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স�াস িবেরাধী আইন, ২০০৯

( ২০০৯ সেনর ১৬ নং আইন )
  [২৪ �ফ��য়ারী, ২০০৯]
     
     
কিতপয় স�াসী কায� �িতেরাধ এবং উহােদর কায�কর শাি�র িবধানসহ আনুষি�ক িবষয়ািদ স�েক�

িবধান �ণয়নকে� �ণীত আইন
 
              �যেহত�  কিতপয় স�াসী কায� �িতেরাধ এবং উহােদর কায�কর শাি�র িবধানসহ আনুষি�ক িবষয়ািদ
স�েক�  িবধান �ণয়ন করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়; 

 
       �সেহত�  এত�ারা িন�র�প আইন করা হইল :-
   

�থম অধ�ায়
 �ারি�ক

 
সংি��
িশেরানাম, �েয়াগ
ও �বত�ন

 

১। (১) এই আইন স�াস িবেরাধী আইন, ২০০৯ নােম অিভিহত হইেব।
  

           ১[ (২) সম� বাংলােদেশ ইহার �েয়াগ হইেব, এবং �যখােনই অব�ান কর�ক না
�কন, বাংলােদেশ িনবি�ত জাহাজ বা িবমােন অব�ানকারীর ��ে�ও, ইহা �েযাজ�
হইেব।]

  
     (৩) ইহা ১১ জুন ২০০৮ তািরেখ কায�কর হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব।

   
   
 
সং�া   ২। িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী �কান িকছ�  না থািকেল, এই আইেন,-

  
(১) "অপরাধ" অথ� এই আইেনর অধীন দ�নীয় �কান অপরাধ; 
 
২[ (২) ‘অ�’ অথ� অ� আইন, ১৮৭৮ (১৮৭৮ সেনর ১১ নং আইন) এর ধারা ৪ এ
ব�ণ�ত অ�শ� এবং �য �কান ধরেনর পারমাণিবক, রাসায়িনক ও জীবাণু অ�ও
উহার অ�ভ� � � হইেব;] 
 
(৩) "আদালত" অথ� দায়রা জজ এর বা, ���মত, অিতির� দায়রা জজ এর
আদালত; 
 
৩[ (৩ক) ‘কনেভনশন’ অথ� বাংলােদশ সরকার কত� � ক যথাযথভােব অনুসম�থ�ত
জািতসংঘ কনেভনশন, �� ও �েটাকল সমূহ, যাহা এই আইেনর তফিসল ১ এ
অ�ভ� � � করা হইয়ােছ, এবং বাংলােদশ সরকার কত� � ক, সরকাির �গেজেট ��াপন
�ারা, সময় সময় তফিসল ১ এ অ�ভ� � � হইেত পাের এইর�প জািতসংঘ কনেভনশন,
�� ও �েটাকল;]

  
(৪) "কারাদ�" অথ� দ�িবিধর ধারা ৫৩ �ত উি�িখত �য �কান বণ�নার কারাদ�; 
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(৫) "�ফৗজদারী কায�িবিধ" বা "কায�িবিধ" অথ� Code of Criminal Procedure, 1898
(Act V of 1898); 
 
(৬) " তফিসল" অথ� এই আইেনর তফিসল; 

  
(৭) "দ�িবিধ" অথ� Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860); 
 
(৮) "দাহ� পদাথ�" অথ� এমন �কান পদাথ� যাহােত আ�ন ধরাইবার বা আ�ন তী�তর
কিরবার বা ছড়াইবার �াভািবক উ� �বণতা রিহয়ােছ, �যমন- অকেটন, �পে�াল,
িডেজল, র�পা�িরত �াক� িতক গ�াস (িস,এন,িজ), গান পাউডার, এবং অন� �য �কান
দাহ� পদাথ�ও উহার অ�ভ� � � হইেব ; 
 
(৯) "বাংলােদশ ব�াংক" অথ� Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O.No. 127 of
1972) এর অধীন �িত�ত বাংলােদশ ব�াংক; 
 
৪[ (১০) ‘ব�াংক’ অথ� ব�াংক �কা�ানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ১৪ নং আইন)
এর ধারা ৫ (ণ) এ সং�ািয়ত ব�াংক �কা�ানী এবং অন� �কান আইন বা অধ�ােদেশর
অধীন ব�াংক িহসােব �িত�ত �য �কান �িত�ানও ইহার অ�ভ� � � হইেব;] 
 
(১১) "িবচারক" অথ� দায়রা জজ, অিতির� দায়রা জজ বা, ���মত, স�াস িবেরাধী
িবেশষ �াইব� �নাল এর িবচারক; 
 
৫[ (১১ক) ‘িবেদশী নাগিরক’ অথ� Foreigners Act, 1946 (Act No. XXXI of 1946)
এর section 2 (a) �ত সং�ািয়ত ‘foreigner’;]

  
(১২) "িবেশষ �াইব� �নাল" অথ� ধারা ২৮ এর অধীন গ�ত �কান স�াস িবেরাধী
িবেশষ �াইব� �নাল; 
 
(১৩) "িবে�ারক �ব�" অথ�- 
 
(ক) গানপাউডার, নাইে�া-ি�সািরন, িডনামাইট, গান-কটন, �াস�ং পাউডার, ফ� ঁ েস
উঠা (fulminate) পারদ বা অন� �কান ধাত� , রি�ন আ�ন (colored fire) এবং
িবে�ারেণর মাধ�েম কায�কর �ভাব, বা আতসবািজর �ভাব সৃ�র লে�� ব�ব�ত বা
উৎপািদত অন� �য �কান �ব� যাহা উপির-উ� পদাথ�সমূেহর সদৃশ হউক বা না হউক;
এবং 
 
(খ) িবে�ারক সাম�ী �তিরর �য �কান পদাথ� ও �কান িবে�ারক পদােথ�র মাধ�েম বা
সহেযােগ িবে�ারণ সৃ�, বা ব�বহােরর অিভ�ােয় র�পা�িরত কিরবার, বা সহায়তার
জন� ব�ব�ত, �কান য�, হািতয়ার, য�পািত বা ব�সহ অনুর�প য�, য�পািত বা
হািতয়ােরর �কান অংশ এবং িফউজ, রেকট, পারকাশন ক�াপস, �ডেটােনটর, কা�জ ও
�য �কান ধরেনর �গালাবার�দও ইহার অ�ভ� � � হইেব; 
 
৬[ (১৪) ‘স�ি�’ অথ� �দেশর অভ��ের বা বািহের অবি�ত- 
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(অ) �কান ব�গত বা অব�গত, �াবর বা অ�াবর, দৃশ�মান বা অদৃশ�মান �য �কান
�ক� িতর তহিবল বা স�দ, উহা �যভােবই অ�জ�ত হউক না �কন, এবং ইেলক�িনক বা
িডিজটালসহ �য �কান ধরেনর আইিন দিলল বা ইন�ূেম� যাহা উ� তহিবল বা
স�েদর মািলকানা �� বা মািলকানা �ে�র �াথ� িনেদ� শ কের, এবং উ� তহিবল বা
স�দ হইেত �া� বা উ�� ত �কান মুনাফা, িডিভেড� বা অন� �কান আয় বা মূল�ও
ইহার অ�ভ� � � হইেব; 

  
(আ) নগদ অথ� বা �াবর বা অ�াবর, দৃশ�মান বা অদৃশ�মান �য �কান �ক� িতর
আ�থ�ক পিরস�দ বা আ�থ�ক উৎস, উহা �যভােবই অ�জ�ত হউক না �কন, এবং
ইেলক�িনক বা িডিজটালসহ �য �কান ধরেনর আইিন দিলল বা ইন�ূেম� যাহা উ�
তহিবল বা অন�ান� স�েদর মািলকানা �� বা মািলকানা �ে�র �াথ� িনেদ� শ কের
এবং ব�াংক ��িডট, �ােভলরস ্ �চক, ব�াংক �চক, মািন অড� ার, �শয়ার, িসিকউির�,
ব�, �াফট বা ঋণপ� এবং উ� তহিবল বা স�দ হইেত উ�� ত বা সৃ� �কান মুনাফা,
িডিভেড� বা অন� �কান আয় বা মূল� ইহার অ�ভ� � � হইেব, তেব উহােত সীমাব�
কিরেব না;] 

  
৭[ (১৪ক) ‘স�াসী ব�ি�’ অথ� �কান �াভািবক ব�ি� (natural person) িযিন ধারা ৬
(১), ১০, ১১, ১২ বা ১৩ এর অধীন �কান অপরাধ সংঘটন কেরন; 

  
(১৪খ) ‘স�াসী স�া’ অথ� তফিসল-২ এ উি�িখত �কান স�া বা এই আইেনর ধারা
৬(১), ১০, ১১, ১২ বা ১৩ এর অধীন �কান অপরাধ সংঘটন কের এইর�প �কান স�া; 

  
(১৪গ) ‘স�াসী স�ি�’ অথ� এইর�প �কান স�ি� যাহা-

  
(অ) এই আইেনর অধীন �কান স�াসী কায� সংঘটন বা �কান িবেদশী রাে�র আইেনর
অধীন অনুর�প সমে�ণীর অপরাধ সংঘটেন ব�ব�ত হইয়ােছ বা হইেতেছ, বা হইবার
অিভ�ায় রিহয়ােছ; 

  
(আ) �কান স�াসী কােয�র সিহত স�ৃ�;

  
(ই) �কান স�াসী কায� সংঘটেনর মাধ�েম �ত�� বা পেরা�ভােব উ�� ত বা অ�জ�ত; 

  
(ঈ) স�াসী কােয�র উে�েশ� অথবা �কান স�াসী ব�ি� বা স�াসী স�ােক সমথ�েনর
উে�েশ� ব�বহার কিরবার অিভ�ােয়, �ত�� বা পেরা� �য �কান উপােয় সংগৃহীত
হইয়ােছ; 

  
(উ) �ত�� বা পেরা�ভােব �কান স�াসী ব�ি� বা স�াসী স�ার মািলকানাধীন বা
িনয়�ণাধীন এবং �কান স�াসী ব�ি� বা স�াসী স�ার পে� বা িনেদ� শনা অনুসাের
কাজ কের এইর�প ব�ি� বা স�ার স�ি�সহ অনুর�প ব�ি� ও সহেযাগী ব�ি� বা
স�ার মািলকানাধীন বা �ত�� বা পেরা�ভােব িনয়�ণাধীন স�ি� হইেত উ�� ত বা
সৃ� তহিবল;

  
(১৪ঘ) ‘সমবায় সিমিত’ অথ� সমবায় সিমিত আইন, ২০০১ (২০০১ সেনর ৪৭ নং
আইন) এর অধীন অনুেমািদত ও িনবি�ত �কান �িত�ান;]
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(১৫) "সা�� আইন" অথ� Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) । 

  
৮[ (১৬) ‘সে�হজনক �লনেদন’ অথ� এইর�প �লনেদন— 
 
(১) যাহা �াভািবক �লনেদেনর ধরণ হইেত িভ�;

  
৯[ (২) �যই �লনেদন স�েক�  এইর�প ধারণা হয় �য,-

  
(ক) উহা এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ হইেত উ�� ত;

  
(খ) উহা �কান স�াসী কােয� অথ�ায়ন বা �কান স�াসী ব�ি� বা স�াসী স�ােক
অথ�ায়েনর সিহত স�ক� য��;] 

  
 
 
(৩) যাহা এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, বাংলােদশ ব�াংক কত� � ক, সমেয় সমেয়,
জািরক� ত িনেদ� শনায় ব�ণ�ত অন� �কান �লনেদন বা �লনেদেনর �েচ�া;

  
(১৭) ‘স�া’ অথ� �কান আইনী �িত�ান, সংিবিধব� সং�া, বািণিজ�ক বা
অবািণিজ�ক �িত�ান, �গা�, অংশীদারী কারবার, সমবায় সিমিতসহ এক বা
একািধক ব�ি�র সম�েয় গ�ত �য �কান সংগঠন;

  
(১৮) ‘আ�থ�ক �িত�ান’ অথ� আ�থ�ক �িত�ান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ২৭ নং
আইন) এর ধারা ২(খ) এ সং�ািয়ত আ�থ�ক �িত�ান;

  
(১৯) ‘বীমাকারী’ অথ� বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ১৩ নং আইন) এর ধারা
২(২৫) এ সং�ািয়ত বীমাকারী;

  
(২০) ‘িরেপাট�  �দানকারী সং�া’ অথ�—

  
(অ) ব�াংক;

  
(আ) আ�থ�ক �িত�ান;

  
(ই) বীমাকারী;

  
(ঈ) মািন �চ�ার;

  
(উ) অথ� অথবা অথ�মূল� ��রণকারী বা �ানা�রকারী �য �কান �কা�ানী বা �িত�ান;
 
(ঊ) বাংলােদশ ব�াংেকর অনুমিত�েম ব�বসা পিরচালনাকারী অন� �কান �িত�ান;

  
(ঋ) (১) �ক িডলার ও �ক ��াকার

  
(২) �পাট� েফািলও ম�ােনজার ও মােচ� � ব�াংকার 
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(৩) িসিকউির� কা�িডয়ান
  

(৪) স�দ ব�ব�াপক;
  

(এ) (১) অ-লাভজনক সং�া/�িত�ান (Non Profit Organisation) 
 
(২) �বসরকাির উ�য়ন সং�া (Non Government Organisation) ও

  
(৩) সমবায় সিমিত; 

  
(ঐ) িরেয়ল এে�ট �ডেভলপার;

  
(ও) মূল�বান ধাত�  বা পাথেরর ব�বসায়ী;

  
(ঔ) �া� ও �কা�ানী �সবা �দানকারী;

  
(অঅ) আইনজীবী, �নাটারী, অন�ান� আইন �পশাজীবী এবং একাউে��;

  
(অআ) সরকােরর অনুেমাদন�েম বাংলােদশ ব�াংক কত� � ক, সমেয় সমেয়, িব�ি�
জারীর মাধ�েম �ঘািষত অন� �কান �িত�ান;

  
(২১) ‘মািন �চ�ার’ অথ� Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII
of 1947) এর section 3 এর অধীন বাংলােদশ ব�াংক কত� � ক অনুেমািদত �বেদিশক
মু�া �লনেদনকারী ব�ি� বা �িত�ান;

  
(২২) (অ) ‘�ক িডলার ও �ক ��াকার’ অথ� িসিকউির�জ ও এ�েচ� কিমশন (�ক
িডলার, �ক ��াকার ও অনুেমািদত �িতিনিধ) িবিধমালা, ২০০০ এর যথা�েম িবিধ
২(ঝ) ও ২(ঞ) এ সং�ািয়ত �িত�ান;

  
(আ) ‘�পাট� েফািলও ম�ােনজার ও মােচ� � ব�াংকার’ অথ� িসিকউির�জ ও এ�েচ�
কিমশন (মােচ� � ব�াংকার ও �পাট� েফািলও ম�ােনজার ) িবিধমালা, ১৯৯৬ এর যথা�েম
িবিধ ২(চ) ও ২(ঞ) এ সং�ািয়ত �িত�ান;

  
(ই) ‘িসিকউির� কা�িডয়ান’ অথ� িসিকউির�জ ও এ�েচ� কিমশন (িসিকউির�
কা�িডয়াল �সবা) িবিধমালা, ২০০৩ এর িবিধ ২(ঞ) এ সং�ািয়ত �িত�ান;

  
(ঈ) ‘স�দ ব�ব�াপক’ অথ� িসিকউির�জ ও এ�েচ� কিমশন (িমউচ� �েয়ল ফা�)
িবিধমালা, ২০০১ এর িবিধ ২(ধ) এ সং�ািয়ত �িত�ান;

