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শলশু আইন, ২০১৩ 

 
( ২০১৩ নের ২৪ েং অআে ) 

 

  [২০ চেু, ২০১৩] 
      

      

জাশিংঘ শলশু অশিকার নদ বাস্তবায়ননর শনশমত্ত শবদযমান শলশু আইন রশিক্রনম 
এিদ ংক্রান্ত 

একটি নূিন আইন প্রণয়ননর নযয প্রণীি আইন 

  

যযনঢু চাতঢংখ তলশু তিওার েনে বাংানেল পক্ষভুক্ত আয়ানঙ; এবং  
 

যযনঢু ঈক্ত েে এর তবিাোবী বাস্তবায়নের তেতমত্ত তবেযমাে তলশু অআে রতঢপূববও ঈা 
পুেঃপ্রডয়ে  ংঢ ওতরবার নক্ষয এওটি েূঢে অআে প্রডয়ে ওরা মীঘীে  প্রনয়াচেীয়; 

 

যনঢু এঢদ দ্বারা তেম্নরূপ অআে ওরা আ:- 

    
 

  

প্রথম অিযায় 

প্রারশিক  

  
  

ংশযপ্ত 
শলনরানাম এবং 
প্রবিত ন 

  

১। (১) এআ অআে তলশু অআে, ২০১৩ োনম তভতঢ আনব। 

 

(২) রওার, রওাতর যকনচনঝ প্রজ্ঞাপে দ্বারা, যয ঢাতরঔ তেিবারড ওতরনব, 

যআ ঢাতরনঔ এআ অআে ওাযবওর আনব। 

 

    
 

    
 

  
  

ংজ্ঞা 

  

২। তবয় বা প্রনের পতরপন্থী তওঙু ো ণাতওন, এআ অআনে-  

 

(১) ‘তিেপ্তর’ ণব মাচনবা তিেপ্তর; 

 

(২) ‘অআোেুক বা ববি তভভাবও’ ণব এমে যওাে বযতক্ত তযতে 
Guardian and Wards Act, 1890 (Act No. VIII of 1890) এর section 7 এর 
িীনে, তলশুর ওযাডানণব, অোঢ ওঢৃব ও তেনয়াকপ্রাপ্ত বা যখাতঢ 
তভভাবও (guardian); 

 

(৩) ‘অআনের তঢ ংখানঢ চতিঢ তলশু (Children in Conflict with the 

Law)’ ণব এমে যওাে তলশু যয, েণ্ডতবতির িারা ৮২  ৮৩ এ তবিাে 
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ানপনক্ষ, তবেযমাে যওাে অআনের িীে যওাে পরানির োনয় তভযকু্ত 
ণবা তবঘানর যোী াবযস্ত;  

 

(৪) ‘অআনের ংস্পনলব অা তলশু (Children in Contact with the Law)’ 

ণব এমে যওাে তলশু, যয তবেযমাে যওাে অআনের িীনে যওাে পরানির 
তলওার বা াক্ষী;  
 

(৫) ‘েণ্ডতবতি’ ণব Penal Code, 1860 (Act No. LV of 1860);  

 

 

(৬) ‘িারা’ ণব এআ অআনের যওাে িারা; 
 

(৭) ‘তেরাপে স্থাে (Safe Home)’ ণব যওাে প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠাে বা এমে 
যওাে স্থাে বা প্রতঢষ্ঠাে যাার ওঢৃব পক্ষ এআ অআনের িীে তলশু-অোঢ, 

তলশুতবয়ও পুতল ওমবওঢব া, প্রনবলে ওমবওঢব া বা, যক্ষত্রমঢ, েয যওাে বযতক্ত 
বা ওঢৃব পক্ষ ওঢৃব ও যপ্রতরঢ তলশুনও তেরাপে যফাচনঢ রাতঔবার োতয়ত্ব 
পাে ওনর;  

 

(৮) ‘প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠাে’ ণব িারা ৫৯  ৬০ এ ঈতিতঔঢ যওাে 
প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠাে;  

 

(৯) ‘প্রনবলে ওমবওঢব া (Probation Officer)’ ণব িারা ৫ এ ঈতিতঔঢ 
যওাে প্রনবলে ওমবওঢব া;  
 

(১০) ‘যফৌচোরী ওাযবতবতি’ ণব Code of Criminal Procedure, 1898 (Act 

No. V of 1898);  

 

(১১) ‘বতিবঢ পতরবার (extended family)’ ণব োো, োেী, োো, োেী, ঘাঘা, 
ঘাঘী, ফুফা, ফুফু, মামা, মামী, ঔাা, ঔাু, ভাআ, ভাবী, ভতি, ভতিপতঢ বা এআরূপ 
রক্তম্পওীয় ণবা অত্মীয়ঢার বন্ধনে অবদ্ধ যওাে অত্মীনয়র পতরবার;  

 

(১২) ‘তবওল্প পতরঘযবা (alternative care)’ ণব িারা ৮৪ এর িীে কৃীঢ 
যওাে বযবস্থা; 
 

(১৩) ‘তবওল্পপন্থা (diversion)’ ণব িারা ৪৮ এর িীে কৃীঢ যওাে 
বযবস্থা; 
 

(১৪) ‘বযতক্ত’ নণব, প্রনযাচয যক্ষনত্র, যওাে যওাম্পােী, তমতঢ, ংস্থা বা 
প্রতঢষ্ঠাে ন্তভুব ক্ত আনব; 
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(১৫) ‘যবাটব ’ বা ‘তলশুওযাড যবাটব ’ ণব িারা ৭, ৮  ৯ এর িীে 
কঠিঢ, যক্ষত্রমঢ, চাঢীয় তলশুওযাড যবাটব , যচা তলশুওযাড যবাটব  বা 
ঈপনচা তলশুওযাড যবাটব ; 
 

(১৬) ‘তভক্ষা’ ণব যওাে বযতক্তর তেওঝ আনঢ ণব, ন্ন, বস্ত্র বা েয যওাে 
দ্রবযাতে প্রাতপ্ত বা অোনয়র ঈনেনলয-  

 

(ও) যওাে তলশুনও প্রেলবে বা বযবার ওতরয়া প্রওালয স্থানে োঘ, কাে, ভাকয 
কডো, পতবত্র স্তবও পাঞ ণবা তভন্ন যওাে ওা-যওৌল গ্রড ওরা, ভাে 
ওতরয়া ঈও বা ো ঈও; বা 
 

(ঔ) যওাে তলশুর যেন নেতঢও প্রতিয়ায় খা, ক্ষঢ, অখাঢ ৃতি ওরা বা 
তলশুনও তবওােঢায় পতরডঢ ওরা এবং েুরূপ খা, ক্ষঢ, অখাঢ বা 
তবওােঢা প্রেলবে ওরা বা প্রেলবনের চেয োবৃঢ রাঔা; বা 
 

(ক) মােওদ্রবয বা ি যবনের মািযনম যওাে তলশুনও তেনস্তচ বা তেচীব 
ওতরয়া রাঔা বা তভন্ন যওাে ঈপানয় মৃঢ তানব াচাআয়া রাঔা; 
 

(১৭) ‘তলশু’ ণব িারা ৪ এ ঈতিতঔঢ তলশু তানব তেিবাতরঢ যওাে বযতক্ত; 

 

(১৮) ‘তলশু-অোঢ’ ণব িারা ১৬ এর িীে তেিবাতরঢ যওাে অোঢ; 

 

(১৯) ‘তলশুঈন্নয়ে যওন্ধ’ ণব িারা ৫৯ এর িীে প্রতঢতষ্ঠঢ যওাে 
তলশুঈন্নয়ে যওন্ধ; 

 

(২০) ‘তলশুতবয়ও পতুল ওমবওঢব া’ ণব িারা ১৩ এর ঈপ-িারা (২) এ 
ঈতিতঔঢ তলশুতবয়ও যটস্ক এর োতয়ত্বপ্রাপ্ত পুতল ওমবওঢব া; 
 

(২১) ‘মাচওমী’ ণব তিেপ্তনর বা ঈার িীনে ওমবরঢ আঈতেয়ে 
মাচওমী বা যপৌর মাচওমী ণবা ঔাাম্মা, বিভাআয়া বা ঈক্তরূপ 
মমানের যওাে ওমী, যয োনমআ তভতঢ ঈও ো যওে, তযতে তলশুনের 
যবাোনের তঢ ংতিি; 

 

(২২) ‘ামাতচও েুন্ধাে প্রতঢনবেে’ ণব িারা ৩১ এ ঈতিতঔঢ ামাতচও 
েুন্ধাে প্রতঢনবেে;  

 

(২৩) ‘ুতবিাবতিঢ তলশু’ ণব িারা ৮৯ এর ঈপ-িারা (১) এ ঈতিতঔঢ 
যওাে তলশু; 

 

(২৪) ‘ভাপতঢ’ ণব, যক্ষত্রমঢ, চাঢীয় তলশুওযাড যবাটব , যচা তলশুওযাড 
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যবাটব  বা ঈপনচা তলশুওযাড যবাটব  এর ভাপতঢ। 

    
 

    
 

  
  

আইননর প্রািানয 
  
৩। অপাঢঢঃ ববৎ েয যওাে অআনে তভন্নঢর যাা তওঙুআ ণাকুও ো 
যওে, এআ অআনের তবিাোবী প্রািােয পাআনব।  

    
 

    
 

  
  

শলশু 

  

৪। তবেযমাে েয যওাে অআনে তভন্নঢর যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে, এআ 
অআনের ঈনেলযপূরডওনল্প, েুর্ধ্ব ১৮ (অঞার) বৎর বয় পযবন্ত ও 
বযতক্ত তলশু তানব কডয আনব। 

 

    
 

    
 

  

শিিীয় অিযায় 

প্রনবলন কমতকিত া শননয়াগ এবং িাানদর দাশয়ত্ব ও কিত বয  

  
  

প্রনবলন 
কমতকিত া 

  

৫। (১) এআ অআনের িীে োতয়ত্ব পানের চেয রওার, যক্ষত্রমঢ, 

প্রনঢযও যচা, ঈপনচা এবং যমনরাপতঝে এাওায় এও বা এওাতিও 
প্রনবলে ওমবওঢব া তেনয়াক ওতরনব।  

 

(২) ঈপ-িারা (১) এ যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে, এআ অআে ওাযবওর 
আবার বযবতঢ পূনবব, তবেযমাে েয যওাে অআনের িীে যওাে বযতক্তনও 
প্রনবলে ওমবওঢব া তানব তেনয়াক ওরা আন, তঢতে, পরবঢী তেনেবল ো 
যেয়া পযবন্ত, এআ অআনের িীে প্রনবলে ওমবওঢব া তানব এমেভানব োতয়ত্ব 
পাে ওতরনবে যযে তঢতে ঈপ-িারা (১) এর িীে তেনয়াকপ্রাপ্ত 
আয়ানঙে। 

 

(৩) যওাে এাওায় প্রনবলে ওমবওঢব া তেনয়াক ো ওরা পযবন্ত রওার, 

প্রনবলে ওমবওঢব ার োতয়ত্ব পানের চেয, তিেপ্তনর এবং ঈার তেয়ন্ত্রডািীে 
তবতভন্ন যচা  ঈপনচায় ওমবরঢ মাচনবা ওমবওঢব া বা মমানের েয 
যওাে ওমবওঢব ানও প্রনবলে ওমবওঢব ার োতয়ত্ব পবড ওতরনঢ পাতরনব। 

 

    
 

    
 

  
  

প্রনবলন 
কমতকিত ার 
দাশয়ত্ব ও কিত বয   

৬। প্রনবলে ওমবওঢব ার োতয়ত্ব  ওঢব বয আনব তেম্নরূপ, যণা :- 

 

 

 

(ও) অআনের ংস্পনলব অা তলশু বা অআনের তঢ ংখানঢ চতিঢ 
তলশুনও ণাোয় অেয়ে ওরা আন ণবা েয যওােভানব ণাোয় অকঢ 
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আন, প্রনযাচয যক্ষনত্র,- 

 

 

 

() অেয়ে বা অকমনের ওারড বকঢ য়া; 
 

 

 

(অ) ংতিি তলশুর তঢ াক্ষাৎ ওরা এবং ও িরনের নযাতকঢা 
প্রোনের তবনয় ঢাানও অশ্বস্ত ওরা;  
 

 

 

(আ) ংতিি তভনযাক বা মামা তঘতিঢ ওতরনঢ পুতনলর তঢ যযাকানযাক 
 মন্বয় ািে ওরা;  
 

 

 

(ই) ংতিি তলশুর মাঢা-তপঢার ন্ধাে ওরা এবং ঢাানের তঢ 
যযাকানযাক ওতরনঢ পুতলনও ায়ঢা ওরা;  
 

 

 

(ঈ) তলশুতবয়ও পতুল ওমবওঢব ার তঢ তলশুর চাতমনের ম্ভাবযঢা যাঘাআ 
বা, যক্ষত্রমঢ, ঢাৎক্ষতডওভানব ংতিি মামার যপ্রক্ষপঝ মূযায়েপবূবও 
তবওল্পপন্থা গ্রড ওরা;  
 

 

 

(উ) তবওল্পপন্থা বম্বে বা যুতক্তেঢ যওাে ওারনড চাতমনে মুতক্ত প্রোে 
ওরা ম্ভবপর ো আন অোনঢ প্রণম াতচরার পূনবব ংতিি তলশুনও, 

তলশুতবয়ও পুতল ওমবওঢব ার মািযনম, তেরাপে স্থানে যপ্ররনডর বযবস্থা ওরা; 
এবং 
 

 

 

(ঊ) তবতি দ্বারা তেিবাতরঢ েযােয োতয়ত্ব পাে ওরা; 
 

 

 

 

 

(ঔ) অআনের ংস্পনলব অা তলশু বা অআনের তঢ ংখানঢ চতিঢ 
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তলশুনও তলশু-অোনঢ ঈপতস্থঢ ওরা আন- 

 

 

 

() অোনঢ বস্থাে বা তবঘারওাীে অোনঢ ঈপতস্থঢ ণাওা এবং, 
যঔেআ প্রনয়াচে আনব, ংতিি তলশুনও, যঢেরূ ম্ভব, ে প্রোে ওরা; 
 

 

 

(অ) নরচতমনে েুন্ধােপূববও ংতিি তলশু  ঢাার পাতরপাতশ্ববও বস্থা 
তবনবঘোিনম, ামাতচও েুন্ধাে প্রতঢনবেে প্রস্ত্ত্তঢ এবং অোনঢ োতঔ 
ওরা;  
 

 

 

(আ) তলশুনও, প্রনয়াচনে, যচা অআেকঢ ায়ঢা প্রোে ওতমটির মািযনম 
অআেকঢ ায়ঢা প্রোে তলশুর পনক্ষ অআেকঢ প্রতঢতেতিত্ব তেতিঢ 
ওরা; 
 

 

 

(ই) তলশুর চেয েযায়তবঘার তেতিঢ ওতরবার তেতমত্ত, ঈপ-েফা (আ) এর 
ঈনেলযনও কু্ষণ্ণ ো ওতরয়া, প্রনয়াচনে, যবরওাতর পযবানয় ওমবরঢ অআেকঢ 
ায়ঢা প্রোেওারী ংস্থার তঢ যযাকানযাক ওরা এবং তলশুর পনক্ষ 
অআেকঢ প্রতঢতেতিত্ব তেতিঢ ওরা; এবং 
 

 

 

(ঈ) তবতি দ্বারা তেিবাতরঢ েযােয োতয়ত্ব পাে ওরা; 
 

 

 

(ক) অআনের তঢ ংখানঢ চতিঢ তলশুনও তলশু ঈন্নয়ে যওন্ধ বা যওাে 
প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠানে যপ্ররড ওরা আন, প্রনযাচয যক্ষনত্র,- 

 

 

 

() প্রনঢযও তলশুর চেয পৃণও েতণ প্রস্ত্ত্তঢ  ংরক্ষড ওরা; 
 

 

 

(অ) িারা ৮৪ যঢ বতডবঢ পদ্ধতঢ েুরড  যণাযণ পতরঘযবা তেতিঢ 
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ওরা; 
 

 

 

(আ) তেয়তমঢ তবরতঢনঢ তলশুর তঢ াক্ষাৎ ওরা বা তলশুর আচ্ছা েযুায়ী 
ঢাার যাতঘঢ মনয় ঢাানও াক্ষাৎ প্রোে ওরা; 
 

 

 

(ই) মাঢা-তপঢা, বতিবঢ পতরবার বা অআোেুক বা ববি তভভাবও ংতিি 
তলশুর ঢত্ত্বাবিানের লঢব াবী ঠিওভানব পাে ওতরনঢনঙে তও ো ঢাা, 
যঢেরূ ম্ভব, পযবনবক্ষড বা মতেঝর ওরা;  
 

 

 

(ঈ) তলশুর অেুষ্ঠাতেও  ওাতরকরী তলক্ষা ঠিওভানব প্রেত্ত আনঢনঙ তও 
ো ঢাা নরচতমনে ঢোরতও ওরা; 
 

 

 

(উ) তেয়তমঢ তবরতঢনঢ, তলশুর অঘরড এবং তলশুর চেয কৃীঢ বযবস্থার 
যণাণবঢা ম্পনওব , অোঢনও বতঢ ওরা এবং অোঢ ওঢৃব ও ঢবওৃঢ 
প্রতঢনবেে োতঔ ওরা; 
 

 

 

(ঊ) তলশুনও ৎ ঈপনেল প্রোে ওরা, যণাম্ভব বনু্ধভাবাপন্ন ওতরয়া যঢাা 
এবং এঢেনুেনলয ঢাানও াতববও ায়ঢা প্রোে ওরা; এবং 
 

 

 

(এ) তবতি দ্বারা তেিবাতরঢ েযােয োতয়ত্ব পাে ওরা; 
 

 

 

(খ) অআনের ংস্পনলব অা তলশু বা অআনের তঢ ংখানঢ চতিঢ 
তলশুর যক্ষনত্র, প্রনযাচয যক্ষনত্র,- 

 

 

 

() তবওল্পপন্থা বা তবওল্প পতরঘযবার লঢব াবী পযবনবক্ষড ওরা; এবং 
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(অ) তবতি দ্বারা তেিবাতরঢ েযােয োতয়ত্ব পাে ওরা। 

    
 

    
 

  

িৃিীয় অিযায় 

শলশুকযাণ ববাডত  এবং উার কাযতাবশ  

  
  

জািীয় 
শলশুকযাণ 
ববাডত  ও উার 
কাযতাবশ 

  

৭। (১) এআ অআনের ঈনেলযপূরডওনল্প তেম্নবতডবঢ েয মন্বনয় ‘চাঢীয় 
তলশুওযাড যবাটব ’ োনম এওটি যবাটব  কঠিঢ আনব, যণা :- 

 

(ও) মাচওযাড মন্ত্রডানয়র োতয়নত্ব তেনয়াতচঢ মন্ত্রী, তযতে আার 
ভাপতঢ আনবে; 

 

(ঔ) মাচওযাড মন্ত্রডায় ম্পতওব ঢ স্থায়ী ওতমটির ভাপতঢ, 

পোতিওারবন; 

 

(ক) চাঢীয় ংনের স্পীওার ওঢৃব ও মনোেীঢ ২ (েআু) চে মতা 
ংে েয, যাানের মনিয ১ (এও) চে রওার েীয় এবং ১ (এও) 
চে তবনরািী েীয় আনবে; 

 

(খ) মাপুতল পতরেলবও বা ঢেওঢৃব ও মনোেীঢ েূযে ঈপমাপুতল 
পতরেলবও পেমযবাোর এওচে ওমবওঢব া;  
 

(গ) মাচওযাড মন্ত্রডানয়র তঘব, পোতিওারবন;  

 

(ঘ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রডায় ওঢৃব ও মনোেীঢ ঈার, েূযে যুগ্মতঘব পেমযবাোর, 

এওচে ওমবওঢব া; 
 

(ঙ) স্থােীয় রওার তবভাক ওঢৃব ও মনোেীঢ ঈার, েূযে যুগ্মতঘব 
পেমযবাোর, এওচে ওমবওঢব া; 
 

(চ) তলক্ষা মন্ত্রডায় ওঢৃব ও মনোেীঢ ঈার, েূযে যুগ্মতঘব পেমযবাোর, 

এওচে ওমবওঢব া;  
 

(ছ) যতচনটিভ  ংে তবয়ও তবভাক ওঢৃব ও মনোেীঢ ঈার, েূযে 
যুগ্মতঘব পেমযবাোর, এওচে ওমবওঢব া; 
 

(জ) অআে  তবঘার তবভাক ওঢৃব ও মনোেীঢ ঈার, েূযে যুগ্মতঘব 
পেমযবাোর, এওচে ওমবওঢব া;  
 

 



 

9 

 

(ঝ) শ্রম  ওমবংস্থাে মন্ত্রডায় ওঢৃব ও মনোেীঢ ঈার, েূযে যুগ্মতঘব 
পেমযবাোর, এওচে ওমবওঢব া; 
 

(ঞ) ঢণয মন্ত্রডায় ওঢৃব ও মনোেীঢ ঈার, েূযে যুগ্মতঘব পেমযবাোর, 

এওচে ওমবওঢব া; 
 

(ট) মতা  তলশু তবয়ও মন্ত্রডায় ওঢৃব ও মনোেীঢ ঈার, েূযে 
যুগ্মতঘব পেমযবাোর, এওচে ওমবওঢব া; 
 

(ঠ) মা-ওারা পতরেলবও; 

 

(ড) ঠাওা তবভানকর তবভাকীয় ওতমলোর, পোতিওারবন; 

 

(ঢ) প্রিােমন্ত্রীর ওাযবায় ওঢৃব ও মনোেীঢ ঈক্ত ওাযবানয়র এওচে 
মাপতরঘাও; 

 

(ণ) স্বাস্থয তিেপ্তনরর মাপতরঘাও, পোতিওারবন; 

 

(ে) প্রাণতমও তলক্ষা তিেপ্তনরর মাপতরঘাও, পোতিওারবন; 

 

(ি) েনুযবাক বযবস্থাপো তিেপ্তনরর মাপতরঘাও, পোতিওারবন; 

 

(ে) বাংানেল পতরংঔযাে বুযনরার মাপতরঘাও, পোতিওারবন; 

 

(প) চাঢীয় অআেকঢ ায়ঢা প্রোে ংস্থার পতরঘাও, পোতিওারবন; 

 

(ফ) বাংানেল ুতপ্রম যওাঝব  অআেচীবী তমতঢর ভাপতঢ বা ঢদ ওঢৃব ও 
মনোেীঢ ঈার ওাযবতেববাী ওতমটির ১ (এও) চে প্রতঢতেতি;  

 

(ব) চাঢীয় প্রতঢবন্ধী ঈন্নয়ে ফাঈনণ্ডলনের বযবস্থাপো পতরঘাও, 

পোতিওারবন; 

 

(ভ) বাংানেল তলশু এওানটমীর পতরঘাও,পোতিওারবন; 

 

(ম) রওার ওঢৃব ও মনোেীঢ ২ (েআু) চে কডযমােয বযতক্ত; 

 

(য) রওার ওঢৃব ও মনোেীঢ, যচা পযবানয় ওাযবিম রতয়ানঙ এআরূপ 
প্রতঢতষ্ঠঢ যবরওাতর যচ্ছানবী তলশুতবয়ও ংস্থার ১ (এও) চে 
প্রতঢতেতি; 

 

(র) মাচনবা তিেপ্তনরর মাপতরঘাও, পোতিওারবন, তযতে আার 
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েয-তঘব আনবে; 

 

(২) চাঢীয় তলশুওযাড যবাটব  তেম্নবতডবঢ োতয়ত্ব  ওাযবাবত ম্পােে 
ওতরনব, যণা :-  

 

(ও) তলশুঈন্নয়ে যওন্ধ এবং প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠানের ওাযবিম ঢোরতও, মন্বয় 
ািে, পতরবীক্ষড  মূযায়ে; 

 

(ঔ) ুতবিাবতিঢ তলশু  অআনের ংস্পনলব অা তলশু  অআনের তঢ 
ংখানঢ চতিঢ তলশুনের-  

 

() পতরবার  মাচ চীবনে পুেঃএওীওরড এবং পুেববাে ংিান্ত 
েীতঢমাা প্রডয়ে, পতরওল্পো গ্রড  বাস্তবায়নে ংতিিনের তেনেবলো প্রোে; 

 

(অ) ওযাড  ঈন্নয়ে ািনের নক্ষয ঢাানের তেতভতত্তও ংঔযা তেরূপড 
এবং ঢাানের চীবে-যাত্রার পদ্ধতঢ ম্বনন্ধ ঢণয-ঈপাত্ত ংগ্রপূববও 
এঢদ তবনয় রওারনও প্রনয়াচেীয় পরামলব প্রোে; 

