
  

 
ফডড ায গাডড  ফাাংরাদে আইন, ২০১০ 

 
( ২০১০ সনের ৬৩ েং অআে ) 

  []        

     ফাাংরাদেদয ীভান্ত ননযাত্তা যক্ষা, আন্তঃযাষ্ট্র ীভান্ত অযাধ প্রনিদযাধ এফাং িৎ াংনিষ্ট 

কামডাফরী ম্পােদনয রদক্ষে ফাাংরাদে যাইদপরস্ নুগডঠনফূডক ফডড ায গাডড  ফাাংরাদে নাদভ 

একটি আধা-াভনযক ফাননী গঠন, উায ননয়ন্ত্রণ, নযচারনা, ঙৃ্খরা ও যক্ষণাদফক্ষণ াংক্রান্ত 

নফেেভান আইন ুাংিকযণফূডক উা নুঃ প্রণয়নকদে প্রণীি আইন। 

   

যেনহতু বাংলানেনের সীমান্ত নেরাপত্তা রক্ষা, অন্তঃরাষ্ট্র সীমান্ত পরাধ প্রনতনরাধ এবং তৎ সংনিষ্ট কােযাবলী 
সম্পােনের লনক্ষে বাংলানেে রাআনেল্স পুেগযঠেপূবযক বডয ার গাডয  বাংলানেে োনম একটি অধা-সামনরক বানহেী 
গঠে, ঈহার নেয়ন্ত্রণ, পনরচালো, েৃঙ্খলা ও রক্ষাণানবক্ষণ সংক্রান্ত নবেেমাে অআে সুসংহতকরণপূবযক ঈহা পুেঃ 
প্রণয়েকনে নবধাে করা সমীচীে ও প্রনয়াজেীয়; 

যসনহতু এতদ্দ্বারা নেম্নরূপ অআে করা হআলঃ- 
    প্রথভ অধোয় 

প্রাযনিক   াংনক্ষপ্ত নদযানাভ ও প্রফিড ন    

১।(১) এআ অআে বডয ার গাডয  বাংলানেে অআে, ২০১০ োনম নিনহত হআনব। 

 

(২) আহা নবলনে কােযকর হআনব।  

          াংজ্ঞা    
২।-নবষয় বা প্রসনের পনরপন্থী যকাে নকছু ো থানকনল, এআ অআনে,- 

 

(১) ‘‘নধোয়ক (Commanding Officer) ” থয যকাে আঈনেট বা বডয ার গাডয  সেসেগনণর সমন্বনয় গঠিত 

যকাে স্বতন্ত্র েল বা সংগঠেনক অনেে প্রোে এবং নেয়ন্ত্রনণর ঈনেনেে নেনয়ানজত যকাে কমযকতয া; 
 

(২) ‘‘পরাধ’’ থয এআ অআনের ধীে সংঘটিত যকাে পরাধ এবং সামনরক পরাধও আহার ন্তিুয ক্ত 

হআনব; 

 

(৩) ‘‘বাধেতা’’ থয নধিুক্ত যকাে বেনক্ত কতৃয ক যমৌনখক, নলনখত, সাংনকনতক বা েে যকােিানব প্রেত্ত 

যকাে অআোেুগ অনেে মােে করা; 
 

(৪) ‘‘সামনরক পরাধ’’ থয সামনরক অোলনত নবচােয যকাে পরাধ; 

 

(৫) ‘‘সামনরক অোলত’’ থয েে যকাে অআনের ধীে গঠিত সাধারণ ও নবনেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেৌজোরী 
অোলত বা ট্রাআবুেোল; 

 

(৬) ‘‘সামনরক কারাগার’’ থয যকাে পরানধ বন্দী রানখবার ঈনেনেে Prisons Act, 1894 (Act No.IX of 

1894) এর ধীে প্রনতনিত যকাে কারাগার; 

 



(৭) ‘‘সামনরক পে’’ থয ধারা ৬(১) এ ঈনিনখত পে বেতীত েে যকাে পে; 

 

(৮) ‘‘সামনরক বডয ার গাডয  সেসে’’ থয বানহেীর ধীে সামনরক পনে নেনয়ানজত (যপ্রষনণ ও চুনক্তনিনত্তক 

নেনয়াগসহ) সকল কমযকতয া ও কমযচারী; 
 

(৯) ‘‘অআে কমযকতয া’’ থয সরকার কতৃয ক সেস্ত্র বানহেী থবা েে যকাে সরকারী কমযনবিাগ হআনত যপ্রষনণ 

নেনয়াগপ্রাপ্ত যকাে অআে কমযকতয া; 
 

(১০) ‘‘আঈনেট’’ থয বানহেীর সেসে সমন্বনয় একটি আঈনেট; 

 

(১১) ‘‘ঈআং’’ থয কনতপয় যকাম্পােী সমন্বনয় গঠিত বানহেীর ষ্টোটিক প্রনতিাে (static establishment) ; 

 

(১২) ‘‘উর্ধ্যতে কমযকতয া (Superior Officer) ” থয নধিুক্ত যকাে বেনক্তনক অনেে প্রোনে সক্ষম যকাে 

কমযকতয া, তনব তানলকািুক্ত বডয ার গাডয  সেসেগণ ঈহার ন্তিুয ক্ত হআনবে ো; 
 

(১৩) ‘‘এখনতয়ারিুক্ত এলাকা’’ থয বাংলানেনের সীমান্তবতী যচৌনক বা এলাকা এবং েে যকাে অআনের ধীে 

বা সরকার কতৃয ক সময় সময় প্রজ্ঞাপে দ্বারা নেধযানরত যকাে এলাকা; 
 

(১৪) ‘‘কমযকতয া’’ থয ধারা ৬(১) এর েো (ক) এ ঈনিনখত যকাে কমযকতয া; 
 

(১৫) ‘‘যকাম্পােী’’ থয যকাে ঈআং বা বোটানলয়ে বা সের েপ্তনরর ংেনবনেষ বা ঈআং এর সনহত সংেুক্ত 

কনতপয় প্লাটুনের সমন্বনয় গঠিত সাব-আঈনেট; 

 

(১৬) ‘‘গাডয  পুনলে’’ থয ধারা ৬৯ এর ধীে নেনয়াগপ্রাপ্ত যকাে গাডয  পুনলে; 

 

(১৭) ‘‘যচৌনক (Post) ” থয সীমান্ত নেরাপত্তার োনয়নে নেনয়ানজত বানহেীর যকাে বস্থাে, যে স্থাে হআনত 

প্রনয়াজেীয় পানরেোল কােযক্রম পনরচালো করা হয় এবং ঈহার নেরাপত্তা নেনিত করা হয় এবং বডয ার 

পানরেে যপাস্টও আহার ন্তিুয ক্ত হআনব; 

 

(১৮) ‘‘জনুেয়র কমযকতয া (Junior Officer) ” থয ধারা ৬(১) এর েো (খ) এ ঈনিনখত যকাে কমযকতয া; 
 

(১৯) ‘‘নডটাচনমন্ট’’ থয যকাম্পােীর সের েপ্তর হআনত নবনিন্ন ও স্বতন্ত্রিানব কমযরত যকাে সাব-আঈনেট; 

 

(২০) ‘‘তানলকািুক্ত বডয ার গাডয  সেসে’’ থয ধারা ৬(১) এর েো (ঘ) এ ঈনলস্দনখত যকাে সেসে; 
 

(২১) ‘‘নেনেযেমালা’’ থয এআ অআনের ধীে মহাপনরচালক কতৃয ক সমনয় সমনয় জারীকৃত যকাে নেনেযেমালা; 
 

(২২) ‘‘পেনবধারী বডয ার গাডয  সেসে’’ থয ধারা ৬(১) এর েো (গ) এ ঈনিনখত বানহেীর সেসে; 
 

(২৩) ‘‘প্রজ্ঞাপে’’ থয সরকারী যগনজযট প্রকানেত প্রজ্ঞাপে; 

 



(২৪) ‘‘প্রনবনধ’’ থয এআ অআনের ধীে প্রণীত প্রনবনধ; 

 

(২৫) ‘‘প্রহরী (Sentry) ” থয বানহেীর এমে যকাে সেসে নেনে যকাে বেনক্ত বা বেনক্তবগয, স্থাে বা সম্পনত্ত বা 
সীমান্ত রক্ষা নেনমত্ত নবনেষিানব একক বা েলগতিানব োনয়নে নেনয়ানজত থানকে; 

 

(২৬) ‘‘বডয ার গাডয  অোলত’’ থয ধারা ৭০ এর ধীে গঠিত যে যকাে অোলত; 

 

(২৭) ‘‘বডয ার গাডয  হাজত (Border Guard Custody) ” থয যকাে বডয ার গাডয  সেসেনক যেেতার কনরয়া 
ন্তরীণ রানখবার অআে সম্মত যকাে নেনেযষ্ট স্থাে; 

 

(২৮) ‘‘বডয ার গাডয  সেসে’’ থয বানহেীনত কর্মরত সকল যপাষাকধারী ও সামনরক কমযকতয া ও কমযচারী; 
 

(২৯) ‘‘বোটানলয়ে’’ থয কনতপয় যকাম্পােীর সমন্বনয় গঠিত বানহেীর একটি বোটানলয়ে; 

 

(৩০) ‘‘বানহেী’’ থয ধারা ৫ এর ধীে গঠিত বডয ার গাডয  বাংলানেে;  

 

(৩১) ‘‘নবনধ’’ থয এআ অআনের ধীে সরকার কতৃয ক প্রণীত যকাে নবনধ; 

 

(৩২) ‘‘মহাপনরচালক’’ থয বডয ার গাডয  বাংলানেে এর মহাপনরচালক; 

 

(৩৩) ‘‘নরনজয়ে কমান্ডার’’ থয নতনরক্ত মহাপনরচালক পেমেযাোসম্পন্ন একজে কমযকতয া নেনে একানধক 

যসক্টনরর সমন্বনয় গঠিত নরনজয়নের নধোয়ক; 

 

(৩৪) ‘‘েক্র’’ থয যেে ও বানহেীর সেসেগনণর জেে হুমনক স্বরূপ সকল প্রকানরর নবনরাহী, োোকারী, সন্ত্রাসী, 
জলেসুে এবং স্ত্রধারী; 
 

(৩৫) ‘‘সনক্রয় কতয বে (active duty) ” থয যকাে নধিুক্ত বেনক্ত েখে বানহেীর সেসে নহসানব বা ঈহার ংে 

নহসানব বাংলানেনের সীমামত্ম এলাকায় টহল বা প্রহরায় থবা সীমান্ত নেরাপত্তার োনয়নে থবা অন্তঃসীমান্ত 

পরাধ প্রনতনরাধমূলক কানেয নেনয়ানজত থবা েত্রুর নবরুনে যকাে পানরেনে কতয বেরত থবা সরকার 

কতৃয ক বাংলানেনের যে যকাে স্থানে সন্ত্রাসী বা রাষ্ট্র নবনরাধী কমযকা- প্রনতনরানধর কানেয নেনয়ানজত থানকে; 

 

(৩৬) ‘‘যসক্টর কমান্ডার’’ থয ঈপ-মহাপনরচালক পেমেযাোসম্পন্ন একজে কমযকতয া নেনে একানধক 

বোটানলয়নের সমন্বনয় গঠিত যসক্টনরর নধোয়ক; 

 

বোখো।-এআ অআনে ‘‘নবশ্বাস কনরবার কারণ (reason to believe) ’’, ‘‘পরাধজেক বল প্রনয়াগ (criminal 

force) ’’, ‘‘অক্রমণ (assault) ’’, ‘‘প্রতারণামূলকিানব (fraudulently) ’’ এবং ‘‘যস্বিায় অঘাতকরণ 

(voluntarily causing hurt) ’’ নিবেনক্তসমূহ Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এ ঈনলনখত 

নিবেনক্তসমূনহর েুরূপ হআনব; নধকন্তু, এআ অআনে যে সকল েব্দ এবং নিবেনক্ত বেবহৃত হআয়ানছ নকন্তু 

সংজ্ঞানয়ত হয় োআ, যসআ সকল েব্দ এবং নিবেনক্তর অপাততঃ বলবৎ  েে যকাে অআনে প্রেত্ত সংজ্ঞা এবং 
নিবেনক্তর েুরূপ হআনব।  



          অনধবুক্ত ফেনক্ত    

৩।(১) এআ অআনে নধিুক্ত বেনক্ত নথয নেম্নবনণযত বেনক্তগণ ন্তিুয ক্ত হআনব, েথাঃ- 
 

(ক) কমযকতয া; 
 

(খ) জনুেয়র কমযকতয া; 
 

(গ) পেনবধারী ও তানলকািুক্ত বডয ার গাডয  সেসে; 
 

(ঘ) সামনরক বডয ার গাডয  সেসে নেনে সীমান্ত এলাকা নকংবা েে যে যকাে স্থানে সনক্রয় কতয নবে নেনয়ানজত 

থাকাকালীে নধিুক্ত যকাে বেনক্ত বা বানহেীর যকাে সম্পনত্ত বা োপ্তনরক নবষয় সম্পনকয ত যকাে পরানধ 

নিেুক্ত হে; 

 

(ঙ) েুোবস্থায় বা সনক্রয় কতয বেকালীে বানহেীর সংরনক্ষত ংনের যকাে সেসে; এবং 
 

(চ) েে যকােিানব নধিুক্ত ো হওয়া সনেও োহানের নবরনে- 

 

() নধিুক্ত যকাে বেনক্তনক তাহার কতয বে বা সরকানরর প্রনত তাহার অেুগতে প্রেেযে করা হআনত নবরত 

থানকনত প্রনরাচো কনরবার বা প্রনরাচো কনরবার ঈনেোগ েহণ কনরবার পরানধ নিনোগ অেয়ে করা হয়, 

বা 
 

(অ) বডয ার গাডয  বা ঈহার যকাে স্থাপো বা বস্থােস্থল বা নপযত যে যকাে োনয়নের স্থাে বা ঈহার সনহত 

সংনিষ্ট যকাে জাহাজ বা নবমােনপাত বা েুরূপ সম্পনকয ত যকাে কােযক্রম োহা Official Secrets Act, 1923 

(Act No. XIX of 1923) এ ঈনিনখত পরানধ নিনোগ অেয়ে করা হয়। 

 

(২) ঈপ-ধারা (১) এর েো (ক)-(ঙ) এ ঈনিনখত প্রনতেক বেনক্ত েতনেে ো চাকুরী হআনত বসরেহণ, 

চাকুরীচুেত, পসানরত, বরখাস্ত বা বোহনতলাি কনরে ততনেে পেযন্ত নধিুক্ত বনলয়া গণে হআনবে। 

 

(৩) ঈপ-ধারা (১) এর েো (চ) এ ঈনিনখত যকাে বেনক্ত েতনেে ো তাহার পরানধর নেষ্পনত্ত হআনব ততনেে 

পেযন্ত নধিুক্ত বনলয়া গণে হআনবে।  

          আইদনয প্রাধানে    
৪। অপাততঃ বলবৎ  েে যকাে অআনে োহা নকছুআ থাকুক ো যকে, এআ অআনের নবধাোবলী প্রাধােে পাআনব।  

        নিিীয় অধোয় 

ফাননীয গঠন   ফাননী ও উায গঠন    

৫।(১) বাংলানেনের সীমান্ত নেরাপত্তা রক্ষা এবং অন্তঃরাষ্ট্র সীমাে পরাধ প্রনতনরাধ নেনিত কনরবার ঈনেনেে 
বডয ার গাডয  বাংলানেে োনম একটি অধা-সামনরক (para-military) বানহেী থানকনব। 

 

(২) এআ বানহেী ঈহার নেয়নমত এবং সংরনক্ষত ংনের সমন্বনয় গঠিত হআনব। 

 

(৩) বডয ার গাডয  বাংলানেে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলানেনের সংনবধানের েুনিে ১৫২ েুসানর েৃঙ্খলা বানহেী যে নথয 



বেবহৃত হআয়ানছ যসআ নথয একটি েৃঙ্খলা বানহেী হআনব। 

 

(৪) এআ অআে কােযকর হওয়ার পূনবয Bangladesh Rifles Order, 1972 (Presidentâ€™s Order No. 148 of 

1972) এর ধীে গঠিত ‘বাংলানেে রাআনেল্স’ বানহেীর োম, এআ অআে কােযকর হওয়ার পর, ‘বডয ার গাডয  
বাংলানেে’ োনম নিনহত হআনব এবং বাংলানেে রাআনেল্স বানহেীর যলানগার পনরবনতয  ‘বডয ার গাডয  বাংলানেে’ 

এর যলানগা প্রনতস্থানপত হআনব।  

          ননয়নভি ফডড ায গাডড  ফাননী    
৬।(১) সরকার কতৃয ক, সময় সময় নেধযানরত সংখেক নেম্নবনণযত কমযকতয া, জনুেয়র কমযকতয া ও বডয ার গাডয  
সেনসের সমন্বনয় নেয়নমত বডয ার গাডয  বানহেী গঠিত হআনব, েথাঃ- 
 

(ক) কমযকতয া- 
 

() মহাপনরচালক, 

 

(অ) নতনরক্ত মহাপনরচালক, 

 

(আ) ঈপ-মহাপনরচালক, 

 

(ই) পনরচালক, 

 

(ঈ) নতনরক্ত পনরচালক, 

 

(উ) ঈপ-পনরচালক, 

 

(ঊ) সহকারী পনরচালক; 

 

(খ) জনুেয়র কমযকতয া- 
 

() সুনবোর যমজর, 

 

(অ) সুনবোর, 

 

(আ) োনয়ব সুনবোর; 

 

(গ) পেনবধারী বডয ার গাডয  সেসে- 
 

() হানবলোর, 

 

(অ) োনয়ক, 

 

(আ) লোন্স োনয়ক; 



 

(ঘ) তানলকািুক্ত বডয ার গাডয  সেসে- 
 

() নসপাহী, 
 

(অ) নোো। 

 

(২) এআ অআনের েে যকাে নবধানে োহা নকছুআ থাকুক ো যকে, সরকার প্রোসনেক ও অআেী নবষয়সমূহ 
সুিুিানব সম্পােনের নেনমত্ত নবনধ দ্বারা নেধযানরত পেনতনত প্রনয়াজেীয় সংখেক সামনরক কমযকতয ানক ঈপ-ধারা 
(১) এর েো (ক) এ ঈনিনখত মহাপনরচালক বেতীত েোেে পনে নেনেযষ্ট সমনয়র জেে যপ্রষনণ নেনয়াগ প্রোে 

কনরনত পানরনব। 

 

(৩) নবনধ দ্বারা নেধযানরত যময়ানে, েনতয  ও পেনতনত নসপাহী ও নোো পনে তানলকািুক্ত কনরনত হআনব। 

 

(৪) নেয়নমত বডয ার গাডয  বানহেী সরকার কতৃয ক সময় সময় নেধযানরত সংখেক বোটানলয়াে, যসক্টর ও নরনজয়নের 

সমন্বনয় গঠিত হআনব। 

 

(৫) যেনক্ষনে েুোবস্থা চলাকালীে সমনয় বা সরকার কতৃয ক প্রজ্ঞাপে দ্বারা পানরেে ও প্রনেক্ষনণর জেে সনক্রয় 

কতয বে যঘাষণা করা হয়, এবং বানহেীর সংরনক্ষত ংনের সমে বা যকাে একটি ংনের কমযকতয া ও বডয ার গাডয  
সেসেগণনক ঈক্ত সমনয়র প্রনয়াগ ও প্রনেক্ষনণর জেে নেয়নমত বডয ার গাডয  বানহেীর সহায়তার জেে তলব করা 
হয়, যসআনক্ষনে ঈক্ত বানহেীর সংরনক্ষত ংনের কমযকতয া এবং বডয ার গাডয  সেসেগণনক নেয়নমত বডয ার গাডয  
বানহেীর কমযকতয া ও বডয ার গাডয  সেসে নহসানব গণে করা হআনব।  

          ফাননীয াংযনক্ষি অাং    

৭।(১) সরকার কতৃয ক, সময় সময় প্রজ্ঞাপে দ্বারা, নেধযানরত সংখেক ও যময়ানের জেে বানহেীর বসরপ্রাপ্ত 

জনুেয়র কমযকতয া, পেনবধারী বডয ার গাডয  সেসে এবং তানলকািুক্ত বডয ার গাডয  সেনসের সমন্বনয় বানহেীর 

সংরনক্ষত ংে গঠিত হআনব। 

 

(২) বানহেীর সংরনক্ষত ংনে তানলকািুনক্তর েতয , প্রনেক্ষণ, কনমযর যময়াে, পানরনতানষক, আতোনে নবনধ দ্বারা 
নেধযানরত হআনবঃ 
 

তনব েতয  থানক যে, নবনধ প্রণীত ো হওয়া পেযন্ত সরকার, সাধারণ বা নবনেষ অনেে দ্বারা, সংরনক্ষত ংনে 

তানলকািুনক্তর েতয , প্রনেক্ষণ, কনমযর যময়াে, পানরনতানষক, আতোনে নেধযারণ কনরনত পানরনব।  

          ফাননীয েয েপ্তয    

৮। বডয ার গাডয  বাংলানেে সের েপ্তর োনম ঢাকায় বানহেীর একটি সের েপ্তর থানকনব এবং নবিাগীয় েহনর বা 
েে যকাে যজলায় নরনজয়ে সের েপ্তর ও যসক্টর সের েপ্তর থানকনত পানরনব।  

          ভানযচারক, ইিোনে    

৯। (১) বানহেীর প্রধাে নহসানব একজে মহাপনরচালক থানকনবে। 

 

(২) মহাপনরচালক, বাংলানেে যসোবানহেী হআনত, যপ্রষনণ সরকার কতৃয ক নেধযানরত েনতয  নেেুক্ত হআনবে।  

          িত্ত্বাফধান, নযচারনা ও ননয়ন্ত্রণ    



১০।(১) বানহেী সরকানরর সানবযক তোবধানে থানকনব এবং মহাপনরচালক, এআ অআে এবং তেধীে প্রণীত নবনধ 

বা প্রনবনধ সানপনক্ষ, সরকার কতৃয ক সময় সময় প্রেত্ত সাধারণ অনেে ও নেনেযে েুসানর বানহেী পনরচালো ও 

নেয়ন্ত্রণ কনরনবে। 

 

(২) মহাপনরচালক, কমযকতয া, জনুেয়র কমযকতয া এবং বডয ার গাডয  সেসেগণ এআ অআে এবং তেধীে প্রণীত নবনধ বা 
প্রনবনধ দ্বারা নেধযানরত ক্ষমতা ও কতৃয ে প্রনয়াগ কনরনত পানরনবে।  

        িৃিীয় অধোয় 

ফাননীয কামডাফরী   ফাননীয কামডাফরী    
১১।(১) এআ অআনের ঈনেেে পূরণকনে, বানহেীর কােযাবলী নেম্নরূপ হআনবঃ- 
 

(ক) সনক্রয় কতয বে নহসানব সবযো সীমানন্তর নেরাপত্তা রক্ষা করা; 
 

(খ) যচারাচালাে, োরী ও নেশু এবং মােকরবে পাচার সংক্রান্ত পরাধসহ েোেে অন্তঃরাষ্ট্র সীমান্ত পরাধ 

প্রনতনরাধ করা; 
 

(গ) েুেকালীে সমনয় প্রনতরক্ষা মন্ত্রণালনয়র নেয়ন্ত্রনণ থানকয়া ঈক্ত মন্ত্রণালয় কতৃয ক নপযত োনয়ে পালে করা; 
 

(ঘ) িেন্তরীণ অআে েৃঙ্খলা রক্ষানথয প্রোসেনক সহায়তা করা; 
 

(ঙ) সরকার কতৃয ক নপযত েে যে যকাে োনয়ে সম্পােে করা। 

 

(২) সরকার, প্রনয়াজনে অনেে দ্বারা, ঈপ-ধারা (১) এ বনণযত কােযাবলী সুনেনেযষ্ট কনরনত পানরনব।  

        চিুথড অধোয় 

ফাননীয েেগদণয ক্ষভিা ও োনয়ত্ফ   ফাননীয েেগদণয ক্ষভিা    
১২।সরকার কতৃয ক জারীকৃত প্রজ্ঞাপে দ্বারা নেধযানরত েতয  ও সীমা সানপনক্ষ, বানহেীর এখনতয়ারিুক্ত এলাকায় 

ঈহার যে যকাে সেসে বা যকাে নেনেযষ্ট যেণীর সেসে- 
 

(ক) Passport Act, 1920 (Act No. XXXIX of 1920); 

 

(খ) Registration of Foreigners Act, 1939 (Act No. XVI of 1939); 

 

(গ) Foreigners Act, 1946 (Act No. XXXIX of 1946); 

 

(ঘ) Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947); 

 

(ঙ) Bangladesh Control of Entry Act, 1952 (Act No. LV of 1952); 

 

(চ) Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969); 

 

(ছ) Emigration Ordinance, 1982 (Ord. No. XXIX of 1982); 

