ভবঘুরর ও নিরাশ্রয় বযনি (পুিবব াি) অআি, ২০১১
( ২০১১ ননয ১৫ নং অআন )
[ ২০ সনেম্বয, ২০১১]
ভবঘুরর ংক্রান্ত অআি রনতপূববক ংরলাধি উা পুিঃপ্রণয়ি ও ংত কনরবার উরেরলয
প্রণীত অআি
সমনতু বফঘুনয ংক্রান্ত অআন যহতূফবক ংনাধন উা ুনঃপ্রণয়ন ও ংত কযা ভীীন
ও প্রনয়াজনীয়;
সনতু এতদদ্বাযা হনম্নরূ অআন কযা আরঃ-

প্রথম ধযায়
প্রারনিক
ংনিপ্ত
নলররািাম ও
প্রবতবি

(১) এআ অআন বফঘুনয ও হনযাশ্রয় ফযহি (ুনফবান) অআন, ২০১১ নানভ
হবহত আনফ।
(২) আা হফরনম্ব কামবকয আনফ।

ংজ্ঞা

২।হফলয় ফা প্রনেয হযন্থী সকান হকছু না থাহকনর, এআ অআনন-

(১) "বযথবনা সকন্দ্র" থব ধাযা ৩ এয দপা (ক) এয ধীন স্থাহত
যকাহয বযথবনা সকন্দ্র;

(২) "অশ্রয় সকন্দ্র" থব ধাযা ৩ এয ধীন স্থাহত যকাহয অশ্রয়
সকন্দ্র এফং নুভহতপ্রাপ্ত সফযকাহয অশ্রয় সকন্দ্র;

(৩) "নজরা ভযাহজনেট" থব সপৌজদাযী কামবহফহধনত উহিহিত District
Magistrate এফংAdditional District Magistrate-ও উায ন্তবুব ি আনফন;
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(৪) "হনধবাহযত" থব হফহধ দ্বাযা হনধবাহযত;

(৫) "হনফবাী ভযাহজনেট" থব সপৌজদাযী কামবহফহধনত উহিহিত Executive
Magistrate;
(৬) "হনযাশ্রয় ফযহি" থব এভন সকান ফযহি মাায ফফানয ফা যাহি
মান কহযফায ভত ুহনহদব ষ্ট স্থান ফা জায়গা এফং বযণ-সালনণয জনয
হনজস্ব সকান ংস্থান নাআ এফং হমহন ায়বানফ য ফা গ্রানভ বাভান
ফস্থায় জীফন-মান কনযন এফং যকায কতৃব ক, ভয় ভয়, প্রদত্ত হফহবন্ন
বাতা, াাময, আতযাহদ রাব কনযন না;

(৭) "প্রধান ফযফস্থাক" থব বযথবনা সকন্দ্র এফং অশ্রয় সকন্দ্র হযচারনা
ও উানদয কামবক্রভ তদাযহকয জনয যকায কতৃব ক হননয়াগপ্রাপ্ত সকান
কভবকতব া;

(৮) "নপৌজদাযী কামবহফহধ" থবCode of Criminal Procedure, 1898 (Act
V of 1898);
(৯) "হফহধ" থব এআ অআননয ধীন প্রণীত হফহধ;

(১০) "হফনল ভযাহজনেট" থব ধাযা ৮ এয ধীন হফনল ভযাহজনেট
হানফ কামব ম্পাদননয জনয, যকায কতৃব ক, হনমুি সকান হনফবাী
ভযাহজনেট ফা, সেিভত, েভতাপ্রাপ্ত সকান কভবকতব া;

(১১) "নফাডব" থব ধাযা ৪ এয ধীন গঠিত বফঘুনয উনদষ্টা সফাডব;

(১২) "ফযফস্থাক" থব বযথবনা সকন্দ্র ফা অশ্রয় সকন্দ্র তত্ত্বাফধাননয
দাহয়নে হননয়াহজত সকন্দ্র প্রধান;
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(১৩) "ফযফস্থানা কহভটি" থব ধাযা ৭ এয হফধান নুানয গঠিত
ফযফস্থানা কহভটি;

(১৪) "বফঘুনয" থব এভন সকান ফযহি মাায ফফানয ফা যাহি মান
কহযফায ভত ুহনহদব ষ্ট সকান স্থান ফা জায়গা নাআ থফা হমহন সকান
উনেয ফযতীত মথা যাস্তায় সঘাযাহপযা কহযয়া জনাধাযণনক হফযি
কনযন থফা হমহন হননজ ফা কাানযা প্রনযাচনায় হবোফৃহত্তনত হরপ্ত ন;
তনফ সকান ফযহি দাতফয, ধভীয় ফা জনহতকয, সকান কানজয উনেনয থব,
িাদয ফা নয সকান প্রকায দান ংগ্র কহযনর এফং উি উনেনয ফা
কানজ তাা ফযফায কহযনর হতহন আায ন্তবুব ি আনফন না।

নিতীয় ধযায়
ককন্দ্র প্রনতষ্ঠা ও পনরচািা, কবার্ব, আতযানি
রকানর
ভযথব িা ককন্দ্র
এবং রকানর
বা কবরকানর
অশ্রয় ককন্দ্র
প্রনতষ্ঠা

৩। বফঘুনয ও হনযাশ্রয় ফযহিনক এআ অআনন হনহদব ষ্টকৃ ত ভয় মবন্ত
অশ্রয়দান, হনয়ন্ত্রণ, ুনফবান, াভাহজকীকযণ, আতযাহদয রনেয যকায, যকাহয
সগনজনট প্রজ্ঞান দ্বাযা,-

