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খব
জনিনরাপ া িনি তকরণ, আiন- লা র া o আiেনর শাসন িত া জন শাসেনর
a তম uে । e uে
রেণ িবিসeস শাসন ক াডােরর সদ েদর ারা পিরচািলত মাবাiল
কাট
ণ িমকা পালন করেছ। মাবাiল কাট আiন, 311৯ eক প িতগত
(procedural) আiন। aপরাধ সংঘটন েল তাৎ িণকভােব জনসমে aপরাধ আমেল হণ o
দ ােরােপর সীিমত মতা া মাণ আদালত ক ক পিরচািলত হয় িবধায় e eক ােয়ািগক
িবচার ি য়া। ফেল e িবচার ি য়া েয়াগিস uপােয় eবং িন লভােব পিরচালনার জ
া াসংবিলত eক িনেদিশকার েয়াজনীয়তা মাঠ শাসন থেক a ত হে ।
e েয়াজনেক সামেন রেখ মি পিরষদ িবভাগ ক ক মাবাiল কাট িনেদিশকা ণয়েনর
uে াগ হণ করা হয়। মি পিরষদ িবভােগর া ন aিতির সিচব জনাব মর জা আহম দর
ন ে eবং জলা o মাঠ শাসন a িবভােগর া ন সিচব জনাব হা দ িদেলায়ার ব ত,
সিচব ( জলা ািজে িস) জনাব মাঃ মাক র রহমান পাটoয়ারী,
সিচব (আiন) শখ
মাহা দ শামীম iকবাল, জন শাসন ম ণালেয়র uপসিচব জনাব আ, ন, ম, দরত-i- দা, ালািন
o খিনজ স দ িবভােগর uপসিচব জনাব জেন নাথ সরকার eবং মি পিরষদ িবভােগর িসিনয়র
সহকারী সিচব জনাব মাহা দ আশরা ল আলম o িসিনয়র সহকারী সিচব জনাব হােসন আহেমদ
সম েয় গ ত কিম e িনেদিশকার খসড়া ণয়ন কের। eছাড়া e িবষেয় িবভাগীয় কিমশনার o
জলা শাসকগণ eবং মাঠ শাসেন িনেয়ািজত িবিসeস শাসন ক াডােরর a া aিভ
কমকতার মতামত হণ করা হেয়েছ। িনেদিশকা র স াদনায় মি পিরষদ িবভােগর নবিন
aিতির সিচব খ কার মাঃ iফেতখার হায়দার eবং সিচব ( জলা ািজে িস) জনাব eম
বজ ল কিরম চৗ রী যেথ ম িদেয়েছন।
িনেদিশকা েত মাবাiল কাট আiেনর বহািরক িদক িলেক aিধক
দoয়া হেয়েছ।
eেত মাবাiল কাট পিরচালনায় িবিভ সমেয় u ূত সম া িল িবেবচনায় িনেয় মাবাiল কাট
পিরচালনার প িত, aিভেযাগ আমেল হণ, aিভেযাগ গঠন, দ ােরােপর প িত, ত ািশ, জ
তািলকা
তকরণ, আপীল iত ািদ িবষেয় িব ািরত া া-িবে ষণ সি েবিশত করা হেয়েছ।
eছাড়া, মাবাiল কাট পিরচালনার ােয়ািগক িদকস হ আরo িন ল হoয়ার িবষয় িনি ত করার
ােথ e িনেদিশকায় আেদশপে র কেয়ক ন নাo দoয়া হেয়েছ।
িনেদিশকা a সরেণর মা েম মাবাiল কাট পিরচালনার সে সংি কমকতােদর কােজর
প িতগত তা eবং দ তা আরo ি পােব বেল আমার িব াস। মাবাiল কাট িন দিশকার কান
ভা িব মান আiন বা িবিধর সে সাংঘিষক তীয়মান হেল সে ে আiন বা িবিধ াধা
পােব। e িনেদিশকার পিরমাজন o পিরবধন স েক য কান পরামশ সাদের হীত হেব।
e কাশনার সে সংি সকলেক আিম ধ বাদ জানাি । আশা কির, মি পিরষদ িবভােগর
e েচ া দেশ শাসন সংহতকরেণ সহায়ক হেব।
মাহা দ মাশাররাফ হাসাiন iঞা
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মাবাiল কাট িনেদিশকা

a ায়-2
ািজে েটর সং া, কারেভদ o িনেয়াগ
িমকাঃ
আiন
িডি
সীিমত

লা র া, aপরাধ দমন eবং জনিনরাপ া িবধানকে eি িকuিটভ

ািজে ট বা

ািজে ট ক ক কিতপয় aপরাধ তাৎ িণকভােব ঘটনা েল আমেল িনেয় দ আেরােপর
মতাসহ েমাবাiল েকাট পিরচালনার লে

3118 সােল থম েমাবাiল েকাট a ােদশ,

3118 (3118 সােলর 42 ন র a ােদশ) ণীত হয়। নবম জাতীয় সংসেদর থম aিধেবশেন
a ােদশিট হীত না হoয়ায় পরবত েত eকi uে ে

েমাবাiল েকাট a ােদশ, 311৯ (311৯

সােলর 17 ন র a ােদশ) ণীত হয়। পরবত েত েমাবাiল েকাট আiন, 311৯ (311৯ সােলর 6৯
ন র আiন) ণীত হয় eবং েমাবাiল েকাট a ােদশ, 311৯ বািতল করা হয়। eি িকuিটভ
ািজে টগণ েমাবাiল েকাট আiন ণয়েনর পর েথেক eর তফিসল
আiন

লা র া eবং িবিভ সামািজক aপরাধ িনয় েণ

িবিভ আiন েয়াগ কের

ণ িমকা েরেখ আসেছন। েযৗন

হয়রািন (eve-teasing) িতেরাধ, পিরেবশ র া o েভজাল িবেরাধী aিভযােন েমাবাiল েকােটর
সাফ

িবেশষভােব uে খেযা ।
েমাবাiল েকাট আiন, 311৯ ণীত হেলo e আiনিট িনেয় e যাবৎ া া লক েকান

রিচত হয়িন। তাছাড়া, িবিসeস ( শাসন) ক াডার

aেপ া ত নবীন কমকতাগণ eি িকuিটভ

ািজে ট িহসােব েমাবাiল েকাট পিরচালনা করেছন। eজ েমাবাiল েকাট পিরচালনা কায মেক
আরo েয়াগিস , দ , িন ল o জনবা ব করার লে

eকিট তাৎ িণক বরাত-

(ready

reference) িহেসেব েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর eকিট িনেদিশকা ণয়েনর আ শকতা
দীঘিদন েথেক a ত হে । e ে

াপেট েমাবাiল েকাট িনেদিশকািট ণয়ন করা হল।

িনেদিশকািটেত েমাট 23িট a ায় রেয়েছ। িতিট a ােয় কেয়কিট ভাগ রেয়েছ। a ায়-2-e
ািজে ট সংি

াথিমক ধারণা eবং a ায়-3 েথেক a ায়-21-eর িতিট aংেশ থেম

েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর সংি
েয়াজনীয় uপাদান eবং ধারা ি্ লর
েকাট আiন, 311৯-eর তফিসল

ধারািট uে খ কের িবচার ি য়ার িতিট পদে েপর
া া-িবে ষণ দান করা হেয়েছ। a ায়-22-েত েমাবাiল

আiন িলর eকিট তািলকা eবং a ায়-23-েত আেদশপে র

কেয়কিট ন না o aিভেযাগপ , সাজা পেরায়ানা, জ তািলকা eবং িজ ানামার ন না ফম সি েবশ
করা হেয়েছ।
1

ািজে েটর সং াঃ
eি িকuিটভ ািজে ট ক ক েমাবাiল েকাট পিরচািলত হয়। eজ eি িকuিটভ
ািজে ট স েক স ক ধারণা থাকা বা নীয়। েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-e eি িকuিটভ
ািজে েটর সং া েদoয়া েনi। aিধক , The Code of Criminal Procedure, 1898
(Act No. V of 1898) (েফৗজদাির কাযিবিধ)-েতo Magistrate-eর েকান সং া েদoয়া
হয়িন। তেব, General Clauses Act, 1897- eর 3(42) ধারায় ািজে টেক িনে া ভােব
সং ািয়ত করা হেয়েছঃ
(31) "Magistrate" shall include every person exercising all or any of the
powers of a Magistrate under the Code of Criminal Procedure for
the time being in force.

ািজে েটর কারেভদঃ
The Code of Criminal Procedure, 1898-eর 7(3) ধারা a যায়ী i ে ণীর

ািজে ট রেয়েছ। যথাঃ

(a) Judicial Magistrate; eবং
(b) Executive Magistrate.
The Code of Criminal Procedure, 1898-eর 7(4) ধারা a যায়ী িডিসয়াল ািজে ট

আবার চার ে ণীর। যথাঃ

(a) Chief Metropolitan Magistrate in Metropolitan Area and Chief
Judicial Magistrate to other areas;
(b) Magistrate of the first class, who shall in Metropolitan Area, be
known as Metropolitan Magistrate;
(c)

Magistrate of the second class; and

(d) Magistrate of the third class.

Executive Magistrate িনেয়াগঃ
eি িকuিটভ ািজে ট ক ক েমাবাiল েকাট পিরচািলত হয়। eজ েকা আiন বেল
eি িকuিটভ ািজে ট িনেয়াগ করা হয় েস স েক
ধারণা থাকা সমীচীন। েফৗজদাির
কাযিবিধর 21 ধারা যায়ী eি িকuিটভ ািজে ট িনেয়াগ করা হয়। িনে ধারািট uে খ করা হলঃ
10. Executive Magistrates.–– (1) In every district and in every
Metropolitan Area, the Government shall appoint as many persons as it thinks fit
to be Executive Magistrates and shall appoint one of them to be the District
Magistrate.
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(2) The Government may also appoint any Executive Magistrate to be an
Additional District Magistrate, and such Additional District Magistrate shall
have all or any of the powers of a District Magistrate under this Code or under
any other law for the time being in force, as the Government may direct.
(3) Whenever in consequence of the office of a District Magistrate
becoming vacant, any officer succeeds temporarily to the chief executive in the
administration of the district, such officer shall, pending the orders of the
Government, exercise all the powers and perform all the duties respectively
conferred and imposed by this Code on the District Magistrate.
(4) The Government may, or subject to the control of the Government, the
District Magistrate may, from time to time, by order define local areas within
which the Executive Magistrate may exercise all or any of the powers with which
they may be invested under this Code and, except as otherwise provided by such
definition, the jurisdiction and powers of every such Executive Magistrate shall
extend throughout the district.
(5) The Government may, if it thinks expedient or necessary, appoint any
persons employed in the Bangladesh Civil Service (Administration) to be an
Executive Magistrate and confer the powers of an Executive Magistrate on any
such member.
(6) Subject to the definition of the local areas under sub-section (4) all
persons appointed as Assistant Commissioners, Additional Deputy
Commissioners or Upazila Nirbahi officer in any District or Upazila shall be
Executive Magistrates and may exercise the power of Executive Magistrate
within their existing respective local areas.
(7) Nothing in this section shall preclude the Govenrmnent from conferring,
under any law for the time in force, on a Commissioner of Police, all or any of
the powers of an executive Magistrate in relation to a Metropolitan area.
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a ায়-3
েমাবাiল েকাট আiন ণয়েনর ল , আiেনর িশেরানাম, সং া,
আiেনর াধা , েমাবাiল েকােটর সং া o uে
আiন ণয়েনর ল ঃ
েত কিট আiন ণয়েনর িনিদ ল
আiন, 311৯ ণয়েনর সুিনিদ ল
eবং uে

o uে

eবং uে
রেয়েছ। u

থােক। েতমিনভােব েমাবাiল েকাট
আiেনর থেমi eিট ণয়েনর ল

uে খ করা হেয়েছ, যা িন পঃ

েযেহ জন ােথ, আiন
লা র া eবং aপরাধ িতেরাধ কায মেক কাযকর o aিধকতর
দ তার সিহত স াদন কিরবার জ eি িকuিটভ ািজে টেক কিতপয় aপরাধ তাৎ িণকভােব
ঘটনা েল আমেল হণ কিরয়া দ আেরােপর সীিমত মতা aপণ কিরয়া েমাবাiল েকাট পিরচালনার লে
িবধান করা সমীচীন o েয়াজনীয়;
েসেহ eত ারা িন প আiন করা হiল:-

আiেনর িশেরানামঃ
েকান আiনেক সুিনিদ ভােব েচনার জ eর eকিট িশেরানাম থােক। েতমিন eর
কাযকািরতা স েকo u আiেন uে খ থােক। েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর 2 ধারায় e
আiেনর িশেরানাম, বতন o েয়াগ স েক uে খ রেয়েছ। ধারািট িনে uে খ করা হলঃ
2। সংি িশেরানাম, বতন o েয়াগ।- (2) ei আiন েমাবাiল েকাট আiন, 311৯ নােম
aিভিহত হiেব।
(3) iহা aিবলে কাযকর হiেব।
(4) সম বাংলােদেশ iহার েয়াগ হiেব।
সং াঃ

িক শে র আiনগত ধারণা
ীকরেণর সুিবধােথ u শ িল ারা িক aথ ঝােনা
হেয়েছ তা েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর 3 ধারায় সং ার মা েম uে খ করা হেয়েছ। িনে
ধারা-3 uে খ করা হলঃ
3। সং া। — িবষয় বা সে র পিরপ ী েকান িক না থািকেল, ei আiেন(2)

"aিতির দায়রা জজ" aথ েফৗজদারী কাযিবিধেত uি িখত aিতির দায়রা জজ;
eবং েমে াপিলটন eলাকার aিতির দায়রা জজo uহার a
হiেব;

(3)

"eি িকuিটভ
ািজে ট;

ািজে ট" aথ েফৗজদারী কাযিবিধেত uি িখত eি িকuিটভ
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(4)

" িডিসয়াল ািজে ট" aথ েফৗজদারী কাযিবিধেত uি িখত িডিসয়াল ািজে ট;

(5)

"িডি
ািজে ট" aথ েফৗজদারী কাযিবিধেত uি িখত িডি
aিতির িডি
ািজে টo uহার a
হiেবন;

(6)

"তফিসল" aথ ei আiেনর তফিসল;

(7)

"দায়রা জজ" aথ েফৗজদারী কাযিবিধেত uি িখত দায়রা জজ; eবং েমে াপিলটন
eলাকার দায়রা জজo uহার a
হiেব;

(8)

"েফৗজদারী কাযিবিধ" aথ The Code of Criminal Procedure,
1898 (Act V of 1898);

(9)

"েমে াপিলটন
ািজে ট;

(৯)

"েমে াপিলটন eলাকা" aথ েকান আiেনর aধীন েঘািষত েমে াপিলটন eলাকা;

ািজে ট; eবং

ািজে ট" aথ েফৗজদারী কাযিবিধেত uি িখত েমে াপিলটন

(21) "েমাবাiল েকাট" aথ ধারা 5 e uি িখত েমাবাiল েকাট।

আiেনর াধা :
েমাবাiল েকাট আiন, 311৯ eকিট প িত লক (procedural) গত আiন। ei
আiেনর েকান েকান ধারা বা uপধারার সে

a

েকান আiেনর ধারা বা uপধারা সাম

সাংঘিষক বেল তীয়মান হেত পাের। িবষয়িট

ীকরেণর জ

eবং a া

ণ বা

আiেনর লনায় e

আiনেক াধা েদoয়ার জ eর 4 ধারায় বলা হেয়েছ েয,
4। আiেনর াধা ।-আপাততঃ বলবৎ a েকান আiেন িভ তর যাহা িক i থা ক না েকন, ei
আiেনর িবধানাবলী কাযকর হiেব।

েমাবাiল েকােটর সং াঃ
েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর 3(21) ধারায় েমাবাiল েকােটর সং া েদoয়া আেছ। তেব,
u আiেনর 5 ধারায় িব ািরতভােব eর সং া দান করা হেয়েছ, যা িনে uে খ করা হলঃ
5। েমাবাiল েকাট।- আiন লা র া eবং aপরাধ িতেরাধ কায মেক দ তার সিহত স াদন
কিরবার ােথ আব ক ে ে কিতপয় aপরাধ তাৎ িণকভােব ঘটনা েল আমেল হণ কিরয়া দ আেরােপর
সীিমত মতা েয়ােগর uে ে সম েদেশ িকংবা েয েকান েজলা বা েমে াপিলটন eলাকায় া মান
কায ম পিরচািলত হiেব যাহা "েমাবাiল েকাট" নােম aিভিহত হiেব।
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5 ধারার া া
েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর 5 ধারা a যায়ী আiন
কায মেক দ তার সে স াদন করার লে

লা র া eবং aপরাধ িতেরাধ

আব ক ে ে eি িকuিটভ

ািজে েটর স ুেখ

সংঘিটত বা u ঘািটত কিতপয় aপরাধ তাৎ িণকভােব ঘটনা েল আমেল হণ কের দ আেরােপর
সীিমত

মতা েয়ােগর uে ে

িবিসeস ( শাসন) ক াডার

সম েদেশ িকংবা েয েকান েজলা বা েমে াপিলটন eলাকায়
eি িকuিটভ

ািজে ট ক ক পিরচািলত আদালতেক েমাবাiল

েকাট ঝােব।
েমাবাiল েকােটর uে

ঃ

েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর ল eবং ei আiেনর 5 ধারা িবে ষণ করেল েমাবাiল
েকােটর uে স হ িন প িতভাত হয়ঃ
1. ঘটনা েল তাৎ িণকভােব aপরাধ আমেল িনেয় o দ আেরাপ কের জনিনরাপ া
িবধান o আiন

লা র া;

2. সামািজক aপরাধ িনয় ণ;
3. কাযকরভােব o দ তার সে aপরাধ িতেরাধ করা;
4. জন

লা িত া করা;

