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পলরনেদ-১ 

প্রারলিক 

১। সংলিপ্ত লিনরানামা, প্রন াগ ও প্রবর্তন      

(১) এই আইন সালিস আইন, ২০০১ নামে অলিলিত িইমে। 

(২) ইিা সেগ্র োাংিামেমে প্রম াজ্য িইমে। 

(৩) সরকার, সরকারী গেমজ্মে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, গ ই তালরখ লনর্ ধারণ কলরমে গসই তালরমখ এই আইন 

কা ধকর িইমে। 

পলরনেদ-২ 

সাধারণ লবধানাবিী 

২। সংজ্ঞা      

লেষয় ো প্রসমের পলরপন্থী গকান লকছু না থালকমি, এই আইমন,- 

(ক) "আইনানুে প্রলতলনলর্" অথ ধ গকান েযক্তি ল লন আইনানুেিামে গকান েতৃ েযক্তির সম্পলির প্রলতলনলর্ত্ব 

কমরন উি েযক্তি; এোং ল লন গকান েৃত েযক্তির সম্পলি পলরচািনার সলিত সম্পিৃ থামকন, এোং 

গ মেমে গকান পে প্রলতলনলর্ত্বেীি বেলেমযয কা ধ সম্পােন কমরন গসই গেমে উি পমের েতুৃয িইমি 

গ ই েযক্তির উপর উি সম্পলি েতধায় উি েযক্তিও ইিার অন্তিুধি িইমেন; 

(খ) "আোিত" অথ ধ গজ্িাজ্জ্ আোিত, এোং সরকার কতৃধক, সরকারী গেমজ্মে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই 

আইমনর অর্ীন গজ্িাজ্জ্ আোিমতর কা ধ সম্পােমনর জ্নয লন ুি অলতলরি গজ্িাজ্জ্ আোিতও 

ইিার অন্তিুধি িইমে; 

(ে) "আন্তজ্ধালতক োলণক্তজ্যক সালিস" অথ ধ সষু্পযিামে লের্তৃ চুক্তিেত ো চুক্তি েলিিভ ধত আইনানুে সম্পকধ 

িইমত উে্িভত লেমরার্ সম্পলকধত গকান সালিস  ািা োাংিামেমের প্রচলিত আইন অনু ায়ী োলণক্তজ্যক 

লেমরার্ লিসামে লেমেলচত িয় এোং গ মেমে পেেমণর েমর্য গকান একটে পে- 

(অ) একজ্ন েযক্তি ল লন োাংিামেে েযতীত অনয গকান রামের নােলরক, লকাংো ঐ গেমের স্বািালেক 

োলসন্দা িয়; অথো 

(আ) োাংিামেে েযতীত অনয গকান রামে লনেেেন্ধ সাংলেলর্েদ্ধ প্রলতষ্ঠান িয়; অথো 

(ই) গকাম্পানী ো সঙ্ঘ ো েযক্তি সেলিত প্রলতষ্ঠান  ািার গকন্দ্রীয় েযেস্থাপনা ও লনয়ন্ত্রণ োাংিামেে েযতীত 

অনয গকান গেমে প্রময়াে িয়; অথো 

(ঈ) গকান লেমেেী রামের সরকার িয়; 

(ঘ) "তাোলে আইন" অথ ধ Limitation Act, 1908 (IX of 1908); 

(ঙ) "গেওয়ানী কা ধলেলর্" অথ ধ Code of Civil procedure, 1908 (Act V of 1908); 

(চ) "লনলেধয রাে" অথ ধ র্ারা ৪৭ এর অর্ীন সরকার কতৃধক গঘালষত গকান লনলেধয রাে; 
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(ছ) "পে" অথ ধ সালিস চুক্তির গকান পে; 

(জ্) "প্রর্ান লেচারপলত" অথ ধ োাংিামেমের প্রর্ান লেচারপলত; 

(ঝ) "লেলর্" অথ ধ এই আইমনর অর্ীমন প্রণীত লেলর্; 

(ঞ) "েযক্তি" অমথ ধ সাংলেলর্েদ্ধ ো অনযলের্ সাংস্থা, গকাম্পানী, সলেলত এোং অাংেীোরী কারোরও 

(Partnership Firm) অন্তিুধি িইমে; 

(ে) "লেমেেী সালিসী গরাময়োে" অথ ধ এেন গকান সালিসী গরাময়োে  ািা গকান সালিস চুক্তির লিলিমত 

োাংিামেে েযতীত অনয গকান রামের িভখমে প্রেি িয়, তমে গকান লনলেধয রামের িভখমে প্রেি গকান 

সালিসী গরাময়োে ইিার অন্তিুধি িইমে না; 

(ঠ) "সােয আইন" অথ ধ Evidence Act, 1872 (Act I of 1872); 

(ড) "সালিস" অথ ধ গকান সালিস  ািা স্থায়ী গকান সালিসী সাংস্থা কতৃধক পলরচালিত িউক ো না িউক; 

(ঢ) "সালিস চুক্তি" অথ ধ সষু্পযিামে লের্তৃ চুক্তিেত ো চুক্তিেলিিভ ধতিামে পারস্পলরক সম্মলতক্রমে 

আইনানুে সম্পকধ িইমত উে্িভত লকাংো উদ্ভে িইমত পামর এইরূপ সকি ো গ  গকান লেষময়র লেমরার্ 

সালিমসর োর্যমে লনষ্পলি করার জ্নয উি আইনানুে সম্পমকধর পেেণ কতৃধক সালিমস গপ্ররণ করা 

সম্পলকধত চুক্তি; 

(ণ) "সালিসী ট্রাইেুযনাি" অথ ধ একোে সালিসকারী ো সালিসকারীমের পযামনি; 

(ত) "সালিসী গরাময়োে" অথ ধ লেমরামর্র লেষয়েস্তুর উপর সালিসী ট্রাইেুযনাি কতৃধক প্রেি লসদ্ধান্ত; 

(থ) "িাইমকােধ লেিাে" অথ ধ োাংিামেে সপু্রীে গকামেধর িাইমকােধ লেিাে। 

 

৩। পলরলধ      

 (১) গকান সালিমসর স্থান োাংিামেে িইমি উি সালিমসর গেমে এই আইমনর লের্ানােিী প্রম াজ্য িইমে। 

(২) উপ-র্ারা (১) এ  ািা লকছুই থাকুক না গকন, গকান সালিমসর স্থান োাংিামেমের োলিমর িইমি এই 

আইমনর র্ারা ৪৫, ৪৬ ও ৪৭ এর লের্ানােিী উি সালিমসর গেমেও প্রম াজ্য িইমে। 

(৩) আপাততঃ েিেৎ অনয গকান আইমনর অর্ীন গকান লেমরার্ সালিমস গপ্ররমণর সুম াে না থালকমি গসই 

সকি আইমনর গকান লকছুই এই আইন দ্বারা েুণ্ন িইমে না। 

(৪) এই আইন কা ধকর িইোর পভমে ধ ো পমর গকান সালিস চুক্তি সম্পালেত িইয়া থালকমি উি সালিস চুক্তি 

িইমত উে্িভত গকান লেমরামর্র লেষময় োাংিামেমে সভলচত সালিস কা ধক্রমের গেমে এই আইমনর 

লের্ানােিী প্রম াজ্য িইমে। 
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৪। বরানর্র বযাখ্যা (Construction of References)      

(১) গকান লনলেধয লেষয় লনর্ ধারমণর জ্নয গ ইমেমে এই আইমন পেেমণর স্বার্ীনতা রলিয়ামছ গসইমেমে, 

র্ারা ৩৬ এ েলণ ধত লেষয় েযতীত, পেেণ কতৃধক অনয গকান েযক্তিমক উি লনলেধয লেষয় লনর্ ধারমণর 

েেতাপ ধণও উিরূপ স্বার্ীনতার অন্তিুধি িইমে। 

(২) গ ইমেমে এই আইমন- 

(ক) পেেণ গকান লেষময় সম্মত িন ো িইমত পামরন েমে ধ গকান চুক্তিমত উমেখ করা িয়; অথো 

(খ) পেেমণর েমর্য অনয গকানিামে গকান চুক্তির উমেখ করা িয়- 

গসই গেমে সাংলিয চুক্তিমত উমেলখত গকান সালিস লেলর্ও উি চুক্তির অন্তিুধি িইমে। 

(৩) গ ইমেমে এই আইমনর অর্ীন গকান োেী উত্থাপন করা িয় গসইমেমে উি োেীর পাল্টা োেী, 

োেীর জ্োে ও পাল্টা জ্োমের গেমেও এই আইমনর র্ারা ৩৫ এর উপ-র্ারা (৩) এর েফা (ক) ো র্ারা 

৪১ এর উপ-র্ারা (২) এর েফা (ক) েযতীত অনযানয লের্ানােিী প্রম াজ্য িইমে। 

 

৫। লিলখ্র্ য াগান ানগর প্রালপ্ত      

(১) পেেণ লিন্নিামে সম্মত না িইমি, এই আইমনর অর্ীন গকান লিলখত গ াোম াে, গনাটেে ো সেন 

গকান পে ো েযক্তির উপর জ্ারী করার প্রময়াজ্ন িইমি এোং জ্ারীর লেষময় পেেণ লিন্নিামে সম্মত না 

িইমি, উি লিলখত গ াোম াে, গনাটেে ো সেন গসই পে ো েযক্তির উপর জ্ারী িইয়ামছ েলিয়া েণয 

িইমে,  লে- 

(ক) উিা তািামক েযক্তিেতিামে ো তািার েযেসালয়ক টঠকানা ো তািার স্বািালেক  োসস্থান ো 

অনয গকান িামে তািার লচটঠর টঠকানায় সরেরাি করা িইয়া থামক; এোং 

(খ) েফা (ক) গত উলেলখত গকান জ্ায়োয় স্বািালেক অনুসন্ধামনর পরও তািামক না পাওয়া  ায় 

তািা িইমি তািার গেষ জ্ানা েযেসালয়ক, োসস্থান ো লচটঠর টঠকানায় গরক্তজ্টেকৃত ডাকম ামে ো 

অনয গকান পদ্ধলতমত গপ্রলরত িয় এোং উিামত উিরূমপ গপ্ররমণর প্রোণ লিলপেদ্ধ থামক। 

 (২) গ াোম াে, গনাটেে ো সেন গ ই তালরমখ, গেেেত, সরেরাি ো গপ্ররণ করা িইমে গসই তালরমখ 

প্রাপ্ত িইয়ামছ েমে ধ েণয িইমে। 

(৩) গকান লেচার লেিােীয় কতৃধপমের কা ধর্ারা সম্পলকধত গ াোম াে, গনাটেে ো, গেেেত, সেমনর 

গেমে এই র্ারা প্রম াজ্য িইমে না। 

     

 ৬। আপলির অলধকার পলরর্যাগ      

গকান পে- 

(ক) পেেণ েযতযয় ঘোইমত পামর এই আইমনর এেন গকান লের্ান প্রলতপালিত িয় নাই; ো 

(খ) সালিস চুক্তির অর্ীন গকান আেেযকতা প্রলতপালিত িয় নাই- 
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এেমে ধ অেেত থালকয়া উি পে  লে অম ৌক্তিক লেিম্ব েযতীত ো তেলেষময় গকান সেয়সীো থালকমি 

অনুরূপ সেয়সীোর েমর্য আপলি না কলরয়া সালিমস অগ্রসর িয়, তািা িইমি উি পে আপলির 

অলর্কার পলরতযাে কলরয়ামছ েলিয়া েণয িইমে। 

 

৭। সালিস চুক্তির আওর্াভুি লবষন  আদািনর্র এখ্লর্ ার      

সালিস চুক্তির গকান পে অপর গকান পমের লেরুমদ্ধ উি চুক্তির অর্ীমন সালিমস অপ ধমণ সম্মত গকান 

লেষময় আইনেত কা ধর্ারা রুজ্ ুকলরমি, েতধোমন প্রচলিত অনয গকান আইমন  ািাই থাকুক না গকন, এই 

আইমনর লের্ান েযতীত অনয গকান আইনেত কা ধর্ারার শুনানীর এখলতয়ার আোিমতর থালকমে না। 

আোিত এোং িাইমকােধ লেিামের অন্তে ধতীকািীন আমেে প্রোমনর েেতা      

১[ ৭ক। (১) র্ারা ৭ এ  ািা লকছুই থাকুক না গকন, পেেণ লিন্নিামে সম্মত না িইমি, গকান পমের 

আমেেমনর গপ্রলেমত সালিসী কা ধর্ারা চিাকািীন লকাংো তৎপভমে ধ অথো র্ারা ৪৪ ো ৪৫ এর অর্ীন 

সালিসী গরাময়োে কা ধকর না িওয়া প ধন্ত আন্তজ্ধালতক োলণক্তজ্যক সালিমসর গেমে িাইমকােধ লেিাে 

এোং অনযানয সালিমসর গেমে আোিত লনম্নেলণ ধত লেষময় আমেে প্রোন কলরমত পালরমে,  থা:- 

(ক) নাোিক ো অপ্রকৃলতস্থ েযক্তির পমে সালিসী কা ধর্ারা পলরচািনার জ্নয অলিিােক লনময়াে; 

(খ) সালিসী চুক্তির অন্তিুধি গকান লেষয়েস্তু লিসামে অন্তিুধি গকান োিাোি ো সম্পলির 

অন্তে ধতীকািীন গিফাজ্ত ো লেক্রয় ো অনয গকান সাংরেণেভিক েযেস্থা গ্রিণ; 

(ে) গকান পে কতৃধক সালিসী গরাময়োে কা ধকর কলরোর গেমে প্রলতেন্ধকতা সৃটযর িমেয গকান 

সম্পলি িস্তান্তর লকাংো স্থানান্তমরর উপর লনমষর্াজ্ঞা; 

(ঘ) সালিসী কা ধর্ারার অন্তিুধি গকান লেষয়েস্তু লিসামে অন্তিুধি গকান োিাোি ো সম্পলি 