(ক) ঢাকা ফা নয সকান সজরায় যকাহয বযথবনা সকন্দ্র এফং সদনয
হফহবন্ন স্থানন এক ফা একাহধক যকাহয অশ্রয় সকন্দ্র স্থান কহযনত
াহযনফ; এফং

(ি) উায হনয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাফধানন সকান ফযহি, প্রহতষ্ঠান ফা ংস্থানক,
হনধবাহযত দ্ধহতনত, সফযকাহয অশ্রয় সকন্দ্র স্থান ও হযচারনা কহযফায
নুভহত প্রদান কহযনত াহযনফ।

ভবঘুরর

৪। (১) এআ অআননয উনেয ূযণকনে হনম্নফহণবত দয ভন্বনয়
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উপরিষ্টা কবার্ব

"বফঘুনয উনদষ্টা সফাডব" নানভ একটি সফাডব গঠিত আনফ, মথাঃ-

(ক) ভাজকরযাণ ভন্ত্রণারনয়য হচফ, হমহন আায বাহতও আনফন;

(ি) ভা-ুহর হযদবক ফা তদকতৃব ক ভননানীত একজন প্রহতহনহধ;

(গ) এনহজও হফলয়ক ফুযনযায ভা-হযচারক;

(ঘ) প্রধানভন্ত্রীয কামবারনয়য ভাহযচারক;

(ঙ) অআন, হফচায ও ংদ হফলয়ক ভন্ত্রণারনয়য সরহজনরটিব ও ংদ
হফলয়ক হফবাগ কতৃব ক ভননানীত উি হফবানগয নূযন মুগ্ম-হচফ
দভমবাদায একজন কভবকতব া;
(চ) ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় কতৃব ক ভননানীত উি ভন্ত্রণারনয়য
নূযন মুগ্ম-হচফ দভমবাদায একজন কভবকতব া; এফং

(ছ) ভাজনফা হধদপ্তনযয ভাহযচারক, হমহন আায দয হচফও
আনফন।

(২) যকায, প্রনয়াজনন, যকাহয সগনজনট প্রজ্ঞান দ্বাযা, সফানডবয দয
ংিযা হ্রা ফা ফৃহদ্ধ কহযনত াহযনফ।

(৩) সফানডবয সকান ভননানীত দয, উ-ধাযা (৪) এয হফধান াননে,
তাায ভননানয়ননয তাহযি আনত ২ (দুআ) ফৎয মবন্ত স্বীয় নদ ফার
থাহকনফন।
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(৪) উ-ধাযা (৩) এয হফধান নত্ত্বও ভননানয়ন প্রদানকাযী কতৃব ে সম
সকান ভয় তদকতৃব ক তাায প্রদত্ত সকান ভননানয়ন ফাহতর কহযয়া উমুি
নূতন সকান ফযহিনক ভননানয়ন প্রদান কহযনত াহযনফ।

(৫) শুধু সকান দয নদ ূণযতা ফা সফাডব গঠনন ত্রুটি থাহকফায কাযনণ
সফানডবয সকান কামব ফা কামবধাযা বফধ আনফ না এফং তৎম্পনকব সকান
প্রশ্নও উত্থান কযা মাআনফ না।

কবারর্বর িানয়ত্ব,
িমতা ও
কাযব াবী

৫। এআ অআননয উনেয ূযণকনে সফানডবয দাহয়ে, েভতা ও কামবাফরী
আনফ হনম্নরু, মথাঃ-

(ক) বযথবনা সকন্দ্র ও অশ্রয় সকন্দ্র হযচারনা ম্পনকব যকায কতৃব ক,
ভয় ভয়, সপ্রহযত সম সকান হফলয় হফনফচনা কযা এফং ংহিষ্ট হফলনয়
যকাযনক যাভব প্রদান;

(ি) বফঘুনয ও হনযাশ্রয় ফযহিনদয ংিযা হনরুণ, তাানদয জীফন মািায
দ্ধহত ম্বনে তথয-উাত্ত ংগ্র কযা এফং তাানদয ুনফবান ও
করযাণানথব হযকেনা, হিভ ফা প্রকে গ্রনণ যকাযনক যাভব প্রদান;

(গ) বযথবনা সকন্দ্র ও অশ্রয় সকন্দ্র হযচারনা ও উন্নয়ননয জনয
হযকেনা গ্রণ এফং এতদহফলনয় যকাযনক যাভব প্রদান;

(ঘ) বযথবনা সকন্দ্র ও অশ্রয় সকনন্দ্রয কামবক্রভ হযদবন, তদাযহক,
মবনফেণ, ভহনটহযং এফং মবানরাচনাকযণ;

(ঙ) বযথবনা সকন্দ্র ও অশ্রয় সকন্দ্র হযচারনা ংক্রান্ত নীহতভারা প্রণয়ন
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এফং উা ফাস্তফায়নন ংহিষ্টনদয হননদব না প্রদান; এফং

(চ) উহয-উি দাহয়ে, েভতা ও কামবাফরী ম্পাদননয জনয প্রনয়াজনীয়
সম সকান ফযফস্থা গ্রণ।

কবারর্বর ভা

৬। (১) এআ ধাযায নযানয হফধান াননে, সফাডব উায বায কামবদ্ধহত হনধবাযণ কহযনত াহযনফ।

(২) সফানডবয বা, উায বাহত কতৃব ক হনধবাহযত স্থান ও ভনয় নুহষ্ঠত
আনফ।

(৩) প্রহত ৬ (ছয়) ভান সফানডবয কভনে একটি বা নুহষ্ঠত আনত
আনফ।
(৪) সফানডবয বাহত উায কর বায় বাহতে কহযনফন এফং
তাায নুহস্থহতনত, তদকতৃব ক হননদব হত সকান দয ফা এআরু সকান
হননদব  না থাহকনর বায় উহস্থত দযগনণয দ্বাযা হনফবাহচত নয সকান
দয বায় বাহতে কহযনফন।