5. জনসমে দ আেরােপর মা েম aপরাধ বণতা াস o আiেনর শাসন িত া।
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a ায়-4
েমাবাiল েকাট পিরচালনার মতা aপণ
সরকার/ িডি
ািজে ট ক ক েমাবাiল েকাট পিরচালনার মতা aপণ সং া
িবধান েমাবাiল েকাট আiেনর 6 ধারায় uে খ করা হেয়েছ। u িবধান িন প6। েমাবাiল েকাট পিরচালনার মতা aপণ।- সরকার সম েদেশ িকংবা েয েকান েজলা বা
েমে াপিলটন eলাকায় েয েকান eি িকuিটভ ািজে টেক, eবং িডি
ািজে ট তাহার আ িলক
aিধে ে েয েকান eি িকuিটভ ািজে টেক, আiন
লা র া eবং aপরাধ িতেরাধ কায ম
স াদেনর uে ে িলিখত আেদশ ারা েমাবাiল েকাট পিরচালনা কিরবার মতা aপণ কিরেত পািরেব।

6 ধারার া া
ei আiেনর aধীেন ’ভােব েমাবাiল েকাট পিরচালনার মতা aপণ করা যায়। িনে
প িত uে খ করা হলঃ

মতা aপণ

(2) সরকার ক ক মতা aপণঃ
সরকার সম েদেশ েয েকান eি িকuিটভ ািজে ট বা িডি
ািজে েটর a েল
ািজে েটর aিধে ে র বাiের
েমাবাiল েকােটর মতা aপণ করেত পাের। সাধারণত িডি
সরকার ক ক eি িকuিটভ ািজে েটর a েল েমাবাiল েকােটর মতা aপণ করা হেয় থােক।
িবিভ ম ণালয়/ িবভাগ বা তােদর আoতাধীন েকান সং া বা মাঠ পযােয় িবিসeস ( শাসন)
ক াডার িডি
ািজে েটর aিধে -বিহ ত েকান কমকতার a েল েমাবাiল েকাট আiন,
311৯ েমাতােবক e আiেনর তফিসল
েকান আiেনর মতা aপেণর েয়াজন হেল সংি
সং া মি পিরষদ িবভাগ ক ক িনধািরত ফম (পিরিশ -ক ) a যায়ী জন শাসন ম ণালেয় াব
ে রণ কের। জন শাসন ম ণালয় সংি সং ার চািহদাপ eবং িনধািরত ফম রণ কের
মি পিরষদ িবভােগ তা ে রণ কের। মি পিরষদ িবভাগ েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর
তফিসল
আiন/ আiনস হ, িনিদ aিধে o দািয়ে র েময়াদ uে খ বক িবিসeস ( শাসন)
ক াডার সংি eি িকuিটভ ািজে েটর a েল েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর 6 ধারা
a যায়ী মতাপেণর স িত দান কের জন শাসন ম ণালয়েক aবিহত কের থােক। aতঃপর
িবিসeস ( শাসন) ক াডার
সংি eি িকuিটভ ািজে েটর a েল জন শাসন ম ণালয়
মতা aপণ কের।
(3) িডি

ািজে ট ক ক মতা aপণঃ

েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর 6 ধারা a যায়ী িডি
ািজে ট ত র আ িলক
aিধে ে িনেয়াগ ত েয েকান eি িকuিটভ ািজে েটর a েল আiন লা র া eবং aপরাধ
িতেরাধ কায ম স াদেনর uে ে িলিখত আেদশ ারা েমাবাiল েকাট পিরচালনার মতা
aপণ কেরন।
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(4) েকান eি িকuিটভ ািজে ট সততা o দ তার সে eবং েয়াগিস ভােব েমাবাiল েকাট
পিরচালনায় থ হেল েফৗজদাির কাযিবিধর 52 ধারা a যায়ী eি িকuিটভ ািজে েটর a েল
দ মতা ত াহার করা যায়। েফৗজদাির কাযিবিধর 52 ধারা িনে uে খ করা হলঃ
41. Withdrawal of powers.- (1)The Government may withdraw all or any of
the powers conferred under this Code on any person by it or by any officer
subordinate to it:
Provided that where the conferring of a power is, under this code, required
to be made in consultation with the High Court Division, the withdrawal thereof
shall be made in consultation with that Court.
(2) Any powers conferred by the Chief Judicial Magistrate or the District
Magistrate may be withdrawn by the chief Judicial Magistrate or the District
Magistrate respectively.

িডি

ািজে ট ক ক েমাবাiল েকাট পিরচালনাঃ

েফৗজদাির কাযিবিধর 21(2) ধারা a যায়ী সরকার িডি
ািজে টেক িনেয়াগদান কের।
িডি
ািজে টo eকজন eি িকuিটভ ািজে ট। েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর 22 ধারা
a যায়ী িতিন ত র আ িলক aিধে ে েমাবাiল েকাট পিরচালনা কের দ আেরাপ করেত
পােরন। e সং া িবধানিট িন পঃ
22। িডি
ািজে ট ক ক মতা েয়াগ।- িডি
ািজে টগেণর তাহােদর
aিধে ে ei আiেনর aধীন েমাবাiল েকাট পিরচালনা কিরয়া দ আেরােপর মতা থািকেব।
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আ িলক

a ায়-5
aিভেযাগ আমেল হণ, ঘটনা ল, aপরাধ সংঘটন,
েমাবাiল েকাট পিরচালনার মতা িত
eি িকuিটভ ািজে ট ক ক aিভেযাগ আমেল েনoয়ার ি য়া, aিভেযাগিট িবচার করার
মতা eবং মতা না থাকেল েসে ে কী প িত a সরণ করেত হেব, েস স েক েমাবাiল েকাট
আiেনর 7 ধারায় িবশদ বণনা রেয়েছ। িনে ধারািট েল ধরা হলঃ
7। েমাবাiল েকােটর মতা।- (2) ধারা 6 eর aধীন মতা া eি িকuিটভ ািজে ট বা ধারা
22 eর aধীন মতা া িডি
ািজে ট আiন ংখলা র া o aপরাধ িতেরাধ কায ম পিরচালনা
কিরবার সময় তফিসেল বিণত আiেনর aধীন েকান aপরাধ, যাহা েকবল িডিসয়াল ািজে ট বা
েমে াপিলটন ািজে ট ক ক িবচায, তাহার স ুেখ সংঘিটত বা u ঘািটত হiয়া থািকেল িতিন u
aপরাধ তাৎ িণকভােব ঘটনা েলi আমেল হণ কিরয়া aিভ
ি েক, ীকােরাি র িভি েত, েদাষী
সা কিরয়া, ei আiেনর িনধািরত দ আেরাপ কিরেত পািরেবন।
(3) তফিসেল বিণত েকান আiেনর aধীন ণীত িবিধ, িবিধ বা আেদেশর aধীন েকান aপরাধ u
আiেনর aধীন aপরাধ বিলয়া গ হiেব।
(4) তফিসেল বিণত েকান আiেনর aধীন েকান aপরাধ েকা আদালত বা াi নাল ক ক িবচায
হiেব তাহা u আiেন িনধারণ করা না থািকেল, েফৗজদারী কাযিবিধর ধারা 3৯ eর সংি ি তীয়
তফিসেলর a ম কলাম a যায়ী িনধািরত আদালত ক ক u aপরাধ িবচায বিলয়া গ হiেব eবং যিদ
a প েকান aপরাধ িবচার কিরবার eখিতয়ার েমে াপিলটন ািজে ট eবং থম, ি তীয় বা তীয় ে ণীর
িডিসয়াল ািজে েটর না থােক, তাহা হiেল u aপরাধ, তফিসেল বিণত আiেনর aধীন aপরাধ হoয়া
সে o, ei আiেনর aধীন আমেল হণ কিরয়া দ আেরাপ কিরবার eখিতয়ার ei আiেনর aধীন েমাবাiল
েকাট পিরচালনাকারী eি িকuিটভ ািজে ট বা িডি
ািজে েটর থািকেব না।
(5) েমাবাiল েকাট পিরচালনা কিরবার সময় যিদ a প েকাট পিরচালনাকারী eি িকuিটভ
ািজে ট বা িডি
ািজে েটর িনকট ei প মেন হয় েয, aপরাধ ীকারকারী ি র সংি aপরাধ
eমন তর েয, ei আiেনর aধীন িনধািরত দ আেরাপ করা হiেল uহা যেথাপ দ ােরাপ হiেব না,
তাহা হiেল িতিন u
ি েক দ আেরাপ না কিরয়া তাহার িব ে িনয়িমত মামলা দােয়েরর ব া
কিরেবন।
(6) েমাবাiল েকাট পিরচালনা কিরবার সময় যিদ ei প েকান aপরাধ eি িকuিটভ ািজে ট বা
িডি
ািজে েটর স ুেখ সংঘিটত বা u ঘািটত হয়, যাহা েসশন আদালত িকংবা a েকান u তর বা
িবেশষ আদালত বা াi নাল ক ক িবচায, তাহা হiেল েমাবাiল েকাট পিরচালনাকারী eি িকuিটভ
ািজে ট বা িডি
ািজে ট u aপরােধর সিহত সংি
ি র িব ে aিভেযাগ eজাহার িহসােব
গ কিরবার জ সংি থানার ভার া কমকতােক িনেদশ দান কিরেবন।
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7 ধারার া া
েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর a তম
ণ ধারা হল ধারা 7। e ধারািটর aেনক িল
িদক রেয়েছ eবং েত কিট িদেকর া া-িবে ষণ করা আব ক। িনে e া া uপ াপন করা
হলঃ
eি িকuিটভ ািজে ট ক ক aিভেযাগ আমেল হণঃ
(2) সাধারণভােব aপরাধ আমেল হণ aথ হল েকান ি র িব ে েকান aপরাধ িবচার
করার জ িবচারেকর াথিমক িস া । েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর 7(2) ধারা a যায়ী
eি িকuিটভ ািজে ট ক ক aপরাধ আমেল েনoয়ার িবধান রেয়েছ। eি িকuিটভ ািজে ট
ক ক aপরাধ আমেল হণ করার সময় িন বিণত িবষয় িলর িত ল রাখেত হেবঃ
(ক) সংি eি িকuিটভ ািজে ট েমাবাiল েকাট পিরচালনার মতা া িকনা;
(খ) সংি
aপরাধ/ aিভেযাগিটর ঘটনা ল eি িকuিটভ ািজে েটর aিধে
িকনা;
(গ) সংি aপরাধ/ aিভেযাগিট েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর তফিসল
েকান
আiন, আiেনর aধীন ণীত িবিধ , িবিধ বা আেদেশর aধীন েকান aপরাধ িকনা;
(ঘ) সংি
aপরাধ/ aিভেযাগিট েমে াপিলটন ািজে ট বা 2ম, 3য়, 4য় ে িণর
িডিসয়াল ািজে ট ক ক িবচায িকনা;
(ঙ) েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর তফিসল
েকান আiেনর aপরােধ সরাসির জিড়ত
েকান ি aথবা তােক aপরােধ সহায়তাকারী েকান ি েমাবাiল েকাট
পিরচালনাকােল ঘটনা েল a পি ত রেয়েছ eমন aিভ ে র িব ে েমাবাiল েকাট
পিরচালনাকারী eি িকuিটভ ািজে ট ক ক েকান aপরাধ আমেল েনoয়ার সুেযাগ
নাi িবধায় েমাবাiল েকাট পিরচালনাকােল আসামী uপি ত রেয়েছ িক না;
(চ) সংি aপরাধিট eি িকuিটভ ািজে েটর স ুেখ সংঘিটত বা u ঘািটত হেয়েছ
িকনা;
(ছ) সংি aপরাধ/ aিভেযাগিট েফৗজদাির কাযিবিধর 3৯ ধারায় uি িখত 3য় তফিসেলর
Offences against other laws –eর a ম কলাম a যায়ী েমে াপিলটন ািজে ট
বা 2ম, 3য়, 4য় ে িণর িডিসয়াল ািজে ট ক ক িবচায িকনা, েস িবষেয় ল
রাখেত হেব। িনে েফৗজদাির কাযিবিধর 3৯ ধারার িবধান uে খ করা হলঃ
29. Offences under other laws.- (1) Subject to the other provisions of this
Code, any offence under any other law shall, when any Court is mentioned in this
behalf in such law, be tried by such Court.
(2) When no Court is so mentioned, it may be tried subject as aforesaid by,
any Court constituted under this Code by which such offence is shown in the
eighth column of the second schedule to be triable.
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Offences against other laws:
েফৗজদাির কাযিবিধর 3য় তফিসেলর CHAPTER XXIII-eর Offences against other laws-e uি িখত a া
লংঘেনর aপরাধ eবং সংি aপরাধস হ েকা েকা আদালত ক ক িবচায তা িনে uে খ করা হল :
1
Section.

2

3

4

5

6

7

আiন

8

11

Offence.

Whether the
police may arrest
without warrant
or not.

Whether a
warrant or
summons shall
ordinarily issue
in the first
instance.

Whether
bailable or not.

Whether
compoundable or
not.

Punishment
under the
Penal Code

By what court
triable.

If punishable with death,
transportation
or
imprisonment for more
then five years.

May
arrest
without warrant.

Warrant.

Not bailable.

Not compoundable.

........

Court of Sessions.

If
punishable
with
imprisonment for not
less than two years and
not more than five years.

Ditto---

Ditto---

Ditto. Except in
cases under the
Arms
Act,
1878, section
19, which shall
be bailable.

Ditto....

.......

Metropolitan
Magistrate
or
Magistrate of the
first
class
or
second class.

If
punishable
with
imprisonment for less
than two years or with
fine only.

Shall not arrest
without warrant.

Summons.

Bailable.

Ditto.....

.......

any
judicial
Magistrate.
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ঘটনা লঃ
েকান aপরাধ িবচারেকর eখিতয়ারাধীন িক-না লত তা aপরােধর ঘটনা ল ারা
িনধারণ করেত হয়। সাধারণত েয ােন aপরাধ সংঘিটত হয় েস eলাকার িবচারক ঐ aপরােধর
িবচার কেরন। েফৗজদাির কাযিবিধেত ‘‘ঘটনা ল’’ বলেত েকান aপরাধ সংঘটেনর ল/ ান
aথবা aপরােধর পিরণিত বা ফলাফল েযখােন সংঘিটত হয়, েস

ানেক েবাঝােনা হয়।

েফৗজদাির কাযিবিধর 28৯ ধারায় ঘটনা েলর সং া িন পভােব েদoয়া আেছ179. Accused triable in district where act is done or where
consqquence ensues.- When a person is accused of the commission of any
offence by reason of anything which has been done, and of any consequence
which has ensued, such offence may be inquired into or tried by a Court
within the local limits of whose jurisdiction any such thing has been done, or
any such consequence has ensued.

aপরাধ সংঘটন বা u ঘাটনঃ
(2) েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর 7(2) ধারায় aপরাধ সংঘটন বা u ঘাটন স েক
uে খ রেয়েছ। েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর তফিসল
েকান eি িকuিটভ

আiেনর েকান ধারার aপরাধ

ািজে ট েমাবাiল েকাট পিরচালনাকােল

ত

করেল বা ত র স ুেখ

u ঘািটত বা সংঘিটত হেল িতিন u aপরােধর িবচার করার eখিতয়ারস
(3) eি িকuিটভ

।

ািজে ট ক ক েমাবাiল েকাট পিরচালনাকােল aপরাধ সংঘটেনর

পািরপাি ক aব া িবরাজমান েদখেল বা aপরাধিট ব হেত

হেয় চলমান থাকেল বা aপরােধর

পিরণিত চলমান থাকার মাণ পাoয়া েগেল uহা ত র স ুেখ u ঘািটত হেয়েছ মেম িবেবচনা করা
যায়।
(4) aপরাধ সংঘটন eবং ঘটনা ল স েক
ধারণা েনoয়ার জ e স েক eকিট
uদাহরণ েদoয়া হল। েজলা শাসেকর কাযালয়, নারায়ণগে কমরত িব eি িকuিটভ
ািজে ট ‘ক’ u েজলার সদর uপেজলাধীন িসি রগ বাজাের েমাবাiল েকাট
পিরচালনাকােল মাছ িবে তা ‘খ’-েক মাছ িব য় করেত েদেখন। ত র uপি িতেত
আiনা েমািদত িসিকuিটং eেজি িহসােব uপেজলা মৎ কমকতা, নারায়ণগ সদর মাছ
পরী া কের ফরমািলন িমি ত মাছ েপেয় aিভ
ি ‘খ’-eর িব ে িসিকuশন দািখল
কেরন। িব eি িকuিটভ ািজে ট ‘ক’-eর িনেদেশ ঘটনা েল uপি ত ’জন সা ীর া র
িনেয় ফরমািলন িমি ত মাছ আলামত িহেসেব জ কের জ তািলকা ত করা হয়। িব
eি িকuিটভ ািজে ট ‘ক’ aিভেযাগ আমেল হণ কের aিভ
ি ‘খ’-eর িব ে
Fish and Fish Products (Inspection and Quality Control) Ordinance, 1983-eর
6 ধারায় aিভেযাগ গঠন কেরন eবং aিভ
ি েক গ ত aিভেযাগ পেড় eবং া া কের
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েশানান। গ ত aিভেযােগর জবােব aিভ
ি ‘খ’ বেলন েয, িতিন ঢাকা েজলার যা াবাড়ী
পাiকাির বাজার হেত মাছ য় কের িসি রগ বাজাের িব য় করেছন। িতিন মােছ ফরমািলন
েদনিন বা ফরমািলন িমি ত কেরনিন। মােছ ফরমািলন পাoয়া েগেলo যা াবাড়ী পাiকাির
বাজােরর মাছ িবে তা মােছ ফরমািলন িদেয়েছন। e জ িতিন দায়ী নন, িতিন িনেদাষ। িক
িব eি িকuিটভ ািজে ট ‘ক’-eর স ুেখ aিভ
ি ‘খ’-েক তার েহফাজেত থাকা
মাছসহ পাoয়া যায়, পরী াকােল u মােছ ফরমািলন পাoয়া যায় eবং aপরােধর পিরণিত
চলমান থাকায় aপরাধিট িব eি িকuিটভ ািজে েটর স ুেখ u ঘািটত হেয়েছ িবেবচনায়
িতিন যথাযথভােবi aপরাধ আমেল হণ কেরেছন।
eি িকuিটভ ািজে েটর েমাবাiল েকাট পিরচালনার মতাঃ
(2) েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর 7 ধারায় েমাবাiল েকােটর মতা স েক
িব ািরত uে খ রেয়েছ। eি িকuিটভ ািজে ট ক ক aিভেযাগ আমেল হণ স িকত
িশেরানােম বিণত প িত a সরণ কের eি িকuিটভ ািজে ট aপরাধ আমেল হণ করেবন।
েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর তফিসেল uি িখত আiেনর সংি ধারার aধীেন ত র স ুেখ
সংঘিটত বা u ঘািটত aপরােধর িবচার করার মতা eি িকuিটভ ািজে েটর রেয়েছ।
(3) েমাবাiল েকাট পিরচালনাকােল েকান aপরাধ ক) িব েমে াপিলটন ািজে ট বা থম, ি তীয় বা তীয় ে ণীর
ািজে ট ক ক িবচায হেল;
খ) েমাবাiল েকাট আiেনর তফিসল আiেনর েকান aপরাধ হেল ;
গ) িব eি িকuিটভ ািজে েটর স ুেখ সংঘিটত বা u ঘািটত হেল-

