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িনয�াতন এবং �হফাজেত মৃত� � (িনবারণ) আইন, ২০১৩

( ২০১৩ সেনর ৫০ নং আইন )
	 [২৭ অে�াবর, ২০১৩ ]
	 	 	
     

িনয�াতন এবং অন�ান� িন�� র, অমানিবক অথবা অময�াদাকর আচরণ অথবা শাি�র িবর�ে�
জািতসংঘ সনেদর কায�কািরতা �দােনর লে�� �ণীত আইন

	
�যেহত�  ১৯৮৪ সােলর ১০ িডেস�র িনউইয়েক�  িনয�াতন এবং অন�ান� িন�� র, অমানিবক, লা�নাকর ব�বহার
অথবা দ�িবেরাধী এক� সনদ �া�িরত হইয়ােছ; এবং

�যেহত�  ১৯৯৮ সােলর ৫ অে�াবর �া�িরত দিলেলর মাধ�েম উ� সনেদ বাংলােদশও অংশীদার হইয়ােছ;
এবং

�যেহত�  গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধােনর ৩৫(৫) অনুে�দ িনয�াতন এবং িন�� র, অমানিবক, লা�নাকর
ব�বহার ও দ� �মৗিলকভােব িনিষ� কিরয়ােছ; এবং

�যেহত�  জািতসংঘ সনেদর ২(১) ও ৪ অনুে�দ িনয�াতন, িন�� র, অমানিবক ও লা�নাকর ব�বহার ও দ�
অপরাধ িহসােব িবেবচনা কিরয়া িনজ িনজ �দেশ আইন �ণয়েনর দািব কের; এবং 

�যেহত�  বাংলােদেশ উপিরউ� সনেদ ব�ণ�ত অ�ীকারসমূেহর কায�কািরতা �দােন আইনী িবধান �ণয়ন করা
সমীচীন ও �েয়াজনীয়;

�সেহত�  এতদ্ �ারা িন�র�প আইন করা হইল:—

	 	
	
সংি��
িশেরানাম ও
�বত�ন

 

১। (১) এই আইন িনয�াতন এবং �হফাজেত মৃত� � (িনবারণ) আইন, ২০১৩ নােম
অিভিহত হইেব।

(২) ইহা অিবলে� কায�কর হইেব।
	 	
	 	
	
সং�া   ২। িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী �কান িকছ�  না থািকেল, এই আইেন—

(১) ‘অিভেযাগকারী’ অথ� এই আইেনর অধীেন �কান অিভেযাগ উ�াপনকারী �কান
ব�ি�। 

(২) ‘সনদ’ অথ� ১৯৮৪ সােলর ১০ িডেস�র িনউইয়েক�  �া�িরত িনয�াতন এবং
অন�ান� িন�� র, অমানিবক, লা�নাকর ব�বহার অথবা দ�িবেরাধী সনদ।

(৩) ‘সরকাির কম�কত� া’ অথ� �জাতে�র �বতনভ�� �কান কম�কত� া বা কম�চারী।

(৪) ‘আইন �েয়াগকারী সং�া’ অথ� পুিলশ, র	�ািপড অ�াকশন ব�াটািলয়ন, বড� ার গাড�
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বাংলােদশ, কা�মস, ইিমে�শন, অপরাধ তদ� িবভাগ (িসআইিড), িবেশষ শাখা,
�গােয়�া শাখা, আনসার িভিডিপ ও �কা�গাড� সহ �দেশ আইন �েয়াগ ও বলবৎকারী
সরকাির �কান সং�া।

(৫) ‘সশ� বািহনী’ অথ� �সনা, �নৗ ও িবমান বািহনী অথবা অপর �কােনা রা�য়
ইউিনট যাহা বাংলােদশ �িতর�ার জন� গ�ত।

(৬) ‘িনয�াতন’ অথ� ক� হয় এমন ধরেনর শারীিরক ও মানিসক িনয�াতন; এতদ্ ব�তীত
—

(ক) �কােনা ব�ি� বা অপর �কােনা ব�ি�র িনকট হইেত তথ� অথবা �ীকােরাি�
আদােয়;

(খ) সে�হভাজন অথবা অপরাধী �কােনা ব�ি�েক শাি� �দােন;

(গ) �কােনা ব�ি� অথবা তাহার মাধ�েম অপর �কান ব�ি�েক ভয়ভীিত �দখােনা;