  
(২৩) ‘অ-লাভজনক সং�া/�িত�ান (Non Profit Organisation) ’ অথ� �কা�ানী
আইন (বাংলােদশ), ১৯৯৪ (১৯৯৪ সেনর ১৮ নং আইন) এর ধারা ২৮ এর অধীন
সনদ �া� �কান �িত�ান;

  
(২৪) ‘�বসরকাির উ�য়ন সং�া (Non Government Organisation)’ অথ� Societies
Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860), Voluntary Social Welfare
Agencies (Registration and Control) Ordinance (Ordinance No. XLVI of
1961), Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978
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(Ordinance No. XLVI of 1978), Foreign Contributions (Regulation)
Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXI of 1982) ১০[ ***] এবং মাইে�াে�িডট
�র�েলটরী অথির� আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ৩২ নং আইন) এর আওতায়
অনুেমািদত বা িনবি�ত �িত�ান যাহা—

  
(ক) �ানীয় উৎস হইেত তহিবল (ঋণ, অনুদান, আমানত) �হণ কের বা অন�েক �দান
কের; এবং/অথবা

  
(খ) �য �কান ধরেণর �বেদিশক সাহায� বা ঋণ বা অনুদান �হণ কের;

  
(২৫) ‘বাংলােদশ ফাইন�াি�য়াল ইে�িলেজ� ইউিনট (BFIU) ’ অথ� মািনল�ািরং
�িতেরাধ আইন, ১১[ ২০১২] এর ধারা ২৪ (১) এর িবধান অনুযায়ী �িত�ত
বাংলােদশ ফাইন�াি�য়াল ইে�িলেজ� ইউিনট;

  
(২৬) ‘ব�গত সহায়তা (material support)’ অথ� �কান ব�ি� বা স�া কত� � ক অন�
�কান ব�ি� বা স�ােক অথ�, �সবা বা অন� �কান স�ি� সরবরাহ করা বা অন� �কান
সহায়তা করা যাহা �ারা এই আইেনর আওতায় ব�ণ�ত স�াসী কম�কা� স�ািদত
হইয়ােছ বা স�ািদত হইেত পাের;

  
(২৭) ‘হাইেকাট�  িবভাগ’ অথ� বাংলােদশ সু�ীম �কােট� র হাইেকাট�  িবভাগ; 

  
(২৮) ‘িরেয়ল এে�ট �ডেভলপার’ অথ� িরেয়ল এে�ট উ�য়ন ও ব�ব�াপনা আইন,
২০১০ (২০১০ সেনর ৪৮ নং আইন) এর ধারা ২ (১৫) এ সং�ািয়ত �য �কান িরেয়ল
এে�ট �ডেভলপার বা উহার কম�কত� া বা কম�চারী অথবা এেজ� যাহারা জিম, বাসা বা
বািড়, বািণিজ�ক ভবন এবং �াটসহ ইত�ািদর িনম�াণ ও �য়-িব�েয়র সােথ জিড়ত;

  
(২৯) ‘�া� ও �কা�ানী �সবা �দানকারী’ অথ� �কান ব�ি� বা ব�বসা �িত�ান যাহা
অন� �কান আইেন সং�ািয়ত করা হয় নাই এবং �য বা যাহা �কান ত� তীয় প�েক
িন�র�প �সবাসমূহ �দান কিরয়া থােকঃ

  
(১) �কান আইনী স�া �িত�ার এেজ� িহসােব দািয়� পালন;

  
(২) �কান আইনী স�ার পিরচালক, সিচব িহসােব দািয়� পালন বা অন� কাহােকও
িনেয়াগ করা বা অংশীদারী ব�বসােয় অংশীদার িহসােব দািয়� পালন অথবা
সমপয�ােয়র অন� �কান দািয়� পালন;

  
(৩) �কান আইনী স�ার িনবি�ত এেজ� িহসােব দািয়� পালন; 

  
(৪) �কান এ�ে�স �াে�র �া� িহসােব দািয়� পালন বা অন� কাহােক িনেয়াগ করা;

  
(৫) নিমিন �শয়ার �হা�ার বা অন� �কান ব�ি�র পিরবেত�  পিরচালক িহসােব দািয়�
পালন বা অন� ব�ি�েক িনেয়াগ �দান;

  
(৩০) ‘জনিনরাপ�া’ অথ� �য �কান ব�ি� বা ১২[ জনেগা�র] জীবন ও স�েদর
িনরাপ�া িবধান।]
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অন�ান� শ� ও
অিভব�ি�র
�েযাজ�তা

 

৩।(১) এই আইেন ব�ব�ত �য সকল শ� বা অিভব�ি�র সং�া এই আইেন �দওয়া হয়
নাই, �সই সকল শ� বা অিভব�ি� �ফৗজদারী কায�িবিধ ১৩[ ,মািনল�ািরং �িতেরাধ
সং�া� িবদ�মান আইন] বা, ���মত, দ�িবিধেত �য অেথ� ব�ব�ত হইয়ােছ �সই অেথ�
�েযাজ� হইেব। 

  
(২) অপরাধ ও শাি�র দায়-দািয়� সং�া� দ�িবিধর সাধারণ িবধানাবলী, যতদূর
স�ব, এই আইেনর অন�ান� িবধােনর সিহত অস�িতপূণ� না হইেল, এই আইেনর
অধীন অপরাধসমূেহর ��ে� �েযাজ� হইেব।

   
   
 
আইেনর �াধান�

 
৪। �ফৗজদারী কায�িবিধ বা আপাততঃ বলবৎ অন� �কান আইেন যাহা িকছ� ই থাক� ক না
�কন, এই আইেনর িবধানাবলী কায�কর থািকেব।

   
   
 
অিতরা�ক
�েয়াগ

 

১৪[ ৫। (১) যিদ �কান ব�ি� বা স�া বাংলােদেশর বািহর হইেত বাংলােদেশর অভ��ের
�কান অপরাধ সংঘটন কের যাহা উ� ব�ি� বা স�া কত� � ক বাংলােদেশর অভ��র
হইেত সংঘ�ত হইেল এই আইেনর অধীন শাি�েযাগ� হইত, তাহা হইেল উ� অপরাধ
বাংলােদেশ সংঘ�ত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব এবং উ� ব�ি� বা স�া ও অপরােধর
��ে� এই আইেনর িবধানাবলী �েযাজ� হইেব।

  
(২) যিদ �কান ব�ি� বা স�া বাংলােদেশর অভ��র হইেত বাংলােদেশর বািহের �কান
অপরাধ সংঘটন কের, যাহা বাংলােদেশ সংঘ�ত হইেল এই আইেনর অধীন
শাি�েযাগ� হইত, তাহা হইেল উ� অপরাধ বাংলােদেশ সংঘ�ত হইয়ােছ বিলয়া গণ�
হইেব এবং উ� ব�ি� বা স�া ও অপরােধর ��ে� এই আইেনর িবধানাবলী �েযাজ�
হইেব।]

  
১৫[ (৩) যিদ �কান ব�ি� �কান িবেদশী রাে� অপরাধ সংঘটন কিরয়া বাংলােদেশ
আ�য় �হণ কের, যাহা বাংলােদেশ সংঘ�ত হইেল এই আইেনর অধীন শাি�েযাগ�
হইত, তাহা হইেল উ� অপরাধ বাংলােদেশ সংঘ�ত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব এবং
যিদ তাহােক উ� অপরাধ িবচােরর এখিতয়ার স�� �কান িবেদশী রাে� বিহসমপ�ণ
করা না যায়, তাহা হইেল উ� ব�ি� ও অপরােধর ��ে� এই আইেনর িবধানাবলী
�েযাজ� হইেব।]

   
   

ি�তীয় অধ�ায়
 অপরাধ ও দ�

 
স�াসী কায�   ১৬[ ৬। (১) যিদ �কান ব�ি�, স�া বা িবেদশী নাগিরক-

  
(ক) বাংলােদেশর অখ�তা, সংহিত, জনিনরাপ�া বা সাব�েভৗম� িবপ� কিরবার জন�
জনসাধারণ বা জনসাধারেণর �কান অংেশর মেধ� আত� সৃ�র মাধ�েম সরকার বা
�কান স�া বা �কান ব�ি�েক �কান কায� কিরেত বা করা হইেত িবরত রািখেত বাধ�
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কিরবার উে�েশ�-
  

(অ) অন� �কান ব�ি�েক হত�া, �র�তর আঘাত, আটক বা অপহরণ কের বা কিরবার
�েচ�া �হণ কের; অথবা

  
(আ) অন� �কান ব�ি�েক হত�া, �র�তর জখম, আটক বা অপহরণ করার জন� অপর
�কান ব�ি�েক ষড়য� বা সহায়তা বা �েরািচত কের; অথবা

  
(ই) অন� �কান ব�ি�, স�া বা �জাতে�র �কান স�ি�র �িত সাধন কের বা কিরবার
�েচ�া �হণ কের; অথবা

  
(ঈ) অন� �কান ব�ি�, স�া বা �জাতে�র �কান স�ি�র �িত সাধন কিরবার
উে�েশ� ষড়য� বা সহায়তা বা �েরািচত কের; অথবা

  
(উ) উপ-দফা (অ), (আ), (ই) বা (ঈ) এর উে�শ� সাধনকে� �কান িবে�ারক �ব�,
দাহ� পদাথ� ও আে�য়া� ব�বহার কের বা িনজ দখেল রােখ;

  
(খ) অন� �কান রাে�র িনরাপ�া িবি�ত বা উহার স�ি� িবন� কিরবার অিভ�ােয়
দফা (ক) এর উপ-দফা (অ), (আ), (ই), (ঈ) বা (উ) এর অনুর�প �কান অপরাধ
সংঘটন কের বা সংঘটেনর �েচ�া কের বা উ�র�প অপরাধ সংঘটেনর জন� �েরািচত,
ষড়য� বা সহায়তা কের; 

  
(গ) �কান আ�জ� ািতক সং�ােক �কান কায� কিরেত বা করা হইেত িবরত রািখবার জন�
দফা (ক) এর উপ-দফা (অ), (আ), (ই), (ঈ) বা (উ) এর অনুর�প �কান অপরাধ
সংঘটন কের বা সংঘটেনর উেদ�াগ �হণ কের বা উ�র�প অপরাধ সংঘটেনর জন�
�েরািচত, ষড়য� বা সহায়তা কের;

  
(ঘ) �াতসাের �কান স�াসী স�ি� ব�বহার কের বা অিধকাের রােখ; 

  
(ঙ) এই আইেনর তফিসল-১ এ অ�ভ� � � জািতসংঘ কনেভনশেন ব�ণ�ত �কান অপরাধ
কিরেত সহায়তা, �েরািচত বা ষড়য� কের বা সংঘটন কের বা সংঘটন কিরবার �েচ�া
কের; 

  
(চ) �কান সশ� সংঘাতময় �ে�র �বির পিরি�িতেত (hostilities in a situation of
armed conflict) সি�য় অংশ�হণ কেরন নাই এইর�প �কান �বসামিরক, িকংবা অন�
�কান ব�ি�র মৃত� � ঘটাইবার বা মারা�ক শারীিরক জখম ঘটাইবার অিভ�ােয় এইর�প
�কান কায� কের, যাহার উে�শ�, উহার �ক� িতগত বা ব�াি�র কারেণ, �কান জনেগা�েক
ভীিত �দশ�ন বা অন� �কান সরকার বা রা� বা �কান আ�জ� ািতক সং�ােক �কান কায�
কিরেত বা �কান কায� করা হইেত িবরত থািকেত বাধ� কের; 

  
তাহা হইেল উ� ব�ি�, স�া বা িবেদশী নাগিরক ‘‘স�াসী কায�’’ সংঘটেনর অপরাধ
কিরয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব।

  
(২) যিদ �কান ব�ি� বা িবেদশী নাগিরক উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর-
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(অ) উপ-দফা (অ) এর অধীন �কান অপরাধ সংঘটন কেরন তাহা হইেল িতিন
মৃত� �দ� বা যাব�ীবন কারাদে� দি�ত হইেবন এবং উহার অিতির� অথ�দ� আেরাপ
করা যাইেব;

  
(আ) উপ-দফা (আ) এর অধীন �কান অপরাধ সংঘটন কেরন তাহা হইেল উ�
অপরােধর িনধ�ািরত শাি� যিদ মৃত� �দ� হয় �সইে�ে� িতিন যাব�ীবন কারাদ� বা
অনূ�� ১৪ (�চৗ�) বৎসর ও অনূ�ন ৪ (চার) বৎসেরর স�ম কারাদ� এবং অথ�দে�
দি�ত হইেবন;

  
(ই) উপ-দফা (ই) এর অধীন �কান অপরাধ সংঘটন কেরন তাহা হইেল িতিন
যাব�ীবন কারাদ� বা অনূ�� ১৪ (�চৗ�) বৎসর ও অনূ�ন ৪ (চার) বৎসেরর স�ম
কারাদ� এবং অথ�দে� দি�ত হইেবন;

  
(ঈ) উপ-দফা (ঈ) এর অধীন �কান অপরাধ সংঘটন কেরন তাহা হইেল িতিন অনূ��
১৪ (�চৗ�) বৎসর ও অনূ�ন ৪ (চার) বৎসেরর স�ম কারাদ� এবং অথ�দে� দি�ত
হইেবন; 

  
(উ) উপ-দফা (উ) এর অধীন �কান অপরাধ সংঘটন কেরন তাহা হইেল িতিন
যাব�ীবন কারাদ� বা অনূ�� ১৪ (�চৗ�) বৎসর ও অনূ�ন ৪ (চার) বৎসেরর স�ম
কারাদ� এবং অথ�দে� দি�ত হইেবন।

  
(৩) যিদ �কান ব�ি� বা িবেদশী নাগিরক উপ-ধারা (১) এর দফা (খ), (গ), (ঘ), (ঙ) বা
(চ) এর অধীন �কান অপরাধ সংঘটন কেরন তাহা হইেল িতিন যাব�ীবন কারাদ� বা
অনূ�� ১৪ (�চৗ�) বৎসর ও অনূ�ন ৪ (চার) বৎসেরর স�ম কারাদ� এবং অথ�দে�
দি�ত হইেবন। 

  
(৪) যিদ �কান স�া স�াসী কায� সংঘটন কের, তাহা হইেল-

  
(ক) উ� স�ার িবর�ে� ধারা ১৮ অনুসাের পদে�প �হণ করা যাইেব এবং উহার
অিতির� উ� অপরােধর সিহত সংি�� স�ি�র মূেল�র িতন�ণ পিরমাণ অথ� বা
৫০ (প�াশ) ল� টাকা, যাহা অিধক, অথ�দ� আেরাপ করা যাইেব; এবং 

  
(খ) উ� স�ার �ধান, িতিন �চয়ারম�ান, ব�ব�াপনা পিরচালক, �ধান িনব�াহী বা
অন� �য �কান নােম অিভিহত হউক না �কন, অনূ�� ২০ (িবশ) বৎসর ও অনূ�ন ৪ (চার)
বৎসেরর স�ম কারাদে� দি�ত হইেবন এবং উহার অিতির� উ� অপরােধর সিহত
স�ৃ� স�ি�র মূেল�র ি��ণ পিরমাণ অথ� বা ২০ (িবশ) ল� টাকা, যাহা অিধক,
অথ�দ� আেরাপ করা যাইেব, যিদ না িতিন �মাণ কিরেত সমথ� হন �য, উ�র�প
অপরাধ তাহার অ�াতসাের সংঘ�ত হইয়ািছল বা উহার সংঘটন িনব�� কিরবার জন�
িতিন সব�া�ক �েচ�া �হণ কিরয়ািছেলন।]