িডিসয়াল

িব eি িকuিটভ ািজে ট সংি aিভ
ি র িব ে ঘটনা েলi aিভেযাগ আমেল
হণ করেবন। িতিন সংি আiেন aিভ
ি র িব ে aিভেযাগ গঠন কের aিভ
ি েক পেড় o া া কের েশানােবন । aিভ
ি তার ত aিভেযাগ ীকার করেল
ািজে ট আiেন a েমািদত দ আেরাপ করেবন।
(4) িক যিদ a প েকান aপরাধ িবচার করার eখিতয়ার েমে াপিলটন ািজে ট বা
থম, ি তীয় বা তীয় ে ণীর িডিসয়াল ািজে েটর না থােক তাহেল তফিসেল বিণত
আiেনর aধীন aপরাধ হoয়া সে o ei আiেন আমেল হণ কের দ আেরাপ করার eখিতয়ার
েমাবাiল েকাট পিরচালনাকারী eি িকuিটভ ািজে েটর েনi।
(5) িব eি িকuিটভ
সংি

আiেন aিভ

ািজে েটর স ুেখ u ঘািটত বা সংঘিটত aপরােধর aিভেযােগ

ি র িব ে aিভেযাগ গঠন কের aিভ

কের েশানােনার পর aিভ
aিভ

ি

ি

েদাষ ীকার করেলo ত র িবেবচনায় যিদ েদখা যায় েয,

ক ক সংঘিটত aপরাধিট

যেথ নয়, েসে ে িতিন aিভ
uে খ বক সংি

aিভ

(6) eি িকuিটভ

ি েক পেড় o া া

তর eবং e আiেনর aধীন িনধািরত শাি

ি েক শাি

দান

দান না কের আেদশনামায় েযৗি কতা

ি র িব ে িনয়িমত মামলা দােয়র করার ব া েনেবন।
ািজে ট ক ক ত র eখিতয়ারাধীন eলাকায় েমাবাiল েকাট
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ক) ত র স ুেখ সংঘিটত বা u ঘািটত aপরাধিট েমাবাiল েকাট আiন, 311৯eর তফিসল
খ) aপরাধিট িব

আiেনর েকান aপরাধ না হেল; aথবা
দায়রা আদালত/ a

েকান u তর বা িবেশষ আদালত/

াi নাল ক ক িবচায হেলেমাবাiল েকাট পিরচালনাকারী eি িকuিটভ
িব ে

ািজে ট u aপরােধর সে

আনীত aিভেযাগিট eজাহার িহসােব গ

কমকতােক িনেদশ দান করেবন। a প ে ে সংি
কাযিবিধর 75 eবং 76 ধারা a যায়ী aিভ

করার জ

সংি

eি িকuিটভ

সংি

ি র

থানার ভার া
ািজে ট েফৗজদাির

ি েক ে ফতার করার জ

আiন

েয়াগকারী সং ােক িনেদশ দান করেত পােরন।
(7) েফৗজদাির কাযিবিধর 75 eবং 76 ধারা িন প:
64. When any offence is committed in the presence of a Magistrate
whether Executive or Judicial within the local limits of his jurisdiction, he
may himself arrest or order any person to arrest the offender, and may
thereupon, subject to the provisions herein contained as to bail commit the
offender to custody.
65. Any Magistrate whether Executive or Judicial may at any time
arrest or direct the arrest, in his presence, within the local limits of his
jurisdiction, of any person for whose arrest he is competent at the time and in
the circumstances to issue a warrant.
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a ায়-6
েমাবাiল েকাট পিরচালনা প িত
েকান aপরাধ েকান eি িকuিটভ ািজে েটর স ুেখ সংঘিটত বা u ঘািটত হেল u
aপরাধিটর িবচার eকিট ধারাবািহক ি য়ার ম িদেয় স
করেত হয়। েমাবাiল েকাট
আiন, 311৯-eর 8 ধারায় েমাবাiল েকাট পিরচালনা প িত/ ি য়া স িকত িবধান রেয়েছ।
u িবধানিট িনে uে খ করা হলঃ

8। েমাবাiল েকাট পিরচালনা প িত।-(2) ei আiেনর aধীন েমাবাiল েকাট পিরচালনা
কিরবার সময় েকান ি র িব ে aপরাধ আমেল হীত হiবার পরপরi েমাবাiল েকাটপিরচালনাকারী
eি িকuিটভ ািজে ট বা িডি
ািজে ট সংি
aিভেযাগ িলিখতভােব গঠন কিরয়া uহা
aিভ
ি েক পাঠ o া া কিরয়া নাiেবন eবং aিভ
ি গ ত aিভেযাগ ীকার কেরন
িক না তাহা জািনেত চািহেবন eবং ীকার না কিরেল িতিন েকন ীকার কেরন না uহার িব ািরত
া া জািনেত চািহেবন।
(3) aিভ
ি aিভেযাগ ীকার কিরেল তাহার ীকােরাি িলিপব কিরয়া uহােত
aিভ ে র া র বা ে মত, িটপসi eবং iজন uপি ত া ীর া র বা, ে মত, িটপসi হণ
কিরেত হiেব; eবং aতঃপর েমাবাiল েকাট পিরচালনাকারী eি িকuিটভ ািজে ট বা িডি
ািজে ট তাহার িবেবচনায় যেথাপ দ আেরাপ কিরয়া িলিখত আেদশ দান কিরেবন eবং u
আেদেশ া র কিরেবন।
(4) aিভেযাগ a ীকার কিরয়া আ প সমথেন aিভ
ি ক ক দ
হiেল, েমাবাiল েকাট পিরচালনাকারী eি িকuিটভ ািজে ট বা িডি
aিভেযাগ হiেত a াহিত দান কিরেবন।

া া সে াষজনক
ািজে ট তাহােক

(5) aিভ
ি ক ক uপ-ধারা (4) eর aধীন দ া া সে াষজনক না হiেল েমাবাiল
েকাট পিরচালনাকারী eি িকuিটভ ািজে ট বা িডি
ািজে ট aিভেযাগিট িবচারােথ uপ
eখিতয়ার স আদালেত ে রণ কিরেবন।

8 ধারার া া
েমাবাiল েকাট আiেনর 8 ধারা a যায়ী েমাবাiল েকাট পিরচালনার ে ে িন িলিখত
পদে প হণ করা েযেত পােরঃ
(2) েমাবাiল েকাট পিরচালনাকােল েকান ি র িব ে aিভেযােগর মাণ পাoয়া
েগেল aপরাধ আমেল হণ করার ি য়া যথাযথভােব a সরণ কের েমাবাiল েকাট
ি র িব ে aপরাধ আমেল েনেবন।
পিরচালনাকারী eি িকuিটভ ািজে ট aিভ
(3) েকান ি র িব ে aপরাধ আমেল েনoয়ার পর েমাবাiল েকাট পিরচালনাকারী
eি িকuিটভ ািজে ট aিভেযাগ গঠন করেবন । eে ে আেদশনামায়ক) aিভেযাগ সংঘটেনর তািরখ ,সময়, ঘটনা েলর িববরণ;
খ) ত র স ুেখ সংঘিটত বা u ঘািটত aিভেযােগর সংি
িববরণ; eবং
গ) েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর তফিসল
uে খ বক িলিখতভােব aিভেযাগ গঠন করেবন।
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সংি

আiেনর ধারা

ঘ) aতঃপর েসিট aিভ
ি েক পাঠ o া া কের েশানােবন eবং aিভ
ি েদাষ ীকার কেরন িকনা তা জানেত চাiেবন।
(4) aিভেযাগ গঠেনর ে ে ন না ফম 7
(5) aিভ

ি গ ত aিভেযাগ ে

বহার করা েযেত পাের।

ায় ীকার করেল —

ক) তার ীকােরাি (যত র স ব aিভ
ি র িনজ ভাষায়) িলিপব কের
eেত aিভ ে র া র বা ে মেত িটপসi eবং
খ)

ণা
কানাসহ uপি ত
করেত হেব।

(6) aিভ

ি র ীকােরাি

iজন া ীর া র বা ে

িলিপব করার জ

মেত িটপসi হণ

ন না ফম 7 বহার করা েযেত

পাের।
(7) aতঃপর েমাবাiল েকাট পিরচালনাকারী eি িকuিটভ ািজে ট যেথাপ
দ
আেরাপ কের িলিখত আেদশ দান করেবন eবং u আেদেশ া র করেবন । দ ােদশ
দােনর ে ে িতিন িন িলিখত িবষয় িল িবেবচনায় িনেবনক) aিভেযােগর গভীরতা/ aপরােধর
খ) aপরাধ/ aিভেযােগর

;

িত o পিরমাণ;

গ) aিভ

ি

ক ক থমবার aপরাধ করা হেয়েছ িকনা;

ঘ) aিভ

ি

ক ক eকi aপরাধ বার বার করা হেয়েছ িকনা; eবং

ঙ) পািরপাি ক aব া iত ািদ ।
(8) দ ােদশ দােনর ে ে আেদশপে র ন না 2 বহার করা েযেত পাের।
(9) aিভ
ি গ ত aিভেযাগ a ীকার করেল eি িকuিটভ ািজে ট aিভ
ি েক a ী িতর কারণ া া করার িনেদশ েদেবন। যেথাপ
ি বা মাণ বা দিলল
uপ াপন বক আ প সমথেন aিভ
ি র দ
া া eি িকuিটভ ািজে েটর
িনকট ক) সে াষজনক হেল িতিন আেদশনামায় তা িলিপব কের aিভ
ি েক গ ত
aিভেযাগ হেত a াহিত দান করেবন। eে ে আেদশপে র ন না 3 বহার করা েযেত
পাের।
খ) aিভ
ি র জবাব বা া া সে াষজনক না হেল uহার uপ
কারণ
আেদশনামায় িলিপব কের িতিন aিভেযাগিট eবং aিভ
ি েক িবচারােথ ে মেত িব
চীফ িডিশয়াল ািজে েটর আদালেত বা িব চীফ েমে াপিলটন ািজে েটর আদালেত
ে রেণর জ uপি ত আiন লা বািহনীর সদ বা সংি
িসিকuিটং eেজি েক িনেদশ
েদেবন। eে ে আেদশপে র ন না 4 বহার করা েযেত পাের।
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(৯) eি িকuিটভ
সময় aিভ
সংি

ািজে ট ত র আ িলক aিধে ে

েমাবাiল েকাট পিরচালনা করার

ি েক িক aব ায় ত করা হেয়েছ বা িক aব ায় তােক পাoয়া েগেছ, তার

িববরণ আেদশনামায় uে খ করেত পােরন।
(21) েমাবাiল েকাট পিরচালনাকােল েকান আলামতসহ aিভ

আলামেতর eকিট জ তািলকা ঘটনা েল
কানাসহ uপি ত ’জন সা ীর

ি

ত করেত হেব। জ তািলকায়

া র aথবা ে

ত হেল
ণা

নাম-

মেত িটপসi হণ করেত হেব। e ে ে

ন না ফম 8 বহার করা েযেত পাের।
(22) eকi মামলায় eকািধক aিভ
ধরন বা

ি থাকেল েত ক aিভ

িত eকi রকম হেল েত কেক eকi প দ

মামলায় eকািধক aিভ
েকন িভ দ

ি

থাকেল েত ক aিভ

দান করা হেয়েছ তার সু

দান করা uিচত। আবার, eকi
ি র দে র পিরমাণ িভ হেল

েযৗি কতা আেদশনামায় uে খ করেত হেব।

(23) েমাবাiল েকাট পিরচালনার িবিভ পযায় ধারাবািহকভােব িনে া
aপর

ি র aপরােধর

ায় েল ধরা হলঃ
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ছেকর মা েম

েমাবাiল েকাট পিরচালনার পদে প (flow chart):
Gw·wKDwUf ািজে ট বা িডি
ািজে ট ক ক েমাবাiল েকাট পিরচালনার ে ে িনে
uি িখত ধারা ম a সরণ করা েযেত পােরঃ
aপরাধ সংঘটন/ u ঘাটন
িসিকuসন দািখল/ ািজে ট ক ক aপরাধ u ঘাটন
aপরাধিটর ঘটনা ল, aিধে eবং েমাবাiল েকাট আiন
তফিসল
িক-না তা িনি তকরণ
aপরাধিট eি িকuিটভ ািজে েটর স ুেখ সংঘিটত/
u ঘািটত হেয়েছ িকনা তা িনি তকরণ
aপরাধিট িডিসয়াল ািজে ট বা েমে াপিলটন ািজে ট
ক ক িবচায িকনা তা িনি তকরণ
aপরাধ তাৎ িণকভােব ঘটনা েল আমেল হণ

aপরাধিট েসশন/ u তর/ িবেশষ আদালত/
াi নাল ক ক িবচায হেল সংি
ি র িব ে
aিভেযাগিট eজাহার িহেসেব গ করার জ
সংি থানার ভার া কমকতােক িনেদশ দান

আলামত থাকেল তা aিভ
ি র o uপি ত ’জন
সা ীর া র বা িটপসi িনেয় জ তািলকা তকরণ
সুিনিদ ধারায় aিভেযাগ গঠন
aিভ

েক গ ত aিভেযাগ পেড় o া া কের েশানােনা

গ ত aিভেযাগ

ীকার কেরন িকনা তা aিভ ে র িনকট
জানেত চাoয়া

aিভেযাগ a ীকােরর ে ে

aিভেযাগ ীকােরর ে ে
aিভ

ি র

আ প সমথেন aিভ
ি র েথেক া া হণ

ীকােরাি িলিপব করণ

ীকােরাি েত aিভ
ি র o uপি ত
’জন সা ীর া র বা িটপসi হণ
আiেন a েমািদত কারাদ বা aথদ বা
uভয়দ দান
শাি া
ি েক aিধে স
কারাগাের ে রেণ আiন- লা বািহনী
বা িসিকuিটং eেজি েক িনেদশ দান
কারাদ

A_©দ Av`v‡qi iwm`
cÖ`vb
NUbv¯’‡j aথদ

aথবা

aথবা

Av`vq

aিভ
ি র া া সে াষজনক
না হেল ‡hŠw³KZv D‡j−Lc~e©K
Avmvwgmn aিভেযাগিট িবচারােথ
eখিতয়ারস
আদালেত ে রণ।

দােনর ে ে সাজা পেরায়ানা
জািরকরণ

AvjvgZ _vK‡j তার bgybv Avwcj
Av`vj‡Zi Rb¨ †i‡L Aewkó AvjvgZ
aŸs‡mi Rb¨ আiন- লা বািহনী বা
িসিকuিটং eেজি -েক িনেদশ দান

আ প সমথেন aিভ
ি দ া া
সে াষজনক হেল MwVZ
aথদ aনাদােয় সেবা িতনমাস
Awf‡hvM n‡Z a াহিত
িবনা ম কারাদ দান

aপরাধ ীকারকারী ি র aপরাধ
তর হেল eবং eি িকuিটভ
ািজে ট ক ক িনধািরত দ দান
যেথাপ িবেবিচত না হেল দ ােরাপ
না কের aিভ
ি র িব ে
িনয়িমত মামলা দােয়েরর ব া হণ
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(24) aিভেযাগ গঠেনর িবষেয় স ক ধারণা েনoয়ার জ

