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কমনৱেলথ হিউৱমন ৰাইটছ ইহনহিৱেটিভ

কমনৱেলথ হিউৱমন ৰাইটছ ইহনহিৱেটিভ (CHRI) ি’ল নতুন হিল্লীত মুখ্য কাৰ্য্যালে থকা এটা স্াধলীন, অনা-িৰকাৰলী, লাভৰ-
বাৱব-কাম-নকৰা সংস্া, ৰাৰ আৰু িটুা কাৰ্য্যালে আৱছৱৰেটহৰিৱটনৰ লণ্ডনত আৰু ঘানাৰআক্াত। 1987 িনৱৰপৰা, ই 
কমনৱেলথ দিশসমূিত মানে অহধকাৰৰ ব্যােিাহৰক লক্্যপ্াহতিৰ বাৱব কাম কহৰ আহিৱছৱকৌশলগত পক্ৱপাষণ আৰু 
কম্যব্যস্ততা আৰু লগৱত এইৱবাৰ হবষেৰ দকউফাৱল সংহলিষ্ট পক্সমূিক একহৰিত কহৰ। ন্যােত প্ৱেশাহধকাৰ (ATJ) আৰু 
তথ্যত প্ৱেশাহধকাৰ (ATI) এই িইু দক্ৰিত CHRI ৰ হবৱশষজ্ঞতা সব্যজনহবহিত। ATJ কাৰ্য্যসূিলীৱে দকন্দলীে গুৰুত্ব হিৱে পুহলি 
আৰু কাৰাগাৰ সংস্াৰসমূিত, ৰাৱত কত্য ব্য সম্ািনকাৰলীসকলক জবাবহিহি কহৰ দস্চ্ািাহৰতা কম কহৰব পৰা ৰাে আৰু 
পাৰগম্যতা সুহনহচিত কহৰব পৰা ৰাে। ন্যাহেক প্হতকাৰ, নাগহৰক সমাজৰ হমৰিৱজো াট গঠন আৰু হিতধাৰকসকলৰ সসৱত 
এৱকলৱগ কৰা কাম সহনিহেষ্ট কহৰ, CHRI এ নলীহত হবষেক িস্তৱক্পত ইোৰ িষৃ্টি হনবদ্ধ কৱৰ। ATI কাৰ্য্যসিূলীৱে হবহভনি 
দভৌৱগাহলক অঞ্চলত তথ্য জনাৰ অহধকাৰ (RTI) আৰু তথ্যৰ স্াধলীনতা সম্কলীকী ে আইনসমূিত িষৃ্টি হনৱক্প কৱৰ, 
হবৱশষজ্ঞতা প্াতি পৰামশ্য প্িান কৱৰ, প্ত্যাহ্ানমূলক হবষেসমূিত তথা পাৰগম্যতা আইনসমিূৰ ব্যাপক ব্যেিাৰত 
আৱলাকপাত কৱৰ আৰু সামথ্য্যৰ হবকাশ ঘটাে।CHRI এঅহভব্যহতিৰ অহধকাৰ আৰু সংবাি মাধ্যমৰ ওপৰত পৰা দিো িাৰ 
পুনৰলীক্ণ কৱৰ আৰু আনিাৱত সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰসমূিত দকন্দলীে গুৰুত্ব প্িান কহৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানে অহধকাৰ পহৰষি তথা 
কমনৱেলথ সহিবালেত ৰাৱত নাগহৰক সমাজৰ কণ্ঠক ৰথাৰথ গুৰুত্ব হিো িে তাক সহুনহচিত কৰাৰ প্োস কৱৰ। এটা নতুন 
কম্যৱক্ৰি সিৱছ বিনক্ম হবকাশ লক্্য (SDG) 8.7 ৰাৰ বাৱব কমনৱেলথ 8.7 দনটেক্য ৰ জহৰেৱত িাসত্বৰ সাম্প্ৰহতক ৰূপসমূি 
আৰু অববধ মানে সৰবৰাি এই িটুা সমস্যাৰ দমাকাহবলা কহৰববল িৱলাো প্ৱিষ্টাত পক্ৱপাষণ, গৱেষণা আৰু একৰিলীকৰণ 
গহ়ি দতালা সিৱছ।

CHRI এ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অথ্যবনহতক আৰু সামাহজক পহৰষিৰ হবহশষ্ট পৰামশ্যিাতাৰ মৰ্য্যািা লাভ কহৰৱছ আৰু ই কমনৱেলথ 
সহিবালেৰপৰাআহধকাহৰক মান্যতা লাভ কহৰৱছ। ইোৰ হবৱশষজ্ঞতাৰ বাৱব িৰকাৰসমূি, হনৰলীক্ণ হনকােসমূি তথা নাগহৰক 
সমাজৰদ্াৰা স্লীকৃত, CHRI ক ভাৰতত এটা ছিাইটী হিিাৱপ, ঘানাত এটা ন্যাস হিিাৱপ, আৰু দৰেট হৰিৱটনতএটা ৰাজহুো িাতব্য 
সংস্া হিিাৱপ পঞ্লীভুতি কৰা সিৱছ।

ৰহিওবা 53 খন ৰাষ্ট্ৰৰ সংস্া কমনৱেলৱথ, ইোৰ সিস্য ৰাষ্ট্ৰসমূিক হকছুমান সমভাগলী উবমিতলীো আইনৰ হভহতি প্িান কহৰহছল, 
তথাহপও সিস্য ৰাষ্ট্ৰসমূিত মানে অহধকাৰ সম্কলীকী ে হবষেত হনৱিই কম গুৰুত্ব প্িান কৰা সিহছল। দসৱেৱি, 1987 িনত 
ভাৱলৱকইটা কমনৱেলথ দপছািাৰলী সংস্াই CHRI প্হতষ্া কৱৰ।

ইোৰ গৱেষণা, প্হতৱবিন, পক্ৱপাষণ, ব্যস্ততা, একৰিলীকৰণ আৰু সমৱে সমৱে িৱলাো অনুসন্ানসমূিৰদ্াৰা CHRI এ মানে 
অহধকাৰৰ হবষেৱবাৰত দিাো অৰেগহত তথা হবফলতাসমূিৰ প্হত িষৃ্টি আকষ্যণ কৱৰ। কমনৱেলথ সহিবালে, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানে 
অহধকাৰ পহৰষিৰ সিস্যসকল, সংবাি মাধ্যম আৰু নাগহৰক সমাজক উৱদেশ্য কহৰ ইকম্যৱক্ৰিত আগবাৱ়ি। ই ৰাজহুো 
হশক্া কাৰ্য্যসূিলী, নলীহত হবষেক আৱলািনা, তুলনাত্মক গৱেষণা, পক্ৱপাষণ আৰু তথ্যত প্ৱেশাহধকাৰ তথা ন্যােত 
প্ৱেশাহধকাৰ এই িটুা হবষেৰ পাৰস্পহৰক সংৱৰাগ আহি হবষেৱবাৰক দকন্দ কহৰ সিৱৰাহগতাৰ বাৱব কাম কৱৰ।

CHRI এ মানে অহধকাৰ সম্কলীকী ে সাব্যজনলীন দঘাষণা, কমনৱেলথৰ িাৰাৱৰ মূলনলীহতসমিূ আৰু আন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীেভাৱে 
স্লীকৃত মানে অহধকাৰ সম্কলীকী ে আনুষ্াহনক িস্তাৱেজৰ লগৱত মানে অহধকাৰসমূিক সমথ্যন কৰা আভ্যন্ৰলীণ আনুষ্াহনক 
িস্তাৱেজসমূিৰ পৃৱষ্পাষকতা কৰাৰ দিষ্টা কৱৰ।
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আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰামৰ্যিাতা আফয়াগ: এহলছন ডক্সৱবৰলী, দিোৰৱমন। সিস্যসকলতঃ েজািত িহববুল্াি, দজাৱেনা এোট্য -দজমছ, 
এডোড্য  মটি্য মাৰ, দছম অকুডৱজৱটা আৰু সঞ্ে িাজহৰকা।

কাৰ্য্যবাহলী সফ্মফ্ত (ভাৰত): েজািত িহববুল্াি, দিোৰৱমন। সিস্যসকলতঃ হকৱশাৰ ভাগ্যে, বলী. দক. িন্দৱশখৰ, জেন্ দিৌধুৰলী, 
মাজা িাৰুোলা, হনহতন দিশাই, কমল কুমাৰ, মিন বলী. লকুৰ, পুনম মুটৱৰজা, হবনলীতা ৰাে, এ পলী শ্াি, আৰু সঞ্ে িাজহৰকা।
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জহুলৱেট টুোকহল আৰু সঞ্ে িাজহৰকা।

কাৰ্য্যবাহলী সফ্মফ্ত (টৰেেফ্ৰিফেন): দজাৱেনা এোট্য -দজমছ, দিোৰৱমন। সিস্যসকলতঃ অ’দেন টিউড’ৰ, প্লব বৰুো, িানিা 
দৰটহলিফ, এম্া দকৰ আৰু সঞ্ে িাজহৰকা।

সঞ্ে িাজহৰকা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীে সঞ্চালক

©কমনৱেলথ হিউৱমন ৰাইটছ ইহনহিৱেটিভ, 2020। এই প্হতৱবিনৰ পৰা লব্ধ সামৰেলী ব্যেিাৰ কহৰব পৰা ৰাে, উৎসৰ কথা 
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এছ’হিৱেিন ফৰ এডভ’দকহি এণ্ড ললীৱগল ইহনহিৱেটিভছ (AALI) ি’ল মহিলা-দনতৃত্বাধলীন আৰু মহিলা-িাহলত এটা মানে 
অহধকাৰ সংস্া আৰু ই প্ত্যক্ িস্তৱক্প, ক্মতা হনম্যাণ, গৱেষণা আৰু পক্ৱপাষণৰ জহৰেৱত মহিলা, হশশু আৰু আন 
উৱপহক্ত সম্প্ৰিােসমূিৰ মানে অহধকাৰৰ সুৰক্া আৰু হবকাশৰ দক্ৰিত িােবদ্ধ। উতিৰপ্ৱিশ, ঝাৰখণ্ড, আৰু উতিৰাখণ্ডত 
দপানপটীো দক্ৰিহভহতিক উপহস্হতসহিৱত AALI এ সমৰে ভাৰতৱৰ হবহভনি মানে অহধকাৰ সংগঠন তথা দগাটসমূিক কাহৰকৰলী 
সািাৰ্য প্িান কহৰ আহিৱছ। 

সকৱলা প্কাৰৰ নাৰলী হনৰ্য্যাতনৰ হবৰুৱদ্ধ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ িুহতিনামাৰ (CEDAW) হভহতিত 1998 িনত স্াহপত AALI এ “মহিলাসকলৱকা 
সম-অহধকাৰ থকা মানেৰূৱপ স্লীকৃহত হিো, ভাৰতৰ সংহবধান তথা মানে অহধকাৰ সম্কলীকী ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীে িুহতিসমিূত 
হনচিেতা প্িান কৰা আৰু দতওোৱলাকৰ সামাহজক, অথ্যবনহতক, আৰু ৰাজবনহতক অহধকাৰসমূিক উতিৰণ আৰু সুৰক্া 
প্িান কৰা” ৰ এক সমতাবািলী ব্যেস্াৰ দপাষকতা কৱৰ।

নাৰলীবািলী পহৰৱপ্ক্ আৰু মানে অহধকাৰৰ িষৃ্টিভংগলীত গ়ি সল উঠা AALI এ হবশ্াস কৱৰ দৰ আইন ি’ল এক পহৰেত্য ন থললী 
আৰু এৱকসমেৱত ই সামাহজক ন্যাে সুহনহচিত কৰাৰ এটা শহতিশাললী সোজহুলও। দসৱে ই পক্ৱপাষণ, ন্যােত প্ৱেশাহধকাৰ 
আৰু ক্মতা হনম্যাণৰ এক বহুমাহৰিক দকৌশলগত সংৰিনাৰ জহৰেৱত কাম কৱৰ।
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হনউ িােিৰাবাি ক’ল’নলী,
লৱষ্ৌ, উতিৰপ্ৱিশ - 226007
টেফ্িফোন: 0522-2782060
টেক্স: 0522-2782066
aali@aalilegal.org



য�ৌন অপৰাধসমূহৰ 
পুলিচ পঞ্জীয়ন 

কাৰ্য্যপদ্ধহিসমিূৰ আৰু  
পহুলিক জবাবহিহি কৰাৰ এখন পথ-হনৱি্য হিকা

গৱেষণা আৰু যিখলন:
অহিহি িত্ত, অংকুৰ অৱ্া, আৰু কিহেকা প্ৰসাি

সম্াদনা: 
সঞ্জে িাজহৰকা আৰু শুভাংেী হসং

অনুবাদ: 
িীপ িইকীো

পুনৰীক্ষণ:
কৰবী িত্ত

অলিন্াস আৰু অলিকল্পনা:
অনুজা খ’খাহন



IPC

POCSO

SJPU

NGO

FIR

OSC

UTs

SC/ST

CrPC

PFO

SP

DCP

সংহক্ষপ্ত িব্দৰ িাহলকা

ভাৰতলীে িণ্ডহবহধ

আফ্তৰৰ্য অফ্িফ্নয়ম

দৰৌন অপৰাধসমূিৰপৰা হশশুসকলৰ সুৰক্া অহধহনেম, 2012

হকৱশাৰৰ বাৱব থকা হবৱশষ পুহলি ইউহনট

অনা-িৰকাৰলী দসো সংস্া

এজািাৰ

এৱক ঠাইৱত সংকট সমাধান কহৰব পৰা দকন্দ

দকন্দশাহসত ৰাজ্যৱক্ৰিসমূি

অনুসূিলীত জাহত বা অনুসূিলীত জনজাহত

দফৌজিাৰলী কাৰ্য্যপদ্ধহত সংহিতা

পুহলি সৰললীকৰণ হবষো

পুহলি অধলীক্ক

পুহলি উপােুতি

অনুসূিলীত জাহত আৰু অনুসূিলীত জনজাহত (আহতশৰ্য্যপ্হতৱৰাধ)  
অহধহনেম, 1989, ৰাৰ সংৱশাধন কৰা সিহছল 2015 িনত
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ভাে A

সূিলীপত্ৰ

আমাৰ 
আইনসমূহত টৰৌন 
ফ্নৰ্যাতন আৰু 
টৰৌন অপৰািসমূহ

টৰৌন 
অপৰািসমূহৰ 
টগািৰ (REPORT) 
িাফ্খি কৰা

ভাে B

1. দৰৌন হনৰ্যাতন হক? 10
2. বিল অথ্যত দৰৌন হনৰ্যাতনৰ হবহভনি প্কাৰসমূি হক হক? 10
3. দৰৌন হনৰ্যাতন অপৰাধ দনহক? 11
4. দৰৌন অপৰাধসমূিৰপৰা হশশুসকলক সুৰহক্ত কহৰববল  
দবৱলগ আইন আৱছৱনহক? 16
5. IPC ৰ অধলীনত দৰৌন অপৰাধসমূিৰ দকান ভুতিৱভাগলী আৰু  
কুকম্যকাৰলী ি’ব পাৱৰ? 20
6. POCSO ৰ অধলীনত দৰৌন অপৰাধসমূিৰ এগৰাকলী ভুতিৱভাগলী  
দকান আৰু কুকম্যকাৰলী দকান? 20
7. এটা দৰৌন অপৰাধ সংঘটিত সিৱছ বুহল শুনাৰ লৱগ লৱগ  
পুহলৱি কাৰ্য্যব্যেস্া ল’ব পাৱৰৱন? 20

8. পুহলিক দকাৱন দৰৌন অপৰাধৰ দগািৰ হিব পাৱৰ? 22
9. হশশুৰ হবৰুৱদ্ধ সংঘটিত দৰৌন অপৰাধৰ দগািৰ িাহখল কহৰববল  
হকবা দবৱলগ কাৰ্য্যপদ্ধহত আৱছ দনহক? 22
10. দৰৌন অপৰাধৱটা সংঘটিত দিাোৰ ঠিক পাছৱতই উতিৰজলীেলীৱে  
দগািৰ িাহখল কহৰববল সক্ম নিৱল হক ি’ব? 22
11. এটা অপৰাধৰ দগািৰ িাহখল কহৰববল উতিৰজলীেলী দকৱনবক পুহলিৰ কাষ িাহপব পাৱৰ? 23
12. দৰৌন অপৰাধৰ দগািৰ িাহখল কহৰববল উতিৰজলীেলীৱে হৰৱকাৱনা  
পুহলি থানাৰ কাষ িাহপব পাৱৰৱন? 25
13. দগািৰ িাহখল কহৰববল পুহলি থানাবল দৰাোৰ সমেত উতিৰজলীেলীৱে  
হলহখত অহভৱৰাগ লগত সল ৰাব লাহগব দনহক? 26
14. পহুলিক দগািৰ িাহখল কৰাৰ আগৱত এগৰাকলী উতিৰজলীেলী িহস্পটালবল ৰাব পাৱৰৱন? 27
15. এৱক ঠাইৱত সংকট সমাধান কহৰব পৰা দকন্দৱবাৰ (OSCS) হক আৰু  
দসইৱবাৱৰ উতিৰজলীেলীক দকৱনবক সিাে কহৰব পাৱৰ? 27
16. দগািৰ িাহখল কৰাৰ সমেত অনুসূিলীত জাহত বা অনুসিূলীত জনজাহতৰ 
উতিৰজলীেলীসকৱল দকানৱবাৰ কথা মনত ৰখা উহিত? 28
17. দৰৌন অপৰাধৰ দগািৰ িাহখল কহৰববল দিষ্টা কৰা মানহসকভাৱে বা  
শাৰলীহৰকভাৱে (অস্ােলীভাৱে বা স্ােলীভাৱে) হবকলাংগ উতিৰজলীেলীসকলক সিাে  
কহৰববল পুহলৱি হকবা হবৱশষ পিৱক্প ৰেিণ কহৰব লাৱগ দনহক? 28
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এজাহাৰ ফ্হিাফপ 
অফ্ভফৰাগসমূহৰ 
পঞ্লীকৰণ

পঞ্লীয়ন নকৰাৰ 
প্ৰফ্তকাৰসমূহ

পঞ্লীয়ন নকৰাৰ  
বাফব পুফ্িিক 
জবাবফ্িফ্হ কৰা

ভাে C

ভাে D

ভাে E

18. এখন এজািাৰ হক? 30
19. এটা অপৰাধৰ অহভৱৰাগ দপাোৰ পাছত পুহলৱি এজািাৰ পঞ্লীভুতি  
নকৰাবক থাহকব পাৱৰৱন? 30
20. দৰৌন অপৰাধসমূিৰ বাৱব এখন এজািাৰ পঞ্লীভুতি কৰাৰ আগৱত  
পহুলৱি এটা প্াথহমক অনুসন্ান সম্নি কহৰব পাৱৰৱন? 31
21. এখন এজািাৰত হক হক থকা উহিত? 31
22. এখন এজািাৰ পঞ্লীভুতি কহৰববল পুহলৱি হক হক কাৰ্য্যপদ্ধহত অনুসৰণ কহৰব লাৱগ? 32
23. POCSO অহধহনেম আৰু হনেমােললীৰ অধলীনত এখন এজািাৰ  
পঞ্লীভুতি কৰাৰ বাৱব হকবা অহতহৰতি কাৰ্য্যপদ্ধহত অনুসৰণ কহৰব লাৱগ দনহক? 34
24. পঞ্লীেনৰ সমেত সমথ্যনকাৰলী ব্যহতিসকলৰপৰা সিাে দলাোৰ  
এটা অহধকাৰ উতিৰজলীেলীসকলৰ আৱছৱন? 35
25. পঞ্লীেনৰ সমেত এগৰাকলী অহধবতিা দলাোৰ এটা অহধকাৰ  
উতিৰজলীেলীসকলৰ আৱছৱন? 36
26. এটা ভুল অহভৱৰাগ বুহল সক পুহলৱি আৱপানাৰ অহভৱৰাগ অৰোি্য কহৰব পাৱৰৱন? 36
27. এটা অহভৱৰাগ প্ত্যািাৰ কহৰববল পুহলৱি এগৰাকলী উতিৰজলীেলীক ক’ব পাৱৰৱন? 37
28. এটা অহভৱৰাগৰ হকবা সত্য সলহন কহৰববল পহুলৱি এগৰাকলী  
উতিৰজলীেলীক বাধ্য কহৰব পাৱৰৱন? 37
29. পুহলৱি আৱপানাক পুহলি দষ্টছনত অৱপক্া কহৰববল বাধ্য কহৰব পাৱৰৱন? 37
30. আপুহন এখন উকা কাগজত দকহতোবা িিলী কৰা উহিতৱন দৰহতো  
পুহলৱি আৱপানাক এৱন কহৰববল কে? 38

31. পুহলি দষ্টছনত পুহলৱি এজািাৰখন পঞ্লীেন নকহৰৱল আপুহন হক কহৰব পাৱৰ? 40
32. আন দকাৱনা প্াহধকৰণৰ ওিৰত আপুহন অহভৱৰাগ কহৰব পাৱৰৱন? 41
33. হজলা পুহলি অধলীক্ক (SP )আৰু িণ্ডাধলীশৰ ওিৰত িাহখল কৰা  
অহভৱৰাগত হক হক কথা সহনিহেষ্ট কৰাৱটা আেশ্যকলীে? 41
34. হজলা পুহলি অধলীক্ৱক (SP) / পুহলি উপােুতিই (DCP) এখন এজািাৰ  
পঞ্লীভুতি কৰাৰ পহৰেৱত্য  অনুসন্ানৰ আৱিশ হিব পাৱৰৱন? 42
35. হজলা পুহলি অধলীক্ক (SP) / পুহলি উপােুতি (DCP) সল আপুহন দকৱনবক এটা 
অহভৱৰাগ দপ্ৰণ কহৰব?  42
36. আপুহন দকৱনবক দক্ৰি িণ্ডাধলীশৰ কাষ িাহপব? 42
37. পুহলৱি দতওোৰ হনৱি্য শ অনুসাৱৰ কাম নকহৰৱল এগৰাকলী িণ্ডাধলীৱশ হক কহৰব পাৱৰ? 42

38. এখন এজািাৰ হিিাৱপ আৱপানাৰ অহভৱৰাগ পঞ্লীেন কহৰববল  
ব্যথ্য দিাো পুহলিৰ হবৰুৱদ্ধ আপুহন কাৰ্য্যব্যেস্া ল’ব পাৱৰৱন? 44
39. ভাৰতলীে িণ্ডহবহধৰ (IPC) ধাৰা ১৬৬ (গ) এ হক কে? 44
40. POCSO অহধহনেমৰ ধাৰা ২১ (১) এ হক কে? 45
41. আহতশৰ্য্য অহধহনেমৰ ধাৰা 4 এ হক কে? 46
42. এগৰাকলী পুহলি হবষোৰ হবৰুৱদ্ধ এটা দফৌজিাৰলী অহভৱৰাগ  
িাহখল কহৰববল আপুহন হক হক পিৱক্প ল’ব পাৱৰ? 46
43. পুহলি হবষোসকলৰ হবৰুৱদ্ধ এটা দফৌজিাৰলী অহভৱৰাগ িাহখল কৰাত  
হবপিৰ আশংকা আৱছ দনহক? 47
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পহৰহিহি

দৰৌন হনৰ্যাতনৰ উতিৰজলীেলীসকলক আৰু দতওোৱলাকক সিাে কৰা হৰৱকাৱনা দলাকক ন্যাহেক প্হক্োৰ প্থম স্তৰত পুহলিৰ 
ওিৰত দসই অপৰাধসমূিৰ হৰপ’ট্য  কৰা আৰু পহুলিৰ দ্াৰা দসইৱবাৰৰ পঞ্লীেন কৰাববল দিষ্টা কৰাৰ সমেত সিাে কহৰববল এই 
পথ-হনৱি্য হশকাখন প্স্তুত কৰা সিৱছ। হবহভনি অধ্যেন তথা বাস্তে অহভজ্ঞতাৰ পৰা দিখা ৰাে দৰ উতিৰজলীেলীসকৱল অহভঘাত, 
আতংক, বা সনহতক িহৰৰি িনন কহৰববল আৱন কৰা দিষ্টাৰ হিকাৰ দিাোৰ ভেত পহুলিৰ কাষ িাহপববল হদ্ধাৱবাধ কৱৰ আৰু 
পুহলৱি প্াৱেই দৰৌন হনৰ্যাতনৰ অহভৱৰাগ পঞ্লীেন কহৰববল হবলম্ ঘটাই বা অস্লীকাৰ কহৰ এই পহৰহস্হত আৰু দবহছ দবোৰ 
ফালবল হনৱে। দৰৌন হনৰ্যাতনৰ হবষৱে লাভ কৰা আটাইৱবাৰ দগািৰ পঞ্লীেন কৰাৱটা আইৱন পহুলিৰ বাৱব বাধ্যতামূলক 
কহৰৱছ। এৱন কহৰববল অস্লীকাৰ কৰাৰ জহৰেৱত পুহলৱি ন্যাে হবিাহৰববল থকা উতিৰজলীেলীৰ অহধকাৰ, আইন আৰু 
দতওোৱলাকৰ কত্য ব্য উল্ঙঘন কৱৰ।ইোৰ পহৰণহতত দগািৰৱবাৰত আৱপাি কহৰবলগলীো িে, গুৰুতৰ হবলম্ ঘৱট, বা ন্যাহেক 
প্হক্োৰ এৱকবাৱৰ আৰম্ভহণৱত পৰাজে স্লীকাৰ কহৰবলগলীো িে। 