 



(জ) মােকরবে নেয়ন্ত্রণ অআে, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ২০ েং অআে); এবং 
 

(ঝ) ঈক্ত প্রজ্ঞাপনে ঈনিনখত েে যকাে অআে;  

 

এর ধীে পরাধ সংঘটেকারী বেনক্তনক যেেতার, ঈক্ত পরাধ সম্পনকয ত মালামাল অটক, ঈক্ত পরাধ 

সংঘটিত হআয়ানছ বা ঈহা সংঘটিত হআয়ানছ মনময নবশ্বাস কনরবার েুনক্তসেত কারণ রনহয়ানছ এআরূপ যকাে স্থানে 

বা যকাে োেবাহনে প্রনবে, তিােী বা সংনিষ্ট বেনক্তর যেহ বা মালামাল তিােীর যক্ষনে ঈক্ত অআেসমূনহ 
ঈনিনখত যকাে কতৃয পক্ষ বা পুনলে বানহেীর যকাে নেনেযষ্ট স্তনরর সেসে কতৃয ক প্রনয়াগনোগে যকাে নেনেযষ্ট বা সকল 

ক্ষমতা প্রনয়াগ কনরনত পানরনবে।  

          গ্রেপিাযকৃি ফেনক্ত, ইিোনে গ্রােডকযণ    

১৩।গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলানেনের সংনবধানের ৩৩ (২) েুনিনের নবধাে সানপনক্ষ, বানহেীর যকাে সেসে যকাে 

বেনক্তনক যেেতার বা যকাে মালামাল বা েে যকাে নকছু অটক কনরনল, যেেতারকৃত বেনক্তনক বা অটককৃত 

মালামাল বা েে যকাে নকছু- 

 

(ক) সীমান্ত এলাকায় ঈক্ত যেেতার বা অটনকর যক্ষনে, সংনিষ্ট অআনে ঈনিনখত কতৃয পক্ষ এবং ঈক্ত অআনে 

এআরূপ যকাে কতৃয পক্ষ নেধযানরত ো থানকনল, নেকটবতী থাো কতৃয পক্ষ যহোজনত যসাপেয  কনরনবে; 

 

(খ) নবনধ েুসানর বানহেীর এখনতয়ারিুক্ত েে যকাে এলাকায় ঈক্ত যেেতার বা অটনকর যক্ষনে, সংনিষ্ট 

অআনে ঈনিনখত কতৃয পক্ষ এবং ঈক্ত অআনে এআরূপ যকাে কতৃয পক্ষ নেধযানরত ো থানকনল, ঈক্ত যেেতানরর স্থাে বা 
অটকস্থানের ঈপর এখনতয়ারসম্পন্ন থাো কতৃয পক্ষ যহোজনত যসাপেয  কনরনবে।  

          ক্ষভিা অডণ    

১৪।মহাপনরচালক এআ অআে এবং তেধীে প্রণীত নবনধ বা প্রনবনধর ধীে তাাঁহার ঈপর নপযত যকাে ক্ষমতা বা 
োনয়ে, নলনখত অনেে দ্বারা, বানহেীর যে যকাে কমযকতয ানক পযণ কনরনত পানরনবে।  

          ভানযচারদকয ননদেড  জাযীয ক্ষভিা    
১৫।এআ অআে এবং তেধীে প্রণীত নবনধ বা প্রনবনধর সনহত সংগনতপূণয হওয়া সানপনক্ষ, মহাপনরচালক তাহার 

ঈপর নপযত োনয়ে েক্ষতার সনহত সম্পােে ও বানহেী পনরচালো ও নেয়ন্ত্রণকনে নেনেযোবলী জারী কনরনত 

পানরনবে এবং ঈক্তরূপ নেনেযোবলী (instructions) বানহেীর সকল সেসে মানেয়া চনলনত বাধে থানকনবে।  

          ফাক-স্বাধীনিা, াংগঠন প্রনিষ্ঠা, ইিোনে ম্পনকড ি ীভাফদ্ধিা    
১৬।নধিুক্ত যকাে বেনক্ত- 

 

(ক) যকাে যট্রড আঈনেয়ে, েনমক আঈনেয়ে, রাজনেনতক সংগঠে থবা যকাে যেণীিুক্ত যট্রড আঈনেয়ে বা 
েনমক আঈনেয়নের সেসে হআনবে ো বা যকােিানবআ ঈহার সনহত যকাে প্রকানরর সংেব রানখনবে ো; 
 

(খ) যকাে আনলকট্রনেক নমনডয়া, সংবােপে বা যকাে প্রকার প্রকােোয় যকাে সংবাে,  

 

পুস্তক, নচঠি বা েে যকাে প্রকার ডকুনমন্ট প্রকাে কনরনবে ো বা প্রকানে সহনোনগতা বা প্রকাে কনরবার কারণ 

হআনবে ো; বা  
 

(গ) যকাে রাজনেনতক বা েে যকাে ঈনেনেে গঠিত সংগঠনের যকাে নমনছল, সমানবে বা সিায় ংেেহণ বা 



বক্তবে প্রোে কনরনবে ো বা নেের দ্বারা করাআবার ঈনেোগ েহণ কনরনবে োঃ 
 

তনব েতয  থানক যে, সরকার থবা মহাপনরচালক বা তৎ কতৃয ক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমযকতয ার পূবযােুনমােে েহণ 

সানপনক্ষ, নধিুক্ত যকাে বেনক্ত যপোগত েক্ষতাবৃনে বা বানহেীর স্বানথয যকাে যপোজীবী সংঘ বা সংগঠনের সেসে 
হআনত পানরনবে।  

        ঞ্চভ অধোয় 

ননদয়াগ ও চাকুযীয িড াফরী   ফাননীদি ননদয়াদগয গ্রক্ষদে নফদেীদেয অদমাগেিা    
১৭।বাংলানেনের োগনরক েনহে এমে যকাে বেনক্ত বানহেীনত নেনয়াগ বা তানলকািুক্ত হআবার যোগে হআনবে ো।  

          কভডকিড াগদণয ননদয়াগ ও চাকুযীয িড াফরী    
১৮।(১) সরকার সেস্ত্র বানহেীর কনমেেপ্রাপ্ত কমযকতয াগনণর মধে হআনত যপ্রষনণ, বা পেনবধারী বডয ার গাডয  
সেসেগনণর মধে হআনত, নবনধ দ্বারা নেধযানরত পেনতনত, কমযকতয া পনে নেনয়াগ প্রোে কনরনত পানরনব।  

 

(২) অপাততঃ বলবৎ  েে যকাে অআনে োহা নকছুআ থাকুক ো যকে, সেস্ত্র বানহেীর কনমেেপ্রাপ্ত যকাে 

কমযকতয া বানহেীনত যপ্রষনণ নেনয়ানজত থাকাকানল চাকুরীর েৃঙ্খলা িে কনরনল বা এআ অআনের ধীে যকাে 

পরাধ সংঘটে কনরনল, নতনে এআ অআে েুোয়ী েনিত হআনবে।  

 

          জনুনয়য কভডকিড া ও ফডড ায গাডড  েেগদণয ননদয়াগ, দোন্ননি ও চাকুযীয িড াফরী    
১৯। (১) জনুেয়র কমযকতয াগনণর নেনয়াগ এবং বডয ার গাডয  সেসেগনণর তানলকািুনক্ত ও চাকুরীর েতয াবলী নবনধ 

দ্বারা নেধযানরত হআনব। 

 

(২) নবনধ েুসানর তানলকািুক্ত বডয ার গাডয  সেসেগনণর মধে হআনত যজেিতা, যমধা ও কমযেক্ষতার নিনত্তনত 

পনোন্ননতর মাধেনম পেনবধারী বডয ার গাডয  সেসে ও জনুেয়র কমযকতয াগনণর নেনয়াগ প্রোে করা হআনব। 

 

(৩) মহাপনরচালক, সরকানরর পূবযােুনমােেক্রনম, জনুেয়র কমযকতয াগনণর মধে হআনত োরারী কমযকতয া পনে 

পনোন্ননত প্রোে কনরনবে। 

 

(৪) মহাপনরচালক, সামনরক বেনক্তগনণর মধে হআনত বডয ার গাডয  সেসে পনে সরাসনর নেনয়ানগর মাধেনম ঘাটনত 

জেবল পূরণ কনরনত পানরনবে। 

 

(৫) মহাপনরচালক সরকানরর পূবযােুনমােেক্রনম, বানহেীর ঘাটনত জেবনলর নবপরীযত, সংরনক্ষত ংনের 

সেসেগনণর মধে হআনত প্রনয়াজেীয় সংখেক জনুেয়র কমযকতয া, পেনবধারী বডয ার গাডয  সেসে এবং তানলকািুক্ত 

বডয ার গাডয  সেসে সামনয়কিানব োনয়ে পালনের জেে নেনয়ানজত কনরনত পানরনবেঃ 
 

তনব েতয  থানক যে, নবনধ েুসানর ঘাটনত জেবল নেনয়াগ ও প্রাথনমক প্রনেক্ষণ সমাপোনন্ত তাহানেগনক োনয়ে 

প্রোে কনরবার পর, েথােীঘ্র সম্ভব, সামনয়কিানব নেনয়ানজত সংরনক্ষত ংনের সেসেগণনক তাহানের নেেুনক্ত ও 

োনয়ে হআনত বোহনত প্রোে কনরনত হআনব।  

          ফাননীয েেগদণয ফেরী ও ছুটি    

২০। বানহেীর সেসেগনণর বেলী ও ছুটি সংক্রান্ত নবধাোবলী প্রনবনধ দ্বারা নেধযানরত হআনব।  



        লষ্ঠ অধোয় 

চাকুযীয অফান   ফাননীয েেগদণয চাকুযী ইদি ফযখাস্ত ফা অাযণ ফা অফোনি    

২১।(১)সরকার এআ অআনের ধীে যে যকাে কমযকতয া বা জনুেয়র কমযকতয া বা বডয ার গাডয  সেসেনক চাকুরী 
হআনত বরখাস্ত, পসারণ, বোহনত বা বসর প্রোে কনরনত পানরনব। 

 

(২) মহাপনরচালক জনুেয়র কমযকতয া বা তেনেম্ন পেবীর যে যকাে বডয ার গাডয  সেসেনক, কারণ ঈনলখপূবযক 

চাকুরী হআনত বরখাস্ত, পসারণ, বোহনত বা বসর প্রোে কনরনত পানরনবে। 

 

(৩) নতনরক্ত মহাপনরচালক বা ঈপ-মহাপনরচালক পেমেযাোর কমযকতয াগণ োহারা কমান্ড নেেুনক্তনত 

রনহয়ানছে তাহারা কমযকতয া ও জনুেয়র কমযকতয া বেতীত যে যকাে পেনবধারী ও তেনেম্ন পেবীর বডয ার গাডয  
সেসেনক কারণ ঈনিখপূবযক চাকুরী হআনত বরখাস্ত বা পসারণ বা বোহনত বা বসর প্রোে কনরনত 

পানরনবে। 

 

(৪) নবনধ দ্বারা নেধযানরত কতৃয পক্ষ যে যকাে কমযকতয া, জনুেয়র কমযকতয া ও তেনেম্ন পেবীর বডয ার গাডয  সেসে 
কতৃয ক যস্বিায় োনখলকৃত অনবেনের যপ্রনক্ষনত বসর বা বোহনত প্রোে কনরনত পানরনবে।  

 

          চাকুযী ইদি অফাদনয নে    

২২।যকাে জনুেয়র কমযকতয া থবা তানলকািুক্ত েোেে বডয ার গাডয  সেসেনক চাকুরী হআনত বসর, বোহনত, 

পসারণ বা বরখাস্ত করা হআনল তাহার নধোয়ক কতৃয ক নেম্নবনণযত তথেসহকানর চাকুরী হআনত বসানের 

একটি সেে প্রোে করা হআনবঃ- 
 

(ক) চাকুরী হআনত বসাে প্রোেকারী কতৃয পক্ষ; 

 

(খ) চাকুরী বসানের কারণ;  

 

(গ) বানহেীনত তাহার চাকুরীর সময়কাল।  

 

        প্তভ অধোয় 

প্রাননক আদেদ োফনভন   প্রাননক আদেদ োফনভন    

২৩।(১) মহাপনরচালক বা তৎ কতৃয ক ক্ষমতাপ্রাপ্ত নতনরক্ত মহাপনরচালক পেমেযাোর যকাে কমযকতয া, 
প্রোসনেক অনেনে, নতনরক্ত পনরচালক এবং তেনেম্ন স্থায়ী পেবীর কমযকতয াগনণর েক্ষতা বা োনয়নে 

বনহলা বা েে যকাে কারনণ নলনখতিানব বনহত কনরয়া এক স্তর নেম্নপনে পোবেমে কনরনত পানরনবে। 

 

(২) মহাপনরচালক থবা নরনজয়ে কমান্ডার বা যসক্টর কমান্ডার, প্রোসনেক অনেনে জনুেয়র কমযকতয াগনণর 

েক্ষতা বা োনয়ে বনহলা বা েে যকাে কারনণ নলনখতিানব বনহত কনরয়া একস্তর নেম্নপনে পোবেমে 

কনরনত পানরনবে।  

 

(৩) মহাপনরচালক থবা নরনজয়ে কমান্ডার থবা পনরচালক পেমেযাোর নেনম্ন েনহে এমে যকাে যসক্টর 



কমান্ডার বা আঈনেট নধোয়ক প্রোসনেক অনেনে স্থায়ী পেনবধারী বডয ার গাডয  সেসেগনণর েক্ষতা বা 
োনয়নে বনহলা বা েে যকাে কারনণ নলনখতিানব এক স্তর নেম্নপনে পোবেমে কনরনত পানরনবে।  

          চাকুযী অফান ও োফনভন আদেদয নফরূদদ্ধ প্রনিকায    

২৪। নধিুক্ত যকাে বেনক্ত ধারা ২১ ও ২৩ এর ধীে গৃহীত যকাে অনেনের যপ্রনক্ষনত নেনজনক সংকু্ষব্ধ বা 
ক্ষনতেস্ত মনে কনরনল, নতনে ঈক্ত অনেে প্রোেকারী কতৃয পক্ষ উর্ধ্যতে কতৃয পক্ষ নেকট পুেরীক্ষনণর (revision) 

জেে অনবেে কনরনত পানরনবেঃ 
 

তনব েতয  থানক যে, সরকার কতৃয ক প্রেত্ত অনেনের যক্ষনে রাষ্ট্রপনতর নেকট পুেরীক্ষনণর অনবেে কনরনত হআনব।  

 

        অষ্টভ অধোয় 

অযাধ   ক্র ম্পনকড ি গুরূিয অযাধ    

২৫। নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে- 

 

(ক) যকাে যচৌনক, স্থাে থবা প্রহরাস্থল েক্রর নেকট পনরতোগ বা পযণ কনরে বা ঈক্ত কােয কনরনত েেনক 

বাধে কনরে; 

 

(খ) েক্রর ঈপনস্থনতনত তাহার স্ত্র, যগালাবারূে, েন্ত্রপানত, সাজ-সরঞ্জাম পনরতোগ কনরে; 

 

(গ) প্রতেক্্ষ নকংবা পনরাক্ষিানব েক্রনক স্ত্র, যগালাবারুে, রবেসামেী বা থয দ্বারা সাহােে কনরে; 

 

(ঘ) বন্দী ো হওয়া সনেও েক্রনক যস্বিায় অেয় প্রোে বা রক্ষা কনরে; 

 

(ঙ) েুেকানল বা যকাে নিোনের সময় আিাকৃতিানব যচৌনক, নেনবর, সামনরক বা বডয ার গাডয  ছাঈনেনত নমথো 
নবপে সংনকত কনরে থবা োস বা নেরােে সৃনষ্টর নিপ্রানয় পনরকনেতিানব পপ্রচার কনরে; 

 

(চ) উর্ধ্যতে কতৃয পক্ষ েুমনত বেতীত থবা কাপুরুষতাবেতঃ েক্র নেকট োনন্ত পতাকা বা েুেনবরনত প্রস্তাব 

যপ্ররণ কনরে; 

 

(ছ) আিাকৃতিানব এমে বক্তবে রানখে বা তাহার েে যকাে অচরনণর মাধেনম নধিুক্ত েে যকাে বেনক্ত 

থবা েৃঙ্খলা বানহেীর যকাে সেসে েেম্নর নবরূনে সনক্রয় হআনত নবরত থানকনত বাধে হে বা নবরত থানকনত 

প্রনরানচত হে থবা েক্রর নবরূনে সনক্রয় হআনত নেরৎ সানহত যবাধ কনরে; 

 

(জ) প্রতেক্ষ নকংবা পনরাক্ষিানব নবশ্বাসঘাতকতা কনরয়া েক্র পনক্ষর সনহত পেনোগানোগ থবা যগানয়ন্দা তথে 
অোে-প্রোে কনরে থবা এআরূপ যোগানোগ বা অোে-প্রোে সম্পনকয  বনহত থাকা সনেও নবশ্বাসঘাতকতা 
কনরয়া ঈহা নধোয়ক থবা েে যকাে উর্ধ্যতে কতৃয পক্ষর নেকট প্রকাে ো কনরে; 

 

(ঝ) েুে বা নিোে চলাকালীে সমনয় তাহার নধোয়কযক থবা যচৌনক, প্রহরাস্থল, টহল হআনত েথােথিানব 

মুক্ত ো হআয়া বা েুমনত বেতীত পনরতোগ কনরে; 

 



(ঞ) েুেবন্দী থাকা বস্থায় যস্বিায় েক্রনক যসবা থবা সাহােে কনরে; থবা 
 

(ট) েুোবস্থা নবরাজকালীে সমনয় বাংলানেে েৃঙ্খলা বানহেীর থবা ঈক্তরূপ বানহেীর যকাে ংনের সেলতানক 

জ্ঞাতসানর নবপোপন্ন কনরয়া যতানলে; 

 

তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক সনবযাচ্চ ১৪ (যচৌে) বৎ সনরর সেম কারােনি থবা এআ অআনের 

ধীে যে যকাে লঘ ুেনি েনিত হআনবে।  

          ক্র ম্পনকড ি অনোনে অযাধ    

২৬। নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে- 

 

(ক) উর্ধ্যতে কতৃয পক্ষর নেনেযে বেতীত েুেবন্দী থবা রবেসামেীর নেরাপত্তা নেনিত কনরবার থবা 
অহতনেরনক পিাৎ িানগ পসারনণর জহুানত তাহার বস্থাে পনরতোগ কনরে; 

 

(খ) েথােথ সতকয তার িানব থবা অনেে মােে কনরয়া বা আিাকৃতিানব কতয নবে বনহলা কনরয়া বা 
েুেবন্দী বস্থা হআনত মুক্ত হআয়া চাকুরীনত যোগোনে সক্ষম হওয়া সনেও চাকুরীনত যোগোে কনরনত বেথয হে; 

থবা 
 

(গ) উর্ধ্যতে কতৃয পক্ষর েুমনত বেতীত েক্রর সনহত পে বা েে যকাে মাধেনম যোগানোগ রক্ষা কনরে থবা 
যগাপেতথে অোে-প্রোে কনরে বা সামনয়ক েুে নবরনত প্রস্তাব যপ্ররণ কনরে; তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  
অোলত কতৃয ক েনধক ১০ (েে) বৎ সনরর সেম কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘু েনি 

েনিত হআনবে।  

          মদু্ধাফস্থায় ফা নক্রয় কিড ফে অফস্থায় কৃি অযাধ    

২৭। নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে- 

 

(ক) যকাে প্রহরীনক বলপ্রনয়াগ কনরে, অঘাত কনরে থবা পরাধজেক বল প্রনয়াগ কনরে; 

 

(খ) লুন্ঠে কনরবার ঈনেনেে যকাে বানি বা েে যকাে স্থানে বল প্রনয়াগপূবযক প্রনবে কনরে; 

 

(গ) প্রহরীর কতয বেরত বস্থায় পেযনবক্ষণ যচৌনকনত নেরা োে, মাতাল হে বা, েুমনত বেতীত পেযনবক্ষণ যচৌনক 

তোগ কনরে; 

 

(ঘ) উর্ধ্যতে কতৃয পক্ষর েুমনত বেনতনরনক পেযনবক্ষণ যচৌনক, টহল বা প্রহরীেল তোগ কনরে; 

 

(ঙ) আিাকৃতিানব বা বনহলা কনরয়া যকাে যচৌনক, নেনবর, সামনরক বা বডয ার গাডয  ছাঈনেনত নমথো নবপে 

সংনকত কনরে থবা োস বা নেরােে সৃনষ্টর নিপ্রানয় পনরকনেতিানব পপ্রচার চালাে; থবা 
 

(চ) জানেবার নধকারী েনহে এমে বেনক্তর নেকট আিাকৃতিানব েব্দ সংনকত বা েব্দ সংনকতমালা বা 
েোক্তকরণ বনহত কনরে; তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক- 

 

() েুোবস্থায় বা সনক্রয় কতয বেরত বস্থায় পরাধটি সংঘটিত হআনল, েনধক ১৪ (যচৌে) বৎ সনরর সেম 



কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘ ুেনি; এবং 
 

(অ) েুোবস্থায় বা সনক্রয় কতয বেরত বেতীত েোেে বস্থায় এআ পরাধ সংঘটিত হআনল, েনধক ৭ 

(সাত)বৎ সনরর সেম কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘু েনি েনিত হআনবে।  

          নফদরা    

২৮। নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে- 

 

(ক) বানহেীর িেন্তনর থবা েৃঙ্খলা বানহেীনত যকাে নবনরাহ সংঘটনের সূচো কনরে, নবনরানহর প্রনরাচো প্রোে 

কনরে, নবনরানহর কারণ সৃনষ্ট কনরে থবা েে যকাে বেনক্তর সনহত ষিেনন্ত্র নলপ্ত হে থবা নবনরানহ যোগোে 

কনরে; 

 

(খ) ঈক্তরূপ যকাে নবনরাযহ ঈপনস্থত থানকয়া ঈহা েমনের জেে েথাসাধে প্রনচষ্টা ো কনরে; 

 

(গ) ঈক্তরূপ যকাে নবনরাহ সম্পনকয  জ্ঞাত থানকয়া বা ঈক্তরূপ যকাে নবনরানহর নস্তে রনহয়ানছ বনলয়া নবশ্বাস 

কনরয়া থবা ঈক্তরূপ যকাে নবনরানহর কারণ ঘটানোর কথা জ্ঞাত থানকয়া থবা ঈক্ত যকাে নবনরাহ, ঈনত্তজো 
বা ষিেনন্ত্রর কথা েুনক্তেুক্তিানব জ্ঞাত থাকা সনেও েুনক্তসেত নবলে বেনতনরনক তাহার নধোয়ক বা উর্ধ্যতে 

কতৃয পক্ষনক নবষয়টি বনহত ো কনরে; থবা 
 

(ঘ) বানহেীর িেন্তনর থবা েৃঙ্খলা বানহেীর যকাে সেসেনক বাংলানেে সরকানরর প্রনত তাহার কতয বে বা 
অেুগতে হআনত নবরত থানকবার প্রনচষ্টা েহণ কনরে; তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক সনবযাচ্চ 

মৃতুেেনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘু েনি েনিত হআনবে। 

 

ফোখো।-‘‘নবনরাহ’’ থয নধিুক্ত েআু বা তনতানধক বেনক্ত কতৃয ক সনম্মনলতিানব বানহেী বা েৃঙ্খলা বানহেীর 

যকাে কতৃয পক্ষর অআোেুগ অনেে মােে করা বা ঈক্ত কতৃয পক্ষর কতৃয েনক চোনলঞ্জ করা, প্রনতহত করা বা 
ঈৎ খাত করা থবা েআু বা তনতানধক বেনক্ত তাহানের নবধ বা নবধ সন্তুনষ্ট সনম্মনলতিানব কতৃয পক্ষর নেকট 

প্রকাে করা বা ঈক্তরূপ কােযকরনণর যকাে প্রনচষ্টা েহণ করা।  

          চাকুযী ইদি রায়ন এফাং উাদি ায়িাকযণ    

২৯। (১) নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে চাকুরী হআনত পলায়ে কনরে থবা চাকুরী হআনত পলায়নের প্রনচষ্টা েহণ 

কনরে, তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক- 

 

(ক) েুোবস্থায় থবা েুোবস্থার নেনেযে প্রানপ্তর পর থবা সনক্রয় কতয বেরত বস্থায় পরাধটি সংঘটে 

কনরবার যক্ষনে ১৪ (যচৌে) বৎ সনরর সেম কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘু েনি েনিত 

হআনবে; এবং 
 

(খ) েুোবস্থায় বা সনক্রয় কতয বেরত বেতীত েোেে বস্থায় এআ পরাধ সংঘটিত হআনল, েনধক ০৭ (সাত) 

বৎ সনরর সশ্রম কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘ ুেনি েনিত হআনবে। 