েফৗজদাির কাযিবিধ, 29৯9-eর

332, 333 eবং 334 ধারা েদখা েযেত পাের, যা িনে uে খ করা হলঃ
221. Charge to state offence.- (1) Every charge under this Code shall state
the offence with which the accused is charged.
(2) Specific name of offence sufficient description.- If the law which
creates the offence gives it any specific name, the offence may be described in the
charge by that name only.
(3) How stated where offence has no specific name.- If the law which
creates the offence does not give it any specific name, so much of the definition of
the offence must be stated as to give the accused notice of the matter with which
he is charged.
(4) The law and section of the law against which the offence is said to
have been committed shall be mentioned in the charge.
(5) What implied in charge.- The fact that the charge is made is
equivalent to a statement that every legal condition required by law to constitute
the offence charged was fulfilled in the particular case.
(6) Language of charge.- The charge shall be written either in English
or in the language of the Court.
(7) Previous conviction when to be set out.-If the accused having been
previously convicted of any offence is liable, by reason of such previous
conviction, to enhanced punishment, or to punishment of a different kind, for a
subsequent offence, and it is intended to prove such previous conviction for the
purpose of affecting the punishment which the Court may think fit to award for
the subsequent offence, the fact, date and place of the previous conviction shall
be stated in the charge. If such statement has been omitted, the Court may add it
at any time before sentence is passed.
222. Particulars as to time, place and person.-(1) The charge shall contain
such particulars as to the time and place of the alleged offence, and the person (if
any) against whom, or the thing (if any) in respect of which, it was committed, as
are reasonably sufficient to give the accused notice of the matter with which he is
charged.
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(2) When the accused is charged with criminal breach of trust or
dishonest misappropriation of money, it shall be sufficient to specify the gross
sum in respect of which the offence is alleged to have been committed, and the
dates between which the offence is alleged to have been committed, without
specifying particular items or exact dates, and the charge so framed shall be
deemed to be a charge of one offence within the meaning of section 234:
Provided that the time included between the first and last of such dates
shall not exceed one year.
223. When manner of committing offence must be stated.-When the nature
of the case is such that the particulars mentioned in sections 221 and 222 do not
give the accused sufficient notice of the matter with which he is charged, the
charge shall also contain such particulars of the manner in which the alleged
offence was committed as will be sufficient for that purpose.
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a ায়-7
দ আেরােপর প িত o েদাবারা িবচার
দ আেরােপর প িতঃ
eকিট িবচার ি য়ার ড়া প হে aপরাধীেক দ / a াহিত দান। েমাবাiল েকাট ক ক
সাধারণত কারাদ eবং aথদ uভয় কার দ i দান করা হেয় থােক। েমাবাiল েকাট আiন,
311৯-eর 9 ধারায় কারাদ o aথদ আেরাপ স িকত িবধান eবং ৯ ধারায় aথদ আদােয়র
প িত uে খ রেয়েছ। ধারা িল িন প9। দ আেরােপর সীমাব তা।- (2) ei আiেনর aধীন েমাবাiল েকাট পিরচালনা কিরয়া দ আেরাপ
কিরবার ে ে , সংি aপরােধর জ সংি আiেন েয দ i িনধািরত থা ক না েকন, i বছর eর aিধক
কারাদ ei আiেনর aধীন আেরাপ করা যাiেব না।
(3) সংি aপরােধর জ সংি আiেন েয aথদ িনধািরত রিহয়ােছ u
িনধািরত সীমার মে েয েকান পিরমাণ aথদ আেরাপ করা যাiেব।

aথদ বা aথদে

(4) েফৗজদারী কাযিবিধর aধীন েয প িতেত aথদ o কারাদ আদায়েযা বা আেরাপনীয় হiয়া
থােক, ei আiেনর aধীন aথদ o কারাদ a প প িতেত আদায়েযা o আেরাপনীয় হiেব।
৯। aথদ আদায় স িকত িবধান- (2) ei আiেনর aধীন েকান aিভ েক ঘটনা েল েদাষী সা
কিরয়া েকবল aথদ আেরাপ করা হiেল u aথদে িনধািরত টাকা তাৎ িণকভােব আদায়েযা হiেব।
(3) আেরািপত aথদ তাৎ িণকভােব আদায় করা না হiেল aনাদােয় আেরািপত কারাদ
তাৎ িণকভােব কাযকর হiেব।
(4) aথদ তাৎ িণকভােব আদায় কিরেত থতার কারেণ আেরাপনীয় িবনা ম কারাদ িতন মােসর
aিধক হiেব না।
(5) কারাদ েভাগ কিরবার সময় aিভ ে র পে aথদে র স দয় aথ আদায় করা হiেল aিভ
কারাবাস হiেত তাৎ িণকভােব ি লাভ কিরেবন।
(6) ei ধারার aধীন aথদ আদায় কিরেত থতার কারেণ আেরািপত কারাদ আংিশক বা স ণ
েভাগ কিরবার কারেণ aথদে সংি aথ আদায় aেযা হiেব না; eবং ei ে ে Penal Code, 1860
eর ধারা 75 হiেত 81 eর িবধানাবলী, যথািনয়ম, েযাজ হiেব।

9 o ৯ ধারার া া
েমাবাiল েকাট আiেনর 9 ধারায়

i ধরেনর দ

আেরােপর িবধান রেয়েছ। যথা:

(ক) কারাদ eবং (খ) aথদ । কারাদ eবং aথদ আেরােপর প িত িনে আেলাচনা করা হল।
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কারাদ আেরাপ :
(2) েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর তফিসেল a
সেবা

i বছর পয কারাদ

েকান আiেনর aধীন aপরােধর জ

দান করার eখিতয়ার েমাবাiল েকােটর রেয়েছ। গ ত aিভেযােগর

ধারায় দে র পিরমাণ যাi থা ক না েকন, েমাবাiল েকাট পিরচালনাকারী eি িকuিটভ
সংি

aিভ

ি েক 3 ( i) বছেরর aিধক পিরমাণ কারাদ

(3) েমাবাiল েকাট পিরচালনাকারী eি িকuিটভ
মামলা ন র, aিভ

ি র ণা

দান করেত পারেবন না।

ািজে ট ঘটনা েলi সাজা পেরায়ানায়

নাম o কানা, সংি

কেব েথেক কাযকর হেব তা uে খ বক দ

ািজে ট

আiেনর ধারা, সাজার পিরমাণ, সাজা

া আসািমেক সাজা পেরায়ানাসহ aিধে

াধীন

কারাগাের ে রণ করেবন। সাজা পেরায়ানা জািরর ে ে ন না ফম 9 বহার করা েযেত পাের।
(4) eকi মামলায় eকািধক aিভ
পিরমাণ eক েহাক বা িভ েহাক, দ

া

ি

থাকেল eবং েত ক aিভ

েত ক আসািমর জ

ি র দে র

িভ িভ সাজা পেরায়ানা ে রণ

করেত হেব।
aথদ আেরাপ o আদায়:
(2) আেগi uে খ করা হেয়েছ েয, েমাiল েকাট আiন, 311৯ eর তফিসেল বতমােন ৯8িট
আiন রেয়েছ। eজ

eর তফিসল

সংি

আiেন সংি

িনধািরত রেয়েছ, u িনধািরত aথদ বা aথদে র সীমার মে

aপরােধর জ

েয পিরমাণ aথদ

eি িকuিটভ ািজে ট েয েকান

পিরমাণ aথদ আেরাপ করেত পারেবন।
(3) েয সব ধারায় aথদে র পিরমাণ িনিদ করা নাi, েসে ে eকজন 2ম, 3য় বা 4য়
ে িণর িডিসয়াল

ািজে ট বা েমে াপিলটন

ািজে ট েয পিরমাণ aথদ বা জিরমানা দােনর

eখিতয়ারবান, a প ে ে eি িকuিটভ ািজে ট েস পিরমাণ aথদ আেরাপ করেত পােরন।
(4) e আiেনর aধীন েকান ধারায় েকান aিভ
aথদ

েক ঘটনা েল েদাষী সা

কের েকবল

দান করা হেল u aথদে র িনধািরত টাকা ঘটনা েলi আদায় করেত হেব।
(5) আেরািপত aথদ েকান কারেণ ঘটনা েল আদায় করা স ব না হেল eি িকuিটভ

ািজে ট aনাদায় ত aথদে র পিরবেত তাৎ িণকভােব কারাদ
আেরািপত aথদ আদায় করা না েগেল aিভ

দান করেবন। ঘটনা েল

ি েক সেবা িতন মাস পয িবনা ম কারাদ

দান করেত পােরন।
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(6) কারাদ েভাগ করার সময় aিভ ে র পে

েকহ aথদে র স দয় aথ সংি

ক পে র িনকট জমা দান করেল eবং aথদে র স দয় aথ আদায় হেল aিভ

কারা
ি

তাৎ িণকভােব ি লাভ করেবন।
(7) আেরািপত aথদ দােন থতার কারেণ aিভ
ি েক েয িবনা ম কারাদ দান
করা হেয়েছ, aিভ
ি u িবনা ম কারাদ আংিশক বা স ণ েভাগ করেলo আেরািপত
aথদ aিভ
ি র িনকট েথেক আদায়েযা হেব।
(8) aথদ আেরাপ eবং আেরািপত aথদ আদােয়র ে ে The Code of Criminal
Procedure, 1898-eর 44, 46-46(A) o 495-511 ধারাস হ eবং The Penal Code, 1860
(Act XLV of 1860)-eর 74-81 ধারার িবধানাবলী যথাযথভােব a সরণ করা েযেত পাের।
কারাদ o aথদ আেরাপ eবং আদােয়র ে ে
Procedure, 1898-eর সংি ধারাস হ িন পঃ

The Code of Criminal

33. Power of Magistrates to sentence to imprisonment in default of fine.(1) The Court of any Magistrate may award such terms of imprisonment in
default of payment of fine as is authorized by law in case of such default:
Proviso as to certain cases.
Provided that(a)

the term is not in excess of the Magistrate's powers under this
Code;

(b)

in any case decided by a Magistrate where imprisonment has been
awarded as part of the substantive sentence, the period of
imprisonment awarded in default of payment of the fine shall not
exceed one-fourth of the period of imprisonment which such
Magistrate is competent to inflict as punishment for the offence
otherwise than as imprisonment in default of payment of the fine.

(2) The imprisonment awarded under this section may be in addition to a
substantive sentence of imprisonment for the maximum term awardable by the
Magistrate under section 32.
35. Sentence in cases of conviction of several offences at one trial.(1) When a person is convicted at one trial of two or more offences, the Court
may, subject to the provisions of section 71 of the Penal Code sentence him, for
such offences, to the several punishments prescribed therefor which such Court is
competent to inflict; such punishments, when consisting of imprisonment or
transportation to commence the one after the expiration of the other in such
order as the Court may direct, unless the Court directs that such punishments
shall run concurrently.
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(2) In the case of consecutive sentences, it shall not be necessary for the
Court, by reason only of the aggregate punishment for the several offences being
in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a
single offence, to send the offender for trial before a higher Court:
Maximum term of punishment. Provided as follows:(a) in no case shall such person be sentenced to imprisonment for a
longer period than fourteen years;
(b) if the case is tried by a Magistrate the aggregate punishment shall
not exceed twice the amount of punishment which he is, in the
exercise of his ordinary jurisdiction, competent to inflict.
(3 For the purpose of appeal, the aggregate of consecutive sentences
passed under this section in case of convictions for several offences
at one trial shall be deemed to be a single sentence.
35A. Deduction of imprisonment in cases where convicts may have been
in custody.- (1) Except in the case of an offence punishable only with death,
when any court finds an accused guilty of an offence and, upon conviction,
sentences such accused to any term of imprisonment, simple or rigorous, it shall
deduct from the sentence of imprisonment, the total period the accused may have
been in custody in the meantime, in connection with that offence.
(2) If the total period of custody prior to conviction referred to in sub-section
(1) is longer than the period of imprisonment to which the accused is sentenced, the
accused shall be deemed to have served out the sentence of imprisonment and shall
be released at once, if in custody, unless required to be detained in connection with
any other offence; and if the accused is also sentenced to pay any fine in addition to
such sentence, the fine shall stand remitted.
384. Direction of warrant for execution.- Every warrant for the execution
of a sentence of imprisonment shall be directed to the officer in charge of the jail
or other place in which the prisoner is, or is to be, confined.
385. Warrant with whom to be lodged.- When the prisoner is to be
confined in a jail, the warrant shall be lodged with the jailor.
386. Warrant for levy of fine.- (1) Whenever an offender has been
sentenced to pay a fine, the Court passing the sentence may take action for the
recovery of the fine in either or both of the following ways, that is to say, it may(a) issue a warrant for the levy of the amount by attachment and sale of
any movable property belonging to the offender;
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(b) issue a warrant to the Collector of the District authorising him to
realise the amount by execution according to civil process against
the movable or immovable property, or both, of the defaulter:
Provided that, if the sentence directs that in default of payment of the fine
the offender shall be imprisoned, and if such offender has undergone the whole of
such imprisonment in default, no Court shall issue such warrant unless for
special reasons to be recorded in writing is considers it necessary to do so.
(2) The Government may make rules regulating the manner in which
warrants under sub-section (1), clause (a), are to be executed, and for the
summary determination of any claims made by any person other than the
offender in respect of any property attached in execution of such warrant.
(3) Where the Courts issue a warrant to the Collector under sub-section (1),
Clause (b), such warrant shall be deemed to be a decree, and the Collector to be
the decree-holder, within the meaning of the Code of Civil Procedure, 1908, and
the nearest Civil Court by which any decree for a like amount could be executed
shall, for the purposes of the said Code, be deemed to be the Court which passed
the Decree, and all the provisions of that Code as to execution of decrees shall
apply accordingly:
Provided that no such warrant shall be executed by the arrest or detention in
prison of the offender.
387. Effect of such warrant.- A warrant issued under section 386, subsection (1), clause (a), by any Court may be executed within the local limits of
the jurisdiction of such Court, and it shall authorize the attachment and sale of
any such property without such limits, when endorsed by the District Magistrate
or Chief Metropolitan Magistrate within the local limits of whose jurisdiction
such property is found.
388. Suspension of execution of sentence of imprisonment.- (1) When an
offender has been sentenced to fine only and to imprisonment in default of
payment of the fine, and the fine is not paid forthwith, the Court may-
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(a) order that the fine shall be payable either in full on or before a date
not more than thirty days from the date of the order, or in two or
three instalments, of which the first shall be payable on or before a
date not more than thirty days from the date of the order and the
other or others at an interval or at intervals, as the case may be, of
not more than thirty days, and
(b) uspend the execution of the sentence of imprisonment and release the
offender, on the execution by the offender of a bond, with or without
sureties, as the Court thinks fit, conditioned for his appearance
before the Court on the date or dates on or before which payment of
the fine or the instalments thereof, as the case may be, is to be made;
and if the amount of the fine or of any instalment, as the case may be
is not realised on or before the latest date on which it is payable
under the order, the Court may direct the sentence of imprisonment
to be carried into execution at once.
(2) The provisions of sub-section (1) shall be applicable also in any case in
which an order for the payment of money has been made on non-recovery of
which imprisonment may be awarded and the money is not paid forthwith; and, if
the person against whom the order has been made, on being required to enter
into a bond such as is referred to in that sub-section, fails to do so, the Court
may at once pass sentence of imprisonment.
389. Who may issue warrant.- Every warrant for the execution of any
sentence may be issued either by the Judge or Magistrate who passed the
sentence, or by his successor in office.
399. Confinement of youthful offenders in reformatories.- (1) When any
person under the age of fifteen years is sentenced by any Criminal Court to
imprisonment for any offence, the Court may direct that such person, instead of
being imprisoned in a criminal jail, shall be confined in any reformatory
established by the Government as a fit place for confinement, in which there are
means of suitable discipline and of training in some branch of useful industry or
which is kept by a person willing to obey such rules as the Government
prescribes with regard to the discipline and training of persons confined therein.
(2) All persons confined under this section shall be subject to the rules so
prescribed.
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400. Return of warrant on execution of sentence.- When a sentence has
been fully executed, the officer executing it shall return the warrant to the Court
from which it issued, with an endorsement under his hand certifying the manner
in which the sentence has been executed.

aথদ আেরাপ eবং আেরািপত aথদ আদােয়র ে ে a সরণীয় The Penal Code
(দ িবিধ)-eর 74 হেত 81 ধারা িনে uে খ করা হলঃ
63. Where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of
fine to which the offender is liable is unlimited, but shall not be excessive.
64. In every case of an offence punishable with imprisonment as well as
fine, in which the offender is sentenced to a fine, whether with or without
imprisonment,
and in every case of an offence punishable with imprisonment or fine, or
with fine only, in which the offender is sentenced to a fine,
it shall be competent to the Court which sentences such offender to direct
by the sentence that, in default of payment of the fine, the offender shall suffer
imprisonment for a certain term, which imprisonment shall be in excess of any
other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be
liable under a commutation of a sentence.
65. The term for which the Court directs the offender to be imprisoned in
default of payment of a fine shall not exceed one-fourth of the term of
imprisonment which is the maximum fixed for the offence, if the offence be
punishable with imprisonment as well as fine.
66. The imprisonment which the Court imposes in default of payment of a
fine may be of any description to which the offender might have been sentenced
for the offence.
67. If the offence be punishable with fine only, the imprisonment which the
Court imposes in default of payment of the fine shall be simple, and the term for
which the Court directs the offender to be imprisoned, in default of payment of
fine, shall not exceed the following scale, that is to say, for any term not
exceeding two months when the amount of the fine shall not exceed fifty taka, and
for any term not exceeding four months when the amount shall not exceed one
hundred taka, and for any term not exceeding six months in any other case.
68. The imprisonment which is imposed in default of payment of a fine shall
terminate whenever that fine is either paid or levied by process of law.
69. If, before the expiration of the term of imprisonment fixed in default of
payment, such a proportion of the fine be paid or levied that the term of
imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the
part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate.
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70. The fine, or any part thereof which remains unpaid, may be levied at
any time within six years after the passing of the sentence, and if, under the
sentence, the offender be liable to imprisonment for a longer period then six
years, then at any time previous to the expiration of that period; and the death of
the offender does not discharge from the liability any property which would, after
his death, be legally liable for his debts.

