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অপরাধী লিবচার ব্যাবস্থা
১৪.১ যে� যে�োনও যে
ৌজদোরি� রি�চো� �্য�স্থো� মলূ রি�রি� হ'ল �ূরিম� আইন, রি�শে�ষত এ�টি 
গণতোরি%� সমোশেজ। গণতোরি%� সমোশেজ আইন রি��ত( শেন� খু� প্ররি,য়োটি তোশেদ� রিন�(োরিচত 
প্ররিতরিনরি.শেদ� সম্মরিত� মো.্যশেম আইনটি� জন্য জনগশেণ� অনুশেমোদশেন� এ�টি �্য�স্থো 
রিনরি1ত �শে�। আমোশেদ� যেদশে� পুশে�ো যে
ৌজদোরি� রি�চো� �্য�স্থো তোই ইউরিনয়ন সংসদ এ�ং 
�োজ্য আইনস�োয় আইন পোশেস� আ�শেত(  ঘুশে� যে�ড়োয়। রিসশে7শেম� স্থোরিয়ত্ব এ�ং 
রি�শ্বোসশে�োগ্যতো প্রথমত সমশেয় সমশেয় সমশেয় গহৃীত রি�রি�ন্ন আইশেন� সহজোত �রি> �ো 
দ�ু(লতো� উপ� রিন�( � ��শে�। আইনস�ো, সংস্থোগুরিলশেত আইন তৈতরি�� পশে�, স��ো� �তৃ( � 
এ উশেAশে�্য রিন.(োরি�ত রি�রি�ন্ন এশেজরিB তোশেদ� আইন প্রশেয়োগ �শে�। �োজ্যটিশেত প্রোথরিম� 
আইন প্রশেয়োগ�ো�ী সংস্থো রিহসোশে� পরুিল� এই প�(োশেয় আশেস। পুরিল�ী �লপূ�(� আইন 
প্রশেয়োশেগ� লঙ্ঘশেন� ঘটনো� সোশেথ সোশেথ তো� �থো�থ যেনোটি� গ্রহণ এ�ং অপ�ো.ী� পরি�চয় 
সহ এ� সং�>ু তথ্যোরিদ রিন.(ো�শেণ� প্রোথরিম� অনু�ীলন। এ�পশে� রি�ষয়টি রি�চো� রি��োশেগ� 
সোমশেন রি�চোশে�� রিদশে� �োয় যে�খোশেন প্ররিসরি�উটিং এশেজরিB �তৃ( � উপস্থোপ� সংস্থো অ�(  
দ্বো�ো উপস্থোরিপত সত্যতোগুরিল প্রমোরিণত হয় এ�ং অরি��ু> �্যরি> মোমলো� পশেG তো� পশেG 
উপস্থোপন ও ত�(  ��ো� পূণ( সুশে�োগ পোয়। অরি��>ু �্যরি>� রি�চোশে�� 
লো
ল �রিদ যেদোষী 
সো�্যস্ত হয়, তশে� তোশে� রিনরিদ( ষ্ট সমশেয়� জন্য যেহ
োজশেত �োখো� মো.্যশেম �ো �োষ্ট্রীয় 
যেদোষ�ত( োশে� এ�ং / �ো Gরিতপূ�ণ রিহসোশে� জরি�মোনো রিহসোশে� রি�ছু পরি�মোণ অথ( প্রদোন �শে� 
তোশে� �োরিস্ত যে�োগ ��শেত হশে� অপ�োশে.� রি��ো�। এমনরি� যেদোষী সো�্যস্ত �্যরি>শে� �ো�োদণ্ড 
হশেত হশেয়শেছ এমন যেGশেOও, রিনরিদ( ষ্ট পরি�রিস্থরিতশেত তোশে� এ জোতীয় �ো�ীরি�� যেহ
োজত যেথশে� 
অ�্যোহরিত প্রদোন এ�ং তো� সংস্কো� ও সমোশেজ রি
শে� আসো সহজত� ��ো� সহজল�্য 
অ�লম্বনমূল� সংশে�ো.ন�ো�ী সংস্থোগুরিল তোশে� রি�শে�ষ প�(শে�Gশেণ �োখো� আইনী রি�.োন 
�শেয়শেছ। যে
ৌজদোরি� রি�চো� �্য�স্থো অপ�োশে.� ঘটনো যেথশে� পুশে�ো পরি�রিস্থরিত জশুেড় থোশে�, 
যে�মন আইন দ্বো�ো দণ্ডনীয় যে� যে�োনও রি�চGণ আচ�ণ, প্রশেয়োগ�ো�ী সংস্থো� তদশেR� তদR, 
প্ররিসরি�উটিং আইনজী�ী এ�ং প্ররিত�Gো আইনজী�ী সহোয়তোয় আদোলশেত রি�চোরি�� �োয়, 
অপ�ো.ী �্যরি>শে� দ্রুত স্বো�োরি�� আচ�শেণ রি
রি�শেয় আনো এ�ং অ�শে�শেষ �ো�োগোশে�� 
প্র�োসন অপ�ো.ীশে� পনু�োয় সোমোরিজ�ী��শেণ� চূড়োR অ�শেজশেU� সোশেথ তো� অপ�ো. 
পনু�ো�ৃরি� ��ো যেথশে� রি��ত �োখো� সুরি�.োশেথ( সংশে�ো.নমূল� পরি�শেষ�োগুরিল� �ো�( 
সম্পোদন। পুরিল�, প্ররিসরি�উট�, অ্যোডশে�োশে�ট, রি�চো��, সংশে�ো.নমূল� পরি�শেষ�ো এ�ং 
যেজলগুরিলশেত �মX�ো এই �্য�স্থো� রি�রি�ন্ন স্বত% সংগঠিত উইংস গঠন �শে�। রিসশে7শেম� 
চূড়োR উশেA�্য হ'ল সমোশেজ �োরিR ও �ৃঙ্খলো �Gো ��ো। রিসশে7শেম� সো
ল্য, সুত�োং, এই 



উশেA�্যটি সু�রিGত ��ো� জন্য সমস্ত পGশে� এ�রিOত �শে� এ�ং তোশেদ� সমরি\ত 
�ো�(�োরি�তো দ্বো�ো রিসশে7শেম� উশেA�্যগুরিল সম্পশে�(  সঠি� যে�োঝো� উপ� রিন�( � 
�শে�। অপ�ো. প্ররিতশে�ো. ও রিনয়%ণ এ�ং জন�ৃঙ্খলো �Gণোশে�Gশেণ� জন্য রি�শে�ষ �ূরিম�ো 
সহ পরুিলশে�� �ূরিম�ো, �ত( �্য, Gমতো এ�ং দোরিয়ত্বগুরিল প�ম পরি�সশে� রি�রি^ন্ন�োশে� অস্বী�ো�
��ো �োয় নো, তশে� অপ�ো.ী� সো
শেল্য� জন্য সোমরিগ্র� প্রশেয়োজনীয়তো� সোশেথ সরি_ত হশেত 
হশে� সোমরিগ্র� ন্যোয়রি�চো� �্য�স্থো। আম�ো আRঃ সম্পশে�( � 
শেল প্র�োরিহত পুরিল� �ূরিম�ো� 
সীমো�দ্ধতোগুরিল উ�শে�ো�� অনুশে^শেদ প�ীGো ��ো� প্রস্তো� রিদই।
ফ�ৌজদালির আইন
১৪.২ আমোশেদ� যেদশে�� যেমৌরিল� যে
ৌজদোরি� আইনটি �ো�তীয় দণ্ডরি�রি., যে
ৌজদোরি� 
�ো�(রি�রি. এ�ং প্রমোণ আইন দ্বো�ো গঠিত, এগুরিল সমস্তই মূলত nine নরি�ং� �তোব্দী� 
যে�ষরিদশে� রিdটি� �োসশেন� অ.ীশেন �ল্পনো ��ো হশেয়রিছল এ�ং মূলত তোশেদ� মূল অGশে� 
অGত �শেয়শেছ তো�প� যেথশে� 
ম(। ১৯ 3 ৩ সোশেল� যে
ৌজদোরি� �ো�(রি�রি.� সংশে�োরি.ত 
যে�োডটি যে�োশেড� পূ�(�তX সংস্ক�ণটি মূলত পুনরুত্পোদন �শে�। �রিদও �ো�তীয় দণ্ডরি�রি. 
রি�রি�ন্ন .�শেণ� রি�চ্যু ্যরিতমূল� আচ�শেণ� এ� রি�স্ময়�� সংজ্ঞো যেদয়, যে
ৌজদোরি� �ো�(রি�রি. 
তোশেদ� যেমো�োশে�লো� জন্য পরুিলরি�� দোয়�দ্ধতো সীমো�দ্ধ �শে�। যেপনোল যে�োড আ�শে�� 
অ.ীশেন অপ�ো.গুরিল দটুি রি��োশেগ রি��>: জ্ঞোনীয় এ�ং অজ্ঞোতনীয়। সনো>শে�োগ্য অপ�োশে.,
ঘটনোস্থল পরি�দ�(ন �শে� সত্যতো সন্ধোশেন� মো.্যশেম অরি�শে�োশেগ� রি�ষশেয় তোত্Gরিণ� �্য�স্থো 
যেনওয়ো� পরুিলশে�� স�োসরি� দোরিয়ত্ব �শেয়শেছ, অপ�ো.ীশে� যেগ্রপ্তো� ��ো এ�ং আদোলশেত তো� 
রি�রুশেদ্ধ মোমলো ��ো। অ-জ্ঞোনশে�োগ্য অপ�োশে.� চোপটি সো.ো�ণত Gরিতগ্রস্থ পGগুরিল �তৃ( � 
আদোলশেত অনুস�ণ ��ো �োরি� রিছল। যে�োনও রিনরিদ( ষ্ট পরি�রিস্থরিতশেত প্রশেয়োজনশে�োশে. প্রশেয়োজশেন 
রি�শে�ষ�োশে� ম্যোরিজশে7রি�য়োল অনুমরিত প্রোরিপ্ত �্যতীত পরুিল� অজ্ঞোনীয় অপ�োশে. হস্তশেGপ 
��শেত পোশে� নো। অপ�ো.গুরিল জ্ঞোনীয় ও অজ্ঞোতসোশে�শে�োগ্য রিহসোশে� যেoরিণ�দ্ধ��শেণ, এটি 
মশেন হয় যে� যে�োশেড� �োঠোশেমো�ো�ী�ো সম্পরি�� দখল সম্পরি�( ত যে�োনও আইন লঙ্ঘশেন� 
এ�ং মোন�শেদশেহ� রি�রুশেদ্ধ অপ�ো. সম্পরি�( ত এ�টি Gুদ্র দষৃ্টি�রিr� �শেঠো� দষৃ্টি�রিr যেপোষণ
�শে�রিছল। উদোহ�ণস্বরূপ, এ�টি স্বল্প পরি�মোশেণ জরিড়ত এ�টি সো.ো�ণ চ্যু রি�ও পুরিল� 
সনো>��ণশে�োগ্য �শে� ত্যু শেলশেছ এ�ং আ,মণোত্ম� মোমলো-যেমো�Aমো চোলোশেনো� পশে� .ষ(ণ, 
হোমলো ইত্যোরিদ� সোদো অপ�ো.গুরিল রিনরিদ( ষ্ট পরি�রিস্থরিতশেত অজ্ঞোতসোশে� .�ো হয়। অপ�োশে.� 
যেoণী�দ্ধ��ণ এ�ং অরি�শে�োগগুরিল� প্ররিত পুরিলশে�� প্ররিতরি,য়ো সীমো�দ্ধতো, যে�মন রি�দ্যমোন 
আইনগুরিলশেত �রিণ(ত হশেয়শেছ, সো.ো�ণ যেলো�শেদ� যে�োঝো এ�ং প্রত্যো�ো যেমশেন চশেলন নো �ো�ো 
�খন তো�ো যে�োনও অপ�োশে.� রি��ো� হন �ো অন্যথোয় এ�টি সঙ্কট পরি�রিস্থরিত� রি��ো� হন , 
স্বো�োরি���োশে�ই পরুিলশে�� �োশেছ সোহোশে�্য� জন্য �োন। জনগশেণ� প্রো�ৃরিত� প্রত্যো�ো� 
রি�প�ীশেত আইন দ্বো�ো তোশেদ� রি,য়ো�লোপ সীমো�দ্ধ হশেল পুরিল� mis অশেন� �্যুল 
যে�োঝো�ুরিঝশেত পরি�ণত হয়। পুরিল�শেদ� সম্পশেদ� সম্ভো�নো� সোশেথ সোমঞ্জস্য যে�শেখ 
জনসো.ো�শেণ� প্রত্যো�ো যেমশেন চলশেত পরুিলশে�� প্ররিতরি,য়ো সGম ��ো� জন্য এগুরিল 
সংশে�ো.ন ��ো� জন্য �ো�(রিন�(োহী আইন এ�ং জরিড়ত রি�রি.গুরিল তোত্Gরিণ��োশে� খরিতশেয় 



যেদখো� দ��ো� �শেয়শেছ। �খন তো�ো যে�োনও অপ�োশে.� রি��ো� হয় �ো অন্যথোয় যে�োনও 
সঙ্কশেট� রি��ো� হয়, তখন স্বো�োরি���োশে�ই পরুিলশে�� �োশেছ সোহোশে�্য� জন্য �োন। জনগশেণ� 
প্রো�ৃরিত� প্রত্যো�ো� রি�প�ীশেত আইন দ্বো�ো তোশেদ� রি,য়ো�লোপ সীমো�দ্ধ হশেল পরুিল� mis 
অশেন� �্যুল যে�োঝো�ুরিঝশেত পরি�ণত হয়। পুরিল�শেদ� সম্পশেদ� সম্ভো�নো� সোশেথ সোমঞ্জস্য যে�শেখ
জনসো.ো�শেণ� প্রত্যো�ো যেমশেন চলশেত পরুিলশে�� প্ররিতরি,য়ো সGম ��ো� জন্য এগুরিল 
সংশে�ো.ন ��ো� জন্য �ো�(রিন�(োহী আইন এ�ং জরিড়ত রি�রি.গুরিল তোত্Gরিণ��োশে� খরিতশেয় 
যেদখো� দ��ো� �শেয়শেছ। �খন তো�ো যে�োনও অপ�োশে.� রি��ো� হয় �ো অন্যথোয় যে�োনও 
সঙ্কশেট� রি��ো� হয়, তখন স্বো�োরি���োশে�ই পরুিলশে�� �োশেছ সোহোশে�্য� জন্য �োন। জনগশেণ� 
প্রো�ৃরিত� প্রত্যো�ো� রি�প�ীশেত আইন দ্বো�ো তোশেদ� রি,য়ো�লোপ সীমো�দ্ধ হশেল পরুিল� mis 
অশেন� �্যুল যে�োঝো�ুরিঝশেত পরি�ণত হয়। পুরিল�শেদ� সম্পশেদ� সম্ভো�নো� সোশেথ সোমঞ্জস্য যে�শেখ
জনসো.ো�শেণ� প্রত্যো�ো যেমশেন চলশেত পরুিলশে�� প্ররিতরি,য়ো সGম ��ো� জন্য এগুরিল 
সংশে�ো.ন ��ো� জন্য �ো�(রিন�(োহী আইন এ�ং জরিড়ত রি�রি.গুরিল তোত্Gরিণ��োশে� খরিতশেয় 
যেদখো� দ��ো� �শেয়শেছ।
জোরিমন
14.3 জোরিমশেন এ�টি যেগ্র
তো� �্যরি>� মুরি>� জন্য যে
ৌজদোরি� �ো�(রি�রি. রি�.োন তোই ষড়�% 
�শে� 
া োসোশেনো হশেয়শেছ জোরিমন মরুি> সম্ভ� শু.ুমোO �রিদ যেগ্র
তো� �্যরি> sureties প্রণোলী দ্বো�ো
রি�ছু আরিথ(� �্যোরি�ং আশেছ হশে�।  1970 সোশেল গুজ�োট হোইশে�োশেট(� প্র.োন রি�চো�পরিত 
রিছশেলন রি�চো�পরিত রিপএন �গ�তী� স�োপরিতশেত্ব গুজ�োট স��ো� �তৃ( � আইনী সহোয়তো 
�রিমটি� প্ররিতশে�দশেন �লো হশেয়শেছ-
"......... জোরিমন �্য�স্থো �ো�ণ তৈ�ষম্য
দরি�দ্রশেদ� রি�রুশেদ্ধ যে�শেহত্যু  দরি�দ্র�ো তোশেদ� দোরি�শেদ্র্য� �ো�শেণ জোরিমন রিদশেত পো�শে� নো এ�ং 
.নী �্যরি>�ো অন্য�োশে� এ�ই�োশে� �স�োস ��শেত পো�শেল তোশেদ� স্বো.ীনতো সু�রিGত ��শেত 
সGম হশে� �ো�ণ তো�ো জোরিমন রিদশেত পোশে�। ম্যোরিজশেzট �তৃ( � রিন.(োরি�ত জোরিমশেন� পরি�মোণ 
যে�রি� নো হশেলও এই তৈ�ষম্য যেদখো যেদয়, যে
ৌজদোরি� মোমলোয় • আদোলশেত� সোমশেন �ো�ো আনো 
হয় তোশেদ� যে�রি���োশেগ� পশেG এতটোই দরি�দ্র যে� তোশেদ� সোমোন্যতম যেGশেOও জোরিমন রিদশেত 
অসুরি�.ো হশে� পরি�মোণ। জোরিমন �্য�স্থো� �ু
ল হ'ল হয় দরি�দ্র আসোমীশে� জোরিমন 
স���োশেহ� জন্য টোউটস এ�ং যেপ�োদো� জোরিমনশেত্ব রি
শে� যে�শেত হশে� অথ�ো প্রো�-রি�চোশে�� 
আটশে�� রি��ো� হশেত হশে�। "
1973 সোশেল যে
ৌজদো�ী �ো�(রি�রি.শেত সংশে�োরি.ত সংস্থোগুরিল এ যেGশেO অ�স্থোন পরি��ত( ন 
�শে�রিন। এখোশেন আ�ো� আইশেন� প্ররি,য়োগত প্রশেয়োজনীয়তো� �ো�শেণ পরুিল� এ�টি �শেঠো� 
এ�ং রিনপীড়ন�ো�ী এশেজরিB রিহসোশে� উপরিস্থত হয় �ো রিনরিদ( ষ্ট পরি�রিস্থরিতশেত যেগ্রপ্তো� হওয়ো� 
�ো�শেণ ঘশেট �োওয়ো দরি�দ্র যেলো�শেদ� সোশেথ আচ�শেণ অপ্রশেয়োজনীয় তীdতো যেদখোয়। আম�ো 
আইনটিশেত এমন যে�� �শেয়�টি তৈ�রি�শেষ্ট্য� উদোহ�ণ রিহসোশে� এটি উশে{খ ��রিছ �ো পুরিল�শে�
প্ররিত�ন্ধ� �শে� যেতোশেল এ�ং তোশেদ� �োজগুরিল �ো�(���োশে� �ো�(�� ��ো� জন্য এই 
পদ্ধরিতশেত �শেঠো��োশে� সো�রি|প�ন �শে�।



আইন
১৪.৪ �ছশে�� প� �ছ� সংসদ ও �োজ্য আইনস�োয় আইন-�ৃঙ্খলো �জোয় �শেয়শেছ। আম�ো 
যে� সমোজতোরি%� গণত%শে� রিনশেজ� জন্য রি��রি�ত �শে�রিছ, আমোশেদ� সংরি�.োশেন �রিণ(ত 
উশেA�্যগুরিল সু�রিGত ��ো� জন্য �্যরি>শেদ� আচ�ণ �ো �্য�সো রিনয়%ণ এ�ং রিনয়%ণ ��ো� 
,ম�.(মোন প্রশেয়োজনীয়তো খুাশেজ যেপশেয়শেছ।  রিতন দ�শে� সংসদ �তৃ( � প্রণীত আইন সংখ্যো 
�থো,শেম 292 ,597 এ�ং 2 672 রিছল। �োরি}ত উশেA�্যগুরিল সু�রিGত ��ো� উশেদ্বশেগ� মশে.্য 
রি�.োয়��ো দ্রুত গরিতশেত আইন প্রণয়ন �শে�ন এ�ং তত্Gণোত আ�ো �শে�ন যে� আইনগুরিল� 
�শেঠো� প্রশেয়োশেগ� 
শেল তো�ো �ো চোন তো সু�রিGত ��শে�। �োশেজ্য� �োশেছ উপলব্ধ রিপ্ররিময়ো� 
আইন প্রশেয়োগ�ো�ী সংস্থো রিহসোশে� পরুিল�শে� হঠোৎ �শে� ছরি�শেত আনো হয়
ঘণ্টোটি� আংটি দ্বো�ো এটি যে�মন রিছল এ�ং তোৎGরিণ��োশে� �ো�(�� ��ো� জন্য নত্যুন 
আইশেন� এ�টি �োরি�ল যেদওয়ো হশেয়শেছ। পূ�(�তX প�(োশেয় আইনী অনু�ীলনগুরিল� সোশেথ 
তোশেদ� সোশেথ যে�োনও অথ(�হ ইন্টো�অ্যো��ন যেনই। আইন প্রশেয়োশেগ� �োশেজ� দ্রুত �.(মোন 
পরি�মোণ পরি�চোলনো ��শেত পুরিল�শেদ� সংস্থোন সম্ভো�নো� রি�ষশেয় যে�োনও রিচRো-�ো�নো ��ো 
হয় নো। পরি�রিস্থরিত হ'ল সু�ৃঙ্খল�োশে� রি�ত�শেণ� জন্য এ�টি দG খোল �্য�স্থো এ�শে�োশেগ 
পরি��ল্পনো নো �শে� এ�ং এ�শে�োশেগ �হু সংখ্য� যেসচ �াো. এ�ং রি��োল জলো.ো� পরি��ল্পনো 
ও সম্পোদন ��ো� মশেতো। এই পরি�রিস্থরিতশেত আইন প্রশেয়োশেগ পুরিলশে�� জরিড়ত হওয়ো, তোই 
�শেথষ্ট চোপ এ�ং চোশেপ� রি�ষয়। এ জোতীয় পরি�রিস্থরিতশেত আইন প্রশেয়োশেগ� দোরিয়শেত্ব থো�ো 
পুরিল� �ূরিম�ো ও দোরিয়ত্বশে� সংজ্ঞোয়শেন� সময় আমোশেদ� এটি মশেন �োখশেত হশে�।
অপরাধ�ূ�ক লিবচাশেরর একশে&টশের�া� লি&শে(�
১৪.৫ আমোশেদ� যে
ৌজদোরি� আইশেন� এ�টি উশে{খশে�োগ্য তৈ�রি�ষ্ট্য হল অরি��ু> পদ্ধরিত �ো 
অ্যোংশেলো-স্যো�সন �ো রি�চোশে�� সো.ো�ণ আইন �্য�স্থো �ো আমোশেদ� যে
ৌজদোরি� রি�চো� 
�্য�স্থো� রি�রি�শেত। Oশেয়োদ� �তোব্দী� প� যেথশে� ইউশে�োশেপ যে� রিজজ্ঞোসো�োদী �্য�স্থো অনুস�ণ
��ো হশেয়শেছ তো� রি�প�ীশেত রি�চো�� এই উশেদ্যোগ যেনশে�ন এ�ং আসোরিমসহ স�ল প্রোসরিr� 
�্যরি>শেদ� �োচোই �শে� সরিত্য�ো� অশেথ( �ী ঘশেটশেছ, তো �োচোই �োছোই �শে� তো� পশেG যেখাোজ 
��শে�ন �শেল আ�ো ��ো হশে^ এ�ং তো�পশে� আইন অনুসোশে� �োজ �রুন, প্র�োদমূল� 
�্য�স্থোয় রি�চো�� দটুি প্ররিতদ্বন্দ্বী দশেল� মশে.্য যে��ল এ�জন আম্পোয়ো�। রিতরিন যে��ল তা ো� 
সোমশেন যেদওয়ো রি�ষয়গুরিল এ�ং প্রমোণোরিদ সম্পশে�(  তো� রিসদ্ধোR যেদশে�ন। যে
ৌজদোরি� রি�চোশে� 
এটিই �োষ্ট্রপশেG� পG যেথশে� অরি��>ুশে� এ�টি সুরিনরিদ( ষ্ট অপ�োশে.� জন্য অরি��>ু �শে� 
এ�ং তো ��ো� পশে� এটি প্রমোণ ��ো�ও দোরিয়ত্ব �শেয়শেছ। �ো�তীয় প্রমোণ আইশেন� 101 
.ো�ো, �লশেছ: "যে� যে�উ আদোলত যে� দোরি� ��ো সশেত্য� অরিস্তশেত্ব� উপ� রিন�( ��ীল যে�োনও 
আইনগত অরি.�ো� �ো দোয়�দ্ধতো রিহসোশে� �োয় রিদশেত চোয়, তোশে� অ��্যই প্রমোণ ��শেত হশে� 
যে� এই তথ্যগুরিল� উপরিস্থরিত �শেয়শেছ", এ�ং "�খন যে�োনও �্যরি> যে�োনও সশেত্য� অরিস্তত্ব 
প্রমোণ ��শেত �ো.্য হন �লো হয়, প্রমোশেণ� যে�োঝো যেসই �্যরি>� উপ� পশেড় "। সুত�োং প্রমোশেণ� 
যে�োঝো, �শেয়�টি �্যরিত,মী মোমলোয় সং�Gণ ��ো, প্ররিসরি�উ�শেন� উপ� রিন�( � 
�শে�। রি�চো�� যে�শেহত্যু  এ�জন আম্পোয়ো� এ�ং তদR�ো�ী নন, তোই অরি��ু> যে�োনও 



