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র্ব ভারতীয় র্ার পরীক্ষা 

প্রস্তুততমূক ামগ্রী 
 
 

র্ব ভারতীয় র্ার পরীক্ষার তির্দব তলকা 
 
 
 
প্রিয় অআনজীবী, 

 
 
 
এআ িস্তুপ্রিমূক ামগ্রী অপনাদের িথম বব ভারিীয় বার পরীক্ষার (‚the AIBE‛) িস্তুপ্রির াাদযের উদেদলে তিপ্রর। 
এআ ামগ্রী দটুি র্আর্য় ভাগ কর্র মদওয়া অর্ে, র্ব ভারতীয় র্ার পরীক্ষা ময কুতিটি তর্য় তির্য় তততর, প্রততটি 

তর্য় অাদা কর্র রর্য়র্ে। 

 

এআ প্রবয়গুপ্র পড়দি শুরু করবার অদগ, অমরা এআ পরামলব প্রেদি চাআ যয অপপ্রন এআ এ অআ প্রব আ-র প্রনদেব প্রলকাটি পদড় 

যনদবন, যাদি অপপ্রন িস্তুপ্রির পপ্ররকল্পনা ভাভাদব করদি পাদরন, যাদি অপপ্রন এআ এ অআ প্রব আ-র পরীক্ষায় াফদের 
দে উত্তীর্ব বার ক্ষে প্রির করদি পাদরন। এ অআ প্রব আ িাথপ্রমক স্তদর ামথব যাচাআ করদব, ভারদি অআদনর যপলায় 
যযাগোন করবার জনে ববপ্রনম্ন মানেন্ড প্রির করা  এর উদেলে।  
 

এখাদন এ অআ প্রব আ-র িাথপ্রমক পদ্ধপ্রি ও গঠন ম্বদে বা রাখা িদয়াজন। 

 

এ অআ প্রব আ-র পদ্ধপ্রি 

 

এ অআ প্রব আ -যি একলি (১০০) বহুপ্রবকল্পযুক্ত িশ্ন থাকদব, যযটি নানান প্রবয় প্রনদয় দব। প্রবয়গুপ্র যনওয়া দয়দে বার 
কাউপ্রি ফ আপ্রন্ডয়ার প্রিন বের ও পাাঁচ বেদরর এ এ প্রব পাঠেক্রম যথদক যনওয়া, যযগুপ্র নানা অআন প্রবেোদয় 
পড়াদনা য় (যযমন বার কাউপ্রি ফ আপ্রন্ডয়ার প্রনয়দমর প্রপ্রিউ ১ -এ যেওয়া অদে)। 

 

এআ প্রবয়গুপ্র দআুটি মেণীর্ত প্রবভক্তঃ িথমটি যআ প্রবয়গুপ্র যাদক ‘প্রভপ্রত্তূচক’ বা যায়, যযগুপ্র অআদনর প্রবলা যক্ষদের 
বপু্রনয়াে; প্রিিীয়টি নোনে প্রবয়গুপ্র প্রনদয়, যযগুপ্রর ম্বদে একজন নিুন অআনজীবীর বপু্রনয়াপ্রে জ্ঞান থাকা িদয়াজন। 

 

িশ্নপদে প্রথম মেণীর তর্য়গুতর প্রততটি মথর্ক তির্দিপর্ক্ষ াতটি (৭) প্রশ্ন থাকদব।  িশ্নপদে তিতীয় মেণীর 

তর্য়গুতর র্কটির মথর্ক মতআলটি (২৩) প্রশ্ন থাকদব। এআ যিআলটি িশ্ন কম কদরও প্রিিীয় যের্ীর পাাঁচটি প্রবয় 
যথদক যনওয়া দব। 

 

িথম যের্ীর প্রবয়গুপ্র পরীক্ষার িশ্নপদের িথম ভাদগ থাকদব, এবং প্রিিীয় যের্ীর প্রবয়গুপ্র পরীক্ষার িশ্নপদের প্রিিীয় 
ভাদগ থাকদব। 
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িথম যের্ীর ও এবং প্রিিীয় যের্ীর প্রবয়গুপ্র  নীদচ যেওয়া ঃ 
 

ক্রম 

ংখ্যা 

 

মেণী / তর্য় 
প্রর্শ্নর 

ংখ্যা 
 িথম যের্ী(িশ্নপদের িথম ভাগ )  

1 তবকপ্রল্পক প্রবদরাদের যরজােুলন 7 

2 প্রপ্রভ িপ্রজার যকাি ও প্রপ্রমদেলন োক্ট 7 

3 কনপ্রিটিউলন অআন 7 
 

4 
কনট্রাক্ট অআন, যার মদেে অদে প্রবদল প্ররপ্রফ, প্রবদল কনট্রাক্ট  ও 

যনদগাপ্রলদয়ব আিটু্রদমন্ট 

 

7 

5 প্রক্রপ্রমনা অআন I: ভারিীয় েন্ডপ্রবপ্রে 7 

6 প্রক্রপ্রমনা িপ্রজার  7 

7 ড্রাফটিং, প্রিপ্রিং ও কনদভদয়প্রিং 7 

8 এপ্রভদিি 7 

9 জপু্ররপ্রুদিন 7 
 

10 
যপলাোপ্রর তনপ্রিকিা ও অআনজীবীদের জনে  যপলাোপ্রর যকাি ফ কনিাক্ট 

 

7 

11 ম্পপ্রত্তর অআন 7 

 প্রিিীয় যের্ী (িশ্নপদের প্রিিীয় ভাগ )  

12 োিপ্রমপ্রনদেটিভ অআন  
 

বশুদ্ধ ২৩ টি 

িশ্ন, এবং এআ 
িশ্নগুপ্র  প্রিিীয় 
যের্ীর পাাঁচটি 

প্রবয় যথদক 

যনওয়া দব। 

 

13 যকাম্পাপ্রন অআন 

14 এনভায়রদমন্টা অআন  

15 পাপ্ররবাপ্ররক অআন 

16 মানবাপ্রেকার অআন  

17 যবার ও আনিাপ্রেয়া অআন  
 

18 
 ফ েেব , যাদি অদে যমাের যভপ্রক োপ্রিদিন্ট ও কনুেমার যিাদেকলন 
অআন 

19 েোদিলন অআদনর মূিত্ত্ব 

20 পাবপ্রক আন্টারদনলন অআন 
 

 

 

বব ভারিীয় বার পরীক্ষা গঠিি দব বহুপ্রবকল্পযুক্ত িশ্ন প্রনদয় (থবাৎ, ঠিক উত্তরটি পটিকা মাকব  যরকগপ্রনলন 
(‚OMR‛) রীপ্রির উত্তরপদে োগ প্রেদি দব, এবং উত্তর যখবার যকান িদয়াজন যনআ।) 
 

এআ িশ্নগুপ্র ভাগ করা থাকদব ‘জ্ঞাি-তভতিক’ ও ‘যতুি-তভতিক’ িদশ্ন, এবং অপনাদক যেওয়া দব দববাচ্চ ততি ঘন্টা ও 

তততরল তমতিট (৩ ঘন্টা, ৩০ তমতিট) এআ এ অআ প্রব আ পুদরা করদি। 

 

বব ভারিীয় বার পরীক্ষাটি ‘যখাা-বআ’ দব, মাদন , অপপ্রন যয যকান পড়ার ামগ্রী, বা পাঠোয়ক যা চান, অনদি 

পাদরন, যযমন এআ িস্তুপ্রিমূক ামগ্রী, পাঠেপুস্তক, বা গদবর্ামূক অদাচনার বআ, এমনপ্রক াদি যখা যনােও।  
আদকট্রপ্রনক যন্ত্রপাপ্রি, যযমন, োপেপ কম্পুোর, যমাবাআ যফান, বা যকান যন্ত্র যার মদেে যরপ্রিও ট্রািপ্ররপ্রভার (যযমন 
যপজার), এব পরীক্ষাদকদে অনদবন না। 

 

উত্তরপেগুপ্র যেখার পদর যা ফাফ যবদরাদব, িার যথদক এো জানা যাদব যয যকান অআনজীবী িোকটি করার যযাগে প্রক 

না, (থবাৎ, যকান অআনজীবী বব ভারিীয় বার পরীক্ষায় পা কদরদে না যফ কদরদে); যকান পারদন্ট, পারদন্টাআ, িান 
বা নম্বর বা দব না। 
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বার কাউপ্রি ফ আপ্রন্ডয়া একটি াটিব প্রফদকে ফ িোকটি যেদব, িাদি যচয়ারমোদনর আ থাকদব, পরীক্ষার 
ফাফ যবদরাবার ৩০ প্রেদনর মদেে, যয অআনজীবী ফ দয়দেন, িার ঠিকানায় পাঠাদনা দব। 

 

এ অআ তর্ আ-র প্রস্তুততর জিয তকেু উপর্দল 
 

 
অআদনর যক্ষদে অপনার কিো যবােগমে দয়দে, এ অআ প্রব আ-র পদ্ধপ্রি ও গঠন িার ওপদর যজার যেয়, অপপ্রন প্রক প্রক 

অআন ও প্রনয়মকাননু মখুি কদর যফদদেন, িার ওপদর নয়।  এ অআ প্রব আ-র ১০০ টি িশ্ন, যযমন অমরা যেখাম, েআু 
যের্ীদি প্রবভক্ত,  জ্ঞান-প্রভপ্রত্তক’ ও ‘যুপ্রক্ত-প্রভপ্রত্তক’ িদশ্ন । 

 

জ্ঞান-প্রভপ্রত্তক’ ও ‘যুপ্রক্ত-প্রভপ্রত্তক’ িদশ্নর প্রকেু নমনুা, নীদচ যেওয়া ঃ 
 

জ্ঞান-প্রভপ্রত্তক িশ্ন (যের্ী ‘এ’ িশ্ন) 
 
যের্ী ‘এ’ িশ্ন অআদনর প্রকেু যক্ষদে অপনার কিো জ্ঞান, যটি পরীক্ষা কদর।  যযমনঃ 
 

িশ্নঃ প্রনম্নপ্রপ্রখিগুপ্রর যথদক, যটি যবদে প্রনন, যযটি বদচদয় ভাভাদব অআদনর অটিব ক ১৪ -র বোখো বর্বনা কদর, যযমন 
আে াপ্রন বনাম ভারি আয়ুপ্রনয়ন (AIR 1993 SC 477)মামায় যেওয়া দয়প্রে।  

 

 

বাোআ: 
 

 

(a) অটিব ক ৩২-এদি প্ররে জপু্ররপ্রিকলদনর (writ jurisdiction )যয জন্মগি প্রেকার ুিীম 

যকাদেব র কাদে প্রগদয় করা যায়, যটি জরুরী বিাদিও (Emergency) অেকাদনা যায় না।  
(b) যয যেদল যয জদন্মদে, িাদকআ য যেদলর নাগপ্ররক বদ, কাদজআ যকব এরকম মানুদকআ অআদন জন্মগি 

প্রেকার যেওয়া য়। 

(c) প্রক্রপ্রমনা িেন্ত চাকাদ, নারদকাদপপ্র-র মি পদ্ধপ্রির বেবার করা প্রনদে। 

(d) অটিব ক ১৪ -এ যয ‘মিা’-র কথা বা অদে, িার মাদন , যারা মান, িাদের দে মানভাদব 
বেবার করা উপ্রচৎ, এবং যারা মান নয়, িাদের দে মানভাদব বেবার করা উপ্রচৎ নয়।  
(e) ‘প্ররজাদভব লি (Reservations)’ -এর ভারিীয় অআদন প্রনদে অদে, যকননা এটি  মানিার মূুদের 

প্রবরুদদ্ধ, যার ম্বদে  অটিব ক ১৪ -যি যখা অদে। 
 

 

ঠিক উত্তর: (d) 
 

 

যুপ্রক্ত-প্রভপ্রত্তক িশ্ন (যের্ী ‘প্রব’ িশ্ন)  
 
 

  যের্ী ‘প্রব’ িশ্ন  অপনার যুপ্রক্ত ও প্রবচারবপু্রদ্ধর পরীক্ষা কদর।  এগুপ্র অপনার উপপ্রির ক্ষমিাও পরীক্ষা কদর। যযমনঃ  
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িশ্নঃ  উপ্রক এ-যক এি িাআদভে প্রপ্রমদেি যকাম্পাপ্রনর  প্রফাররা বদন অোদি িাদের দয় মামা করদি।  
যপ্রে মামায় এি িাআদভে প্রপ্রমদেি যকাম্পাপ্রনর  প্রবপদক্ষ রায় য়, িাদ িাদের প্রনয়ামক কিৃব পক্ষদক দনক োকা যখারি 

প্রেদি দব এবং যয বেবা িারা কদর, িার াআদি-ও থাকদব না। এি িাআদভে প্রপ্রমদেি  ওয়াআ িাআদভে প্রপ্রমদেি-এর 

ম্পূর্ব স্বত্ত্বােীন এবং উপ্রক এ  ওয়াআ িাআদভে প্রপ্রমদেি-এর একজন প্রিদরক্টর। 
 

মূুেঃ যযখাদন িার প্রনজস্ব থবংক্রান্ত স্বাথব অদে, যখাদন একজন উপ্রকদর ওকাপ্রি করা বা কাজ করা উপ্রচৎ নয়।  
 

 

বাোআ: 
 

 

(a) উপ্রক এ এআ বোপাদর উপপ্রিি দি পাদরন, যকননা িাাঁর যকান থবংক্রান্ত স্বাথব যনআ।  

(b) উপ্রক এ এআ বোপাদর উপপ্রিি দি পাদরন না, কারর্ িাাঁদক এি িাআদভে প্রপ্রমদেি -এর কমী বদ মানা 

দব, যযদিু প্রিপ্রন ওয়াআ িাআদভে প্রপ্রমদেি-এর একজন প্রিদরক্টর।  

 (c) উপ্রক এ -র এআ বোপাদর থবংক্রান্ত স্বাথব অদে, কারর্ এি িাআদভে প্রপ্রমদেি যকাম্পাপ্রনর  প্রবপদক্ষ রায় 

দ িা ওয়াআ িাআদভে প্রপ্রমদেি-যকও িভাপ্রবি করদব, যযদিু প্রিপ্রন যটির একজন প্রিদরক্টর। 

(d) উপ্রক এ এআ বোপাদর উপপ্রিি দি পাদরন, যকননা প্রিপ্রন রাপ্ররভাদব এি িাআদভে প্রপ্রমদেি -এর  
প্রিদরক্টর নন। 

 (e) উপ্রক এ -র এআ বোপাদর থবংক্রান্ত স্বাথব যনআ, কারর্ ওয়াআ িাআদভে প্রপ্রমদেি-এর অদরা নে বেবাদক্ষে 

অদে, যযগুপ্র এি িাআদভে প্রপ্রমদেি -এর  যথদক অাো, এবং যআজনে, যপ্রে এি িাআদভে প্রপ্রমদেি যকাম্পাপ্রনর  

প্রবপদক্ষ রায় য়, িা ওয়াআ িাআদভে প্রপ্রমদেি-যক িভাপ্রবি করদব না। 
 

 

ঠিক উত্তর: (c). এি িাআদভে প্রপ্রমদেি যকাম্পাপ্রনর  প্রবপদক্ষ রায় দ, িারা যয বেবা কদর, িার াআদি থাকদব না, এো 

ুস্পষ্টভাদব  ওয়াআ িাআদভে প্রপ্রমদেি -এর থবংক্রান্ত বোপাদর িভাব পড়দব, কারর্ যটি ওয়াআ িাআদভে প্রপ্রমদেি-এর ম্পূর্ব 

স্বত্ত্বােীন। কাদজআ, যযদিু উপ্রক এ  ওয়াআ িাআদভে প্রপ্রমদেি-এর একজন প্রিদরক্টর, িাাঁর এআ বোপাদর থবংক্রান্ত স্বাথব অদে, 

প্রিপ্রন উপপ্রিি দি পাদরন না,    
 

 

এআ েরদর্র িদশ্নর ঠিক উত্তর প্রেদি দ অপনার প্রক করর্ীয়? কদয়কটি জ প্রনয়ম যেওয়া , যযগুপ্র অপনার 
পরীক্ষার িস্তুপ্রির াাযে করদব। 

 

প্রনয়ম ১ - বঝুুন; মখুি করদবন না 

এ অআ প্রব আ-যি যয উপ্রক বদেন, িাাঁদক েপুদেল যেওয়া দে যয, যযন এআ পাঠোমগ্রীর  যকান ংল বা পুদরাোআ মখুি 

করদবন না, িার যচদয়, মর্ল কর্য়কর্ার ভা কর্র পর্ি তিি, জরুতর ংলগুতর্ত দাগ তদর্য় রাখু্ি।  ভা 

কদর বদুঝ যগদ, এ অআ প্রব আ-র িশ্নগুপ্রর াফদের দে ও জভাদব উত্তর প্রেদি পারদবন। এোড়াও, পরীক্ষা-দর 
ীপ্রমি ময়েুকুর েবেবার করদি পারদবনঃ এরকম িা য়, ময অপতি ঠিক উির্রর জিয পাঠ্যামগ্রীর 

পাতা উর্ট চর্র্েি - যতদ অপতি এআ উপর্দল মার্িি, তার্ ময পাতায় যার্ার দরকার, মাজা মটির্ত 

মপ ৌঁর্ে যার্র্ি।  
 

 
 
প্রনয়ম ২ - িশ্নটি ভা কদর পড়ুন 

িশ্নটি ভা কদর না পদড়আ উত্তর প্রেদি শুরু করা, এআ ভুটি িায়আ পরীক্ষাথীরা কদর থাদকন, যযমন এ অআ প্রব আ-যি। 
শুনদ মদন দব এো অর এমন প্রক কথা, প্রকন্তু েটুিদকআ অদগ খুব ভা কদর না বদুঝ, থবাৎ িশ্ন ও মূেু যযটি যেওয়া 
অদে, কখদনাআ উত্তর যখাাঁজার যচষ্টা করদবন না। এরকম র্িকর্ার মদখ্া মগর্ে ময র্হুতর্কল্পযিু প্রর্শ্নর তায় 

মর্র্ে মির্ার জিয মদওয়া উিরগুতর মর্যয একটার মর্তল উিরর্ক ঠিক মর্ি র্র্ - অর অপতি মযটি মর্র্ে 
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মির্র্ি, মটি র্ত পার্র   ময এআটিআ প্রর্শ্নর উির রাতর তদর্ে, ও  এটি   অআর্ির মূরু্ের খু্র্ 

কাোকাতে, মযটি অপিার্ক মদওয়া র্য়র্ে।  
 

 

প্রনয়ম ৩ - মদয়র ঠিক উপদযাগ করুন 
 

 

মদন রাখদবন যয এ অআ প্রব আ-যি বকটি িদশ্নর উত্তর যেওয়ার জনে অপনার কাদে খুব ীপ্রমি ময় থাকদব; ঠিক 

উির মদওয়া মযমি জরুতর, মতমিআ র্কটি প্রর্শ্নর উির মদর্ার জিয ার্ত ময় মরর্খ্ চাও একআ রকম 

জরুতর ! অপনার কাদে যয প্রিন ঘন্টা ও প্রিপ্ররল প্রমপ্রনে ময় অদে, যটির প্রিনটি ভাগ করুন; যযমনঃ  
 

 

• িথম পাাঁচ প্রমপ্রনে পুদরা িশ্নপেটি যেদখ প্রনন; অপনার কপ্রপদি ১০০ টি িদশ্নর বকটিআ ঠিকঠাক োপা দয়দে 
প্রকনা, প্রনপ্রিি দয় যান; 

• পদরর ১৫০ প্রমপ্রনে (২ ঘন্টা ও প্রিপ্ররল প্রমপ্রনে ) িশ্নপদের ভাগ I -এর জনে রাখুন; 

• পদরর ৫০ প্রমপ্রনে িশ্নপদের ভাগ II -এর জনে রাখুন; এবং 
• বাপ্রক ৫ প্রমপ্রনে চেপে অপনার উত্তদরর পািাটি যেদখ প্রনদয়  প্রনপ্রিি দয় যান যয ব েরকাপ্রর িথে পপ্ররষ্কারভাদব 
ও ঠিকভাদব প্রদখদেন। 

 

 

মদয়র ঠিক উপদযাগ করা যয যকান ীপ্রমি মদয়র  পরীক্ষার জনে জরুপ্রর; মদন য় যযন জ, প্রকন্তু ভো োড়া 
করা কঠিন। অপনাদক যআজনে েপুদেল যেওয়া দব মর্য়র তর্র্ রাখ্র্ত, যখ্ি অপতি মকাি যাম্প  র্া 
ভযা করর্ার জিয পরীক্ষাগুতর্ত র্র্র্ি, মযগুত অ এ অআ তর্ আ র অর্গ মদওয়া র্য় থার্ক।  
অপনার যল প্রিনটি বা চারটি ভো পরীক্ষাগুপ্র মদয়র মদেে বাাঁো থাকা উপ্রচৎ; যাদক প্রবশ্বা কদরন, িাদক বনু 

অপপ্রন যখন শুরু করদবন, মদয়র প্রদব রাখদি, এবং  প্রিন ঘন্টা ও প্রিপ্ররল প্রমপ্রনে বাদে অপনাদক থাপ্রমদয় যেদব - যি 

যবপ্রল অপপ্রন অ পরীক্ষার জনে ভো করদবন, িি যবপ্রল অ এ অআ প্রব আ-র প্রেদন স্বেন্দ  ও অত্মপ্রবশ্বা যবাে 
করদবন। 

 

 

প্রনয়ম ৪ - প্রনদজর েবুব প্রেকগুপ্র প্রচননু ও মদনাদযাগ প্রেন 

 

যযমন যযমন অপপ্রন এ অআ প্রব আ-র  জনে তিপ্রর দবন, অপপ্রন যেখদবন যয প্রকেু যক্ষদে অপপ্রন যাাঁচে খাদেন। এআ েবুব 
যক্ষেগুপ্র িদিেদকর জনে অাো। প্রনদজর েবুব প্রেকগুপ্র যচনা খুব েরকার; পদরর িদয়াজনীয় পেদক্ষপ , যআ েবুব 
প্রেকগুপ্রর ওপর মদনাদযাগ যেওয়া, এবং যগুপ্রদক প্রপেদন যফদ এপ্রগদয় চা।   
 

ঠিকভাদব প্রনদজর মোগুপ্রদক প্রচননুঃ 
 

 

• এটি প্রক গপ্রির িশ্ন? যচষ্টা করুন িপ্রিটি িদশ্নর উত্তর যেবার ময় প্রনেবারর্ করার; যপ্রে িপ্রিটি িদশ্নর উত্তর 
প্রেদি ২ প্রমপ্রনদের যবপ্রল ময় াগদে, বঝুদবন যয অপনার মো অদে।  এআ  মোর মাোন করদি, 

একবাদর, যোে কদয়কটি িদশ্নর গুে প্রনদয় ভো শুরু করুন; যচষ্টা করুন ‘াপ্রফদয় চার েরদর্’ পরীক্ষা 
যেবার, ১০ টি িশ্ন পাাঁচ প্রমপ্রনদে উত্তর প্রেন, িারপদর, অদস্ত অদস্ত পুদরা পরীক্ষার মান কদর িুনু।  

 

• মপু্রিো প্রক অআদনর যকান প্রবদল যক্ষদে ? এআ ংলটি যলদর জনে যরদখ প্রেন; িশ্নপদের  বাকীগুপ্র কদর প্রনন ও 
যলকাদ এখাদন প্রফদর অনু।  এআ মাোদনর পথটি প্রকেু মানুদক াাযে কদর, যকননা, যেখা যগদে, যয িশ্নগুপ্রর উত্তর 
প্রেদি অপপ্রন স্বেন্দ, যগুপ্র করা দয় যগদ অপপ্রন প্রনপ্রিন্ত যবাে করদবন ও এআ মপু্রিদর প্রবয়োর প্রেদক 

এদগাদি মদনর প্রেক যথদক অশ্বা পাদবন।  
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• িশ্নগুপ্র িাড়ািাপ্রি পদড় যফদি প্রক ুপ্রবদে য়?  কখদনা কখদনা মপু্রিো িশ্নপদে য়না, প্রকন্তু  

নে যক্ষদে  য়। এরকম মদয়, অপনাদক এআব মোর াোরর্ মাোন খুাঁদজ যটি কাদজ াগাদি দব; 

পড়বার গপ্রি বাড়াবার জনে অপনাদক পড়া ভো করদি দব, যি পাদরন - খবদরর কাগজ পড়ুন, এআ 

পাঠোমগ্রী পড়ুন, উপনো - যা অপনার ভা াদগ, যা অপপ্রন ঔৎুকে প্রনদয় পড়দবন, বপ্রকেু - প্রকন্তু পড়ুন। 

 

 একদে প্রিন ঘন্টা ও প্রিপ্ররল প্রমপ্রনে  মদনাদযাগ যেওয়া কষ্টকর ?  অপপ্রন যপ্রে যভদব থাদকন, িাআ অবার য় 

নাপ্রক, িা প্রকন্তু নয়। এ অআ প্রব আ-টি যদথষ্ট কষ্টােে পরীক্ষা - এবং পুদরা ময়ো মদনাদযাগ যেওয়া খুব যাজা 

নয়।  পপ্ররষ্কার উত্তর , ভো - প্রকন্তু এো বমদয় ফিূ য়না। ভা মাোন , যচষ্টা করুন যকান 
বেু বা কদয়কজন বেুর দে বদ পড়বার, না ম্ভব দ ন্তিঃ ভোমূক পরীক্ষাগুপ্র যেবার। দনক মদয়, 

যখন অপপ্রন ক্লান্ত যবাে করদি অরম্ভ কদরন, িখন নেদের পড়দি যেখদ অপপ্রনও অবার পড়দি যদগ 
যাদবন।  

 

এআ মাোনগুপ্র বার জনে িদযাজে য়না; যযটির ওপর যজার যেওয়া দে, িা  যয অপনাদক যচষ্টা কদর খুাঁদজ বার 
করদি দব অপনার মোটি ঠিক যকাথায়, এবং কি ভাভাদব অপপ্রন এর যথদক যবদরাদবন। 

 

এআ পাঠোমগ্রী বেবার করার প্রনদেবল 

 

এআ পাঠোমগ্রী তিপ্রর করা দয়দে খুব জ, মূেূ ও উোরর্ প্রেদয়। অআদনর িুদ অপপ্রন যা পদড়দেন ও প্রলদখদেন, এগুপ্র প্রকন্তু 

িার প্রবকল্প নয়; বরং, এগুপ্র  অপনার িাথপ্রমক জ্ঞান যা অপনার সৃ্মপ্রিদি অদে, যগুপ্রদক ঝাপ্রদয় যনওয়া, যাদি যখন 
অপপ্রন ভারিীয় অআনজীবীদের মাদজ ঢুদক অআনবেবা শুরু করদ, এগুপ্র অপনার াদির কাদে পান। 
 

এর মদেের ব ংলগুপ্র িকাপ্রলি দয়দে একটি েপ্রিপূর্ব ও িপ্রি পািায় েআু ভাদগ। পািার ংখো, াআন নম্বর েআু ভাদগর পাদল, 

চেপে খুাঁদজ পাবার ায়ক। 
 

একটি যল কথাঃ বার কাউপ্রি ফ আপ্রন্ডয়ার ওদয়বাআেটি (www.barcouncilofindia.org)যযন প্রনিয় প্রনয়প্রমিভাদব 

যেখদি থাকদবন। াদর খবর, মদি িশ্নপে এবং অদরা অবলেক িথে ও এ অআ প্রব আ-র নানা ম্পদের োন এআ 
ওদয়বাআদে প্রনয়প্রমি িুদ যেওয়া য়, এবং এটি জরুপ্রর যয অপপ্রন এআব নিুন খবর রাদখন।  
 

ব ভা যাক! 
 

 
 
 

 

x-x 
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র্ব ভারতীয় র্ার পরীক্ষা 
প্রস্তুততমূক ামগ্রী 

 
যিযর্াদ জ্ঞাপি ও মখ্কর্ক স্বীকৃৃ্ ততপ্রদাি 

 
 
 

িকালক এআ িস্তুপ্রিমূক ামগ্রীর নানা প্রবদয় নানা ংদল  প্রনম্নপ্রপ্রখি যখকদের বোদনর জনে েনেবাে জ্ঞাপন করদে।  
 

ডাঃ অমি তংর্গারািী 
প্রবয়ঃ   তবকপ্রল্পক প্রবদরাদের যরজােুলন 

প্রপ এআচ প্রি,  প্রেপ্রি প্রবশ্বপ্রবেোয় 

োিদভাদকে ন যরকিব , ুিীম যকােব  ফ আপ্রন্ডয়া 
োিজাঙ্কে ফোকাপ্রটঃ আপ্রন্ডয়ান  আিটিেুেে, নিুন প্রেপ্রি, কোম্পা  যন্টার, প্রেপ্রি প্রবশ্বপ্রবেোয় 

অদগর ফোকাপ্রটঃ  িু ফ , প্রজ প্রজ অআ এ প্রপ প্রবশ্বপ্রবেোয়, নিুন প্রেপ্রি;  যন্ট প্রিদফি কদজ, প্রেপ্রি প্রবশ্বপ্রবেোয়; 

যকবদ কদজ, িদফািব ;  াউথ এপ্রলয়ান আিটিেুেে ফ োিভািি প্রগা এন্ড প্রউমান রাআে িাপ্রি, ঢাকা। 

 

তরাদ মমর্ডারা 
  প্রবয়ঃ  প্রপ্রভ িপ্রজার যকাি এন্ড প্রপ্রমদেলন োক্ট, 

  প্রব এ, এ এ প্রব (নাব) নোলন  িু ফ আপ্রন্ডয়া প্রবশ্বপ্রবেোয়, বাোদার 

  োিদভাদকে, াআ যকােব  ফ ককািা। 

  অদগ প্রেদন,  োদাপ্রদয়ে, মরচন্দ & মেো & ুদরল এ েফ & যকাঃ, মমু্বআ।  
 

  শ্রী তং 
  প্রবয়ঃ  আপ্রন্ডয়ান প্রপনা যকাি, প্রক্রপ্রমনা িপ্রজার যকাি, ও আপ্রন্ডয়ান এপ্রভদিি োক্ট 

  প্রব এ, এ এ প্রব (নাব) নোলন  িু ফ আপ্রন্ডয়া প্রবশ্বপ্রবেোয়, বাোদার 

  োিদভাদকে, াআ যকােব  ফ প্রেপ্রি 

 

চুযত তজতকুমার 

প্রবয়ঃ  ড্রাফটিং, প্রিপ্রিং ও কনদভদয়প্রিং 
প্রব এ, এ এ প্রব, অআ এ এ  কদজ, পুদর্। 
  োিদভাদকে, াআ যকােব  ফ কর্বােক 

 

মপ্রাঃ রাহু তং 
প্রবয়ঃ  জপু্ররপ্রুদিন 

প্রব এ, এ এ প্রব (নাব) নোলন  িু ফ আপ্রন্ডয়া প্রবশ্বপ্রবেোয়, বাোদার 

এ এ এম াভব ারি প্রবশ্বপ্রবেোয়।  যিাদফর ও োপ্রিান্ট প্রিদরক্টর, প্রিদরক্টদরে ফ প্রগা এিুদকলন, বার কাউপ্রি 
ফ আপ্রন্ডয়া 
 

তভর্ক তং 
প্রবয়ঃ যিাদফনা এপ্রথক এন্ড প্রে যিাদফনা যকাি ফ কনিাক্ট ফর োিদভাদকে 

প্রব এ, (নাব) (যাপ্রওপ্রজ), কনকিব  প্রবশ্বপ্রবেোয়, আউ এ এ; প্রব এ (নাব) (ফাআনাি  এন্ড প্রিপ্রগা িাপ্রি), মাআনর 
আন পপ্রটিক, কনকিব  প্রবশ্বপ্রবেোয়, আউ এ এ; জপু্রর িক্টর (ওোআদিনার প্রবশ্বপ্রবেোয়,  

িু ফ , আউ এ এ; 
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োিপ্রমদেি েু প্রে বার, যপনপ্রভাপ্রনয়া 
োিদভাদকে াআ যকােব  ফ প্রেপ্রি 

 

তভর্ক তেপাঠি 

প্রবয়ঃ িপাটিব   

প্রব এ, এ এ প্রব (নাব) নোলন  িু ফ আপ্রন্ডয়া প্রবশ্বপ্রবেোয়, বাোদার 

োিদভাদকে, নিুন প্রেপ্রি 

 

মর র্ািা 

প্রবয়ঃ োিপ্রমপ্রনদেটিভ  

প্রব এ, এ এ প্রব (নাব) নোলন  িু ফ আপ্রন্ডয়া প্রবশ্বপ্রবেোয়, বাোদার 

যানার যমদি িাপ্ত এবং ববদেষ্ঠ োে োিদভাদকে 

োিদভাদকে, ুিীম যকােব  ফ আপ্রন্ডয়া 
 

মলাভা তং 
প্রবয়ঃ যকাম্পাপ্রন  

প্রব এ প্র, এ এ প্রব, পপ্রিম বে নোলন য়ুপ্রনভারপ্রটি ফ জপু্ররপ্রিকা াদয়দি, যকাকািা। 

পােব নার, অর প্রি এ, প্রগা, নিুন প্রেপ্রি 

 

যুীর তমে 

প্রবয়ঃ এনভায়রনদমন্ট  

প্রব এ, প্রপ্রে (নাব) প্রব এ, এ এ প্রব,  কোম্পা  যন্টার, প্রেপ্রি প্রবশ্বপ্রবেোয় 

োিদভাদকে, ুিীম যকােব  ফ আপ্রন্ডয়া 
 

তদ্ধাথব িায়ার 

প্রবয়ঃ ফোপ্রমপ্র , যবার এন্ড পাবপ্রক আনোরনোলনা , 

প্রব এ, এ এ প্রব (নাব) নোলন  িু ফ আপ্রন্ডয়া প্রবশ্বপ্রবেোয়, বাোদার 

যিািাআের ফ প্রে প্রফদ ফ প্রদ্ধাথব নায়ার 

 

মািা মাতখ্জা 
প্রবয়ঃ প্রউমান রাআে  

এম এ প্র, , োনদরাপপ্রজ & যাাআটি, ন্ডন িু ফ আকনপ্রমক এন্ড পপ্রটিকা াদয়ি 

গদবক ও প্রগা কনাোন্ট, কাজ করদেন প্রউমান রাআে, যজন্ডার ও  প্রনদয়। 
 

স্বাগিা রাা 
প্রবয়ঃ প্রউমান রাআে  

প্রব এ প্র, এ এ প্রব, পপ্রিম বে নোলন য়ুপ্রনভারপ্রটি ফ জপু্ররপ্রিকা াদয়দি, যকাকািা। 

মানবাপ্রেকার গদবক 

 

ভয়রাজ িার্য়ক 

প্রবয়ঃ  ফ েেব , এদি অদে যমাের যভপ্রক োকপ্রদিনে, ও কনুেমার যিাদেকন  

প্রব এ, এ এ প্রব (নাব) নোলন  িু ফ আপ্রন্ডয়া প্রবশ্বপ্রবেোয়, বাোদার 

এ এ এম, আদয় প্রবশ্বপ্রবেোয়  
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োপ্রিান্ট যিাদফর, ও োপ্রিান্ট প্রিদরক্টর, যন্টার ফর পাবপ্রক  এন্ড জপু্ররপ্রুদিি, প্রজন্দ যলাবা  িু, যাপ্রনপি। 

 

এম তভ স্বরূপ 

প্রবয়ঃ প্রিপ্রিপ ফ েোদিলন  

প্রব এ, এ এ প্রব (নাব) নোলন  িু ফ আপ্রন্ডয়া প্রবশ্বপ্রবেোয়, বাোদার 

োিদভাদকে, াআ যকােব  ফ মাদ্রাজ 

 

কনপ্রিটিউলন অআন, কনট্রাক্ট অআন, যার মদেে অদে প্রবদল প্ররপ্রফ ও যনদগাপ্রলদয়ব আিটু্রদমন্ট, এআ ংলগুপ্র প্রদখদেন 
যরআনদমকার যট্রপ্রনং & প্ররকু্রেদমন্ট িাআদভে প্রপ্রমদেি। 
 

 

িকালক এআ িস্তুপ্রিমূক ামগ্রীর নানা প্রবদয় যখাগুপ্র পযবাদাচনা করদি রাপ্রজ বার জনে েনেবাে জানাদে।  
 

মপ্রার্ের (ডঃ) যুীর কৃৃ্ ষ্ণস্বাতম 

পযবাদাচনা করা প্রবয়ঃ কনপ্রিটিউলন  এন্ড জপু্ররপ্রুদিন 

প্রব এ, এ এ প্রব (নাব) নোলন  িু ফ আপ্রন্ডয়া প্রবশ্বপ্রবেোয়, বাোদার 

যরাি িার, ১৯৯৮; প্রব প্র এ এন্ড প্রি প্রফ আন , িদফািব  প্রবশ্বপ্রবেোয় 

 

যিাদফর কৃৃ্ ষ্ণস্বাপ্রম েোপনা কদরদেন নোলন  িু ফ আপ্রন্ডয়া প্রবশ্বপ্রবেোয়, বাোদাদর; যপমদরাক কদজ, িদফািব  
প্রবশ্বপ্রবেোয়; এবং পপ্রিম বে নোলন য়ুপ্রনভারপ্রটি ফ জপু্ররপ্রিকা াদয়দি, যকাকািা, ও অদরা নানা জায়গায়।  
 

াভত দালগুপ্ত 

পযবাদাচনা করা প্রবয়ঃ কনট্রাক্ট অআন, যার মদেে অদে প্রবদল প্ররপ্রফ ও যনদগাপ্রলদয়ব আিটু্রদমন্ট 

 
াভপ্র োলগুপ্ত এ এ এম ও এম প্রফ কদরদেন পপ্রিম বে নোলন য়ুপ্রনভারপ্রটি ফ জপু্ররপ্রিকা াদয়দি, যকাকািা 
যথদক এবং এখন পপ্রিম বে নোলন য়ুপ্রনভারপ্রটি ফ জপু্ররপ্রিকা াদয়দি, যকাকািাদিআ োপ্রদিন্ট যিাদফর পদে 
অদেন।  
 

এম তমর্েয়ী 
পযবাদাচনা করা প্রবয়ঃ প্রিপ্রিপ ফ েোদিলন  

 

এম তমদেয়ী প্রব এ, এ এ প্রব (নাব) কদরদেন নোলন  িু ফ আপ্রন্ডয়া প্রবশ্বপ্রবেোয়, বাোদার যথদক এবং এ এ 
এম েোদিলন কদরদেন যকমপ্ররজ প্রবশ্বপ্রবেোয় যথদক। নোলন  িু ফ আপ্রন্ডয়া প্রবশ্বপ্রবেোয়, বাোদার-এ আপ্রন প্রভপ্রটিং 
প্রলক্ষকিা কদরন।  
 

উমাকান্ত প্রভ 

পযবাদাচনা করা প্রবয়ঃ যকাম্পাপ্রন  

 

প্রপ এআচ প্রি, নোলন য়ুপ্রনভারপ্রটি ফ প্রোপুর,  এ এ এম  প্রনউ আয়কব  প্রবশ্বপ্রবেোয়,  প্রব এ, এ এ প্রব (নাব) 
নোলন  িু ফ আপ্রন্ডয়া প্রবশ্বপ্রবেোয়, বাোদার, অদগ প্রেদন পােব নার মরচন্দ & মেো & ুদরল এ েফ & যকাঃ, 
বাোদার । 

উমাকান্ত এখন ফোকাপ্রট ফ , নোলন য়ুপ্রনভারপ্রটি ফ প্রোপুর-এ োপ্রদিন্ট যিাদফর পদে অদেন। উপ্রন 

যরআনদমকার-এর যবাদিব র যচয়ারমোন।  
x-x 



 

 

র্ব ভারতীয় র্ার পরীক্ষা 
প্রস্তুততমূক ামগ্রী, র্আ ১ 

 

 
 
 
 
 
 

ূতচপে 
 
 

 
 

 

তর্য় 

ংখ্যা 

 

তর্য় 

 

পাতা ংখ্যা 

 

1 

 
ল্টারর্িটিভ তডপযুট মরজাুযলি  

 

1 

 

2 

 

ততভ প্রতজার মকাড 1908 ও ততমর্টলি 

যাক্ট 1963 

 

42 

 

3 

 
কিতস্টটিউলি অআি  

 

74 

 

4 

 

কিট্রাক্ট অআি, যার মর্যয অর্ে তর্র্ল 

তরতে, তর্র্ল কিট্রাক্ট  ও মির্গাতলর্য়র্ 

আন্সটু্রর্মন্ট 

 

14

2 

 

5 

 

তক্রতমিা অআি I: ভারতীয় দন্ডতর্তয 

 

167 

 

6 

 

তক্রতমিা অআি II - তক্রতমিা প্রতজার মকাড 

 

187 

 

7 

 

ড্রােটিং, তিতডং ও কির্ভর্য়তন্সং 
 

221 

 

8 

 
এতভর্ডন্স অআি  

 

236 

 

9 

 
জতুরপ্রুর্ডি 

 

258 

 

10 

 
মপলাদাতর তিততকতা ও অআিজীর্ীর্দর জিয  
মপলাদাতর মকাড ে কিডাক্ট 

 

269 

 

11 

 
ম্পতি অআি 

 

288 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
© 2010, Bar Council of India and Rainmaker Training & Recruitment Private Limited. All rights reserved. Any  unauthorised use or 

reproduction of these materials shall attract all applicable civil and criminal law remedies. 
 
 

 



 

ফব বাযতীয় ফায যীক্ষা 

প্রস্তুততয জনয াভগ্রী 

 

তফলয় 1 : বফকতিক তফফাদ ভাধান 

(Alternative Dispute Resolution) 

 

বাযতীয় ংতফধাননয ধাযা 39A যকাযনক 

তননদব দদয় দম দ দমন ুতনতিত কনয দম 

অআন ফযাফস্থা, নযায় এফং ুতফচায দক প্রস্রয় 

দদয় মা করনক প্রদান কযনফ ভান ুনমাো্নগয 

তধকায| তফনল বানফ, তফনাভূরয অআতন 

ায়তা, উমুক্ত তফধান, দমামনা থফা নয 

দম দকান ভাধযভ দ্বাযা এটা ুতনতিত কযা 

দাক দম দকান নাগতযকনক অতথবক ক্ষভতায 

জনয নযায় দথনক ফতিত না নত য় | 

 

উচ্চতভ নযায়ারয় (Supreme Court)  

নাগতযকনদয "ীঘ্র তফচায-এয" তধকাযনকও 

স্বীকৃতত এফং ভানযতা তদনয়নে মা ংতফধাননয 

ধাযা 21-এ তনীত (Hussainara Khatoon 

v. 

State of Bihar, AIR 1979 SC 1360) 

 

নযায়ারনয়য দদওয়া এআ জনানদনক কামবকয 

কযায জনয, ংদ তফতবন্ন বফকতিক তফফাদ 

ভাধান (ADR) প্রতিয়ানক ভানযতা তদনয়নে 

দমভন ভধযস্থতা(arbitration), 

তভভাংা(conciliation) এফং দরাক অদারত, 

মা নযাতয়ক ফযাফস্থানক অযও ভজফতূ কযনফ | 

 

ততবর প্রতিয়া ংততা, 1908(" সংহিতা") 

(Code of Civil Procedure, 1908)-এয 

S.89 স্পষ্ট বানফ ADR দ্বাযা তফফাদ 

ভাধাননয প্রাফধান প্রদান কনয |  

 

এআ ংততায S.89(1) উনেখ কনয দম, দমআ 

তযতস্থততগুনরানত অদারনতয ভনন য় দম 

তফফানদয ভাধাননয জনয এভন উায়ও অনে 

মা ফ নক্ষয কানেআ গ্রণ দমাগয নত ানয, 

দআ ফস্থায় অদারত ভাধাননয প্রস্তাফ 

তনভবাণ কনয ফ ক্ষনদযআ দদনফ, মানত তাাঁযা 

দটিনক নে-ফুনে তননজনদয ভন্ত্যফয অদারাত 

দক তদনত ানয | তানদয ভন্ত্যফয াওয়ায য 

অদারত, ভাধাননয প্রস্তাফনক ুনগবঠিত কযনত 

ানয এফং দটিনক ভধযস্থতা অয তভভাংা 

দ্বাযা ভাধান কযাননায দচষ্টা কযানত ানয | 

এআ প্রতিয়ানত দরাক-অদারনতযও াময 

দনওয়া দমনত ানয | 

 



এআ ংততায S.89(2) উনেখ কনয দম 

এভন ফস্থায় মতদ তফফাদনক তননদব তত কযা 

য় :- 

 

 ভধযস্থতা অয তভভাংা কযায জনয, 

তানর দ দক্ষনে Arbitration and 

Conciliation Act, 1996 ("1996 

অহিহিয়ম") এয প্রাফধানগুতর প্রনমাজয নফ 

| এখানন ধযান যাখনত নফ দম তন্ত্ভ তফচায 

দদওয়ায ভয় প্রাফধানগুতরয নুযণ কযা 

নয়নে| 

 

 

 দরাক-অদারনতয জনয, তানর দ দক্ষনে 

অদারত Legal Services Authorities Act, 

1987 (“1987 অহিহিয়ম”) এয প্রাফধান দভনন 

দআ তনতদবষ্ট দরাক-অদারতনকআ নুযণ 

কযনফ |  1987 তধতনয়ভ-এয  নযানয 

প্রাফধনও এআ দক্ষনে প্রনমাজয নফ| 

 

 

 অআতন ভাধাননয জনয, তানর অদারত 

দআ ভাভরাটিনক দকান উমুক্ত ংস্থা থফা 

ফযতক্ত তফনল দক তননদব তত কযনত ানয এফং 

দ ংস্থা থফা ফযতক্ত তফনল, দরাক-

অদারনতয বূতভকা ারন কযনফ| দআ দক্ষনে 

1987 তধতনয়ভ-এয কর প্রাফধান দআ 

বানফআ প্রনমাজয নফ দমআ বানফ স্বাবাতফক 

দরাক-অদারনতনক দক্ষনে য়| 

 

 

 ভধযগততব  ভাধান (mediation)-এয জনয, 

তানর অদারত ফ নক্ষয ভনধয অনা 

কযায উায় কামবাতিত কযনফ এফং দআ 

দক্ষনে ফ ক্ষনকআ তননদব তত ভাধাননয 

প্রতিয়াো্নক নুযণ কযনত নফ| 

 

এআ ংততায Order X, Rule 1A অনযাও 

উনেখ কনয দম ফ স্বীকানযাতক্ত এফং 

প্রতযাখযান নতথবূক্ত কযায য, অদারত ফ 

ক্ষনকআ অদারনতয ফাআনয তভভাংা কনয 

াভাধানন দ াঁনোফায জনয তননদব দদনফ| 

 

এআ ংততায Order X, Rule 1B উনেখ 

কনয দম দকাননা তনতদবষ্ট তততথনত তফফাদযত 

দগাতিনদয তভভাংা তনধবাযণকাযী কতৃব ক্ষ 

থফা ভণ্ডতরয কানে প্রস্তুত নত নফ | এআ 

ংততায Order X, Rule 1C উনেখ কনয 

দম মতদ তভভাংায ফ প্রয়াআ তফপর য়, 



তানর দ ভাভরা ুনযায় অদারনতয কানে 

দপযত   াঠাননা নফ| 

 

অদারনতয জনয, নয ননক তযতস্থততনতও 

ADR এয াময দনওয়া ফাঞ্ছনীয়| Order 

XXXII-A, মা াতযফাতযক ভাভরাগুতরয নে 

মুক্ত, অদারতনক তননদব দদয় দম দ দমন 

তফফাদযত ক্ষনদয  য্থা ম্ভফ াাময কনয, 

ভাভরায প্রকৃতত অয তযতস্থততয নে াভঞ্জয 

ফজায় দযনখ, মানত তাাঁযা ভাধানন দ াঁেনত 

ানয এফং এআ দক্ষনে অদারত দকাননা 

জনকরযান তফনলনেয াময দনওয়ায 

তধকায যানখ| ঠিক এভন বানফআ, Order 

XXVII, Rule 5(B) তননদব দদয় দম দআ ভস্ত 

ভাভরায় থফা অআতন প্রতিয়ায় দমখানন 

যকায থফা দকাননা যকাযী তধকাযী, 

তননজয ক্ষভতায় থাকা কারীন, একটি ক্ষ 

য়, দখানন অদারনতয দাতয়ত্ব নফ দম দ 

দমন প্রথভ দথনকআ, প্রনতযক ুনমানগ, ভাভরায 

প্রকৃতত অয তযতস্থততয নে াভঞ্জয ফজায় 

দযনখ, দগাতিনদয াময কনয মানত তাাঁযা 

তভভাংায দ্বাযা দকাননা ভাধানন দ াঁনোনত 

ানয| 

 

ভনডর নাগতযক প্রতিয়া বফকতিক তফফাদ 

ভাধান তনয়ভাফতর 

Model Civil Procedure Alternative 

Dispute Resolution Rules 

 

1996 তধতনয়ভ এফং 1987 তধতনয়ভ 

অদারত দক দকান স্পষ্ট তননদব দদয়্না দম দ 

তফফাদযত দগাতিনদয দকান ADR -এয াময 

তননত ফরনফ (ভধযস্থতা, তভভাংা থফা 

দরাক-অদারত)| ুতযাং এআ তধতনয়ভগুতর 

ুধু দআ ভয় দথনকআ প্রনমাজয নফ মখন 

ংততায S.89 নুানয দকাননা এক ADR 

এয চয়ন কযা নয় তগনয়নে (Salem 

Advocates Bar Association v. Union of 

India, AIR 2005 SC 3353)|  

 

ীঘ্র তফচানযয তধকায, মা ংতফধাননয ধাযা 

21-এ তনতত অনে, দটানক ফজায় যাখফায 

জনয এফং তনষ্পক্ষয, ীঘ্র অয কভ খযচায় 

নযায়-প্রাথী নাগতযকনদয নযায় ফযফস্থা কনয 

দদফায জনয, উচ্চতভ নযায়ারয় (Supreme 

Court), উচ্চ নযায়ারনয়নদয(High Court) 

যাভব তদনয়নে দম তাাঁযা দমন, তযফততব ত 

থফা তযফততব ত রুন, বাযতীয় তফতধ 

অনয়াগ দ্বাযা গঠিত ভনডর নাগতযক প্রতিয়া 

বফকতিক তফফাদ ভাধান এফং ভধযস্থতা 



তনয়ভ(Model Civil Procedure Alternative 

Dispute Resolution and Mediation 

Rules)-গুতরনক নুযণ কনয 

(SalemAdvocates Bar Association v. 

Union of India, AIR 2005 SC 3353)| 

 

বাযতীয় তফতধ অনয়াগ দ্বাযা গঠিত ভনডর 

নাগতযক প্রতিয়া বফকতিক তফফাদ ভাধান 

এফং ভধযস্থতা তনয়ভাফতর তকেু তদা-তননদব 

দদয় মায দ্বাযা তফফাদযত ক্ষযা বফকতিক 

তফফাদ ভাধাননয ভাধযভ তনফবাচন কনযনত 

ানয| নযায়ারনয়্দয তননদব দদওয়া নয়নে দম 

তাাঁযা দমন তফফাদযত ক্ষনদয যাভব তদনয় 

াময কনয মানত তাাঁযা তফফানদয নে মুক্ত 

তফতবন্ন কাযক ভীক্ষা কনয বফকতিক তফফাদ 

ভাধাননয ভাধযভ তনফবাচন কযনত ানযন| এআ 

তনয়ভগুতর এটাও স্পষ্ট কনয দম নযায়ারয় 

দকান প্রতিয়া তদনয় তফতবন্ন বফকতিক 

ভাধযভগুতরয প্রতত ভাভরানক তননদব তত কযনত 

ানযন এফং দকান প্রতিয়া তদনয় নযায়ারনয়য 

প্রতত ভাভরাগুতর অফায তননদব তত কযা দমনত 

ানয এফং অদারনতয ভনক্ষ তক বানফ 

ভাভরাগুতরনক প্রস্তুত কযা দমনত ানয মখন 

ফ বফকতিক ভাধাননয দ্ধতত (ADR 

mechnism) তফপর নয় তগনয়নে|(Salem 

Advocates Bar Association v. Union of 

India, AIR 2005 SC 3353) 

 

দম প্রতিয়া নুানয ংততায Part X 

নুমানয় ADR ভাধযভগুতরয ভধয একটানক 

তনফবাতচত কযা নফ, তায তনয়্ভ গঠন কযায 

নুভতত উচ্চ নযায়ারনয়য কানে অনে | উচ্চ 

নযায়ারয় দ্বাযা গঠিত এআ ফ  তনয়ভগুতরয , 

Family Court Act,1984 এয ন্ত্বূব ক্ত 

তনয়ভগুতরয নে াভঞ্জয থাকা উতচত 

|(Salem Advocates Bar Association v. 

Union of India, AIR 2005 SC 3353) 

 

মিযস্থতা (ARBITRATION) 

ভধযস্থতা একটি adjudicatory প্রতিয়া মায 

দ্বাযা তফফাদযত দগাতিযা তফচানযয জনয 

তননজনদয ভাভরা এক তনষ্পক্ষ তেতীয় 

দগাতিয(arbitraitor) কানে প্রস্তুত কনয| 

মতদও, একজন ভধযস্থকাযীয কানে একজন 

তফচাযনকয দথনক দফী তফকি থানক, দ্ধতত 

এফং প্রভাণ নুযনণয দক্ষনে, ভধযস্থতা 

প্রতিয়া নয নযাতয়ক প্রতিয়ায নে 

তুরনাভুরক | 

 

একটি বফধ ভধযস্থতা অযম্ভ ওয়ায অনগ, 

একটি ভধযস্থতা নতথনেয অফযকতা য় মা 



Indian Contract Act, 1872 (“ কন্ট্রাক্ট 

অহিহিয়ম")ারন কনয ফানাননা উতচত| 

তফফাদযত ফ ক্ষনদযআ, কন্ট্রাক্ট তধতনয়নভয 

Ss.11 অয 12 দভনন, চুতক্তফদ্ধ ওয়ায 

প্রনয়াজন অনে| 

 

তরতখত চুতক্ত, ফতব ভান এফং বতফলযত তফফাদ, 

অয তানদযনক ভধযস্থতা প্রতিয়া দ্বাযা ভাধান 

কযায তদচ্ছা (S.7,1996 তধতনয়ভ) োোও 

নয তফন্দ ুমা ভধযস্থতা নতথনে থাকা উতচত, 

তা র: 

 

 ভধযস্থতা নতথনত(arbitration agreement) 

এটা ফযআ ফাতঞ্ছত থাকা উতচত দম 

ভধযস্থকাযী তফচায-তযলদ(arbitrary 

tribunal)-এয তনণবয় ফ তফফাদযত  

দগাতিনদয দ্বাযা ভানয নফ| 

 তফফাদযত দগািীনদয তধকায তনধবাযন 

কযায দম ক্ষভতা ভধযস্থকাযী তফচায-তযলনদয 

দ্বাযা তজব ত নফ, তা তফফাদযত দগািীনদয 

স্বীকৃতত দ্বাযা থফা দকাননা উচ্চতয 

অদারনতয দ্বাযা থফা তফতধ দ্বাযা তনধবাতযত 

নফ| প্রনমাজয তব াফতরনত স্পষ্ট বানফ উনেখ 

থাকা উতচত দম উক্ত তফফাদ ভধযস্থতা 

প্রতিয়ায অওতায় নয| 

 ভধযস্থতা নতথনত ফযআ তননদব তত থকনত 

নফ দম তফফাদযত ফ ক্ষনদয কামবকাতয 

তধকায ভধযস্থতা তফচায-তযলদ দ্বাযা 

তনধবাতযত নফ| 

 ভধযস্থতা তফচায-তযলদনক তনষ্পক্ষ এফং 

নযাময বানফ তফফাদযত দগাতিনদয তধকায 

তনধবাযণ কনযনত নফ | তফচায-তযলদনক দআু 

নক্ষনকআ ভান বানফ নযানয়য প্রততশ্রুতত তদনত 

নফ| 

 তফফাদযত দগাতিনদয ভনধয এআ চুতক্ত, মায 

দ্বাযা তানদয ভযা দমন ভধযস্থতা তফচায-

তযলনদয প্রতত তননদব তত নফ, তা অআন দ্বাযা 

কামবকাযী নফ| 

 ভধযস্থতা নতথনে ফাতঞ্ছত থাকা উতচত দম 

তফচায-তযলদ দআ তফফানদয উয তনণবয় 

দদনফ, মায গঠন তফচায-তযলদনক তননদব তত 

কযায ভয়আ নয় তগনয়নে | 

 ভধযস্থতা নতথনে ফাতঞ্ছত থাকা উতচত দম 

তফচায-তযলদ উবয় নক্ষয থনকআ প্রভাণ 

ংগ্র কযনফ এফং তাাঁনদয তবনমাগ/তকব  

ভান অগ্রনয নে শুননফ থফা তাাঁনদয 

ন্ত্ত তননজনদয ক্ষ যাখায ভান ুনমাগ 

দদনফ| 

 

(K. K. Modi v. K. N. Modi, AIR 1998 SC 

1297; Bharat Bhushan Bansal v. Uttar 



Pradesh Small Industries Corporation, 

AIR 1999 SC 899; UttarPradesh Rajkiya 

Nigam Ltd. v. Indure (P.) Ltd.,AIR 1996 

SC 1373) 

 

একটি চুতক্তয ভনধয তদনয় ভধযস্থতা নতথে 

যকানযয নে োচানযয ভাধযনভ কযাও 

ম্ভফ (P. B. Ray v. Union ofIndia, AIR 

1973 SC 908)| তকন্তু এ দক্ষনেও োচানযয 

ুোত যকানযয ক্ষ দথনক 

নুনভাতদত(authorised) দকান তধকাযী 

দ্বাযাআ কযা নফ, দম ংতফধাননয ধাযা 299 

নুমানয় এআ চুতক্তনত যকানযয ক্ষ তননয়  

প্রনফ কযনফ| দকান চুতক্ত মতদ নুনভাতদত 

ফযতক্ত োো নয কারুয নে নয়, তানর 

তা ফাততর গণয কযা নফ|(State of Punjab 

v. Om 

Prakash, AIR 1988 SC 2149) 

 

ভধযস্থতা এফং তফনলে ভরুযায়্ন 

(Arbitration and Expert Determination) 

 

তফনলে ভুরযায়্ন(expert determination) 

একটি প্রতিয়া মায দ্বাযা তফফাদ একটী তৃতীয় 

মৃ্পক্ত ক্ষনক তননদব তত কযা য় দম 

তননজয তফনলেতা তদনয় তফফানদয ভাধান 

কযনত ানয| এআ প্রাফধান দআ ফ প্রনে 

ামযকাযী নত ানয দমখানন ভূো্রযাঙ্কন, 

দফ তদ্ধক ম্পতি(intellectual property) 

থফা তাফ নেয তফফাদ ঘটিত নয় থানক| 

তফনলনেয ওয দকাননা ফাদ্ধযকতা থানকনা 

দম দ তননজয ভরূযায়ননয তফনলরলণও প্রস্তুত 

করুক|  তফনলনেয  ভরূযায়ন অদারনত 

প্রভাণ তননফ গণয কযা য় না এফং তানক 

অদারনত গ্রায কযাও মায় না| 

 

চুতক্তয নতথে দ্বাযা ভধযস্থতা ফাঞ্ছনীয় 

,তফনলে ভুরযায়্ন নয়| নযায়ারনয়যা 

তনম্নতরতখত তফন্দযূ উয গুরুত্ত্ব তদনয়নেন 

 একটি ংগঠিত তফফাদ (formulated 

dispute) -এয তস্তত্ত্ব মা তদনয় বতফলযনত 

ভযা এোননা দমনত ানয| 

 একটি তফচায-তযলদ থফা ভণ্ডতর মা 

তনষ্পক্ষয রুন এফং তুফনফচনায নে তফফাদ 

ভাধাননয দচষ্টা কনয| তফচায দদওয়ায ভয় 

তানক ফ প্রভাণ  দআু নক্ষয দদওয়া 

ফযাখযানক ভান গুরুত্ত্ব তদনত নফ| 

 তনণবয় তফফাদযত দআু দগাতিয ভনধয ফন্ধন 

ৃষ্টী কনয| 

 

(K. K. Modi v. K. N. Modi, AIR 1998 SC 

1297) 

 



এটি অফযক নয় দম তফফাদযত দগাতি দ্বাযা 

ফযফহৃত নাভকযণ দ্ধততআ তনণবায়ক নফ| 

ভধযস্থতা নতথনেয অর উনেয এফং 

তবপ্রায়, ভীক্ষা কনয দদখা উতচত| 

"ভধযস্থকাযী" (arbitraitor) অয "ভধযস্থতা" 

(arbitraition)-এনদয ভত ব্দগুতরয তাত্মব 

ফবদা তনণবায়ক নয়, দকফর দফাধনমাগয| 

 

উদাযণ স্বরু : একটি তযফানযয ভনধয দটূি 

তফফাদযত দগাতি একটি Memorandum of 

Understanding- এ দ াঁনোনত দনযনে মা 

তদনয় তাাঁযা তানদয তফফাদ ভাধান কযনত 

আচ্ছকু| এআ নতথনেয তকেু প্রাতেক তব  

দ্বাযা এটি স্পষ্ট কযা নয়নে দম বতফলযনত 

ম্পতি বাগাবাতগ তননয় ভযা এোননায 

জনয, ফ দাতফদাযনদয ভনধয নযাময নুানত 

ম্পতি তফবাতজত কনয দদওয়া নয়নে| এয 

জনয দকাননা ভানয তেতীয় ক্ষ দদনয় ভুরযায়্ন 

কাযাননা নয়নে এফং অনযক মৃ্পক্ত ক্ষ 

দ্বাযা তফবাজন তযকতিত কযা নয়নে| উক্ত 

নতথে দ্বাযা এটিও ফাতঞ্ছত দম নয মখন 

Financial Corporation এয বাতত 

(chairman) দ্বাযা দকাননা ম্পতকব ত তফলনয় 

নয একজন প্রতততনতধনক চয়ন কযা নফ, 

তখনও দমন দকাননা ভযায উত্তি না য়| 

এআ প্রনে দকাননা প্রকানযয প্রভাণ ংগ্রণ 

থফা নযাতয়ক ভরূযায়্ণ ফাতঞ্ছত নাআ| এআ 

দক্ষনে ভাভরাটিনক তফনলে ভুরযায়ননয ন্ত্বূব ক্ত 

যাখনত নফ মতদও ফা তফফাদযত দগাতিযা 

তননজনদয োচায/নতথনে "ভধযস্থতা" 

(arbitration) ব্দটিয উনেখ কনযনে|(K. K. 

Modi v. K. 

N. Modi, AIR 1998 SC 1297) 

 

ংস্থাগত ভধযস্থতা 

Institutional Arbitration 

 

ননক ভয় দআু দগাতিয ভনধযস্থতা নতথনেয 

ভনধয তকেু তফন্দ ুথানক মায দ্বাযা একটি ংস্থা 

দক  ভধযস্থতা প্রতিয়া, ংগঠন থফা 

িারন কযায তননদব দদওয়া থানক, তকেু 

ুফব-তনতদবষ্ট তনয়ভ নুানয| উদাযণ স্বরু 

এভন তকেু ংস্থায নাভ র Court of 

Arbitration of the International 

Chambers of Commerce (“ICC”), 

London Court of International Arbitration 

(“LCIA”), অয American Arbitration 

Association (“AAA”).  

 

ংস্থাগত ভধযস্থতায় খযচা-ে একটু দফী 

য়| তফফাদযত দগাতিনদয জনয মতদ এটা 



দকাননা ভযায তফলয় না য়, তানর এআ 

দ্ধততযআ নুযণ কযা উতচত| মাযা এআ 

দ্ধততয ফযায় ফন কযনত াযনফ, তাযা 

তনম্নতরতখত রাব ানফন: 

 

 অনগ দথনক তনতদবষ্ট এফং ুংগঠিত 

তনয়ভাফতর অয প্রতিয়া মা ুতনতিত কনয দম 

ভধযস্থতা প্রতিয়া তনতফবনে শুরু য় এফং 

ুচারু বানফ চনর| 

 প্রাতনক এফং প্রনয়াতগক ায়তা 

(technical assistance)| 

 ুনমাগয, দক্ষ এফং তবেতা প্রাপ্ত 

ভধযস্থকাযী| 

 তফফাদযত দগাতিযা নুনযাধ কযনর ংস্থা 

ভধযস্থকাযীনদয তননয়াগ কনয দদনফ| 

 উমুক্ত তযকাঠানভা এফং অনযাননা 

ায়ক ুতফধা, মায দ্বাযা ভধযস্থতা প্রতিয়া 

ুিু বানফ িাতরত য়| 

 তনচ্ছকু ক্ষনদয াময ফাতেনয় দদওয়া 

মানত তাাঁযা ভধযাস্থতায প্রতত গ্রয ন| 

 তন্ত্ভ মবানরাচনা এফং বফধ তফচায, 

ভানযতা এফং অআতন ফাধযকতায প্রততশ্রুততয 

নে| 

 অচাতযক তুফধা মা তনতিত কনয দম 

অতন তনতয়্ভত দনাটি এফং নয চুনা 

ান| 

 ভধযস্থকাযীনদয এক ভণ্ডতর মায ওয 

ফবদাআ বযা কযা দমনত ানয| মতদ দকাননা 

ভধযস্থকাযীয তননয়াগ তননয় ভযা য় তানর, 

এআ ভণ্ডতরয াময দনওয়া দমনত ানয 

 

ংস্থাগত ভদ্ধযস্থতায তকেু ুতফধা: 

 অননক ভয় দনয় এফং এআ ফযফস্থা খুফ 

কনঠায ফনর তফকনিয বাফ য়| 

 প্রাতনক দফাগুতরয এফং নযানয 

তযনফাগুতরয জনয অননক খযচা ফন 

কযনত নত ানয, তফনল বানফ দ ফ 

ভাভরায় দমখানন উক্ত খযচা ভাভরায ন্ত্বূব ক্ত 

তফফাতদত যাতয নে জতেত| দমআ ফ 

ভাভরায় তফফাতদত যাতয ভাণ কভ, দখানন 

ংস্থাগত খযনচয ভাো তফফাতদত যাতয 

ভাো দথনকও দফী নত ানয|  

 ংস্থায প্রাতনক তনেয জনয তততযক্ত 

ফযায় ও তফরম্ব নত ানয| 

 

 প্রাতনক ও কাতযগতয ায়তা 

 ততক্ষত ও তবে ভধযস্থকাযী 



 াটি মতদ নুনযাধ কনয তা নর প্রততিান 

দ্বাযা ভধযস্থকাযী তননয়াগ 

 ভধযনস্থয জনয ুনজাগ তুফধা ও াাময 

তযনলফা 

 তনচ্ছকু াটিনদয ভধযস্থ দত অায জনয 

উত্াতত কযা 

 চুোন্ত্ ুনতফবনফচনা এফং ঠিক যায়, তনতিত 

কযা দম নজ স্বীকৃতত ও কামবকযীকযন 

 কামবকাযী উকাযীকতা মা ুতনতিত কনয দম 

প্রততফায উমুক্ত তফেতপ্ত দদওয়া নয়নে 

 মতদ ভধযস্থকাযীয তননয়াগ প্রশ্নতচত য়, ফা দ 

দতযাগ কনয ফা তানক ফদতর কনয দদওয়া 

য়, দআ ফস্থায় ভধযস্থকাযীয তাতরকা 

উল্বদ্ধ,   

প্রততিাতনক ভধযস্থয ভুর ুতফধা র।  

 এটি খুফ ভন্থয ও দঢ়ৃ 

 মখন তফফাদ ননক ফে নঙ্কয, তফনল কনয 

মখন তফফানদয নঙ্কয ওয তনবব য কনয পী 

য়, তখন ুনজাগ ুতফধা ফযফানযয 

প্রাতনক তপ ননক দফত। মখন তফফানদয 

ঙ্ক কভ য়, প্রততিাতনক তপ, তফফানদয ঙ্ক 

দথনক দফত নত ানয 

 প্রততিাতনক অভরাতে খযচা ও ভয় ফাতেনয় 

তদনত ানয  

তদথবক ভধযস্থ 

তদথবক ভধযস্থ র দমখানন উবয় দর 

তননজনদয ভধয (নকান তযতচত ফযতক্ত ফা 

দকান প্রততিান নয়) , এআ ফযানয গঠিত 

তনতদবষ্ট তনয়নভয াানময ভধযনস্থয কামবাফতর 

শুরু কনয। ভধযনস্থয ফ তফলনয় দনরয তননজয 

ভধয ফ যকনভয ফযফস্থা কনয, দমভন দকান 

তনয়ভ প্রনয়াগনমাগয, দকান তনয়নভয নতব গত 

ভধযস্থ নফ, ভধযস্থ দকাথায় নফ, দকান বালায় 

নফ, অয তফনল কনয ভধযস্থ দ্বায দকান 

তফলয় গুনরায তভভাংা নফ।  

মতদ উবয় দর নমাতগতায ভানতকতা তননয় 

দকান ভধযনস্থ অনত চায়, তা নর, 

প্রততিাতনক ভধযস্থ কামবপ্রনারী দথনক তদথবক 

কামবপ্রনারীননক দফত নভনীয়, ঠিক, 

াস্রয়কাযী ও দ্রত 

তদথবক ভধযনস্থয তুফধা গুনরা র 

 খুফ দফত ভাোয় দনরয তনয়েন, ও ননক 

দফত দনরয ভধয নমাতগতায প্রনয়াজন দল 

মবন্ত্, কাযন এখানন দকান প্রচতরত তনয়ভ দনআ 

 ননক ভয় কালবকাতয ভধযনস্থয ধাযা দরখা 

নয় মায়। ধাযা গুনরা ননক দফত তফস্তানয 

দরখা য় মা খুফ কভ কামবকাযী য় ও 



তফতবন্ন বানফ তযফযাপ্ত য়, মায দথনক ভভরা 

মবন্ত্ গোয় 

 ভধযনস্থয অনদ দক কামবকাযীকযণ নয় 

মায়, মতদ বুর কামবপ্রনারী দভনন দনওয়া ও 

প্রনয়াগ কযা নয় থানক।  

 এখানন তনয়তভত  শুনানী, তপ, নুফাদনকয 

তননয়াগ তফলনয় প্রাতনক তত্বফধান থানক না 

 এখানন মবাপ্ত ুনমাগুতফতধ ও তযকাঠানভায 

খাতি থানক 

তদথবক ভধযস্থ দক প্রততিাতনক ভধযস্থ দথনক 

মু্পনব বানফ অরাদা কযায প্রনয়াজন দনআ। 

দনরয মতদ ভনন কনয, তানর, দকান 

প্রততিাননয তনয়ভকানুন ফযফায কযনত ানয, 

মতদও তায ুনব বানফ দআ প্রততিাননয 

তধনস্ত নন। অফায উবয় দর চাআনর, দকান 

প্রততিান দক ভননাতনত কযনত াযনফন, 

ভধযনস্থয কামবাফতর ফযফস্থানা কযনত ।তকন্তু, 

তানদয দকান তনয়ভ দক ফযফায কযা দথনক 

তফযত যাখনত নযন।  এক জন ভধযস্থকাযী 

তননয়াগ কযায জনযও, দনরয প্রততিাননয 

প্রনয়াজন নত ানয। তদথবক ভধযনস্থ  উবয় 

দর, দমভন তননজনদয তনয়ভ নুযণ কযনত 

ানযন, দতভতন তাযা তানদয তফফাদ নুানয 

দকান ভধযস্থ প্রততিাননয তনয়ভও ফযফায 

কযনত াযন ফা আউএনতট্র্যানরয ভনডর অআন 

ফযফায কযনত ানযন। 

 

তফতধফদ্ধ ভধযস্থ 

 

ননক কটি দকতিয় ও যাজয আন অনে, 

দমখানন এআ অআন তফতধফদ্ধকযনণয পনর 

উৎন্ন তফফানদয জনয ভধযনস্থয ফযফস্ধা 

অনে। এআ রু তফতধফদ্ধকযনণয উদাযন র 

তফদৎু অআন, ১৯১০ ও তফদৎু (যফযা) 

অআন ১৯৪৮। দমনতু এআ যকনভয ভধযস্থ 

১৯৯৬ আননয তধন, এআ  অআন প্রণয়ণ 

তফতধফদ্ধ ভধযনস্থয ফযফস্থা দক ভধযনস্থয চুতক্ত 

তানফ ধনযন দনওয়া য় (Grid corporation 

of Orissa V Indian Change chrome ltd, AIR 

1998, Ori 101) 

দ্রুততনলতি ভধযস্থ/দতরর শুধু ভধযস্থ 

মতদ উবয় দর ম্মত য়ন দম দকান দভ তখক 

ুনানী নফ না, তা নর ভধযনস্থয 

তফধাভভন্ডরী ভধযনস্থয প্রতিয়া দক দ্রুত কনয 

তদনত ানয, উবয় দনরয আনত জনভ দদওয়া 

দতরর ও দস্তানফনজয তবতিনত যায় তদনয়।  

 

১৯৯৬ অআননয নতব গত ভধযস্থ  

ভধযনস্থয অআন ১৯৪০, ভধযস্থ (প্রনটাকর ও 

তনয়ভ) অআন ১৯৩৭ ও বফনদতক যাওয়াডব  



(স্বীকৃতত ও কমবাকযণ) অআন ১৯৬১-এ 

ভধযস্থ তফলনয় তফতধ দক ১৯৯৬ এয অআন 

তনযন কনয। 

১৯৯৬ এয অআন দচষ্টা কনয বযন্ত্যীণ 

ভধযস্থ, ন্ত্জব াততক ফযাতনতজক ভধযস্থ, ও 

বফনদতক ভধযস্থ যানয়য প্রফতব ন তফলনয়ক তফতধ 

দক একেীকযন ও ংনাধন কযনত এফং 

আউএনতট্র্যানরয ভনডর তফতধ ও তনয়নভয 

াানময ভীভাংায জনয তফতধ ংোথব কযনত। 

এআ ভনডর তফতধ ও তনয়ভ তকন্তু ১৯৯৬ 

আননয দকান ং নয়, ফযং এটি ১৯৯৬ 

অআননয তফতধতনয়ভ গঠন কযনত ায়ক শুধু 

(Union of India V East Coast Boat Builders 

and Engineers Ltd, AIR 1999 Del 44) 

এতড অয এয রনক্ষ ১৯৯৬ আন একটি ফে 

দনক্ষ। ভধযস্থ অআন ১৯৪০ এয নতব গত 

তভভাংতত ভাভরা, াফধানন প্রনয়াগ কযনত 

য়। (Firm Ashok Traders V Gurumukh 

Das Saluja  (2004)3SCC 155) . ১৯৯৬ এয 

অআননয তনয়াভাফতরয ফযাক্ষযা, স্বাতধন বানফ 

ওয়া উতচত, ভধযস্থ অআন ১৯৪০ এয দকান 

উনেখ না কনয (Sundaram Finance Ltd V 

N E P C India Ltd , AIR 1999 SC 565) 

ভধযস্থ অআন ১৯৪০ এয নতব গত দকান যায় 

দক, অদারনতয যানয় তযনত কযায জনয 

প্রতিয়া দদওয়া অনে, মায ভানন নর 

কামবকাযী ওয়ায অনগ দকান যানয়য য 

দটিনক অনদন তযনত কযা । দমনতু 

১৯৯৬ এয অআননয উদ্দেয র দকান 

তফফানদয দ্রুত ও তফকি  ভাধান, তাআ 

১৯৯৬ আনন এয দকান কামবপ্রণারী দদওয়া 

দনআ। এফং বফনদতক দকান যায় দক কামবকাযী 

কযনত  অরাদা দকান ফযাফস্থানা , এক 

দকান যায় দক অদারনতয অনদন তযনত 

কযা ফা নয দটিনক কামবকাযীকযণ কযা, 

তননত য় না। দম অদারত বফনদতক যায় দক 

কামবকাযীকযণ কযনেন, নুযা তফলয় দক এক 

কামবতফফযণী দত কযনত ানযন। (Fuerst Day 

Lawson Ltd V Jindal Exports Ltd, AIR 2001 

SC 2293).  

১৯৯৬ অআননয ুচনা 

মতদও ১৯৯৬ এয অআন যাষ্ট্রততয াক্ষয 

কনযতেনরন গাস্ট ১৬, ১৯৯৬, তকন্তু ভধযস্থ 

ও ভীভাংা ধযানদনয নুফতব ন, তাআ ধনয 

দনওয়া য়, এটি ২৫ জানয়ুাযী ১৯৯৬  দথনক 

ুচনা নয়তের। (Fuerst Day Lawson Ltd V 

Jindal Exports Ltd, AIR 2001 SC 2293). 

ুতযাং ভধযস্থ অআন ১৯৪০ এয তফতধতনয়ভ, 

জানুয়াতয ২৫ ১৯৯৬ এয অনগয ফ ভধযস্থ 

ফযফস্থানায় রাগু নফ (Shetty’s 

Construction Co (P) Ltd V konkan Railway 

Construction (1998)5SCC599) 



1996 অআন, এ ৮৫(২)(এ) নুানয ভধযস্থ অআন 

১৯৪০ এয তনযন য়া নিও, এআ তফতধতনয়ভ গুনরা, 

১৯৯৬ অআন ২৫ জানুয়াতয ১৯৯৬ এ চারু ওয়ায 

অনগয ফ ভধযস্থ ফযফস্থানায় রাগু নফ, মতদ না 

ভধযনস্থয দর নয তকেু দত যাতজ না ন। 

এ ২১, দরনদয তফকি প্রদান কনয, ভধযনস্থয 

ফযফস্থানায তাতযখ তনধবাযন কযাত। মা 

পনর, মতদ ভধযনস্থয দর, ঠিক কনযন, 

ভধযনস্থয তাতযখ নফ ২৫ জানুয়াতয ১৯৯৬ 

এয য দকান তদন, তা নর ১৯৯৬ অআননয 

তফতধতনয়ভ প্রনমাময নফ। 

দকান দক্ষনে , মতদ ভধযনস্থয কামবাফতর শুরু 

নয়নে, ১৯৯৬ এয অআন চারু ওয়ায 

অনগ,ও এখন তভভাংা য় তন, তা নর এটা 

ভধযস্থ মুক্ত দনরয ওয তনবব য কযনফ ও 

তাযা ভি নফন, দআ ভধযস্থ কামবাফতর দত 

১৯৯৬ এয অআন প্রনয়াগ নফ তক না । 

(Thyssen Stahuunion Gmbh V Steel 

Authority of India (1999)SCC 334) 

 

বযন্ত্যীণ ভধযস্থ 

১৯৯৬ এয অআনন বযন্ত্যীন ভধযস্থ, ফযাক্ষযা 

কযা দনআ। মতদ দকান ভধযস্থতা  বাযনত য়, 

ও মায তযনাভ এআ অআননয াটব  ১ এয 

নতব গনত, বযন্ত্যীণ যায়, তানর এনক ফরা 

য় বযন্ত্যীণ ভধযস্থ (Ss 2(2)-s 2(7)). তায 

ভানন নর বযন্ত্যীণ ভধযস্থ র, দমখান দটি বাযনত 

নফ, অয ভধযনস্থয দরগুনরা বাযতীয়, ও তফফানদয 

তভভাংা, বাযতীয় অআন নুমায়ী নয় থানক।  

াটব  ১ ১৯৯৬ অআন 

াটব  ১ এ বাযনত ভধযস্ত এয য য ধানয 

অআন ও প্রনয়ানগয ফযাানয উনেখ অনে। 

ভধযনস্তয চুতক্ত দথনক, ভধযনস্তয তফচাযভন্ডতর, 

ভধযনস্তয তযচারনা, ভধযনস্তয যায় দথনক 

স্বীকৃততকযন ও যানয়য কালবকাযীকযন। 

লখন দনরযা দকান তফফাদ দক ভধযস্থনত তননয় 

দমনত ম্মত ন, দকান দরআ একক বানফ 

ভধযস্থ প্রতিয়া দথনক নয অনত াযনফন 

না। ভধযনস্থয তফচাযভন্ডরী যায় দদনফন ও 

উবয় দর ফা ফযতক্ত (s35) জনয দটা চুোন্ত্ 

গনয নফ ও ভাননত নফ, মতদ না দআ যায় 

দক দকান উমুক্ত অদারত খাতযজ কনয দদন 

(৩৪), এভন বানফ দমন দটা অদারনতয 

যায়। (s 36) 

ভীত অআনী স্তনক্ষ 

১৯৯৬ অআননয নতব গত, অদারত আনত 

ভধযনস্থয ফযানয দকান স্তনক্ষনয নুতফতধ 

দনআ। এ ৫, ১৯৯৬ এয অআনন, ভধযনস্থয 

তফলনয় তফচায ফযাফস্থায বুতভকা ীতভত কনয, 

মা এআ অআননয উনেনযয ানথ ভিয়। ও 

দ্রুত, কভ খযনচ, অদারনতয কভ স্তনক্ষন 



তফফানদয তভভাংা কযা দক উৎাতত কনয। 

(P Anand Gajapathi Raj V P V g Raju AIR 

2000 SC 1886) 

 

ভধযনস্থয চুতক্ত 

১৯৯৬ এয অআননয এ ১১ নতব গনধ ভধযস্থ 

তননয়াগ কযায ক্ষভতায ফুবতনদবননয তব  র 

ভধযনস্থয চুতক্তয তস্তত্ব। ভধযস্থ চুতক্তয অতস্তত্ব 

ও বফধতা, স্বাধীন চুতক্ত মানথ এআটি গাাঁথা 

অনে, মু্পণব অরাদা। ভরু চুতক্ত নাকচ নয় 

দগনরও, ভধযস্থ চুতক্ত নাকচ য় না কাযন, 

এতত চুতক্তয নানয ধাযা দথনক অরাদা কযা 

মায়। ভধযস্থ ধাযায়, চুতক্ত তননজ দথনক 

তনতত। (Firm Ashok Traders V Gurumukh 

Das Saluja, (2004)3SCC 155). 

দম দক্ষনে ভধযনস্থয ধাযা তফদ্বভান, দখানন 

১৯৯৬ অআন নুমায়ী,  অদারনতয কানে 

ফাধতাভুরক, ভধযস্থ চুতক্ত নুানয ভধযনস্থ মকু্ত 

দর দক উনেখ কযা (s 8) । তনফ, এআ অআন 

দদওয়াতন অদারত দক অআনগত তধকায 

প্রদান কনয, দআ তফফানদয তভভাংা কযনত, 

দমখানন ভধযস্থ চুতক্তয দর, এআ অআননয দ 

৮ নুমায়ী ঠিক ফযফস্থা না দনন।  

নুরু, দ ৮, ১৯৯৬ অআন নুমায়ী 

অদারত দরগুনরানক ভধযস্থ াঠানফন, শুধু 

দআ দক্ষনে মা ভধযস্থ চুতক্তয তফলয়ফস্তু। মখন 

দকান ভাভরা , দকান তফলনয় মা ভধযস্থ চুতক্তয 

ফতবুব ত, এফং তকেু দনরয ভনধয মাযা ভধযস্থ 

চুতক্তয নে মুক্ত নন, দ খানন দ ৮, 

প্রনয়ানগয প্রশ্ন ওনঠনা। এখানন তফলনয়য থব 

র, ভাভরায ুনব তফলয় দমন ভধযস্থ চুতক্তয 

তফলয় য় (Sukanya Holdings Pvt Ltd V 

Jayesh H Pandya (2003)5 SCC 531) 

1996 অআনননয দ: ৮ রাগু য়, শুধু ভধযস্থ ম্ভফ 

তফফানদয ওয, দমখানন ভধযস্থকাযী তফচায কযনত 

ক্ষভ ও ক্ষভতা ম্পন্ন।  

 

তনদব: তকেু াটিব  ঠিক কযনরন, দকাননা 

দকাম্পাতন দক ফন্ধ কযায তফলয় দক ভধযনস্থ 

াঠানফন। দকাম্পানী অআন, দকাম্পানী 

অদারত দক ক্ষভতা প্রদান কনয, দকান 

দকাম্পানী দক ফন্ধ কনয দদফা জনয। দম দতু 

, ভধযস্থকাযীয অআনগত দকাননা দকাম্পানী দক 

ফন্ধ কনয তদনত ানযন না, তাআ দ: ৮ এয 

নতব গনত অদারত ভধযস্থনত াঠানট ানযন 

না ( Haryana Telecom Ltd V Sterlite 

Industires ( India) ltd,. AIR 1999 SC 2354) 

তনদবন: তকেু াটিব  ম্মত নরন, দকান 

উআনরয বফধতায প্রশ্ন দক ভধযস্থ তননয় মানফন। 

দমনতু, উআনরয বফধতায ভাভরা বাযতীয় 

উিযাতধকায অআননয নতব গত, তাআ এআ 

তফলয় দক ভধযনস্থ াঠানফয প্রশ্ন ওনঠনা ( 



Chiranjilal Shrilal Goenka V Jasjit Singh 

(1993) 2 SCC 507) 

 

 

 

 

 

াধাযণত দকাননা তরতখত অতজব  জানানত নর, 

প্রথনভআ 1996 ানরয অআনটিয 5.8 নম্বয ধাযা 

নুানয একটি অনফদন 

কযনত নফ। তকন্তু মতদ দদখা মায় দম অাভী 

ক্ষ তরতখত অনফদন কযায নযও ভধযস্থতায 

কনয দদফায জনয অনফদন 

কনযনে, যনক্ষ মতদ ফাদী ক্ষও তানত দকাননা 

অতি না জানায়, তানর অদারত এআ 

তফনযানধয তনষ্পতি কযায জনয 

াতরত অদারনতয ানত দাতয়ত্ব বণ কযনত 

ানয। 

তফফাদটি দম দকফর অদারত মবন্ত্ গোননায অনগআ 

াতরতয নক্ষ দকাননা চুতক্ত কযা মানফ এভন 

দকাননা কথা দনআ, মখন দদখা 

মানচ্ছ দম অদারনতয ভীভাংা কামবকয নত ননক 

তদন দদতয নচ্ছ, তখনও দটা কযা দমনত 

ানয। একফায মতদ তফলয়টি াতরত 

অদারনতয কানে াঠাননা য় তানর ানথ ানথ 

দদওয়াতন অদারনত তফনযাধ তনষ্পতিয জনয দম 

অনফদন জানাননা নয়তের, তায 

কাজ দখাননআ ভাপ্ত নয়নে ফনর ধযা নফ। 

তখন দকাননা ক্ষ মতদ দকাননা যায় দাননয 

তফরুনদ্ধ অনফদন কযনত চায়, তানর তা 

কযনত নফ অআনটিয ধাযা S.2 (e) 

দভাতানফক মানক অদারত ফনর ংোতয়ত কযনে, 

দখাননআ; S.8 নম্বয ধাযা নুানয দম 

অনফদন কযা নয়তের দআ দভাতানফক 

মানক অদারত ফনর ংোতয়ত কযা নয় থানক, 

দখানন নয় (ত. অনন্দ গজতথ যাজ ুফনাভ 

ত. তব. তজ. যাজ-ুয ভাভরা, 

AIR 2000 SC 1886)। 

 

মখন দকাননা অদারনত দকাননা একটি ভাভরা 

ভীভংতত নয় নে অনে, অয তখন 

উবয়ক্ষ তননজনদয ভনধয দকাননা একটি চুতক্ত 

কনয তননয় াতরত অদারনত দমনত চাআনফ, 

তখন তানদযনক 1996 ানরয অআনন দমআ তনদান 

দদওয়া অনে দআ নুানযআ চরনত নফ। 

 

তনদবন : দকাননা উচ্চ অদারত, তাাঁয তনজস্ব 

এখততয়াযবুক্ত তধকাযনক্ষনে দকাননা তফফাদনক 

াতরত অদারনতয কানে তফচানযয জনয 

াঠাননায ভনতা তধকায যানখন না এফং 

দখানন দমআ যায় দঘাতলত য় তায উনয 

দকাননা তননদবনাভা জাতয কযনত ানযন না 



(তাতভরনাডু আনরকতট্র্তটি দফাডব  ফনাভ ুভতথ, 

AIR 2000 SC 1603)। 

 

 

অদারত কতৃব ক ন্ত্ফবতীকারীন ফযফস্থা গ্রণ 

 

1996 ানরয অআননয S.9 নম্বয ধাযা 

দভাতানফক অদারত াতরত অদারনতয 

কামবতফতধ শুরু ফায অনগও ন্ত্ফবতীকারীন 

তননদবনাভা জাতয কযনত ানয। 

াতরত অদারনত দকাননা তফফাদনক ভীভাংায 

জনয াঠাননায জনয তফেতপ্ত জাতয কযায 

অনগও ন্ত্ফবতীকারীন তননদবনাভা জাতয 

কযা দমনত ানয (ুন্দযভ পাআনান্স তরতভনটড ফনাভ 

এন. আ. ত. ত. আতন্ডয়া তরতভনটড, AIR 1999 

SC 565)।  

S.9 নম্বয ধাযা নুানয াতরত ট্র্াআফুনানরয 

কামবকাতযতা দমন থবীন না নয় নে 

দকফরভাে দটা ুতনতিত কযায জনয 

অদারত তকেুভাোয় ন্ত্ফবতীকারীন তননদবনাভা জাতয 

কযনত ানয। [পাভব নাক দট্র্ডাব ফনাভ 

গুরুভুখ দা ারুজা, (2004) 3 

SCC 155] 

মতদ 1996 ানরয অআনটিয S.21 নম্বয ধাযা 

দভাতানফক দকাননা তফেতপ্ত জাতয ফায অনগআ 

S.9 ধাযা নুানয দকাননা 

ন্ত্ফবতীকারীন োণ াফায জনয অনফদন কযা য়, 

তানর অদারনতয কানে এআ তফলনয় মনথষ্ট 

নন্ত্ালজনক প্রভাণ াতজয থাকনত 

নফ দম ততয একটা অআনম্মতবানফ াতরত চুতক্ত 

ম্পন্ন নয়নে এফং অনফদনকাযী তফফাদটিনক 

াতরত অদারনতআ তননয় দমনত 

চাআনেন। 

অদারত মতদ দআ দভাতানফক নন্ত্ালজনক 

উিয ায়, তানর তায S.9 নম্বয ধাযা 

নুানয ভাভরাটিয তনতদবষ্ট তথয ও তযতস্থতত 

দম ধযননয ন্ত্ফবতীকারীন াাময দাতফ 

কনয, তায ফযফস্থা কযনফ। এআ ধযননয 

দকাননা তননদব জাতয কযায ভয়, এফং 

াতরত  তফচায শুরু ফায ফযাাযটা 

কামবকযবানফ ুতনতিত কযায জনয দকাননা 

অদারত S.9 নম্বয ধাযানক কামবকয কযায 

স্বানথব তায তফচাযফতুদ্ধ নুানয এভন দকাননা 

তব ানক্ষ তননদব জাতয কযনত ানয মানত 

অনফদনকাযীনক এভন তকেু তব  দভনন চরনত 

ফাধয কযা মায় দমন াতরত তফচানযয 

প্রতিয়া প্রমুক্ত ফায ভনতা ফযফস্থানা প্রনয়াগ 

কযা মায় (ুন্দযভ পাআনযান্স তরতভনটড ফনাভ 

এন. আ. ত. ত. আতন্ডয়া তরতভনটড, AIR 

1999 SC 565)       



একফায দকাননা ভাভরা মতদ 

াতরত অদারনত মায়, তানর 

উচ্চ অদারত াতরত কামবতফতধ 

চরাকারীন, ভধযস্থাকাযী ফা 

াতরত অদারনতয দদওয়া যায় 

তফলনয় দকাননা স্তনক্ষ কযনত 

াযনফ না। 

  

দকফরভাে মতদ ফাদী ও তফফাদী ক্ষ 1996 

ানরয অআননয S.37 নম্বয ধাযা ফা S.34 

নম্বয ধাযা  নুানয অদারনত দমনত চায়, 

তানর তাযা দমনত াযনফ [এ. তফ. ত. এন্ড 

দকাম্পাতন ফনাভ ানটর আনতঞ্জতনয়াতযং 

তরতভনটড, 2005 (3) Arb LR 285 (SC)] 

 

াতরত ট্র্াআফযুনানরয গঠন  

 

1996 ানরয অআননয S.2 (d) নম্বয 

ধাযা নুানয দমবানফ ংোতয়ত 

কযা নয়নে দআ নুানয, াতরত 

ট্র্াআফুযনার ফরনত দফাোননা য় 

একজন দকাননা ফযতক্ত ভধযস্থতাকাযী, 

থফা ভধযস্থতাকাযীনদয একটি 

যাননরনক মানক ফা মানদযনক 1996 

ানরয অআনটিয Ss.10 এফং 11 নম্বয 

দপা নুানয তনমুক্ত কযা য়। 

    30 

  

দমন দকাননা তফফাদ তনষ্পতিয ভয় 

তদ্ধান্ত্গ্রণ কযনত তগনয় উবয় নক্ষ 

ভংখযক ভধযস্থতাকাযীয উতস্থত 

থাকায জনয তফচানযয তদ্ধান্ত্ ম্ভাফয 

দকাননা ‘চরাফস্থা’দত না নে দটা 

ুতনতিত কযায জনয ভধযস্থতাকাযীনদয 

ংখযা কখননা দজাে ংখযা যাখা নফ 

না।    

দকাননা ভধযস্থতাকাযীনক ফযআ 

তনযনক্ষ ও স্বাধীন ভতাভত দাননয 

উমুক্ত নত নফ। দকাননা ম্ভাফয 

ভধযস্থকাযী মতদ দদনখন দম তায 

তনযনক্ষতা ফা স্বাধীন ভতাভত দাননয 

ক্ষভতা দকাননা তফনল নযায়ংগত 

কাযনণ নন্দনয ভুনখ েনত ানয, 

তানর তততন উবয় ক্ষনক তরতখত বানফ 

তা জাতননয় দদনফন।1996 ানরয 

অআনটিয [S.12 (1)] নম্বয ধাযায় কী 

দ্ধততনত দকাননা ভধযস্থতাকাযীয 

ভতাভতনক চযানরঞ্জ কযায, তায যায় 

দাননয ক্ষভতানক ভরতুতফ কযায এফং 

তানক নতুন কাউনক তদনয় ফদর কযায 



প্রতিয়া অআনটিয (Ss.13 – 15) নম্বয 

ধাযায় ফতণবত অনে। 40 

 

1996 ানরয অআন নুানয াতরতয 

কাজ এক ধযননয ফবম্মত তদ্ধানন্ত্ 

দ াঁোফায তফলয়, এফং ফাতদ ও তফফাতদ 

উবয় ক্ষ াধাযণত তানদয নক্ষ 

গ্রণনমাগয বানফ চুতক্তটিয তব গুতরনক 

ফযফতস্থত কযনত াযনফন। উবয়ক্ষনক 

ফবাতধক স্বাধীনতা দদওয়া দমন তাযা 

তানদয েন্দ ভনতা ভধযস্থাকাযী ও তানদয 

ংখযানক তনফবাতচত কযনত ানযন মানদয 

তননয় াতরত ট্র্াআফযুনার গঠিত নফ।  

 

দকাননা যায় দান নর তানক চযানরঞ্জ কযা 

মায় না, মতদ মানদয তননয় ভধযস্থতাকাযী 

অদারত গঠিত নয়নে ফা ভধযস্থতা কযায 

দ্ধতত তননয় উবয় নক্ষয দকাননা অতি না 

থানক, এভনতক মতদ এআ াতরত অদারনতয 

গঠন 1996 ানরয অআননয I নং ংনয 

ানথ াভঞ্জযণূব না য় তফুও এআ অতি 

কযা চনর না। 

 

 াধাযণত দকাননা তরতখত অতজব  জানানত নর, 

প্রথনভআ 1996 ানরয অআনটিয 5.8 নম্বয ধাযা 

নুানয একটি অনফদন কযনত নফ। তকন্তু 

মতদ দদখা মায় দম অাভী ক্ষ তরতখত 

অনফদন কযায নযও ভধযস্থতায কনয দদফায 

জনয অনফদন কনযনে, যনক্ষ মতদ ফাদী 

ক্ষও তানত দকাননা অতি না জানায়, 

তানর অদারত এআ তফনযানধয তনষ্পতি কযায 

জনয াতরত অদারনতয ানত দাতয়ত্ব বণ 

কযনত ানয। 

  তফফাদটি দম দকফর অদারত মবন্ত্ 

গোননায অনগআ াতরতয নক্ষ দকাননা চুতক্ত 

কযা মানফ এভন দকাননা কথা দনআ, মখন দদখা 

মানচ্ছ দম অদারনতয ভীভাংা কামবকয নত 

ননক তদন দদতয নচ্ছ, তখনও দটা কযা 

দমনত ানয। একফায মতদ তফলয়টি াতরত 

অদারনতয কানে াঠাননা য় তানর ানথ 

ানথ দদওয়াতন অদারনত তফনযাধ তনষ্পতিয জনয 

দম অনফদন জানাননা নয়তের, তায কাজ 

দখাননআ ভাপ্ত নয়নে ফনর ধযা নফ। 

  তখন দকাননা ক্ষ মতদ দকাননা যায় দাননয 

তফরুনদ্ধ অনফদন কযনত চায়, তানর তা 

কযনত নফ অআনটিয ধাযা S.2 (e) দভাতানফক 

মানক অদারত ফনর ংোতয়ত কযনে, 

দখাননআ; S.8 নম্বয ধাযা নুানয দম 

অনফদন কযা নয়তের দআ দভাতানফক মানক 

অদারত ফনর ংোতয়ত কযা নয় থানক, 

দখানন নয় (ত. অনন্দ গজতথ যাজ ুফনাভ 



ত. তব. তজ. যাজ-ুয ভাভরা, AIR 2000 SC 

1886)। 

 

 মখন দকাননা অদারনত দকাননা একটি ভাভরা 

ভীভংতত নয় নে অনে, অয তখন 

উবয়ক্ষ তননজনদয ভনধয দকাননা একটি চুতক্ত 

কনয তননয় াতরত অদারনত দমনত চাআনফ, 

তখন তানদযনক 1996 ানরয অআনন দমআ তনদান 

দদওয়া অনে দআ নুানযআ চরনত নফ। 

 

 তনদবন : দকাননা উচ্চ অদারত, তাাঁয তনজস্ব 

এখততয়াযবুক্ত তধকাযনক্ষনে দকাননা তফফাদনক 

াতরত অদারনতয কানে তফচানযয জনয 

াঠাননায ভনতা তধকায যানখন না এফং 

দখানন দমআ যায় দঘাতলত য় তায উনয 

দকাননা তননদবনাভা জাতয কযনত ানযন না 

(তাতভরনাডু আনরকতট্র্তটি দফাডব  ফনাভ ুভতথ, 

AIR 2000 SC 1603)। 

 

 

অদারত কতৃব ক ন্ত্ফবতীকারীন ফযফস্থা গ্রণ 

 

1996 ানরয অআননয S.9 নম্বয ধাযা 

দভাতানফক অদারত াতরত অদারনতয 

কামবতফতধ শুরু ফায অনগও ন্ত্ফবতীকারীন 

তননদবনাভা জাতয কযনত ানয। 

  াতরত অদারনত দকাননা তফফাদনক ভীভাংায 

জনয াঠাননায জনয তফেতপ্ত জাতয কযায 

অনগও ন্ত্ফবতীকারীন তননদবনাভা জাতয কযা 

দমনত ানয (ুন্দযভ পাআনান্স তরতভনটড 

ফনাভ এন. আ. ত. ত. আতন্ডয়া তরতভনটড, 

AIR 1999 SC 565)।   S.9 নম্বয ধাযা 

নুানয াতরত ট্র্াআফুনানরয কামবকাতযতা দমন 

থবীন না নয় নে দকফরভাে দটা 

ুতনতিত কযায জনয অদারত তকেুভাোয় 

ন্ত্ফবতীকারীন তননদবনাভা জাতয কযনত ানয। 

[পাভব নাক দট্র্ডাব ফনাভ গুরুভুখ দা 

ারুজা, (2004) 3 SCC 155] 

 

মতদ 1996 ানরয অআনটিয S.21 নম্বয ধাযা 

দভাতানফক দকাননা তফেতপ্ত জাতয ফায অনগআ 

S.9 ধাযা নুানয দকাননা ন্ত্ফবতীকারীন োণ 

াফায জনয অনফদন কযা য়, তানর 

অদারনতয কানে এআ তফলনয় মনথষ্ট 

নন্ত্ালজনক প্রভাণ াতজয থাকনত নফ দম 

ততয একটা অআনম্মতবানফ াতরত চুতক্ত 

ম্পন্ন নয়নে এফং অনফদনকাযী তফফাদটিনক 

াতরত অদারনতআ তননয় দমনত চাআনেন। 

অদারত মতদ দআ দভাতানফক নন্ত্ালজনক 

উিয ায়, তানর তায S.9 নম্বয ধাযা 

নুানয ভাভরাটিয তনতদবষ্ট তথয ও তযতস্থতত 



দম ধযননয ন্ত্ফবতীকারীন াাময দাতফ 

কনয, তায ফযফস্থা কযনফ। এআ ধযননয 

দকাননা তননদব জাতয কযায ভয়, এফং 

াতরত  তফচায শুরু ফায ফযাাযটা 

কামবকযবানফ ুতনতিত কযায জনয দকাননা 

অদারত S.9 নম্বয ধাযানক কামবকয কযায 

স্বানথব তায তফচাযফতুদ্ধ নুানয এভন দকাননা 

তব ানক্ষ তননদব জাতয কযনত ানয মানত 

অনফদনকাযীনক এভন তকেু তব  দভনন চরনত 

ফাধয কযা মায় দমন াতরত তফচানযয 

প্রতিয়া প্রমুক্ত ফায ভনতা ফযফস্থানা প্রনয়াগ 

কযা মায় (ুন্দযভ পাআনযান্স তরতভনটড ফনাভ 

এন. আ. ত. ত. আতন্ডয়া তরতভনটড, AIR 

1999 SC 565)       

একফায দকাননা ভাভরা মতদ 

াতরত অদারনত মায়, তানর 

উচ্চ অদারত াতরত কামবতফতধ 

চরাকারীন, ভধযস্থাকাযী ফা 

াতরত অদারনতয দদওয়া যায় 

তফলনয় দকাননা স্তনক্ষ কযনত 

াযনফ না। 

  

দকফরভাে মতদ ফাদী ও তফফাদী ক্ষ 1996 

ানরয অআননয S.37 নম্বয ধাযা ফা S.34 

নম্বয ধাযা  নুানয অদারনত দমনত চায়, 

তানর তাযা দমনত াযনফ [এ. তফ. ত. এন্ড 

দকাম্পাতন ফনাভ ানটর আনতঞ্জতনয়াতযং 

তরতভনটড, 2005 (3) Arb LR 285 (SC)] 

 

াতরত ট্র্াআফযুনানরয গঠন  

 

1996 ানরয অআননয S.2 (d) নম্বয 

ধাযা নুানয দমবানফ ংোতয়ত 

কযা নয়নে দআ নুানয, াতরত 

ট্র্াআফুযনার ফরনত দফাোননা য় 

একজন দকাননা ফযতক্ত ভধযস্থতাকাযী, 

থফা ভধযস্থতাকাযীনদয একটি 

যাননরনক মানক ফা মানদযনক 1996 

ানরয অআনটিয Ss.10 এফং 11 নম্বয 

দপা নুানয তনমুক্ত কযা য়। 

     

   

  

দমন দকাননা তফফাদ তনষ্পতিয ভয় 

তদ্ধান্ত্গ্রণ কযনত তগনয় উবয় নক্ষ 

ভংখযক ভধযস্থতাকাযীয উতস্থত 

থাকায জনয তফচানযয তদ্ধান্ত্ ম্ভাফয 

দকাননা ‘চরাফস্থা’দত না নে দটা 

ুতনতিত কযায জনয ভধযস্থতাকাযীনদয 

ংখযা কখননা দজাে ংখযা যাখা নফ 

না।  35  



দকাননা ভধযস্থতাকাযীনক ফযআ 

তনযনক্ষ ও স্বাধীন ভতাভত দাননয 

উমুক্ত নত নফ। দকাননা ম্ভাফয 

ভধযস্থকাযী মতদ দদনখন দম তায 

তনযনক্ষতা ফা স্বাধীন ভতাভত দাননয 

ক্ষভতা দকাননা তফনল নযায়ংগত 

কাযনণ নন্দনয ভুনখ েনত ানয, 

তানর তততন উবয় ক্ষনক তরতখত বানফ 

তা জাতননয় দদনফন।1996 ানরয 

অআনটিয [S.12 (1)] নম্বয ধাযায় কী 

দ্ধততনত দকাননা ভধযস্থতাকাযীয 

ভতাভতনক চযানরঞ্জ কযায, তায যায় 

দাননয ক্ষভতানক ভরতুতফ কযায এফং 

তানক নতুন কাউনক তদনয় ফদর কযায 

প্রতিয়া অআনটিয (Ss.13 – 15) নম্বয 

ধাযায় ফতণবত অনে।  

 

1996 ানরয অআন নুানয াতরতয 

কাজ এক ধযননয ফবম্মত তদ্ধানন্ত্ 

দ াঁোফায তফলয়, এফং ফাতদ ও তফফাতদ 

উবয় ক্ষ াধাযণত তানদয নক্ষ 

গ্রণনমাগয বানফ চুতক্তটিয তব গুতরনক 

ফযফতস্থত কযনত াযনফন। উবয়ক্ষনক 

ফবাতধক স্বাধীনতা দদওয়া দমন তাযা 

তানদয েন্দ ভনতা ভধযস্থাকাযী ও তানদয 

ংখযানক তনফবাতচত কযনত ানযন মানদয 

তননয় াতরত ট্র্াআফযুনার গঠিত নফ।  

 

 

 দকাননা যায় দান নর তানক চযানরঞ্জ কযা 

মায় না,মতদ মানদয তননয় ভধযস্থতাকাযী 

অদারত গঠিত নয়নে ফা ভধযস্থতা কযায 

দ্ধতত তননয় উবয় নক্ষয দকাননা অতি না 

থানক, এভনতক মতদ এআ াতরত অদারনতয 

গঠন 1996 ানরয অআননয I নং ংনয 

ানথ াভঞ্জযণূব না য় তফুও এআ অতি 

কযা চনর না।  

 তাোো, এআ যায় দাননক এভনতক এআ 

কাযনণও চযানরঞ্জ কযা মায় দম াতরত 

অদারনতয ভধযস্থতাকাযীনদয গঠন ফা তানদয 

কামবদ্ধতত ফাতদ ও তফফাতদ নক্ষয ভনধয 

ওয়া চুতক্ত না দভনন কযা নয়নে তনফ 1996 

ানরয অআননয ধাযা নুানযআ গঠিত 

নয়নে। 

মতদ উবয়নক্ষয ভনধয দম দ্ধততনত াতরত 

ট্র্াআফুনার গঠন কযা নয়নে ফা দম দ্ধততনত 

ভধযস্থতা কযা নয়নে দআ তননয় দকাননা 

ম্মতত না দথনক থানক তানর এআ মুতক্তনত 

যায় দাননয তফরুনদ্ধ অনফদন কযা মানফ দম 

াতরত অদারনতয কামবদ্ধতত অআননয 



তননদব নয তফযীনত তগনয় নয়নে [নাযায়ণ 

প্রাদ দরাতয়া ফনাভ তনকুঞ্জ কুভায দরাতয়া, 

(2002)3 SCC 572]। 

  

 

মখন দুনক্ষয ম্মততিনভ দআুজন ভধযস্থতাকাযীনক 

তননয়াগ কযা য়, তনফ শুধুভাে 

ভধযস্থতাকাযীনদয ংখযা দআু ফনরআ তানদয 

ভনধয ওয়া চুতক্তনক ভানয কযা মানফ না, 

উবয় ভধযস্থতাকাযী তখন তানদয ভনধয 

বাততত্ব কযায জনয একজন তৃতীয় 

ফযতক্তনক তননয়াগ কযনফন, 1996 ানরয 

অআন নুানয এয S.11(3) নম্বয ধাযা 

দভাতানফক এআ ফযফস্থা কযনত নফ। 

  মতদ এভন য় দম উবয়ক্ষআ তফনা অতিনত 

াতরত তফচানয ংগ্রণ কনযনেন দমখানন 

দআুজন ভধযস্থতাকাযী অনেন, দনক্ষনেও দকাননা 

ক্ষ এআ ফনর দকাননা াধাযণ যায় দাননয 

ফযাানয অতি কযনত ানযন না দম দখানন 

দআু ফা নয দকাননা দজাে ংখযক 

ভধযস্থতাকাযী থাকা উতচত না।  

 এআ দক্ষনে 1996 ানরয অআননয S.4 নং দপা 

নুানয ধনয দনওয়া য় দম উবয় ক্ষ 

দস্বচ্ছায় তানদয এআ তধকায দেনে তদনয়নেন 

[নাযায়ণ প্রাদ দরাতয়া ফনাভ তনকুঞ্জ কুভায 

দরাতয়া, (2002)3 SCC 572]। 

ভধযস্থতাকাযীনদয ংখযা তনধবাযণ 

এফং তানদয তননয়াগ, দটুি অরাদা 

ধযননয তফলয় ফনর ধযা নফ।  

 প্রথভত, ভধযস্থতাকাযী কতজন নফ 

দটা তনধবাযণ কনযন ফাতদ ও 

তফফাতদ ক্ষ উবনয় তভনর, অয 

এভতননত এটি একজননক তননয়আ 

গঠিত নফ। 

 ভধযস্থতাকাযীয তননয়াগ উবয়নক্ষয 

ম্মততিনভআ ঠিক কযা য়, তা না নর 

এভতননতআ ভধযস্থতাকাযী ট্র্াআফুনার গঠননয 

ফযাাযটা তফচাযতফবাগীয় তননদব নুানয 

নফ।  

 এটা ভূখয তফচাযতত থফা তায দাযা 

ভননাতনত দকউ এআ তফলনয় তদ্ধান্ত্ তননত 

ফাধয থাকনফনঃ 

 

 

• দমখানন তায তফচাযতফবাগীয় দাতয়ত্ব 

অনে;  

• দমনক্ষনে দকাননা াতরত 

চুতক্ত নয়নে; 

• দমনক্ষনে অনফদনকাযী 

াতরত চুতক্তয একটি 



ক্ষ ; 

•দমখানন এআ ক্ষভতা  

প্রনয়ানগয তব াফতর 

ুযণ কযা নয়নে; 

এফং 

  

• দমখানন মানক ভধযস্থতাকাযী 

তানফ তননয়াগ কযা নয়নে 

তায াযীতযক ুস্থতা এআ 

দাতয়ত্ব দনফায উমুক্ত নফ। 

[এ. তফ. ত. এন্ড দকাং ফনাভ ানটর 

আতঞ্জতনয়াতযং তরতভনটড, 2005 (3) Arb LR 285 

(SC)]।  

  

 

এআ প্রতিয়াটি দমনতু যায় দান 

ম্পতকব ত, তাআ এনক্ষনে ভখুয 

তফচাযততয ক্ষভতা ীতভত, মায পনর 

এআ াতরত অদারনত দকাননা তফচায 

তফবাগ ফীবূব ত কাউনক ফা দকাননা 

ংস্থানক তনমুক্ত ওয়ানক ুযুতয 

অটকাননা ম্ভফ য় না।  

   

তাআ বাযনতয ভুখয তফচাযততয 

নক্ষ দকফরভাে নফবাচ্চ অদারনতয 

য দকাননা তফচাযততনক এআ 

ক্কানজ ভননানয়ন কযা ম্ভফ য়, 

অফায উচ্চ অদারনতয ভখুয 

তফচাযততয নক্ষও দতভতন উচ্চ 

অদারনতয য দকাননা 

তফচাযততনক এআ কানজ তননয়াগ 

কযনত ানযন।      

তনফ এআ ধযননয ক্ষভতা 

দকাননা দজরা অদারনতয 

তফচাযততনক দদওয়া মায় না 

[এ. তফ. ত. এন্ড দকাং 

ফনাভ ানটর আতঞ্জতনয়াতযং 

তরতভনটড, 2005 (3) Arb LR 

285 (SC)]। 

 

দকাননা ক্ষ মতদ এআ ভনভব দকাননা অনফদন না 

কনয থানকন তানর তায নানভ ফযআ একটি 

তফেতপ্ত জাতয কযনত নফ মানত দও তায 

ভতাভত জানাফায একটা ুনমাগ ায় 1996 

ানরয অআননয S.11নং ধাযা নুানয [এ. 

তফ. ত. এন্ড দকাং ফনাভ ানটর আতঞ্জতনয়াতযং 

তরতভনটড, 2005 (3) Arb LR 285 (SC)]। 

               

 

বাযনতয ভূখয তফচাযততয তদ্ধানন্ত্য তফনক্ষ 



ফা তায ভননাতনত ভধযস্থতাকাযীয তফরুনদ্ধ 

1996 ানরয অআননয S.11(6) নং ধাযা 

নুানয দকাননা অনফদন কযা চনর না, তাাঁয 

তদ্ধান্ত্আ চূোন্ত্।     

ফয দকাননা ক্ষ মতদ চায়, তানর উচ্চ 

অদারনতয ভুখয তফচাযততয থফা তায 

ভননাতনত ভধযস্থতাকাযীয তফরুনদ্ধ ংতফধাননয 

A.136 নং ধাযা দভাতানফক অতি জানানত 

ানয [এ. তফ. ত. এন্ড দকাং ফনাভ ানটর 

আতঞ্জতনয়াতযং তরতভনটড, 2005 (3) Arb LR 285 

(SC)]।  

 

মখন দকাননা অন্ত্জব াততক ফাতণতজযক াতরতনত 

দকাননা ভধযস্থতাকাযী তননয়ানগয তফরুনদ্ধ য 

ক্ষ 1996 ানরয অআননয S.11(2) নং ধাযা 

নুানয ওজয দতানর দম দকাননা াতরত 

অদারনত তফনযাধটি দতারা ফাধযতাভূরক নয়, 

তখন বাযনতয ভুখয তফচাযতত 

 

ভধযস্থায যায় 

যায় প্রদাননয প্রতিয়া, তযামববানফ ১৯৯৬ 

এয অআননয ম্মানজনক তফধান দক রঘু 

কনয দদয়। এফং যায় প্রদাননয ভধযস্থতাকাযীয 

বুতভকায ওয তফনল কনয গুরুত্ব দদয়। (Ss 

23-33) 

দকান তফফানদ দকান তনয়ভ প্রনমাো্জয নফ তা 

দ:২৮ এ দদওয়া অনে। তফচাযারনয়য তবতনয 

দকান তদ্ধানন্ত্ ফা ভীভাংায় অায জনয 

প্রতিয়া দ ২৯ এ দদওয়া অনে। দ ৩০ এয 

.ন্ত্গবনত উবয় দর তননজনদয ভনধয তফফাদ 

তভটিনয় দনওয়ায তফলনয় ফরা অনে এফং এও 

উনেখ কনয দম উবয় দর ম্মত নর, ভধযস্থ 

তফচাযারয় াতরত, অনা ফা নয দকান 

প্রতিয়া, ভধযস্থ কামবাফতর চরা কারীন, তনষ্পতি 

উত্াতত কযনত, ফযফায কযনত ানযন।  

 

দ ৩১ , ১৯৯৬ অআনন , ভধযস্থতায যানয়য 

প্রকাো্য ফা তফলয়ফস্তুয তফলনয় উনেখ অনে। 

১৯৪০ এয অআননয তবন্ন তলানফ ১৯৯৬ এয 

অআনন ফরা অনে, দম ভধযস্থতায যায় দাননয 

কাযন তক, তা উো্নেখ কযনত নফ, মতদ না 

উবয় দর ম্মত ন, দম যানয়য জনয দকান 

কাযন প্রদান কযায প্রনয়াজতনয়তা দনআ ফা দ 

৩০ এয ন্ত্গবনত এআ ভধযস্থতায যায়, ম্মত 

তব াফরীয নুলায়ী। 

দ ৩২ ভধযস্থতায কামবকরা তনধবাযন 

ম্পকীয়। ও, দ ৩৩ এ দকান যানয়য 

ংনাধন ও ফযাখযা এফং তততযক্ত যানয়য 

তফলনয় ফরা অনে।  

ভধযস্থতায যানয়য দথনক অশ্রয় 



দ ৩৪, ১৯৯৬ অআনন ভধযস্থতায যানয়য 

দথনক অশ্রয় প্রদান কনয। দকান ভধযস্থতায  

যায় দক খাতযজ কযায ীতভত কাযন র 

 দকান দনরয ক্ষভতা 

 দকান চুতক্তয দ্দফধতা 

 দকান দর দক উমুক্ত তফেতপ্ত না দদওয়া 

 দকান ভধযস্থ তফচাযরনয় ফা ভধযস্থতায 

প্রতিয়ায তফলনয় দ্দফধতা 

 দকান তফফাদ মায ভধযস্থ ম্ভফ নয় 

 াভাতজক নীততয ানথ দকান যানয়য দ্বন্দ 

আউএনতট্র্ার দভানডর অআননয এ ৩৪ এয 

ওয তি্তি কনয ১৯৯৬ অআননয দ: ৩৪ 

রূাতয়ত। ১৯৯৬ অআননয ন্ত্গবনত  দকান 

যায় দক ফাততর কযায ম্ভাফনা, ১৯৪০ এয 

অআননয দ ৩০ ফা দ ৩৩ এয তুরনায় 

ননক কভ (Olympus Superstuctures 

(P) LTd V meena Viiay Khetan, AIR 

1999 SC 2102) 

উবয় নক্ষয ভধয তফফানদয ভীভাংায জনয 

ভধযস্থতাকাযী নরয চুোন্ত্ ভধযস্থতাকাযী, ও 

এটা এআ তি্তিনত চযানরঞ্জনমাগয নয় দম, তততন 

তননজয তদ্ধান্ত্ তদনয়নেন ফা তততন বার কনয 

তফলয়ফস্তু ফুেনত ানযন তন। (Sundershan 

Trading Co V Government of Kerala 

AIR 1989 SC 890) 

ভধযস্থতাকাযী াক্ষযপ্রভাননয গুো্নাফতর ও 

তযভান তফচায কযায একভাে তফচাযক। 

অদারত এআ গুনরা দক অয ুনতফবফচনা 

কযনফন না, এ নত্ত্ব দম একআ প্রভাননয 

তবতিনত অদারত নয ভত দালণ কযনফন। 

(MCD V Jagan Nath Ashok Kumar, 

(1987)4SCC497)নুরু বানফ, দকান 

অআন ম্বতন্ধয় তফলনয় মতদ দকান ভধযস্থকাতয 

নয ভত দালণ কনযন, তা নর তততন যায় 

দক চযানরঞ্জ কযনত াযনফন না (Alopi 

Parshad & Sons Ltd V Union of India 

(1960)2 SCR 793) 

দকান ভধযস্থ তফচাযরনয়য দকান যায় দদফায 

ক্ষভতা , তাযন কামবাফরী ংিান্ত্ অনদ ফা 

তননদব দদফায ক্ষভতা মু্পনব তবন্ন। দআ 

অনদ ফা তননদব কখনআ যায় নয় এফং তাআ 

১৯৯৬ অআননয দ:৩৪ এয  অওতায় 

তফচাযাধীন নয়। মতদও দগুনরা তবতি নত 

ানয মায পনর যায়টি ফাততর ফা ভাজব না 

নত ানয। উদাযন রূন, ভধযস্থ তফচাযরনয়য  

অআনগত তধকায ম্বন্ধীয় তফলয় ফা স্বাধীন 

অআননয প্রনয়াগ, দকান যায় দদফায জনয 

ভধযস্থ তফচাযরয় তনধবাযন কযনত ানযন। নয 



তদনক, দকান ানক্ষযয গ্রননমাগযতা র 

কামবাফরী ংিান্ত্ ও এআ গুনরা তনধবাযন নত 

ানয দকান অনদ ফা তননদব তদনয়, তকন্তু 

দকান যায় তদনয় নয়।  

 

 

 



                     (acquiescence 

and estoppels)  র                র 

         র     ল           ল    র  র 

 র        র /ল   (clause)        র   

  র    । 

   র           যখ   র    ল    ল     

(clause)           র              র 

  ল    র           র              ল 

     র,  খ        র        ল   

     র  র র      র  র         র   র  

       (Krishna Bhagya Jala Nigam 

Ltd. v. G Harish Chandra Reddy, (2007) 

2 SCC 720) 

য         র       র   র   র            

             র       খ     রর     র 

                       র        
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   র               র          র    র 

                               র   র 
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       র                       
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      ল                          । 

 র       র                       

    র      র র  খ   য             

     র            য    র      ।        

   র  র            র           র  

        র    র        রর      

    য          । (Union of India v. 

M/s. G. S. Atwal, AIR 1996 SC 2965) 

র   র                   

 1996 Act s.35    খ   র  য,      র র 

Part 1  র      (provision)  য     /    

     ,      র     ল   র        

  ল    র     র                  র 

                                 ।    

   ল       ল  „     ‟ („final‟)     „final 

award‟       র                      

   । 

                             র   

     র   য            „Final‟  র        

  য         র           র     

           ।    র       র           



                                

       র  য   । 1996 Act er s.36      র 

 র     ল   র              র (decree) 

      র   য    য                র      

 র                 র                   

    (             র র  র       

  র   য                          ল 

 য                য  )।  র     র   

    র        র   য       র            

 য  র              (suit)             

  ।  

1996 Act s.34  র              র র    

               র     ল   র র   

  য  র                 র        ল   

          । য   s.34            র     

                           1996 Act  র 

    (scheme) Limitation Act s.5       

  র      র             র র        

  র        র     ।(Union of India v. 

Popular Constructions, (2001) 8 SCC 

470)  

 য      র     ল         1996 Act   য  র 

   র        র      ,     1996 Act 

  য  র    র র              Arbitration 

Act 1940  র         য    র     য  র   । 

(Thyssen Stahlinion Gmbh v. Steel 

Authority of India (1999) SCC 334) 

                   র     ল          ল  

র   

1996 Act s.2(f) –      র          

          র     ল   (“international 

commercial arbitratioin”)        

 র     ল    যখ                       

   র  , য    র            র          

     র,      যখ     যখ       র   র     
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                         ল  য র 

                 র  র     র      

      ;      

          ল  র   র র  র 

   র                  ল        য       
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(Ss. 2(1)(f) and 28(1)(b), 1996 Act) 



              1996 Act  র Part I 

  য     

  র  র     র                          

 র     ল   র     ।                   

            র                    র 

  ল   ল             র। 1996 Act 

s.2(1)(f)      র   র  র      র         র 

                          র     ল   র 

                    । 1996 Act  র Part II 

            ল  র        র          

      র     ল   র         য   ।     

                   র     ল        ল  

       র                  র। 1996 Act 

     র      ল         র               

                   র     ল    Part I 

       র                ।         

    র       ল               

          র     ল            র   র    য  

    য  র       র     ল          

                  র  র ।(Bhatia 

International v Bulk Tradings, AIR 2002 

SC1432) 

   র            ল     র      

 র     ল               র       

  র  র     র                   

   s.9 1996 Act      র            

     ল          র। য       

 র     ল           র                

       র        Oil and Natural Gas 

Commission      র              

           র  য  ।  য            

  র  র                      

      য   ।        য     র  র     র 

              s.9  র          র 

      । (Olex Focas Pty. Ltd. v. 

Skodaexport Co. Ltd., AIR 2000 Del 

161) 

 

1996 Act Part II      ল  র     র   

 র র                            

র    ।       ১     New York 

Convention Awards  র         য    

1996 Act  র First Schedule   র  

            ।       ২     

Geneva Convention Awards  র     

         ল Second     Third 

Schedule  র                        

  ।  

 

„Foreign award‟  র                

 র     র   য        র             



                  র   র     র    

         র       র   ।      র   

„foreign‟           র        য    

     ল  র             ,  র      র    

      যখ     র     ল          র    

      র    র       । (N.T.P.C. v. 

Singer Company, AIR 1993 SC 998) 

 

1996 Act   য  র    র  র          

       ল  র   (foreign award)   র   

 র   য      র        Part II 1996 Act 

     র,  য    Foreign Awards 

(Recognition and Enforcement) Act 

1961  র           য      ।  র     

           ল    র   ল  র       1996 

Act   য   র   র      র            

         । (Thyssen Stahlunion Gmbh 

v. Steel Authority of India, (1999) SCC 

334) 
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                       র 

     য    র     

         য    র           

 র   

       র       র     র    র 

       র    র         র   

        রর             ল   য     

         

 যখ           র  র   র        

   র 

 যখ          র    র       

   র              র       

        র      র 

 

      ল  র    ল 

      ল  র       ল        র     

             র   র ।       র      

ল                  র  র র      র    

                      র ।       ল  

                           র    

                  ল                 

 র            র      র              

         । 

   র         ল  র        “    

     র       খ            র         

    ।             র           র খ   

       র”। 

       র  “             র     

     য      র  ল       …” 



 

      ল  র           ল  

  র  ল    র         র  র  ল 

   র   র                      

                     র      র 

     র    র        র  ল     

    র                    য    র  

         য        র     র 

              

  র   র             র        

                           য   

  য    র                   

  র   র  

        র          র         র 

  র                        

  র                র     র 

য   র        র        র    র  ল 

         র র         র  

              র  

      র              র       

    ল      র       র     য  

    র      র    র       (shared 

interest)      র       র      র  

          র            

       র              

                     র    

        র       য             

    

           র    র             

   র    

       র            র  

*                          

                         

   র (B. A. T. N. A., or best 

alternative to a negotiated 

agreement) 

*                          

                       র (W. 

A. T. N. A., or worst alternative 

to a negotiated agreement) 

*                        

   র     (M. L. A. T. N. 

A., or most likely alternative to 

a negotiated agreement) 

 

            

           র                     

 র   য      র  

               লর   য       । 

            ল   র     য  য  

    

      য   র          ল   র        

       র         র             



      র            র         

 র           র  র          য   

    ,   র            র  র     

   

      র     ল         র খ  

        র              

            র      র  

         র                  

 র                       

           র  

                           

   ল          র         

 র  রর        ল  র   

       র  র           

 

      ল     র   র         

      ল     র   র            র  

    র             ।        র   

             র  র              র 

  র   র             য          । 

   ল           র   র  র              

       র     ।  

      ল                   র      

           

  র               র   র        

                য    র        য  

                   য    র।           

 র                  য           

       র              র        

    র  র      ।  

   য                র           র 

  র              র     র            

র        ।         রর        র 

                       র  র । 

 

         র  র       

         র  র             রর 

                   র        

           য        ল  র 

    র          ল    র   র 

            র             

 র         র  

 য                র      

 য              ল         

      র                 ল  

 র  

   র     র    র র             

 ল                        

   র র          র         

 র  

               র        র   

        র  



                   র  

   ল    র   র       র   র  

       র  

          র       র  র  ল  

      

       র           র  ল   

 র  

                র       

  র     (    য    র        য   

 র         র              র 

          য    ল             ) 

           (          ) 

         র  র  

       ল             র     র 

             ল   

             ল  র  র  ল      র 

    ল      

       ল               র খ র 

         । 

 

            

              খ                       

      র                

                 

      র                      

         র                   

         

             র  র,        , 

     ,                  য    

                          র 

     র        খ       

      র           র         

                       

                  র     

           র খ           রর    র  র   

    র,         র    র      র। 

       র য     খ       খ র     

    খ                            র 

 খ     । 

       র           র              

                 র র  র     ।  র 

             „ য    ‟, „        ‟, 

„ য        ‟,    „      ‟।  র     

  র  র             „  ‟ „  ‟ „      ‟ 

„ খ ‟ „      ‟ „  খ   ‟     „     

য   ‟  র  । 

 

                                  

  র      র র  র     ।  

 

  ল    র                     খ  

              র        ল         



 র র            র      র          

 র   ।          র র  র        র 

          র  র                   

      র     র              র   । 

 

      ল  র      

       র                        র 

           । য                      

          র            র     র   

         র      র  য           

       র      র          ল     ল 

 র          র            র    । 

                ল             ।  

 

য                                  র 

    র          র             

     র            ল       র      

    । 

 

Model Civil Procedure Mediation 

Rules, 2003 

 

      ল          র      র       

                    র              , 

           ,   র        র      র     

     , ‟    ল          র র    

Model Civil Procedure Mediation 

Rules     র  র র     রল   র  । 

(Salem Advocates Bar Association v. 

Union of India, AIR 2005 SC 3353) 

 

   Rules        র   য   র      , 

        রর   ল    য     ,     

      ল                র। Rule 12 

     র        র Evidence Act 1872 

             ,  র                    রর 

           র    র        ।  

 

Rule 16         রর                র     

   খ   র  য        র             

                             র 

        র           র       

      র               ,     র        

        খ           য    র,    

              র            ,         

              র                র 

           র  র              র।  

 

Rule 17    খ   র  য            র   

        র      র                     

       র                             

                              য 

      ল                 ।  



 

   Rules           ল       র       র 

        র          র      র    । য    

Rule 11      র        র          র 

              য    য    র      র, 

Rule 20       র                 র 

        ল       র              ল  

                    য               

           র        র।       ল  

          ল         ,      র   , 

           ,        র                

      ল   র   ,             র 

                র                    

                            র        

    র  র  য     । 

 

Rule 21                  রর      

 য    য    র   য           র       । 

 য                 ল      র         

                      র          

      র  য      । 

 

Rule 24      র          খ       

    র                    র য  য  

   র         ।        র        

             র     র         র  

 র   ।                   র  র 

Rule 25  র                   র 

  র । য                         

    র                          

                             র  র  

    ,      য                  

       র   র        র         

      র      র                      

   র  র   ।  য                   

                      য             

               র           র 

র   র        র     ।  

 

Rule 27      র              রর 

                        

        র       র     Rules      

      ; 

         রর     র     র  র 

                      ল   

 র  য      

       ল       র  য     র         

         

       ল           ল    র র  

 য                       র 

         র       

            ল    ল    র  র     



    র     র              

         

    র      র                  

           ল  র              

                        ল 

 র  

   ল    র   র          র 

 র                     র  

  র র  র  

         রর                     

র খ            র           র   

 র  

    র         র           

            

          র   য        

                            ল  

      র                 র 

    র   র     রল  

                  র      র 

 র                        র  

     

 

      ল  

      ল  ল      ল        ল  র     

            র  র   ;                

      ল          ল  র             

      র ।                 র          

       ল                  র      

     র                  র । 

(Salem Advocates Bar Association v. 