আেক, সাংরেণ, পলরেে ধন, লচোয়ন, ফমোসাংগ্রি, গিফাজ্তকরণ, তথয ও নেুনা সাংগ্রি, 

প ধমেেণ, পরীেণ ো সােয গ্রিণ কলরোর জ্নয এোং তেুমেমেয গকান পমের েখিকৃত িভ লে ো 

ইোরমত প্রমেমের জ্নয গ  গকান েযক্তিমক েেতা অপ ধণ; 

(ঙ) অন্তে ধতীকািীন লনমষর্াজ্ঞা; 

(চ) লরলসিার লনময়াে; এোং 

(ছ) আোিত অথো িাইমকােধ লেিামের লনকে  ুক্তিসাংেত ো  থা থ প্রতীয়োন িয় এইরূপ অনয 

গ  গকান অন্তে ধতীকািীন সাংরেণেভিক েযেস্থাগ্রিণ। 

(২) গকান আইনেত কা ধর্ারার লেষময় আোিত ো িাইমকােধ লেিামের গ ইরূপ েেতা রলিয়ামছ উপ-র্ারা 

(১) এর অর্ীন আমেে প্রোমনর গেমেও আোিত ো, গেেেত, িাইমকােধ লেিামের গসইরূপ েেতা 

থালকমে। 

(৩) উপ-র্ারা (১) এর অর্ীন প্রাপ্ত আমেেন সম্পমকধ আোিত ো িাইমকােধ লেিাে কতৃধক আমেে প্রোমনর 

পভমে ধ অপর পেমক গনাটেে প্রোন কলরমত িইমে: 
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তমে েতধ থামক গ , আোিত ো, গেেেত, িাইমকােধ লেিাে  লে এই েমে ধ সন্তুয িয় গ , গকান লেষময় 

তাৎেলণক আমেে প্রোন করা না িইমি অন্তে ধতীকািীন েযেস্থা গ্রিণ সাংক্রান্ত উমেেয েযথ ধ িইমে, তািা 

িইমি উিরূপ গনাটেে প্রোমনর প্রময়াজ্ন িইমে না। 

(৪) আোিত ো িাইমকােধ লেিাে  লে এই েমে ধ সন্তুয িয় গ , গকান লেষময় উপ-র্ারা (১) এর অর্ীন 

কা ধক্রে গ্রিমণর েেতা সালিসী ট্রাইেুযনামির নাই অথো ট্রাইেুযনাি র্ারা ২১ এর অর্ীন সাংলিয লেষময় 

আমেে প্রোমন েযথ ধ িইয়ামছ, তািা িইমি আোিত ো, গেেেত, িাইমকােধ লেিাে, এই র্ারার অর্ীন 

আমেে প্রোন কলরমত পালরমে। 

(৫) এই র্ারার অর্ীন প্রেি গকান আমেে আোিত ো, গেেেত, িাইমকােধ লেিাে,  থাথ ধ েমন কলরমি 

োলতি, পলরেতধন ো সাংমোর্ন কলরমত পালরমে। 

(৬) উপ-র্ারা (১) এর অর্ীন প্রেি গকান আমেেসাংলিয গকান লেষময় েেতাপ্রাপ্ত গকান সালিসী 

ট্রাইেুযনাি লকাংো অনয গকান প্রলতষ্ঠান ো েযক্তি কতৃধক উি লেষময় গকান আমেে প্রোন করা িইমি, গসই 

লেষময় আোিত ো, গেেেত, িাইমকােধ লেিাে কতৃধক প্রেি আমেে সম্পভণ ধ লকাংো গেেেত উি 

আমেমের সাংলিয অাংে লেমেষ অকা ধকর িইমে।] 

     

৮। প্রিাসলনক সহা র্া      

সালিসী কা ধর্ারা পলরচািনা সিজ্তর করার িমেয পেেণ ো, পেেমণর সম্মলতক্রমে, সালিসী 

ট্রাইেুযনাি গকান উপ ুি েযক্তির োর্যমে প্রোসলনক সিায়তা গ্রিণ কলরমত পালরমে। 

     

     

পলরনেদ-৩ 

সালিস চুক্তি 

 

৯। সালিস চুক্তির ধরন      

 (১) গকান সালিস চুক্তি (arbitration agreement) গকান চুক্তিমত (Contract) সালিস অনুমেেরূমপ ো 

পথৃক চুক্তি আকামর িইমত পালরমে। 

(২) সালিস চুক্তি লিলখত িইমত িইমে এোং একটে সালিস চুক্তি লিলখত েলিয়া েণয িইমে  লে চুক্তির 

লেষয়টে- 

(ক) পেেণ দ্বারা সলিকৃত গকান েলিমির অাংে িয়; 

(খ) লচটঠ, গেমিক্স, গেলিগ্রাে, ফযাক্স, ই-গেইি ো লেলনেময়র অনয গকান োর্যমে গ াোম াে করা 

িয় এেন গকান ইনয্রুমেমে উমেখ থামক; 

(ে) োেী ও োেীর জ্োে সাংক্রান্ত পেেমণর েমর্য লেলনেয়কৃত গকান গযেমেমে উমেখ থামক 

 ািা এক পে চুক্তির অক্তস্তত্ব েলিয়া োেী কমর এোং অপর পে উিা অস্বীকার কমর না। 



Page 7 of 31 
 

 

েযাখযা।- গকান লিলখত চুক্তিমত (contract) সালিস অনুমেে সম্বলিত অনয গকান েলিমির উমেখ 

থালকমি এোং উিরূপ উমেখ থাকার ফমি সালিস অনুমেে চুক্তির অাংমে পলরণত িইমি উিা 

সালিস চুক্তি িইমে। 

     

১০। লবনরানধর সালিসন াগযর্া      

 (১) সালিস চুক্তির গকান পে ো উি পমের অর্ীন োেীোর গকান েযক্তি সালিমসর োর্যমে েীোাংসা 

িইমে েমে ধ েততকয িইয়ামছ এেন গকান লেষময় চুক্তির অনয গকান পে ো অনুরূপ পমের অর্ীন 

োেীোর গকান েযক্তির লেরুমদ্ধ গকান আোিমত গকান আইনেত কা ধর্ারা রুজ্ ুকলরমি, উি কা ধর্ারায় 

লিলখত জ্োে োলখি কলরোর পভমে ধ গ  গকান পে লেষয়টে সালিমস অপ ধণ কলরোর জ্নয সাংলিয আোিমত 

আমেেন কলরমত পালরমে। 

(২) উপ-র্ারা (১) এর অর্ীন আমেেমনর গপ্রলেমত আোিমতর লনকে  লে প্রতীয়োন িয় গ , সাংলিয 

সালিস চুক্তি লেেযোন আমছ এোং উিা োলতি, অকা ধকর ো সালিস দ্বারা লনষ্পলির অম ােয িয় নাই, তািা 

িইমি আোিত লেষয়টে সালিমস গপ্ররণ কলরমে এোং উি কা ধর্ারা স্থলেত কলরমে। 

(৩) উপ-র্ারা (১) এর অর্ীন আমেেন আোিমতর লেমেচনার্ীন এোং আইনেত কা ধর্ারা লেচারার্ীন থাকা 

সমেও সাংলিয লেষময় সালিস সভচনা করা, অেযািত রাখা এোং সালিসী গরাময়োে প্রোন করা  াইমে। 

     

     

পলরনেদ-৪ 

সালিসী ট্রাইবযযনাি গঠন 

 

১১। সালিসকারীর সংখ্যা      

 (১) উপ-র্ারা (৩) এর লের্ানােিী সামপমে সালিসী ট্রাইেুযনামি সালিসকারীর সাংখযা লনর্ ধারমণ পেেমণর 

স্বার্ীনতা থালকমে। 

(২) উপ-র্ারা (১) এর অর্ীন সাংখযা লনর্ ধালরত না িইমি লতনজ্ন সালিসকারী সেিময় সালিসী ট্রাইেুযনাি 

েটঠত িইমে। 

(৩) লিন্নিামে সম্মত না িইমি পেেণ গ ইমেমে গজ্াড়সাংখযক সালিসকারী লনময়াে কলরমে গসইমেমে 

লনময়ােপ্রাপ্ত সালিসকারীেণ গ ৌথিামে একজ্ন অলতলরি সালিসকারী লনময়াে কলরমেন, ল লন সালিসী 

ট্রাইেুযনামির গচয়ারেযান লিসামে োলয়ত্ব পািন কলরমেন। 
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১২। সালিসকারী লনন াগ      

(১) সালিসকারী লনময়াে সম্পলকধত পদ্ধলত লনর্ ধারমণ সম্মত িইমত পেেমণর, এই আইমনর লের্ানােিী 

সামপমে, স্বার্ীনতা থালকমে। 

(২) পেেণ লিন্নিামে সম্মত না িইমি, গ  গকান জ্াতীয়তার েযক্তিমক সালিসকারী লনময়াে করা  াইমে। 

(৩) উপ-র্ারা (১) এ উমেলখত সম্মত পদ্ধলতর অেতধোমন- 

(ক) একোে সালিসকারী সেিময় েটঠত সালিসী ট্রাইেুযনামির গেমে, গকান পে িইমত অনুমরার্ 

প্রালপ্তর ক্তেে লেমনর েমর্য পেেণ সালিসকারী লনময়ামে সম্মত িইমত েযথ ধ িইমি, গ  গকান পমের 

আমেেমনর গপ্রলেমত- 

(অ) আন্তজ্ধালতক োলণক্তজ্যক সালিস েযতীত অনযানয সালিমসর গেমে, গজ্িাজ্জ্ উি 

সালিসকারী লনময়াে কলরমেন; এোং 

(আ) আন্তজ্ধালতক োলণক্তজ্যক সালিমসর গেমে, প্রর্ান লেচারপলত লকাংো প্রর্ান লেচারপলত কতৃধক 

েমনানীত সুপ্রীে গকামেধর গকান লেচারক উি সালিসকারী লনময়াে কলরমেন; 

(খ) লতনজ্ন সালিসকারী সেিময় েটঠত সালিমসর গেমে, পেেণ লিন্নিামে সম্মত না িইমি, 

প্রমতযক পে একজ্ন কলরয়া সালিসকারী লনময়াে কলরমে এোং উিরূমপ লন ুি সালিসকারীেণ 

তৃতীয় একজ্ন সালিসকারী লনময়াে কলরমেন, ল লন সালিসী ট্রাইেুযনামির গচয়ারেযান িইমেন। 

(৪) উপ-র্ারা (৩) এর অর্ীন লনময়াে পদ্ধলত অনুসরমণর গেমে- 

(ক) অপর পে িইমত অনুমরার্ প্রালপ্তর ক্তেে লেমনর েমর্য সালিসকারী লনময়াে কলরমত  লে গকান 

পে েযথ ধ িন; অথো 

(খ) লনময়ােপ্রাপ্ত সালিসকারীেণ  লে তািামের লনময়ামের পরেতী ক্তেে লেমনর েমর্য তৃতীয় 

সালিসকারী লনময়ামে সম্মত িইমত েযথ ধ িন তািা িইমি, গ  গকান পমের আমেেমনর গপ্রলেমত 

উি তৃতীয় সালিসকারী; 

(ে) আন্তজ্ধালতক োলণক্তজ্যক সালিস েযতীত অনযানয সালিমসর গেমে গজ্িাজ্জ্ লনময়াে 

কলরমেন; এোং 

(ঘ) আন্তজ্ধালতক োলণক্তজ্যক সালিমসর গেমে প্রর্ান লেচারপলত, লকাংো প্রর্ান লেচারপলত কতৃধক 

েমনানীত সুপ্রীে গকামেধর গকান লেচারক লনময়াে কলরমেন। 

(৫) উপ-র্ারা (৪) এর েফা (খ) এর অর্ীন লন ুি তৃতীয় সালিসকারী উি ট্রাইেুযনামির গচয়ারেযান 

িইমেন। 

(৬) উপ-র্ারা (৪) এর অর্ীন একালর্ক সালিসকারী লন ুি িইমি, গজ্িাজ্জ্ ো, গেেেত, প্রর্ান 

লেচারপলত লকাংো প্রর্ান লেচারপলত কতৃধক েমনানীত সপু্রীে গকামেধর গকান লেচারক উি সালিসকারীমের 

ের্য িইমত একজ্নমক সালিসী ট্রাইেুযনামির গচয়ারেযান লনময়াে কলরমেন। 
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(৭) পেেণ কতৃধক সম্মত লনময়াে পদ্ধলতর অর্ীন  লে- 

(ক) গকান পে অনুরূপ পদ্ধলত অনুসরণ কলরমত েযথ ধ িয়; ো 

(খ) পেেণ, ো সালিসকারীেণ, অনুরূপ পদ্ধলতর অর্ীন গকান লেষময় সম্মত িইমত েযথ ধ িয়; ো 

(ে) গকান েযক্তি ো তৃতীয় গকান পে অনুরূপ পদ্ধলতর অর্ীন উি েযক্তি ো তৃতীয় পমের উপর 

আমরালপত গকান োলয়ত্ব সম্পােমন েযথ ধ িয়, 

তািা িইমি গ  গকান পে, সালিস চুক্তিমত লনময়ােোন সম্পমকধ লিন্নরূপ গকান পন্থা লনর্ ধালরত না 

থালকমি, সালিসকারী লকাংো সালিসকারীমের লনময়াে প্রোমনর লনলেি প্রময়াজ্নীয় েযেস্থা গ্রিমণর 

জ্নয; 

(ঘ) আন্তজ্ধালতক োলণক্তজ্যক সালিস েযতীত অনযানয সালিমসর গেমে, গজ্িাজ্মজ্র লনকে 

আমেেন কলরমত পালরমে এোং গজ্িাজ্জ্ সালিসী ট্রাইেুযনামির গচয়ারেযানসি অনযানয 

সালিসকারীমের লনময়াে কলরমেন; এোং 

(ঙ) আন্তজ্ধালতক োলণক্তজ্যক সালিমসর গেমে, প্রর্ান লেচারপলত লকাংো প্রর্ান লেচারপলত কতৃধক 

