মভোফোআর ম োর্ট অআন, ২০০৯
( ২০০৯ সননয ৫৯ নং অআন )
[নটোফয ৬, ২০০৯]
অআন শৃঙ্খরো যক্ষো এফং যোধ প্রতিনযোধ োম টক্রভন োম ট য ও তধ িয দক্ষিোয সতিি সম্পোদন তযফোয জনয মভোফোআর ম োর্ট
তযচোরনোয উনেনশয প্রনয়োজনীয় তফধোন তযফোয রনক্ষয প্রণীি অআন
মমনিিু জনস্বোনথট, অআন শৃঙ্খরো যক্ষো এফং যোধ প্রতিনযোধ োম টক্রভন োম ট য ও তধ িয দক্ষিোয সতিি সম্পোদন তযফোয জনয
এতিত উতর্ব ভযোতজনের্ন তিয় যোধ িোৎক্ষতণ বোনফ ঘর্নোস্থনর অভনর গ্রিণ তযয়ো দণ্ড অনযোনয সীতভি ক্ষভিো টণ
তযয়ো মভোফোআর ম োর্ট তযচোরনোয রনক্ষয তফধোন যো সভীচীন ও প্রনয়োজনীয়;
মসনিিু এিদ্বোযো তনম্নরূ অআন যো িআর :সংতক্ষপ্ত তশনযোনোভ,
প্রফিটন ও প্রনয়োগ

১। (১) এআ অআন মভোফোআর ম োর্ট অআননোনভ তবতিি িআনফ। ২০০৯ ,
(২) আিো তফরনে োম ট য িআনফ।
(৩) সভগ্র ফোংরোনদনশ আিোয প্রনয়োগ িআনফ।

সংজ্ঞো

২। ়ফষয় ফ প্রসঙ্গেয ়যন্থঽ কিন ়িছা ন থ়িঙ্গর, এআ অআনন(১) "তিতযক্ত দোয়যো জজ" থট মপৌজদোযী োম টতফতধনি উতিতিি তিতযক্ত দোয়যো জজ; এফং
ট িআনফ;
মভনরোতরর্ন এরো োয তিতযক্ত দোয়যো জজও উিোয ন্তবূ ক্ত
(২) "এতিত উতর্ব ভযোতজনের্" থট মপৌজদোযী োম টতফতধনি উতিতিি এতিত উতর্ব ভযোতজনের্;
(৩) "জতু িতসয়োর ভযোতজনের্" থট মপৌজদোযী োম টতফতধনি উতিতিি জতু িতসয়োর ভযোতজনের্;
(৪) "তিতেট ভযোতজনের্" থট মপৌজদোযী োম টতফতধনি উতিতিি তিতেট ভযোতজনের্; এফং তিতযক্ত
ট িআনফন;
তিতেট ভযোতজনের্ও উিোয ন্তবূ ক্ত
(৫) "িপতসর" থট এআ অআননয িপতসর;
(৬) "দোয়যো জজ" থট মপৌজদোযী োম টতফতধনি উতিতিি দোয়যো জজ; এফং মভনরোতরর্ন এরো োয দোয়যো
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ট িআনফ;
জজও উিোয ন্তবু ক্ত
(৭) "মপৌজদোযী োম টতফতধ" থট Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);
(৮) "মভনরোতরর্ন ভযোতজনের্" থট মপৌজদোযী োম টতফতধনি উতিতিি মভনরোতরর্ন ভযোতজনের্;
(৯) "মভনরোতরর্ন এরো ো" থট ম োন অআননয ধীন মঘোতিি মভনরোতরর্ন এরো ো;
(১০) "মভোফোআর ম োর্ট" থট ধোযো ৪ এ উতিতিি মভোফোআর ম োর্ট।

অআননয প্রোধোনয

৩। আততঃ ফরফ অনয কিন আইঙ্গন ়বন্নতয মহ ়িছাই থিা ি ন কিন, এআ অআননয তফধোনোফরী
োম ট য িআনফ।