Union of India, AIR 2005 SC 3353) 

 

      ল    র          ,          

                      ল  র      । 

 

1996 Act   র         ল  র        

     র     । 1996 Act  র Part III, 

                      র         , 

UNCITRAL Conciliation Rules, 1980 

             র। 

 

1996 Act      র       ল        

 র                    র        

(s.62),                   রর      

      র               র               

   খ   র                        

(s.65)।              র Code    

Indian Evidence Act, 1872          

        (S.66)। 

 

         রর         

 

1996 Act  র s.67          রর        



        র  

              র          

  র          য   র        

    র    র                 

 য             

              র     ,      র   

  র     র                 

  র      র   ।           র 

     র,      ,            , 

                            র 

     য            র     

         র    

              র   র      

           য          র    র 

             ল    র    র 

     র  খ ।  য           র 

    খ          র          

     র                   

                  র, 

       ল          য      

  ,        র           

   র ।            খ      র 

      ল               র 

     র য       খ  র    

        র         

 

          খ                   ল  । 

1996 Act s.69      র         র 

         র               য    য   

 র      র, s.70       র              

   র         ল       র. S.75      র 

       ল           ল    র     

       ল             ল        

      র খ                     র 

  র    র            ।           র   

            র         য   ;     

         র            র র     

য খ                ল  র  য   ।  

1996 Act  র              র     

              র          র      র 

     র     ।     1996 Act  র       

      র                           

      র             ল               

   র                        

  র       (s.80)। 

 

s.81 1996 Act    য     য       র     

        ল                 ল         

       ,     ( য           র      

                       র    ),      , 

     র   ,                    র  র  

য     ।  



 

s.73 1996 Act  র      র             

       র   র     য র         র 

              র     র             

              ।         র   

                    র     ।  

 

s.74       ল  র                  

       s.30  র             র     

র   র      য         য   র       । 

 

            ল             

যখ                         র 

  র।        র  য          র     

         র     (Haresh Dayaram 

Thakur v. State of Maharashtra, AIR 

2000 SC 2281) 

 

           র             ল  

         ল                 ল  র 

                        ।  য   the 

Industrial Disputes Act, 1947, the 

Hindu Marriage Act, 1948, the Family 

Courts Act, 1984, and the Gram 

Nyayalayas Act, 2008। 

 

1987 Act s.20          র র   র 

cognizance                       

  র  য            –         র 

            র   র           র র    – 

                        র         

            ।       র    ল       , 

     র,                      র  

  র        । 

 

1987 Act                       ল   র 

      র                   য   র       

      ল  র           খ     । 

                          

  র            ল                

               র           র 

     ।  



র্ব ভারতীয় আইনজীর্ী পরীক্ষা 
প্রস্তুততমূক র্স্তু 

তর্য় 2: দেওয়াতন পদ্ধতত নীতত, 1908, 
এর্ং ীতমতকরণ আইন, 1963 

উপস্থাপনা  
ববস্তাবরত ভাবব ববত গগব, অআন দআু 
প্রকার য়: (ক) স্বতন্ত্র অআন, এবং (খ) 

বিয়াবববিগত অআন৷ স্বতন্ত্র অআন গযমন 
দবর বিকার  দাবয়ত্ব বনিধারণ কবর, 
বিয়াবববিমূক অআন এআ িরবণর বিকার 
 দাবযত্বগুব কাযধকরীকরবণর ভযা, 
পদ্ধবত এবং উপায় বনিধারণ কবর৷ গদয়াবন 
পদ্ধবত নীবত, 1908 (“নীতত”) গদয়াবন 
অদাত গযআব বিয়াবববিমূক অআন গমবন 
চব গআগুব গদখাশুনা কবর৷ এআগুবর 
বববভন্ন ংবলািন করা বয়বছ, যার মবিয 
1976, 1999 এবং 2002 াবর ংবলািন 
উবেখবযাগয৷   

 

নীবতটি জম্মু  কাবির রাজয, নাগাযান্ড 
এবং অবদবাী এাকাগুব বাদ বদবয় াড়া 
ভরতবধ জবুড় বযাপৃত৷ নীবতটি দআু ভাবগ 
ভাগ করা যায়: (ক) নীবতটির ঙ্গ যার 
মবিয 158টি নুবেদ ন্তগধত; এবং (খ) 

নুূবচ যার মবিয অবছ 51টি বনবদধল এবং 
তার বনয়ম৷ নুবেদগুব ববচার বযবস্থার 
ািরণ নীবতবনয়ম গদখাশুনা কবর এবং গআ 
ববচার বযবস্থা রূপাবয়ত করার বনয়ম  
পদ্ধবত প্রবতধ ন কবর নুূবচ৷ নুবূচগুবর 
ংবলািন করবত পাবর গকব ববিান-মন্ড, 
এবং বনবদধল  বনয়মগুব ংবলািন করবত 
পাবর উচ্চ নযায়ায়গুব৷ নুবেদ  
বনয়মগুব একবঙ্গ পড়বত বব এবং 
বববরতামুক্তভাবব ংগঠন করবত বব, এবং 
গকান রকম বববমযর গেবে নুবেদ 
ববত থাকবব৷   
 

তর্চার র্যর্স্থা ও ীমার্দ্ধতা   

 

নয গকান বযবক্তর াবথ গদয়াবন 

বববাদ অবছ এমন গয গকান বযবক্তর 

বিকার অবছ একটি উপযুক্ত গদয়াবন 

অদাবত গদয়াবন মামা করার, যবদ না 

গটির ববচাবরর বিকার ুস্পষ্টভাবব 

থবা ফবতাথধভাবব গকান অআন দ্বারা 

বনবদ্ধ করা থাবক৷ (নীবতটির নুবেদ 

9) (See Vankamamidi Venkata 

Subba Rao v. Chatlapalli 

Seetharamaratna 

Ranganayakamma, (1997) 5 SCC 

460; Dhruv Green Filed Ltd. v. 

Hukam Singh, (2002) 6 SCC 416)  

গযআ বযবক্ত মামা রুজ ু কবরন/ গকান 
বযবক্তর ববরুবদ্ধ অদাবত অআবন বযবস্থা 
গনন তাবক বা য় “বাদী”৷ এআ বিয়া 
করা য় একজন “প্রবতবাদীর” ববরুবদ্ধ৷ 
একটি ববি বিয়া করার জনয বাদীর কাবছ 
একটি “বিয়ার কারণ” থাকবত বব, যা  
এআ মামাটির বভবি এবং মূত একগুে 
প্রবয়াজনীয় তয, যা বাদীবক প্রমাণ করবত 
বব াফয গপবত ব৷ See 

Sadanandan Bhadran v. Madhavan 
Sunil Kumar, (1998) 6 SCC 514; 
Rajasthan High Court Advocates’ 
Association v. Union of India, (2001) 2 
SCC 294; Navinchandra N. Majithia v. 
State of Maharashtra, (2000) 7 SCC 
640) 
 

বাদীবক প্রবতবাদীর ববরুবদ্ধ অআবন বযবস্থা 
বনবত বব একটি বনবদধষ্ট মবয়র মবিয, 
বববাবদর প্রকৃবতর উপর বনভধ র কবর৷ এবক 
বা য় “ীবমতকরবণর ময় কা”৷ 
ীবমতকরণ অআন, 1963(“ীতমতকরণ 
আইন”) মামার ীবমতকরণ  নযানয 



কাযধপ্রণাীর অআন বনবদধষ্ট কবর, এবং 
মামা  পনুববধচাবরর অববদন  
অদাবত ঠা বববভন্ন িরবণর মামার 
ময়কা ীবমতকরণ কবর (ীবমতকরণ 
অআবনর নুবেদ)৷ অবথধক, চুবক্ত, স্থাবর 
ম্পবি, উবক্ত, বডিী এবং দব ংিান্ত 
মামার গেবে ীবমতকরবণর ময়কা 
ািারণত বতন বছর বয় থাবক৷ স্থাবর 
ম্পবি ংিান্ত মামার গেবে 
ীবমতকরবণর ময়কা ািারণত বাবরা 
বছর বয় থাবক৷ বন্ধকিারীর দ্বারা মামা 
রুজরু গেবে: (ক) বন্ধক করা স্থাবর 
ম্পবি পনুরুদ্ধাবরর জনয ীবমতকরবণর 
ময় কা বতবরল বছর; এবং (খ) বন্ধক 
ন্তুষ্টজনক য়ার পর বন্ধককারীর প্রাপ্ত 
উদ্বিৃ থধ পুনরুদ্ধাবরর ীবমতকরবণর 
ময়্কা বতন বছর৷ বন্ধকিারীর ম্পবি 
দখগ্রবণর মামার গেবে ীবমতকরবণর 
ময়্কা বতবরল বছর৷ পরািমূক 
মামার গেবে ীবমতকরবণর ময়্কা 
ািারণত এক বছর থবা বতন বছর 
পরাবির গুরুবত্বর উপর বনভধ র কবর৷ 
ীবমতকরণ অআন, 1963 গত গকান 
মামা বা অববদবনর যবদ ীবমতকরণ 
ময় কাবর উবেখ না থাবক তাব 
ীবমতকরবণর ময়্কা বব মামা করার 
তাবরবখর গথবক বতন বছর৷ (A.113 and 

A.137 of the Schedule to the 

Limitation Act; State of Punjab v. 

Gurdev Singh, (1991) 4 SCC 1) 
ীবমতকরণ অআন, থবা নয গকান 
অআবনর দ্বারা বনবদধ বলত ময়কাবর মবিয 
যবদ একটি মামা না করা য়, শুিু এআ 

কারবণআ মামাটি খাবরজ কবর গদয়ার 
েমতা অদাবতর অবছ, প্রবতবাদী বনবজ 
যবদ এআ কারণটি অত্মরোর জনয না গ্রণ 
কবর থাবকন তাব৷ (S.3 of the 

Limitation Act, 1963; V. M. Salgaocar 

and Bros. v. Board of Trustees of Port 

of Mormugao, (2005) 4 SCC 613) 
যবদ, মামারত বযবক্তর দ্বারা গদরীবত 
মামা রুজ ুকরাবক অদাবতর েমা কবর 
গদয়ার েমতা অবছ যবদ গআ মামারত 
বযবক্ত গদরীবত মামা রুজ ু করার যবথষ্ট 
কারণ বমত অদাতবক ন্তুষ্ট করবত 
পাবরন৷ (S.5 of the Limitation Act, 

1963; Vedabai v. Shantaram Baburao 

Patil, (2001) 9 SCC 106)৷ চবত থাকা 
চুবক্তভঙ্গতার গেবে থবা চবত থাকা 
পরাবির গেবে প্রবতবার চুবক্তভঙ্গতা থবা 
পরাবির ঘটনায় নতুন কবর ীবমতকরবণর 
ময়কা ববত করা য়৷ ীবমতকরণ 
অআবনর নুবেদ 22) 

 

অআবন বযবস্থা গ্রণ করার অবগ বাদীবক 
এটা গজবন বনবত বব গয গদবলর গকান 
অদাবতর ববচার বযবস্থা করার, থধাত, 
এআ িরবণর বববাবদর ফয়াা করার কতৃত্বধ 
/েমতা অবছ৷ (See Official Trustee v. 

Sachindra Nath Chatterjee, AIR 1969 

SC 823) ববস্তাবরত ভাবব ববত গগব 
ববচার বযবস্থা দআু প্রকার: 

o এাকা ম্পবকধ ত ববচার বযবস্থা: 
প্রবতটি অদাবতর বনজস্ব গভৌগবক এাকার 
ীমাবদ্ধতা থাবক যার বাআবর গআ অদাত 
তার ববচার বযবস্থা াগু করবত পাবর না৷ 
তএব, একজন গজার ববচারক তার 



ববচার বযবস্থা গআ গজার মবিযআ করবত 
পাবরন, তার বাআবর নয়৷ একটি বববল 
রাবজযর উচ্চ অদাবতর ববচার বযবস্থা গআ 
রাবজযর মবিযআ ীমাবদ্ধ, তার বাআবর নয়৷ 

o থধ ংিান্ত ববচার বযবস্থা: অআবনর 
বযবস্থা নুযায়ী একটি অদাবতর ববচার 
বযবস্থা গকব গআ বজবনগুবর উপর 
থাকবব যার অবথধক মূয গআ অদাবতর 
থধ ংিান্ত ববচার বযবস্থার বাআবর না চব 
যায়৷ তএব, থধ ংিান্ত ববচার বযবস্থার 
থধ , বববভন্ন বজবনবর অবথধক মূবযর 
বভবিবত বববভন্ন অদাত গআ বজবনগুবর 
ববচার করবত পাবর৷ 

 

ববচার বযবস্থা ম্পবকধ ত বনম্নববখত 
বনয়ম/নীবতগুব মবন রাখবত বব: 

o অআবনর নুবেদ 15 উবেখ কবর 
গয প্রবতটি মামা রুজ ুকরবত বব উপযুক্ত 
বধবনম্ন মাবনর অদাবত৷ থধাত, বাদীবক 
তার মামার মূয বনণধয় কবর গআ 
নুযায়ী থধ ংিান্ত ববচার বযবস্থা অবছ 
এমন অদাবত গআ মামা রুজ ু করবত 
বব৷  

o অআনটির নুবেদ 16, যা স্থাবর 
ম্পবি ম্পবকধ ত, উবেখ কবর গয, থধ 
ংিান্ত ববচার বযবস্থা াবপবে, (ক) 
ভাড়া বা াভ  থবা ছাড়া স্থাবর 
ম্পবি পুনরুদ্ধার; (খ) স্থাবর ম্পবির 
ভাগাভাবগ; (গ) বন্ধবকর গেবে দখ 
গ্রণ, ববিী বা পুনরুদ্ধার থবা স্থাবর 
ম্পবির মূয বনিধারণ; (ঘ) স্থাবর 
ম্পবির নয গকান ুবযাগ-ুববিার 
বিকার বনিধারণ; (ঙ)স্থাবর ম্পবির 

প্রবত গকান নযাবয়র জনয েবতপরূণ, 
এবং (চ) গিাক করা স্থাবর ম্পবি 
পুনরুদ্ধার এর মামা রুজ ুকরবত বব গআ 
অদাবত যার ববচার বযবস্থা এাকার 
িীবন ম্পবিগুব ববস্থত৷ অআনটির 
নুবেদ 16 গকান উচ্চ অদবতর মূ 
গদয়াবন ববচার বযবস্থার গেবে প্রবযাজয 
নয়, থধাত, মামাটি যখন রাবর একটি 
উচ্চ অদাবত গপল করা বব৷ 
(অআনটির নুবেদ 120) 

o বববভন্ন অদাবতর এাকা ম্পবকধ ত 
ববচার বযবস্থার িীবন ববস্থত স্থাবর 
ম্পবি ম্পবকধ ত একটি মামা এমন গয 
গকান অদাবত রুজ ু করা গযবত পাবর৷ 
(অআনটির নুবেদ 17) অআনটির 
নুবেদ 17 গকান উচ্চ অদবতর মূ 
গদয়াবন ববচার বযবস্থার গেবে প্রবযাজয 
নয়৷ (অআনটির নুবেদ 120) 

o গকান বযবক্ত থবা স্থাবর 
ম্পবির প্রবত গকান নযাবয়র েবতপরূণ 
ম্পবকধ ত মামা রুজ ু করা গযবত পাবর 
এমন একটি অদাবত যার এাকা 
ম্পবকধ ত ববচার বযবস্থা গযখাবন নযায়টি 
ংঘটিত বয়বছ থবা প্রবতবাদী গযখাবন 
থাবকন, বযবা কবরন থবা বনজস্ব াবভর 
জনয কাজ কবরন গআ এাকায় ববস্থত৷ 
(অআনটির নুবেদ 19) 

দষৃ্টান্ত: „ক‟ বযবন গচন্নাআ গত থাবকন „খ‟ গক 
জব্বপুবর মারবিার কবরন৷ „খ‟ „ক‟ এর 
ববরুবদ্ধ য় গচন্নাআবত না য় জব্বপুবর 
মামা রুজ ুকরবত পাবরন৷ 

দষৃ্টান্ত: „ক‟ বযবন গচন্নাআবত থাবকন 
জব্বপুবর „খ‟ এর ববরুবদ্ধ মানাবনকর 



বক্তবয প্রকাল কবরন৷ „খ‟ „ক‟ এর ববরুবদ্ধ 
য় গচন্নাআবত না য় জব্বপুবর মামা 
রুজ ুকরবত পাবরন৷ 

o নয গয গকান মামা (উপবর 
উবেবখত অআবন যার উবেখ গনআ) 
বনম্নববখত গয গকান অদাবত করা গযবত 
পাবর: (ক) গযখাবন বিয়ার কারণ মূ্পণধ 
থবা অংবলক ভাবব উবঠ অব; থবা 
(খ) গযখাবন প্রবতবাদী ববা কবরন, 
থবা বযবা কবরন থবা বযবক্তগত ভাবব 
কাজ কবরন াভ করার উবেবলয; থবা 
(গ) গযখাবন দআু বা তবতাবিক প্রবতবাদী 
অবছন, গযখাবন গয গকান একজন ববা 
কবরন, থবা বযবা কবরন থবা 
বযবক্তগত ভাবব কাজ কবরন াভ করার 
উবেবলয, যবদ য় অদাবতর ছুটি ংগ্র 
করা যায় থবা গযআ প্রবতবাদী গখাবন 
ববা কবরন না, থবা বযবা কবরন না 
থবা বযবক্তগত ভাবব কাজ কবরন না াভ 
করার উবেবলয, বতবন মামা রুজ ু করার 
জনয গমৌনম্মবত প্রদান কবরন৷ (অআনটির 
নুবেদ 20)৷ 

দষৃ্টান্ত: „ক‟ বযাঙ্গাবাবরর একজন বযবায়ী৷ 
„খ‟ গচন্নাআবত বযবা কবরন৷ বযাঙাবাবর 
তার এবজন্ট এর মািযবম „খ‟  „ক‟ এর 
কাজ গথবক মা গকবনন এবং „ক‟ গক 
নুবরাি কবরন গগুব আস্ট আবন্ডয়ান 
গরবয় গকাম্পানীবক রবার করবত৷ „ক‟ 
„খ‟ এর ববরুবদ্ধ মাবর দাবমর জনয মামা 
করবত পাবরন য় বযাঙ্গাবাবর গযখাবন 
বিয়ার কারণ বয়বছবা থবা গচন্নাআবত 
গযখাবন „খ‟ বযবা বযবা কবরন৷  

o দষৃ্টান্ত: „ক‟ দাবজধ বং এ থাবকন, „খ‟ 

গকাকাতায় এবং „গ‟ গমাম্বাআবত৷ এাাবাবদ 
„ক‟, „খ‟  „গ‟ বতনজন একবেত বয় „খ‟ 
 „গ‟ একটি গযৌথ প্রবমবর গনাট বানান 
গযটি দাবব াবপবে প্রবদয়, এবং গটি „ক‟ 
গক গদন৷ „ক‟ „খ‟  „গ‟ এর ববরুবদ্ধ 
এাাবাবদ মামা করবত পাবরন গযখাবন 
বিয়ার কারণ ংবঘাটিত বয়বছবা৷ „ক‟ 
গকাকাতাবত তাবদর ববরুবদ্ধ মামা 
করবত পাবরন গযখাবন „খ‟ থাবকন থবা 
বদেীবত গযখাবন „গ‟ থাবকন; বকন্তু এআ 
প্রবতটি গেবে যবদ প্রবাী প্রবতবাদী অপবি 
কবরন তাব অদাবতর ছুটি গ্রণ বযতীত 
মামা চবত পাবর না৷ এটা বলযআ মবন 
রাখবত বব গয অআনটির নুবেদ 20 
গকান উচ্চ অদবতর মূ গদয়াবন ববচার 
বযবস্থার গেবে প্রবযাজয নয়৷ (অআনটির 
নুবেদ 120)৷ 

o ািারণ বনয়ম নুযায়ী গকান 
অদাত যবদ একটি মামা চাাবত বযাগয 
য় তবব গকান ম্মবত, স্বত্বতযাগ থবা 
গমৌন-ম্মবতআ গআ অদাবত মামা করার 
জনয গ্রণবযাগয বব না (See Bahrein 

Petroleum Co. Ltd. v. P. J. Pappu, AIR 

1966 SC 634)৷ যবদ, দটুি গগাবির মবিয 
গটি একটি ববি চুবক্তর লতধ  বত পাবর৷ 
যবদ দটুি থবা তবতাবিক অদাবতর 
একটি কারবণর উপর ববচার বযবস্থার 
উপযুক্ততা থাবক গআ কারবণর অংবলক 
প্রভাব গআ অদাবতর এবক্তয়াবর থাকার 
দরুণ, যবদ গগাবিগুব চুবক্তবত বনবদধল গদন 
গয বববাবদর বমমাংা এআ অদাতগুবর 
গযবকান একটিবত করা গযবত পাবর এবং 
যবদ চুবক্তটি বনবিত থধবববলষ্ট না য়, 



ুবনবদধষ্ট এবং পবরস্কার য় এবং ভারতীয় 
চুবক্ত অআন, 1872 এর নুবেদ 23 এর 
জনয বাবত বা প্রবযাজয না য়, তবব 
মামা গকব গআ অদাবতআ করা যাবব 
গযখাবন করবত গগাবিগুব একমত বয়বছন 
এবং নয অদাতগুবর গকান ববচার 
করার বযবস্থা থাকবব না যবদ কারবণর 
অংবলক প্রভাব গআ অদাবতর এবক্তয়াবর 
অবছ৷ (See Angile Insulations v. Davy 
Ashmore India Ltd., (1995) 4 SCC 

153)  

 

অআনটি বাদীবক মামা রুজ ু করার জনয 
বনবাবরত কবর বনম্নববখত পবরবস্থবতগুবর 
গেবে: 

o গযখাবন প্রস্তাববত মামাটি res 
judicata দ্বারা বরুদ্ধ করা অবছ 
(অআনটির নুবেদ 11) 

o প্রস্তাববত মামার একটি বডিীর 
ববরুবদ্ধ গযখাবন বববরাবিতা করা বয়বছ গযআ 
অদাত গআ বডিী পা কবরবছন গআ 
অদাবতর এাকা ম্পবকধ ত ববচার বযবস্থার 
বযাপাবর (অআনটির নুবেদ 21-A) 

o গযখাবন প্রস্তাববত মামার প্রশ্নগুব 
ম্পাদন, মুবক্ত থবা একটি বডিীর 
ন্তুবষ্টর উপর বভবি কবর (অআনটির 
নুবেদ 47(1); Umasankar v. 
Sarbajeet, (1996) 2 SCC 371) 

o গযখাবন গগ্রফতার, গিাক থবা 
ামবয়ক আনজাংলবনর েবতপূরবণর অবদল 
জাবর করা অবছ গআ গেবে েবতপূরবণর 
মামা করা যাবব না (অআনটির নুবেদ 
95(2)) 

o গযখাবন মা গফরত বা নয 
গকান োবনর জনয নুবেদ 144(1) এর 
িীবন অববদন দাবখ করা যায়, মা 
গফরত বা নয গকান োবণর জনয 
অাদা গকান মামা রুজ ুকরা যাবব না 
(অআনটির নুবেদ 144(2) 

o গযখাবন অদাবতর ছাড় ছাড়া 
মামা করার বযাপাবর গকান বকছু বাদ 
গদয়া বয়বছ থবা বাদী দ্বারা দাববর 
গকান ংল বজধ ন করা বয়বছ, গআ 
ববজধ ত ংবলর জনয অাদা গকান মামা 
করা যাবব না (অআনটির অবদল II, বনয়ম 
2) 

o গযখাবন বাদীর নুপবস্থবতর কারবণ 
মামাটি মূ্পণধ ভাবব থবা অংবলক ভাবব 
খাবরজ বয় গগবছ, গখাবন বাদী 
পরববতধ কাব গআ একআ কারবণর জনয নতুন 
কবর মামা করবত পারববন না (অআনটির 
অবদল IX, বনয়ম 9) 

o গযখাবন একটি মামা ডধ ার ফ 
বডকাভাবর না গমবন চার জনয খাবরজ 
বয় গগবছ গখাবন বাদী আ একআ কারবণ 
নতুন কবর মামা করবত পারববন না৷ 
(অআনটির অবদল XI, বনয়ম 21(2)) 

o গযখাবন একটি মামা বাবত কবর 
গদয়া বয়বছ গখাবন একআ কারবণর জনয 
নতুন মামা করা যাবব না (অআনটির 
অবদল XXII, বনয়ম 9) 

o গযখাবন বাদী গকান দাবব থবা 
দাববর ংল তযাগ কবরবছন, গখাবন গ 
অবার আ একআ ববয় থবা একআ দাববর 
ংবলর জনয নতুন মামা করবত পারববন 
না (অআনটির অবদল XXIII, বনয়ম 1(1) 



 (4)) 

o গযখাবন একজন বাদী অদাবতর 
ছাড় ববনা একটি মামা থবা দাববর 
ংল প্রতযাার কবর বনবয়বছন (অআনটির 
অবদল XXIII, বনয়ম 1(3), এবং 

o গযখাবন একটি অবপা করা বডিীর 
ববরুবদ্ধ অববদন করা বয়বছ অবপা 
ববিভাবব করা য়বন এআ বভবযাবগ 
(অআনটির অবদল XXIII, বনয়ম 3-A) 

 

প্রবতবাদীবক প্রথবমআ এবং প্রথম ম্ভাবয 
ুবযাবগআ এবং গযখাবন বববাদ বমমাংা য় 
গখাবন বমমাংা য়ার অবগআ একটি 
অদাবতর ববচার বযবস্থার বববরাবিতা 
ম্পকীয় তথয ংগ্র করবত বব 
(অআনটির নুবেদ 21) 

  

Res Sub Judice and Res Judicata 

গকান গদয়াবন মামা রুজ ুকরার অবগ 
“res sub judice” এবং “res judicata” -
র বনয়মগুব মবন রাখবত বব৷ অআনটির 
নুবেদ 10, যা res sub judice র 
বনয়মগুব বযাখযা কবর, বব গয গকান 
অদাত এমন মামা গ্রণ করবব না যার 
ববয়-বস্তু বনবয় একআ বযবক্তবদর দ্বারা নয 
গকান উপযুক্ত অদাবত মামা রুজ ুকরা 
বয়বছ৷ এআ বযবস্থাটির উবেলয  ঐকমতয 
ববচার বযবস্থার অদাতগুব (বযখাবন 
গকান গকান গেবে একাবিক অদাবতর 
বববাদটির বমমাংা করার ববচার বযবস্থা 
অবছ) একআ বববাবদর মন্তরা মমা গ্রণ 
বন্ধ করা৷ অআনটির নুবেদ 11, যা res 

judicata-র বনয়মগুব বযাখযা কবর, বব 

গয একবার একটি উপযকু্ত ববচার বযবস্থা 
 গকান অদাত দ্বার বববাদটি চূড়ান্ত 
ভাবব বদ্ধান্ত দান বয় যায়ার পর নতুন 
ভাবব গআ একআ বববাবদর বমমাংার জনয 
নতুন কবর মামা করা যাবব না৷ (See 

National Institute of Mental Health & 

Neuro Sciences v. C. Parameshwara, 

(2005) 2 SCC 256) এর উবেলয  
ববচাবরর বদ্ধান্ত গক চূড়ান্ত রূপ গদয়া 
এবং একজন বযবক্ত যাবত একআ ববয় 
য়রান না য়৷ (See Sri 

Bhavanarayanaswamivari Temple v. 

Vadapalli  Venkata 

Bhavanarayanacharyulu, (1970) 1 

SCC 673). 
দষৃ্টান্ত:  চুবক্ত ঙ্ঘবনর েবতপূরবণর জনয 
„ক‟ „খ‟ এর ববরুবদ্ধ মামা কবর৷ মামাটি 
খাবরজ বয় যায়৷ আ একআ চুবক্ত ঙ্ঘবনর 
কারণ গদবখবয়, যা অবগকার মামার ববয় 
বছবা, „ক‟ পুনরায় „খ‟ এর ববরুবদ্ধ 
েবতপূরবণর মামা করবত পাবর না৷  

 

res sub judice বনয়মগুব াগু করার 
জনয বনম্নববখত লতধ গুব বন্তাজনক ভাবব 
পান করবত বব: 

o দটুি মামা থাকবত বব, একটি অবগ রুজ ু
করা এবং নযটি পরবতীকাব রুজ ুকরা; 

o পরবতীকাব রুজ ুকরা মামার ববয়-বস্তু 
রাবর এবং যবথষ্ট ভাবব অবগকার 
মামার ববয়-বস্তু বত বব; 

o দটুি মামাআ একআ গগাবির থবা তাবদর 
প্রবতবনবিবদর মবিয বত বব; 

o অবগর বাবরর রুজ ু করা মামা 
পরবতীকাব অনা মামার একআ অদাবত 



থবা ভারতববধর নয গয গকান 
অদাবত থবা ভারতববধর ীমানার 
বাআবর গকন্দ্রীয় রকার দ্বারা স্থাবপত বা 
চাববয় যায়া অদাবত থবা ুপ্রীম 
গকাবটধ  মীমাংবত থাকবত বব; 

o অবগকার মামাটি গযআ অদাবত রুজ ু
করা বয়বছ গআ অদাবত গআ মামার 
ববচার বযবস্থা থাকবত বব; এবং  

o গগাবিগুববক বববাবদর মামা দটুি একআ 
বলবরানামায় করবত৷ 

 

res judicata বনয়মগুব াগু করার জনয 
বনম্নববখত লতধ গুব বন্তাজনক ভাবব পান 
করবত বব: 

o পরবতীকাব অনা মামার রাবর 
 যবথষ্ট পবরমাণ ববয়-বস্তু পূবধবতীকাব 
অনা রাবর  যবথষ্ট পবরমাণ ববয়-বস্তু 
একআ বত বব: 

o পূবধবতী মামাটি একআ বাদী  
প্রবতবাদীর মবিয বত বব থবা এমন 
গগাবির মবিয বত বব যাবদর িীবন 
তারা থবা তাবদর গকান একজন দাবব 
জাবনবয়বছন; 

o পূবধবতী মামা গগাবিগুববক একআ 
বলবরানামার িীবন চাাবত বব: 

o গযআ অদাত পূবধবতী মামার 
মীমাংা কবরবছন গআ অদাতবক পরবতী 
মামাটি থবা পরবতী ববয় গযআ মামা 
করা বয়বছ গটি করার জনয উপবয়াক্ত 
বত বব; এবং 

o পরবতী মামার রাবর থবা 
যবথষ্ট পবরমাণ ববয়-বস্তু পূবধবতী অদাবত 
শুনানী  চুড়ান্ত মীমাংা বত বব৷ 

 

তর্দেলী তর্চার 

অআনটির নুবেদ 13  14 বববদলী 
ববচাবরর ববয় res judicata-র বনয়মগুব 
ম্ববন্ধ, থধাত, একটি বববদলী অদাবত 
বববাবদর মীমাংা য়া৷ তএব, উপযুক্ত 
ববচার বযবস্থা  গকান বববদলী 
অদাবতর গদয়া রায় একটি ভারতীয় 
অদাত প্রবযাজয করবত পাবর এবং 
গগাবিগুবর মবিয res judicata বাবব 
কাজ করবব, বযবতিম গকব গযআ গেবে: 

o গযখাবন যবথাপযুক্ত ববচার বযবস্থা 
 অদাত রায় না গদয়; 

o গযখাবন মামাটির গযাগযতা বাবব 
রায় গদয়া না হ্য়; 

o গযখাবন অপাত দবৃষ্টবত গদখা যায় 
গয অন্তজধ াবতক অআনবক ভু ভাবব বযবার 
কবর থবা ভারতীয় অআন প্রবযাজয য়া 
বে  গআ অআনবক স্বীকার কবর রায় 
গদয়া বয়বছ; 

o গযখাবন মামা চার পর গযআ 
বভবিবত রায় গদয়া বয়বছ গটা ািারণ 
ববচাবরর বববরািী; 

o প্রতারণা কবর গযখাবন রায় প্রাপ্ত 
করা বয়বছ; এবং  

o গযখাবন রায়টি প্রবযাজয গকান 
ভারতীয় অআন ঙ্ঘন কবর৷  

 

মামা  
 

“মামা”-র থধ  একটি গদয়াবন 
শুনাবন গযটা করা যায় অদাবত একটি 
প্রবতববপ  বভবযাগ গপল কবর৷ 
(অআনটির নুবেদ 26  অবদল IV, 

বনয়ম 1) “বভবযাগ”  একটি দাববর 
দব, গযটি উপস্থাপনা করব একটি 
গমাকেমা করা ম্ভব য়৷ প্রবতটি 
বভবযাবগ তযগুব প্রমাণ করবত বব 



একটি “ফনামা‟-র মািযবম, গযটা বলযআ 
প্রথম বযবক্ত দ্বারা তযগুবর একটি গঘাণা, 
পবর গযটা গখা বয় থাবক এবং লপথ গ্রণ 
করাবার বিকার প্রাপ্ত গকান বফাবরর 
ামবন গযটাবক তযাপন  লপথ গ্রণ 
কবরবয় গনয়া য়৷ বমথযা ফনামা লপথ 
করাবনা একটি গস্বোয় প্রদি বমথযা বববৃবতর 
পরাি এবং ভারতীয় বপনা গকাড 1860 
এর নুবেদ 191 নুযায়ী দন্ডনীয়৷ 
একজন মামাকারী অদাবত স্বয়ং থবা 
একজন নুবমাবদত এবজন্ট বা উবকবর 
দ্বারা  প্রবতবনবিত্ব করবত পাবরন৷ 
(অআনটির অবদল IX, বনয়ম 1)৷ গকান 
উবক গকান বযবক্তর প্রবতবনবিত্ব করবত 
পাবরন না যবদ না তাবক এআ উবেবলয গআ 
বযবক্ত দ্বারা বনবযাগ করা য় ববখতভাবব 
একটি দববর মািযবম গযটি গআ বযবক্ত 
থবা গআ বযবক্তর মবনাবনত প্রবতবনবি 
থবা এমন একজন বযবন ববি ভাবব 
থবা পায়ার-ফ-এটবনধর াাবযয 
নুবমাবদত বয়বছন স্বাের করববন৷ এমন 
প্রবতটি বনবয়াগ অদাবত দাবখ করবত 
বব৷  

 

বকছু বববল িরবণর গমাকেমা  

o রকারী থবা রকারী বফাবরর 
দ্বারা থবা ববপবে গমাকেমা: অআনটির 
নুবেদ 80 বব গয রকার থবা 
রকারী বফারবদর ববরুবদ্ধ গকান 
মামা করা যাবব না যবদ না গআ রকার 
বা রকারী বফাবরর ববরুবদ্ধ বিয়ার 
কারণ, নাম, বাদীর বণধনা  বাস্থান এবং 
গযআ পবরমাণ োণ গ দাবব করবছ তার 
গনাটি জাবর করার পর দ ুমা পার বয় 
যায়৷ অআনটির নুবেদ 81 বব গয 
গকান রকারী বফাবরর ববরুবদ্ধ তার 
দ্বারা অনিুাবনক কতৃধ বত্বর াবথ করা 
গকান তাত্পযধপণূধ কাবজর ববরুবদ্ধ রুজ ু

করা মামাার গেবে গআ বফার 
গগ্রফতার ববন না থবা তার ম্পবি 
গিাক করা বব না এবং গকব একটি 
বডিী জাবর করা বব, এবং  অদাত 
যবদ ন্তুষ্ট য় গয গআ বযবক্ত তার 
কমধবেে তযাগ কবর অদাবত উপবস্থত 
থাকব জনগবণর েবত বব, গআ গেবে 
গআ বফার স্বয়ং অদাবত উপবস্থত না 
বত পাবরন৷ অআনটির অবদল XXVII 

রকার থবা রকারী বফারবদর পবে 
বা ববরুবদ্ধ মামা করার পদ্ধবত বম্বন 
বযাখযা কবর৷ 

o বভনবদলী লত্রু দ্বারা মামা: 
ভারতববধর াবথ যুদ্ধরত গকান গদবলর 
প্রবতটি বাবন্দা যারা গকন্দ্রীয় রকাবরর 
দ্বারা প্রদান করা াআবন্প ছাড়া গআ 
গদবলর াবথ বযবায় রত “বভনবদলী লত্রু” 
বব বববববচত ববন৷ গকন্দ্রীয় রকাবরর 
নুমবত  গযআ ব বভনবদলী লত্রু  
ভারতববধ বা করবছন এবং বভনবদলী 
বনু্ধরা ভারতবাীবদর মত একটি উপযুক্ত 
অদাবত মামা রুজ ুকরবত পাবরন৷ বকন্তু 
আ িরবণর নুমবত ছাড়া ভারবত 
ববাকারী  বভনবদলী লত্রুরা এআ রকম 
গকান অদাবত মামা করবত পারববন 
না৷ (অআনটির নুবেদ 83) 

o গকান বববদলী রাষ্ট্র দ্বারা মামা: 
একটি বববদলী রাষ্ট্র গয গকান অদাবত 
মামা করবত পাবর যবদ মামাটির উবেলয 
য় গআ রাবষ্ট্রর লাবকর থবা গআ 
রাবষ্ট্রর তার বধািারণ  কতৃধ বত্বর গকান 
বফাবরর  গকান বযবক্তগত বিকার 
অবরাপ করা৷ (অআনটির নুবেদ 84) 

o বববদলী লাক, রাষ্ট্রদতূ এবং 
কূটনীবতক এর ববরুবদ্ধ মামা: অআনটির 
নুবেদ 86 বব গয গকন্দ্রীয় রকাবরর 
ম্মবত ববনা গকান বববদলী রাষ্ট্র, বববদলী 
রাবষ্ট্রর গকান লাক থবা রাষ্ট্রদতূ 



থবা কূটনীবতবকর ববরুবদ্ধ মামা করা 
যাবব না৷ এআ ম্মবত তখনআ গদয়া বব 
যবদ মস্ত লতধ াবদ বন্তাজনক ভাবব মানা 
বয় থাবক৷ একআ ভাবব, গকন্দ্রীয় রকাবরর 
ম্মবত ছাড়া গকান বববদলী রাষ্ট্র, গকান 
রাষ্ট্রদতূ থবা বববদলী কূটনীবতবকর 
ম্পবির বডিী করা যাবব না৷ একআ 
ভাবব, অআনটির িীবন গকান বববদলী 
লাক, রাষ্ট্রদতূ, কূটনীবতক, কমনবয়থ 
গদবলর গকান াআ কবমলনার বা গকন্দ্রীয় 
রকাবরর দ্বারা বনবদধ বলত তাাঁর গকান 
কমধচারীবক গগ্রফতার করা যাবব না৷ 

o প্রাপ্তবয়স্ক এবং েম মবস্তবের 
বযবক্তবদর পবে  ববপবে গমাকেমা: 
প্রাপ্তবয়স্ক বযবক্তর, থধাত যার বয় 18 
বছর য়বন এবং যার জনয থবা যার 
ম্পবির জনয অদাত একজন বভভাবক 
বা চবর বনযকু্ত কবরবছ, থবা যার 
ম্পবি একটি গকাটধ  ফ য়াডধ -এর 
তোবিাবন অবছ (মযাজবরটি এক্ট, 1875 
এর নুবেদ 3 নুাবর প্রাপ্তবয়স্ক বন 
21 বছর বয়ী) মামা বলযআ তার 
বভভাবক বা চবরর মািযবম তার নাবম 
করবত বব৷ (অআনটির অবদল XXXII, 

বনয়ম 2A) গয গকান প্রাপ্তবয়স্ক েম 
মবস্তবস্কর বযবক্ত প্রাপ্তবয়বস্কর চবর থবা 
বভভাবক বত পাবরন, চবরর গেবে 
যবদ গআ বযবক্তর স্বাথধ প্রাপ্তবয়বস্কর স্বাবথধর 
ববপরীত না য়, এবং মামার 
বভভাববকর গেবে গআ বযবক্ত যবদ বাদী 
না ন৷ (অআনটির অবদল XXXII, বনয়ম 
4)  যখন একজন প্রাপ্তবয়স্ক বাদী 
প্রাপ্তবয়স্ক বয় বঠ, গ অআনটির অবদল 
XXXII, বনয়ম 12  13-র গয গকান 
বনবদধল গববছ বনবত পাবর৷ অআনটির অবদল 
XXXII (বনয়ম 2 A ছাড়া) েম 
মবস্তবস্কর বযবক্তবদর গেবে প্রবযাজয 
(অআনটির অবদল XXXII, বনয়ম 15) 

o উবকবদর মবিয মামা: গযখাবন দআু 
বা তবতাবিক বযবক্ত বনবজবদর মবিয একআ 
ঋণ, থধ পবরমাণ, থবা নয স্থাবর বা 
স্থাবর ম্পবি নয এক বযবক্তর কাবছ 
দাবব কবর, গযআ বযবক্তটি গকব মূয  
খরচ ছাড়া অর    এআ ববয় গকান 
অগ্র গদখায় না, এবং গযআ বযবক্তটি ঠিক 
দাববদারবক মূয বদবত  স্তান্তবরত করবত 
আেকু, গআ বযবক্ত ব দাববদারবদর ববরুবদ্ধ 
মামা বা উবকবদর মামা রুজ ু করবত 
পাবরন গকান বযবক্তবক মূয গদয়া  
রবরা করা উবচত গআ উবেবলয এবং 
বনবজর জনয বনরাপিা গ্রণ করার উবেবলয৷ 
(নুবেদ 88) অআনটির অবদল XXXV 
উবকবদর মবিয মামার পদ্ধবত বযাখযা 
কবর৷ বভবযাবগ নযানয বক্তবয থাকা 
ছাড়া গআ বভবযাগটিবত এগুব বলয 
থাকবত বব গয: (ক) গকব মূয  
খরচ ছাড়া বাদী বববাবদর ববয়-বস্তুর 
মবিয অর গকান অগ্র গদখায় না; (খ) 
দাববগুব প্রবতবাদী দ্বারা অাদা অাদা 
ভাবব করা বয়বছ; এবং (গ) বাদী  
প্রবতবাদীবদর মবিয গকান বযাবগতা গনআ৷ 
অআনটির অবদল XXXV, িারা 1) 
অআনটির অবদল XXXV, িারা 5 উবেখ 
কবর গয অবদল  XXXV এর গকান বকছুআ 
এবজন্টবদর তাবদর মাবকবদর ববরুবদ্ধ থবা 
ভাড়াবটবদর তাবদর মাবকবদর ববরুবদ্ধ 
মামা করার জনয গ্রণ করা বব না, আ 
মাবকবদর মািযবম গযআ বযবক্তরা দাবব 
জানাবেন তাবদর ছাড়া নয গকান 
বযবক্তবক মামা করার জনয বািয করার 
উবেবলয৷  

দষৃ্টান্ত:  „ক‟ তার এবজন্ট বাবব „খ‟ এর 
কাবছ একটি গয়নার বাক্স জমা রাবখন৷ 
„গ‟ বভবযাগ কবরন গয „ক‟ নযায় ভাবব 
তার কাছ গথবক আ গয়নার বাক্স অদায় 
কবরবছন এবং গটি বতবন „খ‟ এর কাছ 



গথবক দাবব কবরন৷ „খ‟ „ক‟  „গ‟ এর 
ববরুবদ্ধ উবকবর মামা রুজ ুকরবত পাবরন 
না৷ 

দষৃ্টান্ত:  „ক‟ তার এবজন্ট বাবব „খ‟ এর 
কাবছ একটি গয়নার বাক্স জমা রাবখন৷ 
তারপর গ „গ‟ গক গবখ  তার „গ‟ এর 
কাবছ ঋবণর বববনময় গয়নাগুব জাবমন 
বাবব গ্রণ করার জনয৷ „ক‟ এর পর 
দাবব কবর গয „গ‟ এর ঋণ গ গলাি কবর 
বদবয়বছ এবং „গ‟ তার উবটা কথা বব৷ 
দজুবনআ „খ‟ এর কাবছ গয়নাগুবর দাবব 
জানায়৷ „খ‟ „ক‟  „গ‟ এর ববরুবদ্ধ 
উবকবর মামা রুজ ুকবতধ  পাবর৷  

o দবরদ্র বযবক্ত দ্বারা মামা: একজন 
বযবক্ত দবরদ্র তখনআ বববববচত ন (ক) 
যখন গআ বযবক্তর কাবছ মামা করার জনয 
বনবদধষ্ট থধ না থাবক, থবা (খ) যখন 
এমন গকান থধ বনবদধষ্ট করা য়না, যখন 
গআ বযবক্ত এক াজার টাকা মূবযর ম্পবি 
পায়ার বিকার থাবক না৷ (অআনটির 
অবদল XXXII, িারা 1) অআনটির অবদল 
XXXIII গআ দবরদ্র বযবক্তবক নুবমাবদত 
কবর অদাবতর নুমবত গ্রণপূবধক বনবদধষ্ট 
থধ না বদবয় মামা রুজ ুকরবত৷ 

o বন্ধক মামা: অআনটির অবদল 
XXXIV স্থাবর ম্পবির বন্ধক ম্পকীয় 
মামার পদ্ধবত বযাখযা কবর৷ অআনটির 
অবদল XXXIV, িারা 1, inter alia,  বব 
গয গযআব বযবক্তবদর য় বন্ধক-ুরো না 
য় উদ্ধাবরর বিকার ম্ববন্ধ উত্া অবছ 
গআ ব বযবক্তবদর বন্ধক ম্পকীয় গয 
গকান মামায় গযৌথভাবব কাজ করবত 
বব৷  

o ামারী মামা: যবদ বাদী মবন 
কবরন গয তার দ্বারা রুজ ু করা গকান 
একটি মামায় প্রবতবাদীর অত্মরো করার 
মত গকান উপায় নাআ তাব গ মামাটি 

অআবনর অবদল XXXVII-র িীবন 

ামারী মীমাংার জনয করবত পাবরন৷ 
“ামারী” কথাটির থধ , একটি মামার 
মীমাংার জনয গয ম্বা পদ্ধবত গৃবত য় 
তার পবরববতধ  গছাট  ত্বর পদ্ধবত৷ একটি 
অদাত, ট্রাআবুনা থবা কতৃধ পবের 
ামবন একটি মামার শুনানীবক ামারী 
শুনানী বা য় যখন গআ শুনানীর জনয 
ািারণ অনুিাবনক পদ্ধবত বম্বন না 
কবর তাড়াতাবড় মীমাংার জনয গছাট  
ত্বর পদ্ধবত বম্বন করা য়৷ অআনটির 
অবদল XXXVII বনম্নববখত গেণীর 
মামাগুববক বুঝায়: (ক) ববস্ ফ 
এক্সবচঞ্জ, হুবন্ড এবং প্রবমবর গনাটস্ এর 
উপর মামা; এবং (খ) গআ ব মামা 
গযখাবন বাদী গকব ঋণ থবা 
বকুআবডবটড টাকার দাবব কবরন যা, ুদ্ 
 বা ুদ ববনা প্রবতবাদী দ্বারা পবরবলািীয় 
এবং গযগুব করা বয়বছ (i) একটি ববখত 
চুবক্তর মািযবম; থবা (ii) একটি বববিবদ্ধ 
করা অআবনর মািযবম গযখাবন উদ্ধার করার 
থধ একটি বনবদধষ্ট পবরমাবণর থবা 
জবরমানা নয় এমন িরবণর একটি ঋণ; 
থবা (iii) প্রবতশ্রুবতবদ্ধ, গযখাবন মূ 
বযবক্তর ববরুবদ্ধ দাবব গকব ঋণ থবা 
বকুআবডবটড দাবব রূবপ৷ (অআনটির অবদল 
XXXVII, িারা 1) অআনটির অবদল 
XXXVII মামাটির প্রকৃবত থবা 
অদাবতর ববচার বযবস্থার গকান রকম 
পবরবতধ ন কবর না৷ ামারী মামায় 
প্রবতবাদী বনবজর বিকার বাবব 
মামাটিবত অত্মরো করবত পাবরন না৷ 
অত্মরো করার জনয প্রবতবাদীবক দল 
বদবনর মবিয অদাবত ছাবড়র জনয অববদন 
করবত বব, এবং এআ ছাড় অদাত তখনআ 
গদবব যখন প্রবতবাদী কাবছ গয অত্মরোর 
জনয যবথষ্ট ববয় অবছ গআ তযগুব 
গঘাণা কবর গ অদাত গক স্তুষ্ট করবত 
পারবব, থধাত, বাদীর মামায় প্রবতবাদী 



একটি শুনানীবযাগয ববয় উত্থাপন করববন 
এবং এআ িরবণর অত্মরো তুে থবা 
কারণবলতঃ নয়৷ (ীবমতকরণ এক্ট, 
1963 এর নুবেদ A 118: অআনটির 
অবদল XXXVII, িারা 3: Mechelec  
Engineers & Manufacturers v. Basic 
Equipment Corporation, (1976) 4 SCC 
687)  

o জনািারবণর ট্রাস্ট: অআনটির 
নুবেদ 92, inter alia, বব গয একটি 
দাতবয থবা িমীয় উবেবলয জনািারবণর 
জনয করা ট্রাস্ট এর ঙ্ঘবনর ববরুবদ্ধ 
মামা করা গযবত পাবর এবং গটি করবত 
বব অদাবতর ছাড় বনবয় এডবভাবকট 
গজনাবর থবা দআু বা তবতাবিক বযবক্ত 
দ্বারা যাবদর আ ট্রাস্ট-এ অগ্র অবছ৷ আ 
িরবণর মামায় বক প্রকার োণ দাবব করা 
যায় গটা বা অবছ৷ (See Sugra Bibi  
v. Haji Kummu, AIR 1969 SC 884; 
Vidyodaya  Trust v. Mohan Prasad R, 
(2008) 4 SCC 115) 

o বববল মামা: গকান তয বা 
অআবনর প্রবশ্নর মীমাংার প্রবত অগ্র 
গদবখবয় গকান গগাবি ববখতভাবব একটি 
চুবক্ত করবত পাবরন মামার রূবপ আ 
প্রবশ্নর জনয অদাবতর মতামত জানবত 
গচবয়, যবদ, অদাবতর আ প্রবশ্নর মতামত: 
(ক) গগাবিগুবর থবা অদাবতর দ্বারা 
বনবদধষ্ট একটি বথধর পবরমাণ একটি গগাবি 
নয গগাবিবক গদন; (খ) স্থাবর বা 
স্থাবর বকছু ম্পবি, যা চুবক্তর মবিয 
বনবদধষ্ট অবছ, একটি গগাবি নয গগাবিবক 
গদন; থবা (গ) চুবক্তবত বনবদধষ্ট গকান 
বিয়া এক বা তবতাবিক গগাবি করববন 
থবা করার গথবক ববরত থাকববন৷ 
(অআনটির নুবেদ 90 এবং অবদল 
XXXVI)  

বভবযাগ গফরত গদয়া: গযখাবন গকান 
এক পবরবস্থবতবত অদাত নুভব করবব 

গয তার এাকা ম্পবকধ ত থবা 
থধংিান্ত থবা মামাটির ববয় 
ম্পবকধ ত্ ববচার বযবস্থা গনআ, অদাত 
তখন বভবযাগ গফরত গদবব গটি গযআ 
অদাবত রুজ ু করা উবচত গআ অদাবত 
গপল করার জনয৷ (অআনটির অবদল VII, 

িারা 10)  

 

যখন একজন বাদী একটি মামা রুজ ু
কবরন তখন প্রবতবাদীবক গআ বযাপাবর 
জানাবনা দরকার৷ এআ িরবণর জানাবনা গক 
বা য় “মন জাবর করা”৷ (অআনটির 
অবদল V, িারা 1) এটি অদাবতর দফতর 
গথবক জাবর করা একটি দব, যার 
উবেবলয এটি জাবর করা তাবক গকান 
একটি কারবণ অদাবতর ববচারক থবা 
বফাবরর ামবন াবজর য়ার কথা 
জাবনবয়৷ “গকবভবয়ট” থবা কাযধিারা 
মুতবব রাখার প্রবিয়া  একটি 
অনুিাবনক অববদন গয অদাত গযন  
“গকবভবয়ট” দাতাবক অবগ গথবক না জাবনবয় 
এবং তাবক শুনবার ুবযাগ না বদবয় গকান 
বববল পদবেপ না গ্রণ কবর৷  গকবভবয়ট  
বববল কবর গআ ব বযবক্ত গদন যারা 
অলা কবরন গয অদাবত তাবদর ববরুবদ্ধ 
নয গকান ববক্ত গকান অআবন বযবস্থা 
গ্রণ করববন৷ বযবন  গকবভবয়ট এর 
গনাটি জাবর করবছন থধাত গকবভবয়টার 
তাবকআ গনাটিটি জাবর করববন যাবক বতবন 
মবন কবরন তার ববরুবদ্ধ গকান রকম  
অআবন বযবস্থা গনববন৷  গকবভবয়ট জাবর 
করার পর যবদ গকান শুনানী শুরু য়, 
তাব অদাত  গকবভবয়টার গক গটা 
জাবনবয় গনাটি জাবর করবব৷ একটি 
গকবভবয়ট  এর গময়াদকা  90 বদন৷ 
(অআনটির নুবেদ 148A) 

 

“ববখত বববরণ”  বাদীর জমা গদয়া 



বভবযাবগর প্রবত প্রবতবাদী গদয়া জবাব৷ 
(অআনটির অবদল VII, িারা 1) এটি 
বভবযাবগর প্রবতটি ববয় প্রবতবাদীর 
কাবত করা৷ এটির মবিয প্রবতবাদীর 
পবে নতুন তথয থবা বাদীর দাববর 
ববরুবদ্ধ অআনগত প্রবতবাদ ন্তগধত বত 
পাবর৷ এটি গআ প্রবতবাদীবক মন জাবর 
করার্ বতবরল বদবনর মবিয গপল করবত বব 
(বভবযাবগর একটি প্রবতববপ বঙ্গ থাকবত 
বব) (অআনটির অবদল V, িারা 2) 
অদাত ববখত বববরণ গপল করার ময় 
বাড়াবত পাবর বকন্তু গটি মন জাবর 
করার পর 90 বদবনর গবলী বত পাবর না৷ 
(অআনটির অবদল V, িারা 1 এবং অবদল 
VIII, িারা 1)  

 

র্ােী এর্ং প্রততর্ােীদের একাদথ দযাগ 
দেওয়া 
অআনটির অবদল I একটি মামার পবের 
ম্ববন্ধ বযাখযা কবর৷ বাদী বাবব ব 
বযবক্ত একটি মামায় একাবথ থাকবত 
পাবরন যবদ প্রবতটি বাদীর দাবব করা োণ 
একআ কাযধ থবা গনবদন গথবক বয় থাবক 
এবং মামাটি এমন চবরবের য় গয যবদ 
এমন গকান বযবক্ত অাদা মামা রুজ ু
কবরন, অআন থবা বতযর একআ প্রকার 
প্রশ্ন উবঠ অবব৷ (অআনটির অবদল I, 

িারা 1)  

দষৃ্টান্ত: „ক‟ একটি বনবদধষ্ট তাবরবখ বল্-
গবয়াবরং রবরা করার জনয „খ‟  „গ‟ 
এর াবথ চুবক্ত কবর৷ পরবতীকাব „ক‟ 
বল্-গবয়াবরং গুব রবরা করবত বযথধ 
য়৷ এর ফব „খ‟  „গ‟ এর বযবায় 
প্রচুর েবত য়৷ „খ‟  „গ‟ এর „ক‟ এর 
কাজ গথবক েবতপূরণ অদায় করার 
বিকার অবছ৷ এআ বিকার একআ চুবক্তর 
গথবক অব এবং অআবনর একআ প্রকার প্রশ্ন 
 তয উবঠ অব৷ তএব „খ‟ এবং‟গ‟ 

„ক‟ এর ববরুবদ্ধ গযৌথ ভাবব েবতপূরবণর 
মামা করবত পাবর৷ একআ ভাবব  প্রবতবাদী 
বাবব ব বযবক্ত একটি মামায় একাবথ 
থাকবত পাবরন যবদ প্রবতটি প্রবতবাদীর দাবব 
করা োণ একআ কাযধ থবা গনবদন গথবক 
বয় থাবক এবং মামাটি এমন চবরবের য় 
গয যবদ এমন গকান বযবক্ত অাদা মামা 
রুজ ু কবরন, অআন থবা বতযর একআ 
প্রকার প্রশ্ন উবঠ অবব৷ (অআনটির অবদল 
I, িারা 3)  

দষৃ্টান্ত: „ক‟, একটি গট্রবনর যােী, খবু 
গুরুতর ভাবব জখম ন যখন একটি 
গবভ- িবং এ খুব দ্রুত গবতবত অা 
একটি ট্রাবকর াবথ গট্রনটির ংঘধ য়৷ 
„ক‟, inter alia, গট্রবনর চাক  ট্রাবকর 
চাবকর াবথ একটি মামায় প্রবতবাদী 
বাবব গযাগ বদবত পাবরন, তাবদর 
াবিানতার কারবণ জখম য়ার জবনয, 
গযবতু অআন  বতযর একআ রকম প্রশ্ন 
উবঠ অবব যবদ “ক” তাবদর ববরুবদ্ধ 
অাদা অাদা মামা কবরন৷  

 

প্রবয়াজনীয়  ঠিক পে 

মস্ত “প্রবযাজনীয় পবের” ববরুবদ্ধ মামা 
রুজ ু করবত বব, থধাত, মামাটি গবড় 
তুবত যাবদর উপবস্থবত পবরাযধ, যাবদর 
ববরুবদ্ধ োণ চায়া বে এবং যাবদর ছাড়া 
গকান বডিী পাস্ করা যাবব না৷ অর 
একটি প্রচবত কথা বে “ঠিক পে”, 
থাত, এমন একটি পে যার নুপবস্থবতবত 
একটি কাযধকর অবদল পাল করা যাবব, 
বকন্তু মামার াবথ জবড়ত প্রশ্নগুবর উপর 
মূ্পণধ  চূড়ান্ত বদ্ধান্ত গ্রবণর জনয যাবদর 
উপবস্থবত প্রবয়াজন৷ (See Ramesh 

Hirachand Kundanmal v. Municipal  
Corporation of Greater Bombay, 

(1992) 2 SCC 524) গযখাবন একজন 
বযবক্তবক, বযবন একটি মামার জনয 



প্রবয়াজন থবা ঠিক পে, মামার পে 
বাবব যুক্ত করা য়বন, গবেবে গটি 
একটি যুক্ত না করার ঘটনা৷  গযখাবন 
একজন বযবক্তবক, বযবন একটি মামার জনয 
প্রবয়াজন নন্ থবা ঠিক পে নন্, 
মামার পে বাবব যুক্ত করা য়, 
গবেবে গটি একটি ভু যুবক্তর ঘটনা৷ 
(ঐনটির অবদল I, িারা 9) গকব একটি 
পবের যুক্ত না য়া থবা ভু যকু্ত 
য়ার বভবিবত একটি মামা খাবরজ কবর 
গদয়া যায় না, বকন্তু এআ বনয়মটি 
প্রয়জনীয় পবের গেবে প্রবযাজয নয়৷ প্রথম 
ুবযাবগআ যুক্ত না য়া থবা ভু যকু্ত 
য়ার উপর বভবি কবর প্রবতবাদ করবত 
বব, তা না ব আ িরবণর প্রবতবাদগুব 
বাবত বব বববববচত বব (অআনটির 
অবদল I, িারা 13) যবদ প্রবতবাদী প্রথম 
ুবযাবগআ এআ িরবণর প্রবতবাদ কবরন এবং 
বাদী প্রবয়াজনীয় পেবক গযাগ না কবরন, 
পবর বাদীবক অবপব এআ িরবণর ভু 
শুিবর গনয়ার নুমবত গদয়া বব না৷  

 

প্রবতবনবিত্ব মামা: 
অআনটির অবদল I, িারা 8 বব গয যখন 
একাবিক বযবক্ত একটি মামায় একআ রকম 
ভাবব অগ্রী থাবক, অদাবতর নুমবত 
বনবয় থবা অদাবতর গকান 
বনবদধলানুাবর তাবদর একজন বা তবতাবিক 
বযবক্ত পাবরন, তাবদর বা নযবদর পবে 
মামা করবত বা করাবত৷ প্রবতবনবিত্ব 
মামায় গযআ ব বযবক্তবদর পবে বাদী 
প্রবতবনবিত্ব করবত চান অবগ গথবক তাবদর 
ম্মবত গনয়ার প্রবয়াজন গনআ৷  

 

মামা াজাবনা   

অআবনর অবদল II, িারা 2 বব গয 
প্রবতবাদীর ববরুবদ্ধ তার বিয়ার কারণ 
নুাবর বাদীর দাবব করার গয বিকার 

অবছ গআ দাববর মূ্পণধটাআ প্রবতটি মামায় 
বলযআ ন্তগধত থাকবত বব৷ বাদী যবদ 
তার দাববর গকান ংল মামায় ংযুক্ত 
করবত ভুব যান থবা আোকৃতভাবব গছবড় 
গদন, পরবতীকাব বতবন বাদ গদয়া বা 
গছবড় গদয়া ংবলর জনয মামা করবত 
পারববন না, যবদ না মামা রুজ ু করার 
ময় গটা করার জনয বতবন অদাবতর 
ছাড় প্রাথধনা কবর থাবকন৷  

 

বিয়ার কারবণর ংযুবক্ত 

                 

অআবনর অবদল II, িারা 3  6 বব গয 
একজন বাদী একআ মামায় প্রবতবাদীর 
থবা যুক্তভাবব প্রবতবাদীবদর ববরুবদ্ধ 
বববভন্ন বিয়ার কারণ একাবথ যুক্ত করবত 
পাবরন; এবং একাবিক বাদীর যবদ 
ংযুক্তভাবব একআ প্রবতবাদীর থবা 
যুক্তভাবব প্রবতবাদীবদর ববরুবদ্ধ বিয়ার 
কারণ থাবক, তাব তারা গআ বিয়ার 
কারণ একটি মামায় যুক্ত কবর দ্আবত 
পাবরন৷ বকন্তু, অদাত যবদ মবন কবর গয 
একআ মামায় বিয়ার কারবণর ংযুবক্ত 
মামাটির গেবে স্ববস্ত থবা গদরীর 
কারণ বত পাবর থবা অদাবতর পবে 
ুববিাজনক য়, গআ গেবে অদাত 
অাদা মামা করার বনবদধল বদবত পাবর৷  

 

তিত ং  
“বিবডং” এর থধ  বভবযাগ বা ববখত 
বববরণ৷ (অআনটির অবদল VI, িারা 1) 
গযআ পে বিবডং করবছ গআ পে গযআ ব 
তয ঘটনাগুবর উপর বনভধ র কবর তার 
দাবব বা অত্মরো গপল করবছ, বকন্তু 
গযগুব প্রমাণ করার জনয গকান 
ােযপ্রমাণ গনআ, প্রবতটি বিবডং এ গকব 
তার একটি ংবেপ্ত বববরণ থাকবত বব৷ 
(অআনটির অবদল VI, িারা 2) অআনটির 



মবিয ংবযাবজত ংল A-র বববভন্ন িরবণর 
বিবডং অবছ, যা মামাকারীবদর বযবার 
করবত বব৷ প্রবতটি গেবে গযখাবন গযআ 
পে বিড করবছন বতবন ভু প্রবতবনবিত্ব, 
প্রবঞ্চনা, চুবক্ত ঙ্ঘন, আোকৃত বনয়মঙ্ঘন 
থবা নুবচতভাবব প্রভাববত করার উপর 
বনভধ র কবরন এবং নয ব গেবে গযখাবন 
অর ববস্তাবরত বযাখযা প্রবয়াজন, বিবডং এ 
বলযআ গআব ববস্তাবরত বযাখযা (প্রবযাজবন 
তাবরখ  ববয় ) জানাবত বব৷ 
(অআনটির অবদল VI, িারা 4) গকান 
বিবডং এর মবিয, একমাে ংবলািন করা 
ছাড়া, নতুন গকান দাববর বভবি থাকবত 
পারবব না থবা  গযআ পে বিড করবছ 
তার পূববধর বিবডং এর াবথ ামঞ্জযপূণধ 
গকান বভবযাবগর তথয থাকবব না৷ 
প্রবতটি বিবডং-এ গযআ পে বিড করবছ 
তার এবং যবদ গকান উবক থাবক তার 
স্বাের করবত বব৷ (অআনটির অবদল VI, 

িারা 14)  

 

প্রবতপাদন (অআনটির অবদল VI, িারা 
15): বিবডং করার পেগুববক থবা 
একটি পেবক থবা এমন একজন বযবক্তবক 
বযবন মামাটির তযতা  পাবরপাববধকতা 
ম্ববন্ধ বগত বব অদাতবক ন্তুষ্ট 
করবত পারববন প্রবতটি বিবডং পুঙ্খানপুুঙ্খ 
ভাবব যাচাআ কবর গদখবত বব৷ গযআ বযবি 
যাচাআ করবছন তাবক বব বদবত বব, নম্বর 
করা নুবেদগুববক উবেখ কবর, বক বক 
বতবন বনবজর জ্ঞানত যাচাআ করবছন এবং 
বক বক বতবন প্রাপ্ত তবথযর বভবিবত, যা 
বতবন বববা কবরন, যাচাআ করবছন৷ 
প্রবতপাদনটি বযবন যাচাআ কবরবছন তাবক 
স্বাের করবত বব এবং গযআ তাবরবখ  
স্থাবন যাচাআ করা বয়বছ গটা বখবত বব৷ 
বযবন যাচাআ করবছন তাবক তার যাচাআবয়র 
মথধবন একটি এবফবডবভট (ফনামা) 

জমা বদবত বব৷  

 

বিবডং এর ংবলািনী  (অআনটির অবদল 
VI, িারা 17  18): গকান গকান 
পবরবস্থবতবত অদাত বাদী থবা 
প্রবতবাদীবক তাবদর বিবডং পবরবতধ ন বা 
ংবলািন করবত নুমবত বদবত পাবরন 
এমন ভাবব বা এমন লবতধ  যা নযাযয বব, 
এবং এআ রকম ব ংবলািনী তখনআ করা 
বব যখন দআু পবের মতান্তবরর গেবে 
ঠিক প্রশ্নগুব বনবদধষ্ট করার উবেবলয৷ 
বলয, মামা চাু বয় গগব গকান 
ংবলািন করা যাবব না, যবদ না অাদত 
এআ বদ্ধাবন্ত অব গয যথাযথভাবব পবরেম 
করা বতয পেটি মামা শুরু য়ার 
অবগ ববয়টি উত্থাপন করবত পারবতন না৷ 
(See Ganesh Trading Co. v. Moji Ram, 

(1978) 2 SCC 91) ংবলািন করার 
ছাড-এর অবদল পায়ার পর যবদ 
গকান পে গআ অবদবলর উবেবলত ময়-
ীমার মবিয, থবা যবদ ময় ীমা না 
বনবদধষ্ট থাবক তবব অবদলটির তাবরবখর 
গচাে বদবনর মবিয যথাযথ ংবলািন না 
কবরন, গআ পে বনবদধষ্ট ময়-ীমা থবা 
গচাে বদন বয় যাযার পর অর ংবলািন 
করার নুমবত পাববন না, যবদ না 
অদাত অবার ময় বাবড়বয় গদয়৷ অআন 
একথা বনবিত ভাবব বব গয ংবলািবনর 
অববদন গ্রণ কবয়কটি লতধ  াবপে, গযগুব 
, (i)  ংবলািনীটি নুবমাবদত ব 
গটির প্রকৃবত বদব যাবব; (ii) যখন 
ংবলািনীটির ফ বব একটি নতুন বিয়ার 
কারণ উপস্থাপনা করা এবং নয পবের 
াবনর কারণ বব; এবং (iii) যখন 
ংবলািনটির নুমবতদান ীবমতকরণ অআন 
গক পরাবজত করবব৷ (See Rajkumar 

Gurawara v. S. K. Sarwagi and Co. 
(P.) Ltd., (2008) 14 SCC 364) 
 



বভবযাগ 

অআনটির অবদল VII, িারা 1 বনবদধষ্ট কবর 
গয একটি বভবযাবগ বনম্নববখত 
বববলত্বগুব থাকবত বব:  

o গযআ অদাবত মামাটি অনা বয়বছ 
গআ অদাবতর নাম; 

o বাদীর নাম, বণধনা এবং বাস্থাবনর 
নাম; 

o প্রবতবাদীর নাম, বণধনা এবং 
বাস্থাবনর নাম, যতখাবন বনিধারণ করা 
যায়; 

o গয গেবে বাদী থবা প্রবতবাদী 
প্রাপ্তবয়স্ক বা েম মবস্তবস্কর, গআ 
ম্পবকধ  একটি বববরণ; 

o বিয়ার কারবণর তথযগুব এবং 
গগুব কখন বঠ; 

o অদাবতর গয ববচার বযবস্থা অবছ 
তার তযতা; 

o মামাটির ববয়-বস্তুবত প্রবতবাদীর 
অগ্র  দাবয়ত্ব; 

o বাদী গযআ োণ চান; 
o গযখাবন বাদী অবথধক উদ্ধার চান 

গবেবে দাবব করা বথধর ঠিক পবরমাণ 
(অআনটির অবদল VII, িারা 2); 

o বাদী গযখাবন মামা কবর থাবকন 
mesne াবভর জনয থবা এমন পবরমাণ 
বথধর জনয যা তার  প্রবতবাদীর মবিয 
পবরবলাবিত বথধর পবরমাণ এবং তার 
পানা বব বববববচত বব, থবা স্থাবর 
ম্পবির জনয যা প্রবতবাদীর কব্জায় অবছ, 
থবা এমন ঋবণর জনয যার পবরমাণ 
যবথষ্ট পবরেম করা বতয ঠিকভাবব 
জানা ম্ভব য়বন, গআ গেবে 
বভবযাগটিবত কাছাকাবছ অা পবরমাণ 
বনবদধষ্ট করবত বব যার জনয মামা করা 
বে৷ (অআনটির অবদল VII, িারা 2); 

o গযখাবন মামাটির ববয়-বস্তু স্থাবর 
ম্পবি, বভবযাগটিবত গআ ম্পবির এমন 

একটি বণধনা থাকবত বব যাবত ম্পবিটি 
লনাক্ত করা যায়, এবং, যবদ গআ ম্পবিটি 
একটি গরকডধ  করা চুবক্তবত ীমাবরখা থবা 
নম্ববরর াাবযয লনাক্ত করা ম্ভব য় 
তাব বভবযাবগ গআ ীমাবরখা থবা 
নম্বর বখবত বব৷ (অআনটির অবদল VII, 

িারা 3); 
o বাদী যবদ প্রবতবনবিবত্বর বিকাবর 

মামা রুজ ুকবরন, বভবযাবগ গদখাবত বব 
গয ববয়-বস্তুবত বাদীর অ বতধ মান 
অগ্র অবছ এবং গ এআ িরবণর মামা 
রুজ ুকরার জনয প্রবয়াজনীয় পদবেপ গ্রণ 
কবরবছ৷ (অআনটির অবদল VII, িারা 4); 

o বাদী গযখাবন একটি ছাড় মঞ্জরু 
কবরবছন থবা তার দাববর একটি ংল 
বাদ বদবয় বদবয়বছন, গআ ছাড় বা বাদ 
গদয়া ংবলর পবরমাণ; 

o মামাটির ববয়-বস্তুর মূবযর 
একটি বববরণ যতখাবন মামাটি ম্পবকধ ত, 
ববচার বযবস্থার  অদাবতর ফী এর 
উবেবলয; এবং 

o মামাটি যবদ ীবমত মবয়র জনয 
য়, গকান বভবিবত ীবমতকরণ অআন গথবক 
ছাড় গনয়া বয়বছ৷ (অআনটির অবদল 
VII, িারা 6) 

 

বভবযাগ বাবত করা (অআনটির অবদল 
VII, িারা 11):  এআ ব গেবে একটি 
বভবযাগ বাবত বয় গযবত পাবর: 

o গযখাবন গটি বিয়ার কারণ প্রকাল 
কবর না; 

o গযখাবন দাবব করা োবণর পবরমাণ 
কম গদখাবনা বয়বছ, এবং যখন অদাবতর 
প্রবয়াজবন বাদীবক অদাবতর বনবদধষ্ট করা 
ময়-ীমার মবিয পবরমাণটি ঠিক করার 
বনবদধল গদয়া বে গ গটা করবত বযথধ 
য়; 

o গযখাবন োবণর পবরমাবণর মূয 



ঠিক অবছ বকন্তু বভবযাগটি পযধাপ্ত 
স্টযাম্প এর কারবণ গফরত গদয়া বয়বছ, 
এবং যখন অদাবতর প্রবয়াজবন বাদীবক 
অদাবতর বনবদধষ্ট করা ময়-ীমার মবিয 
প্রবযাজনীয় স্টযাম্প গপপার রবরা করার 
বনবদধল গদয়া বতয গ গটা করবত বযথধ 
য়; 

o গযখাবন মামাটির বববরবণর গথবক 
মবন য় গয মামাটি গকান একটি 
অআবনর দ্বারা বািাদান করা অবছ;  

o গযখাবন গটি প্রবতববপ  করা 
য়বন; এবং 
গযখাবন অদাবতর অবদল বে বাদী 
বভবযাবগর প্রবতববপ, অবদলটি প্রদাবনর 
াত বদবনর বভতর মন জাবর করার ফী 
, াদা কাগবজ প্রবতটি প্রবতবাদীবক বদবত 
বযথধ ন৷   
 
 ববখত ববববৃতঃ 
বববাদী বলযআ পেমথধন পূূ্বধক, মস্ত 
বববয়র গযগুব গদখায় গয অবজধ টি বা 
রাখা যাবব না, গগুব উত্থাপন করববন, 
থবা প্রশ্নানুাবর গয গনবদন অআবনর 
দবৃষ্টবত বাবত বা বাবতবযাগয, এবং 
অত্মপে মথধবনর গতমন ব বভবি, 
উত্থাবপত না ব, বববরািী পেবক 
প্রতযাবলত বস্থায় গফবব, গযমন, 
দষৃ্টান্তস্বরূপ, প্রবঞ্চনা, ীমাবদ্ধতা, বযাবত, 
প্রবদয়, কাযধ ম্পাদন দেতা, থবা 
ববিতা প্রকালকারী ববয়মূ। তদপুবর, 
বববাদী বলযআ েবত ছাড়া, যা বতবন তয 
বব স্বীকার কবরন না গআব বভবযাবগর 
বাস্তবতা বববলভাবব ববচার করববন। 
(Order VIII, Rule 2 of the Code) 
গট-ফ (পারস্পবরক েবতপূরণ): 
টাকাপয়া পুনরুদ্ধাবরর মামায়, গযথাবন 
বাদী  বববাদীর মবিয বনিধারণ গযাগয 
পারস্পবরক গদনা অবছ, একটি গদনাবক 

নযটির জনয গট-ফ দ্বারা বনস্পবি করা 
গযবত পাবর।  
ববখত বববৃবতবত বলযআ েবতপূরবণর 
ুবনবদধষ্ট উবেখ থাকবত বব।(Order VIII, 
Rule 6 of the Code)। বচে: ক খ-গক 
টা.500/- মূবযর একটি বববর জনয 
বভযুক্ত কর। ক-এর ববরুবদ্ধ খ 
টা.1000/- মূবযর একটি রায় গপবয়বছ। 
দআুটি দাবী, ুস্পষ্ট ব, থধংিান্ত দাবী, 
গট-ফ বা েবতপূরণ দ্বারা বনষ্পবি করা 
যাবব। বচে: ক খ-গক একটি বববর জনয 
বভযুক্ত কবর। খ-এর বভবযাগ গয ক 
নযায়ভাবব খ-এর মাপে বীমাকরবণ 
ববা কবরবছ এবং গআ কারবণ তার 
কাবছ েবতপরূবণর জনয দায়ী, যা খ গট-
ফ দ্বারা বনষ্পবি করবত চায়। বথধর 
পবরমাণ বনিধারণ গযাগয নয় বব, গট-ফ 
দ্বারা বনষ্পবি করা যাবব না।  
বচে: ক এবং খ গ-গক টা.1000/- এর 
জনয বভযুক্ত কর। গ গট-ফ কবর 
শুিু ক-এর গদনা গমটাবত পাবর না। 
পাটা দাবী(Order VIII, Rule 6A of the 
Code): এটি  একটি মামায় বববাদীর 
দ্বারা বাদীর ববরুবদ্ধ দাবী, যা পাটা 
কাযধিবমর মািযবম াগু করা যায়।  
অদাবতর এখবতয়ার গমাতাববক থধংিান্ত 
ীমার বাআবর পাটা দাবী করা যাবব না। 
বববাদীর দ্বারা মূ্পবরত একটি ববখত 
বববৃবতর মািযবম পাটা দাবী করা যায়। 
পাটা দাবী বভবযাগ বাবব বববববচত বব 
এবং বভবযাবগর গেবে প্রবযাজয অআন 
নুাবর চাবত বব। অদাত দ্বারা 
বস্থরীকৃত ময়ীমার মবিয ববখত ববববৃতর 
মািযবম বববাদীর পাটা দাবীর উির 
গদয়ার স্বািীনতা বাদীর থাকবব। 
বাদী থবা বববাদী গয তথযাবদর উপর 
বনভধ র কবরনdefendant (Order VII, Rule 
14 and Order VIII, Rule 1-A of the 



Code): গযখাবন তাাঁর দাবী থবা 
বকবফয়ত থবা গট-ফ বা বনষ্পবির 
দাবী থবা পাটা দাবীর জনয একজন 
বাদী/বববাদী বভবযাগ/অত্মপে মথধবনর 
জনয একটি তথযপবের উপর বভবি কবরন 
থবা তাাঁর দখব বা বিকাবর থাকা গকান 
তথযাবদর উপর বনভধ র কবরন, 
বাদী/বববাদীবক বলযআ গতমন তথযাবদবক 
তাবকাভূক্ত করবত বব, এবং 
নাবল/ববখত ববববৃত জানাবনার ময় 
বলযআ গটি অদাবত দাবখ করবত বব, 
এবং বলযআ, একআাবথ, গআ তথযাবদ এবং 
তার একটি নক নাবল/ববখত বববৃবতর 
াবথ জমা বদবত বব। গযখাবন 
বাদী/বববাদীর দখব বা বিকাবর এমন 
গকাবনা তথযাবদ গনআ, বাদী/বববাদীবক 
বলযআ, গযখাবনআ ম্ভব, ববত বব গয 
গটি কার দখব বা বিকাবর অবছ। 
নাবল/ববখত ববববৃত গদয়ার ময় গয 
তথযাবদ অদাবত জমা গদয়া উবচত, 
থবা নাবল/ববখত ববববৃতর াবথ 
ংবযাজনীয় তাবকার ন্তভূধ ক্ত করা উবচত, 
বকন্তু যা জমা গদয়া বা ন্তভূধ ক্ত করা 
য়বন, গতমন তথযাবদ, অদাবতর ববনা 
নুমবতবত বাদী/বববাদীর পবে মামীর 
শুনানীর ময় প্রমাণ বাবব গ্রায বব না। 
যবদ, গআ প্রবিয়া, বাদীর ােযমূবর 
গজরায়, থবা, একজন ােীর স্মবৃত 
তরতাজা করবত তাবক গদয়ার গেবে 
কাযধকর বব না। 
পেমূবর াবজরা (Order IX of the 
Code) 
গকান একটি বাদীপে দ্বারা মামা দাবয়র 
এবং একআ গেবে বববাদী পেবক মন জাবর 
করার পবর, অদাবতর প্রবিয়ার পরবতী 
িাপ  পেমূবর অদাবত উপবস্থবত। 
বনম্নববখত পদ্ধবতগত বনয়ম/নীবতগুব 
বলযআ মবন রাখবত বব: 

মামার পেমূবক বযবক্তগতভাবব থবা 
তাাঁবদর উবকবদর মািযবম বববাদীর জনয 
মবন বনিধাবরত তাবরবখ বলযআ অদাবত 
উপবস্থত বত বব(Order IX, Rule 1 of 
the Code); 
যবদ একজন বাদী থবা একজন বববাদী, 
যাাঁবক বযবক্তগতভাবব াবজর য়ার অবদল 
গদয়া বয়বছ, বযবক্তগতভাবব াবজর না ন 
থবা াবজর না য়ার পবে যবথষ্ট কারণ 
না গদখান, অদাত মামাটি খাবরজ কবর 
বদবত পাবর, যবদ বতবন বাদী ন, থবা 
একতরফা ভাবব মামাটি এবগাবত পাবর যবদ 
বতবন বববাদী ন।  
যবদ বববাদীর ববরুবদ্ধ গকাবনা একতরফা 
িযাবদল জাবর য়, বববাদী (ক) তা 
বাবত করার জনয, তাাঁর নুপবস্থবতর পবে 
যবথষ্ট কারণ দবলধবয়, গআ একতরফা 
িযাবদবলর তাবরবখর বতবরল বদবনর মবিয 
অদাবত অববদন করবত পারববন(Order 
IX, Rule 13 of the Code); (খ) তার 
ববরুবদ্ধ অববদন করবত পারববন; (গ) 
পুনববধববচনার জনয অববদন করবত পারববন; 
এবং (ঘ) প্রতারণার কারবণ মামা দাবয়র 
করবত পারববন। মামাটির প্রথম শুনানীবত, 
অদাত বলযআ বনবিত করববন গয 
গমাকেমার বভবযাবগর যুবক্তগুব স্বীকার 
করা বা স্বীকার করা বে বকনা, এবং 
গআগুব নবথভূক্ত করববন। (Order X, 
Rule 1 of the Code) 
তত্পবর, অদাত বলযআ অআবনর প্রস্তাবনা 
থবা একপে দ্বারা বভযুক্ত  পর পে 
দ্বারা স্বীকৃত ঘটনার পবরবপ্রবেবত মামায় 
উত্থাবপত ঘটনা বা অআবনর ববচাযধ 
ববয়গুব াজাববন এবং নবথভূক্ত করববন  
গযখাবন উভয়ত অআন এবং ঘটনার 
ববয়গুব একআ মামায় উত্থাবপত য়, এবং 
অদাবতর মতানুাবর মামাটি থবা তার 
গযবকাবনা ংল একমাে অআবনর একটি 



ববয় ম্পবকধ ত, তাব অদাত প্রথবম 
গআ ববয়টি ববচার করবত পাবর যবদ গআ 
ববয়টি অদাবতর এবক্তয়ারভূক্ত য় থবা 
গযবকাবনা অআন দ্বারা ষৃ্ট মামার 
ববচারাবয়র বঙ্গ ম্পকধ যকু্ত য়। 
তথযাবদ অববোর, তদন্ত  গপল (Orders 
XI and XIII of the Code) 
মামার পেমূদ্বারা অরবজ বা জবাব 
গপল করার পবর, গকাবনা একটি পবের মবন 
বত পাবর গয তাাঁর ববরুদ্ধ পবের মামার 
িরণ তাাঁর অরবজবত যবথষ্ট প্রকাবলত য়বন। 
ববচাবরর অবগ, একটি মামার মস্ত 
পবের, তাাঁবদর ববরুদ্ধ পবের মামার ব 
বস্তুগত ঘটনা  গআ পবের কাবছ থাকা 
ক তথযাবদ জানার বিকার অবছ, 
মামায় গযগুব প্রাবঙ্গক বত পাবর। 
'অববোর' ববত গকান ববয়বস্তু বা 
তথযাবদ এক পবের দখব বা বিকাবর 
অবছ তা ববপরীত পবের কাবছ প্রকাল 
করার প্রবয়াজনবক গবাঝায়। ংবিষ্ট পেবক 
প্রশ্ন কবর 'গজরা' ('আনটাবরাবগলন') করার 
মািযবম এটি করা যায়। প্রশ্নটি প্রাবঙ্গক, 
তাত্পযধীন, কঙ্কজনক, 
দরুবভবন্ধমূক(mala fide), থবা 
বববলাবিকারপ্রাপ্ত বব মবন ব গকাবনা পে 
গজরার প্রবশ্নর উির বদবত অপবি করবত 
পাবরন। তথযাবদ অববোবরর দ্বারা 
'অববোর' করা বত পাবর। গকাবনা পবের 
দ্বারা অববোবরর জনয অববদবনর বভবিবত, 
অদাত অববোবরর জনয অবদল বদবত 
পাবরন যার ফব ববরুদ্ধ পে তথযাবদর 
জনয ফনামা বদবত বািয ববন, এবং 
তাাঁবক গগুব তাাঁর ববপরীত পবের গদখার 
জনয জমা বদবত বত পাবর। গযবেবে গকাবনা 
পে গজরার উির করবত থবা অববোবরর 
জনয বা তথযাবদ জমা করার গকাবনা অবদল 
পান করবত বযথধ ববন, গআ পে বাদী 
ব মামাটি খাবরজ বয় গযবত পাবর, এবং 

গআ পে বববাদী ব, তাাঁর বকবফয়ত গ্রায 
করা বব না। 
স্বীকাবরাবক্তর উপর রায় 
গযখাবন অরবজ বা নয গকাবনা গেবে 
গমৌবখক থবা ববখত ভাবব বববয়র 
স্বীকাবরাবক্ত করা বয়বছ, অদাত, মামার 
গযবকাবনা পযধাবয়, গকাবনা পবের অববদবনর 
বভবিবত থবা তার বনজস্ব প্রস্তাবব এবং 
পেমূবর মবিয নয গকাবনা প্রবশ্নর 
বনিধারবণর জনয বপো না কবর, ঐরূপ 
স্বীকাবরাবক্তর গপ্রবেবত, তার ববববচনানুাবর 
গযাগয অবদল বা রায় বদবত পাবরন, এবং 
রাবয়র বঙ্গ াযুজযপূণধভাবব একটি িযাবদল 
বস্থর করা বব। (Order XII, Rule 6 of 
the Code) 
ন্তবধতীকাীন অবদল 
একটি মামা রুজ ুকরার পর এবং তার 
চূড়ান্ত বনষ্পবির অবগ, একটি অদাত, 
নযাবনযর মবিয, মামার চূড়ান্ত বনষ্পবি না 
য়া পযধন্ত পেমূবর বিকার রো 
করার জনয, নযায়পূণধ এবং ুববিাজনক 
নুাবর ন্তবধতীকাীন থবা অপাতকাীন 
অবদল জারী করবত পাবরন। একটি 
"অবদল"  ািারণত একটি অদাবতর 
রায়দান, যা গকাবনা 'িযাবদল'('বডবি') 
নয়। মস্ত অবদল অববদনবযাগয নয়। 
বনম্নববখত পবরবস্থবতবত থবা বনম্নববখত 
ভাবব ন্তবধতীকাীন অবদল জারী করা 
গযবত পাবর: 
মূবযর জনয বনরাপিা(Order XXV of the 
Code): অদাত, মামার গযবকাবনা 
পযধাবয়, বববাদীবক মূয প্রদাবনর বনরাপিার 
জনয বাদীপেবক অবদল বদবত পাবরন। 
উবেখয, গযবেবে বাদী ভারবতর বাআবর বা 
কবরন এবং মামার ববচাযধ ম্পবি ছাড়া 
ভারবতর মবিয বাদীর যবথষ্ট স্থাবর ম্পবি 
গনআ, গখাবন অদাত বলযআ এআ িরবণর 
অবদল জারী করবব।  



কবমলন (েমতা পধণ বা কতৃধ ত্ব পধণকারী 
নদ) (Ss.75 – 78, and Order XXVI 
of the Code): অদাবতর, মামার 
গকাবনা পে দ্বারা অববদবনর পবরবপ্রবেবত, 
থবা তার বনজস্ব প্রস্তাবব, বনম্নববখত 
উবেবলয েমতা পধবণর বিকার অবছ: 
(ক) গযবকাবনা বযবক্তবক পরীো করা; 
(খ) স্থানীয় তদন্ত করা; (গ) বাবপে 
পরীো করা বা মণ্বয়ািন করা; 
(ঘ)ভাগাভাবগ করা; (ঙ) ববজ্ঞাবনক, 
প্রযুবক্তগত থবা বববলবজ্ঞর তদন্ত; (চ) 
দ্রুত এবং স্বাভাববকভাবব েয়বযাগয ম্পবির 
ববিয়, এবং যা মামার বনিধারবণর উপর 
বনভধ র কবর অদাবতর িীন অবছ; থবা 
(ছ) গযবকাবনা প্রলাবনক বববিবদ্ধ কাজ 
করার জনয।  
গকাবনা বযবক্তবক পরীো করার জনয 
প্রদানকারী অদাত গয রাবজয ববস্থত 
গখাবন ছাড়া এবং পরীেণীয় বযবক্ত গয 
স্থাবন বা কবরন তার এবক্তয়ারভূক্ত একটি 
রাবজয ববস্থত গযবকাবনা অদাবত (উচ্চ 
অদাত না ব), কবমলন জারী করা 
যায়। কবমলনার (ক) পেমূ এবং 
ােীবদর মন জারী করবত এবং াবজরা 
অদায় করবত, এবং তাবদর পরীো করবত; 
(খ) তথযাবদ চাআবত এবং পরীো করবত; 
(গ) অদাবতর অবদবল উবেবখত গকাবনা 
জবম বা ভববন প্রববল করবত পারববন; এবং 
(ঘ) অদাবতর অবদল বে গকাবনা পে 
তাাঁর ামবন উপবস্থত নাব, একতরফাভাবব 
(বকাবনা পবের নুপবস্থবতবত) গ্রর বত 
পারববন। 
রায়প্রদাবনর অবগ গগ্রপ্তার (Order XXXVIII 
of the Code): অআনবববির S.16-গত 
(জবম বা স্থাবর ম্পবির জনয মামা) 
উবেবখত িরবণর মামা ছাড়া, মামার 
গযবকাবনা পযধাবয়, অদাত ন্তুষ্ট থাকবব, 
ফনামা থবা নয গকাবনা উপাবয়: 

(ক) বববাদী, আোকৃতভাবব বাদীর গদরী 
কবরবয় গদয়া, থবা অদাবতর গকাবনা 
প্রবিয়া এবড়বয় যায়ার জনয, থবা তাাঁর 
ববরুবদ্ধ জারী বত পাবর এমন গকাবনা 
িযাবদল কাযধকরী য়ায় গদরী কবরবয় 
বদবত, গফরারী বয় যায় বা স্থান তযাগ 
কবর, বা গফরারী বত বা স্থান তযাগ 
করবত পাবর, অদাবতর এবক্তয়াবরর স্থানীয় 
ীমা; থবা (খ) বববাদী এআ পবরবস্থবতবত 
ভারত তযাগ করবত পাবর যাবত এমন 
ম্ভাবনা বতরী য় গয মামায় বববাদীর 
ববরুবদ্ধ গকাবনা িযাবদল জারী ব তা 
কাযধকরী বত বাদীর পবে গদরী য় বা 
বািাপ্রাপ্ত য়,  
অদাত এআ কারণ দলধাবনার জনয বববাদীবক 
গগ্রপ্তার করা এবং াবজর করাবনার 
পবরায়ানা জারী করবত পাবর, গয বতবন 
গকন তাাঁর াবজরার জনয জাবমন রাখববন 
না। যবদ, পবরায়ানায় উবেবখত, বাদীর 
দাবী ন্তুষ্ট করার পবে যবথষ্ট পবরমাণ 
থধ, পবরায়ানা কাযধকর করার দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 
কমধকতধ াবক বদব, বববাদীবক গগ্রপ্তার করা 
বব না। 
রায়প্রদাবনর অবগ ংযবুক্ত (Order XXXVIII 
of the Code): গযবেবে একটি মামার 
গকাবনা পযধাবয়, ফনামা গপল বা নয 
গকাবনা ভাবব, অদাবতর ন্তুবষ্টিবম, 
বববাদী, তাাঁর ববরুবদ্ধ জারী বত পাবর এমন 
গকাবনা িযাবদল কাযধকরী য়ার গেবে 
উবেলযমূকভাবব বািাদান কবরন বা গদরী 
কবরবয় বদবত চান:  
(ক) তাাঁর ম্পবির মগ্র বা বকছু ংবলর 
বনষ্পবি করবত যান, থবা (খ) 
অদাবতর স্থানীয় এবক্তয়ার ীমা গথবক 
তাাঁর ম্পবির মগ্র বা বকছু ংল রাবত 
যান, অদাত, তার বনিধাবরত ময়ীমার 
মবিয, অবদবল বনবদধষ্ট করা পবরমাণ থধ 
জাবমন রাখার জনয বববাদীবক বনবদধল বদবত 



পাবর, গআ ম্পবি বা তার একআ পবরমাণ 
মূয, থবা তার এমন পবরমাণ ংল যা 
িযাবদলটির ন্তুবষ্টকরবণর জনয যবথষ্ট, যা 
প্রবয়াজনমাবফক অদাবতর বজম্মায় জমা 
করা বব, থবা তাাঁবক অদাবত াবজর 
বয় কারণ দলধাবত বব গয গকন তাাঁর 
জাবমন জমা গদয়া উবচত নয়। অদাত 
নয গকাবনারকম বনবদধল না বদব, বাদী 
বলযআ, ংযুবক্তকরবণর জনয প্রবয়াজনীয় 
ম্পবি এবং তার ম্ভাবয মূয বনবদধষ্ট 
করববন। বববাদী যবদ এআ কারণ দলধাবত 
বযথধ ন গয বতবন গকন জাবমন জমা গদববন 
না, থবা অদাত বনিধাবরত ময়ীমার 
মবিয প্রবয়াজনীয় জাবমন জমা বদবত বযথধ 
ন, অদাত বনবদধষ্ট ম্পবি, বা তার এমন 
গকাবনা ংল যা মামায় জারী বত পাবর 
এমন গকাবনা িযাবদলবক ন্তুষ্ট করার পবে 
যবথষ্ট, ংযুক্ত করবত বব। অদাত 
একজন কৃবজীবীর দখব থাকা গকাবনা 
কৃবজাত দ্রবয ংযুবক্তকরণ বা দাবখবর 
জনয অবদল বদবত পারবব না। অআনবববির 
অবদল XXXVIII, বববি 5(Order XXXVIII, 
Rule 5 of the Code)-এর েয , 
গলাববি বাদীর পবে জারী বত পাবর এমন 
গকাবনা িযাবদল, স্থাবর ম্পবি ববিয়, 
বা অদাবতর এবক্তয়ার গথবক রাবনার 
জনয বববাদীর গচষ্টার মািযবম নাদায় 
গথবক, গকাবনা বববাদীবক বনবৃি করা। 
বলয, ঐ অআবনর েমতা প্রবয়াগ করার 
অবগ, অদাতবক এবববয় ন্তুষ্ট বত বব, 
গয, মামাটিবত বববাদীর ববরুবদ্ধ একটি 
িযাবদল জারী য়ার যবথষ্ট ম্ভাবনা 
অবছ। তদপুবর, বাদীবক এটি প্রবতবিত 
করবত বব গয বববাদী, গয িযাবদল জারী 
বত পাবর তাবক বযথধ করার বভপ্রাবয়, 
তাাঁর ম্পবি বরবয় গফবত থবা ববিয় 
করবত গচষ্টা করবছন। অআনবববির অবদল 
XXXVIII, বববি 5(Order XXXVIII, Rule 

5 of the Code) নুাবর অদাবতর 
েমতা তযন্ত কবঠার এবং ািারণ 
েমতা। ঐরূপ েমতা যাবন্ত্রকভাবব থবা 
শুিু চাআবআ বযবার করা উবচত নয়। এটি 
তকধ তার বঙ্গ এবং বববির বঙ্গ মূ্পণধ 
াযুজয গরবখ বযবার করা উবচত।  
অআনবববির অবদল XXXVIII, বববি 
5(Order XXXVIII, Rule 5 of the 
Code)-এর উবেলয একটি ঝুাঁ বকপূণধ ঋণবক 
বনরাপদ ঋবণ পবরববতধ ত করা নয়। (See 
Raman Tech. & Process Engg. Co. 
v. Solanki Traders, (2008) 2 SCC 
302) 
ামবয়ক স্থবগতাবদল (Order XXXIX of 
the Code) 
স্থবগতাবদল  অদাবতর একটি অবদল 
যার দ্বারা পেবক(বাদী/বববাদী) বনবদধল 
গদয়া য় (বািযতামূক স্থবগতাবদল), বা 
বারণ করা য় (বনববির উবেবলয 
স্থবগতাবদল), বববল গকান কাজ করবত। 
স্থবগতাবদলমূ য় স্থায়ী বা স্থায়ী বত 
পাবর। স্থায়ী স্থবগতাবদল গকাবটধ র দ্বারা 
বতিান্ত বত পাবর (ক) গযখাবন গকান 
ববতবকধ ত ম্পবি গকান পবের দ্বারা 
বকবজা, েবত বা স্তান্তবরত বত পাবর বা 
একজন কতৃধ পবের ম্পাদবন ভুবলতঃ 
বববি করা বয়বছ, (খ) গযখাবন একজন 
বববাদী তার ঋণদাতাবক ম্পবির স্তান্তর 
করবত বা রাবত হুমবক গদয়, (গ) 
গযখাবন একজন বববাদী বাদীবক ম্পবি 
বববি করবত হুমবক গদয় বা নযথায় 
বাদীবক েবত করার হুমবক গদয়া য়, 
(ঘ) গযখাবন একজন বববাদীবক লৃঙ্খা 
ভবঙ্গর জনয বা গযবকান িরবণর েবতর জনয 
দায়ী করা য়; বা (ঙ)  
 
গযখাবন অদাবতর রায়  গয অআবনর 
ুববচার প্রবয়াজন (Order XXXIX, Rules 



1 and 2 of the Code)। একজন পবের 
ববরুবদ্ধ স্থবগতাবদল যায়ার পূববধ 
বনম্নববখতগুব ম্পবকধ  অদাবতর ন্তুষ্ট 
থাকা উবচত: (ক) পে তার বনবজর পবে 
একটি অপাতপযধাপ্ত প্রমাবণর মামা দাবী 
কবরবছ গযটা প্রকৃত ববতবকধ ত ববয়, (খ) 
গযটা পরীো-বনরীোর জনয একটি কবঠার 
মামা গটাবত তদন্ত এবং গমিার উপর 
বদ্ধান্ত করা প্রবয়াজন এবং ঘটনা ববনযস্ত 
করার পূববধ অদাত কাযধপ্রণাীর প্রদলধন 
কবর গযটা তার দাবীর দ্বারা পবের 
বিকার প্রদান কবরবছ, (গ) যবদ এআরূপ 
অবদল জারী না য় তাব এআরুপ 
অবদবলর দাবী জাবনবয় পবের ববরুবদ্ধ 
েবতপূরণ বযাগয দাবী করা বব, এবং 
(ঘ) ববলব এআরূপ দাবী কবর বুবিার 
ভারামযটি বলযআ বযবক্তটির পবে য়া 
উবচত, গযটাবত  
অদাবতর ন্তুষ্ট য়া উবচত যা 
তুনামূকভাবব কঠিন বা ুববিাজনক 
গযটা বযবক্তটির এআরুপ অবদবলর দাবী 
বাবতবর দ্বারা একটি স্থবগতাবদল তার গথবক 
গবলী করা বব, গযটি মঞ্জরু কবর 
প্রবতপবের ববরুবদ্ধ ঘটাবনা বব। গযখাবন 
অপাতকাীন মবয় স্থবগতাবদলটি মঞ্জরু করা 
বয়বছ, যখন বাদীর দ্বারা অআনী 
বিকাবরর বস্তত্বটি জজধ বরত বয়বছ এবং 
এটার বভবযাগ দবুটাআ ববতবকধ ত, এবং 
বনবিত, এবং যতেণ না পযধন্ত তারা 
পরীো-বনরীো স্বরূপ প্রমাণ প্রবতস্থাপন 
করবছ। বাদী পবের প্রবত ববচাবরর ঝুাঁ বক 
উপলবমত করার জনয বকছুটা ছাবড়র দ্বারা 
বনবিত বদ্ধান্ত গ্রণ করার পূববধ 
অপাতকাীন স্থবগতাবদল মঞ্জরু করা বয়বছ। 
বববাদীবক রো করবত, অদাবতর প্রবয়াজন 
বত পাবর, বাদীবক একটি দাবয়ত্ব বদবত, 
যাবত বববাদীবক পযধাপ্তরুবপ েবতপূরণ করা 
বত পাবর যবদ ববচাবর তার পবে 

বনিয়তা গ্রণ করা বয় থাবক। (See 
Gujarat Bottling Co. Ltd. v. Coca 
Cola Co.,(1995) 5 SCC 545; Kashi 
Math Samsthan v. Shrimad Sudhindra 
Thirtha Swamy, (2010) 1SCC 689) 
একটি স্থবগতাবদল মঞ্জরু করার পূববধ একটি 
অদাত প্রবতপেবক একটি গনাটিল গদয় যবদ 
না এটা ন্তুবষ্টববিান কবর গযটা গদবর কবর 
গদয়া গনাটিবলর দ্বারা স্থবগতাবদলটি মঞ্জরু 
না বত পাবর। (Order XXXIX, Rule 3 
of the Code) অজ্ঞানুববতধ তা ছাড়া 
স্থবগতাবদলটি অদাবতর দ্বারা মঞ্জরুকৃত 
বয়বছ Order XXXIX, Rule 1 or 2 of 
the Code নুযায়ী, অদাত এআরুপ 
অজ্ঞানুববতধ তা ছাড়া গদাী মানুবর ম্পবি 
ংবদ্ধ করবত অবদল বদবত পাবর এবং 
এটা অবদল করা বয়বছ এআরুপ বযবক্তবদর 
গজব অটবক রাখা বত পাবর বতন মাবর 
জনয।(Order XXXIX, Rule 2A of the 
Code) 
অপাতকাীন অবদলমূ(Order XXXIX of 
the Code): একটি অপাতকাীন অবদল 
একটি স্থায়ী অবদল। স্থাবর ম্পবির 
ববিবয়র বনবদধল বদবত অদাবতর েমতা 
অবছ, গযটা মামার ববয় বা এআরুপ 
মামার ববচার করার পূববধ ংবদ্ধ করা 
গযটা েয় বত পাবর এমন পযধাপ্ত ম্পবি 
ববম্ব বববি কাময। অদাত গযবকান 
ম্পবির অটকাবস্থা, রো, বা পরীেবণর 
জনয অবদল বদবত পাবর, গযটা মামার 
ববয় বা গযবকান প্রশ্ন গখাবন গদখা বদবত 
পাবর। 
বজম্মাদার(Order XL of the Code): 
একজন বজম্মাদার ািারণতঃ একজন স্বািীন 
বযবক্ত যাবক অদাবতর দ্বারা বনযকু্ত করা 
বয়বছ ম্পবির গ্রণ এবং রো করবত বা 
যখন মামার বনষ্পবি য় না বা গযবকান 
কারবণ অদাবতর দ্বারা বুবিা ববববচনা 



করা বয়বছ, যখন অদাবতর কাবছ এটা 
যুবক্তযুক্ত মবন য় না গযটা নয পবের 
কাবছ িরা বয়বছ। অদাত বজম্মাদারবক 
নীবচর গযবকান েমতা প্রদান কবর (ক) 
তদন্ত এবং মামার বনরাপিাববিান করা 
(খ)বযবস্থা করা, ুরবেত করা, রো করা 
এবং ম্পবির উন্নবত বববয় অবাচনা করা 
(গ) ংগ্র করা, অববদন করা, এবং 
ভাড়া এবং াভ পবরতযাগ করা 
(ঘ)প্রমাণাবদ চাু করা, এবং (ঙ) 
গযটাবক তার উপযকু্ত বব মবন বব। 
 
 
ববচার 
অরবজ  জবাববর পবর পেমূবর দ্বারা 
ববয় াজাবনা এবং ববপবদ্ধ করা য়, 
একটি মামার পেমূবক বনবিত করবত 
বব গয গকান ঘটনা এবং তথযাবদ তাাঁবদর 
প্রমাণ করা প্রবয়াজন। এআ উবেবলয মামার 
গকাবনা পে গকাবনা বযবক্তবক ােীর উবেবলয 
মবনানীত করব মন পাঠাবনার জনয 
মামানয অদাবতর কাবছ অববদন করবত 
পাবরন। অআবনর ংকন গ্রবের পবধ 30 
গথবক 32-এর এবং অবদল 16 গথবক 18-
এর(Ss.30 to 32 and Orders XVI to 
XVIII of the Code) ববয়বস্তু ােীর 
পরীো, উপবস্থবত এবং মন জারী। 
অআনবববিবত মন জারীর বযাপাবর অআবনর 
িারা নুযায়ী ােযপ্রমাণ রাখবত প্রমাণাবদ 
থবা প্রাবঙ্গক উপাদান গপল করবত মন 
জারী করা য়। 
ািারণত, পেমূবরর ােীর 
ােযপ্রমাণাবদ একটি উন্কু্ত অদাবতর 
মামানয ববচারবকর উপবস্থবতবত এবং 
তোবিাবন  বযবক্তগত কতৃধ বত্ব গমৌবখকভাবব 
নবথভূক্ত করা য়। পরীোিীন থাকাকাীন, 
অদাত, গআ িরবণর মন্তবয, গকান ােীর 
বযবক্তগত অচরবণর তথয বাবব নবথভূক্ত 

করবত পাবর(Order XVIII, Rule 12 of  
the Code)। অদাত যবদ, অআনবববির 
অবদল XXVI, িারা 4A নুাবর ােীর 
বববৃবত কবমলবন নবথভূবক্তকরবণর জনয 
বনবদধল বদবত পাবর।(Order XVIII, Rule 19 
of the Code) 
ােযপ্রমাবণর বববি গথবক শুরু করার 
বিকার অব। এআভাবব, বাদীর শুরু 
করার বিকার অবছ, যবদ না বববাদী 
বাদী দ্বারা বভযুক্ত ববয়গুব স্বীকার কবর 
এবং অআবনর বদক গথবক তকধ  
কবর(দষৃ্টান্তস্বরূপ, অদাবতর এবক্তয়াবরর 
ঘাটবত, ীমাবদ্ধতা, থবা পূববধআ বনষ্পবি 
বয় গগবছ এমন ববচার) থবা তার দ্বারা 
বভযুক্ত বকছু বতবরক্ত বববয়, বাদীর 
গকাবনা রকম বযাবত পায়ার বিকার 
গনআ। এআরূপ পবরবস্থবতবত, বববাদীর শুরু 
করার বিকার অবছ (Order XVIII, Rule 
1 of the Code)। ুতরাং, মামার 
শুনানীর জনয বনিধাবরত বদবন, শুরু করার 
বিকারপ্রাপ্ত পে বলযআ তাাঁর বক্তবয 
জানাববন এবং তাাঁর পবে বিাবরত ভাবব 
প্রমাণাবপে ববয়গুবর মথধবন তাাঁর 
ােযপ্রমাণ াবজর করববন। তত্পবর, পর 
পে বলযআ তাাঁর বক্তবয জানাববন এবং 
তাাঁর ােযপ্রমাণ (যবদ বকছু থাবক) 
উপবস্থত করববন এবং তারপবর ািারণ 
ভাবব অদাতবক মস্ত বববয় ববত 
পারববন। প্রারম্ভকারী পে তখন মস্ত 
বববয় ািারণভাবব উির করবত পারববন। 
পেমূ তাাঁবদর বক্তববযর পবে অদাবতর 
কাবছ ববখত যবুক্ত গপল করবত পাবরন, 
এবং গতমন ববখত যুবক্ত পর পেবক 
বদবত বব (Order XVIII, Rule 2 of the 
Code)।  
মুতববকরণ (Order XVII of the Code) 
যবথষ্ট কারণ দলধাবনা ব, অদাত, 
মামার গযবকাবনা পযধাবয় পেমূবক ময় 



প্রদান করবত পাবরন, এবং কখবনা কখবনা 
ববখত কারণ াবপবে মামার শুনানী 
মুতবব কবর বদবত পাবরন। যবদ, মামার 
শুনানী চাকাীন, গকান এক পেবক 
বতনবাবরর গবলী এমন মুতবব মঞ্জরু করা 
যাবব না (Order XVII, Rule 1 of the 
Code)। 
গযখাবন একটি মামার গকাবনা পেবক ময় 
মঞ্জরু করা ব তাাঁর ােযপ্রমাণ াবজর 
করবত বযথধ ন, থবা মামার অবরা 
গ্রগবতর জনয প্রবয়াজনীয় নয গকাবনা 
কাজ করবত বযথধ ন, যার জনয ময় 
গদয়া বয়বছ, একটি অদাত, এমন 
বনয়মঙ্ঘন বে: (ক) পেমূ উপবস্থত 
থাকব, মামাটি অর এবগাবনার বদ্ধান্ত 
বনবত পাবরন; (খ) পেমূ, বা তাবদর 
মবিয গয গকউ নুপবস্থত থাকব, মামার 
পরবতী শুনানীর জনয বদন ঠিক করবত 
পাবরন এবং ভ্রান্ত পেবক উপযুক্ত মূয 
প্রদাবনর অবদল বদবত পাবরন(Order XVII, 
Rule 3 of the Code)। 
           

                                             

                                       
          (Order XXII, Rule  1 of the 

Code)। Code এ  Order XXII এ        

                                  
                 ।              

                                   

                                        

                                    

                                     

        ।                Code এ  Order 

XXII এ                     এ         

                              (Order 

XXII, Rule 9 of the Code)।      এ   

                                      
                         ,           

        এ                    , এ   
                                      

            (Order XXII, Rule 10A of the 

Code).  

                                      
                                       

(Order XXII, Rule 7 of the Code)। 

                                

                               , এ   
           Assignee    Receiver         

                              ।         

Assignee    Receiver                   

             ,                         

                                 ,        

                                     

                                       

      (Order XXII, Rule 8 of the Code)। 
                                  
                                     

          ।  

               
        এ                       এ   

               
*                        (Order XXIII, 

Rule 1 of the Code):               

                                      
                                        
                                    

                                  । 

      এ                                

         ।                            



এ                  ,               

        (    ,                     

(misjoinder)      ,                
            ,      cause of action       

          ,                  

           এ                     ), 

                       এ              

                            ,       

                                    
                           ।        

                                      
             এ                      

                 । 

*                          (Order XXIII, 

Rule 3 of the Code):                  

                          –         

                                   

                                   

       –           এ            

       –                            

                                        

                       ,           এ   

    ,                                 

        এ                   (           
         )। 

*                                    

                       ,    

                         ,         এ   
                                 

       (s.33 and Order XX, Rule 1 of the 

Code). এ                            
                 ,             

        ,                      , এ      

                                       

(Order XX, Rule 4 of the Code).        

                                    ।  

*       এ                       

                                      

                                ।      

                                       

    এ      /                      
    ,                         ।     

       ১৫                           

   , এ                                   । 

                               এ   

              (Order XX, Rule 4 of the 

Code) 

-             এ                       

    ।                               
                                      

      ।                             

                    । এ              

       এ                       ।      

            (mesne profit)               

                      ,            

                                     

                                     

                                  

      ,                            

      এ                (mesne profit     

                    ।               

          এ                        

                 (mesne profit)       

                               এ   
                                    ।  

-               এ                  

            ,             এ        ,       

                ,                   ,    

                                         
     , এ                  , এ      , 

                          এ          

                        (Order XX, 

Rule 6 of the Code).                  

                ,                  

                   এ               

    (Order XX, Rule 6 of the Code). 



                                  , 

এ                               

                                   

                                   

                (Order XX, Rule 6 of 

the Code).  

* এ      /    /                 Code 

এ  s.152            /    /       

                          ,        

                                        

                                          

                                 

     ।  

*                               Code এ  

s.89                            

                                        

            ,                         
           এ                         
     ।                                  
                                      

      এ                            

    ,              ,          , 

                                     
               । 

*                    Code এ  s.151 

                                       

                                  

                     এ   Code 

          এ                 ।  

*                                    

                      এ              

     (Order XX, Rule 20 of the Code). 

*                                         

                                       

           (s.34 of the Code)         
                                  
                              
pendent lite                        

                                   
এ                              
                        ।  
                               
                          এ   
                                     
               এ              এ 
                             
    । Code এ  s                 
                         s     
                                 
                               
           s                     
                                 
  de                              
                                  
                            
                           এ   
                                 
        ।  
 
            
                              এ   
                 ।              
                                 
                             এ   
                                
                   । Code এ  
                  এ     de      
                                   
   । s                          
                               
                                  
                               
         ।                        
                                  
              এ                      
           ।  



                                 
       এ                          
                        ১      
            of   e         o      । 
                    এ       এ 
                (A.136 of the 
        o      । 
Code এ    de          e    এ 
                                     
                                
              । 
                                 
                  

             (Order XXI, Rule 10 of the 

Code); 

                                
             (s.146 of the Code); 

                       (s.146 of the 

Code); 

                                    
     (s.146 of the Code); 

                            sfe ee   
        এ                       
                                  
এ                               
                                
                       এ       
              sfe o   এ          
               এ                 
               (s.49 and Order XXI, 

Rule 16 of the Code); 

                             এ    
                       এ        

                           
                                  
এ                            
                             
(Order XXI, Rule 10 of the Code); এ   

                        এ          
    । 

                              
                     

 এ                 (s.50 and Order 

XXI, Rule 15 of the Code); 

                                    
                                 
                           
                                    
             এ                    
            (s.50, 52 & 53 of the 
Code); 

                                   
                  s     of   e 
Code   এ   

                       (surety) 
(s.146 of the Code). 

                                 
                    এ             
                                 
                              
       এ                          
       । এ   Order XXI, Rule 11 of the 

Code                          
                   



               

              

              

                               
      

                            
এ                              এ   
          

                                    
           এ                   
      এ          

                                  
                               
                       । এ       
                            
      এ                         
                              
              

                       এ        
            

                         এ   

                                 । 
                                 
                                    
                                 
           এ            এ         
এ         এ                         
                          

                  এ            
                এ              
                                  
         (Order XXI of the Code).  

 
                 
Code এ    de      এ      e    এ 
                            
                                
                                
   এ                              
                এ        
                                   
                                
     এ                         
                               
                                  
                 ।         
এ                  এ       
                             
                             
                            
এ       এ   এ     এ              
                               । 
            এ        ১          
           ।           এ        
১                               
                                  
                                
      । Code এ    de          e    
এ                             
                         । 
          এ     এ          
      ।        এ        ১    
                    এ       এ  
      ১                       । 
Code এ    de          e    এ  



                                  
                  । 
                এ     এ    এ   
          ১                     
      এ              ।   ১    
                      এ        
এ       এ                  
                          এ 
                             ।   
Code এ    de          e    এ  
                                
                । 
Code এ    de          e            
                  –           
                               
                                
                                  
                                 
                           ।  
               (Garnishee 
Proceeding): 
Code এ    de          e          
                   এ              
   । এ                           
                               
                              
                               
           ।  
            
                          এ   Code 
এ  s    এ                      
                                
                             
                                
    Code এ  s   -            
                                  
                  ।  
                      এ          

                                  
                                
                               
               ।              
                                  
          ।                        
                              
    । 
                   
                          
                              
                          
                                     
    । এ               
                                
                 ।            
       এ                            
     ।                             
                                
                         ।     
                              
                                   
             ।                 
                                  
                s    of   e Code   
                               
                        এ         
                              
                                   
                (s.102 of the 
Code).  
     এ        
                          
এ                                  
       ।                         
      এ                    । 
                       এ          
                             



                                 
               এ            
                              । 
                                   
                  এ          
                                  
                                    
                                    
         (Order XLI, Rule 1 of the 
Code).  
          
                                     
                                 
এ                              
                              
         (A.116 of the Schedule to 
the Limitaion Act). 
                         
                                 
                                 
              এ                 
    (Order XLI, Rule 3A of the 
Code) 
         
                              
                       এ              
           ।                
             এ                       
         ।                        
                               
                                
                            
                                 
       এ       এ              
                    (Order XLI, 
Rule 5 of the Code). 
এ                               
    

           এ        এ               
                             
                                 
       ।                 
                                 
                                   
                              
                                
                                 
                                   
                                 
এ                                  
                                
                 এ                
                               
                  ।  
                     
Code এ    de          e         
       এ                        
                       এ          
এ                            
     ।                       
                        এ       
এ                     এ           ।  
         এ             
এ                                
                               
               এ                 
                               । এ 
                                 
                             
         এ   এ                  
                এ              
                              
(Order XLI, Rule 33 of the Code).  
      এ            



Code এ  s                        
                                
      

 Code এ  s     এ                
                                 
                                

 Code এ  s    এ                
                                    
                s    এ        
                                   
                       

 Code এ  s    এ                
                            
এ                     এ          
                

                                      
                                  
                                    
                 ।            এ 
                                  
                             এ   

                               
এ                            । 

Code এ    de            e           
                                
          

 Code এ    de          e    এ  
                              
                                 
   de         e                  
                                

 Code এ    de          e   এ        
                               
                               
                            এ        
           

 Code এ    de         e   এ        
                        ex parte 
                           
                            এ        
           

 Code এ    de         e    এ  
                  

 Code এ    de          e    এ  
                  

 Code এ    de          e          
এ                                
                                  
        

               Code এ    de       
   e        এ                     
                                
     

 Code এ    de          e   এ  
                              
                   এ          
                                   
       

 Code এ    de           e    এ  
                  



 Code এ    de          e   এ  
                              
                                
                          

 Code এ    de             e        
এ                                
                                
                          

 Code এ    de           e          
  এ                    

 Code এ    de             e          
  এ                    

 Code এ    de            e       
             এ                    

 Code এ    de         e        এ  
                  

 Code এ    de          e    এ  
                                   
                 e    এ        
                               

 Code এ    de          e           
এ                    

 Code এ    de            e   এ  
                              
                               । 

                   
                                  
              ।                  
                             

                                  
                                    
                                   । 
এ                                
              (A.117 of the 
Limitation Act). 
                               
                                     
                                    
                                   
                                
               এ                   
                                 
                              
       (Order XLV of the Code). 
                     
                                 
                           
                                  
          এ                          
          s     of   e Code । 
এ                              
                             
       ।             Code এ  
  de           e   এ                
               ।  
      
Code এ  s                          
       এ                   
                    এ   Code এ  
O de                             । 
           এ         এ   এ          
                           ।      
                                   
                   এ        এ   
                              
     । এ                        
                                  



            এ                     
                          ।      
                                 
               ।            
                                   
                           
                                 
                              
                           । 
                             
                                
(A.124 of the Limitaion Act). 
       
