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�াম আদালত িবিধমালা 
 

   

�াম আদালত কতৃ�ক
িবচারেযাগ� মামলা

 

৩৷ (১) �ফৗজদারী কায �িবিধ এবং �দওয়ানী কায �িবিধেত যাহা িকছ� ই থাকুক না �কন তফিসেলর �থম অংেশ বিণ �ত িবষয়াবলী
স�িক�ত �ফৗজদারী মামলা এবং ি�তীয় অংেশ বিণ �ত িবষয়াবলী স�িক�ত �দওয়ানী মামলা, অতঃপর িভ� রকম িবধান না
থািকেল, �াম আদালত কতৃ�ক িবচারেযাগ� হইেব এবং �কান �ফৗজদারী বা �দওয়ানী আদালেতর অনু�প �কান মামলা বা
�মাক�মার িবচার কিরবার এখিতয়ার থািকেব না৷ 

(২) [ �াম আদালেত তফিসেলর �থম অংেশ বিণ �ত �কান �ফৗজদারী মামলা িবচায � হইেব না যিদ উ� মামলায় অিভযু� ব���
পূেব � �কান সমেয় �াম আদালত বা আমলেযাগ� অপরােধ অন� �কান আদালত কতৃ�ক দ��া� হইয়া থােকন], অথবা তফিসেলর
ি�তীয় অংেশ বিণ �ত িবষয়াবলীর সিহত স�িক�ত �কান মামলাও �াম আদালত কতৃ�ক িবচায � হইেব না, যিদ- 

(ক) উ� মামলায় �কান নাবালেকর �াথ � জিড়ত থােক; 

(খ) িববােদর প�গেণর মেধ� স�ািদত �কান চ� ��েত সািলেশর বা িবেরাধ িন�ি�র িবধান থােক; 

(গ) সরকার বা �ানীয় কতৃ�প� বা কত�ব� পালনরত �কান সরকারী কম �চারী উ� িববােদর �কান প� হয়৷ 

(৩) �য �াবর স�ি�র দখল অপ �ন কিরবার জন� �াম আদালত কতৃ�ক আেদশ �দান করা হইয়ােছ, ঐ �াবর স�ি�েত ��
�িত�া কিরবার জন� বা উহার দখল পুন��ােরর জন� �কান �মাক�মা বা কায �ধারার ��ে� উপ-ধারা (১) এর িবধানাবলী
�েযাজ� হইেব না৷

   
 
   
    
   

�াম আদালত গঠেনর
আেবদন

 

৪৷ (১) �যে�ে� এই আইেনর অধীন �কান মামলা �াম আদালত কতৃ�ক িবচারেযাগ� হয �সইে�ে� িবেরােধর �য �কান প� উ�
মামলা িবচােরর িনিম� �াম আদালত গঠেনর জন� সংি�� ইউিনয়ন পিরষেদর �চয়ারম�ােনর িনকট, িনধ �ািরত প�িতেত,
আেবদন কিরেত পািরেবন এবং ইউিনয়ন পিরষদ �চয়ারম�ান, িলিখত কারণ দশ �াইয়া উ� আেবদন�ট নাকচ না কিরেল, িনধ �ািরত
প�িতেত, এক�ট �াম আদালত গঠন কিরবার উেদ�াগ �হণ কিরেবন৷ 

(২) উপ-ধারা (১) অধীন আেবদন নামঞ্জেুরর আেদশ �ারা সং�ু� ব��� আেদেশর িব�ে�, িনধ �ািরত প�িতেত ও িনধ �ািরত
সমেয়র মেধ�, এখিতয়ারস�� সহকারী জজ আদালেত িরিভশন কিরেত পািরেবন৷ 

[ (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন িরিভশেনর আেবদন �াি�র পর সংি�� সহকারী জজ উহা �াি�র তািরখ হইেত ৩০(��শ) িদেনর
মেধ� িন�ি� কিরেবন।]

   
 
   
    
   

৩

৪
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�াম আদালত গঠন,
ইত�ািদ

 

৫৷ (১) একজন �চয়ারম�ান এবং উভয়প� কতৃ�ক মেনানীত দুইজন কিরয়া �মাট চারজন সদস� লইয়া �াম আদালত গ�ঠত হইেবঃ 

তেব শত� থােক �য, �েত�ক প� কতৃ�ক মেনানীত দুইজন সদেস�র মেধ� একজন সদস�েক সংি�� ইউিনয়ন পিরষেদর সদস�
হইেত হইেব [ : 

তেব আেরা শত� থােক �য, তফিসেলর �থম অংেশ বিণ �ত �ফৗজদারী মামলার সিহত নাবালক এবং তফিসেলর �থম ও ি�তীয়
অংেশ বিণ �ত �ফৗজদারী ও �দওয়ানী মামলার সিহত �কান নারীর �াথ � জিড়ত থািকেল, সংি�� প� সদস� মেনানয়েনর ��ে�
একজন নারীেক সদস� িহসােব মেনানয়ন �দান কিরেবন।] 

