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01/09/2020 ভবঘেুর ও িনরা�য় ব�ি� (পনুব�াসন) আইন, ২০১১

ি ি � ই

�থম অধ�ায়
�ারি�ক

ভবঘুের ও িনরা�য় ব�ি� (পুনব�াসন) আইন, ২০১১
( ২০১১ সেনর ১৫ নং আইন )

[ ২০ �সে��র, ২০১১ ]

ভবঘুের সং�া� আইন রিহতপূব�ক সংেশাধনসহ উহা পুনঃ�ণয়ন ও সংহত কিরবার উে�েশ� �ণীত আইন

�যেহতু ভবঘেুর সং�া� আইন রিহতপবূ�ক সংেশাধনসহ উহা পনুঃ�ণয়ন ও সংহত করা সমীহীন ও �েয়াজনীয়;
    �সেহতু এত�ারা িন��প আইন করা হইলঃ-
  

সংি��
িশেরানাম ও
�বত�ন

(১) এই আইন ভবঘেুর ও িনরা�য় ব�ি� (পনুব�াসন) আইন, ২০১১ নােম অিভিহত হইেব।

 (২) ইহা অিবলে� কায�কর হইেব।

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

  (১) "অভ�থ�না �ক�" অথ� ধারা ৩ এর দফা (ক) এর অধীন �ািপত সরকাির অভ�থ�না �ক�;

  (২) "আ�য় �ক�" অথ� ধারা ৩ এর অধীন �ািপত সরকাির আ�য় �ক� এবং অ�মিত�া�

�বসরকাির আ�য় �ক�;

  (৩) "�জলা ম�ািজে�ট" অথ� �ফৗজদারী কায�িবিধেত উি�িখত District Magistrate

এবংAdditional District Magistrate-ও উহার অ�ভু�� হইেবন;

  (৪) "িনধ�ািরত" অথ� িবিধ �ারা িনধ�ািরত;

  (৫) "িনব�াহী ম�ািজে�ট" অথ� �ফৗজদারী কায�িবিধেত উি�িখত Executive Magistrate;

 (৬) "িনরা�য় ব�ি�" অথ� এমন �কান ব�ি� যাহার বসবােসর বা রাি� যাপন কিরবার মত �িনিদ��

�ান বা জায়গা এবং ভরণ-�পাষেণর জ� িনজ� �কান সং�ান নাই এবং িযিন অসহায়ভােব শহর বা

�ােম ভাসমান অব�ায় জীবন-যাপন কেরন এবং সরকার কতৃ�ক, সময় সময়, �দ� িবিভ� ভাতা,

সাহায�, ইত�ািদ লাভ কেরন না;

  (৭) "�ধান ব�ব�াপক" অথ� অভ�থ�না �ক� এবং আ�য় �ক� পিরচালনা ও উহােদর কায��ম

তদারিকর জ� সরকার কতৃ�ক িনেয়াগ�া� �কান কম�কত�া;
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ি�তীয় অধ�ায়
�ক� �িত�া ও পিরচালনা, �বাড�, ইত�ািদ

  (৮) "�ফৗজদারী কায�িবিধ" অথ�Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

 (৯) "িবিধ" অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ;

  (১০) "িবেশষ ম�ািজে�ট" অথ� ধারা ৮ এর অধীন িবেশষ ম�ািজে�ট িহসােব কায� স�াদেনর

জ�, সরকার কতৃ�ক, িনয�ু �কান িনব�াহী ম�ািজে�ট বা, ���মত, �মতা�া� �কান কম�কত�া;

  (১১) "�বাড�" অথ� ধারা ৪ এর অধীন গিঠত ভবঘেুর উপেদ�া �বাড�;

  (১২) "ব�ব�াপক" অথ� অভ�থ�না �ক� বা আ�য় �ক� ত�াবধােনর দািয়ে� িনেয়ািজত �ক�

�ধান;

  (১৩) "ব�ব�াপনা কিমিট" অথ� ধারা ৭ এর িবধান অ�সাের গিঠত ব�ব�াপনা কিমিট;

  (১৪) "ভবঘেুর" অথ� এমন �কান ব�ি� যাহার বসবােসর বা রাি� যাপন কিরবার মত �িনিদ�� �কান

�ান বা জায়গা নাই অথবা িযিন �কান উে�শ� ব�তীত অযথা রা�ায় �ঘারািফরা কিরয়া

জনসাধারণেক িবর� কেরন অথবা িযিন িনেজ বা কাহােরা �েরাচনায় িভ�াবিৃ�েত িল� হন; তেব

�কান ব�ি� দাতব�, ধম�ীয় বা জনিহতকর, �কান কােজর উে�েশ� অথ�, খাদ� বা অ� �কান �কার

দান সং�হ কিরেল এবং উ� উে�েশ� বা কােজ তাহা ব�বহার কিরেল িতিন ইহার অ�ভু�� হইেবন

না।

 

সরকাির
অভ�থ�না �ক�
এবং সরকাির বা
�বসরকাির
আ�য় �ক�
�িত�া

৩। ভবঘেুর ও িনরা�য় ব�ি�েক এই আইেন িনিদ��কৃত সময় পয�� আ�য়দান, িনয়�ণ, পনুব�াসন,

সামািজকীকরণ, ইত�ািদর লে�� সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা,-