   
   
 
স�াসী কােয�
অথ�ায়ন সং�া�
অপরাধ

  ১৭[ ৭। (১) যিদ �কান ব�ি� বা স�া ���ায়, �বধ বা অৈবধ উৎস হইেত, �ত�� বা
পেরা� �য �কানভােব এই অিভ�ােয় অথ�, �সবা বা অন� �য �কান স�ি� সরবরাহ,
�হণ, সং�হ বা উহার এইর�প ব�ব�া কের �য, উহার স�ূণ� বা অংশিবেশষ-
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(ক) স�াসী কায� পিরচালনায় ব�ব�ত হইেব; বা 

  
(খ) স�াসী ব�ি� বা স�াসী স�া কত� � ক �য �কান উে�েশ� ব�ব�ত হইেব, অথবা
ব�ব�ত হইেত পাের মেম� �াত থােক;

  
তাহা হইেল উ� ব�ি� বা স�া স�াসী কােয� অথ�ায়েনর অপরাধ সংঘটন কিরয়ােছ
বিলয়া গণ� হইেব। 

  
(২) স�াসী কােয� অথ�ায়ন সং�া� অপরােধ �দাষী সাব��করেণর ��ে� উপ-ধারা (১)
এ উি�িখত অথ�, �সবা বা অন� �য �কান স�ি� �ক� তই �কান স�াসী কায�
স�াদেনর বা পিরচালনার ��ে� বা স�াসী কায� স�াদেনর �েচ�ার ��ে� ব�ব�ত
হইয়ােছ িকনা বা �কান সুিন�দ�� স�াসী কােয�র সিহত স�ক� য�� িছল িকনা, উহার
উপর িনভ� র কিরেব না। 

  
(৩) যিদ �কান ব�ি� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �কান অপরােধ �দাষী সাব�� হন, তাহা
হইেল িতিন অনূ�� ২০ (িবশ) বৎসর ও অনূ�ন ৪ (চার) বৎসেরর স�ম কারাদে� দি�ত
হইেবন, এবং উহার অিতির� উ� অপরােধর সিহত সংি�� স�ি�র মূেল�র ি��ণ
পিরমাণ অথ� বা ১০ (দশ) ল� টাকা, যাহা অিধক, অথ�দ� আেরাপ করা যাইেব। 

  
(৪) যিদ �কান স�া উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �কান অপরােধ �দাষী সাব�� হয়, তাহা
হইেল-

  
(ক) উ� স�ার িবর�ে� ধারা ১৮ অনুসাের পদে�প �হণ করা যাইেব এবং উহার
অিতির� উ� অপরােধর সিহত সংি�� স�ি�র মূেল�র িতন�ণ পিরমাণ অথ� বা
৫০ (প�াশ) ল� টাকা, যাহা অিধক, অথ�দ� আেরাপ করা যাইেব; এবং

  
(খ) উ� স�ার �ধান, িতিন �চয়ারম�ান, ব�ব�াপনা পিরচালক, �ধান িনব�াহী বা
অন� �য �কান নােম অিভিহত হউক না �কন, অনূ�� ২০ (িবশ) বৎসর ও অনূ�ন ৪ (চার)
বৎসেরর স�ম কারাদে� দি�ত হইেবন এবং উহার অিতির� উ� অপরােধর সিহত
স�ৃ� স�ি�র মূেল�র ি��ণ পিরমাণ অথ� বা ২০ (িবশ) ল� টাকা, যাহা অিধক,
অথ�দ� আেরাপ করা যাইেব, যিদ না িতিন �মাণ কিরেত সমথ� হন �য, উ�র�প
অপরাধ তাহার অ�াতসাের সংঘ�ত হইয়ািছল বা উহার সংঘটন িনব�� কিরবার জন�
িতিন সব�া�ক �েচ�া কিরয়ািছেলন।]

   
   
 

িনিষ� ১৮[
স�ার] সদস�পদ

 

৮। যিদ �কান ব�ি� ধারা ১৮ এর অধীন �কান িনিষ� ১৯[ স�ার] সদস� হন বা সদস�
বিলয়া দাবী কেরন, তাহা হইেল িতিন অপরাধ সংঘটন কিরেবন এবং উ�র�প অপরাধ
সংঘটেনর জন� িতিন অনিধক ছয় মাস পয�� �য �কান �ময়ােদর কারাদ�, অথবা
অথ�দ�, অথবা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

   
   
 

িনিষ� ২০[ স�া]
সমথ�ন

  ৯। (১) যিদ �কান ব�ি� ধারা ১৮ এর অধীন �কান িনিষ� ২১[ স�ােক] সমথ�ন
কিরবার উে�েশ� কাহােকও অনুেরাধ বা আ�ান কেরন, অথবা িনিষ� ২২[ স�ােক]
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সমথ�ন বা উহার কম�কা�েক গিতশীল ও উৎসািহত কিরবার উে�েশ� �কান সভা
আেয়াজন, পিরচালনা বা পিরচালনায় সহায়তা কেরন, অথবা ব�� তা �দান কেরন,
তাহা হইেল িতিন অপরাধ সংঘটন কিরেবন। 

  
(২) যিদ �কান ব�ি� �কান িনিষ� ২৩[ স�ার] জন� সমথ�ন চািহয়া অথবা উহার
কম�কা�েক সি�য় কিরবার উে�েশ� �কান সভায় ব�� তা কেরন অথবা �রিডও,
�টিলিভশন অথবা �কান মু�ণ বা ইেলক�িনক মাধ�েম �কান তথ� স�চার কেরন,
তাহা হইেল িতিন অপরাধ সংঘটন কিরেবন। 
 
(৩) যিদ �কান ব�ি� উপ-ধারা (১) অথবা (২) এর অধীন �কান অপরােধ �দাষী সাব��
হন, তাহা হইেল িতিন অনিধক সাত বৎসর ও অনূ�ন দুই বৎসর পয�� �য �কান
�ময়ােদর কারাদে� দি�ত হইেবন এবং ইহার অিতির� অথ�দ� ও আেরাপ করা
যাইেব।

   
   
 
অপরাধ সংঘটেন
ষড়যে�র
(criminal
conspiracy)
শাি�

 

১০। যিদ �কান ব�ি� এই আইেনর অধীন অপরাধ সংঘটেনর ষড়য� কেরন, তাহা
হইেল ২৪[ িতিন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন এবং] িতিন উ� অপরােধর
জন� িনধ�ািরত সেব�া� শাি�র দুই ত� তীয়াংশ �ময়ােদর �য �কান কারাদে�, অথবা
অথ�দে�, অথবা উভয় দে� দি�ত হইেবন; এবং যিদ উ� অপরােধর জন� িনধ�ািরত
শাি� মৃত� �দ� হয়, তাহা হইেল অপরােধর শাি� যাব�ীবন কারাদ� অথবা অনূ��
�চৗ� বৎসেরর কারাদ� হইেব, িক� উহা ২৫[ ৪ (চার)] বৎসেরর কম হইেব না।

   
   
 
অপরাধ
সংঘটেনর
�েচ�ার
(attempt) শাি�

 

২৬[ ১১। যিদ �কান ব�ি� বা স�া এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ সংঘটেনর
�েচ�া কের, তাহা হইেল উ� ব�ি� বা স�া অপরাধ সংঘটন কিরয়ােছন বিলয়া গণ�
হইেব এবং উ� ব�ি� বা উ� স�ার �ধান, িতিন �চয়ারম�ান, ব�ব�াপনা পিরচালক,
�ধান িনব�াহী বা অন� �য �কান নােম অিভিহত হউক না �কন, উ� অপরােধর জন�
িনধ�ািরত সেব�া� শাি�র দুই-ত� তীয়াংশ �ময়ােদর �য �কান কারাদে� অথবা অথ�দে�,
অথবা উভয় দে� দি�ত হইেবন, এবং যিদ উ� অপরােধর জন� িনধ�ািরত শাি�
মৃত� �দ� হয়, তাহা হইেল উ� অপরােধর শাি� হইেব যাব�ীবন কারাদ� অথবা
অনূ�� ১৪ (�চৗ�) বৎসর ও অনূ�ন ৪ (চার) বৎসেরর স�ম কারাদ�, এবং উহার
অিতির� সংি�� স�ার িবর�ে� ধারা ১৮ অনুসাের ব�ব�া �হণ করা যাইেব।]

   
   
 
অপরাধ সংঘটেন
সাহায� ও
সহায়তার (aid
and abetment)
শাি�

  ২৭[ ১২। যিদ �কান ব�ি� বা স�া এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ সংঘটেন-
  

(ক) সাহায� বা সহায়তা কের; বা 
  

(খ) সহায়তাকারী িহসােব (as an accomplice) অংশ�হণ কের; বা 
  

(গ) অন�েদরেক সংগ�ত বা পিরচালনা কের; বা 
  

(ঘ) অবদান রােখ;
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তাহা হইেল উ� ব�ি� বা স�া অপরাধ সংঘটন কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেব এবং
উ� ব�ি� বা উ� স�ার �ধান, িতিন �চয়ারম�ান, ব�ব�াপনা পিরচালক, �ধান
িনব�াহী বা অন� �য �কান নােম অিভিহত হউক না �কন, উ� অপরােধর জন� িনধ�ািরত
সেব�া� শাি�র দুই-ত� তীয়াংশ �ময়ােদর �য �কান কারাদে�, অথবা অথ�দে�, অথবা
উভয় দে� দি�ত হইেবন; এবং যিদ উ� অপরােধর জন� িনধ�ািরত শাি� মৃত� �দ� হয়,
তাহা হইেল উ� অপরােধর শাি� হইেব যাব�ীবন কারাদ� অথবা অনূ�� ১৪ (�চৗ�)
বৎসর ও অনূ�ন ৪ (চার) বৎসেরর স�ম কারাদ�, এবং উহার অিতির� সংি�� স�ার
িবর�ে� ধারা ১৮ অনুসাের ব�ব�া �হণ করা যাইেব।]

   
   
 
স�াসী কম�কা�
�েরািচত
(instigation)
কিরবার শাি�

 

১৩। যিদ �কান ব�ি� তাহার ২৮[ ***] কম�কা� অথবা অংশ �হেণর মাধ�েম �কান
দিলল ��ত বা িবতরণ কেরন, অথবা �কান মু�ণ বা ইেলক�িনক ২৯[ বা অন� �য
�কান] মাধ�েম �কান তথ� স�চার কিরয়া, অথবা �কান সর�াম, সহায়তা বা �য� ি� বা
�িশ�ণ �দােনর মাধ�েম �কান ব�ি� বা ৩০[ স�ােক] এইর�প অবগত থািকয়া
সহায়তা �দান কেরন �য, উ� দিলল, সর�াম, সহায়তা বা �য� ি� বা �িশ�ণ এই
আইেনর অধীন �কান অপরাধ সংঘটেনর কােজ ব�ব�ত হইেব বা উ� ব�ি� বা ৩১[
স�া] উহােদর অনুর�প অপরাধ সংগঠেনর �েচ�ায় ব�বহার কিরেব, তাহা হইেল িতিন
স�াসী কম�কা� �েরািচত কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন; এবং সংি�� অপরােধর
জন� িনধ�ািরত সেব�া� শাি�র দুই ত� তীয়াংশ �ময়ােদর কারাদে�, অথবা অথ�দে�,
অথবা উভয় দে� তাহােক দি�ত করা যাইেব; এবং যিদ উ� অপরােধর জন� িনধ�ািরত
শাি� মৃত� �দ� হয়, তাহা হইেল অপরােধর শাি� যাব�ীবন কারাদ� অথবা অনূ��
�চৗ� বৎসেরর কারাদ� হইেব, িক� উহা ৩২[ ৪ (চার)] বৎসেরর কম হইেব না।

   
   
 
৩৩[ অপরাধীেক
আ�য় �দােনর
শাি�]

  ১৪। (১) যিদ �কান ব�ি�, অন� �কান ব�ি� এই আইেনর অধীন অপরাধ সংঘটন
কিরয়ােছন জািনয়াও বা উ� ব�ি� অপরাধী ইহা িব�াস কিরবার য� ি�স�ত কারণ
থাকা সে�ও, শাি� হইেত র�া কিরবার অিভ�ােয় উ� ব�ি�েক আ�য়দান কেরন বা
লুকাইয়া রােখন তাহা হইেল িতিন- 

  
(ক) উ� অপরােধর শাি� মৃত� �দ� হইেল, অনিধক প�াচ বৎসেরর কারাদে� দি�ত
হইেবন, এবং ইহার অিতির� অথ�দ�ও আেরাপ করা যাইেব; অথবা 
 
(খ) উ� অপরােধর শাি� যাব�ীবন কারাদ� বা �য �কান �ময়ােদর কারাদ� হইেল,
অনিধক িতন বৎসেরর কারাদে� দি�ত হইেবন, এবং ইহার অিতির� অথ�দ�ও
আেরাপ করা যাইেব। 
 
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আ�য়দান বা লুকাইয়া রািখবার অপরাধ �ামী, �ী, পু�,
কন�া, িপতা বা মাতা কত� � ক হইেল, এই ধারার িবধান �েযাজ� হইেব না।

  
৩৪[ (৩) �যে�ে� �কান স�া কত� � ক আ�য় �দােনর অপরাধ সংঘ�ত হয়, �সইে�ে�
উহার �ধান িহসােব দািয়� পালনকারী �চয়ারম�ান, ব�ব�াপনা পিরচালক, �ধান
িনব�াহী বা অন� �কান নােমর পদধারীর �িত উপ-ধারা (১) এর িবধানাবলী �েযাজ�
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হইেব, যিদ না িতিন �মাণ কিরেত সমথ� হন �য, উ�র�প অপরাধ তাহার অ�াতসাের
সংঘ�ত হইয়ািছল বা উহার সংঘটন িনব�� কিরবার জন� িতিন সব�া�ক �েচ�া �হণ
কিরয়ািছেলন।]

   
   

ত� তীয় অধ�ায়
 বাংলােদশ ব�াংেকর �মতা

 
বাংলােদশ
ব�াংেকর �মতা

  ৩৫[ ১৫। (১) এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ সংঘটেনর উে�েশ� �কান িরেপাট�
�দানকারী সং�ার মাধ�েম �লনেদন �িতেরাধ ও সনা� কিরেত বাংলােদশ ব�াংক
�েয়াজনীয় পদে�প �হণ কিরেত পািরেব এবং এতদুে�েশ� উহার িন�ব�ণ�ত �মতা ও
কত� �� থািকেব, যথা:-

  
 
(ক) �কান িরেপাট�  �দানকারী সং�া হইেত সে�হজনক �লনেদন স��ক�ত �িতেবদন
তলব করা, উহা িবে�ষণ বা পুনরী�ণ করা এবং িবে�ষণ বা পুনরী�েণর উে�েশ�
উহার সিহত স��ক�ত অিতির� তথ� সং�হ করা এবং উহার �রক� ড বা ড�াটােবজ
সংর�ণ করা এবং, ���মত, �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জন� পুিলশ বা সংি��
অন�ান� আইন �েয়াগকারী সং�ােক উ� তথ� সরবরাহ বা িরেপাট�  �দান করা;