Code এ  s     এ                   
                           
                                  
                               
                                
                             এ   
                               
                                    
     । এ                       
                      ।            
                                  
                                   
                                
                            ।  
                                 
                                  
     (s.115 of the Code).  
s     এ                           
                 of   e Co s      o  
of   d   এ                    
                          এ       
      এ            ।           
                 s     এ        
                           
                              

Co s      o  of   d   এ        এ  
                       এ         
                 ।  
 

o  
     
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
     
                  
             
  























 



fªù¡ pwMÉ¡ - 49 

p¤¢fËj L¡VÑl eu ¢hQ¡l L à¡l¡ N¢Wa 

h’ HC jjÎ p¡r£Lle LlRe ehj afn£m H 

k A¡Ce…m¡ Lnh¡e¾c i¡la£ j¡jm¡ (1973) 

(4 Hp,¢p,¢p, 225) AbÑ¡v 2l¡ H¢fËm, 1973 

Hl A¡N A¿¹i§š² ¢Rm p…m¡L j±¢mL A¢dL¡l 

Abh¡ pw¢hd¡el j§m L¡W¡j¡ 6 m´Ne Lc¡l 

L¡le QÉ¡m” S¡e¡e¡ k¡h e¡z I a¡¢lMl fl 

k pjÙ¹ A¡Ce A¿¹i¤š² quR p…m¡L 

pw¢hd¡el ¢hl¡d£ qJu¡ h¡ j§m L¡W¡j¡ ¢heøl 

L¡le QÉ¡m” S¡e¡e¡ k¡hz (A¡C A¡l 

L¡Hmq¡ hx ØVV Ag a¡¢pm e¡X¤ (1911) H 

Hp ¢p¢p 580)  

15z ¢e¢ŸÎø ¢LR¤ ¢ecÎnL p§œ L¡kÎLl£ Ll 

Hje A¡Ce …m¡L pwlre x-  

A 31 -N-l ¢hd¡e qm plL¡l£ e£¢al ¢ecÑnL 

p§œ (X¡Cl¢ƒi ¢fË¢Mfmp) …m¡L L¡kÎ Ll 

Hje L¡e A¡CeLC A – 14 Abh¡ A 11 H 

fËcš A¢dL¡l…m¡l L¡e¢Vl p‰ Ap‰¢af§eÎ 

qJu¡ h¡ p¢VL hSÎe h¡ p ¤̂¢Qa Ll¡l L¡le 

h¡¢am Ll¡ k¡h e¡z a¡R¡s¡ HCl©f e£¢aL l©fL 

L¡kÑ l©f¡¢ua Ll e¡ - HC L¡leJ Eš²l©f 

A¡Ce h¡¢am Ll¡ k¡h e¡z k¢c L¡e l¡SÉ 

plL¡l HC lLj A¡Ce f¡n Hl p¤lr¡ bL 

h¢’a b¡Lh, k¢c e¡ I A¡Ce l¡øËf¢al 

¢hhQe¡l SeÉ pwl¢ra b¡L Hhw l¡øËf¢al 

Ae¤j¡ce f¡uz AhnÉ k¢c A¡Ce fËeuel fËLªa 

Q¢lœ J fËL ª¢a ¢hQ¡l Ll¡l fl A¡c¡ma HC 

¢hhQe¡ Ll k p¢V A 39 (l¡V ¢h) Abh¡ 

(l¡V ¢p) ¢hdªa p§œ…m¡l p‰ L¡e i¡hC 

pÇf¡¢LÑa eu a¡qm a¡ A 31 ¢p Hl Ad£e 

pwl¢ra qh e¡z (Lnh¡e¾c i¡la£u hx ØVV 

Ag Ll¡m¡ (1973) 4 Hp ¢p ¢p - 225z 

p¡w¢hd¡¢eL fË¢aL¡l x 

A - 32  aªa£u i¡N AbÑ¡v j±¢mL A¢dL¡l l 

rœ fËcš A¢dL¡l …m¡L fËu¡N Ll¡l SeÉ 

kb¡fk¤š² A¡Ce£ fË¢œ²u¡l j¡dÉj p¤¢fËj L¡VÎ 

j¡jm¡ c¡ul Ll¡l A¢dL¡l pÇfLÑ NÉ¡l¡¢¾V cuz 

HC ¢hou q¢lu¡p LfÑ¡p, jÉ¡ä¡j¡p, fË¢q¢hne, 

L¤M¡ Ju¡l¡¾V¡ Hhw p¡¢nÑJl¡¢l ¢lV S¡l£ Ll¡l 

SeÉ p¤¢fËj L¡VÑl rja¡ A¡R pw¢hd¡e 

AeÉi¡h EõM R¡s¡ A. 32 Hl Ad£e A¢dL¡l 

fËaÉ¡ql Ll¡ k¡h e¡z 

A-32 - H Eõ¢Ma kb¡fk¤š² A¡Ce£ fË¢œ²u¡ 

hma L¡e ¢hno fÜ¢aL h¡T¡u e¡ hlw 

A¡Ce£ fË¢œ²u¡l EŸnÉL h¡T¡uz kbre 



A¢dL¡l fËu¡N aare fkÎ¿¹ kV¡ kb¡fk¤š² 

Hhw pV¡ N¢lh, fË¢ahå£, Abh¡ Se¢q¯ao£ à¡l¡ 

A‘ hÉ¢š²l j±¢mL A¢dL¡l fË¢aù¡ pÇf¢LÎa 

qua aMe A¡c¡maL pð¡de Ll mM¡ 

Lhmj¡œ HLV¡ ¢Q¢W kb¡fk¤š² A¡Ce£ fË¢œ²u¡ 

hm NeÉ Ll¡ k¡hz HC dlel fË¢œ²u¡…m¡l 

p¤¢hd¡l SeÉ p¤¢fËj L¡VÑ Seü¡bÑ j¡jm¡l pm 

M¤mRe Hhw A¡c¡ma Abh¡ L¡e ¢hQ¡lLL 

mM¡ pjÙ¹ ¢Q¢W …m¡L¢ HC pm f¡W¡e¡ quz 

Eš² pm Hl LjÎ£l¡ pC ¢Q¢W…m¡L M¢au 

cM fËd¡e ¢hQ¡lf¢al L¡R fn Llez 

kb¡fk¤š² A¡Ce£ fË¢œ²u¡ fË¢aL¤m fËLª¢al q¢a 

qh Hje eu pV¡ ac¿¹j¤mL fËLª¢alJ qa 

f¡lz (hy¡d¤u¡ j¤¢š² j¡QÎ¡ hx CE¢eue Ag C¢äu¡ 

(1984) J Hp ¢p ¢p 161) 

A-32 Hl Ad£e Ll¡ j¡jm¡…m¡l rœ p¤¢fËj 

L¡VÑ p¡d¡lea abÉ ¢hduL fËnÀ eSl ce e¡z 

¢L¿¹¤ kb¡fk¤š² j¡jm¡l rœ a¡ k¢c fËu¡Se 

je Lle a¡qm a¡ Lla f¡le (mr£ nˆl 

f¡ä hx CE¢eue Ag C¢äu¡ (1991) Hp ¢p ¢p 

488) 

¢hno L¡e j¡jm¡l fËu¡Se ja ¢lV NWe Ll¡l 

rœ p¤¢fËj L¡VÎl ¢eSü ¢hhQe¡ fËu¡Nl 

hÉfL rja¡ luR Hhw L¡e A¡hce L¡l£l 

clM¡Ù¹ Lhhj¡œ HC L¡leC h¡¢am Ll¡ k¡h e¡ 

k Eš² A¡hce kb¡fk¤š² ¢lV h¡ ¢ecÎn Q¡Ju¡ 

kb¡fk¤š² ¢lV h¡ ¢ecÎn Q¡Ju¡ qu¢ez (Qle¢Sa 

m¡m Q±d¤l£ hx CE¢eue Ag C¢äu¡ H A¡C A¡l 

1351 Hp ¢p 41) A - 32 H fËcš A¡c¡mal 

rja¡ Lhmj¡œ ¢lV S¡l£l Ll¡l jdÉC p£j¡hÜ 

euz k L¡e j±¢mL A¢dL¡l fËu¡Se A¡cn 

Abh¡ ¢ecÑn A¡c¡ma S¡l£ Lla f¡lz 

A¡c¡mal rja¡ Lhmj¡œ ¢eodj§mLC eu 

AbÑ¡v j±¢mL A¢dL¡l m´Oe l¡d Ll¡ j±¢mL 

A¢dL¡l m´Oe Ll gm¡l fl A¡c¡ma a¡l 

¢hl¦Ü fË¢aL¡lJ fËc¡e Lla f¡lz (Hj ¢p 

jqa¡ hx CE¢eue Ag C¢äu¡ (1987) 1 Hp ¢p 

¢p 395)z 

k¢c L¡e hÉ¢š² à¡l¡ j±¢mL A¢dL¡l m¢´Oa qu 

kje A - R¡V H, 17, 23 Hhw 24 Hl Ad£e 

a¡qm hÉ¢š² LšªÎL HCl©f j±¢mL A¢dL¡l m´Oe 

Hl ¢hl©Ü kb¡fk¤š² fË¢aL¡l f¡Ju¡l SeÉJ 

p¤¢fËj L¡VÑ k¡Ju¡ k¡hz (¢ffmp CE¢eue gl 

Xj¡œ²¡¢VL l¡CVp hx CE¢eu¡e Ag C¢äu¡ 

(1982) 3 Hp ¢p ¢p 235) 

fªù¡ ew - 50  



HC p¤¢fËj L¡VÎL Eš² l©f H¢š²u¡l p¤fË£j L¡VÎ 

(A.32 Hl Ad£e Hhw q¡C L¡VÑ (A-226 Hl 

Ad£e) fËc¡e Ll¡ quRz ¢L¿¹¤ A - 32 Hl 

Ad£e fË¢aL¡l f¡Ju¡l SeÉ p¤fË£j L¡VÑ k¡Ju¡l 

A¡N q¡CL¡VÑC ka qh Hje L¡e 

h¡dÉh¡dLa¡ eCz 

Ec¡qle x  L¡e j±¢mL A¢dL¡l fËu¡Nl SeÉ 

H pl¡p¢l p¤fË£j L¡VÑ j¡jm¡ Lle Se¡lm 

k¤¢š² ch k ¢eujj¡¢ML Hl fËbj Ae¤µRc ew 

226 Hl Ad£e q¡CL¡VÑ A¡hce Ll¡ E¢Qvz 

HC k¢š² M¡¢lS Ll ¢cu p¤fË£j L¡VÎ hme A - 

226 q¡C L¡VÑL rja¡ fËc¡e Ll ¢L¿¹¤ A-32 

hÉ¢š²l Jfl j±¢mL A¢dL¡l eÉÙ¹ Ll Hhw pC 

p‰ p¤fË£j L¡VÎl AflJ c¡¢uaÆ AfÎe Llz 

p¤al¡w kMe L¡e hÉ¢š² A¢ik¡N Lle k a¡l 

j±¢mL A¢dL¡l m´Oe Ll¡ quR aMe p¤fË£j 

L¡VÑ AhnÉC  ¢eSl LaÑhÉ kb¡¢h¢qa i¡h 

f¡me Llhz (ljn h¡fe hx øV Ag j¡â¡p H 

A¡C A¡l 1950 Hp ¢p 124)z 

p¤fË£j L¡VÑ k pjÙ¹ A¡hce c¡¢Mm Ll¡ qu 

p…m¡ phC hp S¤¢XL¡V¡ ¢euj f¡me p¡frz 

Ec¡qle x A-32 Hl Ad£e c¡ul Ll¡ R¢V ¢lV 

¢f¢Vnel ¢hl¦Ü lpfä¾VNe 

jCeVCe¢h¢m¢Vl Ai¡hl L¡le A¡f¢š S¡e¡e 

Lee¡ p…m¡l fËaÉL¢V rœ A¡hceL¡l£ 

A¢iæ ¢houl JflC q¡CL¡VÑ j¡jm¡ c¡ul 

Lle Hhw q¡CL¡VÑ fËaÉL¢V A¡hceC e¡LQ 

Ll cez p¤fË£j L¡VÎ l¡u ce k Ešl ¢lV…m¡ 

lp S¤¢XL¡V¡ ¢euj Ae¤p¡l A¢pÜ Hhw 

p…m¡L NËqe Ll¡ k¡h e¡z (c¡¢hc¡Ju¡ hx øV 

Ag Ešl fËcn H, A¡C A¡l 1961 Hp ¢p 

1457) A - 136 Hl Ad£e ¢hQ¡lLªa 

¢hou…m¡l rœJ A -32 Hl Ad£e lp 

S¤¢XL¡V¡ l e£¢a fËk¡SÉ (¢f.Hp.A¡l. p¡de¡je 

hx Al¦e¡Qmj (1980)  3 Hp ¢p ¢p 141)z 

q¢lu¡p LfÑ¡p Hl ¢lV lp S¤¢XL¡V¡ ¢eujl 

HL¢V hÉ¢aœ²j Hhw pC L¡le k¢c L¡e 

q¡CL¡VÑ q¢lu¡p L¡fÑ¡p  Hl ¢lV fËaÉ¡M¡e Lle 

a¡qm A¡hceL¡l£ A-32 Ad£e üa¿» ¢lV 

g¡Cm Lla f¡lhe (…m¡j plJu¡l hx 

CE¢eue Ag CE¢eue H A¡C A¡l 1967 Hp ¢p 

1335)z HR¡s¡ A - 32 HlC Ad£e h¡lh¡l 

A¡hce h¡ ¢f¢Vn¡e g¡Cm Ll¡ ka f¡lz Hl 

AbÑ qm  A-32 qm lp S¤¢XL¡V¡ ¢eujl HL¢V 

hÉ¢aœ²j z (p¤e£m cš hx CE¢eue Ag C¢äu¡ 

(1982) 3 Hp ¢p¢p 405) AhnÉ k¢c A - 



226 Hl Ad£e q¢lu¡p LfÑ¡p -Hl Ad£e Ll¡ 

A¡f£m fËaÉ¡MÉ¡a qm A-32 Hl Ad£e HL¢V 

ea¤e ¢f¢Vne g¡Cm Ll¡ ka f¡l k¢c  

(1) f¢l¢ÙÛ¢a pj§ql f¢lhaÑe qu Abh¡  

(2) kMe f§îÑl ¢f¢Vne ¢hQ¡l Ll¡l pju 

p…m¡ f¡Ju¡ k¡u (¢V.¢S. jCc£e Lu¡ hx 

NiÑej¾V Ag L¡l¡m¡ (2004) 8 Hp ¢p ¢p 

106)z 

p¡d¡le fËb¡ qm k hÉ¢š²l A¢dL¡l m¢´Oa quR 

pC hÉ¢š²C A-32 Hl Ad£e ¢f¢Vne c¡¢Mm 

Lla f¡le Hhw ¢a¢e qme ¢hr¤Ü hÉ¢š²z 

HC ¢euj AhnÉ hÉfLal quR "fË¡ L¡e¡ 

f¡¢hÔL¡' j¡ee£u A¡Nje, O¡ p¡d¡lei¡h, f¡¢hÔL 

C¾V¡lØV ¢m¢VNne h¡ Seü¡bÑ j¡jm¡ hn£ 

f¢l¢Qaz Hje f¢l¢ÙÛ¢a qm HC k Se p¡d¡lel 

jdÉ k, L¡e hÉ¢š² k¡l kbø A¡NËq A¡R ¢a¢e 

plL¡l£ LaÑhÉ Ahqm¡ h¡ p¡w¢hd¡¢eL ¢hd¡e 

m´Oel cl¦e Sep¡d¡lel ü¡bÑ q¡e¡q¡¢e qm 

A¡Ce£ fË¢a ¢hd¡el SeÉ hÉhÙÛ¡ NËqe Lla 

f¡lez (Hj¢e …ç¡ hx CE¢eue Ag C¢äu¡ 

1981 p¡f Hp ¢p 87) ØjaÑhÉ k¢cJ A - 32 

Hl Ad£e k L¡e hÉ¢š² p¤fË£j L¡VÎ j¡jm¡ 

Lla f¡le ¢L¿¹¤ Ah¡¢’a qÙÛrf L¡l£ h¡ 

fll ¢hou e¡L Nm¡e fËLª¢al hÉ¢š²l A¡hce 

L¡V p¡d¡lea qÙ¹rf Llhe e¡ Hhw p¡d¡le 

i¡h cªta¡l p‰ HC A¢ijaC fËc¡e Llhe k 

Lhmj¡œ pC hÉ¢š² ky¡l j±¢mL A¢dL¡l m¢´Oa 

quR ¢a¢eC A¡c¡ma ¢hQ¡l fË¡bÑe¡ Llhez 

(hy¡d¤u¡ j¤¢š² j¡QÎ¡ hx CE¢eue Ag C¢äu¡ 

(1984) 3 Hp ¢p ¢p 161)z 

Eq¡qle q¡CL¡VÑ L¡e g±Sc¡l£ j¡jm¡u ¢h L 

c¡o£ k¡hÉÙÛ Lla qm H p¤fË£j L¡VÑ A-32 

Hl Ad£e pC l¡uL QÉ¡m” Llez c¡o£ 

p¡h¡Ù¹ qJu¡l SeÉ ¢h L¡e A¡f£m Lle ¢e ¢Lwh¡ 

A - 32 Hl Ad£e L¡e ¢f¢VneJ c¡¢Mm Lle 

¢ez Lee¡ L¡e ¢f¢Vn¡eJ c¡¢Mm Lle ¢ez 

Lee¡ L¡e ¢f¢VneJ c¡¢Mm Lle ¢ez Lee¡ 

"¢h'l hÉ¢š²Na cnÎe Ae¤p¡l L¡e A¡Ce£ 

fË¢aL¡l NËqe Lla ¢a¢e A¢aµR¤Lz p¤fË£j L¡VÑ 

"m¡L¡p øÉ¡¢ä' l Ai¡hl L¡le "H'l ¢f¢Vne 

M¡¢lS Ll cez l¡u hm¡ qu k djÑ£u ¢hnÄ¡p 

Abh¡ hÉ¢š²Na S£he cnÎe Hl ¢i¢ša L¡e 

hÉ¢š²l hÜ pwú¡l A¡Ce£ fË¢ahåLa¡ ¢qph 

p¤fË£j L¡VÑ A¡hce Ll¡ E¢Qa ¢Rmz (LljS£a 

¢pw Hl CE¢eue Ag C¢äu¡ (1992) 4 Hp ¢p 

¢p 666)z 



q¢lu¡p LfÑ¡p  

L¡e hÉ¢š² Afl L¡e hÉ¢š²L A¡VL Ll 

l¡Mm q¢lu¡p LfÑ¡pÑ ¢lV hÉhq¡l Ll Afl 

hÉ¢š²L A¡c¡ma q¡¢Sl Ll¡e¡l SeÉ I 

hÉ¢š²L h¡dÉ Ll¡e¡ qu k¡a A¡c¡ma  

fªù¡ pwMÉ¡ - 51 

A¡c¡ma S¡ea f¡l Le I hÉ¢š²L A¡VL 

l¡M¡ quR Hhw A¡VL Ll¡l L¡e A¡Ce£ 

k±¢š²La¡ e¡ b¡Lm I hÉ¢š²L j¤¢š² ¢ca 

f¡lz k¢c jÉ¡¢SøËVl p¡je h¾c£L q¡¢Sl 

Ll¡e¡ qu a¡qm q¢lu¡p LfÑ¡p AbÑq£e qu 

k¡hz 

Ec¡qle x f¤¢mn "H' L ay¡l h¡¢s bL NËga¡l 

"H' L ay¡l h¡¢s bL NËga¡l Ll ¢eu Nmz 

a¡lfl bL hý¢ce k¡hv "H'l AhÙÛ¡ Abh¡ 

A¡VLl ÙÛ¡e pÇfLÑ L¡e Mhl f¡Ju¡ Nm e¡z 

"H' l i¡C ¢h A - 32 Ad£e HL¢V ¢f¢Vne 

p¤fË£j L¡VÑ g¡Cm Llmez p¤fË£j L¡VÑ q¢lu¡p 

LfÑ¡p Hl HL¢V ¢lV f¤¢mn LšªÎfrl ¢hl¦Ü 

S¡l£ Lla f¡le, k¡a f¤¢mnL ¢ecÑn cJu¡ 

b¡Lh k f¤¢mn LšªÎfr ke "H' - L A¡c¡ma 

fp Llez 

jÉ¡ä¡m¡j  

"jÉ¡ä¡m¡j' Lb¡¢Vl A¡r¢lL AbÑ qm Lj¡ä h¡ 

ýL¤jz k rœJ L¡e ¢h¢d, ¢h¢dhÜ A¡cn 

Abh¡ A¢h¢dŸÎ Hú¥¢LE¢Vi fËp¡n¢eL A¡cn à¡l¡ 

j±¢mL A¢dL¡l m¢´Oa quR prœ A¢dL¡l 

fËu¡Nl fËu¡Se fË¢aL¡ll ¢hd¡e cJu¡l 

SeÉ HC ¢lV S¡l£ Ll¡ quz (fËLV hx Ešl 

fËcn H A¡C A¡l 1985 Hp ¢p 167)z 

Ec¡qle x "H' Sm¡npL Sm LšªÎfrL HC 

jjÑ A¡cn ¢cme A¡pæ p¡d¡le ¢ehÑ¡Qe Sml 

Luc£cl i¡V ¢ca ke Ae¤j¢a e¡ cJu¡ quz  

¢h HLSe L¡l¡h¾c£ p¤fË£j L¡V A-32 Hl 

Ad£e ¢f¢Vne c¡¢Mm Ll¡mez Sm¡ n¡pLcl 

A¡cn h¡¢am Ll p¤fË£j L¡V jÉä¡m¡j ¢lV S¡u£ 

Lla f¡le Hhw LšÎªfrL ¢ecÎn ¢ea f¡le 

k L¡l¡h¾c£cl i¡V¡¢dL¡l ke m¢ˆa eqz 

¢eod Ll¡ (fË¢q¢hne)  

HC ¢lV V¡ p¤fË£j L¡VÑ à¡l¡ ¢ejÀal A¡c¡maL 

S¡l£ Ll¡ qu k¡a ¢ejÀal A¡cmal H¢š²u¡l 

h¢qiÎ¤a L¡e A¡Ce£ H¢š²u¡l A¡Ce£ fË¢œ²u¡  e¡ 

Q¡m¡h¡l SeÉ pw¢nÔø ¢ejÀšl A¡c¡maL ¢eod 

Ll¡ quz ¢eod j¤mL ¢lV Lhmj¡œ ¢hQ¡l 

¢hi¡N£uh¡ p¡d¡ ¢hQ¡l ¢hi¡N£u LšªÎfrl ¢hl¦ŸC 

S¡l£ Ll¡ quz 



Ec¡qle x "H' ¢hQ¡l ¢hi¡N£u LšªÎfrl A¡cn 

A-32 Hl Ad£e HC L¡le QÉ¡m” Lle k 

Ha A¡Cel i¤m ¢hd¡e EõM Ll¡ quR Hhw 

¢eodj§mL ¢lV S¡l£ Ll¡l SeÉ fË¡bÑe¡ Llez 

HC ¢f¢Vne¢VL M¢lS Ll cJu¡ qhz L¡le 

öd¤ j¡œ i¤m ¢hd¡e EõM Ll¡C ¢eodj§mL ¢lV 

S¡l£l fr kbø L¡le qa f¡e e¡z 

clM¡Ù¹L¡l£L AhnÉC cM¡a qh k 

H¢š²u¡ll h¡¢l k¡Ju¡ quR h¡ A¡cJ H¢š²u¡l 

eCz (Cn¡ ¢h¢h hx VÉ¡„ ¢lLi¡¢l A¢gp¡l 

(1976) 1 Hp ¢p ¢p 70)z 

L¤u¡ Ju¡lÉ¡¾V¡¡ 

L¡e hÉ¢š² plL¡l£ fcl rœ qJu¡l hÉ¡f¡l 

ay¡l k¡NÉa¡ c¡h£ Lle a¡ A¡Ce p‰a ¢Le¡ 

k¡Q¡C Ll¡l SeÉ p¤fË£j L¡VÑ HC ¢lV¢V hÉhq¡l 

Lla f¡le Hhw k¢c Eš² c¡h£l p¢WL ¢i¢š e¡ 

b¡L ah HC ¢lVl hm pw¢nÔø  hÉ¢š²L ay¡l 

fc bL Afp¡le LlaJ f¡lhez 

Ec¡qle x l¡SÉf¡m Hje HL hÉ¢š²L l¡SÉl 

j¤MÉj¿»£ ¢qph ¢ek¤š² Llel ky¡l l¡SÉ 

¢hd¡epi¡l pcpÉ qJu¡l k¡NÉa¡ eC "H' l¡SÉ 

¢hd¡eeNl HLSe pcpÉ ¢h bL A - 32 Hl 

Ad£e Eš² ¢eu¡NL QÉ¡m” S¡¢eu p¤fË£j 

L¡VÑ j¡jm¡ Llmez p¤fË£j L¡VÑ L¤u¡ 

Ju¡lÉ¡¾V¡  ¢lV S¡l£ Lla f¡lhe Hhw k¢c 

L¡VÎ cMe k j¤MÉj¿»£l ¢eu¡N A¡Cep‰a eu 

a¡qm pw¢nÔø hÉ¢š²L j¤MÉj¿»£ fc Rs ¢ca 

¢ecÑn chez (¢h A¡l L¡f¤ hx ØVV a¡¢jme¡X¤ 

(2001) ) 7 Hp. ¢p. ¢p. 231) 

p¡¢nÑJl¡¢l  

  p¡¢nÑJl¡¢l ¢lV Hhw ¢eodj§mL ¢lV Hl jdÉ 

¢jm qm EiuC pC ¢hQ¡l ¢hi¡N£u Ab¤h A¡d¡ 

¢hQ¡l ¢hi¡N£u Lšªfrl ¢hl¦Ü S¡l£ Ll¡ qu 

My¡l¡ ay¡cl H¢š²¢au¡l h¢qi§Îa h¡ ¢he¡ H¢š²u¡l 

L¡S LlRe Eiul jdÉ f¡bÑLÉ qm p¡¢nÑJl¡¢l 

¢lV Ef¢lh¢eÎa LšÎªfr LšÎªL cJu¡ h¢qiÎ§a h¡ 

¢he¡ H¢š²u¡ll A¡cn L h¡¢am Ll¡l SeÉ 

hÉhq¡l Ll¡ quz A¡cn h¡ l¡u fËc¡e bL 

pw¢nÔø LšªfrL ¢hla l¡M¡l SeÉC ¢eodj§mL 

¢lV hÉhq¡l Ll¡ quz AhnÉ p¤fË£j L¡VÑl AeÉ 

h’ h¡ q¡CL¡VÎ à¡l¡ fËcš ¢hQ¡l ¢hi¡N£u A¡cn 

h¡¢am Ll¡l SeÉ HC ¢lV hÉhq¡l Ll¡ k¡h e¡z 

(H.A¡l. A¡¿¹¤m hx A¡l Hp e¡uL H A¡C A¡l  

1988 Hp ¢p 1531)z 

j±¢mL A¢dL¡ll f¢lhaÑe x A¡CefËeue  



pnÙ» h¡¢qe£ Abh¡ A¡Ce nª´Mm¡ lr¡l i¡l k 

pjÙ¹ h¡¢qe£l Jfl eÉÙ¹ p¢ pjÙ¹ h¡¢qe£l 

pcpÉl¡ k¡a p¤ø¤ i¡h ay¡cl LšÎhÉ f¡me Lla 

f¡le Hhw a¡cl jdÉ nª´Mm¡ hS¡u b¡L pC 

EŸnÉ ay¡cl j±¢mL A¢dL¡l fËu¡N LaV¡ 

p£¢ja h¡ h¢SÑa qh a¡ A-33 Hl Ad£e A¡Ce 

à¡l¡ ¢edÑ¡le Ll¡l SeÉ m¡Lpi¡l A¢dL¡l 

luRz 

fªù¡ ew - 52 

HR¡s¡ i¡lal A¿¹NÑa k Hm¡L¡u "j¡n¡Ñm m' 

hmhv Ll¡ qu¢Rm pM¡e A¡Ce nª´Mm¡ hS¡u 

Hhw gl¡e¡l SeÉ ¢eÖfæ LjÑL¡äl cl¦e 

m¡Lpi¡ L¸â£u h¡ l¡SÉ plL¡l£ k L¡e LjÑ£ 

h¡ AeÉ hÉ¢š²L A¡Ce Ae¤p¡l r¢af§le fËc¡e 

Lla f¡lhez I Hm¡L¡u "j¡nÑ¡m m' hmhv 

b¡L¡l pju f¡n qJu¡ k L¡e l¡u fËcš n¡¢Ù¹l 

h¡Su¡çl A¡cn Abh¡ k L¡e lLj ¯hd 

Lla f¡lhez 

L¡e j±¢mL A¢dL¡l L¡kÑLl Ll¡l SeÉ k 

Mœ pw¢hd¡el ¢ecÎn qm HL¢V A¡Ce fËeue 

fËu¡Se pC rœ k L¡Sl j±¢mL A¢dL¡l 

r¤æ qu pC L¡SL n¡¢Ù¹ k¡NÉ Ll¡l EŸnÉ 

k rœ A¡Ce fËeue Lla qh pC ph rœ 

A¡Ce fËeue Ll¡l SeÉ A-35 Hl Ad£e 

m¡Lpi¡l rja¡ A¡Rz k¢cJ HC dlel i¤š² 

k¡ ¢Le¡ pw¢hd¡e pç afn£m fcš a¡ paÆJ 

m¡Lpi¡l I rja¡ l¡SÉlC A¢dL¡l i¤š² a¡ 

paÆJ m¡Lpi¡l I rja¡ ¢hcÉ¡j¡ez 

4bÎ i¡N x l¡øË e£¢al ¢ecÎn p¤œ (X¡ClL¢Vi 

¢fË¢¾pfmp Ag ØVV f¢m¢p) 

k¢cJ l¡øËe£¢al ¢ecÎnL p¤œ …m¡ A¡c¡ma 

¢hnoi¡h hmhvk¡NÉ eu ah¤J A -37 Hl 

¢hd¡e qm H…m¡ cn n¡pe Ll¡l SeÉ j±¢mL 

Hhw HJ ¢ecÑn cu k A¡Ce fËeue Ll¡l kph 

HC p¤œ…m¡ fËu¡N Ll¡ l¡øË AhnÉ LaÎhÉz 

l¡øË e£¢al ¢ecÎnL p¤œl j¡dÉj l¡øËL HC 

fl¡jnÑ cJu quR k, SeNel j‰ml SeÉ 

pj¡S hÉhÙÛ¡ ke eÉ¡u, A¡bÑ p¡j¡¢SL Hhw 

l¡S¯ea£L p¤¢ÙÛla¡ hS¡u b¡L a¡l ¢cL mrÉ 

l¡Ma qh Hhw S¡a£u S£hel pjÙ¹ 

fË¢aø¡eLC pC jjÑ Ah¢qa Lla qhz l¡øË 

LšªÎL A¡l¡ k pjÙ¹ e£¢a p§œ je Qma qhz 

a¡l jdÉ luR S£¢hL¡ ASÑel SeÉ fkÑ¡ç 

hÉhÙÛ¡ Ll¡, phÑ p¡d¡lel LmÉ¡el SeÉ hÙº 

pÇfcl j¡¢mL¡e¡l h¾Ve Hhw Hje HL¢V A¡¢bÑL 

hÉhÙÛ¡ ÙÛ¡fel A¡L¡ˆ¡ Ll¡ kM¡e pÇfc 



L¸â£i§a qh e¡z k¢c e¡ a¡ HLh¡lC 

¢jVj¡Vl Ak¡NÉ quz Ec¡qle ül¦f e¡l£ 

jkÎ¡c¡l q¡¢e Ll ¢œ²u¡Lm¡f f¢laÉ¡N Llh 

LšÎhÉ (A-51-A (l¡V C) Hl AbÑ qm HC 

S¡a£u ¢œ²u¡Lm¡fl ¢nL¡l k¡a e¡l£L e¡ qa 

qu a¡l SeÉ fËaÉL e¡l£l A¢dL¡lz AeÉ¡eÉ 

LaÎhÉl rœJ a¡ pji¡h fËk¡SÉ (CE¢eue 

Ag C¢äu¡ hx eh£e ¢S¾cm (2004) 2 Hp ¢p 

¢p 510)z 

k rœ j±¢mL LaÎhÉ L¡kÎLl Ll¡l SeÉ L¡e 

A¡Ce e¢ prœ k hÉ¢š² pC LšÎhÉ f¡me 

Llhe e¡ ay¡l ¢hl¦Ü jÉ¡ä¡j¡p ¢lV Q¡Ju¡ k¡h 

e¡z (p§kÑe¡l¡ue hx CE¢eue Ag C¢äu¡, H A¡C 

A¡l 1981 l¡S 1)z ¢LR¤ ¢LR¤ rœ AhnÉ k¢c 

L¡e e¡N¢lL LšªL LšÎhÉ f¡me e¡ Ll¡ AeÉl 

rœJ A¢dL¡l i‰ hm fË¢aø¡ Ll¡ k¡u a¡qm 

A¡c¡ma kb¡fk¤š² fË¢aL¡l f Ëc¡e Lla f¡lhe 

(¢hn¡M¡ hx ØVV Ag l¡SÙÛ¡e (1997) 6 Hp ¢p 

¢p 241)z 

¢ehÑ¡q£ (¢c HL¢S¢LE¢Vi)  

L¸â (f’j i¡N, fËbj AdÉ¡u) 

A-52- a hm¡ A¡R k i¡lal l¡øËf¢a 

b¡Lhe Hhw A -53 a l¡øËf¢al ¢ehÑ¡q£ rja¡ 

¢hhªa Ll¡ A¡R L¸âl ¢ehÑ¡q£ rja¡ l¡øËf¢al 

Jfl eÉÙ¹z ajeC luR L¸âl fË¢alr¡ 

h¡¢qe£l n£oÑ LjÉ¡ä, k¡ k L¡e fËk¡SÉ A¡Ce 

p¡frz 

fªù¡ ew 53 

 EõMÉ l¡øËf¢a Lhmj¡œ pw¢hd¡el (A-53) 

fcš rja¡ Ae¤p¡l L¸âl ¢ehÎ¡q£ rja¡ 

fËu¡N Lla f¡lez 

HL¢V ¢ehÎ¡QL jäm£ (Cmƒ¡l¡m LmS) Hl 

pcpÉhª¾c à¡l¡ l¡øËf¢a ¢edÑ¡¢la qe Hhw I 

¢ehÑ¡QL jäm£l pcpÉ L¡l¡ qhe (A-54) Hhw 

l¡øËf¢a ¢ehÑ¡Qel fÜ¢a fËLle (A-55) 

pw¢hd¡e ¢hnci¡h hm¡ A¡Rz a¡R¡s¡ ay¡l 

L¡kÑL¡ml ju¡c (A-56) fc pÇf¢LÑa naÑ¡hm£ 

(A-59) l¡øËf¢aL Cjf£Q Ll¡l fË¢œ²u¡ Hhw 

AeÉ¡eÉ fË¡p¢‰L M¤¢Ve¡¢V phC pw¢hd¡e cJu¡ 

A¡Rz  

pw¢hd¡e HLSe Ef l¡øËf¢al J EõM A¡R 

(A-63) ¢k¢e fc¡¢dL¡l L¡E¢¾pm Ag ØVVp 

Hl Qu¡ljÉ¡e Hhw a¡L l¡øËf¢a ¢qph L¡S 

Lla qa f¡l Abh¡ ¢a¢e l¡øË f¢al fc n§eÉ 

b¡L¡l pju h¡ l¡øËf¢al Ae¤f¢ÙÛ¢aa l¡øËf¢al 

L¡S Q¡m¡hez (A-65)z 



l¡øËf¢a Abh¡ Ef l¡øËf¢al ¢eh¡ÑQe pðå h¡ a¡l 

bL Eá¤a k¡ha£u àå p¾cq ¢hh¡c pÇfLÑ 

Ae¤p’¡l Ll¡ Hhw gup¡m¡ Ll¡l SeÉ p¤fË£j 

L¡VlC HL¡¿¹ Q§s¡¿¹ H¢š²u¡l luRz (A-71)z 

pw¢hc¡el pçj afn£m Hl fËbj (L¸â£u) 

a¡¢mL¡u Eõ¢Ma pjÙ¹ ¢hou L¸â ¢ehÑ¡q£ 

rja¡l A¡Ja¡i¤š² pC p‰ A¡Ja¡i¤š² qm 

pC ph A¢dL¡l fË¡¢dL¡l Hhw H¢š²u¡l k¡ L¡e 

Q¤¢š² h¡ p¢ål hm i¡la plL¡l LšªÎL 

¢ehÑ¡qk¡NÉz (A-73)z  

pw¢hd¡e hm¡ A¡R k fËd¡e j¿»£l eaªaÆ j¿»£ 

jäm£ NWe Lla qh k¡l¡ l¡øËf¢aL p¡q¡kÉ 

Llhe J fl¡jnÑ chez l¡øËf¢a ay¡l fcl 

L¡kÑLl ¢eh¡ql pju a¡cl fl¡jnÑ Ae¤p¡l 

L¡S Llhez AhnÉ HC fl¡jnÑ Ae¤p¡l L¡S 

Llhez AhnÉ HC fl¡jnÑ qu p¡d¡lei¡h h¡ 

AeÉ i¡h f¤e¢hhQe¡ Ll¡l SeÉ l¡øËf¢a 

j¿»£pi¡L ¢ecÑn ¢ca f¡lhez ¢L¿¹¤ HLh¡l 

j¿»£pi¡ ay¡cl fl¡jnÑ f¤eÑ¢hhQe¡ Llh fl a¡ 

l¡øËf¢al L¡R fn Llm l¡øË¢fa pC a¡ 

L¡kÑLl Lla h¡dÉ b¡Lhez (A-74)z 

fËd¡ej¿»£L ¢eu¡N Ll¡l SeÉ l¡øËf¢al A¢dL¡l 

luR Hhw fËd¡ej¿»£l fl¡jnÎœ²j ¢a¢e AeÉ 

j¿»£cl ¢eu¡N Llhez j¿»£pi¡ pj¢øNa i¡h 

m¡Lpi¡l ¢eLV c¡uhÜ (A-75) b¡Lhe (A-

75)z 

pw¢hd¡el A-76 -H i¡lal AÉ¡V¢eÑ Se¡lm 

Hl fc Hl Lb¡ hm¡ A¡Rz  k pjÙ¹ A¡Ce£ 

¢hou fl¡jnÑ ch¡l AeÉ¡l¡ k pjÙ¹ A¡Ce 

¢houL Se¡lml Jfl l¡øËf¢a c¡¢uaÆ che 

a¡ AÉ¡V¢e Se¡lm fËc¡e Llhe Hhw f¡me 

Llhez HR¡s¡J pw¢hd¡e Abh¡ hšÎj¡e hmhv 

AeÉ¡eÉ A¡Ce Ae¤p¡l ay¡l Jfl k c¡¢uaÆ i¡l 

A¢fÎa qu p…m¡J ¢a¢e f¡me Llhez (A-

76)z 

l¡SÉpj§q (6ø i¡N, 2u AdÉ¡u)  

fËaÉL l¡SÉl HLSe l¡SÉf¡m A¡Re (A-

153) k¡L l¡øËf¢a ¢ehÑ¡Qe Lle (A-155) 

Hhw a¡l JflC l¡SÉl ¢ehÑ¡q£ rja¡ eÉÙ¹ quz 

(A - 154)z 

l¡SÉl l¡SÉf¡ml rja¡ Hhw L¡kÎ L¸â rœ 

l¡øËf¢al rja¡ Hhw L¡kÎl p‰ a¤me£uz 

pw¢hd¡e Ae¤p¡l l¡SÉf¡m LšªÎL ¢eSl ¢hhQe¡ 

Ae¤k¡u£ L¡S Ll¡l f¢l¢ÙÛ¢a…m¡ hÉ¢alL 

l¡SÉf¡m l¡SÉl j¿»£ pi¡l fl¡jnÑ Ae¤k¡u£ L¡S 

Lle (p¡pnl ¢pw hx øV Ag f¡”¡h (1974) 



2 Hp.¢p.¢p. 831), l¡SÉf¡mL p¡q¡kÉ Ll¡ 

Hhw fl¡jnÑ cJu¡l pÇfLÑ ¢hd¡e pj§q A-163 

H fËcšz EõMÉ L¡e ¢hno ¢hou l¡SÉf¡m 

¢eSl ¢hhQe¡ Ae¤p¡l L¡S Llhe e¡ j¿»£pi¡l 

fl¡jnÑja L¡S Llhe p hÉ¡f¡l l¡SÉf¡ml 

¢eSl ¢pÜ¡¿¹C Q§s¡¿¹z (A-164 (2)) l¡SÉl 

¢ehÎ¡q£ rja¡ pC ph ¢houl rœ fËk¡SÉ k 

…m¡l pÇfLÎ l¡SÉl ¢hd¡ejäm£l A¡Ce fËeue 

Ll¡l A¢dL¡l luRz AhnÉ pjhaÑ£ p§Q 

(Leg¡l¾p ¢mØV) Hl A¿¹i¤š² ¢hou…m¡l rœ 

HC rja¡ pw¢hd¡e h¡ L¸âl EcÉ¡N m¡Lpi¡ 

à¡l¡ fËeue Ll¡ k L¡e A¡Ce à¡l¡ ¢e¢cÑø i¡h 

fËcš ¢ehÎ¡q£ rja¡ p¡frz (A-162)z 

l¡SÉl j¤MÉ j¿»£L l¡SÉf¡m ¢eu¡N Lle Hhw 

j¤MÉj¿»£l fl¡jnÎœ²j l¡SÉf¡m AeÉ¡eÉ j¿»£cl 

¢eu¡N Llez l¡SÉf¡ml CµR¡œ²j j¤MÉj¿»£ J 

AeÉ¡eÉ j¿»£ ay¡cl fc L¡kÑla b¡Le Hhw 

l¡SÉl j¿»£ pi¡ pj¢øNa i¡h l¡SÉl 

¢hd¡epi¡l L¡R c¡uhÜ b¡Lez (A-164)z 
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pw¢hd¡e hm¡ A¡R k fËaÉL l¡SÉl SeÉ 

HLSe AÉ¡Xi¡LV Se¡lm b¡Lhez (A-

165) l¡SÉf¡m Hhw l¡SÉl rœ AÉ¡Xi¡LV 

Se¡lml c¡uc¡¢uaÆ l¡øËf¢a Hhw L¸âl 

rœ AÉ¡V¢eÎ  Se¡lml c¡u c¡¢uaÆl 

pj¡e¤p¡l£z  

¢hd¡ejäm  

m¡Lpi¡ (5j i¡N, 2u AdÉ¡u)  

i¡lal f¡mÑ¡j¾V l¡øËf¢a c¤¢V pi¡ k¡cl hm¡ 

qu l¡SÉ pi¡ Hhw m¡Lpi¡ à¡l¡ N¢Waz (A-

79)z l¡SÉpi¡u 250 Se pcpÉ k¡cl 12 

SeL l¡øËf¢a je¡e£a Lle Hhw 238 Se 

qme l¡SÉ pj§q Hhw L¸â n¡¢pa A’m bL 

¢ed¡Ñ¡¢la pcpÉz HLL qÙ¹¡¿¹lk¡NÉ i¡V hÉhq¡l 

Ll A¡e¤f¡¢a fË¢a¢e¢daÆ hÉhÙÛ¡l j¡dÉj l¡SÉl 

¢hd¡epi¡ ¢ehÑ¡¢Qa pcpÉ Ne à¡l¡ l¡SÉ 

fË¢a¢e¢dcl ¢ehÑ¡¢Qa Ll¡ quz (A-80) Ae¢dL 

530 Se pcpÉÉ k¡cl l¡SÉ…¢ml i¡V¡l h¡ 

pl¡p¢l ¢ehÑ¡Qe Lle Hhw Ae¡¢dL 20 Se pcpÉ 

k¡l¡ L¸ân¡¢pa A’m…¢ml fË¢a¢e¢dLaÆ Lle 

Hh ky¡cl A¡Ce kje hm¡ A¡R pC ja h¡R¡ 

qu Hhw A-331 Hl ¢hd¡e Ae¤u¡u£ Ae¢dL c¤Se 

AÉ¡wm¡ C¢äu¡ pcpÉcl ¢eu m¡Lpi¡ N¢Wa 

quz (A-81)z fËaÉL h¡l A¡cjöj¡l£l fl 

m¡Lpi¡l pcpÉ pwMÉ¡ f¤eÑ¢edÑ¡¢la quz (H-

82)z 



l¡SÉpi¡ ÙÛ¡u£ fË¢aø¡e kM¡e Hl HL aªa£u¡wn 

pcpÉ Ahpl NËqe Lle Hhw fË¢a c¤C hvpl 

A¿¹l ea¤e pcpÉNe ay¡cl S¡uN¡u A¿¹i¤š²  qez 

AeÉ¢cL m¡Lpi¡l fËbj A¢dhnel fl bL 

fy¡Q hRl L¡m fkÑ¿¹ m¡Lpi¡l ju¡c Qmz (A-

84) l¡øËf¢a ¢LR¤ pju A¿¹l A¿¹l f¡mÑ¡j¾V h¡ 

pwpcl A¢dhne A¡qÆ¡e Lle Hhw k L¡e 

HL¢V h¡ Eiu pi¡C ¢a¢e ÙÛ¢Na Ll ¢ca 

f¡le Hhw m¡Lpi¡ iP ¢ca f¡lez 

pwpcl c¤¢V A¢dhnel jdÉ Ru j¡pl h¢n 

¢hl¢a b¡Lh e¡z (A-84) pwpcl ¢h¢iæ 

A¡¢dL¡¢lL kje l¡SÉ pi¡l Xf¤¢V Qu¡ljÉ¡e, 

m¡Lpi¡l Øf£L¡l J Xf¤¢V Øf£L¡l ¢eu¡N 

Ll¡l SeÉJ pw¢hd¡e hÉhÙÛ¡ luRz (A-R¡V H 

89, 93)z 

k hÉ¢š² i¡la plL¡l Abh¡ L¡e l¡SÉ 

plL¡ll Ad£e m¡iSeL fc ¢ek¤š² ¢a¢e 

pwpcl Eiu LrlC pcpÉ ¢qph ¢ehÑ¡¢Qa h¡ 

pcpÉ qJu¡l SeÉ Ak¡NÉ hm ¢hh¢Qa qhez 

(A-102)z 

Ec¡qle x "H'  l¡SÉ pi¡l HL pcpÉ ¢k¢e CE ¢f 

¢gÒjp Xi¡mfj¾V L¡E¢¾pml Qu¡l f¡bÑe¡u  

¢Rme Hhw pC p¤h¡c p¡Çj¡¢eL Hhw ¢h¢iæ 

i¡a¡ J fË¡¢¿¹L p¤¢hd¡ f¡Ju¡l A¢dL¡l£ ¢Rmez 

k¢cJ H H…m¡l ¢LR¤C NËqe Lle¢e a¡ paÆq H 

L pwpcl pcpÉ fcl Ak¡NÉ O¡oe¡ Ll¡ 

quz (Su¡ hµQe hx CE¢eue Ah C¢äu¡ (2006) 

5 Hp ¢p ¢p 266)  

Ec¡qle x "H' l¡SÉ plL¡ll Ad£e HL¢V fc 

¢ek¤š² ¢Rme Hhw I fcl naÎ ¢Rm k ¢a¢e 

Lhm f§¢aÎ i¡a¡C f¡he k¡l EŸnÉ qm üuwLªa 

MlQ ¢j¢Vu cJu¡z "H' bL pwpcl pcpÉ 

fcl SeÉ Ak¡NÉ ¢hhQe¡ Ll¡ qu¢e L¡le HV¡ 

L¡e m¡iSeL fc ¢Rm e¡z (¢nhj§¢aÑ ü¡j£ 

Ce¡jc¡l hx AN¡¢c kwNæ¡ A¾ce¡è¡ (1971) J 

Hp ¢p ¢p 870) ¢hm¢Va pwn¡de Ll¡l hÉ¡f¡l 

pce àu Q§s¡¿¹ i¡h ApÇj¢a ‘¡fe Lle Abh¡ 

k¢c L¡e ¢hm HL¢V pcl f¡n qJu¡l fl AeÉ 

pce Nªq£a qJu¡l fl f¡e e¡ qu Ru j¡el 

A¢dL A¢aœ²¡¿¹ quz (A-108)z AbÎ¢hœ 

Lhmj¡œ m¡Lpi¡u I ¢hm f¡n Ll¡ k¡h Hhw 

HLh¡l m¡Lpi¡u I ¢hm f¡n qu NmC 

p¢VL l¡SÉpi¡u f¡W¡e qh Hhw l¡SÉ pi¡ a¡l 

p¤f¡¢ln  h¡ fËÙ¹¡¢la pwn¡de£ k¢c b¡L pq 

p¢VL AhnÉL m¡Lpi¡u f¡¢Wu chz AleÉ 

m¡Lpi¡ Eš² p¤f¡¢ln h¡ fËÙ¹¡¢la pwn¡de£ 



…m¡L ü¡L£l Lla h¡dÉ b¡Lh e¡z k¢c 

m¡Lpi¡ Eš² p¤f¡¢ln h¡ fËÙ¹¡¢la 

pwn¡de£…m¡L ü£L¡l Lla h¡dÉ b¡Lh e¡z 

k¢c m¡Lpi¡ k l©f k¢VL f¡n Ll¢Rm pC 

j§m l©fC j¡¢e ¢hm¢V f¡n Ll¡ qm hm NeÉ Ll¡ 

qhz (A-109) HLh¡l pwpc bL ¢hm¢V f¡n 

qu Nm k¢VL l¡øËf¢al ¢eLV fn Ll¡ qu 

¢k¢e qu p¢Vl fr pÇj¢a fËL¡n Llhe e¡ qu 

pÇj¢a fËc¡e ÙÛ¢Na l¡Mhez k¢c l¡øËf¢a pÇj¢a 

fËc¡e ÙÛ¢Na c¡ul a¡qm ¢a¢e AhnÉC a¡l 

p¤f¡¢ln J fËÙ¹¡¢ha pwn¡de£ pq p¢VL 

m¡Lpi¡u glv chez m¡Lpi¡ Eš² p¤f¡¢ln 

Abh¡ pwn¡de£…m¡L ü£L¡l LlaJ f¡l e¡ 

Lla J f¡l Hhw f¤el¡u ¢hm¢VL l¡øËf¢al 

L¡R glv f¡W¡h ¢k¢e a¡l pÇj¢a A¡l ÙÛ¢Na 

l¡Ma f¡lhe e¡z (A-111)z 

l¡øËf¢al ¯hd¡¢eL rja¡  

 k¢c l¡øËf¢a pwpcl A¡Cel pja¤m L¡kÑLl£ 

A¢XÑeÉ¡¾p S¡l£ Ll¡l f¢l¢ÙÛ¢a A¡R hm je 

Lle a¡ qm ¢a¢e a¡ Lla f¡lhe AhnÉ k¢c 

pwpcl L¡e Lb¡C aMe A¢dhne e¡ Qmz 

Il©f A¢XÑeÉ¡¾pL pwpcl Eiu LrC fn 

Lla qh Hhw pwpcl f¤ehÑ¡l A¢dhne bL 

Ru pç¡q Abh¡ Ru pç¡ A¢aœ²¡¿¹ qJu¡l A¡NC 

k¢c Eiu LrC Eš² A¢XÎeÉ¡¾pL fËaÉ¡MÉ¡e 

Ll¡l ¢pÜ¡¿¹ NËqe Ll a¡qm ¢àa£u ¢pÜ¡¿¹ kMe 

f¡n qh a¡l fl bLC a¡ A¡l hmhv b¡Lh 

e¡z l¡øËf¢a A¢XÑeÉ¾p¢VL k L¡e pju fËaÉ¡q¡l 

Ll ¢ea f¡lhez pw¢hd¡e l¡øËf¢aL A¡Ce 

fËeue Ll¡l SeÉ kaV¡ rja¡ cJu¡ quR pC 

pwœ²¡¿¹ ¢hd¡epj§q f¡me p¡fgƒ l¡øËf¢a 

A¢XÑeÉ¡¾p S¡l£ Lla f¡lhe j¿»£ pi¡l 

fljnÎœ²jC l¡øËf¢al A¢XÎeÉ¡¾p S¡l£ Ll¡l 

rja¡ A¡Rz k¢cJ l¡øËf¢al e¡j Hhw l¡øË¢fal 

p¿º¢øœ²jC A¢XeÉ¡¾p S¡l£ Ll¡ qu h¡Ù¹h a¡ 

S¡l£ Ll¡ qu j¿»£ pi¡lC fl¡jnÎ Hhw p¿º¢øœ²jz 

(A¡l ¢p L¤j¡l hx CE¢eue Ag C¢äu¡ (1970) 

1. Hp ¢p ¢p 564z 

l¡SÉ ¢hd¡e jäm (6ù i¡N, 3u AdÉ¡u)  

fËaÉL l¡SÉlC HL¢V ¢hd¡ejäm A¡R, M¡ 

l¡SÉf¡m Hhw HL¢V ¢hd¡epi¡ Hhw ¢LR¤ ¢LR¤ 

l¡SÉ ¢hd¡e f¢loc à¡l¡ N¢Waz (A-168) 

¢hd¡epi¡l pcpÉl¡ pl¡p¢l ¢ehÑ¡¢Qa qe (A-

170) Hhw ¢hd¡e f¢locl pcpÉl¡ fl¡r 

¢ehÑ¡Qe Hhw l¡SÉf¡ml je¡euel p¢Çj¢ma 

fË¢œ²u¡l ¢ek¤š² qez (A-171) 



k¢c e¡ ju¡cl A¡NC iP cJu¡ a¡qm 

¢hd¡epi¡l fËbj A¢dhnel ¢ce bL f¡yQ hRl 

Ah¢d a¡l ju¡cz (A-172) l¡SÉf¡m ¢LR¤ ¢ce 

A¿¹l Hhw ¢hd¡epi¡l A¢dhne A¡qÆ¡e Llhez 

Hrœ naÎ qm c¤¢V A¢dhnel jdÉ jdÉhaÎ£ 

pjuL¡m ke LMeJ Ru j¡pl hn£ e¡ quz k 

L¡e HL¢V Lr Abh¡ Eiu LrLC ÙÛ¢Na h¡ 

¢hd¡epi¡ iP cJu¡l SeÉ l¡SÉf¡ml rja¡ 

luRz (A-174)z 

(H R¡V H) 178 - 186 a fËaÉL l¡SÉ 

¢hd¡epi¡u Øf£L¡l J Xf¤¢V ü£f¡l Hl ¢hd¡e 

f¢loc Qu¡ljÉ¡e J Xf¤¢V Qu¡ljÉ¡e ay¡cl 

¢eu¡N fÜa£ Hhw LaÑhÉ J L¡kÑ pÇfLÑ ¢hd¡e 

cJu¡ A¡Rz (A-191) a Hje ¢LR¤ f¢l¢ÙÛ¢al 

EõM A¡R kM¡e l¡SÉl ¢hd¡e jäm pcpÉ 

¢qp¡h ¢ehÎ¡¢Qa h¡ qJu¡l SeÉ L¡e hÉ¢š² 

Ak¡NÉ ¢hh¢Qa qhz 
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L¡kÎ fË¢œ²u¡l ¢eu¡jL ¢euj J ÙÛ¡u£ A¡cn f¡me 

p¡fr fËaÉL l¡SÉl ¢hd¡e jäm h¡L 

ü¡d£ea¡ ¢hcÉ¡j¡ez l¡SÉl ¢hd¡ejäm L¡e 

pcpÉl L¡e A¡c¡ma a¡l ¢hl¦Ü m¡e A¡Ce£ 

fË¢œ²u¡ Q¡m¡e k¡h e¡ Hhw ¢hd¡ejäml 

LšªÎfrl Ad£e h¡ à¡l¡ fËL¡¢na L¡e ¢lf¡VÎ 

ff¡l i¡V Abh¡ fË¢œ²u¡l jdÉ L¡e hÉ¢š²C 

c¡u£ b¡Lhe e¡z (A-194)z 

AbÑ¢hm R¡s¡ AeÉ k L¡e ¢hm ¢hd¡ejäml Eiu 

LrC fn Ll¡ ka f¡l k¢c pC l¡SÉ ¯àa 

Lr¢h¢nø b¡Lz L¡e ¢hm Lhmj¡œ aMe¢ f¡p 

quR hm NeÉ Ll¡ qh kMe pV¡ Eiu hmC 

f¡n Ll¡ qh (A-196) A 197 a fÜa£l 

EõM A¡R kMe ¢hd¡epi¡ à¡l¡ AbÑ¢hm eu Hje 

L¡e ¢hm f¡n Ll¡ qu ¢L¿¹¤ p¢V ¢hd¡epi¡u 

Ae¤j¡¢ca qu e¡, Abh¡ p¢VL pw n¡depq 

¢hd¡ef¢loc f¡n Ll ce ¢L¿¹¤ ¢hd¡e pi¡u p¢V 

f¡n qu e¡z EiuLr¢h¢nøz ¢hd¡ejäm k 

l¡SÉ…m¡a A¡R pM¡e AbÎ¢hm pwœ²¡¿¹ ¢hno 

fÜ¢al ¢hou A-198 a EõM A¡Rz  

kMe L¡e l¡SÉl ¢hd¡ejäm£ L¡e ¢hm pÇj¢al 

SeÉ f¡W¡e quz l¡SÉf¡m 2u ¢hm¢VL f¡n 

Ll¡e¡l hÉf¡l pÇj¢a fËc¡e Lle e¡ qu 

pÇj¢a fËc¡e ÙÛ¢Na l¡Mhe Abh¡ l¡øËf¢al 

¢hhQe¡l SÉ lM chez k¢c l¡SÉf¡m pÇj¢a 

fËc¡e ÙÛ¢Na l¡Me a¡qm ¢a¢e A¢a AhnÉC ka 

n£OÌC pñh, k¢c a¡ AbÑ ¢hm e¡ qu k¢VL 

fËL¡¢na pwn¡de£ pq ¢hd¡ejämL L¡R f¤e 



¢hhQe¡ Ll¡l SeÉ f¡¢Wu chez k¢c 

¢hd¡ejäm fËÙ¹¡¢ha pwn¡de£ pq h¡ R¡s¡ 

l¡SÉf¡ml L¡R ¢hm¢VL f¤el¡u f¡¢Wu ce 

l¡SÉf¡m a¡l pÇj¢a A¡l ÙÛ¢Na l¡Ma e¡J 

f¡lez l¡øËf¢al ¢hhQe¡l SeÉ l¡SÉf¡m 

AhnÉC pC ¢hm¢VL f¤el¡u f¡¢Wu ce - 

l¡SÉf¡m a¡l pÇj¢a A¡l ÙÛ¢Na l¡Ma e¡J 

f¡lez l¡øËf¢al ¢hhQe¡l SeÉ l¡SÉf¡m 

AhnÉC pV ¢hm¢VL l¡Mhe pV¡ l¡SÉf¡ml 

ja, k¢c A¡Ce f¢lea qu a¡qm a¡ q¡C 

L¡VÑl rja¡ MhÑ Llh Hhw a¡l p¡w¢hd¡¢eL 

AhÙÛ¡eL ¢hfc gmhz (A-200) 

kM¡e AbÑ¢hm R¡s¡ AeÉ L¡e ¢hm l¡øËf¢al 

¢hhQe¡l SeÉ pwl¢ra l¡M¡ qu prœ 

l¡øËf¢a qu ¢hm¢Va pÇj¢a che h¡ fËÙ¹¡¢ha 

pwn¡de£ pq f¤eÑ ¢hhQe¡l SeÉ pw¢nÔø l¡SÉ 

¢hd¡e jäml L¡R f¡¢Wu chez pC ja 

¢hd¡ejäm Ru j¡pl pju L¡ml jdÉ p¢VL 

f¤eÑ ¢hhQe¡ Lla f¡le Hhw k¢c ¢hd¡ejäm 

f¤el¡u Eš² ¢hm¢VL pwn¡de£ pq h¡ R¡s¡ f¡n 

Lle a¡qm a¡ l¡øËf¢al ¢hhQe¡l SeÉ fn 

Lla qhz (A-201)z 

(H R¡V -H) 202 - 212 a AeL ¢euj 

cJu¡ A¡R p…m¡L l¡SÉ…m¡l ¢hd¡ejäm 

je Qma h¡dÉz 

l¡SÉf¡ml ¯hd¡¢eL rja¡  

L¡e l¡SÉl ¢hd¡ejäml A¢dhne Qm¡l pju 

R¡s¡ AeÉ k L¡e pju k¢c l¡SÉf¡m h¡Te k 

avL¡m£e f¢l¢ÙÛ¢a k¡  a¡a avre¡v hÉhÙÛ¡ NËqe 

Ll¡ aMe ¢a¢e pw¢nÔø f¢l¢ÙÛ¢aa k A¢XÑeÉ¡¾p 

S¡l£ Llhez ¢LR¤ ¢e¢ŸÎø rœ l¡SÉ f¡m à¡l¡ 

A¢XÑeÉ¡¾p S¡l£ Ll¡l A¡N pV¡l pðå l¡SÉf¡m 

l¡øËf¢al L¡R bL pÇj¢a NËqe Ll qhz ¢hd¡e 

jäml A¢dhne kMeC öl¦ qh a¡lfl ka 

n£OÌ pñh l¡SÉf¡m à¡u£ S¡l£ Ll¡ A¢XÑeÉ¡¾p¢VL 

¢hd¡ejäml L¡R fn Lla qµR Hhw 

¢hd¡ejäml f¤eÑh¡l A¢dhne öl¦ bL pç¡ql 

jdÉ A¢XÎeÉ¡¾p ju¡c EšÎ£eÎ qu k¡h Abh¡ 

A¡NJ qa f¡l k¢c ¢hd¡ejäm p¢VL 

Ae¤j¡ce e¡ cJu¡l ¢pÜ¡¿¹ NËqe Llz (A-

213)z 

A-123 Hl Ad£e l¡SÉf¡m c¡h£ A¢XÑeÉ¡¾p S¡¢l 

Ll¡l rja¡ HL¢V hÉ¢aœ²j£ rja¡ Hhw l¡SÉl 

¢hd¡ejäm Jfl eÉÙ¹ A¡Ce fËeuel rja¡l 

¢hLÒf eÉÙ¹ A¡Ce fËeuel rja¡l ¢hLÒf 



¢qp¡h a¡ hÉhq¡l Ll¡ k¡h e¡z L¡e A¢XÑeÉ¡¾p 

L AaÉ¡¿¹ ¢hlm rœC f¤eÎh¡l S¡¢l Ll¡ ka 

f¡l, kje pjM¡ i¡h ¢hd¡ejäm£ L¡e 

A¢XÑeÉ¡¾pL A¡Ce f¢lea Lla prj ee 

AaQ Se ü¡bÎ Eš² A¢XÎeÉ¡¾p¢V hmhv l¡M¡ 

fËu¡Se pC pjuz (¢X , ¢p, Ju¡ du¡ hx øV 

Ag ¢hq¡l (1987) 7 Hp ¢p 378)z 

¢hQ¡l ¢hi¡N  

L¸â£u ¢hQ¡l ¢hi¡N (5j i¡N, 4bÑ AdÉu) 

A 124-H hm¡ A¡R k HL¢V p¤fË£j L¡VÑ Ag 

C¢äu¡ h¡ i¡lal pîÑ¡µQ h¡ n£OÑ A¡c¡ma b¡Lh 

k¡ HLSe fËd¡e ¢hQ¡lf¢a Hhw pwpc A¡Cehm 

k pwMÉ¡ ¢ÙÛl Llh aaSe AeÉ¢hQ¡lf¢a à¡l¡ 

N¢Wa qhz n£OÎ A¡c¡ma Hhw EµQ A¡c¡ma…m¡l 

pC pjÙ¹ ¢hQ¡lf¢a k¡cl l¡øËf¢a Efk¤š² je 

Llhe ay¡cl p‰ fl¡jnÎœ²j l¡øËf¢aC n£oÎ 

A¡c¡mal ¢eu¡N Llhez n£oÑ A¡c¡mal 

¢hQ¡lf¢al¡z 
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fyuo¢– hRl Ah¢d ¢hQ¡lf¢al fc b¡La 

f¡lhez n£oÑ A¡c¡mal ¢hQ¡lf¢al¡ fcaÉ¡N 

Lla f¡lhez a¡e¡ qm Lhmj¡œ l¡øËf¢al 

A¡cn à¡l¡ a¡cl Afple Llh ka f¡lz 

Eš² A¡cnL pwpcl Eiu Lr Ae¤j¡ce 

Ll¡a qhz a¡l SeÉ fËaÉL LrÉl Ef¢ÙÛa 

j¡V pcpÉ pwMÉ¡l e¤Éeaj c¤C aªa£u¡wn pcpÉl 

pjbÑe b¡L¡ fËu¡Se Hhw k A¢dhne i¡V¡i¤¢V 

qh pC A¢dhne i¡V¡i¤¢V qh pC 

A¢dhneC pw¢nÔø ¢hQ¡lf¢aL fËj¡¢ea 

Apc¡Qle Abh¡ Arja¡l L¡le Afp¡le 

Lla qhz n£oÎ A¡c¡ma qm e¢bfœl A¡c¡ma 

(A-129)z Hl j¡e qm HC A¡c¡mal 

¢œ²u¡Lm¡f Hhw ¢hQ¡lfË¢œ²u¡ ¢QlL¡ml SeÉ 

Øjle l¡M¡ qu Hl fËj¡e ¢qp¡h hÉhq²a qu Hhw 

HC A¡cmal Ahj¡ee¡l SeÉ S¢lj¡e¡ Hhw 

L¡l¡cä cJu¡l SeÉJ HC A¡c¡mal A¢dL¡l 

luRz (A¢nÄe£ L¤j¡l O¡o hx Al¢h¾c h¡p H 

A¡C A¡l 1953 Hp ¢p 75) z n£oÑ ÚA¡c¡mal 

Ahj¡ee¡l SeÉ n¡¢Ù¹ cJu¡l A¢dL¡l öd¤ HC 

A¡cmal Ahj¡ee¡aC p£j¡hÜ eu hlw cnl 

pC a¡l Ad£eÙÛ  pjÙ¹ A¡c¡ma Hhw VÌ¡Ch¤Ée¡m 

fkÑ¿¹ a¡ fËp¡¢laz (Xm¢q S¤¢X¢nu¡m p¡¢iÑp 

HÉ¡p¡¢nune hx øV Ag …Sl¡V (1991) 4 

Hp ¢p ¢p 406)z 

M¢ca n£o A¡c¡ma A¡c¡ma Ahj¡ee¡l c¡u k 

L¡e A¡Ce S£¢hL aaV¡C n¡¢Ù¹ ¢ca f¡l 



kaV¡ AeÉ L¡e hÉ¢š²L cJ ¢L¿¹¤ n£oÎ A¡c¡ma 

a¡l rja¡ fËu¡N Ll L¡e A¡CeS£¢hL 

m¡Cp¾p h¡¢am Lla f¡l e¡ (p¤fË£j L¡V h¡l 

AÉ¡p¡¢pune hx CE¢eue Ag C¢äu¡ (1998) 

4 Hp ¢p ¢p 409) AhnÉ A¡l L A¡e¾c hx 

l¢SøË¡l Xmq£ q¡CL¡VÑ 2009 (10) Hp ¢p 

Hm C164 j¡jm¡u n£oÑ A¡c¡ma HC A¢ija 

fËL¡n Ll k g±Sc¡l£ fËLª¢al A¡c¡ma 

Ahj¡ee¡l SeÉ n¡¢Ù¹ ¢qph EµQ A¡c¡ma LšªÎL 

pw¢nÔø A¡f£mLaÑ¡cl HL¢V ¢e¢cÑø pjuL¡ml 

phÉEµQ A¡c¡ma h¡ a¡l Ad£eÙ¹ ¢ejÀ 

A¡c¡ma…m¡a q¡¢Sl qJu¡ ¢e¢oÜ Ll¡ 

pjbÑek¡NÉz 

Ec¡qle x "H' HLSe p¡wh¡¢cL  Hhw mML 

HL¢V fËhå mMe, k¡a "H' hme k n£oÑ EáV 

OªeÉ pÇf§eÎl©f ¢i¢šq£e clM¡Ù¹l Jfl e¡¢Vn 

cM¡u Hhw A¡c¡mal e¡¢Vn pj¡m¡Qe¡ Q¡f¡ 

¢ca Hl ¢hl¡¢da¡l L¾Vl¡d LlaC hÉhh¡l 

Ll¡ quRz n£oÑ A¡c¡mal l¡u qm HC dlel 

hš²hÉ n£oÎ A¡c¡malC Ahj¡ee¡l pj¡ez (Ce ¢h 

Al¦åa£ l¡u (2002) 3 Hp ¢p ¢p 343 50 

¢i¢ša)z 

n£oÎ A¡c¡mal H¢š²u¡l  

n£oÎ A¡c¡mal HLQ¢Vu¡ Hhw A¡¢cj H¢š²u¡l 

¢hcÉj¡e ¢ejÀ¢m¢Ma ¢hh¡cl rœ k¡ Eá§a quz 

i¡la plL¡l Hhw HL h¡ HL¡¢dL l¡SÉ 

plL¡ll jdÉ Abh¡ i¡la pl¡Ll Hhw L¡e 

HL¢V l¡SÉ HL fr Hhw HL h¡ HL¡¢dL l¡SÉ 

AeÉ fr Abh¡ c¤C Abh¡ aa¡¢cL l¡SÉ…m¡l 

jdÉ k¢c Hhw kMe ¢hh¡c Hje L¡e fËnÀ S¢sa 

b¡L k¡l Jfll L¡e A¡Ce£ A¢dL¡l Hl A¢Ù¹aÆ 

Abh¡ H¢š²u¡l ¢eiÎl Llz (A-131) n£oÑ 

A¡c¡mal l¡u Ae¤µRc ew 131 H Eõ¢Ma 

Lb¡¢Vl A¡Ja¡l jdÉ l¡SÉ plL¡l A¿¹i¤š²z 

(ØVV Ag l¡SÙÛ¡e hx CE¢eue Ag C¢äu¡ 

(1977) 3 Hp Hp ¢p 592)z 

Ec¡qle x ¢hq¡l l¡SÉ Hhw ¢q¾c¤ÙÛ¡e ø£m ¢m¢j¢VX 

i¡la£u L¡Çf¡e£ A¡Ce Hl Ad£l ¢eh¢åa 

L¡Çf¡¢e – Hl jdÉ HL¢V ¢hh¡c Eá¤a quz n£oÑ 

A¡c¡ma l¡u ce k Eš² ¢hh¡c¢V HC A¡c¡mal 

A¡¢cj H¢š²u¡l fs e¡, L¡le ¢q¾c¤ÙÛ¡e ØV£m 

¢m¢jVX  Ae¤µRc 131 Ae¤p¡l l¡SÉ eu (ØVV 

Ag ¢hq¡l hx CE¢eue Ag C¢äu¡ (1970) 1 

Hp ¢p ¢p 67) 

Ec¡qle x C¾V¡l ØVV Ju¡V¡l ¢Xp¢fEVp 

VÌ¡Ch¤eÉ¡m H c¤¢V l¡SÉ HL¢V j¡jm¡l fràu ¢Rmz 



HL¢V j¡jm¡l fràu ¢Rmz HL¢V l¡SÉ VÌ¡Ch¤Ée¡m 

Hl l¡u j¡ea Aü£L¡l Llz ¡eÉ l¡SÉ¢V A-131 

Hl Ad£e n£oÑ A¡c¡ma j¡jm¡ Llz A¡c¡ma 

l¡u ce k A-131Hl Ad£e HC j¡LcÑj¡ 

hq¡mk¡NÉz (ØVV  Ag LeÑ¡VL hx ØVV Ag 

AåÌfËcn (2000) 9 Hp ¢p ¢p 572)z 

p¡d¡le rœ ¢hh¡cl pÇf§eÎ ¢hQ¡l Abh¡ L¡k ÑLl 

Ll¡ k¡u Hje ¢Xœ²£l A¡cn f¡Ju¡l SeÉC 

p¡d¡le A¡c¡ma j¡LŸÎj¡ c¡ul Lla qhz A 

– 131 Hl rœ AhnÉ r¤ì frl n£oÎ 

A¡c¡ma clM¡Ù¹ fn Ll¡l A¢dL¡l b¡Lhz I 

clM¡Ù¹ fË¡p¢‰L abÉ¡hm£l pÇf§eÎ ¢hhle fËc¡e 

Lla qh Hhw Lhmj¡œ AeÉ ¢hh¡cL¡l£l 

¢hl¦Ü ay¡l A¢dL¡ll O¡oe¡ Ll¡l SeÉ fË¡bÑe¡ 

Lla qhz kV¡ HLh¡l qu NmC A-131 

Hhw Ad£e n£oÎ A¡c¡mal LšÎhÉ noz (ØVV 

Ag ¢hq¡l hx CE¢eue Ag C¢äu¡ (1970) 1 

Hp ¢p ¢p 67)z 

fªù¡ ew - 58 

k¢c EµQ A¡c¡ma h¡ q¡CL¡VÑ A-134 "H' Hl 

Ad£e HC jjÑ nw¢pa Ll k pw¢hd¡el hÉ¡r¡ 

pÇf¢LÑa HL¢V ¢hno …l¦aÆf¤eÎ 

(p¡hØV¡enu¡e) fËnÀl p‰ j¡jm¡¢V S¢sa 

a¡qm cJu¡e£, g±Sc¡l£ Abh¡ AeÉ j¡jm¡l 

rœ EµQ A¡c¡ma à¡l¡ fËcš k L¡e l¡u ¢Xœ²£ 

Abh¡ Q§s¡¿¹ A¡cn bL Eá¤a A¡f£m n£oÑ 

A¡c¡ma c¡¢Mm Ll¡ k¡hz k¢c Eš² nwp¡fœ 

cJu¡ ah j¡jm¡l k L¡e fr n£oÑ A¡c¡ma 

HC L¡le A¡f£m Lla f¡lhe k Eš²l©f 

fËnÀ¢Vl rœ i¤m l¡u cJu¡ quRz (A-132) 

L¡e ¢hno …l¦aÆf§eÎ A¡Ce£ fËnÀ hma pC fËnÀ 

L h¡T¡u k¡l ¢hou ¢h¢iæ ja luRz kMe 

Eš² ¢hou ¢h¢iæ ja luRz kMe Eš² fËnÀ¢VL 

hÉfL n£oÎ A¡c¡ma LšÎÎªL Q§s¡¿¹i¡h Hhw 

L¡kÑLl£l©f ¢pÜ¡¿¹ Nªq£a qua Me A-131 Hl 

AbÑl f¢ra  I fËnÀ¢VL A¡l p¡hø¡e¢nu¡m 

hm NeÉ Ll¡ qh e¡z (ØVV Ag SÇj¤ Hhw 

L¡nÈ£l hx W¡L¤l N‰¡ ¢pw H A¡C A¡l 1960 Hp 

¢p ¢p 356)z 

EµQ A¡c¡mal L¡e cJu¡e£ j¡jm¡u fËcš l¡u, 

¢Xœ²£ Abh¡ Q§s¡¿¹ A¡cn bL Eá¤a A¡¢fm p£V 

A¡c¡ma c¡¢Mm Ll¡ k¡h k¢c EµQ A¡c¡ma A 

134 -H-l Ad£e jjÑ nw¢pa Ll k j¡jm¡¢V 

p¡d¡le …l¦aÆl A¡Cel L¡e ¢hno …l¦aÆf§eÎ 

(k¡l ø¡e ¢nu¡e) fËnÀl p‰ S¢sa Hhw 



EµQ A¡c¡mal ja Eš² fËnÀ¢VL n£oÎ A¡c¡ma 

LšÎªL ¢hQ¡l Ll¡ fËu¡Sez 

A-132 H k ¢hd¡eC b¡L¤L e¡ Le ¢hd¡e 

A¡f£m c¡ul Ll¡ fr ay¡l A¡f£m HC L¡le 

cM¡a f¡le k pw¢hd¡el hÉ¡r¡ pwœ²¡¿¹ HL¢V 

p¡hØVÉ¡¢nu¡e A¡Ce£ fËnÀl rœ i¤m l¡u 

cJu¡ quRz EµQ A¡c¡mal HLSe ¢hQ¡lf¢al 

cJu¡ l¡u ¢Xœ²£ HC ¢hd¡el Ad£e L¡e A¡f£m 

n£oÑ A¡c¡ma c¡ul Ll¡ k¡h e¡z (A-133)z 

ØjahÉ k A-133 H Eõ¢Ma në l¡u ¢Xœ²£ 

Abh¡ Q§s¡¿¹ A¡cn hma HC h¡T¡u k EµQ 

A¡c¡mal pC A¡cn …m¡C A¡f£mk¡NÉ qh 

k…m¡ ¢hhcj¡e frJ…m¡l A¢dL¡l Abh¡ c¡u 

Q§s¡¿¹ i¡h ¢edÑ¡le Llz L¡e A¡cn Q§s¡¿¹ 

aMeC qh k¢c a¡ cJu¡e£ j¡jm¡u ¢hhcj¡e 

frNel A¢dL¡ll p‰ pÇf¢LÎa Q§s¡¿¹  l¡uz 

Ec¡qle x "H' VÌ¡Ch¤eÉ¡m bL Eá¤a HL¢V 

A¡cnL ¢hl¦Ü EµQ A¡c¡ma VÌ¡ChÉ¤e¡ml 

AÉ¡uXÑL h¡¢am Ll¡l fË¡bÑe¡ S¡¢eu A¡f£m 

Llez cJu¡¢e fË¢œ²u¡ Ll ¢qa¡l 151 d¡l¡u 

j¡jm¡¢VL f¤exfËle Ll¡l A¡cn¢V Q§s¡¿¹ 

A¡cn ¢Rm e¡ Hhw A-133 Hl Ad£e n£oÑ 

A¡c¡ma A¡f£m Ll¡l SeÉ HC j¡jm¡u A-134 

H Hl Ad£e L¡e nwp¡fœ fËc¡e Ll¡ k¡h e¡z 

(SW¡e¾c Hä p¡eÚL hx ØVV Ag Ešl fËcn H 

A¡C A¡l 1961 Hp ¢p 794)z 

g±Sc¡l£ j¡jm¡u EµQ A¡c¡ma fËcš k L¡e 

l¡u, Q§s¡¿¹ A¡cn Abh¡ k¡q¡l ¢hl¦Ü n£oÑ 

A¡c¡ma A¡f£m Ll¡ k¡h k¢c EµQ A¡c¡maz 

o L¡e A¢ik¤š² hÉ¢š²l j¤¢š²l A¡cnL 

A¡f£ml fl h¡¢am Lle Hhw Eš² hÉ¢š²l 

gy¡p£l SeÉ A¡cn ce Abh¡ 

o EµQ A¡c¡mal Ad£eÙ¹ L¡e A¡c¡ma bL 

j¡jm¡ fËaÉ¡q¡l Ll ¢eSl L¡R ¢hQ¡ll 

SeÉ A¡ee Hhw A¢ik¤š² hÉ¢š²L c¡o£ 

p¡h¡Ù¹ Lle J jªaÉ¤ cä ce  

A-134 H l Ad£ez 

o nw¢pa Lle k Eš² j¡jm¡ n£oÎ A¡c¡ma 

A¡f£m Ll¡l SeÉ Efk¤š² AhnÉ pV¡ A-

145 (1) Hl Ad£e alg bL k L¡e 

¯al£ Ll¡ k¡L¡e ¢hd¡e Hhw EµQ A¡c¡ma 

LšÎªL fË¢a¢øËa qa f¡l h¡ fËu¡Se je 

Lle Hje naÑ¡hm£ f¡me p¡fr (A-134) 

i¡la£u cä pw¢qa¡l 302 d¡l¡ Ae¤p¡l H 

L A¢ik¤š² Ll¡ qu Hhw 304 d¡l¡ Ae¤p¡l 

VÌ¡u¡m L¡VÑ a¡L c¡o£ p¡h¡Ù¹ Llz EµQ 



A¡c¡ma Eš² A¡cn¢V f¡ÏV ce Hhw 

A¢ik¤š² hÉ¢š²a 302 d¡l¡ Ae¤p¡l M¤el 

SeÉ c¡o£ p¡h¡Ù¹ Ll A¢ik¤š²l ¢hl¦Ü 

jªa¤É cäl A¡cn fËc¡e Llez l¡SÉl k¤¢š² 

¢Rm A-134 Ae¤p¡l M¡m¡p Hhw AbÑ 

f¤l¡f¤¢l M¡m¡p h¡ j¤¢š²z n£oÎ A¡c¡ma HC 

k¤¢š² M¢lS Ll ce Hhw l¡u ce k 

A¢ik¤š² A-134(1) (R¡V H) Ad£e 

nwp¡fœ f¡Ju¡l A¢dL¡l£z (a¡l¡ Qy¡c c¡p¤ 

p¤a¡l hx ØVV Ag jq¡l¡øË H A¡C A¡l 

1962 Hp Hp ¢p 130) 

 

L¡e EµQ A¡c¡ma üaÆ fËe¡¢ca i¡h Abh¡ 

¢hr¤ì frl à¡l¡ h¡ alg bL Lªa j±¢ML 

A¡hcel ¢i¢ša H-132(1), 133(1), 

134(1) ¢p - a Eõ¢Ma nwp¡fœ Il©f ¢eeÎu, 

¢i¢š Q§s¡¿¹ A¡cn Abh¡ cäcn fËc¡e Ll¡ Abh¡ 

cJu¡l AhÉh¢qa fl Il©f j¡jm¡u Il©f 

nwp¡fœ fËc¡e Ll¡ E¢Qa ¢Le¡ a¡ ¢hQ¡l Ll 

fËc¡e Lla f¡l (H 134 - H) z 

pw¢hd¡el f’j Mä E¢õ¢Ma AeÉ¡eÉ ¢hd¡e 

paÆJ (pwO ) L¡e j¡jm¡u h¡ ¢huu L¡e 

A¡c¡ma h¡ eÉ¡uf£W LaªÎL fËcš L¡e ¢eeÎu ¢X¢œ² 

¢pÜ¡¿¹, cä¡cn Abh¡ A¡cn Hl ¢hl¦Ü A¡f£m 

Ll¡l ¢hno Ae¤j¢a j”¤l Ll¡l c¡h£ pîÎ¡µQ 

A¡c¡mal qÙ¹ eÉÙ¹ A¡Rz pnÙ» h¡¢qe£ (H-

136) pÇf¢LÑa L¡e A¡Cel à¡l¡ h¡ A¢de 

N¢Wa L¡e A¡c¡ma h¡ eÉuf£W Hl à¡l¡ fËcš 

L¡e ¢eeÑu ¢pÜ¡¿¹ cä¡cn Abh¡ A¡cn AhnÉ 

HC ü¡d£e rja¡l A¡Ja¡u A¡ph e¡z  

hÉ¡r¡ x L¡e HLSe A¡f¡o ¢jj¡wn¡L¡l£ 

A¡¢dL¡¢lL HL¢V A¡cn fËc¡e Llme k¡l 

¢hl¦Ü L¡e fr H 136 Hl A¢de A¡f£m Ll¡l 

¢hno Ae¤j¢a f¡h¡l A¡hce Llz pîÑ¡µQ 

A¡c¡ma A¡hce HC L¡le ANË¡qÉ Lle k, H 

136 Ae¤k¡u£ A¡f¡o ¢jj¡wn¡L¡l£ A¡¢dL¡¢lL L 

eÉu f£Wl©f ¢hhQe¡ Ll¡ k¡h e¡z Hl L¡le qm 

A¡f¡o ¢jj¡wn¡L¡l£  A¡¢dL¡¢lLl fËL¡nÉ 

clh¡l Ll¡l fËu¡Se eC, A¡¢dL¡¢lLl ¢eLV 

L¡el©f fËb¡Na L¡kÑfÜ¢a Ahmðe Ll¡l 

fËu¡Se eC Hhw p¡r£cl q¡¢Sl¡u h¡dÉ Ll¡l 

L¡e rja¡ A¡¢dL¡¢lLl q¡a eC (fËp‰ 

kn¡h¿¹ p¤N¡l ¢jm he¡j mr£ Qy¡c H.A¡C.A¡l 

1963 Hp.¢p.677) z 

k¢cJ H -136 d¡l¡¢V pîÑ¡µQ A¡c¡maL 

A¡f£mLl¡l ¢hno Ae¤j¢a j”¤ll ¢hou hÉfL 



ü¡d£ea¡ fËc¡e LlR, ¢L¿¹¤ L¡e frL A¡f£m 

Ll¡l A¢dL¡l fËc¡e Ll¢ez k¢cJ H¢V HL¢V 

hÉfL rja¡ ¢L¿¹¤ ¢e¢eÎa j¡jm¡…¢mL fË¢af¡¢ca 

quR k pîÎ¡µQ A¡c¡ma Lhmj¡œ ¢hno 

Q§s¡¿¹ J hÉfL A¢hQ¡ll rœ kje A¡Ce£ 

fË¢œ²u¡l fÜa£ Ahj¡ee¡ Abh¡ ü¡i¡¢hL 

eÉ¡u¢hQ¡ll e£¢a m´Oe (elNa ¢pw he¡j Suf¤l, 

XimfÚj¾V Ab¢l¢V (2002, 4 Hp.¢p.¢p. 

666) 

a¡paÆJ H - 136 d¡l¡l A¢de A¡c¡mal hÉfL 

ü¡d£e rja¡ luRz Ec¡qle ül©f pîÑ¡µQ 

A¡c¡ma üaÆ fËe¡¢ca i¡h H-136 d¡l¡l Ad£e 

rja¡¢V fËu¡N Lla f¡lz 

hÉr¡ x L¡e g±Sc¡l£ j¡jm¡u kM¡e H-136 

d¡l¡l A¢de A¡f£m Ll¡l ¢hno Ae¤j¢a fËc¡e 

Ll¡ quR, pq A¡fl¡d£ -H A¡f£m Ll¢ez 

pîÑ¡µQ A¡c¡ma A¡f£m AeÉ¡eÉ pjÙ¹ pq 

Afl¡d£ M¡m¡p f¡uz pîÑ¡µQ A¡c¡ma a¡l 

A¢drœl rja¡ fËu¡N Ll H-L M¡m¡p ce 

k¢cJ H A¡f£m AeÉaj A¡f£mL¡l£ ¢Rme e¡ 

(…lnh¡eÎ L¤j¡l - he¡j - ØVV Ah l¡SÙÛ¡e 

(2003 -2Hp. ¢p.  ¢p 698)z 

kM¡e abÉl ¢i¢ša ¢hQ¡lL¡l£ c¤¢V A¡c¡ma 

abÉNa fËnÀ ¢hhQe¡ LlRe Hhw p¡rl 

j§mÉ¡ue LlRe pM¡e pîÑ¡µQ A¡c¡ma abÉ 

pwœ²¡¿¹ fËnÀl jdÉ ka A¢eµR¤L qa f¡lez 

abÉ pwœ²¡¿¹ ¢pÜ¡¿¹l kb¡bÎa¡l ¢hou pîÑ¡µQ 

A¡c¡ma ¢hhQe¡ Lla f¡le, k rœ c¤C 

Abh¡ aa¡¢dL A¡c¡ma h¡ eÉ¡uf£W Hl 

ILÉjaL ¢i¢ša Nªq£a ¢pÜ¡¿¹¢V AeÉ¡u hm 

p¤øl¦f fËa£uj¡e qµRz ( lO¤e¡b - ¢S. f¡eq¡m 

- he¡j - Ne m¡m p¤¾cl ¢S Hä L¡w, (1999) 

8 Hj.¢p.¢p. (1)) 

Ae¤l©f H-136 d¡l¡l A¢de L¡e A¡f£m EµQ 

A¡c¡mal A¿¹haÑ£L¡m£e A¡cnl ¢hou 

qÙ¹rf Llh e¡ k¢cJ L¡e L¡e rœ Hl©f 

Ll¡ quR, kje krœ j¡jm¡u A¡¿¹SÎ¡¢aL 

h¡¢eSÉl …l¦aÆf§eÎ e£¢a S¢sa b¡L¡l L¡le 

A¡cn fËc¡eL¡l£ ¢hQ¡lf¢a A¿¹hÑ¢aL¡m£e 

A¡cn¢V p¢WL eu hm ¢eeÑ£a quRz (a¡l¡f¤l 

Hä L¡w - he¡j - ¢i.J VÌ¡ƒl H„f¡VÎ (1969) 

-1 Hj.¢p.¢p. 233)  

fËQ¢ma L¡e A¡Ce Abh¡ H - 145 d¡l¡l A¢de 

fËe£a L¡e ¢h¢d p¡fr pîÑ¡µQ A¡c¡mal 

¢eSü ¢eeÑu f¤e¢hQ¡l Ll¡l rja¡ luRz (H-



137)z hÉhq¡l¢h¢d pw¢qa¡l ¢h¢d - 1 A¡cn - 

47 H E¢õ¢Ma L¡le f¤e¢hÑhQe¡l Ae¤j¢a fËc¡e 

Llz p¤al¡w ¢ejÀ¢m¢Ma L¡le L¡e f¤e¢hÑhQe¡ 

Ll¡ ka f¡lz 

 L¡e ea¤e J …l¦aÆf§eÎ ¢hou h¡ p¡rl 

fËL¡nz 

 A¡facªø e¢bl i¤m J ï¡¢¿¹z 

 AeÉ L¡e Efk¤š² L¡lez 

fË¢aL¡lj§mL A¡hcel pj¡d¡e H 137 d¡l¡l 

A¢de pîÑ¡µQ A¡c¡mal rja¡l f¢l¢dl jdÉ 

¢e¢qa A¡R, Ec¡qle ül©f L¡e j¡jm¡u kM¡e 

H-32 d¡l¡l A¢de pîÑ¡µQ A¡c¡mal Hl Q¤l¡¿¹ 

A¡cn Abh¡ ¢eeÑu Hl ¯hda¡ ¢houl fËnÀ 

E›¡fel c¡h£ e¡LQ LlRe pM¡e pîÎ¡µQ 

A¡c¡ma fËÙ¹¡h ¢cuRe k L¡e A¡c¡mal Q§s¡¿¹ 

A¡cn h¡ ¢eeÑu Hl ¢hl¦Ü fË¢aL¡lj§mL A¡hce 

fn Ll¡ ka f¡l k¢c Eq¡ ü¡i¡¢hL eÉ¡u 

¢hQ¡ll e£¢a f¡me e¡ Ll¡l c¡o c¤ø Abh¡ 

A¡c¡mal L¡kÑfÜ¢al AfhÉhq¡l quz (l©f 

An¡L q¡hl¡  - he¡j - An¡L q¡hl¡ 

(2002) 4 Hp.¢p.¢p. 388)z 

L¸â£u a¡¢mL¡i¤š² L¡e ¢hou i¡la plL¡l 

Hhw L¡e l¡SÉ plL¡l LšªÎL ¢hno Q¤¢š²hm 

¢ÙÛlLªa ¢hou H - 138 d¡l¡l A¢de p¤¢fËj 

L¡VÑl rja¡l f¢l¢d pwpc LaÑªL h¡¢da qa 

f¡l (H-138) Ae¤l©f H-32(2), (H-139) 

H E¢õ¢Ma ¢hou R¡s¡J AeÉL¡e ¢hou pîÑ¡µQ 

A¡c¡mal ¢lV (A¡cn) S¡¢l Ll¡l rja¡ pwpc 

fËh¡¢dÑa Lla f¡lz 

k¢c pîÑ¡µQ A¡c¡ma HLC dlel A¡CeNa fËnÀ 

pÇfLÑ HL¡¢dL Hl©f j¡jm¡ Abh¡ HL h¡ 

HL¡¢dL EµQ A¡c¡ma Abh¡ c¤C h¡ ab¡¢dL EµQ 

A¡c¡ma ¢hQ¡l¡¢de b¡L Hhw pîÑ¡µQ A¡c¡mal 

¢eSü ja¡e¤k¡u£ Abh¡ AÉ¡V¢eÑ Se¡lm LaªL 

fn Ll¡ A¡hce Abh¡ Il©f j¡jm¡l L¡e HL 

fr LaÑªL fn Ll¡ A¡hce  Abh¡ Il©f 

j¡jm¡l L¡e HL fr LaªÑL fn Ll¡ A¡hcel 

¢i¢ša pîÎ¡µQ A¡c¡ma Hl©f je Lle k 

HLSe j¡jm¡ Seü¡bÎ pwœ²¡¿¹ …l¦aÆf§eÎ ¢hou 

S¢sa a¡qm pîÑ¡µQ A¡c¡ma I pîÑ¡µQ 

A¡c¡ma ¢hhQe¡¢de j¡jm¡ h¡ EµQ A¡c¡ma 

…¢ma ¢hhQe¡¢de j¡jm¡ a¤m ¢ea f¡l Hhw 

Il©f ph j¡jm¡l ¢eÖf¢š pîÎ¡µQ A¡c¡ma ¢eSC 

Lla f¡lz 

k¢c pîÑ¡µQ A¡c¡ma ¢hQ¡ll ü¡bÑ fËu¡Se£u 

je Ll a¡qm L¡e EµQ A¡c¡ma ¢hQ¡l¡¢de k 



L¡e j¡jm¡, A¡¢fm J A¡Ce£ L¡kÑfÜa£ AeÉ 

L¡e EµQ A¡c¡ma qÙ¹¡¿¹l Lla f¡lz 

i¡la£u i§Mäl jdÉ pîÑ¡µQ A¡c¡ma LaÑªL 

O¡¢oa pLm A¡Ce AeÉ¡eÉ pLm  A¡c¡ma j¡ea 

h¡dÉ (H-141)z EµQ A¡c¡ma…¢m pîÎ¡µQ 

A¡c¡mal ¢pÜ¡¿¹ j¡ea h¡dÉ fË¡p¢‰L ¢hd¡e…¢m 

pîÑ¡µQ A¡c¡ma pjÙ¹ ¢hou ¢hhQe¡ e¡ Ll 

A¡Ce£ AhÙÛ¡e ¢edÑ¡¢la LlRe a¡C HC ¢pÜ¡¿¹ 

h¡dÉa¡ j§mL eu, HC k¤¢š²a EµQ A¡c¡ma…¢m 

pîÑ¡µQ A¡c¡mal ¢pÜ¡¿¹ Efr¡ Lla f¡l 

e¡z (hõi c¡p jb¤l c¡p mMe - he¡j - 

¢jE¢e¢pfÉ¡m L¢j¢V, (1970) 2 Hj.¢p.267)  

pîÑ¡µQ A¡c¡ma AhnÉ phpju a¡l ¢eSl 

¢pÜ¡¿¹ S¡ea h¡dÉ eu Hhw a¡l f§hÎ fËcš 

¢pÜ¡¿¹…¢m e¡ j¡eaJ f¡lez à¡lL¡ nÍ£¢eh¡p - 

he¡j - p¡m¡f¤l ¢Øf¢ew Hä EC¢iw L¡w 

¢m¢jVX) H.A¡C. A¡l (1954) Hp.¢p. 199) 

p¡d¡lZ i¡h hªqšl h’l ¢pÜ¡¿¹ r¤âal h¡ 

pja¤m h’l rœ h¡dÉa¡j§mLz k¢c L¡e 

pwnul EâL qu ah r¤âal Abh¡ pja¤m 

h’ Eš² ¢hou fËd¡e ¢hQ¡lf¢al je¡k¡N 

A¡LoÎe Lla Hhw I ¢hou¢V hªqšl h’ 

EfÙÛ¡fe Ll¡l Ae¤l¡d Lla f¡le (p¾VÌ¡m 

h¡XÑ, Ah c¡E¢c hql¡ L¢jE¢e¢V he¡j ØVV Ah 

jq¡l¡øË (2005) 2 Hp.¢p.¢p.673)  

pîÎ¡µQ A¡c¡ma a¡l A¢dL¡l rœl rja¡ 

fËu¡N Ll ¢hQ¡l¡¢de j¡jm¡u Il©f A¡cn fËc¡e 

Lla f¡l k¡ Eš² j¡jm¡l eÉu ¢hQ¡l SeÉ 

fËu¡Se qhz A¡c¡ma Lhm j¡œ pC rœC 

Hl©f  rja¡ fËu¡N Llh k rœ A¡c¡ma 

¢hQ¡l¡¢d j¡jm¡a pÇf¤eÑ eÉu ¢hQ¡ll fËu¡Se 

(H-142) qhz 

hÉ¡r¡ x j¤MÉ ¢hQ¡l ¢hi¡N£u cä¡¢dL¡l£ L fËq¡l 

q¡aLs¡ fl¡e¡ c§l¢ip¢å j§mL i¡h j¡jm¡l 

gy¡p¡e¡l SeÉ f¤¢mn A¢dL¡¢lL¡cl ¢hl¦Ü 

A¡c¡ma Ahj¡ee¡l j¡jm¡ pîÑ¡µQ A¡c¡ma öe¡e£ 

NËqe Ll¢Rmez pîÑ¡µQ A¡c¡ma öe¡e£ NËqe 

Ll¢Rmez pîÎ¡µQ A¡c¡ma Lhmj¡œ f¤¢mn 

A¢dL¡l£LclJ a¡cl c×LjÑ p¡q¡kÉL¡l£cl 

p¡S¡C ce ¢e hlw H-142 d¡l¡l rja¡ fËu¡N 

Ll cä¡¢dL¡l£l ¢hl¦Ü A¡Cea g±Sc¡l£ j¡jm¡ 

M¡¢lS Ll cez pîÑ¡µQ A¡c¡ma ¢eeÑu ce k, 

¢hou¢V pÇf§eÑ eÉ¡u ¢hQ¡ll SeÉ Hl fËu¡Sez 

(¢cõ£ S¤¢X¢nu¡m p¡¢iÑp AÉ¡p¡¢pune - he¡j - 

ØVV Ah …Sl¡V (1991) 4 Hp.¢p.¢p. 406)  



k¢c jq¡j¡eÉ l¡øËf¢a je Lle k, Hl©f L¡e 

A¡CeNa h¡ abÉNa fËnÀl EâL quR Abh¡ 

E¢›a qa f¡l k¡l fËLª¢a Hl©f Hhw Seü¡bÎ 

HaC …l¦aÆf§eÎ k I ¢hou pîÎ¡µQ A¡c¡mal 

ja eJu¡ fËu¡Se p rœ ¢a¢e pîÎ¡µQ 

A¡c¡ma f¡W¡a f¡le, p rœ ¢a¢e pîÎ¡µQ 

A¡c¡ma f¡W¡a f¡lez jq¡j¡eÉ l¡øËf¢al ¢eLV 

bL Il©f fËnÀ f¡h¡l fl pîÑ¡µQ A¡c¡ma a¡l 

fËu¡Seja öe¡e£ NËqe Ll jq¡j¡e l¡øËf¢al 

¢eLV a¡cl ja¡ja f¡W¡hez pîÑ¡µQ 

A¡c¡mal Hl©f fl¡jnÎj§mL A¢drœ H 131 

(H143) d¡l¡l ¢hd¡el A¿¹NÑa k pjÙ¹ ¢hou 

A¡c¡mal öe¡e£ NËqel A¢dL¡l rœ fs e¡ 

pC pjÙ¹ ¢houJ Hl A¡Ja¡i¤š²z k¢cJ H-143 

d¡l¡l i¡o¡ AaÉ¿¹ hÉfL, pîÑ¡µQ A¡c¡ma a¡l 

¢hQ¡l ¢hi¡N£u rja¡ fËu¡N Lh C¢ajdÉ k 

pj¡S A¡CeNa fËnÀ A¡c¡mal ¢eLV f¡W¡e¡ 

k¡h e¡z H-143 d¡l¡l A¡Ce fl¡jnÑj§mL 

A¢drœ fËu¡Nl rœ A¡c¡ma ay¡l A¡f£ml 

¢hQ¡l Lla f¡l e¡ (L¡hl£ Ju¡V¡l ¢Xp¢fEV 

VÌ¡Ch¤eÉ¡m 1993 --------- k¢cJ H147 d¡l¡l 

A¢de f¡W¡e¡l ¢hou pî¡ÑµQ A¡c¡malja¡ja 

A¡r¢lL AbÑ jq¡j¡eÉ l¡øËf¢a ja¡jal Efl 

pÇj¡e fËcnÎe Lle Hhw ¢LR¤ ¢LR¤ rœ AÉ¡Ve£ 

Se¡lml j¡dÉj A¡c¡ma A‰£L¡l Lle k 

jq¡j¡eÉ l¡øËf¢a I ja¡ja NËqe Llhez 

(Øfn¡m lg¡l¾p eðl 1/1998 ¢l (1998) 

7 Hp.¢p.Hp.¢p. 739) A¢dL¿¹¤ HC ¢hou 

pîÑ¡µQ A¡c¡mal ¢eSü ü¡d£e ja¡ja fËL¡nl 

A¢dL¡l A¡R Hhw Efk ¤š² rœ J kb¡bÎ L¡le 

A¡c¡mal ¢eLV fn Ll¡ fËnÀ¡hm£l ¢hou 

a¡cl A¢ija ¢ca Aü£L¡l Lla f¡lez 

hÉ¡MÉ¡ x pwpcl ¢hhQe¡¢da L¡e ¢hml 

pw¢hd¡¢eLa¡ pÇfLÑ jq¡j¡eÉ l¡øËf¢a H-143 

d¡l¡l A¢de L¡e fËnÀ pîÑ¡µQ A¡c¡ma f¡W¡a 

f¡lez k¤¢š²l Aha¡le¡ Ll¡ qm k pîÎ¡µQ 

A¡c¡mal fËr Il©f fËnÀ l ¢hou ¢hhQe¡ 

Ll¡ ¢elbÑL Lee¡ pîÑ¡µQ Lee¡, pîÑ¡µQ 

A¡c¡ma k ja¡jaC ce a¡ pwpc A¡m¡Qe¡ 

p¡fr Hhw pwpc CµR¡ Llm I ¢hm f¡p Lla 

f¡l h¡ f¡p e¡ LlaJ f¡lz pîÑ¡µQ A¡c¡ma 

AhnÉ Eš² k¤¢š² HC hm e¡LQ LlRe k, 

k¢cJ Cq¡ paÉ k pîÑ¡µQ A¡c¡mal ja¡ja 

pwpcL ¢hm f¡pl ¢hou fËu¡Se£u L¡kÑhm£  

NËqe Ll¡ bL ¢hla Lla f¡lh e¡ ¢L¿¹¤z 

kqa¤ ¢hm¢Vl p¡w¢hd¡¢eL ¢hou¢V Lhmj¡œ 



¢hQ¡l ¢hi¡Nl H¢š²u¡li§š² a¡C pîÎ¡µQ A¡c¡ma 

HC ¢hou HCl©f ¢hnÄ¡p fcrf NËqe Llhe 

k, pwpc A¡cmal ja¡jaL ANË¡qÉ Llhe 

e¡z (Øfn¡m L¡VÑpÚ ¢hm 1978 ¢h, (1979) 

Hp.¢p.¢p.380) 

145 (1) d¡l¡u pîÑ¡µQ A¡c¡mal ¢h¢d fËZuel 

rja¡ ¢hd¡e lCu¡Rz 145(1) d¡l¡ pw¢hd¡el 

hÉr¡ pwœ²¡¿¹ L¡e …l¦aÆf§eÎ A¡m¡¢Qa ¢hou 

¢hQ¡ll SeÉ e§eÉ fr f¡Q Se ¢hQ¡lLl 

fËu¡Sel Lb¡ hmRz 145 (5) d¡l¡u ¢h¢hd 

lCu¡R k pîÑ¡µQ A¡c¡mal pLm ¢pÜ¡¿¹C 

j¡jm¡l ¢hQ¡lLNel p¡wMÉ¡¢dLÉl p¢qa Mcja 

ee a¡q¡l¡ ApÇf¢šf§mL ¢eeÎu h¡ ja¡ja fËL¡n 

Lla f¡¢lhez 

l¡SÉl EµQ A¡c¡ma (Awn 6 AdÉ¡u 5) 

214 d¡l¡u fËaÉL¢V l¡SÉl SeÉ HL¢V 

EµQA¡c¡mal ¢hd¡e l¢qu¡R EµQ A¡c¡mal 

HL¢V L¡VÑ AglLXÑ Hhw ¢eSl Ahj¡ee¡l 

n¡¢¿¹ nª´Mm¡pq pîÑ¡µQ A¡c¡ma pLm rja¡C 

Cq¡l l¢qu¡Rz (27 ew d¡l¡)  

EµQ A¡c¡mal fËd¡e ¢hQ¡lf¢a Hhw AeÉ¡eÉ 

¢hQ¡lf¢a Ne jq¡j¡eÉ l¡øËf¢a LaªÎL ¢ek¤š²  Hhw 

a¡q¡l¡ 62 hRl hup fkÑ¿¹ fc b¡Lez pîÑ¡µQ 

A¡c¡mal ¢hQ¡lf¢al Nel A¢gp¡lcl 

hÉhq¡l  124 d¡l¡l 4 J 5 ew AdÉ¡u Eõ¢Ma 

¢hd¡e…¢m EµR A¡c¡mal ¢hQ¡l f¢acl 

A¢gp¡lcl hÉhh¡l fËk¡SÉ, öd¤ pîÑ¡µQ 

A¡c¡mal S¡uN¡u EµQ¡A¡c¡ma EõM b¡Lh, 

218 ew d¡l¡u) jq¡j¡eÉ l¡øËf¢a i¡lal fËd¡e 

¢hQ¡l f¢al p¢qa fl¡jnÑ Ll L¡e ¢hQ¡lf¢aL 

HL¢V EµQÑ A¡c¡ma qCa A¿¹ EµQ A¡c¡ma 

ÙÛ¡e¡¿¹¢la Lla f¡lez 

j±¢mL A¢dL¡ll k L¡e A¢dL¡l 

L¡kÎLl£Ll¡l SeÉ Hhw AeÉ¡eÉ L¡e EŸnÉ 

AbÑ¡v kL¡e A¡C¢e A¢dL¡l L¡kÑÉLl£ Ll¡l SeÉ 

226 ew d¡l¡ EµQ A¡c¡maL L¡e hÉ¢š² Abh¡ 

Lšªfr fËu¡Se£u rœ plL¡ll clL¡l - 

q¢hu¡n L¡l¦p¡j, jÉeX¡j¡j, fË¢S¢pne, 

L¡Ju¡¢lnV¡ Hhw j¡l¢jal¡l£ dlel A¡Scn 

pq kL¡e A¡‘¡cn (¢hno dlel fËu¡Se) 

q¡l£ Ll f¡lz 

226 ew d¡l¡ 1 ew AdÉu Ae¤u¡u£ 226 ew d¡l¡l 

Ad£e EµQ A¡c¡mal rja¡ Eq¡l A¢dhnel 

p£S¡l h¡¢ql fËu¡N Ll¡ k¡h e¡ Hhw ¢àa£ua 

k hÉ¢š² h¡ LšªÎfrl EµQ A¡c¡ma Il©f ¢hno 

fËu¡Se q¡l£ Ll a¡cl AhnÉC I i§Mäl 



A¿¹i§š² qa qhz Cq¡ Øføl©f h¡T¡u k 

ay¡q¡l¡ I i§Mä hph¡pL¡l£ h¡ AhÙÛ¡eL¡l£ l©f 

EµQA¡c¡mal rœ¡¢dL¡ll Ad£e b¡¢Lhez 

(L¤öjCeNV HÉ¡ä HmuS ¢m¢jVX he¡j 

CE¢eu¡e Ag C¢äu¡) H.A¡C.A¡l. 2008 

¢p.¢p.2321) ¢c¢õl h¡Cl AhÙÛ¡eL¡l£ Hhw 

k¡q¡l¡ L¸â£u plL¡ll ¢hl¦Ü fË¢aL¡l Cq¡ 

A¡p¤¢hd¡L pª¢ø Llh a¡C 226 ew d¡l¡l 2 ew 

AdÉ¡u  k¢c j¡jm¡l L¡le pÇf§eÑ qµR h¡ 

A¡w¢nL l¦f L¡e EµQ A¡c¡mal i¡N¡m£L 

A¢drœl jdÉ pwO¢Va qu a¡q¡ qCm Eš² 

A¡c¡maL k L¡e plL¡l LšªÎfr Abh¡ hÉ¢š² 

e¡j ¢eŸÎn, A¡cn  S¡l£ Ll¡l Ae¤j¢a cu 

k¢cJ Il©f plL¡l h¡ LšÎªfrl L¡kÎmu h¡ 

hÉ¢š²l AhÙÛ¡e I EµQ A¡c¡mal i¡N¡¢mL 

A¢dNËqel jdÉ eqz  

226 d¡l¡l Ad£e fË¢aL¡l¢V ü¡d£e rja¡d£e 

fË¢aL¡l a¡C k¢c L¡e¡ EµQ A¡c¡ma je Lle 

k ¢hr¤ì fr AeÉ L¡e j§mÉl Lb¡fk¤š² 

fË¢aL¡l f¡Ca f¡l a¡q¡ qCm A¡c¡ma 

A¡‘¡cn S¡l£ Lla Aü£L¡l Lla f¡lz 

l¢nc A¡qÇjc - he¡j - ¢jE¢e¢pfÉ¡m h¡XÑ 

H.A¡C.A¡l. 1950 Hp.¢p.163) EõMe£u 

hÉ¡r¡l qm L¡e ¢hLÒf fË¢aL¡l b¡L¡ paÆJ 

EµQ A¡c¡ma k¢c fËu¡Se£u je Ll a¡q¡ 

qCm A¡c¡ma 226 ew d¡l¡l Ad£e a¡q¡l 

ü¡d£e rja¡ fËu¡Se Lla f¡lz Ec¡qle 

ül¦f kM¡e L¡e A¡Cel rja¡ pÇfLÑ fËnÀ 

a¡m¡ qCu¡Rz EµQ A¡c¡ma 226 ew d¡l¡l 

Ad£e a¡l rja¡ fËu¡Nl pju AeÉeÉ ¢hou J 

¢hhQe¡ Llh kje A¡hce L¡l£ fË¢aL¡ll 

fË¡bÑe¡Ll¡l rœ CµR¡Lªa i¡h  cl£L¢lj¡c 

¢Le¡ (¢f.Hp. pc¡¢pi ü¡j£ he¡j ØVV Ag 

a¡¢jme¡s¤ (1075)1 ¢p.¢p.¢j. 152z 

hÉ¡MÉ¡ x H 226 ew d¡l¡l Ad£e A¡hce 

CmLne VÌ¡Ch¤eÉ¡m Hl l¡ul ¢hl©Ü EµQ 

A¡c¡ma fËnÀ a¡m¢ez pw¢nÔø ¢h¢d hÜ A¡Ce 

AhnÉ CmLne VÌ¡Ch¤eÉ¡ml l¡ul ¢hl¦Ü EµQ 

A¡c¡ma A‰£L¡l hÉhÙÛ¡ l¢qu¡Rz EµQ A¡c¡ma 

226 ew d¡l¡l Ad£e a¡l A¢drœ HC j¡jm¡u 

fËu¡N Lla A‰£L¡l Ll Lee¡ H Hl ¢eLV 

¢hLÒf fË¢aL¡l ¢Rm (Hp.¢V. im¤ ü¡S£ - he¡j - 

¢S p¡Cm¡l H.A¡C.A¡l. 1959 ¢p.¢p. 822) 

hÉ¡rÉ¡ x ¢p L¡øjp A¡Cel Ad£e A¢d¢lš² Ll 

¢mS A¡cnl ¢hl¦Ü H fËnÀ a¡mez A¡Ce 

A¡f£m Ll¡l ¢hl©Ü ¢Rm ¢L¿¹¤ A¡cnl ¢hl¦Ü 



A¡f£m fn Ll¡l SeÉ ¢edÎ¡¢la A¢a¢lš² Ll 

Sj¡ cJu¡l nšÎ ¢Rm HC j¡jm¡u EµQ A¡c¡ma 

a¡l A¡¢drf fËu¡Se Ll¡l ¢pÜ¡¿¹ eu ¢Le¡z 

A¡Cel Ad£e fË¢aL¡l¢V kbf¡k¤š² ¢hLÏf 

fË¢aL¡ll©f ¢hhQe¡ Lla f¡l¡ k¡he¡z 

(LÉ¡mL¡V¡ L¡mƒl Ag L¡øjpÚ H. A¡C. A¡l. 

LÉ¡m 694)z 

pîÑ¡µQ A¡c¡mal ja qm EµQ A¡c¡ma 226 ew 

d¡l¡u a¡l rja¡ fËu¡N Ll Lhmj¡œ ¢hno 

rœ A¿¹hÎa£L¡m£e fË¢aL¡l fËc¡e L¢lhz 

(¢p.¢p.C. - he¡j - X¡emf C¢äu¡ ¢m¢jVX 

(1585) 1 Hp.¢p.¢p. 260) pC Ae¤k¡u£ L¡e 

EµQ A¡c¡ma 226 ew d¡l¡l Ad£e Lhm j¡œ 

fË¢aL¡l j”¤l Llh k¢c A¡c¡ma je qu k, 

Cq¡ e¡ ¢cm A¡c¡ma ¢hhL cwnel L¡le 

qCh Hhw ¢hQ¡l qh k¡lgm pjNË öe¡e£l L¡m 

A¡¢hi¡Ñh Ll¡ qh Hhw f¢lno A¡c¡ma ¢hQ¡l 

Lla pjbÑ qh e¡ (cJl¡S - he¡j - jq¡l¡øË 

l¡S) (2004) 4 ¢p.¢p.¢p. 697) 

227 ew d¡l¡ pjÙ¹ EµQ A¡c¡maL Eq¡l 

i±N¢mL A¡¢drœl Ad£e pjÙ¹ L¡V, VÌ¡Ch¤eÉ¡m 

Hl Efl a‰¡l¡¢Ll Ll¡l rja¡ cuz rja¡ 

HLd¡l fËn¡p¢eL Hhw ¢hQ¡l ¢hi¡N£u fËLª¢al 

(l¡jl©f - he¡j - ¢hnÄe¡b, H.A¡C Afl 1958 

H.A¡C.A¡C 456) kM¡e ¢hLÒf fË¢aL¡l f¡h¡l 

p¤¢hd¡ luR pM¡e AhnÉ HC rja¡ fËu¡N 

Ll¡ qh e¡z k¢cJ Eš² fË¢aL¡l f¡h¡l p¤¢hd¡ 

luR pM¡e AhnÉ HC rja¡ fËu¡N Ll¡ qh 

e¡z k¢cJ Eš² fË¢aL¡l f¡h¡l fËQø¡u Ap¤¢hd¡ 

¢Lwh¡ ¢hmð qa f¡lz ( j¡eL …Ù¹¢S h¤SÎl¢S 

- he¡j - Hp . He. ¢jSÑ¡. (1977) 1 Hp.¢p.¢p. 

227) qÙ¹rfl L¡lel jdÉ A¢drœ e¡ 

b¡L¡ h¡ A¢drœ b¡L¡l A¿¹NÎa qa f¡l 

(…m¡l ¢gl - he¡j - L¡mƒl Ah g¡l¦L¡h¡c 

H.A¡C.A¡l. 1953 H.A¡C.A¡C 587) Hhw 

A¡f¡a cª¢øa e¢bl ï¡¢¿¹ f¢lm¢ra (p§kÑch£ l¡u 

- he¡j - l¡j Q¸â l¡u (2003) 6 Hp.¢p.¢p. 

675)z 

hÉ¡r¡ x L¡e LjÎ£l AkÎ¡¢š²L i¡h Afp¡le 

pðå eÉ¡uf£Wl ¢pÜ¡¿¹l ¢hl©Ü hÉ¢š² L d¡l¡ 

227 Hl Ad£e EµQ A¡c¡ma ¢pÜ¡¿¹ M¢c 

Lhmj¡œ ï¡¿¹ qu Hhw A¡l AeÉ L¡e ¢LR¤ e¡ 

qu a¡qm EµQ A¡c¡ma HC ¢pÜ¡¿¹l ¢hou 

qÙ¹rf Lla f¡lz A¢dL¿¹¤ k¢c c¤¢V ¢ejÀ 

A¡c¡ma L¡e abÉNa fËnÀ HLC ¢pÜ¡¿¹ Efe£a 

qu ah EµQ A¡cma 227 eðl  d¡l¡l A¢de 



p¡r£l f¤eÑjmÉ¡ue Lla f¡l e¡z 

(¢X.He.hÉ¡e¡‹Î£ - he¡j - ¢f. A¡l j¤M¡‹Î£, Hl 

A¡C. A¡l. 1953 Hp.¢p.58) (¢hn¡mr£  - 

he¡j - A”e Cu¡m¤ Q¢VÌ H.A¡C. A¡l )1958) 

j¡â¡S 242) Hj.Hj. ASÑeL¡l - he¡j - Hp. 

H. S¡q¡l£ (1984) 2 Hp.¢p.¢p.354)z 

l¡SÉl pjÙ¹ ¢ejÀ A¡c¡ma Hhw fËn¡p¢eL 

eÉ¡uf£W I l¡SÉl EµQ A¡c¡ma Hhw fËn¡p¢eL 

eÉ¡uf£W I l¡SÉl EµQ A¡c¡ma LaªL O¡¢oa 

pjÙ¹ A¡Ce j¡ea h¡dÉ (Cø C¢äu¡ Lj¢pu¡m 

L¡w ¢m¢jVX - he¡j - L¡mƒ¡l Ah L¡ø¡jp 

H.A¡C. A¡l. 1962 Hp ¢p (1993)z 

226 J 227 eðl d¡l¡l A¢de rja¡l 

f¡bÑLÉl hÉf¡l pîÑ¡µQ A¡c¡ma hÉ¡r¡ Lle 

k 226 d¡l¡l A¢de n¡¢jš¡l¡¢l a EµQ 

A¡c¡ma Lhmj¡œ eÉ¡uf£Wl ¢pÜ¡¿¹L e¡LQ 

Lla f¡lz 227 d¡l¡u Cq¡ e¡LQ Lla f¡l 

Hhw Eš² ¢hou AeÉ¡eÉ ¢ecÎnJ S¡¢l Lla 

f¡lz (q¢lLªo· L¡j¡b - he¡j - Hp A¡qÇjc 

Cn¡L, H.A¡C. A¡l. 1955, Hp.¢p.¢p. 

223)z‰ 

k¢c EµQ A¡c¡ma je Ll k ¢ejÀ A¡c¡ma 

¢hhQe¡d£e L¡e j¡jm¡u pw¢hd¡el hÉ¡r¡ 

pÇf¢LÎa …l¦aÆf§eÎ A¡Ce£ fËnÀ S¢sa a¡qm EµQ 

A¡c¡ma j¡jm¡¢V fËaÉ¡q¡l Lla f¡l Hhw qu 

¢eSC j¡jm¡¢Vl ¢eÖf¢š Lla f¡l Abh¡ 

A¡CeNa fËnÀ ¢pÜ¡¿¹ ¢ea f¡l Hhw I j¡jm¡¢V 

¢ejÀ A¡c¡ma gla f¡W¡a f¡lz k ¢ejÀ 

A¡c¡maL A¡CeNa fËnÀ  EµQ A¡c¡mal 

¢pÜ¡¿¹l p‰ pwN¢a lM I j¡jm¡l ¢eu¢a 

Lla qhz (228 d¡l¡)z 

L¡e l¡SÉl Sm¡ SScl ¢eu¡N fc hq¡m J 

fc¡æ¢a Hl ¢hou …¢m l¡SÉf¡m EµQ A¡c¡mal 

p‰ fl¡jnÎ Ae¤k¡u£ Lle (233 d¡l¡)z 

hÉ¡r¡ x L¡e  hÉ¢š²l Sm¡ SSl fc ¢ek¤¢š² 

pÇfLÎ hÉ¢š² fËnÀ a¡mez l¡SÉf¡m fË¡bÎ£ 

h¡R¡Cu¡ SeÉ HL¢V L¢j¢V NWe Lle k¡a 

l¡SÉf¡ml ¢ecÎ¢na k¡NÉa¡l ¢i¢ša fË¡bÎ£ Que 

Ll¡ k¡uz pîÑ¡µQ A¡c¡ma ja ce k 233 

d¡l¡e¤k¡u£ EµQ A¡c¡mal p‰ fl¡jnÎ Ll¡l 

EŸnÉC qm fË¡bÎ£cl Efk¤š² pÇfLÎ pjÉL 

Ah¢qa qJu¡ Hhw Il©f Laªfr k¡l p¡w¢hd¡¢eL 

¢hd¡e L¡el©f EõM eC NWe Ll 233 

d¡l¡l AhnÉ f¡me£u ¢hd¡eL m´Oe Ll¡ quRz 

(Q¸âj¡qe - he¡j - ØVV Ah Ešl fËcn, 

H.A¡C.A¡l 1966, Hp.¢p. 1987 Hl ¢i¢šaz)  



8j i¡N x L¸ân¡¢pa A’m  

L¡e L¸â£u A¡Cel Eõ¢Ma ¢hd¡e hÉ¢alL 

fË¢a¢V L¸ân¡¢pa AbÑJ jq¡j¡eÉ l¡øËf¢al à¡l¡z 

l¡øËf¢a LaªÎL ¢ek¤š² fËn¡pLl à¡l¡ n¡¢pa 

A’m fËn¡pL ¢qp¡h l¡Sf¡mL ¢eu¡N Lle 

a¡qm I L¸â n¡¢pa A’m fËn¡pL ¢qp¡h 

l¡SÉf¡mL fËn¡pel hÉ¡f¡l Eš² l¡SÉf¡m j¢¿» 

f¢locl AwnNËqe hÉ¢aa f¢lQ¡me¡ Ll 

(239) hm a¡l¡ L¸â£u plL¡ll A‰£ai§a 

qu e¡, a¡l¡ a¡cl fªbL p¡w¢hd¡¢eL f¢lQu 

hS¡u l¡Mez (paÉch h¤p¡l - he¡j - fcjch 

h¤p¡l, H.A¡C.A¡l (1954) Hp.¢p.587)z 

ehj i¡N f’¡ua  

ÙÛ¡e£u ü¡uaÆ n¡pel EŸpÉ Q¢la¡bÎ Ll¡l SeÉ 

pw¢hd¡el ehj i¡N (243-H bL 243 -H 

bL 243 J d¡l¡) l¡SÉl phÑ¢ejÀÙ¹ll 

f’¡ua hÉhÙÛ¡l EõM LlRz 

ehj i¡N "L' f±lpwÙÛ¡  

pw¢hd¡e ehj i¡N "L' (d¡l¡ 243 ¢f bL d¡l¡ 

243 SX ¢S) cnl pjÙ¹ jq¡eNl Hhw f±l 

Hm¡L¡u f±lpwÙÛ¡ NWel hÉhÙÛ¡ LlRz 

cnj i¡N af¢nm£ i¤š² J EfS¡¢a Hm¡L¡  

pw¢hd¡el cnj i¡N (H.H. 244 bL 244 -H 

d¡l¡) pw¢hd¡el f’j J oø af¢pml ¢hd¡e 

Ae¤k¡u£ af¢pmi¤š² Hm¡L¡ Hhw af¢nm EfS¡¢a 

Hm¡L¡ fËn¡pel fÜ¢al ¢hd¡e luRz  

HL¡cn i¡N L¸â l¡SÉ pÇfLÑ  

A¡Ce fËZue pwœ²¡¿¹ pÇfLÑ  

Efk¤š² a¡¢mL¡u¡ fËe£a ¢hou i¡la i¤Mäl 

Awn Abh¡ Awnl SeÉ A¡Ce fËeuel rja¡ 

pwpcl q¡a luR Hhw pjÉL l¡SÉl h¡ 

l¡SÉl L¡e Awn SeÉ A¡Ce fËeuel  rja¡ 

l¡SÉl q¡a luRz pwpc LaªL NËe£a L¡e 

A¡Ce Eq¡ Hm¡L¡l h¡¢ql L¡kÑL¢l HC L¡le 

A¯hd hm je Ll¡ k¡h e¡ (d¡l¡ 245) z 

hÉ¡r¡ x pcpc HL¢V A¡Ce fËeue Llm k, 

i¡la i¤Mä hph¡pL¡l£ L¡e hÉ¢š² a¡l Ù»£ 

S£¢ha b¡L¡ L¡m£e k L¡e ÙÛ¡e ¢hh¡q Lle 

Hhw f§hÎl Ù»£l L¡e Efk¤š² A¡c¡ma j¡dÉ ¢hh¡q 

¢hµRc Ll¡ qu¢ez a¡qm I hÉ¢š² ¢àNj£a¡ c¡o 

Afl¡d£ qhe Hhw L¡e i¡la£u e¡N¢lL é¡¾p 

¢Nu fËbj Ù»£ S£¢ha b¡L¡ AhÙÛ¡u é¡¾pl L¡e 

j¢qm¡L ¢hh¡q Llez a¡qm é¡¾p ¢àN¡j£a¡l 

Afl¡d i¡la a¡l p¡¢Ù¹ qa f¡lz (Hj.¢f. 



¢pw (Ai) He. öLÓ¡S L¢¾VÌ¢VEne Ah C¢äu¡ 

208 fS 715)z 

M¢ca L¡e l¡SÉl ¢hd¡e pi¡ i±N¢mL Hm¡L¡l 

h¡Cl L¡kÑLl£ L¡e A¡Ce fËeue Lle f¡l e¡, 

k¢c l¡SÉ¢V Hhw A¡Cel ¢houl jdÉ kb¡fk¤š² 

pÇfLÑ h¡ pðå b¡L a¡qm l¡SÉ ¢hd¡e pi¡ 

fËe£a L¡e A¡Ce ¯hd qhz 

hÉ¡rÉ¡ x Øf¡¢Vw ø¡l pwh¡cfœ¢V h¡‰¡m¡l bL 

j¤¢âa J fËL¡¢na qu ¢L¿¹¤ h¡ð¡CaJ Hhw 

hÉ¡fL fËQ¡l luRz fËL¡nL pwh¡c fœ¢VL 

f¤lú¡l fË¢ak¡N£a¡ Q¡m¡e¡l SeÉ hÉhq¡l Lle 

k¡l SeÉ fË¢ak¡N£a¡u k¡Nc¡el ¢ecnÑ J ¢cL 

pjNË h¡ð¡Ca ÙÛ¡¢fa J ¢ek¤š² HS¾V J ¢Xf¡l 

j¡dÉj h¡ð¡C l¡SÉ bL pwNËq Ll¡ quz 

A¡c¡ma A¢ija ce k ÙÛ¡u£ A¡j¿»e ¢ecnÑe 

f§le Hhw AbÑ fËc¡e h¡ð¡C l¡SÉl jdÉ 

pwN¢Wa quz p¤al¡w ¢pÜ¡¿¹ eJu¡ qu k, 

l¡SÉl h¡Cl hph¡pL¡l£ fËL¡nLl Efl Ll 

A¡l¡f hÉ¡f¡l h¡ð¡C ¢hd¡e pi¡l rja¡ 

luRz (ØVV Ah  h¡ð¡C A¡l (1957) Hp. 

¢p. 699)  

k¢cJ 245 d¡l¡¢V öd¤j¡œ pwpcl Hhw l¡SÉ 

¢hd¡e pi¡l A¡Ce fËeuel Lb¡ L ü£L¡l Ll 

¢L¿¹¤ ¢hd¡e pi¡ h¡ pwpcl fr Eá¤a pjÙ¹ 

M¤¢Ve¡¢V f¢l¢ÙÛ¢a pÇfLÑ ¢hd¡e cJu¡ phpju 

pñh euz ¢hd¡epi¡ a¡C A¡Ce fËeuel rja¡ 

AeÉL AfÑe Lla f¡l kM¡e ¢hd¡e pi¡l 

fËcš fËeuel A¡Cel rja¡ fËn¡pe ¢hi¡NL 

¢h¢d J ¢eu¿»ez 

fËeuel Ae¤j¢a cJu¡ quz AhnÉ A¢a¢lš² 

j¡œ¡u rja¡u AfÑel ¢hou paLÑ b¡La qhz 

A¡Ce fËeuel j¤MÉ rja¡ …¢m AeÉ L¡EL 

AfÑe Ll¡ k¡h e¡z j¤MÉ A¡Ce fËeuel rja¡l 

jdÉ A¡Ce fËeuel e£¢a ¢edÑ¡le J Que Hhw 

Eš² e£¢a fËeue Ll h¡dÉa¡ j§mL A¡Qle ¢h¢d 

¢eeÎul A¿¹i¤š²z  

hÉ¡rÉ¡ x L¡e A¡Ce L¡e fËn¡pLL I A¡Cel 

¢hd¡e pj§q M¡ fËu¡Se£u  Hhw …l¦aÆf§eÎ je qh 

a¡ A¡cn Ae¤j¢a fËc¡el ¢eu¿»e ¢Lwh¡, AeÉ 

L¡e i¡h p¡e¡ Evf¡ce h¾Ve f¢lhqe ASÑe, 

d¡le qÙ¹¡¿¹l, ¢hœ²u J hÉhq¡l Ll¡l  rja¡ 

fËc¡e Llz I A¡Ce¢V HC L¡le A¯hd hm 

O¡¢oa qu k, fËn¡pLl Efl eÉÙ¹ rja¡…¢m 

A¡Ce pwœ²¡¿¹ fËLª¢al Hhw I rja¡ ¢eu¿»el 

¢hou L¡e ¢cL ¢ecÑnll EõM ¢Rm e¡ Hhw 

A¡Ce pi¡ LaªÑL ac¡l¢L Ll¡ L¡e naÑJ ¢Rm¡ 



e¡z (qlL Qy¡c A¡l. h¢¿¹u¡ - he¡j - 2 Hp.¢p.¢p. 

166)z 

hÉ¡MÉ¡ x HL¢V A¡Cel fËÙ¹¡hm¡u Eõ¢Ma EŸnÉ 

L¡e pÇfËc¡ul S£he fËu¡Se£u f¢lph¡ Q¡m¤ 

l¡M¡ Hhw plhl¡q Ll¡ ¢V  A¡S lç¡e£ Hhw 

A¡jc¡e£ h¡¢eSÉl Efl qÙ¹¡¿¹¢la A¡C¢e hÉhÙÛ¡ 

fËu¡Se kbø ¢cLcnÑeh¡c EõLÉ quRz ( 

i¡VeNl Hä L¡w ¢m¢jVX - he¡j- CE¢eue Ag 

C¢äu¡ H, A¡C, A¡l 1957 ¢p.¢p. 478)z 

pw¢hd¡el pçj afn£m 1ew a¡¢mL¡u (L¸â£u 

a¡¢mL¡) Eõ¢Lb ¢hou…¢ml hÉ¡rÉ¡z A¡Ce 

fËeue Ll¡l Q§s¡¿¹ rja¡ pwpcl l¢qu¡Rz 

pwpc (L¸â£u a¡¢mL¡u E¢õ¢Ma ¢hou …¢ml 

hÉf¡l A¡Ce ü£L¡l HLL rja¡  a¡w L¡e 

l¡SÉl ¢hd¡e pi¡l a¡w a¡¢mL¡u (k±b a¡¢mL¡) 

¢hou …¢ml hÉf¡l A¡Ce fËeue Ll¡l rja¡ 

l¢qu¡Rz Efl¡š² ¢hou p¡frÉ L¡ml¡SÉl 

¢hd¡e pi¡l pÙ¹L afn£ml Eõ¢Ma l¡SÉ 

a¡¢mL¡i¤š² ¢hou a¡¢mL¡ Hl ¢hou A¡ÚCe 

fËeue Ll¡ HLL rja¡ l¢qu¡R, k¢c l¡SÉl 

jdÉ phÑÙ¹ªa e¡ qu a¡qm i¡lal k L¡e 

Awnl SeÉ pwpc A¡Ce fËeue Lla f¡l 

(d¡l¡ 246)z 

286 d¡l¡l Ad£e ¢hd¡e pi¡l A¡Ce fËeue 

rja¡¢V ¢elˆ¤n rja¡ k¢ce¡ pw¢hd¡e A¡Ce 

fËeue ¢e¢oÜ Abh¡ A¡Ce fËeue rja¡l Efl 

¢jl¦ˆ¤ni¡h h¡ naÎ¡d£e h¡d¡ ¢eod A¡f¡o 

Llz 

pîÑ¡µQ A¡c¡mal ja qm L¸âl Hhw l¡SÉl 

A¢dL¡l rœl p£j¡e¡l hÉ¡f¡l L¸â£u Hhw 

l¡SÉ…¢ml ¢hou …¢m AhnÉ HLœ f¡WLla qh 

Hhw HL¢V i¡o¡l hÉ¡rÉ¡ h¡ pwn¡de Afl¢Vl 

à¡l¡ Lla qhz LÉ¡mL¡V¡ NaÉj L¡w  he¡j - 

ØVV Ag JupV h‰m H A¡C. A¡l. 162 

¢p.¢p. 1044) Cq¡ p¤j¢äa hÉhÙÛ¡l ¢ea£ l©f 

f¢l¢Qaz 

L¡e EµQ A¡c¡ma üaÆ fËe¡¢ca i¡h Abh¡ 

¢hr¤ì frl à¡l¡ h¡ alg bL Lªa j±¢ML 

A¡hcel ¢i¢ša H-132(1), 133(1), 

134(1) ¢p - a Eõ¢Ma nwp¡fœ Il©f ¢eeÎu, 

¢i¢š Q§s¡¿¹ A¡cn Abh¡ cäcn fËc¡e Ll¡ Abh¡ 

cJu¡l AhÉh¢qa fl Il©f j¡jm¡u Il©f 

nwp¡fœ fËc¡e Ll¡ E¢Qa ¢Le¡ a¡ ¢hQ¡l Ll 

fËc¡e Lla f¡l (H 134 - H) z 

pw¢hd¡el f’j Mä E¢õ¢Ma AeÉ¡eÉ ¢hd¡e 

paÆJ (pwO ) L¡e j¡jm¡u h¡ ¢huu L¡e 



A¡c¡ma h¡ eÉ¡uf£W LaªÎL fËcš L¡e ¢eeÎu ¢X¢œ² 

¢pÜ¡¿¹, cä¡cn Abh¡ A¡cn Hl ¢hl¦Ü A¡f£m 

Ll¡l ¢hno Ae¤j¢a j”¤l Ll¡l c¡h£ pîÎ¡µQ 

A¡c¡mal qÙ¹ eÉÙ¹ A¡Rz pnÙ» h¡¢qe£ (H-

136) pÇf¢LÑa L¡e A¡Cel à¡l¡ h¡ A¢de 

N¢Wa L¡e A¡c¡ma h¡ eÉuf£W Hl à¡l¡ fËcš 

L¡e ¢eeÑu ¢pÜ¡¿¹ cä¡cn Abh¡ A¡cn AhnÉ 

HC ü¡d£e rja¡l A¡Ja¡u A¡ph e¡z  

hÉ¡r¡ x L¡e HLSe A¡f¡o ¢jj¡wn¡L¡l£ 

A¡¢dL¡¢lL HL¢V A¡cn fËc¡e Llme k¡l 

¢hl¦Ü L¡e fr H 136 Hl A¢de A¡f£m Ll¡l 

¢hno Ae¤j¢a f¡h¡l A¡hce Llz pîÑ¡µQ 

A¡c¡ma A¡hce HC L¡le ANË¡qÉ Lle k, H 

136 Ae¤k¡u£ A¡f¡o ¢jj¡wn¡L¡l£ A¡¢dL¡¢lL L 

eÉu f£Wl©f ¢hhQe¡ Ll¡ k¡h e¡z Hl L¡le qm 

A¡f¡o ¢jj¡wn¡L¡l£  A¡¢dL¡¢lLl fËL¡nÉ 

clh¡l Ll¡l fËu¡Se eC, A¡¢dL¡¢lLl ¢eLV 

L¡el©f fËb¡Na L¡kÑfÜ¢a Ahmðe Ll¡l 

fËu¡Se eC Hhw p¡r£cl q¡¢Sl¡u h¡dÉ Ll¡l 

L¡e rja¡ A¡¢dL¡¢lLl q¡a eC (fËp‰ 

kn¡h¿¹ p¤N¡l ¢jm he¡j mr£ Qy¡c H.A¡C.A¡l 

1963 Hp.¢p.677) z 

k¢cJ H -136 d¡l¡¢V pîÑ¡µQ A¡c¡maL 

A¡f£mLl¡l ¢hno Ae¤j¢a j”¤ll ¢hou hÉfL 

ü¡d£ea¡ fËc¡e LlR, ¢L¿¹¤ L¡e frL A¡f£m 

Ll¡l A¢dL¡l fËc¡e Ll¢ez k¢cJ H¢V HL¢V 

hÉfL rja¡ ¢L¿¹¤ ¢e¢eÎa j¡jm¡…¢mL fË¢af¡¢ca 

quR k pîÎ¡µQ A¡c¡ma Lhmj¡œ ¢hno 

Q§s¡¿¹ J hÉfL A¢hQ¡ll rœ kje A¡Ce£ 

fË¢œ²u¡l fÜa£ Ahj¡ee¡ Abh¡ ü¡i¡¢hL 

eÉ¡u¢hQ¡ll e£¢a m´Oe (elNa ¢pw he¡j Suf¤l, 

XimfÚj¾V Ab¢l¢V (2002, 4 Hp.¢p.¢p. 

666) 

a¡paÆJ H - 136 d¡l¡l A¢de A¡c¡mal hÉfL 

ü¡d£e rja¡ luRz Ec¡qle ül©f pîÑ¡µQ 

A¡c¡ma üaÆ fËe¡¢ca i¡h H-136 d¡l¡l Ad£e 

rja¡¢V fËu¡N Lla f¡lz 

hÉr¡ x L¡e g±Sc¡l£ j¡jm¡u kM¡e H-136 

d¡l¡l A¢de A¡f£m Ll¡l ¢hno Ae¤j¢a fËc¡e 

Ll¡ quR, pq A¡fl¡d£ -H A¡f£m Ll¢ez 

pîÑ¡µQ A¡c¡ma A¡f£m AeÉ¡eÉ pjÙ¹ pq 

Afl¡d£ M¡m¡p f¡uz pîÑ¡µQ A¡c¡ma a¡l 

A¢drœl rja¡ fËu¡N Ll H-L M¡m¡p ce 

k¢cJ H A¡f£m AeÉaj A¡f£mL¡l£ ¢Rme e¡ 



(…lnh¡eÎ L¤j¡l - he¡j - ØVV Ah l¡SÙÛ¡e 

(2003 -2Hp. ¢p.  ¢p 698)z 

kM¡e abÉl ¢i¢ša ¢hQ¡lL¡l£ c¤¢V A¡c¡ma 

abÉNa fËnÀ ¢hhQe¡ LlRe Hhw p¡rl 

j§mÉ¡ue LlRe pM¡e pîÑ¡µQ A¡c¡ma abÉ 

pwœ²¡¿¹ fËnÀl jdÉ ka A¢eµR¤L qa f¡lez 

abÉ pwœ²¡¿¹ ¢pÜ¡¿¹l kb¡bÎa¡l ¢hou pîÎ¡µQ 

A¡c¡ma ¢hhQe¡ Lla f¡le, k rœ c¤C 

Abh¡ aa¡¢dL A¡c¡ma h¡ eÉ¡uf£W Hl 

ILÉjaL ¢i¢ša Nªq£a ¢pÜ¡¿¹¢V AeÉ¡u hm 

p¤øl¦f fËa£uj¡e qµRz ( lO¤e¡b - ¢S. f¡eq¡m 

- he¡j - Ne m¡m p¤¾cl ¢S Hä L¡w, (1999) 

8 Hj.¢p.¢p. (1)) 

Ae¤l©f H-136 d¡l¡l A¢de L¡e A¡f£m EµQ 

A¡c¡mal A¿¹haÑ£L¡m£e A¡cnl ¢hou 

qÙ¹rf Llh e¡ k¢cJ L¡e L¡e rœ Hl©f 

Ll¡ quR, kje krœ j¡jm¡u A¡¿¹SÎ¡¢aL 

h¡¢eSÉl …l¦aÆf§eÎ e£¢a S¢sa b¡L¡l L¡le 

A¡cn fËc¡eL¡l£ ¢hQ¡lf¢a A¿¹hÑ¢aL¡m£e 

A¡cn¢V p¢WL eu hm ¢eeÑ£a quRz (a¡l¡f¤l 

Hä L¡w - he¡j - ¢i.J VÌ¡ƒl H„f¡VÎ (1969) 

-1 Hj.¢p.¢p. 233)  

fËQ¢ma L¡e A¡Ce Abh¡ H - 145 d¡l¡l A¢de 

fËe£a L¡e ¢h¢d p¡fr pîÑ¡µQ A¡c¡mal 

¢eSü ¢eeÑu f¤e¢hQ¡l Ll¡l rja¡ luRz (H-

137)z hÉhq¡l¢h¢d pw¢qa¡l ¢h¢d - 1 A¡cn - 

47 H E¢õ¢Ma L¡le f¤e¢hÑhQe¡l Ae¤j¢a fËc¡e 

Llz p¤al¡w ¢ejÀ¢m¢Ma L¡le L¡e f¤e¢hÑhQe¡ 

Ll¡ ka f¡lz 

 L¡e ea¤e J …l¦aÆf§eÎ ¢hou h¡ p¡rl 

fËL¡nz 

 A¡facªø e¢bl i¤m J ï¡¢¿¹z 

 AeÉ L¡e Efk¤š² L¡lez 

fË¢aL¡lj§mL A¡hcel pj¡d¡e H 137 d¡l¡l 

A¢de pîÑ¡µQ A¡c¡mal rja¡l f¢l¢dl jdÉ 

¢e¢qa A¡R, Ec¡qle ül©f L¡e j¡jm¡u kM¡e 

H-32 d¡l¡l A¢de pîÑ¡µQ A¡c¡mal Hl Q¤l¡¿¹ 

A¡cn Abh¡ ¢eeÑu Hl ¯hda¡ ¢houl fËnÀ 

E›¡fel c¡h£ e¡LQ LlRe pM¡e pîÎ¡µQ 

A¡c¡ma fËÙ¹¡h ¢cuRe k L¡e A¡c¡mal Q§s¡¿¹ 

A¡cn h¡ ¢eeÑu Hl ¢hl¦Ü fË¢aL¡lj§mL A¡hce 

fn Ll¡ ka f¡l k¢c Eq¡ ü¡i¡¢hL eÉ¡u 

¢hQ¡ll e£¢a f¡me e¡ Ll¡l c¡o c¤ø Abh¡ 

A¡c¡mal L¡kÑfÜ¢al AfhÉhq¡l quz (l©f 



An¡L q¡hl¡  - he¡j - An¡L q¡hl¡ 

(2002) 4 Hp.¢p.¢p. 388)z 

L¸â£u a¡¢mL¡i¤š² L¡e ¢hou i¡la plL¡l 

Hhw L¡e l¡SÉ plL¡l LšªÎL ¢hno Q¤¢š²hm 

¢ÙÛlLªa ¢hou H - 138 d¡l¡l A¢de p¤¢fËj 

L¡VÑl rja¡l f¢l¢d pwpc LaÑªL h¡¢da qa 

f¡l (H-138) Ae¤l©f H-32(2), (H-139) 

H E¢õ¢Ma ¢hou R¡s¡J AeÉL¡e ¢hou pîÑ¡µQ 

A¡c¡mal ¢lV (A¡cn) S¡¢l Ll¡l rja¡ pwpc 

fËh¡¢dÑa Lla f¡lz 

k¢c pîÑ¡µQ A¡c¡ma HLC dlel A¡CeNa fËnÀ 

pÇfLÑ HL¡¢dL Hl©f j¡jm¡ Abh¡ HL h¡ 

HL¡¢dL EµQ A¡c¡ma Abh¡ c¤C h¡ ab¡¢dL EµQ 

A¡c¡ma ¢hQ¡l¡¢de b¡L Hhw pîÑ¡µQ A¡c¡mal 

¢eSü ja¡e¤k¡u£ Abh¡ AÉ¡V¢eÑ Se¡lm LaªL 

fn Ll¡ A¡hce Abh¡ Il©f j¡jm¡l L¡e HL 

fr LaÑªL fn Ll¡ A¡hce  Abh¡ Il©f 

j¡jm¡l L¡e HL fr LaªÑL fn Ll¡ A¡hcel 

¢i¢ša pîÎ¡µQ A¡c¡ma Hl©f je Lle k 

HLSe j¡jm¡ Seü¡bÎ pwœ²¡¿¹ …l¦aÆf§eÎ ¢hou 

S¢sa a¡qm pîÑ¡µQ A¡c¡ma I pîÑ¡µQ 

A¡c¡ma ¢hhQe¡¢de j¡jm¡ h¡ EµQ A¡c¡ma 

…¢ma ¢hhQe¡¢de j¡jm¡ a¤m ¢ea f¡l Hhw 

Il©f ph j¡jm¡l ¢eÖf¢š pîÎ¡µQ A¡c¡ma ¢eSC 

Lla f¡lz 

k¢c pîÑ¡µQ A¡c¡ma ¢hQ¡ll ü¡bÑ fËu¡Se£u 

je Ll a¡qm L¡e EµQ A¡c¡ma ¢hQ¡l¡¢de k 

L¡e j¡jm¡, A¡¢fm J A¡Ce£ L¡kÑfÜa£ AeÉ 

L¡e EµQ A¡c¡ma qÙ¹¡¿¹l Lla f¡lz 

i¡la£u i§Mäl jdÉ pîÑ¡µQ A¡c¡ma LaÑªL 

O¡¢oa pLm A¡Ce AeÉ¡eÉ pLm  A¡c¡ma j¡ea 

h¡dÉ (H-141)z EµQ A¡c¡ma…¢m pîÎ¡µQ 

A¡c¡mal ¢pÜ¡¿¹ j¡ea h¡dÉ fË¡p¢‰L ¢hd¡e…¢m 

pîÑ¡µQ A¡c¡ma pjÙ¹ ¢hou ¢hhQe¡ e¡ Ll 

A¡Ce£ AhÙÛ¡e ¢edÑ¡¢la LlRe a¡C HC ¢pÜ¡¿¹ 

h¡dÉa¡ j§mL eu, HC k¤¢š²a EµQ A¡c¡ma…¢m 

pîÑ¡µQ A¡c¡mal ¢pÜ¡¿¹ Efr¡ Lla f¡l 

e¡z (hõi c¡p jb¤l c¡p mMe - he¡j - 

¢jE¢e¢pfÉ¡m L¢j¢V, (1970) 2 Hj.¢p.267)  

pîÑ¡µQ A¡c¡ma AhnÉ phpju a¡l ¢eSl 

¢pÜ¡¿¹ S¡ea h¡dÉ eu Hhw a¡l f§hÎ fËcš 

¢pÜ¡¿¹…¢m e¡ j¡eaJ f¡lez à¡lL¡ nÍ£¢eh¡p - 

he¡j - p¡m¡f¤l ¢Øf¢ew Hä EC¢iw L¡w 

¢m¢jVX) H.A¡C. A¡l (1954) Hp.¢p. 199) 

p¡d¡lZ i¡h hªqšl h’l ¢pÜ¡¿¹ r¤âal h¡ 

pja¤m h’l rœ h¡dÉa¡j§mLz k¢c L¡e 



pwnul EâL qu ah r¤âal Abh¡ pja¤m 

h’ Eš² ¢hou fËd¡e ¢hQ¡lf¢al je¡k¡N 

A¡LoÎe Lla Hhw I ¢hou¢V hªqšl h’ 

EfÙÛ¡fe Ll¡l Ae¤l¡d Lla f¡le (p¾VÌ¡m 

h¡XÑ, Ah c¡E¢c hql¡ L¢jE¢e¢V he¡j ØVV Ah 

jq¡l¡øË (2005) 2 Hp.¢p.¢p.673)  

pîÎ¡µQ A¡c¡ma a¡l A¢dL¡l rœl rja¡ 

fËu¡N Ll ¢hQ¡l¡¢de j¡jm¡u Il©f A¡cn fËc¡e 

Lla f¡l k¡ Eš² j¡jm¡l eÉu ¢hQ¡l SeÉ 

fËu¡Se qhz A¡c¡ma Lhm j¡œ pC rœC 

Hl©f  rja¡ fËu¡N Llh k rœ A¡c¡ma 

¢hQ¡l¡¢d j¡jm¡a pÇf¤eÑ eÉu ¢hQ¡ll fËu¡Se 

(H-142) qhz 

hÉ¡r¡ x j¤MÉ ¢hQ¡l ¢hi¡N£u cä¡¢dL¡l£ L fËq¡l 

q¡aLs¡ fl¡e¡ c§l¢ip¢å j§mL i¡h j¡jm¡l 

gy¡p¡e¡l SeÉ f¤¢mn A¢dL¡¢lL¡cl ¢hl¦Ü 

A¡c¡ma Ahj¡ee¡l j¡jm¡ pîÑ¡µQ A¡c¡ma öe¡e£ 

NËqe Ll¢Rmez pîÑ¡µQ A¡c¡ma öe¡e£ NËqe 

Ll¢Rmez pîÎ¡µQ A¡c¡ma Lhmj¡œ f¤¢mn 

A¢dL¡l£LclJ a¡cl c×LjÑ p¡q¡kÉL¡l£cl 

p¡S¡C ce ¢e hlw H-142 d¡l¡l rja¡ fËu¡N 

Ll cä¡¢dL¡l£l ¢hl¦Ü A¡Cea g±Sc¡l£ j¡jm¡ 

M¡¢lS Ll cez pîÑ¡µQ A¡c¡ma ¢eeÑu ce k, 

¢hou¢V pÇf§eÑ eÉ¡u ¢hQ¡ll SeÉ Hl fËu¡Sez 

(¢cõ£ S¤¢X¢nu¡m p¡¢iÑp AÉ¡p¡¢pune - he¡j - 

ØVV Ah …Sl¡V (1991) 4 Hp.¢p.¢p. 406)  

k¢c jq¡j¡eÉ l¡øËf¢a je Lle k, Hl©f L¡e 

A¡CeNa h¡ abÉNa fËnÀl EâL quR Abh¡ 

E¢›a qa f¡l k¡l fËLª¢a Hl©f Hhw Seü¡bÎ 

HaC …l¦aÆf§eÎ k I ¢hou pîÎ¡µQ A¡c¡mal 

ja eJu¡ fËu¡Se p rœ ¢a¢e pîÎ¡µQ 

A¡c¡ma f¡W¡a f¡le, p rœ ¢a¢e pîÎ¡µQ 

A¡c¡ma f¡W¡a f¡lez jq¡j¡eÉ l¡øËf¢al ¢eLV 

bL Il©f fËnÀ f¡h¡l fl pîÑ¡µQ A¡c¡ma a¡l 

fËu¡Seja öe¡e£ NËqe Ll jq¡j¡e l¡øËf¢al 

¢eLV a¡cl ja¡ja f¡W¡hez pîÑ¡µQ 

A¡c¡mal Hl©f fl¡jnÎj§mL A¢drœ H 131 

(H143) d¡l¡l ¢hd¡el A¿¹NÑa k pjÙ¹ ¢hou 

A¡c¡mal öe¡e£ NËqel A¢dL¡l rœ fs e¡ 

pC pjÙ¹ ¢houJ Hl A¡Ja¡i¤š²z k¢cJ H-143 

d¡l¡l i¡o¡ AaÉ¿¹ hÉfL, pîÑ¡µQ A¡c¡ma a¡l 

¢hQ¡l ¢hi¡N£u rja¡ fËu¡N Lh C¢ajdÉ k 

pj¡S A¡CeNa fËnÀ A¡c¡mal ¢eLV f¡W¡e¡ 

k¡h e¡z H-143 d¡l¡l A¡Ce fl¡jnÑj§mL 

A¢drœ fËu¡Nl rœ A¡c¡ma ay¡l A¡f£ml 

¢hQ¡l Lla f¡l e¡ (L¡hl£ Ju¡V¡l ¢Xp¢fEV 



VÌ¡Ch¤eÉ¡m 1993 --------- k¢cJ H147 d¡l¡l 

A¢de f¡W¡e¡l ¢hou pî¡ÑµQ A¡c¡malja¡ja 

A¡r¢lL AbÑ jq¡j¡eÉ l¡øËf¢a ja¡jal Efl 

pÇj¡e fËcnÎe Lle Hhw ¢LR¤ ¢LR¤ rœ AÉ¡Ve£ 

Se¡lml j¡dÉj A¡c¡ma A‰£L¡l Lle k 

jq¡j¡eÉ l¡øËf¢a I ja¡ja NËqe Llhez 

(Øfn¡m lg¡l¾p eðl 1/1998 ¢l (1998) 

7 Hp.¢p.Hp.¢p. 739) A¢dL¿¹¤ HC ¢hou 

pîÑ¡µQ A¡c¡mal ¢eSü ü¡d£e ja¡ja fËL¡nl 

A¢dL¡l A¡R Hhw Efk¤š² rœ J kb¡bÎ L¡le 

A¡c¡mal ¢eLV fn Ll¡ fËnÀ¡hm£l ¢hou 

a¡cl A¢ija ¢ca Aü£L¡l Lla f¡lez 

hÉ¡MÉ¡ x pwpcl ¢hhQe¡¢da L¡e ¢hml 

pw¢hd¡¢eLa¡ pÇfLÑ jq¡j¡eÉ l¡øËf¢a H-143 

d¡l¡l A¢de L¡e fËnÀ pîÑ¡µQ A¡c¡ma f¡W¡a 

f¡lez k¤¢š²l Aha¡le¡ Ll¡ qm k pîÎ¡µQ 

A¡c¡mal fËr Il©f fËnÀ l ¢hou ¢hhQe¡ 

Ll¡ ¢elbÑL Lee¡ pîÑ¡µQ Lee¡, pîÑ¡µQ 

A¡c¡ma k ja¡jaC ce a¡ pwpc A¡m¡Qe¡ 

p¡fr Hhw pwpc CµR¡ Llm I ¢hm f¡p Lla 

f¡l h¡ f¡p e¡ LlaJ f¡lz pîÑ¡µQ A¡c¡ma 

AhnÉ Eš² k¤¢š² HC hm e¡LQ LlRe k, 

k¢cJ Cq¡ paÉ k pîÑ¡µQ A¡c¡mal ja¡ja 

pwpcL ¢hm f¡pl ¢hou fËu¡Se£u L¡kÑhm£  

NËqe Ll¡ bL ¢hla Lla f¡lh e¡ ¢L¿¹¤z 

kqa¤ ¢hm¢Vl p¡w¢hd¡¢eL ¢hou¢V Lhmj¡œ 

¢hQ¡l ¢hi¡Nl H¢š²u¡li§š² a¡C pîÎ¡µQ A¡c¡ma 

HC ¢hou HCl©f ¢hnÄ¡p fcrf NËqe Llhe 

k, pwpc A¡cmal ja¡jaL ANË¡qÉ Llhe 

e¡z (Øfn¡m L¡VÑpÚ ¢hm 1978 ¢h, (1979) 

Hp.¢p.¢p.380) 

145 (1) d¡l¡u pîÑ¡µQ A¡c¡mal ¢h¢d fËZuel 

rja¡ ¢hd¡e lCu¡Rz 145(1) d¡l¡ pw¢hd¡el 

hÉr¡ pwœ²¡¿¹ L¡e …l¦aÆf§eÎ A¡m¡¢Qa ¢hou 

¢hQ¡ll SeÉ e§eÉ fr f¡Q Se ¢hQ¡lLl 

fËu¡Sel Lb¡ hmRz 145 (5) d¡l¡u ¢h¢hd 

lCu¡R k pîÑ¡µQ A¡c¡mal pLm ¢pÜ¡¿¹C 

j¡jm¡l ¢hQ¡lLNel p¡wMÉ¡¢dLÉl p¢qa Mcja 

ee a¡q¡l¡ ApÇf¢šf§mL ¢eeÎu h¡ ja¡ja fËL¡n 

Lla f¡¢lhez 

l¡SÉl EµQ A¡c¡ma (Awn 6 AdÉ¡u 5) 

214 d¡l¡u fËaÉL¢V l¡SÉl SeÉ HL¢V 

EµQA¡c¡mal ¢hd¡e l¢qu¡R EµQ A¡c¡mal 

HL¢V L¡VÑ AglLXÑ Hhw ¢eSl Ahj¡ee¡l 

n¡¢¿¹ nª´Mm¡pq pîÑ¡µQ A¡c¡ma pLm rja¡C 

Cq¡l l¢qu¡Rz (27 ew d¡l¡)  



EµQ A¡c¡mal fËd¡e ¢hQ¡lf¢a Hhw AeÉ¡eÉ 

¢hQ¡lf¢a Ne jq¡j¡eÉ l¡øËf¢a LaªÎL ¢ek¤š²  Hhw 

a¡q¡l¡ 62 hRl hup fkÑ¿¹ fc b¡Lez pîÑ¡µQ 

A¡c¡mal ¢hQ¡lf¢al Nel A¢gp¡lcl 

hÉhq¡l  124 d¡l¡l 4 J 5 ew AdÉ¡u Eõ¢Ma 

¢hd¡e…¢m EµR A¡c¡mal ¢hQ¡l f¢acl 

A¢gp¡lcl hÉhh¡l fËk¡SÉ, öd¤ pîÑ¡µQ 

A¡c¡mal S¡uN¡u EµQ¡A¡c¡ma EõM b¡Lh, 

218 ew d¡l¡u) jq¡j¡eÉ l¡øËf¢a i¡lal fËd¡e 

¢hQ¡l f¢al p¢qa fl¡jnÑ Ll L¡e ¢hQ¡lf¢aL 

HL¢V EµQÑ A¡c¡ma qCa A¿¹ EµQ A¡c¡ma 

ÙÛ¡e¡¿¹¢la Lla f¡lez 

j±¢mL A¢dL¡ll k L¡e A¢dL¡l 

L¡kÎLl£Ll¡l SeÉ Hhw AeÉ¡eÉ L¡e EŸnÉ 

AbÑ¡v kL¡e A¡C¢e A¢dL¡l L¡kÑÉLl£ Ll¡l SeÉ 

226 ew d¡l¡ EµQ A¡c¡maL L¡e hÉ¢š² Abh¡ 

Lšªfr fËu¡Se£u rœ plL¡ll clL¡l - 

q¢hu¡n L¡l¦p¡j, jÉeX¡j¡j, fË¢S¢pne, 

L¡Ju¡¢lnV¡ Hhw j¡l¢jal¡l£ dlel A¡Scn 

pq kL¡e A¡‘¡cn (¢hno dlel fËu¡Se) 

q¡l£ Ll f¡lz 

226 ew d¡l¡ 1 ew AdÉu Ae¤u¡u£ 226 ew d¡l¡l 

Ad£e EµQ A¡c¡mal rja¡ Eq¡l A¢dhnel 

p£S¡l h¡¢ql fËu¡N Ll¡ k¡h e¡ Hhw ¢àa£ua 

k hÉ¢š² h¡ LšªÎfrl EµQ A¡c¡ma Il©f ¢hno 

fËu¡Se q¡l£ Ll a¡cl AhnÉC I i§Mäl 

A¿¹i§š² qa qhz Cq¡ Øføl©f h¡T¡u k 

ay¡q¡l¡ I i§Mä hph¡pL¡l£ h¡ AhÙÛ¡eL¡l£ l©f 

EµQA¡c¡mal rœ¡¢dL¡ll Ad£e b¡¢Lhez 

(L¤öjCeNV HÉ¡ä HmuS ¢m¢jVX he¡j 

CE¢eu¡e Ag C¢äu¡) H.A¡C.A¡l. 2008 

¢p.¢p.2321) ¢c¢õl h¡Cl AhÙÛ¡eL¡l£ Hhw 

k¡q¡l¡ L¸â£u plL¡ll ¢hl¦Ü fË¢aL¡l Cq¡ 

A¡p¤¢hd¡L pª¢ø Llh a¡C 226 ew d¡l¡l 2 ew 

AdÉ¡u  k¢c j¡jm¡l L¡le pÇf§eÑ qµR h¡ 

A¡w¢nL l¦f L¡e EµQ A¡c¡mal i¡N¡m£L 

A¢drœl jdÉ pwO¢Va qu a¡q¡ qCm Eš² 

A¡c¡maL k L¡e plL¡l LšªÎfr Abh¡ hÉ¢š² 

e¡j ¢eŸÎn, A¡cn  S¡l£ Ll¡l Ae¤j¢a cu 

k¢cJ Il©f plL¡l h¡ LšÎªfrl L¡kÎmu h¡ 

hÉ¢š²l AhÙÛ¡e I EµQ A¡c¡mal i¡N¡¢mL 

A¢dNËqel jdÉ eqz  

226 d¡l¡l Ad£e fË¢aL¡l¢V ü¡d£e rja¡d£e 

fË¢aL¡l a¡C k¢c L¡e¡ EµQ A¡c¡ma je Lle 

k ¢hr¤ì fr AeÉ L¡e j§mÉl Lb¡fk¤š² 

fË¢aL¡l f¡Ca f¡l a¡q¡ qCm A¡c¡ma 



A¡‘¡cn S¡l£ Lla Aü£L¡l Lla f¡lz 

l¢nc A¡qÇjc - he¡j - ¢jE¢e¢pfÉ¡m h¡XÑ 

H.A¡C.A¡l. 1950 Hp.¢p.163) EõMe£u 

hÉ¡r¡l qm L¡e ¢hLÒf fË¢aL¡l b¡L¡ paÆJ 

EµQ A¡c¡ma k¢c fËu¡Se£u je Ll a¡q¡ 

qCm A¡c¡ma 226 ew d¡l¡l Ad£e a¡q¡l 

ü¡d£e rja¡ fËu¡Se Lla f¡lz Ec¡qle 

ül¦f kM¡e L¡e A¡Cel rja¡ pÇfLÑ fËnÀ 

a¡m¡ qCu¡Rz EµQ A¡c¡ma 226 ew d¡l¡l 

Ad£e a¡l rja¡ fËu¡Nl pju AeÉeÉ ¢hou J 

¢hhQe¡ Llh kje A¡hce L¡l£ fË¢aL¡ll 

fË¡bÎe¡Ll¡l rœ CµR¡Lªa i¡h  cl£L¢lj¡c 

¢Le¡ (¢f.Hp. pc¡¢pi ü¡j£ he¡j ØVV Ag 

a¡¢jme¡s¤ (1075)1 ¢p.¢p.¢j. 152z 

hÉ¡MÉ¡ x H 226 ew d¡l¡l Ad£e A¡hce 

CmLne VÌ¡Ch¤eÉ¡m Hl l¡ul ¢hl©Ü EµQ 

A¡c¡ma fËnÀ a¡m¢ez pw¢nÔø ¢h¢d hÜ A¡Ce 

AhnÉ CmLne VÌ¡Ch¤eÉ¡ml l¡ul ¢hl¦Ü EµQ 

A¡c¡ma A‰£L¡l hÉhÙÛ¡ l¢qu¡Rz EµQ A¡c¡ma 

226 ew d¡l¡l Ad£e a¡l A¢drœ HC j¡jm¡u 

fËu¡N Lla A‰£L¡l Ll Lee¡ H Hl ¢eLV 

¢hLÒf fË¢aL¡l ¢Rm (Hp.¢V. im¤ ü¡S£ - he¡j - 

¢S p¡Cm¡l H.A¡C.A¡l. 1959 ¢p.¢p. 822) 

hÉ¡rÉ¡ x ¢p L¡øjp A¡Cel Ad£e A¢d¢lš² Ll 

¢mS A¡cnl ¢hl¦Ü H fËnÀ a¡mez A¡Ce 

A¡f£m Ll¡l ¢hl©Ü ¢Rm ¢L¿¹¤ A¡cnl ¢hl¦Ü 

A¡f£m fn Ll¡l SeÉ ¢edÎ¡¢la A¢a¢lš² Ll 

Sj¡ cJu¡l nšÎ ¢Rm HC j¡jm¡u EµQ A¡c¡ma 

a¡l A¡¢drf fËu¡Se Ll¡l ¢pÜ¡¿¹ eu ¢Le¡z 

A¡Cel Ad£e fË¢aL¡l¢V kbf¡k¤š² ¢hLÏf 

fË¢aL¡ll©f ¢hhQe¡ Lla f¡l¡ k¡he¡z 

(LÉ¡mL¡V¡ L¡mƒl Ag L¡øjpÚ H. A¡C. A¡l. 