  (ক) ঢাকা বা অ� �কান �জলায় সরকাির অভ�থ�না �ক� এবং �দেশর িবিভ� �ােন এক বা

একািধক সরকাির আ�য় �ক� �াপন কিরেত পািরেব; এবং

  (খ) উহার িনয়�ণ ও ত�াবধােন �কান ব�ি�, �িত�ান বা সং�ােক, িনধ�ািরত প�িতেত, �বসরকাির

আ�য় �ক� �াপন ও পিরচালনা কিরবার অ�মিত �দান কিরেত পািরেব।

 
ভবঘুের
উপেদ�া �বাড�

৪। (১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� িন�বিণ�ত সদস� সম�েয় "ভবঘেুর উপেদ�া �বাড�" নােম

একিট �বাড� গিঠত হইেব, যথাঃ-

  (ক) সমাজকল�াণ ম�ণালেয়র সিচব, িযিন ইহার সভাপিতও হইেবন;

  (খ) মহা-পিুলশ পিরদশ�ক বা ত� কতৃ�ক মেনানীত একজন �িতিনিধ;

  (গ) এনিজও িবষয়ক ব�ুেরার মহা-পিরচালক;

  (ঘ) �ধানম�ীর কায�ালেয়র মহাপিরচালক;
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  (ঙ) আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম�ণালেয়র �লিজসেলিটভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ কতৃ�ক

মেনানীত উ� িবভােগর অন�ূন য�ু-সিচব পদময�াদার একজন কম�কত�া;

  (চ) মিহলা ও িশ� িবষয়ক ম�ণালয় কতৃ�ক মেনানীত উ� ম�ণালেয়র অন�ূন য�ু-সিচব পদময�াদার

একজন কম�কত�া; এবং

  (ছ) সমাজেসবা অিধদ�েরর মহাপিরচালক, িযিন ইহার সদস� সিচবও হইেবন।

  (২) সরকার, �েয়াজেন, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �বােড�র সদস� সংখ�া �াস বা বিৃ�

কিরেত পািরেব।

  (৩) �বােড�র �কান মেনানীত সদস�, উপ-ধারা (৪) এর িবধান সােপে�, তাহার মেনানয়েনর তািরখ

হইেত ২ (�ই) বৎসর পয�� �ীয় পেদ বহাল থািকেবন।

  (৪) উপ-ধারা (৩) এর িবধান সে�ও মেনানয়ন �দানকারী কতৃ�প� �য �কান সময় ত� কতৃ�ক

তাহার �দ� �কান মেনানয়ন বািতল কিরয়া উপয�ু নতূন �কান ব�ি�েক মেনানয়ন �দান কিরেত

পািরেব।

  (৫) �ধ ু �কান সদস� পেদ শ�ূতা বা �বাড� গঠেন �িট থািকবার কারেণ �বােড�র �কান কায� বা

কায�ধারা অৈবধ হইেব না এবং তৎস�েক� �কান ��ও উ�াপন করা যাইেব না।

 
�বােড�র দািয়�,
�মতা ও
কায�াবলী

৫। এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� �বােড�র দািয়�, �মতা ও কায�াবলী হইেব িন��প, যথাঃ-

  (ক) অভ�থ�না �ক� ও আ�য় �ক� পিরচালনা স�েক� সরকার কতৃ�ক, সময় সময়, ��িরত �য �কান

িবষয় িবেবচনা করা এবং সংি�� িবষেয় সরকারেক পরামশ� �দান;

  (খ) ভবঘেুর ও িনরা�য় ব�ি�েদর সংখ�া িন�পণ, তাহােদর জীবন যা�ার প�িত স�ে� তথ�-

উপা� সং�হ করা এবং তাহােদর পনুব�াসন ও কল�াণােথ� পিরক�না, ি�ম বা �ক� �হেণ

সরকারেক পরামশ� �দান;

  (গ) অভ�থ�না �ক� ও আ�য় �ক� পিরচালনা ও উ�য়েনর জ� পিরক�না �হণ এবং এত� িবষেয়

সরকারেক পরামশ� �দান;

  (ঘ) অভ�থ�না �ক� ও আ�য় �কে�র কায��ম পিরদশ�ন, তদারিক, পয�েব�ণ, মিনটিরং এবং

পয�ােলাচনাকরণ;

  (ঙ) অভ�থ�না �ক� ও আ�য় �ক� পিরচালনা সং�া� নীিতমালা �ণয়ন এবং উহা বা�বায়েন

সংি��েদর িনেদ�শনা �দান; এবং

  (চ) উপির-উ� দািয়�, �মতা ও কায�াবলী স�াদেনর জ� �েয়াজনীয় �য �কান ব�ব�া �হণ।

 
�বােড�র সভা
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তৃতীয় অধ�ায়
আটক, ভবঘুের �ঘাষণা, আ�য়দান, ইত�ািদ

