িশশু আইন,
আইন ২০১৩
( ২০১৩ সেনর ২৪ নং আইন )
[২০ জুন, ২০১৩]

জািতসংঘ িশশু অিধকার সনদ বাস্তবায়েনর িনিমত্ত িবদ মান িশশু আইন রিহতকৰ্েম এতদ্সংকৰ্ান্ত
একিট নূ তন আইন পৰ্ণয়েনর লেক্ষ পৰ্ণীত আইন
েযেহতু জািতসংঘ িশশু অিধকার সনেদ বাংলােদশ পক্ষভুক্ত হইয়ােছ; এবং
েযেহতু উক্ত সনদ এর িবধানাবলী বাস্তবায়েনর িনিমত্ত িবদ মান িশশু আইন রিহতপূ বর্ক উহা পুনঃপৰ্ণয়ন ও সংহত
কিরবার লেক্ষ একিট নূ তন আইন পৰ্ণয়ন করা সমীচীন ও পৰ্েয়াজনীয়;
েসেহতু এতদ্দব্ারা িনম্নরূপ আইন করা হইল:-

পৰ্থম অধ ায়
পৰ্ারিম্ভক
সংিক্ষপ্ত িশেরানাম
এবং পৰ্বতর্ন

১@ (১) এই আইন িশশু আইন, ২০১৩ নােম অিভিহত হইেব@
(২) সরকার, সরকাির েগেজেট পৰ্জ্ঞাপন দব্ারা, েয তািরখ িনধর্ারণ কিরেব, েসই তািরেখ এই
আইন কাযর্কর হইেব@

সংজ্ঞা

২@ িবষয় বা পৰ্সেঙ্গর পিরপন্থী িকছু না থািকেল, এই আইেন(১) ‘অিধদপ্তর’ অথর্ সমাজেসবা অিধদপ্তর;
(২) ‘আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক’ অথর্ এমন েকান ব িক্ত িযিন Guardian and Wards
Act, 1890 (Act No. VIII of 1890) এর section 7 এর অধীেন, িশশুর কল াণােথর্,
আদালত কতৃর্ক িনেয়াগপৰ্াপ্ত বা েঘািষত অিভভাবক (guardian);
(৩) ‘আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশশু (Children in Conflict with the Law)’ অথর্
এমন েকান িশশু েয, দণ্ডিবিধর ধারা ৮২ ও ৮৩ এ িবধান সােপেক্ষ, িবদ মান েকান
আইেনর অধীন েকান অপরােধর দােয় অিভযু ক্ত অথবা িবচাের েদাষী সাব স্ত;
(৪) ‘আইেনর সংস্পেশর্ আসা িশশু (Children in Contact with the Law)’ অথর্ এমন
েকান িশশু, েয িবদ মান েকান আইেনর অধীেন েকান অপরােধর িশকার বা সাক্ষী;

(৫) ‘দণ্ডিবিধ’ অথর্ Penal Code, 1860 (Act No. LV of 1860);

(৬) ‘ধারা’ অথর্ এই আইেনর েকান ধারা;
(৭) ‘িনরাপদ স্থান (Safe Home)’ অথর্ েকান পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠান বা এমন েকান স্থান বা
পৰ্িতষ্ঠান যাহার কতৃর্পক্ষ এই আইেনর অধীন িশশু-আদালত, িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্া,
পৰ্েবশন কমর্কতর্া বা, েক্ষতৰ্মত, অন েকান ব িক্ত বা কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক েপৰ্িরত িশশুেক
িনরাপদ েহফাজেত রািখবার দািয়তব্ পালন কের;
(৮) ‘পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠান’ অথর্ ধারা ৫৯ ও ৬০ এ উিল্লিখত েকান পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠান;
(৯) ‘পৰ্েবশন কমর্কতর্া (Probation Officer)’ অথর্ ধারা ৫ এ উিল্লিখত েকান পৰ্েবশন
কমর্কতর্া;
(১০) ‘েফৗজদারী কাযর্িবিধ’ অথর্ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of
1898);
(১১) ‘বিধর্ত পিরবার (extended family)’ অথর্ দাদা, দাদী, নানা, নানী, চাচা, চাচী, ফুফা,
ফুফু, মামা, মামী, খালা, খালু , ভাই, ভাবী, ভিগ্ন, ভিগ্নপিত বা এইরূপ রক্তসম্পকর্ীয় অথবা
আত্মীয়তার বন্ধেন আবদ্ধ েকান আত্মীেয়র পিরবার;
(১২) ‘িবকল্প পিরচযর্া (alternative care)’ অথর্ ধারা ৮৪ এর অধীন গৃহীত েকান ব বস্থা;
(১৩) ‘িবকল্পপন্থা (diversion)’ অথর্ ধারা ৪৮ এর অধীন গৃহীত েকান ব বস্থা;
(১৪) ‘ব িক্ত’ অেথর্, পৰ্েযাজ েক্ষেতৰ্, েকান েকাম্পানী, সিমিত, সংস্থা বা পৰ্িতষ্ঠানও অন্তভুর্ক্ত
হইেব;
(১৫) ‘েবাডর্’ বা ‘িশশুকল াণ েবাডর্’ অথর্ ধারা ৭, ৮ ও ৯ এর অধীন গিঠত, েক্ষতৰ্মত,
জাতীয় িশশুকল াণ েবাডর্, েজলা িশশুকল াণ েবাডর্ বা উপেজলা িশশুকল াণ েবাডর্;
(১৬) ‘িভক্ষা’ অথর্ েকান ব িক্তর িনকট হইেত অথর্, অন্ন, বস্তৰ্ বা অন েকান দৰ্ব ািদ পৰ্ািপ্ত বা
আদােয়র উেদ্দেশ (ক) েকান িশশুেক পৰ্দশর্ন বা ব বহার কিরয়া পৰ্কাশ স্থােন নাচ, গান, ভাগ গণনা, পিবতৰ্
স্তবক পাঠ অথবা িভন্ন েকান কলা-েকৗশল গৰ্হণ করা, ভান কিরয়া হউক বা না হউক; বা
(খ) েকান িশশুর েদেহ অৈনিতক পৰ্িকৰ্য়ায় ঘা, ক্ষত, আঘাত সৃ িষ্ট করা বা িশশুেক
িবকলাঙ্গতায় পিরণত করা এবং অনু রূপ ঘা, ক্ষত, আঘাত বা িবকলাঙ্গতা পৰ্দশর্ন করা বা
পৰ্দশর্েনর জন অনাবৃ ত রাখা; বা
(গ) মাদকদৰ্ব বা ঔষধ েসবেনর মাধ েম েকান িশশুেক িনেস্তজ বা িনজর্ীব কিরয়া রাখা বা

িভন্ন েকান উপােয় মৃত িহসােব সাজাইয়া রাখা;
(১৭) ‘িশশু’ অথর্ ধারা ৪ এ উিল্লিখত িশশু িহসােব িনধর্ািরত েকান ব িক্ত;
(১৮) ‘িশশু-আদালত’ অথর্ ধারা ১৬ এর অধীন িনধর্ািরত েকান আদালত;
(১৯) ‘িশশুউন্নয়ন েকন্দৰ্’ অথর্ ধারা ৫৯ এর অধীন পৰ্িতিষ্ঠত েকান িশশুউন্নয়ন েকন্দৰ্;
(২০) ‘িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্া’ অথর্ ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (২) এ উিল্লিখত
িশশুিবষয়ক েডস্ক এর দািয়তব্পৰ্াপ্ত পুিলশ কমর্কতর্া;
(২১) ‘সমাজকমর্ী’ অথর্ অিধদপ্তের বা উহার অধীেন কমর্রত ইউিনয়ন সমাজকমর্ী বা েপৗর
সমাজকমর্ী অথবা খালাম্মা, বড়ভাইয়া বা উক্তরূপ সমমােনর েকান কমর্ী, েয নােমই অিভিহত
হউক না েকন, িযিন িশশুেদর েসবাদােনর সিহত সংিশ্লষ্ট;
(২২) ‘সামািজক অনু সন্ধান পৰ্িতেবদন’ অথর্ ধারা ৩১ এ উিল্লিখত সামািজক অনু সন্ধান
পৰ্িতেবদন;
(২৩) ‘সু িবধাবিঞ্চত িশশু’ অথর্ ধারা ৮৯ এর উপ-ধারা (১) এ উিল্লিখত েকান িশশু;
(২৪) ‘সভাপিত’ অথর্, েক্ষতৰ্মত, জাতীয় িশশুকল াণ েবাডর্, েজলা িশশুকল াণ েবাডর্ বা
উপেজলা িশশুকল াণ েবাডর্ এর সভাপিত@

আইেনর পৰ্াধান

৩@ আপাততঃ বলব অন েকান আইেন িভন্নতর যাহা িকছু ই থাকুক না েকন, এই
আইেনর িবধানাবলী পৰ্াধান পাইেব@

িশশু

৪@ িবদ মান অন েকান আইেন িভন্নতর যাহা িকছু ই থাকুক না েকন, এই আইেনর
উেদ্দশ পূ রণকেল্প, অনু ধব্র্ ১৮ (আঠার) বসর বয়স পযর্ন্ত সকল ব িক্ত িশশু িহসােব গণ
হইেব@

িদব্তীয় অধ ায়
পৰ্েবশন কমর্কতর্া িনেয়াগ এবং তাহােদর দািয়তব্ ও কতর্ব
পৰ্েবশন কমর্কতর্া

৫@ (১) এই আইেনর অধীন দািয়তব্ পালেনর জন সরকার, েক্ষতৰ্মত, পৰ্েত ক েজলা,
উপেজলা এবং েমেটৰ্াপিলটন এলাকায় এক বা একািধক পৰ্েবশন কমর্কতর্া িনেয়াগ কিরেব@
(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছু ই থাকুক না েকন, এই আইন কাযর্কর হইবার অব বিহত
পূ েবর্, িবদ মান অন েকান আইেনর অধীন েকান ব িক্তেক পৰ্েবশন কমর্কতর্া িহসােব িনেয়াগ
করা হইেল, িতিন, পরবতর্ী িনেদর্শ না েদওয়া পযর্ন্ত, এই আইেনর অধীন পৰ্েবশন কমর্কতর্া

িহসােব এমনভােব দািয়তব্ পালন কিরেবন েযন িতিন উপ-ধারা (১) এর অধীন িনেয়াগপৰ্াপ্ত
হইয়ােছন@
(৩) েকান এলাকায় পৰ্েবশন কমর্কতর্া িনেয়াগ না করা পযর্ন্ত সরকার, পৰ্েবশন কমর্কতর্ার
দািয়তব্ পালেনর জন , অিধদপ্তের এবং উহার িনয়ন্তৰ্ণাধীন িবিভন্ন েজলা ও উপেজলায়
কমর্রত সমাজেসবা কমর্কতর্া বা সমমােনর অন েকান কমর্কতর্ােক পৰ্েবশন কমর্কতর্ার
দািয়তব্ অপর্ণ কিরেত পািরেব@

পৰ্েবশন কমর্কতর্ার

৬@ পৰ্েবশন কমর্কতর্ার দািয়তব্ ও কতর্ব হইেব িনম্নরূপ, যথা :-

দািয়তব্ ও কতর্ব
(ক) আইেনর সংস্পেশর্ আসা িশশু বা আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশশুেক থানায়
আনয়ন করা হইেল অথবা অন েকানভােব থানায় আগত হইেল, পৰ্েযাজ েক্ষেতৰ্,-

(অ) আনয়ন বা আগমেনর কারণ অবগত হওয়া;

(আ) সংিশ্লষ্ট িশশুর সিহত সাক্ষা করা এবং সকল ধরেনর সহেযািগতা পৰ্দােনর িবষেয়
তাহােক আশব্স্ত করা;

(ই) সংিশ্লষ্ট অিভেযাগ বা মামলা িচিহ্নত কিরেত পুিলেশর সিহত েযাগােযাগ ও সমনব্য়
সাধন করা;

(ঈ) সংিশ্লষ্ট িশশুর মাতা-িপতার সন্ধান করা এবং তাহােদর সিহত েযাগােযাগ কিরেত
পুিলশেক সহায়তা করা;

(উ) িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্ার সিহত িশশুর জািমেনর সম্ভাব তা যাচাই বা, েক্ষতৰ্মত,
তাক্ষিণকভােব সংিশ্লষ্ট মামলার েপৰ্ক্ষপট মূ ল ায়নপূ বর্ক িবকল্পপন্থা গৰ্হণ করা;

(ঊ) িবকল্পপন্থা অবলমব্ন বা যু িক্তসঙ্গত েকান কারেণ জািমেন মুিক্ত পৰ্দান করা সম্ভবপর না
হইেল আদালেত পৰ্থম হািজরার পূ েবর্ সংিশ্লষ্ট িশশুেক, িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্ার
মাধ েম, িনরাপদ স্থােন েপৰ্রেণর ব বস্থা করা; এবং

(ঋ) িবিধ দব্ারা িনধর্ািরত অন ান দািয়তব্ পালন করা;

(খ) আইেনর সংস্পেশর্ আসা িশশু বা আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশশুেক িশশুআদালেত উপিস্থত করা হইেল-

(অ) আদালেত অবস্থান বা িবচারকালীন আদালেত উপিস্থত থাকা এবং, যখনই পৰ্েয়াজন
হইেব, সংিশ্লষ্ট িশশুেক, যতদূ র সম্ভব, সঙ্গ পৰ্দান করা;

(আ) সেরজিমেন অনু সন্ধানপূ বর্ক সংিশ্লষ্ট িশশু ও তাহার পািরপািশব্র্ক অবস্থা িবেবচনাকৰ্েম,
সামািজক অনু সন্ধান পৰ্িতেবদন পৰ্সত্তত এবং আদালেত দািখল করা;

(ই) িশশুেক, পৰ্েয়াজেন, েজলা আইনগত সহায়তা পৰ্দান কিমিটর মাধ েম আইনগত
সহায়তা পৰ্দানসহ িশশুর পেক্ষ আইনগত পৰ্িতিনিধতব্ িনিশ্চত করা;

(ঈ) িশশুর জন ন ায়িবচার িনিশ্চত কিরবার িনিমত্ত, উপ-দফা (ই) এর উেদ্দশ েক ক্ষুণ্ণ না
কিরয়া, পৰ্েয়াজেন, েবসরকাির পযর্ােয় কমর্রত আইনগত সহায়তা পৰ্দানকারী সংস্থার সিহত
েযাগােযাগ করা এবং িশশুর পেক্ষ আইনগত পৰ্িতিনিধতব্ িনিশ্চত করা; এবং

(উ) িবিধ দব্ারা িনধর্ািরত অন ান দািয়তব্ পালন করা;

(গ) আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশশুেক িশশু উন্নয়ন েকন্দৰ্ বা েকান পৰ্ত িয়ত
পৰ্িতষ্ঠােন েপৰ্রণ করা হইেল, পৰ্েযাজ েক্ষেতৰ্,-

(অ) পৰ্েত ক িশশুর জন পৃথক নিথ পৰ্সত্তত ও সংরক্ষণ করা;

(আ) ধারা ৮৪ েত বিণর্ত পদ্ধিত অনু সরণ ও যথাযথ পিরচযর্া িনিশ্চত করা;

(ই) িনয়িমত িবরিতেত িশশুর সিহত সাক্ষা করা বা িশশুর ইচ্ছা অনু যায়ী তাহার যািচত
সমেয় তাহােক সাক্ষা পৰ্দান করা;

(ঈ) মাতা-িপতা, বিধর্ত পিরবার বা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক সংিশ্লষ্ট িশশুর তত্তব্াবধােনর
শতর্াবলী সিঠকভােব পালন কিরেতেছন িক না তাহা, যতদূ র সম্ভব, পযর্েবক্ষণ বা মিনটর
করা;

(উ) িশশুর আনু ষ্ঠািনক ও কািরগরী িশক্ষা সিঠকভােব পৰ্দত্ত হইেতেছ িক না তাহা
সেরজিমেন তদারিক করা;

(ঊ) িনয়িমত িবরিতেত, িশশুর আচরণ এবং িশশুর জন গৃহীত ব বস্থার যথাথর্তা সম্পেকর্,
আদালতেক অবিহত করা এবং আদালত কতৃর্ক তলবকৃত পৰ্িতেবদন দািখল করা;

(ঋ) িশশুেক স উপেদশ পৰ্দান করা, যথাসম্ভব বন্ধুভাবাপন্ন কিরয়া েতালা এবং
এতদু েদ্দেশ তাহােক সািবর্ক সহায়তা পৰ্দান করা; এবং

(এ) িবিধ দব্ারা িনধর্ািরত অন ান দািয়তব্ পালন করা;

(ঘ) আইেনর সংস্পেশর্ আসা িশশু বা আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশশুর েক্ষেতৰ্,
পৰ্েযাজ েক্ষেতৰ্,-

(অ) িবকল্পপন্থা বা িবকল্প পিরচযর্ার শতর্াবলী পযর্েবক্ষণ করা; এবং

(আ) িবিধ দব্ারা িনধর্ািরত অন ান দািয়তব্ পালন করা@

তৃতীয় অধ ায়

িশশুকল াণ েবাডর্ এবং উহার কাযর্াবিল
জাতীয় িশশুকল াণ

৭@ (১) এই আইেনর উেদ্দশ পূ রণকেল্প িনম্নবিণর্ত সদস সমনব্েয় ‘জাতীয় িশশুকল াণ েবাডর্’

েবাডর্ ও উহার

নােম একিট েবাডর্ গিঠত হইেব, যথা :-

কাযর্াবিল

(ক) সমাজকল াণ মন্তৰ্ণালেয়র দািয়েতব্ িনেয়ািজত মন্তৰ্ী, িযিন ইহার সভাপিতও হইেবন;
(খ) সমাজকল াণ মন্তৰ্ণালয় সম্পিকর্ত স্থায়ী কিমিটর সভাপিত, পদািধকারবেল;
(গ) জাতীয় সংসেদর স্পীকার কতৃর্ক মেনানীত ২ (দু ই) জন মিহলা সংসদ সদস , যাহােদর
মেধ ১ (এক) জন সরকার দলীয় এবং ১ (এক) জন িবেরাধী দলীয় হইেবন;
(ঘ) মহাপুিলশ পিরদশর্ক বা তদকতৃর্ক মেনানীত অনূ ন উপমহাপুিলশ পিরদশর্ক পদমযর্াদার
একজন কমর্কতর্া;
(ঙ) সমাজকল াণ মন্তৰ্ণালেয়র সিচব, পদািধকারবেল;
(চ) সব্রাষ্টৰ্ মন্তৰ্ণালয় কতৃর্ক মেনানীত উহার, অনূ ন যু গ্মসিচব পদমযর্াদার, একজন কমর্কতর্া;
(ছ) স্থানীয় সরকার িবভাগ কতৃর্ক মেনানীত উহার, অনূ ন যু গ্মসিচব পদমযর্াদার, একজন
কমর্কতর্া;
(জ) িশক্ষা মন্তৰ্ণালয় কতৃর্ক মেনানীত উহার, অনূ ন যু গ্মসিচব পদমযর্াদার, একজন কমর্কতর্া;
(ঝ) েলিজসেলিটভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ কতৃর্ক মেনানীত উহার, অনূ ন যু গ্মসিচব
পদমযর্াদার, একজন কমর্কতর্া;
(ঞ) আইন ও িবচার িবভাগ কতৃর্ক মেনানীত উহার, অনূ ন যু গ্মসিচব পদমযর্াদার, একজন
কমর্কতর্া;
(ট) শৰ্ম ও কমর্সংস্থান মন্তৰ্ণালয় কতৃর্ক মেনানীত উহার, অনূ ন যু গ্মসিচব পদমযর্াদার,
একজন কমর্কতর্া;
(ঠ) তথ মন্তৰ্ণালয় কতৃর্ক মেনানীত উহার, অনূ ন যু গ্মসিচব পদমযর্াদার, একজন কমর্কতর্া;
(ড) মিহলা ও িশশু িবষয়ক মন্তৰ্ণালয় কতৃর্ক মেনানীত উহার, অনূ ন যু গ্মসিচব পদমযর্াদার,
একজন কমর্কতর্া;
(ঢ) মহা-কারা পিরদশর্ক;
(ণ) ঢাকা িবভােগর িবভাগীয় কিমশনার, পদািধকারবেল;
(ত) পৰ্ধানমন্তৰ্ীর কাযর্ালয় কতৃর্ক মেনানীত উক্ত কাযর্ালেয়র একজন মহাপিরচালক;

(থ) সব্াস্থ অিধদপ্তেরর মহাপিরচালক, পদািধকারবেল;
(দ) পৰ্াথিমক িশক্ষা অিধদপ্তেরর মহাপিরচালক, পদািধকারবেল;
(ধ) দু েযর্াগ ব বস্থাপনা অিধদপ্তেরর মহাপিরচালক, পদািধকারবেল;
(ন) বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরার মহাপিরচালক, পদািধকারবেল;
(প) জাতীয় আইনগত সহায়তা পৰ্দান সংস্থার পিরচালক, পদািধকারবেল;
(ফ) বাংলােদশ সু িপৰ্ম েকাটর্ আইনজীবী সিমিতর সভাপিত বা তদ্কতৃর্ক মেনানীত উহার
কাযর্িনবর্াহী কিমিটর ১ (এক) জন পৰ্িতিনিধ;
(ব) জাতীয় পৰ্িতবন্ধী উন্নয়ন ফাউেণ্ডশেনর ব বস্থাপনা পিরচালক, পদািধকারবেল;
(ভ) বাংলােদশ িশশু একােডমীর পিরচালক,পদািধকারবেল;
(ম) সরকার কতৃর্ক মেনানীত ২ (দু ই) জন গণ মান ব িক্ত;
(য) সরকার কতৃর্ক মেনানীত, েজলা পযর্ােয় কাযর্কৰ্ম রিহয়ােছ এইরূপ পৰ্িতিষ্ঠত েবসরকাির
েসচ্ছােসবী িশশুিবষয়ক সংস্থার ১ (এক) জন পৰ্িতিনিধ;
(র) সমাজেসবা অিধদপ্তেরর মহাপিরচালক, পদািধকারবেল, িযিন ইহার সদস -সিচবও
হইেবন;
(২) জাতীয় িশশুকল াণ েবাডর্ িনম্নবিণর্ত দািয়তব্ ও কাযর্াবিল সম্পাদন কিরেব, যথা :(ক) িশশুউন্নয়ন েকন্দৰ্ এবং পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠােনর কাযর্কৰ্ম তদারিক, সমনব্য় সাধন,
পিরবীক্ষণ ও মূ ল ায়ন;
(খ) সু িবধাবিঞ্চত িশশু ও আইেনর সংস্পেশর্ আসা িশশু ও আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত
িশশুেদর(অ) পিরবার ও সমাজ জীবেন পুনঃএকীকরণ এবং পুনবর্াসন সংকৰ্ান্ত নীিতমালা পৰ্ণয়ন,
পিরকল্পনা গৰ্হণ ও বাস্তবায়েন সংিশ্লষ্টেদর িনেদর্শনা পৰ্দান;
(আ) কল াণ ও উন্নয়ন সাধেনর লেক্ষ তাহােদর িলঙ্গিভিত্তক সংখ া িনরূপণ এবং তাহােদর
জীবন-যাতৰ্ার পদ্ধিত সমব্েন্ধ তথ -উপাত্ত সংগৰ্হপূ বর্ক এতদ্িবষেয় সরকারেক পৰ্েয়াজনীয়
পরামশর্ পৰ্দান;
(ই) জন , পৰ্েযাজ েক্ষেতৰ্, পৰ্েয়াজনীয় িবকল্পপন্থা বা িবকল্প পিরচযর্ার উপায় িনধর্ারণ এবং
উক্তরূপ পন্থা বা পিরচযর্ার আওতাধীন িশশুর তথ ও উপাত্ত পযর্ােলাচনা;

