
খুলনা মেট্রাপললটন পুললশ অধ্যাট্েশ 

(১৯৮৫ সট্নর ৫২ নং অধ্যাট্েশ) 

 

   খুলনা মহানগনী এলাকর জনয একটি স্বতন্ত্র পুললশ বালহনী গঠন ও লনয়ন্ত্রণের উণেণশয প্রেীত 

অধ্যাণেশ  

   যেণহতু  খুলনা মহানগরী এলাকার জনয একটি স্বতন্ত্র পুললশ বালহনী গঠন, লনয়ন্ত্রে এবং উহার 

সলহত সংলিষ্ট বা উহার সহায়ক অনযানয লবষণয়র জনয আইন প্রেয়ন করা েুক্তিেুি ।  

    অতএব ১৯৮১ সণনর ২৪ যশ মার্চ প্রর্ালরত য াষো যমাতণবক এবং দ্বারা অলপ চত ক্ষমতা বণল 

যপ্রলসণেন্ট লনম্নলললখত অধ্যাণেশ জালর কলরয়াণেন। 

 

প্রথে অধ্যায় 

 

ধ্ারা ১। সংলিপ্তঃ লশট্রানাে, ব্যালপ্ত ও ব্লব্ৎ হওয়ার সেয় 

(১) এই অধ্যাণেণশ খলুনা মহানগনী পুললশ অধ্যাণেশ, ১৯৮৫ নাণম অলিলহত হইণব। 

(২) ইহা খুলনা মহানগরী এলাকায় প্রণোজয হইণব। 

(৩) সরকার কতত চক যগণজণি প্রর্ালরত লবজ্ঞলি দ্বারা লনধ্ চালরত তালরণখ ইহা বলবৎ হইণব। 

 

ধ্ারা ২। সংজ্ঞাসেূহঃ  

(ক) “গবােী পশু” বললণত হাতী, য াড়, গাধ্া, খচ্চর, যিড়া, োগল এবং শুকরও বুঝাইণব। 

(খ) “লবলধ্” বললণত ১৮৮৯ সণনর য ৌজোরী কাে চলবলধ্ (১৮৯৮সণনর ৫নং আইন) বুঝাইণব। 

(গ) “বালহনী” বললণত অত্র অধ্যাণেশ বণল গটঠত খুলনা মহানগনী পুললশ বালহনী বুঝাইণব। 

( )“ইন্সণপক্টর যজনাণরল” বললণত ১৮৬১ সণনর পুললশ (১৮৬১ সণনর ৫ নং আইন) অনুসাণর 

লনেুি পুললণশর ইন্সণপক্টর যজনাণরল বুঝাইণব। 

(র্) “স্হান” বললণত যকান োলান, তাব,ু বুথ, য রাও করা জায়গা বা অনয যকান স্থায়ী বা অস্থায়ী 

গতহ বুঝাইণব। 

(ে) “সব চসাধ্ারণনর প্রণমাোগার” বললণত এমন স্থান বুঝাইণব যেখাণন বােয সঙ্গীত নততয বা 

লর্ত্তলবণনােনমূলক যকান অনষু্ঠান করার বা অনুষ্ঠাণনর অণয়াজন করার বযবস্থা থাণক এবং 

যসখাণন অথ চ প্রোণনর লবলনময় জনসাধ্ারেণক প্রণবশালধ্কার যেওয়া হয় অথবা োহালেগণক 

প্রণবশ কলরণত যেওয়া হইণব তাহাণের লনকি অথ চ সংগ্রণহর ইচ্ছা যপাষে করা হয়। য াড় যেৌণড়র 

মাঠ, সাকচাস, নািযশালা,  র্লক্তচ্চত্র গতহ,  সঙ্গীতা-লয়, লবললয়ােচকক্ষ, শরীর র্র্চা-গতহ, সুইলমং পুল 

বা নততযশাখা এই সংজ্ঞার অন্তগ চত। 

(জ) “সব চসাধ্ারণের যজাজনালয়” বললণত এমন স্থান বঝুাইণব যেখাণন সব চসাধ্ারণের 

প্রণবশালধ্কার থাণক এবং যকান প্রকার খােয পানীয় অথবা মােক দ্রবয যসবণনর জনয সরবরাত 



করা হয়, লক্তজং হাউজ, যবালেচং হাউজ, আবালসক হাণিল,  জলণোণগর স্থান, যজাজনালয়,  র্া- 

এর যোকান, মণের যোকার, যহণিল, যরণতারা, গাজার যোকান, িণের যেকান এবং আল ণমর 

যোকান এই সংজ্ঞার অন্তগ চত। 

(ঝ) “পুললশ কলমশনার” “অলতলরি পুললশ কলমশনার ” যেপুটি পুললশ কলমশনার ও “সহকারী 

পুললশ কলমশনার” বললণত অত্র অধ্যাণেণশর  ৭ ধ্ারা অনুসাণর লনেিু েথাক্রণম পুললশ 

কলমশনার,  অলতলরি পুললশ কলমশনার, যেপুটি পুললশ কলমশনার এবং সহকারী পুললশ 

কলমশনার বুঝাইণব। 

(ঞ) “পুললশ অল সার” বললণত অত্র অলেচনযাণন্সর ১০ ধ্ারা অনুসাণর লনেিু যকান সহায়ক 

পুললশ অল সার এবং সামলয়কিাণব অত্র অধ্যাণেশ যমাতাণবক কতচবয সম্পােনকারী অনয 

যকান পুললশ বালহনীর যকান সেসযও এই সংজ্ঞার অন্তিুচি। 

(ি) “লনধ্ চালরত” বললণত অত্র অধ্যাণেশ বণল প্রেীত লনয়মাবলী দ্বারা লনধ্ চালরত বুঝাইণব। 

(ঠ) “সব চসাধ্ারণের গমযস্থান” বললণত যকান নেী বা খাণলর তীণর, যজটি সব চসাধ্ারণের বযবহাে চ 

োনান বা তম্ভ এবং উহার র্ত্বর এবং জল সংগ্রহ, কাপড় কাাঁর্া বা যগাসল করা 

অথবা লর্ত্তলবণনােণনর উণেণশয সাধ্ারণের গময সকল স্থান বঝুাইণব। 

(ে) “রাজপথ” বললণত যে যকান সড়ক গলল, পাণয় হা াঁিা পথ, উেযান, গতহ যবটষ্টত উন্মিু স্থান, 

সংকীে চ পথ, প্রণবশ পথ বুঝাইণব, তাহা েলে স্থায়ী বা অস্থায়ী িাণব সব চসাধ্ারণের গময স্থান হয়। 

(ঢ) “অধ্তন অল সার” বললণত  সহকারী পুললশ কলমশনাণরর লনম্ন পেমে চাো সম্পন্ন যকান পুলল 

অল সারণক বুঝাইণব। 

(ে) “ঊর্ধ্ চতন অল সার” বললণত পুললশ কলমশনার, অলতলরি পুললশ কলমশনার, যেপুটি পুললশ 

কলমশনার এবং সহকারী পুললশ কলমশনারণক বুঝাইণব।  

(ত) “োনবাহন” বললণত যে যকান গাড়ী, গরু বা য াড়ার গাড়ী, িযান, ট্রাক, যঠলাগাড়ী, 

বাইসাইণকল, ট্রাই সাইণকল, লরকসা বা র্াকােুি এমন যে যকান প্রকাণরর োনবহন বুঝাইণব, 

োহা রাতা র্লার্ণল উপণোগী। 

 

 ধ্ারা ৩। ১৮৬১ সট্নর ৫ নং আইট্নর প্রট্য়াগঃ- 

খুলনা মহানগরী এলাকায় ১৮৬১ সণনর পুললশ আইন ( ১৮৬১ সণনর ৫ নং আইন) প্রণোজয 

হইণব শুধ্ু ততিুকু োহা এই অধ্যাণেণশর সলহত সঙ্গলতপূে চ। 

 

ধ্ারা ৪। কলিপয় মিট্ে মেলা েযাজেট্েট্টর এখলিয়ার ব্লহরূ্িূঃ 

কাে চলবলধ্ণত োহাই থাকুক না যকন, অত্র অধ্যাণেণশর অনয যকান রুপ লবধ্ান না থালকণল 

অধ্যাণেণশর উণেশযসমূহ সাধ্ণনর জনয খুলনা মহানগরী এলাকা যকান যজলা মযাক্তজণেণির 

কতত চত্বাধ্ীন থালকণব না। 

 



 

লিিীয় অধ্যায় 

খুলনা েহানগরী পুললশ ব্ালহনীর গঠনিন্ত্র ও সংগঠন 

 

ধ্ারা ৫। ব্ালহনীর গঠনিন্ত্রঃ 

(১) খুলনা মহানগরী এলাকরা জনয একটি স্বতন্ত্র পুললশ বালহনী থালকণব োহা খুলনা মহানগরী 

পুললশ নাণম অলিলহত হইণব। 

(২) সরকার লবলিন্ন সমণয় যেরুপ লনণেচশ োন কলরণবন তদ্রপু সংখযক লবলিন্ন পেমে চাোর 

অল সার লইয়া তদ্রপু পদ্ধলতণত এই বালহনী গটঠত হইণব এবং ইহার সংগঠন ও তদ্রপু হইণব। 

 

ধ্ারা ৬। ব্ালহনীর িত্বাব্ধ্ানঃ 

এই বালহনীর তত্বাবধ্াণনর োলয়ত্ব সরকাণরর উপর নযত থালকণব। 

 

ধ্ারা ৭। পুললশ কলেশনার, অলিলরক্ত পুললশ কলেশনার, মেপুটট পুললশ কলেশনার ও 

সহকারী পুললশ কলেশনারঃ 

(১) সরকার একজন পুললশ কলমশনার লনণয়াগ কলরণবন, লেলন  ইন্সণপক্টর 

যজনাণরল লনয়ন্ত্রোধ্ীণন অত্র অধ্যাণেণশ বলে চত ক্ষমতাবলী প্রণয়াগ কলরণবন এবং কতচবযসমহূ 

পালন কলরণবন। 

(২) সরকার এক বা একালধ্ক অলতলরি পুললশ কলমশনার , যেপুটি পুললশ কলমশনার এবং 

সহকারী পুললশ কলমশনার লনণয়াগ কলরণত পাণরন, োহারা পুললশ কলমশনারণক স্বীয় ক্ষমতা 

প্রণয়াণগর এবং কতচবয সম্পােণন সাহােয কলরণবন। পুললশ কলমশনার সাধ্ারে অথবা লবণশষ 

আণেমক্রণম যেরুপ ক্ষমতা ও কতচবয তাহাণের উপর নযত কলরণবন, তাহারা তদ্রপু ক্ষমতা 

প্রণয়াগ ও কতচবয সম্পােন কলরণব।  

(৩) সরকার লবলিন্ন সমণয় যেরুপ লনধ্ চারে কলরণবন তদ্রপু পদ্ধলতণত এবং শতচারলী সাণপণক্ষ 

কলমশনার, অলতলরি পুললশ কলমশনার, যেপুটি পুললশ কলমশনার এবং সহকারী কলমশনারগে 

লনেুি হইণবন। 

 

ধ্ারা ৮। অধ্স্তন কেচূারীর লনযুজক্তঃ 

 ১১) সরকার কতত চক সময় লনধ্ চালরক সংখযক ইন্সণপক্টর ও অনযানয যণেীর অধ্তন কম চর্ারী 

থালকণব। 

 ১২) ইন্সণপক্টর যজনাণরল অব পুললশ কতত চক ইন্সণপক্টরণের কলমশনার-এর লরধ্ চালরত আণেশ 

বণল যেপুটি কলমশনাণরর লনণর্ নণহ এমন উর্ধ্ চতন অল সার কতত চক তাহার পণক্ষ অনযানয 

অধ্তন কম চর্রীণের লনেুি করা হইণব। 



 ১৩) লনধ্ চালরত পদ্ধলতণত ও শতচাবলী সাণপণক্ষ অধ্তন কম চর্ারীণের লনেুি করা হইণব। 

 ১৪) প্রণতযক অধ্তন কম চর্ারী লনেুক্তির পর লদ্বতীয় ত সীণল প্রেত্ত নমনুা যমাতাণবক  রণম 

কলমশনাণরর স্বাক্ষর ও সীল যমাহরেুি একটি সাটিচল ণকি পাইণবন। 

 ১৫) যকান সাটিচল ণকণি উণখলখত বযক্তি েখন এই বালহনীণত খাকণব না  তথন যসই লনেুক্তির 

সাটিচল ণকি বালতল বললয়া গেয হইণব। যকহ সামলয়কিাণব বালহনী হইণত বরখাত হইণল যসই 

সময় সাটিচল ণকণির কাে চকালরতা বন্ধ থালকণব। 

 

ধ্ারা ৯। ব্েলীঃ  

অত্র অধ্যাণেশ বা ১৮৬১ সণনর পুললশ আইণন ১১৮৬১ সণনর ৫নং আইন) অথবা কতচমাণন 

বলবৎ অনয যকান আইণন োহাই লনলহত থাকুক  না যকন সরকার অথবা ইন্সণপক্টর যজনাণরল 

অত্র অধ্যাণেশ বণল লনেুি যকান পুললশ অল সারণক ১৮৬১ সণনর পুললশ আইন ১১৮৬১ সণনর 

৫নং আইন) অনুসাণর গটঠত পুললশ বালহনীণত বেলী কলরণত পালরণবন এবং বেলীর  ণল যসই 

পুললশ অল সাণক যেখাণন বেলী করা হইণব সকল উণেণশয পুললশ বললয়া গেয হইণব। 

 

ধ্ারা ১০। সহায়ক পুললশ অলিসারঃ 

 ১১) যকান যক্ষণত্র অত্র বালহনীণক সাহােয করা প্রণয়াজন মণন কলরণল পুললশ  কলমশনার যে 

যকান বযাক্তিণক সহায়ক পুললশ অল সার লনণয়াগ কলরণত পালরণবন। 

 ১২) লনেিু হইবার পর প্রণতযক সহায়ক পলুলশ অল সারঃ 

 ১ক) লদ্বতীয় ত সীণল বলে চত  রণম একটি সটিচল ণকি প্রাি হইণবন। 

 ১খ) অনয যে যকান অল সাণরর অনরুুপ ক্ষমতা ও সুলবধ্ালে যিাগ কলরণবন। অনরুুপ সতচবয 

সম্পােন কলরণত বাধ্য থালকণবন  অনরুুপ েণে েেনীয় হইণব এবং এইরুপ কতত চণত্বর অধ্ীণন 

থালকণবন। 

 

 

 

িৃিীয় অধ্যায় 

ব্ালহনীর প্রশাসন 

 

ধ্ারা। ১১ ব্ালহনীর প্রশােট্নর েনয পুললশ কলেশনাট্রর আট্েশ োট্নর িেিাঃ 

পুললশ কলমশনার েুক্তিেুি মণন কলরণল লনম্নলললখত লবষয়গুলল সম্পণকচ অত্র অলেচনযাণন্সর 

সলহত অসঙ্গলতপূে চ নণহ  লবলিন্ন সমণয় এই রুপ আণেশ জালর কলরণত পালরণবন। 

 ১ক) বালহনী পলরেশ চন  

 ১খ) পুললশ অল সারগে কতত চক সংবাে ও যগাপন তথয সংগ্রহ অবলহত করে  



 ১গ) বালহনীর জনয যে অশশশ  যপাশাক ও বশালে সরবরাহ কলরণত হইণব তাহার লববরে ও 

পলরমাে  

 ১ ) বালহনীর সেসযবত্ণরর আবাসস্থল  

 ১ে) বালহনীর প্রশাসন ও কলযাণের সলহত সংলিষ্ট যকান উণেশয যকান তহলবল গঠন বযবস্থাপনা 

ও লনয়ন্ত্রে  

 ১র্) লবলিন্ন পেমে চাোর পুললশ অল সারগণের করেীয় কতচবয এবং পুললশ অল সারগে কতত চক 

ক্ষমতা প্রণয়াগ ও কতচবয সম্পােণনর পদ্ধলত ও শতচাবলী  

 ১ে) বালহনীর েক্ষতা ও লনয়ম-শতংখলা  

 ১জ) পুললশ অল সারগে কতত চক ক্ষমতার অপবযবহার ও কতচণবয অবণহলা  

 

ধ্ারা ১২। অধ্স্তন অলিসারট্ের শাজস্তঃ 

 ১১) সংলবধ্াণনর ১৩৫ অনুণচ্ছণের লবধ্ান এবং এই লবষণয় সরকার কতত চক প্রেীত লনয়মাবলী 

সাণপণক্ষ পুললশ কলমশনার বা তৎকতত চক এই লবষণয় ক্ষমতা প্রাি অনয যকান উর্ধ্ চতন অল সার 

যকান অধ্তন অল সারণক অবাধ্যতা  শতংখলা িঙ্গ  েুব চযবহার  েুনীলত কতচণবয অবণহলা বা 

কতচবয পালণন লশলথলতা অথবা যকান কাে চর দ্বারা লনণজণক কতযবয পালণন অণোগয প্রলতপন্ন 

করার োণয় যোষী সাবযত কলরণল কারে উণখখপূব চক আণেশ লললপবদ্ধ কলরয়া লনম্নলললখত 

শাক্ততগুললর যে যকান একটি বা একালধ্ক শাক্তত লেণত পালরণবন  েথাঃ- 

 ১ক) র্াকুরী হইণত বরখাত  

 ১খ) র্াকুরী হইণত অপসারে  

 ১গ) বাধ্যতামূলক অবসর  

 ১ ) পেমে চাোর অবনলত  

 ১ে) পণোন্নলত বন্ধকরে  

 ১র্) অনূধ্ চ এক বৎসণরর লসলনয়ালরটি বালতল  

 ১ে) অনধূ্ চ এক মাণসর যবতন ও িাতালে বাণজয়ািকরে  

 ১জ) যবতন বতক্তদ্ধ বালতল  

 ১ঝ) সণব চাচ্চ এক মাণসর যবতন পে চন্ত যে যকান অংণকর জলরমানা 

 ১ঞ) অনধূ্ চ ক্তত্রশ লেণনর যময়াণে যকায়ািচার গাণেচ আিক রাখা  

 ১ি) অনূধ্ চ ক্তত্রশ ণেণনর যময়াণে পুললশ লাইণন আিক রাখা এবং তৎসহ একো ক্তিল  একো 

গােচ   যাটিগ বা অনয লেউটি  

 ১ঠ) যসন্সার  

 ১ে) অনধূ্ চ ১৪ লেণনর যময়াণে লনণন েুই  ন্টা ক্তিল  



ব্যাখযাঃ    ‘ ‘অসোর্রে’ ’ অথ চযাৎ আর্রে ও র্াকুরীর শতংখলা এর প্রলত আবজ্ঞা প্রেশ চনমূলক বা 