 

(২) নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে জ্ঞাতসানর ঈপনর-ঈনিনখতিানব বানহেী থবা েৃঙ্খলা বানহেীর যকাে সেসেনক 

চাকুরী হআনত পলায়নে সহায়তা কনরে, তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক েনধক ০৭ 

(সাত)বৎ সনরর সেম কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘু েনি েনিত হআনবে।  



          ছুটি ফেিীি অনুনস্থি    

৩০। নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে- 

 

(ক) ছুটি বেতীত েুপনস্থত থানকে; 

 

(খ) েুনক্তসংগত কারণ বেতীত েুনমানেত ছুটির নতনরক্ত সময় েুপনস্থত থানকে; 

 

(গ) ছুটিনত থাকা বস্থায় েথােথ কতৃয পক্ষর নেকট হআনত তাহার কমযস্থল বা আঈনেট থবা নডটাচনমন্টনক থবা 
আঈনেট বা নডটাচনমনন্টর ংে োহার সনহত নতনে সংেুক্ত ঈক্ত আঈনেট বা নডটাচনমন্টনক েুোবস্থায় োওয়ার 

থবা সনক্রয় কতয বে পালনে নেনেযে প্রোে করা হআয়ানছ মনময সংবাে প্রানপ্তর পর েথােথ কারণ বেতীত 

েনতনবলনে আঈনেনট যোগোে কনরনত বেথয হে; 

 

(ঘ) যকাে পোনরড, থবা েুেীলে বা কতয বে পালনের জেে নেনেযষ্ট স্থানে েথােথ কারণ বেতীত েথাসমনয় 

ঈপনস্থত হআনত বেথয হে; 

 

(ঙ) পোনরড নকংবা লাআে ব মানচয  থাকা বস্থায় েথােথ কারণ বেতীত ঈক্ত পোযরড বা লাআে ব মাচয  
পনরতোগ কনরে; 

 

(চ) যচৌনক, আঈনেট বা েে যকাে স্থানে থাকা বস্থায় ঈক্ত যচৌনক বা আঈনেনট বা ঈক্ত স্থানের পনরসীমার বানহনর 

বা নেনষে স্থাে োহা যকাে স্থায়ী বা রুটিে অনেে দ্বারা সীমাবে করা হআয়ানছ যসআ স্থানে বস্থাে কনরে; থবা 
 

(ছ) উর্ধ্যতে কমযকতয া কতৃয ক েুনমানেত ছুটি বেতীত থবা েনথষ্ট কারণ বেতীত যকাে প্রনেক্ষণ যকন্দ্র বা েে 
যকাে নেক্ষালনয় ঈপনস্থত থানকবার অনেে প্রোে করা সনেও েুপনস্থত থানকে; তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  
অোলত কতৃয ক েনধক ০৫ (পাাঁচ) বৎ সনরর সেম কারােনি থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘু েনি 

েনিত হআনবে।  

          ঊর্ধ্ডিন কভডকিড ায প্রনি অযাধজনক ফর প্রদয়াগ ও হুভনক প্রেডন    

৩১। নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে- 

 

(ক) উর্ধ্যতে কমযকতয ার ঈপর পরাধজেক বল প্রনয়াগ বা বল প্রনয়ানগর যচষ্টা কনরে বা অক্রমণ কনরে; 

 

(খ) উর্ধ্যতে কমযকতয ার প্রনত হুমনক প্রেেযে থবা বাধেতা প্রকাে থবা ঔেতেপূণয অচরণ কনরে; থবা 
 

(গ) উর্ধ্যতে কমযকতয ার োপ্তনরক কানজ বাধা প্রোে থবা গাডয  পুনলনের যকাে সেসেনক কতয বে পালনে বাধা 
প্রোে থবা উর্ধ্যতে কমযকতয ার পনক্ষ অনেে পালেকারী যকাে বেনক্ত থবা গাডয  পুনলে সেনসের সাহানেের 

জেে তলব করা হআনল, সাহােে কনরনত স্বীকার কনরে ; 

 

তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক েুোবস্থায় থবা সনক্রয় কতয বেরত বস্থায় ঈক্ত পরাধটি 

সংঘটিত হআনল, েনধক ১৪ (যচৌে) বৎ সনরর সেম কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘুেনি, 

এবং ঈক্ত পরাধটি েুোবস্থায় থবা সনক্রয় কতয বেরত বেতীত েোেে বস্থায় এআ পরাধ সংঘটিত হআনল, 

েনধক ০৭ (সাত) বৎ সনরর সেম কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘুেনি েনিত হআনবে।  



          অধঃস্তন গ্রকান ফেনক্তদক আঘাি    

৩২। েনে নধিুক্ত যকাে বেনক্ত তাহার নেম্ন পেমেযাো সম্পন্ন ধঃস্তে যকাে বেনক্তনক অঘাত থবা তাহার 

প্রনত েবুযেবহার (ill-treat) কনরে, তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক েনধক ০৭ (সাত) বৎ সনরর 

সেম কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘুেনি েনিত হআনবে।  

          ঊর্ধ্ডিন কভডকিড ায আইনানুগ আদে অভানেকযণ    

৩৩। (১) েনে নধিুক্ত যকাে বেনক্ত উর্ধ্যতে কমযকতয া কতৃয ক বেনক্তগতিানব প্রেত্ত অআোেুগ অনেে, োহা নতনে 

যমৌনখকিানব বা নলনখতিানব বা সংনকনতর মাধেনম থবা েে যকাে ঈপানয় প্রোে কনরে, এমেিানব োহে 
কনরে োহানত তাহার কতৃয যের প্রকােে নবরূোচরণ প্রকাে পায়, তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক 

েনধক ১০ (েে) বৎ সনরর সেম কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘুেনি েনিত হআনবে। 

 

(২) নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে উর্ধ্যতে কমযকতয ার অআোেুগ অনেে োহে কনরে, তাহা হআনল নতনে বডয ার 

গাডয  অোলত কতৃয ক- 

 

(ক) েুোবস্থায় বা সনক্রয় কতয বেরত বস্থায় পরাধটি সংঘটিত হআনল েনধক ১০ (েে) বৎ সনরর সেম 

কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘুেনি েনিত হআনবে; এবং 
 

(খ) েুোবস্থায় বা সনক্রয় কতয বেরত বেতীত েোেে বস্থায় এআ পরাধ সংঘটিত হআনল, েনধক ০৫ (পাাঁচ) 

বৎ সনরর সেম কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘুেনি েনিত হআনবে।  

          গ্রেপিাযকারীন অফাধেিা এফাং প্রনিফন্ধকিা    
৩৪। নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে- 

 

(ক) যকাে কলহ, প্রকােে স্থানে মারামানর বা নবেৃঙ্খলায় নলপ্ত থাকার কারনণ তাহার নপক্ষা নেম্নপেবীর হআনলও 

যকাে কমযকতয া তাহানক যেেতার কনরবার অনেে প্রোে কনরনল, ঈহা মােে কনরনত বাধেতা প্রকাে কনরে 

থবা ঈক্তরূপ কমযকতয ার প্রনত পরাধজেক বল প্রনয়াগ বা অক্রমণ কনরে; 

 

(খ) নধিুক্ত হঈক বা ো হঈক যকাে বেনক্তর অআোেুগ নজম্মায় রাখা হআয়ানছ এবং নতনে তাহার উর্ধ্যতে 

কমযকতয া হঈক বা ো হঈক তাহার প্রনত নতনে পরাধমূলক বল প্রনয়াগ কনরে থবা অক্রমণ কনরে; থবা 
 

(গ) যকাে প্রহরী োহার কতয বে নিেুক্তনক যেেতার করা থবা তাহানক যহোজনত যেওয়া ঈক্ত প্রহরীনক তাহার 

কতয বে কনময বাধা প্রোে কনরে; তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক েনধক ০২ (েআু) বৎ সনরর সেম 

কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘুেনি েনিত হআনবে।  

          িানরকাবুনক্ত পযদভ নভথো িথে প্রোন    

৩৫। নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে তানলকািুনক্তর সমনয় তানলকািুনক্তকরণ কমযকতয ার নেকট সুনেনেযষ্ট 

তানলকািুনক্তকরণ েরনম প্রেত্ত যকাে প্রনে যস্বিায় নমথো ঈত্তর প্রোে কনরে, তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  
অোলত কতৃয ক েনধক ০৫ (পাাঁচ) বৎ সনরর সেম কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘুেনি 

েনিত হআনবে।  

          ম্পনত্ত াংক্রান্ত প্রিাযণাভূরক অযাধ    

৩৬। নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে- 

 



(ক) সরকানর বা বানহেীর যকাে সম্পনত্ত বা নধিুক্ত যকাে বেনক্তর বা েৃঙ্খলা বানহেীর যকাে সেসে বা যে যকাে 

বেনক্ত নেনে বানহেীনত কমযরত বা ঈহার সনহত সংেুক্ত রনহয়ানছ তাহার সম্পনত্ত চুনর বা সাধুিানব অত্মসাৎ  বা 
পরাধমলূক নবশ্বাস িে কনরে; 

 

(খ) ঈপ-েো (ক) এ ঈনিনখত যচারাআ সম্পনত্ত জ্ঞাতসানর বা ঈহা যচারাআ সম্পনত্ত বনলয়া নবশ্বাস কনরবার েনথষ্ট 

কারণ থাকা সনেও সাধুিানব ঈহা েহণ কনরে বা নেনজর নেকট রানখে; 

 

(গ) প্রতারণার ঈনেনেে থবা যকাে বেনক্তনক নবধিানব লািবাে বা নবধিানব ক্ষনতেস্ত কনরবার ঈনেনেে 
যকাে কােয বা নবচুেনত ঘটাে; থবা 
 

(ঘ) আিাকৃতিানব তাহার ঈপর নপযত যকাে সরকানর সম্পনত্ত অত্মসাৎ , র্ধ্ংস বা ক্ষনতেস্ত কনরে; তাহা হআনল 

নতনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক েনধক ০৫ (পাাঁচ) বৎ সনরর সেম কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে 

যকাে লঘুেনি েনিত হআনবে।  

          ভমডাোাননকয আচযণ    

৩৭। নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে- 

 

(ক) কতয বে এিাআবার ঈনেনেে সুস্থতার িাে কনরে বা ছলো কনরে বা নেনজর মনধে যরাগ বা সুস্থতা সৃনষ্ট 

কনরে বা আিাকৃতিানব সুস্থ হআনত নবলে কনরে বা নেনজর মনধে যরাগ বা সুস্থতা বৃনেসাধে কনরে; 

 

(খ) নেনজনক বা নধিুক্ত যকাে বেনক্তনক চাকুরীর নোগে কনরবার লনক্ষে আিাকৃতিানব নেনজনক বা ঈক্ত 

বেনক্তনক অঘাত কনরে; থবা 
 

(গ) যকাে নেেযয় বা োলীে বা িীল বা স্বািানবক প্রকৃনতর হানেকর অচরণ কনরে; তাহা হআনল নতনে 

বডয ার গার্ড অোলত কতৃয ক েনধক ১০ (েে) বৎ সনরর সেম কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে 

লঘুেনি েনিত হআনবে।  

 

          ীভান্ত কিড ফে অফদরা, উৎ গ্রকাচ েণ ফা প্রোন, ইিোনে    

৩৮।(১) েনে নধিুক্ত যকাে বেনক্ত- 

 

(ক) যচারাচালানের সনহত সমৃ্পক্ত হে; 

 

(খ) যচারাচালানে সহায়তা কনরে; 

 

(গ) যচারাচালাে েমনে বেথয হে; 

 

(ঘ) ঈৎ যকাচ েহনণর মাধেনম অটককৃত যচারাচালােী মালামাল ছানিয়া যেে; 

 

(ঙ) অটককৃত যচারাচালােী মালামানলর সমূ্পণয বা ংেনবনেষ অত্মসাৎ  কনরে; 

 

(চ) মােকরবে বা মেুষে পাচানর সমৃ্পক্ত হে বা সহায়তা কনরে; থবা 



 

(ছ) সীমান্ত এলাকায় োনয়েরত থানকয়া োনয়ে পালনে বনহলা কনরে; 

 

তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক েনধক ০৫ (পাাঁচ) বৎ সনরর সেম কারােনি, থবা এআ অআনের 

ধীে যে যকাে লঘুেনি েনিত হআনবে। 

 

(২) েনে নধিুক্ত যকাে বেনক্ত রাষ্ট্রীয় যকাে কােয বা চাকুরী সংক্রান্ত যকাে কােয কনরবার বা যকাে কােয করা 
হআনত নবরত থানকবার বা যকাে বেনক্তর প্রনত পক্ষপাত বা পক্ষপাতহীেতা প্রেেযনের কারনণ পুরস্কার স্বরূপ, 

তাহার নবধ পানরনতানষক বেতীত, েে যকাে পানরনতানষক প্রতেক্ষ বা পনরাক্ষিানব নেনজর বা েে কাহারও 

জেে, েে যকাে বেনক্তর নেকট হআনত গ্রহণ কনরে বা লাি কনরে বা েহণ কনরনত সম্মত হে বা েহনণর যচষ্টা 
কনরে থবা নধিুক্ত যকাে বেনক্তর ঈৎ যকাচ েহনণর নবষয় জ্ঞাত হওয়া সনেও উর্ধ্যতে কমযকতয ানক বনহত 

ো কনরে, তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক েনধক ০৭ (সাত) বৎ সনরর সেম কারােনি, থবা 
এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘুেনি েনিত হআনবে।  

          জয়ুাদখরা, ভেে অফস্থায় ভািরাভী কযা ফা ভােকাক্ত ওয়া    
৩৯। েনে নধিুক্ত যকাে বেনক্ত, কতয বেরত বস্থায় হঈক বা ো হঈক, জয়ুা যখলায় ংেেহণ কনরে থবা 
মেেপ বস্থায় মাতলামী কনরে থবা িোসগতিানব মােকাসক্ত হে, তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  অোলত 

কতৃয ক- 

 

(ক) েুোবস্থায় বা সনক্রয় কতয বেরত বস্থায় পরাধটি সংঘটিত হআনল, েনধক ০৫ (পাাঁচ) বৎ সনরর সেম 

কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘুেনি; এবং 
 

(খ) েুোবস্থায় বা সনক্রয় কতয বেরত বেতীত েোেে বস্থায় এআ পরাধ সংঘটিত হআনল, েনধক ০১ (এক) 

বৎ সনরর সেম কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘুেনি েনিত হআনবে।  

          ফন্দী ফেনক্ত ম্পনকড ি অযাধ    

৪০। (১) নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ো হআয়া যকাে বন্দীনক বা বানহেীর হাজত হআনত যকাে বেনক্তনক 

আিাকৃতিানব মুক্ত কনরে, তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক- 

 

(ক) েুোবস্থায় বা সনক্রয় কতয বেরত বস্থায় পরাধটি সংঘটিত হআনল, েনধক ১৪(যচৌে) বৎ সনরর সেম 

কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘুেনি েনিত হআনবে; থবা 
 

(খ) েুোবস্থায় বা সনক্রয় কতয বেরত বেতীত েোেে বস্থায় এআ পরাধ সংঘটিত হআনল, েনধক ০৫(পাাঁচ) 

বৎ সনরর সেম কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘুেনি েনিত হআনবে। 

 

(২) নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে- 

 

(ক) বনহলা কনরয়া থবা যকাে েুনক্তসংগত কারণ বেতীত তাহার যহোজনত রনক্ষত যকাে েুেবন্দীনক বা 
বন্দীনক পালাআয়া োআনত সুনোগ প্রোে কনরে; থবা 
 

(খ) েথােথ কতৃয পক্ষ কতৃয ক মুক্ত হওয়া বেতীত একজে অআোেুগ বন্দী হওয়া সনেও হাজত হআনত পলায়ে কনরে 

বা পলায়নের যচষ্টা কনরে; 



 

তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক েনধক ০৫ (পাাঁচ) বৎ সনরর সেম কারােনি, থবা এআ অআনের 

ধীে যে যকাে লঘুেনি েনিত হআনবে। 

 

(৩) নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে- 

 

(ক) যকাে বেনক্তনক যেেতার কনরবার পর অআোেুগ কারণ বেনতনরনক ঈক্ত বেনক্তনক নবচানরর জেে যসাপেয  ো 
কনরয়া থবা নবষয়টি তেনন্তর জেে েথােথ কতৃয পক্ষর যগাচনরিূত কনরনত বেথয হআয়া ঈক্ত বেনক্তনক অটক 

রানখে; থবা 
 

(খ) যকাে বেনক্তনক যেেতার কনরবার পর ঈক্ত বেনক্তনক নবচানরর নেনমত্ত নেধযানরত কমযকতয া বা কতৃয পক্ষর নেকট 

হস্তান্তরকানল থবা েথােীঘ্র সম্ভব এবং যে যকাে যক্ষনে ২৪ ঘন্টার মনধে ঈক্ত বেনক্তনক যেেতার কনরবার কারণ 

নলনখত ও েুনক্তসেতিানব ঈপনরাক্ত কমযকতয া বা কতৃয পক্ষর নেকট োনখল কনরনত বেথয হে; 

 

তাহা হআনল নতনে, কমযকতয া হআনল, বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক, চাকুরী হআনত বরখাস্ত থবা এআ অআনের ধীে 

যে যকাে লঘুেনি, এবং, কমযকতয া বেতীত েে পেবীর হআনল, েনধক ০২ (েআু) বৎ সনরর সেম কারােনি, 

থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘুেনি েনিত হআনবে।  

          অস্ত্র ফা যকানয ফা ফাননীয ম্পনত্ত নফনষ্টকযণ, াযাদনা    
৪১। েনে নধিুক্ত যকাে বেনক্ত তাহার নেনজর বেবহানরর জেে আসুেকৃত বা নজম্মায় প্রেত্ত বা বানহেীর কানেয 
বেবহানরর জেে প্রেত্ত স্ত্র, যগালাবারুে, সাজ-সরঞ্জাম, েন্ত্রপানত, যপাষাক-পনরিে থবা েে যকাে সামেী 
োহা সরকানর বা বানহেীর সম্পনত্ত, আিাকৃতিানব নবেষ্ট কনরে বা হারাআয়া যেনলে, তাহা হআনল নতনে বডয ার 

গাডয  অোলত কতৃয ক, েনধক ০৫ (পাাঁচ) বৎ সনরর সেম কারােনি, এবং বনহলা জনেত কারনণ পরাধটি 

সংঘটিত হআনল, েনধক ০২ (েআু) বৎ সনরর সেম কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘুেনি েনিত 

হআনবে।  

          নভথো অনবদমাগ আনয়ন    

৪২। েনে নধিুক্ত যকাে বেনক্ত- 

 

(ক) নমথো জানেয়া বা নমথো বনলয়া নবশ্বাস কনরবার েনথষ্ট কারণ থাকা সনেও এআ অআনের নধিুক্ত যকাে 

বেনক্তর নবরূনে নমথো নিনোগ অেয়ে কনরে; থবা 
 

(খ) উর্ধ্যতে কমযকতয ার নেকট এআ অআনের নধিুক্ত যকাে বেনক্তর নবরূনে নিনোগ অেয়নের যক্ষনে নমথো 
জানেয়া বা েুরূপ বক্তবে নমথো বনলয়া নবশ্বাস কনরবার েনথষ্ট কারণ থাকা সনেও চনরে ও সুোনমর জেে 
ক্ষনতকর এমে যকাে নববৃনত্ত প্রোে কনরে থবা আিাকৃতিানব যকাে প্রাসনেক সতেনক যগাপে কনরে; তাহা 
হআনল নতনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক েনধক ০৩ (নতে) বৎ সনরর সেম কারােনি, থবা এআ অআনের 

ধীে যে যকাে লঘুেনি েনিত হআনবে।  

          যকানয েনরর জারকযণ ও নভথো গ্রঘালণা    
৪৩। নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে নেম্নবনণযত এক বা একানধক পরাধ কনরে, েথাঃ- 
 

(ক) যকাে নববরণ, প্রনতনবেে, তানলকা, সেে, বনহ থবা বানহেীর বা োপ্তনরক েনললপোনে োহা তাহার দ্বারা 



প্রস্তুতকৃত বা স্বাক্ষনরত বা যকাে নবষয়বস্তু োহার েথাথযতা নেরূপণ তাহার োনয়ে, ঈহানত জ্ঞাতসানর বা যগাপনে 

যকাে নমথো বা প্রতারণামূলক তথে বা নববরণ প্রোে কনরে থবা জ্ঞাতসানর বা যগাপনে প্রতারণা কনরবার 

ঈনেনেে যকাে নবচুেনত ঘটাে; 

 

(খ) জ্ঞাতসানর বা ক্ষনতসাধে কনরবার ঈনেনেে বানহেীর বা োপ্তনরক েনলল যগাপে কনরে, পনরবতয ে কনরে বা 
পসারণ কনরে বা নবেষ্ট কনরে বা মুনছয়া যেনলে; থবা 
 

(গ) বানহেীর বা োপ্তনরক যকাে নবষয় জ্ঞাত থাকা সনেও তৎ সম্পনকয  নমথো যঘাষণা প্রোে কনরে; 

 

তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক েনধক ০৭ (সাত) বৎ সনরর সেম কারােনি, থবা এআ অআনের 

ধীে যে যকাে লঘুেনি েনিত হআনবে।  

 

          াো কাগদজ স্বাক্ষয এফাং প্রনিদফেন উস্থাদন ফেথডিা    
৪৪। নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে- 

 

(ক) যবতে, স্ত্র, যগালাবারুে, সরঞ্জাম, যপাষাক-পনরিে বা িাতার সম্পনকয ত যকাে সরকানর বা বানহেীর 

সম্পনত্তর েনলল স্বাক্ষনরর সময় জ্ঞাতসানর ঈহার গুরূেপূণয যকাে ংে োাঁকা রানখে; থবা 
 

(খ) যকাে নববরণ বা প্রনতনবেে সম্পােে করা বা যপ্ররণ করা তাহার কতয বে হওয়া সনেও ঈহা সম্পােনে 

স্বীকার বা পরাধমূলক বনহলা প্রেেযে কনরে; তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক েনধক ০৩ 

(নতে) বৎ সনরর সেম কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘুেনি েনিত হআনবে।  

          ফডড ায গাডড  আোরি ও িেন্ত আোরি াংক্রান্ত অযাধ    

৪৫। নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে- 

 

(ক) বডয ার গাডয  অোলনত বা তেন্ত অোলনত েপথ বা হলে কনরবার প্রনয়াজে হআনল, েপথ বা হলে েহনণ 

স্বীকার কনরে; 

 

(খ) বডয ার গাডয  অোলত বা তেন্ত অোলনত যকাে প্রনের ঈত্তর বা যকাে তথে, েনলল বা েোেে েনথপে প্রোে 

বা ঈপস্থাপে কনরবার েথাথয প্রনয়াজে হআনল, ঈক্ত প্রনের ঈত্তর, তথে, েনলল বা েোেে েনথপে প্রোে বা 
ঈপস্থাপে ো কনরে; 

 

(গ) বডয ার গাডয  অোলনত বা তেন্ত অোলনত নমথো থবা সতে বনলয়া নবশ্বাস কনরে বা এআরূপ নববৃনত প্রোে 

কনরে থবা অোলনতর কােয সম্পােনের যক্ষনে সহনোনগতা কনরে; থবা 
 

(ঘ) বডয ার গাডয  অোলনত বা তেন্ত অোলনত পমােজেক, হুমনক প্রেেযেমূলক িাষা বেবহার কনরে বা বডয ার 

গাডয  অোলত বা তেন্ত অোলনতর কােযপেনত চলাকালীে সময় ঈহার ধারাবানহকতায় বাধা প্রোে কনরে বা 
নবেৃঙ্খলা সৃনষ্ট কনরে; 

 

তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক েনধক ০৭ (সাত) বৎ সনরর সেম কারােনি, থবা এআ অআনের 



ধীে যে যকাে লঘুেনি েনিত হআনবে। 

 

          অবফধবাদফ গ্রফিন স্থনগিকযণ    

৪৬। নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে বানহেীর সেসেগনণর যবতে িাতা েহণ কনরয়া ঈক্ত যবতে িাতা নবধিানব 

অটক কনরে থবা ঈহা েথাসমনয় প্রোে ো কনরে, তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক েনধক ০২ 

(েআু) বৎ সনরর সেম কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘুেনি েনিত হআনবে।  

          ফরফূডক ও অবফধবাদফ অথড, ম্পে, ইিোনে েণ    

৪৭। নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে- 

 

(ক) যকাে বেনক্তর নেকট হআনত যকাে থয, সম্পে, বস্তু, রবে বা েে যকাে নকছু, বানহেীর সেনসের হঈক বা ো 
হঈক, বলপূবযক েহণ কনরে; থবা 
 