আইন লঙ্ঘন �শে�শেছন রি�নো তো রিনরি1ত ��ো তা ো� পশেG নয়। রিতরিন �োষ্ট্রপG এ�ং রি��োদী� 
মশে.্য উত্থোরিপত ইসু্যশেত যে��ল তা ো� সোমশেন আনো প্রমোশেণ� রি�ষশেয় রিসদ্ধোR যেদশে�ন। এই 
�্য�স্থোটি রিনয়রি%ত �শে� এমন রি�রি.গুরিল মোমলো যেথশে� রি�রি�ন্ন দোরি� যেতোশেল এ�ং 
প্ররিসরি�উ�শেন রি�রি�ন্ন রি�রি.রিনশেষ. আশে�োপ �শে� �োশেত রি��োদী রিনশেজশে� �Gো� জন্য 
�থোসম্ভ� সহোয়তো পোয়। অরি��ু> তো� রি�রুশেদ্ধ পুশে�ো প্রমোণগুরিল যেদখো� এ�ং যে�োনো� পশে�, 
যেস রিসদ্ধোR রিনশেত পোশে� যে� যেস যে�োন প্ররিত�Gো যে�খো গ্রহণ ��শে� এ�ং তোই যেস যে�োন দরিলল 
এ�ং সোGী যেপ� ��শে�। মোমলো� যে�শেষ� রিদশে� প্ররিসরি�উ�নশে� অ��্যই তোশেদ� মোমলোটি 
�রুি>সrত সশে�শেহ� �োইশে� প্রমোণ ��শেত হশে� যে� অরি��>ু�ো যে��ল সশে�হ উত্থোপন ��শেত
পোশে� এ�ং তো� খোলোস পোওয়ো� জন্য তো� সুরি�.ো যেপশেত পোশে�। প্ররিসরি�উ�ন পশেG� পG 
যেথশে� প্রমোশেণ� গ্রহণশে�োগ্যতো এ�ং স্বী�ৃত প্রমোশেণ� মূল্য রিন.(ো�শেণ� রিনয়মগুরিল� উপ� 
গুরুত� সীমো�দ্ধতোগুরিল তদR�ো�ী এশেজরিB রিহসোশে� তদR�ো�ী সংস্থো রিহসোশে� তদশেR� 
সময় অনো�ৃত সমস্ত উপোদোনশে� সো
শেল্য� চূড়োR প�(োশেয় রিনশেয় �োওয়ো পরুিল�শে� �ঠিন 
�শে� যেতোশেল আইশেন� অ.ীশেন অপ�ো.ীশে� যেদোষী সো�্যস্ত ��ো। রিতরিন যে�োন দরিলল এ�ং সোGী
যেপ� ��শে�ন। মোমলো� যে�শেষ� রিদশে� প্ররিসরি�উ�নশে� অ��্যই তোশেদ� মোমলোটি �রুি>সrত 
সশে�শেহ� �োইশে� প্রমোণ ��শেত হশে� যে� অরি��ু>�ো যে��ল সশে�হ উত্থোপন ��শেত পোশে� এ�ং
তো� খোলোস পোওয়ো� জন্য তো� সুরি�.ো যেপশেত পোশে�। প্ররিসরি�উ�ন পশেG� পG যেথশে� 
প্রমোশেণ� গ্রহণশে�োগ্যতো এ�ং স্বী�ৃত প্রমোশেণ� মলূ্য রিন.(ো�শেণ� রিনয়মগুরিল� উপ� গুরুত� 
সীমো�দ্ধতোগুরিল তদR�ো�ী এশেজরিB রিহসোশে� তদR�ো�ী সংস্থো রিহসোশে� তদশেR� সময় 
অনো�ৃত সমস্ত উপোদোনশে� সো
শেল্য� চূড়োR প�(োশেয় রিনশেয় �োওয়ো পুরিল�শে� �ঠিন �শে� 
যেতোশেল আইশেন� অ.ীশেন অপ�ো.ীশে� যেদোষী সো�্যস্ত ��ো। রিতরিন যে�োন দরিলল এ�ং সোGী যেপ�
��শে�ন। মোমলো� যে�শেষ� রিদশে� প্ররিসরি�উ�নশে� অ��্যই তোশেদ� মোমলোটি �রুি>সrত 
সশে�শেহ� �োইশে� প্রমোণ ��শেত হশে� যে� অরি��ু>�ো যে��ল সশে�হ উত্থোপন ��শেত পোশে� এ�ং
তো� খোলোস পোওয়ো� জন্য তো� সুরি�.ো যেপশেত পোশে�। প্ররিসরি�উ�ন পশেG� পG যেথশে� 
প্রমোশেণ� গ্রহণশে�োগ্যতো এ�ং স্বী�ৃত প্রমোশেণ� মলূ্য রিন.(ো�শেণ� রিনয়মগুরিল� উপ� গুরুত� 
সীমো�দ্ধতোগুরিল তদR�ো�ী এশেজরিB রিহসোশে� তদR�ো�ী সংস্থো রিহসোশে� তদশেR� সময় 
অনো�ৃত সমস্ত উপোদোনশে� সো
শেল্য� চূড়োR প�(োশেয় রিনশেয় �োওয়ো পুরিল�শে� �ঠিন �শে� 
যেতোশেল আইশেন� অ.ীশেন অপ�ো.ীশে� যেদোষী সো�্যস্ত ��ো।

প্রলি&লিকউটিং এশেজলি+ — পুলি�শে�র লি�থলি-�া
১৪..6 আদোলশেত �ো�(,ম চলো�োলীন আদোলশেত� হশেল� অ�্যRশে� পুরিলশে�� যে�োনও 
যেলো�োস 7্যোরি� যেনই, তশে� রিনরিদ( ষ্ট পরুিল� অরি
সো�শে� সোGী রিহসোশে� তদশেR� ঘটনো 
ঘশেট। আমোশেদ� যে
ৌজদোরি� আইশেন যে�� �শেয়�টি রি�.োন �শেয়শেছ �ো এ�টি সম্প্রদোয় রিহসোশে� 
পুরিলশে�� যেমোট অরি�শ্বোশেস� শ্বোস যেনয় (উদোহ�ণস্বরূপ: রি��োগীয় 62 �ো যে
ৌজদোরি� �ো�(রি�রি. 
এ�ং প্রমোণ আইশেন� .ো�ো 25, 26, এ�ং 27)। আমোশেদ� যে
ৌজদোরি� পদ্ধরিতগুরিল আদোলশেত� 
হশেল� অ�্যRশে� পরুিলশে�� উপরিস্থরিত অনুশেমোদন �শে� নো এ�ং তদR চলো�োলীন সমস্ত 
রি�ষয়গুরিল� সঠি��োশে� মো�(োরিলং এ�ং প্র�ংসো ��ো� জন্য পরুিল� এ�ং প্ররিসরি�উটিং 



এশেজরিB� মশে.্য এ�টি তৈ�. রিমথরি|য়ো �ল্পনো �শে� নো। প্র�ৃতপশেG 1933 সোশেল� সংশে�োরি.ত 
যে�োড অ
 যে
ৌজদোরি� �ো�(রি�রি.শেত প্ররিসরি�উটিং এশেজরিBটিশে� অন্য এ�টি স্বো.ীন এশেজরিB
রিহসোশে� আলোদো ��ো� প্র�ণতো যেদখো যেগশেছ �ো �োস্তশে�, যে��ল রি�চোশে�� প�(োশেয় পুরিলশে�� 
সোশেথ �ো�(�� যে�োগোশে�োশেগ� রি�ষয়টি অস্বী�ো� �শে�ই তো� স্বো.ীনতো� অনু�ূরিত পোওয়ো 
�োয়! আম�ো যে�োনও�োশে�ই �োষ্ট্রপশেG� এশেজরিBটি� যেপ�োদো�ী স্বোত%্যশে� প্র�োরি�ত নো 
�শে�ই এই রিমথরি|য়োটি� প্রশেয়োজনীয়তো� রি�ষশেয় প্রত্যয়ী এ�ং আম�ো মশেন �রি� যে� এই 
নীরিতটি যে��ল প্র�োসরিন� �্য�স্থো নো যে�শেখ ��ং আইনটিশেত �থো�থ�োশে� স্বী�ৃরিত পোওয়ো 
উরিচত। পশে�, এ�টি পৃথ� অ.্যোশেয়, আম�ো প্ররিসরি�উটিং এশেজরিB স্থোপন এ�ং এই 
রিমথরি|য়ো ও সম\য় সো.শেন� জন্য পদ্ধরিতগুরিল সম্পশে�(  রি�স্তোরি�ত আশেলোচনো ���। পরি��শেত(
যে��ল প্র�োসরিন� �্য�স্থো রিহসোশে� যে�শেখ যেদওয়ো। পশে�, এ�টি পৃথ� অ.্যোশেয়, আম�ো 
প্ররিসরি�উটিং এশেজরিB স্থোপন এ�ং এই রিমথরি|য়ো ও সম\য় সো.শেন� জন্য পদ্ধরিতগুরিল 
সম্পশে�(  রি�স্তোরি�ত আশেলোচনো ���। পরি��শেত(  যে��ল প্র�োসরিন� �্য�স্থো রিহসোশে� যে�শেখ 
যেদওয়ো। পশে�, এ�টি পৃথ� অ.্যোশেয়, আম�ো প্ররিসরি�উটিং এশেজরিB স্থোপন এ�ং এই 
রিমথরি|য়ো ও সম\য় সো.শেন� জন্য পদ্ধরিতগুরিল সম্পশে�(  রি�স্তোরি�ত আশেলোচনো ���।
আদা�শেতর লিবচাশেরর আচার
14.7 রি�দ্যমোন আইশেন� অ.ীশেন আদোলশেত� রি�চোশে�� আচো� এ�ং আইনী প�োম�(দোতো� 
যেদখোশেনো সো.ো�ণ মশেনো�ো� আদোলশেত �ো�(,ম স্থরিগত �শে� তদশেR� প�(োশেয় রি�লম্ব ছোড়োও 
�ো পুরিলশে� ঘোটরিত� জন্য দোয়ী, রি�চোশে�� প�(োশেয় আ�ও যেদরি� অপ�োশে.� Gরিতগ্রস্থশেদ� জন্য 
�শেথষ্ট হয়�োরিন� �ো�ণ হশেয় দা োড়োয় এ�ং এ�ই সোশেথ দ্রুত রি�চোশে�� অ�সোন ঘটোশেত 
প্ররিতশে�োশে.� প্র�ো� অপ�ো.ী রিনশেজই আদোলত হোরি�শেয়শেছ। সোম্প্ররিত� �ছ�গুরিলশেত 
আদোলশেত রি�চোশে�� অ.ীশেন যে
ৌজদোরি� মোমলো� প্র�ণতো প্রচ্যু� পরি�মোশেণ �ৃরিদ্ধ যেপশেয়শেছ এ�ং 
রি�দ্যমোন আইনটি যে�োনও পরি��ত( ন ছোড়োই পরি�চোলনো� অনুমরিত যেদওয়ো হশেল �্য�স্থোটি খু� 
�ীঘ্রই সংস্কোশে�� �োইশে� চশেল �োশে�। আদোলশেত মোমলো ��ো� তোৎGরিণ� রিনষ্পরি� এ�ং 
প্রমোরিণত মোমলোয় �থো�থ �োরিস্ত� 
শেল প্ররিতশে�ো.� প্র�োশে�� Gরিত সমোশেজ অপ�ো.মূল� 
রি,য়ো�লোশেপ প্ররিত�ন্ধ� রিহসোশে� �োজ �শে�। যেলোশে��ো প্ররিতরিদশেন� জী�শেন তো�ো �ো পোলন 
�শে� তো যেথশে� তো�ো রিনরিদ্ব( .োয় অপ�ো. ��ো� প্র�ণতো জোশেন যে� আইশেন� �োরিহনীশে� �ো�(��
যেহ
োজশেত �োখশেত �শেয়� �ছ� সময় লোগশে�। অপ�োশে.� �ো��ো� �রিম�ন ��ো� পশে� 
পুরুষ ও অশেথ(� প্র�ো��>ু অরি��>ু �্যরি>�ো জোরিমশেন মুরি> পোন �ো� ত্যুলনোমলূ� 
স্বো^শে�্য� সোশেথ সমোশেজ রিন�শেপG উপোদোনগুরিল� অনরুূপ আচ�ণশে� উত্সোরিহত 
�শে�। �োরি}ত রিডটোশে�B তৈতরি� ��শেত আদোলশেত� রি�চোশে�� অ�ো�(��তো অপ�ো. 
সং�রিলত পরুিল� সো
শেল্য� উপ� এ�টি মো�োত্ম� সীমো�দ্ধতো রিহসোশে� �োজ �শে�। যেলোশে��ো 
প্ররিতরিদশেন� জী�ন�োপশেন �ো পোলন �শে� তো যেথশে� তো�ো রিনরিদ্ব( .োয় অপ�ো. ��ো� প্র�ণতো 
যেজশেন থোশে� যে� আইশেন� �োরিহনীশে� �ো�(�� যেহ
োজশেত �োখশেত �শেয়� �ছ� সময় 
লোগশে�। অপ�োশে.� �ো��ো� �রিম�ন ��ো� পশে� পুরুষ ও অশেথ(� প্র�ো��ু> অরি��ু> 
�্যরি>�ো জোরিমশেন মুরি> পোন �ো� ত্যুলনোমূল� স্বো^শে�্য� সোশেথ সমোশেজ রিন�শেপG 



উপোদোনগুরিল� অনুরূপ আচ�ণশে� উত্সোরিহত �শে�। �োরি}ত রিডটোশে�B তৈতরি� ��শেত 
আদোলশেত� রি�চোশে�� অ�ো�(��তো অপ�ো. সং�রিলত পরুিল� সো
শেল্য� উপ� এ�টি 
মো�োত্ম� সীমো�দ্ধতো রিহসোশে� �োজ �শে�। যেলোশে��ো প্ররিতরিদশেন� জী�ন�োপশেন �ো পোলন �শে�
তো যেথশে� তো�ো রিনরিদ্ব( .োয় অপ�ো. ��ো� প্র�ণতো যেজশেন থোশে� যে� আইশেন� �োরিহনীশে� 
�ো�(�� যেহ
োজশেত �োখশেত �শেয়� �ছ� সময় লোগশে�। অপ�োশে.� �ো��ো� �রিম�ন ��ো� 
পশে� পুরুষ ও অশেথ(� প্র�ো��>ু অরি��>ু �্যরি>�ো জোরিমশেন মুরি> পোন �ো� ত্যুলনোমলূ� 
স্বো^শে�্য� সোশেথ সমোশেজ রিন�শেপG উপোদোনগুরিল� অনরুূপ আচ�ণশে� উত্সোরিহত 
�শে�। �োরি}ত রিডটোশে�B তৈতরি� ��শেত আদোলশেত� রি�চোশে�� অ�ো�(��তো অপ�ো. 
সং�রিলত পরুিল� সো
শেল্য� উপ� এ�টি মো�োত্ম� সীমো�দ্ধতো রিহসোশে� �োজ �শে�।
14.8 এমনরি� �>ু�োশেজ্যও, যে�খোন যেথশে� আমোশেদ� �ত( মোন রিসশে7ম .ো� ��ো হশেয়শেছ, এখন
এটি দোরি� ��ো হয় নো যে� এটি এ�টি যে�ৌরি>� �্য�স্থো। যে
ৌজদোরি� �ো�(রি�রি. সম্পরি�( ত 
এ�টি �য়্যোল �রিম�ন সম্প্ররিত যেসখোশেন গঠন ��ো হশেয়শেছ। �রিদ যে
ৌজদোরি� অপ�োশে.� 
তদশেR পুরিলশে�� Gমতো এ�ং পরুিল� সম্পরি�( ত Gমতো এ�ং সশে�হ�োজন এ�ং অরি��ু> 
�্যরি>শেদ� অরি.�ো� ও �ত( �্য সম্পরি�( ত প্রমোণোরিদ ও অপ�ো. সং,োR পদ্ধরিতশেত প্রশেয়োজনীয়
পরি��ত( ন প্রশেয়োজন রি�নো তো �োচোই ��ো� জন্য। �ো� মো.্যশেম এগুরিল সু�রিGত। যে
ৌজদোরি� 
অপ�োশে.� রি�ষশেয় তদR এ�ং রি�চো� প্ররি,য়ো সম্পরি�( ত �য়শেস� পু�োতন .ো�ণোগুরিল ইউশে� 
রিনশেজই তোই প�(োশেলোচনো.ীন �শেয়শেছ। আম�ো মশেন �রি� আমোশেদ� রিনজস্ব রিসশে7শেম তদR 
এ�ং রি�চো� সম্পরি�( ত পদ্ধরিতগত আইনগুরিলশেত এ�টি রি�সৃ্তত সংস্কোশে�� জরুরি� প্রশেয়োজন 
�শেয়শেছ। আম�ো এ�টি পৃথ� অ.্যোশেয় এই সংস্কোশে�� রি���ণ রিনশেয় আশেলোচনো ���।
&ংশে�াধন পলিরশে.বাগুলি�
১৪.৯ সংশে�ো.নমূল� পরি�শেষ�োগুরিল �ো যে
ৌজদোরি� রি�চো� �্য�স্থো� অপ� প্রোRটি গঠন �শে�,
এটি প্রশে��ন �%পোরিত, রি�শে�ষ সু্কলগুরিল অ�শেহরিলত নো�োরিল�োগুরিল� �ত্ন যেনওয়ো� 
পো�োপোরি� অ�শেহরিলত ও অরিনয়রি%ত রি�শুশেদ�, সু�Gোমূল� �োরিড়� মরিহলোশেদ� যেদখোশে�োনো 
��ো� জন্য গঠিত �ো�ো চ্যোশেনলটিশেত �ো.্য হশেয়রিছল দোরি�দ্র্য �ো সোমোরিজ� অসহোয়শেত্ব� 
�ো.্য�ো.�তো ইত্যোরিদ� মশে.্য অনৈনরিত� ট্র্যোরি
� এ�ং �ো�োগো�গুরিল আ�ো ��ো হয় যে� যেদোষী
সো�্যস্ত অপ�ো.ীশেদ� তোশেদ� যেহ
োজশেত �োখো উরিচত এ�ং তোশেদ� এমন�োশে� পরি�চোলনো ��ো
উরিচত �োশেত তো�ো সমোশেজ� সো.ো�ণ সদস্য রিহসোশে� তোশেদ� সংস্কো� ও পনু�(োসশেন সহোয়তো 
��শেত পোশে�। �রিদও সুরিচরিRত এ�ং প্রগরিত�ীল .ো�ণোগুরিল� উপ� রি�রি� �শে�, �োস্তশে� এই 
প্ররিতষ্ঠোনগুরিল দGতো� �োরি}ত স্তশে� �োজ ��শেছ নো। 
পরীক্ষাকা�
১৪.১০ �রিদও স্বো.ীনতো� আশেগ �শেয়�টি �োশেজ্য প্রশে��ন অ্যোU রিছল, সংসদ ১৯৫৮ সোশেল 
যেদশে�� সমস্ত �োজ্য এ�ং যে�ন্দ্র�োরিসত অঞ্চলগুরিল� জন্য প্রশে�োজ্য প্রশে��ন অ
 অশে
�ো� 
আইন আইন �শে�। প্রশে��ন .ো�ণোটি প্রথম অপ�ো.ীশেদ� �ো�োগোশে� পু�োশেনো অপ�ো.ীশেদ� 
দষূণ যেথশে� �Gো ��ো এ�ং প্রশে��ন অরি
সো��ো আ�ো �শে�ন যে� আদোলত অপ�ো.ী� 
আথ(-সোমোরিজ� পট�ূরিম, �্যরি>ত্ব এ�ং আচ�শেণ� মো.্যশেম আদোলতশে� অপ�ো.ী রি�নো তো 



রিসদ্ধোR রিনশেত সGম ��শেত পোশে� �ো�োগোশে� যেপ্র�ণ ��ো উরিচত �ো রিনরিদ( ষ্ট �শেত(  সম্প্রদোশেয়� 
�োশেছ রি
শে� আসশেত যেদওয়ো হশেত পোশে�। প��তX প্ররিতশে�দনগুরিল� পG যেথশে� যে�োনও 
�্যথ(তো� ইরিrত যেদওয়ো উরিচত (রিতরিন প্রশে��শেন মরুি>প্রোপ্ত �্যরি>, প্রোথরিম� সোজো �ো স্থরিগত 
��ো হশেয়রিছল তো প��তX রি�চো� ছোড়োই পনু�োয় চোরিপশেয় যেদওয়ো যে�শেত পোশে�। তশে� 
অশেন�গুরিল মোমলো এ�ং খু� �ম প্রশে��ন অরি
সোশে�� �ো�শেণ এই আইশেন� প্র�ৃত প্রশেয়োগ 
যে��লমোO নূ্যনতম হশেয়শেছ। রিচরি�ত্সো� পুন�(োসন �্য�স্থো গ্রহণ নো ��ো� �ো�ণগুরিল 
আদোলশেত� পশেG যে��ড(  ��ো �ো.্যতোমূল� �ো� ৩ 36 ১ অনুশে^শেদ� নত্যুন .ো�োটি হ'ল �ড় 
আ�োশে�, এ�টি �ীরিতনীরিতশেত হ্রোস যেপশেয়শেছ। উদোহ�ণস্বরূপ, ১৯ 1976 সোশেল যেমোট 
১,২০,৯১০ রি�শে�ো� অপ�ো.ীশে� আইন আদোলশেত হোরিজ� ��ো হশেয়রিছল এ�ং ৩৩,২২ 7 
রি�শে�ো� অপ�ো.ী জরিড়ত মোমলো রিনষ্পরি� ��ো হশেয়রিছল। এ� মশে.্য ৩০,৫৪৪ জনশে� 
�ো�োগোশে� যেপ্র�ণ ��ো হশেয়রিছল এ�ং যে��ল ২,679 ৯ জনশে� প্রশে��নোয় যেছশেড় যেদওয়ো 
হশেয়শেছ। এটো লG ��ো গুরুত্বপূণ( যে� অপ�ো.ীশেদ� মশে.্য 89.9% অপ�ো.ী যেগ্রপ্তো� হশেয়রিছল।
লি�শু আইন
১৪.১১ �রিদও রি�শুশেদ� আইন রি�রি�ন্ন �োশেজ্য �হু �ছশে�� জন্য রি�দ্যমোন রিছল - মোদ্রোশেজ এটি
১৯২০ সোশেল� শুরু� রিদশে�ই প্রশে�োজ্য হশেয়রিছল - ১৯ Children ০ সোশেল যে�ন্দ্রীয় রি�শু আইন 
পোস হশেয়রিছল। যে�ন্দ্রীয় আইন �ো সমস্ত যে�ন্দ্র�োরিসত অঞ্চলগুরিলশেত প্রসোরি�ত এ�ং এ� দ্বো�ো 
গহৃীত হওয়ো� মশেডল রিহসোশে� �োজ �শে� �োজ্যগুরিল অ-অপ�ো.ী এ�ং অপ�ো.ী রি�শুশেদ� 
�শেত্ন� �্য�স্থো �শে�; অ-অপ�ো.মূল� অ�শেহরিলত �ো রিনঃস্ব রি�শু �ো যে�োরিষত �ো রিন�(োরিতত 
রি�শু হশেত পোশে�। আ�ঙ্কোজন� রি�শুশেদ� রি�রুশেদ্ধ রি�শু আদোলত এ�ং রি�শু �ল্যোণ যে�োড(  
�তৃ( � অ-অপ�ো.ী রি�শুশেদ� যেমো�োশে�লো ��ো হশে� �শেল আ�ো ��ো হশে^। অপ�ো.ী রি�শু�ো 
রি�শে�ষ রি�দ্যোলশেয় এ�ং রিচলশে�ন যেহোমস-এ� রিন�ট�তX হয় রি�শে�ো� আদোলত সমস্ত �োজ্য 
এ�ং যে�ন্দ্র�োরিসত অঞ্চলগুরিলশেত রি�দ্যমোন যেনই। প্রশে��ন অরি
সো� আ�ো ��ো হশে^ রি�শে�ো�
আদোলশেত যেপ্ররি�ত প্ররিতটি মোমলো তদR ��শে� এ�ং এ�টি প্ররিতশে�দন দোরিখল ��শে� �োশেত 
আদোলত সRোশেন� সোশেথ আচ�শেণ� স�শেচশেয় উপ�ু> পদ্ধরিত রিন�(োচন ��শেত পোশে�। রিনঃস্ব 
রি�শুশেদ� যেমো�োশে�লো ��ো� জন্য রি�শু �ল্যোণ যে�োড( গুরিল যে��ল রিদরি{ এ�ং পরি�শেচরি�শেত 
রি�দ্যমোন। রি�শু আইনও স���োহ �শে�
মরিহলো রি�শুশেদ� শু.ুমোO মরিহলো পুরিল� দ্বো�ো পরি�চোরিলত ��ো উরিচত তশে� �ো�শেত মরিহলো 
পুরিল� সংখ্যো নগণ্য এ�ং প্ররিতটি যেজলোয় তোশেদ� খুাশেজ পোওয়ো �োয় নো।
আইশেন &ংস্কার�ূ�ক প্রলি��া
১৪.১২ রি�ছু আইশেন� এ�টি উশে{খশে�োগ্য রিদ� - রি�শে�ষত �ো�ো সোমোরিজ� আইন রি��োশেগ� 
অ.ীশেন আশেস - তো হ'ল আইশেন� চূড়োR রি�ষয়টিশে� আইনটি� �শেঠো� প্রশেয়োশেগ� দ্বো�ো নয়, 
অ-দ� �ো�(�� ��ো� মো.্যশেম �োস্তশে� সু�রিGত ��ো �োয় , প্ররিত�ো�মূল�, পুন�(োসশেন� 
এ�ং সংশে�ো.নমূল� �্য�স্থো আইশেন �রিণ(ত। সমস্ত �োশেজ্য এটি সো.ো�ণ অরি�জ্ঞতো যে� মরিহলো 
ও �োরিল�ো আইন অনৈনরিত� ট্র্যোরি
� দমন রি��োশেগ� 21 অনুশে^শেদ প্রদ� প্ররিত�Gোমূল� 
�োরিড় এ�ং সংশে�ো.নমূল� প্ররিতষ্ঠোশেন� সংখ্যো প�(োপ্ত নয়। যেদশে� মোO 74 ৪ টি 