সরকারী র্াকুণরর আর্রেলবলধ্ ১৯৭৯-এর পলরপন্থী োহা যকান অল সার পণের বা িদ্রণলাণকর 

পণক্ষ অণশািনীয় তাই। 

 ১২) ১ নরর উপধ্ারায় বলে চত কলমশনার কতত চক শাক্তত যেওয়ার ক্ষমতা পুললশ ইন্সণপক্টর োড়া 

অনয যে যকান অধ্তন কম চর্ারীণক যেপুটি কলমশনাণরর নীণর্ নণহ এমন উর্ধ্ চতন অল সার 

কতত চক যেওয়া োইণত পাণর। 

 ১৩) যকান অধ্তন অল সাণরর লবরুণদ্ধ ১১) উপধ্ারা অনুসাণর বযবতা গ্রহে কারার প্রণয়াজন 

হইণল বা কাহারও লবরুণদ্ধ তেন্ত করার প্রণয়াজন হইণল পুললশ কলমশনার বা তৎতত চক এই লবষণয় 

ক্ষমতাপ্রাি অনয যকান উর্ধ্ চতন অল সার উি অধ্তন অল সারণক সামলয়কিাণব বরখাত 

কলরণত পালরণবন। 

 ১৪) যকান পুললশ অল সাণরর লবরুণদ্ধ যকান অপরাণধ্র অলিণোগ োণয়র হইণল তাহাণক 

য ৌজোরীণত অথবা অনয অপরাণধ্ যসাপেচ করার বযাপাণর ১১) উপ-ধ্ারার যকান লবধ্ান যকানই 

বাধ্া সতটষ্ট কলরণব না। 

 

ধ্ারা ১৩। পুললশ অলিসারগণ সব্িূণ কিবূ্যরি ব্ললয়া লব্ট্ব্লচি হইট্ব্ঃ 

 ১১) প্রণতযক পুললশ অল সার েুটি লইয়া না থালকণল বা সামলয়কিাণব বরখাত হইয়া না থালকণল 

সব চক্ষে কতচবযরত বললয়া লবণবলর্ত হইণব। 

 ১২) অত্র অধ্যাণেশ োহাই থাকুক না যকান  ইন্সণপক্টর যজনাণরল লনণেচশ লেণল প্রণতযক পুললশ 

অল সারণক যে যকান সময় মহানগরী এলাকার বাইণর যকান স্থাণন পুললশী কতচণবয লনণয়াগ করা 

োইণত পালরণব। 

 

ধ্ারা ১৪। অধ্স্তন অলিসারগট্ণর পেিযাগঃ 

 যকান অধ্তন অল সার তাহাণক লনেুি করার ক্ষমতা সম্পন্ন বযক্তির অনুমলত বযতীত 

পেতযাগ কলরণত পারণব না বা স্বীয় পণের কতচবয হইণত লনণজণক প্রতযাহার কলরণত পালরণবন 

না। 

 

 

চিুথ ূঅধ্যায় 

পুললশ অলিসারগট্ণর িেিা ও কিবূ্য 

 

ধ্ারা ১৫ । পুললশ অলিসারগট্ণর সাধ্ারণ কিবূ্যঃ 

প্রণতযক পুললশ অল সাণরর কতচবয হইণবঃ 



(ক) উপেুি কতত চপক্ষ কতত চক আইনসঙ্গত িাণব প্রেত্ত প্রণতযকটি সমন অলবলণর জালর করা, 

প্রণতযকটি পণরায়ানা বা অনয যকান আণেশ মানয করা ও কাে চকরী করা, এবং স্বীয় উর্ধ্ চতন 

কম চকতচার আইনসঙ্গত লনণেচশসমহূ আইনসঙ্গতিাণব সব চপ্রেণে কাে চকরী করার প্রণর্ষ্টা করা; 

(খ) আমলণোগয অপরাধ্ সং িন বা তদ্রপু অপরাধ্ সংগঠণনর র্ক্রান্ত সম্পণকচ েধ্াসাধ্য 

যগাপন তথয সংগ্রহ করা ও অনরুুপ তথয োলখল করা এবং অপরাধ্ীণক লবর্াণর যসাপেচ করার 

জনয অথবা আমলণোগয অপরাধ্ সং িন যরাধ্ করার জনয বা তাহার  েতটষ্টণগার্ণর আমণলর 

অণোগয অপরাধ্ সং িন যরাধ্ করার জনয আইন ও উর্ধ্ চতন কম চততচার আণেণশর সলহত 

সঙ্গলতপূে চ অনয যে বযবস্থা গ্রহে করা সণব চাত্তম বললয়া লবণবলর্ত হইণব; 

(গ) প্রকাশয উপদ্রব সং িন েথাসাধ্য যরাধ্ করা; 

( ) যে সকল বযক্তিণক যগ্র তার কলরবার আইনসঙ্গত ক্ষতা আণে এবং োহালেগণক যগ্র তার 

করার েণথষ্ট কারে লবেযমান আণে, অণেৌক্তিক লবলর না কলরয়া তাহালেগণক যগ্র তার করা; 

(ে) অনয যকান পুললশ অল সার সহায়তা র্ালহণল অথবা যসই অল সাণরর কতচবয পালণনর জনয 

প্রণয়াজন হইণল আইনসঙ্গত উপাণয় সহায়তা গ্রহেকারী অল সাণরর পণক্ষ েুক্তিসঙ্গতিাণব 

তাহাণক সহায়তা োন করা; 

(র্) বতচমাণন বলবৎ যকান আইনানসুাণর অণরালপত কতচবযসমহূ পালন করা। 

 

ধ্ারা ১৬। েনসাধ্ারট্ণর প্রলি এব্ং মেিিারকৃি ব্যজক্তট্ের প্রলি পুললশ অলিসাট্রর 

কিবূ্য প্রট্িযক পুললশ অলিসাট্রর কিবূ্য হইট্ব্ঃ 

(ক) রাতায় পঙু্গ ও অসহায় যলাকলেগণক সাধ্যমত সকল প্রকার সহায়াতা োন করা এবং রাতায় 

ভ্রামযমান যে সকল যনশাগ্রত ও উন্মাে যলাক লবপজ্জনক বললয়া প্রতীয়মান হয় এবং োহারা 

লনণজণক সামলাইণত অপারগ, তাহাণের োলয়ত্ব গ্রহে করা; 

(খ) যগ্র তারকত ত আিক যকান বযক্তি আহত বা অসুস্থ থালকণল অলবলণর তাহার জনয 

প্রণয়াজনীয় সাহােয সংগ্রণহর যর্ষ্টা করা; এবং অনুরুপ যকান বযক্তিণক পাহারা যেওয়ার সময় 

তাহাণক যকাথাও লইয়া োওয়ার সময় তাহার অবস্থার প্রলত লক্ষয রাখা; 

(গ) যগ্র তারকত ত বা আিক প্রণতযক বযক্তির উপেুি যখারাক ও আণয়স্থণলর বযবস্থা করা; 

( ) তখশী র্ালাইবার সময় অকারে রতঢ়তা ও অপ্রণয়াজনীয় উপদ্রব হইণত লবরত থাকা; 

(ে) মলহলা ও লশশুণের প্রলত আর্রণের যবলায় কড়াকলড়িাণব লশষ্টার্ার রক্ষা কলরয়া েুক্তিসঙ্গত 

িদ্রতার সলহত কাজ করা; 

(র্) অলিকাণের েরুন ক্ষয়ক্ষলত যরাধ্ কলরণত েথাসাধ্য যর্ষ্টা করা; 

(ে) ে ূ চিনা ও জনসাধ্ারণের লবপে যরাধ্ কলরবার েথাসাধ্য যর্ষ্টা করা; 

 

ধ্ারা ১৭। রােপথ শৃংখলা ব্োয় রাখা ইিযালে লব্ষট্য় পুললশ অলিসাট্রর কিবূ্য 

প্রট্িযক পুললশ অলিসাট্রর কিবূ্য হইট্ব্ঃ 



(ক) রাতায় োনবাহণনর র্লার্ল সুষ্ঠ রাখা ও লনয়শে করা; 

(খ) রাতার উপর লনম চাে কাে চ যরাধ্ করা; 

(গ) জনসাধ্ারে কতত চক রাতায় বা লনয়ম মালনয়া র্লার জনয অত্র অধ্যাণেশ বা বতচমাণন বলবৎ 

অনয যকান আইন অনুসাণর জালরকত ত যকান লনয়ম, লবধ্ান বা আণেশ লং ন েথাসাধ্য যরাধ্ 

করা; 

( ) রাতায় সব চসাধ্ারণের বযবহাে চ যগাসণল, কাপড় কাাঁর্ার এবং জলোন হইণত অবতরণের স্থাণন 

যমলায় এবং জনসাধ্ারণের বযবহাে চ অনযানয স্থাণন এবং উপাসনা র্লাকাণল জনসাধ্ারণের 

উপসনা স্থণলর লনকিবতী স্থাণন শতংখলা বজায় রাখা; 

(ে) সব চসাধ্ারণের বযবহাে চ যগাসল, কাপড় কার্া এবং যনৌকা হইণত অবতরেস্থণলর বযবহার 

লনয়শে, জনসাধ্ারণের বযবহাে চ যপ্রক্ষাগতহ ও যখয়া যনৌকায় অলতলরি িীড় যরাধ্ করা এবং 

উপণরাি যকান স্থাণন বা যনৌকায় জনসাধ্ারে কতত চক মালনয়া র্লার লনলমত্ত আইনসঙ্গতিাণব 

জালরকত ত যকান লনয়ম, লবলধ্ বা আণেশ লং ন েথাসাধ্য যরাধ্ করা। 

 

ধ্ারা ১৮। পুললশ অলিসারগট্ণর যুজক্তসঙ্গি লনট্েূশ োলনয়া চললট্ি মলাট্ক ব্াধ্য 

থালকট্ব্ঃ 

যকান পুললশ অল সার কতত চক অত্র অধ্যাণেশ অনুসাণর স্বীয় কতচবয পালন প্রসংণগ প্রেত্ত 

েুক্তিসঙ্গত লনণেচশ মালনয়া র্ললণত সকল বযক্তি বাধ্য থালকণব। 

 

ধ্ারা ১৯। পুললশ অলিসারগণ কিৃকূ প্রেত্ত লনট্েূশাব্লী কাযকূরী করার ব্যাপাট্র 

িাহাট্ের িেিাঃ 

১৮ ধ্ারায় উণখলখত যকান লনণেচশ পালণন যকান বযক্তি বাধ্া প্রোন কলরণল বা অস্বীকার কলরণল বা 

মালনয়া না র্ললণল যকান পুললশ অল সার যসই বযক্তিণক লনরশ কলরণত বা অপসালরত কলরণত 

পালরণব এবং যসই বযক্তিণক একজন মযাক্তজণেণির লনকি হাক্তজর কলরণত পালরণব অথবা 

নগনযণক্ষণত্র প্রণয়াজন যশণষ তাহাণক োলড়য়া লেণত পারণবন। 

 

ধ্ারা ২০। িথযালে উপস্থাপন ইিযালে ব্যাপাট্র পুললশ অলিসাট্রর িেিাঃ 

একজন পুললসার যকান লবর্ারণকর সামণন যে যকান তথযালে যেণত পাণরন এবং যকান অপরাধ্ 

সংগঠনকারী বযক্তির লবরুণদ্ধ আইননুগত উপেুি বযবস্থা গ্রহণের জনয আণবেন কলরণত 

পাণরন। 

 

ধ্ারা ২১। সট্েহর্ােন মলাকলেগট্ক রাস্তায় িল্লাশী করা ইিযালে ব্যাপাট্র পুললষ 

অলিসাট্রর িেিাঃ 



যকান রাতায় বা সব চসাধ্ারণের বযবহাে চ যকান স্থাণন যকান বযক্তির লনকি যকান ক্তজলনস থাণক বা 

আণে বললয়া মণন হয় োহা যর্ারাই মাল বললয়া পুললশ অল সাণরর সরল লবশ্বাণস সণরহ জণন্ম 

তণব পুললশ অল সার যসই ক্তজলনণসর জনয যসই বযক্তিণক তখাশী কলরণত পালরণবন এবং যসই 

ক্তজলনস রাখা সম্পণকচ যসই বযক্তির ককল য়ত েলে স্পষ্টত লমথযা বা সণরহমূলক হয় তণব পুললশ 

অল সার যসই বযক্তিণক আিক কলরণত পালরণব এবং  িনা সম্পণকচ একজন মযাক্তজণেণির 

লনকি লরণপািচ লেণত পালরণবন। লরণপািচ পাওয়ার পর মযাক্তজণেি য ৌজোরী কাে চলবলধ্র ৫২৩ ও 

৫২৫ ধ্ারা অনুসাণর বযবস্থা গ্রহে কলরণবন। 

 

ধ্ারা ২২। অে অধ্যাট্েট্শর ২৮ হট্ি ৩৩ ধ্ারা অনুসাট্র প্রেত্ত ব্া োলরকৃি লনট্েূশ 

লব্জ্ঞলপ্ত, সাধ্ারণ লব্জ্ঞলপ্ত ও আট্েশ কাযকূরীকরণঃ 

েখন ২৮ ধ্ারা অনসুাণর যকান লনণেচশ যেওয়া হইণব অথবা ২৯ ধ্ারা অনুসাণর যকান লবজ্ঞলি 

জালর করা হইণব অথবা ৩০, ৩২ বা ৩৩ ধ্ারা অনুসাণর যকান আণেশ যেওয়া হইণব অথবা ৩১ 

ধ্ারা অনুসাণর যকান সাধ্ারে লবজ্ঞলি প্রর্ার করা হইণব তথন যকান বযক্তি উহার লবপরীত যকান 

কাজ কলরণল বা কলরবার উপক্রম কলরণল তাহাণক অনুরুপ কাণজ বাধ্া যেওয়া বা লবরত করা 

একজন পুললশ অল সাণরর পণক্ষ আইনসঙ্গত হইণব। যসই বযক্তি পুললশ অল সাণরর কথা 

মালনণত অস্বীকার কলরণল বা অমানয কলরণল পুললশ অল সার যসই বযক্তিণক যগ্র তার কলরণত 

পালরণবন এবং লনণেচশ লবজ্ঞলি, আণেশ বা সাধ্ারে লবজ্ঞলি লং ন কলরয়া যকান বস্তু বযবহার 

কলরণত পালরণবন। মযাক্তজণেণির আণেশ অনুসাণর আিককত ত বস্তু লবলল বযবস্থা করা হইণব। 

 

ধ্ারা ২৩। মব্ওয়ারীশ সম্পলত্তর োলয়ত্ব ও লব্লল ব্যব্স্থাঃ 

(১) প্রণতযক পুললশ অল সাণরর কতচবয হইণব অস্থায়ীিাণব লনম্নলললখত সম্পলত্তর োলয়ত্ব গ্ররহে 

করাঃ- 

(ক) যবওয়ারীশ অস্থাবর সম্পলত্ত োহা লতলন পাইণবন বা োহা তাহার লনকি অলপ চত হইণব; এবং 

(খ) সব চসাধ্ারণের বযবহাে চ যকান স্থাণন বা যকান রাতায় পলড়য়া থাকা সকল সম্পলত্ত োহার 

মাললক বা িারপ্রাি বযক্তি উহা সরাইয়া লইণত লনণেচশ যেওয়া সণেও সরাইয়া লইণত অস্বীকার 

কণর বা সরাইয়া যনয় না। 

(২) যকান পুললশ অল সার (১) উপ-ধ্ারা অনুসাণর যকান সম্পলত্তর োলয়ত্ব গ্রহে কলরণল সংিষ্ট 

থানার িারপ্রাি অল সাণরর লনকি তাহা অপ চে কলরণব এবং অলতলবলণর পুললশ কলমশনারণর 

লনকি লবষয়টি সম্পণকচ লরণপািচ লেণব। 

(৩) েলে যেণখা োয় যে, উি সম্পলত্ত এমন যকান বযক্তি রালখয়া লগয়াণে যে, তাতার সম্পলত্তর 

যকান লবলল বন্টন না কলরয়া মারা লগণয়ণে এবং সম্পলত্তর মলূয পাাঁর্ হাজার িাকার কম নণহ, 

তণব এেলমলনণেিার যজনাণরন োহাণত ১৯১৩ সণনর এেলমলনণেিার যজনাণরল আইন ( ১৯১৩ 

সণনর ৩ নং আইন) অথবা, বতচমাণন বলবৎ অনয যকান আইন অনুসাণর উহার লবলল বণরাবত 



কলরণত পাণর যসই জনয পুললশ কলমশনার   এেলমলনণেিার যজনাণরণলর সাণথ পত্রালাপ 

কলরণবন। 

(৪) অনযানয সকল যক্ষণত্র পুললশ কলমশনার সম্পলত্তটি যে সকল বস্তু আণে তাহা উণখখ কলরয়া 