(খ) েথােথ কতৃয ে বেতীত যকাে বেনক্তর নেকট হআনত নবধ ঈপানয় থয, সম্পে, বস্তু, রবে বা যসবা েহণ 

কনরে; 

 

তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক েনধক ০৭ (সাত) বৎ সনরর সেম কারােনি, থবা এআ অআনের 

ধীে যে যকাে লঘুেনি েনিত হআনব।  

          অদাবন আচযণ    

৪৮। যকাে কমযকতয া বা যকাে জনুেয়র কমযকতয া েনে তাহার পেমেযাোর সনহত সামঞ্জসেপূণয েনহ এমে যকাে 

অচরণ নকংবা চাকুরীর অচরনণর পনরপন্থী যকাে কােয কনরে, তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক 

েনধক ০২ (েআু) বৎ সনরর সেম কারেনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘুেনি েনিত হআনবে।  

          -ুআচযণ ও ঙৃ্খরায নযন্থী কামড ফা নফচুেনি    

৪৯। েনে নধিুক্ত যকাে বেনক্ত এমে যকাে কােয বা নবচুেনত সংঘটনের নিনোনগ যোষী সাবেস্ত হে োহা এআ 
অআনে ঈনিনখত যকাে পরানধর অওতায় পনি ো নকন্তু ঈক্ত কােয বা নবচুেনত স্পষ্টিানব স-ুঅচরণ ও বানহেীর 

েৃঙ্খলার পনরপন্থী হয়, তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক েনধক ০৩ (নতে) বৎ সনরর সেম 

কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘুেনি েনিত হআনবে।  

          নফনফধ অযাধ    

৫০। নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে-  

 

(ক) যকাে যচৌনক, স্থাে, প্রহরার স্থাে বা নিোনের োনয়যে থানকয়া তাহার ধঃস্তে যকাে বডয ার গাডয  সেসে 
নেনে যকাে বেনক্তনক প্রহার কনরয়ানছে থবা েেিানব েবুযেবহার থবা তোচার কনরয়ানছে থবা যকাে 

যমলায় বা বাজানর প্রনতবন্ধকতা সৃনষ্ট কনরয়ানছে থবা জেসম্মুনখ োো সংঘটে কনরয়ানছে থবা যকাে গৃনহ, 

যোকানে বা যকাে স্থাযে নবধিানব েুপ্রনবে কনরয়ানছে মনময নিনোগ প্রাপ্ত হআয়া তেমনময বেবস্থা েহণ ো 
কনরে থবা তাহার উর্ধ্যতে কমযকতয ানক বনহত কনরনত বেথয হে; 

 

(খ) যকাে ধমীয় েন্থ বা স্থােনক বমােো কনরে থবা ঈনেেেমূলকিানব যকাে বেনক্তর ধমীয় েুিুনতনত 

অঘাত কনরে; 

 



(গ) অত্মহতো কনরবার প্রনচষ্টা বা ঈনেোগ েহণ কনরে থবা েুরূপ যকাে প্রনচষ্টার নেনমত্ত যকাে কােয সংঘটিত 

কনরে; 

 

(ঘ) বানহেীর জনুেয়র কমযকতয া ও তেনেম্ন পেবীর যকাে সেসে কতয বেরত বস্থায় ো থানকয়া বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ো 
হআয়া বাজার, েহর বা যকাে অবাসস্থনল থবা জেসম্মযুখ যপাোক পনরনহত বস্থায় থবা েুরূপ বস্থায় 

স্ত্র বহে কনরয়া যঘারা-যেরা কনরে; 

 

(ঙ) সাধ ুঈপানয় বা জ্ঞাত অনয়র সনহত সামঞ্জসেপূণয েনহ এমে স্থাবর-স্থাবর সম্পনত্ত জয ে কনরে; 

 

(চ) োরী ঘটিত যকাে পরানধ নলপ্ত হে বা কতৃয পক্ষর েুমনত বেতীত বহু নববানহ অবে হে বা নববাহ 
সম্পনকয ত তথে যগাপে কনরে; থবা 
 

(ছ) পরাধজেক সোচরণ কনরে; 

 

তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক েনধক ০৩ (নতে) বৎ সনরর সেম কারােনি, থবা এআ অআনের 

ধীে যে যকাে লঘুেনি েনিত হআনবে।  

          অযাধ াংঘটদনয প্রদচষ্টা    
৫১। নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে এআ অআনে ঈনিনখত যকাে পরাধ সংঘটনের প্রনচষ্টা েহণ কনরে এবং েুরূপ 

প্রনচষ্টা েহণ করতঃ ঈক্ত পরাধ সংঘটনের নেনমত্ত যকাে কােয কনরে, এবং এআ অআনে ঈক্ত প্রনচষ্টা েহনণর োনস্ত 

নবধানের জেে েনে যকাে সুষ্পষ্ট নবধাে ো থানক, তাহা হআনল তাহানক বডয ার গার্ড অোলত কতৃয ক নেম্নবনণযত 

েি প্রোে করা হআনব, েথাঃ- 
 

(ক) প্রনচষ্টাজনেত পরাধটি সংঘটিত হআনল েনে ঈহার োনস্ত মৃতুেেি হয় তনব, েনধক যচৌে বৎ সনরর সেম 

কারােনি, থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘুেি; 

 

(খ) প্রনচষ্টাজনেত পরাধটি সংঘটিত হআনল েনে ঈহার োনস্ত সেম কারাে- হয়, তনব ঈক্ত পরানধর জেে প্রনেয় 

সনবযাচ্চ কারােনির ধযনময়ানের সেম কারােনি থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘুেি।  

          অযাধ াংঘটদনয প্রদযাচনা    
৫২। নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে বানহেীর অআনে ঈনিনখত যকাে পরাধ সংঘটনে েে যকাে বেনক্তনক প্রযরানচত 

কনরে, তাহা হআনল নতনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক এআ অআনের সংনিষ্ট ধারায় ঈনিনখত েনি, থবা যে যকাে 

লঘুেনি েনিত হআনবে।  

          অাভনযক অযাধ    

৫৩। (১) ধারা ৫৪ এর নবধাোবলী সানপনক্ষ, নধিুক্ত যকাে বেনক্ত, বাংলানেনের িেন্তনর বা বানহনর, এআ অআনে 

ঈনিনখত পরাধ বেতীত, যকাে সামনরক পরাধ সংঘটে কনরনল, ঈক্ত পরাধ এআ অআনের ধীেকৃত 

বনলয়া গণে হআনব এবং বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক নবচােয হআনব। 

 

(২) নধিুক্ত যকাে বেনক্ত ঈপ-ধারা (১) এর ধীে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক যোষী সাবেস্ত হআনল, তাহানক 

সংনিষ্ট সামনরক পরাধ সংঘটনের জেে নেধযানরত েি থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘুেি প্রোে 

করা হআনব।  



          ফডড ায গাডড  আোরি কিৃড ক নফচামড নয় এভন অাভনযক অযাধ    

৫৪। (১) নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েনে খুে বা খুে বনলয়া গণে েনহ এআরূপ েিেীয় েরহতোর পরাধ কনর বা 
ধষযযণর পরাধ সংঘটিত কনর, তাহা হআনল ঈক্ত পরাধ বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক এআ অআনের ধীে নবচােয 
হআনব ো, েনে ো নধিুক্ত বেনক্ত ঈক্ত পরাধ নেম্নবনণযত পনরনস্থনতনত সংঘটে কনরঃ- 
 

(ক) েুেকালীে বস্থায়; বা 
 

(খ) নধিুক্ত যকাে বেনক্ত কতৃয ক পর যকাে নধিুক্ত বেনক্তর নবরূনে ঈক্ত পরাধ সংঘটনের যক্ষনে। 

 

(২) নধিুক্ত যকাে বেনক্ত ঈপ-ধারা (১) এর ধীে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক যোষী সাবেস্ত হআনল তাহানক 

সংনিষ্ট সামনরক পরাধ সংঘটনের জেে নেধযানরত েি থবা এআ অআনের ধীে যে যকাে লঘুেি প্রোে 

করা োআনব।  

        নফভ অধোয় 

েণ্ড   ফডড ায গাডড  আোরি কিৃড ক প্রদেয় েণ্ড    

৫৫। (১) ঈপ-ধারা (২) এর নবধাে সানপনক্ষ নধিুক্ত যকাে বেনক্ত কতৃয ক সংঘটিত পরাধ বডয ার গাডয  অোলত 

কতৃয ক নবচানরর যক্ষনে নেম্নবনণযত এক বা যক্ষেমত, একানধক েি প্রোে করা োআনব, েথাঃ- 
 

(ক) মৃতুেেণ্ড; 

 

(খ) োবজ্জীবে কারােি; 

 

(গ) সামনরক কারাগানর যিাগনোগে এমে নতে মানসর উনর্ধ্য এবং েনধক যচৌে বৎ সনরর যে যকাে যময়ানের 

সেম কারােি; 

 

(ঘ) চাকুরী হআনত বরখাস্ত; 

 

(ঙ) যপেেনের নেধযানরত ংে কতয ে বেনতনরনক বা কতয ে সানপনক্ষ, বাধেতামূলক বসর; 

 

(চ) পেবীধারী এবং তানলকািুক্ত সেসেনের যক্ষনে বানহেীর হাজনত যিাগনোগে েনধক ৯০ (েববআ) নেনের 

সেম কারােি; 

 

(ছ) জনুেয়র কমযকতয া এবং পেবীধারী ও তানলকািুক্ত বডয ার গাডয  সেসেগণনক নেম্নতর পনে পোবেমে; 

 

(জ) কমযকতয াগনণর পনোন্ননতর জেে যে যকাে যময়ানে চাকুরী বানজয়াপ্তকরণ এবং জনুেয়র কমযকতয া ও পেবীধারী 
বডয ার গাডয  সেসেগনণর যক্ষনে োহানের পনোন্ননত চাকুরীর যজেিতার ঈপর নেিয রেীল তাহানের পনোন্ননতর 

নেনমত্ত গণে যে যকাে যময়ানে যজেিতা হরণ; 

 

(ঝ) বনধযত যবতনের যক্ষনে চাকুরী বানজয়াপ্তকরণ; 

 

(ঞ) কমযকতয া, জনুেয়র কমযকতয া এবং পেবীধারী বডয ার গাডয  সেসেগনণর যক্ষনে িৎ সযো ও কনঠার িৎ সযো; 



 

(ট) জনরমাো; 
 

(ঠ) যকাে বেনক্তনক চাকুরী হআনত বরখাস্তজনেত েি প্রোনের যক্ষনে বরখানস্তর সময় তাহার প্রাপে সমস্ত বনকয়া 
যবতে ও িাতানে এবং েোেে সরকানর পাওো বানজয়াপ্তকরণ; 

 

(ড) যবতে ও িাতা স্থনগতকরণ, েতক্ষণ ো, তাহার কৃত পরানধর কারনণ প্রমানণত যকাে ক্ষনত বা নেনষ্টর 

ক্ষনতপূরণ হয়। 

 

(২) ঈপ-ধারা (১) এর (ঙ) েোয় ঈনিনখত েি, শুধুমাে েি েুনমােেকারী কতৃয পক্ষ কতৃয ক ধারা ১০৪ এ প্রেত্ত 

ক্ষমতা প্রনয়াগকানল থবা বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক ধারা ১০৫-এ ঈনিনখত পুেরীক্ষণ (Revision) এর সময় 

ধারা ১০৮-এ ঈনিনখত কতৃয পক্ষ কতৃয ক সংকু্ষে বেনক্তর প্রনতকানরর অনবেনের যপ্রনক্ষনত প্রনয়াগ করা োআনব।  

          ফডড ায গাডড  আোরি কিৃড ক প্রেত্ত েদণ্ডয নফকে    

৫৬।(১) এআ অআনের নবধাে সানপনক্ষ, ধারা ২৫ হআনত ধারা ৫৪-এ ঈনিনখত যে যকাে পরানধর জেে যোষী 
সাবেস্ত বেনক্তনক ঈক্ত ধারাসমূনহ ঈনিনখত েি থবা ঈহার পনরবনতয  পরানধর ধরণ ও গুরুে নবনবচোয় ৫৫ 

ধারায় ঈনিনখত নেম্নতর যেণীর যে যকাে লঘু েি প্রোে করা োআনব। 

 

(২) যে যক্ষনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক ধারা ৫৫ এর ঈপ-ধারা (১) এর েো (ট) েুোয়ী জনরমাোর েি 

সেম কারােনির সনহত একনে থবা এককিানব অনরাপ করা হয়, যসআনক্ষনে অোলত এআ মনময নেনেযে প্রোে 

কনরনত পানরনব যে, অনরানপত জনরমাো োোনয় েনিত বেনক্ত েনধক ৫ বৎ সনরর সেম কারােি যিাগ 

কনরনব এবং ঈক্তরূপ কারােি সংনিষ্ট মামলায় ধারা ৫৫ এর ঈপ-ধারা (১) এর েো (খ), (গ) ও (চ) এর ধীে 

প্রেত্ত সেম কারােনির নতনরক্ত হআনব।  

          েণ্ডম্পনকড ি নফদল নফধান    

৫৭।(১) বডয ার গাডয  অোলত ধারা ৫৫ এর ঈপ-ধারা (১) এর েো (ঘ) এ ঈনিনখত শুধুমাে বরখাস্তজনেত েি 

থবা বরখানস্তর সনহত ঈক্ত ধারায় ঈনিনখত েে যে যকাে েি একনে প্রোে কনরনত পানরনব এবং ঈক্ত ঈপ-

ধারার েো (চ) হআনত (ড) এ ঈনিনখত এক বা একানধক েি একনে প্রোে কনরনত পানরনব। 

 

(২) নধিুক্ত যকাে বেনক্ত ৯০ (েববআ) নেনের নধক কারােনি েনিত হআনল, স্বয়ংনসেিানব (automatically) 

েনিত বেনক্ত চাকুরী হআনত বরখাস্ত হআনব।  

          ফডড ায গাডড  আোরি ফেিীি অনে দ্ধনিদি প্রদেয় েণ্ড    

৫৮। নধিুক্ত বেনক্ত কতৃয ক সংঘটিত পরানধর যক্ষনে বডয ার গাডয  অোলত গঠে বেতীত ধারা ৫৯ ও ৬০ এ 

ঈনিনখত পেনতনত েি প্রোে করা োআনব।  

          েনফধাযী ও িানরকাবুক্ত ফডড ায গাডড  েেগদণয রঘ ুেণ্ড    

৫৯।ধারা ৬০ এ ঈনিনখত েতয  ও নবনধ সানপনক্ষ, মহাপনরচালক কতৃয ক ক্ষমতাপ্রাপ্ত আঈনেট নধোয়ক বা কমান্ড 

নেেুনক্তনত রনহয়ানছে এআরূপ কমযকতয া পেবীধারী ও তানলকািুক্ত বডয ার গাডয  সেসে কতৃয ক এআ অআনের ধীে 

সংঘটিত পরানধর জেে নেম্নবনণযত এক বা যক্ষেমত, একানধক লঘু েি প্রোে কনরনত পানরনবে, েথাঃ 
 

(ক) বানহেীর হাজনত যিাগনোগে েনধক ২৮ (অটাে) নেনের সেম কারােি;  

 



(খ) েনধক ২৮ (অটাে) নেনের জেে বডয ার গাডয  বোরানক ন্তরীণ;  

 

(গ) নতনরক্ত প্রহরা বা োনয়ে; 

 

(ঘ) নবনেষ নেেুনক্ত হআনত পসারণ বা নবনেষ িাতা বানজয়াপ্তকরণ বা স্থায়ী পে হআনত নেম্নতর পনে পোবেনত 

থবা যবতে যস্কনলর নেম্নধানপ বেমে; 

 

(ঙ) েনধক ১২ (বার) মানসর বনধযত যবতে বানজয়াপ্তকরণ বা স্থনগতকরণ; 

 

(চ) সুকতয বে বা স-ুঅচরণ সংক্রান্ত িাতা বানজয়াপ্তকরণ; 

 

(ছ) িৎ সযো থবা কনঠার িৎ সযো; 
 

(জ) একমানস েনধক ১৫ নেনের যবতনের সমপনরমাণ থয জনরমাো; 
 

(ঝ) যকাে পরাধ সংঘটনের েনল যকাে সম্পনত্ত র্ধ্ংস, ক্ষনত, যলাকসাে বা বেনয়র কারণ হআনল ঈহার ঈপেুক্ত 

ক্ষনতপূরনণর জেে প্রনয়াজেীয় থয যবতে হআনত কতয ে। 

          ধাযা ৫৯ এ উনিনখি রঘ ুেদণ্ডয ীভা    
(১) যে যক্ষনে ধারা ৫৯ এর েো (ক), (খ),৬০। (গ) ও (ঘ) এ ঈনিনখত েআু বা তনতানধক লঘ ুে- একনে প্রোে 

করা হয়, যসআনক্ষনে েো (ক) থবা (খ) এ ঈনিনখত েি কােযকর হওয়ার পর েো (গ) থবা (ঘ) এ ঈনিনখত 

েি কােযকর হআনব। 

 

(২) যেনক্ষনে ধারা ৫৯ এর েো (ক), (খ) ও (গ) এ ঈনিনখত েআু বা তনতানধক লঘ ুেি একনে বা পেযায়ক্রনম 

প্রোে করা হয় বা যিাগরত থানক, যসআনক্ষনে সবযনমাট েনির পনরমাণ একনে ৪২ (নবয়ানলে) নেনের নতনরক্ত 

হআনব ো। 

 

(৩) ধারা ৫৯ এর েো (ক) এবং (খ) এ ঈনিনখত েি পরাধ সংঘটেকানল পেবীধারী বডয ার গাডয  সেনসের 

যক্ষনে প্রনোজে হআনব ো। 

 

(৪) ধারা ৫৯ এর েো (ছ) এ ঈনিনখত েি, পেবীধারী বডয ার গাডয  সেনসের নেম্ন পেবীর বেনক্তনক প্রোে করা 
োআনব ো।  

          কভডকিড া ও জনুনয়য কভডকিড াদেয রঘ ুেণ্ড    

৬১।নবনধ সানপনক্ষ মহাপনরচালক থবা তৎ কতৃয ক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যকাে কমযকতয া, নেনে ঈপ-মহাপনরচালক 

পেমেযাোর নেনম্ন েনহে, পনরচালক ও তেনেম্ন পেবীর কমযকতয াগণনক এবং মহাপনরচালক কতৃয ক ক্ষমতাপ্রাপ্ত 

যকাে কমযকতয া, জনুেয়র কমযকতয াগণনক এআ অআনের ধীে সংঘটিত পরানধর জেে নেম্নবনণযত এক বা 
একানধক লঘ ুেি প্রোে কনরনত পানরনবে, েথাঃ- 
 

(ক) কমযকতয াগনণর পনোন্ননতর যক্ষনে েনধক ১২ (বার) মানসর জেে চাকুরী বানজয়াপ্তকরণ এবং জনুেয়র 

কমযকতয াগনণর যক্ষনে েনধক ১২ (বার) মানসর চাকুরীর যজেিতাহরণঃ 
 



তনব েতয  থানক যে, এআরূপ েনির যক্ষনে নিেুক্ত বেনক্তর বডয ার গাডয  অোলনতর মাধেনম নবচার প্রাথযোর 

নধকার থানকনব;  

 

(খ) িৎ সযো থবা কনঠার িৎ সযো; 
 

(গ) পরাধ সংঘটনের েনল যকাে সম্পনত্ত র্ধ্ংস, ক্ষনত, যলাকসাে বা বেনয়র কারণ হআনল ঈহার ঈপেুক্ত 

ক্ষনতপূরণ ো হওয়া পেযন্ত যবতে স্থনগত থবা প্রনয়াজেীয় থয যবতে হআনত কতয ে।  

          রঘুেণ্ড নুনফডদফচনা    
৬২। (১) যকাে কতৃয পক্ষ কতৃয ক, নবনধ সানপনক্ষ, ধারা ৫৯ ও ৬১ এর ধীে সংনক্ষপ্ত নেষ্পনত্তনত প্রনেয় েনির 

একটি েুনলনপ উর্ধ্যতে কতৃয পক্ষর নেকট যপ্ররণ কনরনবে এবং ঈক্ত উর্ধ্যতে কতৃয পক্ষর নেকট অনবেেকারীর 

অনবেনের যপ্রনক্ষনত বা েে যকােিানব েনে প্রতীয়মাে হয় যে, ঈক্ত কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রেত্ত েি সমূ্পণয যবঅআেী 
বা অআনের নেধযানরত মাো হআনত নতনরক্ত বা পরানধর গুরে নবনবচোয় নত কনঠার হআয়ানছ, তাহা হআনল 

ঈক্ত উর্ধ্যতে কতৃয পক্ষ পনরনস্থনত নবনবচোয় ঈক্ত েি বানতল, পনরবতয ে বা অংনেকিানব হ্রাস বা সমূ্পণয 
মওকুনের অনেে প্রোে কনরনত পানরনবে। 

 

(২) েি প্রোনের তানরখ হআনত ৯০ (েববআ) নেনের মনধে সংকু্ষব্ধ বেনক্তনক অনবেে কনরনত হআনব।  

        েভ অধোয় 

গ্রেপিায এফাং নফচায-ফূড কামডদ্ধনি   অযাধীয গ্রেপিায    

৬৩। (১) নধিুক্ত যকাে বেনক্তর নবরনে যকাে নিনোগ অেয়ে করা হআনল তাহানক যেেতার কনরয়া 
বানহেীর হাজনত অটক রাখা োআনব। 

 

(২) বানহেীর যে যকাে উর্ধ্যতে কমযকতয া ঈপ-ধারা (১) এ ঈনিনখত েুরূপ নধিুক্ত বেনক্তনক বানহেীর হাজনত 

অটক রানখবার অনেে প্রোে কনরনত পানরনবে এবং কমযকতয া বেতীত নধিুক্ত েোেে ঈক্তরূপ বডয ার গাডয  
সেসেনের যক্ষনে গাডয  পুনলে সেসে তররূপ অটকানেে প্রোে কনরনত পানরনব। 

 

(৩) যকাে কমযকতয া েে যকাে কমযকতয ানক, উর্ধ্যতে পেবীর কমযকতয া হঈক বা ো হঈক, েনে নতনে কলহ, 
প্রকানেে মারামানর থবা নবেৃংখলায় নলপ্ত হে, তাহা হআনল তাহানক যেেতার কনরবার নেনেযে প্রোে কনরনত 

পানরনবে।  

          গ্রেপিাদযয গ্রক্ষদে অনধনায়দকয কিড ফে    
৬৪। প্রনতেক নধোয়ক এআ মনময সতকয  থানকনবে যেে, তাহার কমানন্ডর অওতাধীে যকাে বেনক্ত, যকাে 

নিনোনগ নিেুক্ত হআয়া তাহার নেকট অেীত হআনল, নিনোনগর তেন্ত শুরু করা বেতীত যেেতার হআবার 

সময় হআনত ৪৮ ঘন্টার নধক অটক ো থানক, েনে ো ঈক্ত সমনয়র মনধে জেস্বানথয বা চাকুরীর স্বানথয ঈক্ত তেন্ত 

েুিাে সম্ভব হয় এবং ৪৮ ঘন্টার নধক সময় বডয ার গাডয  হাজনত অটক প্রনতেক বেনক্তর যক্ষনে, অটনকর 

নবেেমাে কারণসমূহ ঈনিখ কনরয়া নধোয়ক নিেুক্ত বেনক্তর নবচানরর নেনমত্ত যস্পোল সামারী বডয ার গাডয  
অোলত গঠেকারী কমযকতয ার নেকট প্রনতনবেে োনখল কনরনবেঃ 
 

তনব েতয  থানক যে, ৪৮ ঘন্টা গণোর যক্ষনে সকল সরকানর ছুটির নেে ও োোর সময় বাে নেনত হআনব।  

          গ্রেপিায এফাং নফচায অনুষ্ঠাদনয ভধেফিী ভয়    



৬৫। ধারা ৬৪এ ঈনিনখত যক্ষে বেতীত এবং েুোবস্থায় থবা সনক্রয় কতয বেরত বস্থায় োআ এআরূপ যে যকাে 

বেনক্তর নবচানরর জেে বানহেীর অোলত গঠে করা বেতীত, তাহানক ৮ (অট) নেনের নধক সময় ন্তরীণ 

রাখা হআনল, তাহার নধোয়ক, নবনধ দ্বারা নেধযানরত পেনতনত, নেধযানরত কতৃয পক্ষর নেকট ঈক্ত নবলনের কারণ 

ঈনিখ কনরয়া একটি প্রনতনবেে যপ্ররণ কনরনবে এবং নবচার েুিাে ো হওয়া থবা ঈক্ত বেনক্তনক অটক 