(৫) নূযন এক-তৃ তীয়াং দনযয উহস্থহতনত সফানডবয বায সকাযাভ
গঠিত আনফ।

(৬) বায় উহস্থত ংিযাগহযষ্ঠ দযগনণয ম্মহতনত সফানডবয হদ্ধান্ত
গৃীত আনফ।

(৭) সবানটয ভতায সেনি বায় বাহতেকাযী ফযহিয হদ্বতীয় ফা
হনণবায়ক সবাট প্রদাননয েভতা থাহকনফ।
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বযবস্থাপিা
কনমটি

৭। যকায প্রনতযক অশ্রয় সকনন্দ্রয জনয উায কামবক্রভ হযদবন, তদাযকী
এফং মবনফেনণয উনেনয, হনধবাহযত দ্ধহতনত, ফযফস্থানা কহভটি গঠন এফং
উায কামবাফরী হনধবাযণ কহযনত াহযনফঃ

তনফ তব থানক সম, নুভহতপ্রাপ্ত সফযকাহয অশ্রয় সকন্দ্রভূনয ফযফস্থানা
কহভটিনত যকায কতৃব ক ভননানীত এক তৃ তীয়াং দয ন্তবুব ি আনফ।

তৃ তীয় ধযায়
অটক, ভবঘুরর কঘাণা, অশ্রয়িাি, আতযানি
নবরল
মযানিরেট
নিরয়াগ, আতযানি

৮।(১) নয সকান অআনন মাা হকছু থাকুক না সকন, এআ অআননয
উনেয ূযণকনে যকায সমআরু এরাকা হনধবাযণ কহযনফ, সআরু
এরাকায জনয প্রনয়াজনীয় ংিযক হনফবাী ভযাহজনেট হননয়াগ ফা নয সকান
উমুি কভবকতব ানক ভযাহজনেট হানফ কভবকাণ্ড হযচারনায জনয েভতা
বণ কহযনত াহযনফ, মাাযা হফনল ভযাহজনেট নানভ হবহত আনফন।

(২) সভাফাআর সকাটব অআন, ২০০৯ (২০০৯ ননয ৫৯ নং অআন) এয
ধীন সভাফাআর সকাটব হযচারনাকাযী ভযাহজনেটগণ এআ অআননয
উনেযূযণকনে হফনল ভযাহজনেট হানফ গণয আনফন।

কফািরতর
িিয ভবঘূরর
অটরকর িমতা

৯। (১) ুহরনয াফ-আন্সনক্টয দ-ভমবাদায হননম্ন নন এভন
থফা সজরা ভযাহজনেট ফা হফনল ভযাহজনেট কতৃব ক েভতাপ্রাপ্ত
কভবকতব া, সকান ফযহিনক বফঘূনয ফহরয়া গণয কহযফায মুহিেত
যহয়ানছ ভনভব হনহিত আনর, হতহন উি ফযহিনক সম সকান স্থান
সকান ভয় অটক কহযনত াহযনফন।

কভবকতব া
সকান
কাযণ
আনত সম

(২) উ-ধাযা (১) এয ধীন সকান ফযহিনক অটক কযা আনর
তাানক ২৪ (চহি) ঘন্টায ভনধয ংহিষ্ট এরাকায হফনল ভযাহজনেনটয
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হনকট াহজয কহযনত আনফ।

ভবঘুরর কঘাণা,
অশ্রয় ককরন্দ্র
কপ্ররণ, আতযানি

১০। (১) ধাযা ৯ এয ধীন অটককৃ ত ফযহিনক হফনল ভযাহজনেনটয
হনকট উহস্থত কযা আনর, হতহন অটক কহযফায কাযণ, তাহযি, ভয়,
ঘটনায হফফযণ, ফয়, াযীহযক ও ভানহক ফস্থা ংক্রান্ত তথযাফরী
নহথনত হরহফদ্ধ কহযয়া এতদহফলয়ক সযহজস্টানয ংহিষ্ট তথযাহদ ংযেণ
কহযনফন।

(২) উ-ধাযা (১) এয ধীন প্রাপ্ত তনথযয হবহত্তনত হফনল ভযাহজনেনটয
হনকট মহদ মুহিেত কাযনণ এআরু প্রতীয়ভান য় সম, অটক সকান ফযহি
ম্পনকব হধকতয নুোন ফা তথয প্রনয়াজন, তাা আনর কাযণ হরহফদ্ধ
কহযয়া, হতহন উি ফযহিনক, নয অআনন মাা হকছু আ থাকুক না সকন, প্রধান
ফযফস্থানকয তত্ত্বাফধানন হনকটস্থ বযথবনা সকনন্দ্র াভহয়ক সপাজনত
যাহিয়া তাায ম্পনকব নহধক ৭ (াত) হদননয ভনধয প্রনয়াজনীয়
নুোনূফবক তদকতৃব ক চাহত ফা হনহদব ষ্টকৃ ত তথয ংগ্র কহযয়া
প্রহতনফদন সপ্রযনণয জনয হনকটস্থ থানায বাযপ্রাপ্ত কভবকতব া, প্রনফন কভবকতব া
ফা নয সকান উমুি ফযহিনক হননদব  প্রদান কহযনত াহযনফন।

(৩) উ-ধাযা (১) ফা, সেিভত, উ-ধাযা (২) এয ধীন প্রাপ্ত
তনথযয হবহত্তনত হফনল ভযাহজনেনটয হনকট মহদ নন্তালজনকবানফ প্রতীয়ভান
য় সম, ধাযা ৯ এয ধীন অটককৃ ত ফযহি-