(২) ইউিনয়ন পিরষেদর �চয়ারম�ান �াম আদালেতর �চয়ারম��ন হইেবন, তেব �যে�ে� িতিন �কান কারণবশতঃ �চয়ারম�ান
িহসােব দািয়� পালন কিরেত অসমথ � হন িকংবা তাহঁার িনরেপ�তা স�েক� �কান প� কতৃ�ক �� উ�ািপত হয় �সইে�ে�,
িনধ �ািরত প�িতেত, উপ-ধারা (১) এ উি�িখত সদস� ব�তীত উ� ইউিনয়ন পিরষেদর অন� �কান সদস� �াম আদালেতর
�চয়ারম�ান হইেবন৷ 

(৩) িববােদর �কান পে� যিদ একািধক ব��� থােকন, তেব �চয়ারম�ান উ� প�ভ�� ব���গণেক তাহােদর পে�র জন� দুইজন
সদস� মেনানীত কিরেত আ�ান জানাইেবন এবং যিদ তাহঁারা অনু�প মেনানয়নদােন ব�থ � হন তেব িতিন উ� ব���গেণর মেধ�
হইেত �য �কান একজনেক সদস� মেনানয়ন কিরবার জন� �মতা �দান কিরেবন এবং তদানুযায়ী অনু�প �মতা�া� ব���
সদস� মেনানয়ন কিরেবন৷ 

(৪) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছ� ই থাকুক না �কন িববােদর �কান প� �চয়ারম�ােনর অনুমিত লইয়া ইউিনয়ন পিরষদ সদেস�র
পিরবেত� অন� �কান ব���েক �াম আদালেতর সদস� িহসােব মেনানীত কিরেত পািরেব৷ 

[ (৫) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন� �কান আইেন যাহা িকছ� ই থাকুক না �কন, িনধ �ািরত সমেয়র মেধ�- 

(ক) আেবদনকারী সদস� মেনানয়ন �দান কিরেত ব�থ � হইেল �চয়ারম�ান িলিখতভােব এই�প ব�থ �তার কারণ উে�খ কিরয়া;
অথবা 

(খ) �িতবাদী সদস� মেনানয়ন কিরেত ব�থ � হইেল, আেবদনকারী িবচারেযাগ� িবষেয় উপযু� আদালেত মামলা কিরেত পািরেবন
মেম � �চয়ারম�ান, িনধ �ািরত প�িতেত, সনদ �দান কিরয়া আেবদনপ��ট আেবদনকারীর িনকট �ফরত িদেবন।]

   
 
   
    
   

�াম আদালেতর
এখিতয়ার, ইত�ািদ

 

৬৷ (১) �য ইউিনয়েন অপরাধ সংঘ�টত হইেব বা মামলার কারণ উ�ব হইেব, িববােদর প�গণ সাধারণতঃ �সই ইউিনয়েনর বািস�া
হইেল, উপ-ধারা (২) এর িবধানাবলী সােপে�, �াম আদালত গ�ঠত হইেব এবং উ��প মামলার িবচার কিরবার এখিতয়ার সংি��
�াম আদালেতর থািকেব৷ 

(২) �য ইউিনয়েন অপরাধ সংঘ�টত হইেব বা মামলার কারণ উ�ব হইেব, িববােদর একপ� �সই ইউিনয়েনর বািস�া হইেল এবং
অপরপ� িভ� ইউিনয়েনর বািস�া হইেল, �য ইউিনয়েনর মেধ� অপরাধ সংঘ�টত হইেব বা মামলার কারণ উ�ব হইেব, �সই
ইউিনয়েন �াম আদালত গ�ঠত হইেব; তেব প�গণ ই�া কিরেল িনজ ইউিনয়ন হইেত �িতিনিধ মেনানীত কিরেত পািরেব৷

   
 
   
    
   

মামলা দােয়েরর
সময়সীমা

 

[ ৬ক। Limitation Act, 1908 (Act No IX of 1908) এ যাহা িকছ� ই থাকুক না �কন, তফিসেলর- 

(ক) �থম অংেশ বিণ �ত �ফৗজদারী মামলা দােয়েরর ��ে� অপরাধ সংঘ�টত হইবার ৩০(��শ) িদেনর মেধ�; এবং 

(খ) ি�তীয় অংেশর �িমক নং ৩ এ বিণ �ত �দওয়ানী মামলা ব�তীত অন�ান� �দওয়ানী মামলা দােয়েরর ��ে� মামলার কারণ উ�ব
হইবার ৬০(ষাট) িদেনর মেধ� সংি�� ইউিনয়ন পিরষদ �চয়ারম�ােনর িনকট আেবদন কিরেত হইেব।