(গ) েজলা িশশুকল াণ েবাডর্’ এর সু পািরশ অনু েমাদন;
(ঘ) েজলা এবং উপেজলা িশশুকল াণ েবাডর্’ এর(অ) নীিতমালা পৰ্ণয়ন এবং, পৰ্েয়াজেন, সু পািরশ ও িদক িনেদর্শনা পৰ্দান;
(আ) কাযর্কৰ্ম সম্পেকর্, সময় সময়, তাহােদর িনকট হইেত পৰ্িতেবদন আহবান এবং
তাহােদর কাযর্কৰ্েমর সমনব্য় সাধেনর জন , পৰ্েয়াজেন, আন্ত:েবাডর্ সমনব্য় সভার আেয়াজন;
(ঙ) উপির-উক্ত দািয়তব্ ও কাযর্াবিল সম্পাদেনর পৰ্েয়াজেন অন ান ব বস্থা গৰ্হণ@

েজলা িশশুকল াণ

৮@ (১) পৰ্েত ক েজলায়, িনম্নবিণর্ত সদস সমনব্েয়, ‘েজলা িশশুকল াণ েবাডর্’ নােম একিট

েবাডর্ ও উহার

কিরয়া েবাডর্ গিঠত হইেব, যথা :-

কাযর্াবিল

(ক) েজলা পৰ্শাসক, পদািধকারবেল, িযিন ইহার সভাপিতও হইেবন;
(খ) েজলা পুিলশ সু পািরনেটনেডন্ট, পদািধকারবেল;
(গ) েজলা আইনগত সহায়তা পৰ্দান কিমিটর েচয়ারম ান কতৃর্ক মেনানীত একজন
পৰ্িতিনিধ;
(ঘ) িসিভল সাজর্ন, পদািধকারবেল;
(ঙ) েজলা’র েজল সু পািরনেটনেডন্ট;
(চ) েজলা িশশুিবষয়ক কমর্কতর্া, পদািধকারবেল;
(ছ) েজলা িশক্ষা কমর্কতর্া,পদািধকারবেল;
(জ) েজলা পৰ্াথিমক িশক্ষা কমর্কতর্া,পদািধকারবেল;
(ঝ) েজলা সমাজেসবা কাযর্ালেয়র উপ-পিরচালক কতৃর্ক মেনানীত ২(দু ই) জন পৰ্েবশন
কমর্কতর্া;
(ঞ) েজলা তথ কমর্কতর্া, পদািধকারবেল;
(ট) জাতীয় মিহলা সংস্থার েজলা কিমিটর েচয়ারম ান;
(ঠ) েজলা আইনজীবী সিমিতর সভাপিত;
(ড) েজলার পাবিলক পৰ্িসিকউটর;
(ঢ) েজলা পৰ্শাসক কতৃর্ক মেনানীত সংিশ্লষ্ট েজলার ২ (দু ই) জন গণ মান ব িক্ত;

(ণ) েজলা পৰ্শাসক কতৃর্ক মেনানীত িশশুিবষয়ক কাযর্াবিলর সিহত জিড়ত সংিশ্লষ্ট েজলার
েবসরকাির েসব্চ্ছােসবী সংস্থার ২ (দু ই) জন পৰ্িতিনিধ, যিদ থােক;
(ত) েজলা সমাজেসবা কাযর্ালেয়র উপ-পিরচালক, িযিন ইহার সদস -সিচবও হইেবন@
(২) েজলা িশশুকল াণ েবাডর্ িনম্নবিণর্ত দািয়তব্ ও কাযর্াবিল সম্পাদন কিরেব, যথা :(ক) সংিশ্লষ্ট েজলায় িবদ মান িশশু উন্নয়ন েকন্দৰ্ বা, েক্ষতৰ্মত, পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠান, িশশুেদর
জন অন ান পৰ্িতষ্ঠান, যিদ থােক, এবং কারাগার পিরদশর্ন এবং উক্ত পৰ্িতষ্ঠানসমূ হ কতৃর্ক
গৃহীত কাযর্কৰ্ম তদারিক, সমনব্য় সাধন, পিরবীক্ষণ এবং মূ ল ায়ন;
(খ) সু িবধাবিঞ্চত িশশু ও আইেনর সংস্পেশর্ আসা িশশুেদর জন পৰ্েয়াজনীয় িবকল্প
পিরচযর্ার উপায় িনধর্ারণ, েক্ষতৰ্মত, তাহািদগেক িবকল্প পিরচযর্ায় েপৰ্রণ এবং উক্তরূপ
পিরচযর্ার আওতাধীন িশশুর তথ -উপাত্ত পযর্ােলাচনা;
(গ) জাতীয় িশশুকল াণ েবাডর্ এর িনেদর্শনা বাস্তবায়ন;
(ঘ) উপেজলা িশশুকল াণ েবাডর্ এর সু পািরশ অনু েমাদন বা, পৰ্েয়াজেন, অনু েমাদেনর লেক্ষ
জাতীয় িশশুকল াণ েবাডর্-এ েপৰ্রণ;
(ঙ) উপেজলা িশশুকল াণ েবােডর্র কাযর্কৰ্ম সম্পেকর্, সময় সময়, পৰ্িতেবদন আহবান করা
এবং উক্ত েবাডর্' এর কােজর সমনব্য় সাধেনর জন , পৰ্েয়াজেন, আন্ত:েবাডর্ সভার আেয়াজন;
(চ) িশশু উন্নয়ন েকন্দৰ্, পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠান বা, েক্ষতৰ্মত, েজল কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক েপৰ্িরত
তথ ািদ সম্পেকর্ আেলাচনা ও িশশুর কল াণােথর্ পৰ্েয়াজনীয় কাযর্কৰ্ম বা উেদ াগ গৰ্হণ; এবং
(ছ) উপির-উক্ত দািয়তব্ ও কাযর্াবলী সম্পাদেনর পৰ্েয়াজেন অন ান ব বস্থা গৰ্হণ@

উপেজলা িশশুকল াণ

৯@ (১) পৰ্েত ক উপেজলায় িনম্নবিণর্ত সদস সমনব্েয় ‘উপেজলা িশশুকল াণ েবাডর্’ নােম

েবাডর্ ও উহার

একিট কিরয়া েবাডর্ গিঠত হইেব, যথা :-

কাযর্াবিল

(ক) উপেজলা িনবর্াহী কমর্কতর্া, িযিন ইহার সভাপিতও হইেবন;
(খ) উপেজলা সব্াস্থ ও পিরবার পিরকল্পনা কমর্কতর্া;
(গ) উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমর্কতর্া;
(ঘ) উপেজলা িশক্ষা কমর্কতর্া;
(ঙ) থানা’র ভারপৰ্াপ্ত কমর্কতর্া বা তদ্কতৃর্ক মেনানীত িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্া;

(চ) পৰ্েবশন কমর্কতর্া;
(ছ) উপেজলা আইনগত সহায়তা পৰ্দান কিমিটর সভাপিত বা তদ্কতৃর্ক মেনানীত ১ (এক)
জন পৰ্িতিনিধ, যিদ থােক;
(জ) উপেজলা িনবর্াহী কমর্কতর্া কতৃর্ক মেনানীত সংিশ্লষ্ট উপেজলার ২ (দু ই) জন গণ মান
ব িক্ত;
(ঝ) উপেজলা িনবর্াহী কমর্কতর্া কতৃর্ক মেনানীত িশশুিবষয়ক কাযর্াবিলর সিহত জিড়ত
সংিশ্লষ্ট উপেজলার েবসরকাির েসব্চ্ছােসবী সংস্থার ১ (এক) জন পৰ্িতিনিধ;
(ঞ) উপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া, িযিন ইহার সদস -সিচবও হইেবন@
(২) ‘উপেজলা িশশুকল াণ েবাডর্ এর দািয়তব্ ও কাযর্াবিল হইেব িনম্নরূপ, যথা :(ক) সংিশ্লষ্ট উপেজলায় িবদ মান পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠােনর গৃহীত কাযর্কৰ্ম তদারিক, সমনব্য়
সাধন, পিরবীক্ষণ এবং মূ ল ায়ন;
(খ) সু িবধাবিঞ্চত িশশু ও আইেনর সংস্পেশর্ আসা িশশুেদর জন পৰ্েয়াজনীয় িবকল্প
পিরচযর্ার উপায় িনধর্ারণ, েক্ষতৰ্মত, তাহািদগেক িবকল্প পিরচযর্ায় েপৰ্রণ এবং উক্তরূপ
পিরচযর্ার আওতাধীন িশশুর তথ উপাত্ত পযর্ােলাচনা;
(গ) জাতীয় িশশুকল াণ েবাডর্ বা, েক্ষতৰ্মত, েজলা িশশুকল াণ েবাডর্ কতৃর্ক, সময় সময়,
পৰ্ণীত নীিতমালা ও পৰ্দত্ত িনেদর্শনা বাস্তবায়ন এবং যািচত পৰ্িতেবদন েপৰ্রণ;
(ঘ) িবিধ দব্ারা িনধর্ািরত দািয়তব্ পালন; এবং
(ঙ) উপির-উক্ত দািয়তব্ ও কাযর্াবিল সম্পাদেনর পৰ্েয়াজেন অন ান ব বস্থা গৰ্হণ@

েবােডর্র মেনানীত

১০@ (১) জাতীয় িশশুকল াণ েবাডর্, েজলা িশশুকল াণ েবাডর্ ও উপেজলা িশশুকল াণ েবাডর্

কমর্কতর্ার েময়াদ,
েময়াদ

এর মেনানীত সদস গণ তাহােদর মেনানয়েনর তািরখ হইেত ২ (দু ই) বসেরর জন সব্ীয়

ইত ািদ

পেদ অিধিষ্ঠত থািকেবন:
তেব শতর্ থােক েয, উক্তরূেপ মেনানীত েকান সদস , ইচ্ছা কিরেল, েযেকান সময়, সংিশ্লষ্ট
সভাপিতর উেদ্দেশ সব্াক্ষরযু ক্ত পতৰ্েযােগ সব্ীয় পদ ত াগ কিরেত পািরেবন এবং সভাপিত
কতৃর্ক উহা গৃহীত হইবার তািরখ হইেত পদিট শূ ন হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব@
(২) মেনানয়ন পৰ্দানকারী কতৃর্পক্ষ েয েকান সময় তদ্কতৃর্ক পৰ্দত্ত মেনানয়ন বািতল
কিরয়া তদস্থেল উপযু ক্ত নূ তন েকােনা ব িক্তেক মেনানয়ন পৰ্দান কিরেত পািরেব@
(৩) সরকার, পৰ্েয়াজেন, সরকাির েগেজেট পৰ্জ্ঞাপন দব্ারা, েবােডর্র সদস সংখ া হৰ্াস বা

বৃ িদ্ধ কিরেত পািরেব@

েবােডর্র সভা

১১@ (১) এই ধারার অন ান িবধান সােপেক্ষ, েবাডর্ উহার সভার কাযর্ পদ্ধিত িনধর্ারণ
কিরেত পািরেব@
(২) েবাডর্ এর সভা, উহার সভাপিত কতৃর্ক িনধর্ািরত স্থান ও সমেয় অনু িষ্ঠত হইেব@
(৩) পৰ্িত ৬(ছয়) মােস জাতীয় িশশুকল াণ েবাডর্, পৰ্িত ৪(চার) মােস েজলা িশশুকল াণ েবাডর্
এবং পৰ্িত ৩(িতন) মােস উপেজলা িশশুকল াণ েবােডর্র কমপেক্ষ একিট সভা অনু িষ্ঠত
হইেব@
(৪) সভাপিত েবাডর্ এর সকল সভায় সভাপিততব্ কিরেবন এবং তাহার অনু পিস্থিতেত,
তদ্কতৃর্ক িনেদর্িশত েকান সদস বা এইরূপ েকান িনেদর্শনা না থািকেল সভায় উপিস্থত
সদস গেণর দব্ারা িনবর্ািচত অন েকান সদস সভায় সভাপিততব্ কিরেবন@
(৫) েমাট সংখ ার সংখ াগিরষ্ঠ সদেস র উপিস্থিতেত েবােডর্র সভার েকারাম গিঠত হইেব@
(৬) সভায় উপিস্থত সদস গেণর সংখ াগিরষ্ঠ েভােট েবাডর্ এর িসদ্ধান্ত গৃহীত হইেব@
(৭) শুধু মাতৰ্ েকান সদস পেদ শূ ন তা বা েবাডর্ গঠেন কৰ্ুিট থািকবার কারেণ েবাডর্ এর
েকান কাযর্ বা কাযর্ধারা অৈবধ হইেব না এবং তসম্পেকর্ েকান পৰ্শ্ন উত্থাপন করা যাইেব
না@

েজলা িশশুকল াণ

১২@ (১) জাতীয় সংসেদর স্পীকার কতৃর্ক মেনানীত সংিশ্লষ্ট েজলা’র একজন সংসদ সদস

েবাডর্ এবং উপেজলা

েজলা িশশুকল াণ েবাডর্ এর উপেদষ্টা হইেবন :

িশশুকল াণ েবাডর্
এর উপেদষ্টা

তেব শতর্ থােক েয, সংিশ্লষ্ট েজলায় েকান মিহলা সংসদ সদস থািকেল, মেনানয়ন পৰ্দােনর
েক্ষেতৰ্, উক্ত মিহলা সংসদ সদস েক অগৰ্ািধকার পৰ্দান কিরেত হইেব@
(২) উপেজলা পিরষেদর মিহলা ভাইস েচয়ারম ান উপেজলা িশশুকল াণ েবাডর্ এর উপেদষ্টা
হইেবন@
(৩) েজলা ও উপেজলা িশশুকল াণ েবাডর্ এর উপেদষ্টার দািয়তব্ ও কাযর্াবলী িবিধ দব্ারা
িনধর্ািরত হইেব@

চতুথর্ অধ ায়
িশশুিবষয়ক েডস্ক,
েডস্ক িশশুিবষয়ক পু িলশ কমর্কতর্া, ইত ািদ
িশশুিবষয়ক েডস্ক

১৩@ (১) সব্রাষ্টৰ্ মন্তৰ্ণালয় পৰ্েত ক থানায়, সাব-ইন্সেপক্টর এর িনেম্ন নেহন এমন একজন

কমর্কতর্ােক দািয়তব্ পৰ্দানকৰ্েম, একিট িশশুিবষয়ক েডস্ক গঠন কিরেব :
তেব শতর্ থােক েয, েকান থানায় মিহলা সাব-ইন্সেপক্টর কমর্রত থািকেল উক্ত েডস্ক’এর
দািয়তব্ পৰ্দােনর েক্ষেতৰ্ তাহােক অগৰ্ািধকার পৰ্দান কিরেত হইেব@
(২) উপ-ধারা (১) এ উিল্লিখত িশশুিবষয়ক েডস্ক’ এর দািয়তব্পৰ্াপ্ত কমর্কতর্া িশশুিবষয়ক
পুিলশ কমর্কতর্া িহসােব অিভিহত হইেবন@

িশশুিবষয়ক পুিলশ
কমর্কতর্ার দািয়তব্ ও
কাযর্াবিল

১৪@ িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্ার দািয়তব্ ও কাযর্াবিল হইেব িনম্নরূপ, যথা:
(ক) িশশুিবষয়ক মামলার জন পৃথক নিথ ও েরিজস্টার সংরক্ষণ করা;
(খ) েকান িশশু থানায় আিসেল বা িশশুেক থানায় আনয়ন করা হইেল(অ) পৰ্েবশন কমর্কতর্ােক অবিহত করা;
(আ) িশশুর মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন িশশুর তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক
বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা, েক্ষতৰ্মত, বিধর্ত পিরবােরর সদস েক
অবিহত করা এবং িবস্তািরত তথ সহ আদালেত হািজর কিরবার তািরখ জ্ঞাত করা;
(ই) তাক্ষিণক মানিসক পিরেসবা পৰ্দান করা;
(ঈ) পৰ্াথিমক িচিকসার ব বস্থা এবং, পৰ্েয়াজেন, িক্লিনক বা হাসপাতােল েপৰ্রণ করা;
(উ) িশশুর েমৗিলক চািহদা পূ রণ কিরবার জন পৰ্েয়াজনীয় ব বস্থা গৰ্হণ করা;
(গ) সিঠকভােব িশশুর বয়স িনধর্ারণ করা হইেতেছ িক না বা িনধর্ারণ কিরবার েক্ষেতৰ্ িশশুর
জন্ম িনবন্ধন সনদ বা এতদ্সংিশ্লষ্ট িবশব্াসেযাগ দিললািদ পযর্ােলাচনা করা হইেতেছ িক না
তদ্িবষেয় লক্ষ রাখা;
(ঘ) পৰ্েবশন কমর্কতর্ার সিহত েযৗথভােব িশশুর িবরুেদ্ধ আনীত অিভেযাগ মূ ল ায়নপূ বর্ক
িবকল্পপন্থা অবলমব্ন এবং সম্ভাব তা যাচাইপূ বর্ক জািমেনর ব বস্থা গৰ্হণ করা;
(ঙ) িবকল্পপন্থা অবলমব্ন বা েকান কারেণ জািমেন মুিক্ত পৰ্দান করা সম্ভবপর না হইেল
আদালেত পৰ্থম হািজরার পূ েবর্ সংিশ্লষ্ট িশশুেক িনরাপদ স্থােন েপৰ্রেণর ব বস্থা করা;
(চ) পৰ্িত মােস িশশুেদর মামলার সকল তথ পৰ্িতেবদন আকাের থানা হইেত িনধর্ািরত
ছেক পৰ্েবশন কমর্কতর্ার িনকট এবং পুিলশ সু পািরনেটনেডন্ট এর কাযর্ালেয়র মাধ েম
পুিলশ সদর দপ্তর ও, েক্ষতৰ্মত, েজলা আইনগত সহায়তা পৰ্দান কিমিটর িনকট েপৰ্রণ
করা;

(ছ) িবিধ দব্ারা িনধর্ািরত দািয়তব্ পালন করা; এবং
(জ) উপির-উক্ত কাযর্াবিল সম্পাদেনর পৰ্েয়াজেন অন ান ব বস্থা গৰ্হণ করা@

িশশু ও পৰ্াপ্তবয়স্ক

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

অপরাধীর একেতৰ্

িকছু ই থাকুক না েকন, িশশুেক েকান পৰ্াপ্তবয়স্ক অপরাধীর সিহত একসেঙ্গ েকান অপরােধর

চাজর্শীট পৰ্দান

দােয় অিভযু ক্ত কিরয়া একেতৰ্ চাজর্শীট পৰ্দান করা যাইেব না@

িনিষদ্ধ

পঞ্চম অধ ায়
িশশুিশশু-আদালত এবং উহার কাযর্পৰ্ণালী
িশশুিশশু-আদালত

১৬@ (১) এই আইেনর উেদ্দশ পূ রণকেল্প এবং উহার অধীন অপরাধ িবচােরর জন পৰ্েত ক

িনধর্ারণ,
রণ ইত ািদ

েজলা সদের এবং, েক্ষতৰ্মত, েমেটৰ্াপিলটন এলাকায় কমপেক্ষ একিট আদালত থািকেব,
যাহা িশশু-আদালত নােম অিভিহত হইেব@
(২) েফৗজদারী কাযর্িবিধেত যাহা িকছু ই থাকুক না েকন, উপ-ধারা (১) এর
উেদ্দশ পূ রণকেল্প, আইন ও িবচার িবভাগ, সু িপৰ্মেকাটর্’ এর সিহত পরামশর্কৰ্েম, সরকাির
েগেজেট পৰ্জ্ঞাপন দব্ারা, পৰ্েত ক েজলা এবং, েক্ষতৰ্মত, েমেটৰ্াপিলটন এলাকার এক বা
একািধক অিতিরক্ত দায়রা জজ এর আদালতেক িশশু-আদালত িহসােব িনধর্ারণ কিরেব
এবং একািধক আদালত িনধর্ারণ করা হইেল উহােদর পৰ্েত কিটর আঞ্চিলক এখিতয়ার
িনিদর্ষ্ট কিরেব:
তেব শতর্ থােক েয, েকান েজলায় অিতিরক্ত দায়রা জজ না থািকেল উক্ত েজলা’র েজলা ও
দায়রা জজ তাহার িনজ দািয়েতব্র অিতিরক্ত দািয়তব্ িহসােব িশশু-আদালেতর দািয়তব্ পালন
কিরেবন@

িশশুিশশু-আদালেতর

১৭@ (১) আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশশু বা আইেনর সংস্পেশর্ আসা িশশু েকান

অিধেবশন ও ক্ষমতা

মামলায় জিড়ত থািকেল, েযেকান আইেনর অধীেনই হউক না েকন, উক্ত মামলা িবচােরর
এখিতয়ার েকবল িশশু-আদালেতর থািকেব@
(২) েকান মামলায় েকান পৰ্াপ্তবয়স্ক ব িক্তর সিহত েকান িশশু জিড়ত থািকেল, ধারা ১৫ এর
অধীন পৃথক চাজর্শীেটর িভিত্তেত, িশশু-আদালতেক উক্ত পৰ্াপ্ত বয়স্ক ব িক্ত ও সংিশ্লষ্ট িশশুর
সাক্ষ গৰ্হণ পবর্, একই িদবেস পৃথকভােব পৃথক অিধেবশেন সম্পন্ন কিরেত হইেব এবং
সাক্ষ গৰ্হণ সমাপ্ত না হওয়া পযর্ন্ত উহা একই িনয়েম পরবতর্ী কমর্িদবেস িবরিতহীনভােব
অব াহত থািকেব@

(৩) িশশু-আদালত ধারা ১৮ এর িবধােনর সামিগৰ্কতােক ক্ষুণ্ণ না কিরয়া, িবিধ দব্ারা
িনধর্ািরত স্থান, িদন এবং পদ্ধিতেত, উপ-ধারা (২) এর িবধান অনু সাের, উহার অিধেবশন
অনু ষ্ঠান কিরেব :
তেব শতর্ থােক েয, িবিধ পৰ্ণীত না হওয়া পযর্ন্ত িশশু-আদালেতর িবচারক তাহার সব্ীয়
িবেবচনায় িবচােরর িদন, ক্ষণ, স্থান িনধর্ারণকৰ্েম, উপ-ধারা (২) এর িবধান অনু সাের, উহার
অিধেবশন আরম্ভ এবং সমাপ্ত কিরেবন@
(৪) সাধারণতঃ েয সকল দালান বা কামরায় এবং েয সকল িদবস ও সমেয় পৰ্চিলত
আদালেতর অিধেবশন অনু িষ্ঠত হয় উহা ব তীত, যতদূ র সম্ভব, অন েকান দালান বা
কামরায়, পৰ্চিলত আদালেতর ন ায় কাঠগড়া ও লালসালু েঘরা আদালতকেক্ষর পিরবেতর্
একিট সাধারণ কেক্ষ এবং অন েকান িদবস ও সমেয় পৰ্াপ্তবয়স্ক ব িক্ত ব তীত শুধু মাতৰ্
িশশুর েক্ষেতৰ্ িশশু-আদালেতর অিধেবশন অনু ষ্ঠান কিরেত হইেব@