মভোফোআর ম োর্ট

৪। আইন শৃঙ্খরো যক্ষো এফং যোধ প্রতিনযোধ োম টক্রভন দক্ষিোয সতিি সম্পোদন তযফোয স্বোনথট
অফশয মক্ষনে তিয় যোধ িোৎক্ষতণ বোনফ ঘর্নোস্থনর অভনর গ্রিণ তযয়ো দণ্ড অনযোনয সীতভি
ক্ষভিো প্রনয়োনগয উনেনশয সভগ্র মদনশ ত ংফো মম ম োন মজরো ফো মভনরোতরর্ন এরো োয় ভ্রোভযভোন
োম টক্রভ তযচোতরি িআনফ মোিো "মভোফোআর ম োর্ট" নোনভ তবতিি িআনফ।

মভোফোআর ম োর্ট
তযচোরনোয ক্ষভিো
টণ

৫। সযিয সভগ্র কদঙ্গে ়িিংফ কম কিন কজর ফ কভঙ্গর়রটন এরিয় কম কিন এ়ি়িউ়টব
ভয়জঙ্গেটঙ্গি, এফং তিতেট ভযোতজনের্ িোিোয অঞ্চতর তধনক্ষনে মম ম োন এতিত উতর্ব
ভযোতজনের্ন , অআন শৃঙ্খরো যক্ষো এফং যোধ প্রতিনযোধ োম টক্রভ সম্পোদননয উনেনশয তরতিি অনদশ
দ্বোযো মভোফোআর ম োর্ট তযচোরনো তযফোয ক্ষভিো টণ তযনি োতযনফ।

