
  

  
  
 

িশ� আইনিশ� আইনিশ� আইনিশ� আইন, ২০১৩২০১৩২০১৩২০১৩  
 

( ২০১৩ সেনর ২৪ নং আইন ) 
 

  [২০ জুন, ২০১৩]
    
      

জািতসংঘ িশ� অিধকার সনদ বা�বায়েনর িনিম� িবদ মান িশ� আইন রিহত"েম এত$ জািতসংঘ িশ� অিধকার সনদ বা�বায়েনর িনিম� িবদ মান িশ� আইন রিহত"েম এত$ জািতসংঘ িশ� অিধকার সনদ বা�বায়েনর িনিম� িবদ মান িশ� আইন রিহত"েম এত$ জািতসংঘ িশ� অিধকার সনদ বা�বায়েনর িনিম� িবদ মান িশ� আইন রিহত"েম এত$ সং"া%সং"া%সং"া%সং"া% 

একিট নূতন আইন (ণয়েনর লে+  (ণীত আইনএকিট নূতন আইন (ণয়েনর লে+  (ণীত আইনএকিট নূতন আইন (ণয়েনর লে+  (ণীত আইনএকিট নূতন আইন (ণয়েনর লে+  (ণীত আইন 
  

েযেহতু জািতসংঘ িশ� অিধকার সনেদ বাংলােদশ প+ভু1 হইয়ােছ; এবং  
 

েযেহতু উ1 সনদ এর িবধানাবলী বা�বায়েনর িনিম� িবদ মান িশ� আইন রিহতপূব4ক উহা পুনঃ(ণয়ন ও সংহত 

কিরবার লে+  একিট নূতন আইন (ণয়ন করা সমীচীন ও (েয়াজনীয়; 
 

েসেহতু এত$ 8ারা িন9:প আইন করা হইল:- 

     

  
(থম (থম (থম (থম অধ ায়অধ ায়অধ ায়অধ ায় 

(ারি>ক(ারি>ক(ারি>ক(ারি>ক  

   
সংি+? িশেরানাম সংি+? িশেরানাম সংি+? িশেরানাম সংি+? িশেরানাম 

এবং (বত4নএবং (বত4নএবং (বত4নএবং (বত4ন   

১@ (১) এই আইন িশ� আইন, ২০১৩ নােম অিভিহত হইেব@ 
 

(২) সরকার, সরকাির েগেজেট (Dাপন 8ারা, েয তািরখ িনধ4ারণ কিরেব, েসই তািরেখ এই 

আইন কায4কর হইেব@ 

 

     
     
   
সংDাসংDাসংDাসংDা  

  

২@ িবষয় বা (সেGর পিরপHী িকছু না থািকেল, এই আইেন-  
 

(১) ‘অিধদ?র’ অথ4 সমাজেসবা অিধদ?র; 
 

(২) ‘আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক’ অথ4 এমন েকান ব ি1 িযিন Guardian and Wards 

Act, 1890 (Act No. VIII of 1890) এর section 7 এর অধীেন, িশ�র কল াণােথ4, 

আদালত কতৃ4ক িনেয়াগ(া? বা েঘািষত অিভভাবক (guardian); 
 

(৩) ‘আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশ� (Children in Conflict with the Law)’ অথ4 

এমন েকান িশ� েয, দLিবিধর ধারা ৮২ ও ৮৩ এ িবধান সােপে+, িবদ মান েকান 

আইেনর অধীন েকান অপরােধর দােয় অিভযু1 অথবা িবচাের েদাষী সাব �;  
 

(৪) ‘আইেনর সংNেশ4 আসা িশ� (Children in Contact with the Law)’ অথ4 এমন 

েকান িশ�, েয িবদ মান েকান আইেনর অধীেন েকান অপরােধর িশকার বা সা+ী;  
 

 

  



(৫) ‘দLিবিধ’ অথ4 Penal Code, 1860 (Act No. LV of 1860);  
 
 

(৬) ‘ধারা’ অথ4 এই আইেনর েকান ধারা; 
 

(৭) ‘ িনরাপদ Rান (Safe Home)’ অথ4 েকান (ত িয়ত (িতSান বা এমন েকান Rান বা 

(িতSান যাহার কতৃ4প+ এই আইেনর অধীন িশ�-আদালত, িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4া, 

(েবশন কম4কত4া বা, ে+Tমত, অন  েকান ব ি1 বা কতৃ4প+ কতৃ4ক ে(িরত িশ�েক 

িনরাপদ েহফাজেত রািখবার দািয়V পালন কের;  
 

(৮) ‘(ত িয়ত (িতSান’ অথ4 ধারা ৫৯ ও ৬০ এ উিXিখত েকান (ত িয়ত (িতSান;  
 

(৯) ‘(েবশন কম4কত4া (Probation Officer)’ অথ4 ধারা ৫ এ উিXিখত েকান (েবশন 

কম4কত4া;  
 

(১০) ‘েফৗজদারী কায4িবিধ’ অথ4 Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 
1898);  
 

(১১) ‘বিধ4ত পিরবার (extended family)’ অথ4 দাদা, দাদী, নানা, নানী, চাচা, চাচী, ফুফা, 

ফুফু, মামা, মামী, খালা, খালু, ভাই, ভাবী, ভিZ, ভিZপিত বা এই:প র1স[ক4ীয় অথবা 

আ\ীয়তার ব]েন আব^ েকান আ\ীেয়র পিরবার;  
 

(১২) ‘ িবক_ পিরচয4া (alternative care)’ অথ4 ধারা ৮৪ এর অধীন গৃহীত েকান ব বRা; 
 

(১৩) ‘ িবক_পHা (diversion)’ অথ4 ধারা ৪৮ এর অধীন গৃহীত েকান ব বRা; 
 

(১৪) ‘ব ি1’ অেথ4, (েযাজ  ে+েT, েকান েকা[ানী, সিমিত, সংRা বা (িতSানও অ%ভু41 

হইেব; 
 

(১৫) ‘েবাড4’ বা ‘ িশ�কল াণ েবাড4’ অথ4 ধারা ৭, ৮ ও ৯ এর অধীন গিঠত, ে+Tমত, 

জাতীয় িশ�কল াণ েবাড4, েজলা িশ�কল াণ েবাড4 বা উপেজলা িশ�কল াণ েবাড4; 
 

(১৬) ‘ িভ+া’ অথ4 েকান ব ি1র িনকট হইেত অথ4, অb, বc বা অন  েকান dব ািদ (াি? বা 

আদােয়র উেeেশ -  
 

(ক) েকান িশ�েক (দশ4ন বা ব বহার কিরয়া (কাশ  Rােন নাচ, গান, ভাগ  গণনা, পিবT 

�বক পাঠ অথবা িভb েকান কলা-েকৗশল fহণ করা, ভান কিরয়া হউক বা না হউক; বা 
 

(খ) েকান িশ�র েদেহ অৈনিতক (ি"য়ায় ঘা, +ত, আঘাত সৃিh করা বা িশ�েক 

িবকলাGতায় পিরণত করা এবং অনু:প ঘা, +ত, আঘাত বা িবকলাGতা (দশ4ন করা বা 

(দশ4েনর জন  অনাবৃত রাখা; বা 
 

(গ) মাদকdব  বা ঔষধ েসবেনর মাধ েম েকান িশ�েক িনে�জ বা িনজ4ীব কিরয়া রাখা বা 



িভb েকান উপােয় মৃত িহসােব সাজাইয়া রাখা; 
 

(১৭) ‘ িশ�’ অথ4 ধারা ৪ এ উিXিখত িশ� িহসােব িনধ4ািরত েকান ব ি1; 
 

(১৮) ‘ িশ�-আদালত’ অথ4 ধারা ১৬ এর অধীন িনধ4ািরত েকান আদালত; 
 

(১৯) ‘ িশ�উbয়ন েকj’ অথ4 ধারা ৫৯ এর অধীন (িতিSত েকান িশ�উbয়ন েকj; 
 

(২০) ‘ িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4া’ অথ4 ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (২) এ উিXিখত 

িশ�িবষয়ক েডk এর দািয়V(া? পুিলশ কম4কত4া; 
 

(২১) ‘সমাজকম4ী’ অথ4 অিধদ?ের বা উহার অধীেন কম4রত ইউিনয়ন সমাজকম4ী বা েপৗর 

সমাজকম4ী অথবা খালাlা, বড়ভাইয়া বা উ1:প সমমােনর েকান কম4ী, েয নােমই অিভিহত 

হউক না েকন, িযিন িশ�েদর েসবাদােনর সিহত সংিmh; 
 

(২২) ‘সামািজক অনুস]ান (িতেবদন’ অথ4 ধারা ৩১ এ উিXিখত সামািজক অনুস]ান 

(িতেবদন;  
 

(২৩) ‘সুিবধাবিnত িশ�’ অথ4 ধারা ৮৯ এর উপ-ধারা (১) এ উিXিখত েকান িশ�; 
 

(২৪) ‘সভাপিত’ অথ4, ে+Tমত, জাতীয় িশ�কল াণ েবাড4, েজলা িশ�কল াণ েবাড4 বা 

উপেজলা িশ�কল াণ েবাড4 এর সভাপিত@ 
     
     
   
আইেনর (াধান আইেনর (াধান আইেনর (াধান আইেনর (াধান   

  
৩@ আপাততঃ বলব� অন  েকান আইেন িভbতর যাহা িকছুই থাকুক না েকন, এই 

আইেনর িবধানাবলী (াধান  পাইেব@   

     
     
   
িশ�িশ�িশ�িশ�  

  

৪@ িবদ মান অন  েকান আইেন িভbতর যাহা িকছুই থাকুক না েকন, এই আইেনর 

উেeশ পূরণকে_, অনুo4 ১৮ (আঠার) ব�সর বয়স পয4% সকল ব ি1 িশ� িহসােব গণ  

হইেব@  
 

     
     

  
ি8তীয় অধ ায়ি8তীয় অধ ায়ি8তীয় অধ ায়ি8তীয় অধ ায় 

(েবশন কম4কত4া িনেয়াগ এবং তাহােদর দািয়V ও কত4ব (েবশন কম4কত4া িনেয়াগ এবং তাহােদর দািয়V ও কত4ব (েবশন কম4কত4া িনেয়াগ এবং তাহােদর দািয়V ও কত4ব (েবশন কম4কত4া িনেয়াগ এবং তাহােদর দািয়V ও কত4ব   

   
(েবশন কম4কত4া(েবশন কম4কত4া(েবশন কম4কত4া(েবশন কম4কত4া  

  

৫@ (১) এই আইেনর অধীন দািয়V পালেনর জন  সরকার, ে+Tমত, (েত ক েজলা, 

উপেজলা এবং েমেpাপিলটন এলাকায় এক বা একািধক (েবশন কম4কত4া িনেয়াগ কিরেব@  
 

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থাকুক না েকন, এই আইন কায4কর হইবার অব বিহত 

পূেব4, িবদ মান অন  েকান আইেনর অধীন েকান ব ি1েক (েবশন কম4কত4া িহসােব িনেয়াগ 

করা হইেল, িতিন, পরবত4ী িনেদ4শ না েদওয়া পয4%, এই আইেনর অধীন (েবশন কম4কত4া 

 



িহসােব এমনভােব দািয়V পালন কিরেবন েযন িতিন উপ-ধারা (১) এর অধীন িনেয়াগ(া? 

হইয়ােছন@ 
 

(৩) েকান এলাকায় (েবশন কম4কত4া িনেয়াগ না করা পয4% সরকার, (েবশন কম4কত4ার 

দািয়V পালেনর জন , অিধদ?ের এবং উহার িনয়qণাধীন িবিভb েজলা ও উপেজলায় 

কম4রত সমাজেসবা কম4কত4া বা সমমােনর অন  েকান কম4কত4ােক (েবশন কম4কত4ার 

দািয়V অপ4ণ কিরেত পািরেব@ 
     
     
   
(েবশন কম4কত4ার (েবশন কম4কত4ার (েবশন কম4কত4ার (েবশন কম4কত4ার 

দািয়Vদািয়Vদািয়Vদািয়V    ও কত4ব ও কত4ব ও কত4ব ও কত4ব   

  

৬@ (েবশন কম4কত4ার দািয়V ও কত4ব  হইেব িন9:প, যথা :- 
 
 
 

(ক) আইেনর সংNেশ4 আসা িশ� বা আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশ�েক থানায় 

আনয়ন করা হইেল অথবা অন  েকানভােব থানায় আগত হইেল, (েযাজ  ে+েT,- 
 
 
 

(অ) আনয়ন বা আগমেনর কারণ অবগত হওয়া; 
 
 
 

(আ) সংিmh িশ�র সিহত সা+া� করা এবং সকল ধরেনর সহেযািগতা (দােনর িবষেয় 

তাহােক আr� করা;  
 
 
 

(ই) সংিmh অিভেযাগ বা মামলা িচিsত কিরেত পুিলেশর সিহত েযাগােযাগ ও সমtয় 

সাধন করা;  
 
 
 

(ঈ) সংিmh িশ�র মাতা-িপতার স]ান করা এবং তাহােদর সিহত েযাগােযাগ কিরেত 

পুিলশেক সহায়তা করা;  
 
 
 

(উ) িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4ার সিহত িশ�র জািমেনর স>াব তা যাচাই বা, ে+Tমত, 

তা�+িণকভােব সংিmh মামলার ে(+পট মূল ায়নপূব4ক িবক_পHা fহণ করা;  
 
 
 

(ঊ) িবক_পHা অবলwন বা যুি1সGত েকান কারেণ জািমেন মুি1 (দান করা স>বপর না 

হইেল আদালেত (থম হািজরার পূেব4 সংিmh িশ�েক, িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4ার 

মাধ েম, িনরাপদ Rােন ে(রেণর ব বRা করা; এবং 

 



 
 
 

(ঋ) িবিধ 8ারা িনধ4ািরত অন ান  দািয়V পালন করা; 
 
 
 
 
 

(খ) আইেনর সংNেশ4 আসা িশ� বা আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশ�েক িশ�-

আদালেত উপিRত করা হইেল- 
 
 
 

(অ) আদালেত অবRান বা িবচারকালীন আদালেত উপিRত থাকা এবং, যখনই (েয়াজন 

হইেব, সংিmh িশ�েক, যতদূর স>ব, সG (দান করা; 
 
 
 

(আ) সেরজিমেন অনুস]ানপূব4ক সংিmh িশ� ও তাহার পািরপািr4ক অবRা িবেবচনা"েম, 

সামািজক অনুস]ান (িতেবদন (স�ত এবং আদালেত দািখল করা;  
 
 
 

(ই) িশ�েক, (েয়াজেন, েজলা আইনগত সহায়তা (দান কিমিটর মাধ েম আইনগত 

সহায়তা (দানসহ িশ�র পে+ আইনগত (িতিনিধV িনিzত করা; 
 
 
 

(ঈ) িশ�র জন  ন ায়িবচার িনিzত কিরবার িনিম�, উপ-দফা (ই) এর উেeশ েক +ু{ না 

কিরয়া, (েয়াজেন, েবসরকাির পয4ােয় কম4রত আইনগত সহায়তা (দানকারী সংRার সিহত 

েযাগােযাগ করা এবং িশ�র পে+ আইনগত (িতিনিধV িনিzত করা; এবং 
 
 
 

(উ) িবিধ 8ারা িনধ4ািরত অন ান  দািয়V পালন করা; 
 
 
 

(গ) আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশ�েক িশ� উbয়ন েকj বা েকান (ত িয়ত 

(িতSােন ে(রণ করা হইেল, (েযাজ  ে+েT,- 
 
 
 

(অ) (েত ক িশ�র জন  পৃথক নিথ (স�ত ও সংর+ণ করা; 
 
 
 



(আ) ধারা ৮৪ েত বিণ4ত প^িত অনুসরণ ও যথাযথ পিরচয4া িনিzত করা; 
 
 
 

(ই) িনয়িমত িবরিতেত িশ�র সিহত সা+া� করা বা িশ�র ই|া অনুযায়ী তাহার যািচত 

সমেয় তাহােক সা+া� (দান করা; 
 
 
 

(ঈ) মাতা-িপতা, বিধ4ত পিরবার বা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক সংিmh িশ�র ত}াবধােনর 

শত4াবলী সিঠকভােব পালন কিরেতেছন িক না তাহা, যতদূর স>ব, পয4েব+ণ বা মিনটর 

করা;  
 
 
 

(উ) িশ�র আনুSািনক ও কািরগরী িশ+া সিঠকভােব (দ� হইেতেছ িক না তাহা 

সেরজিমেন তদারিক করা; 
 
 
 

(ঊ) িনয়িমত িবরিতেত, িশ�র আচরণ এবং িশ�র জন  গৃহীত ব বRার যথাথ4তা স[েক4, 

আদালতেক অবিহত করা এবং আদালত কতৃ4ক তলবকৃত (িতেবদন দািখল করা; 
 
 
 

(ঋ) িশ�েক স� উপেদশ (দান করা, যথাস>ব ব]ুভাবাপb কিরয়া েতালা এবং 

এতদুেeেশ  তাহােক সািব4ক সহায়তা (দান করা; এবং 
 
 
 

(এ) িবিধ 8ারা িনধ4ািরত অন ান  দািয়V পালন করা; 
 
 
 

(ঘ) আইেনর সংNেশ4 আসা িশ� বা আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশ�র ে+েT, 

(েযাজ  ে+েT,- 
 
 
 

(অ) িবক_পHা বা িবক_ পিরচয4ার শত4াবলী পয4েব+ণ করা; এবং 
 
 
 

(আ) িবিধ 8ারা িনধ4ািরত অন ান  দািয়V পালন করা@ 
     
     

  তৃতীয় অধ ায়তৃতীয় অধ ায়তৃতীয় অধ ায়তৃতীয় অধ ায়  



িশ�কল াণ েবাড4 এবং উহার কায4াবিলিশ�কল াণ েবাড4 এবং উহার কায4াবিলিশ�কল াণ েবাড4 এবং উহার কায4াবিলিশ�কল াণ েবাড4 এবং উহার কায4াবিল 
   
জাতীয় িশ�কল াণ জাতীয় িশ�কল াণ জাতীয় িশ�কল াণ জাতীয় িশ�কল াণ 

েবাড4 ও উহার েবাড4 ও উহার েবাড4 ও উহার েবাড4 ও উহার 

কায4াবিলকায4াবিলকায4াবিলকায4াবিল  

  

৭@ (১) এই আইেনর উেeশ পূরণকে_ িন9বিণ4ত সদস  সমtেয় ‘জাতীয় িশ�কল াণ েবাড4’ 

নােম একিট েবাড4 গিঠত হইেব, যথা :- 
 

(ক) সমাজকল াণ মqণালেয়র দািয়েV িনেয়ািজত মqী, িযিন ইহার সভাপিতও হইেবন; 
 

(খ) সমাজকল াণ মqণালয় স[িক4ত Rায়ী কিমিটর সভাপিত, পদািধকারবেল; 
 

(গ) জাতীয় সংসেদর Nীকার কতৃ4ক মেনানীত ২ (দুই) জন মিহলা সংসদ সদস , যাহােদর 

মেধ  ১ (এক) জন সরকার দলীয় এবং ১ (এক) জন িবেরাধী দলীয় হইেবন; 
 

(ঘ) মহাপুিলশ পিরদশ4ক বা তদকতৃ4ক মেনানীত অনূ ন উপমহাপুিলশ পিরদশ4ক পদময4াদার 

একজন কম4কত4া;  
 

(ঙ) সমাজকল াণ মqণালেয়র সিচব, পদািধকারবেল;  
 

(চ) �রা� মqণালয় কতৃ4ক মেনানীত উহার, অনূ ন যু�সিচব পদময4াদার, একজন কম4কত4া; 
 

(ছ) Rানীয় সরকার িবভাগ কতৃ4ক মেনানীত উহার, অনূ ন যু�সিচব পদময4াদার, একজন 

কম4কত4া; 
 

(জ) িশ+া মqণালয় কতৃ4ক মেনানীত উহার, অনূ ন যু�সিচব পদময4াদার, একজন কম4কত4া; 
 

(ঝ) েলিজসেলিটভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ কতৃ4ক মেনানীত উহার, অনূ ন যু�সিচব 

পদময4াদার, একজন কম4কত4া; 
 

(ঞ) আইন ও িবচার িবভাগ কতৃ4ক মেনানীত উহার, অনূ ন যু�সিচব পদময4াদার, একজন 

কম4কত4া;  
 

(ট) �ম ও কম4সংRান মqণালয় কতৃ4ক মেনানীত উহার, অনূ ন যু�সিচব পদময4াদার, 

একজন কম4কত4া; 
 

(ঠ) তথ  মqণালয় কতৃ4ক মেনানীত উহার, অনূ ন যু�সিচব পদময4াদার, একজন কম4কত4া; 
 

(ড) মিহলা ও িশ� িবষয়ক মqণালয় কতৃ4ক মেনানীত উহার, অনূ ন যু�সিচব পদময4াদার, 

একজন কম4কত4া; 
 

(ঢ) মহা-কারা পিরদশ4ক; 
 

(ণ) ঢাকা িবভােগর িবভাগীয় কিমশনার, পদািধকারবেল; 
 

(ত) (ধানমqীর কায4ালয় কতৃ4ক মেনানীত উ1 কায4ালেয়র একজন মহাপিরচালক; 
 

 



(থ) �াR  অিধদ?েরর মহাপিরচালক, পদািধকারবেল; 
 

(দ) (াথিমক িশ+া অিধদ?েরর মহাপিরচালক, পদািধকারবেল; 
 

(ধ) দুেয4াগ ব বRাপনা অিধদ?েরর মহাপিরচালক, পদািধকারবেল; 
 

(ন) বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরার মহাপিরচালক, পদািধকারবেল; 
 

(প) জাতীয় আইনগত সহায়তা (দান সংRার পিরচালক, পদািধকারবেল; 
 

(ফ) বাংলােদশ সুি(ম েকাট4 আইনজীবী সিমিতর সভাপিত বা ত$ কতৃ4ক মেনানীত উহার 

কায4িনব4াহী কিমিটর ১ (এক) জন (িতিনিধ;  
 

(ব) জাতীয় (িতব]ী উbয়ন ফাউেLশেনর ব বRাপনা পিরচালক, পদািধকারবেল; 
 

(ভ) বাংলােদশ িশ� একােডমীর পিরচালক,পদািধকারবেল; 
 

(ম) সরকার কতৃ4ক মেনানীত ২ (দুই) জন গণ মান  ব ি1; 
 

(য) সরকার কতৃ4ক মেনানীত, েজলা পয4ােয় কায4"ম রিহয়ােছ এই:প (িতিSত েবসরকাির 

েস|ােসবী িশ�িবষয়ক সংRার ১ (এক) জন (িতিনিধ; 
 

(র) সমাজেসবা অিধদ?েরর মহাপিরচালক, পদািধকারবেল, িযিন ইহার সদস -সিচবও 

হইেবন; 
 

(২) জাতীয় িশ�কল াণ েবাড4 িন9বিণ4ত দািয়V ও কায4াবিল স[াদন কিরেব, যথা :-  
 

(ক) িশ�উbয়ন েকj এবং (ত িয়ত (িতSােনর কায4"ম তদারিক, সমtয় সাধন, 

পিরবী+ণ ও মূল ায়ন; 
 

(খ) সুিবধাবিnত িশ� ও আইেনর সংNেশ4 আসা িশ� ও আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত 

িশ�েদর-  
 

(অ) পিরবার ও সমাজ জীবেন পুনঃএকীকরণ এবং পুনব4াসন সং"া% নীিতমালা (ণয়ন, 

পিরক_না fহণ ও বা�বায়েন সংিmhেদর িনেদ4শনা (দান; 
 

(আ) কল াণ ও উbয়ন সাধেনর লে+  তাহােদর িলGিভি�ক সংখ া িন:পণ এবং তাহােদর 

জীবন-যাTার প^িত সwে] তথ -উপা� সংfহপূব4ক এত$ িবষেয় সরকারেক (েয়াজনীয় 

পরামশ4 (দান; 
 