েদাবারা িবচার o শাি সং া িবধানঃ
eকi aপরােধর জ েকান মা ষেক ’বার িবচার করা যায় না। e সং া নীিতিট েমাবাiল
েকাট আiন, 311৯-eর 21 ধারায় িন পভােব িব ত রেয়েছঃ
21। েদাবারা িবচার o শাি িনেষধ।- ei আiেনর aধীন দ া েকান ি েক eকi aপরােধ
নবার িবচার করা িকংবা দ আেরাপ করা যাiেব না eবং a প ে ে েফৗজদারী কাযিবিধর ধারা 514
eর িবধান েযাজ হiেবঃ
তেব শত থােক েয, ধারা 8 eর uপ-ধারা (4) eর aধীন aিভেযাগ হiেত a াহিত া

ি

(acquitted) বিলয়া গ হiেবন না।

েফৗজদারী কাযিবিধর ধারা 514 eর aেথ িনেদাষ সা

21 ধারার া া
(2) েদাবারা িবচার (Res Judicata) aথ uপ
আদালত ক ক েয ঘটনা বা aপরােধর
িবচার eকবার স
করা হেয়েছ বা ড়া ভােব িন ি করা হেয়েছ, েসi ঘটনা বা aপরােধর
নবার িবচার করা যােব না বা িবচার দািব করা যােব না। uদাহরণ প- মািনকগ েজলা শাসেকর
কাযালেয় কমরত eি িকuিটভ ািজে ট ‘ক’ ত র eখিতয়ারস
েদৗলত র uপেজলার চরকাটাির
বাজাের গত 41/16/3124 তািরখ র 23.11 ঘিটকায় আসািম ‘খ’ eর ‘গ’ েহােটেল চা o বািস
খাবার িব য় করার কারেণ ‘খ’-েক Pure Food Ordinance, 1959-eর 7(2) ধারায় aিভ
কের 261/- টাকা জিরমানা কেরন eবং জিরমানা aনাদােয় 16 (প চ) িদেনর িবনা ম কারাদ দান
কেরন। আসািম ‘খ’-েক ‘গ’ েহােটেল 42/16/3124 তািরেখ চা o বািস খাবার িব য় করার
aিভেযােগ েযেহ eকবার দ
দান করা হেয়েছ, েসেহ
খ’-েক 42/16/3124 তািরেখর
aিভেযােগ নবার িবচার বা দ দান করা যােব না।
(3) তেব eকi ি eকi ােন বা িবিভ ােন িভ তািরেখ o সমেয় eকi aপরাধ
সংঘটন করেল eবং েব eর িবচার না হেল তার িবচার করা যােব। e ে ে েদাবারা িবচােরর
িবধান েযাজ হেব না।
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(4) সুিনিদ তািরখ, সময় o ােন eকi ি েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর তফিসল
েকান আiেনর েকান ধারায় aপরাধ করেল eবং সে াষজনক জবােবর কারেণ eি িকuিটভ
ািজে ট ক ক গ ত aিভেযাগ হেত u
ি a াহিত লাভ করেলo পরবত সমেয় eকi
ি eকi ধরেনর aপরাধ করেল তার ে ে েফৗজদাির কাযিবিধর 514 ধারা তথা েদাবারা
িবচােরর িবধান েযাজ হেব না।
(5) েফৗজদাির কাযিবিধর 514 ধারা িন প:
403. Person once convicted or acquitted nt to be tried for same offence.(1) A person who has once been tried by a Court of competent jurisdiction for an
offence and convicted or acquitted of such offence shall, while such conviction or
acquittal remains in force, not be liable to be tried again for the same offence,
nor on the same facts for any other offence for which a different charge from the
one made against him might have been made under section 236, or for which he
might have been convicted under section 237.
(2)
A person acquitted or convicted of any offence may be afterwards
tried for any distinct offence for which a separate charge might have been made
against him on the former trial under section 235, sub-section (1)
(3) A person convicted of any offence constituted by any act causing
consequences which, together with such act, constituted a different offence from
that of which he was convicted, may be afterwards tried for such last-mentioned
offence, if the consequences had not happened, or were not known to the Court to
have happened, at the time when he was convicted.
(4) A person acquitted or convicted of any offence constituted by any acts
may, notwithstanding such acquittal or conviction, be subsequently charged with,
and tried for, any other offence constituted by the same acts which he may have
committed if the Court by which he was first tried was not competent to try the
offence with which he is subsequently charged.
(5) Nothing in this section shall affect the provisions of section 26 of the
General Clauses Act, 1897, or section 188 of this Code.
Explanation- The dismissal of a complaint, the stopping of proceedings
under section 249 or the discharge of the accused is not an acquittal for the
purposes of this section.
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a ায়-8
েমাবাiল েকাট পিরচালনায় সহায়তা, ত ািশ o জ তািলকা
েমাবাiল েকাট পিরচালনায় সহায়তা দানঃ
েমাবাiল েকাট পিরচালনা eকিট সমি ত িবচার কায ম। িবষয়িটর সে
র াকারী বািহনী, িবিভ
পিরচালনায় সংি
িবধায় সংি

সরকাির সং া বা

িসিকuিটং eেজি

সকেলর সহেযািগতা ছাড়া া মাণ আদালেতর uে

সংি

।

আiন-

লা

েমাবাiল েকাট

স হ বা বায়ন

হ।

সকেলর সহেযািগতা িনি ত করার জ েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর 23 ধারায়

e সং া িবধান সংেযাজন করা হেয়েছ। তাছাড়া, েমাবাiল েকাট পিরচালনাকােল aপরাধীর িনকট
েথেক u ার ত মালামাল স েক আiনা গ

ব া হণo েমাবাiল েকােটর দািয়

।

e স িকত

েমাবাiল েকাট আiেনর 23 ধারািট িনে uে খ করা হলঃ
23। েমাবাiল েকাট পিরচালনার ে ে িলশ, আiন
লা র াকারী বািহনী বা সংি সরকারী
েকান সং া বা িত ােনর সহায়তা দােনর বা বাধকতা।— (2) ei আiেনর aধীন েমাবাiল েকাট
পিরচালনাকারী eি িকuিটভ ািজে ট বা িডি
ািজে ট িলশ বািহনী, আiন লা র াকারী বািহনী
বা সংি সরকারী েকান সং া বা িত ােনর সহায়তা চািহেল িলশ বািহনী, আiন লা র াকারী বািহনী
বা সংি সরকারী েকান সং া বা িত ান a প সহায়তা দান কিরেব।
(3) েমাবাiল েকাট পিরচালনার ে ে , u েমাবাiল েকাট পিরচালনাকারী eি িকuিটভ ািজে ট
বা িডি
ািজে ট eর সংি aপরাধ সংে েষ ত ািশ (search), জ (seizure) eবং েয়াজেন
জ ত ব িবিলবে জ (disposal) কিরবার মতা থািকেব।
(4) uপ-ধারা (3) eর aধীন
স ব, a সরণ কিরেত হiেব৷

মতা েয়ােগর ে ে েফৗজদারী কাযিবিধর সংি

িবধান, যত র

23 ধারার া া
(2) েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর 23 ধারা যায়ী
eি িকuিটভ ািজে ট ক) িলশ বািহনী;
খ) আiনগ) সংি

েমাবাiল েকাট পিরচালনাকারী

লা র াকারী বািহনী; বা
সরকাির েকান সং া বা িত ােনর িনকট সহায়তা চাiেল e সকল বািহনী/

সরকাির সং া/ িত ান েয়াজনীয় সহায়তা দান করেব।
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(3) e ে ে eি িকuিটভ ািজে ট ত র আ িলক aিধে ে েমাবাiল েকাট পিরচালনাকােল
িনিদ তািরখ o সময় uে খ বক েয়াজনীয় িনরাপ া িবধানসহ আiনগত a া সহায়তা দােনর
জ সংি
িলশ সুপার, সরকাির িবভাগ/ সং ার ধান, থানার ভার া কমকতা বা আiন লা
র াকারী a া বািহনীেক িলিখতভােব a েরাধ জািনেয় প েযাগােযাগ করেত পারেবন।
ত ািশকরণ o জ তািলকা

তকরণঃ

(2) েমাবাiল েকাট পিরচালনা করার সময় eি িকuিটভ ািজে ট, িডি
ািজে ট বা
েকান সরকাির কমকতা —
ক) aপরাধ সংি ত ািশ (search) কায ম পিরচালনা;
খ) জ তািলকা (seizure list) তকরণ; eবং
গ) জ ত পচনশীল বা িবপ নক (hazardous) ব িবিলবে জ (disposal)
করেত পারেবন।
(3) জ
ক)
খ)
গ)
ঘ)
ঙ)
চ)
ছ)
জ)

তািলকা েতর ে ে িনে uি িখত পদে প হণ করা েযেত পােরঘটনা েলi জ তািলকা
তকরণ;
জ করার তািরখ, সময়, ান, aপরােধর বণনা uে খকরণ;
যার কাছ েথেক মালামাল জ করা হেয়েছ তার নাম- কানা, u ার ত মালামােলর
বণনা িলিপব করণ;
জ কারীর নাম, পদিব, ণা
কানা uে খ বক া র হণ;
ঘটনা েল uপি ত ’জন া ীর া র/ িটপসi হণ;
aিভ
ি র া র/ িটপসi হণ;
eি িকuিটভ ািজে ট ক ক জ তািলকায় া রকরণ;
eি িকuিটভ ািজে ট িনেজ জ তািলকা
ত না করেল ‘‘আমার িনেদেশ/
uপি িতেত/ স ুেখ জ তািলকা
ত করা হেয়েছ’’- মেম ত য়ন।

(4) জ ত আলামত বা মালামাল পচনশীল, িবপ নক বা ংসেযা হেলক) আপীল আদালেত uপ াপেনর লে ন না সংর ণ করেত হেব;
খ) eি িকuিটভ ািজে ট aবিশ জ ত আলামত বা মালামাল ত র uপি িতেত
ঘটনা েলi ংস করার জ uপি ত িলশ কমকতা/ সং ার িতিনিধেক িনেদশ
েদেবন;
গ) জ তািলকায় eি িকuিটভ ািজে ট ‘‘আমার স ুেখ/ uপি িতেত আলামত বা
মালামাল ংস করা হেয়েছ’’ -মেম ত য়ন করেবন।
(5) aিভ

বা দ

া

ি চাiেল জ তািলকার eকিট কিপ তােক েদoয়া েযেত পাের।

(6) জ ত আলামত বা মালামাল পচনশীল, িবপ নক বা
িজ াদােরর িজ ায় দান করা েযেত পাের।
পাের।

(7) জ তািলকা o িজ ানামা

ংসেযা

না হেল তা েকান

েতর ে ে যথা েম ন না ফম 8 o 9 বহার করা েযেত
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(8) েফৗজদাির কাযিবিধর 212-216 ধারায় ত ািশ o জ তািলকা
িন প:

িতর িবধান রেয়েছ, যা

101. Direction, etc. of search-warrants.- The provisions of sections 43, 75,
77, 79, 82, 83 and 84 shall, so far as may be, apply, to all search-warrants issued
under section 96, section 98, section 99 A or section 100.
102. Persons in charge of closed place to allow search.- (1) Whenever any
place liable to search or inspection under this Chapter is closed, any person
residing in, or being in charge of such place shall, on demand of the officer or
other person executing the warrant, and on production of the warrant, allow him
free ingress thereto, and afford all reasonable facilities for a search therein.
(2) If ingress into such place cannot be so obtained, the officer or other
person executing the warrant may proceed in manner provided by section 48.
(3) Where any person in or about such place is reasonably suspected of
concealing about his person any article for which search should be made, such
person may be searched. If such person is a woman, the directions of section 52
shall be observed.
103. Search to be made in presence of witnesses.- (1) Before making a
search under this Chapter, the officer or other person about to make it shall call
upon two or more respectable inhabitants of the locality in which the place to be
searched is situate to attend and witness the search and may issue an order in
writing to them or any of them so to do.
(2) The search shall be made in their presence, and a list of all things
seized in the course of such search and of the places in which they are
respectively found shall be prepared by such officer or other person and signed
by such witnesses; but no person witnessing a search under this section shall be
required to attend the Court as a witness of the search unless specially
summoned by it.
(3) Occupant of place searched may attend. The occupant of the place
searched, or some person in his behalf, shall, in every instance, be permitted to
attend during the search, and a copy of the list prepared under this section,
signed by the said witnesses, shall be delivered to such occupant or person at his
request.
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(4) When any person is searched under section 102, sub-section (3), a list of
all things taken possession of shall be prepared, and a copy thereof shall be
delivered to such person at his request.
(5) Any person who, without reasonable cause, refuses or neglects to attend
and witness a search under this section, when called upon to do so by an order in
writing delivered or tendered to him, shall be deemed to have committed an
offence under section 187 of the Penal Code.
104. Power to impound document etc. produced.- Any Court may, if it
thinks fit, impound any document or thing produced before it under this Code.
105. Magistate may direct search in this presence.- Any Magistrate,
whether Executive or Judicial may direct a search to be made in his presence of
any place for the search of which he is competent to issue a search-warrant.
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a ায়-9
আপীল সং া
সাধারণতঃ িন আদালেতর রােয়র িব ে u তন আদালেত িবচার াথনা করােক আপীল
বলা যায়। েমাবাiল েকােট দ eি িকuিটভ

ািজে েটর রােয়র িব ে আপীল সং া িবধান

েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর 24 ধারায় uে খ রেয়েছ যা িন পঃ

িডি

24। আপীল।-(2) ei আiেনর aধীন আেরািপত দ ারা সং
ািজে ট eর িনকট আপীল দােয়র কিরেত পািরেবন।

(3) িডি
aিতির িডি

ি , সংি

আ িলক aিধে ে র

ািজে ট িনেজ u আপীল নানী o িন ি কিরেবন aথবা ত হার aধীন েয েকান
ািজে ট eর িনকট uহা নানী o িন ি র জ ে রণ কিরেত পািরেবন।

ািজে ট ক ক দ দ ােদেশর িব ে আপীল
(4) িডি
ািজে ট িকংবা aিতির িডি
সংি aিধে ে র দায়রা জেজর িনকট দােয়র কিরেত হiেব, eবং দায়রা জজ িনেজ u আপীল নানী o
িন ি কিরেবন িকংবা েকান aিতির দায়রা জেজর িনকট u আপীল নানী o িন ি র জ ে রণ
কিরেবন।
(5) ei ধারার aধীন আপীল িন ি র ে ে েফৗজদারী কাযিবিধর a ায় 42 eর িবধানাবলী, যত র
স ব, েয়াজনীয় aিভেযাজনসহকাের েযাজ হiেব।
(6) ei ধারার aধীন দােয়র ত আপীল েফৗজদারী কাযিবিধর েকবল ধারা 523 eর িনধািরত পিরসের
সীিমত থািকেব।

24 ধারার া া
(2) eি িকuিটভ
aিধে

স

িডি

(3) িডি

ািজে ট ক ক

দ

দে র িব ে

সং

ি

আ িলক

ািজে েটর িনকট আপীল দােয়র করেত পারেবন।
ািজে ট িনেজ আপীল

ািজে ট ত র aধীন aিতির

িডি

নানী o িন ি

করেত পােরন aথবা িডি

ািজে েটর িনকট uহার নানী eবং িন ি র জ

ে রণ করেত পােরন।
(4) িডি
সং

ািজে ট বা aিতির

ি আ িলক aিধে
(5) দায়রা জজ িনেজ u

স

িডি

ািজে ট ক ক দ দ ােদেশর িব ে

দায়রা জেজর িনকট আপীল দােয়র করেত পােরন।

আপীল নানী o িন ি করেত পােরন aথবা িতিন ত র aধীন

েকান aিতির দায়রা জেজর িনকট আপীল নানী o িন ি র জ
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ে রণ করেত পােরন।

(6) আপীল িন ি র ে ে েফৗজদাির কাযিবিধর 42 a ােয়র িবধানাবলী যত র স ব,
েয়াজনীয় aিভেযাজনসহকাের েযাজ হেব।
(7) ঘটনার ে eবং আiেনর ে আপীল হণ করা যােব। েমাবাiল েকাট আiন, 311৯
যথাযথভােব a সরণ করা হেয়েছ িকনা eবং আiনগতভােব দি ত ি েক দ ােদশ দান করা
হেয়েছ িকনা তা েদখার eখিতয়ার আপীল আদালেতর ।
(8) সং

ি আপীল আদালেত আiনজীবী িনেয়াগ করেত পােরন।

(9) িডি
ািজে ট বা aিতির িডি
ািজে েটর িনকট দি ত ি জািমন াথনা
করেল eবং দ দে র িবষেয় আiনগত
u াপন করেল আপীল আদালত িহসােব িডি
ািজে ট বা aিতির িডি
ািজে ট েফৗজদাির কাযিবিধর 537(2) ধারামেত আসািমেক
জািমেন ি িদেত পােরন eবং দ দে র কাযকািরতা িগেতর আেদশ িদেত পােরন।
(৯) ei আiেনর aধীেন দােয়র ত আপীল েফৗজদাির কাযিবিধর 523 ধারায় িনধািরত সীিমত
পিরসের েযাজ হেব।
(21) েফৗজদাির কাযিবিধর-523 o 537 (2) ধারা য় িন প:
412. No appeal in certain cases when accused pleads guilty.Notwithstanding anything hereinbefore contained where an accused person has
pleaded guilty and has been convicted by a Court of Session or any Metropolitan
Magistrate or Magistrate of the first class on such plea, there shall be no appeal
except as to the extent or legality of the sentence.
426. Suspension of sentence pending appeal, Release of appellant on
bail.- (1) Pending any appeal by a convicted person, the Appellate Court may,
for reasons to be recorded by it in writing, order that the execution of the
sentence or order appealed against be suspended and, also, if he is in
confinement, that he be released on bail or on his own bond.
(2) The power conferred by this section on an Appellate Court may be
exercised also by the High Court Division in the case of any appeal by a
convicted person to a Court subordinate thereto.
(2A)
When any person is sentenced to imprisonment for a term not
exceeding one year] by a Court, and an appeal lies from that sentence, the Court
may, if the convicted person satisfies the Court that he intends to present an
appeal, order that he be released on bail for a period sufficient in the opinion of
the Court to enable him to present the appeal and obtain the orders of the
Appellate Court under sub-section (1) and the sentence of imprisonment shall, so
long as he is so released on bail, be deemed to be suspended.
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(2B) Where High Court Division is satisfied that a convicted person has
been granted special leave to appeal to the Appellate Division of the Supreme
Court against any sentence which it has imposed or maintained, it may if it so
thinks fit order that pending the appeal the sentence or order appealed against
be suspended, and also, if the said person is in confinement, that he be released
on bail.
(3)
When the appellant is ultimately sentenced to imprisonment, or
transportation, the time during which he is so released shall be excluded in
computing the term for which he is so sentenced.
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a ায়-৯
সরল িব ােস ত কাযর ণ, তফিসল সংেশাধন, িবিধ ণয়ন