(ক) বফঘুনয নন, তাা আনর কাযণ হরহফদ্ধ কহযয়া হতহন উি ফযহিনক
হফনানতব ফা, সেিভত, প্রনয়াজনীয় ভুচনরকা গ্রণূফবক, তাৎেহণকবানফ
ভুহিদাননয অনদ প্রদান কহযনফন; থফা

(ি) একজন বফঘুনয, তাা আনর হতহন, কাযণ হরহফদ্ধ কহযয়া উি
ফযহিনক বফঘুনয সঘালণাূফবক এআ অআননয নযানয হফধান াননে, সম
সকান অশ্রয় সকনন্দ্র নহধক ২ (দুআ) ফৎনযয জনয অটক যাহিফায
হনহভত্ত বযথবনা সকনন্দ্র সপ্রযনণয অনদ প্রদান কহযনফন;
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তনফ তব থানক সম, এআ দপায ধীন সঘাহলত বফঘুনয ভহরা আনর এফং
তাায হত নহধক ৭ (াত) ফৎয ফয়নয এক ফা একাহধক ন্তান
থাহকনর ন্তান উি ভহরানক একআানথ অশ্রয় সকনন্দ্র অটক যাহিনত
আনফ;

অযও তব থানক সম, উহিহিত ন্তানগনণয ফয় ৭ (াত) ফৎয উত্তীণব
আফায ানথ ানথ, প্রধান ফযফস্থাকনক ফহত কহযয়া এফং এতদংহিষ্ট
নহথনত হফলয়টি হরহফদ্ধ কযতঃ, তাাহদগনক ংহিষ্ট অশ্রয় সকনন্দ্রয হশু
ওয়ানডব ফা উি সকনন্দ্রয হনধবাহযত নয সকান ওয়ানডব থফা যকায,
হধদপ্তয ফা সফাডব কতৃব ক হনহদব ষ্টকৃ ত নয সকান যকাযী ফা সফযকাযী
প্রহতষ্ঠানন স্থানান্তয কযা মাআনফ।

ফযািযাঃ এআ ধাযায উ-ধাযা (২) এ উহিহিত "প্রনফন কভবকতব া"
ফহরনতProbation of Offenders Ordinance, 1960 (Ord. No. XLV of 1960)
এযsection 2এয clause (d)-সত ংজ্ঞাহয়ত "probation officer"-সক
ফুঝাআনফ।

নিরাশ্রয় বযনির
অশ্রয় ককরন্দ্র
অশ্রয় গ্রণ,
আতযানি

১১। (১) ধাযা ৯ এ মাা হকছু আ থাকুক না সকন, সকান হনযাশ্রয় ফযহি
সস্বচ্ছায় ফা তাায নে সকান স্থানীয় যকায কতৃব ে, উমুি প্রহতষ্ঠান
ফা হফহষ্ট সকান ফযহি যকাযী অশ্রয় সকনন্দ্র অশ্রয় রানবয ফা প্রদাননয
জনয হফনল ভযাহজনেট ফযাফনয যাহয অনফদন কহযনত াহযনফন।

(২) হফনল ভযাহজনেট, উ-ধাযা (১) এয ধীন, প্রাপ্ত অনফদন মথামথ
ফহরয়া হফনফচনা কহযনর, প্রনয়াজনন ফযহিগত শুনাহন গ্রণূফবক, তদকতৃব ক
হনহদব ষ্টকৃ ত ভনয়য জনয ংহিষ্ট হনযাশ্রয় ফযহিনক অশ্রয় সকনন্দ্র সপ্রযনণয
অনদ প্রদান কহযনত াহযনফনঃ

তনফ তব থানক সম, উি হনহদব ষ্ট ভয় হতক্রান্ত আফায য উি ফযহি
অযও হধক ভয় যকাযী অশ্রয় সকনন্দ্র ফস্থান কহযফায হবপ্রায়
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জানাআয়া হফনল ভযাহজনেনটয হনকট অনফদন কহযনত াহযনফন এফং হফনল
ভযাহজনেট ুনযায় ভয় ফহধবত কহযয়া উি ফহধবতকানর মবন্ত যকাযী
অশ্রয় সকনন্দ্র ফস্থাননয জনয অনদ দান কহযনত াহযনফনঃ

অযও তব থানক সম, উি হনহদব ষ্টকৃ ত এফং ফহধবত ভনয়য ফবনভাট সভয়াদ
২ (দুআ) ফৎনযয ভনধয ীভাফদ্ধ থাহকনত আনফ।

(৩) হনযাশ্রয় ফযহি ভহরা আনর এফং তাায হত নহধক ৭ (াত)
ফৎনযয হশু ন্তান থাহকনর তাায সেনি ধাযা ১০ এয উ-ধাযা (৩)
এয দপা (ি) এয তব াং প্রনমাজয আনফ।

গভববতী
মনার কিরে
নবরল নবধাি

১২।সকান ভহরা বফঘুনয ফা হনযাশ্রয় ফযহিনক গবব ফতী ফস্থায় অশ্রয়
সকনন্দ্র াঠাননা আনর, ন্তান জন্মরাব কহযফায য হতহন নহধক ২ (দুআ)
ফৎয মবন্ত তাায ন্তান অশ্রয় সকনন্দ্র ফস্থান কহযনত াহযনফন এফং
উি সভয়াদ উত্তীণব ওয়ায য ন্তান ংহিষ্ট ভহরানক ুনফবাননয
রনেয মথামথ ফযফস্থা গ্রণ কযা মাআনত ানয, নযথায় তাৎেহণকবানফ
ন্তান ভুহি প্রদান কহযনত আনফ।