(ই) জন , (েযাজ  ে+েT, (েয়াজনীয় িবক_পHা বা িবক_ পিরচয4ার উপায় িনধ4ারণ এবং 

উ1:প পHা বা পিরচয4ার আওতাধীন িশ�র তথ  ও উপা� পয4ােলাচনা; 
 



(গ) েজলা িশ�কল াণ েবাড4’ এর সুপািরশ অনুেমাদন;  
 

(ঘ) েজলা এবং উপেজলা িশ�কল াণ েবাড4’ এর- 
 

(অ) নীিতমালা (ণয়ন এবং, (েয়াজেন, সুপািরশ ও িদক িনেদ4শনা (দান; 
 

(আ) কায4"ম স[েক4, সময় সময়, তাহােদর িনকট হইেত (িতেবদন আহবান এবং 

তাহােদর কায4"েমর সমtয় সাধেনর জন , (েয়াজেন, আ%:েবাড4 সমtয় সভার আেয়াজন; 
 

(ঙ) উপির-উ1 দািয়V ও কায4াবিল স[াদেনর (েয়াজেন অন ান  ব বRা fহণ@ 
     
     
   
েজলা িশ�কল াণ েজলা িশ�কল াণ েজলা িশ�কল াণ েজলা িশ�কল াণ 

েবাড4 ও উহার েবাড4 ও উহার েবাড4 ও উহার েবাড4 ও উহার 

কায4াবিলকায4াবিলকায4াবিলকায4াবিল  

  

৮@ (১) (েত ক েজলায়, িন9বিণ4ত সদস  সমtেয়, ‘েজলা িশ�কল াণ েবাড4’ নােম একিট 

কিরয়া েবাড4 গিঠত হইেব, যথা :- 
 

(ক) েজলা (শাসক, পদািধকারবেল, িযিন ইহার সভাপিতও হইেবন; 
 

(খ) েজলা পুিলশ সুপািরনেটনেড�, পদািধকারবেল; 
 

(গ) েজলা আইনগত সহায়তা (দান কিমিটর েচয়ারম ান কতৃ4ক মেনানীত একজন 

(িতিনিধ; 
 

(ঘ) িসিভল সাজ4ন, পদািধকারবেল; 
 

(ঙ) েজলা’র েজল সুপািরনেটনেড�; 
 

(চ) েজলা িশ�িবষয়ক কম4কত4া, পদািধকারবেল; 
 

(ছ) েজলা িশ+া কম4কত4া,পদািধকারবেল;  
 

(জ) েজলা (াথিমক িশ+া কম4কত4া,পদািধকারবেল; 
 

(ঝ) েজলা সমাজেসবা কায4ালেয়র উপ-পিরচালক কতৃ4ক মেনানীত ২(দুই) জন (েবশন 

কম4কত4া; 
 

(ঞ) েজলা তথ  কম4কত4া, পদািধকারবেল; 
 

(ট) জাতীয় মিহলা সংRার েজলা কিমিটর েচয়ারম ান;  
 

(ঠ) েজলা আইনজীবী সিমিতর সভাপিত; 
 

(ড) েজলার পাবিলক (িসিকউটর; 
 

(ঢ) েজলা (শাসক কতৃ4ক মেনানীত সংিmh েজলার ২ (দুই) জন গণ মান  ব ি1; 

 



 

(ণ) েজলা (শাসক কতৃ4ক মেনানীত িশ�িবষয়ক কায4াবিলর সিহত জিড়ত সংিmh েজলার 

েবসরকাির ে�|ােসবী সংRার ২ (দুই) জন (িতিনিধ, যিদ থােক; 
 

(ত) েজলা সমাজেসবা কায4ালেয়র উপ-পিরচালক, িযিন ইহার সদস -সিচবও হইেবন@ 
 

(২) েজলা িশ�কল াণ েবাড4 িন9বিণ4ত দািয়V ও কায4াবিল স[াদন কিরেব, যথা :-  
 

(ক) সংিmh েজলায় িবদ মান িশ� উbয়ন েকj বা, ে+Tমত, (ত িয়ত (িতSান, িশ�েদর 

জন  অন ান  (িতSান, যিদ থােক, এবং কারাগার পিরদশ4ন এবং উ1 (িতSানসমূহ কতৃ4ক 

গৃহীত কায4"ম তদারিক, সমtয় সাধন, পিরবী+ণ এবং মূল ায়ন; 
 

(খ) সুিবধাবিnত িশ� ও আইেনর সংNেশ4 আসা িশ�েদর জন  (েয়াজনীয় িবক_ 

পিরচয4ার উপায় িনধ4ারণ, ে+Tমত, তাহািদগেক িবক_ পিরচয4ায় ে(রণ এবং উ1:প 

পিরচয4ার আওতাধীন িশ�র তথ -উপা� পয4ােলাচনা;  
 

(গ) জাতীয় িশ�কল াণ েবাড4 এর িনেদ4শনা বা�বায়ন;  
 

(ঘ) উপেজলা িশ�কল াণ েবাড4 এর সুপািরশ অনুেমাদন বা, (েয়াজেন, অনুেমাদেনর লে+  

জাতীয় িশ�কল াণ েবাড4-এ ে(রণ;  
 

(ঙ) উপেজলা িশ�কল াণ েবােড4র কায4"ম স[েক4, সময় সময়, (িতেবদন আহবান করা 

এবং উ1 েবাড4' এর কােজর সমtয় সাধেনর জন , (েয়াজেন, আ%:েবাড4 সভার আেয়াজন;  
 

(চ) িশ� উbয়ন েকj, (ত িয়ত (িতSান বা, ে+Tমত, েজল কতৃ4প+ কতৃ4ক ে(িরত 

তথ ািদ স[েক4 আেলাচনা ও িশ�র কল াণােথ4 (েয়াজনীয় কায4"ম বা উেদ াগ fহণ; এবং 
 

(ছ) উপির-উ1 দািয়V ও কায4াবলী স[াদেনর (েয়াজেন অন ান  ব বRা fহণ@ 
     
     
   
উপেজলা িশ�কল াণ উপেজলা িশ�কল াণ উপেজলা িশ�কল াণ উপেজলা িশ�কল াণ 

েবাড4 ও উহার েবাড4 ও উহার েবাড4 ও উহার েবাড4 ও উহার 

কায4াবিলকায4াবিলকায4াবিলকায4াবিল  

  

৯@ (১) (েত ক উপেজলায় িন9বিণ4ত সদস  সমtেয় ‘উপেজলা িশ�কল াণ েবাড4’ নােম 

একিট কিরয়া েবাড4 গিঠত হইেব, যথা :- 
 

(ক) উপেজলা িনব4াহী কম4কত4া, িযিন ইহার সভাপিতও হইেবন; 
 

(খ) উপেজলা �াR  ও পিরবার পিরক_না কম4কত4া; 
 

(গ) উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম4কত4া; 
 

(ঘ) উপেজলা িশ+া কম4কত4া; 
 

(ঙ) থানা’র ভার(া? কম4কত4া বা ত$ কতৃ4ক মেনানীত িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4া;  
 

 



(চ) (েবশন কম4কত4া;  
 

(ছ) উপেজলা আইনগত সহায়তা (দান কিমিটর সভাপিত বা ত$ কতৃ4ক মেনানীত ১ (এক) 

জন (িতিনিধ, যিদ থােক; 
 

(জ) উপেজলা িনব4াহী কম4কত4া কতৃ4ক মেনানীত সংিmh উপেজলার ২ (দুই) জন গণ মান  

ব ি1; 
 

(ঝ) উপেজলা িনব4াহী কম4কত4া কতৃ4ক মেনানীত িশ�িবষয়ক কায4াবিলর সিহত জিড়ত 

সংিmh উপেজলার েবসরকাির ে�|ােসবী সংRার ১ (এক) জন (িতিনিধ; 
 

(ঞ) উপেজলা সমাজেসবা কম4কত4া, িযিন ইহার সদস -সিচবও হইেবন@ 
 

(২) ‘উপেজলা িশ�কল াণ েবাড4 এর দািয়V ও কায4াবিল হইেব িন9:প, যথা :- 
 

(ক) সংিmh উপেজলায় িবদ মান (ত িয়ত (িতSােনর গৃহীত কায4"ম তদারিক, সমtয় 

সাধন, পিরবী+ণ এবং মূল ায়ন; 
 

(খ) সুিবধাবিnত িশ� ও আইেনর সংNেশ4 আসা িশ�েদর জন  (েয়াজনীয় িবক_ 

পিরচয4ার উপায় িনধ4ারণ, ে+Tমত, তাহািদগেক িবক_ পিরচয4ায় ে(রণ এবং উ1:প 

পিরচয4ার আওতাধীন িশ�র তথ  উপা� পয4ােলাচনা;  
 

(গ) জাতীয় িশ�কল াণ েবাড4 বা, ে+Tমত, েজলা িশ�কল াণ েবাড4 কতৃ4ক, সময় সময়, 

(ণীত নীিতমালা ও (দ� িনেদ4শনা বা�বায়ন এবং যািচত (িতেবদন ে(রণ;  
 

(ঘ) িবিধ 8ারা িনধ4ািরত দািয়V পালন; এবং 
 

(ঙ) উপির-উ1 দািয়V ও কায4াবিল স[াদেনর (েয়াজেন অন ান  ব বRা fহণ@ 
     
     
   
েবােড4র মেনানীত েবােড4র মেনানীত েবােড4র মেনানীত েবােড4র মেনানীত 

কম4কত4ার েময়াদকম4কত4ার েময়াদকম4কত4ার েময়াদকম4কত4ার েময়াদ, 

ইত ািদইত ািদইত ািদইত ািদ  

  

১০@ (১) জাতীয় িশ�কল াণ েবাড4, েজলা িশ�কল াণ েবাড4 ও উপেজলা িশ�কল াণ েবাড4 

এর মেনানীত সদস গণ তাহােদর মেনানয়েনর তািরখ হইেত ২ (দুই) ব�সেরর জন  �ীয় 

পেদ অিধিSত থািকেবন:  
 

তেব শত4 থােক েয, উ1:েপ মেনানীত েকান সদস , ই|া কিরেল, েযেকান সময়, সংিmh 

সভাপিতর উেeেশ  �া+রযু1 পTেযােগ �ীয় পদ ত াগ কিরেত পািরেবন এবং সভাপিত 

কতৃ4ক উহা গৃহীত হইবার তািরখ হইেত পদিট শূন  হইয়ােছ বিলয়া গণ  হইেব@ 
 

(২) মেনানয়ন (দানকারী কতৃ4প+ েয েকান সময় ত$ কতৃ4ক (দ� মেনানয়ন বািতল 

কিরয়া তদRেল উপযু1 নূতন েকােনা ব ি1েক মেনানয়ন (দান কিরেত পািরেব@ 
 

(৩) সরকার, (েয়াজেন, সরকাির েগেজেট (Dাপন 8ারা, েবােড4র সদস  সংখ া �াস বা 

 



বৃি^ কিরেত পািরেব@ 
     
     
   
েবােড4র সভােবােড4র সভােবােড4র সভােবােড4র সভা  

  

১১@ (১) এই ধারার অন ান  িবধান সােপে+, েবাড4 উহার সভার কায4 প^িত িনধ4ারণ 

কিরেত পািরেব@  
 

(২) েবাড4 এর সভা, উহার সভাপিত কতৃ4ক িনধ4ািরত Rান ও সমেয় অনুিSত হইেব@ 
 

(৩) (িত ৬(ছয়) মােস জাতীয় িশ�কল াণ েবাড4, (িত ৪(চার) মােস েজলা িশ�কল াণ েবাড4 

এবং (িত ৩(িতন) মােস উপেজলা িশ�কল াণ েবােড4র কমপে+ একিট সভা অনুিSত 

হইেব@ 
 

(৪) সভাপিত েবাড4 এর সকল সভায় সভাপিতV কিরেবন এবং তাহার অনুপিRিতেত, 

ত$ কতৃ4ক িনেদ4িশত েকান সদস  বা এই:প েকান িনেদ4শনা না থািকেল সভায় উপিRত 

সদস গেণর 8ারা িনব4ািচত অন  েকান সদস  সভায় সভাপিতV কিরেবন@ 
 

(৫) েমাট সংখ ার সংখ াগিরS সদেস র উপিRিতেত েবােড4র সভার েকারাম গিঠত হইেব@ 
 

(৬) সভায় উপিRত সদস গেণর সংখ াগিরS েভােট েবাড4 এর িস^া% গৃহীত হইেব@ 
 

(৭) �ধুমাT েকান সদস  পেদ শূন তা বা েবাড4 গঠেন "ুিট থািকবার কারেণ েবাড4 এর 

েকান কায4 বা কায4ধারা অৈবধ হইেব না এবং ত�স[েক4 েকান (� উ�াপন করা যাইেব 

না@ 

 

     
     
   
েজলা িশ�কল াণ েজলা িশ�কল াণ েজলা িশ�কল াণ েজলা িশ�কল াণ 

েবাড4 এবং উপেজলা েবাড4 এবং উপেজলা েবাড4 এবং উপেজলা েবাড4 এবং উপেজলা 

িশ�কল াণ েবাড4 িশ�কল াণ েবাড4 িশ�কল াণ েবাড4 িশ�কল াণ েবাড4 

এর উপেদhাএর উপেদhাএর উপেদhাএর উপেদhা  

  

১২@ (১) জাতীয় সংসেদর Nীকার কতৃ4ক মেনানীত সংিmh েজলা’র একজন সংসদ সদস  

েজলা িশ�কল াণ েবাড4 এর উপেদhা হইেবন :  
 

তেব শত4 থােক েয, সংিmh েজলায় েকান মিহলা সংসদ সদস  থািকেল, মেনানয়ন (দােনর 

ে+েT, উ1 মিহলা সংসদ সদস েক অfািধকার (দান কিরেত হইেব@  
 

(২) উপেজলা পিরষেদর মিহলা ভাইস েচয়ারম ান উপেজলা িশ�কল াণ েবাড4 এর উপেদhা 

হইেবন@ 
 

(৩) েজলা ও উপেজলা িশ�কল াণ েবাড4 এর উপেদhার দািয়V ও কায4াবলী িবিধ 8ারা 

িনধ4ািরত হইেব@ 

 

     
     

  
চতুথ4 অধ ায়চতুথ4 অধ ায়চতুথ4 অধ ায়চতুথ4 অধ ায় 

িশ�িবষয়ক েডkিশ�িবষয়ক েডkিশ�িবষয়ক েডkিশ�িবষয়ক েডk, িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4ািশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4ািশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4ািশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4া, ইত ািদইত ািদইত ািদইত ািদ  

   
িশ�িবষয়ক েডkিশ�িবষয়ক েডkিশ�িবষয়ক েডkিশ�িবষয়ক েডk    ১৩@ (১) �রা� মqণালয় (েত ক থানায়, সাব-ই�েপ�র এর িনে9 নেহন এমন একজন  



কম4কত4ােক দািয়V (দান"েম, একিট িশ�িবষয়ক েডk গঠন কিরেব : 
 

তেব শত4 থােক েয, েকান থানায় মিহলা সাব-ই�েপ�র কম4রত থািকেল উ1 েডk’এর 

দািয়V (দােনর ে+েT তাহােক অfািধকার (দান কিরেত হইেব@ 
 

(২) উপ-ধারা (১) এ উিXিখত িশ�িবষয়ক েডk’ এর দািয়V(া? কম4কত4া িশ�িবষয়ক 

পুিলশ কম4কত4া িহসােব অিভিহত হইেবন@ 
     
     
   
িশ�িবষয়ক পুিলশ িশ�িবষয়ক পুিলশ িশ�িবষয়ক পুিলশ িশ�িবষয়ক পুিলশ 

কম4কত4ার দািয়V ও কম4কত4ার দািয়V ও কম4কত4ার দািয়V ও কম4কত4ার দািয়V ও 

কায4াবিলকায4াবিলকায4াবিলকায4াবিল  

  

১৪@ িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4ার দািয়V ও কায4াবিল হইেব িন9:প, যথা: 
 

(ক) িশ�িবষয়ক মামলার জন  পৃথক নিথ ও েরিজ�ার সংর+ণ করা;  
 

(খ) েকান িশ� থানায় আিসেল বা িশ�েক থানায় আনয়ন করা হইেল-  
 

(অ) (েবশন কম4কত4ােক অবিহত করা;  
 

(আ) িশ�র মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবত4মােন িশ�র ত}াবধানকারী অিভভাবক 

বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা, ে+Tমত, বিধ4ত পিরবােরর সদস েক 

অবিহত করা এবং িব�ািরত তথ সহ আদালেত হািজর কিরবার তািরখ Dাত করা; 
 

(ই) তা�+িণক মানিসক পিরেসবা (দান করা; 
 

(ঈ) (াথিমক িচিক�সার ব বRা এবং, (েয়াজেন, ি�িনক বা হাসপাতােল ে(রণ করা; 
 

(উ) িশ�র েমৗিলক চািহদা পূরণ কিরবার জন  (েয়াজনীয় ব বRা fহণ করা;  
 

(গ) সিঠকভােব িশ�র বয়স িনধ4ারণ করা হইেতেছ িক না বা িনধ4ারণ কিরবার ে+েT িশ�র 

জ� িনব]ন সনদ বা এত$ সংিmh িবrাসেযাগ  দিললািদ পয4ােলাচনা করা হইেতেছ িক না 

ত$ িবষেয় ল+  রাখা; 
 

(ঘ) (েবশন কম4কত4ার সিহত েযৗথভােব িশ�র িব�ে^ আনীত অিভেযাগ মূল ায়নপূব4ক 

িবক_পHা অবলwন এবং স>াব তা যাচাইপূব4ক জািমেনর ব বRা fহণ করা;  
 

(ঙ) িবক_পHা অবলwন বা েকান কারেণ জািমেন মুি1 (দান করা স>বপর না হইেল 

আদালেত (থম হািজরার পূেব4 সংিmh িশ�েক িনরাপদ Rােন ে(রেণর ব বRা করা;  
 

(চ) (িত মােস িশ�েদর মামলার সকল তথ  (িতেবদন আকাের থানা হইেত িনধ4ািরত 

ছেক (েবশন কম4কত4ার িনকট এবং পুিলশ সুপািরনেটনেড� এর কায4ালেয়র মাধ েম 

পুিলশ সদর দ?র ও, ে+Tমত, েজলা আইনগত সহায়তা (দান কিমিটর িনকট ে(রণ 

করা; 
 

 



(ছ) িবিধ 8ারা িনধ4ািরত দািয়V পালন করা; এবং  
 

(জ) উপির-উ1 কায4াবিল স[াদেনর (েয়াজেন অন ান  ব বRা fহণ করা@ 
     
     
   
িশ� ও (া?বয়k িশ� ও (া?বয়k িশ� ও (া?বয়k িশ� ও (া?বয়k 

অপরাধীর অপরাধীর অপরাধীর অপরাধীর একেT একেT একেT একেT 

চাজ4শীট (দান চাজ4শীট (দান চাজ4শীট (দান চাজ4শীট (দান 

িনিষ^িনিষ^িনিষ^িনিষ^  

  

১৫@ েফৗজদারী কায4িবিধর ধারা ২৩৯ অথবা আপাততঃ বলব� অন  েকান আইেন যাহা 

িকছুই থাকুক না েকন, িশ�েক েকান (া?বয়k অপরাধীর সিহত একসেG েকান অপরােধর 

দােয় অিভযু1 কিরয়া একেT চাজ4শীট (দান করা যাইেব না@   

     
     

  
পnম অধ ায়পnম অধ ায়পnম অধ ায়পnম অধ ায় 

িশ�িশ�িশ�িশ�----আদালত এবং উহার কায4(ণালীআদালত এবং উহার কায4(ণালীআদালত এবং উহার কায4(ণালীআদালত এবং উহার কায4(ণালী  

   
িশ�িশ�িশ�িশ�----আদালত আদালত আদালত আদালত 

িনধ4ারণিনধ4ারণিনধ4ারণিনধ4ারণ, ইত ািদইত ািদইত ািদইত ািদ  

  

১৬@ (১) এই আইেনর উেeশ পূরণকে_ এবং উহার অধীন অপরাধ িবচােরর জন  (েত ক 

েজলা সদের এবং, ে+Tমত, েমেpাপিলটন এলাকায় কমপে+ একিট আদালত থািকেব, 

যাহা িশ�-আদালত নােম অিভিহত হইেব@  
 

(২) েফৗজদারী কায4িবিধেত যাহা িকছুই থাকুক না েকন, উপ-ধারা (১) এর 

উেeশ পূরণকে_, আইন ও িবচার িবভাগ, সুি(মেকাট4’ এর সিহত পরামশ4"েম, সরকাির 

েগেজেট (Dাপন 8ারা, (েত ক েজলা এবং, ে+Tমত, েমেpাপিলটন এলাকার এক বা 

একািধক অিতির1 দায়রা জজ এর আদালতেক িশ�-আদালত িহসােব িনধ4ারণ কিরেব 

এবং একািধক আদালত িনধ4ারণ করা হইেল উহােদর (েত কিটর আnিলক এখিতয়ার 

িনিদ4h কিরেব: 
 

তেব শত4 থােক েয, েকান েজলায় অিতির1 দায়রা জজ না থািকেল উ1 েজলা’র েজলা ও 

দায়রা জজ তাহার িনজ দািয়েVর অিতির1 দািয়V িহসােব িশ�-আদালেতর দািয়V পালন 

কিরেবন@ 

 

     
     
   
িশ�িশ�িশ�িশ�----আদালেতর আদালেতর আদালেতর আদালেতর 

অিধেবশন ও +মতাঅিধেবশন ও +মতাঅিধেবশন ও +মতাঅিধেবশন ও +মতা 

  

১৭@ (১) আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশ� বা আইেনর সংNেশ4 আসা িশ� েকান 

মামলায় জিড়ত থািকেল, েযেকান আইেনর অধীেনই হউক না েকন, উ1 মামলা িবচােরর 

এখিতয়ার েকবল িশ�-আদালেতর থািকেব@ 
 

(২) েকান মামলায় েকান (া?বয়k ব ি1র সিহত েকান িশ� জিড়ত থািকেল, ধারা ১৫ এর 

অধীন পৃথক চাজ4শীেটর িভি�েত, িশ�-আদালতেক উ1 (া? বয়k ব ি1 ও সংিmh িশ�র 

সা+  fহণ পব4, একই িদবেস পৃথকভােব পৃথক অিধেবশেন স[b কিরেত হইেব এবং 

সা+  fহণ সমা? না হওয়া পয4% উহা একই িনয়েম পরবত4ী কম4িদবেস িবরিতহীনভােব 

অব াহত থািকেব@  
 

 



(৩) িশ�-আদালত ধারা ১৮ এর িবধােনর সামিfকতােক +ু{ না কিরয়া, িবিধ 8ারা 

িনধ4ািরত Rান, িদন এবং প^িতেত, উপ-ধারা (২) এর িবধান অনুসাের, উহার অিধেবশন 

অনুSান কিরেব : 
 

তেব শত4 থােক েয, িবিধ (ণীত না হওয়া পয4% িশ�-আদালেতর িবচারক তাহার �ীয় 

িবেবচনায় িবচােরর িদন, +ণ, Rান িনধ4ারণ"েম, উপ-ধারা (২) এর িবধান অনুসাের, উহার 

অিধেবশন আর> এবং সমা? কিরেবন@  
 

(৪) সাধারণতঃ েয সকল দালান বা কামরায় এবং েয সকল িদবস ও সমেয় (চিলত 

আদালেতর অিধেবশন অনুিSত হয় উহা ব তীত, যতদূর স>ব, অন  েকান দালান বা 

কামরায়, (চিলত আদালেতর ন ায় কাঠগড়া ও লালসালু েঘরা আদালতকে+র পিরবেত4 

একিট সাধারণ কে+ এবং অন  েকান িদবস ও সমেয় (া?বয়k ব ি1 ব তীত �ধুমাT 

িশ�র ে+েT িশ�-আদালেতর অিধেবশন অনুSান কিরেত হইেব@ 
     
     
   
িশ�িশ�িশ�িশ�----আদালেতর আদালেতর আদালেতর আদালেতর 

এখিতয়ারএখিতয়ারএখিতয়ারএখিতয়ার  

  