েমনানীত সুপ্রীে গকামেধর গকান লেচারমকর লনকে আমেেন কলরমত পালরমে এোং প্রর্ান লেচারপলত 

লকাংো প্রর্ান লেচারপলত কতৃধক েমনানীত সপু্রীে গকামেধর লেচারক সালিসী ট্রাইেুযনামির 

গচয়ারেযানসি অনযানয সালিসকারীমের লনময়াে কলরমেন। 

(৮) উপ-র্ারা (৩), (৪) এোং (৭) এর অর্ীন সালিসকারী ো সালিসকারীেমণর লনময়াে উিরূপ আমেেন 

প্রালপ্তর ষাে লেমনর েমর্য প্রোন কলরমত িইমে। 

(৯) প্রর্ান লেচারপলত, লকাংো প্রর্ান লেচারপলত কতৃধক েমনানীত সপু্রীে গকামেধর লেচারক লকাংো, গেেেত, 

গজ্িাজ্জ্মক এই র্ারার অর্ীন সালিসকারী লনময়ামের গেমে পেেণ কতৃধক সম্পালেত চুক্তির অর্ীন 

সালিসকারীর গ ােযতা এোং লনরমপেতার েতধসেভি এোং স্বার্ীন ও লনরমপে সালিসকারী লনময়াে 

লনক্তিতকরমণর িমেয অনযানয গ ােযতা লেমেচনা কলরমত িইমে। 

(১০) আন্তজ্ধালতক োলণক্তজ্যক সালিমস একোে সালিসকারী লকাংো তৃতীয় সালিসকারী লনময়ামের গেমে 

প্রর্ান লেচারপলত ো, গেেেত, প্রর্ান লেচারপলত কতৃধক েমনানীত সুপ্রীে গকামেধর লেচারক, পেেণ 

একালর্ক জ্াতীয়তার িইমি উি জ্াতীয়তা িইমত লিন্ন জ্াতীয়তার সালিসকারী লনময়াে কলরমত পালরমেন। 

(১১) প্রর্ান লেচারপলত লকাংো, গেেেত, গজ্িাজ্জ্ এই র্ারার অর্ীন লেষয়ালে লনষ্পলির জ্নয গ ইরূপ 

পদ্ধলত ো পলরকল্পনা  থাথ ধ েলিয়া েণয কলরমেন গসইরূপ পদ্ধলত লকাংো পলরকল্পনা প্রণয়ন কলরমত 

পালরমেন। 

(১২) উপ-র্ারা (৩), (৪) এোং (৭) এর অর্ীন প্রর্ান লেচারপলত লকাংো প্রর্ান লেচারপলত কতৃধক েমনানীত 

সুপ্রীে গকামেধর লেচারক লকাংো, গেেেত, গজ্িাজ্জ্ কতৃধক প্রেি লসদ্ধান্ত চভড়ান্ত িইমে। 

(১৩) এই র্ারার উমেেয পভরণকমল্প প্রর্ান লেচারপলত, গকান লনলেধয োেিা ো োেিাসেভমির জ্নয লকাংো 

সালে ধক োলয়ত্ব পািমনর জ্নয গকান লেচারকমক োলয়মত্ব লনময়াে কলরমত এোং উি লেচারমকর োলয়ত্বকাি 

লনর্ ধারণ কলরমত পালরমেন। 

েযাখযা।- এই র্ারায় "গজ্িাজ্জ্" অমথ ধ গ  গজ্িাজ্মজ্র স্থানীয় অলর্মেমের েমর্য সাংলিয সালিস চুক্তি 

সম্পালেত িইয়ামছ গসই গজ্িাজ্জ্মক েুঝাইমে। 
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১৩। আপলির কারণসমহূ      

(১) সালিসকারী লিসামে লনময়ামের অনুমরার্প্রাপ্ত প্রমতযক েযক্তি প্রথমে তািার লনরমপেতা ও স্বার্ীনতা 

সম্পমকধ সেত সমন্দমির উদ্ভে িইমত পামর এইরূপ সকি পলরলস্থলত প্রকাে কলরমেন। 

(২) প্রমতযক সালিসকারী তািার লনময়ামের সেয় িইমত সালিসী কা ধর্ারা চিাকািীন গ  গকান সেময় উপ-

র্ারা (১) এ উমেলখত পলরলস্থলত অনলতলেিমম্ব চুক্তির সকি পেমক এোং অনয সকি সালিসকারীমক 

অেেত কলরমেন,  লে ইমতােমর্য তািারা তৎসম্পমকধ অেলিত না িইয়া থামকন। 

(৩) গকান সালিসকারীর লেরুমদ্ধ আপলি উত্থাপন করা  াইমে  লে তািার লনরমপেতা ও স্বার্ীনতা 

সম্পমকধ সমন্দি থাকার গকান পলরলস্থলত লেেযোন থামক ো পেেণ কতৃধক সম্মত গ ােযতা তািার না 

থামক। 

(৪) সালিসকারী লনময়ােোনকারী ো সালিসকারী লনময়ামে সম্মলতোনকারী গকান পে, উি লনময়ামের 

পরেতী সেময় তািার জ্ানা গকান পলরলস্থলতর কারমণ, উি সালিসকারীর লেরুমদ্ধ আপলি লেমত পালরমেন। 

 

১৪। আপলি দান নরর পদ্ধলর্      

(১) উপ-র্ারা (৬) এর লের্ান সামপমে, পেেণ সালিমসর লেরুমদ্ধ আপলি োময়মরর পদ্ধলত লনরূপমণ 

সম্মত িওয়ার গেমে স্বার্ীন থালকমে। 

(২) উপ-র্ারা (১) এ উমেলখত সম্মলতমত উপনীত িইমত েযথ ধতার গেমে গকান পে গকান সালিসকারীর 

লেরুমদ্ধ আপলি োময়র কলরমত চালিমি উি পে র্ারা ১৩ এর উপ-র্ারা (৩) এ উমেলখত পলরলস্থলত 

সম্পমকধ অেেত িওয়ার ক্তেে লেমনর েমর্য লিলখত লেেলৃতর োর্যমে আপলির কারণসেভি েণ ধনা কলরয়া 

সালিসী ট্রাইেুযনামির লনকে আপলি োময়র কলরমে। 

(৩) সাংলিয সালিসকারী তািার পে িইমত লনমজ্মক প্রতযািার না কলরমি অথো অপর পে ো একালর্ক 

পমের গেমে পেেণ উি আপলিমত সম্মত না িইমি, উপ-র্ারা (২) এ উমেলখত লিলখত লেেলৃত োলখি 

িওয়ার ক্তেে লেমনর েমর্য আপলির লেষময় সালিসী ট্রাইেুযনাি লসদ্ধান্ত প্রোন কলরমে। 

(৪) উপ-র্ারা (৩) এর অর্ীন সালিসী ট্রাইেুযনাি কতৃধক প্রেি লসদ্ধান্ত দ্বারা সাংেুব্ধ পে উি লসদ্ধান্ত 

প্রোমনর ক্তেে লেমনর েমর্য িাইমকােধ লেিামে আপীি োময়র কলরমত পালরমে। 

(৫) আপীি োময়র িওয়ার নব্বই লেমনর েমর্য িাইমকােধ লেিাে উি লেষময় লসদ্ধান্ত প্রোন কলরমে। 

(৬) পেেণ কতৃধক সম্মত পদ্ধলত, লকাংো উপ-র্ারা (৩) এ উমেলখত পদ্ধলতর অর্ীন োময়রকৃত আপলি 

অথো লসদ্ধামন্তর লেরুমদ্ধ োলখিকৃত আপীি অকৃতকা ধ িইমি সালিসী ট্রাইেুযনাি সালিসী কা ধর্ারা 

অেযািত রালখমে এোং গরাময়োে প্রোন কলরমে। 
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১৫। সালিসকারীর কর্ত তনের অবসান      

 (১) সালিসকারীর কতৃধমত্বর অেসান িইমে,  লে- 

(ক) লতলন স্বীয় পে িইমত লনজ্মক প্রতযািার কলরয়া গনন; 

(খ) লতলন োরা  ান; 

(ে) সকি পে তািার অপসারমণ সম্মত িয়; ো 

(ঘ) লতলন তািার োলয়ত্ব পািমন অথো অম ৌক্তিক লেিম্ব েযলতমরমক োলয়ত্ব পািমন অেে িন 

এোং লনমজ্মক স্বীয় পে িইমত প্রতযািার কলরয়া গনন ো সকি পে তািার কতৃধমত্বর অেসামন 

সম্মত িয়। 

(২)  লে গকান সালিসকারী উপ-র্ারা (১) এর েফা (ঘ) এ উমেলখত কারমণ অম ােযতার জ্নয োয়ী িইয়া 

স্বীয় পে িইমত লনমজ্মক প্রতযািার কলরমত েযথ ধ িন এোং সকি পে তািার অপসারমণ সম্মত িইমতও 

েযথ ধ িয়, তািা িইমি লেলর্ দ্বারা লনর্ ধালরত সেময়র েমর্য, গকান পমের আমেেমনর গপ্রলেমত- 

(ক) আন্তজ্ধালতক োলণক্তজ্যক সালিস েযতীত অনযানয সালিমসর গেমে, গজ্িাজ্জ্; 

(খ) আন্তজ্ধালতক োলণক্তজ্যক সালিমসর গেমে প্রর্ান লেচারপলত লকাংো প্রর্ান লেচারপলত কতৃধক 

েমনানীত সুপ্রীে গকামেধর গকান লেচারক- উি সালিসকারীমক অপসারণ কলরমত পালরমেন। 

(৩) গ ইমেমে পেেণ সম্মত িয়, গসইমেমে পেেণ কতৃধক সম্মত েযক্তির দ্বারা অপসারণ কা ধকর 

িইমে। 

(৪)  লে গকান সালিসকারী স্বীয় পে িইমত লনমজ্মক প্রতযািার কলরয়া গনন অথো গ ইমেমে উপ-র্ারা (১) 

এর েফা (ঘ) এ উমেলখত পলরলস্থলতর অর্ীন সকি পে তািার কতৃধমত্বর অেসামন সম্মত িয়, গসইমেমে 

উিা এই েফা অথো র্ারা ১৩ এর উপ-র্ারা (৩) এ উমেলখত গকান কারমণর বের্তার অমথ ধ গ্রিণ করা 

েুঝাইমে না। 

েযাখযা।- এই র্ারায় "গজ্িাজ্জ্" অমথ ধ গ  গজ্িাজ্মজ্র স্থানীয় অলর্মেমের েমর্য সাংলিয সালিস চুক্তি 

সম্পালেত িইয়ামছ গসই গজ্িাজ্জ্মক েুঝাইমে। 

 

১৬। কর্ত তনের অবসান হই ানে এমন সালিসকারীর প্রলর্স্থাপন      

(১) গকান সালিসকারীর কতৃধমত্বর অেসান িইমি উি সালিসকারীর প্রলতস্থাপক লনময়ামের গেমে েভি 

সালিসকারী লনময়ামের লের্ানােিী প্রম াজ্য িইমে। 

(২) পেেমণর েমর্য েততমকযর অেতধোমন- 

(ক) প্রলতস্থালপত সালিসকারী, সালিসী ট্রাইেুযনামির লেমেচনা গোতামেক, গ  প ধাময় অপসালরত 

সালিসকারীর কতৃধত্ব অেসান িইয়ামছ গসই প ধায় িইমত শুনানী অেযািত রালখমেন; 

(খ) গকান সালিসকারীর কতৃধত্ব অেসান িওয়ার পভমে ধ সালিসী ট্রাইেুযনামির গকান আমেে অথো 

গকান লসদ্ধান্ত অনুরূপ অেসামনর কারমণ অতের্ িইমে না। 
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পলরনেদ-৫ 

সালিসী ট্রাইবযযনানির এখ্লর্ ার 

 

১৭। সালিসী ট্রাইবযযনানির স্বী  এখ্লর্ ার লবষন  লসদ্ধান্ত প্রদাননর িমর্া      

পেেণ লিন্নিামে সম্মত না িওয়ার গেমে, লনমম্নাি লেষয়সি গ  গকান প্রমে সালিসী ট্রাইেুযনাি স্বীয় 

এখলতয়ামর লসদ্ধান্ত প্রোন কলরমত পালরমে,  থা: - 

(ক) বের্ সালিস চুক্তির অক্তস্তত্ব থাকা; 

(খ) সালিসী ট্রাইেুযনামির  থা থিামে েঠন; 

(ে) সালিস চুক্তিটে জ্ননীলতর পলরপন্থী িওয়া; 

(ঘ) সালিস চুক্তিটে সম্পােমনর অম ােয িওয়া; এোং 

(ঙ) সালিস চুক্তি গোতামেক সালিমস গপ্রলরত লেষয়ালে। 

 

১৮। চুক্তির লবভাজ্যর্া      

সালিসী ট্রাইেুযনামির এখলতয়ার লনর্ ধারমণর উমেমেয লসদ্ধান্ত প্রোমনর গেমে অনয চুক্তির অাংেরূমপ 

লেেযোন প্রমতযক সালিস চুক্তি একটে পথৃক চুক্তি লিসামে েণয িইমে। 

 

১৯। সালিসী ট্রাইবযযনানির এখ্লর্ ার লবষন  আপলি      

(১) সালিসী ট্রাইেুযনামির এখলতয়ার সম্পলকধত গকান আপলি জ্োে োলখমির পভমে ধ উত্থাপন কলরমত 

িইমে। 

(২) সালিস কা ধর্ারা চিাকামি সালিসী ট্রাইেুযনাি গকান লেষময় উিার কতৃধমত্বর পলরসীো অলতক্রে করার 

সমে সমে পলরসীো েলিিভ ধত লেষয়ক অলিম াে উত্থাপন কলরমত িইমে। 

(৩) উপ-র্ারা (১) ও (২) এ উমেলখত সেয়সীোর পমর উত্থালপত গকান আপলি গ্রিণ করা  াইমে  লে 