৬। (১) এই ধারার অ�া� িবধান সােপে�, �বাড� উহার সভার কায�-প�িত িনধ�ারণ কিরেত

পািরেব।

  (২) �বােড�র সভা, উহার সভাপিত কতৃ�ক িনধ�ািরত �ান ও সমেয় অ�ি�ত হইেব।

  (৩) �িত ৬ (ছয়) মােস �বােড�র কমপে� একিট সভা অ�ি�ত হইেত হইেব।

  (৪) �বােড�র সভাপিত উহার সকল সভায় সভাপিত� কিরেবন এবং তাহার অ�পি�িতেত, ত� কতৃ�ক

িনেদ�িশত �কান সদস� বা এই�প �কান িনেদ�শ না থািকেল সভায় উপি�ত সদস�গেণর �ারা

িনব�ািচত অ� �কান সদস� সভায় সভাপিত� কিরেবন।

    (৫) অন�ূন এক-ততৃীয়াংশ সদেস�র উপি�িতেত �বােড�র সভার �কারাম গিঠত হইেব।

  (৬) সভায় উপি�ত সংখ�াগির� সদস�গেণর স�িতেত �বােড�র িস�া� গহৃীত হইেব।

  (৭) �ভােটর সমতার ��ে� সভায় সভাপিত�কারী ব�ি�র ি�তীয় বা িনণ�ায়ক �ভাট �দােনর �মতা

থািকেব।

 
ব�ব�াপনা
কিমিট

৭। সরকার �েত�ক আ�য় �কে�র জ� উহার কায��ম পিরদশ�ন, তদারকী এবং পয�েব�েণর

উে�েশ�, িনধ�ািরত প�িতেত, ব�ব�াপনা কিমিট গঠন এবং উহার কায�াবলী িনধ�ারণ কিরেত

পািরেবঃ

  তেব শত� থােক �য, অ�মিত�া� �বসরকাির আ�য় �ক�সমেূহর ব�ব�াপনা কিমিটেত সরকার

কতৃ�ক মেনানীত এক ততৃীয়াংশ সদস� অ�ভু�� হইেব।

 

িবেশষ
ম�ািজে�ট
িনেয়াগ, ইত�ািদ

৮।(১) অ� �কান আইেন যাহা িকছু থা�ক না �কন, এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� সরকার

�যই�প এলাকা িনধ�ারণ কিরেব, �সই�প এলাকার জ� �েয়াজনীয় সংখ�ক িনব�াহী ম�ািজে�ট

িনেয়াগ বা অ� �কান উপয�ু কম�কত�ােক ম�ািজে�ট িহসােব কম�কা� পিরচালনার জ� �মতা

অপ�ণ কিরেত পািরেব, যাহারা িবেশষ ম�ািজে�ট নােম অিভিহত হইেবন।

  (২) �মাবাইল �কাট� আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৫৯ নং আইন) এর অধীন �মাবাইল �কাট�

পিরচালনাকারী ম�ািজে�টগণ এই আইেনর উে�শ�পরূণকে� িবেশষ ম�ািজে�ট িহসােব গণ�

হইেবন।

 
�হফাজেতর জ�
ভবঘূের
আটেকর �মতা

৯। (১) পিুলেশর সাব-ই�েপ�র পদ-ময�াদার িনে� নেহ এমন কম�কত�া অথবা �জলা ম�ািজে�ট বা

িবেশষ ম�ািজে�ট কতৃ�ক �মতা�া� �কান কম�কত�া, �কান ব�ি�েক ভবঘেূর বিলয়া গণ� কিরবার

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1025.html
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যিু�স�ত কারণ রিহয়ােছ মেম� িনি�ত হইেল, িতিন উ� ব�ি�েক �য �কান �ান হইেত �য �কান

সময় আটক কিরেত পািরেবন।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান ব�ি�েক আটক করা হইেল তাহােক ২৪ (চি�শ) ঘ�টার মেধ�

সংি�� এলাকার িবেশষ ম�ািজে�েটর িনকট হািজর কিরেত হইেব।

 
ভবঘুের �ঘাষণা,
আ�য় �কে�
��রণ, ইত�ািদ

১০। (১) ধারা ৯ এর অধীন আটককৃত ব�ি�েক িবেশষ ম�ািজে�েটর িনকট উপি�ত করা হইেল,

িতিন আটক কিরবার কারণ, তািরখ, সময়, ঘটনার িববরণ, বয়স, শারীিরক ও মানিসক অব�া

সং�া� তথ�াবলী নিথেত িলিপব� কিরয়া এত� িবষয়ক �রিজ�াের সংি�� তথ�ািদ সংর�ণ

কিরেবন।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �া� তেথ�র িভি�েত িবেশষ ম�ািজে�েটর িনকট যিদ যিু�স�ত

কারেণ এই�প �তীয়মান হয় �য, আটক �কান ব�ি� স�েক� অিধকতর অ�স�ান বা তথ�

�েয়াজন, তাহা হইেল কারণ িলিপব� কিরয়া, িতিন উ� ব�ি�েক, অ� আইেন যাহা িকছুই থা�ক

না �কন, �ধান ব�ব�াপেকর ত�াবধােন িনকট� অভ�থ�না �কে� সামিয়ক �হফাজেত রািখয়া তাহার

স�েক� অনিধক ৭ (সাত) িদেনর মেধ� �েয়াজনীয় অ�স�ানপবূ�ক ত� কতৃ�ক চািহত বা িনিদ��কৃত