 

(আ) চেয, প্রনযাচয যক্ষনত্র, প্রনয়াচেীয় তবওল্পপন্থা বা তবওল্প পতরঘযবার ঈপায় 
তেিবারড এবং ঈক্তরূপ পন্থা বা পতরঘযবার অঢািীে তলশুর ঢণয  
ঈপাত্ত পযবানাঘো; 
 

(ক) যচা তলশুওযাড যবাটব ’ এর ুপাতরল েুনমােে;  

 

(খ) যচা এবং ঈপনচা তলশুওযাড যবাটব ’ এর- 

 

() েীতঢমাা প্রডয়ে এবং, প্রনয়াচনে, ুপাতরল  তেও তেনেবলো প্রোে; 

 

(অ) ওাযবিম ম্পনওব , ময় ময়, ঢাানের তেওঝ আনঢ প্রতঢনবেে 
অবাে এবং ঢাানের ওাযবিনমর মন্বয় ািনের চেয, প্রনয়াচনে, 

অন্ত:নবাটব  মন্বয় ভার অনয়াচে; 

 

(গ) ঈপতর-ঈক্ত োতয়ত্ব  ওাযবাবত ম্পােনের প্রনয়াচনে েযােয বযবস্থা 
গ্রড। 

    
 

    
 

  
  

বজা 
শলশুকযাণ 
ববাডত  ও উার 

  

৮। (১) প্রনঢযও যচায়, তেম্নবতডবঢ েয মন্বনয়, ‘যচা তলশুওযাড 
যবাটব ’ োনম এওটি ওতরয়া যবাটব  কঠিঢ আনব, যণা :- 

 

(ও) যচা প্রলাও, পোতিওারবন, তযতে আার ভাপতঢ আনবে; 
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কাযতাবশ  

(ঔ) যচা পতুল ুপাতরেনঝেনটন্ট, পোতিওারবন; 

 

(ক) যচা অআেকঢ ায়ঢা প্রোে ওতমটির যঘয়ারমযাে ওঢৃব ও মনোেীঢ 
এওচে প্রতঢতেতি; 

 

(খ) ততভ াচব ে, পোতিওারবন; 

 

(গ) যচা’র যচ ুপাতরেনঝেনটন্ট; 

 

(ঘ) যচা তলশুতবয়ও ওমবওঢব া, পোতিওারবন; 

 

(ঙ) যচা তলক্ষা ওমবওঢব া,পোতিওারবন;  

 

(চ) যচা প্রাণতমও তলক্ষা ওমবওঢব া,পোতিওারবন; 

 

(ছ) যচা মাচনবা ওাযবানয়র ঈপ-পতরঘাও ওঢৃব ও মনোেীঢ ২(েআু) 
চে প্রনবলে ওমবওঢব া; 
 

(জ) যচা ঢণয ওমবওঢব া, পোতিওারবন; 

 

(ঝ) চাঢীয় মতা ংস্থার যচা ওতমটির যঘয়ারমযাে;  

 

(ঞ) যচা অআেচীবী তমতঢর ভাপতঢ; 

 

(ট) যচার পাবতও প্রততওঈঝর; 

 

(ঠ) যচা প্রলাও ওঢৃব ও মনোেীঢ ংতিি যচার ২ (েআু) চে কডযমােয 
বযতক্ত; 

 

(ড) যচা প্রলাও ওঢৃব ও মনোেীঢ তলশুতবয়ও ওাযবাবতর তঢ চতিঢ 
ংতিি যচার যবরওাতর যস্বচ্ছানবী ংস্থার ২ (েআু) চে প্রতঢতেতি, যতে 
ণানও; 

 

(ঢ) যচা মাচনবা ওাযবানয়র ঈপ-পতরঘাও, তযতে আার েয-তঘব 
আনবে। 

 

(২) যচা তলশুওযাড যবাটব  তেম্নবতডবঢ োতয়ত্ব  ওাযবাবত ম্পােে 
ওতরনব, যণা :-  

 

(ও) ংতিি যচায় তবেযমাে তলশু ঈন্নয়ে যওন্ধ বা, যক্ষত্রমঢ, প্রঢযতয়ঢ 
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প্রতঢষ্ঠাে, তলশুনের চেয েযােয প্রতঢষ্ঠাে, যতে ণানও, এবং ওারাকার 
পতরেলবে এবং ঈক্ত প্রতঢষ্ঠােমূ ওঢৃব ও কৃীঢ ওাযবিম ঢোরতও, মন্বয় 
ািে, পতরবীক্ষড এবং মূযায়ে; 

 

(ঔ) ুতবিাবতিঢ তলশু  অআনের ংস্পনলব অা তলশুনের চেয 
প্রনয়াচেীয় তবওল্প পতরঘযবার ঈপায় তেিবারড, যক্ষত্রমঢ, ঢাাতেকনও তবওল্প 
পতরঘযবায় যপ্ররড এবং ঈক্তরূপ পতরঘযবার অঢািীে তলশুর ঢণয-ঈপাত্ত 
পযবানাঘো;  
 

(ক) চাঢীয় তলশুওযাড যবাটব  এর তেনেবলো বাস্তবায়ে;  

 

(খ) ঈপনচা তলশুওযাড যবাটব  এর পুাতরল েুনমােে বা, প্রনয়াচনে, 

েুনমােনের নক্ষয চাঢীয় তলশুওযাড যবাটব -এ যপ্ররড;  

 

(গ) ঈপনচা তলশুওযাড যবানটব র ওাযবিম ম্পনওব , ময় ময়, প্রতঢনবেে 
অবাে ওরা এবং ঈক্ত যবাটব ' এর ওানচর মন্বয় ািনের চেয, প্রনয়াচনে, 

অন্ত:নবাটব  ভার অনয়াচে;  

 

(ঘ) তলশু ঈন্নয়ে যওন্ধ, প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠাে বা, যক্ষত্রমঢ, যচ ওঢৃব পক্ষ 
ওঢৃব ও যপ্রতরঢ ঢণযাতে ম্পনওব  অনাঘো  তলশুর ওযাডানণব প্রনয়াচেীয় 
ওাযবিম বা ঈনেযাক গ্রড; এবং 
 

(ঙ) ঈপতর-ঈক্ত োতয়ত্ব  ওাযবাবী ম্পােনের প্রনয়াচনে েযােয বযবস্থা 
গ্রড। 

    
 

    
 

  
  

উপনজা 
শলশুকযাণ 
ববাডত  ও উার 
কাযতাবশ 

  

৯। (১) প্রনঢযও ঈপনচায় তেম্নবতডবঢ েয মন্বনয় ‘ঈপনচা তলশুওযাড 
যবাটব ’ োনম এওটি ওতরয়া যবাটব  কঠিঢ আনব, যণা :- 

 

(ও) ঈপনচা তেববাী ওমবওঢব া, তযতে আার ভাপতঢ আনবে; 

 

(ঔ) ঈপনচা স্বাস্থয  পতরবার পতরওল্পো ওমবওঢব া; 
 

(ক) ঈপনচা মতা তবয়ও ওমবওঢব া; 
 

(খ) ঈপনচা তলক্ষা ওমবওঢব া; 
 

(গ) ণাো’র ভারপ্রাপ্ত ওমবওঢব া বা ঢদ ওঢৃব ও মনোেীঢ তলশুতবয়ও পুতল 
ওমবওঢব া;  
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(ঘ) প্রনবলে ওমবওঢব া;  
 

(ঙ) ঈপনচা অআেকঢ ায়ঢা প্রোে ওতমটির ভাপতঢ বা ঢদ ওঢৃব ও 
মনোেীঢ ১ (এও) চে প্রতঢতেতি, যতে ণানও; 

 

(চ) ঈপনচা তেববাী ওমবওঢব া ওঢৃব ও মনোেীঢ ংতিি ঈপনচার ২ 
(েআু) চে কডযমােয বযতক্ত; 

 

(ছ) ঈপনচা তেববাী ওমবওঢব া ওঢৃব ও মনোেীঢ তলশুতবয়ও ওাযবাবতর 
তঢ চতিঢ ংতিি ঈপনচার যবরওাতর যস্বচ্ছানবী ংস্থার ১ (এও) 
চে প্রতঢতেতি; 

 

(জ) ঈপনচা মাচনবা ওমবওঢব া, তযতে আার েয-তঘব আনবে। 

 

(২) ‘ঈপনচা তলশুওযাড যবাটব  এর োতয়ত্ব  ওাযবাবত আনব তেম্নরূপ, 

যণা :- 

 

(ও) ংতিি ঈপনচায় তবেযমাে প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠানের কৃীঢ ওাযবিম 
ঢোরতও, মন্বয় ািে, পতরবীক্ষড এবং মূযায়ে; 

 

(ঔ) ুতবিাবতিঢ তলশু  অআনের ংস্পনলব অা তলশুনের চেয 
প্রনয়াচেীয় তবওল্প পতরঘযবার ঈপায় তেিবারড, যক্ষত্রমঢ, ঢাাতেকনও তবওল্প 
পতরঘযবায় যপ্ররড এবং ঈক্তরূপ পতরঘযবার অঢািীে তলশুর ঢণয ঈপাত্ত 
পযবানাঘো;  
 

(ক) চাঢীয় তলশুওযাড যবাটব  বা, যক্ষত্রমঢ, যচা তলশুওযাড যবাটব  ওঢৃব ও, 

ময় ময়, প্রডীঢ েীতঢমাা  প্রেত্ত তেনেবলো বাস্তবায়ে এবং যাতঘঢ 
প্রতঢনবেে যপ্ররড;  

 

(খ) তবতি দ্বারা তেিবাতরঢ োতয়ত্ব পাে; এবং 
 

(গ) ঈপতর-ঈক্ত োতয়ত্ব  ওাযবাবত ম্পােনের প্রনয়াচনে েযােয বযবস্থা 
গ্রড। 

    
 

    
 

  
  

ববানডত র 
মননানীি 
কমতকিত ার 
বময়াদ, ইিযাশদ 

  

১০। (১) চাঢীয় তলশুওযাড যবাটব , যচা তলশুওযাড যবাটব   ঈপনচা 
তলশুওযাড যবাটব  এর মনোেীঢ েযকড ঢাানের মনোেয়নের ঢাতরঔ 
আনঢ ২ (েআু) বৎনরর চেয স্বীয় পনে তিতষ্ঠঢ ণাতওনবে:  
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ঢনব লঢব  ণানও যয, ঈক্তরূনপ মনোেীঢ যওাে েয, আচ্ছা ওতরন, যযনওাে 
ময়, ংতিি ভাপতঢর ঈনেনলয স্বাক্ষরযুক্ত পত্রনযানক স্বীয় পে ঢযাক 
ওতরনঢ পাতরনবে এবং ভাপতঢ ওঢৃব ও ঈা কৃীঢ আবার ঢাতরঔ আনঢ 
পেটি লূেয আয়ানঙ বতয়া কডয আনব। 

 

(২) মনোেয়ে প্রোেওারী ওঢৃব পক্ষ যয যওাে ময় ঢদ ওঢৃব ও প্রেত্ত 
মনোেয়ে বাতঢ ওতরয়া ঢেস্থন ঈপযুক্ত েূঢে যওানো বযতক্তনও মনোেয়ে 
প্রোে ওতরনঢ পাতরনব। 

 

(৩) রওার, প্রনয়াচনে, রওাতর যকনচনঝ প্রজ্ঞাপে দ্বারা, যবানটব র েয 
ংঔযা হ্রা বা বৃতদ্ধ ওতরনঢ পাতরনব। 

    
 

    
 

  
  

ববানডত র ভা 

  

১১। (১) এআ িারার েযােয তবিাে ানপনক্ষ, যবাটব  ঈার ভার ওাযব 
পদ্ধতঢ তেিবারড ওতরনঢ পাতরনব।  

 

(২) যবাটব  এর ভা, ঈার ভাপতঢ ওঢৃব ও তেিবাতরঢ স্থাে  মনয় 
েুতষ্ঠঢ আনব। 

 

(৩) প্রতঢ ৬(ঙয়) মান চাঢীয় তলশুওযাড যবাটব , প্রতঢ ৪(ঘার) মান 
যচা তলশুওযাড যবাটব  এবং প্রতঢ ৩(তঢে) মান ঈপনচা তলশুওযাড 
যবানটব র ওমপনক্ষ এওটি ভা েুতষ্ঠঢ আনব। 

 

(৪) ভাপতঢ যবাটব  এর ও ভায় ভাপতঢত্ব ওতরনবে এবং ঢাার 
েুপতস্থতঢনঢ, ঢদ ওঢৃব ও তেনেব তলঢ যওাে েয বা এআরূপ যওাে তেনেবলো 
ো ণাতওন ভায় ঈপতস্থঢ েযকনডর দ্বারা তেববাতঘঢ েয যওাে েয 
ভায় ভাপতঢত্ব ওতরনবে। 

 

(৫) যমাঝ ংঔযার ংঔযাকতরষ্ঠ েনযর ঈপতস্থতঢনঢ যবানটব র ভার যওারাম 
কঠিঢ আনব। 

 

(৬) ভায় ঈপতস্থঢ েযকনডর ংঔযাকতরষ্ঠ যভানঝ যবাটব  এর তদ্ধান্ত 
কৃীঢ আনব। 

 

(৭) শুিুমাত্র যওাে েয পনে লূেযঢা বা যবাটব  কঞনে িুটি ণাতওবার 
ওারনড যবাটব  এর যওাে ওাযব বা ওাযবিারা নবি আনব ো এবং 
ঢৎম্পনওব  যওাে প্রশ্ন ঈত্থাপে ওরা যাআনব ো। 
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বজা 
শলশুকযাণ 
ববাডত  এবং 
উপনজা 
শলশুকযাণ 
ববাডত  এর 
উপনদষ্টা 

  

১২। (১) চাঢীয় ংনের স্পীওার ওঢৃব ও মনোেীঢ ংতিি যচা’র 
এওচে ংে েয যচা তলশুওযাড যবাটব  এর ঈপনেিা আনবে :  
 

ঢনব লঢব  ণানও যয, ংতিি যচায় যওাে মতা ংে েয ণাতওন, 

মনোেয়ে প্রোনের যক্ষনত্র, ঈক্ত মতা ংে েযনও গ্রাতিওার প্রোে 
ওতরনঢ আনব।  

 

(২) ঈপনচা পতরনের মতা ভাআ যঘয়ারমযাে ঈপনচা তলশুওযাড 
যবাটব  এর ঈপনেিা আনবে। 

 

(৩) যচা  ঈপনচা তলশুওযাড যবাটব  এর ঈপনেিার োতয়ত্ব  
ওাযবাবী তবতি দ্বারা তেিবাতরঢ আনব। 

 

    
 

    
 

  

চিুথত অিযায় 

শলশুশবয়ক বডস্ক, শলশুশবয়ক পশুল কমতকিত া, ইিযাশদ  

  
  

শলশুশবয়ক 
বডস্ক 

  

১৩। (১) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রডায় প্রনঢযও ণাোয়, াব-আন্পনপক্টর এর তেনম্ন েনে 
এমে এওচে ওমবওঢব ানও োতয়ত্ব প্রোেিনম, এওটি তলশুতবয়ও যটস্ক কঞে 
ওতরনব : 
 

ঢনব লঢব  ণানও যয, যওাে ণাোয় মতা াব-আন্পনপক্টর ওমবরঢ ণাতওন 
ঈক্ত যটস্ক’এর োতয়ত্ব প্রোনের যক্ষনত্র ঢাানও গ্রাতিওার প্রোে ওতরনঢ 
আনব। 

 

(২) ঈপ-িারা (১) এ ঈতিতঔঢ তলশুতবয়ও যটস্ক’ এর োতয়ত্বপ্রাপ্ত 
ওমবওঢব া তলশুতবয়ও পুতল ওমবওঢব া তানব তভতঢ আনবে। 

 

    
 

    
 

  
  

শলশুশবয়ক 
পশুল 
কমতকিত ার 
দাশয়ত্ব ও 
কাযতাবশ 

  

১৪। তলশুতবয়ও পুতল ওমবওঢব ার োতয়ত্ব  ওাযবাবত আনব তেম্নরূপ, যণা: 
 

(ও) তলশুতবয়ও মামার চেয পণৃও েতণ  যরতচস্টার ংরক্ষড ওরা;  
 

(ঔ) যওাে তলশু ণাোয় অতন বা তলশুনও ণাোয় অেয়ে ওরা আন-  

 

() প্রনবলে ওমবওঢব ানও বতঢ ওরা;  
 

(অ) তলশুর মাঢা-তপঢা এবং ঢাানের ঈভনয়র বঢব মানে তলশুর 
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ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা অআোেুক বা ববি 
তভভাবও বা, যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ পতরবানরর েযনও বতঢ ওরা এবং 
তবস্তাতরঢ ঢণয অোনঢ াতচর ওতরবার ঢাতরঔ জ্ঞাঢ ওরা; 
 

(আ) ঢাৎক্ষতডও মােতও পতরনবা প্রোে ওরা; 
 

(ই) প্রাণতমও তঘতওৎার বযবস্থা এবং, প্রনয়াচনে, তিতেও বা াপাঢান 
যপ্ররড ওরা; 
 

(ঈ) তলশুর যমৌতও ঘাতো পূরড ওতরবার চেয প্রনয়াচেীয় বযবস্থা গ্রড 
ওরা;  
 

(ক) ঠিওভানব তলশুর বয় তেিবারড ওরা আনঢনঙ তও ো বা তেিবারড 
ওতরবার যক্ষনত্র তলশুর চন্ তেবন্ধে েে বা এঢদ ংতিি তবশ্বানযাকয 
েতাতে পযবানাঘো ওরা আনঢনঙ তও ো ঢদ তবনয় ক্ষয রাঔা; 
 

(খ) প্রনবলে ওমবওঢব ার তঢ যযৌণভানব তলশুর তবরুনদ্ধ অেীঢ তভনযাক 
মূযায়েপূববও তবওল্পপন্থা বম্বে এবং ম্ভাবযঢা যাঘাআপূববও চাতমনের 
বযবস্থা গ্রড ওরা;  
 

(গ) তবওল্পপন্থা বম্বে বা যওাে ওারনড চাতমনে মুতক্ত প্রোে ওরা 
ম্ভবপর ো আন অোনঢ প্রণম াতচরার পূনবব ংতিি তলশুনও তেরাপে 
স্থানে যপ্ররনডর বযবস্থা ওরা;  
 

(ঘ) প্রতঢ মান তলশুনের মামার ও ঢণয প্রতঢনবেে অওানর ণাো 
আনঢ তেিবাতরঢ ঙনও প্রনবলে ওমবওঢব ার তেওঝ এবং পুতল ুপাতরেনঝেনটন্ট 
এর ওাযবানয়র মািযনম পতুল ের েপ্তর , যক্ষত্রমঢ, যচা অআেকঢ 
ায়ঢা প্রোে ওতমটির তেওঝ যপ্ররড ওরা; 
 

(ঙ) তবতি দ্বারা তেিবাতরঢ োতয়ত্ব পাে ওরা; এবং  
 

(চ) ঈপতর-ঈক্ত ওাযবাবত ম্পােনের প্রনয়াচনে েযােয বযবস্থা গ্রড 
ওরা। 

    
 

    
 

  
  

শলশু ও 
প্রাপ্তবয়স্ক 
অপরািীর 
একনে চাজত লীট 

  

১৫। যফৌচোরী ওাযবতবতির িারা ২৩৯ ণবা অপাঢঢঃ ববৎ েয যওাে 
অআনে যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে, তলশুনও যওাে প্রাপ্তবয়স্ক পরািীর 
তঢ এওনে যওাে পরানির োনয় তভযকু্ত ওতরয়া এওনত্র ঘাচব লীঝ 
প্রোে ওরা যাআনব ো। 
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প্রদান শনশদ্ধ 

    
 

    
 

  

পঞ্চম অিযায় 

শলশু-আদাি এবং উার কাযতপ্রণাী  

  
  

শলশু-আদাি 
শনিতারণ, ইিযাশদ 

  

১৬। (১) এআ অআনের ঈনেলযপূরডওনল্প এবং ঈার িীে পরাি 
তবঘানরর চেয প্রনঢযও যচা েনর এবং, যক্ষত্রমঢ, যমনরাপতঝে এাওায় 
ওমপনক্ষ এওটি অোঢ ণাতওনব, যাা তলশু-অোঢ োনম তভতঢ 
আনব।  

 

(২) যফৌচোরী ওাযবতবতিনঢ যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে, ঈপ-িারা (১) 
এর ঈনেলযপূরডওনল্প, অআে  তবঘার তবভাক, ুতপ্রমনওাঝব ’ এর তঢ 
পরামলবিনম, রওাতর যকনচনঝ প্রজ্ঞাপে দ্বারা, প্রনঢযও যচা এবং, যক্ষত্রমঢ, 

যমনরাপতঝে এাওার এও বা এওাতিও তঢতরক্ত োয়রা চচ এর 
অোঢনও তলশু-অোঢ তানব তেিবারড ওতরনব এবং এওাতিও অোঢ 
তেিবারড ওরা আন ঈানের প্রনঢযওটির অিতও এঔতঢয়ার তেতেবি ওতরনব: 
 

ঢনব লঢব  ণানও যয, যওাে যচায় তঢতরক্ত োয়রা চচ ো ণাতওন ঈক্ত 
যচা’র যচা  োয়রা চচ ঢাার তেচ োতয়নত্বর তঢতরক্ত োতয়ত্ব 
তানব তলশু-অোনঢর োতয়ত্ব পাে ওতরনবে। 

 

    
 

    
 

  
  

শলশু-
আদানির 
অশিনবলন ও 
যমিা 

  

১৭। (১) অআনের তঢ ংখানঢ চতিঢ তলশু বা অআনের ংস্পনলব অা 
তলশু যওাে মামায় চতিঢ ণাতওন, যযনওাে অআনের িীনেআ ঈও ো 
যওে, ঈক্ত মামা তবঘানরর এঔতঢয়ার যওব তলশু-অোনঢর ণাতওনব। 

 

(২) যওাে মামায় যওাে প্রাপ্তবয়স্ক বযতক্তর তঢ যওাে তলশু চতিঢ 
ণাতওন, িারা ১৫ এর িীে পৃণও ঘাচব লীনঝর তভতত্তনঢ, তলশু-অোঢনও 
ঈক্ত প্রাপ্ত বয়স্ক বযতক্ত  ংতিি তলশুর াক্ষয গ্রড পবব, এওআ তেবন 
পৃণওভানব পৃণও তিনবলনে ম্পন্ন ওতরনঢ আনব এবং াক্ষয গ্রড মাপ্ত 
ো য়া পযবন্ত ঈা এওআ তেয়নম পরবঢী ওমবতেবন তবরতঢীেভানব 
বযাঢ ণাতওনব।  

 

(৩) তলশু-অোঢ িারা ১৮ এর তবিানের ামতগ্রওঢানও কু্ষণ্ণ ো ওতরয়া, 
তবতি দ্বারা তেিবাতরঢ স্থাে, তেে এবং পদ্ধতঢনঢ, ঈপ-িারা (২) এর তবিাে 
েুানর, ঈার তিনবলে েুষ্ঠাে ওতরনব : 
 

ঢনব লঢব  ণানও যয, তবতি প্রডীঢ ো য়া পযবন্ত তলশু-অোনঢর তবঘারও 
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ঢাার স্বীয় তবনবঘোয় তবঘানরর তেে, ক্ষড, স্থাে তেিবারডিনম, ঈপ-িারা 
(২) এর তবিাে েুানর, ঈার তিনবলে অরম্ভ এবং মাপ্ত ওতরনবে।  

 

(৪) ািারডঢঃ যয ও োাে বা ওামরায় এবং যয ও তেব  
মনয় প্রঘতঢ অোনঢর তিনবলে েুতষ্ঠঢ য় ঈা বযঢীঢ, যঢেরূ 
ম্ভব, েয যওাে োাে বা ওামরায়, প্রঘতঢ অোনঢর েযায় ওাঞকিা  
াাু যখরা অোঢওনক্ষর পতরবনঢব  এওটি ািারড ওনক্ষ এবং েয 
যওাে তেব  মনয় প্রাপ্তবয়স্ক বযতক্ত বযঢীঢ শুিুমাত্র তলশুর যক্ষনত্র তলশু-
অোনঢর তিনবলে েষু্ঠাে ওতরনঢ আনব। 

    
 

    
 

  
  

শলশু-
আদানির 
এখশিয়ার 

  

১৮। তলশু-অোনঢর এঔতঢয়ার আনব তেম্নরূপ, যণা:- 

 

(ও) যফৌচোরী ওাযবতবতির িীে োয়রা অোনঢর ক্ষমঢামূ;  

 