সালিসী ট্রাইেুযনামির লেমেচনায় উিরূপ লেিম্ব  ুক্তিসাংেত লেমেলচত িয়। 

(৪) সালিসী ট্রাইেুযনাি উপ-র্ারা (১) ও (২) এ উমেলখত আপলির উপর লসদ্ধান্ত প্রোন কলরমে এোং 

গ ইমেমে সালিসী ট্রাইেুযনাি গকান অলিম াে খালরজ্ কলরমে গসইমেমে সালিসী কা ধর্ারা অেযািত 

রালখমে এোং গরাময়োে প্রোন কলরমে। 

(৫) গকান সালিসকারী লনময়াে কলরয়ামছন ো লনময়ােোমন অাংেগ্রিণ কলরয়ামছন গকেিোে এই কারমণ 

গকান পে ট্রাইেুযনামির এখলতয়ার সম্পমকধ আপলি উত্থাপন করা িইমত োলরত িইমেন না। 
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২০। এখ্লর্ ার সংক্রান্ত লবষন  লসদ্ধান্ত প্রদানন হাইনকার্ত লবভানগর িমর্া      

(১) িাইমকােধ লেিাে, সালিসী কা ধর্ারার গ  গকান পমের আমেেমনর গপ্রলেমত, অনয সকি পমের প্রলত 

গনাটেে জ্ারীপভে ধক, সালিসী ট্রাইেুযনামির এখলতয়ার সম্পলকধত গ  গকান লেষময় লসদ্ধান্ত প্রোন কলরমত 

পালরমে। 

(২) এই র্ারার অর্ীমন গকান আমেেন লেমেচনা করা িইমে না,  লে না িাইমকােধ লেিাে এই েমে ধ সন্তুয িয় 

গ - 

(ক) লেষয়টে লনষ্পলি িইমি খরচার প ধাপ্ত সাশ্রয় িইমত পামর; 

(খ) আমেেনটে অলেিমম্ব োলখি করা িইয়ালছি; এোং 

(ে) লেষয়টে লনষ্পলির সেথ ধমন উিে  ুক্তি রলিয়ামছ। 

(৩) গ ই সকি  ুক্তির লিলিমত িাইমকােধ লেিাে কতৃধক লেষয়টে লনষ্পলি িওয়া প্রময়াজ্ন গসই সকি  ুক্তি 

উি আমেেমন উমেখ কলরমত িইমে। 

(৪) পেেণ লিন্নিামে সম্মত না িইমি, এই র্ারার অর্ীন গকান আমেেন িাইমকােধ লেিামে লেচারার্ীন 

থাকাকামি, সালিসী ট্রাইেুযনাি সালিস কা ধক্রে অেযািত রালখমত এোং গরাময়োে প্রোন কলরমত পালরমে। 

 

২১। সালিসী ট্রাইবযযনানির অন্তব তর্ীকািীন আনদি প্রদাননর িমর্া      

(১) পেেণ লিন্নিামে সম্মত না িইমি, গকান পমের অনুমরামর্ লেমরার্ীয় গকান লেষয় সম্পমকধ 

অন্তে ধতীকািীন সাংরেণেভিক েযেস্থা গ্রিমণ সালিসী ট্রাইেুযনাি অনয গকান পেমক আমেে লেমত পালরমে 

এোং উি আমেমের লেরুমদ্ধ গকান আপীি োময়র করা  াইমে না। 

(২) সালিসী ট্রাইেুযনাি উপ-র্ারা (১) এর অর্ীন লনমেধলেত েযেস্থা সম্পমকধ গকান পেমক উপ ুি জ্াোনত 

সরেরামির লনমেধে লেমত পালরমে। 

(৩) অপর পেমক গনাটেে প্রোন েযতীত এই র্ারার অর্ীমন গকান আমেে প্রোন করা  াইমে না: 

তমে েতধ থামক গ , সালিসী ট্রাইেুযনাি  লে এই েমে ধ সন্তুয িয় গ , লেিমম্বর কারমণ এই র্ারার অর্ীন 

অন্তে ধতীকািীন েযেস্থা গ্রিমণর উমেেয েযথ ধ িইমে, তািা িইমি সালিসী ট্রাইেুযনাি গনাটেে প্রোমনর েতধ 

পলরিার কলরমত পালরমেন। 

(৪) সালিসী ট্রাইেুযনাি কতৃধক প্রেি অন্তে ধতীকািীন েযেস্থা গ্রিমণর আমেে উি েযেস্থা গ্রিমণর 

অনুমরার্কারী পমের আমেেমনর লিলিমত আোিত কতৃধক েিেৎ িইমত পালরমে। 

(৫) উপ-র্ারা (৪) এর অর্ীন অন্তে ধতীকািীন েযেস্থা েিেৎকরমণর জ্নয আোিমত োলখিকৃত আমেেন 

র্ারা ৭ ো সালিসী চুক্তির সলিত অসােঞ্জসযপভণ ধ নয় ো চুক্তির গকান েতধ পলরতযাে নয় েমে ধ েণয িইমে। 

     

২২। সালিস বযর্ীর্ অনযভানব লনষ্পলি      

 (১) সালিসী ট্রাইেুযনাি কতৃধক সালিস েযতীত অনযিামে লেমরামর্র লনষ্পলি উৎসালিত করা িইমি উিা 

সালিস কা ধর্ারার সলিত অসােঞ্জসযপভণ ধ িইমে না এোং সালিসী ট্রাইেুযনাি সকি পমের সম্মলতক্রমে, 



Page 14 of 31 
 

সালিসী কা ধর্ারার গ  গকান প ধাময়, লেমরার্ীয় লেষয়টে লনষ্পলির জ্নয ের্যস্থতা, আমপাষ ো অনয গ  

গকান পদ্ধলত অনুসরণ কলরমত পালরমে। 

(২) সালিসী কা ধর্ারা চিাকামি পেেণ লেমরার্ীয় লেষয়টে আমপামষ লনষ্পলি কলরমি এোং পেেণ কতৃধক 

অনুরুদ্ধ িইমি, সালিসী ট্রাইেুযনাি উিরূপ লনষ্পলিমক সে ধসম্মত লসদ্ধান্ত লিসামে সালিসী গরাময়োে 

আকামর লিলপেদ্ধ কলরমে। 

(৩) সে ধসম্মত েমতধ সালিসী গরাময়োে র্ারা ৩৮ গোতামেক প্রেি িইমে এোং উিা গ  একটে সম্মত েমতধর 

সালিসী গরাময়োে এই েমে ধ উি গরাময়োমে উমেখ কলরমত িইমে। 

(৪) সে ধসম্মত েমতধর সালিসী গরাময়োমের ে ধাো ও কা ধকরতা লেমরার্ীয় অনয গ  গকান লেষময় প্রেি 

সালিসী গরাময়োমের অনুরূপ িইমে। 

     

     

পলরনেদ-৬ 

সালিসী কা ধ তারা পলরচািনা 

 

২৩। সালিসী ট্রাইবযযনানির সাধারণ দাল ে      

(১) সালিসী ট্রাইেুযনাি উিার লনকে োলখিকৃত গ  গকান লেমরার্ নযায়সাংেত এোং পেপাতিীনিামে 

লনষ্পলি কলরমে এোং এতেুমেমেয- 

(ক) প্রমতযক পেমক লিলখত, গেৌলখক ো উিয়িামে তািার োেিা উপস্থাপমনর  ুক্তিসাংেত 

সুম াে প্রোন কলরমে; এোং 

(খ) প্রমতযক পেমক অনযানয পে ো সাংলিয অনয গ  গকান েযক্তি কতৃধক ট্রাইেুযনামি উপস্থালপত 

েলিি ও প্রাসাংলেক অনযানয সােগ্রী পরীো করার  ুক্তিসেত সুম াে প্রোন কলরমে। 

(২) সালিসী ট্রাইেুযনাি উিার লনকে সালিমসর জ্নয োলখিকৃত গকান লেমরার্  থাসম্ভে দ্রতু লনষ্পলি 

কলরমে। 

(৩) সালিসী ট্রাইেুযনাি সালিসী কা ধর্ারা পলরচািনার গেমে, কা ধলেলর্ ও সােয লেষময় লসদ্ধান্ত গ্রিমণ এোং 

উিার উপর অলপ ধত অনয সকি েেতা প্রময়ামে নযায়সাংেত, পেপাতিীনিামে োলয়ত্ব পািন কলরমে। 

     

২৪। সালিসী ট্রাইবযযনাি যদও ানী কা তলবলধ আইন এবং সািয আইন অনযসরনণ বাধয ন       

এই আইমনর অর্ীন গকান লেমরার্ীয় লেষয় লনষ্পলির গেমে সালিসী ট্রাইেুযনাি গেওয়ানী কা ধলেলর্ এোং 

সােয আইমনর লের্ানােিী অনুসরমণ োর্য িইমে না। 
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২৫। কা তলবলধ লনধ তারণ      

(১) সালিসী ট্রাইেুযনাি উিার কা ধর্ারায় অনুসরণীয় সকি ো গ  গকান লেষময়, এই আইমনর লের্ানােিী 

সামপমে, পেেণ কতৃধক লনর্ ধালরত কা ধপদ্ধলত অনুসরণ কলরমে। 

(২) উপ-র্ারা (১) এ উমেলখত কা ধপদ্ধলতর অনুপলস্থলতমত সালিসী ট্রাইেুযনাি উিার কা ধর্ারা পলরচািনায় 

পদ্ধলতেত ও সােযেত লেষয়গুলি, এই আইমনর লের্ানােিী সামপমে, লনর্ ধারণ কলরমে। 

(৩) পেেণ কতৃধক চুক্তির োর্যমে, ো সালিসী ট্রাইেুযনাি কতৃধক কা ধর্ারা পলরচািনায় পদ্ধলতেত ও 

সােযেত লেষয়গুলি লনর্ ধারমণর েেতার িালন না কলরয়া উিরূপ পদ্ধলতেত ও সােযেত লেষয়গুলিমত 

লনম্নেলণ ধত লেষয়গুলি অন্তিুধি িইমে;  থা:- 

(ক) সেগ্র ো আাংলেক কা ধর্ারা অনুটষ্ঠত িওয়ার সেয় ও স্থান; 

(খ) কা ধর্ারায় েযেিা ধ িাষা এোং গকান সাংলিয েলিমির অনুোে সরেরাি করা; 

(ে) োেী সাংক্রান্ত লিলখত লেেরণ ও আত্মপে সেথ ধমনর নেুনা, োলখমির সেয় এোং সাংমোর্মনর 

পলরসীো; 

(ঘ) েলিমির প্রকাে ও উপস্থাপন; 

(ঙ) পেেণমক ক্তজ্জ্ঞালসতেয প্রে ও উিার জ্োে; 

(চ) গকান উপাোমনর গ্রিণম ােযতা, প্রাসাংলেকতা ো ওজ্মনর লেষময় লিলখত ো গেৌলখক সােয; 

(ছ) লেমরার্ীয় লেষময় ঘেনা ো আইনেত লেক প ধামিাচনায় সালিসী ট্রাইেুযনামির েেতা; 

(জ্) গেৌলখক ো লিলখত সােয গপে ো উপস্থাপন। 

(৪) সালিসী ট্রাইেুযনাি তৎকতৃধক প্রেি গকান লনমেধে োস্তোয়মনর সেয় র্া ধ কলরমত এোং র্া ধকৃত সেয় 

েলর্ ধত কলরমত পালরমে। 

     

২৬। সালিনসর স্থান      

(১) পেেণ সালিমসর স্থান লনর্ ধারমণর িমেয েততমকয উপনীত িইমত পালরমে। 

(২) উপ-র্ারা (১) এর অর্ীন েততকয না িইমি, পেেমণর সুলের্াসি োেিার অেস্থা লেমেচনায় রালখয়া 

সালিসী ট্রাইেুযনাি সালিমসর স্থান লনর্ ধারণ কলরমে। 

(৩) উপ-র্ারা (১) এোং (২) এ  ািা লকছুই থাকুক না গকন, পেেণ লিন্নিামে সম্মত না িইমি, সালিসী 

ট্রাইেুযনাি উিার সেসযমের আিাপ আমিাচনার জ্নয, সােী, লেমেষজ্ঞ ো পেেমণর শুনানীর জ্নয ো 

েলিি, দ্রেযসােগ্রী ো অনযানয সম্পলি পলরেে ধমনর জ্নয তৎকতৃধক উপ ুি লেমেলচত গ  গকান স্থামন 

লেলিত িইমত পালরমে। 
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২৭। সালিসী কা তধারা শুরু      

পেেণ লিন্নিামে সম্মত না িইমি, গকান সালিসী কা ধর্ারা শুরু িইয়ামছ েমে ধ েণয িইমে,  লে- 

(ক) সাংলিয সালিস চুক্তি প্রম াজ্য িয় এইরূপ গকান লেমরামর্র উদ্ভে িয়; এোং 

(খ) চুক্তির গকান পে- 

(অ) অনয পমের লনকে িইমত উি চুক্তি িইমত উে্িুত গকান লেমরার্ সালিমস গপ্ররণ কলরমত ো 

গপ্ররণ করার লেষময় সম্মলত জ্ঞাপমনর গনাটেে প্রাপ্ত িয়; ো 

 

(আ) অনয পমের লনকে িইমত লেমরার্ীয় লেষময় একটে সালিসী ট্রাইেুযনাি লনময়ামের জ্নয ো 

লনময়ামে অাংেগ্রিণ কলরমত ো সম্মত িইমত ো একটে সালিসী ট্রাইেুযনামির লন ুক্তিমত অনুমোেন 

জ্ঞাপমনর গনাটেেপ্রাপ্ত িয়। 

     

২৮। কা তধারা সংহর্করণ এবং একনে শুনানী      

 (১) পেেণ এতেমুেমেয সম্মত িইমত পালরমে গ - 

(ক) গকান সালিসী কা ধর্ারা অনয সালিসী কা ধর্ারার সামথ সাংিত িইমে; 