১৮@ িশ�-আদালেতর এখিতয়ার হইেব িন9:প, যথা:- 
 

(ক) েফৗজদারী কায4িবিধর অধীন দায়রা আদালেতর +মতাসমূহ;  
 

(খ) সমন জাির , সা+ী তলব ও উপিRিত, েকান দিললািদ বা বস� উপRাপন এবং শপথ 

fহণপূব4ক সা+  fহেণর ে+েT েদওয়ানী আদালেতর এখিতয়ারসমূহ@ 

 

     
     
   
িশ�িশ�িশ�িশ�----আদালেতর আদালেতর আদালেতর আদালেতর 

পিরেবশ ও পিরেবশ ও পিরেবশ ও পিরেবশ ও 

সুিবধাসমূহসুিবধাসমূহসুিবধাসমূহসুিবধাসমূহ  

  

১৯@ (১) আদালতকে+র ধরন, সাজস�া ও আসন িবন াস িবিধ 8ারা িনধ4ািরত হইেব@ 
 

(২) িশ�-আদালেতর আসন িবন াস এমনভােব কিরেত হইেব েযন সকল িশ� িবচার 

(ি"য়ায় তাহার মাতা-িপতা বা তাহােদর উভেয়র অবত4মােন ত}াবধানকারী অিভভাবক বা 

কতৃ4প+ বা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা বিধ4ত পিরবােরর সদস  এবং (েবশন 

কম4কত4া ও আইনজীবীর, যতদূর স>ব, সিbকেট বিসেত পাের@ 
 

(৩) উপ-িবিধ (১) এর সিহত সাম�স পূণ4 কিরয়া আদালতকে+ িশ�র জন  উপযু1 

আসনসহ (িতব]ী িশ�েদর জন , (েয়াজেন, িবেশষ ধরেনর আসন (দােনর িবষয়িট িশ�-

আদালত িনিzত কিরেব@  
 

(৪) অন  েকান আইেন যাহা িকছুই থাকুক না েকন, িশ�-আদালত কতৃ4ক িশ�র িবচার 

চলাকালীন, আইনজীবী, পুিলশ বা আদালেতর েকান কম4চারী আদালতকে+ তাহােদর 

েপশাগত বা দা?িরক ইউিনফরম পিরধান কিরেত পািরেবন না@ 

 

     
     
   
িশ�র বয়স িশ�র বয়স িশ�র বয়স িশ�র বয়স   ২০@ আপাততঃ বলব� অন  েকান আইন, আদালেতর রায় বা আেদেশ িভb:প যাহা িকছুই  



িনধ4ারেণ (াসিGক িনধ4ারেণ (াসিGক িনধ4ারেণ (াসিGক িনধ4ারেণ (াসিGক 

তািরখতািরখতািরখতািরখ  

থাকুক না েকন, এই আইেনর উেeশ পূরণকে_, অপরাধ সংঘটেনর তািরখই হইেব িশ�র 

বয়স িনধ4ারেণর জন  (াসিGক তািরখ@  
     
     
   
িশ�িশ�িশ�িশ�----আদালত কতৃ4ক আদালত কতৃ4ক আদালত কতৃ4ক আদালত কতৃ4ক 

বয়স অনুমান ও বয়স অনুমান ও বয়স অনুমান ও বয়স অনুমান ও 

িনধ4ারণিনধ4ারণিনধ4ারণিনধ4ারণ  

  

২১@ (১) অিভযু1 হউক বা না হউক, এমন েকান িশ�েক েকান অপরােধর দােয় বা েকান 

িশ�েক অন  েকান কারেণ িশ�-আদালেত সা+  দােনর উেeশ  ব িতেরেক, আনয়ন করা 

হইেল এবং িশ�-আদালেতর িনকট তাহােক িশ� বিলয়া (তীয়মান না হইেল উ1 িশ�র 

বয়স যাচাই এর জন  িশ�-আদালত (েয়াজনীয় তদ% ও �নািন fহণ কিরেত পািরেব@  
 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদ% ও �নািনকােল েযই:প সা+ -(মাণ পাওয়া যাইেব 

তাহার িভি�েত িশ�র বয়স স[েক4 িশ�-আদালত উহার মতামত িলিপব^ কিরেব এবং 

িশ�র বয়স েঘাষণা কিরেব@  
 

(৩) বয়স িনধ4ারেণর উেeেশ - 
 

(ক) িশ�-আদালত েযেকান ব ি1 বা (িতSােনর িনকট হইেত েযেকান (াসিGক দিলল, 

েরিজ�ার, তথ  বা িববৃিত যািচেত পািরেব;  
 

(খ) দফা (ক) েত উিXিখত দিলল, েরিজ�ার, তথ  বা িববৃিত উপRাপন কিরবার জন  

আদালত েযেকান ব ি1র বা (িতSােনর কম4কত4া-কম4চারীর ওপর সা+ীর সমন জাির 

কিরেত পািরেব@  
 

(৪) এই ধারার অধীন িশ�-আদালত কতৃ4ক উ�ািটত এবং েকান িশ�র েঘািষত বয়স এই 

আইেনর উেeেশ  উ1 িশ�র (কৃত বয়স বিলয়া গণ  হইেব এবং পরবত4ীকােল উ1 বয়স 

�মা\ক (মািণত হইেলও উহার কারেণ িশ�-আদালত (দ� েকান আেদশ বা রায় 

অকায4কর বা অৈবধ হইেব না : 
 

তেব শত4 থােক েয, েকান ব ি1েক ইতঃপূেব4 িশ�-আদালত কতৃ4ক িশ� নয় মেম4 েঘাষণা 

করা হইেলও েকান সে�হাতীত দািলিলক (মাণ 8ারা তাহােক িশ� িহসােব (মাণ করা 

স>ব হইেল উ1 আদালত, যথাযথ যুি1 উপRাপনপূব4ক, সংিmh িশ�র বয়স স[েক4 (দ� 

উহার পূেব4র মতামত পিরবত4ন কিরেত পািরেব@ 

 

     
     
   
িবচার (ি"য়ায় িবচার (ি"য়ায় িবচার (ি"য়ায় িবচার (ি"য়ায় 

িশ�র অংশfহণিশ�র অংশfহণিশ�র অংশfহণিশ�র অংশfহণ  

  

২২@ (১) িবচার (ি"য়ার সকল �ের ব ি1গতভােব অংশfহণ করা সংিmh িশ�র অিধকার 

িহসােব িবেবিচত হইেব@ 
 

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থাকুক না েকন, িশ�র সেব4া�ম �ােথ4র জন  (েয়াজনীয় 

না হইেল িশ�-আদালত, েকান মামলা বা িবচািরক কায4ধারার েযেকান পয4ােয়, িশ�র সlিত 

সােপে+, তাহােক ব ি1গত হািজরা (দান হইেত অব াহিত (দান কিরেত পািরেব এবং 

তাহার অনুপিRিতেত সংিmh মামলা বা কায4ধারা অব াহত রািখেত পািরেব : 

 



 

তেব শত4 থােক েয, উ1 ে+েT িশ�র মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবত4মােন 

িশ�র ত}াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা িশ�র আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক 

বা, ে+Tমত, বিধ4ত পিরবােরর সদস  এবং (েবশন কম4কত4াসহ সংিmh আইনজীবীর 

উপিRিত িনিzত কিরেত হইেব@ 
 

(৩) উপ-ধারা (২) এর িবধান অনুযায়ী িশ�র অনুপিRিতেত িবচারকায4 পিরচালনা করা 

হইেল িশ�-আদালত উ1:প অনুপিRিতর কারণ নিথেত িলিপব^ কিরেব এবং িবচার কায4 

পিরচালনার সময় িশ�র পে+ িযিন আদালেত উপিRত থািকেবন, তাহার মাধ েম 

আদালেতর গৃহীত পদে+প ও কায4"ম এবং িশ�র পে+ বা িবপে+ করণীয় ব বRািদ 

স[েক4 িশ�েক অবিহত কিরেব@  
 

(৪) িশ�র পে+ িনযু1ীয় আইনজীবী এবং (েবশন কম4কত4া আদালেতর িস^া% ও 

আেদশসহ িবচার (ি"য়ার ধরন ও পিরণাম বুিঝবার জন  সংিmh িশ�েক, ভাষাসহ, 

(েয়াজনীয় সহেযািগতা (দান কিরেবন।  
 

(৫) মামলা দােয়র বা পিরচালনার ে+েT এই আইেনর িবধানাবিল সিঠকভােব অনুসরেণ 

িশ�িবষয়ক বা সংিmh পুিলশ কম4কত4া বা (েবশন কম4কত4ার দািয়V পালেন েকান 

অসাবধানতা, গািফলিত বা ব থ4তা িশ�-আদালেতর িনকট েগাচরীভূত হইেল উ1 আদালত 

তা�+িণকভােব িবষয়িট (েবশন কম4কত4ার ে+েT, েজলা সমাজেসবা কায4ালেয়র 

উপপিরচালক এবং িশ�িবষয়ক বা সংিmh পুিলশ কম4কত4ার ে+েT, পুিলশ 

সুপািরনেটনেড� এর িনকট, যথাযথ আইনানুগ ব বRা fহেণর জন , ে(রণ কিরেব এবং 

সংিmh কতৃ4প+ ত$ কতৃ4ক গৃহীত ব বRা স[িক4ত (িতেবদন সংিmh িশ�-আদালতেক 

অবিহত কিরেত বাধ  থািকেব@ 
     
     
   
িশ�িশ�িশ�িশ�----আদালেতর আদালেতর আদালেতর আদালেতর 

অিধেবশেন অিধেবশেন অিধেবশেন অিধেবশেন 

উপিRিতর উপিRিতর উপিRিতর উপিRিতর 

অনুমিত(া? ব ি1অনুমিত(া? ব ি1অনুমিত(া? ব ি1অনুমিত(া? ব ি1  

  

২৩@এই আইেনর িবধান সােপে+, িন9বিণ4ত ব ি1গণ ব তীত অন  েকান ব ি1 িশ�-

আদালেতর অিধেবশেন উপিRত থািকেত পািরেবন না, যথা :-  
 

(ক) সংিmh িশ�;  
 

(খ) িশ�র মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবত4মােন িশ�র ত}াবধানকারী অিভভাবক 

বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা, ে+Tমত, বিধ4ত পিরবােরর সদস ; 
 

(গ) িশ�-আদালেতর কম4কত4া ও কম4চারী;  
 

(ঘ) িশ�-আদালেত উ�ািপত মামলা অথবা কায4ধারার প+গণ, িশ�িবষয়ক বা সংিmh 

পুিলশ কম4কত4া, মামলা সংিmh আইনজীবী এবং (েবশন কম4কত4াসহ মামলা অথবা 

কায4ধারার সিহত সরাসির সংিmh অন ান  ব ি1; এবং 
 

(ঙ) হািজর থািকবার বা হইবার জন  িশ�-আদালত কতৃ4ক িবেশষভােব অনুমিত(া? ব ি1@ 

 



     
     
   
অিভযু1 িশ�র অিভযু1 িশ�র অিভযু1 িশ�র অিভযু1 িশ�র 

মাতামাতামাতামাতা----িপতা বা িপতা বা িপতা বা িপতা বা 

অিভভাবেকর িশ�অিভভাবেকর িশ�অিভভাবেকর িশ�অিভভাবেকর িশ�----

আদালেত উপিRিতআদালেত উপিRিতআদালেত উপিRিতআদালেত উপিRিত  
  

২৪@ এই আইেনর অধীন িশ�-আদালেত হািজরকৃত িশ�র মাতা-িপতা এবং তাহােদর 

উভেয়র অবত4মােন ত}াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ 

অিভভাবক বা, ে+Tমত, বিধ4ত পিরবােরর সদস  বত4মান থািকেল এবং িতিন বা তাহারা 

যুি1সGত দূরেV বসবাস কিরেল িশ�-আদালত সংিmh ব ি1 বা ব ি1বগ4েক আদালেত 

হািজর হইেত িনেদ4শ (দান কিরেত পািরেব : 
 

তেব শত4 থােক েয, উিXিখত ব ি1বগ4 যুি1সGত দূরেVর বািহের বসবাস কিরেল,আদালত 

যুি1সGত সময় িনধ4ারণ কিরয়া তাহািদগেক আদালেত হািজর হইেত িনেদ4শ (দান 

কিরেব@  

 

     
     
   
িশ� ব তীত অন  িশ� ব তীত অন  িশ� ব তীত অন  িশ� ব তীত অন  

সকল ব ি1েক িশ�সকল ব ি1েক িশ�সকল ব ি1েক িশ�সকল ব ি1েক িশ�----

আদালত হইেত আদালত হইেত আদালত হইেত আদালত হইেত 

(ত াহার(ত াহার(ত াহার(ত াহার  

  

২৫@ (১) িশ�-আদালত (েয়াজন মেন কিরেল, েকান মামলা �নািনকােল, িশ�র সেব4া�ম 

�ােথ4 সংিmh িশ� ব তীত ধারা ২৩ এ উিXিখত েযেকান ব ি1েক উ1 আদালত হইেত 

বিহরাগমেণর জন  িনেদ4শ (দান কিরেত পািরেব এবং উ1:প িনেদ4শনার আেলােক 

সংিmh ব ি1 উ1 আদালত পিরত াগ কিরেত বাধ  থািকেবন@ 
 

(২) শালীনতা বা ৈনিতকতা িবেরাধী েকান অপরাধ সং"া% মামলা �নািনকােল েকান 

িশ�েক সা+ী িহসােব তলব করা হইেল, সংিmh মামলা বা কায4ধারার সিহত সংিmh 

আইনজীবী এবং িশ�-আদালেতর কম4কত4া ও কম4চারী এবং (েবশন কম4কত4া ব তীত 

িশ�র সেব4া�ম �ােথ4 যাহািদগেক (ত াহার করা যুি1যু1 ও সমীচীন হইেব, িশ�-আদালত 

তাহািদগেক (ত াহােরর জন  িনেদ4শ (দান কিরেত পািরেব এবং উ1:প িনেদ4শনার 

আেলােক সংিmh ব ি1 উ1 আদালত পিরত াগ কিরেত বাধ  থািকেবন@ 

 

     
     
   
িবচারকালীন িশ�েক িবচারকালীন িশ�েক িবচারকালীন িশ�েক িবচারকালীন িশ�েক 

িনরাপদ েহফাজেতিনরাপদ েহফাজেতিনরাপদ েহফাজেতিনরাপদ েহফাজেত    

রাখারাখারাখারাখা  

  

২৬@ (১) িবচারকালীন িশ�েক িনরাপদ েহফাজেত রাখার িবষয়িট সব4েশষ পHা িহসােব 

িবেবচনা কিরেত হইেব, যাহার েময়াদ হইেব যথাস>ব �_তম সমেয়র জন @ 
 

(২) স>াব  �ততম সমেয়র মেধ  িনরাপদ েহফাজেত রি+ত িশ�েক িবক_পHায় 

পিরচালনার জন  ে(রণ কিরেত হইেব@ 
 

(৩) িশ�েক িনরাপদ েহফাজেত রাখা একা% (েয়াজন হইেল িশ�-আদালত, সংিmh িশ�েক 

উ1 আদালত হইেত যুি1সGত দূরেVর মেধ  অবিRত েকান (ত িয়ত (িতSােন ে(রণ 

কিরবার জন  আেদশ (দান কিরেব : 
 
 
 

তেব শত4 থােক েয, এই উপ-ধারার অধীন েকান িশ�েক (ত িয়ত (িতSােন ে(রণ করা 

হইেল উ1 (িতSােন অবRানকারী অিধক বয়k িশ�েদর হইেত ে(িরত িশ�েক পৃথক 

 



কিরয়া রািখেত হইেব@ 
     
     
   
ভাষাভাষাভাষাভাষা, েদাভাষী ও েদাভাষী ও েদাভাষী ও েদাভাষী ও 

অন ান  িবেশষ অন ান  িবেশষ অন ান  িবেশষ অন ান  িবেশষ 

সহায়তামূলক সহায়তামূলক সহায়তামূলক সহায়তামূলক 

পদে+পপদে+পপদে+পপদে+প  
  

২৭@ (১) আইেনর সংNেশ4 আসা িশ� এবং আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশ�র সা+  

fহণসহ সংিmh সকল কায4"ম িশ�র জন  সরল ও েবাধগম  ভাষায় পিরচালনা কিরেত 

হইেব@ 
 

(২) িশ�র সা+  fহণসহ সংিmh কায4"মসমূহ িশ�র েবাধগম  ভাষায় ব াখ া কিরবার জন  

সহায়তার (েয়াজন হইেল আদালত িবনা খরেচ িশ�েক একজন ব াখ াকারী (দান কিরবার 

জন  আেদশ (দান কিরেব@ 
 

 

     
     
   
িশ�িশ�িশ�িশ�----আদালেতর আদালেতর আদালেতর আদালেতর 

কায4"েমর কায4"েমর কায4"েমর কায4"েমর 

েগাপনীয়তােগাপনীয়তােগাপনীয়তােগাপনীয়তা  

  

২৮@ (১) িশ�-আদালেত িবচারাধীন েকান মামলায় জিড়ত বা সা+  (দানকারী েকান িশ�র 

ছিব বা এমন েকান বণ4না, সংবাদ বা িরেপাট4 ি(� বা ইেলকpিনক মাধ ম অথবা 

ই�ারেনেট (কাশ বা (চার করা যাইেব না যাহা সংিmh িশ�েক শনা1করেণ (ত + বা 

পেরা+ভােব সাহায  কের@ 
 

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থাকুক না েকন, িশ�র ছিব, বণ4না, সংবাদ বা িরেপাট4 

(কাশ করা িশ�র �ােথ4র জন  +িতকর হইেব না মেম4 িশ�-আদালেতর িনকট (তীয়মান 

হইেল উ1 আদালত সংিশ�h িশ�র ছিব, বণ4না, সংবাদ বা িরেপাট4 (কােশর অনুমিত 

(দান কিরেত পািরেব@ 

 

     
     
   
িশ�িশ�িশ�িশ�----আদালত কতৃ4ক আদালত কতৃ4ক আদালত কতৃ4ক আদালত কতৃ4ক 

আইেনর সিহত আইেনর সিহত আইেনর সিহত আইেনর সিহত 

সংঘােত জিড়ত সংঘােত জিড়ত সংঘােত জিড়ত সংঘােত জিড়ত 

িশ�র জািমেন মুি1 িশ�র জািমেন মুি1 িশ�র জািমেন মুি1 িশ�র জািমেন মুি1 

(দান(দান(দান(দান  

  

২৯@ (১) এই আইনসহ েফৗজদারী কায4িবিধ বা আপাততঃ বলব� অন  েকান আইেন 

িভb:প যাহা িকছুই থাকুক না েকন, িশ�-আদালেত হািজরকৃত েকান িশ�র মামলা িবক_ 

পHায় পিরচালনা করা না হইেল, িশ�-আদালত সংিmh িশ�েক, অপরাধিট জািমনেযাগ  বা 

অজািমনেযাগ  যাহাই হউক না েকন, জামানতসহ বা জামানত ছাড়াই জািমেন মুি1 (দান 

কিরেত পািরেব@  
 

(২) িশ�র িনেজর মুচেলকায় অথবা িশ�র মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবত4মােন 

ত}াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা, ে+Tমত, 

বিধ4ত পিরবােরর সদস , (েবশন কম4কত4া অথবা েকান (িতSান বা সংRার, িশ�-আদালত 

যাহােক উপযু1 িবেবচনা কিরেব, ত}াবধােন জামানত (দান সােপে+ অথবা জামানত 

ছাড়া িশ�েক জািমন (দান করা যাইেব@  
 

(৩) উপ-ধারা (১) এবং (২) এর অধীন জািমন ম�ুর করা না হইেল িশ�-আদালত উ1:প 

(ত াখ ােনর কারণ িলিপব^ কিরেব@ 

 

     



     
   
িশ�িশ�িশ�িশ�----আদালত কতৃ4ক আদালত কতৃ4ক আদালত কতৃ4ক আদালত কতৃ4ক 

আেদশ (দােনর আেদশ (দােনর আেদশ (দােনর আেদশ (দােনর 

ে+েT িবেবচ  িবষয়ে+েT িবেবচ  িবষয়ে+েT িবেবচ  িবষয়ে+েT িবেবচ  িবষয়  

  

৩০@ এই আইেনর অধীন েকান আেদশ (দােনর ে+েT িশ�-আদালত িন9বিণ4ত িবষয় 

িবেবচনা কিরেব, যথা :- 
 
 
 

(ক) িশ�র বয়স ও িলG; 
 

(খ) িশ�র শারীিরক ও মানিসক অবRা; 
 

(গ) িশ�র িশ+াগত েযাগ তা বা িশ� েকা� ে�িণেত অধ য়নরত; 
 

(ঘ) িশ�র সামািজক, সাংkৃিতক ও নৃতাি}ক অবRা; 
 

(ঙ) িশ�র পিরবােরর আিথ4ক অবRা; 
 

(চ) িশ�র ও তাহার পিরবােরর জীবন-যাপন প^িত; 
 

(ছ) অপরাধ সংঘটেনর কারণ, দলব^তার তথ , সািব4ক পিরিRিত ও পটভূিম;  
 

(জ) িশ�র অিভমত;  
 

(ঝ) সামািজক অনুস]ান (িতেবদন; এবং 
 

(ঞ) িশ�র সংেশাধন ও সেব4া�ম �াথ4 সংর+েণর জন  আনুষিGক েয সকল িবষয় 

িবেবচনােথ4 fহণ করা আবশ ক ও (েয়াজন@ 

 

     
     
   
সামািজক অনুস]ান সামািজক অনুস]ান সামািজক অনুস]ান সামািজক অনুস]ান 

(িতেবদন(িতেবদন(িতেবদন(িতেবদন 

  

৩১@ (১) িশ�েক িশ�-আদালেত হািজর কিরবার অনিধক ২১ (একুশ) িদেনর মেধ  (েবশন 

কম4কত4া, িবিধ 8ারা িনধ4ািরত প^িতেত, িশ�-আদালেত একিট সামািজক অনুস]ান 

(িতেবদন দািখল কিরেবন এবং উহার অনুিলিপ িনকটR েবাড4-এ ও অিধদ?ের দািখল 

কিরেবন@  
 

(২) উপ-ধারা (১) এ উিXিখত সামািজক অনুস]ান (িতেবদেন সেরজিমেন তদ%পূব4ক 

িশ�র পািরবািরক, সামািজক, সাংkৃিতক, আিথ4ক, মন�াি}ক, নৃতাি}ক ও িশ+াগত েযাগ তা, 

পটভূিম এবং েকা� অবRায় ও এলাকায় েস বসবাস কের এবং েকা� অবRার পিরে(ি+েত 

অপরাধ সংঘিটত হইয়ােছ, ইত ািদর বণ4না অ%ভু41 থািকেব@ 
 

(৩) (েবশন কম4কত4ার সামািজক অনুস]ান (িতেবদনসহ িশ� সংিmh সকল (িতেবদন 

েগাপনীয় বিলয়া গণ  হইেব@ 

 

     
     
   



িবচার সমাি?র িবচার সমাি?র িবচার সমাি?র িবচার সমাি?র 

সময়সীমাসময়সীমাসময়সীমাসময়সীমা  

  

৩২@ (১) েফৗজদারী কায4িবিধ বা আপাততঃ বলব� অন  েকান আইেন িভbতর যাহা িকছুই 

থাকুক না েকন, িশ�-আদালত উ1 আদালেত িশ�র (থম উপিRত হইবার তািরখ হইেত 

৩৬০ (িতনশত ষাট) িদেনর মেধ  িবচারকায4 স[b কিরেব@ 
 

(২) েকান যুি1সGত ও বা�ব কারেণ উপ-ধারা (১) এ উিXিখত সময়সীমার মেধ  

িবচারকায4 স[b করা স>ব না হইেল িশ�-আদালত, উ1 কারণ িলিপব^ কিরয়া, সংিmh 

িবচারকায4 স[েbর সময়সীমা আরও ৬০ (ষাট) িদন বিধ4ত কিরেত পািরেব@ 
 

(৩) িশ�-আদালেত িবচার আর> হইবার পর হইেত, িবচার কায4 স[b না হওয়া পয4% 

ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (২) এর িবধান অনুসাের, একািদ"েম উহার কায4"ম (েত ক 