একটি য াষো প্রর্ার কলরণবন এবং উি সম্পলত্তর উপর কাহারও যকান োবী োওয়া থালকণল 

য াষোর তালরখ হইণত লতন মাণসর মণধ্য তাহার লনকি বা এই উণেণশয তাহার দ্বারা লনেুি 

অপর যকান অল সার লনকি উপলস্থত হইয়া োবী প্রমাে কলরণত বললণবন। 

(৫) উি সম্পলত্ত বা উহার যকান অংশ লবণশষ েলে স্বািালবকিাণব দ্রতু নষ্ট হইয়া োওয়ার মত 

হয়, অথবা সম্পলত্ত েলে জীব-জন্তু হয়, অথবা সম্পলত্ত েলে জীব-জন্তু হয়, অথবা সম্পলত্তর মূলয 

েলে পাাঁর্ শত িাকার কম বললয়া প্রতীয়মান হয়, তণব পুললশ কলমশনার আণেশত্রণম অলবলণর 

যসই সম্পলত লনলাণম লবক্রয় োইণব এবং লবক্রয় লব্ধ অথ চ অনুরুপ সম্পলত্তর লবলল বণরাবত 

সম্পণকচঅত্র অধ্যাণেশ অতঃপর বলে চত লনয়ণম লবলল বণরাবত কলরণত  হইব। 

(৬) উপ-ধ্ারা (৪) এ উলখলখত সম্পলত্তটি োবীোণরর স্বত্ব সম্পণকচ পুললশ কলমশনার সন্তুষ্ট হইণল 

সম্পলত্তটি আিক কলরয়া যহ াজণত রাখার জনয পুললণশর যে অথ চ বযয় হইয়াণে, যসই বযক্তির 

লনকি হইণত যসই অথ চ আোয় কলরয়া লওয়ার পর সম্পলত্ত তাহার লনকি অপ চে করার আণেশ 

লেণবন। 

(৭) পুললশ কলমশনার ইচ্ছা কলরণল (৬) উপধ্ারা অনুসণর যকান আণেশ যেওয়ার পূণব চ যে 

বযক্তির লনকি সম্পলত্ত অপ চে করা হইণব তা তাহার লনকি হইণত উপেুি জমানত লইণত 

পালরণবন । এইরুপ আণেশ বণল যে বযক্তির লনকি সম্পলত্ত অপ চে করা হইণব তাহার লনকি 

হইণত সম্পেূ চ সম্পলত্তটি বা উহার যকান অংশ পনুরুদ্ধার করার বযাপাণর অত্র আইণন ইলতপূণব চ 

বলে চত যকান লবধ্ান যকান বযা াত সতটষ্ট কলরণব না। 

(৮) েলে যকান বযক্তি (৪) উপ-ধ্ারার লনলেষ্ট সমণয়র মণধ্য যকান োবী প্রমাে না কণর, তণব 

সম্পলত্তটি সরকারী এখলতয়াণর র্ললয়া োইণব এবং সম্পলত্তটি বা উহার যে যকান অংশ  (৫)  

উপ-ধ্ারা অনুসাণর পণূব চই লবক্রয় করা হয় নাই তাহা পুললশ কলমশনার আণেশ অনুসাণর লনলাণম 

লবক্রয় করা োইণব। 

 

ধ্ারা ২৪। গব্ালে পশু মখাোঁয়াট্ে মেওয়া 

যকান গবালে পশুণক রাতায় লবর্রে বা যকান সরকারী সম্পলত্তণত অনলধ্কার প্রণবশ কলরণত 

যেলখণল প্রণতযক পুললশ অলষরাণর কতচবয হইণব উহা ধ্লরয়া আিক রাখার জনয যকান সরকারী 

যখা াঁয়াণড় যেওয়া। 

 

ধ্ারা ২৫। লেথযা ব্াটখারা ও পুলরোপক পলরেশনূ িল্লাশী ও আটক করার িেিাঃ 

 (১) কাে চলবলধ্র ১৫৩ ধ্ারায় োহাই থাকুক না যকন, যে যকান পুললশ অল সার এই লবষণয় 

সাধ্ারেিাণব বা পুললশ কলমশনার কতত চক লবণশষিাণব ক্ষমতা প্রাি হইয়া যকান যোকাণন বা গতণহ 



বযবহৃত বা রলক্ষত বািখারা বা পলরমাপক অথবা ওজন বা পলরমাণপর েন্ত্র পলরেশ চন বা তখাশী 

করার জনয লবনা পণরায়ানায় যে যকান যোকাণন বা গতণহ প্রণবশ কলরণত পালরণবন। 

(২) উি পুললশ অল সার েলে যেলখণত পান যে, উি যোকাণন বা গতণহ যে বািখারা পলরমাপক বা 

ওজন বা পলরমাণপর েন্ত্র আণে, তাহা লমথযা বললয়া মণন করার কারে আণে, তণব লতলন উহা 

আিক কলরণত পালরণবন এবংআিক করার লবষয় লতলন অলবলণর পুললশ কলমশনারণক 

জানাইণবন, এবং পুললশ কলমশনার েলে যেলখণত পান যে যসই বািখারা, পলরমাপক বা েন্ত্রালে 

লমথযা, তণব উহা লবলনষ্ট করা হইণব। 

(৩) বতচমাণন বলবৎ যকান আইণন লনলেচষ্ট মাণনর বািখারা ও পলরমাপণকর অনুরুপ একণকর 

বললয়া কলথত যে সব বািখারা বা পলরমাপক রাখা হইয়াণে যসইগুলল অত্র ধ্ারার অথ চ অনুসাণর 

লমথযা বললয়া লবণবলর্ত হইণব। 

 

 

পঞ্চে অধ্যায় 

পুললশ মরগুট্লশন্স 

 

ধ্ারা ২৬। পুললশ কলেশনাট্রর মরগুট্লশন্স প্রণয়ন করার িেিাঃ 

(১) পুললশ কলমশনার লনম্নলললখত লবষয়সমূণহর জনয অত্র অধ্যাণেণশর যকান লবধ্াণনর সলহত 

অসঙ্গলতপূে চ নণহ এরুপ যরগুণলশন্স (লবলধ্মালা) প্রেয়ন কলরণত পালরণবন- 

(ক) যে সকল বযক্তি যজটি, যরলওণয় যেশন ও অবতরে যক্ষণত্র োত্রীগণের মালপত্র বহণনর 

কাণজ লনেিু হইণত র্ালহণব তাহাণের লাইণসন্স যগওয়া ও লনয়ন্ত্রে  করা এবং লনেুি হইণল 

তাহাণের পালরণলমণকর হার লনধ্ চারে ও তাহা কাে চকর করা; 

(খ) রাতায় এবং সব চসাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন সব চপ্রকার োনবাহন র্লার্ল লনয়ন্ত্রে করা এবং 

অশ্মাণরাহী, গাড়ী র্ালনা, সাইণকল র্ালনাকারী, পথর্ারী এবং গবােী পশু লইয়া র্লার্লকারীণের 

দ্বারা রাতা এবং সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থানসমূহ বযবহার লনয়নত্রে করা, োহাণত জনসাধ্ারণের 

লবপে, প্রলতবন্ধক বা অসুলবধ্া না  ণি; 

(গ) রাতায় ও সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন োনবাহনালে যে অবস্থায় ো াঁড়াইয়া থালকণত পাণর তাহা 

এবং োনবাহনালে বা গবালে পশুর থালময়া থাকার স্থান লহসাণব রাতাসমূণহর বযবহার লনয়ন্ত্রে 

করা; 

( ) রাতায় র্লার্লকারী োনবাহণন বযবহাে চ বালতর সংখযা ও তাহা লাগাইবার স্থান এবং যকান 

সময় হইণত যকান সময় পে চন্ত বালত বযবহার কলরণত হইণব তাহা লনলেচষ্ট করা; 

(ে) লনধ্ চালরত শতচ সাণপণক্ষ বযতীত রাতাসমূণহ বা কলতপয় লনধ্ চালরত রাতায় লেণনর যকান সময় 

হইণত যকান সময় পে চন্ত, গবালে পশু র্লার্ল করাইণত পারা োইণব না তাহা লনলেচষ্ট করা; 



(র্) রাতা লেয়া কাঠ, মার্ার খুটি, লসলড়, যলাহার কলড়কাঠ, বীম, বার, বয়লার বা সহণজ নড়ার্ড়া 

করান োয় না এমন অনযানয ক্তজলনস বহণনর পদ্ধলত ও উপায় এবং ঐগুলল বহণনর রাতা ও 

সময় লনয়ন্ত্রে করা; 

(ে) রাতায় বা সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন বা তাহার লনকণি সঙ্গীত েন্ত্র বাজান, ঢাক লপিা বা অনয 

বােযেন্ত্র বাজাণনা সম্পণকচ লাইণসন্স যেওয়া, তাহা লনয়ন্ত্রে করা, অথবা সলন্নকিবতী গতণহর 

বালসরাাগণের বা োত্রীগণের প্রলতবন্ধক, অসুলবধ্া বা লবরক্তির যরাণধ্র লনলমণত্ত তাহা লনলষদ্ধ করা 

এবং গাড়ীর হে চ বাজান লনলষদ্ধ করা; 

(জ) রাতার উপর বা রাতা বরাবর সমাণবশ বা লমলেলকারী যলাকণের আর্রে, বযবহার ও 

কাে চকলাপ লনয়ন্ত্রে করা, এবং লমলেল কলরয়া র্লার পণথ, পদ্ধলত ও সময় লনলেচষ্ট করা; 

(ঝ) রাতার উপর আড়াআলড় িাণব যকান রলশ বা খুটি ঝুলান বা স্থাপন করা, অথবা রাতার 

োনবাহন র্লার্ল বযাহত হইণত পাণব, আণলা বাতাস রুদ্ধ হইণত পাণর, এইরুপিাণব যকান 

প্রণজকশন বা কাঠাণমা লনম চাে লনলষদ্ধ করা 

(ঞ) যকান রাতায় বা সাধ্ারণের বযবহাে চস্থণল গতহ-লনম চাণের সরঞ্জামালে বা অনযানয ক্তজলনসপত্র 

রাখা অথবা যকান জীবজন্তু বালধ্য়া বা আিকাইয়া রাখা লনলষদ্ধ বা লনয়ন্ত্রে করা; 

(ি) লনম্নলললখত যক্ষণত্র লাইণসন্স যেওয়া ও লনয়ন্ত্রে করা এবং স্থানীয় যলাকণের প্রলতবন্ধক, 

অসুলবধ্া ও লবরক্তি উৎপােন যরাধ্কণে লনলষদ্ধ করা; 

(এক) উপেিুরুণপ ক্ষতাপ্রাি সরকারী কম চর্ারী বা স্থানীয় প্রলতষ্ঠণনর কম চর্ারী বযতীত অনয 

যলাকণের দ্বারা রাতা ও সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থান বা তৎপাশ্ব চবতী োলাণনর বলহচিাগ আণলাক 

সজ্জজ্জত করা; 

(েুই) রাতায় বা সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন বা তাহার লনকি িাঙ্গা বা খনন কাে চ করা 

(লতন) সব চসাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন বা তাহার লনকণি অথবা সাধ্ারণের যিাজনালণয় লাউে 

স্পীকার বযবহার করা; 

(ঠ) র্ধ্ংসন্মখু োলান হইণত উে্িুত লবপণের েরুন বা অনয রাতা বা স্থান অস্থায়ী িাণব বন্ধ রাখা; 

(ে) যকান োলান, প্ল্যাি রম বা অনয যকান কাঠাণমা লনম চাে যমরামত বা িালঙ্গয়া য লার 

সময় েলে োত্রী, প্রলতণবশী বা জনসাধ্ারণের লবপে হওয়ার সম্ভাবনা থাণক, তণব যসই যক্ষণত্র 

কেলহক বা সম্পলত্তর ক্ষয়ক্ষলত যরাধ্ করা; 

(ঢ) খণড় বা অনয যকান বস্তুণত আগুন লাগাইয়া যেওয়া বা তাহা পুড়াইয়া য লা, অথবা 

বহুৎসণবর অলি প্রজ্বললত করা, অথবা যকান রাতা বা োলাণনর লিতণর বা উপণর আতস-বাক্তজ 

লনণক্ষপ করা, অথবা আণলাকসজ্জার উণেশয বযতীত বা অনয যকান কলকজা লনবন্ধ করার 

জনয রাতার ধ্াণর বা রাতার উপর আড়াআলড়িাণব খুাঁটি বা অনয লকেু পুলতয়া রাখা লনলষদ্ধ বা 

লনয়ন্ত্রে করা; 

(ে) সব চসাধ্ারণের প্রণমাে স্থান বা যিাজনালণয়র লাইণসন্স যেওয়া বা লনয়ন্ত্রে করা; 



(ত) সব চসাধ্ারণের প্রণমাোগার, যিাজনালয় বা সমাণবশ স্থণলর প্রণবশ ও লনগ চমন বযবস্থা লনয়ন্ত্রে 

করা এবং উপণরাি স্থানসমূণহর জনলনরাপত্তা রক্ষা ও যগালণোগ যরাণধ্র বযবস্থা করা; 

(থ) সব চসাধ্ারণের প্রণমাণের উণেণশয সঙ্গীত, নততয, যকৌতুক, নািযালিনয় বা অনয যকান 

অনুষ্ঠাণনর লাইণসন্স যেওয়া বা তাহা লনয়ন্ত্রে করা, এবং লশেী এবং েশ চকবতণরর আর্রে লনয়ন্ত্রে 

করা এবং অনুরুপ অনুষ্ঠএনর সময় ও স্থান লনয়ন্ত্রে করা; 

(ে) সাধ্ারণের প্রণমাোগাণরর প্রণবণশর জনয টিণকি লবক্রয় করা বা পাশ যেওয়া, লনয়ন্ত্রে বা 

লনলষদ্ধ করা; 

(ধ্) অত্র অধ্যাণেশ অনুসাণর প্রণয়াজনীয় লাইণসন্স বা অনুমলত পণত্রর জনয যে ল স আোয় 

করা হইণব তাহা লনধ্ চারে করা 

(২) অত্র ধ্ারা অনুসাণর লবলধ্মালা প্রেয়ণনর ক্ষমতা এই শতচাধ্ীন থালকণব যে, লবলধ্মালা জালর 

করার পূণব চ তাহা োপাইয়া প্রর্ার কলরণত হইণব এবং অত্র ধ্ারা অনুসাণর প্রেীত প্রণতযকটি লবলধ্ 

সরকালর যগণজণি প্রকাশ কলরণত হইণব এবং যেস্থাণন উহা প্রণোজয হইণব, তথাকার োলান, 

কাঠাণমা বা স্থাণন োহার সলহত উি লবলধ্ লবণশষিাণব সংলিষ্ট, তাহার লনকিবতী প্রকাশয স্থাণন 

লিকাইয়া প্রর্ার কলরণত হইণব অথবা পুললশ কলমশনাণরর পের মত স্থানীয় যকান সংবাে পণত্র 

লবজ্ঞাপন লেয়া প্রর্ার কলরণত হইণব। 

তণব শতচ এই যে, পুললশ কলমশনার েলে মণন কণরন যে, এমন পলরলস্থলত লবরাজমান োহাণত 

অনুরুপ যকান লবলধ্ অলবলণর বলবৎ করা প্রণয়াজন তণব পূব চাহ্ন প্রর্ার বযতীতই তাহা প্রেয়ন 

করা োইণব। 

 

ধ্ারা ২৭। পুললশ কলেশনার রাস্তায় প্রলিব্ন্ধক লনোূট্ণর িেিা লেট্ি পালরট্ব্নঃ 

(১) পুললশ কলমশনার েখনই প্রণয়াজন বললয়া মণন কলরণবন, রাতায় র্লার্লকারী যকান 

োনবাহন বা উহার র্ালক বা উহার িারপ্রাি বযাক্তি দ্বারা োনবাহন র্লার্ল সম্পলকচত বতচমাণন 

বলবৎ যকান আইণনর লবধ্ান লংলঙ্গত হইণতণে না এই মণম চ সন্তুটষ্ট লাণির উণেণশয রাতায় 

র্লার্লরত োনবাহন সামুয়কিাণব থামাইবার জনয যকান রাতায় প্রলতবন্ধক লনম চাে কলরবার 

ক্ষমতা উপেিু যকান পুললশ অল সারণক লেণত পালরণবন। 

(২) অনুরুপ প্রলতবন্ধক বযবহার লনয়ন্ত্রে করার জনয পুললশ কলমশনার তাহার লবণবর্না মত 

উপেুি আণেশ লেণত পারণবন। 

 

ধ্ারা ২৮। পুললশ কলেশনার এব্ং অনযানয পুললশ অলিসার কিৃকূ েনসাধ্ারণট্ক 

লনট্েূশ োট্নর িেিাঃ 

পুললশ কলমশনার বা তৎকতত চক এই লবষণয় ক্ষমতা প্রাি অনয যকান পুললশ অল সার প্রণয়াজন 

অনুসাণর লবলিন্ন সমণয় লনম্নলললখত লবষয় সম্পণকচ যমৌলখক বা লললখত লনণেচশাবলী লেণত 

পালরণবন, োহা ২৬ ধ্ারা অনুসাণর প্রনীত যকান লবলধ্র সলহত অসঙ্গলতপূে চ হইণব না। 



(ক) রাতায় লমলেল বা সমাণবশকারী বযক্তিণের শতঙ্খলাপূে চ আর্রে লনক্তিত করা; 

(খ) যকান লমলেল যকান যকান রাতায় লেয়া যকান সময় অলতক্রম কলরণত পালরণব অথবা পালরণব 

না, তাহা লনলেচষ্ট করা; 

(গ) লমলেল বা সমাণবশ উপলণক্ষ এবং উপাসনার সময় সকল উপাসনালণয়র পাশ্ব চবতী 

স্থানসমূণহ এবং অনযানয সকল যক্ষণত্র েখন যকান রাতায় বা প্রকাশয স্থান বা সাধ্ারণের বযবহাে চ 