তথ� সং�হ কিরয়া �িতেবদন ��রেণর জ� িনকট� থানার ভার�া� কম�কত�া, �েবশন কম�কত�া বা

অ� �কান উপয�ু ব�ি�েক িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেবন।

  (৩) উপ-ধারা (১) বা, ���মত, উপ-ধারা (২) এর অধীন �া� তেথ�র িভি�েত িবেশষ

ম�ািজে�েটর িনকট যিদ সে�াষজনকভােব �তীয়মান হয় �য, ধারা ৯ এর অধীন আটককৃত ব�ি�-

  (ক) ভবঘেুর নেহ, তাহা হইেল কারণ িলিপব� কিরয়া িতিন উ� ব�ি�েক িবনাশেত� বা, ���মত,

�েয়াজনীয় মচুেলকা �হণপবূ�ক, তাৎ�িণকভােব মিু�দােনর আেদশ �দান কিরেবন; অথবা

  (খ) একজন ভবঘেুর, তাহা হইেল িতিন, কারণ িলিপব� কিরয়া উ� ব�ি�েক ভবঘেুর �ঘাষণাপবূ�ক

এই আইেনর অ�া� িবধান সােপে�, �য �কান আ�য় �কে� অনিধক ২ (�ই) বৎসেরর জ�

আটক রািখবার িনিম� অভ�থ�না �কে� ��রেণর আেদশ �দান কিরেবন;

  তেব শত� থােক �য, এই দফার অধীন �ঘািষত ভবঘেুর মিহলা হইেল এবং তাহার সিহত অনিধক ৭

(সাত) বৎসর বয়েসর এক বা একািধক স�ান থািকেল স�ানসহ উ� মিহলােক একইসােথ আ�য়

�কে� আটক রািখেত হইেব;

  আরও শত� থােক �য, উি�িখত স�ানগেণর বয়স ৭ (সাত) বৎসর উ�ীণ� হইবার সােথ সােথ, �ধান

ব�ব�াপকেক অবিহত কিরয়া এবং এতদসংি�� নিথেত িবষয়িট িলিপব� করতঃ, তাহািদগেক

সংি�� আ�য় �কে�র িশ� ওয়ােড� বা উ� �কে�র িনধ�ািরত অ� �কান ওয়ােড� অথবা সরকার,
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অিধদ�র বা �বাড� কতৃ�ক িনিদ��কৃত অ� �কান সরকারী বা �বসরকারী �িত�ােন �ানা�র করা

যাইেব।

  ব�াখ�াঃ এই ধারার উপ-ধারা (২) এ উি�িখত "�েবশন কম�কত�া" বিলেতProbation of

Offenders Ordinance, 1960 (Ord. No. XLV of 1960) এরsection 2এর clause (d)-

�ত সং�ািয়ত "probation officer"-�ক বঝুাইেব।

িনরা�য় ব�ি�র
আ�য় �কে�
আ�য় �হণ,
ইত�ািদ

১১। (১) ধারা ৯ এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কান িনরা�য় ব�ি� ���ায় বা তাহার পে� �কান

�ানীয় সরকার কতৃ�প�, উপয�ু �িত�ান বা িবিশ� �কান ব�ি� সরকারী আ�য় �কে� আ�য়

লােভর বা �দােনর জ� িবেশষ ম�ািজে�ট বরাবের সরাসির আেবদন কিরেত পািরেবন।

  (২) িবেশষ ম�ািজে�ট, উপ-ধারা (১) এর অধীন, �া� আেবদন যথাযথ বিলয়া িবেবচনা কিরেল,

�েয়াজেন ব�ি�গত �নািন �হণপবূ�ক, ত� কতৃ�ক িনিদ��কৃত সমেয়র জ� সংি�� িনরা�য় ব�ি�েক

আ�য় �কে� ��রেণর আেদশ �দান কিরেত পািরেবনঃ

  তেব শত� থােক �য, উ� িনিদ�� সময় অিত�া� হইবার পর উ� ব�ি� আরও অিধক সময় সরকারী

আ�য় �কে� অব�ান কিরবার অিভ�ায় জানাইয়া িবেশষ ম�ািজে�েটর িনকট আেবদন কিরেত

পািরেবন এবং িবেশষ ম�ািজে�ট পনুরায় সময় বিধ�ত কিরয়া উ� বিধ�তকােল পয�� সরকারী

আ�য় �কে� অব�ােনর জ� আেদশ দান কিরেত পািরেবনঃ

  আরও শত� থােক �য, উ� িনিদ��কৃত এবং বিধ�ত সমেয়র সব�েমাট �ময়াদ ২ (�ই) বৎসেরর মেধ�

সীমাব� থািকেত হইেব।

  (৩) িনরা�য় ব�ি� মিহলা হইেল এবং তাহার সিহত অনিধক ৭ (সাত) বৎসেরর িশ� স�ান থািকেল

তাহার ��ে� ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর শত�াংশ �েযাজ� হইেব।

গভ�বতী মিহলার
��ে� িবেশষ
িবধান

১২।�কান মিহলা ভবঘেুর বা িনরা�য় ব�ি�েক গভ�বতী অব�ায় আ�য় �কে� পাঠােনা হইেল,

স�ান জ�লাভ কিরবার পর িতিন অনিধক ২ (�ই) বৎসর পয�� তাহার স�ানসহ আ�য় �কে�

অব�ান কিরেত পািরেবন এবং উ� �ময়াদ উ�ীণ� হওয়ার পর স�ানসহ সংি�� মিহলােক

পনুব�াসেনর লে�� যথাযথ ব�ব�া �হণ করা যাইেত পাের, অ�থায় তাৎ�িণকভােব স�ানসহ মিু�

�দান কিরেত হইেব।

নিথ, �রিজ�ার
সংর�ণ,
ইত�ািদ

১৩। (১) িবেশষ ম�ািজে�ট কতৃ�ক ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর অধীন �কান