িনথ, করনিস্টার
ংরিণ, আতযানি

১৩। (১) হফনল ভযাহজনেট কতৃব ক ধাযা ১০ এয উ-ধাযা (৩) এয
দপা (ি) এয ধীন সকান অনদ প্রদত্ত আনর ংহিষ্ট বফঘূনযয হত
উি ধাযায উ-ধাযা (১) নুমায়ী প্রস্তুতকৃ ত সযহজস্টানযয ংহিষ্ট
ংভূনয নুহরহ বযথবনা সকনন্দ্র সপ্রযণ কহযনত আনফ।

(২) অশ্রয় সকনন্দ্র অটনকয উনেনয সকান বফঘুনয ফা হনযাশ্রয় ফযহিনক
ধাযা ১০ এয উ-ধাযা (৩) এয দপা (ি) এয হফধান নুানয
বযথবনা সকনন্দ্র সপ্রযণ কযা আনর উি ফযহিয মাফতীয় তথযাহদ ম্বহরত
একটি নহথ ংযেণ কযতঃ ংহিষ্ট তথযাহদ সকনন্দ্রয এতদহফলয়ক
সযহজস্টানয ংযেণ কহযনত আনফ, মাানত হফনল ভযাহজনেনটয সঘালণা
নম্বয, অগভননয তাহযি মাফতীয় তথযাফরী হরহফদ্ধ কহযনত আনফ এফং
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ংহিষ্ট ফযহিয হফযীনত একটি সযহজনেন নম্বয প্রদান কহযনত আনফ।

(৩) বযথবনা সকনন্দ্র অগভননয ানথ ানথ বফঘূনয ফা হনযাশ্রয় ফযহিনক
প্রনয়াজনীয় ডািাহয যীো কযাআনত আনফ এফং তাায স্বাস্থযগত ও
াযীহযক ফস্থা ম্পনকব একটি প্রহতনফদন হনম্নফহণবত তথয নুানয প্রস্তুত
কহযনত আনফ, মথাঃ-

বফঘূনয ফা হনযাশ্রয় ফযহি-

(ক) ুরুল ফা ভহরা এফং তাায ফয়, জন্ম তাহযি এফং হযচয়;

(ি) কুষ্ঠ, এআড ফা সকান সছাোঁয়ানচ সযানগ অক্রান্ত ফা ভাদকাি হক না;

(গ) উন্মাদ ফা ভানহক প্রহতফেী হক না;

(ঘ) ংক্রান্ত হনধবাহযত নয সম সকান ফা কর তথয।

(৪) উ-ধাযা (৩) নুানয প্রস্তুতকৃ ত প্রহতনফদনন সকান ফযহি উন্মাদ,
ভানহক প্রহতফেী, ভাদকাি ফা নয সম সকান ধযনণয ভাযাত্মক সছাোঁয়ানচ
সযানগ অক্রান্ত ফহরয়া উনিি কযা আনর বযথবনা সকন্দ্র তাানক, মথাীঘ্র
ম্ভফ, যকাযী াাতানর ফা ংহিষ্ট প্রহতষ্ঠানন সপ্রযণ কহযফায ফযফস্থা
গ্রণ কহযনফ এফং এতদংহিষ্ট সযহজস্টানয হফলয়টি হরহফদ্ধ কহযয়া প্রধান
ফযফস্থাকনক ফহত কহযনফ।

(৫) উ-ধাযা (৪) নুানয ফযফস্থা গ্রণ কযা আনর ংহিষ্ট বফঘুনয
ফা হনযাশ্রয় ফযহিয াাতার তযাগ, হযচমবা, হনযাত্তা অনুলহেক
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হফলয়াহদ হনধবাহযত আনফ।

(৬) প্রহতটি অশ্রয় সকনন্দ্র বফঘুনয এফং হনযাশ্রয় ফযহিয সকনন্দ্র অগভন,
সকন্দ্র আনত স্থানান্তয, ভুহি, প্রস্থান অনুলহেক তথযাফরী ংক্রান্ত সযহজস্টায
ংযেণ কহযনফ।

(৭) বযথবনা সকন্দ্র ফা অশ্রয় সকন্দ্র এআ ধাযায ধীন নহথ ও সযহজস্টায
ংযেনণ ফযথব আনর ফা ংহিষ্ট নহথ ও সযহজস্টানয সকান তথযগত গযহভর
ফা ত্রুটি হযরহেত আনর ফযফস্থাক দায়ী আনফন এফং উিরু দাহয়নে
ফনরায জনয তাায হফরুনদ্ধ অআনানুগ ফযফস্থা গ্রণ কযা মাআনফ।

অশ্রয় ককরন্দ্রর
কশ্রণী এবং
ওয়ারর্বর
নবিযা, আতযানি

১৪। (১) অশ্রয় সকন্দ্র হনধবাহযত দ্ধহতনত সশ্রণী এফং ওয়ানডব হফনযাহত
আনফ।

ভবঘুরর এবং
নিরাশ্রয় বযনির
কি ও মাামা
তল্লানল, আতযানি

১৫।বযথবনা সকন্দ্র ফা অশ্রয় সকনন্দ্রয ফযফস্থাক সকনন্দ্র প্রনফনয ভয়
এফং যফতীনত, ভনয় ভনয়, সম সকান বফঘুনয এফং হনযাশ্রয় ফযহিয সদ
ফা তাায হনকট যহেত ভারাভার হনধবাহযত দ্ধহতনত তিাহ কহযনত
াহযনফন।

বযবস্থাপিা এবং
লৃঙ্খা

১৬। বযথবনা সকন্দ্র ফা অশ্রয় সকনন্দ্র ফস্থানযত বফঘুনয ফা হনযাশ্রয়
ফযহিয ফযফস্থানা, ৃঙ্খরা, ুনমাগ-ুহফধা, প্রহেণ, আতযাহদ হনধবাহযত আনফ।