িত

সরল িব ােস ত কাযর ণঃ
ায় িবচােরর েচতনায় স ণ aিবচল েথেকo িবচার-কায ম পিরচালনার ে ে aিন া ত
েকান ল- িট হেত পাের। e ল যিদ সরল িব ােস হয় তাহেল আiনতঃ েসিট েকান aপরাধ হেব
না। েকান কাজ সৎভােব করা হেলi তা সরল িব ােস (in good faith) করা হেয়েছ বলা যায়। যিদ
যথািবিহত য o মেনােযাগ সহকাের েকান কাজ করা হয়, তাহেল তা স িব ােস করা হেয়েছ বেল
ধের েনoয়া হেব। েকান ি আiনবেল েকােনা কায করেত বা িবেবচনায় স িব ােস করেল, u
কায aপরাধ িহেসেব গ হেব না। সরল িব ােস ত কায র ণ স িকত িবধান েমাবাiল েকাট
আiন, 311৯-eর 25 ধারায় িনে া ভােব েদoয়া হেয়েছঃ
25। সরল িব ােস ত কাযর ণ।- ei আiন বা তদধীন ণীত িবিধর aধীন সরল িব ােস ত, বা
ত বিলয়া িবেবিচত, েকান কােযর জ েকান ি
িত হiেল িতিন েমাবাiল েকাট পিরচালনাকারী
eি িকuিটভ ািজে ট বা িডি
ািজে ট বা েমাবাiল েকাট পিরচালনার সিহত সংি a েকান
কমকতা বা কমচারীর িব ে েকান েদoয়ানী বা েফৗজদারী মামলা বা a েকান কার আiনগত কাযধারা
কিরেত পািরেবন না।

25 ধারার া া
(2) েমাবাiল েকাট আiেন eি িকuিটভ
েকান কায েমর কারেণ েকান ি

িত

ািজে ট ক ক পিরচািলত েমাবাiল েকােটর

হেল eবং eি িকuিটভ বা িডি

িবচািরক কায ম সরল িব ােস ত বা স ািদত মেম িবেবিচত হেল িত
eি িকuিটভ ািজে েটর বা িডি

পিরচালনাকারী সংি

ি েমাবাiল েকাট

ািজে েটর িব ে েকান েদoয়ািন

বা েফৗজদাির মামলা বা a েকান কার আiনগত কাযধারা
(3) eকiভােব েমাবাiল েকাট পিরচালনার সে

ািজে েটর u

সংি

করেত পারেবন না।
েকান কমকতা বা কমচাির সরল

িব ােস েমাবাiল েকাট পিরচালনার েকান কায েম জিড়ত থাকেল, েমাবাiল েকােটর েকান কােযর
জ

েকান

ি

িত

হেল u

ি

সংি

েকান কমকতা বা কমচািরর িব ে েকান

েদoয়ািন বা েফৗজদাির মামলা বা a েকান কার আiনগত কাযধারা
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করেত পারেবন না।

তফিসল সংেশাধেনর মতাঃ
আiন- লা র া eবং aপরাধ িতেরাধ কায মেক কাযকর o aিধকতর দ তার সে
স াদেনর জ
রা ম ণালেয়র uে ােগ েমাবাiল েকাট আiন, 311৯ ণীত হয়। 3118 সােল
সব থম 6৯িট আiেনর তফিসল সংবিলত েমাবাiল েকাট a ােদশ, 3118 (3118 সােলর 42 ন র
a ােদশ) ণীত হয়। 311৯ সােল 91িট আiন িনেয় েমাবাiল েকাট পিরচালনার তফিসল সংবিলত
েমাবাiল েকাট a ােদশ, 311৯ (311৯ সােলর 7 ন র a ােদশ) ণীত হয়। 311৯ সােল েমাবাiল
েকাট আiন, 311৯ (311৯ সােলর 6৯ ন র আiন) ণীত হয় যা বতমােন কাযকর আেছ। G‡Z ৯8িট
আiন তফিসল
করা হেয়েছ (a ায়-21-e তফিসল
৯8িট আiন uে খ করা হেয়েছ)। eভােব
সরকার তথা রা ম ণালয় তােদর েয়াজেনর িনিরেখ েকান আiন েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর
তফিসেল a
কের বা e আiেনর তফিসেল a
েকান আiন বািতল কের। eজ 26 ধারািট e
আiেন সংেযাজন করা হেয়েছ। তফিসল সংেশাধেনর মতাস ধারা 26 িনে uে খ করা হলঃ
26। তফিসল সংেশাধেনর
কিরেত পািরেব।

মতা।-সরকার, সরকারী েগেজেট

াপন ারা, তফিসল সংেশাধন

িবিধ ণয়নঃ
েমাবাiল েকাট আiন, 311৯ eকিট প িতগত আiন, যা েবo uে খ করা হেয়েছ। 28িট ধারা
সংবিলত e আiনিটর েয়ােগর ে
িবধানস হ
(eে ে

াপক। e আiন বা বায়েনর প িত সহজেবা করা eবং eর

ীকরেণর িনিম িবিধ ণয়েনর লে

ধারা-27 সংেযাজন করা হেয়েছ। সরকার

রা ম ণালয়) েয়াজেন িবিধ ণয়ন করেত পারেব। সংি

27। িবিধ ণয়েনর মতা।- সরকার ei আiেনর uে
িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেব।

ধারািট িন পঃ

রণকে , সরকারী েগেজেট

াপন ারা,

েমাবাiল েকাট আiন রিহতকরণ o েহফাজতঃ
েমাবাiল েকাট আiন, 311৯ ণয়েনর েব েমাবাiল েকাট a ােদশ, 311৯ eবং তৎ েব
েমাবাiল েকাট a ােদশ, 3118 বলবৎ িছল। েমাবাiল েকাট a ােদশ, 311৯-eর aধীেন হীত
সকল আiনগত ব ার ধারাবািহকতা র া করার জ েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-e 28 ধারািট
সংেযাজন করা হেয়েছ। u ধারািটর িবধান িনে েদoয়া হলঃ
28। রিহতকরণ o েহফাজত।- (2) েমাবাiল েকাট a ােদশ, 311৯ (311৯ সেনর 7 নং a ােদশ)
eত ারা রিহত করা হiল।
(3) a প রিহতকরণ সে o, রিহত a ােদশ eর aধীন ত েকান কাজ কম, হীত েকান ব া বা
কাযধারা ei আiেনর aধীন ত বা হীত হiয়ােছ বিলয়া গ হiেব।
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a ায়-21
েমাবাiল েকাট পিরচালনাকােল করণীয় o বজনীয়
(2) েমাবাiল েকাট আiন, 311৯ o eর তফিসল

আiনস হ স েক eি িকuিটভ

ািজে েটর স ক ধারণা থাকা বা নীয়। েমাবাiল েকাট পিরচালনাকােল সংি

আiেনর বi

সে রাখা েযেত পাের।
(3) েমাবাiল েকাট আiেনর তফিসল -বিহ ত েকান aপরােধ েকান

ি েক শাি

দান

করা যােব না।
(4) ন ি কভােব o
হেলo শাি

া

ি

তার সে

েমাবাiল েকাট পিরচালনা করেত হেব। শাি

দান করা

যােত uপলি করেত পাের েয, তার িত a ায়ভােব দ আেরাপ করা হয়িন ।

(5) েমাবাiল েকাট পিরচালনাকােল eি িকuিটভ

ািজে েটর স ুেখ aপরাধ সংঘিটত বা

u ঘািটত হয়িন eমন aিভেযােগ েকান ি েক eি িকuিটভ ািজে েটর িনকট িবচারােথ হািজর
করা হেলo u

ি র িব ে েমাবাiল েকােট েকান কায ম হণ করা যােব না। eসব ে ে

মামলািট eখিতয়ারস
করার জ সংি

আদালেত ে রণ িকংবা aিভ

ি র িব ে িনয়িমত মামলা

থানার ভার া কমকতােক িনেদশ দান করা যােব না।

(6) েমাবাiল েকাট পিরচালনাকারী eি িকuিটভ ািজে ট ক ক aিভেযাগ গঠন করার পর
aিভ

ি

েদাষ ীকার করেল তার ীকােরাি

475 ধারা eবং 275 ধারার িবধান eি িকuিটভ

িলিপব করার ে ে েফৗজদাির কাযিবিধর
ািজে ট ক ক a সরণ করার আব কতা নাi

eবং েফৗজদাির কাযিবিধর িনধািরত েকান ফম বহার করারo েয়াজন নাi। eে ে eি িকuিটভ
ািজে েটর আদালেতর নাম eবং মামলা ন র, তািরখ, বাদী o aিভ
মামলার ধারা uে খ বক সাদা কাগেজ aিভ
aিভ

ি র িনজ ভাষায় দ

করেবন eবং eেত aিভ

ি

ি র ণা

ি র নাম eবং

নাম- কানা eবং যত র স ব

ীকােরাি uপি ত ’জন সা ীর স ুেখ

ািজে ট িলিপব

o সা ীগেণর া র হণ করেবন। eছাড়াo ীকােরাি

কাগেজ েলখা হেয়েছ তােত eি িকuিটভ

েয

ািজে ট িনেজ া র করেবন eবং ত র দা িরক

িসলেমাহর বহার করেবন।
(7) সাজা পেরায়ানায় eি িকuিটভ

ািজে েটর নাম, পদিব o া র থাকেত হেব eবং

িসলেমাহর বহার করেত হেব।
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(8) aথদ আদােয়র ে ে িনধািরত রিশেদর সকল কলাম যথাযথভােব রণ কের েমাবাiল
েকাট পিরচালনাকারী eি িকuিটভ ািজে ট া র করেবন eবং িনেজর নাম o পদিব সংবিলত
িসলেমাহর বহার করেবন। িতিন ঘটনা েল রণ ত রিশেদর থম কিপ তাৎ িণকভােব aিভ
ি েক দান করেবন । aথদ / জিরমানা আদােয়র মাণ প কাবন কিপর aপর ায় দি ত
ি র া র িকংবা ে মেত িটপসিহ রাখা েযেত পাের। কাবন কিপ েহফাজেত রাখার জ িতিন
েপশকারেক িনেদশ েদেবন। েসi সে জিরমানা আদােয়র রিশদ ন র o তািরখ আেদশপে র পাে
িলিপব করা েযেত পাের।
(9) িক aপরােধর দ o দে র পিরমাণ u ার ত আলামেতর পিরমােণর সে সংি ।
েযমন- মাদক িনয় ণ আiন, 2৯৯1-eর 2৯ ধারার uপধারা (2)-e বিণত েটিবেলর িমক ন র
8(ক) a যায়ী মাদক ে র পিরমাণ a 6 েকিজ হেল a ন 7 মাস eবং a 4 বছর কারাদ
দান করা যােব । e ধারায় দ িদেত েগেল গ জা u ার o জ তািলকা থাকা জ ির। কারণ, eিট
মালামাল u ােরর পে মাণ িহসােব ব ত হয় ।
(৯) েয ে ে সেবা o সবিন দ সীমা uে খ রেয়েছ, েসে ে u সীমার মে i দ
আেরাপ করেত হেব। uদাহরণ প- েকান ধারায় সাজা ‘a ন 4 মাস eবং a 2 বৎসর’ uে খ
থাকেল 4 মােসর িনেচ সাজা েদoয়া যােব না । a পভােব 12(eক) বছেরর ঊে o সাজা েদoয়া
যােব না।
(21) েকান আiেনর ধারায়
‘a 2 বৎসর কারাদ (which may extend to one
year)’ কথািট uে খ রেয়েছ, েসে ে aিভ
ি েক কমপে 12 (eক) িদন েথেক
কের
সেবা 12 (eক) বছর পয েয েকান েময়ােদর কারাদ েদoয়া যােব ।
(22) েমাবাiল েকাট আiন, 311৯- eর তফিসল
েবশ িক আiেনর aপরাধ আমেল
েনoয়া eবং দ দােনর ে ে সংি
িসিকuিটং eেজি ক ক আলামেতর ন না পরী ার
ফলাফেলর uপর িনভর করেত হয়। eজ eসব আiেনর aধীেন েমাবাiল েকাট পিরচালনা করার
েবi আলামত পরী ার জ
েয়াজনীয় uপকরণািদ (েযমন-formalin kit) সহকাের uপি ত
থাকেত সংি
িসিকuিটং eেজি েক eি িকuিটভ ািজে ট িলিখতভােব a েরাধ জািনেয় প
দান করেত পােরন।
আiেন েয সং ােক মামলা দােয়র বা
(23) েমাবাiল েকাট আiন, 311৯- eর তফিসল
িসিকuশন দািখেলর মতা েদoয়া হেয়েছ, েস সং া বা ক প
তীত a েকান সং ার
দািখল ত িসিকuশন মামলা আমেল েনoয়ার সুেযাগ নাi। তেব, eি িকuিটভ ািজে েটর
স ুেখ aপরাধ সংঘ ত বা u ঘািটত হেল িতিন িনেজ মামলা আমেল িনেত পারেবন।
(24) িডি
ািজে ট বা aিতির িডি
আপীল আদালত দ ােদশ দানকারী eি িকuিটভ
কের আপীল আদালেত ে রেণর িনেদশ েদেবন।

ািজে েটর িনকট আপীল দােয়র করা হেল
ািজে টেক সংি
মামলার নিথ িফিরি

। a ল
(25) েমাবাiল েকাট পিরচালনাকােল জনসমথেনর িবষেয় সজাগ থাকা ি
জনমত ায়িবচার িত ার সহায়ক। েমাবাiল েকাট পিরচালনার কারেণ জনগেণর কী uপকার হে
তাৎ িণকভােব তা সমেবত জনতােক েয়াজেন া া কের ঝােনা েযেত পাের । সবদা মেন
রাখেত হেব েয, “Justice must not only be done, it must be seen to be done” .
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a ায়-22
েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর তফিসল

আiনস হ

তফিসল
ধারা-7
(1)

Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) Gi sections143, 144,
145, 147, 148, 152, 153, 160, 171E, 171F, 171G, 171H, 171I, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 225, 264, 265, 266, 267, 269, 270,
271, 272, 273, 274, 275, 276, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296,
297, 298, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358;

(2)

Public Gambling Act, 1867 (Act No. II of 1867);

(3)

Sarais Act, 1867 (Act No. XXII of 1867);

(4)

Touts Act, 1879 (Act No. XVIII of 1879);

(5)

Ferries Act, 1885 (Act No. I of 1885);

(6)

Railways Act, 1890 (Act No. IX of 1890);

(7)

Ports Act, 1908 (Act No. XV of 1908);

(8)

Electricity Act, 1910 (Act No. IX of 1910);

(9)

Cinematograph Act, 1918 (Act No. II of 1918);

(10)

Juvenile Smoking Act, 1919 (Act No. II of 1919);

(11)

Poisons Act, 1919 (Act No. XII of 1919);

(12)

Cruelty to Animals Act, 1920 (Act No. I of 1920);

(13)

Passport Act, 1920 (Act No. XXXIV of 1920);

(14)

Cantonments Act, 1924 (Act No. II of 1924);

(15)

Highways Act, 1925 (Act No. III of 1925);

(16)

Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927);

(17)

Child Marriage Restraint Act, 1929 (Act No. XVIII of 1929);

(18)

Motor Vehicles Ordinance, 1983 (Ordinance No. LV of 1983); eস,
আর, o নং 385-আiন/3122 বেল িব ;
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(19)

Places of Public Amusement Act, 1933 (Bengal Act No. X of
1933);

(20)

Petroleum Act, 1934 (Act No. XXX of 1934);

(21)

Criminal Law (Industrial Areas) Amendment Act, 1942 (Act No.
IV of 1942);

(22)

Vagrancy Act, 1943 (Bengal Act No. VII of 1943);

(23)

Protection of Ports (Special Measures) Act, 1948 (Act No. XVII of
1948);

(24)

Protection and Conservation of Fish Act, 1950 (East Bengal Act
No. XVIII of 1950);

(25)

Control of Entry Act, 1952 (Act No. LV of 1952);

(26)

Building Construction Act, 1952 (West Bengal Act No. II of
1952);

(27)

Control of Essential Commodities Act, 1956 (East Pakistan Act
No. I of 1956);

(28)

Animals Slaughter (Restriction) and Meat Control Act, 1957 (East
Pakistan Act No. VIII of 1957);

(29)

Pure Food Ordinance, 1959 (East Pakistan Ordinance No. LXVIII
of 1959);

(30)

Civil Aviation Ordinance, 1960 (Ordinance No. XXXII of 1960);

(31)

Port Authorities Lands and Buildings (Recovery of Possession)
Ordinance, 1962 (Ordinance No. IX of 1962);

(32)

Censorship of Films Act, 1963 (Act No. XVIII of 1963);

(33)

Agricultural Produce Markets Regulation Act, 1964 (East Pakistan
Act No. IX of 1964);

(34)

Pilotage Ordinance, 1969 (Ordinance No. V of 1969);

(35)

The Government and Local Authority Lands and Building
(Recovery of Possession) Ordinance, 1970 (East Pakistan
Ordinance No. XXIV of 1970);

(36)

Pesticides Ordinance, 1971 (Ordinance No. II of 1971);
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(37)

The Bangladesh National Anthem, Flag and Emblem Order, 1972
(P.O. No. 130 of 1972); eস, আর, o নং 385-আiন/3122 বেল িব ;

(38)

Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972);

(39)

Printing Presses and Publications (Declaration and Registration)
Act, 1973 (Act No. XXIII of 1973);

(40)

Bangladesh Wild Life (Preservation) Order, 1973 (President's
Order No. 23 of 1973);

(41)

Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974 (Act No. XXVI
of 1974);

(42)

Chittagong Port Authority Ordinance, 1976 (Ordinance No. LII of
1976);

(43)

Mongla Port Authority Ordinance, 1976 (Ordinance No. LIII of
1976);

(44)

Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No.LXXII of 1976);

(45)