আেদশ �দ� হইেল সংি�� ভবঘেূরর সিহত উ� ধারার উপ-ধারা (১) অ�যায়ী ��তকৃত

�রিজ�ােরর সংি�� অংশসমেূহর অ�িলিপ অভ�থ�না �কে� ��রণ কিরেত হইেব।
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(২) আ�য় �কে� আটেকর উে�েশ� �কান ভবঘেুর বা িনরা�য় ব�ি�েক ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৩)

এর দফা (খ) এর িবধান অ�সাের অভ�থ�না �কে� ��রণ করা হইেল উ� ব�ি�র যাবতীয় তথ�ািদ

স�িলত একিট নিথ সংর�ণ করতঃ সংি�� তথ�ািদ �কে�র এত� িবষয়ক �রিজ�াের সংর�ণ

কিরেত হইেব, যাহােত িবেশষ ম�ািজে�েটর �ঘাষণা ন�র, আগমেনর তািরখসহ যাবতীয় তথ�াবলী

িলিপব� কিরেত হইেব এবং সংি�� ব�ি�র িবপরীেত একিট �রিজে�শন ন�র �দান কিরেত

হইেব।

  (৩) অভ�থ�না �কে� আগমেনর সােথ সােথ ভবঘেূর বা িনরা�য় ব�ি�েক �েয়াজনীয় ডা�াির

পরী�া করাইেত হইেব এবং তাহার �া��গত ও শারীিরক অব�া স�েক� একিট �িতেবদন

িন�বিণ�ত তথ� অ�সাের ��ত কিরেত হইেব, যথাঃ-

  ভবঘেূর বা িনরা�য় ব�ি�-

  (ক) প�ুষ বা মিহলা এবং তাহার বয়স, জ� তািরখ এবং পিরচয়;

  (খ) ��, এইডস বা �কান �ছাঁয়ােচ �রােগ আ�া� বা মাদকাস� িক না;

  (গ) উ�াদ বা মানিসক �িতব�ী িক না;

  (ঘ) সং�া� িনধ�ািরত অ� �য �কান বা সকল তথ�।

  (৪) উপ-ধারা (৩) অ�সাের ��তকৃত �িতেবদেন �কান ব�ি� উ�াদ, মানিসক �িতব�ী,

মাদকাস� বা অ� �য �কান ধরেণর মারা�ক �ছাঁয়ােচ �রােগ আ�া� বিলয়া উে�খ করা হইেল

অভ�থ�না �ক� তাহােক, যথাশী� স�ব, সরকারী হাসপাতােল বা সংি�� �িত�ােন ��রণ কিরবার

ব�ব�া �হণ কিরেব এবং এত� সংি�� �রিজ�াের িবষয়িট িলিপব� কিরয়া �ধান ব�ব�াপকেক

অবিহত কিরেব।

  (৫) উপ-ধারা (৪) অ�সাের ব�ব�া �হণ করা হইেল সংি�� ভবঘেুর বা িনরা�য় ব�ি�র হাসপাতাল

ত�াগ, পিরচয�া, িনরাপ�াসহ আ�ষি�ক িবষয়ািদ িনধ�ািরত হইেব।

  (৬) �িতিট আ�য় �কে� ভবঘেুর এবং িনরা�য় ব�ি�র �কে� আগমন, �ক� হইেত �ানা�র,

মিু�, ��ানসহ আ�ষি�ক তথ�াবলী সং�া� �রিজ�ার সংর�ণ কিরেব।

  (৭) অভ�থ�না �ক� বা আ�য় �ক� এই ধারার অধীন নিথ ও �রিজ�ার সংর�েণ ব�থ� হইেল বা

সংি�� নিথ ও �রিজ�াের �কান তথ�গত গরিমল বা �িট পিরলি�ত হইেল ব�ব�াপক দায়ী

হইেবন এবং উ��প দািয়ে� অবেহলার জ� তাহার িব�ে� আইনা�গ ব�ব�া �হণ করা যাইেব।

 
আ�য় �কে�র
��ণী এবং
ওয়ােড�র
িব�াস, ইত�ািদ

১৪। (১) আ�য় �ক� িনধ�ািরত প�িতেত ��ণী এবং ওয়ােড� িব�ািসত হইেব।

  (২) অভ�থ�না �কে� আগত ভবঘেুর বা, ���মত, িনরা�য় ব�ি�েক আ�য়েকে� ��রণ কিরবার

সােথ সােথ উপ-ধারা (১) এর িবধান অ�সাের উ� �কে�র িব�ািসত ��ণী বা ওয়ােড� তাহার
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অব�ান িনি�ত কিরেত হইেব।

