
িশশু আইন, ১৯৭৪ 

(১৯৭৪ সােলর ৩৯ ন র আইন) 

ঢাকা, ২২ জুন, ১৯৭৪ 

সংসদ কতৃক িন িলিখত আইন  ২১ জুন ১৯৭৪ তািরেখ রা পিতর স িত লাভ কিরয়ােছ এবং এত ারা সবসাধারেণর 
অবগিতর জন  কাশ করা যাইেতেছ : 

িশশুেদর হফাজত, র ণ ও পিরচালনা এবং বাল-অপরাধীেদর িবচার ও সাজা স িকত আইন একীভূত ও সংেশাধনকে  
ণীত আইন ৷ 

যেহতু িশশুেদর হফাজত, র ণ ও পিরচালনা এবং বাল-অপরাধীেদর িবচার ও সাজা স িকত আইন একীভূত ও সংেশাধন 
কিরবার জন  এ  আইন ণয়ন সমীচীন ; 

সেহতু এত ারা িন রূপ আইন করা হইল : 

থম ভাগ 

াথিমক 

  

১ ৷ সংি  িশেরানাম ও বতন ৷ - 

(১) এই আইন িশশু আইন, ১৯৭৪ নােম অিভিহত হইেব ৷ 
(২) সরকার সরকাির গেজেট িব ি র মাধ েম যইরূপ িনধারণ কিরেবন সইরূপ এলাকাসমূেহ এবং সই সকল তািরেখ এই 

আইন বলব   হইেব ৷ 

২৷ সং াসমূহ ৷- িবষয় বা সে র পিরপ ী কােনা িকছু না থািকেল, এই আইেন- 

(ক)' া  বয়  ' অথ এইরূপ ব ি  িযিন িশশু নেহন ৷ 

(খ) অনুেমািদত আবাস ' অথ এইরূপ কােনা িত ান যাহা িশশুেদরেক হণ ও হফাজত কিরবার জন  অথবা তাহােদর িত 
িন ু র আচরণ িনেরােধর উে েশ  এবং উহার ত াবধােন ন  কােনা িশশুেক তাহার জ গত ধেমর  িবধান মাতােবক পালন 
কিরবার বা কিরবার সুেযাগ দােনর জন  কােনা সিমিত অথবা ব ি বগ কতৃক িতি ত এবং সরকার কতৃক ীকৃত; 

(গ) 'িভ া করা' অথ- 

(অ) গান গাওয়া, নাচ দখােনা, ভাগ  গণনা করা, পিব  বক পাঠ করা অথবা কলােকৗশল দখােনা, ভান কিরয়া হউক 
বা না হউক, ভৃিত ারা, কােনা কাশ  ােন িভ া চাওয়া বা হণ করা; 

(আ) িভ া চািহবার বা হেণর উে েশ  কােনা বসরকাির আিঙনায় েবশ করা 

(ই) কােনা ত, ঘা, জখমী, িবকলা তা, িকংবা ব িধ, িভ া াি  বা আদােয়র উে েশ  দশন করা বা অনাবৃত 
কিরয়া রাখা; 

(ঈ)  
জীবন ধারেণর দৃশ তঃ কােনা উপায় নাই বিলয়া কাশ  ান সমূেহ এইরূপ অব ায় ও প ায় ঘুিরয়া বড়ােনা বা 
অব ান করা যাহা ারা বুঝা যায় এইরূপ ভােবই িভ া চািহয়া বা হণ কিরয়া িতিন বঁািচয়া আেছন, এবং 



(উ)  িভ া চাওয়া বা হণ কিরবার উে েশ  িনেজেক আলামত িহসােব ব ব ত হওয়ার জন  অনুমিত দওয়া, 

(ঘ)  ' ত িয়ত ইনি উট' অথ সরকার কতৃক ািপত কােনা িশ ণ িত ান অথবা ১৯ ধারার অধীেন সরকার 
কতৃক ত িয়ত কােনা িশ ণ ইনি উট, িশ  িবদ ালয় অথবা িশ া িত ান; 

(ঙ)  ' ধান পিরদশক'  অথ ৩০ ধারার অধীেন িনেয়াগ া  ত িয়ত ইনি উট সমূেহর ধান পিরদশক; 