িশশুিশশু-আদালেতর
এখিতয়ার

১৮@ িশশু-আদালেতর এখিতয়ার হইেব িনম্নরূপ, যথা:(ক) েফৗজদারী কাযর্িবিধর অধীন দায়রা আদালেতর ক্ষমতাসমূ হ;
(খ) সমন জাির , সাক্ষী তলব ও উপিস্থিত, েকান দিললািদ বা বসত্ত উপস্থাপন এবং শপথ
গৰ্হণপূ বর্ক সাক্ষ গৰ্হেণর েক্ষেতৰ্ েদওয়ানী আদালেতর এখিতয়ারসমূ হ@

িশশুিশশু-আদালেতর
পিরেবশ ও
সু িবধাসমূ হ

১৯@ (১) আদালতকেক্ষর ধরন, সাজসজ্জা ও আসন িবন াস িবিধ দব্ারা িনধর্ািরত হইেব@
(২) িশশু-আদালেতর আসন িবন াস এমনভােব কিরেত হইেব েযন সকল িশশু িবচার
পৰ্িকৰ্য়ায় তাহার মাতা-িপতা বা তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা
কতৃর্পক্ষ বা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা বিধর্ত পিরবােরর সদস এবং পৰ্েবশন
কমর্কতর্া ও আইনজীবীর, যতদূ র সম্ভব, সিন্নকেট বিসেত পাের@
(৩) উপ-িবিধ (১) এর সিহত সামঞ্জস পূ ণর্ কিরয়া আদালতকেক্ষ িশশুর জন উপযু ক্ত
আসনসহ পৰ্িতবন্ধী িশশুেদর জন , পৰ্েয়াজেন, িবেশষ ধরেনর আসন পৰ্দােনর িবষয়িট িশশুআদালত িনিশ্চত কিরেব@
(৪) অন েকান আইেন যাহা িকছু ই থাকুক না েকন, িশশু-আদালত কতৃর্ক িশশুর িবচার
চলাকালীন, আইনজীবী, পুিলশ বা আদালেতর েকান কমর্চারী আদালতকেক্ষ তাহােদর
েপশাগত বা দাপ্তিরক ইউিনফরম পিরধান কিরেত পািরেবন না@

িশশুর বয়স

২০@ আপাততঃ বলব অন েকান আইন, আদালেতর রায় বা আেদেশ িভন্নরূপ যাহা িকছু ই

িনধর্ারেণ পৰ্াসিঙ্গক

থাকুক না েকন, এই আইেনর উেদ্দশ পূ রণকেল্প, অপরাধ সংঘটেনর তািরখই হইেব িশশুর

তািরখ

বয়স িনধর্ারেণর জন পৰ্াসিঙ্গক তািরখ@

িশশুিশশু-আদালত কতৃক
র্

২১@ (১) অিভযু ক্ত হউক বা না হউক, এমন েকান িশশুেক েকান অপরােধর দােয় বা েকান

বয়স অনু মান ও

িশশুেক অন েকান কারেণ িশশু-আদালেত সাক্ষ দােনর উেদ্দশ ব িতেরেক, আনয়ন করা

িনধর্ারণ

হইেল এবং িশশু-আদালেতর িনকট তাহােক িশশু বিলয়া পৰ্তীয়মান না হইেল উক্ত িশশুর
বয়স যাচাই এর জন িশশু-আদালত পৰ্েয়াজনীয় তদন্ত ও শুনািন গৰ্হণ কিরেত পািরেব@
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদন্ত ও শুনািনকােল েযইরূপ সাক্ষ -পৰ্মাণ পাওয়া যাইেব
তাহার িভিত্তেত িশশুর বয়স সম্পেকর্ িশশু-আদালত উহার মতামত িলিপবদ্ধ কিরেব এবং
িশশুর বয়স েঘাষণা কিরেব@
(৩) বয়স িনধর্ারেণর উেদ্দেশ (ক) িশশু-আদালত েযেকান ব িক্ত বা পৰ্িতষ্ঠােনর িনকট হইেত েযেকান পৰ্াসিঙ্গক দিলল,
েরিজস্টার, তথ বা িববৃ িত যািচেত পািরেব;
(খ) দফা (ক) েত উিল্লিখত দিলল, েরিজস্টার, তথ বা িববৃ িত উপস্থাপন কিরবার জন
আদালত েযেকান ব িক্তর বা পৰ্িতষ্ঠােনর কমর্কতর্া-কমর্চারীর ওপর সাক্ষীর সমন জাির
কিরেত পািরেব@
(৪) এই ধারার অধীন িশশু-আদালত কতৃর্ক উদ্ঘািটত এবং েকান িশশুর েঘািষত বয়স এই
আইেনর উেদ্দেশ উক্ত িশশুর পৰ্কৃত বয়স বিলয়া গণ হইেব এবং পরবতর্ীকােল উক্ত বয়স
ভৰ্মাত্মক পৰ্মািণত হইেলও উহার কারেণ িশশু-আদালত পৰ্দত্ত েকান আেদশ বা রায়
অকাযর্কর বা অৈবধ হইেব না :
তেব শতর্ থােক েয, েকান ব িক্তেক ইতঃপূ েবর্ িশশু-আদালত কতৃর্ক িশশু নয় মেমর্ েঘাষণা
করা হইেলও েকান সেন্দহাতীত দািলিলক পৰ্মাণ দব্ারা তাহােক িশশু িহসােব পৰ্মাণ করা
সম্ভব হইেল উক্ত আদালত, যথাযথ যু িক্ত উপস্থাপনপূ বর্ক, সংিশ্লষ্ট িশশুর বয়স সম্পেকর্ পৰ্দত্ত
উহার পূ েবর্র মতামত পিরবতর্ন কিরেত পািরেব@

িবচার পৰ্িকৰ্য়ায়

২২@ (১) িবচার পৰ্িকৰ্য়ার সকল স্তের ব িক্তগতভােব অংশগৰ্হণ করা সংিশ্লষ্ট িশশুর অিধকার

িশশুর অংশগৰ্হণ

িহসােব িবেবিচত হইেব@
(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছু ই থাকুক না েকন, িশশুর সেবর্াত্তম সব্ােথর্র জন পৰ্েয়াজনীয়
না হইেল িশশু-আদালত, েকান মামলা বা িবচািরক কাযর্ধারার েযেকান পযর্ােয়, িশশুর সম্মিত
সােপেক্ষ, তাহােক ব িক্তগত হািজরা পৰ্দান হইেত অব াহিত পৰ্দান কিরেত পািরেব এবং
তাহার অনু পিস্থিতেত সংিশ্লষ্ট মামলা বা কাযর্ধারা অব াহত রািখেত পািরেব :

তেব শতর্ থােক েয, উক্ত েক্ষেতৰ্ িশশুর মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন
িশশুর তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা িশশুর আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক
বা, েক্ষতৰ্মত, বিধর্ত পিরবােরর সদস এবং পৰ্েবশন কমর্কতর্াসহ সংিশ্লষ্ট আইনজীবীর
উপিস্থিত িনিশ্চত কিরেত হইেব@
(৩) উপ-ধারা (২) এর িবধান অনু যায়ী িশশুর অনু পিস্থিতেত িবচারকাযর্ পিরচালনা করা
হইেল িশশু-আদালত উক্তরূপ অনু পিস্থিতর কারণ নিথেত িলিপবদ্ধ কিরেব এবং িবচার কাযর্
পিরচালনার সময় িশশুর পেক্ষ িযিন আদালেত উপিস্থত থািকেবন, তাহার মাধ েম
আদালেতর গৃহীত পদেক্ষপ ও কাযর্কৰ্ম এবং িশশুর পেক্ষ বা িবপেক্ষ করণীয় ব বস্থািদ
সম্পেকর্ িশশুেক অবিহত কিরেব@
(৪) িশশুর পেক্ষ িনযু ক্তীয় আইনজীবী এবং পৰ্েবশন কমর্কতর্া আদালেতর িসদ্ধান্ত ও
আেদশসহ িবচার পৰ্িকৰ্য়ার ধরন ও পিরণাম বুিঝবার জন সংিশ্লষ্ট িশশুেক, ভাষাসহ,
পৰ্েয়াজনীয় সহেযািগতা পৰ্দান কিরেবন।
(৫) মামলা দােয়র বা পিরচালনার েক্ষেতৰ্ এই আইেনর িবধানাবিল সিঠকভােব অনু সরেণ
িশশুিবষয়ক বা সংিশ্লষ্ট পুিলশ কমর্কতর্া বা পৰ্েবশন কমর্কতর্ার দািয়তব্ পালেন েকান
অসাবধানতা, গািফলিত বা ব থর্তা িশশু-আদালেতর িনকট েগাচরীভূ ত হইেল উক্ত আদালত
তাক্ষিণকভােব িবষয়িট পৰ্েবশন কমর্কতর্ার েক্ষেতৰ্, েজলা সমাজেসবা কাযর্ালেয়র
উপপিরচালক এবং িশশুিবষয়ক বা সংিশ্লষ্ট পুিলশ কমর্কতর্ার েক্ষেতৰ্, পুিলশ
সু পািরনেটনেডন্ট এর িনকট, যথাযথ আইনানু গ ব বস্থা গৰ্হেণর জন , েপৰ্রণ কিরেব এবং
সংিশ্লষ্ট কতৃর্পক্ষ তদ্কতৃর্ক গৃহীত ব বস্থা সম্পিকর্ত পৰ্িতেবদন সংিশ্লষ্ট িশশু-আদালতেক
অবিহত কিরেত বাধ থািকেব@

িশশুিশশু-আদালেতর

২৩@এই আইেনর িবধান সােপেক্ষ, িনম্নবিণর্ত ব িক্তগণ ব তীত অন েকান ব িক্ত িশশু-

অিধেবশেন

আদালেতর অিধেবশেন উপিস্থত থািকেত পািরেবন না, যথা :-

উপিস্থিতর
অনু মিতপৰ্াপ্ত ব িক্ত

(ক) সংিশ্লষ্ট িশশু;
(খ) িশশুর মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন িশশুর তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক
বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা, েক্ষতৰ্মত, বিধর্ত পিরবােরর সদস ;
(গ) িশশু-আদালেতর কমর্কতর্া ও কমর্চারী;
(ঘ) িশশু-আদালেত উত্থািপত মামলা অথবা কাযর্ধারার পক্ষগণ, িশশুিবষয়ক বা সংিশ্লষ্ট
পুিলশ কমর্কতর্া, মামলা সংিশ্লষ্ট আইনজীবী এবং পৰ্েবশন কমর্কতর্াসহ মামলা অথবা
কাযর্ধারার সিহত সরাসির সংিশ্লষ্ট অন ান ব িক্ত; এবং
(ঙ) হািজর থািকবার বা হইবার জন িশশু-আদালত কতৃর্ক িবেশষভােব অনু মিতপৰ্াপ্ত ব িক্ত@

অিভযু ক্ত িশশুর

২৪@ এই আইেনর অধীন িশশু-আদালেত হািজরকৃত িশশুর মাতা-িপতা এবং তাহােদর

মাতামাতা-িপতা বা

উভেয়র অবতর্মােন তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ

অিভভাবেকর িশশুিশশু-

অিভভাবক বা, েক্ষতৰ্মত, বিধর্ত পিরবােরর সদস বতর্মান থািকেল এবং িতিন বা তাহারা

আদালেত উপিস্থিত

যু িক্তসঙ্গত দূ রেতব্ বসবাস কিরেল িশশু-আদালত সংিশ্লষ্ট ব িক্ত বা ব িক্তবগর্েক আদালেত
হািজর হইেত িনেদর্শ পৰ্দান কিরেত পািরেব :
তেব শতর্ থােক েয, উিল্লিখত ব িক্তবগর্ যু িক্তসঙ্গত দূ রেতব্র বািহের বসবাস কিরেল,আদালত
যু িক্তসঙ্গত সময় িনধর্ারণ কিরয়া তাহািদগেক আদালেত হািজর হইেত িনেদর্শ পৰ্দান
কিরেব@

িশশু ব তীত অন

২৫@ (১) িশশু-আদালত পৰ্েয়াজন মেন কিরেল, েকান মামলা শুনািনকােল, িশশুর সেবর্াত্তম

সকল ব িক্তেক িশশুিশশু-

সব্ােথর্ সংিশ্লষ্ট িশশু ব তীত ধারা ২৩ এ উিল্লিখত েযেকান ব িক্তেক উক্ত আদালত হইেত

আদালত হইেত

বিহরাগমেণর জন িনেদর্শ পৰ্দান কিরেত পািরেব এবং উক্তরূপ িনেদর্শনার আেলােক

পৰ্ত াহার

সংিশ্লষ্ট ব িক্ত উক্ত আদালত পিরত াগ কিরেত বাধ থািকেবন@
(২) শালীনতা বা ৈনিতকতা িবেরাধী েকান অপরাধ সংকৰ্ান্ত মামলা শুনািনকােল েকান
িশশুেক সাক্ষী িহসােব তলব করা হইেল, সংিশ্লষ্ট মামলা বা কাযর্ধারার সিহত সংিশ্লষ্ট
আইনজীবী এবং িশশু-আদালেতর কমর্কতর্া ও কমর্চারী এবং পৰ্েবশন কমর্কতর্া ব তীত
িশশুর সেবর্াত্তম সব্ােথর্ যাহািদগেক পৰ্ত াহার করা যু িক্তযু ক্ত ও সমীচীন হইেব, িশশু-আদালত
তাহািদগেক পৰ্ত াহােরর জন িনেদর্শ পৰ্দান কিরেত পািরেব এবং উক্তরূপ িনেদর্শনার
আেলােক সংিশ্লষ্ট ব িক্ত উক্ত আদালত পিরত াগ কিরেত বাধ থািকেবন@

িবচারকালীন িশশুেক

২৬@ (১) িবচারকালীন িশশুেক িনরাপদ েহফাজেত রাখার িবষয়িট সবর্েশষ পন্থা িহসােব

িনরাপদ েহফাজেত

িবেবচনা কিরেত হইেব, যাহার েময়াদ হইেব যথাসম্ভব সব্ল্পতম সমেয়র জন @

রাখা

(২) সম্ভাব দৰ্ুততম সমেয়র মেধ িনরাপদ েহফাজেত রিক্ষত িশশুেক িবকল্পপন্থায়
পিরচালনার জন েপৰ্রণ কিরেত হইেব@
(৩) িশশুেক িনরাপদ েহফাজেত রাখা একান্ত পৰ্েয়াজন হইেল িশশু-আদালত, সংিশ্লষ্ট িশশুেক
উক্ত আদালত হইেত যু িক্তসঙ্গত দূ রেতব্র মেধ অবিস্থত েকান পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠােন েপৰ্রণ
কিরবার জন আেদশ পৰ্দান কিরেব :

তেব শতর্ থােক েয, এই উপ-ধারার অধীন েকান িশশুেক পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠােন েপৰ্রণ করা
হইেল উক্ত পৰ্িতষ্ঠােন অবস্থানকারী অিধক বয়স্ক িশশুেদর হইেত েপৰ্িরত িশশুেক পৃথক

কিরয়া রািখেত হইেব@

ভাষা,
ভাষা েদাভাষী ও

২৭@ (১) আইেনর সংস্পেশর্ আসা িশশু এবং আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশশুর সাক্ষ

অন ান িবেশষ

গৰ্হণসহ সংিশ্লষ্ট সকল কাযর্কৰ্ম িশশুর জন সরল ও েবাধগম ভাষায় পিরচালনা কিরেত

সহায়তামূ লক

হইেব@

পদেক্ষপ

(২) িশশুর সাক্ষ গৰ্হণসহ সংিশ্লষ্ট কাযর্কৰ্মসমূ হ িশশুর েবাধগম ভাষায় ব াখ া কিরবার জন
সহায়তার পৰ্েয়াজন হইেল আদালত িবনা খরেচ িশশুেক একজন ব াখ াকারী পৰ্দান কিরবার
জন আেদশ পৰ্দান কিরেব@

িশশুিশশু-আদালেতর

২৮@ (১) িশশু-আদালেত িবচারাধীন েকান মামলায় জিড়ত বা সাক্ষ পৰ্দানকারী েকান িশশুর

কাযর্কৰ্েমর

ছিব বা এমন েকান বণর্না, সংবাদ বা িরেপাটর্ িপৰ্ন্ট বা ইেলকটৰ্িনক মাধ ম অথবা

েগাপনীয়তা

ইন্টারেনেট পৰ্কাশ বা পৰ্চার করা যাইেব না যাহা সংিশ্লষ্ট িশশুেক শনাক্তকরেণ পৰ্ত ক্ষ বা
পেরাক্ষভােব সাহায কের@
(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছু ই থাকুক না েকন, িশশুর ছিব, বণর্না, সংবাদ বা িরেপাটর্
পৰ্কাশ করা িশশুর সব্ােথর্র জন ক্ষিতকর হইেব না মেমর্ িশশু-আদালেতর িনকট পৰ্তীয়মান
হইেল উক্ত আদালত সংিশস্নষ্ট িশশুর ছিব, বণর্না, সংবাদ বা িরেপাটর্ পৰ্কােশর অনু মিত
পৰ্দান কিরেত পািরেব@

িশশুিশশু-আদালত কতৃক
র্

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

আইেনর সিহত

িভন্নরূপ যাহা িকছু ই থাকুক না েকন, িশশু-আদালেত হািজরকৃত েকান িশশুর মামলা িবকল্প

সংঘােত জিড়ত

পন্থায় পিরচালনা করা না হইেল, িশশু-আদালত সংিশ্লষ্ট িশশুেক, অপরাধিট জািমনেযাগ বা

িশশুর জািমেন মুিক্ত

অজািমনেযাগ যাহাই হউক না েকন, জামানতসহ বা জামানত ছাড়াই জািমেন মুিক্ত পৰ্দান

পৰ্দান

কিরেত পািরেব@
(২) িশশুর িনেজর মুচেলকায় অথবা িশশুর মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন
তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা, েক্ষতৰ্মত,
বিধর্ত পিরবােরর সদস , পৰ্েবশন কমর্কতর্া অথবা েকান পৰ্িতষ্ঠান বা সংস্থার, িশশু-আদালত
যাহােক উপযু ক্ত িবেবচনা কিরেব, তত্তব্াবধােন জামানত পৰ্দান সােপেক্ষ অথবা জামানত
ছাড়া িশশুেক জািমন পৰ্দান করা যাইেব@
(৩) উপ-ধারা (১) এবং (২) এর অধীন জািমন মঞ্জু র করা না হইেল িশশু-আদালত উক্তরূপ
পৰ্ত াখ ােনর কারণ িলিপবদ্ধ কিরেব@

িশশুিশশু-আদালত কতৃক
র্

৩০@ এই আইেনর অধীন েকান আেদশ পৰ্দােনর েক্ষেতৰ্ িশশু-আদালত িনম্নবিণর্ত িবষয়

আেদশ পৰ্দােনর

িবেবচনা কিরেব, যথা :-

েক্ষেতৰ্ িবেবচ িবষয়
(ক) িশশুর বয়স ও িলঙ্গ;
(খ) িশশুর শারীিরক ও মানিসক অবস্থা;
(গ) িশশুর িশক্ষাগত েযাগ তা বা িশশু েকান্ েশৰ্িণেত অধ য়নরত;
(ঘ) িশশুর সামািজক, সাংস্কৃিতক ও নৃ তািত্তব্ক অবস্থা;
(ঙ) িশশুর পিরবােরর আিথর্ক অবস্থা;
(চ) িশশুর ও তাহার পিরবােরর জীবন-যাপন পদ্ধিত;
(ছ) অপরাধ সংঘটেনর কারণ, দলবদ্ধতার তথ , সািবর্ক পিরিস্থিত ও পটভূ িম;
(জ) িশশুর অিভমত;
(ঝ) সামািজক অনু সন্ধান পৰ্িতেবদন; এবং
(ঞ) িশশুর সংেশাধন ও সেবর্াত্তম সব্াথর্ সংরক্ষেণর জন আনু ষিঙ্গক েয সকল িবষয়
িবেবচনােথর্ গৰ্হণ করা আবশ ক ও পৰ্েয়াজন@

সামািজক অনু সন্ধান

৩১@ (১) িশশুেক িশশু-আদালেত হািজর কিরবার অনিধক ২১ (একুশ) িদেনর মেধ পৰ্েবশন

পৰ্িতেবদন

কমর্কতর্া, িবিধ দব্ারা িনধর্ািরত পদ্ধিতেত, িশশু-আদালেত একিট সামািজক অনু সন্ধান
পৰ্িতেবদন দািখল কিরেবন এবং উহার অনু িলিপ িনকটস্থ েবাডর্-এ ও অিধদপ্তের দািখল
কিরেবন@
(২) উপ-ধারা (১) এ উিল্লিখত সামািজক অনু সন্ধান পৰ্িতেবদেন সেরজিমেন তদন্তপূ বর্ক
িশশুর পািরবািরক, সামািজক, সাংস্কৃিতক, আিথর্ক, মনস্তািত্তব্ক, নৃ তািত্তব্ক ও িশক্ষাগত েযাগ তা,
পটভূ িম এবং েকান্ অবস্থায় ও এলাকায় েস বসবাস কের এবং েকান্ অবস্থার পিরেপৰ্িক্ষেত
অপরাধ সংঘিটত হইয়ােছ, ইত ািদর বণর্না অন্তভুর্ক্ত থািকেব@
(৩) পৰ্েবশন কমর্কতর্ার সামািজক অনু সন্ধান পৰ্িতেবদনসহ িশশু সংিশ্লষ্ট সকল পৰ্িতেবদন
েগাপনীয় বিলয়া গণ হইেব@

িবচার সমািপ্তর

৩২@ (১) েফৗজদারী কাযর্িবিধ বা আপাততঃ বলব অন েকান আইেন িভন্নতর যাহা িকছু ই

সময়সীমা

থাকুক না েকন, িশশু-আদালত উক্ত আদালেত িশশুর পৰ্থম উপিস্থত হইবার তািরখ হইেত
৩৬০ (িতনশত ষাট) িদেনর মেধ িবচারকাযর্ সম্পন্ন কিরেব@
(২) েকান যু িক্তসঙ্গত ও বাস্তব কারেণ উপ-ধারা (১) এ উিল্লিখত সময়সীমার মেধ
িবচারকাযর্ সম্পন্ন করা সম্ভব না হইেল িশশু-আদালত, উক্ত কারণ িলিপবদ্ধ কিরয়া, সংিশ্লষ্ট
িবচারকাযর্ সম্পেন্নর সময়সীমা আরও ৬০ (ষাট) িদন বিধর্ত কিরেত পািরেব@
(৩) িশশু-আদালেত িবচার আরম্ভ হইবার পর হইেত, িবচার কাযর্ সম্পন্ন না হওয়া পযর্ন্ত
ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (২) এর িবধান অনু সাের, একািদকৰ্েম উহার কাযর্কৰ্ম পৰ্েত ক
কাযর্িদবেস িবনা িবরিতেত চিলেত থািকেব@
(৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এ বিণর্ত সমেয়র মেধ িবচার কাযর্ সম্পন্ন করা না হইেল সংিশ্লষ্ট
িশশু, হত া, ধষর্ণ, দসু তা, ডাকািত, মাদক ব বসা বা অন েকান জঘন , ঘৃ ণ বা গুরুতর
অপরােধর দােয় দােয়রকৃত মামলা ব তীত, িশশু-আদালেতর িবেবচনায় তাহার িবরুেদ্ধ
আনীত লঘু মাতৰ্ার অিভেযাগ হইেত অব াহিত পাইেব এবং একই অপরােধর জন তাহার
িবরু্েদ্ধ অন েকান িবচার পৰ্িকৰ্য়া গৰ্হণ করা যাইেব না:
তেব শতর্ থােক েয, সংিশ্লষ্ট মামলায় েকান পৰ্াপ্তবয়স্ক ব িক্ত অিভযু ক্ত থািকেল তাহার মামলা
অব াহত থািকেব@