মভোফোআর ম োনর্টয
ক্ষভিো

৬। (১) ধোযো ৫ এয ধীন ক্ষভিোপ্রোপ্ত এতিত উতর্ব ভযোতজনের্ ফো ধোযো ১১ এয ধীন ক্ষভিোপ্রোপ্ত
তিতেট ভযোতজনের্ অআন শৃংিরো যক্ষো ও যোধ প্রতিনযোধ োম টক্রভ তযচোরনো তযফোয সভয় িপতসনর
ফতণটি অআননয ধীন ম োন যোধ, মোিো ম ফর জতু িতসয়োর ভযোতজনের্ ফো মভনরোতরর্ন ভযোতজনের্
িৃ ট তফচোম ট, িোিোয সম্মুনি সংঘতর্ি ফো উদ্ঘোতর্ি িআয়ো থোত নর তিতন উক্ত যোধ িোৎক্ষতণ বোনফ
ঘর্নোস্থনরআ অভনর গ্রিণ তযয়ো তবমুক্ত ফযতক্তন , স্বী োনযোতক্তয তবতিনি, মদোিী সোফযস্ত তযয়ো, এআ
অআননয তনধটোতযি দণ্ড অনযো তযনি োতযনফন।<ব্র ্/>
(২) িপতসনর ফতণটি ম োন অআননয ধীন প্রণীি তফতধ, প্রতফতধ ফো অনদনশয ধীন ম োন যোধ উক্ত
অআননয ধীন যোধ ফতরয়ো গণয িআনফ।
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(৩) িপতসনর ফতণটি ম োন অআননয ধীন ম োন যোধ ম োন ্ অদোরি ফো রোআফুযনোর িৃ ট তফচোম ট
িআনফ িোিো উক্ত অআনন তনধটোযণ যো নো থোত নর, মপৌজদোযী োম টতফতধয ধোযো ২৯ এয সংতিষ্ট তদ্বিীয়
িপতসনরয ষ্টভ রোভ নুমোয়ী তনধটোতযি অদোরি িৃ ট উক্ত যোধ তফচোম ট ফতরয়ো গণয িআনফ এফং
মতদ নুরূ ম োন যোধ তফচোয তযফোয এিতিয়োয মভনরোতরর্ন ভযোতজনের্ এফং প্রথভ, তদ্বিীয় ফো
িৃ িীয় মেণীয জতু িতসয়োর ভযোতজনেনর্য নো থোন , িোিো িআনর উক্ত যোধ, িপতসনর ফতণটি অআননয
ধীন যোধ িওয়ো সনেও, এআ অআননয ধীন অভনর গ্রিণ তযয়ো দণ্ড অনযো তযফোয এিতিয়োয
এআ অআননয ধীন মভোফোআর ম োর্ট তযচোরনো োযী এতিত উতর্ব ভযোতজনের্ ফো তিতেট ভযোতজনেনর্য
থোত নফ নো।
(৪) মভোফোআর ম োর্ট তযচোরনো তযফোয সভয় মতদ নুরূ ম োর্ট তযচোরনো োযী এতিত উতর্ব ভযোতজনের্
ফো তিতেট ভযোতজনেনর্য তন র্ এআরূ ভনন িয় মম, যোধ স্বী োয োযী ফযতক্তয সংতিষ্ট যোধ এভন
গুরুিয মম, এআ অআননয ধীন তনধটোতযি দণ্ড অনযো যো িআনর উিো মনথোমুক্ত দণ্ডোনযো িআনফ নো,
িোিো িআনর তিতন উক্ত ফযতক্তন দণ্ড অনযো নো তযয়ো িোিোয তফরুনে তনয়তভি ভোভরো দোনয়নযয ফযফস্থো
তযনফন।
(৫) মভোফোআর ম োর্ট তযচোরনো তযফোয সভয় মতদ এআরূ ম োন যোধ এতিত উতর্ব ভযোতজনের্ ফো
তিতেট ভযোতজনের্ এয সন্মুনি সংঘতর্ি ফো উদ্ঘোতর্ি িয়, মোিো মসশন অদোরি ত ংফো নয ম োন
উচ্চিয ফো তফনশি অদোরি ফো রোআফুযনোর িৃ ট তফচোম ট, িোিো িআনর মভোফোআর ম োর্ট তযচোরনো োযী
এতিত উতর্ব ভযোতজনের্ ফো তিতেট ভযোতজনের্ উক্ত যোনধয সতিি সংতিষ্ট ফযতক্তয তফরুনে তবনমোগ
এজোিোয তিসোনফ গণয তযফোয জনয সংতিষ্ট থোনোয বোযপ্রোপ্ত ভট িটোন তননদটশ প্রদোন তযনফন।

