
গ্রাম অদালত বিবিমালা গ্রাম অদালত অআন, ২০০৬ দদশের প্রবতটি আউবনয়শনর এখবতয়ারািীন 

এলাকায় কবতপয় বিশরাি  বিিাশদর সহজ  দ্রুত বনষ্পবির লশযে গ্রাম অদালত গঠনকশে প্রণীত 

অআন দেশহতু দদশের প্রবতটি আউবনয়শনর এখবতয়ারািীন এলাকায় কবতপয় বিশরাি  বিিাশদর সহজ  

দ্রুত বনষ্পবির লশযে গ্রাম অদালত গঠন এিং এতদ্সংক্রান্ত বিষয়ািলী সম্পশকে  বিিানকরা সমীচীন  

প্রশয়াজনীয়; সংবযপ্তবেশরানাম, প্রিতে নপ্রশয়াগ ১৷(১) এআ অআন গ্রাম অদালত অআন, ২০০৬ নাশম 

বিবহত হআশি৷ (২) আহা বিলশে কােেকর হআশি৷ (৩) আহা দকিলমাত্র আউবনয়শনর এখবতয়ার িুক্ত 

এলাকায় প্রশোজে হআশি৷ সংজ্ঞা ২৷বিষয় িা প্রসংশগর পবরপন্থী দকান বকছু না থাবকশল, এআ অআশন- (ক) 

“অমলশোগে পরাি” থে দ ৌজদারী কােে বিবিশত সংজ্ঞাবয়ত Cognizable Offence; (খ) 

“আউবনয়ন” থে The Local Government (Union Parishads) Ordinance, 1983 (Ordinance 

No. LI of 1983) এর section 2 এর clause (26) এ সংজ্ঞাবয়ত আউবনয়ন; (গ) “আউবনয়ন পবরষদ” 

থেThe Local Government (Union Parishads) Ordinance, 1983 (Ordinance No. LI of 

1983) এর section 2 এর clause (27) এ সংজ্ঞাবয়ত আউবনয়ন পবরষদ; (ঘ) “এখবতয়ার সম্পন্ন 

সহকারী জজ” থে দে সহকারী জশজর এখবতয়ার িুক্ত সীমানার মশিে সংবিষ্ট আউবনয়নটি িবিত 

দসআ সহকারী জজ এিং দে দযশত্র নুরূপ এখবতয়ার সম্পন্ন একাবিক সহকারী জজ রবহয়াশছন দসআ 
দযশত্র নুরূপ কবনষ্ঠ তম সহকারী জজ; (ঙ) “গ্রাম অদালত” থে িারা ৫ এর িীন গঠিত গ্রাম 

অদালত; (চ) “দচয়ারমোন” থে গ্রাম অদালশতর দচয়ারমোন; (ছ) “ত বসল” থে এআ অআশনর 

ত বসল; (জ) “দণ্ডবিবি” থে Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860); (ঝ) “দদয়ানী 
কােেবিবি” থে Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908); (ঞ) “বনিোবরত” র্থ 

বিবি দ্বারা বনিোবরত; (ট) “পয” শথে এমন দকান িেবক্ত ন্তিুে ক্ত হআশি, োহার উপবিবত দকান 

বিিাশদর সঠিক মীমাংসার জনে প্রশয়াজনীয় িবলয়া বিশিবচত হয়, এিং গ্রাম অদালত োহাশক নুরূপ 

বিিাশদর একটি পয বহসাশি সংেুক্ত কশর; (ঠ) “দ ৌজদারী কােেবিবি” থে Code of Criminal 

Proecedure, 1898 (Act No. V of 1898); (ড) “বিবি” থে এআ অআশন িীন প্রণীত বিবি; (ঢ) 

“বসদ্ধান্ত” থে গ্রাম অদালশতর দকান বসদ্ধান্ত৷ গ্রামঅদালতকতৃে কবিচারশোগেমামলা ৩৷(১) দ ৌজদারী 
কােেবিবি এিং দদয়ানী কােেবিবিশত োহা বকছুআ থাকুক না দকন ত বসশলর প্রথম ংশে িবণেত 