িশশুর ওপর িনিদর্ষ্ট

৩৩@ (১) অন েকান আইেন িভন্নরূপ যাহা িকছু ই থাকুক না েকন, েকান িশশুেক মৃতু দণ্ড,

ধরেনর দণ্ড

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা কারাদণ্ড পৰ্দান করা যাইেব না :

আেরােপ বাধাবাধািনেষধ

তেব শতর্ থােক েয, েকান িশশুেক যখন এইরূপ েকান মারাত্নক ধরেনর অপরাধ সংঘটন
কিরেত েদখা যায় েয, তজ্জন এই আইেনর অধীন পৰ্দানেযাগ েকান আটকােদশ
আদালেতর মেত পযর্াপ্ত নেহ, অথবা আদালত যিদ এই মেমর্ সন্তুষ্ট হয় েয িশশুিট এত েবিশ
অবাধ অথবা ভৰ্ষ্ট চিরতৰ্ েয তাহােক েকান পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠােন েপৰ্রণ করা চেল না এবং
অন ান েয সকল আইনানু গ পন্থায় মামলািটর সু রাহা হইেত পাের উহােদর েকান একিটও
তাহার জন উপযু ক্ত নেহ, তাহা হইেল িশশু-আদালত িশশুেক কারাদণ্ড পৰ্দান কিরয়া
কারাগাের েপৰ্রেণর জন আেদশ পৰ্দান কিরেত পািরেব :
আরও শতর্ থােক েয, এইরূেপ পৰ্েদয় কারাদেণ্ডরর েময়াদ তাহার অপরােধর জন পৰ্েদয়
দেণ্ডর সেবর্াচ্চ েময়ােদর অিধক হইেব না :
আরও শতর্ থােক েয, উক্তরূপ কারাদেণ্ড থাকাকালীন েযেকান সমেয় িশশু-আদালত উপযু ক্ত
মেন কিরেল এই মেমর্ িনেদর্শ পৰ্দান কিরেত পািরেব েয, এইরূপ কারাদেণ্ড আটক রািখবার
পিরবেতর্ অিভযু ক্ত িশশুেক, তাহার বয়স ১৮ (আঠােরা) বসর পূ ণর্ না হওয়া পযর্ন্ত, েকান
পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠােন আটক রািখেত হইেব@

(২) উপ-ধারা (১) এর শতর্াংেশর অধীন েকান িশশুেক কারাদণ্ড পৰ্দান করা হইেল, তাহােক
কারাগাের অবস্থানরত অন ান পৰ্াপ্তবয়স্ক আসামীর সিহত েমলােমশা কিরেত েদওয়া যাইেব
না@

িশশুিশশু-আদালত কতৃক
র্

৩৪@ (১) েকান িশশু মৃতু দণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদেণ্ড দণ্ডনীয় েকান অপরােধ েদাষী পৰ্মািণত

পৰ্দত্ত আটকােদশ,
আটকােদশ

হইেল িশশু-আদালত তাহােক অনু ধব্র্ ১০ (দশ) বসর এবং অনূ ন ৩ (িতন) বসর েময়ােদ

ইত ািদ

আটকােদশ পৰ্দান কিরয়া িশশুউন্নয়ন েকেন্দৰ্ আটক রািখবার জন আেদশ পৰ্দান কিরেত
পািরেব@
তেব শতর্ থােক েয, েকান িশশু মৃতু দণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদেণ্ড দণ্ডনীয় নয় এমন েকান
অপরােধ েদাষী পৰ্মািণত হইেল িশশু-আদালত তাহােক অনিধক ৩ (িতন) বসর েময়ােদ
আটকােদশ পৰ্দান কিরয়া িশশু উন্নয়ন েকেণদৰ্ আটক রািখবার জন আেদশ পৰ্দান কিরেত
পািরেব@
(২) িশশু-আদালেতর আেদেশ অথবা আপাততঃ বলব অন েকান আইেন িভন্নরূপ যাহা
িকছু ই থাকুক না েকন, আটকােদশপৰ্াপ্ত িশশুর আচরণ, চািরিতৰ্ক ও ব িক্তেতব্র ইিতবাচক ও
উেল্লখেযাগ পিরবতর্ন ঘিটেল এবং হত া, ধষর্ণ, দসু তা, ডাকািত, মাদক ব বসা বা অন
েকান জঘন , ঘৃ ণ বা গুরুতর মামলায় অিভযু ক্ত না হইেল, িশশু উন্নয়ন েকেন্দৰ্র বা পৰ্ত িয়ত
পৰ্িতষ্ঠােনর কতৃর্পক্ষ িশশুর বয়স ১৮ (আঠার) বসর পূ ণর্ হইবার সােথ সােথ সংিশ্লষ্ট
িশশুেক মুিক্ত পৰ্দােনর লেক্ষ ব বস্থা গৰ্হেণর জন , ১৮ (আঠার) বসর পূ ণর্ হইবার অনূ ন
৩ (িতন) মাস পূ েবর্, সরকােরর িনকট সু পািরশ েপৰ্রণ কিরেত পািরেব@
(৩) হত া, ধষর্ণ, ডাকািত, দসু তা বা মাদক ব বসা বা অন েকান গুরুতর মামলায় অিভযু ক্ত
িশশুর বয়স ১৮ (আঠার) বসর পূ ণর্ হইেল এবং মামলািট আদালেত িবচারাধীন থািকেল
অথবা উিল্লিখত অপরােধর মামলায় আদালেতর আেদশ অনু যায়ী আটকােদশপৰ্াপ্ত িশশুর
বয়স ১৮ (আঠার) বসর পূ ণর্ হইেল, িশশু উন্নয়ন েকেন্দৰ্র বা পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠােনর
কতৃর্পক্ষ, িশশু-আদালেতর অনু মিত গৰ্হণ সােপেক্ষ, সংিশ্লষ্ট ব িক্তেক অনিতিবলেমব্ েকন্দৰ্ীয়
বা েজলা কারাগাের েপৰ্রণ কিরেব@
(৪) কারাগার কতৃর্পক্ষ উপ-ধারা (৩) এর অধীন েপৰ্িরত ব িক্তেক, কারাগাের অবস্থানরত
অন েকান আইেনর অধীেন দণ্ডপৰ্াপ্ত ও িবচারাধীন আসামীেদর হইেত পৃথক কিরয়া িভন্ন
ওয়ােডর্ রািখবার ব বস্থা কিরেব, েযখােন সংিশ্লষ্ট ব িক্ত তাহার আটকােদেশর েময়াদ বা
পৰ্েযাজ েক্ষেতৰ্, আটকােদেশর অবিশষ্ট েময়াদ পযর্ন্ত অবস্থান কিরেবন@
(৫) েকান িশশুর িবচার পৰ্িকৰ্য়া ১৮ (আঠার) বসর পূ ণর্ হইবার পর সমাপ্ত হইেল এবং
িবচার সমািপ্তর পর তাহােক আটকােদশ পৰ্দান করা হইেল উক্ত িশশুেক িশশু-আদালত
সরাসির েকন্দৰ্ীয় বা েজলা কারাগাের েপৰ্রণ কিরেব@

(৬) এই ধারায় িভন্নরূপ যাহা িকছু ই থাকুক না েকন, িশশু-আদালত উপযু ক্ত িবেবচনা
কিরেল, েকান িশশুেক উপ-ধারা (১) এর অধীন িশশুউন্নয়ন েকেন্দৰ্ আটক রািখবার পিরবেতর্
যথাযথ সতকর্ীকরেণর পর খালাস পৰ্দােনর অথবা সদাচারেণর জন পৰ্েবশেন মুিক্ত দােনর
জন আেদশ পৰ্দান কিরেত পািরেব@
(৭) েকান িশশুেক, উপ-ধারা (৬) এর অধীন, পৰ্েবশেন মুিক্তর েক্ষেতৰ্ িশশু-আদালত সংিশ্লষ্ট
িশশুেক পৰ্েবশন কমর্কতর্ার তত্তব্াবধােন অথবা তাহার মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র
অবতর্মােন তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা,
েক্ষতৰ্মত, বিধর্ত পিরবােরর সদস অথবা অন েকান উপযু ক্ত ব িক্তর তত্তব্াবধােন েসাপদর্
কিরবার জন আেদশ পৰ্দান কিরেত পািরেব:
তেব শতর্ থােক েয, েকান িশশুেক তাহার মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন
তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা, েক্ষতৰ্মত,
বিধর্ত পিরবােরর সদেস র অনু কূেল েসাপদর্ করা হইেল সংিশ্লষ্ট ব িক্তেক উক্ত িশশুর,
অনিধক ৩ (িতন) বসর কাল, সদাচরেণর জন দায়ী থািকেবন মেমর্ জািমনসহ বা িবনা
জািমেন অথবা আদালত েযইরূপ িনেদর্শ পৰ্দান কিরেব েসইরূপ মুচেলকা পৰ্দান কিরেত
হইেব@
(৮) পৰ্েবশন কমর্কতর্ার িনকট হইেত িরেপাটর্ পৰ্ািপ্ত অথবা অন েকানভােব যিদ আদালেতর
িনকট পৰ্তীয়মান হয় েয, পৰ্েবশেন মুক্ত িশশু তাহার পৰ্েবশনকােল সদাচরণ কের নাই, তাহা
হইেল আদালত, েযইরূপ উপযু ক্ত িবেবচনা কিরেব েসইরূপ তদন্ত কিরবার পর, সংিশ্লষ্ট
িশশুেক পৰ্েবশেনর অসমাপ্ত সমেয়র জন পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠােন আটক রািখবার জন আেদশ
পৰ্দান কিরেত পািরেব@

িনিদর্ষ্ট িবরিতেত

৩৫@ (১) িশশু-আদালেতর পৰ্েত ক আেদেশ ইহা িনিদর্ষ্ট িবরিতেত পযর্ােলাচনা কিরবার

পযর্ােলাচনা ও মুিক্ত

িবধান অন্তভুর্ক্ত থািকেব, যাহার মাধ েম িশশু-আদালত ইহার পৰ্দত্ত আেদশ পুনিবর্েবচনা

পৰ্দান

কিরেত পািরেব এবং িশশুেক শতর্ সােপেক্ষ বা িবনা শেতর্ মুিক্ত পৰ্দান কিরেত পািরেব@
(২) সরকার েযেকান সময়, ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (২) এর িবধান অনু সাের পৰ্াপ্ত সু পািরশ
িবেবচনা কিরয়া, আটকােদশপৰ্াপ্ত িশশুেক িশশুউন্নয়ন েকন্দৰ্ বা পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠান হইেত
িবনা শেতর্ বা তদকতৃর্ক িনধর্ািরত শতর্ সােপেক্ষ মুিক্ত পৰ্দােনর জন আেদশ পৰ্দান কিরেত
পািরেব অথবা সংিশ্লষ্ট িবষেয় সু পািরশ পৰ্দােনর জন িবষয়িট জাতীয় িশশুকল াণ েবােডর্র
িনকট েপৰ্রণ কিরেত পািরেব@

আেদশ পৰ্দােনর

৩৬@ (১) দণ্ডিবিধেত িভন্নরূপ যাহা িকছু ই থাকুক না েকন, িশশু-আদালত কতৃর্ক আেদশ

েক্ষেতৰ্ পিরভাষা

পৰ্দােনর েক্ষেতৰ্, এই আইেন েযইরূপ পিরভাষা ব বহার করা হইয়ােছ েসইরূপ পিরভাষা

ব বহার

ব তীত েকান িশশু সম্পেকর্ দণ্ডিবিধেত ব বহৃত ‘অপরাধী’, ‘দিণ্ডত’ বা ‘দণ্ডােদশ’ শ সমূ হ
ব বহার করা যাইেব না@

(২) উপ-ধারা (১) এর উেদ্দশ পূ রণকেল্প িশশুেদর েক্ষেতৰ্ ‘অপরাধী’, ‘দিণ্ডত’ বা ‘দণ্ডােদশ’
শ সমূ েহর পিরবেতর্ িশশু-আদালত যথাকৰ্েম ‘েদাষী সাব স্ত ব িক্ত’ বা ‘েদাষী সাব স্তকরণ’
বা ‘েদাষী সাব স্তকরণ আেদশ’ বা উক্ত আদালেতর িবেবচনায় উক্ত শ সমূ েহর পিরপূ রক
অন েকান শ

িবেরাধ মীমাংসা

ব বহার কিরেব@

৩৭@ (১) িশশু-আদালেতর িবেবচনায় েকান িশশু লঘু পৰ্কৃিতর অপরাধ সংঘটন কিরেল,
উক্ত আদালত িবষয়িট িনষ্পিত্তর জন অপরােধর িশকার ও অপরাধ সংঘটনকারীর মেধ
িবেরাধ মীমাংসার উেদ াগ গৰ্হেণর জন পৰ্েবশন কমর্কতর্ােক িনেদর্শ পৰ্দান কিরেত পািরেব
এবং উক্ত েক্ষেতৰ্ ধারা ৪৯ এর িবধান, পৰ্েয়াজনীয় অিভেযাজনসহ, পৰ্েযাজ হইেব@
(২) পৰ্েবশন কমর্কতর্া, িশশু-আদালত কতৃর্ক িনধর্ািরত শেতর্ ও পদ্ধিতেত, সমােজর উপযু ক্ত
ব িক্তেদর অংশগৰ্হেণর মাধ েম অপরােধর িশকার ও অপরাধ সংঘটনকারীর মেধ িবেরাধ
মীমাংসার িনিমত্ত কাযর্পৰ্ণালী িনধর্ারণ কিরেবন এবং তদানু সাের িবেরাধ মীমাংসা কিরেবন
এবং উহা, যথাশীঘৰ্ সম্ভব, িশশু-আদালতেক অবিহত কিরেবন@
(৩) িশশু-আদালত উপ-ধারা (২) অনু সাের তথ পৰ্ািপ্তর পর িবষয়িটর ওপর পৰ্েয়াজনীয়
আেদশ পৰ্দান কিরেব এবং উহার ওপর করণীয়, যিদ থােক, সম্পেকর্ িনেদর্শনা জাির কিরয়া
অিধদপ্তরেক অবিহত কিরেব@
(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন েকান িনেদর্শনা জাির করা হইেল, অিধদপ্তর উক্ত িনেদর্শনা
অনু যায়ী পৰ্েয়াজনীয় ব বস্থা গৰ্হণ করতঃ উহার অগৰ্গিত পৰ্িতেবদন আদালতেক অবিহত
কিরেব@

ক্ষিতপূ রণ পৰ্দান

৩৮@ (১) অপরােধর িশকার িশশুর িবরুেদ্ধ েকান আসামী েদাষী সাব স্ত হইেল, উক্ত িশশু বা
তাহার মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা
কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা, েক্ষতৰ্মত, বিধর্ত পিরবােরর সদস ,
পৰ্েবশন কমর্কতর্া, আইনজীবী বা পাবিলক পৰ্িসিকউটেরর অনু েরাধকৰ্েম অথবা িশশুআদালত েসব্চ্ছাপৰ্েণািদত হইয়া িশশুেক পূ বর্াবস্থায় িফরাইয়া েদওয়ার জন উপযু ক্ত
ক্ষিতপূ রণ পৰ্দােনর জন আসামীর পৰ্িত আেদশ পৰ্দান কিরেত পািরেব@
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষিতপূ রণ পৰ্দােনর জন েকান আেদশ পৰ্দান কিরেল িশশুআদালত উক্ত আেদেশ তদকতৃর্ক িনধর্ািরত সমেয়র মেধ এককালীন বা িকিস্তেত
ক্ষিতপূ রেণর অথর্ আদালেতর মাধ েম পিরেশােধর জন এবং িশশুর কল ােণ উহার ব বহার

সম্পেকর্ পৰ্েয়াজনীয় িদক্-িনেদর্শনা পৰ্দান কিরেব@

মাতামাতা-িপতার ওপর

৩৯@ (১) অপরােধর িশকার িশশুর িবরুেদ্ধ েকান িশশু েদাষী সাব স্ত হইেল ক্ষিতগৰ্স্ত িশশুর

ক্ষিতপূ রেণর অথর্

পৰ্িত িশশু-আদালত কতৃর্ক আিথর্ক ক্ষিতপূ রেণর জন আেদশ পৰ্দান করা হইেল িশশু-

পৰ্দান কিরবার

আদালত েদাষী সাব স্ত িশশুর মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন তত্তব্াবধানকারী

আেদশ

অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা, েক্ষতৰ্মত, বিধর্ত পিরবােরর
সদস েক, উক্ত ক্ষিতপূ রেণর অথর্ আদালেতর মাধ েম পিরেশােধর জন উক্ত আেদেশ
সু িনিদর্ষ্টভােব উেল্লখ কিরেব, যিদ,েক্ষতৰ্মত, িশশুিটর(ক) মাতা-িপতা, তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ
অিভভাবক বা বিধর্ত পিরবােরর সদস েক খুঁিজয়া পাওয়া যায়;
(খ) মাতা-িপতা, তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক
বা বিধর্ত পিরবােরর সদস ক্ষিতপূ রেণর অথর্ পিরেশােধ আিথর্কভােব সচ্ছল হন; এবং
(গ) মাতা-িপতা, তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক
বা বিধর্ত পিরবােরর সদস িশশুর পৰ্িত যথাযথ যত্ন-পিরচযর্ায় অবেহলা কিরয়া তাহােক
অপরাধ সংঘটেন পৰ্ভািবত কিরয়া থােকন@
(২) এই ধারার অধীন আেদশ পৰ্দােনর িনিমত্ত, পৰ্েযাজ েক্ষেতৰ্, পৰ্েবশন কমর্কতর্ােক
পৰ্েয়াজনীয় তথ সংগৰ্েহর জন আদালত িনেদর্শ পৰ্দান কিরেত পািরেব@
(৩) িশশুর মাতা-িপতা, আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক িশশুর তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা
কতৃর্পক্ষ বা বিধর্ত পিরবােরর সদস কতৃর্ক ক্ষিতপূ রেণর অথর্ পৰ্দােন অপারগতার কারেণ
িশশুেক কারাদণ্ড পৰ্দান করা যাইেব না@

িবচােরর ফলাফল ও

৪০@ (১) িবচার পৰ্িকৰ্য়া সমাপ্ত হইবার ৭ (সাত) কমর্িদবেসর মেধ িশশু-আদালত িবচােরর

মুিক্ত সম্পেকর্ তথ

ফলাফল সম্পেকর্ িশশু, িশশুর মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন তত্তব্াবধানকারী
অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা, েক্ষতৰ্মত, বিধর্ত পিরবােরর
সদস , িশশুর আইনজীবী ও পৰ্েবশন কমর্কতর্ােক িলিখতভােব অবিহত কিরেব@
(২) েকান িশশু মুিক্তপৰ্াপ্ত হইেল িশশু-আদালত তাহার মুিক্ত পৰ্দােনর তথ , তদ্কতৃর্ক
িনধর্ািরত পদ্ধিতেত, অিধদপ্তর, পৰ্েবশন কমর্কতর্া বা আইনজীবীর মাধ েম অথবা সরাসির
উক্ত িশশু ও তাহার মাতা-িপতােক এবং তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন তত্তব্াবধানকারী
অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা, েক্ষতৰ্মত, বিধর্ত পিরবােরর
সদস েক অবিহত কিরেব@
(৩) েকান মামলায়, উপ-ধারা (২) এর অধীন, েকান িশশু মুিক্তপৰ্াপ্ত হইেল এবং উক্ত

মামলায় আইেনর সংস্পেশর্ আসা েকান িশশু জিড়ত থািকেল, িশশু-আদালত সংিশ্লষ্ট মুিক্ত
পৰ্দােনর তথ িট, তদ্কতৃর্ক িনধর্ািরত পদ্ধিতেত, অিধদপ্তর, পৰ্েবশন কমর্কতর্া বা আইনজীবীর
মাধ েম অথবা সরাসির আইেনর সংস্পেশর্ আসা িশশু ও তাহার মাতা-িপতােক এবং
তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা
ৈবধ অিভভাবক বা, েক্ষতৰ্মত, বিধর্ত পিরবােরর সদস েক অবিহত কিরেব@

আিপল ও

৪১@ (১) েফৗজদারী কাযর্িবিধেত যাহা িকছু ই থাকুক না েকন, এই আইেনর অধীন িশশু-

পুনিবর্েবচনা

আদালত কতৃর্ক পৰ্দত্ত আেদেশর িবরুেদ্ধ আেদশ পৰ্দােনর তািরখ হইেত অনিধক ৬০
(ষাট) িদেনর মেধ হাইেকাটর্ িবভােগ আিপল করা যাইেব@

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছু ই থাকুক না েকন, িশশু-আদালত কতৃর্ক পৰ্দত্ত েকান আেদশ
হাইেকাটর্ িবভােগ পুনিবর্েবচনা (revision) কিরবার ক্ষমতােক ক্ষুণ্ণ কিরেব না@
(৩) এই ধারার অধীন আিপল বা, েক্ষতৰ্মত, পুনিবর্েবচনার আেবদন দািখল করা হইেল উক্ত
আেবদনিট দােয়েরর তািরখ হইেত অনিধক ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ উহা িনষ্পিত্ত কিরেত
হইেব@

েফৗজদারী

৪২@ (১) এই আইন বা ইহার অধীন পৰ্ণীত িবিধেত সু স্পষ্ট ও িভন্নরূপ েকান িবধান না

কাযর্িবিধর

থািকেল, এই আইেনর অধীন মামলার িবচার এবং কাযর্ধারা গৰ্হেণর েক্ষেতৰ্, েফৗজদারী

িবধানাবলীর

কাযর্িবিধর িবধানাবলী, যতদূ র সম্ভব, পৰ্েযাজ ও অনু সরণ কিরেত হইেব@

পৰ্েযাজ তা

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছু ই থাকুক না েকন, এই আইেনর অধীন কৃত সকল অপরাধ
আমলেযাগ হইেব এবং এই আইন বা ইহার অধীন পৰ্ণীত িবিধেত সু স্পষ্ট িবধান থািকেল
সংিশ্লষ্ট েক্ষেতৰ্ উক্ত িবধান অনু সরণ কিরেত হইেব@

েদাষী সাব স্ত হইবার

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

কারেণ অেযাগ তার

সাব স্ত হইেলও-

অপসারণ,
অপসারণ ইত ািদ

(ক) তাহার েক্ষেতৰ্ দণ্ডিবিধর ধারা ৭৫ বা েফৗজদারী কাযর্িবিধর ধারা ৫৬৫ পৰ্েযাজ হইেব
না;
(খ) িতিন সরকাির বা েবসরকাির েকান অিফেস চাকির পাইবার অথবা েকান আইেনর
অধীন েকান িনবর্াচেন পৰ্িতদব্িন্দব্তা কিরবার েক্ষেতৰ্ অেযাগ বিলয়া িবেবিচত হইেবন না@

ষষ্ঠ অধ ায়

েগৰ্ফতার,
েগৰ্ফতার তদন্ত,
তদন্ত িবকল্প পন্থা,
পন্থা (Diversion) , এবং জািমন
েগৰ্ফতার,
েগৰ্ফতার ইত ািদ