বস্থা হআনত মুনক্ত ো যেওয়া পেযন্ত প্রনত ৮ (অট) নেে ন্তর েুরূপ প্রনতনবেে যপ্ররণ কনরনত থানকনবে।  

          অাভনযক কিৃড ক্ষ কিৃড ক গ্রেপিায    

৬৬।(১) এআ অআনে ঈনিনখত যকাে পরানধ নিেুক্ত যকাে বেনক্ত, েখে যকাে নবচানরক মোনজনেট বা পুনলে 

কমযকতয ার এখনতয়ারাধীে থানকে, তখে ঈক্ত মোনজনেট বা পুনলে কমযকতয া ঈক্ত বেনক্তর নধোয়নকর স্বাক্ষর 

সেনলত পে বা অনবেে প্রানপ্তর পর েুরূপ বেনক্তনক যেেতার এবং বানহেীর হাজনত হস্তান্তর কনরনবে। 

 

(২) ঈপ-ধারা (১) এ ঈনিনখত যেেতারকারী কতৃয পক্ষ বানহেীর যকাে সেসেনক যেেতার কনরবার পর নেকটস্থ 

যকাে বোটানলয়ে, আঈনেট বা স্থাপোর নধোয়ক বা গাডয  পনুলেনক বনহত কনরয়া ঈপেুক্ত কমযকতয ার 

যহোজনত হস্তান্তর কনরনবে।  

          রািদকয গ্রেপিায    

৬৭।(১) েখে নধিুক্ত যকাে বেনক্ত চাকুরী হআনত পলায়ে কনরে, তখে তাহার নধোয়ক ঈক্ত পলাতকনক 

যেেতানরর জেে সহায়তা প্রোে কনরনত সক্ষম এআরূপ সামনরক কতৃয পক্ষনক ঈক্ত পলায়নের সংবােটি 

নলনখতিানব বনহত কনরনবে এবং তঃপর েুরূপ সামনরক কতৃয পক্ষ ঈক্ত পলাতক বেনক্তনক যেেতার 

কনরবার নেনমত্ত এমেিানব প্রনয়াজেীয় পেনক্ষপ েহণ কনরনবে যেে, তাহার নবরূনে এখনতয়ার সম্পন্ন নবচানরক 

মোনজনেট কতৃয ক যেেতারী পনরায়াো জারী করা হআয়ানছ এবং ঈক্ত বেনক্তনক যেেতার কনরয়া বানহেীর 

যহোজনত হস্তান্তর কনরনবে। 

 

(২) পনরায়াো বেতীত যকাে পুনলে কমযকতয া কতৃয ক যকাে বেনক্ত োহানক নতনে েুনক্তসংঘত- িানব এআ অআনের 

নধিুক্ত একজে বেনক্ত এবং পলাতক বা ছুটি বেতীত েুপনস্থত বনলয়া মনে কনরে, তাহানক যেেতার কনরযবে 

এবং তাহার নবরূনে এআ অআে েুসানর বেবস্থা েহনণর ঈনেনেে নবলনে নেকটস্থ নবচানরক মোনজনেনটর নেকট 

ঈপনস্থত কনরনবে।  

          অনবদমাদগয িেন্ত ম্পনকড ি নফধান    

৬৮।(১) নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েথােথ েুমনত বেতীত তাহার কতয বে হআনত ৩০ (নেে) নেে েুপনস্থত 

থানকনল, সংনিষ্ট আঈনেট নধোয়ক েথােীঘ্র সম্ভব একটি তেন্ত অোলত গঠে কনরনবে এবং ঈক্তরূপ অোলত, 

নবনধ দ্বারা নেধযানরত পেনতনত, েপথ বা হলে েহনণর পর ঈক্ত বেনক্তর নবরূনে েুপনস্থনতজনেত তেন্ত অরম্ভ 

কনরনব। 

 

(২) ঈক্তরূপ অোলত নিেুনক্তর োনয়নে নপযত যকাে সরকানর সম্পনত্ত বা স্ত্র, যগালাবারূে, সাজ-সরঞ্জামানে, 

েন্ত্রপানত, যপাোক-পনরিে বা নেতে বেবহােয সামেীর ঘাটনত হআয়া থানকনল এবং েথােথ েুমনত বা েে যকাে 

ঈপেুক্ত কারণ বেতীত ঈক্ত েুপনস্থনতর নবষনয় নেনিত হআনল, ঈক্তরূপ েুপনস্থনত ও ঈহার যময়াে এবং ঈক্ত 

ক্ষনতর পনরমাণ, েনে থানক, যঘাষণা কনরনব এবং ঈক্ত বেনক্তর সংনিষ্ট আঈনেনটর নধোয়ক আঈনেট বডয ার গাডয  
অোলত বনহনত ঈক্ত যঘাষণা নলনপবে কনরনবে। 

 

(৩) েুপনস্থত যঘানষত বেনক্ত েনে পরবতীকানল অত্মসমপযণ ো কনরে বা তাহানক যেেতার করা ো োয়, তাহা 
হআনল তাহানক পলাতক বনলয়া গণে করা হআনব। 



 

(৪) ঈপ-ধারা (১) হআনত (৩) এ ঈনিনখত নবষয় বেতীত েে যে যকাে নবষনয়র তেনন্তর জেে, নবনধ দ্বারা 
নেধযানরত পেনতনত, তেন্ত অোলত গঠে ও তেন্ত েুিাে করা োআনব।  

          গাডড  নুর    

৬৯। (১) মহাপনরচালক বা তৎ কতৃয ক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যকাে কমযকতয া ঈপ-ধারা (২) ও (৩) এ ঈনিনখত োনয়ে 

পালনের নেনমত্ত নধিুক্ত বেনক্তগনণর মধে হআনত নবনধ দ্বারা নেধযানরত সংখেক গাডয  পুনলে, তঃপর ‘গাডয  
পুনলে’ োনম নিনহত, নেনয়াগ কনরনত পানরনবে। 

 

(২) ঈপ-ধারা (১) এর ধীে নেনয়াগপ্রাপ্ত গাডয  পুনলনের কতয বে নেম্নরূপ হআনবঃ- 
 

(ক) বানহেীনত স-ুঅচরণ ও েৃঙ্খলা রক্ষা করা; এবং 
 

(খ) সু-অচরণ ও েৃঙ্খলার বেতেয় প্রনতনরাধ করা। 

 

(৩) ধারা ৬৩ এর নবধাে সানপনক্ষ, যকাে নধিুক্ত বেনক্ত েখে যকাে পরাধ সংঘটে কনরে বা পরাধ 

সংঘটনের নিনোনগ নিেুক্ত হে, তখে গাডয  পুনলে তাহানক যে যকাে সময় যেেতার কনরনত পানরনবে এবং 
বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক প্রেত্ত েন্ডানেে থবা ধারা ৫৯ এর ক্ষমতাবনল যকাে কমযকতয া কতৃয ক প্রেত্ত েন্ডানেে 

কােযকর কনরবার বেবস্থা েহণ কনরনত পানরনবে।  

        একাে অধোয় 

ফডড ায গাডড  আোরদিয গঠন, এখনিয়ায ও ক্ষভিা   ফডড ায গার্ড আোরদিয প্রকাযদবে    

৭০। এআ অআনের ঈনেেে পূরণকনে, নেম্নবনণযত নতে প্রকানরর বডয ার গাডয  অোলত থানকনব, েথাঃ- 
 

(ক) যস্পোল বডয ার গাডয  অোলত; 

 

(খ) যস্পোল সামারী বডয ার গাডয  অোলত; এবং 
 

(গ)সামারী বডয ার গাডয  অোলত।  

          গ্রোর ফডড ায গাডড  আোরি    

৭১।(১) মহাপনরচালক থবা তৎ কতৃয ক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যকাে কমযকতয া নেনে নরনজয়ে কমান্ডানরর নেেুনক্তনত 

রনহয়ানছে নতনে যস্পোল বডয ার গাডয  অোলত গঠে কনরনত পানরনবে। 

 

(২) েূেে নতে জে থবা যক্ষেমত, পাাঁচ জে কমযকতয ার সমন্বনয় যস্পোল বডয ার গাডয  অোলত গঠিত হআনব 

এবং তাহানের প্রনতেনকর েূেে ১০ (েে) বৎ সনরর কনমেে বা প্রথম যেণীর যগনজনটড কমযকতয া নহসানব 

চাকুরীর নিজ্ঞতা থানকনত হআনব এবং তাহানের মনধে েূেে নতে জে সেসে নতনরক্ত পনরচালক পেমেযাোর 

নেনম্ন হআনবে ো। 

 

(৩) বডয ার গাডয  অোলত গঠেকারী কতৃয পক্ষ, যস্পোল বডয ার গাডয  অোলনতর সেসেগনণর মধে হআনত একজে 

সিাপনত নেনয়াগ কনরনবে। 

 

(৪) বডয ার গাডয  অোলত গঠেকারী কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রনতটি যস্পোল বডয ার গাডয  অোলনত অবনেেকিানব 



একজে অআে কমযকতয া নেনয়াগ কনরনত হআনব। 

 

(৫) যস্পোল বডয ার গাডয  অোলনতর এআ অআনের ধীে নবচােয যে যকাে পরানধর জেে নধিুক্ত যে যকাে 

বেনক্তর নবচার কনরবার এবং এআ অআনে েুনমানেত যে যকাে েি প্রোে কনরবার ক্ষমতা থানকনব।  

          গ্রোর াভাযী ফডড ায গাডড  আোরি    

৭২।(১) যস্পোল বডয ার গাডয  অোলত গঠে কনরবার ক্ষমতাসম্পন্ন যকাে কমযকতয া থবা তৎ কতৃয ক ক্ষমতাপ্রাপ্ত 

যকাে কমযকতয া, নেনে ঈপ-মহাপনরচালক পেমেযাোর নেনম্ন েনহে এবং কমানন্ড নেেুক্ত রনহয়ানছে, যস্পোল 

সামারী বডয ার গাডয  অোলত গঠে কনরনত পানরনবে। 

 

(২) েূেে নতে জে কমযকতয ার সমন্বনয় যস্পোল সামারী বডয ার গাডয  অোলত গঠিত হআনব এবং তাহানের 

প্রযতেনকর েূেে ০৫ (পাাঁচ) বৎ সনরর কনমেে বা প্রথম যেণীর যগনজনটড কমযকতয া নহসানব চাকুরীর নিজ্ঞতা 
থানকনত হআনব এবং তাহানের মনধে েূেে একজে সেসে নতনরক্ত পনরচালক পেমেযাোর নেনম্ন হআনবে ো। 

 

(৩) বডয ার গাডয  অোলত গঠেকারী কতৃয পক্ষ, যস্পোল সামারী বডয ার গাডয  অোলনতর সেসেগনণর মধে হআনত 

একজে সিাপনত নেনয়াগ কনরনবে। 

 

(৪) বডয ার গাডয  অোলত গঠেকারী কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রনতটি যস্পোল সামারী বডয ার গাডয  অোলনত 

অবনেেকিানব একজে অআে কমযকতয া নেনয়াগ কনরনত হআনব। 

 

(৫) যস্পোল সামারী বডয ার গাডয  অোলনতর ঈপ-পনরচালক বা তেনেম্ন পেবীর যে যকাে বডয ার গাডয  সেসেনক 

এআ অআনের ধীে যে যকাে পরানধর নবচার কনরবার এবং েনধক ০৫ (পাাঁচ) বৎ সনরর সেম কারােিসহ 
েুনমানেত যে যকাে লঘুেি প্রোে কনরবার ক্ষমতা থানকনব।  

          াভাযী ফডড ায গাডড  আোরি    

৭৩।(১) সামারী বডয ার গাডয  অোলত হআনব যকাে আঈনেট, বোটানলয়ে বা স্বতন্ত্র ঈআং এর নধোয়ক বা সের 

েপ্তনরর প্রোসনেক োনয়েপ্রাপ্ত িারপ্রাপ্ত কমযকতয া নেনে নতনরক্ত পনরচালক পেমেযাোর নেনম্ন েনহে এবং আহা 
একটি স্থায়ী অোলত হআনব। 

 

(২) ঈক্ত অোলনতর নবচার কােযক্রম পনরচালোকানল েে একজে কমযকতয া, থবা জনুেয়র কমযকতয া, নেনে 

যসক্টর কমান্ডার কতৃয ক মনোেীত এবং নিেুনক্তর আঈনেট বেতীত েে আঈনেট হআনত নেনয়াগপ্রাপ্ত হআনবে, 

নবচারকােয প্রতেক্ষ কনরনবে এবং নতনে ‘ঈপনস্থত সেসে’ বনলয়া গণে হআনবে, তনব নতনে নবচানরর রায় ও েনির 

যক্ষনে যিাট প্রোে কনরবার নধকারী হআনবে ো। 

 

(৩) সামারী বডয ার গাডয  অোলত পেবীধারী ও তানলকািুক্ত বডয ার গাডয  সেসে কতৃয ক সংঘটিত এআ অআনে 

নবচােয েত্রুসম্পনকয ত পরাধ, নবনরাহ, সামনরক পরাধ, নধোয়নকর সনহত সংনিষ্ট যকাে পরাধ বেতীত 

যে যকাে পরানধর নবচার কনরবার এবং েনধক এক বৎ সনরর সশ্রম কারােন্ডসহ েুনমানেত যে যকাে লঘ ু

েি প্রোে কনরবার ক্ষমতা থানকনবঃ 
 

তনব েতয  থানক যে, নধোয়নকর পেমেযাো নতনরক্ত পনরচালক হআনল, নতনে েনধক ছয় মানসর সেম কারােি 

প্রোে কনরনত পানরনবে।  



          ফডড ায গাডড  আোরদিয নফরুনপ্ত    

৭৪। (১) নবচার অরম্ভ হআবার পর, যকাে বডয ার গাডয  অোলনতর পনরহােয েূেেতম সেসে সংখো েনে হ্রাস 

পায়, তাহা হআনল ঈক্ত বডয ার গাডয  অোলত নবলুনপ্ত হআনব। 

 

(২) রায় যঘাষণার পূনবয েনে অআে কমযকতয া বা নিেুনক্তর সুস্থতার কারনণ নবচার কােয চালাআয়া োওয়া 
সম্ভব হআয়া পনি, তাহা হআনল অোলত গঠেকারী কতৃয পক্ষ ঈক্ত বডয ার গাডয  অোলনতর কােযক্রম নবলুপ্ত যঘাষণা 
কনরনত পানরনব। 

 

(৩) বডয ার গাডয  অোলত গঠেকারী কতৃয পক্ষর নেকট েনে বানহেীর েৃঙ্খলার স্বানথয বা েে যকাে কারনণ বডয ার 

গাডয  অোলনত নবচারকােয চালাআয়া োওয়া সম্ভব বনলয়া প্রতীয়মাে হয়, তাহা হআযল নতনে কারণ নলনপবে 

কনরয়া ঈক্ত বডয ার গাডয  অোলত নবলুপ্ত যঘাষণা কনরনত পানরনবে। 

 

(৪) এআ ধারায় যকাে বডয ার গাডয  অোলনতর নবলুনপ্ত ঘটিনল েূতেিানব গঠিত বডয ার গাডয  অোলনত পরাধীনক 

েূতেিানব নবচার করা োআনব।  

          নিিীয়ফায নফচায ম্পদকড  যক্ষণ    

৭৫। যেযক্ষনে নধিুক্ত যকাে বেনক্ত যকাে বডয ার গাডয  অোলত বা সামনরক অোলত কতৃয ক যকাে পরানধ 

েিপ্রাপ্ত বা খালাসপ্রাপ্ত হে থবা এআ অআনে ঈনিনখত নবধাে েুসানর যকাে পরানধ সংনক্ষপ্ত নবচানর েন্ডপ্রাপ্ত 

হে, যসআনক্ষনে তাহানক একআ পরানধর জেে বা একআ ঘটোর নবষনয় বডয ার গাডয  অোলনত নদ্বতীয়বার নবচার 

করা োআনব ো থবা নবষয়টি ধারা ৫৯ ও ৬১ এ ঈনিনখত লঘ ুেি প্রোনের মাধেনম সংনক্ষপ্তিানব নেষ্পনত্ত করা 
োআনব ো।  

          অনধবুক্তিা ভাপ্ত ইয়াদছ এভন অযাধীয োয়ফদ্ধিা    
৭৬। (১) নধিুক্ত যকাে বেনক্ত নধিুক্ততা থাকাকালীে সমনয় যকাে পরাধ কনরয়া থানকনল এবং তাহার 

নধিুক্ততা সমানপ্তর পরও তাহানক বানহেীর হাজনত অটক রাখা োআনব এবং েুরূপ পরানধর জেে এমেিানব 

তাহার নবচার ও তাহানক েি প্রোে করা োআনব যেে, নতনে এখেও এআ অআনের নধিুক্ত রনহয়ানছে। 

 

(২) যকাে পরানধ ঈক্ত বেনক্তর নবচার করা োআনব ো, েনেো ঈক্ত নবচার এআ অআনে তাহার নধিুক্ততা সমাপ্ত 

হআবার ০১ (এক) বৎ সনরর মনধে অরম্ভ হয়ঃ 
 

তনব েতয  থানক যে, এআ ঈপ-ধারায় ঈনিনখত যকাে নকছুআ চাকুরী হআনত পলায়ে থবা নবনরাহ বা েক্র সম্পনকয ত 

পরাধ সংঘটেকারী যকাে বেনক্তর নবচানরর যক্ষনে প্রনোজে হআনব ো থবা সামনরক অোলত বা বডয ার গাডয  
অোলত বা ঈিয় অোলনত নবচােয যকাে পরানধর নবচার কনরবার এখনতয়ার কু্ষণ্ণ কনরনব ো। 

          েণ্ড-প্রাপ্ত ফেনক্তয গ্রক্ষদে আইদনয অনধবুক্তিা    
৭৭।(১) বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক বরখানস্তর েি বেনক্তর যক্ষনে েিানেে জারীর সময় হআনত এবং োবজ্জীবে 

কারােি থবা সমানরক েন্ডানেে কারাগানর যিাগনোগে সেম করােি বেনক্তর যক্ষনে ঈক্ত কারােি যিানগর 

ঈনেনেে েি বেনক্তনক সামনরক কারাগার কতৃয পক্ষর নেকট হস্তান্তনরর সময় হআনত েি বেনক্তর এআ অআনের 

নধিুক্ততা সমাপ্ত হআয়ানছ বনলয়া গণে হআনব। 

 

(২) বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক মুতুেেি বেনক্তর যক্ষনে মৃতুেেি কােযকর কনরবার ঈনেনেে েি বেনক্তনক 



সামনরক কারাগার কতৃয পক্ষর নেকট হস্তান্তনরর সময় হআনত েি বেনক্তর এআ অআনের নধিুক্ততা সমাপ্ত হআয়ানছ 

বনলয়া গণে হআনব।  

          নফচাদযয স্থান    

৭৮। নধিুক্ত যকাে বেনক্ত এআ অআনের ধীে যকাে পরাধ সংঘটে কনরনল, পরাধ সংঘটনের স্থাে 

নেনবযনেনষ তাহার নবচার ও েি প্রোে যে যকাে স্থানে করা োআনব।  

          ফডড ায গাডড  আোরি এফাং অাভনযক আোরদিয গ্রমৌথ এখনিয়াদযয গ্রক্ষদে নদ্ধান্ত    

৭৯। যকাে সামনরক পরানধর নবচানরর যক্ষনে েখে সামনরক অোলত এবং বডয ার গাডয  অোলত 

ঈিনয়রআ নধনক্ষে থানক, তখে যকাে অোলনত মামলার নবচার নেষ্পনত্ত হআনব ঈহা নেধযারনণ মহাপনরচালক 

থবা নরনজয়ে কমান্ডার থবা যসক্টর কমান্ডার থবা নবনধ দ্বারা নেধযানরত কমযকতয া স্বীয় নবনবচোয় নসোন্ত 

েহণ কনরনবে এবং েনে ঈক্ত কমযকতয া এআ মনময নসোন্ত েহণ কনরে যে, নবচার কােযক্রম বডয ার গাডয  অোলত 

অরম্ভ কনরনব, তাহা হআনল নতনে ঈক্ত নিেুক্ত বেনক্তনক বানহেীর হাজনত অটক রানখবার নেনেযে প্রোে 

কনরনবে।  

          অযাধীয স্তান্তদযয গ্রক্ষদে অাভনযক আোরদিয ক্ষভিা    
৮০। (১) যেনক্ষনে েথােথ এখনতয়ার সম্পন্ন যকাে সামনরক অোলত এআরূপ নিমত যপাষণ কনর যে, যকাে 

সামনরক পরাধ সংক্রান্ত মামলা ঈক্ত অোলনত নবচার করা বাঞ্ছেীয়, যসআনক্ষনে ঈক্ত অোলত নলনখতিানব 

মহাপনরচালক থবা নবনধ দ্বারা নেধযানরত কমযকতয াযক তাহার স্বীয় নবনবচোয় পরাধীর নবরূনে অআোেুগ 

বেবস্থা েহণ কনরবার নেনমত্ত নেকটস্থ নবচানরক মোনজনেনটর নেকট হস্তান্তনরর জেে েুনরাধ কনরনত পানরনব 

থবা সরকারনক বনহত কনরয়া সরকানরর নসোন্ত ো পাওয়া পেযন্ত সকল কােযধারা স্থনগত রানখনত পানরনব। 

 

(২) ঈপ-ধারা (১) এর অধীে েুনরানধর যপ্রনক্ষনত ঈনিনখত কমযকতয া সামনরক অোলনতর নেকট পরাধীনক 

হস্তান্তর কনরনবে থবা যকাে অোলনত মামলাটি নবচার কনরনত হআনব, ঈহা নেধযারনণর নেনমত্ত নবষয়টি নবলনে 

সরকানরর নসোনন্তর জেে যপ্ররণ কনরনবে এবং যসআনক্ষনে সরকানরর নসোন্তআ চূিান্ত হআনব। 

 

বোখো।-ধারা ৭৯ ও ৮০ এর ঈনেেে পূরণকনে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) 

এর section 549 এ ঈনিনখত ‘েুরূপ অআে (any similar law) নথয এআ অআেনক এবং ‘যকাটয  মােযাল’ নথয 
বডয ার গাডয  অোলতনক ন্তিুয ক্ত কনরনব এবং ‘সামনরক পরাধী (military offender) ’ নথয নধিুক্ত 

বেনক্তনক বুঝাআনব।  

        িাে অধোয় 

ফডড ায গাডড  আোরি কিৃড ক অনুযণীয় দ্ধনি   আনত্ত    

৮১। (১) যস্পোল বডয ার গাডয  অোলত ও যস্পোল সামারী বডয ার গাডয  অোলনত নবচানরর যক্ষনে, অোলত 

গঠিত হআবার পর, েথা েীঘ্র সম্ভব, অোলনতর সিাপনত এবং েোেে সেনসের োম নিেুক্ত বেনক্তনক পনিয়া 
শুোআনত হআনব এবং নিেুক্ত বেনক্তনক এআ মনময নজজ্ঞাসা করা হআনব যে, অোলনত অসে েহণ কারী যকাে 

কমযকতয া দ্বারা নবচানর তাহার যকাে অপনত্ত অনছ নকো। 

 

(২) নিেুক্ত বেনক্ত ঈক্তরূপ যকাে কমযকতয ার বোপানর অপনত্ত কনরনল তাহার অপনত্ত এবং যে কমযকতয ার নবরূনে 

অপনত্ত করা হআয়ানছ, তাহার প্রতুেত্তর যোো হআনব এবং বনেষ্ট কমযকতয াগণ অপনত্তকৃত কমযকতয ার েুপনস্থনতনত 

ঈক্ত অপনত্তর বোপানর নসোন্ত েহণ কনরনবে। 

 

(৩) যিাটানধকারী কমযকতয াগনণর নধযক বা তেনতনরক্ত যিানট অপনত্তটি গৃহীত হআনল এবং অপনত্তকৃত 



কমযকতয ানক ঈক্ত অোলনতর সেসে পে হআনত বোহনত প্রোে কনরনত হআনব এবং েে যকাে কমযকতয া কতৃয ক 

নিেুক্ত বেনক্তর অপনত্তর নধকার সানপনক্ষ, নবনধ েুসানর তাহার েূেে অসে পূরণ করা োআনব। 

 

(৪) েনে যকাে অপনত্ত ঈত্থানপত ো হয়, থবা ঈত্থানপত করা হআনলও ঈহা নবধ ো হয় থবা সেলিানব 

অপনত্তকৃত যকাে কমযকতয ার স্থাে এমে যকাে কমযকতয া কতৃয ক পূরণ করা হয়, োহার নবরূনে যকাে অপনত্ত 

ঈত্থানপত হয় োআ বা অপনত্ত ঈত্থানপত হআনলও ঈহা নবধ হয় োআ, তাহা হআনল ঈক্ত সেসেগণ অোলনতর নবচার 