বিষয়ািলী সম্পবকে ত দ ৌজদারী মামলা এিং বদ্বতীয় ংশে িবণেত বিষয়ািলী সম্পবকে ত দদয়ানী 
মামলা, তঃপর বিন্ন রকম বিিান না থাবকশল, গ্রাম অদালত কতৃে ক বিচার দোগে হআশি এিং দকান 

দ ৌজদারী িা দদয়ানী অদালশতর নুরূপ দকান মামলা িা দমাকদ্দমার বিচার কবরিার এখবতয়ার 

থাবকশি না৷ (২) গ্রাম অদালত কতৃে ক ত বসশলর প্রথম ংশে িবণেত দকান পরাশির সবহত সম্পবকে ত 

দকান মামলা বিচােে হআশি না েবদ উক্ত মামলায় অমল দোগে দকান পরাশির দাশয় দকান িেবক্ত 

দদাষীসািেস্ত হআয়া আশতা পূশিে গ্রাম অদলত কতৃে ক দণ্ড প্রাপ্ত হআয়া থাশকন, থিা ত বসশলর বদ্বতীয় 

ংশে িবণেত বিষয়ািলীর সবহত সম্পবকে ত দকান মামলা  গ্রাম অদালত কতৃে ক বিচােে হআশি না, েবদ- 

(ক) উক্ত মামলায় দকান নািালশকর স্বাথে জব়িত থাশক; (খ) বিিাশদর পয গশণর মশিে সম্পাবদত দকান 

চুবক্তশত সাবলশের িা বিশরাি বনষ্পবির বিিান থাশক; (গ) সরকার িা িানীয় কতৃে পয িা কতে িে 



পালনরত দকান সরকারী কমেচারী উক্ত বিিাশদর দকান পয হয়৷ (৩) দে িাির সম্পবির দখল পেন 

কবর িা রজনে গ্রাম অদালত কতৃে ক অশদে প্রদান করা হআয়াশছ, ঐ িাির সম্পবিশত স্বত্ব প্রবতষ্ঠাকবর 

িা রজনে িা উহার দখল পুনরুদ্ধাদরর জনে দকান দমাকদ্দমা িা কােেিারার দযশত্র উপ-িারা(১) এর 

বিিানািলী প্রশোজে হআশি না৷ গ্রাম অদালত গঠশনর অশিদন ৪৷(১) দে দযশত্র এআ অআশনর িীন 

দকান মামলা গ্রাম অদালত কতৃে ক বিচারশোগে হে দসআ দযশত্র বিশরাশির দে দকান পয উক্ত মামলা 
বিচাশরর বনবমি গ্রাম অদালত গঠশনর জনে সংবিষ্ট আউবনয়ন পবরষশদর দচয়ারমোশনর বনকট, 

বনিোবরত পদ্ধবতশত, অশিদন কবরশত পাবরশিন এিং আউবনয়ন পবরষদ দচয়ারমোন, বলবখত কারণ 

দেোআয়া উক্ত অশিদনটি নাকচ না কবরশল, বনিোবরত পদ্ধবতশত, একটি গ্রাম অদালত গঠন কবরিার 

উশদোগ গ্রহণ কবরশিন৷ (২) উপ-িারা(১) িীন অশিদন নামঞ্জশুরর অশদেদ্বারা সংযুব্ধ িেবক্ত 

অশদশের বিরুশদ্ধ, বনিোবরত পদ্ধবতশত  বনিোবরত সমশয়রমশিে, এখবতয়ার সম্পন্ন সহকারী জজ 

অদালশত বরবিেন কবরশত পাবরশিন৷ গ্রাম অদালত গঠন, আতোবদ ৫৷(১) একজন দচয়ারমোন এিং 
উিয় পয কতৃে ক মশনানীত দআুজন কবরয়া দমাট চারজন সদসে লআয়া গ্রাম অদালত গঠিত হআশিঃ তশি 