কায4িদবেস িবনা িবরিতেত চিলেত থািকেব@ 
 

(৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এ বিণ4ত সমেয়র মেধ  িবচার কায4 স[b করা না হইেল সংিmh 

িশ�, হত া, ধষ4ণ, দসু তা, ডাকািত, মাদক ব বসা বা অন  েকান জঘন , ঘৃণ  বা ��তর 

অপরােধর দােয় দােয়রকৃত মামলা ব তীত, িশ�-আদালেতর িবেবচনায় তাহার িব�ে^ 

আনীত লঘু মাTার অিভেযাগ হইেত অব াহিত পাইেব এবং একই অপরােধর জন  তাহার 

িব�্ে^ অন  েকান িবচার (ি"য়া fহণ করা যাইেব না:  
 

তেব শত4 থােক েয, সংিmh মামলায় েকান (া?বয়k ব ি1 অিভযু1 থািকেল তাহার মামলা 

অব াহত থািকেব@ 

 

     
     
   
িশ�র ওপর িনিদ4h িশ�র ওপর িনিদ4h িশ�র ওপর িনিদ4h িশ�র ওপর িনিদ4h 

ধরেনর দL ধরেনর দL ধরেনর দL ধরেনর দL 

আেরােপ বাধাআেরােপ বাধাআেরােপ বাধাআেরােপ বাধা----

িনেষধিনেষধিনেষধিনেষধ  

  

৩৩@ (১) অন  েকান আইেন িভb:প যাহা িকছুই থাকুক না েকন, েকান িশ�েক মৃতু দL, 

যাব�ীবন কারাদL বা কারাদL (দান করা যাইেব না :  
 

তেব শত4 থােক েয, েকান িশ�েক যখন এই:প েকান মারা�ক ধরেনর অপরাধ সংঘটন 

কিরেত েদখা যায় েয, ত�ন  এই আইেনর অধীন (দানেযাগ  েকান আটকােদশ 

আদালেতর মেত পয4া? নেহ, অথবা আদালত যিদ এই মেম4 স�h হয় েয িশ�িট এত েবিশ 

অবাধ  অথবা �h চিরT েয তাহােক েকান (ত িয়ত (িতSােন ে(রণ করা চেল না এবং 

অন ান  েয সকল আইনানুগ পHায় মামলািটর সুরাহা হইেত পাের উহােদর েকান একিটও 

তাহার জন  উপযু1 নেহ, তাহা হইেল িশ�-আদালত িশ�েক কারাদL (দান কিরয়া 

কারাগাের ে(রেণর জন  আেদশ (দান কিরেত পািরেব :  
 

আরও শত4 থােক েয, এই:েপ (েদয় কারাদেLরর েময়াদ তাহার অপরােধর জন  (েদয় 

দেLর সেব4া� েময়ােদর অিধক হইেব না : 
 

আরও শত4 থােক েয, উ1:প কারাদেL থাকাকালীন েযেকান সমেয় িশ�-আদালত উপযু1 

মেন কিরেল এই মেম4 িনেদ4শ (দান কিরেত পািরেব েয, এই:প কারাদেL আটক রািখবার 

পিরবেত4 অিভযু1 িশ�েক, তাহার বয়স ১৮ (আঠােরা) ব�সর পূণ4 না হওয়া পয4%, েকান 

(ত িয়ত (িতSােন আটক রািখেত হইেব@  

 



 

(২) উপ-ধারা (১) এর শত4াংেশর অধীন েকান িশ�েক কারাদL (দান করা হইেল, তাহােক 

কারাগাের অবRানরত অন ান  (া?বয়k আসামীর সিহত েমলােমশা কিরেত েদওয়া যাইেব 

না@ 
     
     
   
িশ�িশ�িশ�িশ�----আদালত আদালত আদালত আদালত কতৃ4ক কতৃ4ক কতৃ4ক কতৃ4ক 

(দ� আটকােদশ(দ� আটকােদশ(দ� আটকােদশ(দ� আটকােদশ, 

ইত ািদইত ািদইত ািদইত ািদ  

  

৩৪@ (১) েকান িশ� মৃতু দL বা যাব�ীবন কারাদেL দLনীয় েকান অপরােধ েদাষী (মািণত 

হইেল িশ�-আদালত তাহােক অনুo4 ১০ (দশ) ব�সর এবং অনূ ন ৩ (িতন) ব�সর েময়ােদ 

আটকােদশ (দান কিরয়া িশ�উbয়ন েকেj আটক রািখবার জন  আেদশ (দান কিরেত 

পািরেব@  
 

তেব শত4 থােক েয, েকান িশ� মৃতু দL বা যাব�ীবন কারাদেL দLনীয় নয় এমন েকান 

অপরােধ েদাষী (মািণত হইেল িশ�-আদালত তাহােক অনিধক ৩ (িতন) ব�সর েময়ােদ 

আটকােদশ (দান কিরয়া িশ� উbয়ন েকেণd আটক রািখবার জন  আেদশ (দান কিরেত 

পািরেব@  
 

(২) িশ�-আদালেতর আেদেশ অথবা আপাততঃ বলব� অন  েকান আইেন িভb:প যাহা 

িকছুই থাকুক না েকন, আটকােদশ(া? িশ�র আচরণ, চািরিTক ও ব ি1েVর ইিতবাচক ও 

উেXখেযাগ  পিরবত4ন ঘিটেল এবং হত া, ধষ4ণ, দসু তা, ডাকািত, মাদক ব বসা বা অন  

েকান জঘন , ঘৃণ  বা ��তর মামলায় অিভযু1 না হইেল, িশ� উbয়ন েকেjর বা (ত িয়ত 

(িতSােনর কতৃ4প+ িশ�র বয়স ১৮ (আঠার) ব�সর পূণ4 হইবার সােথ সােথ সংিmh 

িশ�েক মুি1 (দােনর লে+  ব বRা fহেণর জন , ১৮ (আঠার) ব�সর পূণ4 হইবার অনূ ন 

৩ (িতন) মাস পূেব4, সরকােরর িনকট সুপািরশ ে(রণ কিরেত পািরেব@  
 

(৩) হত া, ধষ4ণ, ডাকািত, দসু তা বা মাদক ব বসা বা অন  েকান ��তর মামলায় অিভযু1 

িশ�র বয়স ১৮ (আঠার) ব�সর পূণ4 হইেল এবং মামলািট আদালেত িবচারাধীন থািকেল 

অথবা উিXিখত অপরােধর মামলায় আদালেতর আেদশ অনুযায়ী আটকােদশ(া? িশ�র 

বয়স ১৮ (আঠার) ব�সর পূণ4 হইেল, িশ� উbয়ন েকেjর বা (ত িয়ত (িতSােনর 

কতৃ4প+, িশ�-আদালেতর অনুমিত fহণ সােপে+, সংিmh ব ি1েক অনিতিবলেw েকjীয় 

বা েজলা কারাগাের ে(রণ কিরেব@ 
 

(৪) কারাগার কতৃ4প+ উপ-ধারা (৩) এর অধীন ে(িরত ব ি1েক, কারাগাের অবRানরত 

অন  েকান আইেনর অধীেন দL(া? ও িবচারাধীন আসামীেদর হইেত পৃথক কিরয়া িভb 

ওয়ােড4 রািখবার ব বRা কিরেব, েযখােন সংিmh ব ি1 তাহার আটকােদেশর েময়াদ বা 

(েযাজ  ে+েT, আটকােদেশর অবিশh েময়াদ পয4% অবRান কিরেবন@ 
 

(৫) েকান িশ�র িবচার (ি"য়া ১৮ (আঠার) ব�সর পূণ4 হইবার পর সমা? হইেল এবং 

িবচার সমাি?র পর তাহােক আটকােদশ (দান করা হইেল উ1 িশ�েক িশ�-আদালত 

সরাসির েকjীয় বা েজলা কারাগাের ে(রণ কিরেব@ 
 

 



 
 

(৬) এই ধারায় িভb:প যাহা িকছুই থাকুক না েকন, িশ�-আদালত উপযু1 িবেবচনা 

কিরেল, েকান িশ�েক উপ-ধারা (১) এর অধীন িশ�উbয়ন েকেj আটক রািখবার পিরবেত4 

যথাযথ সতক4ীকরেণর পর খালাস (দােনর অথবা সদাচারেণর জন  (েবশেন মুি1 দােনর 

জন  আেদশ (দান কিরেত পািরেব@ 
 

(৭) েকান িশ�েক, উপ-ধারা (৬) এর অধীন, (েবশেন মুি1র ে+েT িশ�-আদালত সংিmh 

িশ�েক (েবশন কম4কত4ার ত}াবধােন অথবা তাহার মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র 

অবত4মােন ত}াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা, 

ে+Tমত, বিধ4ত পিরবােরর সদস  অথবা অন  েকান উপযু1 ব ি1র ত}াবধােন েসাপদ4 

কিরবার জন  আেদশ (দান কিরেত পািরেব: 
 

তেব শত4 থােক েয, েকান িশ�েক তাহার মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবত4মােন 

ত}াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা, ে+Tমত, 

বিধ4ত পিরবােরর সদেস র অনুকূেল েসাপদ4 করা হইেল সংিmh ব ি1েক উ1 িশ�র, 

অনিধক ৩ (িতন) ব�সর কাল, সদাচরেণর জন  দায়ী থািকেবন মেম4 জািমনসহ বা িবনা 

জািমেন অথবা আদালত েযই:প িনেদ4শ (দান কিরেব েসই:প মুচেলকা (দান কিরেত 

হইেব@ 
 

(৮) (েবশন কম4কত4ার িনকট হইেত িরেপাট4 (াি? অথবা অন  েকানভােব যিদ আদালেতর 

িনকট (তীয়মান হয় েয, (েবশেন মু1 িশ� তাহার (েবশনকােল সদাচরণ কের নাই, তাহা 

হইেল আদালত, েযই:প উপযু1 িবেবচনা কিরেব েসই:প তদ% কিরবার পর, সংিmh 

িশ�েক (েবশেনর অসমা? সমেয়র জন  (ত িয়ত (িতSােন আটক রািখবার জন  আেদশ 

(দান কিরেত পািরেব@ 
     
     
   
িনিদ4h িবরিতেত িনিদ4h িবরিতেত িনিদ4h িবরিতেত িনিদ4h িবরিতেত 

পয4ােলাচনা ও মুি1 পয4ােলাচনা ও মুি1 পয4ােলাচনা ও মুি1 পয4ােলাচনা ও মুি1 

(দান(দান(দান(দান  

  

৩৫@ (১) িশ�-আদালেতর (েত ক আেদেশ ইহা িনিদ4h িবরিতেত পয4ােলাচনা কিরবার 

িবধান অ%ভু41 থািকেব, যাহার মাধ েম িশ�-আদালত ইহার (দ� আেদশ পুনিব4েবচনা 

কিরেত পািরেব এবং িশ�েক শত4 সােপে+ বা িবনা শেত4 মুি1 (দান কিরেত পািরেব@  
 

(২) সরকার েযেকান সময়, ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (২) এর িবধান অনুসাের (া? সুপািরশ 

িবেবচনা কিরয়া, আটকােদশ(া? িশ�েক িশ�উbয়ন েকj বা (ত িয়ত (িতSান হইেত 

িবনা শেত4 বা তদকতৃ4ক িনধ4ািরত শত4 সােপে+ মুি1 (দােনর জন  আেদশ (দান কিরেত 

পািরেব অথবা সংিmh িবষেয় সুপািরশ (দােনর জন  িবষয়িট জাতীয় িশ�কল াণ েবােড4র 

িনকট ে(রণ কিরেত পািরেব@ 

 

     
     
   
আেদশ (দােনর আেদশ (দােনর আেদশ (দােনর আেদশ (দােনর 

ে+েT পিরভাষা ে+েT পিরভাষা ে+েT পিরভাষা ে+েT পিরভাষা 
  

৩৬@ (১) দLিবিধেত িভb:প যাহা িকছুই থাকুক না েকন, িশ�-আদালত কতৃ4ক আেদশ 

(দােনর ে+েT, এই আইেন েযই:প পিরভাষা ব বহার করা হইয়ােছ েসই:প পিরভাষা  



ব বহারব বহারব বহারব বহার  ব তীত েকান িশ� স[েক4 দLিবিধেত ব ব�ত ‘অপরাধী’, ‘ দিLত’ বা ‘দLােদশ’ শ সমূহ 

ব বহার করা যাইেব না@  
 
 
 

(২) উপ-ধারা (১) এর উেeশ পূরণকে_ িশ�েদর ে+েT ‘অপরাধী’, ‘ দিLত’ বা ‘দLােদশ’ 

শ সমূেহর পিরবেত4 িশ�-আদালত যথা"েম ‘ েদাষী সাব � ব ি1’ বা ‘ েদাষী সাব �করণ’ 

বা ‘ েদাষী সাব �করণ আেদশ’ বা উ1 আদালেতর িবেবচনায় উ1 শ সমূেহর পিরপূরক 

অন  েকান শ  ব বহার কিরেব@ 
     
     
   
িবেরাধ মীমাংসািবেরাধ মীমাংসািবেরাধ মীমাংসািবেরাধ মীমাংসা  

  

৩৭@ (১) িশ�-আদালেতর িবেবচনায় েকান িশ� লঘু (কৃিতর অপরাধ সংঘটন কিরেল, 

উ1 আদালত িবষয়িট িন¡ি�র জন  অপরােধর িশকার ও অপরাধ সংঘটনকারীর মেধ  

িবেরাধ মীমাংসার উেদ াগ fহেণর জন  (েবশন কম4কত4ােক িনেদ4শ (দান কিরেত পািরেব 

এবং উ1 ে+েT ধারা ৪৯ এর িবধান, (েয়াজনীয় অিভেযাজনসহ, (েযাজ  হইেব@ 
 

(২) (েবশন কম4কত4া, িশ�-আদালত কতৃ4ক িনধ4ািরত শেত4 ও প^িতেত, সমােজর উপযু1 

ব ি1েদর অংশfহেণর মাধ েম অপরােধর িশকার ও অপরাধ সংঘটনকারীর মেধ  িবেরাধ 

মীমাংসার িনিম� কায4(ণালী িনধ4ারণ কিরেবন এবং তদানুসাের িবেরাধ মীমাংসা কিরেবন 

এবং উহা, যথাশী¢ স>ব, িশ�-আদালতেক অবিহত কিরেবন@  
 

(৩) িশ�-আদালত উপ-ধারা (২) অনুসাের তথ  (াি?র পর িবষয়িটর ওপর (েয়াজনীয় 

আেদশ (দান কিরেব এবং উহার ওপর করণীয়, যিদ থােক, স[েক4 িনেদ4শনা জাির কিরয়া 

অিধদ?রেক অবিহত কিরেব@ 
 

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন েকান িনেদ4শনা জাির করা হইেল, অিধদ?র উ1 িনেদ4শনা 

অনুযায়ী (েয়াজনীয় ব বRা fহণ করতঃ উহার অfগিত (িতেবদন আদালতেক অবিহত 

কিরেব@  

 

     
     
   
+িতপূরণ (দান+িতপূরণ (দান+িতপূরণ (দান+িতপূরণ (দান  

  

৩৮@ (১) অপরােধর িশকার িশ�র িব�ে^ েকান আসামী েদাষী সাব � হইেল, উ1 িশ� বা 

তাহার মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবত4মােন ত}াবধানকারী অিভভাবক বা 

কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা, ে+Tমত, বিধ4ত পিরবােরর সদস , 

(েবশন কম4কত4া, আইনজীবী বা পাবিলক (িসিকউটেরর অনুেরাধ"েম অথবা িশ�-

আদালত ে�|া(েণািদত হইয়া িশ�েক পূব4াবRায় িফরাইয়া েদওয়ার জন  উপযু1 

+িতপূরণ (দােনর জন  আসামীর (িত আেদশ (দান কিরেত পািরেব@ 
 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন +িতপূরণ (দােনর জন  েকান আেদশ (দান কিরেল িশ�-

আদালত উ1 আেদেশ তদকতৃ4ক িনধ4ািরত সমেয়র মেধ  এককালীন বা িকি�েত 

+িতপূরেণর অথ4 আদালেতর মাধ েম পিরেশােধর জন  এবং িশ�র কল ােণ উহার ব বহার 

 



স[েক4 (েয়াজনীয় িদ£-িনেদ4শনা (দান কিরেব@ 
     
     
   
মাতামাতামাতামাতা----িপতার ওপর িপতার ওপর িপতার ওপর িপতার ওপর 

+িতপূরেণর অথ4 +িতপূরেণর অথ4 +িতপূরেণর অথ4 +িতপূরেণর অথ4 

(দান কিরবার (দান কিরবার (দান কিরবার (দান কিরবার 

আেদশআেদশআেদশআেদশ  

  

৩৯@ (১) অপরােধর িশকার িশ�র িব�ে^ েকান িশ� েদাষী সাব � হইেল +িতf� িশ�র 

(িত িশ�-আদালত কতৃ4ক আিথ4ক +িতপূরেণর জন  আেদশ (দান করা হইেল িশ�-

আদালত েদাষী সাব � িশ�র মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবত4মােন ত}াবধানকারী 

অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা, ে+Tমত, বিধ4ত পিরবােরর 

সদস েক, উ1 +িতপূরেণর অথ4 আদালেতর মাধ েম পিরেশােধর জন  উ1 আেদেশ 

সুিনিদ4hভােব উেXখ কিরেব, যিদ,ে+Tমত, িশ�িটর- 
 

(ক) মাতা-িপতা, ত}াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ 

অিভভাবক বা বিধ4ত পিরবােরর সদস েক খঁুিজয়া পাওয়া যায়;  
 

(খ) মাতা-িপতা, ত}াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক 

বা বিধ4ত পিরবােরর সদস  +িতপূরেণর অথ4 পিরেশােধ আিথ4কভােব স|ল হন; এবং  
 

(গ) মাতা-িপতা, ত}াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক 

বা বিধ4ত পিরবােরর সদস  িশ�র (িত যথাযথ য�-পিরচয4ায় অবেহলা কিরয়া তাহােক 

অপরাধ সংঘটেন (ভািবত কিরয়া থােকন@ 
 

(২) এই ধারার অধীন আেদশ (দােনর িনিম�, (েযাজ  ে+েT, (েবশন কম4কত4ােক 

(েয়াজনীয় তথ  সংfেহর জন  আদালত িনেদ4শ (দান কিরেত পািরেব@ 
 

(৩) িশ�র মাতা-িপতা, আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক িশ�র ত}াবধানকারী অিভভাবক বা 

কতৃ4প+ বা বিধ4ত পিরবােরর সদস  কতৃ4ক +িতপূরেণর অথ4 (দােন অপারগতার কারেণ 

িশ�েক কারাদL (দান করা যাইেব না@ 

 

     
     
   
িবচােরর ফলাফল ও িবচােরর ফলাফল ও িবচােরর ফলাফল ও িবচােরর ফলাফল ও 

মুি1 স[েক4 তথ মুি1 স[েক4 তথ মুি1 স[েক4 তথ মুি1 স[েক4 তথ   

  

৪০@ (১) িবচার (ি"য়া সমা? হইবার ৭ (সাত) কম4িদবেসর মেধ  িশ�-আদালত িবচােরর 

ফলাফল স[েক4 িশ�, িশ�র মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবত4মােন ত}াবধানকারী 

অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা, ে+Tমত, বিধ4ত পিরবােরর 

সদস , িশ�র আইনজীবী ও (েবশন কম4কত4ােক িলিখতভােব অবিহত কিরেব@ 
 

(২) েকান িশ� মুি1(া? হইেল িশ�-আদালত তাহার মুি1 (দােনর তথ , ত$ কতৃ4ক 

িনধ4ািরত প^িতেত, অিধদ?র, (েবশন কম4কত4া বা আইনজীবীর মাধ েম অথবা সরাসির 

উ1 িশ� ও তাহার মাতা-িপতােক এবং তাহােদর উভেয়র অবত4মােন ত}াবধানকারী 

অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা, ে+Tমত, বিধ4ত পিরবােরর 

সদস েক অবিহত কিরেব@  
 

(৩) েকান মামলায়, উপ-ধারা (২) এর অধীন, েকান িশ� মুি1(া? হইেল এবং উ1 

 



মামলায় আইেনর সংNেশ4 আসা েকান িশ� জিড়ত থািকেল, িশ�-আদালত সংিmh মুি1 

(দােনর তথ িট, ত$ কতৃ4ক িনধ4ািরত প^িতেত, অিধদ?র, (েবশন কম4কত4া বা আইনজীবীর 

মাধ েম অথবা সরাসির আইেনর সংNেশ4 আসা িশ� ও তাহার মাতা-িপতােক এবং 

তাহােদর উভেয়র অবত4মােন ত}াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা 

ৈবধ অিভভাবক বা, ে+Tমত, বিধ4ত পিরবােরর সদস েক অবিহত কিরেব@ 
     
     
   
আিপল ও আিপল ও আিপল ও আিপল ও 

পুনিব4েবচনাপুনিব4েবচনাপুনিব4েবচনাপুনিব4েবচনা  

  

৪১@ (১) েফৗজদারী কায4িবিধেত যাহা িকছুই থাকুক না েকন, এই আইেনর অধীন িশ�-

আদালত কতৃ4ক (দ� আেদেশর িব�ে^ আেদশ (দােনর তািরখ হইেত অনিধক ৬০ 

(ষাট) িদেনর মেধ  হাইেকাট4 িবভােগ আিপল করা যাইেব@  
 
 
 

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থাকুক না েকন, িশ�-আদালত কতৃ4ক (দ� েকান আেদশ 

হাইেকাট4 িবভােগ পুনিব4েবচনা (revision) কিরবার +মতােক +ু{ কিরেব না@ 
 

(৩) এই ধারার অধীন আিপল বা, ে+Tমত, পুনিব4েবচনার আেবদন দািখল করা হইেল উ1 

আেবদনিট দােয়েরর তািরখ হইেত অনিধক ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ  উহা িন¡ি� কিরেত 

হইেব@ 

 

     
     
   
েফৗজদারী েফৗজদারী েফৗজদারী েফৗজদারী 

কায4িবিধর কায4িবিধর কায4িবিধর কায4িবিধর 

িবধানাবলীর িবধানাবলীর িবধানাবলীর িবধানাবলীর 

(েযাজ তা(েযাজ তা(েযাজ তা(েযাজ তা    

৪২@ (১) এই আইন বা ইহার অধীন (ণীত িবিধেত সুNh ও িভb:প েকান িবধান না 

থািকেল, এই আইেনর অধীন মামলার িবচার এবং কায4ধারা fহেণর ে+েT, েফৗজদারী 

কায4িবিধর িবধানাবলী, যতদূর স>ব, (েযাজ  ও অনুসরণ কিরেত হইেব@ 
 

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থাকুক না েকন, এই আইেনর অধীন কৃত সকল অপরাধ 

আমলেযাগ  হইেব এবং এই আইন বা ইহার অধীন (ণীত িবিধেত সুNh িবধান থািকেল 

সংিmh ে+েT উ1 িবধান অনুসরণ কিরেত হইেব@ 

 

     
     
   
েদাষী সাব � হইবার েদাষী সাব � হইবার েদাষী সাব � হইবার েদাষী সাব � হইবার 

কারেণ অেযাগ তার কারেণ অেযাগ তার কারেণ অেযাগ তার কারেণ অেযাগ তার 

অপসারণঅপসারণঅপসারণঅপসারণ, ইত ািদইত ািদইত ািদইত ািদ  

  

৪৩@ েকান িশ� এই আইন বা অন  েকান আইেনর অধীন েকান অপরােধর দােয় েদাষী 

সাব � হইেলও- 
 

(ক) তাহার ে+েT দLিবিধর ধারা ৭৫ বা েফৗজদারী কায4িবিধর ধারা ৫৬৫ (েযাজ  হইেব 

না; 
 

(খ) িতিন সরকাির বা েবসরকাির েকান অিফেস চাকির পাইবার অথবা েকান আইেনর 

অধীন েকান িনব4াচেন (িত8ি¥তা কিরবার ে+েT অেযাগ  বিলয়া িবেবিচত হইেবন না@ 

 

