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প্রথম অধযায় 

প্রা বিক 
 

সংক্ষিপ্ত ক্ষির োনোম, প্রর োগ ও প্রবর্তন      

১। (১) এই আইন সন্ত্রোস ক্ষবর োধী আইন, ২০০৯ নোরম অক্ষিক্ষহর্ হইরব। 
 

      ১[ (২) সমগ্র বোংলোরদরি ইহো  প্রর োগ হইরব, এবং ঘ খোরনই অবস্থোন করুক নো ঘকন, বোংলোরদরি 

ক্ষনবক্ষির্ জ্োহোজ্ বো ক্ষবমোরন অবস্থোনকো ী  ঘিরেও, ইহো প্রর োজ্য হইরব।] 
 

     (৩) ইহো ১১ জ্নু ২০০৮ র্োক্ষ রখ কো তক  হই োরে বক্ষল ো গণয হইরব। 
     
     
   
    

সংজ্ঞো      

২। ক্ষবি  বো প্রসরে  পক্ষ পন্থী ঘকোন ক্ষকেু নো র্োক্ষকরল, এই আইরন,- 
 

(১) "অপ োধ" অর্ ত এই আইরন  অধীন দণ্ডনী  ঘকোন অপ োধ; 
 

২[ (২) ‘অস্ত্র’ অর্ ত অস্ত্র আইন, ১৮৭৮ (১৮৭৮ সরন  ১১ নং আইন) এ  ধো ো ৪ এ বক্ষণ তর্ অস্ত্রিস্ত্র এবং ঘ  

ঘকোন ধ রন  পো মোণক্ষবক,  োসো ক্ষনক ও জ্ীবোণ ুঅস্ত্রও উহো  অন্তিুতি হইরব;] 
 

(৩) "আদোলর্" অর্ ত দো  ো জ্জ্ এ  বো, ঘিেমর্, অক্ষর্ক্ষ ি দো  ো জ্জ্ এ  আদোলর্; 
 

৩[ (৩ক) ‘কনরিনিন’ অর্ ত বোংলোরদি স কো  কর্ত তক  র্ো র্িোরব অনুসমক্ষর্ তর্ জ্োক্ষর্সংঘ কনরিনিন, 

ষ্ট্রট্রষ্ট্রট ও প্ররটোকল সমহূ,  োহো এই আইরন  র্ফক্ষসল ১ এ অন্তিুতি ক ো হই োরে, এবং বোংলোরদি স কো  

কর্ত তক, স কোক্ষ  ঘগরজ্রট প্রজ্ঞোপন দ্বো ো, সম  সম  র্ফক্ষসল ১ এ অন্তিুতি হইরর্ পোর  এইরূপ জ্োক্ষর্সংঘ 

কনরিনিন, ষ্ট্রট্রষ্ট্রট ও প্ররটোকল;] 
 

(৪) "কো োদণ্ড" অর্ ত দণ্ডক্ষবক্ষধ  ধো ো ৫৩ ঘর্ উক্ষিক্ষখর্ ঘ  ঘকোন বণ তনো  কো োদণ্ড; 
 

(৫) "ঘফৌজ্দো ী কো তক্ষবক্ষধ" বো "কো তক্ষবক্ষধ" অর্ ত Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898); 
 

(৬) " র্ফক্ষসল" অর্ ত এই আইরন  র্ফক্ষসল; 
 

(৭) "দণ্ডক্ষবক্ষধ" অর্ ত Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860); 
 

(৮) "দোহয পদোর্ ত" অর্ ত এমন ঘকোন পদোর্ ত  োহোরর্ আগুন ধ োইবো  বো আগুন র্ীব্রর্  কক্ষ বো  বো েড়োইবো  

স্বোিোক্ষবক উচ্চ প্রবণর্ো  ক্ষহ োরে, ঘ মন- অকরটন, ঘপরট্রোল, ক্ষর্রজ্ল, রূপোন্তক্ষ র্ প্রোকত ক্ষর্ক গযোস 

(ক্ষস,এন,ক্তজ্), গোন পোউর্ো , এবং অনয ঘ  ঘকোন দোহয পদোর্ তও উহো  অন্তিুতি হইরব ; 
 

(৯) "বোংলোরদি বযোংক" অর্ ত Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O.No. 127 of 1972) এ  অধীন প্রক্ষর্ষ্ট্রির্ 

বোংলোরদি বযোংক; 
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৪[ (১০) ‘বযোংক’ অর্ ত বযোংক ঘকোম্পোনী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সরন  ১৪ নং আইন) এ  ধো ো ৫ (ণ) এ 

সংজ্ঞোক্ষ র্ বযোংক ঘকোম্পোনী এবং অনয ঘকোন আইন বো অধযোরদরি  অধীন বযোংক ক্ষহসোরব প্রক্ষর্ষ্ট্রির্ ঘ  

ঘকোন প্রক্ষর্িোনও ইহো  অন্তিুতি হইরব;] 
 

(১১) "ক্ষবেো ক" অর্ ত দো  ো জ্জ্, অক্ষর্ক্ষ ি দো  ো জ্জ্ বো, ঘিেমর্, সন্ত্রোস ক্ষবর োধী ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোল এ  

ক্ষবেো ক; 
 

৫[ (১১ক) ‘ক্ষবরদিী নোগক্ষ ক’ অর্ ত Foreigners Act, 1946 (Act No. XXXI of 1946) এ  section 2 (a) ঘর্ 

সংজ্ঞোক্ষ র্ ‘foreigner’;] 
 

(১২) "ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোল" অর্ ত ধো ো ২৮ এ  অধীন গষ্ট্রঠর্ ঘকোন সন্ত্রোস ক্ষবর োধী ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোল; 
 

(১৩) "ক্ষবরফো ক দ্রবয" অর্ ত- 
 

(ক) গোনপোউর্ো , নোইরট্রো-ক্ষিসোক্ষ ন, ক্ষর্নোমোইট, গোন-কটন, ব্লোসষ্ট্রটং পোউর্ো , ফুুঁ রস উঠো (fulminate) পো দ 

বো অনয ঘকোন ধোরু্,  ক্ষেন আগুন (colored fire) এবং ক্ষবরফো রণ  মোধযরম কো তক  প্রিোব, বো আর্সবোক্তজ্  

প্রিোব সতষ্ট্রষ্ট  লরিয বযবহৃর্ বো উৎপোক্ষদর্ অনয ঘ  ঘকোন দ্রবয  োহো উপক্ষ -উি পদোর্ তসমূরহ  সদতি হউক 

বো নো হউক; এবং 
 

(খ) ক্ষবরফো ক সোমগ্রী তর্ক্ষ   ঘ  ঘকোন পদোর্ ত ও ঘকোন ক্ষবরফো ক পদোরর্ ত  মোধযরম বো সহর োরগ ক্ষবরফো ণ 

সতষ্ট্রষ্ট, বো বযবহোর   অক্ষিপ্রোর  রূপোন্তক্ষ র্ কক্ষ বো , বো সহো র্ো  জ্নয বযবহৃর্, ঘকোন  ন্ত্র, হোক্ষর্ ো , 

 ন্ত্রপোক্ষর্ বো বস্তুসহ অনুরূপ  ন্ত্র,  ন্ত্রপোক্ষর্ বো হোক্ষর্ োর   ঘকোন অংি এবং ক্ষফউজ্,  রকট, পো কোিন 

কযোপস, ঘর্রটোরনট , কোষ্ট্রট্রজ্ ও ঘ  ঘকোন ধ রন  ঘগোলোবোরুদও ইহো  অন্তিুতি হইরব; 
 

৬[ (১৪) ‘সম্পক্ষত্ত’ অর্ ত ঘদরি  অিযন্তর  বো বোক্ষহর  অবক্ষস্থর্- 
 

(অ) ঘকোন বস্তুগর্ বো অবস্তুগর্, স্থোব  বো অস্থোব , দতিযমোন বো অদতিযমোন ঘ  ঘকোন প্রকত ক্ষর্  র্হক্ষবল বো 

সম্পদ, উহো ঘ িোরবই অক্তজ্তর্ হউক নো ঘকন, এবং ইরলকট্রক্ষনক বো ক্ষর্ক্তজ্টোলসহ ঘ  ঘকোন ধ রন  আইক্ষন 

দক্ষলল বো ইনস্্ট্রূরমন্ট  োহো উি র্হক্ষবল বো সম্পরদ  মোক্ষলকোনো স্বত্ব বো মোক্ষলকোনো স্বরত্ব  স্বোর্ ত ক্ষনরদতি কর , 

এবং উি র্হক্ষবল বো সম্পদ হইরর্ প্রোপ্ত বো উদ্িূর্ ঘকোন মুনোফো, ক্ষর্ক্ষিরর্ন্ড বো অনয ঘকোন আ  বো মূলযও 

ইহো  অন্তিুতি হইরব; 
 

(আ) নগদ অর্ ত বো স্থোব  বো অস্থোব , দতিযমোন বো অদতিযমোন ঘ  ঘকোন প্রকত ক্ষর্  আক্ষর্ তক পক্ষ সম্পদ বো 

আক্ষর্ তক উৎস, উহো ঘ িোরবই অক্তজ্তর্ হউক নো ঘকন, এবং ইরলকট্রক্ষনক বো ক্ষর্ক্তজ্টোলসহ ঘ  ঘকোন ধ রন  

আইক্ষন দক্ষলল বো ইনস্্ট্রূরমন্ট  োহো উি র্হক্ষবল বো অনযোনয সম্পরদ  মোক্ষলকোনো স্বত্ব বো মোক্ষলকোনো স্বরত্ব  

স্বোর্ ত ক্ষনরদতি কর  এবং বযোংক ঘক্রক্ষর্ট, ট্রোরিল স ্ঘেক, বযোংক ঘেক, মোক্ষন অর্তো , ঘি ো , ক্ষসক্ষকউক্ষ ষ্ট্রট, বন্ড, 

ড্রোফট বো ঋণপে এবং উি র্হক্ষবল বো সম্পদ হইরর্ উদ্িূর্ বো সতষ্ট ঘকোন মুনোফো, ক্ষর্ক্ষিরর্ন্ড বো অনয 

ঘকোন আ  বো মূলয ইহো  অন্তিুতি হইরব, র্রব উহোরর্ সীমোবদ্ধ কক্ষ রব নো;] 
 

৭[ (১৪ক) ‘সন্ত্রোসী বযক্তি’ অর্ ত ঘকোন স্বোিোক্ষবক বযক্তি (natural person) ক্ষ ক্ষন ধো ো ৬ (১), ১০, ১১, ১২ বো ১৩ 

এ  অধীন ঘকোন অপ োধ সংঘটন কর ন; 
 

(১৪খ) ‘সন্ত্রোসী সত্তো’ অর্ ত র্ফক্ষসল-২ এ উক্ষিক্ষখর্ ঘকোন সত্তো বো এই আইরন  ধো ো ৬(১), ১০, ১১, ১২ বো ১৩ 

এ  অধীন ঘকোন অপ োধ সংঘটন কর  এইরূপ ঘকোন সত্তো; 
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(১৪গ) ‘সন্ত্রোসী সম্পক্ষত্ত’ অর্ ত এইরূপ ঘকোন সম্পক্ষত্ত  োহো- 
 

(অ) এই আইরন  অধীন ঘকোন সন্ত্রোসী কো ত সংঘটন বো ঘকোন ক্ষবরদিী  োরি  আইরন  অধীন অনুরূপ 

সমরশ্রণী  অপ োধ সংঘটরন বযবহৃর্ হই োরে বো হইরর্রে, বো হইবো  অক্ষিপ্রো   ক্ষহ োরে; 
 

(আ) ঘকোন সন্ত্রোসী কোর ত  সক্ষহর্ সম্পতি; 
 

(ই) ঘকোন সন্ত্রোসী কো ত সংঘটরন  মোধযরম প্রর্যি বো পর োিিোরব উদ্িূর্ বো অক্তজ্তর্; 
 

(ঈ) সন্ত্রোসী কোর ত  উরেরিয অর্বো ঘকোন সন্ত্রোসী বযক্তি বো সন্ত্রোসী সত্তোরক সমর্ তরন  উরেরিয বযবহো  

কক্ষ বো  অক্ষিপ্রোর , প্রর্যি বো পর োি ঘ  ঘকোন উপোর  সংগতহীর্ হই োরে; 
 

(উ) প্রর্যি বো পর োিিোরব ঘকোন সন্ত্রোসী বযক্তি বো সন্ত্রোসী সত্তো  মোক্ষলকোনোধীন বো ক্ষন ন্ত্রণোধীন এবং ঘকোন 

সন্ত্রোসী বযক্তি বো সন্ত্রোসী সত্তো  পরি বো ক্ষনরদতিনো অনুসোর  কোজ্ কর  এইরূপ বযক্তি বো সত্তো  সম্পক্ষত্তসহ 

অনুরূপ বযক্তি ও সহর োগী বযক্তি বো সত্তো  মোক্ষলকোনোধীন বো প্রর্যি বো পর োিিোরব ক্ষন ন্ত্রণোধীন সম্পক্ষত্ত 

হইরর্ উদ্িূর্ বো সতষ্ট র্হক্ষবল; 
 

(১৪ঘ) ‘সমবো  সক্ষমক্ষর্’ অর্ ত সমবো  সক্ষমক্ষর্ আইন, ২০০১ (২০০১ সরন  ৪৭ নং আইন) এ  অধীন 

অনুরমোক্ষদর্ ও ক্ষনবক্ষির্ ঘকোন প্রক্ষর্িোন;] 
 

(১৫) "সোিয আইন" অর্ ত Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) । 
 

৮[ (১৬) ‘সরেহজ্নক ঘলনরদন’ অর্ ত এইরূপ ঘলনরদন— 
 

(১)  োহো স্বোিোক্ষবক ঘলনরদরন  ধ ণ হইরর্ ক্ষিন্ন; 
 

৯[ (২) ঘ ই ঘলনরদন সম্পরকত এইরূপ ধো ণো হ  ঘ ,- 
 

(ক) উহো এই আইরন  অধীন ঘকোন অপ োধ হইরর্ উদ্িূর্; 
 

(খ) উহো ঘকোন সন্ত্রোসী কোর ত অর্ তো ন বো ঘকোন সন্ত্রোসী বযক্তি বো সন্ত্রোসী সত্তোরক অর্ তো রন  সক্ষহর্ 

সম্পকত ুি;] 
 
 
 

(৩)  োহো এই আইরন  উরেিয পূ ণকরে, বোংলোরদি বযোংক কর্ত তক, সমর  সমর , জ্োক্ষ কত র্ ক্ষনরদতিনো  

বক্ষণ তর্ অনয ঘকোন ঘলনরদন বো ঘলনরদরন  প্ররেষ্টো; 
 

(১৭) ‘সত্তো’ অর্ ত ঘকোন আইনী প্রক্ষর্িোন, সংক্ষবক্ষধবদ্ধ সংস্থো, বোক্ষণক্তজ্যক বো অবোক্ষণক্তজ্যক প্রক্ষর্িোন, ঘগোিী, 

অংিীদো ী কো বো , সমবো  সক্ষমক্ষর্সহ এক বো একোক্ষধক বযক্তি  সমন্বর  গষ্ট্রঠর্ ঘ  ঘকোন সংগঠন; 
 

(১৮) ‘আক্ষর্ তক প্রক্ষর্িোন’ অর্ ত আক্ষর্ তক প্রক্ষর্িোন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সরন  ২৭ নং আইন) এ  ধো ো ২(খ) 

এ সংজ্ঞোক্ষ র্ আক্ষর্ তক প্রক্ষর্িোন; 
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(১৯) ‘বীমোকো ী’ অর্ ত বীমো আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  ১৩ নং আইন) এ  ধো ো ২(২৫) এ সংজ্ঞোক্ষ র্ 

বীমোকো ী; 
 

(২০) ‘ক্ষ রপোটত প্রদোনকো ী সংস্থো’ অর্ ত— 
 

(অ) বযোংক; 
 

(আ) আক্ষর্ তক প্রক্ষর্িোন; 
 

(ই) বীমোকো ী; 
 

(ঈ) মোক্ষন ঘেঞ্জো ; 
 

(উ) অর্ ত অর্বো অর্ তমূলয ঘপ্র ণকো ী বো স্থোনোন্ত কো ী ঘ  ঘকোন ঘকোম্পোনী বো প্রক্ষর্িোন; 
 

(ঊ) বোংলোরদি বযোংরক  অনুমক্ষর্ক্ররম বযবসো পক্ষ েোলনোকো ী অনয ঘকোন প্রক্ষর্িোন; 
 

(ঋ) (১) স্ট্ক ক্ষর্লো  ও স্ট্ক ঘব্রোকো  
 

(২) ঘপোটতরফোক্ষলও মযোরনজ্ো  ও মোরেতন্ট বযোংকো  
 

(৩) ক্ষসক্ষকউক্ষ ষ্ট্রট কোস্ট্ক্ষর্ োন 
 

(৪) সম্পদ বযবস্থোপক; 
 

(এ) (১) অ-লোিজ্নক সংস্থো/প্রক্ষর্িোন (Non Profit Organisation) 
 

(২) ঘবস কোক্ষ  উন্ন ন সংস্থো (Non Government Organisation) ও 
 

(৩) সমবো  সক্ষমক্ষর্; 
 

(ঐ) ক্ষ র ল এরস্ট্ট ঘর্রিলপো ; 
 

(ও) মূলযবোন ধোরু্ বো পোর্র   বযবসো ী; 
 

(ঔ) ট্রোস্ট্ ও ঘকোম্পোনী ঘসবো প্রদোনকো ী; 
 

(অঅ) আইনজ্ীবী, ঘনোটো ী, অনযোনয আইন ঘপিোজ্ীবী এবং একোউরন্টন্ট; 
 

(অআ) স কোর   অনুরমোদনক্ররম বোংলোরদি বযোংক কর্ত তক, সমর  সমর , ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত জ্ো ী  মোধযরম ঘঘোক্ষির্ 

অনয ঘকোন প্রক্ষর্িোন; 
 

(২১) ‘মোক্ষন ঘেঞ্জো ’ অর্ ত Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এ  section 3 এ  

অধীন বোংলোরদি বযোংক কর্ত তক অনুরমোক্ষদর্ তবরদক্ষিক মুদ্রো ঘলনরদনকো ী বযক্তি বো প্রক্ষর্িোন; 
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(২২) (অ) ‘স্ট্ক ক্ষর্লো  ও স্ট্ক ঘব্রোকো ’ অর্ ত ক্ষসক্ষকউক্ষ ষ্ট্রটজ্ ও এক্সরেঞ্জ কক্ষমিন (স্ট্ক ক্ষর্লো , স্ট্ক 

ঘব্রোকো  ও অনুরমোক্ষদর্ প্রক্ষর্ক্ষনক্ষধ) ক্ষবক্ষধমোলো, ২০০০ এ   র্োক্ররম ক্ষবক্ষধ ২(ঝ) ও ২(ঞ) এ সংজ্ঞোক্ষ র্ 

প্রক্ষর্িোন; 
 

(আ) ‘ঘপোটতরফোক্ষলও মযোরনজ্ো  ও মোরেতন্ট বযোংকো ’ অর্ ত ক্ষসক্ষকউক্ষ ষ্ট্রটজ্ ও এক্সরেঞ্জ কক্ষমিন (মোরেতন্ট 

বযোংকো  ও ঘপোটতরফোক্ষলও মযোরনজ্ো  ) ক্ষবক্ষধমোলো, ১৯৯৬ এ   র্োক্ররম ক্ষবক্ষধ ২(ে) ও ২(ঞ) এ সংজ্ঞোক্ষ র্ 

প্রক্ষর্িোন; 
 