৪৪@ (১) এই ধারায় যাহা িকছু ই থাকুক না েকন, ৯ (নয়) বসেরর িনেম্নর েকান িশশুেক
েকান অবস্থােতই েগৰ্ফতার করা বা, েক্ষতৰ্মত, আটক রাখা যাইেব না@
(২) অন েকান আইেন যাহা িকছু ই থাকুক না েকন, েকান িশশুেক িনবতর্নমূ লক আটকােদশ
সংকৰ্ান্ত েকান আইেনর অধীন েগৰ্ফতার বা আটক করা যাইেব না@
(৩) িশশুেক েগৰ্ফতার কিরবার পর েগৰ্ফতারকারী পুিলশ কমর্কতর্া েগৰ্ফতােরর কারণ, স্থান,
অিভেযােগর িবষয়বসত্ত, ইত ািদ সম্পেকর্ তাক্ষিণকভােব িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্ােক
অবিহত কিরেবন এবং পৰ্াথিমকভােব তাহার বয়স িনধর্ারণ কিরয়া নিথেত িলিপবদ্ধ
কিরেবন :
তেব শতর্ থােক েয, েগৰ্ফতার কিরবার পর েকান িশশুেক হাতকড়া বা েকামের দিড় বা রিশ
লাগােনা যাইেব না@
(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন বয়স িনধর্ারেণর েক্ষেতৰ্ পুিলশ কমর্কতর্া জন্ম িনবন্ধন সনদ
অথবা, উক্ত সনেদর অবতর্মােন স্কুল সািটর্িফেকট বা স্কুেল ভিতর্র সময় পৰ্দত্ত তািরখসহ
পৰ্াসিঙ্গক দিললািদ উদ্ঘাটনপূ বর্ক যাচাই-বাছাই কিরয়া তাহার বয়স িলিপবদ্ধ কিরেবন:
তেব শতর্ থােক েয, েযেক্ষেতৰ্ পুিলশ কমর্কতর্ার িনকট পৰ্তীয়মান হয় েয, সংিশ্লষ্ট ব িক্ত
একজন িশশু িকন্তু সম্ভাব সকল েচষ্টা কিরয়াও দািলিলক পৰ্মাণ দব্ারা তাহা িনিশ্চত হওয়া
যায় না, েসইেক্ষেতৰ্ উক্ত ব িক্তেক এই আইেনর িবধান অনু যায়ী িশশু িহসােব গণ কিরেত
হইেব@
(৫) সংিশ্লষ্ট থানায় িশশুর জন উপেযাগী েকান িনরাপদ স্থান না থািকেল েগৰ্ফতােরর পর
হইেত আদালেত হািজর না করা সময় পযর্ন্ত িশশুেক িনরাপদ স্থােন আটক রািখবার ব বস্থা
গৰ্হণ কিরেত হইেব :
তেব শতর্ থােক েয, িনরাপদ স্থােন আটক রািখবার েক্ষেতৰ্ িশশুেক পৰ্াপ্তবয়স্ক বা ইেতামেধ ই
েদাষী সাব স্ত হইয়ােছন এইরূপ েকান িশশু বা অপরাধী এবং আইেনর সংস্পেশর্ আসা
েকান িশশুর সিহত একেতৰ্ রাখা যাইেব না@

মাতামাতা-িপতা ও

৪৫@ (১) েকান িশশুেক েগৰ্ফতােরর পর েগৰ্ফতারকারী কমর্কতর্া কতৃর্ক থানায় আনয়ন

পৰ্েবশন কমর্কতর্ােক

কিরেল িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্া, চতুথর্ অধ ােয় বিণর্ত িবধানাবলীেক ক্ষুণ্ণ না কিরয়া,

অবিহতকরণ

িবিধ দব্ারা িনধর্ািরত পদ্ধিতেত(ক) িশশুর মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা
কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা েক্ষতৰ্মত, বিধর্ত পিরবােরর সদস েক;

(খ) পৰ্েবশন কমর্কতর্ােক; এবং
(গ) পৰ্েয়াজেন, িনকটস্থ েবাডর্েক;উক্ত েগৰ্ফতার সম্পেকর্ অবিহত কিরেবন@
(২) উপ-ধারা (১) এর িবধান অনু যায়ী িশশুর মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন
তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা েক্ষতৰ্মত,
বিধর্ত পিরবােরর সদস এবং পৰ্েবশন কমর্কতর্া বা েক্ষতৰ্মত, েবাডর্েক অবিহত করা সম্ভব
না হইেল সংিশ্লষ্ট িশশুেক আদালেত হািজর কিরবার পৰ্থম িদবেস উক্তরূপ িবধান অনু সরণ
না কিরবার কারণ সংবিলত একিট পৰ্িতেবদন িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্া কতৃর্ক আদালেত
দািখল কিরেত হইেব@

তদন্ত

৪৬@ এই আইন বা ইহার অধীন পৰ্ণীত িবিধেত সু স্পষ্ট ও িভন্নরূপ েকান িবধান না
থািকেল, এই আইেনর অধীন সকল তদন্ত কাযর্কৰ্ম পিরচালনার েক্ষেতৰ্, েফৗজদাির
কাযর্িবিধর িবধানাবলী, যতদূ র সম্ভব, পৰ্েযাজ ও অনু সরণ কিরেত হইেব@

জবানবন্দী,
জবানবন্দী

৪৭@ (১) িশশুর মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক

সতকর্ীকরণ ও মুিক্ত

বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা েক্ষতৰ্মত, বিধর্ত পিরবােরর সদস এবং
পৰ্েবশন কমর্কতর্া বা সমাজকমর্ীর উপিস্থিতেত িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্া িশশুর
জবানবন্দী গৰ্হণ কিরেবন@
(২) িশশুর িবরুেদ্ধ আনীত অিভেযােগর পৰ্কৃিত ও িশশুর মানিসক ও আথর্-সামািজক অবস্থা
িবেবচনায় লইয়া িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্া(ক) সংিশ্লষ্ট িশশু, িশশুর মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন তত্তব্াবধানকারী
অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা, েক্ষতৰ্মত, বিধর্ত পিরবােরর
সদস এবং পৰ্েবশন কমর্কতর্া বা সমাজকমর্ীর উপিস্থিতেত িশশুেক িলিখত বা েমৗিখক
সতকর্ীকরেণর পর মুিক্ত পৰ্দান কিরেত পািরেবন, যাহা িশশুর িবরুেদ্ধ েরকডর্ িহসােব গণ
হইেব না; বা
(খ) িবকল্প পন্থায় েপৰ্রণ কিরেত পািরেবন@

িবকল্প পন্থা

৪৮@ (১) এই আইেনর উেদ্দশ পূ রণকেল্প আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশশুেক েগৰ্ফতার

(diversion)

বা আটেকর পর হইেত িবচার কাযর্কৰ্েমর েযেকান পযর্ােয় আনু ষ্ঠািনক িবচার কাযর্কৰ্েমর
পিরবেতর্, িশশুর পািরবািরক, সামািজক, সাংস্কৃিতক, আিথর্ক, নৃ তািত্তব্ক, মনস্তািত্তব্ক ও
িশক্ষাগত পটভূ িম িবেবচনাপূ বক
র্ , িবেরাধীয় িবষয় মীমাংসাসহ তাহার সেবর্াত্তম সব্াথর্

িনিশ্চতকেল্প িবকল্প পন্থা (diversion) গৰ্হণ করা যাইেব@
(২) েফৗজদাির কাযর্িবিধ বা আপাততঃ বলব অন েকান আইেন িভন্নতর যাহা িকছু ই
থাকুক না েকন, িশশুর েগৰ্ফতােরর পর হইেত িবচার কাযর্কৰ্েমর েযেকান পযর্ােয়,
িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্া বা, েক্ষতৰ্মত, িশশু-আদালত আনু ষ্ঠািনক িবচার পৰ্িকৰ্য়ার
পিরবেতর্ িবকল্প উপােয় িবেরাধ িনষ্পিত্তর িনিমত্ত িবকল্প পন্থা গৰ্হেণর জন িবষয়িট পৰ্েবশন
কমর্কতর্ার িনকট েপৰ্রণ কিরেত পািরেব@
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন িবকল্প পন্থা গৰ্হণ করা হইেল সংিশ্লষ্ট িশশু, তাহার মাতা-িপতা
এবং তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ
বা ৈবধ অিভভাবক বা, েক্ষতৰ্মত, বিধর্ত পিরবােরর সদস িবকল্প পন্থার শতর্ পৰ্িতপালন
কিরেতেছ িক না পৰ্েবশন কমর্কতর্া তাহা লক্ষ রািখেবন এবং িবষয়িট, সময় সময়,
িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্া বা, েক্ষতৰ্মত, িশশু-আদালতেক অবিহত কিরেবন@
(৪) িশশু, তাহার মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক
বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা, েক্ষতৰ্মত, বিধর্ত পিরবােরর সদস
িবকল্প পন্থার েকান শতর্ ভঙ্গ কিরেল পৰ্েবশন কমর্কতর্া িবষয়িট তাক্ষিণকভােব িলিখত
আকাের িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্া বা, েক্ষতৰ্মত, িশশু-আদালতেক অবিহত কিরেবন@
(৫) িবকল্প পন্থা গৰ্হেণর পৰ্িকৰ্য়া ও পদ্ধিত িবিধ দব্ারা িনধর্ািরত হইেব@
(৬) এই ধারার উেদ্দশ পূ রণকেল্প অিধদপ্তর িবকল্প পন্থা বাস্তবায়েনর জন যথাযথ
যু েগাপেযাগী ও বাস্তবায়নেযাগ কাযর্কৰ্ম গৰ্হণ কিরেত পািরেব@

পািরবািরক সেম্মলন

৪৯@ (১) ধারা ৪৮ এর অধীন িবকল্প পন্থা গৰ্হণ করা হইেল পৰ্েবশন কমর্কতর্া সংিশ্লষ্ট
িবেরাধ অগৰ্ািধকার িভিত্তেত পািরবািরক সেম্মলন আেয়াজেনর মাধ েম িনষ্পিত্তর জন
উেদ াগ গৰ্হণ কিরেত পািরেবন@
(২) পািরবািরক সেম্মলেন অংশগৰ্হণকারীগণ সমেঝাতার িভিত্তেত সেম্মলেনর কাযর্পদ্ধিত
িনধর্ারণ ও অনু সরণ কিরয়া িশশুর সেবর্াত্তম সব্াথর্ িনিশ্চতকেল্প পিরকল্পনা গৰ্হণ কিরেত
পািরেবন যাহা িশশু-আদালত বা, েক্ষতৰ্মত, িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্ােক অবিহত কিরেত
হইেব@
(৩) েকান িবেশষ েক্ষেতৰ্ েকান িশশুেক িবকল্প পন্থায় েপৰ্রেণর সময় িশশু-আদালত বা
েক্ষতৰ্মত, িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্া পািরবািরক সেম্মলেনর জন পৰ্েয়াজনীয় পদ্ধিত
িনধর্ারণ কিরয়া িদেত পািরেব এবং পৰ্েবশন কমর্কতর্া েসই েমাতােবক পািরবািরক
সেম্মলেনর আেয়াজন কিরেবন@
(৪) িশশু, বা তাহার মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন তত্তব্াবধানকারী

অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা, েক্ষতৰ্মত, বিধর্ত পিরবােরর
সদস পািরবািরক সেম্মলেন গৃহীত েকান িসদ্ধােন্তর শতর্ ভঙ্গ বা পৰ্িতপালন কিরেত ব থর্
হইেল পৰ্েবশন কমর্কতর্া উহা িলিখতভােব িশশু-আদালত বা, েক্ষতৰ্মত, িশশুিবষয়ক পুিলশ
কমর্কতর্ােক অবিহত কিরেবন@
(৫) পািরবািরক সেম্মলেন অংশগৰ্হণকারীগণ ঐকমেত র িভিত্তেত েকান িসদ্ধােন্ত উপনীত
হইেত ব থর্ হইেল সেম্মলনিট বািতল হইয়া যাইেব এবং িভন্নরূপ একিট িবকল্প পন্থা
গৰ্হেণর িনিমত্ত পৰ্েবশন কমর্কতর্া িবষয়িট িশশু-আদালত বা, েক্ষতৰ্মত, িশশুিবষয়ক পুিলশ
কমর্কতর্ার িনকট েফরত পাঠাইেবন@
(৬) পািরবািরক সেম্মলেনর কাযর্কৰ্মসমূ হ েগাপনীয় বিলয়া িবেবিচত হইেব এবং উক্ত
সেম্মলেন অংশগৰ্হণকারী েকান ব িক্তর েকান বক্তব পরবতর্ীেত েকান আদালেতর িবচার
কাযর্কৰ্েম সাক্ষ িহসােব ব বহার করা যাইেব না@

িবকল্প পন্থার েময়াদ

৫০@ (১) এই আইন ও তদধীন পৰ্ণীত িবিধ অনু যায়ী িশশু-আদালত বা, েক্ষতৰ্মত
িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্া কতৃর্ক িনধর্ািরত েময়ােদর মেধ িবকল্প পন্থা গৰ্হণ ও সমাপ্ত
কিরেত হইেব@
(২) অপরাধ সংঘটনকারী িশশু িবকল্প পন্থা অবলমব্েন ইিতবাচক সাড়া পৰ্দান কিরেল, িবকল্প
পন্থা িনিদর্ষ্ট েময়ােদর পূ েবর্ই সমাপ্ত করা যাইেব@

িবকল্প পন্থার শতর্

৫১@ এই আইেনর িবধান অনু সাের পৰ্েবশন কমর্কতর্ার পৰ্িতেবদন পৰ্াপ্ত হইয়া বা অন

ভঙ্গ বা িবকল্প পন্থার

েকানভােব যিদ িশশু-আদালত বা, েক্ষতৰ্মত িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্ার িনকট ইহা

আেদশ পালেন

পৰ্তীয়মান হয় েয, িশশু, িশশুর মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন

ব থর্তা

তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা, েক্ষতৰ্মত,
বিধর্ত পিরবােরর সদস িবকল্প পন্থার শতর্ ভঙ্গ কিরয়ােছন বা িবকল্প পন্থা সংকৰ্ান্ত েকান
আেদশ পৰ্িতপালেন ব থর্ হইয়ােছন, তাহা হইেল িবষয়িট িবিধ দব্ারা িনধর্ািরত পদ্ধিতেত
যাচাইপূ বর্ক িশশু-আদালত বা, েক্ষতৰ্মত িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্া(ক) পিরবিতর্ত শেতর্ একই ধরেনর আেদশ পৰ্দান কিরেত পািরেব;
(খ) িশশুিটেক েগৰ্ফতার কিরবার জন েগৰ্ফতাির পেরায়ানা জাির কিরেত পািরেব;
(গ) িশশুিটেক িশশু-আদালেত বা থানায় হািজর হইবার জন িলিখত েনািটশ পৰ্দান কিরেত
পািরেব;
(ঘ) রাষ্টৰ্পেক্ষর আইনজীবীর িনকট সংিশ্লষ্ট িশশুর িবরুেদ্ধ িবচার পৰ্িকৰ্য়া আরম্ভ কিরবার
জন নিথ েপৰ্রণ কিরেত পািরেব;

(ঙ) িশশুিটেক পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠােন েপৰ্রেণর জন আেদশ পৰ্দান কিরেত পািরেব; অথবা
(চ) এই আইেনর অধীন অন েকান আেদশ পৰ্দান কিরেত পািরেব@

জািমন,
জািমন ইত ািদ

৫২@ (১) েফৗজদাির কাযর্িবিধসহ বা আপাততঃ বলব অন েকান আইন বা এই আইেনর
অন েকান িবধােন িভন্নরূপ যাহা িকছু ই থাকুক না েকন, েকান িশশুেক েগৰ্ফতার কিরবার
পর এই আইেনর অধীন মুিক্ত পৰ্দান বা িবকল্প পন্থায় েপৰ্রণ করা অথবা তাক্ষিণকভােব
আদালেত হািজর করা সম্ভবপর না হইেল িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্া িশশুিটেক, েক্ষতৰ্মত,
তাহার মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা
কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা, েক্ষতৰ্মত, বিধর্ত পিরবােরর সদস বা
পৰ্েবশন কমর্কতর্ার তত্তব্াবধােন শতর্ ও জামানত সােপেক্ষ, অথবা, শতর্ ও জামানত ব তীত
জািমেন মুিক্ত পৰ্দান কিরেত পািরেবন@
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন েকান িশশুেক জািমেন মুিক্ত পৰ্দােনর েক্ষেতৰ্ সংিশ্লষ্ট অপরাধ
জািমনেযাগ বা জািমন অেযাগ িক না তাহা িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্া িবেবচনায় লইেবন
না@
(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা িকছু ই থাকুক না েকন, অপরােধর পৰ্কৃিত গুরুতর বা ঘৃ ণ
পৰ্কৃিতর হইেল বা জািমন পৰ্দান করা হইেল উহা িশশুর সেবর্াত্তম সব্ােথর্র পিরপন্থী হইেল
বা জািমন পৰ্দান করা হইেল সংিশ্লষ্ট িশশু েকান কুখ াত অপরাধীর সাহচযর্ লাভ কিরেত
পাের বা ৈনিতক িবপেদর সম্মু খীন হইেত পাের বা জািমন পৰ্দান করা হইেল ন ায় িবচােরর
উেদ্দশ ব াহত হইবার আশঙ্কা থািকেল িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্া সংিশ্লষ্ট িশশুেক জািমন
বা মুিক্ত পৰ্দান কিরেবন না@
(৪) েগৰ্ফতারকৃত িশশুেক উপ-ধারা (৩) এর অধীন জািমেন মুিক্ত পৰ্দান করা না হইেল
িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্া, েগৰ্ফতােরর পর আদালেত উপস্থাপেনর জন পৰ্েয়াজনীয় ভৰ্মণ
সময় ব তীত, ২৪ (চিববশ) ঘন্টার মেধ সংিশ্লষ্ট িশশুেক িনকটস্থ িশশু-আদালেত হািজর
কিরবার ব বস্থা গৰ্হণ কিরেবন@
(৫) থানা হইেত জািমনপৰ্াপ্ত হয় নাই এমন েকান িশশুেক িশশু-আদালেত উপস্থাপন করা
হইেল িশশু-আদালত তাহােক জািমন পৰ্দান কিরেব বা িনরাপদ স্থােন বা িশশু উন্নয়ন
েকেন্দৰ্ আটক রািখবার আেদশ পৰ্দান কিরেব@

আইেনর সংস্পেশর্

৫৩@ েকান ব িক্ত যিদ যু িক্তসঙ্গতভােব িবশব্াস কেরন েয, েকান িশশু অপরাধমূ লক ঘটনার

আসা িশশু সম্পেকর্

িশকার বা েকান অপরােধর সাক্ষী তাহা হইেল িতিন উহা িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্া,

অবিহত কিরবার

পৰ্েবশন কমর্কতর্া বা সমাজকমর্ীেক অবিহত কিরেবন এবং উক্ত েক্ষেতৰ্ সংিশ্লষ্ট িশশুিবষয়ক

দািয়তব্

পুিলশ কমর্কতর্া, পৰ্েবশন কমর্কতর্া বা সমাজকমর্ী উক্ত িশশুর সািবর্ক িনরাপত্তার িবষেয়

পৰ্েয়াজনীয় ব বস্থা গৰ্হণ কিরেবন@

আইেনর সংস্পেশর্

৫৪@ (১) িবচার পৰ্িকৰ্য়ার সকল পযর্ােয় আইেনর সংস্পেশর্ আসা িশশুর মযর্াদার পৰ্িত শৰ্দ্ধা

আসা িশশুর েক্ষেতৰ্

পৰ্দশর্ন, পািরপািশব্র্ক অবস্থা, বয়স, িলঙ্গ এবং অক্ষমতা ও পিরপক্কতার িবষয়সমূ হ িবেবচনায়

িবেশষ ব বস্থা ও

লইেত হইেব@

সু রক্ষা

(২) িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্া কতৃর্ক িবেশষ িশশুবান্ধব পিরেবেশ আইেনর সংস্পেশর্
আসা িশশুর সাক্ষাকার গৰ্হণ কিরেত হইেব :
তেব শতর্ থােক েয, েমেয় িশশুর েক্ষেতৰ্ উক্ত িশশুর মাতা-িপতা অথবা তাহােদর অবতর্মােন
তত্তব্াবধায়ক অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা বিধর্ত
পিরবােরর সদস এবং পৰ্েবশন কমর্কতর্ার, যাহােদর উপিস্থিতেত িশশু সাক্ষাকার পৰ্দােন
রািজ থােক বা সব্াচ্ছন্দেবাধ কের, উপিস্থিতেত একজন মিহলা পুিলশ কমর্কতর্া কতৃর্ক
সাক্ষাকার গৰ্হণ কিরেত হইেব@

(৩) আইেনর সংস্পেশর্ আসা িশশুর সেবর্াত্তম সব্াথর্ িবেবচনা কিরয়া িশশুর সু রক্ষা ও
েগাপনীয়তা িনিশ্চত কিরবার জন িশশু-আদালত িনম্নবিণর্ত এক বা একািধক পদেক্ষপ গৰ্হণ
কিরবার িনিমত্ত আেদশ পৰ্দান কিরেত পািরেব, যথা :
(ক) িবচার পৰ্িকৰ্য়ার সিহত সংিশ্লষ্ট আইেনর সংস্পেশর্ আসা িশশুর সকল তথ েগাপন রাখা
এবং এমন েকান তথ পৰ্কাশ না করা, যাহার মাধ েম সংিশ্লষ্ট িশশুিটেক শনাক্ত করা যায়;
(খ) সাক্ষ পৰ্দানকারী িশশুর ছিব বা ৈদিহক বণর্না েগাপন কিরবার উেদ াগ গৰ্হণ অথবা
িশশুর ক্ষিত পৰ্িতেরাধ কিরবার জন , পৰ্াপ তা সােপেক্ষ, িনম্নবিণর্ত পদ্ধিতেত িশশুর সাক্ষ
গৰ্হণ করা:(অ) পদর্ার আড়ােল;
(আ) শুনািনর পূ েবর্ িশশু-সাক্ষীর িভিডওকৃত সাক্ষ গৰ্হেণর মাধ েম, তেব উক্ত েক্ষেতৰ্ সাক্ষ
গৰ্হণকােল আসামীপেক্ষর আইনজীবীর উপিস্থিত এবং সংিশ্লষ্ট িশশুেক েজরা কিরবার সু েযাগ
পৰ্দান কিরেত হইেব;
(ই) একজন েযাগ তাসম্পন্ন ও উপযু ্ক্ত মধ স্থতাকারীর মাধ েম;
(ঈ) দব্ারবদ্ধ (Camera Trial) অিধেবশন পিরচালনার মাধ েম; বা
(উ) িভিডও িলংেকজ পদ্ধিত চালু হইেল উক্ত পদ্ধিতেত;
(গ) আসামীর উপিস্থিতেত িশশু সাক্ষ পৰ্দােন অসম্মিত জ্ঞাপন কিরেল বা যিদ এইরূপ