প্ররিত�Gোমূল� / উদ্ধো�শে�ন্দ্র �শেয়শেছ এ�ং তোশেদ� যেমোট Gমতো মোO 6290 prost রি�Gো�ৃরি��
রি�রুশেদ্ধ অরি��োন চোরিলশেয় এ� �হশে� �শেয়�� রি�Gু�শে� পুরিল� আট� �শে�রিছল, রি�ন্তু 
ম্যোরিজশেzশেট� সোমশেন হোরিজ� ��ো হশেল তা ো� �োশেছ যে�োনও “যেহোম” যেতমন যে�োন জোয়গো নো 
থো�োয় তোশেদ� মরুি> যেদওয়ো� আশেদ� ছোড়ো রি��ল্প রিছল নো। ১৪ টি �োজ্য এ�ং দটুি 
যে�ন্দ্র�োরিসত অঞ্চলগুরিলশেত রি�Gো�ৃরি� রি�শে�ো.ী আইন �ো�(�� হয় তশে� রি�Gু�শেদ� আইন 
আদোলশেত হোরিজ� ��ো� পশে� �থো�থ�োশে� যে�রি�শেয় আসো, সো.ো�ণত অ�ো� হয়। এ�টি 
অল ইরি�য়ো রিচলশে�ন অ্যোU �শেয়শেছ �ো অ�শেহরিলত ও অপ�ো.ী রি�শুশেদ� জন্য �্য�স্থো ��শেত 
চোয়। প্রশেয়োজশেন� ত্যুলনোয় আ�োসনটি রি�রি�ন্ন 'যেহোমস'-এ অনন্য। এটি অনুমোন ��ো হশেয়শেছ 
যে� "আমোশেদ� �য়স �ো �রি>� জন্য রিন��রি^ন্ন�োশে�" অ্যোশে�োশে��নগুরিলশেত আমোশেদ� প্রোয় 1
রিমরিলয়ন oমজী�ী রি�শু �শেয়শেছ। অ�শেহরিলত �োচ্চোশেদ� সংখ্যো যে� �ো�ও অনুমোন। রি�ন্তু �খন
তোশেদ� ম্যোরিজশেzশেট� সোমশেন হোরিজ� ��ো হশেয়রিছল তখন তোশেদ� �োশেছ যে�োনও "�োরিড়" 
যেতমন যে�োনও জোয়গো নো থো�োয় তোশেদ� মরুি>� আশেদ� যেদওয়ো� রি��ল্প রিছল নো। ১৪ টি 
�োজ্য এ�ং দটুি যে�ন্দ্র�োরিসত অঞ্চলগুরিলশেত রি�Gো�ৃরি� রি�শে�ো.ী আইন �ো�(�� হয় তশে� 
রি�Gু�শেদ� আইন আদোলশেত হোরিজ� ��ো� পশে� �থো�থ�োশে� যে�রি�শেয় আসো, সো.ো�ণত 
অ�ো� হয়। এ�টি অল ইরি�য়ো রিচলশে�ন অ্যোU (1960

) �শেয়শেছ �ো অ�শেহরিলত ও অপ�ো.ী রি�শুশেদ� জন্য �্য�স্থো ��শেত চোয়। প্রশেয়োজশেন� ত্যুলনোয় 
আ�োসনটি রি�রি�ন্ন 'যেহোমস'-এ অনন্য। এটি অনুমোন ��ো হশেয়শেছ যে� "আমোশেদ� �য়স �ো 
�রি>� জন্য রিন��রি^ন্ন�োশে�" অ্যোশে�োশে��নগুরিলশেত আমোশেদ� প্রোয় 1 রিমরিলয়ন oমজী�ী 
রি�শু �শেয়শেছ। অ�শেহরিলত �োচ্চোশেদ� সংখ্যো যে� �ো�ও অনুমোন। রি�ন্তু �খন তোশেদ� 
ম্যোরিজশেzশেট� সোমশেন হোরিজ� ��ো হশেয়রিছল তখন তোশেদ� �োশেছ যে�োনও "�োরিড়" যেতমন 
যে�োনও জোয়গো নো থো�োয় তোশেদ� মরুি>� আশেদ� যেদওয়ো� রি��ল্প রিছল নো। ১৪ টি �োজ্য 
এ�ং দটুি যে�ন্দ্র�োরিসত অঞ্চলগুরিলশেত রি�Gো�ৃরি� রি�শে�ো.ী আইন �ো�(�� হয় তশে� 
রি�Gু�শেদ� আইন আদোলশেত হোরিজ� ��ো� পশে� �থো�থ�োশে� যে�রি�শেয় আসো, সো.ো�ণত 
অ�ো� হয়। এ�টি অল ইরি�য়ো রিচলশে�ন অ্যোU (1960) �শেয়শেছ �ো অ�শেহরিলত ও অপ�ো.ী 
রি�শুশেদ� জন্য �্য�স্থো ��শেত চোয়। প্রশেয়োজশেন� ত্যুলনোয় আ�োসনটি রি�রি�ন্ন 'যেহোমস'-এ 
অনন্য। এটি অনুমোন ��ো হশেয়শেছ যে� "আমোশেদ� �য়স �ো �রি>� জন্য রিন��রি^ন্ন�োশে�" 
অ্যোশে�োশে��নগুরিলশেত আমোশেদ� প্রোয় 1 রিমরিলয়ন oমজী�ী রি�শু �শেয়শেছ। অ�শেহরিলত 
�োচ্চোশেদ� সংখ্যো যে� �ো�ও অনুমোন। এ�টি অল ইরি�য়ো রিচলশে�ন অ্যোU (1960) �শেয়শেছ �ো 
অ�শেহরিলত ও অপ�ো.ী রি�শুশেদ� জন্য �্য�স্থো ��শেত চোয়। প্রশেয়োজশেন� ত্যুলনোয় আ�োসনটি 
রি�রি�ন্ন 'যেহোমস'-এ অনন্য। এটি অনুমোন ��ো হশেয়শেছ যে� "আমোশেদ� �য়স �ো �রি>� জন্য 
রিন��রি^ন্ন�োশে�" অ্যোশে�োশে��নগুরিলশেত আমোশেদ� প্রোয় 1 রিমরিলয়ন oমজী�ী রি�শু 
�শেয়শেছ। অ�শেহরিলত �োচ্চোশেদ� সংখ্যো যে� �ো�ও অনুমোন। এ�টি অল ইরি�য়ো রিচলশে�ন অ্যোU 
(1960) �শেয়শেছ �ো অ�শেহরিলত ও অপ�ো.ী রি�শুশেদ� জন্য �্য�স্থো ��শেত চোয়। প্রশেয়োজশেন� 
ত্যুলনোয় আ�োসনটি রি�রি�ন্ন 'যেহোমস'-এ অনন্য। এটি অনুমোন ��ো হশেয়শেছ যে� "আমোশেদ� 



�য়স �ো �রি>� জন্য রিন��রি^ন্ন�োশে�" অ্যোশে�োশে��নগুরিলশেত আমোশেদ� প্রোয় 1 রিমরিলয়ন 
oমজী�ী রি�শু �শেয়শেছ। অ�শেহরিলত �োচ্চোশেদ� সংখ্যো যে� �ো�ও অনুমোন।
�ো�োগোশে� অরিতরি�> রি�ড় ছোড়োও �ো�োগোশে�� অ�্যR�ীণ তৈদনরি�ন জী�ন�োপশেন� 
রিনয়মনীরিত �শেঠো��োশে� পরি�চোরিলত হয় এ�ং প্রশেয়োগ ��ো হয়, তো� চো�রিদশে� ��(�তো, দগু(ন্ধ,
অ�নমনসহ চো�রিদশে�� অত্যোচো�ী পরি�শে�শে�� দ্বো�ো �ো�ো��ী ��ীটিশে� অমোনরি�� 
আচ�ণ �শে� এ�ং অপমোন। তোশে� সংস্কো� ��ো� জন্য অপ�ো.ীশে� পুন�(োরিসত ��ো� জন্য 
এ�ং তো� উপোয়গুরিল� ত্রুটিটি যেদখশেত এ�ং আ�ও �োল ও উন্নতমোশেন� মোনুষশে� রি
রি�শেয় 
আনশেত সংস্কো�শে�ন্দ্র রিহসোশে� �োজ ��ো� পরি��শেত(  আজশে�� রিদন আমোশেদ� যেজশেল� 
অ�্যR�ীণ নীরিতটি রি�প�ীত রিদশে� যেসট ��ো হশেয়শেছ, এটি �্য�হোরি���োশে� তৈতরি� �শে�শেছ যে� 
যে�োনও সংস্কো�মূল� প্ররি,য়োটি অথ(�হ�োশে� পরি�চোলনো ��ো �ঠিন।
১৪.১৪ সংশে�ো.নমূল� পরি�শেষ�োরিদগুরিল� �ো�(Gমতো� ঘোটরিত �লশেত যে�োঝোয় যে� রিসশে7শেম�
ম.্য রিদশেয় �োওয়ো সমস্ত রি�জোতীয়শেদ� আচ�ণ ও আচ�শেণ� উপ� তোশেদ� সংশে�ো.নমূল� 
প্র�ো�শে� দ�ু(ল ��ো হশেয়শেছ। পুরিল� �ো�ো অপ�োশে.� তদR ��শেত এ�ং জরিড়ত 
অপ�ো.ীশেদ� রিচরি�ত ��ো� জন্য রিসশে7শেম� প্রথম অংশে� উপরিস্থত হয়, তোশেদ� এ�ই 
রিসশে7শেম� অন্যোন্য সংস্থোগুরিল� প্রত্যোরি�ত সহোয়তো ও সহোয়তো �্যরিতশে�শে� এ�ই 
অপ�ো.ীশেদ� সম্ভো�্য অ�্যোহত অপ�ো.মূল� আচ�শেণ� রি�রুশেদ্ধ লড়োই ��শেত হশে�। তোশেদ� 
অপ�ো. সুত�োং আম�ো এই মতোমত রিনশেয়রিছ যে� আম�ো যে� যে�োনও উপোশেয় পরুিলশে�� 
�ূরিম�ো, �ত( �্য ও দোরিয়ত্ব রিন.(ো�ণ ��শেত পোরি� নো, �তGণ নো যে
ৌজদোরি� রি�চো� �্য�স্থো� 
সমস্ত �োখো �গুপত দGতো� সোশেথ �োজ নো �শে� তশে� তো�ো তোশেদ� �ূরিম�ো সম্পোদশেন চূড়োR 
সো
ল্য অজ(ন ��শেত পোশে� নো। এটি� জন্য আমোশেদ� এ� .�শেণ� ��ীশে�� প্রশেয়োজন �ো 
সম্পূণ( রিসশে7শেম� উপ� এ�টি ধ্রু�� এ�ং রি�সৃ্তত যেচহো�ো �জোয় �োখশেত, এ� �ো�(�োরি�তো 
প�(শে�Gণ ��শেত এ�ং সমশেয় সমশেয় প্রশেয়োজনীয় সংশে�ো.নী প্রশেয়োগ ��ো� জন্য প্রশেয়োজনীয়
�তৃ( ত্ব এ�ং সুরি�.োগুরিল অজ(ন ��শে�, �ো� সোমরিগ্র� লG্য রি�শে�চনোয় যে�শেখ পদ্ধরিত. পুশে�ো 
�্য�স্থোয় আইশেন� আরি.পত্য রি�শে�চনোয় এই রি�ষশেয় আমোশেদ� প্রথম রিচRো আইন �রিম�শেন� 
�োশেছ �োয়। আম�ো মশেন �রি� আইন �রিম�শেন� .ো�ণোশে� আ�ও প্রসোরি�ত ��ো এ�ং 
,মোগত রি�রি�শেত এই তদো���ো�ী �ূরিম�ো পোলন ��ো� জন্য এ�টি আইনী রি�রি�শেত 
যে
ৌজদোরি� রি�চো� �রিম�ন রিহসোশে� �োজ ��ো সুরি�.োজন� হশে�। এই উশেAশে�্য পরুিল� এ�ং 
সংশে�ো.নমূল� পরি�শেষ�োগুরিল যেথশে� উপ�>ু �মXশেদ� জন্য নত্যুন �রিম�শেন� আশেলোচনো� 
সোশেথ সরি,য়�োশে� �ু> হওয়ো �োঞ্ছনীয়। যে�শেন্দ্র� এই �্য�স্থোটি� �োজ্য প�(োশেয় অনুরূপ এ�টি
�্য�স্থো দ্বো�ো সমথ(ন ��ো উরিচত যে�খোশেন হোই যে�োশেট(� প্র.োন রি�চো�পরিত� স�োপরিতশেত্ব এ�টি 
উচ্চ Gমতো সম্পন্ন সংস্থো, চো�ু�ীজী�ী �ো অ�স�প্রোপ্ত, এ�ং পুরিল�, �ো� এ�ং যেসনো 
সদস্যশেদ� দ্বো�ো টোনো সদস্যশেদ� রিনশেয় সংশে�ো.নমূল� পরি�শেষ�োগুরিল, এই প�(শে�Gশেণ� 
�ূরিম�োটি সম্পোদন ��শে� এ�ং সোমরিগ্র��োশে� রিসশে7শেম� পো�
�ম্যোশেB� �োরিষ(� মলূ্যোয়ন 
��শে�। এ জোতীয় সংস্থো� আশেলোচনোগুরিল আইনসম্মত পদশেGপগুরিল এ�ং সমশেয় সমশেয় 
প্রশেয়োজনীয় সংশে�ো.নীগুরিল� আ�ও �োস্ত�সম্মত আইন �ো�(�� ��শেত সহোয়তো ��শে� এই



প�(শে�Gশেণ� �ূরিম�োটি সম্পোদন �শে� এ�ং �োরিষ(� সোমরিগ্র��োশে� রিসশে7শেম� �ো�(�োরি�তো 
মূল্যোয়ন �শে�। এ জোতীয় সংস্থো� আশেলোচনোগুরিল আইনসম্মত পদশেGপগুরিল এ�ং সমশেয় 
সমশেয় প্রশেয়োজনীয় সংশে�ো.নীগুরিল� আ�ও �োস্ত�সম্মত আইন �ো�(�� ��শেত সহোয়তো 
��শে� এই প�(শে�Gশেণ� �ূরিম�োটি সম্পোদন �শে� এ�ং �োরিষ(� সোমরিগ্র��োশে� রিসশে7শেম� 
�ো�(�োরি�তো মূল্যোয়ন �শে�। এ জোতীয় সংস্থো� আশেলোচনোগুরিল আইনসম্মত পদশেGপগুরিল 
এ�ং সমশেয় সমশেয় প্রশেয়োজনীয় সংশে�ো.নীগুরিল� আ�ও �োস্ত�সম্মত আইন �ো�(�� ��শেত 
সহোয়তো ��শে�
অপরাধ প্রলিতশেরাধ
১৪.১৫ অপ�ো. সংঘটিত হওয়ো� পশে� ঘটনো তদR ��ো ছোড়োও সো.ো�ণ জনগশেণ� প্রত্যো�ো 
অনু�োয়ী অপ�োশে.� ঘটনোটি যে�ো. ��ো� জন্য এ�টি দোরিয়ত্ব দোয়�দ্ধ রিছল। তদRশে� 
এ�জন রি�শে�ষজ্ঞ যেপ�োদো� দোরিয়ত্ব রিহসোশে� রি�শে�চনো ��ো যে�শেত পোশে� �ো পরুিল� দ্বো�ো �হন 
��শেত হশে� এ�ং এই যেGশেO তোশেদ� সো
ল্য যে�রি���োগই তোশেদ� রিনজস্ব প্ররি�Gণ, স�ঞ্জোম 
এ�ং যে�োগ্যতো� উপ� রিন�( � �শে�, যে�খোশেনই সম্ভ� জনসো.ো�শেণ� সহশে�োরিগতোয় সহোয়তো 
�শে�। তশে� অপ�ো. প্ররিতশে�োশে.� রি�ষশেয় পুরিল� রিনশেজ�োই খু� যে�রি� রি�ছু ��শেত পোশে� নো, 
�ো�ণ অপ�োশে.� �ো�ণী �ো�ণগুরিল� মশে.্য অশেন�গুরিল তোশেদ� রিনয়%শেণ� �োইশে�ও আসশেল
এই �ো�ণগুরিল� যে�রি���োগই যে
ৌজদোরি� রি�চো� �্য�স্থোশে� অরিত,ম �শে�।  1970 সোশেল 
অপ�ো. প্ররিতশে�ো. ও অপ�ো.ীশেদ� প্ররিতশে�ো. সম্পরি�( ত চত্যুথ( জোরিতসংঘ �ংশেগ্রশেস যে� 
অপ�ো.মূল� উপোদোনগুরিল রিচরি�ত হশেয়রিছল তো হ'ল নগ�োয়ন, রি�ল্পোয়ন, জনসংখ্যো �ৃরিদ্ধ, 
অ�্যR�ীণ স্থোনোR�, সোমোরিজ� গরিত�ীলতো এ�ং প্র�রুি>গত পরি��ত( ন। এই সমস্ত 
�ো�ণগুরিল �ো�শেত রি�রি�ন্ন রিডগ্রীশেত উপরিস্থত �শেয়শেছ এ�ং এগুরিল� যে�োনও রি�ছুই যে��ল 
পুরিল� �ো�(�লোপ �ো প্র�ো� দ্বো�ো সত্যই রিনয়%ণশে�োগ্য নয়। রি,শেমোশেজরিন� �ো�ণগুরিলও 
যেদশে�� অ�্যRশে� অঞ্চলশে�শেদ পরি��রিত( ত হয় এ�ং সমশেয় সমশেয় পরি��রিত( ত হয়। সোম্প্রদোরিয়�
উশে�জনো �ো রিনরিদ( ষ্ট যেGOগুরিলশেত রিচরি�ত ��ো হয় তো� 
শেল রিনরিদ( ষ্ট .�শেণ� অপ�ো. 
হয়। সোমোরিজ� উশে�জনো দ্বো�ো রি�ছু রি�ছু অপ�ো.ও উত্পন্ন হয় �ো প1োৎপদ যেoণীশে� 
প্র�োরি�ত �শে�। প্ররিতরিনরি. �োজনৈনরিত� যেনতো� উপরিস্থরিত, স্থোনীয় জনগশেণ� �ৃহত অংশে�� 
সোশেথ সো.ো�ণত জনরিপ্রয়, রি�শে�ো.গুরিল সমো.োশেন এ�ং রিনরিদ( ষ্ট রি�ছু যেGশেO সোমোরিজ� �ৃঙ্খলো 
ও সম্প্রীরিত �জোয় �োখশেত সহোয়�। �খন স��োশে� �োজনৈনরিত� অরিস্থরিত�ীলতো� দ্বো�ো এই 
জোতীয় যেনতৃত্ব হ্রোস পোশে^, সংরি�ষ্ট অঞ্চলগুরিলশেত আইন �ৃঙ্খলো �Gো� সো.ো�ণ 
পরি�রিস্থরিতশেত 
লস্বরূপ অ�োরিR যেদখো যেদয়। আম�ো এ�োশে� রি�রি�ন্ন .�শেণ� �ো�ণ যেদরিখ �ো 
সমোশেজ যে� যে�োনও সমশেয় অপ�ো. ও জন�ৃঙ্খলো পরি�রিস্থরিত রিন.(ো�ণ �শে�
আইনগুরিল অপ�ো. সৃষ্টি �শে� এ�ং �রিদ যে�রি� যে�রি� সংখ্য� মোনরি�� আচ�ণশে� অপ�ো.ী 
রিহসোশে� যেoণী�দ্ধ ��ো হয়, এমনরি� সশে�(ো�ম সম্ভো�্য পরুিল� সহ এ�টি আদ�( যে
ৌজদোরি� 
রি�চো� �্য�স্থোও আ�ও যে�রি� সংখ্য� অপ�ো. �রিম�নশে� আট�োশেত পোশে� নো। এটি রি�শে�ষত
যেসইস� সোমোরিজ� আইনগুরিল� যেGশেO সত্য, �ো জযু়ো যেখলো, মদ খোওয়ো ইত্যোরিদ� মশেতো 
রিন�শেপG অপ�োশে.� রি��োগ তৈতরি� �শে� যে�খোশেন অরি�শে�োগ ��ো� জন্য খু� �মই যে�োনও 



আপরি�জন� দল �শেয়শেছ। সুত�োং যেদখো �োশে� যে� অপ�ো. প্ররিতশে�োশে. পরুিলশে�� �ূরিম�ো 
যে��ল উপশে�ো> �রিণ(ত সীমো�দ্ধতো� পরি�শেপ্ররিGশেতই সংজ্ঞোরিয়ত ��ো যে�শেত পোশে�। যে�মন 
জযু়ো যেখলো, মদ খোওয়ো ইত্যোরিদ যে�খোশেন অরি�শে�োগ ��ো� জন্য রি��ল যে�োনও দলই খু� 
�মই থোশে�। সুত�োং যেদখো �োশে� যে� অপ�ো. প্ররিতশে�োশে. পরুিলশে�� �ূরিম�ো যে��ল উপশে�ো> 
�রিণ(ত সীমো�দ্ধতো� পরি�শেপ্ররিGশেতই সংজ্ঞোরিয়ত ��ো যে�শেত পোশে�। যে�মন জযু়ো যেখলো, মদ 
খোওয়ো ইত্যোরিদ যে�খোশেন অরি�শে�োগ ��ো� জন্য রি��ল যে�োনও দলই খু� �মই থোশে�। সুত�োং 
যেদখো �োশে� যে� অপ�ো. প্ররিতশে�োশে. পুরিলশে�� �ূরিম�ো যে��ল উপশে�ো> �রিণ(ত সীমো�দ্ধতো� 
পরি�শেপ্ররিGশেতই সংজ্ঞোরিয়ত ��ো যে�শেত পোশে�।

গণ�ৃঙ্খলো রক্ষণাশেবক্ষণ  জন�ৃঙ্খলো �Gোয় পুরিলশে�� �ূরিম�ো রি�শে�ষত এ�টি গণতশে% 
আ�ও যে�রি� সীমো�দ্ধতো �শেয়শেছ। �ৃঙ্খলো �Gণোশে�Gণ যে�োঝোয় �োরিR� এ�টি রিনরিদ( ষ্ট 
পরি�মোপ এ�ং যে� যে�োনও .�শেন� সরিহংসতো এড়োশেনো। জনসো.ো�ণশে� �োশেত লGণীয় 
আ�োশে� রিহংস্রতো ছরিড়শেয় যেদওয়ো হয় তখন জনসো.ো�শেণ� অনুমোন অনুসোশে� স��ো�ী 
�ৃঙ্খলো রি�চরিলত �শেল মশেন ��ো হয়। �ো�শেত রি�দ্যমোন সোমোরিজ� �োঠোশেমো� তৈ�রি�ষ্ট্যগুরিল হ'ল
(i) .ম(, �োষো, �ণ( ইত্যোরিদ� যেGশেO আRঃগঠিত দ্বন্দ্ব; (ii) জনসংখ্যো� তরুণশেদ� এ�টি 
সুস্পষ্ট সংখ্যোগরি�ষ্ঠ- ১৯ 1971 সোশেল� আদমশুমোরি� অনুসোশে� এখোশেন  25 �ছশে�� �ম 
�য়সী5.6%যেলো� রিছল 
(iii) 1977-78 সোশেল দোরি�দ্র্যসীমো� রিনশেচ �স�োস�ো�ী গ্রোমোঞ্চশেল ৪৮% এ�ং �হ�োঞ্চশেল 
৪১% দোরি�শেদ্র্য� চোপ �োড়শেছ; পঞ্চ�োরিষ(�ী পরি��ল্পনো� খসড়ো অনুসোশে� এই জোতীয় �্যরি>� 
সংখ্যো (1978-88) ২৯ যে�োটি টো�ো� আশে�পোশে� �শেয়শেছ; (iv) �.(মোন যে��ো�ত্ব — এ�টি 
সো.ো�ণ রিদশেন জোতীয় নমনুো সমীGো অনুসোশে� 186 লG যেলো� �োজ খুাজরিছল; (v) 
�হ�োঞ্চশেল জশেড়ো হওয়ো যেগোষ্ঠীগুরিল� দলগুরিল যেসন্টো� 
� 7োরিড অ
 যেড�লরিপং যেসোসোইটি
(রিদরি{) আরি�ষ্কো� �শে�শেছ যে� এ� �ছশে� ৪% এ� নগ� �ৃরিদ্ধ� হো� রি�শেশ্ব� স�শেচশেয় 
দ্রুতগরিতশেত এ�ং ১৯৮৫ সোশেল� মশে.্য এই হোশে� �ো�তীয় �হুশে� জনসংখ্যো সম্ভ�ত ৩৫০ 
রিমরিলয়ন হওয়ো� সম্ভো�নো �শেয়শেছ, সম্ভ�ত রি�শেশ্ব� �ৃহ�ম এটি এ�ং �হ�োঞ্চশেল অশেন�গুরিল 
সংগঠিত প্ররিত�োদ গ্রুপ �শেয়শেছ যে�মন স��ো�ী �ম(চো�ী, স্বোয়��োরিসত সংস্থো� �মX, 
যেপ�োদো� দল, যেপ�োগত যেগোষ্ঠী, রি�ল্প oরিম�, �োজনৈনরিত� দল, রি�GোথX এ�ং অন্যোন্য; এ�ং 
(vi) রিনঃস্ব ও দরি�দ্রশেদ� �োশেছ �ো যেনই এ�ং তোশেদ� �ী থো�শেত হশে� যেস সম্পশে�(  সশেচতনতো 
�ৃরিদ্ধ ��ো। এই গণসশেচতনতো গণমো.্যশেম� ছরিড়শেয় পশেড়শেছ। ১৯৪। সোশেল এখোশেন  যে�রিডও 
যে7�ন রিছল এ�ং এখন আমোশেদ� �োশেছ প্রোয় দইু যে�োটি যে�রিডও �শেয়শেছ �ো� অথ( প্রোয় 37-
38 জশেন� জন্য এ�টি যেসট �শেয়শেছ এ�ং আমোশেদ� সম্প্রচো�গুরিলশেত সমস্ত আঞ্চরিল� �োষো 
এ�ং  13 টি উপ�োষো �শেয়শেছ। আমোশেদ� �োশেছ সং�োদপO �শেয়শেছ, �ো� মশে.্য প্রচরিলত 
(1976)340.75 লG �রিপ, এ�ং চলরিচ্চO �শেয়শেছ। এই সমস্ত �ো�ণগুরিল, এই রি�শ্বোসগুরিল� 
মশে.্য থো�ো সো.ো�ণ রি�শ্বোশেস� সোশেথ এ�রিOত হয় যে� প্র�োসশেন� �োছ যেথশে� প্ররিতরি,য়ো 
জোগোশেনো� এ�মোO উপোয় হ'ল যে�োনও আশে�োলন �ো .ম(ঘট �ো যে�োনও .�শেণ� �ো 