(ই) ‘ক্ষসক্ষকউক্ষ ষ্ট্রট কোস্ট্ক্ষর্ োন’ অর্ ত ক্ষসক্ষকউক্ষ ষ্ট্রটজ্ ও এক্সরেঞ্জ কক্ষমিন (ক্ষসক্ষকউক্ষ ষ্ট্রট কোস্ট্ক্ষর্ োল ঘসবো) 

ক্ষবক্ষধমোলো, ২০০৩ এ  ক্ষবক্ষধ ২(ঞ) এ সংজ্ঞোক্ষ র্ প্রক্ষর্িোন; 
 

(ঈ) ‘সম্পদ বযবস্থোপক’ অর্ ত ক্ষসক্ষকউক্ষ ষ্ট্রটজ্ ও এক্সরেঞ্জ কক্ষমিন (ক্ষমউেুযর ল ফোন্ড) ক্ষবক্ষধমোলো, ২০০১ এ  

ক্ষবক্ষধ ২(ধ) এ সংজ্ঞোক্ষ র্ প্রক্ষর্িোন; 
 

(২৩) ‘অ-লোিজ্নক সংস্থো/প্রক্ষর্িোন (Non Profit Organisation) ’ অর্ ত ঘকোম্পোনী আইন (বোংলোরদি), ১৯৯৪ 

(১৯৯৪ সরন  ১৮ নং আইন) এ  ধো ো ২৮ এ  অধীন সনদ প্রোপ্ত ঘকোন প্রক্ষর্িোন; 
 

(২৪) ‘ঘবস কোক্ষ  উন্ন ন সংস্থো (Non Government Organisation)’ অর্ ত Societies Registration Act, 1860 (Act 
No. XXI of 1860), Voluntary Social Welfare Agencies (Registration and Control) Ordinance (Ordinance No. 
XLVI of 1961), Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 (Ordinance No. XLVI 

of 1978), Foreign Contributions (Regulation) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXI of 1982) ১০[ ***] 

এবং মোইরক্রোরক্রক্ষর্ট ঘ গুরলট ী অর্ক্ষ ষ্ট্রট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সরন  ৩২ নং আইন) এ  আওর্ো  

অনুরমোক্ষদর্ বো ক্ষনবক্ষির্ প্রক্ষর্িোন  োহো— 
 

(ক) স্থোনী  উৎস হইরর্ র্হক্ষবল (ঋণ, অনুদোন, আমোনর্) গ্রহণ কর  বো অনযরক প্রদোন কর ; এবং/অর্বো 
 

(খ) ঘ  ঘকোন ধ রণ  তবরদক্ষিক সোহো য বো ঋণ বো অনুদোন গ্রহণ কর ; 
 

(২৫) ‘বোংলোরদি ফোইনযোক্তি োল ইরন্টক্ষলরজ্ি ইউক্ষনট (BFIU) ’ অর্ ত মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং প্রক্ষর্র োধ আইন, ১১[ 

২০১২] এ  ধো ো ২৪ (১) এ  ক্ষবধোন অনু ো ী প্রক্ষর্ষ্ট্রির্ বোংলোরদি ফোইনযোক্তি োল ইরন্টক্ষলরজ্ি ইউক্ষনট; 
 

(২৬) ‘বস্তুগর্ সহো র্ো (material support)’ অর্ ত ঘকোন বযক্তি বো সত্তো কর্ত তক অনয ঘকোন বযক্তি বো সত্তোরক 

অর্ ত, ঘসবো বো অনয ঘকোন সম্পক্ষত্ত স ব োহ ক ো বো অনয ঘকোন সহো র্ো ক ো  োহো দ্বো ো এই আইরন  

আওর্ো  বক্ষণ তর্ সন্ত্রোসী কম তকোণ্ড সম্পোক্ষদর্ হই োরে বো সম্পোক্ষদর্ হইরর্ পোর ; 
 

(২৭) ‘হোইরকোটত ক্ষবিোগ’ অর্ ত বোংলোরদি সপু্রীম ঘকোরটত  হোইরকোটত ক্ষবিোগ; 
 

(২৮) ‘ক্ষ র ল এরস্ট্ট ঘর্রিলপো ’ অর্ ত ক্ষ র ল এরস্ট্ট উন্ন ন ও বযবস্থোপনো আইন, ২০১০ (২০১০ সরন  

৪৮ নং আইন) এ  ধো ো ২ (১৫) এ সংজ্ঞোক্ষ র্ ঘ  ঘকোন ক্ষ র ল এরস্ট্ট ঘর্রিলপো  বো উহো  কম তকর্তো বো 

কম তেো ী অর্বো এরজ্ন্ট  োহো ো জ্ক্ষম, বোসো বো বোক্ষড়, বোক্ষণক্তজ্যক িবন এবং ফ্লোটসহ ইর্যোক্ষদ  ক্ষনম তোণ ও ক্র -

ক্ষবক্রর   সোরর্ জ্ক্ষড়র্; 
 

(২৯) ‘ট্রোস্ট্ ও ঘকোম্পোনী ঘসবো প্রদোনকো ী’ অর্ ত ঘকোন বযক্তি বো বযবসো প্রক্ষর্িোন  োহো অনয ঘকোন আইরন 

সংজ্ঞোক্ষ র্ ক ো হ  নোই এবং ঘ  বো  োহো ঘকোন র্তর্ী  পিরক ক্ষনম্নরূপ ঘসবোসমূহ প্রদোন কক্ষ  ো র্োরকঃ 
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(১) ঘকোন আইনী সত্তো প্রক্ষর্িো  এরজ্ন্ট ক্ষহসোরব দোক্ষ ত্ব পোলন; 
 

(২) ঘকোন আইনী সত্তো  পক্ষ েোলক, সক্ষেব ক্ষহসোরব দোক্ষ ত্ব পোলন বো অনয কোহোরকও ক্ষনর োগ ক ো বো 

অংিীদো ী বযবসোর  অংিীদো  ক্ষহসোরব দোক্ষ ত্ব পোলন অর্বো সমপ তোর   অনয ঘকোন দোক্ষ ত্ব পোলন; 
 

(৩) ঘকোন আইনী সত্তো  ক্ষনবক্ষির্ এরজ্ন্ট ক্ষহসোরব দোক্ষ ত্ব পোলন; 
 

(৪) ঘকোন এক্সরপ্রস ট্রোরস্ট্  ট্রোক্ষস্ট্ ক্ষহসোরব দোক্ষ ত্ব পোলন বো অনয কোহোরক ক্ষনর োগ ক ো; 
 

(৫) নক্ষমক্ষন ঘি ো  ঘহোল্ডো  বো অনয ঘকোন বযক্তি  পক্ষ বরর্ত পক্ষ েোলক ক্ষহসোরব দোক্ষ ত্ব পোলন বো অনয 

বযক্তিরক ক্ষনর োগ প্রদোন; 
 

(৩০) ‘জ্নক্ষন োপত্তো’ অর্ ত ঘ  ঘকোন বযক্তি বো ১২[ জ্নরগোিী ] জ্ীবন ও সম্পরদ  ক্ষন োপত্তো ক্ষবধোন।] 
     
     
   
    

অনযোনয িব্দ ও অক্ষিবযক্তি  প্রর োজ্যর্ো      

৩।(১) এই আইরন বযবহৃর্ ঘ  সকল িব্দ বো অক্ষিবযক্তি  সংজ্ঞো এই আইরন ঘদও ো হ  নোই, ঘসই সকল িব্দ 

বো অক্ষিবযক্তি ঘফৌজ্দো ী কো তক্ষবক্ষধ ১৩[ ,মোক্ষনলন্ডোক্ষ ং প্রক্ষর্র োধ সংক্রোন্ত ক্ষবদযমোন আইন] বো, ঘিেমর্, 

দণ্ডক্ষবক্ষধরর্ ঘ  অরর্ ত বযবহৃর্ হই োরে ঘসই অরর্ ত প্রর োজ্য হইরব। 
 

(২) অপ োধ ও িোক্তি  দো -দোক্ষ ত্ব সংক্রোন্ত দণ্ডক্ষবক্ষধ  সোধো ণ ক্ষবধোনোবলী,  র্দ ূ সম্ভব, এই আইরন  

অনযোনয ক্ষবধোরন  সক্ষহর্ অসেক্ষর্পূণ ত নো হইরল, এই আইরন  অধীন অপ োধসমূরহ  ঘিরে প্রর োজ্য 

হইরব। 
     
     
   
    

আইরন  প্রোধোনয      

৪। ঘফৌজ্দো ী কো তক্ষবক্ষধ বো আপোর্র্ঃ বলবৎ অনয ঘকোন আইরন  োহো ক্ষকেুই র্োকুক নো ঘকন, এই আইরন  

ক্ষবধোনোবলী কো তক  র্োক্ষকরব। 
     
     
   
    

অক্ষর্ োষ্ট্রিক প্রর োগ      

১৪[ ৫। (১)  ক্ষদ ঘকোন বযক্তি বো সত্তো বোংলোরদরি  বোক্ষহ  হইরর্ বোংলোরদরি  অিযন্তর  ঘকোন অপ োধ 

সংঘটন কর   োহো উি বযক্তি বো সত্তো কর্ত তক বোংলোরদরি  অিযন্ত  হইরর্ সংঘষ্ট্রটর্ হইরল এই আইরন  

অধীন িোক্তির োগয হইর্, র্োহো হইরল উি অপ োধ বোংলোরদরি সংঘষ্ট্রটর্ হই োরে বক্ষল ো গণয হইরব এবং 

উি বযক্তি বো সত্তো ও অপ োরধ  ঘিরে এই আইরন  ক্ষবধোনোবলী প্রর োজ্য হইরব। 
 

(২)  ক্ষদ ঘকোন বযক্তি বো সত্তো বোংলোরদরি  অিযন্ত  হইরর্ বোংলোরদরি  বোক্ষহর  ঘকোন অপ োধ সংঘটন 

কর ,  োহো বোংলোরদরি সংঘষ্ট্রটর্ হইরল এই আইরন  অধীন িোক্তির োগয হইর্, র্োহো হইরল উি অপ োধ 
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বোংলোরদরি সংঘষ্ট্রটর্ হই োরে বক্ষল ো গণয হইরব এবং উি বযক্তি বো সত্তো ও অপ োরধ  ঘিরে এই আইরন  

ক্ষবধোনোবলী প্রর োজ্য হইরব।] 
 

১৫[ (৩)  ক্ষদ ঘকোন বযক্তি ঘকোন ক্ষবরদিী  োরি অপ োধ সংঘটন কক্ষ  ো বোংলোরদরি আশ্র  গ্রহণ কর ,  োহো 

বোংলোরদরি সংঘষ্ট্রটর্ হইরল এই আইরন  অধীন িোক্তির োগয হইর্, র্োহো হইরল উি অপ োধ বোংলোরদরি 

সংঘষ্ট্রটর্ হই োরে বক্ষল ো গণয হইরব এবং  ক্ষদ র্োহোরক উি অপ োধ ক্ষবেোর   এখক্ষর্ ো  সম্পন্ন ঘকোন 

ক্ষবরদিী  োরি বক্ষহসমপ তণ ক ো নো  ো , র্োহো হইরল উি বযক্তি ও অপ োরধ  ঘিরে এই আইরন  ক্ষবধোনোবলী 

প্রর োজ্য হইরব।] 
     
     

বিতীয় অধযায় 

অপ াধ ও দণ্ড 
    

সন্ত্রোসী কো ত      

১৬[ ৬। (১)  ক্ষদ ঘকোন বযক্তি, সত্তো বো ক্ষবরদিী নোগক্ষ ক- 
 

(ক) বোংলোরদরি  অখণ্ডর্ো, সংহক্ষর্, জ্নক্ষন োপত্তো বো সোব তরিৌমত্ব ক্ষবপন্ন কক্ষ বো  জ্নয জ্নসোধো ণ বো 

জ্নসোধো রণ  ঘকোন অংরি  মরধয আর্ঙ্ক সতষ্ট্রষ্ট  মোধযরম স কো  বো ঘকোন সত্তো বো ঘকোন বযক্তিরক ঘকোন 

কো ত কক্ষ রর্ বো ক ো হইরর্ ক্ষব র্  োক্ষখরর্ বোধয কক্ষ বো  উরেরিয- 
 

(অ) অনয ঘকোন বযক্তিরক হর্যো, গুরুর্  আঘোর্, আটক বো অপহ ণ কর  বো কক্ষ বো  প্ররেষ্টো গ্রহণ কর ; 

অর্বো 
 

(আ) অনয ঘকোন বযক্তিরক হর্যো, গুরুর্  জ্খম, আটক বো অপহ ণ ক ো  জ্নয অপ  ঘকোন বযক্তিরক 

িড় ন্ত্র বো সহো র্ো বো প্রর োক্ষের্ কর ; অর্বো 
 

(ই) অনয ঘকোন বযক্তি, সত্তো বো প্রজ্োর্রন্ত্র  ঘকোন সম্পক্ষত্ত  িক্ষর্ সোধন কর  বো কক্ষ বো  প্ররেষ্টো গ্রহণ কর ; 

অর্বো 
 

(ঈ) অনয ঘকোন বযক্তি, সত্তো বো প্রজ্োর্রন্ত্র  ঘকোন সম্পক্ষত্ত  িক্ষর্ সোধন কক্ষ বো  উরেরিয িড় ন্ত্র বো 

সহো র্ো বো প্রর োক্ষের্ কর ; অর্বো 
 

(উ) উপ-দফো (অ), (আ), (ই) বো (ঈ) এ  উরেিয সোধনকরে ঘকোন ক্ষবরফো ক দ্রবয, দোহয পদোর্ ত ও আরে োস্ত্র 

বযবহো  কর  বো ক্ষনজ্ দখরল  োরখ; 
 

(খ) অনয ঘকোন  োরি  ক্ষন োপত্তো ক্ষবক্ষির্ বো উহো  সম্পক্ষত্ত ক্ষবনষ্ট কক্ষ বো  অক্ষিপ্রোর  দফো (ক) এ  উপ-দফো 

(অ), (আ), (ই), (ঈ) বো (উ) এ  অনুরূপ ঘকোন অপ োধ সংঘটন কর  বো সংঘটরন  প্ররেষ্টো কর  বো উিরূপ 

অপ োধ সংঘটরন  জ্নয প্রর োক্ষের্, িড় ন্ত্র বো সহো র্ো কর ; 
 

(গ) ঘকোন আন্তজ্তোক্ষর্ক সংস্থোরক ঘকোন কো ত কক্ষ রর্ বো ক ো হইরর্ ক্ষব র্  োক্ষখবো  জ্নয দফো (ক) এ  উপ-

দফো (অ), (আ), (ই), (ঈ) বো (উ) এ  অনুরূপ ঘকোন অপ োধ সংঘটন কর  বো সংঘটরন  উরদযোগ গ্রহণ কর  

বো উিরূপ অপ োধ সংঘটরন  জ্নয প্রর োক্ষের্, িড় ন্ত্র বো সহো র্ো কর ; 
 

(ঘ) জ্ঞোর্সোর  ঘকোন সন্ত্রোসী সম্পক্ষত্ত বযবহো  কর  বো অক্ষধকোর   োরখ; 
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(ঙ) এই আইরন  র্ফক্ষসল-১ এ অন্তিুতি জ্োক্ষর্সংঘ কনরিনিরন বক্ষণ তর্ ঘকোন অপ োধ কক্ষ রর্ সহো র্ো, 

প্রর োক্ষের্ বো িড় ন্ত্র কর  বো সংঘটন কর  বো সংঘটন কক্ষ বো  প্ররেষ্টো কর ; 
 

(ে) ঘকোন সিস্ত্র সংঘোর্ম  দ্বরে  তবক্ষ  পক্ষ ক্ষস্থক্ষর্রর্ (hostilities in a situation of armed conflict) সক্তক্র  

অংিগ্রহণ কর ন নোই এইরূপ ঘকোন ঘবসোমক্ষ ক, ক্ষকংবো অনয ঘকোন বযক্তি  মতরু্য ঘটোইবো  বো মো োত্মক 

িো ীক্ষ ক জ্খম ঘটোইবো  অক্ষিপ্রোর  এইরূপ ঘকোন কো ত কর ,  োহো  উরেিয, উহো  প্রকত ক্ষর্গর্ বো বযোক্ষপ্ত  

কো রণ, ঘকোন জ্নরগোিীরক িীক্ষর্ প্রদি তন বো অনয ঘকোন স কো  বো  োি বো ঘকোন আন্তজ্তোক্ষর্ক সংস্থোরক 

ঘকোন কো ত কক্ষ রর্ বো ঘকোন কো ত ক ো হইরর্ ক্ষব র্ র্োক্ষকরর্ বোধয কর ; 
 

র্োহো হইরল উি বযক্তি, সত্তো বো ক্ষবরদিী নোগক্ষ ক ‘‘সন্ত্রোসী কো ত’’ সংঘটরন  অপ োধ কক্ষ  োরে বক্ষল ো 

গণয হইরব। 
 

(২)  ক্ষদ ঘকোন বযক্তি বো ক্ষবরদিী নোগক্ষ ক উপ-ধো ো (১) এ  দফো (ক) এ - 
 

(অ) উপ-দফো (অ) এ  অধীন ঘকোন অপ োধ সংঘটন কর ন র্োহো হইরল ক্ষর্ক্ষন মতরু্যদণ্ড বো  োবজ্জীবন 

কো োদরণ্ড দক্তণ্ডর্ হইরবন এবং উহো  অক্ষর্ক্ষ ি অর্ তদণ্ড আর োপ ক ো  োইরব; 
 

(আ) উপ-দফো (আ) এ  অধীন ঘকোন অপ োধ সংঘটন কর ন র্োহো হইরল উি অপ োরধ  ক্ষনধ তোক্ষ র্ িোক্তি 

 ক্ষদ মতরু্যদণ্ড হ  ঘসইরিরে ক্ষর্ক্ষন  োবজ্জীবন কো োদণ্ড বো অনূর্ধ্ ত ১৪ (ঘেৌে) বৎস  ও অনূযন ৪ (েো ) 

বৎসর   সশ্রম কো োদণ্ড এবং অর্ তদরণ্ড দক্তণ্ডর্ হইরবন; 
 

(ই) উপ-দফো (ই) এ  অধীন ঘকোন অপ োধ সংঘটন কর ন র্োহো হইরল ক্ষর্ক্ষন  োবজ্জীবন কো োদণ্ড বো অনূর্ধ্ ত 

১৪ (ঘেৌে) বৎস  ও অনূযন ৪ (েো ) বৎসর   সশ্রম কো োদণ্ড এবং অর্ তদরণ্ড দক্তণ্ডর্ হইরবন; 
 

(ঈ) উপ-দফো (ঈ) এ  অধীন ঘকোন অপ োধ সংঘটন কর ন র্োহো হইরল ক্ষর্ক্ষন অনূর্ধ্ ত ১৪ (ঘেৌে) বৎস  ও 

অনূযন ৪ (েো ) বৎসর   সশ্রম কো োদণ্ড এবং অর্ তদরণ্ড দক্তণ্ডর্ হইরবন; 
 

(উ) উপ-দফো (উ) এ  অধীন ঘকোন অপ োধ সংঘটন কর ন র্োহো হইরল ক্ষর্ক্ষন  োবজ্জীবন কো োদণ্ড বো 

অনূর্ধ্ ত ১৪ (ঘেৌে) বৎস  ও অনূযন ৪ (েো ) বৎসর   সশ্রম কো োদণ্ড এবং অর্ তদরণ্ড দক্তণ্ডর্ হইরবন। 
 