  
(খ) �কান �লনেদন স�াসী কােয�র সিহত স�ৃ� মেম� সে�হ কিরবার য� ি�স�ত
কারণ থািকেল, সংি�� িরেপাট�  �দানকারী সং�ােক উ� �লনেদেনর িহসাব অনিধক
৩০ (ি�শ) িদেনর জন� �িগত বা অবর�� রািখবার উে�েশ� িলিখত আেদশ জাির
করা এবং এইর�েপ উ� িহসােবর �লনেদন স��ক�ত স�ক তথ� উদ্ ঘাটেনর �েয়াজন
�দখা িদেল �লনেদন �িগত বা অবর�� রািখবার �ময়াদ অিতির� ৩০ (ি�শ) িদন
কিরয়া সেব�া� ৬ (ছয়) মাস ব�ধ�ত করা;

  
(গ) িরেপাট�  �দানকারী সং�ার কায��ম পিরবী�ণ ও তদারক করা;

  
(ঘ) স�াসী কােয� এবং ব�াপক �ংসা�ক অে�র (weapons of mass destruction,
WMD) িব�াের অথ� �যাগান �িতহত কিরবার উে�েশ� �িতেরাধমূলক পদে�প �হেণ
িরেপাট�  �দানকারী সং�াসমূহেক িনেদ� শ �দান করা;

  
(ঙ) িরেপাট�  �দানকারী সং�া কত� � ক িনেদ� শ �িতপালন পয�েব�ণ করা এবং এই
আইেনর �য �কান উে�শ� পূরণকে� িরেপাট�  �দানকারী সং�াসমূহেক সেরজিমেন
পিরদশ�ন করা; এবং 

  
(চ) সে�হজনক �লনেদন সনা� ও স�াসী কােয� অথ�ায়ন �িতেরােধর উে�েশ�
িরেপাট�  �দানকারী সং�াসমূেহর কম�কত� া ও কম�চারীগণেক �িশ�েণর ব�ব�া করা।

  
(২) বাংলােদশ ব�াংক, স�াসী কােয� অথ�ায়েনর সিহত স�ৃ� সে�হজনক �কান
�লনেদেনর িবষেয় �কান িরেপাট�  �দানকারী সং�া বা উহার �াহকেক সনা� কিরবার
সে� সে�, উহা পুিলশ বা যথাযথ আইন �েয়াগকারী সং�ােক অবিহত কিরেব, এবং
অনুস�ান ও তদ� কােয� পুিলশ বা সংি�� আইন �েয়াগকারী সং�ােক �েয়াজনীয়
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সকল �কার সহেযািগতা �দান কিরেব।
  

(৩) অপরাধ� যিদ অন� �কান রাে� সংঘ�ত হয় বা অন� �কান রাে� িবচারাধীন
থােক, তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক উ� িবেদশী রাে�র অনুেরােধর ��ি�েত বা �কান
আ�জ� ািতক, আ�িলক বা ি�পাি�ক চ� ি�, বাংলােদশ সরকার কত� � ক অনুসম�থ�ত
জািতসংেঘর কনেভনশন বা জািতসংেঘর িনরাপ�া পিরষদ কত� � ক গৃহীত সংি��
�রজুেলশেনর আওতায় �কান ব�ি� বা স�ার িহসাব জ� কিরবার উেদ�াগ �হণ
কিরেব।

  
(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন জ�ক� ত অথ� সংি�� আদালত কত� � ক বা সংি�� চ� ি�,
কনেভনশন বা জািতসংেঘর িনরাপ�া পিরষদ কত� � ক গৃহীত �রজুেলশেনর আওতায়
িন�ি�েযাগ� হইেব।

  
(৫) এই আইেনর অধীন বাংলােদশ ব�াংেকর �মতা ও দায়-দািয়� বাংলােদশ
ফাইন�াি�য়াল ইে�িলেজ� ইউিনট (িব,এফ,আই,ইউ) কত� � ক �েয়াগ ও স�ািদত
হইেব এবং বাংলােদশ ফাইন�াি�য়াল ইে�িলেজ� ইউিনট এই আইেনর অধীন �কান
তথ� সরবরােহর অনুেরাধ কিরেল, সকল সরকাির, আধা-সরকাির, �ায়�শািসত সং�া
বা সংি�� অন� �কান �িত�ান বা সং�া উহােক তাহা সরবরাহ কিরেব অথবা,
���মত, ��েণািদত হইয়া তথ� সরবরাহ কিরেব।

  
(৬) বাংলােদশ ফাইন�াি�য়াল ইে�িলেজ� ইউিনট, অনুেরােধর ��ি�েত বা,
���মত, ��েণািদত হইয়া স�াসী কায� বা স�াসী কােয� অথ�ায়ন স�ৃ� তথ�ািদ
অন� �দেশর ফাইন�াি�য়াল ইে�িলেজ� ইউিনট বা অন� �কান রাে�র অনুর�প
কত� � প�েক (counter part) সরবরাহ কিরেব।

  
(৭) স�াসী কােয� অথ�ায়েনর িবষেয় তদে�র �ােথ� �কান আইন �েয়াগকারী সং�া
কত� � ক �কান ব�াংেকর দিলল বা �কান নিথেত িন�ব�ণ�ত শেত�  �েবশািধকার থািকেব,
যথা:- 

  
(ক) উপয�� আদালত বা িবেশষ �াইব� �নােলর আেদশ�েম;

  
অথবা

  
(খ) বাংলােদশ ব�াংেকর অনুেমাদন�েম।

  
(৮) যিদ �কান িরেপাট�  �দানকারী সং�া এই ধারার অধীন বাংলােদশ ব�াংক কত� � ক
জািরক� ত িনেদ� শনা �িতপালেন ব�থ� হয় অথবা �াতসাের �কান ভ� ল বা িমথ�া তথ� বা
িববরণী সরবরাহ কের, তাহা হইেল উ� িরেপাট�  �দানকারী সং�া বাংলােদশ ব�াংক
কত� � ক িনধ�ািরত ও িনেদ� িশত অনূ�� ২৫ (প�িচশ) ল� টাকা জিরমানা পিরেশাধ কিরেত
বাধ� থািকেব এবং বাংলােদশ ব�াংক উ� সং�া বা সং�ার �কান শাখা, �সবােক�, ব�থ
বা এেজে�র বাংলােদেশ কায��ম পিরচালনা ব� কিরবার উে�েশ� উহার িনব�ন বা
লাইেস� �িগত কিরেত পািরেব অথবা, ���মত, উ� সং�ার িবর�ে� যথাযথ
কায�করী ব�ব�া �হেণর জন� িনব�নকারী বা লাইেস� �দানকারী কত� � প�েক িবষয়�
স�েক�  অবিহত কিরেব।
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(৯) যিদ �কান িরেপাট�  �দানকারী সং�া বাংলােদশ ব�াংক কত� � ক উপ-ধারা (৮)
অনুসাের আেরািপত জিরমানা পিরেশােধ ব�থ� হয় বা পিরেশাধ না কের, তাহা হইেল
বাংলােদশ ব�াংক উ� িরেপাট�  �দানকারী সং�ার িনকট হইেত উ� জিরমানার অথ�
উ� সং�া কত� � ক অন� �কান ব�াংক বা আ�থ�ক �িত�ান বা বাংলােদশ ব�াংেক
পিরচািলত িহসাব িবকলনপূব�ক আদায় কিরেত পািরেব এবং জিরমানার �কান অংশ
অনাদায়ী বা অপিরেশািধত থািকেল, বাংলােদশ ব�াংক, �েয়াজেন, উহা আদােয়র
জন� সংি�� আদালেত আেবদন কিরেত পািরেব।]

   
   
 
িরেপাট�
�দানকারীর
সং�ার দািয়�

  ৩৬[ ১৬।(১) �কান িরেপাট�  �দানকারী সং�ার মাধ�েম এই আইেনর অধীন �কান
অপরােধর সিহত জিড়ত অথ� �লনেদন �িতেরাধ ও সনা� কিরবার লে�� �েত�ক
িরেপাট�  �দানকারী সং�া যথাযথ সতক� তা ও দািয়�শীলতার সিহত �েয়াজনীয় ব�ব�া
�হণ কিরেব এবং �কান সে�হজনক �লনেদন িচি�ত হইেল ��েণািদত হইয়া �কান
�কার িবল� ব�িতেরেক বাংলােদশ ব�াংকেক িরেপাট�  কিরেব।

  
(২) �েত�ক িরেপাট�  �দানকারী সং�ার পিরচালনা পিরষদ (Board of Directors) বা
পিরচালনা পিরষেদর অনুপি�িতেত �ধান িনব�াহী, বা অন� �য নােম ডাকা হউক না
�কন, উহার কম�কত� ােদর দািয়� স��ক�ত িনেদ� শনা অনুেমাদন ও জারী কিরেব, এবং
ধারা ১৫ এর অধীন বাংলােদশ ব�াংক কত� � ক জারীক� ত িনেদ� শনা, যাহা িরেপাট�
�দানকারী সং�াসমূেহর জন� �েযাজ�, �িতপালন করা হইেতেছ িকনা উহা িনি�ত
কিরেব।

  
৩৭[ (৩) �কান িরেপ�াট �দানকারী সং�া উপ-ধারা (১) এর িবধান �িতপালেন ব�থ�
হইেল, উ� িরেপাট�  �দানকারী সং�া বাংলােদশ ব�াংক কত� � ক িনধ�ািরত ও িনেদ� িশত
অনিধক ২৫ (প�িচশ) ল� টাকা জিরমানা পিরেশাধ কিরেত বাধ� থািকেব এবং
বাংলােদশ ব�াংক উ� সং�া বা সং�ার �কান শাখা, �সবােক�, ব�থ বা এেজে�র
বাংলােদেশ কায��ম পিরচালনা ব� কিরবার উে�েশ� িনব�ন বা লাইেস� �িগত
কিরেত পািরেব অথবা ���মত, িনব�নকারী বা লাইেস� �দানকারী কত� � প�েক উ�
সং�া বা সং�ার �কান শাখা, �সবােক�, ব�থ বা এেজে�র িবর�ে� যথাযথ কায�করী
ব�ব�া �হেণর িনিম� িবষয়� স�েক�  অবিহত কিরেব। 

  
(৪) যিদ �কান িরেপাট�  �দানকারী সং�ার পিরচালনা পিরষদ বা, পিরচালনা পিরষদ না
থািকেল, উহার �ধান িনব�াহী কম�কত� া, �য নােমই অিভিহত হউক, উপ-ধারা (২) এর
িবধান �িতপালেন ব�থ� হন, তাহা হইেল পিরচালনা পিরষেদর �চয়ারম�ান বা, ���মত,
�ধান িনব�াহী কম�কত� া বাংলােদশ ব�াংক কত� � ক িনধ�ািরত ও িনেদ� িশত অনিধক ২৫
(প�িচশ) ল� টাকা জিরমানা পিরেশাধ কিরেত বাধ� থািকেবন এবং বাংলােদশ ব�াংক
উ� ব�ি�েক তাহার পদ হইেত অপসারণ কিরেত পািরেব বা, ���মত, উ� ব�ি�র
িবর�ে� যথাযথ কায�করী ব�ব�া �হেণর জন� উপয�� কত� � প�েক িবষয়� স�েক�
অবিহত কিরেব।

  
(৫) যিদ �কান িরেপাট�  �দানকারী সং�া উপ-ধারা (৩) এর অধীন বাংলােদশ ব�াংক
কত� � ক আেরািপত জিরমানা পিরেশাধ কিরেত ব�থ� হয় বা পিরেশাধ না কের, অথবা যিদ
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পিরচালনা পিরষেদর �চয়ারম�ান, বা �ধান িনব�াহী কম�কত� া, �য নােমই অিভিহত হউক,
উপ-ধারা (৪) এর অধীন বাংলােদশ ব�াংক কত� � ক আেরািপত জিরমানা পিরেশােধ ব�থ�
হন বা পিরেশাধ না কেরন, তাহা হইেল বাংলােদশ ব�াংক উ� িরেপাট�  �দানকারী
সং�ার িনকট হইেত জিরমানার অথ� আদায় কিরেত পািরেব বা উ� ব�ি� কত� � ক �কান
ব�াংক, আ�থ�ক �িত�ান বা বাংলােদশ ব�াংেক পিরচািলত তাহার িহসাব িবকলনপূব�ক
আদায় কিরেত পািরেব এবং উ� জিরমানার �কান অংশ অনাদায়ী থািকেল বা
অপিরেশািধত থািকেল, উহা আদােয়র জন� বাংলােদশ ব�াংক, �েয়াজেন, সংি��
আদালেত আেবদন কিরেত পািরেব।]]

   
   

চত� থ� অধ�ায়
 িনিষ� �ঘাষণা ও তািলকাভ��করণ এবং জািতসংঘ িনরাপ�া

পিরষেদর �রজুেলশন বা�বায়ন
 
স�াসী কােয�র
সিহত জিড়ত
ব�ি� বা স�া

 

৩৮[ ১৭। এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, �কান ব�ি� বা স�া স�াসী কােয�র সিহত
জিড়ত বিলয়া গণ� হইেব, যিদ �সই ব�ি� বা উহা -

  
(ক) স�াসী কায� সংঘ�ত কের বা উ� কােয� অংশ�হণ কের;

  
(খ) স�াসী কােয�র জন� ��িত �হণ কের;

  
(গ) স�াসী কায� সংঘটেন সাহায� বা উৎসাহ �দান কের;

  
(ঘ) স�াসী কােয�র সিহত জিড়ত �কান স�ােক সমথ�ন ও সহায়তা �দান কের;

  
(ঙ) জািতসংেঘর িনরাপ�া পিরষেদর �রজুেলশন নং ১৩৭৩ (UNSCR 1373) এ
উি�িখত িন�ব�ণ�ত তািলকাভ� ি� বা িনিষে�র মানদে�র (listing criteria)
আওতাভ�� হয়, যথা:-

  
(১) যিদ �কান ব�ি� বা স�া �কান স�াসী কায� কের বা �েচ�া �হণ কের বা অংশ�হণ
কের বা স�াসী কায� সংঘটেন সহেযািগতা কের;

  
(২) তািলকাভ�� বা িনিষ� �ঘািষত �য �কান ব�ি� বা স�ার �ত�� বা পেরা�
মািলকানাধীন বা িনয়�ানাধীন �কান স�া;

  
(৩) তািলকাভ�� বা িনিষ� �ঘািষত �য �কান ব�ি� বা স�ার পে� বা িনেদ� েশ কাজ
কের এইর�প অন� �কান ব�ি� বা স�া।

  
(চ) �কান স�াসী ব�ি�েক আ�য় �দান কের; অথবা 

  
(ছ) অন� �কানভােব স�াসী কােয�র সিহত জিড়ত হয়।]

   
   
 
িনিষ� �ঘাষণা ও
তািলকাভ��করণ

  ৩৯[ ১৮। (১) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, সরকার, �কান ব�ি� বা স�া স�াসী
কােয�র সিহত জিড়ত রিহয়ােছ মেম� য� ি�স�ত কারেণর িভি�েত, সরকাির �গেজেট
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��াপন �ারা, উ� ব�ি�েক তফিসেল তািলকাভ�� কিরেত পািরেব বা স�ােক িনিষ�
�ঘাষণা ও তফিসেল তািলকাভ�� কিরেত পািরেব। 

  
(২) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �য �কান ব�ি� বা স�ােক তফিসেল
তািলকাভ�� কিরেত বা তফিসল হইেত বাদ িদেত পািরেব অথবা অন� �কানভােব
তফিসল সংেশাধন কিরেত পািরেব।]

   
   
 
পুনঃিনরী�া
(Review)

 