স্থান জনাকীে চ বা অবরুদ্ধ হইণত পাণর, লনম চােকাে চ বন্ধ করা; 

( ) সকল রাতায়, সাধ্ারণের স্নানাগাণর, কাপড় কাাঁর্ার স্থাণন ও অবতরে স্থাণন এবং অনযানয 

সকল প্রকাশয স্থাণন ও সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন শতঙ্খলা বজায় রাখা; 

(ে) যকান রাতায় বা সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন বা তাহার সলন্নকণি সঙ্গীত েন্ত্র বাজাণনা বা গান 

গাওয়া, ঢাক বা অনয যকান বােযেন্ত্র বাজাণনা অথবা হে চ বা যগালমাল সতটষ্টকারী অনয যকান েন্ত্র 

বাজাণনা লনয়ন্ত্রে করা; 

(র্) যকান রাতায় বা সব চসাধ্ারণের বযবহাে চ যকান স্থাণন বা তাহার সলন্নকণি অথবা সব চসাধ্ারণের 

যকান যিাজনালণয় রাউে স্পীকার বযবহার লনয়ন্ত্রে করা; 

 

ধ্ারা ২৯। লব্শৃংঙ্খলা মরাধ্কট্ে পুললশ কলেশনাট্রর কলিপয় কাযকূলাপ লনলষদ্ধ করার 

িেিাঃ 

 (১) পুললশ কলমশনার জনসাধ্ারণের শালন্ত বা লনরাপত্তা রক্ষার জনয েখণনই প্রণয়াজন মণন 

কলরণবন এবে যে সমণয়র জনয প্রণয়াজন মণন কলরণবন, সব চসাধ্ারণের উণেণশয লবজ্ঞলি প্রর্ার 

কলরয়া অথবা ব্রক্তি লবণশণষর লনকটি উহা যপ্ররে কলরয়া যকান স্থাণন লনম্নলললখত 

কাে চকলাপগুলল লনলষদ্ধ কলরণত পালরণবনঃ- 

(ক) আণিয়াশ, তরবারী, বশ চা, বরকু, েুটি, বা লাটঠ বা এমন অনয লকেু বহন করা োহা কেলহক 

আ াত কলরবার জনয বযবহৃত হওয়ার উপণোগী; 

(খ) যকান প্রকার ক্ষর জাতীয় বা লবণফারক দ্রবয বহন করা; 

(গ) পাথর বা লনণক্ষপণোগয অনয লকেু, অথবা লনণক্ষপে েন্ত্র বা লনণক্ষপ করার জনয বযবহৃত 

অনয যকান োলন্ত্রক পদ্ধলত বহন, সংগ্রহ বা প্রস্তুত করা; 

( ) বযক্তির আকত লত, শবণেহ, প্রলতকত লত অথবা কুশপুত্তললকা প্রেশ চন করা; 

(ে) প্রকাশয লর্ৎকার করা, গান গাওয়া বা বােযেন্ত্র বাজান;    

(র্) জনসমণক্ষ উচ্চস্বণর বক্তততা যেওয়া  বযঙ্গসূর্ক অঙ্গ-িঙ্গী করা  এবং েলব  প্রতীক  প্ল্াকােচ 

বা এমন অনয বস্তু বা ক্তজলনস প্রস্তুত  প্রেশ চন বা লবতরে করা  োহা তাহার লবণবর্নায় শালীনতা বা 

কনলতকার পণক্ষ ক্ষলতকর অথবা রাণের লনরাপত্তা বযাহত কণর। 

 ১২) উপণরাি লনণষধ্াজ্ঞা লনন কণর েলে যকান বযক্তি উিরুপ যকান অণশ সজ্জজ্জত হয় অথবা 

যকান ক্ষার জাতীয় পোণথ চ বা লবণফারক দ্রবয বা যক্ষপেণোগয বস্তু বহন কণর  তণব যে যকান 

পুললশ অল সার তাহাণক লনরশ কলরণত পালরণব অথবা ক্ষার জাতীয় পোথ চ বা লবণফারক দ্রবয বা 



যক্ষপেণোগয বস্তু তাহার লনকি হইণত আিক কলরণত পালরণব এবং অনরুুপিাণব আিককত ত 

দ্রবয  ক্ষার জাতীয় পোথ চ বা যক্ষপেণোগয বস্তু সরকাণর বাণজয়াি করা োইণব।  

 

ধ্ারা ৩০। পুললশ কলেশনাট্রর সোট্ব্শ ব্া লেলিল লনলষদ্ধ করার িেিাঃ 

জনসাধ্ারণের শালন্ত বা লনরাপত্তা রক্ষার জনয পুললশ কলমশনার েখনই প্রণয়াজন মণন কলরণবন 

এবং েতলেণনর জনয প্রণয়াজন লবণবর্না কলরণবন, লললখত আণেশ দ্বারা যকান জনসমাণবশ বা 

লমলেল লনলষদ্ধ কলরণত পালরণবন; 

তণব শতচ এই যে, অনুরুপ যকান লনণষধ্াজ্ঞা সরকাণরর অনণুমােন বযতীত ক্তত্রশ লেণনর যবশী 

বলবৎ থালকণব না। 

 

ধ্ারা ৩১। সরকালর প্রট্য়ােট্ন কলেশনার কিৃকূ মকান রাে্িা ব্া সাধ্ারট্ণর ব্যব্হায ূ 

স্থান সংরিণ করার িেিাঃ 

সরকালর প্রণয়াজণন পুললশ কলমশনার সাধ্ারে লবজ্ঞলি লেয়া অস্থায়ীিাণব যকান রাতা বা 

সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থান সংরলক্ষত কলরণত পালরণবন এবং তৎকতত চক লনলেচষ্ট শতচাধ্ীন বযতীত 

সংরলক্ষত এলাকায় যলাকজণনর প্রণবশ লনলষদ্ধ কলরণত পালরণবন। 

 

ধ্ারা ৩২। যানব্াহন লরকুইজেশন করার েনয পুললশ কলেশনাট্রর িেিাঃ 

যেণশ প্রর্ললত অনয যকান আইণন োহাই থাকুক না যকন, সরকাণরর পূব চ অনুণমােনক্রণম 

সরকার কতত চক প্রেত্ত লনণেচশ সাণপণক্ষ পুললশ কলমশনার, পুললণশর (অপাণরশন) কাে চক্রম 

র্ালাণনার জনয যে যকান োনবাহন লরকুইক্তজশন কলরণত পালরবণন। 

তণব েলে পুললশ কলমশনার তলড়ৎ বযবস্থা গ্রহে কলরণত হইণব বললয়া মণন কণরন, লতলন 

সরকাণরর পূব চ অনুণমােন বযলতণরণকই যে যকান োনবাহন লরকুইক্তজশন কলরণত পালরণবন। লকন্তু 

এই যক্ষণত্র লতলন তৎক্ষোৎ এই রুপ লরকুইক্তজশন সম্পণকচ সরকাণরর লনকি প্রলতণবেন 

পাঠাইণবন। 

 

ধ্ারা ৩৩। পুললশ কলেশনার কিৃকূ যন্ত্র সঙ্গীি ইিযালের ব্যব্হার লনলষদ্ধ করা, সীলেি 

করা ব্া লনয়ন্ত্রণ করার িেিাঃ 

পুললশ কলমশনাণরর মণত েলে জনসাধ্ারণের বা যকান স্থাণন বসবাসকারী বা সম্পলত্তর েখলকারী 

যলাকণের লবরক্তি, যগালমাল, অস্বক্তত বা ক্ষলত লনবারেকণে প্রণয়াজন হয়, তণব লতলন লললখত 

আণেশ দ্বারা লনম্নলললখত কাে চকলাপ লনলষদ্ধ, সীলমত, লনয়ন্ত্রণের জনয ঐগুললর উপর শতচ 

আণরাপ কলরণত পালরণবন- 

(ক) যকান এলাকায়, গতহ-প্রাঙ্গণে বা োনবাহণন লনম্নলললখত গুললর বযবহার বা একিানা িাণব 

বযবহার; 



(এক) যকান কন্ঠ সঙ্গীত বা েন্ত্র সঙ্গীত  

(েুই) মাইণক্রাণ ান, লাউে স্পীকার বা সঙ্গীত বা অনয যকান শদ্ব যজারোর করার জনয বযবহৃত 

েন্ত্রঃ 

(লতন) যকান শদ্ব উৎপােনকারী েন্ত্রপালত বাজাইয়া, লপিাইয়া,  ষ চে কলরয়া  ু-লেয়া বা অনযিাণব 

বযবহাণরর দ্বারা সতষ্ট শদ্ব; 

(খ) যকান গতহ-প্রাঙ্গণে এমন যকান বযবসা বা যপশাোরী কাে চ করা োহা দ্বারা যগালমাল সতটষ্ট হইয়া 

থাণক। 

 

ধ্ারা ৩৪। োঙ্গা মরাধ্ ইিযালের েনয আট্েশঃ 

(১) োঙ্গা বা গুরুতর যগালণোগ যরাধ্ অথবা েমণনর উণেণশয পুললশ কলমশনার লললখত আণেশ 

দ্বারা অস্থায়ীিাণব যকান োলান বা স্থান বন্ধ কলরণব বা উহার েখল লইণত পালরণবন এবং যসখান 

হইণত সকল বা যে যকান বযক্তিণক বালহর কলরয়া লেণত অথবা লতলন যেমন েুক্তিেুি মণন 

কলরণবন যসইরুপ যলাকণক যসইরুপ শতচাধ্ীণন প্রণবশ কলরণত লেণত পালরণবন। 

(২) েলে (১) উপধ্ারা অনুসাণর গতহীত বযবস্থার েরুন উি োলান বা স্থাণনর আইনসঙ্গত 

েখলকারী সাং ালতক রুণপ ক্ষলতগ্রত হয়, তণব উি বযবস্থা গ্রহণের তালরখ হইণত একমাণসর 

মণধ্য পুললশ কলমশনাণরর লনকি েরখাত কলরণল যসই বযক্তি উি ক্ষলতর জনয েুক্তিসঙ্গত 

ক্ষলতপূরে লাণির অলধ্কারী হইণব। তণব পুললম কলমশনার েলে মণন কণরন যে, উি োলান বা 

স্থান যেিাণব বযবহৃত হইণত লেল বা বযবহাণরর উণেযাগ করা হইয়ালেল তাহার েরুন অথবা ঐ 

োলাণন বা স্থাণন োহারা োতায়াত কলরত তাহাণের অসোর্ররণের েরুন ঐ রুপ বযবস্থা গ্রহে 

করা প্রণয়াজন হইয়ালেল, তণব ক্ষলতপূরে যেওয়া হইণব না। 

(৩) যসণক্ষণত্র (২) উপধ্ারা অনুসাণর উথালপত োবীর প্রণে যকান লবণরাধ্ যেখা লেণল যসই যক্ষণত্র 

যেয় ক্ষলতপূরণের িাকার পলরমাে এব কাহাণক ক্ষলতপূরে যেওয়া হইণব তৎসম্পণকচ সরকাণরর 

লসদ্ধান্ত রু্ড়ান্ত হইণব। 

 

ধ্ারা ৩৫। প্রট্োোগাট্র ও েনসর্াস্থট্ল লব্শৃংখলার লব্রুট্দ্ধ ব্যব্স্থা েহণ করা পুললট্শর 

োলয়ত্বঃ 

 ১১) সাধ্ারণের বযবহাে চ যকান প্রণমাোগাণর অথবা যকান জনসমাণবণশ বা সিায় যেখাণন 

জনসাধ্ারে আমলন্ত্রত হয় বা োহা জনসাধ্ারণের জনয উন্মি থাণক, যেখাণন যকান গুরুতর 

লবশতংখলা অথবা শালন্তিঙ্গ বা উপলস্থত যলাকণের স্পষ্ট ও অতযাসন্ন কেলহক লবপে যরাধ্ করার 

উণেণশযই যসই স্থাণন সমাণবণশ বা সিায় সণব চাচ্চ পেমে চাের যে পুললশ অল সার উপলস্থত 

থালকণবন লতলন  যসখাণন জনসাধ্ারণের প্রণবশ পদ্ধলত সম্পণকচ এবং জনলনরাপত্তা রক্ষার জনয 

যেরুপ প্রণয়াজন মণন কলরণবন যসইরুপ লনণেচশ লেণত পালরণবন। 



(২) উিরুপ প্রণতযক স্থাণন, সমাণবশ বা সিায় (১) উপ-ধ্ারার লবধ্ান প্রণয়াগ এবং তোনুসাণর 

প্রেত্ত যকান লনণেচশ কাে চকরী করার জনয যসখাণন পুললণশর অবাধ্ প্রণবশালধ্কার থালকণব। 

 

ধ্ারা ৩৬। মব্ওয়ারীশ কুকুর লনধ্ন কলরট্ি হইট্ব্ঃ 

পুললশ কলমশনার লবলিন্ন সমণয় সব চসাধ্ারণের প্রলত লবজ্ঞলি প্রর্ার কলরয়া য াষো কলরণত 

পালরণবন যে, লবজ্ঞলিণত লনলেচষ্ট সমণয়র  মণধ্য যকান কুকুর রাতায় বা সাধ্ারণের বযবহাে চ যকান 

স্থাণন যবওয়ারীশ অবস্থায় লবর্রে কলরণত যেখা যগণল তাহা লনধ্ন কলরণত পারা োইণব এবং যসই 

সমণয়র মণধ্য যকান কুকুর অনুরুপ অবস্থায় যেখা যগণল তাহা লনধ্ন করা হইণব। 

 

ধ্ারা ৩৭। অসুস্থ ব্া কাট্ের অনুপযুক্ত পশু লনধ্ন কলরট্ি হইট্ব্ঃ 

যকান পুললশ অল সার েলে যকান রাতায় বা সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন যকান পশু যেলখণত পায় 

োহা এমন অসুস্থ বা গুরুতর রুণপ আহত এবং তাহার শারীলরক অবস্থা এমন যে, তাহার মণত 

উি পশু লনধ্ন করা উলর্ত, তণব যসইরুপ যক্ষণত্র উি পশুর মাললক েলে অনুপলস্থত থাণব বা 

উি পশু তৎক্ষোৎ লনধ্ন করার সম্মলত লেণত অস্বীকার কণর, তণব পুললশ অল সার যে 

এলাকায় উি পশু আণে তথাকার িারপ্রাি পশু লর্লকৎসকণক োলকয়া পাঠাইণব, পশু 

লর্লকৎসক েলে এই মণম চ সাটিচল ণকি যেয় যে, পশুটি এই রুপ অসুস্থ বা উহার শারীলরক অবস্থা 

এইরুপ যে উহাণক বা াঁর্াইয়া রাখা লনম চম তণব পুললশ অল সার মাললণকর সম্মলত োড়াই উি 

পশু লনধ্ন কলরণত বা করাইণত পালরণব। তণব শতচ এই যে, পশু লর্লকৎসক েলে মণন কণর যে, যে 

স্থাণন পশুটি রলহয়াণে খুব কষ্ট না লেয়াও যসখান হইণত উহাণক অপসারে করা োইণত পাণর, 

তণব পশূটি লনধ্ন করার পূণব চ উহা যে স্থাণন আণে যসখান হইণত অনয যে স্থান লতলন উপেিু 

মণন কণরন যসখাণন অপসারে করার জনয লতলন পুললশ অল সারণক লনণেচশ লেণত পালরণবন। 

আরও শতচ এই যে, েখন যকান রাতায় বা সব চসাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন পশুটি লনধ্ন করা হণব 

তখন লনধ্ন করার সময় েথেথিাণব উহাণক জনসাধ্ারণের েতটষ্টর আড়াণল কলরণত হইণব। 

 

 

ষষ্ঠ অধ্যায় 

েনলনরাপত্তা ও শৃংঙ্খলা রিার লব্ট্শষ ব্যব্স্থা সেূহ 

 

ধ্ারা ৩৮। আট্ব্েনক্রট্ে অলিলরক্ত পুললশ লনট্য়াগঃ 

 (১) যকান স্থাণন শাক্তত রক্ষা, শতংঙ্খলা বতজায় রাখা অথবা যকান লবণশষ যণেীর বা যণেী সমূণহর 

অপরাণধ্র যক্ষণত্র অত্র অধ্রাণেণশর বা অনয যকান আইণনর লবধ্ান বলবৎ করার জনয অথবা 

পুললণশর অনয যকান কতচবয পালণনর জনয যে যকান বযক্তির আণবেনক্রণম পুললশ কলমশনার 

অলতলরি যে যকান সংখযক পুললশ যপ্ররে কলরণত পালরণবন।  



(২) এইরুপ অলতলরি সংখযক পুললশ আণবেনকারীর খরণর্ লনণয়াগ করা হইণব, লকন্তু তাহারা 

পুললশ কলমশনাণরর আজ্ঞাধ্ীন থালকণব এবং পুললশ কলমশনার েতলেন প্রণয়াজন মণন কলরণবন 

ততলেণনর জনয তাহারা লনেুি হইণব। 

(৩) যে বযক্তির আণবেনক্রণম অলতলরি পলুলশ লনণয়াগ করা হইয়াণে যসই বযক্তি েলে যকান সময় 

উহালেহণক প্রতযাহার করার জনয পুললশ কলমশনাণরর লনকি লললখত অনুণরাধ্ জারায়, তণব 

পুললশ কলমশনার যেরুপ লনধ্ চারে কলরণবন, অনুণরাধ্ করার তালরখ হইণত যসই সময় উত্তীে চ 

হওয়ার পর আণবেনকারীণক উি বযয়িার হইণত অবযালহত যেওয়া হণব, তণব উি সমণয়র 

যময়াে এক সিাণহর যবশী হইণব না। 

 