(খ) সম্মত েতধার্ীমন একমে শুনানী অনুটষ্ঠত িইমে। 

(২) পেেণ েততমকযর োর্যমে অনুরূপ েেতা সালিসী ট্রাইেুযনািমক অপ ধণ না কলরমি, কা ধর্ারা 

সাংিতকরণ ো একমে শুনানীর আমেে প্রোমনর গকান েেতা সালিসী ট্রাইেুযনামির থালকমে না। 

    

২৯। দাবীর লববরণী ও জ্বাব      

(১) পেেণ লিন্নিামে সম্মত না িইমি, সালিসী ট্রাইেুযনাি কতৃধক লনর্ ধালরত সেয়সীোর েমর্য োেীকারী 

তািার োেী সেথ ধনকারী ঘেনা, লেমেচয লেষয় ও প্রাথীত প্রলতকার েণ ধনা কলরমে এোং প্রলতপে এই সকি 

সুলনলেধয লেষময় জ্োে প্রোন কলরমে। 

(২) পেেণ লেেরমণর সামথ সাংলিয সকি েলিি োলখি কলরমত এোং িলেষযমত উপস্থাপন করা িইমে 

এইরূপ সকি েলিি ো সামেযর লেেরণ সাং ুি কলরমত পালরমে। 

(৩) পেেণ লিন্নিামে সম্মত না িইমি, সালিসী কা ধর্ারা চিাকামি গ  গকান পে তািার োেী সাংমোর্ন 

ো োেীর সলিত সাংম াজ্ন কলরমত পালরমে,  লে না সালিসী ট্রাইেুযনাি নযায়লেচার ো লেিম্ব এড়ামনার স্বামথ ধ 

উি সাংমোর্ন ো সাংম াজ্ন েঞ্জ্রু করা  থা থ িইমে না েমে ধ লেমেচনা কমর। 
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৩০। শুনানী ও কা তধারা      

(১) পেেণ লিন্নিামে সম্মত না িইমি, সােয উপস্থাপমনর জ্নয গেৌলখক শুনানী ো গেৌলখক  ুক্তিতকধ 

অনুষ্ঠান করা িইমে লকনা অথো পেেণ কতৃধক োলখিকৃত িিফনাোসি েলিি ও অনযানয উপাোমনর 

লিলিমত কা ধর্ারা পলরচািনা করা িইমে লকনা তািা সালিসী ট্রাইেুযনাি লনর্ ধারণ কলরমে: 

তমে েতধ থামক গ , গকান গেৌলখক শুনানী অনুটষ্ঠত িইমে না েমে ধ পেেণ েততমকয উপনীত না িইমি, 

সালিসী ট্রাইেুযনাি গ  গকান পমের অনুমরামর্ ো লনজ্ উমেযামে কা ধর্ারার  থা থ প ধাময় গেৌলখক 

শুনানী গ্রিণ কলরমে। 

(২) শুনানী গ্রিণ এোং েলিি, দ্রেযসােগ্রী ো অনযানয সম্পলি পলরেে ধমনর উমেমেয সালিসী ট্রাইেুযনামির 

বেঠমকর লেষময় পেেণমক প ধাপ্ত অলগ্রে গনাটেে প্রোন কলরমে। 

(৩) সালিসী ট্রাইেুযনামির লনকে সরেরািকৃত সকি লেেরণী, েলিি ো অনযানয তথয ো গকান একপে 

কতৃধক উি ট্রাইেুযনামির লনকে োলখিকৃত আমেেন সম্পমকধ অপর পেমক অেেত কলরমে এোং সালিসী 

ট্রাইেুযনাি লসদ্ধান্ত গ্রিমণর জ্নয লনিধর কলরমত পামর এইরূপ গ  গকান লেমেষজ্ঞ প্রলতমেেন ো সােযেত 

েলিি পেেণমক অেেত কলরমে। 

    

৩১। আইনগর্ বা অনযানয প্রলর্লনলধে      

পেেণ লিন্নিামে সম্মত না িইমি, সালিসী কা ধর্ারার গকান পে আইনজ্ীেী ো তািার েমনানীত অনয 

গকান েযক্তির োর্যমে উি কা ধর্ারায় প্রলতলনলর্ত্ব কলরমত পালরমে। 

    

৩২। লবনিষজ্ঞ, আইন উপনদষ্টা বা এনসসর লনন ানগর িমর্া      

(১) পেেমণর েমর্য লিন্নরূপ চুক্তি না থালকমি, সালিসী ট্রাইেুযনাি- 

(ক) তৎকতৃধক লনর্ ধালরত সুলনলেধয লেষময় প্রলতমেেন োলখি করার জ্নয লেমেষজ্ঞ ো আইন 

উপমেযা লনময়াে কলরমত পালরমে; 

(খ) কালরেলর লেষময় সিায়তাোমনর জ্নয এমসসর লনময়াে কলরমত পালরমে; এোং 

(ে) সাংলিয গকান তথয প্রোমনর ো সাংলিয েলিি, দ্রেযসােগ্রী ো অনযানয সম্পলি লেমেষজ্ঞ, 

আইন উপমেযা, ো, গেেেত, এমসসমরর পলরেে ধমনর জ্নয উপস্থাপন কলরমত ো উিামত 

প্রমেোলর্কার প্রোমনর জ্নয গকান পেমক আমেে কলরমত পালরমে। 

 

(২) পেেণ লিন্নিামে সম্মত না িইমি- 

(ক) গকান পমের ো সালিসী ট্রাইেুযনামির অনুমরামর্ গকান লেমেষজ্ঞ, আইন উপমেযা, ো, 

গেেেত, এমসসর তািার লিলখত ো গেৌলখক প্রলতমেেন োলখি এোং তথয, েতােত ো পরােে ধ 

সরেরাি কলরোর পর গেৌলখক শুনানীমত অাংেগ্রিণ কলরমে,  ািামত পেেণ তািামক প্রে 

কলরমত এোং লেমেচয লেষময় লেমেষজ্ঞ সােী উপস্থাপমনর সুম াে পাইমত পামর; 
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(খ) লেমেষজ্ঞ, আইন উপমেযা, ো, গেেেত, এমসসর তািার েখমি থাকা সেুেয় েলিি, 

দ্রেযসােগ্রী ো অনযানয সম্পলি,  ািা প্রলতমেেন প্রণয়মনর জ্নয তািামক সরেরাি করা িইয়ালছি, 

তািা গকান পমের অনুমরামর্ উি পমের প্রালপ্তসার্য কলরমে; 

 

(ে) গকান লেমেষজ্ঞ, আইন উপমেযা ো এমসসর কতৃধক সালিসী ট্রাইেুযনামি োলিখকৃত গকান 

প্রলতমেেন, তথয, েতােত ো পরােমে ধর উপর েন্তেয করার জ্নয পেেণমক  ুক্তিসাংেত সুম াে 

প্রোন কলরমে। 

    

৩৩। সািীর প্রলর্ সমন      

 (১) সালিসী ট্রাইেুযনাি ো, সালিসী ট্রাইেুযনামির অনুেলতক্রমে, সালিসী কা ধর্ারার গকান পে প্রময়াজ্নীয় 

গকান েযক্তিমক পরীোর জ্নয, ো দ্রেযসােগ্রী উপস্থাপমনর জ্নয ো উিয় উমেমেয সালিসী ট্রাইেুযনামির 

সম্মুমখ িাক্তজ্র িইোর জ্নয ো, গেেেত, উপস্থাপমনর জ্নয সেন ইসুযর িমেয আোিমত আমেেন 

কলরমত পালরমে এোং আোিত অনুরূপ সেন ইসুয কলরমে। 

(২) আোিমত গকান গোকেোর লেচামর গকান েযক্তিমক গ  প্রমের উিরোমন ো গ  দ্রেয উপস্থাপমন োর্য 

করা  ায় না উপ-র্ারা (১) এর অর্ীন ইসুযকৃত গকান সেমনর োর্যমে সালিসী ট্রাইেুযনামি িাক্তজ্র করা 

গকান েযক্তিমক গসইরূপ গকান প্রমের উিরোমন ো েলিি ো দ্রেয-সােগ্রী উপস্থাপমনও োর্য করা  াইমে 

না। 

(৩) গ ই সকি েযক্তি উপ-র্ারা (১) এর অর্ীমন ইসুযকৃত সেন অনুসামর সালিসী ট্রাইেুযনামি িাক্তজ্র িইমত 

েযথ ধ িইমে, ো অনয গকান সাংলিয েযাপামর ো লেষময় লেচুযলত কলরমে ো সম্পােমন অস্বীকার কলরমে ো 

সালিসী কা ধর্ারা চিাকামি সালিসী ট্রাইেুযনাি অেোননার অপরার্ কলরমে, তািা িইমি, সালিসী 

ট্রাইেুযনামির অলিম ামের লিলিমত তািারা, আোিমতর আমেে দ্বারা, আোিমত গোকেোর লেচারকামি 

কৃত অনুরূপ অপরামর্র জ্নয গ ইরূপ োক্তস্তর জ্নয োয়ী িইমতন গসইরূপ োক্তস্তর জ্নয োয়ী িইমেন। 

৩৪। সালিসী ট্রাইবযযনানি সািয প্রদান      

পেেণ লিন্নিামে সম্মত না িইমি- 

(ক) সালিসী ট্রাইেুযনামি গেৌলখক ো লিলখতিামে ো এলফমডলিে দ্বারা সােয প্রোন করা  াইমে; 

(খ) সােীর সম্মলত সামপমে, সালিসী ট্রাইেুযনাি সােীমক েপথ ো সতয পাঠ করাইমত পালরমে। 

    

৩৫। পিগনণর বযর্ তর্ার যিনে সালিসী ট্রাইবযযনানির িমর্া      

(১)  থা থিামে ও দ্রতু সালিসী কা ধর্ারা পলরচািনার জ্নয আেেযকীয় গকান লকছু সম্পােমন গকান 

পমের েযথ ধতার গেমে সালিসী ট্রাইেুযনামির েেতার লেষময় পেেণ চুক্তিমত উপনীত িইমত পালরমে। 
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(২) গকান োেীোর র্ারা ২৯ এর- 

(ক) উপ-র্ারা (১) অনুসামর তািার োেীর লেেরণী প্রোমন েযথ ধ িইমি সালিসী ট্রাইেুযনাি কা ধর্ারা 

সোপ্ত কলরমে; এোং 

(খ) উপ-র্ারা (১) অনুসামর উি োেীোমরর প্রলতপে জ্োমের লেেরণী প্রোমন েযথ ধ িইমি সালিসী 

ট্রাইেুযনাি ঐ েযথ ধতামক অলিম ামের স্বীকৃলত েণয না কলরয়া কা ধর্ারা অেযািত রালখমে। 

(৩)  লে সালিসী ট্রাইেুযনামির লনকে ইিা সমন্তাষজ্নকিামে প্রতীয়োন িয় গ , োেী আোময়র জ্নয 

েযেস্থা গ্রিমণর গেমে োেীোর এেন অস্বািালেক ও অোজ্ধনীয় লেিম্ব কলরয়ামছন  ািার ফমি- 

(ক) লেমরামর্র নযা য সোর্ান সম্ভে না িওয়ার েত োস্তে ঝুুঁ লকর সৃটয িইয়ামছ ো িইোর সম্ভােনা 

গেখা লেয়ামছ; ো 

(খ) প্রলতপমের জ্নয গুরুতর েলতর কারণ িইয়ামছ ো েলতর সম্ভােনা গেখা লেয়ামছ- 

 

তািা িইমি সালিসী ট্রাইেুযনাি োেী খালরজ্ কলরয়া গরাময়োে প্রোন কলরমত পালরমে। 

(৪)  লে গকান পে, প ধাপ্ত কারণ েযতীত, এতেুমেমেয জ্ারীকৃত গনাটেেপ্রালপ্ত সমেও- 

(ক) গকান গেৌলখক শুনানীমত িাক্তজ্র িইমত ো প্রলতলনলর্ত্ব কলরমত েযথ ধ িয়; ো 

(খ) আেেযকীয় লিলখত সােয োলখি কলরমত ো লিলখত লনমেেন উপস্থাপমন েযথ ধ িয়, তািা িইমি 

সালিসী ট্রাইেুযনাি উি পমের অনুপলস্থলতমত ো, গেেেত, তািার পমে লিলখত সােয ো 

লনমেেন উপস্থাপন েযতীত কা ধর্ারা অেযািত রালখমত এোং উপস্থালপত সামেযর লিলিমত 

গরাময়োে প্রোন কলরমত পালরমে। 

 

(৫) গকান পে প ধাপ্ত কারণ প্রেে ধন েযতীত সালিসী ট্রাইেুযনামির গকান আমেে ো লনমেধে প্রলতপািমন 

েযথ ধ িইমি, উি ট্রাইেুযনাি অনুরূপ আমেে ো লনমেধে প্রলতপািমনর জ্নয উিার লেমেচনায় সেয়সীো 

লনলেধয কলরয়া আমেে প্রোন কলরমত পালরমে। 

(৬) গকান োেীোর জ্াোনত ো খরচার সাংস্থামনর িমেয সালিসী ট্রাইেুযনাি কতৃক প্রেি গকান আমেে ো 

লনমেধে পািমন েযথ ধ িইমি উি ট্রাইেুযনাি োেী খালরজ্ কলরয়া গরাময়োে প্রোন কলরমত পালরমে। 

(৭) এই র্ারার গকান উপ-র্ারায় উমেখ করা িয় নাই, সালিসী ট্রাইেুযনামির এেন গকান আমেে  লে গকান 

পে প্রলতপািমন েযথ ধ িয়, তািা িইমি উি ট্রাইেুযনাি - 

(ক) এই েমে ধ লনমেধে প্রোন কলরমত পালরমে গ , আমেমের লেষয়েস্ত লছি এেন অলিম াে ো 

উপাোমনর উপর অসেথ ধ পে লনিধর কলরমত পালরমে না; 