(ঘ) �বষেম�র িভি�েত কােরা �েরাচনা বা উ�ািন, কােরা স�িত�েম অথবা িনজ
�মতাবেল �কােনা সরকাির কম�কত� া অথবা সরকাির �মতাবেল—

এইর�প কম�সাধনও িনয�াতন িহসােব গণ� হইেব।

(৭) ‘�হফাজেত মৃত� �’ অথ� সরকাির �কােনা কম�কত� ার �হফাজেত �কােনা ব�ি�র মৃত� �;
ইহাছাড়াও �হফাজেত মৃত� � বিলেত অৈবধ আটকােদশ, আইন �েয়াগকারী সং�া কত� � ক
���ারকােল �কােনা ব�ি�র মৃত� �েকও িনেদ� শ কিরেব; �কােনা মামলায় সা�ী হউক বা
না হউক িজ�াসাবাদকােল মৃত� �ও �হফাজেত মৃত� �র অ�ভ� � � হইেব।

(৮) ‘�িত�� অথবা সং�ু� ব�ি�’ অথ� ঐ ব�ি� যাহােক এই আইেনর অধীেন
তাহার উপর অথবা তাহার সংি�� বা উি�� এমন কােরা উপর িনয�াতন করা হইয়ােছ।

	 	
	 	
	
আইেনর �াধান�

 
৩। আপাততঃ বলবৎ অন� �কান আইেন যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, এই আইেনর
িবধানাবলী �াধান� পাইেব।

	 	
	 	
	
আদালেত
অপরােধর
অিভেযাগ

  ৪। (১) �ফৗজদারী কায�িবিধ ১৮৯৮ (Code of Criminal Procedure 1898, Act V of
1898) এ যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, তাহা সে�ও এই আইেনর এখিতয়ারাধীন �কান
আদালেতর সামেন �কান ব�ি� যিদ অিভেযাগ কের �য, তাহােক িনয�াতন করা হইয়ােছ,
তাহা হইেল উ� আদালত—

(ক) তাৎ�িণকভােব ঐ ব�ি�র িবব� িত িলিপব� কিরেবন;

(খ) একজন �রিজ�াড�  িচিকৎসক �ারা অিবলে� তাহার �দহ পরী�ার আেদশ িদেবন;

(গ) অিভেযাগকারী মিহলা হইেল �রিজ�াড�  মিহলা িচিকৎসক �ারা পরী�া কিরবার
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ব�ব�া কিরেবন।

(২) িচিকৎসক অিভেযাগকারী ব�ি�র �দেহর জখম ও িনয�াতেনর িচ� এবং িনয�াতেনর
স�াব� সময় উে�খপূব�ক ২৪ ঘ�ার মেধ� উহার এক� িরেপাট�  �তরী কিরেবন। 

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী সংি�� িচিকৎসক ��তক� ত িরেপােট� র এক� কিপ
অিভেযাগকারী অথবা তাহার মেনানীত ব�ি�েক এবং আদালেত �পশ কিরেবন।

(৪) িচিকৎসক যিদ এমন পরামশ� �দন �য পরী�াক� ত ব�ি�র িচিকৎসা �েয়াজন তাহা
হইেল আদালত ঐ ব�ি�েক হাসপাতােল ভ�ত� কিরবার িনেদ� শ �দান কিরেবন।

	 	
	 	
	
আদালত কত� � ক
মামলা দােয়েরর
িনেদ� শ দান

 

৫। (১) ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) (ক) অনুযায়ী িবব� িত িলিপব� কিরবার পর আদালত
অনিতিবলে� িবব� িতর এক� কিপ সংি�� পুিলশ সুপােরর কােছ বা ���মত, তদূ��
�কান পুিলশ কম�কত� ার কােছ ��রণ কিরেবন এবং এক� মামলা দােয়েরর িনেদ� শ �দান
কিরেবন। 

(২) পুিলশ সুপার উ� আেদশ �াি�র পর পরই ঘটনা তদ� কিরয়া চাজ�  বা চাজ� িবহীন
িরেপাট�  �পশ কিরেবনঃ

তেব শত�  থােক �য, সংি�� সং�ু� ব�ি� যিদ মেন কেরন �য পুিলশ �ারা সু�� ভােব
তদ� স�ব নয় �সে�ে� উ� ব�ি� যিদ আদালেত আেবদন কেরন এবং আদালেত
যিদ তাহার আেবদেন এই মেম� স�� হন �য সং�ু� ব�ি�র আেবদন যথাথ� �সে�ে�
আদালত িবচার িবভাগীয় তদে�র িনেদ� শ �দান কিরেত পািরেবন।