ধ্ারা ৩৯। কলিপয় স্থাট্ন অলিলরক্ত পুললশ লনট্য়াগঃ 

পুললশ কলমশনাণরর লরকি েখন প্রতীয়মান হয় যে, যকান সরকালর কারখানায় অথবা যকান 

স্থাণন লনম চাোধ্ীন বা র্ালু যকান লশে বা বালেজয প্রলতষ্ঠাণন লনেিু বযক্তিণের আর্রে লবণবর্নায় 

যসই স্থাণন অলতলরি পুললশ লনণয়াগ করা প্রণয়াজন, তথন লতলন যেরুপ উপেুি লবণবর্না 

কলরণবন তত সংখযক অলতলরি পুললশ যসই স্থাণন যপ্ররে কলরণত পালরণবন এবং েতলেন 

উিরুপ প্রণয়াজন লবেযমান থালকণব, ততলেন যসই স্থাণন তাহালেগণক লনেিু রালখণত পালরণবন। 

(২) পুললশ কলমশনার লবলিন্ন সমণয় উি কারখানা বা প্রলতষ্ঠান যে বযক্তি লনম চাে কলরণতণে বা 

র্ালাইণতণে যসই বযক্তিণক উি অলতলরি পুললশ লনণয়াণগর খরর্ বাবে লনলেচষ্ট পলরমাে িাকা 

লনণেচশ সরললত আণেশ জালর কলরণত পালরণবন অতঃপর যস বযক্তিণক েথারীলত যসই িাকা লেণত 

যহইণব। 

(৩) যকান বযক্তি (২) উপ-ধ্ারা অনুসাণর প্রেত্ত পুললশ কলমশনাণরর আণেণশ অসন্তুষ্ট হইণল 

সরকাণরর লনকি আপীল কলরণত পালরণব এবং আপীণল সরকাণরর লসদ্ধান্ত রূ্ড়ান্ত হইণব। 

 

ধ্ারা ৪০। কু-মলাট্কর েল লব্িােনঃ 

পুললশ কলমশনাণরর লনকি েখনই প্রতীয়মান হইণব যে, যকান স্থাণন যকান কু-যলাণকণের বা 

বযক্তি সমটষ্টর গলতলবলধ্ বা অবস্থান লবপে বা আতস্ক অথবা েুক্তিসঙ্গত সণরহ সতটষ্ট কলরণতণে বা 

কলরণত পাণর যে, উি েল, সমটষ্ট বা উহার সেসযরা যব-আইনী েরূলিসলন্ধ যপাষে কলরণতণে, 

তখন লতলন লললখত আণেশ দ্বারা উিরুপ েল বা সমটষ্টর সেসযলেগণক হাঙ্গামা বা অলনষ্ট যরাণধ্র 

জনয যেরুপ প্রণয়াজন যসইরুপ আর্রে করার, অথবা লনলেচষ্ট সমণয়র মণধ্য েত্রিঙ্গ হইয়া 

মহানগরী এলাকায় বালহণর র্ললয়া োওয়ার এবং উি এলাকায় প্রণবশ বা প্রতযাবতচন না করার 

লনণেচশ লেণত পালরণবন। 

 

ধ্ারা ৪১। অপরাধ্ কলরট্ি উেযি ব্যজক্তলেগট্ক অপসারণঃ 

পুললশ কলমশনাণরর লনকি েখনই প্রতীয়মান হইণব যে, 



(ক) যকান বযক্তির গলতলবলধ্ বা কাে চকলাপ অপর যকান বযক্তি বা যকান সম্পলত্তর পণক্ষ আতস্ক, 

লবপে বা ক্ষলতর কারে হইয়াণে বা হইয়াণে বা ইহণতণে, অথবা 

(খ) এইরুপ লবশ্বাস কলরবার েুক্তিসঙ্গত কারে আণে যে, উি বযক্তি বল-প্রণয়াগ বা 

হাঙ্গামাজলনত অপরাধ্ অথবা েেলবলধ্র (১৮৬০ সণনর ৪৫ নং আইন) ১২তম, ১৬তম, বা 

১৭তম অধ্যাণয়র লবধ্ান অনুসাণর েেনীয় অপরাণধ্ ললি হইয়াণে বা ললি হইণত উেযত হইয়াণে 

অথবা অনুরুপ যকান অপরাণধ্র সহায়তা কলরণত উেযত হইয়াণে। তখন পুললশ কলমশনার 

লললখত আণেশ দ্বারা ঐ বযক্তিণক হাঙ্গামা ব আতস্ক যরাধ্ করার জনয প্রণয়াজনীয় আর্রে 

কলরবার লললখত আণেশ দ্বারা ঐ বযক্তিণক হাঙ্গামা বা আতস্ক যরাধ্ করার জনয প্রণয়াজনীয় 

আর্রে কলরবার অথবা লনলেচষ্ট সমণয়র মণধ্য মহানগরী এলাকার বালহণর র্ললয়া োইবার এবং 

উি এলাকায় প্রণবশ বা প্রতযাবতচন না কলরবার লনণেচশ লেণত পালরণবন। 

 

ধ্ারা ৪২। কলিপয় অপরাট্ধ্ েজিি ব্যজক্তট্ের অপসারণঃ 

েলে যকান বযক্তি লনম্নলললখত অপরাণধ্ েক্তেত হইয়া থাণকঃ 

(ক) েেলবলধ্র (১৮৬০ সণনর ৪৫ নং আইন) ১২তম, ১৬তম, বা ১৭তম অধ্যায় অনুসাণর; 

(খ) যেহ বযবসা েমন আইন (১৯৩৩ সণনর ৬ নং বঙ্গীয় আইন) অনুসাণর; 

(গ) শুল্ক আইন (১৯৬১ সণনর ৪ নং আইন) অনুসার, অথবা 

( ) অত্র অধ্যাণেণশর ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮৪, ৮৯, অথবা ৯১ ধ্ারা অনুসাণর লতন বা তণতালধ্ক বার। 

যসই যক্ষণত্র পুললশ কলমশনাণরর েলে এইরুপ লবশ্বাস কলরবার েুক্তিসঙ্গত কারে থাণক যে, উি 

বযক্তি পনুরায় একই অপরাধ্ বা একই আইন অনুসাণর অনয যকান অপরাধ্ কালরণত পাণর, তণব 

লতলন লললখত আণেশ দ্বারা উি বযক্তিণক লনলেচষ্ট সমণয়র মণধ্য মহানগরী এলাকার বালহণর র্ললয়া 

োইবার এবং উি এলাকায় প্রণবশ বা প্রতযাবতচন না কলরবার লনণেচশ লেণত পালরণবন। 

 

ধ্ারা ৪৩। ৪০, ৪১ ব্া ৪২ ধ্ারা অনুসাট্র প্রেত্ত আট্েশ ব্লব্ৎ থালকব্ার মেয়ােঃ 

৪০, ৪১ বা ৪২ ধ্ারা অনুসাণর প্রেত্ত আণেশ বণল যকান বযক্তিণক মহানগরী এলাকায় প্রণবশ বা 

প্রতযাবতচন না কলরণত লনণেচশ যেওয়া হইণল তাহা আণেণশর লনলেচষ্ট সময় পে চন্ত বলবৎ থালকণব 

তণব তাহা েুই বৎসণরর অলধ্ক হইণব না। 

 

ধ্ারা ৪৪। ৪০, ৪১ ব্া ৪২ ধ্ারা অনুসাট্র আট্েশ মেওয়ার পূট্ব্ ূ ব্ক্তব্য শ্রব্ণ কলরট্ি 

হইট্ব্ঃ 

(১) যকান বযক্তি ৪০ হণত ৪২ ধ্ারা অনুসাণর আণেশ যেওয়ার পূণব চ পুললশ কলমশনার অবশযই 

যসই বযক্তির লবরুণদ্ধ অলিণোণগর সাধ্ারে প্রকত লত সম্পণকচ এবং তাহার লবরুণদ্ধ যে আণেশ 

যেওয়া হইণব যে সম্পণকচ তাহাণক লললখয়া জানাইণবন এবং ঐ গুললর ককল য়ৎ যেওয়ার জনয 

তাহাণক েুক্তিসঙ্গত সণুোগ োন কলরণবন। 



(২) উি বযক্তি েলে যকান সাক্ষীর জবানবরী গ্রহে করার েরখাত কণর তণব পুললশ কলমশনার 

যসই সাক্ষীর জবানবরী গ্রহে কলরণবন, অবশয পুললশ কলমশনার েলে মণন কণরন যে, লবরক্তি ও 

লবলর  িাইবার উণেণশয উি েরখাত করা হইয়াণে, তণব যসইরুপ মণন কলরবার কারে 

লললপবদ্ধ কলরয়া লতলন সাক্ষয গ্রহে কলরণবন না। 

(৩) উি বযক্তি তাহার ককল য়ৎ োণনর জনয এবং তাহার সাক্ষীর জবানবরী লইবার জনয পুললশ 

কলমশনাণরর লনকি উলকণলর মাধ্যণম উপলস্থত হইণত পালরণব। 

(৪) উি বযক্তির হাক্তজরা লনক্তিত কলরবার জনয পুললশ কলমশনার ঐ বযক্তিণক তাহার লনকি 

হাক্তজর হইয়া লবর্ার র্লাকাণল হাক্তজর থাকার জনয জামানতসহ বা লবনা জামানণত মুর্ণলকা 

যেওয়ার লনণেচশ লেণত পালরণবন। 

(৫) েলে উি বযক্তি (৪) উপ-ধ্ারা অনুসাণর মুর্ণলকা লেণত বযথ চ হয় অথবা লবর্ার র্লাকাণল 

পুললশ কলমশনাণরর লনকি হাক্তজর হইণত বযথ চ হয়, তণব পুললশ কলমশনার তাহার অনুপলস্থলতণত 

লবর্ার র্ালাইণত পালরণবন এবং ঐ বযক্তির লবরুণদ্ধ প্রতালবত আণেশ লেণত পালরণবন। 

 

ধ্ারা ৪৫। আপীলঃ 

  ১১) ৪০  ৪১ বা ৪২ ধ্ারা অনুসাণর প্রেত্ত যকান আণেশ দ্বারা অসন্তষ্ট হইণল আণেশ প্রেত্ত 

হওয়ার তালরখ হইণত ক্তত্রশ লেণনর মণধ্য সরকাণরর লনকি আপীল কলরণত পালরণব।  

 ১২) অত্র ধ্ারা অনুসাণর আপীল াারকলললপর আকাণর োণয়র কলরণত  হইণব। যে আণেণশর 

লবরুণদ্ধ আপীল করা হইণব  তাহার লবরুণদ্ধ আপলত্তর যহতুবােসমূহ াারকলললপণত সংণক্ষণপ 

সলন্নণবলশত কলরণত হইণব এবং সংলিষ্ট আণেশ বা উহার জাণবো নকল উহার সলহত োলখল 

কলরণত হইণব।  

 ১৩) আপীল োণয়র হওয়ার পর সরকার আপীলকারীণক বযাক্তিগতিাণব বা আইনজীবীর মাধ্যণম 

বিবয যপশ করার েুক্তি সঙ্গত সুণোগ োন কলরণবন এবং তৎপর প্রণয়াজনণবাণধ্ আরও 

অনুসন্ধানালের পর যে আণেণশর লবরুণদ্ধ আপীল হইয়াণে। তাহা বহাল  রেবেল বা নাকর্ 

কলরয়া আণেশ লেণত পালরণবন। তণব শতচ এই যে  সরকার অনুরূপ লনণেচশ না লেণল যে 

আণেণশর লবরুণদ্ধ করা হইয়াণে  তাহা বলবৎ হইণব। 

 ১৪) অত্র ধ্ারা অনুসাণর আপীল করার জনয যে ক্তত্রশ লেন যময়াণের লবধ্ান আণে  তাহা গেনা 

কলরবার সময় যে আণেণশর লবরুণদ্ধ আপীল করা হইণব উহার জাণবো নকল সরবরাহ কলরণত 

যে সময় লালগণব তাহা বাে যেওয়া হইণব।  

 

ধ্ারা ৪৬। পুললশ কলেশনার ব্া সারকাট্রর কলিপয় আট্েট্শর লব্রুট্দ্ধ মোকাদ্দো 

চললট্ব্ নাঃ 

পুললশ কলমশনার কতত চক ৪০  ৪১ বা ৪২ ধ্ারা অনুসাণর প্রেত্ত যকান আণেশ অথবা সরকার 

কতত চক ৪৫ ধ্ারা অনসুাণর প্রেত্ত যকান আণেণশর লবরুণদ্ধ যমাকােমা করা র্ললণব না। 



 

ধ্ারা ৪৭। মকান ব্যজক্ত েহারগরী এলাকা িযাগ কলরট্ি ব্যথ ূ হইট্ল এব্ং অপসালরি 

হওয়ার পর প্রট্ব্শ কলরট্ল িৎসংক্রান্ত কাযপূদ্দলিঃ 

 (১)  ৪০   ৪১ বা ৪২ ধ্ারা অনুসাণর প্রেত্ত আণেশ বণল োহাণক মহানগরী এলাকার বালহণর র্ললয়া 

োওয়ার লনণেচশ যেওয়া হইয়াণে এরূপ যকান বযক্তি েলে- 

 ১ক) লনণেচশ অনুসাণর র্ললয়া োইণত বযথ চ হয়  অথবা  

 ১খ) র্ললয়া োওয়ার পর যসই আণেশ লনলেচষ্ট সমণয়র মণধ্য ১২) উপ ধ্ারা অনুসাণর পুললশ 

কলমশনাণরর অনুমলত বযতীত পনুরায় মহানগরী এলাকায় প্রণবশ কণর  তণব পুললশ কলমশনার 

তাহাণক যগ্র তার কলরণত পালরণবন এবং উি এলাকার বালহণর তৎকতত চক লনলেচষ্ট যকান স্থাণন 

অপসালরত কলরণত পালরণবন।  

 ১২) োহার লবরুণদ্ধ ৪০  ৪১ বা ৪২ ধ্ারা অনুসাণর যকান আণেশ যেওয়া হইয়াণে  পুললশ 

কলমশনার এইরূপ যকান বযক্তিণক অস্থায়ীিাণব ও শতচ সাণপণক্ষ মহানগরী এলাকায় প্রণবশ বা 

প্রতযাবতচণনর অনুমলত লেণত  পালরণবন, যসই যক্ষণত্র উি সমণয়র যময়াে ও শতচাবলী অনুমলত 

পত্র লনলেচষ্ট কলরয়া যেওয়া এবং আণরালপত শতচাবলী োহাণত েথালবহীত ও রূণপ প্রলতপাললত হয়, 

তজ্জনয পুললশ কলমশনার উি বযক্তিণক জামানতসহ বা জামানত  বযতীত একটি মুর্ণলকা 

যেওয়ার লনণেচশ লেণত পালরণবন। 

 ১৩)  পুললশ কলমশনার উপণরাি রূপ অনমুলত যে যকান সময় প্রতযাহার কলরণত পালরণবন। 

  ১৪)  যকান বযক্তি  ১২) উপ-ধ্ারা অনুসাণর মহানগরী এলাকায় প্রণবশ বা প্রতযাবতচণনর অনুমলত 

যেওয়া হইয়া থালকণল অনুমলত পণত্রর লনলেচষ্ট যময়াে উত্তীে চ অথবা পূব চ অনুমলত প্রতযাহার করা 

হইল তাহাণক এলাকার বালহণর র্ললয়া োইণত হণব এবং পুনরায় অনুমলত গ্রহে বযতীত ৪০, ৪১ বা 

৪২ ধ্ারা আণেশ লনলেচষ্ট যময়াণের অনুত্তীে চ সমণয়র মণধ্য উি এলাকায় প্রণবশ বা প্রতযাবতচন 

কলরণত পালরণব না। 

 ১৫)  যকান বযক্তি েলে আণরালপত শতচাবলীর যকান শতচ পালন কলরণত বা তেনুসাণর র্াললয়া 

োইণত লেণত বযথ চ হয়, অথবা র্াললণয় োওয়ার পর পুনরায়  অনুমলত লইয়া মহানগরী এলাকায় 

প্রণবশ বা প্রতযাবতচন কণর তণব পুললশ কলমশনার তাহাণক যগ্র তার কণরইণত এবং মহানগর 

এলাকার বালহণর লনলেচষ্ট যকান স্থাণন অপসালরত কলরণত পালরণবন। 

 

 

সপ্তে অধ্যায় 

অপরাধ্, শাজস্ত ও কাযপূদ্ধলি 

 

ধ্ারা ৪৮। সহায়ক পুললশ অলিসার লহসাট্ব্ চাকুরী কলরট্ি অস্বীকৃলির শাজস্তঃ 



যকান বযক্তিণক ১০ ধ্ারা অনুসাণর সহায়ক পুললশ অল সার লনণয়াগ করা হইয়া থালকণল যসই 

বযক্তি েণথষ্ট কারে বযতীত উি পণে র্াকুরী কলরণত অস্বীকার কণর অথবা তাহার কতচবয 

পালণনর জনয যআইনসঙ্গত িাণব প্রেত্ত যকান আণেশ বা লনণেচশ পালন কলরণত অস্বীকার কণর, 

তণব যসই বযক্তি েুইশত িাকা পে চন্ত অথ চ েণে েেরীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৪৯। লেথযা লব্বৃ্লি োন ইিযালের শাজস্তঃ 

যকান বযক্তি েলে পুললশ অল সার লহসাণব র্াকুরী পাওয়ার জনয বা র্াকুরী হইণত অবযাহলত 

পাওয়ার জনয যকান লমথযা লববতলত োন কণর বা লমথযা েললল বযবহার কণর, তণব যসই বযক্তি লতন 

মাস পে চন্ত যময়াণের কারােে বা পাাঁর্শত িাকা পে চন্ত অথ চ েণে অথবা উিয় প্রকার েণে 

েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৫০। পুললশ অলিসাট্রর অপসারট্ণর শাজস্তঃ 