অন্য��শেম� সরিহংসতো� সোশেথ জরিড়ত যে�োনও .�শেন� প্ররিত�োদমূল� �ো�(�লোপ চোলোশেনো,
১৪.১ 7 উপশে�ো> .�শেণ� চোপ পরি�রিস্থরিত যেথশে� সংস্কো� ও Oোশেণ� জন্য জনসো.ো�শেণ� 
আহ্বোন প্রোয়�ই �োজনৈনরিত� দলগুরিল রি�শে�ষত Gমতোসীন দশেল� রি�শে�ো.ী রি�শে�ো.ীশেদ� দ্বো�ো
প্র�োরি�ত হয়। প্ররিত�োদ তত্প�তো �োজনৈনরিত� মতরি�শে�োশে.� সোশেথ রিমশে� �োয়। এই জোতীয় 
পরি�রিস্থরিত যেমো�োশে�লোয় পরুিল� পদ্ধরিতটি অগত্যো গণতোরি%�  রিতযেহ্য� সোশেথ যেমশেন চলশেত হশে� 
এ�ং Gমতোয় টিশে� থো�ো� জন্য তৈস্ব�োচো�ী �োসশেন� যে�ৌ�লটি আট�োশেত পোশে� নো। এ 
জোতীয় পরি�রিস্থরিতশেত পরুিল�শে� ড। �ৃঙ্খলো �জোয় �োখশেত স�শেচশেয় �ঠিন �ূরিম�ো। এই 
উশেAশে�্য তোশেদ� যেনওয়ো যে�োনও পদশেGপ তোত্Gরিণ� আশে�োলন�ো�ী�ো রিস্থতো�স্থো �জোয় 
�োখশেত এ�ং আশে�োলন�ো�ীশেদ� আওয়োজ পোল্টোশেনো� পরি��ত( শেন� রি�শে�োরি.তো ��ো� 
পGপোতদষু্ট আচ�ণ রিহসোশে� তোত্Gরিণ��োশে� যেদশেখন। পুরিল� স�(দো �Gণ�ীল এ�ং যেনো-
যেচঞ্জোশে�� পশেG �শেল অরি�রিহত হয়। এই .�শেন� পরি�রিস্থরিতশেত পরুিলরি� পদশেGপগুরিল এই 
অ্যো�োউশেন্ট মো�োত্ম��োশে� প্ররিত�ন্ধী। পুরিল� রিনশেজ�োই এ জোতীয় পরি�রিস্থরিতগুরিল পরি�চোলনো
��শে� �শেল আ�ো ��ো �োয় নো তশে� তোশেদ� আ�োসন, সহশে�োরিগতো সহোয়তো, জনসো.ো�শেণ� 
সংগঠিত অং�গুরিল� যেথশে� সহোনু�ূরিত এ�ং যে�োঝোপড়ো থো�ো উরিচত।
14.18 পূ�(�তX অনুশে^শেদ আম�ো যে
ৌজদোরি� রি�চো� �্য�স্থো� রি�রি�ন্ন �োখো� �ত( মোন 
�ো�(�োরি�তো� �শেয়�টি রিদ� উশে{খ �শে�রিছ। যে
ৌজদোরি� রি�চো� �্য�স্থো� উশেA�্য হ'ল আইন
দ্বো�ো সমোশেজ� �ীরিতনীরিতগুরিলশে� আশে�োরিপত �শে� এ�ং �ো�ো এই যেদশে�� আইন লঙ্ঘন 
�শে�শেছ তোশেদ� সনো> ��ো হশেয়শেছ, আদোলশেত আইন ও পদ্ধরিত অনুসোশে� রি�চো� ��ো হশেয়শেছ
এ�ং রিনরি1ত হওয়ো উরিচত যে� সমোশেজ এ�টি �োরিR ও �োরিR� �োষ্ট্রশে� সু�রিGত ��ো এ�ং 
সমোশেজ� সশে�(ো�ম স্বোথ( অনুসোশে� রিচরি�ত্সো ��ো হশেয়শেছ �ো তোশেদ� রি��োজন যেথশে� রিস্থ� 
থো�শেত পোশে� - মৃত্যদশেণ্ড� মো.্যশেম �ো যেজশেল� রিনরিদ( ষ্ট সময়�োশেল� জন্য - সমোজ যেথশে� 
সংশে�ো.ন �শে� সমোশেজ� মূল যেস্রোশেত রি
শে� যে�শেত এই পুশে�ো প্ররি,য়োটি যে��ল সংস্কো�মূল� 
নয়, সম্ভো�্য আইন �r�ো�ীশেদ� প্ররিতশে�ো. ��ো� জন্য �শেথষ্ট �ো�(��ও হওয়ো উরিচত। অন্য 
�থোয়, এই প্ররি,য়োটি� �ো�(�োরি�তোটিশে� অপ�ো. ��ো� প্রশেলো�ন যেমো�োশে�লোয় সহোয়তো 
রিহসোশে� যেদখো উরিচত। এশেত যে�োনও সশে�হ যেনই যে�, �ত( মোশেন আমোশেদ� যেদশে� পুশে�ো 
যে
ৌজদোরি� রি�চো� �্য�স্থো দ�ু(ল, দরি�দ্র ও অসহোয়শেদ� উপ� রিনপীরিড়ত হশেত যেদখো �োয় এ�ং 
.নী ও Gমতোসীন যেoণী� পশেG অত্যR সুরি�.োজন�। 1966 সোশেল জ্ঞোতশে�োগ্য অপ�ো. রিছল 
7,94,733। 1976 সোশেল এই সংখ্যো 10,90,887 এ দা োরিড়শেয়শেছ। ১৯ 66 এ� যে�শেষ� রিদশে� 
তদশেR� অ.ীশেন থো�ো মোমলো� সংখ্যো রিছল ১,০৮,১২; 1976 এ� জন্য এই সংখ্যো রিছল 
২,৯২,০০৩; 1976 এ� যে�শেষ এই সংখ্যোটি রিছল 10,43,085। এই রিসশে7মটি দ্রুত দম�ন্ধ হশেয় 
উঠশেছ এ�ং জনগশেণ� আত্মরি�শ্বোসশে� ছোরিড়শেয় �োশে^। যে�োনও অপ�োশে.� রি��ো� �্যরি> 
রি�শ্বোস �শে�ন নো যে� রিতরিন এই �্য�স্থো যেথশে� ন্যোয়রি�চো� পোশে�ন,
১৪.১৯ আম�ো মতোমত রিদরি^ যে� আইন প্রশেয়োশেগ� যেGশেO পুরিলরি� �ূরিম�ো যে
ৌজদো�ী, রি�চো� 
�্য�স্থো এ�ং অন্যোন্য রি��োশেগ� অন্যোন্য অংশে�� সোশেথ যে� �ূরিম�ো আশেছ তো� সোশেথ অশেন�টো 
�>ু �শেয়শেছ এ�ং তোই পুশে�ো �্য�স্থো� যেGশেO প্রশে�োজ্য এ�টি সো.ো�ণ �োঠোশেমো� মশে.্যই 



সংজ্ঞোরিয়ত ও যে�োঝো যে�শেত পোশে� । আম�ো এখন এই প্রসশেr তোশেদ� �ূরিম�ো, �ত( �্য, Gমতো 
এ�ং দোরিয়ত্ব প�ীGো ��ো� জন্য এরিগশেয় �োই।
পুলি�� — আইন প্রশে�াগকারী &ংস্থা
১৪.২০ �ছ� .শে� পরুিল�, �োশেজ্য� প্র.োন আইন প্রশেয়োগ�ো�ী সংস্থো রিহসোশে� �োজ 
�শে�শেছ। স�্যতো� প্রোথরিম� ও ম.্য�ুগীয় সমশেয়, �োজ্য �োসন �্য�স্থো �োস� �্যরি> �ো 
পরি��ো� যেগোষ্ঠী যে�রিন্দ্র� রিছল। �োশেষ্ট্র� আইনগুরিল সমশেয় সমশেয় সমশেয় পৃথ� �োস��ো এই 
জোতীয় উচ্চো�শেণ� প্র�ণতো অনু�� �শে�। '�োস� �তৃ( � প্রস্তোরি�ত আইনটি� পুরিলরি� 
প্রশেয়োশেগ� �্য�হোরি���োশে� �োসশে�� দোরি� ও আ�ো}োগুরিল� রিনয়রিমত যেমশেন চলো।
প্রাচীন ভারত
১৪.২১ প্রোচীন �ো�শেত প্র�োসশেন� প্রোথরিম� .ো�ণো .ম( ও দ� রিছল এ�ং 'দ�' পরি�চোলনো� 
রি�ষয়টি রিনরি1ত ��ো� জন্য �মX�ো রিছল। আসশেল দোনদোরিনটি রিছল �োজ্যরি�দ্যো� এ�টি 
গুরুত্বপূণ( উপোদোন। । .ম(সূশেO 'দ�' -যে� �থো�থ�োশে� চোরিলত ��ো «যে�মনটি �োজো� এ�টি 
গুরুত্বপূণ( দোরিয়ত্ব রিছল। পুরিলরি�ংশেয়� প্রোথরিম� ইউরিনটটি রিছল গ্রোম; এ�টি গ্রোম 
পরি��ো�গুরিল� এ�রিOত হশেয় তোশেদ� জরিম এ�ং গ্রোমটিশে� রিঘশে� চো�ণ�ূরিম। প্রশেত্য�টি গ্রোশেম�
স্থোনীয় আদোলত রিছল �ো যেহডম্যোন এ�ং গ্রোশেম� প্র�ীণশেদ� সম\শেয় গঠিত রিছল। এই 
আদোলতগুরিল Gুদ্র চ্যু রি�� পো�োপোরি� নোগরি�� রি�শে�োশে.� মশেতো যেছোটখোশেটো যে
ৌজদোরি� 
মোমলো� রিসদ্ধোR রিনশেয়রিছল। মহো�ো�ত গ্রোমীপপরিত সম্পশে�(  �থো �শেলশেছ এ�ং যে�ৌদ্ধ 
জোত�গণ গ্রশেম্ভোজশে� উশে{খ �শে�শেছন। �রিদও এগুরিল আসশেল গ্রোশেম� প্র.োন রিছশেলন 
নোগ�গুথ�ো রিছশেলন ডো�োতশেদ� যেগ্রপ্তো� ও মৃত্যু ্যদণ্ড যেদওয়ো� জন্য। "যেচো�-ঘট�" - যেচোশে�� 
খুরিন� �থোও �শেয়শেছ। যে�ৌটিশেল্য� অথ(�োশে¥ এ�টি রি��দ পরুিল� সংস্থোশে� যে�োঝোশেনো হশেয়শেছ, 
10 টি গ্রোশেম� জন্য "সংঘ্রহন", 200 টি গ্রোশেম� জন্য "খড়�রিত�ো", ৪০০ টি গ্রোশেম� জন্য 
এ�টি "যেদ্রোণমুখ" এ�ং ৮০০ টি গ্রোশেম� জন্য "স্থরিনয়ো" to উশে{খশে�োগ্য�োশে� �ুরিদ্ধ সংগ্রশেহ� 
রি�ষশেয় উচ্চো�ণ রিছল।
�ুঘ� আ��
১৪.২২ মুঘল আমশেল পরুিলরি�ংশেয়� জন্য দোরিয়শেত্ব রিন�ু> মলূ �মX�ো রিছশেলন স্ব স্ব স্তশে� 
যে
ৌজদো� ও যে�োশেতোয়োল। যেমোগল সোম্রোশেজ্য যে�� �শেয়�টি গ্রোম এ�শেO মহল �ো প�গনো 
গঠন �শে�রিছল। যে�� �শেয়�টি প�গনো স��ো� গঠন �শে�রিছল এ�ং �হু স��ো� এ�টি 
সু�োহ �ো প্রশেদ� গঠন �শে�রিছল। সোম্রোজ্য রিনশেজই প্রশেদ�গুরিল রিনশেয় গঠিত, �ো� সংখ্যো 
সো.ো�ণত যেড�োশেন� ঘটনো� সোশেথ রিমরিলশেয় �ৃরিদ্ধ �ো হ্রোস যেপশেয়রিছল। �হ�, �হ� ও 
�হ�তরিলশেত পরুিলরি�ংশেয়� দোরিয়ত্ব রিছল যে�োতওয়োশেল�। আইন-ই-আ���ীশেত যে�োতওয়োশেল� 
�ো�(�োরি�তো উশে{খ �শেয়শেছ। রিতরিন ডোইমস এ�ং সোমোরিজ� আপরি�, রিনয়রি%ত ���স্থোন, 
���স্থোন, �সোইখোনো, যেজল প্ররিতশে�ো. �শে�রিছশেলন এ�ং উ��োরি.�ো�ী সম্পরি�� দোয়�ো� 
গ্রহণ �শে�রিছশেলন। রিতরিন �োশেত� যে�লো �হশে� টহল রিদশেয়রিছশেলন এ�ং পুরুষশেদ� এ�ং 
যে�তশেন� তথ্যপ্রদোন�ো�ীশেদ� �োছ যেথশে� �ুরিদ্ধ সংগ্রহ �শে�রিছশেলন। তা ো� অ্যোপশেয়ন্টশেমশেন্ট� 
সোনোদ তো� উপ� �োশেত যে�োনও চ্যু রি� নো হয় তো রিনরি1ত ��ো� জন্য তোশে� রিনশেদ(� 



রিদশেয়রিছশেলন। রিতরিন এ�টি রিন�শেন্ধ �হশে�� প্ররিতটি �োরিস�ো� ঠি�োনো এ�ং যেপ�োদো� �জোয় 
যে�শেখরিছশেলন, রি�রি�ন্ন যেoণী� পুরুষশেদ� উপোজ(ন এ�ং �্যয় প�(শে�Gণ �শে�শেছন এ�ং ওজন 
এ�ং �্য�স্থোগুরিল� �থোথ(তো প�ীGো �শে�রিছশেলন। মোদ� প্রস্তুত ও রি�ত�ণ এ�ং পরিততো 
যেপ�োও তা ো� দ্বো�ো রিনয়রি%ত রিছল। সুত�োং তা ো� �োজগুরিল রিছল প্ররিতশে�ো.মূল�, যেগোশেয়�ো ও 
রিনয়%�। যে
ৌজদো� স��ো� প্র.োন রিছশেলন এ�ং প্র.োনত প্র.োনত প্র.োনত: রি�শেদ্রোহ ও 
রি��ৃঙ্খলো দমন ��ো� জন্য তৈসন্যশেদ� রিনশেদ(� রিদশেয়রিছশেলন। গ্রোমীণ his তো� 
এখরিতয়ো�। �রিদও রিতরিন প্রোশেদরি�� গ�ন(শে�� অ.স্তন রিছশেলন, রিতরিন স�োসরি� �োজ�ীয় 
স��োশে�� সোশেথ যে�োগোশে�োগ ��শেত পোশে�ন। রিতরিন রিছনতোই�ো�ী দলশে� ছO�r �শে� এ�ং 
যেগ্রপ্তো� �শে�রিছশেলন এ�ং সমস্ত সরিহংস অপ�োশে.� নজশে� যে�শেখরিছশেলন। তো� �োজগুরিল রিছল
যেদশে�� পোশে�� �োস্তোগুরিল �Gো ��ো, সরিহংস অপ�ো. দমন ��ো, দসু্যশেদ� রি��ো� ��ো, 
আশে¨য়ো¥ তৈতরি� ��ো যে�ো. ��ো, �োরিR� �্যোঘোত�ো�ীশেদ� যেগ্রপ্তো� ��ো এ�ং রি�শে�ো.ীতো 
�োটিশেয় ওঠো� জন্য �রি> প্রদ�(শেন� মো.্যশেম মোলগুজো�শেদ� �োজস্ব আদোশেয়� যেGশেO 
সহোয়তো ��ো, যে�খোশেন প্রশেয়োজনীয়। �োস্তশে� জরিমদো�শে� তো� জরিমদোশে�� যেলো�শেদ� �োরিR ও 
সু�Gো� জন্য দোয়�দ্ধ ��ো হশেয়রিছল। জরিমদো��ো যে� �োজ �শে�শেছ তো রিনরি1ত ��ো� জন্যই 
যে
ৌজদো� রিছল।
গণত%
১৪.২৩ স�্যতো� অগ্রগরিত� সোশেথ সোশেথ সমোজত% এ�ং গণতশে%� .ো�ণোগুরিল রি��ড় 
.শে�। �ূরিম� আইনগুরিল �োস� �্যরি> �ো যেগোষ্ঠী� স্বত% যে�ৌত্যু� এ�ং যে�ৌতূহল প্ররিত
রিলত 
�শে� নো। আইন প্রণয়ন এ�টি প্ররি,য়ো রিহসোশে� রিন�(োরিচত প্ররিতরিনরি.শেদ� মো.্যশেম 
জনসো.ো�শেণ� অং�গ্রহণ �ৃরিদ্ধ ��ো� সোশেথ জরিড়ত। আইনটি এই�োশে� পৃথ� �োস� �ো 
�োস� যেগোষ্ঠী �ো দল যেথশে� পৃথ� হশেয় �োয় এ�ং পুশে�ো �োশেজ্য� মোনুশেষ� সোশেথ �ু> হয় 
�্যরি>গত�ৃত আইনগুরিল স��ো�ী আইন দ্বো�ো প্ররিতস্থোরিপত হশেয়রিছল। পুরিলশে�� �ূরিম�ো 

লস্বরূপ এ� রি�ষয়�স্তুশেত পরি��রিত( ত হশেয়রিছল। যে�োনও পৃথ� �োস� �ো যেগোষ্ঠী� স্বোথ( 
পরি�শে��ন ��ো� পরি��শেত(  পুরিল� এ�টি তৈন�(্যরি>� আইশেন� দোস রিহসোশে� �োজ ��ো শুরু 
�শে� �ো �োশেজ্য� স�ল নোগরি�শে�� পশেG সো.ো�ণ রি�ষয় রিছল। এই প্রো�ৃরিত� রি��ো� ম>ু 
যেদশে� সহশেজ এ�ং সহশেজই চশেল এশেসশেছ,
পুলি�� আইন, 1861
১৪.২৪ পরুিল� আইন অনুসোশে� �ো�তীয় পুরিল� �্য�স্থোটি রি�শে�ষত পরুিল�শে� দোরিয়ত্ব পোলশেন�
যেGশেO রিন�(োহী স��োশে�� পুশে�োপুরি� অ.ীনস্ত ��ো� জন্য তৈতরি� ��ো হশেয়রিছল। আইশেন� 
যেস�� রিহসোশে� পুরিলশে�� �ূরিম�ো সম্পশে�(  যেমোশেটই যে�োনও যে�
োশে�B তৈতরি� হয়রিন। সুত�োং, 
�খন ১ আগ7, ১৮ পরুিল� �রিম�ন রিনশেয়োশেগ� প্রস্তো�টি গ�ন(�-যেজনোশে�ল �তৃ( � 
�োউরিBশেল� যেমশেমোশে��োশেম সংশে�োরি.ত সংস্থো� সোশেথ জোরি� ��ো হশেয়রিছল, �রিম�শেন� 
রিদ�রিনশেদ(�নো� জন্য রিনম্নরিলরিখত "�ো�শেত� জন্য �োল পুরিলশে�� তৈ�রি�ষ্ট্য" রিছল। প্রথমটি রিছল 
"এটি পুশে�োপুরি� রিসরি�ল এরিªরি�উটি� স��োশে�� অ.ীশেন হওয়ো উরিচত"। এটি যে�োগ ��ো 
হশেয়রিছল যে� এ� জন্য "রিনয়শেম� পরি��ত( ন দ��ো� �ো পূ�(�তX মোদ্রোজ এ�ং যে�োম্বোইশেত 



রিছল, পুরিলশে�� রিনয়%ণ এ�টি রি�চো� রি��োগীয় সংস্থোশে� যেদওয়ো হশেয়রিছল ras মোদ্রোজোয় 
সোরি�( ট রি�চো��গণ এ�ং যে�োশেম্ব� যেস্বদো� যে
ৌজদোরি� আদোলুতশে�। এ�টি রিনয়মরি�রি. প্রশেদশে�
এই রি�রি.টি জরুিডরি�য়োল �রিম�নো� �ো আরিপশেল� আদোলশেত� রি��ল্প.ো�ো� যেচশেয় রিসরি�ল 
�রিম�নো� �ো রিন�(োহী স��োশে�� অন্য প্র.োশেন� অ.ীশেন থো�ো পুরিল� প্রশেয়োজনীয়তো� রিদশে� 
রিনশেদ(� ��শে�। "আ�ও উশে{খ ��ো হশেয়রিছল "পুরিল� প্র�োসরিন� �ো�(রিন�(োহী প্র�োসশেন� 
�্যো�গুরিলশেত যে�ন্দ্রী�ূত হশেত হশে�" এ�ং "পুরিলশে�� সংগঠন এ�ং �ৃঙ্খলো সোমরি�� সংস্থো� 
মশেতো হওয়ো উরিচত"।
১৪.২৫ �রিম�ন (১৮—০-—২) হুজ�ু স��ো� �তৃ( � প্রদ� গোইডলোইনগুরিল অনুস�ণ ��ো 
সহজ �শেল মশেন হশেয়রিছল �ো�ণ রিস� যেথশে� শুরু �শে� তোশেদ� মশে.্য যে� .�শেন� পরুিল� 
�োঠোশেমো� পছ�সই উদোহ�ণ �শেয়শেছ যেসগুরিল ইরিতমশে.্য যেদশে�� মশে.্য পোওয়ো �োয়। �য়্যোল 
আইরি�� �ন7্যো�ুলোরি�� আদশেল যেজনোশে�ল চোল(স যেনরিপয়ো� রিসশেন্ধ সংশে�োজশেন� পশে�, 
যেসনো�োরিহনী অরি
সো�, এ�টি ইউশে�োপীয় পুরিল� যেল
শেটন্যোন্ট এ�ং এ�জন অ্যোডজটু্যোন্ট 
এ�ং প্রোশেদরি�� প�(োশেয় পরুিল� �্যোশে«ন �তৃ( � যেজলো প�(োশেয় এ�টি পরুিল� �োরিহনী �মো� 
যেদয়। প্র.োন �রিম�নোশে�� �োশেছ স�োসরি� দোয়�দ্ধ। এ�টি উপরিনশে�� রিনয়%শেণ� জন্য 
আইরি�� �ন7ো�ুলোরি� সংগঠিত হশেয়রিছল এ�ং রিছল। সুত�োং, রিdটি� পুরিল� যেথশে� 
যেমৌরিল��োশে� পৃথ�। রিdটি� পরুিল� রিছল এ�টি গণতোরি%� পরুিল�, এ�ং জনগণ এ�ং 
তোশেদ� প্ররিতরিনরি.�ো �ো�ো পরুিল� �তৃ( পG গঠন �শে� এ�ং যেসখোশেন রিছল তোশেদ� �োশেছ 
জ�ো�রিদরিহ ��ো� আইশেন� এ�টি স�ঞ্জোম। যে�ষ গণনোয়, রিO�জন পুরিল� 
�তৃ( পG। তদোনীRন যে�োশেম্বশেয়� গ�ন(� স্যো� জজ( ক্লো�(  ১৮ 47 in সোশেল রিসন্ধ স
� 
�শে�রিছশেলন এ�ং যেনরিপয়োশে�� পুরিল� রিসশে7ম যেদশেখ মগু্ধ হশেয় তা ো� �ো��োরি� পুরিল� 
পনুগ(ঠিত �শে�রিছশেলন। মোদ্রোশেজ এ�ই .�শেণ� পরি��ত( নগুরিল প্র�োরি�ত হশেয়রিছল। ১৮৫৪ 
সোশেল রিন�>ু 'যে
ো�চো� �রিম�ন "�তৃ( � প্র�োরি�ত তথ্যসমূহ (১৮৫৫ সোশেল প্র�োরি�ত) এই 
প্ররি,য়োটি ত্ব�োরি\ত �শে� এ�ং ১৮৯৯ সোশেল� আইন XXX আইনটি যেজলোগুরিল� �ীষ( পুরিল� 
এ�ং সুপোরি�নশেটনশেডশেন্ট পরুিল� ইBশেপU� যেজনোশে�শেল� যেনতৃশেত্ব এ�টি �োরিহনী� নত্যুন 
প্যোটোন( স্থোপন �শে�রিছল। আই 860 ০ এ� আশেগও �োংলোয় এ�ই �্য�স্থো প্ররিতরিষ্ঠত হশেয়রিছল। 
আই 860 এ� �ো�তীয় পুরিল� �রিম�ন �শেলরিছল: "আম�ো এই �োরিহনীশে� স�(শেGশেO রিসরি�ল 
এরিªরি�উটি� স��োশে�� অ.ীনস্থ হওয়ো� �্য�স্থো �শে� যে�শেখরিছ এ�ং আম�ো 'রিড্�োসপ্যোচ'-
এ� পG যেথশে� �থো�থ রি�শে�চনো �শে�রিছ মহোমো�ী '
১৪.২ 6 এই অ�স্থোনটি ১৮ clearly ১ সোশেল� পুরিল� আইনশেত যে��োশে� পুরিলশে�� �ূরিম�ো, 
�ত( �্য, Gমতো এ�ং দোরিয়ত্ব �রিণ(ত হশেয়শেছ তো� মশে.্য এটি খ�ু স্পষ্ট�োশে� প্ররিত
রিলত হশেয়শেছ।
এই আইশেন� .ো�ো ২৩ অনুসোশে�, পুরিল�শে� প্রশেয়োজনীয় ��ো উরিচত—
(i) �রিম�নশে� �ো.ো যেদওয়ো অপ�ো. এ�ং জনসো.ো�শেণ� উপদ্র�;
(ii) অপ�ো.ীশেদ� সনো> এ�ং রি�চোশে�� আওতোয় আনশেত;
(iii) পুরিল� আইনোনগু�োশে� �োশেদ� যেগ্রপ্তো� ��ো� জন্য অনুশেমোরিদত, তোশেদ� স�লশে� 
যেগ্রপ্তো�;