  
ভবঘুের এবং
িনরা�য় ব�ি�র
�দহ ও মালামাল
ত�ািশ, ইত�ািদ

১৫।অভ�থ�না �ক� বা আ�য় �কে�র ব�ব�াপক �কে� �েবেশর সময় এবং পরবত�ীেত, সমেয়

সমেয়, �য �কান ভবঘেুর এবং িনরা�য় ব�ি�র �দহ বা তাহার িনকট রি�ত মালামাল িনধ�ািরত

প�িতেত ত�ািশ কিরেত পািরেবন।

  
ব�ব�াপনা এবং
শ�ৃলা

১৬। অভ�থ�না �ক� বা আ�য় �কে� অব�ানরত ভবঘেুর বা িনরা�য় ব�ি�র ব�ব�াপনা, শ�ৃলা,

�েযাগ-�িবধা, �িশ�ণ, ইত�ািদ িনধ�ািরত হইেব।

ভবঘুের বা
িনরা�য় ব�ি�র
আ�য় �ক�
পিরবত�ন

১৭। �ধান ব�ব�াপক বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� �কান কম�কত�া, ব�ব�াপেকর �পািরশ অ�সাের �ীয়

িবেবচনায় সরাসির বা িনধ�ািরত প�িতেত, �কান ভবঘেুর বা িনরা�য় ব�ি�েক, �েয়াজেন, এক

�ক� হইেত অ� �কে� �ানা�র কিরেত পািরেবন।

ভবঘুের ব�ি�র
পুনব�াসন,
ইত�ািদ

১৮। (১) আ�য় �কে� অব�ানরত ভবঘেুর ব�ি�র পনুব�াসেনর লে�� সরকার, িনধ�ািরত প�িতেত,

পিরক�না �ণয়নপবূ�ক উহা বা�বায়েনর উে�েশ� যথাযথ ব�ব�া �হণ কিরেব।

  (২) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন ব�ব�া �হেণর ��ে� �বসরকারী আ�য় �কে�র কতৃ�পে�র

িনকট হইেত, �েয়াজেন সহায়তা চািহেত পািরেব এবং উ��প চািহদার পিরে�ি�েত উ�

কতৃ�প� সরকারেক সকল �কার সহায়তা �দান কিরেব।

  (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন সহায়তা �দােনর ��ে� �বসরকারী আ�য় �কে�র কতৃ�প� ব�থ�

হইেল সরকার উহার অ�মিত বািতলসহ সংি�� �কে�র িব�ে� �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ কিরেত

পািরেব।

 
আ�প�
সমথ�েনর �েযাগ

১৯। ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান ব�ি�েক আটক করা হইেল উ� আটক ব�ি�র

অিভ�ায় অ�যায়ী িবেশষ ম�ািজে�ট তাহার অিভভাবক, আইনজীবী বা �কান িনবি�ত

মানবািধকার সং�ার �িতিনিধর মাধ�েম তাহােক আ�প� সমথ�েনর �েযাগ �দান কিরেবন।

ভবঘুের বা
িনরা�য়
ব�ি�েক মুি�
�দান

২০। (১) ব�ব�াপক আ�য় �কে� অব�ানরত ভবঘেুর বা িনরা�য় ব�ি�েক িনধ�ািরত প�িতেত

িন�বিণ�ত িবষেয় তাহার স�ুি� হওয়া সােপে� মিু� �দান কিরেত পািরেবন, যথাঃ-

  (ক) উ� ব�ি�র আটেকর �ময়াদ �শষ হইয়া িগয়ােছ;

  (খ) উ� ব�ি�র জ� সে�াষজনক চা�রীর ব�ব�া �হণ করা হইয়ােছ;

  (গ) উ� ব�ি� তাহার �দনি�ন চািহদা িমটাইবার মত বত�মােন কম�দ�তা অজ�ন কিরয়ােছ বা

িনেজর খরচপ� চালাইবার মত পয�া� উপাজ�নশীল হইয়ােছ; বা
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চতুথ� অধ�ায়
অপরাধ, দ� ও অ�া� আইেনর �েয়াগ

  (ঘ) উ� ব�ি�র আ�ীয়-�জন বা সমােজর দািয়�শীল �কান ব�ি� বত�মােন তাহার দািয়� �হেণ

আ�হী।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মিু� �দান করা হইেল উ� তথ� অভ�থ�না �কে�, �ধান ব�ব�াপক

এবং িবেশষ ম�ািজে�েটর কায�ালেয় সংর�েণর উে�েশ� ভবঘেুর �কে�র ব�ব�াপক ��রণ

কিরেব।

 
ভবঘুের কল�াণ
তহিবল

২১। (১) সরকার �িতিট সরকারী আ�য় �কে�র জ� একিট ভবঘেুর কল�াণ তহিবল গঠন কিরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গিঠত তহিবেল সরকার, �বসরকারী সং�া বা ব�ি� কতৃ�ক �দ�

অ�দান এবং আ�য় �কে�র �কান আয় ও আি�ত ভবঘেুর ও িনরা�য় ব�ি�েদর �ারা-পিরচািলত

�কান লাভজনক কােয�র মাধ�েম উপািজ�ত অথ�, যিদ থােক, জমা হইেব।

  (৩) তহিবেলর অথ� িনধ�ািরত প�িতেত পিরচািলত ও ব�িয়ত হইেব এবং এত� সং�া� �রিজ�াের

উহা িলিপব� কিরেত হইেব।

 