ভবঘুরর বা
নিরাশ্রয় বযনির

১৭। প্রধান ফযফস্থাক ফা তৎকতৃব ক েভতাপ্রাপ্ত সকান কভবকতব া, ফযফস্থানকয
ুাহয নুানয স্বীয় হফনফচনায় যাহয ফা হনধবাহযত দ্ধহতনত, সকান

(২) বযথবনা সকনন্দ্র অগত বফঘুনয ফা, সেিভত, হনযাশ্রয় ফযহিনক
অশ্রয়নকনন্দ্র সপ্রযণ কহযফায ানথ ানথ উ-ধাযা (১) এয হফধান
নুানয উি সকনন্দ্রয হফনযাহত সশ্রণী ফা ওয়ানডব তাায ফস্থান হনহিত
কহযনত আনফ।
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অশ্রয় ককন্দ্র
পনরবতবি

বফঘুনয ফা হনযাশ্রয় ফযহিনক, প্রনয়াজনন, এক সকন্দ্র আনত নয সকনন্দ্র
স্থানান্তয কহযনত াহযনফন।

ভবঘুরর বযনির
পুিবব াি,
আতযানি

১৮। (১) অশ্রয় সকনন্দ্র ফস্থানযত বফঘুনয ফযহিয ুনফবাননয রনেয
যকায, হনধবাহযত দ্ধহতনত, হযকেনা প্রণয়নূফবক উা ফাস্তফায়ননয
উনেনয মথামথ ফযফস্থা গ্রণ কহযনফ।

(২) যকায উ-ধাযা (১) এয ধীন ফযফস্থা গ্রনণয সেনি সফযকাযী
অশ্রয় সকনন্দ্রয কতৃব নেয হনকট আনত, প্রনয়াজনন ায়তা চাহনত াহযনফ
এফং উিরু চাহদায হযনপ্রহেনত উি কতৃব ে যকাযনক কর প্রকায
ায়তা প্রদান কহযনফ।

(৩) উ-ধাযা (২) এয ধীন ায়তা প্রদাননয সেনি সফযকাযী
অশ্রয় সকনন্দ্রয কতৃব ে ফযথব আনর যকায উায নুভহত ফাহতর
ংহিষ্ট সকনন্দ্রয হফরুনদ্ধ প্রনয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণ কহযনত াহযনফ।

অত্মপি
মথব রির
ুরযাগ

১৯। ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (১) এয ধীন সকান ফযহিনক অটক কযা
আনর উি অটক ফযহিয হবপ্রায় নুমায়ী হফনল ভযাহজনেট তাায
হববাফক, অআনজীফী ফা সকান হনফহেত ভানফাহধকায ংস্থায প্রহতহনহধয
ভাধযনভ তাানক অত্মে ভথবননয ুনমাগ প্রদান কহযনফন।

ভবঘুরর বা
নিরাশ্রয়
বযনিরক মুনি
প্রিাি

২০। (১) ফযফস্থাক অশ্রয় সকনন্দ্র ফস্থানযত বফঘুনয ফা হনযাশ্রয়
ফযহিনক হনধবাহযত দ্ধহতনত হনম্নফহণবত হফলনয় তাায ন্তুহষ্ট ওয়া াননে
ভুহি প্রদান কহযনত াহযনফন, মথাঃ-

(ক) উি ফযহিয অটনকয সভয়াদ সল আয়া হগয়ানছ;

(ি) উি ফযহিয জনয নন্তালজনক চাকুযীয ফযফস্থা গ্রণ কযা আয়ানছ;
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(গ) উি ফযহি তাায দদনহিন চাহদা হভটাআফায ভত ফতব ভানন
কভবদেতা জবন কহযয়ানছ ফা হননজয িযচি চারাআফায ভত মবাপ্ত
উাজবনীর আয়ানছ; ফা

(ঘ) উি ফযহিয অত্মীয়-স্বজন ফা ভানজয দাহয়েীর সকান ফযহি
ফতব ভানন তাায দাহয়ে গ্রনণ অগ্রী।

(২) উ-ধাযা (১) এয ধীন ভুহি প্রদান কযা আনর উি তথয
বযথবনা সকনন্দ্র, প্রধান ফযফস্থাক এফং হফনল ভযাহজনেনটয কামবারনয়
ংযেনণয উনেনয বফঘুনয সকনন্দ্রয ফযফস্থাক সপ্রযণ কহযনফ।

ভবঘুরর কযাণ
তনব

২১। (১) যকায প্রহতটি যকাযী অশ্রয় সকনন্দ্রয জনয একটি বফঘুনয
করযাণ তহফর গঠন কহযনফ।

(২) উ-ধাযা (১) এয ধীন গঠিত তহফনর যকায, সফযকাযী ংস্থা
ফা ফযহি কতৃব ক প্রদত্ত নুদান এফং অশ্রয় সকনন্দ্রয সকান অয় ও অহশ্রত
বফঘুনয ও হনযাশ্রয় ফযহিনদয দ্বাযা-হযচাহরত সকান রাবজনক কানমবয
ভাধযনভ উাহজবত থব, মহদ থানক, জভা আনফ।

(৩) তহফনরয থব হনধবাহযত দ্ধহতনত হযচাহরত ও ফযহয়ত আনফ এফং
এতদংক্রান্ত সযহজস্টানয উা হরহফদ্ধ কহযনত আনফ।

চতু থব ধযায়
পরাধ, িণ্ড ও িযািয অআরির প্ররয়াগ
ভযথব িা বা
অশ্রয় ককন্দ্র

২২। (১) মহদ সকান বফঘুনয ফা হনযাশ্রয় ফযহি-
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আরত পায়রির
লানি

(ক) ফযফস্থানকয নুভহত ফযতীত বযথবনা ফা অশ্রয় সকন্দ্র হযতযাগ
কনয ফা সকন্দ্র আনত রায়ন কনয;