(iv) জনসো.ো�শেণ� �োরিRশেত প্র�োরি�ত �ুরিদ্ধ সংগ্রহ ও যে�োগোশে�োগ;
(v) যে�োনও উপ�ু> �তৃ( পG �তৃ( � আইনত জোরি� ��ো সমস্ত আশেদ� এ�ং পশে�োয়োনো মোন্য 
ও �ো�(�� ��;
(vi) দো�ীরি�হীন সম্পরি�� দোয়�ো� গ্রহণ এ�ং যেজলো ম্যোরিজশেzশেট� রিন�ট এ� তোরিল�ো 
স���োহ �রি�শে�ন এ�ং উ> রিনষ্পরি�� রি�ষশেয় তা ো� আশেদশে� পরি�চোরিলত হন;
(vii) স��ো�ী �োস্তো, পুশে�ো �োস্তো, ঘোট, অ�ত�ণ স্থোন এ�ং স��ো�ী অ�লম্বশেন� অন্যোন্য 
স�ল স্থোশেন �ৃঙ্খলো �Gো ��ো; এ�ং
(viii) পো�রিল� �োস্তোয় সমোশে�� ও রিমরিছশেল� অনুষ্ঠোশেন �ো.ো যে�ো. �শে�।
যে� যে�োনও উপ�>ু �তৃ( পG �তৃ( � আইনত জোরি� ��ো সমস্ত আশেদশে�� তোত্Gরিণ� �ো.্যতো
এ�ং �ো�(�� ��ো� যেজদ �ো�(রিন�(োহী �তৃ( পশেG� �োশেছ পরুিল�শে� যেমোট জমো যেদওয়ো� 
রি�ষয়টি রিনশেদ(� �শে� এ�ং রিন�(োহী �ম(�ত( োশে� রিসদ্ধোR গ্রহশেণ� জন্য পরুিল�শে� �্য�হো� 
��ো� অপরি�সীম সুশে�োগ প্রদোন �শে� �ো যে�োনও আইন, রি�রি. �ো �রিণ(ত হশেত পোশে� নো। 
রিনয়%ণ। এ�জন গড়পড়তো পুরিল� যে�োনও আইনত �ৃঙ্খলো রিহসোশে� রি�শে�রিচত হশে� তশে� 
�ৃঙ্খলো�দ্ধতো� উপশে�� যে�োনও �্যরি> �রিদ তো� �োশেছ আশেস। রিতরিন এই .�শেন� আশেদ� 
জোরি� ��ো� জন্য যে�োনও আইশেন যে�োনও সGম ��ো� রি�.োন �শেয়শেছ রি�নো তো �োচোই 
��শেত রি��ত থো�শে�ন নো। এটিই �ত( মোন অ�স্থোন।
ইউশে�শেত পরুিল� সংস্কো�
১৪.২ 7 �ো�শেত এই পরি�রিস্থরিত রি�প�ীশেত, রিdশেটশেন পরুিলরি� সংস্কো� রিনশেজই আলোদো রূপ 
রিনশেয়রিছল এ�ং আইন প্রশেয়োশেগ� জন্য পুরিলশে�� মলূ দোরিয়ত্বশে� সত্যই প্ররিত
রিলত �শে�শেছ, 
রিনছ� উশেA�্য �োস্ত�োয়শেন� যে�োনও দোয়�দ্ধতো ছোড়োই রিন�শেপG ও রিন�শেপG�োশে�। �ো 
স��োশে�� আ�ো}োগুরিল তোশেদ� নীরিতগত যেঘোষণোগুরিল �থো�থ�োশে� উত্থোরিপত আইন 
যেথশে� পৃথ� রিহসোশে� প্র�ো� �শে�শেছ। ১৮২২ সোশেল ল�শেন� যেমশেট্রোপরিলটন পরুিল� �খন ��োট(
রিপশেল� অনুশেপ্র�ণোয় মূলত পুন�োয় সংগঠিত হয় তখন �ু>�োশেজ্য� তৎ�োলীন প্র.োনম%ী 
চোল(স যে�োয়োন এ�ং রি�চোড(  যেমইন, রি�রিন প্রথম দ'ুজন পুরিল� �রিম�নো� রিছশেলন, রিতরিন 
রিনম্নরিলরিখত নয়টি মূলনীরিত �োসন ��ো� প্রস্তো� �শে�রিছশেলন সমস্ত পুরিলরি� পদশেGপ:
প্রথম নীরিত। অপ�ো. ও রি��ৃঙ্খলো যে�োশে., সোমরি�� �োরিহনী দ্বো�ো তোশেদ� দমন ��ো� রি��ল্প 
রিহসোশে� এ�ং আইরিন �োরিস্ত� তীdতো রিহসোশে�।
রিদ্বতীয় রিপ্ররিBপোল। স�(দো স্বী�ৃরিত যেদওয়ো যে� পুরিল�শেদ� তোশেদ� দোরিয়ত্ব ও �ত( �্য সম্পোদশেন� 
Gমতো তোশেদ� অরিস্তত্ব, �োজ ও আচ�শেণ� জনগশেণ� অনুশেমোদশেন� উপ� এ�ং জনগশেণ� 
সম্মোন সু�রিGত ও �জোয় �োখো� দGতো� উপ� রিন�( ��ীল।
তৃতীয় রিপ্ররিBপোল। স�(দো স্বী�ৃরিত যেদওয়ো যে� জনগশেণ� সম্মোন ও অনুশেমোদন সু�রিGত �োখো 
এ�ং �জোয় �োখো মোশেন আইন অনুসোশে� সু�Gো যেদওয়ো� যেGশেO জনগশেণ� ই^ু� 
সহশে�োরিগতো সু�রিGত ��ো।
চত্যুথ( নীরিত। স�(দো স্বী�ৃরিত জোনোশেত যে� জনগশেণ� সহশে�োরিগতো যে� পরি�মোশেণ সু�রিGত ��ো 
�োয়, আনপুোরিত��োশে� �ো�ীরি�� �ল প্রশেয়োশেগ� প্রশেয়োজনীয়তো এ�ং পুরিলরি� উশেA�্য 



অজ(শেন� জন্য �ো.্যতোমূল�তো হ্রোস পোয়।
পঞ্চম নীরিত। জনগশেণ� মতোমতশে� ত্যু^ �শে� নয়, নীরিতমোলো� সম্পণূ( স্বো.ীনতোয় আইনটি� 
রিন�শেপG রিন�শেপG পরি�চ�(ো প্রদ�(শেন� মো.্যশেম এ�ং পৃথ� আইশেন� ন্যোয়রি�চো� �ো 
অরি�চো�শে� রি�শে�চনো নো �শে� জনগশেণ� অনুগ্রশেহ� সন্ধোন ও সং�Gণ ��ো; জনসো.ো�শেণ� 
সমস্ত সদস্যশে� তোশেদ� সম্পদ �ো সোমোরিজ� অ�স্থোন রি�শে�চনো নো �শে� পৃথ� পরি�শেষ�ো এ�ং
�নু্ধশেত্ব� প্রস্তো� রিদশেয়; যেসৌজন্য এ�ং �োল �রিস�তো �্যোয়োম দ্বো�ো; এ�ং জী�ন �Gোয় এ�ং 
সং�Gশেণ পৃথ� ত্যোশেগ� জন্য প্রস্তুত অ
ো� দ্বো�ো।
ষষ্ঠ রিপ্রন্ট। �ো�ীরি�� �রি> প্রশেয়োগ ��ো� জন্য শু.ুমোO �খন অনু�োসন, প�োম�( এ�ং 
সত�( তো� অনু�ীলন �ৃঙ্খলো পুনরুদ্ধোশে�� জন্য প্রশেয়োজনীয় পরি�মোশেণ জনসো.ো�শেণ� 
সহশে�োরিগতো প্রোরিপ্ত� জন্য অপ�(োপ্ত �শেল মশেন হয়; এ�ং যে�োনও পুরিলরি� লG্য অজ(শেন� জন্য 
যে� যে�োনও রিনরিদ( ষ্ট অনুষ্ঠোশেন প্রশেয়োজনীয় / শু.ুমোO প্রশেয়োজনীয় নূ্যনতম রিডরিগ্র �্য�হো� ��ো।
সপ্তম রিপ্ররিBপোল। স�(সো.ো�শেণ� সোশেথ এমন সম্প�(  �জোয় �োখো যে� that রিতহোরিস� 
tradition রিতশেহ্য� সত্যতো যেদয় যে� পরুিল� জনসো.ো�ণ এ�ং জনসো.ো�ণই পুরিল�; পুরিল� 
জনসো.ো�শেণ� যে��ল সদস্য, �োশেদ� জনগশেণ� �ল্যোণ ও অরিস্তশেত্ব� স্বোশেথ( পুশে�ো সমশেয়� 
জন্য 'প্ররিতটি নোগরি�শে�� উপ� �তৃ( ত্বপণূ( �ত( �্যগুরিলশেত মশেনোশে�োগ যেদওয়ো হয় to'
অষ্টম নীরিত। পুরিল� �ো�(রিন�(োহী �ো�(,শেম �শেঠো��োশে� যেমশেন চলো এ�ং স�(দো আইনজীরি� 
�্যরি> �ো �োজ্যশে� রি�চোশে�� Gমতো দখল ��ো যেথশে� রি��ত থো�ো এ�ং �তৃ( ত্বমূল��োশে� 
অপ�ো.শে�ো.শে� রি�চো� ��ো এ�ং যেদোষীশেদ� �োরিস্ত যেদওয়ো যেথশে� রি��ত থো�ো।
ন�ম নীরিত। স�(দো স্বী�ৃরিত যেদওয়ো যে� পুরিলশে�� দGতো� প�ীGো হ'ল অপ�ো. এ�ং 
রি��ৃঙ্খলো� অনুপরিস্থরিত, এ�ং তোশেদ� সোশেথ আচ�শেণ পুরিলরি� পদশেGশেপ� দ�ৃ্যমোন প্রমোণ নয়।
পুলি�� law আইশেনর দা&
১৪.২৮ �ত( মোন উশেAশে�্য আম�ো রি�শে�ষত পঞ্চম নীরিতটি� প্ররিত দষৃ্টি আ�ষ(ণ ���, �ো 
নীরিতমোলো� সম্পূণ( স্বো.ীনতোয় আইশেন� প্ররিত রিন�শেপG পরি�শে��নো� জন্য পরুিল�ী 
দোয়�দ্ধতো� উপ� নজ� �োশেখ। গণতশে% আম�ো পরুিল� �্য�স্থোশেত এটি পোলন ��ো� জন্য 
স�শেচশেয় যেমৌরিল� .ো�ণো রিহসোশে� .ো�ণ �রি�। পুরিলশে�� মূল �ূরিম�ো হ'ল আইন প্রশেয়োগ�ো�ী 
সংস্থোরূশেপ �োজ ��ো এ�ং রিন�শেপG পরি�শেষ�ো আইনশে� রিনখ�চোয় পরি�শে��ন ��ো, রিনছ� 
ই^ো�, ইরিrতগুরিল �ো আ�ো}ো� সম্পূণ( স্বো.ীনতোয় স��ো� �তৃ( � রিনপীরিড়ত নীরিত� রি�ষয়
রিহসোশে� যে�গুরিল রি�শে�ো.ী হয় �ো নো যেমশেন চশেল নো of আমোশেদ� সংরি�.োশেন� রি�.োনগুরিল �ো 
আইনটি� অ.ীন আইন প্রশেয়োগ ��ো হশেয়শেছ। পুরিল�শে� এই �ূরিম�ো সম্পোদন ��শেত সGম 
��ো� জন্য প্রশেয়োজনীয় �োশেজ� �্য�স্থো এ�ং সু�Gো �্য�স্থো আম�ো অন্য অ.্যোশেয় 
পৃথ��োশে� আশেলোচনো ���, তশে� এই অ.্যোশেয়� আমোশেদ� উশেA�্যটি হল এই �ূরিম�োটিশে� 
যেমৌরিল� �ূরিম�ো রিহসোশে� আ�ো�লোইন ��ো। আম�ো রি�জ্ুযয়োলোইজ �শে�রিছ যে� পরুিল� 
সংস্কোশে�� আমোশেদ� �োজটি এরিগশেয় �োওয়ো� সোশেথ সোশেথ আম�ো ১৮ 61 ১ সোশেল� পুরিল� 
�োরিহনীশে� আইনোনুশেগ� রি�দ্যমোন রি�.োনগুরিলশেত যে�� রি�ছু আমূল পরি��ত( ন আনো� 
প্রশেয়োজন মশেন ��শেত পোরি�। আম�ো সুপোরি�� �রি� যে� উপশে� �রিণ(ত যেমৌরিল� পরুিল� 



�ূরিম�োটি রি�শে�ষ�োশে� �োনোন�ু> হশেত পোশে� নত্যুন পরুিল� আইশেন স্বত% �শেত(  �োইশে�।
পুলি��শেদর জন্য আচরণলিবলিধ
14.29 আম�ো লG্য �শে�রিছ যে�, আই 1960-এ পরুিল� পরি�দ�(� যেজনোশে�শেল� সশেম্মলশেন 
�ো�শেত পুরিলশে�� জন্য আচ�ণরি�রি. গহৃীত হশেয়রিছল এ�ং সমস্ত �োজ্য স��ো�গুরিলশেত 
প্রচোরি�ত হশেয়রিছল। এই যে�োশেড� রিনশেম্নো> .ো�ো �শেয়শেছ:
(১) পুরিল�শে� অ��্যই �ো�শেত� সংরি�.োশেন� প্ররিত রি�শ্বস্ত আনুগত্য সহ্য ��শেত হশে� এ�ং এ�
রিন1য়তো অনুসোশে� নোগরি��শেদ� অরি.�ো�শে� সম্মোন ��শেত হশে� এ�ং .শে� �োখশেত হশে�।
(২) পুরিল� মলূত আইন প্রশেয়োগ�ো�ী সংস্থো। তোশেদ� �থো�থ�োশে� �ো�(�� ��ো যে�োনও 
আইশেন� স্বত্ব �ো প্রশেয়োজনীয়তো রিনশেয় প্রশ্ন ��ো উরিচত নয়। তোশেদ� উরিচত �য় �ো 
পGপোতহীনতো, �ুৎসো �ো উদো�তো ছোড়োই ও রিন�শেপG�োশে� আইনটি প্রশেয়োগ ��ো উরিচত।
(৩) পুরিল�শে� তোশেদ� Gমতো এ�ং �ো�(�োরি�তো� সীমো�দ্ধতোগুরিল স্বী�ৃরিত যেদওয়ো এ�ং 
সম্মোন ��ো উরিচত। তোশেদ� উরিচত নো দখল �ো ওশেয়ইন যে�ন রি�চো� রি��োশেগ� �োজগুরিলশে� 
দখল �শে� এ�ং মোমলো� �োয় রিনশেয় �শেস থোশে�। �ো তো�ো �্যরি>শেদ� প্ররিতশে�ো. যেনশে� এ�ং 
অপ�ো.ীশেদ� �োরিস্ত যেদশে� নো।
(৪) আইন যেমশেন চলো� যেGশেO �ো �ৃঙ্খলো �জোয় �োখশেত পুরিল�শে� যে�োঝো, প�োম�( ও সত�(  
��ো� পদ্ধরিতগুরিল �্য�হো� ��ো উরিচত। এগুরিল �রিদ �্যথ( হয় এ�ং �রি>� প্রশেয়োগ অরিন�ো�( 
হশেয় �োয় তশে� পরি�রিস্থরিতশেত যে��লমোO স�(রিনম্ন স�(রিনম্ন �্য�হো� ��ো উরিচত।
(৫) পুরিলশে�� প্র.োন �ত( �্য হ'ল অপ�ো. ও রি��ৃঙ্খলো যে�ো. ��ো এ�ং পুরিল�শে� অ��্যই 
�ুঝশেত হশে� যে� তোশেদ� দGতো� প�ীGোটি উ�শেয়� অনুপরিস্থরিত এ�ং তোশেদ� সোশেথ �োজ 
��ো� যেGশেO পুরিলরি� পদশেGশেপ� দ�ৃ্যমোন প্রমোণ নয়।
()) পুরিল�শে� অ��্যই স্বী�ৃরিত রিদশেত হশে� যে� তো�ো জনসো.ো�শেণ� সদস্য এ�ং এই এ�মোO 
পোথ(শে�্য� সোশেথ যে� জনশেগোষ্ঠী� স্বোশেথ( এ�ং তো� পG যেথশে� তো�ো রিন�ু> ��ো �ত( �্যগুরিলশেত 
পূণ(-সময় মশেনোশে�োগ যেদওয়ো� জন্য রিন�ু> ��ো হয় �ো সো.ো�ণত প্ররিতটি নোগরি�শে�� দোরিয়ত্ব 
পোলন ��শেত �ো.্য হয় ।
()) পুরিল�শে� �ুঝশেত হশে� যে� তোশেদ� �ত( �্যগুরিল� দG �ো�( সম্পোদন জনসো.ো�শেণ� �োছ 
যেথশে� প্রস্তুত সহশে�োরিগতো� পরি�মোশেণ� উপ� রিন�( � ��শে�। এটি পরি��রিত( ত�োশে� তোশেদ� 
আচ�ণ ও �শেম(� জনগশেণ� অনুশেমোদশেন� সু�Gোয় এ�ং জনসো.ো�শেণ� oদ্ধো ও আস্থো 
অজ(শেন� এ�ং তোশেদ� �জোয় �োখো� Gমতো� উপ� রিন�( � ��শে�, তো�ো যে� পরি�মোশেণ 
জনসো.ো�শেণ� সহশে�োরিগতো অজ(শেন স
ল হশেয়শেছ, �ো�ীরি�� �রি> �্য�হোশে�� প্রশেয়োজনীয়তো 
আনুপোরিত��োশে� হ্রোস পোশে� �ো তোশেদ� �োজগুরিল স্রো� ��শেত �ো.্যতো।
(৮) পুরিলশে�� স�ল �্যরি>� প্ররিত সহোনু�ূরিত�ীল এ�ং রি�শে�চনো�ীল হওয়ো উরিচত এ�ং 
তোশেদ� �ল্যোশেণ অরি�রি^ন্ন�োশে� সশেচতন হওয়ো উরিচত। তোশেদ� স�(দো • �্যরি>গত পরি�শেষ�ো 
এ�ং �নু্ধশেত্ব� জন্য প্রস্তুত থো�শেত এ�ং তোশেদ� সম্পদ �ো সোমোরিজ� অ�স্থোন রি�শে�চনো নো 
�শে� স�ো� জন্য প্রশেয়োজনীয় সহোয়তো রিদশেত প্রস্তুত থো�শেত হশে�। '
(৯) পুরিল�শে� স�(দো রিনশেজ� আশেগ �ত( �্য �োখশেত হশে�, যে� রি�পদ �ো উস্কোরিন� �ো�ণই যেহো� 



নো যে�ন �োR এ�ং �োল হোস্য�� থো�শেত হশে� এ�ং অশেন্য� সু�Gোয় তোশেদ� জী�ন উৎসগ( 
��শেত প্রস্তুত থো�শেত হশে�।
(১০) পুরিল�শে� স�(দো রি�নয়ী ও সৎ আচ�ণ ��ো উরিচত; তো�ো রিন�( �শে�োগ্য এ�ং সং�ু> নো 
হওয়ো উরিচত; তোশেদ� উরিচত ম�(োদো ও সোহস; এ�ং চরি�O এ�ং মোনুশেষ� রি�শ্বোস �োড়োশেত 
হশে�। '
(১১) সশে�(োচ্চ �ৃঙ্খলো� এ�োগ্রতো হ'ল পুরিলশে�� সুনোশেম� মূল রি�রি�। এটি স্বী�ৃরিত রিহসোশে�, 
ম�ো পুরিল�শে� তোশেদ� �্যরি>গত জী�নশে� অ��্যই রি�রি^ন্ন�োশে� পরি�ষ্কো� �োখশেত হশে�, আত্ম-
সং�ম রি��ো� ��শেত হশে� এ�ং �্যরি>গত এ�ং অরি
রিসয়োল উ�য় জী�শেনই রিচRো�ো�নো ও 
�শেম( সত্য�োদী এ�ং সৎ হশেত হশে�। �োশেত জনগণ তোশেদ�শে� অনু��ণীয় নোগরি�� রিহসোশে� 
রি�শে�চনো ��শেত পোশে�।
। (১২) পুরিল�শে� এই স্বী�ৃরিত যেদওয়ো উরিচত যে� তো�ো যে��ল প্র�োসশেন� এ�ং যেদশে�� প্ররিত 
তোশেদ� �্য�হো�(তো �োরিড়শেয় ত্যুলশেত পোশে� যে��লমোO এ�টি উচ্চমোশেন� �ৃঙ্খলো �জোয় যে�শেখ, 
উর্ধ্ব(তনশেদ� প্ররিত রিন��রি^ন্ন আনুগত্য এ�ং �োরিহনী� প্ররিত আনগুত্য এ�ং রিনশেজশে� 
রিন��রি^ন্ন প্ররি�Gণ এ�ং প্রস্তুরিত অ�স্থোয় যে�শেখ। ।
আম�ো উপশে�ো> সমস্ত .ো�োগুরিল� সোশেথ সো.ো�ণ�োশে� এ�মত হশেয়রিছ এ�ং সন্তুষ্ট যে� তো�ো 
এখন উরি{রিখত রিহসোশে� পরুিলশে�� জন্য পনু�োয় সংজ্ঞোরিয়ত �ূরিম�ো, �ত( �্য এ�ং দোরিয়ত্বগুরিল�
সোশেথ উপ�ু>�োশে� রি
ট হশে�, তশে� আমোশেদ� দ
ো (12) রিহসোশে� গ্রহণ ��ো� যেGশেO রি�ছুটো 
সং�Gণ �শেয়শেছ । "প্র�োসন" এ�ং "যেদ�" পৃথ��োশে� পরুিলশে�� �্য�হো�(তো� এ�টি উশে{খ 
এ�টি সো.ো�ণ .ো�ণো যেদয় যে� প্র�োসন এ�ং যেদশে�� স্বোথ( স�(দো রিমশেল নো। আম�ো আমোশেদ� 
মতোমত পরি�ষ্কো� �শে� রিদশেয়রিছ যে� পরুিলশে�� মূল �ূরিম�োটি Gমতোয় থো�ো স��োশে�� দোস 
রিহসোশে� নয়, আইশেন� দোস রিহসোশে� �োজ ��ো। .ো�ো (১২) এ� "প্র�োসন" �ব্দটি যে��লমোO 
স��ো�শে� যে�োঝোশেত পোশে� এ�ং তোই আম�ো এই .ো�োটিশেত এ� প্রোসরিr�তো গ্রহণ �রি� 
নো। এছোড়োও, "
(১২) পুরিল�শে� স্বী�ৃরিত যেদওয়ো উরিচত যে� যেদশে�� জনগশেণ� �োশেছ তোশেদ� পূণ( উপশে�োরিগতো 
যে��লমোO উচ্চ �ৃঙ্খলো� মোন �জোয় �োখো, আইন অনুসোশে� �ত( �্যগুরিল� রি�শ্বস্ত �ো�( 
সম্পোদন এ�ং �মোরি�ং পদগুরিল� রিনশেদ( শে�� রিনখুাত আনুগশেত্য� মো.্যশেম এ�ং তো� প্ররিত 
রিনখুাত আনুগশেত্য� মো.্যশেম রিনরি1ত হওয়ো উরিচত best �রি> এ�ং ধ্রু� প্ররি�Gণ এ�ং প্রস্তুরিত 
এ�টি �োশেজ্য রিনশেজশে� যে�শেখ।
আইন 'উশে5�্য'
14.30 আইন প্রশেয়োশেগ� রি�ষয়টি অ��্য রিনশেজ�োই উশেA�্য রিহসোশে� .শে� �োখশেত পোশে� 
নো। এটিশে� �োরিR ও �ৃঙ্খলো �Gো�, মোনুশেষ� জী�ন ও সম্পরি� �Gো� চূড়োR অ�শেজশেU� 
সোশেথ যেমৌরিল� �ত( �্য এ�ং দোরিয়ত্ব রিহসোশে� যেদখো যে�শেত পোশে� এ�ং আ�ও �ী �ী, তোশেদ� 
প্রদ� সোংরি�.োরিন� অরি.�ো� �Gো ��শেত পোশে�। সংরি�.োশেন� প্রস্তো�নোয় �লো হশেয়শেছ যে� 
�ো�ত এ�টি সো�(শে�ৌম, সমোজতোরি%�, .ম(রিন�শেপG, গণতোরি%� প্রজোত% রিহসোশে� গঠিত 
এ�ং / এটি তো� সমস্ত নোগরি��শে� সু�রিGত ��ো "ন্যোয়রি�চো�, সোমোরিজ�, অথ(নৈনরিত� ও 



�োজনৈনরিত�; স্বো.ীনতো ও (রিচRো�ো�নো, মত প্র�ো�, রি�শ্বোস রি�শ্বোস এ�ং উপোসনো) ; ম�(োদো 
ও সুশে�োশেগ� সমতো; এ�ং তোশেদ� মশে.্য �্যরি>� ম�(োদো এ�ং জোরিত� unity �্য ও অখণ্ডতো� 
রিন1য়তো প্রদোন �শে� স�ল ভ্রোতৃত্বশে�ো. প্রচো� ��ো "।
১৪.৩১ উপস্থোপশেন উরি{রিখত উশেA�্যগুরিল রি�শে�চনো �শে�, আম�ো �ল� যে� পুরিল� �তৃ( � 
আইন প্রশেয়োশেগ� যেGশেO রিনম্নরিলরিখত দটুি মলূ �োজটি আ��ণ ��ো উরিচত: -
(i) তো� সোংরি�.োরিন� এ�ং আইনী অরি.�ো� �Gো�ো�ী �্যরি>� ম�(োদোশে� সমথ(ন 
��ো। জনগশেণ� জী�ন, স্বো.ীনতো ও সম্পরি�� সু�Gো সম্পরি�( ত আইন প্রশেয়োগ �শে� পুরিল� 
এই উশেA�্যশে� সু�রিGত �শে�।
(ii) সমোশেজ� �োঠোশেমো এ�ং জোরিত� এ�্য ও অখণ্ডতো �Gো ��ো। জনসো.ো�শেণ� �ৃঙ্খলো 
�Gণোশে�Gণ,
তদন্ত ও অপরাধ ফরাশেধ সম্পরি�( ত আইন প্রশেয়োগ �শে� পুরিল� এই লG্যটি সু�রিGত �শে� '
14.32 আইন প্রশেয়োশেগ� মূলত দটুি অং� �শেয়শেছ। এ�টি প্র�ৃতরূশেপ লঙ্ঘন হওয়ো� পশে� 
যে�োনও অপ�ো. সম্পরি�( ত অথ( সম্পরি�( ত আইন তদশেR� সোশেথ সম্পরি�( ত। রিদ্বতীয় অং�টি 
উপ�>ু অ.্যয়ন, মূল্যোয়ন, রিনয়%ণ ও �ো�ণ ও পরি�রিস্থরিতশেত রিনয়%ণ, পরি�শে�� �ো অন্যথোয় 
অপ�োশে.� খু� সংঘটন প্ররিতশে�ো. সম্পরি�( ত, �ো অপ�ো. �রিম�নশে� সহোয়তো 
�শে�। আমোশেদ� দষৃ্টি�রিr যে� অপ�ো. তদশেR� যেGশেO পুরিলশে�� স�োসরি� এ�ং �ম-যে�রি� 
এ�শেচটিয়ো দোরিয়ত্ব �শেয়শেছ তশে� অপ�ো. প্ররিতশে�োশে.� যেGশেO সীরিমত �ূরিম�ো �শেয়শেছ যে� 
�ো�শেণ অপ�োশে.� রিদশে� পরি�চোরিলত রি�রি�ন্ন অ�দোন�ো�ী উপোদোনগুরিল সম্পূণ( এ�ং 
এ�শেচটিয়ো�োশে� নো রিনয়%ণ এ�ং রিনয়%শেণ� জন্য পুরিলশে�� যেডোশেমশেন� মশে.্য 
লম্বো। অপ�োশে.� �ো�(�� প্ররিতশে�োশে.� জন্য যে��ল পরুিল�ই নয়, সোমোরিজ� প্ররিত�Gো ও 
�ল্যোশেণ� সোশেথ �>ু অন্যোন্য সংস্থো�ও এই রি�ষয়গুরিল� এ�টি সমরি\ত যে�োঝোপড়ো এ�ং 
প্র�ংসো প্রশেয়োজন crime অপ�ো. প্ররিতশে�োশে.� জন্য পুরিল� দোরিয়ত্বটি রি�ছুটো হশেলও 
�োগো�োরিগ ��শেত হশে� অন্যোন্য সংস্থো। আম�ো অনু�� �রি� যে� এ�রিদশে� অপ�ো. তদR 
এ�ং অন্যরিদশে� অপ�ো. প্ররিতশে�োশে.� জন্য পুরিলশে�� দোরিয়শেত্ব� এই পোথ(�্যটি স্পষ্টতই পরুিল�
আইনশেত যে�োঝো উরিচত এ�ং ইরিrত ��ো উরিচত, �ো অন্যোন্য সমোজ�ল্যোণ সংস্থোগুরিল� দ্বো�ো 
উপ�>ু সংঘ�দ্ধ পদশেGপশে� প্রোরিতষ্ঠোরিন��োশে� এ�ং সহোয়তো ��শে� অপ�ো. 
যে�োশে. অপ�ো. প্ররিতশে�োশে.� জন্য পরুিলশে�� দোরিয়ত্ব এই�োশে� রি�ছুটো অন্য সংস্থো� সোশেথ �োগ 
�শে� রিনশেত হশে�। আম�ো অনু�� �রি� যে� এ�রিদশে� অপ�ো. তদR এ�ং অন্যরিদশে� অপ�ো. 
প্ররিতশে�োশে.� জন্য পুরিলশে�� দোরিয়শেত্ব� এই পোথ(�্যটি স্পষ্টতই পরুিল� আইনশেত যে�োঝো উরিচত 
এ�ং ইরিrত ��ো উরিচত, �ো অন্যোন্য সমোজ�ল্যোণ সংস্থোগুরিল� দ্বো�ো উপ�>ু সংঘ�দ্ধ 
পদশেGপশে� প্রোরিতষ্ঠোরিন��োশে� সহোয়তো এ�ং সহোয়তো ��শে� অপ�ো. যে�োশে. অপ�ো. 
প্ররিতশে�োশে.� জন্য পুরিলশে�� দোরিয়ত্ব এই�োশে� রি�ছুটো অন্য সংস্থো� সোশেথ �োগ �শে� রিনশেত 
হশে�। আম�ো অনু�� �রি� যে� এ�রিদশে� অপ�ো. তদR এ�ং অন্যরিদশে� অপ�ো. প্ররিতশে�োশে.�
জন্য পরুিলশে�� দোরিয়শেত্ব� এই পোথ(�্যটি স্পষ্টতই পরুিল� আইনশেত যে�োঝো উরিচত এ�ং ইরিrত 
��ো উরিচত, �ো অন্যোন্য সমোজ�ল্যোণ সংস্থোগুরিল� দ্বো�ো উপ�>ু সংঘ�দ্ধ পদশেGপশে� 



প্রোরিতষ্ঠোরিন��োশে� সহোয়তো এ�ং সহোয়তো ��শে� অপ�ো. যে�োশে.