(৩)  ক্ষদ ঘকোন বযক্তি বো ক্ষবরদিী নোগক্ষ ক উপ-ধো ো (১) এ  দফো (খ), (গ), (ঘ), (ঙ) বো (ে) এ  অধীন ঘকোন 

অপ োধ সংঘটন কর ন র্োহো হইরল ক্ষর্ক্ষন  োবজ্জীবন কো োদণ্ড বো অনূর্ধ্ ত ১৪ (ঘেৌে) বৎস  ও অনূযন ৪ 

(েো ) বৎসর   সশ্রম কো োদণ্ড এবং অর্ তদরণ্ড দক্তণ্ডর্ হইরবন। 
 

(৪)  ক্ষদ ঘকোন সত্তো সন্ত্রোসী কো ত সংঘটন কর , র্োহো হইরল- 
 

(ক) উি সত্তো  ক্ষবরুরদ্ধ ধো ো ১৮ অনুসোর  পদরিপ গ্রহণ ক ো  োইরব এবং উহো  অক্ষর্ক্ষ ি উি 

অপ োরধ  সক্ষহর্ সংক্ষিষ্ট সম্পক্ষত্ত  মূরলয  ক্ষর্নগুণ পক্ষ মোণ অর্ ত বো ৫০ (পঞ্চোি) লি টোকো,  োহো অক্ষধক, 

অর্ তদণ্ড আর োপ ক ো  োইরব; এবং 
 

(খ) উি সত্তো  প্রধোন, ক্ষর্ক্ষন ঘে ো মযোন, বযবস্থোপনো পক্ষ েোলক, প্রধোন ক্ষনব তোহী বো অনয ঘ  ঘকোন নোরম 

অক্ষিক্ষহর্ হউক নো ঘকন, অনূর্ধ্ ত ২০ (ক্ষবি) বৎস  ও অনূযন ৪ (েো ) বৎসর   সশ্রম কো োদরণ্ড দক্তণ্ডর্ 

হইরবন এবং উহো  অক্ষর্ক্ষ ি উি অপ োরধ  সক্ষহর্ সম্পতি সম্পক্ষত্ত  মরূলয  ক্ষদ্বগুণ পক্ষ মোণ অর্ ত বো ২০ 
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(ক্ষবি) লি টোকো,  োহো অক্ষধক, অর্ তদণ্ড আর োপ ক ো  োইরব,  ক্ষদ নো ক্ষর্ক্ষন প্রমোণ কক্ষ রর্ সমর্ ত হন ঘ , 

উিরূপ অপ োধ র্োহো  অজ্ঞোর্সোর  সংঘষ্ট্রটর্ হই োক্ষেল বো উহো  সংঘটন ক্ষনবতত্ত কক্ষ বো  জ্নয ক্ষর্ক্ষন 

সব তোত্মক প্ররেষ্টো গ্রহণ কক্ষ  োক্ষেরলন।] 
     
     
   
    

সন্ত্রোসী কোর ত অর্ তো ন সংক্রোন্ত অপ োধ      

১৭[ ৭। (১)  ক্ষদ ঘকোন বযক্তি বো সত্তো ঘস্বচ্ছো , তবধ বো অববধ উৎস হইরর্, প্রর্যি বো পর োি ঘ  ঘকোনিোরব 

এই অক্ষিপ্রোর  অর্ ত, ঘসবো বো অনয ঘ  ঘকোন সম্পক্ষত্ত স ব োহ, গ্রহণ, সংগ্রহ বো উহো  এইরূপ বযবস্থো কর  

ঘ , উহো  সম্পূণ ত বো অংিক্ষবরিি- 
 

(ক) সন্ত্রোসী কো ত পক্ষ েোলনো  বযবহৃর্ হইরব; বো 
 

(খ) সন্ত্রোসী বযক্তি বো সন্ত্রোসী সত্তো কর্ত তক ঘ  ঘকোন উরেরিয বযবহৃর্ হইরব, অর্বো বযবহৃর্ হইরর্ পোর  মরম ত 

জ্ঞোর্ র্োরক; 
 

র্োহো হইরল উি বযক্তি বো সত্তো সন্ত্রোসী কোর ত অর্ তো রন  অপ োধ সংঘটন কক্ষ  োরে বক্ষল ো গণয হইরব। 
 

(২) সন্ত্রোসী কোর ত অর্ তো ন সংক্রোন্ত অপ োরধ ঘদোিী সোবযিক রণ  ঘিরে উপ-ধো ো (১) এ উক্ষিক্ষখর্ অর্ ত, 

ঘসবো বো অনয ঘ  ঘকোন সম্পক্ষত্ত প্রকত র্ই ঘকোন সন্ত্রোসী কো ত সম্পোদরন  বো পক্ষ েোলনো  ঘিরে বো সন্ত্রোসী 

কো ত সম্পোদরন  প্ররেষ্টো  ঘিরে বযবহৃর্ হই োরে ক্ষকনো বো ঘকোন সুক্ষনক্ষদতষ্ট সন্ত্রোসী কোর ত  সক্ষহর্ সম্পকত ুি 

ক্ষেল ক্ষকনো, উহো  উপ  ক্ষনিত  কক্ষ রব নো। 
 

(৩)  ক্ষদ ঘকোন বযক্তি উপ-ধো ো (১) এ উক্ষিক্ষখর্ ঘকোন অপ োরধ ঘদোিী সোবযি হন, র্োহো হইরল ক্ষর্ক্ষন অনূর্ধ্ ত 

২০ (ক্ষবি) বৎস  ও অনূযন ৪ (েো ) বৎসর   সশ্রম কো োদরণ্ড দক্তণ্ডর্ হইরবন, এবং উহো  অক্ষর্ক্ষ ি উি 

অপ োরধ  সক্ষহর্ সংক্ষিষ্ট সম্পক্ষত্ত  মূরলয  ক্ষদ্বগুণ পক্ষ মোণ অর্ ত বো ১০ (দি) লি টোকো,  োহো অক্ষধক, 

অর্ তদণ্ড আর োপ ক ো  োইরব। 
 

(৪)  ক্ষদ ঘকোন সত্তো উপ-ধো ো (১) এ উক্ষিক্ষখর্ ঘকোন অপ োরধ ঘদোিী সোবযি হ , র্োহো হইরল- 
 

(ক) উি সত্তো  ক্ষবরুরদ্ধ ধো ো ১৮ অনুসোর  পদরিপ গ্রহণ ক ো  োইরব এবং উহো  অক্ষর্ক্ষ ি উি 

অপ োরধ  সক্ষহর্ সংক্ষিষ্ট সম্পক্ষত্ত  মূরলয  ক্ষর্নগুণ পক্ষ মোণ অর্ ত বো ৫০ (পঞ্চোি) লি টোকো,  োহো অক্ষধক, 

অর্ তদণ্ড আর োপ ক ো  োইরব; এবং 
 

(খ) উি সত্তো  প্রধোন, ক্ষর্ক্ষন ঘে ো মযোন, বযবস্থোপনো পক্ষ েোলক, প্রধোন ক্ষনব তোহী বো অনয ঘ  ঘকোন নোরম 

অক্ষিক্ষহর্ হউক নো ঘকন, অনূর্ধ্ ত ২০ (ক্ষবি) বৎস  ও অনূযন ৪ (েো ) বৎসর   সশ্রম কো োদরণ্ড দক্তণ্ডর্ 

হইরবন এবং উহো  অক্ষর্ক্ষ ি উি অপ োরধ  সক্ষহর্ সম্পতি সম্পক্ষত্ত  মরূলয  ক্ষদ্বগুণ পক্ষ মোণ অর্ ত বো ২০ 

(ক্ষবি) লি টোকো,  োহো অক্ষধক, অর্ তদণ্ড আর োপ ক ো  োইরব,  ক্ষদ নো ক্ষর্ক্ষন প্রমোণ কক্ষ রর্ সমর্ ত হন ঘ , 

উিরূপ অপ োধ র্োহো  অজ্ঞোর্সোর  সংঘষ্ট্রটর্ হই োক্ষেল বো উহো  সংঘটন ক্ষনবতত্ত কক্ষ বো  জ্নয ক্ষর্ক্ষন 

সব তোত্মক প্ররেষ্টো কক্ষ  োক্ষেরলন।] 
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ক্ষনক্ষিদ্ধ ১৮[ সত্তো ] সদসযপদ      

৮।  ক্ষদ ঘকোন বযক্তি ধো ো ১৮ এ  অধীন ঘকোন ক্ষনক্ষিদ্ধ ১৯[ সত্তো ] সদসয হন বো সদসয বক্ষল ো দোবী কর ন, 

র্োহো হইরল ক্ষর্ক্ষন অপ োধ সংঘটন কক্ষ রবন এবং উিরূপ অপ োধ সংঘটরন  জ্নয ক্ষর্ক্ষন অনক্ষধক ে  মোস 

প তন্ত ঘ  ঘকোন ঘম োরদ  কো োদণ্ড, অর্বো অর্ তদণ্ড, অর্বো উি  দরণ্ড দক্তণ্ডর্ হইরবন। 
     
     
   
    

ক্ষনক্ষিদ্ধ ২০[ সত্তো] সমর্ তন      

৯। (১)  ক্ষদ ঘকোন বযক্তি ধো ো ১৮ এ  অধীন ঘকোন ক্ষনক্ষিদ্ধ ২১[ সত্তোরক] সমর্ তন কক্ষ বো  উরেরিয কোহোরকও 

অনুর োধ বো আহ্বোন কর ন, অর্বো ক্ষনক্ষিদ্ধ ২২[ সত্তোরক] সমর্ তন বো উহো  কম তকোণ্ডরক গক্ষর্িীল ও উৎসোক্ষহর্ 

কক্ষ বো  উরেরিয ঘকোন সিো আর োজ্ন, পক্ষ েোলনো বো পক্ষ েোলনো  সহো র্ো কর ন, অর্বো বক্র্তর্ো প্রদোন 

কর ন, র্োহো হইরল ক্ষর্ক্ষন অপ োধ সংঘটন কক্ষ রবন। 
 

(২)  ক্ষদ ঘকোন বযক্তি ঘকোন ক্ষনক্ষিদ্ধ ২৩[ সত্তো ] জ্নয সমর্ তন েোক্ষহ ো অর্বো উহো  কম তকোণ্ডরক সক্তক্র  

কক্ষ বো  উরেরিয ঘকোন সিো  বক্র্তর্ো কর ন অর্বো ঘ ক্ষর্ও, ঘটক্ষলক্ষিিন অর্বো ঘকোন মদু্রণ বো 

ইরলকট্রক্ষনক মোধযরম ঘকোন র্র্য সম্প্রেো  কর ন, র্োহো হইরল ক্ষর্ক্ষন অপ োধ সংঘটন কক্ষ রবন। 
 

(৩)  ক্ষদ ঘকোন বযক্তি উপ-ধো ো (১) অর্বো (২) এ  অধীন ঘকোন অপ োরধ ঘদোিী সোবযি হন, র্োহো হইরল ক্ষর্ক্ষন 

অনক্ষধক সোর্ বৎস  ও অনূযন দুই বৎস  প তন্ত ঘ  ঘকোন ঘম োরদ  কো োদরণ্ড দক্তণ্ডর্ হইরবন এবং ইহো  

অক্ষর্ক্ষ ি অর্ তদণ্ড ও আর োপ ক ো  োইরব। 
     
     
   
    

অপ োধ সংঘটরন িড় রন্ত্র  (criminal conspiracy) িোক্তি      

১০।  ক্ষদ ঘকোন বযক্তি এই আইরন  অধীন অপ োধ সংঘটরন  িড় ন্ত্র কর ন, র্োহো হইরল ২৪[ ক্ষর্ক্ষন অপ োধ 

কক্ষ  োরেন বক্ষল ো গণয হইরবন এবং] ক্ষর্ক্ষন উি অপ োরধ  জ্নয ক্ষনধ তোক্ষ র্ সরব তোচ্চ িোক্তি  দুই র্তর্ী োংি 

ঘম োরদ  ঘ  ঘকোন কো োদরণ্ড, অর্বো অর্ তদরণ্ড, অর্বো উি  দরণ্ড দক্তণ্ডর্ হইরবন; এবং  ক্ষদ উি 

অপ োরধ  জ্নয ক্ষনধ তোক্ষ র্ িোক্তি মতরু্যদণ্ড হ , র্োহো হইরল অপ োরধ  িোক্তি  োবজ্জীবন কো োদণ্ড অর্বো 

অনূর্ধ্ ত ঘেৌে বৎসর   কো োদণ্ড হইরব, ক্ষকন্তু উহো ২৫[ ৪ (েো )] বৎসর   কম হইরব নো। 
     
     
   
    

অপ োধ সংঘটরন  প্ররেষ্টো  (attempt) িোক্তি      

২৬[ ১১।  ক্ষদ ঘকোন বযক্তি বো সত্তো এই আইরন  অধীন ঘকোন অপ োধ সংঘটরন  প্ররেষ্টো কর , র্োহো হইরল 

উি বযক্তি বো সত্তো অপ োধ সংঘটন কক্ষ  োরেন বক্ষল ো গণয হইরব এবং উি বযক্তি বো উি সত্তো  প্রধোন, 

ক্ষর্ক্ষন ঘে ো মযোন, বযবস্থোপনো পক্ষ েোলক, প্রধোন ক্ষনব তোহী বো অনয ঘ  ঘকোন নোরম অক্ষিক্ষহর্ হউক নো ঘকন, 

উি অপ োরধ  জ্নয ক্ষনধ তোক্ষ র্ সরব তোচ্চ িোক্তি  দুই-র্তর্ী োংি ঘম োরদ  ঘ  ঘকোন কো োদরণ্ড অর্বো 

অর্ তদরণ্ড, অর্বো উি  দরণ্ড দক্তণ্ডর্ হইরবন, এবং  ক্ষদ উি অপ োরধ  জ্নয ক্ষনধ তোক্ষ র্ িোক্তি মতরু্যদণ্ড হ , 

র্োহো হইরল উি অপ োরধ  িোক্তি হইরব  োবজ্জীবন কো োদণ্ড অর্বো অনূর্ধ্ ত ১৪ (ঘেৌে) বৎস  ও অনূযন ৪ 

(েো ) বৎসর   সশ্রম কো োদণ্ড, এবং উহো  অক্ষর্ক্ষ ি সংক্ষিষ্ট সত্তো  ক্ষবরুরদ্ধ ধো ো ১৮ অনুসোর  বযবস্থো গ্রহণ 

ক ো  োইরব।] 
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অপ োধ সংঘটরন সোহো য ও সহো র্ো  (aid and abetment) িোক্তি      

২৭[ ১২।  ক্ষদ ঘকোন বযক্তি বো সত্তো এই আইরন  অধীন ঘকোন অপ োধ সংঘটরন- 
 

(ক) সোহো য বো সহো র্ো কর ; বো 
 

(খ) সহো র্োকো ী ক্ষহসোরব (as an accomplice) অংিগ্রহণ কর ; বো 
 

(গ) অনযরদ রক সংগষ্ট্রঠর্ বো পক্ষ েোলনো কর ; বো 
 

(ঘ) অবদোন  োরখ; 
 

র্োহো হইরল উি বযক্তি বো সত্তো অপ োধ সংঘটন কক্ষ  োরেন বক্ষল ো গণয হইরব এবং উি বযক্তি বো উি 

সত্তো  প্রধোন, ক্ষর্ক্ষন ঘে ো মযোন, বযবস্থোপনো পক্ষ েোলক, প্রধোন ক্ষনব তোহী বো অনয ঘ  ঘকোন নোরম অক্ষিক্ষহর্ 

হউক নো ঘকন, উি অপ োরধ  জ্নয ক্ষনধ তোক্ষ র্ সরব তোচ্চ িোক্তি  দুই-র্তর্ী োংি ঘম োরদ  ঘ  ঘকোন কো োদরণ্ড, 

অর্বো অর্ তদরণ্ড, অর্বো উি  দরণ্ড দক্তণ্ডর্ হইরবন; এবং  ক্ষদ উি অপ োরধ  জ্নয ক্ষনধ তোক্ষ র্ িোক্তি মতরু্যদণ্ড 

হ , র্োহো হইরল উি অপ োরধ  িোক্তি হইরব  োবজ্জীবন কো োদণ্ড অর্বো অনূর্ধ্ ত ১৪ (ঘেৌে) বৎস  ও 

অনূযন ৪ (েো ) বৎসর   সশ্রম কো োদণ্ড, এবং উহো  অক্ষর্ক্ষ ি সংক্ষিষ্ট সত্তো  ক্ষবরুরদ্ধ ধো ো ১৮ অনুসোর  

বযবস্থো গ্রহণ ক ো  োইরব।] 
     
     
   
    

সন্ত্রোসী কম তকোণ্ড প্রর োক্ষের্ (instigation) কক্ষ বো  িোক্তি      

১৩।  ক্ষদ ঘকোন বযক্তি র্োহো  ২৮[ ***] কম তকোণ্ড অর্বো অংি গ্রহরণ  মোধযরম ঘকোন দক্ষলল প্রস্তুর্ বো ক্ষবর্ ণ 

কর ন, অর্বো ঘকোন মুদ্রণ বো ইরলকট্রক্ষনক ২৯[ বো অনয ঘ  ঘকোন] মোধযরম ঘকোন র্র্য সম্প্রেো  কক্ষ  ো, 

অর্বো ঘকোন স ঞ্জোম, সহো র্ো বো প্র ুক্তি বো প্রক্ষিিণ প্রদোরন  মোধযরম ঘকোন বযক্তি বো ৩০[ সত্তোরক] এইরূপ 

অবগর্ র্োক্ষক ো সহো র্ো প্রদোন কর ন ঘ , উি দক্ষলল, স ঞ্জোম, সহো র্ো বো প্র ুক্তি বো প্রক্ষিিণ এই 

আইরন  অধীন ঘকোন অপ োধ সংঘটরন  কোরজ্ বযবহৃর্ হইরব বো উি বযক্তি বো ৩১[ সত্তো] উহোরদ  

অনুরূপ অপ োধ সংগঠরন  প্ররেষ্টো  বযবহো  কক্ষ রব, র্োহো হইরল ক্ষর্ক্ষন সন্ত্রোসী কম তকোণ্ড প্রর োক্ষের্ 

কক্ষ  োরেন বক্ষল ো গণয হইরবন; এবং সংক্ষিষ্ট অপ োরধ  জ্নয ক্ষনধ তোক্ষ র্ সরব তোচ্চ িোক্তি  দুই র্তর্ী োংি 

ঘম োরদ  কো োদরণ্ড, অর্বো অর্ তদরণ্ড, অর্বো উি  দরণ্ড র্োহোরক দক্তণ্ডর্ ক ো  োইরব; এবং  ক্ষদ উি 

অপ োরধ  জ্নয ক্ষনধ তোক্ষ র্ িোক্তি মতরু্যদণ্ড হ , র্োহো হইরল অপ োরধ  িোক্তি  োবজ্জীবন কো োদণ্ড অর্বো 

অনূর্ধ্ ত ঘেৌে বৎসর   কো োদণ্ড হইরব, ক্ষকন্তু উহো ৩২[ ৪ (েো )] বৎসর   কম হইরব নো। 
     
     
   
    

৩৩[ অপ োধীরক আশ্র  প্রদোরন  িোক্তি]      

১৪। (১)  ক্ষদ ঘকোন বযক্তি, অনয ঘকোন বযক্তি এই আইরন  অধীন অপ োধ সংঘটন কক্ষ  োরেন জ্োক্ষন োও বো 

উি বযক্তি অপ োধী ইহো ক্ষবশ্বোস কক্ষ বো   ুক্তিসের্ কো ণ র্োকো সরেও, িোক্তি হইরর্  িো কক্ষ বো  