পৰ্তীয়মান হয় েয, উক্ত ব িক্তর উপিস্থিতেত িশশুিট সত কথা বিলেত বাধাগৰ্স্ত হইেত পাের,
তাহা হইেল আসামীেক সামিয়কভােব পুিলেশর েহফাজেত আদালত পিরত ােগর আেদশ
পৰ্দান করা; তেব উক্ত েক্ষেতৰ্ আসামী পেক্ষর আইনজীবীেক আদালত কেক্ষ উপিস্থত
থািকেত এবং িশশুেক পৰ্শ্ন কিরবার সু েযাগ পৰ্দান কিরেত হইেব;
(ঘ) িশশুর সাক্ষ গৰ্হেণর সময় িবরিতর সু েযাগ পৰ্দান করা;
(ঙ) িশশুর বয়স ও পিরপক্কতার সিহত সামঞ্জস পূ ণর্ িদন ও তািরেখ শুনািনর সময়সূ িচ
িনধর্ারণ করা; এবং
(চ) মামলার সাক্ষী বা িভকিটম িহসােব সাক্ষ পৰ্দানকােল, সাক্ষ পৰ্দােনর পূ েবর্ ও পের
িশশুেক তাহার অিভভাবকসহ পৰ্েয়াজনীয় িনরাপত্তা পৰ্দান করা; বা
(ছ) িশশুর সেবর্াত্তম সব্াথর্ এবং আসামীর অিধকার িবেবচনায় আিনয়া আদালত েযইরূপ
িবেবচনা কিরেব, েসইরূপ অন েকান পদ্ধিত অবলমব্ন করা@
(৪) উপ-ধারা (৩) এ যাহা িকছু ই থাকুক না েকন, আইেনর সংস্পেশর্ আসা িশশুর সেবর্াত্তম
সব্াথর্ িবেবচনা কিরয়া িশশুর সু রক্ষা িনিশ্চত কিরবার জন িশশু-আদালত পদ্ধিত
িনধর্ারণপূ বর্ক িবকল্প পদ্ধিতেত িবেরাধ মীমাংসার জন আেদশ পৰ্দান কিরেত পািরেব@

সপ্তম অধ ায়
আইনগত পৰ্িতিনিধতব্ ও সহায়তা
আইনগত

৫৫@ (১) আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশশু এবং আইেনর সংস্পেশর্ আসা িশশুর পেক্ষ

পৰ্িতিনিধতব্,
পৰ্িতিনিধতব্ ইত ািদ

আইনগত পৰ্িতিনিধতব্ ব তীত েকান আদালত েকান মামলার িবচার কাযর্ পিরচালনা কিরেব
না@
(২) িশশু তাহার আইনগত পৰ্িতিনিধেক িনেজর ভাষায় এবং, েক্ষতৰ্মত, ব াখ াকারীর সাহােয
পৰ্েয়াজনীয় মতামত পৰ্দান কিরবার অিধকার সংরক্ষণ কিরেব@
(৩) িশশুর মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা
কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা, েক্ষতৰ্মত, বিধর্ত পিরবােরর সদস কতৃর্ক
েকান আইনজীবী িনেয়াগ করা না হইেল অথবা মাতা-িপতা অথবা তাহােদর অবতর্মােন
তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা বিধর্ত
পিরবােরর সদস না থািকেল অথবা আইনজীবী িনেয়ােগর আিথর্ক সামথর্ না থািকেল, িশশুআদালত েজলা আইনগত সহায়তা পৰ্দান কিমিট বা, েক্ষতৰ্মত, সু িপৰ্ম েকাটর্’ এর
তািলকাভুক্ত বা প ােনলভুক্ত আইনজীবীগেণর মধ হইেত একজন উপযু ক্ত আইনজীবীেক
মামলার কাযর্কৰ্ম পিরচালনার জন দািয়তব্ পৰ্দান কিরবার লেক্ষ আইনগত সহায়তা পৰ্দান
আইন, ২০০০ এবং উহার অধীন পৰ্ণীত িবিধমালা, পৰ্িবধানমালা ও নীিতমালা অনু সাের
যথাযথ ব বস্থা গৰ্হণ কিরেব@

আইনগত পৰ্িতিনিধর

৫৬@ (১) ধারা ৫৫ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন িশশুর পেক্ষ িনযু ক্ত আইনজীবীেক সংিশ্লষ্ট

উপিস্থিত

মামলার সকল শুনানীেত অবশ ই হািজর থািকেত হইেব এবং যু িক্তসঙ্গত েকান কারেণ িতিন
মামলা পিরচালনা কিরেত অপরাগ হইেল উক্ত অপারগতার কারণসহ িবষয়িট িলিখতভােব,
যু িক্তসঙ্গত সমেয়, তাহার পৰ্িতিনিধ, িশশুর মাতা-িপতা অথবা তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন
তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা েক্ষতৰ্মত,
বিধর্ত পিরবােরর সদস বা পৰ্েবশন কমর্কতর্ার মাধ েম সংিশ্লষ্ট আদালতেক অবিহত কিরেত
হইেব@
(২) েকান আইনজীবী উপ-ধারা (১) এর অধীন তাহার অপরাগতার িবষয়িট আদালতেক
অবিহত কিরেল, উক্ত েক্ষেতৰ্ একজন নূ তন আইনজীবী িনযু ক্ত না হওয়া পযর্ন্ত, সংিশ্লষ্ট
মামলার শুনািন স্থিগত থািকেব :
তেব শতর্ থােক েয, নূ তন আইনজীবী িনেয়ােগর েক্ষেতৰ্ সংিশ্লষ্ট েজলা’র েজলা আইনগত
সহায়তা কিমিট েকানকৰ্েমই ৩০ (িতৰ্শ) িদেনর অিতিরক্ত সময় অিতকৰ্ান্ত কিরেব না@
(৩) িশশুর পেক্ষ িশশুর মাতা-িপতা অথবা তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন তত্তব্াবধানকারী
অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা, েক্ষতৰ্মত, বিধর্ত পিরবােরর
সদস কতৃর্ক আইনজীবী িনেয়াগ করা হইেল সংিশ্লষ্ট আইনজীবীেক সংিশ্লষ্ট মামলার সকল
শুনািনেত অবশ ই হািজর থািকেত হইেব :
তেব শতর্ থােক েয, সংিশ্লষ্ট আইনজীবী, পৰ্েয়াজেন, যু িক্তসঙ্গত কারেণ, িশশু আদালেতর
অনু মিত সােপেক্ষ, মামলার শুনানী হইেত অব াহিত যািচেত পািরেবন@

অপযর্াপ্ত আইনগত

৫৭@ িশশুর পেক্ষ িনেয়াগপৰ্াপ্ত আইনজীবী যু িক্তসঙ্গত কারণ ব তীত বারংবার আদালেত

পৰ্িতিনিধতব্ ও

অনু পিস্থত থািকেল বা মামলা পিরচালনায় তাহার সু স্পষ্ট গািফলিত পিরলিক্ষত হইেল িশশু-

অসদাচরণ

আদালত তাহােক উক্ত মামলা পিরচালনার দািয়তব্ হইেত অব াহিত পৰ্দান কিরয়া িবষয়িট
অসদাচরণ গেণ যথাযথ আইনগত ব বস্থা গৰ্হেণর জন েজলা আইনগত সহায়তা পৰ্দান
কিমিটর েচয়ারম ানেক এবং, েক্ষতৰ্মত, বাংলােদশ বার কাউিন্সল ও সংিশ্লষ্ট আইনজীবী
সিমিতেক িনেদর্শনা পৰ্দান কিরেব এবং উক্তরূপ িনেদর্শনার আেলােক গৃহীত ব বস্থা
সম্পেকর্ আদালতেক িনেদর্শনা পৰ্দােনর তািরখ হইেত অনিধক ৩০ (িতৰ্শ) িদেনর মেধ
অবিহত কিরবার িবষয়িট উেল্লখ কিরেব@

সু রক্ষামূ লক

৫৮@ িবচার পৰ্িকৰ্য়ার েযেকান পযর্ােয় আইেনর সংস্পেশর্ আসা িশশু বা, েক্ষতৰ্মত, আইেনর

পদেক্ষপ

সিহত সংঘােত জিড়ত িশশুর ক্ষিতর সম্ভাবনা রিহয়ােছ বিলয়া পৰ্তীয়মান হইেল সংিশ্লষ্ট
িশশুর তত্তব্াবধানকারী কতৃর্পক্ষ উক্ত িশশুর জন িনম্নবিণর্ত িনরাপত্তামূ লক ব বস্থা গৰ্হণ
কিরেব, যথা :-

(ক) সংিশ্লষ্ট িশশুর সিহত অিভযু ক্ত ব িক্তর সরাসির সাক্ষা পিরহার করা;
(খ) পুিলশ বা অন সংস্থার মাধ েম সংিশ্লষ্ট িশশুর িনরাপত্তা িবধান এবং উক্ত িশশু েকাথায়
অবস্থান কিরেতেছ তাহা েগাপন রাখা;
(গ) আদালত বা পুিলেশর িনকট সংিশ্লষ্ট িশশুর এবং, পৰ্েয়াজেন, িশশুর পিরবােরর
সদস েদর সকল পযর্ােয় যেথাপযু ক্ত িনরাপত্তার জন আেবদন করা@

অষ্টম অধ ায়
িশশু উন্নয়ন েকন্দৰ্ এবং পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠান
িশশু উন্নয়ন েকন্দৰ্

৫৯@ (১) সরকার, িবচার পৰ্িকৰ্য়ায় আটকােদশপৰ্াপ্ত িশশু এবং িবচােরর আওতাধীন িশশুর

পৰ্িতষ্ঠা ও পৰ্ত য়ন

আবাসন, সংেশাধন ও উন্নয়েনর লেক্ষ, িলঙ্গেভেদ, পৰ্েয়াজনীয় সংখ ক িশশু উন্নয়ন েকন্দৰ্
পৰ্িতষ্ঠা ও রক্ষণােবক্ষণ কিরেব@
(২) উপ-ধারা (১) এর পৰ্াসিঙ্গকতােক ক্ষুণ্ণ না কিরয়া সরকার, েযেকান সময়, উহার েযেকান
ইনিস্টিটউট বা পৰ্িতষ্ঠানেক িশশু অপরাধীেদরেক অবস্থােনর জন উপযু ক্ত মেমর্ পৰ্ত য়ন
কিরেত পািরেব@
(৩) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন পৰ্িতিষ্ঠত বা, েক্ষতৰ্মত, উপ-ধারা (২) এর অধীন
পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠােন আগত ও অবস্থানরত িশশুেদর আবাসন, সংেশাধন, উন্নয়ন, রক্ষণােবক্ষণ
এবং পিরচালনার িনিমত্ত নীিতমালা পৰ্ণয়ন বা, সময় সময়, পিরপতৰ্ জাির কিরেব@

েবসরকাির উেদ ােগ

৬০@ সরকার, সরকাির েগেজেট পৰ্জ্ঞাপন দব্ারা, েকান ব িক্ত, পৰ্িতষ্ঠান বা সংস্থােক িবিধ দব্ারা

পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠান

িনধর্ািরত পদ্ধিত বা নীিতমালার আেলােক, এই আইেনর উেদ্দশ পূ রণকেল্প পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠান
িহসােব েবসরকাির পৰ্িতষ্ঠান স্থাপন ও পিরচালনা কিরবার লেক্ষ , িনধর্ািরত শতর্পূরণ
সােপেক্ষ, অনু মিত পৰ্দান কিরেত পািরেব@

ৈবধ পৰ্ত য়নপতৰ্

৬১@ ৈবধ পৰ্ত য়নপতৰ্ ব তীত ধারা ৬০ এ উিল্লিখত েকান পৰ্িতষ্ঠান পিরচালনা করা বা িবিধ

ব তীত পৰ্িতষ্ঠান

দব্ারা িনধর্ািরত শতর্ পূ রণ কিরেত ব থর্ েকান পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠােনর পিরচালনা অব াহত রাখা

পিরচালনার দণ্ড

এই আইেনর অধীন অপরাধ িহসােব গণ হইেব এবং উক্তরূপ অপরােধর জন সংিশ্লষ্ট
পৰ্িতষ্ঠােনর মািলক, পিরচালক বা কমর্কতর্া ৫ (পাঁচ) মাস পযর্ন্ত কারাদণ্ড বা ৫০,০০০
(পঞ্চাশ হাজার) টাকা অথর্দেণ্ড দিণ্ডত হইেবন@

পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠােন

৬২@ ধারা ৫৯ এবং ৬০ এর অধীন সরকাির বা, েক্ষতৰ্মত, েবসরকািরভােব পৰ্িতিষ্ঠত ও

অবস্থানরত িশশুেদর

পিরচািলত পৰ্েত ক পৰ্িতষ্ঠান পৰ্িতিট িশশুর নাম, িলঙ্গ, বয়স ও উক্ত পৰ্িতষ্ঠােন িশশুেক গৰ্হণ

িবষেয় অিধদপ্তরেক

কিরবার কারণসহ গৰ্হেণর তািরখ, িবিধ দব্ারা িনধর্ািরত ফরেম িলিপবদ্ধ কিরয়া, অিধদপ্তরেক

অবিহতকরণ

পৰ্িত মােসর ১৫ তািরেখর মেধ অবিহত কিরেব এবং অিধদপ্তেরর চািহদা অনু যায়ী অন ান
সকল তথ অিধদপ্তরেক সরবরাহ কিরেত বাধ থািকেব@

পিরচযর্ার নূ নতম

৬৩@ (১) সরকার, সময় সময়, অিফস আেদশ বা িনেদর্শনা জািরর মাধ েম পৰ্ত িয়ত

মানদণ্ড

পৰ্িতষ্ঠােন অবস্থানরত িশশুেদর যথাযথ পিরচযর্ার জন নূ নতম মানদণ্ড িনধর্ারণ কিরেব এবং

(Minimum
Standards of
Care)

পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠানসমূ হ উক্ত আেদশ বা িনেদর্শনা অনু যায়ী পিরচযর্ার নূ নতম মানদণ্ড বজায়
রািখেব@
(২) পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠােন অবস্থানরত িশশুেদর অপরােধর মাতৰ্া, ধরণ ও বয়স িবেবচনায়
লইয়া িবিভন্ন েশৰ্িণেত িবভক্ত কিরয়া রািখেত হইেব :
তেব শতর্ থােক েয, উিল্লিখত েশৰ্িণ িবভােগর সময় িবেশষভােব লক্ষ রািখেত হইেব েযন, ৯
(নয়) বসেরর ঊেধব্র্র েকান িশশুর সিহত ১০ (দশ) বসেরর এবং ১০ (দশ) বসেরর
ঊেধব্র্র েকান িশশুর সিহত ১২ (বার) বসেরর ঊেধব্র্র িশশুেক একেতৰ্ একই কেক্ষ এবং
েফ্লাের রাখা না হয়;
আরও শতর্ থােক েয, ১২ (বার) বসর এবং তদু ধব্র্ বয়েসর বয়স্ক িশশুর েক্ষেতৰ্ অপরােধর
মাতৰ্া, িশশুর বাড়ন্ত শারীিরক কাঠােমা, সবলতা, ইত ািদ িবষয় িবেবচনায় লইয়া তাহােদর
আবাসেনর িবষয়িট সতকর্ভােব েখয়াল রািখেত হইেব এবং, যতদূ র সম্ভব, তাহােদর পৃথক
পৃথক কেক্ষ রািখবার ব বস্থা কিরেত হইেব@
(৩) দণ্ডিবিধর ধারা ৮২ এর উেদ্দশ পূ রণকেল্প ৯ (নয়) বসর বয়েসর কম বয়সী েকান
িশশুেক েকান পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠােন রাখা যাইেব না :
তেব শতর্ থােক েয, েকান কারেণ ৯ (নয়) বসর বয়েসর কম বয়সী অিভভাবকহীন েকান
িশশুেক েকাথাও পাওয়া েগেল তাহােক অিধদপ্তর বা উহার িনকটস্থ েকান কাযর্ালেয় েপৰ্রণ
কিরেত হইেব এবং অিধদপ্তর িবষয়িট সংিশ্লষ্ট েবােডর্র েগাচরীভূ ত করতঃ সংিশ্লষ্ট িশশুেক
সু িবধাবিঞ্চত িশশু গেণ , েক্ষতৰ্মত, ধারা ৮৪ বা ধারা ৮৫ এর িবধান অনু যায়ী পরবতর্ী
পৰ্েয়াজনীয় ব বস্থা গৰ্হণ কিরেব@
(৪) পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠানসমূ হ, উক্ত পৰ্িতষ্ঠােন অবস্থানকারী, পৰ্েত ক িশশুর সেবর্াত্তম সব্াথর্ রক্ষা
এবং তাহােদর সাবর্ক্ষিণক পযর্েবক্ষণ, মানিবক আচরণ এবং যেথাপযু ক্ত িশক্ষাসহ কািরগরী
িশক্ষা িনিশ্চত কিরেব@

সরকার বা উহার

৬৪@ সরকার বা তদ্কতৃর্ক ক্ষমতাপৰ্াপ্ত েকান পৰ্িতিনিধ এবং অিধদপ্তেরর মহাপিরচালক বা

পৰ্িতিনিধ কতৃক
র্

তদ্কতৃর্ক অনু মিতপৰ্াপ্ত েকান ব িক্ত বা পৰ্িতষ্ঠান, দাপ্তিরক বা িবেশষ েকান পৰ্েয়াজেন তথ

পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠান

সংগৰ্েহর উেদ্দেশ , েযেকান পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠান পিরদশর্ন কিরেত পািরেব এবং পৰ্াপ্ত তেথ র

পিরদশর্ন

িভিত্তেত পৰ্েয়াজনীয় ব বস্থা গৰ্হেণর জন সরকারেক পরামশর্ পৰ্দান কিরেত পািরেব@

িবিভন্ন পৰ্িতষ্ঠােনর

৬৫@ অিধদপ্তর, িবেশষ পৰ্েয়াজেন, একিট িশশুেক এক পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠান হইেত অন

মেধ স্থানান্তর

পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠােন স্থানান্তেরর আেদশ পৰ্দান কিরেত পািরেব@

অন পৰ্িতষ্ঠােন

৬৬@ েকান পৰ্িতষ্ঠােনর পৰ্ত িয়ত মযর্াদা েলাপ পাইেল এই আইেনর িবধানাবলী সােপেক্ষ

হস্তান্তর

অিধদপ্তেরর মহাপিরচালেকর আেদশকৰ্েম উক্ত পৰ্িতষ্ঠােন অবস্থানরত িশশুেদর অন েকান
পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠােন বদিল বা স্থানান্তর করা যাইেব@

সরকােরর

৬৭@ েকান পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠান উক্ত পৰ্িতষ্ঠােন অবস্থানরত িশশুেদর যথাযথ পিরচযর্ার জন ,

পৰ্ত য়নপতৰ্

ধারা ৬৩ এর অধীন, সরকার কতৃর্ক িনধর্ািরত পিরচযর্ার নূ নতম মানদণ্ড বজায় রািখেত ব থর্

পৰ্ত াহােরর ক্ষমতা

হইেল, সরকার উক্ত পৰ্িতষ্ঠােনর পৰ্িত েনািটশ জাির কিরয়া েনািটেশ উিল্লিখত তািরখ হইেত
সংিশ্লষ্ট পৰ্ত য়ন পৰ্ত াহার করা হইল মেমর্ েঘাষণা কিরেত পািরেব:

তেব শতর্ থােক েয, এইরূপ েনািটশ জািরর পূ েবর্, পৰ্ত য়নপতৰ্ েকন পৰ্ত াহার করা হইেব না
তাহার কারণ দশর্াইবার জন সংিশ্লষ্ট পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠােনর ব বস্থাপকেক যু িক্তসঙ্গত সু েযাগ
পৰ্দান কিরেত হইেব@

িশশুর ওপর

৬৮@ এই আইেনর িবধানাবলীর অধীন েকান ব িক্ত বা পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠােনর তত্তব্াবধােন

িজম্মাদােরর িনয়ন্তৰ্ণ

েকান িশশুেক েসাপদর্ করা হইেল উক্ত ব িক্ত বা পৰ্িতষ্ঠান উক্ত িশশুেক তাহার মাতা-িপতার
ন ায় িনয়ন্তৰ্ণ, সু রক্ষা, যত্ন-পিরচযর্া ও উন্নয়ন িনিশ্চত কিরবার জন দায়ী থািকেবন এবং
সংিশ্লষ্ট িশশুর মাতা-িপতা বা অন েকান ব িক্ত দাবী করা সেত্তব্ও িশশু-আদালত বা েবাডর্ বা
অন েকান আদালত কতৃর্ক িনধর্ািরত সময় পযর্ন্ত িশশুিটেক অব াহতভােব তাহার তত্তব্াবধােন
রািখেবন@

পলাতক িশশু

৬৯@ (১) আপাতত বলব অন েকান আইন এবং এই আইেনর অন ান িবধােন িভন্নরূপ

সম্পেকর্ করণীয়

যাহা িকছু ই থাকুক না েকন, েকান পুিলশ কমর্কতর্া পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠান অথবা েয ব িক্তর
তত্তব্াবধােন থািকবার জন িশশুেক িনেদর্শ পৰ্দান করা হইয়ািছল, তাহার তত্তব্াবধান হইেত
েকান িশশু পলায়ন কিরেল উক্ত পলাতক িশশুেক িবনা পেরায়ানায় েগৰ্ফতার কিরেত
পািরেবন এবং উক্ত িশশুর েকান অপরাধ নিথভুক্ত না কিরয়া বা তাহার িবরুেদ্ধ পৃথক
মামলা দােয়র না কিরয়া তাহােক সংিশ্লষ্ট পৰ্িতষ্ঠান বা ব িক্তর িনকট েফরত পাঠাইেবন :

তেব শতর্ থােক েয, এইরূপ পলাতক হইবার কারেণ উক্ত িশশু েকান অপরাধ কিরয়ােছ
বিলয়া গণ হইেব না@
(২) উপ-ধারা (১) এ উিল্লিখত পলাতক েকান িশশুেক েগৰ্ফতার করা হইেল তাহােক সংিশ্লষ্ট
পৰ্িতষ্ঠান বা ব িক্তর িনকট েফর পৰ্দােনর পূ বর্ পযর্ন্ত িনরাপদ স্থােন রািখেত হইেব@

নবম অধ ায়
িশশু সংকৰ্ান্ত িবেশষ অপরাধসমূ েহর দণ্ড
িশশুর পৰ্িত

৭০@ েকান ব িক্ত যিদ তাহার েহফাজেত, দািয়েতব্ বা পিরচযর্ায় থাকা েকান িশশুেক আঘাত,

িনষ্ঠুরতার দণ্ড

উপীড়ন, অবেহলা, বজর্ন, অরিক্ষত অবস্থায় পিরত াগ ব িক্তগত পিরচযর্ার কােজ ব বহার বা
অশালীনভােব পৰ্দশর্ন কের এবং এইরূপভােব আঘাত, উপীড়ন, অবেহলা, বজর্ন, পিরত াগ
ব িক্তগত পিরচযর্া বা পৰ্দশর্েনর ফেল উক্ত িশশুর অেহতুক দু েভর্াগ সৃ িষ্ট হয় বা সব্ােস্থ র
এইরূপ ক্ষিত হয়, যাহােত সংিশ্লষ্ট িশশুর দৃ িষ্টশিক্ত বা শৰ্বণশিক্ত নষ্ট হয়, শরীেরর েকান
অঙ্গ বা ইিন্দৰ্েয়র ক্ষিত হয় বা েকান মানিসক িবকৃিত ঘেট, তাহা হইেল িতিন এই আইেনর
অধীন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ হইেব এবং উক্ত অপরােধর জন িতিন অনিধক ৫
(পাঁচ) বসর কারাদণ্ড অথবা অনিধক ১ (এক) লক্ষ টাকা অথর্দণ্ড অথবা উভয় দেণ্ড দিণ্ডত
হইেবন@