“ঘনাই দসাধা প্শ্ােললীৰ”ৰূপত হনৱবিন কৰা এইখন পথ-হনৱি্য হশকাই প্াতিবেস্ আৰু হশশু উতিৰজলীেলীসকলক অহভৱৰাগ হৰপ’ট্য  
কৰাত সিাে কহৰববল প্ৱোজনলীে তথ্য প্িান কহৰব আৰু পঞ্লীেন প্হক্োৰ সমেত দতওোৱলাকক পথ দিখুোব। পহুলি থানাত 
প্থৱম দতওোৱলাকৰ অহভৱৰাগসমিূ অস্লীকাৰ কহৰৱল দসইৱবাৰ পঞ্লীভুতি কৰাববল থকা প্হতকাৰসমিূৰ হবষৱে ইোত উৱল্খ 
কৰা সিৱছ। হকছুমান দগািৰত অহভৱৰাগ পঞ্লীেন কহৰববল হবলম্ ঘৱটাো বা অস্লীকাৰ কৰাৰ বাৱব পহুলিক জবাবহিহি কহৰববল 
ল’ব পৰা পিৱক্পসমূিৰ হবষৱেও ইোত আ্ুঙহলোই হিো সিৱছ। লগৱত সংহলিষ্ট আইনসমিূৰ অধলীনত দৰৌন হনৰ্যাতন বহুল 
সংজ্ঞাবদ্ধ কহৰ দথাো অপৰাধসমূিৰ ওপৰৱতা ই আৱলাকপাত কহৰৱছ। 

দকাৱনা পুহলি হবষোই ৰাৱত অনুহিত ক্মতা প্ৱোগ কহৰব দনাোৱৰ আৰু দতৱন কহৰৱলও ৰাৱত দতওো সাহৰ ৰাব দনাোৱৰ তাৰ 
বাৱব উতিৰজলীেলীসকল আৰু দতওোৱলাকক সিাে কহৰববল আগবাহ়ি অিা দলাকসকৱল দতওোৱলাকৰ অহধকাৰসমিূৰ লগৱত 
ন্যাহেক প্হক্োৱটাৰ কথা জাহনবই লাহগব। হনৱজ ভালবক জাহনৱলৱি ভুল আৰু অববধ কাৰ্য্যৰ হবৰুৱদ্ধ আহম প্ত্যেৱৰ প্হতবাি 
কহৰব পাৱৰা। উতিৰজলীেলীসকল আৰু দতওোৱলাকক সিাে কহৰববল আগবাহ়ি অিা দলাকসকৱল সঠিক কাৰ্য্যপদ্ধহত তথা হনজৰ 
অহধকাৰ সম্ৱক্য  জ্ঞান লাভ কহৰ হনজৱক সবল কহৰ তুহলব আৰু ন্যাে তথা হনজা অহধকাৰসমূিৰ সুৰক্া লাভৰ বাৱব 
ব্যেিাৰ কহৰব বুহল আশা কহৰৱেই এই পথ-হনৱি্য হশকাখন প্স্তুত কৰা সিৱছ।



ভাগ A

আমাৰ 
আইনসমূহত য�ৌন 
লন�্াতন আৰু য�ৌন 
অপৰাধসমূহ
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লবশ্ব স্াস্্ সংস্াই ইয়াৰ সংজ্া এৱনদৱৰ লদৱে “ বিপ্ৰৱয়াগ কলৰ, 
অপকাৰ কলৰ বা শাৰজীলৰক বিপ্ৰৱয়াগৰ িাবলুক লদ িুক্তৱিাগজীৰ 
সসৱত থকা সম্ক্ লনৰববিৱশৱষ ল�ৱকানা ব্ালক্তৱয় ঘৰ আৰু 
আৰু কম্স্িজীৱক ধলৰ ল�ৱকাৱনা স্ানৱত কৰা ল�ৱকাৱনা য�ৌন 
কা�্্, যকাৱনা য�ৌন কা�্্ কলৰবলি কৰা যচষ্া, অবাঞ্চনজীয় 
য�ৌন মন্তব্ বা আগ্াসন অথবা যকাৱনা ব্ালক্তৰ য�ৌনতাৰ 
অলবধ যবহা কলৰবলি কৰা কাম”2।

য�ৌন লন�্াতন যকলতয়াও িুক্তৱিাগজী/উত্তৰজজীেজীৰ ত্ুটী নহয়

1. টৰৌন ফ্নৰ্যাতন1 ফ্ক?

দৰৌন হনৰ্যাতন সিৱছ মানে অহধকাৰৰ এক গুৰুতৰ উলঙ্ঘন। ই নানা প্কাৰৰ ি’ব পাৱৰ। দৰৌন হনৰ্যাতনৰ অথ্য সিৱছ 
দকাৱনাবাই বলপূব্যকভাৱে, িালাকলী কহৰ বা অপকাৰ কহৰ আন কাৱৰাবাক দতওোৰ  ইচ্াকৃত সিমত আৰু অেগত সন্মহত 
অহবিৱন অবাঞ্চনলীে দৰৌন কাৰ্য্যকলাপত প্বৃতি ি’ববল বাধ্য কৱৰাো। সকৱলা হলংগ আৰু বেসৰ দলাক দৰৌন হনৰ্যাতনৰ 
দ্াৰা প্ভাোহবিত ি’ব পাৱৰ।

দৰৌন উৎপলীড়ন িৱলাো ব্যহতিসকল বনু্, পহৰোলৰ সিস্য, প্ণেৰ সম্ক্য  থকা সিৱৰাগলী, কামৰ সিকমলীকী , আন হবশ্াসলী 
ব্যহতি, ভুতিৱভাগলীৰ ওপৰত কতৃ্য ত্বৰ আসনত থকা দকাৱনা ব্যহতি, বা অহিনাহক ব্যহতি ি’ব পাৱৰ। ভুতিৱভাগলীক দকাৱনা দৰৌন 
কাৰ্য্যকলাপত প্বৃতি দিাোৰ বাৱব বাধ্য কহৰববল উৎপলীড়নকাৰলীসকৱল ভুতিৱভাগলী অথবা দতওোৱলাকৰ পহৰোলৰ 
ক্হতসাধন কৰাৰ, বা দতওোৱলাকৰ সুখ্যাহতত আঘাত িনাৰ, বা ভুতিৱভাগলীক হবৰিত কহৰববল আনক এই হবষৱে দকাোৰ  
বা ভুতিৱভাগলী হবপিত পহৰব পাৱৰ বুহল নানা ধৰণৰ ভাবুহক হিব পাৱৰ। এগৰাকলী ভুতিৱভাগলী/উতিৰজলীেলীক িইু বা তৱতাহধক 
উৎপলীড়নকাৰলীৱে এৱকলৱগ দৰৌনভাৱে আঘাত কহৰবও পাৱৰ।

2. বহি অৰ্যত টৰৌন ফ্নৰ্যাতনৰ ফ্বফ্ভন্ন প্ৰকাৰসমূহ ফ্ক ফ্ক?

দৰৌন হনৰ্যাতন বুহলৱল অন্ৱভ্য িলী আৰু অনা-অন্ৱভ্য িলী িৱুো ধৰণৰ দৰৌন আক্মণ ি’ব পাৱৰ। এজন উৎপলীড়নকাৰলীৱে 
ভুতিৱভাগলীৰ ইচ্াৰ হবৰুৱদ্ধ সগ দতওোৰ দৰাহনপথ বা পােু, মুখ বা দিিৰ হৰৱকাৱনা অংশত হনজৰ দিিৰ হৰৱকাৱনা অংশ, 

হৰৱকাৱনা পহৰৱেশৱত দৰৌন হনৰ্যাতন সংঘটিত ি’ব পাৱৰ। ই পহৰোলৰ হভতৰত ঘৰৱত, সববাহিক জলীেনত বা অন্ৰংগ 
সম্ক্য ত,এগৰাকলী ব্যহতিৱে বাস কৰা সমাজত, দকানা কম্যস্ান বা সু্লত, বাৱট-পৱথ বা ৰাজহুো স্ানত সংঘটিত ি’ব 
পাৱৰ। ৰুদ্ধ বা সংঘষ্যৰ কালৱতা ই প্াৱেই সংঘটিত িে। দৰহতোই বা ৰ’দতই সংঘটিত নিওক হকে, ই ভুতিৱভাগলী/
উতিৰজলীেলীৰ বাৱব মানহসক, শাৰলীহৰক আৰু আৱেহগকভাৱে এক ক্হতকাৰক আৰু দবিনািােক অহভজ্ঞতা।
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ভাৰতলীে িণ্ডহবহধৱে (IPC) দৰৌন হনৰ্যাতনৰ ভাৱলমান কাৰ্যক অপৰাধ বহুল সংজ্ঞাবদ্ধ কহৰৱছ, এৱন প্হতৱটা অপৰাধৰ 
এৱকাটা নাম হিৱছ, অপৰাধ বহুল গণ্য কৰা কামৱবাৰৰ বণ্যনা হিৱছ আৰু দতৱন অপৰাধৰ বাৱব শাহস্তৰ হবধান হিৱছ।

মনত ৰাহখব দৰ ইচ্াকৃতভাৱে সন্মহত হিো িগুৰাকলী প্াতিবেস্ৰ মাজত সংঘটিত দৰৌন কাৰ্য্যকলাপ দকহতোও এটা 
অপৰাধ নিে। 

2013 িনৰ আগৱত ভাৰতলীে িণ্ডহবহধত মাৰি িটুা দৰৌন অপৰাধ আহছল। ধাৰা 376 ত এটা সলীমাবদ্ধ সংজ্ঞাৰ ধষ্যণৰ বাৱব 
শাহস্তৰ ব্যেস্া আহছল আৰু ধাৰা 354 ত “এগৰাকলী মহিলাৰ শাললীনতা অেমাননা কৰাৰ” বাৱব শাহস্তৰ ব্যেস্া আহছল। 
অবাঞ্চনলীে দৰৌন সংস্পশ্য বা দৰৌন আৰোসনৰ ঘটনাৱবাৰ সামহৰ দলাো লিলীলতািাহনৰ হনেমলীো ঘটনাৱবাৰত ইোৰ প্ৱোগ 
সিহছল। 2013 িন পৰ্যন্ নানা প্কাৰৰ দৰৌন হনৰ্যাতন এই আইনৰপৰা সম্ূণ্যৰূৱপ বাহিৰত আহছল, অথ্যাৎ 
উতিৰজলীেলীসকৱল পহুলিক দতওোৱলাকৰ ওপৰত িলা দৰৌন উৎপলীড়নৰ দগািৰ হিব পৰা নাহছল।

3. টৰৌন ফ্নৰ্যাতন অপৰাি টনফ্ক? 

দৰৌনাংগ, বা দকাৱনা সামৰেলীৱৰ আনহক সামান্যভাৱে ি’দলও, অন্ৱভ্য ি কহৰববল বল প্ৱোগ কহৰৱল তাক অন্ৱভ্য িলী  
দৰৌন আক্মণ বহুল দকাো ি’ব।

িৰ্যণ শব্দৱটা প্াৱেই এটা আইনলী শব্দ হিিাৱপ ব্যেিাৰ কৰা িে হৰৱটা শব্দৰদ্াৰা অন্ৱভ্য িলী দৰৌন আক্মণক এটা 
অপৰাধ বুহল দকাো িে। 

অনা-অন্ৱভ্য িলী দৰৌন আক্মণ এৱনৱবাৰ ৰূপৰ ি’ব পাৱৰ:
 • অবাঞ্চনলীে দৰৌন হমলন বা সংস্পশ্য
 • এজৱন হনজৰ দৰৌনাংগসমূি বা উলংগ দিি আন কাৱৰাবাক দতওোৱলাকৰ সন্মহত দনাৱিাোবক দিখুওো
 • ৰাজহুোভাৱে িস্তবমথুন কৰা
 • কাৱৰাবাক বলপূব্যক কাৱপাৰ খুহলববল বাধ্য কৱৰাো
 • িে শাৰলীহৰকভাৱে বা আভাসলীভাৱে, এটা অবাঞ্চনলীে আৰু অনহভৱপ্ত সংস্পশ্য সম্ভে দিাোৰ দিষ্টাৱৰ 

কাৱৰাবাৰ গহতহবহধ হনৰলীক্ণ কহৰ থকা বা দতওোৱলাকক অনুসৰণ কহৰ থকা
 • দকাৱনা দগাপনলীে ব্যহতিগত কামত ব্যস্ত দকাৱনাবা দলাকক দতওো নজনাবক বা দতওোৰ অনুমহত দনাৱিাোবক িাই 

থকা বা ফৱটা/হভহডঅ’ দলাো
 • কাৱৰাবাৰপৰা অবাঞ্চনলীে দৰৌন অনুৰেি হবিৰা বা দতওোৰ হবষৱে অবাঞ্চনলীে দৰৌন মন্ব্য কৰা

হয়, যকইবাটাও ৰূপৰ য�ৌন লহংসা িাৰতত অপৰাধ বুলি গণ্ কৰা 
হয়। ইয়াৰ অথ্ হ’ি এজন কুকম্কাৰজীক ইয়াৱৰ যকাৱনাবাৱটা 
অপৰাধত এখন আদািৱত যদাষজী সাব্স্ত কলৰৱি, যতৱন ব্লক্তক 
শালস্ত লদব আৰু কাৰাগাৰলি যপ্ৰৰণ কলৰব পৰা �ায়।
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িাৰা (IPC) অপৰাি ৰাফ্তি

সব্যাফ্িক নূ্যনতম

354

354A

354B

354C

2013 িনত অহধকতৰ দৰৌন অপৰাধৰ সংজ্ঞা অন্ভু্যতি কহৰ এই আইনৰ সংৱশাধন ঘৱটাো সিহছল। 2013 িনৰ 
সংৱশাহধত আইৱন ধষ্যণৰ সংজ্ঞা সম্প্ৰসাহৰত কহৰ আন আন দৰৌন অপৰাধ ইোৰ গণ্ডলীবল আহনহছল আৰু দতৱন 
আনৱবাৰ দৰৌন অপৰাধৰ হভতৰত দৰৌন আহতশৰ্য, বলপবূ্যকভাৱে হববস্ত্ৰ কৰা, িশ্যনৰহত বা দৰৌন কাৰ্য্যত প্বৃতি আনক 
দিহখ দৰৌন সুখ লাভ কৰাৰ প্েণতা আৰু অসৎ অহভপ্াৱেৱৰ সন্প্যৱণ কাৱৰাবাক অনুসৰণ কৰাৱটা সহনিহেষ্ট সিহছল। 

তলৰ তাহলকাখনত 2013 িনত ভাৰতলীে িণ্ডহবহধত সংজ্ঞাবদ্ধ আৰু সংৱৰাহজত কৰা দৰৌন অপৰাধসমূিৰ সম্ূণ্য 
পহৰসৰ আৰু দসইৱবাৰৰ বাৱব হবধান হিো শাহস্তৰ কথা হনৰ্দেদিষ্ট কহৰ হিো সিৱছ।

িাৰতজীয় দণ্ডলবলধত সলনিলেষ্ অপৰাধসমূহ আৰু তাৰ শালস্ত

এগৰাকলী মহিলাৰ শাললীনতা অেমাননা 
কৰাৰ অহভপ্াৱেৱৰ দতওোৰ ওপৰত কৰা 
আক্মণ বা অপৰাধমূলক বলপ্ৱোগ

হববস্ত্ৰ কৰাৰ অহভপ্াৱেৱৰ এগৰাকলী মহিলাৰ 
ওপৰত কৰা আক্মণ বা অপৰাধমূলক 
বলপ্ৱোগ

িশ্যনৰহত

ব্যহতিগত দগাপনলীে কামত প্বৃতি এগৰাকলী 
মহিলাই নজনাবক দতওোৰ ফৱটা লে,  
বা এৱন ধৰণৰ ফৱটাৰ প্সাৰণ ঘৱটাো 
হৰৱকাৱনা পুৰুষ

অনহভৱপ্ত শাৰলীহৰক সংস্পশ্য আৰু 
আৰোসন বা দৰৌন অনুৰেিৰ বাৱব কৰা িাবলী, 
অলিলীল সাহিত্য দিখুওোৰ ৰূপত কৰা দৰৌন 
আহতশৰ্য্য

দৰৌন ইংহগত থকা মন্ব্যৰ ৰূপত কৰা দৰৌন 
আহতশৰ্য্য

5 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা

7 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা

7 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা

পৰেতলীকী  দিাষলীসাব্যস্তকৰণ

3 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা

3 বছৰৰ কাৰািণ্ড বা 
জহৰমনা বা িৱুোটাই

1 বছৰৰ কাৰািণ্ড বা 
জহৰমনা বা িৱুোটাই

1 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা

3 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা

3 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা

1 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা
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370A

375

376

354D 3 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা

পৰেতলীকী  দিাষলীসাব্যস্তকৰণ

5 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা

7 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা

5 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা

7 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা

3 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা

অসৎ অহভপ্াৱেৱৰ সন্প্যৱণ অনুসৰণ কৰা

হৰৱকাৱনা পুৰুষ হৰ এগৰাকলী মহিলাই 
স্পষ্টভাৱে দতওোৰ আৰেি নথকাৰ ইংহগত 
হিোৰ পাছৱতা বাৱৰ বাৱৰ মহিলাগৰাকলীক 
অনুসৰণ কৱৰ বা দৰাগাৱৰাগ কহৰববল দিষ্টা 
কৱৰ (এই আইনত হকছুমান ব্যহতক্মৰ 
কথাও হনৰ্দেদিষ্ট কহৰ হিো সিৱছ হৰৱবাৰক 
এই ধৰণৰ অসৎ অহভপ্াৱেৱৰ কৰা 
অনুসৰণৰ দৰেণলীত থ’ব দনাোহৰ, হৰৱটা কথা 
প্থমৱত প্মাণ কহৰব লাহগব)

অববধভাৱে সৰবৰাি কৰা এটি হশশুৰ 
দশাষণ

অববধভাৱে সৰবৰাি কৰা এগৰাকলী ব্যহতিৰ 
দশাষণ

ধষ্যণ

হনৰ্দেদিষ্ট হকছুমান পহৰহস্হতত নাৰলীগৰাকলীৰ 
সন্মহত সিকাৱৰ বা সন্মহত অহবিৱন  
দৰহতো এগৰাকলী নাৰলীৰ দৰাহনপথ, মুখ, 
মৰূিপথ বা পােুত এজন পুৰুৱষ দতওোৰ হলংগ, 
শৰলীৰৰ দকাৱনা অংশ বা দকাৱনা সামৰেলী 
হৰৱকাৱনা ব্যাহতিবলৱক অন্ৱভ্য ি কৱৰ বা 
নাৰলীগৰাকলীক আন কাৱৰাবাৰ সসৱত এৱন 
কহৰববল বাধ্য কৰাে;

দকাৱনা পুহলি হবষো; বা জনৱসেক; বা 
কাৰাগাৰ, হকৱশাৰ সংস্াৰ গিৃ বা হজম্াৰ 
আন দকাৱনা স্ান বা মহিলাসকলৰ বা 
হশশুসকলৰ দকাৱনা সংগঠনৰ ব্যেস্াপনাত 
থকা বা কম্যিাৰলী হিিাৱপ থকা দকাৱনা 
ব্যহতিৱে; বা দকাৱনা িহস্পৱটলৰ ব্যেস্াপনাত 
থকা বা কম্যিাৰলী হিিাৱপ থকা দকাৱনা 
ব্যহতিৱে; বা দকাৱনা আত্মলীে, অহভভােক, 
হশক্ক বা মহিলাগৰাকলীৰ হবশ্াসৰ বা 
দতওোৰ ওপৰত কতৃি্য ত্বশলীল এটা অেস্ানত 
থকা দকাৱনা ব্যহতিৱে কৰা ধষ্যণ; বা 
সাম্প্ৰিাহেক সংঘষ্যৰ সমেত কৰা ধষ্যণ; বা 
জাহন-শুহন এগৰাকলী গভ্য েতলী মহিলাক;  
16 বছৰৰ অনুধ্যৰ এগৰাকলী নাৰলীক; সন্মহত 

ৰােজ্লীেন  
কাৰািণ্ড

ৰােজ্লীেন কাৰািণ্ড
(দসইজন ব্যহতিৰ 
প্াকৃহতক জলীেনকালৰ 
অেহশষ্ট কালৱছাো)

7 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা

10 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা



14 

376A

376B

376C

376D

হিববল অক্ম এগৰাকলী নাৰলীক; শাৰলীহৰক 
বা মানহসক হবকলাংগতাত ভুহগ থকা 
এগৰাকলী মহিলাক ধষ্যণ কহৰ ভুতিৱভাগলীক 
গুৰুতৰ আঘাত হিো, পঙু্ কহৰ হিো বা 
মহিলাগৰাকলীৰ জলীেন হবপিাপনি কৰা; বা 
এৱকগৰাকলী মহিলাৱক উপৰু্য্যপহৰ ধষ্যণ কৰা

ধষ্যণ হৰ প্িান কৰা আঘাত মৃতু্যৰ কাৰণ 
িে বা মহিলাগৰাকলীৰ িলীঘ্যস্ােলী হনহ্ৰিে 
অেস্াৰ কাৰণ িে

হবৱচ্িৰ কালৱছাোত স্ামলীৱে, পত্লীৰ 
সন্মহত অহবিৱন, পত্লীৰ সসৱত কৰা দৰৌন 
সংগম

কতৃি্য ত্বশলীল অেস্ানত থকা এজন ব্যহতিৱে 
কৰা দৰৌন সংগম

িলবদ্ধ ধষ্যণ

উবমিতলীো অহভপ্াৱেৱৰ এক বা একাহধক 
ব্যহতিৱে িল বাহন্ এগৰাকলী মহিলাক  
কৰা ধষ্যণ

একাহধকবাৰ অপৰাধ কৰা অপৰাধলী  
(376, 376 A, 376Dধাৰাৰ অধলীনত)

এগৰাকলী মহিলাৰ শাললীনতা িাহন কৰাৰ 
অহভপ্াৱেৱৰ ব্যেিাৰ কৰা শব্দ, ইংহগত  
বা কাৰ্য্য

376E

509

20 বছৰৰ  
কাৰািণ্ড

ৰােজ্লীেন কাৰািণ্ড
( ব্যহতিজনৰ 
প্াকৃহতক 
জলীেনকালৰ অেহশষ্ট 
কালৱছাো) বা 
মৃতু্যিণ্ড

2 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা

5 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা

20 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু উতিৰজলীেলীক 
আিাে হিবলগলীো 
জহৰমনা

7 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা

10 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা

ৰােজ্লীেন কাৰািণ্ড
(ব্যহতিজনৰ প্াকৃহতক 
জলীেনকালৰ অেহশষ্ট 
কালৱছাো) আৰু 
উতিৰজলীেলীক আিাে 
হিবলগলীো জহৰমনা

ৰােজ্লীেন কাৰািণ্ড
(ব্যহতিজনৰ প্াকৃহতক 
জলীেনকালৰ অেহশষ্ট 
কালৱছাো) বা মৃতু্যিণ্ড

3 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা
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3(1)(k) 

3(1)(w [i])

3(1)(w [ii])

ভাৰতৰ আন আইনসমূৱিও হবহভনি ৰূপৰ দৰৌন হনৰ্য্যাতনৰ সন্মুখলীন দিাো ভুতিৱভাগলী/উতিৰজলীেলীসকলক সুৰক্া 
প্িান কৱৰ আৰু দতওোৱলাকক প্হতকাৰ ব্যেস্াৰ হিিা হিৱে। এৱন আইনসমূি সিৱছ পাহৰবাহৰক হনৰ্য্যাতনৰ পৰা 
মহিলাৰ সুৰক্া অহধহনেম, 2005, কম্যস্ানত মহিলাৰ দৰৌন আহতশৰ্য (প্হতৱৰাধ, হনহষদ্ধকৰণ আৰু হনষ্পহতি) 
অহধহনেম, 2013 তথা ভুতিৱভাগলী ক্হতপূৰণ দৰাজনা িৱৰ হবহভনি দৰাজনাসমিূ।

অনুসিূলীত জাহত আৰু অনুসিূলীত জনজাহত (আহতশৰ্য প্হতৱৰাধ) অহধহনেম, 1989 (আহতশৰ্য অহধহনেম)ৰ 
অধলীনত দৰৌন অপৰাধসমিূৱকা অপৰাধ বা “আহতশৰ্য” বুহল ধৰা িে।