অক্ষিপ্রোর  উি বযক্তিরক আশ্র দোন কর ন বো লুকোই ো  োরখন র্োহো হইরল ক্ষর্ক্ষন- 
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(ক) উি অপ োরধ  িোক্তি মতরু্যদণ্ড হইরল, অনক্ষধক পোুঁে বৎসর   কো োদরণ্ড দক্তণ্ডর্ হইরবন, এবং ইহো  

অক্ষর্ক্ষ ি অর্ তদণ্ডও আর োপ ক ো  োইরব; অর্বো 
 

(খ) উি অপ োরধ  িোক্তি  োবজ্জীবন কো োদণ্ড বো ঘ  ঘকোন ঘম োরদ  কো োদণ্ড হইরল, অনক্ষধক ক্ষর্ন 

বৎসর   কো োদরণ্ড দক্তণ্ডর্ হইরবন, এবং ইহো  অক্ষর্ক্ষ ি অর্ তদণ্ডও আর োপ ক ো  োইরব। 
 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন আশ্র দোন বো লুকোই ো  োক্ষখবো  অপ োধ স্বোমী, স্ত্রী, পুে, কনযো, ক্ষপর্ো বো মোর্ো 

কর্ত তক হইরল, এই ধো ো  ক্ষবধোন প্রর োজ্য হইরব নো। 
 

৩৪[ (৩) ঘ রিরে ঘকোন সত্তো কর্ত তক আশ্র  প্রদোরন  অপ োধ সংঘষ্ট্রটর্ হ , ঘসইরিরে উহো  প্রধোন 

ক্ষহসোরব দোক্ষ ত্ব পোলনকো ী ঘে ো মযোন, বযবস্থোপনো পক্ষ েোলক, প্রধোন ক্ষনব তোহী বো অনয ঘকোন নোরম  

পদধো ী  প্রক্ষর্ উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোনোবলী প্রর োজ্য হইরব,  ক্ষদ নো ক্ষর্ক্ষন প্রমোণ কক্ষ রর্ সমর্ ত হন ঘ , 

উিরূপ অপ োধ র্োহো  অজ্ঞোর্সোর  সংঘষ্ট্রটর্ হই োক্ষেল বো উহো  সংঘটন ক্ষনবতত্ত কক্ষ বো  জ্নয ক্ষর্ক্ষন 

সব তোত্মক প্ররেষ্টো গ্রহণ কক্ষ  োক্ষেরলন।] 
     
     

তৃতীয় অধযায় 

িাাংলারদশ িযাাংরক  ক্ষমতা 
    

বোংলোরদি বযোংরক  িমর্ো      

৩৫[ ১৫। (১) এই আইরন  অধীন ঘকোন অপ োধ সংঘটরন  উরেরিয ঘকোন ক্ষ রপোটত প্রদোনকো ী সংস্থো  

মোধযরম ঘলনরদন প্রক্ষর্র োধ ও সনোি কক্ষ রর্ বোংলোরদি বযোংক প্রর োজ্নী  পদরিপ গ্রহণ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব 

এবং এর্দুরেরিয উহো  ক্ষনম্নবক্ষণ তর্ িমর্ো ও কর্ত তত্ব র্োক্ষকরব,  র্ো:- 
 
 

(ক) ঘকোন ক্ষ রপোটত প্রদোনকো ী সংস্থো হইরর্ সরেহজ্নক ঘলনরদন সম্পক্ষকতর্ প্রক্ষর্রবদন র্লব ক ো, উহো 

ক্ষবরিিণ বো পুন ীিণ ক ো এবং ক্ষবরিিণ বো পুন ীিরণ  উরেরিয উহো  সক্ষহর্ সম্পক্ষকতর্ অক্ষর্ক্ষ ি র্র্য 

সংগ্রহ ক ো এবং উহো  ঘ কতর্ বো র্যোটোরবজ্ সং িণ ক ো এবং, ঘিেমর্, প্রর োজ্নী  বযবস্থো গ্রহরণ  

জ্নয পুক্ষলি বো সংক্ষিষ্ট অনযোনয আইন প্রর োগকো ী সংস্থোরক উি র্র্য স ব োহ বো ক্ষ রপোটত প্রদোন ক ো; 
 

(খ) ঘকোন ঘলনরদন সন্ত্রোসী কোর ত  সক্ষহর্ সম্পতি মরম ত সরেহ কক্ষ বো   ুক্তিসের্ কো ণ র্োক্ষকরল, সংক্ষিষ্ট 

ক্ষ রপোটত প্রদোনকো ী সংস্থোরক উি ঘলনরদরন  ক্ষহসোব অনক্ষধক ৩০ (ক্তেি) ক্ষদরন  জ্নয স্থক্ষগর্ বো অবরুদ্ধ 

 োক্ষখবো  উরেরিয ক্ষলক্ষখর্ আরদি জ্োক্ষ  ক ো এবং এইরূরপ উি ক্ষহসোরব  ঘলনরদন সম্পক্ষকতর্ সষ্ট্রঠক র্র্য 

উদ্ঘোটরন  প্রর োজ্ন ঘদখো ক্ষদরল ঘলনরদন স্থক্ষগর্ বো অবরুদ্ধ  োক্ষখবো  ঘম োদ অক্ষর্ক্ষ ি ৩০ (ক্তেি) ক্ষদন 

কক্ষ  ো সরব তোচ্চ ৬ (ে ) মোস বক্ষধ তর্ ক ো; 
 

(গ) ক্ষ রপোটত প্রদোনকো ী সংস্থো  কো তক্রম পক্ষ বীিণ ও র্দো ক ক ো; 
 

(ঘ) সন্ত্রোসী কোর ত এবং বযোপক র্ধ্ংসোত্মক অরস্ত্র  (weapons of mass destruction, WMD) ক্ষবিোর  অর্ ত 

ঘ োগোন প্রক্ষর্হর্ কক্ষ বো  উরেরিয প্রক্ষর্র োধমূলক পদরিপ গ্রহরণ ক্ষ রপোটত প্রদোনকো ী সংস্থোসমহূরক 

ক্ষনরদতি প্রদোন ক ো; 
 

(ঙ) ক্ষ রপোটত প্রদোনকো ী সংস্থো কর্ত তক ক্ষনরদতি প্রক্ষর্পোলন প তরবিণ ক ো এবং এই আইরন  ঘ  ঘকোন 

উরেিয পূ ণকরে ক্ষ রপোটত প্রদোনকো ী সংস্থোসমহূরক সর জ্ক্ষমরন পক্ষ দি তন ক ো; এবং 
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(ে) সরেহজ্নক ঘলনরদন সনোি ও সন্ত্রোসী কোর ত অর্ তো ন প্রক্ষর্র োরধ  উরেরিয ক্ষ রপোটত প্রদোনকো ী 

সংস্থোসমূরহ  কম তকর্তো ও কম তেো ীগণরক প্রক্ষিিরণ  বযবস্থো ক ো। 
 

(২) বোংলোরদি বযোংক, সন্ত্রোসী কোর ত অর্ তো রন  সক্ষহর্ সম্পতি সরেহজ্নক ঘকোন ঘলনরদরন  ক্ষবির  ঘকোন 

ক্ষ রপোটত প্রদোনকো ী সংস্থো বো উহো  গ্রোহকরক সনোি কক্ষ বো  সরে সরে, উহো পুক্ষলি বো  র্ো র্ আইন 

প্রর োগকো ী সংস্থোরক অবক্ষহর্ কক্ষ রব, এবং অনুসিোন ও র্দন্ত কোর ত পুক্ষলি বো সংক্ষিষ্ট আইন প্রর োগকো ী 

সংস্থোরক প্রর োজ্নী  সকল প্রকো  সহর োক্ষগর্ো প্রদোন কক্ষ রব। 
 

(৩) অপ োধষ্ট্রট  ক্ষদ অনয ঘকোন  োরি সংঘষ্ট্রটর্ হ  বো অনয ঘকোন  োরি ক্ষবেো োধীন র্োরক, র্োহো হইরল 

বোংলোরদি বযোংক উি ক্ষবরদিী  োরি  অনুর োরধ  ঘপ্রক্ষিরর্ বো ঘকোন আন্তজ্তোক্ষর্ক, আঞ্চক্ষলক বো ক্ষদ্বপোক্ষিক 

েুক্তি, বোংলোরদি স কো  কর্ত তক অনুসমক্ষর্ তর্ জ্োক্ষর্সংরঘ  কনরিনিন বো জ্োক্ষর্সংরঘ  ক্ষন োপত্তো পক্ষ িদ 

কর্ত তক গতহীর্ সংক্ষিষ্ট ঘ জ্রুলিরন  আওর্ো  ঘকোন বযক্তি বো সত্তো  ক্ষহসোব জ্ব্দ কক্ষ বো  উরদযোগ গ্রহণ 

কক্ষ রব। 
 

(৪) উপ-ধো ো (৩) এ  অধীন জ্ব্দকত র্ অর্ ত সংক্ষিষ্ট আদোলর্ কর্ত তক বো সংক্ষিষ্ট েুক্তি, কনরিনিন বো 

জ্োক্ষর্সংরঘ  ক্ষন োপত্তো পক্ষ িদ কর্ত তক গতহীর্ ঘ জ্রুলিরন  আওর্ো  ক্ষনষ্পক্ষত্তর োগয হইরব। 
 

(৫) এই আইরন  অধীন বোংলোরদি বযোংরক  িমর্ো ও দো -দোক্ষ ত্ব বোংলোরদি ফোইনযোক্তি োল ইরন্টক্ষলরজ্ি 

ইউক্ষনট (ক্ষব,এফ,আই,ইউ) কর্ত তক প্রর োগ ও সম্পোক্ষদর্ হইরব এবং বোংলোরদি ফোইনযোক্তি োল ইরন্টক্ষলরজ্ি 

ইউক্ষনট এই আইরন  অধীন ঘকোন র্র্য স ব োরহ  অনুর োধ কক্ষ রল, সকল স কোক্ষ , আধো-স কোক্ষ , 

স্বো ত্তিোক্ষসর্ সংস্থো বো সংক্ষিষ্ট অনয ঘকোন প্রক্ষর্িোন বো সংস্থো উহোরক র্োহো স ব োহ কক্ষ রব অর্বো, 

ঘিেমর্, স্বপ্ররণোক্ষদর্ হই ো র্র্য স ব োহ কক্ষ রব। 
 

(৬) বোংলোরদি ফোইনযোক্তি োল ইরন্টক্ষলরজ্ি ইউক্ষনট, অনুর োরধ  ঘপ্রক্ষিরর্ বো, ঘিেমর্, স্বপ্ররণোক্ষদর্ হই ো 

সন্ত্রোসী কো ত বো সন্ত্রোসী কোর ত অর্ তো ন সম্পতি র্র্যোক্ষদ অনয ঘদরি  ফোইনযোক্তি োল ইরন্টক্ষলরজ্ি ইউক্ষনট বো 

অনয ঘকোন  োরি  অনুরূপ কর্ত তপিরক (counter part) স ব োহ কক্ষ রব। 
 

(৭) সন্ত্রোসী কোর ত অর্ তো রন  ক্ষবির  র্দরন্ত  স্বোরর্ ত ঘকোন আইন প্রর োগকো ী সংস্থো কর্ত তক ঘকোন বযোংরক  

দক্ষলল বো ঘকোন নক্ষর্রর্ ক্ষনম্নবক্ষণ তর্ িরর্ত প্ররবিোক্ষধকো  র্োক্ষকরব,  র্ো:- 
 

(ক) উপ ুি আদোলর্ বো ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোরল  আরদিক্ররম; 
 

অর্বো 
 

(খ) বোংলোরদি বযোংরক  অনুরমোদনক্ররম। 
 

(৮)  ক্ষদ ঘকোন ক্ষ রপোটত প্রদোনকো ী সংস্থো এই ধো ো  অধীন বোংলোরদি বযোংক কর্ত তক জ্োক্ষ কত র্ ক্ষনরদতিনো 

প্রক্ষর্পোলরন বযর্ ত হ  অর্বো জ্ঞোর্সোর  ঘকোন িুল বো ক্ষমর্যো র্র্য বো ক্ষবব ণী স ব োহ কর , র্োহো হইরল উি 

ক্ষ রপোটত প্রদোনকো ী সংস্থো বোংলোরদি বযোংক কর্ত তক ক্ষনধ তোক্ষ র্ ও ক্ষনরদতক্ষির্ অনূর্ধ্ ত ২৫ (পুঁক্ষেি) লি টোকো 

জ্ক্ষ মোনো পক্ষ রিোধ কক্ষ রর্ বোধয র্োক্ষকরব এবং বোংলোরদি বযোংক উি সংস্থো বো সংস্থো  ঘকোন িোখো, 

ঘসবোরকন্দ্র, বুর্ বো এরজ্রন্ট  বোংলোরদরি কো তক্রম পক্ষ েোলনো বি কক্ষ বো  উরেরিয উহো  ক্ষনবিন বো 

লোইরসি স্থক্ষগর্ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব অর্বো, ঘিেমর্, উি সংস্থো  ক্ষবরুরদ্ধ  র্ো র্ কো তক ী বযবস্থো গ্রহরণ  

জ্নয ক্ষনবিনকো ী বো লোইরসি প্রদোনকো ী কর্ত তপিরক ক্ষবি ষ্ট্রট সম্পরকত অবক্ষহর্ কক্ষ রব। 
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(৯)  ক্ষদ ঘকোন ক্ষ রপোটত প্রদোনকো ী সংস্থো বোংলোরদি বযোংক কর্ত তক উপ-ধো ো (৮) অনুসোর  আর োক্ষপর্ 

জ্ক্ষ মোনো পক্ষ রিোরধ বযর্ ত হ  বো পক্ষ রিোধ নো কর , র্োহো হইরল বোংলোরদি বযোংক উি ক্ষ রপোটত প্রদোনকো ী 

সংস্থো  ক্ষনকট হইরর্ উি জ্ক্ষ মোনো  অর্ ত উি সংস্থো কর্ত তক অনয ঘকোন বযোংক বো আক্ষর্ তক প্রক্ষর্িোন বো 

বোংলোরদি বযোংরক পক্ষ েোক্ষলর্ ক্ষহসোব ক্ষবকলনপূব তক আদো  কক্ষ রর্ পোক্ষ রব এবং জ্ক্ষ মোনো  ঘকোন অংি 

অনোদো ী বো অপক্ষ রিোক্ষধর্ র্োক্ষকরল, বোংলোরদি বযোংক, প্রর োজ্রন, উহো আদোর   জ্নয সংক্ষিষ্ট আদোলরর্ 

আরবদন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব।] 
     
     
   
    

ক্ষ রপোটত প্রদোনকো ী  সংস্থো  দোক্ষ ত্ব      

৩৬[ ১৬।(১) ঘকোন ক্ষ রপোটত প্রদোনকো ী সংস্থো  মোধযরম এই আইরন  অধীন ঘকোন অপ োরধ  সক্ষহর্ জ্ক্ষড়র্ 

অর্ ত ঘলনরদন প্রক্ষর্র োধ ও সনোি কক্ষ বো  লরিয প্ররর্যক ক্ষ রপোটত প্রদোনকো ী সংস্থো  র্ো র্ সর্কতর্ো ও 

দোক্ষ ত্বিীলর্ো  সক্ষহর্ প্রর োজ্নী  বযবস্থো গ্রহণ কক্ষ রব এবং ঘকোন সরেহজ্নক ঘলনরদন ক্ষেক্ষির্ হইরল 

স্বপ্ররণোক্ষদর্ হই ো ঘকোন প্রকো  ক্ষবলম্ব বযক্ষর্র রক বোংলোরদি বযোংকরক ক্ষ রপোটত কক্ষ রব। 
 

(২) প্ররর্যক ক্ষ রপোটত প্রদোনকো ী সংস্থো  পক্ষ েোলনো পক্ষ িদ (Board of Directors) বো পক্ষ েোলনো পক্ষ িরদ  

অনুপক্ষস্থক্ষর্রর্ প্রধোন ক্ষনব তোহী, বো অনয ঘ  নোরম র্োকো হউক নো ঘকন, উহো  কম তকর্তোরদ  দোক্ষ ত্ব সম্পক্ষকতর্ 

ক্ষনরদতিনো অনুরমোদন ও জ্ো ী কক্ষ রব, এবং ধো ো ১৫ এ  অধীন বোংলোরদি বযোংক কর্ত তক জ্ো ীকত র্ ক্ষনরদতিনো, 

 োহো ক্ষ রপোটত প্রদোনকো ী সংস্থোসমরূহ  জ্নয প্রর োজ্য, প্রক্ষর্পোলন ক ো হইরর্রে ক্ষকনো উহো ক্ষনক্তির্ কক্ষ রব। 
 

৩৭[ (৩) ঘকোন ক্ষ রপ তোট প্রদোনকো ী সংস্থো উপ-ধো ো (১) এ  ক্ষবধোন প্রক্ষর্পোলরন বযর্ ত হইরল, উি ক্ষ রপোটত 

প্রদোনকো ী সংস্থো বোংলোরদি বযোংক কর্ত তক ক্ষনধ তোক্ষ র্ ও ক্ষনরদতক্ষির্ অনক্ষধক ২৫ (পুঁক্ষেি) লি টোকো জ্ক্ষ মোনো 

পক্ষ রিোধ কক্ষ রর্ বোধয র্োক্ষকরব এবং বোংলোরদি বযোংক উি সংস্থো বো সংস্থো  ঘকোন িোখো, ঘসবোরকন্দ্র, বুর্ বো 

এরজ্রন্ট  বোংলোরদরি কো তক্রম পক্ষ েোলনো বি কক্ষ বো  উরেরিয ক্ষনবিন বো লোইরসি স্থক্ষগর্ কক্ষ রর্ 

পোক্ষ রব অর্বো ঘিেমর্, ক্ষনবিনকো ী বো লোইরসি প্রদোনকো ী কর্ত তপিরক উি সংস্থো বো সংস্থো  ঘকোন 

িোখো, ঘসবোরকন্দ্র, বুর্ বো এরজ্রন্ট  ক্ষবরূরদ্ধ  র্ো র্ কো তক ী বযবস্থো গ্রহরণ  ক্ষনক্ষমত্ত ক্ষবি ষ্ট্রট সম্পরকত 

অবক্ষহর্ কক্ষ রব। 
 

(৪)  ক্ষদ ঘকোন ক্ষ রপোটত প্রদোনকো ী সংস্থো  পক্ষ েোলনো পক্ষ িদ বো, পক্ষ েোলনো পক্ষ িদ নো র্োক্ষকরল, উহো  

প্রধোন ক্ষনব তোহী কম তকর্তো, ঘ  নোরমই অক্ষিক্ষহর্ হউক, উপ-ধো ো (২) এ  ক্ষবধোন প্রক্ষর্পোলরন বযর্ ত হন, র্োহো 

হইরল পক্ষ েোলনো পক্ষ িরদ  ঘে ো মযোন বো, ঘিেমর্, প্রধোন ক্ষনব তোহী কম তকর্তো বোংলোরদি বযোংক কর্ত তক 

ক্ষনধ তোক্ষ র্ ও ক্ষনরদতক্ষির্ অনক্ষধক ২৫ (পুঁক্ষেি) লি টোকো জ্ক্ষ মোনো পক্ষ রিোধ কক্ষ রর্ বোধয র্োক্ষকরবন এবং 

বোংলোরদি বযোংক উি বযক্তিরক র্োহো  পদ হইরর্ অপসো ণ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব বো, ঘিেমর্, উি বযক্তি  

ক্ষবরূরদ্ধ  র্ো র্ কো তক ী বযবস্থো গ্রহরণ  জ্নয উপ ুি কর্ত তপিরক ক্ষবি ষ্ট্রট সম্পরকত অবক্ষহর্ কক্ষ রব। 
 