যকান পুললশ অল সার েলে কাপুরুষতা যোণষ অথবা পুললশ অল সার লহসাণব তাহার পালনীয় 

যকান আইণনর লবধ্ান বা যকান লনয়মকানুন বা আণেশ যস্বচ্ছায় লনণনর যোণষ যোষী হয় যস 

েয় মাস পে চন্ত যমায়াণের কারােে অথবা এক হাজার িাকা পে চন্ত জলরমানা অথবা উিয় প্রকার 

েণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৫১। ১৪ ধ্ারা ল্ঘট্নর শাজস্তঃ 

যকান অধ্তন পুললশ অল সার েলে ১৪ ধ্ারা লনন কলরয়া স্বীয় র্াকুরীণত ইত া যেয় অথবা 

কতচবয পালণন লবরত থাণক, তণব যস েয় মাস পে চন্ত যময়াণের কারােণে অথবা এক হাজার 

িাকা পে চন্ত অথ চ েণে অথবা উিয় প্রকজার েণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৫২। লনযু্জক্তর সাটটূলিট্কট ইিযালে প্রিযাপণূ কলরট্ি অব্ট্হলা ব্া অস্বীকার করার 

শাজস্তঃ 

যকান পুললশ অল সার েলে বালহনী হইণত বাে পলড়বার অবযাহলত পণরই তাহার লনেুক্তির 

সাটিচল ণকি, অথবা অশশশ, সাজ-সরঞ্জাম, যপাষাক ও অনযানয োহা লকেু তাহার কতচবয 

পালণনর জনয সরবসাহ করা হইয়ালেল, তাহা প্রতযাপ চে কালরণত যস্বচ্ছায় অবণহলা বা অস্বীকার 

কণর, তণব যস লতন মাস পে চন্ত যময়াণের কারােে বা পাাঁর্শত িাকা পে চন্ত অথ চ অথবা উিয় 

েণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৫৩। পুললশ অলিসার কিৃকূ মব্-আইনী প্রট্ব্শ ও িল্লাশী শাজস্তঃ 

যকান পুললশ অল সার েলে আইনসঙ্গত ক্ষমতা বযতীত বা েুক্তি সঙ্গত কারে বযতীত যকান 

োলাণন, যনৌোণন বা স্থাণন প্রণবশ কণর বা তখাশী কণর অথবা কাহাণকও প্রণবশ করায় বা 



কাহারও দ্বারা তখাশী করায়, তণব যস এক বৎসর পে চন্ত যমায়াুুণের কারােণে অথবা েুই হাজার 

িাকা পে চন্ত অথ চ েণে অথবা উিয় প্রকার েণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৫৪। পুললশ অলিসার কিৃকূ লব্রজক্তেনক িল্লাশী, আটক ইিযালের শাজস্তঃ 

যকান পুললশ অল সার েলে লবরক্তিজনকিাণব বা লবনা প্রণয়াজণন যকাণনা বযক্তিণক তখালশ, 

আিক বা যগ্র তার কণর, অথবা বযক্তি সম্পণকচ আিক কণর, তণব যস এক বৎসর পে চন্ত 

যময়াণের কারােণে অথবা েুই হাজার িাকা পে চন্ত অথ চেণ্ড অথবা উিয় েণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৫৫। পুললশ অলিসার কিৃকূ ব্যজক্তগি েুলুে, র্ীলি প্রেশনূ ইিযালের শাজস্তঃ 

যকান পুললশ অল সার েলে তাহার যহ াজণত আিক যকান বযক্তির প্রলত লবনা কারণে বযক্তিগত 

জলুুম কণর অথবা যকাণনা আসালমর প্রলত িীলত প্রেশ চন কণর, অথবা আইন যমাতাণবক তাণক 

যগ্র তার না করা প্রলতশ্রুলত োন কণর, তণব যস এক বৎসর পে চন্ত কারােণে অথবা েুই হাজার  

িাকা পে চন্ত অথ চেণণ্ড অথবা উিয় েণে েক্তেত হইণব।  

 

ধ্ারা ৫৬। মেিিারকৃি ব্যজক্তট্ক  চালান লেট্ি অকারণ লব্লট্ের শাজস্তঃ 

যকান পুললশ অল সার েলে পরওয়ানা বযলতণরণক যগ্র তারকত ত যকান বযক্তি যক েুক্তিসংগত 

সমণয়র অলতলরি বা য ৌজোলর কাে চলবলধ্র ১৬৭ ধ্ারায় মযাক্তজণেণির আণেশ োড়া২৪   ন্টার 

অলতলরি তাহার যহ াজণত আিক রাণখ তণব যশষ েয় মাস পে চন্ত যময়াণের কারােণে অথবা 

এক হাজার িাকা পে চন্ত অথ চেণে েক্তেত হইণব। 

 

ধ্ারা ৫৭। িেিাপ্রাপ্ত না হইয়া পুললট্শর মপাষাক ব্যব্হার করার শাজস্তঃ 

 বালহনীর সেসয নণহ এমন যকান বযক্তি েলে পুললশ কলমশনাণরর অনুমলত বযতীত পত্র বালহনীর 

যপাষাক পলরধ্ান কণর অথবা এমন যকান যপাষাক পলরধ্ান কণর োহা যেলখণত বালহনীর 

যপাষাণকর অনুরূপ তণব যস বযক্তি এক মাস পে চন্ত যময়াণের কারােণে অথবা েুইশত িাকা 

পে চন্ত অথ চ েণে েেনীয় হইণব। 

 

 ধ্ারা ৫৮। ২৬ ধ্ারা অনুসাট্র প্রণীি লব্লধ্োলা লঙ্ঘট্নর শাজস্তঃ 

 যকান বযক্তি ২৬ ধ্ারা অনুসাণর প্রেীত লবলধ্মালা অথবা উহার যে যকান লবলধ্ অনুসাণর প্রেত্ত 

মঞ্জরুীকত ত যকান লাইণসন্স বা অনুমলত পণত্রর শতচাবলী লনন কলরণল েুইশত িাকা পে চন্ত 

অথ চেণণ্ড েণ্ডনীয় হইণব। 

 

 ধ্ারা ৫৯। ২৮ ধ্ারা অনুসাট্র প্রেত্ত লনট্েূশ লঙ্ঘট্নর শাজস্তঃ 



 যকান বযক্তি ২৮ ধ্ারা অনুসাণর প্রেত্ত লনণষধ্াজ্ঞা লনন করণল পা াঁর্শত িাকা পে চন্ত অথ চেণে 

েেনীয় হইণব। 

 

 ধ্ারা ৬০। ২৯ ধ্ারা অনুসাট্র প্রেত্ত লনট্ষধ্াজ্ঞা লঙ্ঘট্নর শাজস্তঃ 

 যকান বযক্তি ২৯ ধ্ারা অনুসাণর প্রেত্ত লনণষধ্াজ্ঞা লনন করণল লতন মাস পে চন্ত কারােণে 

অথবা পা াঁর্শত িাকা পে চন্ত অথ চেণে অথবা উিয় প্রকার েণে েেনীয় হইণব। 

  

 ধ্ারা ৬১। ৩০ ধ্ারা অনুসাট্র প্রেত্ত আট্েশ লংঘট্নর শাজস্তঃ 

 যকান বযক্তি ৩০ ধ্ারা অনুসাণর প্রেত্ত যকান আণেশ লনন করণল লতন মাস পে চন্ত কারােণে 

অথবা পা াঁর্শত িাকা পে চন্ত অথ চেণে অথবা উিয় প্রকার েেনীয় হইণব। 

 

 ধ্ারা ৬২। ৩১ ধ্ারা অনুসাট্র প্রেত্ত লনট্ষধ্াজ্ঞা লঙ্ঘট্নর শাজস্তঃ 

 যকান বযক্তি ৩১ ধ্ারা অনুসাণর প্রেত্ত লনণষধ্াজ্ঞা লনন করণল পা াঁর্শত িাকা পে চন্ত অথ চেণে 

েেনীয় হইণব। 

 

 ধ্ারা ৬৩। ৩৩ ধ্ারা অনুসাট্র প্রেত্ত আট্েশ লংঘট্নর শাজস্তঃ 

 যকান বযক্তি ৩৩ ধ্ারা অনুসাণর প্রেত্ত আণেশ লনন করণল পা াঁর্শত িাকা পে চন্ত অথ চেণে 

েেনীয় হইণব। 

 

 ধ্ারা ৬৪। ৪০ হট্ি ৪২ ধ্ারা অনুসাট্র প্রেত্ত আট্েশ লংঘট্নর শাজস্তঃ 

 যকান বযক্তি ৪০ হণত ৪২ ধ্ারা অনুসাণর প্রেত্ত আণেশ লনন কণর এক বের পে চন্ত কারােণে 

অথবা েুই হাজার িাকা পে চন্ত জলরমানা অথবা উিয় প্রকার েণে েেনীয় হইণব। 

 

 ধ্ারা ৬৫। লব্না অনুেলিট্ি প্রট্ব্শ ব্া প্রিযাব্িটূ্নর শাজস্তঃ 

 যকান বযক্তি ৪০ হণত ৪২ ধ্ারা অনুসাণর প্রেত্ত আণেশ লনন কলরয়া মহানগরী এলাকায় 

প্রণবশ বা প্রতযাবতচন কলরণল অথবা ৪৭ (২) ধ্ারা অনুসাণর মঞ্জরুীকত ত অনুমলতসহ উি 

এলাকায় প্রণবশ প্রতযাবতচন পলরবার পর অনুমলত পণত্রর লনলেচষ্ট সময় উত্তীে চ হয়ণলও উি 

এলাকার বাইণর র্ললয়া োইণত বযথ চ হইণল েুই বের পে চন্ত কারােণে অথবা পা াঁর্ হাজার িাকা 

পে চন্ত অথ চেণে অথবা উিয় প্রকার েেনীয় হইণব।  

 

 ধ্ারা ৬৬। পুললশ অলিসারগট্ণর লনট্েূশ পালন করট্ি ব্যথিূার শাজস্তঃ 



যকান বযক্তি যকান পুললশ অল সার কতত চক অত্র অধ্যাণেশ অনুসাণর তাহার কতত চক সম্পােন 

প্রসণঙ্গ যকান েুক্তিসঙ্গত লনণেচশ পালন করণত বযথ চ হইণল একশত িাকা পে চন্ত অথ চণে েেনীয় 

হইণব। 

 

ধ্ারা ৬৭। রু্ল গালে চালনা ও যানব্াহন লব্লধ্ লঙ্ঘট্নর শাজস্তঃ 

যকান বযক্তি রাতায় গালড় র্ালাণনার সময় েলে েণথষ্ট কারে বযতীত রাতার বাম পাণশ্ব থালকণত 

বযথ চ হয় অথবা একলেণক র্লমান যকান গালড়ণত অলতক্রম করবার সময় যসই গালড়র োন পাণশ্ব চ 

থালকণত বযথ চ হয় অথবা পুললশ কতত চক প্রেীত যকান োনবাহন লবলধ্ লং ন কণর তণব েুইশত িাকা 

পে চন্ত অথ চেণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৬৮। রু্ল স্থাট্ন গালে োোঁোইয়া রাখার শাজস্তঃ 

যকান বযক্তি েলে রাতায় বা সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন এমন যকান অংশ যকান গালড় রালখয়া োয় 

বা গালড় থামাইয়া রাণখ যেখাণন গালড় ো াঁড়াইয়া রাখা পুললশ কলমশনার কতত চক লনলষদ্ধ তণব যসই 

বযক্তি একশত িাকা পে চন্ত অথ চেণে েেনীয় হইণব। 

 

 ধ্ারা ৬৯। পাট্য় চলার পথ ব্ন্ধ করার শাজস্তঃ 

যকান বযক্তি েলে পাণয় র্লার পণথ পযারারুণলিার লিন্ন যকান গালড় র্ালায় র্লড়য়া যবড়ায়, যঠললয়া 

লইয়া োয় নড়ার্ড়া করার বা রালখয়া োয় োহাণত ঐ গালড় উি পাণয় র্লা পণথ আড়াআলড়িাণব 

বা পণথর উপণর থাণক তণব যসই বযক্তি একশত িাকা পে চন্ত অথ চেণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৭০। রাস্তায় ব্া সাধ্ারট্ণর ব্যব্হায ূস্থাট্ন প্রলিব্ন্ধক সটৃি করার শাজস্তঃ 

যকান বযক্তি েলে লনন্মলললখতিাণব যকান রাতায় বা সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন প্রলতবন্ধক সতটষ্ট কণর  

(ক)যে গালড়ণত মালপত্র যবাঝাই কলরণত বা োহা হইণত মালপত্র নামাইণত হইণব অথবা গালড়ণত 

োত্রী উঠাইণত বা োহা হইণত োত্রী নামাইণত হইণব, যসই গালড় অনুরূপ প্রণয়াজণনর অলতলরি 

সময় যসই স্থাণন ো াঁড়া করাইরা রালখয়া, অথবা  

(খ) যসই স্থাণন যকান গালড় ো াঁড় করাইয়া রালখণল তণব যসই বযক্তি একশত িাকা পে চন্ত অথ চেণে 

েেনীয় হণব। 

 

ধ্ারা ৭১। লব্লধ্ লব্রুদ্ধর্াট্ব্ মকান দ্রব্য লব্ক্রট্য়র েনয অনাবৃ্ি রাখার শাজস্তঃ 

যকান বযক্তি েলে পুললশ কলমশনার কতত চক প্রেীত যকান লবলধ্র লবরুদ্ধার্ারে কলরয়া যকান ক্তজলনস 

লবক্রণয়র জনয যকান রাতায় বা সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন যকান েল, বুথ, যবােচ, বা ঝুলড়ণত বা 

অনয যকানিাণব অনাবতত রাণখ, তণব যসই বযক্তি পা াঁর্শত িাকা পে চন্ত অথ চ েণে েেনীয় হইণব। 

 



ধ্ারা ৭২। মকান পশু িালেয়া মেওয়ার শাজস্তঃ 

 মকান ব্যজক্ত যলে মকান রাস্তায় ব্া সাধ্ারট্ণর ব্যব্হায ূস্থাট্নঃ- 

(ক) অবণহলার সলহত যকান পশু এমনিাণব োলড়য়া যেয় োহাণত যকান বযক্তি বা জন্তর লবপে, 

ক্ষলত, আতস্ক বা লবরক্তি সতটষ্ট হইণত পাণর অথবা 

(খ) যকান লহংস্র পশু বা অনয যকান জন্তুণক লশকল না পরাইয়া োলড়য়া রাণখ, অথবা  

(গ) যকান কুকুর বা অনয যকান জন্তুণক যকান বযক্তি বা জন্তুণক আক্রমে করার জনয যললাইয়া 

যেয়, তণব যসই বযক্তি পা াঁর্শত িাকা পে চন্ত অথ চ েণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৭৩। মকান পশু ব্া যাব্াহন র্াো মেওয়া ব্া লব্ক্রয় করার েনয প্রেশনূ করার 

শাজস্তঃ 

যকান বযক্তি েলে পুললশ কলমশনার কতত চক অনুমলত প্রেত্ত সময় বা স্থান লিন্ন অনয যকান সমণয় 

বা স্থাণন যকান পশু বা োবাহন িাড়া যেওয়া বা লবক্রয় কারার জনয রাতায় বা সাধ্ারণের বযবহাে চ 

স্থাণন প্রেশ চন অথবা যকান পশু বা োনবাহন পলরস্কার কণর  তণব যসই বযক্তি একশত িাকা 

পে চন্ত অথ চ েণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৭৪। রস্তায় ব্া সাধ্ারট্ণর ব্যব্হায ূ স্থাট্ন যানব্াহন লনোূণ ব্া মেরােি করার 

শাজস্তঃ 

যকান বযক্তি েলে যকান রাস্থায় বা সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন যকান োনবাহণনর অংশ লবণশষ 

লনম চাে কণর অথবা েু চিনার েরুন  িনাস্থণলই যমরামত অলনবাে চ হওয়া বযতীত যকান োবাহন 

বা োনবাহণনর অংশ যমরামত কণর অথবা উহাণত যকান উৎপােন বা অনয যকান কাজ র্ালায় 

োহার  ণল োনবাহন র্লার্ণলর অসুলবধ্া সতটষ্ট কণর অথবা জনসাধ্ারে বা পাশ্ব চবতী স্থাণনর 

বালসরাগণের লবরক্তি উৎপােন হইণত পাণর  তণব যসই বযক্তি েুইশত িাকা পে চন্ত অথ চ েণে 

েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৭৫। রােপথ ব্া সব্সূাধ্ারট্ণর গেযসােেী ব্া অনযানয জেলনসপে রাখা অথব্া 

গুোেোি করার শাজস্তঃ 

যে বযক্তি যকান যকান রাজপথ বা সাধ্ারণের গমযস্থাণন গতহসামগ্রী বা অনযানয ক্তজলনসপত্র রাখা 

অথবা গুোমজাত কলরয়া বাধ্ার সতটষ্ট কণর তাহাণক েুই হাজার িাকা পে চন্ত অথ চ েণে েক্তেত 

করা হইণব এবং ঐ সমত সামগ্রী বা ক্তজলনসপত্র সরকাণরর লনকি বাণজয়াি হইণব। 

 

ধ্ারা ৭৬। পশু েব্াই ও েৃি পশু মেহ পলরস্কার করার শাজস্তঃ 



পুললশ কলমশনার আণেশক্রণম তেুণেণশয লনলেচষ্ট স্থান লিন্ন যকান রাতায় বা সাধ্ারণের বযবহাে চ 

স্থাণন বা তাহার লনকি বা যসখান হইণত েতটষ্ট যগার্ণর যকহ যকান পশু জবাই বযবহাে চ স্থাণন বা 

তাহার লনকি বা যসখান হইণত েতটষ্ট যগার্ণর যকহ যকান পশু জবাই কলরণল বা পশুর মতত  

 

ধ্ারা ৭৭। মব্শযাবৃ্লত্তর উট্দ্দট্শয মলাক রু্লাইব্ার শাজস্তঃ 

েলে যকহ যকান রাতায় বা সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন অথবা যসখান হইণত েতটষ্ট যগার্ণর  যকান গতহ 