অভ�থ�না বা
আ�য় �ক�
হইেত পলায়েনর
শাি�

২২। (১) যিদ �কান ভবঘেুর বা িনরা�য় ব�ি�-

  (ক) ব�ব�াপেকর অ�মিত ব�তীত অভ�থ�না বা আ�য় �ক� পিরত�াগ কের বা �ক� হইেত পলায়ন

কের;

  (খ) ব�ব�াপেকর অ�মিত �হণ কিরয়া �ক� হইেত বািহর হইয়া িনিদ�� সমেয়র মেধ� �ত�াবত�ন

না কের;

    তাহা হইেল িতিন এই আইেনর অধীন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেব এবং উ��প

অপরােধর জ� িতিন অনিধক ৩ (িতন) মােসর কারাদে� দি�ত হইেবন।

  (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত দ� �ভােগর পর ব�ব�াপক সংি�� ভবঘেুর বা িনরা�য় ব�ি�েক

কারাগার হইেত পনুরায় �কে� আ�য় �দওয়ার উে�েশ� �কে� িফরাইয়া লইবার ব�ব�া �হণ

কিরেবন এবং এই আইেন িনিদ��কৃত সময় অিত�া� হইবার পর িনধ�ািরত প�িতেত মিু� �দান

কিরেবন।

 
অপরােধর িবচার ২৩।(১) এই আইেনর অধীন সংঘিটত �কান অপরাধ �মাবাইল �কাট� আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর

৫৯ নং আইন) অ�সাের িবচায� হইেব।

মা�ষেক
িভ�াবিৃ�েত

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1025.html
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প�ম অধ�ায়
িবিবধ

িনেয়ািজত করার
��ে� কিতপয়
আইেনর �েয়াগ

২৪। অ� �কান ব�ি� �ারা �ভািবত বা �েরািচত হইয়া িভ�াবিৃ� কােজ িনেয়ািজত এমন �কান

ভবঘেুরেক এই আইেনর অধীন আটক করা হইেল উহার পাশাপািশ �য ব�ি�র �েরাচনা বা �ভােব

�স িভ�াবিৃ�েত িনেয়ািজত আেছ তাহা সে�হাতীতভােব িবেশষ ম�ািজে�েটর িনকট উ� আটক

ব�ি� �মাণ কিরেত পািরেল �েরাচনাকারী বা �ভাবিব�ারকারী উ� ব�ি�র িব�ে� Penal

Code, 1860 (Act XLV of 1860),নারী ও িশ� িনয�াতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সেনর

৮নং আইন) এবংDhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ord. No. III of

1976)-সহ এত� সং�া� অ�া� আইেনর িবধানাবলী �েযাজ� এবং �েয়াগেযাগ� হইেব।

অ�া� আইেনর
অধীন ব�ব�া
�হণ ব�াহত
হইেব না

২৫। এই আইেনর �কান িকছুই ইহার অধীন শাি�েযাগ� অপরােধর জ� অ� �কান আইেনর অধীন

�কান ব�ি�র িব�ে� ব�ব�া �হণ ব�াহত কিরেব নাঃ

  তেব শত� থােক �য, অ��প যাবতীয় মামলা �ফৗজদারী কায�িবিধর ধারা ৪০৩ এর িবধান সােপে�

হইেব।

 

কম�কত�া ও
কম�চারী িনেয়াগ

২৬। অভ�থ�না �ক� এবং আ�য় �কে�র কায�াবলী ��ুভােব স�াদেনর জ� সরকার �ধান

ব�ব�াপক ও অ�েমািদত সাংগঠিনক কাঠােমা অ�যায়ী �েয়াজনীয় সংখ�ক ব�ব�াপকসহ অ�া�

কম�কত�া ও কম�চারী িনেয়াগ কিরেত পািরেব এবং তাহােদর চা�রীর শত�াবলী িবিধ �ারা িনধ�ািরত

হইেবঃ

    তেব শত� থােক �য, উ��প িবিধ �ণীত না হওয়া পয�� সরকার তাহার অধীন� �কান সং�া বা

অিধদ�ের কম�রত কম�কত�া ও কম�চারীেদর মধ� হইেত ��ষেণ িনেয়ােগর মাধ�েম এই আইেনর

উে�শ� বা�বায়েনর লে�� কম�কা�ড স�াদেনর ব�ব�া �হণ কিরেব।

  
সরল িব�ােস
কৃত কাজকম�
র�ণ

২৭ । এই আইন বা ত� ধীন �ণীত িবিধর অধীন সরল িব�ােস কৃত �কান কােজর ফেল �কান ব�ি�

�িত�� হইেল বা �িত�� হইবার স�াবনা থািকেল, ত�� সরকার বা সরকােরর �কান কম�কত�া-

কম�চারীর িব�ে� �কান �দওয়ানী বা �ফৗজদারী বা অ� �কান আইনগত কায�ধারা দােয়র করা

যাইেব না।

িবিধ �ণয়েনর
�মতা

২৮। এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ �ণয়ন

কিরেত পািরেব।

    

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-11.html
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আইেনর
ইংেরজী অ�বাদ
�কাশ

২৯। এই আইন �বত�েনর পর সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর বাংলা পােঠর