(ি) ফযফস্থানকয নুভহত গ্রণ কহযয়া সকন্দ্র আনত ফাহয আয়া হনহদব ষ্ট
ভনয়য ভনধয প্রতযাফতব ন না কনয;

তাা আনর হতহন এআ অআননয ধীন যাধ কহযয়ানছন ফহরয়া গণয
আনফ এফং উিরু যানধয জনয হতহন নহধক ৩ (হতন) ভানয
কাযাদনণ্ড দহণ্ডত আনফন।

(২) উ-ধাযা (১) এ উহিহিত দণ্ড সবানগয য ফযফস্থাক ংহিষ্ট
বফঘুনয ফা হনযাশ্রয় ফযহিনক কাযাগায আনত ুনযায় সকনন্দ্র অশ্রয়
সদওয়ায উনেনয সকনন্দ্র হপযাআয়া রআফায ফযফস্থা গ্রণ কহযনফন এফং এআ
অআনন হনহদব ষ্টকৃ ত ভয় হতক্রান্ত আফায য হনধবাহযত দ্ধহতনত ভুহি
প্রদান কহযনফন।

পরারধর
নবচার

২৩।(১) এআ অআননয ধীন ংঘটিত সকান যাধ সভাফাআর সকাটব
অআন, ২০০৯ (২০০৯ ননয ৫৯ নং অআন) নুানয হফচামব আনফ।

মািুরক
নভিাবৃনিরত
নিরয়ানিত
করার কিরে
কনতপয়
অআরির প্ররয়াগ

২৪। নয সকান ফযহি দ্বাযা প্রবাহফত ফা প্রনযাহচত আয়া হবোফৃহত্ত কানজ
হননয়াহজত এভন সকান বফঘুনযনক এআ অআননয ধীন অটক কযা আনর
উায াাাহ সম ফযহিয প্রনযাচনা ফা প্রবানফ স হবোফৃহত্তনত
হননয়াহজত অনছ তাা নিাতীতবানফ হফনল ভযাহজনেনটয হনকট উি
অটক ফযহি প্রভাণ কহযনত াহযনর প্রনযাচনাকাযী ফা প্রবাফহফস্তাযকাযী
উি ফযহিয হফরুনদ্ধ Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860),নাযী ও হশু
হনমবাতন দভন অআন, ২০০০ (২০০০ ননয ৮নং অআন) এফংDhaka
Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ord. No. III of 1976)-
এতদংক্রান্ত নযানয অআননয হফধানাফরী প্রনমাজয এফং প্রনয়াগনমাগয আনফ।
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িযািয
অআরির ধীি
বযবস্থা গ্রণ
বযাত আরব িা

২৫। এআ অআননয সকান হকছু আ আায ধীন াহস্তনমাগয যানধয জনয
নয সকান অআননয ধীন সকান ফযহিয হফরুনদ্ধ ফযফস্থা গ্রণ ফযাত
কহযনফ নাঃ

তনফ তব থানক সম, নুরু মাফতীয় ভাভরা সপৌজদাযী কামবহফহধয ধাযা
৪০৩ এয হফধান াননে আনফ।

পঞ্চম ধযায়
নবনবধ
কমব কতবা ও
কমব চারী
নিরয়াগ

২৬। বযথবনা সকন্দ্র এফং অশ্রয় সকনন্দ্রয কামবাফরী ুষ্ঠুবানফ ম্পাদননয
জনয যকায প্রধান ফযফস্থাক ও নুনভাহদত াংগঠহনক কাঠানভা নুমায়ী
প্রনয়াজনীয় ংিযক ফযফস্থাক নযানয কভবকতব া ও কভবচাযী হননয়াগ
কহযনত াহযনফ এফং তাানদয চাকুযীয তব াফরী হফহধ দ্বাযা হনধবাহযত
আনফঃ

তনফ তব থানক সম, উিরু হফহধ প্রণীত না ওয়া মবন্ত যকায তাায
ধীনস্থ সকান ংস্থা ফা হধদপ্তনয কভবযত কভবকতব া ও কভবচাযীনদয ভধয
আনত সপ্রলনণ হননয়ানগয ভাধযনভ এআ অআননয উনেয ফাস্তফায়ননয রনেয
কভবকান্ড ম্পাদননয ফযফস্থা গ্রণ কহযনফ।

র নবশ্বার
কৃত কািকমব
রিণ

২৭ । এআ অআন ফা তদধীন প্রণীত হফহধয ধীন যর হফশ্বান কৃ ত
সকান কানজয পনর সকান ফযহি েহতগ্রস্থ আনর ফা েহতগ্রস্থ আফায
ম্ভাফনা থাহকনর, তজ্জনয যকায ফা যকানযয সকান কভবকতব া-কভবচাযীয
হফরুনদ্ধ সকান সদওয়ানী ফা সপৌজদাযী ফা নয সকান অআনগত কামবধাযা
দানয়য কযা মাআনফ না।

নবনধ প্রণয়রির
িমতা

২৮। এআ অআননয উনেয ূযণকনে যকায, যকাহয সগনজনট প্রজ্ঞান
দ্বাযা, হফহধ প্রণয়ন কহযনত াহযনফ।
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অআরির আংররিী
িুবাি প্রকাল

২৯। এআ অআন প্রফতব ননয য যকায, যকাহয সগনজনট প্রজ্ঞান দ্বাযা, এআ
অআননয ফাংরা ানঠয আংনযজীনত নূহদত একটি হনবব যনমাগয
াঠ(Authentic English Text) প্রকা কহযনত াহযনফঃ
তনফ তব থানক সম, ফাংরা াঠ ও আংনযজী ানঠয ভনধয হফনযানধয সেনি
ফাংরা াঠ প্রাধানয াআনফ।