(চ)  
'িশশ'ু অথ ১৬ ব সেরর কম বয়  কােনা ব ি  এবং ত িয়ত ইিনি উেট বা অনুেমািদত আবােস িরত 
অথবা আদালত কতৃক কােনা আ ীয় বা অন  উপযু  ব ি র হফাজেত সাপদকৃত িশশুর ে  সই িশশু য 
তাহার পূণ সময়কাল আটক থােক, উ  সমেয় তাহার বয়স ১৬ ব  সর পূণ হইেলও; 

(ছ)  'কাযিবিধ'  অথ ১৯৯৮ সেনর ফৗজদাির কাযিবিধ (১৮৯৮ সেনর ৫ নং আইন); 

(জ) 
 ''অিভভাবক'' বিলেত কােনা িশশু িকংবা বাল-অপরাধীেদর ে  এইরূপ ব ি  অ ভূ  িযিন আদালেতর মেত, িশশু 
বা বাল-অপরাধী স েক গৃহীত কাযধারা মািনয়া লইেত উ  িশশু বা বাল-অপরাধীর যথাথ দািয়  অথবা 
িনয় েণর ভার সামিয়কভােব হণ কেরন; 

(ঝ)   ''িকেশার আদালত' অথ ৩ ধারার অধীেন িতি ত আদালত; 

(ঞ)  

''িনরাপদ ান'' বিলেত িরমা  হাম অথবা এইরূপ অন  কােনা উপযু  ান িকংবা িত ান অ ভূ  যাহার 
দখলদার বা ব ব াপক সামিয়কভােব িশশুেক হণ কিরেত ই ক যখােন অনুরূপ িরমাু  হাম বা অন  উপযু  
ান িকংবা িত ান নাই সখােন, কবল পুরুষ িশশুেদর ে , এইরূপ ব ব া স  থানা যাহার মেধ  িশশুগণেক 

অন ান  অপরাধী হইেত পৃথকভােব হফাজেত রাখার বে াব  রিহয়ােছ; 
(ট)  ''িনধািরত''  অথ এই আইেনর অধীেন ণীত িবিধ ারা িনধািরত  
(ঠ)  '' েবশন অিফসার''  অথ ৩১ ধারার অধীেন িনেয়াগ া - েবশন অিফসার; 

(ড) 
 ''ত াবধান'' অথ িশশুর িপতা-মাতা, অিভভাবক, আ ীয় িকংবা কােনা উপযু  ব ি  কতৃক িশশুর যথাযথ 
দখাশুনা ও হফাজত িনি ত কিরবার উে েশ  কােনা েবশন অিফসার বা অন  কােনা ব ি র িনয় েণ িশশুেক 
ন  রাখা; এবং 

(ণ)  ''বাল-অপরাধী'' অথ এইরূপ কােনা িশশু যাহােক অপরাধ কিরেত দখা িগয়ােছ ৷ 

  

ি তীয় ভাগ 

এই আইেনর অধীন এখিতয়ার স  আদালতসমূেহর মতা ও দািয়   

ধারা-৩: িকেশার আদালতসমূহ 

কাযিবিধেত কােনা িকছু থাকা সে ও সরকার গেজট িব ি  ারা কােনা ানীয় এলাকার জন  এক বা একািধক িকেশার 

আদালত িত া করেত পািরেবন । 

ধারা-৪: িকেশার আদালেতর মতা েয়ােগর এখিতয়ার স  আদালতসমূহ 

এই আইন ারা ,কােনা িকেশার আদালেতর উপর অিপত মতা সমূহ েয়াগ কিরেত পািরেবন- 

(ক) হাইেকাট িবভাগ 
(খ) দায়রা আদালত  
(গ) অিতির  দায়রা জজ এবং সহকারী দায়রা জেজর আদালত  
(ঘ) মহা মা ম ািজে ট, এবং  
(ঙ) থম ণীর ম ািজে ট 



তাহা, মূল মামলার িবচািরক আদালত বা আপীল আদালত অথবা পুনিবচােরর এখিতয়ার স  আদালত যাহাই হাক না কন 

। 

ধারা-৫: িকেশার আদালেতর মতাসমূহ, ভৃিত  

(১) কােনা ানীয় এলাকার জন  িকেশার আদালত গঠন করা হইেল এইরূপ আদালত অপরােধর দােয় অিভযু  কােনা িশশুর 
সকল মামলার িবচার কিরেবন এবং এই আইেনর অধীেন অন ান  সকল কাযধারার কাজকমও িন ি  কিরেবন ,িক  এই 
আইেনর ৬  ভােগ উি িখত কােনা অপরােধর জন  অিভযু  কােনা া  বয়ে র মামলার িবচার কিরবার মতা এইরূপ 