েতে থাশক দে, প্রশতেক পয কতৃে ক মশনানীত দআুজন সদশসের মশিে একজন সদসেশক সংবিষ্ট আউবনয়ন 

পবরষশদর সদসে হআশত হআশি৷ (২) আউবনয়ন পবরষশদর দচয়ারমোন গ্রাম অদালশতর দচয়ারমোন 

হআশিন, তশি দে দযশত্র বতবন দকান কারণিেতঃ দচয়ারমোন বহসাশি দাবয়ত্ব পালন কবরশত সমথে হন 

বকংিা তাাঁহার বনরশপযতা সম্পশকে  দকান পয কতৃে ক প্রশ্ন উত্থাবপত হয় দসআশযশত্র, বনিোবরত পদ্ধবতশত, 

উপ-িারা(১) এ উবিবখত সদসে িেতীত উক্ত আউবনয়ন পবরষশদর নেশকান সদসে গ্রাম অদালশতর 

দচয়ারমোন হআশিন৷ (৩) বিিাশদর দকান পশয েবদ একাবিক িেবক্ত থাশকন, তশি দচয়ারমোন উক্ত 

পযিুক্ত িেবক্তগণশক তাহাশদর পশযর জনে দআুজন সদসে মশনানীত কবরশত অহ্বান জানাআশিন এিং েবদ 

তাাঁহারা নুরূপ মশনানয়ন দাশন িেথেহন তশি বতবন উক্ত িেবক্তগশণর মশিে হআশত দে দকান একজনশক 

সদসে মশনানয়ন কবরিার জনে যমতা প্রদান কবরশিন এিং তদানুোয়ী নুরূপ যমতা প্রাপ্ত িেবক্ত 

সদসে মশনানয়ন কবরশিন৷ (৪) উপ-িারা(১) এ োহাবকছুআ থাকুক না দকন বিিাশদর দকান পয 

দচয়ারমোশনর নুমবত লআয়া আউবনয়ন পবরষদ সদশসের পবরিশতে  নে দকান িেবক্তশক গ্রাম অদালশতর 

সদসে বহসাশি মশনানীত কবরশত পাবরশি৷ (৫) এআ িারার নোনে বিিাশন োহা বকছুআ থাকুক নাশকন, 

েবদ বনিোবরত সমশয়র মশিে সদসে মশনানীত করা সম্ভি না হয়, তশি নুরূপ সদসে িেবতশরশকআ গ্রাম 

অদালত গঠিত হআশি এিং উহা বিিিাশি উহার কােেক্রম চালাআশত পাবরশি৷ গ্রাম অদালশতর 

এখবতয়ার, আতোবদ ৬৷(১) দে আউবনয়শন পরাি সংঘটিত হআশি িা মামলার কারণ উদ্ভি হআশি, 

বিিাশদর পযগণ সািারণতঃ দসআ আউবনয়শনর িাবসন্দা হআশল, উপ-িারা(২) এর বিিানািলী সাশপশয, 

গ্রাম অদালত গঠিত হআশি এিং উক্ত রূপমামলার বিচার কবরিার এখবতয়ার সংবিষ্ট গ্রাম অদালশতর 

থাবকশি৷ (২) দে আউবনয়শন পরাি সংঘটিত হআশি িা মামলার কারণ উদ্ভি হআশি, বিিাশদর এক পয 

দসআ আউবনয়শনর িাবসন্দা হআশল এিং পর পয বিন্ন আউবনয়শনর িাবসন্দা হআশল, দে আউবনয়শনর মশিে 
পরাি সংঘটিত হআশি িা মামলার কারণ উদ্ভি হআশি, দসআ আউবনয়শন গ্রাম অদালত গঠিত হআশি; 

তশি পযগণ আচ্ছা কবরশল বনজ আউবনয়ন হআশত প্রবতবনবি মশনানীত কবরশত পাবরশি৷ গ্রাম অদালশতর 