6 মািৰ কাৰািণ্ড

6 মািৰ কাৰািণ্ড

6 মািৰ কাৰািণ্ড

5 বছৰৰ কাৰািণ্ডদকাৱনা ধমলীকী ে অনুষ্ানত এগৰাকলী অনুসূিলীত 
জাহতৰ মহিলাক বা এগৰাকলী অনুসূিলীত 
জনজাহতৰ মহিলাক উিগ্যা কহৰ দিেিাসলী 
প্থা সম্নি কৰা আৰু তাত উৎসাি দৰাৱগাো 

জাহন-শুহন এগৰাকলী অনুসূিলীত জাহতৰ 
মহিলাক বা এগৰাকলী অনুসূিলীত জনজাহতৰ 
মহিলাক দতওোৰ সন্মহত অহবিৱন স্পশ্য কৰা

অনুসূিলীত জাহত বা অনুসূিলীত জনজাহতৰ 
দকাৱনা মহিলাক লক্্য কহৰ দৰৌনগন্লী শব্দ 
বা ইংহগত ব্যেিাৰ কৰা

কটাকাঃ আহিিৰ্য অহিহনেম অনুসহৰ, এজন ব্যহতিক ভাৰিীে িণ্ডহবহিৰ অিীনৱিা িাহতি প্ৰিান কহৰব পৰা 
ৰাে। অনুসূিীি জাহি বা অনুসিূীি জনজাহিৰ ককাৱনা ব্যহতিৰ সিস্যৰ হবৰুৱদ্ধ সংঘটিি অপৰািৰ কক্ষত্ৰি 
আহিিৰ্য অহিহনেৱম ভাৰিীে িণ্ডহবহিি িি বছৰ বা িৱিাহিক কাৰািণ্ডৰ ব্যেস্া থকা অপৰািৱবাৰৰ িাহতি 
বৃহদ্ধ কহৰ ৰােজ্ীেন কাৰিণ্ড কহৰৱছ। অেৱি্য আহিিৰ্য অহিহনেমৰ  অনুসূিীি িাহলকাবদ্ধ কৰা কবহছভাে 
কৰৌন অপৰািৰ কক্ষত্ৰৱি িাহতিৰ ম্যাি এৱনকক বৃহদ্ধ কৰা কিাো নাই।

5 বছৰৰ কাৰািণ্ড

5 বছৰৰ কাৰািণ্ড

অনুসূিলীত জাফ্ত আৰু অনুসিূলীত জনজাফ্ত  
(আফ্তৰৰ্য প্ৰফ্তফৰাি) অফ্িফ্নয়মৰ অিলীনত মফ্হিাৰ ফ্বৰুফধে 

ফ্নৰ্দ্দিষ্ট অপৰািসমূহ আৰু তাৰ ৰাফ্তি

িাৰা (IPC) অপৰাি ৰাফ্তি

সব্যাফ্িক নূ্যনতম
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হয়, ল�ৱহতু লশশুসকিৰ প্ৰৱয়াজনসমূহ আৰু পলৰলস্লতসমূহ য�ৌন 
অপৰাধৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক উত্তৰজজীেজীসকিতলক যবৱিগ হ’ব পাৱৰ, 
যসৱয়ৱহ য�ৌন অপৰাধসমূহৰপৰা লশশুসকিৰ সুৰক্া অলধলনয়ম, 
2012 (POCSO) নামৰ এখন পৃথক আইন প্ৰণয়ন কৰা হয় 2012 
চনৰ 14 নৱেম্বৰ তালৰৱখ। ই হ’ি 18 বেৰৰ অনুধৰ্ লশশুসকিক 
য�ৌন অপৰাধসমূহৰপৰা সুৰক্া লদবলি, যতওৱঁিাকৰ লবৰুৱধে 
সংঘটিত য�ৌন অপৰাধসমূহত �থা�থ শালস্ত প্ৰদান কলৰবলি আৰু 
লশশুৰ যৰেষ্ঠ স্াথ্ সুৰলক্ত কলৰব পৰালক কম্পধেলতৰ লদহা লদবলি 
থকা এখন লবৱশষ আইন।

িাৰা 3

4. টৰৌন অপৰািসমূহৰপৰা ফ্ৰশুসকিক সুৰফ্ষিত কফ্ৰবলি টবফিগ আইন 
আফেফনফ্ক?

এই আইনৱতা দকাো সিৱছ দৰ দৰৌন কাৰ্য্যকলাপৰ বাৱব সন্মহত প্িানৰ বেস সিৱছ 18 বছৰ। ইোৰ অথ্য ি’ল দৰ  
18 বছৰৰ অনুধ্যৰ এটি হশশুৱে দৰৌন সৱম্ভাগ বা দকাৱনা দৰৌন কাৰ্য্যকলাপত হলতি দিাোৰ হবকল্প বাহি ল’দলও এই 
আইৱন দতওোৱলাকৰ বেস কম সি থকা বাৱব দসো দতওোৱলাকৰ সন্মহত বুহল হবৱবিনা নকহৰব।

তলৰ তাহলকাত দৰৌন অপৰাধসমূিৰ পৰা হশশুসকলৰ সুৰক্া অহধহনেম (POCSO) ত সংজ্ঞাবদ্ধ কৰা দৰৌন 
অপৰাধসমূি আৰু তাৰ শাহস্তৰ হবষৱে উৱল্খ কৰা সিৱছ।

টৰৌন অপৰািসমূহৰ পৰা ফ্ৰশুসকিৰ সুৰষিা অফ্িফ্নয়ম, 2012 ৰ অিলীনৰ 
অপৰািসমূহ আৰু তাৰ ৰাফ্তি

অপৰাি আৰু বণ্যনা ৰাফ্তি

সব্যাফ্িক নূ্যনতম

অন্তৱি্দজী য�ৌন আক্ৰমণ

দিিৰ অংশ বা সামৰেলী হশশুৰ হভতৰত ভৰাই হিো, বা এটি 
হশশুক আনৰ সসৱত দতৱন কহৰববল বাধ্য কৱৰাো; বা 
দতওোৱলাকৰ মুখ হশশুৰ গুতিাংগত লগাই হিো (এটি হশশুৰ 
দৰাহনপথ, মুখ, মূৰিপথ বা পােুত হৰৱকাৱনা ব্যাহতিবল হলংগ 
ভৰাই হিো) বা আন এজন ব্যহতিৰ সসৱত হশশুক দতৱন 
কহৰববল বাধ্য কৱৰাো।

ৰােজ্লীেন কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা

প্াকৃহতক জলীেনৰ অেহশষ্ট কালৰ 
বাৱব কাৰািণ্ড আৰু জহৰমনা

16 বেৰৰ অনুধ্ৰ এটি লশশুৰ ওপৰত

10 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা

20 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা

িাৰা 4 (1)

িাৰা 4 (2)

িাৰা 4 (3)
উপ-ধাৰা (1)ৰ অধলীনত আৱৰাপ কৰা জহৰমনা ন্যােসংগত 
আৰু ৰুহতিৰুতি ি’ব আৰু দসই ধনৰাহশ দতওোৱলাকৰ হিহকৎসা 
তথা পুনৰসংস্ানৰ বাৱব দিাো ব্যেৰ দজাৰা মাহৰববল 
ভুতিৱভাগলীক আিাে হিো ি’ব ।
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য�ৌন আক্ৰমণ

দৰৌন অহভপ্াৱেৱৰ হশশুটিৰ গুতিাংগ (দৰাহনপথ, হলংগ, পােু 
বা স্তন) স্পশ্য কৰা, বা হশশুটিক দকাৱনা ব্যহতিৰ বা আন 
দকাৱনা ব্যহতিৰ গুতিাংগসমূি স্পশ্য কহৰববল বাধ্য কৱৰাো, বা 
দৰৌন অহভপ্াে থকা আন হকবা কাম কৰা ৰ’ত অন্ৱভ্য ি 
দনাৱিাোবক শাৰলীহৰক সংস্পশ্য জহড়ত সি থাৱক।

20 বছৰৰ কাৰািণ্ড 
আৰু জহৰমনা

3 বছৰৰ কাৰািণ্ড  
আৰু জহৰমনা

5 বছৰৰ কাৰািণ্ড  
আৰু জহৰমনা

সব্যাহধকতঃ প্াকৃহতক জলীেনৰ 
অেহশষ্ট কালৰ বাৱব 
কাৰািণ্ড আৰু জহৰমনা,  
বা মৃতু্যিণ্ড

িাৰা 5 িাৰা 6 (1)

িাৰা 6 (2)

িাৰা 7 িাৰা 8

উপ-ধাৰা (1)ৰ অধলীনত আৱৰাপ কৰা জহৰমনা ন্যােসংগত 
আৰু ৰুহতিৰুতি ি’ব আৰু দসই ধনৰাহশ দতওোৱলাকৰ 
হিহকৎসা তথা পুনৰসংস্ানৰ বাৱব দিাো ব্যেৰ দজাৰা 
মাহৰববল ভুতিৱভাগলীক আিাে হিো ি’ব ।

তজীব্ৰ অন্তৱি্দজী য�ৌন আক্ৰমণ

দকাৱনা পুহলি হবষো, সশস্ত্ৰ বাহিনলীসমূিৰ সিস্য, ৰাজহুো 
দসেক, হকৱশাৰ সংস্াৰ গৃি, কাৰাগাৰ, িহস্পৱটল বা সু্লৰ 
কম্যিাৰলীৱে কৰা অন্ৱভ্য িলী দৰৌন আক্মণ। ইোৰ হভতৰত 
পৱৰ িলবদ্ধভাৱে কৰা অন্ৱভ্য িলী দৰৌন আক্মণৰ জহৰেৱত 
আন হৰৱকাৱনা মানৱুি কৰা অন্ৱভ্য িলী দৰৌন আক্মণ, 
মাৰণাস্ত্ৰ, জইু, অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, উতিতি সামৰেলী বা ক্েকাৰলী দ্ৰব্য  
ব্যেিাৰ কহৰ কৰা অন্ৱভ্য িলী দৰৌন আক্মণ, হশশুক 
শাৰলীহৰকভাৱে অক্ম কৰা বা হশশু মানহসকভাৱে অসুস্ সি 
উঠাৰ কাৰণ দিাো, গুৰুতৰ আঘাত বা সিহিক ক্হত আৰু 
হশশুৰ দৰৌনাংগসমূিত আঘাত সৃষ্টি কৰা, এটি কন্যা হশশুক 
অন্তঃসত্বা কৰা, হশশুক এইচ্চআইভলী বা জলীেনবল ভাবুহক 
অনাআনৱৰাগ প্িান কৰা অন্ৱভ্য িলী দৰৌন আক্মণ, 
একাহধকবাৰ সংঘটিত কৰা অন্ৱভ্য িলী দৰৌন আক্মণ, এজন 
আত্মলীে, হশশুটিক দসো প্িান কৰা দকাৱনা প্হতষ্ানৰ 
গৰাকলী/ব্যেস্াপক, হশশুটিৰ হবশ্াসৰ স্ানত থকা বা 
হশশুটিৰ ওপৰত কতৃি্য ত্বৰ আসনত থকা এজন মানুিৰদ্াৰা 
12 বছৰৰ অনুধ্যৰ হশশুৰ ওপৰত কৰা অন্ৱভ্য িলী দৰৌন 
আক্মণ, হশশুটি অন্তঃসত্বা সি থকা বুহল জাহনও সংঘটিত 
কৰা অন্ৱভ্য িলী দৰৌন আক্মণ, পূব্যৱত এটা দৰৌন অপৰাধত 
দিাষলী সাব্যস্ত দিাো এজন মানুিৰদ্াৰা হশশুটিক িত্যা 
কহৰববল িৱলাো প্ৱিষ্টাসমূি, সাম্প্ৰিাহেক বা দগাষ্ঠীগত 
সংঘষ্যৰ সমেত কৰা অন্ৱভ্য িলী দৰৌন আক্মণ, অন্ৱভ্য িলী 
দৰৌন আক্মণ তথা হশশুটিক হববস্ত্ৰ কৰা বা ৰাজহুো 
স্ানত উলংগভাৱে প্িশ্যন কৰা।
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িাৰা 9 িাৰা 10

িাৰা 11 িাৰা 12

5 বছৰৰ কাৰািণ্ড  
আৰু জহৰমনা

7 বছৰৰ কাৰািণ্ড  
আৰু জহৰমনা

3 বছৰৰ কাৰািণ্ড  
আৰু জহৰমনা

উৱত্তলজত য�ৌন আক্ৰমণ

দকাৱনা পহুলি হবষো, সশ্সস্ত্ৰ বাহিনলীসমূিৰ সিস্যই, ৰাজহুো 
দসেৱক, হকৱশাৰ সংস্াৰ গৃিৰ/কাৰাগাৰৰ/িহস্পৱটলৰ/
সু্লৰ কম্যিাৰলীৱে কৰা দৰৌন আক্মণ; আৰু আন দকাৱনা 
ব্যহতিৱে কৰা এগৰাকলী কন্যা হশশুক অন্তঃসত্বা কৰাৰ 
বাহিৱৰ, ধাৰা 5 ৰ হদ্তলীে ভাগত উৱল্খ থকা দৰৌন আক্মণৰ 
আন কাৰ্য্য।

য�ৌন আলতশ�্্

দৰৌন অহভপ্ােসহিৱত:

(i) দকাৱনা শব্দ উচ্চাৰণ কৰা বা দকাৱনা শব্দ কৰা, বা দকাৱনা 
দিিভংহগ কৰা বা দকাৱনা বস্তু বা দিিৰ অংশ প্িশ্যন কৰা এই 
অহভপ্াৱেৱৰ দৰ হশশুটিৱে এৱন শব্দ বা ধ্বহন শুহনব, বা এৱন 
দিিভংহগ দিহখব; বা

(ii) এটি হশশুক দতওোৰ দিি বা ইোৰ দকাৱনা অংশ 
দিখেুাববল বাধ্য কৰা, ৰাৱত এৱন ব্যহতিৱে বা আন দকাৱনা 
ব্যহতিৱে তাক িাব পাৱৰ; বা

(iii) অলিলীল সাহিত্য, ছহব, হিৰি (পণ্যৰোফলী)ৰ উৱদেশ্যত 
হৰৱকাৱনা ৰূপ বা মাধ্যমত এটি হশশুক দকাৱনা সামৰেলী 
দিখুওো; বা

(iv) িে দপানপটীোবক বা ইৱলকট্ৰহনক, হডহজৱটল বা আন 
দকাৱনা উপাৱেৱৰ অহবৰতভাৱে এটি হশশুক অনুসৰণ কহৰ 
থকা বা িাই থকা বা দৰাগাৱৰাগ কহৰ থকা; বা

(v) হশশুটিৰ দিিৰ দকাৱনা অংশ বা হশশুটি এটা দৰৌন 
কাৰ্য্যত জহড়ত থকাৰ এটা প্কৃত বা জাহলোহত কহৰ প্স্তুত 
কৰা িশৃ্য হমডলীোৰ হৰৱকাৱনা ৰূপত, ইৱলকট্ৰহনক, হফল্ম বা 
হডহজৱটল বা আন দকাৱনা ধৰণত দিখুোববল ব্যেিাৰ কৰা 
ি’ব বুহল ভাবহুক হিো; বা

(vi) অলিলীল সাহিত্যৰ উৱদেশ্যত এটি হশশুক ফুিৱলাো
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লশশু জল়িত সহ থকা অশ্জীি সালহত্, েলব, লচত্ (পণ্গ্াফজী)
ৰ আলদ সামগ্জীৰ মজতুকৰণ

(1) হশশু অলিলীল সাহিত্য, ছহব, হিৰি (পণ্যৰোফলী) আনৰ সসৱত 
ভগাই দলাো বা আনবল সৰবৰাি কৰাৰ অহভপ্াৱেৱৰ এটি 
হশশু জহড়ত কহৰ অলিলীল সাহিত্য, ছহব, হিৰি (পণ্যৰোফলী) 
আহি সামৰেলী হৰৱকাৱনা ৰূপত মজতু কৰা বা হনজৰ কহৰ 
ৰখা, হকন্তু দসইৱবাৰ হডহলট কহৰববল বা ধ্বংস কহৰববল বা 
হনধ্যাহৰত কতৃি্য পক্ক জনাববল ব্যথ্য দিাো হৰৱকাৱনা ব্যহতি

(2) হনধ্যাহৰত কহৰ দথাো মৱত হৰপ’টি্য ্ঙৰ উৱদেশ্যৰ বাহিৱৰ 
বা আিালতত ব্যেিাৰৰ বাহিৱৰ, সৰবৰাি বা প্িাৰ-প্সাৰ বা 
প্িশ্যন বা হবতৰণৰ বাৱব এটি হশশু জহড়ত সি থকা অলিলীল 
সাহিত্য, ছহব, হিৰি (পণ্যৰোফলী)ৰ আহি সামৰেলী মজতু কৰা বা 
হনজৰ লগত ৰখা হৰৱকাৱনা ব্যহতি

িাৰা 13

িাৰা 15

িাৰা 14 (1)

িাৰা 15 (1)

িাৰা 15 (2)

প্ৰথমবাৰলি  
যদাষজীসাব্স্তকৰণ
5 বছৰৰ কাৰািণ্ড আৰু 
জহৰমনা

পৰেতজীতী  যদাষজীসাব্স্তকৰণ
7 বছৰৰ কাৰািণ্ড আৰু 
জহৰমনা

প্ৰথমবাৰলি 
যদাষজীসাব্স্তকৰণ
5000 টকাৰ জহৰমনা

পৰেতজীতী   
যদাষজীসাব্স্তকৰণ
10,000 টকাৰ জহৰমনা

(2) উপ-ধাৰা (1) ৰ অধলীনত উৱল্খ থকা অলিলীল সাহিত্য, 
ছহব, হিৰি (পণ্যৰোফলী)ৰ উৱদেশ্যত হৰৱে এটি বা একাহধক 
হশশুক ব্যেিাৰ কৱৰ, 3 বা ধাৰা 5 বা ধাৰা 7  বা ধাৰা 9 ত 
উৱল্খ থকা এৱন অলিলীল সাহিত্য, ছহব, হিৰি (পণ্যৰোফলী)ৰ 
কাম-কাজত প্ত্যক্ভাৱে ভাগ সল দকাৱনা অপৰাধত হলতি 
িে, দতহতো উতি অপৰাধসমিূৰ বাৱব দতওোক উপ- ধাৰা (1)
ত হবধান হি দথাো শাহস্তৰ উপহৰও ধাৰা 4, ধাৰা 6, ধাৰা 8 
আৰু ধাৰা 10 ৰ অধলীনৱতা শাহস্ত প্িান কৰা ি’ব। 

3 বছৰৰ কাৰািণ্ড বা জহৰমনা বা িৱুোটাই

অশ্জীি সালহত্, েলব, লচত্ (পণ্গ্াফজী)ৰ উৱদেশ্ত লশশুৰ 
ব্েহাৰ:

হৰৱেই হমডলীোৰ হৰৱকাৱনা ৰূপত (ব্যহতিগত ব্যেিাৰ বা 
হবতৰণ ইোৱৰ দকানৱটা অহভপ্ােত সতোৰ কৰা সিৱছ দসই 
উৱদেশ্য হনৰ্বদিৱশৱষ প্স্তুত কৰা কাৰ্য্যসিূলী বা হবজ্ঞাপনৱক 
ধহৰ) এটি হশশুক ব্যেিাৰ কৱৰ, দৰৌন পহৰতুষ্টিৰ উৱদেশ্যত, 
হৰৱবাৰৰ হভতৰত পৱৰ—

এটি হশশুৰ দৰৌনাংগসমূিৰ প্কাশ; 

প্কৃত বা কৃহৰিম দৰৌনকাৰ্য্যত (অন্ৱভ্য িসহিৱত বা অন্ৱভ্য ি 
অহবিৱন) ব্যস্ত থকাত এটি হশশুৰ ব্যেিাৰ;

এটি হশশুৰ অৱশাভনলীে বা অলিলীল উপস্াপন 

আন অপৰািসমূহ

অপৰাি আৰু বণ্যনা ৰাফ্তি
সব্যাফ্িক নূ্যনতম
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(3) এটি হশশু জহড়ত সি থকা অলিলীল সাহিত্য, ছহব, হিৰি 
(পণ্যৰোফলী) আহি সামৰেলী ব্যােসাহেক উৱদেৱশ্যৱৰ মজতু 
কৰা বা হনজৰ লগত ৰখা হৰৱকাৱনা ব্যহতি

প্ৰথমবাৰলি যদাষজীসাব্স্তকৰণ

পৰেতজীতী  যদাষজীসাব্স্তকৰণ

িাৰা 15 (3)

5 বছৰৰ কাৰািণ্ড বা 
জহৰমনা বা িৱুোটাই

7 বছৰৰ কাৰািণ্ড  
আৰু জহৰমনা

3 বছৰৰ কাৰািণ্ড বা 
জহৰমনা বা িৱুোটাই

5 বছৰৰ কাৰািণ্ড  
আৰু জহৰমনা

কটাকা: কৰৌন অপৰািসমূিৰপৰা হিশুসকলৰ সুৰক্ষা (POCSO) অহিহনেম, 2012 ৰ িাৰা 42 অনুসাৱৰ, 
ভাৰিীে িণ্ডহবহিৰ (IPC) িাৰা 166 (ক), 354 (ক-ঘ), 370, 370 (ক), 375, 376, 376 (ক) 376 (ে-ঙ) আৰু 
509ৰ অিীনি িাহতিৱৰাে্য অপৰািসমূিৰ বাৱব ৰহি কিাষী সাব্যতি কৰা িে, কিৱতে অপৰািীক কৰৌন অপৰািৰ 
পৰা হিশুসকলৰ সুৰক্ষা  অহিহনেম (POCSO) বা ভাৰিীে িহণ্ডহবহিৰ ৰ’কিই অহিকিৰ িাহতিৰ হবিান থাৱক 
িাৰ অিীনি িাহতি হিো ি’ব ।

5. ভাৰতলীয় িণ্ডফ্বফ্ি অনুসফ্ৰ টৰৌন অপৰািসমূহৰ ভুক্তফভাগলী আৰু কুকম্যকাৰলী 
টকান হ’ব পাফৰ? 

6. টৰৌন অপৰািৰ পৰা ফ্ৰশুসকিৰ সুৰষিা  অফ্িফ্নয়ম (POCSO) অনুসফ্ৰ টৰৌন 
অপৰািসমূহৰ  ভুক্তফভাগলী আৰু কুকম্যকাৰলী টকান? 

7. এো টৰৌন অপৰাি সংঘটিত হহফে বফু্ি শুনাৰ িফগ িফগ পুফ্িফি কাৰ্য্যব্যৱস্া 
ি’ব পাফৰফন?

দবহছভাগ দৰৌন অপৰাৱধই ফ্িংগ ফ্নৰ্দ্দিষ্ট, গহতৱক মহিলাক ভুতিৱভাগলী আৰু পুৰুষক কুকম্যকাৰলী বুহল ধহৰ সলৱি দসইৱবাৰ 
প্ৱৰাজ্য িে। হকন্তু অববধ মানে সৰবৰাি আৰু এহিড আক্মণৰ অপৰাধ আহি হকছুমান অপৰাধ হলংগ হনৰৱপক্।  
ফ্িংগ ফ্নৰফপষি অপৰাধৰ দক্ৰিত পুৰুষ বা মহিলা হনৰ্বদিৱশৱষ হৰৱকাৱনা ব্যহতিৱেই ভুতিৱভাগলী বা কুকম্যকাৰলী ি’ব পাৱৰ।

দৰৌন অপৰাধৰ পৰা হশশুসকলৰ সুৰক্া  অহধহনেম (POCSO)ৰ অধলীনত, দকেল এটি হশশুৱি৩ ভুতিৱভাগলী আৰু এগৰাকলী 
প্াতিবেস্ৱি কুকম্যকাৰলী ি’ব পাৱৰ। ই লগৱত হলংগ হনৰৱপক্ও। দছাোললী আৰু ল’ৰা উভৱে ভুতিৱভাগলী ি’ব পাৱৰ, আনিাৱত পুৰুষ 
আৰু মহিলা উভৱে কুকম্যকাৰলী ি’ব পাৱৰ।

ভাৰতলীে িণ্ডহবহধ  (IPC) আৰু দৰৌন অপৰাধৰ পৰা হশশুসকলৰ সুৰক্া  অহধহনেম (POCSO)4  িৱুোটাৱৰ অধলীনত পহুলৱি 
কাৰ্য্যব্যেস্া ৰেিণ কহৰব পাৱৰ। দৰৌন অপৰাধসমূি ি’ল ধত্য ব্য অপৰাধ।  ইোৰ অথ্য ি’ল দসইৱবাৰক গুৰুতৰ অপৰাধৰ দৰেণলীত 
দথাো িে আৰু এই দক্ৰিত লঘূ অপৰাধৰ দক্ৰিত ল’বলগলীো দিাোৰ িৱৰ প্থমৱত ন্যাহেক িণ্ডাধলীশ নাৱমৱৰও পহৰহিত স্ানলীে 
ন্যাোধলীশৰপৰা অনুমহত দনাৱপাোবকও পুহলৱি তাৎক্হণক কাৰ্য্যব্যেস্া ল’ব পাৱৰ। পহুলৱি এটা দগািৰ পঞ্লীভুতি কহৰব পাৱৰ, 
অনুসন্ান আৰম্ভ কহৰব পাৱৰ, আৰু দৰেতিাৰলী পৱৰাোনা দনাৱিাোবক দৰেতিাৰ কহৰব পাৱৰ।



ভাগ B

য�ৌন 
অপৰাধৰ 
যগাচৰ দালখি
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8. টকাফন পুফ্িিক এো টৰৌন অপৰািৰ টগািৰ ফ্িব পাফৰ?