   
 
   
    
   

৫

৬

৭
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�াক িবচার  

৬খ। (১) ধারা ৫ এর অধীন �াম আদালত গ�ঠত হইবার অনিধক ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ� �াম আদালেতর �থম অিধেবশন
অনু��ত হইেব এবং উ� অিধেবশেন �াম আদালত উভয় পে�র �নানী কিরয়া মামলার িবচায � িবষয় িনধ �ারণ কিরেব এবং
প�গেণর মেধ� আেপাষ বা মীমাংসার মাধ�েম িবচায � িবষয় িন�ি�র উেদ�াগ �হণ কিরেব। 

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী আেপাষ বা মীমাংসার মাধ�েম িবচায � িবষয় িনধ �ারণ করা হইেল, উ��প উেদ�াগ �হেণর তািরখ হইেত
৩০ (��শ) িদেনর মেধ� উহা িন�ি� কিরেত হইেব। 

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন িবচায � িবষয় িন�ি� হইেল, মীমাংসার শত�াবলী উে�খপূব �ক উভয়প� �যৗথভােব এক�ট আেপাষনামা
�া�র বা বাম হে�র ব�ৃা�ুিলর ছাপ �দান কিরেবন এবং সা�ী িহসােব উভয়পে�র মেনানীত সদস�গণ আেপাষনামায় �া�র
কিরেবন। 

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী আেপাষনামা �া�িরত হইেল, �াম আদালত িনধ �ািরত ফরেম উহার আেদশ িলিপব� কিরেব এবং
উ��প আেদশ �াম আদালেতর আেদশ বা িড�ী বিলয়া গণ� হইেব। 

(৫) এই ধারার অধীন আেপাষনামার মাধ�েম িবচায � িবষয় িন�ি� করা হইেল উহার িব�ে� আপীল বা িরিভশন দােয়র করা যাইেব
না।

   
 
   
    
   

মামলা িন�ি�র
সময়সীমা

 

৬গ। (১) ধারা ৬খ এর অধীন �কান মামলা িন�ি� করা স�ব না হইেল, �াম আদালত ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ� মামলা�টর
�নানীর কায ��ম �� কিরেব: 

তেব শত� থােক �য, �নানীর কায ��ম �� কিরবার পূেব � মামলার �কান প�, �চয়ারম�ােনর অনুমিত�েম, যু��স�ত কারণ
�দশ �ন কিরয়া, তৎকতৃ�ক ইেতাপূেব � মেনানীত �কান সদস�েক পিরবত�ন কিরয়া অন� �কান সদস� মেনানয়ন কিরেত পািরেবন। 

(২) উপ-ধারা (২) এর অধীন �নানীর কায ��ম �� হইবার অনিধক ৯০ (ন�ই) িদেনর মেধ� মামলা�ট িন�ি� কিরেত হইেব; 

তেব শত� থােক �য, উ� সময়সীমার মেধ� মামলা িন�ি� করা স�ব না হইেল, �াম আদালত কারণ িলিপব� কিরয়া পরবত� ৩০
(��শ) িদেনর মেধ� মামলা�ট িন�ি� কিরেব। 

(৩) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত সময়সীমার মেধ� মামলা িন�ি� করা স�ব না হইেল, উ� �ময়াদ �শেষ �াম আদালত
�য়ং��য়ভােব ভাি�য়া যাইেব। 

(৪) এই আইেনর অন�ান� িবধােন যাহা িকছ� ই থাকুক না �কন, এই ধারার অধীন িনধ �ািরত সময়সীমার মেধ� �কান �াকৃিতক
দুেয �ােগর কারণ ব�িতেরেক �াম আদালত মামলা িন�ি� কিরেত ব�থ � হইেল এবং �াম আদালত ভাি�য়া �গেল সং�ু� প� �াম
আদালত ভাি�য়া যাইবার ৬০(ষাট) িদেনর মেধ� উপযু� আদালেত মামলা দােয়র কিরেত পািরেবন।]

   
 
   
    
   

�াম আদালেতর �মতা  

৭৷ (১) এই আইেন িভ��প �কান িবধান না থািকেল, �াম আদালত তফিসেলর �থম অংেশ বিণ �ত অপরাধসমূেহর ��ে� �কান
ব���েক �কবলমা� অনিধক [ ৭৫ (পচঁা�র)] হাজার টাকা �িতপূরণ �দােনর আেদশ �দান কিরেত পািরেব৷ 