যমতা ৭৷(১) এআ অআশন বিন্নরূপ দকান বিিান না থাবকশল, গ্রাম অদালত ত বসশলর প্রথম ংশে 

িবণেত পরাি সমূশহর দযশত্র দকান িেবক্তশক দকিলমাত্র নবিক পাঁবচে হাজার টাকা যবতপূরণ প্রদাশনর 

অশদে প্রদান কবরশত পাবরশি৷ (২) গ্রাম অদালত ত বসশলর বদ্বতীয় ংশে িবণেত বিষয়ািলীর সবহত 

সম্পবকে ত দকান মামলায় নুরূপ বিষশয় ত বসশল উবিবখত পবরমাণ থে প্রদাশনর জনে অশদে প্রদান 

কবরশত িা সম্পবির প্রকৃত মাবলকশক সম্পবি িা উহার দখল প্রতোপেণ কবরিার জনে অশদে প্রদান 

কবরশত পাবরশি৷ গ্রাম অদালশতর বসদ্ধান্ত চূ়িান্ত হয়া  অবপল ৮৷(১) গ্রাম অদালশতর বসদ্ধান্ত 

সিেসম্মত িাচার-এক(৪:১) সংখোগবরষ্ঠ দিাশট িা চারজন সদশসের উপবিবতশত বতন-এক(৩:১) 

সংখোগবরষ্ঠ দিাশট গৃহীত হআশল উক্ত বসদ্ধান্ত পযগশণর উপর িািে করা হআশি এিং এআ অআশনর বিিান 

নুোয়ী কােেকর হআশি৷ (২) গ্রাম অদালাশতর বসদ্ধান্ত বতন-দআু(৩:২) সংখোগবরষ্ঠ দিাশট গৃহীত হআশল, 

সংযুব্ধপয, উক্ত বসদ্ধান্ত গ্রহশণর বত্রে বদশনর মশিে, বনিোবরত পদ্ধবতশত- (ক) মামলাটি ত বসশলর প্রথম 

ংশে িবণেত দকান পরাদির সবহত সম্পবকে ত হআশল, এখবতয়ার সম্পন্ন প্রথম দেণীর মোবজশেট 

অদালশত অপীল কবরশত পাবরশি; এিং (খ) মামলাটি ত বসশলর বদ্বতীয় ংশে িবণেত বিষয়ািলীর 

সবহত সম্পবকে ত হআশল, এখবতয়ার সম্পন্ন সহকারী জজ অদালশত অপীল কবরশত পাবরশি৷ (৩) উপ-

িারা(২) এর িীন অপীশলর দযশত্র, দযত্রমত, সংবিষ্ট প্রথম দেণীর মোবজশেট অদালত িা সহকারী 
জজ অদালশতর বনকট েবদ সশন্তাষ জনক িাশি প্রতীয়মান হয় দে, বিশিচে দযশত্র গ্রাম অদালত সুবিচার 

কবরশত িেথে হআয়াশছ, তাহা হআশল, দযত্রমত, সংবিষ্ট প্রথম দেণীর মোবজশেট অদালত িা সহকারী জজ 

অদালত গ্রাম অদালশতর উক্ত বসদ্ধান্ত িাবতল িা পবরিতে ন কবরশত পাবরশি থ িা পুনবিেশিচনার জনে 
মামলাটি গ্রাম অদালশতর বনকট দ রত পাঠাআশত পাবরশি৷ (৪) অপাততঃ িলিত্ নে দকান অআশন 

োহা বকছুআ থাকুক না দকন, এআ অআশনর বিিানািলী নুোয়ী গ্রাম অদালত কতৃে ক দকান বিষশয় 

বসদ্ধান্ত গৃহীত হআশল উহা নে গ্রাম অদালত সহ নেশকান অদালশত বিচােে হআশি না৷ গ্রাম অদালশতর 

বসদ্ধান্ত কােেকর করণ ৯৷(১) গ্রাম অদালত দকান িেবক্তশক যবতপূরণ প্রদাশনর জনে থিা সম্পবি িা 
উহার দখল প্রতোপেণ কবরিার জনে বসদ্ধান্ত গ্রহণ কবরশল, উক্ত বিষশয় বনিোবরত পদ্ধবতশত, অশদে প্রদান 