(৫)  ক্ষদ ঘকোন ক্ষ রপোটত প্রদোনকো ী সংস্থো উপ-ধো ো (৩) এ  অধীন বোংলোরদি বযোংক কর্ত তক আর োক্ষপর্ 

জ্ক্ষ মোনো পক্ষ রিোধ কক্ষ রর্ বযর্ ত হ  বো পক্ষ রিোধ নো কর , অর্বো  ক্ষদ পক্ষ েোলনো পক্ষ িরদ  ঘে ো মযোন, বো 

প্রধোন ক্ষনব তোহী কম তকর্তো, ঘ  নোরমই অক্ষিক্ষহর্ হউক, উপ-ধো ো (৪) এ  অধীন বোংলোরদি বযোংক কর্ত তক 

আর োক্ষপর্ জ্ক্ষ মোনো পক্ষ রিোরধ বযর্ ত হন বো পক্ষ রিোধ নো কর ন, র্োহো হইরল বোংলোরদি বযোংক উি ক্ষ রপোটত 

প্রদোনকো ী সংস্থো  ক্ষনকট হইরর্ জ্ক্ষ মোনো  অর্ ত আদো  কক্ষ রর্ পোক্ষ রব বো উি বযক্তি কর্ত তক ঘকোন বযোংক, 

আক্ষর্ তক প্রক্ষর্িোন বো বোংলোরদি বযোংরক পক্ষ েোক্ষলর্ র্োহো  ক্ষহসোব ক্ষবকলনপবূ তক আদো  কক্ষ রর্ পোক্ষ রব এবং 
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উি জ্ক্ষ মোনো  ঘকোন অংি অনোদো ী র্োক্ষকরল বো অপক্ষ রিোক্ষধর্ র্োক্ষকরল, উহো আদোর   জ্নয বোংলোরদি 

বযোংক, প্রর োজ্রন, সংক্ষিষ্ট আদোলরর্ আরবদন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব।]] 
     
     

চতুথ থ অধযায় 

বনবিদ্ধ ঘ ািণা ও তাবলকাভুক্তক ণ এিাং জাবতসাং  বন াপত্তা পব িরদ  

ঘ জুরলশন িাস্তিায়ন 
    

সন্ত্রোসী কোর ত  সক্ষহর্ জ্ক্ষড়র্ বযক্তি বো সত্তো      

৩৮[ ১৭। এই আইরন  উরেিয পূ ণকরে, ঘকোন বযক্তি বো সত্তো সন্ত্রোসী কোর ত  সক্ষহর্ জ্ক্ষড়র্ বক্ষল ো গণয 

হইরব,  ক্ষদ ঘসই বযক্তি বো উহো - 
 

(ক) সন্ত্রোসী কো ত সংঘষ্ট্রটর্ কর  বো উি কোর ত অংিগ্রহণ কর ; 
 

(খ) সন্ত্রোসী কোর ত  জ্নয প্রস্তুক্ষর্ গ্রহণ কর ; 
 

(গ) সন্ত্রোসী কো ত সংঘটরন সোহো য বো উৎসোহ প্রদোন কর ; 
 

(ঘ) সন্ত্রোসী কোর ত  সক্ষহর্ জ্ক্ষড়র্ ঘকোন সত্তোরক সমর্ তন ও সহো র্ো প্রদোন কর ; 
 

(ঙ) জ্োক্ষর্সংরঘ  ক্ষন োপত্তো পক্ষ িরদ  ঘ জ্রুলিন নং ১৩৭৩ (UNSCR 1373) এ উক্ষিক্ষখর্ ক্ষনম্নবক্ষণ তর্ 

র্োক্ষলকোিুক্তি বো ক্ষনক্ষিরদ্ধ  মোনদরণ্ড  (listing criteria) আওর্োিুি হ ,  র্ো:- 
 

(১)  ক্ষদ ঘকোন বযক্তি বো সত্তো ঘকোন সন্ত্রোসী কো ত কর  বো প্ররেষ্টো গ্রহণ কর  বো অংিগ্রহণ কর  বো সন্ত্রোসী কো ত 

সংঘটরন সহর োক্ষগর্ো কর ; 
 

(২) র্োক্ষলকোিূি বো ক্ষনক্ষিদ্ধ ঘঘোক্ষির্ ঘ  ঘকোন বযক্তি বো সত্তো  প্রর্যি বো পর োি মোক্ষলকোনোধীন বো 

ক্ষন ন্ত্রোনোধীন ঘকোন সত্তো; 
 

(৩) র্োক্ষলকোিূি বো ক্ষনক্ষিদ্ধ ঘঘোক্ষির্ ঘ  ঘকোন বযক্তি বো সত্তো  পরি বো ক্ষনরদতরি কোজ্ কর  এইরূপ অনয 

ঘকোন বযক্তি বো সত্তো। 
 

(ে) ঘকোন সন্ত্রোসী বযক্তিরক আশ্র  প্রদোন কর ; অর্বো 
 

(ে) অনয ঘকোনিোরব সন্ত্রোসী কোর ত  সক্ষহর্ জ্ক্ষড়র্ হ ।] 
     
     
   
    

ক্ষনক্ষিদ্ধ ঘঘোিণো ও র্োক্ষলকোিুিক ণ      

৩৯[ ১৮। (১) এই আইরন  উরেিয পূ ণকরে, স কো , ঘকোন বযক্তি বো সত্তো সন্ত্রোসী কোর ত  সক্ষহর্ জ্ক্ষড়র্ 

 ক্ষহ োরে মরম ত  কু্তিসের্ কো রণ  ক্ষিক্ষত্তরর্, স কোক্ষ  ঘগরজ্রট প্রজ্ঞোপন দ্বো ো, উি বযক্তিরক র্ফক্ষসরল 

র্োক্ষলকোিুি কক্ষ রর্ পোক্ষ রব বো সত্তোরক ক্ষনক্ষিদ্ধ ঘঘোিণো ও র্ফক্ষসরল র্োক্ষলকোিুি কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
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(২) স কো , স কোক্ষ  ঘগরজ্রট প্রজ্ঞোপন দ্বো ো, ঘ  ঘকোন বযক্তি বো সত্তোরক র্ফক্ষসরল র্োক্ষলকোিুি কক্ষ রর্ বো 

র্ফক্ষসল হইরর্ বোদ ক্ষদরর্ পোক্ষ রব অর্বো অনয ঘকোনিোরব র্ফক্ষসল সংরিোধন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব।] 
     
     
   
    

পুনঃক্ষন ীিো (Review)      

১৯। (১) ধো ো ১৮ এ  অধীন স কো  কর্ত তক প্রদত্ত আরদি দ্বো ো সংিুব্ধ ৪০[ বযক্তি বো সত্তো], আরদি প্রদোরন  

র্োক্ষ খ হইরর্ ক্তেি ক্ষদরন  মরধয, উহো  ক্ষবরুরদ্ধ ক্ষলক্ষখর্িোরব,  ুক্তি উপস্থোপনপূব তক, স কোর   ক্ষনকট 

পুনঃক্ষন ীিো  জ্নয আরবদন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব এবং স কো , আরবদনকো ী  শুনোনী গ্রহণপূব তক ৪১[ এই 

আইরন  অধীন প্রণীর্ ক্ষবক্ষধ ঘমোর্োরবক] , আরবদন প্রোক্ষপ্ত  র্োক্ষ খ হইরর্ নব্বই ক্ষদবরস  মরধয উহো ক্ষনষ্পন্ন 

কক্ষ রব। 
 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন পুনঃক্ষন ীিো  আরবদন নোমঞ্জ্ ু ক ো হইরল, উি সংিুব্ধ ৪২[ বযক্তি বো 

সত্তো] আরবদন নোমঞ্জ্ ু হইবো  র্োক্ষ খ হইরর্ ক্তেি ক্ষদরন  মরধয হোইরকোটত ক্ষবিোরগ আপীল দোর   কক্ষ রর্ 

পোক্ষ রব। 
 

(৩) স কো , স কো ী ঘগরজ্রট প্রজ্ঞোপন দ্বো ো, উপ-ধো ো (১) এ  অধীন দোর  কত র্ পুনঃক্ষন ীিো  

দ খোিসমূহ ক্ষনষ্পক্ষত্ত  জ্নয একষ্ট্রট ক্ষর্ন সদসয ক্ষবক্ষিষ্ট পুনঃক্ষন ীিো কক্ষমষ্ট্রট (Review Committee) গঠন 

কক্ষ রব। 
     
     
   
    

র্োক্ষলকোিুি বযক্তি বো ক্ষনক্ষিদ্ধ সত্তো  ক্ষবরুরদ্ধ বযবস্থো গ্রহণ      

৪৩[ ২০। (১)  ক্ষদ ঘকোন বযক্তিরক ধো ো ১৮ এ  ক্ষবধোন অনুসোর  র্োক্ষলকোিুি ক ো হ  বো ঘকোন সত্তোরক 

ক্ষনক্ষিদ্ধ ক ো হ , র্োহো হইরল, এই আইরন বক্ষণ তর্ অনযোনয বযবস্থো গ্রহণ েোড়োও স কো , প্রর োজ্য ঘিরে, 

ক্ষনম্নবক্ষণ তর্ ঘ  ঘকোন পদরিপ গ্রহণ কক্ষ রব,  র্ো:- 
 

(ক) উি সত্তো  কো তোল ,  ক্ষদ র্োরক, বি কক্ষ  ো ক্ষদরব; 
 

(খ) বযোংক এবং অনযোনয ক্ষহসোব,  ক্ষদ র্োরক, অবরুদ্ধ কক্ষ রব, এবং উহো  সকল সম্পক্ষত্ত জ্ব্দ বো আটক 

কক্ষ রব; 
 

(গ) ক্ষনক্ষিদ্ধ সত্তো  সদসযরদ  ঘদি র্যোরগ বোধো ক্ষনরিধ আর োপ কক্ষ রব; 
 

(ঘ) সকল প্রকো  প্রেো পে, ঘপোস্ট্ো , বযোনো  অর্বো মুক্ষদ্রর্, ইরলকট্রক্ষনক, ক্ষর্ক্তজ্টোল বো অনযোনয উপক ণ 

বোরজ্ োপ্ত কক্ষ রব; এবং 
 

(ঙ) ক্ষনক্ষিদ্ধ সত্তো কর্ত তক বো উহো  পরি বো সমর্ তরন ঘ  ঘকোন ঘপ্রস ক্ষববতক্ষর্  প্রকোিনো, মুদ্রণ বো প্রেো ণো, 

সংবোদ সরেলন বো জ্নসেরুখ বক্র্তর্ো প্রদোন ক্ষনক্ষিদ্ধ কক্ষ রব। 
 

(২) ক্ষনক্ষিদ্ধ সত্তো উহো  আ  ও বযর   ক্ষহসোব এর্দুরেরিয স কো  কর্ত তক মরনোনীর্ উপ ুি কর্ত তপরি  

ক্ষনকট দোক্ষখল কক্ষ রব এবং আর   সকল উৎস প্রকোি কক্ষ রব। 
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(৩)  ক্ষদ প্রর্ী মোন হ  ঘ , র্োক্ষলকোিুি বযক্তি বো ক্ষনক্ষিদ্ধ সংঘটরন  সম্পক্ষত্ত অববধিোরব অক্তজ্তর্ হই োরে 

অর্বো এই আইরন  অধীন ঘকোন অপ োধ সংঘটরন বযবহৃর্ হই োরে, র্োহো হইরল উি সম্পক্ষত্ত আদোলর্ 

কর্ত তক  োরি  অনুকূরল বোরজ্ োপ্ত হইরব] 
     
     
   
    

জ্োক্ষর্সংঘ ক্ষন োপত্তো পক্ষ িরদ  ঘ জ্রুলিন বোিবো রন পদরিপ      

৪৪[ ২০ক। (১) এই আইরন  উরেিয প ূণকরে, জ্োক্ষর্সংঘ ক্ষন োপত্তো পক্ষ িরদ  ঘ জ্রুলিন নং ১২৬৭ এবং 

উহো  অনুবর্ী ঘ জ্রুলিনসমূহ ও জ্োক্ষর্সংঘ ক্ষন োপত্তো পক্ষ িরদ  ঘ জ্রুলিন নং ১৩৭৩ এবং বযোপক 

র্ধ্ংসোত্মক অরস্ত্র  ক্ষবিো  ও উহোরর্ অর্ ত সংস্থোন প্রক্ষর্র োধ, দমন এবং বযোহর্ক ণ সম্পক্ষকতর্ জ্োক্ষর্সংঘ 

ক্ষন োপত্তো পক্ষ িরদ  ঘ জ্রুলিনসমূহ বোিবো রন  উরেরিয, বোংলোরদি স কোর   এই আইরন  অনযোনয 

ধো ো অর্বো আপোর্র্ বলবৎ অনযোনয আইরন উক্ষিক্ষখর্ িমর্ো  অক্ষর্ক্ষ ি ক্ষহসোরব ক্ষনম্নবক্ষণ তর্ বযবস্থোসমূহ 

গ্রহণ কক্ষ বো  িমর্ো র্োক্ষকরব: 
 

(ক) র্োক্ষলকোিুি বযক্তি বো সত্তো কর্ত তক অর্বো র্োক্ষলকোিুি বযক্তি বো সত্তো  মোক্ষলকোনোধীন বো উি বযক্তি বো 

সত্তো কর্ত তক প্রর্যি বো পর োিিোরব ক্ষন ক্ষন্ত্রর্ ঘকোন সংস্থো কর্ত তক অর্বো,  ক্ষদ জ্োক্ষর্সংঘ ক্ষন োপত্তো পক্ষ িরদ  

১২৬৭ নং ঘ জ্রুলিরন  অধীন সংকক্ষলর্ র্োক্ষলকো  ঘকোন স্বোিোক্ষবক বযক্তি (natural person) বো সত্তো  নোম 

অন্তিুতি র্োরক, র্োহো হইরল উি স্বোিোক্ষবক বযক্তি বো সত্তো  পরি, ধো ণকত র্ সম্পক্ষত্ত, র্হক্ষবল বো অনযোনয 

আক্ষর্ তক পক্ষ সম্পদ বো আক্ষর্ তক উৎসসহ উহো হইরর্ উদ্িূর্ বো সতষ্ট র্হক্ষবল, পূব ত ঘনোষ্ট্রটি বযর্ীর্, 

অনক্ষর্ক্ষবলরম্ব অবরুদ্ধ, জ্ব্দ বো ঘক্রোক কক্ষ রব; 
 

(খ) সন্ত্রোসী কো ত সংঘটন বো সংঘটরন  প্ররেষ্টোকো ী বো সন্ত্রোসী কো ত সংঘটরন অংিগ্রহণ বো সরু োগ সতষ্ট্রষ্টকো ী 

ঘকোন বযক্তি অর্বো উিরূপ বযক্তি  মোক্ষলকোনোধীন বো র্ৎকর্ত তক প্রর্যি বো পর োিিোরব ক্ষন ক্ষন্ত্রর্ সত্তো  

অর্বো উিরূপ বযক্তি বো সত্তো  পরি বো ক্ষনরদতিনো অনুসোর  কো ত সম্পোদনকো ী বযক্তি বো সত্তো  অর্বো 

জ্োক্ষর্সংঘ ক্ষন োপত্তো পক্ষ িদ কর্ত তক র্োক্ষলকোিুি বো ১৩৭৩ নং ঘ জ্রুলিরন  অধীন ক্ষনক্ষিদ্ধ বো র্োক্ষলকোিুি 

বযক্তি  এবং সহর োগী বযক্তি ও সত্তো  র্হক্ষবল বো অনযোনয আক্ষর্ তক পক্ষ সম্পদ বো আক্ষর্ তক উৎসসহ উহো 

হইরর্ উদ্িূর্ বো সতষ্ট র্হক্ষবল, পূব ত ঘনোষ্ট্রটি বযর্ীর্, অনক্ষর্ক্ষবলরম্ব অবরুদ্ধ, জ্ব্দ বো ঘক্রোক কক্ষ রব; 
 

(গ) বোংলোরদরি  অিযন্তর  বো বোক্ষহর  ঘকোন বযক্তি বো সত্তো কর্ত তক ঘকোন র্হক্ষবল সন্ত্রোসী কোর ত বযবহোর   

অক্ষিপ্রোর  বো উহো সন্ত্রোসী কোর ত বযবহৃর্ হইরব এইরূপ জ্ঞোর্ র্োক্ষক ো, ঘস্বচ্ছো  প্রর্যি বো পর োিিোরব, 

র্হক্ষবল গঠন বো সংগ্রহ ক ো হইরল, উহো ক্ষনক্ষিদ্ধ কক্ষ রব; 
 

(ঘ) জ্োক্ষর্সংঘ ক্ষন োপত্তো পক্ষ িদ কর্ত তক র্োক্ষলকোিুি বো ১৩৭৩ নং ঘ জ্রুলিরন  অধীন ক্ষনক্ষিদ্ধ বো 

র্োক্ষলকোিুি বযক্তি বো সত্তো  অর্বো উিরূপ বযক্তি  মোক্ষলকোনোধীন বো র্ৎকর্ত তক প্রর্যি বো পর োিিোরব 

ক্ষন ক্ষন্ত্রর্ সত্তো  অর্বো উিরূপ বযক্তি  পরি বো ক্ষনরদতিনো অনুসোর  কো ত সম্পোদনকো ী বযক্তি বো সত্তো  

প্রর্যি বো পর োি কলযোরণ ঘকোন বযক্তি বো সত্তো কর্ত তক ঘকোন র্হক্ষবল গঠন, আক্ষর্ তক পক্ষ সম্পদ বো আক্ষর্ তক 

উৎস বো সম্পতি অনযোনয ঘসবো সতষ্ট্রষ্ট ক ো হইরল, উহো ক্ষনক্ষিদ্ধ কক্ষ রব; 
 

(ঙ) কো তক  সীমোনো ক্ষন ন্ত্রণ এবং অক্ষিবোসন বযবস্থো  মোধযরম জ্োক্ষর্সংঘ ক্ষন োপত্তো পক্ষ িদ কর্ত তক 

র্োক্ষলকোিুি বযক্তিগরণ  বোংলোরদরি প্ররবি বো বোংলোরদরি  ক্ষির্  ক্ষদ ো অনয ঘদরি গমনোগমন প্রক্ষর্র োধ 

কক্ষ রব; 
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(ে) জ্োক্ষর্সংঘ ক্ষন োপত্তো পক্ষ িদ কর্ত তক র্োক্ষলকোিুি ঘকোন বযক্তি বো সত্তো  ক্ষনকট, প্রর্যি বো পর োিিোরব, 

বোংলোরদরি  অিযন্তর  বো বোক্ষহর  ঘকোন অস্ত্র এবং ঘগোলোবোরুদ এবং অনযোনয সংক্ষিষ্ট উপক ণ, বস্তু, 

হোক্ষর্ ো  (equipment), পণয এবং প্র ুক্তি স ব োহ, ক্ষবক্র  এবং হিোন্ত  প্রক্ষর্র োধ কক্ষ রব; 
 

(ে) জ্োক্ষর্সংঘ ক্ষন োপত্তো পক্ষ িদ কর্ত তক র্োক্ষলকোিুি বযক্তি বো সত্তো  মোক্ষলকোনোধীন, ইজ্ো োধীন বো র্ৎকর্ত তক 

বো উহো  পরি পক্ষ েোক্ষলর্ ঘ  ঘকোন ক্ষবমোন (any aircraft) র্োহোরদ   োিী  সীমোনো  উড্ড ন বো অবর্ রণ  

অনুমক্ষর্ প্রদোরন অস্বীকত ক্ষর্ প্রদোন কক্ষ রব; 
 