9. ফ্ৰশুৰ ফ্বৰুফধে সংঘটিত টৰৌন অপৰাি টগািৰ িাফ্খি কফ্ৰবলি ফ্কবা টবফিগ 
কাৰ্য্যপধেফ্ত আফেফনফ্ক?

10. ৰফ্ি ঘেনাফো সংঘটিত টহাৱাৰ ঠিক পােফতই উত্তৰজলীৱলীফয় এো টৰৌন অপৰাি 
ফ্ৰপ’ে্য  কফ্ৰবলি সষিম নহয় টতফ্তয়া ফ্ক হ’ব?

পুহলিক দগািৰ হিোৰ বাৱব আপুহন অপৰাধৱটা সংঘটিত দিাোৱটা দিহখবই লাহগব বহুল বা তাৰ ভুতিৱভাগলী ি’বই লাহগব বুহল 
দকাৱনা কথা নাই। অপৰাধৱটাৰ হবষৱে দগািৰ হিোজৱন সততাৱৰ তথ্যহখহন হিবই লাহগব আৰু দকাৱনা হমছা িাবলী উত্াপন 
কহৰব নালাহগব।

হৰমানিৰূ সম্ভে িে, উতিৰজলীেলীৱে পুহলিক এৱন অপৰাধৰ দগািৰ  হনৱজই হিো উহিত।

দৰৌন হনৰ্যাতনৰ সংঘাতৰ মুখামহুখ দিাো প্হতগৰাকলী ব্যহতিৱৰ সোিাহৰ দবৱলগ দবৱলগ িে। এই কথা সোিা দৰ এৱন এটা ঘটনা ঘটাৰ 
ঠিক পাছৱতই এগৰাকলী উতিৰজলীেলী পুহলিৰ কাষ িাহপব দনাোহৰবও পাৱৰ। এইৱটা আশা কৰা িে দৰ প্হতগৰাকলী উতিৰজলীেলীৰ 

িে, হশশুৰ হবৰুৱদ্ধ সংঘটিত প্হতৱটা দৰৌন অপৰাধৱৰ দগািৰ িাহখল কৰাৱটা সহুনহচিত কহৰববল হশশুৰ অহধকাৰ ৰক্াৰ 
িষৃ্টিভংগলীৱৰ দৰৌন অপৰাধৰ পৰা হশশুৰ সুৰক্া অহধহনেমত হবৱশষ কাৰ্য্যপদ্ধহত আৱছ।

এই অহধহনেমৰ ধাৰা 19 ৰ অধলীনত দকাৱনা হশশুৰ হবৰূৱদ্ধ  দকাৱনা দৰৌন অপৰাধ সংঘটিত ি’ব পাৱৰ বুহল নাইবা দতৱন অপৰাধ 
সংঘটিত দিাো বুহল িাতত দকাৱনা তথ্য থকা হৰৱকাৱনা ব্যহতিৱে (হশশুৰ বাহিৱৰ) হবৱশষ হকৱশাৰ পহুলি ইউহনট (SJPU)বা 
স্ানলীে পুহলিক দসই হবষৱে দগািৰ হিবই লাহগব।

ধাৰা 20 ৰ অধলীনত, সংবাি মাধ্যম, দিাৱটল, আৰেেস্ান, িহস্পৱটল, ষু্টহডঅ’ বা ফৱটা দলাো সুহবধা থকা দকাৱনা দকন্দৰ দকাৱনা 
কম্যিাৰলীৱে ৰহি এটি হশশুক দকাৱনাবাই দৰৌন দশাষণ কৰাৰ হৰৱকাৱনা তথ্য লাভ কৱৰ দতৱন্ দতওো দসই হবষৱে হবৱশষ হকৱশাৰ 
পহুলি ইউহনট (SJPU) বা স্ানলীে পুহলিক দগািৰ হিোৱটা বাধ্যতামূলক। 

ধাৰা 21 ৰ অধলীনত, এটি হশশুৰ হবৰুৱদ্ধ সংঘটিত এটা দৰৌন অপৰাধৰ দগািৰ হিববল ব্যথ্য দিাো হৰৱকাৱনা ব্যহতিক কাৰািণ্ড বা 
জহৰমনা বা এই িৱুোটা শাহস্তৱেই হবহিব পৰা ৰাে। দকাৱনা হনৱোগকত্য াই ৰহি দতওোৰ সি কাম কৰা দকাৱনা ব্যহতিৱে দকাৱনা হশশুৰ 
হবৰুৱদ্ধ সংঘটিত কৰা দকাৱনা দৰৌন অপৰাধৰ হবষৱে দগািৰ হনহিৱে দতৱন্ দতওোক কাৰািণ্ড আৰু জহৰমনা হবহিব পৰা ৰাে।

এটা য�ৌন অপৰাধ সংঘটিত সহৱে বুলি তথ্ থকা ল�ৱকাৱনা 
ব্লক্তৱয় এই অপৰাধৰ যগাচৰ লদবলি পুলিচৰ ওচৰ চালপব পাৱৰ। 
যতৱন ব্লক্তসকি সহৱে ল�ৱকাৱনা বয়সৰ িুক্তৱিাগজী, যসই অপৰাধৰ 
যকাৱনা সাক্জী, বা যকাৱনা য�ৌন অপৰাধ সংঘটিত সহৱে বুলি লকবা 
লনি্ৰৱ�াগ্ তথ্ হাতত থকা যকাৱনা  ব্লক্ত।
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11. এো অপৰািৰ টগািৰ িাফ্খি কফ্ৰবলি উত্তৰজলীৱলী টকফনলক পুফ্িিৰ কাৰ 
িাফ্পব পাফৰ?

এৱনকুো দকাৱনাবা থাহকব ৰাক হবশ্াসত সল দতওো কথা পাহতব পাৱৰ – এটা অনা-িৰকাৰলী দসো সংস্া (NGO), সহক্েতাবািলী 
ব্যহতি, অহধবতিা, পহৰোলৰ সিস্য, বা আন দকাৱনা হবশ্াসভাজন দলাকক আস্াত সল কথা পাহতব পাহৰব বহুল আশা কৰা িে।

সম্ভেস্লত দগািৰ হিোত বৰ দবহছ পলম নকৰাই ভাল। হৰমান দসানকাৱল দগািৰ হিো িে হসমান পুংখানুপুংখভাৱে ঘটনাৰ 
হবেৰণ মনত দপৱলাো সম্ভে িে। সিহিক বা শাৰলীহৰক প্মাণ সংৰেি কহৰব পৰা ৰাে। এৱন ধৰণৰ কাৰৱক কুকম্যকাৰলীক কৰােত্ব 
কৰা আৰু শাহস্ত প্িান কৱৰাোব পৰাৰ সম্ভােনলীেতা অহধকতৰ কহৰ দতাৱল। লগৱত, দকাৱনা আঘাত বা অসুহবধাবল ৰথাৰথ 
মৱনাৱৰাগ হিববল ি’দল প্ৱোজনলীে হিহকৎসা সম্কলীকী ে পহৰিৰ্য্যা অনহতপলৱম দপাোৱটা গুৰুত্বপণূ্য।

হলহখত হবেৰণ আৰু দকাৱনা আঘাত পাৱল তাৰ প্ৱোজনলীে ফৱটাৱৰ দলাো সাক্্য সহুনহচিত কৰাৱটাৱে উতিৰজলীেলীৰ 
িষৃ্টিৱকাৱণৱৰ ঘটনাৱটাৰ সত্য তথা হবশি হবেৰণৰ প্থম স্মৰণ দিৰুোবলগলীো দনাৱিাোবক উতিৰজলীেলীগৰাকলীক দতওো সাজ ু
দিাোৰ লৱগ লৱগ ন্যাে প্ণাললীৰ দ্াৰস্ দিাোৰ বাৱব  সক্ম কহৰ দতাৱল। 

এগৰাকলী উতিৰজলীেলীৱে দকাৱনা অপৰাধ সংঘটিত দিাোৰ হকছু সমে পাৰ সি দৰাোৰ পাছতৱি অপৰাধৰ হবষৱে দগািৰ িাহখল 
কহৰৱল পুহলিক দসই হবলম্ৰ কাৰৱণা জৱনাো উহিত।

এগৰাকলী উতিৰজলীেলীৱে পহুলিক দগািৰ িাহখল কৰাৰ বহুৱতা উপাে আৱছ:

প্থমবাৰবল হৰপ’ট্য  কৰাৰ ধৰণ হৰৱেই নিওক হকে, অহভৱৰাগৰ পঞ্লীেনৰ বাৱব উতিৰজলীেলী পুহলি দষ্টছনবল ব্যহতিগতভাৱে  
ৰাব লাহগব।

উত্তৰজজীেজীৱয় �লদ পুলিচৰ কাষ চালপবলি সময় িয়, যতৱন্ত যতওঁ 
প্ৰৱয়াজন হ’যি যকাৱনাবা লবশ্বাসৱ�াগ্ৰ সহায় সি (যবচৰকাৰজী 
সংস্া, সলক্ৰয়তাবাদজী ব্লক্ত, অলধবক্তা, বা আন যকাৱনা 
লবশ্বাসিাজন) অপৰাধ(সমূহ)ৰ লবষৱয় এটা প্ৰথম লবেৰণ লিলপবধে 
কৰাৰ ব্েস্া কৰা উলচত। ঘটনাৱটা ঘটাৰ পােত ল�মান পৰা �ায় 
লসমান যসানকাৱি তালৰখ, সময়, আৰু ঘটনাৰ লবশদ লবেৰণ 
আলদ সলনিলবষ্ কলৰ এই লবেৰণ প্ৰস্তুত কৰা উলচত। ঘটনা সংঘটিত 
যহাো লদনৱটাৰ পানজী নসৰকা প্ৰমাণ লহচাৱপ ইৱমইি বা যৰলজষ্াৰ্ 
ৰাকৱ�াৱগ যসই লিলখত লবেৰণ যকাৱনা এগৰাকজী লবশ্বাসৱ�াগ্ 
আত্জীয় বা বনু্লি যপ্ৰৰণ কৰা উলচত । তালৰখৰ প্ৰমাণসলহৱত 
ল�ৱকাৱনা দশৃ্মান আঘাতৰ ফৱটা যিাো উলচত।5
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2

হকছুমান ৰাজ্যি মহিলাৰ হবৰুৱদ্ধ সংঘটিি অপৰািসমূিৰ 
হবৰুৱদ্ধ ৰথাৰথ সঁিাহৰ জনাবৰ বাৱব ককেল মহিলাৰ দ্াৰা 
পহৰিাহলি পুহলি কটেছন আৱছ। কসইৱবাৰ কটেছনি 
অহভৱৰােৰ কোিৰ লবকল, পঞ্জীেন কহৰবকল, আৰু 
সম্ভেস্লি অনুসন্ান কহৰবকল কম্যিাৰী হিিাৱপ ঘাইকক 
মহিলা পুহলি থাৱক। এেৰাকী উত্তৰজীেী 
বা কিওঁক সিাে কৰা ব্যহতিেৰাকীৱে 
কিওঁৱলাকৰ ৰাজ্যি ককেল 
মহিলাৰদ্াৰাৱি পহৰিাহলি পুহলি 
কটেছন আৱছ কনহক খবৰ কহৰ িাব 
পাৱৰ বা স্ানীে পুহলৱি কিওঁৱলাকক 
এই কথা ক’ব পাৱৰ।

পুফ্িি টষ্টেন, বা বলীে  
িকলীলি ফ্নফজ হগ

প্ৰফৰাজ্য হফি পুফ্িি ফ্নয়ন্ত্ৰণ কষি  
(100/ 112), বা ফ্বফৰৰ টহল্পিাইনলি  

(ৰফ্ি টতফন টহল্পিাইন ৰাফক), বা এো  
চ্াইল্ড টহল্পিাইনলি (1098) টোন কফ্ৰ

স্ানলীয় পুফ্িি টষ্টেনলি (বা টকৱি মফ্হিাৰ 
দ্াৰা পফ্ৰিাফ্িত পুফ্িি টষ্টেন ৰাফ্কফি টসই 

পুফ্িি টষ্টেনলি) টোন কফ্ৰ
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3

ইফমইিফৰাফগ বা ডাকফৰাফগ  
এো ফ্িফ্খত অফ্ভফৰাগ টপ্ৰৰণ কফ্ৰ

12. এোফৰৌন অপৰাি ফ্ৰপ’ে্য  কফ্ৰবলি উত্তৰজলীৱলীফয় ফ্ৰফকাফনা পুফ্িি টষ্টেনৰ 
কাৰ িাফ্পব পাফৰফন?

পুহলি হনেন্ত্ৰণ কক্বল বা হনৰ্িদিষ্ট দিল্পলাইন নম্ৰবল দফান কৰাৰ লৱগ লৱগ ততাবতোবক এখন দভনত পহুলিৰ এটা িল 
উতিৰজলীেলী থকা স্ানবল দপ্ৰণ কৰা উহিত। দতওোৱলাৱক আৰু অহধক অপকাৰ দিাোৰ পৰা সুৰক্া হিব পৰাবক উতিৰজলীেলীক 
তাৰপৰা আোতৰাই আহনব লাৱগ, প্ৱোজন ি’দল উতিৰজলীেলীক হিহকৎসা সািাৰ্যৰ বাৱব সল ৰাব লাৱগ। ঘটনাৱটাৰ পঞ্লীেনত 
সিাে কহৰববল স্ানলীে পুহলি দষ্টছনৰ কম্যিাৰলীও দসই স্ানত উপহস্ত দিাো উহিত। ঘাইবক নগৰ আৰু নগৰলীো এৱলকাসমূিত 
পহুলি দভন দসো প্িান কৰা িে। 

হনকটতম বলীট িকলী সগ দপাোৰ পাছত, িকলীৰ ভাৰপ্াতি হবষোই দতওোৱলাকৰ হনধ্যাহৰত পঞ্লীেন বিলীত তথ্যহখহন হলহপবদ্ধ কৰা 
উহিত আৰু ততাহলৱক স্ানলীে পুহলি দষ্টছনক কথাৱটা জনাই অহভৱৰাগৱটা তাবল আগব়িাই হিো উহিত। িকলীৰ ভাৰপ্াতি 
হবষোই দকানৱটা পুহলি দষ্টছনবল অহভৱৰাগৱটা আগব়িাই হিো সিৱছ আৰু লগৱত দসই পহুলি দষ্টছনৰ কম্যিাৰলীসকৱল দৰ 
অহভৱৰাগৱটা পঞ্লীেন কহৰব তথা এগৰাকলী অনুসন্ানকাৰলী হবষোক অনুসন্ানৰ িাহেত্ব অপ্যণ কৰা ি’ব দসই কথা উতিৰজলীেলীক 
দকাো উহিত।

ৰহিৱি এগৰাকলী উতিৰজলীেলীৱে এটা দৰৌন অপৰাধৰ কথা হৰপ’ট্য  কহৰববল এটা চ্চাইল্ড দিল্পলাইনবল দফান কৱৰ, দিল্পলাইৱন 
ততাহলৱক দসই কথা SJPU বা স্ানলীে পুহলিক জনাব লাহগব।6

হৰৱটা পহুলি দষ্টছনৰ পহৰসৰৰ হভতৰত অপৰাধৱটা সংঘটিত সিহছল দসইৱটা পুহলি দষ্টিনৱত অপৰাধৰ দগািৰ িাহখল কৰাৱটাৱেই 
দৰেে কাৰণ দসই পুহলি দষ্টছৱনই অপৰাধৰ অনুসন্ান কহৰব। উতিৰজলীেলীৱে দকানৱটা পুহলি দষ্টছনৰ এৱলকাৰ হভতৰত অপৰাধৱটা 
সংঘটিত সিহছল দসই কথা জনাৱটা প্ৱোজনলীে আৰু দতওো দসই কথা জাহনবৰ বাৱব অনা-িৰকাৰলী সংস্া বা সিােকাৰলী 
ব্যহতিসকলৰ সিাে ল’ব পাৱৰ।  
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অেৱশ্য, এই কথা জনাৱটা গুৰুত্বপূণ্য দৰ এটা অপৰাধৰ হৰপ’ট্য  কহৰববল অিা এগৰাকলী ব্যহতিক দকাৱনা পহুলি দষ্টিৱন হবমুখ 
কহৰব দনাোৱৰ।

দগািৰ িাহখল কৰাৰ সমেত এগৰাকলী উতিৰজলীেলীৱে লগত হলহখত অহভৱৰাগ ৰখাৱটা বাধ্যতামূলক নিে। এগৰাকলী উতিৰজলীেলীৱে 

দতওোৰ অহভজ্ঞতাৰ কথা পহুলিক বণ্যনা কহৰ দমৌহখকভাৱে এটা অহভৱৰাগ হিব পাৱৰ। অহভৱৰাগৱটা পঞ্লীভুতি কৰা প্হক্োৰ 

অংশ হিিাৱপ এইহখহন তথ্য হলহখ ৰখাৱটা পুহলিৰ অেশ্য-কত্য ব্য।

অেৱশ্য, উতিৰজলীেলীগৰাকলীৱে আগতলীোবক এটা হলহখত অহভৱৰাগ প্স্তুত কহৰব পাৱৰ (এই কাম কহৰববল দতওো হৰৱকাৱনা 

হবশ্াসভাজন দলাকৰপৰা প্ৱোজনলীে সিাে ল’ব পাৱৰ), এৱন কহৰৱল উতিৰজলীেলীগৰাকলীৰ পৱক্ অহভৱৰাগ পঞ্লীকৰণৰ প্হক্োৱটা 

সিজ সি উৱঠ। ই এই কথা সুহনহচিত কহৰব পাৱৰ দৰ উতিৰজলীেলীৰ িষৃ্টিৱকাণৰপৰা সমিূ প্থম সত্যৰ হলহখত হবেৰণ িাতৱত 

দপাোবক আৱছ।

িাতত হলহখত অহভৱৰাগ থাহকৱল উতিৰজলীেলীৱে লগত তাৰ িটুা প্হতহলহপ সল গ’দল সুহবধা ি’ব। অহভৱৰাগৱটাৰ পঞ্লীকৰণ 

প্হক্োৰ অংশ হিিাৱপ, সংহলিষ্ট পুহলি হবষোগৰাকলীৱে আিশ্যৰূপত এজািাৰৰ (FIR) সসৱত অহভৱৰাগৰ এটা প্হতহলহপ গোাহথ 

হিো উহিত, আৰু এই এজািাৰ ি’ল অপৰাধৰ এটা অহভৱৰাগৰ পঞ্লীকৰণৰ প্হতহনহধত্ব কৰা এক ন্যাহেক নহথ (তলত 

হবশিভাৱে ব্যাখ্যা কৰা সিৱছ)। 

পুহলৱি ৰহি ততাহলৱক এজািাৰ পঞ্লীভুতি নকৱৰ আৰু উতিৰজলীেলীক আন এহিন আহিববল কে, উতিৰজলীেলীগৰাকলীৱেও পহুলি 

দষ্টছনত অহভৱৰাগৰ এটা প্হতহলহপত হিল-দমাি মাহৰ আৰু দসইহিনাৰ তাহৰখৱটা  উৱল্খ কহৰ প্াহতি স্লীকাৰ কহৰ দতওোৰ িাতত 

হিববল পহুলিক দকাো উহিত। এৱন কৰাৱটা পুহলিৰ অেশ্য-কত্য ব্য নিে, তথাহপ এৱন দমািৰ লৱগাো প্হতহলহপ হবিৰাৱটা 

উতিৰজলীেলীৰ বাৱবই ভাল। পুহলি দষ্টছনত এটা হলহখত অহভৱৰাগ িাহখল কৰাৰ প্মাণ হনজৰ লগত ৰাহখব পাহৰৱল দসইৱটা 

প্ৱোজনসাৱপৱক্ পৰেতলীকী  ন্যাহেক পিৱক্প দলাোৰ সমেত উতিৰজলীেলীগৰাকলীৰ পৱক্ ৰৱথষ্ট সিােক ি’ব।

13. টগািৰ িাফ্খি কফ্ৰবলি পুফ্িি টষ্টেনলি টৰাৱাৰ সময়ত উত্তৰজলীৱলীফয় ফ্িফ্খত 
অফ্ভফৰাগ িগত হি ৰাব িাফ্গব টনফ্ক?

�লদৱহ এগৰাকজী উত্তৰজজীেজী অপৰাধৱটা সংঘটিত যহাো যক্ত্ালধকাৰৰ 
বালহৰৰ যকাৱনা পুলিচ যষ্চনলি �ায়, যতৱন্ত পুলিৱচ “লজৱৰা FIR” 
নাৱমৱৰ পলৰলচত এটা ব্েস্াৰ অধজীনত অলিৱ�াগৱটা পঞ্জীিুক্ত 
কলৰব িালগব আৰু যসই যক্ত্ালধকাৰৰ পুলিচ যষ্েনলি তাক 
আগবঢাই লদয়াৱটা সলুনলচিত কলৰব িালগব।7
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দৰৌন হনৰ্য্যাতৱন উতিৰজলীেলীসকলৰ স্াস্্যৰ ওপৰত ভাৱলমান হ্ৰস্ম্যািলী আৰু িলীঘ্যম্যািলী প্ভাে দপলাব পাৱৰ। দপাৱন দপাৱন পুহলিৰ 
ওিৰ িাহপববল সাজ ুনিে বহুলৱেই দকাৱনা উতিৰজলীেলীৱক ৰথাৰথ ডাতিৰলী পহৰিৰ্য্যা তথা মৱনাৱৰাগৰপৰা বহঞ্চত কহৰব পৰা 
নাৰাে। িৰািলৱত, এহিড আক্মণ আৰু ধষ্যণৰ উতিৰজলীেলীসকলক হবনামূৱল্য প্াথহমক হিহকৎসা বা ডাতিৰলী ৰতন তথা 
পহৰিৰ্য্যা প্িান কৰাৱটা আটাইৱবাৰ িহস্পৱটলৰ বাৱব আইৱন বাধ্যতামূলক কহৰৱছ। তিপুহৰ, পহুলিক জৱনাোৱটাও 
িহস্পৱটলসমিূৰ এটা ন্যাহেক কত্য ব্য।8

এটি হশশু উতিৰজলীেলীৰ দক্ৰিত হকৱশাৰৰ বাৱব থকা হবৱশষ  পুহলি ইউহনৱট (SJPU)  এটা অপৰাধ সংঘটিত দিাোৰ গাৱািৰ 
লাভৰ  ২৪  ঘণ্াৰ হভতৰৱত দসই হশশু উতিৰজলীেলীৰ পহৰিৰ্য্যা আৰু সুৰক্াৰ প্ৱোজন থাহকৱল হশশুটিক হনকটতম িহস্পৱটলবল 
সল ৰাব লাহগব।9

হৰৱকাৱনা প্কাৰৰ  হনৰ্যাতনৰ দ্াৰা প্ভাোহবিত 18 বছৰৰ অনুধ্যৰ মহিলা আৰু দছাোললীৱবাৰক সিাে কৰাৰ বাৱব এৱক ঠাইৱত 
সংকট সমাধান কহৰব পৰা দকন্দৱবাৰ (OSCs) দবাৰৰ 10 পহৰকল্পনা কৰা সিৱছ। এইৱবাৰ দকন্দই উতিৰজলীেলীসকলক এৱক স্ানৱত 
ডাতিৰলী, ন্যাহেক, মৱনাববজ্ঞাহনক, আৰু পৰামশ্যিানৱক ধহৰ সমহবিত দসোসমূি প্িান কৱৰ।10

মুঠ 28 খন ৰাজ্য আৰু ৫ খন দকন্দশাহসত ৰাজ্যৱক্ৰিত এৱন প্াে 556 টা দকন্দ আৱছ। হৰৱিতু দিশৰ প্হতখন প্হতখন ৰাজ্যৰ 
সকৱলাৱবাৰ হজলাত এইৱবাৰ দকন্দই এহতোও কাম আৰম্ভ কৰা নাই, গহতৱক উতিৰজলীহেগৰাকলী দকানৱটা দকন্দ (OSC) সল ৰাব 
দসো হনভ্য ৰ কহৰব  দতওো থকা স্ানৰ ওপৰত।

14. পুফ্িিক টগািৰ ফ্িয়াৰ আগফত এগৰাকলী উত্তৰজলীৱলী  হফ্পিফেিলি ৰাব পাফৰফন?