     
     

  ষS অধ ায়ষS অধ ায়ষS অধ ায়ষS অধ ায়   



েfফতারেfফতারেfফতারেfফতার, তদ%তদ%তদ%তদ%, িবক_ পHািবক_ পHািবক_ পHািবক_ পHা, (Diversion) , এবং জািমনএবং জািমনএবং জািমনএবং জািমন 
   
েfফতারেfফতারেfফতারেfফতার, ইত ািদইত ািদইত ািদইত ািদ  

  

৪৪@ (১) এই ধারায় যাহা িকছুই থাকুক না েকন, ৯ (নয়) ব�সেরর িনে9র েকান িশ�েক 

েকান অবRােতই েfফতার করা বা, ে+Tমত, আটক রাখা যাইেব না@  
 

(২) অন  েকান আইেন যাহা িকছুই থাকুক না েকন, েকান িশ�েক িনবত4নমূলক আটকােদশ 

সং"া% েকান আইেনর অধীন েfফতার বা আটক করা যাইেব না@  
 

(৩) িশ�েক েfফতার কিরবার পর েfফতারকারী পুিলশ কম4কত4া েfফতােরর কারণ, Rান, 

অিভেযােগর িবষয়বস�, ইত ািদ স[েক4 তা�+িণকভােব িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4ােক 

অবিহত কিরেবন এবং (াথিমকভােব তাহার বয়স িনধ4ারণ কিরয়া নিথেত িলিপব^ 

কিরেবন : 
 

তেব শত4 থােক েয, েfফতার কিরবার পর েকান িশ�েক হাতকড়া বা েকামের দিড় বা রিশ 

লাগােনা যাইেব না@  
 

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন বয়স িনধ4ারেণর ে+েT পুিলশ কম4কত4া জ� িনব]ন সনদ 

অথবা, উ1 সনেদর অবত4মােন kুল সািট4িফেকট বা kুেল ভিত4র সময় (দ� তািরখসহ 

(াসিGক দিললািদ উ$ ঘাটনপূব4ক যাচাই-বাছাই কিরয়া তাহার বয়স িলিপব^ কিরেবন: 
 

তেব শত4 থােক েয, েযে+েT পুিলশ কম4কত4ার িনকট (তীয়মান হয় েয, সংিmh ব ি1 

একজন িশ� িক� স>াব  সকল েচhা কিরয়াও দািলিলক (মাণ 8ারা তাহা িনিzত হওয়া 

যায় না, েসইে+েT উ1 ব ি1েক এই আইেনর িবধান অনুযায়ী িশ� িহসােব গণ  কিরেত 

হইেব@ 
 

(৫) সংিmh থানায় িশ�র জন  উপেযাগী েকান িনরাপদ Rান না থািকেল েfফতােরর পর 

হইেত আদালেত হািজর না করা সময় পয4% িশ�েক িনরাপদ Rােন আটক রািখবার ব বRা 

fহণ কিরেত হইেব :  
 

তেব শত4 থােক েয, িনরাপদ Rােন আটক রািখবার ে+েT িশ�েক (া?বয়k বা ইেতামেধ ই 

েদাষী সাব � হইয়ােছন এই:প েকান িশ� বা অপরাধী এবং আইেনর সংNেশ4 আসা 

েকান িশ�র সিহত একেT রাখা যাইেব না@ 

 

     
     
   
মাতামাতামাতামাতা----িপতা ও িপতা ও িপতা ও িপতা ও 

(েবশন কম4কত4ােক (েবশন কম4কত4ােক (েবশন কম4কত4ােক (েবশন কম4কত4ােক 

অবিহতকরণঅবিহতকরণঅবিহতকরণঅবিহতকরণ  
  

৪৫@ (১) েকান িশ�েক েfফতােরর পর েfফতারকারী কম4কত4া কতৃ4ক থানায় আনয়ন 

কিরেল িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4া, চতুথ4 অধ ােয় বিণ4ত িবধানাবলীেক +ু{ না কিরয়া, 

িবিধ 8ারা িনধ4ািরত প^িতেত- 
 

(ক) িশ�র মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবত4মােন ত}াবধানকারী অিভভাবক বা 

কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা ে+Tমত, বিধ4ত পিরবােরর সদস েক;  
 

 



(খ) (েবশন কম4কত4ােক; এবং 
 

(গ) (েয়াজেন, িনকটR েবাড4েক;- 
 

উ1 েfফতার স[েক4 অবিহত কিরেবন@ 
 

(২) উপ-ধারা (১) এর িবধান অনুযায়ী িশ�র মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবত4মােন 

ত}াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা ে+Tমত, 

বিধ4ত পিরবােরর সদস  এবং (েবশন কম4কত4া বা ে+Tমত, েবাড4েক অবিহত করা স>ব 

না হইেল সংিmh িশ�েক আদালেত হািজর কিরবার (থম িদবেস উ1:প িবধান অনুসরণ 

না কিরবার কারণ সংবিলত একিট (িতেবদন িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4া কতৃ4ক আদালেত 

দািখল কিরেত হইেব@ 
     
     
   
তদ%তদ%তদ%তদ%  

  

৪৬@ এই আইন বা ইহার অধীন (ণীত িবিধেত সুNh ও িভb:প েকান িবধান না 

থািকেল, এই আইেনর অধীন সকল তদ% কায4"ম পিরচালনার ে+েT, েফৗজদাির 

কায4িবিধর িবধানাবলী, যতদূর স>ব, (েযাজ  ও অনুসরণ কিরেত হইেব@  
 

     
     
   
জবানব�ীজবানব�ীজবানব�ীজবানব�ী, 

সতক4ীকরণ ও মুি1সতক4ীকরণ ও মুি1সতক4ীকরণ ও মুি1সতক4ীকরণ ও মুি1  

  

৪৭@ (১) িশ�র মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবত4মােন ত}াবধানকারী অিভভাবক 

বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা ে+Tমত, বিধ4ত পিরবােরর সদস  এবং 

(েবশন কম4কত4া বা সমাজকম4ীর উপিRিতেত িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4া িশ�র 

জবানব�ী fহণ কিরেবন@ 
 

(২) িশ�র িব�ে^ আনীত অিভেযােগর (কৃিত ও িশ�র মানিসক ও আথ4-সামািজক অবRা 

িবেবচনায় লইয়া িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4া- 
 

(ক) সংিmh িশ�, িশ�র মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবত4মােন ত}াবধানকারী 

অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা, ে+Tমত, বিধ4ত পিরবােরর 

সদস  এবং (েবশন কম4কত4া বা সমাজকম4ীর উপিRিতেত িশ�েক িলিখত বা েমৗিখক 

সতক4ীকরেণর পর মুি1 (দান কিরেত পািরেবন, যাহা িশ�র িব�ে^ েরকড4 িহসােব গণ  

হইেব না; বা  
 

(খ) িবক_ পHায় ে(রণ কিরেত পািরেবন@  

 

     
     
   
িবক_ পHা িবক_ পHা িবক_ পHা িবক_ পHা 

((((diversion)  
  

৪৮@ (১) এই আইেনর উেeশ  পূরণকে_ আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশ�েক েfফতার 

বা আটেকর পর হইেত িবচার কায4"েমর েযেকান পয4ােয় আনুSািনক িবচার কায4"েমর 

পিরবেত4, িশ�র পািরবািরক, সামািজক, সাংkৃিতক, আিথ4ক, নৃতাি}ক, মন�াি}ক ও 

িশ+াগত পটভূিম িবেবচনাপূব4ক, িবেরাধীয় িবষয় মীমাংসাসহ তাহার সেব4া�ম �াথ4 

 



িনিzতকে_ িবক_ পHা (diversion) fহণ করা যাইেব@  
 

(২) েফৗজদাির কায4িবিধ বা আপাততঃ বলব� অন  েকান আইেন িভbতর যাহা িকছুই 

থাকুক না েকন, িশ�র েfফতােরর পর হইেত িবচার কায4"েমর েযেকান পয4ােয়, 

িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4া বা, ে+Tমত, িশ�-আদালত আনুSািনক িবচার (ি"য়ার 

পিরবেত4 িবক_ উপােয় িবেরাধ িন¡ি�র িনিম� িবক_ পHা fহেণর জন  িবষয়িট (েবশন 

কম4কত4ার িনকট ে(রণ কিরেত পািরেব@  
 

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন িবক_ পHা fহণ করা হইেল সংিmh িশ�, তাহার মাতা-িপতা 

এবং তাহােদর উভেয়র অবত4মােন ত}াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ 

বা ৈবধ অিভভাবক বা, ে+Tমত, বিধ4ত পিরবােরর সদস  িবক_ পHার শত4 (িতপালন 

কিরেতেছ িক না (েবশন কম4কত4া তাহা ল+  রািখেবন এবং িবষয়িট, সময় সময়, 

িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4া বা, ে+Tমত, িশ�-আদালতেক অবিহত কিরেবন@ 
 

(৪) িশ�, তাহার মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবত4মােন ত}াবধানকারী অিভভাবক 

বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা, ে+Tমত, বিধ4ত পিরবােরর সদস  

িবক_ পHার েকান শত4 ভG কিরেল (েবশন কম4কত4া িবষয়িট তা�+িণকভােব িলিখত 

আকাের িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4া বা, ে+Tমত, িশ�-আদালতেক অবিহত কিরেবন@ 
 

(৫) িবক_ পHা fহেণর (ি"য়া ও প^িত িবিধ 8ারা িনধ4ািরত হইেব@ 
 

(৬) এই ধারার উেeশ  পূরণকে_ অিধদ?র িবক_ পHা বা�বায়েনর জন  যথাযথ 

যুেগাপেযাগী ও বা�বায়নেযাগ  কায4"ম fহণ কিরেত পািরেব@ 
     
     
   
পািরবািরক সেlলনপািরবািরক সেlলনপািরবািরক সেlলনপািরবািরক সেlলন 

  

৪৯@ (১) ধারা ৪৮ এর অধীন িবক_ পHা fহণ করা হইেল (েবশন কম4কত4া সংিmh 

িবেরাধ অfািধকার িভি�েত পািরবািরক সেlলন আেয়াজেনর মাধ েম িন¡ি�র জন  

উেদ াগ fহণ কিরেত পািরেবন@  
 

(২) পািরবািরক সেlলেন অংশfহণকারীগণ সমেঝাতার িভি�েত সেlলেনর কায4প^িত 

িনধ4ারণ ও অনুসরণ কিরয়া িশ�র সেব4া�ম �াথ4 িনিzতকে_ পিরক_না fহণ কিরেত 

পািরেবন যাহা িশ�-আদালত বা, ে+Tমত, িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4ােক অবিহত কিরেত 

হইেব@  
 

(৩) েকান িবেশষ ে+েT েকান িশ�েক িবক_ পHায় ে(রেণর সময় িশ�-আদালত বা 

ে+Tমত, িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4া পািরবািরক সেlলেনর জন  (েয়াজনীয় প^িত 

িনধ4ারণ কিরয়া িদেত পািরেব এবং (েবশন কম4কত4া েসই েমাতােবক পািরবািরক 

সেlলেনর আেয়াজন কিরেবন@  
 

(৪) িশ�, বা তাহার মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবত4মােন ত}াবধানকারী 

 



অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা, ে+Tমত, বিধ4ত পিরবােরর 

সদস  পািরবািরক সেlলেন গৃহীত েকান িস^াে%র শত4 ভG বা (িতপালন কিরেত ব থ4 

হইেল (েবশন কম4কত4া উহা িলিখতভােব িশ�-আদালত বা, ে+Tমত, িশ�িবষয়ক পুিলশ 

কম4কত4ােক অবিহত কিরেবন@ 
 

(৫) পািরবািরক সেlলেন অংশfহণকারীগণ ঐকমেত র িভি�েত েকান িস^াে% উপনীত 

হইেত ব থ4 হইেল সেlলনিট বািতল হইয়া যাইেব এবং িভb:প একিট িবক_ পHা 

fহেণর িনিম� (েবশন কম4কত4া িবষয়িট িশ�-আদালত বা, ে+Tমত, িশ�িবষয়ক পুিলশ 

কম4কত4ার িনকট েফরত পাঠাইেবন@  
 

(৬) পািরবািরক সেlলেনর কায4"মসমূহ েগাপনীয় বিলয়া িবেবিচত হইেব এবং উ1 

সেlলেন অংশfহণকারী েকান ব ি1র েকান ব1ব  পরবত4ীেত েকান আদালেতর িবচার 

কায4"েম সা+  িহসােব ব বহার করা যাইেব না@ 
     
     
   
িবক_ পHার েময়াদিবক_ পHার েময়াদিবক_ পHার েময়াদিবক_ পHার েময়াদ  

  

৫০@ (১) এই আইন ও তদধীন (ণীত িবিধ অনুযায়ী িশ�-আদালত বা, ে+Tমত 

িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4া কতৃ4ক িনধ4ািরত েময়ােদর মেধ  িবক_ পHা fহণ ও সমা? 

কিরেত হইেব@ 
 

(২) অপরাধ সংঘটনকারী িশ� িবক_ পHা অবলwেন ইিতবাচক সাড়া (দান কিরেল, িবক_ 

পHা িনিদ4h েময়ােদর পূেব4ই সমা? করা যাইেব@ 

 

     
     
   
িবক_ পHার শত4 িবক_ পHার শত4 িবক_ পHার শত4 িবক_ পHার শত4 

ভG বা িবক_ পHার ভG বা িবক_ পHার ভG বা িবক_ পHার ভG বা িবক_ পHার 

আেদশ পালেন আেদশ পালেন আেদশ পালেন আেদশ পালেন 

ব থ4তাব থ4তাব থ4তাব থ4তা  

  

৫১@ এই আইেনর িবধান অনুসাের (েবশন কম4কত4ার (িতেবদন (া? হইয়া বা অন  

েকানভােব যিদ িশ�-আদালত বা, ে+Tমত িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4ার িনকট ইহা 

(তীয়মান হয় েয, িশ�, িশ�র মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবত4মােন 

ত}াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা, ে+Tমত, 

বিধ4ত পিরবােরর সদস  িবক_ পHার শত4 ভG কিরয়ােছন বা িবক_ পHা সং"া% েকান 

আেদশ (িতপালেন ব থ4 হইয়ােছন, তাহা হইেল িবষয়িট িবিধ 8ারা িনধ4ািরত প^িতেত 

যাচাইপূব4ক িশ�-আদালত বা, ে+Tমত িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4া- 
 

(ক) পিরবিত4ত শেত4 একই ধরেনর আেদশ (দান কিরেত পািরেব;  
 

(খ) িশ�িটেক েfফতার কিরবার জন  েfফতাির পেরায়ানা জাির কিরেত পািরেব;  
 

(গ) িশ�িটেক িশ�-আদালেত বা থানায় হািজর হইবার জন  িলিখত েনািটশ (দান কিরেত 

পািরেব;  
 

(ঘ) রা�পে+র আইনজীবীর িনকট সংিmh িশ�র িব�ে^ িবচার (ি"য়া আর> কিরবার 

জন  নিথ ে(রণ কিরেত পািরেব;  

 



 

(ঙ) িশ�িটেক (ত িয়ত (িতSােন ে(রেণর জন  আেদশ (দান কিরেত পািরেব; অথবা  
 

(চ) এই আইেনর অধীন অন  েকান আেদশ (দান কিরেত পািরেব@ 
     
     
   
জািমনজািমনজািমনজািমন, ইত ািদইত ািদইত ািদইত ািদ  

  

৫২@ (১) েফৗজদাির কায4িবিধসহ বা আপাততঃ বলব� অন  েকান আইন বা এই আইেনর 

অন  েকান িবধােন িভb:প যাহা িকছুই থাকুক না েকন, েকান িশ�েক েfফতার কিরবার 

পর এই আইেনর অধীন মুি1 (দান বা িবক_ পHায় ে(রণ করা অথবা তা�+িণকভােব 

আদালেত হািজর করা স>বপর না হইেল িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4া িশ�িটেক, ে+Tমত, 

তাহার মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবত4মােন ত}াবধানকারী অিভভাবক বা 

কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা, ে+Tমত, বিধ4ত পিরবােরর সদস  বা 

(েবশন কম4কত4ার ত}াবধােন শত4 ও জামানত সােপে+, অথবা, শত4 ও জামানত ব তীত 

জািমেন মুি1 (দান কিরেত পািরেবন@  
 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন েকান িশ�েক জািমেন মুি1 (দােনর ে+েT সংিmh অপরাধ 

জািমনেযাগ  বা জািমন অেযাগ  িক না তাহা িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4া িবেবচনায় লইেবন 

না@  
 

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা িকছুই থাকুক না েকন, অপরােধর (কৃিত ��তর বা ঘৃণ  

(কৃিতর হইেল বা জািমন (দান করা হইেল উহা িশ�র সেব4া�ম �ােথ4র পিরপHী হইেল 

বা জািমন (দান করা হইেল সংিmh িশ� েকান কুখ াত অপরাধীর সাহচয4 লাভ কিরেত 

পাের বা ৈনিতক িবপেদর সlুখীন হইেত পাের বা জািমন (দান করা হইেল ন ায় িবচােরর 

উেeশ  ব াহত হইবার আশ§া থািকেল িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4া সংিmh িশ�েক জািমন 

বা মুি1 (দান কিরেবন না@ 
 

(৪) েfফতারকৃত িশ�েক উপ-ধারা (৩) এর অধীন জািমেন মুি1 (দান করা না হইেল 

িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4া, েfফতােরর পর আদালেত উপRাপেনর জন  (েয়াজনীয় �মণ 

সময় ব তীত, ২৪ (চিববশ) ঘ�ার মেধ  সংিmh িশ�েক িনকটR িশ�-আদালেত হািজর 

কিরবার ব বRা fহণ কিরেবন@ 
 

(৫) থানা হইেত জািমন(া? হয় নাই এমন েকান িশ�েক িশ�-আদালেত উপRাপন করা 

হইেল িশ�-আদালত তাহােক জািমন (দান কিরেব বা িনরাপদ Rােন বা িশ� উbয়ন 

েকেj আটক রািখবার আেদশ (দান কিরেব@ 

 

     
     
   
আইেনর সংNেশ4 আইেনর সংNেশ4 আইেনর সংNেশ4 আইেনর সংNেশ4 

আসা িশ� স[েক4 আসা িশ� স[েক4 আসা িশ� স[েক4 আসা িশ� স[েক4 

অবিহত কিরবার অবিহত কিরবার অবিহত কিরবার অবিহত কিরবার 

দািয়Vদািয়Vদািয়Vদািয়V  

  

৫৩@ েকান ব ি1 যিদ যুি1সGতভােব িবrাস কেরন েয, েকান িশ� অপরাধমূলক ঘটনার 

িশকার বা েকান অপরােধর সা+ী তাহা হইেল িতিন উহা িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4া, 

(েবশন কম4কত4া বা সমাজকম4ীেক অবিহত কিরেবন এবং উ1 ে+েT সংিmh িশ�িবষয়ক 

পুিলশ কম4কত4া, (েবশন কম4কত4া বা সমাজকম4ী উ1 িশ�র সািব4ক িনরাপ�ার িবষেয় 

 



(েয়াজনীয় ব বRা fহণ কিরেবন@  
     
     
   
আইেনর সংNেশ4 আইেনর সংNেশ4 আইেনর সংNেশ4 আইেনর সংNেশ4 

আসা িশ�র ে+েT আসা িশ�র ে+েT আসা িশ�র ে+েT আসা িশ�র ে+েT 

িবেশষ ব বRা ও িবেশষ ব বRা ও িবেশষ ব বRা ও িবেশষ ব বRা ও 

সুর+াসুর+াসুর+াসুর+া  

  

৫৪@ (১) িবচার (ি"য়ার সকল পয4ােয় আইেনর সংNেশ4 আসা িশ�র ময4াদার (িত �^া 

(দশ4ন, পািরপািr4ক অবRা, বয়স, িলG এবং অ+মতা ও পিরপ¨তার িবষয়সমূহ িবেবচনায় 

লইেত হইেব@  
 

(২) িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4া কতৃ4ক িবেশষ িশ�বা]ব পিরেবেশ আইেনর সংNেশ4 

আসা িশ�র সা+া�কার fহণ কিরেত হইেব :  
 

তেব শত4 থােক েয, েমেয় িশ�র ে+েT উ1 িশ�র মাতা-িপতা অথবা তাহােদর অবত4মােন 

ত}াবধায়ক অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা বিধ4ত 

পিরবােরর সদস  এবং (েবশন কম4কত4ার, যাহােদর উপিRিতেত িশ� সা+া�কার (দােন 

রািজ থােক বা �া|�েবাধ কের, উপিRিতেত একজন মিহলা পুিলশ কম4কত4া কতৃ4ক 

সা+া�কার fহণ কিরেত হইেব@  
 
 
 

(৩) আইেনর সংNেশ4 আসা িশ�র সেব4া�ম �াথ4 িবেবচনা কিরয়া িশ�র সুর+া ও 

েগাপনীয়তা িনিzত কিরবার জন  িশ�-আদালত িন9বিণ4ত এক বা একািধক পদে+প fহণ 

কিরবার িনিম� আেদশ (দান কিরেত পািরেব, যথা :  
 

(ক) িবচার (ি"য়ার সিহত সংিmh আইেনর সংNেশ4 আসা িশ�র সকল তথ  েগাপন রাখা 

এবং এমন েকান তথ  (কাশ না করা, যাহার মাধ েম সংিmh িশ�িটেক শনা1 করা যায়; 
 

(খ) সা+  (দানকারী িশ�র ছিব বা ৈদিহক বণ4না েগাপন কিরবার উেদ াগ fহণ অথবা 

িশ�র +িত (িতেরাধ কিরবার জন , (াপ তা সােপে+, িন9বিণ4ত প^িতেত িশ�র সা+  

fহণ করা:- 
 

(অ) পদ4ার আড়ােল;  
 

(আ) �নািনর পূেব4 িশ�-সা+ীর িভিডওকৃত সা+  fহেণর মাধ েম, তেব উ1 ে+েT সা+  

fহণকােল আসামীপে+র আইনজীবীর উপিRিত এবং সংিmh িশ�েক েজরা কিরবার সুেযাগ 

(দান কিরেত হইেব;  
 

(ই) একজন েযাগ তাস[b ও উপযু্1 মধ Rতাকারীর মাধ েম;  
 

(ঈ) 8ারব^ (Camera Trial) অিধেবশন পিরচালনার মাধ েম; বা 
 

(উ) িভিডও িলংেকজ প^িত চালু হইেল উ1 প^িতেত; 
 

(গ) আসামীর উপিRিতেত িশ� সা+  (দােন অসlিত Dাপন কিরেল বা যিদ এই:প 

 



(তীয়মান হয় েয, উ1 ব ি1র উপিRিতেত িশ�িট সত  কথা বিলেত বাধাf� হইেত পাের, 

তাহা হইেল আসামীেক সামিয়কভােব পুিলেশর েহফাজেত আদালত পিরত ােগর আেদশ 

(দান করা; তেব উ1 ে+েT আসামী পে+র আইনজীবীেক আদালত কে+ উপিRত 

থািকেত এবং িশ�েক (� কিরবার সুেযাগ (দান কিরেত হইেব;  
 

(ঘ) িশ�র সা+  fহেণর সময় িবরিতর সুেযাগ (দান করা; 
 

(ঙ) িশ�র বয়স ও পিরপ¨তার সিহত সাম�স পূণ4 িদন ও তািরেখ �নািনর সময়সূিচ 

িনধ4ারণ করা; এবং 
 

(চ) মামলার সা+ী বা িভকিটম িহসােব সা+  (দানকােল, সা+  (দােনর পূেব4 ও পের 

িশ�েক তাহার অিভভাবকসহ (েয়াজনীয় িনরাপ�া (দান করা; বা  
 

(ছ) িশ�র সেব4া�ম �াথ4 এবং আসামীর অিধকার িবেবচনায় আিনয়া আদালত েযই:প 

িবেবচনা কিরেব, েসই:প অন  েকান প^িত অবলwন করা@ 
 

(৪) উপ-ধারা (৩) এ যাহা িকছুই থাকুক না েকন, আইেনর সংNেশ4 আসা িশ�র সেব4া�ম 

�াথ4 িবেবচনা কিরয়া িশ�র সুর+া িনিzত কিরবার জন  িশ�-আদালত প^িত 

িনধ4ারণপূব4ক িবক_ প^িতেত িবেরাধ মীমাংসার জন  আেদশ (দান কিরেত পািরেব@ 
     
     