আদালেতর থািকেব না । 

(২) কােনা ানীয় এলাকার জন  িকেশার আদালত গঠন করা না হইেল ,কােনা অপরােধর দােয় অিভযু  িশশুর িবরুে  
আনীত কােনা মামলার িবচার করা অথবা এই আইেনর অধীন অন  কােনা কাযধারার কাজকম বা িন ি  করার মতা 

দ  আদালত ব তীত অন  কােনা আদালেতর থািকেব না ।  

(৩) কােনা িকেশার আদালত অথবা ৪ ধারার অধীেন মতা া  দায়রা আদালেতর অধ ন কােনা আদালেতর িনকট যখন 
তীয়মান হয় য,কােনা িশশু য অপরােধ অিভযু  হেয়েছ তাহা কবল দায়রা আদালেতই িবচায ,তখন উহা মামলা  অিবলে  

দায়রা আদালেত ,এই আইেন িববৃত প িতেত িবচােরর জন  বদলী কিরেবন । 

ধারা-৬: িশশু ও া  বয়ে র একে  িবচার অনুি ত হইেব না  

(১) কাযিবিধর ২৩৯ ধারা বা আপাততঃ বলব  অন  কােনা আইেন কােনা িকছু থাকা সে ও কােনা িশশুেক কােনা া  

বয়ে র সে  কােনা অপরােধর দােয় অিভযু  বা িবচার করা চিলেব না । 

(২) যিদ কাযিবিধর ২৩৯ ধারা বা আপাততঃ বলব   অন  কােনা আইেনর অধীেন অপরােধর দােয় অিভযু  কােনা িশশুেক 
া  বয়ে র সে  িবচার করা যাইত িক  (১) উপ-ধারার  িবধানাবলীর কারেণ তা করা যায় না ,তাহা হইেল আদালত 

উ  অপরাধ িবচারাথ হণ কিরয়া উ  িশশুর এবং উ  া  বয়ে র িবচার পৃথকভােব কিরবার িনেদশ িদেবন । 

ধারা-৭: িকেশার আদালেতর অিধেবশন, ভৃিত 

(১) িকেশার আদালত িনধািরত ােন, িদেন এবং প িতেত উহার অিধেবশন বিসেব । 

(২) কােনা িশশু অিভযু  রিহয়ােছ এমন কােনা মামলার িবচােরর ে  , আদালত য ভবেন বা কামরায় ,য িদবেস বা য 
সমেয় সাধারণত অিধেবশন বেস, ত   িভ  অন  কােনা ভবন বা কামরায় অথবা অন  কােনা িদবেস বা সমেয় অিধেবশন 
বিসেব । 

ধারা-৮ : দায়রার িবচায মামলায় া  বয় েক দায়রায় সাপদ কিরেত হইেব  

(১) কােনা িশশ ুকােনা অপরাধ সংঘটেনর দােয় কােনা া  বয়ে র সিহত একে  অিভযু  হইেল এবং উ  অপরাধ 
িবচারােথ হণকারী আদালেতর মেত মামলা  দায়রা আদালেত রেণর উপযু  বিলয়া তীয়মান হইেল,আদালত মামলা র 
িশশু স িকত অংশ উহার া বয়  স িকত অংশ হইেত পৃথক কিরয়া ফিলবার  পর িনেদশ িদেবন য, শুধুমা  া  

বয় েক দায়রা আদালেত িবচােরর জন  সাপদ কিরেত হইেব ।  



(২) অতঃপর িশশু স িকত মামলা  উ  ানীয় এলাকার জন  কােনা িকেশার আদালত থািকেল , উ  আদালেত অথবা 
না থািকেল এবং উ  অপরাধ িবচারাথ হণকারী আদালত ৪ ধারার অধীেন মতা া  না হইয়া থািকেল ৪ ধারার অধীেন 
মতা া  কােনা আদালেত বদলী কিরেত হইেব ।  

তেব শত থােক য, িশশু স িকত মামলা  যিদ কাযিবিধর ি তীয় তফিসল অনুসাের শুধুমা  দায়রা আদালেত িবচায হয় 