কবরশি এিং তাহা বনবদেষ্ট দরবজস্টাশর বলবপিদ্ধ কবরশি৷ (২) গ্রাম অদালশতর উপবিবতশত উহার বসদ্ধান্ত 

নুোয়ী দািী বমটাশনা িািদ দকান থে প্রদান করা হআশল থিা দকান সম্পবি পেণ করা হআশল গ্রাম 

অদালত, দযত্রমত, উক্ত থে প্রদন িা সম্পবি পেণ সংক্রান্ত তথে উহার দরবজস্টাশর বলবপিদ্ধ 

কবরশি৷ (৩) দে দযশত্র যবতপূরণ প্রদাশনর জনে গ্রাম অদালত কতৃে ক অশদে প্রদান করা হয় এিং 
বনিোবরত সমশয়র মশিে উক্ত থে প্রদান করা না হয়, দসআ দযশত্র দচয়ারমোন উহা আউবনয়ন পবরষশদর 

িশকয়া কর অদাশয়র পদ্ধবতশত Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No. III of 1913) 

এর িীশন অদায় কবরয়া যবতগ্রস্ত পযশক প্রদান কবরশি৷ (৪) দে দযশত্র যবতপূরণ প্রদান না কবরয়া 
নে দকান প্রকাশর দািী বমটান সম্ভি, দসআ দযশত্র উক্ত বসদ্ধান্ত কােেকর কবরিার জনে বিষয়াটি 

এখবতয়ার সম্পন্ন সহকারী জজ অদালশত উপিাপন কবরশত হআশি এিং নুরূপ অদালত এআ বসদ্ধান্ত 

কােেকর কবরিার জনে এআ রূপ িেিিা গ্রহণ কবরশি দেন ঐ অদালত কতৃে কআ উক্ত বসদ্ধান্ত প্রদান করা 
হআয়াশছ৷ (৫) গ্রাম অদালত উপেুক্ত মশন কবরশল তত্ কতৃে ক বনিোবরত বকবস্তদত যবতপূরশণর থে 



প্রদাশনর বনশদেে বদশত পাবরশি৷ সাযী দক সমন দদয়া, আতোবদর দযশত্র গ্রাম অদালশতর যমতা ১০৷(১) 

গ্রাম অদালত দে দকান িেবক্তশক অদালশত হাবজর হআশত এিং সাযী দদয়ার জনে থিা দকান দবলল 

দাবখল কবরিার িা করাআিার জনে সমন বদশত পাবরশিঃ তশি েতে থাশক দে- (ক) দদয়ানী কােেবিবির 

িারা ১৩৩ এর উপ-িারা(১) এ দে িেবক্তশক স্ব-েরীশর অদালশত হাবজর হআশত িোহবত দদয়া 
হআয়াশছ তাহাশক িেবক্তগত িাশি হাবজর হআশত বনশদেে দদয়া োআশি না; (খ) গ্রাম অদালত েবদ 

েুবক্তসংগত িাশি মশনকশর দে, শহতুক বিলে, খরচ িা সুবিিা িেতীত দকান সাযীশক হাবজর করা 
সম্ভিনয়, তশি অদালত দসআ সাযীশক সমন বদশত িা দসআ সাযীর বিরুশদ্ধ প্রদি সমন কােেকর কবরশত 

গ্রাহে কবরশত পাবরশি; (গ) গ্রাম অদালশতর এখবতয়ার িবহিূে ত এলাকায় িসিাস কারী দকান িেবক্তর 

ভ্রমণ  নোনে খরচ বনিোহ িািদ, অদালশতর বিশিচনামশত, পেোপ্ত থে তাহাশক প্রদাশনর জনে 
অদালশত জমা দদো না হআশল, গ্রাম অদালত ঐ িেবক্তশক সাযে দদয়ার জনে থিা দকান দবলল 