মভোফোআর ম োনর্টয
তযচোরনো েতি

৭। (১) এআ অআননয ধীন মভোফোআর ম োর্ট তযচোরনো তযফোয সভয় ম োন ফযতক্তয তফরুনে যোধ
অভনর গৃিীি িআফোয যযআ মভোফোআর ম োর্ট তযচোরনো োযী এতিত উতর্ব ভযোতজনের্ ফো তিতেট
ভযোতজনের্ সংতক্ষপ্ত তবনমোগ তরতিিবোনফ গঠন তযয়ো উিো তবমুক্ত ফযতক্তন োঠ ও ফযোিযো তযয়ো
শুনোআনফন এফং তবমুক্ত ফযতক্ত গতঠি তবনমোগ স্বী োয নযন ত নো িোিো জোতননি চোতিনফন এফং স্বী োয
নো তযনর তিতন ম ন স্বী োয নযন নো উিোয তফস্তোতযি ফযোিযো জোতননি চোতিনফন।
(২) তবমুক্ত ফযতক্ত তবনমোগ স্বী োয তযনর িোিোয স্বী োনযোতক্ত তরতফে তযয়ো উিোনি তবমুনক্তয
স্বোক্ষয ফো মক্ষেভি, তর্সআ এফং দুআজন উতস্থি স্বোক্ষীয স্বোক্ষয ফো, মক্ষেভি, তর্সআ গ্রিণ তযনি
িআনফ; এফং িঃয মভোফোআর ম োর্ট তযচোরনো োযী এতিত উতর্ব ভযোতজনের্ ফো তিতেট ভযোতজনের্
িোিোয তফনফচনোয় মনথোমুক্ত দণ্ড অনযো তযয়ো তরতিি অনদশ প্রদোন তযনফন এফং উক্ত অনদনশ
স্বোক্ষয তযনফন।
(৩) তবনমোগ স্বী োয তযয়ো অত্মক্ষ সভথটনন তবমুক্ত ফযতক্ত িৃ ট প্রদি ফযোিযো সনন্তোিজন
িআনর, মভোফোআর ম োর্ট তযচোরনো োযী এতিত উতর্ব ভযোতজনের্ ফো তিতেট ভযোতজনের্ িোিোন
তবনমোগ িআনি ফযোিতি প্রদোন তযনফন।
(৪) তবমুক্ত ফযতক্ত িৃ ট উ-ধোযো (৩) এয ধীন প্রদি ফযোিযো সনন্তোিজন নো িআনর মভোফোআর ম োর্ট
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তযচোরনো োযী এতিত উতর্ব ভযোতজনের্ ফো তিতেট ভযোতজনের্ তবনমোগতর্ তফচোযোনথট উমুক্ত এিতিয়োয
সম্পন্ন অদোরনি মপ্রযণ তযনফন।

দণ্ড অনযোনয
সীভোফেিো

৮। (১) এআ অআননয ধীন মভোফোআর ম োর্ট তযচোরনো তযয়ো দণ্ড অনযো তযফোয মক্ষনে, সংতিষ্ট
যোনধয জনয সংতিষ্ট অআনন মম দণ্ডআ তনধটোতযি থো ু নো ম ন, দুআ ফছয এয তধ োযোদণ্ড এআ
অআননয ধীন অনযো যো মোআনফ নো।
(২) সংতিষ্ট যোনধয জনয সংতিষ্ট অআনন মম থটদণ্ড তনধটোতযি যতিয়োনছ উক্ত থটদণ্ড ফো থটদনণ্ড
তনধটোতযি সীভোয ভনধয মম ম োন তযভোণ থটদণ্ড অনযো যো মোআনফ।
(৩) মপৌজদোযী োম টতফতধয ধীন মম েতিনি থটদণ্ড ও োযোদণ্ড অদোয়নমোগয ফো অনযোনীয় িআয়ো
থোন , এআ অআননয ধীন থটদণ্ড ও োযোদণ্ড নুরূ েতিনি অদোয়নমোগয ও অনযোনীয় িআনফ।

থটদণ্ড অদোয় সম্পত ট ি
তফধোন

৯।(১) এআ অআননয ধীন ম োন তবমুক্তন ঘর্নোস্থনর মদোিী সোফযস্ত তযয়ো ম ফর থটদণ্ড অনযো
যো িআনর উক্ত থটদনণ্ডয তনধটোতযি র্ো ো িোৎক্ষতণ বোনফ অদোয়নমোগয িআনফ।
(২) অনযোতি থটদণ্ড িোৎক্ষতণ বোনফ অদোয় যো নো িআনর নোদোনয় অনযোতি োযোদণ্ড
িোৎক্ষতণ বোনফ োম ট য িআনফ।
(৩) থটদণ্ড িোৎক্ষতণ বোনফ অদোয় তযনি ফযথটিোয োযনণ অনযোনীয় তফনোেভ োযোদণ্ড তিন ভোনসয
তধ িআনফ নো।
(৪) োযোদণ্ড মবোগ তযফোয সভয় তবমুনক্তয নক্ষ থটদনণ্ডয সভুদয় থট অদোয় যো িআনর তবমুক্ত
োযোফোস িআনি িোৎক্ষতণ বোনফ ভুতক্তরোব তযনফন।
(৫) এআ ধোযোয ধীন থটদণ্ড অদোয় তযনি ফযথটিোয োযনণ অনযোতি োযোদণ্ড অংতশ ফো সম্পূণ ট
মবোগ তযফোয োযনণ থটদনণ্ডয সংতিষ্ট থট অদোয় নমোগয িআনফ নো; এফং এআ মক্ষনে Penal Code,
1860 এয ধোযো ৬৪ িআনি ৭০ এয তফধোনোফরী, মথোতনয়ভ, প্রনমোজয িআনফ।