LÉ¡m 694)z 

pîÑ¡µQ A¡c¡mal ja qm EµQ A¡c¡ma 226 ew 

d¡l¡u a¡l rja¡ fËu¡N Ll Lhmj¡œ ¢hno 

rœ A¿¹hÎa£L¡m£e fË¢aL¡l fËc¡e L¢lhz 

(¢p.¢p.C. - he¡j - X¡emf C¢äu¡ ¢m¢jVX 

(1585) 1 Hp.¢p.¢p. 260) pC Ae¤k¡u£ L¡e 

EµQ A¡c¡ma 226 ew d¡l¡l Ad£e Lhm j¡œ 

fË¢aL¡l j”¤l Llh k¢c A¡c¡ma je qu k, 

Cq¡ e¡ ¢cm A¡c¡ma ¢hhL cwnel L¡le 

qCh Hhw ¢hQ¡l qh k¡lgm pjNË öe¡e£l L¡m 

A¡¢hi¡Ñh Ll¡ qh Hhw f¢lno A¡c¡ma ¢hQ¡l 

Lla pjbÑ qh e¡ (cJl¡S - he¡j - jq¡l¡øË 

l¡S) (2004) 4 ¢p.¢p.¢p. 697) 



227 ew d¡l¡ pjÙ¹ EµQ A¡c¡maL Eq¡l 

i±N¢mL A¡¢drœl Ad£e pjÙ¹ L¡V, VÌ¡Ch¤eÉ¡m 

Hl Efl a‰¡l¡¢Ll Ll¡l rja¡ cuz rja¡ 

HLd¡l fËn¡p¢eL Hhw ¢hQ¡l ¢hi¡N£u fËLª¢al 

(l¡jl©f - he¡j - ¢hnÄe¡b, H.A¡C Afl 1958 

H.A¡C.A¡C 456) kM¡e ¢hLÒf fË¢aL¡l f¡h¡l 

p¤¢hd¡ luR pM¡e AhnÉ HC rja¡ fËu¡N 

Ll¡ qh e¡z k¢cJ Eš² fË¢aL¡l f¡h¡l p¤¢hd¡ 

luR pM¡e AhnÉ HC rja¡ fËu¡N Ll¡ qh 

e¡z k¢cJ Eš² fË¢aL¡l f¡h¡l fËQø¡u Ap¤¢hd¡ 

¢Lwh¡ ¢hmð qa f¡lz ( j¡eL …Ù¹¢S h¤SÎl¢S 

- he¡j - Hp . He. ¢jSÑ¡. (1977) 1 Hp.¢p.¢p. 

227) qÙ¹rfl L¡lel jdÉ A¢drœ e¡ 

b¡L¡ h¡ A¢drœ b¡L¡l A¿¹NÎa qa f¡l 

(…m¡l ¢gl - he¡j - L¡mƒl Ah g¡l¦L¡h¡c 

H.A¡C.A¡l. 1953 H.A¡C.A¡C 587) Hhw 

A¡f¡a cª¢øa e¢bl ï¡¢¿¹ f¢lm¢ra (p§kÑch£ l¡u 

- he¡j - l¡j Q¸â l¡u (2003) 6 Hp.¢p.¢p. 

675)z 

hÉ¡r¡ x L¡e LjÎ£l AkÎ¡¢š²L i¡h Afp¡le 

pðå eÉ¡uf£Wl ¢pÜ¡¿¹l ¢hl©Ü hÉ¢š² L d¡l¡ 

227 Hl Ad£e EµQ A¡c¡ma ¢pÜ¡¿¹ M¢c 

Lhmj¡œ ï¡¿¹ qu Hhw A¡l AeÉ L¡e ¢LR¤ e¡ 

qu a¡qm EµQ A¡c¡ma HC ¢pÜ¡¿¹l ¢hou 

qÙ¹rf Lla f¡lz A¢dL¿¹¤ k¢c c¤¢V ¢ejÀ 

A¡c¡ma L¡e abÉNa fËnÀ HLC ¢pÜ¡¿¹ Efe£a 

qu ah EµQ A¡cma 227 eðl  d¡l¡l A¢de 

p¡r£l f¤eÑjmÉ¡ue Lla f¡l e¡z 

(¢X.He.hÉ¡e¡‹Î£ - he¡j - ¢f. A¡l j¤M¡‹Î£, Hl 

A¡C. A¡l. 1953 Hp.¢p.58) (¢hn¡mr£  - 

he¡j - A”e Cu¡m¤ Q¢VÌ H.A¡C. A¡l )1958) 

j¡â¡S 242) Hj.Hj. ASÑeL¡l - he¡j - Hp. 

H. S¡q¡l£ (1984) 2 Hp.¢p.¢p.354)z 

l¡SÉl pjÙ¹ ¢ejÀ A¡c¡ma Hhw fËn¡p¢eL 

eÉ¡uf£W I l¡SÉl EµQ A¡c¡ma Hhw fËn¡p¢eL 

eÉ¡uf£W I l¡SÉl EµQ A¡c¡ma LaªL O¡¢oa 

pjÙ¹ A¡Ce j¡ea h¡dÉ (Cø C¢äu¡ Lj¢pu¡m 

L¡w ¢m¢jVX - he¡j - L¡mƒ¡l Ah L¡ø¡jp 

H.A¡C. A¡l. 1962 Hp ¢p (1993)z 

226 J 227 eðl d¡l¡l A¢de rja¡l 

f¡bÑLÉl hÉf¡l pîÑ¡µQ A¡c¡ma hÉ¡r¡ Lle 

k 226 d¡l¡l A¢de n¡¢jš¡l¡¢l a EµQ 

A¡c¡ma Lhmj¡œ eÉ¡uf£Wl ¢pÜ¡¿¹L e¡LQ 

Lla f¡lz 227 d¡l¡u Cq¡ e¡LQ Lla f¡l 

Hhw Eš² ¢hou AeÉ¡eÉ ¢ecÎnJ S¡¢l Lla 

f¡lz (q¢lLªo· L¡j¡b - he¡j - Hp A¡qÇjc 



Cn¡L, H.A¡C. A¡l. 1955, Hp.¢p.¢p. 

223)z‰ 

k¢c EµQ A¡c¡ma je Ll k ¢ejÀ A¡c¡ma 

¢hhQe¡d£e L¡e j¡jm¡u pw¢hd¡el hÉ¡r¡ 

pÇf¢LÎa …l¦aÆf§eÎ A¡Ce£ fËnÀ S¢sa a¡qm EµQ 

A¡c¡ma j¡jm¡¢V fËaÉ¡q¡l Lla f¡l Hhw qu 

¢eSC j¡jm¡¢Vl ¢eÖf¢š Lla f¡l Abh¡ 

A¡CeNa fËnÀ ¢pÜ¡¿¹ ¢ea f¡l Hhw I j¡jm¡¢V 

¢ejÀ A¡c¡ma gla f¡W¡a f¡lz k ¢ejÀ 

A¡c¡maL A¡CeNa fËnÀ  EµQ A¡c¡mal 

¢pÜ¡¿¹l p‰ pwN¢a lM I j¡jm¡l ¢eu¢a 

Lla qhz (228 d¡l¡)z 

L¡e l¡SÉl Sm¡ SScl ¢eu¡N fc hq¡m J 

fc¡æ¢a Hl ¢hou …¢m l¡SÉf¡m EµQ A¡c¡mal 

p‰ fl¡jnÎ Ae¤k¡u£ Lle (233 d¡l¡)z 

hÉ¡r¡ x L¡e  hÉ¢š²l Sm¡ SSl fc ¢ek¤¢š² 

pÇfLÎ hÉ¢š² fËnÀ a¡mez l¡SÉf¡m fË¡bÎ£ 

h¡R¡Cu¡ SeÉ HL¢V L¢j¢V NWe Lle k¡a 

l¡SÉf¡ml ¢ecÎ¢na k¡NÉa¡l ¢i¢ša fË¡bÎ£ Que 

Ll¡ k¡uz pîÑ¡µQ A¡c¡ma ja ce k 233 

d¡l¡e¤k¡u£ EµQ A¡c¡mal p‰ fl¡jnÎ Ll¡l 

EŸnÉC qm fË¡bÎ£cl Efk¤š² pÇfLÎ pjÉL 

Ah¢qa qJu¡ Hhw Il©f Laªfr k¡l p¡w¢hd¡¢eL 

¢hd¡e L¡el©f EõM eC NWe Ll 233 

d¡l¡l AhnÉ f¡me£u ¢hd¡eL m´Oe Ll¡ quRz 

(Q¸âj¡qe - he¡j - ØVV Ah Ešl fËcn, 

H.A¡C.A¡l 1966, Hp.¢p. 1987 Hl ¢i¢šaz)  

8j i¡N x L¸ân¡¢pa A’m  

L¡e L¸â£u A¡Cel Eõ¢Ma ¢hd¡e hÉ¢alL 

fË¢a¢V L¸ân¡¢pa AbÑJ jq¡j¡eÉ l¡øËf¢al à¡l¡z 

l¡øËf¢a LaªÎL ¢ek¤š² fËn¡pLl à¡l¡ n¡¢pa 

A’m fËn¡pL ¢qp¡h l¡Sf¡mL ¢eu¡N Lle 

a¡qm I L¸â n¡¢pa A’m fËn¡pL ¢qp¡h 

l¡SÉf¡mL fËn¡pel hÉ¡f¡l Eš² l¡SÉf¡m j¢¿» 

f¢locl AwnNËqe hÉ¢aa f¢lQ¡me¡ Ll 

(239) hm a¡l¡ L¸â£u plL¡ll A‰£ai§a 

qu e¡, a¡l¡ a¡cl fªbL p¡w¢hd¡¢eL f¢lQu 

hS¡u l¡Mez (paÉch h¤p¡l - he¡j - fcjch 

h¤p¡l, H.A¡C.A¡l (1954) Hp.¢p.587)z 

ehj i¡N f’¡ua  

ÙÛ¡e£u ü¡uaÆ n¡pel EŸpÉ Q¢la¡bÎ Ll¡l SeÉ 

pw¢hd¡el ehj i¡N (243-H bL 243 -H 

bL 243 J d¡l¡) l¡SÉl phÑ¢ejÀÙ¹ll 

f’¡ua hÉhÙÛ¡l EõM LlRz 

ehj i¡N "L' f±lpwÙÛ¡  



pw¢hd¡e ehj i¡N "L' (d¡l¡ 243 ¢f bL d¡l¡ 

243 SX ¢S) cnl pjÙ¹ jq¡eNl Hhw f±l 

Hm¡L¡u f±lpwÙÛ¡ NWel hÉhÙÛ¡ LlRz 

cnj i¡N af¢nm£ i¤š² J EfS¡¢a Hm¡L¡  

pw¢hd¡el cnj i¡N (H.H. 244 bL 244 -H 

d¡l¡) pw¢hd¡el f’j J oø af¢pml ¢hd¡e 

Ae¤k¡u£ af¢pmi¤š² Hm¡L¡ Hhw af¢nm EfS¡¢a 

Hm¡L¡ fËn¡pel fÜ¢al ¢hd¡e luRz  

HL¡cn i¡N L¸â l¡SÉ pÇfLÑ  

A¡Ce fËZue pwœ²¡¿¹ pÇfLÎ  

Efk¤š² a¡¢mL¡u¡ fËe£a ¢hou i¡la i¤Mäl 

Awn Abh¡ Awnl SeÉ A¡Ce fËeuel rja¡ 

pwpcl q¡a luR Hhw pjÉL l¡SÉl h¡ 

l¡SÉl L¡e Awn SeÉ A¡Ce fËeuel  rja¡ 

l¡SÉl q¡a luRz pwpc LaªL NËe£a L¡e 

A¡Ce Eq¡ Hm¡L¡l h¡¢ql L¡kÑL¢l HC L¡le 

A¯hd hm je Ll¡ k¡h e¡ (d¡l¡ 245) z 

hÉ¡r¡ x pcpc HL¢V A¡Ce fËeue Llm k, 

i¡la i¤Mä hph¡pL¡l£ L¡e hÉ¢š² a¡l Ù»£ 

S£¢ha b¡L¡ L¡m£e k L¡e ÙÛ¡e ¢hh¡q Lle 

Hhw f§hÎl Ù»£l L¡e Efk¤š² A¡c¡ma j¡dÉ ¢hh¡q 

¢hµRc Ll¡ qu¢ez a¡qm I hÉ¢š² ¢àNj£a¡ c¡o 

Afl¡d£ qhe Hhw L¡e i¡la£u e¡N¢lL é¡¾p 

¢Nu fËbj Ù»£ S£¢ha b¡L¡ AhÙÛ¡u é¡¾pl L¡e 

j¢qm¡L ¢hh¡q Llez a¡qm é¡¾p ¢àN¡j£a¡l 

Afl¡d i¡la a¡l p¡¢Ù¹ qa f¡lz (Hj.¢f. 

¢pw (Ai) He. öLÓ¡S L¢¾VÌ¢VEne Ah C¢äu¡ 

208 fS 715)z 

M¢ca L¡e l¡SÉl ¢hd¡e pi¡ i±N¢mL Hm¡L¡l 

h¡Cl L¡kÑLl£ L¡e A¡Ce fËeue Lle f¡l e¡, 

k¢c l¡SÉ¢V Hhw A¡Cel ¢houl jdÉ kb¡fk¤š² 

pÇfLÑ h¡ pðå b¡L a¡qm l¡SÉ ¢hd¡e pi¡ 

fËe£a L¡e A¡Ce ¯hd qhz 

hÉ¡rÉ¡ x Øf¡¢Vw ø¡l pwh¡cfœ¢V h¡‰¡m¡l bL 

j¤¢âa J fËL¡¢na qu ¢L¿¹¤ h¡ð¡CaJ Hhw 

hÉ¡fL fËQ¡l luRz fËL¡nL pwh¡c fœ¢VL 

f¤lú¡l fË¢ak¡N£a¡ Q¡m¡e¡l SeÉ hÉhq¡l Lle 

k¡l SeÉ fË¢ak¡N£a¡u k¡Nc¡el ¢ecnÑ J ¢cL 

pjNË h¡ð¡Ca ÙÛ¡¢fa J ¢ek¤š² HS¾V J ¢Xf¡l 

j¡dÉj h¡ð¡C l¡SÉ bL pwNËq Ll¡ quz 

A¡c¡ma A¢ija ce k ÙÛ¡u£ A¡j¿»e ¢ecnÑe 

f§le Hhw AbÑ fËc¡e h¡ð¡C l¡SÉl jdÉ 

pwN¢Wa quz p¤al¡w ¢pÜ¡¿¹ eJu¡ qu k, 

l¡SÉl h¡Cl hph¡pL¡l£ fËL¡nLl Efl Ll 

A¡l¡f hÉ¡f¡l h¡ð¡C ¢hd¡e pi¡l rja¡ 



luRz (ØVV Ah  h¡ð¡C A¡l (1957) Hp. 

¢p. 699)  

k¢cJ 245 d¡l¡¢V öd¤j¡œ pwpcl Hhw l¡SÉ 

¢hd¡e pi¡l A¡Ce fËeuel Lb¡ L ü£L¡l Ll 

¢L¿¹¤ ¢hd¡e pi¡ h¡ pwpcl fr Eá¤a pjÙ¹ 

M¤¢Ve¡¢V f¢l¢ÙÛ¢a pÇfLÑ ¢hd¡e cJu¡ phpju 

pñh euz ¢hd¡epi¡ a¡C A¡Ce fËeuel rja¡ 

AeÉL AfÑe Lla f¡l kM¡e ¢hd¡e pi¡l 

fËcš fËeuel A¡Cel rja¡ fËn¡pe ¢hi¡NL 

¢h¢d J ¢eu¿»ez 

fËeuel Ae¤j¢a cJu¡ quz AhnÉ A¢a¢lš² 

j¡œ¡u rja¡u AfÎel ¢hou paLÎ b¡La qhz 

A¡Ce fËeuel j¤MÉ rja¡ …¢m AeÉ L¡EL 

AfÑe Ll¡ k¡h e¡z j¤MÉ A¡Ce fËeuel rja¡l 

jdÉ A¡Ce fËeuel e£¢a ¢edÑ¡le J Que Hhw 

Eš² e£¢a fËeue Ll h¡dÉa¡ j§mL A¡Qle ¢h¢d 

¢eeÎul A¿¹i¤š²z  

hÉ¡rÉ¡ x L¡e A¡Ce L¡e fËn¡pLL I A¡Cel 

¢hd¡e pj§q M¡ fËu¡Se£u  Hhw …l¦aÆf§eÎ je qh 

a¡ A¡cn Ae¤j¢a fËc¡el ¢eu¿»e ¢Lwh¡, AeÉ 

L¡e i¡h p¡e¡ Evf¡ce h¾Ve f¢lhqe ASÑe, 

d¡le qÙ¹¡¿¹l, ¢hœ²u J hÉhq¡l Ll¡l  rja¡ 

fËc¡e Llz I A¡Ce¢V HC L¡le A¯hd hm 

O¡¢oa qu k, fËn¡pLl Efl eÉÙ¹ rja¡…¢m 

A¡Ce pwœ²¡¿¹ fËLª¢al Hhw I rja¡ ¢eu¿»el 

¢hou L¡e ¢cL ¢ecÑnll EõM ¢Rm e¡ Hhw 

A¡Ce pi¡ LaªÑL ac¡l¢L Ll¡ L¡e naÑJ ¢Rm¡ 

e¡z (qlL Qy¡c A¡l. h¢¿¹u¡ - he¡j - 2 Hp.¢p.¢p. 

166)z 

hÉ¡MÉ¡ x HL¢V A¡Cel fËÙ¹¡hm¡u Eõ¢Ma EŸnÉ 

L¡e pÇfËc¡ul S£he fËu¡Se£u f¢lph¡ Q¡m¤ 

l¡M¡ Hhw plhl¡q Ll¡ ¢V  A¡S lç¡e£ Hhw 

A¡jc¡e£ h¡¢eSÉl Efl qÙ¹¡¿¹¢la A¡C¢e hÉhÙÛ¡ 

fËu¡Se kbø ¢cLcnÑeh¡c EõLÉ quRz ( 

i¡VeNl Hä L¡w ¢m¢jVX - he¡j- CE¢eue Ag 

C¢äu¡ H, A¡C, A¡l 1957 ¢p.¢p. 478)z 

pw¢hd¡el pçj afn£m 1ew a¡¢mL¡u (L¸â£u 

a¡¢mL¡) Eõ¢Lb ¢hou…¢ml hÉ¡rÉ¡z A¡Ce 

fËeue Ll¡l Q§s¡¿¹ rja¡ pwpcl l¢qu¡Rz 

pwpc (L¸â£u a¡¢mL¡u E¢õ¢Ma ¢hou …¢ml 

hÉf¡l A¡Ce ü£L¡l HLL rja¡  a¡w L¡e 

l¡SÉl ¢hd¡e pi¡l a¡w a¡¢mL¡u (k±b a¡¢mL¡) 

¢hou …¢ml hÉf¡l A¡Ce fËeue Ll¡l rja¡ 

l¢qu¡Rz Efl¡š² ¢hou p¡frÉ L¡ml¡SÉl 

¢hd¡e pi¡l pÙ¹L afn£ml Eõ¢Ma l¡SÉ 

a¡¢mL¡i¤š² ¢hou a¡¢mL¡ Hl ¢hou A¡ÚCe 



fËeue Ll¡ HLL rja¡ l¢qu¡R, k¢c l¡SÉl 

jdÉ phÑÙ¹ªa e¡ qu a¡qm i¡lal k L¡e 

Awnl SeÉ pwpc A¡Ce fËeue Lla f¡l 

(d¡l¡ 246)z 

286 d¡l¡l Ad£e ¢hd¡e pi¡l A¡Ce fËeue 

rja¡¢V ¢elˆ¤n rja¡ k¢ce¡ pw¢hd¡e A¡Ce 

fËeue ¢e¢oÜ Abh¡ A¡Ce fËeue rja¡l Efl 

¢jl¦ˆ¤ni¡h h¡ naÎ¡d£e h¡d¡ ¢eod A¡f¡o 

Llz 

pîÑ¡µQ A¡c¡mal ja qm L¸âl Hhw l¡SÉl 

A¢dL¡l rœl p£j¡e¡l hÉ¡f¡l L¸â£u Hhw 

l¡SÉ…¢ml ¢hou …¢m AhnÉ HLœ f¡WLla qh 

Hhw HL¢V i¡o¡l hÉ¡rÉ¡ h¡ pwn¡de Afl¢Vl 

à¡l¡ Lla qhz LÉ¡mL¡V¡ NaÉj L¡w  he¡j - 

ØVV Ag JupV h‰m H A¡C. A¡l. 162 

¢p.¢p. 1044) Cq¡ p¤j¢äa hÉhÙÛ¡l ¢ea£ l©f 

f¢l¢Qaz 

65) pwpc - HXi¡LV 1961 f¡n Llz M¡ 

AeÉ¡eÉ ¢houl jdÉ k¡NÉa¡, ¢eh¢åLle, 

fËL¡¢dn Ll¡l A¢dL¡l Hhw nªˆma¡l ¢hd¡e Hl 

EõM Ll, L¸â£u a¡¢mL¡l 77 ew Hhw 78 ew 

¢hou…¢m M¡ pîÎ¡µQ a¡¢mL¡l Hhw EµQ 

A¡c¡mal A¡C¢e hÉhp¡ pwœ²¡¿¹ ¢hou a¡w 

a¡¢mL¡l 26ew ¢hou¢V A¡C¢e, ¢Q¢Lvp¡ Hhw 

AeÉ¡eÉ fn, pÇf¢LÑa HXi¡LV ¢eLV Hl 

p¡w¢hd¡¢eLL ¯hdÉa¡ pÇfLÑ fËnÀ a¡m¡ qm 

pîÑ¡µQ A¡c¡ma p¤p¢ða hÉ¡r¡l ¢euj fËu¡N 

Ll Hhw ja cu k pwpc pÇf§eÑi¡h pîÑ¡µQ 

A¡c¡ma Hhw EµQ A¡c¡ma fË¡L¢Vn Lla 

A¢dL¡l£ hÉ¡¢š²cl pÇfLÎ A¡Ce fËeue Lla 

pjbÑz Hhw h¡¢L hÉhq¡l¢Sh£cl hÉf¡l A¡Ce 

fËeeue Ll¡l rja¡ a¡w a¡¢mL¡ 26 ew ¢hou 

l¢qu¡Rz 

(J.Hm.j¡¢q¸â - he¡j - h¡l L¡Ee¢pe, 

H.A¡C.A¡l. 1968 Hp.¢p. 888) 

k¢c L¡e A¡Ce L¡e HL¢V a¡¢mL¡l ¢hou ¢eu 

L¡S Ll ¢L¿¹¤ AeÉa¡¢mL¡l ¢hou …¢m ØfnÎ Ll 

k¡l Efl a¡l L¡e A¡CeLl¡l k¡NÉa¡ eC 

a¡qm A¡Ce¢V fËLªa fËLª¢a Hhw dle ¢hhQe¡ 

Lla qhz k¢c fl£r¡u cM¡ k¡u k, 

¢hd¡epi¡L A¡Ce Ll¡l SeÉ eÉ¡Ù¹ Ll¡ qu a¡l 

A¡Ce¢V p‰¢a i¤m a¡qmz k¢cJ Cq¡ A¢dL¡ll 

h¡¢qll ¢ho®ul hÉf¡l A¡Ce Eq¡ ¯hd qhz 

Cq¡L ¢fËb Hä p¡hpV¡¾p Hl ¢ea£ hm¡ quz 

hÉ¡MÉ¡ x  2ew a¡¢mL¡l 6 ew ¢hou (Se ü¡ÙÛ 

Hhw ü¡ÙÛ ¢h‘¡e) Ad£e në ¢hdhL j¿» hÉhq¡l 



¢eu¿»e Ll l¡SÉ ¢hd¡e pi¡ A¡Ce c¡o¡l¡L 

Ll¡ qu Eq¡l p¡w¢hd¡¢eL rja¡ HC L¡le 

QÉ¡m” Ll¢e k ¢hou¢V 1ew a¡¢mL¡l 31 ew 

¢hou X¡L a¡l c¤li¡o, ha¡l - pÇfËQ¡l Hhw 

AeÉ¡eÉ CµR¡ k¡N¡k¡N ¢houl Ad£e a¡C Eq¡ 

l¡SÉ ¢hd¡e pi¡l A¡Ce fËeue rja¡l h¡Cl 

pîÎ¡µQ A¡c¡ma pwhceœ²j fËnÀ…¢m A¡Ce¢V 

j§ma i¡h 2 ew a¡¢mL¡ 6ew ¢houl Ad£e 

AaHh Eq¡ ¯hdz (ØVV Ag l¡SÙÛ¡e he¡j  ¢S 

Q¡Jm¡, H.A¡C. A¡l  1959 - Hp.¢p.544)z 

pçj afn£ml 2 ew a¡¢mL¡ Hhw a¡w 

a¡¢mL¡i¤š² eq Hl©f kL¡e ¢houl hÉ¡f¡l 

pwpcl A¡Ce fË¡ueLl¡l HLL rja¡ luRz 

hÉ¡r¡ - pwpc hÉuLl A¡¡l¡f Ll HL¢V A¡Ce 

fËeeue Ll, pçj Llz pçj af¢nml L¡e 

a¡¢mL¡u HC ¢hou¢V A¡m¡Qe¡uz pîÑ¡µQ A¡c¡ma 

Lll ¯had¡ je eu kqa¤ 248 ew d¡l¡l 

Ad£e Cq¡ pwpcl A¡Ce fËeue rja¡l Ad£e 

(HCQ, HCQ, ¢fË¾p A¡Sj h¡ h¡q¡c¤l he¡j HLp 

f¡¢VQ¡l VÉLp A¢gp¡l, (1971)  Hj.¢p.¢p. 

(621)z kL¡e f¢l¢ÙÛ¢aa l¡SÉa¡¢mL¡i¤š² 

¢hou A¡Ce fËeue Ll¡l SeÉ pwpcL rja¡ 

cJu¡ ka f¡l Ec¡qle kMe A¡fcL¡m£e 

f¢l¢ÙÛ¢a Qm (250 ew d¡l¡) Abh¡ c¤C h¡ 

aa¡¢dL l¡SÉl a¡¢mL¡i¤š² ¢hou k¢c HjÇjÎ 

l¡SÉ …¢m ¢pÜ¡¿¹ NËqe Ll (252 ew d¡l¡) 

A¢dL¿¹¤ k¢c pwpc A¡¿¹SÎ¡¢aL Q¤¢š² L¡kÎLl£ Ll¡l 

SeÉ L¡e p¡Ce f¡n Ll a¡qm pwpcl A¡Ce 

fËeue rja¡ ¢hou¢V l¡SÉ a¡¢mL¡i¤š² hm 

QÉ¡m” Ll¡ k¡h e¡z 

k¢c l¡SÉ ¢hd¡epi¡ fËe£a L¡e A¡Cel ¢hd¡e 

pwpcLšªL fËe£a A¡Cel p‰ p‰¢af¤eÎ e¡ qu 

a¡qm ApÇj¢al p¡jLÉ fkÎ¡ç l¡SÉ LšªÎL fËe£a 

pi¡ LšªªÎL fËe£a A¡Ce¢V k±b a¡¢mL¡i¤š² 

¢houl qu Hhw A¡Ce l¡øËf¢al ¢hhQe¡l SeÉ 

l¡M¡ quR Hhw Eq¡ l¡øËf¢a pÇja fË¡¿¹ qu 

a¡qm Il¡SÉ I A¡Ce¢V L¸â£u A¡Cel Qu 

fË¡d¡eÉ f¡l flhaÑ£ f¢l¢ÙÛ¢aa AhnÉ l¡SÉ 

A¡Ce¢Va pwp¡Se, pwd¡e, f¢lhšÎe h¡ h¡¢am 

Lla f¡l (254 ew d¡l¡)z 

hÉ¡r¡ A¡p¡jl l¡SÉ ¢hd¡epi¡ 1962 A¡Ce f¡n 

qu k ¢nÒf pÇf¢LÑa eÉu f£Vl fËd¡e 

A¢dL¡¢lL EµQ A¡c¡ma Hl p‰ fl¡jnÎ Ll 

¢ek¤š² Ll¡ qhz I HLC ¢hou 1964 pwpc 

HL¢V A¡Ce f¡n Ll Hhw L¸â£u A¡Cel EµQ 

A¡c¡mal p‰ fl¡jnÎ Ll¡l fËu¡Se Ll¡l Lb¡ 



e¡Cz pîÑ¡µQ A¡c¡ma jahc k L¸â£u A¡Ce 

I ¢hou pÇf¢LÑa a¡C I ¢hou A¡p¡S A¡Ce¢V 

L¿»£u A¡Cel p‰ p¡Ÿ¢af§eÎ eu hm dl¡ qu 

Hhw Eq¡ h¡¢am Ll¡ qu (øV Ag A¡p¡j he¡j 

ql¡CSe CE¢eue H A¡C A¡l 1967 Hp ¢p 

442)z 
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254 ew d¡l¡l Ad£e "Ap‰¢a' Hl AbÎ HC eu 

k L¸â£u A¡Ce Hhw l¡SÉ A¡Cel jdÉ ¢hl¡d 

qa qhz "ALÉ¤f¡uX ¢Lô' Hl e£¢a Ae¤k¡u£ 

Ap‰¢a HL¡leJ qa f¡l k EiuC HLC 

rœ ¢cu L¡S LlRz 

hÉ¡rÉ¡ - k±b a¡¢mL¡l HL¢V ¢hou l¡SÉ A¡Ce 

¢hno L¡e Afl¡¢dl SeÉ 7 hRll q¡Sah¡pl 

n¡¢Ù¹l ¢hd¡e cuz flhaÑ£ HL¢V L¸â£u A¡Ce I 

HLC Afl¡dl SeÉ ¢ae hRl q¡Sah¡pl n¡¢Ù¹l 

¢hd¡ecuz j¡e¡ qu k l¡SÉ A¡Ce¢V L¸â£u 

A¡Cel p‰ p‰¢af¤eÎ eq a¡C Cq¡ A¯hd 

(Shl i¡C he¡j hð l¡SÉ I A¡C A¡l 1958 

Hp, ¢p, 752) 

fËn¡p¢eL pÇfLÑ  

fËaÉL¢V l¡SÉ a¡l n¡p¢eL ¢hi¡N£u rja¡ HC 

i¡h fËu¡N Llh k¡a L¸â£u A¡Ce f¡n Ll¡ 

k¡u Hhw L¸âl ja¡e¤k¡u£ l¡SÉL H hÉ¡f¡l 

¢ecÑn fËc¡e Ll¡l rja¡ L¸âl l¢qu¡Rz 

(256 ew d¡l¡) 

A¢dL¿¹¤ ¢LR¤ ¢LR¤ rœ L¸â£u plL¡l l¡SÉL 

¢eŸÎn ¢ca f¡l Ec¡qle  pl©f S¡a£u Hhw 

p¡j¢lL hÉf¡l (257 ew d¡l¡) A¢dL¿¹¤ A¿¹l¡øË£u 

ec£ h¡ ec£ EfaÉ¡L¡l a¡cl hÉhq¡l h¾Ve, 

¢eu¿»e Hl hÉf¡l ¢hl¡dl ¢hQ¡l Ll¡l hÉhÙÛ¡ 

Lla f¡l (262 ew d¡l¡) Hhw A¿¹l¡SÉ ac¿¹ 

Hhw I hÉf¡l Efcn cJu¡l SeÉ A¿¹ l¡SÉ 

f¢loc NWe Lla f¡lz (263 ew d¡l¡)  

à¡cn i¡N – AbÎ, pÇf¢š, Q¤¢š² Hhw 

j¡jm¡j¡LŸj¡, A¡Cel ü£Lª¢a hÉ¢alM L¡m 

Ll A¡l¡f h¡ pwNËq Ll¡ k¡he¡z (265 ew 

d¡l¡)z 

265 ew d¡l¡ Øføi¡h EõM Ll k 

naÑp¡frÉ ¢hou A¡Ce f¡n Lla prj 

A¡Cepi¡ LšªL f¡n Ll¡ ¢h¢d A¡Ce à¡l¡C 

L¡eLl A¡l¡f Ll¡ k¡hz AaHh fËn¡p¢eL 

rja¡u L¡e Ll A¡l¡f Ll¡ k¡h ¡z (l¡j¢S 

m¡m he¡j A¡,¢V,J, H A¡C,A¡l 1951 ¢p, ¢p 

97) 



i¡la plL¡ll pwNªq£a pLm l¡Sü Hhw fË¡ç 

AbÑ, i¡lal p¡üa ¢e¢d NWeLlh HLC l©f 

l¡SÉ plL¡l pwNª¢qa pj§q l¡Sü Hhw fË¡ç AbÑ 

Il¡SÉl l¡SÉ p¢’a ¢e¢d NWeLl A¡Cel 

Hhw p¡w¢hd¡el Eõ¢Ma ¢hd¡e hÉ¢alM L¡e 

AbÑ i¡lal Ae¤j¡ce p¢üa ¢e¢d l¡ p¢üa¢e¢d 

MlQ Ll¡ k¡h e¡z (266 ew d¡l¡)z 

268 - 281 d¡l¡ …¢ma L¸â Hhw l¡SÉ…¢ml 

jdÉ l¡Sü h¾Vel ¢hd¡e l¢qu¡Rz k¢c L¡e 

œ²u h¡ ¢hœ²u l¡SÉl h¡¢ql qu b¡L Abh¡ 

i¡la A¡jc¡¢e h¡ i¡la qCa lç¡e£ qu a¡qm 

L¡e l¡SÉ œ²u h¡ ¢hœ²ul Efl L¡e Ll 

A¡l¡f Llh e¡ h¡ Ll¡ l¡fe Lla A¢dLªa 

Llh e¡z (286 ew d¡l¡)z 

hÉ¡rÉ¡ - L¡e L¡Çf¡e£ ¢h¢iæ pju ¢pj¾V 

¢hœ²u Ll l¡SÉl AiÉ¿¹l œ²jL¡l£cl 

L¡lM¡e¡ bL j¡Cn¡l l¡SÉl h¡¢ql L¡lM¡e¡ 

bL Eq¡ k¡N¡e cJu¡ quz j¡Cn¡l l¡SÉ I 

¢hœ²ul Efl Ll A¡l¡f Ll A¡c¡ma ja ce 

k âhÉ¢V l¡ÉSl AiÉ¿¹l A¢euj Ll HL¢V 

Q¤¢š²l ¢i¢ša k âhÉ¢V j¡Cn¡l l¡SÉl h¡¢ql 

L¡e S¡uN¡ bL l¡SÉl h¡¢ql L¡e S¡uN¡ 

bL l¡SÉl AiÉ¿¹l ¢hœ²u Hhw k¡N¡e Ll¡ 

qhz I ¢hœ²u…¢m p¤al¡w A¿¹l¡SÉ ¢hœ²u Hhw 

j¡Cn¡l l¡SÉ Eq¡l Efl Ll A¡l¡fe Lla 

f¡le¡z (ØVV VÌX£w LfÑ¡lne Ag C¢äu¡ 

¢m¢jVX, he¡j ØVV Ag j¡Cp¡l  ¢p.¢p. 

548)z 

pÇf¢š, Q¤¢š², A¢dL¡l, c¡u, LšÎhÉ Hhw j¡jm¡zz 

CE¢eue Hhw l¡SÉ fËp¡n¢eL rja¡ fËu¡Se 

pjÙ¹ Q¡kÎ Hhw pÇf¢šl ¢eÕQua¡ fËc¡e kb¡œ²j 

l¡øËf¢a Hhw l¡SÉl l¡SÉf¡mcl e¡j pÇfæ 

Ll¡ qh AhnÉ l¡øËf¢a Abh¡ L¡e l¡SÉf¡m 

Abh¡ L¡e hÉ¢š² ¢k¢e l¡øËf¢a h¡ l¡SÉ f¡ml 

alg Il©f Q¤¢š² h¡ ¢enÄua¡ pÇfæ Ll a¡cl 

LqC hÉ¢š²Na i¡h Eq¡l SeÉ c¡u£ ee (299 

ew d¡l¡) HC d¡l¡l ¢hd¡e f¡me e¡ Llm Q¤¢š² 

e¡LQ qhz  

(¢iLl¡S he¡j CE¢eue Ag C¢äu¡ H, A¡C, A¡l 

1962 Hp, ¢p, 113)  
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Ec¡qle x A - 299 Hl ¢hd¡e Aj¡eÉ Ll¡l SeÉ 

i¡la plL¡lcl p‰ pÇf¡¢ca HL¢V Q¤¢š² 

h¡¢am qu AhnÉ ¢WL¡c¡l LšªÎL plL¡l j¡m 

X¢mi¡¢l cJÉu¡ qu¢Rmz n£oÑ A¡c¡ma l¡u 

hm¡ qu k¢cJ Q¤¢š²¢V h¡¢am ah¤J fË¡ç j¡ml j§mÉ 



Q¤¢Lu cJu¡l SeÉ i¡la£u Q¤¢š² Ae¤p¡l 

plL¡ll Jfl c¡u haÑ¡uz (¢eE j¢le L¡m 

L¡w ¢m¢jVX hx CE¢eue Ag C¢äu¡ H A¡C A¡l 

1964 Hp ¢p 152)z 

i¡la plL¡l CE¢eue Ag C¢äu¡l e¡j j¡jm¡ 

c¡ul Lla f¡l ¢Lwh¡ I e¡jC a¡l ¢hl¦Ü 

j¡jm¡ l¦S¤ Ll¡ ka f¡lz (A-300) Ec¡qle 

ül©f i¡la plL¡ll ¢hl¦Ü k L¡e j¡LcÑj¡u 

CE¢eue Ag C¢äu¡ L HL¢V fr ¢qph 

A¿¹i§a Ll¡ qhz   

k¢cJ A-300 a f¢lú¡l hm¡ A¡R k 

plL¡ll ¢hl¦Ü j¡jm¡ Ll¡ k¡h ¢L¿º plL¡l£ 

LjÑ£cl c¡u LaV¤L¤ a¡ f¢lú¡l euz l¡øËl 

p¡hÑi±j L¡kÎLm¡fl rœ plL¡l£ LjÎ£cl 

LªaLjÑl SeÉ VV Hl Ad£e plL¡lL c¡u£ e¡ 

Ll¡l f§hÑL¡l AhÙÛ¡e (pÙº¢l m¡m hx ØVV Ag 

Ešl fËcn, Hp A¡C A¡l 1965 Hp ¢p 1039 

cM¤e) p¡ÇfË¢aL l¡u…m¡a aje A¡jm f¡µR 

e¡ (Lje LS H l¢Sø¡XÑ p¡p¡C¢V hx CE¢eue 

Ag C¢äu¡ (1999) 6 Hp ¢p ¢p 2979 cM¤e)z 

Ec¡qle x pe¡h¡¢qe£l HL eJu¡e LšªÎL 

pe¡h¡¢qe£l VÌ¡L Ap¡hd¡e Q¡m¡el gm "H' 

j¡l¡aÈL i¡h A¡qe qez n£oÑ A¡c¡mal l¡u 

hm¡ qu k SJu¡el L¡Sl SeÉ CE¢eue Ag 

C¢äu¡C c¡u£ Hhw Hl Ae¤L§m 1,00,000/- 

V¡L¡ r¢af§le j”¤l Llez (f¤Öf¡ W¡L¤l hx 

CE¢eue Ag C¢äu¡ H A¡C A¡l 1986 Hp ¢p 

1199)z 

Q¤¢š² pwœ²¡¿¹ c¡uhÜa¡l rœ p¡d¡lei¡h ü£Lªa 

ja qm plL¡ll c¡u p¡d¡le hÉ¢š²l c¡olC 

pj¡ez ØjaÑhÉ l¡øËl L¡Sl SeÉ plL¡ll L¡e 

c¡u eCz  

pÇf¢šl Jfl A¢dL¡l  

A¡Ce£ rja¡ R¡s¡ L¡e hÉ¢š²LC pÇf¢š bL 

h¢’a Ll¡ k¡h e¡ (A-300-H) H R¡V H 19 

(1) HL Hhw 31 k¡ pÇf¢šl Jfl j±¢mL 

A¢dL¡l fËc¡e Lla a¡l Afp¡lel fl Hhw 

A-300 "H' Hl pwk¤¢š²l fl AhÙÛ¡e qm HC k 

A¡Ce£ rja¡ R¡s¡ ¢ehÎ¡q£ L¡e hÉ¢š²L a¡l 

pÇf¢š bL h¢’a Lla f¡lhe e¡ Hhw HC 

fËp‰ A¡Ce hma pwpc h¡ l¡SÉ ¢hd¡ejäml 

L¡e A¡Ce, ¢euj Abh¡ pw¢hhŸ A¡cn k¡l 

jdÉ A¡Cel n¢š² luRz (¢hnðl cu¡m Q¸â 

j¡qe l ØVV Ag EšlfËcn (1982) 1 Hp ¢p 

¢p 39)z  



8j i¡N x i¡la£u l¡øËrœl A¿¹NÎa hÉhp¡, 

h¡¢eSÉ Hhw ¢jb¢×LÌu¡ 

i¡la£u l¡øË rœl phÎœ hÉhp¡, h¡¢eSÉ Hhw 

¢jb¢×LÌu¡l SeÉ L¡e j§mÉ m¡Nh e¡ AhnÉ a¡ 

pw¢hd¡el 8j i¡Nl ¢hd¡e f¡me p¡frz (A-

301)z  

Ec¡qle x "H' Evf¡cel hÉhp¡ Llae Hhw 

A¡p¡jl jdÉ ¢cu LmL¡a¡u Q¡ f¡W¡aez 

A¡p¡jl ¢hd¡ejäm HL¢V A¡Ce f¡n Ll A¡p¡p 

l¡SÉl jdÉ l¡Ù¹¡ ¢cu Abh¡ Smfb ¢cu 

f¢lhqe Ll¡ j¡ml Jfl Ll d¡kÑ Llmez n£oÑ 

A¡c¡mal l¡u hm¡ qm j¡ml Jfl d¡kÑ Ll¡ 

Ll j¡ml f¢lhqe h¡ k¡a¡u¡a Hl Jfl pl¡p¢l 

h¡d¡ ¢eod A¡l¡f Ll¢Rm Hhw pC L¡le a¡ 

A-301 Hl ¢hd¡el f¢lf¿Û£z Eš²  A¡Ce¢VL 

h¡¢am hm O¡oe¡ Ll¡ qu Hhw HC L¡le 

l¡SÉL Ll A¡l¡f Lla ¢hla l¡M¡ quz 

(A¡¢Vu¡ h¡¢s ¢V L¡x hx ØVV Ag A¡p¡j, H 

A¡C A¡l 1961 Hp ¢p 232)  

Ec¡qle x l¡SÙÛ¡e l¡SÉ HL¢V A¡Ce f¡n Ll 

k¡a hm¡ qu  kb¡kb Ll e¡ fËc¡e Ll l¡SÙÛ¡e 

l¡SÉ hÉhq¡ll SÉ LEC L¡e jV¡lN¡¢s 

hÉhq¡l Lla h¡ l¡Ma f¡lhe¡z n£oÑ 

A¡c¡mal l¡u hm¡ qu k h¡¢eSÉl p¤¢hd¡ 

hÉhq¡l eJu¡l SeÉ Eš² Ll HL¢V r¢af§¢aÎ Ll 

Hhw pC L¡le p¢V A-311 m´Oe Ll e¡z 

(AV¡j¡h¡Cm VÌ¡¾pf¡VÑ ¢m¢jVX hx ØVV Ag 

l¡SÙÛ¡e H A¡C A¡l 1962 Hp ¢p 1406)z  

A-301 Hl Ad£e p¤l¢ra hÉhp¡ J h¡¢eSÉ 

hma Lhm j¡œ pC ph L¡kÎLm¡fL h¡T¡u 

k…m¡ qm A¡Ce¡e¤N h¡¢e¢SÉL L¡kÎ Lm¡f Hhw 

plL¡l£ e£¢al ¢hl¡d£ euz S¤u¡ Mm¡ L¡e hÉhp¡ 

eu Hhw  
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n£oÑ A¡c¡mal l¡u hm¡ qu k S¤u¡Mm¡ L 

hÉhp¡ h¡ h¡¢eSÉ ¢qph NeÉ Ll¡ k¡h e¡ Hl 

pC L¡le a¡ A-19(1) (R¡V ¢S) Abh¡ A-

301 Hl Ad£e p¤l¢ra eu (ØVV hð hx A¡l 

Hj ¢X QjlhOJu¡m¡ H A¡C A¡l 1957 Hp ¢p 

699)z 

i¡lal l¡øËrœl AiÉ¿¹l hÉhp¡ h¡¢eSÉ Abh¡ 

¢jb¢×LÌu¡l ü¡d£ea¡l Jfl pwpc Seü¡bÑ 

fËu¡Se£u h¡d¡¢eod A¡l¡f Lla f¡l (A-

332) pwpc AhnÉ HC lLj h¡d¡ ¢eod A¡l¡f 

Ll¡l j¡dÉj l¡SÉ…m¡l p‰ ¯hojÉj§mL A¡Qle 

Lla f¡lh e¡, k¢c e¡ i¡lal l¡øËrœl 



L¡e Awn j¡m Hl Ai¡h S¢ea f¢l¢ÙÛ¢al 

j¡L¡¢hm¡ Ll¡l SeÉ a¡ Ll¡l clL¡l quz (A-

303)z k ph j¡m Hl Jfl L¡e l¡SÉ plL¡l 

Ll A¡l¡f LlR pC dlel j¡m AeÉ L¡e 

l¡SÉ h¡ L¸â n¡¢oa A’m …m¡ bL A¡jc¡e£ 

Ll¡l pju p…m¡l Jfl Ll A¡l¡f Ll¡l SeÉ 

l¡SÉ ¢hd¡ejäm A¡Ce fËeue Lla f¡lhz (A-

304) HC S¡a£u Ll A¡l¡f Ll¡l rœ 

¯hojÉ A¡Qle Ll¡ Qmh e¡ (ØVV Ag LeÑ¡VL 

hx qwp LfÑ¡lne (1980)  4 Hp ¢p ¢p 

697)z 

Ec¡qle x L¡e l¡SÉ plL¡l ¢eSl l¡SÉ 

Evf¡¢ca VÉ¡e Ll¡ Q¡js¡ J R¡m-Hl Jfl k 

¢hœ²uLl d¡kÎ Ll¢Rm a¡l bL h¢n ¢hœ²u Ll 

AeÉ l¡SÉ bL A¡jc¡e£ Ll¡ IlLj j¡ml 

Jfl hp¡uz A¡c¡ma Eš² Ll h¡¢am Ll cu 

Lle kqa¤ pV¡ ¯hojÉj§mL pC qa¤ pV¡ A-

344 (R¡V-H)l Ad£e pw¢hd¡e ¢hl¡d£z (g¡jÑ 

H.¢V.¢h. jqa¡l p¢qc Hhw L¡w hx ØVV Ag 

j¡â¡S H A¡C A¡l 1963 Hp ¢p 928)z 

14C i¡N x L¸â J l¡SÉl Ad£e Q¡L¤l£  

L¸â J l¡SÉpj§ql L¡SLjÎl p‰ pÇf¢LÎa 

plL¡l£ Q¡L¤l£ J fc ¢ek¤š² hÉ¢š²cl ¢eu¡N 

Hhw Q¡L¤l£l naÎhm£L Efk¤š² ¢hd¡ejäm A¡Ce 

fËeuel j¡dÉj ¢eu¢ka (l…mV) Lla 

f¡lhz ka¢ce e¡ Efk¤š² ¢hd¡ejäm HC i¡h 

¢hd¡e ¯al£ Llhe aa¢ce fkÑ¿¹ HC ¢hou ¢euj 

L¡e¤e…m¡L L¡kÎ¢ehÎ¡q£NeC fËÙºa Lla 

f¡lhez HC rja¡ pw¢hd¡el AeÉ¡eÉ ¢hd¡e 

f¡me p¡frz (A-309)z 

Q¡L¤l£l naÎ¡hm£ pwœ²¡¿¹ ¢euj…m¡L plL¡l 

HLalg¡ i¡h f¡ÒV¡a f¡lhz Hl L¡le qm 

L¡e fc Abh¡ A¢gp HLh¡l ¢ekš² qm 

plL¡l£ LjÑQ¡l£ jkÑ¡c¡ fË¡ç qe Hhw plL¡l£ 

LjÑQ¡l£l A¢dL¡l Hhw c¡u A¡l Eiu fr à¡l¡C 

¢edÑ¡¢la qu e¡z hlw a¡ ¢edÑ¡¢la qu pw¢h¢d J 

pw¢h¢dhŸ ¢eujL¡e¤e à¡l¡ k¡ plL¡l HLalg 

i¡h ¯al£ Hhw f¡ÒV¡a f¡lhz plL¡l£ LjÑQ¡l£ 

AhÙÛ¡e kaV¡ e¡ Q¤¢š² ¢i¢šL a¡l bLJ h¢n 

jk¡c¡ ¢i¢šLz ( l¡nem¡m hx CE¢eue Ag 

C¢äu¡ H A¡C A¡l 1967 Hp ¢p 1889)z 

Ec¡qle x plL¡l£ J plL¡l£ p¡q¡kÉ fË¡ç 

¢hcÉ¡…m¡l ¢nrLcl Ahpl NËqel hup 55 

bL 58 a h¡¢su cJu¡l SeÉ ¢nrLcl 

Øj¡lLfœ f¡Ju¡l fl plL¡l HL¢V A¡cn 

S¡¢l Ll Ahpll hup h¡¢su cez pw¢nÔø 



A¡Cel ¢euj…m¡J pC Ae¤p¡l f¡ÏV cJu¡ 

qu flhšÎ£L¡m f§hÎl A¡cn h¡¢am Ll 

Ahpll hup 55 hRl e¡¢ju A¡e Hhw 

pw¢nÔø ¢euj¡hm£L f¤el¡u f¢lhaÑe Llz HC 

Q¤¢š² fËc¡e Ll¡ qu k Ahpll hup 58 fkÎ¿¹ 

h¡s¡e¡l SeÉ k h¡T¡fs¡ qu¢Rm pC Ae¤p¡l 

p¢VL HL¢V h¡dÉL¡l Q¤¢š² ¢qphC NeÉ Ll¡ 

qu k¡L plL¡l HLalgi¡h f¢lhšÎe Lla 

f¡lhe e¡z n£oÎ A¡c¡ma HC Q¤¢š²L M¢lS Ll 

ce Hhw HC A¢ija ce k A-309 Hl Ad£e 

plL¡ll Jfl Q¡L¤l£l naÑ¡hm£ ¢eu¢ja Ll¡l 

k A¢dL¡l eÉÙ¹ A¡R a¡L L¡e Q¤¢š² h¡ 

h¡ue¡e¡j¡ à¡l¡ nª´Mm¡hÜ Lla f¡l¡ k¡h e¡z 

(¢p nˆl¡e¡l¡ue hx ØVV Ag Ll¡m¡, (1971) 

Hp ¢p ¢p 361)z 

pw¢hd¡e ¢e¢ŸÎøi¡h L¡e ¢hd¡e cJu¡ e¡ 

b¡Lm L¸âl fË¢alr¡ LªaÉL Abh¡ Se f¡me 

LªaÉL Abh¡ phÑi¡la£u LªaÉL fËaÉL pcpÉ 

Abh¡ i¡la plL¡ll Ad£e fË¢alr¡ Abh¡ k 

L¡e Se f¡me pÇf¢LÑa fcl fËaÉL A¢dL¡l£ 

l¡øËf¢al CµR¡e¤p¡lC a¡l fc A¡p£e b¡Lhe 

Hhw L¡e l¡SÉl Se f¡me LªaÉL Hl fËaÉL 

pcpÉ Abh¡ pcpÉ Abh¡ l¡SÉl Ad£e Sef¡me 

pÇf¢LÑa fcl fËaÉL  A¢dL¡l£ l¡SÉf¡ml 

CµR¡e¤p¡lC a¡l fc A¡j£e b¡Lhez (Ax 

310)z 

A-310 (H ü£Lªa CµR¡l e£¢al …l¦aÆ qm fËbja 

plL¡l LšªÎL plL¡l£ LjÎ£cl L¡kÎL¡m ¢eSl 

CµR¡e¤p¡lC ¢eu¢ja Ll¡l A¢dL¡l A¡Rz HC 

rœ pw¢nÔø Q¤¢š²a L¡e ¢hl¡d£ naÎ b¡LmJ 

a¡l à¡l¡ h¡d¡fË¡ç qh e¡z ¢àa£ua plL¡ll 

CµR¡e¤p¡l L¡e Q¤¢š²l Ad£e  

fªù¡ ew - 69 

plL¡l£ LjÑQ¡l£cl Q¡L¤l£ bL hlM¡Ù¹ Ll¡l 

SeÉ plL¡ll k ¢hno A¢dL¡l A¡R p¢V 

f¢laÉ¡N h¡ p£¢ja Ll¡l SeÉ plL¡ll L¡e 

rja¡ eCz EiuC pw¢hd¡el A-310 (2) pq 

AeÉ Ae¤µRc…m¡l ¢hd¡e pj§q f¡me p¡frz A-

310(2) plL¡lL ea¤e LjÎ£cl p‰ ¢hno 

Q¤¢š²a A¡hÜ qJu¡l SeÉ rja¡ fËc¡e Ll k¡l 

Ad£e fËu¡N Ll¡l rœ ¢LR¤ p£j¡hÜa¡ Abh¡ 

naÑ b¡Lz Q¡L¤l£l ju¡c A¢aœ²¡¿¹ qJu¡l f§hÎC 

hlM¡Ù¹ Ll¡l rœ k¢c Q¤¢š²a L¡e r¢af§le 

cJu¡l naÑ e¡ b¡L a¡qm A-310(2) Hl 

Ad£e L¡e r¢af§le c¡h£ Ll¡ k¡h e¡z 



(S.¢f. hep¡m hx ØVV Ag l¡SÙÛ¡e 2003 5 

Hp ¢p ¢p 134)z 

A-310 Hl Ad£e l¡SÉ f¡ml CµR¡ L¡e 

hÉ¢š²Na A¢dL¡l hÉhq¡l Ll¡ k¡u e¡ hlw 

plL¡ll n£oÎ hÉ¢š² ¢qp¡h j¿»£pi¡l p¡q¡kÉ Hhw 

fl¡jnÑ Hhw pC Ll¡ k¡uz (CE¢eue Ag C¢äu¡ 

hx a¤mp£l¡j fÉ¡Vm (1985) 3 Hp ¢p ¢p 

252)z 

L¸âl Se f¡me LªaÉL Abh¡ L¡e phÑi¡la£u 

LªaÉL Abh¡ l¡SÉl Se f¡me LªaÉl L¡e 

pcpÉ h¡ L¸â£u h¡ l¡SÉ plL¡ll Ad£e L¡e 

fc LjÎla L¡e hÉ¢š²L Eš² hÉ¢š²L 

¢eu¡NL¡l£ Lšªfrl ¢ejÀjkÎ¡c¡l L¡e LšÎªfr 

hlM¡Ù¹ h¡ Afp¡le Lla f¡lh e¡ (A-

311(1))z HR¡s¡J L¡e ac¿¹ e¡ Ll Il©f 

L¡e hÉ¢š²LC hlM¡Ù¹ Afple h¡ fcqÊ¡p Ll¡ 

k¡h e¡z I ac¿¹ I hÉ¢š²l ¢hl¦Ü A¡e¡ 

A¢ik¡N …m¡ pðå ay¡L Ah¢qa Lla qh 

Hhw Eš² A¢ik¡N …m¡ pðå ay¡l 

hš²hÉ…m¡L öe¡e£l k¤š²k¤š² p¤k¡N fËc¡e 

Lla qhz pw¢nÔø ac¿¹ cJu¡ p¡rÉl ¢i¢ša 

HL¢V n¡¢Ù¹ J fËc¡e Ll¡ ka f¡l Hhw Eš² 

hÉ¢š²l Jfl fËÙ¹¡¢ha n¡¢Ù¹ pÇfLÎ Eš² hÉ¢š²l 

Jfl fËÙ¹¡¢ha n¡¢Ù¹ pÇfcL Eš² hÉ¢š²l L¡e 

¢ehce fn Ll¡l p¤k¡Nz fËu¡Se£u eu HC 

ac¿¹l L¡e fËu¡Se qh e¡ k¢c  

pw¢nÔø LjÎQ¡l£l A¡Qlel L¡le Eš² hÉ¢š² m¡e 

g±Sc¡l£ A¢ik¡N c¡o£ p¡hÉÙ¹ qJu¡l gm 

ay¡L hlM¡Ù¹ Abh¡ Afple h¡ fcqÊ¡p Ll¡ qmz 

 k LšªÎfr ay¡L hlM¡Ù¹ Abh¡ Afp¡le 

Abh¡ fcqÊ¡p Ll¡l A¢dL¡l£ pC LšªÎfr 

L¡e L¡le ¢m¢Ma i¡h e¢bi¤š² Ll S¡e¡e 

k HC l©f ac¿¹ Ll¡l L¡e k¤¢š²f§eÎ J 

h¡Ù¹h L¡le eC Abh¡  

 prœ l¡øËf¢a h¡ l¡SÉf¡m kV¡ fËk¡SÉ 

p¿ºø qe k l¡øËl ü¡bÎ Hhw ¢el¡fš¡l 

fËuSe HC l©f ac¿¹ Ll¡u E¢Qa eu (A-

311 (2)z  

Ec¡qle x L¡e plL¡l£ LjÑQ¡l£L p¢Qh à¡l¡ 

¢eu¡N Ll¡ qu¢Rm ¢L¿¹¤ a¡L hlM¡Ù¹ Lle Ef 

p¢Qh, hlM¡Ù¹l  Eš² A¡cnL A - 311 

Ae¤p¡l h¡¢am Ll¡ qu (pa£n hx ØVV Ag 

JuØV h‰m H A¡C A¡l 1960 LÉ¡m 278)z 

L¡Çf¡e£ A¡Ce Hl Ad£e p¢j¢ahÜ L¡e 

L¡Çf¡e£l LjÎ£l  rœ A-311 fËcš L¡e 

p¤lr¡ fËk¡SÉ qh e¡ kje ¢q¾c¤ÙÛ¡e ø£m ¢mx 



L¡le L¡Çf¡e£¢V plL¡ll L¡e ¢hi¡N eu (Hp 

Hm A¡N¡lJu¡m hx Se¡lm  jÉ¡eS¡l ¢q¾c¤ÙÛ¡e 

ø£m ¢mx (1970) 1 Hp ¢p ¢p 177)z L¡E¢¾pm 

Ag p¡u¡¢¾V¢gL Hhw k¡L plL¡l AbÑ p¡q¡kÉ 

cu Hhw ¢eu¿»e Ll HC S¡a£u pwÙÛ¡l LjÑ£l¡J 

A-311 Hl A¡Ja¡u fse e¡ L¡le Eš² 

L¡E¢¾pm p¢j¢a ¢eh¢åLle A¡Ce Ad£l ¢eh¢åa 

Hhw plL¡ll L¡e ¢hi¡N euz (pi¡¢Sv 

aJu¡l£ hx CE¢eue Ag C¢äu¡ (1975) 1 Hp 

¢p ¢p 485)z  

A-311 H hm¡ A¡R k ü¡i¡¢hL eÉ¡ul p§œ 

Ae¤p¡lC ac¿¹ f¢œ²u¡ Q¡m¡a ü¡i¡¢hL eÉ¡ul 

L¡e p§œ fËu¡N Ll¡ qh a¡ fËaÉL rœl 

abÉ J f¢l¢ÙÛ¢al JflC ¢eiÑl Llhz A¡c¡ma 

Lhmj¡œ HV¡l JflC eSl ch k L¡e 

j¡jm¡u HC dlel p§œ e¡ j¡e¡l L¡le ¢hh¡ql 

fb AeÉ¢cL O¤l NR ¢Le¡z (ØVV Ag 

EšlfËcn hx J ¢f …ç¡ (1969) J Hp ¢p ¢p 

775)z k¢cJ g±Sc¡l£ A¡Cel fËu¡N L±nml 

A¡nÐu NËqe Lla f¡l¡ k¡h e¡ L¡e n¡¢Ù¹ 

A¡l¡f Ll¡l f§hÑ pw¢nÔø plL¡l£ LjÑQ¡l£l 

¢hl¦Ü A¡e£a A¢ik¡N…m¡ fËj¡¢ea  quR, 

hm AhnÉC l¡u ¢ca qhz (ØVV Ag jÉ¡X¡lp 

hx H A¡l nÐ£¢eh¡pe H A¡C A¡l 1966 Hp ¢p 

1827)z 

A-311(2) Hl p¤lr¡ Lhmj¡œ aMeC f¡Ju¡ 

k¡h kMe hlM¡Ù¹ Ll¡ Afple Abh¡ fcqÊ¡p 

n¡¢Ù¹ ¢qph fËu¡N Ll¡ qhz AeÉ L¡e rœ 

quz  (p¤M hwn ¢pw hx ØVV Ag f¡”¡h H A¡C 

A¡l 1962 Hp ¢p 1711)z 

fªù¡ ew - 70 

Le hÉ¢š² ¢k¢e LªaÉL ¢euj Ae¤p¡l 

h¡dÉa¡j§mLi¡h NËqe LlRe ¢a¢e A-311 Hl 

Ad£e L¡e A¢dL¡l c¡h£ Lla f¡lhe e¡ 

Lee¡ a¡l Ahpq n¡¢Ù¹l L¡le qu¢ez (pa£n 

Q¸â A¡e¾c hx CE¢eue Ag C¢äu¡ H A¡C A¡l 

1953 Hp ¢p 250) HLCi¡h L¡e Se f¡me 

LjÎQ¡l£ k fc ¢ek¤š² ¢Rme p¢Vl Ahm¤¢çl 

gm ay¡L hlM¡Ù¹ Ll¡ qu a¡qm pV¡ L¡e 

hÉ¢š²Na n¡¢Ù¹ eu hlw Hje HL¢V L¡S k¡ l¡øËl 

HC e£¢al p‰ pÇf¢LÎa k HC fc¢V Q¡m¤ b¡L¡ 

E¢Qa ¢L e¡z pC L¡le plm A¢ifË¡u L¡e 

fcl Ahm¤¢ç OV¡e¡l cl¦e Q¡L¤l£ bL hlM¡Ù¹ 

qm pV¡ A-311 (2) Hl A¡Ja¡u fsh e¡z 

(L l¡S¾ce hx ØVV Ag a¡¢jm e¡X¤ (1982) 

2 Hp ¢p ¢p 273z 



phÑi¡la£u LªaÉL NWe Ll¡l SeÉ pwpcl 

rja¡l EõM luR A-312 az pwpc HC 

l©f LªaÉL NWe Lla f¡l k¢c l¡SÉ pi¡l 

Ef¢ÙÛa pcpÉcl jdÉ Aj§mÉ c¤C aªa£u¡wn 

pcpÉl pjbÑe Hhw HC jjÑ i¡V ¢cu k 

S¡a£u ü¡bÑ HC l©f Ll¡ E¢Qv l¡SÉ pi¡ ¢pÜ¡¿¹  

NËqe Ll Hhw pC jjÑ O¡oe¡ Llz 

plL¡l£ LªaÉL A¡u¡N (f¡¢hÔL p¡¢iÑp L¢jne)  

A-315 a L¸â£u pl¡L¡l£ LªaÉL A¡u¡N Hhw 

¢h¢iæ l¡SÉ LaªÉL A¡u¡N Hl pÇfLÑ EõM 

Ll¡ quRz A-R¡V "H' 315 - 323 plL¡l£ 

LªaÉL A¡u¡N Hl pcpÉcl ¢eu¡N J L¡kÑ L¡m 

a¡cl Afple Hhw plL¡l£ LªaÉL A¡u¡N Hl 

L¡kÑfÜ¢a pÇfLÑ EõM luRz 

i¡N 14C -H  VÌ¡Ch¤eÉ¡mpj§q  

 A-323 H a L¸â£u plL¡l Abh¡ AeÉ L¡e 

l¡SÉ Abh¡ i¡lal l¡øËrœl A¿¹NÎa Abh¡ 

i¡la plL¡ll ¢eu¿»e¡d£e k L¡e ÙÛ¡¢eL Abh¡ 

AeÉ LšªÎfr Abh¡ plL¡ll j¡¢mL¡e¡d£e Abh¡ 

¢eu¿»e¡d£e L¡e LfÑ¡lne Hl L¡kÑLm¡fl 

p‰ pÇf¢LÎa plL¡l£ LªaÉL Hhw fc ¢ek¤š² 

hÉ¢š²cl ¢eu¡N Hhw Q¡L¤l£l naÎ¡hm£l p‰ 

pÇf¢LÑa ¢hh¡c J A¢ik¡N Hhw ¢hQ¡l J eÉ¡u 

¢eeÑu  Ll¡l SeÉ fËn¡p¢eL VÌ¡Ch¤e¡m NWe Ll¡l 

¢hou pwpcL rja¡ fËc¡e LlRz 
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র্ব  ভারতীয়  র্ার  পরীক্ষায় 
প্রস্তুততর  তর্য়র্স্তু 

 

তর্য়   ৪0 

 

অআনঙ্গত  ঘতুির   ন্তকবত , তনতদবষ্ট  র্যাততর  উপায় ,

তুনতদবষ্ট  ঘতুি ,   অআনঙ্গত  দত 

 

ভারতীয় ঘুতির তিতনয়ম, ১৮৭২ ("তদ ওনট্রাওট এক্ট") 

এওতট ম্পুনব অআন ঙ্কন গ্রন্থ নয়.তার ওাচ  

".....অআনঙ্গত ঘুতির াথে ম্পওবযুি তওঙ ুংথলর 

র্যাঔা ওরাএর্ং ংথলািন. . . . . . ওরা " ( তর্থল কওাথনা 

দতথর প্রস্তার্ ). 

 

ম্পূর্ব তর্থয়র পর অিাতরত এওতট তনতদবস্ট কক্ষথে ঘুতি 

তিতনয়মগুত র্যর্হৃত য়.থয মস্ত কক্ষথে ভারতীয় অআন 

নুযায়ী এতট ম্ভর্ য় না, র্া করূপ অআনঙ্গত 

তিওার  কনআ, তঔন কওাটব অথকর তর্ঘাথরর চনয আংত 

কওাটবথও তনথদবল  কদয় .( ভকর্ানদা  ককার্িবনদা কওতদয়া 

তভ. তকতরিারীা 

২০ পথরালত্তমদা০কওাম্পাতন, {১৯৬৬}ভ্কার্ান্দা  )  

 

ঘুতির  ংকা (নুভাক ২() ) :  

" ঘুতি কর্াথত কর্াছায় অআথনর াাথযয  মথছাতা ". 

অআথনর ভাায় মস্ত কর্াছাপড়া ঘুতি তাথর্ কনয য় 

না; এথদর মথিয এওতট মথছাতা অআথনর মস্ত 

তনয়মওানুন নুরন ওথর ম্পাতদত য় , কতট ঘুতি 

তাথর্ স্বীওৃতত পায়.ওন্ট্রাক্ট এক্ট এর কওলন ১০ এ এআ 

তনয়মওানুনগুত কদঔাথনা  থয়থঙ .  

 

• পাতটবর স্বচ্ছন্দ ম্মতত ;  

• ঘুতিথত পাতটবর অআনকত কযাকযতা ;  

• অআনকত তর্থর্ঘনা ;  

• অআনকত তর্য় ; এর্ং 

• অআথনর ায়তায় র্তচবত তর্থয়র প্রওাথলয কখানা হ্রদ.   

                     
     এওতট ঘুতি এওপাতক্ষও র্া তিপাতক্ষও থত 

পাথর.তিপাতক্ষও ঘুতিথত , দুআ পক্ষআ প্রততশ্রুতত তর্তনময় 

ওথর, যার প্রতততট থনযর ওো তর্র্ঘনা 

ওথর  তর্নযস্ত .এওপাতক্ষও ঘুতির কক্ষথে , তিতনয়থমর 

ন্তকবত এওচথনর অনা  প্রততশ্রুতত র্যর্হৃত য় থনযর 

অনা ংথলর তর্থমাঘও  তাথর্ .  

       উদারর্0  তার ারাথনা কমার্াআ ক ান 

কঔাচার চথনয ১০০০০ টাওার পুরস্কার কখাতত ওথরথঙ. র্ 

কআ কমার্াআতট  ঔুুঁথচ কপথয়থঙ অর  কও ত তরথয় তদথয়থঙ. 

 র্ কও পুরস্কাথরর  টাওা তদথত র্ািয অথঙ. এআতট থা 

এওপাতক্ষও  ঘুতি কযআঔাথন  

প্রততশ্রুততর্দ্ধ  অথঙ  তার  পূর্বথখাতত  ঙ্গীওাথরর চনয .  

 

তর্তভন্ন  অদাত  িারা  এআ  তর্য়তট  স্বীওৃতত কপথয়ঙ 

কয  ঘুতিথত অর্দ্ধ  দগুত  তত র্লযআ 

অআননুথমাতদত  তওঙ ু তনয়ম  ওানুন 

কমথন  ঘথর্ , যতদ  এআ  তর্য়তট  ওন্ট্রাক্ট  এক্ট  এ  স্পষ্টভা

কর্ র্া কনআ . 

 

"অমাথদর অআথনর পতরভাায় দগুতর মথিয পারস্পতরও 

মথছাতার িারা ঘুতিথত অর্দ্ধ য়া যায় না, তার চনয 

তওঙ ুতনয়মওানুন কমথন ঘথত য়."( র্  রু র্নাম র্ 

 রু , [ ১৯১৯] ২ ও র্ .  ৫৭১ )  

 

     উদারর্0 ািারর্ র্াতবা ঘা ওাীন,  চানাথা 

কয যতদ কওউ তার ম্মতত তনথয় তার কমথয়থও তর্র্া ওথর 

তথর্ ক তাথও £১০০.তদথত রাচী অথঙ . র্  এর 

কমথয়তটথও তার স্বীওৃততথত তর্থয় ওরথা অর টাওাতট 

ঘাআ.অদাত এআতট ক্ষয ওরথা কয  এআরম ািারর্ 

র্াতবা তদথয় র্াতিত নআ অর এওতট অআনকত র্ািযর্ািওতা 

র্ানাথনার এআঔাথন কওাথনা উথেলয কনআ .( র্ীক্ষ র্নাম ত্যযবা 

দ., ( ১৬০৫),  নয় ১১ )  

 

ঘতুির তনমবান0 প্রস্তার্  স্বীওতৃত 

দুতট দ  এওতট ঘুতির তনমবান ওরথত পাথর 

ঘুতিতটথত  পরস্পর প্রস্তাথর্র  অদানপ্রদান ওথর অর 

তারপর তাথও স্বীওৃতত তদথয়. এরুপ পতরওল্পনাতটথও প্রস্তার্ 

র্া য় . অর এওর্ার এতট কৃতত য়ার পর, এতট এওতট 

প্রততশ্রুতত থয় দাড়ায় .এওতট প্রস্তাথর্র ম্মততথও "স্বীওৃতত" 

র্া য়.  

 

এওতট প্রদান ততর্লযআ র্যর্াতরও প্রদান র্া পবথনর 

কেথও তভন্ন থর্ .এরুপ প্রস্তার্না কওাথনা বর্ি প্রস্তার্ স্থাপন 

ওথর না . 

 

উদারর্0 কদাওাথন মূয তচতন কদঔাথনা থচ্ছ.এআতটথও 

তনচ র্যথয় র্যর্াতরও অমন্ত্রন রূথপ িরা যায় , এওতট 

প্রস্তাথর্র রূথপ নয়. এআতটথও স্বীওৃততর িারা এওতট ঘুতিথত 

পতরর্ততবত ওরা ম্ভর্ 

নয়.( রৃ্থটথনর অউতিও ংখ র্নাম রু্ট ওাল 

কওতমস্ট(দতঔন) ততমথটড . , [ ১৯৫২]২ .  র্ ৭৯৫ )  

 

এওতট তনামী কত প্রথতযওতট ডাও এওতট প্রস্তার্ 

য় , কযআতটস্বীওৃতত কপথত র্া না কপথত পাথর. 
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এওতট প্রস্তার্ এওতট তনতদবষ্ট র্যতির চথনয থত পাথর (উতিতঔত 

প্রস্তার্' )  র্া কত তর্থের চথনয থত পাথর (‘ ািারর্ প্রস্তার্' ) .  

 

উদারন 0 এওতট কওাম্পাতনর তর্জ্ঞাপথন তর্র্ৃতততট এরূপ তঙ, যতদ 

কওউ প্রতয ততনর্ার তার কওাম্পানীর কমাও ব্ল্ র্যর্ার ওথর 

আনফ্লুথয়ন্চাযশ অক্রান্ত য় তথর্ তাথও £১০০, কদয়া থর্.এর 

উত্তদবাতয়ত্ত র্ন ওরার চনয কওাম্পানী এআ পতরমান টাওাতট র্যাথঙ্ক 

চমা করথঔতঙ. এওতট মতা, কআ তর্জ্ঞাপথনর তভতত্তথত কআ কমাও 

র্যা কও তনতদবষ্ট মথয়র চথনয র্যর্ার ওরথন.উনার আনফ্লুথয়ন্চা 

থয় কক, যার  থ তততন পরুস্কাথরর চথনয মামা ওরথন. 

কওাম্পাতনতটথও পরূ্বথখাতত েব  কদর্ার চথনয অআনকত ভাথর্ দায়ী 

ওরা থা কযথতু এওতট ঘুতির উথেথলয তর্জ্ঞাপনতট 

কদয়া  থয়তঙ অর র্ চনািারর্ কও এআতট চানাথনা 

থয়তঙ  ( ািারর্ ঘুতি).( ওাতব র্নাম ওার্বতও মও 

র্যাওপবরাস্ন, [ ১৮৯৩]1  ১  ব . ২৫৬ )  

 

  এওতট প্রস্তার্( অর স্বীওতৃত) তিও অর তনতদবষ্ট য়া  উতঘত. 

যতদ প্রস্তার্ র্া স্বীওৃতত ঘুতিথও  া  পযবন্ত তনথয় যার্ার মতন 

চ না য়, তাথ ঘুতিতট বর্ি থর্ না. 

ওন্ট্রাক্ট এথক্টর নুভাক ২৯  র্থ0 

" কযআ ঘুতিগুত মাথন তিও নয়, র্া তিও  ওরার কযাকয 

নয়, র্তচবত থয় যায় " 

 

উদারর্0 এওতট কওাম্পাতনর মযাথনতচং তডথরক্টর এওতট 

কওাম্পানীর ওমবঘারীথদর থঙ্গ এওতট ঘুতিথত অর্দ্ধ  তও 

কওাম্পানীর পতরতস্থতত  ভা য়ার পর এওতট তনতিত রাতল 

পাতরথতাতলওরুথপ ওমবঘারীথদর কদয়া থর্ . ঘুতিতট কও 

তনতচঘততার চথনয র্তচবত ওরা থা. ( পুষ্পর্াা রায় র্নাম 

.আ.ও  ভারত ,  এএআর ১৯৭৮ ওা.২২১) 

  

 এওতট ঘুতিথও বর্িরূথপ ম্মতত কদয়ার  চথনয নয দথও এআতট 

চানাথনা দরওার. যতদ কওউ এআ ঘুতির ম্বথে জ্জাত না য় তথর্ 

এতট  স্বীওতৃত পাথর্ না.   

 

উদারর্0  এর্ং র্  এর এওতট ম্পতত্ত তর্তক্র ওরার চথনয 

কটতথ াতনও মািযথম ওোর্াতবা র্. নযান্ন মস্ত তর্য় 

অথাঘনার পর  চানাথা, "অমার তন্তম প্রস্তার্ থা ৪০ ক্ষ 

টাওা.‛‚তুতম তও এআ দাথম ম্পতত্ততট তওনথত পারথর্? " তওন্তু এআ 

ময়আ  ক ানতট কওথট যায় , অর র্ এআ র্ির্যতট ুনথত পায় 

তন কযথতু  এর প্রস্তার্তট র্ কও চানাথনা য়  তন তাআ এতট এওতট 

বর্ি প্রস্তার্ নয়. 

  যতদ কওাথনা প্রস্তার্  নুথমাদথনর চনয তনতদবষ্ট 

ওমবপদ্ধতত  র্া  ময়ীমা উতিতঔত োথও, যতদ এতট উি ওমবপদ্ধতত 

 ময়ীমার মথিয ম্পন্ন য় তথর্আ ঘুতিপেতট বর্িরূথপ স্বীওতৃত 

পাথর্.যতদ করূপ  কওাথনা ওমবপদ্ধতত  র্া ময়ীমা উতিতঔত না 

োথও, তথর্ নুমদনতট ম্পন্ন থত থর্ যুতিম্মত ওমবপদ্ধতত  

ময়ীমার মথিয .  

 

উদারর্0  র্ এর ওতম্পউটার ৩০, ০০০ টাওা তদথয় তওনার প্রস্তার্ 

তদ. অর র্ কও এআতটর ততঔত রূথপ স্বীওতৃত চানাথত উথিঔ 

ওরথা.র্ কটতথ ান মািযথম চানাথা কয ক  কও ওতম্পউটারতট 

তর্তক্র ওরথর্.  র্ এর র্িথর্য র্াদ্ধ নয় কযথতু নুমদনতট তনতদবষ্ট 

ওমবপদ্ধততথত যুি য় তন. 

 

 যতদ প্রস্তার্ও তনিবাতরত পদ্ধততর পতরর্থতব নয পদ্ধততথও 

স্বীওার ওথর, এর্ং তনতিত মথয়র মথিয এর প্রততর্াদ না 

ওথর, তথর্ প্রস্তার্ও এআ পদ্ধততথও স্বীওার ওরথত র্াদ্ধ থর্ . 

 

 র্যাঔা0উপথরাি র্যাঔায়, যতদ  র্ কও এওআ কটতথ াতনও 

ওোর্াতবায় র্থ কয ক ওতম্পউটার তওনথত রাচী অথঙ , এর্ং ক 

ওতম্পউটাথরর মূয র্ কও লীঘ্রআ পাতিথয় কদয়, কআ পতরতস্থততথত  

ওতম্পউটারতট কওান র্াথকবতডং ঙাড়াআ গ্রন ওরথত র্ািয োওথর্ . 

                        

 

           যতদ , কওান এওপাতক্ষও ঘুতিথত, প্রস্তার্তট এওতট 

ওমবথদযাথকর  দার্ী  ওথর , , নয  পক্ষ   কওর্মাে  ওমবথদযাকতটথও 

ম্পন্ন  ওরথত র্ািয োওথর্,  নযোয় কওাথনা নুথমাদথনর াথে 

যুি থত পারথর্ না.  

 

 

র্যাক্ষা0 কযমন ারাথনা ম্পতত্ত প্রাপথওর চনয  এওতট পরুস্কার 

কখানা ওর , এর্ং র্ কতটথও ঔুুঁথচ কপ তঔন  র্ এর  প্রথয়াচন 

থর্ না নুথমাদথনর  চনয  এর থঙ্গ কওান কযাকাথযাক স্থাপন 

ওরথত ; ম্ভর্ত ারাথনা ম্পদতট  কও ত তরথয় তদথয়আ 

ক এওতট  বর্ি ঘুতি স্থাপন ওরার দার্ীদার . 

 

গ্রন ের্া প্রস্তার্নার অথর্দন  রাতর দুআ পথক্ষর মথিয স্থাতপত 

থত  থর্, ের্া র্যতিতটর পাতটবর থঙ্গ কযাকাথযাক স্থাপন ওরার 

তিওার  োওথর্ ; তৃতীয় পক্ষ র্া থঘনা র্যতির কওাথনা অথর্দন 

স্বীওতৃ থর্ না .তাত্যক্ষতনও কযাকাথযাক র্যর্স্থা না োওার 

 থ , ডাও ের্া আথম এর মািযথম কযাকাথযাক ওরথত থর্ , )  

যঔন প্রস্তার্ও  প্রস্তাথর্র ওমবপদ্ধততথও তনথচর অতার র্াআথর 

ঞ্চাতত ওথর তঔন এতট নুমদথওর তর্রুথদ্ধ ম্পন্ন 

য়, এর্ং  র্) যঔন নুথমাদও প্রস্তাথর্র ওমবপদ্ধততথও তনথচর 

অতার র্াআথর ঞ্চাতত ওথর তঔন নুথমাদও এতট   
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প্রস্তার্থওর   তর্রুথদ্ধ  ম্পন্ন  ওথর . 
 

র্যক্ষা0ডাও  মািযথম    কখানা  ওর  র্ 
এর  ওাথঙ  তওঙ ু কাা  তনতদবষ্ট  মথূয  তর্তক্র  ওরথর্ .তঘতি
তট  র্  এর 
ওাথঙ দুআতদন পথর  কপৌঙ , র্এওআ  তদথন  তঘতির   প্রাতি
ংর্াদ  ডাও  মািযথম  পািা .তওঙু  কদরী  য়ার   থ  
, তঘতিতট   এর  

ওাথঙ   মিযরাতের  পথর  কপৌঙ , যার 
 থ  কাার  দাম  কর্থড়  কক .  র্  এর  ওাথঙ  কাা 
 অ  দাথম  তর্তক্র ওরথত  স্বীওার  ওর .এআ  কওনা 
কর্ঘা  তট  এওতট  ঘুতির  মািযথম  অর্দ্ধ  তঙ . 
দুথন্াপ র্নাম ততিন,  ( ১৮৪৮)১এঘ.এ,  

ওা, ৩৮১)এওতট  ঘুতির  ওমবপদ্ধতত  নষ্ট  য়  যতদ  এর  
পর  দরদাম  ওরা  য় .তার   থ  মূয  রৃ্তদ্ধ  ঘুতির  
অতায়  অথ .  
 

র্যক্ষা 0  তার চতম £1 , ০০০ এ তর্তক্র ওরার 

প্রস্তার্অন.র্  £৯৫০ তদথয় তওনথত রাচী .এ স্বীওার 

ওর.র্ তত্যক্ষনাত  প্রােতমও মূয £1০০০ তদথয় তওনথত 

রাচী .এঔন এ প্রতযাঔান  ওর . দীখবতদন পচবযন্ত তার 

ম্পতত্ত প্রওৃত মূথয তর্তক্র ওরার  চনয , র্ািয োওথর্ 
না , ওারন ঘুতিতট নষ্ট থয় তকথয়তঙ   যঔন র্ প্রওৃত 

দাথমর পর দরদাম ওরার কঘষ্টা ওথরতঙ. ( ক্যে র্নাম 

করুঁঘ, ( ১৮৪০)৩ কর্ভ 

৩৩৪)এওতট  প্রস্তার্  তার  স্বীওৃতত  াতরথয়  ক থ  প্রতযা
ঔযাথনর    থ ;  

এওতট  প্রস্তার্  কয  কওাথনা  ময় প্রতযাতঔত  থত   
পাথর  প্রস্তার্ও   িারা  স্বীওৃত  ঘুতি  ম্পন্ন  য়ার  পূথর্বআ
  .এওতট ঘুতি 
ততক্ষন   পয়বন্ত  গ্রাথওর  কক্ষথে  প্রতযাতঔত   
থত  পাথর  যতক্ষন 
পয়বন্ত  গ্রাও  িারা  ম্পাদন  প্রস্তার্থওর  ওাথঙ  না  কপৌঙয়
 . 

 

বর্ি   ঘুতির  প্রথয়াচনীয়তা0 স্বচ্ছন্দ  ম্মতত   
 

" দুআ  র্া  তথতাতিও  র্যতিথও  র্া  য়  ঙ্গীওারর্দ্ধ  
কত  যঔন  তারা  এওআ  তর্য়  র্া  এওআ  তর্ঘাররু্তদ্ধথত   
ম্মত  অথঙ ". ( ওন্ট্রাক্ট এওটার নুভাক ১৩ )  

 

 ওন্ট্রাক্ট  এক্ট এর  কক্লান  নং  ১৩  এ ‘ ওথেেু এ 

আদীয়ম   এর  মতর্াদতটথও  রাঔা  থয়তঙ , কযতটথত  উভ
য়  

পক্ষআ  তাথদর  উদ্ধৃত  ময়ীমায়  এথও  পথরর  প্রততশ্রু
ততথও  কমথন  ঘথর্.যতদ কতট না  য়  তাথ 

তাথদর  মথিয  কওাথনা  ঘুতিআ  াখু  থর্ না . 
থঘতনতার  ভাথর্  ঘুতিতটথত  "এড আথদম"এর  উপস্থাপ
নায়  ওমআ  োওায়  কন -
কদন  প্রতক্রয়াতট  র্াতত  থয়  কক .   

  

র্যাক্ষা0 

  এওতট  দত  দস্তঔত  ওর  যার  ততঔত  ভাা    রু্
ছথত  পাথর  না . যতক্ষন  পযবন্ত  দতথর   
ারমমব    কও  না  রু্ছাথনা  থর্  ততক্ষন  পযবন্ত  দত  
তট  র্াতত  োওথর্. ( তঘমন্রাম মততা র্নাম তদভাঘান্দ 

কতভন্দরাম এ এআ অর ১৯৩২ র্ম 

১৫১) যতদ  উভয়  পথক্ষর  ঘুতিথত  ঘুতির  তাতেযও  তর্য়  
র্স্তুর  মথিয  কওাথনা  ভু  অথঙ , কথক্ষথে 
কওাথনা  অথাঘনা  ঙাড়াআ  ঘুতিতট  র্াতত  

থয়  যাথর্ .  

 

ক্ষয  ওর  কয  ভারথত  াখু 
কওাথনা  অআথনর  উপস্থাপনায়  যতদ  কওাথনা  ভূ  োথও  তা
থ  ঘুতিতট  র্তচবত  য়  

না ; তোতপ  ভারথত  াখু  নয়  এমন  এওতট  অআথনর  ত
েয 

  ওাযবওারী   য়  না ; এর্ং  এআরূপ  এওতট  ভূ  ভারতীয়
  

অআথন  াখু  না   য়ায়  ঘুতিতট  উপস্থাপনার  ময়  র্া
তত  থয়  যায় .(  এ .২১ , ওন্ট্রাক্ট এক্ট)  

 

উভয়  পক্ষআ  ঘুতিতটথত  র্যর্হৃত  ভূ  তথেযর  অতায়  
অথর্ ; যতদ  কওর্মাে  এও  পক্ষআ  ঘুতিতটথত  

র্যর্হৃত  ভূ  তথেযর  অতায়  অথ  , তথর্  ঘুতিতট  র্া
ততথযাকয  থর্  না .(  এ .২২ , ওন্ট্রাক্ট এক্ট)  

 

র্যাক্ষা 0 

  রাচী    র্  এর  চতম  কওনার  চনয .উভথয়আ  অলঙ্কা
য়  অথঙ  চতমতটর  র্াস্তর্  পতরমাপ  তনথয় . 
তারা  ভার্  চতমতটর  পতরমাপ  ১০  এথক্র , কযঔাথন  চ
তমতটর  পতরমাপ  ১৫  এথক্র .ঘুতিতট  র্াতত  থয়  

কক .(  তাথবম তং র্নাম ুতঔবথন্দর তং ,   আতিয়া 

করওডব ১৯৮৮ এ .ত ১৪০০ )  

 

র্যাক্ষা 0 

  ঘাআ  কওাথনা  তচতন  র্  কও  তর্তক্র  ওরথত , এর্ং  তা
রা  কওনা - কর্ঘার  এওতট  ঘুতি  াক্ষর  ওর ,  

তাথদর  চাথন্তআ    তচতনতট  ঘুতর  থয়  ককথঙ    এর  র্া
ড়ীর পতরর  কেথও , কযঔাথন  ক  এআগুত  করথঔতঙ . 
ঘুতিতট  র্াতত  থয়  কক . ( ওুতে কথভথনবর ককথনরা 
র্নাম ওতর্র রাম এর পথর তভতত্ত ওথর,  এ এআ অর 

১৯৪৮ পাত ৩৪৫ ) 

                          স্বচ্ছন্দ  নুমতত এওতট  ঘুতি 
 র্াততথযাকয   য়  যতদএওতট  পাতটব  ফ্রী  ওনথন্ট  ঙাড়াআ  
ঘুতিতটথত  অর্দ্ধ  য় .ওন্ট্রাক্ট  এক্ট এর  S. ১৪,  

তট  প্রর্াাতটথও স্বচ্ছথন্দ  ঘাতত  ওথর  যঔন 
এর  কওাথনা  ওারন  না  োথও  . 
 

 কচার চর্রদতস্ত ;  

 নার্লযও প্রভার্ র্যর্ার ;  

 ভু কর্াছা ;  

 িওর্াতচ ;  র্া  
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ওন্ট্রাক্ট এওটার নুভাক ২১  ২২ )  

 

কচার চর্রদতস্ত 

 

কওাথনা ওাচ র্া কওাথনা ওাচ এর ভয় 

কদতঔথয়, কযআতট ভারতীয় কপনা কওাথডর, িারা ১৮৬০ . এর 

নুাথর র্তচবত র্া কওাথনা র্যতির ম্পতত্ত কর্অআতন ভাথর্ 

অটথও রাঔা র্া কর্অআতন ভাথর্ অটথও রাঔার ভয় কদতঔথয় 

ঘুতিথত কযাক কদয়াথনার  প্রতক্রয়াথও  কচার চর্রদতস্ত 

র্থ , ( নুভাক ১৫ , ওন্ত্রাচ্ত এওট) শুিুমাে অতেবও 

চর্রদতস্ত তওন্তু কচার চর্রদতস্তর কের্ীথত অথ না. 

 

উদারর্0  তনথচর পত্নী অর কঙথ কও ভয় কদঔায় কয 

তারা তাথদর ম্পতত্ত যতদ তাথও তর্তক্র না ওথর তাথ ক 

অত্মতযা ওরথর্.পত্নী অর কঙথ ঘুতিথত দস্তঔত  ওথর.এআ 
কক্ষথে ঘুতিতট র্তচবত কয কতু ঘুতিথত কযাক কদর্ার চথনয 

কচার চর্রদতস্ত ওরা থয়থঙ.( তঘক্কাম অতমরাচ ুর্নাম 

তঘক্কাম কলাম্মা, এ এআ অর, ১৯১৮ এম এ তদ ৪১৪ )  

 

নযাযয   প্রততপতত্ত  

 

এওতট ঘুতিথও 

নুতঘতভাথর্  র্প্রথয়াথক  রাতচ  ওরাথনা  র্া  য় 
কযঔাথন  দুতট  দথর  ম্পওব  এরূপ  স্থাতপত  য়  তও  এও
তট  দ  নয  দথর  আচ্ছার  পর  ওতৃত্ব  কদঔায়   এর্ং  
 

ঐ  পতরতস্থততর  ায়তায়   নয  দ  কেথও  এওতট  নুতঘ
ত  ুথযাথকর  প্রাতি  খটায় . নুভাক ১৬(১) , ওন্ত্রাচ্ত  এক্ট ) 

 

ওন্ত্রাচ্ত এথক্টর িারা নুভাক ১৬(২)  র্থ কয এও 

র্যতির  র্তস্থতত   নযর আচ্ছার  পর 

প্রর্  য়  কযঔাথন 0 
 

 যঔন এও র্যতির নয র্যতির উপথর 

র্াস্তর্ র্া াথপতঔও তিওার অথঙ র্া 

কওাথনা র্স্তু র্েও  রাঔা অথঙ. 

 এও  র্যতি নযর থঙ্গ 

ঘুতিথত  অর্দ্ধ  য়  যঔন  

তার  মানতও  িারনক্ষমতা  অংতলও  
র্া  স্থায়ীভাথর্  র্ািবওয , ুস্থতা , র্া  
মানতও    লারীতরও  র্যো -
কর্দনায়  অক্রান্ত  য় .  

উদারর্0 ,  মতন্দথরর এওতট ওমবঘারী,  এওতট ভি র্ 

এর উপর মতন্দথরর ততর্থ   তওঙ ু ঘাুঁদা কদয়ার  চথনয 

ঘাথপর ৃতষ্ট ওথর. 

যতদ র্ ঘায়  তাথ  ঘুতিতট র্াতত থত পাথর 

নুতঘত  র্যর্াথরর চথনয. (  তঘন্নাম্মা র্নাম কদভান্খা 

ংখ,   আতিয়া করওডব ১৯৭৩ মাদরা ৩৩৮ )  

 

উদারর্0 এওতট াহুওার ,  র্ কও ঔুর্ কর্তল  

ুথদর   দথর টাওা তদথয়থঙ. কআ ময়   র্াচাথর 

ুথদর  দর ািারর্ ভাথর্ কর্তল তঙ. এআ কক্ষথে কওাথনা  

নার্লযও প্রভার্ ক া য়  তন. (উদারর্ ( দ ) ,   

এ .১৬ ,  ওন্ট্রাক্ট  এথক্টর   তভতত্তথত ) 

িওর্াতচ  

 

কিাওাদাতড়র  মথিয তনম্ন ওাযবয কযআগুথা  এওতট দ  িারা,  

র্া তার স্বীওৃততথত র্া তার প্রতততনতিত্ব   িারা নয দ  র্া  

তার প্রতততনতিথও িওাথনার উথেথলয র্া তাথও ঘুতিথত কযাক  

কদর্ার উথেথলয ওরা য় ; .  

 জ্ঞাথন তমথেয তেয প্রদান ওরা  

 কওাথনা র্যতি িারা প্রদান ওরা তেয কও 

ুতওথয় রাঔা ,  কআতটর জ্ঞান অর 

তর্লা োওা  থত্ত. 

 ম্পন্ন ওরার তভপ্রায় ঙাড়াআ প্রততজ্ঞা 

ওরা.  

 িওার্ার মতন ওাচ ওরা,  র্া  

 কওাথনা এমন ওাযব  ওরা কযআতট অআনত 

কিাওাদারীর  কের্ীথত অথ. 

ঘুতিথত কযাক কদর্ার ময় কওাথনা তেয গুি 

রাঔাতট   িওর্াতচ নয় যতক্ষর্ পযবন্ত  না 
পতরতস্থতততট   এআরূপ  পযবাথয়  ামথন  না  অথ , তও  নয 

দথও  কতট  অথক প্রওাল ওরার দাতয়ত্ব  তনথত  য়  র্া 

কআতট প্রওাল না ওরাআ এওতট 

তেয  রূথপ  ামথন  অথ .( এ .১৭ ওন্ট্রাক্ট এক্ট , )   

 

এওতট  ঘুতি  কওর্  কথক্ষথে  প্রতারনার 

চনয  র্াতত  য়  কযথক্ষথে  প্রতারনামূও  তক্রয়াওাথপর 
  থ  নয  কওাথনা  পাতটবথও  এর  অতায়  অনথত  ু
তর্িার  ৃতষ্ট  য় . 

 

র্যাক্ষা0 

  তার  ম্পতত্ত  র্  কও  তর্তক্র  ওরথত  ঘায় , এর্ং  কথক্ষ
কে 

উচ্চ  মূয  পায়ার  তভালায় , নও  কক্রতার   কেথও  

 প্রাি  তয  তঘতি  কদতঔথয় ,  

র্  এর  ওাথঙ  এওতট  উচ্চ  মথূযর  প্রস্তার্  রাথঔ .র্  তঘতিতট
কও  অ   কভথর্ ,   এর  ম্পতত্ততটথও  কওনার  চনয  এ
ওতট  ঘুতিথত   াক্ষর   ওথর .র্  এর  অগ্রথ  ঘুতিতট  প্রতা
রনার  চনয  র্াতত  য় .(  কচাান অপ্ওার র্নাম ুআ এ 

ওায়ার মা্ঘু এর তভতত্তথত  আতিয়া করওডব ১৯৩৯ 

ওওাতা ৪৭৩  

       

ম্ভর্ত  কমৌনতাথও  প্রতারনা  তাথর্  িরা  য়  না .তোতপ
 ,  

কমৌনতা  কযঔাথন , নয  পাতটবথও  ঘুতিথত  াক্ষর  ওরথত  
প্রভাতর্ত  ওথর , ের্া  কমৌনতা  র্িথর্যর  মান  থয়  দা
ড়ায়, কমৌনতাথও  প্রতারনা  িরা  থর্ .ওন্ট্রাক্ট  এক্ট  এর   এ
 ১৭ এর   
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মূ  তনয়মগুত  র্যাক্ষারূথপ  কদথঔা .  
 

কওান  কওান  কক্ষথে , কযমন  র্ীমা  ঘুতিথত  তত  অর্লযআ 
 ভযন্তরীন  মস্ত  তর্য়র্স্তুর  ম্পুনব  প্রওাল  োওথর্ .ওার
ন এআ  ঘুতিগুত   কমথন  কনয়া  য়  উতবরন্সরতম 
ন্সিতেই , তাথর্ .থযতট  ঘরম  তর্োথর  পর  অিাতরত  ো
কও . 

র্যাক্ষা 0যতদ  কত  পাঘ  র্ঙথর  অথর্দও  কওাথনা  ডািাথরর
  পরামলব  তনথয়  োথওন , তাথ  র্ীমা  তর্ভাথকর  অথর্দন
  পথের  ওমবূঘীথত  এওতট  তনতদবষ্ট  তর্ভাথক , র্থের  মথিয 
 

তটও  তঘন্   তদথয়  ূতঘত  ওরথত  র্া  য় . , এওচন  
অথর্দও , তযতন  কত  পাঘ  র্ঙথর  ডািাথরর  পরামলব  তন
কয়তঙথন , তওন্তু  র্থে  তটও  তঘন্   তদথয়  ূতঘত  ওথরন  তন
 .এতট এওতট  প্রতারনা  তাথর্  িরা  থর্ .(  মু্থা  ায়  
ব াম াইি ইিুতরি ক াম্পা ী অি ইন্সিয়া ,অ ইন্সিয়া 
কর ডড  ১৯৬২ এে.ন্সে ৮১৪ ) , এর  তভতত্তথত .  

 

      তয  তর্র্রন  

     তয  তর্র্রন   র্থত  ন্তর্বততব  ভু  তেযথও  কর্াছায়  

          

      •    এথক্ষথে  র্যতিতট  তনখবাত  ভু  ূঘনা  তদথয়  স্বিীওা
করর  উিঙ্ঘন  ওথরথঙন , যতদ  র্যতির  কদয়া  ূেথও   
তয  র্থ  মানা        থয়থঙ  

      •    উথেলয  পূর্ব  ভাথর্  কিাওা  তদথয়  তনথচর  চনয  ু
কযাক  বতরী  ওরা, র্া , এর  াাথযয  দার্ী  ওরা , নয  
কাওথও  প্রততশ্রুতত  ভগ   ওতরথয়  তনথচর  দার্ী 
অদায়  ওরা কও 
কওাথনা   র্যতির  ওতবথর্যর   াথে  কর্আমানী  ওরা  র্া  
য়;  র্া  

     •    জ্ঞানতার্ত  কওাথনা  পাতটব 
িারা  কওাথনা  ঘুতিথত  ওৃত 
তথেযর  ভু  ঘুতিতটর  তর্য়র্স্তু  থয়  দাড়ায়  .(   ন্ট্রাক্ট 
এ টার অ ভুাগ ১৩) 

 

যতদ  কওাথনা  তয  তর্র্রথর্র  চথনয  নয  কওাথনা  র্যতি
  ঘুতিথত  স্তাক্ষর  ওরথত  স্বীওৃত  য়  তথর্  ঘুতিতট  র্া
তত  থয়  যায় .যতদ  তয  তর্র্রন  এর্ং  প্রতারনা  উ
ভথয়আ  এওআ  িরথনর  ভ্রান্ত  উপস্থাপনার  অতায়  অথ 
, তরু্  এআ  দুতটর  মথিয  পােবওয    তও  তয  তর্র্র
কর্     র্যতির  কদয়া  তেযথও তয  র্থ  তর্ো  ওরা 
য় , তওন্তূ  প্রতারনার  কক্ষথে  র্যতির  কদয়া  তেযথও  
তয র্থ  তর্ো  ওরা য়  না .   

 

      র্যাক্ষা 0 

র্াতড়র  মাতও    র্  কও  চানাথা  কয  তার  ওাথঙ  ঘারতট
  কলায়ার  খর  থমত  এওতট  র্াতড়   অথঙ  , কযোয়  এও

তট  খর  কলায়ার  খর  তাথর্  র্যর্ার  ওরার  কযাকয  নয় .
তোতপ    র্যর্াযব   খরতটর  তর্রৃ্তত  তদ  না .এতট  
তয  তর্র্রন  তাথর্  িাযব  য়ায় , র্  এর  অগ্র  োওা   
         

     থত্ব  ঘুতিতট  র্াতত  থয়  কক বাতেে  আল্লাহ বখল 
ব াম আর.এই.বাতরডা, আ ইন্সিয়া কর ডড ে ১৯১৭ াহ 
১৭৩)  

 

বর্ি ঘুতির   প্রথয়াচনীতা0 

দথর   কযাকযতা 

 

তনম্ন র্যতিরা এওতট বর্ি ঘুতি ওরার  কযাকয নয় 0 

 

 নার্াও  

 মানতও রূথপ ন্তুতত র্যতি অর  

 কওাথনা  অআন  িারা  কখাতত  থযাকয  
র্যতির  ঘুতির্দ্ধ  য়া . 

 

 

 

নার্াও  

 

       

আতনতল.িারা  নার্াতথওর  থঙ্গ  ওৃত  ঘুতি  র্াতত .   

 

উদারর্0  এওতট নার্াও,  এওতট াহুওার র্ এর ওাথঙ 

এওতট   তচতন  র্েও  করথঔথঙ.  র্েও  শুরু   য়ার  অ

কক,   এর মা র্ কও  এর নার্াও র্ার এওতট কনাতট 

র্ এর ওাথঙ পািায় .থনাতট  তট   পার্ার পর  র্  

র  ওাথঙ  প্রাির্য়স্ক  য়ার  স্বীওৃতত  কনযশ  এর্ং  ঘুতির  ল

তব নুযায়ী   তগ্রম  টাওা  তদথয়  দত   তট  ম্পুনব  ওথর  

.  র্েও  দত  তট  র্াতত  ওরার  চনয   কমাওেমা  শুরু

  ওথর.র্  প্রততিন্দীথও  োমাথনার  চনয  কদঔায়   তও  )  

এওচপ্রাির্য়স্ক , র্)   

নার্াতওত্ব  কদতঔথয়  দততটথও  হ্রদ  ওরার  কঘষ্টা  ওরথঙ  

; ও)থওন    তও  যতদ    নার্াতও  য়  , ঘুতিতট  দীখবথময়া

দী  থর্  না  , এর্ং  ঘুতিতট   র্াতত  থয়  যাথর্ , দ) 

যতদ  অদাত 

র্েথওর  দততট   র্াতত  ওথর  , তাথ  অর্ার  তগ্রম 

 টাওার  ভতুবতও  তদথত  থর্ , এর্ং  .নার্াথওর  াথে   

ম্পন্ন  ঘুতিতট  অদাত  িারা  র্াতত  থয়   

যাথর্ , এর্ং  াহুওারথও  অর  তগ্রম  টাওা  তদথত  থর্  

না ..    

অতেবও  প্রাতির  অলায়  নার্াও  ঘুতির  নুকত  থত  পা

কর , যতদ  তারা  ঋথর্র   দাথয় 

অর্দ্ধ  থত  পাথর  না , কআ  ওারথন  তারা  অতেবও  দথির

  অতায়  অথ  না.কভাা রাম হাবডা ে া ব াম ভাগে 

রাম আ ইন্সিয়া কর ডড ে ১৯২৭ াহ ২৪)
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অআনকত  মাতাতপতা  তাথদর  ওো  তঘন্তা  ওথর  ঘুতির্দ্ধ  
কত  পাথর.S. ৬৮ এর ওন্ট্রাক্ট  এক্ট তট  ঔুর্আ  গুরুত্বপূনব . 
 

" যতদ কওাথনা র্যতি ঘুতির্দ্ধ থত 

মেব  য়  র্া   কওাথনা  র্যতি  যাথও  ক   ঘুতিথত  অর্দ্ধ
  য়ার  চনয  উপযুি  ামগ্রী  রর্রা  ওরার  চনয  র্া
দ্ধ  ওথর , কআ  র্যতিআ  এআ  মেব  র্যতির  তদও  কেথও 
 তনথচর  ম্পতত্ত  থত  েবদি  কদয়ার  তিওারী  থর্ .‛     

মথন রাঔথর্ন কয এওতট "প্রয়চনীয় "   তুনামূও  তেয,  

কযতট   এওতট  নর্চাথতর তেয  পতরতস্থততর নুযায়ী 

তনিবারর্ ওরা য়. 

উদারর্0 ,  এওতট নর্চাত  এওতট কপলাকত র্োর ,  

কর্াডব   ওথন্ট্রাথর ওাথঙ এওতট াআথথের চথনয 

অথর্দন  ওথর অর কতট  কপথয় যায় . াআথে  নুযায়ী 

 কও র্াথডবর মস্ত অআন,  কওাথনা নতুন অআন র্া 

র্দাথনা অআন মানথত থর্. কর্াডব তার অআন নুযায়ী  

এর ওাঙ  কেথও £3 , ০০০ এর পুরস্কার 

র্াতত  ওথর  কদয়  কওনতও  কও এওতট প্রততথযাতকতাথত 

কর্থের তনথঘ মারার চথনয ক্ষম কখাতত ওরা য়. 

এতট  তনর্বয় ওরা থয়তঙ কয,  কযথতু   এওতট নার্াও,  

তরু্  ঘুতিতট  এর উপর  াখু  থর্, কওনতও তার 

ওাযবথক্ষথে দক্ষ য়ার  াআথেতট ঔুর্ দরওারী 

তঙ.( দথল র্নাম ভাআট ততট স্তাতদউম ততমথটড . ,  

[ ১৯৫৩ ]ও .র্ .১১০ )  

 

 মানতও রূথপ ন্তুতত র্যতি 

 

    মানতও  রূথপ  তর্ওারগ্রস্ত  কাও  ম্পুনব  রূথপ  ঘুতির 

 অতার  র্াআথর  োথও  .ওন্ট্রাক্ট  এক্ট  এর  এ .১২ তর্থে

ন 

র্া  থয়থঙ  তও , মানতও  রূথপ  তর্ওাং   কাও  ঘুতক্ত্ত

কত  াক্ষর  ওরথত  পাথর  0যতদ  ঘুতিথত  াক্ষর  ওরার  

ময়  ঘুতির   তর্য়  র্স্তু  ম্বথে  র্কত 

থত  পাথর , এর্ং  ঘুতির  ন্ততবত 

কযৌতিও  রালগুত   মানতও  রূথপ  তর্ওাগ  র্যতির  স্বাথেব

   প্রতততক্রয়া  ওরথত  পাথর . 

 

ওন্ট্রাক্ট  এক্ট  এর  s . 68   এর    াথে  ম্পওবযুি  তিতন

য়ম  নুযায়ী   ঘুতিথত  অর্দ্ধ  থত  ক্ষম  এও  মাতা  

র্যতির  চনয  কয  মস্ত  তযার্লযও  লতব  র্যর্হৃত  য় ,

এও  মানতও  করাথক  তর্ওাগ  র্যতির  াথে  কআ  লতব

গুতআ   র্যর্হৃত  য় .  

 

তওঙ ুখটনা তর্থলথ কওাথনা র্যতি তাথদর পর ঘতত অআন 

িারা তওঙ ুতর্থল িরথনর ঘুতিথত কযাক তদথত র্াতিত োথও. 

এআ িরথনর খটনা গুতথত ঘুতিতট অথকর কেথও র্াতত থয় 

যায় . উদারন0  ংস্থানগুত লতি পায়  তাথদরথও কড়ার 

 রমান,  ংতর্তি  এর অআন িারা. যতদ কওাথনা ংস্থাথনর 

ওমবঘারী কওাথনা ঘুতিথত কযাক কদয়  কযতট  এআ  রমান,  

মযবাদা র্া অআথনর িারা র্াতিত কথক্ষথে  ঘুতিতট র্াতত 

থর্ .  

 

বর্ি ঘুতির প্রথয়াচনীতা0 

অআনকত তর্থর্ঘনা  

 

ওন্ট্রাক্ট  এথক্টর  এ ২ (দ )থত গুরুত্বগুত  তনিবাতরত.  

তনথদবল  নুাথর প্রেমতঃ .  কন-

কদন  প্রতক্রয়াতটথত  ুস্পষ্টভাথর্  র্া য় 

কয প্রেমত তক্রয়া  র্া  ংযম  কযতট  প্রততশ্রুততর  চনয  তর্থর্

তঘত  থর্  কতট  প্রস্তার্থওর  আচ্ছা  নুযায়ী  ওরা  থর্ ;  

তিতীয়তঃ  

 

ঐতট  নুথমাদও   র্া  নয  কওাথনা  র্যতি  িারা  ম্পন্ন  

কর্ ; র্বাথলথ  তক্রয়া    ংয্মতট  মাি  থয়  যাথর্  র্া 

এঔথনা ঘথঙ র্া ভতভথয়য় ওঔথনা খটথর্.  

 

তর্থর্ঘনাতট  নথতাচনও র্া প্রততশ্রুততর দথরর মান র্ার 

দরওার কনআ;  

প্রয়চনীয়  তেযগুত   অআথনর  দৃতষ্টথত  মূযর্ান  য়ার  

দরওার,  গ্রাথওর  তদও কেথও এতট রৃ্তদ্ধচনও 

য়া  উতঘত. 

 

উদারর্0 এওতট তর্ল ওূপ কঔথায়াথরর ঙতর্  তলক্কা 

প্রতততট গ্রাও,  কয ৪ কযাথনর  কর্লী  কপট্র 

তদথয়  তওথনতঙ  এআতটথও উপাথরর রূথপ নয় 

র্রং গ্রাওথও কপট্র তওনার ঘুতিথত কযাক কদর্ার চথনয 

এওতট প্রস্তাথর্র রূথপ তনিবাতরত ওরা থয়তঙ..( আস্ক 

কপথট্রাতয়াম কওাম্পাতন র্নাম ওাস্টম এওত ওতমলনার 

[১৯৭৬ ]১  এর ১১৭ )  

 

উদারর্0  তার   তনথচর চনথওর 
ওাঙ  কেথও  তওঙ ু  টাওা  তনথয়তঙ প্রতমলারী  কনাট  রূথপ .

 ম্পতত্ত তর্ভাথক মান র্যর্াথরর নাতল চানাথত 

োওথা,  যঔন পযবন্ত তার চনও তাথও র্ কয যতদ ক 

নাতল ওরা োতমথয় কদয়  তাথ  ক  এর ঋর্  মা  

ওথর কদথর্. এতট তনিবাতরত ওরা থয়তঙ কয  এর নাতল 

র্ে ওরা কওাথনা বর্ি তর্থর্ঘনার অতায় পথর না.( ভাআট 

র্নাম ব্লুএত্ত,  



! র্ব ভারতীয় র্ার পরীক্ষার প্রস্তুততর তর্য়র্স্তু  83 

@২০১০ ভারতের বার ক ৌন্সি ও রায়ন্মাত র ত্রায়ন্স িং ও প্লাতেতমন্ট প্রায়তভট ন্সন্সমতটড. েব অন্সি ার েিংরন্সিে.এই পত্রটির ক াত া           
র ম অ ান্সি ৃে প্রতযাগ বা প্রজ ত র ন্সবরুতে উপযকু্ত  াগন্সর  ও অপরািী  প্রন্সিয়া চাাত া হতব. 

 

 

 

 
 

( ১৮৫৩ )এ .থয এে ৩৬  

কওাথনা ামাতচও ওতবথর্যর  তনর্বা,  কযমন াক্ষী তাথর্ 

অদাথত যায়া  কওাথনা ার্পথয়না ( ভারথত ুম্মথনর 

মান) এওতট বর্ি তর্থর্ঘনার অতায়  অথ 

না.  নয  পাতটবর  পূর্ব  দাতয়থত্বর  কেথও ,    র্া  ািারন   

 মাথচর   াত  কেথও  র্যাতত  কদয়ার  চনয  ম্পাতদ

ত  তক্রয়া  ঘুতি  তাথর্  তর্থর্তঘত  য়  না .  

তওঙ ু ওাচ কযতট  নয দথর মতত র্া আথচ্ছর চথনয ওরা 

য়  না ,  র্রং তনথচর তদও কেথও ওরা 

য়  কতটথও তর্থর্ঘনার চথনয বর্ি মানা  য়  না. 

 

অআনংগ্ন   তিওাথরর  মতর্াদ  

কওাথনা ঘুতি,  ঘুতির্দ্ধ দ  ঙাড়া  নয  কওাথনা  দথর 

চথনয কওাথনা তিওার র্া ওতবর্য তনিবাতরত ওরথত পাথর না.  

 

উদারর্0  র্ এর ওাথঙ ম্পতত্ত  র্েও করথঔ  ৪০, ০০০ 

টাওা িার তনথয়তঙ. পথর  কআ র্েও রাঔা ম্পতত্ততট  

কও তর্তক্র ওথর কদয়  ৪৪, ০০০ টাওায় এর্ং  র্ কও তার 

মথিয ৪০, ০০০ টাওা তদথয় কদয় . র্,  যার ওাথঙ ম্পতত্ততট 

র্েও রাঔা থয়তঙ,   এর তর্পথক্ষ  ম্পতত্ততট ত থর 

পায়ার  চথনয মুওেমা ওথর. এআতট তনিবাতরত য়  তও  র্,  

 এর্ং   এর ঘুতির ঙ্গ নয় তাআ র্ তার  আথচ্ছথত   

থর্ না. 

এআ তনয়থমর তওঙ ুর্যততক্রম  অথঙ:  

 চতম  ঘুতিপে0 কওাথনা র্যতি কয এওতট চতম 

কওথন,  ক  এওতট কনাতট    ভূতমর 

মাতথওর  থঙ্গ  কওাথনা ঘুতি র্া ঘুতিপে িারা 

তওঙ ুওতবথর্য  র্াুঁিা অথঙ,  তাআথ ক র্যতি 

আ ওতবর্য  কেথও র্াুঁিা োওথর্ যতদ  ক তগ্রম 

ঘুতির এওতট দ  তঙ না. 

 তর্লস্ত ভাথর্ তিওার কদয়া  0 কওাথনা ম্পতত্তথত 

যতদ কওাথনা র্যতিথও কওাথনা তিওার প্রদান ওরা 

য় তাথ  ক এআ তিওাথরর প্রথযাক ওরথত 

পাথর,  যতদ ক ঘুতিথত এওতট দ  তাথর্ 

কযাক কদয়  তন. 

 এস্তথে স্বীওার ওরা 0 কযআঔাথন ঘুতি নুযায়ী 

এওতট দথও তৃতীয় র্যতিথও  তওঙু দাম তদথত 

থয়,  অর দ  এআতটথও তৃতীয় র্যতির ওাথঙ 

স্বীওার ওথর,  তাথ তৃতীয় র্যতির ওাথঙ এওতট 

দায় ঘুতির নুাথর বতরী থয় যায় . 

 

র্যতিকততার মতথও র্যতিকততার িারর্ার াথে গুতথয় 

ক া উতঘত নয়. কযঔাথন  ঘুতির্দ্ধ দ  কওাথনা তৃতীয় 

দথর পথর কওাথনা তিওার র্া দায় ঘাপাথত পাথর 

না,  S. 2( d)  এর নুাথর যতক্ষর্ এওতট ঘুতি কড়ার 

িারর্া োথও,  ততক্ষর্ এতটর  কওাথনা মাথন থয় না যতদ 

তৃতীয় দ  কআতট প্রদান ওথর.   

 

 

উদারর্0 ওনযার তর্র্াথ এওতট ভাক কদর্ার চথনয,   

ওাথির এওতট টুওথরা তর্তক্র ওরথত ঘাআ .  এর কঙথ র্,  

 এর ওাথঙ প্রততশ্রুতত তদ কয যতদ র্ ওাথির টুওথরাতট 

তর্তক্র না ওথর তাথ র্,   এর ওনযাথও £1 , 000  কদথর্. 

তাার  থ  ওাথির টুওথরাতট তর্তক্র ওর না,  তকওন্তু র্ 

টাওাতট তদ  না. ওনযা  তার স্বামী কআ টাওাতটর চথনয র্ 

এর পথর কমাওেমা ওথর. এতট তনিবাতরত থয়তঙ কয,  

যতদ ওনযা তনথচর কেথও িারনাতট প্রদান ওথর তন,  তরু্ 

ক টাওা কপথত পাথর কওনতও এওতট িারর্া তাার তপতা িারা 

অথকর কেথওআ  কদয়া থয়তঙ.(  দুত্তন র্নাম 

পুথ;  1  Vent r i s  318)  

 

 

প্রততশ্রুততর এস্তথে  

 

ািারর্ রূথপ শুিু  প্রততশ্রুততর অদান প্রদাথনর দরওার য় . 

অআন  এওপাতক্ষও  প্রততস্রুততথও স্বীওৃতত কদয় . এআ 

মথয়,  প্রততশ্রুততর কদনাদার  ওাযবতট ওরথত র্ািয নয়,  

তওন্তু যতদ প্রততশ্রুততর কদনাদার   প্রততশ্রুততর কনদাথরর 

আথচ্ছমতন  ওাযবতট  ওথর তাথ প্রততশ্রুততর কদনাদার 

প্রততশ্রুততর কনদারথও  তার প্রুততস্রুতত পূর্ব ওরথত র্াদ্ধয 

ওরথত  পাথর. প্রততশ্রুততর কনদারথও এস্তথে িারা 

এতট  মানথত র্ািয ওথর  কযতট  প্রততশ্রুততর িারর্া তঙ. এআ 

মততটথও প্রততশ্রুততর এস্তথে র্া য় .  

 

 

উদারর্0 াড়ার   তমউতনতপাতট    ওতমলনাথরর টাউন 

াথর তনমবাথনর চথনয চনািারথর্র ওাথঙ ঘাুঁদা কদর্ার 

চথন্ন অর্ান চানাথা.  ১০০ টাওা ঘাুঁদা কদর্ার প্রততশ্রুতত 

তদথা. যঔন পযবাি ঘাুঁদা চমা থয় কক তঔনঃ েবদাথনর 

প্রততশ্রুততর পথর তর্লা ওথর মুতনতপাততত টাউন াথর 

তনমবাথনর চথনয এওতট ঘুতি ওরথা. রক্ষর্  টাওা কদর্ার 

কেথও তর্মঔু থয় চথয়. এআটা তনিবাতরত ওরা থা কয  

টাওাতট তদথত র্ািয. প্রততশ্রুতততট তঙ , "অপনার টাউন 

  তনমবাথনর চথনয ঘুতির্দ্ধ থত রাতচ র্ার ওো তর্থর্ঘনা 

ওথর,  অতম উথিতঔত টাওা তদথত রাতচ অতঙ."( কওদারনাে 

ভাত্যত্তাঘাতচ র্নাম কতড়থয়
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কমাাম্মদ, ( ১৮৮৭ )অআ এ অর ১৪ ওওাতা ৬৪ )    

 

এওতট এক্পতক্ষও ঘুতিথও তার উপথর ওাচ শুরু র্ার অথক 

কওান ময়থত ত তরথয় কনর্ চথয়, এআ তর্োথর পথর কয 

তার পথর প্রততস্রুততততর পথর তওঙু  ওরা থর্ না.  

 

বর্ি ঘতুি চথনয প্রথয়াচনীতা0 

অআনকত তর্য়  

 

এ .২৩ কওান িারর্া  তর্য় অআনকত অথঙ অর কওানতট 

কনআ এআতটর তনিবারর্ ওথর0 

 

"  এওতট ঘুতির িারর্া র্া তর্য় অআনকত অথঙ যতদ না-  

 

  অআন িারা কআতট র্তচবত,  র্া 

  এআরওম িরথনর কয যতদ ওরথত কদর্ থয় 

তাআথ কওাথনা অআথনর িথর উপথযাতকতার 

তর্রুথদ্ধ অথঙ 

  র্া েক্বাতচযুি থয় র্া,  

  নযর  র্যতি র্া ম্পতত্তর  নাথর থঙ্গ চতড়ত 
থয়;  র্া  

  অদাত তনিবাতরত ওথর কয এআতট ামাতচও 

র্া 

  চনিারথর্র নীততর তর্রুথদ্ধ অথঙ  

 

       এআ ভাথকর উদারর্গুত এআতটর মাথন রু্ছথত তভন 

ায়ও থর্,  তাআ এআগুত কদঔা উপথযাকী থর্. 