দাবখল কবরিার িা করাআিার জনে বনশদেে প্রদান কবরশি না; (ঘ) গ্রাম অদালত রাষ্ট্রীয় বিষয়ািলী 
সম্পবকে ত দকান দগাপনীয় দবলল িা প্রকাবেত সরকারী দরকডে  দাবখল কবরিার জনে দকান িেবক্তশক 

বনশদেে প্রদান কবরশি না িা সংবিষ্ট বিিাশগর প্রিান কমেকতে ার নুমবত িেতীত নুরূপ দগাপনীয় 

দবলল িা প্রকাবেত সরকারী দরকডে  হআশত অহবরত দকান সাযে প্রদাশনর জনে দকান িেবক্তশক বনশদেে 

প্রদান কবরশি না৷ (২) দকান িেবক্ত উপ-িারা(১) এর িীশন জারীকৃত সমন আচ্ছা পূিেক মানে 
কবরশল, গ্রাম অদালত নুরূপ মানেতা অমল দোগে পরাি গশণে বিেুক্ত িেবক্তশক, তাাঁহার িক্তিে 
দপশের সুশোগ প্রদান সাশপশয, নবিক পাাঁচেত টাকা জবরমানা কবরশত পাবরশি৷ গ্রাম অদালশতর 

িমাননা ১১৷(১) দকান িেবক্ত অআন সংগত কারণ িেতীত েবদ- (ক) গ্রাম অদালত িা উহার দকান 

সদসেশক অদালশতর কােেক্রম চলাকাশল োলীন কথািাতে া, িয়িীবতপ্রদেেন, অক্রমনাত্মক িা 
নেবিি অচরণ দ্বারা দকান প্রকার পমান কশরন; িা (খ) গ্রাম অদালশতর কােেক্রশম দকানরূপ 

িোঘাত সৃবষ্ট কশরন; িা (গ) গ্রাম অদালশতর অশদে সশে, দকান দবলল দাবখল িা পেণ িা হস্তান্তর 

কবরশত িেথে হন; িা (ঘ) গ্রাম অদালশতর দে প্রশশ্নর জিাি বদশত বতবন িািে, দসআ রূপ দকান প্রশশ্নর 

উির বদশত স্বীকার কশরন; িা (ঙ) সতে কথা িবলিার েপথ গ্রহণ কবরশত িা গ্রাম অদালশতর বনশদেে 

দমাতাশিক তাহার প্রদি জিানিন্দীশত স্বাযর কবরশত স্বীকার কশরন-তাহা হআশল বতবন গ্রাম অদালত 

িমাননার দাশয় পরািী হআশিন৷ (২) উপ-িারা(১) এর িীন কৃত পরাশির দযশত্র, অদালশতর 

বনকট দকান বিশোগ দপে করা না হআশল, গ্রাম অদালত নুরূপ িমাননার দাশয় বিেুক্ত 

িাবক্তর বিচার কবরশত পাবরশি এিং তাহাশক নবিক পাাঁচেত টাকা জবরমানা কবরশত পাবরশি৷ 

জবরমানা অদায় ১২৷(১) িারা ১০  ১১ এর িীন িােেকৃত জবরমানা পবরশোি করা না হআশল গ্রাম 

অদালত সংবিষ্ট তথে সহ উক্ত িােেকৃত জবরমানার পবরমাণ এিং উহা পবরশোবিত নাহয়ার বিষয় 

বলবপিদ্ধ কবরয়া উহা অদাশয়র জনে এখবতয়ার সম্পন্ন মোবজশেশটর বনকট সুপাবরে কবরশি৷ (২) উপ-

িারা (১) এর িীন সুপাবরে প্রাপ্ত হআিার পর সংবিষ্ট মোবজশেট দ ৌজদারী কােেবিবির বিিান 

দমাতাশিক উক্ত জবরমানা অদায় কবরিার জনে এআ রূপ িেিিা গ্রহণ কবরশিন দেন উহা তদ্কতৃে ক িােে 
হআয়াশছ এিং নুরূপ জবরমানা নাদাশয় সংবিষ্ট িেবক্তশক কারাদশের অশদে প্রদান কবরশত পাবরশি৷ 