কােযক্রম বোহত রানখনবে।  

          েে, আইন কভডকিড া এফাং াক্ষীয থ েণ    

৮২। (১) নবচার অরম্ভ হআবার পূনবযআ বডয ার গাডয  অোলনতর প্রনতেক সেসে ও অআে কমযকতয ানক, নবনধ দ্বারা 
নেধযানরত পেনতনত, েপথ বা হলে েহণ কনরনত হআনব। 

 

(২) বডয ার গাডয  অোলনত সাক্ষী প্রোেকারী প্রনতেক বেনক্তনক, নবনধ দ্বারা নেধযানরত পেনতনত, েপথ বা হলে 

েহণ কনরনত হআনব; 

 

তনব েতয  থানক যে, যেনক্ষনে বডয ার গাডয  অোলত এআ মনময সন্তুষ্ট হয় যে, যকাে নেশু প্রাপ্ত বয়স্ক নবধায় েপথ 

বা হলনের প্রকৃনত েুধাবে কনরনত সমথয, যসআ যক্ষনে অোলত তাহানক েপথ বা হলে েহণ হআনত বোহনত 

প্রোে কনরনত পানরনব।  

          েেগদণয গ্রবাটোন    

৮৩। (১) বডয ার গাডয  অোলনতর প্রনতটি নসোন্ত সংখোগনরি যিানট গৃহীত হআনব এবং যিানটর সমতার যক্ষনে 

ঈক্ত নসোন্ত নিেুক্ত বেনক্তর েুকূযল নেষ্পনত্ত হআনব। 

 

(২) যস্পোল বডয ার গাডয  অোলনতর যক্ষনে অোলনতর সেসেগনণর েূেে েআু-তৃতীয়াংে সেনসের সম্মনত 

বেনতনরনক মৃতুেেি-জনেত যকাে েি প্রোে করা োআনব ো। 

 

(৩) অপনত্ত বা রায় বা েি বেতীত েে সকল নবষনয় সিাপনতর একটি নদ্বতীয় বা নেণযায়ক যিাট থানকনব।  

          াক্ষী ম্পনকড ি াধাযণ ননয়ভ    

৮৪। এআ অআনের নবধাোবলী সানপক্ষ, বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক গৃহীত সকল কােযধারার সাক্ষীর যক্ষনে 

Evidence Act, 1872 (Act No.I of 1872) প্রনোজে হআনব।  

          কোদভযায় গৃীি ছনফ, গ্রযকডড কৃি কথাফািড া, ইিোনে াক্ষীভূরে    
৮৫।Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872) -এ োহা নকছুআ থাকুক ো যকে, যকাে পরাধ সংঘটে বা 
সংঘটনে প্রস্তুনত েহণ বা ঈহা সংঘটনের সহায়তা সংক্রান্ত যকাে ঘটোর চলনচ্চে বা নস্থরনচে ধারণ বা েহণ 

কনরনল বা যকাে কথাবাতয া বা অলাপ অনলাচো যটপ যরকডয  বা নডনস্ক ধারণ কনরনল, ঈক্ত চলনচ্চে বা নস্থরনচে 

বা যটপ বা নডস্ক বা যে যকাে প্রেুনক্ত নেিয র তথেসম্মনলত বস্তু বা েনলল ঈক্ত পরানধর নবচানর প্রমাণ নহসানব 

বডয ার গাডয  অোলনত েহণনোগে হআনবঃ 
 

তনব েতয  থানক যে, যকবল ঈক্ত প্রমানণর ঈপর নিনত্ত কনরয়া বডয ার গাডয  অোলত নিেুক্ত বেনক্তনক েি প্রোে 

কনরনত পানরনব ো। 

          াক্ষীয প্রনি ভন    



৮৬। (১) অোলত গঠেকারী কমযকতয া, বডয ার গাডয  অোলত থবা তেন্ত অোলনতর সিাপনত, অআে 

কমযকতয া থবা নিেুক্ত বেনক্তর নধোয়ক তাহার স্বহনস্ত সম্পানেত সমে দ্বারা সাক্ষী প্রোে থবা যকাে েনলল 

বা েে যকাে বস্তু ঈপস্থাপে কনরবার জেে যে যকাে বেনক্তনক ঈক্ত সমনে ঈনলস্দনখত সমনয় এবং স্থানে ঈপনস্থত 

হআনত অনেে প্রোে কনরনত পানরনবে। 

 

(২) নধিুক্ত যকাে বেনক্তর সাক্ষী েহনণর যক্ষনে তাহার নধোয়নকর নেকট সমে যপ্ররণ কনরনত হআনব এবং ঈক্ত 

নধোয়ক তোেুসানর ঈহা ঈক্ত সাক্ষীর ঈপর জারী কনরনবে। 

 

(৩) েোেে সাক্ষীর যক্ষনে, এখনতয়ার সম্পন্ন নবচানরক মোনজনেনটর নেকট সমে যপ্ররণ কনরনত হআনব এবং ঈক্ত 

মোনজনেট ঈক্ত সমে এমেিানব জারী কনরনবে যেে, ঈনিনখত সাক্ষীনক ঈক্ত মোনজনেনটর অোলনতআ তলব 

করা হআয়ানছ। 

 

(৪) যকাে সাক্ষীনক তাহার নজম্মায় বা ধীে রনক্ষত যকাে েনলল বা নবষয় ঈপস্থাপে কনরনত সমে জারী করা 
হআনল, ঈক্ত সমনে ঈহার েুনক্তসেত সংনক্ষপ্ত নববরণ থানকনত হআনব। 

 

(৫) েনে বডয ার গাডয  অোলনতর জেে অবেেক হয়, তাহা হআনল ডাক ও যটনলোম কতৃয পক্ষ, কুনরয়ার সানিয স, 

যটনলনোে, আন্টারনেট পানরটর কতৃয পক্ষর নজম্মায় রনক্ষত যে যকাে েনথ বা েনলল অোলনত তলব কনরনত 

পানরনবঃ 
 

তনব েতয  থানক যে, এআ ধারার যকাে নকছুআ Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872) section 123 এবং 
124 এর নবধােনক কু্ষণ্ণ কনরনব ো। 

          াক্ষীগ্রক যীক্ষা কনযফায কনভন    

৮৭। (১) েনে বডয ার গাডয  অোলত চলাকালীে সমনয় েোয় নবচানরর স্বানথয যকাে সাক্ষীনক পরীক্ষা করা 
পনরহােয বনলয়া অোলনতর নেকট প্রতীয়মাে হয় এবং ঈক্ত সাক্ষীর ঈপনস্থনত েনে নহতুক নবলে, তোনধক 

বেয় থবা েোেে সুনবধার কারনণ সম্ভবপর ো হয় বা নবেেমাে পনরনস্থনতনত নেৌনক্তক বনলয়া গণে হয়, 

তাহা হআনল ঈক্ত অোলত এখনতয়ারসম্পন্ন নেবযাহী মোনজনেট বা েে যকাে কমযকতয ানক সাক্ষী েহনণর জেে 
কনমেে নেনয়াগ কনরনত পানরনব। 

 

(২) নেবযাহী মোনজনেট বা কমযকতয ানক কনমেে নেেুক্ত করা হআনল, নতনে সাক্ষী যে স্থানে বসবাস কনরে, যসআ স্থানে 

গমে কনরনবে এবং নতনে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এবং Evidence Act, 

1872 (Act No. I of 1872) এর নবধাে েুোয়ী সাক্ষীর সাক্ষে েহণ কনরনবে।  

          কনভন কিৃড ক াক্ষীদক যীক্ষা    
৮৮। (১) ধারা ৮৭ এর ধীে গঠিত কনমেে, প্রেমালার অনলানক, মামলার প্রনসনকঈটনরর ঈপনস্থনতনত ঈক্ত 

সাক্ষীনক পরীক্ষা কনরনবে। 

 

(২) প্রনসনকঈটর এবং নিেুক্ত বেনক্ত অআেজীবীর মাধেনম থবা নিেুক্ত বেনক্ত ন্তরীণ ো থানকনল, সেরীনর 

েুরূপ নেবযাহী মোনজনেট থবা কমযকতয ার সম্মুনখ ঈপনস্থত হআনত পানরনবে এবং প্রনয়াজেমত ঈক্ত সাক্ষীনক 

জবােবন্দী, যজরা এবং পুেঃ জবােবন্দী েহণ কনরনত পানরনবে। 

 



(৩) ঈক্ত কনমেনের কােযাবলী েথােথিানব সম্পানেত হআবার পর কনমেে কতৃয ক পরীনক্ষত সাক্ষীর 

জবােবন্দীসহ ঈহা বডয ার গাডয  অোলনতর নেকট যপ্ররণ কনরনত হআযব। 

 

(৪) যেনক্ষনে ধারা ৮৭ এর ধীে কনমেে নেনয়াগ করা হয়, যসআনক্ষনে এআরূপ প্রনতটি কনমেনের কােযক্রম অরম্ভ 

হওয়ার পর ঈহা সম্পন্ন কনরবার নেনমত্ত নেধযানরত েুনক্তসেত সমনয়র জেে নবচারকােয মুলতবী করা োআনব।  

          অনবদমাগ গঠন কযা য় নাই এভন অযাদধ েণ্ড প্রোন    

৮৯। (১) পলায়নের নিনোনগ নিেুক্ত যকাে বোনক্তনক পলায়নের প্রনচষ্টা েহনণর নিনোনগ থবা ছুটি 

বেতীত েুপনস্থনতর জেে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক যোষী সাবেস্ত করা োআনব। 

 

(২) পলায়নের প্রনচষ্টা েহনণর নিনোনগ নিেুক্ত যকাে বেনক্তনক, ছুটি বেতীত, েুপনস্থনতর জেে বডয ার গাডয  
অোলত কতৃয ক যোষী সাবেস্ত করা োআনব। 

 

(৩) যকাে বেনক্ত পরাধজেক বলপ্রনয়ানগর নিনোনগ নিেুক্ত হআনল, তাহানক অক্রমনণর (assault) 

নিনোনগ বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক যোষী সাবেস্ত করা োআনব। 

 

(৪) যকাে বেনক্ত হুমনকমূলক িাষা বেবহানরর নিনোনগ নিেুক্ত হআনল, তাহানক বাধেতামূলক িাষা 
বেবহানরর নিনোনগ বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক যোষী সাবেস্ত করা োআনব। 

 

(৫) যকাে বেনক্ত ধারা ৩৬ এর েো (ক) এবং (খ) ঈনিনখত যে যকাে পরানধ নিেুক্ত হআনল, তাহানক ঈক্ত 

পরাধসমূনহর যে যকােটির জেে, োহানত যস নিেুক্ত হআনত পানরত, বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক যোষী সাবেস্ত 

করা োআনব। 

 

(৬) যকাে বেনক্ত বডয ার গাডয  অোলনতর ধারা ৫২ এর ধীে োনস্তনোগে যকাে পরানধ নিেুক্ত হআনল, তাহানক 

Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর নবধাে েুসানর যে পরানধ যোষী সাবেস্ত 

করা োআত ঈক্তরূপ যে যকাে পরানধ যোষী সাবেস্ত করা োআনব। 

 

(৭) যকাে বেনক্ত এআ অআনের ধীে যকাে পরানধর জেে বডয ার গাডয  অোলনত নিেুক্ত হআনল তাহানক ঈক্ত 

পরাধ সংঘটনের প্রনচষ্টা থবা প্রনরাচোর জেে যোষী সাবেস্ত করা োআনব, েনেও ঈক্ত প্রনচষ্টা থবা 
প্রনরাচোর নিনোনগ তাহানক পৃথকিানব নিেুক্ত করা হয় োআ।  

          িানরকাবুনক্তয পযভ    

৯০। (১) তানলকািুনক্তকারী কমযকতয া কতৃয ক এতেনুেনেে যকাে তানলকািুনক্ত েরনম প্রেত্ত স্বাক্ষর এআ অআনের যে 

যকাে কােযধারায় তানলকািুক্ত বেনক্ত যেরূপ নববৃনতর মাধেনম ঈত্তর প্রোে কনরয়ানছে যসআরূনপ ঈহা সাক্ষে 
নহসানব নবনবনচত হআনব। 

 

(২) তানলকািুনক্ত েরনমর নজম্মাোর কমযকতয া কতৃয ক তানলকািুনক্ত েরনমর মূলকনপ বা এতেনুেনেে প্রতোনয়ত 

তানলকািুনক্ত েরনমর একটি েুনলনপ ঈপস্থাপনের মাধেনম েুরূপ বেনক্তর তানলকািুনক্ত প্রমাণ করা োআনব।  

          কনিয় েনরদরয াক্ষেভূরে    
৯১।(১) যকাে নধিুক্ত বেনক্ত নেনে যকাে আঈনেট হআনত বরখাস্ত বা বোহনত লাি কনরয়ানছনলে, থবা 
বানহেীর যকাে আঈনেনট নতনে চাকুরীনত নেনয়ানজত নছনলে বা চাকুরীনত নেনয়ানজত নছনলে ো যসআ সম্পনকয ত 



যকাে পে, নরটাণয বা েে যকাে েনলল সরকার বা মহাপনরচালক বা নবনধ দ্বারা নেধযানরত যকাে কমযকতয া বা 
তাহার পনক্ষ েে যকাে কমযকতয া কতৃয ক স্বাক্ষনরত হআনল, ঈক্ত পে, নরটাণয বা েনলনল ঈনিনখত ঘটো সাক্ষে 
নহসানব গৃহীত হআনব। 

 

(২) বানহেী কতৃয ক প্রকানেত বানহেীর সেসেগনণর যকাে তানলকা বা যগনজনট প্রকানেত উর্ধ্যতে কমযকতয া বা 
জনুেয়র কমযকতয ার পে ও মেযাো এবং েুরূপ কমযকতয া কতৃয ক সের েপ্তর, বোটানলয়ে, আঈনেট, ঈআং, োখায় 

ধারণকৃত নেেুনক্ত লাি সংক্রান্ত পে, ঈনিনখত ঘটোর সাক্ষে নহসানব গণে হআনব। 

 

(৩) এআ অআে বা এআ অআনের ধীে প্রণীত যকাে নবনধ েুসানর যকাে সানিয স বনহনত নলনপবে যকাে নববরণ বা 
কতয নবের প্রনতপালনে সানিয স বনহনত নলনপবে যকাে নববরণ োহা নধোয়ক বা েুরূপ নববরণ নলনপবেকারী 
কমযকতয া কতৃয ক স্বাক্ষনরত, ঈহা েুরূপ েনলনল ঈনিনখত সমস্ত ঘটোর সাক্ষে নহসানব গণে হআনব। 

 

(৪) যকাে সানিয স বনহর যকাে নববরণীর নবষনয় ঈক্ত সানিয স বনহর নজম্মাোর কমযকতয া কতৃয ক স্বাক্ষনরত ও 

সতোনয়ত েুনলনপ ঈক্ত নলনপর সাক্ষে নহসানব গণে হআনব। 

 

(৫) যেনক্ষনে নধিুক্ত যকাে বেনক্তর পলায়ে বা ছুটি বেতীত েুপনস্থনতর নিনোনগ নবচার েুনিত হয় এবং 
েুরূপ বেনক্ত এআ অআনের ধীে যকাে আঈনেট বা কমযকতয া বা েে যকাে বেনক্তর যহোজনত অত্মসমপযণ কনরে 

বা েুরূপ কমযকতয া বা বেনক্ত কতৃয ক যেেতার হে, যসআনক্ষনে তৎ সংক্রান্ত নবষনয় ঈক্ত কমযকতয া কতৃয ক বা 
যেেতারকারী বেনক্তর আঈনেনটর নধোয়ক কতৃয ক স্বাক্ষনরত সেে, প্রনয়াজেনবানধ, ঈক্ত অত্মসমপযণ বা 
যেেতার হআবার ঘটো, তানরখ এবং স্থাে সেনলত বণযোর সেে, ঈনিনখত নবষনয়র সাক্ষে নহসানব গণে হআনব। 

 

(৬) যেনক্ষনে নধিুক্ত যকাে বেনক্তর পলায়ে থবা ছুটি বেতীত েুপনস্থনতর নিনোনগ নবচার েুনিত হয় 

এবং েুরূপ বেনক্ত েখে থাোর িারপ্রাপ্ত কমযকতয ার নেম্ন পেবীর েনহে এমে পুনলে কমযকতয ার নেকট 

অত্মসমপযণ কনরে থবা েুরূপ পুনলে কমযকতয া কতৃয ক যেেতার হে, যসআনক্ষনে েুরূপ পুনলে কমযকতয া কতৃয ক 

স্বাক্ষনরত সেে, োহানত ঈক্ত বেনক্তর অত্মসমপযণ বা যেেতানরর ঘটো, তানরখ ও স্থানের বণযো রনহয়ানছ ঈহা 
ঈনিনখত নবষনয় সাক্ষে নহসানব গণে হআনব। 

 

(৭) সরকার কতৃয ক েুনমানেত বা স্বীকৃত যকাে রাসায়নেক পরীক্ষক বা সহকারী রাসায়নেক পরীক্ষনকর নেকট 

পরীক্ষার জেে ঈপস্থানপত যকাে বস্ত্ত্ত বা নবষনয়র ঈপর পরীক্ষা বা নবনিষণ এবং প্রনতনবেনের জেে যপ্রনরত হআনল 

ঈক্ত নবষনয় সংনিষ্ট পরীক্ষনকর স্বাক্ষনরত নরনপাটয , এআ অআনের ধীনে যকাে কােযধারার যক্ষনে সাক্ষে নহসানব 

বেবহার করা োআনব।  

          অনবমকু্ত কিৃড ক যকানয কভডকিড ায ফযাি (reference)    

৯২। (১) যেনক্ষনে পলায়ে বা েুমনত বেনতনরনক ছুটি বা ছুটি সমাপ্ত হআবার পর ছুটিনত থাকা থবা তলব 

কনরবার পরও চাকুরীনত যোগোে ো করা সংক্রান্ত পরানধর নবচানর বা যকাে কােযধারায় নিেুক্ত বেনক্ত 

তাহার অত্মপক্ষ সমথযনে পেযাপ্ত বা েুনক্তসংগত েুহাত ঈপস্থাপে কনরয়া প্রজাতনন্ত্রর কনময নেনয়ানজত যকাে 

কমযকতয ার বরাত যেে এবং নিেুনক্তর অত্মপক্ষ সমথযনে ঈক্ত কমযকতয া কতৃয ক প্রেত্ত বক্তবে প্রমানণত বা 
প্রমানণত হআনত পানর বনলয়া অোলনতর নেকট প্রতীয়মাে হয়, যসআনক্ষনে অোলত বা কােযধারা 
পনরচালোকারী কমযকতয া ঈক্ত কমযকতয ানক এতেনুেনেে তাহার বক্তবে প্রোে কনরবার জেে নলনখত নেনেযে প্রোে 

কনরনবে এবং তাহার ঈত্তর ো পাওয়া পেযন্ত অোলত সামনয়কিানব মূলতবী রানখনবে। 



 

(২) ঈপ-ধারা (১) এ ঈনিনখত যকাে কমযকতয ার নেকট হআনত নলনখত জবাব প্রানপ্তর পর, ঈহা তৎ কতৃয ক স্বাক্ষনরত 

হআনল, সাক্ষে নহসানব গৃহীত হআনব এবং অোলনত বা কােযধারা পনরচালোকারী কমযকতয ার সম্মুনখ েপথ বা হলে 

কনরয়া বক্তব্ে প্রোনের েোয় গুরুে বহণ কনরনব। 

 

(৩) ঈক্তরূপ জবাব প্রানপ্তনত তেনধক নবলে হআনল, অোলত েোেে সকল নবষয় নবনবচোপূবযক োহা 
েোয়সেত নবনবনচত হআনব তেেুসানর নসোন্ত েহণ কনরনবে।  

          দূফডয েণ্ড এফাং াধাযণ চনযে ম্পনকড ি াক্ষে    
৯৩।(১) নধিুক্ত যকাে বেনক্ত যকাে পরানধ বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক যোষী সাবেস্ত হআনল, ঈক্ত বডয ার গাডয  
অোলত ঈক্ত বেনক্তর পূনবযর যকাে বডয ার গাডয  অোলত বা সামনরক অোলত কতৃয ক প্রেত্ত েি বা এআ অআনের 

ধীে সংনক্ষপ্ত নেষ্পনত্তর মাধেনম প্রেত্ত েি সম্পনকয  েুসন্ধাে এবং সাক্ষে েহণ ও নলনপবে কনরনত পানরনবে এবং 
নধকন্তু ঈক্ত বেনক্তর সাধারণ চনরে ও েোেে নেধযানরত নবষনয় েুসন্ধাে এবং ঈহার েলােল নলনপবে 

কনরনত পানরনব। 

 

(২) এআ ধারার ধীে গৃহীত সাক্ষে যমৌনখক থবা নলনখত অকানর বা বডয ার গাডয  অোলনতর কােযধারা হআনত 

সতোনয়ত ঈেৃতাংে থবা েে যকাে োপ্তনরক েনথ হআনত সংকনলত হআনত পানর এবং পরাধীনক নবচানরর পূনবয 
তাহার পূনবযর েি বা সাধারণ চনরে সম্পনকয  সাক্ষে েহণ করা হআনব মনময যকাে প্রকার বনহত কনরবার প্রনয়াজে 

হআনব ো। 

 

(৩) সামারী বডয ার গাডয  অোলনত, অোলত পনরচালোকারী কমযকতয া েথােথ মনে কনরনল নিেুনক্তর পূনবযর 

েি, তাহার সাধারণ চনরে এবং েুরূপ েোেে নেধযানরত নবষয় সম্পনকয  োহা তাহার স্বীয় জ্ঞাে হআনত লে, এআ 
ধারার পূবযবতী নবধাে েুসানর প্রমাণ ো কনরয়া নলনপবে কনরনত পানরনবে।  

          অযাধী অপ্রকৃনিস্থ ইফায গ্রক্ষদে নফধান    

৯৪। (১) যেনক্ষনে যকাে বডয ার গাডয  অোলনতর নবচানরর পেযানয় অোলনতর নেকট প্রনতয়মাে হয় যে, নিেুক্ত 

বেনক্ত প্রকৃনতস্থ হআবার কারনণ তাহার অত্মপক্ষ সমথযনে নোগে থবা ঈক্ত বেনক্ত অেীত নিনোনগ ঈনিনখত 

কােযটি সংঘটিত কনরনলও প্রকৃনতস্থতার কারনণ কৃতকনমযর প্রকৃনত সম্পনকয  ধারণা কনরনত পারগ নছনলে 

থবা আহা েুধাবে কনরনত ক্ষম নছনলে যে ঈহা েোয় বা অআনের পনরপন্থী, যসআনক্ষনে অোলত তোেুসানর 

তাহার রায় নলনপবে কনরনব। 

 

(২) অোলনতর সিাপনত, থবা সামারী বডয ার গাডয  অোলনতর যক্ষনে নবচার পনরচালোকারী কমযকতয া 
নবলনে কােযধারা েুনমােেকারী কমযকতয ানক বা, যেনক্ষনে সামারী বডয ার গাডয  অোলনতর রায় েুনমােনের 

প্রনয়াজে হয় ো, যসআনক্ষনে নেধযানরত কমযকতয ার নেকট নবষয়টি বনহত কনরনবে। 

 

(৩) কােযধারা েুনমােেকারী কমযকতয া োহানক ঈপ-ধারা (২) এর নবধােমনত নবষয়টি বনহত করা হআয়ানছ, 

নতনে েনে রায়টি েুনমােে ো কনরে, তাহা হআনল নিেুক্তনক মূল নিনোনগর নবচার সম্পন্ন কনরবার জেে 
ঈক্ত অোলত বা েে যকাে বডয ার গাডয  অোলনত নবচানরর জেে যপ্ররণ কনরনত পানরনবে। 

 

(৪) ঈপ-ধারা (২) এর নবধাে েুসানর নেধযানরত কমযকতয া োহার নেকট সামারী বডয ার গাডয  অোলনতর রায় 

সম্পনকয  বনহত করা হআয়ানছ এবং কােযধারা েুনমােেকারী কমযকতয া েুরূপ নরনপাটয কৃত নবষনয় রায় 



েুনমােে কনরবার পর নিেুক্তনক, নবনধ দ্বারা নেধযানরত পেনতনত, ন্তরীণ রানখবার নেনেযে প্রোে কনরনবে 

এবং নবষয়টি সম্পযকয  সরকানরর নসোনন্ত জেে ঈপস্থাপে কনরনবে। 

 

(৫) ঈপ-ধারা (৪) এর নবধাে েুসানর নরনপাটয  প্রানপ্তর পর, সরকার নিেুক্তনক পাগলাগারনে অটক বা েে 
যকাে ঈপেুক্ত স্থানে নেরাপে নজম্মায় রানখবার নেনেযে প্রোে কনরনত পানরনব।  

