ) বািণিজ�ক �িত�ােনর ��ে� ‘পিরচালক’ বিলেত উহার �কান অংশীদার বা পিরচালনা

�বােড�র সদস�ও অ�ভ�ু� হইেব।]
   
   
 
িবিধ �ণয়েনর
�মতা  

৪১। এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ �ণয়ন

কিরেত পািরেব।

   

   
 
অ��তা দ�রীকরণ

 

৪২। এই আইেনর �কান িবধান কায�কর কিরবার ��ে� �কান অ��তা �দখা িদেল সরকার,
সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর িবধানাবিলর সিহত স�িতপূণ� হওয়া সােপে�,
উ��প অ��তা দ�র কিরেত পািরেব।

   
   
 
আইেনর ইংেরিজ
অনুবাদ �কাশ

 

৪৩। এই আইন �বত�েনর পর সরকার, �েয়াজনেবােধ, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই

আইেনর বাংলা পােঠর ইংেরিজেত অনূিদত এক� িনভ�রেযাগ� পাঠ (Authentic English
Text) �কাশ কিরেত পািরেব:

তেব শত� থােক �য, বাংলা পাঠ ও ইংেরিজ পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� বাংলা পাঠ �াধান�

পাইেব।
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রিহতকরণ ও
�হফাজত

 

৪৪। (১) এই আইন �বত�েনর সে� সে� বাংলােদশ �িতব�ী কল�াণ আইন, ২০০১ (২০০১ সেনর

১২ নং আইন) রিহত হইেব।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিহত হওয়া সে�ও, উ� রিহত আইেনর অধীন ক�ত সকল

কাজকম� বা গৃহীত ব�ব�া এই আইেনর অধীন ক�ত বা গৃহীত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব এবং এই

আইন কায�কর হইবার তািরেখ অিন�� কায�ািদ, যতদ�র স�ব, এই আইেনর অধীন িন��

কিরেত হইেব।
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