তাহা হইেল ৫ (৩) ধারার অধীেন দায়রা আদালেত বদলী কিরেত হইেব ।  

ধারা-৯: িকেশার আদালেত উপি ত ব ি গণ 

এই আইেনর িবধান ব তীত ,িন িলিখত ব ি গণ ছাড়া অন  কােনা ব ি  িকেশার আদালেতর এজলােস উপি ত থািকেবন না 
: 

(ক) আদালেতর সদস গণ ও অিফসারগণ; 

(খ) 
আদালেতর উ ািপত মামলা অথবা কাযধারার প গণ এবং পুিলশ অিফসারগণ মামলা অথবা কাযধারার সিহত 
সরাসির সংি  অন ান  ব ি গণ; 

(গ) িশশুর িপতামাতা অথবা অিভভাবক; এবং  
(ঘ) উপি ত হইবার জন  আদালত কতৃক িবেশষভােব অনুেমািদত অন ান  ব ি গণ । 

ধারা-১০: আদালত হইেত য সকল ব ি  ত াহািরত হইেবন  

কােনা মামলা বা কাযধারার শুনানীর কােনা পযােয় আদালত যিদ িশশু র ােথ তাহার িপতামাতা, অিভভাবক অথবা দ ি  
অথবা িশশু িনেজ সেমত কােনা ব ি েক আদালত হইেত ত াহার করা সমীচীন মেন কেরন তাহা হইেল আদালত এইরূপ 

ত াহােরর িনেদশ িদেবন এবং অনুরূপ ব ি গণ আদালত ত াগ কিরেবন ।  

ধারা-১১: হািজরা হইেত িশশুর অব াহিত  

কােনা মামলা বা কাযধারার শুনানীর কােনা পযােয় আদালত যিদ উ  শুনানীর উে েশ  িশশু র হািজর থাকা অনাবশ ক 
বিলয়া মেন কেরন, তেব আদালত তাহােক হািজরা হইেত অব াহিত দান কিরেত এবং তাহার অনুপি িতেতই উ  মামলা বা 

কাযধারার শুনানী চালাইয়া যাইেত পািরেবন ।  

ধারা-১২: িশশুর সা  দানকােল কিতপয় ব ি র আদালত হইেত ত াহার  

শালীনতা অথবা নিতকতা িবেরাধী কােনা অপরাধ সং া  মামলা বা কাযধারার শুনানীর কােনা পযােয় যিদ কােনা িশশুেক 
সা ী িহেসেব তলব করা হয়, তেব উ  মামলা বা কাযধারার শুনানীকারী আদালত উহার মেত উপযু  ব ি গণেক 

ত াহােরর িনেদশ িদেবন এবং তদনুসাের তাহারা ত াহার হইেবন । তেব উ  মামলা বা কাযধারার প গণ, তাহােদর 

আইন-উপেদ াগণ এবং মামলা বা কাযধারা সংি  অিফসারগণেক এই ধারার অধীেন ত াহার কিরেত হইেব না । 

ধারা-১৩ : অিভযু  িশশুর িপতা-মাতার আদালেত হািজরা, ভৃিত  

(১) এই আইেনর অধীেন আদালেত নীত িশশুর িপতামাতা অথবা অিভভাবক বতমান থািকেল এবং তাহার স ান পাওয়া 
গেল অথবা িতিন যুি স ত দূরে  বসবাস কিরেল ,এই আইেনর অধীেন য আদালেত কােনা কাযধারা হণ করা হয় সই 
আদালেত হািজর হইেত িনেদশ দয়া যাইেত পাের ,যিদ না আদালত এই মেম স  হন য তাহােক হািজর হইেত িনেদশ দয়া 

যুি স ত হইেব না । 



(২) িশশু েক ফতার করা হইেল য থানায় তাহােক আনা হয় সই থানার ভার া  পুিলশ অিফসার অিবলে  িশশুর িপতা-
মাতা অথবা অিভভাবকেক ,যিদ তাহােক খুঁিজয়া পাওয়া যায়,এইরূপ ফতার স েক অবিহত কিরেবন এবং য আদালেত 
িশশু েক হািজর করা হইেব সই আদালেত হািজর হইবার জন  তািরখ িনিদ  কিরয়া তাহার িত িনেদশ দােনর ব ব া 