১৯। (১) ধারা ১৮ এর অধীন সরকার কত� � ক �দ� আেদশ �ারা সং�ু� ৪০[ ব�ি� বা
স�া], আেদশ �দােনর তািরখ হইেত ি�শ িদেনর মেধ�, উহার িবর�ে� িলিখতভােব,
য� ি� উপ�াপনপূব�ক, সরকােরর িনকট পুনঃিনরী�ার জন� আেবদন কিরেত পািরেব
এবং সরকার, আেবদনকারীর �নানী �হণপূব�ক ৪১[ এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ
�মাতােবক] , আেবদন �াি�র তািরখ হইেত ন�ই িদবেসর মেধ� উহা িন�� কিরেব। 
 
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পুনঃিনরী�ার আেবদন নাম�রু করা হইেল, উ� সং�ু�
৪২[ ব�ি� বা স�া] আেবদন নাম�রু হইবার তািরখ হইেত ি�শ িদেনর মেধ� হাইেকাট�
িবভােগ আপীল দােয়র কিরেত পািরেব। 
 
(৩) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, উপ-ধারা (১) এর অধীন দােয়রক� ত
পুনঃিনরী�ার দরখা�সমূহ িন�ি�র জন� এক� িতন সদস� িবিশ� পুনঃিনরী�া
কিম� (Review Committee) গঠন কিরেব।

   
   
 
তািলকাভ��
ব�ি� বা িনিষ�
স�ার িবর�ে�
ব�ব�া �হণ

  ৪৩[ ২০। (১) যিদ �কান ব�ি�েক ধারা ১৮ এর িবধান অনুসাের তািলকাভ�� করা হয়
বা �কান স�ােক িনিষ� করা হয়, তাহা হইেল, এই আইেন ব�ণ�ত অন�ান� ব�ব�া �হণ
ছাড়াও সরকার, �েযাজ� ��ে�, িন�ব�ণ�ত �য �কান পদে�প �হণ কিরেব, যথা:-

  
(ক) উ� স�ার কায�ালয়, যিদ থােক, ব� কিরয়া িদেব;

  
(খ) ব�াংক এবং অন�ান� িহসাব, যিদ থােক, অবর�� কিরেব, এবং উহার সকল স�ি�
জ� বা আটক কিরেব;

  
(গ) িনিষ� স�ার সদস�েদর �দশ ত�ােগ বাধা িনেষধ আেরাপ কিরেব;

  
(ঘ) সকল �কার �চারপ�, �পা�ার, ব�ানার অথবা মুি�ত, ইেলক�িনক, িডিজটাল বা
অন�ান� উপকরণ বােজয়া� কিরেব; এবং

  
(ঙ) িনিষ� স�া কত� � ক বা উহার পে� বা সমথ�েন �য �কান ��স িবব� িতর �কাশনা,
মু�ণ বা �চারণা, সংবাদ সে�লন বা জনস�েুখ ব�� তা �দান িনিষ� কিরেব।

  
(২) িনিষ� স�া উহার আয় ও ব�েয়র িহসাব এতদুে�েশ� সরকার কত� � ক মেনানীত
উপয�� কত� � পে�র িনকট দািখল কিরেব এবং আেয়র সকল উৎস �কাশ কিরেব।

  
(৩) যিদ �তীয়মান হয় �য, তািলকাভ�� ব�ি� বা িনিষ� সংঘটেনর স�ি�
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অৈবধভােব অ�জ�ত হইয়ােছ অথবা এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ সংঘটেন
ব�ব�ত হইয়ােছ, তাহা হইেল উ� স�ি� আদালত কত� � ক রাে�র অনুক� েল বােজয়া�
হইেব]

   
   
 
জািতসংঘ
িনরাপ�া
পিরষেদর
�রজুেলশন
বা�বায়েন
পদে�প

  ৪৪[ ২০ক। (১) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, জািতসংঘ িনরাপ�া পিরষেদর
�রজুেলশন নং ১২৬৭ এবং উহার অনুবতী�  �রজুেলশনসমূহ ও জািতসংঘ িনরাপ�া
পিরষেদর �রজুেলশন নং ১৩৭৩ এবং ব�াপক �ংসা�ক অে�র িব�ার ও উহােত অথ�
সং�ান �িতেরাধ, দমন এবং ব�াহতকরণ স��ক�ত জািতসংঘ িনরাপ�া পিরষেদর
�রজুেলশনসমূহ বা�বায়েনর উে�েশ�, বাংলােদশ সরকােরর এই আইেনর অন�ান�
ধারা অথবা আপাতত বলবৎ অন�ান� আইেন উি�িখত �মতার অিতির� িহসােব
িন�ব�ণ�ত ব�ব�াসমূহ �হণ কিরবার �মতা থািকেব: 

  
(ক) তািলকাভ�� ব�ি� বা স�া কত� � ক অথবা তািলকাভ�� ব�ি� বা স�ার
মািলকানাধীন বা উ� ব�ি� বা স�া কত� � ক �ত�� বা পেরা�ভােব িনয়ি�ত �কান
সং�া কত� � ক অথবা, যিদ জািতসংঘ িনরাপ�া পিরষেদর ১২৬৭ নং �রজুেলশেনর
অধীন সংকিলত তািলকায় �কান �াভািবক ব�ি� (natural person) বা স�ার নাম
অ�ভ� � � থােক, তাহা হইেল উ� �াভািবক ব�ি� বা স�ার পে�, ধারণক� ত স�ি�,
তহিবল বা অন�ান� আ�থ�ক পিরস�দ বা আ�থ�ক উৎসসহ উহা হইেত উ�� ত বা সৃ�
তহিবল, পূব� �না�শ ব�তীত, অনিতিবলে� অবর��, জ� বা ��াক কিরেব;

  
(খ) স�াসী কায� সংঘটন বা সংঘটেনর �েচ�াকারী বা স�াসী কায� সংঘটেন
অংশ�হণ বা সুেযাগ সৃ�কারী �কান ব�ি� অথবা উ�র�প ব�ি�র মািলকানাধীন বা
তৎকত� � ক �ত�� বা পেরা�ভােব িনয়ি�ত স�ার অথবা উ�র�প ব�ি� বা স�ার
পে� বা িনেদ� শনা অনুসাের কায� স�াদনকারী ব�ি� বা স�ার অথবা জািতসংঘ
িনরাপ�া পিরষদ কত� � ক তািলকাভ�� বা ১৩৭৩ নং �রজুেলশেনর অধীন িনিষ� বা
তািলকাভ�� ব�ি�র এবং সহেযাগী ব�ি� ও স�ার তহিবল বা অন�ান� আ�থ�ক
পিরস�দ বা আ�থ�ক উৎসসহ উহা হইেত উ�� ত বা সৃ� তহিবল, পূব� �না�শ ব�তীত,
অনিতিবলে� অবর��, জ� বা ��াক কিরেব;

  
(গ) বাংলােদেশর অভ��ের বা বািহের �কান ব�ি� বা স�া কত� � ক �কান তহিবল স�াসী
কােয� ব�বহােরর অিভ�ােয় বা উহা স�াসী কােয� ব�ব�ত হইেব এইর�প �াত থািকয়া,
���ায় �ত�� বা পেরা�ভােব, তহিবল গঠন বা সং�হ করা হইেল, উহা িনিষ�
কিরেব; 

  
(ঘ) জািতসংঘ িনরাপ�া পিরষদ কত� � ক তািলকাভ�� বা ১৩৭৩ নং �রজুেলশেনর
অধীন িনিষ� বা তািলকাভ�� ব�ি� বা স�ার অথবা উ�র�প ব�ি�র মািলকানাধীন
বা তৎকত� � ক �ত�� বা পেরা�ভােব িনয়ি�ত স�ার অথবা উ�র�প ব�ি�র পে� বা
িনেদ� শনা অনুসাের কায� স�াদনকারী ব�ি� বা স�ার �ত�� বা পেরা� কল�ােণ
�কান ব�ি� বা স�া কত� � ক �কান তহিবল গঠন, আ�থ�ক পিরস�দ বা আ�থ�ক উৎস বা
স�ৃ� অন�ান� �সবা সৃ� করা হইেল, উহা িনিষ� কিরেব;

  
(ঙ) কায�কর সীমানা িনয়�ণ এবং অিভবাসন ব�ব�ার মাধ�েম জািতসংঘ িনরাপ�া
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পিরষদ কত� � ক তািলকাভ�� ব�ি�গেণর বাংলােদেশ �েবশ বা বাংলােদেশর িভতর িদয়া
অন� �দেশ গমনাগমন �িতেরাধ কিরেব;

  
(চ) জািতসংঘ িনরাপ�া পিরষদ কত� � ক তািলকাভ�� �কান ব�ি� বা স�ার িনকট,
�ত�� বা পেরা�ভােব, বাংলােদেশর অভ��ের বা বািহের �কান অ� এবং
�গালাবার�দ এবং অন�ান� সংি�� উপকরণ, ব�, হািতয়ার (equipment), পণ� এবং
�য� ি� সরবরাহ, িব�য় এবং হ�া�র �িতেরাধ কিরেব;

  
(ছ) জািতসংঘ িনরাপ�া পিরষদ কত� � ক তািলকাভ�� ব�ি� বা স�ার মািলকানাধীন,
ইজারাধীন বা তৎকত� � ক বা উহার পে� পিরচািলত �য �কান িবমান (any aircraft)
তাহােদর রা�য় সীমানায় উ�য়ন বা অবতরেণর অনুমিত �দােন অ�ীক� িত �দান
কিরেব;

  
(জ) জািতসংেঘর িনরাপ�া পিরষদ কত� � ক তািলকাভ�� ব�ি� বা স�ার িনকেট বা
িনকট হইেত ��িরত কােগ�া পিরদশ�েনর মাধ�েম পারমাণিবক, রাসায়িনক বা �জব
(Biological) অ�সমূহ, উহা সরবরােহর সর�াম এবং সংি�� অন�ান� ব�র অৈবধ
পাচার �িতেরাধ কিরেব; 
 
(ঝ) জািতসংঘ িনরাপ�া পিরষদ কত� � ক তািলকাভ�� ব�ি� এবং স�ার সিহত
স��ক�ত উ� �রজুেলশেন উি�িখত �যেকান কায� িনিষ� এবং �িতেরাধ কিরেব; 

  
(ঞ) এই ধারার যথাযথ বা�বায়েনর উে�েশ� বাংলােদশ ফাইন�াি�য়াল ইে�িলেজ�
ইউিনট কত� � ক িরেপাট�  �দানকারী সং�ােক সময় সময় িনেদ� শ �দান কিরেব;

  
(ট) দফা (ক) হইেত (ঝ) �ত ব�ণ�ত �মতা �মাতােবক �েয়াজনীয় কায��ম �হেণর জেন�
সরকার সমেয় সমেয় ��াপন বা আেদশ জািরর মাধ�েম উপয�� কত� � প� িনধ�ারণ
কিরেব। 

  
(২) যিদ �কান ব�ি� বা স�া এই ধারার অধীন �দ� অবর�� বা ��াক আেদশ লংঘন
কের, তাহা হইেল উ� ব�ি� বা উ� স�ার সংি�� ব�ি� অনিধক ৪ (চার) বৎসেরর
কারাদে� দি�ত হইেবন অথবা অবর�� বা ��াকেযাগ� স�ি�র মূেল�র ি��ণ অেথ�র
সমপিরমাণ অথ�দ� অথবা উভয় দে� দি�ত হইেবন। 

  
(৩) যিদ �কান ব�ি� বা স�া উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এবং (ঘ) লংঘন কিরয়া �কান
কায� কের বা �কান কায� কিরেত ব�থ� হয়, তাহা হইেল উ� ব�ি� বা স�া স�াসী কােয�
অথ�ায়েনর অপরাধ সংঘটন কিরয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব এবং ধারা ৭ এর উপ-ধারা
(৩), (৪)(ক) বা, ���মত, (৪)(খ) এর িবধান অনুসাের দি�ত হইেব। 

  
(৪) যিদ �কান ব�ি� বা স�া উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) হইেত (জ) লংঘন কিরয়া
�কান কায� কের বা �কান কায� কিরেত ব�থ� হয়, তাহা হইেল উ� ব�ি� বা স�া স�াসী
কােয�র অপরাধ সংঘটন কিরয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব এবং ধারা ৬ এর উপ-ধারা (২),
(৩)(ক) বা, ���মত, (৩)(খ) এর িবধান অনুসাের দি�ত হইেব। 

  
(৫) যিদ �কান িরেপাট�  �দানকারী সং�া এই ধারার অধীন বাংলােদশ ফাইন�াি�য়াল
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ইে�িলেজ� ইউিনট কত� � ক �দ� অনুশাসনাবলী �িতপালেন ব�থ� হয়, অথবা এই
ধারার অধীন অিবলে� অবর�� কায��ম �হেণ ব�থ� হয়, তাহা হইেল উ� িরেপাট�
�দানকারী সং�া বাংলােদশ ফাইন�াি�য়াল ইে�িলেজ� ইউিনট কত� � ক িনধ�ািরত এবং
িনেদ� িশত অনিধক ২৫ (প�িচশ) ল� টাকা তেব অনূ�ন ৫ (প�াচ) ল� টাকা জিরমানা
অথবা সে�হয�� তহিবেলর ি��ণ পিরমাণ অথ�, উহােদর মেধ� যাহা অিধক হয়,
জিরমানা পিরেশাধ কিরেত বাধ� থািকেব এবং বাংলােদশ ব�াংক উ� সং�া বা সং�ার
�কান শাখা, �সবােক�, ব�থ বা এেজে�র বাংলােদেশ কায��ম পিরচালনা ব� কিরবার
উে�েশ� িনব�ন বা লাইেস� �িগত কিরেত পািরেব বা, ���মত, িনব�নকারী বা
লাইেস� �দানকারী কত� � প�েক উ� সং�ার িবর�ে� যথাযথ ব�ব�া �হেণর িনিম�
িবষয়� স�েক�  অবিহত কিরেব। 

  
(৬) �কান জনেসবেকর (public servant) িবর�ে�, এই ধারার িবধান কায�কর কিরবার
��ে�, �কানর�প অবেহলা কিরবার অিভেযাগ �মািণত হইেল, তাহার িনজ� চাক� ির
িবিধমালা অনুসাের তাহার িবর�ে� �শাসিনক কায��ম �হণ করা হইেব।]

   
   

প�ম অধ�ায়
 অপরােধর তদ�

 
পুিলশ কত� � ক
সা�ীেক পরী�া
স��ক�ত িবেশষ
িবধান

 

২১। (১) যিদ �কান পুিলশ কম�কত� া এই আইেনর অধীন �কান মামলার তদ�কােল
ঘটনা এবং পিরি�িত স�েক�  অবিহত এইর�প �কান ব�ি�েক িজ�াসাবাদ কিরবার
�েয়াজন মেন কেরন এবং, যিদ উ� ব�ি� ঘটনার িববরণ িলিখতভােব �দান কিরেত
যেথ� স�ম মেম� পুিলশ কম�কত� ার জানা থােক বা িব�াস কিরবার কারণ থােক, তাহা
হইেল উ� পুিলশ কম�কত� া, উ� ব�ি�র স�িতেত, ঘটনার িববরণ উ� ব�ি�র িনকট
হইেত িলিখতভােব �হণ কিরেত পািরেবন।