  
স?ম অধ ায়স?ম অধ ায়স?ম অধ ায়স?ম অধ ায় 

আইনগত (িতিনিধV ও সহায়তাআইনগত (িতিনিধV ও সহায়তাআইনগত (িতিনিধV ও সহায়তাআইনগত (িতিনিধV ও সহায়তা  

   
আইনগত আইনগত আইনগত আইনগত 

(িতিনিধV(িতিনিধV(িতিনিধV(িতিনিধV, ইত ািদইত ািদইত ািদইত ািদ 

  

৫৫@ (১) আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশ� এবং আইেনর সংNেশ4 আসা িশ�র পে+ 

আইনগত (িতিনিধV ব তীত েকান আদালত েকান মামলার িবচার কায4 পিরচালনা কিরেব 

না@ 
 

(২) িশ� তাহার আইনগত (িতিনিধেক িনেজর ভাষায় এবং, ে+Tমত, ব াখ াকারীর সাহােয  

(েয়াজনীয় মতামত (দান কিরবার অিধকার সংর+ণ কিরেব@  
 

(৩) িশ�র মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবত4মােন ত}াবধানকারী অিভভাবক বা 

কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা, ে+Tমত, বিধ4ত পিরবােরর সদস  কতৃ4ক 

েকান আইনজীবী িনেয়াগ করা না হইেল অথবা মাতা-িপতা অথবা তাহােদর অবত4মােন 

ত}াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা বিধ4ত 

পিরবােরর সদস  না থািকেল অথবা আইনজীবী িনেয়ােগর আিথ4ক সামথ4  না থািকেল, িশ�-

আদালত েজলা আইনগত সহায়তা (দান কিমিট বা, ে+Tমত, সুি(ম েকাট4’ এর 

তািলকাভু1 বা প ােনলভু1 আইনজীবীগেণর মধ  হইেত একজন উপযু1 আইনজীবীেক 

মামলার কায4"ম পিরচালনার জন  দািয়V (দান কিরবার লে+  আইনগত সহায়তা (দান 

আইন, ২০০০ এবং উহার অধীন (ণীত িবিধমালা, (িবধানমালা ও নীিতমালা অনুসাের 

যথাযথ ব বRা fহণ কিরেব@ 

 

     



     
   
আইনগত (িতিনিধর আইনগত (িতিনিধর আইনগত (িতিনিধর আইনগত (িতিনিধর 

উপিRিতউপিRিতউপিRিতউপিRিত 

  

৫৬@ (১) ধারা ৫৫ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন িশ�র পে+ িনযু1 আইনজীবীেক সংিmh 

মামলার সকল �নানীেত অবশ ই হািজর থািকেত হইেব এবং যুি1সGত েকান কারেণ িতিন 

মামলা পিরচালনা কিরেত অপরাগ হইেল উ1 অপারগতার কারণসহ িবষয়িট িলিখতভােব, 

যুি1সGত সমেয়, তাহার (িতিনিধ, িশ�র মাতা-িপতা অথবা তাহােদর উভেয়র অবত4মােন 

ত}াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা ে+Tমত, 

বিধ4ত পিরবােরর সদস  বা (েবশন কম4কত4ার মাধ েম সংিmh আদালতেক অবিহত কিরেত 

হইেব@  
 

(২) েকান আইনজীবী উপ-ধারা (১) এর অধীন তাহার অপরাগতার িবষয়িট আদালতেক 

অবিহত কিরেল, উ1 ে+েT একজন নূতন আইনজীবী িনযু1 না হওয়া পয4%, সংিmh 

মামলার �নািন Rিগত থািকেব :  
 

তেব শত4 থােক েয, নূতন আইনজীবী িনেয়ােগর ে+েT সংিmh েজলা’র েজলা আইনগত 

সহায়তা কিমিট েকান"েমই ৩০ (িTশ) িদেনর অিতির1 সময় অিত"া% কিরেব না@ 
 

(৩) িশ�র পে+ িশ�র মাতা-িপতা অথবা তাহােদর উভেয়র অবত4মােন ত}াবধানকারী 

অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা, ে+Tমত, বিধ4ত পিরবােরর 

সদস  কতৃ4ক আইনজীবী িনেয়াগ করা হইেল সংিmh আইনজীবীেক সংিmh মামলার সকল 

�নািনেত অবশ ই হািজর থািকেত হইেব :  
 

তেব শত4 থােক েয, সংিmh আইনজীবী, (েয়াজেন, যুি1সGত কারেণ, িশ� আদালেতর 

অনুমিত সােপে+, মামলার �নানী হইেত অব াহিত যািচেত পািরেবন@ 

 

     
     
   
অপয4া? আইনগত অপয4া? আইনগত অপয4া? আইনগত অপয4া? আইনগত 

(িতিনিধV ও (িতিনিধV ও (িতিনিধV ও (িতিনিধV ও 

অসদাচরণঅসদাচরণঅসদাচরণঅসদাচরণ 

  

৫৭@ িশ�র পে+ িনেয়াগ(া? আইনজীবী যুি1সGত কারণ ব তীত বারংবার আদালেত 

অনুপিRত থািকেল বা মামলা পিরচালনায় তাহার সুNh গািফলিত পিরলি+ত হইেল িশ�-

আদালত তাহােক উ1 মামলা পিরচালনার দািয়V হইেত অব াহিত (দান কিরয়া িবষয়িট 

অসদাচরণ গেণ  যথাযথ আইনগত ব বRা fহেণর জন  েজলা আইনগত সহায়তা (দান 

কিমিটর েচয়ারম ানেক এবং, ে+Tমত, বাংলােদশ বার কাউি�ল ও সংিmh আইনজীবী 

সিমিতেক িনেদ4শনা (দান কিরেব এবং উ1:প িনেদ4শনার আেলােক গৃহীত ব বRা 

স[েক4 আদালতেক িনেদ4শনা (দােনর তািরখ হইেত অনিধক ৩০ (িTশ) িদেনর মেধ  

অবিহত কিরবার িবষয়িট উেXখ কিরেব@  

 

     
     
   
সুর+ামূলক সুর+ামূলক সুর+ামূলক সুর+ামূলক 

পদে+পপদে+পপদে+পপদে+প  
  

৫৮@ িবচার (ি"য়ার েযেকান পয4ােয় আইেনর সংNেশ4 আসা িশ� বা, ে+Tমত, আইেনর 

সিহত সংঘােত জিড়ত িশ�র +িতর স>াবনা রিহয়ােছ বিলয়া (তীয়মান হইেল সংিmh 

িশ�র ত}াবধানকারী কতৃ4প+ উ1 িশ�র জন  িন9বিণ4ত িনরাপ�ামূলক ব বRা fহণ 

কিরেব, যথা :- 

 



 

(ক) সংিmh িশ�র সিহত অিভযু1 ব ি1র সরাসির সা+া� পিরহার করা;  
 

(খ) পুিলশ বা অন  সংRার মাধ েম সংিmh িশ�র িনরাপ�া িবধান এবং উ1 িশ� েকাথায় 

অবRান কিরেতেছ তাহা েগাপন রাখা;  
 

(গ) আদালত বা পুিলেশর িনকট সংিmh িশ�র এবং, (েয়াজেন, িশ�র পিরবােরর 

সদস েদর সকল পয4ােয় যেথাপযু1 িনরাপ�ার জন  আেবদন করা@ 
     
     

  
অhম অধ ায়অhম অধ ায়অhম অধ ায়অhম অধ ায় 

িশ� িশ� িশ� িশ� উbয়ন েকj এবং (ত িয়ত (িতSানউbয়ন েকj এবং (ত িয়ত (িতSানউbয়ন েকj এবং (ত িয়ত (িতSানউbয়ন েকj এবং (ত িয়ত (িতSান  

   
িশ� উbয়ন েকj িশ� উbয়ন েকj িশ� উbয়ন েকj িশ� উbয়ন েকj 

(িতSা ও (ত য়ন(িতSা ও (ত য়ন(িতSা ও (ত য়ন(িতSা ও (ত য়ন 

  

৫৯@ (১) সরকার, িবচার (ি"য়ায় আটকােদশ(া? িশ� এবং িবচােরর আওতাধীন িশ�র 

আবাসন, সংেশাধন ও উbয়েনর লে+, িলGেভেদ, (েয়াজনীয় সংখ ক িশ� উbয়ন েকj 

(িতSা ও র+ণােব+ণ কিরেব@ 
 

(২) উপ-ধারা (১) এর (াসিGকতােক +ু{ না কিরয়া সরকার, েযেকান সময়, উহার েযেকান 

ইনি�িটউট বা (িতSানেক িশ� অপরাধীেদরেক অবRােনর জন  উপযু1 মেম4 (ত য়ন 

কিরেত পািরেব@  
 

(৩) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন (িতিSত বা, ে+Tমত, উপ-ধারা (২) এর অধীন 

(ত িয়ত (িতSােন আগত ও অবRানরত িশ�েদর আবাসন, সংেশাধন, উbয়ন, র+ণােব+ণ 

এবং পিরচালনার িনিম� নীিতমালা (ণয়ন বা, সময় সময়, পিরপT জাির কিরেব@ 

 

     
     
   
েবসরকাির উেদ ােগ েবসরকাির উেদ ােগ েবসরকাির উেদ ােগ েবসরকাির উেদ ােগ 

(ত িয়ত (িতSান(ত িয়ত (িতSান(ত িয়ত (িতSান(ত িয়ত (িতSান 
  

৬০@ সরকার, সরকাির েগেজেট (Dাপন 8ারা, েকান ব ি1, (িতSান বা সংRােক িবিধ 8ারা 

িনধ4ািরত প^িত বা নীিতমালার আেলােক, এই আইেনর উেeশ পূরণকে_ (ত িয়ত (িতSান 

িহসােব েবসরকাির (িতSান Rাপন ও পিরচালনা কিরবার লে+ , িনধ4ািরত শত4পূরণ 

সােপে+, অনুমিত (দান কিরেত পািরেব@  

 

     
     
   
ৈবধ (ত য়নপT ৈবধ (ত য়নপT ৈবধ (ত য়নপT ৈবধ (ত য়নপT 

ব তীত (িতSান ব তীত (িতSান ব তীত (িতSান ব তীত (িতSান 

পিরচালনার দLপিরচালনার দLপিরচালনার দLপিরচালনার দL   

৬১@ ৈবধ (ত য়নপT ব তীত ধারা ৬০ এ উিXিখত েকান (িতSান পিরচালনা করা বা িবিধ 

8ারা িনধ4ািরত শত4 পূরণ কিরেত ব থ4 েকান (ত িয়ত (িতSােনর পিরচালনা অব াহত রাখা 

এই আইেনর অধীন অপরাধ িহসােব গণ  হইেব এবং উ1:প অপরােধর জন  সংিmh 

(িতSােনর মািলক, পিরচালক বা কম4কত4া ৫ (পাঁচ) মাস পয4% কারাদL বা ৫০,০০০ 

(পnাশ হাজার) টাকা অথ4দেL দিLত হইেবন@  

 

     
     
   
(ত িয়ত (িতSােন (ত িয়ত (িতSােন (ত িয়ত (িতSােন (ত িয়ত (িতSােন   ৬২@ ধারা ৫৯ এবং ৬০ এর অধীন সরকাির বা, ে+Tমত, েবসরকািরভােব (িতিSত ও  



অবRানরত িশ�েদর অবRানরত িশ�েদর অবRানরত িশ�েদর অবRানরত িশ�েদর 

িবষেয় অিধদ?রেক িবষেয় অিধদ?রেক িবষেয় অিধদ?রেক িবষেয় অিধদ?রেক 

অবিহতকরণঅবিহতকরণঅবিহতকরণঅবিহতকরণ 

পিরচািলত (েত ক (িতSান (িতিট িশ�র নাম, িলG, বয়স ও উ1 (িতSােন িশ�েক fহণ 

কিরবার কারণসহ fহেণর তািরখ, িবিধ 8ারা িনধ4ািরত ফরেম িলিপব^ কিরয়া, অিধদ?রেক 

(িত মােসর ১৫ তািরেখর মেধ  অবিহত কিরেব এবং অিধদ?েরর চািহদা অনুযায়ী অন ান  

সকল তথ  অিধদ?রেক সরবরাহ কিরেত বাধ  থািকেব@  
     
     
   
পিরচয4ার নূ নতম পিরচয4ার নূ নতম পিরচয4ার নূ নতম পিরচয4ার নূ নতম 

মানদL মানদL মানদL মানদL 

((((Minimum 
Standards of 
Care) 

  

৬৩@ (১) সরকার, সময় সময়, অিফস আেদশ বা িনেদ4শনা জািরর মাধ েম (ত িয়ত 

(িতSােন অবRানরত িশ�েদর যথাযথ পিরচয4ার জন  নূ নতম মানদL িনধ4ারণ কিরেব এবং 

(ত িয়ত (িতSানসমূহ উ1 আেদশ বা িনেদ4শনা অনুযায়ী পিরচয4ার নূ নতম মানদL বজায় 

রািখেব@ 
 

(২) (ত িয়ত (িতSােন অবRানরত িশ�েদর অপরােধর মাTা, ধরণ ও বয়স িবেবচনায় 

লইয়া িবিভb ে�িণেত িবভ1 কিরয়া রািখেত হইেব : 
 

তেব শত4 থােক েয, উিXিখত ে�িণ িবভােগর সময় িবেশষভােব ল+  রািখেত হইেব েযন, ৯ 

(নয়) ব�সেরর ঊেo4র েকান িশ�র সিহত ১০ (দশ) ব�সেরর এবং ১০ (দশ) ব�সেরর 

ঊেo4র েকান িশ�র সিহত ১২ (বার) ব�সেরর ঊেo4র িশ�েক একেT একই কে+ এবং 

ে©াের রাখা না হয়;  
 

আরও শত4 থােক েয, ১২ (বার) ব�সর এবং তদুo4 বয়েসর বয়k িশ�র ে+েT অপরােধর 

মাTা, িশ�র বাড়% শারীিরক কাঠােমা, সবলতা, ইত ািদ িবষয় িবেবচনায় লইয়া তাহােদর 

আবাসেনর িবষয়িট সতক4ভােব েখয়াল রািখেত হইেব এবং, যতদূর স>ব, তাহােদর পৃথক 

পৃথক কে+ রািখবার ব বRা কিরেত হইেব@  
 

(৩) দLিবিধর ধারা ৮২ এর উেeশ পূরণকে_ ৯ (নয়) ব�সর বয়েসর কম বয়সী েকান 

িশ�েক েকান (ত িয়ত (িতSােন রাখা যাইেব না :  
 

তেব শত4 থােক েয, েকান কারেণ ৯ (নয়) ব�সর বয়েসর কম বয়সী অিভভাবকহীন েকান 

িশ�েক েকাথাও পাওয়া েগেল তাহােক অিধদ?র বা উহার িনকটR েকান কায4ালেয় ে(রণ 

কিরেত হইেব এবং অিধদ?র িবষয়িট সংিmh েবােড4র েগাচরীভূত করতঃ সংিmh িশ�েক 

সুিবধাবিnত িশ� গেণ , ে+Tমত, ধারা ৮৪ বা ধারা ৮৫ এর িবধান অনুযায়ী পরবত4ী 

(েয়াজনীয় ব বRা fহণ কিরেব@ 
 

(৪) (ত িয়ত (িতSানসমূহ, উ1 (িতSােন অবRানকারী, (েত ক িশ�র সেব4া�ম �াথ4 র+া 

এবং তাহােদর সাব4+িণক পয4েব+ণ, মানিবক আচরণ এবং যেথাপযু1 িশ+াসহ কািরগরী 

িশ+া িনিzত কিরেব@ 

 

     
     
   
সরকার বা উহার সরকার বা উহার সরকার বা উহার সরকার বা উহার 

(িতিনিধ কতৃ4ক (িতিনিধ কতৃ4ক (িতিনিধ কতৃ4ক (িতিনিধ কতৃ4ক 
  

৬৪@ সরকার বা ত$ কতৃ4ক +মতা(া? েকান (িতিনিধ এবং অিধদ?েরর মহাপিরচালক বা 

ত$ কতৃ4ক অনুমিত(া? েকান ব ি1 বা (িতSান, দা?িরক বা িবেশষ েকান (েয়াজেন তথ   



(ত িয়ত (িতSান (ত িয়ত (িতSান (ত িয়ত (িতSান (ত িয়ত (িতSান 

পিরদশ4নপিরদশ4নপিরদশ4নপিরদশ4ন 

সংfেহর উেeেশ , েযেকান (ত িয়ত (িতSান পিরদশ4ন কিরেত পািরেব এবং (া? তেথ র 

িভি�েত (েয়াজনীয় ব বRা fহেণর জন  সরকারেক পরামশ4 (দান কিরেত পািরেব@  
     
     
   
িবিভb (িতSােনর িবিভb (িতSােনর িবিভb (িতSােনর িবিভb (িতSােনর 

মেধ  Rানা%রমেধ  Rানা%রমেধ  Rানা%রমেধ  Rানা%র 
  

৬৫@ অিধদ?র, িবেশষ (েয়াজেন, একিট িশ�েক এক (ত িয়ত (িতSান হইেত অন  

(ত িয়ত (িতSােন Rানা%েরর আেদশ (দান কিরেত পািরেব@   

     
     
   
অন  (িতSােন অন  (িতSােন অন  (িতSােন অন  (িতSােন 

হ�া%রহ�া%রহ�া%রহ�া%র    

৬৬@ েকান (িতSােনর (ত িয়ত ময4াদা েলাপ পাইেল এই আইেনর িবধানাবলী সােপে+ 

অিধদ?েরর মহাপিরচালেকর আেদশ"েম উ1 (িতSােন অবRানরত িশ�েদর অন  েকান 

(ত িয়ত (িতSােন বদিল বা Rানা%র করা যাইেব@  
 

     
     
   
সরকােরর সরকােরর সরকােরর সরকােরর 

(ত য়নপT (ত য়নপT (ত য়নপT (ত য়নপT 

(ত াহােরর +মতা(ত াহােরর +মতা(ত াহােরর +মতা(ত াহােরর +মতা 

  

৬৭@ েকান (ত িয়ত (িতSান উ1 (িতSােন অবRানরত িশ�েদর যথাযথ পিরচয4ার জন , 

ধারা ৬৩ এর অধীন, সরকার কতৃ4ক িনধ4ািরত পিরচয4ার নূ নতম মানদL বজায় রািখেত ব থ4 

হইেল, সরকার উ1 (িতSােনর (িত েনািটশ জাির কিরয়া েনািটেশ উিXিখত তািরখ হইেত 

সংিmh (ত য়ন (ত াহার করা হইল মেম4 েঘাষণা কিরেত পািরেব:  
 
 
 

তেব শত4 থােক েয, এই:প েনািটশ জািরর পূেব4, (ত য়নপT েকন (ত াহার করা হইেব না 

তাহার কারণ দশ4াইবার জন  সংিmh (ত িয়ত (িতSােনর ব বRাপকেক যুি1সGত সুেযাগ 

(দান কিরেত হইেব@  

 

     
     
   
িশ�র ওপর িশ�র ওপর িশ�র ওপর িশ�র ওপর 

িজlাদােরর িনয়qণিজlাদােরর িনয়qণিজlাদােরর িনয়qণিজlাদােরর িনয়qণ 

  

৬৮@ এই আইেনর িবধানাবলীর অধীন েকান ব ি1 বা (ত িয়ত (িতSােনর ত}াবধােন 

েকান িশ�েক েসাপদ4 করা হইেল উ1 ব ি1 বা (িতSান উ1 িশ�েক তাহার মাতা-িপতার 

ন ায় িনয়qণ, সুর+া, য�-পিরচয4া ও উbয়ন িনিzত কিরবার জন  দায়ী থািকেবন এবং 

সংিmh িশ�র মাতা-িপতা বা অন  েকান ব ি1 দাবী করা সে}ও িশ�-আদালত বা েবাড4 বা 

অন  েকান আদালত কতৃ4ক িনধ4ািরত সময় পয4% িশ�িটেক অব াহতভােব তাহার ত}াবধােন 

রািখেবন@  

 

     
     
   
পলাতক িশ� পলাতক িশ� পলাতক িশ� পলাতক িশ� 

স[েক4 করণীয়স[েক4 করণীয়স[েক4 করণীয়স[েক4 করণীয় 

  

৬৯@ (১) আপাতত বলব� অন  েকান আইন এবং এই আইেনর অন ান  িবধােন িভb:প 

যাহা িকছুই থাকুক না েকন, েকান পুিলশ কম4কত4া (ত িয়ত (িতSান অথবা েয ব ি1র 

ত}াবধােন থািকবার জন  িশ�েক িনেদ4শ (দান করা হইয়ািছল, তাহার ত}াবধান হইেত 

েকান িশ� পলায়ন কিরেল উ1 পলাতক িশ�েক িবনা পেরায়ানায় েfফতার কিরেত 

পািরেবন এবং উ1 িশ�র েকান অপরাধ নিথভু1 না কিরয়া বা তাহার িব�ে^ পৃথক 

মামলা দােয়র না কিরয়া তাহােক সংিmh (িতSান বা ব ি1র িনকট েফরত পাঠাইেবন : 

 



 

তেব শত4 থােক েয, এই:প পলাতক হইবার কারেণ উ1 িশ� েকান অপরাধ কিরয়ােছ 

বিলয়া গণ  হইেব না@ 
 

(২) উপ-ধারা (১) এ উিXিখত পলাতক েকান িশ�েক েfফতার করা হইেল তাহােক সংিmh 

(িতSান বা ব ি1র িনকট েফর� (দােনর পূব4 পয4% িনরাপদ Rােন রািখেত হইেব@  
     
     

  
নবমনবমনবমনবম অধ ায়অধ ায়অধ ায়অধ ায় 

িশ� সং"া%িশ� সং"া%িশ� সং"া%িশ� সং"া% িবেশষ অপরাধসমূেহর দLিবেশষ অপরাধসমূেহর দLিবেশষ অপরাধসমূেহর দLিবেশষ অপরাধসমূেহর দL  

   
িশ�র (িত িশ�র (িত িশ�র (িত িশ�র (িত 

িনSুরতার দLিনSুরতার দLিনSুরতার দLিনSুরতার দL  

  

৭০@ েকান ব ি1 যিদ তাহার েহফাজেত, দািয়েV বা পিরচয4ায় থাকা েকান িশ�েক আঘাত, 

উ�পীড়ন, অবেহলা, বজ4ন, অরি+ত অবRায় পিরত াগ ব ি1গত পিরচয4ার কােজ ব বহার বা 

অশালীনভােব (দশ4ন কের এবং এই:পভােব আঘাত, উ�পীড়ন, অবেহলা, বজ4ন, পিরত াগ 

ব ি1গত পিরচয4া বা (দশ4েনর ফেল উ1 িশ�র অেহতুক দুেভ4াগ সৃিh হয় বা �ােR র 

এই:প +িত হয়, যাহােত সংিmh িশ�র দৃিhশি1 বা �বণশি1 নh হয়, শরীেরর েকান 

অG বা ইিjেয়র +িত হয় বা েকান মানিসক িবকৃিত ঘেট, তাহা হইেল িতিন এই আইেনর 

অধীন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ  হইেব এবং উ1 অপরােধর জন  িতিন অনিধক ৫ 

(পাঁচ) ব�সর কারাদL অথবা অনিধক ১ (এক) ল+ টাকা অথ4দL অথবা উভয় দেL দিLত 

হইেবন@  

 

     
     
   
িশ�েক িভ+াবৃি�েত িশ�েক িভ+াবৃি�েত িশ�েক িভ+াবৃি�েত িশ�েক িভ+াবৃি�েত 

িনেয়ােগর দLিনেয়ােগর দLিনেয়ােগর দLিনেয়ােগর দL  

  