(ঔ) মে চাতর , াক্ষী ঢব  ঈপতস্থতঢ, যওাে েতাতে বা বস্ত্ত্ত 
ঈপস্থাপে এবং লপণ গ্রডপূববও াক্ষয গ্রনডর যক্ষনত্র যেয়ােী অোনঢর 
এঔতঢয়ারমূ। 

 

    
 

    
 

  
  

শলশু-
আদানির 
পশরনবল ও 
ুশবিামূ 

  

১৯। (১) অোঢওনক্ষর িরে, াচজ্জা  অে তবেযা তবতি দ্বারা 
তেিবাতরঢ আনব। 

 

(২) তলশু-অোনঢর অে তবেযা এমেভানব ওতরনঢ আনব যযে ও 
তলশু তবঘার প্রতিয়ায় ঢাার মাঢা-তপঢা বা ঢাানের ঈভনয়র বঢব মানে 
ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ বা অআোেকু বা ববি তভভাবও 
বা বতিবঢ পতরবানরর েয এবং প্রনবলে ওমবওঢব া  অআেচীবীর, যঢেরূ 
ম্ভব, তন্নওনঝ বতনঢ পানর। 

 

(৩) ঈপ-তবতি (১) এর তঢ ামঞ্জযপডূব ওতরয়া অোঢওনক্ষ তলশুর 
চেয ঈপযুক্ত অে প্রতঢবন্ধী তলশুনের চেয, প্রনয়াচনে, তবনল িরনের 
অে প্রোনের তবয়টি তলশু-অোঢ তেতিঢ ওতরনব।  

 

(৪) েয যওাে অআনে যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে, তলশু-অোঢ ওঢৃব ও 
তলশুর তবঘার ঘাওাীে, অআেচীবী, পুতল বা অোনঢর যওাে ওমবঘারী 
অোঢওনক্ষ ঢাানের যপলাকঢ বা োপ্ততরও আঈতেফরম পতরিাে ওতরনঢ 
পাতরনবে ো। 
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শলশুর বয় 
শনিতারনণ 
প্রাশিক িাশরখ 

  

২০। অপাঢঢঃ ববৎ েয যওাে অআে, অোনঢর রায় বা অনেনল 
তভন্নরূপ যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে, এআ অআনের ঈনেলযপূরডওনল্প, পরাি 
ংখঝনের ঢাতরঔআ আনব তলশুর বয় তেিবারনডর চেয প্রাতেও ঢাতরঔ। 

 

    
 

    
 

  
  

শলশু-আদাি 
কিৃত ক বয় 
অনুমান ও 
শনিতারণ 

  

২১। (১) তভযুক্ত ঈও বা ো ঈও, এমে যওাে তলশুনও যওাে 
পরানির োনয় বা যওাে তলশুনও েয যওাে ওারনড তলশু-অোনঢ াক্ষয 
োনের ঈনেলয বযতঢনরনও, অেয়ে ওরা আন এবং তলশু-অোনঢর তেওঝ 
ঢাানও তলশু বতয়া প্রঢীয়মাে ো আন ঈক্ত তলশুর বয় যাঘাআ এর 
চেয তলশু-অোঢ প্রনয়াচেীয় ঢেন্ত  শুোতে গ্রড ওতরনঢ পাতরনব।  

 

(২) ঈপ-িারা (১) এর িীে ঢেন্ত  শুোতেওান যযআরূপ াক্ষয-প্রমাড 
পায়া যাআনব ঢাার তভতত্তনঢ তলশুর বয় ম্পনওব  তলশু-অোঢ ঈার 
মঢামঢ ততপবদ্ধ ওতরনব এবং তলশুর বয় যখাডা ওতরনব।  

 

(৩) বয় তেিবারনডর ঈনেনলয- 

 

(ও) তলশু-অোঢ যযনওাে বযতক্ত বা প্রতঢষ্ঠানের তেওঝ আনঢ যযনওাে 
প্রাতেও েত, যরতচস্টার, ঢণয বা তববতৃঢ যাতঘনঢ পাতরনব;  

 

(ঔ) েফা (ও) যঢ ঈতিতঔঢ েত, যরতচস্টার, ঢণয বা তববৃতঢ ঈপস্থাপে 
ওতরবার চেয অোঢ যযনওাে বযতক্তর বা প্রতঢষ্ঠানের ওমবওঢব া-ওমবঘারীর 
পর াক্ষীর মে চাতর ওতরনঢ পাতরনব।  

 

(৪) এআ িারার িীে তলশু-অোঢ ওঢৃব ও ঈদ্ঘাটিঢ এবং যওাে তলশুর 
যখাতঢ বয় এআ অআনের ঈনেনলয ঈক্ত তলশুর প্রওৃঢ বয় বতয়া কডয 
আনব এবং পরবঢীওান ঈক্ত বয় ভ্রমাত্মও প্রমাতডঢ আন ঈার ওারনড 
তলশু-অোঢ প্রেত্ত যওাে অনেল বা রায় ওাযবওর বা নবি আনব ো 
: 
 

ঢনব লঢব  ণানও যয, যওাে বযতক্তনও আঢঃপূনবব তলশু-অোঢ ওঢৃব ও তলশু 
েয় মনমব যখাডা ওরা আন যওাে নন্নাঢীঢ োততও প্রমাড দ্বারা 
ঢাানও তলশু তানব প্রমাড ওরা ম্ভব আন ঈক্ত অোঢ, যণাযণ যুতক্ত 
ঈপস্থাপেপূববও, ংতিি তলশুর বয় ম্পনওব  প্রেত্ত ঈার পূনববর মঢামঢ 
পতরবঢব ে ওতরনঢ পাতরনব। 
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শবচার প্রশক্রয়ায় 
শলশুর অংলগ্রণ 

  

২২। (১) তবঘার প্রতিয়ার ও স্তনর বযতক্তকঢভানব ংলগ্রড ওরা ংতিি 
তলশুর তিওার তানব তবনবতঘঢ আনব। 

 

(২) ঈপ-িারা (১) এ যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে, তলশুর নববাত্তম 
স্বানণবর চেয প্রনয়াচেীয় ো আন তলশু-অোঢ, যওাে মামা বা তবঘাতরও 
ওাযবিারার যযনওাে পযবানয়, তলশুর ম্মতঢ ানপনক্ষ, ঢাানও বযতক্তকঢ াতচরা 
প্রোে আনঢ বযাতঢ প্রোে ওতরনঢ পাতরনব এবং ঢাার েুপতস্থতঢনঢ 
ংতিি মামা বা ওাযবিারা বযাঢ রাতঔনঢ পাতরনব : 
 

ঢনব লঢব  ণানও যয, ঈক্ত যক্ষনত্র তলশুর মাঢা-তপঢা এবং ঢাানের ঈভনয়র 
বঢব মানে তলশুর ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা তলশুর 
অআোেুক বা ববি তভভাবও বা, যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ পতরবানরর েয এবং 
প্রনবলে ওমবওঢব া ংতিি অআেচীবীর ঈপতস্থতঢ তেতিঢ ওতরনঢ আনব। 

 

(৩) ঈপ-িারা (২) এর তবিাে েুযায়ী তলশুর েুপতস্থতঢনঢ তবঘারওাযব 
পতরঘাো ওরা আন তলশু-অোঢ ঈক্তরূপ েপুতস্থতঢর ওারড েতণনঢ 
ততপবদ্ধ ওতরনব এবং তবঘার ওাযব পতরঘাোর ময় তলশুর পনক্ষ তযতে 
অোনঢ ঈপতস্থঢ ণাতওনবে, ঢাার মািযনম অোনঢর কৃীঢ পেনক্ষপ  
ওাযবিম এবং তলশুর পনক্ষ বা তবপনক্ষ ওরডীয় বযবস্থাতে ম্পনওব  তলশুনও 
বতঢ ওতরনব।  

 

(৪) তলশুর পনক্ষ তেযুক্তীয় অআেচীবী এবং প্রনবলে ওমবওঢব া অোনঢর 
তদ্ধান্ত  অনেল তবঘার প্রতিয়ার িরে  পতরডাম বতুছবার চেয 
ংতিি তলশুনও, ভাা, প্রনয়াচেীয় নযাতকঢা প্রোে ওতরনবে।  

 

(৫) মামা োনয়র বা পতরঘাোর যক্ষনত্র এআ অআনের তবিাোবত 
ঠিওভানব েুরনড তলশুতবয়ও বা ংতিি পুতল ওমবওঢব া বা প্রনবলে 
ওমবওঢব ার োতয়ত্ব পানে যওাে াবিােঢা, কাতফতঢ বা বযণবঢা তলশু-
অোনঢর তেওঝ যকাঘরীভূঢ আন ঈক্ত অোঢ ঢাৎক্ষতডওভানব তবয়টি 
প্রনবলে ওমবওঢব ার যক্ষনত্র, যচা মাচনবা ওাযবানয়র ঈপপতরঘাও এবং 
তলশুতবয়ও বা ংতিি পতুল ওমবওঢব ার যক্ষনত্র, পুতল ুপাতরেনঝেনটন্ট এর 
তেওঝ, যণাযণ অআোেুক বযবস্থা গ্রনডর চেয, যপ্ররড ওতরনব এবং ংতিি 
ওঢৃব পক্ষ ঢদ ওঢৃব ও কৃীঢ বযবস্থা ম্পতওব ঢ প্রতঢনবেে ংতিি তলশু-
অোঢনও বতঢ ওতরনঢ বািয ণাতওনব। 

 

    
 

    
 

  
  

শলশু-
আদানির 

  
২৩।এআ অআনের তবিাে ানপনক্ষ, তেম্নবতডবঢ বযতক্তকড বযঢীঢ েয যওাে 
বযতক্ত তলশু-অোনঢর তিনবলনে ঈপতস্থঢ ণাতওনঢ পাতরনবে ো, যণা :-   
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অশিনবলনন 
উপশিশির 
অনুমশিপ্রাপ্ত 
বযশি 

 

(ও) ংতিি তলশু;  

 

(ঔ) তলশুর মাঢা-তপঢা এবং ঢাানের ঈভনয়র বঢব মানে তলশুর 
ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা অআোেুক বা ববি 
তভভাবও বা, যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ পতরবানরর েয; 
 

(ক) তলশু-অোনঢর ওমবওঢব া  ওমবঘারী;  
 

(খ) তলশু-অোনঢ ঈত্থাতপঢ মামা ণবা ওাযবিারার পক্ষকড, তলশুতবয়ও 
বা ংতিি পুতল ওমবওঢব া, মামা ংতিি অআেচীবী এবং প্রনবলে 
ওমবওঢব া মামা ণবা ওাযবিারার তঢ রাতর ংতিি েযােয 
বযতক্ত; এবং 
 

(গ) াতচর ণাতওবার বা আবার চেয তলশু-অোঢ ওঢৃব ও তবনলভানব 
েুমতঢপ্রাপ্ত বযতক্ত। 

    
 

    
 

  
  

অশভযিু শলশুর 
মািা-শপিা বা 
অশভভাবনকর 
শলশু-আদানি 
উপশিশি 

  

২৪। এআ অআনের িীে তলশু-অোনঢ াতচরওৃঢ তলশুর মাঢা-তপঢা এবং 
ঢাানের ঈভনয়র বঢব মানে ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা 
অআোেুক বা ববি তভভাবও বা, যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ পতরবানরর েয বঢব মাে 
ণাতওন এবং তঢতে বা ঢাারা যুতক্তেঢ েরূনত্ব ববা ওতরন তলশু-
অোঢ ংতিি বযতক্ত বা বযতক্তবকবনও অোনঢ াতচর আনঢ তেনেবল প্রোে 
ওতরনঢ পাতরনব : 
 

ঢনব লঢব  ণানও যয, ঈতিতঔঢ বযতক্তবকব যতুক্তেঢ েরূনত্বর বাতনর ববা 
ওতরন,অোঢ যুতক্তেঢ ময় তেিবারড ওতরয়া ঢাাতেকনও অোনঢ 
াতচর আনঢ তেনেবল প্রোে ওতরনব।  

 

    
 

    
 

  
  

শলশু বযিীি 
অনয ক 
বযশিনক শলশু-
আদাি ইনি 
প্রিযাার 

  

২৫। (১) তলশু-অোঢ প্রনয়াচে মনে ওতরন, যওাে মামা শুোতেওান, 

তলশুর নববাত্তম স্বানণব ংতিি তলশু বযঢীঢ িারা ২৩ এ ঈতিতঔঢ যযনওাে 
বযতক্তনও ঈক্ত অোঢ আনঢ বতরাকমনডর চেয তেনেবল প্রোে ওতরনঢ 
পাতরনব এবং ঈক্তরূপ তেনেবলোর অনানও ংতিি বযতক্ত ঈক্ত অোঢ 
পতরঢযাক ওতরনঢ বািয ণাতওনবে। 

 

(২) লাীেঢা বা বেতঢওঢা তবনরািী যওাে পরাি ংিান্ত মামা 
শুোতেওান যওাে তলশুনও াক্ষী তানব ঢব ওরা আন, ংতিি মামা 
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বা ওাযবিারার তঢ ংতিি অআেচীবী এবং তলশু-অোনঢর ওমবওঢব া  
ওমবঘারী এবং প্রনবলে ওমবওঢব া বযঢীঢ তলশুর নববাত্তম স্বানণব যাাতেকনও 
প্রঢযাার ওরা যতুক্তযুক্ত  মীঘীে আনব, তলশু-অোঢ ঢাাতেকনও 
প্রঢযাানরর চেয তেনেবল প্রোে ওতরনঢ পাতরনব এবং ঈক্তরূপ তেনেবলোর 
অনানও ংতিি বযতক্ত ঈক্ত অোঢ পতরঢযাক ওতরনঢ বািয ণাতওনবে। 

    
 

    
 

  
  

শবচারকাীন 
শলশুনক শনরাপদ 
বফাজনি রাখা 

  

২৬। (১) তবঘারওাীে তলশুনও তেরাপে যফাচনঢ রাঔার তবয়টি ববনল 
পন্থা তানব তবনবঘো ওতরনঢ আনব, যাার যময়াে আনব যণাম্ভব স্বল্পঢম 
মনয়র চেয। 

 

(২) ম্ভাবয দ্রুঢঢম মনয়র মনিয তেরাপে যফাচনঢ রতক্ষঢ তলশুনও 
তবওল্পপন্থায় পতরঘাোর চেয যপ্ররড ওতরনঢ আনব। 

 

(৩) তলশুনও তেরাপে যফাচনঢ রাঔা এওান্ত প্রনয়াচে আন তলশু-অোঢ, 

ংতিি তলশুনও ঈক্ত অোঢ আনঢ যুতক্তেঢ েরূনত্বর মনিয বতস্থঢ 
যওাে প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠানে যপ্ররড ওতরবার চেয অনেল প্রোে ওতরনব : 
 

 

 

ঢনব লঢব  ণানও যয, এআ ঈপ-িারার িীে যওাে তলশুনও প্রঢযতয়ঢ 
প্রতঢষ্ঠানে যপ্ররড ওরা আন ঈক্ত প্রতঢষ্ঠানে বস্থােওারী তিও বয়স্ক 
তলশুনের আনঢ যপ্রতরঢ তলশুনও পৃণও ওতরয়া রাতঔনঢ আনব। 

 

    
 

    
 

  
  

ভাা, বদাভাী 
ও অনযানয 
শবনল 
ায়িামূক 
পদনযপ   

২৭। (১) অআনের ংস্পনলব অা তলশু এবং অআনের তঢ ংখানঢ 
চতিঢ তলশুর াক্ষয গ্রড ংতিি ও ওাযবিম তলশুর চেয র  
যবািকময ভাায় পতরঘাো ওতরনঢ আনব। 

 

(২) তলশুর াক্ষয গ্রড ংতিি ওাযবিমমূ তলশুর যবািকময ভাায় 
বযাঔযা ওতরবার চেয ায়ঢার প্রনয়াচে আন অোঢ তবো ঔরনঘ 
তলশুনও এওচে বযাঔযাওারী প্রোে ওতরবার চেয অনেল প্রোে ওতরনব। 

 

 

    
 

    
 

  
  

শলশু-
আদানির 

  
২৮। (১) তলশু-অোনঢ তবঘারািীে যওাে মামায় চতিঢ বা াক্ষয 
প্রোেওারী যওাে তলশুর ঙতব বা এমে যওাে বডবো, ংবাে বা তরনপাঝব   
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কাযতক্রনমর 
বগাপনীয়িা 

তপ্রন্ট বা আনওরতেও মািযম ণবা আন্টারনেনঝ প্রওাল বা প্রঘার ওরা 
যাআনব ো যাা ংতিি তলশুনও লোক্তওরনড প্রঢযক্ষ বা পনরাক্ষভানব াাযয 
ওনর। 

 

(২) ঈপ-িারা (১) এ যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে, তলশুর ঙতব, বডবো, 
ংবাে বা তরনপাঝব  প্রওাল ওরা তলশুর স্বানণবর চেয ক্ষতঢওর আনব ো মনমব 
তলশু-অোনঢর তেওঝ প্রঢীয়মাে আন ঈক্ত অোঢ ংতলস্দি তলশুর 
ঙতব, বডবো, ংবাে বা তরনপাঝব  প্রওানলর েুমতঢ প্রোে ওতরনঢ পাতরনব। 

    
 

    
 

  
  

শলশু-আদাি 
কিৃত ক আইননর 
শি ংঘানি 
জশিি শলশুর 
জাশমনন মুশি 
প্রদান 

  

২৯। (১) এআ অআে যফৌচোরী ওাযবতবতি বা অপাঢঢঃ ববৎ েয 
যওাে অআনে তভন্নরূপ যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে, তলশু-অোনঢ 
াতচরওৃঢ যওাে তলশুর মামা তবওল্প পন্থায় পতরঘাো ওরা ো আন, 

তলশু-অোঢ ংতিি তলশুনও, পরািটি চাতমেনযাকয বা চাতমেনযাকয 
যাাআ ঈও ো যওে, চামােঢ বা চামােঢ ঙািাআ চাতমনে মুতক্ত প্রোে 
ওতরনঢ পাতরনব।  

 

(২) তলশুর তেনচর মঘুনওায় ণবা তলশুর মাঢা-তপঢা এবং ঢাানের 
ঈভনয়র বঢব মানে ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা 
অআোেুক বা ববি তভভাবও বা, যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ পতরবানরর েয, প্রনবলে 
ওমবওঢব া ণবা যওাে প্রতঢষ্ঠাে বা ংস্থার, তলশু-অোঢ যাানও ঈপযকু্ত 
তবনবঘো ওতরনব, ঢত্ত্বাবিানে চামােঢ প্রোে ানপনক্ষ ণবা চামােঢ ঙািা 
তলশুনও চাতমে প্রোে ওরা যাআনব।  

 

(৩) ঈপ-িারা (১) এবং (২) এর িীে চাতমে মঞ্জরু ওরা ো আন 
তলশু-অোঢ ঈক্তরূপ প্রঢযাঔযানের ওারড ততপবদ্ধ ওতরনব। 

 

    
 

    
 

  
  

শলশু-আদাি 
কিৃত ক আনদল 
প্রদাননর বযনে 
শবনবচয শবয় 

  

৩০। এআ অআনের িীে যওাে অনেল প্রোনের যক্ষনত্র তলশু-অোঢ 
তেম্নবতডবঢ তবয় তবনবঘো ওতরনব, যণা :- 

 

 

 

(ও) তলশুর বয়  তে; 

 

(ঔ) তলশুর লারীতরও  মােতও বস্থা; 
 

(ক) তলশুর তলক্ষাকঢ যযাকযঢা বা তলশু যওান্ যশ্রতডনঢ িযয়েরঢ; 
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(খ) তলশুর ামাতচও, াংসৃ্কতঢও  েৃঢাতত্ত্বও বস্থা; 
 

(গ) তলশুর পতরবানরর অতণবও বস্থা; 
 

(ঘ) তলশুর  ঢাার পতরবানরর চীবে-যাপে পদ্ধতঢ; 

 

(ঙ) পরাি ংখঝনের ওারড, েবদ্ধঢার ঢণয, াতববও পতরতস্থতঢ  
পঝভূতম;  

 

(চ) তলশুর তভমঢ;  

 

(ছ) ামাতচও েুন্ধাে প্রতঢনবেে; এবং 
 

(জ) তলশুর ংনলািে  নববাত্তম স্বাণব ংরক্ষনডর চেয অেুতেও যয 
ও তবয় তবনবঘোনণব গ্রড ওরা অবলযও  প্রনয়াচে। 

    
 

    
 

  
  

ামাশজক 
অনুন্ধান 
প্রশিনবদন 

  

৩১। (১) তলশুনও তলশু-অোনঢ াতচর ওতরবার েতিও ২১ (একুল) 
তেনের মনিয প্রনবলে ওমবওঢব া, তবতি দ্বারা তেিবাতরঢ পদ্ধতঢনঢ, তলশু-
অোনঢ এওটি ামাতচও েুন্ধাে প্রতঢনবেে োতঔ ওতরনবে এবং ঈার 
েুততপ তেওঝস্থ যবাটব -এ  তিেপ্তনর োতঔ ওতরনবে।  

 

(২) ঈপ-িারা (১) এ ঈতিতঔঢ ামাতচও েুন্ধাে প্রতঢনবেনে 
নরচতমনে ঢেন্তপূববও তলশুর পাতরবাতরও, ামাতচও, াংসৃ্কতঢও, অতণবও, 

মেস্তাতত্ত্বও, েৃঢাতত্ত্বও  তলক্ষাকঢ যযাকযঢা, পঝভূতম এবং যওান্ বস্থায়  
এাওায় য ববা ওনর এবং যওান্ বস্থার পতরনপ্রতক্ষনঢ পরাি 
ংখটিঢ আয়ানঙ, আঢযাতের বডবো ন্তভুব ক্ত ণাতওনব। 

 

(৩) প্রনবলে ওমবওঢব ার ামাতচও েুন্ধাে প্রতঢনবেে তলশু ংতিি 
ও প্রতঢনবেে যকাপেীয় বতয়া কডয আনব। 

 

    
 

    
 

  
  

শবচার মাশপ্তর 
ময়ীমা 

  

৩২। (১) যফৌচোরী ওাযবতবতি বা অপাঢঢঃ ববৎ েয যওাে অআনে 
তভন্নঢর যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে, তলশু-অোঢ ঈক্ত অোনঢ তলশুর 
প্রণম ঈপতস্থঢ আবার ঢাতরঔ আনঢ ৩৬০ (তঢেলঢ াঝ) তেনের মনিয 
তবঘারওাযব ম্পন্ন ওতরনব। 

 

(২) যওাে যুতক্তেঢ  বাস্তব ওারনড ঈপ-িারা (১) এ ঈতিতঔঢ 
ময়ীমার মনিয তবঘারওাযব ম্পন্ন ওরা ম্ভব ো আন তলশু-অোঢ, 
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ঈক্ত ওারড ততপবদ্ধ ওতরয়া, ংতিি তবঘারওাযব ম্পনন্নর ময়ীমা অর 
৬০ (াঝ) তেে বতিবঢ ওতরনঢ পাতরনব। 

 

(৩) তলশু-অোনঢ তবঘার অরম্ভ আবার পর আনঢ, তবঘার ওাযব ম্পন্ন 
ো য়া পযবন্ত িারা ১৭ এর ঈপ-িারা (২) এর তবিাে েুানর, 

এওাতেিনম ঈার ওাযবিম প্রনঢযও ওাযবতেবন তবো তবরতঢনঢ ঘতনঢ 
ণাতওনব। 

 

(৪) ঈপ-িারা (১)  (২) এ বতডবঢ মনয়র মনিয তবঘার ওাযব ম্পন্ন 
ওরা ো আন ংতিি তলশু, ঢযা, িবড, েুযঢা, টাওাতঢ, মােও বযবা বা 
েয যওাে চখেয, খৃডয বা গুরুঢর পরানির োনয় োনয়রওৃঢ মামা 
বযঢীঢ, তলশু-অোনঢর তবনবঘোয় ঢাার তবরুনদ্ধ অেীঢ খু মাত্রার 
তভনযাক আনঢ বযাতঢ পাআনব এবং এওআ পরানির চেয ঢাার 
তবরুু্নদ্ধ েয যওাে তবঘার প্রতিয়া গ্রড ওরা যাআনব ো:  
 

ঢনব লঢব  ণানও যয, ংতিি মামায় যওাে প্রাপ্তবয়স্ক বযতক্ত তভযকু্ত 
ণাতওন ঢাার মামা বযাঢ ণাতওনব। 

    
 

    
 

  
  

শলশুর ওপর 
শনশদত ষ্ট িরননর 
দণ্ড আনরানপ 
বািা-শননি 

  

৩৩। (১) েয যওাে অআনে তভন্নরূপ যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে, যওাে 
তলশুনও মৃঢুযেণ্ড, যাবজ্জীবে ওারােণ্ড বা ওারােণ্ড প্রোে ওরা যাআনব ো :  
 