(২) �াম আদালত তফিসেলর ি�তীয় অংেশ বিণ �ত িবষয়াবলীর সিহত স�িক�ত �কান মামলায় অনু�প িবষেয় তফিসেল উি�িখত
পিরমাণ অথ � �দােনর জন� আেদশ �দান কিরেত বা স�ি�র �কৃত মািলকেক স�ি� বা উহার দখল �ত�াপ �ণ কিরবরা জন�
আেদশ �দান কিরেত পািরেব৷

   
 
   
    
   

৮
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�াম আদালেতর িস�া�
চূড়া� হওয়া ও আিপল

 

৮৷ (১) �াম আদালেতর িস�া� সব �স�ত বা চার-এক (৪:১) সংখ�াগির� �ভােট বা চারজন সদেস�র উপি�িতেত িতন-এক (৩:১)
সংখ�াগির� �ভােট গহৃীত হইেল উ� িস�া� প�গেণর উপর বাধ�কর হইেব এবং এই আইেনর িবধান অনুযায়ী কায �কর হইেব৷ 

(২) �াম আদালােতর িস�া� িতন-দুই (৩:২) সংখ�াগির� �ভােট গহৃীত হইেল, সং�ু� প�, উ� িস�া� �হেণর ��শিদেনর মেধ�,
িনধ �ািরত প�িতেত- 

(ক) মামলা�ট তফিসেলর �থম অংেশ বিণ �ত �কান অপরােধর সিহত স�িক�ত হইেল, এখিতয়ারস�� �থম ��ণীর ম�া�জে�ট
আদালেত আপীল কিরেত পািরেব; এবং 

(খ) মামলা�ট তফিসেলর ি�তীয় অংেশ বিণ �ত িবষয়াবলীর সিহত স�িক�ত হইেল, এখিতয়ারস�� সহকারী জজ আদালেত
আপীল কিরেত পািরেব৷ 

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আপীেলর ��ে�, ���মত, সংি�� �থম ��ণীর ম�া�জে�ট আদালত বা সহকারী জজ আদালতের
িনকট যিদ সে�াষজনকভােব �তীয়মান হয় �য, িবেবচ� ��ে� �াম আদালত সুিবচার কিরেত ব�থ � হইয়ােছ, তাহা হইেল,
���মত, সংি�� �থম ��ণীর ম�া�জে�ট আদালত বা সহকারী জজ আদালত �াম আদালেতর উ� িস�া� বািতল বা পিরবত�ন
কিরেত পািরেব অথবা পুনিব �েবচনার জন� মামলা�ট �াম আদালেতর িনকট �ফরত পাঠাইেত পািরেব৷ 

(৪) আপাততঃ বলবত্ অন� �কান আইেন যাহা িকছ� ই থাকুক না �কন, এই আইেনর িবধানাবলী অনুযায়ী �াম আদালত কতৃ�ক
�কান িবষেয় িস�া� গহৃীত হইেল উহা অন� �াম আদালতসহ অন� �কান আদালেত িবচায � হইেব না৷

   
 
   
    
   

�াম আদালেতর িস�া�
কায �করকরণ

 

৯৷ (১) �াম আদালত �কান ব���েক �িতপূরণ �দােনর জন� অথবা স�ি� বা উহার দখল �ত�াপ �ণ কিরবার জন� িস�া� �হণ
কিরেল, উ� িবষেয় িনধ �ািরত প�িতেত, আেদশ �দান কিরেব এবং তাহা িনিদ�� �র�জ�াের িলিপব� কিরেব৷ 

(২) �াম আদালেতর উপি�িতেত উহার িস�া� অনুযায়ী দাবী িমটােনা বাবদ �কান অথ � �দান করা হইেল অথবা �কান স�ি�
অপ �ণ করা হইেল �াম আদালত, ���মত, উ� অথ � �দন বা স�ি� অপ �ণ সং�া� তথ� উহার �র�জ�াের িলিপব� কিরেব৷ 

(৩) �যে�ে� �িতপূরণ �দােনর জন� �াম আদালত কতৃ�ক আেদশ �দান করা হয় এবং িনধ �ািরত সমেয়র মেধ� উ� অথ � �দান
করা না হয়, �সইে�ে� �চয়ারম�ান উহা ইউিনয়ন পিরষেদর বেকয়া কর আদােয়র প�িতেত [ �ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ)
আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৬১ নং আইন)] এর অধীেন আদায় কিরয়া �িত�� প�েক �দান কিরেব৷ 

(৪) �যে�ে� �িতপূরণ �দান না কিরয়া অন� �কান �কাের দাবী িমটান স�ব, �সইে�ে� উ� িস�া� কায �কর কিরবার জন�
িবষয়া�ট এখিতয়ারস��্ন সহকারী জজ আদালেত উপ�াপন কিরেত হইেব এবং অনু�প আদালত এই িস�া� কায �কর কিরবার
জন� এই�প ব�ব�া �হণ কিরেব �যন ঐ আদালত কতৃ�কই উ� িস�া� �দান করা হইয়ােছ৷ 