বা োলাণনর লিতণর থালকয়া হউক বা না হউক   এমনিাণব লনম্নলললখত যকান কাজ কণর  

োহাণত যকান রাতা বা সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থান হইণত তাহা যেখা বা যশানা োয়- 

 ১ক) যবশযাবতলত্তর উণদ্ধণশয কথা  অঙ্গিঙ্গী বা অিীল যেহিঙ্গীর দ্বারা কাহারও মণনাণোগ 

আকষ চে কণর বা মণনাণোগ আকষ চণের যর্ষ্টা কণর  অথবা 

 ১খ) যবশযাবতলত্তর উণেণশয যকান বযক্তিণক িুলায় বা লবরি কণর  তণব যস বযক্তি লতন মাস পে চন্ত 

যময়াণের কারােণে অথবা পা াঁর্শত িাকা পে চন্ত অথ চ েণে  অথবা উিয় প্রকার েণে েেনীয় 

হইণব। 

 

ধ্ারা ৭৮। সব্েূন সেট্ি অশালীন আচরট্ণর শাজস্তঃ 

েলে যকহ যকান রাতায় বা সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন বা যসখান হইণত েতটষ্ট যগার্ণর যস্বচ্ছায় এবং 

অশালীনিাণব লনজ যেহ এমনিাণব প্রেশ চন কণর োহা এমন যকান রাতা বা সাধ্ারণের বযবহাে চ 

স্থান হইণত এবং গতহ বা োলাণনর লিতর হইণত হউক বা না হউক  যেখা োয় অথবা রাতায় বা 

সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন বা যকান অল ণস  যেশণন বা অবতরে যক্ষণত্র েলে অশালীন িাষা 

বযবহার কণর অথবা অশালীন অসংেত বা উচ্ছতঙ্খল আর্রে কণর তণব যস লতন মাস পে চন্ত 

যময়াণের কারা েে অথবা পা াঁর্শত িাকা পে চন্ত অথ চ েে অথবা উিয় প্রকার েণে েেনীয় 

হইব। 

 

ধ্ারা ৭৯। েলহলালেগট্ক উিযক্ত করার শাজস্তঃ 

েলে যকহ যকান রাস্থায় বা সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন বা যসখান হইণত েতটষ্টণগার্ণর যস্বচ্ছায় এবং 

অশালীনিাণব লনজ যেহ এমনিাণব প্রেশ চন কণর োহা যকান গতহ বা োলাণনর লিতর হইণত 

হউক বা না হউক যকান মলহলা যেলখণত পায় অথবা যস্বচ্ছায় যকান রাতায় বা সাধ্ারণের বযবহাে চ 

স্থাণন যকান মলহলাণক পীড়ন কণর বা তাহার পথ যরাধ্ অথবা যকান রাতায় বা সাধ্ারণের বযবহাে চ 

স্থাণন অশালীন িাষা বযবহার কলরয়া বা অিীল আওয়াজ অঙ্গিঙ্গী বা মন্তবয কলরয়া যকান 

মলহলাণক অপমান বা লবরি কণর তণব যসই বযাক্তি এক বৎসর পে চন্ত যময়াণের কারােে অথবা 

েুই হাজার িাকা পে চন্ত অথ চ েে অথবা উিয় প্রকার েণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৮০। রাস্তায় যােীলেগট্ক গলিট্রাধ্ করার শাজস্তঃ 



েলে যকহ যকান রাতায় বা সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন যকান োত্রীণক লবরি কণর পীড়ন কণর, 

ধ্াক্কা যেয়, গলতণরাধ্ কণর, অথবা লম্প ঝম্প, িীলতজনক অঙ্গিঙ্গী, যর্র্াণমলর্ বা লর্ৎকার দ্বারা 

যস্বচ্ছায় যকান পশুণক িয় যেখাইয়া বা অনয যকানিাণব জনসাধ্ারণের শাক্তত শতঙ্খলা বযাহত 

কণর, তণব যস েুইশত িাকা পে চন্ত অথ চ েণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৮১। শাজস্ত র্ট্ঙ্গর উস্কানী মেওয়ার উট্দ্দট্শয েবূ্বূ্যব্হাট্রর শাজস্তঃ 

যকহ েলে শাক্তত িণঙ্গর উস্কানী যেওয়ার উণেণশয, বা োহাণত শাক্তত  টিণত পাণর তজ্জনয যকান 

রাতায় বা সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন যকানরুপ হুমলক যেয় বা গাললগালাজ পূ্ে চ বা অপমানজনক 

কথা বযবহার কণর, তণব যস েুইশত িাকা পে চন্ত অথ চ েণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৮২। মকৌিুক, সঙ্গীি ব্া অনয মকান অনুষ্ঠান প্রেশটূ্নর শাজস্তঃ 

যকহ েলে পুললশ কলমশনার কতত চক প্রেীত যকান লবলধ্র লরুদ্ধার্ারে কলরয়া েলে যকান যকৌতুক, 

সঙ্গীত বা এমন অনয যকান অনুষ্ঠান প্রেশ চন কণর োহাণক জনতা আকত ষ্ট হইণত পাণর, অথবা 

েলে লবরাি আকাণর লবজ্ঞাপন েলব, মূলতচ বা প্রতীক যকান রাতায় বা সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন 

এমনিাণব স্থাপন কণর োহাণত োত্রীণের পথরুদ্ধ হইণত বা পাশ্ব চবতী এলাকার বালসরাগণের 

লবরুণদ্ধ লবরক্তি  টিণত পাণর তণব যস েুইশত িাকা পে চন্ত অথ চ েণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৮৩। রাস্তায় ব্া রাস্তার লনকট উৎপাি ইিযালে ঘটাইব্ার শাজস্তঃ 

েলে যকহ যকান রাতায় বা সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন বা উহার লনকণি বাহয, প্রণাব কলরয়া 

উৎপাত সতটষ্ট কণর অথবা তাহার যহ াজণত সাত বৎসণরর কম বয়স্ক যকান লশশুর দ্বারা অনুরুপ 

উৎপাত সতটষ্ট করায় বা থু থু অথবা যকান পলরতযি ক্তজলনসপত্র বা আবজচনালে লনণক্ষপ কণর 

োহাণত পথর্ারীণের লবরক্তি উৎপােন লহইণত পাণর, তণব যস বযক্তি েুইশত িাকা পে চন্ত অথ চ 

েণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৮৪। লর্িা করা ও অপ্রীলিকর ব্যালধ্ প্রেশনূ করার শাজস্তঃ 

েলে যকহ যকান রাতায় বা সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন লিক্ষা কণর, লিক্ষা র্ায়, অথবা কত পার উণদ্রক 

কলরয়া লিক্ষা গ্রহণের উণেণশয যকান  া, ক্ষত, কেলহক বযলধ্ বা লবকত লত অনাবতত রাণখ বা প্রেশ চন 

কণর তণব যস বযক্তি একমাস যময়াণের কারােণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৮৫। মগাসল ব্া কাপে কাচার েনয লনলেূি নট্হ এেন স্থাট্ন মগাসল করা ব্া কাপে 

কাচার শাজস্তঃ 



পুললশ কলমশনাণরর আণেশতক্রণম োহা তেুণেণশয লনলেচষ্ট কলরয়া রাখা হয় নাই, সাব চসাধ্ারণের 

বযবহাে চ যসরুপ কুয়া, পুকুর, েীল , যোবা, অথবা যর্ৌবাচ্চায় বা উহার পাণশ্ব চ েলে যকহ যগাসল 

কণর বা বশলে যধ্ৌত কণর তণব যস বযক্তি েইুশত িাকা পে চন্ত অণথ চ েণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৮৬। লব্জ্ঞলপ্ত লঙ্ঘন কলরয়া ধু্েপান ও থুথু মিলার শাজস্তঃ 

সরকার বা স্থানীয় কতত চপণক্ষর েখলিূি যকান োলাণন বা স্থাণন ঐ োলাণন বা স্থাণন িারপ্রাি 

যকান বযক্তির লাগাইয়া যেয়া যকান লবজ্ঞলি লনন কলরয়া যকহ ধ্ুমপান কলরণল বা থুথু য ললণল 

ঐ বযক্তি একশত িাকা পে চন্ত অথ চ েণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৮৭। ইচ্ছাকৃি অনলধ্কার প্রট্ব্ট্শর শাজস্তঃ 

যকহ েলে সরকাণরর মাললকানাধ্ীর বা সরকারী প্রণয়াজণন হতগত যকান বাসগতহ বা গতহপ্রাঙ্গে বা 

উহার সলহত সংেুি যকান িূলম বা অঙ্গন, োলান, াতলত তম্ভ বা কাঠাণমাণত অথবা যকান যনৌকা, 

যনৌোণন বা োনবাহণন ইচ্ছাকত তিাণব অনলধ্কার প্রণবশ কণর তকণব যস যকান ক্সলত কলরয়া 

থাকুক বা না থাকুক, একশত িাকা পে চন্ত অথ চ েণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৮৮। অলিকাট্ির লেথযা সংট্কি মেওয়া ব্া সংট্কি যন্ত্র লব্নি করার শাজস্তঃ 

যকহ েলে জ্ঞাতসাণর েমকল বালহনীণক বা উহার যকান অল সার বা কমীণক অলিকাণের লমথযা 

সংণকত যেয় বা যেওয়ায়, তাহা রাতায় অবলস্থত অলিসংণকত দ্বারা বা সংবাে পাঠাইয়া বা অনয 

যকানিণবই হউক, অথবা অনুরুপ লমথযা সংণকত োণনর উণেণশ ইচ্ছাকত ত িাণব রাতায় 

অবলস্থত অলি সংণকত েণন্ত্রর কাাঁর্ িাণঙ্গ বা উহা অনয যকানরুণপ লবনষ্ট কণর তণব যসই বযক্তি 

লতন মাস পে চন্ত কারােণে বা পাাঁর্শত িাকা অথ চ েণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৮৯। সূযসূ্ত ও সূট্যাূেট্য়র েট্ধ্যব্িী সেট্য় কাহাট্ক সট্েহেনক অব্স্থায় মেখা 

মগট্ল িাহার শাজস্তঃ 

কাহাণকও েলে সূে চাত ও সূণে চােণয়র মধ্যবতী সময় লনম্নরুপ অবতায় পাওয়া োয়, 

(ক) সণন্তাষজনক ককল য়ৎ বযতীত লবপজ্জনক েন্ত্রপালতণত সজ্জজ্জত, অথবা 

(খ) সণন্তাষজনক ককল য়ৎ বযতীত যকান মুখ আবতত অথবা অনযিাণব েদ্মণবশ পলরলহত অথবা, 

(গ) সণন্তাষজনক ককল য়ৎ বযতীত যকান বাসগতহ বা অনয যকান োলাণন অথবা যকান যনৌোণন 

বা যনৌকায় অথবা যকান োনবাহণন উপলস্থত, অথবা 

( ) সণন্তাষজনক ককল য়ৎ বযতীত যকান রাতায়, আলঙ্গনায় বা অনয যকান স্থাণন শালয়ত বা 

য ারাণ রায় রত, অথবা 



(ে) সণন্তাষজনক ককল য়ৎ বযতীত বলপূব চক গতণহ প্রণবণশর যকান অশপালতসহ, তণব যসই 

বযক্তি এক বৎসর পে চন্ত যময়াণের কারােণে অথবা েুই হাজার িাকা পে চন্ত অথ চ েণে অথবা 

উিয় প্রকার েণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৯০। লব্না িেিায় অস্ত্র ব্হট্নর শাজস্তঃ 

পুললশ অল সার বা যকান প্রলতরক্ষা বালহনীর সেসয বা বাংলাণেশ রাইণ ল বালহনীর সেসয এবং 

অনুরুপ পণে কাে চরত বযক্তি লিন্ন অপর যকহ েলে আইনসঙ্গতিাণব প্রাি ক্ষমতা বযতীত 

তরবারী, আণিয়াশ বা আক্রমে করার অনয যকান অশ বা যকান লবণফারক বা ক্ষার জাতীয় 

পোণথ চ সজ্জজ্জত হইয়া যকান রাতায় বা সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন অবস্থান কণর তণব যে যকান 

পুললশ অল সার তাহাণক লনরত কলরণত পালরণব এবং যসই অশ বা পোথ চ আিক কলরণত 

পালরণব, যসই বযক্তি পুললশ কলমশনার কতত চক আণরালপত অনূধ্ চ এক হাজার িাকা জলরমানা এক 

মাণসর মণধ্য পলরণশাধ্ কলরয়া উহা খালাস না কলরণে উহা সরকাণর বাণজয়াি হইণব। 

 

ধ্ারা ৯১। সট্ন্তাষেনক লহসাব্ লেট্ি অপারগ, এেন সম্পলত্ত থাকার শাজস্তঃ 

েলে কাহারও েখণল এমন লকেু থাণক বা যকহ এমন লকেু যকানিাণব হতান্তর কণর অথবা লবক্রয় 

কলরণত বা বন্ধক লেণত র্ায় োহা যর্ারাই বা প্রতারোর মাধ্যণম অক্তজচত বললয়া মণন করার কারে 

লেযমান, যসই বযক্তি েলে তাহার উি সম্পলত্ত সম্পণকত  লহসারব লেণত বযথ চ হয় তণব যস এক বৎসর 

পে চন্ত যময়াণের কারােে অথবা েুই হাজার িাকা পে চন্ত অথ চ েে অথবা উিয় প্রকার েণে 

েেেীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৯২। হাসপািাল ইিযালের অর্যন্তট্রর োেকদ্রব্যলের লওয়ার শাজস্তঃ 

েলে যকহ যকউ যকাণনা সরকালর হাসপাতাল বা কারাগাণরর িারপ্রাি বযক্তির অনুমলত বযতীত 

যকান সুরাসার লবলশষ্ট বা উণত্তজনক মােকদ্রবয অথবা মত্ততা সতটষ্টকারী ওষধ্ বা সংলমণে উি 

হাসপাতাল বা কারাগাণরর অিযন্তণর অথবা যকান শতংখলাবদ্ধ বালহনীর েখলিুি যকান বযারাণক 

বা োলাণনর অিযন্তণর অথবা যকান লশক্ষা প্রলতষ্ঠান অিযন্তণর লইয়া োয় বা যর্ষ্টা কণর তণব যসই 

বযক্তি লতন মাস পে চন্ত যময়াণের কারােে অথবা পা াঁর্শত িাকা পে চন্ত অথ চেণে অথবা উিয় 

েণে েক্তেত হইণব। এবং যসই সুরা জাতীয় মােকদ্রবয ঔষধ্ সংলমণে সরকাণরর বাণজয়াি 

হইণব। 

 

ধ্ারা ৯৩। ব্ন্ধকোর কিৃকূ মচারাই োল সম্পট্ক ূপুললশট্ক সংব্াে না মেওয়ার শাজস্তঃ 

যকান বন্ধকী বযবসায়ী  পুরাতন ক্তজলনণসর বযবসায়ী বা ধ্াতু লনলম চত ক্তজলনণসর কালরগর পুললণশর 

লনকি হইণত যকান সম্পলত্তর রু্লর হওয়ার বা প্রতারোমূলকিাণব অপসালরত হওয়ার সংবাে 

পাওয়ার পর পুললণশর যেওয়া লববরণের শলহত সামঞ্জসয পূে চ যকান সম্পলত্ত প্রাি হয়  অথবা 



বন্ধক লবক্রয় লবলনময় বা রেবেণলর জনয তাহাণক যেয়ার প্রতাব করা হয় এবং যসই বযক্তি েলে 

অকারে লবলর না কলরয়া লনকিবতী থানায় সংবাে লেণত বযথ চ হয় এবং যে বযক্তির লনকি হইণত 

যস উহা পাইয়াণে বা যে বযক্তি উহা যেওয়ার প্রতাব কলরয়াণে তাহার নাম ও টঠকানা লেণত বযথ চ 

হয়  তণব যস েুইশত িাকা পে চন্ত অথ চেণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৯৪। উপট্রাক্ত সম্পলত্ত গলাইয়া মিলা ইিযালের শাজস্তঃ 

৯৩ ধ্ারায় উণখলখত রূপ সংবাে পাওয়ার পর যকহ েলে পবু চাহ্ন পুললণশর অনুমলত না লইয়া 

উিরুপ যকান সম্পলত্তর রেবেল কণর গলায় য ণল লবকত ত কণর বা সরাইয়া য ণল তণব যস 

বযক্তি েয় মাস পে চন্ত যময়াণের কারােণে অথবা এক হাজার িাকা পে চন্ত অথ চেে অথবা উিয় 

প্রকার েণে েক্তেত হইণব। 

 

ধ্ারা ৯৫। রাস্তায় েুয়াট্খলার শাজস্তঃ 

যকউ েলে জয়ুা যখণল বা বাজী ধ্রার উণেণশয ও যকান রাতায় বা সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন 

অনযানযণের সলহত সমাণবশ হয় অথবা অনুরূপ যকাণনা সমাণবণশ যোগোন কণর তণব যস বযক্তি 

একশত িাকা পে চন্ত অথ চেণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৯৬। সাধ্ারট্ণর প্রট্োোগাট্র উচৃ্ছংখল আচরণ কলরট্ি মেওয়ার শাজস্তঃ 

সাধ্ারণনর যকান প্রণমাোগার বা যিাজনালণয়র মাললক হইয়া যকহ েলে জ্ঞাতসাণর যসখাণন 

মাতলামী বা অনয যকান প্রকার উৎশতংখল আর্রে বা যকান প্রকার জয়ুাণখলা র্ললণত যেয়, তণব 

যস বযক্তি েুইশত িাকা পে চন্ত অথ চ েণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৯৭। প্রট্ব্শ টটলকট মব্লশ েূট্লয লব্ক্রয় এর শাজস্তঃ 