ঢনব লঢব  ণানও যয, যওাে তলশুনও যঔে এআরূপ যওাে মারাত্নও িরনের 
পরাি ংখঝে ওতরনঢ যেঔা যায় যয, ঢজ্জেয এআ অআনের িীে 
প্রোেনযাকয যওাে অঝওানেল অোনঢর মনঢ পযবাপ্ত েন, ণবা অোঢ 
যতে এআ মনমব ন্তুি য় যয তলশুটি এঢ যবতল বািয ণবা ভ্রি ঘতরত্র 
যয ঢাানও যওাে প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠানে যপ্ররড ওরা ঘন ো এবং েযােয 
যয ও অআোেকু পন্থায় মামাটির ুরাা আনঢ পানর ঈানের যওাে 
এওটি ঢাার চেয ঈপযকু্ত েন, ঢাা আন তলশু-অোঢ তলশুনও 
ওারােণ্ড প্রোে ওতরয়া ওারাকানর যপ্ররনডর চেয অনেল প্রোে ওতরনঢ 
পাতরনব :  
 

অর লঢব  ণানও যয, এআরূনপ প্রনেয় ওারােনণ্ডরর যময়াে ঢাার পরানির 
চেয প্রনেয় েনণ্ডর নববাচ্চ যময়ানের তিও আনব ো : 
 

অর লঢব  ণানও যয, ঈক্তরূপ ওারােনণ্ড ণাওাওাীে যযনওাে মনয় তলশু-
অোঢ ঈপযুক্ত মনে ওতরন এআ মনমব তেনেবল প্রোে ওতরনঢ পাতরনব যয, 

এআরূপ ওারােনণ্ড অঝও রাতঔবার পতরবনঢব  তভযুক্ত তলশুনও, ঢাার বয় 
১৮ (অঞানরা) বৎর পূডব ো য়া পযবন্ত, যওাে প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠানে 
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অঝও রাতঔনঢ আনব।  

 

(২) ঈপ-িারা (১) এর লঢব াংনলর িীে যওাে তলশুনও ওারােণ্ড প্রোে 
ওরা আন, ঢাানও ওারাকানর বস্থােরঢ েযােয প্রাপ্তবয়স্ক অামীর 
তঢ যমানমলা ওতরনঢ যেয়া যাআনব ো। 

    
 

    
 

  
  

শলশু-আদাি 
কিৃত ক প্রদত্ত 
আটকানদল, 

ইিযাশদ 

  

৩৪। (১) যওাে তলশু মৃঢুযেণ্ড বা যাবজ্জীবে ওারােনণ্ড েণ্ডেীয় যওাে 
পরানি যোী প্রমাতডঢ আন তলশু-অোঢ ঢাানও েুর্ধ্ব ১০ (েল) 
বৎর এবং েূযে ৩ (তঢে) বৎর যময়ানে অঝওানেল প্রোে ওতরয়া 
তলশুঈন্নয়ে যওনন্ধ অঝও রাতঔবার চেয অনেল প্রোে ওতরনঢ পাতরনব।  

 

ঢনব লঢব  ণানও যয, যওাে তলশু মৃঢুযেণ্ড বা যাবজ্জীবে ওারােনণ্ড েণ্ডেীয় 
েয় এমে যওাে পরানি যোী প্রমাতডঢ আন তলশু-অোঢ ঢাানও 
েতিও ৩ (তঢে) বৎর যময়ানে অঝওানেল প্রোে ওতরয়া তলশু ঈন্নয়ে 
যওনরদ্র অঝও রাতঔবার চেয অনেল প্রোে ওতরনঢ পাতরনব।  

 

(২) তলশু-অোনঢর অনেনল ণবা অপাঢঢঃ ববৎ েয যওাে অআনে 
তভন্নরূপ যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে, অঝওানেলপ্রাপ্ত তলশুর অঘরড, 

ঘাতরতত্রও  বযতক্তনত্বর আতঢবাঘও  ঈনিঔনযাকয পতরবঢব ে খটিন এবং 
ঢযা, িবড, েুযঢা, টাওাতঢ, মােও বযবা বা েয যওাে চখেয, খৃডয বা 
গুরুঢর মামায় তভযুক্ত ো আন, তলশু ঈন্নয়ে যওনন্ধর বা প্রঢযতয়ঢ 
প্রতঢষ্ঠানের ওঢৃব পক্ষ তলশুর বয় ১৮ (অঞার) বৎর পূডব আবার ানণ 
ানণ ংতিি তলশুনও মুতক্ত প্রোনের নক্ষয বযবস্থা গ্রনডর চেয, ১৮ 
(অঞার) বৎর পূডব আবার েূযে ৩ (তঢে) মা পূনবব, রওানরর 
তেওঝ পুাতরল যপ্ররড ওতরনঢ পাতরনব।  

 

(৩) ঢযা, িবড, টাওাতঢ, েুযঢা বা মােও বযবা বা েয যওাে গুরুঢর 
মামায় তভযুক্ত তলশুর বয় ১৮ (অঞার) বৎর পূডব আন এবং 
মামাটি অোনঢ তবঘারািীে ণাতওন ণবা ঈতিতঔঢ পরানির মামায় 
অোনঢর অনেল েুযায়ী অঝওানেলপ্রাপ্ত তলশুর বয় ১৮ (অঞার) 
বৎর পূডব আন, তলশু ঈন্নয়ে যওনন্ধর বা প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠানের ওঢৃব পক্ষ, 

তলশু-অোনঢর েুমতঢ গ্রড ানপনক্ষ, ংতিি বযতক্তনও েতঢতবনম্ব 
যওন্ধীয় বা যচা ওারাকানর যপ্ররড ওতরনব। 

 

(৪) ওারাকার ওঢৃব পক্ষ ঈপ-িারা (৩) এর িীে যপ্রতরঢ বযতক্তনও, 

ওারাকানর বস্থােরঢ েয যওাে অআনের িীনে েণ্ডপ্রাপ্ত  তবঘারািীে 
অামীনের আনঢ পৃণও ওতরয়া তভন্ন য়ানটব  রাতঔবার বযবস্থা ওতরনব, 
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যযঔানে ংতিি বযতক্ত ঢাার অঝওানেনলর যময়াে বা প্রনযাচয যক্ষনত্র, 

অঝওানেনলর বতলি যময়াে পযবন্ত বস্থাে ওতরনবে। 

 

(৫) যওাে তলশুর তবঘার প্রতিয়া ১৮ (অঞার) বৎর পূডব আবার পর 
মাপ্ত আন এবং তবঘার মাতপ্তর পর ঢাানও অঝওানেল প্রোে ওরা 
আন ঈক্ত তলশুনও তলশু-অোঢ রাতর যওন্ধীয় বা যচা ওারাকানর 
যপ্ররড ওতরনব। 

 

 

 

(৬) এআ িারায় তভন্নরূপ যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে, তলশু-অোঢ 
ঈপযুক্ত তবনবঘো ওতরন, যওাে তলশুনও ঈপ-িারা (১) এর িীে 
তলশুঈন্নয়ে যওনন্ধ অঝও রাতঔবার পতরবনঢব  যণাযণ ঢওীওরনডর পর 
ঔাা প্রোনের ণবা োঘারনডর চেয প্রনবলনে মুতক্ত োনের চেয অনেল 
প্রোে ওতরনঢ পাতরনব। 

 

(৭) যওাে তলশুনও, ঈপ-িারা (৬) এর িীে, প্রনবলনে মুতক্তর যক্ষনত্র 
তলশু-অোঢ ংতিি তলশুনও প্রনবলে ওমবওঢব ার ঢত্ত্বাবিানে ণবা ঢাার 
মাঢা-তপঢা এবং ঢাানের ঈভনয়র বঢব মানে ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও 
বা ওঢৃব পক্ষ ণবা অআোেুক বা ববি তভভাবও বা, যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ 
পতরবানরর েয ণবা েয যওাে ঈপযুক্ত বযতক্তর ঢত্ত্বাবিানে যাপেব 
ওতরবার চেয অনেল প্রোে ওতরনঢ পাতরনব: 
 

ঢনব লঢব  ণানও যয, যওাে তলশুনও ঢাার মাঢা-তপঢা এবং ঢাানের 
ঈভনয়র বঢব মানে ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা 
অআোেুক বা ববি তভভাবও বা, যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ পতরবানরর েনযর 
েুকূন যাপেব ওরা আন ংতিি বযতক্তনও ঈক্ত তলশুর, েতিও ৩ 
(তঢে) বৎর ওা, োঘরনডর চেয োয়ী ণাতওনবে মনমব চাতমে বা 
তবো চাতমনে ণবা অোঢ যযআরূপ তেনেবল প্রোে ওতরনব যআরূপ 
মুঘনওা প্রোে ওতরনঢ আনব। 

 

(৮) প্রনবলে ওমবওঢব ার তেওঝ আনঢ তরনপাঝব  প্রাতপ্ত ণবা েয যওােভানব 
যতে অোনঢর তেওঝ প্রঢীয়মাে য় যয, প্রনবলনে মুক্ত তলশু ঢাার 
প্রনবলেওান োঘরড ওনর োআ, ঢাা আন অোঢ, যযআরূপ ঈপযুক্ত 
তবনবঘো ওতরনব যআরূপ ঢেন্ত ওতরবার পর, ংতিি তলশুনও প্রনবলনের 
মাপ্ত মনয়র চেয প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠানে অঝও রাতঔবার চেয অনেল 
প্রোে ওতরনঢ পাতরনব। 
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শনশদত ষ্ট শবরশিনি 
পযতানাচনা ও 
মুশি প্রদান 

  

৩৫। (১) তলশু-অোনঢর প্রনঢযও অনেনল আা তেতেবি তবরতঢনঢ 
পযবানাঘো ওতরবার তবিাে ন্তভুব ক্ত ণাতওনব, যাার মািযনম তলশু-অোঢ 
আার প্রেত্ত অনেল পুেতববনবঘো ওতরনঢ পাতরনব এবং তলশুনও লঢব  ানপনক্ষ 
বা তবো লনঢব  মুতক্ত প্রোে ওতরনঢ পাতরনব।  

 

(২) রওার যযনওাে ময়, িারা ৩৪ এর ঈপ-িারা (২) এর তবিাে 
েুানর প্রাপ্ত ুপাতরল তবনবঘো ওতরয়া, অঝওানেলপ্রাপ্ত তলশুনও তলশুঈন্নয়ে 
যওন্ধ বা প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠাে আনঢ তবো লনঢব  বা ঢদ্ওঢৃব ও তেিবাতরঢ লঢব  
ানপনক্ষ মুতক্ত প্রোনের চেয অনেল প্রোে ওতরনঢ পাতরনব ণবা ংতিি 
তবনয় পুাতরল প্রোনের চেয তবয়টি চাঢীয় তলশুওযাড যবানটব র তেওঝ 
যপ্ররড ওতরনঢ পাতরনব। 

 

    
 

    
 

  
  

আনদল প্রদাননর 
বযনে পশরভাা 
বযবার 

  

৩৬। (১) েণ্ডতবতিনঢ তভন্নরূপ যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে, তলশু-অোঢ 
ওঢৃব ও অনেল প্রোনের যক্ষনত্র, এআ অআনে যযআরূপ পতরভাা বযবার ওরা 
আয়ানঙ যআরূপ পতরভাা বযঢীঢ যওাে তলশু ম্পনওব  েণ্ডতবতিনঢ বযবহৃঢ 
‘পরািী’, ‘েতণ্ডঢ’ বা ‘েণ্ডানেল’ লব্দমূ বযবার ওরা যাআনব ো।  

 

 

 

(২) ঈপ-িারা (১) এর ঈনেলযপূরডওনল্প তলশুনের যক্ষনত্র ‘পরািী’, 
‘েতণ্ডঢ’ বা ‘েণ্ডানেল’ লব্দমূনর পতরবনঢব  তলশু-অোঢ যণািনম ‘যোী 
াবযস্ত বযতক্ত’ বা ‘যোী াবযস্তওরড’ বা ‘যোী াবযস্তওরড অনেল’ বা 
ঈক্ত অোনঢর তবনবঘোয় ঈক্ত লব্দমূনর পতরপরূও েয যওাে লব্দ 
বযবার ওতরনব। 

 

    
 

    
 

  
  

শবনরাি 
মীমাংা 

  

৩৭। (১) তলশু-অোনঢর তবনবঘোয় যওাে তলশু খু প্রওৃতঢর পরাি 
ংখঝে ওতরন, ঈক্ত অোঢ তবয়টি তেষ্পতত্তর চেয পরানির তলওার  
পরাি ংখঝেওারীর মনিয তবনরাি মীমাংার ঈনেযাক গ্রনডর চেয 
প্রনবলে ওমবওঢব ানও তেনেবল প্রোে ওতরনঢ পাতরনব এবং ঈক্ত যক্ষনত্র িারা 
৪৯ এর তবিাে, প্রনয়াচেীয় তভনযাচে, প্রনযাচয আনব। 

 

(২) প্রনবলে ওমবওঢব া, তলশু-অোঢ ওঢৃব ও তেিবাতরঢ লনঢব   পদ্ধতঢনঢ, 

মানচর ঈপযুক্ত বযতক্তনের ংলগ্রনডর মািযনম পরানির তলওার  
পরাি ংখঝেওারীর মনিয তবনরাি মীমাংার তেতমত্ত ওাযবপ্রডাী তেিবারড 
ওতরনবে এবং ঢোেুানর তবনরাি মীমাংা ওতরনবে এবং ঈা, যণালীঘ্র 
ম্ভব, তলশু-অোঢনও বতঢ ওতরনবে।  
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(৩) তলশু-অোঢ ঈপ-িারা (২) েুানর ঢণয প্রাতপ্তর পর তবয়টির 
পর প্রনয়াচেীয় অনেল প্রোে ওতরনব এবং ঈার পর ওরডীয়, যতে 
ণানও, ম্পনওব  তেনেবলো চাতর ওতরয়া তিেপ্তরনও বতঢ ওতরনব। 

 

(৪) ঈপ-িারা (৩) এর িীে যওাে তেনেবলো চাতর ওরা আন, 

তিেপ্তর ঈক্ত তেনেবলো েুযায়ী প্রনয়াচেীয় বযবস্থা গ্রড ওরঢঃ ঈার 
গ্রকতঢ প্রতঢনবেে অোঢনও বতঢ ওতরনব।  

    
 

    
 

  
  

যশিপরূণ প্রদান 

  

৩৮। (১) পরানির তলওার তলশুর তবরুনদ্ধ যওাে অামী যোী াবযস্ত 
আন, ঈক্ত তলশু বা ঢাার মাঢা-তপঢা এবং ঢাানের ঈভনয়র বঢব মানে 
ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা অআোেুক বা ববি 
তভভাবও বা, যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ পতরবানরর েয, প্রনবলে ওমবওঢব া, 
অআেচীবী বা পাবতও প্রততওঈঝনরর েুনরািিনম ণবা তলশু-অোঢ 
যস্বচ্ছাপ্রনডাতেঢ আয়া তলশুনও পূববাবস্থায় তফরাআয়া যেয়ার চেয ঈপযকু্ত 
ক্ষতঢপূরড প্রোনের চেয অামীর প্রতঢ অনেল প্রোে ওতরনঢ পাতরনব। 

 

(২) ঈপ-িারা (১) এর িীে ক্ষতঢপরূড প্রোনের চেয যওাে অনেল 
প্রোে ওতরন তলশু-অোঢ ঈক্ত অনেনল ঢদ্ওঢৃব ও তেিবাতরঢ মনয়র 
মনিয এওওাীে বা তওতস্তনঢ ক্ষতঢপূরনডর ণব অোনঢর মািযনম 
পতরনলানির চেয এবং তলশুর ওযানড ঈার বযবার ম্পনওব  প্রনয়াচেীয় 
তেক্-তেনেবলো প্রোে ওতরনব। 

 

    
 

    
 

  
  

মািা-শপিার 
ওপর 
যশিপরূনণর 
অথত প্রদান 
কশরবার আনদল 

  

৩৯। (১) পরানির তলওার তলশুর তবরুনদ্ধ যওাে তলশু যোী াবযস্ত 
আন ক্ষতঢগ্রস্ত তলশুর প্রতঢ তলশু-অোঢ ওঢৃব ও অতণবও ক্ষতঢপূরনডর চেয 
অনেল প্রোে ওরা আন তলশু-অোঢ যোী াবযস্ত তলশুর মাঢা-তপঢা 
এবং ঢাানের ঈভনয়র বঢব মানে ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ 
ণবা অআোেুক বা ববি তভভাবও বা, যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ পতরবানরর 
েযনও, ঈক্ত ক্ষতঢপূরনডর ণব অোনঢর মািযনম পতরনলানির চেয ঈক্ত 
অনেনল ুতেতেবিভানব ঈনিঔ ওতরনব, যতে,যক্ষত্রমঢ, তলশুটির- 

 

(ও) মাঢা-তপঢা, ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা অআোেুক 
বা ববি তভভাবও বা বতিবঢ পতরবানরর েযনও ঔুুঁতচয়া পায়া যায়;  

 

(ঔ) মাঢা-তপঢা, ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা অআোেুক 
বা ববি তভভাবও বা বতিবঢ পতরবানরর েয ক্ষতঢপূরনডর ণব 
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পতরনলানি অতণবওভানব চ্ছ ে; এবং  
 

(ক) মাঢা-তপঢা, ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা অআোেুক 
বা ববি তভভাবও বা বতিবঢ পতরবানরর েয তলশুর প্রতঢ যণাযণ যত্ন-
পতরঘযবায় বনা ওতরয়া ঢাানও পরাি ংখঝনে প্রভাতবঢ ওতরয়া 
ণানওে। 

 

(২) এআ িারার িীে অনেল প্রোনের তেতমত্ত, প্রনযাচয যক্ষনত্র, প্রনবলে 
ওমবওঢব ানও প্রনয়াচেীয় ঢণয ংগ্রনর চেয অোঢ তেনেবল প্রোে ওতরনঢ 
পাতরনব। 

 

(৩) তলশুর মাঢা-তপঢা, অআোেুক বা ববি তভভাবও তলশুর 
ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ বা বতিবঢ পতরবানরর েয ওঢৃব ও 
ক্ষতঢপূরনডর ণব প্রোনে পারকঢার ওারনড তলশুনও ওারােণ্ড প্রোে ওরা 
যাআনব ো। 

    
 

    
 

  
  

শবচানরর 
ফাফ ও মুশি 
ম্পনকত  িথয 

  

৪০। (১) তবঘার প্রতিয়া মাপ্ত আবার ৭ (াঢ) ওমবতেবনর মনিয 
তলশু-অোঢ তবঘানরর ফাফ ম্পনওব  তলশু, তলশুর মাঢা-তপঢা এবং 
ঢাানের ঈভনয়র বঢব মানে ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা 
অআোেুক বা ববি তভভাবও বা, যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ পতরবানরর েয, তলশুর 
অআেচীবী  প্রনবলে ওমবওঢব ানও ততঔঢভানব বতঢ ওতরনব। 

 

(২) যওাে তলশু মতুক্তপ্রাপ্ত আন তলশু-অোঢ ঢাার মুতক্ত প্রোনের ঢণয, 
ঢদ ওঢৃব ও তেিবাতরঢ পদ্ধতঢনঢ, তিেপ্তর, প্রনবলে ওমবওঢব া বা অআেচীবীর 
মািযনম ণবা রাতর ঈক্ত তলশু  ঢাার মাঢা-তপঢানও এবং ঢাানের 
ঈভনয়র বঢব মানে ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা 
অআোেুক বা ববি তভভাবও বা, যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ পতরবানরর েযনও 
বতঢ ওতরনব।  

 

(৩) যওাে মামায়, ঈপ-িারা (২) এর িীে, যওাে তলশু মুতক্তপ্রাপ্ত আন 
এবং ঈক্ত মামায় অআনের ংস্পনলব অা যওাে তলশু চতিঢ ণাতওন, 

তলশু-অোঢ ংতিি মতুক্ত প্রোনের ঢণযটি, ঢদ ওঢৃব ও তেিবাতরঢ পদ্ধতঢনঢ, 

তিেপ্তর, প্রনবলে ওমবওঢব া বা অআেচীবীর মািযনম ণবা রাতর 
অআনের ংস্পনলব অা তলশু  ঢাার মাঢা-তপঢানও এবং ঢাানের 
ঈভনয়র বঢব মানে ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা 
অআোেুক বা ববি তভভাবও বা, যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ পতরবানরর েযনও 
বতঢ ওতরনব। 
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আশপ ও 
পনুশবতনবচনা 

  

৪১। (১) যফৌচোরী ওাযবতবতিনঢ যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে, এআ অআনের 
িীে তলশু-অোঢ ওঢৃব ও প্রেত্ত অনেনলর তবরুনদ্ধ অনেল প্রোনের 
ঢাতরঔ আনঢ েতিও ৬০ (াঝ) তেনের মনিয াআনওাঝব  তবভানক অতপ 
ওরা যাআনব।  

 

 

 

(২) ঈপ-িারা (১) এ যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে, তলশু-অোঢ ওঢৃব ও 
প্রেত্ত যওাে অনেল াআনওাঝব  তবভানক পেুতববনবঘো (revision) ওতরবার 
ক্ষমঢানও কু্ষণ্ণ ওতরনব ো। 

 

(৩) এআ িারার িীে অতপ বা, যক্ষত্রমঢ, পুেতববনবঘোর অনবেে োতঔ 
ওরা আন ঈক্ত অনবেেটি োনয়নরর ঢাতরঔ আনঢ েতিও ৬০ (াঝ) 
তেনের মনিয ঈা তেষ্পতত্ত ওতরনঢ আনব। 

 

    
 

    
 

  
  

বফৌজদারী 
কাযতশবশির 
শবিানাবীর 
প্রনযাজযিা 

  

৪২। (১) এআ অআে বা আার িীে প্রডীঢ তবতিনঢ ুস্পি  তভন্নরূপ 
যওাে তবিাে ো ণাতওন, এআ অআনের িীে মামার তবঘার এবং 
ওাযবিারা গ্রনডর যক্ষনত্র, যফৌচোরী ওাযবতবতির তবিাোবী, যঢেরূ ম্ভব, 

প্রনযাচয  েুরড ওতরনঢ আনব। 

 

(২) ঈপ-িারা (১) এ যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে, এআ অআনের িীে 
ওৃঢ ও পরাি অমনযাকয আনব এবং এআ অআে বা আার িীে 
প্রডীঢ তবতিনঢ ুস্পি তবিাে ণাতওন ংতিি যক্ষনত্র ঈক্ত তবিাে েুরড 
ওতরনঢ আনব। 

 

    
 

    
 

  
  

বদাী াবযস্ত 
ইবার কারনণ 
অনযাগযিার 
অপারণ, 

ইিযাশদ   

৪৩। যওাে তলশু এআ অআে বা েয যওাে অআনের িীে যওাে 
পরানির োনয় যোী াবযস্ত আন- 

 

(ও) ঢাার যক্ষনত্র েণ্ডতবতির িারা ৭৫ বা যফৌচোরী ওাযবতবতির িারা 
৫৬৫ প্রনযাচয আনব ো; 
 

(ঔ) তঢতে রওাতর বা যবরওাতর যওাে তফন ঘাওতর পাআবার ণবা 
যওাে অআনের িীে যওাে তেববাঘনে প্রতঢদ্বতন্দঢা ওতরবার যক্ষনত্র নযাকয 
বতয়া তবনবতঘঢ আনবে ো। 
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ষ্ঠ অিযায়  

বগ্রফিার, িদন্ত, শবকল্প পন্থা, (Diversion) , এবং জাশমন  

  
  

বগ্রফিার, 

ইিযাশদ 

  

৪৪। (১) এআ িারায় যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে, ৯ (েয়) বৎনরর 
তেনম্নর যওাে তলশুনও যওাে বস্থানঢআ যগ্রফঢার ওরা বা, যক্ষত্রমঢ, অঝও 
রাঔা যাআনব ো।  

 

(২) েয যওাে অআনে যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে, যওাে তলশুনও 
তেবঢব েমূও অঝওানেল ংিান্ত যওাে অআনের িীে যগ্রফঢার বা অঝও 
ওরা যাআনব ো।  

 

(৩) তলশুনও যগ্রফঢার ওতরবার পর যগ্রফঢারওারী পুতল ওমবওঢব া 
যগ্রফঢানরর ওারড, স্থাে, তভনযানকর তবয়বস্ত্ত্ত, আঢযাতে ম্পনওব  
ঢাৎক্ষতডওভানব তলশুতবয়ও পুতল ওমবওঢব ানও বতঢ ওতরনবে এবং 
প্রাণতমওভানব ঢাার বয় তেিবারড ওতরয়া েতণনঢ ততপবদ্ধ ওতরনবে : 
 