(৫) �াম আদালত উপযু� মেন কিরেল তত্কতৃ �ক িনধ �ািরত িক��েত �িতপূরেণর অথ � �দােনর িনেদ�শ িদেত পািরেব৷
   
 
   
    
   

িমথ�া মামলা দােয়েরর
জিরমানা

 

[ ৯ক। (১) যিদ �কান ব��� অন� �কান ব���র �িতসাধেনর অিভ�ােয় উ� ব���র িব�ে� এই আইেনর অধীন মামলা কিরবার
জন� ন�ায� বা আইনানুগ কারণ নাই জািনয়াও মামলা দােয়র কেরন বা করান, তাহা হইেল উ� ব���েক অনিধক ৫ (পাচঁ) হাজার
টাকা জিরমানা করা যাইেব। 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আেরািপত জিরমানার টাকা িমথ�া মামলা �ারা �িত�� ব���র জন� �িতপূরণ িহসােব গণ� হইেব
এবং উহা ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩) এর িবধান অনুসাের আদায়েযাগ� হইেব।]

   
 
   
    
   

৯

১০
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সা�ীেক সমন �দওয়া,
ইত�ািদর ��ে� �াম
আদালেতর �মতা

 

১০৷ (১) �াম আদালত �য �কান ব���েক আদালেত হা�জর হইেত এবং সা�ী �দওয়ার জন� অথবা �কান দিলল দািখল কিরবার বা
করাইবার জন� সমন িদেত পািরেবঃ 

তেব শত� থােক �য- 

(ক) �দওয়ানী কায �িবিধর ধারা ১৩৩ এর উপ-ধারা (১) এ �য ব���েক �-শরীের আদালেত হা�জর হইেত অব�াহিত �দওয়া হইয়ােছ
তাহােক ব���গতভােব হা�জর হইেত িনেদ�শ �দওয়া যাইেব না; 

(খ) �াম আদালত যিদ যু��সংগতভােব মেন কের �য, অেহত�ক িবল�, খরচ বা অসুিবধা ব�তীত �কান সা�ীেক হা�জর করা স�ব
নয়, তেব আদালত �সই সা�ীেক সমন িদেত বা �সই সা�ীর িব�ে� �দ� সমন কায �কর কিরেত অ�াহ� কিরেত পািরেব; 

(গ) �াম আদালেতর এখিতয়ার বিহভূ�ত এলাকায় বসবাসকারী �কান ব���র �মণ ও অন�ান� খরচ িনব �াহ বাবদ, আদালেতর
িবেবচনামেত, পয �া� অথ � তাহােক �দােনর জন� আদালেত জমা �দওযা না হইেল, �াম আদালত ঐ ব���েক সা�� �দওয়ার জন�
অথবা �কান দিলল দািখল কিরবার বা করাইবার জন� িনেদ�শ �দান কিরেব না; 

(ঘ) �াম আদালত রা��য় িবষয়াবলী স�িক�ত �কান �গাপনীয় দিলল বা অ�কািশত সরকারী �রকড� দািখল কিরবার জন� �কান
ব���েক িনেদ�শ �দান কিরেব না বা সংি�� িবভােগর �ধান কম �কত�ার অনুমিত ব�তীত অনু�প �গাপনীয় দিলল বা অ�কািশত
সরকারী �রকড� হইেত আহিরত �কান সা�� �দােনর জন� �কান ব���েক িনেদ�শ �দান কিরেব না৷ 

(২) �কান ব��� উপ-ধারা (১) এর অধীেন জারীকৃত সমন ই�াপূব �ক অমান� কিরেল, �াম আদালত অনু�প অমান�তা
আমলেযাগ� অপরাধ গেণ� অিভযু� ব���েক, তাহঁার ব�ব� �পেশর সুেযাগ �দান সােপে�, অনিধক [ ১(এক) হাজার] টাকা
জিরমানা কিরেত পািরেব৷

   
 
   
    
   

�াম আদালেতর
অবমাননা

 

১১৷ (১) �কান ব��� আইনসংগত কারণ ব�তীত যিদ- 

(ক) �াম আদালত বা উহার �কান সদস�েক আদালেতর কায ��ম চলাকােল অশালীন কথাবাত�া, ভয়ভীিত �দশ �ন, আ�মনা�ক
বা অন�িবধ আচরণ �ারা �কান �কার অপমান কেরন; বা 

(খ) �াম আদালেতর কায ��েম �কান�প ব�াঘাত স�ৃ� কেরন; বা

(গ) �াম আদালেতর আেদশ সে�ও, �কান দিলল দািখল বা অপ �ণ বা হ�া�র কিরেত ব�থ � হন; বা 

(ঘ) �াম আদালেতর �য �ে�র জবাব িদেত িতিন বাধ�, �সই�প �কান �ে�র উ�র িদেত অ�ীকার কেরন; বা 