গণ�ৃঙ্খলো �Gণোশে�Gণ 14.33 জন�ৃঙ্খ�া �Gণোশে�Gশেণ� �ো�(,শেম জনসো.ো�শেণ� �োরিR
সম্পরি�( ত আইন লঙ্ঘন যে�োশে. রি�রি�ন্ন �্য�স্থো অR�্যু( > �শেয়শেছ। পূ�(�তX অনুশে^শেদ �রিণ(ত 
নীরিতটি প্রসোরি�ত �শে� আম�ো অনু�� �রি� যে� উপ�ু> প্ররিতশে�ো.মূল� �্য�স্থো গ্রহশেণ� জন্য 
পুরিল�শে� অন্যোন্য সংগঠিত পো�রিল� সংস্থো� সহোয়তো রিনশেত আইনত সরি,য় ��ো উরিচত।
ফব&রকারী &ুরক্ষা ব্যবস্থা
14.34 পণ্য উত্পোদন ও রি�ত�ণ এ�ং পরি�শেষ�ো স���োশেহ� মো.্যশেম� �োষ্ট্রীয় মোরিল�োনো �ৃরিদ্ধ
��ো� সোশেথ সোশেথ রি�শে�ষত স্বো.ীনতো� পশে� 'জনসো.ো�শেণ� সম্পরি�'� এ� রি��োট প্র�ৃরিদ্ধ 
ঘশেটশেছ। প্রথোগত সু�Gো অ.ীশেন �্যরি>গত প্রসোরি�ত
সম্পরি�, স��ো�ী সম্পরি�ও সু�Gো প্রশেয়োজন। এটি রি�ল্প সু�Gো �োরিহনী এ�ং যে�লপথ 
সু�Gো �োরিহনী� মশেতো রি�শে�ষ �োরিহনী� রি��ো� ঘটিশেয়শেছ। প্রগরিত�ীল রি�ল্পোয়শেন� সোশেথ সোশেথ 
�্যরি>গত সম্পরি�ও এ� মোOো প্রসোরি�ত �শে�শেছ, এ�ং মোরিল��ো রি�রি�ন্ন পদোশেথ(� �্য�হো� 
যেথশে� অগ্রগরিত �শে�শেছ ওয়োচম্যোন�ো সংগঠিত যে�স��ো�ী সু�Gো প্রহ�ীশেদ� 
�্য�স্থোয়। যে�শেহত্যু  অশেন� মোরিল� এ জোতীয় সু�Gো�Gীশেদ� যেস�ো� জন্য স�োসরি� অথ( 
প্রদোন ��শেত �োরিজ নো হওয়োয় স�োসরি� যে�স��ো�ী�োশে� পরি�চোরিলত রি�ল্প সু�Gো 
সংস্থোগুরিল� এ�টি �ড় সংখ্যো যেদশে� উদূ্ভত হশেয়শেছ। �ৃহ�� রি�ল্পোয়শেন� সোশেথ এই সংস্থোগুরিল 
আ�ো� �ৃরিদ্ধ ��শেত �ো.্য �ো�ণ পরুিল� রিনশেজই �্যরি>গত পরি�শেষ�োগুরিলশেত এই 
পরি�শেষ�োগুরিল স���োহ ��শেত পোশে� নো প্ররিতষ্ঠোশেন�, 

১৪.৩৫ সম্পরি� সু�Gো� জন্য যে�স��ো�ী খোশেত সংগঠিত পরি�শেষ�োরিদ� পো�োপোরি� 
যে�স��ো�ী যেগোশেয়�ো সংস্থোগুরিলও সোম্প্ররিত� �ছ�গুরিলশেত রি�ছু .�শেন� অপ�োশে.� 
অনোনুষ্ঠোরিন� রিজজ্ঞোসো�োদ ��ো� জন্য উশেঠ এশেসরিছল যে�খোশেন রি�রি�ন্ন .�শেণ� অপ�োশে.� 
রি��ো� অপ�ো.ী�ো রিনঃ�শেব্দ �োমনো �শে� এ�ং পুরিল� দ্বো�ো এ�টি উন্ম>ু এ�ং .ggggv 
তদR অগ্রোরি.�ো� রিহসোশে� যেগোপনীয় তদR। আম�ো �ুঝশেত পোরি� যে� যেদশে� এ জোতীয় 50 
টি�ও যে�রি� সংস্থো �োজ ��শেছ। তো�ো যে�রি���োগ যেGশেO �ীমো দো�ী, তৈ��োরিহ� মোমলো, 
রি��োহরি�শে^শেদ� রি�ষয়োরিদ, �রিঞ্চত হওয়ো এ�ং �্য�সোশেয়� রিচ� এ�ং �রিপ�োইশেট� লঙ্ঘন 
সম্পরি�( ত অনুসন্ধোনগুরিল রিনশেয় �োজ �শে� এই জোতীয় সংস্থোগুরিল যে�োনও যে�োনও 
অ�্যR�ীণ পরি�রিস্থরিত সম্পশে�(  আ�ও �োল যে�োঝো� সুরি�.োশেথ( যেগোশেয়�ো তথ্য সংগ্রশেহ� জন্য 
রি�ছু অনুষ্ঠোশেন রিন�ু> হয় �শেলও জোনো �োয় যে�স��ো�ী রি�ল্প �্য�স্থোপনো। আমোশেদ� যেদশে� 
�ত( মোশেন যে�স��ো�ী সংস্থোগুরিল� �ো�( পরি�চোলনো� যে�োনও আইন যেনই। রি�ছু রি�শেদ�ী যেদশে� 
তোশেদ� এই জোতীয় সংস্থো লোইশেসB যেদওয়ো� �্য�স্থো �শেয়শেছ এ�ং রিনরিদ( ষ্ট পরি�রিস্থরিতশেত 
পুরিল�শেদ� সোশেথ তোশেদ� সুস্থ �ম(Gম এ�ং অথ(পূণ( যে�োগোশে�োশেগ� সুরি�.োশেথ( রি�ছু 
রিনয়ম�োনশুেন� �োঠোশেমো� মশে.্য এশেন তোশেদ� রি
রি�শেয় আনো� �্য�স্থো �শেয়শেছ। আম�ো উপ�ু> 
সংরি�রি.�দ্ধ সমথ(ন সহ লোইশেসB যেদওয়ো� �্য�স্থো ��ো� প�োম�( রিদই এই যে�স��ো�ী 
এশেজরিBগুরিল� �োজ রিনয়%ণ �রুন।



অপরাশেধর ফ:লিণবদ্ধকরণ
১৪.৩ অপ�ো. তদশেR� জন্য পরুিলশে�� দোরিয়ত্বশে� সো.ো�ণ আইশেন, যে�মন পুরিল� আইন 
অনুসোশে� �রিন(ত ��ো যে�শেত পোশে�, তশে� প্র�ৃত পদ্ধরিতগত অনু�ীলশেন রি�রি�ন্ন .�শেণ� 
অপ�োশে.� যেGশেO পরুিল� রিডরিগ্রটি� রি�রি�ন্ন রি��োগশে� রিনরিদ( ষ্ট �শে� এমন এ�টি যেগ্রড 
পরি�রিস্থরিত থো�শেত হশে�। রি�দ্যমোন আইশেন, আমোশেদ� অপ�ো.শে� ,ম� দটুি রি��োশেগ রি��> 
��ো হশেয়শেছ — জ্ঞোনশে�োগ্য এ�ং অ-জ্ঞোনীয়। �ো�(রিন�(োহী আইন এ�টি যে�ো.গম্য অপ�ো. 
তদশেR পুরিলশে�� দোরিয়ত্ব সম্পশে�(  রি��দ�োশে� �ণ(নো �শে�। অজ্ঞোতনোমো অপ�োশে. পুরিলশে�� 
হস্তশেGশেপ� জন্য ম্যোরিজশেzশেট� পূ�( অনুমরিত প্রশেয়োজন আম�ো সম্মত হই যে� সমস্ত আইশেন� 
অ.ীশেন সমস্ত অপ�োশে.� যেGশেO পরুিলশে�� দোরিয়ত্বশে� অরি�ন্ন ��ো� দ��ো� যেনই। রি�ছু 
.�শেণ� অপ�োশে.� জন্য তোশেদ� রিনজস্ব উশেদ্যোশেগ এ�ং রিনজস্ব �ুরিদ্ধম�োয় পুরিলশে�� 
হস্তশেGশেপ� প্রশেয়োজন হশে�, যে�োনও আপরি�জন� �্যরি>� �োছ যেথশে� যে�মন অরি�শে�োশেগ� 
জন্য অশেপGো নো �শে� রি�ছু অন্যোন্য .�শেন� অপ�ো. যে��ল জনসো.ো�শেণ� সদশেস্য� রিনরিদ( ষ্ট 
অরি�শে�োশেগ� রি�রি�শেত পরুিলশে�� হস্তশেGপশে� ন্যোয়সrত ��শেত পোশে�। তৃতীয় যেoণী� 
অপ�োশে.� রিচOটি �ল্পনো ��ো যে�শেত পোশে� যে�খোশেন জনসো.ো�শেণ� যে�োনও সদশেস্য� দ্বো�ো 
নয়, যে��ল এ�জন আ,মণোত্ম� পশেG� অরি�শে�োশেগ� রি�রি�শেত পুরিল� হস্তশেGপ ��শেত 
পোশে�। রি�রি�ন্ন পরি�রিস্থরিতশেত যে� .�শেন� পুরিল� প্ররিতরি,য়ো �োম্য হশে� যেসগুরিল আমোশেদ� দ্বো�ো 
অন্য এ�টি অ.্যোশেয় পৃথ��োশে� যেমো�োশে�লো ��ো হশে� যে�খোশেন আম�ো অনুসন্ধোন এ�ং তদR
সম্পরি�( ত আইশেন রি�দ্যমোন রি�.োনগুরিল প�ীGো ���। এই অ.্যোশেয়� উশেA�্যটি� জন্য এটি 
আমোশেদ� দষৃ্টি�রিr� পশেG �শেথষ্ট যে� তদশেR� জন্য পুরিলশে�� দোয়�দ্ধতো স�ল প্র�ো� 
অপ�োশে.� জন্য এ�ই ��শেম� নয় তশে� রি�রি�ন্ন .�শেণ� অপ�োশে.� জন্য রি�রি�ন্ন যেoরিণশেত 
যেoরিণ�দ্ধ ��ো যে�শেত পোশে�। রি�ছু অন্যোন্য .�শেন� অপ�ো. যে��ল জনসো.ো�শেণ� সদশেস্য� 
রিনরিদ( ষ্ট অরি�শে�োশেগ� রি�রি�শেত পুরিলশে�� হস্তশেGপশে� ন্যোয়সrত ��শেত পোশে�। তৃতীয় যেoণী� 
অপ�োশে.� রিচOটি �ল্পনো ��ো যে�শেত পোশে� যে�খোশেন জনসো.ো�শেণ� যে�োনও সদশেস্য� দ্বো�ো 
নয়, যে��ল এ�জন আ,মণোত্ম� পশেG� অরি�শে�োশেগ� রি�রি�শেত পুরিল� হস্তশেGপ ��শেত 
পোশে�। রি�রি�ন্ন পরি�রিস্থরিতশেত যে� .�শেন� পুরিল� প্ররিতরি,য়ো �োম্য হশে� যেসগুরিল আমোশেদ� দ্বো�ো 
অন্য এ�টি অ.্যোশেয় পৃথ��োশে� যেমো�োশে�লো ��ো হশে� যে�খোশেন আম�ো অনুসন্ধোন এ�ং তদR
সম্পরি�( ত আইশেন রি�দ্যমোন রি�.োনগুরিল প�ীGো ���। এই অ.্যোশেয়� উশেA�্যটি� জন্য এটি 
আমোশেদ� দষৃ্টি�রিr� পশেG �শেথষ্ট যে� তদশেR� জন্য পুরিলশে�� দোয়�দ্ধতো স�ল প্র�ো� 
অপ�োশে.� জন্য এ�ই ��শেম� নয় তশে� রি�রি�ন্ন .�শেণ� অপ�োশে.� জন্য রি�রি�ন্ন যেoরিণশেত 
যেoরিণ�দ্ধ ��ো যে�শেত পোশে�। রি�ছু অন্যোন্য .�শেন� অপ�ো. যে��ল জনসো.ো�শেণ� সদশেস্য� 
রিনরিদ( ষ্ট অরি�শে�োশেগ� রি�রি�শেত পুরিলশে�� হস্তশেGপশে� ন্যোয়সrত ��শেত পোশে�। তৃতীয় যেoণী� 
অপ�োশে.� রিচOটি �ল্পনো ��ো যে�শেত পোশে� যে�খোশেন জনসো.ো�শেণ� যে�োনও সদশেস্য� দ্বো�ো 
নয়, যে��ল এ�জন আ,মণোত্ম� পশেG� অরি�শে�োশেগ� রি�রি�শেত পুরিল� হস্তশেGপ ��শেত 
পোশে�। রি�রি�ন্ন পরি�রিস্থরিতশেত যে� .�শেন� পুরিল� প্ররিতরি,য়ো �োম্য হশে� যেসগুরিল আমোশেদ� দ্বো�ো 
অন্য এ�টি অ.্যোশেয় পৃথ��োশে� যেমো�োশে�লো ��ো হশে� যে�খোশেন আম�ো অনুসন্ধোন এ�ং তদR



সম্পরি�( ত আইশেন রি�দ্যমোন রি�.োনগুরিল প�ীGো ���। এই অ.্যোশেয়� উশেA�্যটি� জন্য এটি 
আমোশেদ� দষৃ্টি�রিr� পশেG �শেথষ্ট যে� তদশেR� জন্য পুরিলশে�� দোয়�দ্ধতো স�ল প্র�ো� 
অপ�োশে.� জন্য এ�ই ��শেম� নয় তশে� রি�রি�ন্ন .�শেণ� অপ�োশে.� জন্য রি�রি�ন্ন যেoরিণশেত 
যেoরিণ�দ্ধ ��ো যে�শেত পোশে�।
অথ<নৈনলিতক অপরাধ
১৪.৩ 7 মোন� যেদহ ও সম্পরি�� সু�Gো� সোশেথ সম্পরি�( ত �ো�তীয় দণ্ডরি�রি.শেত �রিণ(ত 
রিতহ্য�োহী অপরাধগুলি� �োদ রিদশেয় সোম্প্ররিত� �ছ�গুরিলশেত আম�ো সোমোরিজ� এ�ং 
অথ(নৈনরিত� অপ�োশে.� ,ম�.(মোন ঘটনোটি যেদশেখরিছ। আইন �রিম�ন তোশেদ� ৪ th তম 
প্ররিতশে�দশেন সোমোরিজ� ও অথ(নৈনরিত� অপ�ো.গুরিল রিনম্নরূশেপ সংজ্ঞোরিয়ত �শে�শেছ: -
"এখন অ�রি. সমোজরি�শে�ো.ী �োজ ও অথ(নৈনরিত� অপ�োশে.� .ো�ণোটি যে
ৌজদোরি� আইশেন� 
অগ্রগরিত এ�ং অজ(শেন� সোশেথ এ� সম্পশে�( � সোশেথ পরি�রিচতশেদ� �োশেছ পরি�রিচত হশেয় উশেঠশেছ 
সোমোরিজ� উশেA�্যগুরিল। ত�ুও, এই অপ�ো.গুরিল� রি�ছু প্র.োন তৈ�রি�ষ্ট্যগুরিল� প্ররিত দষৃ্টি 
আ�ষ(ণ ��ো সম্ভ�ত এটি� �োইশে� নয় "
সংশেGশেপ এগুরিল সংশেGশেপ সংশেGশেপ �লো যে�শেত পোশে�: -
"(আরিম) অপ�ো.ী� উশেA�্য হ'ল অরি�লোষ �ো .ষ(ণ�ো�ী (�োম �ো ঘৃণো নয়)।
(২) অপ�োশে.� পট�ূরিমটি সংশে�দনহীন (হত্যো, .ষ(ণ, মোনহোরিন ইত্যোরিদ� মশেতো 
নয়)। �্যু>শে�োগী ও অপ�ো.ী� মশে.্য যে�োনও আশে�শেগ� প্ররিতরি,য়ো যেনই।
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(3) �্যু>শে�োগী সো.ো�ণত �োজ্য �ো জনসো.ো�শেণ� এ�টি অং�, রি�শে�ষত গ্রোহ� পো�রিল� 
(.এই অং� �ো পণ্য �ো পরি�শেষ�ো গ্রোহ্য �শে�, যে�য়ো� �ো রিসরি�ওরি�টি �ো অন্যোন্য অRদৃ(ষ্টিগুরিল 
রি�শেন)। এমনরি� যে�খোশেন পৃথ� রি��ো� �শেয়শেছ, অপ�োশে.� আ�ও গুরুত্বপূণ( উপোদোনটি হ'ল
সমোশেজ� Gরিত।
(৪) অপ�ো.ী� অপোশে��ন ��ো� পদ্ধরিত জোরিলয়োরিত, যেজো� নয়।
(5) সো.ো�ণত, আইনটি ই^ো�ৃত এ�ং ই^ো�ৃত।
()) সু�রিGত সুদ রিদ্বগুণ — (�) সং�Gশেণ� জন্য সোমোরিজ� আগ্রহ —
(i) স্বত% সদস্যশেদ� সম্পরি� �ো সম্পদ �ো স্বোস্থ্য, এ�ং জোতীয় সম্পদ, এ�ং
(ii) �্যরি> �ো যেগোষ্ঠী দ্বো�ো যে�োষণ, �ো অপ�্যয় যেথশে� সোমরিগ্র��োশে� সো.ো�ণ অথ(নৈনরিত� 
�্য�স্থো;
(খ) �� ও শুল্ক, তৈ�শেদরি�� মুদ্রো, তৈ�শেদরি�� �োরিণজ্য, রি�ল্প ও অন্যোন্য সম্পরি�( ত আইন 
প্রশেয়োগ �শে� যেদশে�� সম্পদ �ৃরিদ্ধশেত সোমোরিজ� আগ্রহ। "
আইন �রিম�ন রিসদ্ধোR রিনশেয়শেছ যে� "সোমোরিজ� অপ�ো." এমন এ�টি অপ�ো. �ো 
সম্পূণ(রূশেপ সম্প্রদোশেয়� স্বোস্থ্য �ো তৈ�ষরিয়� �ল্যোণশে� প্র�োরি�ত �শে� যে��ল �্যরি> 
Gরিতগ্রস্থশে�ই নয়। এ�ই�োশে�, অথ(নৈনরিত� অপ�ো.গুরিল হ'ল যেসগুরিল �ো যেদশে�� 
অথ(নীরিতশে� প্র�োরি�ত �শে� এ�ং যে��ল যে�োনও �্যরি> Gরিতগ্রশেস্থ� সম্পদ নয়। এই রি��োশেগ 
যেহোয়োইট �লো� অপ�ো.গুরিল হ'ল সমোশেজ� উচ্চ�শেগ(� সদস্যশেদ� দ্বো�ো তোশেদ� দখশেল� সময়



সংঘটিত অপ�ো., যেদশে�� অথ(নৈনরিত� উন্নরিত যে�ো. �ো �ো.োগুরিল� জন্য গণনো ��ো অপ�ো. 
এ�ং এ� অথ(নৈনরিত� স্বোস্থ্যশে� রি�পন্ন �শে� যেতোলো, �� 
া োরি� যেদওয়ো, অ�স্থোশেন� 
অপ�্য�হো� স��ো�ী �ম(চো�ীশেদ� দ্বো�ো, চ্যুরি> লঙ্ঘশেন� প্র�ৃরিত� অপ�ো., 
লস্বরূপ পণ্য 
সংগ্রহ ��ো, যেহোরিড( ং এ�ং �োশেলো রি�পণন, খোদ্য ও �োশেগ� যে�জোল,
সোমোরিজ� আইন
�ল�তী��ণ 14 পুরিলশে�� �ূরিম�ো '১৪.৩৮ �োজ্যগুরিলশেত আমোশেদ� স
� এ�ং রি�রি�ন্ন 
জনসো.ো�শেণ�ও জনসো.ো�শেণ� সোশেথ দলগত আশেলোচনো চলো�োলীন এ�টি যেমৌরিল� প্রশ্ন 
উত্থোরিপত হশেয়রিছল যে� এই জোতীয় এ�ং অথ(নৈনরিত� প্রশেয়োশেগ পুরিলশে�� যে�োনও �ূরিম�ো 
থো�শেত হশে� রি�নো? আইন। আম�ো এই রি�ষশেয় রিতনটি মতোমত যেপশেয়রিছ। প্রথম এ�ং �ো 
�Gণ�ীল দষৃ্টি�রিr �লো যে�শেত পোশে� তো হ'ল সোমোরিজ� ও অথ(নৈনরিত� আইন রিনশেয় পুরিলশে�� 
যে�োনও যে�োগসূO যেনই �ো�ণ (i) পুরিল� যে��ল যে
ৌজদোরি� আইশেন� সোশেথ সম্পরি�( ত; (ii) 
জন�ল ও স�ঞ্জোশেম� ঘোটরিত� �ো�শেণ তো�ো সুরিনরিদ( ষ্ট�োশে� যেমৌরিল� যে
ৌজদোরি� আইন প্রশেয়োগ
��শেত পোশে� এ�ং �ৃহ�� �ূরিম�ো রিনশেত পোশে� নো; (iii) অশেন�গুরিল সোমোরিজ� এ�ং 
অথ(নৈনরিত� আইন পূশে�(� জনগশেণ� মতোমশেত� সোশেথ এ�ং �খনও �খনও দ্বশেন্দ্ব� সোশেথ 
সংঘটিত হয় এ�ং তোই �ো�(�� ��ো হয়
এই জোতীয় আইন পুরিলশে� জনগশেণ� তৈ�রি�তো �োরিড়শেয় ত্যুলশে�; (iv) আথ(-সোমোরিজ� সংস্কো� 
পুরিলশে�� �্য�সো নয়; (v) �ৃহ�� দGতো সং�ীণ( �ূরিম�ো� প্ররিত মশেনোরিনশে�শে�� 
শেল ঘটশে� 
এ�ং (vi) এটি পুরিলশে�� পদম�(োদোয় দ�ু( োগ্যজন� দনুXরিত� সূচনো �শে� �ো তোশেদ� 
�ো�(�লোশেপ� প্ররিতটি রিদ�শে� প্র�োরি�ত �শে�। রিদ্বতীয় মতোমত, �ো প্রথমটি� রি�প�ীশেত 
�শেয়শেছ, '�শেলশেছ যে� (i) পুরিল� প্রোথরিম� আইন প্রশেয়োগ�ো�ী সংস্থো এ�ং তোশেদ� অ��্যই 
সমস্ত আইন প্রশেয়োগ ��শেত হশে�; (ii) সোমোরিজ� ও অথ(নৈনরিত� আইন সংরি�.োশেন� প্রস্তো�নো 
এ�ং �োজ্য নীরিত� রিনশেদ( রি�� নীরিতমোলোয় �রিণ(ত জনগশেণ� আ�ো}োগুরিল পূ�শেণ� প্রয়োসশে�
প্ররিতরিনরি.ত্ব �শে� এ�ং অতএ�, এই জোতীয় প্রশেচষ্টোয় পরুিল�শে� অ��্যই এ�টি হোত রিদশেত 
হশে�;, (iii) এই জোতীয় আইন প্রশেয়োগ �শে� পুরিল� সোমোরিজ� পরি��ত( শেন� এশেজন্ট রিহসোশে� 
�োজ ��শে�, এমন এ�টি �ূরিম�ো �ো তোশেদ� মনস্তোরিµ� স্বোশেস্থ্য� জন্য অ��্যই প্রথোগত 
যেনরিত�োচ� এ�ং �োরিস্তমূল� �ূরিম�ো� জন্য অ��্যই �োল; এ�ং, (iv) সোমোরিজ� আইনটি 
প্রোয়�ই সোমোরিজ� প্ররিত�Gো লG্য �শে� �ো পদ্ধরিত� যেGশেO প্ররিতশে�ো.মূল� হওয়ো পরুিলশে�� 
স�োসরি� উশেদ্বগ। তৃতীয় মতোমত এই দ'ুজশেন� সংরিমoণ এ�ং .ো�ণ �শে� যে� পুরিল� প্ররিতটি 
সোমোরিজ� ও অথ(নৈনরিত� আইন রিনশেয় রিনশেজশেদ� উরিদ্ব¨ হশেত পোশে� নো তশে� তোশেদ� রিনশেজ�োই 
উরিদ্ব¨ হশেত হশে� যে�মন (i) সোমোরিজ� �ু
লগুরিল �ো জনসো.ো�শেণ� দ্বো�ো স্বী�ৃত রিহসোশে� 
সংঘ�দ্ধ ��ো� যেচষ্টো �শে� জনগশেণ�, এ� উদোহ�ণ হ'ল �ো�(�� প্রশেয়োশেগ� মো.্যশেম দনুXরিত 
প্ররিতশে�ো. আইন, �ো� মো.্যশেম পরুিল� জনজী�শেন আরি.পত্য �ৃরিদ্ধ ��শেত পোশে�; (ii) জী�ন ও 
সম্পরি� সম্পরি�( ত রিতহ্য�োহী অপ�ো. ছরিড়শেয় যেদওয়ো� প্র�ণতো �শেয়শেছ এমন সোমোরিজ� 
অপ�ো.সমূহ 1 এ�ং (iii) সোমোরিজ� ও অথ(নৈনরিত� অপ�ো. �ো সংগঠিত অপ�োশে. পরি�ণত 
হয়।