করাইেবন । 

(৩) য িপতা-মাতা বা অিভভাবকেক এই ধারার অধীেন হািজর হইবার িনেদশ দওয়া হইেব তাহােক িশশু র যথাথ 
দািয় শীল বা িনয় ণকারী িপতা-মাতা বা অিভভাবক হইেত হইেব : 

তেব শত থােক য ,এইরূপ িপতা-মাতা বা অিভভাবক যিদ িপতা না হইয়া থােকন তেব িপতােকও হািজর হইেত িনেদশ 
দওয়া যাইেত পাের । 

(৪) য ে  এই কাযধারা রুজু হওয়ার  পূেব িশশু েক আদালেতর আেদশ ারা তাহার িপতা-মাতার হফাজত বা দািয়  
হইেত অপসারণ করা হইয়ােছ সইে ে  কােনা কােরই এই ধারার অধীেন িশশু র িপতা-মাতােক আদালেত হািজর হইেত 

িনেদশ দওয়া যাইেব না । 

(৫) এই ধারার কােনা িকছু িশশুর মাতা বা মিহলা অিভভাবকেক হািজর হওয়ার িনেদশ দান কের বিলয়া গণ  হইেব না, 
তেব এইরূপ কােনা মাতা বা মিহলা অিভভাবক কােনা উিকল বা এেজে র মাধ েম আদালেত হািজর হইেত পােরন । 

ধারা-১৪: মারা ক রাগা া  িশশুেক অনুেমািদত ােন রণ 

(১) এই আইেনর কােনা িবধান অনুযায়ী আদালেত নীত কােনা িশশু যিদ এইরূপ রাগা া  থােক য তাহােক দীঘিদন 
িচিক সা করা েয়াজন, অথবা এইরূপ শারীিরক বা মানিসক য ণা  হয় য তাহার িচিক সা েয়াজন, তাহা হইেল আদালত 
িশশু েক কােনা হাসপাতােল অথবা এই আইেনর অধীেন ণীত িবিধ অনুযায়ী ীকৃত কােনা ােন েয়াজনীয় িচিক সার জন  

যতিদন আবশ ক মেন কেরন ততিদেনর জন  রণ কিরেবন ।  

(২) য ে  আদালত (১) উপধারার অধীেন কােনা সং ামক বা ছঁায়ােচ রােগ আ া  িশশুর ব াপাের ব ব া হণ 
কেরন সই ে  আদালত িশশু র ববািহক সূে  কােনা অংশীদার বা তাহার অিভভাবেকর িনকট, য ে  যাহা হয়, তাহােক 
ফরত দওয়ার পূেব ব ব া হণ করা িশশু র ােথর অনু ল হইেব বিলয়া স  হইেল ,িশশু র অনুরূপ ববািহক সূে  
অংশীদার অথবা অিভভাবকেক এই মেম িনেদশ িদেবন য, তাহােদর িশশু  পুনঃসং ািমত হইেব না এই মেম ডা ারী পরী া 

দািখল পূবক আদালেতর স ি  িবধান কিরেত হইেব ।  

ধারা-১৫: আেদশ দানকােল আদালত য সকল িবষয় িবেবচনা কিরেবন  

এই আইেনর অধীেন কােনা আেদশ দােনর উে েশ  আদালত িন িলিখত িবষয়গুিলর িত ল  রািখেবন ্ - 

(ক) িশশুর চির  ও বয়স ; 
(খ) িশশুর জীবন যাপেনর পিরেবশ ; 
(গ) েবশন অিফসার কতৃক ণীত িরেপাট ; এবং  
(ঘ) িশশু র ােথ য সকল িবষয় িবেবচনায় হণ কিরেত হইেব বিলয়া আদালত মেন কেরন স সকল িবষয়: 

তেব শত থােক য ,যখন কােনা িশশু কােনা অপরাধ কিরয়ােছ মেম পাওয়া যায়, স ে  তদে  া  তথ ািদ িলিপব  

কিরবার পর উপির উ  িবষয়ািদ িবেবচনােথ হণ কিরেবন । 



ধারা-১৬ : েবশন অিফসােরর িরেপাট এবং অন ান  িরেপাট গাপনীয় গণ  কিরেত হইেব  

১৫ ধারায় আদালত কতৃক িবেবিচত েবশন অিফসােরর িরেপাট অথবা অন  কােনা িরেপাট গাপনীয় বিলয়া গণ  হইেব : 