মদোফোযো তফচোয ও শোতস্ত
তননিধ

১০। এই আইঙ্গনয অধঽন দণ্ডপ্রপ্ত কিন ফয়িঙ্গি এিই অযঙ্গধ ানফবয ়ফচয িয ়িিংফ দণ্ড আঙ্গয
িয মইঙ্গফ ন এফিং অনারূ কেঙ্গে কপৌজদযঽ িম ব়ফ়ধয ধয ৪০৩ এয ়ফধন প্রঙ্গমজয হইঙ্গফ :
িনফ শিট থোন মম, ধোযো ৭ এয উ-ধোযো (৩) এয ধীন তবনমোগ িআনি ফযোিতিপ্রোপ্ত ফযতক্ত
মপৌজদোযী োম টতফতধয ধোযো ৪০৩ এয নথট তননদটোি সোফযস্ত (acquitted) ফতরয়ো গণয িআনফন নো।
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তিতেট ভযোতজনের্
িৃ ট ক্ষভিো প্রনয়োগ

১১। ়ি়েক্ট ভযোতজনের্গনণয িোিোনদয স্ব স্ব অঞ্চতর তধনক্ষনে এআ অআননয ধীন মভোফোআর ম োর্ট
তযচোরনো তযয়ো দণ্ড অনযোনয ক্ষভিো থোত নফ।

মভোফোআর ম োর্ট
তযচোরনোয মক্ষনে
ুতরশ, অআন শৃঙ্খরো
যক্ষো োযী ফোতিনী ফো
সংতিষ্ট সয োযী ম োন
সংস্থো ফো প্রতিষ্ঠোননয
সিোয়িো প্রদোননয
ফোধযফোধ িো

১২। ১) এআ অআননয ধীন মভোফোআর ম োর্ট তযচোরনো োযী এতিত উতর্ব ভযোতজনের্ ফো তিতেট
ভযোতজনের্ ুতরশ ফোতিনী অআন শৃঙ্খরো যক্ষো োযী ফোতিনী ফো সংতিষ্ট সয োযী ম োন সংস্থো ফো প্রতিষ্ঠোননয ,
সিোয়িো চোতিনর ুতরশফোতিনী, অআন শৃঙ্খরো যক্ষো োযী ফোতিনী ফো সংতিষ্ট সয োযী ম োন সংস্থো ফো
প্রতিষ্ঠোন নুরূ সিোয়িো প্রদোন তযনফ।
(২) মভোফোআর ম োর্ট তযচোরনোয মক্ষনে, উক্ত মভোফোআর ম োর্ট তযচোরনো োযী এতিত উতর্ব ভযোতজনের্ ফো
তিতেট ভযোতজনের্ এয সংতিষ্ট যোধ সংনিনি িিোতশ (search), জব্দ (seizure) এফং প্রনয়োজনন
জব্দ ৃ ি ফস্তু তফতরফনেজ (disposal) তযফোয ক্ষভিো থোত নফ।
(৩) উ-ধোযো (২) এয ধীন ক্ষভিো প্রনয়োনগয মক্ষনে মপৌজদোযী োম টতফতধয সংতিষ্ট তফধোন, মিদূয সম্ভফ,
নুসযণ তযনি িআনফ৷