(৩) িরেপাট�  দািখেলর সময় তদ� কম�কত� া, ���মত, িবচার িবভাগীয় তদ� কম�কত� া
ধারা ৪(১) এর অধীেন িবব� িত �দানকারী ব�ি�েক তািরখসহ িরেপাট�  দািখল স�েক�
আদালতেক অবিহত কিরেবন। 

(৪) উপেরাি�িখত উপ-ধারা (৩) এর অধীেন �না�শ�া� �কােনা ব�ি� �না�শ
�হেণর ৩০ িদেনর মেধ� িনেজ ব�ি�গতভােব অথবা আইনজীবী মারফত আদালেত
আপি� জানাইেত পািরেব।

(৫) আদালত সংঘ�ত অপরােধর সংেগ জিড়ত ব�ি�র পদময�াদার িনে� নেহ এমন
পদময�াদার �কান পুিলশ অিফসারেক মামলার তদ� অনু�ােনর িনেদ� শ �দান
কিরেবন।

	 	
	 	
	
ত� তীয় প� �ারা
অিভেযাগ

  ৬। (১) �কােনা ব�ি�েক অন� �কান ব�ি� িনয�াতন কিরয়ােছ বা কিরেতেছ এইর�প �কান
তথ� ত� তীয় �কান ব�ি� আদালতেক অবিহত কিরেল আদালত ধারা ৫ �মাতােবক
অিভেযাগকারীর িবব� িতর ওপর িনেজর ম�ব� িলিপব� কিরয়া উ� ব�ি�র িনরাপ�া
িবধান কিরেবন।
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(২) যিদ অিভেযাগকারীর ব�েব� আদালত এই মেম� স�� হন �য, ঘটনা�েল পিরদশ�ন
করা �েয়াজন তাহা হইেল আদালত উ� ঘটনা�ল পিরদশ�ন কিরেত পািরেবন।

	 	
	 	
	
অিভেযােগর
অপরাপর ধরন

 

৭। (১) ধারা ৫ ও ৬ এ ব�ণ�ত �ি�য়া ছাড়াও �কান ব�ি� �িত�� না হওয়া সে� ত� তীয়
�কান ব�ি� দায়রা জজ আদালেত অথবা পুিলশ সুপােরর িনেচ নয় এমন �কান পুিলশ
কম�কত� ার িনকট িনয�াতেনর অিভেযাগ দািখল কিরেত পািরেব।

(২) উপ-ধারা (১) এ ব�ণ�ত এ ধরেনর �কােনা অিভেযাগ পাওয়ার পর পুিলশ সুপার
অথবা তাহার �চেয় ঊ�ত�ন পদময�াদার �কােনা অিফসার তাৎ�িণক এক� মামলা
দােয়র ও অিভেযাগকারীর ব�ব� �রকড�  কিরেবন এবং মামলার ন�রসহ এই
অিভেযােগর ব�াপাের কী কী ব�ব�া �হণ করা যাইেত পাের উহা অিভেযাগকারীেক
অবিহত কিরেবন। 

(৩) উপের ব�ণ�ত উপ-ধারা (২) �মাতােবক অিভেযােগর িবর�ে� ব�ব�া �হণকারী
পুিলশ সুপার অথবা তাহার ঊ��তন কম�কত� া অিভেযাগ দােয়েরর ২৪ ঘ�ার মেধ� দায়রা
জজ আদালেত এক� িরেপাট�  �পশ কিরেবন।

	 	
	 	
	
অপরােধর তদ�

 

৮। (১) �ফৗজদারী কায�িবিধেত িভ�তর যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, এই আইেনর
অধীেন �কান অপরােধর তদ� �থম অিভেযাগ িলিপব� কিরবার তািরখ হইেত
পরবতী�  ৯০ কায�িদবেসর মেধ� স�� কিরেত হইেব।

(২) �কান য� ি�সংগত কারেণ উপ-ধারা (১) এ উি�িখত সমেয়র মেধ� তদ� কায� স��
করা স�ব না হইেল, তদ�কারী কম�কত� া ব�ি�গতভােব আদালেত উপি�ত হইয়া
িবলে�র কারণ ব�াখ�া কিরেবন। 