  
          (২) উ� ব�ি� তাহার ব�ব� বা ঘটনার িববরণ �হে� কলম �ারা িলিপব� ও
�া�র কিরেবন। 

  
      ৪৫[ (৩) �কান স�াসী ব�ি� বা স�া কত� � ক ব�ব�ত �ফসব�ক, �াইিপ, ট� ইটার বা �য
�কান ই�ারেনট এর মাধ�েম আলাপ আেলাচনা ও কথাবাত� া অথবা তাহােদর অপরাধ
সংি�� ি�র বা িভিডও িচ� পুিলশ বা আইন �েয়াগকারী সং�া কত� � ক �কান মামলার
তদে�র �ােথ� যিদ আদালেত উপ�াপন করা হয়, তাহা হইেল, সা�� আইেন যাহা িকছ� ই
থাক� ক না �কন, পুিলশ বা আইন �েয়াগকারী সং�া কত� � ক উপ�ািপত উ� তথ�ািদ
আদালেত সা�� িহসােব �হণেযাগ� হইেব ।]

   
   
 
ম�ািজে�ট কত� � ক
সা�ীর িবব� িত
�রকড�  স��ক�ত
িবেশষ িবধান

 

২২। �য �কান �মে�াপিলটন ম�ািজে�ট, ৪৬[ জুিডিসয়াল ম�ািজে�ট], অথবা
এতদুে�েশ� িবেশষভােব �মতা�া� ি�তীয় ��ণীর ম�ািজে�ট যিদ অবগত থােকন বা
তাহার িব�াস কিরবার য� ি�সংগত কারণ থােক �য, মামলার ঘটনা ও পিরি�িত
স�েক�  অবিহত �কান ব�ি� তাহার িবব� িত িলিখতভােব �দান কিরেত যেথ� সমথ�,
তাহা হইেল িতিন উ� ব�ি�েক তাহার িবব� িত কলম �ারা �হে� িলিখতভােব �দান
কিরেত িনেদ� শ �দান কিরেত পািরেবন।
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অিভয�� ব�ি�র
�ীকােরাি� �রকড�
স��ক�ত িবেশষ
িবধান

 

৪৭[ ২৩। �য �কান �মে�াপিলটন ম�ািজে�ট, চীফ জুিডিসয়াল ম�ািজে�ট বা
জুিডিসয়াল ম�ািজে�ট অথবা এতদুে�েশ� িবেশষভােব �মতা�া� �য �কান ম�ািজে�ট
অিভয�� ব�ি� কত� � ক �দ� �ীকােরাি�মূলক �কান ব�ব� �রকড� কােল, যিদ উ�
ব�ি� ঘটনা স�েক�  িলিখতভােব িবব� িত �দান কিরেত স�ম ও আ�হী হন, তাহা
হইেল উ� ব�ি�েক তাহার �ীকােরাি�মূলক ব�ব� �হে� িলিপব� কিরবার অনুমিত
�দান কিরেবন।

   
   
 
তদ�কালীন
স�াসী স�ি�
জ� বা ��ােকর
িবেশষ িবধান

 

২৩ক। (১) যিদ এই আইেনর অধীন সংঘ�ত অপরােধর িবষেয় তদ�কারী �কান
কম�কত� ার িনকট িব�াস কিরবার কারণ থােক �য, তদ�াধীন স�ি� স�াসী কম�কা�
হইেত উ�� ত স�দ (procceeds of terrorism), তাহা হইেল িতিন উ� স�ি� �য
�জলায় অবি�ত উ� �জলার �জলা ম�ািজে�েটর িনকট উ� স�ি� জ� কিরবার
পূব�ানুমিতর জন� িলিখত আেবদন কিরেবন এবং �জলা ম�ািজে�ট তদ�কারী
কম�কত� ার আেবদন যাচাই কিরবার পর স�� হইেল, অনুর�প স�ি� জ� কিরবার
অনুমিত �দান কিরেত পািরেবন এবং �যে�ে� অনুর�প স�ি� জ� করা বা�বস�ত
নেহ, �সইে�ে� ��াক আেদেশর (order of attachment) মাধ�েম িনেদ� শ �দান
কিরেবন �য, অনুর�প আেদশ �দানকারী কম�কত� ার পূব�ানুমিত ব�তীত, অনুর�প স�ি�
হ�া�র বা অন� �কান ব�ব�া করা যাইেব না। 

  
(২) যিদ �বধ উৎস হইেত অ�জ�ত স�ি�র সিহত স�াসী কম�কা� হইেত উ�� ত
স�ি�র িম�ণ (mingle) ঘেট, তাহা হইেল উ� িমি�ত (mingled) স�ি�েত ি�ত
স�াসী কম�কা� হইেত উ�� ত স�ি�, অথবা �যে�ে� স�াসী কম�কা� হইেত উ�� ত
স�ি�র মূল� িনর�পণ করা না যায়, �সইে�ে� িমি�ত স�ি�র স�ূণ� মূল� এই
ধারায় ব�ণ�ত িবধান অনুসাের তদ�কারী কম�কত� া কত� � ক জ� বা ��াকেযাগ� হইেব। 

  
(৩) তদ�কারী কম�কত� া অনুর�প স�ি� জ� বা ��ােকর ৪৮ (আটচি�শ) ঘ�ার
মেধ� সরকারেক যথাযথভােব অবিহত কিরেবন এবং সরকার অনুর�প জ� বা ��াক
আেদশ জািরর ৬০ (ষাট) কম� িদবেসর মেধ� উ� জ� বা ��াক আেদশ অনুেমাদন
কিরেবন অথবা বািতল কিরেবন:

  
তেব শত�  থােক �য, যাহার স�ি� জ� বা ��াক হইয়ােছ তাহােক ব�ব� উপ�াপেনর
যথাযথ সুেযাগ �দান কিরেত হইেব।

  
(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন �কান ��াক বা জে�র �ময়াদকাল আদালেত তদ�
�িতেবদন দািখল কিরবার পূব� পয�� বহাল থািকেব।]

   
   
 
তদে�র সময়সীমা   ২৪। (১) �কান পুিলশ কম�কত� া এই আইেনর অধীন �কান মামলার তদ� কায�িবিধর

ধারা ১৫৪ এর অধীন তথ� �াি� অথবা িলিপব� কিরবার তািরখ হইেত ৪৮[ ষাট
িদেনর] মেধ� স�� কিরেবন। 
 
(২) যিদ �কান পুিলশ কম�কত� া উপ-ধারা (১) এ উি�িখত সমেয়র মেধ� তদ� স��
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কিরেত না পােরন, তাহা হইেল, মামলার ডায়রীেত িলিখতভােব কারণ িলিপব� কিরয়া
অনিধক ৪৯[ ি�শ িদন] সময় ব� ি� কিরেত পািরেবন। 
 
(৩) যিদ উ� পুিলশ কম�কত� া উপ-ধারা (২) এ উি�িখত সমেয়র মেধ� তদ� স��
কিরেত না পােরন, তাহা হইেল উ� তদ�কারী কম�কত� া সংি�� �জলার পুিলশ
সুপািরনেটনেডে�র অথবা, ���মত, �মে�াপিলটন এলাকায় সংি�� �ডপু� পুিলশ
কিমশনােরর িলিখত অনুেমাদন�েম, অিতির� অনিধক ি�শ িদন সময় ব� ি� কিরেত
পািরেবন ৫০[ ◌ঃ

  
তেব শত�  থােক �য, মামলার তদে�র �েয়াজেন বাংলােদেশর বািহের অন� �কান �দশ
হইেত সা�� �মাণ সং�হ কিরবার �েয়াজন হইেল উপ-ধারা (১) হইেত (৩) এ ব�ণ�ত
তদে�র সময়সীমা �েযাজ� হইেব না।] 
 
(৪) যিদ উ� পুিলশ কম�কত� া উপ-ধারা (৩) এ উি�িখত অিতির� ব�ধ�ত সমেয়র মেধ�
তদ� স�� কিরেত না পােরন, তাহা হইেল িতিন অিবলে� কারণ উে�খপূব�ক সংি��
�জলার পুিলশ সুপািরনেটনেড�েক অথবা, ���মত, �মে�াপিলটন এলাকায় সংি��
�ডপু� পুিলশ কিমশনারেক কারণ উে�খপূব�ক ঘটনা স�েক�  অবিহত কিরেবন, এবং
উি�িখত কারণ সে�াষজনক না হইেল ৫১[ তদ�কারী কম�কত� া তাহার উপর অ�প�ত
দািয়� পালেন অবেহলার অিভেযােগ অিভয�� হইেবন]।

   
   
 
কিতপয় মামলার
তদে�র ��ে�
সময়সীমা ব� ি�

 

২৫। (১) ৫২[ ধারা ২৪] এর উপ-ধারা (৩) এ িনধ�ািরত অিতির� সময়সীমার মেধ�
এজাহার (FIR) এ উি�িখত অপরাধীর পিরচয় অনুদঘা�ত থাকায় এবং উ�
অপরাধীেক সনা�করেণর অসমথ�তার কারেণ �কান পুিলশ কম�কত� া তদ�কায� স��
কিরেত ব�থ� হইেল, ৫৩[ ধারা ২৪] এ উি�িখত অিতির� ব�ধ�ত সময়সীমার পরবতী� েত
�য �কান সময় �কান পুিলশ িরেপাট�  অথবা নূতনভােব পুিলশ িরেপাট�  অথবা অিতির�
পুিলশ িরেপাট�  �দােনর ��ে� উহা বাধা বিলয়া গণ� হইেব না। 
 
(২) যিদ �কান পুিলশ কম�কত� া অপরাধ সংি�� সা�� বা �কান িরেপাট�  সরবরাহ
কিরবার জন� ৫৪[ ধারা ২৪] এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন অিতির� ব�ধ�ত সময়
সীমার মেধ� �মিডেকল, ফেরনিসক, আ�ুেলর ছাপ, রাসায়িনক বা অন� �কান িবেশষ�
সা�ীর, যাহার উপর তাহার িনয়�ণ নাই এবং যাহা ব�তীত মামলা স�েক�  �কান
কায�কর িরেপাট�  �তির করা স�ব হয় না, অসমথ�তার কারেণ তদ�কায� স�� কিরেত
ব�থ� হন, তাহা হইেল উ� উি�িখত অিতির� ব�ধ�ত সময়সীমার পরবতী�  �য �কান
সময় পুিলশ িরেপাট�  �পশ কিরেত উহা বাধা বিলয়া গণ� হইেব না।

   
   
 
পুনঃসমপ�ণ
(Remand)

  ২৬। (১) �যে�ে� �কান ব�ি�েক ���ার করা হয় এবং তদে�র জন� আটক রাখা হয়,
�সইে�ে� তদ� কম�কত� া অিভয�� ব�ি�েক পুিলেশর �হফাজেত পুনঃসমপ�েণর জন�
উপয�� ম�ািজে�েটর িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন। 
 
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আেবদন িবেবচনা�েম ম�ািজে�ট অিভয��েক পুিলেশর
�হফাজেত পুনঃসমপ�ণ কিরেত পািরেবন, এবং এইর�প পুনঃসমপ�েণর �ময়াদ
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একািধ�েম বা সব�েমাট দশ িদেনর অিধক হইেব না : 
  

তেব শত�  থােক �য, যিদ তদ�কারী কম�কত� া ম�ািজে�েটর িনকট ইহা সে�াষজনকভােব
�মাণ কিরেত সমথ� হন �য, অিভয�� ব�ি�েক অিধকতর �ময়ােদর জন� পুনঃসমপ�ণ
করা হইেল অিতির� সা�� পাওয়া যাইেত পাের, তাহা হইেল ম�ািজে�ট অনিধক প�াচ
িদন পয�� পুনঃসমপ�েণর �ময়াদ ব� ি� কিরেত পািরেবন।

   
   

ষ� অধ�ায়
 দায়রা জজ কত� � ক িবচার

 
দায়রা জজ বা
অিতির� দায়রা
জজ কত� � ক
অপরােধর িবচার
স��ক�ত িবধান

 

২৭। (১) �ফৗজদারী কায�িবিধ অথবা আপাততঃ বলবৎ অন� �কান আইেন যাহা িকছ� ই
থাক� ক না �কন, এতদুে�েশ� িবেশষ �াইব� �নাল গ�ত না হওয়া পয�� এই আইেনর
অধীন অপরাধসমূহ দায়রা জজ কত� � ক বা, দায়রা জজ কত� � ক অিতির� দায়রা জেজর
িনকট �ানা�িরত হইবার ��ে�, অিতির� দায়রা জজ কত� � ক, িবচায� হইেব। 

  
(২) দায়রা জজ বা অিতির� দায়রা জজ এই আইেনর অধীন অপরাধ িবচােরর সময়
দায়রা আদালেত িবচােরর ��ে� �েযাজ� �ফৗজদারী কায�িবিধর অধ�ায় ২৩ এ ব�ণ�ত
প�িত অনুসরণ কিরেবন। 
 
(৩) এই অধ�ােয়র উে�শ� পূরণকে�, এই আইেনর অধীন অপরাধসমূহ দায়রা
আদালত কত� � ক িবচায� বিলয়া গণ� হইেব, এবং �য দায়রা িডিভশেনর অিধে�ে� উ�
অপরাধ বা উহার অংশিবেশষ সংঘ�ত হইয়ােছ, উ� অিধে�ে�র দায়রা জেজর
িনকট অপরােধর কায�ধারা র�জু করা যাইেব।

   
   

স�ম অধ�ায়
 িবেশষ �াইব� �নাল কত� ক িবচার

 
স�াস িবেরাধী
িবেশষ �াইব� �নাল
গঠন

  ২৮। (১) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর অধীন সংঘ�ত
অপরােধর �ত ও কায�কর িবচােরর উে�েশ�, এক বা একািধক স�াস িবেরাধী িবেশষ
�াইব� �নাল গঠন কিরেত পািরেব। 
 
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গ�ত িবেশষ �াইব� �নাল, সু�ীম �কােট� র সিহত
পরামশ��েম সরকার কত� � ক িনয�� একজন দায়রা জজ অথবা একজন অিতির�
দায়রা জেজর সম�েয় গ�ত হইেব; এবং অনুর�পভােব িনয�� একজন িবচারক
"িবচারক, স�াস িবেরাধী িবেশষ �াইব� �নাল" নােম অিভিহত হইেবন। 
 
(৩) এই ধারার অধীন গ�ত �কান িবেশষ �াইব� �নালেক সম� বাংলােদেশর �ানীয়
অিধে�� অথবা এক বা একািধক দায়রা িডিভশেনর অিধে�� �দান করা যাইেত
পাের; এবং উ� �াইব� �নাল �কবল এই আইেনর অধীন অপরােধর মামলার িবচার
কিরেব, যাহা উ� �াইব� �নােল দােয়র বা �ানা�িরত হইেব। 

  
(৪) সরকার কত� � ক �কান িবেশষ �াইব� �নালেক সম� বাংলােদেশর অথবা এক বা
একািধক দায়রা িডিভশেনর সম�েয় গ�ত উহার অংশ িবেশেষর, �ানীয় অিধে��
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ন�� কিরবার কারেণ একজন দায়রা জজ বা অিতির� দায়রা জজ কত� � ক এই আইেনর
অধীন অপরােধর িবচােরর এখিতয়ার �ু� হইেব না, এবং সরকার কত� � ক, সরকারী
�গেজেট ��াপন �ারা, অনুর�প �কান আেদশ �দান না করা হইেল দায়রা আদালেত
িন��াধীন এই আইেনর অধীন অপরােধর �কান মামলা িবেশষ �ানীয় অিধে��
স�� িবেশষ �াইব� �নােল বদলী হইেব না । 