 েলে যকহ প্রণবণশর টিলকি নযােয মূণলযর অলধ্ক মূণলয লবক্রয় কণর অথবা অনযণক তাহা যকনার 

জনয প্রতাব কণর তণব যস বযক্তি লতন মাস কারােে অথবা পা াঁর্শত িাকা জলরমানা অথবা উিয় 

েণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৯৮। গব্ালে পশু রাস্তায় লব্িরণ করট্ি মেওয়া সম্পলত্তট্ি অনলধ্কার প্রট্ব্শ 

কলরট্ি মেওযার শাজস্তঃ 

যকহ েলে যকান গবালেপশু োহা তাহার লনজ সম্পলত্ত বা তাহার তোবধ্াণন আণে, রাতায় লবর্রে 

করণত যকান সম্পলত্তণত অলধ্কার প্রণবশ করণত যেয় তণব যস বযক্তি লতন মাস পে চন্ত যময়াণের 

কারােে অথবা পা াঁর্মত িাকা পে চন্ত অথ চেণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ৯৯। লব্জ্ঞাপন লাগাইয়া ব্া অনযর্াট্ব্ োলান লব্কৃি করা ইিযালে শাজস্তঃ 



যকহ েলে যকান োলান, প্রার্ীর, গাে, যবড়া, খুটি বা অনয যকান েেয়মান বস্তুণত উহার মাললক বা 

েখলকারীর অনুমলত বযতীত যকান খলড়মাটি, কালল, োপ বা অনয যকান প্রকাণর যকান প্রর্ারপত্র, 

লবজ্ঞলি বা কাগজ লাগায়, তণব যস বযক্তি েুইশত িাকা পে চন্ত অথ চ েণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ১০০। আগুন জ্বালা, ব্েটু্কর গুলী করা ব্া আিসব্ােী লনট্িট্পর শাজস্তঃ 

যকহ েলে পুললশ কলমশনার কতত চক লবলিন্ন সমণয় মঞ্জরুীকত ত সময় ও স্থান লিন্ন যকান রাতায় 

বা সাধ্ারণের বযবহাে চ স্থাণন খড় বা অনয যকান বস্তুণত আগুন লাগায় বা উহা পুলড়ণয় য ণল  

অথবা বহ্নত ৎসর প্রজ্বললত কণর অথবা উণেশযলবহীন িাণব আণিয়াশ বা এয়ারগাণনর গুলী 

লনণক্ষপ কণর  তণব যস বযক্তি একশত িাকা পে চন্ত অথ চ েণে েেনীয় হইণব। 

 

ধ্ারা ১০১। অপরাট্ধ্র সহয়িাঃ 

যকান বযক্তি েলে অত্র অধ্যাণেশ অনুসাণর েেনীয় যকান অপরাধ্ সংগঠণন সহায়তা কণর, তণব 

যস বযক্তি যসই অপরাধ্ কলরয়াণে বললয়া লবণবলর্ত হইণব। 

 

ধ্ারা ১০২। ব্যব্সা প্রলিষ্ঠান কিৃকূ সংগটঠি অপরাধ্ঃ 

অত্র অধ্যাণেশ অনসুাণর েেনীয় অপরাধ্ েলে যকান অংশীোরী বযবসা প্রলতষ্ঠান বা যকাম্পানী 

অথবা অনয যকান লবলধ্বন্ধ প্রলতষ্টান কতত চক সেগটঠত হয় তণব উি প্রলতষ্ঠাণনর প্রণতযক 

অংশীোর, লেণরক্টর, মযাণনজার, যসণক্রিারী বা প্রলতষ্ঠাণনর অনয যকান কম চকতচা বা প্রলতলনলধ্ 

উি অপরাণধ্ অপরাধ্ী বললয়া লবণবলর্ত হইণব। েলে না প্রমাে কণর যে, অপরাধ্টি তাহার 

অজ্ঞাতসাণর সংগটঠত হইয়াণে, অথবা অপরধ্ সংগঠন যরাধ্ করার জনয যস েথালবহীত 

সব চপ্রকার যর্ষ্টা কলরয়ালেল। 

 

ধ্ারা ১০৩। অপরাধ্ আেট্ল লওয়াঃ 

যকান পুললশ অল সাণরর লললখত নাললশ বযতীত যকান আোলত অত্র অধ্যাণেশ অনুসাণর 

েেনীয় যকান অপরাধ্ ২ নং উপ-ধ্ারার অপরাধ্ বযলতণরণক আমণল লইণবন না। হয় যকািচ 

লনণজর উণেযাণগ অথবা অনয যকান বযাক্তির অলিণোণগর দ্বারা অথবা পুললশ অল সাণরর লললখত 

আণেশ বণল ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৪ অথবা ৫৫ ধ্ারায় বলে চত অপরাধ্- গুলল আমণল লইণত 

পালরণবন। 

 

ধ্ারা ১০৪। লব্না পট্রায়ানায় মেিিাট্রর িেিাঃ 

যকান পুললশ অল সাণরর উপলস্থলতণত বা তাহার েতটষ্ট যগার্ণর যকহ অত্র অধ্যাণেশ বা বতচমাণন 

বলবৎ অপর যকান অপরাধ্ কলরণল পুললশ অল সার তাহাণক লবনা পণরায়ানায় যগ্র তার 

কলরণত পালরণব। 



 

বযাখযাঃ অনয যকান আইন বণল যকান পুললশ অল সার কতত চক কাহাণকও যগ্র তাণরর ক্ষমতা 

অলপ চত হইয়া থালকণল অত্র ধ্ারা অনুসাণর তাহা সীলমত বললয়া লবণবলর্ত হইণব না। 

 

ধ্ারা ১০৫। কলিপয় লনলেূি মোকাদ্দোর লনস্পলত্তঃ 

(১) যকান আোলত ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৩, ৬৬, ৭১, ৭২, ৭৪, ৭৬, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৫, ৮৬, ৮৭, 

৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৯ অথবা ১০০ ধ্ারা অনুসাণর েেনীয় যকান অপরাধ্ আমণল লইণল আসামীর 

উপর জালরর জনয প্রেত্ত সমণন উণখখ কলরণত পালরণবন যে, অলিণোগ সম্পণকচ গুনালনর পূণব চ 

যকান লনধ্ চালরত তালরণখর মণধ্য আসামী যরক্তজলে লর্টঠ দ্বারা তাহার অপরাধ্ স্বীকার কলরণত 

পালরণব এবং উি অপরাণধ্র জনয লনলেচষ্ট জলরমানার মণধ্য আোলত কতত চক লনলেচষ্ট অংণকর 

িাকা োহা লনলেচষ্ট পলরমাে জলরমানার এক র্তুথ চাংণশর অলধ্ক হইণব না, আোলণত পাঠাইণত 

পালরণবন। 

 

(২) যে যক্ষণত্র আসামী অনুরুপিাণব অপরাধ্ স্বীকার কলরণব এবং লনলেচষ্ট অংণকর িাকা 

আোরণত পাঠাইণব, যস যক্ষণত্র তাহার লবরুণদ্ধ যসই অপরাণধ্র েরুন আনীত যমাকেমার 

কাে চক্রম আর র্ালান হইণব ন। 

 

ধ্ারা ১০৬। কলিপয় মিট্ে পুললশ অলিসার কিৃকূ েি আট্রাট্পর িেিাঃ 

(১) পুললশ কলমশনার কতত চক সাধ্ারে লবজ্ঞলি দ্বারা লনলেচষ্ট পে মে চাো অণপক্ষা লনম্নতর পেমে চাো 

সম্পন্ন নণহ এমন যকান পুললশ অল সার েলে যেলখণত পায় যে, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০ ধ্ারা 

অনুসাণর েেনীয় যকান অপরাধ্ সং টিত হইয়াণে তণব যসই পুললশ অল সার লনম্নলললখত লবষয় 

উণখখ কলরয়া লনধ্ চালরত  রণম একটি যনাটিশ অপরাধ্ীণক অথবা েলে অপরাধ্ীণক না পাওয়া 

োয় তণব অপরাধ্ সংলিষ্ট োনবাহণনর গাণয় সা াঁটিয়া লেণত পালরণব- 

(ক) উি বযক্তি কতত চক সংগটঠত অপরাধ্; 

(খ) েে স্বরুপ যে িাকা তাহার লেণত হইণব, যমাির গাড়ী হইণল অনুধ্ চ পঞ্চশ িাকা এবং অনয 

যকান যক্ষণত্র অনুধ্ চ েশ িাকা 

(গ) যে তালরণখ মযাক্তজণেণির লনকি হাক্তজরা হইয়া েণের িাকা লেণত হইণব। 

(২) উি বযক্তি েলে লনধ্ চালরত তালরণখ মযাক্তজণেণির লনকি হাক্তজরা হইয়া েে পলরণশাধ্ কণর, 

তণব তাহার অপরাণধ্র জনয তাহার  লবরুণদ্ধ আনীত যমাকেমার কাে চকম র্ালান হইণব না। 

(৩) উি বযক্তি েলে লনলেচষ্ট তালরণখ মযাক্তজণেণির লনকি হাক্তজরা হইণত এবং তে পলরণশাধ্ 

কলরণত বযথ চ হয় এবং এই বযথ চতার জনয মযাক্তজণেণির লনকি সণন্তাষজনক যকান কারে না 

েশ চায়, তণব উি েে মযাক্তজণেণির কতত চক আণরালপত জলরমানা বললয়া লবণবলর্ত হইণব এবং 



অধ্যাণেশ অনসুাণর মযাক্তজণেণির কতত চক আণরাক্তজত জলরমানা যে পদ্ধলতণত আোয় করা হয়, 

উহাও যসই পদ্ধলতণত আোয় করা হইণব। 

(৪) উি ব্রক্তি েলে লনধ্ চালরত তালরণখ মযাক্তজণেণির লনকি হাক্তজরা হইয়া যনাটিণশ উণখলখত 

অপরাণধ্র কথা অস্বীকার কণর তণব মযাক্তজণেি পুললশ অল সার কতত চক যপ্রলরত যনাটিশ যসই 

পুললশ অল সাণরর লললখত লরণপািচ বললয়া গেয কলরয়া যনাটিণশ উণখলখত অপরাধ্ আমণল 

লইণবন এবং অত্র অধ্যাণেরণশর অনযানয লবধ্ান অনুসাণর যমাকেমার লবর্ার কলরণত অগ্রসর 

হইণবন। লবর্াণর অলিেুি বযক্তির উপণরই একথা প্রমাে করার োলয়ত্ব বলতচণব যে, যস উি 

অপরাধ্ কণর নাই। 

(৫) অত্র অধ্যাণেশ বা বতচমাণন বলবৎ অনয যকান অরেযাণেশ োহাই থাকুক না যকন অত্র ধ্ারার 

লবধ্ানই কাে চকরী হইণব। 

 

ধ্ারা ১০৭। অনযানয আইন অনুসাট্র অপরাট্ধ্র েরুণ মিৌেোরীট্ি মসাপেূ করা 

ব্যাহি হইট্ব্ নাঃ 

অত্র অধ্যাণেণশর যকান লবধ্ান দ্বারা অত্র অধ্যাণেশ অনুসাণর েেনীয় যকান অপরাণধ্র েরুন 

যকান বযক্তিণক অনয যকান আইন অনসুাণর য ৌজোরীণত যসাপেচ করা ও েেোন করা বালরত 

বললয়া লবণবলর্ত হইণব না, অথবা অনয যকান আইণন েেনীয় যকান অপরাণধ্র েরুন অত্র 

অধ্যাণেশ অনসুাণর য ৌজোরীণত যসাপেচ করা ও েে োন করা বালরত বললয়া লবণবলর্ত হইণব 

না। 

 

 তণব শতচ এই যে, অনুরুপ ধ্রণনর সকল যমাকেমা কাে চলবলধ্র ৪০ ধ্ারা লবধ্ান সাণপক্ষ 

হইণব। 

 

 

অিে অধ্যায় 

লব্লব্ধ্ 

 

ধ্ারা ১০৮। িরট্ের ক্রটট ব্া পদ্ধলির অলনয়ট্ের েরুন লব্লধ্ আট্েশ ইিযালে অসদ্ধ 

হইট্ব্ নাঃ 

 রণমর ক্রটি অথবা পদ্ধলতর অলনয়ণমর েরুন অত্র অধ্যাণেণশর যকান লবধ্ান বা তেনুসাণর  

প্রেীত যকান লবলধ্ লনয়ম অনুসাণর কত ত, প্রেীত বা প্রর্ালরত যকান লবলধ্, আণেশ, লনণেচশ, তেন্ত বা 

লবজ্ঞলি বা তেনুসাণর  কত ত যকান কাে চ যব-আইনী  বালতল  অলসদ্ধ  বা অকাে চকর বললয়া 

লবণবলর্ত হইণব না।  

 



ধ্ারা ১০৯। অব্যাহলিঃ 

অত্র অধ্যাণেণশর বা বতচমাণন বলবৎ অনয যকান আইণনর যকান লবধ্ান বা তেনুসাণর প্রেীত বা 

প্রেত্ত যকান লনয়ম  লবলধ্  আণেশ বা লনণেচশ যমাতাণবক যকান পুললশ অল সারণক আণরালপত 

যকান কতচবয বা অলপ চত যকান ক্ষমতা বা তদ্রপু ইচ্ছাকত ত যকান কাণে চর েরুন যসই পুললশ 

অল সার যকান েে যিাগ কলরণত বা ক্ষলতগ্রত হইণত বাধ্য হইণব না। 

 

ধ্ারা ১১০। আইন সঙ্গি কাযাূরলীর কাযকূ্রট্ের পলরসীোঃ 

যেণশ প্রর্ললত অনয যকান আইণন োহাই থাকুক না যকন, এই অধ্যাণেণশর যকান লবধ্ান 

অনুোয়ী অথবা তেনুসাণর প্রেীত যকান লবলধ্ লনয়ম অথবা আণেশ অনুোয়ী যকান লকেু কলরবার 

জনয অথবা কলরবার উণেণশয লকেু কলরবার জনয পুললশ অল সাণরর লবরুণদ্ধ আনীত যকান 

আইন সঙ্গত কাে চ সং টিত হওয়ার পর হইণত ৬ মাণসর মণধ্য অবশযই আরম্ভ হইণত হইণব এবং 

এই কাে চকরী বযবস্থা আরম্ভ হওয়ার কমপণক্ষ ১ মাস পূণব চ সংলিষ্ট পুললশ অল সার অথবা তাহার 

ঊর্ধ্ চতন পুললশ অল সারযক ও কাে চকরী বযবস্থার বা উহার কারে সরণন্ধ লললখত যনাটিশ লেণত 

হণব হইণব। 

 

 

ধ্ারা ১১১। েনসাধ্ারট্ণর উট্দ্দট্শয লব্জ্ঞলপ্ত লকরুট্প প্রচার কলরট্ি হইট্ব্ঃ 

অত্র অধ্যাযেণশর যকান লবধ্ান অনুসাণর জনসাধ্ারণের উণেণশয যকান লবজ্ঞলি যেওয়া 

প্রযয়াজন হইণল লললখত এবং পুললশ কলমশনার কতত চক স্বাক্ষলরত হইণব এবং উহা যে এলাকায় 

সলহত সংলিষ্ট তথাকার গুরুত্বপূে চ প্রকাশয স্থাণন অনুলললপ সাটিয়া লেয়া অথবা শহরত যোণগ 

য াষো কলরয়া অথবা স্থানীয় সংবােপণত্র লবজ্ঞাপন যেয়া পুললশ কলমশনার যেমন উপেিু 

লবণবর্না কণরন, যসইরূপ প্রর্ার কলরণত হইণব, অথবা উি উপায় সমূণহর মণধ্য েুই বা 

তণতালধ্ক উপাযয়  লতলন উপেিু মণন কলরণল অনয যকান উপাণয় প্রর্ার কলরণত পালরণবন। 

 

ধ্ারা ১১২। সীল ব্া স্বাির মেওয়াঃ 

পত্র অধ্যাণেশ বা তেনুসাণর প্রেীত যকান লনয়ম বা লবলধ্ অনুসাণর োহা যেওয়া হইণব এমন 

প্রণতযকটি লাইণসন্স, অনুমলতপত্র, লবজ্ঞলি অথবা পণরায়ানা বযতীত অনয যকান েললল েলে 

পুললশ কলমশনাণরর স্বাক্ষর থাকা অবশযক হয়  তণব যসই েললণল স্বাক্ষযরর অলবকল সীল যেওয়া 

হইযল তাহা েথােথরূণপ স্বাক্ষলরত বললয়া লবণবলর্ত হইণব। 

 

ধ্ারা ১১৩। সরকার কিৃকূ মকান স্থান েহানগরী এলাকার অন্তরু্কূ্ত ব্া ব্লহরু্িূ করার 

িেিাঃ 



সরকারী যগণজি লবজ্ঞলি প্রর্াণরর মাধ্যণম সরকার মহানগরী এলাকার সলন্নলহত যকান স্থান 

মহানগরীর সীমানার অন্তিূচি কলরণত অথবা মহানগর এলাকার অন্তিুচি যকান স্থান উহার 

সীমানা বলহ চিূত লেণত পারণবন। 

 

ধ্ারা ১১৪। লনয়োব্লী প্রণয়ট্নর িেিাঃ 

সরকালর যগণজি লবজ্ঞলি প্রর্াণরর মাধ্যণম সরকার অত্র অধ্যাণেণশর উণেশযাবলী বাতবালয়ত 

করার জনয লনয়মাবলী প্রেয়ন কলরণত পালরণবন। 

 

ধ্ারা ১১৫। কলিপয় আইট্নর সংট্শাধ্নঃ 

৩ নরর ত লসণলর ৩ নরর ে ায় বলে চত আইনসমহূ উি ত লসণলর ৪ নরর ে ানুসাণর 

সংণশালধ্ত হইণব। 

 

 

 

 

 

 