ঢনব লঢব  ণানও যয, যগ্রফঢার ওতরবার পর যওাে তলশুনও াঢওিা বা 
যওামনর েতি বা রতল াকানো যাআনব ো।  

 

(৪) ঈপ-িারা (৩) এর িীে বয় তেিবারনডর যক্ষনত্র পুতল ওমবওঢব া 
চন্ তেবন্ধে েে ণবা, ঈক্ত েনের বঢব মানে সু্ক াটিব তফনওঝ বা 
সু্কন ভতঢব র ময় প্রেত্ত ঢাতরঔ প্রাতেও েতাতে ঈদ খাঝেপূববও 
যাঘাআ-বাঙাআ ওতরয়া ঢাার বয় ততপবদ্ধ ওতরনবে: 
 

ঢনব লঢব  ণানও যয, যযনক্ষনত্র পুতল ওমবওঢব ার তেওঝ প্রঢীয়মাে য় যয, 

ংতিি বযতক্ত এওচে তলশু তওন্তু ম্ভাবয ও যঘিা ওতরয়া োততও 
প্রমাড দ্বারা ঢাা তেতিঢ য়া যায় ো, যআনক্ষনত্র ঈক্ত বযতক্তনও এআ 
অআনের তবিাে েুযায়ী তলশু তানব কডয ওতরনঢ আনব। 

 

(৫) ংতিি ণাোয় তলশুর চেয ঈপনযাকী যওাে তেরাপে স্থাে ো ণাতওন 
যগ্রফঢানরর পর আনঢ অোনঢ াতচর ো ওরা ময় পযবন্ত তলশুনও 
তেরাপে স্থানে অঝও রাতঔবার বযবস্থা গ্রড ওতরনঢ আনব :  
 

ঢনব লঢব  ণানও যয, তেরাপে স্থানে অঝও রাতঔবার যক্ষনত্র তলশুনও প্রাপ্তবয়স্ক 
বা আনঢামনিযআ যোী াবযস্ত আয়ানঙে এআরূপ যওাে তলশু বা পরািী 
এবং অআনের ংস্পনলব অা যওাে তলশুর তঢ এওনত্র রাঔা যাআনব ো। 
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মািা-শপিা ও 
প্রনবলন 
কমতকিত ানক 
অবশিকরণ 

  

৪৫। (১) যওাে তলশুনও যগ্রফঢানরর পর যগ্রফঢারওারী ওমবওঢব া ওঢৃব ও 
ণাোয় অেয়ে ওতরন তলশুতবয়ও পুতল ওমবওঢব া, ঘঢুণব িযানয় বতডবঢ 
তবিাোবীনও কু্ষণ্ণ ো ওতরয়া, তবতি দ্বারা তেিবাতরঢ পদ্ধতঢনঢ- 

 

(ও) তলশুর মাঢা-তপঢা এবং ঢাানের ঈভনয়র বঢব মানে ঢত্ত্বাবিােওারী 
তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা অআোেুক বা ববি তভভাবও বা যক্ষত্রমঢ, 

বতিবঢ পতরবানরর েযনও;  

 

(ঔ) প্রনবলে ওমবওঢব ানও; এবং 
 

(ক) প্রনয়াচনে, তেওঝস্থ যবাটব নও;- 

 

ঈক্ত যগ্রফঢার ম্পনওব  বতঢ ওতরনবে। 

 

(২) ঈপ-িারা (১) এর তবিাে েুযায়ী তলশুর মাঢা-তপঢা এবং 
ঢাানের ঈভনয়র বঢব মানে ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা 
অআোেুক বা ববি তভভাবও বা যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ পতরবানরর েয এবং 
প্রনবলে ওমবওঢব া বা যক্ষত্রমঢ, যবাটব নও বতঢ ওরা ম্ভব ো আন ংতিি 
তলশুনও অোনঢ াতচর ওতরবার প্রণম তেবন ঈক্তরূপ তবিাে েুরড 
ো ওতরবার ওারড ংবতঢ এওটি প্রতঢনবেে তলশুতবয়ও পুতল ওমবওঢব া 
ওঢৃব ও অোনঢ োতঔ ওতরনঢ আনব। 

 

    
 

    
 

  
  

িদন্ত 

  

৪৬। এআ অআে বা আার িীে প্রডীঢ তবতিনঢ সু্পি  তভন্নরূপ যওাে 
তবিাে ো ণাতওন, এআ অআনের িীে ও ঢেন্ত ওাযবিম পতরঘাোর 
যক্ষনত্র, যফৌচোতর ওাযবতবতির তবিাোবী, যঢেরূ ম্ভব, প্রনযাচয  েুরড 
ওতরনঢ আনব। 

 

    
 

    
 

  
  

জবানবন্দী, 
িকীকরণ ও 
মুশি 

  

৪৭। (১) তলশুর মাঢা-তপঢা এবং ঢাানের ঈভনয়র বঢব মানে 
ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা অআোেুক বা ববি 
তভভাবও বা যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ পতরবানরর েয এবং প্রনবলে ওমবওঢব া বা 
মাচওমীর ঈপতস্থতঢনঢ তলশুতবয়ও পতুল ওমবওঢব া তলশুর চবােবন্নী 
গ্রড ওতরনবে। 

 

(২) তলশুর তবরুনদ্ধ অেীঢ তভনযানকর প্রওৃতঢ  তলশুর মােতও  
অণব-ামাতচও বস্থা তবনবঘোয় আয়া তলশুতবয়ও পুতল ওমবওঢব া- 
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(ও) ংতিি তলশু, তলশুর মাঢা-তপঢা এবং ঢাানের ঈভনয়র বঢব মানে 
ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা অআোেুক বা ববি 
তভভাবও বা, যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ পতরবানরর েয এবং প্রনবলে ওমবওঢব া বা 
মাচওমীর ঈপতস্থতঢনঢ তলশুনও ততঔঢ বা যমৌতঔও ঢওীওরনডর পর 
মুতক্ত প্রোে ওতরনঢ পাতরনবে, যাা তলশুর তবরুনদ্ধ যরওটব  তানব কডয 
আনব ো; বা  
 

(ঔ) তবওল্প পন্থায় যপ্ররড ওতরনঢ পাতরনবে।  

    
 

    
 

  
  

শবকল্প পন্থা 
(diversion) 

  

৪৮। (১) এআ অআনের ঈনেলয পূরডওনল্প অআনের তঢ ংখানঢ চতিঢ 
তলশুনও যগ্রফঢার বা অঝনওর পর আনঢ তবঘার ওাযবিনমর যযনওাে পযবানয় 
অেুষ্ঠাতেও তবঘার ওাযবিনমর পতরবনঢব , তলশুর পাতরবাতরও, ামাতচও, 

াংসৃ্কতঢও, অতণবও, েৃঢাতত্ত্বও, মেস্তাতত্ত্বও  তলক্ষাকঢ পঝভূতম তবনবঘোপূববও, 

তবনরািীয় তবয় মীমাংা ঢাার নববাত্তম স্বাণব তেতিঢওনল্প তবওল্প পন্থা 
(diversion) গ্রড ওরা যাআনব।  

 

(২) যফৌচোতর ওাযবতবতি বা অপাঢঢঃ ববৎ েয যওাে অআনে তভন্নঢর 
যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে, তলশুর যগ্রফঢানরর পর আনঢ তবঘার 
ওাযবিনমর যযনওাে পযবানয়, তলশুতবয়ও পুতল ওমবওঢব া বা, যক্ষত্রমঢ, তলশু-
অোঢ অেুষ্ঠাতেও তবঘার প্রতিয়ার পতরবনঢব  তবওল্প ঈপানয় তবনরাি 
তেষ্পতত্তর তেতমত্ত তবওল্প পন্থা গ্রনডর চেয তবয়টি প্রনবলে ওমবওঢব ার 
তেওঝ যপ্ররড ওতরনঢ পাতরনব।  

 

(৩) ঈপ-িারা (২) এর িীে তবওল্প পন্থা গ্রড ওরা আন ংতিি 
তলশু, ঢাার মাঢা-তপঢা এবং ঢাানের ঈভনয়র বঢব মানে ঢত্ত্বাবিােওারী 
তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা অআোেুক বা ববি তভভাবও বা, যক্ষত্রমঢ, 

বতিবঢ পতরবানরর েয তবওল্প পন্থার লঢব  প্রতঢপাে ওতরনঢনঙ তও ো 
প্রনবলে ওমবওঢব া ঢাা ক্ষয রাতঔনবে এবং তবয়টি, ময় ময়, 

তলশুতবয়ও পুতল ওমবওঢব া বা, যক্ষত্রমঢ, তলশু-অোঢনও বতঢ 
ওতরনবে। 

 

(৪) তলশু, ঢাার মাঢা-তপঢা এবং ঢাানের ঈভনয়র বঢব মানে 
ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা অআোেুক বা ববি 
তভভাবও বা, যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ পতরবানরর েয তবওল্প পন্থার যওাে লঢব  
ভে ওতরন প্রনবলে ওমবওঢব া তবয়টি ঢাৎক্ষতডওভানব ততঔঢ অওানর 
তলশুতবয়ও পুতল ওমবওঢব া বা, যক্ষত্রমঢ, তলশু-অোঢনও বতঢ 
ওতরনবে। 
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(৫) তবওল্প পন্থা গ্রনডর প্রতিয়া  পদ্ধতঢ তবতি দ্বারা তেিবাতরঢ আনব। 

 

(৬) এআ িারার ঈনেলয পরূডওনল্প তিেপ্তর তবওল্প পন্থা বাস্তবায়নের চেয 
যণাযণ যুনকাপনযাকী  বাস্তবায়েনযাকয ওাযবিম গ্রড ওতরনঢ পাতরনব। 

    
 

    
 

  
  

পাশরবাশরক 
নেন 

  

৪৯। (১) িারা ৪৮ এর িীে তবওল্প পন্থা গ্রড ওরা আন প্রনবলে 
ওমবওঢব া ংতিি তবনরাি গ্রাতিওার তভতত্তনঢ পাতরবাতরও নম্মে 
অনয়াচনের মািযনম তেষ্পতত্তর চেয ঈনেযাক গ্রড ওতরনঢ পাতরনবে।  

 

(২) পাতরবাতরও নম্মনে ংলগ্রডওারীকড মনছাঢার তভতত্তনঢ নম্মনের 
ওাযবপদ্ধতঢ তেিবারড  েুরড ওতরয়া তলশুর নববাত্তম স্বাণব তেতিঢওনল্প 
পতরওল্পো গ্রড ওতরনঢ পাতরনবে যাা তলশু-অোঢ বা, যক্ষত্রমঢ, 

তলশুতবয়ও পুতল ওমবওঢব ানও বতঢ ওতরনঢ আনব।  

 

(৩) যওাে তবনল যক্ষনত্র যওাে তলশুনও তবওল্প পন্থায় যপ্ররনডর ময় তলশু-
অোঢ বা যক্ষত্রমঢ, তলশুতবয়ও পতুল ওমবওঢব া পাতরবাতরও নম্মনের 
চেয প্রনয়াচেীয় পদ্ধতঢ তেিবারড ওতরয়া তেনঢ পাতরনব এবং প্রনবলে 
ওমবওঢব া যআ যমাঢানবও পাতরবাতরও নম্মনের অনয়াচে ওতরনবে।  

 

(৪) তলশু, বা ঢাার মাঢা-তপঢা এবং ঢাানের ঈভনয়র বঢব মানে 
ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা অআোেুক বা ববি 
তভভাবও বা, যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ পতরবানরর েয পাতরবাতরও নম্মনে 
কৃীঢ যওাে তদ্ধানন্তর লঢব  ভে বা প্রতঢপাে ওতরনঢ বযণব আন প্রনবলে 
ওমবওঢব া ঈা ততঔঢভানব তলশু-অোঢ বা, যক্ষত্রমঢ, তলশুতবয়ও পুতল 
ওমবওঢব ানও বতঢ ওতরনবে। 

 

(৫) পাতরবাতরও নম্মনে ংলগ্রডওারীকড ঐওমনঢযর তভতত্তনঢ যওাে 
তদ্ধানন্ত ঈপেীঢ আনঢ বযণব আন নম্মেটি বাতঢ আয়া যাআনব এবং 
তভন্নরূপ এওটি তবওল্প পন্থা গ্রনডর তেতমত্ত প্রনবলে ওমবওঢব া তবয়টি তলশু-
অোঢ বা, যক্ষত্রমঢ, তলশুতবয়ও পুতল ওমবওঢব ার তেওঝ যফরঢ 
পাঞাআনবে।  

 

(৬) পাতরবাতরও নম্মনের ওাযবিমমূ যকাপেীয় বতয়া তবনবতঘঢ আনব 
এবং ঈক্ত নম্মনে ংলগ্রডওারী যওাে বযতক্তর যওাে বক্তবয পরবঢীনঢ 
যওাে অোনঢর তবঘার ওাযবিনম াক্ষয তানব বযবার ওরা যাআনব ো। 
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শবকল্প পন্থার 
বময়াদ 

  

৫০। (১) এআ অআে  ঢেিীে প্রডীঢ তবতি েযুায়ী তলশু-অোঢ বা, 
যক্ষত্রমঢ তলশুতবয়ও পুতল ওমবওঢব া ওঢৃব ও তেিবাতরঢ যময়ানের মনিয 
তবওল্প পন্থা গ্রড  মাপ্ত ওতরনঢ আনব। 

 

(২) পরাি ংখঝেওারী তলশু তবওল্প পন্থা বম্বনে আতঢবাঘও ািা 
প্রোে ওতরন, তবওল্প পন্থা তেতেবি যময়ানের পূনববআ মাপ্ত ওরা যাআনব। 

 

    
 

    
 

  
  

শবকল্প পন্থার 
লিত  ভি বা 
শবকল্প পন্থার 
আনদল পানন 
বযথতিা 

  

৫১। এআ অআনের তবিাে েুানর প্রনবলে ওমবওঢব ার প্রতঢনবেে প্রাপ্ত আয়া 
বা েয যওােভানব যতে তলশু-অোঢ বা, যক্ষত্রমঢ তলশুতবয়ও পুতল 
ওমবওঢব ার তেওঝ আা প্রঢীয়মাে য় যয, তলশু, তলশুর মাঢা-তপঢা এবং 
ঢাানের ঈভনয়র বঢব মানে ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা 
অআোেুক বা ববি তভভাবও বা, যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ পতরবানরর েয তবওল্প 
পন্থার লঢব  ভে ওতরয়ানঙে বা তবওল্প পন্থা ংিান্ত যওাে অনেল 
প্রতঢপানে বযণব আয়ানঙে, ঢাা আন তবয়টি তবতি দ্বারা তেিবাতরঢ 
পদ্ধতঢনঢ যাঘাআপূববও তলশু-অোঢ বা, যক্ষত্রমঢ তলশুতবয়ও পুতল 
ওমবওঢব া- 

 

(ও) পতরবতঢব ঢ লনঢব  এওআ িরনের অনেল প্রোে ওতরনঢ পাতরনব;  

 

(ঔ) তলশুটিনও যগ্রফঢার ওতরবার চেয যগ্রফঢাতর পনরায়াো চাতর ওতরনঢ 
পাতরনব;  

 

(ক) তলশুটিনও তলশু-অোনঢ বা ণাোয় াতচর আবার চেয ততঔঢ 
যোটিল প্রোে ওতরনঢ পাতরনব;  

 

(খ) রাষ্ট্রপনক্ষর অআেচীবীর তেওঝ ংতিি তলশুর তবরুনদ্ধ তবঘার প্রতিয়া 
অরম্ভ ওতরবার চেয েতণ যপ্ররড ওতরনঢ পাতরনব;  

 

(গ) তলশুটিনও প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠানে যপ্ররনডর চেয অনেল প্রোে ওতরনঢ 
পাতরনব; ণবা  
 

(ঘ) এআ অআনের িীে েয যওাে অনেল প্রোে ওতরনঢ পাতরনব। 

 

    
 

    
 

  
  

জাশমন, ইিযাশদ 
  
৫২। (১) যফৌচোতর ওাযবতবতি বা অপাঢঢঃ ববৎ েয যওাে অআে 
বা এআ অআনের েয যওাে তবিানে তভন্নরূপ যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে,  
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যওাে তলশুনও যগ্রফঢার ওতরবার পর এআ অআনের িীে মুতক্ত প্রোে বা 
তবওল্প পন্থায় যপ্ররড ওরা ণবা ঢাৎক্ষতডওভানব অোনঢ াতচর ওরা 
ম্ভবপর ো আন তলশুতবয়ও পুতল ওমবওঢব া তলশুটিনও, যক্ষত্রমঢ, ঢাার 
মাঢা-তপঢা এবং ঢাানের ঈভনয়র বঢব মানে ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও 
বা ওঢৃব পক্ষ ণবা অআোেুক বা ববি তভভাবও বা, যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ 
পতরবানরর েয বা প্রনবলে ওমবওঢব ার ঢত্ত্বাবিানে লঢব   চামােঢ 
ানপনক্ষ, ণবা, লঢব   চামােঢ বযঢীঢ চাতমনে মুতক্ত প্রোে ওতরনঢ 
পাতরনবে।  

 

(২) ঈপ-িারা (১) এর িীে যওাে তলশুনও চাতমনে মুতক্ত প্রোনের 
যক্ষনত্র ংতিি পরাি চাতমেনযাকয বা চাতমে নযাকয তও ো ঢাা 
তলশুতবয়ও পুতল ওমবওঢব া তবনবঘোয় আনবে ো।  

 

(৩) ঈপ-িারা (২) এ যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে, পরানির প্রওৃতঢ 
গুরুঢর বা খডৃয প্রওৃতঢর আন বা চাতমে প্রোে ওরা আন ঈা তলশুর 
নববাত্তম স্বানণবর পতরপন্থী আন বা চাতমে প্রোে ওরা আন ংতিি তলশু 
যওাে কুঔযাঢ পরািীর াঘযব াভ ওতরনঢ পানর বা বেতঢও তবপনের 
ম্মুঔীে আনঢ পানর বা চাতমে প্রোে ওরা আন েযায় তবঘানরর ঈনেলয 
বযাঢ আবার অলঙ্কা ণাতওন তলশুতবয়ও পুতল ওমবওঢব া ংতিি তলশুনও 
চাতমে বা মুতক্ত প্রোে ওতরনবে ো। 

 

(৪) যগ্রফঢারওৃঢ তলশুনও ঈপ-িারা (৩) এর িীে চাতমনে মুতক্ত প্রোে 
ওরা ো আন তলশুতবয়ও পুতল ওমবওঢব া, যগ্রফঢানরর পর অোনঢ 
ঈপস্থাপনের চেয প্রনয়াচেীয় ভ্রমড ময় বযঢীঢ, ২৪ (ঘতববল) খন্টার 
মনিয ংতিি তলশুনও তেওঝস্থ তলশু-অোনঢ াতচর ওতরবার বযবস্থা গ্রড 
ওতরনবে। 

 

(৫) ণাো আনঢ চাতমেপ্রাপ্ত য় োআ এমে যওাে তলশুনও তলশু-অোনঢ 
ঈপস্থাপে ওরা আন তলশু-অোঢ ঢাানও চাতমে প্রোে ওতরনব বা 
তেরাপে স্থানে বা তলশু ঈন্নয়ে যওনন্ধ অঝও রাতঔবার অনেল প্রোে 
ওতরনব। 

    
 

    
 

  
  

আইননর 
ংস্পনলত আা 
শলশু ম্পনকত  
অবশি 
কশরবার দাশয়ত্ব 

  

৫৩। যওাে বযতক্ত যতে যতুক্তেঢভানব তবশ্বা ওনরে যয, যওাে তলশু 
পরািমূও খঝোর তলওার বা যওাে পরানির াক্ষী ঢাা আন তঢতে 
ঈা তলশুতবয়ও পতুল ওমবওঢব া, প্রনবলে ওমবওঢব া বা মাচওমীনও 
বতঢ ওতরনবে এবং ঈক্ত যক্ষনত্র ংতিি তলশুতবয়ও পুতল ওমবওঢব া, 
প্রনবলে ওমবওঢব া বা মাচওমী ঈক্ত তলশুর াতববও তেরাপত্তার তবনয় 
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প্রনয়াচেীয় বযবস্থা গ্রড ওতরনবে। 

    
 

    
 

  
  

আইননর 
ংস্পনলত আা 
শলশুর বযনে 
শবনল বযবিা ও 
ুরযা 

  

৫৪। (১) তবঘার প্রতিয়ার ও পযবানয় অআনের ংস্পনলব অা তলশুর 
মযবাোর প্রতঢ শ্রদ্ধা প্রেলবে, পাতরপাতশ্ববও বস্থা, বয়, তে এবং ক্ষমঢা  
পতরপক্কঢার তবয়মূ তবনবঘোয় আনঢ আনব।  

 

(২) তলশুতবয়ও পতুল ওমবওঢব া ওঢৃব ও তবনল তলশুবান্ধব পতরনবনল 
অআনের ংস্পনলব অা তলশুর াক্ষাৎওার গ্রড ওতরনঢ আনব :  
 

ঢনব লঢব  ণানও যয, যমনয় তলশুর যক্ষনত্র ঈক্ত তলশুর মাঢা-তপঢা ণবা 
ঢাানের বঢব মানে ঢত্ত্বাবিায়ও তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা অআোেুক 
বা ববি তভভাবও বা বতিবঢ পতরবানরর েয এবং প্রনবলে ওমবওঢব ার, 

যাানের ঈপতস্থতঢনঢ তলশু াক্ষাৎওার প্রোনে রাতচ ণানও বা স্বাচ্ছন্ননবাি 
ওনর, ঈপতস্থতঢনঢ এওচে মতা পুতল ওমবওঢব া ওঢৃব ও াক্ষাৎওার গ্রড 
ওতরনঢ আনব।  

 

 

 

(৩) অআনের ংস্পনলব অা তলশুর নববাত্তম স্বাণব তবনবঘো ওতরয়া তলশুর 
ুরক্ষা  যকাপেীয়ঢা তেতিঢ ওতরবার চেয তলশু-অোঢ তেম্নবতডবঢ এও 
বা এওাতিও পেনক্ষপ গ্রড ওতরবার তেতমত্ত অনেল প্রোে ওতরনঢ পাতরনব, 

যণা :  
 

(ও) তবঘার প্রতিয়ার তঢ ংতিি অআনের ংস্পনলব অা তলশুর ও 
ঢণয যকাপে রাঔা এবং এমে যওাে ঢণয প্রওাল ো ওরা, যাার মািযনম 
ংতিি তলশুটিনও লোক্ত ওরা যায়; 

 

(ঔ) াক্ষয প্রোেওারী তলশুর ঙতব বা বেতও বডবো যকাপে ওতরবার 
ঈনেযাক গ্রড ণবা তলশুর ক্ষতঢ প্রতঢনরাি ওতরবার চেয, প্রাপযঢা ানপনক্ষ, 

তেম্নবতডবঢ পদ্ধতঢনঢ তলশুর াক্ষয গ্রড ওরা:- 

 

() পেব ার অিান;  

 

(অ) শুোতের পূনবব তলশু-াক্ষীর তভতটওৃঢ াক্ষয গ্রনডর মািযনম, ঢনব 
ঈক্ত যক্ষনত্র াক্ষয গ্রডওান অামীপনক্ষর অআেচীবীর ঈপতস্থতঢ এবং 
ংতিি তলশুনও যচরা ওতরবার ুনযাক প্রোে ওতরনঢ আনব;  

 

(আ) এওচে যযাকযঢাম্পন্ন  ঈপযুু্ক্ত মিযস্থঢাওারীর মািযনম;  
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(ই) দ্বারবদ্ধ (Camera Trial) তিনবলে পতরঘাোর মািযনম; বা 
 

(ঈ) তভতট তংনওচ পদ্ধতঢ ঘাু আন ঈক্ত পদ্ধতঢনঢ; 

 

(ক) অামীর ঈপতস্থতঢনঢ তলশু াক্ষয প্রোনে ম্মতঢ জ্ঞাপে ওতরন বা 
যতে এআরূপ প্রঢীয়মাে য় যয, ঈক্ত বযতক্তর ঈপতস্থতঢনঢ তলশুটি ঢয ওণা 
বতনঢ বািাগ্রস্ত আনঢ পানর, ঢাা আন অামীনও ামতয়ওভানব পুতনলর 
যফাচনঢ অোঢ পতরঢযানকর অনেল প্রোে ওরা; ঢনব ঈক্ত যক্ষনত্র 
অামী পনক্ষর অআেচীবীনও অোঢ ওনক্ষ ঈপতস্থঢ ণাতওনঢ এবং তলশুনও 
প্রশ্ন ওতরবার ুনযাক প্রোে ওতরনঢ আনব;  