          অপ্রকৃনিস্থ ফেনক্তয সু্থ ইফায য নফচায    

৯৫। যেনক্ষনে নিেুক্ত বেনক্ত প্রকৃনতস্থ হআবার কারনণ অত্মপক্ষ সমথযনে নোগে হে এবং ন্তরীণ বা বন্দী 
থানকে, যসআনক্ষনে নেধযানরত কমযকতয া- 
 

(ক) েনে েুরূপ বেনক্ত ধারা ৯৪ এর ঈপ-ধারা (৪) এর ধীে ন্তরীণ থানকে, তাহা হআনল নতনে অত্মপক্ষ 

সমথযযে সক্ষম মনময যমনডনকল নেসার নরনপাটয  প্রোে কনরনল; থবা 
 

(খ) েনে েুরূপ বেনক্ত ধারা ৯৪ এর ঈপ-ধারা (৫) এর ধীে নেরাপে নজম্মায় থানকে, তাহা হআনল মহাকারা 
পনরেেযক এবং েনে ঈক্ত ঈপ-ধারার ধীে পাগলাগারনে থানকে, তনব ঈক্ত পাগলাগারনের যে যকাে েআু বা 
তনতানধক পনরেেযোথী এবং েনে নিেুক্ত েে যকাে স্থানে অটক থানকে তাহা হআনল নেধযানরত কতৃয পক্ষ কতৃয ক 

পরাধী অত্মপক্ষ সমথযনে সক্ষম মনময সেে প্রোে কনরনল; 

 

ঈক্ত বডয ার গাডয  অোলত বা েে যকাে বডয ার গাডয  অোলনত অেীত মূল নিনোনগর নবচানরর থবা 
সামনরক পরানধর যক্ষনে সামনরক অোলনত নবচানরর বেবস্থা েহণ কনরনবে।  

          অপ্রকৃনিস্থ অনবমদুক্তয অফভুনক্ত    

৯৬। যেনক্ষনে ধারা ৯৪ এর ঈপ-ধারা (৪) েুসানর যকাে বেনক্ত কারাগানর ন্তরীণ থানকে থবা ঈক্ত ধারার 

ঈপ-ধারা (৫) েুসানর অটক বা নেরাপে নজম্মায় থানকে, যসআনক্ষনে- 

 

(ক) ঈপ-ধারা (৪)-এর ধীে ন্তরীনণর যক্ষনে, যমনডনকল নেসানরর নরনপানটয র নিনত্তনত, থবা 
 

(খ) ঈপ-ধারা (৫) এর ধীে অটনকর যক্ষনে, েুরূপ বেনক্ত কতৃয ক নেনজর বা পনরর যকাে ক্ষনতসাধে 

কনরবার িীনত ো থানকবার কারনণ মুনক্ত যেওয়া োআনত পানর মনময ধারা ৯৫ এর েো (খ) এ ঈনিনখত যে যকাে 

কতৃয পক্ষর সেনের যপ্রনক্ষনত, 

 

সরকার ঈক্ত বেনক্তনক মুনক্তর অনেে প্রোে থবা কারাগানর ন্তরীণ রানখবার থবা েনে তাহানক আনতামনধে 
েুরূপ পাগলাগারনে ো পাঠানো হআয়া থানক, তাহা আনল পাগলাগারনে পাঠাআবার অনেে প্রোে কনরনত পানরনব।  

          নফচাযাধীন অযাগ্রধয নি াংনিষ্ট ভারাভাদরয গ্রপাজি ও ননষ্পনত্ত ম্পদকড  আদে    

৯৭। বডয ার গাডয  অোলনত নবচানর েখে যকাে মালামাল সংক্রান্ত পরাধ সংঘটিত হয় বা েখে যকাে পরাধ 

সংঘটনে ঈহানক বেবহার করা হআয়ানছ বনলয়া প্রতীয়মাে হয়, তখে অোলত তাহার নেজস্ব নবনবচোয় যেিানব 

েথােথ মনে কনর যসআিানব নবচারকােয সমাপ্ত ো হওয়া পেযন্ত ঈহার েথােথ রক্ষণানবক্ষনণর জেে অনেে প্রোে 

কনরনত পানরনব এবং ঈক্ত মালামাল েনে পচেেীল বা দ্রূত নবেষ্টনোগে হআবার নবষয়বস্তু হয়, তাহা হআনল 

প্রনয়াজেীয় সাক্ষে নলনপবে কনরয়া ঈহা নবক্রয় বা েেিানব নেষ্পনত্তর অনেে প্রোে কনরনত পানরনব।  

          অযাদধয নি াংনস্দষ্ট ভারাভাদরয নফনর-ফন্টন    



৯৮।(১) বডয ার গাডয  অোলনত নবচার সমাপ্ত হআবার পর, অোলত বা বডয ার গাডয  অোলনতর রায় ও েিানেে 

েুনমােেকারী কমযকতয া থবা তাহার উর্ধ্যতে যকাে কতৃয পক্ষ থবা সামারী বডয ার গাডয  অোলনতর নবচানরর 

যক্ষনে, েখে রায় ও েি েুনমােনের প্রনয়াজে হয় ো, তখে যস্পোল সামারী বডয ার গাডয  অোলত গঠে 

কনরবার ক্ষমতাসম্পন্ন কমযকতয া যেরূপ ঈপেুক্ত মনে কনরে যসআরূনপ অোলনতর নেকট ঈপস্থানপত মালামাল বা 
েনথপে োহা পরাধ সংঘটনে বেবহৃত হআয়ানছ, ঈহা র্ধ্ংস, সরকানরর েুকূনল বানজয়াপ্ত বা নবধ োনবোনরর 

নেকট থবা েেিানব হস্তান্তর কনরনত অনেে প্রোে কনরনত পানরনব। 

 

(২) যেনক্ষনে ঈপ-ধারা (১) েুসানর যকাে অনেে প্রোে করা হয়, যসআনক্ষনে নবচানরর স্থাে নেনবযনেনষ, ঈক্ত 

অনেে প্রোেকারী কতৃয পক্ষর স্বাক্ষনরত ও প্রতোনয়ত একটি েুনলনপ ঈক্ত মালামাল সংক্রান্ত পরাধ যে যজলায় 

সংঘটিত হআয়ানছ, ঈক্ত যজলার যজলা মোনজনেট বা, যক্ষেমত, নবচানরক মোনজনেনটর নেকট যপ্ররণ কনরনত হআনব 

এবং অনেে প্রানপ্তর পর ঈক্ত মোনজনেট Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর 

নবধাে েুসানর অনেে কােযকর কনরবার জেে বেবস্থা েহণ কনরনবে। 

 

(৩) এআ ধারায় ‘মালামাল’ নথয যে মালামানলর যক্ষনে পরাধ সংঘটিত হআয়ানছ বনলয়া প্রতীয়মাে হয়, শুধুমাে 

ঈক্ত মালামাল ন্তিুয ক্ত কনরনব ো, বরং এআরূপ মালামালনক বুঝাআনব োহা রূপান্তনরত বা নবনেময় হআয়াযছ এবং 
রূপান্তর বা নবনেমনয়র মাধেনম নজয ত মালামালও আহার ন্তিুয ক্ত হআনব।  

          এই আইদনয অধীন কামডধাযায গ্রক্ষদে ফডড ায গাডড  আোরদিয ক্ষভিা    
৯৯। এআ অআনের নবধাে েুসানর বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক েুনিত যকাে নবচানরক কােযধারা Penal 

Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) েুোয়ী নবচানরক কােযধারা নহসানব গণে হআনব এবং বডয ার গাডয  
অোলত Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) েুোয়ী অোলত নহসানব গণে হআনব।  

        েদয়াে অধোয় 

যায় এফাং েণ্ডাদে অনুদভােন (confirmation) এফাং নুনফডদফচনা   যায় ও েণ্ডাদে অনুদভােন    

১০০। এআ অআনের নবধাোেুসানর েুনমানেত ো হওয়া পেযন্ত যস্পোল বডয ার গাডয  অোলত ও যস্পোল সামারী 
বডয ার গাডয  অোলনতর যকাে রায় বা েিানেে কােযকর করা োআনব ো।  

          গ্রোর ফডড ায গাডড  আোরদিয যায় এফাং েণ্ডাদে অনুদভােন কনযফায ক্ষভিা    
১০১। যস্পোল বডয ার গাডয  অোলনতর রায় এবং েিানেে মহাপনরচালক থবা তৎ কতৃয ক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমযকতয া 
েুনমােে কনরনত পানরনবে।  

          গ্রোর াভাযী ফডড ায গাডড  আোরদিয যায় এফাং েণ্ডাদে অনুদভােন কনযফায ক্ষভিা    
১০২। যস্পোল বডয ার গাডয  অোলত গঠে কনরবার ক্ষমতাসম্পন্ন কমযকতয া থবা এতেনুেনেে তৎ কতৃয ক 

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমযকতয া যস্পোল সামারী বডয ার গাডয  অোলনতর রায় ও েিানেে েুনমােে কনরনবে।  

          অনুদভােনকাযী কিৃড ক্ষয িড  আদযাদয ক্ষভিা    
১০৩। ধারা ১০১ ও ১০২ এর ধীে ক্ষমতা প্রোেকারী কমযকতয া তাাঁহার স্বীয় নবনবচোেুোয়ী েতয , সীমাবেতা 
বা নেয়ন্ত্রণ অনরাপ কনরনত পানরনবে।  

          অনুদভােনকাযী কিৃড ক্ষ কিৃড ক েণ্ডয ভাো হ্রা, রাঘফ ফা রঘ ুভাোয় নযফিড ন কনযফায 

ক্ষভিা    
১০৪। ধারা ১০১ ও ১০২ এর ধীে ক্ষমতা প্রোেকারী কমযকতয া কতৃয ক অনরানপত সীমাবেতা, নেয়ন্ত্রণ বা েতয  
সানপনক্ষ, বডয ার গাডয  অোলনতর েন্ডানেে েুনমােে কনরবার সময় েুনমােেকারী কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রেত্ত 

েিানেনের মাো হ্রাস বা লাঘব কনরনত পানরনবে থবা অোলত কতৃয ক পরাধীনক েোেে যে েি প্রোে করা 



োআত েুরূপ যকাে েিনক লঘু মাোয় পনরবতয ে কনরনত পানরনবে বা েিটি েনে মৃতুেেি বা োবজ্জীবে 

কারােি হয়, তাহা হআনল ঈহানক এআ অআনের ধারা ৫৫ এ ঈনিনখত যে যকাে লঘুেি পনরবতয ে কনরনত 

পানরনবে।  

          যায় ও েণ্ডাদে াংদাধনাথড  নুযীক্ষণ (Revision)    

১০৫। (১) বডয ার গাডয  অোলনতর যে সকল রায় ও েিানেে েুনমােেকারী কতৃয পক্ষর নেনেয নে একবারআ 

সংনোধোথয পুেরীক্ষণ করা োআনব এবং ঈক্তরূপ পুেরীক্ষনণর সময় েুনমােেকারী কতৃয পক্ষ কতৃয ক নেনেয নেত 

হআনল, অোলত নতনরক্ত সাক্ষে েহণ কনরনত পানরনব। 

 

(২) পুেরীক্ষনণর জেে অোলত, পনরহােয কারনণ যকাে কমযকতয ার েুপনস্থনত বেতীত, মূল নসোন্ত েহণকারী 
কমযকতয া সমন্বনয় গঠিত হআনব। 

 

(৩) পনরহােয কারনণ েুপনস্থনতর যক্ষনে কারণটি কােযধারায় েথােথিানব নলনপবে কনরয়া অোলত 

পুেরীক্ষনণর কােযক্রম শুরু কনরনবঃ 
 

তনব েতয  থানক যে, যস্পোল বডয ার গাডয  অোলনতর যক্ষনে কমযকতয ার সংখো নতে জে থবা পাাঁচ জে এবং 
যস্পোল সামারী বডয ার গাডয  অোলনতর যক্ষনে নতে জে হআনব।  

          াভাযী ফডড ায গাডড  আোরদিয যায় ও েণ্ডাদে    

১০৬। সামারী বডয ার গাডয  অোলনতর রায় ও েিানেে যকাে প্রকার েুনমােে বেতীত তৎ ক্ষণাৎ  কােযকর 

করা োআনব ।  

          াভাযী ফডড ায গাডড  আোরদিয কামডধাযা গ্রপ্রযণ    

১০৭। সামারী বডয ার গাডয  অোলনতর কােযধারা েনতনবলনে যস্পোল সামারী বডয ার গাডয  অোলত গঠনের 

ক্ষমতাসম্পন্ন কমযকতয ার নেকট যপ্ররণ কনরনত হআনব, এবং ঈক্ত কমযকতয া বা েে উর্ধ্যতে কতৃয পক্ষ মামলার 

গুণাগুণ নবনবচো কনরয়া কােযধারাটি বানতল কনরনত পানরনবে বা েি লাঘব কনরনত পানরনবে।  

          অনদ্ধ যায় অথফা েণ্ডাদেদক বফধ যায় ও েণ্ডাদে িাযা প্রনিস্থান    

১০৮। (১) যেনক্ষনে যকাে বডয ার গাডয  অোলনত ‘‘যোষী’’ রায় েুনমানেত হআবার পূনবয থবা, রায় 

েুনমােনের প্রনয়াজে ো থানকনল রায় যঘাষণার পর যকাে কারনণ রায়টি নসে প্রতীয়মাে হয় বা সাক্ষে দ্বারা 
সমনথযত ো হয়, যস যক্ষনে ধারা ১২২ এর ধীে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কতৃয পক্ষ েূতে রায় প্রনতস্থাপে কনরনত পানরনব এবং 
ঈক্ত কতৃয পক্ষ েনে মনে কনর বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক রায়টি অআে সম্মতিানব প্রোে করা োআত তাহা হআনল 

ঈনিনখত পরানধর জেে প্রনোজে েি প্রনতস্থাপে কনরনত পানরনব।  

 

(২) যেনক্ষনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক প্রেত্ত েিানেে েুনমানেত হআবার পূনবয বা যে েিানেে েুনমােনের 

প্রনয়াজে োআ, ঈপ-ধারা (১) েুসানর েতূে রানয়র যপ্রনক্ষনত প্রনতস্থানপত েিানেে ছািা েোেে যক্ষনে যকাে 

কারনণ প্রেত্ত েি নসে বনলয়া প্রতীয়মাে হয়, তাহা হআনল ঈক্ত ঈপ-ধারায় ঈনিনখত কতৃয পক্ষ নবধ েিানেে 

প্রোে কনরনত পানরনব। 

 

(৩) যে নসে েনির জেে ঈপ-ধারা (১) বা ঈপ-ধারা (২) এর ধীে েতূে েি প্রনতস্থানপত হয় ঈহা প্রনেয় েি 

নপক্ষা নধক হআনব ো। 

 

(৪) এআ ধারার ধীে বডয ার গাডয  অোলনতর রায় ও েিানেে যকাে রায় ও েিানেে দ্বারা প্রনতস্থানপত হআনল এবং 



প্রনতস্থানপত রানয়র যপ্রনক্ষনত পরানধর জেে নেধযানরত েি প্রোে করা হআনল, ঈহা এমেিানব কার্েকর হআনব 

যেে ঈহা বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক প্রোে করা হআয়ানছ। 

          ফডড ায গাডড  আোরদিয যায় ও েণ্ডাদেদয নফরূদদ্ধ প্রনিকায    

১০৯। (১) নধিুক্ত যকাে বেনক্ত যস্পোল বডয ার গাডয  অোলত বা যস্পোল সামারী বডয ার গাডয  অোলনতর রায় 

বা েিানেনের দ্বারা সংকু্ষব্ধ হআনল, ঈক্ত রায় ও েিানেে েুনমানেত হআবার পূনবয, েুনমােেকারী কতৃয পক্ষ বা 
কমযকতয ার নেকট থবা েুনমানেত হআবার পর সরকার, মহাপনরচালক বা তৎ কতৃয ক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমযকতয ার 

নেকট েির গুরূে েুোয়ী প্রনোজে যক্ষনে প্রনতকার প্রাথযো কনরয়া অনবেে কনরনত পানরনবে। 

 

(২) সামারী বডয ার গাডয  অোলনতর রায় বা েিানেে দ্বারা সংকু্ষব্ধ বেনক্ত কােযধারা প্রনতস্বাক্ষনরর পূনবয কােযধারা 
প্রনতস্বাক্ষরকারী কতৃয পক্ষর নেকট এবং প্রনতস্বাক্ষনরর পর মহাপনরচালক বা যস্পোল বডয ার গাডয  অোলত 

গঠেকারী কতৃয পক্ষর নেকট প্রনতকার প্রাথযো কনরয়া অনবেে কনরনত পানরনবেঃ 
 

তনব েতয  থানক যে, েুনমােেকারী কমযকতয া, প্রনতস্বাক্ষরকারী কমযকতয ার পেমেযাো হআনত ঈচ্চতর হআনবেঃ 
 

অরও েতয  থানক যে, সংকু্ষব্ধ বেনক্ত এআ ধারায় রায় বা েিানেনের নবরূনে প্রনতকার চানহয়া অনবেে কনরনল, 

নতনে ধারা ১১১ এর ধীে যকাে অপীল োনয়র কনরনত পানরনবে ো। 

 

(৩) ঈপ-ধারা (১) ও (২) এ ঈনিনখত েতয াবলী কু্ষণ্ণ ো কনরয়া, ঈক্ত ঈপ-ধারা েুসানর প্রাপ্ত যকাে প্রনতকানরর 

অনবেেনক সরকার, মহাপনরচালক থবা ধারা ১০২ এর ধীে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমযকতয ার নেকট হস্তান্তর কনরনত 

পানরনবে।  

          কামডধাযা ফানিরকযণ    

১১০। সরকার থবা মহাপনরচালক বা তৎ কতৃয ক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমযকতয া বডয ার গাডয  অোলনতর কােযধারা 
যবঅআেী থবা েোেে হআয়ানছ মনময বানতল কনরনত পানরনবে।  

        চিুেড  অধোয় 

আীর   ফডড ায গাডড  আীর ট্রাইফুেনার    

১১১।(১) বডয ার গাডয  অোলনতর নেম্নবনণযত েিানেনের নবরূনে বডয ার গাডয  অপীল ট্রাআবুেোনল অপীল করা 
োআনবঃ- 
 

(ক) চাকুরী হআনত বরখাস্ত; 

 

(খ) সামনরক কারাগানর যিাগনোগে যে যকাে যময়ানের সেম কারােি; 

 

(গ) োবজ্জীবে কারােি-; এবং 
 

(ঘ) মৃতুেেি। 

 

(২) বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক প্রেত্ত যকাে েিানেনের নবরূনে যকাে অপীল চনলনব ো, েনেো অপীনল যকাে 

ঈনিখনোগে অআনের প্রে জনিত থানক। 

 

(৩) েিানেে জারীর তানরখ হআনত ৬০ (ষাট) কােযনেবনসর মনধে এআ ধারার ধীে অপীল কনরনত হআনব।  



          ফডড ায গাডড  আীর ট্রাইফুেনার গঠন    

১১২।(১) সরকার প্রজ্ঞাপে জারীর মাধেনম এক বা একানধক বডয ার গাডয  অপীল ট্রাআবুেোল গঠে কনরনত পানরনব 

এবং বডয ার গাডয  অপীল ট্রাআবুেোল নতে সেসে নবনেষ্ট হআনব োহানত একজে সিাপনত ও েে েআু জে সেসে 
থানকনব। 

 

(২) েূেেতম ঈপ-মহাপনরচালক পেমেযাোর যকাে কমযকতয া বডয ার গাডয  অপীল ট্রাআবুেোনলর সিাপনত হআনবে 

এবং সেসেদ্বনয়র একজে সরকার কতৃয ক নেেুক্ত েে যকাে বানহেীর অআে কমযকতয া এবং পরজে োটেী 
যজোনরনলর প্রনতনেনধ নহসানব নেনয়ানজত যকাে অআে কমযকতয া হআনবে। 

 

তনব েতয  থানক যে, যে বডয ার গাডয  অোলনতর রায় বা েিানেনের নবরূনে অপীল করা হআয়ানছ ঈক্ত অোলনতর 

যকাে সেসে অপীল ট্রাআবুেোনলর সিাপনত বা সেসে হআনত পানরনবে ো।  

          ফডড ায গাডড  আীর ট্রাইফুেনাদরয এখনিয়ায ও ক্ষভিা    
১১৩। (১) ধারা ১১১ এর নবধাে সানপনক্ষ, এআ অআনের ধীে প্রেত্ত রানয়র নবরূনে যকাে সংকু্ষব্ধ বেনক্তর 

অনবেে মহাপনরচালনকর মাধেনম বডয ার গাডয  অপীল ট্রাআবুেোল কতৃয ক েহণ কনরবার এখনতয়ার থানকনব। 

 

(২) বডয ার গাডয  অপীল ট্রাআবুেোল কতৃয ক অপীল গৃহীত হওয়ার পর ট্রাআবুেোল ঈহা পরীক্ষা কনরনবে এবং 
পরীক্ষানন্ত অপীনলর েথােথ কারণ থানকনল ঈহানত েসর হআনবে, েেথায় কারণ নলনপবে কনরয়া অপীলটি 

খানরজ কনরনত পানরনবে। 

 

(৩) অপীল নেষ্পনত্তকরণানথয ট্রাআবুেোল েথােথ মনে কনরনল সাক্ষীগণনক হানজরকরণ, কনমেে নেনয়াগ, েনলল 

োনখল ও সাক্ষে েহনণর যক্ষনে বডয ার গাডয  অোলনতর েুরূপ ক্ষমতা প্রনয়াগ কনরনত পানরনব। 

 

(৪) অপীল ট্রাআবুেোল বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক প্রেত্ত রায় ও েিানেে বহাল, বৃনে, হ্রাস, পনরবতয ে বা 
বানতনলর অনেে প্রোে কনরনত পানরনবঃ 
 

তনব েতয  থানক যে, ট্রাআবুেোল বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক প্রেত্ত েিানেে বৃনে কনরনত চানহনল অসামীর 

ঈপনস্থনতনত তাহার বক্তবে েবণ কনরনত হআনব। 

 

(৫) অপীল ট্রাআবুেোল ঈহার নেকট ঈপস্থানপত অআেগত ও তথেগত নবষনয় নসোন্ত েহণ কনরনত পানরনব এবং 
অপীল ট্রাআবুেোনলর নসোন্ত চূিান্ত বনলয়া গণে হআনব।  

          আোরদিয এখনিয়ায ফানযি    

১১৪। এআ অআনের নবধাে বেতীত বডয ার গাডয  অোলত এবং বডয ার গাডয  অপীল ট্রাআবুেোনলর যকাে কােযধারা, 
রায়, অনেে বা নসোনন্তর নবরূনে েে যকাে সামনরক অোলত বা সুপ্রীম যকানটয  প্রে ঈত্থাপে করা োআনব োঃ 
 

তনব েতয  থানক যে, োবজ্জীবে বা মৃতুেেিপ্রাপ্ত অসামী ক্ষমা প্রাথযো কনরয়া রাষ্ট্রপনতর নেকট অপীল 

ট্রাআবুেোনলর রায় বা অনেে বা নসোন্ত যঘাষণার ১০ (েে) কমযনেবনসর মনধে অনবেে োনখল কনরনত পানরনব।  

        ঞ্চে অধোয় 

েণ্ডাদে কামডকযকযণ, ক্ষভা, রাঘফ ও স্থনগিকযণ   ভৃিুে েণ্ডাদে কামডকয কনযফায দ্ধনি    



১১৫। মৃতুে েিানেে কােযকর কনরবার যক্ষনে পরাধীনক গলায় োাঁস লাগাআয়া মৃতুে ো হওয়া পেযন্ত ঝুলাআয়া 
মৃতুে েিানেে কােযকর কনরনত হআনব।  

          মাফজ্জীফন কাযােণ্ড অথফা শ্রভ কাযােণ্ডয গ্রভয়াে গণনা    
১১৬। যেনক্ষনে এআ অআনের ধীে যকাে বেনক্তনক োবজ্জীবে কারােি বা সেম কারােি প্রোে করা হয়, 

যসআনক্ষনে েিানেনের যময়াে অোলত বা ট্রাআবুেোনলর সিাপনত কতৃয ক মূল কােযধারা স্বাক্ষনরত হআবার তানরখ 

হআনত এবং সামারী বডয ার গাডয  অোলনতর কােযধারা অোলত পনরচালোকারী কমযকতয া কতৃয ক স্বাক্ষনরত হআবার 

তানরখ হআনত গণো কনরনত হআনব।  

          মাফজ্জীফন কাযােণ্ড অথফা শ্রভ কাযােণ্ডয ানস্ত কামডকযকযণ    

১১৭। যেনক্ষনে এআ অআনের ধীে যকাে বেনক্তনক োবজ্জীবে কারােি বা সেম কারােি প্রোে করা হয় থবা 
মৃতুে েিানেেনক লঘু েি পনরবতয ে কনরয়া োবজ্জীবে বা সেম কারােি রূপান্তর করা হয়, যসআনক্ষনে েি 