(৩) িারা ১০, ১১ িাউপ-িারা(২) এর িীন অদায়কৃত সমস্ত জবরমানা আউবনয়ন পবরষশদর তহবিশল 

জমা হআশি৷ পদ্ধবত ১৩৷(১) এআ অআশন বিন্নরূপ দকান বিিান না থাবকশল, Evidence Act, 1872 

(Act No. I of 1872), দ ৌজদারী কােেবিবি, এিং দদয়ানী কােেবিবির বনিানািলী দকান গ্রাম 

অদালশত অনীত মামলায় প্রশোজে হআশি না৷ (২) গ্রাম অদালশত অনীত সকল মামলার দযশত্র Oaths 

Act, 1873 (Act No. X of 1873) এর sections 8, 9, 10 11 প্রশোজে হআশি৷ (৩) দকান সরকারী 
কমেচারীর বিরুশদ্ধ এআ অআশনর িীন দকান মামলা দাশয়র করা হআশল, বতবন েবদ এআ মশমে অপবি 

উত্থাপন কশরন দে, কবথত পরাি তাহার সরকারী দাবয়ত্ব পালনকাশল িা দাবয়ত্ব পালনরত িিায় 

সংঘটিত হআয়াশছ, তাহা হআশল উক্ত পরাি বিচাশরর জনে তাহার বনশয়াগকারী কতৃে পশযর 

পূিোনুশমাদশনর প্রশয়াজন হআশি৷ অআনজীিী বনশয়াগ বনবষদ্ধ ১৪৷নে দকান অআশন োহা বকছুআ 
থাকুকনা দকন, গ্রাম অদালশত দাশয়রকৃত দকান মামলা পবরচালনার জনে দকান পয দকান অআনজীিী 
বনশয়াগ কবরশত পাবরশিন না৷ সরকারী কমেচারী, পদে ানেীল িৃদ্ধমবহলা এিং োরীবরক িাশি যম 

িেবক্তর পশয প্রবতবনবিত্ব ১৫৷(১) অদালশতর সম্মুশখ উপবিত হআশত হআশি এমন দকান সরকারী 
কমেচারী েবদ তাহার উদ্ধে তন কতৃে পশযর সুপাবরে সহ এআ মশমে অপবি উত্থাপন কশরন দে, তাহার 

িেবক্তগত উপবিবতর  শল সরকারী দাবয়ত্ব পালন যবতগ্রস্ত হআশি, তাহা হআশল অদালত তাহার বনকট 

হআশত েথােথ িাশি যমতাপ্রাপ্ত দকান প্রবতবনিশক তাহার পশয গ্রাম অদালশতর সম্মুশখ হাবজর হআিার 

জনে নুমবত প্রদান কবরশত পাবরশি৷ (২) গ্রাম অদালশতর সম্মুশখ উপবিত হআশত হআশি এমন দকান 

পদে ানেীল িা িৃদ্ধমবহলা এিং োরীবরকিাশি যম িেবক্ত অদালশত উপবিত হআয়া সাযে প্রদান কবরশত 

সমথে হআশল অদালত তাহার বনকট হআশত েথােথ িাশি যমতা প্রাপ্ত দকান প্রবতবনিশক তাহার পশয 

অদালশতর সম্মুশখ হাবজর হআিার জনে নুমবত প্রদান কবরশত পাবরশি৷ (৩) উপ-িারা (১) িা (২) এর 

িীন বনেুক্ত দকান প্রবতবনবি দকানরূপ পাবরেবমক গ্রহণ কবরশত পাবরশিন না৷ কবতপয় মামলার 

িানান্তর ১৬৷(১) দে দযশত্র দজলা মোবজশেট মশন কশরন দে, ত বসশলর ১ম ংশে িবণেত বিষয়ািলী 
সম্পবকে ত গ্রাম অদালশত বিচারািীন দকান মামলার পবরবিবত এআ রূপ দে জনস্বাশথে  নোয়বিচাশরর 