(জ্) জ্োক্ষর্সংরঘ  ক্ষন োপত্তো পক্ষ িদ কর্ত তক র্োক্ষলকোিুি বযক্তি বো সত্তো  ক্ষনকরট বো ক্ষনকট হইরর্ ঘপ্রক্ষ র্ 

কোরগ তো পক্ষ দি তরন  মোধযরম পো মোণক্ষবক,  োসো ক্ষনক বো তজ্ব (Biological) অস্ত্রসমূহ, উহো স ব োরহ  

স ঞ্জোম এবং সংক্ষিষ্ট অনযোনয বস্তু  অববধ পোেো  প্রক্ষর্র োধ কক্ষ রব; 
 

(ঝ) জ্োক্ষর্সংঘ ক্ষন োপত্তো পক্ষ িদ কর্ত তক র্োক্ষলকোিুি বযক্তি এবং সত্তো  সক্ষহর্ সম্পক্ষকতর্ উি ঘ জ্রুলিরন 

উক্ষিক্ষখর্ ঘ রকোন কো ত ক্ষনক্ষিদ্ধ এবং প্রক্ষর্র োধ কক্ষ রব; 
 

(ঞ) এই ধো ো   র্ো র্ বোিবো রন  উরেরিয বোংলোরদি ফোইনযোক্তি োল ইরন্টক্ষলরজ্ি ইউক্ষনট কর্ত তক 

ক্ষ রপোটত প্রদোনকো ী সংস্থোরক সম  সম  ক্ষনরদতি প্রদোন কক্ষ রব; 
 

(ট) দফো (ক) হইরর্ (ঝ) ঘর্ বক্ষণ তর্ িমর্ো ঘমোর্োরবক প্রর োজ্নী  কো তক্রম গ্রহরণ  জ্রনয স কো  সমর  

সমর  প্রজ্ঞোপন বো আরদি জ্োক্ষ   মোধযরম উপ ুি কর্ত তপি ক্ষনধ তো ণ কক্ষ রব। 
 

(২)  ক্ষদ ঘকোন বযক্তি বো সত্তো এই ধো ো  অধীন প্রদত্ত অবরুদ্ধ বো ঘক্রোক আরদি লংঘন কর , র্োহো হইরল 

উি বযক্তি বো উি সত্তো  সংক্ষিষ্ট বযক্তি অনক্ষধক ৪ (েো ) বৎসর   কো োদরণ্ড দক্তণ্ডর্ হইরবন অর্বো অবরুদ্ধ 

বো ঘক্রোকর োগয সম্পক্ষত্ত  মরূলয  ক্ষদ্বগুণ অরর্ ত  সমপক্ষ মোণ অর্ তদণ্ড অর্বো উি  দরণ্ড দক্তণ্ডর্ হইরবন। 
 

(৩)  ক্ষদ ঘকোন বযক্তি বো সত্তো উপ-ধো ো (১) এ  দফো (গ) এবং (ঘ) লংঘন কক্ষ  ো ঘকোন কো ত কর  বো ঘকোন 

কো ত কক্ষ রর্ বযর্ ত হ , র্োহো হইরল উি বযক্তি বো সত্তো সন্ত্রোসী কোর ত অর্ তো রন  অপ োধ সংঘটন কক্ষ  োরে 

বক্ষল ো গণয হইরব এবং ধো ো ৭ এ  উপ-ধো ো (৩), (৪)(ক) বো, ঘিেমর্, (৪)(খ) এ  ক্ষবধোন অনুসোর  দক্তণ্ডর্ 

হইরব। 
 

(৪)  ক্ষদ ঘকোন বযক্তি বো সত্তো উপ-ধো ো (১) এ  দফো (ঙ) হইরর্ (জ্) লংঘন কক্ষ  ো ঘকোন কো ত কর  বো ঘকোন 

কো ত কক্ষ রর্ বযর্ ত হ , র্োহো হইরল উি বযক্তি বো সত্তো সন্ত্রোসী কোর ত  অপ োধ সংঘটন কক্ষ  োরে বক্ষল ো গণয 

হইরব এবং ধো ো ৬ এ  উপ-ধো ো (২), (৩)(ক) বো, ঘিেমর্, (৩)(খ) এ  ক্ষবধোন অনুসোর  দক্তণ্ডর্ হইরব। 
 

(৫)  ক্ষদ ঘকোন ক্ষ রপোটত প্রদোনকো ী সংস্থো এই ধো ো  অধীন বোংলোরদি ফোইনযোক্তি োল ইরন্টক্ষলরজ্ি ইউক্ষনট 

কর্ত তক প্রদত্ত অনুিোসনোবলী প্রক্ষর্পোলরন বযর্ ত হ , অর্বো এই ধো ো  অধীন অক্ষবলরম্ব অবরুদ্ধ কো তক্রম 

গ্রহরণ বযর্ ত হ , র্োহো হইরল উি ক্ষ রপোটত প্রদোনকো ী সংস্থো বোংলোরদি ফোইনযোক্তি োল ইরন্টক্ষলরজ্ি ইউক্ষনট 

কর্ত তক ক্ষনধ তোক্ষ র্ এবং ক্ষনরদতক্ষির্ অনক্ষধক ২৫ (পুঁক্ষেি) লি টোকো র্রব অনূযন ৫ (পোুঁে) লি টোকো জ্ক্ষ মোনো 

অর্বো সরেহ ুি র্হক্ষবরল  ক্ষদ্বগুণ পক্ষ মোণ অর্ ত, উহোরদ  মরধয  োহো অক্ষধক হ , জ্ক্ষ মোনো পক্ষ রিোধ 

কক্ষ রর্ বোধয র্োক্ষকরব এবং বোংলোরদি বযোংক উি সংস্থো বো সংস্থো  ঘকোন িোখো, ঘসবোরকন্দ্র, বুর্ বো এরজ্রন্ট  

বোংলোরদরি কো তক্রম পক্ষ েোলনো বি কক্ষ বো  উরেরিয ক্ষনবিন বো লোইরসি স্থক্ষগর্ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব বো, 

ঘিেমর্, ক্ষনবিনকো ী বো লোইরসি প্রদোনকো ী কর্ত তপিরক উি সংস্থো  ক্ষবরুরদ্ধ  র্ো র্ বযবস্থো গ্রহরণ  

ক্ষনক্ষমত্ত ক্ষবি ষ্ট্রট সম্পরকত অবক্ষহর্ কক্ষ রব। 
 



Page 22 of 31 
 

(৬) ঘকোন জ্নরসবরক  (public servant) ক্ষবরুরদ্ধ, এই ধো ো  ক্ষবধোন কো তক  কক্ষ বো  ঘিরে, ঘকোনরূপ 

অবরহলো কক্ষ বো  অক্ষির োগ প্রমোক্ষণর্ হইরল, র্োহো  ক্ষনজ্স্ব েোকুক্ষ  ক্ষবক্ষধমোলো অনুসোর  র্োহো  ক্ষবরুরদ্ধ 

প্রিোসক্ষনক কো তক্রম গ্রহণ ক ো হইরব।] 
     
     

পঞ্চম অধযায় 

অপ ারধ  তদন্ত 
    

পুক্ষলি কর্ত তক সোিীরক প ীিো সম্পক্ষকতর্ ক্ষবরিি ক্ষবধোন      

২১। (১)  ক্ষদ ঘকোন পুক্ষলি কম তকর্তো এই আইরন  অধীন ঘকোন মোমলো  র্দন্তকোরল ঘটনো এবং পক্ষ ক্ষস্থক্ষর্ 

সম্পরকত অবক্ষহর্ এইরূপ ঘকোন বযক্তিরক ক্তজ্জ্ঞোসোবোদ কক্ষ বো  প্রর োজ্ন মরন কর ন এবং,  ক্ষদ উি বযক্তি 

ঘটনো  ক্ষবব ণ ক্ষলক্ষখর্িোরব প্রদোন কক্ষ রর্  রর্ষ্ট সিম মরম ত পুক্ষলি কম তকর্তো  জ্োনো র্োরক বো ক্ষবশ্বোস 

কক্ষ বো  কো ণ র্োরক, র্োহো হইরল উি পুক্ষলি কম তকর্তো, উি বযক্তি  সেক্ষর্রর্, ঘটনো  ক্ষবব ণ উি বযক্তি  

ক্ষনকট হইরর্ ক্ষলক্ষখর্িোরব গ্রহণ কক্ষ রর্ পোক্ষ রবন। 
 

     (২) উি বযক্তি র্োহো  বিবয বো ঘটনো  ক্ষবব ণ স্বহরি কলম দ্বো ো ক্ষলক্ষপবদ্ধ ও স্বোি  কক্ষ রবন। 
 

      ৪৫[ (৩) ঘকোন সন্ত্রোসী বযক্তি বো সত্তো কর্ত তক বযবহৃর্ ঘফসবকু, স্কোইক্ষপ, টুইটো  বো ঘ  ঘকোন ইন্টো রনট এ  

মোধযরম আলোপ আরলোেনো ও কর্োবোর্তো অর্বো র্োহোরদ  অপ োধ সংক্ষিষ্ট ক্ষস্থ  বো ক্ষিক্ষর্ও ক্ষেে পুক্ষলি বো 

আইন প্রর োগকো ী সংস্থো কর্ত তক ঘকোন মোমলো  র্দরন্ত  স্বোরর্ ত  ক্ষদ আদোলরর্ উপস্থোপন ক ো হ , র্োহো 

হইরল, সোিয আইরন  োহো ক্ষকেুই র্োকুক নো ঘকন, পুক্ষলি বো আইন প্রর োগকো ী সংস্থো কর্ত তক উপস্থোক্ষপর্ 

উি র্র্যোক্ষদ আদোলরর্ সোিয ক্ষহসোরব গ্রহণর োগয হইরব ।] 
     
     
   
    

মযোক্তজ্রেট কর্ত তক সোিী  ক্ষববতক্ষর্ ঘ কর্ত সম্পক্ষকতর্ ক্ষবরিি ক্ষবধোন      

২২। ঘ  ঘকোন ঘমরট্রোপক্ষলটন মযোক্তজ্রেট, ৪৬[ জ্কু্ষর্ক্ষস োল মযোক্তজ্রেট], অর্বো এর্দুরেরিয ক্ষবরিিিোরব 

িমর্োপ্রোপ্ত ক্ষদ্বর্ী  ঘশ্রণী  মযোক্তজ্রেট  ক্ষদ অবগর্ র্োরকন বো র্োহো  ক্ষবশ্বোস কক্ষ বো   ুক্তিসংগর্ কো ণ 

র্োরক ঘ , মোমলো  ঘটনো ও পক্ষ ক্ষস্থক্ষর্ সম্পরকত অবক্ষহর্ ঘকোন বযক্তি র্োহো  ক্ষববতক্ষর্ ক্ষলক্ষখর্িোরব প্রদোন 

কক্ষ রর্  রর্ষ্ট সমর্ ত, র্োহো হইরল ক্ষর্ক্ষন উি বযক্তিরক র্োহো  ক্ষববতক্ষর্ কলম দ্বো ো স্বহরি ক্ষলক্ষখর্িোরব প্রদোন 

কক্ষ রর্ ক্ষনরদতি প্রদোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রবন। 
     
     
   
    

অক্ষি ুি বযক্তি  স্বীকোর োক্তি ঘ কর্ত সম্পক্ষকতর্ ক্ষবরিি ক্ষবধোন      

৪৭[ ২৩। ঘ  ঘকোন ঘমরটোপক্ষলটন মযোক্তজ্রেট, েীফ জ্কু্ষর্ক্ষস োল মযোক্তজ্রেট বো জ্কু্ষর্ক্ষস োল মযোক্তজ্রেট 

অর্বো এর্দুরেরিয ক্ষবরিিিোরব িমর্োপ্রোপ্ত ঘ  ঘকোন মযোক্তজ্রেট অক্ষি ুি বযক্তি কর্ত তক প্রদত্ত 

স্বীকোর োক্তিমূলক ঘকোন বিবয ঘ কর্তকোরল,  ক্ষদ উি বযক্তি ঘটনো সম্পরকত ক্ষলক্ষখর্িোরব ক্ষববতক্ষর্ প্রদোন 

কক্ষ রর্ সিম ও আগ্রহী হন, র্োহো হইরল উি বযক্তিরক র্োহো  স্বীকোর োক্তিমূলক বিবয স্বহরি ক্ষলক্ষপবদ্ধ 

কক্ষ বো  অনুমক্ষর্ প্রদোন কক্ষ রবন। 
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র্দন্তকোলীন সন্ত্রোসী সম্পক্ষত্ত জ্ব্দ বো ঘক্রোরক  ক্ষবরিি ক্ষবধোন      

২৩ক। (১)  ক্ষদ এই আইরন  অধীন সংঘষ্ট্রটর্ অপ োরধ  ক্ষবির  র্দন্তকো ী ঘকোন কম তকর্তো  ক্ষনকট ক্ষবশ্বোস 

কক্ষ বো  কো ণ র্োরক ঘ , র্দন্তোধীন সম্পক্ষত্ত সন্ত্রোসী কম তকোণ্ড হইরর্ উদ্িূর্ সম্পদ (procceeds of 

terrorism), র্োহো হইরল ক্ষর্ক্ষন উি সম্পক্ষত্ত ঘ  ঘজ্লো  অবক্ষস্থর্ উি ঘজ্লো  ঘজ্লো মযোক্তজ্রেরট  ক্ষনকট 

উি সম্পক্ষত্ত জ্ব্দ কক্ষ বো  পূব তোনুমক্ষর্  জ্নয ক্ষলক্ষখর্ আরবদন কক্ষ রবন এবং ঘজ্লো মযোক্তজ্রেট র্দন্তকো ী 

কম তকর্তো  আরবদন  োেোই কক্ষ বো  প  সন্তুষ্ট হইরল, অনুরূপ সম্পক্ষত্ত জ্ব্দ কক্ষ বো  অনুমক্ষর্ প্রদোন কক্ষ রর্ 

পোক্ষ রবন এবং ঘ রিরে অনুরূপ সম্পক্ষত্ত জ্ব্দ ক ো বোিবসের্ নরহ, ঘসইরিরে ঘক্রোক আরদরি  (order 

of attachment) মোধযরম ক্ষনরদতি প্রদোন কক্ষ রবন ঘ , অনুরূপ আরদি প্রদোনকো ী কম তকর্তো  পূব তোনুমক্ষর্ 

বযর্ীর্, অনুরূপ সম্পক্ষত্ত হিোন্ত  বো অনয ঘকোন বযবস্থো ক ো  োইরব নো। 
 

(২)  ক্ষদ তবধ উৎস হইরর্ অক্তজ্তর্ সম্পক্ষত্ত  সক্ষহর্ সন্ত্রোসী কম তকোণ্ড হইরর্ উদ্িূর্ সম্পক্ষত্ত  ক্ষমশ্রণ (mingle) 

ঘরট, র্োহো হইরল উি ক্ষমক্ষশ্রর্ (mingled) সম্পক্ষত্তরর্ ক্ষস্থর্ সন্ত্রোসী কম তকোন্ড হইরর্ উদ্িূর্ সম্পক্ষত্ত, অর্বো 

ঘ রিরে সন্ত্রোসী কম তকোণ্ড হইরর্ উদ্িূর্ সম্পক্ষত্ত  মলূয ক্ষনরূপণ ক ো নো  ো , ঘসইরিরে ক্ষমক্ষশ্রর্ সম্পক্ষত্ত  

সম্পূণ ত মূলয এই ধো ো  বক্ষণ তর্ ক্ষবধোন অনুসোর  র্দন্তকো ী কম তকর্তো কর্ত তক জ্ব্দ বো ঘক্রোকর োগয হইরব। 
 

(৩) র্দন্তকো ী কম তকর্তো অনুরূপ সম্পক্ষত্ত জ্ব্দ বো ঘক্রোরক  ৪৮ (আটেক্ষিি) ঘন্টো  মরধয স কো রক 

 র্ো র্িোরব অবক্ষহর্ কক্ষ রবন এবং স কো  অনুরূপ জ্ব্দ বো ঘক্রোক আরদি জ্োক্ষ   ৬০ (িোট) কম ত ক্ষদবরস  

মরধয উি জ্ব্দ বো ঘক্রোক আরদি অনুরমোদন কক্ষ রবন অর্বো বোক্ষর্ল কক্ষ রবন: 
 

র্রব ির্ত র্োরক ঘ ,  োহো  সম্পক্ষত্ত জ্ব্দ বো ঘক্রোক হই োরে র্োহোরক বিবয উপস্থোপরন   র্ো র্ সরু োগ 

প্রদোন কক্ষ রর্ হইরব। 
 

(৪) উপ-ধো ো (৩) এ  অধীন ঘকোন ঘক্রোক বো জ্রব্দ  ঘম োদকোল আদোলরর্ র্দন্ত প্রক্ষর্রবদন দোক্ষখল কক্ষ বো  

পূব ত প তন্ত বহোল র্োক্ষকরব।] 
     
     
   
    

র্দরন্ত  সম সীমো      

২৪। (১) ঘকোন পুক্ষলি কম তকর্তো এই আইরন  অধীন ঘকোন মোমলো  র্দন্ত কো তক্ষবক্ষধ  ধো ো ১৫৪ এ  অধীন 

র্র্য প্রোক্ষপ্ত অর্বো ক্ষলক্ষপবদ্ধ কক্ষ বো  র্োক্ষ খ হইরর্ ৪৮[ িোট ক্ষদরন ] মরধয সম্পন্ন কক্ষ রবন। 
 

(২)  ক্ষদ ঘকোন পুক্ষলি কম তকর্তো উপ-ধো ো (১) এ উক্ষিক্ষখর্ সমর   মরধয র্দন্ত সম্পন্ন কক্ষ রর্ নো পোর ন, র্োহো 

হইরল, মোমলো  র্ো  ীরর্ ক্ষলক্ষখর্িোরব কো ণ ক্ষলক্ষপবদ্ধ কক্ষ  ো অনক্ষধক ৪৯[ ক্তেি ক্ষদন] সম  বতক্তদ্ধ কক্ষ রর্ 

পোক্ষ রবন। 
 

(৩)  ক্ষদ উি পুক্ষলি কম তকর্তো উপ-ধো ো (২) এ উক্ষিক্ষখর্ সমর   মরধয র্দন্ত সম্পন্ন কক্ষ রর্ নো পোর ন, র্োহো 

হইরল উি র্দন্তকো ী কম তকর্তো সংক্ষিষ্ট ঘজ্লো  পুক্ষলি সুপোক্ষ নরটনরর্রন্ট  অর্বো, ঘিেমর্, 

ঘমরট্রোপক্ষলটন এলোকো  সংক্ষিষ্ট ঘর্পুষ্ট্রট পুক্ষলি কক্ষমিনোর   ক্ষলক্ষখর্ অনুরমোদনক্ররম, অক্ষর্ক্ষ ি অনক্ষধক 

ক্তেি ক্ষদন সম  বতক্তদ্ধ কক্ষ রর্ পোক্ষ রবন ৫০[ ঃঃ 
 

র্রব ির্ত র্োরক ঘ , মোমলো  র্দরন্ত  প্রর োজ্রন বোংলোরদরি  বোক্ষহর  অনয ঘকোন ঘদি হইরর্ সোিয প্রমোণ 

সংগ্রহ কক্ষ বো  প্রর োজ্ন হইরল উপ-ধো ো (১) হইরর্ (৩) এ বক্ষণ তর্ র্দরন্ত  সম সীমো প্রর োজ্য হইরব নো।] 
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(৪)  ক্ষদ উি পুক্ষলি কম তকর্তো উপ-ধো ো (৩) এ উক্ষিক্ষখর্ অক্ষর্ক্ষ ি বক্ষধ তর্ সমর   মরধয র্দন্ত সম্পন্ন কক্ষ রর্ 