(৩) আদালত �িত��/সং�ু� ব�ি�/ব�ি�েদর �নানী �হণ কিরয়া ৩০ িদেনর মেধ�
সময় ব� ি�র িবষয়� িন�ি� কিরেবন।

	 	
	 	
	
�ফৗজদারী
কায�িবিধর �েয়াগ  

৯। এই আইেন িভ�র�প িকছ�  না থািকেল, �কান অপরােধর অিভেযাগ দােয়র, তদ�,
িবচার ও িন�ি�র ��ে� Code of Criminal Procedure 1898 (Act V of 1898) এর
িবধানসমূহ �েযাজ� হইেব।

	 	
	 	
	
অপরাধ িবচারাথ�
�হণ, ইত�ািদ

  ১০। (১) এই আইেনর অধীন দ�নীয় সকল অপরাধ িবচারাথ� �হণীয় (Cognizable),
অ-আেপাষেযাগ� (non-compoundable) ও জািমন অেযাগ� (non-bailable) হইেব। 

(২) উপ-ধারা (৩) এর িবধান সােপে�, এই আইেনর অধীন শাি�েযাগ� অপরাধ
সংঘটেন জিড়ত মূল এবং �ত��ভােব অিভয�� �কান ব�ি�েক জািমেন মুি� �দওয়া
হইেব না, যিদ—

(ক) তাহােক মুি� �দওয়ার আেবদেনর উপর অিভেযাগকারী প�েক �নানীর সুেযাগ
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�দওয়া না হয়; এবং

(খ) তাহার িবর�ে� আনীত অিভেযােগ িতিন �দাষী সাব�� হওয়ার য� ি�সংগত কারণ
রিহয়ােছ মেম� আদালত স�� হন। 
(৩) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত �কান ব�ি� নারী বা শারীিরকভােব অসু� (sick or
infrom) হইেল, �সইে�ে� উ� ব�ি�েক জািমেন মুি� �দওয়ার কারেণ ন�ায়িবচার
িবি�ত হইেব না মেম� আদালত স�� হইেল তাহােক জািমেন মুি� �দওয়া যাইেব।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত ব�ি� ব�তীত এই আইেনর অধীন অপরাধ সংঘটেনর
জন� অিভয�� অন� �কান ব�ি�েক জািমেন মুি� �দওয়া ন�ায়সংগত হইেব মেম�
আদালত স�� হইেল তদ্ মেম� কারণ িলিপব� কিরয়া সংি�� ব�ি�েক জািমেন মুি�
িদেত পািরেব।

	 	
	 	
	
িনরাপ�া িবধান

 

১১। (১) অিভেযাগকারী �কােনা ব�ি� এই আইেন অিভয�� �কােনা ব�ি�র িবর�ে�
িনরাপ�া িবধানকে� দায়রা জজ আদালেত িপ�শন দােয়র কিরেত পািরেব।

(২) রা� এবং যাহার িবর�ে� িনরাপ�া চাওয়া হইয়ােছ তাহােদরেক উ� িপ�শেনর
প�ভ�� করা যাইেব।

(৩) িপ�শন �হণ কিরয়া আদালত িববাদীেক সাত িদেনর �না�শ জাির কিরেব এবং
১৪ িদেনর মেধ�ই িপ�শেনর ওপর এক� আেদশ �দান কিরেব।

(৪) উপের উি�িখত উপ-ধারা (১) এ ব�ণ�ত এ ধরেনর �কােনা মামলা িন�ি�কােল
আদালত �েয়াজনেবােধ ঐ ব�ি�র িবর�ে� অনূ�ন সাত িদেনর অ�রীণ আেদশ িদেত
পািরেব এবং সমেয় সমেয় উহা ব� ি� কিরেত পািরেব। 

(৫) আদালত এই আইেনর অধীেন শাি�েযাগ� অপরােধর তদ� কম�কত� ােদর
আদালেতর আেদশ পালন িনি�ত কিরবার িনেদ� শ িদেত পািরেব।

(৬) আদালত িনরাপ�া �াথী� েদর আেবদেনর ��ি�েত যথাযথ ব�ব�া �হেণর আেদশ
িদেত পািরেব এবং �েয়াজনেবােধ আদালত �ানা�র এবং িববাদীর িন�দ�� �কােনা
এলাকায় �েবেশ িনেষধা�া জাির করাসহ িনরাপ�ার িবেশষ ব�ব�া �হণ কিরেত
পািরেব।