তেব শত থােক য ,এইরূপ িরেপাট যিদ িশশু  বা তাহার িপতামাতা িকংবা অিভভাবেকর চির  , া  অথবা আচরণ অথবা 
জীবন যাপেনর পিরেবশ সং া  হয় তেব আদালত সমীচীন মেন কিরেল উ  িরেপােটর সারমম ,উ  িশশু িকংবা সংি  
িপতামাতা অথবা অিভভবাকেক জানাইেত পািরেবন এবং তাহািদগেক িরেপােট বিণত িবষয়ািদর সিহত াসি ক হয়,এইরূপ 
সা  দােনর সুেযাগ িদেত পািরেবন ।  

ধারা-১৭ ; মামলায় জিড়ত িশশুর পিরচয় ,ইত ািদ কাশ িনিষ  

কােনা সংবাদপ , ম াগািজন বা সংবাদফলক ভৃিত অথবা সংবাদ এেজ ী এই আইেনর অধীেন আদালেত উ ািপত কােনা 
মামলা বা কাযধারায় কােনা িশশু জিড়ত থািকেল উহার িব ািরত বণণা এবং এইরূপ িশশেক শনা করেণ ত  বা 
পেরা ভােব সাহায  কের এইরূপ িকছু বা িশশুর ছিব কাশ কিরেব না ; 

তেব শত থােক য, মামলার িবচারকারী অথবা কাযধারা হণকারী আদালত ,যিদ উহার মেত এইরূপ িরেপাট কাশ করা 
িশশু কল ােণর ােথ অনু ল হইেব এবং সংি  িশশুর ােথর কােনা িত হইেব না বিলয়া মেন কেরন ,তেব কারণ িলিপব  

কিরয়া উ  আদালত এইরূপ কােনা িরেপাট কােশর অনুমিত িদেত পািরেবন ।  

ধারা-১৮ : আওতা বিহভূত না হইেল ১৮৯৮ সেনর ফৗজদারী কাযিবিধর িবধানাবলী েযাজ  হইেব  

এই আইন অথবা ইহার অধীেন ণীত িবিধর সু  িবধান অনুযায়ী ব তীত , এই আইেনর অধীেন মামলার িবচার এবং 

কাযধারা হেণর ে  কাযিবিধেত বিণত িবধানাবলী অনুসরণ কিরেত হইেব ।  

তৃতীয় ভাগ 

ত ািয়ত ইনি উট ও অন ান  িত ান সমূহ 

১৯৷ ইনি উট িত া ও ত য়ন ৷- 

(১) সরকার িশশু এবং বাল-অপরাধীেদরেক হেণর জন  িশ ণ ইনি উট িত া ও পিরচালনা কিরেত পািরেবন ৷ 

 (২) সরকার ত ায়ন কিরেত পািরেবন য (১) উপ-ধারার অধীেন িতি ত নেহ এইরূপ কােনা িশ ণ ইনি উট অথবা 
কােনা িশশু িবদ ালয় িকংবা অন ান  িশ া িত ান িশশু অথবা বাল-অপরাধীেদর জন  উপযু  ৷ 

২০৷ িরমা  হাম ৷-  

কােনা আদালত অথবা পুিলশ কতৃক িরত িশশুেদর আটক রাখা, রাগ িনণয় এবং ণী িবভােগর উে েশ  সরকার িরমা  
হাম িত া এবং পিরচালনা কিরেত পািরেবন ৷ 

২১৷ ইনি উট ইত ািদ ত য়ন অথবা ীকৃিত দােনর শতাবলী ৷-  

এই আইেনর উে েশ  কােনা িশ ণ ইনি উট, িশ  িবদ ালয়, িশ া িত ান িকংবা অনুেমািদত য শতাবলী সােপ  ত য়ন 
অথবা ীকৃিত দান করা যাইেব সরকার সই শতাবলী িনধারণ কিরেবন ৷          

২২৷ ত িয়ত ইনি উট সমূেহর ব ব াপনা ৷-  



(১) িনয় ণ ও ব ব াপনার জন  ১৯(১) ধারার অধীেন িতি ত েত ক  িশ ণ ইনি উেটর জেন  সরকার একজন 
ত াবধায়ক এবং এক  পিরদশক কিম  িনেয়াগ কিরেবন, এবং অনুরূপ ত াবধায়ক এবং কিম  এই আইেনর উে েশ  
ইনি উেটর ব ব াপক বিলয়া গণ  হইেবন ৷ 