 

  

এওতট কর্অআতন ঘুতি কমাথট ওাযবওারী তন . ‘ ex turpi 

causa non oritur actio’  তনয়থমর মাথন থয় ' মূ ওারথর্র 

কেথও,  কওাথনা ওৃতয কদঔা চথয় না.'  চনািারথর্র 

নীততর মু্ুেতা থা ‘ ex dolo malo non oritur actio’  

( কওাথনা অদাত এআরওম র্যতির াাযয ওরথর্ না কয 

তাার ওাচথও দুিতরত র্া কর্অআতন ওথমবর পথর তভতত্ত 

ওথর ওথরথঙ.) 

 

কাওা বপথন্তআথত এর মাথন থয় নুতাপ ওরার চায়কা,  

তনথচর কঔয়া র্দার্ার ুথযাক,  যা ওরা থয়থঙ কআতট 

ত তরথয় কনর্ার এওতট ুথযাক,  এওতট পতরওতল্পত ঘুতির 

র্া কওনাওাতট কেথও তপতঙথয় যার্ার ুথযাক,  কআতটর এওতট 

ঘুতির্দ্ধ দায় দাতয়ত কত পতরনত র্ার অথক,  এওতট পূর্ব 

কদর্ কনর্ার কেথও ত থর যার্ার 

তিওার ( মতরব  র্নাম  চ্েন ,  ২২১৯ তচ এ .২১ .  

81) .  . ঘুতি ঘাওাীন,  এওতট কর্অআতন ঘুতিথত ভাক 

কনর্ কদা,  কআ ঘুতির ওাচতট পযবাি মাোথয় কল র্ার 

অথক,  কাওা বপথন্তআথত এর প্রথযাক ওথর নয দথও 

কদর্ টাওা র্া ম্পতত্ত ত তরথয় তনথত পাথর. তাথত্ত যতদ 

দতট কর্অআতন ওাচতট র্ পযবন্ত থপক্ষা ওথর,  র্া  

 

কর্অআতন ওারর্ারতট খটার্ার কঘষ্টা ওথর,  দুথটা কক্ষথেআ 

ওাযবতট ঘাাথনা ম্ভর্ নআ. 

 

 

উদারর্ 0 ,  এওতট কদনাদার,  তনথচর ঋর্দাতাথদর 

িওাথনার চথনয,  ওাল্পতমও রূথপ তনথচর তওঙ ুতচতন র্ কও 

তদ. ঋর্দাতাথদর দুথটা মীততথন্কর পর  তওঙ ুুরা কদরথয় 

না. এআ মথয়,  র্ কআ তচতন গুত ,  এওতট নয 

কনাদার কয অ ওারর্াথরর ম্বথে চানত,  কও  এর 

তনথচ্চ তদথয় তদ.  তচতনগুত ত থর পর্ার চথনয 

মকু্কেমা ওরথা. এআতট তনিবাতরত ওরা থা কয  তনথচর 

তচতন ত থর কপথত পাথয় কয কতু কর্অআতন ওাচতট তওঙথুতআ 

এতকথয়থঙ,  কযথতু কদনাদাররা রু্ছথত পার কয,   এর 

িথনর র্দ ভাক তচতন গুত রাথনা ঙাড়াআ  ুতরথয় ককথঙ,  

অর রওমতট উু ওরার  কওাথনা কঘষ্টা অআনত ম্ভর্ নথয়. 

নযায়াতিো কমাট তদ কয স্টও রাথনা ঙাড়া এআ কর্অআতন 

ওাচতট ওরার চথনয নয তওঙআু থয় তন,  অর এআতট 

ঋর্দাতাথদর ারার্ার চথনয পযাি নআ.(থতর র্নাম 

র্থর্ব,  ( ১৮৭৫ - ১৮৭৬ ) .এ .অর ১ 

তওউ .তর্ .তদ .২৯১ )  

 

চনািারথর্র নীততর তর্রুদ্ধ ঘুতি  

 

ওতট ঘুতি কযআতট চনািারথর্র চথনয ক্ষততওারও র্া 

চনািারথর্র ভাথার তর্রুথদ্ধ কও চনািারথর্র নীততর 

তর্রুথদ্ধ র্ার চথনয র্তচবত ওরা থয়. 

 

 " চনািারথর্র ভাথা কও কওান তচতন ক্ষতত ওরথর্ 

কআতট ময় অর অর্ায়ার উপথর তনভবর ওরথর্. কযআ 

ামাতচও অর্ায়া কচআততথত ঘুতিথও র্যর্ার ওরার কঘষ্টা 

থর্ তেয,  িরন  ক্ষততর পতরমান  গুত তনিবাতরত ওরথর্. 

চনািারথর্র নীতত তনতর্বওার নথয়,  কযথতু এআতট মাথচর 

দরওাথরর  র্দাথত োথও." 

 

 

মাতচও নীততর তর্রুথদ্ধ তওঙ ুঘুতির তওঙ ুউদারর্0 

 

 কওাথনা লত্রুর  র্যাপার ওরা  

 

 ার্বচতনও দ তথরর তর্তক্র ( উদারর্0 কওাথনা 

ার্বচতনও তিওারী কও ওাযব কেথও র্ওাল 

কনর্ার চথনয টাওা কদর্ার ঘুতি,
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 প্রততশ্রুততর নয দথও ক্ষমতাথত অনার চথনয 

অআনকত র্যর্াথয়র কের্ীথত অথ অর এআতট 

র্তচবত. (  হুথদ কভন্ওাোম্মালয়া  র্নাম কয.এম. 

কর্ ,   আতিয়া করওডব ১৯৫৩ মাদরা ৫০৬ ) ;  

 অআতন ওাচবর্াতর দুর্বযর্ার ওরার মতন ঘুতি,  

কযমন কওাথনা মকু্কেমাথত র্য়ান কদর্ার চথনয 

টাওা কদর্ ( াারু্তেন াথর্ র্নাম তত 

কভন্ওাতাঘাাম কঘতত্তয়ার,   আতিয়া করওডব 

১৯৩৮ মাদরা ৯১১ ) ;  

 ঘাথম্পতবী  মায়ন্তায়থনে 0 এওতট র্যতি কওাথনা 

ভাথা িারর্া ঙাড়া,  কওাথনা মামাথও াাযয 

ওথর কচআততথত তার কওাথনা াভ কনআ,  

মায়ন্তায়থনথের কদাী. এআতট ািারনতঃ 

ামাতচও তনআে তর্রুথদ্ধ নয়,  যঔন পযবন্ত ঘুতির 

তর্য়তট তিও না থয়. ঘাথম্পতবী মায়ন্তায়থনন্ঘীর 

এওতট রৃ্দ অওার,  অর ামাতচও নীততর 

তর্রুথদ্ধ,  অআতটথত মায়ন্তায়থনর কওাথনা ওাযবর 

ংল গ্রথনর তনিবারর্ ওথর কযআঔাথন ম্পতত্ততট 

তর্তথওব অথঙ. 

 নাযয ঘুতি,  র্া ওারর্ার অতেবও ঘাথপর িারা,  

তওন্তু কযআতট নাযয প্রভার্ ক ার র্া দমন ওরার 

কেথও ওমা থয়. 

উদারর্0 ংস্থান  ংস্থান র্ এর াথে এওতট পতরওল্প 

ওরথা যার  থ ংস্থান  এর কওাথনা তিওারী  ঘাআথ 

ংস্থান র্ এ কযথত পাথর  র্া বঔপুততবর রূথপ তওঙ ুটাওা তনথয় 

ঘথ কযথত পাথর. ংস্থান র্ এর তনয়ম নুযায়ী কওাথনা  

তিওারীর ঘাওতর ৩ মাথর কনাতট তদথয় কল ওরা ম্ভর্. 

অথর্দন্ওতবার নুাথর এআ তনয়তন্ত যুিীয়নুচার নথয় অর 

নাতল চানাথা কয কর্রওারী ংস্থান এর ঘাওতরর চথনয 

এওতট তনয়ম ন্নযাতয়ও,  যুতিীন  তযাঘাতরও,  অর 

এআতট কর্অআতন. ঘুতিতট ামাতচও নীততর তর্রুথদ্ধ তনিবাতরত 

থা অর র্তচবত কখাতত থা.(  কওন্দ্রীয় আংযাি চ 

পতরর্ন তর্ভাক র্নাম রচনাে কানগুত,  ততন্দয়া করওডব 

১৯৮৬ এ ত ১৫৭১ . )  

 

র্ি ঘুতির চথনয প্রথয়াচনীতা0পূর্ব  ভাথর্ র্তচবত  

 

তওঙ ুঘুতিগুথাথও তটও অর তনতিত ভাথর্ ক্ন্ত্রাচ্ত এওট 

িারা র্তচবত কখাতত ওরা থয়থঙ. এআগুত থা0 

 কযআ ঘুতিগুতর িারর্া র্া তর্য় 

কর্অআতন ( এ.এ ২৩ র্া ২৪ ) ;  

 

 িারর্া ঙাড়া ঘুতি ( এ .২৫ ) ;  

 

 তর্র্াথ অটওার্ার ঘুতি ( এ .২৬ ) ;  

 

 

 

 

 র্যাপাতরও ংরক্ষথর্র ঘুতি ( এ .২৭ ) ;  

 অআনকত ওচবর্াতথত র্েথনর ঘুতি ( এ .২৮ ) ;  

 ঘুতি কযআগুত তনতিত  তটও 

নআ ( এ .২৯ ) ;  

 র্াতচ িরার ঘুতি গুত ( এ .৩০ ) ;  

 

 ম্বর্ ওাচবযৰ ঘুতি ( এ .৫৬ ) .  

 

 

কওাথনা র্যতির তর্থয়র র্ািা তদথত কওান ঘুতি,  যতদ ক 

র্াতও থয়,  অআনকত র্তচবত.র্ািাতট তনতদবষ্ট র্া ামানয 

থত পাথর. তওনুয দুতট কক্ষথে এআ এআতট র্তচবত. 

র্যাপাথর কওাথনা  ংরক্ষর্ তনতদবষ্ট র্া ামানয,  ক্ষম র্া 

নআ,  অআনকত র্তচবত. 

 

উদারর্0   র্ র্যাপাথর প্রততস্পিবী তঙ,   র্ কও 

কদাওান র্ে ওরার চথনয তওঙ ুটাওা তদ. র্ কদাওানতট র্ি 

ওথর টাওার দাতর্ ওরথা. ঘুতিতট র্তচবত কখাতত ওরা থা. 

( মাির্ ঘাুঁথদর র্নাম ক্্ওবামার দা ,  ( ১৮৭৪ )১৪ কর্ঙ্গ 

 তরথপাটব  ৭৬৭ )  

 

এআ তনয়মতটর তওঙ ুর্যততক্রম চানা অথঙ;  

 

 র্যর্াতয়ও ুনাথমর তর্তক্র0 কওাথনা র্যতির িারা 

র্যর্াতয়ও ুনাথমর তর্তক্রর চথনয ওরা ঘুতি,  

কচআততর নুাথর ক এওতট ীমার মথিয কআ 

র্যার্ায়তট ওরথত পারথর্ না,  বর্ি যতক্ষর্ 

কক্রতা কআ র্যার্ায়তট এআ ওরথর্  তমাগুত 

ওাযবওারী.  

 

,  এওতট তর্য়ওারবও  র্ন্দুও অর রথদর 

তনমবাতা,  র্যর্াতয়ও নাথমর তর্তক্র ওরথা,  অর 

কক্রতার থঙ্গ দুতট লথতব রাতচ থা0 

উদারর্ 0,  এওতট তর্য়ওারবও  র্ন্দুও অর 

রথদর তনমবাতা,  র্যর্াতয়ও নাথমর তর্তক্র 

ওরথা,  অর কক্রতার থঙ্গ দুতট লথতব রাতচ 

থা0) কআ র্যার্ায়তট ২৫ র্ঙর না ওরার 

চথনয. র্) কওাথনা  এমন র্যর্াথলত কযাক না 

তদথত কযআতট তর্থক্রতার র্যর্াথয়র াথে কওাথনা 

প্রততস্পিবা ওরথত পাথর. প্রেম ভাতততথও বর্ি 

কখাতত ওরা থা. তওন্তু তিতীয় ভাকতট যুতিীন 

তনিবাতরত থা.( নথদবথন্ ল্ত র্নাম মতক্ষম 

নথদবথন্ ল্ত গুর্ & অমু্মতনতীয়ন কওাম্পাতন 

ততমথটড (১৮৯৪ )এ ত ৫৩৫ )  
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 পাটবনারতপ  এওট 0 পাটবনারতপ এওট, র্যর্াতয়

ও ংরক্ষথর্র ঘুতিগুত র্তচবত থর্ , এআ ািারর্ 

তনয়থমর তওঙ ুর্যততক্রম ৃতষ্ট ওথর. কযমন নুভাক 

১১ এ  এওতট র্যর্াথয়র ঘাওাীন এও 

পথরর স্বতন্ত্রতাথও ীতমত ওরার ুথযাক 

কদথয়, এআ স্বীওৃততর িারা কয তারা এআ র্যর্ায় 

ঘাদা নয কওাথনা র্যর্ায় ঘাাথর্ না. 

 

 তর্ঘালবন্ক্রান্ত র্যততক্রম0 তওঙ ুর্যততক্রম তর্তভন্ন 

তর্ঘাথর কঘনা ককথঙ. উদারর্0 র্যর্াতয়ও ঘুতি 

অর তর্তলষ্ট র্যর্ায় ওরার ঘুতি তওঙ ুকক্ষথে বর্ি 

িরা থয়. ওমবঘারী িারা কদর্ ওমবংক্রান্ত 

স্বীওাথরাতি কয ক কওাথনা নয ংস্থাথনর চথনয 

ওাচ ওরথর্ না এওতট বর্ি স্বীওাথরাতি;  তওন্তু 

ঘাওতর ঘারার পর ওমবঘারীথও নয কওাথনা ংস্থাথন 

ওাচ ওরথত রুওার মতন ঘুতি বর্ি থর্ না যঔন 

পযবন্র র্যর্াথয়র ুনাথমর চথনয এআতট অর্লযও 

থয়. 

 

 

কওাথনা দথও তার তিওাথরর চথনয কওাথনা নযায়াথয় 

যার্ার কেথও রুওার স্বীওারুতি র্া নযায়াথয় যার্ার উপথর 

ময় ীমা াকাথনার মতন স্বীওাথরাতি,  অআনত র্তচবত 

থয়. 

 

উদারর্0 স্বীওাথরাতির এওতট দতথর নুাথর শুদু 

মমু্বাআর অদাথতর ওাথঙ ব া কদর্ার তিওার অথঙ. 

মথুক্ক ভারানাতর অদাথত মুওেমা দাথয়র ওরথা,  

তওন্তু স্বীওাথরাতির চথনয ঔাতরচ থয় কক. র্থম্ব  

ভারানাত দুতট অদথতর ওাথঙআ তনর্বয় কদর্ার র্যর্স্থা  তঙ 

কওনতও র্ািাতট ম্পূর্ব তঙ না,  তাআ এআতটথও বর্ি তনিবাতরত 

ওরাথা.( াওাম  তং  র্নাম .  কাম্মন ( আতিয়া) 

ততমথটড ,  আতিয়া করওডব ১৯৭১ এ ত ৭৪০ ) .  

 

কওাথনা র্াতচথত ওরা ঘুতি র্তচবত তওঙ ুর্যততক্রম ঙাড়া. 

এআতট কওাথনা তনতিত খটনার খটার  থ তওঙ ুটাওা র্া 

তচতন কদর্ার প্রততশ্রুতত. র্াতচর স্বীওাথরাতি যতদ র্তচবত 

 ওাচওারী,  এআতট কর্অআতন না,  তাআ এআ কন কদন 

এর  কামী কন কদন ওাযবওারী. 

 

উদারর্0  র্ কও চুয়ার টাওা ক রাথনার চথনয িার তদ. 

 এআ টাওা তট র্ এর কেথও ত তরথয় তনথত পাথর. 

 

 

 

 

 

কর্অআতন  র্তচবত স্বীওাথরাতির মথি পােবওয 

 

কর্অআতন কন কদন এরম কন কদন কযআতট অআথনর তদও 

কেথও তনতদ্ধ. এওতট র্তচবত স্বীওাথরাতি/ ঘুতি তনতদ্ধ নআ,   

 

 

শুদু কআতট অআনকত ওাযবওারী থর্ না.প্রথতযওতট তনতদ্ধ 

ঘুতি র্তচবত, তওন্তু র্ র্তচবত ঘুতি তনতদ্ধ না.দুতটn কক্ষথেআ 

তওন্তু,  মঔুয র্া প্রােতমও ঘুতক্ত্ততট ওাযবওারী না. তওন্তু যতদ 

ঘুতিতট কর্অআতন না থয় শুিু র্তচবত থয় তাআথ কামী 

কন কদন ওাযবওারী থতয পাথর.( অথকর উদারর্তট কদঔুন) 

ওথিারতার মত  

 

তওঙ ুমথয় ঘুতির তওঙ ুভাক অআনকত তিও থত পাথর,  

তওন্তু তওঙ ুনা. এআ কক্ষথে,  ািারর্ তনয়ম থা0 

 

"  যঔন অআনকত তিও অর কর্অআতন ভাথক পােবওয ওরা 

ম্ভর্ নথয়, কআ কক্ষথে ঘুতিতট র্তচবত 

: তওন্তু যঔন পােবওয ওরা ম্বর্, অআনকত ভুতট ািারর্ 

অআন র্া  রমান এর চথনয থত পাথর,  এআরম কক্ষথে 

ঔারার্ ভাকথও লতরয় শুিুমাে ভাথা ভাকথও রাঔা 

ম্ভর্."( তপথচ্ওতড়ং  র্নাম  আল্ফ্রাওথম্ব  রায়ল্বায়  কওাম্পাতন .

(১৮৬৮)  এ অর ৩  তপ ২৩৫ )   

 

উদারর্0 এওতট চাতমথনর ঘুতি কানা অর দামী পােথরর 

ংক্রান্ত তঙ,  অথকরতট অআনকত অর পথররতট না,  

কযথতু দুতটথত পােবওয ওরা ম্ভর্ তঙ,  তাআ অথকরতট 

ওাযবওারী.( েমা রব্লন & ং ততমথটড  র্নাম  চা 

দীন,  ( ১৯৬২ )১০৮  এ অর ৩৯১. )   

 

দৃলযত ঘুতি  

 

অআথনর তওঙ ুর্স্থা অর নযাথয়র দৃতষ্টর কেথও,  কওাথনা 

ঘুতির িারা না কভথঙ্গ র্া কওাথনা পরাি ঙাড়া  তওঙ ুনততও 

র্ািযর্ািওতার তনর্বাথনর দরওার. এআ িরথনর র্াি 

র্ািওতাথও দৃলযত ঘুতি র্া থয় কওনতও  এআ গুত র্াস্তথর্র 

স্বীওাথরাতির কেথও অথ না. এআ গুত দুতট দথর 

স্বীওাথরাতির কেথও অথ না অর এআতটর নাম এআ এআতটর 

ঘুতির ভার্নার কেথও দূর র্ার ওোর র্যাঔযা ওথর কদথয়.  
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দৃলযত ঘুতির দায় দাতয়ত্ব গুত অআথনর মূুথে কয নযাথয়র 

ঙ্গত েবাভ তাথও োমাথনার পথর তনভবর অথঙ. র্া 

কওাথনা র্যতিথও নযর িন র্া কওাথনা নয াভ উিাথনার 

কেথও োমাথনা উতঘত কযআতট তার পথক্ষ ননততও. 

            ননততও েবাথভর মামার চথনয তনম্ন 

তচতনথর প্রমান তদথত থয়0 

 কওাথনা ' াভ'  এর চথনয কদাী ' িনী'  

থয়থঙ. 

 কদাী িারা িন উপাচবন  তরয়াতদর তর্তনমথয় 

ওথরথঙ. 

 িন রাঔা কদাীর পথক্ষ ননততও. 

 

ওন্ট্রাক্ট এথক্ট তওঙ ুদৃষ্টান্ত  ঘুতি ম্মত্ত দায় 

দাতয়থত্বর  নুভাক ৬৮ - ৭২ এ উতিতঔত অথঙ. উদারর্0  

" কওাথনা র্যতি কয থনযর পায়া  তচতনতট তনথচর ওাথঙ 

রাথঔ,  তার দাতয়ত্ব এওতট চাতমনদাথরর মতন য় ." 

 

ম্পতত্তর পরািীও কর্ন এর দাথয়র কেথও র্াঘথত ককথ,  

র্যতির তচতনতটর মাতথওর কঔাচা উতঘত অর ম্পতত্তথও 

তনথচর র্যর্ার ওরা উতঘত না.  

উদারর্0 এওতট র্যান্ও ভু ওথর ১, ০০, ০০০ টাওা র্ এর 

এওাউথন্ট তরথয় কদয় . র্ কআ টাওাতট র্ার ওথর কদয়  . 

টাওাতট র্যান্ওথও ত তরথয় তদথত 

য় . ( এ. কওোর্াবাো  র্নাম আতিয়ান র্যান্ও,  আতিয়া 

করওডব ১৯৮৭ ওান্ত ২৩৬ . )  

 

ঘুতির ম্পাদন 

ঘুতির দগুতথও  তাথদর প্রততশ্রুতততট পূর্ব ওরা উতঘত র্া 

পূর্ব ওরার কঘষ্টা ওরা উতঘত,  যঔন পযবন্ত  এআ 

তক্রযশাগুত তরথয় না কদয়া  য়  র্া ওন্ট্রাক্ট এথক্টর কওাথনা 

নয অআথনর িারা মা  না ওরা থয়. যঔন পযবন্ত কওাথনা 

নয আথঘর প্রদলবন না থয়,  এওতট দথর মৃতুযর  থ তার 

প্রতততনতির কআ প্রততশ্রুততর তনর্বান ওরা দরওার. তওন্তু 

তনচস্ব  ওাচ কযমন তনথচর ঙতর্ এওচন তলল্পীর িারা 

র্ানাথনা প্রতততনতিথদর কআ প্রততশ্রুততর তনর্বাথনর চথনয র্াদ্ধ 

ওথর না. ( ওন্ট্রাক্ট এক্ট ( নুভাক ৩৭) 

 

এওতট দ  ঘুতিথত পার্া াভ নয কাওথও তদথত পাথর,  

যতক্ষর্ এআরম াভ তন্স্ব না য় র্া ঘুতিতট এমন ওরথত 

তনথি ওথর না. কওাথনা দ  তনথচর দাতয়ত্ব নযথও নয 

দথর হ্মততর থঙ্গ তদথত পারথর্,  তওন্তু এআরম র্স্থা 

নতর্তনওরর্ কও চন্ম কদথর্,  মাথন অথকর ঘুতিথও নতুন 

ঘুতির িারা র্দথ কদথর্ .( কঔারদা ওপবরাতীয়ন ততমথটড 

র্নাম করমন & ওপবরাতীয়ন ততমথটড( আতিয়া) . .   

আতিয়া করওডব ১৯৬২ এ .ত ১৮১০)  

তৃতীয় দ িারা ওাযব ম্পাদন ওরাথনা যায়  যতদ 

প্রততশ্রুততর কনদারএআতটর নুমতত কদয় . যতদ এথওর 

কঘথয় কর্তল দ ওাযব তনর্বান ওথর তাথ ,  প্রততশ্রুততথত 

অর্দ্ধ র্ দথর ওাযব ম্পাদথন  এওভাথর্   পৃেও 

তাথর্ দায় দাতয়ত্ব অথঙ,  অর প্রততশ্রুততর 

কনদার  কওাথনা তর্থল দ  র্া র্ দথর পথর কওাথনা 

তভথযাক অনথত পাথর. যতদ কওাথনা দ  প্রততশ্রুততথত 

তনথচর ভাক ম্পন্ন ওথর কদয় তাআথ ক নয দথও 

তাার ভাথকর পূততবর চনয তাড়া তদথত পাথর.(  ওন্ট্রাক্ট 

এক্ট নুভাক ৪০- ৪৩) 

ম্পাদথনর চথনয প্রস্তার্( কতথন্দর) 

যতদ কওাথনা দ ওাযব ম্পাদথনর চথনয প্রস্তার্ রাথঔ ,  

তওন্তু তার প্রস্তার্ স্বীওৃতত পায়  না,  তাআথ দতট ওাথযবর 

ম্পাদথনর চথনয দায়ী না,  অর দতটর ঙতুটর ন্তওবট 

তিওার র্চায় োথও,  যতদ0 

 যতদ প্রস্তার্তট তনয়তন্ত্রত  

 

 প্রস্তার্তট তিও ময় অর স্থাথন রাঔা থয়থঙ. 

 

 প্রস্তার্তট এআ ভাথর্ রাঔা থয়থঙ কয যাথও এআ 

প্রস্তার্ তট কদয়া  থচ্ছ ক ঐ চায়কাথতআ 

এতট তনিবাতরত ওরথত পাথর কয প্রস্তার্ রাঔার 

র্যতি কআ দাতয়থত্বর তনর্বান ওরথত 

ক্ষম.(  ওন্ট্রাক্ট এক্ট  ,  নুভাক ৩৮ )  

 

 

উদারর্0  র্ কও তওঙ ুতচতন তর্তক্র ওরথত রাতচ থা. 

ঘুতি নুযায়ী  র্ এর ওারঔানাথত মাতট র্যর্াতয়ও 

মথয়র মথিয পাতিথয় কদথর্.  মাগুত র্ এর দ তথরর 

ওাথঙর কর কস্টলথন মাছরাথত পহুুঁথঘ কদর্ার প্রস্তার্ কদথয়. 

( এআতট এওতট বর্ি কতথন্দর নথয়,  অর  কও ঘুতির 

ন্তকবত তার দায় দাতয়ত্বর কেথও মতুি কদথর্ না.( কর 

এতন্দ্রউ  রুথ ওপবরাতীয়থনর পথর তভতত্ত ওথর , এয়ার 

আতিয়া করওডব ১৯৩২ ওওাতা ৮৭৯ )  
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যতদ নয দ  অথকআ তনথদবল কদয়  কয তাড়া প্রস্তার্তট 

মানথর্ না তাথ তাথদর অর্লযওতা 

কনআ .(  ন্তরাষ্ট্রীয়  ওন্ট্রাক্ট ততমথটড র্নাম প্রলান্ত ওুমার 

ুদ,     আতিয়া করওডব ১৯৬২ এ ত ৭৭  )  

ঘুতিভথঙ্গর পূর্বাভা  

 

যতদ কওাথনা দ  ওাযব ম্পাদথন র্যেবতা প্রওাল ওথর র্া ওাযব 

ম্পাদন ওরথত মানা ওথর,  তাথ  নয দ ঘুতিতট 

র্াতত ওরথত পাথর  যতদ ক কমৌতঔও  র্া ততঔত রূথপ 

অআনত ওাচবর্াতর ওো চাতনথয় না োথও. ( নুভাক ৩৯ ,  

ওন্ট্রাক্ট এক্ট) 

 

উদারর্0  র্ এর াথে র্ এর ম্পতত্তর কেথও ওাি কওথট 

ওাথঙর কর কস্টলথন  তার কাতড়থত কপৌথঙ কদর্ার স্বীওাথরাতি 

তদথয়থঙ.  তনথচর কাড়ীথও  ওাচতট কল ওরার 

অথকআ  তর্তক্র ওথর কদয় . এআতট ঘুতিভথঙ্গর পূর্বাভাথর 

মান থর্,  এআ তস্থততথত  র্ ঘুতিতট র্াতত ওরথত পাথর র্া 

তার চথনয  কও অথকর ওাচবর্াতর ম্বথে চানাথত 

পাথর.( যন উথলর চথন র্নাম এিাদব স্কত্ত কগ্রকথনর পথর 

তভতত্ত ওথর,     আতিয়া করওডব ১৯৬১ তপ .ত ১৯০ )  

ময়,  স্থান  ম্পন্নতার িরন  

 

যতদ ম্পন্ন ওরার কওাথনা ময় তনিবাতরত না ওরা 

য় তাথ ঘুতিতট  এওতট যুতিম্মত মথয়র মথিয ম্পন্ন 

ওরা উতঘত.( ওন্ট্রাক্ট এক্ট ,  নুভাক ৪৬). যতদ দ  তিও 

ওথরথঙ কয ওাচতট মথয়র মথিয কল ওরা অর্লযও তাথ,  

মথয়র মথিয ওাচটা কল না ওরথ প্রততশ্রুততর 

কদনাদার  কও ঘুতিতট র্াতত ওরার তিওার প্রদান 

ওথর.( নুভাক ১৮.,  ওন্ট্রাক্ট এক্ট ািারর্ রূথপ র্যর্াতয়ও 

ঘুতিথত ওাচ মথয়র মথিয ওরা ঔুর্ চরুতর োথও. তওন্তু 

দ  স্পষ্ট রূথপ আতঙ্গত ওরথত পাথর কয ময় দরওারী অথঙ 

তও না,  অর এআ তনিবারর্তট স্পষ্ট ওরথর্ কয ময় দরওারী 

অথঙ তও না. 

 

উদারর্0  র্ এর কমথয়র তর্র্াথ তমতস্টর কযাকার তদথত 

রাতচ য়  র্ স্পষ্ট রূথপ  কও র্থ তদথয়থঙ কয 

তমতস্তগুত  তর্র্াথ  অকত তততেথদর চথনয অথঙ,  কযআতট 

এওতট তনিবাতরত তততেথত তিও ওরা থয়থঙ.  তর্থয়র তদন 

তমতষ্ট রর্রা ওথর তন , এআঔাথন ময়তট ঔুর্ দরওারী তাআ 

র্ ঘুতিতট র্াতত ওরথত পাথর.  

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রততশ্রুততর কনাদাথরর ওাযব ম্পন্ন ওরার চথনয এওতট 

তনিবাতরত চায়কা আতঙ্গত ওথর কদয়া  উতঘত. যঔন 

তনিবাতরত চায়কা আতঙ্গত োথও না,  তঔন চায়কাতট ঘুতির 

লতবার্ীর কেথও নুমাতনত য় .  

 

 

উদারর্0  র্ এর কেথও কয নয থর তনর্া ওথর 

তওঙ ুতচতন কওথন.  র্ কও তার দ তথর এথ তনথচর 

পানা তনথত র্থ. এআতট যুতিীন,  র্ এর পানা র্ কও 

র্ এর তার র্যর্াতয়ও স্থাথন কদয়া উতঘত. ( কতপরাম 

ওালীরাম র্নাম লঙ্কর  রা,   আতিয়া করওডব ১৯৫০ 

মমু্বাআ ৭২ )  

 

ওাযবতট কওাথনা ময় র্া কওাথনা রূথপ ম্পন্ন ওরা 

যায় কযমন ভাথর্ প্রততশ্রুততর কদনাদার  ঘায় . ( নুভাক 

৫০, ওন্ট্রাক্ট এক্ট) 

 

উদারর্0 ,  এওতট ভাড়াথট ভাড়ার রাতল,  র্াতড়র 

মাতও র্ কও মাতন অদবর তদথয় পািাথয়. তওন্তু ভাড়ার 

কেথও মাতন ডবাথরর  রাতল কওথট কনয়  . এআতট এওতট 

বর্ি ওাযব র্থ ম্মতত পাথর্ না যঔন পযবন্ত   র্ 

ঘুতিথত মাতন ডবাথরর  রাতল তর্থযাথকর চথনয ম্মত না 

থয় োথও. 

 

ম্ভর্তা অর তনষ্ফতা  

 

কওাথনা ম্ভর্ ওাচ ওরার স্বীওাথরাতি তনথচর কেথওআ 

র্তচবত.( নুভাক ৫৬ , ওন্ত্রাচ্ত এওট). তওন্তু যতদ 

প্রততশ্রুততর্দ্ধ  কওাথনা দথর ওাথঙ এর পূর্বাভা তঙ  কয 

ওাযবতট ম্ভর্ তাথ  তত্যথত্ব ক নয দথর থঙ্গ 

ঘুতির্দ্ধ য় , যার  থ ঘুতিতট ওৃতওাযব থয় যায় 

এমতার্স্থায় তাথও র্ািযতামূও ঘুতিতটর ম্পন্নতা 

কতু ক্ষততপূরর্ তদথত য় .  

 

        যতদ পরর্তবী ময়থত ওাযব ম্পন্নতা ম্ভর্ থয় 

যায়  কযআতটথও প্রততশ্রুততর দ কওাথনা রওথম অটওাথত 

পাথর না,  র্া  ঘুতির তনমবাথনর পর কতট কর্অআতন 

কখাতত য় যায় ,  তাথ  প্রততশ্রুততর 

ম্পন্নতার  থ ঘুতিতট র্তচবত থয় যায় . ( নুভাক 

৫৬,  ওন্ট্রাক্ট  এক্ট) এআতটথও তনস্ফতার মত র্া য় . 

 



! র্ব ভারতীয় র্ার পরীক্ষার প্রস্তুততর তর্য়র্স্তু  89 

@২০১০ ভারতের বার ক ৌন্সি ও রায়ন্মাত র ত্রায়ন্স িং ও প্লাতেতমন্ট প্রায়তভট ন্সন্সমতটড. েব অন্সি ার েিংরন্সিে.এই পত্রটির ক াত া           
র ম অ ান্সি ৃে প্রতযাগ বা প্রজ ত র ন্সবরুতে উপযকু্ত  াগন্সর  ও অপরািী  প্রন্সিয়া চাাত া হতব. 

 

 

 

 
 

উদারর্0  র্ এর থঙ্গ,  কয নয কদথল তনর্া ওথর,  র্ 

এর কদথল তত এর কত পািাথনার ঘুতি ওরথা. পরর্তবী 

ওাথ এআ ততথর কতথর তনযবাত তনতদ্ধ থয় যায় . এআর্ার 

 তনয় তার মত নুযায়ী প্রততশ্রুতততট পূর্ব ওরার চথনয 

র্ািয নয়.(  কদর্ী ভকত র্নাম কয.তর্.অদর্াতন ওপবরাস্ন 

ততমথটড ,  ( ১৯৭০) ৭৬  ওওাতা উ ন ৫২৮ )   

 

 তনয় তার মথতর প্রথযাথকর   থ  ওাযব ম্পন্নতা ম্ভর্ 

র্া কর্অআতন য়া দরওার .এওতট ঘুতি কর্তল ওতিন র্া স্তা 

য়া কতু এথও ম্ভর্ র্ানাথনা যায়  না. ( অতপ প্রাাদ 

& ং র্নাম উনীয়ন র্যান্ও   আতিয়া,  আতিয়া 

করওডব ১৯৬০ এ .ত ৫৮৮ )  

 

উদারর্0 ,  এওতট তনমবাতা,  র্ কও তওঙ ুযন্ত্র এওতট 

তনিবাতরত রাতলর তর্তনমথয় তর্তক্র ওরার স্বীওৃতত কদয় . ঘুতিতট 

য়ার পর রওার যথন্ত্রর পর তনমবান ওর ২০% র্াতড়থয় 

কদয় . এআর্ার তনিবাতরত শুথে যন্ত্র গুত র্ কও তর্তক্র ওরার 

 থ  এর কওাথনা াভ য়  না. ওাচতট এঔথনা ম্ভর্ 

য়  তন অর ঘুতিতট এঔথনা বর্ি, যার  থ  কও 

ততর্লযআ  র্ কও যন্ত্রতট তদথত থর্. 

দথরা ঘুতিথত এওতট ' ক াব মযাচীয়র ‘ দত তনথত পাথর 

কযতটর পথর কওাথনা দথর তনয়ন্ত্রর্ কনআ অর যার  থ 

ওাযব তনর্বান মা  থয় যাথর্. এআ দতগুতথত  এআ 

িরথনর তক্রয়াওাপ  োওথত পাথর কযআগুত অআনত  ভাথর্ 

ওাযবথও  ম্ভর্ ওথর না,  কযমন রতা , র্নযা , দাঙ্গা 

াঙ্গামা আতযাতদ. 

 

নতর্নীওরন  

যতদ দথরা পুরথনা ঘুতির স্থাথন এওতট নতুন ঘুতি অনথত 

স্বীওৃতত কদয় ,  র্া ঘুতিতট র্াতত ওরথত র্া র্দথ তদথত,  

রাতচ য় ,  তাথ  র্াস্ততর্ও ঘুতিতট ওাযবরত ওরার দরওার 

য়  না. তওন্তু যঔন পযবন্ত র্ দ নতর্তনওরথর্র ম্মতত 

কদয় না,  তঔন পযবন্ত নতর্তনওরর্ ম্ভর্ নয় .  

 

মতুি,  ঙাড়,  কস্বচ্ছা  ন্তুতষ্ট  

 

  প্রততশ্রুততর কদনাদার  তার আথচ্ছ নুার প্রততশ্রুততর 

তক্রয়াথও পূর্ব ভাথর্ র্া ংতলও ভাথর্,  র্াতত ওরথত পাথর,  

র্া ওাযবতট ওরার ময়ীমা র্ািাথত পাথর,  র্া র্াস্ততর্ও 

প্রততশ্রুততথও ঙাড়া তনথচর ন্তুতষ্টর নুাথর ওাথচ 

াকাথত পাথর.( নুভাক ৬৩  ,  ওন্ট্রাক্ট এওট) 

 

উদারর্0  এর র্ এর ওাথঙ ১০, ০০০ / -  টাওা   রাতল 

র্াওী  অথঙ.  র্ কও ৫০০০  টাওা কদথয়,  র্ র্াতও টাওা 

মা  ওথর কদর্ার তনিয় কনথয়,  অর  কও কআ রাতল 

কদর্ার কেথও মুি ওথর কনর্ার তনিয় কনথয়. এআতট কস্বচ্ছা  

ন্তুতষ্ট কত ঘুতির র্দ থয়,   এর  থ িাথরর র্ওায়া 

রাতল তদথত র্ািয নথয়.( ওাপুঘবান্দ ককািা র্নাম 

তমায়াতাতঔান অচাকচা,   আতিয়া করওডব ১৯৬৩ 

এ ত ২৫০ )  

শুতিততর র্াতত  ঔিথনর প্রতত  

যঔন এওতট র্াততথযাকয ঘুতির ঔিন ওরা থয়,  তঔন 

নয দথর প্রততশ্রুতত নুাথর প্রততশ্রুততর তনর্বাথনর 

অর্লযওতা থয় না,  অর কযআ কদা ঔিন ওরথঙ তার 

নয দথর কেথও পার্ কওাথনা  াভ ত তরথয় তদথত 

য়. ( নুভাক ৬৪,  ওন্ট্রাক্ট এওট) 

 

যতদ কওাথনা স্বীওাথরাতি র্াতত থয় চথয়,  কযরম 

তনয় তার চথনয,  তাআথ কওাথনা র্যতি কয 

স্বীওাথরাতির নুাথর কওাথনা  াভ কপথয়থঙ,  তার 

কআতট ত তরথয় তদথত য় র্া তার র্দথ যার কেথও াভ 

তা কনউর্া থয়থঙ তাথও তওঙ ুতদথত য়. ( নুভাক ৬৫,  

ওন্ট্রাক্ট এওট) 

 

উদারর্0  ,  এওতট চতমর মাতও,  র্ এওতট 

ভারথতর কেথও ভাড়া তিতনযথমর নুাথরর রাতলর কঘথয় 

কর্তল টাওা উু ওথর কনথয়.  এর র্ কও তনিবাতরত 

রাতলর কঘথয় কর্তল রাতল ত তরথয় তদথত থর্. ( ম্রাচ 

র্নাম  আতিয়া করওডব ১৯৫৭রচ ৩৯০ )  

 

উথিান্খথনর প্রতত  0 উথিতঔত ম্পাদন  

 

তওঙ ুর্স্থাথত এওতট দথও নয দথও তার 

দাতয়থত্বর  তনর্বাথনর চথনয তওঙ ুওাযবর্াী  ওরথত য়. 

এআতটথও ' তর্থল তনর্তৃত্ত'  র্া য়,  অর এআরওম 

ওাচবর্াতর চথনয অআনগুত তর্থল তনর্তৃত্ত তিতনয়ম,  

1963  কত অথঙ  ( " দ কস্পতত ও করতথয়  এওট") 

 

কওাথনা ঘুতির ওাযব ম্পাদন নযায়াথয়র নুাথর 

ওাযবওারী ওরা চথয়0 

 

 যঔন ওাথযবর ম্পাদন না ওরার  থ র্াস্তথর্ 

উর্া র্াস্ততর্ও ক্ষয়ক্ষততর পতরমান মাপার 

কওাথনা মাপদণ্ড য় না. 

 যঔন কযআ ওাচতট ওরার প্রততশ্রুতত কদউর্া থয় 

তঙ কআতটর র্দথ টাওা পযবাি ক্ষততপূরর্ থর্ 

না. যঔন পযবন্ত নয তওঙ ুপ্রমান থয় না,  

এআতট এআ িরা য়. 

 



! র্ব ভারতীয় র্ার পরীক্ষার প্রস্তুততর তর্য়র্স্তু  90 

@২০১০ ভারতের বার ক ৌন্সি ও রায়ন্মাত র ত্রায়ন্স িং ও প্লাতেতমন্ট প্রায়তভট ন্সন্সমতটড. েব অন্সি ার েিংরন্সিে.এই পত্রটির ক াত া           
র ম অ ান্সি ৃে প্রতযাগ বা প্রজ ত র ন্সবরুতে উপযকু্ত  াগন্সর  ও অপরািী  প্রন্সিয়া চাাত া হতব. 

 

 

 

 
 

 ঘ ম্পতত্তর স্থানান্তরথর্র ঘুতির উথিান্খথনর 

বঔপূততব ওঔথনা অতেবও াাযয িারা তটও ভাথর্ 

ম্ভর্ না. 

 

 ঘন্ত র্া স্থানান্তরনথযাকয ম্পতত্তর ক্ষলপূততব অতেবও 

াাযয িারা তম্ভও,  তনম্ন র্স্থা ঙাড়া0 

 

 ম্পতত্ততট ািারর্ র্যর্াতয়ও তচতন না,  র্রং 

 তরয়াতদর চথনয তর্থল মাথন রাথঔ র্া এআরওম 

তচতনথর চথনয অথঙ কযআগুত র্াচাথর কাচা 

ভাথর্ পার্া চথয় না. 

 

  তরয়াতদর ম্পতত্ততট কদাী ত্রুস্তী র্া প্রতততনতির 

রূথপ কদাী ওাথঙ অথঙ.( নুভাক ১০ এর র্যাঔযা,  

তর্তলষ্ট তনরৃ্তত্ত তিতনয়ম) 

 

উদারর্0  র্ কও তনতদবষ্ট পতরমান এ তস্টথর রর্রা ওরা 

স্বীওার ওথরথঙ. আ ময়থত স্টী তমথ রতা ঘথঙ 

অর স্টী কযাকান ওরা চ ওাচ নথয়. যতদ  ঘুতি 

নুাথর তনথচর প্রততশ্রুতত পূরর্ীয় ওরথত না পাথর,  

কযথতু ' স্টী র্াচাথর চ ভাথর্ উপব্ধ কনআ,  তাআ র্ 

কও র্ কও এওতট উথিতঔত ম্পন্নতার কযতি কদর্ 

থর্. ( র্াদব  এ. কপরতর  & কওাম্পাতন 

ততমথটড .  র্নাম  তরতটল  রায়থল্ব   কর্াডব ,  [ ১৯৮০ ]  ২ 

এ এ এ আ র্ার ৫৭৯ . )  

 

উদারর্0  র্ এর ওাথঙ তওঙ ুদুবভ ুন্দর প্রাঘীন ওাথির 

তচতন  তর্তক্র ওরথত রাতচ থা,  তওন্তু পথর ক তনথচর 

প্রততশ্রুততর কেথও তপতঙথয় যায়. এআ কক্ষথে র্ তর্তলষ্ট 

ম্পােন কপথত পাথর না কওনতও র্ শুিু এওতট র্যর্ায়ী কয 

তচতন গুত অর্ার তর্তক্রর চথনয তঘত.( ওথন র্নাম 

রথঘ,  [ ১ কও ১৯৮৭ ]  ১ কও ১৯৮৭ )  

 

ঘুতির এওতট ভাথকর তর্তলষ্ট ম্পাদন  

 

ািারর্ ভাথর্ নযায়াথয় কত কওাথনা ভাথকর তর্তলষ্ট 

ম্পাদথনর ম্বথে মন্তর্য থয় না,  যঔন পযবন্ত 0 

 

 ঘুতির এওতট কদা তনথচর পুথরা ভাক কল ওরথত 

মেব থয়,  তওন্তু র্ওায়া ভাকতট ককাটা ঘুতির 

এওতট কঙাট্ট ভাক অর টাওার িারা কআতটর ুরা 

ওরা ম্ভর্;  এআরম ময়থত কওাথনা এওতট 

দথর ওেথন,  আ ভাথকর চথনয তর্তলষ্ট  

 

 

 

 

মাদথনর তভথযাক অথন অর র্ওায়া ভাথকর 

চথনয অতেবও বঔপূততব প্রদান ওরার তনথদবল কদথয়. 

 

 ঘুতির ঙ্গ এওতট দ তনথচর ককাটা ভাকতট পূর্ব 

ওরথত ক্ষম থয়,  অর র্ওায়া ভাকতট0 

 

 র্ওায়া ভাকতট ককাটা ঘুতির ওাথচর থনওতট 

ভাথকর মান য়. নযায়ায় তর্তলষ্ট ম্পাদথনর 

তভথযাক অনথত পাথর যতদ দতট ককাটা ভাথকর 

কেথও র্ওায়া ভাথকর তর্তনমথয় রাতল তদথত রাতচ 

থয় চথয়. 

 

 টাওার িারা কআ ভাকতটর কওাথনা ুরা ওরা ম্ভর্ 

নআ কযআ কক্ষথে নযায়াথয় কওাথনা দমন ঙাড়া 

ককাটা ঘুতির চথনয  তর্তলষ্ট ম্পাদথনর তভথযাক 

অনথত পাথর যতদ নয দতট পুথরা ঘুতির রাতল 

তদথত রাতচ য়.দুতট কক্ষথেআ,  নয দথর ঘুতির 

র্ওায়া ভাক ংক্রান্ত র্ দাতর্ তযাক ওথর কদথত 

য় অর কদাীর কওাথনা ওমী র্া কদাতর কওাথনা 

ভুথর চথনয কৌর্া ক্ষততর চথনয বঔপুততবর 

তিওার তযাক ওথরথত আ. 

 

 

 ঘুতির এওতট ভাক নয ভািুতর থপক্ষা এওতট 

তর্তলষ্ট  স্বতন্ত্র পযবাথয় দাড়াথয় কযআতটথও তর্তলষ্ট 

ভাথর্ ম্পাতদত ওরার দরওার কযআ কক্ষথে 

নযায়ায় শুদুমাে কযআ ভাকতট তর্তলষ্ট ভাথর্ 

ম্পাতদত ওরা দওবাচবয কআতটর চথনয তর্তলষ্ট 

ম্পাদথনর তভথযাক অনথর্.( নুভাক ১২,  

তর্থল তনর্তৃত্ত তিতনয়ম) 

 

উদারর্0  র্ কও ১০০ এওর চতম তর্তক্র ওরথত 

রাতচ য়. এআতট চানা চথয় তও  এর ওাথঙ মাে 

৯৮ এওর চতম  অথঙ অর র্ওায়া ২ এওর 

কওাথনা জ্ঞাত র্যতির অথঙ কয কআতটথও তর্তক্র 

ওরথত রাতচ নয়. র্ওায়া ৯৮ এওর কভাক ওরার 

চথনয কআ ২ এওথরর প্রথয়াচন কনআ অর কআতট 

ত দরওারী  
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 নআ কয কআতটর ভতুবতও টাওার িারা ম্ভর্ না. এআ কক্ষথে,  

র্ িারা নাতথলর কক্ষথে,   কও ৯৮ এওর র্ কও কদর্ার 

তনথদবল কদউর্া থর্ অর র্ওায়া ২ এওর না কদউর্ার চথনয 

ভতুবতও কদউর্ার তনথদবল কদউর্ থর্. র্া  িারা নাতথলর 

কক্ষথে ৯৮ এওর পাউয়ার পর,  র্ কও তনতদবষ্ট রাতলর কেথও 

২ এওথরর দাম তর্থয়াক ওথর র্ওায়া রাতলতট  কও কদউর্ার 

তনথদবথঃ কদউর্া থর্.( তর্থল তনর্তৃত্ত তিতনযথমর নুভাক 

১৪ এর র্যাঔযার পথর তভতত্ত ওথর,  ১৮৭৭ )  

 

ঘুতিথও তর্তলষ্ট ভাথর্ ওাযবওারী ওরা ম্ভর্ নয়. 

 

তনম্ন ঘুতিথও তর্তলষ্ট ভাথর্ ওাযবওারী ওরা ম্ভর্ না0 

 যঔন অতেবও ক্ষলপূততব ম্পাদথনর তনর্ৃতত্তর চথনয 

পযবাি য়. 

 এওতট ঘুতি কযআতট র্যাঔযার পথর তভন ভাথর্ 

তনভবর ওথর র্া তনচস্ব বর্তলষ্টর র্া কলথদর আথচ্ছর 

পথর তভন ভাথর্ তনভবর ওথর,  এআরম িরথনর 

য় কয অদাত তার পথর তর্তলষ্ট ম্পাদথনর 

তভথযাক অনথত পাথর না.  

 ঘুতিতট র্যর্ার কেথও  কর্নাথযাকয  

 

উদারর্0   র্ এওতট ঘুতি ওথর কযআতট র্ কও কনাতট  

ওারর্  ঙাড়া ঘুতিতট র্াতত ওরথত পাথর. এআ কক্ষথে  

ঘুতিতট তর্তলষ্ট ভাথর্ ওাযবওারী ওরথত পারথর্ না(  িরম র্ীর 

র্নাম ভারত ংখ,  ১৯২৭ আতিয়া করওডব ১৯৮৯ তদিী 

২২৭)  

 

 এওতট ঘুতি কচআততর ম্পাদন কওাথনা তনরন্তর 

ওরা ওাথচর পথর তনভবর ওথর কচআততর অদাত 

পযবথর্ক্ষর্ ওরথত পারথর্ না. 

 

           উদারর্0  অর র্ এওতট ঘুতি ওথর 

যার  থ  র্ কও কর াআথনর এওতট ভাক ২১ র্ঙথরর 

চথনয র্ কও তনথচর মতন ওথর র্যর্াথরর চথনয কদথয়. 

ঘুতির নুাথর র্ তওঙ ুলতব নুযায়ী র্ এর কত াআথনর 

পথর কাতড় ঘাাথনার তিওার োওথর্,  অর  এআতটর 

চথনয আতিথনর র্যর্স্থা ওথর কদথর্,  অর  কত 

ায়থনততথও র্যর্ারথযাকয রাঔথর্. র্ তর্তলষ্ট ভাথর্ এআ 

ঘুতিতটথও ওাযবওারী ওরথত পারথর্ না.( তর্থল তনর্তৃত্ত 

তলতনয়ম,  ১৮৭৭ এর নুভাক ২১ এর িারা (র্) এর 

র্যাঔযা নুযায়ী)  

 

মিযস্ততা তিতনয়ম,  ১৯৯৬ কত কযমন উথিতঔত অথঙ,  

তা ঙাড়া,  কওাথনা ঘুতি কযআতট র্তবমান র্া ভতর্যথতর 

পােবথক্কর মিযস্ততার চথনয র্ানাথনা য় তর্তলষ্ট ভাথর্ 

ওাযবওারী ওরা ম্ভর্ নয়;  তওন্তু যতদ কওাথনা র্যতি এমন 

ঘুতির তনমবান ওথর ( এওতট মিযস্ততা স্বীওাথরাতি ঙাড়া,  

কযআতট মিযস্ততা তিতনযথমর পযবাথয় অথ),  অর আতত 

পান ওরথত মানা ওথর কদথয়,  অর কওাথনা তর্থয়র চথনয 

কযআতটথও ক ঘুতিথত ক্ষ ওথরথঙ কআতটর ম্বথে নাতল 

চানাথয়,  এরম ঘুতির তস্তত্ব নাতথলর প্রততর্েন ওরথর্. 

 

উপ িারা (),  ( র্) অর () এর োওা ঙাড়া  অদাত 

তনম্ন কক্ষথে ঘুতিথও ওাযবওারী ওরথত পাথর0 

 কযআঔাথন নাতলতট তনম্ন ঘুতিথও ওাযবওারী ওরার 

চথনয োওথর্0 

 চদুআ কওাথনা কদনাদার াথে াথে 

িাথরর রাতল না কদর্ার  থ 

চাতমন এ রাঔা ম্পতত্তর মাতওানা 

কমথয় কনর্. এআ ক্ষথে যতদ িাথরর 

শুদু তওঙ ুরাতল অকাম তাথর্ কদর্ 

থয়থঙ,  তাথ ঘুতির নুাথর 

তর্থক্রতা িাথরর র্ওায়া রাতল তদথত 

রাতচ য়. 

কওাথনা ংস্থাথনর প্রততজ্ঞাপে কনর্ অর কআতটর মূয প্রদান 

ওরথত.  

 কযআঔাথন তভথযাকতট 0  

 

 ংলগ্রথনর দত ংক্রান্ত োথও,  

কচআওাথন তন্লদাথররা ওাচতট শুরু ওথর 

তদথয়থঙ. 

 ংলীদাথরর র্যর্াথলত ভাক কওনা ংক্রান্ত.  

 কযআঔাথন তভথযাকতট কওাথনা ভর্ন তনমবান র্া 

চতমর পথর কওাথনা ওাথচর ম্বথে কওাথনা 

ঘুতি কও ওাযবওারী ওরার চথনয য়,  যঔন0 

 ভর্ন র্া নয তনমবাথনর ওাথচর ম্বথে 

ঘুতিথত তটও রূথপ র্যাঔযা কদর্ অথঙ কযআতট 

অদাতথও ভর্ন র্া ননয তনমবাথনর 

ংক্রাথন্ত চানথত াাযয ওরথর্. 

  তরয়াতদর ঘুতির ম্পন্নতার াথে কভীর 

াভ  ক্ষর্ অথঙ অর এআতট এমন কয 

অতেবও াাথযয কআতটথও পূরর্ ওরা যাথর্ 

না. 

অথরাতপ ঘুতির ঘাওাীন,  
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 পুথরা র্া ংতলও রূথপ চতমর উপথর কচআততথত 

ভর্ন তনমবান র্া নয তনমবান ওাযব ঘথঙ এর 

মাতওানা তনথয় ক থ.  

 

উদারর্0  র্  কও এওতট কওাম্পাতনর ন্লাতিওার কযআতট 

ঘুতিথত তটও ভাথর্ উথিতঔত কনআ তর্তক্র ওরথত রাতচ য়. 

যতদ  তনথচর প্রততশ্রুততর কেথও তপঙ ুয়,  তাথ র্ 

তর্তলষ্ট ম্পাদথনর কযতি কপথত পাথর কওনতও ংলগুত 

র্াচাথর া উপব্ধ নআ.( াথঙ্গ  তর্ন্দ ততমথটড র্নাম 

কর্,  [ ১৯৭২ ] ১ এ এ এ আ অর ২৯৬) 

 

কযআ ঘুতি গুত দথথদর আথচ্ছর পথর তনভবর ওথর ািারর্ 

ভাথর্ ঘাওতর ংক্রান্ত ঘুতি য় কযআঔাথন কওাথনা র্যতির 

কওাথনা তর্তলষ্ট কযাকযতার চথনয ঘুতি ওরা য়,  অর র্যতির 

আথচ্ছ  মানতও দলার পথর তনভবর ওথর. যতদ এমন 

ঘুতিথও তর্তলষ্ট ভাথর্ ওাযবওারী ওরা থয় তাথ কআগুত 

আচ্ছাওৃত উথেথলযর পূততব ওরথত পাথর না. ( রর্াটব দ'  

তভা র্নাম করাতনী এথন্ততপ্রবথ,  এ এআ অর ১৯৮৭ কও 

এন তট ৫৭) 

 

 

 ঘুতির তনতদবষ্ট ম্পাদন এমন কওাথনা র্যতির কক্ষথে ঘাপাথনা 

কযথত পাথর না কয এর াতনর কক্ষথে েবদি তদথত 

ক্ষম , র্া কয ম্পাদথন ক্ষম, র্া কয ঘুতির ভযন্তরীন 

তযার্লযও চরুরী তেযগুতর ঘুতি ঘাওাীন উংখন 

ওরথত পাথর , র্া ঘুতির থঙ্গ কিাওাদাতড় ওরথত পাথর , র্া 

আচ্ছাওৃতভাথর্ এর তেযগুতর  তর্থরাি ওরথত পাথর , র্া 

ঘুতির থঙ্গ ম্পওব তর্য়গুতর উংখন 

ওরথত  পাথর .ঘুতির তনতদবষ্ট ম্পাদন কআ র্যতির কক্ষথে 

ঘাপাথনা যাথর্ না কয দৃরতার থঙ্গ র্থত র্া প্রমান ওরথত 

ক্ষম তও ক ম্পন্ন ওথরথঙ র্া ঘুতি চম্পন্ন্তার তযার্লযও 

চরুরী তেযগুত ম্পন্ন ওরথত আচ্ছুও অথঙ .ঘুতি 

ম্পাদথনর তর্র্াদী  পতরতযি তেযগুত 

ঙাড়া .(S. 16 , তনতদবষ্ট োন তেয )  

উদারন 0 রাচী অথঙ তওঙ ুামগ্রী র্ কও তর্ক্রী 

ওরথত .তওঙ ুামগ্রী রর্রাথর পর  মেব  র্াওী 

ামগ্রী র্থও রর্রা ওরথত .এতট কদঔায়  এর কক্ষথে 

তর্তনময়থতু  তনতদবষ্ট কপ্ন্নতায় অগ্র  আচ্ছার ভার্ .(ান 

পামবাথনন্ট কর্তনত ট তর্তডং কাাআতট র্নাম থয়স্টানব ুরু্র্বান 

র্া ার রদ পামবাথনন্ট তর্তডং কাাআতটর 

তভতত্তথত , [ ১৯২১]  ১ এ এ এ আ অর অর আ 

তপ  ২৬০) 

 

 

 

 

 

 

ম্ভর্ত অদাত তনতদবষ্ট ম্পাদথনর চনয মিুরী তদথত 

র্াদ্ধ নয়, ওারন এতট অআথনর তর্ঘার র্যর্স্থায় 

কস্বছ্ঙাদীন চম্পন্ন্তার ংল.ম্ভর্ত উদারনস্বরুপ 

অদাথতর িযাথদল ুতনতদবষ্ট ম্পাদথনর অতায় 

অথ না কযঔাথন  

 

 যতদ ঘুতির ময়ীমা , র্া পাতটবর অঘরন , র্া 

পাতটবগুতর ঘুতিথত অর্দ্ধ য়ার পতরথর্থলর পর 

ঘুতিতট র্াততল্ব য় না , এরূপ থ তারা তর্র্াদীর পর 

এওতট নযায় ুথযাথকর  তরয়াদ ওরথত পাথর ; র্া  

 

 তওন্তু এরূপ র্স্থায়  ঘুতিতটর  পর কওাথনা  তরয়াদী 

য় না, যঔন ঘুতির ম্পাদন তর্র্াদীর চাথন্তআ 

দুথযবাথক চতড়থয় যায়  

 

 যতদ কওাথনা এমন পতরথর্থলর পর তর্র্াদী ঘুতির্দ্ধ 

য় , কযতট র্াততথযাকয তন , কতটথও ওাযবওরী ওরা 

যায় ঘুতি ম্পাদথনর কক্ষথে .(S. ২০, তনতদবষ্ট োন তেয 

 

উদারন 0 রাচী  র্ কও এওতট চতম তর্তক্র 

ওরথত .তিও ঐ ময় দগুত ঘুতির্দ্ধ  , এওতট 

তঔ ওাটা তচ্ছ , যার  থ চতমতটর দাম ম্ভর্ 

কর্থড় কক র্ এটা চানত তওন্তু র্া এটা চানত 

না .তনতদবষ্ট ম্পাদন প্রতযাতঔত  .(রামাওৃষ্ণা নাআডু 

র্নাম পাাতনঅো কঘতটয়ার ,  এ এআ অর ১৯৬৩ এম 

এ তদ ১৭) 

 

তনতদবষ্ট ম্পাদথন উপথযাকী  তরয়াথদর 

উপওল্প  তাথর্ েবদি দার্ী ওরথত 

পাথর .এরূপ েবদি াখু থত পাথর , যতদ 

অদথতর মথন য় তও তনতদবষ্ট ম্পাদন 

ওাযবওরী থর্ না , তওন্তু এরূপ েবদি  
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ফ্রীয়াতদথও কদয়া যাথর্ , র্া যতদ অদাত তস্থর ওথর তও 

তনতদবষ্ট ম্পাদন না য়ার কক্ষথে েবদি তযার্লযও .যঔন 

রূপ েবদথির পতরমাপ তস্থর  ওরা য় , তঔন অদাত 

ততর্লযআ ওন্ট্রাক্ট এথক্টর S. 73  এর তপ্রতেপা কমথন 

ঘথর্ .(S. 21 , তনতদবষ্ট োন তেয )  

 

উদারন 0 রাচী  র্ ওাওতট র্ারী তর্তক্র ওরথত 

১০, ০০, ০০০ টাওায়- 0র্ টাওা কদয়ার পথর ,  

ম্পতত্ততট স্তান্তর ওর না . তনতদবষ্ট ম্পাদনতট  উপথযাকী 

ওর ঘুতি ওাযবওরী য়ার ৩ র্ঙর পর যঔন এর মূয 

ওথম ককথঙ ; রূপ কক্ষথে অদাত র্ ওার্থদবথন্দ পুরস্কৃত 

ওরথত পাথর এআ ৩ র্ঙর মথয়র চনয যঔন র্ এআ 

ম্পতত্ততট র্যর্ার ওরথত পাথর তন .(তৃতীয় পযারাগ্রাথ র 

উদারন কস্পতত ও তরত  এক্ট, ১৮৭৭ এর S. 19  এর 

(প্রতযাার )এর তভতত্তথত )  

 

ঘুতি ভথঙ্গর কক্ষথে টাওা প্রদাথনর উথিঔ োওথ ম্ভর্ত 

কতট ওাযবওরী থত পাথর যতদ অদাত রু্ছথত পাথর তও 

এতটর উথিঔ অথঙ শুিু ঘুতি  ম্পাদথনর উথেযথল, এর্ং 

ঘুতির তনতদবষ্ট ম্পাদথন ওতবর্য পাথনর মেবতার  চনয 

নয়.তোতপ রূপ কক্ষথে অদাত টাওা প্রদাথনর অথদল 

কদয় না .(. ২৩ কস্পতত ও তরত  এক্ট )  

 

উদারন 0 এওচন ভাড়াতটয়া র্ এর ম্পতত্তর . ম্পতত্তর 

ঘুতিতটথও র্ তথচ ও কও তদথয়থঙ , এর্ং র্ এর ওাথঙ র্ 

তথজ্জর নুথমাদথনর চনয প্রস্তার্তট করথঔথঙ .ঘুতিতটথত 

অর উতিতঔত অথঙ  ও কও ১০, ০০০ টাওা কদথর্ যতদ 

ঘুতিতট নুথমাতদত না য় .এথক্ষথে  প্রতযাঔান ওথর র্ 

তচ এর অথর্দথনর  চনয , এর্ং ও কও ১০, ০০০ টাওা 

তদথত র্থ .যতদ র্ র্ তথচ রাচী য় কওর্ কথক্ষথেআ  

ঘুতিতটথত মিুরী কদথর্ .(থস্পতত ও তরত  এক্ট , ১৮৭৭ 

এর (প্রতযাার ).২০ এর উদারথনর তভতত্তথত .) 

 

ঘুতিভথঙ্গর গুরুত্ত 0থাওান  

ঘুতির ন্তকবত কয পাতটব ঘুতিতটথও উংখন ওরথর্ তাথও 

নয পাতটবর ক্ষতত র্া তর্নাথলর কক্ষথে েবদি তদথত থর্ কযতট 

কওর্ ঘুতি ভথঙ্গর কক্ষথেআ প্রওট থর্ , র্া কঔাথন কযঔাথন 

পাতটবগুত চাথন , কয তারা ঘুতি র্দ্ধ থয়থঙ কওর্মাে 

ঘুতিভথঙ্গর  া থর অলায় .(ওন্ট্রাক্ট এক্ট এর এ .৭৩ )  

 

উদারন 0 এওতট তচথাড প্রপাতটব য়াওব প থমত 

তওথনথঙ ; প্্পাততবততর প্রথর্লিার ঔুর্আ রু , এর্ং য়াওবপ 

ঘাাথনার চনয তত ঔুর্আ মুতস্ক তঙ প্রথর্লিার রু 

োথও . তার উতওথর রনাপন্ন  .থ তাথও চানাথা 

কয চতমর কপঙন তদওটা রু োথও তার তিওার অথঙ 

কমাওেমা ওরার .থপঙন তদওটা রু োওা থত্ত চতমর 

মাতও দার্ী ওরথঙ কয তার কমাওেমা রার কওাথনা 

তিওার নাআ অর  এর পর প্রথর্লিার অটথও কদয়ার 

দার্ী ওরথঙ .এর  স্বরূপ  কও য়াওবপ ঘাাথত পার 

না এর্ং এথও ওম দাথম তর্ক্রী ওরথত  .ততলতাথরর 

পরামলবমত ম্পতত্ত কওনা- কর্ঘা কতু অতেবও াতনর চনয 

পুরস্কৃত  , ম্পতত্ততট পুনরায় তর্তক্র ওরা পযবন্ত মস্ত 

অতেবও ক্ষর্ তাথর্ .(থথয র্নাম কচম ঘাব 

দদ , [ ১৯৯৯]2  অ আ অর৮১৫) 

 

  ুতপ্রম কওাথটবর তনথদবল নুযায়ী দুথটা নীতত অথঙ যঔাথন 

ম্পতত্ত তর্ক্রী কতু ঘুতি ভথঙ্গর কক্ষথে কাওাথনর তার্ 

ওরা য় .এথত র্া য় 0 

 

"প্রেম নীততথত র্া য় , র্যতি কয প্রমান ওরথত পাথর 

ঘুতির্দ্ধ য়া ওাীন ঘুতির ন্তরীর্ তেয দরদাথমর  থ 

ধ্বং থয়থঙ , কথক্ষথে অতেবও দন্দ তদথয় ঘুতির অতায় 

অথত য় , যতদ ঘুতিতট ম্পন্ন য় ; তওন্তু নীততগুত 

তর্থর্তঘত য় িীততয় র্যতি িারা কয র্যতি তাথও 

ঘাপাথনা  তরয়াতদর পর মস্ত কযাকয পদথক্ষপ ঘুতট ভথঙ্গর 

মস্ত ক্ষততর হ্রা ওরার চনয , এর্ং কওাথনা ংথলর 

তর্নাথলর কক্ষথে দার্ীর কেথও তর্রত রাথঔ কযতট তার 

র্থায় উদ্ধৃত রূপ পদথক্ষপ কেথও থয়থঙ ."(মুরতির 

তঘতন্চবা র্নাম তহ্রচ্ন্দ্র কদর্াওরদা, এয়ার ১৯৬২ এ .ত 

৩৬৬)  

 

 

উদারন 0 এওতট তনামী ডাথও র্ঘাআথত উঘু র্ 

ডাও , নয কওাথনা উঘু ডাথওর ভাথর্ , তনামী 

র্ ততয়াব্লয়য়ী পরর্তবী াআ তর্দ তা র্থর্ , যতদ তঔন  এর 

র্ ঘাু োথও.( .র ওৃষ্ণমতূতব র্নাম অতনব 

মতুনতপাতট , ( ১৯৫৫ ) ১মল্চ৪৩৭) 

 

 

যঔন তর্নাথলর থঙ্গ ম্পওবযুি ািারন নীততগুত রাঔা য় 

ওন্ট্রাক্ট এথক্টর  ৭৩ কত , কযগুত তঙ অদাত িারা  
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র্ঙথরর পর তনিবাতরত তর্থলভাথর্ ম্পওবযুি তর্তভন্ন 

িরথনর ঘুতি .উদারনস্বরুপ 0 

 

উদারন 0র্ এর ুস্থতায়  র্ এর াথে এওতট খর 

ঙাড় র্ কও কর্ত তাথর্ .র্ এর তিওাথর োওার ময় 

যঔন খরতট ম্পূনবরূথপ অত থয় কক , তর্নাথলর পতরমান 

অাদা  কখারার অ মূয অত কখারার মথূযর 

মথিয .(াস্তামা র্নাম রত উেীন,  আতিয়া 

করওডব , ১৯৫৩ , কভাপা ৫)                              

 

উদারন 0ঘুতির তনমবান 0 এওচন ওন্ট্রাওটর এওতট ভর্ন 

তনমবাথনর চনয ঙাড় .ওাচ ম্পুনব য়ার পর কাওাথনর 

পতরমাথনর মূয তনিবাতরত থর্ .(দুতপুদী নামাআয়া র্নাম 

আউতনয়ন   আতিয়া ,  আতিয়া করওডব ১৯৫৮ ে 

প্রথদল ৫৩৩ ) 

 

উদারন 0ম্পতত্তর তর্ক্রী 0এ , তর্থক্রতা , র্ , কক্রতা 

ম্পতত্ত ওনা - কর্ঘার চনয ঘুতির্দ্ধ  , র্ এর র্যেবতার 

 থ অতকপ্ত্ত পুনরায় তর্ক্রী ওরার তিওার কপ , যতদ র্ 

র্যেব য় , ঘুতির ন্ততবত মূয  পুনরায় তর্ক্রীর মূযর 

ত াথতর ওারথন , যতদ পুনরায় তর্ক্রী ঘুতির ন্তকবত 

মথয়র মথিআ য় , যতদ পুনরায় তর্ক্রী ঘুতির ন্ততবত 

মথয়র মথিয না য় , ঘুতি ভথঙ্গর ময় কাওাথনর 

পতরমাপ ন্ততবত মূয কেথও র্াচাথরর মূথযর ত াথতর 

ওারন য় .(তর্তম অর্দুিা এি ে , মাথঘবন্ট এি 

ওতমলন ব্লনামৃ্ নও কমথনচার  ুড ওথপবাথরলন   

তের্ান্দ্রম ,  আতিয়া করওডব ১৯৫৭ কওরাা ৫৬ ) 

 

ওন্ট্রাক্ট এওট  এর এ .৭৩ এর িীততয় ংল ত্তথত উভয় 
পক্ষআ ঘুতিথত অর্দ্ধ য়ার ময় এর কেথও উত্যপন্ন 

কাওাথনর ম্বথেয র্কত অথঙ .এথও "তর্তলষ্ট 

কাওাথনর নীতত র্া য় ." 

 

উদারন 0এ এওচন তম মাতও , র্ এওচন 

প্রস্তুতওারওথও এওতট করন্ক্ষাফ্ত কমরামথতর চনয 

পািায় , কেরী ওথর ক রত  তদথত , এ এর ওাথঙ 

এওতটমাে কক্রন্ক্স্ফত তব্লঙ , যার  স্বরূপ , তার 

ওরঔানা পুনরায় ঘাু ওরথত কদরী থয় যায় .অদাত এর 

দার্ীথও এআ র্থ র্াতত ওথর কদয় তও তর্র্াদী এআ খটনার 

থঙ্গ র্কত তঙ তও ওারন কদরীর  থ উত্যপাদন র্ে 

োওার  থ ওারঔানায়  কওাথনা াভ থর্ না ভাঙ্গা  ট 
কও প্রস্তুতওারও িারা কমরামত ওথর পািাথনার কক্ষথে কদরী 

য়ার  থ .যতদ নযতদথও র্ যন্ত তার ক্রান্ক্স্ফত 

কদতভাতরথত এরূপ কদরীর  থ ওারঔানার কাওান 

থর্ , কথক্ষথে র্ অআনত র্দ্ধ থর্ কদরীর  থ উত্যপন্ন 

কাওাথনর টাওা ভরার চনয .(াথল র্নাম 

র্াথেথন্দ , [ ১৮৪৩] আ ই আর করপ ৪৬১) 
 

 

 

 

 

 

উদারন 0এ এওচন দতচব , অা ওথর কমাটা ঙ্ক 

েব াথভর এওতট উত্যথর্র মািযথম , কযতট কওাথনা 

এও চায়কায় থয়তঙ , কআ কতু র্ কও করথয় 

কওাম্পানী িারা এওতট কাআ কমতলন এর্ং এও 

র্াতি  

 

ওাপর কদয়া থয়তঙ , এর্ং তাথও র্া থয়তঙ 

উত্যথর্র ময় কগুত কদয়ার চনয .ল্চীউথত্যস্বর 

ম্বথেয এর কেথও উত্যপ্ন্নাথভর ম্বথেয করথয় 

কওাম্পানীথও র্কত ওর না .থরথয় কওাম্পানী 

কডতভারী তদথত কদরী ওর , এর্ং কমতলন  ক্লে 

উত্যর্ কল য়ার পর কপৌঙ .দতচব াথভর কক্ষথে 

কাওাথনর তিওারী   না, উত্যথর্র চনয 

যায়া অার ঔরঘ তাথও র্যয় ওরথত  

না , এরূপ কাওাথনর অা ঘুতির্দ্ধ য়ার ময় 

কওাথনা কওাম্পানী ওথর তন , না তারা ঘুতির্দ্ধ য়ার 

ময় ঘুতিভথঙ্গর ম্বথেয কওাথনা উথিঔ 

ওথরথঙ .(মাদরা করথয় কওাম্পানী র্নাম ককাতর্ন্দ 

রা , ( ১৮৯৭ - ৯৮ ) আই এ আর 
২০-২১ মােরাে ৪৭৮  
কাওানথতু  চতরমানা  তার পতরথলাি 

 

 

যতদ কওাথনা লতব ঘুতির্দ্ধ য়ার ময় উতিতঔত 

োথও এমত র্স্থায় ঘুতিভগ কতু কআ রাতল প্রথদয় 

থর্ , অর যতদ নয কওাথনা লতব ঘুতির্দ্ধ য়ার 

ময় উতিতঔত োথও , তথর্ ঘুতি ভঙ্গ কতু পাতটব কতট 

দার্ী ওরার তিওারী থর্ , কযঔাথন ঘুতি ভঙ্গ 

কতু  কওাথনা প্রওৃত কাওান প্রমাতর্ত না 
য় , এরূপ মওেমায় ম্ভর্ত েবদথির পতরমান 

নামাতঙ্কত থর্ না , ঘুতির লতব তাথর্ চতরমানা তদথত 

থর্ .তোতপ যতদ কওাথনা কমাওেমায় ঘুতিভগ কতু 

কাওাথনর পতরমান ঘুতির লতব নুযায়ী তিও 

কদঔাথনা য়, ঘুতির লতব কাওান পতরথলাি কতু 

তিও রাতল উদ্ধার ওরথত পাথর 

না .(এ .৭৪ , ওন্ট্রাক্ট এক্ট)  

 

 

উদারন 0এ তর্ক্রী ওর তর্য়াথরর  কর্াত এর্ং 

র্াতত ওার .থর্াত  কক্রতার চনয কতচ্ছত 

রাঔা  রাতল তাথদরথও ক রত কদয়া থর্ কর্াত 

এর্ং কক্রট ক রত কদয়ার কক্ষথে . এ এর দরওার 

তঙ যাথত কর্াতগুত কক্রতার ওাথঙ তর্ক্রী না 

য় , কর্াতগুত যাথত ক রত কদয়া য় তাতও 

কর্াতথর র্যর্ার তিওভাথর্ ঘথ .এটা মানা থয়তঙ 

তও 
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কখাতত থর্ কাওান পতরথলাথির চনয যতদ কর্াতগুত 

ক রত না কদয়া য় . ( আউনায়থতদ রৃ্উতর 

ততমথটড , র্নাম কস্টট   ন্ধ্রপ্রথদল , ( ১৯৯৭) ৩ এ ত 

ত ৫৩০ ) .  

উদারন 0ঘুতির মথয়র ন্তকবত , এওচন কক্রতা ক্রথয়র 

২৫ লতাংল কতচ্ছত রাঔ উপাতচবত েব তাথর্ , যতদ কক্রতা 

ময়মত তার ওতর মূয তদথত ক্ষম য় এমত র্স্থায় 

অআন নুযায়ী ক এআ টাওাগুত দন্দ তাথর্ তদথত র্দ্ধ 

থর্ .এতট কমথন কনয়া থয়তঙ তও কক্রতা অআনত উপাতচবত্ব 

েবতট দি তাথর্ তদথত র্াদ্ধ থর্ কওন তও এতট ঘুতির পূর্ব 

প্রাতি তাথর্ ককরাতন্ট রাতল তঙ .(েী নুমান ওটন র্নাম 

টাটা এয়ার ক্রা ট  ততমথটড ,  আতিয়া করওডব 

১৯৭০ এ ত ত ১৯৮৬ )  

 

তনতদবষ্ট ঘুতির 0থঔারত  

এওতট ঘুতির মািযথম পাতটব ঙ্গীওার র্দ্ধ য় নয পাতটবথও 

কাওাথনর াত কেথও রক্ষা ওরার চনয যতদ প্রততশ্রুতথওর 

িারা এরূপ অঘরন প্রওট য় , র্া নয পাতটবর ওারথন , এথও 

র্া য় , "ওিাক্ট   আথন্দতমতনতট ".(এ .১২৪ , ওন্ট্রাক্ট 

এক্ট )    

 

এওতট আেুথরথের ঘুতি তনিবাতরত য় ঘুতির কঔারত 

তাথর্ , কযতট পূততব ওথর কয কওাথনা রওম কাওাথনর 

কচতততিী ঘাওাীন মথন মথন অওা য় এর্ং কাওান 

ঘুতির ন্ততবত মথয় পাতটব িারা নয়.(থস্টট   উতড়যা 

র্নাম আউতনথতদ  আতিয়া আেুথরে কওাম্পানী ততমথটড ,  

আতিয়া করওডব ১৯৯৭ এ ত  ২৬৭১) 

 

কঔারথতর তিওার - পতত কাডার তনিবাতরত য় ওন্ট্রাক্ট 

এথক্টরএ .১২৫ এর মািযথম , এর্ং তিওার পায় প্রততজ্ঞা 

র্াথচ্ওর প্রততশ্রুতত পূর্ব ওরার , মস্ত কাওান কঔারত 

িারও র্থর াথে াখু ওথর যোথযাকয  প্রমাথনর াথে কয 
কওাথনা তর্থয়র পরযার পর তভতত্ত ওথর কঔারথতর 

অথর্দন মিুতরত থয়থঙ প্রাতি কতু . 

উদারন 0এ এওতট এথচন্ট র্ এর াথে ঘুতির্দ্ধ 

 , তাথদর ভযান ভার ওরার চনয .থওতরয়াথবর নীতত 

নুযায়ী , এথচথন্টর ংস্থার প্রথয়াচন তঙ র্া্ন্গুতথও 

খ্াথতবর চনয দায়র্দ্ধ ওরার  চনয তাথদর ঘাথওর র্থা 

কতু .এ,  এর প্রথয়াচন তঙ কভন গুত পতরর্াও তাথর্ 

নয কওাম্পানী ও এর চনয তওঙ ুখরআ পতরর্থনর 

কক্ষথে .পতরঘাথওর র্থার ওারন খতরগুত নষ্ট  এর্ং 

ও েবদি প্রাি ওর র্ এর ওাঙ কেথও .এথক্ষথে িাযব 

থয়তঙ তও র্ র্াদ্ধ োওথর্ কঔারত তদথত তার র্থনর এরূপ 

পতরতস্থতত কতু .(তকথতস্প রাোব এি কওাম্পানী ততমথটড 

র্নাম তর কর্ােথওাম্পানী ততমথটড .[১৯৭৩ ] ত তর্  400)   

 

তনতদবষ্ট ঘতুি 0প্রততিা  

 

এ" ওন্ট্রাক্ট   কযারাতন্ট "য় ততঔত র্া কমৌতঔও প্রততিা 

ম্পাদন কতু , তৃতীয় র্যতিথও দাতয়ত্ত কেথও মুতি কদয়া 

উপযুি তথেযর ভাথর্ .থয র্যতি প্রততশ্রুতত কদয় তাথও 

তনতলত্ত র্থ ; কয র্যতি তার তর্ঘার তর্থর্ঘনায় র্যেব তার 

প্রততশ্রুততর প্রাতি য় তাথও র্া য় "তপ্রতেপা 

কডর্টার"এর্ং র্যতি যাথও প্রততশ্রুতত কদয়া য় তাথও র্া 

য় "থক্রতডটার".(এ .১২৬ ওন্ট্রাক্ট এক্ট "  

 

কঔারত এর্ং প্রততশ্রুতত  

 

যঔন কঔারথতর ঘুতির কক্ষথে কওর্ দুতট পাতটব তর্দযমান 

োথও (থঔারত প্রাপও এর্ং কঔারত িারও ), এরূপ 

প্রততশ্রুততর ঘুতিথত ততনতট পাতটব তর্দযমান োথও, ( প্রওৃত 

তরবনী এর্ং প্রাপও ).থঔারথতর ঘুতির কক্ষথে কঔারত প্রাপও 

এর্ং তরবনীর মথিয ঘুতির অভ্য়ন্ত্রীন কওাথনা গুিতা কনআ.তরবনী 

এর্ং কঔারত প্রাপথওর মথিয কওউ তরবনীথও র্ািয ওরথত 

পারথর্ না তার তরবন পতরথলাথির চনয .(থও তভ 

কপতরয়াতময়ানা মারাওযায়ার এি ং র্নাম কর্তনয়ান এি 

কওাম্পাতন ,  আতিয়া করওডব ১৯২৬ মাদরা ৫৬৬)    

 

নয ঘুতির মত প্রততশ্রুতত মূও ঘুতিতট র্াতত য়ার 

তর্থর্ঘনায় অথ না .থয কওাথনা পতরওতল্পত তক্রয়া ের্া 

প্রততশ্রুতত মূ তরবথনর উপওাথরর চনয ম্ভর্ত পযবাি তর্থর্ঘনা 

প্রততশ্রুতত কদয়ার কক্্থে .(এ , ১২৭ ওন্ট্রাক্ট এক্ট ) 

 

উদারন 0"ওপৃযা ১২০০ টাওা িার কদ ও কও ; কতামার 

টাওা কপথত কওাথনা মযা থর্ না .তনতিন্ত োও যতদ 

কঔাথন কওাথনা মযা য় তথর্ অতম তনথচ এর চনয দায়ী 

োওর্".এথও কমথন কনয়া য় তপ্্তশ্রুতু তাথর্ , এর্ং এ  

তনতলত ঔী ও এর তরবথনর চনয .(চকন্নাে র্ে তং র্নাম ঘন্দ্র 

ভুখ্ম তং ,  আতিয়া করওডব ১৯৩৭ ি ৭৯ )  

 

র্ািযর্ািওতা এর্ং তনতিততা এথও পথরর থঙ্গ ম্পওবযুি 

মূ তরবনীর কক্ষথে যতঔন পযবন্ত না তপ্্তলৃতত নয তওঙ ু

রর্রা ওথর , ( এ ১২৮ , ওন্ট্রাক্ট এক্ট ).যঔন দুআ র্যতি 

কওাথনা প্রততশ্রুততর অতায় র্াদ্ধ োথও তৃতীয় র্যতির চনয 

এর্ং উভথয়আ রাচী োথও তও এওচথনর কওাথনা ভার্ 

টযাওথ থনযর দাতয়ত্ত োওথর্ কতট পুথরা ওরার , তৃতীয় 

র্যতি এআ ঘুতির কওাথনা ংলীদার থর্ না , তাথদর দাতয়ত্ত 

োওথর্ তৃতীয় র্যতির পর কওর্ মূ তরবথনর কক্ষথে এমন 

তও তৃতীয় র্যতি যতদ তাদর ভযন্তরীর্ ঘুতির ম্বথে থঘতন 

োথও .(এ , ১৩২ ওন্ট্রাক্ট এক্ট ) 

 

চাতমন  দাতয়থত্ব উত্যপতত্ত য় যঔন মূ তরবনীর মথিয যঔন 

কওাথনা ভার্ োথও .প্রওৃত তরবনীর কওাথনা ভাথর্র কক্ষথে 

চাতমন াথে াথে খু য় , এর্ং তরবন্দাতা ওঔথনা অথক 

গ্রর থত পাথর না প্রওৃত তরবনীর তর্রুথদ্ধ যতঔন পযবন্ত 

তাথও ডাওা য় চাতমথনর টাওা অদায় ওরার চনয .(তর 

রাউন'  এথস্টট , রাউন র্নাম রাউন [১৮৯৩ ]২ কঘন্নাআ 

৩০০).তরবন্দাতা ম্ভর্ত  াআ ওরথত পাথর উভথয়র 

তর্রুথদ্ধ , প্রওৃত তরবন্দাতা এর্ং চাতমনদার উভথয়র 

তর্রুথদ্ধ , র্া কয কওাথনা এওচথনর তর্রুথদ্ধ র্া 

চম্ভবত্যচচাতমথনথচব কওাথনা এওচথনর তর্রুথদ্ধ .(থচ্ওতন্কা 

কঘতটয়ার র্নাম দান্দাযুোপাতন  কঘতত্তয়ার ,  অ আতিয়া 

করওডব ১৯২৮ মাদরা ১২৬২;  গুতদবত তং র্নাম গুজ্জর 

তং,  অ আতিয়া করওডব ১৯১৯ াথাথর ৩৫৫;  

ভারথতর মুতম র্যান্ও র্নাম কমাাথম্মদ অততও,  অ 

আতিয়া করওডব;  ভারথতর তথত র্যান্ও র্নাম ক.থয.থমবান্ন,  

অ আতিয়া করওডব ১৯৯৮ কওরাা ১৬১) 
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@২০১০ ভারতের বার ক ৌন্সি ও রায়ন্মাত র ত্রায়ন্স িং ও প্লাতেতমন্ট প্রায়তভট ন্সন্সমতটড. েব অন্সি ার েিংরন্সিে.এই পত্রটির ক াত া           
র ম অ ান্সি ৃে প্রতযাগ বা প্রজ ত র ন্সবরুতে উপযকু্ত  াগন্সর  ও অপরািী  প্রন্সিয়া চাাত া হতব. 

 

 

 

এওতট চাতমন কযআতট ঘুতির এওতট কেনীর চথনয য় কও 

ঘতত চাতমন র্া য়.( ওন্ট্রাক্ট এওটার নুভাক ১২৯) 

 

উদারর্0 এওতট র্যাথঙ্কর  এর  থঙ্গ র্ এর এওতট 
ভারড্রা ট এওউন্ট কঔাা থয়থঙ কচআততর চথনয  চাতমন 

তদথত রাতচ থয়থঙ. এআতট ঘতত চাতমন. (মাকবাথরট াতত 

মএু র্নাম ভারতীয় ওথম্মতঘবয়া র্যান্ও ততমথটড. অ 

আতিয়া করওডব ১৯৭৯ এ ত ১০২) 

 

যতদ চাতমথনর চাথন্ত প্রােতমও- কদনাদার  তবন্দাতার 

ঘুতির মথি কওাথনা পতরর্তবন য় োথও,  চতমনথও কআ 

পতরর্তবথনর পর কেথও ঙাড় কদউর্ য়.( ওন্ট্রাক্ট এওটার 

নুভাক ১৩৩). চতমনথও ঘুতির কেথও মুতি কদউর্া য় যতদ 

প্রােতমও কদনাদার কও কঙথড় কদউর্া য়.(  ওন্ট্রাক্ট এওটার 

নুভাক ১৩৩).চাতমন মুি থয় যায় যতদ ঋর্দাতা চাতমথনর 

িীথরর তর্পথক্ষ কওাথনা ওাচ ওথর,  র্া চাতমথনর দরওার 

নুার কওাথনা ওাচ ওথর না,  অর কচআততর চথনয প্রমঔুয 

কদনাথদর কেথও চাতমথনর র্াঘার উপায় নষ্ট য় কক.( ওন্ট্রাক্ট 

এওটার,  নুভাক ১৩৯.) 

 

উদারর্0  মুঔয কদনাদার  এর থয় র্যান্ও র্ এর কেথও 

িার কনথয়. িাথরর চাতমথনর চথনয তওঙ ুতচতন র্যাথঙ্কর ওাথঙ 

চাতমথনর রূথপ রাথঔ. র্ ন্নমনুস্ক থয় তচতন গুতব াতরথয় 

ক .  ঘার কপথয় চথয়.( ুরাস্ত্রা কস্টট র্যান্ও র্নাম 

তঘত্তরিন রান্কানাে রাচা,  অ আতিয়া করওডব ১৯৮০ এ 

ত ১৫২৮)  

যতদ চাতমন কদউর্া িারতট র্ওায়া কেথও ককথঙ,  র্া প্রমঔু 

কদনাদার তনথচর দাথয় পূর্ব ওরথত পাথর তন. এআ কক্ষথে 

চাতমন তনথচর দায় পূর্ব ওরার চথনয,  এর ঋর্দাতার মতন 

র্ তিওার চাতমথনর থয় যাথর্. ( ওন্ট্রাক্ট এওটার ( 

এ১৪০, ওন্ট্রাক্ট এওট.)  

 

উদারর্0  র্ এর এওতট মদ এর কদাওাথনর াআথথের 

চথনয চাতমন তথথর্ দাড়ায়,  তা ঙাড়া এওতট তনতদবষ্ট রাতল 

চমা কদথয়. র্  কও পাথত্নবর র্াতনথয় এওতট র্যর্ায় শুরু 

ওরথা,  অর যঔন তারা দুচথনআ াআথথে  ী চমা 

ওরথত পার না,  রওার কআতট চাতমন তথথর্ কদউর্া 

টাওার কেথও কওথট নয়.( ক ন্ওু রাম মাত র্নাম কঙ্গা প্রাাদ,  

অ আতিয়া করওডব ১৯৩৮ অ ২০৬)   
 

তর্তলষ্ট ঘতুি0 কর্থেন্ট   

 

কর্থেন্ট  এওতট র্যতির কেথও নয র্যততর ওাথঙ কওাথনা 
ওাথচর চথনয তচতন তনথয় যার্া,  ঘুতির ঃ কয যঔন 

তাথদর দরওার কল থয় যাথর্ তাআথ পুরথনা , যঔন উথেলয 

ম্পাদথনর  থ চতম ত তরথয় কদয়া য় র্া কর্াথরর ূঘনা 

নুযায়ী স্তান্ততরত ওরা য়.(এ , ১৪৮ ওন্ট্রাক্ট এক্ট) 

 

উদারন 0 োথও র্ এর কাথটথ , এর্ং তওঙ ুতচতন রাথঔ 

ুরতক্ষত োওার চনয .থাথট  কর্ল্দাতা তচতন ুরতক্ষত 

রাঔার চনয অর  য় কর্প্রাপও.( যান & ং র্নাম . 

ওাথমরথনর পথর তভতত্ত ওথর,  অ আতিয়া করওডব ১৯২২ 

অ ৪৭১)  

 

যঔন কর্থেথন্তর ঘুতি কর্ী কও তচতন কনউর্া র্া রাঔার 

চনয তওঙ ুপ্রথপা না কদথয়,  এআ কক্ষথে কর্্প্রাপথওর 

কর্থেথন্তর চথনয কযআ ঔরঘ থয়থঙ কআতট ত তরথয় কদউর্া 

উতঘত.( ওন্ট্রাক্ট এওট,  নুভাক ১৫৮)  

এওতট কর্ত কযআ তচতনথর র্ায়থেন্ট ঘুতি 

ন্তকবত কদঔা কলানা ওরথঙ,  কআ  

 

গুত কও কযআরম তনথচর,  আ িরন অর 

মথূযর তচতনথর কদঔা কলানা ওরথর্,  করম 

কদঔা কলানা ওরথত র্ািয.( ওন্ট্রাক্ট এওট,  

মভুাক ১৫১)  

 

উদারর্0  র্ কও চুট এর তওঙ ুকাদা তনথয় 

কযথত তদথয়থঙ. র্ চুথতর কাদা গুত কতা তিও 

ওথর নয পত্তথন পহুতন্ঘআ তদথয়থঙ তওন্তু কআতট 

কনৌথওার কেথও নামটার পাথর তন. কচআততথত  ুট 

তঙ,  অর কআ আাওাথত ৩০ খন্টার চ  

এথতঙ. র্ কর্তর ওতবভয তিও ওথর পান 

ওথর তন অর  এর ক্ষততর চথনয ক্ষথয়পূততব 

কদথর্.( ক্ষ্মী নারায়ন র্াতচনাে র্নাম ভযারত 

রওাথরর কথক্রতরী, অ আতিয়া করওডব 

১৯২৪ ওাোত্তা ৯২) 

 

কর্তথও কর্ প্রাপথওর তনথদবল নুার তচতন 

গুত ঘাতদার অথক তনতদবষ্ট ময়থত র্া তাথদর 

দরওার  ুতরথয় চথয়( ওন্ট্রাক্ট এওটার নুভাক 

১৬০). যতদ কর্তর ভুথর চথনয,  তচতন গুত 

ক রত না অথ,  র্া ময়থত না অথ,  এআ 

কক্ষথে কর্ত কর্্প্রাপথওর ঔআ ক্ষততর চথনয 

দায়ী(  ওন্ট্রাক্ট এওটার নুভাক ১৬১).  

যতক্ষর্ কর্ত তার পাতরেতমও না কপথয় চথয়,  

এওতট ঘুতির ভাথর্ তার মাতে অটথও 

রাঔার তঘওার অথঙ.( ওন্ট্রাক্ট এওট ১৭০) 

 

উদারর্0 র্ কও তওঙ ুতচতন রাঔথত তদ,  

অর র্ কও তওঙ ু ময়ওাথর চথনয কআতট 

রাঔথত র্. র্ কও তচতন রাঔার  

কদথব্লনর উপথযাথকর চথনয তওঙ ুটাওা কদথর্. র্ 

এর এওতট তনতিত মথয়র পর তচতন গুত 

রাঔার কওাথনা তিওার কনআ,  যতদ  রাতলতট 

না কদথয় কওনতও শুিুমাে তচতনগুত ককাদাথম 

রাঔার চনয ওথন 

েম র্া দক্ষতা উপথযাক থয় না.( ওািমা 

তাথপস্বারী প্রাাদ & ওপবরাস্ন র্নাম রাতস্ত্রয়া 

কঘতমওা & ক ততবতথচর ততমথটড,  অ 

আতিয়া করওডব ১৯৯০ অ ২১৪))  

 

যঔন তচতনগুত চাতমন তাথর্ র্া কওাথনা 

র্ওায়া রাতল তদথত,  র্া কওাথনা প্রততশ্রুততর 

চথনয কও ' কিথে'  র্া য়. ( ওন্ত্রাচ্ত এওট 

নুভাক ১৭২) কিথে পূর্ব ওরার চথনয র্াস্ততর্ও 

র্া ওাল্পতনও তর্তর র্া দরওার.( ওপবরাস্ন 

তন্দুস্তাম র্াুঁও র্নাম ুথরথন্দ্র নাে ,  অ 

আতিয়া করওডব নুভাক ১৭২ ওাোত্তা ৫২৪)  
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র ম অ ান্সি ৃে প্রতযাগ বা প্রজ ত র ন্সবরুতে উপযকু্ত  াগন্সর  ও অপরািী  প্রন্সিয়া চাাত া হতব. 

 

 

 

তর্তলষ্ট  ঘতুি 0 এথচতন্ঘ  

 

এথচন্ট এওতট  র্যতি  কয  নয  র্যতির  িারা  কওাথনা 
তর্তলষ্ট  ওাচ  ওরার  চনয  র্া  কআ  র্যতির  প্রতততনতি  ত

াথর্  ওাচ  ওরা  চথনয  তনযুি  ওরা  থয়.( ওন্ট্রাক্ট  এওট

 ,  নুভাক  ১৮২) 

এথচতের  কপঙথন  মত   অথঙ  কয  কওাথনা  র্যতি  কযআ 
ওাচতট  নযর  িারা  ওরা  থয়  কয  কআ  আ  ওাচতট 

ওথরথঙ . (  তদতির  মতুনতপাততত  র্নাম  চকদীল  া ,  

 আ র  ১৯৭০   ও  ৭ )  

 

এথচন্ট    ঘাওর  র্া  ওমবঘারীর  মথিয  টপাট  শুদু 

এআতট  কয  কযআঔাথন  অথকন্তথও  শুদু  ওাচতট  র্া  য়,  

ওমবঘারীর  কক্ষথে  কআ  ওাচতট  তও  ভাথর্  ওরা  উতঘত 
এআতট    র্া  য় .( কায়া  তঘতনর  তম  র্নাম  নন্দ  তও

কলাথর  তর্চতরয়া,   আ র  ১৯৫৫   ও  ৪৪১ )  

 

উদারর্ 0 এওতট  ািারর্  কাতড়র  এথচন্চ্য়  এ  এওতট 
নয  এথচন্চ্য়  র্  কও  ও  এর  মা  এও  চায়কার  কেথও

  নয  চায়কাথত  পহুুঁথঘ  কদর্ার  চথনয  তিও ওথরথঙ . 
ও  এর  ঘাওর  র্  এর  চায়কার  কেথও  তচতন 
পে  তনথয়থঙ , এ কও ও এর অথকুঁত কখাতত ওরা 

থয়থঙ .( ুওু র্র র্নাম  , ও . ওাভারানা , অ আতিয়া 

করওডব ১৯৫৮ ওা ৭৩০ )  

 

উদারর্ 0 তওঙ ুতমথর মাতথওর তনতিত মূথয রওাথরর 

ওাথঙর কেথও িান কওথন নযথদর তর্তক্র ওরার 

তথথে  তঙ . তমথর মাতওথদর এআ ওাচ ওরার চথনয 

ওতমতচন  কদর্ ত : তারা তনথচর টাওা র্যয় ওরত  

তচতন পে তাথদর ওাথঙ এআ চমা োওত . তমথর 

মাতওথদর অথকুঁত তাথর্ িরা য় তন. মুঔয ভাথর্, তর্তক্র 

মূয অর কওনার  দাম কচআততর পথর তম 

মাতওরা ওতমতচন কপত  অনত রওাথরর ওাথঙ ত তরথয় 

তদথত ত.( মদ্রা রাচয র্নাম চায়াাক্্ষতম ঘাথর তম 

ওন্ত্রাচ্তর ওপবরাস্ন, এ অআ অর ১৯৫৯ এ তপ ৩৫২ )  

 

এথচথন্টর িারা ওরা ঘুতি র্া ওাথচর চনয মুঔয র্যতির দায় 

দাতয়ত্ব কতমন এআ থর্ কযমন ক তনথচ ঘুতি র্া ওাচ 

তট ওরথ থর্ .( ওন্ট্রাক্ট এওটার নুভাক  ২২৬ )   

 

উদারর্ 0  র্ কও এথকুঁত তাথর্ তনযুি ওথরথঙ. র্ ও এর 

কেথও  এর থয় টাওা িার ওরথা.  কলউআ  টাওাতট 

ক রাথত  র্ািয. ( রথমল  ঘন্দ্র  মণ্ড র্নাম 

ভুয়ান ভাস্কর  মাপাে , অআর ১৯১৬ পাত )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এওতট  আথচন্চ্য়  কও  মাি   ওথর  কদর্  থয়  যতদ 0 
 

• মঔুয  র্যতি  অথকথন্তর  তিওার  ওাথি  কনথয় ;  

 • অথকুঁত  অথকতের  র্যর্ায়  কঙথড়  কদথয় ;  

• অথকতের  র্ার্ায়তট  কল  থয়  যায় ;  

•  

মাতও  র্া  অথকতন্ত্ত  মারা  চথয়  র্া  মানতও  রূথপ  ুস্ত  

কয়  পথর .    

• 

কদউতয  কদনাদার  োওার  কক্ষথে  মাতওথও  কদউর্াতয়া  

কখাতত  ওরা  য় .( ওন্ট্রাক্ট  এওটার  নুভাক  201)  

উদারর্ 0 

  কও  এওতট  অথকুঁত  তাথর্  তনযুি  ওরা  য়  তর্থর  রাতল  
চমা  ওথর  ড্রা ট  িারা  পািাথনার  চথনয . 

অথকতেতত  দ্রাতথও  ঘারার  পর  কল  ওথর  কদর্   য় .( তম
ার  অতিয়াে  র্যান্ও  র্নাম  মৃতর  র্যাথকওর  পথর  ভ আ

তত্ত  ওথর ,  অআর  ১৯১৫  া  ২১৪ ) 

 

উদারর্0 ,  এওতট চীর্ন তর্মার কওাম্পাতনর এওতট কর্তন চমা 

পতরওল্পনা তঙ,  কচআততথত র্ এর থনও ওমবঘারী কযাক 

তদথয়তঙ.   র্ এর মথিয ঘুতির নুাথর,  র্ তনথচর 

ওমবঘারীথদর কেথও কপ্রতমউম তনথয় মাে এওতট কঘথওর মািযথম পূর্ব 

রাতলত  কও পািাথনার দাতয়ত্ব তন. কওাথনা ওমবঘারীর চাতচ  

এর ওাথঙ কপ্রতমউম পািাথনার কওাথনা দরওার তঙ না. র্ কপ্রতমউম 

তদথত র্যেব থা,  যার  থ  তনতদবষ্ট রাতলতট কদর্ার দায় কঙথড় 

তদ. এআতট তনিবাতরত ওরা থা কয র্ এর  এর এথচথন্টর রূথপ 

ওাচ ওরার  থ আতঙ্গত তিওার তঙ. এআতট তনিবাতরত থা কয 

যতদ  এর ওমবঘারীরা ভাথর্ কয তাথদর মাতও এথচথন্টর রূথপ 

ওাচ ওরথঙ,  তাথ এথচতের ঘুতি ভার্া থর্.( চীর্ন তর্মা 

ওপবরাস্ন,  কঘয়ারমযান র্নাম রাতচভ ওুমার র্াওার,  এ এআ র 

২০০৫ এ ত ৩০৮৭) 

 

যতদ এওতট এথচথন্টর কওাথনা ওাচ ওরার তিওার োথও তাথ 

কআ ওাচতট ম্পাদন ওরার চথনয কওাথনা  অআনকত ওাচ ওরার 

 তার তিওার োথও.( ওন্ট্রাক্ট এওট ,  নুভাক ১৮৮) 

 

উদারর্0  র্ কও র্যর্ায় কদঔার চথনয এওতট এথচথন্টর রূথপ 

তনযুি ওরথা. র্ এর ওাথঙ র্যর্ায় ঘাাথনার চথনয েব িার 

কনর্ার তিওার োওথর্. ( িান্পাত রায় ঘাতুথভবদী র্নাম অিাার্াদ 

র্যান্ও ততমথটড,  ুথচ্না,  এ এআ র ১৯২৭ ি 

৪৪)  অপাত্যওাথ,  এওতট এথচথন্টর ওাথঙ এমন র্ ওাচ ওরার 

তিওার োথও কযআতট মাতওথও াতনর কেথও র্াঘাথনার চথনয 

দরওারী অর কযআগুত মাতও তনথচর রক্ষার চথনয কআথক্ষথে 

ওরত.(র্ওন্ট্রাক্ট এওটার নুভাক ১৮৯)  এআতটথও অর্লযওতার মত 
র্া থয়. তওন্তু এথচথন্টর পথক্ষ এআতট দরওারী কয যঔন ম্ভর্ থয় 

মাতথওর কেথও এআ কক্ষথে তনথদবল নাুঁর্া,  ের্া  এথচথন্টর 
অপাত্যওাথ ওরা ওতৃ্ততট মাতথওর পথর র্ািা থর্ না.( দালন 

তপ্রথঘ & ওপবরাস্ন ততমথটড র্নাম এ. রমতিা & ওপবরাস্ন,  

এ
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এআ র ১৯২৫ ওা ৬০৯)  

 

উদারর্0  তওঙ ুতচতন নয পত্তথন এওতট চাাথচ 

পািাথা. র্ চাাথচর ওিান,  অর যঔন চাাচতট পত্তথন 

পহুন্ঘাথা র্  এর থঙ্গ কআ মাথও রাঔার তনথদবল কনর্ার 

চথনয কযাকাথযাক ওরথত কঘষ্টা ওরথা. তওন্তু  এর াথে 

কযাকাথযাক ম্ভর্ তঙ না অর যতদ মা কর্তল ময় পযবন্ত 

চাাথচ োওত তাথ কআতট নষ্ট য় কযত. র্ মাথও তর্তক্র 

ওথর কদথয়. র্ এর ওাথঙ এআরম ওরার তিওার তঙ কযথতু 

এআতট এওতট অপত্যওাীন পতরতস্থতত. ( স্ত্রতউন তস্ত্রযশাম 

নাতভকাতীয়ন ওপবরাস্ন র্নাম মরথ,  (  ১৮৭২) এ অর ৪ 

তপ ত ২২২) 

 

যতদ কওাথনা র্যতি নয র্যতির য় তার চাথন্ত কওাথনা 

ওাচ ওথর,  কআ কক্ষথে আ র্যতিতট কআ ওাচথও স্বীওৃতত 

তদথত র্া র্তচবত ওরথত পাথর . যতদ কআ ওাচথও স্বীওৃতত 

কদউর্া  য়  কআ কক্ষথে কআতটর প্রভার্ এমন থর্ কযমন 
কআ ওাচগুত র্যতির তনথচর ওরথ ত.( ওন্ট্রাক্ট এওটার 

নুভাক ১৯৬) 

 

উদারর্0  র্ এর স্বীওৃতত ঙাড়া তার িন ও কও িার কদথয়,  

র্ িাথরর পথর র্যাচথও কমথন কনথয়,  অর কআতটথও কনর্ার 

চথনয তনথদবল কদথয়. র্ এর ওৃত্ত  এর িারা ওরা ওাচথও 

স্বীওৃতত কদউর্ থা. ( রানাস্বতম কঘত্তী এ..অর.এম.এ.অর 

র্নাম এ.এ.থও.র. অাকাো কঘত্তী,  এ এআ অর ১৯১৫ 

এম এ তদ ৮৫৯) 

 

এথচথন্টর কাওথদঔাথনার তিওার 

 

যতদ কওাথনা এথচন্ট মাতথওর থয় কওাথনা তৃতীয় র্যতির 

চথনয কওাথনা ওাচ ওথর র্া কওাথনা অআনত র্ািযর্ািওতা 

কদথয় কযআতট তার তিওাথরর র্াআথর োথও,  অর যতদ 

মাতও তার ওেন র্া র্যর্ার তদথয় তৃতীয় র্যতি কও রু্তছথয় 

োথও কয কআ তিওারতট এথচথন্টর পতরীমায় তঙ,  এ 

এআ অর ১৯২০ ি ১০৫)  

 

তাআথ মাতও কআ ওাচ র্া র্ািযর্ািওতা 

মানথত র্ািয. (ওন্ত্রাচ্ত এওটার নুভাক ২৮৭) 

 

উদারর্0  এর এথচন্ট র্  এর থয় 

১, ০০, ০০০ টাওা পযবন্ত িার তনথত তিওৃত. র্ 

 এর কেথও ১, ৫০, ০০০ টাওা িার তন.  র্ 

এর িাথরর ীমার কেথও পতরতঘত নয়. এআ কক্ষথে 

 কও  এর পূর্ব রাতল ক রাথত থর্. ( চাগ্রূপ 

তং র্নাম রাম ওৃষ্ণ দাথর পথর তভতত্ত ওরা,  

এ এআ অর ১৯২০ ি ১০৫)  

 

এথচথন্টর ওতবভয  

 

এথচথন্টর মাতথওর র্যর্ায় তার তনথদবল 

নুযায়ী ঘাাথনা উতঘত,  র্া,  যতদ এমন 

কওাথনা তনথদবল না োথও,  তাথ এথচন্ট কযআ 

এাওাথয় োথও কআঔাথন কতমন র্যর্াথয় 

কযআ তনয়মগুত প্রঘতত,  তার নুযায়ী 

র্ার্ায়তট ঘাাথনা উতঘত. যতদ এথচন্ট 

কওাথনা নয ভাথর্ ওাচ ওথর তাথ 

তার , অতওথও াতনর রাতলতট তদথত থর্,  

অর যতদ াভ থয় তাআথ কআতটর তার্ 

তদথত থর্.( ওন্ট্রাক্ট এওটার নুভাক ২১১) 

 

উদারর্0 মাতও  এথচন্ট র্ কও,  তওঙ ু

কম তওথন রায়ল্গাতরথত পািাথত র্. র্ কম 

তওনথা তওন্তু কঔাা টু্রও এ ততট পািাথা. 

কম অগুথন পুথর নষ্ট য় চথয়. র্ কও  এর 

াতনর বঔপূততব তদথত থর্. ( ুরচ মা-

ঘন্দন র্নাম  াথত ঘাুঁদ-চামা রায়,  এ 

এআ অর ১৯৩০ এ  আ ২৮০ )   

 

এওতট এথচথন্টর র্ার্ায়তট দক্ষতা িারা 

ঘাাথনা উতঘত কযমন আ িরথনর র্যর্াথয়র 

থঙ্গ যুি নয কওাথনা র্যতির য়,  যেক্ষন 

পযবন্ত মাতথওর এথচথন্টর দক্ষতার ওতমর 

ম্বথে চানা তঙ.  এর পতরেম ওরা উতঘত,  

অর তনথচর র্ দক্ষতার উপথযাক ওরা 

উতঘত,  অর মাতও কও অথকথন্তর 

দুর্বার্ার ,  র্যেবতা  র্া দক্ষতার ভাথর্র 

চথনয অলা পতরনাথমর চথনয মাতও কও 

বঔপুরতত তদত আ. ( ওন্ট্রাক্ট এওটার নুভাক 

২১২) 

 

উদারর্0 এওতট র্যাথঙ্কর এওতট গ্রাথওর 

থয় টাওার চমা ওরার তঙ, র্যান্ও ািারর্ 

ডাও তদথয় দ্রাথফ্তর মািযথম ৩৪, ০০০ /-  

পািাথা. দ্রাতফ্ত্ত াতরথয় চথয়. এথচথন্টর 

রূথপ র্যান্ও এত র্দ রাতল ািারর্ ডাথও 

পািাথনার চথনয যত্নীন তনিবাতরত ওরা 

থা.   

 

মাতথওর ঘার্ার  থ  এর মাতওথও 

তটও র্ত কদঔাথত র্ািয.( ওন্ত্রাচ্ত এওটার 

নুভাক ২১৩) 

 

যতদ র্ র্াতার্রথর্র চানওারী মাতও কও না তদথয়,  

অর মাতথওর মতত না তনথয়,  এথচতের র্যর্াথয় 

তনথচর কেথও ওাচ ওথর, তাআথ মাতও এমন কন কদন 

কও র্াতিত ওরথত পাথর,  অর এথচন্ট িারা প্রােয 

কওাথনা াভ কও ত তরথয় তনথত পাথর. ( ওন্ট্রাক্ট এওটার 

নুভাক ২১৫, ২১৬) 

 

উদারর্0 এওতট এথচন্ট ,  মাতও র্ এর তওঙ ু

তচতন  কও তর্তক্র ওথর কদথয়.  র্ এর ওাথঙর কেথও 

এআতটর চথনয ওতমলন পাথয় অর  এর ওাথঙর 

কেথও পাো ওতমলন পাথয়.  এর  এর ওাথঙর 

কেথও পার্া পাো ওতমলন র্ কও তদথত আ,  কওনতও 

এআতট  এর িারা এথচথন্টর রূথপ  এর াভ.( মায়ন 
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র ম অ ান্সি ৃে প্রতযাগ বা প্রজ ত র ন্সবরুতে উপযকু্ত  াগন্সর  ও অপরািী  প্রন্সিয়া চাাত া হতব. 

 

 

 

ননাম অ্স্তন, ( ১৮৯৩) এআ এ অর ১৬ এম  তদ 

২৩৮)  

 

এওতট এথচথন্টর তিওার  

 

মাতথওর এথচন্চ্য় র্যর্াথয়র কেথও পার্া টাওার এওতট 

ভাক র্া পূর্ব ভাক,  অথকুঁত অকাথমর র্া  ঔরথঘর রূথপ র্া 
এথচথন্টর রূথপ ওাচ ওরার চথনয কওাথনা পানার রূথপ 

অটথও তনথত পাথর. ( ওন্ট্রাক্ট এওটার নুভাক ২১৭) 

কযআঔাথন এআতটর তর্রুথদ্ধ কওাথনা ঘুতি নয় তাআথ এথচন্ট 

মাতথওর তচতন,  ওাকচ র্া ম্পতত্ত কযআতট ঘতত তস্থর 

থয়.থযআতট ক মাতথওর ওাথঙর কেথও কপথয়থঙ রাঔথত পাথর 

যতক্ষর্ তার ওতমলন র্া ওাথচর চথনয র্ওায়া রাতল 

এথচন্টথও কদউর্া থচ্ছ না. ( ওন্ট্রাক্ট এওটার নুভাক ২২১) 

 

উদারর্0  র্ কও  এর এথচথন্টর রূথপ ভার চমা ওরথত 

পািাথয়. র্ তার ওতমলন না পার্া র্তি ভার অটথও রাঔথত 

পাথর. ( করালন া র্নাম এথম্পরর,  এ এআ অর ১৯৩৫ 

এ এ এ ৯২২) 

 

কওাথনা মাতও এথচন্টথও তার ওতবর্যর পাথনর চথনয ওরা 

কওাথনা  অআনকত ওাথচর চথনয তনরাপদ ওরথত 

র্াি.( ওন্ট্রাক্ট এওটার নুভাক ২২২)  

 

উদারর্0 এথচন্ট  মাতও র্ এর থয় তওঙ ুতচতন 

তওনথা. তচতন  এর তনথচর টাওা তদথয় কওনা,  র্  কও 

টাওাতট পতরথলাি ওথর তন.  তচতন গুত তর্তক্র ওথর তার 

টাওাতট পতরথলাি ওরথত স্বতন্ত্র অথঙ.  

 

(র্ার্াা র্াওথ র্নাম ম্বান্না  রায়াো  ম্বান্নাভার , এ এআ 

অর  ১৯৩২ র্ম  ৫৯৩) র্ম ৫৯৩ )  

 

তর্তলষ্ট ঘতুি0 তন্লদাতরওতা  

১৯৩২ এর অথক তন্লদাতরওতা ম্মত অআন 

ওন্ট্রাক্ট এওটার িযায় XI কত তঙ. তওন্তু িযায় 

১১ তনথচর মথি ম্পূর্ব তঙ না, আ চথনয 

িযায় ১১ কও র্াদ তদথয় এওতট নতুন অআন 

ভারতীয় ংলদাতরওতা তিতনয়ম, ১৯৩২ বতরী 

ওরা থা. ািারর্ ভাথর্ ওন্ট্রাক্ট এওটার নয 

িারা গুত র্যর্াতরত য়. ( েদাতরওতা 

তিতনয়ম, নুভাক ৩)  

 

র্যতিথদর মথিয যারা এওতট র্যর্াথয়র কেথও,  

কযআতট র্াআ তমথ র্া তাথদর মথিয এওচন 

র্ার থয় ঘথঙ,  কেথও াথভর তনথচথদর 

মথিয ভাক ওথর কনউর্র তনর্বয় কনথয়,  কদর 

মথিয ম্বে কও েদাতরওতা র্া পাথত্নবতলবপ র্া 

য়. র্যতিরা যারা এমন ম্বথে কনথমথঙ কও 

র্যতিকত ভাথর্ ' পাথত্নবর'  র্া ' ংলীদার'  

র্া য় অর এও থঙ্গ তাথদর ' ত মব'  র্া 

য়. তাথদর র্যর্াথয়র নামথও ' ত থমবর নাম'  

তাথর্ চানা য়.( পাথত্নবতলবপ তিতনযথমর 

নুভাক ৪)  

 

পাথত্নবতলবপ কড়থত াথভর ভাথকর চথনয এওতট 

স্বীওাথরাতির দরওার য়,  তওন্তু কাওাথনর 

স্বীওাথরাতির কওাথনা দরওার য় না. ( এ কও ওতর্র 

র্নাম নারায়ান্দা াচ্মান দা ওাপবরাস্ন,  এ এআ 

অর,  ১৯৫৫ তরচা ২৪;  তমচবামা ভকর্ান দা 

র্নাম রাথমের,  এ এআ অর ১৯২৯ অ ৫৩৬) 

 

উদারর্0  এওতট অথঔযও  র্ এওতট র্যর্ায়ী 

এওতট পাথত্নবতলবপ কর কচআততর ন্তকবত  এর িারা 

অথতঔত কওাথনা তচতন তর্তক্র ওরা থর্. ঘুতির িারা 

নুযায়ী   র্ দুতট এআ াথভর ংল পাথর্ তওন্তু র্ 

কও র্ কাওাথনর ভাক তনথত থর্. এআতট এওতট তনি 

পাথত্নবতলবথপর স্বীওাথরাতি. 

 

পাটবনারথদর  মথিয পরস্পর এওতট এথচন্চ্য় ংক্রান্ত 

ঘুতি  োথও. র্যার্ায়তট র্ পাথত্নবথদবর থয় ঘাাথনা 

থঙ; ;  প্রথতযওতট পাথত্নবর এআ র্ার্াথলত নয 

পাটবনারথদর এথচন্ট তাথর্ ওাচ ওথর,  কআরম এআ 

প্রথতযওতট পাথত্নবর নয পাটবনারথদর মাতও  য়,  

অর প্রথতযওতট পাটবনার পাথত্নবতলবপ র্যর্াথয়র চথনয 

থনযর িারা ওরা কওাথনা  ওাচ কেথও র্াতিত োওথর্. 

 থমবর র্ায়বাতয়ত প্রথতযওতট পাটবনাথরর পথর র্যতিকত 

ভাথর্ ওাযবওারী য়.( পাথত্নবতলবপ তিতনযথমর,  নুভাক 

১৮- ৩০). এওতট পাটবনার,  ত থমবর ওমবঘারী তাথর্ 

নয় র্রং এওতট মাতথওর তাথর্ ওাচ ওথর,  এওতট 

 মবথও এওতট এথচথন্টর পাটবনাথরর তথথর্ িরা য় না,  

(  পাথত্নবতলবপ তিতনযথমর নুভাক ১৮,  কওতি 

রাতভ্চ ওপবরাতীয়ন র্নাম অয়ওর তভর্াথকর ওতমচথনর;  

এ এআ অর ১৯৯১ এ ত ১৮০৬;  কপৌএ র্নাম 

রািুস্টব.(১৯০১) ২ ত আ ১৬০)  

 

উদারর্0   র্ এওতট  থমব পাটবনার তাথর্ অথঙ. র্ 

ও এর কেথও পাথত্নবতলবপ র্যর্াথয়র চথনয তওঙ ুটাওা িার 

তন. যঔন িাততবর কদউনার ময় থা তঔন ও  কও 

কআতট কলাি ওরথত চানাথা.  কও কআ িারতট কলাি 

ওরথত থর্. 

 

অআনত দৃতষ্টর কেথও  মব এওতট র্যতি নয় র্রং এওতট 

র্যতিথদর মূ.থআ চথনয যঔন  থমবর তর্রুথদ্ধ কওাথনা 

তভথযাক অনা য় কআতট  থমবর র্ পাথত্নবথদবর তর্রুথদ্ধ 

তভথযাক;  মান ভাথর্ যতদ  থমবর িারা কওাথনা 

তভথযাক কদউর্া য় কআতট র্ পাটবনাথরর কেথও তা 

তভথযাক. ( দুতঘন্দ াক্্ষতমনারায়ানান র্নাম অয়ওর 

ওতমযনার,  নাকপুর,  এ এআ অর ১৯৫৬ এ ত 

৩৫৪;  থলাও ট্রােথপাটব এথচন্চ্য় র্নাম র্থদল 

ওুমার,  এ এআ অর ১৯৯৮ এ ত ৩৫২) 

 

যঔন কওাথনা র্যতি তনথচর নাথম এওতট কন কদথন যুি 

োথও অর কআঔাথন  থমবর  কওাথনা ম্পওব কদঔায় 

না,  অর কযআঔাথন এমন তওঙআু কনআ কযআতট কদঔায় কয 

ক তনথচর চথনয নআ র্রং  থমবর াথেবর  চথনয ওাচতট 

ওরতঙ ,  এআ কক্ষথে শুদু মাে এআ চথনয কয র্যতিতট 

এওতট পাটবনার   থমবর নাথম কনা কদনা ওরতত 
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তিওৃত এর চথনয কনা  

 

কদনাতট  মব মানথত র্ািয নয়. ( কদতভ্চ র্নাম মান্কািা, এ 

এআ অর,  ১৯৬৫ এ ত ১৩৯) 

 

উদারর্0 ,   থমবর এওতট পাটবনার,  এওতট ওতথয়রবী কত 

এওতট র্তচ তন.  র্তচতট  এর তনথচর নাম এ অথঙ,  

 থমবর নআ. এআ কক্ষথে   থমবর য় ওাচতট ওরতঙ না.  

এর তক্রতযতট মানথত  মব র্া পাত্নবাথররা র্ািয নয়.( কদতভ্চ 

র্নাম মান্কািাথর পথর তভতত্ত ওরা,  এ এআ অর ১৯৬৫ 

এ ত ১৩৯) 

 

 

দরদস্ত ওরার যন্ত্র  

 

ভারথত দরদস্ত যন্ত্র ম্বতেত অআন দরদস্ত যন্ত্র তিতনয়ম,  ১৮৮১ কত 

পাযুয়া যায়.( " দ কনকতথয়থে আনস্ট্রুথমন্ট এওট") 

 

 

এওতট ' দদবস্তর যন্ত্রর েব য় এওতট প্রততশ্রুতত পে,  অদানপ্রদান ওরা 

তর্ র্া এওতট র্াও িারা র্া তনতদবথত ভাঙ্গাথনার কঘও. এওতট প্রততশ্রুতত 

পে, অদানপ্রদান ওরা তর্ র্া কঘও তনতদবথত ভাঙ্গাথনার য় যতদ কতমন 

ভাথর্ ভাঙ্গাথনার চথনয তনথদবতলত র্া কওাথনা তনতদবষ্ট র্যতির িারা 

ভাঙ্গাথনার চথনয তনথদবতলত, অর কচআততথত স্থানান্তরর্ এর পথর কওাথনা 

তনথি র্া তনথি াকাথনার কওাথনা পতরওল্পনা প্রওালয না য়. এওতট 

প্রততশ্রুতত পে, অদান প্রদাথনর তর্ র্া কঘও র্াথওর িারা ভাঙ্গাথনার 

চথনয তনথদবতলত যতদ কআতটর পথর এমন তনথদবতলত য় র্া যতদ কল র্া 

শুিুমাে স্বীওৃতততট ঔাত চায়কাথত কদউর্ অথঙ.এওতট প্রততশ্রুতত পে,  

অদান প্রদাথনর তর্ র্া কঘও কও এওতট তনতদবষ্ট র্যতিথও কদউর্ার অথদল 

কদউর্া য়, তওন্তু তাথও র্া তার তনথদবথল নয়, এআ কক্ষথে কআতট তার র্া 

তার তনথদবথল কদউর্ার  তনথদবতলত োথও.( দরদস্ত যন্ত্র 

তিতনয়ম, উপভাক ১৩) 

 

 

' দরদস্তর' মাথন য় প্রততস্রুততপে, অদানপ্রদাথনর তর্ র্া কঘথওর 

স্থানান্তরর্ কআ কাওতট কও যন্ত্রতটর মাতওানা কদউর্ার চথনয.( দরদস্ত 

যথন্ত্রর তিতনয়ম, নুভাক ৪৬- ৬০) যঔন দরদস্ত যথন্ত্রর রথঘতা র্া 

র্াও কআতটর পথর স্তাক্ষর ওথর কদয়, দরদস্ত ওরার 

উথেথলয, কআতটর কপঙথন, র্া যন্ত্রতটর াথে কচাড়া এওতট ওাকথচ আ 

ওথর, র্া এওতট স্তাম্প কপপাথরর পথর কযআতট এআ উথেথলযর চথনয 

দরদস্ত যথন্ত্রর রূথপ মাি ওরার ওো, র্যতিতটর িারা দরদস্ত যন্ত্রতট কও 

' আন্দথব' ওরা থয়  র্যতি কও ' এন্দথবর' এর রূথপ চানা য়.   

 

 

প্রততশ্রুতত পে অদান প্রদাথনর তর্  কঘও  

 

 

প্রততশ্রুতত পে এওতট ততঔত যন্ত্র( কওাথনা র্যান্ও কনাথট র্া মুদ্রার্যর্স্থার 

কনাথট নয়) রথঘতার িারা কদউর্ এওতট তনয়তন্ত্রত মলু্তা রাী, কযআতট 

কওাথনা র্যতি তর্থল র্া র্াও কও র্া তার তনথদবথল তওঙ ুমূয তদথত 

তনথদবতলত ওথর.( দরদস্ত যন্ত্রর তিতনয়ম,  নুভাক ৪)  

 

 

 

 

 

উদারর্0  র্ এর ওাথঙ তওঙ ুরাতল চমা ওরথা. র্  

কও এওতট রতদ তদ কযআতট  কও ঘাআথ তনতদবষ্ট রাতলতট 

ত রাথনার প্রততশ্রুতত  কদথয়. এআতট এওতট প্রততস্রুততপে 

নয় শুিুমাে এওতট রতদ কওনতও এআতটর িারা দরদস্ত 

ওরা ম্ভর্ নয়.( নায়ান মচর র কমাাম্মদ এওর্ার 

ঔান র্নাম অত্মার তং, এ এআ অর ১৯৩৬ তপ ত ১৭১) 

 

' এওতট অদান প্রদাথনর তর্ ' এওতট ততঔত 

যন্ত্র, কযআতট রথঘতার িারা স্তাঔতরত য়,  কচআততর 

িারা কওাথনা র্যতিথও নয র্যতিথও এওতট তনতদবষ্ট রাতল 

কওাথনা নয র্যতি র্া র্থওথও র্া তার তনথদবথল কদউর্ার 

তনথদবল কদউর্া য়.( দরদস্ত যথন্ত্রর তিতনয়ম, নুভাক 

৫)   

 

প্রততশ্রুতত পথে রচ্্তা তনথচ রাতলতট কদথয় তওন্তু অদান 

প্রদাথনর তর্থ,  রথঘতা ওাথও রাতলতট কদউর্ার 

তনথদবল কদথয়. এআতট র্া কযথত পাথর কয প্রততশ্রুতত 

পথের রথঘতা প্রমঔু কদনাদার কযআঔাথন অদান প্রদাথনর 

তর্থর কক্ষথে টাওা কদউর্ার কাওতট চাতমন. ( রািা 

তওন র্নাম তরা, এ এআ অর ১৯১৯ নাক 

৩৯, ( )  মব) র্াতিভাআ- ুথিআমান র্নাম (  মব) 

চাততচভান্দা- তুীদা, এ এআ অর ১৯৩৬ নাক 

২৬০)  

 

কঘও এওতট অদান প্রদাথনর তর্ কযআতট কওাথনা তনতদবষ্ট 

র্যাথঙ্কর চথনয য়,  অর ঘাআথ কআ রাতলতট কদউর্া 

য়.( দরদস্ত যন্ত্রর তিতনয়ম,  নুভাক 6) 
 

এওতট কঘও, প্রততস্রুততপে র্া অদান প্রদাথনর তর্ 

শুিুমাে টাওার চথনয হুর্া উতঘত.( দরদস্ত যথন্ত্রর 

তিতনয়ম,  নুভাক ৪- ৬)  

 

উদারর্0  র্ কও এওতট ওাকথচ ৫০০ তওথা কম 

কদউর্ার ওো তথঔ কদথয়. এআতট এওতট প্রততশ্রুতত পে 

নআ কয কতু এআতট েব ংক্রান্ত নআ,  

 

প্রথতযওতট দদবথস্তর যন্ত্র তর্থর্ঘনার চথনয 

র্ানাথনা িরা য়. অর এআরম প্রথতযওতট 

যন্ত্র যঔন স্বওৃত,  নুথমাতদত,  দরদস্ত র্া 

স্থানতন্ত্রত য়, তঔন এআটা িরা য় কয 

এআতটথও স্বীওৃত,  নুথমাতদত, দরদস্ত র্া 

স্থানান্ততরত ওরার তর্থর্ঘনা থচ্ছ.মুঔ মুঔী 

ভাথভ তর্থর প্রথতযওতট দ দাথমর চথনয 

কযাক কদথয়, অর প্রথতযও িারও কও অথক 

িারথওর স্তর কদউর্া য়.( দরদস্ত যথন্ত্রর 

তিতনয়ম, নুভাক ১১৮) 

 

এওতট িারথওর  কনাদার  দাম কদউর্ার 
অথক যুি র্ দগুতর থঙ্গ ম্বে দাথমর 

চথনয িারথওর য়.  
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রথওর অথক ঘথ িারও র্ার চথনয তনম্ন োওা 

উতঘত0 

 

 • কআ মথয় তর্,  কনাথট র্া কঘও োওা উতঘত ;  

• এআতটর ওা কল র্ার অথক দাম কনউর্া 

উতঘত;  র্া  

• কনাতটথর  কয এআতট অথক ঔাতরচ য় তন;  

অর  

• স্থানন্তরর্ ওরার কাতক্ত্ত তর্লায়চনও র্া 

দরওার অর পযবাি ওারর্ না োথও কয কযআ 

কাওতটর কেথও এআ যন্ত্রতট কনউর্ থয়থঙ তার 

মথি কওাথনা ঔুত অথঙ.( দরদস্ত যথন্ত্রর তিতনয়ম;  

নুভাক ৯) 

 

উদারর্0  র্ এর কেথও এওতট কঘও কপথয়থঙ. 

 তওন্তু ভাথা ওথর চানত কয কঘতিথও ঔাতরচ 

ওরা থয়থঙ অর  এর চথনয নুথমাতদত 

র্যাথঙ্কর কেথও ক রার পথরআ ওরা থয়থঙ. এআতট 

তনিবাতরত ওরা থা কয িারথওর তর্তলষ্ট গুন পূর্ব 

য় না. ( ুঔন্রাচ তঔতমরাচা,  এওতট  থমবর 

র্যর্ায়ী,  র্থম্ব র্নাম এন. 

রাচাকপাান, ( ১৯৮৯) ১ এ উ ৪০১)  

 

কওাথনা দরদস্ত যথন্ত্রর   ভাথর্ মুযান্ওন র্ার 

অথক র্ দগুত িারথওর ওাথঙ দায়ী.( দরদস্ত 

যথন্ত্রর তিতনয়ম,  নুভাক ৩৬)  

  

কঘথওর ঔাতরচ য় যায়া  

 

কঘওথও কর্তল স্বীওৃত ওরার চথনয, তো দায় 

দাতয়ত্ব তস্থর ওরার চথনয,  কঘও তলওারী র্যতিথও 

ভতুতওর চথনয কদয় ওরা য়,  কচআততথত তওঙ ু

কক্ষথে পরািীও ভতুবতও  যুি অথঙ. ( দরদস্ত 

যথন্ত্রর তিতনয়ম, নুভাক ১৩৮- ১৪২) 

 

কঘও তলওারী র্যতি কঘথওর ঔাতরচ র্ার চথনয দায়ী কআতটর 

কক্ষথে রাতল কদর্ার কওানআ উথেলয কাও না কওন. যতদ কঘথও 

কদউর্া রাতল না পার্া চথয় কআ কক্ষথে কঘও তলওারী র্যতিথও 

কদাী িরা য়. কঘও ওতরয র্ার পরাথির চথনয কওাথনা 

র্যতির এও র্ঙর কচ র্া কঘথওর রাতলর তিগুন রাতলর ভতুবতও 

র্া দুতট এওাথে থত পাথর.( দরদস্ত যথন্ত্রর 

তিতনয়ম, নুভাক ১৩৮, ১৪০) 

 

কঘথওর ঔাতরচ র্ার চথনয পরািীও ওাযবর্াী ঘা কআতটর 

রাতল ত থর পার্ার চথনয ামাতচও মামার মথিয কওাথনা 

র্ািা কদথর্ না. মান ভাথর্, কঘথওর রাতল ক রাথনার চথনয 

ঘন্ত ামাতচও মামা, কঘও ঔাতরচ র্ার চথনয পরািীও 

মামাথত কওাথনা র্ািা কদথর্ না. ( রাচস্থান রাচয র্নাম 

ওযার্ ুন্দরম কথমন্ট ওারঔানা, ( ১৯৯৬) ৩ এ ত ত;  

মথের্ র্নাম তন তচ্য়্য়াও, ( ১৯৬) ১ তর্ ত ৭১) 

 

উদারর্0  র্ এর চথনয ১, ০০, ০০০ টাওার কঘও কথঔ. র্ 

কঘওতট  এর র্যাথঙ্ক চমা কদথয়,  তওন্তু কঘওতট  এর 

এথওৌথন্ত পযবাি রাতল না োওার চথনয ত তরথয় কদউর্া য়. র্ 

 এর পথর ১, ০০, ০০০ টাওা ত থর পার্ার চথনয এওতট 

ামাতচও মামা ওথর. াথে াথে র্  এর পথর কঘও 

ঔাতরচ র্ার চথনয পরািীও মামা ওরথত পাথর.  