Paurashava Ordinance, 1977 (Ordinance No. XXVI of 1977); eস,
আর, o নং 267-আiন/3121 বেল িব ;

(46)

Seeds Ordinance, 1977 (Ordinance No. XXXIII of 1977);

(47)

Note-Books (Prohibition) Act, 1980 (Act No. XII of 1980);

(48)

Medical and Dental Council Act, 1980 (Act No. XVI of 1980);

(49)

Public Examinations (Offences) Act, 1980 (Act No. XLII of 1980);

(50)

Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation)
Ordinance, 1982 (Ordinance No.IV of 1982);

(51)

Drugs (Control) Ordinance, 1982 (Ordinance No. 8 of 1982);

(52)

Standards of Weights and Measures Ordinance, 1982 (Ordinance
No. XII of 1982);

(53)

Chittagong City Corporation Ordinance, 1982 (Ordinance No.
XXXV of 1982); eস, আর, o নং 267-আiন/3121 বেল িব ;

(54)

Bangladesh Hotels and Restaurants Ordianance, 1982 (Ordinance
No. LII of 1982);

(55)

Fish and Fish Products (Inspection and Quality Control)
Ordinance, 1983 (Ordinance No. XX of 1983);
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(56)

Bangladesh Merchants Shipping Ordinance, 1983 (Ordinance No.
XXVI of 1983);

(57)

Bangladesh Uniani and Ayurvedic Practitioners Ordinance, 1983
(Ordinance No. XXXII of 1983);

(58)

Dhaka City Corporation Ordinance, 1983 (Ordinance No. XL of
1983); eস, আর, o নং 267-আiন/3121 বেল িব ;

(59)

Bangladesh Homeopathic Practitioners Ordinance, 1983
(Ordinance No. XLI of 1983);

(60)

Motor Vehicles Ordinance, 1983 (Ordinance No. LV of 1983);

(61)

Breast-Milk Substitutes (Regulation of Marketing) Ordinance,
1984 (Ordinance No. XXXIII of 1984);

(62)

Khulna City Corporation Ordinance, 1984 (Ordinance No. LXXII
of 1984); eস, আর, o নং 267-আiন/3121 বেল িব ;

(63)

Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985
(Ordinance No. XXXVII of 1985);

(64)

রাজশাহী িসিট কেপােরশন আiন, 2৯98 (2৯98 সেনর 49 নং আiন); eস, আর, o নং
267-আiন/3121 বেল িব ;

(65)

a াবর স ি

(66)

iট েপাড়ােনা (িনয় ণ) আiন, 2৯9৯ (2৯9৯ সেনর 9 নং আiন);

(67)

আেয়ািডন aভাবজিনত েরাগ িতেরাধ আiন, 2৯9৯ (2৯9৯ সেনর 21 নং আiন);

(68)

মাদক

(69)

খিন o খিনজ স দ (িনয় ণ o u য়ন) আiন, 2৯৯3 (2৯৯3 সেনর 3৯ নং আiন);

(70)

বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ আiন, 2৯৯6 (2৯৯6 সেনর 2নং আiন) eর ধারা 26 e
uি িখত েটিবেলর িমক নং 4 eবং 5 (খ);

(71)

পািন সরবরাহ o পয়ঃিন াশন ক প আiন, 2৯৯7 (2৯৯7 সেনর 7 নং আiন);

(72)

িবমান-িনরাপ া িবেরাধী aপরাধ দমন আiন, 2৯৯8 (2৯৯8 সেনর 28 নং আiন);

(73)

মানবেদেহ a - ত

(74)

িসেলট িসিট কেপােরশন আiন, 3112 (3112 সেনর 21 নং আiন); eস, আর, o নং
267-আiন/3121 বেল িব ;

ম দখল আiন, 2৯99 (2৯99 সেনর 37 নং আiন);

িনয় ণ আiন, 2৯৯1 (2৯৯1 সেনর 31 নং আiন);

সংেযাজন আiন, 2৯৯৯ (2৯৯৯ সেনর 6 নং আiন);
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(75)

বিরশাল িসিট কেপােরশন আiন, 3112 (3112 সেনর 22 নং আiন); eস, আর, o নং
267-আiন/3121 বেল িব ;

(76)

eিসড িনয় ণ আiন, 3113 (3113 সেনর 2 নং আiন);

(77)

িনরাপদ র পিরস ালন আiন, 3113 (3113 সেনর 23 নং আiন);

(78)

aি

(79)

জ o

(80)

িতেরাধ o িনবাপণ আiন, 3114 (3114 সেনর 8 নং আiন);
িনব ন আiন, 3115 (3115 সেনর 3৯ নং আiন);

মপান o তামাকজাত

বহার (িনয় ণ) আiন, 3116 (3116 সেনর 22 নং আiন);

(81)

সার ব াপনা আiন, 3117 ( 3117 সেনর 7 নং আiন);

(82)

বাংলােদশ e াে িডেটশন আiন, 3117 ( 3117 সেনর 3৯ নং আiন);

(83)

েক ল েটিলিভশন েনটoয়াক পিরচালনা আiন, 3117 (3117 সেনর 49 নং আiন);

(84)

বাংলােদশ ম আiন, 3117 (3117 সেনর 53 নং আiন);

(85)

েভা া aিধকার সংর ণ আiন, 311৯ (311৯ সেনর 37 নং আiন);

(86)

uপেজলা পিরষদ আiন, 2৯৯9 (2৯৯9 সেনর 35নং আiন);

(87)

ানীয় সরকার (েপৗরসভা) আiন, 311৯ (311৯ সেনর 69 নং আiন);

(88)

ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) আiন, 311৯ (311৯ সেনর 71 নং আiন);

(89)

ানীয় সরকার (iuিনয়ন পিরষদ) আiন, 311৯ (311৯ সেনর 72 নং আiন);

(90)

Jute Ordinance, 1962 (Ordinance No. LXXIV of 1962);

(91)

Bangladesh National Anthem, Flag and Emblem Order, 1972
(President’s order No. 130 of 1972);

(92)

বাংলােদশ াস আiন, 3121 (3121 সেনর 51 নং আiন);

(93)

Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) eর Section 509;

(94)

মহানগরী, িবভাগীয় শহর o েজলা শহেরর েপৗর eলাকাসহ েদেশর সকল েপৗর eলাকার
েখলার মাঠ, u ু
ান, u ান eবং া িতক জলাধার সংর ণ আiন, 3111 (3111
সেনর 47 নং আiন);

(95)

িরেয়ল eে ট u য়ন o ব াপনা আiন, 3121 (3121 সেনর 59 নং আiন);

(96)

বা মহাল o মািট ব াপনা আiন, 3121 (3121 সেনর 73 নং আiন);

(97)

েদoয়াল িলখন o েপা ার লাগােনা (িনয় ণ) আiন, 3123 (3123 সেনর 2নং আiন) ।
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a ায়-23
পিরিশ -ক

েফৗজদাির কাযিবিধ, 29৯9 a যায়ী িনবাহী ািজে টগণেক সরকার ক ক
মতা aপণ সং া
াব ে রণ ছক
েজলার নাম:
ম কমকতার নাম, বতমান
পিরিচিত ন র কম েল
o পদিব
েযাগদােনর
তািরখ

2

3

4

ম
েয আiেনর
মতা
েবর
ািবত েজলায় কতজন েজলায়
aধীন মতা aপেণর কম েল কমকতার ‘আiন িনবাহী
বতমােন
েযৗি কতা a প o শাসন েকাস’ ািজে েটর েফৗজদাির
aপেণর জ
াব করা হে
মতা িছল িশ ণ আেছ a প মতা কাযিবিধ,
িকনা?
রেয়েছ
িকনা?
uহার নাম o
29৯9 eর
ধারা 255 o
সংি ধারা
(স হ)/িববরণ
256 a যায়ী
েমাট েপি ং
মামলার
সং া
5

6

7

8

9

৯

21

েজলা ািজে েটর া র o িসল
(তািরখসহ)
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শাি দােনর ে ে
{ধারা-8(3) a যায়ী)}
eি িকuিটভ ািজে েটর েরকেডর জ আেদশনামা
জনাব/ েবগম......................................................................, eি িকuিটভ ািজে ট, িডি
ািজে েটর কাযালয়/ uপেজলা িনবাহী aিফসােরর কাযালয়, ...........................................,
েজলা........................................ -eর আদালত।
েমাবাiল েকাট মামলা ন র-.................... তািরখঃ
রা

বনাম

আেদেশর তািরখ
িমক
ন র
2।

................ সন ...................।

(aিভ ে র নাম)...............................................................
আেদশ

a .................. তািরখ .................... ঘিটকার সময়
................. েজলার ............... uপেজলাধীন .................
ােন েমাবাiল েকাট পিরচালনাকােল জনাব--------------------,
ািনটাির i েপ র, ............. uপেজলা, েজলা- ..............
জনাব*.....................................................................
িপতা.......................................................................
বয়স ...............েপশা.................................................
কানা ( ণা )..........................................................
.............................................................................
eর িব ে িব
খা a ােদশ, 2৯6৯-eর 7(2) ধারার
aিভেযাগ িলিখতভােব দােয়র কেরেছন। aিভেযাগিট েদখলাম।
(সংে েপ aপরােধর বণনা) uদাহরণ প :- ঘটনার
সংি িববরণ ei েয, জনাব--------------------, মািনকগ
েজলার িশবালয় uপেজলার আিরচা বাজার ..............
েহােটেল েনাংরা পিরেবেশ চা বািস খাবার িবি করেছন।

*

aিভ

ি র নাম
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া র

uপি ত uপেজলা ািনটাির i েপ র u েহােটেলর খাবার
পরী া কের uহা চা o বািস হoয়ায় eবং েহােটেলর পিরেবশ
েনাংরা থাকায় েহােটেলর মািলক/ ােনজার িহসােব তার/
তােদর িব ে িব খা a ােদশ, 2৯6৯ eর 7(2) ধারায়
aিভেযাগিট দােয়র কেরন ।
আমার স ুেখ aপরাধ u ঘািটত হoয়ায় (aিভ ে র নাম)
eর িব ে িব
খা a ােদশ, 2৯6৯-eর 7(2) ধারায়
aপরাধ আমেল হণ করলাম।
আলামত িহসােব চা eবং বািস খাবার ঘটনা েল uপি ত
3 জন সা ীর স ুেখ জ কের আলাদা কাগেজ জ তািলকা
ত করা হল।
aিভেযাগ গঠেনর াথিমক uপাদান িব মান থাকায় িব
খা a ােদশ, 2৯6৯-eর 7(2) ধারায় ................ -eর
িব ে aিভেযাগ গঠন করা হল। গ ত aিভেযাগ তােক পেড় o
া া কের েশানােনা হয় eবং িতিন aিভেযাগ ীকার কেরন
িকনা জানেত চাoয়া হয়। জবােব aিভ
ি ে ায় েদাষ
ীকার কেরন।
aিভ
ি র ীকােরাি uপি ত সা ী (2) জনাব------------------------- eবং (3) জনাব----------------- -eর
স ুেখ তােদর া র/ িটপসi eবং aিভ
ি র া রসহ
আলাদা কাগেজ িলিপব করা হল।
ei আদালেতর স ুেখ গ ত aিভেযাগ aিভ
ি
স ােন eবং িবনা েরাচনায় ীকার করায় তােক েমাবাiল
েকাট আiন, 311৯ - eর 8(3) ধারার িবধানমেত েদাষী সা
কের িব খা a ােদশ, 2৯6৯-eর 7(2) ধারার aপরােধর
জ 26 (পেনর) িদেনর িবনা ম কারাদ / 261/- (eকশত
প াশ) টাকা aথদ দান করা হল; aথদ aনাদােয় 6
দান করা হল। সাজা
(প চ) িদেনর িবনা ম কারাদ
পেরায়ানা েল aিভ
ি েক েজল হাজেত ে রণ করা েহাক।
আলামত আমার স ুেখ ংস করা েহাক। (আলামত
সংর ণেযা হেল ন না সংর ণ করেত িসিকuিটং eেজি েক
িনেদশ েদoয়া হল)। মামলার নিথ সংর ণ করা েহাক।

(িসলেমাহর)

ি িকuিটভ ািজে েটর া র o তািরখ
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aিভেযাগ গঠেনর পর a াহিত দােনর ে ে
{ধারা- 8(4) a যায়ী)}
eি িকuিটভ ািজে েটর েরকেডর জ আেদশনামা
জনাব/ েবগম......................................................................, eি িকuিটভ ািজে ট, িডি
ািজে েটর কাযালয়/ uপেজলা িনবাহী aিফসােরর কাযালয়, ...........................................,
েজলা........................................ -eর আদালত।
েমাবাiল েকাট মামলা ন র-................. তািরখঃ
রা
আেদেশর
িমক
ন র
2।

বনাম

................ সন ...................।

(aিভ ে র নাম)......................................................

তািরখ

আেদশ
a .....................তািরখ ..................... ঘিটকার সময়
....... েজলার ................uপেজলাধীন ঢাকা-আিরচা
মহাসড়েকর ধামরাi বাস াে যানবাহেনর uপর েমাবাiল েকাট
পিরচালনাকােল জনাব---------------, পিরদশক, মাদক িনয় ণ
aিধদ র, ধামরাi, ঢাকা
জনাব*.................................
িপতা .............................. বয়স ..................................
েপশা ........................................................................
কানা ( ণা
কানা) .................................................
...........................................................................
েজলা ............. -eর িব ে মাদক িনয় ণ আiন, 2৯৯1eর 2৯(2) েটিবেলর 8(ক) ধারার aিভেযাগ দােয়র কেরেছন।
aিভেযাগিট েদখলাম।
ঘটনা েল uপি ত 3 জন সা ীর স ুেখ আলাদা কাগেজ
আলামত িহসােব u ার ত 611(প চশত) াম গ জার জ
তািলকা ত করা হল।

*

aিভ

ি র নাম
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া র

ঘটনার সংি
িববরণ ei েয, ঢাকা-আিরচা মহাসড়েকর
ধামরাi বাস াে
যানবাহেনর uপর েমাবাiল েকাট
পিরচালনাকােল aিভ
জনাব* --------------------- -eর
িনকেট থাকা eকিট াগ ত াশী কের 611 (প চশত) াম গ জা
u ার করা হয় । মাদক
িনয় ণ aিধদ েরর পিরদশক
u ার ত গাছ িলেক গ জা গাছ িহেসেব সুিনিদ ভােব িচি ত
কের মাদক িনয় ণ আiন, 2৯৯1 eর 2৯(2) েটিবেলর 8(ক)
ধারার aিভেযাগ দািখল কেরন।
আমার স ুেখ aপরাধ u ঘািটত হoয়ায় aিভ
জনাব----------eর িব ে মাদক িনয় ণ আiন, 2৯৯1-eর 2৯(2)
েটিবেলর 8(ক) ধারায় aপরাধ আমেল হণ করা হল।
aিভেযাগ গঠেনর াথিমক uপাদান িব মান থাকায়
aিভ
ি র িব ে মাদক
িনয় ণ আiন, 2৯৯1 eর
2৯(2) েটিবেলর 8(ক) ধারায় aিভেযাগ গঠন করা হল। aিভ
ি েক গ ত aিভেযাগ পেড় o
া া কের েশানােনা হেল
আসািম জানান েয, তার পা বত আসেন বসা েলাকিট েমাবাiল
েকাট েদেখ eকিট াগ েফেল েপছেনর দরজা িদেয় ত েনেম
েগেছ । িতিন eকজন ছা eবং কেলজ হেত বািড় যাি েলন।
িতিন গ ত aিভেযাগ a ীকার কেরন eবং u ার ত আলামত
তার না হoয়ায় িনেজেক িনেদাষ দািব কেরন ।
aিভ
ি র ব
পযােলাচনা করা হল। uপি ত
সা ীগণ জানান েয, েমাবাiল েকাট পিরচালনাকােল তারা eকজন
েলাকেক ত পািলেয় েযেত েদেখেছন। তাছাড়া aিভ
ি
ভাল চিরে র aিধকারী মেম তারা সা েদন। eছাড়া aিভ
ি র পােশর আসনিট খািল েদখা েগল।
পািরপাি ক aব া িবেবচনায় eবং আদালেতর িনকট
aিভ
ি রব
সে াষজনক হoয়ায় গ ত aিভেযাগ হেত
েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর 8(4) ধারার িবধান মেত
aিভ
ি েক a াহিত দান করা হল।
আলামেতর ন না সংর ণ করেত িসিকuিটং eেজি েক
িনেদশ েদoয়া হল। aবিশ আলামত আমার স েু খ eখনi ংস
করা েহাক। মামলার নিথ সংর ণ করা েহাক।

(িসলেমাহর)

eি িকuিটভ ািজে েটর া র o তািরখ
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aিভেযাগ ীকার না করার া া সে াষজনক না হেল িবচারােথ ে রেণর ে ে
{ধারা- 8(5) a যায়ী}
eি িকuিটভ ািজে েটর েরকেডর জ আেদশনামা
জনাব/ েবগম................................................................, eি িকuিটভ ািজে ট, িডি
ািজে েটর কাযালয়/ uপেজলা িনবাহী aিফসােরর কাযালয়, ...........................................,
েজলা........................................ -eর আদালত।
েমাবাiল েকাট মামলা ন র-................ তািরখঃ
রা
আেদেশর
িমক
ন র
2।

*

aিভ

বনাম

................ সন ...................।

(aিভ ে র নাম)...................................................