যিাগকারী বেনক্তর নধোয়ক থবা তৎ কতৃয ক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমযকতয া নেধযানরত েরনম নলনখত ওয়ানরনন্টর 

মাধেনম সাজাপ্রাপ্ত বেনক্তনক সামনরক কারা কতৃয পনক্ষর নেকট নবেেমাে কারা অআোেুোয়ী কারানিানগর জেে 
যপ্ররণ কনরনবেঃ 
 

তনব েতয  থানক যে, সেম কারােন্ড ৯০ (েববআ) নেনের নধক ো হআনল েি েযুমােেকারী কমযকতয া বা যেনক্ষনে 

েিানেে েুনমােে কনরবার প্রনয়াজে হয় ো, যসআনক্ষনে অোলত ঈক্ত েি বডয ার গাডয  হাজনত নতবানহত হআনব 

মনময নেনেযে প্রোে কনরনত পানরনব।  

          নফদল গ্রক্ষদে কাযােণ্ডাদে কামডকযকযণ    

১১৮। যেনক্ষনে মহাপনরচালনকর পনক্ষ ঈপ-মহাপনরচালক পেমেযাোর নেনম্ন েনহে, এআরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত যকাে 

কমযকতয া এআ মনময নিমত প্রকাে কনরে যে, যকাে েিানেে বা কারােির যকাে ংে নবনেষ, ধারা ১১৭ এর 

নবধাে েুসানর সুনবধাজেকিানব কােযকর করা সম্ভব েনহ, যসআনক্ষনে ঈক্ত কমযকতয া ঈক্ত েি বা েিানেনের 

ংে যে যকাে সামনরক কারাগার বা েে যকাে সুনবধাজেক স্থানে অটক রানখয়া কােযকর কনরবার নেনেযে 

প্রোে কনরনত পানরনবে।  

          মাফজ্জীফন ও শ্রভ কাযােণ্ড প্রাপ্ত কদয়েীয অন্তফডিীকারীন আটক    

১১৯। এআ অআনে োবজ্জীবে কারােির প্রনতটি যক্ষনে, কনয়েীনক েথাস্থাযে হস্তান্তর ো করা পেযন্ত তাহানক সেম 

কারােির েোয় েিানেে যিাগ কনরনত হআনব এবং এআ সেম কারােির যময়াে তাহার োবজ্জীবে কারােির 

যময়াে নহসানব গণে হআনব।  

          অাভনযক কাযা কিৃড ক্ষয ননকট াংদানধি ওয়াদযন্ট গ্রপ্রযণ    

১২০। যেনক্ষনে এআ অআনের ধীে েথােথিানব যকাে েিানেে বানতল বা পনরবতয ে করা হয়, যসআনক্ষনে যে 

অনেে বা ওয়ানরনন্টর বনল ঈক্ত বেনক্তনক সামনরক কারাগানর ন্তরীণ রাখা হয়, ঈক্ত কারা কতৃয পক্ষর নেকট 

পনরবনতয ত অনেনের যপ্রনক্ষনত সংনোনধত ওয়ানরন্ট যপ্ররণ কনরনত হআনব।  

          জনযভানায েণ্ড কামডকযকযণ    

১২১। যেনক্ষনে এআ অআনের ধীে যকাে জনরমাোর েি অনরাপ করা হয়, যসআনক্ষনে অোলনতর সিাপনত বা, 
যক্ষেমত, অোলত গঠেকারী কমযকতয া কতৃয ক ঈক্ত অনেনের একটি কনপ স্বাক্ষনরত ও প্রতোনয়ত কনরয়া সংনিষ্ট 

যজলা মোনজনেট বা যক্ষেমত নবচানরক মোনজনেযটর নেকট যপ্ররণ কনরনবে এবং ঈক্ত মোনজনেট ঈহা প্রানপ্তর 

পর ঈক্ত জনরমাো Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এ ঈনিনখত জনরমাো 
সংক্রান্ত নবধাে েুসানর অোয় কনরনবে।  

          ক্ষভা এফাং রাঘফ    



১২২। যেনক্ষনে নধিুক্ত যকাে বেনক্ত েখে যকাে নিনোনগ বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক েিপ্রাপ্ত হে এবং ধারা 
১০৯ েুসানর োনখলকৃত েরখাস্ত প্রতোখোত হয়, থবা তাহার অপীলটি োহে বা প্রতোখোে করা হয়, 

যসআনক্ষনে সাত বৎ সর সেম কারােি বা তেরূ্ধ্য েিেীয় পরানধর যক্ষনে সরকার এবং েোেে েণ্ডর যক্ষনে 

মহাপনরচালক বা তৎ কতৃয ক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ঈপ-মহাপনরচালক পেমেযাোর নেনম্ন েনহে এমে কমযকতয া- 
 

(ক) যকাে েতয  বেতীত বা েিপ্রাপ্ত বেনক্তর স্বীকৃত েতয  সানপনক্ষ, তাহানক ক্ষমা কনরনত পানরনবে থবা প্রনেয় েি 

অংনেক বা সমূ্পণয লাঘব কনরনত পানরনবে; 

 

(খ) প্রেত্ত েির মাো হ্রাস কনরনত পানরনবে; 

 

(গ) প্রেত্ত েিনক এআ অআনে ঈনিনখত েে যে যকাে লঘ ুমাোর েি রূপান্তর কনরনত পানরনবে; থবা 
 

(ঘ) যকাে েতয  বেতীত বা েন্ডপ্রাপ্ত বেনক্তর স্বীকৃত েতয  সানপক্ষ তাহানক পোনরানল মুনক্ত প্রোে কনরনত পানরনবে।  

          িড মকু্ত ক্ষভা, রাঘফ ফা োদযাদর ভুনক্ত ফানিরকযণ    

১২৩। (১) েনে যকাে েনতয  যকাে বেনক্তনক ক্ষমা করা হয় বা তাহার েি হ্রাস করা হয় থবা তাহানক পোনরানল 

মুনক্ত প্রোে করা হয় এবং ক্ষমা প্রোেকারী কতৃয পনক্ষর নেকট প্রতীয়মাে হয় যে, ঈক্ত েতয  পূরণ করা হয় োআ, 

তাহা হআনল ঈক্ত কতৃয পক্ষ ক্ষমা বা েি লাঘব বা পোনরানলর অনেেটি বানতল কনরনত পানরনবে এবং তৎ যপ্রনক্ষনত 

অোলত প্রেত্ত েিানেে এমেিানব কােযকর করা োআনব যেে পরাধীনক ঈক্ত ক্ষমা বা েি লাঘব বা পোনরানল 

মুনক্ত প্রোে করা হয় োআ। 

 

(২) যেনক্ষনে ঈপ-ধারা (১) েুসানর যকাে বেনক্তর েিানেে কােযকর করা হআনব, যসআনক্ষনে ঈক্ত বেনক্তনক 

েিানেনের শুধুমাে েনতবানহত ংেটুকু যিাগ কনরনত হআনব।  

          মাফজ্জীফন কাযােণ্ড ও শ্রভ কাযােণ্ডয েণ্ডাদে স্থনগিকযণ    

১২৪। (১) যেআনক্ষনে নধিুক্ত যকাে বেনক্তনক বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক োবজ্জীবে কারােি বা সেম কারােি 

প্রোে করা হয় এবং ধারা ১০৯ েুোয়ী োনখলকৃত েরখাস্তটি প্রতোখোত হয় থবা তাহার অপীলটি োহে বা 
প্রতোখোত হয়, যসআনক্ষনে সরকার, মহাপনরচালক বা যস্পোল বডয ার গাডয  অোলত গঠে কনরবার ক্ষমতাসম্পন্ন 

কমযকতয া, পরাধীনক আনতামনধে কারাগানর বা বানহেীর যহোজনত যপ্ররণ করা হঈক বা ো হঈক, ঈক্ত েি 

স্থনগত কনরনত পানরনবে। 

 

(২) ঈপ-ধারা (১) এ ঈনিনখত কতৃয পক্ষ বা কমযকতয া েুরূপ যকাে েিানেেপ্রাপ্ত পরাধীর যক্ষনে এআ মনময অনেে 

প্রোে কনরনত পানরনবে যে, ঈক্ত কতৃয পনক্ষর অনেে ো পাওয়া পেযন্ত পরাধীনক কারাগার বা বানহেীর যহোজনত 

যপ্ররণ করা হআনব ো। 

 

(৩) ঈপ-ধারা (১) এবং (২) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবনল যেআ সকল েি েুনমানেত হআয়ানছ, হ্রাস করা হআয়ানছ বা লঘ ু

েি রূপান্তর করা হআয়ানছ, যসআ সকল যক্ষনেও প্রনয়াগ করা োআনব। 

          স্থনগিকযদণয গ্রপ্রনক্ষদি েণ্ডাদে ভুরিফী যানখফায আদে    

১২৫। (১) যেনক্ষনে ধারা ১২৪ এর ধীে েিানেে স্থনগনতর অনেে প্রোে করা হয়, যসআনক্ষনে অনেে প্রোেকারী 
কমযকতয া অনেে প্রোে কনরবার সময়, এআ মনময অনেে প্রোে কনরনত পানরনবে যে, কতৃয পনক্ষর বা ধারা ১২৪ এ 

ঈনিনখত কমযকতয ার অনেে ো পাওয়া পেযন্ত পরাধীনক কারাগানর বা বানহেীর যহোজনত যপ্ররণ কনরনবে ো। 



 

(২) যেনক্ষনে সামারী বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক সেম কারােি প্রোে করা হয়, যসআনক্ষনে নবচার 

পনরচালোকারী কমযকতয া ঈপ-ধারা (১) এ ঈনিনখত নেনেযেো প্রোে কনরনত পানরনবে।  

          েণ্ড স্থনগিকযদণয গ্রপ্রনক্ষদি ভুনক্ত    

১২৬। যেনক্ষনে ধারা ১২৪ এর অনেে েুসানর যকাে েিানেে স্থনগত করা হয়, যসআনক্ষনে কারাগানর বা হাজনত 

যপ্ররণ করা হঈক বা ো হঈক, পরাধীনক নবলনে মুনক্ত প্রোে কনরনত হআনব।  

          স্থনগি েণ্ডাগ্রেদয গ্রক্ষদে ভয় গণনা    
১২৭। যেনক্ষনে েিানেে স্থনগত করা হয়, যসআনক্ষনে স্থনগত েিানেনের যময়াে ঈক্তরূপ েিানেনের ংে নহসানব 

গণে হআনব।  

          স্থনগিকযণ, ফানির অথফা রাঘদফয আদে প্রোদনয ক্ষভিা    
১২৮। ধারা ১২৪ এ ঈনিনখত কতৃয পক্ষ বা কমযকতয া েিানেে স্থনগত থাকাকালীে, ধারা ১২২ এর েতয  সানপনক্ষ, যে 

যকাে সময় এআ মনময অনেে প্রোে কনরনত পানরনবে যে, 

 

(ক) পরাধীনক েিানেনের েনতবানহত ংে যিাগ কনরনত হআনব; থবা 
 

(খ) ঈক্ত েিানেে লাঘব হআনব। 

          েণ্ডাদে স্থনগিকযণ যফিী নুনফডদফচনা    
১২৯। (১) যেনক্ষনে েিানেে স্থনগত করা হআয়ানছ, যসআনক্ষনে েনধক চার মাস ন্তর ন্তর ধারা ১২৪ এ 

ঈনিনখত কতৃয পক্ষ বা কমযকতয া কতৃয ক থবা নতনরক্ত পনরচালনকর নেনম্ন েনহ এমে কমযকতয া বা ধারা ১২৪ এ 

ঈনিনখত কমযকতয া কতৃয ক ঈক্ত স্থনগত েিানেে পুেনবযনবচো কনরনত হআনব। 

 

(২) েনে ঈপ-ধারা (১) এর ধীে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমযকতয া কতৃয ক পুেনবযনবচোয় আহা প্রতীয়মাে হয় যে, েির যময়াে 

অরম্ভ হআবার পর হআনত পরাধীর পনরবতীত অচরণ তাহার েি লাঘনবর েোেেতা প্রনতপােে কনর, তাহা হআনল 

নতনে ধারা ১২৪ এ ঈনিনখত কতৃয পনক্ষর নেকট নবষয়টি ঈপস্থাপে কনরনবে।  

          েণ্ডাদে স্থনগিকযদণয য নূিন েণ্ড আদযাদয দ্ধনি    

১৩০। যকাে পরাধীর েিানেে স্থনগত থাকা বস্থায় েে যকাে পরানধ েিপ্রাপ্ত হআনল- 

 

(ক) েনে তাহার পরবতী েিটিও স্থনগত রাখা হয়, তাহা হআনল স্থনগত ঈিয় েি একআ সনে গণো করা হআনব; 

 

(খ) েনে পরবতী েি নতে মাস বা নতে মানসর নধক হয় এবং এআ অআনের নবধাে েুসানর স্থনগত রাখা ো হয়, 

তাহা হআনল পরাধীনক তাহার পূবয েির েনতবানহত ংনের জেেও কারাগানর বা বানহেীর যহোজনত যপ্ররণ 

করা োআনব, এবং যসআ যক্ষনে ঈিয় েন্ডআ একআ সংনগ চনলনত থানকনব; এবং 
 

(গ) েনে পরবতী েন্ড নতে মানসর কম সমনয়র জেে হয় এবং এআ অআনের নবধাে েুসানর স্থনগতও ো রাখা হয়, 

তাহা হআনল পরাধীনক শুধুমাে বতয মাে েি যিাগ কনরবার জেেআ কারাগানর বা বানহেীর যহোজনত যপ্ররণ করা 
হআনব এবং পূবযতে েন্ড, ধারা ১২৪ বা ১২৫ এর নবধাোেুসানর প্রনেয় যে যকাে অনেে সানপনক্ষ, স্থনগত অনেে 

চলমাে থানকনব।  

          স্থনগিকযণ আদেদয নযনধ    



১৩১। ধারা ১২৪ বা ১২৫ এর ধীে প্রনেয় ক্ষমতা েিানেনের মাো হ্রাস, লাঘব বা লঘু েি রূপান্তনরত কনরবার 

ক্ষমতার নতনরক্ত হআনব এবং ঈহার যকাে ক্ষমতানক কু্ষণ্ণ কনরনব ো।  

          ফযখাদস্তয উয স্থনগিকযণ ও রাঘদফয প্রবাফ    

১৩২। (১) যে যক্ষনে বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক েোেে েনির নতনরক্ত বরখাস্তজনেত েি প্রোে করা হয় 

এবং ধারা ১২৪ এর ধীে েোেে েি স্থনগত করা হয়, যসআনক্ষনে ধারা ১২৫ এ ঈনিনখত কতৃয পক্ষ বা কমযকতয ার 

নেনেযে ো পাওয়া পেযন্ত ঈক্ত বরখাস্ত কােযকর হআনব ো। 

 

(২) েনে ধারা ১২৮ এর ক্ষমতাবনল েোেে েি লাঘব করা হয়, তাহা হআনল বরখানস্তর েিও লাঘব হআনব।  

        লষ্ঠে অধোয় 

নফনফধ   ফাননীয েেগদণয কৃি কাজ-কদভডয যক্ষণ    

১৩৩। এআ অআে এবং তেীে প্রণীত নবনধ বা প্রনবনধ বা প্রেত্ত যকাে অনেে বা নেনেয নের ধীে সরল-নবশ্বানস 

কৃত যকাে কাজকনমযর েনল যকাে বেনক্ত ক্ষনতেস্ত হআনল বা হওয়ার সম্ভাবো থানকনল সরকার, মহাপনরচালক বা 
নধিুক্ত যকাে বেনক্ত বা তাহানের অনেে বা নেনেযে পালেকারী বেনক্তর নবরূনে যকাে ধরনের মামলা বা 
েেনবধ অআেগত কােযধারা যকাে অোলনত েহণ করা োআনব ো।  

          যনিকযণ ও গ্রপাজি    

১৩৪। (১) নেম্নবনণযত অআেদ্বয় এতদ্দ্বারা রনহত করা হআল, েথাঃ- 
 

(ক) Bangladesh Rifles Order, 1972 (President's Order No. 148 of 1972); এবং 
 

(খ) Bangladesh Rifles (Special Provisions) Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXXV of 1976)। 

 

(২) এআ অআে কােযকর হআবার পূনবয Bangladesh Rifles Order, 1972 (President's Order No. 148 of 

1972) এর ধীে গঠিত ‘বাংলানেে রাআনেলস্’ এ যে সকল উর্ধ্যতে কমযকতয া (Superior Officer), ধঃস্তে 

কমযকতয া (Sub-ordinate Officer), রাআনেলমোে (Riflemen), নসগনেলমোে (Signalman) ও েোেে 
কমযচারী নেনয়াগপ্রাপ্ত হআয়ানছল তাহারা এআ অআে কােযকর হওয়ার পর এআ অআনের ধীে গঠিত ‘বডয ার গাডয  
বাংলানেে’ এর অওতািুক্ত যক্ষেমত উর্ধ্যতে কমযকতয া, জনুেয়র কমযকতয া, পেনবধারী বডয ার গাডয  সেসে, 
তানলকািুক্ত বডয ার গাডয  সেসে ও েোেে কমযচারী বনলয়া গণে হআনব এবং এআ অআে কােযকর হআবার বেবনহত 

পূনবয এআ সংস্থায় তাহানের জেে নেজ নেজ েপ্তর ও কনমযর যে যময়াে ও েতয াবলী প্রনোজে নছল এআ অআে কােযকর 

হওয়ার পর তাহানের জেে এআ অআে ও এআ অআনের ধীে প্রণীত নবনধ এবং প্রনবনধ সানপনক্ষ একআ যময়াে ও 

েতয াবলী প্রনোজে হআনব। 

 

(৩) Bangladesh Rifles Order, 1972 (President's Order No. 148 of 1972) এর ধীে গঠিত বাংলানেে 

রাআনেলস এর যে সকল স্থাবর বা স্থাবর সম্পনত্ত, তহনবল, োয় ও েনললানে ন্তিুয ক্ত নছল, যসআ সকল সম্পনত্ত, 

তহনবল, োয় ও েনললানে এআ অআে কােযকর হওয়ার পর এআ অআনের ধীে গঠিত বডয ার গাডয  বাংলানেে এর 

নেকট তৎক্ষণাৎ  স্থাোন্তনরত এবং নপযত হআনব। 

 

(৪) Bangladesh Rifles Order, 1972 (President's Order No. 148 of 1972) এর ধীে প্রণীত সকল নবনধ, 

প্রনবনধ, বা স্থায়ী অনেে (standing orders) োহা ঈক্ত অআে রনহত হওয়ার বেবনহত পূবয পেযন্ত কােযকর নছল 

ঈহা এআ অআনের ধীে প্রণীত নবনধ, প্রনবনধ বা নেনেযেমালা দ্বারা রনহত বা পনরবতয ে ো হওয়া পেযন্ত প্রনয়াজেীয় 



নিনোজেসহ এবং েতেরূ পেযন্ত অআনের নবধাোবলীর পনরপন্থী ো হয় ততেরূ পেযন্ত কােযকর থানকনব। 

 

(৫) Bangladesh Rifles Order, 1972 (President's Order No. 148 of 1972) à¦�à¦¬à¦‚ Bangladesh 

Rifles (Special Provisions) Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXXV of 1976) এর ধীে কৃত 

যকাে কাজ-কময থবা জারীকৃত যকাে অনেে, নবিাগীয় কােযধারা, বানহেীর যকাে সেনসের ঈপর গৃহীত যকাে 

েৃঙ্খলামূলক বেবস্থা বা বানহেীর অোলনতর কােযধারা, এআ অআনের নবধাোবলীর সনহত সামঞ্জসেপূণয হওয়া 
সানপনক্ষ,রনহত বা সংনোনধত ো হওয়া পেযন্ত বলবৎ  থানকনব এবং এআ অআনের সংনিষ্ট ধারার ধীে কৃত, 

প্রণীত, জারীকৃত, োনয়রকৃত, যপেকৃত, মঞ্জরুীকৃত বা গৃহীত হআয়ানছ বনলয়া গণে হআনব। 

 

(৬) এআ অআে প্রবতয নের তানরনখ বাংলানেে রাআনেলস এর যকাে সেনসের নবরূনে রনহতকৃত অআেদ্বনয়র ধীে 

োনয়রকৃত যকাে মামলা বা কােযধারা যকাে অোলত বা কতৃয পনক্ষর নেকট চলমাে থানকনল ঈহা এমেিানব 

নেষ্পনত্ত কনরনত হআনব যেে ঈক্ত অআেদ্বয় রনহত হয় োআ।  

          নফনধ প্রণয়দনয ক্ষভিা    
১৩৫। (১) এআ অআনের ঈনেেে পূরণকনে, সরকার প্রজ্ঞাপে দ্বারা নবনধ প্রণয়ে কনরনত পানরনব। 

 

(২) ঈপনরঈনিনখত ক্ষমতার সামনেকতানক কু্ষণ্ণ ো কনরয়া নবনেষিানব ঈক্ত নবনধনত নেম্নবনণযত নবষয় সম্পনকয  
নবধাে প্রণয়ে করা োআনব, েথাঃ- 
 

(ক) বানহেীর সংগঠে, রক্ষণানবক্ষণ, অনেে প্রোে, ক্ষমতা পযণ নেয়ন্ত্রণ ও েৃঙ্খলা; 
 

(খ) কমযকতয া, জনুেয়র কমযকতয া, বা েোেে সেসেগনণর নেনয়াগ, পনোন্ননত চাকুরীর যময়াে ও েতয াবলী এবং 
বডয ার গাডয  সেসে পনে তানলকািুনক্ত; 

 

(গ) মহাপনরচালক ও েোেে কমযকতয াগনণর যেণী, পেবী এবং তাহানের ধস্তে বেনক্তগনণর যক্ষনে 

কমযকতয াগনণর ক্ষমতা ও এখনতয়ার; 

 

(ঘ) কমযকতয া, জনুেয়র কমযকতয া ও েোেে সেসেগনণর বানহেীর চাকুরী হআনত বরখাস্ত, পসারণ, বসর ও 

বোহনত; 

 

(ঙ) বডয ার গাডয  অোলনতর গঠে, েুিাে, নবরনত, নবলুনপ্ত, বডয ার গাডয  অোলত কতৃয ক েুসরণীয় পেনত, 

নবচানর প্রনসনকঈেে এবং নিেুনক্তর অত্মপক্ষ সমথযনের জেে নেনয়ানজত বেনক্তর নেনয়াগ ও তাহার করণীয় 

পেনত; 

 

(চ) বডয ার গাডয  অোলনতর রায় ও েিানেে েুনমােে, পুেনবযনবচো ও বানতল এবং েিাযেনের নবরূনে প্রনতকার 

ও অপীনলর নবধাে; 

 

(ছ) বডয ার গাডয  অোলনতর গঠে, কােযধারা, েি কােযকরকরণ সম্পনকয ত েরম্স ও অনেেসমূহ; 

 

(জ) এআ অআনের নবধাোবলীর কােযকর প্রনয়ানগর নেনমত্ত যেেতার, তেন্ত ও ন্তরীণ রাখা এবং নবচানর 

যসাপেযকরণ ও যোষী সাবেস্তকরণ; 



 

(ঝ) তেন্ত অোলনতর গঠে, কােযধারা, সাক্ষীগনণর সমে ও েপথ; 

 

(ঞ) কমযকতয া, জনুেয়র কমযকতয া ও বডয ার গাডয  সেসেগনণর প্রনেক্ষণ; 

 

(ট) বানহেীর প্রোসে, বডয ার গাডয  সেসেগনণর যবতে-িাতা, যপেেে ও অেুনতানষক সম্পনকয ত নবধােসহ 
েোেে যে যকাে প্রনয়াজেীয় নবষয়।  

          প্রনফনধ প্রণয়দনয ক্ষভিা    
১৩৬। এআ অআনের ঈনেেে পূরণকনে মহাপনরচালক, সরকানরর পূবযােুনমােেক্রনম এবং প্রজ্ঞাপে দ্বারা, ধারা 
১৩৫ এ ঈনিনখত নবষয়াবলী বেতীত েে যকাে নবষনয় এআ অআে বা নবনধর সনহত সংগনতপূণয েনহ এআরূপ 

প্রনবনধ প্রণয়ে কনরনত পানরনবে।  

          আইদনয ইাংদযজীদি অনূনেি াঠ প্রকা    

১৩৭। এআ অআে প্রবতয নের পর সরকার, প্রজ্ঞাপে দ্বারা, এআ অআনের আংনরজীনত েূনেত একটি পাঠ প্রকাে 

কনরনব োহা এআ অআনের েূনেত আংনরজী পাঠ (Authentic English Text) োনম নিনহত হআনবঃ 
 

তনব েতয  থানক যে, বাংলা ও আংনরজী পানঠর মনধে নবনরানধর যক্ষনে বাংলা পাঠ প্রাধােে পাআনব। 
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