িশশুেক িভক্ষাবৃ িত্তেত

৭১@ েকান ব িক্ত যিদ েকান িশশুেক িভক্ষার উেদ্দেশ িনেয়াগ কেরন বা েকান িশশুর দব্ারা

িনেয়ােগর দণ্ড

িভক্ষা করান অথবা িশশুর েহফাজত, তত্তব্াবধান বা েদখাশুনার দািয়েতব্ িনেয়ািজত েকান
ব িক্ত যিদ েকান িশশুেক িভক্ষার উেদ্দেশ িনেয়াগদােন পৰ্শৰ্য়দান কেরন বা উসাহ পৰ্দান
কেরন বা িভক্ষার উেদ্দেশ পৰ্দান কেরন, তাহা হইেল িতিন এই আইেনর অধীন অপরাধ
কিরয়ােছন বিলয়া গণ হইেব এবং উক্ত অপরােধর জন িতিন অনিধক ৫ (পাঁচ) বসর
কারাদণ্ড অথবা অনিধক (এক) লক্ষ টাকা অথর্দণ্ড অথবা উভয় দেণ্ড দিণ্ডত হইেবন@

িশশুর দািয়েতব্

৭২@ িশশুর েদখাশুনার দািয়েতব্ থাকাকােল েকান ব িক্তেক যিদ পৰ্কাশ স্থােন েনশাগৰ্স্ত

থাকাকােল েনশাগৰ্স্ত

অবস্থায় পাওয়া যায় এবং এই কারেণ যিদ িতিন িশশুিটর যথাযথ তত্তব্াবধান কিরেত অসমথর্

হইবার দণ্ড

হন, তাহা হইেল িতিন এই আইেনর অধীন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ হইেব এবং উক্ত
অপরােধর জন িতিন অনিধক ১ (এক) বসর কারাদণ্ড অথবা অনিধক ৫০ (পঞ্চাশ)
হাজার টাকা অথর্দণ্ড অথবা উভয় দেণ্ড দিণ্ডত হইেবন@

িশশুেক

৭৩@ যিদ েকান ব িক্ত অসু স্থতা বা অন েকান জরুরী কারেণ উপযু ক্ত েযাগ তাসম্পন্ন

েনশাগৰ্স্তকারী

ডাক্তােরর আেদশ ব তীত েকান িশশুেক েনশাগৰ্স্তকারী মাদকদৰ্ব বা ঔষধ পৰ্দান কের বা

মাদকদৰ্ব িকংবা

করায়, তাহা হইেল িতিন এই আইেনর অধীন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ হইেব এবং

িবপজ্জনক ঔষধ

উক্ত অপরােধর জন িতিন অনিধক ৩ (িতন) বসর কারাদণ্ড অথবা অনিধক ১ (এক) লক্ষ

পৰ্দােনর দণ্ড

টাকা অথর্দণ্ড অথবা উভয় দেণ্ড দিণ্ডত হইেবন@

মাদকদৰ্ব িকংবা

৭৪@ যিদ েকান ব িক্ত েকান িশশুেক মাদক বা িবপজ্জনক ঔষধ িবকৰ্েয়র স্থােন লইয়া যায়

িবপজ্জনক ঔষধ

অথবা এইরূপ স্থােনর সব্ত্তব্ািধকারী, মািলক বা দািয়তব্পৰ্াপ্ত ব িক্ত যিদ েকান িশশুেক অনু রূপ

িবকৰ্েয়র স্থানসমূ েহ

স্থােন পৰ্েবেশর অনু মিত পৰ্দান কের অথবা েকান ব িক্ত যিদ অনু রূপ স্থােন েকান িশশুর

পৰ্েবেশর

গমেনর কারণ সৃ িষ্ট কেরন, তাহা হইেল সংিশ্লষ্ট ব িক্ত এই আইেনর অধীন অপরাধ

অনু মিতদােনর দণ্ড

কিরয়ােছন বিলয়া গণ হইেব এবং উক্ত অপরােধর জন িতিন অনিধক ৩ (িতন) বসর
কারাদণ্ড অথবা অনিধক ১ (এক) লক্ষ টাকা অথর্দণ্ড অথবা উভয় দেণ্ড দিণ্ডত হইেবন@

িশশুেক বািজ ধিরেত

৭৫@ যিদ েকান ব িক্ত েমৗিখকভােব, িলিখত শ দব্ারা, েকান পৰ্কার ইিঙ্গত দব্ারা বা অন

বা ঋণ গৰ্হেণ

েকানভােব েকান িশশুেক েকান বািজ ধিরেত বা পণ রািখেত অথবা েকান বািজ বা

উসকািন পৰ্দােনর

পণিভিত্তক েলনেদেন অংশগৰ্হণ কিরেত বা েশয়ার লইেত উসকািন পৰ্দান কের বা পৰ্দােনর

দণ্ড

েচষ্টা কের অথবা অনু রূপভােব েকান িশশুেক ঋণ গৰ্হণ কিরেত বা ঋণ গৰ্হণমূ লক
েলনেদেন অংশগৰ্হণ কিরেত উসকািন পৰ্দান কের, তাহা হইেল উক্ত ব িক্ত এই আইেনর
অধীন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ হইেব এবং উক্ত অপরােধর জন িতিন অনিধক ২
(দু ই) বসর কারাদণ্ড অথবা অনিধক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অথর্দণ্ড অথবা উভয় দেণ্ড
দিণ্ডত হইেবন@

িশশুর িনকট হইেত

৭৬@ েকান ব িক্ত েকান িশশুর িনকট হইেত েকান দৰ্ব , তাহা উক্ত িশশুর পক্ষ হইেত বা

দৰ্ব ািদ বন্ধক গৰ্হণ

অন েকান ব িক্তর পক্ষ হইেত পৰ্েদয় হউক না েকন, বন্ধক গৰ্হণ কিরেল উহা এই

বা কৰ্য় কিরবার দণ্ড

আইেনর অধীন অপরাধ িহসােব গণ হইেব এবং উক্ত অপরােধর জন সংিশ্লষ্ট ব িক্ত
অনিধক ১ (এক) বসর কারাদণ্ড অথবা অনিধক ২৫ (পঁিচশ) হাজার টাকা অথর্দণ্ড অথবা
উভয় দেণ্ড দিণ্ডত হইেবন@

িশশুেক েযৗনপল্লীেত

৭৭@ (১) ৪ (চার) বসেরর অিধক বয়েসর েকান িশশুেক েযৗনপল্লীেত বাস কিরেত িকংবা

থািকবার

গমনাগমন কিরেত সু েযাগ বা অনু মিত পৰ্দান করা যাইেব না :

অনু মিতদােনর দণ্ড

তেব শতর্ থােক েয, ৪ (চার) বসর বয়স অিতকৰ্ান্ত হইবার পর সংিশ্লষ্ট কতৃর্পক্ষ উক্ত
িশশুেক সু িবধাবিঞ্চত িশশু গণ কৰ্েম, েক্ষতৰ্মত, ধারা ৮৪ বা ধারা ৮৫ এর অধীন পৰ্েয়াজনীয়
ব বস্থা গৰ্হেণর জন অিধদপ্তের বা উহার িনকটস্থ কাযর্ালেয় েপৰ্রেণর ব বস্থা কিরেবন@
(২) েকান ব িক্ত উপ-ধারা (১) এর িবধান লঙ্ঘন কিরেল উহা এই আইেনর অধীন অপরাধ

িহসােব গণ হইেব এবং উক্ত অপরােধর সিহত সংিশ্লষ্ট ব িক্ত অনিধক ২ (দু ই) বসর
কারাদণ্ড অথবা অনিধক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অথর্দণ্ড অথবা উভয় দেণ্ড দিণ্ডত
হইেবন@

িশশুেক অস
অস পেথ

৭৮@ (১) েকান ব িক্ত েকান িশশুর পৰ্কৃত দািয়তব্সম্পন্ন হইয়া বা তাহার তত্তব্াবধানকারী

পিরচালনা করােনা

হইয়া তাহােক অস পেথ পিরচািলত কিরেল িকংবা েযৗনবৃ িত্তেত পৰ্বৃ ত্ত কিরেল বা তজ্জন

বা কিরেত

উসাহ পৰ্দান কিরেল অথবা সব্ামী ব তীত অন েকান ব িক্তর সিহত তাহার েযৗন সঙ্গম

উসাহদােনর দণ্ড

করাইেল বা তজ্জন উসাহ পৰ্দান কিরেল, উহা এই আইেনর অধীন অপরাধ িহসােব গণ
হইেব এবং উক্ত অপরােধর জন সংিশ্লষ্ট ব িক্ত অনিধক ৫ (পাঁচ) বসর কারাদণ্ড অথবা
অনিধক ১ (এক) লক্ষ টাকা অথর্দণ্ড অথবা উভয় দেণ্ড দিণ্ডত হইেবন@
(২) েকান ব িক্তর নািলেশর পিরেপৰ্িক্ষেত যিদ আদালেতর িনকট পৰ্তীয়মান হয় েয, েকান
িশশু তাহার মাতা-িপতা অথবা তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা
কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা, েক্ষতৰ্মত, বিধর্ত পিরবােরর সদেস র
জ্ঞাতসাের বা অজ্ঞাতসাের অস পেথ পিরচািলত হইেতেছ বা েযৗনবৃ িত্তেত িলপ্ত হইবার
ঝুঁিকর সম্মু খীন হইেতেছ, তাহা হইেল আদালত এইরূপ িশশুর িবষেয় উপযু ক্ত সতকর্তা
অবলমব্ন এবং তদারিক কিরবার জন একিট মুচেলকা সম্পাদন কিরেত, েক্ষতৰ্মত, সংিশ্লষ্ট
মাতা-িপতা, তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ, আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা বিধর্ত
পিরবােরর সদস েক িনেদর্শ পৰ্দান কিরেত পািরেব@
[ব াখ া: এই ধারার উেদ্দেশ েসই ব িক্ত েকান িশশুেক অস পেথ বা েযৗনবৃ িত্তেত
পিরচািলত করাইয়ােছন বা তজ্জন উসাহ পৰ্দান কিরয়ােছন বিলয়া গণ হইেবন, যিদ উক্ত
ব িক্ত িশশুিটেক েকান েযৗনকমর্ী িকংবা ভৰ্ষ্ট চিরতৰ্ বিলয়া জ্ঞাত ব িক্তর সিহত বাস কিরেত
বা তাহার অধীন চাকুিরেত িনেয়ািজত হইেত বা থািকেত জ্ঞাতসাের অনু মিত পৰ্দান কিরয়া
থােকন@]

িশশুর দব্ারা

৭৯@ (১) যিদ েকান ব িক্ত েকান িশশুর দব্ারা আেগ্নয়াস্তৰ্ বা অৈবধ ও িনিষদ্ধ বসত্ত বহন

আেগ্নয়াস্তৰ্ বা অৈবধ

করান বা পিরবহন করান, তাহা হইেল সংিশ্লষ্ট ব িক্ত এই আইেনর অধীন অপরাধ

ও িনিষদ্ধ বসত্ত বহন

কিরয়ােছন বিলয়া গণ হইেব এবং উক্ত অপরােধর জন িতিন অনিধক ৩ (িতন) বসর

এবং সন্তৰ্াসী কাযর্

কারাদণ্ড অথবা অনিধক ১ (এক) লক্ষ টাকা অথর্দণ্ড অথবা উভয় দেণ্ড দিণ্ডত হইেবন@

সংঘটেনর দণ্ড

(২) েকান ব িক্ত িশশুর পৰ্কৃত দািয়তব্সম্পন্ন বা তত্তব্াবধানকারী ইউক, বা না হউক, েকান
িশশুেক সন্তৰ্াস িবেরাধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ এ
উিল্লিখত েকান সন্তৰ্াসী কােযর্ িনেয়ািজত কিরেল বা ব বহার কিরেল িতিন সব্য়ং উক্ত সন্তৰ্াসী
কাযর্ সংঘটেনর অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ হইেব এবং তজ্জন িতিন উক্ত ধারায়
উিল্লিখত দেণ্ড দিণ্ডত হইেবন@

িশশুেক েশাষেণর

৮০@ (১) িশশু-আদালত কতৃর্ক িশশুর িজম্মাদার, রক্ষণােবক্ষণকারী, পৰ্িতপালেনর দািয়তব্পৰ্াপ্ত

দণ্ড

ব িক্ত বা অন েকান ব িক্ত যিদ েকান িশশুেক ভৃেত র চাকরী বা শৰ্ম আইন, ২০০৬ এর
িবধান েমাতােবক েকান কারখানা িকংবা অন পৰ্িতষ্ঠােন কােজ িনেয়ােগর কথা বিলয়া
হস্তগত কের, িকন্তু কাযর্তঃ িশশুেক িনজ সব্ােথর্ েশাষণ কের, আটকাইয়া রােখ অথবা তাহার
উপাজর্ন েভাগ কের, তাহা হইেল উহা এই আইেনর অধীন অপরাধ িহসােব গণ হইেব এবং
উক্ত অপরােধর জন সংিশ্লষ্ট ব িক্ত অনিধক ২ (দু ই) বসর কারাদণ্ড অথবা অনিধক ৫০
(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অথর্দণ্ড অথবা উভয় দেণ্ড দিণ্ডত হইেবন@
(২) িশশু-আদালত কতৃর্ক িশশুর িজম্মাদার, রক্ষণােবক্ষণকারী বা পৰ্িতপালেনর দািয়তব্পৰ্াপ্ত
ব িক্ত বা অন েকান ব িক্ত যিদ েকান িশশুেক ভৃেত র চাকুরী বা শৰ্ম আইন, ২০০৬ এর
িবধান েমাতােবক েকান কারখানা িকংবা অন পৰ্িতষ্ঠােন কােজ িনেয়ােগর কথা বিলয়া
হস্তগত কের, িকন্তু কাযর্তঃ িশশুেক অস পেথ চািলত কের বা েযৗনকমর্ িকংবা নীিত-গিহর্ত
েকান কােজ িলপ্ত হইবার ঝুিঁ কর সম্মু খীন কের, তাহা হইেল উহা এই আইেনর অধীন
অপরাধ িহসােব গণ হইেব এবং উক্ত অপরােধর জন সংিশ্লষ্ট ব িক্ত অনিধক ৫ (পাঁচ)
বসর কারাদণ্ড অথবা অনিধক ১ (এক) লক্ষ টাকা অথর্দণ্ড অথবা উভয় দেণ্ড দিণ্ডত
হইেবন@
(৩) েকান ব িক্ত উপ-ধারা (১) বা (২) এ উিল্লিখত পদ্ধিতেত েশািষত বা কােজ লাগােনা
িশশুর শৰ্েমর ফল েভাগ কিরেল অথবা ৈনিতকতা িবেরাধী িবেনাদেনর কােজ িশশুেক
ব বহার কিরেল িতিন সংিশ্লষ্ট দু ষ্কেমর্র সহায়তার জন দায়ী হইেবন@

সংবাদ মাধ ম কতৃক
র্

৮১@ (১) এই আইেনর অধীন িবচারাধীন েকান মামলা বা িবচার কাযর্কৰ্ম সম্পেকর্ িপৰ্ন্ট বা

েকান েগাপন তথ

ইেলকটৰ্িনক মাধ ম অথবা ইন্টারেনেটর মাধ েম েকান িশশুর সব্ােথর্র পিরপন্থী এমন েকান

পৰ্কােশর দণ্ড

পৰ্িতেবদন, ছিব বা তথ পৰ্কাশ করা যাইেব না, যাহার দব্ারা িশশুিটেক পৰ্ত ক্ষ বা
পেরাক্ষভােব শনাক্ত করা যায়@
(২) েকান ব িক্ত উপ-ধারা (১) এর িবধান লঙ্ঘন কিরেল উহা এই আইেনর অধীন অপরাধ
িহসােব গণ হইেব এবং উক্ত অপরােধর জন সংিশ্লষ্ট ব িক্ত অনিধক ১ (এক) বসর
কারাদণ্ড অথবা অনিধক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অথর্দণ্ড অথবা উভয় দেণ্ড দিণ্ডত
হইেবন@
(৩) েকান েকাম্পানী, সিমিত, সংস্থা বা পৰ্িতষ্ঠান উপ-ধারা (১) এর িবধান লঙ্ঘন কিরেল
সংিশ্লষ্ট েকাম্পানী, সিমিত, সংস্থা বা পৰ্িতষ্ঠােনর িনবন্ধন অনিধক ২ (দু ই) মােসর জন
স্থিগত রাখাসহ উহােক অনিধক ২ (দু ই) লক্ষ টাকা জিরমানা আেরাপ করা যাইেব@

িশশুেক পলায়েন

৮২@ েকান ব িক্ত, জ্ঞাতসাের পৰ্ত ক্ষ বা পেরাক্ষভােব, পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠান, িনরাপদ স্থান বা

সহায়তার দণ্ড

িবকল্প পন্থার দািয়তব্পৰ্াপ্ত ব িক্তর তত্তব্াবধান হইেত েকান িশশুেক,(ক) পলায়ন কিরেত সাহায কিরেল বা পৰ্লু ¬ কিরেল; অথবা
(খ) পলায়ন কিরবার পর আশৰ্য় পৰ্দান কিরেল, লু কাইয়া রািখেল বা পুনরায় উক্ত স্থান বা
ব িক্তর িনকট পৰ্ত াবতর্ন কিরেত বাধা পৰ্দান কিরেল বা বাধা পৰ্দােন সাহায কিরেল,িতিন এই আইেনর অধীন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ হইেব এবং উক্ত অপরােধর জন
সংিশ্লষ্ট ব িক্ত অনিধক ১ (এক) বসর কারাদণ্ড অথবা অনিধক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা
অথর্দণ্ড অথবা উভয় দেণ্ড দিণ্ডত হইেবন@

িমথ া তথ পৰ্দােনর

৮৩@ েকান ব িক্ত এই আইেনর অধীন েকান মামলার কাযর্কৰ্েম েকান আদালেত েকান

ক্ষিতপূ রণ

িশশুর সম্পেকর্ যিদ এমন েকান তথ পৰ্কাশ কেরন যাহা িমথ া, িবরিক্তকর বা তুচ্ছ
পৰ্কৃিতর তাহা হইেল আদালত, পৰ্েয়াজনীয় তদন্ত সােপেক্ষ কারণ িলিপবদ্ধ কিরয়া, যাহার
িবপেক্ষ উক্ত তথ পৰ্দান করা হয় তাহার অনু কূেল ২৫ (পঁিচশ) হাজার টাকার ঊেধব্র্
েযেকান পিরমাণ অথর্ ক্ষিতপূ রণ বাবদ পৰ্দান কিরবার জন সংিশ্লষ্ট তথ পৰ্দানকারীর পৰ্িত
িনেদর্শ পৰ্দান কিরেত এবং অনাদােয় অনিধক ৬ (ছয়) মাস িবনাশৰ্ম কারাদণ্ড পৰ্দান
কিরেত পািরেব :
তেব শতর্ থােক েয, ক্ষিতপূ রণ পৰ্দােনর আেদশ পৰ্দােনর পূ েবর্, তথ পৰ্দানকারীর িবরুেদ্ধ
েকন ক্ষিতপূ রণ পৰ্দান কিরবার আেদশ পৰ্দান করা হইেব না তদ্মেমর্ কারণ দশর্াইবার জন
েনািটশ পৰ্দান কিরেত হইেব এবং তথ পৰ্দানকারী েকান কারণ পৰ্দশর্ন কিরেল তাহা
িবেবচনায় লইেত হইেব@

দশম অধ ায়
িবকল্প পিরচযর্া, ইত ািদ
িবকল্প পিরচযর্া

৮৪@ (১) সু িবধাবিঞ্চত িশশু এবং আইেনর সংস্পেশর্ আসা িশশু, যাহােদর িবেশষ সু রক্ষা,

(alternative
care)

যত্ন-পিরচযর্া ও উন্নয়ন িনিশ্চত করা পৰ্েয়াজন, তাহােদর পািরবািরক, সামািজক, সাংস্কৃিতক,
আিথর্ক, নৃ তািত্তব্ক, মনস্তািতব্ক ও িশক্ষাগত পটভূ িম িবেবচনাপূ বর্ক, সািবর্ক কল াণ ও
সেবর্াত্তম সব্াথর্ িনিশ্চতকেল্প, িবকল্প পিরচযর্ার (alternative care) উেদ াগ গৰ্হণ করা যাইেব:
তেব শতর্ থােক েয, িবকল্প পিরচযর্ায় েপৰ্রেণর পূ েবর্ ধারা ৯২ অনু যায়ী িশশুর যাচাই
(assessment) সংকৰ্ান্ত পূ ণর্াঙ্গ পৰ্িতেবদন িবেবচনা কিরেত হইেব@
(২) িবকল্প পিরচযর্ার উপায় ও ধরন িনধর্ারণ কিরবার সময় িশশুর মাতা-িপতার সিহত
পুনঃএকীকরেণর (re-integration) িবষয়িটেক অগৰ্ািধকারিভিত্তেত িবেবচনা কিরেত হইেব :
তেব শতর্ থােক েয, মাতা-িপতার মেধ িববাহ িবেচ্ছদ ঘিটয়া থািকেল বা অন েকান কারেণ

তাহারা পৃথকভােব বসবাস কিরেল, যতদূ র সম্ভব, িশশুর মতামতেক পৰ্াধান পৰ্দানপূ বর্ক,
মাতা-িপতার মেধ েয েকান একজেনর সিহত পুনঃএকীকরণ কিরেত হইেব :
আরও শতর্ থােক েয, িশশুর মতামতেক পৰ্াধান পৰ্দােনর পূ েবর্ মাতা-িপতার পৃথকভােব
বসবােসর কারণসহ তাহােদর চািরিতৰ্ক ৈবিশষ্ট সম্পেকর্ িনিশ্চত হইেত হইেব@
(৩) উপ-ধারা (২) এর িবধান অনু যায়ী মাতা-িপতার সিহত পুনঃএকীকরণ সম্ভব না হইেল,
বিধর্ত পিরবােরর সিহত পুনঃএকীকরণ করা যাইেব, অথবা মাতা-িপতার অবতর্মােন
তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা অন েকান
উপযু ক্ত ব িক্তর িনকট সমাজিভিত্তক একীকরেণর (community based integration)
উেদ্দেশ েপৰ্রণ করা যাইেব@
(৪) উপ-ধারা (২) ও (৩) এ উিল্লিখতভােব ব বস্থা গৰ্হণ করা সম্ভব না হইেল সংিশ্লষ্ট
িশশুেক ধারা ৮৫ েত উিল্লিখত েকান পৰ্িতষ্ঠােন েপৰ্রণ করা যাইেব@
(৫) উপ-ধারা (২) এ যাহা িকছু ই থাকুক না েকন, েকান যু িক্তসঙ্গত কারেণ যিদ এইরূপ
পৰ্তীয়মান হয় েয, িশশুর মাতা-িপতা িশশুেক েকান অৈনিতক বা েবআইনী েকান কােজ
িনেয়ািজত কিরেত পাের তাহা হইেল, উক্ত মাতা-িপতার উক্তরূপ অবস্থা পিরবতর্ন না হওয়া
পযর্ন্ত সমেয়র জন , িশশুেক ধারা ৮৫ েত উিল্লিখত েকান পৰ্িতষ্ঠােন েপৰ্রণ কিরেত হইেব
এবং িশশুিটেক যাহােত তাহার মাতা-িপতার সিহত পুনঃএকীকরণ করা যায় তদ্লেক্ষ
সরকার সংিশ্লষ্ট মাতা-িপতােক পুনবর্াসেনর কাযর্করী ব বস্থা গৰ্হণ কিরেব@