স্বাশথে দকান দ ৌজদারী অদালশত উহার বিচার হয়া উবচত, দসআ দযশত্র, এআ অআশন োহা িলা হআয়াশছ 

তাহা সশে, বতবন গ্রাম অদালত হআশত উক্ত মামলা প্রতোহার কবরশত এিং বিচার  বনষ্পবির জনে 
উহা দ ৌজদারী অদালশত দপ্ররশণর বনশদেে বদশত পাবরশিন৷ (২) দকান গ্রাম অদালত েবদ মশন কশর দে, 

উপ-িারা (১) এ উশিবখত দকান বিষয় সম্পবকে ত গ্রাম অদালশত বিচারািীন দকান মামলায় 

নোয়বিচাশরর স্বাশথে পরািীর োবস্ত হয়া উবচত্, তাহা হআশল, উক্ত অদালত, মামলাটির বিচার  

বনষ্পবির জনে উহা দ ৌজদারী অদালশত দপ্ররশণর বনশদেে বদশত পাবরশি৷ পুবলে কতৃে ক তদন্ত ১৭৷এআ 
অআশন োহা বকছুআ থাকুক না দকন, দকান মামলার বিষয়িস্তু ত বসশলর প্রথম ংশে িবণেত পরাি 

সম্পবকে ত হয়ার কারশণ পুবলে সংবেষ্ট অমলশোগে মামলার তদন্ত িন্ধ কবরশিনা; তশি েবদ দকান 

দ ৌজদারী অদালশত নুরূপ দকান মামলা অনীত হয় তাহা হআশল, উক্ত অদালত উপেুক্ত মশন কবরশল, 

মামলাটি এআ অআশনর বিিান দমাতাশিক গঠিত দকান গ্রাম অদালশত দপ্ররশণর বনশদেে বদশত পাবরশি৷ 
বিচারািীন মামলাসমূহ ১৮৷এআ অআন দমাতাশিক বিচারশোগে দে সকল মামলা এআ অআন িলিত্ 



হআিার িেিবহত পূশিে দকান দদয়ানী িা দ ৌজদারী অদালশত বিচারািীন রবহয়াশছ, উহাশদর উপর 

এআ অআন প্রশোজে হআশিনা, এিং নুরূপ মামলা নুরূপ অদালত কতৃে ক এআ রূশপ মীমাংসা করা হআশি 

দেন এআ অআন প্রণীত হয় নাআ৷ িোহবত দদয়ার যমতা ১৯৷সরকার, সরকারী দগশজশট প্রজ্ঞাপন 

দ্বারা, দে দকান এলাকা িা এলাকা সমূহ িা দে দকান দেণীর মামলা সমূহ িা দে দকান সম্প্রদায়শক এআ 
অআশনর সকল িা দে দকান বিিাশনর প্রশয়াগ হআশত িোহবত প্রদান কবরশত পাবরশি৷ বিবিমালা 
প্রণয়শনর যমতা ২০৷এআ অআশনর উশদ্দেে পূরণকশে সরকার, সরকারী দগশজশট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিবি 

প্রণয়ন কবরশত পাবরশি৷ রবহত করণ  দহ াজত ২১৷(১) The Village Court Ordinance, 1976 

(Ordinance No. LXI of 1976), তঃপর রবহত িোশদে িবলয়া উশিবখত, এতদ্দ্বারা রবহত করা 
হআল৷ (২) উক্ত রূপ রবহত হয়া সশে, রবহত িোশদে এর িীন- (ক) বিচারািীন মামলা সমূশহর 

দযশত্র, মামলার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন সহ, উহাশদর বনষ্পবি এআ রূশপ বনষ্পন্ন হআশি, দেন এআ অআন প্রণীত 

হয় নাআ; (খ) প্রণীত সকল বিবি, এআ অআশনর বিিানালীর সবহত সামঞ্জসেপূণে হয়া সাশপশয রবহত িা 
সংশোবিত না হয়া পেেন্ত, কােেকর থাবকশি 