১৪.৩৯ প্র�োসরিন� সংস্কো� �রিম�ন �তৃ( � গঠিত পুরিল� প্র�োসশেন� রি�ষশেয় ওয়োরি�( ং গ্রুশেপ� 
এই �>�্য রিছল (আগ7 1967):
সোমোরিজ� আইন প্রশেয়োশেগ� জন্য পুরিল�শে� তোশেদ� দোরিয়শেত্ব স�োশেনো� পশেG এই �রুি> দ ৃ
প্রত্যয় প্র�ো� �শে� নো। অন্য যে�োনও সংস্থো, সমস্ত সম্ভো�নো� মশে.্যও, এ�ই ঘোটরিতশেত �্যুগশেত 
পোশে�। �ো�(�� তদো�রি� এই ম�টি যে�ো. ��শেত সহোয়তো ��শেত পোশে�। এ� জন্য 
�%পোরিতগুরিল প্রশেয়োজন অনুসোশে� �রি>�োলী ��ো যে�শেত পোশে�। সশে�হ যেনই, এই জোতীয় 
আইন �ো�(�� ��ো� �োজটি প্র�ৃতপশেG রি��োল। এই যেGশেO �ো�(�� প্রশেয়োশেগ� জন্য নত্যুন
�োশেজ� চোশেপ� �থো�থ মূল্যোয়ন এ�ং প�(োপ্ত অরিতরি�> �রি> স���োশেহ� �্য�স্থো এশে��োশে� 
প্রশেয়োজনীয়। এটোও অনু�ূত হয় যে� স্ক্যোরি�শেনরি�য়ো� যেদ�গুরিলশেত অনুরূপ ইউরিনশেট� আদশেল 
'রি�শে�ষোরিয়ত যেস্কোয়োড' �ো 'যেসো�্যোল পরুিল� উইংস' এ� সংগঠনটি রি�শে�চনো� দোরি� �োশেখ।
পুরিল� প্ররি�Gণ �রিমটিও পুরিল� সোমোরিজ� আইন প্রশেয়োশেগ� পশেG রিছল।
১৪.৪০ আম�ো মশেন �রি� যে� �োশেজ্য� �োশেছ প্রোথরিম� আইন প্রশেয়োগ�ো�ী সংস্থো রিহসোশে� 
পুরিল� সোমোরিজ� এ�ং অথ(নৈনরিত� আইন প্রশেয়োশেগ� যেGশেOও যে�োনও��ম �ো অন্য 
যে�োনও�োশে� জরিড়ত থো�শেত পোশে� নো। এই আইন প্রশেয়োশেগ� জন্য পুরিল�শেদ� �ত( �্য �শেয়শেছ 
তশে� এই জরিড়ত হওয়ো যেথশে� উদূ্ভত রি�ছু সম্ভো�্য �ু
লগুরিল এড়োশেত অ��্যই প্রশেয়োশেগ� 
পদ্ধরিত অ��্যই রিনয়%ণ ও রিনয়%ণ ��ো যে�শেত পোশে�। এই প্রশেশ্ন আমোশেদ� যেমৌরিল� দষৃ্টি�রিrটি
�ণ(নো ��ো� পশে�, আম�ো আলোদো�োশে� অন্য অ.্যোশেয় পুরিল� �তৃ( � সোমোরিজ� ও 
অথ(নৈনরিত� আইন প্রশেয়োশেগ� যেম�োরিনশেª� রি��দ রি���ণ ���।
পাবলি�ক অর্ড< ার — &ংজ্ঞা
১৪.৪১ জনসো.ো�শেণ� �ৃঙ্খলো �Gণোশে�Gশেণ� জন্য পরুিলশে�� দোরিয়ত্ব প্রোয়�ই উশে{খ ��ো 
হয় এ�ং সো.ো�ণ �শেত(  স্বী�ো� ��ো হয় "পো�রিল� অড( ো�" �শেব্দ� আসল অ�্যোসটি যে�োঝো�
জন্য এ�ং এ�টি স��ো�ী �ৃঙ্খলো পরি�রিস্থরিতটি� রি�রি�ষ্ট তৈ�রি�ষ্ট্যগুরিল রিচরি�ত ��ো এই প্রসশেr
�ো�(�� হশে� useful �োম মশেনোহ� যেলোরিহয়ো �নোম রি�হো� �োশেজ্য সুরিপ্রম যে�োশেট(� রিনম্নরিলরিখত 
প�(শে�Gণগুরিল (এআইআ� 1966 এসরিস 740) এই প্র�শেন্ধ পড়শেত পোশে�: -
"আইন লঙ্ঘন স�(দো আশেদ�শে� প্র�োরি�ত �শে� তশে� জনসো.ো�শেণ� আশেদ�শে� প্র�োরি�ত 
��ো� আশেগ �লো যে�শেত পোশে� এটি অ��্যই প্র�োরি�ত ��শে�" সম্প্রদোয় �ো জনসো.ো�ণ �ড় 
আ�োশে� ................. রিডসঅড( ো� এ�টি
রি�সৃ্তত �ণ(োলী �ো এ� প্রোশেR যেছোট যেছোট ঝোশেমলো এ�ং অন্যরিদশে� স�শেচশেয় মো�োত্ম� এ�ং 
স�(নো�ো ঘটনো ঘটোয় .... .......
রি��> হশেল পো�রিল� অড( ো� অ��্যই জনসো.ো�শেণ� রি��ৃঙ্খলো� রিদশে� পরি�চোরিলত 
��শে�। �োরিR� প্ররিতটি লঙ্ঘন জরিনত �্যোঘোত ঘটোয় নো। দ'ুজন মোতোল �খন ঝগড়ো �শে� 
এ�ং লড়োই �শে� তখন �্যোরি. যেদখো যেদয় তশে� পো�রিল� রিডসঅড( ো� হয় নো। আইন-�ৃঙ্খলো 
�Gো� জন্য তোশেদ� রি�রুশেদ্ধ Gমতো প্রশেয়োগ ��ো যে�শেত পোশে� তশে� তো�ো জন�ৃঙ্খলো রি�রি¶ত 
��ো� �ো�শেণ এই রি�ষয়টিশেত রি�স্তোরি�ত �লো �োয় নো। মশেন �রুন যে� এই দ'ুজন যে�োদ্ধো 
প্ররিতদ্বন্দ্বী সম্প্রদোশেয়� এ�ং তোশেদ� মশে.্য এ�টি সোম্প্রদোরিয়� আশে�গ �োড়োশেত যেচশেয়রিছল, 



সমস্যোটি এখনও আইন-�ৃঙ্খলো �Gো� মশে.্য এ�টি �ো এটিশে� উত্থোরিপত �শে� (রিতরিন 
জনসো.ো�শেণ� �্যোঘোশেত� আ�ং�ো ............
আইন লঙ্ঘন স�(দো অড( ো�শে� প্র�োরি�ত �শে� তশে� জনসো.ো�শেণ� �ৃঙ্খলো প্র�োরি�ত ��ো� 
আশেগ �লো যে�শেত পোশে�, এটি অ��্যই সম্প্রদোয় �ো জনসো.ো�ণশে� �ড় আ�োশে� প্র�োরি�ত 
�শে�। এ�জনশে� রিতনটি যে�রিন্দ্র� �ৃ� �ল্পনো ��শেত হশে�। আইন-�ৃঙ্খলো স�শেচশেয় �ড় 
যেচনোশে�োনো� প্ররিতরিনরি.ত্ব �শে� �ো� মশে.্য প��তX সোশে�( লটি স�(জনীন �ৃঙ্খলো উপস্থোপন 
�শে� এ�ং Gুদ্রতম �ৃ�টি �োশেষ্ট্র� সু�Gো উপস্থোপন �শে�। তখন এটি যেদখশেত সহজ যে� 
যে�োনও আইন আইন�ৃঙ্খলো �চনোয় প্র�ো� যে
লশেত পোশে� তশে� পো�রিল� অড( োশে� নয় ঠি� 
যে�মন এ�টি আইন জনসো.ো�শেণ� �ৃঙ্খলোয় প্র�ো� যে
লশেত পোশে� তশে� �োশেষ্ট্র� সু�Gোশে� 
নয়।
অরুণ যেঘোষ �নোম পরি1ম�r �োশেজ্য (এআইআ� 1970 সুরিপ্রম যে�োট( 1228) সুরিপ্রম যে�োট( 
পনু�োয় রিনরি1ত �শে�শেছ যে� জনশেগোষ্ঠী� জী�ন�োOো� �ত( মোনশে� রি�রি¶ত ��শেল জন�ৃঙ্খলো 
রি�রি¶ত হয়। "পো�রিল� অড( ো� সমগ্র যেদ� �ো এমনরি� এ�টি রিনরিদ( ষ্ট এলো�ো রিহসোশে� রিনশেয় 
�োওয়ো সম্প্রদোশেয়� জী�শেন� এমনরি� যেটশেম্পো"। আইন-�ৃঙ্খলো �Gো� যেচশেয় পো�রিল� অড( ো�
সম্প্রদোয়শে� আ�ও যে�রি� �শে� গ্রহণ �শে� এ�ং এশেত জনসো.ো�শেণ� প্র�োরিR� সো.ো�ণ 
ঝোশেমলো জরিড়ত। রিনশেজ যেথশে� এ�টি আইন �ো রিনশেজ আইন লঙ্ঘন জনসো.ো�শেণ� �ৃঙ্খলো�
�্যোঘোশেত� ইরিrত যেদয় নো। �রিদ যে�োনও �্যরি> অন্যশে� ছুরি��োঘোত �শে� তশে� রি�ছু যেলো� 
হত�ো� হশেয় যে�শেত পোশে� তশে� সম্প্রদোশেয়� জী�ন এমনরি� এ�টি যেটশেম্পোশেত চলশেত 
থোশে�। তশে� �রিদ যে�োনও যেলো� �হশে� ইরিতমশে.্য সোম্প্রদোরিয়� উশে�জনো যেপোষণ �শে� এমন 
অন্য যে�োনও সম্প্রদোশেয়� সদস্যশে� ছুরি��োঘোত �শে�,
অভ্যন্তরীণ &ুরক্ষা ফকন্দ্রী� &রকাশেরর ভূলি�কা
১৪.৪২ 'সো�(জনীন �ৃঙ্খলো'� উপশে�ো> .ো�ণো� রিদশে� দষৃ্টি আ�ষ(ণ ��ো� যেGশেO আমোশেদ� 
উশেA�্যটি এই সত্যটি ত্যু শেল .শে� যে� যে�োনও �োশেজ্য� রি�রি�ন্ন অংশে� ,ম� আইনু �ৃঙ্খলো 
পরি�রিস্থরিত� অ�নরিত ঘশেট, সোমরিগ্র��োশে� �োশেজ্য এ�টি গণ �ৃঙ্খলো পরি�রিস্থরিত যেদখো রিদশেত 
পোশে�। এ�োরি.� �োশেজ্য সো�(জনীন �ৃঙ্খলো রি�রি¶ত হওয়ো� অথ( সোমরিগ্র��োশে� যেদশে�� 
অ�্যR�ীণ সু�Gো� জন্য হুমরি�� �ো�ণ হশেত পোশে�। সো.ো�ণ অপ�ো. যে�ো. ও তদশেR� জন্য
পুরিলশে�� দোরিয়ত্ব চূড়োR�োশে� তোশেদ� আইন-�ৃঙ্খলো পরি�রিস্থরিত, পো�রিল� অড( ো� পরি�রিস্থরিত 
এ�ং যেসই আশেদশে� অ�্যR�ীণ সু�Gো� জন্য হুমরি�সহ জরিড়ত থো�শেত পোশে�। যেদশে�� 
অ�্যR�ীণ সু�Gো হুমরি�� মশুেখ পড়শেল উপ�ু> পোল্টো �্য�স্থো যেনওয়ো� জন্য যে�ন্দ্রীয় 
স��োশে�� স�োসরি� দোরিয়ত্ব �শেয়শেছ। গুরুত� জন�ৃঙ্খলো পরি�রিস্থরিত যেমো�োশে�লোয় �োজ্য 
পুরিল�শে� সহোয়তো ��ো� জন্য রিসআ�রিপ এ�ং রি�এসএ
-এ� মশেতো স�¥ �োরিহনীশে� যে�ন্দ্র 
�শে� যে�ন্দ্রীয় স��োশে�� পশেG �োজ্য স��ো�গুরিল� সহোয়তোয় আসো অনু�ীলন হশেয় 
দা োরিড়শেয়শেছ। সংরি�.োশেন� 7th ম ত
রিসশেল পরুিল� �ত( মোশেন এ�টি �োশেজ্য� রি�ষয় is যে�ন্দ্রীয় 
স��ো� এ�ং �োজ্য স��ো�গুরিল� রি�শে�চনো� জন্য এটি যে�ন্দ্রীয় স��ো�শে� অ�্যR�ীণ 
সু�Gো� জন্য হুমরি�স্বরূপ পরি�রিস্থরিতশেত পরুিলরি� �ো�(,শেম সম\য় ও প্রত্যG ��ো� জন্য 



সোংরি�.োরিন��োশে� সুরি�.ো� �্য�স্থো ��ো উরিচত রি�নো। আমোশেদ� দষৃ্টিশেত সংরি�.োন (চরি{� 
রিদ্বতীয়) সংশে�ো.ন 1997 অনুসোশে� 7 ম ত
রিসশেল� ইউরিনয়ন তোরিল�োয় এরি· 2 এ �>ু হওয়ো 
এই প্রশেয়োজনটিশে� রি�ছুটো হশেলও স্বী�ৃরিত যেদয়। আম�ো �ুঝশেত পোরি� যে� এখনও যে�োন আইন
�ো�(�� ��ো হয়রিন এ�ং এখরিতয়ো� পরি�চোলনো ��শেত এখনও যে�োনও রি�রি. �ো রি�রি. রি�.োন 
��ো হয়রিন, ইউরিনয়শেন� স�¥ �োরিহনী� সদস্যশেদ� সুশে�োগ-সুরি�.ো এ�ং দোয়গুরিল �খন তো�ো 
ইউরিনয়ন তোরিল�ো� এরি· 2 এ অনুসোশে� যে�োনও �োশেজ্য যেমোতোশেয়ন ��ো হয়। আম�ো সুপোরি��
�রি� যে� এই উশেAশে�্য উপ�ু> আইন / রি�রি. / রি�রি.গুরিল �ীঘ্রই �ো�(�� ��ো যেহো�।
গ্রুপ দ্বন্দ্ব
১৪.৪৩ �খনও �খনও আইন-�ৃঙ্খলো পরি�রিস্থরিত পরি�চোলনো-oম, �োরিড়ওয়োলো-�োড়োটিয়ো, 
এ�োশেডরিম� সংস্থো� রি�GোথX ইত্যোরিদ� মশেতো দটুি সংগঠিত যেগোষ্ঠী� দ্বন্দ্ব যেথশে� উদূ্ভত হয় 
এ�ং প্ররিতটি দল তৈ�.�োশে� অনু�� ��শেত পোশে� যে� এ� �োজগুরিল যে��লমোO রি�দ্যমোন 
অন্যো�্য পরি�রিস্থরিত� রি�রুশেদ্ধ তৈ�. প্ররিত�োশেদ� স্বরূশেপ এ�ং সুত�োং আইন-�ৃঙ্খলো �Gো� 
জন্য যে�োনও হুমরি�� পরি�মোণ নয়, রি�শে�ষ যে�োনও পরি�রিস্থরিতশেত দটুি গ্রুপ এশে� অপশে�� 
সোশেথ রি�শে�োশে.� পো�োপোরি� পুরিল�শে� তৃতীয় যেগোষ্ঠী - �ৃহ�ম গ্রুশেপ� সোশেথও লড়োই ��শেত 
হশে� - �ো� মশে.্য সো.ো�ণ মোনুষ �শেয়শেছ সংঘোশেত� পরি�রিস্থরিতশেত যেমোশেটই জরিড়ত নয়। আম�ো 
মশেন �রি� যে� এই জোতীয় পরি�রিস্থরিত� পরি�রিস্থরিত আইন-�ৃঙ্খলো �ো জনসো.ো�শেণ� �ৃঙ্খলো� 
যেGশেO রি�¶ সৃষ্টি �শে� রি�নো এই প্রশ্নটি পরুিল� তোশেদ� রিনজস্ব যে�োঝোপড়ো এ�ং সং�ু> তশেথ্য� 
প্র�ংসো �শে� রি�চো� ��শেত হশে�, সোমরিগ্র� জনস্বোথ(শে� এ���োশে� দটুি প্ররিতদ্বন্দ্বী যেগোষ্ঠী� 
স্বোথ( যেথশে� আলোদো রিহসোশে� রি�শে�চনো ��ো। যে��ল এই রি�রি�শেত পরুিল� �তৃ( � 
প্ররিতশে�ো.মূল� �্য�স্থো গ্রহশেণ� পরি��ল্পনো ��ো উরিচত। �খন আইনটি� রিনরিদ( ষ্ট লঙ্ঘন ঘশেট 
তখন তো�পশে� পরুিলশে�� হস্তশেGপ আইন অনুসোশে� হশেত হয়।
বুলিদ্ধ &ংগ্রহ 
১৪.৪৪ রি�দ্যমোন আইশেন� অ.ীশেন - পুরিল� আইন,18 61 এ� ২৩ .ো�ো - পুরিল� 
জনসো.ো�শেণ� �োরিRশেত প্র�োরি�ত যেগোশেয়�ো তথ্য সংগ্রশেহ� জন্য দোয়�দ্ধ। পূশে�( উরি{রিখত 
রিহসোশে�, আম�ো মোন�শেদহ এ�ং সম্পরি�শে� প্র�োরি�ত অপ�ো.গুরিল ছোড়োও সোমোরিজ� এ�ং 
অথ(নৈনরিত� অপ�ো. তদশেR� জন্য পরুিলশে�� দোরিয়ত্ব স্বী�ো� �রি�। এ� মশেতো জনসো.ো�শেণ� 
�োরিR স�(দো সোমোরিজ� এ�ং অথ(নৈনরিত� অপ�ো. দ্বো�ো প্র�োরি�ত নোও হশেত পোশে�। এই 
অপ�ো.গুরিল �ো�(���োশে� �ো�(�� ��ো� সোশেথ সম্পরি�( ত রি�ছু �ুরিদ্ধ সংগ্রশেহ� প্রশেয়োজন 
হয়। এই অপ�ো.গুরিল যেমো�োশে�লো ��ো� সময় তদR�ো�ী সংস্থো সম্ভ�ত যে�োনও �ূন্যস্থোশেন 
�োজ ��শেত পোশে� নো। সুত�োং, আম�ো সুপোরি�� �রি� যে� যেগোশেয়�ো তথ্য সংগ্রশেহ� জন্য 
পুরিল� Gমতোগুরিল যে��ল জনসো.ো�শেণ� �োরিRশে� প্র�োরি�ত �শে� নো এমন রি�ষয়গুরিলও 
অR�্যু( > ��ো উরিচত �ো সোমোরিজ� ও অথ(নৈনরিত� অপ�ো., জোতীয় অখণ্ডতো এ�ং সু�Gো 
সহ সো.ো�ণ�োশে� অপ�োশে.� সোশেথ সম্পরি�( ত। এই রি�ষশেয় আইনী রি�.োনগুরিল যে��লমোO 
রি�.োনগুরিল সরি,য় ��ো� পদ্ধরিতশেত হওয়ো উরিচত �ো পুরিল� প্রশেয়োজশেন� সোশেথ �ুরিদ্ধ সংগ্রশেহ� 
জন্য �্য�হো� ��শেত পোশে�। এই রি�ষয়গুরিলশেত সমস্ত �ুরিদ্ধ সংগ্রশেহ� জন্য আইশেন� যে��ল 



পুরিলশে�� উপ� এ�শেচটিয়ো দোরিয়ত্ব �োখো উরিচত নয় �ো�ণ আম�ো সশেচতন যে� এই রি�ষশেয় 
প্রোসরিr� রি�রি�ন্ন �ুরিদ্ধ অন্যোন্য রি�ছু উন্নয়নমলূ� �ো রিনয়%ণ�ো�ী সংস্থো�ও এখরিতয়োশে� 
আসশেত পোশে�। আম�ো আ�ও সুপোরি�� �রি� যে� যে�োনও পুরিল� সংস্থো� প্রস্তোরি�ত আইন 
অনুসোশে� আইন অনু�োয়ী রিনরিদ( ষ্ট ��ো �্যতীত অন্য যে�োনও যেগোশেয়�ো তথ্য সংগ্রশেহ� Gমতো 
�ো সুশে�োগ সুরি�.ো পোওয়ো উরিচত নয়। ' এই রি�ষয়গুরিলশেত সমস্ত �ুরিদ্ধ সংগ্রশেহ� জন্য আইশেন� 
যে��ল পরুিলশে�� উপ� এ�শেচটিয়ো দোরিয়ত্ব �োখো উরিচত নয় �ো�ণ আম�ো সশেচতন যে� এই 
রি�ষশেয় প্রোসরিr� রি�রি�ন্ন �ুরিদ্ধ অন্যোন্য রি�ছু উন্নয়নমূল� �ো রিনয়%ণ�ো�ী সংস্থো�ও 
এখরিতয়োশে� আসশেত পোশে�। আম�ো আ�ও সুপোরি�� �রি� যে� যে�োনও পরুিল� সংস্থো� প্রস্তোরি�ত
আইন অনুসোশে� আইন অন�ুোয়ী রিনরিদ( ষ্ট ��ো �্যতীত অন্য যে�োনও যেগোশেয়�ো তথ্য সংগ্রশেহ� 
Gমতো �ো সুশে�োগ সুরি�.ো পোওয়ো উরিচত নয়। ' এই রি�ষয়গুরিলশেত সমস্ত �ুরিদ্ধ সংগ্রশেহ� জন্য 
আইশেন� যে��ল পরুিলশে�� উপ� এ�শেচটিয়ো দোরিয়ত্ব �োখো উরিচত নয় �ো�ণ আম�ো সশেচতন 
যে� এই রি�ষশেয় প্রোসরিr� রি�রি�ন্ন �ুরিদ্ধ অন্যোন্য রি�ছু উন্নয়নমূল� �ো রিনয়%ণ�ো�ী সংস্থো�ও 
এখরিতয়োশে� আসশেত পোশে�। আম�ো আ�ও সুপোরি�� �রি� যে� যে�োনও পরুিল� সংস্থো� প্রস্তোরি�ত
আইন অনুসোশে� আইন অন�ুোয়ী রিনরিদ( ষ্ট ��ো �্যতীত অন্য যে�োনও যেগোশেয়�ো তথ্য সংগ্রশেহ� 
Gমতো �ো সুশে�োগ সুরি�.ো পোওয়ো উরিচত নয়। ' প্রস্তোরি�ত রিহসোশে�। ' প্রস্তোরি�ত রিহসোশে�। '
পুলি�লি� কার্য<�শে� লির্ড&চাজ<  করার লিবচক্ষণতা
১৪.৪৫ আম�ো সশেচতন যে� পুরিল�ী �ো�(োরিদ রিনঃস�শেণ রি�রি�ন্ন প�(োশেয় রি�চGণতো� 
অনু�ীলশেন� �শেথষ্ট সুশে�োগ �শেয়শেছ, রি�শে�ষত যে�োনও অপ�ো. তদশেR� যেথশে� পৃথ� রিহসোশে� 
তদশেR� যেথশে� পৃথ� রিহসোশে� প্ররিতশে�ো.মূল� পুরিল� �্য�স্থো গ্রহশেণ� যেGশেO। প্ররিতশে�ো.মূল� 
টহল সংগঠন, আইন-�ৃঙ্খলো পরি�রিস্থরিত রিনশেয় �্য�স্থো গ্রহণ, যে�ৌ�লগত যেসUশে� পরুিল� 
সদস্যশেদ� �শেথষ্ট পরি�মোশেণ পরুিল�ী স্থোপন ��ো যে�মন যে�োনও অপ�ো. সংঘটিত হয়, তো হশেল
তোত্Gরিণ� আগ্রোসী পদশেGশেপ� সম্ভো�নো যেদখোশেত, প্ররিতশে�ো.মূল� ��ো �ো নো ��ো ইত্যোরিদ 
এ জোতীয় রি�ষয়গুরিল যে� যে�োনও পরি�রিস্থরিতশেত যেগ্রপ্তো� হওয়ো, তদR চলো�োলীন যে�োনও 
�্যরি>শে� যেগ্রপ্তো� ��ো �ো নো ��ো, ট্রোরি
� রিনয়ম �ো আইন রিনয়%শেণ� মশেতো যে�োনও আইশেন� 
নূ্যনতম লঙ্ঘন অনুস�ণ ��ো �ো নো ��ো ইত্যোরিদ পুরিল� Gমতো �্য�হোশে� রি�শে�চনো� সোশেথ 
জরিড়ত। আম�ো এই মতোমত রিদরি^ যে� এই জোতীয় পরি�রিস্থরিতশেত রি�চGণতো� অনু�ীলন 
যে��ল সংরি�ষ্ট পরুিল� �ম(�ত( োশেদ� মলূ্যোয়ন ও রি�চোশে�� রি�রি�শেত হওয়ো উরিচত। এ জোতীয় 
রি�ষশেয় উদ্ভট �ো তোত্প�(পূণ( রিসদ্ধোRগুরিল যে�ো. ��ো� জন্য এ জোতীয় সমস্ত �রিল্পত 
পরি�রিস্থরিত ��ো� ��ো� জন্য রি�ছু রি�সৃ্তত রিনশেদ( রি��ো তৈতরি� ��ো উরিচত। পুরিল� 
ম্যোনুয়োলগুরিলশেত �ত( মোশেন এই জোতীয় রিনশেদ( রি��ো যেনই, �থো�থ�োশে� প্র�স্ত ��ো উরিচত। এই 
রিনশেদ( রি��োগুরিল স্পষ্ট �শেত(  রিন.(ো�ণ ��ো উরিচত এ�ং জনসো.ো�শেণ� �োশেছও জোনো 
উরিচত। মুহুশেত( � উত্সোশেহ যেঘোরিষত অ্যোডহ� রি�উ �ো নীরিতগুরিল যেমৌরিখ��োশে� �ো অন্যথোয় 
উপশে�� রিন�(োহী যেoরিণরি�ন্যোশেস� পG যেথশে� জোনোশেনো হশেয়শেছ এ জোতীয় উশেAশে�্য 
রিনশেদ( রি��োগুরিল� সমত্যুল্য �শেল মশেন ��ো উরিচত নয়। গোইডলোইশেন� অনপুরিস্থরিতশেত,
পুলি�শে�র পশেক্ষ পরা�শে�<র ভূলি�কা