15. এফক ঠাইফত সংকে সমািান কফ্ৰব পৰা টকন্দ্ৰফবাৰ (OSCs)ফ্কআৰু টসইফবাফৰ 
উত্তৰজলীৱলীক টকফনলক সহায় কফ্ৰব পাফৰ?
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OSC দবাৱৰ এগৰাকলী উতিৰজলীেলীক দতওোৰ অহভৱৰাগ পহুলিক হৰপ’ট্য  কৰাত আৰু এখন এজািাৰৰ পঞ্লীেন হবিৰাত সিাে  
কহৰব পাৱৰ।12 এৱন প্হতৱটা  দকন্দৱত এগৰাকলী প্শাসক থাহকব আৰু দতওো এগৰাকলী উতিৰজলীেলীৰ বাৱব দৰাগাৱৰাগ স্াপনৰ 
প্থমৱটা হবন্ ুি’ব।

অনুসিূলীত জাহত/অনুসূিলীত জনজাহত সম্প্ৰিােৰ দকাৱনা উতিৰজলীেলীক দতওোৰ সসৱত এৱক জাহত/জনজাহত পহৰিেৰ দনাৱিাো 
দকাৱনা ব্যহতিৱে পহৰিেহভহতিক আহতশৰ্যৰ ৰূপত দকাৱনা দৰৌন হনৰ্য্যাতন িলাে দতৱন্ দতওো হনজৰ অহভৱৰাগত দতওোৰ জাহত/
জনজাহতৰ কথা উৱল্খ কৰাৱটা গুৰুত্বপণূ্য। ইোৰ পাছত দতওোৱলাৱক এই হবশি হবেৰণ পুহলৱি অহভৱৰাগৱটা পঞ্লীভুতি কৰাৰ 
সমেত অহভৱলখবদ্ধ কৰাৱটা সহুনহচিত কহৰব পাৱৰ। লগৱত দতওোৱলাৱক ৰহিৱি জাৱন দতৱন্ তথাকহথত কুকম্যকাৰলী (সকল)ৰ 
জাহত/জনজাহতও হনৰ্দেদিষ্ট কহৰ হিব পাৱৰ। িাতত থকা তথ্য আৰু উতিৰজলীেলী তথা কুকম্যকাৰলী দকানৱটা সম্প্ৰিােৰ অন্ভু্যতি 
দসই কথাৰ ওপৰত হনভ্য ৰ কহৰ পুহলৱি আহতশৰ্য অহধহনেমৰ অধলীনৱতা অহভৱৰাগৱটা পঞ্লীভুতি কহৰব পাৱৰ।

16. ফ্ৰপ’ে্য  কৰাৰ সময়ত অনুসিূলীত জাফ্ত বা অনুসিূলীত জনজাফ্তৰ 
উত্তৰজলীৱলীসকফি টকানফবাৰ কৰা মনত ৰখা উফ্িত?

17. এো টৰৌন অপৰাি ফ্ৰপ’ে্য  কফ্ৰবলি টিষ্টা কৰা মানফ্সকভাফৱ বা ৰাৰলীফ্ৰকভাফৱ 
(অস্ায়লীভাফৱ বা স্ায়লীভাফৱ) ফ্বকিাংগ উত্তৰজলীৱলীসকিক সহায় কফ্ৰবলি পুফ্িফি 
ফ্কবা ফ্বফৰৰ পিফষিপ ৰেহণ কফ্ৰব িাফগ টনফ্ক?

হয়, লকেুমান অপৰাধৰ মলহিা 
উত্তৰজজীেজী সকিৰ বাৱব য�ৌন 
অপৰাধসমূহৰ যক্ত্ত লবৱশষ 
পদৱক্প ি’ব িালগব বুলি আইনত 
লনৰদেবিষ্ কলৰ লদয়া আৱে।13 
য�লতয়াই পুলিচক জৱনাো হয় য� 
এগৰাকজী লবকিাংগ উত্তৰজজীেজীৱয় 
এটা অলিৱ�াগ কলৰব খুলজৱে, 
যতলতয়াই পুলিৱচ এগৰাকজী 
যদািাষজী/লবৱশষ লশক্ালবশাৰদৰ 
উপলস্লতত যতওঁৰ বাসিেনলি বা 
যতওঁ বালচ যিাো এঠাইলি সগ 
যতওঁৰ লববলৃত অলিৱিখবধে কলৰব 
িাৱগ।

পুফ্িফি িগফত ৰৰাসম্ভৱ টসানকাফি টতওঁৰ ফ্ববৃফ্ত 
এগৰাকলী ন্যাফ্য়ক িণ্ডািলীৰৰ হতুৱাফয়া অফ্ভফিখবধে 
কফৰাৱাব িাফগ।14



ভাগ C

এজাহাৰ লহচাৱপ 
অলিৱ�াগসমূহৰ 
পঞ্জীকৰণ
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18. এখন এজাহাৰ ফ্ক?

19. এো অপৰািৰ অফ্ভফৰাগ িাভ কৰাৰ পােত পুফ্িফি এজাহাৰ পঞ্লীভুক্ত 
নকৰালক ৰাফ্কব পাফৰফন?

পুহলৱি এগৰাকলী ভুতিৱভাগলী/উতিৰজলীেলীৰপৰা এটা অহভৱৰাগ দপাোৰ লৱগ লৱগ অহভৱৰাগৱটা পঞ্লীেন কহৰব লাহগব। ইোৱক 

এজািাৰ (FIR) বহুল জনা ৰাে। এইৱটা ি’ল পুহলিৰ ন্যাহেক কত্য ব্য।

এজািাৰ ি’ল পহুলৱি প্স্তুত কৰা এখন হলহখত নহথ। এইখন ি’ল এটা অপৰাধ বা অপৰাধসমিূৰ সংঘটনৰ হবষৱে পহুলিৰ 

ওিৰবল প্থমৱত অিা তথ্যৰ এখন প্হতৱবিন আৰু এগৰাকলী ব্যহতিৱে পুহলিক এটা অহভৱৰাগৰ দগািৰ িাহখল কৰাৰ পাছতৱি 

এইখন প্স্তুত কৰা িে। পহুলি দষ্টছনত এজািাৰ পঞ্লীভুতি কৰাৰ পাছতৱি পুহলৱি দতওোৱলাকৰ অনুসন্ান আৰম্ভ কহৰব পাৱৰ। 

ন্যাহেক প্হক্ো আৰম্ভ কৰাৰ প্থমৱটা পিৱক্প ি’ল পুহলিৰদ্াৰা এখন এজািাৰ পঞ্লীেন কৰা।

দনাোৱৰ। অহভৱৰাগৱটাত দকাৱনা ধত্য ব্য অপৰাধ সংঘটিত দিাো বুহল উৱল্খ কহৰৱল পহুলৱি ততাহলৱক এখন এজািাৰ  পঞ্লীভুতি 

কহৰবই লাহগব। সকৱলাৱবাৰ অপৰাধক আইনত গুৰুতৰ (ধত্য ব্য) আৰু কম গুৰুতৰ (নধত্য ব্য) অপৰাধ হিিাৱপ দৰেণলীবদ্ধ কৰা 

িে। আটাইৱবাৰ দৰৌন অপৰাধ ি’ল ধত্য ব্য অপৰাধ।

দফৌজিাৰলী কাৰ্য্যপদ্ধহত সংহিতা (CrPC) সিৱছ এক গুৰুত্বপূণ্য আইন। দফৌজিাৰলী দগািৰৰ হবিাৰকাৰ্য্যৰ দবহলকা পহুলি আৰু 

আিালতসমৱূি মাহন িহলব লগা কাৰ্য্যপদ্ধহত ই ধাৰ্য্য কহৰ হিৱছ। দৰহতো পুহলিৰদ্াৰা দফৌজিাৰলী দগািৰসমূিৰ পঞ্লীেন আৰু 

অনুসন্ানৰ কথা আৱি, দতহতো এটা ধত্য ব্য অপৰাধ সংঘটিত দিাো বুহল পহুলিৰ িাতত আহি তথ্য পৰাৰ লৱগ লৱগ এখন 

এজািাৰ FIR পঞ্লীভুতি কৰাৱটা দফৌজিাৰলী কাৰ্য্যপদ্ধহত সংহিতা (CrPC) ই পহুলিৰ বাৱব বাধ্যাতমূলক কহৰৱছ।১৫  উচ্চতম 

ন্যাোলৱে এইবুহল সকৱছ দৰ ৰহি দকাৱনা তথ্যই এটা ধত্য ব্য অপৰাধৰ বণ্যনা হিৱে দতৱন্ পহুলৱি আনহক দসই তথ্যৰ হনভ্য ৰৱৰাগ্যতা 

সম্ৱক্য ও প্শ্ তুহলব দনাোৱৰ। তথ্য প্িান কৰা ব্যহতিগৰাকলীৱে পুহলিক দকাো দগাৱটইহখহন কথা পহুলৱি হলহখ ৰাহখব লাহগব 

আৰু তাৰ ওপৰত হনভ্য ৰ কহৰ এখন এজািাৰ পঞ্লীভুতি কহৰব লাহগব।16

ওপৰত উৱল্খ কৰা এই আটাইৱবাৰ হবষে এটি হশশুৰ হবৰুৱদ্ধ সংঘটিত দৰৌন অপৰাধসমূিৰ দক্ৰিৱতা প্ৱৰাজ্য িে। লগৱত দৰৌন 

অপৰাধসমূিৰ পৰা হশশু সুৰক্া অহধহনেম (POCSO) ৰ ধাৰা 19ত দকাো সিৱছ দৰ এটা দৰৌন অপৰাধ সম্ৱক্য  পুহলৱি  

দকাৱনা অহভৱৰাগ বা তথ্য লাভ কৰাৰ লৱগ লৱগ দতওোৱলাৱক তাক হলহখতভাৱে অহভৱলখবদ্ধ কহৰব লাহগব। এই অহধহনেমৰ 

হনেম 4 (3) ত এই অহভৱৰাগ বা তথ্য প্াতি কৰা হকৱশাৰৰ বাৱব থকা হবৱশষ পহুলি ইউহনট (SJPU) বা স্ানলীে পহুলিৰ বাৱব 

“দফৌজিাৰলী কাৰ্য্যপদ্ধহত সংহিতা, 1973 ৰ ধাৰা 154 ৰ ব্যেস্ােললী অনুসাৱৰ এখন এজািাৰ অহভৱলখবদ্ধ আৰু পঞ্লীভুতি 

কহৰববল আগব়িা”দটা বাধ্যতামূলক কহৰৱছ।17
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20. টৰৌন অপৰািৰ বাফব এখন এজাহাৰ পঞ্লীভুক্ত কৰাৰ আগফত পুফ্িফি এো 
প্ৰাৰফ্মক অনুসন্ান সম্পন্ন কফ্ৰব পাফৰফন?

উচ্চতম ন্যাোলৱে সকৱছ দৰ সলীহমত প্কাৰৰ দগািৰৰ দক্ৰিতৱি (দসইৱবাৰ সিৱছ সববাহিক হববাি, ব্যােসাহেক অপৰাধ, 
হিহকৎসাৰ দক্ৰিত অেৱিলাৰ ঘটনা, িনুলীকী হতৰ ঘটনা বা হৰপ’ট্য  কৱৰাৱত অত্যহধক হবলম্ ঘটা দৰন লগা ঘটনাসমিূ) এজািাৰ 
পঞ্লীভুতি কৰাৰ আগৱত এটা প্াথহমক অনুসন্ানৰ অনুমহত হিো িে। আনহক এইৱবাৰ ঘটনাৱতা প্াথহমক অনুসন্ানত 
অপৰাধৱটা ধত্য ব্য অপৰাধ িেৱন নিে দকেল তাকৱি িাব পৰা ৰাে, লাভ কৰা তথ্যৰ সত্যাসত্য হনৰূপণ কৰাৱটা এৱন 
অনুসন্ানৰ কাম নিে।18 আন সকৱলা দগািৰৰ দক্ৰিত প্াথহমক অনুসন্ান সম্নি কৰাৰ পৰা পহুলিক বাৰণ কৰা সিৱছ।

ৰহি পুহলৱি এগৰাকলী উতিৰজলীেলীক কে দৰ দতওোৱলাৱক এটা দৰৌন অপৰাধৰ দগািৰ পঞ্লীভুতি কহৰব পৰাৰ আগৱত এটা প্াথহমক 
অনুসন্ান িলাব লাহগব, দতহতো উতিৰজলীেলীৰ পক্ই তাৰ সোিাহৰত পুহলিক এৱনবক ক’ব পাৱৰ দৰ উচ্চতম ন্যাোলৱে লহলতা 
কুমাৰলী বনাম উতিৰপ্ৱিশ িৰকাৰ দগািৰত কৰা ৰােিানমৱম্য এৱন কৰাৱটা অববধ কথা।

সত্য আৰু তথ্যহখহন আপুহন দৰৱনবক জাৱন বা আৱপানাক দৰৱনবক 
দকাো সিৱছ দসই ধৰৱণ এজািাৰত (FIR) সহনিহেষ্ট কৰা উহিত। 
পহুলিক দগািৰ হিওৱত আপুহন হিো তথ্যৰ 
দকাৱনাৱটাৱেই পহুলৱি সলহন কহৰব দনাোৱৰ।

হকছুমান তথ্য পহুলিক জৱনাোৱটা প্ৱোজনলীে 
ৰাৱত দসইহখহন এজািাৰত (FIR) ত অন্ভু্যতি কহৰব পৰা 
ৰাে। দসইৱবাৰ সিৱছ:

 িাৰতজীয় দণ্ডলবলধ (IPC) আৰু য�ৌন অপৰাধসমূহৰ পৰা লশশু সুৰক্া 
অলধলনয়ম (POSCO)ৰ অধজীনত আটাইৱবাৰ য�ৌন অপৰাৱধই ধত্ব্ 
অপৰাধ যহাো যহতুৱক এখন এজাহাৰ পঞ্জীিুক্ত কৰাৰ আগৱত  
প্ৰাথলমক তথ্লখলনৰ সত্াসত্ লনৰূপণ কৰাৰ বাৱব কলৰ চাব িালগব 
বুলি পুলিৱচ ক’ব যনাোৱৰ।

21. এখন এজাহাৰত টকানফবাৰ কৰা ৰকা উফ্িত?

• দৰৌন অপৰাধ সংঘটিত দিাোৰ তাফ্ৰখ, সময়, আৰু অৱস্ান 

• অহভৱৰাগকাৰলী হিিাৱপ আফপানাৰ নাম, সম্পূণ্য ঠিকনা, আৰু টোন নম্বৰ

• আপহুন হৰমান ভালবক পাৱৰ মনত দপলাই, ঘটনাৱটা টৰফনলক সংঘটিত হহফ্েি 
টতফনলক তাৰ সত্য তৰ্যফবাৰ জনাব; ৰাৰ হভতৰত সহনিহেষ্ট থাহকব অপৰাধৱটা দকৱনবক 
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সংঘটিত কৰা সিহছল তাৰ হবশি হবেৰণ [উিািৰণ স্ৰূৱপ, সহিবলগলীো সিহিক আঘাত বা ব্যেিাৰ দিাো অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ] 

• ঘেনাফোত জফ়্িত হহ ৰকা টিাকসকিৰ নাম, টৰাগাফৰাগৰ ফ্বৰি ফ্বৱৰণ, আৰু ব্যাখ্যা; আপুহন ৰহি অহভৰুতিৰ 

নাম(দবাৰ) নাজাৱন, আপুহন হিব পৰা এৱন আটাইৱবাৰ তথ্য হিেক হৰৱবাৰ ব্যেিাৰ কহৰ দতওোৱলাকক হিনাতি কহৰব পৰা 

ৰাে, দৰৱন হলংগ, আনুমাহনক বেস, দিিৰ গঠন আৰু উচ্চতা, বা দতওোৱলাকৰ দিিত বা দতওোৱলাকৰ মাত-কথাত থকা 

এৱন হকবা সবহশষ্ট্য হৰৱবাৰৰ সিােত দতওোৱলাকৰ হিনাতিকৰণ সম্ভে িে 

• অফ্ভৰুক্তৰ হসফত উত্তৰজলীৱলীৰ সম্পক্য , ৰহি হকবা আৱছ 

• টৰৌন আক্মণৰ ঘেনাৰ সংখ্যা, ৰহি পুনৰাবৃহতি িে

• অপৰাধ সংঘটিত দিাোৰ তাহৰখৰপৰা ফ্ৰপ’ে্য  কফৰাফত টহাৱা ফ্বিম্বৰ কাৰণফবাৰ (ৰহিৱি প্ৱৰাজ্য িে)

দগািৰৱটা আৰু হক ঘটিহছল তাৰ ওপৰত হনভ্য ৰ কহৰ, আপুহন প্াসংহগক বুহল ভাহবৱল, তলত হিো ধৰণৰ তথ্যও পহুলিক হিব 

পাৱৰ। ৰথাসম্ভে সমূ্ণ্যতাৱৰ হবশি হবেৰণ হিৱল সিাৱে সিাে দপাো ৰাে।

উিাহৰণ স্বৰূফপ:
 • বলপ্ৱোগ কহৰ ফ্ববস্ত্ৰ কফ্ৰবলি বা স্পশ্য কহৰববল হকবা প্ৱিষ্টা িৱলাো সিহছল দনহক
 • দকাৱনা টৰৌন মন্ব্য, আৰু/বা টৰৌন িাবলী কৰা হহফ্েি টনফ্ক  
 • অহভৰুতিই আফপানাৰ িিািি অনুসৰণ কহৰ আহছল দনহক
 • অহভৰুতিৰদ্াৰা টৰৌনগন্লী ফ্কবা ফ্ভফ্ডঅ’ বা আন ফ্বৰয়বস্তু টিখুওৱা বা টপ্ৰৰণ কৰা সিহছল দনহক 
 • এটা বন্কু বা দকাৱনা প্কাৰৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰদ্াৰা ভাবুফ্ক ফ্িয়া হহফ্েি টনফ্ক
 • ড্াগে বা আন ফ্কবা প্ৰকাৰৰ প্ৰফিাভন বলপূব্যকভাৱে হিো সিহছল দনহক
 • অহভৰুতিই আক্মণৰ ঘেনাফোৰ ফ্ভফ্ডঅ’ৰোেলী কহৰহছল দনহক
 • আক্মণৱটাৰ হবষৱে দগািৰ হিৱল ফ্ভফ্ডঅ’টো ফ্বয়পাই ফ্িয়া হ’ব বুহল অহভৰুতিই ভাবুফ্ক হিহছল দনহক

22. এখন এজাহাৰ পঞ্লীভুক্ত কফ্ৰবলি পফু্িফি ফ্ক ফ্ক কাৰ্য্যপধেফ্ত অনুসৰণ  
কফ্ৰব িাফগ?

CrPC ৰ ধাৰা 154 ত পহুলৱি এখন FIR পঞ্লীভুতি কৰাৰ সমেত অনুসৰণ কহৰবলগলীো 

কাৰ্য্যপদ্ধহতসমূিৰ তাহলকা হিো সিৱছ। এইৱবাৰ ি’ল:

এগৰাকলী মফ্হিা উত্তৰজলীৱলীফয় টতওঁৰ অফ্ভফৰাগ 
পঞ্লীয়নৰ বাফব ফ্নফজই পুফ্িি টষ্টেনলি গ’টি 
এগৰাকলী মফ্হিা পুফ্িি ফ্বৰয়াই তৰ্যফ্খফ্ন 
ফ্িফ্পবধে আৰু অফ্ভফৰাগফো পঞ্লীভুক্ত  
কফ্ৰব িাফ্গব।
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4

3

আপুফ্ন ৰফ্ি টমৌফ্খকভাফৱ তৰ্য  
ফ্িফয়, পুফ্িি ফ্বৰয়াগৰাকলীফয়  

আফপানাক তৰ্যফ্ৰফ্ন সফ্বতিাফৰ বণ্যনা  
কফ্ৰবলি ক’বই িাফ্গব ৰাফত টতওঁ  
টসইফ্খফ্ন টপানপটীয়া আৰু সৰি  

ভাৰাত আপুফ্ন টকাৱা  
কৰাফ্খফ্নৰ হসফত ৰৰাসম্ভৱ  

এফকিফৰ ফ্িফ্খব পাফৰ।

এগৰাকলী তৰ্য ফ্িয়া বা  
এো অফ্ভফৰাগ কৰা  
এগৰাকলী ব্যফ্ক্ত ফ্হিাফপ,  
পফু্িফি অফ্ভফিখবধে কৰা 
তৰ্যফ্খফ্ন আফপানাক পফ়্ি 
শুনাব িাফগ বুফ্ি িাবলী কৰাফো 
আফপানাৰ অফ্িকাৰ।

এজাহাৰখন সাজ ুটহাৱাৰ িফগ িফগ তৰ্যফ্খফ্ন ফ্িয়া 
ব্যফ্ক্তফয় তাত িহলী কফ্ৰবই িাফ্গব। পুফ্িফি ফ্িফ্পবধে কৰা 

তৰ্যফ্খফ্ন আপফু্ন ফ্িয়া ফ্বৰি ফ্বৱৰণৰ হসফত ফ্মফ্িফে বুফ্ি 
আশ্বতি হ’টিফহ আপুফ্ন তাত িহলী কৰা উফ্িত ।  

মনত ৰাফ্খব, এজাহাৰখনত আপুফ্ন জনা সকফিা কৰা 
ৰাফ্কবই িাফ্গব।

ফ্ৰসকি টিাফক পফ়্িব বা ফ্িফ্খব নাজাফন টতওঁফিাফক 
এজাহাৰখন শুধেলক ফ্িফ্পবধে টহাৱা বুফ্ি ফ্নফজ ফ্নফ্চিত টহাৱাৰ 

পােত তাত বাওঁহাতৰ টিপিহলী ফ্িব িাফ্গব।
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6

ততাফ্িফক আৰু ফ্বনামূফি্য এজাহাৰৰ এো প্ৰফ্তফ্িফ্প  
টপাৱাফো আফপানাৰ অফ্িকাৰ। পুফ্িফি ফ্নফ্িফিও এজাহাৰৰ  
এো প্ৰফ্তফ্িফ্প সিাফয় ফ্বিাফ্ৰব।

পফু্িফি এজাহাৰৰ তাফ্ৰখ আৰু  
ফ্বৰয়বস্তু পুফ্িি ৰানাৰ ডাফয়ৰলীত 
ফ্িফ্পবধে কফ্ৰবই িাফ্গব।

23. টৰৌন অপৰািসমূহৰ পৰা ফ্ৰশুসকিৰ সুৰষিা অফ্িফ্নয়ম (POCSO) আৰু 
ফ্নয়মাৱিলীৰ অিলীনত এখন এজাহাৰ পঞ্লীভুক্ত কৰাৰ বাফব ফ্কবা অফ্তফ্ৰক্ত 
কাৰ্য্যপধেফ্ত অনুসৰণ কফ্ৰব িাফগ টনফ্ক?

লাৱগ। এটি হশশু উতিৰজলীেলীৰ হবৰুৱদ্ধ সংঘটিত এটা দৰৌন অপৰাধৰ বাৱব এখন FIR পঞ্লীভুতি কৰাৰ সমেত CrPC ৰ ধাৰা 154 

ত হনৰ্দেদিষ্ট কহৰ দথাো আটাইৱবাৰ কাৰ্য্যপদ্ধহত অনুসৰণ কহৰবই লাহগব ৰহিও, POCSO অহধহনেম আৰু হনেমােললীত আৰু 

হকছুমান কাৰ্য্যপদ্ধহতৰ হিিা হিো সিৱছ হশশু উতিৰজলীেলীসকলক সিাে কহৰববল।

এই অহধহনেমৰ ধাৰা ১৯ অনুসাৱৰ, হকৱশাৰৰ বাৱব থকা হবৱশষ পুহলি ইউহনট (SJPU) বা স্ানলীে পহুলৱি এটা দৰৌন অপৰাধৰ 
অহভৱৰাগ বা তথ্য লাভ কৰাৰ লৱগ লৱগ, দতওোৱলাৱক:

 • ইোক এটা প্হেষ্টি সংখ্যা হিব লাহগব আৰু হলহপবদ্ধ কহৰ ৰাহখব লাহগব
 • দসই হলখাহখহন আৱপানাক পহ়ি শুনাব লাহগব
 • হকৱশাৰৰ বাৱব থকা হবৱশষ পুহলি ইউহনট (SJPU) এ ৰখা এখন পঞ্লী বা বিলীত বা পহুলি দষ্টছনৰ ডাৱেৰলীত তাক  

  হলহপবদ্ধ কহৰব লাহগব 
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24. পঞ্লীয়নৰ সময়ত সমৰ্যনকাৰলী ব্যফ্ক্তসকিৰপৰা সহায় টিাৱাৰ এো অফ্িকাৰ 
উত্তৰজলীৱলীসকিৰ আফেফন?