(খ) আমেে অোমনযর কারমণ উে্িভত পলরলস্থলত লেমেচনাক্রমে অসেথ ধ পমের স্বামথ ধর প্রলতকভ ি 

লসদ্ধান্ত গ্রিণ কলরমত পালরমে; 

(ে) উিার লনকে  থা থিামে উপস্থালপত উপাোমনর লিলিমত গরাময়োে প্রণয়মন অগ্রসর িইমত 

পালরমে; ো 
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(ঘ) আমেে অোমনযর পলরণলতমত খরমচর েযয় লেষময় উিার লেমেচনায় উপ ুি আমেে প্রোন 

কলরমত পালরমে। 

     

 

পলরনেদ-৭ 

যরান দাদ এবং কা ধ তারা পলরসমালপ্ত 

 

৩৬। লবনরানধর লবষ বস্তুনর্ আইননর প্রন াগ      

 (১) গকান লেমরামর্র লেষয়েস্তুর গেমে গকান আইন প্রম াজ্য িইমে েমে ধ পেেণ কতৃধক লনর্ ধালরত িইমি 

সালিসী ট্রাইেুযনাি সাংলিয আইমনর লের্ান অনুসামর উি লেমরার্ লনষ্পলি কলরমে: 

তমে েতধ থামক গ , সাংলিয গেমে পেেণ গ ই গেমের আইন ো আইনেত েযেস্থা লনর্ ধারণ কলরমে, গসই 

গেমের প্রচলিত আইমনর লিন্নতার গেমে শুরু্োে গেৌলিক আইনমক েঝুাইমে। 

(২) উপ-র্ারা (১) এর অর্ীন গকান গেমের আইন লনর্ ধারণ করা না িইমি সালিসী ট্রাইেুযনাি লেমেচনায়, 

লিন্নতার গেমে, গ  আইন উপ ুি লেমেলচত উি আইন প্রময়াে কলরমে। 

(৩) সালিসী ট্রাইেুযনাি চুক্তির েতধ অনু ায়ী সার্ারণ নযায় লেচামরর স্বামথ ধ সাংলিয লেষময় প্রথা,  লে থামক, 

লেমেচনায় আলনয়া লসদ্ধান্ত প্রোন কলরমে। 

    

৩৭। একালধক সালিসকারীর সমন্বন  গঠঠর্ সালিসী ট্রাইবযযনানির লসদ্ধান্ত গ্রহনণর পদ্ধলর্    

(১) পেেণ অনযিামে সম্মত না িইমি, একালর্ক সালিসকারী সেিময় েটঠত সালিসী ট্রাইেুযনামির লসদ্ধান্ত 

উিার সাংখযােলরষ্ঠ সেমসযর সেথ ধমন েিৃীত িইমে। 

(২) উপ-র্ারা (১) এ  ািা লকছুই থাকুক না গকন, পেেমণর দ্বারা অথো সালিসী ট্রাইেুযনামির সকি 

সেমসযর দ্বারা েেতাপ্রাপ্ত িইমি, পদ্ধলত সম্পলকধত সকি প্রমের সালিসী ট্রাইেুযনামির গচয়ারেযান 

লসদ্ধান্ত প্রোন কলরমেন। 

 

৩৮। সালিসী যরান দানদর নমযনা ও লবষ বস্তু      

(১) সালিসী ট্রাইেুযনামির গরাময়োে লিলখত এোং সালিসকারী ো সালিসকারীেণ কতৃধক স্বােলরত িইমত 

িইমে। 

(২) সালিসকারীর একালর্ক সালিসকারীর সেিময় েটঠত সালিসী ট্রাইেুযনামির গরাময়োমে সাংখযােলরষ্ঠ 

স্বাের প ধাপ্ত িইমে এোং গকান সালিসকারী স্বাের না কলরমি উিার কারণ গরাময়োমে উমেখ কলরমত 

িইমে। 
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(৩) সালিসী গরাময়োমের অনুকভ মি  ুক্তি প্রেে ধমনর প্রময়াজ্ন িইমে না েমে ধ পেেণ সম্মত িইমি অথো 

গরাময়োেটে র্ারা ২২ এর অর্ীন সম্মত েতধ অনু ায়ী প্রেি িইয়া থালকমি সালিসী গরাময়োমের অনুকভ মি 

 ুক্তি প্রেে ধন করার প্রময়াজ্ন িইমে না। 

(৪) র্ারা ২৬ অনুসামর লনর্ ধালরত েমত সালিসী গরাময়োমে সালিমসর তালরখ এোং স্থান উমেখ কলরমত িইমে 

এোং গরাময়োেটে উি স্থামন প্রেি িইয়ামছ েলিয়া েণয িইমে। 

(৫) গরাময়োে প্রেি িওয়ার পর সালিসী ট্রাইেুযনামির সালিসকারী ো সালিসকারীমের স্বাের সম্বলিত 

গরাময়োমের একটে অনুলিলপ প্রমতযক পেমক সরেরাি কলরমত িইমে। 

(৬) পেেমণর দ্বারা অনযিামে সােযস্ত না িইমি- 

(ক) সালিসী গরাময়োমে অথ ধ পলরমোমর্র লেষয় থালকমি পলরমোলর্তেয অমথ ধর সলিত, লেমরার্ 

উদ্ভে িইোর তালরখ িইমত গরাময়োে প্রোন কলরোর তালরখ প ধন্ত সেয়সীোর সম্পভণ ধ ো অাংমের 

জ্নয সালিস চুক্তিমত লনর্ ধালরত িামর ো, অনুরূপ িার না থালকমি, সালিসী ট্রাইেুযনাি কতৃধক 

লনর্ ধালরত িামর সুে  ুি করা  াইমে; এোং 

 

(খ) গরাময়োমে অনযিামে আমেে প্রেি না িইমি, গরাময়োে প্রেি িওয়ার তালরখ িইমত অথ ধ 

পলরমোমর্র তালরখ প ধন্ত সেয়কামির জ্নয সালিসী গরাময়োে দ্বারা গ  অথ ধ পলরমোমর্র জ্নয 

আমেে প্রোন করা িইমে উি অমথ ধর সলিত প্রচলিত েযাাংক িার অমপো ২% অলর্ক োৎসলরক 

িামর সুে প্রমেয় িইমে। 

 

েযাখযা।- এই উপ-র্ারার "েযাাংক িার" অমথ ধ োাংিামেে েযাাংক কতৃধক সেয় সেয় লনর্ ধালরত সমুের িারমক 

েুঝাইমে। 

(৭) পেেণ অনযিামে সম্মত না িইমি- 

(ক) সালিমসর খরচ সালিসী ট্রাইেুযনাি কতৃধক লনর্ ধালরত িইমে; এোং 

(খ) সালিসী ট্রাইেুযনাি গরাময়োমে- 

(অ) খরচ পাইমত অলর্কারী পমের নাে; 

(আ) খরচ প্রোনকারী পমের নাে; 

(ই) খরমচর পলরোণ অথো উি পলরোণ লনর্ ধারমণর পদ্ধলত; এোং 

(ঈ) খরচ প্রোন করার পদ্ধলত উমেখ কলরমে। 

 

েযাখযা।- এই উপ-র্ারার "সালিমসর খরচ" অমথ ধ সােীমের লফসি সালিমসর খরচালে, আইনেত লফ এোং 

খরচালে, সালিস তোরককারী গকান প্রলতষ্ঠামনর প্রোসলনক লফ এোং সালিসী কা ধর্ারা ও সালিসী গরাময়োে 

লেষময় েযলয়ত খরচালে সম্পলকধত  ুক্তিসাংেত খরচ অন্তিুধি িইমে। 
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৩৯। যরান দাদ চূড়ান্ত ও বাধযকর      

(১) গকান সালিস চুক্তির র্ারাোলিকতায় সালিসী ট্রাইেুযনাি কতৃধক প্রেি গরাময়োে চভড়ান্ত িইমে এোং উিা 

পেেণ এোং তািামের োর্যমে ো অর্ীমন োেীোর গ  গকান েযক্তির উপর োর্যকর িইমে। 

(২) উপ-র্ারা (১) এ  ািা লকছুই থাকুক না গকন, এই আইমনর লের্ান অনুসামর সালিসী গরাময়োমের 

লেরুমদ্ধ গকান েযক্তির আপলি উত্থাপমনর অলর্কার েুণ্ন িইমে না। 

    

৪০। যরান দানদর সংনিাধন, বযাখ্যা ইর্যালদ      

(১) পেেণ নতুন গকান সেয়সীো সম্পমকধ সম্মত না িইমি গরাময়োে প্রাপ্ত িওয়ার গচৌে লেমনর েমর্য- 

(ক) গকান এক পে, অপর পেমক গনাটেে প্রোন কলরয়া- 

(অ) সালিসী গরাময়োমে সাংঘটেত িওয়া েণনােত িুি গকান করলণক অথো 

েুদ্রােরজ্লনত ত্রুটে ো লেচুযলত অথো অনুরূপ প্রকৃলতর অনয গকান ত্রুটে সাংমোর্ন 

কলরমত; অথো 

(আ) গ মেমে গরাময়োমের লেিাজ্নম ােয অাংেলেমেষ এেন গকান লেষয় সম্পলকধত  ািা 

সালিমস গপ্রলরত িয় নাই এোং সালিমস গপ্রলরত লেষময়র উপর প্রেি লসদ্ধান্তমক উিা 

প্রিালেত কমর না গসইমেমে সালিসী গরাময়োে পলরোজ্ধন কলরমত, 

সালিসী ট্রাইেুযনািমক অনুমরার্ কলরমত পালরমে; 

(খ) পেেমণর েমর্য েততকয সামপমে, গকান এক পে অপর পেমক গনাটেে প্রোন কলরয়া গ  

গকান সালিসী গরাময়োমের অাংেলেমেমষর অথো গকান সুস্পয লেষময়র উপর েযাখযা প্রোন 

কলরমত সালিসী ট্রাইেুযনািমক অনুমরার্ কলরমত পালরমে। 

(২) সালিসী ট্রাইেুযনাি, উপ-র্ারা (১) এর অর্ীন প্রাপ্ত গকান অনুমরার্  থাথ ধ েমন কলরমি অনুমরার্ প্রালপ্তর 

গচৌে লেমনর েমর্য, ো সালিসী ট্রাইেুযনামির অনুমরামর্ পেেণ েীঘ ধতর সেয়সীোর েযাপামর সম্মত িইমি, 

উি েীঘ ধতর সেময়র েমর্য অনুরূপ সাংমোর্ন ো পলরোজ্ধন কলরমে ো, গেেেত, েযাখযা প্রোন কলরমে। 

(৩) সালিসী গরাময়োে প্রেি িওয়ার গচৌে লেমনর েমর্য সালিসী ট্রাইেুযনাি উপ-র্ারা (১) এর েফা (ক) গত 

উলেলখত গ  গকান েণনােত, করলণক ো েদু্রােরজ্লনত ত্রুটে-লেচুযলত ো অনুরূপ অনয গকান ত্রুটে 

সাংমোর্ন কলরমত পালরমে। 

(৪) এই র্ারার অর্ীন গকান সাংমোর্ন, পলরোজ্ধন ো গেেেত, েযাখযা সালিসী গরাময়োমের অাংে িইমে। 

(৫) পেেণ লিন্নিামে সম্মত না িইমি, গকান পে, অপর পেমক গনাটেে প্রোন কলরয়া, সালিসী 

কা ধর্ারায় উপস্থালপত িইয়ামছ অথচ গরাময়োমে অন্তিুধি িয় নাই এেন গকান োেী সম্পমকধ অলতলরি 

সালিসী গরাময়োে প্রোন কলরমত, সালিসী গরাময়োে প্রালপ্তর গচৌে লেমনর েমর্য সালিসী ট্রাইেুযনািমক 

অনুমরার্ কলরমত পালরমে। 

(৬) সালিসী ট্রাইেুযনাি, উপ-র্ারা (৫) এর অর্ীন প্রাপ্ত অনুমরার্  থাথ ধ েমন কলরমি, অনুমরার্ প্রালপ্তর ষাে 

লেমনর েমর্য অলতলরি গরাময়োে প্রোন কলরমত পালরমে। 
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(৭) এই র্ারার অর্ীমন গকান সালিসী গরাময়োে অথো অলতলরি সালিসী গরাময়োে এর সাংমোর্ন, 

পলরোজ্ধন ো েযাখযার গেমে র্ারা ৩৮ এোং ৩৯ এর লের্ানসেভি প্রম াজ্য িইমে। 

৪১। কা তধারার সমালপ্ত      

(১) চভড়ান্ত সালিসী গরাময়োে অথো উপ-র্ারা (২) এর অর্ীমন প্রেি আমেমের োর্যমে সালিসী কা ধর্ারার 

সোলপ্ত ঘটেমে। 

(২) সালিসী ট্রাইেুযনাি সালিসী কা ধক্রমের সোলপ্তর আমেে প্রোন কলরমে,  লে- 

(ক) োেীোর তািার োেী প্রতযািার কমর এোং  লে না, উিরূমপ সোলপ্তর লেরুমদ্ধ প্রলতপে 

আপলি উত্থাপন কমর এোং লেমরামর্র লেষয় চভড়ান্ত লনষ্পলিমত প্রলতপমের বের্ স্বাথ ধ আমছ েমে ধ 

সালিসী ট্রাইেুযনাি কতৃধক স্বীকৃত িয়; 

(খ) পেেণ কা ধর্ারা সোলপ্তমত সম্মত িয়; ো 

(ে) গকান কারমণ কা ধক্রমের অলেরাে অনুেলৃি অপ্রময়াজ্নীয় অথো অসম্ভে িইয়া পমড়। 

(৩) র্ারা ৪০ এর লের্ান সামপমে সালিসী ট্রাইেুযনামির কতৃধত্ব সালিসী কা ধর্ারার সোলপ্তর সামথ সামথ 

সোপ্ত িইমে। 

     

     

পলরনেদ-৮ 

সালিসী যরান দানদর লবরুনদ্ধ বযবস্থা 

 