ইংেরজীেত অনিূদত একিট িনভ�রেযাগ� পাঠ(Authentic English Text) �কাশ কিরেত পািরেবঃ

  তেব শত� থােক �য, বাংলা পাঠ ও ইংেরজী পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� বাংলা পাঠ �াধা�

পাইেব।

  
রিহতকরণ ও
�হফাজত,
ইত�ািদ

৩০।(১)Vagrancy Act 1943 (Bengal Act VII of 1943),অতঃপর উ�Actবিলয়া উি�িখত,

এত� �ারা রিহত করা হইল।

  (২) উ��প রিহতকরণ সে�ও উ�Act এর অধীন-

  (ক) �ণীত �কান িবিধ, �িবধান, ি�ম, পিরক�না, অথবা জারীকৃত �কান আেদশ, িব�ি�,

��াপন বা �কান কায�ধারা, এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত সাম�স�পণূ� হওয়া সােপে�, রিহত

বা সংেশািধত না হওয়া পয�� বলবৎ থািকেব, এবং এই আইেনর সংি�� ধারার অধীন কৃত, �ণীত,

জারীকৃত বা গহৃীত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব;

  (খ) �ািপত ও পিরচািলত অভ�থ�না �ক� এবং আ�য় �ক�সমহূ এই আইেনর ধারা ৩ এর অধীন

অভ�থ�না �ক� ও আ�য় �ক� সং�া� সরকাির ��াপন জারী না হওয়া পয�� অব�াহত এবং

কায�কর থািকেবঃ

  তেব শত� থােক �য, উ� ধারার অধীন অভ�থ�না �ক� ও সরকাির আ�য় �ক� �ািপত হইবার সে�

সে� িবদ�মান অভ�থ�না �ক� ও আ�য় �ক�সমহূ িবল�ু হইয়া যাইেব।

  (৩) উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এর অধীন িবল�ু উভয় �কে�র সকল �াবর ও অ�াবর স�ি�

এবং নগদ ও ব�াংেক গি�ত অথ�, এত� সং�া� সকল দাবী ও অিধকার এবং আি�ত ভবঘেুর নব

�ািপত উভয় �কে�র িনকট হ�া�র এবং �ানা�িরত হইেব এবং �ক� উহার অিধকারী হইেবঃ

  তেব শত� থােক �য, উ��েপ �ানা�িরত সকল ভবঘেূর এই আইন কায�কর হইবার পর পরবত�ী ১

(এক) বৎসেরর জ� নব �ািপত আ�য় �কে�, পনুব�াসন হওয়া সােপে�, অব�ান কিরেবঃ

  আরও শত� থােক �য, উ� ১ (এক) বৎসর সমেয়র মেধ� পনুব�াসন করা স�ব না হইেল তাহারা

পরবত�ী আরও ১ (এক) বৎসর সময় পয�� উ� �কে� অব�ান কিরবার অিধকার লাভ কিরেব।

  (৪) িবল�ু উভয় �কে�র সকল ঋণ, দায় ও দািয়� এবং ত� কতৃ�ক বা উহার িব�ে� দােয়রকৃত

মামলা �মাক�মা বা সূচীত আইনগত কায�ধারা এত� সংি�� �কে�র ঋণ, দায় ও দািয়� এবং উ�

�ক� কতৃ�ক বা উ� �কে�র িব�ে� দােয়রকৃত মামলা �মাক�মা বা সূচীত কায�ধারা বিলয়া গণ�

হইেব।
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(৫) িবল�ু উভয় �কে�র নিথ, �রিজ�ার, ইত�ািদ নব�ািপত এত� সংি�� �কে�র নিথ,

�রিজ�ার, ইত�ািদ বিলয়া গণ� ও সংরি�ত হইেব।

  (৬) িবল�ু উভয় �কে�র সকল কম�কত�া ও কম�চারী যথা�েম নব�ািপত অভ�থ�না �ক� ও সরকাির

আ�য় �কে�র কম�কত�া ও কম�চারী বিলয়া গণ� হইেবঃ

  তেব শত� থােক �য, সরকার কতৃ�ক উ� কম�কত�া ও কম�চারীেদর চা�রীর শত�াবলী িভ��প

িনধ�ািরত না হওয়া পয�� িবল�ু উভয় �কে�র কম�কত�া ও কম�চারীেদর চা�রী এই�েপ িনয়ি�ত

হইেব �যই�েপ উভয় �ক� িবল�ু হইবার পেূব� িনয়ি�ত হইত।

  (৭) িবল�ু �কে�র দািয়�রত �ধান িনয়�ক, সরকার কতৃ�ক িভ��প আেদশ �দান না করা পয��,

এই আইেনর অধীন �ধান ব�ব�াপক িহসােব দািয়� পালন অব�াহত রািখেবন।

  ব�াখ�াঃ

  (ক) "িবল�ু উভয় �ক�" বিলেত সমাজকল�াণ ম�ণালয় কতৃ�ক পিরচািলত সরকাির অভ�থ�না �ক�

এবং সরকাির সকল আ�য় �ক�েক বঝুাইেব;

  (খ) �ক� বিলেত ধারা ৩ এর অধীন �ািপতব� অভ�থ�না �ক� এবং সরকাির বা, ���মত,

�বসরকাির আ�য় �ক�েক বঝুাইেব।

  