 

(খ) তলশুর াক্ষয গ্রনডর ময় তবরতঢর ুনযাক প্রোে ওরা; 
 

(গ) তলশুর বয়  পতরপক্কঢার তঢ ামঞ্জযপূডব তেে  ঢাতরনঔ 
শুোতের ময়ূতঘ তেিবারড ওরা; এবং 
 

(ঘ) মামার াক্ষী বা তভওটিম তানব াক্ষয প্রোেওান, াক্ষয প্রোনের 
পূনবব  পনর তলশুনও ঢাার তভভাবও প্রনয়াচেীয় তেরাপত্তা প্রোে 
ওরা; বা  
 

(ঙ) তলশুর নববাত্তম স্বাণব এবং অামীর তিওার তবনবঘোয় অতেয়া 
অোঢ যযআরূপ তবনবঘো ওতরনব, যআরূপ েয যওাে পদ্ধতঢ বম্বে 
ওরা। 

 

(৪) ঈপ-িারা (৩) এ যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে, অআনের ংস্পনলব 
অা তলশুর নববাত্তম স্বাণব তবনবঘো ওতরয়া তলশুর ুরক্ষা তেতিঢ ওতরবার 
চেয তলশু-অোঢ পদ্ধতঢ তেিবারডপূববও তবওল্প পদ্ধতঢনঢ তবনরাি মীমাংার 
চেয অনেল প্রোে ওতরনঢ পাতরনব। 

    
 

    
 

  

প্তম অিযায় 

আইনগি প্রশিশনশিত্ব ও ায়িা  

  
  

আইনগি 
প্রশিশনশিত্ব, 

ইিযাশদ 
  

৫৫। (১) অআনের তঢ ংখানঢ চতিঢ তলশু এবং অআনের ংস্পনলব 
অা তলশুর পনক্ষ অআেকঢ প্রতঢতেতিত্ব বযঢীঢ যওাে অোঢ যওাে 
মামার তবঘার ওাযব পতরঘাো ওতরনব ো। 

 

(২) তলশু ঢাার অআেকঢ প্রতঢতেতিনও তেনচর ভাায় এবং, যক্ষত্রমঢ, 

বযাঔযাওারীর াানযয প্রনয়াচেীয় মঢামঢ প্রোে ওতরবার তিওার ংরক্ষড 
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ওতরনব।  

 

(৩) তলশুর মাঢা-তপঢা এবং ঢাানের ঈভনয়র বঢব মানে ঢত্ত্বাবিােওারী 
তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা অআোেুক বা ববি তভভাবও বা, যক্ষত্রমঢ, 

বতিবঢ পতরবানরর েয ওঢৃব ও যওাে অআেচীবী তেনয়াক ওরা ো আন 
ণবা মাঢা-তপঢা ণবা ঢাানের বঢব মানে ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও 
বা ওঢৃব পক্ষ ণবা অআোেুক বা ববি তভভাবও বা বতিবঢ পতরবানরর 
েয ো ণাতওন ণবা অআেচীবী তেনয়ানকর অতণবও ামণবয ো ণাতওন, 

তলশু-অোঢ যচা অআেকঢ ায়ঢা প্রোে ওতমটি বা, যক্ষত্রমঢ, ুতপ্রম 
যওাঝব ’ এর ঢাতওাভুক্ত বা পযানেভুক্ত অআেচীবীকনডর মিয আনঢ এওচে 
ঈপযুক্ত অআেচীবীনও মামার ওাযবিম পতরঘাোর চেয োতয়ত্ব প্রোে 
ওতরবার নক্ষয অআেকঢ ায়ঢা প্রোে অআে, ২০০০ এবং ঈার িীে 
প্রডীঢ তবতিমাা, প্রতবিােমাা  েীতঢমাা েুানর যণাযণ বযবস্থা গ্রড 
ওতরনব। 

    
 

    
 

  
  

আইনগি 
প্রশিশনশির 
উপশিশি 

  

৫৬। (১) িারা ৫৫ এর ঈপ-িারা (৩) এর িীে তলশুর পনক্ষ তেযুক্ত 
অআেচীবীনও ংতিি মামার ও শুোেীনঢ বলযআ াতচর ণাতওনঢ 
আনব এবং যুতক্তেঢ যওাে ওারনড তঢতে মামা পতরঘাো ওতরনঢ 
পরাক আন ঈক্ত পারকঢার ওারড তবয়টি ততঔঢভানব, যুতক্তেঢ 
মনয়, ঢাার প্রতঢতেতি, তলশুর মাঢা-তপঢা ণবা ঢাানের ঈভনয়র 
বঢব মানে ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা অআোেুক বা 
ববি তভভাবও বা যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ পতরবানরর েয বা প্রনবলে 
ওমবওঢব ার মািযনম ংতিি অোঢনও বতঢ ওতরনঢ আনব।  

 

(২) যওাে অআেচীবী ঈপ-িারা (১) এর িীে ঢাার পরাকঢার 
তবয়টি অোঢনও বতঢ ওতরন, ঈক্ত যক্ষনত্র এওচে েূঢে অআেচীবী 
তেযুক্ত ো য়া পযবন্ত, ংতিি মামার শুোতে স্থতকঢ ণাতওনব :  
 

ঢনব লঢব  ণানও যয, েূঢে অআেচীবী তেনয়ানকর যক্ষনত্র ংতিি যচা’র 
যচা অআেকঢ ায়ঢা ওতমটি যওােিনমআ ৩০ (তত্রল) তেনের তঢতরক্ত 
ময় তঢিান্ত ওতরনব ো। 

 

(৩) তলশুর পনক্ষ তলশুর মাঢা-তপঢা ণবা ঢাানের ঈভনয়র বঢব মানে 
ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা অআোেুক বা ববি 
তভভাবও বা, যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ পতরবানরর েয ওঢৃব ও অআেচীবী তেনয়াক 
ওরা আন ংতিি অআেচীবীনও ংতিি মামার ও শুোতেনঢ বলযআ 
াতচর ণাতওনঢ আনব :  
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ঢনব লঢব  ণানও যয, ংতিি অআেচীবী, প্রনয়াচনে, যুতক্তেঢ ওারনড, তলশু 
অোনঢর েুমতঢ ানপনক্ষ, মামার শুোেী আনঢ বযাতঢ যাতঘনঢ 
পাতরনবে। 

    
 

    
 

  
  

অপযতাপ্ত 
আইনগি 
প্রশিশনশিত্ব ও 
অদাচরণ 

  

৫৭। তলশুর পনক্ষ তেনয়াকপ্রাপ্ত অআেচীবী যতুক্তেঢ ওারড বযঢীঢ বারংবার 
অোনঢ েুপতস্থঢ ণাতওন বা মামা পতরঘাোয় ঢাার ুস্পি 
কাতফতঢ পতরতক্ষঢ আন তলশু-অোঢ ঢাানও ঈক্ত মামা পতরঘাোর 
োতয়ত্ব আনঢ বযাতঢ প্রোে ওতরয়া তবয়টি োঘরড কনডয যণাযণ 
অআেকঢ বযবস্থা গ্রনডর চেয যচা অআেকঢ ায়ঢা প্রোে ওতমটির 
যঘয়ারমযােনও এবং, যক্ষত্রমঢ, বাংানেল বার ওাঈতন্প  ংতিি অআেচীবী 
তমতঢনও তেনেবলো প্রোে ওতরনব এবং ঈক্তরূপ তেনেবলোর অনানও কৃীঢ 
বযবস্থা ম্পনওব  অোঢনও তেনেবলো প্রোনের ঢাতরঔ আনঢ েতিও ৩০ 
(তত্রল) তেনের মনিয বতঢ ওতরবার তবয়টি ঈনিঔ ওতরনব। 

 

    
 

    
 

  
  

ুরযামূক 
পদনযপ 

  

৫৮। তবঘার প্রতিয়ার যযনওাে পযবানয় অআনের ংস্পনলব অা তলশু বা, 
যক্ষত্রমঢ, অআনের তঢ ংখানঢ চতিঢ তলশুর ক্ষতঢর ম্ভাবো রতয়ানঙ 
বতয়া প্রঢীয়মাে আন ংতিি তলশুর ঢত্ত্বাবিােওারী ওঢৃব পক্ষ ঈক্ত তলশুর 
চেয তেম্নবতডবঢ তেরাপত্তামূও বযবস্থা গ্রড ওতরনব, যণা :- 

 

(ও) ংতিি তলশুর তঢ তভযুক্ত বযতক্তর রাতর াক্ষাৎ পতরার ওরা;  
 

(ঔ) পুতল বা েয ংস্থার মািযনম ংতিি তলশুর তেরাপত্তা তবিাে এবং 
ঈক্ত তলশু যওাণায় বস্থাে ওতরনঢনঙ ঢাা যকাপে রাঔা;  
 

(ক) অোঢ বা পুতনলর তেওঝ ংতিি তলশুর এবং, প্রনয়াচনে, তলশুর 
পতরবানরর েযনের ও পযবানয় যনণাপযুক্ত তেরাপত্তার চেয অনবেে 
ওরা। 

 

    
 

    
 

  

অষ্টম অিযায় 

শলশু উন্নয়ন বকন্দ্র এবং প্রিযশয়ি প্রশিষ্ঠান  

  
  

শলশু উন্নয়ন 
বকন্দ্র প্রশিষ্ঠা ও 
প্রিযয়ন 

  

৫৯। (১) রওার, তবঘার প্রতিয়ায় অঝওানেলপ্রাপ্ত তলশু এবং তবঘানরর 
অঢািীে তলশুর অবাে, ংনলািে  ঈন্নয়নের নক্ষ, তেনভনে, 

প্রনয়াচেীয় ংঔযও তলশু ঈন্নয়ে যওন্ধ প্রতঢষ্ঠা  রক্ষডানবক্ষড ওতরনব। 
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(২) ঈপ-িারা (১) এর প্রাতেওঢানও কু্ষণ্ণ ো ওতরয়া রওার, যযনওাে 
ময়, ঈার যযনওাে আেতস্টটিঈঝ বা প্রতঢষ্ঠােনও তলশু পরািীনেরনও 
বস্থানের চেয ঈপযুক্ত মনমব প্রঢযয়ে ওতরনঢ পাতরনব।  

 

(৩) রওার ঈপ-িারা (১) এর িীে প্রতঢতষ্ঠঢ বা, যক্ষত্রমঢ, ঈপ-িারা 
(২) এর িীে প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠানে অকঢ  বস্থােরঢ তলশুনের 
অবাে, ংনলািে, ঈন্নয়ে, রক্ষডানবক্ষড এবং পতরঘাোর তেতমত্ত েীতঢমাা 
প্রডয়ে বা, ময় ময়, পতরপত্র চাতর ওতরনব। 

    
 

    
 

  
  

ববরকাশর 
উনদযানগ 
প্রিযশয়ি 
প্রশিষ্ঠান 

  

৬০। রওার, রওাতর যকনচনঝ প্রজ্ঞাপে দ্বারা, যওাে বযতক্ত, প্রতঢষ্ঠাে বা 
ংস্থানও তবতি দ্বারা তেিবাতরঢ পদ্ধতঢ বা েীতঢমাার অনানও, এআ অআনের 
ঈনেলযপূরডওনল্প প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠাে তানব যবরওাতর প্রতঢষ্ঠাে স্থাপে  
পতরঘাো ওতরবার নক্ষয, তেিবাতরঢ লঢব পরূড ানপনক্ষ, েুমতঢ প্রোে 
ওতরনঢ পাতরনব। 

 

    
 

    
 

  
  

ববি প্রিযয়নপে 
বযিীি প্রশিষ্ঠান 
পশরচানার দণ্ড 

  

৬১। ববি প্রঢযয়েপত্র বযঢীঢ িারা ৬০ এ ঈতিতঔঢ যওাে প্রতঢষ্ঠাে 
পতরঘাো ওরা বা তবতি দ্বারা তেিবাতরঢ লঢব  পূরড ওতরনঢ বযণব যওাে 
প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠানের পতরঘাো বযাঢ রাঔা এআ অআনের িীে পরাি 
তানব কডয আনব এবং ঈক্তরূপ পরানির চেয ংতিি প্রতঢষ্ঠানের 
মাতও, পতরঘাও বা ওমবওঢব া ৫ (পাুঁঘ) মা পযবন্ত ওারােণ্ড বা ৫০,০০০ 
(পিাল াচার) ঝাওা ণবেনণ্ড েতণ্ডঢ আনবে। 

 

    
 

    
 

  
  

প্রিযশয়ি 
প্রশিষ্ঠানন 
অবিানরি 
শলশুনদর শবনয় 
অশিদপ্তরনক 
অবশিকরণ 

  

৬২। িারা ৫৯ এবং ৬০ এর িীে রওাতর বা, যক্ষত্রমঢ, যবরওাতরভানব 
প্রতঢতষ্ঠঢ  পতরঘাতঢ প্রনঢযও প্রতঢষ্ঠাে প্রতঢটি তলশুর োম, তে, বয়  
ঈক্ত প্রতঢষ্ঠানে তলশুনও গ্রড ওতরবার ওারড গ্রনডর ঢাতরঔ, তবতি দ্বারা 
তেিবাতরঢ ফরনম ততপবদ্ধ ওতরয়া, তিেপ্তরনও প্রতঢ মানর ১৫ ঢাতরনঔর 
মনিয বতঢ ওতরনব এবং তিেপ্তনরর ঘাতো েুযায়ী েযােয ও 
ঢণয তিেপ্তরনও রবরা ওতরনঢ বািয ণাতওনব। 

 

    
 

    
 

  
  

পশরচযতার 
নূযনিম মানদণ্ড 

  
৬৩। (১) রওার, ময় ময়, তফ অনেল বা তেনেবলো চাতরর 
মািযনম প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠানে বস্থােরঢ তলশুনের যণাযণ পতরঘযবার চেয  



 

43 

 

(Minimum 

Standards of 

Care) 

েূযেঢম মােেণ্ড তেিবারড ওতরনব এবং প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠােমূ ঈক্ত অনেল 
বা তেনেবলো েুযায়ী পতরঘযবার েযূেঢম মােেণ্ড বচায় রাতঔনব। 

 

(২) প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠানে বস্থােরঢ তলশুনের পরানির মাত্রা, িরড  
বয় তবনবঘোয় আয়া তবতভন্ন যশ্রতডনঢ তবভক্ত ওতরয়া রাতঔনঢ আনব : 
 

ঢনব লঢব  ণানও যয, ঈতিতঔঢ যশ্রতড তবভানকর ময় তবনলভানব ক্ষয 
রাতঔনঢ আনব যযে, ৯ (েয়) বৎনরর উনর্ধ্বর যওাে তলশুর তঢ ১০ 
(েল) বৎনরর এবং ১০ (েল) বৎনরর উনর্ধ্বর যওাে তলশুর তঢ 
১২ (বার) বৎনরর উনর্ধ্বর তলশুনও এওনত্র এওআ ওনক্ষ এবং যলানর রাঔা 
ো য়;  

 

অর লঢব  ণানও যয, ১২ (বার) বৎর এবং ঢেরু্ধ্ব বয়নর বয়স্ক 
তলশুর যক্ষনত্র পরানির মাত্রা, তলশুর বািন্ত লারীতরও ওাঞানমা, বঢা, 
আঢযাতে তবয় তবনবঘোয় আয়া ঢাানের অবানের তবয়টি ঢওব ভানব 
যঔয়া রাতঔনঢ আনব এবং, যঢেরূ ম্ভব, ঢাানের পণৃও পৃণও ওনক্ষ 
রাতঔবার বযবস্থা ওতরনঢ আনব।  

 

(৩) েণ্ডতবতির িারা ৮২ এর ঈনেলযপূরডওনল্প ৯ (েয়) বৎর বয়নর 
ওম বয়ী যওাে তলশুনও যওাে প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠানে রাঔা যাআনব ো :  
 

ঢনব লঢব  ণানও যয, যওাে ওারনড ৯ (েয়) বৎর বয়নর ওম বয়ী 
তভভাবওীে যওাে তলশুনও যওাণা পায়া যকন ঢাানও তিেপ্তর বা 
ঈার তেওঝস্থ যওাে ওাযবানয় যপ্ররড ওতরনঢ আনব এবং তিেপ্তর তবয়টি 
ংতিি যবানটব র যকাঘরীভূঢ ওরঢঃ ংতিি তলশুনও ুতবিাবতিঢ তলশু কনডয, 
যক্ষত্রমঢ, িারা ৮৪ বা িারা ৮৫ এর তবিাে েুযায়ী পরবঢী প্রনয়াচেীয় 
বযবস্থা গ্রড ওতরনব। 

 

(৪) প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠােমূ, ঈক্ত প্রতঢষ্ঠানে বস্থােওারী, প্রনঢযও তলশুর 
নববাত্তম স্বাণব রক্ষা এবং ঢাানের াববক্ষতডও পযবনবক্ষড, মােতবও অঘরড 
এবং যনণাপযকু্ত তলক্ষা ওাতরকরী তলক্ষা তেতিঢ ওতরনব। 

    
 

    
 

  
  

রকার বা 
উার প্রশিশনশি 
কিৃত ক প্রিযশয়ি 
প্রশিষ্ঠান 
পশরদলতন 

  

৬৪। রওার বা ঢদ ওঢৃব ও ক্ষমঢাপ্রাপ্ত যওাে প্রতঢতেতি এবং তিেপ্তনরর 
মাপতরঘাও বা ঢদ ওঢৃব ও েুমতঢপ্রাপ্ত যওাে বযতক্ত বা প্রতঢষ্ঠাে, োপ্ততরও 
বা তবনল যওাে প্রনয়াচনে ঢণয ংগ্রনর ঈনেনলয, যযনওাে প্রঢযতয়ঢ 
প্রতঢষ্ঠাে পতরেলবে ওতরনঢ পাতরনব এবং প্রাপ্ত ঢনণযর তভতত্তনঢ প্রনয়াচেীয় 
বযবস্থা গ্রনডর চেয রওারনও পরামলব প্রোে ওতরনঢ পাতরনব। 
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শবশভন্ন 
প্রশিষ্ঠাননর 
মনিয িানান্তর 

  

৬৫। তিেপ্তর, তবনল প্রনয়াচনে, এওটি তলশুনও এও প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠাে 
আনঢ েয প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠানে স্থাোন্তনরর অনেল প্রোে ওতরনঢ পাতরনব। 

 

    
 

    
 

  
  

অনয প্রশিষ্ঠানন 
স্তান্তর 

  

৬৬। যওাে প্রতঢষ্ঠানের প্রঢযতয়ঢ মযবাো যাপ পাআন এআ অআনের 
তবিাোবী ানপনক্ষ তিেপ্তনরর মাপতরঘানওর অনেলিনম ঈক্ত প্রতঢষ্ঠানে 
বস্থােরঢ তলশুনের েয যওাে প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠানে বেত বা স্থাোন্তর 
ওরা যাআনব। 

 

    
 

    
 

  
  

রকানরর 
প্রিযয়নপে 
প্রিযাানরর 
যমিা 

  

৬৭। যওাে প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠাে ঈক্ত প্রতঢষ্ঠানে বস্থােরঢ তলশুনের যণাযণ 
পতরঘযবার চেয, িারা ৬৩ এর িীে, রওার ওঢৃব ও তেিবাতরঢ পতরঘযবার 
েূযেঢম মােেণ্ড বচায় রাতঔনঢ বযণব আন, রওার ঈক্ত প্রতঢষ্ঠানের প্রতঢ 
যোটিল চাতর ওতরয়া যোটিনল ঈতিতঔঢ ঢাতরঔ আনঢ ংতিি প্রঢযয়ে 
প্রঢযাার ওরা আ মনমব যখাডা ওতরনঢ পাতরনব:  
 

 

 

ঢনব লঢব  ণানও যয, এআরূপ যোটিল চাতরর পূনবব, প্রঢযয়েপত্র যওে প্রঢযাার 
ওরা আনব ো ঢাার ওারড েলবাআবার চেয ংতিি প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠানের 
বযবস্থাপওনও যতুক্তেঢ ুনযাক প্রোে ওতরনঢ আনব।  

 

    
 

    
 

  
  

শলশুর ওপর 
শজোদানরর 
শনয়ন্ত্রণ 

  

৬৮। এআ অআনের তবিাোবীর িীে যওাে বযতক্ত বা প্রঢযতয়ঢ 
প্রতঢষ্ঠানের ঢত্ত্বাবিানে যওাে তলশুনও যাপেব ওরা আন ঈক্ত বযতক্ত বা 
প্রতঢষ্ঠাে ঈক্ত তলশুনও ঢাার মাঢা-তপঢার েযায় তেয়ন্ত্রড, ুরক্ষা, যত্ন-
পতরঘযবা  ঈন্নয়ে তেতিঢ ওতরবার চেয োয়ী ণাতওনবে এবং ংতিি 
তলশুর মাঢা-তপঢা বা েয যওাে বযতক্ত োবী ওরা নত্ত্ব তলশু-অোঢ 
বা যবাটব  বা েয যওাে অোঢ ওঢৃব ও তেিবাতরঢ ময় পযবন্ত তলশুটিনও 
বযাঢভানব ঢাার ঢত্ত্বাবিানে রাতঔনবে। 

 

    
 

    
 

  
  

পািক শলশু 
ম্পনকত  করণীয় 

  
৬৯। (১) অপাঢঢ ববৎ েয যওাে অআে এবং এআ অআনের েযােয 
তবিানে তভন্নরূপ যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে, যওাে পুতল ওমবওঢব া  
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প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠাে ণবা যয বযতক্তর ঢত্ত্বাবিানে ণাতওবার চেয তলশুনও 
তেনেবল প্রোে ওরা আয়াতঙ, ঢাার ঢত্ত্বাবিাে আনঢ যওাে তলশু পায়ে 
ওতরন ঈক্ত পাঢও তলশুনও তবো পনরায়াোয় যগ্রফঢার ওতরনঢ পাতরনবে 
এবং ঈক্ত তলশুর যওাে পরাি েতণভুক্ত ো ওতরয়া বা ঢাার তবরুনদ্ধ 
পৃণও মামা োনয়র ো ওতরয়া ঢাানও ংতিি প্রতঢষ্ঠাে বা বযতক্তর তেওঝ 
যফরঢ পাঞাআনবে : 
 

ঢনব লঢব  ণানও যয, এআরূপ পাঢও আবার ওারনড ঈক্ত তলশু যওাে 
পরাি ওতরয়ানঙ বতয়া কডয আনব ো। 

 

(২) ঈপ-িারা (১) এ ঈতিতঔঢ পাঢও যওাে তলশুনও যগ্রফঢার ওরা 
আন ঢাানও ংতিি প্রতঢষ্ঠাে বা বযতক্তর তেওঝ যফরৎ প্রোনের পবূব পযবন্ত 
তেরাপে স্থানে রাতঔনঢ আনব।  

    
 

    
 

  

নবম অিযায় 

শলশু ংক্রান্ত শবনল অপরািমূনর দণ্ড  

  
  

শলশুর প্রশি 
শনষু্ঠরিার দণ্ড 

  

৭০। যওাে বযতক্ত যতে ঢাার যফাচনঢ, োতয়নত্ব বা পতরঘযবায় ণাওা যওাে 
তলশুনও অখাঢ, ঈৎপীিে, বনা, বচব ে, রতক্ষঢ বস্থায় পতরঢযাক 
বযতক্তকঢ পতরঘযবার ওানচ বযবার বা লাীেভানব প্রেলবে ওনর এবং 
এআরূপভানব অখাঢ, ঈৎপীিে, বনা, বচব ে, পতরঢযাক বযতক্তকঢ পতরঘযবা 
বা প্রেলবনের ফন ঈক্ত তলশুর নঢুও েনুভব াক তৃি য় বা স্বানস্থযর 
এআরূপ ক্ষতঢ য়, যাানঢ ংতিি তলশুর েতৃিলতক্ত বা শ্রবডলতক্ত েি য়, 

লরীনরর যওাে ে বা আতন্ধনয়র ক্ষতঢ য় বা যওাে মােতও তবওৃতঢ খনঝ, 

ঢাা আন তঢতে এআ অআনের িীে পরাি ওতরয়ানঙে বতয়া কডয 
আনব এবং ঈক্ত পরানির চেয তঢতে েতিও ৫ (পাুঁঘ) বৎর 
ওারােণ্ড ণবা েতিও ১ (এও) ক্ষ ঝাওা ণবেণ্ড ণবা ঈভয় েনণ্ড 
েতণ্ডঢ আনবে। 

 

    
 

    
 

  
  

শলশুনক 
শভযাবৃশত্তনি 
শননয়ানগর দণ্ড 

  