রনতকরণ ও
কফািত,
আতযানি

৩০।(১)Vagrancy Act 1943 (Bengal Act VII of 1943),তঃয
উিActফহরয়া উহিহিত, এতদদ্বাযা যহত কযা আর।
(২) উিরু যহতকযণ নত্ত্বও উিAct এয ধীন-

(ক) প্রণীত সকান হফহধ, প্রহফধান, হিভ, হযকেনা, থফা জাযীকৃ ত সকান
অনদ, হফজ্ঞহপ্ত, প্রজ্ঞান ফা সকান কামবধাযা, এআ অআননয হফধানাফরীয
হত াভঞ্জযূণব ওয়া াননে, যহত ফা ংনাহধত না ওয়া মবন্ত
ফরফৎ থাহকনফ, এফং এআ অআননয ংহিষ্ট ধাযায ধীন কৃ ত, প্রণীত,
জাযীকৃ ত ফা গৃীত আয়ানছ ফহরয়া গণয আনফ;

(ি) স্থাহত ও হযচাহরত বযথবনা সকন্দ্র এফং অশ্রয় সকন্দ্রভূ এআ
অআননয ধাযা ৩ এয ধীন বযথবনা সকন্দ্র ও অশ্রয় সকন্দ্র ংক্রান্ত
যকাহয প্রজ্ঞান জাযী না ওয়া মবন্ত ফযাত এফং কামবকয থাহকনফঃ

তনফ তব থানক সম, উি ধাযায ধীন বযথবনা সকন্দ্র ও যকাহয অশ্রয়
সকন্দ্র স্থাহত আফায নে নে হফদযভান বযথবনা সকন্দ্র ও অশ্রয়
সকন্দ্রভূ হফরুপ্ত আয়া মাআনফ।

(৩) উ-ধাযা (২) এয দপা (ি) এয ধীন হফরুপ্ত উবয় সকনন্দ্রয
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কর স্থাফয ও স্থাফয ম্পহত্ত এফং নগদ ও ফযাংনক গহচ্ছত থব,
এতদংক্রান্ত কর দাফী ও হধকায এফং অহশ্রত বফঘুনয নফ স্থাহত
উবয় সকনন্দ্রয হনকট স্তান্তয এফং স্থানান্তহযত আনফ এফং সকন্দ্র উায
হধকাযী আনফঃ

তনফ তব থানক সম, উিরুন স্থানান্তহযত কর বফঘূনয এআ অআন কামবকয
আফায য যফতী ১ (এক) ফৎনযয জনয নফ স্থাহত অশ্রয় সকনন্দ্র,
ুনফবান ওয়া াননে, ফস্থান কহযনফঃ

অযও তব থানক সম, উি ১ (এক) ফৎয ভনয়য ভনধয ুনফবান কযা
ম্ভফ না আনর তাাযা যফতী অযও ১ (এক) ফৎয ভয় মবন্ত উি
সকনন্দ্র ফস্থান কহযফায হধকায রাব কহযনফ।

(৪) হফরুপ্ত উবয় সকনন্দ্রয কর ঋণ, দায় ও দাহয়ে এফং তদকতৃব ক ফা
উায হফরুনদ্ধ দানয়যকৃ ত ভাভরা সভাকেভা ফা ূচীত অআনগত কামবধাযা
এতদংহিষ্ট সকনন্দ্রয ঋণ, দায় ও দাহয়ে এফং উি সকন্দ্র কতৃব ক ফা উি
সকনন্দ্রয হফরুনদ্ধ দানয়যকৃ ত ভাভরা সভাকেভা ফা ূচীত কামবধাযা ফহরয়া
গণয আনফ।

(৫) হফরুপ্ত উবয় সকনন্দ্রয নহথ, সযহজস্টায, আতযাহদ নফস্থাহত এতদংহিষ্ট
সকনন্দ্রয নহথ, সযহজস্টায, আতযাহদ ফহরয়া গণয ও ংযহেত আনফ।

(৬) হফরুপ্ত উবয় সকনন্দ্রয কর কভবকতব া ও কভবচাযী মথাক্রনভ নফস্থাহত
বযথবনা সকন্দ্র ও যকাহয অশ্রয় সকনন্দ্রয কভবকতব া ও কভবচাযী ফহরয়া
গণয আনফঃ

তনফ তব থানক সম, যকায কতৃব ক উি কভবকতব া ও কভবচাযীনদয চাকুযীয
তব াফরী হবন্নরু হনধবাহযত না ওয়া মবন্ত হফরুপ্ত উবয় সকনন্দ্রয কভবকতব া
ও কভবচাযীনদয চাকুযী এআরুন হনয়হন্ত্রত আনফ সমআরুন উবয় সকন্দ্র হফরুপ্ত
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আফায ূনফব হনয়হন্ত্রত আত।

(৭) হফরুপ্ত সকনন্দ্রয দাহয়েযত প্রধান হনয়ন্ত্রক, যকায কতৃব ক হবন্নরু
অনদ প্রদান না কযা মবন্ত, এআ অআননয ধীন প্রধান ফযফস্থাক হানফ
দাহয়ে ারন ফযাত যাহিনফন।

ফযািযাঃ

(ক) "হফরুপ্ত উবয় সকন্দ্র" ফহরনত ভাজকরযাণ ভন্ত্রণারয় কতৃব ক হযচাহরত
যকাহয বযথবনা সকন্দ্র এফং যকাহয কর অশ্রয় সকন্দ্রনক ফুঝাআনফ;

(ি) সকন্দ্র ফহরনত ধাযা ৩ এয ধীন স্থাহতফয বযথবনা সকন্দ্র এফং
যকাহয ফা, সেিভত, সফযকাহয অশ্রয় সকন্দ্রনক ফুঝাআনফ।
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