14.46 আম�ো ইরিতমশে.্য �শেলরিছ যে� অপ�ো. প্ররিতশে�োশে.� যেGশেO পরুিলশে�� সীরিমত �ূরিম�ো 
�শেয়শেছ। এমনরি� এই সীমো�দ্ধ �ূরিম�ো পোলশেন� জন্যও আম�ো অনু�� �রি� যে� পুরিল�শে� 
যেগ্রপ্তো�, আটশে�� আট���শেণ� স্বো�োরি�� প্ররি,য়ো� যেচশেয় �ম আ,মণোত্ম� পদ্ধরিতশেত 
রি�রি�ন্ন পরি�রিস্থরিতশেত যেমো�োরি�লো� জন্য আইশেন স্বী�ৃত �ৃহ�� সুরি�.ো থো�শেত হশে�। এটি 
স্বী�ৃত যে� সম্প্রদোশেয়� প্ররিতটি স্বত% সদস্য তো� �্যরি> এ�ং সম্পরি�� �থো�থ �ত্ন রিনশেয় 
অপ�ো. �রিম�শেন� সুশে�োগ �মোশেত এ�টি দদু( োR �োজ ��শেত পোশে�ন। ইউশে�শেত পরুিলশে�� 
এ�টি গুরুত্বপূণ( রি,য়ো�লোপ হ'ল যেলো�শেদ� তো�ো �ী�োশে� সশে�(ো�ম সম্পরি� সু�রিGত 
�োখশেত পোশে� তো� রি�ষশেয় প�োম�( যেদওয়ো। এটি 1976 সোশেল� পরি�সংখ্যোন দ্বো�ো টোইপ ��ো 
হশেয়শেছ যে�খোশেন 40,000 �্যরি>শে� �ী�োশে� তোশেদ� �োরিড় এ�ং যেমোট�-গোরিড়গুরিল সু�রিGত ��ো
�োয় যেস সম্পশে�(  যেমশেট্রোপরিলটন পরুিল� (,োইম রিপ্রশে�ন�ন যেমো�োইল অ্যোড�োইস ইউরিনট) 
প�োম�( রিদশেয়রিছল। 20 ছোড়োও, 000 প্ররিত�Gো� জরি�প ��ো হশেয়রিছল এ�ং অপ�ো. 
প্ররিতশে�োশে.� রিদশে� 1,900 আশেলোচনো যেদওয়ো হশেয়রিছল। পুরিলশে�� এই উপশেদষ্টো �ূরিম�ো 
আমোশেদ� যেদশে� স্বী�ৃত নয়। �শেয়�জন পুরিল� আরি.�োরি�শে�� উশেদ্যোশেগ এই �ম(�্য�স্থো 
এখোশেন এ�ং যেসখোশেন সম্পোদন ��ো হয় �ট এই �ো�(�োরি�তোটি রিসশে7শেম প্রোরিতষ্ঠোরিন� 
নয়। এ�টি আনুষ্ঠোরিন� সত�( তো �্য�হো� অনুষ্ঠোনগুরিলশেতও সহোয়� হশেত 
পোশে�। নো�োল�োগুরিল পথমুখী হশেয় ওষু. গ্রহণ, �োহোদরুি� ও স্মোট(শেনস যেথশে� চোরিলত 
�স্তুগুরিলশে� যে��শেড(  সত�(  ��ো যে�শেত পোশে� এ�ং তোশেদ� অরি��ো��শেদ� �থো�থ�োশে� 
প�োম�( যেদওয়ো হশেয়রিছল। অপ�ো.ীশেদ� খপ্পশে� পড়ো� রি�পশেদ থো�ো �্যরি>শেদ� সমোজ�ল্যোণ 
সংস্থো� নজশে� আনো যে�শেত পোশে�। �োউশেBরিলং ও সত�( তোশে� অপ�ো. প্ররিতশে�োশে.� রিদশে� 
পুরিলরি� �ো�(,ম রিহসোশে� আইনী রিহসোশে� গণ্য ��ো উরিচত এ�ং আইন রিহসোশে� যে�মন স্বী�ৃত 
��ো উরিচত। পুরিলশে�� এই উপশেদষ্টো �ূরিম�ো আমোশেদ� যেদশে� স্বী�ৃত নয়। �শেয়�জন পুরিল� 
আরি.�োরি�শে�� উশেদ্যোশেগ এই �ম(�্য�স্থো এখোশেন এ�ং যেসখোশেন সম্পোদন ��ো হয় �ট এই 
�ো�(�োরি�তোটি রিসশে7শেম প্রোরিতষ্ঠোরিন� নয়। এ�টি আনুষ্ঠোরিন� সত�( তো �্য�হো� 
অনুষ্ঠোনগুরিলশেতও সহোয়� হশেত পোশে�। নো�োল�োগুরিল পথমুখী হশেয় ওষু. গ্রহণ, �োহোদরুি� ও 
স্মোট(শেনস যেথশে� চোরিলত �স্তুগুরিলশে� যে��শেড(  সত�(  ��ো যে�শেত পোশে� এ�ং তোশেদ� 
অরি��ো��শেদ� �থো�থ�োশে� প�োম�( যেদওয়ো হশেয়রিছল। অপ�ো.ীশেদ� খপ্পশে� পড়ো� রি�পশেদ 
থো�ো �্যরি>শেদ� সমোজ�ল্যোণ সংস্থো� নজশে� আনো যে�শেত পোশে�। �োউশেBরিলং ও সত�( তোশে� 
অপ�ো. প্ররিতশে�োশে.� রিদশে� পরুিলরি� �ো�(,ম রিহসোশে� আইনী রিহসোশে� গণ্য ��ো উরিচত এ�ং 
আইন রিহসোশে� যে�মন স্বী�ৃত ��ো উরিচত। পুরিলশে�� এই উপশেদষ্টো �ূরিম�ো আমোশেদ� যেদশে� 
স্বী�ৃত নয়। �শেয়�জন পুরিল� আরি.�োরি�শে�� উশেদ্যোশেগ এই �ম(�্য�স্থো এখোশেন এ�ং যেসখোশেন
সম্পোদন ��ো হয় �ট এই �ো�(�োরি�তোটি রিসশে7শেম প্রোরিতষ্ঠোরিন� নয়। এ�টি আনুষ্ঠোরিন� 
সত�( তো �্য�হো� অনুষ্ঠোনগুরিলশেতও সহোয়� হশেত পোশে�। নো�োল�োগুরিল পথমুখী হশেয় ওষু. 
গ্রহণ, �োহোদরুি� ও স্মোট(শেনস যেথশে� চোরিলত �স্তুগুরিলশে� যে��শেড(  সত�(  ��ো যে�শেত পোশে� এ�ং 
তোশেদ� অরি��ো��শেদ� �থো�থ�োশে� প�োম�( যেদওয়ো হশেয়রিছল। অপ�ো.ীশেদ� খপ্পশে� পড়ো� 
রি�পশেদ থো�ো �্যরি>শেদ� সমোজ�ল্যোণ সংস্থো� নজশে� আনো যে�শেত পোশে�। �োউশেBরিলং ও 



সত�( তোশে� অপ�ো. প্ররিতশে�োশে.� রিদশে� পুরিলরি� �ো�(,ম রিহসোশে� আইনী রিহসোশে� গণ্য ��ো 
উরিচত এ�ং আইন রিহসোশে� যে�মন স্বী�ৃত ��ো উরিচত। এ�টি আনুষ্ঠোরিন� সত�( তো �্য�হো� 
অনুষ্ঠোনগুরিলশেতও সহোয়� হশেত পোশে�। নো�োল�োগুরিল পথমুখী হশেয় ওষু. গ্রহণ, �োহোদরুি� ও 
স্মোট(শেনস যেথশে� চোরিলত �স্তুগুরিলশে� যে��শেড(  সত�(  ��ো যে�শেত পোশে� এ�ং তোশেদ� 
অরি��ো��শেদ� �থো�থ�োশে� প�োম�( যেদওয়ো হশেয়রিছল। অপ�ো.ীশেদ� খপ্পশে� পড়ো� রি�পশেদ 
থো�ো �্যরি>শেদ� সমোজ�ল্যোণ সংস্থো� নজশে� আনো যে�শেত পোশে�। �োউশেBরিলং ও সত�( তোশে� 
অপ�ো. প্ররিতশে�োশে.� রিদশে� পরুিলরি� �ো�(,ম রিহসোশে� আইনী রিহসোশে� গণ্য ��ো উরিচত এ�ং 
আইন রিহসোশে� যে�মন স্বী�ৃত ��ো উরিচত। এ�টি আনুষ্ঠোরিন� সত�( তো �্য�হো� 
অনুষ্ঠোনগুরিলশেতও সহোয়� হশেত পোশে�। নো�োল�োগুরিল পথমুখী হশেয় ওষু. গ্রহণ, �োহোদরুি� ও 
স্মোট(শেনস যেথশে� চোরিলত �স্তুগুরিলশে� যে��শেড(  সত�(  ��ো যে�শেত পোশে� এ�ং তোশেদ� 
অরি��ো��শেদ� �থো�থ�োশে� প�োম�( যেদওয়ো হশেয়রিছল। অপ�ো.ীশেদ� খপ্পশে� পড়ো� রি�পশেদ 
থো�ো �্যরি>শেদ� সমোজ�ল্যোণ সংস্থো� নজশে� আনো যে�শেত পোশে�। �োউশেBরিলং ও সত�( তোশে� 
অপ�ো. প্ররিতশে�োশে.� রিদশে� পরুিলরি� �ো�(,ম রিহসোশে� আইনী রিহসোশে� গণ্য ��ো উরিচত এ�ং 
আইন রিহসোশে� যে�মন স্বী�ৃত ��ো উরিচত। 
পুলি�� এবং প্রলি&লিকউটিং এশেজলি+
১৪.৪ 7 আম�ো ইরিতমশে.্য আদোলশেত রি�চোশে�� প�(োশেয় পরুিল� এ�ং প্ররিসরি�উটিং এশেজরিB� 
মশে.্য �ো�(�� আলোপচোরি�তো� প্রশেয়োজনীয়তোটি প্যো�ো সুশেপ্র যেদরিখশেয়রিছ। আম�ো সুপোরি�� 
��� যে� এই রি�.োনটি পুরিল� আইশেনই �থো�থ�োশে� স্বী�ৃত হশে�।
তথ্য পদ্ধলিত
১৪.৪৮ সমোশেজ অপ�ো.মূল� আচ�শেণ� জন্য দোয়ী রি�রি�ন্ন �ো�শেণ� পূণ( ও �থো�থ 
মূল্যোয়শেন� জন্য যে��ল পুরিল� যে��ড(  যেথশে� নয়, আদোলত, সংশে�ো.নমূল� প্ররিতষ্ঠোন এ�ং 
যেজলগুরিলশেত �ো�(রিন�(োহী �ো�(,ম ও �ো�(,ম যেথশে�ও রি�রি�ন্ন তথ্য ও তশেথ্য� এ�টি যে�ৌথ 
অ.্যয়ন প্রশেয়োজন। রি�ছু সম্পরি�( ত রি�ষশেয় সমোজ�ল্যোণ সংস্থোগুরিল� গ�ী�তো অ.্যয়শেন� 
যেGশেOও এই প্রসশেr প্রোসরিr� হশেত পোশে�। সুত�োং আম�ো অনু�� �রি� যে� অপ�ো.মূল� 
রি�চো� �্য�স্থো� রি�রি�ন্ন �োখো যেথশে� প্রোপ্ত রি�রি�ন্ন ইনপুটগুরিল� উপ� রি�রি� �শে� এ�টি �োল 
তথ্য �্য�স্থো গশেড় যেতোলো অপ�ো. প্ররিতশে�ো. ও অপ�ো.ীশেদ� রিচরি�ত্সো� জন্য উপ�>ু �্য�স্থো
পরি��ল্পনো ��ো� জন্য এশে��োশে� প্রশেয়োজনীয়। এই তথ্য রিসশে7মটি অরি�রি^ন্ন�োশে� 
যেডটোগুরিল� ,ম�.(মোন পরি�মোণশে� হ্যোশে�ল ��ো� জন্য �রিম্পউটো�োইজড ��ো উরিচত �ো 
এ��ো� এটি শুরু হওয়ো� পশে� pourাোলশেত পোশে�। পুরিল�, রিপ্ররিময়ো� আইন প্রশেয়োগ�ো�ী 
সংস্থো রিহসোশে�, এই তথ্য রিসশে7শেম� সংগঠন এ�ং �Gণোশে�Gশেণ অগ্রণী �ূরিম�ো পোলন ��ো 
উরিচত। আমোশেদ� যে�
োশে�শেB� �ত( োরিদ� আইশেটম 5 এ� সোশেথ সম্পরি�( ত এই প্ররিতশে�দশেন� 
অন্য অ.্যোশেয় আম�ো অপ�োশে.� যে��ড(  এ�ং এই উশেAশে�্য অন্যোন্য সমস্ত প্রোসরিr� 
পরি�সংখ্যোন এ�ং যেডটো �জোয় �োখো� জন্য রি��দ যেসট আপটি �ণ(নো �শে�রিছ। '
পলিরশে.বা-লিভলিGক �াং�ন
14.49 স�শে�শেষ আম�ো পুরিলরি� �োশেজ� এ�টি গুরুত্বপূণ( অঞ্চশেল এশেস যেপৌঁছলোম �ো 



�ত( মোশেন আইন অনু�োয়ী স্বী�ৃত নয়। এটি পরুিলশে�� পরি�শেষ�ো-রি�রি�� �ো�(ো�লী� সোশেথ 
সম্পরি�( ত, �ো এ�টি সঙ্কটজন� পরি�রিস্থরিতশেত �্যরি>শেদ� Oোণ স���োহ ��ো� 
উশেAশে�্য। এমনরি� এখন পরুিল� সদস্য�ো অপ�োশে.� প্ররিতশে�ো. ও তদশেR� সোশেথ সং�>ু 
তোশেদ� সংরি�রি.�দ্ধ দোরিয়শেত্ব� �োইশে� সো.ো�ণ প্র�ৃরিত� যেস�ো প্রদোন �শে� তশে� এটি মূলত 
তোশেদ� রিনজস্ব উশেদ্যোগ এ�ং আগ্রশেহ� উপ� রিন�( � �শে� এ�ং তোশেদ� �ূরিম�ো� প্রশেয়োজনীয় 
অং� রিহসোশে� রি�শে�চনো �শে� নো। সরিম্মরিলত সঙ্কশেট� পরি�রিস্থরিত ঘূরিণ(ঝড় এ�ং �ন্যো� মশেতো 
প্রো�ৃরিত� দশুে�(োশেগ� উত্থোন ঘটোয় �ো� সময় পুরিল� এমন অশেন�গুরিল �ম(�োণ্ড সম্পোদন 
�শে� �ো আইন প্রশেয়োগ �ো �ৃঙ্খলো �Gো� সোশেথ সম্পরি�( ত নয়। উদোহ�ণগুরিল হ'ল 
যেমরুশেনডশে� উদ্ধো� ��ো, আহতশেদ� প্রোথরিম� রিচরি�ত্সো ��ো, র্ধ্বংসো�শে�ষ সো
 ��ো, �োস্তো 
যেখোলো, লো� এ�ং লো� রিনষ্পরি� এ�ং খোদ্য ও যেপো�ো� রি�ত�শেণ সহোয়তো ��ো। এ�জন 
রিনঃস্ব �ো হোরি�শেয় �োওয়ো মরিহলো �ো রি�শুশে� জরিড়ত �্যরি> সঙ্কশেট� পরি�রিস্থরিতশেত পরুিল� চোপটি 
সোহোশে�্য� প্রত্যো�ো �শে�রিছল, তশে� তো�ো সো.ো�ণত এই �ূরিম�ো� উপ� যেজো� যেদওয়ো� 
অ�োশে�� �ো�শেণ নয়। আইনত লঙ্ঘশেন� �ো�শেণ তো�ো উত্থোরিপত হশেত পোশে� �ো নো পোশে� যেস 
যেGশেO আদ�(গত�োশে� এ�টি পরুিল� যেপো7 নোগরি��শেদ� তোশেদ� যে� সমস্যোগুরিল তো�ো 
পুরিলশে�� সোমশেন ত্যু শেল .শে�শেছ যেস সম্পশে�(  প�োম�( রিদশেত সGম হওয়ো 
উরিচত। উদোহ�ণস্বরূপ, যে�োনও অপ�োশে.� রি��ো� নোগরি�� আইন দ্বো�ো Gরিতপূ�ণ চোওয়ো� 
পদ্ধরিত সম্পশে�(  প�োম�( চোইশেত পোশে�ন। ট্রোরি
� দঘু(টনো� রি��ো�শেদ� জন্য এই জোতীয় 
সহোয়তো রি�শে�ষ�োশে� গুরুত্বপূণ(। অরিত গুরুত্বপুন(; জনগণশে� তোশেদ� সহোয়তো চোইশেত 
উত্সোরিহত ��ো� জন্য পুরিল�শে� এমন আচ�ণ ��ো� পশেG তোশেদ� পশেG অতী� গুরুত্বপূণ( 
রি�শে�চনো ��ো উরিচত, �োশে� সম্ভ� পরি�মোশেণ যেদওয়ো উরিচত।
14.50 �খন যে�োনও 
োং�ন �থো�থ�োশে� গুরুত্বপূণ( রিহসোশে� স্বী�ৃত হয় নো তখন এটি 
�োল�োশে� স্রো� ��ো� যে�োনও প্রস্তুরিত যেনওয়ো হয় নো। উদোহ�ণস্বরূপ, পুরিল� ��ো��ই �ন্যো� 
পরি�রিস্থরিতশেত যেলো�শেদ� সহোয়তোয় আশেস, তশে� �ো�শেত যে�োনও �োজ্য পরুিল� এ� জন্য সরিত্যই 
সরি_ত নয়: �ন্যো��রিলত যেজলোগুরিলশেত উদ্ধো� �োশেজ� জন্য যেনৌ�োগুরিল� অরিস্তত্ব যেনই, 
দশুে�(োশেগ� পরি��ল্পনো যেনই এ�ং পুরিল��মX�ো �খনও প্ররি�রিGত হয় নো এ� জন্য. �রিদও 
যে�োনও �োজ্য পরুিলশে�� ম্যোনযু়োল সো.ো�ণত পরুিল�শে� এ�টি রিনঃস্বশেদ� সোহো�্য ��ো� �থো 
�শেল, যেসখোশেন যে� যে��োরি�ং ��ো যে�শেত পোশে� তো� সোহোশে�্য� প্র�ৃরিত �ী এ�ং এই সহোয়তো 
যেদওয়ো� জন্য �ী �ী সংস্থোন �শেয়শেছ তো অশেন� পুরিল� অরি
সো�শে� জোনো �োয়রিন। আম�ো 
সুপোরি�� �রি� যে� এই পরি�শেষ�ো-রি�রি�� �ো�( সম্পোদন ��ো� জন্য পরুিল�শে� প্ররি�রিGত এ�ং
সঠি��োশে� সরি_ত ��ো উরিচত। �োউশেBরিলং, �ো এ�টি পরি�শেষ�ো রি,য়ো�লোপ সমোন 
উত্সোহ, এছোড়োও প্রস্তুরিত এ�ং প্ররি�Gশেণ� প্রশেয়োজন।
উপ&ংহার
১৪.৫১ পরুিলশে�� নত্যুন সংজ্ঞোরিয়ত �ূরিম�ো, �ত( �্য, Gমতো এ�ং দোরিয়ত্ব সম্পশে�(  পূ�(�তX 
অনুশে^শেদ আমোশেদ� প�(শে�Gশেণ� আশেলোশে�, আম�ো সুপোরি�� �রি� যে� নত্যুন পুরিল� আইন 
পুরিলশে�� দোরিয়ত্ব ও দোরিয়ত্বগুরিল �রিণ(ত ��শেত পোশে�—



(i) জন�ৃঙ্খলো প্রচো� ও সং�Gণ;
(ii) অপ�ো. তদR, এ�ং যে�খোশেন উপ�>ু, অপ�ো.ীশেদ� যেগ্রপ্তো� এ�ং এ� সোশেথ �ু> প��তX
আইনী �ো�(,শেম অং� রিনশেত;
(হোই) সমস্যো এ�ং পরি�রিস্থরিত রিচরি�ত �রুন �ো� 
শেল অপ�োশে.� �রিম�ন হশেত পোশে�;
(iv) প্ররিতশে�ো.মূল� টহল এ�ং অন্যোন্য উপ�ু> পুরিল� �্য�স্থো গ্রহশেণ� মো.্যশেম অপ�ো. 
�রিম�শেন� সুশে�োগ হ্রোস ��ো;
(v) অপ�ো. প্ররিতশে�োশে.� জন্য অন্যোন্য উপ�ু> �্য�স্থো �োস্ত�োয়শেন অন্যোন্য সংরি�ষ্ট 
সংস্থোগুরিল� সহোয়তো ও সহশে�োরিগতো; '
(vi) �ো�ীরি�� Gরিত� ঝুারি�শেত পড়ো �্যরি>শেদ� সহোয়তো;
(vii) জনশেগোষ্ঠীশেত সু�Gো যে�ো. তৈতরি� এ�ং �জোয় �োখো;
(viii) যেলো� ও �োন�োহনশে� সু�ৃঙ্খল�োশে� চলোচল সহজত� ��ো;
(ix) প�োম�( এ�ং রি�শে�ো.গুরিল মীমোংরিসত �শে� এ�ং সখ্যতো প্রচো� �শে�;
(x) অন্যোন্য উপ�ু> পরি�শেষ�ো স���োহ এ�ং সং�টজরিনত পরি�রিস্থরিতশেত যেলো�শেদ� Oোণ 
স���োহ; i
(xi) সো.ো�ণ�োশে� সোমোরিজ� ও অথ(নৈনরিত� অপ�ো., জোতীয় সততো এ�ং সু�Gো সহ 
জনসো.ো�শেণ� �োরিR ও অপ�ো.শে� প্র�োরি�ত �শে� সম্পরি�( ত রি�ষয়গুরিল সম্পরি�( ত �ুরিদ্ধ 
সংগ্রহ; এ�ং
(xii) আপোতত আইন প্রশেয়োশেগ� মো.্যশেম তোশেদ� উপ� এইরূপ রিন.(োরি�ত অন্যোন্য দোরিয়ত্ব 
পোলন �রুন।
উপশে�� আইশেটমটি (ii) পুরিল�শে� প্ররিসরি�উ�ন প্ররি,য়োটি� সোশেথ �>ু হওয়ো� এ�ং 
প্ররিসরি�উটিং এশেজরিB� সোশেথ �ো�(�� রিমথরি|য়ো ��ো� আইনী সুশে�োগ যেদশে�:
আইশেটমগুরিল (iii) এ�ং (v) পুরিলশে�� সোশেথ এ�টি স্বী�ৃত উপোশেয় �ু> হওয়ো� সুশে�োগ �হন 
��শে� অপ�ো. প্ররিতশে�ো. ও অপ�ো.ীশেদ� সংস্কোশে�� জন্য যে
ৌজদোরি� রি�চো� �্য�স্থো� 
অন্যোন্য �োখো। আইশেটম (ix) এ�ং (x) জয় পরি�শেষ�ো-রি�রি�� �ো�(�োরি�তো সম্পোদশেন� 
সুরি�.োশেথ( এ�ং উপ�ু> পরি�রিস্থরিতশেত পরুিলশে�� জন্য প�োম�( ও ম.্যস্থতো� �ূরিম�ো স্বী�ৃরিত 
যেদশে�।
14.52 এই অ.্যোয়টি �ন্ধ ��ো� সময় আম�ো প�(শে�Gণ ��শেত চোই যে� পুরিল� সংস্থো� 
�ো�(�� �ূরিম�ো পোলশেন� জন্য রিনরিদ( ষ্ট লG্য অনুস�ণ ��ো উরিচত। এগুরিল হশেত হশে� (১) 
রি�শে�ষত �ো�(�� �মX এ�ং আরিথ(� পরি�চোলনো� মো.্যশেম সংগঠনটিশে� দGতো� উচ্চ 
রি�খশে� �োখো� জন্য; (২) রিন�শেপG�োশে� আইন প্রশেয়োগ �রুন এ�ং প্রদ� রিনশেদ(�ো�লী 
অনুসোশে� রি�চGণতো �্য�হো� �রুন; (3) তোশেদ� সীমো�দ্ধতো গ্রহণ
গণতোরি%� �্য�স্থোয় অRরিন(রিহত রি�ছু রিহসোশে� �ূরিম�ো এ�ং Gমতো এ�ং তোশেদ� যে�োনও��ম 
�ো অন্যটি �োটিশেয় উঠশেত প্ররিত�ন্ধ� রিহসোশে� যেদখো উরিচত নয়; (৪) যে
ৌজদোরি� রি�চো� 
রি��োশেগ� প্ররিতটি উপ-রিসশে7শেম� সোশেথ এ�ং �রিমউরিনটি সোরি�( শেসস এ�ং রিমরিডয়োগুরিল� সোশেথ 
�ো�(��ী সম্প�(  �জোয় �োখো; (৫) গশে�ষণো এ�ং অ.্যয়শেন� মো.্যশেম রিনয়রিমত প্ররি�Gণ এ�ং 



সংস্থো� পরি�চোলন পদ্ধরিত আপশেডট ��ো; ()) এ�ং সশে�(োপরি�, রিনরি1ত �রুন যে� সংস্থো� 
প্ররিতটি সদস্য দোরি�, রিনষ্কো�ন �ো ,য়�ৃত যেস�ো� পরি��শেত(  পরি�শেষ�ো স���োহ �শে�।