৭১@ েকান ব ি1 যিদ েকান িশ�েক িভ+ার উেeেশ  িনেয়াগ কেরন বা েকান িশ�র 8ারা 

িভ+া করান অথবা িশ�র েহফাজত, ত}াবধান বা েদখা�নার দািয়েV িনেয়ািজত েকান 

ব ি1 যিদ েকান িশ�েক িভ+ার উেeেশ  িনেয়াগদােন (�য়দান কেরন বা উ�সাহ (দান 

কেরন বা িভ+ার উেeেশ  (দান কেরন, তাহা হইেল িতিন এই আইেনর অধীন অপরাধ 

কিরয়ােছন বিলয়া গণ  হইেব এবং উ1 অপরােধর জন  িতিন অনিধক ৫ (পাঁচ) ব�সর 

কারাদL অথবা অনিধক (এক) ল+ টাকা অথ4দL অথবা উভয় দেL দিLত হইেবন@  

 

     
     
   
িশ�র দািয়েV িশ�র দািয়েV িশ�র দািয়েV িশ�র দািয়েV 

থাকাকােল েনশাf� থাকাকােল েনশাf� থাকাকােল েনশাf� থাকাকােল েনশাf� 

হইবার দLহইবার দLহইবার দLহইবার দL    

৭২@ িশ�র েদখা�নার দািয়েV থাকাকােল েকান ব ি1েক যিদ (কাশ  Rােন েনশাf� 

অবRায় পাওয়া যায় এবং এই কারেণ যিদ িতিন িশ�িটর যথাযথ ত}াবধান কিরেত অসমথ4 

হন, তাহা হইেল িতিন এই আইেনর অধীন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ  হইেব এবং উ1 

অপরােধর জন  িতিন অনিধক ১ (এক) ব�সর কারাদL অথবা অনিধক ৫০ (পnাশ) 

হাজার টাকা অথ4দL অথবা উভয় দেL দিLত হইেবন@  

 

     
     
   
িশ�েক িশ�েক িশ�েক িশ�েক 

েনশাf�কারী েনশাf�কারী েনশাf�কারী েনশাf�কারী 
  

৭৩@ যিদ েকান ব ি1 অসুRতা বা অন  েকান জ�রী কারেণ উপযু1 েযাগ তাস[b 

ডা1ােরর আেদশ ব তীত েকান িশ�েক েনশাf�কারী মাদকdব  বা ঔষধ (দান কের বা  



মাদকdব  িকংবা মাদকdব  িকংবা মাদকdব  িকংবা মাদকdব  িকংবা 

িবপ�নক ঔষধ িবপ�নক ঔষধ িবপ�নক ঔষধ িবপ�নক ঔষধ 

(দােনর দL(দােনর দL(দােনর দL(দােনর দL  

করায়, তাহা হইেল িতিন এই আইেনর অধীন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ  হইেব এবং 

উ1 অপরােধর জন  িতিন অনিধক ৩ (িতন) ব�সর কারাদL অথবা অনিধক ১ (এক) ল+ 

টাকা অথ4দL অথবা উভয় দেL দিLত হইেবন@  
     
     
   
মাদকdব  িকংবা মাদকdব  িকংবা মাদকdব  িকংবা মাদকdব  িকংবা 

িবপ�নক ঔষধ িবপ�নক ঔষধ িবপ�নক ঔষধ িবপ�নক ঔষধ 

িব"েয়র Rানসমূেহ িব"েয়র Rানসমূেহ িব"েয়র Rানসমূেহ িব"েয়র Rানসমূেহ 

(েবেশর (েবেশর (েবেশর (েবেশর 

অনুমিতদােনর দLঅনুমিতদােনর দLঅনুমিতদােনর দLঅনুমিতদােনর দL  

  

৭৪@ যিদ েকান ব ি1 েকান িশ�েক মাদক বা িবপ�নক ঔষধ িব"েয়র Rােন লইয়া যায় 

অথবা এই:প Rােনর �}ািধকারী, মািলক বা দািয়V(া? ব ি1 যিদ েকান িশ�েক অনু:প 

Rােন (েবেশর অনুমিত (দান কের অথবা েকান ব ি1 যিদ অনু:প Rােন েকান িশ�র 

গমেনর কারণ সৃিh কেরন, তাহা হইেল সংিmh ব ি1 এই আইেনর অধীন অপরাধ 

কিরয়ােছন বিলয়া গণ  হইেব এবং উ1 অপরােধর জন  িতিন অনিধক ৩ (িতন) ব�সর 

কারাদL অথবা অনিধক ১ (এক) ল+ টাকা অথ4দL অথবা উভয় দেL দিLত হইেবন@  

 

     
     
   
িশ�েক বািজ ধিরেত িশ�েক বািজ ধিরেত িশ�েক বািজ ধিরেত িশ�েক বািজ ধিরেত 

বা ঋণ fহেণ বা ঋণ fহেণ বা ঋণ fহেণ বা ঋণ fহেণ 

উসকািন (দােনর উসকািন (দােনর উসকািন (দােনর উসকািন (দােনর 

দLদLদLদL  
  

৭৫@ যিদ েকান ব ি1 েমৗিখকভােব, িলিখত শ  8ারা, েকান (কার ইিGত 8ারা বা অন  

েকানভােব েকান িশ�েক েকান বািজ ধিরেত বা পণ রািখেত অথবা েকান বািজ বা 

পণিভি�ক েলনেদেন অংশfহণ কিরেত বা েশয়ার লইেত উসকািন (দান কের বা (দােনর 

েচhা কের অথবা অনু:পভােব েকান িশ�েক ঋণ fহণ কিরেত বা ঋণ fহণমূলক 

েলনেদেন অংশfহণ কিরেত উসকািন (দান কের, তাহা হইেল উ1 ব ি1 এই আইেনর 

অধীন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ  হইেব এবং উ1 অপরােধর জন  িতিন অনিধক ২ 

(দুই) ব�সর কারাদL অথবা অনিধক ৫০ (পnাশ) হাজার টাকা অথ4দL অথবা উভয় দেL 

দিLত হইেবন@  

 

     
     
   
িশ�র িনকট হইেত িশ�র িনকট হইেত িশ�র িনকট হইেত িশ�র িনকট হইেত 

dব ািদ ব]ক fহণ dব ািদ ব]ক fহণ dব ািদ ব]ক fহণ dব ািদ ব]ক fহণ 

বা "য় কিরবার দLবা "য় কিরবার দLবা "য় কিরবার দLবা "য় কিরবার দL   

৭৬@ েকান ব ি1 েকান িশ�র িনকট হইেত েকান dব , তাহা উ1 িশ�র প+ হইেত বা 

অন  েকান ব ি1র প+ হইেত (েদয় হউক না েকন, ব]ক fহণ কিরেল উহা এই 

আইেনর অধীন অপরাধ িহসােব গণ  হইেব এবং উ1 অপরােধর জন  সংিmh ব ি1 

অনিধক ১ (এক) ব�সর কারাদL অথবা অনিধক ২৫ (পঁিচশ) হাজার টাকা অথ4দL অথবা 

উভয় দেL দিLত হইেবন@  

 

     
     
   
িশ�েক েযৗনপXীেতিশ�েক েযৗনপXীেতিশ�েক েযৗনপXীেতিশ�েক েযৗনপXীেত 

থািকবার থািকবার থািকবার থািকবার 

অনুমিতদােনর দLঅনুমিতদােনর দLঅনুমিতদােনর দLঅনুমিতদােনর দL  

  

৭৭@ (১) ৪ (চার) ব�সেরর অিধক বয়েসর েকান িশ�েক েযৗনপXীেত বাস কিরেত িকংবা 

গমনাগমন কিরেত সুেযাগ বা অনুমিত (দান করা যাইেব না :  
 

তেব শত4 থােক েয, ৪ (চার) ব�সর বয়স অিত"া% হইবার পর সংিmh কতৃ4প+ উ1 

িশ�েক সুিবধাবিnত িশ� গণ "েম, ে+Tমত, ধারা ৮৪ বা ধারা ৮৫ এর অধীন (েয়াজনীয় 

ব বRা fহেণর জন  অিধদ?ের বা উহার িনকটR কায4ালেয় ে(রেণর ব বRা কিরেবন@ 
 

(২) েকান ব ি1 উপ-ধারা (১) এর িবধান লªন কিরেল উহা এই আইেনর অধীন অপরাধ 

 



িহসােব গণ  হইেব এবং উ1 অপরােধর সিহত সংিmh ব ি1 অনিধক ২ (দুই) ব�সর 

কারাদL অথবা অনিধক ৫০ (পnাশ) হাজার টাকা অথ4দL অথবা উভয় দেL দিLত 

হইেবন@ 
     
     
   
িশ�েক অসিশ�েক অসিশ�েক অসিশ�েক অস����    পেথ পেথ পেথ পেথ 

পিরচালনা করােনা পিরচালনা করােনা পিরচালনা করােনা পিরচালনা করােনা 

বা কিরেত বা কিরেত বা কিরেত বা কিরেত 

উউউউ����সাহদােনর দLসাহদােনর দLসাহদােনর দLসাহদােনর দL 

  

৭৮@ (১) েকান ব ি1 েকান িশ�র (কৃত দািয়Vস[b হইয়া বা তাহার ত}াবধানকারী 

হইয়া তাহােক অস� পেথ পিরচািলত কিরেল িকংবা েযৗনবৃি�েত (বৃ� কিরেল বা ত�ন  

উ�সাহ (দান কিরেল অথবা �ামী ব তীত অন  েকান ব ি1র সিহত তাহার েযৗন সGম 

করাইেল বা ত�ন  উ�সাহ (দান কিরেল, উহা এই আইেনর অধীন অপরাধ িহসােব গণ  

হইেব এবং উ1 অপরােধর জন  সংিmh ব ি1 অনিধক ৫ (পাঁচ) ব�সর কারাদL অথবা 

অনিধক ১ (এক) ল+ টাকা অথ4দL অথবা উভয় দেL দিLত হইেবন@  
 

(২) েকান ব ি1র নািলেশর পিরে(ি+েত যিদ আদালেতর িনকট (তীয়মান হয় েয, েকান 

িশ� তাহার মাতা-িপতা অথবা তাহােদর উভেয়র অবত4মােন ত}াবধানকারী অিভভাবক বা 

কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা, ে+Tমত, বিধ4ত পিরবােরর সদেস র 

Dাতসাের বা অDাতসাের অস� পেথ পিরচািলত হইেতেছ বা েযৗনবৃি�েত িল? হইবার 

ঝুঁিকর সlুখীন হইেতেছ, তাহা হইেল আদালত এই:প িশ�র িবষেয় উপযু1 সতক4তা 

অবলwন এবং তদারিক কিরবার জন  একিট মুচেলকা স[াদন কিরেত, ে+Tমত, সংিmh 

মাতা-িপতা, ত}াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃ4প+, আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা বিধ4ত 

পিরবােরর সদস েক িনেদ4শ (দান কিরেত পািরেব@  
 

[ব াখ া: এই ধারার উেeেশ  েসই ব ি1 েকান িশ�েক অস� পেথ বা েযৗনবৃি�েত 

পিরচািলত করাইয়ােছন বা ত�ন  উ�সাহ (দান কিরয়ােছন বিলয়া গণ  হইেবন, যিদ উ1 

ব ি1 িশ�িটেক েকান েযৗনকম4ী িকংবা �h চিরT বিলয়া Dাত ব ি1র সিহত বাস কিরেত 

বা তাহার অধীন চাকুিরেত িনেয়ািজত হইেত বা থািকেত Dাতসাের অনুমিত (দান কিরয়া 

থােকন@] 

 

     
     
   
িশ�র 8ারা িশ�র 8ারা িশ�র 8ারা িশ�র 8ারা 

আেZয়াc বা অৈবধ আেZয়াc বা অৈবধ আেZয়াc বা অৈবধ আেZয়াc বা অৈবধ 

ও িনিষ^ বস� বহন ও িনিষ^ বস� বহন ও িনিষ^ বস� বহন ও িনিষ^ বস� বহন 

এবং সqাসী কায4 এবং সqাসী কায4 এবং সqাসী কায4 এবং সqাসী কায4 

সংঘটেনর দLসংঘটেনর দLসংঘটেনর দLসংঘটেনর দL    

৭৯@ (১) যিদ েকান ব ি1 েকান িশ�র 8ারা আেZয়াc বা অৈবধ ও িনিষ^ বস� বহন 

করান বা পিরবহন করান, তাহা হইেল সংিmh ব ি1 এই আইেনর অধীন অপরাধ 

কিরয়ােছন বিলয়া গণ  হইেব এবং উ1 অপরােধর জন  িতিন অনিধক ৩ (িতন) ব�সর 

কারাদL অথবা অনিধক ১ (এক) ল+ টাকা অথ4দL অথবা উভয় দেL দিLত হইেবন@ 
 

(২) েকান ব ি1 িশ�র (কৃত দািয়Vস[b বা ত}াবধানকারী ইউক, বা না হউক, েকান 

িশ�েক সqাস িবেরাধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ এ 

উিXিখত েকান সqাসী কােয4 িনেয়ািজত কিরেল বা ব বহার কিরেল িতিন �য়ং উ1 সqাসী 

কায4 সংঘটেনর অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ  হইেব এবং ত�ন  িতিন উ1 ধারায় 

উিXিখত দেL দিLত হইেবন@  

 

     



     
   
িশ�েক েশাষেণর িশ�েক েশাষেণর িশ�েক েশাষেণর িশ�েক েশাষেণর 

দLদLদLদL  

  

৮০@ (১) িশ�-আদালত কতৃ4ক িশ�র িজlাদার, র+ণােব+ণকারী, (িতপালেনর দািয়V(া? 

ব ি1 বা অন  েকান ব ি1 যিদ েকান িশ�েক ভৃেত র চাকরী বা �ম আইন, ২০০৬ এর 

িবধান েমাতােবক েকান কারখানা িকংবা অন  (িতSােন কােজ িনেয়ােগর কথা বিলয়া 

হ�গত কের, িক� কায4তঃ িশ�েক িনজ �ােথ4 েশাষণ কের, আটকাইয়া রােখ অথবা তাহার 

উপাজ4ন েভাগ কের, তাহা হইেল উহা এই আইেনর অধীন অপরাধ িহসােব গণ  হইেব এবং 

উ1 অপরােধর জন  সংিmh ব ি1 অনিধক ২ (দুই) ব�সর কারাদL অথবা অনিধক ৫০ 

(পnাশ) হাজার টাকা অথ4দL অথবা উভয় দেL দিLত হইেবন@  
 

(২) িশ�-আদালত কতৃ4ক িশ�র িজlাদার, র+ণােব+ণকারী বা (িতপালেনর দািয়V(া? 

ব ি1 বা অন  েকান ব ি1 যিদ েকান িশ�েক ভৃেত র চাকুরী বা �ম আইন, ২০০৬ এর 

িবধান েমাতােবক েকান কারখানা িকংবা অন  (িতSােন কােজ িনেয়ােগর কথা বিলয়া 

হ�গত কের, িক� কায4তঃ িশ�েক অস� পেথ চািলত কের বা েযৗনকম4 িকংবা নীিত-গিহ4ত 

েকান কােজ িল? হইবার ঝুঁিকর সlুখীন কের, তাহা হইেল উহা এই আইেনর অধীন 

অপরাধ িহসােব গণ  হইেব এবং উ1 অপরােধর জন  সংিmh ব ি1 অনিধক ৫ (পাঁচ) 

ব�সর কারাদL অথবা অনিধক ১ (এক) ল+ টাকা অথ4দL অথবা উভয় দেL দিLত 

হইেবন@ 
 

(৩) েকান ব ি1 উপ-ধারা (১) বা (২) এ উিXিখত প^িতেত েশািষত বা কােজ লাগােনা 

িশ�র �েমর ফল েভাগ কিরেল অথবা ৈনিতকতা িবেরাধী িবেনাদেনর কােজ িশ�েক 

ব বহার কিরেল িতিন সংিmh দু«েম4র সহায়তার জন  দায়ী হইেবন@ 

 

     
     
   
সংবাদ মাধ ম কতৃ4ক সংবাদ মাধ ম কতৃ4ক সংবাদ মাধ ম কতৃ4ক সংবাদ মাধ ম কতৃ4ক 

েকান েগাপন তথ  েকান েগাপন তথ  েকান েগাপন তথ  েকান েগাপন তথ  

(কােশর দL(কােশর দL(কােশর দL(কােশর দL  

  

৮১@ (১) এই আইেনর অধীন িবচারাধীন েকান মামলা বা িবচার কায4"ম স[েক4 ি(� বা 

ইেলকpিনক মাধ ম অথবা ই�ারেনেটর মাধ েম েকান িশ�র �ােথ4র পিরপHী এমন েকান 

(িতেবদন, ছিব বা তথ  (কাশ করা যাইেব না, যাহার 8ারা িশ�িটেক (ত + বা 

পেরা+ভােব শনা1 করা যায়@  
 

(২) েকান ব ি1 উপ-ধারা (১) এর িবধান লªন কিরেল উহা এই আইেনর অধীন অপরাধ 

িহসােব গণ  হইেব এবং উ1 অপরােধর জন  সংিmh ব ি1 অনিধক ১ (এক) ব�সর 

কারাদL অথবা অনিধক ৫০ (পnাশ) হাজার টাকা অথ4দL অথবা উভয় দেL দিLত 

হইেবন@ 
 

(৩) েকান েকা[ানী, সিমিত, সংRা বা (িতSান উপ-ধারা (১) এর িবধান লªন কিরেল 

সংিmh েকা[ানী, সিমিত, সংRা বা (িতSােনর িনব]ন অনিধক ২ (দুই) মােসর জন  

Rিগত রাখাসহ উহােক অনিধক ২ (দুই) ল+ টাকা জিরমানা আেরাপ করা যাইেব@ 

 

     
     
   
িশ�েক পলায়েন িশ�েক পলায়েন িশ�েক পলায়েন িশ�েক পলায়েন   ৮২@ েকান ব ি1, Dাতসাের (ত + বা পেরা+ভােব, (ত িয়ত (িতSান, িনরাপদ Rান বা  



সহায়তার দLসহায়তার দLসহায়তার দLসহায়তার দL  িবক_ পHার দািয়V(া? ব ি1র ত}াবধান হইেত েকান িশ�েক,- 
 

(ক) পলায়ন কিরেত সাহায  কিরেল বা (লু¬ কিরেল; অথবা  
 

(খ) পলায়ন কিরবার পর আ�য় (দান কিরেল, লুকাইয়া রািখেল বা পুনরায় উ1 Rান বা 

ব ি1র িনকট (ত াবত4ন কিরেত বাধা (দান কিরেল বা বাধা (দােন সাহায  কিরেল,-  
 

িতিন এই আইেনর অধীন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ  হইেব এবং উ1 অপরােধর জন  

সংিmh ব ি1 অনিধক ১ (এক) ব�সর কারাদL অথবা অনিধক ৫০ (পnাশ) হাজার টাকা 

অথ4দL অথবা উভয় দেL দিLত হইেবন@ 
     
     
   
িমথ া তথ  িমথ া তথ  িমথ া তথ  িমথ া তথ  (দােনর (দােনর (দােনর (দােনর 

+িতপূরণ+িতপূরণ+িতপূরণ+িতপূরণ 

  

৮৩@ েকান ব ি1 এই আইেনর অধীন েকান মামলার কায4"েম েকান আদালেত েকান 

িশ�র স[েক4 যিদ এমন েকান তথ  (কাশ কেরন যাহা িমথ া, িবরি1কর বা তু| 

(কৃিতর তাহা হইেল আদালত, (েয়াজনীয় তদ% সােপে+ কারণ িলিপব^ কিরয়া, যাহার 

িবপে+ উ1 তথ  (দান করা হয় তাহার অনুকূেল ২৫ (পঁিচশ) হাজার টাকার ঊেo4 

েযেকান পিরমাণ অথ4 +িতপূরণ বাবদ (দান কিরবার জন  সংিmh তথ  (দানকারীর (িত 

িনেদ4শ (দান কিরেত এবং অনাদােয় অনিধক ৬ (ছয়) মাস িবনা�ম কারাদL (দান 

কিরেত পািরেব :  
 

তেব শত4 থােক েয, +িতপূরণ (দােনর আেদশ (দােনর পূেব4, তথ  (দানকারীর িব�ে^ 

েকন +িতপূরণ (দান কিরবার আেদশ (দান করা হইেব না ত$ মেম4 কারণ দশ4াইবার জন  

েনািটশ (দান কিরেত হইেব এবং তথ  (দানকারী েকান কারণ (দশ4ন কিরেল তাহা 

িবেবচনায় লইেত হইেব@  

 

     
     

  
দশম অধ ায়দশম অধ ায়দশম অধ ায়দশম অধ ায় 

িবক_ পিরচয4ািবক_ পিরচয4ািবক_ পিরচয4ািবক_ পিরচয4া, ইত ািদইত ািদইত ািদইত ািদ  

   
িবক_ পিরচয4া িবক_ পিরচয4া িবক_ পিরচয4া িবক_ পিরচয4া 

((((alternative 
care) 

  

৮৪@ (১) সুিবধাবিnত িশ� এবং আইেনর সংNেশ4 আসা িশ�, যাহােদর িবেশষ সুর+া, 

য�-পিরচয4া ও উbয়ন িনিzত করা (েয়াজন, তাহােদর পািরবািরক, সামািজক, সাংkৃিতক, 

আিথ4ক, নৃতাি}ক, মন�ািVক ও িশ+াগত পটভূিম িবেবচনাপূব4ক, সািব4ক কল াণ ও 

সেব4া�ম �াথ4 িনিzতকে_, িবক_ পিরচয4ার (alternative care) উেদ াগ fহণ করা যাইেব: 
 

তেব শত4 থােক েয, িবক_ পিরচয4ায় ে(রেণর পূেব4 ধারা ৯২ অনুযায়ী িশ�র যাচাই 

(assessment) সং"া% পূণ4াG (িতেবদন িবেবচনা কিরেত হইেব@ 
 

(২) িবক_ পিরচয4ার উপায় ও ধরন িনধ4ারণ কিরবার সময় িশ�র মাতা-িপতার সিহত 

পুনঃএকীকরেণর (re-integration) িবষয়িটেক অfািধকারিভি�েত িবেবচনা কিরেত হইেব : 
 

তেব শত4 থােক েয, মাতা-িপতার মেধ  িববাহ িবে|দ ঘিটয়া থািকেল বা অন  েকান কারেণ 

 



তাহারা পৃথকভােব বসবাস কিরেল, যতদূর স>ব, িশ�র মতামতেক (াধান  (দানপূব4ক, 

মাতা-িপতার মেধ  েয েকান একজেনর সিহত পুনঃএকীকরণ কিরেত হইেব : 
 

আরও শত4 থােক েয, িশ�র মতামতেক (াধান  (দােনর পূেব4 মাতা-িপতার পৃথকভােব 

বসবােসর কারণসহ তাহােদর চািরিTক ৈবিশh  স[েক4 িনিzত হইেত হইেব@  
 

(৩) উপ-ধারা (২) এর িবধান অনুযায়ী মাতা-িপতার সিহত পুনঃএকীকরণ স>ব না হইেল, 

বিধ4ত পিরবােরর সিহত পুনঃএকীকরণ করা যাইেব, অথবা মাতা-িপতার অবত4মােন 

ত}াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা অন  েকান 

উপযু1 ব ি1র িনকট সমাজিভি�ক একীকরেণর (community based integration) 

উেeেশ  ে(রণ করা যাইেব@ 
 

(৪) উপ-ধারা (২) ও (৩) এ উিXিখতভােব ব বRা fহণ করা স>ব না হইেল সংিmh 

িশ�েক ধারা ৮৫ েত উিXিখত েকান (িতSােন ে(রণ করা যাইেব@ 
 

(৫) উপ-ধারা (২) এ যাহা িকছুই থাকুক না েকন, েকান যুি1সGত কারেণ যিদ এই:প 

(তীয়মান হয় েয, িশ�র মাতা-িপতা িশ�েক েকান অৈনিতক বা েবআইনী েকান কােজ 

িনেয়ািজত কিরেত পাের তাহা হইেল, উ1 মাতা-িপতার উ1:প অবRা পিরবত4ন না হওয়া 

পয4% সমেয়র জন , িশ�েক ধারা ৮৫ েত উিXিখত েকান (িতSােন ে(রণ কিরেত হইেব 

এবং িশ�িটেক যাহােত তাহার মাতা-িপতার সিহত পুনঃএকীকরণ করা যায় ত$ লে+  

সরকার সংিmh মাতা-িপতােক পুনব4াসেনর কায4করী ব বRা fহণ কিরেব@  
 
 
 