 

এওতট র্যতিথও কঘও ঔাতরচ র্ার কদাী িরা থর্ যঔন0 কআ 

কাওতটর িারা কওাথনা র্যান্ও এথওৌথন্তর পথর চ্কারা কঘও,  

তওঙ ুটাওা তার চথনয কওাথনা তচতনথর পূর্ব র্া ংতলও 

দতয়থতর চথনয কও র্যাথঙ্কর িারা ত তরথয় কদউর্া য়. তনম্ন 

ওারথর্র চথনয :  

 

• কওনতও কআ এথওৌথন্ত কঘথওর মূথযর মান পযবাি 

রাতল কনআ.;  র্া  

• র্যাথঙ্কর াথে ওরার কওাথনা স্বীওাথরাতির নুাথর কআ 

এথওৌুঁত কেথও কর্র ওরা র্বঘ রাতলর কঘথয় কর্তল য়.( দরদস্ত 

যথন্ত্রর তিতনয়ম, ,  নুভাক ১৩৮) 

 

এআতটথও পরাি কখাতত ওরার অথক ততনতট লতব অথঙ :  

 

• কঘওতট কআতটর বতরী ওরার ৬ মাথর মথিয 

র্া কআতটর বর্িতার মথয়র মথি,  কচআতত 

অথক য়,  অনা উতঘত;  

• ও িারা এআ ূঘনা পার্ার পর কয কঘওতট 

ঔাতরচ থয় ককথঙ প্রােবী আওারী র্যতির ওাথঙ 

৩০ তদথনর মথি এওতট কনাতট কদথয়.;  অর  

• তলওারী র্যতি কনাতট পার্ার ১৫ তদথনর মাথছ রাতলতট 

ক রাথত ক্ষম.( দদবথস্তর যন্ত্রর তিতনয়ম,  

যন্ত্রর তিতনয়ম,  নুভাক ১৩৮) 

 

উদারর্0  র্ এর চথনয ২, ০০, ০০০ টাওার এওতট কঘও  

বতরী ওথর.  এর র্যাথঙ্কর িারা পতরথলাতিত রূথপ ত রাথনা  

র্া. র্  কও এওতট কনাতট চাতর ওথর, .   র্ কও নীতত  

পার্ার ১৫ তদথনর মথিয টাওাতট ত তরথয় কদয়.দরদস্ত যথন্ত্রর  

তিতনযথমর নুভাক ১৩৮ এর নুাথর এআঔাথন কঘথওর  

ঔাতরচ র্ার পরাি য় তন.( ও র্াস্কারান র্নাম ংওরর্  

ভায়িযা র্াান;  ( ১৯৯৯) ৭ এ ত ত ৫১০) 

 

         xxxx 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

ফব  বাযতীয়  ফায  যীক্ষায় 

প্রস্তুততয  তফলয়ফস্তু 

 

যাধীক অআন ১-  বাযততয পনার পকাড 

 

যাতধয তযতফ  

 

যাধীক অআতনয প্রতিয়ায প্রাথতভক কাযণ তরা যাজয 

দ্বাযা খাযা কাতজয াতি পদমা  একতি াভাতজক িভ 

ফজায় যাখা. যাধীক অআতনয কামবকাযী প্রণারী নযতদয 

এআযভ কৃত্ত কযতত ফাতধত কযতফ,  অয একতি াভাতজক 

ফযফস্থা ফজায় যাখতফ. 

 

পকাতনা কতৃতযয তি পদমায জতনয বুর কতৃতযয  বুর 

তবপ্রায়  থাকা দযকায. রাতততনয নীতত অচ্তু  নন  

পাতত  পযউভ  তনত  পভন  তত   তযমা . এআতিয ভাতন 

য় একতি কৃত্ত কাতক যাধী প্রভান কতয না মখন মবন্ত 

ভতিস্ক   অআনত পদালী. 

 

নয তে একতি কৃত্ততক যাধ তত তর তায  

ভানতক ধাযণা  পতভন ফা উতচত পমআতি যাধী পক 

কৃত্ততি কযা জতন উস্কাতন পদয়. মখন মবন্ত ভানতক ধাযণা 

পতভন য় না. পকাতনা কৃত্ত যাতধয পেণীতত অত না.  

 

তকন্তু তকছু যাধ অতছ পমআগুতর পমআগুতর দায়ফদ্ধতায 

উতলান্ঘতনয জতনয য়. এআ যাধগুতরতক প্রতততনতধক 

যাধ ফরা পমতত াতয. এআযভ যাতধয উদাযণ 

তফতল তধনমতভ পমভন দযদাতভয মন্ত্র তধতনয়ভ,  কিভ 

একি,  ১৯৬২,  অয আনপযতভন পিকতনাতরাতজ একি,  

২০০০,  পমআগুতর ংস্থাতনয তধকৃত তধকাযীতদয পদালী 

ধতয মতদ ংস্থানতি পকাতনা যাধ কতয থাতক. এআ ধযতনয 

দায়ফদ্ধতা ংিান্ত যাধ তনতদবষ্ট ফযতিয ভানতক 

তফচাধবাযায তদতক রখয কতয না.  

ভতন যাখতফন পম তকছু ধযতনয ন্নভনুস্কতাতক  যাতধয 

পেণীতত ধযা য়. নুবাগ ২৭৯ অয নুবাগ  ৩০৪-  

এয  ভতন ধাযা িকাযী  ন্নভনুকতা মুি ফযফাযতক 

যাতধয পেণীতত যাতখ. াভানয বাতফ ভানতক তফচাধবাযায 

 ত পকাতনা কাজ যাতধয পেণীতত অত,  তকন্তু 

বাযতীয় পনার পকাতড এআতি পফাঝা তয়তছ পম পফত 

তযভাত্রায ন্নভনুকতা মিু ফযফায তনক পফত ক্ষতত 

কযতত াতয অয পআতিতক অআনত াতিতমাগয কযা 

তয়তছ. এআতি ভতন যাখতফন পম ভি ন্নভনুস্কতা পক 

বাযতীয় পনার কতদয নুমায়ী যাতধয পেণীতত যাখা 

য় না. তফতবন্ন অদারততয ফপরা তদতয়তছ পম শুদুভাত্র 

"পফত তযভাত্রায ন্নভনসু্কতা" ফা "িকাতযতা" এআ 

যাতধয পেণীতত অতফ.  

  

পকাতনা যাতধয জতনয ভানতক তফচাযধাযা পক অতগ 

যাতধয একতি জরুতয বাতগয রূত পদখা তয়তছ. বাযতীয় 

পনার কতদয ন্তগবত যাধতক এআযকভ ততবয  যাখা 

তয়তছ পমআতি তাতক পদালী পঘাতলত কযায অতগ তায 

ভানতক তফচাযধাযা তফতফচনা কযতত অফযক কতয তুতর. 

এআযভ েগুতর য়,  "  অত",  " পধাকাফাতজ", "  

তফশ্বাতয পমাগয কাযণ", " পেচ্চাতয়", " খাযা উতেতয". 

ভাযাষ্ট্র ফনাভ ভায ন গীয়তগবয পক্ষতত্র অর আতিয়া 

পযকডব ১৯৬৫ এ ত ৭২২,  ুতপ্রভ পকািব তনধবাতযত 

কতযতছর পম "পকাতনা ফপরায পথতক ভানতক তফচাধবাযাতক 

তখতন যাতনা মায় মখন এআতি স্পষ্ট য় মায় পম তায ছাড়া 

ফপরায উতমাতগতাতি কতভ মাতফ অয এআতিতক যাতনা 

দায়ফদ্ধ পরাতকতদয াতি তদতয় অআতনয প্রচাতয াাময 

কযতফ." কতবায তং ফনাভ াঞ্জাতফয পক্ষতত্র,  ১৯৯৪(৩) এ 

ত ত ৫৯৯,  মখন মবন্ত একতি ফপরা তফতষ্ট রূত 

ভানতক ধাযণায উতলখতক উমিু না প্রভান কতয,  

পআতিতক ফপরায পনার তধনমতভ উতলখ কযা উতচত!  

 

অআতনয তফতদতমতা  পআতিয ফযাখযা  

 

বাযতীয় পনার কতদয নুবাগ ৩  ৪0 পকাতডয ফাতয 

পদত প্রচরন  

 

বাযতীয় পনার কতদয নুবাগ ৩  ৪0 পকাতডয ফাতয 

পদত প্রচরতনয ফযাখযা পদয়. এআগুতর অআনত  দায়ফদ্ধতা 

তনধবাতযত কতয না তক অআতনয কাজবপ্রনাতরয উতলখ 

কতয.বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৩ ফতর পম বাযতত 

পকাতনা যাধ,  বাযততয ফাআতয মতদ পআ কৃত্ততি কযা য় 

তখন পআতি বাযতত যাতধয পেণীতত অতফ.  

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৪ ফ যাধতক,  

তফতদত কৃত্ত পঘাতলত কতয পদয় অয যাধীক পনার 

পকাতডয নুবাগ ১৮৮ পআতিয তনধবাযতণয দায় যাধীতক 

ধযায জায়গায িানীয় অদারততয তয পদয়. 

 
উধাযণ0 ,  একতি বাযতীয় নাগতযক উগািাতত একতি খুন 

কতয. পমআখাতন তাতক ধযা য় পআ জায়গাতত তায তয 

ভাভরা চারাতনা মাতফ  পআতিয ফপরা  পদমা  মাতফ. 

 

মতদ পকাতনা বাযতীয় নাগতযক তফতদত পকাতনা কৃত্ত কতয 

পমআতি আ পদতয অআন নুমায়ী যাধ নয়,  তাআতর  

প বাযতীয় নযায়ভাফস্থা নুমায়ী কাজবফাততত পমাগ তদতত 

ফাধয থাকতফ মতদ পআ কৃত্ততি বাযততয অআন নুমায়ী 

যাদ. ( পপযজ ফনাভ পেি, ১৯৬৪(২) ত অয. 

এর.পম.৫৩৩) 

 

বাযতীয় পনার পকাতডয ধযায় তধতনমতভয ংজ্ঞা  

ফযাখযা ংিান্ত. নুবাগ ৭ এয নুাতয পকাতনা নুবাগ 

পমআতিতক বাযতীয় পনার পকাতডয পকাতনা বাতগ ফযাখযা কযা 

তয়তছ,  পক বাযতীয় পনার পকাতডয প্রততযকতি বাতগ 



একভতত অয পআ ফযাখযা নুমায়ী আ ফযফায কযা য়. 

এআতিয নুমায়ী তকছু তধতনয়ভ তনম্ন অতছ0 

 

াফবজতনক কভবচাযী  

 

নুবাগ ২১ "াফবজতনক কভবচাযীয" নানান ফযাখযায উতলখ 

কতয. "াফবজতনক কভবচাযীয" ংজ্ঞায ফৃদ বাতফ ফযাখযা 

কযা তয়তছ অয পআতি যকাযী কভবচাযী মবন্তআ ীতভত 

নআ.ফযাখযা ১ স্পষ্ট কতয পদয় পম নুবাগ ২১ এয ন্তগবত 

পদমা ফযাখযা নুমায়ী পকাতনা  ফযতি াফবজতনক 

কভবচাযীয পেণীতত অত,  মতদ তায তনমতুি যকায দ্বাযা 

না য়. 

 

চতরত ম্পতত  

 

পকাতনা ংস্থাতনয পকাতনা যকতভয ম্পতত্ত জতভ,  জতভ 

পথতক রাগা ম্পতত্ত ফা জতভ পথতক রাগা ম্পতত্তয তে স্থায়ী 

বাতফ অিকাতনা ম্পতত্ত ছাড়া ফ ম্পতত্ততক "চতরত 

ম্পতত্ত" ফরা য়.  

 

ত্ততা  

 

পকাতনা ফযতি মতদ পকাতনা কৃতয বুরবাতফ রাব জবন কযায 

ফা নয ফযতিতক বুরবাতফ ক্ষতত হুন্চাতনায উতেতয 

পকাতনা কাজ কতয তাতর পআ কাজতি ত বাতফ কযা 

ফরা তফ. "বুরবাতফ রাব" অয "বুরবাতফ ক্ষতততক" 

নুবাগ ২৩  এ ফৃদ ংজ্ঞা পদমা অতছ. ততয 

তযবালাতি পফত ভত্বণূব পমততু বাযতীয় পনার পকাতডয 

নয তধতনমম্গগুতর এআতিতক ভানতক তফচাধবাযায তনণবতয়য 

জতনয তমাতগ অতন. পমতত ুততা পক তিক বাতফ 

তযবাতত কযা তয়তছ,  তাআ পআতিয তমাগ তায 

তযীভায ভতধয কযা উতচত. 

 

ছরতা  

 

পকাতনা ফযতিতক পকাতনা কাজ ছরতায জতনয কযা ফরা 

পমতত াতয মতদ প কাজতি পকাতনা পরাকতক ঠকাতনায 

জতনয কতয. "চরতা" েতি কথায় তযবাতত কযা য় 

তন তকন্তু,  একতি আদাতনতন্গয তনতদবত ,  ভম্মদ আব্রাতভ 

ফনাভ তফায যাজয,  পম তি (২০০৯) ১১ এ ত ৫৩৩,  

ুতপ্রভ পকািব দচ্তয তফভরা ফনাভ তদতলয প্রান,  অর 

আতিয়া পযকডব ১৯৬৩ এ ত ১৫৭২ এ "ছরতায" পফাঝা 

পক ফযফাতয এতনতছ. ুতভ পকািব তনধবাতযত কযতরা পম 

চতর দুতি তজতন পমাগ পদয়,  একতি তরা খাযা উতেয 

অয পআ উতেতয কাতক ক্ষতত কযা,  পমআখাতন ক্ষতততি 

অতথবক ক্ষতত ছাড়া তকছু নয য়. 

 

দিাতবজ 

 

পকাতনা তজতন পমআতিতক পকাতনা তফলতয় খী তততফ 

ফযফায কযা য় ফা কযায ধাযণা পনমা য়,  পজআতততত 

আ তফলতয়য ম্বত  পকাতনা তজতসেরয তয ক্ষয,  তচন্ 

ফা তচত্র ফা এআগুতরয পকাতনা তভেণ তদতয় পফাঝাতনায পচষ্টা 

থাতক,  পআতিতক "দিাতবজ" ফরা য়. "দিাতবতজয" 

তযবাাতত ফৃদ. দস্ত্রাতবজতক পজতনযার ক্লাতজজ একি,  

১৮৯৭,  এয নুবাগ ৩(১৮) অয প্রভান তধতনয়ভ 

নুবাগ ৩ এ পফাঝাতনায পচষ্টা কযা তয়তছ. 

 

বাযতীয় পনার পকাতড নুবাগ ২৯- পক ২০০০ াতর 

একতি তযতাধন তততফ পঢাকাতনা তয়তছ অয 

আনপযতভন পিকতনাতরাতজ একিায নুবাগ ২(১)(ত) 

পথতক ' তফদুযতীয় পযকতডবয'  তযবালাতি ফযফায কতয. 

 

যক্ষণ দিাতবজ  

 

" যক্ষণ দিাতবজ" পক বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৩০ 

এয ন্তগবত তযবাতত কযা তয়তছ ,  পমআতি একতি 

দিাতবজ তয় ফা ফায পচষ্টা কতয পজআতততত পকাতনা 

অআনত তধকায ফানাতনা,  ফাড়াতনা,  স্থানান্ততযত,  নাতত 

ফা পল কযা য় ফা পমআখাতন পকাতনা ফযতি েীকায কতয পম 

প অআনত তনতজয তকছ ুঅআন দ্বাযা প্রদত্ত তধকায পছতড় 

তদতে. 

 

উদাযণ0  তায নাভ একতি অদানপ্রদাতনয তফতরয পছতন 

তরতখ পদয়. এআ িাক্ষতযয প্রবাফ পমতত ুএআতি য় পম 

তফতরয তধকাযতিয পকাতনা অআনত তঠক ফযতি পম পআ 

তফতরয ধাযক তফ এয কাতছ স্থানান্তযণ য়,  পআ জতনয 

এআতি একতি ' যক্ষণ দিাতবজ' .  

 

উদাযণ0 একতি াতািব পকাতনা ফযতিতক পকাতনা 

পদতয পবতয অয ফাআতয মায়ায তধকায প্রদান 

কতয,  পআ জতনয এআতি একতি ' যক্ষণ 

দিাতবজ' . ( দাতনতয়র ফনাভ পেি, অর আতিয়া 

পযকডব ১৯৬৮ ভাদ্রা ৩৪৯) 

 

উদাযন 0ফযফায একতি তাতফয খাতায  নাভতত্র 

ংীদাযতদয নাভ এফং তাতদয ফযফতিত ভূরধতনয 

তাফ পদখাতনা তয়তছ পমখাতন ংীদাযতদয দিখত 

তনযাত্তায পক্ষতত্র তফতল ভূরযফান তফ অআ .ত ত এয 

এ ৩০ এয তনয়ভ তাতফ . 

 

ফযঅআনী  ততথযয ফাততর য়ায তধতনয়ভ  

 

এ ৩২ এয নীততগুতরতত পদখাতনা তয়তছ পম প্রততযক 

ফজবনতক যাধ তাতফ ধযা য় না , মতখন মবন্ত না 

প্রেতত  পকাতনা তফরূ তবপ্রায় দতৃষ্টতগাচয য় 

, পফঅআনীবাতফ ফজবতনয জনয কার্জ্প্বারীতত তেয বুর 



প্রতয়াগ য় , ততক্ষন মবন্ত  ফজবন ম্ভফ নয়.এতত 

এতি ফযআ তকছু পফঅআনী কামবকরা থাকতত তফ 

নযথায় ফজবন তয় মাতফ .  

 

াতি  

 

অআ .ত .ত এয এ ৫৩ এয ধীনি তনয়্ম্তাতরতক 

যাধীতদয জনয াচ যকতভয দযখাি অতছ 

.এআগুতর র )ভৃতুযদি ফ)মাফতজীফন কাযাদি 

ক)কতঠাযবাতফ থফা াধাযনবাতফ কাযাদি 

দ)ম্পতত্ত াযাতনা , থফা এ)জতযভানা  

 

ভৃতযুদি পদয়া য় খুফআ কভ ভাভরায় .যাধীয 

ভি তথয তননুবাতফ তফচায তফতফচনায য , ুতপ্রভ 

পকািব দ্বাযা ম্রুতযুদি পঘাতলত য় , পমখাতন 

মাফতজীফনআ নীতততত রূত গৃীত য় .(অগয ফনাভ 

পেি প উত্তয প্রতদ , র আতিয়া পযকডব ১৯৭৭ 

এ ত ১৮১২ ) 

 

অআ ত ত এয ধীনি মাফতজীফন কাযাদতিয থব 

র ' ভি জীফন কতঠাযবাতফ কাযাফা ' এফং'  

ভি জীফন াধাযনবাতফ কাযাফা নযা ' . ( ফচ্চন 

তং ফনাভ পেি প াঞ্জাফ , ( ১৯৮০ )২ এ ত ত 

৮৯৮ )  

 

ভাভরায় কতঠাযবাতফ কাযাদতি , যাধীতক যাখা য় 

কতঠায তযেতভয ভতধয এফং াধাযন কাযাফাত 

যাধী শুধ ুপজতর থাতক এফং তাতক  পকাতনা কাজ 

পদয়া য় না . 
 
পগাষ্ঠী /মগু্ম দায়দাতয়ত্ব  
 

অআ ত ত এয তনয়ভ নুমায়ী পম তনয়ভ াধাযনবাতফ 

স্থাতত তয়তছ যাধভূরক দায়্ম্দাতয়ত্ভত পতি র পম 

ফযতি একা থফা পকাতনা পগাষ্ঠীয াতথ মিু তয় 

যাধভরূক িুয়াযমভ কযতফ প যাধী ফতর পঘাতলত তফ 

.অআ ত ত  এয  এ এ ৩৪ - ৩৮,  ১৪৯ , ১২০-  এ 

ফা ১২০ - ফ পত  এগুতর পদয়া অতছ . 

 

াধাযন উতেয  

 

অআ ত ত এয এ - ৩৪ ফতর পম মখন পকাতনা 

তিয়াকরা তনক ফযতি তভতর একআ উতদযত ম্পন্ন য় 

, এরূ পগাতষ্ঠয প্রততযতক ৃথকবাতফ এয জনয দায়ী য় 

একআ অচযতন পমরূ একাতকয পক্ষতত্র ধামব য়   

 

অআ ত ত এয এ - ৩৪ পআ ফ ভাভরায় াাময কতয 

পমখাতন একতি দতরয ভতধয পকাতনা এক ফযতিয ংীদায ফা 

পকান ং কায দ্বাযা ম্পাতদত তয়তছ পতি প্রভান কযা 

ভুতকর তয় দাড়ায় .ভাফফু া এয তপ্রতব কাউতসেরর ফতর 

পম এ - ৩৪ পক পরবাতফ াাময কযতত তর , এতি 

অফযআ পদখাতত তফ তক যাধভরূক  কামবকরা 

 তবমুি ফযতি একআ উতদযত দতরয কতরয াতথ জতড়ত 

অতছ একাকী যাধীয ভত , এফং মতদ পিা পদখাতনা য় 

ততফ পমরূত ফাআ যাধী াফযি তফ পরূত প্রতততকআ 

ৃথকবাতফ পদালী াব্বি তফ .(পভফফু  ফনাভ এম্প্রায 

র আতিয়া পযকডব ১৯৪৫ (ত ত )১১৮ ) 

 

নুবাগ ৩৪ এয ' এয অতগকায'  এয ফযাখযা ান্কারবার 

কাচ্রাবাআ ফনাভ গুজযাি যাজয,  অর আতিয়া পযকডব ১৯৬৫ 

এ ত ১২৬০,  পমআখাতন ুতপ্রভ কযত তনধবাতযত কযতরা0 

 

" মতদ ছাড়তত ফযতি এক ফযতি  পক পভতয পপরায ধাযণা 

কতয নয়. পআতি পর কযায জতনয তাতদয তনকগুতর নয 

কামব কযতত তফ,  পআ পমাজনাতি পর কযায জতনয. তকছু 

ফযাখযা এআতিতক স্পষ্ট কতয তরুতফ. চাযতি পরাক  পক তায 

ঘতয ভাযায পমাজনা ফানাতরা. তাতদয ভতধয একতি ঘতয 

পঢাকায প্রতচষ্টা চারাতরা তকন্তু পতি তাতক রুতক তদতরা মায 

জতনয তাতক পতি পক পভতয পপরতত পাতরা তথাত  পক 

ভাযায ধাযণা তছর,  তকন্তু পতি পক ভাযা পআতিয অতগকায 

কামবফাী তছর. তায়জতন্ন নুবাগ ৩৪ উতমাতগত য়. অয 

একতি উদাযণ তনন. নয একতি যাধী ঘতয এ ঢুতক তয 

অয পমআখাতন  শুতয় থাতক পআখাতন মায়. তকন্তু পআখাতন 

 এয স্থাতন পকাতনা নয ফযতি শুএ অতছ,  অয বুরফত 

প তাতক পভতয পপতর.বুর ফযতিতক খনু কযায এআ কাজতি 

ভান ধাযণায অগাভ কাজ য় মায জতনয নুবাগ ৩৪ এয 

প্রতয়াগ য় ." 

 

 

দাযন 0অদারততয াভতন এআ ঘিনাতি প্রভাতণত য় তক  

 ক িাত অতফবুবত য়  কাতয মখন ফ পক করুাযী  

ছুতড় ভাতয , মায ভতৃুয য় এআ অঘাততয পতর .তধকন্তু এতি 

াক্ষী দ্বাযা প্রভাতণত য় তক  ফ   এয ফাহুতত   ঘুত 

পভতযতছর , মখন তক ক  ফ  এয পতি ঘতু পভতযতছর .এ-  

৩৪ এয নীতত দ্বাযা অদারত  এফং ক ফ পক তযায 

অতযাত দায়ী কযতত াতয .  

প্রাধীভরুক চিান্ত  

 

চনত রূত তফতেতলত তয়তছ মখন দুআ ফা তততাতধক ফযতি 

পকাতনা যাধ কযতত যাজী তয়তছ , ফা যাতধ মুি 

অতছ ; পফঅআনী কথায থব , একতি পফঅআনী কামবকরা 

, একতি কামবকরা পমতি পফঅআনী তন তাতক পফাঝায় না 

.তাছাড়া অআ ত ত এয এ .১২০ -  পত ফরা তয়তছ তক 

চািান্তাতত তিতক থাকায জনয দরগুতরয ভতধয  পফাঝাড়া 

কতয তায ফািতফক রূ পদয়া  য় .অআতনয বালায় চিান্ত 



স্পষ্টবাতফ তফতেতলত তয়তছ পেি ফনাভ নাতরতনতত 

, ( ১৯৯৯), ৫ এ ত ত ৬০ এফং পেি ফনাভ নবজত  ু 

অপান  গুরু  (২০০৫ )এ ত ত ৬০০ .পেি ফনাভ 

নাতরতনতত , এতি ূতচত তয়তছ তক দুআ ফা তততাতধক ফযতি 

তভতর একতি পফঅআনী কাজ কযা ফা একতি পফঅআনী 

কাজতক ফািফ রুায়ন কযা র একতি যাধী চিাতন্তয 

াআন কুয়ানন.(পেি ফনাভ নতরনী (১৯৯৯ ), ৫ এ তত 

৬০ )  

 

ুতপ্রভ পকাতিব ফরা তয়তছ তক প্রততযক চিান্তকাযী 

চিান্তভরূক কামবকরাত তিয় বূতভকা না তনতয় এতন 

যাধতক ফািফ রূ তদতত াতয .চিান্ত ফরতত চযাচয 

পফাঝায় ' গুপ্তবাতফ যমন্ত্র ' , ভাভরায় এতি প্রভান কযায 

প্রতয়াজন য় না তক অাভী ফযতি স্পষ্টরূত  তক ম্পন্ন 

কযতত পচতয়তছর .এ ১২০ -  পত তফতেতলত অতছ 

তকবাতফ এ .১২০ - ফ যাধভরূক চিাতন্তয জনয 

যাধীতক াতি তদতয়তছ .  

 

অআ ত ত এয এ .১২০ - ফ চিান্ততক দুতি 

পেনীতত বাগ কতযতছ .এ .১২০ - ফ (১ )এ 

াতিয প্রতয়াগ পদখাতনা তয়তছ তকবাতফ এক ফযতি 

পম একজন যাধী চিান্তকাযী দতরয  
 
দয একতি যাতধয দাতমত্ব গ্রতনয য 

ভৃতযুদতি দতিত য় , মাফতজীফন কাযাদি 

ায় ফাযথয কাযাদি ায় একআবাতফ দুআ 

ফাত্ততধক ফছতযয জনয পমভতন্ক পআ ফযতিতিআ 

পআ যাধ ঘতিতয়তছ. নবুাগ ১২০- ফ (২) 

এয নুাতয ভুতজজতভয পকাতনা নয 

ভাভরাতয় ৬ ভাতয পথতক পফত ভতয়য জতনয 

পকাতনা যকতভয কাযাদি,  অতথবক তি  

ফা ছাড়া পদয়া মাতফ না. 

 

পফঅআতন জভাি  

 

বাযতীয় পনার কতদয নবুাগ ১৪৯ এয নুাতয 

মতদ একতি পফঅআতন জভাততয পকাতনা পরাক পআ 

বায উতেতযয জতনয পকাতনা যাধ কতয তাআতর 

পআ ভয় আ পফঅআতন জভাততয প্রততযকতি 

পরাকতক পদালী ধযা তফ. বাযতীয় পনার কতদয 

নবুাগ ১৪১ পফঅআতন জভাততক তযবাতত কতয. 

নবুাগ ৩৪  ১৪৯ এক তযয পচতয় তবন্ন অতছ. 

নবুাগ ৩৪ শুদুভাত্র প্রভাতনয তনয়ভ তথাত নবুাগ 

১৪৯ একতি প্রভাতনত যাতধয ৃতষ্ট কতয. অয,  

পমআখাতন নবুাগ ৩৪ এক্মতয  উতেতযয উতমাগ 

দায় প্রভাতনত কযায জতনয কতয,  পআখাতন নবুাগ 

১৪৯ এক্মতয তফলতয়য উতমাগ কতয. এক্মতয তফলয়,  

এক্মতয উতেতযয পচতয় তবন্ন অয তায জতনয অতগয 

পথতক পকাতনা তফলয়ফস্তু জানায দযকায তয় না. পভাি 

কথাতত পআতিয  পকাতনা জায়গাতত পআ ভয়ততআ 

ঘিা ম্ভফ. নবুাগ ৩৪ এয নুাতয '  ২ ফা তায 

পচতয় পফত পরাক পআ যাতধ তযক থাকতফ' ,  

মখনতক নবুাগ ১৪৯ এয নুাতয ' ৫ ফা তায 

পচতয় পফত পরাক পআ যাতধ পমাগ পদয়া 

দযকায. 

 

াধাযণ ছায  

 

তকছু কৃতয,  ফা তফতল তযতস্থতততত কযা পকাতনা 

কৃতযতক বাযতীয় পনার পকাতডয,  বাযতীয় পনার 

পকাতডয ধযায় IV এয নুাতয,  যাধ তততফ 

ধযা য় না. ধযায় IV এয ছায াফায জতনয 

বাযতীয় পনার পকাতডয তধতনমম্গগুতর পক পআ 

যকভ  বাতফ পদখান উতচত. 

 

ছায প্রভাতনয দায়  

 

তিতযতি ছাতড়য তফয়ফস্তু এআতি প্রভান কযায দায় 

অযতয তনতজয থাতক. বাযতীয় প্রভান তধতনমতভয,  

১৯৭২,  নবুাগ ১০৫ এয নুাতয ,  তযতস্থততগুতর 

ছাতড়য নুূয তছর এআতি প্রভান কযা অযতয দাতয়ত্ব 

অয অদারত এআযকভ তযতস্থততয নুতস্থতত ধযতফ. 

 

নানাবতততত অদারততয নুাতয অদারত ফতরতছর পম 

এআযকভ তযতস্থততয নুতিতথতত ধযা তফ মখন মবন্ত 

পআতিয প্রভান পদয়া য় না.( পক, এভ. নানাবতত ফনাভ 

ভাযাষ্ট্র,  অর আতিয়া পযকডব ১৯৬২ এ ত ৬০৫). 

 

ছাতযয প্রভান কযায জতনয প্রভাতনয িয 

 

ুতপ্রভ পকািব তনধবাতযত কতযতছ পম তায কতৃযৰ জতনয াধাযণ 

ছায ায়ায জতনয অযতয এআতি প্রভান কযতত য় পম পমআ 

ম্ভাফনাতি প প্রকা কযতছ পআতি তেতক পফত গুরুত্বণূব. 

( তবজায়ী তং  নয ফনাভ উত্তয প্রতদ যাজয, ( ১৯৯০) ৩ 

এ ত ত ১৯০) 

 

তযক্ষা এআতিয নয় পম অতযাত ছাতড়য মবাতয় যতছ ফা 

নয়. ফযং যীক্ষাতি এআিায পম পকত প্রততযক্ষাতত প 

অতযাত ফাদীতক্ষয কথতন তনতিততা এতন তনতজয ছাতড়য 

যািা ফানাতত পতযতছ ফা নয়.(কানাতর ফারুআ ফনাভ ুবা 

দা,  ১৯৮৩ কতয.এর.পম.১৪৭৪) 

 

মতদ াধাযণ রূত অতযাত পকআ প্রভান তদতত য় পম প 

ছাতড়য মবাতয় অত,  তফু ুতপ্রভ পকািব বাতদরার াঁচর 

ফনাভ দাত্তাত্রায়া দুরাতজ ঘাতদগাংকায অয তনযয,  অর 

আতি অতযকার্দব ১৯৬০,  এ ত ১১১৩ এয ভাভরা পত 

তনধবাতযত কতযতছ,  পম মখন পকাতনা কতৃয বাযতীয় পনার 

পকাতডয নুাতয ছাতড়য মবাতয় তয ,  অয এআতি 

তবতমাতগয পথতক এআ স্পষ্ট য় মায়,  পআ পক্ষতত্র 



ভাতগস্ত্রাত চাআতর প্রতিয়াতি াল্টাতত াতয. তুপ্রতভ পকািব 

তনধবাযণ কতযতছ0  

 

"অভাতদয াভতন প্রশ্নতি পাতরা পম-  উে নযায়ারতয়য 

নত,  পম মখন ভাতজস্ত্রাত যাধীক তিয়াতফতধয 

অআতনয নুবাগ ২০২ এয নুাতয তবতমাগ এয ততয ফা 

তভতথয জানায জতনয একতি তদতন্তয তনতদব পদয় অয অয 

তদন্তকাযী তধকাযীয পথতক তযতািব াতয় পম অযতয 

ফ- ুযক্ষায প্রতততফদনতি ততয,  তাআতর তক তদন্তকাযী 

তধকাযীয তযতািব  তখয পথতক পআ তজবতত াতযত কযা 

তায তধকাতয পনআ,  তঠক অতছ তক ?  এআ পক্ষতত্র প তক 

অআতনয কামবপ্রণারী পভতন চরতফ অয অয অযতয তয 

ভাভরায ভয়তত ফ- যুক্ষায তজবয প্রভাণতি পছতড় পদতফ?  

এআখাতন এআতি ফরা উতচত তফ পম উে নযায়ারয় তনতজআ 

উতলখ কতযতছ পম  পকাতনা অআনতক কথন নুমায়ী ভানা পম 

মখন প্রততফাদী ক্ষ মখন বাযতীয় অযতয তয়  পনার 

পকাতডয পকাতনা ছাতড়য তজব কতয,  তাআতর ভাতজস্ত্রাত 

তবতমাগতি খাতযজ কযতত ক্ষভ তফ না অয তায কামবতফতধ 

পভতন চরা উতচত তঠক তফ না. উে নযায়ারয় ফতরতছর0" 

পমআযকভ তক অভযা অতগআ ফতরতছ,  মতদ পকাতনা 

তবতমাগ য়,  পমআতি বাযতীয় পনার পকাতডয নুাতয 

ূণব ছাতড়য তধকৃত ায়া মাতে,  এআ পক্ষতত্র ভাতজিাত 

তবতমাগতি খাতযজ কযতত তধকৃত এআতি রক্ষ কতয পম এআ 

ভাভরাতত এতগাতনায জতনয মবাপ্ত কাযণ পনআ." 

 

( ফযাখযা প্রদত্ত )  

 

ধযায় IV নুমায়ী প্রদত্ত ছায0 াধাযণ পেণী  

 

ততথয বুর  

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৭৬ এয নুাতয মতদ 

পক পকাতনা ততথযয বুতরয( অআতনয বুতরয জতনয নয়) 

নুমায়ী পকাতনা কতৃয এআতি নতুঝ কতয পম পআতি তায 

অআনগত কতবফয,  তকন্তু পমআতি নআতয়য দৃতষ্টতত যাধ,  

তাআতর প ক্ষভায পমাগয. 

 

উদাযণ0 ,  একতি ফনয,  তনতজয উচ্ে তধকাযীয 

তনতদবত,  পমআতি তক অআনেত,  একতি তবতড়য উতয 

পগারাফাতড় শুরু কতয তদতরা. এআ পক্ষতত্র  পকাতনা দ কতয 

তন.  

 

উদাযণ0 ,  নযায়ারতয়য একতি তধকাযী,  মাতক 

অদারততয তদক পথতক আ পক তগযফ্তায কযায তনতদব 

পদয়া তয়তছ,  অয তদন্তয য,  প জ পক আ পবতব 

তগযফ্তায কতয পনতয়. এআ পক্ষতত্র  পকাতনা দ কতয তন. 

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৭৯  

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৭৬ এয নুাতয মতদ 

পক পকাতনা ততথযয বুতরয( অআতনয বুতরয জতনয নয়) 

নুমায়ী পকাতনা কতৃয এআতি নতুঝ কতয পম পআতি তায 

অআনগত কতবফয,  তকন্তু পমআতি নআতয়য দৃতষ্টতত যাধ,  

তাআতর প ক্ষভায পমাগয. 

 

উদাযণ0  জ পক একতি কতৃয কযতত পদতখতছ পমআতি  

এয বাব্নাতয় খুন. ,  বাতরা ভতত তায তনণবয় নুায,  

অআন দ্বাযা পকাতনা ফযতিতক খুন কযতত পদখায পক্ষতত্র  প্রদত্ত 

তিয নুাতয,  জ পক ধতয পনআ,  জ পক তনতদবষ্ট 

তধকাযীতদয াতথ তুতর তদতত. এআ পক্ষতত্র  পকাতনা দ 

কতয তন,  মতদ এআতি তত াতয পম জ তনতজয প্রততযক্ষায 

জতনয তিতযতি কযতছর. 

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৭৯ এয  নুবাগ ৭৬ 

এআ ভজুতুত্রয তয তনববয কতয ফানাতনা তয়তছ পম ততথযয 

জ্ঞানতা ক্ষভাতমাগয,  তকন্তু অআতনয জ্ঞানতা ক্ষভাপ্রাথবী 

নয়.  নুবাগ ৭৬ তি ফায তয অআনত ফাধা অতছ,  

মখন তক নুবাগ ৭৯ তি অআনত নযায়েত অতছ. 

 

নযাতয়য জতনয কামবকরা  

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৭৭ এয নুাতয তফচাতযয 

জতনয কযা কৃতয অয অআন দ্বাযা প্রদত্ত তধকাতযয প্রতমাতগয 

জতনয জতজয দ্বাযা কযা পকাতনা  কামব  দ্বাযা যুতক্ষত 

থাকতফ. 

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৭৮ এয দ্বাযা পকাতনা 

নযায়ারতয় য তফচায কযায জতনয ফা তফচাতযয পতর পকাতনা  

কৃতয যতক্ষত অতছ. 

 

দুঘবিনা  

 

অআ ত ত এ .৮০ এভন পকাতনা তনযযাধ অআনেত 

কামবকরাতয কতভানতক পযাআ পদয় , মাতদয দ্বাযা কাজতি 

তনযযাধ ফা অআনেত অচযতন কযা য় , মায পর 

ম্ভফত দুঘবিনা ফা দুববায়ফত একতি ূফব  তযতচত 

পরাপর েরূ প্রকি য় , এতি এতি ফতয পদখাতনা উতচত 

তক কতভতনয কামবকরাতয ভয় ফতকছু 

ুন্খানুুন্রনবাতফ তফচায তফতফচনা কতয অাভীয পক্ষতত্র 

এরূ একতি অতত্তকয ভাধানতক কাতজ রাগাতনা তয়তছ 

.(বুতন্দ্রতং . চুদাাভা ফনাভ পেি প গুজযাি , র 

আতিয়া পযকডব,  ১৯৯৭ এ ত ৩৭৯০ ; ুকতদফ তং ফনাভ 

পেি , ( ২০০৩ ), ৭ এ ত ত ৪৪১    

 

যাধভরূক উতর্দর্দয বাফ  

 

ভানতক তফকরাং এফং ভদযায়ীতদয পক্ষতত্র এআ ফযততিভ 

তফতফতচত তফ অাভীয (নাফারক )কামবকরাতয তবতত্ততত 

, তক এরূ তিয়াকরাতয ভয় অাভীয পকাতনা 

যাধূচক  উতেয তছর না .উদাযনেরু এয এ 

.৮২ এয তত্বাফধাতন পদখাতনা য় তক ৭ ফছতযয তশু 

যাধী নয় 

 



ভানতক তফকরাং  

 

অআ ত ত এয এ .৮৪ তবমুি ভানতক তফকরােতদয 

ভাভরায় তনতজতদয দাতয়তত্ব একতি তযখ কতয .অআ ত ত 

এয অয়তত্ত ভানতক তফক্কাতন্েয পক্ষতত্র অরাদাবাতফ 

পকাতনা তফতেলন পনআ .তথাত অদারত এতক 

ভতিস্কতফিতুীয তে তরুনা কতযতছ . 

 

তথাত ফতুদ্ধভ্রংতয পক্ষতত্র পরূ পকাতনা মথামথ 

ে পনআ এফং ভয়তি তফফতৃ য় ভানতক বাযাভয 

স্ন্তন্তুতজনয ফযখায় .পতক্ষতত্র ভানতক পযাতগ 

অিান্ত প্রততযক ফযতি ভানতক স্ন্তন্তুল্তায জনয 

যাধভরূক তিয়াকরা পথতক পযায়প্রাপ্ত এফং 

পতক্ষতত্র অআ ত ত এয এ .৮৪ এয তধকাতয 

যুক্ষায তধকায াতভর য় .(ফাু এফং গজযাজ 

তং ফনাভ পেি প যাজস্থান , ( ২০৭৭), ৮ এ 

ত ত ৬৬ .) 

ভানতক ন্তুতরত এক ফযতি এরূ দায়্ম্দাতয়ত্ত পথতক ভতুি 

ায় , মতদ প তিয়াকরাতয ভয় এয প্রকৃতত ফুঝতত 

ভথব থাতক থফা এত ফঝুতত ভথব থাতক তক তাকবাতর্জ্পতব 

বুর ফা অআন তফরুদ্ধ অতছ তকনা  

 

নাতন্ন খান ফনাভ পেি( তদতলয প্রান)(১৯৮৬)২ 

িাআভ৩২৮ (তদর), পকনতক তখয পথতক অাতভয যাধ 

কযায ভয় ভানতক বাতফ িু ফায ম্বত  পকাতনা প্রশ্ন 

কযা য় তন,  অয পম পতু অাভী ভানতক বাতফ ুি 

ফা তনতয় পকাতনা তফফাদ কতয তন,  তাআ কযত তনধবাতযত 

কযতরা পম অততরয পকাতিবয াভতন প্রথভ ফায ভানতক 

রূত িু ফায পম প্রাথবনাতি অনা তয়তছ পআতি চরতফ 

না,  অয অাভী এআ ছাতড়য জতনয উমিু না.  

 

জগদী ফনাভ ভধয প্রতদতয পক্ষতত্র,  পম তি ২০০৯(১২) 

এ ত ৩০০, তুপ্রভ পকািব নুবাগ ৮৪ এয ন্তযগত 

প্রাথবীয যাতধয ভয় ভানতক বাতফ ন্তুতরত থাকায 

অতফদনতি পযাে কতয তদতয়তছর পমআতি প্রথভ ফায ুতপ্রভ 

পকাতিবয কাতছ অনা তয়তছর.  

 

পনা পত থাকা  

 

নুবাগ ৮৫ এয ন্তযগত,  পনা পত থাকায ফিাতয় মতদ 

পকাতনা ফযতি পকাতনা কৃত্ত কতয থাতক তাতর তাতক পআ 

তিমততযয দায় পথতক ছায পদয়া পমতত াতয. মতদ 

যাতধয ভয় ফযতিতি( পনায ঘতয) তনতজয কতভবয 

তযনাভ পফাঝায ফস্থাতয় না থাতক,  ফা এআতি ফুঝতত পম 

প অআনত বুর ফা তঠক কাজ কযতছ,  পআ পক্ষতত্র তাতক 

পনায ঘতয থাকায জতনয ছায পদয়া পমতত াতয. 

 

েীকৃতত  

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাতগয নুাতয মতদ পতযয়াতদ 

১৮ ফছতযয তযয য় অয পআযভ ক্ষতত ফা েীকায 

কতয থাতক তাআতর পকাতনা পদ তফ না. তকন্তু এআতি  স্পষ্ট 

কযা তয়তছ পম েীকতৃত প্রদত্ত কাজ পকাতনা ক্ষতত ফা ভতৃুয 

ঘিাতনা পমাগয না ফা উতচত. 

 

উদাযণ0   জ ভজায জতনয বারা তদতয় পখরতছর. এআ 

পক্ষতত্র দুজতনযআ পকাতনা দুনবীতততক ছাড়া এআ পখরাতত পকাতনা 

 খআ ক্ষততয েীকতৃত পদখাতয়. পমাতধ পখরায ভাতঝ  জ পক 

তনয়ভ নমুায়ী পখরায য  পকাতনা পছাি পদয়. পআ পক্ষতত্র 

 পকাতনা যাধ কতয তন. 

 

ততাভানয কৃতয  

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৯৫ এয ন্তযগত পকাতনা 

ফযতিয ক্ষতত মতদ এত াভানয য় পম পকাতনা াধাযণ 

ভতিস্ক ফা যাতগয ফযতি পযকভ কৃততযয তবতমাগ তুরতফ 

না,  পআ পক্ষতত্র তিতযতি অতযা তফ না. এআযভ তফফাদতক 

' ভানযতায তফফাদ'  ফরা য়. 

 

উচ্চ নযায়ারয় এআ তনণবতয় হুন্চাতরা পম ক্ষতততি খফু এআ 

াভানয তছর অয একতি াধাযণ ভতিস্ক  যাতগয পরাক 

এআযভ পক্ষতত্র তবতমাগ অনতফ না অয পআ তযততক্ষতত 

অযতপ্ত খাতযজ কতয তদর অয অাতভতক পছতড় তদর. 

 

উচ্চ নযায়ারতয়য তনণবয়তি পভতন তুপ্রভ পকািব ফরর 0 

 

"  যফতবী প্রশ্নতি তফ পম,  এআ তযতস্থতততত,  পতযয়াতদয 

পম ক্ষতত তয়তছ পআতি এত াভানয পম পকাতনা াভানয 

ভতিস্ক ফা যাতগয ভানলু এআ পক্ষতত্র তবতমাগ অনতফ না. 

নুবাগ ৯৫ এয যচনা াভানয বুর ফা খফুআ াভানয 

যাতধয পক্ষতত্র াতি রুকায জতনয য়. পকাতনা কতৃয 

াভানয ফা নআ,  এআতি তনিআ ক্ষততয তযভাতনয তয 

তনববয কতয,  দতরতদয তযতস্থতত,  ক্ষততয জ্ঞান পজআততয 

ঃ তিতযতি কযা তয়তছ,  অয তায ঃ মিু তযতস্থততয 

তযততক্ষতত তনধবাতযত তফ. এআতি তনধবাতযত কযায জতনয 

কতনয ভাদণ্ড তত াতয না পম পআতি ূণব তর পকাতনা 

াধাযভ ভতিস্ক ফা যাতগয ফযতি তবতমাগ অনতফ না. এআতি 

শুদুভাত্র াযীতযক ফা নয খআ ক্ষততয ভাত্র নুমায়ী  

তনধবাতযত কযা ম্ভফ নআ. একতি ফাচ্চায  দ্বাযা নয ফাচ্চায 

তয অিভন,  ফা পকাতনা ফতযায দ্বাযা তনযয তয 

অিভন,  পমআতি পছাি পদতয়,  পআতিতক পর্দরতদয 

তজফতন্স্থততয নমুায়ী,  তাতদয ম্ব  নুমায়ী,  পমআ 

তযতস্থতততত পআতি ঘতিতছ তায তযততক্ষতত,  অয নয 

তযতস্থতত পমআ ভয় তিতযতি ঘতিতছ এয তয তনববয কতয 

পম াভানয বাতফ তকায পআ পক্ষতত্র তবতমাগ কযতফ ফা 

নয়."  

 

এআ পক্ষতত্র তনরাভ ভাজন তং ফনাভ ুতর কতম্মঁয অয 

নয,  ১৯৯৪(২) িাআভ ৭৫;  পকতক ভুবতস্ন্তজ ঘযডা ফনাভ 

পভতযফান যস্তুভ আযাতন,  ( ২০০৯) ৬ এ ত ত ৪৭৫ 

পদখনু. 

 

ফযতিগত যুক্ষা  



 

বাযতীয় পনার পকাতডয ঃ নুবাগ ৯৬ পথতক ১০৬ 

মবন্ত পকাতনা ফযতিয তনযয পথতক তনতজয জীফন ফা 

ম্পতত্ততক তনযয পফঅআতন অিভন পথতক যক্ষায 

তধকায পক েীকৃতত পদতয়. 

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৯৬ এয নুাতয তনতজয 

যুক্ষায কযা পকাতনা  কাজ যাধীক তফ না. নুবাগ 

৯৭ তনতজয যীয  ম্পতত্ততক যক্ষা কযায তধকাযতক 

তযবাতত কতয. পকাতনা ফযতিয তায যীয ফা নয কারুয 

যীয পক পকাতনা যকতভয ক্ষততয পথতক ফাচাতনায জতনয 

পকাতনা কতৃয কযতত তধকতৃ,  মতক্ষণ পআতি বাযতীয় 

পনার পকাতডয নুবাগ ৯৯ এয নুাতয ভানয. 

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৯৯ পত পদয়া ব্গাধা 

নুমায়ী,  এআতি পকাতনা  পক্ষতত্র নয ফযতি ফা দতরয 

তয তনতজয ুযক্ষায পক্ষতত্র মততি দযকায তায পচতয় পফত 

ক্ষতত কযতফ না. নুবাগ ১০০ এআযকভ পক্ষতত্রয তফফযণ 

পদতয় পমআ পক্ষতত্র তনতজয যুক্ষা তনযয জতনয প্রাণ ঘাতক 

 তত াতয. 

 

পকাতনা ফযতিগত যুক্ষায তজবয পর ফায 

জতনয,  এআতি প্রভান কযা দযকায পম অযতয 

এআ পক্ষতত্র ফযতিগত যুক্ষায তধকায তছর,  

অয এআ তধকাযতিয নুমায়ী প প্রান্ঘাতক 

অিভন কযায  তধকৃত তছর. তাআ মতদ 

পকাতনা অদারত এআযকভ তজব পক কতযম 

কতয,  পআতি দুআ কাযতণ তত াতয. এআতি 

তনধবাতযত তত াতয পম এআ পক্ষতত্র ফযতিগত 

যুক্ষায তধকায তছর তকন্তু দযকায পচতয় পফত 

তযভাতন ক্ষতত কযা তয়তছ ফা এআ পক্ষতত্র 

অযতয ভাযাত্মক তকযভন কযায পকাতনা 

তধকায তছর না. নয তযতস্থতত এভন পমআ 

পক্ষতত্র,  ততথযয নুমায়ী,  তনতজয যুক্ষায 

তধকায ফাফাতমবাগয  তনধবাতযত কযা পমতত 

াতয.( বাঙফায তং ফনাভ ভধয প্রতদ যাজয,  

( ২০০৮) ১৬ এ ত ত ৬৫৭). 

 

ভানফ যীতযয ংিান্ত  কতৃ্ত  

 

বাযতীয় পনার কতদয ধযায় XVI এয নুাতয ভানফ 

যীতযয ংিান্ত যাধ পক তফতবন্ন পেণীতত তফবাতজত 

কযতত য়. তকছ ুদযকাযী ধাযায ফণবন তনম্ন অতছ0 

 

বাযতীয় পনার কতদয নুবাগ ২৯৯ -  ৩১১ 0 নযতযা  

তযা ংিান্ত  

 

নযতযা ংিান্ত ধাযা পমআগুতর বাযতীয় পনার পকাতডয 

নুাতয াতিতমাগয তরা0 নযতযায পচষ্টা পমআতি তযা 

ংিান্ত নয় ( বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ২৯৯),  

তযা ( বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৩০০ ),  ত্তা ফা 

ন্নভনুস্কতায ংিান্ত তযা( বাযতীয় পনার পকাতডয 

নুবাগ ৩০৪ ),  অয ত্ব্য়িা ( বাযতীয় পনার 

পকাতডয নুবাগ ৩০৫ -  ৩০৬ ) 

 

নুবাগ ২৯৯ এয নুাতয  দিনীয় নযতযায পচষ্টা পমআতি 

ভৃতযতত তযনত য় তনম্ন কতয তত াতয0 

 

• পকাতনা আতেকৃত কামব পমআতি ভৃতুযতত 

তযনত য়. 

• পকাতনা াযীতযক ক্ষতত কযায উতেয তনতয় 

অিভন পমআতি ভতৃুযতত তযনত ফায ম্ভাফনা 

থাতক;  অয  

• পকাতনা কৃতয কযা এআতি জানায য  পম 

পআতি ভতৃুযতত তযনত ফায ম্ভাফনা অতছ. 

"  

যতিয বাতফ,  পকাতনা কতৃয পমআতি তনযয ভতৃুযতত 

তযনত তত াতয পআতিতক দিনীয় নযতযায যাধ 

জানা তফ না. এআ ধাযাতি ততনতি ফযাখযা প্রদান কতয 

পজআততয নুাতয তকছু রক্ষতণয থাকায পক্ষতত্র পআ 

যাধতক পক দিনীয় নযতযা ংিান্ত যাতধয রূত 

জানা তফ. 

 

উদাযণ0  একতি গাদ্ধায তয ভাতি  ডািা যাতখ তযায 

উতেতয ফা এআতি জানা তত্ত পম পআ পক্ষতত্র ভতৃুয ঘিতত 

াতয. জ জতভতক ি পবতফ,  জতভতক ভাড়াতয়,  পআতিতত 

তয অয ভাযা জতয়.  দিনীয় নযতযায যাধ কতযতছ. 

 

উদাযণ0  জাতন পম জ গাছারায পছতন 

রুতকতয় অতছ. তকন্তু ফ এআতি জাতন না পম ,  

জ পক ভাযায উতেতয ফা পজতন পম এআতি জ পক 

ভাযতত াতয,  ফ পক গুতর চারাতত উস্কাতন 

পদয়. এআ পক্ষতত্র ফ মতদ পকাতনা দ না কতয 

থাতক,  তকন্তু  দিনীয় নযতযায যাধ 

কতযতছ.এআ ধাযা তা রাগাফায জতনয,  পকাতনা 

ভৃতুয ঘিা দযকাযী. এআতি পকাতনা তা্মব যাতখ 

না মতদ অতযাত মাতক তযা কযায প্রতচষ্টা তনতয় 

তছর তাতক ছাড়া পকাতনা নয ফযতিয ভতৃুয য় 

জতয়. ভৃতুয ঘিায তে তে যাধতি ম্পন্ন 

য় মায়. ভৃতুযতি তবজতগয দ্বাযা কযা তংায 

তযনাতভ ঘিা উতচত,  না তক তংায পতর ঘিা 

পকাতনা ঘিনায দুযন্ত তযনাতভয পতর. বাযতীয় 

পনার পকাতডয ধাযা ২৯৯ এয ন্তগবত 

 নযতযায প্রতচষ্টা পমআতি তযা ংিান্ত না য় 

তি বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৩০৪ এয 

ন্তগবত দিনীয় অতছ. 

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৩০০ দিনীয় 

নযতযায প্রতচষ্টাতক ' তযা'  তাতফ পেণীবুি 

কতয,  পমআখাতন0 

 



• প্রথভতঃ মতদ তিতযতি পমআতি 

তযাতত তযনত তয়তছ তযা 

ঘিাতনায উতেতয এআ কযা 

তয়তছ;  

• তদ্বতীয়তঃ মতদ তিতযততয 

পছতন উতেয পকাতনা এভন 

াযীতযক অঘাত পদয়ায তছর 

পমআতি অতযাত জানত পম 

তকাতযয ভতৃুযতত তযনত তত 

াতয;  

• তৃতীয়তঃ,  মতদ এআতি পকাতনা 

এভন াযীতযক অঘাত পদয়ায 

উতেতয কযা তে পমআতি াধাযণ 

বাতফ পকাতনা পরাতকয ভতৃুয ঘিাতত 

াতয;  ফা  

• চতুথব;  মতদ অতযাত জাতন তক 

তিতযতি খুফ ঘাতক,  অয খফু 

ম্ভফয এআতি তকাতযয ভতৃুযতত 

তযনত তফ ফা তাতক এভন 

াযীতযক অঘাত পদতফ পমআতি তায 

ভৃতুযতত তযনত তত াতয,  তকন্তু 

তা প এআ তিতযতি একতি ভতৃুয 

ঘিাতনায ফকতপয়ত ছাড়া কযতছ. 

"  

তাআ প্রততযকতি তযা একতি দিনীয় নযতযা 

য় তকন্তু প্রততযকতি দিনীয় নযতযা তযা য় 

না. 

 

উদাযণ0  পজতন ুতন জ পক একতি 

ততরায়াতযয অঘাত পদয় পমআতি াধাযণ 

তযততক্ষতত পকাতনা পরাতকয ভৃতুয ঘিাতত 

মবাপ্ত. জ এআ অঘাততয জতনয ভাযা মায়. এআ 

পক্ষতত্র  তযায অতযাত মতদ প জ এয 

ভৃতুয ঘিাতনায উতেতয এআ কৃত্ততি না কতয 

থাতক. 

 

উদাযণ0  তযায পদালী,  মতদ প পকাতনা 

তনতদবষ্ট ফযতিতক ভাযায যজন্ত্র না কতয থাতক. 

 

       এআতিয তনধবাযণ কযা পম তথয গুতর বাযতীয় 

পনার পকাতডয নুবাগ ২৯৯ ফা নুবাগ ৩০০ এয মবাতয় 

তয0 

 

যাজ কুভায ফনাভ ভাযাষ্ট্র,  ( ২০০৯) ১৫ এ ত ত 

২৯২,  এয পক্ষতত্র তুপ্রভ পকািব তনধবাতযত কতযতছর পম মখন 

 নযায়ারতয়য াভতন এআ প্রশ্নতি দাড়াতয় পম পআ যাধতি 

তযায ফা দিনীয় নযতযা পমআতি তযা ংিান্ত নয়,  পআ 

পক্ষতত্র ভাভরায তথযগুতরয ততন ধাত তনযীক্ষণ কযা 

ুতফধাজনক তফ0 

 

প্রথভ প্রশ্নতি পজআততয তফচায কযা তফ পআতি তরা অতযাত 

তক এভন পকাতনা কৃত্ত কতযতছ,  পজআততয দ্বাযা প নয 

কারুয ভতৃুয ঘতিতয়তছ. অযতয তিত্তয ঃ ভৃতুযয কাযতণয 

পমাতগয প্রভান থাকতর পআতি তদ্বতীয় ধাত তযনত য় 

পমআতি তরা পম পআ কৃত্ততি নুবাগ ২৯৯ এয তযবালা 

নুমায়ী দিনীয় নযতযা তক?   

 

মতদ পআতিয ত্তয  জ বাতফ ান য়. তাতর নুবাগ 

৩০০ এয ন্তগবত তফচায কযা তফ. এআ ধাত নযায়ারতয়য 

তনধবাতযত কযা উতচত পম ফাদী ক্ষ প্রভান কযা তথয 

ভাভরাতক নুবাগ ৩০০ এ উতলতখত চাযতি ধযাতয় তয তক 

পমআতি তযায তযবালায মবাতয় অনতত াতয ফা 

নয়.এআতিয উত্তয মতদ না য় তাআতর,  যাধতি দিনীয় 

নযতযা পমআতি তযা নয় তফ পমআতি বাযতীয় পনার 

পকাতডয নুবাগ ৩০৪ এয বাগ I  II তদতয় দিনীয় তফ 

পমআতি এআতিয তয তনববয কযতফ পম ভাভরাতি নুবাগ 

২৯৯ এয তদ্বতীয় ফা ততৃীয় ধাযায মবাতয় তয. 

 

মতদ এআ প্রশ্নতিয উত্তয ান য়,  তকন্তু ভাভরাতি বাযতীয় 

পনার পকাতডয নুবাগ ৩০০ এয পকাতনা চাতযয মবাতয় 

তয পআ পক্ষতত্র যাধতি দিনীয় নযতযা পমআতি তযা 

ংিান্ত নয় তফ,  পমআতি বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ 

৩০৪ এয বাগ I এয দ্বাযা াতিতমাগয তফ. 

 

নুবাগ ৩০০ এয মবাতয় ছায তনম্ন য়0 

 

• ঘাতক অয ততকার উতত্তজন ( 

পক.এভ.নান্বাতত ফনাভ ভাযাষ্ট্র যাজয,  অর 

আতিয়া পযকডব ১৯৬২ এ ত ৬০৫);  

• ফযতিগত যুক্ষায জতনয ;  

• াফবজতনক তধকাযীয কৃতয ;  

• অকতিক ঝগড়া ;  ফা  

• েীকৃততয দ্বাযা .  

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ২৯৯ অয 

৩০০ এয ভতধয পবদ0  

নুবাগ ২৯৯  নুবাগ ৩০০ এয ভতধয পবদ 

পভতজবরতর.জ.এয দ্বাযা,  ব.পগাতফি (১৮৭৬) 

ফনাভ অআ এর অয ১ ফতম্ব ৩৪২ এয পক্ষতত্র 

পফাঝাতনা য় তছর. এআ তনণবয়তি দিনীয় 

নযতযায পফাঝায জতনয ভুকয বাতফ উতমাগী 

য় পগতছ. এআ ভাভরায তনণবতয়য জতনয পমআ 

িভব্ধ প্রণারীয উতমাগ কযা তয়তছ পআতিতক 

ুতপ্রভ পকািব দাড়া েীকৃতত পদয়া তয়তছ.

 "  

 

বাযততয পনার পকাতডয নুবাগ ২৯৯(ফ)  

নুবাগ ৩০০(২) এয ভতধয াথবকয 

 

নুবাগ ৩০০(২) এয ন্তগবত উতেতযয  

াথবক্কজন গুনতি তরা পম অযতয তকাতযয 

এআযকভ পকাতনা াযতযক দায জ্ঞান য় পম 



তায তবততয রাগা অঘাত তায জতনয ভাযাত্মক 

তদ্ধ তত াতয,  মতদ নয কারুয জতনয 

এআ অঘাত তি ভৃতুয ঘিাতনায জতনয মবাপ্ত না 

তত াতয.  

 

বাযতীয় পনার কতদয নুবাগ ৩০০(২) এয 

ন্তগবত ' ভৃতুয ঘিাতনায  উতেয'  গুরুতণূব 

নয়. শুধুভাত্র াযীতযক ক্ষতত কযায উতেতযয 

তে এআ জ্ঞানতি থাকা পম পআ পছাি তকাতযয 

জতনয ভাযাত্মক তত াতয বাযতীয় পনার 

পকাতডয নুবাগ ৩০০(২) এয ন্তগবত তযা 

তদ্ধ কযায জতনয মবাপ্ত.( বাযতীয় পনার 

পকাতডয ঃ মিু পজাড়া ফযাখযা (ফ) পদখুন). 

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ২৯৯ (ফ) 

যাধীয তক্ষ এভন পকাতনা জ্ঞান থাকায 

দযকায ফাধযভরূক কতয না. বাযতীয় পনার 

পকাতডয নুবাগ ২৯৯(ফ) এয ন্তগবত 

ভাভরায উদাযণ তরা মখন যাধী একতি 

হৃদয় পযাগীয তয একতি ভুতষ্ট প্রায কতয 

এআ জ্ঞান থাকা তত্ত পম পআতিয জতনয তায 

হৃদয় ফি ফায  পতর তায ভৃতুয  ঘিতত 

াতয,  অয পজআততয পতর তকাযএয ভৃতুয 

ঘতি মায়.মতদ যাধীয তকাতযয হৃদয় পযাগ 

ম্বত  পকাতনা জ্ঞান তছর না অয তাতক তযা 

কযায ফা পকাতনা ভাযাত্মক অঘাত পদয়ায 

পকাতনা উতেয তছর না,  পআ পক্ষতত্র মতদ 

অঘাত তা পজতন পদয়া তয়তছ,  তফু 

যাধতি তযা তফ না. 

 

 

বাযততয পনার পকাতডয নুবাগ ২৯৯(ফ)  নুবাগ 

৩০০(৩) এয ভতধয াথবকয 

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ২৯৯(ফ) এয ন্তগবত ে 

' ভৃতুয ঘিাতনায ভতন'  ে গুতর নুবাগ ৩০০(৩) এ 

' ভৃতুয ঘিাতনায জতনয মবাপ্ত'  মবাপ্ত তদতয় াতল্ট পদয়া 

তয়তছ. াথবকযতি তরা এভন অঘাত পমআতি ম্মানয দা 

পত  ভৃতুয ঘিাতত াতয অয এভন অঘাত পমআতি ম্মানয 

দাতত ভৃতুয ঘিাতনায জতনয জবাপ্তয অতছ. াথবকযতি তঠক 

অতছ তকন্তু নযায় কযায ভয় মতদ এআতিয উতক্ষা কযা তয় 

তাআতর পআতি বুর নযাতয়্ম্ত তযনত তত াতয. াথবকযতি 

তরা াযীতযক অঘাততয ভৃতুয ঘিাতনায ম্ভাফনা পক তনতয়. 

ফৃদ বাতফ,  পকাতনা দিনীয় নযতযা তনম্ন,  ভধযভ ফা উচ্চ 

পেনীয অতছ এআতি ভতৃুযয ম্ভাফনায পফত ফা কভ ফায 

উতয তনববয কতয. বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ 

২৯৯(ফ) এয ভতধয ে ' ভৃতুয ঘিাতনায ভতন'  এআ তদতক 

আতেত কতয পম ভৃতুযতি  একতি ম্ভাফনা তত াতয. মখতন্ক 

' াযীতযক অঘাত.. পমআতি ভৃতুয ঘিাতনায জতনয মবাপ্ত'  

এআতিয তদতক আতেত কতয পম ভতৃুযতি এআ ফতচতয় পফত 

ম্ভাফনীয়. নুবাগ ৩০০(৩) এয ন্তগবত ভাভরাগুতরতত 

এআতি অফযক নয় পম অযতয তকায পক ভাযায উতেয 

তছর ফযং এআযকভ াযীতযক অঘাত পমআতি াধাযণ 

ফস্থাতয় পকাতনা পরাতকয ভৃতুয ঘিাতত াতয পদয়ায 

উতেযততআ মবাপ্ত. 

 

( ন্ধ্র প্রতদ ফনাভ যায়াবাযাু ুন্নায়্ম্য়া  নয,  ১৯৭৭ 

কতয.এর.পম.অআ; গুতিতন ারান্া ফনাভ কনবাতকা যাজয,  

২০০৩ কতয এর পম ৪৪৫৮; েী তযন্দ্র নাথ ফযা ফনাভ 

অাভ,  পম তি ২০০৭(২) এ ত ৪০৪) 

 

তফযা তং ফনাভ াঞ্জাফ,  ১৯৫৮ কতয.এর.পম ৮১৮ এয 

পক্ষতত্র,  ুতপ্রভ পকািব বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ 

৩০০(৩) এয তুমাগ পফাঝাতরা. অদারততয নুাতয ফাদী 

তক্ষয নুবাগ ৩০০(৩) এয ন্তগবত তবতমাগ অনায 

অতগ তনম্ন তজতন প্রভান কযতত তফ0 

 

• প্রথভতঃ এআতি প্রভান কযতত তফ পম এআ 

পক্ষতত্র াযীতযক অঘাত পদয়া তয়তছ. 

• তদ্বতীয়তঃ অঘাততয প্রকাতযয প্রভান কযতত 

তফ. এআ গুতর তফতয়ভভুখ তদন্ত. 

• তৃতীয়তঃ এআতি প্রভাতনত কযতত তফ পম 

পতভন অঘাত পদয়ায উতেয তছর.পজআততয 

ভাতন তরা পম,  এআ অঘাত তি দুঘবিনাফ ফা 

নয পকাতনা অঘাত কযতত তগতয় রাগা নয়. এআ 

ততনতি প্রভাতনয য তদন্ত অতগ ফাড়াতনা ম্ভফ. 

 

• চতুথব এআতি প্রভাতনত কযতত তফ পম 

অঘাততি পজআততয প্রকায অতগ ততন ধাত 

প্রভান তয়তছ াধাযণ ফস্থাতত পকাতনা পরাতকয 

ভৃতুয ঘিাতত মবাপ্ত.তদতন্তয এআ বাগতি ূণব 

রূত তফতয়ভভুখ অয অযতয উতেতযয াতথ 

এআতিয পকাতনা ম্পকব পনআ. 

 

তফযা ততন্গয ভাভরা নুমায়ী,  মতদ অযতয উতেয 

শুধুভাত্র াযীতযক অঘাত পদয়া তছর পমআতি াধাযণ 

তযততক্ষতত ভতৃুয ঘিাতনায জতনয মবাপ্ত,  অয তায ভৃতুয 

ঘিাতনায তায পকাতনা উতেয তছর না,  তফু যাধতি 

তযা তফ. বাযতীয় পযনার পকাতডয নুবাগ ৩০০(৩) এয 

ফযাখযা পদখুন. 

 

বাযততয পনার পকাতডয নুবাগ ২৯৯(ফ)  নুবাগ 

৩০০(৪) এয ভতধয াথবকয 

 

দুতিা ধাযাততআ তিতযততয ভৃতুয ঘিাতনায জ্ঞান 

থাকাতি অফযক. নুবাগ ৩০০(৪) ততয 

প্রতয়াগ তখন ম্ভাফয তফ মখন ভয় রূত তকছ ু

ফযতি ফা ফযতিয ভৃতযু ম্ভাফনায পচতয় পফত 

পকাতনা তফতল ফযতি ফা ফযতিয ভূতয ভৃতুযয 

ম্ভাফনা তায কৃততযয জতনয যাতয় তনতিত. 

অযতয তক্ষ এআযকভ জ্ঞান যাখা অযতয 

তক্ষ ফতচতয় পফত ম্ভাফয,  এআ পক্ষতত্র 



কাজতি এআযকভ গবীয অঘাত হুন্চাতনায 

জতনয পকাতনা ফকতপয়ত থাকা তত্ত.( থান্জ্ঞা 

ফনাভ তাতভর নাদু;  ২০০৯ 

কতয.এর.পম.৬৮৪) 

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৩০২   

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৩০২ তযায 

জতনয,  পমআতিতক বাযতীয় পনার পকাতডয 

নুবাগ ৩০০ এয ন্তগবত তযবাতত কযা 

তয়তছ এয জতনয াজায ফযফস্থা কতয. এআতিয 

নুমায়ী তযায দুতি াজা অতছ,  ভৃতুয দন্স্ন্তদ 

 মাফত জীফন কাযাদি মায  জতযভানায  

একতি প্রাফধান অতছ. 

 

ভৃতুয দি  

 

ফাচন তং ফনাভ াঞ্জাফ,  অর আতিয়া পযকডব 

১৯৮০ এ ত ৮৯৮ এয পক্ষতত্র  

 

ভৃতুয দি এয াথবকতা পক তম্বধাতনয ধাযা  ১৯  ২১ 

এয ন্তগবত উস্থাতনয অফান জানাতনা তয়তছর,  পক 

ুতপ্রভ পকাতিবয তম্বর্দান ন্রান্ত পফন্চ ভতৃুয দতিয াথবকতা 

পক ফজায় যাখায তনতদব তদর. 

 

অদারত তনম্ন উতি তদতরা 0 

 

• ভৃতুযয তফবাচ্চ াজা ফতচতয় বয়ংকয 

যাধ ছাড়া পদয়া মাতফ না.;  

• ভৃতুয দি পদয়ায অতগ যাধী  

যাতধয তযতস্থতততক বাতরা কতয তযখা কতয 

পনয়া প্রতয়াজনীয়.;  

• মাফতজীফন কাযাদি তি এআ পক্ষতত্র তনয়ভ 

অয ভৃতুয দিতি ফযততিভ. নয তে ভতৃুয দি 

শুধু ভাত্র পআ পক্ষতত্রআ ফযফায কযা উতচত মখন 

মাফতজীফন কাযাদি পমআ তযতস্থতততত 

যাধতি কযা তয়তছ অয যাতধয 

তযততক্ষতত খফুআ তযেন তস্থ প্রভাতনত তে;  

অয  

• এআ পক্ষতত্র তেন  ক্ষীন কযায তযতস্থততয 

একতি ফত খাতা ফানাতত য় অয এআযকভ 

কযা কারীন তযিন কতয তরায তযতস্থতততক 

ূণব গুরুত্ব তদতত য়. অয তন্তভ তনণবয় 

পনয়ায অতগ তেন  ক্ষীন কযায ততথযয 

ভাতঝ একতি ভরন কযা অফযক.  

 

এআ তনণবয়তি তায য ভাতছ তং ফনাভ াঞ্জাফ, ( ১৯৮৩)৩ 

এ ত ত ৪৭০ এ ফযফায কযা তয়তছ. 

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৩০৪  

 

পমভন অতগআ ফরা তয়তছ বাযতীয় পনার পকাতডয 

নুবাগ ৩০৪ দিনীয় নযতযা পমআতি ভতৃুযয ভান না এয 

জতনয াজা উতলতখত কতয.বাযতীয় পনার পকাতডয 

নুবাগ ৩০৪ এয দুতি বাগ অতছ0 

 

• পমআখাতন কৃত্ততি ভতৃুয ঘিাতনায ফা এআযকভ 

পকাতনা অঘাত কযা পজআততয তযনাভ ভৃতুয 

তত াতয এয উতেতয কযা তয়তছ ( বাগ 

১);  অয  

 

• পমআখাতন তিতযতি এআ জ্ঞাতনয তে কযা 

তয়তছ পম পআতি ভৃতুয ঘিাতত াতয তকন্তু 

পমআখাতন ভৃতুয ঘিাতনায পকাতনা উতেয তছর না 

( বাগ I I  )  

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৩০৪ 0 তফতরায 

পতর ভতৃুয  

"  

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৩০৪  তফতরা ফা 

থতায জতনয ঘিা ভৃতুযয জনয ফানাতনা তয়তছ.  

 

' ঠ'  েতি আতেত কতয পম পকাতনা কাজতি বাতরা বাতফ 

তচন্তা কযা ছাড়া কযা তয়তছ. অয ' তফতরা'  আতেত কতয 

পম পকাতনা কাজ মতেয  কযা য় তন. 

 

প্র্রমক ঠকাযী ফা ন্নভনুস্কতা মুি কামব পমআতি পকাতনা 

ভানুতলয ভতৃুয ঘিাতফ পআতি এআতিয মবাতয় অতফ না. 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৩০৪  বাযতীয় পনার 

পকাতডয নুবাগ ২৯৯  নুবাগ ৩০০ এয যঞ্জাভ ছাড়া 

অতছ. 

 

ভঘাম্মাদ অয়নুতেন অয তভয়াভ ফনাভ ন্ধ্র প্রতদ 

যাজয, ( ২০০০) ৭ এ ত ত ৭২,  এয পক্ষতত্র পমআ তথয 

গুতর প্রভাতনত তয়তছর ততিয নুমায়ী অযততত ফা 

চারাতের অয একতি মাত্রী ফাত উতঠ. মখন ফা অতগ 

ফাতড় প গাতড়য ফাআতয তয মাআ,  অয চাকায তরাতয় 

এত পআ অঘাততয পতর এ তায ভতৃুয ঘতি. ুতপ্রভ পকািব 

তনণবয় পদয় পম এআ পক্ষতত্র বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ 

৩০৪  ফযফায কযা মাতফ না পমতত ুফা চারতকয 

তফতরা প্রভান কযা মাতফ না. অদারত অতগ তনধবাতযত 

কযতরা পম ঠকাযী কাজ ভুখয বাতফ তাযা হুয পত কযা 

পকাতনা কাজ য় পমআতি আতেকৃত কাজ পথতক তবন্ন য়. 

 

উদাযণ0 একতি দ্রুত গতত পথতক চরন্ত ট্রাক 

একতি ভাতঠ ভয তনতত তগতয় একতি ফযতি পম 

তফছানা কতয শুতয় তছর পক ধাক্কা পদয় মায পতর 

তায ভৃতুয য় মায়.এআ তবতমাগতি বাযতীয় 

পনার পকাতডয নুবাগ ৩০৪() এয ন্তগবত 

অত নুবাগ ৩০৪ বাগ I I  এয ন্তগবত 

নয়,  পমতত ুড্রাআবায আতে কতয খাততয 



তয া ফযতিয তয গাতড় চারায় তন.( 

পদখনু,  গুজযাি যাজয ফনাভ ায়দায 

অরী, ( ১৯৭৬)১ এ ত ত ৮৮৯) 

 

পাগত তফতরা অয বাযতীয় পনার 

পকাতডয নুবাগ ৩০৪   

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৩০৪  পক 

প্রায়আ পভতডকার পাকাযীতদয তয ফযফায 

কযা য় পাগত অতফতরায জতনয. ুতপ্রভ 

পকািব মাতকাফ ভতেফ ফনাভ াঞ্জাফ  

ননয, ( ২০০৫)৬ এ ত ত ১,  এয পক্ষতত্র 

ডািায ুতয গুপ্ত ফনাভ তদতলয এন ত তি 

যকায, ( ২০০৪)৬ এ ত ত ৪২২ এয 

পক্ষতত্র পদয়া পভাি ুনঃ প্রকা কতযতছ. 

 

অদারত অতফতরায তফলয়তি নাগতযক  যাধীক 

 

 

অআতনয পক্ষতত্র ৃথক,  পমআতি নাগতযক অআতনয পক্ষতত্র 

তফতরা তত াতয পআতি যাধীক অআতনয পক্ষতত্র তা 

না  তত াতয. তফতরায একতি অতযা ফায জতনয,  

ভানতক উতেতযয তথযতি থাকা দযকায অয পআতিয 

যাধ ফায জতনয,  তফতরায তযনাভতি খফু ফড় ফা 

গবীয তযনাতভয ফা দযকায. তফতরা পমআতি পকাতনা 

গবীয তযনাতভয না য় পআতিয জতনয নাগতযক অআতনয 

নুমায়ী তবতমাগ তরা ম্ভফ তকন্তু যাধীক অআতনয 

ন্তগবত না.  

 

অদারত অয তনধবাতযত কযতরা পম মতদ ' গবীয'  েতি 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৩০৪() এ প্রতয়াগ কযা 

য় তন,  তফু এআতি তনধবাতযত থাকতরা পম ' ঠকাযী  

ফতরা মুি কৃত্ত'  পমভন বাযতীয় পনার পকাতডয 

নুবাগ ৩০৪ পত অতছ পআত্র অতগ ' গবীয'  েতি 

পমাগ কযতত তফ. 

 

অদারত দ্বাযা পদয়া যীক্ষা নুমায়ী পকাতনা পভতডকার 

পাকাযীয তফরুতদ্ধ যাধীক অতফতরায তবতমাগ 

তুরতত পগতর,  এআতি পদখাতত তফ পম অতযাত এভন তকছ ু

কতযতছ,  ফা তকছ ুকতযতন পমআতি পতভন তযতস্থততয পক্ষতত্র 

পকাতনা পভতডকার পকাযী তঠক ভতিতে কযতফ না ফা 

কযতত বুরতফ না. অতযাত ডািায দ্বাযা কযা কাজ এআযকভ 

হুয়া উতচত পম পমআ ক্ষতততি পআতিয পতর ঘতিতছ পআতি 

পআ পক্ষতত্র ঘতাতি প্রায় ফযম্ভাফী. 

 

অয পদখুন,  ভাতিবন প. তেুজা ফনাভ ভম্মদ 

আপাক, ( ২০০৯)৩ এ ত ত ১. 

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৩০৬ ০ ৩০৯0 

অত্মতযায পচষ্টা কযা অয স্কাতন পদয়া  

"  

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৩০৬ পকাতনা ফযতিতক 

অত্মতযায জতনয উস্কাতন পদয়া পক াতিতমাগয ফানাতয়. 

উস্কাতনতক বাযতীয় পনার পকাতডয ধযায় V এ পফাঝাতনা 

তয়তছ. বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ১০৭ এয ন্তগবত 

উস্কাতনয তযবালা তনম্ন য়0 

 

• পকাতনা যাধ ঘিাতনায 

জতনয উস্কাতন পদয়া ;  

• পকাতনা যাধ ঘিাতনায জবন্ত্রতত 

পমাগ পদয়া;  অয  

• পকাতনা যাধ ঘিাতত াাময 

পদয়া  

 

পকাতনা কৃত্তযতক বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৩০৬ এয 

মবাতয় অতত তর পআতিতক নুবাগ ১০৭ এয অতাতয় 

অতত তফ. 

 

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৩০৬ অয 

বাযতীয় প্রভান তধতনমতভয নুবাগ ১১৩ ,  

১৮৭২  

 

বাযতীয় প্রভান তধতনমতভয নুবাগ ১১৩ ( 

দ এতবতডসের একি),  এয নমুায়ী মখন প্রশ্নতি 

য় পম পকাতনা ভতরা দ্বাযা অত্মতযাতি তায 

াতভ ফা াতভয পকাতনা অত্তীয় দ্বাযা উতত্ততজত 

কযা তয়তছ  তক না,  অয এআতি পদখাতনা মায় 

পম0   

 

• প তায তফতয়য পথতক ৭ ফছতযয 

ভতধয অত্বতযা কতযতছ;  অয  

• তায াতভ ফা াতভয পকাতনা 

অত্মীয় তায াতথ তনষ্ঠযু ফযফায 

কতযতছ ;  

 

অদারত এআতি পভতন তনতত াতয পম পআ 

ত্ততযাতি তায াতভ ফা,  াতভয তত্তমৰ দ্বাযা 

উতত্ততজত কযা তয়তছ. 

 

এআ তধতনমভতি ১৯৮৩ পত একতি সেরধতনয 

রূত ম্গকাতজক দযকাতযয জতনয অনা তয়তছ 

পকনতক যখাীন ভতরাযা াতভ ফা তায ম্ব ীয 

জতনয অত্মতযা কযতত ফাধয তের অয 

পজআততয পক্ষতত্র প্রভান ঘতযয চায পদয়াতরয 

ভতধয ফ  তছর অয ফাআতযয পকাতনা পরাতকয 

জতনয পআতি ায়া ম্ভফ তছর না. 

 

প্রথভতঃ এআতি ভতন যাখতফন পম নুভানতি 

ফযম্ভাফী নয়,  শুধুভাত্র পআতিয নুভতত 

অতছ. তদ্বতীয়তঃ,  পআ নুভানতি রাগাতনায 



অতগ,  অদারততয ভাভরায ফ তযতস্থততয 

তনযীক্ষণ কযা উতচত. নয তযতস্থততগুতরয 

তনযীক্ষণ অদারততয নুভানতি পক ি 

কযতত াতয ফা অদারততয তফতফতকয তয 

অঘাত কতয নভুানতিতক তভতিতয় তদতত াতয. 

তৃতীয়ত বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ 

১১৩  এয নুাতয নভুানতি খিনতমাগয. 

 

পদখনু যতভ কভুায ফনাভ চাতত্তস্ন্তগড 

যাজয, ( ২০০১)৯ এ ত ত ৬১৮;  অয 

যাজ্বাফু অয নয ফনাভ ভধয প্রতদ যাজয,  

অর আতিয়া পযকডব ২০০৮ এ ত ৩২১২. 

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৩০৯ পকাতনা 

ফযতি পম অত্মতযা কযায পচষ্টা কতয ফা 

পআযভ কযায প্রস্তুতত পনআ পক াতি পদয়. 

 

 

ক্ষততয তবতমাগ( বাযতীয় পনার পকাতডয নবুাগ ৩১৯ -  

৩৩৮) 

 

পক  মতদ কাতক াযীতযক পফথা,  কু 

ফা থফবতা ঘিাতয় তাআতর বাযতীয় পনার 

পকাতডয নুবাগ ৩১৯ এয ন্তগবত পআ নয 

ফযতি পক অঘাত তদতয়তছ. 

 

নুবাগ ৩২০ ' ফযাক াতন'  পক তনম্ন বাতফ 

তযবাতত কতয0 

 

• তরে তফতেদন ;  

• পকাতনা পচাতখয দৃতষ্টয স্থায়ী 

রূত াতন কযা ;  

• পকাতনা কাতনয েবন তিয 

স্থায়ী বাতফ িা কযা ;  

• পকাতনা ে ফা জযায তফতেদন 

কযা ;  

• পকাতনা ে ফা জযাতক স্থায়ী 

বাতফ ং কতয পদয়া ফা 

পআতিতক স্থায়ী বাতফ খাযা কতয 

পদয়া ;  

• ভুখ ফা ভাথা পক স্থায়ী বাতফ 

তফতগ্র পদয়া ;  

• পকাতনা াড় পবতে পপরা ফা 

দাঁত পফয কতয পদয়া;  ফা   

• পকাতনা অঘাত পমআতি কারুয 

প্রাতনয ক্ষতত ঘিাতত াতয ফা 

পমআতি তকায পক ২১ তদন মবন্ত 

তবন তযক পফথা য কযতত ফা 

তনতজয োবাতফক কাজ তযফন 

কযতত ফাতধত কতয. 

 

াতন ফা ফযাক াতনয বাযতীয় পনার পকাতড 

নুমায়ী াতিজনক ফায জতনয পমআতিতক 

আতেকতৃ বাতফ ঘিাতনা উতচত,  পমআযভ 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৩২১( 

পেোকতৃ াতন ঘিাতনা) ফা নুবাগ 

৩২২(পেোকতৃ বাতফ ফযাক াতন ঘিাতনা) পত 

পদয়া অতছ. 

 

উদাযণ0  ফ এয াতথ রড়তছ অয ফ পক 

রাতঠ তদতয় ভাযতত পচষ্টা কযতছ.  এআতিয 

ভাতঝ ভধযিতা কতয ঝগড়াতি থাভাতনায প্রতচষ্টা 

কতয. এআ াতাাতততত   পক রাতঠ তদতয় 

অঘাত কতয,  মতদ প ফ পক ভাযায প্রতচষ্টা 

কযতছর. বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ 

৩২৩ এয ন্তগবত একতি যাধ কতযতছ. 

 

ততিন্গায়া ফনাভ কানবাতাকায পক্ষতত্র,  অর 

আতি পযকডব ১৯৮৮ এ ত ১১৫,  পম 

অতযাত গত পরাতকয তরতে চা তদতয়তছর,  

পমআতি তায যাতয় তে তে ভতৃুয ঘতিতয়তছ 

অয পমআখাতন ঘিনাতি যাতয় তে তে ঘতি 

পগতছ,  এআতি ফরা জতয় না পম অযতয গত 

পক ভাযায পকাতনা উতেয তছর,  না এআ এআিা 

ফরা পমতত াতয পম তায এআ ম্বত  পকাতনা 

জ্ঞান থাকতত াতয পম তায তিতযতি গতয হৃদয় 

অিান্ত কযাতত প্রততপতরত তফ. তাআ এআতি 

তনধবাতযত কযা তরা পম যাধতি বাযতীয় 

পনার পকাতডয নুবাগ ৩২৫ এয মবাতয় 

তেব. 

 

তকর্দনাতিং ফা যণ ফা পআযকভ যাধ( 

বাযতীয় পনার পকাতডয নবুাগ ৩৫৯- ৩৭৪) 

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৩৫৯ এয 

অধাতয যণ দুআ যকতভয য়0বাযত পথতক 

যণ,  অয তববাফতকয পথতক যণ. 

 

বাযততয পনার পকাতডয নুবাগ ৩৬০ এয 

নুমায়ী বাযততয পথতক যণ পকাতনা 

ফযতিতক তায আতেয তফরুতদ্ধ( ফা তায অআনত 

তববাফতকয আতেয তফরুতদ্ধ) বাযততয 

ীভানায পথতক ফাআতয তনতয় মায়া. 

 

বাযততয পনার পকাতডয নুবাগ ৩২১ 

নুমায়ী অআনত তববাফক পথতক যতণয 

থব য় পকান নাফারকতক ( ১৬ ফছতযয কভ 

পছতর ফা ১৮ ফছতযয কভ পভতয়তক) ফা পকাতনা 

ভানতক বাতফ তফকরাে ফযতিতক,  তায 

অআনত তববাফতকয আতেয তফরুতদ্ধ তনতয় 

মায়া. 

 



থকারবার ব. বাদ্গাতভ ফনাভ 

গুজযাি, ( ১৯৭৩)২ এ ত ত ৪১৩,  এয 

পক্ষতত্র তুপ্রভ পকািব তনধবাতযত কযতরা পম 

যতণয পক্ষতত্র এআতিয পকাতনা গুরুত্ব পনআ 

পম জফযদতি কযা তয়তছ ফা পনআ. 

 

উদাযণ0  ( মায গ এয  পকাতনা ম্ব  

পনআ) গ( একতি নাফারক) পক চকরাততয পরাব 

পদতখতয় তায কাতয তনতয় মায়. গ তায কাতয 

ঢুতক তয. বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ 

৩৬১ এয নুাতয  গ এয যণ কতযতছ. 

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৩৬২ 

নুমায়ী যণ জফযদতি কতয ফা পকাতনা খাযা 

উাতয়্ম্ত নয ফযতিতক পকাতনা স্থান পথতক 

পমতত ফাধয কযা,  তততফ তযবাতত অতছ. 

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৩৬৪  

১৯৯৩ পত একতি তযতাধতনয তততফ 

পঢাকাতনা তয়তছর. এআ ধাযাতি যণ ফা 

যতণয যাধ ূণব ফায পক্ষতত্র ফা ফযতি 

পক পজায কতয অিতক যাখায পতর,  অয 

পদালী এআযভ ফযতিতক ভাযায ফা পচাি পদয়ায 

হুভতক তদতয় তায ভতন ভতৃুয ফা অঘাততয বয় 

উ্ন্ন কতয পদয়,  ফা পকাতনা যকায ফা পদী 

 তফতদী ংস্থানতক তকছু কযতত ফা না কযা 

জতনয ফাধয কযতত ফা ভতুিতনয িাকায জতনয 

অঘা্হুন্চাতয় ফা তযা কতয এআ পক্ষতত্র 

অযততক কত দি পদয়ায জতনয অনা 

তয়তছ. 

 

পমৌন এফং ফািফ যাধ (অআ ত ত এয 

এ এ ৩৭৫ - ৩৭৭ ) 

 

অআ ত ত এয এ এ ৩৭৫ এফং ৩৭৬ 

0ফরা্কায  

 

একতি পরাক মখন পকাতনা ভতরায তে 

াযীতযক ম্পকব স্থান কতয তখন তখন তায 

তফরুতদ্ধ তনম্নতরতখত ধযতনয 

ভাভরাগুতর ফরা্কাযী তাতফ  গৃীত য়0  

 

•  ভতরায আো ছাড়াআ  

• তায ম্মতত ছাড়াআ  

• তায ম্মতত তনতয় , মখন পরাকতি জতন পম প 

তায োভী নযা থফা এভন পকাতনা ফযতি মাতক 

প ভতৃুযয বয় পদখাতত চায় ফা ক্ষত তদতত চায় 

;  

• তায ম্মতততত , পকন তক ফযতিতি জাতন পম 

প তায োভী নয় তফু ম্মতত তদতয়তছ কাযন প 

ভতন কতয পম প নয একজন ফযতি মাতক 

তফফা না য়া তত্ব তনতজয জনয 

অআনত োভী তহতফ ভতন কযতত াতয . 

• তায ম্মতততত , মখন ম্মতত এরূ 

 পদয়ায ভয় তায ভানতক তফকাযগ্রিতা ফা 

ভত্ততা ফা ফযতিতিয ফযতিগত আোয় ফা নয 

পকাতনা তাতচতনায় ফা ভি তফলতয়য তে 

ফগত না তয় , এয তযনততয তে ফগত 

না তয় মাতত প ম্মতত তদতয়তছ এরূ 

তযবাতলত তর;  ফা  

•তায ম্মতত ছাড়াআ , মখন প ১৬ ফছতযয য় 

তন  

 

অআ ত ত এয এ - ৩৭৫ এয একতি 

তফতেলতন অতছ তক ফরফত ততযকায় প্রবাফ 

তফিায কতয াযীতযক ম্পকবস্থান কযাতক 

ফতরা্কাযীয  যাতধ স্থাতত কযাআ মবাপ্ত 

.াযীতযক ম্পকব স্থান কযা তনতজয স্ত্রীয তে 

, পম ১৫ ফছতযয পছাি নয় , ফরতকায য় না . 

পলাতরা ফছতযয নীতচ ফক ফাতরকায ম্মতততক 

তমৌতিক ভানা য় .(তফষ্ণ ুদয়ার ফনাভ পেি 

প তফায , র আতিয়া পযকডব এ ত ৩৯ 

)পেি প উত্তয প্রতদ ফনাভ ভতনাজ কুভায 

াতি , র আতিয়া পযকডব ২০০৯ এ ত ৭১১ 

, ুতপ্রভ পকািব ধতয তনর তক ম্ভফত যাধীয 

ফয় পলাতরা ফছতযয কাছাকাতছ তছর ুতযাং 

এতক্ষতত্র াতিবতক েীছ্ছায় ম্মতত পদয়া ধতয 

পনয়া মায় না . 

তিভ পকািব , উত্তয প্রতদ ফনাভ ভ , ১৯৯৯ 

কয .এর .পম .৫০৩০ এয ভাভরায় ধতয তনর 

তক ঘিনাতিতত যাধী /ফাদী চাতযতত্রক গুন 

াতযতয় পপতরতছর , এফং াযীতযক ম্পকব 

স্থান কতযতছর , তায ফিফযতক তফশ্বা কযা 

মায় না অআ ত ত এয এ .৩৭৫ এয 

ভাভরায় . 

প্রাথবী /তবতমাগী দ্বাযা অনা তবতমাগ াক্ষী 

দ্বাযা তয প্রভাতণত তর তবমুি ফযতি 

অআনত পদালী প্রভাতণত য় ভাধযাভ ফনাভ পেি 

প উত্তয প্রতদ,  র আতিয়া পযকডব ১৯৭৩ 

এ ত ৪৬৯ . অআ ত ত এয  

এ .৩৭৬ এ 0ফরা্কাতযয তি  

ফরা্কাতযয জনয ফবতনম্ন তি াত তদতনয 

কাযাদি এফং জতযভানা . 

মখন এক ভতরা এক ফা একাতধক  

পগাষ্ঠীবুি ফযতি দ্বাযা ফরাতকাতযত য় তাতদয 

একআ উতেয পতু , এরূ ফযতিতদয প্রততযতক 



দরফদ্ধবাতফ ফরা্কাযী তাতফ পদালী াফযি 

য় .প্রতভাদ পভতত ফনাভ পেি প তফাতয 

, র আতিয়া পযকডব ১৯৮৯ , এ ত ১৪৭৫ এ 

, এআ তফলয়তিতক পভতন পনয়া তয়তছ পম এক 

ভতরায ফরা্কায ৪ ফযতি দ্বাযা তয়তছ পমতি 

পভতডতকর দ্বাযা প্রভাতণত তয়তছ , এতক্ষতত্র 

ফআ ফযতি পদালী াফযি তফ এফং এভত 

ফস্থায় ৃথকবাতফ তবমুি  ফযতিয 

তযতচততয অফযকতা পনআ . 

 

বাযতীয় াক্ষী প্রভান তধতনয়তভয পকন  

১১৪  0ম্মতত   

 

বাযতীয়  াক্ষী   প্রভান তধতনয়াতভয , ১৮৭২ 

, পদখায় পম ফরা্কায পত ুফাদীতক্ষয ভি 

ভাভরায় অআ ত ত এয ৩৭৬ (২) পত (অআ 

ত ত এয (৩৭৬ ২ (প) ছাড়া ), পমখাতন  

• অাভী দ্বাযা পমৌন ম্পকব প্রভাতণত ; ফা  

•প্রশ্নতি র , ভতরায ম্মতত ছাড়া ম্পকব 

স্থান পত ুফরা্কায পঘাতলত ; ফা  

• তায ফিফযতত অদারততয াভতন প্রভান 

কযতরন পম তায ম্মতত তছর না ;  

 

অদারততয পভতন পনয়া উতচত তক তায ম্মতত 

তছর না  

 

অআ ত ত এয এ .৩৭৭  

 

নাজ পুতিান ফনাভ গবতভবন্ট প এন তি ত 

ফা নযতদয পক্ষতত্র 

, ২০১০ তি এর .পম , ৯৪ তদলী 

াআ পকািব পঘালনা কযর পম  

• অআ ত ত এয এ .৩৭৭ এ , ফরা তয়তছ 

পমভন তক পমততু এতি প্রপ্ত ফয়স্কতদয পগানীয় 

পমৌন ম্ব ীয় কামবকরা  পতত ুএতক 

ফরা্কায মবাতয়য যাধ ভানা তফ . 

 

স্থান ;  

• অআ ত ত এয এ .৩৭৭ 

ভাতন তযচাতরত কযতছ পম 

ভতরায ম্মতততত পমৌন ম্পকব 

স্থাতন জতযভানা , এফং 

নাফারতকয তে পমৌন ম্পতকব 

স্থাতন জতযভানা পঘাতলত ; ফা  

•এক ফযতি ১৮ ফছতযয পছাি 

কখতনা কাতযা ম্মতততত পমৌন 

ম্পকব স্থান কযতত াতয না  

ম্পতত্তয জতনয যাধ  
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৩৭৯0 চুতয   

 

পকাতনা ফযতি চুতয কতয মখন প,  ত বাতফ 

পকাতনা ফযতিয চতরত ম্পতত্ত পনয়ায জতনয 

তায জাতন্ত ,  তায ম্পতত্ততি তযতয় পনতয়. 

 

তাআ জতনয চুতযয যাতধ তনম্ন থাতক0 

 

• পকাতনা ফযতিয চতরত 

ম্পতত্ততক তায জাতন্ত যাতনা;  

অয  

• পআ যানতত ত উতেতয 

পআ ম্পতত্তয ভাতরকানা জবতনয 

জতনয কযা. 

 

তাআ ফযতিয যতণ ম্মতত না থাতক অয 

অআতিতত ত উতেতযয থাকা চুতযয 

যাতধয জরুতয উ যান. 

 

একতি ফযতিয ত উতেযতি প্রকায য়,  

মতদ ম্পতত্ততি যতণয পছতন তায উতেয 

পফঅআতন বাতফ রাব উাজবন য়,  পআ 

ম্পতত্তয দ্বাযা পজআততয প ভাতরক নআ,  ফা 

ত বাতফ ম্পতত্তয ভাতরতকয াতন কযা য়. 

 

তযবালায পথতক এআতি স্পষ্ট তয় মায় পম 

উতেয রাব ফা াতনততয স্থায়ী ফায পকাতনা 

অফযকতা পনআ তথাত পআ ম্পতত্তয স্থায়ী 

যণ ফা স্থায়ী বাতফ তঠক ভাতরকতক ম্পতত্তয 

পথতক দুতয যাখা  তত াতয.  

 

উদাযণ0  ককুুতযয খাফায তনতজয তকতি 

যাতখ,  অয জ এয ককুযুতক তনতজয পছতন 

তনতয় মায়. এআখাতন মতদ  এয উতেয ত 

বাতফ জ এয ককুযুতক জ এয ভতত ছাড়া তায 

ভাতরকানায পথতক দুতয যাখা থাতক,  এআ 

পক্ষতত্র জ এয ককুুতযয  এয তছ ুঅায তে 

তে  একতি চুতযয যাধ কতযতছ. 

 

উদাযণ0  একতি ফরদতক একতি পখার্জ্পনায 

ফাক্স তনতয় পমতত পদতখ. প ফরতর্দততক একতি 

তনতদবষ্ট তদতক,  পআ পখার্জ্পনাততয ত বাতফ 

ভাতরকানা জবন কযায জতনয,  তনতয় মায়. 

মখন পআ ফল্দতি চরতত শুরু কযতরা,  তায 

তে তে  চুতযয যাধ ঘিাতয়. 

 

উদাযণ0 জ,  একতি মাত্রাতত মায়ায ভয়,  

তায পেিতি  ,  পম তক একতি পফয়াযাতজয 

ংযক্ষক, এয কাতছ তফা কতয তায পপযা 

উযন্ত পযতখতছ, .   পআ পেিতি পানাতযয 



কাতছ তনতয় তগতয় তফতি কতয পদয়. এআখাতন 

পেিতি জ এয ভাতরকানাতত তছর না. তাআ 

পআতি তায ভাতরকানায পথতক পনয়ায প্রশ্ন 

উতঠ না,  তাআ  চুতযয যাধ কতয তন,  

তথাত প তফশ্বাতয দুযতমাতগয যাধ কতয 

থাকতত াতয. 

 

উদাযণ0  জ এয একতি েতি জ এয ঘতযয 

একতি পততফতরয তয াতয়. এআখাতন 

তন্ততি জ এয ভাতরকানাতত অতছ তাআ মখন 

 পআতিতক ত বাতফ যাআ,  প চুতযয 

যাদ কতয. 

  

পক.এন. পভযা ফনাভ যাজস্থান, অর আতিয়া 

পযকডব ১৯৫৭ এ ত ৩৬৯, এক পক্ষতত্র 

একতি পকতদত বাযতীয় তফভানফাতনীয একতি 

মান তনর অয পআতিতক নাতধকৃত বাতফ 

াতকিাতন তনতয় পগর. তুপ্রভ পকািব দ্বাযা তনণবয় 

পদয়া তরা পম এআতি চুতযয যাতধয 

ন্তগবত অত. 
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হুভতক  

 

বাযপ্তীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৩৮৩ এয 

নুমায়ী,  মতদ পক নয ফযতিতক অঘাততয 

বয় ফা পকাতনা নয ফযতিতক অঘাত পদয়ায 

বয় পদতখতয়,  অয ত বাতফ পআ পরাকতক 

পকাতনা ম্পতত্ত ফা দাভী তজতন ফা পকাতনা নয 

িাখতযত কাগজ পমআতিতক তয দাভী 

তজতনতয তফতনভতয় বাঙাতনা ম্ভফ,  

' হুভতকয'  মবাতয় অত. 

 

উদাযণ0  জ পক একতি তনিাূণব ুিক 

পরখায হুভতক পদয় মতদ জ তাতক তকছ ুিাকা না 

পদয়. প এআতি কতয জ পক িাকা তদতত ফাধয 

কতয.  হুভতকয যাধ কতযতছ. 

 

উদাযণ0  জ পক বয় পদখায় পম মতদ জ 

তাতক একতি প্রততশ্রুতত তত্রয তয িাক্ষয 

কতয না তরতখ পদয় পম জ পক যফতবী কার এ 

 পক তকছ ুিাকা তদতত ফাধয কযতফ,  প জ 

এয ফাচ্চাতিয যণ কতয তাতক ফ  কতয 

যাখতফ. হুতম্গর্জ্পকয যাধ কতযতছ. 

 

উদাযণ0 ,  জ পক বয়ংকয অঘাততয বয় 

পদতখতয় একতি খাতর, কাগতজ ত তনতয় 

পআতিতক  পক তদতত ফাধয কতয. 

জ, কাগজতিতত ত কতয পআতি  এয কাতছ 

হুতন্চতয় পদয়. এআখাতন, পমততু ত কযা 

কাগজতি ভরূযফান যক্ষা তত্রয রূত ফযফায 

কযা, পমতত াতয ,   হুভতকয যাধ 

কতযতছ. চিয করা ফনাভ যাভ, কৃলান. অর 

আতিয়া পযকডব ১৯৮৫ এ ত ১২৬৮,  এয 

পক্ষতত্র, ুতপ্রভ পকািব তনধবাতযত কযতরা পম 

পমআখাতন একতি পড ভাোয, একতি ভতরা 

ততখকাতক পডতক তায াতথ তভতাচায কযায বয় 

 

পদতখতয় তায পথতক ততনতি খাতর কাগতজ ত 

কতযতয়তছ,  এআতি 

 

' হুভতকয'  মবাতয় তয. .  
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ডাকাতত  

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৩৯০ এয 

নুাতয ফ ডাকাততয ভাভরাতত,  হুভতক ফা 

চুতয য়. চুতযয যাধতি ডাকাতততত তযনত 

য় মতদ পআ চুতয কযায জতনয ফা চুতয কযায 

ভয়তত ফা চুতযয ম্পতত্ত তনতয় পমতত,  

যাধী,  তনতজয পথতক পকাতনা নয ফযতিতক 

অঘাত তদতত ফা তায ভৃতুয ঘিাতত পচষ্টা কতয,  

ফা তাতক অঘাত পদয়ায ফা পভতয পপরায 

হুভতক পদয়. হুভতকতি ' ডাকাতত'  পত তযনত 

য় মতদ,  হুভতক তযফতনয ভয়তত যাধী 

তনতজ প্রস্তুত থাতক,  অয হুভতকতি নয 

ফযতিতক পআখাতনআ,  ভৃতুয,  অঘাত পদয়ায 

ফা পফঅআতন বাতব তাতক ফা পকাতনা নয 

পরাকতক অিতক যাখায হুভতক  পদয়,  অয এআ 

বাতফ হুভতক তদতয় তাতক বতয় পদতখতয় পমআ 

তজতনতিয জতনয হুভতক পদফ তের পআতি 

আ জায়গাততআ পতয় জতয়. 

 

উদাযণ0  জ পক ধতয পনতয় অয ঠতকতয় তায 

িাকা  তায গআনা জ এয কাড় পথতক তায 

ম্মতত ছাড়া তনতয় পনতয়. এআখাতন  চুতযয 

যাধ কতযতছ,  অয চুতয কযায জতনয 

বুরবাতফ জ পক অিতক পযতখতছ.তায়জতন্ন  

ডাকাততয যাধ কতযতছ. 

 

উদাযণ0  জ পথতক ম্পতত্ত তধগ্রণ কতয 

এআতি ফতর পম, "  পতাভায পছতর অভাতদয 

কব্জাতত অতছ অয মতদ অভাতদয ১০.০০০ 

িাকা না পদয়া য় তাআতর তাতক পভতয পপরা 

তফ." এআতি হুভতক অয এআ বাতফ াতিতমাগয. 

এআতি ডাকাতত নয় মখন মবন্ত জ এয পছতরতক 

পআ ভয়ততআ পভতয পপরায বয় পদখাতনা য়. 

 



বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৪০৩0 থ 

বাতফ প্ম্ম্পতত্ত পকতড় পনয়া থ বাতফ 

ম্পতত্ত পকতড় পনয়ায পকাতনা তযবালা পনআ 

তকন্তু বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৪০৩ 

থ বাতফ ম্পতত্ত পকতড় পনয়ায জতনয াজা 

তনধবাতযত কতয. ম্পতত্ত পকতড় পনয়া যাধীক 

তফা তচন্নতায ভতন যাতধয একতি ে 

য়.( বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৪০৫ 

পথতক ৪০৯) 

 

উদাযণ0  জ এয কাতছয পথতক জ এয তকছ ু

তজতন তনতজয ভতন কতয বাতরা ভত এ চতর 

মায়. এআ পক্ষতত্র  চুতযয পদালী নয়. তকন্তু মতদ 

যফতবী কাতর তনতজয বুর পজতন ম্পতত্ততি 

পক তনতজয ফযফায এ অনায পচষ্টা কতয,  প 

এআ ধাযা নমুায়ী তবতমাগআ অতছ. 

 

উদাযণ0  জ এয ফ ,ু  জ এয তরতয়তব্রতয 

পত মায় অয জ এয জাতন্ত অয তায ম্মতত 

ছাড়া একতি ফআ তনতয় মায়. এআ পক্ষতত্র মতদ  

এয ধাযণা তছর পম প জ এয রাআফতযতয  

পথতক পকাতনা  ফআ যায জতনয তনতয় পমতত 

াতয অয জ এয অআতিতত ম্মতত অতছ,  

পআ পক্ষতত্র  পকাতনা যাধ কতয তন. তকন্তু 

মতদ যফতবী কাতর তনতজয রাতবয জতনয এআ 

ফআতি তফতি কতয পপতর,  তাতর পআ এআ 

ধাযা নমুায়ী পদালী য়. 

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৪০৩ এয 

ন্তগবত দুতি ফযাখযা অতছ. প্রথভ ফযাখযাতি তরা 

পম ত বাতফ তকছ ুভতয়য জতনয অত্মাত 

কযা এআ নুবাগ নুমায়ী যাধ. 

 

 জ এয একতি যকাযী প্রততশ্রুতত ত্র াতয়. 

 ততি পজতন পম ত্রতি জ এয,  পআতি 

একতি ফযাতেয তধকাযীতক একতি ধাতযয 

জাতভতনয রূত তদতয় পদয়,  পআতিতক 

বতফলযতত কখতনা জ পক পদয়ায ধাযণা কতয. 

 এআ নুবাতগয ন্তগত একতি যাধ 

কতযতছ. 

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৪০৩ এয ন্তগবত তদ্বতীয় 

ফযতি মখন পকাতনা এভন তজতন ায় পমআতি পকাতনা নয 

পরাতকয ভাতরকানাতত পনআ,  অয পআ তজতনতিয যক্ষায 

জতনয পআতিতক তনতজয কাতছ পযতখ পনতয়,  ফা পআতিতক 

ফািতফক ভাতরতকয কাতছ হঁুতচ পদয়ায জতনয পযতখ 

পনতয়, ,  অয প পআ ফস্তুতক কাতধ পনতয় না ফা পকাতনা 

রূত অত্মাত কতয না.পআ পক্ষতত্র প পকাতনা তবতমাতগয 

ত্র নয়. তকন্তু প উতযাি তবতমাতগয দায়ী ত,  মতদ 

প তজতনতিতক তনতজয ফযফাতযয জতনয অত্মাত কযত,  

মখন প ভাতরকতক জানত ফা তাতক পখাজায তায কাতছ 

যািা থাকত,  ফা ভাতরক পক পখাজায প মতুিেত প্রমে 

কযায অতগ ফা ভাতরতকয পখাতজয জতনয পনাতি পদয়ায 

অতগ ফা তজতনতিয ভাতরতকয পখাতজয জনয মুতিেত ভয় 

তক্ষায অতগ প তজতনতি স্ন্তত্মাত কযা শুরু কতয তদত. 

 

উদাযণ0  একতি িাকা যািাতয় পতয়তছ.,  

পআতি কায এআতিয জাতন্ত.  িাকাতি তুতর 

পনতয়. এআখাতন  নুবাতগ পফাঝাতনা 

নুবাতগয ন্তগবত পকাতনা দ কতয তন. 

 

উদাযণ0  যািাতয় একতি তচতঠয ভতধয একতি 

ফযাতেয পনাি াতয়. পআতিয তঠকানা তদতয় প 

জানতত াতয পম পনািতি কায. তা প পনািতি 

অত্মাত কতয. এআ পক্ষতত্র  এআ নুবাতগ 

পফাঝাতনা নুবাগ নুমায়ী দ কতযতছ. 

 

উদাযণ0  জ পক তায িাকা ঃ ব বুতর 

পমতত পদতখ.  পআ প্রতি জ পক পপযাতনায 

উতেতয ততর. তকন্তু যফতবী কার এ প 

এআতিতক অত্মি কতয.  এআ পক্ষতত্র এআ 

নুবাতগয ন্তগবত দ কতযতছ. 

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৪০৫- ৪০৯0 

যাধীক তফা তফেনতা  

 

তফশ্বা বন্গতায যাতধ তবমুি যাধী তাতক ফরা য় 

মখন পকাতনা ফযতি পকানবাতফ তফশ্বি তয় পকাতনা 

 ম্পতত্ততত ফা এয য তধকায তফিায কতয , ততা  

ছর চাতুতযতত , ফা এতিতক তনতজয নাতভ তযফততবত কতয , ফা 

এতক স্ন্ত্বাতফ ফযফায কতয  খযচা কতয , পম পকাতনা 

বাতফ অআন বন্গ কতয , তফশ্বাতয ধযনতক ফদতর তদতয় 

তনতজয কতত্রত্ত স্থন কতয , থফা পকাভ অআতনয ায়তা 

তনতয় , ফফাঘাতকতা  ফা েীকাতযয  ায়তায় 

কতত্রক চারনায পমাজনা ফাতনতয় , ফা আচ্ছ্ছাতিতাবাতফ 

নযতক এরূ কযতত ফদ্ধ কতয তনতজয তিত্ত স্থান কতয 

.(ভ নাথ ুতয ফনাভ যাজস্থান, ( ১৯৭২)১ এ ত ত 

৬৩০)  

 

কতযন কুভায ফনাভ উতনয়্ম্ন প (১৯৬০)এ ত অয ৪৫২ 

পত তুপ্রভ পকািব তনণবয় তনর , তক এতি প্রভান কযা জরুযী ফা 

ম্ভাফ  নয় , তকবাতফ ফাদীক্ষ তায ভাতরতকয ম্পতত্ত 

তযচাতরত কতযতছ ফা অত্মাত কতযতছ .প্রশ্নতি অদারত 

দ্বাযা তফতফতচত তয়তছ একআ উতেযত এফং এয পকাতনা 

যাতয প্রভান ায়া মায় তন .তথাত ফাদীক্ষ দ্বাযা একতি 

বুর তাফ গৃতত য়ায় , ফাদীতক্ষয তফরুতদ্ধ কতঠায 

ফযফস্থা পনয়া পমতত াতয .  

 

এখাতন ম্পতত্তয তযভান অত্মাত তয়তছ 

 এরূ তথয এক ফযতি দ্বাযা গতৃত য় , এফং 

প মতদ এয তাফ কযতত ভথব য় , ভূর 



উাদানতি তনণবীত তফ অআ ত ত এয এ 

এ  ৪০৬ - ৪০৯ যাধ তাতফ স্থাতত র 

. এতি প্রাথতভক পফ স্থাতত র পপৌজদাযী 

ভাভরাম  তযচাতরত র এফং পমখাতন 

ফাদীক্ষ /তযচারক অতগ গ্রয র 

ফাদীক্ষ দ্বাযা াঠাতনা তাতফয গযতভতরয 

 যততদয তাতফয গযতভতরয ততথযয প্রভান 

কযতত , এতি ফাদীক্ষ /ফা অতফদনকাযীতক 

পদখাতনা তয়তছ তক প তনতজয জনয ম্পতত্ততক 

তযফততবত কতয তন  একতি তফশ্বা প্রভাতণত র 

., এতি ফাদীতক্ষয প্রভান কযায জনয  তছর তক 

তকবাতফ ম্পতত্তয য তফশ্য়্সয়্ম্িাতা তযচাতরত 

তয়তছ .(পদখ এন বাঘবাব্ন তলাআ ফনাভ পেি 

প পকযারা , র আতিয়া পযকডব ২০০৪ এ 

ত ২৩১৭ ; ভুিাতপখান ফনাভ পেি প 

ভাযাষ্ট্র , ( ২০০৭)১ এ ত ত ৬২৩ . 

অআ ত ত এয ৪১৫ - ৪২০ 0পধাকাদাযী 

 

অআ ত ত এয এ .৪১৫ প্রিাফ পদয়  পম 

এক ফযতিতক ধকাধাতযতত যাধী াফি কতবা 

মায় প্রদত্ত তফতেলতনয াাতময , এিা পদখাতনা 

তযাফযক তক ম্পতত্ততক ফজায় যাখায জনয 

প্রততশ্রুতত পদয়ায ভয় তায পকাতনা 

পধাকাফাজী ফা ত উতেয তছর তকনা .  

নয বালায় অআ ত ত এয এ .৪১৫ এ 

পকাতনা ফযতিয ছরচাততুয তনণবতয়য জনয 

অফযক দ্ধতত তনতম্ন প্রদত্ত 0 

 

•ঐ ফযতিয অনগুততয 0 

•পকাতনা ম্পতত্ত কাউতক প্রদান 

কযা ; ফা  

•ম্মতত ততহ্ল পকাতনা ফযতি ফজায় 

যাখতত াতয পকাতনা ম্পতত্ততক ফা  

•পজতন শুতন পকাতনা ফযতিতক তকছ ু

কযাতনা ফা না কযতত পদয়া 

পমআতি প কযতত আেুক না ফা 

ছাতড়তয়  পদয়া  মতদ প এআযভ 

চাআততা না,  অয পমআ কৃত্ত ফা,  

পছতড় পদয়া ফযতিয ভতিস্ক,  

ম্পতত্ত ফা িতয পকাতনা িা কতয 

(ীযা রার াতয বগফত ফনাভ 

ত.তফ.অআ., ( ২০০৩)৫ এ ত 

ত ২৫৭) 

 

উদাযণ0 ,  জ পক একতি পরখায তভতঠ 

নভনুা পদতখতয়,  জ পক থকাতয় পম নভনুাতি 

পরখায ে,  অয পআজতনয বফধ বাতফ জ 

পক পরখতি তকনতত অয পআতিয জতনয িাকা 

তদতত ফাধ কতয.  এআ পক্ষতত্র থকাতয়. 

 

উদাযণ0  জ পক একতি অদানপ্রদাতনয তফর 

পরখায  পফতন তততফ পদয়  তফরতি খাতযজ 

ফায কথা জানততা,  অয প পজতন শুতন জ 

পক পরখতি তদতত থকাতয় মতদ তায িাকাতি 

পদফায পকাতনা আতে তছর না.  থকাতয়. 

 

উদাযণ ,  পজতন শুতন ীযা পমআগুতর প 

জাতন তক ীযা নয়,  পজতন শুতন জ পক 

থকাতয়,  অয ত বাতফ তায পথতক িাকা 

ধায পনয়. 

 

বাযতীয় পনার কতদয নুবাগ ৪১৫ এয 

ন্তগবত কযা কাজতক বাযতীয় পনার কতদয 

নুবাগ ৪১৭ তদতয় াতিতমাগয কযা তয়তছ. 

নাগতযক অআতনয চুতিয তফতকব অয থক্বাতজয 

ভতধয িাি অতছ. মতদ চুতিয উলংঘন পজাতক 

যাধীক ভাভরা চারাতনায যািাতয় অত না,  

একতি চুতিয উলংঘন নুবাগ ৪১৫  ৪২০ য 

নযগবত কারুয তয ভাভরা কযায জতনয 

মবাপ্ত না. ( পদখুন ব.আ.পজাত অয নয ফনাভ 

গুজযাি  নয, ( ২০০৯)৩ এ ত ত ৭৮;  

অর কাগব ভতবব প্রায়বাতত তরতভতিড ফনাভ 

ধতন দাদাভবার পমন অয 

নয, ২০০৭(১২)এ ত এ এর আ ৩৯১) 

 

নুবাগ ৪২০ এয ন্তগবত পকাতনা তবতমাগ 

তত পগতর,  শুধুভাত্র ঠকফাতজ এআ মবাপ্ত না,  

পআ থক্বাতজয পকাতনা তযনাভ  ফা 

অফযক,  অযতয নয ফযতি মাতক ঠকাতনা 

তয়তছ তনম্ন কতযতয়তছ;  

 

• পকাতনা ম্পতত্ত নয পরাকতক 

পদয়া কতযতয়তছ;  ফা  

• পকাতনা ফাধন ত্র( ফা পকাতনা 

তজতন পমআতি িাখতযত আ অয 

যফতবী কার এ পকাতনা ভরূযফান 

তজতন এ তযনত তত ক্ষভ য়.) 

 ফানা কতযতয়তছ ফা পআতিতত 

পকাতনা ফদর কতযতয়তছ ফা 

পআতিতক নষ্ট কতযতয়তছ . 

 

এআ তধতনমতভয ন্তগবত 

তবতমাগতিয প্রভাতনয জতনয,  

ফাদী তক্ষয এআতি প্রভান কযতত 

য় পম প্রাথবী তায ম্পতত্ততক পছতড় 

তদতয়তছ তবতমাগআ কথাতম পমআতি 

তবতমাগআ জানততা পম বুর 



তছর.অয তবজতগয শুরুয পথতকআ 

ত তফচাযধাযা তছর.(ভফাতযক 

অরী অতভদ ফনাভ ফতম্ব,  অর 

আতিয়া পযকডব ১৯৫৭ এ ত 

৮৫৭) 

 

দিাতফজ ংিান্ত যাধ  

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৪৬৩ -  

৪৭৭ 0 জাজাতজ,  বুর দিাতফজ ফানাতনা 

অয মুি যাধ  

 

ভতহম্মদ আব্রাতভ ফনাভ তফায  

নয; ( ২০০৯)৮ এ ত ত ৭৫১;  এয 

পক্ষতত্র তুপ্রভ কযত বাযতীয় পনার পকাতড 

জাজাতজ পথতক মিু অআন তনতয় ফৃদ বাতফ 

কাজ কযাতে. 

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৪৬৩ -  

৪৬৫0 জাজাতজ পকাতনা ফযতি পক ফরা য় পম 

প বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৪৬৩ এয 

ন্তগবত জাজাতজ কতযতছ মতদ প তভতথয 

দিাতফজ প্রস্তুত কতয পকাতনা নয ফযতি ফা 

জনাধাযনতক অঘাত তদতত,  ফা পকাতনা 

দাতফয প্রভান তততফ পদখাতত ফা পকাতনা 

ফযতিতক তায ম্পতত্তয পথতক দুতয কযতত,  ফা 

পকাতনা চুতি কযতত,  ফা ঠকাতনায উতেতয 

নুবাগ ৪৭০ একতি জাজাতজয দিাতবজতক 

জাজাতজয দ্বাযা ফানাতনা একতি তভতথয দিাতফজ 

তততফ তযবাতত কতয.. 

 

জাজাতজ বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ 

৪৬৫ এয ন্তগবত াজা পদয়ায পমাগয 

যাধ. ' পকাতনা তভতথয দিাতবজ ফনাতনা'  

পক বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৪৬৪ পত 

তযবাতত কযা তয়তছ. বাযতীয় পনার 

পকাতডয নুবাগ ৪৬৪ এয একতি তনযীক্ষণ (  

পভাাম্মদ আব্রাততভয ভাভরায নুাতয) পদখায় 

পম এআ অআনতি তভতথয দিাতফজতক ততন বাতগ 

তফবি কতয0 

 

• প্রথন্মতঃ পমআখাতন পকাতনা 

ফযতি পকাতনা দিাতফজ ত ফা 

ঠকফাতজ তদতয়  ফানাতয় ফা চারাতত 

পচষ্টা কতয এআ উতেতয পম প 

পফাঝাতত পচষ্টা কযতফ পম পআ 

দিাতফতর্জ্পত পকাতনা নয ফযতিয 

দ্বাযা ফানাতনা ফা চারাতনা তয়তছ,  

অয প এআতি জাতন পম 

দিাতফতর্জ্পত পআ ফযতিয দ্বাযা 

ফানাতনা ফা চারাতনা য় তন. 

• তদ্বতীয়ত পকাতনা ফযতি ত 

বাতফ ফা জাজাতজয দ্বাযা,  ফাততর 

কতয ফা নয বাতফ,  পকাতনা 

দিাতফতজয পকাতনা বাগতক 

অআনত েীকৃতত ছাড়া পআতিতক 

তনতজয ফা তনযয ফানাতনা ফা 

চারাতনায য াল্টাতয়;  অয  

• তৃতীয়ত  পকাতনা ফযতি ত 

বাতফ ফা জাজাতজয দ্বাযা,  পকাতনা 

নয ফযতি পক পকাতনা দিাতফতজ 

িাক্ষয পনতয়,  ফা পআতি 

চারাতয়,  ফা ফদরাতয় এআতি জানা 

তত্ত পম প তনম্ন কাযতণয জতনয 

তঠক ধাযণা কযায পমাগয নয়0 

• ভানতক বাতফ িু 

য়া ;  

• তফলান;  ফা  

• তাতক ছর তদতয় ফুতঝতয়  

 

তাআ বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৪৬৪ 

এয ন্তগবত পকাতনা ফযতি তভতথয দিাতবজ 

ফাতনতয়তছ এআতি ফরা য় মতদ0 i  )  প 

পকাতনা দিাতফজ ফানাতত ফা চারাতত পচষ্টা কতয 

পকাতনা নযয নাভ ফা তধকাতযয উতমাগ 

কতয; i i  )  প দিাতফতর্জ্পততক ফদতরতয়তছ ফা 

তকছ ুরত কতযতছ ফা i i i  ) দিাতফতর্জ্পত ছর 

দ্বাযা ফা পকাতনা এভন ফযতিয পথতক তনতয়তছ 

মায তনতজয তয তনয়ন্ত্রণ পনআ. 

 

উদাযণ0  ফ এয কাতছ একতি পচক 

পজআতততত িাকায তযভান উতলখ কযা য় তন 

পছতড় মায় অয ফ পক তধকায পদতয় পম প 

১০, ০০০ িাকা মবন্ত পকাতনা  ভরূয পআ 

পচতক বযতত াতয. ফ পআখাতন ২০, ০০০ 

িাকায যাত বতয পদয়. ফ জাজাতজ কতযতছ. 

 

উদাযণ0  একতি যকাযী প্রততশ্রুতত তত্র ত 

কতয অয পআতিতত তরতখ পম '  জ ফা তায 

তধকৃত পক ভরূয তদন' .  তকন্তু ফ পজাযচুএতযয 

দ্বাযা জ এয নাভ তভতিতয় পআতিতক খাতর 

প্রততশ্রুতত ত্র ফাতনতয় পনয়. ফ জাজাতজ 

কতযতছ. 

 

উদাযণ0  একতি তচতঠ পরতখ অয পআতিতক 

ফ দ্বাযা তধকতৃ না কযা থাকতর ফ এয ত 

কতয,  অয পরতখ পম  একতি বাতরা ভানুল 

পম পকাতনা তফতদয চতি তড় পগতছ,  অয জ 

ফা তনযয কাতছ তকছ ুাাতমযয নুনয় কতয. 

এআখাতন,   একতি তভতথয দিাতবজ ফতযী 

কতযতছ জ পথরতক তকেু ম্পতত্ত তনতত. 



 

বাযতীয় পনার পকাতড এআ ধযায়তত এয 

পথতক অতগয  ফড় যাধ পমভন তভতঠঠ 

দিাতবতজয তনভবান,  অগতর যাখা ফা 

ফযফাতযয জতনয াশ্য়্সথী  অতছ. 

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৪৬৭-  

৪৬৮0 দাভী ফাধয তত্রয জাজাতজ/ ঠকাতনায 

জতনয  

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৪৬৭ এয 

নুাতয পম পক পকাতনা দাভী ফাদ্ধযতা তত্র 

জাজাতজ কতয(পদখুন বাযতীয় পনার পকাতডয 

নুবাগ ৩০). বাযতীয় পনার পকাতডয 

নুবাগ ৪৬৮ ঠকাতনায জতনয কযা জাজাতজতক 

তি পদয়ায প্রাফধান কতয. 

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৪৭১0 

জাজাতজ কযা দিাতবজতক তিক ফতর 

চারাতনা  

 

বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৪৭১ এয 

নুাতয মতদ পক এআতি জ্ঞাত তত পম 

দিাতবতর্জ্পত জাজাতজ কতয ফানাতনা তয়তছ 

পআতিতক তিক ফতর চারাতনায পচষ্টা কযতফ. 