(ঙ) সত� কথা বিলবার শপথ �হণ কিরেত বা �াম আদালেতর িনেদ�শ �মাতােবক তাহার �দ� জবানব�ীেত �া�র কিরেত
অ�ীকার কেরন- 

তাহা হইেল িতিন �াম আদালত অবমাননার দােয় অপরাধী হইেবন৷ 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনকৃত অপরােধর ��ে�, আদালেতর িনকট �কান অিভেযাগ �পশ করা না হইেলও, �াম আদালত
অনু�প অবমাননার দােয় অিভযু� বা��র িবচার কিরেত পািরেব এবং তাহােক অনিধক [ ১(এক) হাজার] টাকা জিরমানা
কিরেত পািরেব৷

   
 
   
    
   

জিরমানা আদায়  

[ ১২। (১) ধারা ১০ ও ১১ এর অধীন আেরািপত �কান জিরমানা তৎ�ণাৎ আদায় না হইেল, �াম আদালত তৎকতৃ�ক আেরািপত
জিরমানার অেথ �র পিরমাণসহ উ� অথ � অনাদােয়র কারণ উে�কপূব �ক এক�ট আেদশ ইউিনয়ন পিরষেদ ��রণ কিরেব এবং উ�
অথ � ইউিনয়ন পিরষদ তৎকতৃ�ক আেরািপত করগেণ� �ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৬১নং
আইন) এর অধীন আদায় কিরেব। 

(২) ধারা ১০ ও ১১ এর অধীন �াম আদালেতর িনকট জমাকৃত বা, ���মত, উপ-ধারা (১) এর অধীন আদায়কৃত জিরমানার অথ �
ইউিনয়ন পিরষদ তহিবেল জমা হইেব।]

   
 
   
    
   

১১

১২

১৩
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প�িত  

১৩৷ [ (১) এই আইেন িভ��প �কান িবধান না থািকেল, Evidance Act, 1872 (Act No. 1 of 1872) ও �ফৗজদারী কায �িবিধর
িবধানাবলী এবং �দওয়ানী কায �িবিধর ধারা ১০ ও ১১ ব�তীত অন�ান� িবধানাবলী �াম আদালেত দােয়রকৃত মামলার ��ে� �েযাজ�
হইেব না।] 

(২) �াম আদালেত আনীত সকল মামলার ��ে� Oaths Act, 1873 (Act No. X of 1873) এর sections 8, 9, 10 ও 11 �েযাজ�
হইেব৷ 

(৩) �কান সরকারী কম �চারীর িব�ে� [ তফিসেলর �থম অংেশর] অধীন �কান মামলা দােয়র করা হইেল, িতিন যিদ এই মেম �
আপি� উ�াপন কেরন �য, কিথত অপরাধ তাহার সরকারী দািয়� পালনকােল বা দািয়� পালনরত অব�ায় সংঘ�টত হইয়ােছ,
তাহা হইেল উ� অপরাধ িবচােরর জন� তাহার িনেয়াগকারী কতৃ�পে�র পূব �ানুেমাদেনর �েয়াজন হইেব৷

   
 
   
    
   
আইনজীবী িনেয়াগ
িনিষ�

 
১৪৷ অন� �কান আইেন যাহা িকছ� ই থাকুক না �কন, �াম আদালেত দােয়রকৃত �কান মামলা পিরচালনার জন� �কান প� �কান
আইনজীবী িনেয়াগ কিরেত পািরেবন না৷

   
 
   
    
   

সরকারী কম �চারী,
পদ�ানশীল বৃ� মিহলা
এবং শারীিরকভােব
অ�ম ব���র পে�
�িতিনিধ�

 

১৫৷ (১) আদালেতর স�েুখ উপি�ত হইেত হইেব এমন �কান সরকারী কম �চারী যিদ তাহার উ��তন কতৃ�পে�র সুপািরশসহ এই
মেম � আপি� উ�াপন কেরন �য, তাহার ব���গত উপি�িতর ফেল সরকারী দািয়� পালন �িত�� হইেব, তাহা হইেল আদালত
তাহার িনকট হইেত যথাযথভােব �মতা�া� �কান �িতিনধেক তাহার পে� �াম আদালেতর স�েুখ হা�জর হইবার জন� অনুমিত
�দান কিরেত পািরেব৷ 

(২) �াম আদালেতর স�েুখ উপি�ত হইেত হইেব এমন �কান পদ�ানশীল বা ব�ৃ মিহলা এবং শারীিরকভােব অ�ম ব���
আদালেত উপি�ত হইয়া সা�� �দান কিরেত অসমথ � হইেল আদালত তাহার িনকট হইেত যথাযথভােব �মতা�া� �কান
�িতিনধেক তাহার পে� আদালেতর স�েুখ হা�জর হইবার জন� অনুমিত �দান কিরেত পািরেব৷ 

(৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন িনযু� �কান �িতিনিধ �কান�প পাির�িমক �হণ কিরেত পািরেবন না৷
   
 
   
    
   

কিতপয় মামলার
�ানা�র

 

১৬৷ (১) �যে�ে� [ চীফ জিুডিসয়াল ম�া�জে�ট] মেন কেরন �য, তফিসেলর ১ম অংেশ বিণ �ত [ �ফৗজদারী মামলা] স�িক�ত
�াম আদালেত িবচারাধীন �কান মামলার পিরি�িত এই�প �য জন�ােথ � ও ন�ায়িবচােরর �ােথ � �কান �ফৗজদারী আদালেত উহার
িবচার হওয়া উিচত, �সইে�ে�, এই আইেন যাহা বলা হইয়ােছ তাহা সে�ও, িতিন �াম আদালত হইেত উ� মামলা �ত�াহার
কিরেত এবং িবচার ও িন�ি�র জন� উহা �ফৗজদারী আদালেত ��রেণর িনেদ�শ িদেত পািরেবন৷ 

[ (১ক) �যে�ে� �জলা জজ মেন কেরন �য, তফিসেলর ি�তীয় অংেশ বিণ �ত �দওয়ানী মামলা স�িক�ত �াম আদালেত
িবচারাধীন �কান মামলার পিরি�িত এই�প �য, জন�ােথ � ও ন�য় িবচােরর �ােথ � �কান �দওয়ানী আদালেত উহার িবচার হওয়া
উিচত, �সই ��ে�, এই আইেন যাহা বলা হইয়ােছ তাহা সে�ও, িতিন �াম আদালত হইেত উ� মামলা �ত�াহার কিরেত এবং
িবচার ও িন�ি�র জন� উহা উপযু� �দওয়ানী আদালেত ��রেণর িনেদ�শ িদেত পািরেবন।] 

(২) �কান �াম আদালত যিদ মেন কের �য, উপ-ধারা (১) এ উে�িখত �কান িবষয় স�িক�ত �াম আদালেত িবচারাধীন �কান
মামলায় ন�ায়িবচােরর �ােথ � অপরাধীর শা�� হওয়া উিচত্, তাহা হইেল, উ� আদালত, মামলা�টর িবচার ও িন�ি�র জন� উহা
�ফৗজদারী আদালেত ��রেণর িনেদ�শ িদেত পািরেব৷

   
 
   
    
   

পুিলশ কতৃ�ক তদ�  

১৭৷ এই আইেন যাহা িকছ� ই থাকুক না �কন, �কান মামলার িবষয়ব� তফিসেলর �থম অংেশ বিণ �ত অপরাধ স�িক�ত হওয়ার
কারেণ পুিলশ সংিশ� আমলেযাগ� মামলার তদ� ব� কিরেব না; তেব যিদ �কান �ফৗজদারী আদালেত অনু�প �কান মামলা
আনীত হয় তাহা হইেল, উ� আদালত উপযু� মেন কিরেল, মামলা�ট এই আইেনর িবধান �মাতােবক গ�ঠত �কান �াম আদালেত
��রেণর িনেদ�শ িদেত পািরেব৷

   
 
   
    
   

১৪

১৫

১৬ ১৭

১৮
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িবচারাধীন মামলাসমূহ  
১৮৷ এই আইন �মাতােবক িবচারেযাগ� �য সকল মামলা এই আইন বলবত্ হইবার অব�বিহত পূেব � �কান �দওয়ানী বা �ফৗজদারী
আদালেত িবচারাধীন রিহয়ােছ, উহােদর উপর এই আইন �েযাজ� হইেব না, এবং অনু�প মামলা অনু�প আদালত কতৃ�ক
এই�েপ মীমাংসা করা হইেব �যন এই আইন �ণীত হয় নাই৷

   
 
   
    
   
অব�াহিত �দওয়ার
�মতা

 
১৯৷ সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �য �কান এলাকা বা এলাকাসমূহ বা �য �কান ��ণীর মামলাসমূহ বা �য �কান
স�দায়েক এই আইেনর সকল বা �য �কান িবধােনর �েয়াগ হইেত অব�াহিত �দান কিরেত পািরেব৷

   
 
   
    
   
িবিধমালা �ণয়েনর
�মতা

 ২০৷ এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব৷

   
 
   
    
   

রিহতকরণ ও �হফাজত  

২১৷ (১) The Village Court Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXI of 1976), অতঃপর রিহত অধ�ােদশ বিলয়া উে�িখত,
এতদ্ �ারা রিহত করা হইল৷ 