নো পোর ন, র্োহো হইরল ক্ষর্ক্ষন অক্ষবলরম্ব কো ণ উরিখপূব তক সংক্ষিষ্ট ঘজ্লো  পুক্ষলি সপুোক্ষ নরটনরর্ন্টরক 

অর্বো, ঘিেমর্, ঘমরট্রোপক্ষলটন এলোকো  সংক্ষিষ্ট ঘর্পুষ্ট্রট পুক্ষলি কক্ষমিনো রক কো ণ উরিখপূব তক ঘটনো 

সম্পরকত অবক্ষহর্ কক্ষ রবন, এবং উক্ষিক্ষখর্ কো ণ সরন্তোিজ্নক নো হইরল ৫১[ র্দন্তকো ী কম তকর্তো র্োহো  

উপ  অক্ষপ তর্ দোক্ষ ত্ব পোলরন অবরহলো  অক্ষির োরগ অক্ষি ুি হইরবন]। 
     
     
   
    

কক্ষর্প  মোমলো  র্দরন্ত  ঘিরে সম সীমো বতক্তদ্ধ      

২৫। (১) ৫২[ ধো ো ২৪] এ  উপ-ধো ো (৩) এ ক্ষনধ তোক্ষ র্ অক্ষর্ক্ষ ি সম সীমো  মরধয এজ্োহো  (FIR) এ উক্ষিক্ষখর্ 

অপ োধী  পক্ষ ে  অনুদঘোষ্ট্রটর্ র্োকো  এবং উি অপ োধীরক সনোিক রণ  অসমর্ তর্ো  কো রণ ঘকোন 

পুক্ষলি কম তকর্তো র্দন্তকো ত সম্পন্ন কক্ষ রর্ বযর্ ত হইরল, ৫৩[ ধো ো ২৪] এ উক্ষিক্ষখর্ অক্ষর্ক্ষ ি বক্ষধ তর্ 

সম সীমো  প বর্ীরর্ ঘ  ঘকোন সম  ঘকোন পুক্ষলি ক্ষ রপোটত অর্বো নূর্নিোরব পুক্ষলি ক্ষ রপোটত অর্বো 

অক্ষর্ক্ষ ি পুক্ষলি ক্ষ রপোটত প্রদোরন  ঘিরে উহো বোধো বক্ষল ো গণয হইরব নো। 
 

(২)  ক্ষদ ঘকোন পুক্ষলি কম তকর্তো অপ োধ সংক্ষিষ্ট সোিয বো ঘকোন ক্ষ রপোটত স ব োহ কক্ষ বো  জ্নয ৫৪[ ধো ো 

২৪] এ  উপ-ধো ো (৩) এ  অধীন অক্ষর্ক্ষ ি বক্ষধ তর্ সম  সীমো  মরধয ঘমক্ষর্রকল, ফর নক্ষসক, আেুরল  

েোপ,  োসো ক্ষনক বো অনয ঘকোন ক্ষবরিিজ্ঞ সোিী ,  োহো  উপ  র্োহো  ক্ষন ন্ত্রণ নোই এবং  োহো বযর্ীর্ মোমলো 

সম্পরকত ঘকোন কো তক  ক্ষ রপোটত তর্ক্ষ  ক ো সম্ভব হ  নো, অসমর্ তর্ো  কো রণ র্দন্তকো ত সম্পন্ন কক্ষ রর্ বযর্ ত 

হন, র্োহো হইরল উি উক্ষিক্ষখর্ অক্ষর্ক্ষ ি বক্ষধ তর্ সম সীমো  প বর্ী ঘ  ঘকোন সম  পুক্ষলি ক্ষ রপোটত ঘপি 

কক্ষ রর্ উহো বোধো বক্ষল ো গণয হইরব নো। 
     
     
   
    

পুনঃসমপ তণ (Remand)      

২৬। (১) ঘ রিরে ঘকোন বযক্তিরক ঘগ্রপ্তো  ক ো হ  এবং র্দরন্ত  জ্নয আটক  োখো হ , ঘসইরিরে র্দন্ত 

কম তকর্তো অক্ষি ুি বযক্তিরক পুক্ষলরি  ঘহফোজ্রর্ পুনঃসমপ তরণ  জ্নয উপ ুি মযোক্তজ্রেরট  ক্ষনকট 

আরবদন কক্ষ রর্ পোক্ষ রবন। 
 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন আরবদন ক্ষবরবেনোক্ররম মযোক্তজ্রেট অক্ষি ুিরক পুক্ষলরি  ঘহফোজ্রর্ 

পুনঃসমপ তণ কক্ষ রর্ পোক্ষ রবন, এবং এইরূপ পুনঃসমপ তরণ  ঘম োদ একোক্ষধক্ররম বো সব তরমোট দি ক্ষদরন  

অক্ষধক হইরব নো : 
 

র্রব ির্ত র্োরক ঘ ,  ক্ষদ র্দন্তকো ী কম তকর্তো মযোক্তজ্রেরট  ক্ষনকট ইহো সরন্তোিজ্নকিোরব প্রমোণ কক্ষ রর্ 

সমর্ ত হন ঘ , অক্ষি ুি বযক্তিরক অক্ষধকর্  ঘম োরদ  জ্নয পুনঃসমপ তণ ক ো হইরল অক্ষর্ক্ষ ি সোিয পোও ো 

 োইরর্ পোর , র্োহো হইরল মযোক্তজ্রেট অনক্ষধক পোুঁে ক্ষদন প তন্ত পুনঃসমপ তরণ  ঘম োদ বতক্তদ্ধ কক্ষ রর্ 

পোক্ষ রবন। 
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িষ্ঠ অধযায় 

দায় া জজ কতৃথক বিচা  
    

দো  ো জ্জ্ বো অক্ষর্ক্ষ ি দো  ো জ্জ্ কর্ত তক অপ োরধ  ক্ষবেো  সম্পক্ষকতর্ ক্ষবধোন      

২৭। (১) ঘফৌজ্দো ী কো তক্ষবক্ষধ অর্বো আপোর্র্ঃ বলবৎ অনয ঘকোন আইরন  োহো ক্ষকেুই র্োকুক নো ঘকন, 

এর্দুরেরিয ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোল গষ্ট্রঠর্ নো হও ো প তন্ত এই আইরন  অধীন অপ োধসমূহ দো  ো জ্জ্ কর্ত তক 

বো, দো  ো জ্জ্ কর্ত তক অক্ষর্ক্ষ ি দো  ো জ্রজ্  ক্ষনকট স্থোনোন্তক্ষ র্ হইবো  ঘিরে, অক্ষর্ক্ষ ি দো  ো জ্জ্ 

কর্ত তক, ক্ষবেো ত হইরব। 
 

(২) দো  ো জ্জ্ বো অক্ষর্ক্ষ ি দো  ো জ্জ্ এই আইরন  অধীন অপ োধ ক্ষবেোর   সম  দো  ো আদোলরর্ 

ক্ষবেোর   ঘিরে প্রর োজ্য ঘফৌজ্দো ী কো তক্ষবক্ষধ  অধযো  ২৩ এ বক্ষণ তর্ পদ্ধক্ষর্ অনুস ণ কক্ষ রবন। 
 

(৩) এই অধযোর   উরেিয পূ ণকরে, এই আইরন  অধীন অপ োধসমূহ দো  ো আদোলর্ কর্ত তক ক্ষবেো ত 

বক্ষল ো গণয হইরব, এবং ঘ  দো  ো ক্ষর্ক্ষিিরন  অক্ষধরিরে উি অপ োধ বো উহো  অংিক্ষবরিি সংঘষ্ট্রটর্ 

হই োরে, উি অক্ষধরিরে  দো  ো জ্রজ্  ক্ষনকট অপ োরধ  কো তধো ো রুজ্ ুক ো  োইরব। 
     
     

সপ্তম অধযায় 

বিরশি ট্রাইিুযনাল কতৃক বিচা  
    

সন্ত্রোস ক্ষবর োধী ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোল গঠন      

২৮। (১) স কো , স কোক্ষ  ঘগরজ্রট প্রজ্ঞোপন দ্বো ো, এই আইরন  অধীন সংঘষ্ট্রটর্ অপ োরধ  দ্ররু্ ও 

কো তক  ক্ষবেোর   উরেরিয, এক বো একোক্ষধক সন্ত্রোস ক্ষবর োধী ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোল গঠন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন গষ্ট্রঠর্ ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোল, সপু্রীম ঘকোরটত  সক্ষহর্ প োমি তক্ররম স কো  কর্ত তক 

ক্ষন ুি একজ্ন দো  ো জ্জ্ অর্বো একজ্ন অক্ষর্ক্ষ ি দো  ো জ্রজ্  সমন্বর  গষ্ট্রঠর্ হইরব; এবং 

অনুরূপিোরব ক্ষন ুি একজ্ন ক্ষবেো ক "ক্ষবেো ক, সন্ত্রোস ক্ষবর োধী ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোল" নোরম অক্ষিক্ষহর্ হইরবন। 
 

(৩) এই ধো ো  অধীন গষ্ট্রঠর্ ঘকোন ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোলরক সমগ্র বোংলোরদরি  স্থোনী  অক্ষধরিে অর্বো এক বো 

একোক্ষধক দো  ো ক্ষর্ক্ষিিরন  অক্ষধরিে প্রদোন ক ো  োইরর্ পোর ; এবং উি ট্রোইবুযনোল ঘকবল এই আইরন  

অধীন অপ োরধ  মোমলো  ক্ষবেো  কক্ষ রব,  োহো উি ট্রোইবুযনোরল দোর   বো স্থোনোন্তক্ষ র্ হইরব। 
 

(৪) স কো  কর্ত তক ঘকোন ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোলরক সমগ্র বোংলোরদরি  অর্বো এক বো একোক্ষধক দো  ো 

ক্ষর্ক্ষিিরন  সমন্বর  গষ্ট্রঠর্ উহো  অংি ক্ষবরিরি , স্থোনী  অক্ষধরিে নযি কক্ষ বো  কো রণ একজ্ন দো  ো 

জ্জ্ বো অক্ষর্ক্ষ ি দো  ো জ্জ্ কর্ত তক এই আইরন  অধীন অপ োরধ  ক্ষবেোর   এখক্ষর্ ো  িুণ্ণ হইরব নো, 

এবং স কো  কর্ত তক, স কো ী ঘগরজ্রট প্রজ্ঞোপন দ্বো ো, অনুরূপ ঘকোন আরদি প্রদোন নো ক ো হইরল দো  ো 

আদোলরর্ ক্ষনষ্পন্নোধীন এই আইরন  অধীন অপ োরধ  ঘকোন মোমলো ক্ষবরিি স্থোনী  অক্ষধরিে সম্পন্ন ক্ষবরিি 

ট্রোইবুযনোরল বদলী হইরব নো । 
 

(৫) ঘকোন ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোল, ক্ষিন্নরূপ ক্ষসদ্ধোন্ত গ্রহণ নো কক্ষ রল, ঘ  সোিী  সোিয গ্রহণ ক ো হই োরে উি 

সোিী  সোিয পুনঃগ্রহণ, বো পুনঃশুনোনী গ্রহণ কক্ষ রর্, অর্বো উপ-ধো ো (৪) এ  অধীন গতহীর্ কো তধো ো 

পুন ো  আ ম্ভ কক্ষ রর্ বোধো র্োক্ষকরব নো, র্রব ইরর্োমরধয ঘ  সোিয গ্রহণ বো উপস্থোপন ক ো হই োরে উি 
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সোরিয  ক্ষিক্ষত্তরর্ কো ত কক্ষ রর্ এবং মোমলো ঘ  প তোর  ক্ষেল ঘসই প তো  হইরর্ ক্ষবেো কো ত অবযোহর্  োক্ষখরর্ 

পোক্ষ রব। 
 

(৬) স কো , আরদি দ্বো ো, ঘ  স্থোন বো সম  ক্ষনধ তো ণ কক্ষ রব ঘসই স্থোন বো সমর  ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোল আসন 

গ্রহণ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব এবং উহো  কো তক্রম পক্ষ েোলনো কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
     
     
   
    

ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোরল  পদ্ধক্ষর্      

২৯। (১) সোব-ইিরপক্ট  পদম তোদো  ক্ষনরম্ন নরহন এইরূপ ঘকোন পুক্ষলি কম তকর্তো  ক্ষলক্ষখর্ ক্ষ রপোটত বযর্ীর্ 

ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোল ঘকোন অপ োধ ক্ষবেো োর্ ত গ্রহণ কক্ষ রব নো। 
 

(২) ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোল এই আইরন  অধীন অপ োরধ  ক্ষবেো কোরল দো  ো আদোলরর্ ক্ষবেোর   জ্নয, 

ঘফৌজ্দো ী কো তক্ষবক্ষধ  অধযো  ২৩ এ বক্ষণ তর্ পদ্ধক্ষর্, এই আইরন  ক্ষবরিি ক্ষবধোনোবলী  সক্ষহর্ অসংগক্ষর্পূণ ত নো 

হও ো সোরপরি, অনুস ণ কক্ষ রব। 
 

(৩) ঘকোন ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোল, নযো ক্ষবেোর   স্বোরর্ ত প্রর োজ্নী  নো হইরল, এবং কো ণ ক্ষলক্ষখর্িোরব ক্ষলক্ষপবদ্ধ নো 

কক্ষ  ো, ঘকোন মোমলো  ক্ষবেো কো ত স্থক্ষগর্ কক্ষ রর্ পোক্ষ রব নো। 
 

(৪) ঘ রিরে ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোরল  ক্ষবশ্বোস কক্ষ বো  কো ণ র্োরক ঘ , অক্ষি ুি বযক্তি পলোর্ক  ক্ষহ োরেন বো 

আত্নরগোপন কক্ষ  োরেন ঘ  কো রণ র্োহোরক ঘগ্রপ্তো  কক্ষ  ো ক্ষবেোর   জ্নয উপক্ষস্থর্ ক ো সম্ভব নরহ এবং 

র্োহোরক অক্ষবলরম্ব ঘগ্রপ্তোর   অবকোি নোই, ঘসরিরে উি ট্রোইবুযনোল, আরদি দ্বো ো, বহুল প্রেোক্ষ র্ অনূযন 

দুইষ্ট্রট বোংলো তদক্ষনক সংবোদপরে, অনুরূপ বযক্তিরক আরদরি উক্ষিক্ষখর্ সমর   মরধয হোক্তজ্  হইবো  ক্ষনরদতি 

প্রদোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব, এবং উি বযক্তি অনুরূপ ক্ষনরদতি পোলন কক্ষ রর্ বযর্ ত হইরল র্োহো  অনুপক্ষস্থক্ষর্রর্ই 

ক্ষবেো  ক ো হইরব । 
 

(৫) ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোরল  সোমরন অক্ষি ুি বযক্তি উপক্ষস্থর্ হইবো  বো জ্োক্ষমরন মুক্তি পোইবো  প  পলোর্ক 

হইরল অর্বো উহো  সেুরখ উপক্ষস্থর্ হইরর্ বযর্ ত হইরল, উপ-ধো ো (৪) এ উক্ষিক্ষখর্ পদ্ধক্ষর্ প্রর োজ্য হইরব নো, 

এবং উি ট্রোইবুযনোল উহো  ক্ষসদ্ধোন্ত ক্ষলক্ষপবদ্ধ কক্ষ  ো অনুরূপ বযক্তি  অনুপক্ষস্থক্ষর্রর্ই ক্ষবেো  কক্ষ রব । 
 

(৬) ঘকোন ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোল, উহো  ক্ষনকট ঘপিকত র্ আরবদরন  ক্ষিক্ষত্তরর্, বো উহো  ক্ষনজ্ উরদযোরগ, ঘকোন 

পুক্ষলি কম তকর্তোরক এই আইরন  অধীন সংঘষ্ট্রটর্ অপ োধ সংক্ষিষ্ট ঘ  ঘকোন মোমলো ৫৫[ অক্ষধকর্  র্দন্ত] , 

এবং র্ৎকর্ত তক ক্ষনধ তোক্ষ র্ সমর   মরধয ক্ষ রপোটত প্রদোরন  ক্ষনরদতি প্রদোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
     
     
   
    

ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোরল  কো তক্ররম কো তক্ষবক্ষধ  প্রর োগ      

৩০। (১) ঘফৌজ্দো ী কো তক্ষবক্ষধ  ক্ষবধোনোবলী,  র্দ ূ সম্ভব, এই আইরন  ক্ষবধোনোবলী  সক্ষহর্ অসংগক্ষর্পূণ ত নো 

হও ো সোরপরি, ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোরল  কো তক্ররম প্রর োজ্য হইরব, এবং আক্ষদ এখক্ষর্ ো  প্রর োগকো ী দো  ো 

আদোলরর্  সকল িমর্ো উি ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোরল  র্োক্ষকরব। 
 

(২) ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোরল স কো  পরি মোমলো পক্ষ েোলনোকো ী বযক্তি পোবক্ষলক প্রক্ষসক্ষকউট  বক্ষল ো গণয 

হইরবন। 
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আপীল এবং মতরু্যদণ্ড অনুরমোদন      

৩১। (১) ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোল কর্ত তক প্রদত্ত ঘকোন আরদি,  ো  অর্বো দণ্ড প্রদোরন  র্োক্ষ খ হইরর্ ক্তেি ক্ষদরন  

মরধয উহো  ক্ষবরুরদ্ধ হোইরকোটত ক্ষবিোরগ আপীল দোর   ক ো  োইরব। 
 

(২) এই আইরন  অধীন ঘকোন ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোল মতরু্যদণ্ড প্রদোন কক্ষ রল, অক্ষবলরম্ব কো তধো োষ্ট্রট হোইরকোটত 

ক্ষবিোরগ অনুরমোদরন  জ্নয ঘপ্র ণ কক্ষ রর্ হইরব এবং উি ক্ষবিোগ কর্ত তক অনুরমোক্ষদর্ নো হও ো প তন্ত 

মতরু্যদণ্ড কো তক  ক ো  োইরব নো। 
     
     
   
    

জ্োক্ষমন সংক্রোন্ত ক্ষবধোন      

৩২। এই আইরন  অধীন িোক্তির োগয ঘকোন অপ োরধ অক্ষি ুি বযক্তিরক মযোক্তজ্রেট বো ক্ষবেো ক জ্োক্ষমরন 

মুক্তি প্রদোন কক্ষ রবন নো,  ক্ষদ নো - 
 

(ক)  োিপিরক অনুরূপ জ্োক্ষমরন  আরদরি  উপ  শুনোনী  সুর োগ প্রদোন ক ো হ ; এবং 
 

(খ) ৫৬[ মযোক্তজ্রেট বো ক্ষবেো ক] সন্তুষ্ট হন ঘ  অক্ষি ুি বযক্তি ক্ষবেোর  ঘদোিী সোবযি নোও হইরর্ পোর ন মরম ত 

ক্ষবশ্বোস কক্ষ বো   ুক্তিসের্ কো ণ  ক্ষহ োরে এবং ক্ষর্ক্ষন অনুরূপ সন্তুষ্ট্রষ্ট  কো ণসমহূ ক্ষলক্ষখর্িোরব ক্ষলক্ষপবদ্ধ 

কর ন। 
     
     
   
    

ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোল কর্ত তক মোমলো ক্ষনষ্পক্ষত্ত  ক্ষনধ তোক্ষ র্ সম সীমো      

৩৩। (১) ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোরল  ক্ষবেো ক মোমলো  ৫৭[ অক্ষির োগ গঠন (Charge frame) এ ] র্োক্ষ খ হইরর্ ে  