(৬) িবকল্প পিরচযর্ার পৰ্িকৰ্য়া, পদ্ধিত ও আনু ষিঙ্গক িবষয়াবলী িবিধ দব্ারা িনধর্ািরত হইেব@

সু িবধাবিঞ্চত

৮৫@ সু িবধাবিঞ্চত েয সকল িশশুর জন ধারা ৮৪ এর উপ-ধারা (২) ও (৩) অনু যায়ী মাতা-

িশশুেদর জন

িপতােকিন্দৰ্ক পিরচযর্া বা অ-পৰ্ািতষ্ঠািনক পিরচযর্া িনিশ্চত করা যাইেব না, অিধদপ্তর,

পৰ্ািতষ্ঠািনক পিরচযর্া

এতদু েদ্দেশ সরকার পৰ্ণীত নীিতমালার আেলােক, িনম্নরূপ পৰ্িতষ্ঠােনর মাধ েম তাহােদর
জন পৰ্ািতষ্ঠািনক পিরচযর্া িনিশ্চত কিরেব, যথা :
(ক) সরকাির িশশু পিরবার;
(খ) েছাটমিণ িনবাস;
(গ) দু ঃস্থ িশশুেদর পৰ্িশক্ষণ ও পুনবর্াসন েকন্দৰ্;
(ঘ) সরকাির আশৰ্য় েকন্দৰ্; এবং
(ঙ) সরকার কতৃর্ক িনধর্ািরত অন ান পৰ্িতষ্ঠান@

িবকল্প পিরচযর্া

৮৬@ িশশু কল াণ েবাডর্ বা পৰ্েবশন কমর্কতর্া িশশুর সেবর্াত্তম সব্াথর্ িবেবচনায় আিনয়া িশশুর

িনধর্ারণকারী

জন সবচাইেত উপযু ক্ত পিরচযর্ার উপায় িনধর্ারণ কিরেবন@

অিধদপ্তর কতৃ ক
র্

৮৭@ অিধদপ্তর এই আইেনর অধীন িবকল্প পিরচযর্ার িনিমত্ত িনম্নরূপ ব বস্থা গৰ্হণ কিরেব,

িবকল্প পিরচযর্া

যথা :-

ব বস্থা পৰ্িতষ্ঠা

(ক) িশশুর যথাযথ পিরচযর্া িনিশ্চত কিরবার জন তাহার মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র
অবতর্মােন তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা,
েক্ষতৰ্মত, বিধর্ত পিরবােরর সদস েক কাউেন্সিলংসহ পৰ্েয়াজনীয় আিথর্ক ও অন ান সহায়তা
পৰ্দােনর জন পৰ্কল্প বা কমর্সূিচ গৰ্হণ;
(খ) িশশুর বৃ িত্তমূ লক পৰ্িশক্ষণ, জীিবকা অজর্েনর উপায় িনধর্ারণ এবং মাতা-িপতার সিহত
পুনঃএকীকরেণর লেক্ষ কাউেন্সিলংসহ যথাযথ ও যু িক্তসঙ্গত পদেক্ষপ গৰ্হণ;
(গ) দফা (ক) এবং (খ) েত বিণর্ত িবষয়সমূ েহর বাস্তব অবস্থা ও তথ ািদ সম্পেকর্ িনিশ্চত
হইবার জন িবিধ দব্ারা িনধর্ািরত পদ্ধিতেত মিনটিরং এর ব বস্থা গৰ্হণ@
(ঘ) এই আইেনর উেদ্দশ পূ রণকেল্প পৰ্াসিঙ্গক অন েযেকান পদেক্ষপ গৰ্হণ@

িবকল্প পিরচযর্ার

৮৮@ (১) িশশুর সেবর্াত্তম সব্াথর্ সংরক্ষেণ িবকল্প পিরচযর্ার েময়াদ সব্ল্প বা দীঘর্েময়ািদ হইেত

েময়াদ ও অনু সরণ
(Follow-up)

পািরেব@
(২) পৰ্েবশন কমর্কতর্া িশশু এবং তাহার পিরবােরর অিভমত িবেবচনায় লইয়া গৃহীত িবকল্প
পিরচযর্া িনিদর্ষ্ট িবরিতেত পুনিবর্েবচনা কিরেবন@
(৩) িনিদর্ষ্ট িবরিতেত পুনিবর্েবচনার অংশ িহসােব পৰ্েবশন কমর্কতর্া িশশুর িবকল্প পিরচযর্া
িনয়িমত পিরদশর্ন কিরেবন এবং, েক্ষতৰ্মত, েজলা বা উপেজলা িশশুকল াণ েবাডর্ বা
অিধদপ্তরেক উক্ত িবষেয় অবিহত কিরেবন@
(৪) উপ-ধারা (২) এ উিল্লিখত পুনিবর্েবচনার ওপর িভিত্ত কিরয়া পৰ্েবশন কমর্কতর্া
পৰ্েয়াজেন, এই আইেনর অধীন অন েকান যথাযথ ব বস্থা গৰ্হেণর িবষয় িবেবচনার জন
অিধদপ্তেরর িনকট সু পািরশ কিরেত পািরেবন@

সু িবধাবিঞ্চত িশশু

৮৯@ (১) এই আইেনর উেদ্দশ পূ রণকেল্প, িনম্নবিণর্ত িশশুগণ সু িবধাবিঞ্চত িশশু িহসােব
গণ হইেব, যথা:-

(ক) েয িশশুর মাতা-িপতার েযেকান একজন বা উভয় মৃতু বরণ কিরয়ােছ;
(খ) আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবকহীন িশশু;
(গ) িনিদর্ষ্ট েকান গৃহ বা আবাসস্থলহীন এবং জীবনধারেণর জন দৃ শ মান অবলমব্নহীন
েকান িশশু;
(ঘ) িভক্ষাবৃ িত্ত বা িশশুর মঙ্গেলর পিরপন্থী েকান কােযর্ িলপ্ত িশশু;
(ঙ) কারােভাগরত মাতা-িপতার ওপর িনভর্রশীল বা কারােভাগরত মাতার সিহত কারাগাের
অবস্থানরত িশশু;
(চ) েযৗন িনযর্াতন বা হয়রািনর িশকার িশশু;
(ছ) েযৗনবৃ িত্ত বা সমাজিবেরাধী বা রাষ্টৰ্িবেরাধী কােযর্ িনেয়ািজত েকান ব িক্ত বা অপরাধীর
বাসস্থান বা কমর্স্থেল অবস্থানকারী বা গমনাগমনকারী িশশু;
(জ) েয েকান ধরেনর পৰ্িতবন্ধী িশশু;
(ঝ) মাদক বা অন েকান কারেণ অসব্াভািবক আচরণগত সমস াযু ক্ত িশশু;
(ঞ) অস সেঙ্গ পিতত বা ৈনিতক অবক্ষেয়র সম্মু খীন হইেত পাের অথবা অপরাধ জগেত
পৰ্েবেশর ঝুঁিকর সম্মু খীন িশশু;
(ট) বিস্তেত বসবাসকারী িশশু;
(ঠ) রাস্তা-ঘােট বসবাসকারী গৃহহীন িশশু;
(ড) িহজড়া িশশু;
(ঢ) েবেদ ও হিরজন িশশু;
(ণ) এইচআইিভ-এইড্স এ আকৰ্ান্ত (infected) বা ক্ষিতগৰ্স্ত (affected) িশশু; অথবা
(ত) িশশু-আদালত বা েবাডর্ কতৃর্ক িবেবিচত েকান িশশু, যাহার িবেশষ সু রক্ষা, যত্ন-পিরচযর্া
ও উন্নয়ন িনিশ্চত করা পৰ্েয়াজন@
(২) সরকার সু িবধাবিঞ্চত িশশুর িবেশষ সু রক্ষা, যত্ন-পিরচযর্া ও উন্নয়ন িনিশ্চত কিরবার
লেক্ষ , িবিধ দব্ারা িনধর্ািরত পদ্ধিতেত, পৰ্েয়াজনীয় পদেক্ষপ গৰ্হণ কিরেত পািরেব@

ব িক্ত বা সংস্থা

৯০@ (১) েকান ব িক্ত বা সংস্থা সু িবধাবিঞ্চত িশশু, আইেনর সংস্পেশর্ আসা িশশু বা

কতৃর্ক িশশুেক

আইেনর সিহত সংঘাত জিড়ত িশশুেক বা, েক্ষতৰ্মত, এতদ্সংকৰ্ান্ত েকান সংবাদ পৰ্াপ্ত

েপৰ্রণ,
েপৰ্রণ ইত ািদ

হইেল, উক্ত ব িক্ত বা সংস্থা সংিশ্লষ্ট িশশুেক বা উক্ত সংবাদ(ক) িনকটস্থ থানায়, পৰ্েবশন কমর্কতর্া বা সমাজকমর্ীর িনকট েপৰ্রণ কিরেবন; অথবা
(খ) অিধদপ্তর বা উহার িনকটস্থ কাযর্ালেয় েপৰ্রণ কিরেবন@
(২) পৰ্েবশন কমর্কতর্া বা সমাজকমর্ী সু িবধাবিঞ্চত িশশু, আইেনর সংস্পেশর্ আসা িশশু বা
আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশশুেক বা, েক্ষতৰ্মত, এতদ্সংকৰ্ান্ত েকান সংবাদ পৰ্াপ্ত
হইেল, উক্তরূপ পৰ্ািপ্ত সংকৰ্ান্ত তথ িবিধ দব্ারা িনধর্ািরত ফরেম িলিপবদ্ধ কিরেবন এবং(ক) আইেনর সংস্পেশর্ আসা িশশু ও আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশশুেক বা, েক্ষতৰ্মত,
উহার সংবাদ সংিশ্লষ্ট থানার িশশুিবষয়ক পুিলশ কতর্কতর্ার িনকট েপৰ্রণ কিরেবন; এবং
(খ) সু িবধাবিঞ্চত িশশুেক বা, েক্ষতৰ্মত, উহার সংবাদ অিধদপ্তর বা উহার িনকটস্থ কাযর্ালেয়
েপৰ্রণ কিরেবন@
(৩) অিধদপ্তর বা উহার েকান কাযর্ালয় সু িবধাবিঞ্চত িশশু, আইেনর সংস্পেশর্ আসা িশশু বা
আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশশুেক বা, েক্ষতৰ্মত, এতদ্সংকৰ্ান্ত েকান সংবাদ পৰ্াপ্ত
হইেল, উক্তরূপ পৰ্ািপ্ত সংকৰ্ান্ত তথ িবিধ দব্ারা িনধর্ািরত ফরেম িলিপবদ্ধ কিরেব এবং(ক) আইেনর সংস্পেশর্ আসা িশশু ও আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশশুেক বা, েক্ষতৰ্মত,
উহার সংবাদ সংিশ্লষ্ট থানার িশশুিবষয়ক পুিলশ কতর্কতর্ার িনকট েপৰ্রণ কিরেব; এবং
(খ) সু িবধাবিঞ্চত িশশুর িবষেয়, েক্ষতৰ্মত, ধারা ৮৪ এবং ধারা ৮৫ এর িবধান অনু যায়ী
পৰ্েয়াজনীয় ব বস্থা গৰ্হণ কিরেব@

পুিলশ কতৃক
র্

৯১@ (১) েকান পুিলশ কমর্কতর্া সু িবধাবিঞ্চত িশশু, আইেনর সংস্পেশর্ আসা িশশু বা

িশশুেক েপৰ্রণ

আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশশুেক বা, েক্ষতৰ্মত, এতদ্সংকৰ্ান্ত েকান সংবাদ পৰ্াপ্ত
হইেল, উক্ত পুিলশ কমর্কতর্া সংিশ্লষ্ট িশশুেক সংিশ্লষ্ট থানার িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্ার
িনকট েপৰ্রণ কিরেবন@
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন েকান িশশুেক পৰ্াপ্ত হইেল িশশুিবষয়ক পুিলশ কমর্কতর্া
আইেনর সংস্পেশর্ আসা িশশু এবং আইেনর সিহত সংঘােত জিড়ত িশশুর েক্ষেতৰ্ এই
আইেনর িবধান অনু যায়ী ব বস্থা গৰ্হণ কিরেবন এবং সু িবধাবিঞ্চত িশশুর েক্ষেতৰ্, েক্ষতৰ্মত,
ধারা ৮৪ এবং ধারা ৮৫ এর িবধান অনু যায়ী, পৰ্েয়াজনীয় ব বস্থা গৰ্হেণর জন তাহােক
অিধদপ্তর বা উহার িনকটস্থ কাযর্ালেয় েপৰ্রণ কিরেবন@

িশশুর যাচাই

৯২@ (১) এই আইেনর অধীন পৰ্াপ্ত িশশুেক ধারা ৮৫ েত উিল্লিখত পৰ্িতষ্ঠান বা অন েকান

(Assessment)

‘িনরাপদ স্থােন’ রািখয়া পৰ্েবশন কমর্কতর্া বা সমাজকমর্ী, িবিধ দব্ারা িনধর্ািরত পদ্ধিতেত,

যাচাই কিরেবন এবং তাহার সামিগৰ্ক উন্নয়ন িনিশ্চতকেল্প এই আইেনর িবধান অনু যায়ী
পৰ্েয়াজনীয় ব বস্থা গৰ্হণ কিরেবন।
(২) পৰ্েবশন কমর্কতর্া বা সমাজকমর্ী িশশুর পৰ্কৃত অবস্থাসহ িশশুর মাতা-িপতা এবং
তাহােদর উভেয়র অবতর্মােন তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা
ৈবধ অিভভাবক বা, েক্ষতৰ্মত, বিধর্ত পিরবােরর সদস েক খুিঁ জয়া বািহর কিরেবন@

িশশুকল াণ েবাডর্-এ

৯৩@ (১) িশশুর সেবর্াত্তম সব্াথর্ িনিশ্চতকেল্প পৰ্েবশন কমর্কতর্া উহার িনকট রিক্ষত ও পৰ্াপ্ত

তথ উপস্থাপন

সকল তথ িনয়িমতভােব েবাডর্’এর সদস -সিচেবর মাধ েম সংিশ্লষ্ট িশশুকল াণ েবাডর্-এ
উপস্থাপন কিরেবন এবং উহার একিট অনু িলিপ অিধদপ্তেরর মহাপিরচালক বরাবের েপৰ্রণ
কিরেবন@
(২) েজলা এবং, েক্ষতৰ্মত, উপেজলা িশশুকল াণ েবাডর্ উপ-ধারা (১) এর অধীন পৰ্াপ্ত তথ
পযর্ােলাচনা কিরেব এবং িশশুর সািবর্ক কল াণােথর্ সংিশ্লষ্ট কতৃর্পক্ষেক সু পািরশ পৰ্দান
কিরেব@

েবাডর্ কতৃক
র্ িশশুিশশু-

৯৪@ (১) েকান িশশুর সেবর্াত্তম সব্ােথর্ তাহােক তাহার মাতা-িপতা এবং তাহােদর উভেয়র

আদালেত েপৰ্রণ

অবতর্মােন তত্তব্াবধানকারী অিভভাবক বা কতৃর্পক্ষ অথবা আইনানু গ বা ৈবধ অিভভাবক বা,
েক্ষতৰ্মত, বিধর্ত পিরবােরর সদস বা িশশুিটর পিরচযর্া ও িনয়ন্তৰ্েণর দািয়েতব্ িনেয়ািজত অন
েকান ব িক্তর িনকট হইেত অপসারণ করা পৰ্েয়াজন মেমর্ েবাডর্’ এর িনকট পৰ্তীয়মান
হইেল, েবাডর্ িবষয়িট সম্পেকর্ ব বস্থা গৰ্হেণর জন উহা িশশু-আদালেত েপৰ্রণ কিরেত
পািরেব@
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন েকান িবষয় িশশু-আদালেত েপৰ্রণ করা হইেল এবং
তদ্েপৰ্িক্ষেত েকান িশশুেক িশশু-আদালেত হািজর করা হইেল, উক্ত আদালত সংিশ্লষ্ট
তথ ািদ পরীক্ষা কিরয়া উহার সারমমর্ িলিপবদ্ধ কিরেব এবং িবষয়িটর অিধকতর তদন্ত
কিরবার পযর্াপ্ত কারণ থািকেল তদু েদ্দেশ তািরখ ধাযর্ কিরেব@
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন তদেন্তর জন ধাযর্ তািরেখ িশশু-আদালত এই আইেনর অধীন
েয ব বস্থা গৰ্হণ করা যাইেত পাের উহার পেক্ষ বা িবপেক্ষ সকল পৰ্াসিঙ্গক সাক্ষ ও শুনািন
গৰ্হণ ও িলিপবদ্ধ কিরেব এবং িবিধ দব্ারা িনধর্ািরত পদ্ধিতেত িশশুর পিরচযর্ার উপায়
িনধর্ারণপূ বর্ক েযইরূপ যথাথর্ মেন কিরেব েসইরূপ সময় পযর্ন্ত িশশুেক িবকল্প পিরচযর্ায়
েপৰ্রেণর জন আেদশ পৰ্দান কিরেত পািরেব@
(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন েকান িশশুেক িবকল্প পিরচযর্ায় েপৰ্রেণর আেদশ পৰ্দানকােল
িশশু-আদালত পৰ্েবশন কমর্কতর্ােক িশশুর কল াণ িনিশ্চত কিরবার এবং িশশুেক স ও
কমর্ঠ জীবন-যাপেনর সু েযাগ পৰ্দান কিরবার শেতর্, জামানতসহ বা িবনা জামানেত, আদালত

েযইরূপ পৰ্েয়াজনীয় মেন কিরেব, েসইরূপ অঙ্গীকারনামা সম্পাদেনর িনেদর্শ পৰ্দান কিরেব@
(৫) এই ধারার িবধান অনু যায়ী িশশুেক িবকল্প পিরচযর্ায় েপৰ্রণ করা হইেল িশশু-আদালত
পৰ্েবশন কমর্কতর্ােক উক্তরূপ পিরচযর্ার আেদশ যথাযথভােব পৰ্িতপািলত হইেতেছ িক না
তাহা পযর্েবক্ষেণর দািয়তব্ পৰ্দান কিরেব এবং তদ্িবষেয় ৈতৰ্মািসকিভিত্তেত আদালেত দািখল
কিরবার জন িনেদর্শ পৰ্দান কিরেব@

একাদশ অধ ায়
িবিবধ িবধানাবলী
িবিধ পৰ্ণয়েনর

৯৫@ সরকার এই আইেনর উেদ্দশ পূ রণকেল্প, সরকাির েগেজেট পৰ্জ্ঞাপন দব্ারা, িবিধ

ক্ষমতা

পৰ্ণয়ন কিরেত পািরেব@

আইেনর কাযর্কর

৯৬@ সরকার এই আইেনর কাযর্কর বাস্তবায়েনর িনিমত্ত পৰ্েয়াজনীয় সকল ব বস্থা গৰ্হণ

বাস্তবায়েন

কিরেব এবং এতদ্িবষেয়, পৰ্েয়াজেন, িনেদর্শনা জাির কিরেত পািরেব@

সরকােরর দািয়তব্

অস্পষ্টতা দূ রীকরণ

৯৭@ এই আইেনর েকান িবধান কাযর্কর কিরবার েক্ষেতৰ্ েকান অস্পষ্টতা েদখা িদেল
সরকার, সরকাির েগেজেট পৰ্জ্ঞাপন দব্ারা, এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত সঙ্গিতপূ ণর্ হওয়া
সােপেক্ষ, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূ র কিরেত পািরেব@

সরল িবশব্ােস কৃত

৯৮@ এই আইন বা তদধীন পৰ্ণীত িবিধর অধীন সরল িবশব্ােস করা হইয়ােছ বা কিরবার

কাজকমর্ রক্ষণ

উেদ্দশ িছল বিলয়া িবেবিচত েকান কােযর্র জন েকান ব িক্ত ক্ষিতগৰ্স্ত হইেল িতিন সংিশ্লষ্ট
ব িক্তর িবরুেদ্ধ েকান েদওয়ানী বা েফৗজদারী মামলা বা অন েকান পৰ্কার আইনগত
কাযর্ধারা রুজু কিরেত পািরেবন না@

ইংেরজীেত অনূ িদত

৯৯@ (১) এই আইন কাযর্কর হইবার পর সরকার, পৰ্েয়াজনেবােধ, সরকাির েগেজেট

পাঠ পৰ্কাশ

পৰ্জ্ঞাপন দব্ারা, এই আইেনর ইংেরজীেত অনূ িদত একিট িনভর্রেযাগ পাঠ (Authentic
English Text) পৰ্কাশ কিরেত পািরেব@
(২) এই আইেনর বাংলা ও ইংেরজী পােঠর মেধ িবেরােধর েক্ষেতৰ্ বাংলা পাঠ পৰ্াধান
পাইেব@

রিহতকরণ ও

১০০@ (১) এই আইন কাযর্কর হইবার সেঙ্গ সেঙ্গ Children Act, 1974 (Act No.

েহফাজত

XXXIX of 1974), অতঃপর উক্ত Act বিলয়া উিল্লিখত, রিহত হইেব@
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিহত হওয়া সেত্তব্ও উক্ত Act এর অধীন(ক) কৃত কাজ-কমর্ বা গৃহীত ব বস্থা এই আইেনর অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়ােছ বিলয়া
গণ হইেব;
(খ) এই আইন কাযর্কর হইবার তািরেখ অিনষ্পন্ন কাযর্ািদ, যতদূ র সম্ভব, এই আইেনর
িবধান অনু সাের িনষ্পন্ন কিরেত হইেব;
(গ) িনষ্পন্নাধীন মামলার ধারাবািহকতায় পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠােন (certified institute or
remand home) অবস্থানরত িশশুর অবস্থান এই আইেনর িবধান অনু সাের পূ েবর্র ন ায়
একইরূেপ অব াহত থািকেব;
(ঘ) দােয়রকৃত অিনষ্পন্নাধীন মামলাসমূ হ েয সকল িকেশার আদালেত িবচারাধীন রিহয়ােছ
উক্ত মামলাসমূ হ উক্ত িশশু-আদালতসমূ েহর মাধ েমই এমনভােব িনষ্পন্ন কিরেত হইেব েযন
উক্ত Act রিহত ও িবলু প্ত হয় নাই;
(ঙ) পৰ্িতিষ্ঠত িকেশার উন্নয়ন েকন্দৰ্, িকেশারী উন্নয়ন েকন্দৰ্ বা িনবাসসহ অন ান সকল
পৰ্িতষ্ঠান, েয নােমই পৰ্িতিষ্ঠত হউক না েকন, পরবতর্ী িনেদর্শ পৰ্দান না করা পযর্ন্ত,
এমনভােব উহার কাযর্কৰ্ম অব াহত রািখেব েযন উহারা এই আইেনর অধীন পৰ্িতিষ্ঠত বা
পৰ্ত িয়ত হইয়ােছ;
(চ) মাতা-িপতার অবাধ েকান িশশুেক েকান িশশু উন্নয়ন েকন্দৰ্ বা পৰ্ত িয়ত পৰ্িতষ্ঠােন
আটক রাখা হইেল এবং তাহারা আটকাবস্থায় থািকেল, েয েময়ােদর জন তাহােদর আটক
রাখা হইয়ােছ েসই েময়াদ উত্তীণর্ হইবার সেঙ্গ সেঙ্গ তাহািদগেক মাতা-িপতা বা
অিভভাবেকর িনকট েফরত পৰ্দান কিরেত হইেব@
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