৪২। সালিসী যরান দাদ বালর্নির আনবদন      

(১) গকান পে কতৃধক সালিসী গরাময়োে প্রালপ্তর ষাে লেমনর েমর্য োলখিকৃত আমেেমনর লিলিমত 

আোিত আন্তজ্ধালতক োলণক্তজ্যক সালিমস প্রেি গরাময়োে েযতীত এই আইমনর অর্ীন প্রেি গকান 

সালিসী গরাময়োে োলতি কলরমত পালরমে। 

(২) গকান পে কতৃধক সালিসী গরাময়োে প্রালপ্তর ষাে লেমনর েমর্য োলখিকৃত আমেেমনর লিলিমত 

িাইমকােধ লেিাে োাংিামেমে অনুটষ্ঠত আন্তজ্ধালতক োলণক্তজ্যক সালিমস প্রেি গকান সালিসী গরাময়োে 

োলতি কলরমত পালরমে। 

 

৪৩। সালিসী যরান দাদ বালর্নির কারণসমূহ      

 (১) গকান সালিসী গরাময়োে োলতি করা  াইমত পামর,  লে- 

(ক) গকান পে আমেেন োলখি কলরয়া এই েমে ধ প্রোণ উপস্থাপন কমর গ - 
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(অ) সালিসী চুক্তির গকান এক পমের গকানরূপ অেেতা লছি; 

(আ) গ  আইমনর অর্ীন পেেণ সালিস চুক্তি কলরয়ামছ গসই আইনটে বের্ আইন নমি; 

(ই) আমেেনকারী পেমক সালিসকারী লনময়াে ো সালিসী কা ধর্ারা সম্পমকধ  থা থ 

গনাটেে প্রোন করা িয় নাই অথো উি পে তািার োেিা উপস্থাপন কলরমত অনয গকান 

 ুক্তিসাংেত কারমণ অেে িইয়ালছি; 

(ঈ) সালিসী গরাময়োে এেন গকান লেমরার্ীয় লেষয় সম্পলকধত  ািা সালিমস গপ্রলরত 

লেষময়র উমেমেয ো েতধ েলিিভ ধত ো উিামত এেন লসদ্ধান্ত রলিয়ামছ  ািা সালিমস গপ্রলরত 

লেষময়র পলরলর্ েলিিভ ধত: 

তমে েতধ থামক গ ,  লে সালিমস গপ্রলরত িয় নাই এইরূপ লেষয়মক সালিমস গপ্রলরত 

িইয়ামছ এইরূপ লেষয় িইমত পথৃক করা সম্ভে িয় তািা িইমি সালিমস গপ্রলরত না িওয়া 

লেষময়র উপর লসদ্ধান্ত সম্পলকধত অাংে োলতি করা  াইমত পামর; 

(উ) সালিসী ট্রাইেুযনামির েঠন ো সালিসী পদ্ধলত পেেমণর চুক্তির সলিত সাংেলতপভণ ধ 

লছি না অথো এইরূপ চুক্তির অেতধোমন এই আইমনর লের্ানােিীর সলিত সাংেলতপভণ ধ 

নয়; 

(খ) আোিত লকাংো গেেেত, িাইমকােধ লেিাে এই েমে ধ সন্তুয িয় গ - 

(অ) লেমরামর্র লেষয়েস্তু োাংিামেমে প্রচলিত আইন অনুসামর সালিমসর োর্যমে 

লনষ্পলিম ােয নমি; 

(আ) সালিসী গরাময়োে েৃেযতঃ োাংিামেমে প্রচলিত গকান আইমনর পলরপন্থী; 

(ই) সালিসী গরাময়োে োাংিামেমের জ্ননীলতর পলরপন্থী; অথো 

(ঈ) সালিসী গরাময়োে তঞ্চকতা ো েুনীলত দ্বারা প্রমরালচত ো প্রিাোলিত। 

 

(২) গকান পে গরাময়োে োলতি করার জ্নয আমেেন োলখি কলরমি আমেেন লনষ্পলি না িওয়া প ধন্ত 

আোিত ো গেেেত, িাইমকােধ লেিাে গরাময়োমের অর্ীমন প্রমেয় গকান অথ ধ,  লে থামক, আোিমত ো 

গেেেত িাইমকােধ লেিামে নেমে অথো অনয গকানিামে জ্াোনত লিসামে জ্ো কলরোর জ্নয উি 

পেমক আমেে কলরমত পালরমে। 

 

েযাখযা।- এই র্ারায় "আোিত" অমথ ধ গ  আোিমতর অলর্মেমের স্থানীয় সীোর লিতমর সালিসী 

গরাময়োেটে চভড়ান্তিামে প্রেি ও স্বােলরত িইয়ামছ উি আোিতমক েুঝাইমে। 
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পলরনেদ-৯ 

সালিসী যরান দানদর প্রন াগ 

 

৪৪। সালিসী যরান দানদর প্রন াগ      

র্ারা ৪২ এর অর্ীন সালিসী গরাময়োে োলতি করার আমেেন োলখমির সেয়সীো উিীণ ধ িইমি অথো 

অনুরূপ আমেেন অগ্রািয িইমি, গেওয়ানী কা ধলেলর্র অর্ীন আোিত কতৃধক গকান সালিসী গরাময়োে 

এেনিামে প্রময়াে করা িইমে গ ন উিা ঐ আোিমতরই লডক্তক্র। 

 

েযাখযা।- এই র্ারার "আোিত" অমথ ধ এই আোিমতর অলর্মেমের স্থানীয় সীোর লিতমর সালিসী 

গরাময়োেটে চভড়ান্তিামে প্রেি ও স্বােলরত িইয়ামছ উি আোিতমক েুঝাইমে। 

     

 

পলরনেদ-১০ 

কলর্প  লবনদিী সালিসী যরান দানদর স্বীকত লর্ ও বাস্তবা ন 

==== 

 

৪৫। লেমেেী সালিসী গরাময়োমের স্বীকৃলত এোং োস্তোয়ন      

(১) আপাততঃ েিেৎ অনয গকান আইমন  ািা লকছুই থাকুক না গকন, র্ারা ৪৬ এর লের্ানােিী সামপমে- 

(ক) গ  সকি েযক্তি সম্পমকধ গকান লেমেেী সালিসী গরাময়োে প্রেি িইয়ামছ তািামের উপর উিা 

োর্যকর িইমে এোং তোনুসামর ঐ সকি েযক্তি োাংিামেমে গকান আইনেত কা ধর্ারার জ্োে 

প্রলতেণন (set off) ো অনয গকান উমেমেয উিার উপর লনিধর কলরমত পালরমে; 

(খ) গকান পে কতৃধক োলখিকৃত আমেেমনর লিলিমত গকান লেমেেী সালিসী গরাময়োে আোিত 

কতৃধক গেওয়ানী কা ধলেলর্র লের্ান অনুসামর আোিমতর লডক্তক্র গ িামে কা ধকর করা িয় গসিামে 

কা ধকর িইমে। 

(২) গকান লেমেেী সালিসী গরাময়োে কা ধকর করার জ্নয োলখিকৃত আমেেমনর সলিত লনমম্নাি 

লেষয়সেভি সাং ুি কলরমত িইমে,  থা:- 

(ক) েভি সালিসী গরাময়োে অথো গ  গেমে প্রেি িইয়ামছ গসই গেমের আইন অনুসামর 

 থা থিামে প্রোণীকৃত উিার অনুলিলপ; 

(খ) েভি সালিস চুক্তি অথো উিার প্রতযালয়ত অনুলিলপ; এোং 

(ে) এইরূপ সােয  ািা গরাময়োেটে লেমেেী গরাময়োে েমে ধ প্রোমণর লনলেি আেেযক। 
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(৩) উপ-র্ারা (২) এর অর্ীন োলখিতেয গরাময়োে ো চুক্তিপে  লে ইাংমরজ্ী ো োাংিা লিন্ন অনয গকান 

িাষায় িইয়া থামক, তািা িইমি উপ-র্ারা (১) এর অর্ীন আমেেনকারী গ  গেমের নােলরক গসই গেমের 

কভ েতনলতক ো কনসুযিার প্রলতলনলর্ কতৃধক শুদ্ধ েমে ধ প্রতযালয়ত অথো োাংিামেমে েিেৎ আইন অনু ায়ী 

প ধাপ্ত লেমেলচত িইমত পামর এইরূপ অনয গকানিামে শুদ্ধ েমে ধ প্রতযালয়ত আকামর ইাংমরজ্ী িাষায় উিার 

একটে অনুোে উি উপ-র্ারার অর্ীন োলখিীয় আমেেমনর সলিত সাং ুি কলরমত িইমে। 

 

েযাখযা।- এই র্ারার উমেেয পভরণকমল্প "আোিত" অমথ ধ ঢাকা গজ্িার অলর্মেে প্রময়ােকারী 

গজ্িাজ্মজ্র আোিতমক েুঝাইমে। 

    

৪৬। লবনদিী সালিসী যরান দাদ বাস্তবা ন অস্বীকত লর্র কারণসমূহ      

 (১) গকেিোে লনমম্নাি কারমণ লেমেেী সালিসী গরাময়োে কা ধকর কলরমত অস্বীকার করা  াইমত পামর, 

 থা:- 

(ক) গ  পমের লেরুমদ্ধ উিা প্রময়াে করা িয় গসই পে  লে গ  আোিমত উিা কা ধকর করার 

োেী করা িয় গসই আোিমত এই েমে ধ প্রোণ উপস্থাপন কমর গ - 

(অ) সালিস চুক্তির গকান এক পমের গকানরূপ অেেতা লছি; 

(আ) গ  আইমনর অর্ীন পেেণ সালিস চুক্তি কলরয়ামছ গসই আইনটে বের্ আইন নমি; 

(ই) আমেেনকারী সালিসকারী লনময়াে ো সালিসী কা ধর্ারা সম্পমকধ  থা থ গনাটেে প্রোন 

করা িয় নাই, অথো উি পে তািার োেিা উপস্থাপন কলরমত ো অনয গকান 

 ুক্তিসাংেত কারমণ অেে িইয়ালছি; ো 

(ঈ) সাংলিয লেমেেী সালিসী গরাময়োে এেন গকান লেমরার্ীয় লেষয় লনষ্পলি কলরয়ামছ  ািা 

সালিসী গপ্রলরত লেষয় েলিিভ ধত লছি: 

তমে েতধ থামক গ , সালিমস গপ্রলরত লেষময়র উপর প্রেি লসদ্ধামন্ত  লে সালিমস গপ্রলরত 

িয় নাই এেন লেষয় িইমত পথৃক করা সম্ভে িয় তা িইমি সালিমস গপ্রলরত ঐরূপ লেষময়র 

উপর প্রেি লসদ্ধান্ত সম্বলিত লেমেেী গরাময়োে আাংলেকিামে স্বীকৃলত প্রোন ও োস্তোয়ন 

করা  াইমে; অথো 

(উ) সালিসী ট্রাইেুযনামির েঠন ো সালিসী পদ্ধলত পেেমণর চুক্তির সলিত সাংেলতপভণ ধ 

লছি না অথো এইরূপ চুক্তির অেতধোমন গ  গেমে সালিস অনুটষ্ঠত িইয়ামছ গসই গেমের 

আইমনর সলিত সাংেলতপভণ ধ লছি না; অথো 

(ঊ) সালিসী গরাময়োে এখনও পেেমণর উপর োর্যকর িয় নাই, অথো গ  গেমে ো গ  

গেমের আইমনর অর্ীমন গরাময়োে প্রেি িইয়ালছি উিার গকান বের্ কতৃপে কতৃধক 

উি গরাময়োে োলতি ো স্থলেত করা িইয়ামছ; অথো 
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(খ) গ  আোিমত লেমেেী সালিসী গরাময়োে কা ধকর করার োেী করা িইয়ামছ উি আোিমতর 

েমত- 

(অ) লেমরামর্র লেষয়েস্তু োাংিামেমে প্রচলিত আইন অনুসামর সালিমসর োর্যমে 

লনষ্পলিম ােয নমি; অথো 

(আ) লেমেেী সালিসী গরাময়োেটে কা ধকর করা োাংিামেমের জ্ননীলতর পলরপন্থী িইমে। 

 

(২)  লে উপ-র্ারা (১) এর েফা (ক) এর উপ-েফা (উ) এ উলেলখত উপ ুি কতৃধপমের লনকে লেমেেী 

সালিসী গরাময়োে োলতি ো স্থলেত করার জ্নয আমেেন োময়র করা িইয়া থামক, তািা িইমি গ  

আোিমত লেমেেী সালিসী গরাময়োে কা ধকর করার োেী করা িয়, উি আোিত, উপ ুি েমন কলরমি 

গরাময়োে কা ধকর করার লসদ্ধান্ত স্থলেত কলরমত পালরমে এোং গরাময়োে কা ধকর করার োেীকারীর 

আমেেমনর লিলিমত অপর পেমক উপ ুি জ্াোনত প্রোমনর আমেে লেমত পালরমে। 

    

৪৭। লনলদতষ্ট রাষ্ট্র য াষণার জ্নয সরকানরর িমর্া      

এই পলরমেমের উমেেয পভরণকমল্প, সরকার, সরকারী গেমজ্মে প্রজ্ঞাপন দ্বারা গকান রােমক লনলেধয রাে 

লিসামে লচলিত কলরয়া গঘাষণা লেমত পালরমে। 

     

 

পলরনেদ-১১ 

আপীি 

 

৪৮। আপীি      

আোিত কতৃধক প্রেি লনম্নেলণ ধত আমেেসেভি িইমত িাইমকােধ লেিামে আপীি োময়র করা  াইমে,  থা:- 

(ক) র্ারা ৪২ এর উপ-র্ারা (১) এর অর্ীন সালিসী গরাময়োে োলতি লকাংো োলতি কলরমত 

অস্বীকৃলত; 

(খ) র্ারা ৪৪ এর অর্ীন সালিসী গরাময়োে োস্তোয়ন কলরমত অস্বীকৃলত; 