	 	
	 	
	
য�� অথবা অন�
ধরেনর অজুহাত
অ�হণেযাগ�

 
১২। এই আইেনর অধীেন ক� ত �কান অপরাধ য��াব�া, য� ে�র �মিক, আভ��রীণ
রাজৈনিতক অি�িতশীলতা অথবা জর�ির অব�ায়; অথবা ঊ��তন কম�কত� া বা
সরকাির কত� � পে�র আেদেশ করা হইয়ােছ এইর�প অজুহাত অ�হণেযাগ� হইেব।

	 	
	 	
	
অপরাধসমূহ   ১৩। (১) �কােনা ব�ি� অপর �কােনা ব�ি�েক িনয�াতন কিরেল তাহা ঐ ব�ি�র ক� ত

এক� অপরাধ িহসােব গণ� হইেব। 
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(২) �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এ ব�ণ�ত �কােনা অপরাধ—

(ক) সাধেন উেদ�াগী হন;

(খ) সংঘটেন সহায়তা ও �েরািচত কেরন; অথবা

(গ) সংঘটেন ষড়য� কেরন—

তাহা হইেল এই আইেনর অধীেন িতিন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেব।

(৩) এই আইেন ক� ত অপরােধর দায়ভার অপরাধীেক ব�ি�গতভােব বহন কিরেত
হইেব।

	 	
	 	
	
িবচার

 

১৪। (১) এই আইেনর অধীন �কান অপরােধর িবচার �কবলমা� দায়রা জজ আদালেত
অনু�ত হইেব।

(২) মামলা দােয়েরর ১৮০ িদেনর মেধ� িবচারকায� িন�� কিরেত হইেব।

(৩) �কান য� ি�সংগত কারেণ উপ-ধারা (২) এর অধীন সময়সীমার মেধ� মামলার
িবচারকায� সমা� করা স�ব না হইেল, আদালত পরবতী�  ৩০ িদেনর মেধ� িবচারকায�
সমা� কিরেব।

	 	
	 	
	
শাি�

 

১৫। (১) �কান ব�ি� এই আইেনর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীেন �দাষী
সাব�� হইেল িতিন অনূ�ন প�াচ বৎসেরর স�ম কারাদ� অথবা অনূ�ন প�াশ হাজার
টাকা অথ�দ� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন এবং উহার অিতির� প�িচশ হাজার টাকা
�িত��/সং�ু� ব�ি�/ব�ি�েদরেক �িতপূরণ �দান কিরেবন।

(২) �কােনা ব�ি� অন� �কােনা ব�ি�েক যিদ িনয�াতন কেরন এবং উ� িনয�াতেনর ফেল
উ� ব�ি� যিদ মৃত� �বরণ কেরন তাহা হইেল িনয�াতনকারী এই আইেনর ধারা ১৩ এর
উপ-ধারা (১) অনুযায়ী অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেব এবং ত�ন� িতিন
অনূ�ন যাব�ীবন স�ম কারাদ� অথবা অনূ�ন এক ল� টাকা অথ�দ� বা উভয় দে�
দি�ত হইেবন এবং উহার অিতির� দুই ল� টাকা �িত��/সং�ু� ব�ি�/
ব�ি�েদরেক �িতপূরণ �দান কিরেবন।

(৩) �কােনা ব�ি� এই আইেনর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীেন �দাষী সাব��
হইেল িতিন অনূ�ন দুই বৎসেরর স�ম কারাদ� অথবা অনূ�ন িবশ হাজার টাকা
অথ�দ� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

(৪) এই আইেনর অধীেন �কান অপরােধর জন� সাজা�া� �কান ব�ি�েক দ� �ঘাষণার
িদন �থেক ১৪ (�চৗ�) িদেনর মেধ� উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এ ব�ণ�ত অথ� িবচািরক
আদালেত জমা িদেত হইেব। এইর�প আবিশ�কতা পূরণ ব�তীত এই আইেনর আওতায়
�কান অপরােধর দে�র িবর�ে� �কান আপীল করা যাইেব না।
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আপীল

 