পআ পক্ষতত্র তায াজা পতভন এআ ফা পমভন 

মতদ প আ দিাতফতর্জ্পত ফানাত পআ পক্ষতত্র 

ত.বাযতীয় পনার পকাতডয নুবাগ ৪৭৪ 

নুমায়ী মায কাতছ,  বাযতীয় পনার পকাতডয 

নুবাগ ৪৬৬ অয নুবাগ ৪৬৭ নমুায়ী 

একতি দিাতবজ অতছ,  পমআতি তায জ্ঞান 

নুমায়ী জাজাতজ তদতয় ফতযী,  মতদ তায 

পআতিতক তিক ফতর চারাতনায উতেয 

থাতক,  তাআতর প াতিয প্রাথবী. 

x- x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 



বাযতেয কারতে যীক্ষা- প্রস্তুতে াভগ্রী 

 

© বাযতেয আইনজীতফ তযলদ এফং রযইনতভকায রেতনং এফং তযকূ্রতেন্ট প্রাইতবট তরতভতটড। ফবস্বত্ত্ব ংযতক্ষে। এই াভতগ্রয রকান প্রকায অবফধ ফযফায, ভুদ্রন ফা 
প্রচায রদয়ানী এফং রপৌজদাযী ভাভরায রমাগয তফ। 

 

ফববাযতীয় ওকারতত যীক্ষা  

প্রস্তুতত াভগ্রী 

তফলয় ৬: রপৌজদাযী আইন II – রপৌজদাযী প্রতক্রয়া  

তনয়ভাফরী 

বুতভকাাঃ  

১৮৯৮ াতরয রপৌজদাযী প্রতক্রয়ায তনয়ভাফরী, 

রপৌজদাযী প্রতক্রয়ায তনয়ভাফরী-১৯৭৩ (তনয়ভাফরী ফা  

রপৌজদাযী দন্ডতফতধ‛)রে রূান্ততযে তয়তে। এই 

তনয়ভাফরী রপৌজদাযী তফচায ফযফস্থায রূায়তনয রতক্ষয 

প্রতক্রয়া তস্থয কতয। এটি েদন্ত   এফং অযাতধয 

তফচাতযয ফযফস্থানাতক প্রস্ত কতয।  

বাযেীয় দন্ডতফতধ, ১৮৬০ (এফং দন্ড ফযফস্থা ম্বতরে 

অনয তফতল আইনভু) রে স্বেন্ত্র রপৌজদাযী আইন 

যতয়তে রমখাতন আইনটি একটি ‚তফতলণ আইন‛, 

অথফা স্বেন্ত্র রপৌজদাযী আইতনয েব  ফরফে কযায 

রতক্ষয দ্ধতেগে আইন। এই তনয়ভাফরী, ংতফধান 

অনুমায়ী আতযাী ফযতিয অতধকায যক্ষা এফং 

ভাজতক অযাধ এফং লড়মন্ত্রকাযীতদয াে রথতক 

যক্ষায ভাতে াভঞ্জয ফজায় যাতখ।   

এই তনয়ভাফরী, আইন প্রনয়নকয তযলদ, কামবতনফবাী 

এফং তফচায তফবাতগয ভতধয ক্ষভোয ৃথকীকযতনয 

াংতফধাতনক জনভে ফরফে কতয। যাতজযয প্রতেযকটি 

অতেয তনজস্ব দাতয়ত্ব যতয়তে এফং ক্ষভোয 

ৃথকীকযতনয নীতে মাতে রতিে না য় এই তনতে 

ভু ো ুতনতিে কতয। ‘তকং এতেযয ফনাভ নাতজয 

আতভদ, এ আই আয  ১৯৬৩ এত ৪৪৭’- 

ভাভরায় নৃতেয ভতন্ত্র বা ফা তপ্রতব কাউতন্পর যায় 

রদয় রম তফচায তফবাগ এফং ুতরতয কাজকভব 

তযূযক, অতধক্রভনূচক নয়। 

মতদ এই তনয়ভাফরী ংতদ া তয়তে, ‘রপৌজদাযী 

তফতধ’-য তফলয়টি প্তভ ূতচয কঙ্কাতযন্ট োতরকায় 

অন্তবুব ি যতয়তে। রকাযতন, ংতফধান অনুমায়ী এফং 

প্রতয়াজন াততক্ষ এই তনয়ভাফরী যাতজযয আইন 

প্রনয়নকাযী তযলতদয জনয উন্িু।  

প্রাযতিক। ংজ্ঞা  

এই তফতধয ধাযা ২-এ উতেতখে ংজ্ঞা েুনব তফতধতে 

ফযফহৃে তয়তে। রমতেু এই আইন  রপৌজদাযী তফচায 

প্রতক্রয়ায প্রধান প্রতক্রয়াগে তফতধ, রতেু 

ইোকৃে/ফযি না তর এই ধাযায় ফযফহৃে অথব অনযনয 

আইতন ফযফাতযয ভয় একই অথব ফন করয।  

ধাযা ২ (তি): অযাধধয রেণীতফনযা 

ধাযা ২ (এ)- জাতভনধমাগয/ জাতভন অধমাগয অযাধ 

এই তফতধয প্রথভ ূচীধত, ১৮৬0 াধরয বাযতীয় 

দন্ডতফতধয (আই ত ত) আওতায় একটি তাতরকা 

যধয়ধে এফং একই তফলধয় এটিতে কামব তযচারনায 

প্রনারী ংক্রান্ত েথয রদয়া তয়তে। রম অযাধগুতর 

ঐ মূতচতে জাতভনতমাগয ফা জাতভন অতমাগয ফতর 

তচতিে কযা আতে , এই তফতধয ধাযা  ২ (এ) রে 

রগুতর েতকব  তফস্তাতযে ফযাখযা কযা তয়তে। েতফ 
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অনয আইতন রকাতনা অযাধতক জাতভনতমাগয ফা 

জাতভন অতমাগয ফতর ফযাখযা কযা তে াতয।  

উদাযন স্বরূ, প্রথভ ূচী অনুমায়ী, আই ত ত’য 

৩২৩ ধাযায় রকান অযাধ (ঐতিকবাতফ আে 

কযা) জাতভনতমাগয। অনযতদতক ধাযা ৩২৬’য অন্তগবে 

অযাধ (ইিাকৃেবাতফ ভাযোত্মক অস্ত্র তদতয় 

গুরুেযবাতফ আে কযা)জাতভন অতমাগয। েথয 

প্রমুতি আইন-২০০০-এয ধাযা ৭৭ অনুমায়ী, েথয 

প্রমুতি আইন- ২০০-এয আোয় কর অযাধ তেন 

ফেতযয কাযাদতন্ডয াতস্ততমাগয এফং আকই তে 

জাতভনতমাগয।  

জাতভনতমাগয অযাতধয রক্ষতে রগ্রপ্তায কযা তর রকান 

ফযতিয জাতভতন ভুতি াফায অতধকায থাতক। তকন্তু 

জাতভন অতমাগয অযাতধয রক্ষতে রকান ক্রতভই জাতভন 

রদয়া য়না। এ ধযতনয ভাভরায় তফচায তফবাতগয 

ইোয য ঐ ফযতিয ভুতিয তফলয়টি তনবব য কতয।  

ধাযা ২(ত), ২(l): কগতনধজফর/নন-কগতনধজফর 

কগতনতজফর একটি অযাধ/ভাভরা, এভন একটি 

অযাধ/ভাভরা, মাতে রকান তযায়ানা োড়াই 

রকান ুতর আতধকাতযক কাউতক রগ্রপ্তায কযতে 

াতয। প্রথভ ূচী অথফা অনযনয তফতল আইতন এ 

ধযতনয তফফযণ উতেখ কযা তয়তে। এই রেণী 

তফনযাতয রকান ধযা ফাাঁধা তবতি রনই। েতফ ফরা 

রমতে াতয ভস্ত গুরুেয অযাধই াধাযনবাতফ 

কগতনতজফর ফা রজ্ঞয় অযাধ ফতর তফতফতচে য়। 

ফযাখযাাঃ অযন কযায অযাতধয অতবতমাতগ আই ত 

ত’য ধাযা ৩৬৩’য আোয় এ-রক রগ্রপ্তায কযা 

তরা  

ঐ অযাধ রজ্ঞয় এফং ুতর রকান তযায়ান োড়াই 

এ-রক রগ্রপ্তায কযতে াতয। েতফ ঐ অযাধ 

আজতভনতমাগয ফং রগ্রপ্তাতযয তয, অযাধ দন্ডতফতধ’য 

ধাযা ৪৩৬ এয আোয় এ অতফরতম্ব ভুতি রতে 

াতয।  

অযতনয অতবতমাতগ আই ত ত’য ধাযা ৩৬৫’য 

আোয় এ রক আটক কযা তরা। এই অযাধ তকন্তু 

অতজ্ঞয় ফা আদারতেয দতৃি ফতবুব ে ফা নন-

কগতনতজফর । রতক্ষতে োয জাতভতন ভুতিয তফলয়টি 

আদারতেয ইোয য তনবব য কযতফ।  

ধাযা ২(িতিউ), ২(এক্স): ভন ভাভরা/ধযায়ানা 

ভাভরা 

ধাযা ২(এক্স)–রে তযায়ানা তফলয়ক ভাভরায ফযাখযা 

রদয়া তয়তে। ঐ ভাভরায় ভৃেুযদন্ড, মাফজ্জীফন 

কাযাদন্ড অথফা দ ু ফেতযয রচতয় রফী ভতয়য 

কাযাদতন্ডয াতস্তয তফধান যতয়তে। ধাযা ২(িতিউ)রে 

যতয়তে ভন তফলয়ক ভাভরায ফযাখযা। এয আোয় 

রকাতনা অযাতধয রক্ষতে ভন জাযী কযা তর রটি 

তযায়ান ভাভরা নয়।  

উতেখয, ভন এফং তযায়ানা ভাভরায রেতণতফনযাতয 

তবতিতে প্রতেযক ভাভরায তফচায প্রতক্রয়া চরতফ। এই 

তফতধয অিাদ এফং উনতফং অধযাতয়য আোয় 
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তযায়ানা ভাভরায তফচাযকাজ তযচাতরে য় অনযতদতক 

ভন ভাভরায তফচায কাজ তযচাতরে য় তফং 

অধযাতয়য আোয়।  

ধাযা ২(তি)- নাতর  

নাতরতয ফযাখযায় ফরা তয়তে, রকাতনা ফযতি 

(তযতচে ফা অতযতচে) রকান অযাধ কতযতে 

ফতর রভৌতখক ফা তরতখেবাতফ একজন ভযাতজতেতটয 

কাতে অতবতমাগ জানাতনাতক নাতর ফতর আখযা রদয়া 

য়।  

নাতরতয ভতধয ুতরতয তযতাটব  ংমুি থাতক না। 

ুতর তযতাটব তক (অযাধ দন্ডতফতধয ধাযা ১৭৩ 

অনুমায়ী) চাজব ীট ফতর আখযা রদয়া য়।  

ধাযা ২(ই): তদন্ত 

এই তফতধয আোয় রকান ভযাতজতেট ফা আদারতেয 

কযা প্রতেযক েদন্ততক েদন্ত ফতর গণয কযা য়। েতফ 

রটিতক তফচায ফরা য়না। একটি েদতন্তয উদাযণ 

তফ, অযাধ দন্ডতফতধয ধাযা ১৭৪এয আোয় 

তফচাযাতথব অনুন্ধান প্রতক্রয়া। 

ধাযা ২(এন): অযাধ 

চরভান আইতনয রচাতখ াতস্ততমাগয রকান কাজই 

অযাধ ফতর গণয কযা য়। োই এই তফতধয ধাযা ৪ 

 ৫ অনুমায়ী ফ ধযতনয তফচায এই তফতধয দ্বাযা 

তযচাতরে য়। 

ধাযা ২(আয):  তুর তযধার্ব    

অযাধ দন্ডতফতধয ধাযা ১৭৩(িতিউ), এয আোয় 

রকাতনা ুতর আতধকাতযক রকান ভযাতজতেটতক রম 

তযতাটব  াঠায় রটিতকই ুতর তযতাটব  ফতর আখযা 

রদয়া য়।  

অযাধ আদারত গঠন 

এই তফতধয ধাযা ৬ রথতক ২৩ এ অযাধ আদারে 

গঠতনয তফধান যতয়তে। ধাযা ৬ অনুমায়ী প্রতেযক 

যাতজয প্রথন রেণীয তফচাযতফবাগীয় ভযতজতেট (অথফা 

ভানগয ভযাতজতেট), তদ্বেীয় রেনীয তফচায তফবাগীয় 

ভযাতজতেট এফং কামবতনফবাী ভযাতজতেতটয আদারে 

গঠন কযা তফ।  

তযততি প্রতেযক আদারে এফং আদারতেয ক্রতভাচ্চ 

রেণীতফবাগ েতকব  তফস্তাতযে তফফযণ জানাতনা তয়তে।  

রপৌজদাযী আদারধতয ক্ষভতা 

ধাযা ২৮ এফং ২৯: রম ভস্ত াতস্ত রঘালণা ধত াধয 

ধাযা ২৮ অনুমায়ী াই রকাটব  আইনানুাতয রম রকান 

াতস্ত রঘালণা কযতে াতযন। রকাতনা দায়যা আদারে 

(অথফা অতেতযি দায়যা তফচাযতে) আইন 

অনুাতয রম রকাতনা াতস্ত রঘালনা কযতে াতযন। 

েতফ োতদয রঘাতলে াতস্ত ভৃেুযদন্ড তর রটিতক 

াইতকাতটব য ভাধযতভ তনতিে কযতে তফ।  

ফযাখযা- আই ত ত’য ধাযা ৩০২ এয আোয় 

রকাতনা অযাতধয শুনানীয য দায়যা আদারে কতনা 

অতবমুিতক রদালী াফযফস্ত কতয োতক ভৃেুয দতন্ডয 
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াতস্ত তদর। রই যায়টিতক াইতকাটব  রথতক তনতিে 

কযতে তফ।  

ধাযা ২৯ অনুমায়ী একজন তফচাযতফবাতগয় 

ভযাতজতেতটয আদারে, ভৃেুযদন্ড, মাফজ্জীফন কাযাদন্ড 

ফা াে ফেতযয রচতয় রফী ভতয়য কাযাদতন্ডয াতস্ত 

োড়া আইতনয আোয় রম রকাতনা াতস্ত রঘালনা 

কযতে াযতফন।  প্রথভ রেতণয ভযাতজতেতটয (অথফা 

ভানগয ভযাতজতেট) আদারে তেন ফেতযয রচতয় 

রফী ভতয়য কাযাদতন্ডয াতস্ত এফং ১০ াজায 

টাকায রচতয় রফী জতযভানা কযতে াযতফন না।  

রগ্রপ্তায 

আইনী অতধকায প্রাপ্ত রকাতনা ফযতিয দ্বাযা রকাতনা 

ফযতিতক োয স্বাধীনো রথতক ফতিে কযাতক রগ্রপ্তায 

আখযা রদয়া তয়তে। অযাধ দন্ডতফতধয ধাযা ৬0এ 

(২০০৯ এয ংতাধনীয ভাধযতভ ংমুি)অনুমায়ী এই 

তফতধ ফা অনয আইতনয রগ্রপ্তাযীয অতধকাতযয েব  

োড়া রকাতনা রগ্রপ্তায কযা মাতফ না।   

দইু ধযতনয ভাভরায় ুতর োতদয রগ্রপ্তায কযায 

ক্ষভোয প্রতয়াগ কতয। য় তযায়ানা ফযফায কতয 

অনযথায় তফনা রকান তযায়ানায় রগ্রপ্তায কতয। 

অযাধ দন্ডতফতধয ধাযা ৮৭ একজন ভযাতজতেটতক 

তযায়ানা জাযী কযায অতধকায প্রদান কতয, ো র 

ভন ভাভরা রাক ফা তযায়ানা ভাভরা রাক। 

অযাধ দন্ডতফতধয ত আয ত ত) ধাযা ২0৪ 

অনুমায়ী একজন ভযাতজতেট রগ্রপ্তাযী তযায়ানা জাযী 

কযতে াতযন।  

এটি স্মযন যাখা অেযন্ত গুরুত্বুণব রম ‘রগ্রপ্তায’ এফং 

‘রপাজে’ দটুি ভাথবক ব্দ নয়।(তনযঞ্জন তং ফনাভ 

প্রবাকয যাজা যাভ খাতযাতট, (১৯৮0) ২ এতত 

৫৫৯)  ুতর রকান ফযতিতক রগ্রপ্তায কযতরই োতক 

শুধু রপাজতে যাখা য়না, রকাতনা ভযাতজতেতটয 

াভতন োতক র কতয োয তযভান্ড ভঞ্জযু তর 

েখন োতক তফচাযতফবাতগয় ফা অনয রপাজতে যাখা 

য়। 

 রকাতনা ফযতি আদারতে আত্মভবন কযতর োতক 

আদারতেয রপাজতে (তফচায তফবাগীয় রপাজে) 

ধযা য়। অেএফ, রগ্রপ্তায তরা রপাজতেয একটি 

ধযন।   

ফযাখযা- এ- একটি কগতনতজফর অযাতধয অতবমুি 

এফং র আদারতেয াভতন আত্মভবন কতযতে। 

োতর এ-এখন তফচাযতফবাতগয় রপাজতে যতয়তে। 

এ একটি কগতনতজফর অযাতধয অতবমুি এফং ুতর 

োতক রগ্রপ্তায কতযতে। োতর এ ুতরী রপাজতে 

যতয়তে। 

ধাযা ৪১: রকাধনা ধযায়ানা োড়াই রগ্রপ্তায কযায 

ক্ষভতা 

 রম ভস্ত ভাভরায় ুতরতক রকাতনা তযায়ানা োড়াই 

রগ্রপ্তায কযায ক্ষভো ুতনতিে কযা তয়তে রগুতর 

এ.৪১ এ উতেখ যতয়তে। তফতল তযতস্থতে োড়া 

নন-কগতনতজফর অযাতধয এয রক্ষতে রকাতনা ফযতিতক 

রগ্রপ্তায কযায রকান অতধকায ুতরতয রনই।  
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ুতর আতধকাতযতকয উতস্থতেতে রকউ রকাতনা নন-

কগতনতজফর অযাধ কযতর এফং োয নাভ এফং 

ঠিকানা ুতর আতধকাতযকতক তদতে ফযথব তর ত আয 

ত ত’য এ.৪১ অনুমায়ী ঐ ুতর আতধকাতযক 

োতক রগ্রপ্তায কযতে াতযন।  

এ.৪৩ অনুমায়ী তকেু তফতল রক্ষতে রকাতনা 

রফযকাযী ফযতি রকাতনা ফযতিতক আটক কযতে 

াতযন ফা ধতযতয় তি্তে াতযন। এ.৪৪-এ রকাতনা 

ভযাতজতেতটয রগ্রপ্তায কামবকয কযায ক্ষভোয ংস্থান 

যতয়তে।  

এ.৪৬: তকবাধফ রগ্রপ্তায কযা য় 

এ.৪৬ অনুমায়ী রকাতনা রগ্রপ্তাতযয ভয় মাতক রগ্রপ্তায 

কযা তি, ুতর আতধকাতযকতক োতক রগ্রপ্তাযকৃে 

ফযতিয তযযযতক স্পব কযতে তফ ফা আটক কযতে 

তফ মতদ রই ফযতি কথা ফা কাতজয ভাধযতভ ধযা না 

রদয়।   

একজন অতবমুক্ত/ধগ্রপ্তায ওয়া ফযতক্তয অতধকায 

এ.৪৯: রকান অপ্রধয়াজনীয় বাধফ আর্ক নয় 

এ.৪৯ এয ংস্থান অনুমায়ী রগ্রপ্তাযকৃে ফযতিতক 

ারাতনা রথতক তফযে যাখা ফযতেতযতক োতক রফত 

কতয আটক যাখা উতচে নয়। 

এ.৫0 (১): রগ্রপ্তাধযয কাযন জানায অতধকায 

তr. Pত’য এ.৫0 (১) অনুমায়ী, ুতর ফা রগ্রপ্তায 

কাতয কেৃব ক্ষ, মাতক রগ্রপ্তায কযা তয়তে, োতক োয 

রগ্রপ্তাতযয কাযন জানাতে ফাধয থাকতফ। এই ভতভব 

ংতফধাতনয এ.২২ (১) রদখুন।  

এ.৫0 (এ): রগ্রপ্তাযকৃত ফযতক্তয আমীয়। ফনু্ধ-

ফান্ধফধদয জানাধনায ফাধযফাধকতা 

  

এ.৫0 (এ) অনুমায়ী, রকাতনা ফযতিতক রগ্রপ্তাতযয য 

োয আত্মীয়, ফনু্ধ-ফান্ধতক ফা রগ্রপ্তায য়া ফযতিয 

ভননীে কাউতক রগ্রপ্তাতযয কাযন এফং স্থান েতকব  

অফতে কযায ংস্থান যতয়তে 

রগ্রপ্তায কতয থানায় আনায তে তে তউতরতয 

উতচে এই ভস্ত অতধকায েতকব  রগ্রপ্তাযকৃে ফযতিতক 

জানাতনা। ২০০৫ াতর একটি ংতাধতনয ভাধযতভ 

এ.৫0 (এ)তক অন্তবুব ি কযা তয়তে ( মা ২০০৬ 

ার রথতক ফরফে তয়তে)। 

এই ংস্থাতনয আতগ ুপ্রীভ রকাটব , ‘রজাতগন্দয তং 

ফনাভ উিয প্রতদ যাজয, (১৯৯৪) ৪ এতত 

২৬0, এফং ‘তড. রক. ফাু ফনাভ তিভ ফে যাজয 

(১৯৯৭) ১ এতত ৪১৬’ভাভরায় অতবমুি ফযতিয 

ভুর অতধকাযতক তচতিে কতযতেন। এই অতধকাযগুতরতক 

ংতফধাতন উতেতখে ভূতরক অতধকায অনুমায়ী ংযতক্ষে 

যাখা তয়তে এফং রকাযতন র গুতর অরিনীয়।   

এএ.৫৩, ৫৩এ, ৫৪, ৫৫এ: একজন রযতজষ্টািব  

িাক্তায দ্বাযা রগ্রপ্তায ওয়া ফযতক্তয স্বাস্থ্যযীক্ষা এফং 

ুযক্ষা  
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ত আয ত ত’য এএ.৫৩ এফং ৫৩এ অনুমায়ী 

অতেতযি াক্ষয ফা প্রভান ংগ্রতয রতক্ষয ুতর, 

একজন রযতজিাডব  ডািাযতক তদতয় রগ্রপ্তায য়া 

ফযতিয স্বাস্থযযীক্ষা কযাতে াতয এ.৫৩এ শুধুভাে 

ধলবতনয ভাভরায় অতবমুতিয স্বাস্থয যীক্ষায রক্ষতে 

প্রতমাজয।   

ত আয ত ত’য এ.৫৪ অনুমায়ী রগ্রপ্তাতযয 

অফযফতে তযই, একজন রকন্দ্রীয় তকম্বা যাতজযয 

যকাযী ডািাযতক তদতয় রগ্রপ্তায য়া ফযতিয 

স্বাস্থযযীক্ষা কযাতে তফ। ঐ ডািাতযয অনুতস্থতেয 

রক্ষতে একজন রযতজিাডব  ডািাযতক তদতয় ঐ যীক্ষা 

কযাতনা মাতফ।  

এ.৫৫এ অনুমায়ী, অতবমুি মায রপাজতে থাকতফ 

োয ননতেক দাতয়ত্ব তরা অতবমুতিয স্বাস্থয এফং 

ুযক্ষায তদতক তফতল নজয যাখা। এটি একটি নেুন 

তনয়ভ এফং ২০০৯ াতর এটি ংতমাতজে তয়তে।   

উতেখ কযা মায় রম ত আয ত ত’য এ.১৬৪ 

(এ), ধলবন ভাভরায ীতড়তেয স্বাস্থয যীক্ষায রক্ষতে 

প্রতমাজয য়। যীক্ষায ভয় তফস্তাতযে েথয ংগ্রতয 

ংস্থান যতয়তে।  

এ.৫৬, ৫৭: একজন ভযাতজধেধর্য াভধন র 

কযায অতধকায 

 মাতক ফযতিতক রগ্রপ্তায কযা তয়তে, ুতরতক ২৪ 

ঘন্টায ভতধয ঐ ফযতিতক একজন ভযাতজতেতটয াভতন 

র কযতে তফ।  

ফযাখযাাঃ ধরুন ২০১০ াতরয ১০ই জনু, তনফাতয 

কার ১১ টায় তফ রক রগ্রপ্তায কযা তরা। োতক ১২ই 

জনু যতফফায কার ১১ টায ভতধয অফযই একজন 

ভযাতজতেতটয াভতন র কযতে তফ।    

একজন আইনজীতফ/আইতন ায়তা’য যাভব 

গ্রধনয অতধকায 

ংতফধাতনয এ.২২(১) এফং ত আয ত ত’য 

এ.৩0৩ অনুমায়ী একজন অতবমুতিয অতধকায 

যতয়তে একজন আইনতজতফয যাভব রনফায। 

ংতফধাতনয এ.২0 (৩)রে একজন অতবমুতিয রকান 

রদালাতযাতয  তফরুতদ্ধ জফাফ রদফায অতধকায 

াংতফধাতনক অতধকায যতয়তে।  

তজজ্ঞাাফাতদয ভতয় আইতন ায়ো রনফায 

অতধকায একজন অতবমুতিয যতয়তে। েতফ াধাযন  

তনয়ভ অনুমায়ী আইনজীতফ দৃযভান অফস্থাতন তকন্ত 

েফন দরুুত্ব রথতক দতূয থাকতফ।   

রপাজধত তংায তফরুধেয অতধকায 

ুপ্রীভ রকাটব , ‘নীরাফেী রফাযা v. তড়া যাজয 

(১৯৯৩) ২এতত ৭৪৬, ‘য ভে তফতবন্ন ভাভরায় 

মবতফক্ষন কতযতেনতম অতফাইধবাতফ আটক যাখায পতর 

ীতড়েযা ক্ষতেুযতনয দাফীয অতধকাযী ন। ুপ্রীভ 

রকাটব  রপাজতে তংা ফা থাডব  তডতগ্র দ্ধতে 

ফযফাতযয রক্ষতে ংমে ফায তনতদব তদতয়তেন।    

ংতফধাতনয এ.২১ অনুমায়ী একজন অতবমুতিয 

অতধকায রিন না য় ফা োতক রপাজতে অেযাচায 
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না কযায ংস্থান যতয়তে। (রপ্রভ ঙ্কয ফনাভ তদেী 

প্রান, এ আই আয  ১৯৮0 এত ১৫৩৫) 

এ োড়া, বাযেীয় াক্ষয আইন ১৮৭২-এয ধাযা 

২৪ রথতক ২৭ এয ংস্থান অনুমায়ী ুতরতয াভতন 

রদয় রকাতনা স্বীকাতযাতি গ্রনতমাগয নয়। রকাযতন 

ুতরতক আইনী তযতধয ভতধয ভানতফক থাকায তনতদব 

রদয়া তয়তে।  

ফযাখযাাঃ রকাতনা অযাতধয জনয অতবমুি অ রক 

রগ্রপ্তায কতয ুতর োতদয রক-আত যাখতরা। োতক 

তটিতয় োয ফিফয রনয়া তরা। আইতনয রচাতখ রই 

ফিতফযয রকাতনা নফধো রনই।  

জাতভন 

একজন অতবমুি রগ্রপ্তায ফায য োয জাতভন 

গ্রতনয অতধকায যতয়তে। জাতভতনয বাফাথব তরা, 

রকাতনা অযাতধয জনয রগ্রপ্তায রকাতনা অতবমুিতক 

ভুতি রদফায রতক্ষয একটি প্রতক্রয়া। এই প্রতক্রয়ায় 

আদারতে োয উতস্থতে এফং আদারতেয তনতদবি 

এরাকায ফাইতয না মাফায তনতদব থাকতফ।   

শুনাতনয ভয়, রদালী াফযস্ত না য়া মবন্ত একজন 

অযাধী তনতজতক তনতদব াল ফরতে াযতফ। শুনানীয 

আতগ আটক এই রক্ষতে নীতে তফরুদ্ধ। অযাধীয 

অতধকায এফং ভাজতক অযাধ ভুি যাখায 

অতধকাতযয ভতধয াভঞ্জয যাখতে প্রাক-শুনানী 

তযতস্থতেতে অযাধীতক আটক যাখা অফযাে যাখা 

প্রতয়াজন তয় তড়। এই প্রাক শুনানী আটক যাখাতক 

অতবমুি রখারা চযাতরঞ্জ জানাতে াতয এফং  এই 

তফতধয তফতবন্ন ধাযায় জাতভন চাইতে াতয।  োয 

রগ্রপ্তাতযয উতেযতক ুযণ না কতয োয স্বাধীনোতক 

ুনফবার কযায রতক্ষয র জাতভতনয আতফদন জানাতে 

াতয। ত আয ত ত’য এ.১৬৭ (২) এয েব  

ূযন য়া োড়া জাতভতন ভুতি রদফায তফলয়টি 

আদারতেয ইো এফং তফতবন প্রতস্থতেয য তনবব য 

কতয।     

XXXIII অধযাতয় জাতভন এফং জাতভতনয ভুচতরকা 

ংক্রান্ত তফফযন যতয়তে। XXXIII অধযায় োড়া ত 

আয ত ত’য এত ৮১ (১), ১৬৭ (২) এফং 

৩৮৯  তফতবন্ন ধাযায় জাতভন ভঞ্জযু তে াতয।   

ফযাখযাাঃ চুতযয অতবতমাতগ ট’ রক রগ্রপ্তায কযা তরা। 

রগ্রপ্তাযীয ৫৯েভ তদতন ুতর ৬০ তদতনয ভতধয 

চাজব ীট জভা তদতে অক্ষভোয কথা উতরখ কযর। 

রতক্ষতে ত আয ত ত’য ধাযা এ.১৬৭ এয 

আোয় র জাতভতন ভুতি রতে াতয।   

ত আয ত ত’য এ.৪৩৬  

ত আয ত ত’য এ.৪৩৬ এয আোয় জাতভন 

অতমাগয অযাধ োড়া রকাতনা ফযতি রক তযায়ানা 

ফযতেতযতক থানাা্য বাযপ্রাপ্ত আতধকাতযক দ্বাযা রগ্রপ্তায 

কযা তর, ফা আদারতে র কযা তর ফা জাতভন 

রদয়ায প্রস্তুতে রনয়া তর ঐ ফযতি জাতভতন ভুতি 

রতে াতযন। যতক রার ফনাভ তকতায খান চাাঁদ 

য়াধয়াতন, এ আই আয ২০০৯ এ ত ত ১৩৪৯, 

ভাভরায় ফরা তয়তে রম ত আয ত ত’য এ.৪৩৬ 
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এয আোয় জাতভতনয অতধকায যতয়তে। ুপ্রীভ রকাটব  

আতযা জাতনতয়তেন রম ত আয ত ত’য এ.৪৩৬, 

প্রকৃতেগেবাতফ আতদ ফা উতদভূরক তর রকাতনা 

জাতভনতমাগয অযাতধয রক্ষতে জাতভন ভঞ্জযুীতে নফলভয-

এয রকাতনা প্রশ্ন থাকতে াতযনা।  

ফযাখযাাঃ আই ত ত’য ধাযা ৪৭১এয আোয় P রক 

রগ্রপ্তায কযা তরা। অযাধটি কগতনতজফর তকন্তু 

জাতভনতমাগয। জাতভতনয েব াততক্ষ P োয রগ্রপ্তাতযয 

ভয়, ত আয ত ত’য এ.৪৩৬ এয আোয় 

জাতভন রতে াযতফ।   

ত আয ত ত’য এ.৪৩৬ (এ): একজন ফন্দীধক 

আর্ক যাখায অতধকাং রভয়াদ 

২০০৫ াতর এক ংতাধনীয ভাধযতভ এই ফযফস্থাতক 

প্রতফি কযা তয়তে (মা ২০০৬ াতরয ২৬র ভাচব  

রথতক কামবকয তয়তে)। এই ফযফস্থায় ফরা তয়তে 

মখন রকান ফযতি, োয তফরুতদ্ধয েদন্ত, রম রকান 

আইতন শুনানীয কাযতন ঐ অযাতধয জনয ফবাতধক 

াতস্তয আতধবক ভয় আটকাফস্থায় কাটাতর, ফযতিগে 

ভুচতরকায় র ভুতি রতে াতয। রম অপ্রাতধয াতস্ত 

ভৃেুযদন্ড তে াতয র ধযতনয ভাভরায় অযাতধ 

রগ্রপ্তায ফযতি এই ফযফস্থায় তকন্তু ভুতি াতফন না।  

ত আয ত ত’য এএ..৪৩৭ এফং ৪৩৯: জাতভন 

অধমাগয অযাধধ জাতভন 

ত আয ত ত’য এ.৪৩৭, রকাতনা আদারেতক (াই 

রকাটব  ফা ুপ্রীভ রকাটব  োড়া)জাতভন অতমাগয 

অযাতধয রক্ষতে অযাধীতক জাতভন ভঞ্জযু কযায 

অতধকায প্রদান কতয। েব  তরা রম ঐ অযাতধয 

াতস্ত ভৃেুযদন্ড ফা মাফজীফন তে াতয এভন রমন না 

য়।   

ত আয ত ত’য এ.৪৩৯, াই রকাটব  ফা দায়যা 

আদারেতক রকাতনা অযাধীতক জাতভতন ভুতি রদফায 

তফতল ক্ষভো প্রদান কতয। ত আয ত ত’য 

এ.৪৩৭ এয আোয় াই রকাটব  ফা ুপ্রীভ রকাটব  

োড়া রকাতনা আদারতেয অযাধীতক জাতভন ভঞ্জযু 

কযায অতধকাযতক, ত আয ত ত’য এ.৪৩৯ 

আোয় াই রকাটব  ফা দায়যা আদারতেয জাতভন 

ভঞ্জযু কযায অতধকায রকাতনাক্রতভই ভমবাতয়য নয়।  

যাজস্থান যাজয ফনাভ ফারচাাঁদ, এ আই আয ১৯৭৭ 

এত ২৪৪৭, ভাভরায় ুপ্রীভ রকাটব  যায় রদন রম 

অযাতধতক ভুতি তদতর র ুনযায় ঐ অযাধ কযতে 

াতয ফা াক্ষীতদয প্রবাতফে কযতে াতয ফা াতরতয় 

রমতে াতয এভন ধযতনয রকাতনা তযতস্থতে োড়া ভুর 

কথা তরা জাতভন ভঞ্জযু কযা কাযাফা নয়। তনয়ভ 

তরা জাতভন ভঞ্জযু য়া, রটি ফাতের য়া একটি 

ফযতেক্রভ। (রভাতেযাভ ফনাভ ভধয প্রতদ যাজয, 

(১৯৭৮) ৪ এতত ৪৭, ভাভরাটি রদখুন) 

‘জতয়ন্দ্র যস্বেী স্বাভীগার ফনাভ োতভরনাড়ু যাজয, এ 

আই আয  ২00৫ এত ৭১৬,’ ভাভরায় জাা্তভন 

অতমাগয অযাতধয রক্ষতে জাতভন ভঞ্জতুে্য ভয় 

আদারে তনম্নতরতখে তফলয়গুতর খতেতয় রদতখন    

 অযাতধয প্রকৃতে এফং ফাস্তফো; 
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 াতক্ষযয প্রকায; 

 অতবমুতিয জনয তফতল তযতস্থতে; 

 শুনানীয ভয় অযাধীয উতস্থতেয াভানয 

ম্ভাফনা; 

 যাজয এফং জনগতনয াভতগ্রক স্বাথব এফং 

অনযানয তফলয় মা ভাভরায ফাস্তফো এফং 

তযতস্থতেয তে াভঞ্জযুণব; 

এই তফতফচনাগুতর াভতগ্রক নয়, এফং রম ভস্ত েতথযয 

তবতিতে জাতভতনয দাতফ কযা য় জাতভন ভঞ্জতুযয 

রক্ষতে প্রতেযক ভাভরায় রগুতর খতেতয় রদখা। 

ফযাখযাাঃ ভন এফং তযায়ানা রিন কযা এফং কতয়ক 

ফেয াতরতয় থাকায ভে একটি কগতনতজফর অযাতধ 

এ রক রগ্রপ্তায কযা তরা। োয  জাতভতনয নেুন 

আতফদন তফতফচনা কযায ভয় আদারে োয াতরতয় 

থাকায তফলয়টি খতেতয় রদখতফন।  

যাভ রগাতফন্দ উাধযায় ফনাভ ুন্দযান তং,(২০০২) 

৩ এ ত ত ৫৯৮, ুযন তং ফনাভ যাভ তফরা, 

(২০০১) ৬ এতত ৩৩৮, করযান চন্দ্র যকায 

ফনাভ যাতজ যঞ্জন এফং াপ্পু মাদফ, (২00৪)৭ 

এতত ৫২৮, ভাভরাগুতর  জাতভন ভঞ্জযু/ফাতের 

ঙ্ক্রান্ত ুপ্রীভ রকাতটব য তদ্ধান্ত। 

ত আয ত ত’য এ.৪৩৭ এয আোয় ভঞ্জযু কৃে 

জাতভন ত আয ত ত.’য এ.৪৩৭ (৫) এয 

আোয় ফাতের তে াতয। ত আয ত ত’য 

এ.৪৩৭ (১) ফা (২) এয আোয় ায়া জাতভন 

প্রাপ্ত অযাধীতক, রম রকাতনা আদারে রগ্রপ্তায কযতে 

ফা রপাজতে রনফায তনতদব তদতে াতয। ত আয ত 

তত.’য এ.৪৩৯ এয আোয় প্রাপ্ত জাতভন জাতভন 

প্রদানকাযী আদারে ত আয ত ত’য এ.৪৩৯ (২) 

এয আোয় ফাতের কযতে াতয। 

ুপ্রীভ রকাটব  যায় রদন রম একফায জাতভন ভঞ্জযু কযা 

তর তফতল তযতস্থতেতেই ো ফাতের কযা ম্ভফ। 

জাতভন ভঞ্জতুযয জনয আততরয প্রকৃতে জাতভন ফাতের 

কযা নয়। র কাযতন আদারেতক অফযই তযায়ানা 

রিন, আদারতেয কাতজ তফঘ্ন ৃতি ফা অনয রকাতনা 

প্রকাতযয অযাতধয তফলয়টি খতেতয় রদখতে তফ। 

(রদারাে যাভ ফনাভ তযয়ানা যাজয, (১৯৯৫) ১ 

এতত ৩৪৯) 

একজন অযাতধ ফাযম্বায জাতভতনয জনয আতফদন 

কযতে াতয; েতফ একফায জাতভন আতফদন ফাতের 

তর যফেী ভতয় নেুন কতয জাতভন আতফদতনয 

ভয় তবতি তযফেব ন কতয আতফদন কযতে 

তফ।(করযান চন্দ্র যকায ফনাভ যাতজ যঞ্জন এফং 

াপ্পু মাদফ, (২00৫)১ এতত ৮0১). উতেখয, 

শুধু ভতয়য প্রফা, জাতভন ভঞ্জতুযয জনয ফ ভতয় 

উমুি তযতস্থতে তে াতয না।  

ত আয ত ত’য এ.৪৩৮: আগাভ জাতভন  

এই তফতধতে আগাভ জাতভতনয ংস্থানটি প্রথভফাতযয 

ভে চারু কযা য়। এই ধযতনয ংস্থান ১৮৯৮ 

াতরয তফতধতে উতেখ তেরনা।  
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রকাতনা ফযতিয রগ্রপ্তাতযয তযই রকফরভাে ত আয ত 

ত’য এ.৪৩৮’য আোয় জাযী কযা তনতদব 

কামবকয য়। মতদ রকউ ভতন কতয রম োতক রকান 

ভাভরায় রগ্রপ্তায কযা তে াতয এফং র রক্ষতে র 

আগাভা জাতভতনয জনয আতফদন জানাতর াধাযনে এ 

ধযতনয তনতদব জাযী/ ভঞ্জযু কযা য়।এ ধযতনয 

আতফদন তফতফচনা কতয াই রকাটব  ফা দায়যা আদারে 

েদন্ত আতধকাতযকতদযতক ঐ ফযতিয রগ্রপ্তাতযয রক্ষতে 

োতক ভুতি রদফায তনতদব রদন। ুনযায় ফরা তয়তে 

রম রকাতনা ফযতিয রগ্রপ্তাতযয তযই রকফরভাে ত আয 

ত ত’য এ.৪৩৮ কামবকয য়।      

ত আয ত ত’য এ.৪৩৮ এয আোয় প্রতদয় 

ক্ষভো তকন্তু চাতযতেকবাতফ অননয-াধাযন এফং তকেু 

তফতল রক্ষতেই এটি প্রতয়াগ কযা য় রমখাতন ভতন য় 

তভথযা ভাভরায় পাাঁাতনা তি, ফা উমুি অযাতধ 

অতবমুি রকাতনা ফযতি োয স্বাধীনোয ফযফায 

কযতফ না ফতর ভতন তর এটি রপ্রযাগ কযা রমতে 

াতয। ত আয ত ত’য এ.৪৩৮’য আোয় োড় 

চায়া আতফদতন ভতন কযা য় রম রকাতনা জাতভন 

অতমাগয অতবতমাতগয কাযতন আতফদনকাযীতক রগ্রপ্তায 

কযা তে াতয।(গুযফক তং ততফয়া  ফনাভ 

াঞ্জাফ যাজয, ১৯৭৮ এ আয আই. এর. রজ. ২0)  

উতস্থ্ততয জনয ফাধয কযায প্রতিয়া      

আদারে াক্ষী/অতবমুিতদয আদারতেয াভতন 

ফাধযোভূরকবাতফ উতস্থে ফায জনয প্রতক্রয়া জাযী 

কতয। াক্ষী/অতবমুিতদয ফাধযো ভূরকবাতফ উতস্থে 

কযাতনা ংক্রান্ত  তফলতয় VI অধযাইতয় তফতবন্ন ংস্থান 

যতয়তে। ত আয ত ত’য VI অধযায়তক চাযটি বাতগ 

তফবি কযা তয়তোঃ    

 ভন (এএ ৬১-৬৯) 

 রগ্রপ্তাতয তযায়ানা (এএ ৭0-৮১) 

 রক্রাক-কযায রঘালনা (এএ ৮২-৮৬) 

 প্রতক্রয়া ংক্রান্ত অনযানয নীতে (এএ 

৮৬-৯0)  

এএ ৬১-৬৯: ভন 

ত আয ত ত’য এ.৬২-রে ইন্টায আতরয়া’য 

ংস্থান যতয়তে, মাতে ফযতিগেবাতফ রকান ফযতিতক 

ভন জাযী কযা য়। তr. P.ত.’য এ.৬৩ রে 

রকাতনা কতবাতযট ংস্থা ফা তভতেতক ভন জাযীয 

তনয়ভ যতয়তে।  

ত আয ত ত’য এ.৬৪ অনুমায়ী নাতভে ফযতিতক 

খুাঁতজ ায়া না রগতর োয তযফাতযয অনয দয ফা 

োয তে ফফাকাতয প্রাপ্ত ফয়ষ্ক রকাতনা দযতক 

ভন রদয়া।  

ত আয ত ত’য এ.৬৫ এয আোয় ভন 

রকাথা রাঁতট রদয়া য়। ুফবফেী রকান প্রকাতয 

মতদ ভন রৌাঁোতনা ম্ভফ না য় রতক্ষতে োয 

ফাড়ীতে দতৃি কাতড় এভন জায়গায় রটিতক রাঁতট 

রদয়া য় এফং আদারে ফরতে াতয রম ভন জাযী 

কযা তয়তে। অনযথায় আদারে নেুন ভন জাতয 

কযতে াতয। 
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ত আয ত ত’য এ.৬৯ এয আোয় এএ৬১-

৬৮ এয ফকটিয ফাইতয ডাকতমাতগভন াঠাতনায 

ফযফস্থা তে াতয।    

এএ ৭0-৮১: রগ্রপ্তাযী ধযায়ানা  

ত আয ত ত’য এ.৭0 অনুমায়ী রকাতনা জাতভন 

ফাতের ফা যে না তর ো কামবকয থাকতফ।   

তযায়ানা দইু প্রকাতযয য়াঃ জাতভন-রমাগয এফং 

জাতভন-অতমাগয তযায়ানা। ত আয ত ত’য এ.৭১ 

অনুমায়ী রকাতনা আদারে, তযায়ানায দাতয়ত্ব প্রাপ্ত 

আতধকাতযকতক, মায তফরুতদ্ধ তযায়ানা জাতয কযা 

তয়তে োতক রপাজতে রনফায এফং ভুতি রদফায 

অতধকায তদতয় তযায়ানা জাযী কযতে াতয।  

এই ধযতনয তযায়ানাতক জাতভন-রমাগয তযায়ানা ফরা 

য় এফং রমখাতন, মায তফরুতদ্ধ তযায়ানা জাযী তয়তে 

োতক রগ্রপ্তায কতয আদারতেয াভতন াতজয কযায 

তনতদব থাতক রগুতরতক জাতভন-অতমাগয তযায়ানা ফরা 

তয় থাতক।  

তযায়ানা াধাযনে ুতর আতধকাতযকতক তনতদব 

রদয়া ংক্রান্ত য় (ত আয ত ত’য এ.৭২) েতফ 

ত আয ত ত’য এ.৭২ (১) এয আোয় 

অতফরতম্ব কামবকয কযা তফলয়ক তযায়ানা জাতয কযায 

তফতল অতধকায আদারতেয যতয়তে।  

তফতধয এএ ৭৭-৮১-রে, জাযী কেব া আদারতেয 

এতিয়ায-ফতবুব ে এরাকায় তযায়ানা কামবকয কযায 

ংস্থান যতয়তে। ত আয ত ত’য এ.৮১, ভুখয 

তফচাযতফবাগীয় ভযাতজতেট ফা  রই রজরায 

তফচাযতেতক রমখাতন রকাতনা ফযতিতক রগ্রপ্তায কযা 

তয়তে োতক জাতভন ভঞ্জযু কযায ক্ষভো প্রদান কতয। 

তযায়ানায তে াতযাতবক তযতস্থতে তফতফচনা কতয 

জাতভন-অতমাগয ভাভরায় ঐ তফচাযতে জাতভন তদতে 

াতযন।  

এএ ৮২-৮৬: রিাক-কযায রঘালণা 

এই ধাযায়, মতদ রকাতনা তফচাযতে তফশ্বা কতযন রম  

মায তফরুতদ্ধ তযায়ানা জাযী কযা তয়তে র াতরতয় 

রথতক ফা তনতজতক রুতকতয় রযতখ ঐ তযায়ানাতক 

এড়াতনায রচিা কযতে , র রক্ষতে ত আয ত ত’য 

এ.৮২ অনুমায়ী ঐ আদারে একটি রঘালণা জাতয 

কযতে াতয এফং ত আয ত ত’য এ.৮৩ অনুমায়ী 

ঐ ফযতিয চর/অচর েতি রক্রাক কযায তনতদব 

তদতে াতয।   

ত আয ত ত’য এ.৮৭ ‘য ংস্থান অনুমায়ী 

রকান আদারে রকান ফযতিতক আদারতে াতজয 

জফায জনয ভন জাতয কযতে াতয, রই আদারেই 

আফায তরতখে বাতফ উমুি কাযতনয উতেখ কতয 

ভন জাযী/তপ্রযতনয আতগ ই ফযতিতক রগ্রপ্তাতযয 

তযায়ানা জাযী কযতে াতয 

ফযাখযাাঃ  জ’ এয তফরুতদ্ধ ভন জাতযয আতফদন 

জাতনতয় যকাযী রকৌাঁুরী আদারেতক জানান রম  জ’ 

অতফরতম্ব বাযে রেতড় মাফায তযকল্পনা কযতে ফতর 

ুতর তন্দ কযতে। আদারে এই আতজব  তফতফচনায় 

তনতয় জ' এয তফরুতদ্ধ ভতনয াাাত রগ্রপ্তাযী 
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তযায়ানা জাযী কযা মায় তকনা র তফলতয় তদ্ধান্ত 

তনতে াতযন।   

তজতন-ত্র র কযধত ফাধয কযায প্রতিয়া 

এই তফতধ, আদারে ফা েদন্ত ংস্থাতক নতথ/তজতনতক 

ভন জাযী কযা এফং ন্ধান  উদ্ধায কযা  কামব 

োদন কযায ক্ষভো প্রদান কতয। VII অধযাতয়, 

নতথ/তজতন মাতক ভন জাযী কযা মায় এফং ন্ধান 

 উদ্ধায কাতজয প্রতক্রয়ায নীতে রকৌতরয ংস্থান 

যতয়তে। এই তফতধতে, আদারে/ েদন্ত ংস্থা দ্বাযা 

ক্ষভোয অপ্রতয়াতগয ম্ভাফনা রথতক যক্ষায ংস্থান 

যতয়তে।   

 শুনানীয ভতয় াক্ষয-প্রভাতনয শুদ্ধো যক্ষায তদক 

তদতয় এই ধাযা তফতল গুরুত্বুণব।  েদন্ত ংস্থা এই 

তফতধয কতঠায জনাতদ ভানয কতযে তকনা ো 

মবাতরাচনা কযায তস্থতে আদারতেয অফযই থাকতে 

তফ।   

তফতধয এই অধযায় চায বাতগ তফতবি কযা তয়তোঃ 

 র কযায জনয ভন (এত ৯১-৯২) 

 েোী তযায়ানা (এএ৯৩-৯৮) 

 েোীয ংক্রান্ত াধাযন ধাযা (এএ৯৯-

১0১) 

 তফতফধ (এএ১0২-১0৫) 

এ.৯১: নতথ ফা তজতন র কযা ংিান্ত ভন 

জাযী কযা 

এ.৯১, রকাতনা নতথ ফা তজতন র কযায জনয 

আদারে এফং রকাতনা থানায বাযপ্রাপ্ত আতধকাতযক 

উবয়তক ফযক ক্ষভো প্রদান কতয। েতফ, এই তফতধয 

আোয় েদন্ত, তজজ্ঞাাফাদ, শুনানী অথফা অনয 

প্রতক্রয়ায জনয প্রতয়াজতনয ভে তযতস্থতে াততক্ষ 

রকফর ভাে ঐ ক্ষভো প্রতয়াগ কযতে াযতফ।   

েতফ, অতবমুিতক  োয আতফদতনয শুনানীয ভয় 

রকাতনা নতথ ফা তজতন র কযায জনয এই ক্ষভোয 

অতধকায রদয়া তফ না। (তড়া যাজয ফনাভ 

রদতফন্দ্র নাথ াতি, (২00৫) ১ এতত ৫৬৮) 

ফযাখযাাঃ  যকাযী তক্ষয র কযা রকাতনা াক্ষীয 

ক্র-তজজ্ঞাাফাতদয ভয় াক্ষী  রকান নতথতক 

তফশ্বা রো কতয তকন্তু একই ধযতনয নতথ র কতয 

না। র রক্ষতে ত আয ত ত’য এ.৯১ অনুমায়ী 

অতবমুতিয ই নতথ রতয দাফী জানাতনায অতধকায 

থাকতে াতয, মতদ র শুনানীয জনয প্রতয়াজনীয় েথয 

ফা নতথ রদখাতে াতয।   

এএ ৯৩-৯৮: ধযায়ানা  তল্লাী 

ত আয ত ত’য এ.৯৩ আোয়, আদারে মতদ 

ভতন কতযন রম একজন ফযতি (মাতক ভন জাযী 

কযা তয়তে ফা তফ)প্রতয়াজনীয় নতথ ফা তজতন া 

কযতফ না, র রক্ষতে ঐ আদারে েোী তযায়ানা 
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জাযী কযতে াতয এফং রকাতনা ফযতি ফা ংস্থাতক ই 

স্থাতন েোত কযতে তনতদব তদতে াতযন।  

এ.১00: তল্লাী 

ত আয ত ত’য এ.১00, রকাতনা েোতয জনয 

তযতস্থতে এফং তযকাঠাতভা তনণবয় কতয। এয ভতধয 

যতয়তে েোীয ভয় উতস্থে রথতক উদ্ধায কযা 

তজতনতয োতরকা ঐ স্থাতনয ফাতন্দাতক রদফায জনয 

তনযতক্ষ াক্ষীয দাফী জানাতনা।  

এ.১0২: -উোয 

ত আয ত ত’য এ.১0২ আোয়, কতথেবাতফ ফা 

তন্দজনকবাতফ চুতয মায়া তজতন উদ্ধায কযায 

জনয একজন ুতর আতধকাতযকতক তফতল ক্ষভো 

প্রদান কযা য়। মা অযাধ কযায য তন্দ ৃতি 

কতযতে রই তযতস্থতেতে ঐ তজতন খুাঁতজ ায়া রমতে 

াতয।  

‘ুপ্রীভ রকাটব , ভাযাষ্ট্র যাজয ফনাভ ো তড 

তনতয়াতগ, (১৯৯৯) ৭ এতত ৬৮৫’, ভাভরায় যায় 

রদন রম ত আয ত ত’য এ.১0২ এয আোয় 

একজন অযাধীয ফযাংক খাো োয েতিয াতভর, 

এফং রম ভাভরায েদন্ত চরতে রই ভাভরায় মতদ ভতন 

কযা য় অযাতধয তে ঐ ফযাংক খাোয যাতয 

রকাতনা রমাগুে যতয়তে, োতর রটি ফাতজয়াপ্ত কযা 

মাতফ।    

স্ত্রী, ন্তান ও ততা-ভাতায রখাযধাধলয জনয তনধদব  

অধযায় IX এ ত আয ত ত’য এএ ১২৫ রথতক 

১২৮ রে, স্ত্রী, ন্তান  তো-ভাোয স্বাথব যক্ষায 

প্রতক্রয়ায ংস্থান যতয়তে। এই ধাযাগুতর ফযতিগে 

আইতনয ধাযায অেতেূণব নয়। এই ধাযাগুতর 

কতরয জনয প্রতমাজয এফং তফতবন্ন ফযতিগে আইতনয 

ভান ধাযাতক খফব ফা ারকা কতয না। (কযাতেন 

যতভ চন্দয রকৌর, (১৯৭৮) ৪ এতত ৭0)  

মতদ রকাতনা ফযতি োয স্ত্রী, ন্তান (ত আয ত 

ত’য এ.১২৫ (১)(তফ) এফং (ত) রে উতেতখে) 

ফা তো-ভাোতক অফজ্ঞা কতয ফা রখাযতাল না রদয়, 

রতক্ষতে ত আয ত ত’য এ.১২৫ এয আোয়, 

একজন ভযাতজতেট ঐ াতক্ষযয তবতিতে ভাতক াতয 

রখাযতাল রদফায জনয ঐ ফযতিতক তনতদব তদতে 

াতযন।ভাতাাযায ায ভযাতজতেট তনধবাযন কযতফন।  

এই অধযাতয়য উতেয তরা দ্রুে স্ত্রী, ন্তান  তো-

ভাোয রখাযতাতলয ফযফস্থা কযা। ুপ্রীভ রকাটব  এফং 

রফ কতয়কটি াইতকাটব  যায় তদতয়তেন রম ত আয ত 

ত’য এ.১২৫ এয আোয় তফচায প্রতক্রয়া ভুরোঃ 

প্রকৃতেগেবাতফ রদয়ানী।  

তুরধক রদয় তথয এফং তদন্ত 

রকাতনা অযাধ েতকব  খফয রদয়ায় একটি ধযন 

তরা ঐ ধযতনয অযাধ েতকব  ুতরতক েথয 

জানাতনা। ই েথয দ ুধযতনয তে াতয। কগতনতজফর 

ভাভরা ংঘটিয য়া ংক্রান্ত েথয এফং নন-

কগতনতজফর ভাভরায েথয জানাতনা। 
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এ.১৫৫: নন কগতনধজফর ভাভরায তথয এফং তদন্ত 

 রকাতনা ভযাতজতেতটয আতদ োড়া রকাতনা নন 

কগতনতজফর ভাভরায েদতন্তয রক্ষতে ুতর 

আতধকাতযকতদয য তনতলধাজ্ঞা যতয়তে এফং আতদ 

দাো ঐ ভযাতজতেটতক তফতল ক্ষভো েন্ন তে 

তফ। নন কগতনতজফর ভাভরায খফয ায়ায তে 

তে য়াইন অনুমায়ী ুতরতক োতদয খাোয় অফযই 

ো তরতখ যাখতে তফ এফং েথয প্রদানকাতযয তফলতয় 

ভযাতজতেটতক জানাতে তফ।  

েতফ রমাগয রকাতনা আদারে রথতক আতদ প্রাতপ্তয য, 

কগতনতজফর ভাভরায ভেই ুতর এটিতক েদন্ত কযতে 

াযতফ এফং োতদয তফনা রকান তযায়ানা োড়াই 

কাউতক রগ্রপ্তায কযায অতধকায থাকতফ।  

ফযাখযাাঃ ুতর, আই ত ত’য এ.৪৬৭’য আোয় 

ংঘটিে রকাতনা অযাতধয েথয রতরা মা একটি 

নন-কগতনতজফর অযাধ ুতর ত আয ত ত’য 

এ.১৫৪ এয আোয় রকাতনা এপ আই আয দাতয়য 

কযতফ না।  

এ.১৫৪: কগতনধজফর ভাভরায ংফাদ  

এ.১৫৪ এয আোয় কগতনতজফর ভাভরায েথয 

ুতরতক জানাতনায ংস্থান যতয়তে। াধাযনবাতফ এই 

েথযতক পার্স্ব  ইনপযতভান তযতাটব  ফা ‘এপ আই 

আয’ ফরা য়। রকাতনা কগতনতজফর অযাতধয রক্ষতে 

খফয রতর একজন ুতর আতধকাতযক ‘এপ আই 

আয’ রযতজিাডব  কযতে ফাধয। ম্প্রতে, ুপ্রীভ রকাতটব , 

‘এপ আই আয’ দাতয়য কযায আতগ প্রাথতভক েদন্ত 

কযায রকাতনা অতধকায ুতরতয আতে তকনা র 

তফলতয় ভেবদ্বেো রদখা তদতয়তে।  

যতজন্দয তং কাতটাচ ফনাভ চন্ডীগড় প্রান, এ আই 

আয ২০০৮ এ ত ১৭৮, ‘ ভাভরায় ুপ্রীভ রকাটব  

যায় তদতয়তেন রম ‘এপ আই আয’ দাতয়য কযায আতগ 

ুতরতয প্রাথতভক েদন্ত কযায দাতয়ত্ব যতয়তে। রকাযট 

ফতরতেনাঃ 

‚যতভ কুভাতয ফনাভ জােীয় যাজধানী রক্ষে তদেী 

যাজয এফং অনযানয’ ভাভরায় যাতয়য তে আভযা 

একভে তে াতযতন, রমতেু ুতর আতধকাতযতকয এ 

ধযতনয েকব োভূরক কেব ফয যতয়তে। তকন্তু ুতফব  

একটি ঠিক ভাভরায় রমবাতফ তফলয়টিতক উতেখ কযা 

তয়তে, ুতর আতধকাতযকতদয দাতয় যতয়তে রম 

অতবতমাগ েয তকনা ো খতেতয় রদখায রতক্ষয 

প্রাথতভক েদন্ত কযা‛। 

েতফ, রতরো কুভাযী ফনাভ উিয প্রতদ যাজয 

(২০০৮) ৭ এ ত ত ১৬৪, ভাভরায় ুপ্রীভ রকাটব  

তনম্নতরতখে যায় রদনাঃ 

‚উতেতখে তফলতয়য তযতপ্রতক্ষতে আভযা ভতন কতয রম 

কর যাতজযয  রকন্দ্র াতে প্রতদতয যকাতযয 

াাাত ুতরতয ভাতনতদবক/কতভনাযতক তনতদব 

রদফায ভয় এততে রম এপ আই আয রযতজতষ্ট্রান 

কযাতনা এফং নাতরকেব াতক োয প্রতেতরত প্রদান কযা 

ংক্রান্ত তফলতয় অতফরতম্ব দতক্ষ না তনতর 

নাতরকেব াযা অতবতমাগ োতদয ংতিি ভযাতজতেতটয 
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স্মযণান্ন তে াতয। রখাতন োযা ফ ঘটনায জনয 

২৪ঘণ্টায ভতধয এপ আই আয রযতজতষ্ট্রান কযাতনা 

এফং নাতরকেব াতক োয প্রতেতরত প্রদান কযা ংক্রান্ত 

তফলতয় ুতরতক তনতদব াঠাতনায অনুতযাধ জানাতে 

াতয। তনধবাতযে ভতয়য ভতধয ুতর মতদ এপ আই 

আয রযতজতষ্ট্রান না কতয ফা উমুি দতক্ষ গ্রন 

না কতয োতর ংতিি ভযাতজতষ্ট্রট ঐ ুতর 

আতধকাতযতকয তফরুতদ্ধ আদারে অফভাননায ভাভরা 

আনতে াতযন এফং উমুি কাযন রদখাতে না াযতর 

ভযাতজতষ্ট্রট কাযাদতন্ডয ভে কতঠায াতস্ত তফধান কযতে 

াতযন। অনযতদতক অবযন্তযীন ৃংখরা কতভটি োতদয 

তফরুতদ্ধ দতক্ষ গ্রন কযতে াতয এফং াতস্পন্ড 

কযতে াতয।   

ত আয ত ত’য এ.১৫৪(৩) অনুমায়ী, রকান 

ুতর আতধকাতযক এপ আই আয রযতজিায কযতে 

অস্বীকায কযতর নাতরকেব া  ংতিি ুতর ুাযতক 

র েথয জানাতে াযতফন। পতর ুতর ুায য়তো 

তনতজ তফলয়টি েদন্ত কযতফন ফা ুতরতয একজন 

েদন্ত আতধকাতযকতক োাঁয কভী তততফ কাজ কযায 

তনতদব রদতফন।  

রমতেু এপ আই আয তরা রকাতনা কগতনতজফর 

অযাতধয তফলতয় থানাতক জানাতনায প্রাথতভক েথয 

এফং তফচায প্রতক্রয়ায রক্ষতে এটিয তফএল গুরুত্ব 

যতয়তে। েতফ, এটা আা কযা মায়না রম, ঐ ‘এপ 

আই আয’-এ ংতিি অযাতধয তফস্তাতযে তফফযন 

থাকতফ। একটি ‘এপ আই আয’ রকাতনা তফশ্বতকাল 

নয়। ( যতভ ভারুতে াটির ফনাভ ভাযাষ্ট্র যাজয, 

এ আই আয ১৯৯৪ এ ত ২৮; ুযতজে তং ফনাভ 

াঞ্জাফ যাজয, এ আই আয ১৯৯২ এ ত 

১৩৮৯)তক তযতস্থতেতে ুতরতক রকাতনা অযাতধয 

ঘটনা জানাতনা তয়তে একটি ‘এপ আই আয’-রক রই 

তততফ রদখা উতচে। অেএফ োতে তফস্তাতযে েথয 

না থাকতে াতয।  

ত তফ আই-এয ুতর ুায ফনাভ েন কুভায 

তং, (২০০৩) ৬ এ ত ত ১৭৫২, -ভাভরায় 

ুপ্রীভ রকাটব  যায় রদন রমাঃ 

এটি তস্থয রম একটি ‘এপ আই আয’ রকাতনা তফশ্বতকাল 

নয়, মাতে ঘটনায ক্ল েথয ংতমাতজে থাকতফ। 

একজন ীতড়ে ফা োয তমাগীয নাভ না জানা 

রত্বতত্ব রম রকউ ঐ অযাদ্গ জতনে ঘটনায জনয 

‘এপ আই আয’ দাতয়য কযতে াতয। তকবাতফ ঘটনা 

ঘতটতে র কথা র না জানতে াতয। একটি ‘এপ 

আই আয’ দাতয়য কযায ভতয় ঘটনায তফস্তাতযে 

তফফযতনয স্বাতথব একজন প্রেযক্ষদীয থাকা প্রতয়াজন 

নয়। তফতল গুরুত্বুণব তরা তকবাতফ, কখন অযাধ 

িটিে তয়তে র তফলতয় ুতর আতধকাতযকতক 

জানাতে মাতে তেতন ঐ ঘটনাতক একটি রকাগতনতজফর 

অযাধ তততফ তন্দ কযতে াতযন। এই তফব ঐ 

েতথযয তবতিতে মতদ ুতর আতধকাতযক ঐ ঘটনাতক 

একটি কগতনতজফর ঘটনা তততফ তন্দ কতযন ো 

তরই মতথষ্ঠ, ঘটনা েতকব  রকাতনা প্রকায আত্মস্থ ফা 

ন্তুি ফায রকাতনা প্রতয়াজন রনই..‛।   

এতি ‘এপ আই আয’ রকাতনা াক্ষয নয়, েতফ 

বাযেীয় াক্ষয আইন, ১৮৭২ এয এ.১৫৭ অনুমায়ী 
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তফতবন্ন ভতয় ঘটনায েযো প্রভাতনয জনয ফযফায 

কযা রমতে াতয।(আঘনু নাতগতয়া ফনাভ তফায 

যাজয, এ আই আয ১৯৬৬ এ ত১১৯; পাতেফনাভ 

ভধয প্রতদ যাজয, এ আই আয ১৯৬৪ এ ত 

১৮৫০)   

‘এপ আই আয’ দাতয়য কযতে তফরতম্বয তফলয়টি 

প্রায়ই শুনানীয ভতয় উত্থাতে য়। আম্র তি 

ফনাভ ফরতফন্দয তং, (২০০৩) ২ এ ত ত ৫১৮, 

ভাভরায়ুপ্রীভ রকাটব  যায় রদন রম ‘এপ আই আয’ 

দাতয়য কযতে তফরতম্বয কাযতন যকাযী তক্ষয ভাভরা 

তন্দজনক তফ এভন রকাতনা ধযা-ফাাঁধা তনয়ভ রনই। 

আদারে আয ফতরন রমীটি ভস্ত েথয  তযতস্থতেয 

য তনবব য কতয রম ‘এপ আই আয’ দাতয়য-এ 

তফরতম্বয কাযতন যকাযী তক্ষয রকান ক্ষতে তি 

তকনা। েতফ, ‘এপ আই আয’ দাতয়য-কযায রক্ষতে 

তফরতম্বয তফলতয় রকাতনা গাতণতেক তনয়ভ রনই।  

টি টি এতন্টানী ফনাভ রকযারা যাজয, (২০০১) ৬ 

এ ত ত ১৮১,- ভাভরায় ুপ্রীভ রকাটব  যায় রদন 

রম একই ঘটনায জনয তদ্বেীয় ‘এপ আই আয’ 

দাতয়তযয রকাতনা ুতমাগ রনই, মতদ তদ্বেীয় ‘এপ আই 

আয’ এ উতেতখে অযাতধয তফলতয় ুতরতয নেুন 

কতয েদন্ত কতয তযতাটব  র কযায অতধকায যতয়তে। 

(কাতয রচৌধুযী ফনাভ ীো রদফী, এ আই আয 

২০০২ এ ত ৪৪১; উকায তং ফনাভ রফদ প্রকা, 

(২০০৪) ১৩ এ ত ত ২৯২) 

‘এপ আই আয’ দাতয়য কযায য তফতধয XII অধযায় 

অনুমায়ী ুতর একটি েদন্ত কতয। েদতন্তয ভয় 

তফতবন্ন কাজ কযায অতধকায ুতরতয আতে। রমভন 

‘ত আয ত ত’য এ.১৬১ অনুমায়ী াক্ষীতদয াক্ষয 

গ্রন কযা, ‘ত আয ত ত’য এ এ. ১০০, ১৬৫ 

এফং ১০২ অনুমায়ী েোী চারাতনা এফং নতথ ফা 

তজতন উদ্ধায কযা, ‘ত আয ত ত’য এ.৯১ 

অনুমায়ী নতথ ফা তজতন র কযতে ফাধয কযা, 

এফং ‘ত আয ত ত’য এ.১৬০ অনুমায়ী াক্ষীতদয 

উতস্থতে তনতিে কযা।  

এ এ.১৬১ এফং ১৬২: তুর দ্বাযা াক্ষীধদয 

যীক্ষা কযা 

‘ত আয ত ত’য এ এ.১৬১ (১). এ. 

১৬১(২) অনুমায়ী একজন েদন্তকাযী ুতর 

আতধকাতযকতক রকাতনা ফযতিতক রভৌতখখবাতফ যীক্ষা 

কযায অতধকায রদয়া আতে। ুতর ঐ ফযতিতদয 

য েয কথা ফরায জনয চা ৃতি কযতে তফতবন্ন 

প্রশ্ন তজজ্ঞাা কতয। েতফ ঐ প্রশ্নগুতরয ভাধযতভ ঐ 

ফযতিতক রদালী ফতর াফযস্ত কযা ফা োয তফরুতদ্ধ 

রকাতনা অতবতমাগ গঠন কযায রকাতনা উতেয থাকতফ 

না।  

‘ত আয ত ত’য এ.১৬১ অনুমায়ী ুতর 

আতধকাতযক রকাতনা াক্ষীয ুণব াতক্ষযয রযকডব  

রোইযী কযতে ফাধয নয় শুধু ভাে োয তফফৃতেয 

াযাং ংগ্র কযতফ। ‘ত আয ত ত’য এ.১৬১-

এয আোয় রদয়া তফফৃতে রকাতনা থ তফফৃতে 

নয়।  
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‘ত আয ত ত’য এ.১৬২ অনুমায়ী রকাতনা ুতর 

আতধকাতযকতক রদয়া তফফৃতেতে স্বাক্ষয কযায তয 

তনতলধাজ্ঞা যতয়তে। র কাযতন ‘ত আয ত ত’য 

এ.১৬১ অনুমায়ী রদয়া তফফৃতেতক শুনানীয ভতয় 

ভূর াক্ষয তততফ ফযফায কযা মাতফ না। েতফ, 

বাযেীয় াক্ষয আইন ১৮৭২ এয এ. ১৫৪ এয 

আোয় একজন াক্ষীয তফফৃতেতক তফভ্রান্ত কযতে ‘ত 

আয ত ত’য এ.১৬১ অনুমায়ী গৃীে োয 

তফফৃতেতক ফযফায কযা রমতে াতয।  (েতরদায 

তং ফনাভ উিয প্রতদ যাজয, এ আই আয ১৯৫৯ 

এ ত ১০১২) 

‘ত আয ত ত’য এ.১৬৪: স্বীকাধযাতক্ত এফং তফফৃতত 

রযকিব  কযা 

মতদ ুতরতয কাতে রদয়া তফফৃতে আদারতে 

গ্রনতমাগয নয়। েতফ মতদ রকাতনা ফযতি েদন্ত 

প্রতক্রয়ায ভয় োয তফফৃতে ফা স্বীকাতযাতি তদতে চায় 

োতর ‘ত আয ত ত’য এ.১৬৪ অনুমায়ী র 

ফযতি একজন ভানগয ভযাতজতেট ফা একজন তফচায 

তফবাগীয় ভযাতজতেতটয াভতন র তয় ো কযতে 

াযতফন।  

‘ত আয ত ত’য এ.১৬৪ অনুমায়ী, একজন 

ভযাতজতেতটয রকাতনা স্বীকাতযাতি/তফফৃতেতক রযকডব  

কযায অতধকায যতয়তে।  

স্বীকাতযাতি রযকডব  কযা তফ তক না র তফলতয় 

তদ্ধান রনফায অতধকায ভযাতজতেতটয আতে। েতফ 

মতদ রকাতনা ভযাতজতেট মতদ স্বীকাতযাতি রযকডব  কযায 

তদ্ধান্ত রনন, োতর োাঁতক ‘ত আয ত ত’য 

এ.১৬৪ এয তফধান অনুযন কযতে তফ। ‘ত আয 

ত ত’য এ.১৬১ এয তফধান ফতবুব েবাতফ একজন 

ভযাতজতেতটয াভতন স্বীকাতযাতি রযকডব  কযতর ো 

াক্ষয তততফ হনযনতমাগয তফ না। (েন্দ্রা যতফ ফনাভ 

অন্ধ্র প্রতদ যাজয, ২০০১ তচ আয এর রম ৪০৪৮) 

‘ত আয ত ত’য এ.১৬৪ এয আোয় একজন 

ভযাতজতেটতক অফযই স্বীকাতযাতি প্রদানকাযীতক 

রফাোতে তফ রম র স্বীকাতযাতি তদতে ফাধয নয় এফং 

োয তয মতদ র স্বীকাতযাতি রদয় ো তর রটি 

াক্ষয তততফ োয তফরুতদ্ধ ফযফহৃে তে াতয। 

এতক্ষতে একজন ভযাতজতেতটয তফতল দাতয়ত্ব তরা, রম 

স্বীকাতযাতি প্রদান কযতে চায় র রমন রস্বোয় ো 

কতয।   

‘ত আয ত ত’য এ.১৬৭: ২৪ ঘন্টায় মখন তদন্ত 

ধুযা কযা িফ নয় র রক্ষধত্র কযনীয় প্রতিয়া 

‘ত আয ত ত’য এ.৫৭ অনুমায়ী, তফনা রকাতনা 

তযায়ানায় রকাতনা ফযতিতক রগ্রপ্তায কযা তর ুতর 

োতক ২৪ ঘন্টায রফত ভয় ধতয আটক যাখতে 

াযতফ না। মতদ োতক আতযা রফত ভয় ধতয আটক 

যাখায প্রতয়াজন য়, োতর ুতরতক ‘ত আয ত 

ত’য এ.১৬৭ এয ধাযাগুতর অনুযন কযতে তফ 

এফং রকাতনা উমুি আদারে রথতক ঐ ফযতিয 

তযভান্ড গ্রন কযতে তফ।   

ত আয ততয এ.৫৭রে ফরা তয়তে তযায়ানা োড়া 

রগ্রপ্তায কযা রকান ফযতিতক ২৪ ঘন্টায রফত আটক 
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যাখা মাতফ না। আতযা আটতকয দযকায তর ুতরতক 

ত আয ততয এ ১৬৭ এয েব াফরী ারন কযতে 

তফ এফং এফং একটি অতধকৃে আদারে রথতক 

রাজতেয আতদ রতে তফ।            

 

ত আয ততয এ ১৬৭এ ফরা আতে রম একজন 

রভতজতেট রকান অতবমুি ফযতিতক অনতধক ১৫তদতনয 

জনয ুতরী রাজতে আটতকয অতধকায তদতে 

াতয।েতফ, রকান ফযতিতক ৯০ তদন তফচায তফবাগীয় 

রাজতে যাখায ক্ষভো আতে, রমখাতন অযাতধয াতস্ত 

ভৃেয দন্ড, মাফজ্জীফন ফা অনুনয ১০ ফেতযয কাযা 

ফাতয ংস্থান যতয়তে। তফকল্পবাতফ, অনয রকান 

অযাতধয েদতন্তয জনয রভতজতেট ৬০ তদতনয রাজতে 

যাখায আতদ তদতে াতয।  

এই ভয় ায তয় রগতর, এই বাতফ রাজতে যাখা 

ফযতি জাতভন জভা তদতর জাতভন ায়ায রমাগয।  ত 

আয ততয ১৬৭(২)এয আোয় ভঞ্জযু কযা 

জাতভনতক ফরা য় তফতধফদ্ধ জাতভন। (তদতন ডারতভয়া 

ফনাভ যাজয, (২০০৭) ৮ এ তত ৭৭০) 

 

ত আয ততয এ ১৭৩ঃাঃ েদন্ত েূণব ফায য 

তযতাটব  

 

েদন্ত েূনব য়ায য থানায বাযপ্রাপ্ত আতধকাতযক 

তনধবাতযে পতভব আদারতেয কাতে একটি ুতর তযতাটব  

াঠাতফ এক ভাভরা অফগে কযায জনয। ত আয 

ততয এ ১৭৩(২)এয আোয় 

ুতর একটি রক্লাজায তযতাটব  দাতয়য কযতে াতয,োতে 

ফরা তফ রম রকান অযাধ ংঘটিে য় তন।  

 

ত আয ততয এ ১৭৩এয আোয় ুতর তযতাতটব  

এইধযতণয ঘটনাফরী রথতক রনয়া ুতরতয তফফযণ 

এফং তদ্ধান্ত ফরা থাতক। মতদ এই তযতাটব  েদতন্তয 

ভয় ংগৃীে স্বাক্ষয এফং রযকডব  কযা তফফৃতে  

জভা রদয়া য়, রভতজতেট তযতাতটব  গৃীে তদ্ধাতন্তয 

তে এক ভে তে ফাধয নয়। রভতজতেট োয োয 

তনজস্ব তফচাযীর ভনন প্রতয়াগ কতয চাজব ীট/ুতর 

তযতাতটব য তফলতয় তনজস্ব তদ্ধান্ত রনতফন ফতর আা কযা 

য়।  

 

ত আয ততয এ ১৭৩এয আোয় ুতর তয 

ায়া স্বাক্ষয প্রভাতনয তবতিতে রভতজতেতটয কাতে রকান 

অযাতধয তফলতয় তযতাটব  াঠাফায তয আতযা েদন্ত 

কযতে াতয।এয জনয ুতরতক আদারতেয কাে রথতক 

রকান অনুভতে তনতে য় না এফং তফচাতযয রম রকান 

মবাতয় ো কযা রমতে াতয। েতফ অতনক আদারে 

যায় তদতয়তে রম যফতেব  রকান েদন্ত কযায আতগ 

ুতরতয উতচে আদরেতক জানাতনা। রম স্বাক্ষ/প্রভাতনয 

তফলতয় যফতেব  েদন্ত কযা তি ো মতদ আতগ রথতকই 

রভতজতেতটয জানা থাতক েতফ আইতনয রচাতখ যফতেব  

েদন্ত খাযা ফতর গনয য়। এই ধযতণয যফতেব  েদন্ত 
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ভুণব ফায য ুতর একটি অতেতযি চাজব ীট দাতখর 

কযতে াতয। যাভ রার নাযাং ফনাভ যাজয, (১৯৭৯) 

২ এতত ৩২২  এফং াান বাই বাতর বাই কুতযী 

ফনাভ গুজযাট যাজয,(২০০৪) ৫ এ তত ৩৪৭।  

আদারত দ্বাযা অতবধমাগ স্বীকৃত ওয়া  

 

ত আয ত ত এ ১৯০ঃাঃ রভতজতেট দ্বাযা অযাতধয 

স্বীকৃতে 

 

‘স্বীকৃতে’য অথব র মখন রভতজতেট  অযাধতক 

তফচাতযয দতৃিতে রনাটি কতযন। ( আয আয চাযী 

ফনাভ উিয প্রতদ যাজয, এ আই আয ১৯৫১ এ ত 

২০৭) অযাতধয তফলতয় কগতনতজন্প রনয়া য় 

অযাধীয তফলতয় নয়।  

 

ত আয ততয এ ১৯০এয আোয় একজন 

রভতজতেট তেনটি তযতস্থতেতে কগতনতজন্প তনতে াতযাঃ 

 ঘটনায অতবতমাগ ায়ায য মাতে এই 

ধযতনয অযাধ যতয়তে; 

 এই ধযতনয ঘটনায ুতর তযতাটব ; এফং  

 ুতর োড়া অনয রকান ফযতিয কাে রথতক 

েথয ায়ায য ফা তনতজয জানায 

তবতিতে। 

ত আয ততয এ ১৭৩য আোয় রভতজতেতটয 

কাতে ুতর তযতাটব  পাইর কযায য রভতজতেট 

ত আয ততয এ ১৯০(১) (তফ)য আোয় 

কগতনতন্প তনতে াতয।  

 

ত আয ত ত য এ ১৫৪য আোয় এপ আই 

আয দাতয়য কযা োড়া েথয প্রদানকাযী ত আয 

ত যায এ ২০০য আোয় রভতজতেতটয কাতে 

অতবতমাগ দাতয়য কযতে াতয। এই অফস্থায়, 

রভতজতেট এই অতবতমাতগয তবতিতে এ 

১৯০(১)(এ)য আোয় কগতনতজন্প রনয়ায 

অতধকাযী। রল মবন্ত রকান রভতজতেট তনতজ 

রথতকই তনতজয জ্ঞযে রকান ঘটনায তফলতয় 

কগতনতজন্প তনতে াতয এ ১৯০ (১)(ত)য 

আোয়।  

রভতজতেতটয চেুথব তফকল্প র ত আয ততয 

১৫৬(৩)য আোয় ুতরতক েদতন্তয তনতদব 

তদতে াতযন। উতেখ কযা রমতে াতয রম ত আয 

ত যায এ ১৫৬(৩) এফং ১৭৩(৮)এয 

আোয় ক্ষভো স্পি এফং াযস্পতযকবাতফ 

একান্ত।  

কগতনযাতন্পয যীক্ষা র রম অতবতমাগ ংঘটিে 

ফায প্রাথতভক ফা প্রাইভা রপতয়া স্বাক্ষয থাকতে 

তফ, মায অথব র রকান তফরুদ্ধাচাযণ না তর 

এই স্বাক্ষয রথতক তেযয অনুভান কযা রমতে াতয।  

 

ফযাখযাাঃ একজন রভতজতেতটয কাতে একটি ুতর 

তযতাটব  পাইর কযা তয়তে োতে ফরা তয়তে রম 
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এই তযতাতটব য তফলয় রথতক রদখা মাতি রম আই ত 

যায এ ৩০২এয আোয় অযাধ ংঘটিে 

তয়তে। তযতাটব  খতেতয় রদখায য এফং োয 

তফলয় ফস্তু অনুাতয রভতজতেট এই অতবভে রালন 

কতয রম আই তত এ ৩০২এয আোয় অযাধ 

ংঘটিে য় তন েতফ আই ত ত এ 

৩০৪(এ)য আোয় অযাধ তয়তে। রভতজতেট 

এ ৩০৪এয আোয় অযাতধয কগতনজযান্প তনতে 

াতযন।  

রভতজধেধর্য কাধে অতবধমাগ 

এ এ ২০০-২০৩ 

 

চযাটায XV( তফতধয এ এ ২০০ রথতক ২০৩) 

রভতজতেতটয কাতে অতবতমাতগয তফলতয়। তযয 

ফযাখযা অনুমায়ী রকান অতবতমাতগয তবতিতে 

রভতজতেতটয কগতনতজন্প রনয়া অতবতমাগ এ 

২০০য আোয় অতবতমাগকাযী এফং স্বাক্ষী থাকতর 

োয তথয য যীক্ষা কযতে তফ। 

 

ত আযততয এ ২০২এয ংস্থান অনুমায়ী 

রভতজতেট অতবতমাতগয তযতপ্রতক্ষতে োয কগতনতজন্প 

রনফায য মতদ ভতন কতযন অতবমুতিয তফরুতদ্ধ 

ভাভরায কাজ ততেতয় তদতে াতযন,এফং তনতজ 

রখাাঁজ খফয কযতে াতযন অথফা ুতর 

অতপাযতক তদতয় েদতন্তয তনতদব তদতে াতযন ফা 

তেন মাতক রমাগয ভতন কতযন োতক তদতয় েদন্ত 

কযাতে াতযন। এয উতেয র এভ ভাভরায় 

আতযা এতগতয় মায়ায ভে মবাপ্ত তবতি আতে তক 

না ো তস্থয কযায জনয।  

 

ত আয ত যায এ ২০৩ রভতজতেটতক 

অতবতমাগ খাতযজ কযায ক্ষভো রদয়, মতদ 

তফতফচনায য তেতন মতদ ভতন কতযন রম 

অতবতমাগকাযী এফং স্বাক্ষীয থ ংক্রান্ত 

তফফৃতেতে (তদ থাতক)এফং অনুন্ধান ফা েদন্ত 

তযতাতটব  এই ভাভরা তনতয় এতগতয় মাফায মবাপ্ত 

তবতি রনই। 

 

এাঃ ২০৪ঃাঃ প্রতক্রয়া জাযী 

 

চযাোয XVI ‘রভতজতেতটয ভতন ভাভরা শুরু 

কযায’ তফলয় তনতয় কাজ কতয। ত আয ত যায 

এ ২০৪ রভতজতেটতক ভন ফা তযায়ানা জাযী 

কযায অতধকায রদয় ভাভরা অনুমায়ী অতবমুতিয 

উতস্থতে জানায জনয। তদ রভতজতেট ভতন কতয 

রম অতবমুিয তফরুতদ্ধ ভাভরা চাতরতয় মায়ায 

মতথষ্ঠ তবতি আতে। এইচ এ রফইন্প ফনাভ যাজয, 

(১৯৮০) ৪ এ ত ত ৬৩১) অতবতমাগ 

ায়ায য রভতজতেতটয কাতে অতনক ফযফস্থায 

থ রখারা থাতক। তেতন অযাতধয কগতনতজন্প 

তনতে াতযন এফং এ ২০০য আোয় 

অতবতমাগকাযীয তফফৃতে রযকডব  কযতে াতযন। 
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োয য তেতন ত আয ত যায এ ২০৩এয 

আোয় অতবতমাগ খাতযজ কযতে াতযন,মতদ 

মবাপ্ত তবতি না থাতক। েতফ মতদ, রভতজতেট ভতন 

কতযন রম তফচাতযয মবাপ্ত তবতি আতে, তেতন ত 

আয ত যায এ ২০৪এয আোয় প্রতক্রয়া জাযী 

কযতে াতযন।   

োোড়া, প্রতক্রয়া ততেতয় রদয়ায ক্ষভো 

রভতজতেতটয আতে অথফা তনতজ অনুন্ধান কযায, 

ুতর আতধকাতযক ফা অনয রকান ফযতি মাতক 

তেতন রমাগয ফতর ভতন কতযন োতক তদতয় এটি 

তস্থয কযায দাতয়ত্ব তদতে াতযন রম এই ভাভারায 

মবাপ্ত তবতি আতে তক না ো খতেতয় রদখায জন। 

প্রতক্রয়া জাযী কযা তফ তক না এই তদ্ধান্ত গ্রতনয 

জনয রভতজতেট এয অন্ততনবতে প্রতেকূর 

ম্ভাফনাগুতর তফতফচনা কযতে াতযন অথফা 

অতবতমাগকাযীয অতবতমাগ ংক্রান্ত স্বাক্ষ প্রভান। 

(নাগায়া ফনাভ বীযান্না (১৯৭৬) ৩ এতত 

৭৩৬) 

এ ২০০৪এয আোয় প্রতক্রয়া জাযী কযায য 

মায তফরুতদ্ধ প্রতক্রয়া জাযী কযা তয়তে রই 

অতবমুি আদারতেয াভতন াতজয তে াতয। 

ভন াঠিতয় রকান অতবমুিতক ডাকা গুরুেয 

তফলয়।  এফং তনয়তভে তফলয় তততফ রপৌজদাযী 

আইনতক চারু কযা মায় না। ভন জাযী কযায 

ভতধয প্রতেপরন ঘটতে তফ রম রভতজতেট এই 

ভাভরায ঘটনায তফলতয় এফং ংতিি আইতনয 

তফলতয় বাতরা কতয তফচায তফতফচনা কতযতেন। 

(ততি পুড তরতভতটড ফনাভ তফতল তফচায 

তফবাগীয় রভতজতেট (১৯৯৮) ৫ এ তত 

৭৪৯) 

 

ভন জাযী কযায য রভতজতেতটয  অতবমুিয 

তফরুতদ্ধ প্রতক্রয়া জাযী কযায তদ্ধান্ত 

মবাতরাচনা/ুনতফবতফচনা কযায ক্ষভো থাতক না। 

(আদারে প্রাদ ফনাভ রু রার তজন্দার, ২০০৪ 

ত আয এরতজ ৪৮৭৪; ুব্রাহ্মতনয়াভ রেুযাভান 

ফনাভ ভাযাষ্ট্র যাজয, ২০০৪, ত আয এর রজ 

৪৬০৯) 

ত আয ত ত য এ ২০০৫এয আোয় 

রভতজতেট অতবমুিয ফযতিগে উতস্থতে ভুকুফ 

কেতফ াতয। 

ত আয ত ত য এ ২০৭এয আোয়াঃ কত 

যফযা 

 

ত আয ত যায এ ২০৭এয আোয় ুতর 

তযতাতটব য তবতিতে কযা ভাভরায় তফরম্ব না কতয 

রভতজতেট তনধবাতযে তকেু নতথ ে  অবুমুিতক 

ুতর তযতাতটব য একটি কত রদতফ। অতবমুিয 

জনয এই ংস্থান খুফ গুরুত্বূণব। কাযণ এই প্রথভ 

তেতন কাগজে াতফন মায তবতিতে োয তফরুতদ্ধ 

ুতর তযতাটব  দাতয়য কযা তয়তে এফং োই 

প্রথভফায তেতন োয প্রতেযক্ষায প্রস্তুতে তনতে শুরু 

কযতফন।  
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ফযাখযাাঃ তকউ এয তফরুতদ্ধ একটি চাজব ীট পাইর 

কযা য়। চাজব ীতট ৪০০টি নতথ থাতক এফং 

নফদযুতেন রযকডব   ২টি রন ড্রাইব থাতক। তকউ 

ত আয ত যায এ ২০৭এয আোয় ভস্থ 

নতথয কত এফং রন  

ড্রাইতবয ক্লন ায়ায রমাগয।  

 

ুপ্রীভ রকাটব  উিয প্রতদ ফনাভ রাক্ষ্মী 

ব্রাহ্মন,(২৮৩) ২ এ ত ত ৩৮৭২, অতবভে 

ফযি কতযতে রম ত আয ত ত য এ ২০৭এয 

বালা ফাধযোভূরক এফং অতবমুিতক রভতজতেট 

দ্বাযা কত রদয়া প্রাতনক নয় তফচাযতফবাগীয় 

কাজ। (ুাতযতন্টতন্ডন্ট এফং রযতভম্ব্রাতিয অপ 

তরগার এযতপয়াব, তিভ ফংগ ফনাভ তেযন 

রবৌতভক এফং অনযযা (১৯৮১)২এ ত ত 

১০৯) 

 

অতবধমাগ 

তফতধয চযাোয XVII  অতবতমাতগয তফলয় ংক্রান্ত। 

অতবতমাগ র আনুষ্ঠাতনক রদালাতযা মায তবতিতে 

আদারে তফচায কতয। আদারে অতবমতগয ংজ্ঞা 

তনরুন কতয না। েতফ, এ ২১১ রে অতবতমাতগয 

তফলয়ফস্তুয ংস্থান যতয়তে।প্রতেটি অতবতমাতগয ভতধয 

থাকতফ অযাধ মায জনয অতবমুতিয তফরুতদ্ধ 

অতবতমাগ কযা তয়তে। তনতদবি নাভ মায ভাধযতভ 

অযাধতক ফণবনা কযা মায়, আইতনয রম ধাযায 

অধীতন অযাধ কযা তয়তে এফং অতি্তমাতগয 

ভয়  স্থান। (এ এ ২১১ রথতক ২১৪ ত 

আয তত)। 

ত আয ত যায এ ২১৫রে অযাধ এফং 

অতবতমাতগ প্রতয়াজনীয় তফফযতনয রকান যকভ বুর 

এফং অযাতধয রকান তকেু ফাদ রদয়া তর ো 

াভগ্রী ফতর গনয কযা তফ না মতদ না অতবমুি 

এই ধযতনয বুর ফা ফাদ রদয়ায জনয বুর তথ 

চাতরে য় ফা এয পতর নযয়তফচাতযয রক্ষতে ফাধায 

ৃতি য়। (ত আয ত যায এ ২৬৪) 

ফযাখযাাঃ এ য তফরুতদ্ধ  তফ রক প্রোযনায 

অতবতমাগ কযা য় এফং রম বাতফ র তফ রক 

প্রোযনা কতযতে অতবতমাতগ ো ফরা য় তন ফা 

অেযবাতফ ফরা তয়তে। এ োতক প্রতেযক্ষা কতয, 

াক্ষী ডাতক এফং এই তফলতয় োয ভোভে জানায় 

এ রথতক আদারে এই তদ্ধাতন্ত উনীে ে এাতয 

রম প্রোযণায ধযতনয উতেখ ফাদ রদয়া রকান 

গ্রায ফযাায নয়।  

 

ফযাখযাাঃ 

এ য তফরুতদ্ধ তফ রক প্রোযণায অতফতমাগ কযা 

তয়তে এফং অতবতমাতগ র তক বাতফ তফ রক 

প্রোযণা কতযতে োয উতেখ কযা য় তন। এ 

এফং তফ এয ভতধয অতনক োঞ্জাকন য় এফং এ 
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য জানায উায় তের না রম এ তফয ভতধয 

রকানটিতে অতবতমাতগয উতেখ যতয়তে এফং 

প্রতেযক্ষায রকান প্রয়া রনই। এই ধযতনয 

ঘটনাফরী রথতক আদারে তদ্ধান্ত তনতে াতয রম 

এই ফাদ রদয়া প্রোযনায উায় ঠিক কযতে 

ংঘটিে তয়তের এফং এটি ভযাতটতযয়ার এযয। 

 

ত আয ত ত য এ ২১৬রে  ংস্থান যতয়তে 

রম তফচাতযয যায় রদয়ায আতগ আদারে 

অতবতমাগ তযফেব ন ফা ংতমাজন কযতে াতয। 

এই তযফেব ন ফা ংতমাজন মতদ এভন য় রম 

অতফরতম্ব তফচাতয অতবমুি ফা প্রততকউটতযয 

তপ্রজতুডতয কাযণ তফ েতফ আদারে প্রতয়াজনীয় 

ভতয়য জনয তফচায ভূরেুফী যাখায ফা নেুন 

তফচায শুরু কযায তনতদব তদতে াতয।  

 

ত আয ত যায এ ২১৭রে ফরা তয়তে মখন 

রকান অতবতমাগ তযফেব ন ফা ংতমাজন কযা তফ 

প্রততকউটয এফং অতবমুিতক াক্ষীতদয আফায 

ডাকায ফা নেুনকতয ভন কযায অনুভতে রদয়া 

তফ এফং অনয রকান াক্ষীতকয আদারতে উতস্থে 

কযায অনুভতে রদয়া তফ।  

 

এ ২১৮ রথতক ২২৪ঃাঃ অতি্তমাতগয জতয়ন্ডায 

ত আয ত যায এ ২১৮রে রকান ফযতিয 

তফরুতদ্ধ রম ফ অযাতধয অতবতমাগ আনা তয়তে 

োয প্রতেযকটিয জন ৃথক অতবতমাগ েুরতে তফ 

এফং প্রতেটি অতবতমাতগয ৃথক তফচায তফ।  

েতফ অতবমুি মতদ তরতখে আতফদন কতযন অথফা 

রভতজতেট ভতন কতযন রম এই ফযতি তপ্রজতুডড 

নয় েতফ রভতজতেট এক তে ভস্ত অতবতমাতগয 

তফচায কযতে াতয।  

 

ত আয ত যায এ ২১৯ এ ফরা তয়তে রম 

মখন রকান ফযতি ১২ ভাতয ভতধয একই ধযতনয 

এক ফা একাতধক অযাধ কতযন েতফ অনতধক 

তেনটি অযাতধয জনয একটি তফচায তে াতয।  

 

ত আয ত যায এ ২২০য ংস্থান অনুমায়ী 

ধাযাফাতক কাতজ মা একই ধযতনয ররনতদন তনতয় 

গঠিে, োতে এক জন ফযতিয দ্বাযা এতকয রফত 

অযাধ কযা তর প্রতেটি এই ধযতনয অযাতধয 

জনয একটি কতয তফচায কযা তফ।  

 

ফযাখযাাঃ এ তফতক, রম আইনী রাজতে যতয়তে, 

োতক উদ্ধায কতয, এফং ো কযায ভয় ত রক 

ভাযাত্বক বাতফ আঘাে কতয রম একজন 

কনর্স্যাফর, তফ মায রাজতে তের। এ য তফরুতদ্ধ 

আই ত যায এ এ ২২৫ এফং ৩৩৩এয 
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আোয় অতবতমাগ আনা য় এফং রদালী াফস্ত 

কযা য়।  

 

চাজব  গঠন কযায ভয় রকান অতবমুতিয তফরুতদ্ধ 

প্রাইভা রপতয়া ভাভরায দযকায এফং এই মবায় 

স্বাক্ষয প্রভাতনয দযকায রনই। 

 

তফচায 

এই তফতধয আোয় তফতবন্ন তফচাতযয ংস্থান 

যতয়তে চযাোয XVIII, XIX, XX এফং   XXIরে। তফতধয 

প্রথভ েীতর আতগই ফযাখযা কযা তয়তে, 

অযাধতক তফতবন্ন রেনীতে তফবি কযা য়। প্রথভ 

তডুতর তফচাযতমাগয আদারে অনুমায়ী অযাতধয 

রেণী তফবাগ কযা য়।  

 

এ এ ২২৫ রথতক ২৩৭ঃাঃ দায়যা আদারতেয 

াভতন তফচায 

চযাোয XVIII য়াতযন্ট ভাভরায দায়যা আদারতেয 

াভতন তফচাতযয ংস্থান যতয়তে, রম গুতরতক 

ভাযাত্বভ ধযতণয ফতর তফতফচনা কযা য়। ত আয 

ত ত য এ ২০৯এয আোয় একজন অতধকৃে 

রভতজতেট একটি দায়যা আদারতে তফচাযতমাগয 

অযাতধয কগতনতজন্প তনতে াতয এফং োযয 

দায়যা আদারতে তফচাতযয জনয ো াঠাতে াতয। 

দায়যা আদারে ত আয ত যায এ ১৯৯ এয 

ফযতেক্রভ োড়া  রকান অযাতধয যাতয 

কগতনতজন্প তনতে াতয না মতদ ো দায়যা 

আদারতে একান্তবাতফ তফচাযতমাগয য় েফু।  

এ ২২৫ অনুমায়ী দায়যা আদারতে রকান ভাভরায 

তফচায তফ াফতরক প্রততকউটতযয দ্বাযা।  

 

ত আয ত ত য এ এ ২২৭ এ দায়যা 

আদারতে অতবতমাগ তফতফচনা ংক্রান্ত কাজ কযা 

য়। ত আয ত ত য এ ২২৭এয আোয় 

রকান ভাভরায রযকতডব  এফং র কযা নতথ ে 

তফতফচনা কতয এফং ংতিি তক্ষয ফিফয শুনানীয 

য একটি আদারে মতদ তফচায কতয রম 

অতবমুতিয তফরুতদ্ধ ভাভরায মবাপ্ত তবতি রনই 

তফচাযতে অতবমুিতক রেতড় রদয় এফং উি 

ভুতিদাতনয কাযণ রযকডব  কযা তফ।  

 

রমাতগ ফনাভ ভাযাষ্ট্র (২০০৮) ১০এ তত 

৩৯৪এ ুপ্রীভ রকাটব  আফায রজায তদতয় ফতরতে রম 

দটুি ভোভে ম্ভফ তর এফংোতদয একটিয পতর 

তন্দতয উতদ্রক তর, রভতজতেতটয ক্ষভো থাকতফ 

অতবমুিতক ভুতিতদফায। (তদখুন, কনবাটক যাজয 

ফনাভ এর ভুতন্নস্বাভী,(১৯৭৭)২ এ ত ত ৬৯৯; 

বাযেীয় ি ফনাভ প্রপুে কুভায, (১৯৭৯) ৩ 

এ তত ৪) 
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এ ২২৮এ ফরা তয়তে রম মতদ তফচাযতে ভতন 

কতযন রম এ কথা ধতয রনয়ায মতথি কাযণ 

আতে অতবমুি অযাধ কতযতে, আদারে চাজব  

গঠন কযতে াতয এফং অতবমুিতক তজজ্ঞাা কযা 

তফ র অযাতধয অতবতমাগ স্বীকায কতয তক না 

ফা তফচাতযয দাফী জানায়।  

 

অতবমুি মতদ রদাল স্বীকায কতয ত আয ত যায 

এ ২২৯ এয আোয় তফচায তে ো রযকডব  

কযতফ এফং রদালী াফস্ত কযতফ এফং এয তবতিতে 

াতস্তয ফযফস্থা কযতফ।  

 

েতফ, অতবমুি মতদ তফচায চায়, েতফ আদারে 

এ ২৩০ এফং এ ২৩১এয আোয় াক্ষীতদয 

যীক্ষায জনয একটি োতযখ তনধবাযণ কযতফ এফং 

তফচাযতে ভস্ত প্রতয়াজনীয় র কযা নতথ ে 

এফং াক্ষ প্রভান গ্রন কযতফ।  

 

াক্ষ-প্রভান তফতফচনায য এফং ফাদী  তফফাদী 

তক্ষয শুনানীয য তফচাযতে ত আয ত ত য 

এ ২৩২এয আোয় খারাতয আতদ রযকডব  

রদতফন। েতফ, মতদ অতবমুিতক খারা না কযা 

য় েতফ োতক প্রতেযক্ষায জনয ফরা তফ এফং 

এই ধযতনয প্রতেযক্ষায ভথবতন াক্ষয প্রভান র 

কযতে ফরা তফ ত আয ত ত য এ ২৩৩এয 

আোয়।  

 

য়ার জফাফ রানায য তফচাযতে এ 

২৩৫এয অধীতন ভাভরায যায় রদতফন।  

 

ত আয ত ত য এ ২৩৫এয আোয় রদালী 

াফস্ত য়ায তয অতবমুি/তদালীয াতস্তয 

তফলতয় ফিফয রানা তফ। ত আয ত ত য এ 

২৩৫এয রক্ষয র রদালী ফযতিতক াতস্তদাতনয যাতয় 

ায়োয জনয নেুন রকান েথয র কযায 

ুতমাগ রদয়া মাতে ফযতিগে, াভাতজক এফং 

ভাভরায অনয তফলতয়য প্রতে মথামথ দতৃি তদতয় 

উমুি তফচাতযয যায় রদয়া রমতে াতয।  

 

মখন দায়যা আদারে ভৃেয দতন্ডয আতদ রদয়, 

েখন ভাভরায তফলয় ফস্তু াই রকাতটব য কাতে র 

কযা য় এফং াই রকাটব  এটিয মথামথ ফতর 

কনপাভব না কযা মবন্ত এই াতস্ত কামবকয কযা 

য় না। ত আযত ত য এ ৩৬৬রে চযাোয 

XXVIIIয অধীতন এই ংস্থান যতয়তে।এই অধযাতয় 

কনপাতভবতনয জনয ভৃেযদন্ডাতদ র কযায 

তফলতয় ফরা তয়তে।  

 

এ এ ২৩৮ রথতক ২৪৩ঃাঃ রভতজতেট দ্বাযা 

য়াতযন্ট রকতয তফচায-ুতর তযতাতটব য তবতিতে 

ভাভরা কযা য়। 
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XIX চযাোতয রভতজতেট দ্বাযা য়াতযন্ট রকতয 

তফচাতযয তফলতয় ফরা তয়তে। এই XIX চযাোয দটুি 

বাতগ বাগ কযা তয়তোঃ ুতর তযতাতটব য তবতিতে 

কযা ভাভরা, এফং ুতর তযতাটব  োড়া অনয 

ভাভরা। 

 

ত আয ত ত য এ ২৩৮এ ফরা তয়তে রম 

তফচাতযয শুরুতে রভতজতেট অফযই ন্তুি তফন 

রম তেতন ত আযত ত য এ ২০৭ ারন 

কতযতেন।  

ত আয ত ত য এ ২৪০ এ এ ২২৭ এফং 

২২৮এয অনুরু। কখন রকান অতবমুিতক রেতড় 

রদয়া তফ এফং কখন অতবমুিয তফরুতদ্ধ 

অতবতমাগ গঠন কযা তফ। মতদ অতবমুি ত আয 

ত ত য এ ২৪১ ফা এ ২৪২এয আোয় 

রদাল স্বীকায না কতয রভতজতেট াক্ষীতদয যীক্ষায 

জনয তদন ধামব কযতফন এফং তনধবাতযে তদতন 

ভাভরায ভথবতন র কযা ভস্ত াক্ষ প্রভান 

রভতজতেট গ্রন কযতফন। ত আয ত ত য এ 

২৪৩এয আোয় অতবমুি োয প্রতেযক্ষা র 

কযতে াতয এফং এই তফলতয় োয াক্ষয প্রভান 

র কযতে াতযন।  

 

এ এ ২৪৪ রথতক ২৪৭ঃাঃ রভতজতেট দ্বাযা 

য়াতযন্ট রকতয তফচায-ুতর তযতাটব  োড়া অনয 

ভাভরা 

ত আয ত যায এ ২৪৪এয আোয় ুতর 

তযতাটব  োড়া অনয ভাভরায় অতবমুি াতজয য় 

ফা োতক মতদ রভতজতেতটয াভতন র কযা য় 

েতফ রভতজতেট প্রততকউতনয শুনানী রনতফন এং 

ভস্ত াক্ষয প্রভান গ্রন কযতফন। 

 

ত আয ত ত য এ ২৪৫এয অধীতন এ 

২৪৪এয আোয় াক্ষয গ্রন কযায য রভতজতেট 

মতদ ভতন কতয রম অতবমুতিয তফরুতদ্ধ রকান রক 

রনই েতফ োতক রেতড় রদয়া রমতে াতয। ২৪৫ 

(২) এয অধীতন আতগয রম রকান মবাতয় 

রভতজতেট অতবমুিতক রেতড় তদতে াতযন মতদ 

তেতন ভতন কতযন রম অতবতমাগ তবতিীণ।  

 

ত আয ত ত য এ ২৪৬এয ফরা তয়তে রম 

রমখাতন রভতজতেট ভতন কতযন রম অতবমুি 

অযাধ কতয থাকতে াতয (চযাোয XIX য 

আোয় তফচায রমাগয) েতফ তেতন অতবমুতিয 

তফরুতদ্ধ তরতখে চাজব  গঠন কযতফন। োযয 

অতবমুিতক প্রতেযক্ষায জনয ফরা তফ এফং এ 

২৪৩এয আোয় াক্ষয প্রভান র কযতে ফরা 

তফ।  
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ত আয ত যায ২৪৮-২৫০ চযাোয XIXয দটুি 

বাতগয রক্ষতেই প্রতমাজয। এ ২৪৮এ ফরা তয়তে 

রম রভতজতেট মতদ অতবমুিতক রদালী না ভতন 

কতযন েতফ তেতন খারাতয জনয একটি আতদ 

রযকডব  কযতফন। েতফ, এ ২৪৮(২)এয আোয় 

মতদ োতক রদালী ফতর ভতন কতযন েতফ াতস্তয 

তফলতয় অতবমুতিয ফিফয রানায য আইন 

অনুমাতয় তফচাতযয যায় রদতফন।  

 

এ এ ২৫১ রথতক ২৫৯ঃাঃ রভতজতেট দ্বাযা ভন 

রকতয তফচায। 

 

তফতধয চযাোয XX অনুমায়ী ভন ভাভরায তফচায 

কযা য়। রমতেু এই ভাভরাগুতর য়াতযন্ট 

ভাভরায েুতরনায় কভ গুরুেয োই য়াতযন্ট 

ভাভরায ভে চাজব  গঠন কযা য় না। েতফ, এ 

২৫১ য আোয়  অতবমুিয কাতে অতবতমাতগয 

তফলয় ফস্তু াঠাতনা য়। এফং োতক তজজ্ঞাা কযা 

য় র রদালী তক না এফং প্রতেযক্ষায জনয তকেু 

ফরতে চান তকনা।  ফাস্ততফ, এ ২৫১এয আোয় 

দ্ধতে প্রায়ই ‘রনাটি গঠন’ অতবতে কযা য় 

এফং ‘চাজব  গঠন’ রথতক ো আরাদা। উতেখ কযা 

রমতে াতয রম মতদ আনুষ্ঠাতনক চাজব  গঠন 

কযায প্রতয়াজন রনই েতফ ত আয ত ত য এ 

২৫১এয আোয় আনুষ্ঠাতনক চাজব  গঠন কযা 

তনতলদ্ধ নয় এফং ো রভতজতেতটয ক্ষভোয য 

রেতড় রদয়া য়।  

 

ত আয ত ত য এ ২৫৬এয আোয় 

অতবতমাতগয য মতদ ভন জাযী কযা তয় 

থাতক, এফং অতবমুিয াতজয য়ায তনধবাতযে 

তদতন(অথফা োয য রম রকান তদন) মতদ 

অতবতমাগকাযী না আত রভতজতেট অতবমুিতক 

খারা কতয রদতফন মতদ তেতন ভাভরা ভুরেুফী 

কযা উমুি ফতর ভতন না কতযন।  

 

ত আয তত য এ ২৫৮এয আোয় অতবতমাগ 

োড়া অনয ভতনয ভাভরায় রথ প্রথভ রেণীয 

রভতজতেট ভুখয তফচায তফবাগীয় রভতজতেতটয ূফব 

অনুভতে  রম রকান মবাতয় ভাভরা ফন্ধ কযতে 

াতয, এফং  রমখাতন ভুকয াক্ষীয াক্ষযদাতনয য 

এই ফন্ধ কযা য় রভতজতেট খারাতয যায় রঘালনা 

কযতে াতযন, এফং অনয ফ ভাভরায় অতবমুিয 

োড়া  ভুতি রদয়া য়।  

 

ত আয তত য এ এ ২৬০ – ২৬৫ এয 

চযাোয XXIরে াভাযী ভাভরায তফচাতযয দ্ধতেয 

ংস্থান যতয়তে। এ ২৬০ রে এভন অযাতধয 

কথা ফরা তয়তে মায ংতক্ষপ্ত বাতফ তফচায কযা 

য়।  

 

তদন্ত এফং তফচাধযয ংস্থ্ান 
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তফতধয XXIII এফং   XXIV চযাোতয রম ংস্থান 

যতয়তে োতে এই তফতধয আোয় েদন্ত এফং 

তফচাতযয ধযণ তনয়ন্ত্রণ কযা য়; উদাযণ তততফ 

এ ২৭২রে ফরা আতে রম াই রকাটব  োড়া 

যাতজযয প্রতেযকটি আদারতেয বালা  যাজয যকায 

তস্থয কযতে াতয। এ ২৭৩রে ফরা আতে 

অতবমুিয উতস্থতেতে াক্ষয তনতে তফ।  

 

ত আয ত ত য এ ২৮০য আোয় রপ্রাইতডং 

তফচাযতে াক্ষীয াক্ষয রনফায ভয় ভাভরা 

ংক্রান্ত রম রকান ভন্তফয মা াক্ষীয যীক্ষায ভয় 

কাতজ আতে াতয ফতর ভতন কযা য় ো  

রযকডব  কযতে কেব তফযয তদক রথতক ফাধয। 

 

ফযাখযাাঃ তকউ তনস্পাদতনয ভয় একজন াক্ষী োয 

উিয তযফেব ন কযতে থাতক। ভুখয তফচাযতে 

াক্ষয রযকডব  কযায ভয় এই ধযতণয আচযতনয 

প্রতে রক্ষয যাখতফন। 

 

ত আয ত ত য এ ৩০০ ংতফধাতনয এ 

২০(২) এয প্রতেিতফ অতেতপাতয় এযকুইট এয 

ণীতে র এই ংস্থাতনয তবতি। এতে ফরা তয়তে 

রম একটি আদারতেয দায়যায ভতধয তফচায কযা 

রকান ফযতিয মতদ াজা তয় থাতক ফা রফকুয 

খারা রতয় থাতক েতফ একই অযাতধয জনয 

োতক আফায তফচায কযা মাতফ না ফা অনয রকান 

অযাতধয জনয একই ঘটনায তবতিতে তফচায কযা 

মাতফ না মতদ োয তফরুতদ্ধ মতদ আরাদা 

অতবতমাগ গঠন কযা য়।  

 

ত আয ত ত য এ এ ৩০৬ -৩০৮ এ  

অযাতধ এফং অনয ফযতিতক ক্ষভায ংস্থান 

যতয়তে। এ ৩১৩রে আদারেতক ফযতিগেবাতফ 

অতবমুিতক প্রশ্ন কযায অতধকায রদয়া তয়তে 

মাতে রম রকান অফস্থা মা োয াক্ষয তততফ 

কাতজ রাগতে াতয ো র ফযাখযা কযতে াতয। 

অতবমুিয এই ধযতনয তফফৃতে রযকডব  কযা রমতে 

াতয মতদ তথ এই ধযতনয তফফৃতে রযকডব  কযা 

য় না এফং অতবমুি এই ধযতণয প্রতশ্নয উিয না 

তদতর ফা বুর উিয তদতর াতস্ত রমাগয তফ না। 

 

এ ৩২০ঃাঃ অযাধ একতেে কযা ফা কভাউতন্ডং 

অপ অতপন্প 

 

তকেু তকেু অযাধতক একে কযায রমাগয ফতর 

রেণীতফনযা কযা তয়তে রমখাতন অতবতমাগকাযী 

এফং অতবমুতিয ভতধয নযময, ঠিক এফং উবয় 

তক্ষয কাতে গ্রনতমাগয বাতফ তভভাংা কযা মায়। 

দ ুধযতণয এভন অযাধ আতে মা একতেে কযা 

মায় এই তফতধয আোয়। ত আয ত ত য র 

৩২০(১)আোয় রই ফ অযাতধয োতরকা 
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আতে রম গুতর আদারতেয অনুভতে োড়া একতেে 

কযা মায়। 

আদারতেয দ্বাযা অতবতমাগ একতেে কযায প্রবাফ 

র অতবমুিতক তনতদব াল খারা কযা তফ। এটি ত 

আয ত ত য এ ৩২০(৮)এয আোয় কযা 

য়।  

 

ফযাখযাাঃ বাযেীয় দন্ড তফতধ আই ত যায এ 

৩২৩ এয আোয় অযাতধয জনয তফ য 

অতবতমাতগ এ য তফচায তি, রমখাতন তফ 

অতবতমাগ কতয রম এ োতক রস্বিাকৃেবাতফ আঘাে 

কতযতে। এ এফং তফ োতদয ভে াথবকয তভভাংা 

কতয রনয় এফং অযাধ কভাউন্ড কযতে আগ্রী। 

রমতেু এ ৩২০(১)এয আোয় এই অযাধ 

কযা তয়তে এ এফং তফ য এই অযাধ 

কভাউতন্ডয জনয আদারতেয অনুভতেয দযকায 

তফ না।  

 

তফ য অতবতমাতগ এ য তফচায তি আই ত ত য 

এ ৫০০য আোয় একটি অযাতধয জনয 

রমখাতন তফ  অতবতমাগ কতয রম এ োতক ফদনাভ 

কতযতে। এ এফং তফ োতদয ভে াথবযকয তভটিতয় 

রনয় এফং োতদয অযাধ কভাউন্ড কযতে 

আগ্রী রমতেু এ ৩২০(২)এয আোয় এই 

অযাধ কযা তয়তে এ এফং তফ য এই অযাধ 

কভাউতন্ডয জনয আদারতেয অনুভতেয দযকায 

তফ। 

 

প্লী ফাযতগইতনং 

দন্ড তফতধয চযাোয XXIA  ২০০৬এ ংতাধনীয 

ভাধযতভ চারু কযা তয়তের। এ এ ২৬৫এ রথতক 

২৬৫-এর এ আদারতেয অনুভতে ক্রতভ 

প্রততকউতনয তে অতবমুতিয প্লী ফাযতগইতনং এ 

প্রতফতয ংস্থান আতে। রমখাতন রদতয আথব 

াভাতজক অফস্থা প্রবাতফে কতয ফা রমখাতন ভতরা 

ফা ১৪ ফেতযয কভ ফয়তয তশুতদয তে অযাধ 

ংঘটিে য় রখাতন প্লী ফাযতগইতনং প্রতমাজয নয়। 

রকন্দ্র যকায তফজ্ঞতপ্তয ভাধতভ তফতবন্ন আইতনয 

আোয় অযাধ তনধবাযণ কতযতে মা রদতয আথব 

াভাতজক অফস্থা প্রবাতফে কতয।  

 

এ ২৬৫এ ফরা তয়তে এভন তযতস্থতেয কথা 

মায আোয় াযস্পতযক তন্তাতলয ভাধযতভ 

আদারে ভাভরায তনস্পতি কযতে াতয রমখাতন 

অতবমুি এফং প্রততকউন এই চযাোতযয েব াফরী 

অনুমায়ী তভভাংায় রৌাঁতেতে। ।  

 

আতফদন, মবাতরাচনা এফং স্থানান্তয  

আীর আদারতেয ক্ষভো োয়ার রকাতটব য ভেই। 

ত আয ত ত য এ ৩৮৬য ংস্থাতন আীর 
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আদারেতক ক্ষভো রদয়া তয়তে। একাতধক 

ভাভরায় রদখা রগতে রম আীর তফচাতয ধাযাফাতক 

মবায় এফং আীর আদারতেয াক্ষয রযকডব  

ূনভূবরযায়তনয অতধকায আতে। এ ৩৯১এয 

অধীতন আীর আদারতেয াক্ষয রনয়ায ক্ষভো 

আতে ফা এই ফ াক্ষয রনয়ায তনতদব তদতে 

াতয। উতেখ কযা রমতে াতয মী ৩৯৪এয 

আোয় এ ৩৭৭ এফং এ ৩৭৮এয অধীতন 

আীর অতবমুিয ভৃেুয এতড়তয় মায়। 

 

এ ৩৭৪ঃাঃ াতস্তদাতনয তফরুতদ্ধ আীর 

 

দায়যা তফচায তে ফা অতেতযি দায়যা 

তফচাযতেয তফচাতয রকান ফযতি রদালী াফযস্ত 

তর, ফা অনয রকান আদারতে তফচাতয াে 

ফেতযয রফত কাযাফা তর, র াই রকাতটব  

আীর কযতে াতয এ ৩৭৪(২) এয আোয়।  

 

এ ৩৭৪(এ)এয আোয় রম রকান াতস্তদাতন  

এ ৩৭৪(এ) (এ) (তফ) ফা (ত)য ংস্থান 

অনুা্মায়ী তফকু্ষব্ধ তয় দায়যা আদারতে আীর 

কযতে াতয- এ ৩৭৪(২) ধাযায ফযতেক্রভ 

াততক্ষ।  

 

এ ৩৭৭: াতস্তদাতনয তফরুতদ্ধ যাষ্ট্র দ্বাযা আতফদন 

 ত আয ত ত য এ ৩৭৭ এ ফরা তয়তে রম যাষ্ট্র 

দায়যা আদারতে আীর কযতে াতয,মতদ অমবাপ্তোয 

তবতিতে রভতজতেট াতস্তয যায় রদন। েতফ মতদ অনয 

আদারে এই যায় রদন েতফ এই ধযতণয আীর াই 

রকাতটব  কযতে তফ।  

 

এ ৩৭৮ঃাঃ তনতদব াল খারাতয তফরুতদ্ধ আীর 

যাষ্ট্র তনতদব াল খারাতয তফরুতদ্ধ আীর কযতে াতয। 

মতদ াই রকাতটব য ভগ্র ভাভরা াক্ষয প্রভান  

মবাতরাচনা কযায ক্ষভো আতে এফং তনতজয তদ্ধান্ত 

রনফায ক্ষভো আতে েতফ এটি প্রভাতনে রম অতবমুিয 

অজ্ঞোয অনুভান োয়ার রকাতটব য  তনতদব াল াফযস্ত 

কযায ভাধযতভ আয একফায প্রভাতনে য় এফং োই 

খুফ ফাধযোভূরক এফং মবাপ্ত কাযণ োড়া তনতদব াল 

াফযস্ত কযাতক ফাতের কযা মায় না।  

 

ভধয প্রতদ যাজয ফনাভ ভুন্পী তং (২০০৯) ১৪ এ 

ত ত ১৭০, ভাভরায় ুপ্রীভ রকাটব  যায় তদতয়তে রম  

াক্ষয তফলতয় মতদ দটুি ভোভে ম্ভফ য়, তনতদব াল 

াফযস্ত কযায তফরুতদ্ধ আীর তফতফচনা কযায ভয়-

একটি তনতদব াল াফযস্ত কযায যায়তক ভথবন কতয এফং 

একটি াতস্তয ভথবঙ্কতয, েতফ াই রকাটব  স্ততক্ষ কযা 

াইতকাতটব য তক্ষ মুতিগ্রায তফ না শুধুভাে এইতবতিতে 

রম োয়ার রকাটব  তততফ আরাদা ভোভে রনয়া রমতে 

াযতো।  
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এ ৩৮৯ আতফদন রতন্ডং থাকায় াতস্ত াভতয়কবাতফ 

স্থতগে যাখা 

এ ৩৮৯এয আোয় রদালী ফযতিয আতফদন ফতকয়া 

থাকায পতর আীর আদারে যায় তদতে াতয রম াতস্ত 

কামবকয কযা এফং োয তফরুতদ্ধ কযা আীর 

াভতয়কবাতফ ফাতের কযতে াতয।এফং এই াতস্তপ্রাপ্ত 

ফযতি মতদ আটক থাতক েতফ োতক জাতভতন ভুতি 

রদয়া তফ।  

 

এ ৩৮৯ (৩)এয আোয় মতদ রম আদারে োতক 

াতস্ত তদতয়তে োতক ন্তুি কতয রম র আীর আতফদন 

দাতয়য কযতে আগ্রী এফং মতদ তনতচয েব াফরী ারন 

কযা য়াঃ 

 রদালী ফযতি জাতভতন যতয়তে, এফং অনতধক 

তেন ফেতযয জনয োয াজে ফাতয াজা 

রদয়া তয়তে;  

 রমখাতন রদালী ফযতিতক জাতভন রমাগয 

অযাতধয জনয াজা রদয়া তয়তে এফং 

অতবমুি জাতভতন আতেন। 

আদারে আতদ রদতফন রম রদালী ফযতিতক আীর 

ফতকয়া থাকায দরুন াজা স্থতগে যাখায জনয 

আীর আদারতেয আতদ রনয়া এফং 

রখাতন আতফদন কযায ুতমাগ তদতে জাতভতন ভতুি 

রদতফ।  

 

ফযাখযাাঃ একটি রভতজতেতটয আদারে এ রক এক 

ফেতযয জনয াধাযণ কাযাদন্ড তদতয়তে। এ দায়যা 

আদারতে আীর কযায ইিা কতয। ভাভরায ুতযা 

ভয় এ জাতভতন তের। এ আীর ফতকয়া থাকায 

দরুন াজা স্থতগে যাখায জনয আীর আদারতেয 

আতদ রনয়া এফং রখাতন আতফদন কযায জনয 

জাতভতন ভুতি ায়ায রমাগয।  

 

এ এ ৩৯৭ রথতক ৪০৫ঃাঃ মবাতরাচনায ক্ষভো 

 

এ ৩৯৭ এ ফরা তয়তে রম াই রকাটব  ফা দায়যা 

আদারে রকান ভাভরায শুদ্ধো, নফধো, 

তনয়তভেো ফা রকান মবতফক্ষন, যায় ফা আতদতয 

তফলতয় ন্তুি ফায জনয স্থানীয় এতিয়াতযয 

আোয় অধস্তন আদারতেয ভাভরায রযকডব  রচতয় 

াঠাতে ফা যীক্ষা কযতে াতয। 

 

এ ৩৯৯ এ দায়যা আদারতেয মবাতরাচনায 

ক্ষভো যতয়তে। এ ৪০১ এ 

াইতকাতটব য মবাতরাচনায ক্ষভোয ংস্থান যতয়তে। 

াইতকাতটব য আীর এফং মবাতরাচনায এতিয়াতযয 

ভধয তকেু তকেু াথবকয তনতচ রদয়া রাঃ 

 একটি আতফদতন, াই রকাটব  স্ততক্ষ 

কযতফ মতদ োযা অতবমুিয রদাতলয 

তফলতয় ন্তুি য় েতফ মবাতরাচনায় এটি 
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েখনই স্ততক্ষ কযতফ মখন োতদয 

রগাচতয আনা তফ রম তফচাতযয 

অপ্রতয়াগ তয়তে।  

 রকান আতফদতন, াই রকাটব  তনতদব াল 

খারাতয যায়তক াতস্ততে রুান্ততযে 

কযতে াতয এফং আফায তফকল্প  

কযতে াতয। েতফ োতদয মবাতরাচনায 

এতিয়াতয াই রকাটব  তনতদব াল খারাতয 

যায়তক াতস্ততে রুান্ততযে কযতে াতয 

না (দ্রিফয ত আয ত ত য এ 

৪১০(৩))। 

 াইতকাতটব য আীর এতিয়ায (অথফা 

দায়যা আদারে)তকফর তফচায েূণব 

ফায তযই  কামবকয কযা মায়। েতফ, 

মবারচনায এতিয়ায চুড়ান্ত আতদ া 

য়ায য রম রকান মবাতয় কামবকয 

কযা মায়, উদাযণ স্বরু এ ২১৬য 

আোয় চাজব  গঠতনয একটি আতদতয 

তফরুতদ্ধ।  

 রম রকান তক্ষয অতবতমাতগ াইতকাটব  

মবাতরাচনায এতিয়ায কাতজ রাগাতে 

াতয, এফং এভনতক ু রভাতটা ো 

কযতে াতয। েতফ, আীর এতিয়ায 

েখনই ফযফায কযা রমতে াতয মখন 

রকান তক্ষয ররাকা র্স্যাতন্ড থাতক 

রমভন অতবমুি ফা প্রততকউন।  

চযাোয XXXI: রপৌজদাযী ভাভরা স্থান্তয  

ফযাখযাাঃ টি রটতরতবতন একটি বালন রদয় 

এফং ো াযা বাযতে ম্প্রচাতযে য়।বালন 

উস্কানীভূরক য়ায় টি এয তফরুতদ্ধ বাযতেয 

তফতবন্ন যাতজযয ২০ টি তয এপ আই আয 

দাতয়য কযা য়। টি ভস্ত ভাভরাতক একটি 

আদারতে স্তান্তয কতয তনতে াতয। রমতেু 

এই ফ ভাভরা তফতবন্ন াইতকাতটব য 

এতিয়াযবুি, এই ধযতনয স্তান্তয আতফদন 

রকফর ুপ্রীভ রকাতটব ই দাতখর কযা রমতে 

াতয।  

 

এ ৪০৭ াইতকাটব তক এতিয়াতযয ভতধয ভাভরা 

স্তান্ততযয ক্ষভো রদয়। াইতকাটব  অধস্তন 

আদারে রথতক রপৌজদাযী ভাভরা প্রেযাায 

কযতে াতয এফং তনতজয আদারতে োয 

তফচায কযতে াতয।  

 

আদারতেয অবযন্তযীন ক্ষভো 

 ত আয ত ত য এ ৪৮২রে াই রকাতটব য 

অবযন্তযীন ক্ষভোয স্বীকৃতে রদয়া তয়তে। এতে 

তেতনট অফস্থায কথা ফরা তয়তে মায আোয় 

তনজস্ব এতিয়ায ফযফায কযা মায়, রমভনাঃ (১) 

এই তফতধয আোয় একটি আতদতক কামবকয কযা 

(২) আদারতেয প্রতক্রয়ায অফযফায প্রতেতযাধ 

কযা এফং (৩) অনযবাতফ চূড়ান্ত তফচায চায়া। 

তযয ফতণবে কাযতন রপৌজদাযী ভাভরায যায় 
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ফাতের কযতে এই ক্ষভো ফযফায কযা মায়। 

অতনক যাতয় ত আয ত ত য এ ৪৮২য 

ক্ষভোয ফযাখযা কযা তয়তে। এটি রক্ষয কযতে 

তফ রম রদয়ানী ভাভরা তফতধ ১৯০৮এয রচতয় 

তবন্ন, এই তফতধয আোয় অবযন্তযীন ক্ষভো 

রকফর জা াই রকাতটব য কাতেই আতে।মতদ াই 

রকাতটব য এই ক্ষভো ফযক েতফ প্রকৃে এফং 

অতেতযি নযয়তফচাতযয জনয উমুি ভাভরায় 

এগুতর ফযফায কযতে তফ। ুপ্রীভ রকাটব  াই 

রকাতটব য অবযন্তযীন ক্ষভোয এতিয়ায ফযাখযা কযায 

ভয় ফায ফায ফতরতে রম অবযন্তযীন ক্ষভো খুফ 

েকব োয তে ফযফায কযতে তফ মাতে তফচাতযয 

নফধো কু্ষন্ন না য়।  

ফযাখযাাঃ  তকউ ১ এয তফরুতদ্ধ ত একটি এপ আই 

আয দাতখর কতয অযাধী অনতধকায প্রতফ এফং 

রচৌমব ফৃতিয আোয়। তকউ ২ তফতদত ফফা 

কতযতে ২০ ফেয এফং ত রক রচতন না। 

কগতনতজন্পএয য তকউ ১ এয তযফতেব  তকউ 

২রক প্রত জাযী কযা য়। তকউ ২  এ ৪৮২য 

আোয় রপৌজদাযী ভাভরা ফাতেতরয আতফদন 

কযায রমাগয।  

মাই রাকনা রকন, রমখাতন াই রকাটব  উরতব্ধ 

কযতে াতয রম এপ আই আয ফা অতবতমাতগ রম 

রদালাতযা কযা তয়তে মতদ ো রপ বযারু তততফ 

গনয কযা য় এফং ো একই বাতফ গ্রন কযা 

য়, েফু প্রাথতভকবাতফ রকান অযাধ ফতর 

ধতয রনয়া য় না এফং রকান ভাভরা য় না  

এফং এপ আই আয এ রম অতবতমাগ কযা তয়তে 

ো এে বূতয়া এফং অন্তাঃায ূনয রম  োয 

তবতিতে রকান ফযতি রকান তদ্ধাতন্ত রৌাঁেতে াতয 

না রম অতবমুতিয তফরুতদ্ধ ভাভরা কযায মতথি 

তবতি আতে। উি ংস্থাতনয আোয় াই রকাতটব য 

ক্ষভো প্রতয়াগ কযা উতচে।  

ফযাখযাাঃ ভার যফযাতয জনয এ য তে তফ য 

চুতি তয়তে। প্রাকৃতেক তফমবতয়য জনয এ ভার 

যফযা কযতে াতয তন।  তফ একটি রপৌজদাযী 

অতবতমাগ দাতয়য কতয োতে ফতর রম ভার 

যফযা না কতয এ রস্বিাকৃেবাতফ তফ রক 

প্রোযণা কতযতে এফং ভাভরাটি স্বীকায কযা য় 

এফং এ রক প্রত জাতয কযা য়। এ রপৌজদাযী 

অতবতমাগ ফাতের কযায জনয আতফদন কযতে 

াতয ত আয ত ত য এ ৪৮২য আোয়। 

দ্রিফয আয রক কাুয ফনাভ াঞ্জাফ যাজয, এ 

আই আয ১৯৬০ এ ত ৮৬৬; তযয়ানা যাজয 

ফনাভ বজনরার, (১৯৯২ ু (১) এ ত ত 

৩৩৫); ইন্দয রভান রগাস্বাভী ফনাভ উিযাির 

যাজয,(২০০৭) ১২ এ ত ত ১; তডবাইন তযতেট 

রন্টায ফনাভ রকযারা যাজয, (২০০৮) ৩ এ 

ত ত ৫৪২; এ এভ এ পাযভাতউটিকযার 

তরতভতটড ফনাভ নীো বাো, (২০০৭) ৪ এ ত 

ত ৭০।  
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তর্ষয় 7:  

প্রাথতমক তলতিত অংশ (ড্রাতটং) আবর্দন (তিত ং) 
এর্ং সম্পতির মাতলকানা হস্তান্তরকরণ 

(কনবভনতসং) 
 

তলগাল ড্রাতটং 
 

‘লগা ড্রালটিং’ বা আইলি প্রাথলমক ললিত অিংল  
লগা ড্রালটিং-এর িংজ্ঞা   
আইলি-অলিকার, ুলবধি, কারযকাপ, দালিত্ব 
অথবা বযলিগত পদমরযাদার স্বচ্ছ প্রকালভঙ্গী। 

 

ািারণত লগা ড্রালটিং বধত যা ববাঝাি: 

 
• বকাি দল, যন্ত্র বা তধথযর ড্রালটিং বা আইলি 
প্রাথলমক ললিত       অিংল, 
 •  উভি পধের মধিয একটি চুলি রূধপ 
প্রলতষ্ঠাাভ, 
•  ই দইু পধের মধিয আইলি ম্পকক  স্থাপধির 
প্রধচষ্টা। 

 

লগা ড্রালটিং এর দটুি গুরুত্বপূণক লিিম : 

 

• ‘লধের ািারণ জ্ঞাি’ : এ লবধি বকদা িজর 
রািধত ধব বয 

 লব্দ বা লব্দবন্ধ বযবহৃত ধিধছ তা স্বাভালবক এবিং 
ািারণ জ্ঞাধির উপযুি। একটি ািারণ ইিংধরজী 
লধব্দর অথক  লবি যাধক মথকি করা ি। 

• ‘অপলরবলতক ত পলরভাা’: বমি েয রািধত 
ধব বয প্রলতটিলব্দ বা লব্দবন্ধ অপলরবলতক ত রূধপ 
বারিংবার বযবহৃত ধিধছ। 

 আপলি যলদ অথক পলরবতক ি করধত িা চাি তাধ 
কিিই লে পলরবতক ি করধবি িা। লকন্তু যলদ অথক 
পলরবর্ত্কি করধত চাি তাধ অবলযই বমি লব্দ 
পলরবতক ি করুি। এটি আধরকটি প্রধিাজিীি লিিম 
বয একই তধথয কিধিা এমি লব্দ বযবহৃত ধব িা 
যার আাদা দটুি অথক আধছ, যলদিা লবধির 
বেধে এই িরধণর বকাি প্রধিাজি উপব্ধ ি। 

  
লগা ড্রালটিং এর প্রকারধভদ 

 
• কারযকর : এই িরধণর ড্রালটিং এর উধেধলয  
একটি লিলেকষ্ট ফাফ াভ করা এবিং ািারণত, 
এর োরা দইু বা তধতালিক পধের আইলি ম্পকক  
উপস্থাপি  কারযকর করা।  

 
উদারণ:  লবলির দল, বন্ধক রািার দল, 
উপার এবিং ইলষ্টপে 

 
• লবশ্বাধযাগযতা: এই িরধণর লবি ড্রালটিং এর বেধে 
েয রািা ি বয এটি রালর তথয অিযুািী প্রস্তুত 
ধচ্ছ এবিং এটি এমিভাধব প্রস্তুত ি যাধত একটি দলৃষ্টভঙ্গী 
বথধক পাঠকধক লবশ্বা করাধিা যাি। 
 
উদারণ : অলভধযাগ, ললিত বিবয, আধবদধির িলথপে, 
এবিং জালমি পািার আধবদি। 
 
• তথযিংিান্ত: এই িরধণর লবিগুলধত বই ব তথয 
থাধক যা পাঠধকর জিয প্রধিাজিীি এবিং গুরুত্বপূণক। 
 
উদারণ: মধেধক বদিা লচঠি, এবিং আইলি লবকল্প 

 
আইলি ড্রালটিং এর লতিটি িাপ 
 
যলদ আইলি ড্রালটিং এর েধে আাদা-আাদা অধিকগুল 
পদ্ধলত আধছ তধব এিাধি লতিটি পদ্ধলতর কথা আধালচত 
 যা বইব উলকধদর বেধে উপকারী ধত পাধর যারা 
এই বপলাি িতুি এধধছিঃ  
  
পলরকল্পিা স্তর 

 
• মধেধর কাছ বথধক উপধদল গ্রণ করুি: এধেধে এ 
লবিটি অবলযই  
গুরুত্বপূণক বয যার কাছ বথধক আপলি উপধদল 
লিধচ্ছি লতলি বযি অবলযই যথাযথ  স্বীকৃত 
ি। 
•উপধদধলর লবধেণ এবিং আইলি  লবিািুাধর তাধদর 
লবভি করা: েয রািুি বয আপিার কাধছ বকটি তথয 
আধছ লকিা, অথকাত ব পধের লবস্তালরত বণকিা, উভি 
পধের আিগুতয, এবিং বকািরকম প্রলতলিলিত্ব,  
পুিলবকধবচক ইতযালদ। বকাি জটি বালণলজযক ম্পলর্ত্র 
মযার বেধে, আপিার জািগাটি পলরদলকি করা উলচত 
এবিং লিধজ বযলিগতভাধব জলমর লবিটি িলতধি বদিা 
উলচত।   
  
•তথয প্রস্তুলতর বেধে তার উধেলয এবিং বযৌলিকতা 
লবচার : অলিকািংল বেধে উলপলকধর ততরী তথযালদর 
উধেলয  মধেধর বা উপধদলািযুািী করা, ুতরািং প্রথম 
পদধেপ  মধেধর েয, লচন্তাভাবিা  উপধদল লচলিত   
করা। কধপকাধরট বকধর বেধে, মধেধর বযবার উধেলয 
তথা মযার  
কথা ভাধাভাধব জািধত ধব।  
  
• অদযাবলি উপযুি আইি-কািধুির গধবণা এবিং যথাযথ 
পদ্ধলত বা পূবকবতী   মামার অলভজ্ঞতা : ততরী করা 
তথযালদ বা কাজকধমক বয আইিটি বািা লদধচ্ছ বটি ভাধা 
কধর পরীো করা এবিং ব লবধি ভাবা, এবিং বদিধত 
ধব বয এধেধে আধদৌ বকাি আইলি বািা-লবপলর্ত্ আধছ 
লকিা অথবা আইধির পলরবতক ি ধিধছ লকিা।   
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• লবকল্প পদ্ধলত লচলিতকরণ : প্রস্তুলতর মািযধম 
মযার মািাধির বেধে িত লবকল্প রাস্তা ববলরধি 
আধব। এ লবিটি মধেধক জািাধিা বযধত পাধর, 
এবিং এই লবকল্প পথটি প্রধিাজিািযুািী বযবহৃত 
ধত পাধর, কারণ মধেধর আ উধেলয াল 
করাই মামার েয যা আইধির ীমািাধত ধব।  

 
যিি বিা ধব 
 

      • একটি কাঠাধমা প্রস্তুত করুি : লবিটির প্রাথলমক 
তথযালদ িংগ্রধর পর, লযলি লবিটি ততরী করধবি 
তার উলচত গুরুত্বপূণক অিংলগুধা লধি রািা যা 
লতলি ধত রািধত চাইধবি। এবার বধুঝ লিধত ধব 
বয বকটি অিংল র মধিয রধিধছ এবিং যলদ বকাি 
িতুি তথয প্রধিাজিীি বধ মধি ি তাধ 
মধেধর বথধক বজধি লিধত ধব। 
• লবিটি প্রস্তুত করার জিয পলরকল্পিা করুি : 

কাঠাধমাটি ততরী িার পর ভাধা কধর বভধব 
বদিুি বয আধরা বকাি পলরকল্পিা (আইলি বা 
লবিগত) আধছ লক িা যা এধেধে কাধজ াগধত 
পাধর। 

 • পলরকল্পিা প্রলিিার মি গৃীত ব লবি এধত 
িংযুি ধিধছ লকিা তা বদিধত ধব : পলরকল্পিার 
মি বকটি তথয বযবহৃত িা উলচত। এবিং 
বদিধত ধব এটি ুলবিযস্ত এবিং ুিংবদ্ধ ধিধছ 
লকিা, যার ধঙ্গ এ বদিধত ধব বয ম্পূণক 
লবিটি আইিািযুািী প্রস্তুত লক িা। বযাকরণ  
ভাা যথাযথ বযবহৃত ধিধছ লকিা পরীো করুি। 
একটি দল ততরী কধর পরীো কধর বদিুি বয 
পালকার বকটি লবি অন্তভুকু্ ি ধিধছ লকিা। 
 
পুিলবকধবচিা িাপ 
 
• তথয, লবিগত পলরলস্থলত এবিং আইলি গধবণার 
পুিলবকধেণ; 
 • বকটি লবধির অন্তভুক লিকরধণর জিয আবার 
লিুি; 
• পলরচ্ছন্ন এবিং বযবারধযাগয পদ্ধলতধত লবিগুলধক 
আবার ালজধি রািুি; 
• প্রধিাজিািযুািী লবধি কাট-ছাাঁট করুি; এবিং  
• বািাি  বযাকরধণর বেধে েয রািুি। 
 
লিমকাি  উপস্থাপধির িীলত 
 
লবি প্রস্তুলতর বেধে একজি উপযুি বাধকর কতক বয 
 লিমকাণ  উপস্থাপধির িীলত মাথাি রািা। 
উপস্থাপধির িীলত িুবই গুরুত্বপূণক কারণ এর পর 
লিভক র কধর আদাত এ লবিটি ম্পধকক  ভাবিা-লচন্তা 
কধর। উপস্থাপধির কধিকটি িীলত ধাঃ 
 

• একটি িলথচুর ল (এই লব্দটি ািারণত বকাি 
প্রলতষ্ঠাি বযবার কধর) 

 

এই আইিািযুািী লবিগত লব্দগুলর ধঙ্গ এর ধঙ্গ যিু 
লব্দগুলর তাত্ক্েলণক বকাি ম্পকক  আধছ লকিা তা 
লবচার করা ি। এটি লবিগত িীলত তাই এধেধে 
একটি লব্দ বা লব্দবন্ধ একা বধ অুলবধি বিই, লকন্তু 
ঘটিা পলরধপ্রলেধত তা যলদ গুরুত্বপূণক বধ মধি ি তধব 
ব লবধি ভাবধত ধব।  