  
(৫) �কান িবেশষ �াইব� �নাল, িভ�র�প িস�া� �হণ না কিরেল, �য সা�ীর সা�� �হণ
করা হইয়ােছ উ� সা�ীর সা�� পুনঃ�হণ, বা পুনঃ�নানী �হণ কিরেত, অথবা উপ-
ধারা (৪) এর অধীন গৃহীত কায�ধারা পুনরায় আর� কিরেত বাধা থািকেব না, তেব
ইেতামেধ� �য সা�� �হণ বা উপ�াপন করা হইয়ােছ উ� সাে��র িভি�েত কায� কিরেত
এবং মামলা �য পয�ােয় িছল �সই পয�ায় হইেত িবচারকায� অব�াহত রািখেত পািরেব। 
 
(৬) সরকার, আেদশ �ারা, �য �ান বা সময় িনধ�ারণ কিরেব �সই �ান বা সমেয় িবেশষ
�াইব� �নাল আসন �হণ কিরেত পািরেব এবং উহার কায��ম পিরচালনা কিরেত
পািরেব।

   
   
 
িবেশষ
�াইব� �নােলর
প�িত

 

২৯। (১) সাব-ই�েপ�র পদময�াদার িনে� নেহন এইর�প �কান পুিলশ কম�কত� ার িলিখত
িরেপাট�  ব�তীত িবেশষ �াইব� �নাল �কান অপরাধ িবচারাথ� �হণ কিরেব না। 
 
(২) িবেশষ �াইব� �নাল এই আইেনর অধীন অপরােধর িবচারকােল দায়রা আদালেত
িবচােরর জন�, �ফৗজদারী কায�িবিধর অধ�ায় ২৩ এ ব�ণ�ত প�িত, এই আইেনর িবেশষ
িবধানাবলীর সিহত অসংগিতপূণ� না হওয়া সােপে�, অনুসরণ কিরেব। 
 
(৩) �কান িবেশষ �াইব� �নাল, ন�ায়িবচােরর �ােথ� �েয়াজনীয় না হইেল, এবং কারণ
িলিখতভােব িলিপব� না কিরয়া, �কান মামলার িবচারকায� �িগত কিরেত পািরেব না। 
 
(৪) �যে�ে� িবেশষ �াইব� �নােলর িব�াস কিরবার কারণ থােক �য, অিভয�� ব�ি�
পলাতক রিহয়ােছন বা আ�েগাপন কিরয়ােছন �য কারেণ তাহােক ���ার কিরয়া
িবচােরর জন� উপি�ত করা স�ব নেহ এবং তাহােক অিবলে� ���ােরর অবকাশ নাই,
�সে�ে� উ� �াইব� �নাল, আেদশ �ারা, ব�ল �চািরত অনূ�ন দুই� বাংলা �দিনক
সংবাদপে�, অনুর�প ব�ি�েক আেদেশ উি�িখত সমেয়র মেধ� হািজর হইবার িনেদ� শ
�দান কিরেত পািরেব, এবং উ� ব�ি� অনুর�প িনেদ� শ পালন কিরেত ব�থ� হইেল
তাহার অনুপি�িতেতই িবচার করা হইেব । 
 
(৫) িবেশষ �াইব� �নােলর সামেন অিভয�� ব�ি� উপি�ত হইবার বা জািমেন মুি�
পাইবার পর পলাতক হইেল অথবা উহার স�েুখ উপি�ত হইেত ব�থ� হইেল, উপ-ধারা
(৪) এ উি�িখত প�িত �েযাজ� হইেব না, এবং উ� �াইব� �নাল উহার িস�া� িলিপব�
কিরয়া অনুর�প ব�ি�র অনুপি�িতেতই িবচার কিরেব । 
 
(৬) �কান িবেশষ �াইব� �নাল, উহার িনকট �পশক� ত আেবদেনর িভি�েত, বা উহার িনজ
উেদ�ােগ, �কান পুিলশ কম�কত� ােক এই আইেনর অধীন সংঘ�ত অপরাধ সংি�� �য
�কান মামলা ৫৫[ অিধকতর তদ�] , এবং তৎকত� � ক িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� িরেপাট�
�দােনর িনেদ� শ �দান কিরেত পািরেব।
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িবেশষ
�াইব� �নােলর
কায��েম
কায�িবিধর �েয়াগ  

৩০। (১) �ফৗজদারী কায�িবিধর িবধানাবলী, যতদূর স�ব, এই আইেনর িবধানাবলীর
সিহত অসংগিতপূণ� না হওয়া সােপে�, িবেশষ �াইব� �নােলর কায��েম �েযাজ� হইেব,
এবং আিদ এখিতয়ার �েয়াগকারী দায়রা আদালেতর সকল �মতা উ� িবেশষ
�াইব� �নােলর থািকেব। 
 
(২) িবেশষ �াইব� �নােল সরকার পে� মামলা পিরচালনাকারী ব�ি� পাবিলক
�িসিকউটর বিলয়া গণ� হইেবন।

   
   
 
আপীল এবং
মৃত� �দ�
অনুেমাদন  

৩১। (১) িবেশষ �াইব� �নাল কত� � ক �দ� �কান আেদশ, রায় অথবা দ� �দােনর তািরখ
হইেত ি�শ িদেনর মেধ� উহার িবর�ে� হাইেকাট�  িবভােগ আপীল দােয়র করা যাইেব। 
 
(২) এই আইেনর অধীন �কান িবেশষ �াইব� �নাল মৃত� �দ� �দান কিরেল, অিবলে�
কায�ধারা� হাইেকাট�  িবভােগ অনুেমাদেনর জন� ��রণ কিরেত হইেব এবং উ� িবভাগ
কত� � ক অনুেমািদত না হওয়া পয�� মৃত� �দ� কায�কর করা যাইেব না।

   
   
 
জািমন সং�া�
িবধান

 

৩২। এই আইেনর অধীন শাি�েযাগ� �কান অপরােধ অিভয�� ব�ি�েক ম�ািজে�ট বা
িবচারক জািমেন মুি� �দান কিরেবন না, যিদ না - 

  
(ক) রা�প�েক অনুর�প জািমেনর আেদেশর উপর �নানীর সুেযাগ �দান করা হয়;
এবং 

  
(খ) ৫৬[ ম�ািজে�ট বা িবচারক] স�� হন �য অিভয�� ব�ি� িবচাের �দাষী সাব�� নাও
হইেত পােরন মেম� িব�াস কিরবার য� ি�স�ত কারণ রিহয়ােছ এবং িতিন অনুর�প
স��র কারণসমূহ িলিখতভােব িলিপব� কেরন।

   
   
 
িবেশষ �াইব� �নাল
কত� � ক মামলা
িন�ি�র
িনধ�ািরত
সময়সীমা

 

৩৩। (১) িবেশষ �াইব� �নােলর িবচারক মামলার ৫৭[ অিভেযাগ গঠন (Charge frame)
এর] তািরখ হইেত ছয় মােসর মেধ� মামলার িবচার কায� সমা� কিরেবন। 
 
(২) িবচারক উপ-ধারা (১) এর অধীন িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� �কান মামলা সমা�
কিরেত ব�থ� হইেল, িতিন উহার কারণ িলিখতভােব িলিপব� কিরয়া অনিধক িতন মাস
সময়সীমা ব� ি� কিরেত পািরেবন। 
 
(৩) িবচারক উপ-ধারা (২) এ িনধ�ািরত ব�ধ�ত সমেয়র মেধ� িবচার কায� সমা� কিরেত
ব�থ� হইেল, িতিন, অনুর�প ব�থ�তার কারণ িলিখতভােব উে�খ কিরয়া হাইেকাট�  িবভাগ
এবং সরকারেক অবিহত কিরয়া, পুনরায় অনিধক িতন মাস সময়সীমা ব� ি� কিরেত
পািরেবন।

   
   

অ�ম অধ�ায়
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স�াসী কম�কা� হইেত উ�� ত স�দ
 
৫৮[ স�াসী
কম�কা�-ল�
স�েদর দখল
(Possession of
property
obtained from
terrorist
activities)]

 

৫৯[ ৩৪। ৬০[ (১) �কান স�াসী ব�ি� বা স�াসী স�া বা অন� �কান ব�ি� স�াসী
কম�কা� হইেত উ�� ত বা �কান স�াসী ব�ি� বা স�াসী স�া কত� � ক �দ� অথ� বা
স�দ বা অন� �য �কান স�াসী স�ি� �ভাগ কিরেত বা দখেল রািখেত পািরেব না।

  
(২) এই আইেনর অধীন দ��া� হউক বা না হউক, এর�প �কান স�াসী ব�ি� বা
�কান স�াসী স�া বা অন� �কান ব�ি�র দখেল থাকা �কান স�াসী স�ি� রাে�র
অনুক� েল বােজয়া�েযাগ� হইেব।]

  
 
 
(৩) এই আইেনর আওতায় �কান অপরােধর সােথ সংি�� �কান ব�ি� বা স�ার �কান
স�ি�, �কান িবেদশী রা� বা সং�ার অনুেরােধর ��ি�েত সরকার কত� � ক জ�েযাগ�
হইেব এবং সংি�� �দেশর সােথ পার�িরক আইনগত সহেযািগতার আওতায় বা
���মত, সরকার কত� � ক িন�ি�েযাগ� হইেব।

  
 
 
(৪) সরকার কত� � ক গৃহীত �কান আ��জািতক, আ�িলক বা ি�-পাি�ক চ� ি�,
জািতসংেঘর কনেভনশন বা জািতসংেঘর িনরাপ�া পিরষদ কত� � ক গৃিহত সংি��
�রজুেলশেনর আওতায় �কান ব�ি� বা স�ার স�দ জ�েযাগ� হইেব।]

   
   
 
৬১[ স�াসী
কম�কা�-ল�
স�দ এবং
স�াসী কম�কা�
হইেত উ�� ত স�দ
বােজয়া�
(Confiscation of
assets obtained
from terrorist
activities and
proceeds of
terrorism)]

 

৬২[ ৩৫। (১) �যে�ে� িবচারক এই মেম� স�� হন �য, �কান ৬৩[ স�াসী কায� হইেত
সৃ� (deriving from terrorist activities) বা স�াসী কম�কা�-ল� স�দ হইেত উ�� ত
(or it constitutes from proceeds of terrorism)] হইবার কারেণ �কান স�ি� জ�
বা ��াক করা হইয়ােছ, �সইে�ে� িতিন উ� স�ি� বােজয়া� কিরবার আেদশ �দান
কিরেত পািরেবন।

  
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন ৬৪[ স�াসী কম�কা�-ল� স�দ (proceeds of
terrorism) বা �কান স�াসী কায� হইেত সৃ� �কান স�ি�] বােজয়া� করা হইেল, �য
স�ার িনকট হইেত উ� স�ি� বােজয়া� হইেব, �সই স�ার িবর�ে� এই আইেনর ধারা
১৮ ও ২০ এ ব�ণ�ত আইনানুগ ব�ব�া সরকার কত� � ক �হণ করা যাইেব। 

  
(৩) এই আইেনর ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী জ�ক� ত স�দ সংি�� চ� ি�,
কনেভনশন বা জািতসংেঘর িনরাপ�া পিরষদ কত� � ক গৃিহত সংি�� �রজুেলশেনর
আেলােক সংি�� আদালত কত� � ক বােজয়া�েযাগ� ও িন�ি�েযাগ� হইেব।

  
(৪) বােজয়া�ক� ত স�েদ �দাষী ব�ি� বা স�া ব�তীত অন� �কান ব�ি� বা স�ার ��,
�াথ� বা অিধকার থািকেল উহা সংি�� আদালত কত� � ক �ফরতেযাগ� হইেব।]

   
   
 
স�াসী কম�কা�-
ল� স�দ

  ৩৬। (১) স�াসী কম�কা�-ল� স�দ বােজয়া� কিরবার আেদশ �দােনর পূেব�, �য
ব�ি�র িনয়�ণ অথবা দখেল উ� স�দ থােক, উ� ব�ি�েক ৬৫[ �ফৗজদাির
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বােজয়া�করেণর
পূেব� কারণ
দশ�াইবার �না�শ
জারী

কায�িবিধর িবধান অনুসরণপূব�ক কারণ দশ�ােনার �না�শ জারী কিরেত হইেব] এবং
�না�েশ �দ� সময়সীমার মেধ� িলিখত জবাব �দােনর সুেযাগ এবং �নানীর
য� ি�স�ত সময় �দান ব�িতেরেক �কান স�াসী কম�কা�-ল� স�দ বােজয়া�
কিরবার আেদশ �দান করা যাইেব না । 
 
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান বােজয়াি�র আেদশ �দান করা যাইেব না, যিদ
অনুর�প ব�ি� �মাণ কিরেত স�ম হন �য, উ� স�দ স�াসী কম�কাে�- ল� স�দ
িছল তাহা িতিন অবগত িছেলন না এবং উপয�� মূেল�র িবিনমেয় িতিন তাহা খিরদ
কিরয়ােছন।

   
   
 
আপীল

 

৩৭। (১) ধারা ৩৫ এর অধীন �দ� বােজয়া�করণ আেদশ �ারা সং�ু� �কান ব�ি�
উ� আেদশ �াি�র তািরখ হইেত এক মােসর মেধ� হাইেকাট�  িবভােগ আপীল কিরেত
পািরেবন। 

  
(২) হাইেকাট�  িবভাগ কত� � ক ধারা ৩৫ এর অধীন �দ� �কান আেদশ সংেশািধত বা
বািতল করা হইেল অথবা এই আইেনর �কান িবধান লংঘনপূব�ক �কান মামলা দােয়র
করা হইেল, �য ব�ি�র িবর�ে� ধারা ৩৫ এর অধীন বােজয়াি�র আেদশ �দান করা
হইয়ােছ, উ� ব�ি� খালাস�া� হইেল উ� বােজয়া�ক� ত স�ি� �ফরত �দান করা
হইেব এবং যিদ উ� ব�ি�র িনকট বােজয়া�ক� ত স�ি� �ফরত �দান স�ব না হয়,
তাহা হইেল উ� ব�ি�েক উ� স�ি� সরকােরর িনকট িব�য় হইয়ােছ গেণ�, স�ি�
জে�র িদন হইেত য� ি�স�ত সুদ গণনাপূব�ক এবং য� ি�স�তভােব মূল� িনধ�ারণপূব�ক
উহার মূল� পিরেশাধ কিরেত হইেব।

   
   

নবম অধ�ায়
 পার�িরক আইনগত সহায়তা

 
পার�িরক
আইনগত
সহায়তা

  ৩৮। (১) যখন �কান স�াসীকায� এইর�েপ সংঘ�ত হয় বা উহার সংঘটেন এইর�েপ
সহায়তা, �চ�া, ষড়য� বা অথ�ায়ন করা হয় যাহােত �কান িবেদশী রাে�র ভ� খ� সংি��
থােক, অথবা �কান স�াসীকায� বা উহার সংঘটেন সহায়তা, �চ�া, ষড়য� বা অথ�ায়ন
�কান িবেদশী সাব�েভৗম রাে�র ভ� খ� হইেত বাংলােদেশর অভ��ের অথবা
বাংলােদেশর অভ��র হইেত অন� �কান সাব�েভৗম রাে�র ভ� খে� সংঘ�ত হইয়া থােক,
তাহা হইেল উ� িবেদশী রা� অনুেরাধ কিরেল বাংলােদশ সরকার, স�� হইেল, এই
ধারার পরবতী�  িবধানাবলী সােপে�, �ফৗজদারী তদ�, িবচারকায� বা বিহঃসমপ�ন
স��ক�ত ৬৬[ চ� ি� �মাতােবক] সকল �েয়াজনীয় িবষেয় উ� িবেদশী রা�েক
আইনগত সহায়তা �দান কিরেব। 
 