এটি হশশু উতিৰজলীেলীৱে হৰপ’ট্য  কহৰৱল পুহলৱি সৰল ভাষাত এজািাৰখন হলহখব লাহগব ৰাৱত হশশুটিৱে তাৰ হবষেবস্তু বুহজ 

দপাোৱটা হনহচিত িে।

হৰৱটা ভাষাত এজািাৰখন হলখা সিৱছ দসই ভাষাৱটা হশশুটিৱে বুহজ নাপাৱল পুহলৱি এগৰাকলী অনুবািক বা দিাভাষলীৰ ব্যেস্া 

কহৰব লাহগব। 

FIR খন পঞ্লীভুতি কৰা পহুলি হবষোগৰাকলীৱে তলত হিো কথাহখহন আৱপানাক জনাব লাহগব19:

 • দতওোৰ নাম আৰু পিবলী

 • দতওোৰ ঠিকনা আৰু দফান নম্ৰ

 • দতওোৰ তত্তােধােক হবষোৰ নাম, পিবলী আৰু দৰাগাৱৰাগৰ হবশি হবেৰণ

এজািাৰখন পঞ্লীভুতি কৰাৰ 24 ঘণ্াৰ হভতৰত, স্ানলীে পুহলি বা হকৱশাৰৰ বাৱব থকা হবৱশষ পহুলি ইউহনট (SJPU) এ এখন 

প্াথহমক মূল্যােন প্হতৱবিন ৰুগুত কহৰব লাহগব (পহৰহশষ্ট 1 িাওক) আৰু দসইখন, পহৰিৰ্য্যা তথা সুৰক্াৰ প্ৱোজন দিাো 

হশশুসকলক দিাো-হিতা কৰা হশশু কল্যাণ সহমহত20  নামৰ হবৱশষ সহমহতবল দপ্ৰণ কহৰব লাহগব।

দৰৌন অপৰাধসমূিৰ পৰা হশশুসকলৰ সুৰক্া (POCSO (POCSO) অহধহনেৱম হশশু উতিৰজলীেলীসকলক সমথ্যনকাৰলী 
ব্যহতিসকলৰপৰা সিাে দলাোৰ অহধকাৰ প্িান কহৰৱছ।21  অনা-িৰকাৰলী সংস্া তথা মৱনাহবজ্ঞান, সামাহজক কম্য, বা হশশু 
হবকাশ দক্ৰিৰ বহৃতিধাৰলী বা হবৱশষজ্ঞসকলৰ পৰা দসই সিাে লাভ কহৰব পাৱৰ। সমথ্যনকাৰলী ব্যহতিসকলৰ কাষ িপাত হশশু 
উতিৰজলীেলীসকলক সিাে কহৰববল প্হতখন ৰাজ্য িৰকাৱৰ হনৱি্য শােললী প্স্তুত কহৰব লাৱগ।

পঞ্লীেনৰ সমেত পহুলৱি হশশুটিক বা দতওোৰ অহভভােকক পৰামশ্যিানৰ িৱৰ সমথ্যনকাৰলী দসোসমূিৰ থকাৰ কথা জনাব 
লাহগব আৰু দতওোৱলাকক প্ৱোজন দিাো সমথ্যনকাৰলী দসোসমূিৰ সসৱত সংৱৰাগ স্াপন কৰাত দতওোৱলাকক সিাে কহৰববল 
পিৱক্প ল’ব লাহগব।22 

প্াতিবেস্ উতিৰজলীেলীৱে দতওোৱলাকৰ প্ৱোজন দিাো হৰৱকাৱনা সিাে আৰু সমথ্যন ল’ব পাৱৰ, হকন্তু দতওোৱলাৱক দসইৱবাৰ হনজৰ 
ফালৰ পৰা হবিাহৰব লাহগব। উিািৰণ স্ৰূৱপ হিল্লী আহি হকছুমান ঠাইত 23 অপৰাধ পঞ্লীেনৰ সমেত ধষ্যণৰ উতিৰজলীেলীসকলক 
পৰামশ্যিান কৰা িে।

OSC সমূহত পুলিচ সৰিীকৰণ লিষয়াসকি

প্ৰলতৱটা এৱক ঠাইৱত সংকট সমাধান কলৰব পৰা যকন্দ্ৰত (OSC) ত এগৰাকজী পুলিচ সৰিজীকৰণ লবষয়া 
(PFO) থালকব িালগব আৰু যতওঁৰ কাম হ’ব উত্তৰজজীেজীসকিক পুলিচৰ সসৱত য�াগাৱ�াগ কৰাত লবৱশষিাৱে 
সহায় কৰা। �লদৱহ এগৰাকজী উত্তৰজজীেজীৱয় অলিৱ�াগ দালখি কলৰবলি পুলিচ যষ্েনলি �াবলি অপাৰগ হয়, 
পুলিচ সৰিজীকৰণ লবষয়া (PFO) গৰাকজীৱয় উত্তৰজজীেজীক বুজাই লদ আৰু যতওঁৰ সন্মলত আদায় কলৰ 
উত্তৰজজীেজীৰ ঘৰ/এৱক ঠাইৱত সংকট সমাধান কলৰব পৰা যকন্দ্ৰ/হলপিৱটিৰপৰাই এই কাম কলৰব পৰাৱটা 
সুলনলচিত কৰাত সহায় কলৰব পাৱৰ।24
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টনাৱাফৰ, এো টৰৌন অপৰািৰ অফ্ভফৰাগ পুফ্িফি ভুি বুফ্ি ক’ব টনাৱাফৰ

25. পঞ্লীয়নৰ সময়ত এগৰাকলী অফ্িবক্তা টিাৱাৰ এো অফ্িকাৰ উত্তৰজলীৱলীসকিৰ 
আফেফন?

26. ভুৱা অফ্ভফৰাগ বুফ্ি হক পুফ্িফি আফপানাৰ অফ্ভফৰাগ অৰোহ্য কফ্ৰব পাফৰফন?

আফে

হিল্লী ঘৰুো কাম কৱৰোাতা মহিলা বনাম ভাৰত সংঘৰাষ্ট্ৰ তথা অন্যান্যসকল25 দগািৰত 1994 িনত উচ্চতম ন্যাোলৱে হনৱি্য শ 
হিহছল দৰ দৰৌন আক্মণৰ উতিৰজলীেলীসকৱল (ধষ্যণৰ উতিৰজলীেলীসকলৰ প্সংগ দপাৱন দপাৱন উত্াপন কহৰ) অহভৱৰাগ 
পঞ্লীকৰণৰ সমেত দতওোৱলাকক হকবা প্শ্ দসাধাৰ আগৱত আৰু উতিৰজলীেলীক দজৰা কহৰ থকাৰ সমেত পহুলি দষ্টছনত 
এগৰাকলী অহধবতিাক লগ ধহৰববল সক্ম ি’বই লাহগব। এগৰাকলী উতিৰজলীেলীক দতওোৰ এই অহধকাৰৰ কথা জৱনাোৱটা পহুলিৰ 
অেশ্য-কতি্য ব্য আৰু পহুলৱি উতিৰজলীেলীগৰাকলীক এই কথা জৱনাো সিৱছ বুহল হলহখ ৰাহখব লাহগব। লগত অহধবতিা নথকা 
উতিৰজলীেলীক দিখুোব পৰাবক প্হতৱটা পুহলি দষ্টছনৱত অহধবতিাসকলৰ এখন তাহলকা থকা উহিত ৰাৱত প্ৱোজনসাৱপৱক্ দসই 
তাহলকাত থকা এগৰাকলী অহধবতিাৰ সসৱত উতিৰজলীেলীৱে দৰাগাৱৰাগ স্াপন কহৰব পাৱৰ।

ৰহি সম্ভে িে, এগৰাকলী উতিৰজলীেলীৱে এটা ন্যাহেক NGO ৰ কাষ িাহপব পাৱৰ আৰু দতওোৱলাকক এৱন এগৰাকলী ব্যহতিগত 
অহধবতিা হিববল, বা এগৰাকলী অহধবতিাৰ ওিৰবল দতওোৱলাকৰ নাম পঠিোববল ক’ব পাৱৰ, হৰগৰাকলী অহধবতিাৰ মািুল 
বিনসাধ্য িে।26

মহিলা আৰু হশশু উতিৰজলীেলীসকল তথা অনুসিূলীত জাহত বা জনজাহতৰ সিস্যসকৱল এগৰাকলী অহধবতিাৰ বাৱব দিাো খৰি 
বিন কহৰব দনাোহৰৱল হবনামূললীো ন্যাহেক সািাৰ্য দসো হবিৰাৰ অহধকাৰ থাৱক।27

দৰৌন অপৰাধৰ পৰা হশশুসকলৰ সুৰক্া (POCSO) অহধহনেমৰ ধাৰা 40ৰ অধলীনত এটি হশশু উতিৰজলীেলী,  দতওোৰ পহৰোল বা 
অহভভােকৰ দতওোৱলাকৰ পছন্ৰ দকাৱনা অহধবতিাক হনৱোগ কৰাৰ অহধকাৰ আৱছ। দতওোৱলাৱক ৰহি এগৰাকলী অহধবতিাৰ 
বাৱব দিাো খৰি বিন কহৰব দনাোৱৰ, দতৱন্ দতওোৱলাৱক দতওোৱলাকক হবনামূৱল্য এগৰাকলী অহধবতিা হিব লাৱগ বুহল অনুৱৰাধ 
কহৰ দকাৱনা ন্যাহেক দসো প্াহধকৰণৰ কাষ িাহপব পাৱৰ। পুহলৱি হশশুটিক আৰু/বা দতওোৱলাকৰ হপতৃ-মাতৃ বা অহভভােকক 
এই কথা জনাব লাহগব দৰ এগৰাকলী অহধবতিাৰ দ্াৰা প্হতহনহধত্ব লাভ কৰাৱটা আৰু ন্যাহেক পৰামশ্যিাতাৰ দসো লাভ কৰাৱটা 
হশশুটিৰ অহধকাৰ।28 

দতওোৱলাৱক আনহক দৰৌন অপৰাধ এটা সংঘটিত দিাো বুহল উৱল্খ থকা তথ্যৰ/অহভৱৰাগৰ হনভ্য ৰৱৰাগ্যতা বা হবশ্াসৱৰাগ্যতাৱকা 
প্শ্ কহৰব দনাোৱৰ। পুহলৱি অহভৱৰাগৱটা এখন এজািাৰ হিিাৱপ পঞ্লীভুতি কহৰব লাহগব। পহুলি থানাৰ হবষোসকৱল ৰহি 
অহভৱৰাগৱটা ভুো বুহল কে, দতৱন্ উতিৰজলীেলীৱে হজলাখনৰ পুহলিৰ মুৰব্লীৰ ওিৰত অহভৱৰাগ কৰা উহিত।
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27. পফু্িফি এগৰাকলী উত্তৰজলীৱলীক অফ্ভফৰাগ প্ৰত্যাহাৰ কফ্ৰবলি ক’ব পাফৰফন?

28. এো অফ্ভফৰাগৰ ফ্কবা সত্য সিফ্ন কফ্ৰবলি পুফ্িফি এগৰাকলী উত্তৰজলীৱলীক 
বাি্য কফ্ৰব পাফৰফন?

29. পুফ্িফি আফপানাক পুফ্িি টষ্টেনত অফপষিা কফ্ৰবলি বাি্য কফ্ৰব পাফৰফন?

পুহলৱি দকাৱনা প্কাৰৰ িস্তৱক্প বা “মধ্যস্তা” কহৰব নাইবা উতিৰজলীেলীক আৱপাি কহৰববল ক’ব দনাোৱৰ। দতৱনকুো কহৰৱল 
দতওোৱলাৱক দতওোৱলাকৰ ন্যাহেক কত্য ব্য উলংঘা কৰা ি’ব। এৱনকুো ি’দল উতিৰজলীেলীৱে হজলাখনৰ পহুলি হবভাগৰ মুৰব্লীক 
অহভৱৰাগ হিো উহিত।

দমৌহখকভাৱে বা হলহখতভাৱে হিো তথ্যহখহন হৰ ধৰৱণ হিো সিৱছ দসই ধৰৱণই পুহলৱি অহভৱলখবদ্ধ কহৰব লাৱগ। দকাৱনা তথ্যই 
দতওোৱলাৱক সলহন কহৰব দনাোৱৰ বা লঘু কহৰব দনাোৱৰ।

হকবা ৰুহতিসংগত কাৰণতৱি আৰু এটা ৰুহতিসংগত সমেৰ বাৱবৱি দতওোৱলাৱক আৱপানাক অৱপক্া কহৰববল বাধ্য কহৰব পাৱৰ, 
দৰৱন উতিৰজলীেলীক অপৰাধৰ পঞ্লীেনৰ কামত সিাে কহৰববল এগৰাকলী মহিলা পুহলি হবষো ৰহি পহুলি থানাবল আহি আৱছ, 
নাইবা ৰহি এগৰাকলী অহধবতিা বা অনুবািক আহিববল আৱছ। তথ্যহখহন আৱপানাৰ মনত স্পষ্ট আৰু সৱতজ সি থাৱকাৱতই 
আৰু দসইহখহন হনভু্যলভাৱে অহভৱলখবদ্ধ কহৰব পৰা অেস্াৱতই এজািাৰখন পঞ্লীভুতি কৰাৱটা হনহচিত কৰাৱটা ি’ল পুহলিৰ 
এটা কত্য ব্য। দকাৱনা ৰথাৰথ ব্যাখ্যা বা কাৰণ দনাৱিাোবক পুহলৱি কাৱকা বহু সমে ধহৰ অৱপক্া কহৰববল হিোৱটা অনহুিত।
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30. পফু্িফি আফপানাক উকা কাগজত িহলী কফ্ৰবলি ক’টি কৰা উফ্িতফন?

দকহতোও কৰা উহিত নিে। পুহলৱি হৰৱকাৱনা দলাকৱক উকা কাগজত িিলী কহৰববল দকাোৱটা, হবৱশষবক এৱন কহৰববল ভাবহুক 
হিো বা বাধ্য কৰাৱটা এটা আইনহবৰুদ্ধ কথা। পুহলিক হিো তথ্য আৰু সত্যসমূি হনভু্যলভাৱে সহনিহবষ্ট কৰা বহুল পহতেন 
গ’দলৱি আপুহন িূড়ান্ এজািাৰখনত িিলী কহৰব। পুহলৱি উকা কাগজত িিলী কহৰববল কৱল নকহৰব আৰু দতৱন ঘটনাৰ হবষৱে 
হজলাখনৰ পহুলি হবভাগৰ মুৰব্লীৰ ওিৰত অহভৱৰাগ িাহখল কহৰব।



ভাগ D

পঞ্জীয়ন  
নকৰাৰ 
প্ৰলতকাৰসমূহ
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1

2

দৰৌন অপৰাধৰ আটাইৱবাৰৰ দগািৰৰ দক্ৰিৱতই এই কথা প্ৱৰাজ্য। দতৱনকুো ি’দল উতিৰজলীেলীসকলক দতওোৱলাকৰ এজািাৰ 
পঞ্লীভুতি কৱৰাোত সক্ম কহৰ তুহলববল দফৌজিাৰলী কাৰ্য্যপদ্ধহত সংহিতা (CrPC )ৰ অধলীনত িটুা পৰ্য্যােত প্হতকাৰমূলক 
ব্যেস্া আৱছ।

31. পুফ্িি টষ্টেনত পফু্িফি এজাহাৰখন পঞ্লীয়ন নকফ্ৰফি আপুফ্ন ফ্ক কফ্ৰব পাফৰ?

এো টৰৌন অপৰািৰ বাফব এখন FIR পঞ্লীয়ন কফ্ৰবলি পুফ্িি ব্যৰ্য টহাৱাফো অলবি কৰা।

ফ্জিা পফু্িি অিলীষিকলি (ফ্জিাখনৰ পুফ্িি মুৰব্লী) 
এো ফ্িফ্খত অফ্ভফৰাগ টপ্ৰৰণ কৰক। পফু্িি  
অিলীষিফক (SP) সংফ্লিষ্ট পুফ্িি ৰানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত 
ফ্বৰয়াগৰাকলীক এখনFIR পঞ্লীভুক্ত কফ্ৰবলি  
ফ্নফি্য ৰ ফ্িব পাফৰ।29 আপুফ্ন ৰফ্ি এো িহৰলীয়া  
এফিকাত ৰাফক, আপুফ্ন আফপানাৰ অফ্ভফৰাগ  
পুফ্িি উপায়ুক্তৰ (DCP) ওিৰলিফয়াফপ্ৰৰণ কফ্ৰব পাফৰ।

পুফ্িিক অফ্ভফৰাগফো পঞ্লীয়ন কফ্ৰবলি  
আৰু অনুসন্ান আৰম্ভ কফ্ৰবলি ফ্নফি্য ৰ  
ফ্িব িাফগ বফু্ি আিািতক অনুফৰাি কফ্ৰ  
CrPC ৰ িাৰা 156(3)30 ৰ অিলীনত টষিত্ৰ  
ন্যাফ্য়ক িণ্ডািলীৰৰ আিািতত এখন  
আফবিন িাফ্খি কৰক। 
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পাৱৰ, আপহুন ৰাষ্ট্ৰীে/ৰাহজ্যক মানে অহধকাৰ আৱোগ; ৰাষ্ট্ৰীে/ৰাহজ্যক মহিলা আৱোগ; বা OSC সলৱো এখন হলহখত 
আৱবিন দপ্ৰণ কহৰব পাৱৰ। 

আপুহন লগৱত এটা এৱক ঠাইৱত সংকট সমাধান কহৰব পৰা দকন্দৱৰা (OSC) কাষ িাহপব পাৱৰ ৰহিৱি দতৱন এটা দকন্দ আপুহন 
থকা ঠাইৰ ওিৰত আৱছ। তাৰ পুহলি সৰললীকৰণ হবষো (PFO) গৰাকলীৱে অহভৱৰাগ িাহখল কৰাত আৰু হজলা পহুলি 
অধলীক্কৰ সসৱত পৰেতলীকী  কাৰ্য্যব্যেস্া দলাোত আৱপানাক সিাে কহৰব পাৱৰ।

32. আন টকাফনা প্ৰাফ্িকৰণৰ ওিৰত আপফু্ন অফ্ভফৰাগ কফ্ৰব পাফৰফন?

33. ফ্জিা পুফ্িি অিলীষিক (SP) আৰু িণ্ডািলীৰৰ ওিৰত কৰা অফ্ভফৰাগত ফ্ক ফ্ক 
কৰা সফ্ন্নফ্ৱষ্ট কফ্ৰফি কামত আফহ?

এগৰাকলী অফ্িবক্তাৰ বা NGO ৰ সমৰ্যনকাৰলী ব্যফ্ক্তৰপৰা পৰামৰ্য, বা সহায় ি’ব পাফ্ৰফি, উত্তৰজলীৱলীসকিৰ 
কামফবাৰ, ফ্বফৰৰলক SP/DCP হি কৰা অফ্ভফৰাগৰ খিৰা প্ৰস্তুত কৰাফো টবফ্ে সহজ হহ পফৰ। িণ্ডািলীৰৰ আিািতৰ 
দ্াৰস্ হ’বলি এগৰাকলী অফ্িবক্তা িাফ্গব।

তলৰ তথ্যহখহন থকাৱটা সুহবধাজনক ি’ব:

• অফ্ভফৰাগকাৰলী আৰু মিূ অফ্ভফৰাগফোৰ সংফ্ষিপ্ত ফ্বৱৰণ (সম্ভে ি’দল মূল হলহখত অহভৱৰাগৱটাৰ এটা প্হতহলহপ; 
আৰু/বা পুহলি থানাৰ পৰা দপাো হৰৱকাৱনা ৰহছিৰ প্হতহলহপ সংলগ্ন কহৰব)

• টগািৰ ফ্িবলি পুফ্িি ৰানালি টৰাৱা তাফ্ৰখৰ কৰা উফল্খ কৰক, এৱন একাহধক তাহৰখ থাহকৱল আটাইৱবাৰ  
উৱল্খ কৰক

• পঞ্লীেনৰ প্থমৱটা প্ৱিষ্টাৰ পৰা ফ্কমান সময় পাৰ হি টসই কৰা কথা উৱল্খ কৰক।

• প্ৰৰমফত এো প্ৰাৰফ্মক অনুসন্ান কফ্ৰব িাফ্গব বুহল অহভৱৰাগকাৰলী/উতিৰজলীেলীক দকাো সিহছল দনহক দসই কথা 
উৱল্খ কৰক, আৰু কওক দৰ এৱন কৰাৱটা লহলতা কুমাৰলী দগািৰত হিো ৰােিানৰ31 উল্ংঘন।

• পঞ্লীেনৰ প্থমৱটা প্ৱিষ্টাৱৰপৰা উত্তৰজলীৱলীক ভাবুফ্ক বা উপৰু্যপফ্ৰ আক্মণৰ িষি্য কফ্ৰ টিাৱা হহফে টনফ্ক দসই কথা 
উৱল্খ কৰক

• কথা পতা/পঞ্লীেন কহৰববল অস্লীকাৰ কৰা পুফ্িি ফ্বৰয়া(সকি)ৰ ফ্বৰি ফ্বৱৰণ – নাম, পিবলী, পহুলি থানা, হজলা

• পফ্ৰফ্স্ফ্ত/পুফ্িফি আফপানাক ফ্িয়া কাৰণসমূহৰ সংফ্ষিপ্ত ফ্বৱৰণ

• পহুলৱি কৰা দকাৱনা অৱমাননাসূিক/ অপ্ৰলীফ্তকৰ মন্ব্য

ন্যাহেক িণ্ডাধলীশবল কৰা আৱবিনত, SP/DCP সল কৰা আৱবিনৰ এটা প্হতহলহপ সংলগ্ন কহৰ হিেক, আৱপানাক হিো 
সোিাহৰৰ কথা, আপুহন হকমান বাৰ ভ্ৰমণ কহৰৱল দসই কথা, আৰু এজািাৰ পঞ্লীেনৰ পহৰেৱত্য  SP/DCP এ এটা অনুসন্ানৰৱি 
হনৱি্য শ হিৱছ দনহক দসই কথা উৱল্খ কৰক।

SP আৰু িণ্ডাধলীশবল কৰা িৱুোখন আৱবিনৱত সংহলিষ্ট পুহলি থানাৰ ভাৰপ্াতি হবষোক ততাহলৱক এজািাৰ পঞ্লীেনৰ হনৱি্য শ 
হিব লাৱগ বহুল অনৱুৰাধ কৰক।
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পুহলি অধলীক্ক (SP)/ পহুলি উপােুতি (DCP)ক হিো অহভৱৰাগত ৰহি এটা দৰৌন অপৰাধ সংঘটিত দিাোৰ কথা সিহৰ কৰা 
িে দতৱন্ এজািাৰ পঞ্লীেন দিাোৱটা সুহনহচিত কহৰব লাৱগ বুহল সংহলিষ্ট পুহলি দষ্টছনৰ ভাৰপ্াতি হবষোগৰাকলীক হনৱি্য শ হিোৱটা 
পুহলি অধলীক্ক (SP)ৰ পৱক্ বাধ্যতামূলক। পহুলি অধলীক্কগৰাকলীৱে এই মৱম্য এটা হলহখত আৱিশ বা হনৱি্য শনা হিোৱটা 
সকৱলাতবক ভাল।

অহভৱৰাগৱটা হলহখত দিাোৱটা প্ৱোজনলীে। আপুহন দসই অহভৱৰাগ পুহলি অধলীক্ক (SP)/ পহুলি উপােুতি (DCP)ৰ 
কাৰ্য্যালেবল দৰহজষ্টাৰ ডাক হিিাৱপ (প্াপকৰ দ্াৰা প্াহতিস্লীকাৰ ব্যেস্াসহিৱত) দপ্ৰণ কহৰব পাৱৰ। অহভৱৰাগৱটা ব্যহতিগতভাৱে 
হিব পাহৰৱল প্হক্োৱটা খৰতকলীো িে। হজলাৰ পুহলি মুৰব্লী হিিাৱপ, পুহলি অধলীক্ক (SP)/ পহুলি উপােুতি (DCP) ব্যস্ত সি 
থাৱক আৰু প্াৱেই দতওোৱলাকক সিৱজ কাৰ্য্যালেত দপাো নাৰাে। অৱপক্া কৰাৱটা এৰাই িহলববল ি’দল, দতওোৱলাকক লগ 
কহৰবৰ বাৱব থকা হনধ্যাহৰত সমেৱছাোৰ হভতৰত বা দফাৱনৱৰ দতওোৱলাকক লগ দপাোৱটা হনহচিত কহৰৱি পহুলি অধলীক্ক 
(SP)/ পুহলি উপােুতি (DC) ৰ ওিৰবল দৰাো উহিত। 

দফৌজিাৰলী কাৰ্য্যপদ্ধহত সংহিতা (CrPC)ৰ ধাৰা ১৫৬ (৩)ৰ অধলীনত এখন আৱবিনৰ খিৰা প্স্তুত কহৰববল আৰু দসই সম্কলীকী ে 
আটাইৱবাৰ নহথসহিৱত দসইখন স্ানলীে িণ্ডাধলীশৰ আিালতত িাহখল কহৰববল আপুহন এগৰাকলী অহধবতিা ল’ব লাহগব। 
আপুহন হজলা ন্যাহেক দসো প্াহধকৰণৰ দৰাৱগহি এগৰাকলী অহধবতিা ল’ব পাৱৰ বা ইচ্া কহৰৱল এটা অনা-িৰকাৰলী দসো 
সংস্াৰ সিাে সল এগৰাকলী ব্যহতিগত অহধবতিা ল’ব পাৱৰ। আিালৱত শুনানলী অনুষ্ঠিত কহৰব আৰু আৱপানাক প্হতহনহধত্ব 
কহৰববল আৱপানাৰ অহধবতিা তাত উপহস্ত থাহকব লাহগব। আিালৱত এজািাৰ পঞ্লীভুতি কহৰববল আৰু অনুসন্ান আৰম্ভ 
কহৰববল পুহলিক হনৱি্য শ হিব পাৱৰ।

ন্যাহেক িণ্ডাধলীৱশ হিো হনৱি্য শ অনুসাৱৰ পুহলৱি কাম নকহৰৱল পুহলিৰপৰা প্হক্োৱটাৰ সাম্প্ৰহতক হস্হত সম্কলীকী ে এখন 
প্হতৱবিন আৰু ৰেিণ কৰা কাৰ্য্যব্যেস্া সম্কলীকী ে এখন প্হতৱবিন হবিাহৰব লাৱগ বুহল অনৱুৰাধ কহৰ আৱপানাৰ অহধবতিা 
আিালতৰ কাষ িাহপব পাৱৰ আৰু ই আিালতৰ হনৱি্য শ পালন কহৰববল পুহলিক দিো িা হিব।

34. SP/DCP এ এখন এজাহাৰ পঞ্লীভুক্ত কৰাৰ পফ্ৰৱফত্য  এো অনুসন্ানৰ আফিৰ 
ফ্িব পাফৰফন?

37. পুফ্িফি টতওঁৰ ফ্নফি্য ৰ অনুসাফৰ কাম নকফ্ৰফি এগৰাকলী িণ্ডািলীফৰ ফ্ক কফ্ৰব 
পাফৰ?