তািরখ

আেদশ
a .....................তািরখ ..................... ঘিটকার
সময় ....... েজলার ................uপেজলাধীন ঢাকা-আিরচা
মহাসড়েকর ধামরাi বাস াে যানবাহেনর uপর েমাবাiল েকাট
পিরচালনাকােল জনাব---------------, পিরদশক, মাদক িনয় ণ
aিধদ র, ধামরাi, ঢাকা জনাব*.....................................
িপতা ............................... বয়স .................................
েপশা .............................
কানা ( ণা
কানা)
...........................................................................
েজলা ............. -eর িব ে মাদক িনয় ণ আiন, 2৯৯1 eর
2৯(2) েটিবেলর 8(ক) ধারার aিভেযাগ িলিখতভােব দােয়র
কেরেছন। aিভেযাগিট েদখলাম।
ঘটনা েল uপি ত 3 জন সা ীর স ুেখ আলাদা কাগেজ
আলামত িহসােব u ার ত 611(প চশত) াম গ জার জ
তািলকা ত করা হল।
ঘটনার সংি
িববরণ ei েয, ঢাকা-আিরচা মহাসড়েকর
ধামরাi বাস াে
যানবাহেনর uপর েমাবাiল েকাট
পিরচালনাকােল aিভ
জনাব*----------------------------- eর িনকেট থাকা eকিট াগ ত াশী কের 611 (প চশত) াম
গ জা u ার করা হয় । মাদক িনয় ণ aিধদ েরর পিরদশক
u ার ত গাছ িলেক গ জা গাছ িহেসেব সুিনিদ ভােব িচি ত
কের মাদক িনয় ণ আiন, 2৯৯1 eর 2৯(2) েটিবেলর 8(ক)
ধারার aিভেযাগ দািখল কেরন।

ি র নাম
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আমার স ুেখ aপরাধ u ঘািটত হoয়ায় aিভ
জনাব --------------------------------- -eর িব ে মাদক
িনয় ণ আiন, 2৯৯1 eর 2৯(2) েটিবেলর 8(ক) ধারায় aপরাধ
আমেল হণ করা হল।
aিভেযাগ গঠেনর াথিমক uপাদান িব মান থাকায়
aিভ
ি র িব ে মাদক
িনয় ণ আiন, 2৯৯1 eর
2৯(2) েটিবেলর 8(ক) ধারায় aিভেযাগ গঠন করা হল। aিভ
ি েক গ ত aিভেযাগ পেড় o
া া কের েশানােনা হেল
আসািম জানান েয, তার পা বত আসেন বসা েলাকিট েমাবাiল
েকাট েদেখ eকিট াগ েফেল িপছেনর দরজা িদেয় ত েনেম
েগেছ । িতিন ঢাকা েথেক কাজ েশেষ বািড় িফরিছেলন। িতিন
eকজন িদ বসায়ী। িতিন গ ত aিভেযাগ a ীকার কেরন
eবং u ার ত আলামত তার না হoয়ায় িনেজেক িনেদাষ দািব
কেরন ।
aিভ
ি র ব
পযােলাচনা করা হল। uপি ত
সা ীগেণর ব
পযােলাচনা কের েদখা েগল। ঘটনার সময় বা
ঘটনার পরপর েকান ি বাস েথেক নােমিন। বােসর কনডা র -----------------------------(িযিন জ তািলকার 3 ন র সা ী)
জানান েয, aিভ
ি ঢাকা েথেক বােস uেঠেছন eবং
আটক ত াগিট aিভ
ি র, তাছাড়া aিভ
ি র
পােশর আসনিটেত েকান যা ী িছল না। aিভ
ি র
িনকটবত aপর বাস যা ী জনাব------------------ কানা --------------------------------------------(িযিন জ তািলকার 2
ন র সা ী) জানান েয, িতিন aিভ
ি েক াগিট তার
েহফাজেত রাখেত েদেখেছন।
uি িখত কারেণ aিভ
ি রব
স ক মেম হণ
করা েগল না। পািরপাি ক aব া o uপি ত সা ীেদর সা
িবে ষণ কের আদালেতর িনকট aিভ
ি aপরােধ জিড়ত
মেম তীয়মান হয়। aিভ
ি গ ত aিভেযাগ a ীকার
করায় তােক যথােযা আদালেত িবচারােথ ে রণ করা ি
।
eমতাব ায়, েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর 8(5) ধারার িবধান
মেত aিভ
ি েক িব িচফ িডিশয়াল ািজে ট, ঢাকা
বরাবের িবচারােথ ে রণ করা েহাক।
আলামেতর ন না সংর ণ করেত িসিকuিটং eেজি েক
িনেদশ েদoয়া হল। aিভ
ি েক িব িচফ িডিশয়াল
ািজে ট, ঢাকা-eর আদালেত uপ াপেনর জ ভার া
কমকতা, ধামরাi-েক বলা েহাক।
আেদেশর a িলিপ ভার া কমকতা, ধামরাi থানােক দান
করা েহাক। মামলার ছায়ানিথ িব িচফ িডিশয়াল ািজে ট,
ঢাকা-eর আদালেত ে রণ করা েহাক।
(িসলেমাহর)

eি িকuিটভ ািজে েটর া র o তািরখ
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আেদশপে র ন না -5
aিধকতর শাি র জ মামলা চীফ িডিশয়াল ািজে ট/ চীফ েমে াপিলটন ািজে ট েকােট ে রণ
{7(5) ধারা a যায়ী}
eি িকuিটভ ািজে েটর েরকেডর জ আেদশনামা
জনাব/েবগম......................................................................., eি িকuিটভ ািজে ট, িডি
ািজে েটর কাযালয়/ uপেজলা িনবাহী aিফসােরর কাযালয়, ...........................................,
েজলা........................................ -eর আদালত।
েমাবাiল েকাট মামলা ন র-.................. তািরখঃ
রা

বনাম

আেদেশর তািরখ
িমক
ন র
2।

................ সন ...................।

(aিভ ে র নাম)............................................................
আেদশ

a .....................তািরখ ..................... ঘিটকার
সময় ....... েজলার ................uপেজলাধীন..........ঢাকাচ াম মহাসড়েকর দাuদকাি বাস াে যানবাহেনর uপর
েমাবাiল েকাট পিরচালনাকােল জনাব* ..............................
.............................. িপতা .....................................
বয়স ................... েপশা ....................... কানা ( ণা
কানা)
.......................................................................
েজলা ............. -eর িব ে মাদক িনয় ণ আiন, 2৯৯1eর 2৯(2) েটিবেলর 8(ক) ধারার aিভেযাগ আমার স ুেখ
u ঘািটত হেয়েছ। uপি ত জনাব-----------------------------,
পিরদশক, মাদক
িনয় ণ aিধদ র, দাuদকাি , িম া
িলিখতভােব aিভেযাগ দােয়র কেরেছন। aিভেযাগিট েদখলাম।
ঘটনা েল uপি ত 3 জন সা ীর uপি িতেত eবং আমার
স ুেখ aিভ
ি র িনকট েথেক u ার ত 6(প চ) েকিজ
গ জা eবং নগদ িতন ল টাকার জ তািলকা আলাদা কাগেজ
ত করা হল।

*

aিভ

ি র নাম

53

া র

আমার স ুেখ aপরাধ u ঘািটত হoয়ায় aিভ
জনাব* ...........................................-eর িব ে মাদক
িনয় ণ আiন, 2৯৯1 eর 2৯(2) েটিবেলর 8(ক) ধারায় aপরাধ
আমেল হণ করা হল।
aিভেযাগ গঠেনর পযা uপাদান িব মান থাকায় aিভ
ি র িব ে মাদক
িনয় ণ আiন, 2৯৯1-eর 2৯(2)
েটিবেলর 8(ক) ধারায় aিভেযাগ গঠন করা হল। aিভ
ি েক গ ত aিভেযাগ পেড় o া া কের েশানােনা হেল
aিভ
ি েদাষ ীকার কের a ত হেয় মা াথনা কেরন।
নগদ টাকার িবষেয় aিভ
ি জানায় েয, e টাকা েবকার
গ জা িব য়ল টাকা। aিভ
ি র েদাষ ীকােরাি uপি ত
3 জন সা ীর স ুেখ তােদর া র eবং aিভ
ি র
া রসহ আলাদা কাগেজ িলিপব করা হল।
aিভ
ি র িনকট েথেক 6 (প চ) েকিজ গ জা eবং
নগদ িতন ল টাকা u ার করা হয়। u ার ত টাকা iতঃ েব
িবি ত গ জার টাকা মেম aিভ
ি
ীকার কেরেছ। eর
েথেক আদালত ি র িস াে uপনীত হেয়েছ েয, aিভ
ি র িনকট 6 েকিজর uে গ জা িছল eবং aিভ
ি
aভ াসগতভােব গ জার বসায়ী। েমাবাiল েকাট আiন, 311৯eর 9(2) ধারা a যায়ী e আদালেতর সেবা i বছর কারাদ
দােনর eখিতয়ার রেয়েছ। aপরিদেক গ জা িব য় কের
বশি েক ংসকারী aিভ
ি র ত aপরােধর
িবেবচনা কের e আদালেতর িনকট তীয়মান হে েয, তােক 3
বছেরর কারাদ দান যেথ হেব না।
eমতাব ায়, েমাবাiল েকাট আiন, 311৯ eর 7(5)
ধারার িবধান েমাতােবক aিভ
ি র িব ে িনয়িমত
মামলা দােয়র করার জ পিরদশক, মাদক
িনয় ণ
aিধদ র, দাuদকাি , িম া-েক বলা হল। আেদেশর ছায়ািলিপ
ভার া কমকতা, দাuদকাি থানা o পিরদশক, মাদক
িনয় ণ aিধদ র, দাuদকাি , িম া-েক দান করা েহাক।
aিভ
ি েক থানায় ে রণ করা েহাক। জ ত মালামাল
সংর ণ করা েহাক।
(িসলেমাহর)

eি িকuিটভ ািজে েটর া র o তািরখ
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eজাহার িহসােব গ করার জ থানার ভার া কমকতােক িনেদশ দােনর ে ে
{7(6) ধারা a যায়ী}
eি িকuিটভ ািজে েটর েরকেডর জ আেদশনামা
জনাব/ েবগম....................................................................., eি িকuিটভ ািজে ট, িডি
ািজে েটর কাযালয়/ uপেজলা িনবাহী aিফসােরর কাযালয়, ..........................................,
েজলা........................................ -eর আদালত।
েমাবাiল েকাট মামলা ন র-................ তািরখঃ

................ সন ...................।

রা
বনাম
(aিভ ে র নাম)...............................................................
আেদেশর তািরখ
আেদশ
া র
িমক
ন র
a .....................তািরখ ..................... ঘিটকার সময়
2।
....... েজলার ................uপেজলাধীন..........ঢাকা-চ াম
মহাসড়েকর দাuদকাি বাস াে যানবাহেনর uপর েমাবাiল
েকাট পিরচালনাকােল জনাব* ...........................................
িপতা ............................................. বয়স ...................
েপশা ...................... কানা ( ণা
কানা) ....................
...............................................................................
....... েজলা ............. -eর িনকট 3 ( i) েকিজ েহেরাiন
পাoয়া েগল। uপি ত জনাব---------------, পিরদশক, মাদক
িনয় ণ aিধদ র, দাuদকাি , িম া ঘটনা েল uপি ত 3 জন
সা ীর স ুেখ u ার ত আলামেতর জ তািলকা ত কেরন।
পিরদশক, মাদক
িনয় ণ aিধদ র, দাuদকাি aিভ
ি েক আদালেত েসাপদ কের তার িব ে aিভেযাগ দািখল
কেরন।
দািখল ত aিভেযাগ eবং জ তািলকা েদখলাম। আমার
স ুেখ aপরাধিট u ঘািটত হেয়েছ। u ার ত আলামত a যায়ী
aিভ
ি র ত aপরাধিট মাদক িনয় ণ আiন, 2৯৯1eর 2৯(2) েটিবেলর 2(খ) ধারার aপরাধ, যার সেবা শাি
দ । aিভ
ি র ত aপরাধিটর িবচার করার মতা e
আদালেতর eখিতয়ার- বিহ ত।

*

aিভ
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eমতাব ায়, েমাবাiল েকাট আiন, 311৯-eর 7(6) ধারার
িবধানমেত দািখল ত aিভেযাগিট eজাহার িহসােব গ করার
জ ভার া কমকতা, দাuদকাি থানােক িনেদশ েদoয়া হল।
ে ফতার ত aিভ
ি eবং জ ত আলামতসহ আেদেশর
a িলিপ ভার া কমকতা, দাuদকাি থানার িনকট ে রণ করা
েহাক।
(িসলেমাহর)

eি িকuিটভ ািজে েটর

56

া র o তািরখ

ন না ফম- 7

aিভেযাগ গঠন
{8(2) ধারা a যায়ী}
জনাব/ েবগম......................................................................, eি িকuিটভ ািজে ট, িডি
ািজে েটর কাযালয়, েজলা............................................-eর আদালত।
েমাবাiল েকাট মামলা ন র-.......................... তািরখঃ ............ সন ......................।
আিম*........................................................................... eি িকuিটভ ািজে ট,
েজলা শাসেকর কাযালয়, মািনকগ eত ারা আপিন জনাব/ েবগম** -------------------------------েক িন িলিখত েপ aিভ
করিছ েয, আপিন ..........................তািরেখ আ মািনক..................ঘিটকায় ------------ ােন
........................... কেরেছন eবং eর ারা িব খা a ােদশ, 2৯6৯ eর 7(2) ধারার aধীেন
aপরাধ কেরেছন eবং তা আমার ক ক পিরচািলত েমাবাiল েকােট িবচায ।
eত ারা আিম িনেদশ িদি েয, ei aিভেযােগ আপনার িবচার a ি ত হেব।
গ ত aিভেযাগ আপনােক পাঠ o া া কের নােনা হেয়েছ eবং আপিন তা েনেছন। .
ঃ আপিন িক আপনার িব ে গ ত aিভেযাগ ীকার কেরন?
u রঃ আিম আমার িব ে গ ত aিভেযাগ ীকার কির। আিম ভিব েত আর eমন aপরাধ করব
না। আিম মা চাi।
aিভ

ি র া র/ িটপসi

আমােদর uপি িতেত aিভ
ি
ীকােরাি েত া র করেলনঃ

eি িকuিটভ ািজে েটর া র o তািরখ
aিভেযাগ ীকার করেলন eবং

2।

া রঃ ...............................................
নামঃ .................................................
িপতার নামঃ .......................................
কানাঃ .............................................

3।

া রঃ ...............................................
নামঃ .................................................
িপতার নামঃ .......................................
কানাঃ .............................................

িসলেমাহর
*
**

eি িকuিটভ ািজে েটর া র o তািরখ

eি িকuিটভ ািজে েটর নাম
aিভ
ি র নাম
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ন না ফম-8

জ তািলকা
{23(3), 23(4) eবং েফৗঃ কাঃ িবঃ 214 ধারা a যায়ী}
েমাবাiল েকাট মামলা নং..............................
তািরখঃ ..................................................
েমাবাiল েকাট পিরচালনাকােল আটক ত মালামাল/ আলামত eর জ তািলকা
(েমাবাiল েকাট আiন, 311৯ eর 23(3) o 23(4) ধারা eবং েফৗঃ কাঃ িবঃ 214 ধারার
িবধান a সরেণ)
2।
3।
4।

জ করার তািরখ o সময়
:
জ করার ান
:
জ ত মালামাল/ আলামেতর িব ািরত িববরণ :
িমক ন র

মালামাল/ আলামেতর
িববরণ

মালামাল/ আলামেতর
পিরমাণ

আ মািনক

2
5।

যার েহফাজত েথেক জ

ত তার/ aিভ

ি র নাম, ণা

কানা o া রঃ

নাম .................................................. িপতার নাম .....................................
বয়স ................................ েপশা ...................... কানা ........................................
................................................... েজলা-ঢাকা।
েহফাজতকারীর/ aিভ
ি র া র
uপি ত সা ীেদর া র, নাম o কানাঃ
ক)

া র ....................................................................................................
নাম ............................................ িপতার নাম ...........................................
কানা ...................................................................................................

খ)

া র ....................................................................................................
নাম ........................................... িপতার নাম ............................................
কানা ...................................................................................................

জ কারী কমকতার নাম, পদিব, কানা o া র
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eি িকuিটভ ািজে েটর া র

ন না ফম -9
িজ ানামা ( েয়াজেন)
জ

ত মালামাল/ আলামত িজ ায় দানঃ

আিম ...............................................................................................................
ei মেম a ীকার করিছ েয, 4 নং িমেক বিণত মালামাল/ আলামত িব eি িকuিটভ
ািজে েটর আেদশ েমাতােবক িনজ েহফাজেত আiনা গভােব সংর ণ/ ব া হণ/ িবন করব।
a থায় আiন a যায়ী দায়ব থাকব।

িজ াদােরর া র
ণা
কানা

eি িকuিটভ ািজে েটর
া র o তািরখ

(eি িকuিটভ ািজে ট িনেজ জ তািলকা
ত না করেল ‘‘আমার িনেদেশ/ uপি িতেত/ স ুেখ জ তািলকা
ত করা হেয়েছ’’- মেম eি িকuিটভ ািজে ট ক ক ত য়ন করেত হেব)
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ন না ফম -৯
সাজা পেরায়ানা
eি িকuিটভ ািজে ট ক ক কারাদ বা জিরমানার জ কেয়েদর পেরায়ানা
াপক
ত াবধায়ক.....................................................েজল/ সাবেজল
েযেহ

31......................সােলর...........................তািরেখর রােয় 31..................... সােলর

..............................ন র মামলার আসামী (নাম) ................................. আমার সমে
*

......................... aপরােধ** .................................... েদাষী সা

হiয়া .......

...................................................... দে দি ত হiয়ােছ;
েসেহ u ত াবধায়ক ..........................................................................-েক
eত ারা ei

মতা o িনেদশ

দান করা যাiেতেছ েয, আপিন ei পেরায়ানাসহ u

আসামী......................................................................................................... —েক
আপনার েজল েহফাজেত রািখেবন eবং েসখােন আiন a সাের u দ কাযকর কিরেবন।
আমার া ের eবং আদালেতর িসলেমাহের ................ সােলর..................মােসর
..........................................তািরেখ ei পেরায়ানা দান করা হiল।

(আদালেতর িসলেমাহর)

*

আiন
আiেনর সংি

**

(eি িকuিটভ ািজে েটর া র o তািরখ)

ধারা
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