(২) অনুেরাধকারী রা� এবং অনুেরাধ�া� রাে�র মেধ� পার�িরক মত িবিনমেয়র
মাধ�েম স�ািদত আনু�ািনক চ� ি� িকংবা প� িবিনমেয়র িভি�েত আইনগত
সহেযািগতার শত� ািদ িনধ�ারণ করা হইেব। 
 
(৩) ৬৭[ আ�ঃরা�ক পার�িরক স�িত ব�িতেরেক] �কান অপরােধর অিভেযােগ
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িবচােরর জন� বাংলােদেশর �কান নাগিরকেক এই ধারার অধীেন �কান িবেদশী রাে�র
িনকট সমপ�ণ করা যাইেব না ৬৮[ ◌ঃ 

  
তেব বাংলােদেশর �কান আদালেত একই অপরােধর অিভেযােগ িবচার চলমান
থািকেল বাংলােদেশর �কান নাগিরেকর বিহঃসমপ�ণ কায�কর করা হইেব না।]

  
(৪) এই ধারার অধীন পার�িরক আইনগত সহায়তার উে�েশ� বাংলােদেশর �কান
নাগিরকেক, তাহার স�িত সােপে�, সংি�� �ফৗজদারী মামলা বা তদ� কােয� সা�ী
িহেসেব সহায়তা �দান কিরবার জন� �কান িবেদশী রাে��র িনকট সমপ�ণ করা যাইেব। 
 
(৫) যিদ সরকােরর িনকট িব�াস কিরবার মত যেথ� কারণ থােক �য, �কান ব�ি�েক
�কান মামলায় �ধ�মা� তাহার �গা�, ধম�, জাতীয়তা বা রাজৈনিতক মতাদেশ�র কারেণ
িবচার কিরবার বা শাি� �দােনর লে�� এই ধারার অধীন আইনগত সহায়তার জন�
অনুেরাধ করা হইয়ােছ, তাহা হইেল অনুেরাধ�া� রা� িহেসেব বাংলােদশ অনুর�প �কান
িন�দ�� মামলার ��ে� বিহঃসমপ�ণ বা পার�িরক আইনগত সহায়তার অনুেরাধ
�ত�াখ�ান কিরেত পািরেব।

   
   

দশম অধ�ায়
 সাধারণ িবধানাবলী

 
অপরােধর
আমলেযাগ�তা ও
জািমন
অেযাগ�তা

 

৩৯। (১) এই আইেনর অধীন সকল অপরাধ আমলেযাগ� (cognizable) হইেব। 
 
(২) এই আইেনর অধীন সকল অপরাধ জািমন অেযাগ� (non-bailable) হইেব।

   
   
 
তদ� ও িবচার
িবষেয়
পূব�ানুেমাদেনর
অপিরহায�তা

 

৪০। ৬৯[ (১) এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ সংঘ�ত হইেল, সংি�� পুিলশ
কম�কত� া, তাৎ�িণভােব সংি�� �জলা ম�ািজে�টেক অবিহত�েম মামলা র�জু কিরেব
এবং তদ� কায��ম �র� কিরেব ।] 
 
(২) সরকােরর পূব�ানুেমাদন (sanction) ব�িতেরেক �কান আদালত এই আইেনর অধীন
�কান অপরাধ িবচারাথ� আমেল �হণ (cognizance) কিরেব না।

   
   
 
িবেশষ �াইব� �নােল
এবং িবেশষ
�াইব� �নাল হইেত
মামলা �ানা�র

 

৪১। সরকার, সা�� সমাি�র পূেব�, িবচােরর �য �কান পয�ােয়, য� ি�স�ত কারেণ, এই
আইেনর অধীন �কান অপরাধ সং�া� মামলা বা মামলাসমূহ �কান দায়রা আদালত
হইেত �কান িবেশষ �াইব� �নােল বা �কান িবেশষ �াইব� �নাল হইেত �কান দায়রা
আদালেত �ানা�র কিরেত পািরেব।

   
   
 
তফিসল
সংেশাধেনর
�মতা

 
৪২। সরকার, সরকারী �গেজেট ��ািপত আেদশ �ারা, এই আইেনর তফিসল
সংেশাধন কিরেত পািরেব।
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িবিধ �ণয়েনর
�মতা

 
৪৩। সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর উে�শ�পূরণকে�, িবিধ
�ণয়ন কিরেত পািরেব।

   
   
 
মূল পাঠ এবং
ইংেরজী পাঠ

 

৪৪। এই আইেনর মূল পাঠ বাংলােত হইেব এবং ইংেরজীেত অনূিদত উহার এক�
িনভ� রেযাগ� পাঠ থািকেবঃ 

  
তেব শত�  থােক �য, বাংলা ও ইংেরজী পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� বাংলা পাঠ �াধান�
পাইেব।

   
   
 
রিহতকরণ ও
�হফাজত

 

৪৫। (১) স�াস িবেরাধী অধ�ােদশ, ২০০৮ (২০০৮ সেনর ২৮ নং অধ�ােদশ) এত�ারা
রিহত করা হইল। 

  
(২) উ�র�প রিহতকরণ সে�ও, রিহত অধ�ােদেশর অধীন ক� ত কাজকম� বা গৃহীত
ব�ব�া এই আইেনর অধীন ক� ত বা গৃহীত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব।

   
   
   

 
১ উপ-ধারা (২) স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত ।

  
২ উপ-ধারা (২) স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৬ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত ।

  
৩ দফা ৩ (ক) স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল সি�েবিশত ।

  
৪ উপ-ধারা (১০) স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৬ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত ।

  
৫ দফা (১১ ক) স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ৩(খ) ধারাবেল সি�েবিশত ।

  
৬ দফা (১৪) স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ৩(গ) ধারাবেল �িত�ািপত ।

  
৭ দফা (১৪ক), (১৪খ), (১৪গ) ও (১৪ঘ) স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ৩(ঘ) ধারাবেল
সি�েবিশত ।

  
৮ উপ-ধারা (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯) ও (৩০) স�াস িবেরাধী
(সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৬ নং আইন) এর ২ ধারাবেল সংেযািজত।

  
৯ উপ-দফা (২) স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ৩(ঙ) ধারাবেল �িত�ািপত ।

  
১০ ",সমবায় সিমিত আইন, ২০০১ (২০০১ সেনর ৪৭ নং আইন)" শ��িল, কমা�িল, সংখ�া�িল এবং ব�িন স�াস িবেরাধী
(সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ৩(চ) ধারাবেল িবলু�।

  
১১ " ২০১২" সংখ�া� "২০০৯" সংখ�া�র পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ৩(ছ)
ধারাবেল �িত�ািপত।

  
১২ "জনেগা�র" শ�� "�গা�র" শ��র পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর
৩(জ) ধারাবেল �িত�ািপত।

  
১৩ ‘,মািনল�ািরং �িতেরাধ সং�া� িবদ�মান আইন’ কমা ও শ��িল ‘�ফৗজদাির কায�িবিধ’ শ��িলর পর স�াস িবেরাধী
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(সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৬ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল সি�েবিশত।
  

১৪ ধারা ৫ স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৬ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল �িত�ািপত ।
  

১৫  উপ-ধারা (৩) স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল সংেযািজত।
  

১৬ ধারা ৬ স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৭ ধারা ৭ স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ৬ ধারাবেল �িত�ািপত। 
  

১৮ "স�ার" শ�� "সংগঠেনর" শ��র পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ৭(ক)
ধারাবেল �িত�ািপত। 

  
১৯ "স�ার" শ�� "সংগঠেনর" শ��র পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ৭(খ)
ধারাবেল �িত�ািপত।

  
২০ "স�া" শ�� "সংগঠন" শ��র পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ৮(ক)
ধারাবেল �িত�ািপত। 

  
২১ "স�ােক" শ�� "সংগঠনেক" শ��র পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ৮(খ)
ধারাবেল �িত�ািপত।

  
২২ "স�ােক" শ�� "সংগঠনেক" শ��র পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ৮(খ)
ধারাবেল �িত�ািপত।

  
২৩ "স�ার" শ�� "সংগঠেনর" শ��র পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ৮(গ)
ধারাবেল �িত�ািপত।

  
২৪ "িতিন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন এবং" শ��িল"এই আইেনর অধীন অপরাধ সংঘটেনর ষড়য� কেরন, তাহা
হইেল" শ��িল ও কমার পর স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ৯ ধারাবেল সি�েবিশত । 
 
২৫ "৪ (চার)"শ�, সংখ�া ও ব�নী "প�াচ" শ��র পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন)
এর ৯ ধারাবেল �িত�ািপত। 

  
২৬ ধারা ১১ স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ১০ ধারাবেল �িত�ািপত। 

  
২৭ ধারা ১২ স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ১১ ধারাবেল �িত�ািপত। 

  
২৮ ‘���াধীন’ শ�� স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৬ নং আইন) এর ৭ ধারাবেল িবলু� । 

  
২৯ ‘বা অন� �য �কান’ শ��িল ‘�কান মু�ণ বা ইেলক�িনক’ শ��িলর পর স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর
৬ নং আইন) এর ৭ ধারাবেল সি�েবিশত।

  
৩০ "স�ােক"শ�� "সংগঠনেক" শ��র পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ১২
ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৩১ স�া"শ�� "সংগঠন" শ��র পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ১২ ধারাবেল
�িত�ািপত।

  
৩২ "৪ (চার)" শ�, সংখ�া ও ব�নী "প�াচ" শ��র পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন)
এর ১২ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৩৩ "অপরাধীেক আ�য় �দােনর শাি� " শ��িল "অপরাধীেক আ�য় �দান" শ��িলর পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন)
আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ১৩(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৩৪ উপ-ধারা (৩) স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ১৩(খ) ধারাবেল সংেযািজত।
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৩৫ ধারা ১৫ স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ১৪ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৩৬ ধারা ১৬ স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৬ নং আইন) এর ৯ ধারাবেল �িত�ািপত ।
  

৩৭ উপ-ধারা (৩), (৪) ও (৫) স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ১৫ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৩৮ ধারা ১৭ স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ১৭ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৩৯ ধারা ১৮ স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ১৮ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৪০ "ব�ি� বা স�া" শ��িল "সংগঠন" শে�র পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর
১৯ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৪১ ‘এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ �মাতােবক’ শ��িল ‘আেবদনকারীর �নানী �হণপূব�ক’ শ��িলর পর স�াস িবেরাধী
(সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৬ নং আইন) এর ১১ ধারাবেল সি�েবিশত।

  
৪২ "ব�ি� বা স�া" শ��িল "সংগঠন" শে�র পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর
১৯ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৪৩ ধারা ২০ স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ২০ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৪৪ ধারা ২০ক স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল সি�েবিশত।

  
৪৫ উপ-ধারা (৩) স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ২২ ধারাবেল সংেযািজত।

  
৪৬ ‘জুিডিসয়াল ম�ািজে�ট’ শ��িল ‘�থম ��ণীর ম�ািজে�ট’ শ��িলর পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২
সেনর ৬ নং আইন) এর ১৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৪৭ ধারা ২৩ ও ২৩ক স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ২৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৪৮ ‘ষাট িদেনর’ শ��িল ‘ি�শ িদেনর’ শ��িলর পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৬ নং আইন)
এর ১৫(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৪৯ ‘ি�শ িদন’ শ��িল ‘পেনর িদন’ শ��িলর পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৬ নং আইন) এর
১৫(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৫০ �কালন “◌ঃ” দঁািড়র “।“ পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৬ নং আইন) এর ১৫(গ) ধারাবেল
�িত�ািপত এবং শত� াংশ সংেযািজত । 

  
৫১ ‘তদ�কারী কম�কত� া তাহার উপর অ�প�ত দািয়� পালেন অবেহলার অিভেযােগ অিভয�� হইেবন’ শ��িল ‘তাহার িবর�ে�
িবভাগীয় শাি�মূলক ব�ব�া �হণ করা হইেব’ শ��িলর পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৬ নং
আইন) এর ১৫(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৫২ ‘ধারা ২৪’ শ� ও সংখ�া ‘ধারা ২৫’ শ� ও সংখ�ার পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৬ নং আইন)
এর ১৬ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৫৩ ‘ধারা ২৪’ শ� ও সংখ�া ‘ধারা ২৫’ শ� ও সংখ�ার পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৬ নং আইন)
এর ১৬ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৫৪ ‘ধারা ২৪’ শ� ও সংখ�া ‘ধারা ২৫’ শ� ও সংখ�ার পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৬ নং আইন)
এর ১৬ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৫৫ ‘অিধকতর তদ�’ শ��িল ‘পুনঃতদে�র’ শ��র পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৬ নং আইন)
এর ১৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৫৬ ‘ম�ািজে�ট বা িবচারক’ শ��িল ‘িবচারক’ শ��র পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৬ নং
আইন) এর ১৮ ধারাবেল সি�েবিশত ।
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৫৭ ‘অিভেযাগ গঠন (Charge frame) এর’ শ��িল ‘অিভেযাগপ� গঠেনর’ শ��িলর পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন,
২০১২ (২০১২ সেনর ৬ নং আইন) এর ১৯ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৫৮ "স�াসী কম�কা�-ল� স�েদর দখল (Possession of property obtained from terrorist activities)" উপা� �কা স�াস
িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ২৪(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৫৯ ধারা ৩৪ স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৬ নং আইন) এর ২০ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৬০ উপ-ধারা (১) ও (২) স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ২৪ (খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৬১ "স�াসী কম�কা�-ল� স�দ এবং স�াসী কম�কা� হইেত উ�� ত স�দ বােজয়া� (Confiscation of assets obtained from
terrorist activities and proceeds of terrorism))" স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর
২৫(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৬২ ধারা ৩৫ স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৬ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৬৩ "স�াসী কায� হইেত সৃ� (deriving from terrorist activities) বা স�াসী কম�কা�-ল� স�দ হইেত উ�� ত (or it constitutes
from proceeds of terrorism)" শ��িল, ব�নী�িল ও হাইেফন "স�াসী কায� হইেত উ�� ত" শ��িলর পিরবেত�  স�াস িবেরাধী
(সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ২৫(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৬৪ " স�াসী কম�কা�-ল� স�দ (proceeds of terrorism) বা �কান স�াসী কায� হইেত সৃ� �কান স�ি�" শ��িল, ব�নী ও
হাইেফন "�কান স�াসী কায� হইেত উ�� ত �কান স�ি�"শ��িলর পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর
২২ নং আইন) এর ২৫(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৬৫ ‘�ফৗজদাির কায�িবিধর িবধান অনুসরণপূব�ক কারণ দশ�ােনার �না�শ জারী কিরেত হইেব’ শ��িল ‘িলিখত �না�শ �দানপূব�ক
বােজয়া� কিরবার কারণ অবিহত না কিরয়া’ শ��িলর পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৬ নং
আইন) এর ২২ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৬৬ ‘চ� ি� �মাতােবক’ শ��িল ‘বিহঃসমপ�ন স��ক�ত’ শ��িলর পর স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৬ নং
আইন) এর ২৩ (ক) ধারাবেল সি�েবিশত।

  
৬৭ ‘আ�ঃরা�ক পার�িরক স�িত ব�িতেরেক’ শ��িল ‘এই আইেনর অধীন’ শ��িলর পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন)
আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৬ নং আইন) এর ২৩ (খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৬৮ �কালন “◌ঃ” দঁািড়র “।“ পিরবেত�  স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৬ নং আইন) এর ২৩ (খ) ধারাবেল
�িত�ািপত এবং শত� াংশ সংেযািজত ।

  
৬৯ উপ-ধারা (১) স�াস িবেরাধী (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২২ নং আইন) এর ২৬ ধারাবেল �িত�ািপত।
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