(২) ১৯(২) ধারার অধীেন ত িয়ত িত  ইনি উট, িবদ ালয় অথবা িত ান উহার গভিনং বিডর ব ব াধীন থািকেব 
এবং উহার সদস গণ এই আইেনর উে েশ  ইনি উট, িবদ ালয় অথবা িত ােনর ব ব াপক বিলয়া গণ  হইেবন ৷ 

২৩৷ ব ব াপকগেণর সিহত পরামশ ৷-  

কােনা িশশুেক কােনা ত িয়ত ইনি উেট রেণর পূেব আদালত উহার ব ব াপকগেণর সিহত পরামশ কিরেবন ৷  

২৪৷ ত িয়ত ইনি উট ও অনুেমািদত আবাস সমূেহ ডা ারী পিরদশন ৷- 

সরকার কতৃক এতদসং া  মতা দ  কােনা রিজ াড িচিক  সক ত িয়ত  ইনি উট বা অনুেমািদত আবােসর া স ত 
ব ব ািদ এবং উহার বািস াগেণর া  স েক ধান পিরদশেকর িনকট িরেপাট দােনর উে েশ  উহার ব ব াপক বা 
অন ান  ভার া  ব ি গণেক না শ দান পূবক বা িবনা না েশ য কােনা সমেয় য কােনা ত িয়ত ইনি উট অথবা 
অনুেমািদত আবাস পিরদশন কিরেত পািরেবন ৷ 

২৫৷ সরকােরর ত য়নপ  ত াহাের মতা ৷-  

সরকার কােনা ত ািয়ত ইনি উেটর ব ব াপনায় অস  হইেল, উহার ম ােনজােরর িত না শ জাির কিরয়া য কােনা 
সমেয় ঘাষণা কিরেত পািরেবন য, উ   ইনি উেটর ত াযন প  না েশ উে িখত তািরেখ ত াহার করা হইল এবং উ  
তািরখ হইেত উ  ত াহার কাযকর হইেব এবং ইনি উট অতঃপর ত ািয়ত ইনি উট বিলয়া গণ  হইেব না : 

তেব শত থােক য, এইরূপ না শ জািরর পূেব ত িয়ত ইনি উেটর ম ােনজারেক কন ত ায়ন প  ত াহার করা হইেব 
না, তাহার কারণ দশাইবার জন  যু স ত সুেযাগ দান করা হইেব ৷ 

২৬৷ ব ব াপক কতৃক ত য়ন প  সমপণ ৷ -  

কােনা ত িয়ত ইনি উেটর ব ব াপকগণ, ধান পিরদশেকর মাধ েম তাহােদর অিভ ায় উে খ কিরয়া সরকারেক ছয় মােসর 
িলিখত না শ দান কিরয়া ইনি উেটর ত ায়ন প  সমপণ কিরেত পািরেবন এবং তদনুসাের না শ দােনর তািরখ 
হইেত ছয় মাস অিতবািহত হইেল এবং উ  সমেয়র পূেব না শ  ত াহার না করা হইেল, ত ায়ন পে র সমপণ কাযকর 
হইেব এবং ইনি উেটর ত ািয়ত মযাদা লাপ পাইেব ৷ 

২৭৷ ত ায়ন প  ত াহার অথবা সমপেণর ফলাফল ৷-  

কােনা ত ািয়ত ইনি উেটর ব ব াপকগণ উহার ত ায়নপ  ত াহার বা সমপণ সং া  না শ মত াি  বা দােনর 
তািরেখর পর এই আইেনর অধীেন কােনা িশশু িকংবা বাল-অপরাধীেক কােনা ত ািয়ত ইনি উেট হণ কিরেবন না : 

তেব শত থােক য উপির উ  তািরেখ ত ায়ন পে র ত াহার বা সমপণ কাযকর না হওয়া অবিধ ইনি উেট আটক 
কােনা িশশু অথবা বাল-অপরাধীেক িশ া, িশ ণ, বাস ান, ব  ও খাদ  দােনর ব াপাের ব ব াপকগেণর দায় দািয়  
যত ণ সরকার অন  কার িনেদশ দান না কেরন তত ণ পয  অব াহত থািকেব ৷ 