মোরস  মরধয মোমলো  ক্ষবেো  কো ত সমোপ্ত কক্ষ রবন। 
 

(২) ক্ষবেো ক উপ-ধো ো (১) এ  অধীন ক্ষনধ তোক্ষ র্ সমর   মরধয ঘকোন মোমলো সমোপ্ত কক্ষ রর্ বযর্ ত হইরল, ক্ষর্ক্ষন 

উহো  কো ণ ক্ষলক্ষখর্িোরব ক্ষলক্ষপবদ্ধ কক্ষ  ো অনক্ষধক ক্ষর্ন মোস সম সীমো বতক্তদ্ধ কক্ষ রর্ পোক্ষ রবন। 
 

(৩) ক্ষবেো ক উপ-ধো ো (২) এ ক্ষনধ তোক্ষ র্ বক্ষধ তর্ সমর   মরধয ক্ষবেো  কো ত সমোপ্ত কক্ষ রর্ বযর্ ত হইরল, ক্ষর্ক্ষন, 

অনুরূপ বযর্ তর্ো  কো ণ ক্ষলক্ষখর্িোরব উরিখ কক্ষ  ো হোইরকোটত ক্ষবিোগ এবং স কো রক অবক্ষহর্ কক্ষ  ো, 

পুন ো  অনক্ষধক ক্ষর্ন মোস সম সীমো বতক্তদ্ধ কক্ষ রর্ পোক্ষ রবন। 
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অষ্টম অধযায় 

সন্ত্রাসী কম থকাণ্ড হইরত উদ্ভূত সম্পদ 
    

৫৮[ সন্ত্রোসী কম তকোণ্ড-লব্ধ সম্পরদ  দখল (Possession of property obtained from terrorist activities)]    
  

৫৯[ ৩৪। ৬০[ (১) ঘকোন সন্ত্রোসী বযক্তি বো সন্ত্রোসী সত্তো বো অনয ঘকোন বযক্তি সন্ত্রোসী কম তকোণ্ড হইরর্ উদ্িূর্ 

বো ঘকোন সন্ত্রোসী বযক্তি বো সন্ত্রোসী সত্তো কর্ত তক প্রদত্ত অর্ ত বো সম্পদ বো অনয ঘ  ঘকোন সন্ত্রোসী সম্পক্ষত্ত ঘিোগ 

কক্ষ রর্ বো দখরল  োক্ষখরর্ পোক্ষ রব নো। 
 

(২) এই আইরন  অধীন দণ্ডপ্রোপ্ত হউক বো নো হউক, এরূপ ঘকোন সন্ত্রোসী বযক্তি বো ঘকোন সন্ত্রোসী সত্তো বো 

অনয ঘকোন বযক্তি  দখরল র্োকো ঘকোন সন্ত্রোসী সম্পক্ষত্ত  োরি  অনুকূরল বোরজ্ োপ্তর োগয হইরব।] 
 
 
 

(৩) এই আইরন  আওর্ো  ঘকোন অপ োরধ  সোরর্ সংক্ষিষ্ট ঘকোন বযক্তি বো সত্তো  ঘকোন সম্পক্ষত্ত, ঘকোন 

ক্ষবরদিী  োি বো সংস্থো  অনুর োরধ  ঘপ্রক্ষিরর্ স কো  কর্ত তক জ্ব্দর োগয হইরব এবং সংক্ষিষ্ট ঘদরি  সোরর্ 

পো স্পক্ষ ক আইনগর্ সহর োক্ষগর্ো  আওর্ো  বো ঘিেমর্, স কো  কর্ত তক ক্ষনস্পক্ষত্তর োগয হইরব। 
 
 
 

(৪) স কো  কর্ত তক গতহীর্ ঘকোন আন্ততজ্োক্ষর্ক, আঞ্চক্ষলক বো ক্ষদ্ব-পোক্ষিক েুক্তি, জ্োক্ষর্সংরঘ  কনরিনিন বো 

জ্োক্ষর্সংরঘ  ক্ষন োপত্তো পক্ষ িদ কর্ত তক গতক্ষহর্ সংক্ষিষ্ট ঘ জ্রুলিরন  আওর্ো  ঘকোন বযক্তি বো সত্তো  সম্পদ 

জ্ব্দর োগয হইরব।] 
     
     
   
    

৬১[ সন্ত্রোসী কম তকোণ্ড-লব্ধ সম্পদ এবং সন্ত্রোসী কম তকোণ্ড হইরর্ উদ্িূর্ সম্পদ বোরজ্ োপ্ত (Confiscation of 
assets obtained from terrorist activities and proceeds of terrorism)]      

৬২[ ৩৫। (১) ঘ রিরে ক্ষবেো ক এই মরম ত সন্তুষ্ট হন ঘ , ঘকোন ৬৩[ সন্ত্রোসী কো ত হইরর্ সতষ্ট (deriving from 

terrorist activities) বো সন্ত্রোসী কম তকোণ্ড-লব্ধ সম্পদ হইরর্ উদ্িূর্ (or it constitutes from proceeds of 

terrorism)] হইবো  কো রণ ঘকোন সম্পক্ষত্ত জ্ব্দ বো ঘক্রোক ক ো হই োরে, ঘসইরিরে ক্ষর্ক্ষন উি সম্পক্ষত্ত 

বোরজ্ োপ্ত কক্ষ বো  আরদি প্রদোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রবন। 
 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীরন ৬৪[ সন্ত্রোসী কম তকোণ্ড-লব্ধ সম্পদ (proceeds of terrorism) বো ঘকোন সন্ত্রোসী 

কো ত হইরর্ সতষ্ট ঘকোন সম্পক্ষত্ত] বোরজ্ োপ্ত ক ো হইরল, ঘ  সত্তো  ক্ষনকট হইরর্ উি সম্পক্ষত্ত বোরজ্ োপ্ত হইরব, 

ঘসই সত্তো  ক্ষবরুরদ্ধ এই আইরন  ধো ো ১৮ ও ২০ এ বক্ষণ তর্ আইনোনুগ বযবস্থো স কো  কর্ত তক গ্রহণ ক ো 

 োইরব। 
 

(৩) এই আইরন  ধো ো ৩৪ এ  উপ-ধো ো (৪) অনু ো ী জ্ব্দকত র্ সম্পদ সংক্ষিষ্ট েুক্তি, কনরিনিন বো 

জ্োক্ষর্সংরঘ  ক্ষন োপত্তো পক্ষ িদ কর্ত তক গতক্ষহর্ সংক্ষিষ্ট ঘ জ্রুলিরন  আরলোরক সংক্ষিষ্ট আদোলর্ কর্ত তক 

বোরজ্ োপ্তর োগয ও ক্ষনষ্পক্ষত্তর োগয হইরব। 
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(৪) বোরজ্ োপ্তকত র্ সম্পরদ ঘদোিী বযক্তি বো সত্তো বযর্ীর্ অনয ঘকোন বযক্তি বো সত্তো  স্বত্ব, স্বোর্ ত বো অক্ষধকো  

র্োক্ষকরল উহো সংক্ষিষ্ট আদোলর্ কর্ত তক ঘফ র্র োগয হইরব।] 
     
     
   
    

সন্ত্রোসী কম তকোণ্ড-লব্ধ সম্পদ বোরজ্ োপ্তক রণ  পরূব ত কো ণ দি তোইবো  ঘনোষ্ট্রটি জ্ো ী      

৩৬। (১) সন্ত্রোসী কম তকোণ্ড-লব্ধ সম্পদ বোরজ্ োপ্ত কক্ষ বো  আরদি প্রদোরন  পূরব ত, ঘ  বযক্তি  ক্ষন ন্ত্রণ অর্বো 

দখরল উি সম্পদ র্োরক, উি বযক্তিরক ৬৫[ ঘফৌজ্দোক্ষ  কো তক্ষবক্ষধ  ক্ষবধোন অনুস ণপূব তক কো ণ দি তোরনো  

ঘনোষ্ট্রটি জ্ো ী কক্ষ রর্ হইরব] এবং ঘনোষ্ট্রটরি প্রদত্ত সম সীমো  মরধয ক্ষলক্ষখর্ জ্বোব প্রদোরন  সুর োগ এবং 

শুনোনী   ুক্তিসের্ সম  প্রদোন বযক্ষর্র রক ঘকোন সন্ত্রোসী কম তকোণ্ড-লব্ধ সম্পদ বোরজ্ োপ্ত কক্ষ বো  আরদি 

প্রদোন ক ো  োইরব নো । 
 

(২) উপ-ধো ো (১) এ  অধীন ঘকোন বোরজ্ োক্ষপ্ত  আরদি প্রদোন ক ো  োইরব নো,  ক্ষদ অনুরূপ বযক্তি প্রমোণ 

কক্ষ রর্ সিম হন ঘ , উি সম্পদ সন্ত্রোসী কম তকোরণ্ড- লব্ধ সম্পদ ক্ষেল র্োহো ক্ষর্ক্ষন অবগর্ ক্ষেরলন নো এবং 

উপ ুি মূরলয  ক্ষবক্ষনমর  ক্ষর্ক্ষন র্োহো খক্ষ দ কক্ষ  োরেন। 
     
     
   
    

আপীল      

৩৭। (১) ধো ো ৩৫ এ  অধীন প্রদত্ত বোরজ্ োপ্তক ণ আরদি দ্বো ো সংিুব্ধ ঘকোন বযক্তি উি আরদি প্রোক্ষপ্ত  

র্োক্ষ খ হইরর্ এক মোরস  মরধয হোইরকোটত ক্ষবিোরগ আপীল কক্ষ রর্ পোক্ষ রবন। 
 

(২) হোইরকোটত ক্ষবিোগ কর্ত তক ধো ো ৩৫ এ  অধীন প্রদত্ত ঘকোন আরদি সংরিোক্ষধর্ বো বোক্ষর্ল ক ো হইরল অর্বো 

এই আইরন  ঘকোন ক্ষবধোন লংঘনপূব তক ঘকোন মোমলো দোর   ক ো হইরল, ঘ  বযক্তি  ক্ষবরুরদ্ধ ধো ো ৩৫ এ  

অধীন বোরজ্ োক্ষপ্ত  আরদি প্রদোন ক ো হই োরে, উি বযক্তি খোলোসপ্রোপ্ত হইরল উি বোরজ্ োপ্তকত র্ সম্পক্ষত্ত 

ঘফ র্ প্রদোন ক ো হইরব এবং  ক্ষদ উি বযক্তি  ক্ষনকট বোরজ্ োপ্তকত র্ সম্পক্ষত্ত ঘফ র্ প্রদোন সম্ভব নো হ , 

র্োহো হইরল উি বযক্তিরক উি সম্পক্ষত্ত স কোর   ক্ষনকট ক্ষবক্র  হই োরে গরণয, সম্পক্ষত্ত জ্রব্দ  ক্ষদন হইরর্ 

 ুক্তিসের্ সুদ গণনোপবূ তক এবং  ুক্তিসের্িোরব মূলয ক্ষনধ তো ণপূব তক উহো  মূলয পক্ষ রিোধ কক্ষ রর্ হইরব। 
     
     

নিম অধযায় 

পা স্পব ক আইনগত সহায়তা 
    

পো স্পক্ষ ক আইনগর্ সহো র্ো      

৩৮। (১)  খন ঘকোন সন্ত্রোসীকো ত এইরূরপ সংঘষ্ট্রটর্ হ  বো উহো  সংঘটরন এইরূরপ সহো র্ো, ঘেষ্টো, িড় ন্ত্র 

বো অর্ তো ন ক ো হ   োহোরর্ ঘকোন ক্ষবরদিী  োরি  িূখন্ড সংক্ষিষ্ট র্োরক, অর্বো ঘকোন সন্ত্রোসীকো ত বো উহো  

সংঘটরন সহো র্ো, ঘেষ্টো, িড় ন্ত্র বো অর্ তো ন ঘকোন ক্ষবরদিী সোব তরিৌম  োরি  িূখন্ড হইরর্ বোংলোরদরি  

অিযন্তর  অর্বো বোংলোরদরি  অিযন্ত  হইরর্ অনয ঘকোন সোব তরিৌম  োরি  িূখরন্ড সংঘষ্ট্রটর্ হই ো র্োরক, 

র্োহো হইরল উি ক্ষবরদিী  োি অনুর োধ কক্ষ রল বোংলোরদি স কো , সন্তুষ্ট হইরল, এই ধো ো  প বর্ী 

ক্ষবধোনোবলী সোরপরি, ঘফৌজ্দো ী র্দন্ত, ক্ষবেো কো ত বো বক্ষহঃসমপ তন সম্পক্ষকতর্ ৬৬[ েুক্তি ঘমোর্োরবক] সকল 

প্রর োজ্নী  ক্ষবির  উি ক্ষবরদিী  োিরক আইনগর্ সহো র্ো প্রদোন কক্ষ রব। 
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(২) অনুর োধকো ী  োি এবং অনুর োধপ্রোপ্ত  োরি  মরধয পো স্পক্ষ ক মর্ ক্ষবক্ষনমর   মোধযরম সম্পোক্ষদর্ 

আনুিোক্ষনক েুক্তি ক্ষকংবো পে ক্ষবক্ষনমর   ক্ষিক্ষত্তরর্ আইনগর্ সহর োক্ষগর্ো  ির্তোক্ষদ ক্ষনধ তো ণ ক ো হইরব। 
 

(৩) ৬৭[ আন্তঃ োষ্ট্রিক পো ষ্পক্ষ ক সেক্ষর্ বযক্ষর্র রক] ঘকোন অপ োরধ  অক্ষির োরগ ক্ষবেোর   জ্নয 

বোংলোরদরি  ঘকোন নোগক্ষ করক এই ধো ো  অধীরন ঘকোন ক্ষবরদিী  োরি  ক্ষনকট সমপ তণ ক ো  োইরব নো ৬৮[ 
 
 

র্রব বোংলোরদরি  ঘকোন আদোলরর্ একই অপ োরধ  অক্ষির োরগ ক্ষবেো  েলমোন র্োক্ষকরল বোংলোরদরি  ঘকোন 

নোগক্ষ রক  বক্ষহঃসমপ তণ কো তক  ক ো হইরব নো।] 
 

(৪) এই ধো ো  অধীন পো স্পক্ষ ক আইনগর্ সহো র্ো  উরেরিয বোংলোরদরি  ঘকোন নোগক্ষ করক, র্োহো  

সেক্ষর্ সোরপরি, সংক্ষিষ্ট ঘফৌজ্দো ী মোমলো বো র্দন্ত কোর ত সোিী ক্ষহরসরব সহো র্ো প্রদোন কক্ষ বো  জ্নয 

ঘকোন ক্ষবরদিী  োরিে  ক্ষনকট সমপ তণ ক ো  োইরব। 
 

(৫)  ক্ষদ স কোর   ক্ষনকট ক্ষবশ্বোস কক্ষ বো  মর্  রর্ষ্ট কো ণ র্োরক ঘ , ঘকোন বযক্তিরক ঘকোন মোমলো  

শুধুমোে র্োহো  ঘগোে, ধম ত, জ্োর্ী র্ো বো  োজ্বনক্ষর্ক মর্োদরি ত  কো রণ ক্ষবেো  কক্ষ বো  বো িোক্তি প্রদোরন  

লরিয এই ধো ো  অধীন আইনগর্ সহো র্ো  জ্নয অনুর োধ ক ো হই োরে, র্োহো হইরল অনুর োধপ্রোপ্ত  োি 

ক্ষহরসরব বোংলোরদি অনুরূপ ঘকোন ক্ষনক্ষদতষ্ট মোমলো  ঘিরে বক্ষহঃসমপ তণ বো পো স্পক্ষ ক আইনগর্ সহো র্ো  

অনুর োধ প্রর্যোখযোন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
     
     

দশম অধযায় 

সাধা ণ বিধানািলী 
    

অপ োরধ  আমলর োগযর্ো ও জ্োক্ষমন অর োগযর্ো      

৩৯। (১) এই আইরন  অধীন সকল অপ োধ আমলর োগয (cognizable) হইরব। 
 

(২) এই আইরন  অধীন সকল অপ োধ জ্োক্ষমন অর োগয (non-bailable) হইরব। 
     
     
   
    

র্দন্ত ও ক্ষবেো  ক্ষবির  পবূ তোনুরমোদরন  অপক্ষ হো তর্ো      

৪০। ৬৯[ (১) এই আইরন  অধীন ঘকোন অপ োধ সংঘষ্ট্রটর্ হইরল, সংক্ষিষ্ট পুক্ষলি কম তকর্তো, র্োৎিক্ষণিোরব 

সংক্ষিষ্ট ঘজ্লো মযোক্তজ্রেটরক অবক্ষহর্ক্ররম মোমলো রুজ্ ুকক্ষ রব এবং র্দন্ত কো তক্রম শুরু কক্ষ রব ।] 
 

(২) স কোর   পূব তোনুরমোদন (sanction) বযক্ষর্র রক ঘকোন আদোলর্ এই আইরন  অধীন ঘকোন অপ োধ 

ক্ষবেো োর্ ত আমরল গ্রহণ (cognizance) কক্ষ রব নো। 
     
     
   
    

ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোরল এবং ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোল হইরর্ মোমলো স্থোনোন্ত       
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৪১। স কো , সোিয সমোক্ষপ্ত  পূরব ত, ক্ষবেোর   ঘ  ঘকোন প তোর ,  ুক্তিসের্ কো রণ, এই আইরন  অধীন ঘকোন 

অপ োধ সংক্রোন্ত মোমলো বো মোমলোসমহূ ঘকোন দো  ো আদোলর্ হইরর্ ঘকোন ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোরল বো ঘকোন 

ক্ষবরিি ট্রোইবুযনোল হইরর্ ঘকোন দো  ো আদোলরর্ স্থোনোন্ত  কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
     
     
   
    

র্ফক্ষসল সংরিোধরন  িমর্ো      

৪২। স কো , স কো ী ঘগরজ্রট প্রজ্ঞোক্ষপর্ আরদি দ্বো ো, এই আইরন  র্ফক্ষসল সংরিোধন কক্ষ রর্ পোক্ষ রব। 
     
     
   
    

ক্ষবক্ষধ প্রণ রন  িমর্ো      

৪৩। স কো , স কো ী ঘগরজ্রট প্রজ্ঞোপন দ্বো ো, এই আইরন  উরেিযপূ ণকরে, ক্ষবক্ষধ প্রণ ন কক্ষ রর্ 

পোক্ষ রব। 
     
     
   
    

মূল পোঠ এবং ইংর জ্ী পোঠ      

৪৪। এই আইরন  মূল পোঠ বোংলোরর্ হইরব এবং ইংর জ্ীরর্ অনূক্ষদর্ উহো  একষ্ট্রট ক্ষনিত র োগয পোঠ 

র্োক্ষকরবঃ 
 

র্রব ির্ত র্োরক ঘ , বোংলো ও ইংর জ্ী পোরঠ  মরধয ক্ষবর োরধ  ঘিরে বোংলো পোঠ প্রোধোনয পোইরব। 
     
     
   
    

 ক্ষহর্ক ণ ও ঘহফোজ্র্      

৪৫। (১) সন্ত্রোস ক্ষবর োধী অধযোরদি, ২০০৮ (২০০৮ সরন  ২৮ নং অধযোরদি) এর্দ্বো ো  ক্ষহর্ ক ো হইল। 
 

(২) উিরূপ  ক্ষহর্ক ণ সরেও,  ক্ষহর্ অধযোরদরি  অধীন কত র্ কোজ্কম ত বো গতহীর্ বযবস্থো এই আইরন  

অধীন কত র্ বো গতহীর্ হই োরে বক্ষল ো গণয হইরব। 
     
    