৭১। যওাে বযতক্ত যতে যওাে তলশুনও তভক্ষার ঈনেনলয তেনয়াক ওনরে বা 
যওাে তলশুর দ্বারা তভক্ষা ওরাে ণবা তলশুর যফাচঢ, ঢত্ত্বাবিাে বা 
যেঔাশুোর োতয়নত্ব তেনয়াতচঢ যওাে বযতক্ত যতে যওাে তলশুনও তভক্ষার 
ঈনেনলয তেনয়াকোনে প্রশ্রয়োে ওনরে বা ঈৎা প্রোে ওনরে বা তভক্ষার 
ঈনেনলয প্রোে ওনরে, ঢাা আন তঢতে এআ অআনের িীে পরাি 
ওতরয়ানঙে বতয়া কডয আনব এবং ঈক্ত পরানির চেয তঢতে েতিও ৫ 
(পাুঁঘ) বৎর ওারােণ্ড ণবা েতিও (এও) ক্ষ ঝাওা ণবেণ্ড ণবা 
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ঈভয় েনণ্ড েতণ্ডঢ আনবে। 

    
 

    
 

  
  

শলশুর দাশয়নত্ব 
থাকাকান 
বনলাগ্রস্ত ইবার 
দণ্ড 

  

৭২। তলশুর যেঔাশুোর োতয়নত্ব ণাওাওান যওাে বযতক্তনও যতে প্রওালয স্থানে 
যেলাগ্রস্ত বস্থায় পায়া যায় এবং এআ ওারনড যতে তঢতে তলশুটির যণাযণ 
ঢত্ত্বাবিাে ওতরনঢ মণব ে, ঢাা আন তঢতে এআ অআনের িীে 
পরাি ওতরয়ানঙে বতয়া কডয আনব এবং ঈক্ত পরানির চেয তঢতে 
েতিও ১ (এও) বৎর ওারােণ্ড ণবা েতিও ৫০ (পিাল) াচার 
ঝাওা ণবেণ্ড ণবা ঈভয় েনণ্ড েতণ্ডঢ আনবে। 

 

    
 

    
 

  
  

শলশুনক 
বনলাগ্রস্তকারী 
মাদকদ্রবয 
শকংবা 
শবপজ্জনক ঔি 
প্রদাননর দণ্ড 

  

৭৩। যতে যওাে বযতক্ত ুস্থঢা বা েয যওাে চরুরী ওারনড ঈপযুক্ত 
যযাকযঢাম্পন্ন টাক্তানরর অনেল বযঢীঢ যওাে তলশুনও যেলাগ্রস্তওারী 
মােওদ্রবয বা ি প্রোে ওনর বা ওরায়, ঢাা আন তঢতে এআ অআনের 
িীে পরাি ওতরয়ানঙে বতয়া কডয আনব এবং ঈক্ত পরানির চেয 
তঢতে েতিও ৩ (তঢে) বৎর ওারােণ্ড ণবা েতিও ১ (এও) 
ক্ষ ঝাওা ণবেণ্ড ণবা ঈভয় েনণ্ড েতণ্ডঢ আনবে। 

 

    
 

    
 

  
  

মাদকদ্রবয 
শকংবা 
শবপজ্জনক ঔি 
শবক্রনয়র 
িানমূন 
প্রনবনলর 
অনুমশিদাননর 
দণ্ড 

  

৭৪। যতে যওাে বযতক্ত যওাে তলশুনও মােও বা তবপজ্জেও ি তবিনয়র 
স্থানে আয়া যায় ণবা এআরূপ স্থানের স্বত্ত্বাতিওারী, মাতও বা োতয়ত্বপ্রাপ্ত 
বযতক্ত যতে যওাে তলশুনও েুরূপ স্থানে প্রনবনলর েুমতঢ প্রোে ওনর 
ণবা যওাে বযতক্ত যতে েুরূপ স্থানে যওাে তলশুর কমনের ওারড ৃতি 
ওনরে, ঢাা আন ংতিি বযতক্ত এআ অআনের িীে পরাি ওতরয়ানঙে 
বতয়া কডয আনব এবং ঈক্ত পরানির চেয তঢতে েতিও ৩ (তঢে) 
বৎর ওারােণ্ড ণবা েতিও ১ (এও) ক্ষ ঝাওা ণবেণ্ড ণবা 
ঈভয় েনণ্ড েতণ্ডঢ আনবে। 

 

    
 

    
 

  
  

শলশুনক বাশজ 
িশরনি বা ঋণ 
গ্রনণ উকাশন 
প্রদাননর দণ্ড   

৭৫। যতে যওাে বযতক্ত যমৌতঔওভানব, ততঔঢ লব্দ দ্বারা, যওাে প্রওার আতেঢ 
দ্বারা বা েয যওােভানব যওাে তলশুনও যওাে বাতচ িতরনঢ বা পড 
রাতঔনঢ ণবা যওাে বাতচ বা পডতভতত্তও যেনেনে ংলগ্রড ওতরনঢ বা 
যলয়ার আনঢ ঈওাতে প্রোে ওনর বা প্রোনের যঘিা ওনর ণবা 
েুরূপভানব যওাে তলশুনও ঊড গ্রড ওতরনঢ বা ঊড গ্রডমূও যেনেনে 
ংলগ্রড ওতরনঢ ঈওাতে প্রোে ওনর, ঢাা আন ঈক্ত বযতক্ত এআ অআনের 
িীে পরাি ওতরয়ানঙে বতয়া কডয আনব এবং ঈক্ত পরানির চেয 
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তঢতে েতিও ২ (েআু) বৎর ওারােণ্ড ণবা েতিও ৫০ (পিাল) 
াচার ঝাওা ণবেণ্ড ণবা ঈভয় েনণ্ড েতণ্ডঢ আনবে। 

    
 

    
 

  
  

শলশুর শনকট 
ইনি দ্রবযাশদ 
বন্ধক গ্রণ বা 
ক্রয় কশরবার 
দণ্ড 

  

৭৬। যওাে বযতক্ত যওাে তলশুর তেওঝ আনঢ যওাে দ্রবয, ঢাা ঈক্ত তলশুর 
পক্ষ আনঢ বা েয যওাে বযতক্তর পক্ষ আনঢ প্রনেয় ঈও ো যওে, বন্ধও 
গ্রড ওতরন ঈা এআ অআনের িীে পরাি তানব কডয আনব এবং 
ঈক্ত পরানির চেয ংতিি বযতক্ত েতিও ১ (এও) বৎর ওারােণ্ড 
ণবা েতিও ২৫ (পুঁতঘল) াচার ঝাওা ণবেণ্ড ণবা ঈভয় েনণ্ড 
েতণ্ডঢ আনবে। 

 

    
 

    
 

  
  

শলশুনক 
বযৌনপল্লীনি 
থাশকবার 
অনুমশিদাননর 
দণ্ড 

  

৭৭। (১) ৪ (ঘার) বৎনরর তিও বয়নর যওাে তলশুনও যযৌেপিীনঢ 
বা ওতরনঢ তওংবা কমোকমে ওতরনঢ ুনযাক বা েুমতঢ প্রোে ওরা 
যাআনব ো :  
 

ঢনব লঢব  ণানও যয, ৪ (ঘার) বৎর বয় তঢিান্ত আবার পর ংতিি 
ওঢৃব পক্ষ ঈক্ত তলশুনও ুতবিাবতিঢ তলশু কডযিনম, যক্ষত্রমঢ, িারা ৮৪ বা 
িারা ৮৫ এর িীে প্রনয়াচেীয় বযবস্থা গ্রনডর চেয তিেপ্তনর বা ঈার 
তেওঝস্থ ওাযবানয় যপ্ররনডর বযবস্থা ওতরনবে। 

 

(২) যওাে বযতক্ত ঈপ-িারা (১) এর তবিাে ঙ্ঘে ওতরন ঈা এআ 
অআনের িীে পরাি তানব কডয আনব এবং ঈক্ত পরানির তঢ 
ংতিি বযতক্ত েতিও ২ (েআু) বৎর ওারােণ্ড ণবা েতিও ৫০ 
(পিাল) াচার ঝাওা ণবেণ্ড ণবা ঈভয় েনণ্ড েতণ্ডঢ আনবে। 

 

    
 

    
 

  
  

শলশুনক অৎ 
পনথ পশরচানা 
করাননা বা 
কশরনি 
উৎাদাননর 
দণ্ড 

  

৭৮। (১) যওাে বযতক্ত যওাে তলশুর প্রওৃঢ োতয়ত্বম্পন্ন আয়া বা ঢাার 
ঢত্ত্বাবিােওারী আয়া ঢাানও ৎ পনণ পতরঘাতঢ ওতরন তওংবা 
যযৌেবৃতত্তনঢ প্রবৃত্ত ওতরন বা ঢজ্জেয ঈৎা প্রোে ওতরন ণবা স্বামী 
বযঢীঢ েয যওাে বযতক্তর তঢ ঢাার যযৌে েম ওরাআন বা ঢজ্জেয 
ঈৎা প্রোে ওতরন, ঈা এআ অআনের িীে পরাি তানব কডয আনব 
এবং ঈক্ত পরানির চেয ংতিি বযতক্ত েতিও ৫ (পাুঁঘ) বৎর 
ওারােণ্ড ণবা েতিও ১ (এও) ক্ষ ঝাওা ণবেণ্ড ণবা ঈভয় েনণ্ড 
েতণ্ডঢ আনবে।  

 

(২) যওাে বযতক্তর োতনলর পতরনপ্রতক্ষনঢ যতে অোনঢর তেওঝ প্রঢীয়মাে 
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য় যয, যওাে তলশু ঢাার মাঢা-তপঢা ণবা ঢাানের ঈভনয়র বঢব মানে 
ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা অআোেুক বা ববি 
তভভাবও বা, যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ পতরবানরর েনযর জ্ঞাঢানর বা 
জ্ঞাঢানর ৎ পনণ পতরঘাতঢ আনঢনঙ বা যযৌেবৃতত্তনঢ তপ্ত আবার 
ছুুঁ তওর ম্মুঔীে আনঢনঙ, ঢাা আন অোঢ এআরূপ তলশুর তবনয় ঈপযুক্ত 
ঢওব ঢা বম্বে এবং ঢোরতও ওতরবার চেয এওটি মুঘনওা ম্পােে 
ওতরনঢ, যক্ষত্রমঢ, ংতিি মাঢা-তপঢা, ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ, 

অআোেুক বা ববি তভভাবও বা বতিবঢ পতরবানরর েযনও তেনেবল প্রোে 
ওতরনঢ পাতরনব।  

 

[বযাঔযা: এআ িারার ঈনেনলয যআ বযতক্ত যওাে তলশুনও ৎ পনণ বা 
যযৌেবৃতত্তনঢ পতরঘাতঢ ওরাআয়ানঙে বা ঢজ্জেয ঈৎা প্রোে ওতরয়ানঙে 
বতয়া কডয আনবে, যতে ঈক্ত বযতক্ত তলশুটিনও যওাে যযৌেওমী তওংবা ভ্রি 
ঘতরত্র বতয়া জ্ঞাঢ বযতক্তর তঢ বা ওতরনঢ বা ঢাার িীে ঘাকুতরনঢ 
তেনয়াতচঢ আনঢ বা ণাতওনঢ জ্ঞাঢানর েুমতঢ প্রোে ওতরয়া ণানওে।] 

    
 

    
 

  
  

শলশুর িারা 
আনেয়াস্ত্র বা 
অববি ও শনশদ্ধ 
বস্ত্ত্ত বন এবং 
ন্ত্রাী কাযত 
ংঘটননর দণ্ড 

  

৭৯। (১) যতে যওাে বযতক্ত যওাে তলশুর দ্বারা অনিয়াস্ত্র বা নবি  
তেতদ্ধ বস্ত্ত্ত বে ওরাে বা পতরবে ওরাে, ঢাা আন ংতিি বযতক্ত 
এআ অআনের িীে পরাি ওতরয়ানঙে বতয়া কডয আনব এবং ঈক্ত 
পরানির চেয তঢতে েতিও ৩ (তঢে) বৎর ওারােণ্ড ণবা 
েতিও ১ (এও) ক্ষ ঝাওা ণবেণ্ড ণবা ঈভয় েনণ্ড েতণ্ডঢ আনবে। 

 

(২) যওাে বযতক্ত তলশুর প্রওৃঢ োতয়ত্বম্পন্ন বা ঢত্ত্বাবিােওারী আঈও, বা ো 
ঈও, যওাে তলশুনও ন্ত্রা তবনরািী অআে, ২০০৯ (২০০৯ নের ১৬ েং 
অআে) এর িারা ৬ এ ঈতিতঔঢ যওাে ন্ত্রাী ওানযব তেনয়াতচঢ ওতরন 
বা বযবার ওতরন তঢতে স্বয়ং ঈক্ত ন্ত্রাী ওাযব ংখঝনের পরাি 
ওতরয়ানঙে বতয়া কডয আনব এবং ঢজ্জেয তঢতে ঈক্ত িারায় ঈতিতঔঢ েনণ্ড 
েতণ্ডঢ আনবে।  

 

    
 

    
 

  
  

শলশুনক 
বলানণর দণ্ড 

  

৮০। (১) তলশু-অোঢ ওঢৃব ও তলশুর তচম্মাোর, রক্ষডানবক্ষডওারী, 
প্রতঢপানের োতয়ত্বপ্রাপ্ত বযতক্ত বা েয যওাে বযতক্ত যতে যওাে তলশুনও 
ভৃনঢযর ঘাওরী বা শ্রম অআে, ২০০৬ এর তবিাে যমাঢানবও যওাে 
ওারঔাো তওংবা েয প্রতঢষ্ঠানে ওানচ তেনয়ানকর ওণা বতয়া স্তকঢ ওনর, 

তওন্তু ওাযবঢঃ তলশুনও তেচ স্বানণব যলাড ওনর, অঝওাআয়া রানঔ ণবা 
ঢাার ঈপাচব ে যভাক ওনর, ঢাা আন ঈা এআ অআনের িীে পরাি 

 



 

49 

 

তানব কডয আনব এবং ঈক্ত পরানির চেয ংতিি বযতক্ত েতিও ২ 
(েআু) বৎর ওারােণ্ড ণবা েতিও ৫০ (পিাল) াচার ঝাওা 
ণবেণ্ড ণবা ঈভয় েনণ্ড েতণ্ডঢ আনবে।  

 

(২) তলশু-অোঢ ওঢৃব ও তলশুর তচম্মাোর, রক্ষডানবক্ষডওারী বা 
প্রতঢপানের োতয়ত্বপ্রাপ্ত বযতক্ত বা েয যওাে বযতক্ত যতে যওাে তলশুনও 
ভৃনঢযর ঘাকুরী বা শ্রম অআে, ২০০৬ এর তবিাে যমাঢানবও যওাে 
ওারঔাো তওংবা েয প্রতঢষ্ঠানে ওানচ তেনয়ানকর ওণা বতয়া স্তকঢ ওনর, 

তওন্তু ওাযবঢঃ তলশুনও ৎ পনণ ঘাতঢ ওনর বা যযৌেওমব তওংবা েীতঢ-
কতব ঢ যওাে ওানচ তপ্ত আবার ছুুঁ তওর ম্মুঔীে ওনর, ঢাা আন ঈা এআ 
অআনের িীে পরাি তানব কডয আনব এবং ঈক্ত পরানির চেয 
ংতিি বযতক্ত েতিও ৫ (পাুঁঘ) বৎর ওারােণ্ড ণবা েতিও ১ 
(এও) ক্ষ ঝাওা ণবেণ্ড ণবা ঈভয় েনণ্ড েতণ্ডঢ আনবে। 

 

(৩) যওাে বযতক্ত ঈপ-িারা (১) বা (২) এ ঈতিতঔঢ পদ্ধতঢনঢ যলাতঢ 
বা ওানচ াকানো তলশুর শ্রনমর ফ যভাক ওতরন ণবা বেতঢওঢা 
তবনরািী তবনোেনের ওানচ তলশুনও বযবার ওতরন তঢতে ংতিি েষু্কনমবর 
ায়ঢার চেয োয়ী আনবে। 

    
 

    
 

  
  

ংবাদ মািযম 
কিৃত ক বকান 
বগাপন িথয 
প্রকানলর দণ্ড 

  

৮১। (১) এআ অআনের িীে তবঘারািীে যওাে মামা বা তবঘার ওাযবিম 
ম্পনওব  তপ্রন্ট বা আনওরতেও মািযম ণবা আন্টারনেনঝর মািযনম যওাে 
তলশুর স্বানণবর পতরপন্থী এমে যওাে প্রতঢনবেে, ঙতব বা ঢণয প্রওাল ওরা 
যাআনব ো, যাার দ্বারা তলশুটিনও প্রঢযক্ষ বা পনরাক্ষভানব লোক্ত ওরা 
যায়।  

 

(২) যওাে বযতক্ত ঈপ-িারা (১) এর তবিাে ঙ্ঘে ওতরন ঈা এআ 
অআনের িীে পরাি তানব কডয আনব এবং ঈক্ত পরানির চেয 
ংতিি বযতক্ত েতিও ১ (এও) বৎর ওারােণ্ড ণবা েতিও ৫০ 
(পিাল) াচার ঝাওা ণবেণ্ড ণবা ঈভয় েনণ্ড েতণ্ডঢ আনবে। 

 

(৩) যওাে যওাম্পােী, তমতঢ, ংস্থা বা প্রতঢষ্ঠাে ঈপ-িারা (১) এর 
তবিাে ঙ্ঘে ওতরন ংতিি যওাম্পােী, তমতঢ, ংস্থা বা প্রতঢষ্ঠানের 
তেবন্ধে েতিও ২ (েআু) মানর চেয স্থতকঢ রাঔা ঈানও েতিও ২ 
(েআু) ক্ষ ঝাওা চতরমাো অনরাপ ওরা যাআনব। 

 

    
 

    
 

  
  

শলশুনক পায়নন   ৮২। যওাে বযতক্ত, জ্ঞাঢানর প্রঢযক্ষ বা পনরাক্ষভানব, প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠাে, 
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ায়িার দণ্ড তেরাপে স্থাে বা তবওল্প পন্থার োতয়ত্বপ্রাপ্ত বযতক্তর ঢত্ত্বাবিাে আনঢ যওাে 
তলশুনও,- 

 

(ও) পায়ে ওতরনঢ াাযয ওতরন বা প্রুব্ধ ওতরন; ণবা  
 

(ঔ) পায়ে ওতরবার পর অশ্রয় প্রোে ওতরন, ুওাআয়া রাতঔন বা 
পুেরায় ঈক্ত স্থাে বা বযতক্তর তেওঝ প্রঢযাবঢব ে ওতরনঢ বািা প্রোে ওতরন 
বা বািা প্রোনে াাযয ওতরন,-  

 

তঢতে এআ অআনের িীে পরাি ওতরয়ানঙে বতয়া কডয আনব এবং ঈক্ত 
পরানির চেয ংতিি বযতক্ত েতিও ১ (এও) বৎর ওারােণ্ড ণবা 
েতিও ৫০ (পিাল) াচার ঝাওা ণবেণ্ড ণবা ঈভয় েনণ্ড েতণ্ডঢ 
আনবে। 

    
 

    
 

  
  

শমথযা িথয 
প্রদাননর 
যশিপরূণ 

  

৮৩। যওাে বযতক্ত এআ অআনের িীে যওাে মামার ওাযবিনম যওাে 
অোনঢ যওাে তলশুর ম্পনওব  যতে এমে যওাে ঢণয প্রওাল ওনরে যাা 
তমণযা, তবরতক্তওর বা ঢুচ্ছ প্রওৃতঢর ঢাা আন অোঢ, প্রনয়াচেীয় ঢেন্ত 
ানপনক্ষ ওারড ততপবদ্ধ ওতরয়া, যাার তবপনক্ষ ঈক্ত ঢণয প্রোে ওরা য় 
ঢাার েুকূন ২৫ (পুঁতঘল) াচার ঝাওার উনর্ধ্ব যযনওাে পতরমাড ণব 
ক্ষতঢপূরড বাবে প্রোে ওতরবার চেয ংতিি ঢণয প্রোেওারীর প্রতঢ 
তেনেবল প্রোে ওতরনঢ এবং োোনয় েতিও ৬ (ঙয়) মা তবোশ্রম 
ওারােণ্ড প্রোে ওতরনঢ পাতরনব :  
 

ঢনব লঢব  ণানও যয, ক্ষতঢপরূড প্রোনের অনেল প্রোনের পূনবব, ঢণয 
প্রোেওারীর তবরুনদ্ধ যওে ক্ষতঢপূরড প্রোে ওতরবার অনেল প্রোে ওরা 
আনব ো ঢদ মনমব ওারড েলবাআবার চেয যোটিল প্রোে ওতরনঢ আনব এবং 
ঢণয প্রোেওারী যওাে ওারড প্রেলবে ওতরন ঢাা তবনবঘোয় আনঢ 
আনব।  

 

    
 

    
 

  

দলম অিযায় 

শবকল্প পশরচযতা, ইিযাশদ  

  
  

শবকল্প পশরচযতা 
(alternative 

care) 
  

৮৪। (১) ুতবিাবতিঢ তলশু এবং অআনের ংস্পনলব অা তলশু, যাানের 
তবনল রুক্ষা, যত্ন-পতরঘযবা  ঈন্নয়ে তেতিঢ ওরা প্রনয়াচে, ঢাানের 
পাতরবাতরও, ামাতচও, াংসৃ্কতঢও, অতণবও, েৃঢাতত্ত্বও, মেস্তাতত্বও  তলক্ষাকঢ 
পঝভূতম তবনবঘোপবূবও, াতববও ওযাড  নববাত্তম স্বাণব তেতিঢওনল্প, তবওল্প 
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পতরঘযবার (alternative care) ঈনেযাক গ্রড ওরা যাআনব: 
 

ঢনব লঢব  ণানও যয, তবওল্প পতরঘযবায় যপ্ররনডর পূনবব িারা ৯২ েুযায়ী 
তলশুর যাঘাআ (assessment) ংিান্ত পূডবাে প্রতঢনবেে তবনবঘো ওতরনঢ 
আনব। 

 

(২) তবওল্প পতরঘযবার ঈপায়  িরে তেিবারড ওতরবার ময় তলশুর 
মাঢা-তপঢার তঢ পুেঃএওীওরনডর (re-integration) তবয়টিনও 
গ্রাতিওারতভতত্তনঢ তবনবঘো ওতরনঢ আনব :  
 

ঢনব লঢব  ণানও যয, মাঢা-তপঢার মনিয তববা তবনচ্ছে খটিয়া ণাতওন বা 
েয যওাে ওারনড ঢাারা পৃণওভানব ববা ওতরন, যঢেরূ ম্ভব, তলশুর 
মঢামঢনও প্রািােয প্রোেপবূবও, মাঢা-তপঢার মনিয যয যওাে এওচনের 
তঢ পুেঃএওীওরড ওতরনঢ আনব : 
 

অর লঢব  ণানও যয, তলশুর মঢামঢনও প্রািােয প্রোনের পূনবব মাঢা-তপঢার 
পৃণওভানব ববানর ওারড ঢাানের ঘাতরতত্রও ববতলিয ম্পনওব  তেতিঢ 
আনঢ আনব।  

 

(৩) ঈপ-িারা (২) এর তবিাে েুযায়ী মাঢা-তপঢার তঢ 
পুেঃএওীওরড ম্ভব ো আন, বতিবঢ পতরবানরর তঢ পুেঃএওীওরড ওরা 
যাআনব, ণবা মাঢা-তপঢার বঢব মানে ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা 
ওঢৃব পক্ষ ণবা অআোেকু বা ববি তভভাবও বা েয যওাে ঈপযুক্ত 
বযতক্তর তেওঝ মাচতভতত্তও এওীওরনডর (community based integration) 

ঈনেনলয যপ্ররড ওরা যাআনব। 

 

(৪) ঈপ-িারা (২)  (৩) এ ঈতিতঔঢভানব বযবস্থা গ্রড ওরা ম্ভব ো 
আন ংতিি তলশুনও িারা ৮৫ যঢ ঈতিতঔঢ যওাে প্রতঢষ্ঠানে যপ্ররড ওরা 
যাআনব। 

 

(৫) ঈপ-িারা (২) এ যাা তওঙুআ ণাকুও ো যওে, যওাে যতুক্তেঢ 
ওারনড যতে এআরূপ প্রঢীয়মাে য় যয, তলশুর মাঢা-তপঢা তলশুনও যওাে 
নেতঢও বা যবঅআেী যওাে ওানচ তেনয়াতচঢ ওতরনঢ পানর ঢাা আন, 