(৬) িবক_ পিরচয4ার (ি"য়া, প^িত ও আনুষিGক িবষয়াবলী িবিধ 8ারা িনধ4ািরত হইেব@ 
     
     
   
সুিবধাবিnত সুিবধাবিnত সুিবধাবিnত সুিবধাবিnত 

িশ�েদর জন  িশ�েদর জন  িশ�েদর জন  িশ�েদর জন  

(ািতSািনক পিরচয4া(ািতSািনক পিরচয4া(ািতSািনক পিরচয4া(ািতSািনক পিরচয4া 

  

৮৫@ সুিবধাবিnত েয সকল িশ�র জন  ধারা ৮৪ এর উপ-ধারা (২) ও (৩) অনুযায়ী মাতা-

িপতােকিjক পিরচয4া বা অ-(ািতSািনক পিরচয4া িনিzত করা যাইেব না, অিধদ?র, 

এতদুেeেশ  সরকার (ণীত নীিতমালার আেলােক, িন9:প (িতSােনর মাধ েম তাহােদর 

জন  (ািতSািনক পিরচয4া িনিzত কিরেব, যথা : 
 

(ক) সরকাির িশ� পিরবার; 
 

(খ) েছাটমিণ িনবাস; 
 

(গ) দুঃR িশ�েদর (িশ+ণ ও পুনব4াসন েকj;  
 

(ঘ) সরকাির আ�য় েকj; এবং  
 

(ঙ) সরকার কতৃ4ক িনধ4ািরত অন ান  (িতSান@ 

 

     



     
   
িবক_ পিরচয4া িবক_ পিরচয4া িবক_ পিরচয4া িবক_ পিরচয4া 

িনধ4ারণকারীিনধ4ারণকারীিনধ4ারণকারীিনধ4ারণকারী 
  

৮৬@ িশ� কল াণ েবাড4 বা (েবশন কম4কত4া িশ�র সেব4া�ম �াথ4 িবেবচনায় আিনয়া িশ�র 

জন  সবচাইেত উপযু1 পিরচয4ার উপায় িনধ4ারণ কিরেবন@   

     
     
   
অিধদ?র কতৃ4ক অিধদ?র কতৃ4ক অিধদ?র কতৃ4ক অিধদ?র কতৃ4ক 

িবক_ পিরচয4া িবক_ পিরচয4া িবক_ পিরচয4া িবক_ পিরচয4া 

ব বRা (িতSাব বRা (িতSাব বRা (িতSাব বRা (িতSা 

  

৮৭@ অিধদ?র এই আইেনর অধীন িবক_ পিরচয4ার িনিম� িন9:প ব বRা fহণ কিরেব, 

যথা :- 
 

(ক) িশ�র যথাযথ পিরচয4া িনিzত কিরবার জন  তাহার মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র 

অবত4মােন ত}াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা, 

ে+Tমত, বিধ4ত পিরবােরর সদস েক কাউে�িলংসহ (েয়াজনীয় আিথ4ক ও অন ান  সহায়তা 

(দােনর জন  (ক_ বা কম4সূিচ fহণ;  
 

(খ) িশ�র বৃি�মূলক (িশ+ণ, জীিবকা অজ4েনর উপায় িনধ4ারণ এবং মাতা-িপতার সিহত 

পুনঃএকীকরেণর লে+  কাউে�িলংসহ যথাযথ ও যুি1সGত পদে+প fহণ;  
 

(গ) দফা (ক) এবং (খ) েত বিণ4ত িবষয়সমূেহর বা�ব অবRা ও তথ ািদ স[েক4 িনিzত 

হইবার জন  িবিধ 8ারা িনধ4ািরত প^িতেত মিনটিরং এর ব বRা fহণ@ 
 

(ঘ) এই আইেনর উেeশ  পূরণকে_ (াসিGক অন  েযেকান পদে+প fহণ@ 

 

     
     
   
িবক_ পিরচয4ার িবক_ পিরচয4ার িবক_ পিরচয4ার িবক_ পিরচয4ার 

েময়াদ ও অনুসরণেময়াদ ও অনুসরণেময়াদ ও অনুসরণেময়াদ ও অনুসরণ 
(Follow-up) 

  

৮৮@ (১) িশ�র সেব4া�ম �াথ4 সংর+েণ িবক_ পিরচয4ার েময়াদ �_ বা দীঘ4েময়ািদ হইেত 

পািরেব@ 
 

(২) (েবশন কম4কত4া িশ� এবং তাহার পিরবােরর অিভমত িবেবচনায় লইয়া গৃহীত িবক_ 

পিরচয4া িনিদ4h িবরিতেত পুনিব4েবচনা কিরেবন@ 
 

(৩) িনিদ4h িবরিতেত পুনিব4েবচনার অংশ িহসােব (েবশন কম4কত4া িশ�র িবক_ পিরচয4া 

িনয়িমত পিরদশ4ন কিরেবন এবং, ে+Tমত, েজলা বা উপেজলা িশ�কল াণ েবাড4 বা 

অিধদ?রেক উ1 িবষেয় অবিহত কিরেবন@ 
 

(৪) উপ-ধারা (২) এ উিXিখত পুনিব4েবচনার ওপর িভি� কিরয়া (েবশন কম4কত4া 

(েয়াজেন, এই আইেনর অধীন অন  েকান যথাযথ ব বRা fহেণর িবষয় িবেবচনার জন  

অিধদ?েরর িনকট সুপািরশ কিরেত পািরেবন@ 

 

     
     
   
সুিবধাবিnত িশ�সুিবধাবিnত িশ�সুিবধাবিnত িশ�সুিবধাবিnত িশ� 

  
৮৯@ (১) এই আইেনর উেeশ  পূরণকে_, িন9বিণ4ত িশ�গণ সুিবধাবিnত িশ� িহসােব 

গণ  হইেব, যথা:- 
 

 



(ক) েয িশ�র মাতা-িপতার েযেকান একজন বা উভয় মৃতু বরণ কিরয়ােছ; 
 

(খ) আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবকহীন িশ�; 
 

(গ) িনিদ4h েকান গৃহ বা আবাসRলহীন এবং জীবনধারেণর জন  দৃশ মান অবলwনহীন 

েকান িশ�;  
 

(ঘ) িভ+াবৃি� বা িশ�র মGেলর পিরপHী েকান কােয4 িল? িশ�;  
 

(ঙ) কারােভাগরত মাতা-িপতার ওপর িনভ4রশীল বা কারােভাগরত মাতার সিহত কারাগাের 

অবRানরত িশ�;  
 

(চ) েযৗন িনয4াতন বা হয়রািনর িশকার িশ�;  
 

(ছ) েযৗনবৃি� বা সমাজিবেরাধী বা রা�িবেরাধী কােয4 িনেয়ািজত েকান ব ি1 বা অপরাধীর 

বাসRান বা কম4Rেল অবRানকারী বা গমনাগমনকারী িশ�;  
 

(জ) েয েকান ধরেনর (িতব]ী িশ�;  
 

(ঝ) মাদক বা অন  েকান কারেণ অ�াভািবক আচরণগত সমস াযু1 িশ�; 
 

(ঞ) অস� সেG পিতত বা ৈনিতক অব+েয়র সlুখীন হইেত পাের অথবা অপরাধ জগেত 

(েবেশর ঝুঁিকর সlুখীন িশ�;  
 

(ট) বি�েত বসবাসকারী িশ�; 
 

(ঠ) রা�া-ঘােট বসবাসকারী গৃহহীন িশ�;  
 

(ড) িহজড়া িশ�;  
 

(ঢ) েবেদ ও হিরজন িশ�; 
 

(ণ) এইচআইিভ-এই স এ আ"া% (infected) বা +িতf� (affected) িশ�; অথবা 
 

(ত) িশ�-আদালত বা েবাড4 কতৃ4ক িবেবিচত েকান িশ�, যাহার িবেশষ সুর+া, য�-পিরচয4া 

ও উbয়ন িনিzত করা (েয়াজন@ 
 

(২) সরকার সুিবধাবিnত িশ�র িবেশষ সুর+া, য�-পিরচয4া ও উbয়ন িনিzত কিরবার 

লে+ , িবিধ 8ারা িনধ4ািরত প^িতেত, (েয়াজনীয় পদে+প fহণ কিরেত পািরেব@ 
     
     
   
ব ি1 বা সংRা ব ি1 বা সংRা ব ি1 বা সংRা ব ি1 বা সংRা 

কতৃ4ক িশ�েক কতৃ4ক িশ�েক কতৃ4ক িশ�েক কতৃ4ক িশ�েক 
  

৯০@ (১) েকান ব ি1 বা সংRা সুিবধাবিnত িশ�, আইেনর সংNেশ4 আসা িশ� বা 

আইেনর সিহত সংঘাত জিড়ত িশ�েক বা, ে+Tমত, এত$ সং"া% েকান সংবাদ (া?  



ে(রণে(রণে(রণে(রণ, ইত ািদইত ািদইত ািদইত ািদ হইেল, উ1 ব ি1 বা সংRা সংিmh িশ�েক বা উ1 সংবাদ- 
 

(ক) িনকটR থানায়, (েবশন কম4কত4া বা সমাজকম4ীর িনকট ে(রণ কিরেবন; অথবা 
 

(খ) অিধদ?র বা উহার িনকটR কায4ালেয় ে(রণ কিরেবন@  
 

(২) (েবশন কম4কত4া বা সমাজকম4ী সুিবধাবিnত িশ�, আইেনর সংNেশ4 আসা িশ� বা 

আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশ�েক বা, ে+Tমত, এত$ সং"া% েকান সংবাদ (া? 

হইেল, উ1:প (াি? সং"া% তথ  িবিধ 8ারা িনধ4ািরত ফরেম িলিপব^ কিরেবন এবং- 
 

(ক) আইেনর সংNেশ4 আসা িশ� ও আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশ�েক বা, ে+Tমত, 

উহার সংবাদ সংিmh থানার িশ�িবষয়ক পুিলশ কত4কত4ার িনকট ে(রণ কিরেবন; এবং 
 

(খ) সুিবধাবিnত িশ�েক বা, ে+Tমত, উহার সংবাদ অিধদ?র বা উহার িনকটR কায4ালেয় 

ে(রণ কিরেবন@ 
 

(৩) অিধদ?র বা উহার েকান কায4ালয় সুিবধাবিnত িশ�, আইেনর সংNেশ4 আসা িশ� বা 

আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশ�েক বা, ে+Tমত, এত$ সং"া% েকান সংবাদ (া? 

হইেল, উ1:প (াি? সং"া% তথ  িবিধ 8ারা িনধ4ািরত ফরেম িলিপব^ কিরেব এবং-  
 

(ক) আইেনর সংNেশ4 আসা িশ� ও আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশ�েক বা, ে+Tমত, 

উহার সংবাদ সংিmh থানার িশ�িবষয়ক পুিলশ কত4কত4ার িনকট ে(রণ কিরেব; এবং 
 

(খ) সুিবধাবিnত িশ�র িবষেয়, ে+Tমত, ধারা ৮৪ এবং ধারা ৮৫ এর িবধান অনুযায়ী 

(েয়াজনীয় ব বRা fহণ কিরেব@ 
     
     
   
পুিলশ কতৃ4ক পুিলশ কতৃ4ক পুিলশ কতৃ4ক পুিলশ কতৃ4ক 

িশ�েক ে(রণিশ�েক ে(রণিশ�েক ে(রণিশ�েক ে(রণ 

  

৯১@ (১) েকান পুিলশ কম4কত4া সুিবধাবিnত িশ�, আইেনর সংNেশ4 আসা িশ� বা 

আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশ�েক বা, ে+Tমত, এত$ সং"া% েকান সংবাদ (া? 

হইেল, উ1 পুিলশ কম4কত4া সংিmh িশ�েক সংিmh থানার িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4ার 

িনকট ে(রণ কিরেবন@ 
 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন েকান িশ�েক (া? হইেল িশ�িবষয়ক পুিলশ কম4কত4া 

আইেনর সংNেশ4 আসা িশ� এবং আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশ�র ে+েT এই 

আইেনর িবধান অনুযায়ী ব বRা fহণ কিরেবন এবং সুিবধাবিnত িশ�র ে+েT, ে+Tমত, 

ধারা ৮৪ এবং ধারা ৮৫ এর িবধান অনুযায়ী, (েয়াজনীয় ব বRা fহেণর জন  তাহােক 

অিধদ?র বা উহার িনকটR কায4ালেয় ে(রণ কিরেবন@ 

 

     
     
   
িশ�র যাচাই িশ�র যাচাই িশ�র যাচাই িশ�র যাচাই 

((((Assessment)  
  

৯২@ (১) এই আইেনর অধীন (া? িশ�েক ধারা ৮৫ েত উিXিখত (িতSান বা অন  েকান 

‘ িনরাপদ Rােন’ রািখয়া (েবশন কম4কত4া বা সমাজকম4ী, িবিধ 8ারা িনধ4ািরত প^িতেত,  



যাচাই কিরেবন এবং তাহার সামিfক উbয়ন িনিzতকে_ এই আইেনর িবধান অনুযায়ী 

(েয়াজনীয় ব বRা fহণ কিরেবন।  
 

(২) (েবশন কম4কত4া বা সমাজকম4ী িশ�র (কৃত অবRাসহ িশ�র মাতা-িপতা এবং 

তাহােদর উভেয়র অবত4মােন ত}াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা 

ৈবধ অিভভাবক বা, ে+Tমত, বিধ4ত পিরবােরর সদস েক খঁুিজয়া বািহর কিরেবন@ 
     
     
   
িশ�কল াণ েবাড4িশ�কল াণ েবাড4িশ�কল াণ েবাড4িশ�কল াণ েবাড4----এ এ এ এ 

তথ  উপRাপনতথ  উপRাপনতথ  উপRাপনতথ  উপRাপন  

  

৯৩@ (১) িশ�র সেব4া�ম �াথ4 িনিzতকে_ (েবশন কম4কত4া উহার িনকট রি+ত ও (া? 

সকল তথ  িনয়িমতভােব েবাড4’এর সদস -সিচেবর মাধ েম সংিmh িশ�কল াণ েবাড4-এ 

উপRাপন কিরেবন এবং উহার একিট অনুিলিপ অিধদ?েরর মহাপিরচালক বরাবের ে(রণ 

কিরেবন@ 
 

(২) েজলা এবং, ে+Tমত, উপেজলা িশ�কল াণ েবাড4 উপ-ধারা (১) এর অধীন (া? তথ  

পয4ােলাচনা কিরেব এবং িশ�র সািব4ক কল াণােথ4 সংিmh কতৃ4প+েক সুপািরশ (দান 

কিরেব@ 

 

     
     
   
েবাড4 কতৃ4ক েবাড4 কতৃ4ক েবাড4 কতৃ4ক েবাড4 কতৃ4ক িশ�িশ�িশ�িশ�----

আদালেত ে(রণআদালেত ে(রণআদালেত ে(রণআদালেত ে(রণ 

  

৯৪@ (১) েকান িশ�র সেব4া�ম �ােথ4 তাহােক তাহার মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র 

অবত4মােন ত}াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃ4প+ অথবা আইনানুগ বা ৈবধ অিভভাবক বা, 

ে+Tমত, বিধ4ত পিরবােরর সদস  বা িশ�িটর পিরচয4া ও িনয়qেণর দািয়েV িনেয়ািজত অন  

েকান ব ি1র িনকট হইেত অপসারণ করা (েয়াজন মেম4 েবাড4’ এর িনকট (তীয়মান 

হইেল, েবাড4 িবষয়িট স[েক4 ব বRা fহেণর জন  উহা িশ�-আদালেত ে(রণ কিরেত 

পািরেব@ 
 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন েকান িবষয় িশ�-আদালেত ে(রণ করা হইেল এবং 

ত$ ে(ি+েত েকান িশ�েক িশ�-আদালেত হািজর করা হইেল, উ1 আদালত সংিmh 

তথ ািদ পরী+া কিরয়া উহার সারমম4 িলিপব^ কিরেব এবং িবষয়িটর অিধকতর তদ% 

কিরবার পয4া? কারণ থািকেল তদুেeেশ  তািরখ ধায4 কিরেব@  
 

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন তদে%র জন  ধায4 তািরেখ িশ�-আদালত এই আইেনর অধীন 

েয ব বRা fহণ করা যাইেত পাের উহার পে+ বা িবপে+ সকল (াসিGক সা+  ও �নািন 

fহণ ও িলিপব^ কিরেব এবং িবিধ 8ারা িনধ4ািরত প^িতেত িশ�র পিরচয4ার উপায় 

িনধ4ারণপূব4ক েযই:প যথাথ4 মেন কিরেব েসই:প সময় পয4% িশ�েক িবক_ পিরচয4ায় 

ে(রেণর জন  আেদশ (দান কিরেত পািরেব@ 
 

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন েকান িশ�েক িবক_ পিরচয4ায় ে(রেণর আেদশ (দানকােল 

িশ�-আদালত (েবশন কম4কত4ােক িশ�র কল াণ িনিzত কিরবার এবং িশ�েক স� ও 

কম4ঠ জীবন-যাপেনর সুেযাগ (দান কিরবার শেত4, জামানতসহ বা িবনা জামানেত, আদালত 

 



েযই:প (েয়াজনীয় মেন কিরেব, েসই:প অGীকারনামা স[াদেনর িনেদ4শ (দান কিরেব@ 
 

(৫) এই ধারার িবধান অনুযায়ী িশ�েক িবক_ পিরচয4ায় ে(রণ করা হইেল িশ�-আদালত 

(েবশন কম4কত4ােক উ1:প পিরচয4ার আেদশ যথাযথভােব (িতপািলত হইেতেছ িক না 

তাহা পয4েব+েণর দািয়V (দান কিরেব এবং ত$ িবষেয় ৈTমািসকিভি�েত আদালেত দািখল 

কিরবার জন  িনেদ4শ (দান কিরেব@ 
     
     

  
একাদশ অধ ায়একাদশ অধ ায়একাদশ অধ ায়একাদশ অধ ায় 

িবিবধ িবধানাবলীিবিবধ িবধানাবলীিবিবধ িবধানাবলীিবিবধ িবধানাবলী  

   
িবিধ (ণয়েনর িবিধ (ণয়েনর িবিধ (ণয়েনর িবিধ (ণয়েনর 

+মতা+মতা+মতা+মতা  
  

৯৫@ সরকার এই আইেনর উেeশ  পূরণকে_, সরকাির েগেজেট (Dাপন 8ারা, িবিধ 

(ণয়ন কিরেত পািরেব@   

     
     
   
আইেনর কায4কর আইেনর কায4কর আইেনর কায4কর আইেনর কায4কর 

বা�বায়েন বা�বায়েন বা�বায়েন বা�বায়েন 

সরকােরর দািয়Vসরকােরর দািয়Vসরকােরর দািয়Vসরকােরর দািয়V  

  

৯৬@ সরকার এই আইেনর কায4কর বা�বায়েনর িনিম� (েয়াজনীয় সকল ব বRা fহণ 

কিরেব এবং এত$ িবষেয়, (েয়াজেন, িনেদ4শনা জাির কিরেত পািরেব@   

     
     
   
অNhতা দূরীকরণঅNhতা দূরীকরণঅNhতা দূরীকরণঅNhতা দূরীকরণ  

  

৯৭@ এই আইেনর েকান িবধান কায4কর কিরবার ে+েT েকান অNhতা েদখা িদেল 

সরকার, সরকাির েগেজেট (Dাপন 8ারা, এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত সGিতপূণ4 হওয়া 

সােপে+, উ1:প অNhতা দূর কিরেত পািরেব@  
 

     
     
   
সরল িবrােস কৃত সরল িবrােস কৃত সরল িবrােস কৃত সরল িবrােস কৃত 

কাজকম4 র+ণকাজকম4 র+ণকাজকম4 র+ণকাজকম4 র+ণ  
  

৯৮@ এই আইন বা তদধীন (ণীত িবিধর অধীন সরল িবrােস করা হইয়ােছ বা কিরবার 

উেeশ  িছল বিলয়া িবেবিচত েকান কােয4র জন  েকান ব ি1 +িতf� হইেল িতিন সংিmh 

ব ি1র িব�ে^ েকান েদওয়ানী বা েফৗজদারী মামলা বা অন  েকান (কার আইনগত 

কায4ধারা �জু কিরেত পািরেবন না@  

 

     
     
   
ইংেরজীেত অনূিদত ইংেরজীেত অনূিদত ইংেরজীেত অনূিদত ইংেরজীেত অনূিদত 

পাঠ (কাশপাঠ (কাশপাঠ (কাশপাঠ (কাশ 

  

৯৯@ (১) এই আইন কায4কর হইবার পর সরকার, (েয়াজনেবােধ, সরকাির েগেজেট 

(Dাপন 8ারা, এই আইেনর ইংেরজীেত অনূিদত একিট িনভ4রেযাগ  পাঠ (Authentic 

English Text) (কাশ কিরেত পািরেব@  
 

(২) এই আইেনর বাংলা ও ইংেরজী পােঠর মেধ  িবেরােধর ে+েT বাংলা পাঠ (াধান  

পাইেব@ 

 

     
     
   



রিহতকরণ ও রিহতকরণ ও রিহতকরণ ও রিহতকরণ ও 

েহফাজতেহফাজতেহফাজতেহফাজত 

  

১০০@ (১) এই আইন কায4কর হইবার সেG সেG Children Act, 1974 (Act No. 

XXXIX of 1974), অতঃপর উ1 Act বিলয়া উিXিখত, রিহত হইেব@ 
 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিহত হওয়া সে}ও উ1 Act এর অধীন- 
 

(ক) কৃত কাজ-কম4 বা গৃহীত ব বRা এই আইেনর অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়ােছ বিলয়া 

গণ  হইেব; 
 

(খ) এই আইন কায4কর হইবার তািরেখ অিন¡b কায4ািদ, যতদূর স>ব, এই আইেনর 

িবধান অনুসাের িন¡b কিরেত হইেব; 
 

(গ) িন¡bাধীন মামলার ধারাবািহকতায় (ত িয়ত (িতSােন (certified institute or 

remand home) অবRানরত িশ�র অবRান এই আইেনর িবধান অনুসাের পূেব4র ন ায় 

একই:েপ অব াহত থািকেব; 
 

(ঘ) দােয়রকৃত অিন¡bাধীন মামলাসমূহ েয সকল িকেশার আদালেত িবচারাধীন রিহয়ােছ 

উ1 মামলাসমূহ উ1 িশ�-আদালতসমূেহর মাধ েমই এমনভােব িন¡b কিরেত হইেব েযন 

উ1 Act রিহত ও িবলু? হয় নাই; 
 

(ঙ) (িতিSত িকেশার উbয়ন েকj, িকেশারী উbয়ন েকj বা িনবাসসহ অন ান  সকল 

(িতSান, েয নােমই (িতিSত হউক না েকন, পরবত4ী িনেদ4শ (দান না করা পয4%, 

এমনভােব উহার কায4"ম অব াহত রািখেব েযন উহারা এই আইেনর অধীন (িতিSত বা 

(ত িয়ত হইয়ােছ;  
 

(চ) মাতা-িপতার অবাধ  েকান িশ�েক েকান িশ� উbয়ন েকj বা (ত িয়ত (িতSােন 

আটক রাখা হইেল এবং তাহারা আটকাবRায় থািকেল, েয েময়ােদর জন  তাহােদর আটক 

রাখা হইয়ােছ েসই েময়াদ উ�ীণ4 হইবার সেG সেG তাহািদগেক মাতা-িপতা বা 

অিভভাবেকর িনকট েফরত (দান কিরেত হইেব@ 
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