(২) উ��প রিহত হওয়া সে�ও, রিহত অধ�ােদশ এর অধীন- 

(ক) িবচারাধীন মামলাসমূেহর ��ে�, মামলার িস�া� বা�বায়নসহ, উহােদর িন�ি� এই�েপ িন�� হইেব, �যন এই আইন
�ণীত হয় নাই; 

(খ) �ণীত সকল িবিধ, এই আইেনর িবধানালীর সিহত সাম�স�পূণ � হওয়া সােপে� রিহত বা সংেশািধত না হওয়া পয ��, কায �কর
থািকেব৷
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১ দফা (খ) �াম আদালত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৬ নং আইন) এর ২(ক) ধারাবেল �িত�ািপত। 

২ দফা (গ) �াম আদালত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৬ নং আইন) এর ২(খ) ধারাবেল �িত�ািপত। 

৩ “�াম আদালেত তফিসেলর �থম অংেশ বিণ �ত �কান �ফৗজদারী মামলা িবচায � হইেব না যিদ উ� মামলায় অিভযু� ব��� পূেব � �কান সমেয় �াম আদালত
বা আমলেযাগ� অপরােধ অন� �কান আদালত কতৃ�ক দ��া� হইয়া থােকন” শ��িল "�াম আদালত কতৃ�ক তফিসেলর �থম অংেশ বিণ �ত �কান অপরােধর
সিহত স�িক�ত �কান মামলা িবচায � হইেব না যিদ উ� মামলায় আমলেযাগ� �কান অপরােধর দােয় �কান ব��� �দাষী সাব�� হইয়া ইেতাপূেব � �াম আদালত
কতৃ�ক দ��া� হইয়া থােকন” শ��িলর পিরবেত� �াম আদালত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৬ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল �িত�ািপত। 

৪ উপ-ধারা (৩) �াম আদালত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৬ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল সংেযা�জত। 

৫ “:” �কালন “।“ পিরবেত� �িত�ািপত এবং শত�াংশ �াম আদালত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৬ নং আইন) এর ৫(ক) ধারাবেল সংেযা�জত। 

৬ উপ-ধারা (৫) �াম আদালত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৬ নং আইন) এর ৫(খ) ধারাবেল �িত�ািপত। 

৭ ৬ক, ৬খ ও ৬গ �াম আদালত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৬ নং আইন) এর ৬ ধারাবেল সি�েবিশত। 

৮ “৭৫ (পচঁা�র)” সংখ�া, ব�নী ও শ� "পিঁচশ” শে�র পিরবেত� �াম আদালত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৬ নং আইন) এর ৭ ধারাবেল
�িত�ািপত।

৯ “�ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৬১ নং আইন)” শ��িল, ব�নী�িল, কমা ও সংখ�া�িল “Public Demands Recovery Act,
1913 (Act III of 1913” শ��িল, কমা, সংখ�া�িল ও ব�নীর পিরবেত� �াম আদালত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৬ নং আইন) এর ৮ ধারাবেল
�িত�ািপত।

১০ ধারা ৯ক �াম আদালত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৬ নং আইন) এর ৯ ধারাবেল সি�েবিশত। 

১১ “১(এক) হাজার” সংখ�া, ব�নী ও শ��িল "পাচঁশত” শে�র পিরবেত� �াম আদালত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৬ নং আইন) এর ১০
ধারাবেল �িত�ািপত। 

১২ “১(এক) হাজার” সংখ�া, ব�নী ও শ��িল "পাচঁশত” শে�র পিরবেত� �াম আদালত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৬ নং আইন) এর ১১
ধারাবেল �িত�ািপত। 

১৩ ধারা ১২ �াম আদালত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৬ নং আইন) এর ১২ ধারাবেল �িত�ািপত। 

১৪ উপ-ধারা (১) �াম আদালত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৬ নং আইন) এর ১৩(ক) ধারাবেল �িত�ািপত। 

১৫ “তফিসেলর �থম অংেশর” শ��িল "এই আইেনর” শ��িলর পিরবেত� �াম আদালত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৬ নং আইন) এর ১৩(খ)
ধারাবেল �িত�ািপত। 

১৬ “চীফ জিুডিসয়াল ম�া�জে�ট” শ��িল "�জলা ম�া�জে�ট” শ��িলর পিরবেত� �াম আদালত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৬ নং আইন)
এর ১৪(ক) ধারাবেল �িত�ািপত। 

১৭ “�ফৗজদারী মামলা” শ��িল "িবষয়াবলী” শ��িলর পিরবেত� �াম আদালত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৬ নং আইন) এর ১৪(ক) ধারাবেল
�িত�ািপত।

১৮ উপ-ধারা (১ক) �াম আদালত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৬ নং আইন) এর ১৪(খ) ধারাবেল সি�েবিশত।
 