35. SP/DCP হি আপুফ্ন টকফনলক এো অফ্ভফৰাগ টপ্ৰৰণ কফ্ৰব?

36. আপফু্ন টকফনলক টষিত্ৰ িণ্ডািলীৰৰ কাৰ িাফ্পব?



ভাগ E

পঞ্জীয়ন নকৰাৰ 
বাৱব পুলিচক 
জবাবলদলহ কৰা
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38. এখন এজাহাৰ ফ্হিাফপ আফপানাৰ অফ্ভফৰাগ পঞ্লীয়ন কফ্ৰবলি ব্যৰ্য টহাৱা 
পফু্িিৰ ফ্বৰুফধে আপুফ্ন কাৰ্য্যব্যৱস্া ি’ব পাফৰফন?

39. ভাৰতলীয় িণ্ড সংফ্হতাৰ (IPC) িাৰা166A(c) এ ফ্ক কয়?

ইোৰ অথ্য ি’ল, আপহুন ৰহি ইচ্া কহৰৱল এখন এজািাৰ পঞ্লীেন কহৰববল ব্যথ্য দিাো পহুলি হবষো বা হবষোসকলৰ হবৰুৱদ্ধ 
এটা দফৌজিাৰলী দগািৰ ৰুজ ুকহৰব পাৱৰ:

এই ধাৰাত দকাো সিৱছ তলত হিো হনৰ্দেদিষ্ট অপৰাধসমিূৰ বাৱব উঠা অহভৱৰাগসমিূ পঞ্লীভুতি কহৰববল ব্যথ্য দিাোৰ  
বাৱব এগৰাকলী ৰাজহুো দসেকক 2 বছৰ পৰ্য্যন্ কাৰািণ্ড আৰু জহৰমনা হবহিব পৰা ৰাে। এটা কথা মন কহৰব দৰ ধাৰা 166A(c) 
এ IPC ৰ অধলীনত থকা আটাইৱবাৰ দৰৌন অপৰাধ সামহৰ নলে। তলত ই সামহৰ দলাো অপৰাধৱবাৰ উৱল্খ কৰা সিৱছ।

য�ৌন অপৰাধৰ যক্ত্ত এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰাৱটা পলুিচৰ বাৱব 
বাধ্তামিূক। িাৰতজীয় দণ্ডলবলধ (IPC),  য�ৌন অপৰাধৰ পৰা 
লশশুসকিৰ সৰুক্া (POCSO) অলধলনয়ম আৰু আলতশ�্ অলধলনয়ম 
অনসুাৱৰ এৱন কলৰবলি ব্থ্ যহাোৱটা যতওৱঁিাকৰ বাৱব যবআইনজী।

• টৰৌন অপৰািসমূহৰ পঞ্লীয়ন কফ্ৰবলি ব্যৰ্য টহাৱাৰ বাৱব ভাৰতলীে িণ্ডহবহধ (IPC)ৰ ধাৰা 166 ক (গ) ৰ অধলীনত 
অহভৱৰাগ িাহখল কহৰব পাৱৰ

• POCSO অফ্িফ্নয়মৰ অিলীনত, এটি ফ্ৰশুৰ ফ্বৰুফধে সংঘটিত টৰৌন অপৰািসমূহৰ পঞ্লীয়ন কফ্ৰবলি ব্যৰ্য টহাৱাৰ 
বাফব, আপুহন এই অহধহনেমৰ ধাৰা 21(1) ৰ অধলীনত এটা অহভৱৰাগ িাহখল কহৰব পাৱৰ

• আফ্তৰৰ্য্য অফ্িফ্নয়মৰ অিলীনত, আপফু্ন ৰফ্ি এো অনুসিূলীত জাফ্ত (SC) বা অনুসিূলীত জনজাফ্তৰপৰা (ST) 
আফ্হফে আৰু আপুফ্ন অফ্ভফৰাগ কফ্ৰব টখাজা পুফ্িি ফ্বৰয়াজন ৰফ্ি SC বা ST নহয়, দতৱন্ আপুহন এই অহধহনেমৰ 
ধাৰা 4 ৰ অধলীনত এটা অহভৱৰাগ িাহখল কহৰব পাৱৰ।

166 A: আইনৰ অিলীনত ফ্িয়া ফ্নফি্য ৰ অমান্য কৰা ৰাজহুৱা টসৱক –  
ফ্ৰফয়ই, এগৰাকলী ৰাজহুৱা টসৱক, টতওঁ ৰফ্ি-

(c) দফৌজিাৰলী কাৰ্য্যপদ্ধহত সংহিতা, 1973 (1974 ৰ 2) ৰ ধাৰা 154ৰ উপ-ধাৰা (1)ৰ অধলীনত তলত  
হিো ধাৰাসমূিৰ অধলীনৰ শাহস্তৱৰাগ্য ধত্য ব্য অপৰাধৰ সসৱত সম্ক্য  থকা হৰৱকাৱনা তথ্য অহভৱলখবদ্ধ  
কহৰববল ব্যথ্য িে:

এহিড ব্যেিাৰ কহৰ ইচ্াকৃতভাৱে গুৰুতৰ িাহন সাধন কৰা কাৰ্য্য

এহিড হনৱক্প কৰাৰ বা এহিি হনৱক্প কহৰববল ইচ্াকৃতভাৱে দিষ্টা কৰা কাৰ্য্য

নাৰলীৰ শাললীনতা িাহন কৰাৰ অহভপ্াৱেৱৰ কৰা আক্মণ বা অপৰাধমূলক বলপ্ৱোগ
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40. POCSO অফ্িফ্নয়মৰ িাৰা 21(1) এ ফ্ক কয়?

দতহতো দতওোক শাহস্ত হিিাৱপ হিো ি’ব সৰেম কাৰািণ্ড হৰৱটাৰ ম্যাি ছমািতবক কম নি’ব হকন্তু সব্যাহধক িবুছৰ 
পৰ্য্যন্ ি’ব পাৱৰ, আৰু দতওোক জহৰমনাও হবিা ি’ব পাৱৰ। 

ইোত ধাৰা 19(2) ৰ অধলীনত পুহলিৰ কত্য ব্যৰ কথা দকাো সিৱছ ৰাৰদ্াৰা এটি হশশুৰ হবৰুৱদ্ধ এটা দৰৌন অপৰাধ সংঘটিত দিাো 
বহুল এটা অহভৱৰাগ বা তথ্য দপাোৰ লৱগ লৱগ এখন এজািাৰ পঞ্লীভুতি কৰাৱটা SJPU বা স্ানলীে পুহলিৰ বাৱব বাধ্যতামূলক 
কৰা সিৱছ। ইোত দকাো সিৱছ দৰ ধাৰা 19(2) ৰ অধলীনত এটা অপৰাধ অহভৱলখবদ্ধ কহৰববল ব্যথ্য দিাো হৰৱকাৱনা দলাকৱকই 
ছমাি পৰ্য্যন্ কাৰািণ্ড, বা জহৰমনা, বা এই িৱুোটা শাহস্তৱেই হবহিব পৰা ৰাে।

হববস্ত্ৰ কৰাৰ অহভপ্াৱেৱৰ নাৰলীৰ ওপৰত কৰা আক্মণ বা অপৰাধমূলক বলপ্ৱোগ

ব্যহতিৰ অববধ সৰবৰাি

অববধভাৱে সৰবৰাি কৰা এগৰাকলী ব্যহতিৰ দশাষণ

ধষ্যণ

মৃতু্য ঘটাব পৰা বা িলীঘ্যস্ােলী হনহ্ৰিে অেস্াৰ কাৰণ দিাো কাৰ্য্য

হবৱচ্িৰ সমেত স্ামলীৱে পত্লীৰ সসৱত কৰা দৰৌন সংগম

কতৃি্য ত্বপণূ্য আসনত থকা এজন ব্যহতিৰদ্াৰা কৰা দৰৌন সংগম

িলবদ্ধ ধষ্যণ

পুনৰ এৱকটা অপৰাধ কৰা ব্যহতি (376, 376 A, 376Dধাৰাৰ অধলীনত)

মহিলাৰ শাললীনতা িাহন কহৰববল ব্যেিাৰ কৰা শব্দ, অংগলীভংগলী, কাৰ্য্য

21. এটা যগাচৰ দালখি কলৰবলি বা অলিৱিখবধে কলৰবলি ব্থ্ 
যহাোৰ বাৱব শালস্ত – ধাৰা 19 ৰ উপ-ধাৰা (1) বা ধাৰা 20 ৰ অধজীনত 
এটা অপৰাধ সংঘটনৰ কথা লৰপ’ট্ কলৰবলি ব্থ্ যহাো বা ধাৰা 19 ৰ  
উপ-ধাৰা (2) ৰ অধজীনত এৱন অপৰাধ অলিৱিখবধে কলৰবলি ব্থ্ 
যহাো ল�ৱকাৱনা ব্লক্তৱক, ইয়াৱৰ ল�ৱকাৱনা এটা বণ্নাৰ বাৱব েমাহ 
প�্্ন্ত ম্াদ সম্প্ৰসালৰত হ’ব পৰা কাৰাদণ্ড বা জলৰমনা বা এই দৱুয়াটা 
শালস্তৱয়ই লবহা হ’ব পাৱৰ। 
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ধাৰা 4 ত ৰাজহুো দসেকসকৱল (পুহলি হবষোসকলৱক ধহৰ) এই আইনৰ অধলীনত পালন কহৰবলগলীো  হনৰ্দেদিষ্ট কত্য ব্যসমূি 
তাহলকাবদ্ধ কৰা সিৱছ। এই কত্য ব্যৱবাৰৰ হভতৰত দকইটামান হনৰ্দেদিষ্ট কত্য ব্যও পৱৰ হৰৱবাৰ পহুলৱি এখন এজািাৰ পঞ্লীেন 
প্হক্োৰ সমেত অনুসৰণ কহৰবলগলীো কাৰ্য্যপদ্ধহতৰ অংশ:

উৱল্খৱৰাগ্য দৰ এটা অনুসন্ানৰ পাছত এগৰাকলী ৰাজহুো দসেৱক (হৰজন দকাৱনা অনুসিূলীত জাহত বা অনুসূিলীত  
জনজাহতৰ নিে) ৰহি এইৱবাৰ কত্য ব্য সম্ািন নকৰাৰ কথা জনা ৰাে দতৱন্ দতওোক ছমািৰ পৰা এবছৰ পৰ্যন্ কাৰািণ্ড  
প্িান কহৰব পৰা ৰাে।

এগৰাকলী উতিৰজলীেলীৱে এই পিৱক্প দলাোৰ অথ্য সিৱছ 
সংহলিষ্ট পহুলি হবষোগৰাকলীৰ হবৰুৱদ্ধ এখন এজািাৰ িাহখল 
কৰা। এগৰাকলী অহধবতিা, আৰু লগৱত এটা অনা-িৰকাৰলী 
সংস্াৰ সিাে সল এই কাম কহৰব পাহৰৱল আটাইতবক ভাল। 
আৱপানাৰ এজািাৰ পঞ্লীভুতি কহৰববল িাহেত্ব দপাো হকন্তু 
দতৱন কহৰববল ব্যথ্য দিাো পহুলি হবষো বা হবষোসকলৰ 
নাম আৰু পিবলীৰ কথা ৰহি আপুহন জাৱন, দতহতো ই 
দগািৰৱটাৰ দক্ৰিত সিােক ি’ব। আৱপানাৰ মূল 
অহভৱৰাগৱটাৰ এটা প্হতহলহপ আৰু পুহলিৰ পৰা দপাো 
হৰৱকাৱনা ৰহছি লগত থাহকৱলও আৱপানাৰ নহথ-পৰি 
শহতিশাললী ি’ব। আপুহন ৰহি পুহলি অধলীক্ক (SP)/ পুহলি 
উপােুতি (DCP) অহভৱৰাগ কহৰৱছ আৰু দতওো ৰহিৱি 
হবষেৱটাত িস্তৱক্প কৰা নাই বা এজািাৰ পঞ্লীভুতি কৰাৱটা 
সুহনহচিত কহৰব পৰা নাই, দতৱন্ দতওোৰ নাৱমা আপুহন 
আৱপানাৰ অহভৱৰাগত সহনিহেষ্ট কহৰব পাৱৰ।

41. আফ্তৰৰ্য অফ্িফ্নয়মৰ িাৰা 4 এ ফ্ক কয়?

42. এগৰাকলী পুফ্িি ফ্বৰয়াৰ ফ্বৰুফধে এো অফ্ভফৰাগ িাফ্খি কফ্ৰবলি আপুফ্ন ফ্ক 
ফ্ক পিফষিপ ি’ব পাফৰ?

• আপহুন টমৌফ্খকভাফৱ তৰ্য ফ্িফি পুফ্িফি টসই তৰ্য ফ্িফ্খ ৰাহখব লাহগব আৰু আৱপানাৰ িিলী দলাোৰ আগৱত হলখা 
কথাহখহন আৱপানাক পহ়ি শুনাব লাহগব

• এখন FIR পঞ্লীভুতি কৰা আৰু এই কৰা সুফ্নফ্চিত কৰা টৰ আফ্তৰৰ্য্য অফ্িফ্নয়মৰ আোইফবাৰ সঠিক িাৰা তাত 
সফ্ন্নফ্ৱষ্ট কৰা হহফে 

• পঞ্লীভুতি দিাোৰ লৱগ লৱগ FIR ৰ এো প্ৰফ্তফ্িফ্প আফপানাক ফ্িয়া

এফক ঠাইফত সংকে সমািান কফ্ৰব পৰা টকন্দ্ৰৰ (OSC) পুফ্িি সৰিলীকৰণ ফ্বৰয়া (PFO) গৰাকলীফয়ও ভাৰতলীয় 
িণ্ডফ্বফ্িৰ িাৰা 166 (ক ) (গ) ৰ অিলীনত এগৰাকলী পুফ্িি ফ্বৰয়াৰ ফ্বৰুফধে টগািৰ ৰুজ ু কৰাৰ কামত মফ্হিা 
উত্তৰজলীৱলীসকিক সহায় কফ্ৰব পাফৰ।32
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এৱন এটা পিৱক্প লৱল তাৰ হবপিৰ আশংকা থাহকব পাৱৰ বুহল জাহনব। পুহলি হবষোসকৱল আৱপানাক ধমহক হিববল বা 
ভলীহতৰেস্ত কহৰববল দতওোৱলাকৰ পিবলী আৰু ক্মতা ব্যেিাৰ কহৰব পাৱৰ। দৰৌন অপৰাধ দগািৰত অনুসন্ানৰ কামত হশহথলতা 
আহন দতওোৱলাৱক দতওোৱলাকৰ হবৰুৱদ্ধ উত্াহপত অহভৱৰাগ প্ত্যািাৰ কৰাৰ বাৱব আৱপানাক পহতেন হনোববল দিষ্টা কহৰব 
পাৱৰ। মনত ৰাহখব দৰ আইনলী প্হতকাৰ হবিৰাৰ পৰা আৱপানাক বাৰণ কহৰববল হৰৱকাৱনা প্কাৰৰ বলপ্ৱোগ, ভাবুহক বা দজাৰ-
জেৰিহস্ত কৰা কাৰ্য্য অববধ।

এৱনকুো ঘটনা ৰাৱত নঘৱট আৰু পুহলিৰ হবৰুৱদ্ধ কৰা অহভৱৰাগৰ দ্াৰা ৰাৱত দৰৌন অপৰাধৱটাৰ অনুসন্ান প্ভাোহবিত নিে 
তাক পহুলি হবভাৱগ সুহনহচিত কৰা উহিত। হকন্তু ইোত জহড়ত সি থকা পুহলি হবষোসকৱল, হবৱশষবক দতওোৱলাক ৰহি এৱকটা 
পহুলি দষ্টছনৱৰ িে, দতৱন্ ইজৱন-হসজনক সুৰক্া হিব খুহজব পাৱৰ।

এগৰাকলী অহধবতিাৰ বা দতওোৱলাৱক হবশ্াসত ল’ব পৰা এগৰাকলী সিােকাৰলী ব্যহতিৰ পৰামশ্য ল’ব পৰাৱটা এগৰাকলী উতিৰজলীেলীৰ 
বাৱব গুৰুত্বপণূ্য ি’ব।

আন এটা ভাল ৰণৱকৌশল ি’ব পাৱৰ CrPC ৰ ধাৰা 156(3) ৰ অধলীনত কৰা আৱবিনত এই কথাৰ প্হত িণ্ডাধলীশৰ আিালতৰ 
িষৃ্টি আকষ্যণ কৰা দৰ FIR পঞ্লীভুতি কহৰববল হবলম্ ঘৱটাো/অস্লীকাৰ কৰাৰ বাৱব পুহলিৰ হবৰুৱদ্ধ আইনলী ব্যেস্া ল’বই 
লাহগব। ইোৰদ্াৰা আিালতক ইোৰ হনজা উি্যম তথা স্াভাহেক ক্মতাৰ অধলীনত অহভৱৰাগ িাহখল কহৰববল প্ত্যে হনোব 
পৰা ৰাে। এৱন অেস্াত উতিৰজলীেলীৱে হনৱজ আগভাগ ল’বলগলীো দনাৱিাোবক এটা সুহবধাজনক িৰূত্বত অেস্ান কহৰব পাৱৰ। 
অেৱশ্য, উতিৰজলীেলীক দতহতোও এগৰাকলী সাক্লী হিিাৱপ গণ্য কৰা ি’ব আৰু অনুসন্ানত ভাগ ল’ববল দকাো ি’ব।

43. পুফ্িি ফ্বৰয়াসকিৰ ফ্বৰুফধে এো টেৌজিাৰলী অফ্ভফৰাগ িাফ্খি কৰাত ফ্কবা 
ফ্বপিাৰংকা আফে টনফ্ক?
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1. ইোৰ হকছুমান শব্দােললীৰ হভহতি সিৱছ আৱমহৰকা ৰুতিৰাষ্ট্ৰ-হস্ত দনশ্যৱনল দছক্সৱুেল ভাে’দলন্স ৰলীছ’ি্য  দিণ্াৰৰ  
এইখন তথ্য-পৰি: https://www.nsvrc.org/sites/default/files/Publications_NSVRC_Factsheet_What-is-
sexual-violence_1.pdf

2. হবশ্ স্াস্্য সংস্া (2002), “েল্ড্য  হৰপ’ট্য  অন ভাে’দলন্স এণ্ড দিলথ”, সম্ািনাইটিৱেন জলী. কু্গ, হলণ্ডা এল. ডালবাগ্য, দজ’মছ এ. মাৰ্িদি, 
এন্থহন বলী. দজাই আৰু ৰাৱফইল ল’জাৱনা, পৃষ্া 149, https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/
world_report/en/full_en.pdf

3. POCSO অহধহনেমৰ ধাৰা 2(1)(d) ত ইোৰ সংজ্ঞা হিো সিৱছ ওঠৰ বছৰৰ অনুধ্যৰ হৰৱকাৱনা ব্যহতি হিিাৱপ

4. দফৌজিাৰলী কাৰ্য্যপদ্ধহত সংহিতা, 1973 ৰ প্থম অনুসূিলীৰ ভাগ 2 অনুসাৱৰ; লগৱত িাওক সৱন্াষ কুমাৰ মণ্ডল বনাম ৰাষ্ট্ৰ, জাহমন 
আৱবিন সংখ্যা 1763 / 2016,হিল্লী উচ্চ ন্যাোলে ( 28 দছৱটেম্ৰ, 2016) SCCঅনলাইন দডল 5378 ত হিল্লী উচ্চ ন্যাোলৱে দৰৌন 
অপৰাধৰ পৰা হশশুৰ সুৰক্া অহধহনেমত  (POCSO) ত অপৰাধসমিূৰ প্কৃহত সম্ৱক্য  হিো ব্যাখ্যা, ৰ’ত আিালৱত উৱল্খ 
কহৰহছলতঃ “এইিৱৰ ধাৰা 12দক ধহৰ দৰৌন অপৰাধৰ পৰা হশশুৰ সুৰক্া (POCSO) অহধহনেমৰ অধলীনত শাহস্তৱৰাগ্য অপৰাধসমিূ 
ি’ল ধত্য ব্য আৰু জাহমনহবিলীন।”

5. এই আটাইৱবাৰ পৰামশ্য দলাো সিৱছতঃ লোছ্য  কাৱলক্টিভ উইৱমন্স ৰাইটছ ইহনহিৱেটিভ (2014), এনৱগহজং উইথ ি্য হক্হমৱনল 
জাষ্টিি হছৱষ্টমতঃ আ গাইড ফৰ ছাভ্য াইভ’ছ্য  অে দছক্সৱুেল ভাে’দলন্স, পৃষ্া 9-10, http://www.lawyerscollective.org/
wp-content/uploads/2014/04/Dos-and-Donts.pdf

6. হনেম 4(2), দৰৌন অপৰাধসমূিৰপৰা হশশুসকলৰ সুৰক্া হনেমােললী, 2020

7. গিৃ পহৰক্মা মন্ত্ৰ্যালে, ভাৰত িৰকাৰ, পৰামশ্য (2013), দক্ৰিলীে দক্ৰিাহধকাৰ হনৰ্বদিৱশৱষ FIR ৰ পঞ্লীেন আৰু হজৰ’FIR, 10 : 
https://www.mha.gov.in/sites/default/files/AdvisoryFIR-290513.pdf 7 আগষ্ট, 2020 ত দপাো প্ৱেশাহধকাৰ 
অনুসাৱৰ।

8. “ভুতিৱভাগলীৰ প্হত কৰা ব্যেিাৰতঃ ভাৰতলীে িণ্ডহবহধৰ  ধাৰা 326A, 376, 376A, 376B, 376C, 376D বা ধাৰা 376E ৰ অধলীনত 
সামহৰ দলাো হৰৱকাৱনা অপৰাধৰ ভুতিৱভাগলীসকলক দকন্দলীে িৰকাৰ, ৰাজ্য িৰকাৰ, স্ানলীে হনকােসমূি বা আন দকাৱনা ব্যহতিৱে 
পহৰিালনা কৰা ৰাজহুো বা ব্যহতিগত খণ্ডৰ আটাইৱবাৰ িহস্পৱটৱল ততাহলৱক হবনামূললীো প্াথহমক বা  ডাতিৰলী পহৰিৰ্য্যা প্িান 
কহৰব লাহগব আৰু এৱন ঘটনাৰ কথা তৎক্ণাৎ পুহলিক জনাব লাহগব।”

9. ধাৰা 19(5), POCSO অহধহনেম- “ৰ’ত হবৱশষ হকৱশাৰ পুহলি ইউহনট বা স্ানলীে পহুলি এই কথাত সন্তুষ্ট িে দৰ হৰ হশশুৰ হবৰুৱদ্ধ 
এটা অপৰাধ সংঘটিত কৰা সিৱছ দতওোক ৰহি পহৰিৰ্য্যা বা সুৰক্াৰ প্ৱোজন সিৱছ, দতৱন্ ই, কাৰণৱবাৰ হলহখতভাৱে অহভৱলখবদ্ধ 
কহৰ উঠি, হৰপ’ট্য  িাহখল কৰাৰ 24 ঘণ্াৰ হভতৰৱত হশশুটিক আৰেে গৃি বা হনকটেতলীকী  িহস্পৱটলত ভৰ্তদি কৰাৱক ধহৰ, হশশুটিক 
হনধ্যাহৰত কহৰ হিো মৱত, পহৰিৰ্যা আৰু সুৰক্া প্িান কহৰববল ততাহলৱক ব্যেস্া ৰেিণ কহৰব।”