ঈক্ত মাঢা-তপঢার ঈক্তরূপ বস্থা পতরবঢব ে ো য়া পযবন্ত মনয়র চেয, 
তলশুনও িারা ৮৫ যঢ ঈতিতঔঢ যওাে প্রতঢষ্ঠানে যপ্ররড ওতরনঢ আনব এবং 
তলশুটিনও যাানঢ ঢাার মাঢা-তপঢার তঢ পুেঃএওীওরড ওরা যায় 
ঢদ নক্ষয রওার ংতিি মাঢা-তপঢানও পুেববানের ওাযবওরী বযবস্থা গ্রড 
ওতরনব।  
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(৬) তবওল্প পতরঘযবার প্রতিয়া, পদ্ধতঢ  অেুতেও তবয়াবী তবতি দ্বারা 
তেিবাতরঢ আনব। 

    
 

    
 

  
  

ুশবিাবশঞ্চি 
শলশুনদর জনয 
প্রাশিষ্ঠাশনক 
পশরচযতা 

  

৮৫। ুতবিাবতিঢ যয ও তলশুর চেয িারা ৮৪ এর ঈপ-িারা (২) 
 (৩) েুযায়ী মাঢা-তপঢানওতন্ধও পতরঘযবা বা -প্রাতঢষ্ঠাতেও পতরঘযবা 
তেতিঢ ওরা যাআনব ো, তিেপ্তর, এঢেনুেনলয রওার প্রডীঢ েীতঢমাার 
অনানও, তেম্নরূপ প্রতঢষ্ঠানের মািযনম ঢাানের চেয প্রাতঢষ্ঠাতেও পতরঘযবা 
তেতিঢ ওতরনব, যণা : 
 

(ও) রওাতর তলশু পতরবার; 

 

(ঔ) যঙাঝমতড তেবা; 

 

(ক) েঃুস্থ তলশুনের প্রতলক্ষড  পুেববাে যওন্ধ;  

 

(খ) রওাতর অশ্রয় যওন্ধ; এবং  
 

(গ) রওার ওঢৃব ও তেিবাতরঢ েযােয প্রতঢষ্ঠাে। 

 

    
 

    
 

  
  

শবকল্প পশরচযতা 
শনিতারণকারী   

৮৬। তলশু ওযাড যবাটব  বা প্রনবলে ওমবওঢব া তলশুর নববাত্তম স্বাণব 
তবনবঘোয় অতেয়া তলশুর চেয বঘাআনঢ ঈপযুক্ত পতরঘযবার ঈপায় তেিবারড 
ওতরনবে। 

 

    
 

    
 

  
  

অশিদপ্তর কিৃত ক 
শবকল্প পশরচযতা 
বযবিা প্রশিষ্ঠা 

  

৮৭। তিেপ্তর এআ অআনের িীে তবওল্প পতরঘযবার তেতমত্ত তেম্নরূপ বযবস্থা 
গ্রড ওতরনব, যণা :- 

 

(ও) তলশুর যণাযণ পতরঘযবা তেতিঢ ওতরবার চেয ঢাার মাঢা-তপঢা 
এবং ঢাানের ঈভনয়র বঢব মানে ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ 
ণবা অআোেুক বা ববি তভভাবও বা, যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ পতরবানরর 
েযনও ওাঈনন্পতং প্রনয়াচেীয় অতণবও  েযােয ায়ঢা প্রোনের 
চেয প্রওল্প বা ওমবূতঘ গ্রড;  

 

(ঔ) তলশুর বৃতত্তমূও প্রতলক্ষড, চীতবওা চব নের ঈপায় তেিবারড এবং 
মাঢা-তপঢার তঢ পুেঃএওীওরনডর নক্ষয ওাঈনন্পতং যণাযণ  

 



 

53 

 

যুতক্তেঢ পেনক্ষপ গ্রড;  

 

(ক) েফা (ও) এবং (ঔ) যঢ বতডবঢ তবয়মূনর বাস্তব বস্থা  
ঢণযাতে ম্পনওব  তেতিঢ আবার চেয তবতি দ্বারা তেিবাতরঢ পদ্ধতঢনঢ 
মতেঝতরং এর বযবস্থা গ্রড। 

 

(খ) এআ অআনের ঈনেলয পূরডওনল্প প্রাতেও েয যযনওাে পেনক্ষপ গ্রড। 

    
 

    
 

  
  

শবকল্প পশরচযতার 
বময়াদ ও 
অনুরণ 
(Follow-up) 

  

৮৮। (১) তলশুর নববাত্তম স্বাণব ংরক্ষনড তবওল্প পতরঘযবার যময়াে স্বল্প 
বা েীখবনময়াতে আনঢ পাতরনব। 

 

(২) প্রনবলে ওমবওঢব া তলশু এবং ঢাার পতরবানরর তভমঢ তবনবঘোয় 
আয়া কৃীঢ তবওল্প পতরঘযবা তেতেবি তবরতঢনঢ পুেতববনবঘো ওতরনবে। 

 

(৩) তেতেবি তবরতঢনঢ পুেতববনবঘোর ংল তানব প্রনবলে ওমবওঢব া তলশুর 
তবওল্প পতরঘযবা তেয়তমঢ পতরেলবে ওতরনবে এবং, যক্ষত্রমঢ, যচা বা 
ঈপনচা তলশুওযাড যবাটব  বা তিেপ্তরনও ঈক্ত তবনয় বতঢ ওতরনবে। 

 

(৪) ঈপ-িারা (২) এ ঈতিতঔঢ পুেতববনবঘোর পর তভতত্ত ওতরয়া প্রনবলে 
ওমবওঢব া প্রনয়াচনে, এআ অআনের িীে েয যওাে যণাযণ বযবস্থা গ্রনডর 
তবয় তবনবঘোর চেয তিেপ্তনরর তেওঝ পুাতরল ওতরনঢ পাতরনবে। 

 

    
 

    
 

  
  

ুশবিাবশঞ্চি 
শলশু 

  

৮৯। (১) এআ অআনের ঈনেলয পূরডওনল্প, তেম্নবতডবঢ তলশুকড ুতবিাবতিঢ 
তলশু তানব কডয আনব, যণা:- 

 

(ও) যয তলশুর মাঢা-তপঢার যযনওাে এওচে বা ঈভয় মৃঢুযবরড 
ওতরয়ানঙ; 

 

(ঔ) অআোেুক বা ববি তভভাবওীে তলশু; 

 

(ক) তেতেবি যওাে কৃ বা অবাস্থীে এবং চীবেিারনডর চেয েলৃযমাে 
বম্বেীে যওাে তলশু;  

 

(খ) তভক্ষাবৃতত্ত বা তলশুর মেনর পতরপন্থী যওাে ওানযব তপ্ত তলশু;  

 

(গ) ওারানভাকরঢ মাঢা-তপঢার পর তেভব রলী বা ওারানভাকরঢ মাঢার 
তঢ ওারাকানর বস্থােরঢ তলশু;  
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(ঘ) যযৌে তেযবাঢে বা য়রাতের তলওার তলশু;  

 

(ঙ) যযৌেবতৃত্ত বা মাচতবনরািী বা রাষ্ট্রতবনরািী ওানযব তেনয়াতচঢ যওাে 
বযতক্ত বা পরািীর বাস্থাে বা ওমবস্থন বস্থােওারী বা কমোকমেওারী 
তলশু; 

 

(চ) যয যওাে িরনের প্রতঢবন্ধী তলশু;  

 

(ছ) মােও বা েয যওাে ওারনড স্বাভাতবও অঘরডকঢ মযাযুক্ত তলশু; 

 

(জ) ৎ নে পতঢঢ বা বেতঢও বক্ষনয়র ম্মুঔীে আনঢ পানর ণবা 
পরাি চকনঢ প্রনবনলর ছুুঁ তওর ম্মুঔীে তলশু;  

 

(ঝ) বতস্তনঢ ববাওারী তলশু; 

 

(ঞ) রাস্তা-খানঝ ববাওারী কৃীে তলশু;  

 

(ট) তচিা তলশু;  

 

(ঠ) যবনে  তরচে তলশু; 

 

(ড) এআঘঅআতভ-এআড  এ অিান্ত (infected) বা ক্ষতঢগ্রস্ত (affected) 

তলশু; ণবা 
 

(ঢ) তলশু-অোঢ বা যবাটব  ওঢৃব ও তবনবতঘঢ যওাে তলশু, যাার তবনল 
ুরক্ষা, যত্ন-পতরঘযবা  ঈন্নয়ে তেতিঢ ওরা প্রনয়াচে। 

 

(২) রওার ুতবিাবতিঢ তলশুর তবনল ুরক্ষা, যত্ন-পতরঘযবা  ঈন্নয়ে 
তেতিঢ ওতরবার নক্ষয, তবতি দ্বারা তেিবাতরঢ পদ্ধতঢনঢ, প্রনয়াচেীয় পেনক্ষপ 
গ্রড ওতরনঢ পাতরনব। 

    
 

    
 

  
  

বযশি বা ংিা 
কিৃত ক শলশুনক 
বপ্ররণ, ইিযাশদ 

  

৯০। (১) যওাে বযতক্ত বা ংস্থা ুতবিাবতিঢ তলশু, অআনের ংস্পনলব অা 
তলশু বা অআনের তঢ ংখাঢ চতিঢ তলশুনও বা, যক্ষত্রমঢ, এঢদ ংিান্ত 
যওাে ংবাে প্রাপ্ত আন, ঈক্ত বযতক্ত বা ংস্থা ংতিি তলশুনও বা ঈক্ত 
ংবাে- 

 

(ও) তেওঝস্থ ণাোয়, প্রনবলে ওমবওঢব া বা মাচওমীর তেওঝ যপ্ররড 
ওতরনবে; ণবা 
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(ঔ) তিেপ্তর বা ঈার তেওঝস্থ ওাযবানয় যপ্ররড ওতরনবে।  

 

(২) প্রনবলে ওমবওঢব া বা মাচওমী ুতবিাবতিঢ তলশু, অআনের ংস্পনলব 
অা তলশু বা অআনের তঢ ংখানঢ চতিঢ তলশুনও বা, যক্ষত্রমঢ, 

এঢদ ংিান্ত যওাে ংবাে প্রাপ্ত আন, ঈক্তরূপ প্রাতপ্ত ংিান্ত ঢণয তবতি 
দ্বারা তেিবাতরঢ ফরনম ততপবদ্ধ ওতরনবে এবং- 

 

(ও) অআনের ংস্পনলব অা তলশু  অআনের তঢ ংখানঢ চতিঢ 
তলশুনও বা, যক্ষত্রমঢ, ঈার ংবাে ংতিি ণাোর তলশুতবয়ও পুতল 
ওঢব ওঢব ার তেওঝ যপ্ররড ওতরনবে; এবং 
 

(ঔ) ুতবিাবতিঢ তলশুনও বা, যক্ষত্রমঢ, ঈার ংবাে তিেপ্তর বা ঈার 
তেওঝস্থ ওাযবানয় যপ্ররড ওতরনবে। 

 

(৩) তিেপ্তর বা ঈার যওাে ওাযবায় ুতবিাবতিঢ তলশু, অআনের 
ংস্পনলব অা তলশু বা অআনের তঢ ংখানঢ চতিঢ তলশুনও বা, 
যক্ষত্রমঢ, এঢদ ংিান্ত যওাে ংবাে প্রাপ্ত আন, ঈক্তরূপ প্রাতপ্ত ংিান্ত ঢণয 
তবতি দ্বারা তেিবাতরঢ ফরনম ততপবদ্ধ ওতরনব এবং-  

 

(ও) অআনের ংস্পনলব অা তলশু  অআনের তঢ ংখানঢ চতিঢ 
তলশুনও বা, যক্ষত্রমঢ, ঈার ংবাে ংতিি ণাোর তলশুতবয়ও পুতল 
ওঢব ওঢব ার তেওঝ যপ্ররড ওতরনব; এবং 
 

(ঔ) ুতবিাবতিঢ তলশুর তবনয়, যক্ষত্রমঢ, িারা ৮৪ এবং িারা ৮৫ এর 
তবিাে েুযায়ী প্রনয়াচেীয় বযবস্থা গ্রড ওতরনব। 

    
 

    
 

  
  

পশুল কিৃত ক 
শলশুনক বপ্ররণ 

  

৯১। (১) যওাে পুতল ওমবওঢব া ুতবিাবতিঢ তলশু, অআনের ংস্পনলব অা 
তলশু বা অআনের তঢ ংখানঢ চতিঢ তলশুনও বা, যক্ষত্রমঢ, এঢদ ংিান্ত 
যওাে ংবাে প্রাপ্ত আন, ঈক্ত পুতল ওমবওঢব া ংতিি তলশুনও ংতিি 
ণাোর তলশুতবয়ও পুতল ওমবওঢব ার তেওঝ যপ্ররড ওতরনবে। 

 

(২) ঈপ-িারা (১) এর িীে যওাে তলশুনও প্রাপ্ত আন তলশুতবয়ও 
পুতল ওমবওঢব া অআনের ংস্পনলব অা তলশু এবং অআনের তঢ ংখানঢ 
চতিঢ তলশুর যক্ষনত্র এআ অআনের তবিাে েুযায়ী বযবস্থা গ্রড ওতরনবে 
এবং ুতবিাবতিঢ তলশুর যক্ষনত্র, যক্ষত্রমঢ, িারা ৮৪ এবং িারা ৮৫ এর 
তবিাে েুযায়ী, প্রনয়াচেীয় বযবস্থা গ্রনডর চেয ঢাানও তিেপ্তর বা 
ঈার তেওঝস্থ ওাযবানয় যপ্ররড ওতরনবে। 
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শলশুর যাচাই 
(Assessment) 

  

৯২। (১) এআ অআনের িীে প্রাপ্ত তলশুনও িারা ৮৫ যঢ ঈতিতঔঢ 
প্রতঢষ্ঠাে বা েয যওাে ‘তেরাপে স্থানে’ রাতঔয়া প্রনবলে ওমবওঢব া বা 
মাচওমী, তবতি দ্বারা তেিবাতরঢ পদ্ধতঢনঢ, যাঘাআ ওতরনবে এবং ঢাার 
ামতগ্রও ঈন্নয়ে তেতিঢওনল্প এআ অআনের তবিাে েুযায়ী প্রনয়াচেীয় 
বযবস্থা গ্রড ওতরনবে।  

 

(২) প্রনবলে ওমবওঢব া বা মাচওমী তলশুর প্রওৃঢ বস্থা তলশুর মাঢা-
তপঢা এবং ঢাানের ঈভনয়র বঢব মানে ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা 
ওঢৃব পক্ষ ণবা অআোেকু বা ববি তভভাবও বা, যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ 
পতরবানরর েযনও ঔুুঁতচয়া বাতর ওতরনবে। 

 

    
 

    
 

  
  

শলশুকযাণ 
ববাডত -এ িথয 
উপিাপন 

  

৯৩। (১) তলশুর নববাত্তম স্বাণব তেতিঢওনল্প প্রনবলে ওমবওঢব া ঈার তেওঝ 
রতক্ষঢ  প্রাপ্ত ও ঢণয তেয়তমঢভানব যবাটব ’এর েয-তঘনবর মািযনম 
ংতিি তলশুওযাড যবাটব -এ ঈপস্থাপে ওতরনবে এবং ঈার এওটি েুততপ 
তিেপ্তনরর মাপতরঘাও বরাবনর যপ্ররড ওতরনবে। 

 

(২) যচা এবং, যক্ষত্রমঢ, ঈপনচা তলশুওযাড যবাটব  ঈপ-িারা (১) এর 
িীে প্রাপ্ত ঢণয পযবানাঘো ওতরনব এবং তলশুর াতববও ওযাডানণব ংতিি 
ওঢৃব পক্ষনও ুপাতরল প্রোে ওতরনব। 

 

    
 

    
 

  
  

ববাডত  কিৃত ক 
শলশু-আদানি 
বপ্ররণ 

  

৯৪। (১) যওাে তলশুর নববাত্তম স্বানণব ঢাানও ঢাার মাঢা-তপঢা এবং 
ঢাানের ঈভনয়র বঢব মানে ঢত্ত্বাবিােওারী তভভাবও বা ওঢৃব পক্ষ ণবা 
অআোেুক বা ববি তভভাবও বা, যক্ষত্রমঢ, বতিবঢ পতরবানরর েয বা 
তলশুটির পতরঘযবা  তেয়ন্ত্রনডর োতয়নত্ব তেনয়াতচঢ েয যওাে বযতক্তর তেওঝ 
আনঢ পারড ওরা প্রনয়াচে মনমব যবাটব ’ এর তেওঝ প্রঢীয়মাে আন, 

যবাটব  তবয়টি ম্পনওব  বযবস্থা গ্রনডর চেয ঈা তলশু-অোনঢ যপ্ররড 
ওতরনঢ পাতরনব। 

 

(২) ঈপ-িারা (১) এর িীে যওাে তবয় তলশু-অোনঢ যপ্ররড ওরা 
আন এবং ঢদ নপ্রতক্ষনঢ যওাে তলশুনও তলশু-অোনঢ াতচর ওরা আন, 

ঈক্ত অোঢ ংতিি ঢণযাতে পরীক্ষা ওতরয়া ঈার ারমমব ততপবদ্ধ 
ওতরনব এবং তবয়টির তিওঢর ঢেন্ত ওতরবার পযবাপ্ত ওারড ণাতওন 
ঢেনুেনলয ঢাতরঔ িাযব ওতরনব।  
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(৩) ঈপ-িারা (২) এর িীে ঢেনন্তর চেয িাযব ঢাতরনঔ তলশু-অোঢ 
এআ অআনের িীে যয বযবস্থা গ্রড ওরা যাআনঢ পানর ঈার পনক্ষ বা 
তবপনক্ষ ও প্রাতেও াক্ষয  শুোতে গ্রড  ততপবদ্ধ ওতরনব এবং 
তবতি দ্বারা তেিবাতরঢ পদ্ধতঢনঢ তলশুর পতরঘযবার ঈপায় তেিবারডপূববও 
যযআরূপ যণাণব মনে ওতরনব যআরূপ ময় পযবন্ত তলশুনও তবওল্প পতরঘযবায় 
যপ্ররনডর চেয অনেল প্রোে ওতরনঢ পাতরনব। 

 

(৪) ঈপ-িারা (৩) এর িীে যওাে তলশুনও তবওল্প পতরঘযবায় যপ্ররনডর 
অনেল প্রোেওান তলশু-অোঢ প্রনবলে ওমবওঢব ানও তলশুর ওযাড তেতিঢ 
ওতরবার এবং তলশুনও ৎ  ওমবঞ চীবে-যাপনের ুনযাক প্রোে ওতরবার 
লনঢব , চামােঢ বা তবো চামােনঢ, অোঢ যযআরূপ প্রনয়াচেীয় মনে 
ওতরনব, যআরূপ েীওারোমা ম্পােনের তেনেবল প্রোে ওতরনব। 

 

(৫) এআ িারার তবিাে েুযায়ী তলশুনও তবওল্প পতরঘযবায় যপ্ররড ওরা 
আন তলশু-অোঢ প্রনবলে ওমবওঢব ানও ঈক্তরূপ পতরঘযবার অনেল 
যণাযণভানব প্রতঢপাতঢ আনঢনঙ তও ো ঢাা পযবনবক্ষনডর োতয়ত্ব প্রোে 
ওতরনব এবং ঢদ তবনয় বত্রমাতওতভতত্তনঢ অোনঢ োতঔ ওতরবার চেয 
তেনেবল প্রোে ওতরনব। 

    
 

    
 

  

একাদল অিযায় 

শবশবি শবিানাবী  

  
  

শবশি প্রণয়ননর 
যমিা 

  
৯৫। রওার এআ অআনের ঈনেলয পূরডওনল্প, রওাতর যকনচনঝ প্রজ্ঞাপে 
দ্বারা, তবতি প্রডয়ে ওতরনঢ পাতরনব।  

    
 

    
 

  
  

আইননর 
কাযতকর 
বাস্তবায়নন 
রকানরর 
দাশয়ত্ব 

  

৯৬। রওার এআ অআনের ওাযবওর বাস্তবায়নের তেতমত্ত প্রনয়াচেীয় ও 
বযবস্থা গ্রড ওতরনব এবং এঢদ তবনয়, প্রনয়াচনে, তেনেবলো চাতর ওতরনঢ 
পাতরনব। 

 

    
 

    
 

  
  

অস্পষ্টিা 
দরূীকরণ   

৯৭। এআ অআনের যওাে তবিাে ওাযবওর ওতরবার যক্ষনত্র যওাে স্পিঢা 
যেঔা তেন রওার, রওাতর যকনচনঝ প্রজ্ঞাপে দ্বারা, এআ অআনের 
তবিাোবীর তঢ েতঢপূডব য়া ানপনক্ষ, ঈক্তরূপ স্পিঢা েরূ ওতরনঢ 
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পাতরনব। 

    
 

    
 

  
  

র শবশ্বান 
কৃি কাজকমত 
রযণ   

৯৮। এআ অআে বা ঢেিীে প্রডীঢ তবতির িীে র তবশ্বান ওরা 
আয়ানঙ বা ওতরবার ঈনেলয তঙ বতয়া তবনবতঘঢ যওাে ওানযবর চেয 
যওাে বযতক্ত ক্ষতঢগ্রস্ত আন তঢতে ংতিি বযতক্তর তবরুনদ্ধ যওাে যেয়ােী 
বা যফৌচোরী মামা বা েয যওাে প্রওার অআেকঢ ওাযবিারা রুচ ু
ওতরনঢ পাতরনবে ো। 

 

    
 

    
 

  
  

ইংনরজীনি 
অনূশদি পাঠ 
প্রকাল 

  

৯৯। (১) এআ অআে ওাযবওর আবার পর রওার, প্রনয়াচেনবানি, রওাতর 
যকনচনঝ প্রজ্ঞাপে দ্বারা, এআ অআনের আংনরচীনঢ েূতেঢ এওটি তেভব রনযাকয 
পাঞ (Authentic English Text) প্রওাল ওতরনঢ পাতরনব।  

 

(২) এআ অআনের বাংা  আংনরচী পানঞর মনিয তবনরানির যক্ষনত্র বাংা 
পাঞ প্রািােয পাআনব। 

 

    
 

    
 

  
  

রশিকরণ ও 
বফাজি 

  

১০০। (১) এআ অআে ওাযবওর আবার নে নে Children Act, 1974 (Act 

No. XXXIX of 1974), ঢঃপর ঈক্ত Act বতয়া ঈতিতঔঢ, রতঢ আনব। 

 

(২) ঈপ-িারা (১) এর িীে রতঢ য়া নত্ত্ব ঈক্ত Act এর িীে- 

 

(ও) ওৃঢ ওাচ-ওমব বা কৃীঢ বযবস্থা এআ অআনের িীে ওৃঢ বা কৃীঢ 
আয়ানঙ বতয়া কডয আনব; 

 

(ঔ) এআ অআে ওাযবওর আবার ঢাতরনঔ তেষ্পন্ন ওাযবাতে, যঢেরূ ম্ভব, 

এআ অআনের তবিাে েুানর তেষ্পন্ন ওতরনঢ আনব; 

 

(ক) তেষ্পন্নািীে মামার িারাবাতওঢায় প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠানে (certified 

institute or remand home) বস্থােরঢ তলশুর বস্থাে এআ অআনের তবিাে 
েুানর পূনববর েযায় এওআরূনপ বযাঢ ণাতওনব; 

 

(খ) োনয়রওৃঢ তেষ্পন্নািীে মামামূ যয ও তওনলার অোনঢ 
তবঘারািীে রতয়ানঙ ঈক্ত মামামূ ঈক্ত তলশু-অোঢমূনর মািযনমআ 
এমেভানব তেষ্পন্ন ওতরনঢ আনব যযে ঈক্ত Act রতঢ  তবুপ্ত য় োআ; 

 

(গ) প্রতঢতষ্ঠঢ তওনলার ঈন্নয়ে যওন্ধ, তওনলারী ঈন্নয়ে যওন্ধ বা তেবা 
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েযােয ও প্রতঢষ্ঠাে, যয োনমআ প্রতঢতষ্ঠঢ ঈও ো যওে, পরবঢী তেনেবল 
প্রোে ো ওরা পযবন্ত, এমেভানব ঈার ওাযবিম বযাঢ রাতঔনব যযে 
ঈারা এআ অআনের িীে প্রতঢতষ্ঠঢ বা প্রঢযতয়ঢ আয়ানঙ;  

 

(ঘ) মাঢা-তপঢার বািয যওাে তলশুনও যওাে তলশু ঈন্নয়ে যওন্ধ বা 
প্রঢযতয়ঢ প্রতঢষ্ঠানে অঝও রাঔা আন এবং ঢাারা অঝওাবস্থায় ণাতওন, 

যয যময়ানের চেয ঢাানের অঝও রাঔা আয়ানঙ যআ যময়াে ঈত্তীডব 
আবার নে নে ঢাাতেকনও মাঢা-তপঢা বা তভভাবনওর তেওঝ যফরঢ 
প্রোে ওতরনঢ আনব। 
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