২৮৷ ত ায়ন প  ত াহার বা সমপেণর পর িনবাসীগণ স েক ব ব া ৷-  



কােনা ইনি উেটর ত ািয়ত মযাদা লাপ পাইেল সখােন আটক িশশু অথবা বাল অপরাধীেক স ূণরূেপ অথবা সরকার 
কতৃক আেরািপত শেত খালাস িদেত হইেব অথবা এই আইেনর খালাস ও বদিল সং া  িবধানাবলী মাতােবক ধান 
পিরদশেকর আেদশ েম অন  কােনা ত িয়ত ইনি উেট বদিল করা যাইেত পাের ৷ 

২৯৷ ত ািয়ত ইনি উট এবং অনুেমািদত আবাস পিরদশন ৷- 

েত ক  ত ািয়ত ইনি উট এবং অনুেমািদত আবাস ও উহার সকল িবভাগ সকল সমেয় ত ািয়ত ইনি উেটর ধান 
পিরদশক, পিরদশক অথবা সহকারী পিরদশক কতৃক পিরদশেনর জন  উ  থািকেব এবং িত ছয় মােস অ তঃ একবার ু
পিরদশন করা হইেব ৷ 

তেব শত থােক য, য যে ে  শুধুমা  বািলকােদর অভ থনার জন  এইরূপ কােনা ইনি উট থােক এবং ধান পিরদশক 
এইরূেপ পিরদশন না কেরন, স ে , স ব হইেল, ধান পিরদশক কতৃক এতদুে েশ  অনুেমািদত কােনা মিহলা এইরূপ 
পিরদশন কিরেবন ৷ 

চতুথ ভাগ 

অিফসারবৃ , তাহােদর মতা ও কতব  

৩০ ৷ ধান পিরদশক, ইত ািদ িনেয়াগ ৷ -  

(১)  সরকার, ত ািয়ত ইনি উেটর জন  একজন ধান পিরদশক এবং তাহার সহায়তাকে  সরকারী িবেবচনামেত উপযু  
সংখ ক পিরদশক ও সহকারী পিরদশক িনেয়াগ কিরেবন ৷ 

(২) ধান পিরদশেকর এই আইেন বিণত এবং যরূপ িনধারণ করা হয় সইরূপ মতা ও কতব  থািকেব ৷ 

(৩) েত ক পিরদশক বা সহকারী পিরদশক, ধান পিরদশেকর সইরূপ মতা লাভ কিরেবন ও কতব  পালন কিরেবন 
যইরূপ সরকার িনেদশ িদেবন এবং ধান পিরদশেকর িনেদশানুযায়ী কাজ কিরেবন ৷ 

৩১৷ েবশন অিফসার িনেয়াগ ৷- 

(১) সরকার েত ক জলায় একজন েবশন অিফসার িনেয়াগ কিরেত পািরেবন : 

তেব শত থােক য, য ে  কােনা জলায় এইরূপ িনযু  কােনা ব ি  না থােক য ে  কােনা জলায় এইরূপ িনযু  কােনা 
ব ি  না থােক য ে  মামলা িবেশেষর জন  এই জলায় আদালত কতৃক সমেয় সমেয় অন  য কােনা ব ি  েবশন 
অিফসার রূেপ িনযু  হইেবন ৷ 

(২) েবশন অিফসার ানীয় িকেশার আদালত অথবা সখােন এইরূপ আদালত নাই সখােন দায়রা আদালেতর ত াবধােন 
এবং পিরচালনায় এই আইেনর অধীন তদীয় কতব  স াদন কিরেবন ৷  

(৩) েবশন অিফসার, এই আইেনর অধীেন ণীত িবিধ এবং আদালেতর িনেদশাবলী সােপ - 

(ক) যুি স ত িবরিতেত িনেজ িশশুেক পিরদশন কিরেবন অথবা কিরেত সুেযাগ িদেবন; 

(খ) ল  রািখেবন য, িশশু েক আ ীয় অথবা যাহার ত াবধােন রাখা হইয়ােছ িতিন মুচেলকার শত পালন 
কিরেতেছন; 

(গ) িশশুর আচরণ স েক আদালত িরেপাট িদেবন ; 

(ঘ) উপেদশ িদেবন, সহায়তা কিরেবন এবং ব  ভাবাপ  কিরয়া তুিলেবন এবং েয়াজেন তাহার জন  উপযু  ু
কমসং ােনর চ া কিরেবন; এবং  



(ঙ) অন  কােনা িনধািরত কতব  পালন কিরেবন ৷ 
 