(ে) র্ারা ৪৫ এর অর্ীন গকান লেমেেী সালিসী গরাময়োে এর স্বীকৃলত ো োস্তোয়ন কলরমত 

অস্বীকৃলত। 
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পলরনেদ-১২ 

লবলবধ 

 

৪৯। খ্রচ, ইর্যালদর জ্মাকরণ      

 (১) সালিসী ট্রাইেুযনাি উিার লনকে োলখিকৃত গকান োেীর সাংমিষ র্ারা ৩৮ এর উপ-র্ারা (৭) এর 

উলেলখত খরচ লিসামে েযয় িইমত পামর এেন অমথ ধর পলরোণ আোে জ্োর জ্নয লনর্ ধারণ কলরমত 

পালরমে: 

তমে েতধ থামক গ , গ ইমেমে োেী ছাড়াও পাল্টা োেী সালিসী ট্রাইেুযনামি োলখি করা িয় গসইমেমে 

সালিসী ট্রাইেুযনাি উিরূপ োেী এোং পাল্টা োেী সাংমিমষ েযলয়তেয জ্োর লিন্ন লিন্ন পলরোণ লনর্ ধারণ 

কলরমত পালরমে। 

(২) উপ-র্ারা (১) এ উলেলখত জ্োর অথ ধ পেেণ কতৃধক সোন অাংমে পলরমোলর্তেয িইমে: 

তমে েতধ থামক গ , গকান এক পে উিার অাংে জ্ো কলরমত অসেথ ধ িইমি, অপর পে গসই অাংে জ্ো 

কলরমত পালরমে: 

আমরা েতধ থামক গ , অপর পেও  লে উপলরলেলখত োেী ো পাল্টা োেী সম্পলকধত অাংে জ্ো না কমর 

তািা িইমি সালিসী ট্রাইেুযনাি সালিসী কা ধর্ারার সোলপ্ত গঘাষণা কলরমত পালরমে অথো পেেণমক 

গরাময়োে প্রোন কলরমত অস্বীকার কলরমত পালরমে। 

(৩) সালিসী কা ধর্ারার সোলপ্ত িওয়ার পর সালিসী ট্রাইেুযনাি জ্ো সম্পমকধ একটে লিসাে পেেণমক 

সরেরাি কলরমে এোং অেযলয়ত অথ ধ, পেমক ো গেেেত, পেেণমক গফরত প্রোন কলরমে। 

    

৫০। সালিসকারীর পালরশ্রলেক ও খরচ সম্পমকধ লেমরার্      

(১)  লে গকান সালিসী ট্রাইেযুনাি তে্কতৃ ধক োেীকৃত খরচ পলরমোর্ েযতীত উিার গরাময়োে প্রোন 

কলরমত অস্বীকার কমর, তািা িইমি আোিত এতেমুেমেয গকান পে কতৃধক গপেকৃত আমেেমনর 

লিলিমত আমেে প্রোন কলরমত পালরমে গ - 

(ক) উি পে সালিসী ট্রাইেুযনাি োেীকৃত খরমচর অথ ধ আোিত জ্ো কলরমি, সাংলিয ট্রাইেুযনাি 

সালিসী গরাময়োে প্রোন কলরমে; এোং 

(খ) আোিমতর লেমেচনায় প্রময়াজ্নীয় তেমন্তর পর জ্োকৃত োকা িইমত  ুক্তিসাংেত খরমচর 

োকা লিসামে সালিসী ট্রাইেুযনািমক প্রোমনর পর উে্েিৃ,  লে থামক, উি পেমক গফরত প্রোন 

করা িইমে। 

(২) উপ-র্ারা (১) এর অর্ীন গ  গকান পে আমেেন কলরমত পালরমে  লে তািার সলিত সালিসী 

ট্রাইেুযনামির লিলখত চুক্তি দ্বারা োেীকৃত লফ লনর্ ধালরত িইয়া না থামক এোং এইরূপ গ  গকান আমেেমনর 

লেষময় সালিসী ট্রাইেুযনামির আোিমত িাক্তজ্র িওয়ার এোং েিেয গপে কলরোর অলর্কার থালকমে। 
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(৩) গ  গেমে সালিমসর খরচ সম্পমকধ লেতকধ উত্থালপত িয় এোং উিরূপ খরচ সম্পমকধ সালিসী 

গরাময়োে প ধাপ্ত লের্ান অন্তিুধি না থামক, গস গেমে আোিত সালিমসর খরচ সম্পমকধ উিার লেমেচনায় 

সাংেত গ  গকান আমেে প্রোন কলরমত পালরমে। 

(৪) উপ-র্ারা (১) এর লের্ানােিী এোং সালিসী চুক্তির লিন্নতর েতধ,  লে থামক, সামপমে সালিসী গরাময়োমে 

সালিমসর অনাোয়ী গকান খরচ আোয় সাংক্রান্ত লেষময় সালিসী ট্রাইেুযনামির অগ্রস্বত্ব (lien) থালকমে। 

 

৫১। যকান পনির মতরু্যজ্লনর্ কারনণ সালিস চুক্তি দা মযি ন       

 (১) পেেণ লিন্নিামে সম্মত না িইমি- 

(ক) গকান পমের েৃতুযজ্লনত কারমণ গকান সালিস চুক্তি োয়েুি (discharge) িইমে না এোং 

গেেেত, েৃমতর আইনানুে প্রলতলনলর্ দ্বারা ো উি প্রলতলনলর্র লেরুমদ্ধ েিেৎম ােয িইমে; 

(খ) গ  পমের দ্বারা সালিসকারী লন ুি িইয়ামছ গসই পমের েৃতুযর কারমণ সাংলিয সালিসকারীর 

কতৃধত্ব েুন্ন িইমে না। 

(২) এই র্ারার গকান লকছুই গকান েযক্তির েতুৃযর োর্যমে তািার অলর্কার গিাপ পাওয়া সাংক্রান্ত প্রচলিত 

অনযানয আইমনর লের্ানমক েুন্ন কলরমে না। 

     

৫২। যদউলি ানের যিনে লবধান      

 (১) গেউলিয়া আইন এর অর্ীন গেউলিয়া গঘালষত গকান েযক্তি  লে এেন গকান চুক্তিমত পে থামকন 

 ািামত এই েমে ধ েতধ থামক গ , উি চুক্তি িইমত উে্িভত ো উি সাংমিমষ গ  গকান লেমরার্ সালিমস 

গপ্রলরত িইমে, তািা িইমি উি আইমনর অর্ীন লন িু লরলসিার  লে উি চুক্তি গ্রিণ (adopt) কমরন, 

গসইমেমে অনুরূপ েতধ  তেভর উি লেমরামর্র সলিত সাংলিয ততেভর উি লরলসিার দ্বারা ো লরলসিামরর 

লেরুমদ্ধ তািার দ্বারা ো তািার লেরুমদ্ধ প্রম াজ্য িইমে। 

(২) গ ইমেমে গেউলিয়া আইন এর অর্ীন গেউলিয়া গঘালষত গকান েযক্তি গেউলিয়া কা ধর্ারা শুরু িইোর 

পভমে ধই গকান সালিস চুক্তিমত পে িইয়া থামকন এোং উি চুক্তি সম্পলকধত গকান লেষময়  লে গেউলিয়া 

কা ধর্ারা সম্পমকধ ো উি কা ধর্ারার উমেমেয সােযস্ত িওয়া আেেযক িয়- 

(ক) তািা িইমি লেষয়টেমত উপ-র্ারা (১) এর লের্ান প্রম াজ্য না িওয়ার গেমে উি আইন এর 

অর্ীন অনয গকান পে অথো লন ুি লরলসিার এখলতয়ারসম্পন্ন গেউলিয়া আোিমত চিোন 

গেউলিয়া কা ধর্ারায় আমেেন কলরয়া এইেমে ধ আমেমের জ্নয আমেেন কলরমত পালরমে গ ন 

লেমরার্ীয় প্রেটে সালিস চুক্তি অনু ায়ী সালিমস গপ্ররণ করা িয়; এোং 

(খ) গেউলিয়া আোিত, এইরূপ গেমে লেষয়টের সাংলিয পালরপালব ধকতা লেমেচনায়  লে এইরূপ 

অলিেত গপাষণ কমর গ , লেষয়টে সালিমসর োর্যমে সােযস্ত িওয়া প্রময়াজ্ন, তািা িইমি উিরূপ 

আমেে প্রোন কলরমত পালরমে। 
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েযাখযা।- এই র্ারায় "গেউলিয়া আইন" অথ ধ গেউলিয়া লেষয়ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সমনর ১০ নাং 

আইন) এোং "লরলসিার" অথ ধ গেউলিয়া আইমনর র্ারা ২ এর েফা (৪) এর েযাখযাত লরলসিারমক 

েুঝাইমে। 

    

৫৩। অলধনিে      

এই আইন ো আপাততঃ েিেৎ অনয গকান আইমন  ািা লকছুই থাকুক না গকন, গ ইমেমে এই আইমনর 

অর্ীন গকান সালিস চুক্তি সম্পমকধ গকান আোিমত গকান আমেেন করা িয়, গসইমেমে- 

(ক) গকেিোে উি আোিমতরই উি সালিসী কা ধর্ারার উপর অলর্মেে থালকমে; এোং 

(খ) উি চুক্তি ও সালিসী কা ধর্ারা িইমত পরেতীমত উে্িভত সকি কা ধর্ারা গকেিোে উি আোিমতই 

োময়র করা  াইমে, অনয গকান আোিমত োময়র করা  াইমে না। 

 

৫৪। সালিস এর লবধান সম্বলির্ আইননর যিনে এই আইননর প্রন াগ      

এই আইমনর গকান লকছুই Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) ো সালিমসর জ্নয 

লেমেষ লের্ান সম্বলিত অনয গকান আইমনর অর্ীন সালিমসর গেমে প্রম াজ্য িইমে না। 

  

৫৫। র্ামালদ      

 (১) এই আইমনর লের্ানােিী সামপমে তাোলে আইন আোিমতর কা ধ-র্ারার গেমে গ িামে প্রম াজ্য িয় 

একইিামে এই আইমনর অর্ীন সালিমসর গেমেও প্রম াজ্য িইমে। 

(২) এই র্ারা এোং তাোলে আইমনর উমেেয পভরণকমল্প গকান সালিস র্ারা ২৭ এ উলেলখত তালরমখ শুরু 

িইয়ামছ েলিয়া েণয িইমে। 

(৩) গ ইমেমে িলেষযমত উে্িভত গকান লেমরার্ সালিমস গপ্ররণ করার িমেয সালিস চুক্তিমত এইরূপ 

সাংস্থান করা িয় গ , গকান োেী চুক্তিমত লনর্ ধালরত সেয়সীোর েমর্য োলরত িইমে  লে চুক্তিমত লনর্ ধালরত 

সেয়সীোর েমর্য সালিসী কা ধর্ারা শুরু করার িমেয গকান পেমেপ েিৃীত না িয় গসইমেমে আোিত 

উিার লেমেচনায় নযায় লেচামরর স্বামথ ধ উপ ুি েতধ আমরাপ করা সামপমে সেয়সীো  ুক্তিসাংেতিামে 

েলর্ ধত কলরমত পালরমে। 

(৪) গ ইমেমে আোিত গকান সালিসী গরাময়োে োলতমির আমেে কলরয়া থামক, গসইমেমে সালিস শুরু 

িওয়ার তালরখ িইমত আোিত কতৃধক আমেে প্রেি িওয়ার তালরমখর ের্যেতী সেয় তাোলে আইন 

অনুসামর েণনা েলিিভত ধ থালকমে। 

 

৫৬। ইংনরজ্ীনর্ অনযলদর্ পাঠ প্রকাি      

এই আইন প্রেতধমনর পর সরকার, সরকারী গেমজ্মে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইমনর ইাংমরজ্ীমত অনুলেত 

একটে প্রোণীকৃত পাঠ প্রকাে কলরমে,  ািা এই আইমনর প্রোণীকৃত ইাংমরজ্ী পাঠ (Authentic English 

Text) নামে অলিলিত িইমে: 
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তমে েতধ থামক গ , এই আইন ও উি ইাংমরজ্ী পামঠর েমর্য লেমরামর্র গেমে এই আইন প্রার্ানয পাইমে। 

     

     

পলরনেদ-১৩ 

সম্পূরক লবধানাবিী 

 

৫৭। সরকানরর লবলধ প্রণ ননর িমর্া      

র্ারা ৫৮ এর লের্ান সামপমে, সরকার, এই আইমনর উমেেয পভরণকমল্প সরকারী গেমজ্মে প্রজ্ঞাপমনর 

দ্বারা, লেলর্ প্রণয়ন কলরমত পালরমে। 

     

৫৮। কলর্প  যিনে সযলপ্রম যকানর্তর লবলধ প্রণ ননর িমর্া      

সুপ্রীে গকােধ, রােপলতর অনুমোেনক্রমে, িাইমকােধ লেিাে ো আোিমতর কা ধর্ারা লনয়ন্ত্রমণর জ্নয এই 

আইমনর সলিত সােঞ্জসযপভণ ধ লেলর্ প্রণয়ন কলরমত পালরমে। 

 

পলরনেদ-১৪ 

রলহর্করণ ও যহফাজ্র্ 

 

৫৯। রলহর্করণ ও যহফাজ্র্      

 (১) The Arbitration (Protocol and convention) Act, 1937, The Arbitration Act, 1940, অতঃপর উি 

Acts েলিয়া উলেলখত, এতদ্বারা রলিত করা িইি। 

 

(২) অনুরূপ রলিতকরণ সমেও পেেণ লিন্নিামে সম্মত না িইমি, উপ-র্ারা (১) এ উলেলখত Acts এর 

লের্ানােিী, এই আইন েিেৎ িওয়ার পভমে ধ শুরু িওয়া সালিসী কা ধর্ারার গেমে এেনিামে প্রম াজ্য 

িইমে গ ন এই আইন প্রণীত িয় নাই। 