অীর

১৩। (১) এআ অআননয ধীন অনযোতি দণ্ড দ্বোযো সংক্ষুব্ধ ফযতক্ত সংতিষ্ট অঞ্চতর তধনক্ষনেয তিতেট ,
ভযোতজনের্ এয তন র্ অীর দোনয়য তযনি োতযনফন।
(২) তিতেট ভযোতজনের্ তননজ উক্ত অীর শুনোনী ও তনষ্পতি তযনফন থফো িোাঁিোয ধীনস্থ মম ম োন
তিতযক্ত তিতেট ভযোতজনের্ এয তন র্ উিো শুনোনী ও তনষ্পতিয জনয মপ্রযণ তযনি োতযনফন।
(৩) তিতেট ভযোতজনের্ ত ংফো তিতযক্ত তিতেট ভযোতজনের্ িৃ ট প্রদি দণ্ডোনদনশয তফরুনে অীর
সংতিষ্ট তধনক্ষনেয দোয়যো জনজয তন র্ দোনয়য তযনি িআনফ, এফং দোয়যো জজ তননজ উক্ত অীর
শুনোনী ও তনষ্পতি তযনফন ত ংফো ম োন তিতযক্ত দোয়যো জনজয তন র্ উক্ত অীর শুনোনী ও তনষ্পতিয
জনয মপ্রযণ তযনফন।
(৪) এআ ধোযোয ধীন অীর তনষ্পতিয মক্ষনে মপৌজদোযী োম টতফতধয ধযোয় ৩১ এয তফধোনোফরী, মিদূয
সম্ভফ, প্রনয়োজনীয় তবনমোজনসি োনয প্রনমোজয িআনফ।
(৫) এআ ধোযোয ধীন দোনয়য ৃ ি অীর মপৌজদোযী োম টতফতধয ম ফর ধোযো ৪১২ এয তনধটোতযি তযসনয
সীতভি থোত নফ।

সযর তফশ্বোনস ৃ ি োম ট

১৪। এই আইন ফ তদধঽন প্রণঽত ়ফ়ধয অধঽন সযর ়ফশ্বঙ্গস িী ত, ফো ৃ ি ফতরয়ো তফনফতচি ম োন ,
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যক্ষণ

োনম টয জনয ম োন ফযতক্ত ক্ষতিগ্রস্ত িআনর তিতন মভোফোআর ম োর্ট তযচোরনো োযী এতিত উতর্ব ভযোতজনের্
ফো তিতেট ভযোতজনের্ ফো মভোফোআর ম োর্ট তযচোরনোয সতিি সংতিষ্ট নযম োন ভট িটো ফো ভটচোযীয
তফরুনে ম োন মদওয়োনী ফো মপৌজদোযী ভোভরো ফো নয ম োন প্র োয অআনগি োম টধোযো রুজু তযনি
োতযনফন নো।

িপতসর সংনশোধননয
ক্ষভিো

১৫। সযিয, সয োযী মগনজনর্ প্রজ্ঞোন দ্বোযোিপতসর সংনশোধন তযনি োতযনফ৷ ,

তফতধ প্রণয়ননয ক্ষভিো

১৬। সযিয এই আইঙ্গনয উঙ্গেেয িযণিঙ্গে, সয োযী মগনজনর্ প্রজ্ঞোন দ্বোযো তফতধ প্রণয়ন তযনি ,
োতযনফ৷

যতিি যণ ও মিপোজি

১৭। (১) মভোফোআর ম োর্ট ধযোনদশনং ধযোনদশ ৬ সননয ২০০৯( ২০০৯ ,) এতদদ্বয যতিি যো
িআর।
(২) নুরূ যতিি যণ সনেও, যতিি ধযোনদশ এয ধীন ৃ ি ম োন োজ ভট, গৃিীি ম োন ফযফস্থো ফো
োম টধোযো এআ অআননয ধীন ৃ ি ফো গৃিীি িআয়োনছ ফতরয়ো গণয িআনফ।
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