১৬। (১) এই আইেনর অধীেন অপরােধর দ�ােদেশর িবর�ে� হাইেকাট�  িবভােগ আপীল
করা যাইেব।

(২) �িত��/সং�ু� ব�ি�/ব�ি�রাও আপীল অথবা িরিভউর জন� ঊ��তন
আদালেতর �ার� হইেত পািরেব।

	 	
	 	
	
অ-নাগিরক

 

১৭। এই আইেনর অধীেন ক� ত �কােনা অপরােধর জন� যিদ বাংলােদেশর নাগিরক নয়
এমন কাউেক ��ফতার করা হয় �স ��ে� উ� ব�ি�—

(ক) বাংলােদেশ অবি�ত তাহার �দেশর হাই কিমশেনর সিহত;

(খ) বাংলােদেশ তাহার �দেশর হাই কিমশন না থািকেল পা� �বতী�  �দেশ অবি�ত তাহার
�দেশর হাই কিমশেনর সিহত �যাগােযাগ র�া কিরেত পািরেব।

	 	
	 	
	
�ত�প�ণ

 

১৮। (১) এই আইেনর অধীেন ক� ত �কান অপরােধর জন� যিদ বাংলােদেশর নাগিরক
নয় এমন কাউেক ��ফতার করা হয় �সে�ে� পররা� ম�ণালয় সংি�� �দেশর
কত� � প�েক উ� অপরােধর িবচােরর িনিমে� তাহােক �ত�প�ণ কিরেত অনুেরাধ
জানাইেব।

(২) িনয�াতেনর অিভেযােগ অিভয�� বাংলােদেশর নাগিরক নয় এমন �কােনা ব�ি�েক
�ত�প�েণর জন� অপর �কােনা �দেশর সরকার বাংলােদেশর সরকারেক অনুেরাধ
জানাইেল এ িবষেয় পররা� ম�ণালেয়র দািয়��া� িবভাগ অনুেরাধ �াপনকারী
�দশেক বাংলােদশ সরকােরর গৃহীত অথবা ��ািবত ব�ব�া স�েক�  তাৎ�িণকভােব
উ� ব�ি�র িবচার অথবা �ত�প�ণ স�েক�  অবিহত কিরেব। 

(৩) এই আইেনর অধীেন িনয�াতেনর অপরােধ অিভয�� বাংলােদেশর নাগিরক নয়
এমন �কান ব�ি�েক �ত�প�েণর জন� সংি�� �দেশর সরকার অনুেরাধ কিরেল �ত�প�ণ
আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সােলর ৫৮ নং আইন) অনুযায়ী ব�ব�া �হণ করা হইেব।

(৪) বাংলােদশ সরকােরর সে� অপর �যসব �দেশর সরকােরর �ত�প�ণ ব�ব�া রিহয়ােছ
(�ত�প�ণ আইন, ১৯৭৪) �সই ব�ব�ার মেধ� সনেদ উি�িখত িনয�াতন এবং িনয�াতেন
সহায়তা, �েরাচনা অথবা ষড়যে�র সং�া িবধ�ত রিহয়ােছ বিলয়া ধিরয়া �নওয়া
হইেব।

(৫) �য সকল �দেশর সিহত বাংলােদেশর �ত�প�ণ চ� ি� নাই �স সকল �দেশর �কান
ব�ি�র িবর�ে� অিভেযাগ আনয়ন করা হইেল �ত�প�ণ আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সােলর
৫৮ নং আইন) অনুযায়ী ব�ব�া �হণ করা হইেব।

(৬) িনয�াতন অপরােধর ��ে� �কােনা ব�ি�র িবর�ে� �ফৗজদাির মামলা দােয়েরর জন�
�েয়াজনীয় সা���মাণ �স �দেশর সংি�� কত� � প�েক সরকার সরবরাহ কিরেত
পািরেব।
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ব�ি�গত
দায়ব�তা ও
অ�ত�� �মাণ

 

১৯। �কান সরকাির কম�কত� া অথবা তাহার পে� কত�ব�রত �কান ব�ি�র গািফলিত বা
অসতক� তার কারেণ অিভেযাগকারী �িত�� হইেল অিভয�� ব�ি�েকই �মাণ কিরেত
হইেব �য, তাহার বা তাহার পে� কত�ব�রত ব�ি�র গািফলিত বা অসতক� তার কারেণ ঐ
�িত হয় নাই।

	 	
	 	
	
িবিধ �ণয়েনর
�মতা

 
২০। সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, িবিধ
�ণয়ন কিরেত পািরেব।
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