10. মহিলা আৰু হশশু হবকাশ মন্ত্ৰ্যালে, “এৱক ঠাইৱত সংকট সমাধান কহৰব পৰা দকন্দ: ৰাজ্য িৰকাৰসমূি/দকন্দলীে প্শাসকসকলৰ 
বাৱব কাৰ্য্যৰূপােণৰ হনৱি্য শনােললী”, হডৱিম্ৰ, 2017, পৃষ্া 1-2; https://wcd.nic.in/sites/default/files/OSC_G.pdf  
21 আগষ্ট, 2020 ত দপাো তথ্য অনুসহৰ।

11. এৱক ঠাইৱত সংকট সমাধান কহৰব পৰা দকন্দ সম্ৱক্য  মহিলা আৰু হশশু হবকাশ মন্ত্ৰ্যালৱে ৰুগুত কৰাডাইৱৰক্টৰলী; 19 মাি্য  2020; 
https://wcd.nic.in/sites/default/files/683OSCDirectory-19.03.2020_0.pdf  24 August, 2020 ত দপাো 
প্ৱেশাহধকাৰ অনুসহৰ।

12. মহিলা আৰু হশশু হবকাশ মন্ত্ৰ্যালে, “এৱক ঠাইৱত সংকট সমাধান কহৰব পৰা দকন্দ: ৰাজ্য িৰকাৰসমূি/দকন্দলীে প্শাসক সকলৰ 
বাৱব কাৰ্য্যৰূপােণৰ হনৱি্য শনােললী”, হডৱিম্ৰ, 2017, পৃষ্া 4; https://wcd.nic.in/sites/default/files/OSC_G.pdf   
21 আগষ্ট, 2020 তাহৰৱখ দপাো তথ্য অনুসহৰ।
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13. এইৱকইটা ি’ল ভাৰতলীে িণ্ড সংহিতাৰ ধাৰা 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 376, 376A, 376B, 376C, 376D, 376E, আৰু 509

14. ধাৰা 154(1)(c), CrPC: “ধাৰা 164 ৰ উপ-ধাৰা (5A) ৰ অধলীনত পুহলি হবষোগৰাকলীৱে হৰমান পাৱৰ হসমান দসানকাৱল ব্যহতিগৰাকলীৰ 
হববৃহত এগৰাকলী ন্যাহেক িণ্ডাধলীশৰদ্াৰা অহভৱলখবদ্ধ কৱৰাোব।”

15. ধাৰা 154, CrPC

16. লহলতাকুমাৰলী বনাম উতিৰপ্ৱিশ িৰকাৰ আৰু অন্যান্যসকল AIR 2014 SC 187

17. হনেম 4(3), দৰৌন অপৰাধসমূিৰপৰা হশশুসকলৰ সুৰক্া হনেমােললী, 2020

18. লহলতাকুমাৰলী বনাম উতিৰপ্ৱিশ িৰকাৰ আৰু অন্যান্যসকল AIR 2014 SC 187

19. হনেম 4(1), দৰৌন অপৰাধসমূিৰপৰা হশশুসকলৰ সুৰক্া হনেমােললী, 2020

20. হনেম 4(13), দৰৌন অপৰাধসমূিৰপৰা হশশুসকলৰ সুৰক্া হনেমােললী, 2020

21. ধাৰা 39, POCSO অহধহনেম

22. হনেম 4(3)(e), দৰৌন অপৰাধসমূিৰপৰা হশশুসকলৰ সুৰক্া হনেমােললী, 2020

23. হিল্লী উচ্চ ন্যাোলৱে হিো তলৰ ৰােিানৱটা িাওক: হিল্লী মহিলা আৱোগ বনাম হিল্লী পহুলি 2009 SCC অনলাইন দডল 1057

24. মহিলা আৰু হশশু হবকাশ মন্ত্ৰ্যালে, “এৱক ঠাইৱত সংকট সমাধান কহৰব পৰা দকন্দ: ৰাজ্য িৰকাৰসমূি/দকন্দলীে প্শাসকসকলৰ 
বাৱব কাৰ্য্যৰূপােণৰ হনৱি্য শনােললী”, হডৱিম্ৰ, 2017, পৃষ্া 7-8 https://wcd.nic.in/sites/default/files/OSC_G.pdf  
21 আগষ্ট, 2020 ত দপাো প্ৱেশাহধকাৰ অনুসহৰ।

25.  1995 SCC (1) 14

26. লোছ্য  কাৱলক্টিভৰদ্াৰা প্কাহশত এনৱগহজং উইথ হক্হমৱনল জাষ্টিি হছৱষ্টম: আ গাইড ফৰ ছাভ্য াইভ’ছ্য  অে দছক্সৱুেল  
ভাে’দলন্স, পৃষ্া 20

27. হনেম 4(3)(f), দৰৌন অপৰাধসমূিৰপৰা হশশুসকলৰ সুৰক্া হনেমােললী, 2020

28. CrPC ৰ ধাৰা 154(3) ত উৱল্খ কৰা সিৱছ: “উপ-ধাৰা (1) ত উৱল্খ থকা মৱত এখন পুহলি থানাৰ তথ্যৰ অহভৱলখবদ্ধকৰণৰ 
িাহেত্বত থকা ভাৰপ্াতি হবষোগৰাকলীৰ অস্লীকাৰকৰণৰ ফলত কু্ণ্ণ হৰৱকাৱনা ব্যহতিৱে এৱন তথ্যৰ সাৰমম্য, হলহখতভাৱে আৰু 
ডাকৱৰাৱগ, সংহলিষ্ট পুহলি অধলীক্কবল দপ্ৰণ কহৰব পাৱৰ, হৰগৰাকলীৱে ৰহি হনৱজ এই কথাত সন্তুষ্ট িে দৰ এৱন অনুসন্াৱন এটা 
সংজ্ঞানাত্মক অপৰাধৰ সংঘটন সিহৰ কহৰৱছ, দতওো, এই সংহিতাত প্িান কৰা ধৰণ অনুসাৱৰ, িে হনৱজ দগািৰৱটাৰ অনুসন্ান 
কহৰব বা দতওোৰ অধলীনস্ দকাৱনা পুহলি হবষোৰদ্াৰা এটা অনুসন্ানৰ হনৱি্য শ হিব, আৰু এৱন এগৰাকলী পহুলি হবষোৰ দসই 
অপৰাধৱটাৰ সসৱত সম্ৰ্কদিত পুহলি থানাৰ এগৰাকলী ভাৰপ্াতি হবষোৰ আটাইৱবাৰ অহধকাৰ থাহকব।”

29. ধাৰা 156(3) ত দকাো সিৱছ: “ধাৰা 190 ৰ অধলীনত সবললীকৰণ কৰা দিাো হৰৱকাৱনা িজণ্ডাধলীৱশ ওপৰত উৱল্খ কৰা ধৰণৰ এটা 
অনুসন্ানৰ হনৱি্য শ হিব পাৱৰ।”

30. লহলতা কুমাৰলী বনাম উতিৰপ্ৱিশ িৰকাৰ আৰু অন্যান্যসকল AIR 2014 SC 187

31. লহলতাকুমাৰলী বনাম উতিৰপ্ৱিশ িৰকাৰ আৰু অন্যান্যসকল AIR 2014 SC 187

32. মহিলা আৰু হশশু হবকাশ মন্ত্ৰ্যালে, “এৱক ঠাইৱত সংকট সমাধান কহৰব পৰা দকন্দ: ৰাজ্য িৰকাৰসমূি/দকন্দলীে প্শাসকসকলৰ 
বাৱব কাৰ্য্যৰূপােণৰ হনৱি্য শনােললী”, হডৱিম্ৰ, 2017, পৃষ্া 1-2; https://wcd.nic.in/sites/default/files/OSC_G.pdf   
14 দছৱটেম্ৰ, 2020 ত দপাো প্ৱেশাহধকাৰ অনুসহৰ।
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ভুতিৱভাগলীৰ বেস1

আহতশৰ্য্যৰ প্কাৰ আৰু অপৰাধৰ গম্ভলীৰতা3

লভ্য হবশি হবেৰণ আৰু হশশুটিৱে কষ্ট দভাগা মানহসক আৰু শাৰলীহৰক ক্হত/
আঘাতৰ তলীৰিতা

4

হশশুটি বাৰু হবকলাংগ দনহক (শাৰলীহৰকভাৱে, মানহসকভাৱে, দবৌহদ্ধকভাৱে)5

ভুতিৱভাগলীৰ হপতৃ-মাতৃৰ অথ্যবনহতক হস্হত, হশশুটিৰ পহৰোলৰ মুঠ সিস্য সংখ্যা, 
হশশুটিৰ হপতৃ-মাতৃৰ জলীহেকা আৰু পহৰোলৰ মাহিললী আে সম্কলীকী ে হবশি হবেৰণ

6

সাম্প্ৰহতক দগািৰৰ ঘটনাৱটাৰ বাৱব ভুতিৱভাগলীৱে ইহতমৱধ্য হিহকৎসলীে উপিাৰ লাভ 
কহৰৱছ দন লাভ কহৰ আৱছ বা অপৰাধৱটাৰ বাৱব ভুতিৱভাগলীক হিহকৎসলীে উপিাৰ 
লাৱগ দনহক 

7

মানহসক অহভঘাত, সিহিক আঘাত, হিহকৎসলীে উপিাৰ, অনুসন্ান আৰু হবিাৰকাৰ্য্য 
বা আন কাৰণত সু্লৰপৰা অনুপহস্হতৱক ধহৰ এই অপৰাধৰ পহৰণহতত হকবা 
সশহক্ক সুৱৰাগৰ ক্হত সিৱছ দনহক?

8

এই আহতশৰ্য্য একক হবহশষ্ট ঘটনা আহছল দন এৱছাো সমে ধহৰ এই আহতশৰ্য্য 
সংঘটিত সি আহছল?

9

হশশুটিৰ হপতৃ-মাতৃৱে হকবা হিহকৎসলীে উপিাৰ কৱৰাোই আৱছ দনহক বা দতওোৱলাকৰ 
আন হকবা স্াস্্য সমস্যা আৱছ দনহক?

10

তাফ্ৰখ: পুফ্িি টষ্টেনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত ফ্বৰয়া

অপৰাধলীৰ সসৱত হশশুটিৰ সম্ক্য2

পলৰলশষ্ 1

ফ্স্ৰাংকসমূহ মন্ব্য

প্ৰাৰফ্মক মূি্যাংকন প্ৰফ্তফবিন1

11 ৰহি লভ্য িে হশশুটিৰ আধাৰ নম্ৰহক?

1দৰৌন অপৰাধসমূিৰপৰা হশশুসকলৰ সুৰক্া হনেমােললী, 2020 মহিলা আৰু হশশু হবকাশ মন্ত্ৰ্যালে https://wcd.nic.in/sites/default/
files/POCSO%20Rules%20merged.pdf 10 নৱেম্ৰ, 2020 ত প্াতি
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CHRI ৰ কা�্্সূচজীসমূহ

CHRI ৰ প্োস ি’ল কমনৱেলথ আৰু ইোৰ সিস্য ৰাষ্ট্ৰসমূিক মানে অহধকাৰৰ অনুশলীলন, পাৰগম্যতা তথা বিনক্ম হবকাশ 
লক্্যসমূিৰ (SDGs) প্হত িােবদ্ধতাৰ সন্ভ্য ত উচ্চ মানিণ্ড বজাই ৰখাৰ বাৱব উদ্দু্ধ কৰা। CHRI এ হনৰ্দেদিষ্টভাৱে কাম কৰা 
দক্ৰিসমূি ি’ল মানে অহধকাৰ সম্কলীকী ে দকৌশলগত উি্যম আৰু পক্ৱপাষণ, ন্যােত প্ৱেশাহধকাৰ তথা তথ্যত প্ৱেশাহধকাৰ। 
ইোৰ গৱেষণা, প্কাশন, কম্যশালা, হবৱলিষণ, একৰিলীকৰণ, প্িাৰ-প্সাৰ তথা পক্ৱপাষৱণ তলত হিো মূল কাৰ্য্যসিূলীসমূিৱক 
িাহ্ঙ ধৱৰ:

ন্যায়ত প্ৰফৱৰাফ্িকাৰ(ATJ)*

*পুফ্িি সংস্াৰ: ভাৱলমান দিশত নাগহৰকৰ অহধকাৰসমূিৰ সুৰক্াকাৰলীৰ পহৰেৱত্য  পহুলিৰ ভাবমৰূ্তদি ি’ল ৰাষ্ট্ৰৰন্ত্ৰৰ 
দশাষণকাৰলী ৰতন হিিাৱপৱি, ৰাৰ পহৰণহতত অহধকাৰ উল্ংঘন কৰাৰ আৰু ন্যাে অস্লীকাৰ কৰাৰ ব্যাপক ঘটনা ঘটা 
পহৰলহক্ত িে। CHRI এ উতিৰণ ঘটাে পদ্ধহতগত সংস্াৰৰ ৰাৱত শাসন ব্যেস্াৰ বলবৎকাৰলী নবি পহুলৱি আইনৰ শাসনৰ 
সমথ্যক হিিাৱপ কাম কহৰব পাৱৰ। ভাৰত আৰু িহক্ণ এহিোত CHRI ৰ কাৰ্য্যসিূলীসমূিৰ উৱদেশ্য ি’ল পহুলি সংস্াৰৰ বাৱব 
ৰাইজৰ সমথ্যন একৱগাট কৰা আৰু এৱনৱবাৰ হবষেত নাগহৰক সমাজৰ দৰাগিান শহতিশাললী কৰা। টাঞ্াহনো আৰু ঘানাত 
CHRI এ পৰলীক্া কৱৰ পহুলি জবাবহিহিতা আৰু নাগহৰক সমাজৰ সসৱত থকা ইোৰ সম্ক্য ।

*কাৰাগাৰ সংস্াৰ: কাৰাগাৰৰ দক্ৰিত কৰা CHRI ৰ কামৱবাৰৰ উৱদেশ্য ি’ল পৰম্ৰাগতভাৱে আবদ্ধ এটা প্ণাললীৰ 
পাৰগম্যতা বৃহদ্ধ কৰা আৰু িহল থকা অহনেমসমূি উন্মুতি কৰা। হৰৱবাৰ পদ্ধহতগত হবফলতাৰ পহৰণহতত কাৰাগাৰৱবাৰত 
অত্যহধক ভলীৰ তথা অৰেিণৱৰাগ্যভাৱে িলীঘল হবিাৰ-পূব্য আটকাধলীন অেস্া আৰু সমে উকহল দৰাোৰ পাছৱত কাৰাগাৰত 
থাহকবলগলীো দিাো অেস্া দিখা ৰাে দতৱনৱবাৰ হবফলতাৰ ওপৰত আৱলাকপাত কৰাৰ বাহিৱৰও, CHRI এ হনজৱক ব্যস্ত ৰাৱখ 
ন্যাহেক সািাৰ্যমূলক িস্তৱক্প আৰু পক্ৱপাষণৰ কামত। এইৱবাৰ দক্ৰিত পহৰেত্য ন সাহধব পৰা গ’দল কাৰাগাৰসমিূৰ প্শাসন 
ব্যেস্া তথা ন্যােৰ অেস্াসমূিত িকুতলগা উনিহত সম্ভে ি’ব পাৱৰ। 

তৰ্যত প্ৰফৱৰাফ্িকাৰ

*তৰ্য জনাৰ অফ্িকাৰ: তথ্যত প্ৱেশাহধকাৰৰ উতিৰণত CHRI ৰ হবৱশষজ্ঞতাক বহুলভাৱে স্লীকৃহত হিো সিৱছ। ই দিশৱবাৰক 
কাৰ্য্যকৰলী তথ্য জনাৰ অহধকাৰ (RTI) আইন অনুৱমাহিত কহৰববল আৰু কাৰ্য্যৰূপাহেত কহৰববল উদ্দু্ধ কৱৰ। ই হনেমলীোবক 
হবধানৰ হবকাশত সিাে আগব়িাে আৰু হবৱশষবক ভাৰত, ৰেলীলংকা, আফগাহনস্তান, বাংলাৱিশ, ঘানা আৰু দকহনোত RTI 
আইনসমূিৰ আৰু তাৰ কাৰ্য্যকৰণৰ উতিৰণত সফলতা লাভ কহৰ আহিৱছ। ঘানাত, CHRI এ RTI নাগহৰক সমাজৰ হমৰিৱজো াটৰ 
সহিবালে হিিাৱপ, দসই আইন প্ণেণৰ বাৱব িৱলাো প্ৱিষ্টাসমূিৰ একৰিলীকৰণ কহৰহছল; এটা িলীঘললীো সংৰোমৰ অন্ত 2019 
িনত সফলতা দপাো সগহছল। আইনৰ খিৰা প্স্তুত কৰা তথা প্থমবাৰবল দতৱন আইন ৰূপােণ কৰা এই িৱুোৱক্ৰিৱত CHRI এ 
হনেমলীোবক নতুন হবধানসমূিৰ সমাৱলািনাত্মক অধ্যেন িলাে ৰাৱত িৰকাৰ তথা নাগহৰক সমাজবল দৰেষ্ প্থা তথা জ্ঞান 
কহ়িোই আহনব পৰা ৰাে। ইোৰ আৱছ অত্যন্ প্হতকূল পহৰহস্হতত আৰু লগৱত সাংসৃ্হতকভাৱে হভনি দক্ৰিাহধকাৰত কাম 
কৰাৰ অহভজ্ঞতা আৰু নতুন RTI আইনৰ হবেত্য ন ঘটাব দখাজা দিশৱবাৰক ই প্িান কৱৰ মূল্যোন অন্িৃ্য ষ্টি।
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*োউৰ এফ্িয়া মলীফ্ডয়া ফ্ডফেণ্ডাে্য  টনেৱক্য  (SAMDEN): িহক্ণ এহিোত সংবাি মাধ্যমৰ কমলীকী সকলৰ ওপৰত িলা বৰ্ধদিত 
আক্মণ তথা বাক আৰু অহভব্যহতিৰ স্াধলীনতাৰ ওপৰত পৰা দিো িা এই িটুা সমস্যা সল হিন্া-িি্য া কহৰবৰ বাৱবCHRIএসংবাি 
মাধ্যমৰ দপছািাৰলী দলাকসকলৰবাৱবএটা আঞ্চহলক দনটেক্য ৰ হবকাশ ঘটাইৱছ। ছাউথ এহিো মলীহডো হডৱফণ্ডাছ্য  দনটেক্য  
(SAMDEN) নাৱমৱৰপহৰহিত এই দনটেৱক্য  এই কথাত স্লীকৃহত হিৱে দৰ এৱন ধৰণৰ স্াধলীনতা অহবভাজ্য আৰু এইৱবাৰৰ দকাৱনা 
ৰাজবনহতক সলীমা থাহকব দনাোৱৰ। সবষম্য আৰু িাবলী-ধমহকৰ সমুখলীন দিাোৰ অহভজ্ঞতা থকা সংবাি জগতৰ বৃহতিধাৰলী 
দলাকসকলৰ এটা মূল দগাট কাণ্ডাৰলী হিিাৱপ থকা, SAMDEN এ সংবাি মাধ্যমৰ ওপৰত পৰা দিো িা, সংবাি জগতৰ সংকুহিত 
স্ান আৰু সংবাি মাধ্যমৰ স্াধলীনতা আহি হবষেত আৱলাকপাত কহৰববল প্ৱোজনলীে িষৃ্টিৱকাণসমূিৰ হবকাশ ঘটাইৱছ। 
সিহক্োৰ এটা দক্ৰি সিৱছ SAMDEN ক RTI আৱন্ালন আৰু কমলীকী সকলৰ সসৱত সংলগ্ন কৰা।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পষিফপাৰণ আৰু কাৰ্য্যসূিলী

ইহজোৰ দছইড দি’ন ডান (দকাোৱটা সিজ কৰাৱটাৱি টান) নামৰ ইোৰ ধ্বজাবািলী প্হতৱবিনৰ জহৰেৱত, CHRI এ কমনৱেলথৰ 
সিস্য ৰাষ্ট্ৰসমূিত, হবৱশষবক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানে অহধকাৰ পহৰষিত, মানে অহধকাৰ সম্কলীকী ে বাধ্যবাধকতাসমূিৰ পালন কৰা 
সিৱছৱন নাই হনৰলীক্ণ কৱৰ। মানে অহধকাৰৰ প্ত্যাহ্ানসমূিৰ দকউকাৱষ অেস্ান ৰেিণ কহৰ ই পক্ৱপাষণ কৱৰ আৰু UNHRC, 
কমনৱেলথ সহিবালে, কমনৱেলথ মন্ত্ৰলী পৰ্য্যােৰ কাৰ্য্য দগাট আৰু মানে তথা ৰাইজৰ অহধকাৰৰ বাৱব থকা আহৰিকলীে 
আৱোগৱক ধহৰ আঞ্চহলক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীে হনকােসমূিৰ সসৱত দকৌশলগত সিৱৰাহগতাৱৰ কাম কৱৰ। ই দলাো সাম্প্ৰহতক 
দকৌশলগত উি্যমসমূিৰ হভতৰত পৱৰ SDG 16, SDG 8.7 লক্্যৰ পক্ৱপাষণ, কমনৱেলথ সিস্য ৰাষ্ট্ৰসমিূক হনৰলীক্ণ আৰু 
হসহবলাৱক কৰা কামৰ বাৱব জবাবহিহি কৰা তথা সাব্যজনলীন পৰ্য্যাবৃতি পুনৰলীক্ণ। মানে অহধকাৰৰ সুৰক্া প্িানকাৰলীসকলৰ 
সি আৰু নাগহৰক সমাজক প্াপ্য স্ান প্িানৰ বাৱব আহম পক্ৱপাষণ কৱৰোা।

SDG 8.7: িাসত্বৰ সমসামফ্য়ক ৰূপফবাৰ

দৰাো2016 িনৱৰপৰা, CHRIএ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিনক্ম হবকাশ লক্্য (SDG) সমূিৰ 8.7 নম্ৰৰ লক্্যত উপনলীত দিাোৰ বাৱব 
িােবদ্ধতা প্কাশ কহৰ “বলপবূ্যক ৰেম হনমূ্যল কৰা, আধহুনক িাসত্ব তথা মানেৰ অববধ সৰবৰাি সমাতি কৰা আৰু হশশু 
সসহনকৰ হনৰুহতি তথা ব্যেিাৰৱক ধহৰ, হশশু ৰেহমক প্থাৰ হনকৃষ্টতম ৰূপৱবাৰৰ হনহষদ্ধকৰণ আৰু হনমূ্যলকৰণ সুহনহচিত কৰা, 
আৰু 2025 িনৰ হভতৰৱত আটাইৱবাৰ ৰূপত হশশু ৰেহমক প্থাৰ সমাহতি ঘটাৰ বাৱব তৎকাললীন আৰু কাৰ্য্যকৰলী ব্যেস্া”ল’ববল 
কমনৱেলথক দিো িা হি আহিৱছ। পোািটা অঞ্চলৰ আটাইৱকইটাৱৰ পৰা মুঠ 60 টা NGOৰ সিস্যতাৱৰ, এই দনটেৱক্য  ৰাষ্ট্ৰ-হনৰ্দেদিষ্ট 
আৰু হবষেগত সমস্যাসমূি আৰু ভাল প্থাসমিূত জ্ঞানৰ ভাগ-বাৱটাোৰাৰ মঞ্চ হিিাৱপ কাম কৱৰ, আৰু সামূহিক পক্ৱপাষণ 
শহতিশাললী কৱৰ।
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এইখন পথ-ননৰ দ্ে নিকাই য�ৌন নিংসা পীনিত প্াপ্তবয়স্ক আৰু নিশু উত্তৰজীৱীসকলক অনিৰ�াগ নৰপ’ৰদে  কৰাত সিায় 
কনৰবলল প্ৰয়াজনীয় তথ্য প্্ান কৰৰ আৰু পঞ্ীয়ন প্নৰিয়াৰ মাৰজন্ পাৰ ি’বলল যতওৰঁলাকক পথ য্খুৱায়। �ন্ 
যতওঁৰলাকৰ অনিৰ�াগসমিূ পুনলচ যটেছনত প্থৰম অস্ীকাৰ কৰা িয়, ই যতওঁৰলাকক জনায় যসইৰবাৰ পঞ্ীিুক্ত 
কৰৰাৱাবলল থকা প্নতকাৰসমূিৰ কথা। ই যসইৰবাৰ প্ৰষেপৰ কথা আঙুনলয়াই ন্ৰয় ন�ৰবাৰ ল’ব পৰা �ায় নকছুমান 
যগাচৰত অনিৰ�াগ পঞ্ীয়ন কনৰবলল নবলম্ব ঘৰৰাৱা বা অস্ীকাৰ কৰা পনুলচক জবাবন্নি কনৰবলল।

কমনৱেলথ হিউৱমন ৰাইটছ ইহনহিৱেটিভ
55A, তৃতীয় মিলা, নসদ্াথদে যচম্বাছদে -1, কালু চাৰাই, নতুন ন্ল্ী-110 017, িাৰত
টটহলৱ�ান: +91 11 4318 0200, ট�ক্স: +91 11 4318 0217, ই-টমইল: info@humanrightsinitiative.org
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