 
‘ইিংধরজী লব্দগুল যা কাার বা রঙ বথধক আধছ যা 
তাধদর চারপাধল রধিধছ। বাকযগুল শুিুমাে কতগুল 
লধব্দর িংধযাজি িি যা বাকযগুল বথধক বিিা ধিধছ, 
এধদরধক অলভিাি অিযুািী ঐ লিলদকষ্ট মামা আিযুািী 
পৃথক-পৃথক ভাধব লবধেণ করা যাি, এবিং তারপর 
তাধদর আবার বাকযগুলধত বরধি বদিা ধঙ্গ বই 
অথকগুল বপধি যা (পাটক  লভ, লিউিাটক , (1983) এল 
109)-এর লভলর্ত্ধত ধদর পৃথক-পৃথক অলস্তধত্ব 
কারযকর।‘ 

 
উদারণ:  এই আইধি বা ি বয, িলিধত বিিা ব 
লবধফারক  একটি ‘বক অথবা িাতব পাে’। 
আত্মরোকারী এধেধে একটি কাপধের বযাগ বযবার 
কর। আদাধতর ামধি প্রশ্ন  বয এই কাপধের 
বযাগটি পূধবকালিলিত লিিধমর মধিয লছ লকিা। এই 
িলচুর আ ল আইধির মািযধম বা ধব বয, ঐ 
কাপধের বযাগটি তার যথাযথ লিিম বা িংজ্ঞার মধিয 
পধেলি কারণ এধেধে আইধির উধেলয  ম েমতার 
লবি বযবার করা যা বক বা কযালিিাধরর বেধে 
বযবহৃত ধত পাধর। (ফিার লডফউইজ কযা, 
(1887) 18 লকউলবলড 428 এর লিভক র কধর।) 

 
• এজুধদম বজিারল (একই িরধণর প্রকৃলত, মািযম বা 
বেলণ) 

 
 

এই আইিটি িলচুর আ ল আইধির একটি রুপ। 
এধেধে একই প্রকৃলতর দইু বা তধতালিক লবি ািারণ 
লব্দ োরা উধিলিত ি, লব্দগুল একই বেলণভুি ধত 
ধব। এই লিিমািযুািী, লবি অন্তভুক ি লব্দগুল, ীলমত 
লধব্দর মধিয ীলমত লবি উপথাপধির জিয বযবহৃত 
িা। এজুধদম বজিারল িীলত , এটি তিলি 
প্রযুি ধত পাধর িিি লবপরীত পলরলস্থলত বদিা িা 
বদি।  
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দষৃ্টান্ত : এই প্রশ্ন তিিই উঠধব যিি ‘মাছ, মািং, 
বপালি, লি, ফ এবিং অিযািয দ্রধবযর ধঙ্গ রুটি 
 বকক-লবসু্কট জাতীি দ্রবযাটি যুি ধব। কারণ 
একলদধক ‘মাছ, মািং, বপালি, লি, ফ’  

প্রকৃলতজাত দ্রধবযর বেলণধত পধে এবিং রুটি বা বকক 
লবসু্কট  মিুয োরা প্রস্তুত দ্রবযালদ। ুতরািং 
এজুধদম বজিারল িীলত অিযুািী পৃথক-পৃথক 
বেলণর িার জিয তারা বকউই এধক অপধরর 
বেলণধত লমধল যািলি (াই হুইট ললমধটড. 
িযাললিজ কধপকাধরলি (1967) 65 এলজআর 
(ইউধক) 344) 

 
 এই লিিমটি তিলি একমাে বযবহৃত ধত পাধর যিি 

লিলদকষ্ট বেণীর লিলদকষ্ট লব্দ থাধক। যলদ তা িা পািা 
যাি, তাধ ািারণত লব্দগুলধক বমাটামটুি 
একিরধণর অথক বদিার জিয বিিা ধত পাধর। 
এধত প্রমালিত বয, এই লিিমটির আ উধেলয , 
উভি পধের আ উধেলযািযুািী কাজ করা।  

 
 এজুধদম বজিারল িীলত যিি বযবহৃত িঃ 
 

• লবধি প্রচুর যথাযথ লধব্দর প্রধিাগ; 
• লবলবি প্রকার লবি একটি বেলণ বা প্রকৃলত ততরী 
কধর; 

•এই বেলণ বা প্রকৃলত, িধমাধিি পদ্ধলতর জিয 
েলতগ্রস্থ ি িা; 
•ািারণ লব্দগুধা এই িধমাধিি 
পদ্ধলতধক অিুরণ কধর, এবিং 

 •পৃথক উধেধলযর বকাি লচি থাধক িা। 
(ল.আই.টি, উদিপুর লভ. মযাকধডাধি এন্ড 
বকা. (2009) 10 এলল 755) 

 
• এক্সধপ্রল ইউলিিা এি এক্সকু্লল আধটলরিা 
(একটি লবধির প্রকাল  আধরকটির লিগকমি) 

 
এককথাি এক্সধপ্রল ইউলিিা িীলত ধা, এটি 
বব বেধে প্রযুি ি বযিাধি একালিক লবি 
িংযুি িার পলরলস্থলত রধিধছ, লকন্তু এধদর মধিয 
মাে কধিকটি উলিলিত । উদারণরূধপ বযবহৃত 
িা ধ, অথবা অিযািয বকাি উপযুি কারধণ 
বযবহৃত িা ধ, বালক অিংলটি ববলরধি যাধব। 
ািারণ লিিমািযুািী, একটি তালকা দ্রষ্টবয লধধব 
বিিা ি এবিং ‘িংযুলিকরণ’ জাতীি লধব্দর 
বযবার ি িা।  

 

 
দষৃ্টান্ত: যিি আমরা বল বয ‘প্রধতযক িাগলরধকর 
বভাট বদিার অলিকার আধছ’ তিি এর অথক 
দাাঁোি বয অ-িাগলরকধদর বভাট বদিার অলিকার 
বিই।  

 
ভারতীি ুলপ্রম বকাটক  লদ্ধান্ত লিধিধছ বয ঠিক  

 
মামাগুধার বেধে, ‘শুিুমাে’ অথবা ‘লবধলত 
লকছু বেধে’ এই লব্দগুলর প্রধিাজি আইলি 
কমকপদ্ধলতধত বযবার িা করার এবিং এই লব্দগুল 
বযবার িা কধর এক্সধপ্রল ইউলিিি এি 
এক্সকু্ললভ আধটলরিা বযবহৃত ধত পাধর এবিং 
আইলি কারযকাপ চধত পাধর।  
 
(এ.লব.ল যালমিাটক  প্রাইধভট ললমধটড. লভ. 
এ.লপ. এধজন্সীজ, াধম, এআইআর 1989 এল 
1239) 
 
• বরধডধন্ডা লিংগুা লিংগুলজ (শুিুমাে বলধ প্রযুি)  

 
বধেধে বকাি আইধির একটি বাধকয একালিক পূবকবতী 
ম্ভাবযতা এবিং ঘটিা পরবর্ত্ী ম্ভাবযতা থাধক, তাধ 
বধেধে প্রলতটি লব্দবন্ধ বা বিবযধক তার যথাযথ 
লবধির বেধে প্রধিাগ করধত ধব’’। (ব্ল্যাধকর 
ইন্টারলপ্রধটলি অফ ) এধেধে একটি জটি বাধকয 
একালিক উধেলয এবিং লবধিি থাধক এবিং বধেধে প্রলতটি 
লবধিি শুিুমাে ঠিক উধেলয অিযুািী প্রযুি ধব।  

 
দষৃ্টান্তঃ একজি বযলি দল বালিধি বধি, 
‚পলরকল্পিািযুািী আলম আমার ব পালথকব এবিং অপালথকব 
ম্পলর্ত্ ‘লব’ বক দাি করাম‛। ‘দাি করা’ লব্দটি এধেধে 
শুিুমাে প্রকৃত বা পালথকব ম্পলর্ত্র বেধে প্রযুি ধত 
পাধর এবিং ‘পলরকল্পিািযুািী’ বযলিগত ম্পলর্ত্র বেধে 
প্রধযাজয। বধেধে এই িীলত অিযুািী, ম্পলর্ত্ স্তান্তর 
িংিান্ত লবিটি এমিভাধব পো ধব বযিাধি বিা আধছ 

‚আলম আমার ব পালথকব ম্পলর্ত্ দাি করাম এবিং 
পলরকল্পিািযুািী আমার বযলিগত ম্পলর্ত্ ‘লব’ বক 
লদাম।‚ 

 
আবর্দন 

 
ািারণত আধবদি  
 
অডক ার লভ 1 লিিম 1, বকাড অফ ললভ প্রললডর, 
1908 (“দয তসততস”) অিযুািী ‘আধবদি’ অথকাত আইলি 
প্রলিিা বা ললিত বিবয। 
 
 
আধবদিধক এভাধব বণকিা করা বযধত পাধর: 

 
‚বকাি ঘটিাি আইলি প্রলিিাকারী এবিং আত্মরোকারীর 
পারস্পলরক মধঝাতা বা ববাঝাপো; যা বতক মাধি 
লিিকালরত ি এবিং প্রদর্ত্ ি যথাযথ দপ্তধর ললিত রূধপ, 
তাই  আধবদি।‚ (টমলধির আইধির অলভিাি) 
 
 ‚আধবদি ধা একটি যুলিপণূক এবিং আইলি 
ঘটিার বিবয, যাধত রধিধছ আইলি প্রলিিাকারীর 
প্রলিিার কারণ অথবা আত্মরোকারীর আত্মরোর 
লভলর্ত্।‚ (আইি বলক্সধকাি) 
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‚আধবদধির ালবকক উধেলয  উভিপেধক একটি 
লবধি একলেত করা, এবিং আইধির অথক (আধবদি 
ম্পলকক ত), লবিটিধক বৃর্ত্র আকার িা বদিা, 
এবিং ঘটিা মু্মধি এধ বকাি পেধকই জািধত িা 
বদিা, লক লক লবধি আধাচিা ধব বধ লদ্ধান্ত 
বিিা ধিধছ। বস্তুত, ম্পণূক পলরকাঠাধমাটির অথক 
 উভি পেধক একটি লিলদকষ্ট লবধির প্রলত 
িংলেপ্ত করা, এবিং এর ফধ অপ্রধিাজিীি মি  
অথক িরচ এোধিা যার, কারণ এধেধে উভি পধে 
শুিািীর মি ােযদাধির িরচ 
প্রধিাজিীি।‚ (ন্ডি অযান্ড যািংকালািার ইিলধরন্স 
বকাম্পািী বিাম লবিি কৃষ্ণ লমটার, এআইআর 
1999 এল 162) 

 
ুতরািং আধবদধির অন্তলকলিত লবিটি ঃ 

 
• উভি পধের প্রকৃত মযা ম্পধকক  লিলিত 
িা; 
• িংঘাধতর পলরর কলমধি বদিা; 
  • উভি পেধক তধকক র প্রশ্নাবী ম্পধকক  ধচতি 
করা; 
• একপে বযি অপর পেধক ঠাত কধর বকাি 
লবধি লবলিত িা করধত পাধর তা েয রািা; 
এবিং 
• এর ফধ লবচাধরর ভ্রালন্ত দরূ করা যাি। 

 
 আধবদধির মধিয ধাঃ 

 
• আইলি প্রলিিাকারীর বেধে, প্রলিিা 
এবিং আত্মরোকারীর বেধে, ললিত 
বিবয।  

• উভি পধের বা িংলেষ্ট অিংধলর বিবয যা 
মযাটিধক পলরষ্কার করার জিয আধগই গৃীত 
ধিলছ। 

 
 আধবদধি, আইলি প্রলিিা বা ললিত বিধবযর 
তথযালদ থাধক িা। 
 
পলরবলতক ত আধবদি বই ব বযলিধক লচলিত কধর 
যা আইলি প্রলিিা বা ললিত বিবয  বথধক প্রস্তুত 
ধিধছ, যা পারস্পলরক ববাঝাপোি মযা 
উধদ্রককারী অথবা এধক অপধরর লবধরািী, এই 
পরযাধি চধ যাি বয এক পধের ম্মলত বা 
প্রলতষ্ঠা মাধি অপর পধের অলস্তত্ব িুলাত্ক্। 
আদাত িত বকাি লবকল্প আধবদি মঞ্জরু করধত 
পাধর যা উভি পেধক মযাি বফধব িা।  
 
আদাধতর আধবদি পাঠ  ামলগ্রকভাধব তার 
যথাযথ অথক প্রলতষ্ঠা করা।  

 
‘আদাত শুিুমাে আধবদধির লিিধমর লদক লদধি 
বকাি দাবীধক অগ্রায করার বেধে লেিাগ্রস্থ ধত 
পাধর, বযধেধে লবিটি বিাধি উপলস্থত এবিং অিয  

 
পধে বকাি ভ্রান্ত লচন্তা-ভাবিা বিই। যাইধাক 
অলললল্পতভাধব বা দেভাধব আইলি প্রলিিাকারীধক উধিি 
করা ধত পাধর।‘ (বকদারা বিাম লরা, এআইআর 
1952 এল 47)। 

 
আধবদধির বমৌলক লিিমালদ (অডক ার VI, লিিম 2, 
ললপল) 

 
• প্রলতটি আধবদি বযি ঘটিা বা লবিধক লচলিত কধর, 
আইিধক িিঃ 

 
এই আইিটি এই পলরকাঠাধমা বথধক উধঠ আধ 
বয, আদাধতর উলচত উভি পধের উলিলিত 
আধবদিধক, আইধির বচাি লদধি পরীো কধর 
বদিা এবিং তার যথাথক িুাঁধজ ববর করা। লবিধক 
প্রলতষ্ঠা িা কধর আইধির বিবয বপল করা ভ্রান্ত 
আধবদধির িামান্তর। 

 
দষৃ্টান্তঃ এ তার আধবদধি জািাধা বয ব আইিািযুািী 
মতৃ লব-র উর্ত্রালিকারী। এটি একটি ভূ। এ-বক 
আধবদধির মািযধম জািাধত ধব বয লকভাধব ব মতৃ 
লব-র উর্ত্রালিকারী ধা। 

 
আইধির বযলতিমঃ আধবদি লবধরািী আইধি লবধদলী 
আইি অন্তভুক ি িি। আদাত শুিুমাে তার লিধজর 
বদধলর আইিািযুািী কাজ করধত বািয এবিং লবধদলী 
আইধির বেধে বমাধটই বািয িি। লবধদলী আইি 
আধবদধি রািা বযধত পাধর যলদ বই পে এই লবধদলী 
আইধি লবশ্বাী ি।  

 
• এটি শুিুমাে তবলিক কাজকমক এবিং শুিুমাে তবলিক 
কাজকধমকর বেধেই প্রধযাজযঃ  

 
তবলিক ঘটিা  তাই যা আইলি প্রলিিাকারীর 
আধবদধির কারণ বা আত্মরোকারীর আত্মরোর বেধে 
জরুরী। তবলিক ঘটিাগুল  তাই যা অলভযুি এবিং 
প্রমালিত ধব আইলি প্রলিিা বা আত্মরোর কারণ 
প্রলতষ্ঠার জিয। বযব ঘটিাধক প্রমাি করার দালিত্ব 
উভি পধের থাধক িা বগুলধক তবলিক ঘটিা বা 
যাি িা।  
 
 
তবলিক ঘটিা এবিং তবলিক তধথযর মধিয তারতময 
আধছ। বযধেধে বকটি তবলিক তথয আধবদি করা ি 
িা, বধেধে আদাত ‘উপযিু বা আধরা ভাধা তধথযর’ 

কথা জািধত চাইধত পাধর। রাধের তবলিক তধথযর 
অিপুলস্থলত আইলি প্রলিিার আধবদিকারী বা 
আত্মরোকারীর বেধে েলতকর ধত পাধর।  
 
বযধকাি প্রমািই আধবদধির লবকল্প ধত 
পাধরিা। 

 
দষৃ্টান্তঃ এ আইলি কারযকাধপর মািযধম লব-এর কাছ  
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বথধক টাকা-পিা উদ্ধার করধত চাি। যলদ এরকম 
ি বয লব- বকাি ঐ মধির মধিয ঋণ বলাি 
করার কথা আধদৌ স্বীকার কধরলি, তাধ ব 
িরধণর আধবদি শুিালির জিয গ্রায ধব িা।  

 
 

আইধির বযলতিমঃ 
 
• প্রলিিা বা ঘটিা উপস্থাপধির তযতা আইলি 
প্রলিিাকারী অথবা আত্মরোকারী উভধির বেধেই 
প্রধিাজিীি এবিং আধবদধির বেধে গুরুত্বপূণক, এবিং 
তাধক লবধলভাধব উপস্থালপত িার প্রধিাজি বিই। 
লধতক র প্রলিিা উধিি করা প্রধিাজিীি। লবধরািী পে 
এধেধে লধতক র প্রলিিা বজধি বধত পাধর বয লতক টি 
এই িরধণর লছ এবিং বটি পাি করা িলি। যলদ 
এই আধবদধি লবধরািী পে বযথক ি, তাধ বধেধে 
এই প্রলিিাটি লবধরািী পধের লদধক চধ যাধব। 
(আধদল VI লিিম 6, ললপল) 
•বকাি পে বকাি তবলিক বেধে আধবদি করার 
প্রধিাজি অিভুব কধরিা যলদ আইি ইলতমধিয ব 
লবধি তার পে মথকি কধর থাধক, কারণ এধেধে 
লবপরীত পধের লদধকই লমধথযর ববাঝা থাধক, যলদিা 
একইভাধব এটি অস্বীকৃত ি। (আধদল VI লিিম 
13, ললপল) 
•  আত্মরোকারীর আইলি প্রলিিাকারীর 
েলতপূরধণর লবযটি অস্বীকার কররা প্রধিাজি বিই। 
যলদ লবধল েলতপূরণ এবিং েলতপূরধণর প্রকৃলত 
অতযন্ত িারাপ ি, তাধ বধেধে লবধলভাধব 
অস্বীকার করধত ধব। (আধদল VIII লিিম  3, 
ললপল) 

 
• লবি স্থাপধির আধবদি প্রমাি স্থাপধির িিঃ 
 

 
এই আইধির োরা লবি যা প্রমালিত ধব (ফযাক্টাম 
প্রবািডাম) এবিং বইব লবি যা বকাি একটি 
পে প্রমাণধযাগয লবি বধ দাবী করধছ (ফযাক্টাম 
প্রবািলিা) তার মধিয তারতময েয করা যাি।  

 
 
 

দষৃ্টান্তঃ বকাি একটি অিযাি কাধজর জিয এ, লব-র 
কাছ বথধক েলতপূরণ বচধি বক কর, বধেধে 
তাধক ঐ অিযাি কাজটির লবরুধদ্ধ উপযুি অলভধযাগ 
আিধত ধব, বয লব- একাজ করধছ এবিং এই কারধণ 
এ-বক যধথষ্ট েলতস্বীকার করধত ধিধছ। তধব এই 
অিযাি কাধজর ফধ বয পলরলস্থলত ৃলষ্ট ধিধছ তার 
মািযধম উধিি করার প্রধিাজি বিই।  
 
আইধির বযলতিমঃ লকছু লকছু বযলতিধমর উদারণ 
যা ভারতবধক গ্রায ধিধছ অলিিলমতভাধব তা অপর 
পধের প্রািি স্বীকৃলতধক প্রস্তুত কধর, এবিং অলভধিাগ  

 
কধর বয এই বিধদি িংিান্ত লবিটি তাধদর কাধছ 
িলথভুি করা আধছ এবিং আধরা অলভধযাগ কধর বয 
উভি পধের মধিয বিাটি চাাচাল ধিধছ। 

• এইিরধণর লবিগুলর িংলেপ্তকরণ 

প্রধিাজিীিঃ 
 প্রধিাজি অিযুািী আধবদিটিধক একালিক অিংধল 
লবভি করধত ধব এবিং তাধদর িম্বর লদধত ধব  
তালরি, িংিযা বা গালণলতক লধবগুলধক লধব্দ  
িংিযাি প্রকাল করধত ধব। যলদ ম্ভবপর ি, 
তাধ বধেধে র বাকয প্রধিাগ করধত ধব এবিং 
পযালভ ভধি  বপ্রািাউি বযবার িা করাই 
ভাধা। 

 
ললপল-র এ-অিংধল বযভাধব আধবদিপে বদিা 
ধিধছ, বগুলই বরকম আধবদধির বেধে বযবার 
করধত ধব। যিি তাধদর বযবার করা যাধবিা, 
একই রকম আধবদিপে বযবার করধত ধব। 
(আধদল VI, লিিম  3, ললপল) 
  
 
গুজরাট াইধকাটক  বধধছ বয এ- অিংধলর 
আধবদিপেগুলর িমিুা মাে এগুল বযবারধযাগয 
িি। এই আধবদিপেগুল আধদল VI লিিম 3 এর 
ধঙ্গ পো বযধত পাধর এবিং প্রলতটি লব্দ পোর 
প্রধিাজি বিই। (িাজারাল কাজামাল বিাম 
ফজিলবলব, এআইআর 1975 গুজরাট 81)। 
 
বকাি লভলর্ত্ীি দাবী বা অলভধযাগ যা পলরবলতক ত, 
যা আধবদধির মিুয পধের বেধে বা ধচ্ছ তা 
উপস্থাপি করা যাধব িা বকাি লবধল আইি ছাো। 
‘আধবদধির লিগকমি’ গ্রায িি। (আধদল VI লিিম 7 
ললপল)। 

 
লবধরািী পধের চুলিপধে অস্বীকৃলত মাধি  
উধিলিত চুলিপধের লবি অস্বীকার, এবিং এই 
িরধণর চুলিপে োরা আইলি বযবস্থা বা আইধির 
বযাগযতাধক অস্বীকার করা যাি িা। (আধদল VI,  
লিিম 8 ললপল)। 

 
দষৃ্টান্ত: যলদ এ- বকাি চুলিপে লবধি লব-বক 
অলভযুি কধর, এবিং লব- তার ললিত বিধবযর 
মািযধম অধক্লধল এই চুলিপেটিধক িালরজ কধর, তাধ 
বধেধে এই িালরজ করাধক এমিভাধব বিিা ধব 
বিাধি বা ধব বয এই িরধণর বকাি চুলিপধের 
লবরুধদ্ধ অলভধযাগ িলি। এর োরা আইি বা 
আইধির বযাগযতাধক িবক করা যািিা। এবিং এধেধে 
লব- বধত পাধর বয এই চুলিপেটি অবাস্তব, এবিং 
এই লবিটিধক ললিত বিধবযর মধিয রািধত ধব, 
এবিং শুিুমাে বমৌলিক িালরজ গ্রায ধব িা।  

 
 বকাি বেধে যলদ একটি তথয লবধি আধবদি  
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 করা ি, তাধ বধেধে ঐ তধথযর প্রলতলিিা 

আধবদিপেধক জািাধই ধব, এর জিয ম্পূণক 
বা আিংললক তথয উপস্থাপধির প্রধিাজি বিই। 
(আধদল VI লিিম 9 ললপল)। 

 
লিিধমর বযলতিমঃ িযালত বা ম্মাি িধষ্টর বেধে, 
লিলেকষ্ট লব্দ বযবার প্রধিাজিীি এবিং এর মািযধম 
লবিটিধক উপস্থালপত ধত ধব। 

 
যলদ কিধিা বকাি বযলি, লবি বা বস্তুর লবরুধদ্ধ 
বিাটিল বদিা ি, তাধ বধেধে বিাটিলটিধক 
ঘটিা লধধব গৃীত ধব, যলদিা এই িরধির 
বিাটিধলর প্রকৃলত বা িংলেপ্ত লব্দাবী অথবা 
পালরপাশ্বক অমূক বা অবাস্তব ি যা বথধক এই 
বিাটিলটি প্রস্তুত ধিধছ। (আধদল VI লিিম 11 
ললপল)।  

 
 যিি এই িরধণর বিাটিলগুল প্রলিিার কারণ 

ধি দাাঁোি, তিি বধেধে লিলেকষ্টরূধপ আধবদি 
জািাধত ি। যিি লিিম-6-এর আতাি বকাি 
পলরলস্থলত ততরী ি, তিি বধেধে আধবদি 
জািাধিা প্রধিাজিীি। 

 
আদাত বকধর বয বকাি অবস্থাি বা পলরলস্থলতধত, 
বয বকাি লবধি আধবদিধক অগ্রায বা িংধলালিত 
করার আধদল লদধত পাধর (আধদল VI লিিম 16 
ললপল) : 

 
• অপ্রধিাজিীি, অেী, গুরুত্বীি বা বারিংবার 
আধালচত মযা ধত পাধর; অথবা 
• িত, লভলর্ত্ীি লচন্তা-ভাবিা, 
অস্বলস্তকর পলরলস্থলত অথবা শুিালির 
মিধক লবলম্বত করা; অথবা  
• আদাধতর পদ্ধলতর লবকৃলত ঘটাধিা বা অম্মাি 
প্রদলকি। 
 
আধবদধির 
পলরবতক ি ািি 
 
বকধর বয বকাি পলরলস্থলতধত বয বকাি 
পধের আধবদধির পলরবতক ি ািি করা 
বযধত পাধর, এ িরধণর ঘটিাি বা লবধি 
আদাত যা লদ্ধান্ত বিধব তাই চূোন্ত। এই 
িরধণর পলরবতক ি ািি উভি পধের 
লববাধদর মূ মযাটিধক িারয করার  
 
বেধে প্রধিাজিীি।(আধদল VI লিিম 17 
ললপল)। 

 
আধবদধির পলরবতক ি ািি পাাঁচটি পৃথক 
ভাধব বদিা লদধত পাধরঃ 
 
• লবচার, লডলি, এবিং আধদধলর বেধে বকাি  

 
ক্লালরধক, লধবজলিত ভূভ্রালন্ত থাকধ (এ 152, 
ললপল); 
• আদাত বকাি একটি বকধ কারযপদ্ধলতধত পলরবতক ি 
ািি করধত পাধর যার মািযধম উভি পধের মযার 
প্রকৃত রূপটি ববলরধি আধব। (এ. 153, ললপল); 
• উভি পধের লিগকমি বা িংযুলিকরণ (আধদল I, 
লিিম 10 (2), ললপল); 
• লবধরািী পধের আধবদধির পলরবতক িািি আদাধতর 
বচাধি বািযতামূক (আধদল VI লিিম 16, ললপল); 
এবিং 
• লিধজর আধবদধির পলরবতক িািধির জিয প্রধচষ্টা 
(আধদল VI লিিম 17,  ললপল) 
 
পলরবতক ি ািি কিধিা অলিকার ধত 
পাধর, আধবদিধক গ্রায বা িালরজ কধর 
বদিার লবিটি ম্পূণকরূধপ আদাধতর 
াধত রধিধছ। িারা 17 অিযুািী, আদাত 
বকাি পেধক আধবদি পলরবতক ি করার 
কথা জািাি, তধব আইধির বচাধি 
বধেধে লকছু ীবাবদ্ধতা আধছ, যা 
লিম্নললিতঃ 
 
• বযধেধে, দইু পধের মযার মূ প্রশ্নটি জািার 
কারণ পলরবতক ি ািি িি, ধত পাধর বটি 
শুিুমাে কাধজর জিয প্রধিাজিীি বা অবযবারয, 
এবিং লবি বলভূক ত; 

 • বযিাধি আইিী প্রলিিাকারীর আধবদি বা বকটি 
ম্পূণকরূধপ স্থািচুযত ধত পাধর পলরবতক ি ািধির 
মািযধম; 

 • বযিাধি পলরবতক ি ািধির প্রলতলিিা আত্মরোকারীর 
বথধক লিধি বিিা ধিধছ, মধির অভাধব একটি আইলি 
অলিকার বদিা ধত পাধর;  
• বযিাধি পলরবতক ি ািধির প্রলতলিিা এধকবাধর আাদা, 
িতুি এবিং অপলরবলতক ত, এবিং বকধর বলধর লদধক 
আধবদি করা ধিধছ; এবিং   
• বযিাধি আধবদিটি প্রস্তুলতধত লবশ্বারলেত িলি। 

 
 
 একজি আইিী প্রলিিাকারীর বেধে পলরবতক ি ািধি 
ািারণত বযব িীলত বযবহৃত ি, একটি ললিত 
বিধবয পলরবতক ি ািধির জিয তাই-ই বযবহৃত ি। 
যলদ আদাত ললিত বিধবযর পলরবর্ত্কি ািধির বেধে 
অধিক ববলল উদার, এবিং এধেধে ভ্রান্ত িংস্কাধরর প্রশ্ন 
িুব একটা গ্রায ি িা।  

 
অলভধযাগ 
 

 প্রলতটি মামা ততরী করার বেধে অলভধযাগ প্রতযে করা 
আবলযক এবিং প্রলতটি অলভধযাধগর লবিগুল অবলযই 
একটি এলফধডলভট োরা প্রমালণত ধত ধব। (এ. 26, 
ললপল)। 

 
ললপল আইধির আধদল VII লিিম 1 কতগুধা  
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বািযতামূক লিিাকাপ িারয কধর যা অলভধযাধগ 
বণকিা করধত ধবঃ  

 
• আদাধতর িাম বযিাধি বকটি আিা ধিধছ; 
• িাম, লববরণ এবিং আইিী প্রলিিাকারীর 
বাস্থাধির ঠিকািা; 
 • িাম, লববরণ এবিং আত্মরোকারীর বাস্থাধির 
ঠিকািা, যতটা ম্ভব ঠিক ধত ধব; 

• বযধেধে অলভধযাগকারী বা আত্মরোকারী লকিংবা 
বাদী বা লববাদী অপলরণত বা মািলকভাধব অুস্থ, 
বধেধে বলবধি একটি তথয থাকধত ধব; 

 • এই বকধর প্রধিাজধির লপছধি কারণ এবিং 
কিি এটি বদিা লদধিলছ; 
• লবি যা বদলিধি বদি বয আদাধতর 
কাধছই বকধল লবচারেমতা রই; 
• বাদীপধের মলুি যা দাবীধত লছ; 
• বযিাধি বাদী পেধক দাবীর বকাি একটি অিংল 
বছধে বদিার জিয স্বীকৃলত বদিা যাধব, এবিং 
বইভাধবই মূয গ্রায ধব বা বদিা ধব, এবিং  
• বকধর লবি ম্পলকক ত একটি ললিত বিবয, 
কারণ এর উধেলয  লবচার  আদাধতর িরচ; 

বক অিযুািী িারয ধব। 
 

ব অলভধযাগগুল লিম্নললিত ভাধব ভাগ করা 
যািঃ 

 
ললধরািাম এবিং লবি ললধরািাম:  ললধরািাধম থাকধব 
আদাধতর লববরণ এবিং কারধণর ললধরািাম, যাধত 
উভি পধের িাম, বি এবিং ঠিকািা থাকধব, 
এবিং ধঙ্গ বাদী-লববাদীর প্রধিাজিীি পৃথক-পৃথক 
লববরণ। 
 
 
অাাভযন্তরীণ অিংল: অলভধযাধগর আভযন্তরীণ অিংল 
লিম্নললিত ভাধব ভাগ করা যািঃ 

 
• ভূলমকা অিংল, আধাচিামূক বিবয, ঘুধর বেধে 
লবিটির ঠিক লববরণ; 
• ব তবলিক ঘটিা  তবলিক অিংললবধল; 
• এই প্রলিিার কারণ লাধব তথযালদ; এবিং 
 

• আদাধতর লবচার লবধয তথযালদ, আদাধতর 
িরধচর লদক লদধি এটি লক লিিমমালফক অথকাত 
অিযািয ািারণ বকধর মত এবিং/অথবা বকাি 
মালকািাভুি এাকার এবিং ধঙ্গ বকধর মূযািি। 

 
প্রাথকিা: বাদী পধের প্রতযালাপরূণ লিভক র করধছ 
লবিটির উপস্থাপি বা প্রাথকিার পর, ঠিকঠাক 
ধ প্রতযালাপূরণ যথাযথ ধব। তধব এধেধে 
একথা উধিিয বয যলদ বাদীপে তার বক প্রলতষ্ঠা 
করধত বযথক ি, তাধ তাধক আত্মরোকারী বা 
লববাদী পধের ততরী বকধর পর লিভক র করধত 

 
ধব। 

 
মূ প্রালপ্তর কাধছ যিি একটি প্রালপ্ত যা কিধিা-কিধিা 
ঘধট, তার জিয লবধল রূধপ প্রাথকিা করধত ি। 

 
দষৃ্টান্ত: এ একটা বক ফাই কধর ব বয, ব যিি 
অপলরণত লছ তিি তার অিপুলস্থলতধত তার বাবা তপতৃক 
ম্পলর্ত্ ভাগ বাধটািারা কধরধছি। এ-বক বধেধে তার এই 
লবযুলিকরধণর ঘটিাটিধক িালরজ করার জিয প্রাথকিা 
করধত ধবিা কারণ এটি একটি লবলচ্ছন্ন ঘটিা। 

 
অলভধযাগ িংিান্ত কধিকটি লিলেকষ্ট লিিম লিধম্ন 
উধিি করা ঃ 

 
• বযিাধি অলভধিাগকারী তার টাকা-পিা উদ্ধার করধত 
চাি, তিি বধেধে তার বকধ ব কতটাকা দাবী কধরধছ 
তা িংলেপ্তরূধপ উধিি করধত ধব, লকন্তু যিি 
অলভধযাগকারী এমি বকাি প্রালপ্তর কথা জািাি যা মূ 
বকধ উধিলিত িলি, তিি বধেধে বধত ি বয বয 
প্রালপ্তর জিয বক করা ধিধছ তার একটা বমাটামটুি মূয 
বযি পািা যাি (আধদল VII লিিম 2)  
• বযধেধে বকধর লবি  এমি বকাি ম্পলর্ত্ যার 
স্থািান্তরকরণ ম্ভব িি, তিি বধেধে বই ম্পলর্ত্র 
যথাযথ লববরণ লদধত ধব যাধত লচলিতকরণ করা ম্ভব 
ি, এর ধঙ্গ লদধত ধব ীমািা বা িংিযা যা পলরদলকধির 
মি গৃীত ধিলছ। (লিিম 3)  
• বযধেধে বাদী অিয কাধরার প্রলতলিলিত্ব কধর, 
বধেধে তাধক যধথষ্ট প্রধিাজিীি লবধির মধিয 
লদধি প্রমাণ করধত ধব বয ব লিধজধক এই বকধ 
প্রলতলিলিত্বরূধপ রািার জিয করণীি বলকছু পাি 
করধছ (আধদল VII লিিম 4 ) 
• বাদীপধের লবধি অবলযই বদিাধত ধব বয, লববাদী বা   
আত্মরোকারী লবিটির বযাপাধর আগ্রী, এবিং ব বাদীর 
দাবী বা প্রশ্নালদর জবাব লদধত বািয। (আধদল VII লিিম 
5) 
• আইিািযুািী লিলদকষ্ট মিীমার পর বাদীপধের বক 
ততরী ধিধছ, বধেধে তাধক বকাি লভলর্ত্ধত অলভধযাগ বথধক 
মলুি পািার দাবী করা ধচ্ছ তা স্পষ্ট করধত ধব। 
(আধদল VII লিিম 6) 
 
  
ললিত বিবয 
একটি ললিত তথয বাদীপধের বিধবযর লভলর্ত্ধত লববাদী বা 
আত্মরোকারীর প্রতুযর্ত্রধক বা যাি, এবিং বাদীপধের 
বকধ বযব লবি উলিলিত ধিধছ ব লবধি আধাচিা 
িলথভুু্ ি ধত ধব। যিি একজি আত্মরোকারী এই বকধ 
একটি ললিত লববলৃত দালি কধর। এর মািযধম ব তার 
আত্মরোর লবিটি স্পষ্ট কধর, এবিং তিি পারস্পলরক 
তধকক র বা োইধির স্তধর যাি, এবিং তিি আদাধত বা 
ি এ লবধি মামািয আদাত বযি তার মতামত 
রাধিি। প্রাথকিার বেধে এবিং বাদীপধের বেধে গ্রায 
বকটি লিিমই ািারণত লিইত বিধবযর বেধে গ্রায  
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 ধব। 
 

ললপল-র আধদল VIII লিিম 1  বকধর ূচিার 
পর 90 লদি পরযন্ত মি বদি আত্মরোকারীধক 
তার ললিত বিবয আদাধতর ামধি রািার 
জিয।  

 
ললপল-র আধদল VII-এর লিিম 3, 4, এবিং 5 
অিযুািী আত্মরোকারী বা লববাদী পে বাদীপধের 
ততরী বকধর ব অলভধযাগধক অস্বীকার করধত 
পাধর। এধেধে আত্মরোকারী বকাি অমূক বা 
ািারণ লিিধম অস্বীকার করধত পারধব িা, তাধক 
বাদীপধের ততরী অলভধযাধগর প্রধতযকটি আাদা-
আাদা ভাধব উর্ত্র লদধত ধব। বাদীপধের বকধর 
ব অলভধযাগ গ্রায ধব যলদিা বগুলধক 
লবধলরূধপ অস্বীকার করা ি বা প্রধিাজিীি 
লবধির মািযধম অগ্রায বা অিধুিলিত বা যাি। 

 
 ‘বাদী পধের বিধবযর প্রধতযকটি অলভধযাগধক 

ললিত বিধবযর মািযধম স্পষ্ট করধত ধব এবিং 
যিি বকাি আত্মরোকারী বকাি লবি অগ্রায 
করধব, ব অমূকভাধব তা অগ্রায করধত পাধর 
িা, বরিং লবধির লদক বথধক তাধক উর্ত্র লদধত 
ধব। যলদ বকাি লবিধক ব স্পষ্টভাধব অস্বীকার 
িা কধর অস্পষ্টভাধব স্বীকার কধর, তাধ বধেধে 
তার বিবযধক গ্রণ করা ধব। এই িরধণর 
ঘটিাি এই গ্রণ করাটাই প্রমাি, অিয বকাি প্রমাণ 
জরুরী িি। (বাদত এন্ড বকা. বিাম ইি ইলন্ডিা 
বিলডিং বকা., এআইআর 1963 এল 538) 

 
 আত্মরোকারীর স্বপে মথকি 
লিম্নললিত রূধপ ধত পাধরঃ 
 
• িযাভাকাl: িযাভাকাধর মািযধম আত্মরোকারী, 
বাদীপধের অলভধযাগগুল অস্বীকার বা স্বীকার 
করধত পাধর। আত্মরোকারী প্রলতটি অলভধযাগধক 
স্পষ্টরূধপ প্রকাল করধত বািয। এবিং এধেধে 
আত্মরোকারী বযথক ধ ববললরভাগ বকধর িধর 
বিিা ি বয অলভধযাগগুলধক স্বীকার করা 
ধিধছ।  
• স্বীকাধরালি এবিং এলেধি যািার লবধল 
আত্মরো : একজি আত্মরোকারী িত বাদীপধের 
অলভধযাগগুলধক স্বীকার কধর লিধিধছ, লকন্তু 
কধিকটি িতুি ঘটিার উপস্থাপধির মিয লদধি ব 
তাধদর প্রলতলিিাধক িষ্ট করধত পাধর। 
• আইলি আত্মরো : আত্মরোকারী আইধির মািযধম 
আত্মরোর প্রশ্ন আিধত পাধর। তধব বকধর 
বযবস্থাপিা  তার মূযািিধক মাথাি রািধত ধব। 
তধব বযবস্থাপিা লবিক একটি ািারণ বিবযধক 
উপযুি প্রাথকিা বধ িরা ধবিা, এবিং তাধক 
লবধলভাধব জািাধত ধব বয বকি বকধর এই 
বযবস্থা ব অগ্রায কধরধছ। 

 

 
 

• বছধে বদিা বা দাবী লবধরািীতা : আত্মরোকারী 
অবলযই বছধে লদধি আত্মরো করধত পাধর বা বকধর 
প্রথম শুিািীধত দাবীর লবধরািীতা করধত পাধর। তধব 
এই িরধণর আত্মরো আদাধতর অিমুলত লিধি পরবতী 
পরযাধি করধত ধব, এবিং শুিুমাে এ কারধণই করা 
যাধব। 

 
পরবতীকাীি প্রাথকিা  

 
ললপল-র আধদল VIII, লিিম 9 অিিুািী বকাি 
আত্মপেমথকিকারীর ললিত বিধবযর কাধছ বকাি 
প্রাথকিাই যথাথক িি, যলদিা আদাধতর অিমুলত াধপধে 
দাবীর লবধরািীতা কধর বা বছধে বদি, এবিং এব 
বেধে আদাত লিধজ বযমি লদ্ধান্ত বিি তাই ি। 
 
এই আইধির আতাি, বাদী  লববাদী, উভি পেই 
মধূর একটি যথাযথ কলপ বা লিধজধদর একটি মতামত 
দালি করধত পাধর আদাধতর অিমুলতাধপধে এবিং 
এধেধে আদাত োরা লিিকালরত লদ্ধান্তই গৃীত ি। 
তধব এই িরধণর মতামত দালি বা মধূর কলপর 
মািযধম বকাি িতুি বক বা িতুি প্রলিিার দাবী 
বতাা যাি িা। এবিং এধদর উধেলয অিয পধের 
প্রাথকিাি অন্তভুক ি অস্বীকার করা বা লবিটিধক স্বচ্ছ 
করার মধিযই ীমাবদ্ধ। 

 
 

 
 
 

অরাধ আইবন প্রাথবনা 
 
যলদ ািারণত ললভ বক বা ািারণ ঘটিা 
ম্বলত বকগুলধত প্রাথকিা বযাপারটি গ্রায এবিং 
অপরাি আইধি প্রাথকিা বভাধব গৃীত ি, এ িরধণর 
বক ততরীর বেধে ািারণত যা-যা অন্তভুক ি ি তা 
ঃ 
• প্রাইধভট লিলমিা কমধেইন্ট বা বযলিগত অপরাি 
অলভধযাগ দাধির করা ি 1963-র লিলমিা 
প্রললডউর বকাড-এর S.200 অিযুািী, (‚দয লআর. 
লপ.ল.‛)   
• লআর.লপ.ল., S.245 অিযুািী অলভযুধির অিপুলস্থলত 
লবধি আধবদিপে প্রস্তুলত; 
•  লআর.লপ.ল, S.317 অিযুািী অলভযুধির 
অিপুলস্থলত লবধি আধবদিপে প্রস্তুলত; 
• লআর.লপ.ল, Ss.436  অথবা 437 অিযুািী 
অলভযুধির জালমি-এর জিয আধবদিপে প্রস্তুলত; 
•  লআর.লপ.ল, S.438 অিযুািী কৃপাযুি জালমি-এর 
আধবদি; এবিং 
• লআর.লপ.ল, S.482 অিযুািী উচ্চ িযািাধির 
েমতার মািযধম লদ্ধান্তধক বালত করার আধবদিপে 
প্রস্তুলত। 
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সম্পতি হস্তান্তরকরবণর দতলল 

 
‘ম্পলর্ত্ স্তান্তরকরণ আইধির’ আতাি পধে 
ম্পলর্ত্র লবলি এবিং লবলবি লিিমালদ যার মািযধম 
একজধির জীবত্ক্কাধ তার ম্পলর্ত্ (এক জািগা 
বথধক অিযে লিধি যািা যাি/যািিা) স্তান্তর 
করা ি। (S.2(10), ভারতীি িযাম্প আইি, 
1899) 
 
‘ম্পলর্ত্ স্তান্তরকরণ’  একটি িাম যার অথক  
একজি বযলি বা বগালষ্ঠ বা একালিক বযলির কাছ 
বথধক একটুকধরা জলম অধিযর কাধছ স্তান্তর করা 
একটি পদ্ধলতর মািযধম। ুতরািং ম্পলর্ত্ 
স্তান্তরকরধণর অথক  এক বযলির কাছ বথধক 
অিয বযলির কাধছ লবি স্তান্তর করার প্রলিিা, 
যাধত রধিধছঃ 
 
• ম্পলর্ত্র পরীো; 
• ম্পলর্ত্ স্তান্তধরর তথযালদ প্রস্তুলত; 
• স্তান্তধরর লবসৃ্তত লববরণ িলতধি বদিা; এবিং 
• ব লিিমকািিু পাধির জিয প্রধিাজিীি 
বযবস্থাপিা। 

 
 ম্পলর্ত্ স্তান্তর  আইিী বযবস্থার মািযধম 

ম্পলর্ত্র অলিকার এক বযলির াত বথধক অিয 
বযলির াধত বদিা, অথবা ম্পলর্ত্ বন্ধক 
রািা বা লিলদকষ্ট মধির জিয স্তান্তধরর পদ্ধলত। 
একটি প্রথাবদ্ধ ম্পলর্ত্ হ্স্স্তান্তর  দটুি মিুয  

 
 পলরলস্থলত বা লবধির মধিয বিধদি, চুলিপে 

বিধদি, ম্পলর্ত্ অলিকার প্রালপ্ত, এবিং মালপ্ত, 
 আইিািযুািী ম্পলর্ত্র অলিকার াভ। 

 
 লবি আলধির পরীো 
 

লবি-আলধির পরীোর মািযধম বরকম বযলিগত 
বা জিািারধণর লধধব বদিা ি যা ঐ ম্পলর্ত্র 
পর বা তার স্তান্তধরর পর বকািরকম প্রভাব 
বফধত পাধর। এই িরধণর পরীোর মধিয রধিধছ 
অতীত প্রলিিা, িাি, উইধর পুিলবকধেণ এবিং 
এটা পরীো কধর বদিা ি বয অলিকার িতুি 
মালধকর কাধছ যথাযথভাধব স্তান্তলরত ধিধছ। ভ্রান্ত 
ম্পলর্ত্র অলিকার মাধি মূ ম্পলর্ত্র মালকািা 
ভূ, কারণ দাবীদার মালধকর তার মালকািা 
বিই, অথবা যিি ম্পলর্ত্র ভ্রালন্তমি লববরণ থাধক,  
 
অথবা যিি মালকািাি বা তার স্তান্তরকরধণর 
মধিয মযা বা ভ্রালন্ত থাধক।    
 
স্থািান্তরকরধণ অুলবধি আধছ এমি িরধণর ম্পলর্ত্র 
পরীো লিরীোর বধথধক ভাধা উপাি  প্রথধমই 
তার মালকািার একটি িংলেপ্ত লববরণ ততরী  
 

 
করা। মালকািার লববরণ  একটি িংলেপ্ত, ুিংবদ্ধ 
ললিত বস্তু যাধত ঘটিার পরম্পরাি পূধবকর ব বযবস্থা 
 পদ্ধলত াজাধিা, বরকম ললিত লববলৃতর মািযধম 
পরীো করা যার মািযধম এই স্থািী ম্পলর্ত্টি 
স্তান্তরকরধণর লবধি পলরণত ধিধছ, এবিং যার মািযধম 
বিতাধক এর লিিমালদর ধঙ্গ পলরলচত করাধিা যাধব।  

একটি (লডড) বা দলধক এভাধব বযািযা করা যািঃ 
 
• বকাি ইচ্ছাচুলি ছাো ম্পলর্ত্র লিিমািযুািী ঘটিা 
লববলৃত; 

• যা ততরী করধত, বঘাণা করধত, প্রলতষ্ঠা করধত, 
ীমাবদ্ধতাি ািতা কধর বা এই লিিাগুল ম্পন্ন 
করার মত বদিধত াধগ, 
• কধিকটি ঠিক মালকািার অলিকার বা ুদ। 
 
অিযলদধক, একটি অিুঙ্গ মাধি বযধকাি িরধণর আইলি 
তথয, যার মািযধম বকাি অলিকার বা দাি ততরী করার 
ভাি করা ি, স্তান্তর করা ি, ীমাবদ্ধতা ততরী করা 
ি, ম্প্রারণ ি বা িলথভুি ি। 

 
মালকািা স্তান্তধরর (লডড)দল-এর অিংলগুল 
 
(লডড) দলধর লববরণ 

 
(লডড)দলধর লববরণ তার প্রকৃলত  চলরে অিযুািী 
মাপ্ত িি। লডড-এর লবধি আধাচিা করার মি 
এটা অবলযই েয রািধত ধব বয তধথযর লববরধণ 
অলতলরি  
 
গুরুত্ব বযি িংযুি িা ি। আইলি তধথযর লববরণ 
কিধিা-কিধিা প্রকৃত বিধদি প্রকাল কধর, এবিং  

 
 
একজিধক লববরধণর  
 
 

বাইধর লগধি বঝুধত ধব বা লচলিতকরণ করধত ধব এই 
বিধদধির ঠিক রূপটি িরার জিয। 

 
দষৃ্টান্ত: একই আইলি তথযধক লবভালজত তথয লাধব ততরী 
করা ি এবিং বদিাধিা ি বয লপতার ম্পলর্ত্ 
লবভালজতরূধপ রধিধছ। যলদ বদিা বগধছ বয, লপতার 
পৃথক ম্পলর্ত্ পুধের িাধম স্তান্তর করা ধিধছ; এবিং এই 
লিমকাধণর পর লভলর্ত্ কধর ববাঝা যাি বয এটা উপার 
স্বরূপ আইলি তথয। (পি ুবিাম তাকু যান্ড ববাডক , 
লচরু্ত্র, এআইআর 1982 বকইআর 330) 
 
আধদলপাধির লতলথ 

 
প্রধতযকটি লডড-এর তালরি থাকধত ধব তধব একটি  
লডড-বক মূযীি িরা ধব িা যলদিা তাধত তালরি 
থাধক, অথবা একটা অবাস্তব তালরি থাধক, কারণ 
প্রমাণই লডড-এর যথাথক তালরি ূলচত করধব। 
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এধেধে অধিক মি এমিভাধব লডড প্রস্তুত ি বয 
মধি ি বয তালরি এধত রধিধছ ব তালরি বথধকই 
এটি গ্রায ধিধছ। (রুকমলি আম্মা বিাম 
অিংকামা িাইডু, এআইআর 1926 এমএলড 744) 

 
 লডড-এর পে 

 
 বযধকাি লডড-এ অন্তত দজুি বযলি অবলযই 
থাকধত ধব। লডড চুলি বথধক প্রস্তুত ি, তাই 
উভি পেধকই চুলি লবধি বযাগয ধত ধব। 
লডড-এ ম্পলর্ত্ স্তান্তর িংিান্ত লবধি, বকাি 
অপলরণত বিস্ক বা এমি বকউ বয অধযাগয 
বধেধে এই স্তান্তধর এই িরধণর বযলির পর 
বকািপ্রকার বািা বা লিধিাজ্ঞা জারী ধব িা। এই 
িরধণর বকধ, ম্পলর্ত্ স্তান্তর বই বযলির ধঙ্গ 
ধবিা যলদ ব চুলি লবধি অদে ি। 

 
 লডড-এর উভি পেধক ঠিক উপাধি লববতৃ ধত 

ধব। এমিলক, যলদ বকাি ভূ বা লমধথয লববরণ 
বদিা ি, এবিং ঐ বযলির বয িাম বদিা 
ধিধছ তা আধদৌ তার প্রকৃত িাম িি, তাধ 
লডডটি স্বীকৃলতদাধির প্রমাণ লধধব যথাযথ বধ 
গ্রণ করা ধবিা। 

 
ববল কধিকজি বযলি লিধি যলদ একটি বগালষ্ঠ ি 
যারা ম্পলর্ত্ স্তান্তর গ্রধণ বযাগয তাধ বই 
পেধক তার বগালষ্ঠর িাম লধধব িরা ধব, বযমি 
‘কধ এ-র গ্রণকতক া’। 

 
িাধমর তালকা 

 
িাধমর তালকার িংজ্ঞাি বা যাি বয এটি তথয 
‘লববলৃত যা লডড-এর অিংল, চুলিপে বা অিযািয 
লিিমবদ্ধ লবি যা উি মূ লবিটিধক লবধেধণর 
বেধে কারযকর’। (ইিংধরলজ আইধির অলভিাি-
বজাউইট)  

 
যলদ মূ অিংধলর তুিাি একটি বগৌণ, 
তালকাগুল উভি পধের উধেলয অিযুািী প্রস্তুত 
ি। এ লবধি ডক  এলার যা বধধছি তা  

 
লিম্নরূপঃ 

 
‘যলদ তালকাগুল স্বচ্ছ ি, এবিং মিুয অিংলটি 
একালিক অথকলবললষ্ট ি, তালকাগুল লিমকাধণর 
বিতৃত্ব কধর। যলদ তালকাগুল বহু অথক লবললষ্ট 
এবিং মূ অিংলটি স্বচ্ছ ি, তাধ মূ অিংলটি 
অিংল থাকধব। যলদ তালকা  মূ অিংল 
উভিই  
 
স্বচ্ছ থাধক, লকন্তু তারা এধক অপধরর বেধে 
পলরবতক িলী, তাধ মূ অিংলটিধক বেি বধ 

লবধবচিা করা ধব।‘ 
 
লডড-এর তালকািংলটি আইধির বচাধি প্রধিাজিীি অিংল 
িি, যলদ উভি পধের বকাি ধে দরূ করার বেধে 
এটি বযবহৃত ধত পাধর। (ইউলিিি অফ ইলন্ডিা বিাম 
অমধরন্দ্র িাথ রকারা, এআইআর 1967 লএএ 119) 
 
লডড-এর তালকার িত বকাি আইিািংধলর ধঙ্গ তুিা 
ধত পাধর, এটি  মূ প্রধবলোর যার মািযধম মিুয 
অিংধলর অথক ম্পধকক  ুলিলিত িা যাি।  

তালকাগুল ািারণত দভুাধগ ভাগ করা যািঃ 
 
•ললিত লববলৃতমূক তালকা: এর মািযধম আইলি 
তধথযর বযবাধরর মি স্তান্তরকতক ার লবিটি গ্রায 
ি, এধেধে ঐ বযলি বযভাধব তার লবধির মালকািা 
বরধিধছি, বভাধব ববা গ্রায ি। 

• ূচিামূক তালকা : এর মািযধম উভি পধের 
উধেলয  েয পলরষ্কার ি, যার মিয লদধি তা 
লডড-এর মধিয প্রধবল কধর, অিয বকাি তথয/চুলি 
বযবহৃত ি, যার মািযধম লডডটি কারযকর ধিধছ।  
 
যাধবিডাম 

 
যাধবিডাধমর উধেলয  স্তান্তর কতক ার কাধছ তার 
আ রূপ প্রকাল করা। যাধবিডাধমর লিিম অিযুািী 
ুদ ি ামলগ্রক/ীলমত প্রকৃলতর ধব। যলদ ম্পলর্ত্ 
েলতগ্রস্থ ি তাধ তার উধিি যাবধিডাধমর িাধম 
লদধত ধব। 
 
 
 
প্রলতজ্ঞাপে 
 
 

প্রলতজ্ঞাপে এমি একটি বযবস্থা যার মািযধম এটি 
একটি পেধক/লবপরীত পেধক আবদ্ধ কধর অথবা 
উভি পেধক বা কধক আবদ্ধ কধর। ম্পলর্ত্ 
স্তান্তরকতক া এবিং গ্রণকতক ার চুলিপে িমপরযাধি 
রলেত িা উলচত, এর ফধ বকাধিা লেিা ততরী 
ধবিা বযধকাি একটি চুলিধক অলতলরি লুবিা াধভর 
জিয গ্রণকতক া/স্তান্তরকতক ার উপধর চালপধি বদিা 
ধিধছ। উদারণ স্বরূপ ম্পলর্ত্ স্তান্তরকরধণর বেধে 
লবধিতার চুলিপ্তরগুলর ললধরািামগুল ধবঃ 
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• স্তান্তরকতক াই  ম্পলর্ত্র মালক, যা 
স্তান্তর করা ধিধছ এবিং তারই কাধছ চূোন্ত 
েমতা রধিধছ ম্পলর্ত্ স্তান্তর করার। 
• গ্রণকতক া তার দু বপধি যধথষ্ট প্রন্ন ধব 
যা তার প্রলত প্রদর্ত্ ধিধছ। 
• স্তান্তধরর লবিটি যাধত েলতগ্রস্থ িা ি, 
তার প্রলত েয রািধত ধব। 
• স্তান্তরকতক াধক আর লকছু তথয লদধত ধব, 
যার মািযধম গ্রণকতক ার মালকািা যথাযথ 
ধব, যার  
 

    ুদ ব পাধচ্ছ। 
 

বটধিটাম 

 
 বটধিটাম  লডড-এর বই অিংল যা ালে 

লাধব কাজ কধর, যা উভি পধের উধেলয থাধক 
এবিং ািারণত এধক এই ভাধব বযািযা করা িঃ 

 
 ‚এিি এই লডড এই উপাধি ােয দাি করধছ।‚ 

 
মিুয অিংল 

 
 মিুয অিংধল ািারণত লিম্নললিত লিিমগুল থাধকঃ 

 
 • লবধবচিা : লবধবচিা বধত ািারণত ববাঝাি 

বকাি লবি গৃীত িা/ ম্পলর্ত্ াভ করা যার 
লবরুধদ্ধ চুলি ধিলছ। বয বেধে চুলি পারস্পলরক 
িংধঝাতার উপধর লভলর্ত্ কধর ি, বধেধে এমি 
একটি পলরলস্থলত বতক মাি থাধক বয, এধক অপধরর 
বিবয রোই াাযয করা। বিধদধি প্রধবল 
করার মি উভি পেধক পরযাপ্ত পলরমাধি 
লবধবচিা করধত ধব। এবিং আদাত এই িরধণর 
লবধি লিরধপে থাধক, এবিং ািারণত চুলির 
স্বািীিতার স্তধেপ কধর িা এবিং লবচার 
বযবস্থািিুািী উভি পধের ম্মলতধত মিুাফা 
লিলদকষ্ট ি, যা দরদাধমর োরা লিবকালচত ি। 
উভিপধের স্বািীিতা আধছ, তারা এই লবধবচিাি 
ম্মলত করধব লকিা, যলদ এধেধে আইধির 
স্বীকৃলত থাধক। 

 

• চাাধির লিিম : লডড-এর চাাধির লববরণ 
উধিি করা জরুরী। পারস্পলরক িংধযাজিমূক 
লবিগুল বযমি লব, বচক ইতযালদ আইিািযুািী 
গ্রায ি এবিং লবধবচিার জিয গৃীত ি। 
• কারযকর লবি: এর মািযধম বিধদধির প্রকৃলত 
ামধি আধ এবিং উভি পধের উধেলয  এই 
কারযকর লবিগুলধক স্বচ্ছ এবিং অথকব ধত 
ধব। 

 
 
 

 
পাধক 
 
‘পাধক’-এর অথক  ম্পলর্ত্ বা মিুাফার লববরণ, যা 
বদিার কথা বঘাণা করা ধিধছ, এই লববরণধক িংলেপ্ত 
ধত ধব, এবিং বদিাশুিা চালদা িধতা লবধরালিতা ৃলষ্ট 
করধত পাধর। যলদ ম্পলর্ত্/মিুাফা বকাি একটি লিলেকষ্ট 
িাধমর পধে গ্রায ি, তাধ বটিধক তার িাম োরা 
লবধেণ করা বেি ধব। এ লবধি উপধদল বদিা বযধত 
পাধর বয এই আইলি তধথযর মধিয একটি তালকা িংচুযলি 
ধত ধব যাধত ম্পলর্ত্/মিুাফার যথাযথ লববরণ বদিা 
থাকধব।  
 
বযলতিম এবিং িংরেণ 
 
ম্পলর্ত্ স্তান্তরকরণ লবকল্প/িংরেধণর লবি 
লাধব লবধবচিা ধত পাধর এবিং ম্পলর্ত্র 
ািারণ লববরণ এই লবকল্প এবিং িংরেধণর 
োরা উপযুি বধ প্রমালণত ধব।  
 
একটি লবকল্প  ািারণ ভাাি যা স্বীকার ধিধছ তার 
কধিকটি অিংধলর মিুয লবি অস্বীকার করা। বকটি 
লবকল্পই অবলযই ম্পলর্ত্র ধঙ্গ িংযুি ধব, এবিং আইিী 
তথয কারযকর িার মি তার অলস্তধত্বর অলিকাধরর 
লিিম, এই িরধণর লবকল্প লডড-এ লবধরািীতামূক ধবিা।  
 
 
দষৃ্টান্ত: লব-বক ম্পলর্ত্ বদিার মি এ লডড-এ জািাধব 
বয এই জলম বথধক িলিজ পদাথক  অিযািয দ্রবয বই 
পাধব। এটি ম্পলর্ত্ স্তান্তরকরধণর একটি লবকল্প। 
যাইধাক, এ লবধি লডড-এ কিধিাই বািা থাকধব িা 
বয বছাটিাধটা িলিজ বা িীধচর মাটি িুাঁধে তুধ লব-
এবিং জলমর উপলর অিংধলর যলদ বকাি েলত িা ি তধব 
তা ধত পাধর। 
 
িংরেণ মাধি ম্পলর্ত্র বিংলপরম্পরা ূধে অলিকার 
াভ/এগুল ািারণ ম্পলর্ত্র মালক গ্রণকতক াধক লদধি 
থাধক। 
 

 দষৃ্টান্তঃ এ যিি লব-বক ম্পলর্ত্ দাি কধর, তিি ম্পলর্ত্ 
লবধি একটি িংরেণ ৃলষ্ট করধত ি তার জিয বা 
অিয কাধরা জিয। 
 
মথকিধযাগয প্রমাণালদ 

 
লডড-এর লবিাবীর ােী রূধপ, উভি পে ািারণত, 
লডড-এর বলধ বয লদ্ধান্ত বিি তা ঃ 
 
‚ােীরূধপ, উলিলিত উভি পে, এই চুলিপেটি এই াধর 
এই তালরধি ই করাম, এিাধি উলিলিত ােীধদর 
উপলস্থলতধত।‚ 
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এটি লডড-এর উপিংার অিংল, লবি বা চুলি 
যলদ আিংললক ি, মথকিধযাগয প্রমাণালদ বলধ 
রািাই বেি। যলদ লডডটি বকাি একটি প্রলতষ্ঠাি বা 
অিয বকাি আইলি িংগঠধির োরা কারযকর ি, 
মথকিধযাগয প্রমাণালদ িত এ লবি স্পষ্ট কধর বয 
উভিপে ই কধরধছ এবিং তাধদর ী  রধিধছ। 

 
আইলি তথয প্রস্তুলত  বল লদ্ধাধন্তর পর, আইলি 
তধথযর লিিমাবী অথবা লবিগুলধক অবলযই 
উপস্থালপত ধত ধব। এই লিিমাবীর মধিয রধিধছ 
অযাধটধষ্টলি, বরলজধেলি, অথবা িযাম্প াগাধিা 
অথবা বগুধাই লকিংবা এর মধিয বকািটি, লিভক র 
করধছ ঐ লবধল আইিী লডড-এর পর াগু 
আইধির পর। 

 
তধথযর অযাধটধষ্টলি 
 
লডড-এর বা বকাি লবধির অযাধটধিলি মাধি  
এটি কারযকর িার মি এক বা একালিক 
বযলি বিাধি উপলস্থত আধছ, এবিং প্রমাণস্বরূপ 
তারা অযাধটধিলি লিিধম ই কধর এটি কারযকর 
বার উধিি কধর। 
 
একটি উপযুি অযাধটধিলধির জরুরী লতক   দইু 
বা তধতালিক ােীঃ  
 

• বদিধত ধব বয কারযকর িার জিয 
লডড বা চুলির পর ই করা ধিধছ লকিা; 
অথবা 

• লিধজর ই করার মধিয লদধিই আপলি তার 
বযলিগত স্বীকৃলত াভ করধবি; এবিং  

•এধদর প্রধতযকধকই লডড বা লবিটি ই 
করধত ধব আলিকারীধকর উপলস্থলতধত। 
 
আইিািযুািী বািযতামূক িা ধ, লডড-এর 
যথাধথকর প্রধিাজিীিতা বিই বয এটি কারযকর 
িার মি উপলস্থত ােীরা অযাধটি কধরধছ। 
একটি তধথযর অযাধটধিলি এবিং তারপর তার 
কারযকর িা লিম্নললিত বকধ আবললযক ইন্টার 
এলিাঃ 
 
• বন্ধক : ম্পলর্ত্ স্তান্তর আইধির S.59  

(‚দয টিলপ আইি‛); 

• উপার : টিলপ আইধির S.124 ; এবিং 
• দল: ভারতীি াকধলি আইি 1952-র S.63  
 
ললপল-র আধদল VI লিিম 15(4) অিযুািী বকটি 
প্রাথকিাধক এলফধডলভট  ফাই করধত ধব। 
বযধকাি এলফধডলভটধক অযাধটি করাধত ধব একজি 
থ কলমলিার বা একজি বিাটারী পাবলক োরা। 
 

 
তথযালদর বরলজধেলি  

 
তথযালদর বরলজধেলধির উধেলয  েয 
অিযািয লবধির ধঙ্গ ঃ 

 
• তধথযর পালব্ল্ক বরলজধেলধির পদ্ধলত জ্ঞাপি, 
• আইলি অলিকার  বািা-লবপলর্ত্ লবধি 
জিািারণধক তথযালদ জ্ঞাপি, 
• একটি লিলেকষ্ট বকাি ম্পলর্ত্র উত্থাপি বা প্রভাব এবিং 
  
• বকাি তথযধক স্বীকৃলত বদিা যার পরবতীকাধ আইলি 
প্রধিাজি আধছ, এবিং 
• জালিালত বরাি করা। 

 
 
বরলজধেলধির ফধ জালিালত বরাি করা ম্ভব এবিং 
লকছু লকছু তধথযর বেধে বরলজধেলি প্রধিাজিীি। 
(বযাগী দা বিাম ফলকর পান্ডা, এআইআর 1970 
লেলযা 22) 
 

 লিম্নললিত তথযগুল অবলযই বরলজধেলি িা 
উলচত (এ 17, দযা বরলজধেলি অযাক্ট, 1908 
(“দয ররতিবেশন অযাক্ট”)) : 
 
• স্থািী ম্পলর্ত্র উপাধরর লবিালদ; 
• আইলি লবি বযগুল কারযকর ধব ৃলষ্ট করার জিয, 
বঘাণা করার জিয, ীমাবদ্ধতার জিয যাধত বতক মাধি 
বা ভলবযধত বকাি অলিকার, ললধরািামা বা মিুাফা, 
প্রধিাজিীি বা যুলির লদক লদধি অপ্রধিাজিীি বাক, 
যার মূয 100 টাকার ববলল, অথবা অিে ম্পলর্ত্র 
বেধে; 
• অ-প্রমালণত লবিালদ যা বকাি রললদ বা বকাি লকছু 
ততরীধত টাকা-পিার লধব রাধি, লবি বঘাণা, 
ীমাবদ্ধতা, অথবা এই িরধণর বকাি আইি, ললধরািামা, 
বা মিুাফা; 
• বছধরর পর বছর িধর অিে ম্পলর্ত্ ীজ বদিা, 
অথবা বকাি মি এক বছধরর লিলেকষ্ট মিীমা 
বপলরধি যাধচ্ছ; এবিং 
• অপ্রমালণত লবিালদ যিি বকাি লডলি, বা আধদল 
স্তান্তর কধর অথবা যিি এই িরধণর বকাি লডলি, 
আধদল বা ম্মাি যা ৃলষ্ট কধর, বঘাণা কধর, 
ীমাবদ্ধতা ততরী কধর, বতক মাধি বা ভলবযধত, যা 
যুলির লদক লদধি প্রধিাজিীি বা অপ্রধিাজিীি ধত 
পাধর, অথবা অিে ম্পলর্ত্র বেধে। 
 
রাজয রকার প্রকাললত রকারী বগধজধটর বেধে, 
লিম্নললিত তথযালদ বরলজধেলি ছাো চধঃ 
 
• বকাি প্রস্তুত রকারী তথয; 

• বকাি লবি যা জধিণ্ট িক বকাম্পািীর বলিার 
ম্পলকক ত, এই িরধণর বকাম্পািীর ম্পলর্ত্  
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ামলগ্রকভাধব বা আিংললকভাধব অিে ম্পলর্ত্; 
• এই িরধণর বকাি বকাম্পািীর লডধবঞ্চার ততরী 
করধছ িা, বঘাণা করধছ িা, ীমাবদ্ধতা ততরী 
করধছ িা বা বকাি লিিম বা ললধরািামা াগু 
করধছিা এই িরধণর অিে ম্পলর্ত্র বেে; 
• এই িরধণর বকাি বকাম্পািীর লডধবঞ্চার স্তান্তর 
বা স্বীকৃলত দাি; 
• বকাি তথয যা লিধজ বঘাণা করধছ িা, 
ীমাবদ্ধতা ততরী করধছ িা বা অিে বকাি 
ম্পলর্ত্র বেধে অলিকার বা ললধরািামা াগু করধছ 
িা; 
 
 

• আদাধতর বকাি লডলি বা আধদল, যলদিা বই 
লডলি বা আধদলটি মধঝাতামূক পলরলস্থলতধত 
প্রস্তুত ি, এবিং যা বই বক বা পদ্ধলতর লবি; 

• রকার োরা প্রদর্ত্ বকাি অিে ম্পলর্ত্; 
  • রাজস্ব আলিকালরক োরা লবভাজধির বকাি 
অিংল; 
• 1980-এর চযালরধটব এিধডাধমণ্ট আইধির 
আতাি বকাি আধদল জারী ধ, চযালরধটব 
এিধডাধমধণ্টর বকাািযধের িাধম বই ম্পলর্ত্ গ্রায 
ধব; 
• বন্ধকীকৃত ম্পলর্ত্র পর বকাি রললদ যার 
মািযধম বন্ধক বথধক পািা টাকার ম্পূণক বা 
অিংললবধলধক স্বীকৃলত বদিা ি; এবিং 
• বকাি বিতা যলদ লকছু বকিার পর তার 
স্বীকৃলতমূক তথযরূধপ একটি াটিক লফধকট াভ কধর 
ললভ বা রাজস্ব আলিকারীধকর কাছ বথধক। 

 
লিম্নললিত তথযালদর বরলজধেলি 
বািযতামূক িি (এ. 18, বরলজধেলি 
আইি) : 

  
• লবি, উপার বা উইধর তথযালদ ছাো, যা 
কারযকর কধর ৃলষ্ট করার বেধে, বঘাণার 
বেধে, ীমাবদ্ধতার বেধে এবিং বতক মাধি বা 
ভলবযধত, বকাি অলিকার, ললধরািামা বা মিুাফা, 
যা যুলিগ্রায বা িি, একধলা টাকার বথধক কম 
মধূযর অিে ম্পলর্ত্র বেে; 

• বকাি লকছু ৃলষ্টর, বঘাণার, ীমাবদ্ধতার বেধে 
বকাি রললদ বা অথকপ্রালপ্তর স্বীকৃলত গ্রায ি, 
অথবা এই িরধণর আইি, ললধরািামা বা মিুাফার 
বেধো; 
• লিলেকষ্ট মধির জিয অিে ম্পলর্ত্ লজ 
বদিা এবিং এক বছধরর ববলল ধি যািা; 
• উই ছাো বকাি আইলি আিুঙ্গ যা ৃলষ্ট কধর, 
বঘাণা কধর, ীমাবদ্ধতা ততরী কধর বা বকাি 
আইি, ললধরািামা বা মিুাফা বা এক জািগা বথধক 
অিযে লিধি যািা ম্ভব ম্পলর্ত্র বেধে গ্রায; 
এবিং 
• দল। 

 
দলধর বরলজধেলি বািযতামূক িি এবিং এটি কারযকর 
করার বেধে প্রমাণস্বরূপ বযবহৃত ি। 1925-এর ইলন্ডিাি 
াধক্সলি অযাক্ট-এর S.63(c) অিযুািী এই অযাধটধিলধির 
বাইধর এর বেধে অিয লকছু বরকমভাধব বািযতামূক 
িি। 

 

 

S.32 বরলজধেলি অযাক্ট অিযুািী, বযধকাি তথযধক যলদ 
বরলজোর করাধত ি তাধ আইধির আতাি বরলজধেলি 
দপ্তর বথধক করাধত ধবঃ 
 

 • এই একই লবধি একজি বযলি দাবী করধছ কারযকর 
করধছ; 

• এই িরধণর বযলির বকাি প্রলতলিলিত্ব; বা 
• বই বযলির দাা, প্রলতলিলি, যাধদরধক স্বীকৃত পািার 
অফ অযাটলিক লিধি আধত ধব। 
 
 S.33 বরলজধেলি আইিািযুািী, লিম্নললিত পািার 
অফ অযাটলিক শুিুমাে গ্রায বধ লবধবলচত ধবঃ 
 

 • পািার অফ অযাটলিক কারযকর করার মি যলদ, 
লপ্রলন্সপা ভারতবধকর এমি বকাি স্থাধি ববা 
কধরি বযিাধি ঐ আইিটি াগু ি, তাধ একটি 
পািার অফ অযাটলিক আধগ কারযকর ধব এবিং 
লপ্রলন্সপাধর বজার বরলজোর বা াব-বরলজোর 
তাধত স্বীকৃলত বদধবি; 
• যলদ পািার অফ অযাটলিক কারযকর িার মি, 
লপ্রলন্সপা ভারতবধকর এমি বকাি স্থাধি ববা কধরি 
বযিাধি ঐ আইিটি াগু ি, তাধ একটি পািার অফ 
অযাটলিক আধগ কারযকর ধব এবিং একজি মযালজধেট তাধত 
স্বীকৃলত বদধবি;  
• এবিং যলদ পািার অফ অযাটলিক কারযকর িার 
মি লপ্রলন্সপা ভারতবধক ববা িা কধরি, তাধ 
একটি পািার অফ অযাটলিক ততরী করা বযধত পাধর 
বযিাধি বিাটালর পালব্ল্ক অথবা বকাি আদাত, 
লবচারক, মযালজধেট, কিুয, বা ভাই-কিুয 
অথবা বকন্দ্রীি রকাধরর প্রলতলিলি ািতা করধত 
পাধরি  স্বীকৃলত লদধত পাধরি। 
 
লিম্নললিত বযলিধদর বকাি আদাত বা বরলজধেলি অলফধ 
উপলস্থত থাকার প্রধিাজি বিই পািার অফ অযাটলিক 
কারযকর করার উধেলযঃ 
 
• যারা লারীলরক ভাধব অলি এবিং বকািরকম ঝুাঁ লক ছাো 
অেম অথবা বকাি জটি বিাগাধযাগলবলচ্ছন্নতার জিয 
উপলস্থত থাকা ম্ভব িি; 

• যারা কারাগাধর রধিধছি বকাি ললভ বা লিলমিা 
বকধ; এবিং 
• যাধদর আদাধত উপলস্থত ধত ধব িা কারণ 
আইি তাই লবিাি লদধিধছ। 
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‘ 
একটি তথযধক যলদ বরলজিার করাধত ি, 
যলদ  
 
বটির বরলজধেলি িা ি তাধ তা S.49 

বরলজধেলি আইধির আতাি প্রমাণ রূধপ 
গ্রায ধব িা। 
 
এটি তিি S.49 িারা অিযুািী বকাি কম জটি 
বিধদি/উধেধলযর জিয প্রমাণ লধধব গ্রায ধব। 
এই িরধণর বিধদিগুধা স্বািীি প্রকৃলতর ি, এবিং 
বরলজধেলি প্রধিাজি এমি বিধদধির বাইধর থাধক। 
এই িরধণর বগৌণ বিধদিগুলর বরলজধেলি জরুরী 
িি। (বক.লব. াা এন্ড ন্স প্রাইধভট ললমধটড 
বিাম বডভপধমণ্ট কিাধটন্ট ললমধটড., (2008) 8 
SCC 564)  

 
তথয িযাম্প বযবার 

 
ভারতীি িংলবিাি অিযুািীঃ 

 
• িযাধম্পর ব দালিত্ব বা পদ্ধলত রাধজযর াধত 
আধছ, িার মািযধম তাধদর অলিকার আধছ; 
• এধদর এই কাধজর িরচ ইউলিিি বলজধেটাধরর 
আতাি থাধক (ইউলিিি লি-এর 91, 
িংলবিাধির প্তম পলরলবিাি); 
• এই িরধণর িরচ কম করা বা অস্বীকার করার 
অলিকার রধিধছ বিট বলজধেটাধরর াধত (ধিট 
লধির 63; িংলবিাধির প্তম প্রলতলবিাি); এবিং 
• বযব লবি িযাম্প লডউটির বযবস্থাপিা  
প্রধিাগ িংিান্ত তাধদরধক কিকাধরণ্ট লি-এর 
44-এ রািধত ধব যা িংলবিাধির প্তম 
প্রলতলবিাধি রধিধছ। 
 
বয বয লবধি ািারণত িযাম্প লডউটি 
প্রধিাজিীিঃ 
 

• স্থািান্তর; 

• লবলি; 
• লজ্;  
• বন্ধক; 
• উপার; বা 
• এই িরধণর বকাি বালণলজযক বিধদি। 
 
িযাম্প আইধি রধিধছ বিধদধির প্রকৃলত িংিান্ত 
ললপবদ্ধ লিিমালদ এবিং এর জিয বয িরচ াগধব 
তা বকাি বযলিধক প্রথধম তধথযর প্রকৃলত বদিাধত 
ধব ব বিধদি িংিান্ত, এবিং বই অিযুািী 
তধথয িযাম্প ধব যলুিযুি িারার আতাি। 

 
‘যিি যধথষ্ট িি এমি বকাি িযাম্প তথয প্রমাণ 
লধধব বযবহৃত ি, তিি আদাত িযাম্প  

 
অযাধক্টর S.33  োরা দািবদ্ধ, িযাম্প লডউটি উদ্ধার 
করার জিয এবিং S.35-এর আতাি বপিালি বদিার 
জিয। 
 

 
এই িরচ  বপিালি বদিা অবলি, S.35 অিযুািী এই 
িরধণর তথযধক প্রমাণ লধধব বযবাধরর জিয অলিকার 

বদিা িিা।‘ (রাম রতি বিাম বজরিং া,  

এআইআর 1978 এল 1393)  
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ফব বাযতীয় কারতত যীক্ষা প্রস্তুতত 
যীক্ষা 

তফলয় ৮, াক্ষয অআন 

বুতভকা 

বাযতীয় াক্ষয অআন ১৮৭২ (অআন)এ 
উল্লেতিত াক্ষয অআন র একটি দ্ধততগত 
অআন, ককান তততযক্ত অআন নয়। াক্ষয 
অআন কেয়ানী এফং কপৌজোযী উবআয় কক্ষল্লেআ 
এক যকভ, মতে অআল্লনয তফতবন্ন ধাযা অল্লছ 
মায য় কেয়ানী অআন (ল্লমভন, এ এ 
৫২-৫৫ এফং এ এ ১১৫-১১৭) থফা 
কপৌজোযী অআল্লনয কক্ষল্লে (ল্লমভন এ এ ২৪-
৩০) একান্ত প্রল্লয়াগ যল্লয়ল্লছ। 

 

াক্ষয অআল্লনয ভরূ নীতত রঃ 

 তফলল্লয়য ভল্লধযআ াক্ষয ীতভত থাকা 
উতচত 

 কাল্লন কানা াক্ষয গৃীত ল্লফ না 
 ভস্ত ভাভরায় ল্লফবাত্তভ াক্ষয তেল্লত 

ল্লফ(জানকী নাযায়ন কবাআয ফনাভ নাযায়ন 
নাভল্লে কেভ,(২০৩) ২ এ তত৯১) 

ার্ব -১ ঘর্নায প্রাতিকতা 

ংজ্ঞা 

অআল্লনয এ ৩ ‘অোরত’, 
‘ঘর্না’,’নতথ’,’াক্ষয,’প্রভান এফং কল প্রভান  
গুরুত্বূর্ব ল্লেয ংজ্ঞা কেয়া ল্লয়ল্লছ। ল্লনক 
ংজ্ঞা গবীয নয় তকন্তু প্রকৃততগত তেক তেল্লয় 
ফযক,উোযন স্বরু, অোরল্লত, ঘর্না, 
ঘর্নায তফলয় এফং াক্ষযয ংজ্ঞা কেিুন।  

 

ঘর্না ব্দটিয ফযকবাল্লফ ংজ্ঞা তনরুন কযা 
ল্লয়ল্লছ এফং কমল্লকান তজতন, তজতনল্লয ফস্থা, 
তজতনল্লয ম্পকব , জ্ঞাল্লনয দ্বাযা ফঝুল্লত ক্ষভ 
এফং কম ককান ভানতক ফস্থা মাল্লত ফযতক্তয 
স্বজ্ঞাল্লন থাল্লক। 

ফযািযাঃ একটি করাক তকছু ভতাভত কালন 
কল্লয, তায তনতেবষ্ট তকছু আচ্ছা অল্লছ, বাল্লরা 
তফশ্বাল্ল ফা প্রতাযর্ায আচ্ছায় কাজ কল্লয থফা 

একটি ুতনতেবষ্ট জ্ঞাল্লনয তফলল্লয় ভয় ল্লচতন, 
এটি একটি ঘর্না। 

একটি ঘর্না নয ঘর্নায ল্লি ম্পতকব ত মিন 
একটি ঘর্না ঘর্নায প্রাতিকতা ংক্রান্ত 
অআল্লনয ংস্থাল্লন উল্লেতিত উাল্লয় নয ঘর্নায 
ল্লি ম্পতকব ত। ঘর্নায তফলল্লয়য ভল্লধয যল্লয়ল্লছ 
কমল্লকান ঘর্না মায কথল্লক তনল্লজ ফা নয 
ঘর্নায তফলল্লয় তস্তত্ব এফং তস্তত্বীন, ককান 
তধকাল্লযয ীভা, োয় োতয়ত্ব, ফা প্রততফন্ধীত্ব 
ককান ভাভরায় কজায তেল্লয় ফরা য় ফা 
স্বীকায কযা য়। ভস্ত প্রাতিক ঘর্না 
ঘর্নায তফলল্লয়য ংগ না ল্লত াল্লয।  

 

ফযািযাঃ তফ য তযায জনয এ কক তবমুক্ত 
কযা য়। এ য তফচাল্লয তনম্ন তরতিত ঘর্নাগুতর 
তফলল্লয় থাকল্লত াল্লয;(১) এ, তফ এয ভতুৃযয 
কাযর্; (২) এ, তফ এয ভতুৃযয কাযন ল্লত 
কচল্লয়তছর; এফং (৩) এ তফ এয কাছ কথল্লক 
ঠাৎ এফং তীব্র প্রল্লযাচনা কল্লয়তছর।  তফ য 
একটি েযূাল্লযাগয ফযতধ তছর এটি একটি প্রাতিক 
ঘর্না ল্লত াল্লয তকন্তু ঘর্নায তফলয় তফলয় 
ল্লত াল্লয না।  

স্বাক্ষয ল্লব্দয ংজ্ঞা তনরুন কযা ল্লয়ল্লছ 
ফযকবাল্লফ এফং অোরল্লতয াভল্লন তফলয় ক 
কযায ভাধযল্লভ তা কফাঝা মায়, মায তবতত্তল্লত 



 

অোরত ঘর্নায তফলল্লয়য তস্তত্ব অল্লছ তক কনআ 
তা তস্থয কল্লয। এ ৩ এয অতায় এআ 
অআল্লনয প্রেত্ত ংজ্ঞায অতায় কভৌতিক এফং 
নতথগত াল্লক্ষযয কথা ফরা ল্লয়ল্লছ। 

ঘর্না প্রভাতনত ফরা ল্লফ মিন অোরত তায 
াভল্লন অনা তফলয় তফল্লফচনা কল্লয য় 
তফলয়টিয তস্তত্ব স্বীকায কযল্লফ থফা তায 
তস্তল্লত্বয ম্ভাফনা তফল্লফচনা কযল্লফ কম এক জন 
জ্ঞানী ভানলু একটি তফল্লল ফস্থায় এ কথা 
ভল্লন কল্লয কম এটিয তস্তত্ব অল্লছ। (‘প্রভাতনত’ 
য ংজ্ঞা কেিুন) ‘প্রভাতনত য় তন’ এফং 
‘প্রভান ায়া মায় তন’ এআ েটুি তফলল্লয়য ল্লধয 
অআল্লন াথবকয তনরুন কযা ল্লয়ল্লছ। প্রভাল্লনয 
বায এফং ভান কফাঝায েতৃষ্টল্লত এটি িুফ 
গুরুত্বূর্ব।  

প্রভাল্লনয বায 

াধাযন তনয়ভ র কম ক্ষ তবল্লমাগ কল্লয 
তাল্লেয য ঘর্নায প্রভান কেফায বায থাল্লক। 

তল্লফ, এআ তনয়ভ অআল্লন নভুান াল্লক্ষ মা 
একটি ল্লক্ষয প্রতত প্রল্লয়াগ কযা ল্লয় াল্লয। ( 
সে অকফয ফনাভ কনবার্ক যাজয,এ অআ অয 
১৯৭৯ এ ত ১৮৪৮)। 

 

উোযন তল্লল্লফ কনল্লগাতয়াফর আন্পটু্রল্লভন্ট অআন 
১৮৮১য  এ এ ১৩৮এয অতায় 
কপৌজোযী ভাভরায় মতে ভাভরা প্রভাল্লনয বায 
তবল্লমাগকাযী/ল্লচক ড্রয়ীয য, তায ল্লক্ষ 
একটি তফশ্বা থাল্লক (ল্লনল্লগাতয়াফর আন্পটু্রল্লভন্ট 
অআন ১৮৮১য  এ এ ১৩৯এয অতায়) 
কম কচকটি ড্রায়াল্লযয দ্বাযা ঠাল্লনা ল্লয়তছর 
ঋর্ ফা োয় কভর্াল্লনায জনয। তল্লফ এটি 
ড্রায়ায/তবমুল্লক্তয য তনবব য কল্লয এআ 

ধযল্লনয তফশ্বাল্লয তযফল্লতব  উমুক্ত াক্ষয প্রভান 
তফচাল্লযয ভয় উস্থান কযল্লফ তকনা।  

প্রভাল্লনয ভান 

ভাভরায প্রকৃততয য প্রভাল্লনয ভান তনবব য 
কল্লয। কেয়ানী ভাভরায় প্রভাল্লনয ভান র 
াধাযনত ম্ভাফনায তপ্রনল্লেন্প ফা ম্ভাফনায 
বাযাভয, কমিাল্লন কপৌজোযী ভাভরায় প্রভাল্লনয 
ভান ভস্ত নযময ল্লেল্লয তীত। কপৌজোযী 
ভাভরায় প্রভাল্লনয ভান কেয়ানী ভাভরায কচল্লয় 
উচ্চ।  

যাধ মত গুরুতয য় প্রভান তত কল্লঠায 
য়া প্রল্লয়াজন ল্লয় ল্লে কাযর্ তবমুক্তল্লক 
াতস্ত কেফায জনয প্রভান অল্লযা কফত কজাযোয 
য়া ফাঞ্ছনীয়। (ল্লভৌভ তঙ্ঘ যায় ফনাভ 
তিভ ফি যাজয (২০০৩) ১২ এ ত ত 
৩৭৭)। কপৌজোযী ভাভরায় তবমুক্ত জ্ঞতায 
তফশ্বা উল্লবাগ কল্লয কম প্রততকউন 
অোরল্লতয াতস্ত ায়া তেপ্রুপ কযল্লফ। 
প্রভাতনত না য়ায জনয জ্ঞতায তফশ্বা 
মল্লথষ্ট নয়। 

তল্লফ, কপৌজোযী কক্ষল্লে বাকাতযয়া োয়ফদ্ধতায 
ংস্থাল্লনয কযপাল্লযন্প তেল্লত ল্লফ, কমভন 
কনল্লগাতয়াফর আনসু্ট্রল্লভন্ট অআন ১৮৮১য এ 
১৪১, তযফযক নয অআন ১৯৫৫য এ ১০, 
ীভা শুল্ক অআল্লনয এ ১৪০, উৎােন শুল্ক 
অআন ১৯৫৫য এ ৯এ এ কমিাল্লন ককান 
ককাম্পানীল্লত েভমবাো নমুায়ী তবমুল্লক্তয 
তফচায য় এফং প্রভাল্লনয বায তবমুক্তয য 
ফতব ায়।  

 

ঘর্নায প্রাতিকতা   



 

এ ৩ এ ফরা ল্লয়ল্লছ একটি ঘর্না নযটিয 
ল্লি প্রাতিক মিন একটি নযটিয ল্লি 
ম্পতকব ত মতে তা ঘর্নায প্রাতিকতা অআল্লনয 
ংস্থান এয অতায় অল্ল। ঘর্নায প্রাতিকতা 
অআল্লনয চযাপ্টায ।। (এ এ ৫-৫৫)। 

 

এযেতভততফতরটি এফং কযল্লরবান্প ব্দগুতর প্রায়আ 
মতে ন্ততযফতব  তল্লল্লফ ফযফহৃত য়। তল্লফ 
এগুতর অরাো ব্দ এফং এয থব অরাো 
অরাো। তপন ফল্লর কম একটি ঘর্না 
প্রাতিক ল্লত াল্লয  তকন্তু তফু নীততয তুফধা 
নমুায়ী এয াক্ষয গ্রনল্লমাগয না ল্লত াল্লয। 
একটি ঘর্নায াক্ষয গ্রনল্লমাগয তকনা তা তস্থয 
কযায জনয প্রথল্লভ তজজ্ঞাা কযা উতচত এটি 
প্রাতিক ঘর্না তকনা, এফং তায য কেিল্লত 
ল্লফ এয গ্রনল্লমাগযতা ংক্রান্ত অআল্লনয ককান 
ংস্থান অল্লছ তকনা। 

ফযািযাঃ তরটিগযান্ট এ তায কাউল্লন্পর তফ কক 
চুতক্ত বি কযায োয় স্বীকায কল্লয তরতিল্লছন 
এর্ একটি প্রাতিক ঘর্না ল্লত াল্লয,তকন্তু এআ 
ঘর্না অআল্লনয এ ১২৬এয ফল্লর গ্রনল্লমাগয। 

 

অআল্লনয এ ৬ ‘কয কগস্তা’  

এআ ধাযায় একআ ট্রান্পাকল্লনয ঘর্নায 
প্রাতিকতায কথা ফরা ল্লয়ল্লছ। এল্লত ফরা 
ল্লয়ল্লছ কম মতে একআ ট্রান্পাকল্লনয ংগ য় 
তল্লফ আুযল্লত না ল্লয় ঘর্না প্রাতিক ল্লত 
াল্লয। এআ ধযল্লনয ভস্ত ঘর্নায কক্ষল্লে এটি 
তয তা কগুতর একআ ভয় এফং স্থাল্লন 
ংঘটিত কাক ফা তফতবন্ন স্থান  ভল্লয় 
ংঘটিত কাক।  

যায কজভ কেল্লপন ট্রান্পাকল্লনয ফযািযা 
কল্লযল্লছন ঘর্নায একটি গ্রু তল্লল্লফ  মাল্লেয 
একক নাল্লভ উল্লেি কযা কমল্লত াল্লয এল্লত 
যল্লয়ল্লছ যাধ, চুতক্ত, বুর, ফা তেল্লন্তয নয 
তফলয় মা আুযত অল্লছ।  

ফযািযাঃ তফ কক প্রাল্লযয ভাধযল্লভ তযা কযায 
োল্লয় এ তবমুক্ত।এ এফং তফ ফা েবকযা 
ভাযায ভয় ফা অল্লগ ফা ল্লয ট্রান্পাকল্লনয 
ংগ তল্লল্লফ মাআ ফরকু না ককন, তা ল্লফ 
প্রাতিক ঘর্না।  

 

ফযািযাঃ প্রশ্ন র তকছু তজতন তফ য কাছ কথল্লক 
েব ায কল্লয এ কক কেতরফায কযা ল্লয়ল্লছ। ল্লয 
ভধযফততব  ল্লনল্লকয কাল্লছ কআ ভার কেতরবাতয 
কেয়া ল্লয়ল্লছ।প্রল্লতযকটি কেতরবাতয প্রাতিক 
ঘর্না।  

 

অআল্লনয এ ৬ এ স্বীকায কযা ঘর্না র 
তব্রটি অআন কয কগস্তায নীতত নমুায়ী 
স্বীকৃত। তল্লফ কয কগস্তায থব তফভ্রাতন্তকয( 
তফতবন্ন বাল্লফ ফযািযা কযা ল্লয়ল্লছ আুয ঘর্নায 
ভাথবল্লফাধক )এফং তাআ তফতবন্ন করিল্লকয 
ুতচতন্তত তবভত র এআ ব্দ ুল্লযাতুয এতেল্লয় 
মায়া।তফু এআ ব্দ ফযফাল্লযয তযল্লপ্রতক্ষত 
উরতি কযা গুরুত্বূর্ব।  

 

 

অআল্লনয এ এ ৭-৯ 

অআল্লনয এ এ ৭-৯এ  ট্রান্পাকল্লনয ংগ 
তল্লল্লফ প্রাতিকতায নীততয ফযািযা কযা 
ল্লয়ল্লছ। এ ৬ এ এটি উল্লেি কযা ল্লয়ল্লছ। 



 

এ ৮এ ককান ঘর্নায তফলয় থফা প্রাতিক 
ঘর্নায উল্লেয ফা প্রস্তুতত ংক্রান্ত তফলয়ল্লক 
প্রাতিক কল্লয কতাল্লর।  

অচযন ল্লব্দয ফযািযায় ফরা য় কম এআ ল্লব্দ 
তফফতৃত ন্তবুব ক্ত নয় মতে না কআ ফ তফফতৃতল্লত 
তফফতৃত ছাো নয তকছু থাল্লক। তাআ এটি 
তযস্কায কম াথবকয র কের্ল্লভন্ট তম্পতরল্লকর্য 
এফং নয তেল্লক কআ ফ তফফতৃত মাল্লত তকছু 
অআল্লনয ফযািযা কযা য়।  

 ফযািযা (২) এ ৮এয এল্লত ফরা ল্লয়ল্লছ কম 
মিন ককান ফযতক্তয অচযন প্রাতিক তাল্লক ফা 
তায উতস্থততল্লত কযা ককান তফফতৃত, মা প্রবাফ 
তফস্তায কল্লয তা প্রাতিক।  

 ফযািযাঃ প্রশ্ন র, তফ এ য কাল্লছ ১০,০০০/-
র্াকা ায়। ঘর্না র এ ত কক র্াকা ধায 
তেল্লত ফল্লর এফং তে ত কক এ য উতস্থততল্লত 
এফং শুনানীল্লত ফল্লর ‘অতভ কতাভাল্লক এ কক 
তফশ্বা না কযায যাভব কেফ, কাযন তফ তায 
কাল্লছ ১০০০০র্াকা াল্লফ’ এফং এ ককান জফাফ 
না তেল্লয় চল্লর মায়, এটি প্রাতিক ঘর্না। 

ফযািযাঃ এ যাল্লধয জনয তবমুক্ত। ঘর্না র 
অল্লগ, ল্লয ফা কতথত যাল্লধয ভল্লয় এ 
াক্ষয প্রোন কল্লয মা মা ঘর্নাল্লক তায নকুূল্লর 
ভাভরায তযতস্থতত সততয কল্লয, মাযা াক্ষী ল্লত 
াল্লয তাল্লেয াক্ষয ধ্বং কল্লয, রতুকল্লয় ফা 
তাল্লেয উতস্থততল্লত প্রততফন্ধকতা ৃতষ্ট কল্লয ফা 
নুতস্থতত ুতনতিত কল্লয ফা তভথযা াক্ষী 
কমাগাে কল্লয, এগুতর প্রাতিক।  

উল্লেয 

কম ভস্ত ভাভরায় কাল্লজয কছল্লন কম ফ 
ফযতক্তয ফস্থাগত াক্ষয, উল্লেল্লযয প্রভান 
যল্লয়ল্লছ তাযা গুরুত্ব ায়।উল্লেয এফং আচ্ছা 
অরাো। ব্ল্যাক র তেকনাযীল্লত ফযািযা কযা 

ল্লয়ল্লছ কম উল্লে র এভন তকছু মা কাজ 
কযায়। মতে প্রাতিক পযাক্ট ফা পযাক্ট আন 
আুয াক্ষয ায়া মায় তল্লফ উল্লেয প্রাতিক 
ল্লয় মায়।  

ফযািযাঃ র্াকায ফল্লেয কল্লভল্লন্টয জনয এ তফ য 
তফরুল্লদ্ধ ভাভরা কল্লয।তফ ফল্লেয কথা স্বীকায 
কল্লয। পযাক্ট র মিন ফে সততয কযা 
ল্লয়ল্লছ,তফল্লল উল্লেল্লয তফ য র্াকায েযকায 
তছর, এটি প্রাতিক।  

অআল্লনয এ ১১ 

এল্লক অআল্লনয চযাপ্টায ।।য কযতেুয়াযী ংস্থান 
তল্লল্লফ কেিা য়। অআল্লনয নয ংস্থাল্লনয 
দ্বাযা প্রাতিক কল্লয কতারা পযাক্ট এয কথল্লক 
এটি অরাো কমভন এ ৭ ফা এ ৩২, মতর্া 
এ ১১ অতায় ঘর্নায প্রাতিক ততর্াআ। 
এল্লক ফাকী তফলল্লয় ন্তুষ্ট ল্লত ল্লফ কম ককান 
প্রাতিক ঘর্নায ফা পযার্ক আন আুযল্লত তস্তত্ব 
ঘর্ায় তত ম্ভাফয ফা ম্ভাফয।  

ভল্লন যািল্লত ল্লফ কম এতরতফয অল্লফেন কফতয 
বাগ ভয় কপৌজোযী তফচায কনয় তা এ ১১য 
অতায় াক্ষযয তনয়ভ।  

ফযািযাঃ প্রশ্ন র এ ককান একটি তেল্লন 
করকাতায় যাধ কল্লযল্লছ তকনা।  পযাক্ট র 
কআ তেন এ রাল্লাল্লয তছর, এটি প্রাতিক। 
পযাক্ট র মিন যাধ ংঘটিত ল্লয়ল্লছ কআ 
ভল্লয়য কাছাকাতছ এ যাধ স্থর কথল্লক েলূ্লয 
তছর, মা এল্লক স্বাবাতফক ফল্লর ধল্লয কনল্লফ 
মতে ম্ভফ নয় কম ক এ কাজ কযল্লত 
াল্লয, এটি প্রাতিক।  

 

অআল্লনয এ এ ১৭-২৩ স্বীকাল্লযাতক্ত 

স্বীকাল্লযাতক্তল্লক 



 

অআল্লনয ধাযা ১৭-২৩ স্বীকাল্লযাতক্ত 

স্বীকাল্লযাতক্তয ফযািযা ধাযা ১৭ কত ফরা ল্লয়ল্লছ 

কম এটি একটি ‘তফফযর্, কভৌতিক ফা তরতিত, ফা 
ককান আল্লরকট্রতনক রূল্ল কেয়া, কমটি ককান 

তফচামবতফলল্লয়য তযতায ফা প্রাতিক তযতায 

নুভাল্লনয প্রস্তাফনা তেল্লত াল্লয,  কমটি 

তনম্নফতর্বত কম ককান ভানুল্ললয দ্বাযা,  

তযতস্থততল্লত কেয়া ল্লয়ল্লছ।‘   

 ধাযা ১৮-২০ কত ফতর্বত অল্লছ ভানুলজন  

তযতস্থতত, কমগুতর ধাযা ১৭ ‘স্বীকাল্লযাতক্ত’-য 

ফযািযায় উল্লেি কযা অল্লছ। 

স্বীকাল্লযাতক্ত র তযতায একটি তফফযর্, কমটি 

াক্ষযপ্রভার্ ক কযায ল্লি প্রল্লয়াগ কযা কছল্লে 

কেয়া মায়, কম তফযীত তেল্লকয কজায কেয়া 
তযগুতর প্রকৃৃ্ তআ তয। এআ ধাযাটি কভৌতিক ফা 
তরতিত স্বীকাল্লযাতক্তয ম্বল্লন্ধ। ধাযা ১৮ কআ 
অচযর্ ম্পতকব ত, মা স্বীকাল্লযাতক্তয ভকক্ষ।  

স্বীকাল্লযাতক্ত ভানা য় তফল্লযাধী ল্লক্ষয স্বাক্ষয 
তল্লল্লফ, কাযর্ তফল্লযাধী ক্ষ মা তথয ক কল্লয, 

তায ল্লি াধাযর্তঃ এগুতর কভল্লর না। কমভন, 

মতে ককউ কেয়াতন ভাভরায় তনল্লজয ফযফায 

ংীোল্লযয ম্পল্লকব  ফল্লর, কম ক ঋর্ী, এয য 

ঐ ফযফায ংীোয মতে একটি তরতিত তচঠি 

কেিায়, মায ভল্লধয করিা অল্লছ, কম ককান ক্ষআ 
য ল্লক্ষয কাল্লছ ঋর্ী নয়, তাল্লর এটি 

স্বীকাল্লযাতক্ত ভানা ল্লফ এফং োফী তভথযা ল্লয় 

মাল্লফ।  

স্বীকাল্লযাতক্ত েআুযকল্লভয, তফচায ংক্রান্ত,  

তফচাল্লযয তততযক্ত স্বীকাল্লযাতক্ত।   

তফচায ংক্রান্ত স্বীকাল্লযাতক্ত এক ল্লক্ষয তফচাল্লযয 

ুল্লফবয অআতন তক্রয়াকরাল্লয ভয় কযা য়, 

এয ভল্লধয এআ ল্লক্ষয য াক্ষযপ্রভার্ ক 

কযায োফী কছল্লে কেফায তধকায অল্লছ। 
তফচাল্লযয তততযক্ত স্বীকাল্লযাতক্ত কগুতর, মা 
ভাভরায করিযপ্রভাল্লর্ থাল্লক না, এফং জীফল্লন ফা 
ফযফায় াধাযর্ত ল্লয় থাল্লক। তফচাল্লযয 

তততযক্ত স্বীকাল্লযাতক্ত ককফর কআিাল্লন ধযা 

য়, কমিাল্লন আল্লর্াল্লর-এয প্রবাফ ল্লে। 

ধাযা ২১ নুাল্লয, স্বীকাল্লযাতক্ত প্রাতিক  কম 

কযল্লছ তায তফরুল্লদ্ধ প্রভার্ কযা মায়, তকন্তু ক 

তনল্লজ থফা তায জনয ককউ প্রভার্ কযল্লত 

াযল্লফ না, তকছু তযতস্থতত ফাল্লে। এয ভূরতত্ত্ব 
র, কম ক্ষ  স্বীকাল্লযাতক্ত কযল্লছ, তাল্লক তনল্লজয 

কথাগুতরয প্রভার্ কেয়া জ, এফং ককান বুর 

কাজ কযায াতস্ত এতেল্লয় মাফায যাস্তা সৈ্তয 

কযা এবাল্লফ জ ল্লয় মায়। 

উোযর্ঃ ক এফং ি-এয ভাল্লঝ প্রশ্ন, কম ককান 

একটি েতরর জার ফা জার নয়। ক ফরল্লছ কম 

আটি অর, ি ফরল্লছ কম জার।  ক প্রভার্ 
কল্লয তেল্লত াল্লয কম ি কমর্া ফরল্লছ কম েতরর 

অর এফং ি প্রভার্ কল্লয তেল্লত াল্লয কম ক 

কমর্া ফরল্লছ কম েতরর অর নয়। তকন্তু ক 

তনল্লজয ফরা উতক্তয প্রভার্ তেল্লত াল্লয না কম 

েতরর অর, একআ বাল্লফ ি তনল্লজয ফরা 
উতক্তয প্রভার্ তেল্লত াল্লয না কম েতরর অর 

নয়। 

ধাযা ২১ নুাল্লয, ততনটি ফযততক্রভ অল্লছ, 

কমিাল্লন স্বীকাল্লযাতক্ত কতব া তনল্লজয উতক্তয প্রভার্ 
তেল্লত াল্লয। “তফেযভান োতফ কু্ষণ্ণ না কল্লয” কম 

ফাতব াংল্লমাগ, মায উল্লেি কেয়াতন ভাভরায 



 

অল্লরাচনায ভয় ল্লত াল্লয, কগুতর ধাযা ২১-

এ ংযক্ষর্ ায়, এফং এআ অল্লরাচনায ভয় 

কযা ককান উতক্ত প্রাতিক ভানা ল্লফ না  কম 

ক্ষ উতক্ত কযল্লছ, তায তফল্লক্ষ প্রভার্াল্লক্ষ 

ল্লফ না। 

অআল্লনয ধাযা ২৪ কথল্লক ৩০ - যাধ স্বীকায 

অআল্লনয ধাযা ২৪ কথল্লক ২৬-এ প্রাতিক 

যাধ স্বীকাল্লযয ফযাাল্লয ফরা ল্লয়ল্লছ,  

অআল্লনয ধাযা ২৭ কথল্লক ৩০-এ ককার্ব  কম  

যাধ স্বীকাল্লযাতক্তগুতর কাল্লজ রাগাল্লত াযল্লফ, 

তায ম্বল্লন্ধ ফরা ল্লয়ল্লছ। অআল্লন ‘যাধ 

স্বীকায’ েটিয ককান ফযািযা কযা কনআ।  

তপ্রতব কাউতন্পল্লরয কক, াকারা নাযায়র্স্বাতভ 

ফনাভ এম্পাযায (AIR 1939 PC 47) প্রততন্ন 

কযা য়, কম যাধ স্বীকাল্লযাতক্তল্লত যাধ 

ংতিষ্ট  স্বীকাল্লযাতক্তগুতর থাকল্লত ল্লফ, এফং কআ 
তথযগুতর থাকা জরুতয, মায তবতত্তল্লত যাধ 

ংঘটিত ল্লয়ল্লছ। তায ল্লযয ফ ভাভরায়, 

ুপ্রীভ ককার্ব ,  াকারা নাযায়র্স্বাতভয কক 

উল্লেি কল্লয, এআর্াআ প্রততন্ন কল্লযল্লছ কম 

যাধ স্বীকাল্লযাতক্তল্লত যাধ ংতিষ্ট  
স্বীকাল্লযাতক্তগুতর থাকল্লত ল্লফ, এফং কআ 
তথযগুতর থাকা জরুতয, মায তবতত্তল্লত যাধ 

ংঘটিত ল্লয়ল্লছ। এভন উতক্ত মা তনল্লজল্লক 

তনল্লেব াল প্রভার্ কযায জনয ফরা ল্লচ্ছ, তাল্লক 

যাধ স্বীকাল্লযাতক্ত ফল্লর ধযা মাল্লফ না।  

ফ যাধ স্বীকাল্লযাতক্তল্লক স্বীকাল্লযাতক্ত ফরা 
মায়, তকন্তু এয উল্লটার্া ফরা মায় না। যাধ 

স্বীকাল্লযাতক্ত ককফর কপৌজোতয ককল্ল য়, অয 

স্বীকাল্লযাতক্ত কপৌজোতয  কেয়াতন, েলু্লর্াল্লতআ 

ল্লত াল্লয। কম যাধ স্বীকাল্লযাতক্ত কযল্লছ, 

তায জনয গুরুতয েল্লেয ফযফস্থা অল্লছ, ককননা 
কটি যাধ, কআ জনয মতে ককউ তনল্লজয 

কথল্লকআ যাধ স্বীকায কল্লয, অআল্লন এআ 
ফযাাযটিল্লক প্রচুয গুরুত্ব কেয়া য়। তল্লফ, 

যাধ স্বীকাল্লযাতক্তল্লক তিনআ প্রাতিক ফরা 
মাল্লফ, মিন যাধী স্বতঃপ্রফৃত্তবাল্লফ, তনল্লজয 

ভুল্লি স্বীকাল্লযাতক্ত কযল্লফ।  

স্বীকাল্লযাতক্ত েআুযকল্লভয, তফচায ংক্রান্ত,  

তফচাল্লযয তততযক্ত স্বীকাল্লযাতক্ত।  তফচায 

ংক্রান্ত স্বীকাল্লযাতক্তয করিযপ্রভার্ যািা য় 

ককাে প তক্রতভনার প্রতজায, ১৯৭৩ 

(“Cr.P.C”) -এয ন্তগবত ধাযা ১৬৪-কত, এফং 

এগুতর মাল্লত প্রাতিক ল্লত াল্লয, ধাযা ১৬৪-

কত কম ফ তনযাত্তাতফধাল্লনয ফযফস্থা অল্লছ, 

কগুতর ুল্লযা কযল্লত ল্লফ।  

তফচাল্লযয তততযক্ত স্বীকাল্লযাতক্তল্লক েফুবর 

াক্ষযপ্রভার্ তল্লল্লফ ধযা য়,  াধাযর্তঃ 
এগুতরল্লক তফশ্বাল্লমাগয কযল্লত কগল্লর তততযক্ত 

প্রভার্াতেয েযকায য়। ককউ মতে এভন ককান 

যাধ স্বীকাল্লযাতক্ত কল্লয থাল্লক, মা ককার্ব  ভল্লন 

কল্লয কম এটি ককান ক্ষভতাীন ফযতক্তয দ্বাযা 
প্রবাতফত, ল্লত াল্লয উৎাতত কল্লযল্লছ, ফা বয় 

কেতিল্লয়ল্লছ, ফা তকছুয করাব তেল্লয়ল্লছ, ধাযা ২৪-

এ, এআযকভ স্বীকাল্লযাতক্তল্লক ককান গুরুত্ব কেয়া 
য় না। ভল্লন যািা জরুতয, কম এআযকভ 

স্বীকাল্লযাতক্তল্লক প্রাতিক ভানফায জনয, কজায-

জফযেতস্ত  প্রবাফ তফস্তাল্লযয ককান অনুষ্ঠাতনক 

প্রভার্ েযকায কনআ। ককার্ব  মতে ল্লে কল্লয, 

কআর্াআ মল্লথষ্ট। (যাজস্থান যাজয ফনাভ যাজা 

যাভ (২০০৩) ৮ SCC 180) 



 

ধাযা ২৫-এ, ুতরল্লয তপাযল্লেয কাল্লছ 

যাধীয কেয়া যাধ স্বীকাল্লযাতক্তয ককান 

গুরুত্ব কনআ। ধাযা ২৫-এয প্রল্লয়াজনীয়তা র 

মাল্লত ুতরল্লয তপাযযা কফঅআতনবাল্লফ 

কজায-জফযেতস্ত কল্লয, তযাচায কল্লয যাধ 

স্বীকাল্লযাতক্ত অোয় না কল্লযন, কমটি তয না- 

ল্লত াল্লয। যাধ ম্পতকব ত তফচাল্লয এআ 

তফল্লেয ফযাাল্লয ফহুফছয অল্লগ ১৮৮৪-কতআ 

ফরা ল্লয়ল্লছ (ক্যযআন এল্লে ফনাভ ফাফু রার 

(১৮৮৪) ILR 6 All 509)। ফাফু রার-এয 

ককল্ল, অোরত করিযপ্রভার্ কযল্লিতছর কম 

এতবল্লেন্প অআল্লনয ধাযা ২৫ এআজনয ফানাল্লনা 
ল্লয়ল্লছ মাল্লত ুতর তপাযযা যাধীল্লক 

হুভতক তেল্লয় যাধ স্বীকাল্লযাতক্ত অোয় না 
কল্লয, যাধীল্লক ধল্লযল্লছ ফল্লর ফাফা কল্লত, 

এআযকভ ফযাায ফন্ধ  ফাততর কযায জনয। 
তযল্লফল্লয তফল্লল ককান উন্নতত য়তন, কআজনয 
ধাযা ২৫ যাধীল্লক ভরুযফান তধকায কেয় 

এফং ুতরল্লক কজায-জফযেতস্ত কল্লয ফা হুভতক 

তেল্লয় যাধ স্বীকাল্লযাতক্ত অোয় কযায় 

তনরুৎা কল্লয।  

ধাযা ২৫-এ, এছাো তনল্লজয য 

কোলাল্লযার্ কযায তফরুল্লদ্ধ কম অআনতঃ তদ্ধ 

তধকায অল্লছ, তাল্লক যক্ষা কল্লয।  কােভ  

এক্সাআজ তপাযযা, মিন তাল্লেয যাধী 
ধযায তকছু ক্ষভতা ফযফায কল্লয, কগুতরল্লক 

ধাযা ২৫-এয তনয়ল্লভয ফাআল্লয যািা য়। 

(াঞ্জাফ যাজয ফনাভ ফযকত যাভ, AIR 1972 

SC 276)। 

টিএতেএ (TADA) এফং তটিএ (POTA) 

এআ ধাযা ২৫-এয তনয়ল্লভয ফাআল্লয অল্লছ, এফং 

কো তনযাত্তায ভল্লধয উচ্চেস্থ ুতর 

তপাযল্লেয কাল্লছ কযা যাধ স্বীকাল্লযাতক্তল্লক 

ভানা য়।  

অআল্লনয ধাযা ২৬ 

অআল্লনয ধাযা ২৬-এ, মতে ককউ ককান যাধ 

স্বীকাল্লযাতক্ত ুতরল্লয কাজল্লত কল্লয থাল্লক, 

কটিল্লক ততক্ষর্ তফশ্বাল্লমাগয ভল্লন কযা ল্লফ না, 

মতক্ষর্ না একজন ভযাতজল্লস্ট্রর্-এয াভল্লন কযা 

ল্লয় থাল্লক। এআ ধাযাল্লক ধাযা ২৫-এ কম ভূরতত্ত্ব 

কেয়া অল্লছ, তাযআ ংল্লমাজন ভল্লন কযা কমল্লত 

াল্লয, তবতত্ত কআর্াআ কম ুতর কজায-জফযেতস্ত 

কল্লয ফা হুভতক তেল্লয় যাধ স্বীকাল্লযাতক্ত 

অোয় কল্লয, ুতর না ল্লর নয ককউ কল্লয 

থাকল্লত াল্লয। ভল্লন যািা জরুতয, কম কাজত 

ভাল্লন ফেীো না ল্লত াল্লয। 

অআল্লনয ধাযা ২৭ 

ধাযা ২৭-এ কেয়া অল্লছ কম ুতরল্লয কাজল্লত 

থাকাকারীন, মতে ককান তথয জানা মায়, 

কথাফাতব া চরাকাল্লর, এযকভ ককান অতফষৃ্কত 

তথয মায কআ কথাফাতব ায ল্লি ককান ম্পকব  
থাল্লক, কটিল্লক প্রভার্ কযল্লত ল্লফ। তেন্তকাযীযা 
এআ ধাযা ফযফায কল্লয থাল্লক, মাল্লক উল্লন্াচন 

ফা  „disclosures‟ ফরা ল্লয় থাল্লক।  

জরুতয, কম এআযকভ তল্লথযয তবতত্তল্লত তকছু 

উদ্ধায ল্লত ল্লফ, ককননা, মতে ুতর অল্লগআ 
কজল্লন থাল্লক কম ককান ফস্তু এক তফল্লল জায়গায় 

অল্লছ, কল্লক্ষল্লে এআ ধাযায ককান প্রল্লয়াগ ল্লত 



 

াল্লয না।  ধাযা ২৭ এআ ভূরতল্লত্ত্বয তবতত্তল্লত 

সততয কযা, কম মতে ককান যাধীয 

স্বীকাল্লযাতক্তল্লক আ অতফষৃ্কত তথয ভথবন 

কযল্লছ, এফং কআ অতফষৃ্কত তথয আ 
স্বীকাল্লযাতক্তয ল্লি  জতেত, তিন কটি তয 
ভল্লন কযা ল্লফ এফং কজায কযা ল্লয়ল্লছ, এযকভ 

ভল্লন কযা ল্লফ না। 

ধাযা ২৭, বালা ফযফাল্লযয কাযল্লর্, ধাযা ২৫  

২৬-এয ংল্লমাতজত নুতব  তল্লল্লফআ ধযা ল্লয় 

থাল্লক। ুরুক্যতয ককাট্টায়া ফনাভ তকি-এম্পাযায 

AIR 1947 PC 67,  তপ্রতব কাউতন্পল্লরয প্রততন্ন 

কল্লযল্লছ, “ধাযা ২৭, কমটি ুরুতচূর্ববাল্লফ করিা 
য় তন,  অল্লগয নুল্লচ্ছল্লে কম তনল্ললধাজ্ঞা কেয়া 
অল্লছ, তাল্লক ফযততক্রভ প্রোন কল্লয এফং 
ুতরল্লয কাজল্লত থাকাকারীন কেয়া তকছু 

উতক্তল্লক প্রভার্াল্লক্ষ কল্লয। এআ ধাযাটি 

কামবকতয কযল্লত েযকায কম যাধ ল্লেল্ল 
ধৃত ককান ফযতক্ত ুতরল্লয কাজল্লত 

থাকাকারীন কথাফাতব া চরাকাল্লর কম তথয 
অতফষৃ্কত ল্লয়ল্লছ, কটি রপ কযল্লত ল্লফ এফং 
মৃ্পক্ত অতফষৃ্কত তথয প্রভার্ কযল্লত ল্লফ।“ 

     কফাল্লম্ব যাজয ফনাভ কাতথ কারু ঘাে, 

AIR 1960 SC 1125, ুপ্রীভ ককার্ব -এয  

 এগাল্লযাজন তফচাযল্লকয কফঞ্চ প্রততন্ন কল্লযন, 

কম উতক্তগুতর ধাযা ২৭ এয ধীল্লন কযা ল্লয়ল্লছ, 

কগুতর অআল্লনয এ২০(৩)-এয তনতলদ্ধকযল্লর্য 

অতায় েল্লফ না, মতে না তথযগুতর কজায 

কল্লয অোয় কযা ল্লয় থাল্লক।  
 

এআ ল্লতব য অআতন সফধতাল্লক প্রভার্ কযফায 

অহ্বান জানাল্লনা ল্লয়তছর উত্তয প্রল্লে যাজয 
ফনাভ কেভান উাধযায়, AIR 1960 SC 

1125। ুপ্রীভ ককার্ব  প্রততন্ন কল্লযন কম ধাযা 

২৭ অআল্লনয এ ১৪ কক ততক্ষর্ রঙ্ঘন কযল্লছ 

না, মতক্ষর্ ফতধ কপাজল্লত থাকা ভানুল  

কপাজল্লত না থাকা ভানুল্ললয ভল্লধয সৈ্ধ াথবকয 
থাকল্লছ, এফং এল্লেয একআ যকল্লভয তনযাত্তায 

প্রল্লয়াজন কনআ।  
 

একটি ােততক তদ্ধাল্লন্ত, শ্রীভতত কতভব  

নযযা ফনাভ কর্বার্ক যাজয, 2010 (4)  

SCALE 690, ুপ্রীভ ককার্ব  যায় কেন কম 

ফাধযতাভূরক কব্রন ভযাতং, নাযল্লকা তফল্লিলর্ 
এফং মাতিক তভথযা তনরুর্ কযা, এগুতর 

ফকটিআ কফঅআতন  ফযতক্তগত তধকায 

রঙ্ঘন কল্লয। এআপ্রকাল্লযয যীক্ষাতনযীক্ষায পল্লর 
মা তকছু তথয ায়া মায়, কগুতর ধাযা ২৭-এ 
প্রাতিৃ্ক কযফায কচষ্টা কযা ল্লয়তছর, তকন্তু 

ুপ্রীভ ককার্ব  যায় কেন কম মতে ককান তবমুক্ত 

ফযতক্ত স্বতঃপ্রফৃত্তবাল্লফ যীক্ষা কযাল্লত চায়, 

তিনআ তা গ্রায ল্লফ।  
 

কফঅআতনবাল্লফ ংগতৃত প্রভার্ 

 

যাষ্ট্র ফনাভ নফল্লজযাত ানু্ধ  অপান গুরু, 

(2005) 11 SCC 600, তবমকু্ত ফযতক্ত প্রশ্ন 

কল্লযন কম কর্ কযকেব  কযা / কপাল্লন অতে 

কল্লত কযকেব  কযা প্রভার্, কমগুতর কর্তরগ্রাপ 

অআল্লনয তফতধফযফস্থা রঙ্ঘন কল্লয কমাগাে কযা 
ল্লয়ল্লছ, কগুতর কতর্া গ্রায। ুপ্রীভ ককার্ব  যায় 

কেন কম ম্মতত ফা মূ্পর্ব ম্মতত, মা  
কর্তরগ্রাপ অআল্লনয তফতধফযফস্থায অতায় ল্লে, 

তা তনল্লজয ভল্লধযআ গ্রর্ীয়তাল্লক প্রবাতফত 

কল্লযনা এফং অয এভ ভারকাতন ফনাভ ভাযাষ্ট্র 

যাল্লজযয কক 1973 Cri.L.J.228 -এয তদ্ধাল্লন্তয 
উল্লেি কল্লযন।    
 

বাযল্লতয অোরতগুতরল্লত, মিন কফঅআতনবাল্লফ 

ংগৃতত প্রভাল্লর্য গ্রর্ল্লমাগযতায তফলল্লয় 

তফল্লফচনা কযা য়, (কমভন, ককান ফযতক্তয 



 

ঘযফােী কথল্লক কফঅআতনবাল্লফ তোী কল্লয 

ায়া) এআটি প্রততন্ন কল্লযন কম কফঅআতনবাল্লফ 

প্রভার্ ংগতৃত ল্লর, কটি তবমুক্ত ল্লক্ষয 

তফরুল্লদ্ধ ফযফায কযা কমল্লত াল্লয। ুপ্রীভ 

ককার্ব -এয একটি কন্পটিরু্যন কফঞ্চ, ূযর্ভর 

ফনাভ তেল্লযক্টয প আনল্লকন, (1974) 1 

SCC 345, এআ ককল্ল, এআ নীততয ভথবন 

কল্লযল্লছন।   
 

অআল্লনয ধাযা ২৯ 

 

অআল্লনয ধাযা ২৯ তফচাল্লযয তততযক্ত 

স্বীকাল্লযাতক্তয ম্পল্লকব  তফল্লফচনা কল্লয, কমগুতর 

ধাযা ২৪ কথল্লক ২৮ এয অতায় ল্লে না।  
 

ধাযা ৩০ 

 

ধাযা ৩০  তবমকু্ত ফযতক্তল্লেয স্বীকাল্লযাতক্তয 

ম্পল্লকব  তফল্লফচনা কল্লয। এআ তফতধফযফস্থায 

তুরনা ধাযা ১৩৩-এয ল্লি কযা কমল্লত াল্লয, 

কমটি যাল্লধয ল্লমাগীয স্বাক্ষযপ্রভাল্লর্য 

ম্পল্লকব  তফল্লফচনা কল্লয। ধাযা ১৩৩-এয 

নুাল্লয, তবমুক্ত ফযতক্তয তফরুল্লদ্ধ ল্লমাগী 
মবাপ্ত াক্ষয তেল্লত াল্লয। পু্রীভ ককার্ব  প্রততন্ন 

কল্লযন কম ল্লমাগীয স্বাক্ষযয তবতত্তল্লত তবমুক্ত 

ফযতক্তল্লক যাধী াফযস্ত কযায অল্লগ তায 

তযতা িততল্লয় কেিল্লত ল্লফ, ধাযা ৩০-এ 

াক্ষযপ্রভাল্লর্য ফযািযা কযল্লত এআ তবভত ারন 

কযা য়। কল্পনাথ যায় ফনাভ যাষ্ট্র, 1997 (8) 

SCC 732) 
  

ুল্লয ফুধাযভর ফনাভ ভাযাষ্ট্র যাজয 1998 (7) 

SCC 337, ককল্ল প্রততন্ন কযা ল্লয়ল্লছ কম 

তবমুক্ত ফযতক্তয স্বীকাল্লযাতক্ত ল্লমাগীয 

তফরুল্লদ্ধ ফযফায কযা মাল্লফ না, মতে না 
তবমুক্ত ফযতক্ত তফচাযাধীন থাল্লক।  
 

উোযর্ঃ গ-এয িুল্লনয জনয ক এফং ি 

েআুজল্লনযআ তফচায চরল্লছ। প্রভার্ র কম ক 

ফল্লরল্লছ, ‘ি এফং অতভ গ-কক িুন কল্লযতছ’। ি-

এয তফরুল্লদ্ধ এআ যাধ স্বীকাল্লযাতক্তয প্রবাফ 

অোরত তফচায কল্লয কেিল্লত াল্লয।  
 

উোযর্ঃ গ-এয িুল্লনয জনয ক-এয তফচায 

চরল্লছ। প্রভার্ অল্লছ কম গ-কক ক এফং ি 

েআুজল্লনআ িুন কল্লযল্লছ, ি ফল্লরল্লছ, ক এফং অতভ 

গ-কক িুন কল্লযতছ’। এআ উতক্তল্লক ককান গুরুত্ব 

না কেয়া কমল্লত াল্লয, কমল্লতু ি-এয একআ 
ল্লি তফচায চরল্লছ না।  
 

ধাযা  ৩২  ৩৩, এভন ফ ফযতক্তয উতক্ত, 

মাল্লেয াক্ষী ফরা মায় না। 

 

ধাযা  ৩২ নুাল্লয, উতক্ত মাযা কল্লযল্লছ, 

কমভনঃ  
 

 ককান ফযতক্ত, কম ভৃত; 

 ককান ফযতক্ত, মাল্লক িুুঁল্লজ ায়া 
মাল্লচ্ছ না; 

 ককান ফযতক্ত, কম াক্ষয তেল্লত 

ভথব ল্লয় কগল্লছ; 

 ককান ফযতক্ত, মাল্লক াতজয কযল্লত 

কগল্লর মথা ভয় নষ্ট ফা ফযয় য়;  

 

    উতেতিত তযল্লফল্ল প্রাতিক ফল্লর ধযা ল্লফ।  
 

ভৃতুযথমােীয তফফৃতত 

 

ধাযা ৩২(১) ভৃতুযয কাযর্ ম্পল্লকব  কযা 
উতক্তগুতরয তফল্লফচনা কল্লয। এআ তফতধফযফস্থায 

ন্তগবত উতক্তগুতরল্লক ভৃতুযথমােীয উতক্ত ফা 
োতয়ং তেল্লেল্লযন ফরা য়।  
 

ধাযা ৩২ জনশ্রুতত তনয়ল্লভয একটি ফযততক্রভ।  



 

এআ তফতধফযফস্থায ফযফায কযা য় র্ 
উৎীেন ককল্ল, কমিাল্লন উৎীেল্লনয তকায 

ফযতক্তল্লক ুল্লমাগ কেয়া য় তফফৃতত কেফায, 

তচতকৎক মিন তাল্লক ভথব ফল্লর কঘালর্া 
কল্লযন; এআ তফফৃতত কপৌজোতয ভাভরায তফচাল্লয 

ফযফায কযা ল্লফ।   
 

াকারা নাযায়র্স্বাভীয ককল্ল, ভৃত ফযতক্ত 

তনল্লজয স্ত্রীল্লক ফল্লরতছর কম ক তবমুক্ত ফযতক্তয 

কাছ কথল্লক র্াকা অনল্লত মাল্লচ্ছ। কল্লয়কতেন 

ল্লয, ভৃত ফযতক্তয যীয একটি ট্রাল্লেয ায়া 
মায়, কমটি তবমুক্ত ফযতক্ত তকল্লনতছর। ধযা র 

কম ভৃত ফযতক্ত তনল্লজয স্ত্রীল্লক কম কথা ফল্লরতছর, 

তা ধাযা ৩২(১) -এ স্বাক্ষযপ্রভার্ তল্লল্লফ গ্রায 
ল্লফ, কম র্াকায অোনপ্রোল্লনয কম তযল্লফ 

ৃতষ্ট ল্লয়তছর, ক কাযল্লর্ তায ভৃতুয ল্লয়ল্লছ। 
ভৃতুযয ভল্লয় কযা তফফতৃত তিনআ প্রাতিক ফল্লর 

ধযা ল্লফ, মিন কআ ফযতক্তয ঐ ঘর্নায় ায়া 
অঘাল্লতয েরুর্ ভৃতুয ল্লয়ল্লছ, এযকভ প্রভার্ 
ায়া মাল্লফ।  
 

অআল্লনয ধাযা ৪০ কথল্লক ৪৫, তফচাযারল্লয়য 

তফচায মিন প্রাতিক 

 

অআল্লনয ধাযা ৪০ 

ধাযা ৪০ নুাল্লয মতে ককান যায়, তনল্লেব ফা 
ধযাল্লে (তেক্রী) -এয তস্তত্ব থাল্লক, কমটি 

ককান অোরতল্লক অআনতঃ ভাভরায তফচায ফা 
তফল্লফচনা কযায তধকায কথল্লক তফচুযত কল্লয, 

এটি র প্রাতিক তয, মিন প্রশ্ন র কম কআ 
অোরল্লতয অল্লেৌ কআ ভাভরায তফচায ফা 
তফল্লফচনা কযায তধকায ায়া উতচৎ তকনা। 
কল্লতু, ধাযা ৪০ নুাল্লয তফচাল্লযয 

প্রাতিকতা তনবব য কল্লয কআপ্রকাল্লযয ককান 

তফধাল্লনয তস্তত্ব ঐ ধাযায ভল্লধয ফতর্বত অল্লছ 
তকনা, তায য। এআ ধাযায গূঢ় ভূরতত্ত্ব র, 

কম ককান ফযতক্তল্লক কমন একআ তক্রয়াকল্লভবয 

কাযল্লর্য জনয েআুফায য়যান না ল্লত য়।  

 

কপৌজোতয অআন নুাল্লয, এআ ভূরতত্ত্বটি 

ংযতক্ষত অল্লছ অআল্লনয এ ২০(২)-কত এফং 
কপৌজোতয েেতফতধয ধাযা ৩০০ কত ফতর্বত 

অল্লছ, কম মতে ককান ফযতক্তয ককান উমুক্ত 

অোরল্লত একফায তফচায ল্লয় কগল্লছ, এফং 
কিাল্লন ক তনল্লেব াল ফা কোলী প্রভার্ ল্লয়ল্লছ, কআ 
ফযতক্তয তদ্বতীয় ফায একআ তল্লথযয তবতত্তল্লত একআ 
কোল্ললয জনয তফচায ল্লত াল্লয না।  
 

উোযর্ঃ ক, তেতেয একজন ফাতো, চুতযয 

োল্লয় তবমুক্ত এফং অআতন এতক্তয়াল্লযয ভল্লধয 
ল্লে, এযকভ উমুক্ত অোরল্লত তাল্লক কোলী 
াফযস্ত কযা ল্লয়ল্লছ  েতেত কযা ল্লয়ল্লছ।  
কমল্লতু কানুল্লয এআ তক্রয়াকল্লভবয কাযল্লর্য 

িাতনকর্া ংঘটিত ল্লয়তছর, কআল্লতু কানুল্লযয 

একটি অোরল্লত ক-কক একআ তল্লথযয তবতত্তল্লত 

তফচায কযল্লত চায়। ক কানুল্লযয অোরল্লত 

অল্লগয তফচাল্লযয যায় ক কযল্লত াল্লয, 

কমিাল্লন তাল্লক কোলী াফযস্ত কযা ল্লয়ল্লছ  

েতেত কযা ল্লয়ল্লছ, এআটি ধাযা ৪০ নুাল্লয 

প্রাতিক ফল্লর ধযা ল্লফ  এফং একআ তল্লথযয 

তবতত্তল্লত কানুল্লযয অোরল্লত তদ্বতীয় ফায 

তফচায কযল্লত কেল্লফ না।  
 

ততবর অআল্লন, এআ ভূরতত্ত্বটি ায়া মায় ককাে 

প ততবর প্রতজায, ১৯০৮, কমিাল্লন 

কযজতুেকার্া-য (res judicata) তফলল্লয় 

তফল্লফচনা কযা ল্লয়ল্লছ। ককান উমুক্ত অোরল্লত 

মিন ককান তফফাল্লেয ভীভাংা ল্লয় কগল্লছ, তিন 

কআ একআ েআুল্লক্ষয ভল্লধয অফায তকব তফতকব  
শুরু কযা মাল্লফ না।  ধাযা ৪০ নুাল্লয 

অোরল্লতয যায় প্রাতিক ফল্লর ধযা ল্লফ  এফং 
একআ তল্লথযয তবতত্তল্লত অফায ভাভরা কযল্লত 

ফাধা কেল্লফ।  
 

ততবর অোরল্লতয যাল্লয়য তক্রতভনার অোরল্লত 

প্রাতিকতা, এফং এয উল্লটার্া।  



 

  

এটি িুফ গুরুত্বূর্ব প্রশ্ন কম ককান কপৌজোতয 

ভাভরায় ততবর অোরল্লতয যাল্লয়য কতর্া 
প্রাতিকতা ধযা ল্লফ ফা এয  উল্লটার্া মতে 
য়।  
 

কক তজ কপ্রভেয ফনাভ আন্পল্লক্টয প ুতর 

 অল্লযকজন, (2002) 8 SCC 87,  ুপ্রীভ 

ককার্ব , নয অল্লযা ফ ফযায ছাো, ফল্লরনঃ  
 

 অল্লগয চূোন্ত যায় এতবল্লেন্প 

অআল্লনয ধাযা ৪০-৪৩ নুাল্লয তফশ্বা কযা 
কমল্লত াল্লয।  

 একআ ল্লক্ষয ভল্লধয কেয়াতন 

ভাভরায়, কযজতুেকার্া-য (res judicata) 

ভূরতত্ত্বটি ফার কযা কমল্লত াল্লয। 

 কপৌজোতয ভাভরায়, কপৌজোতয 

েেতফতধয ধাযা ৩০০-য নুাল্লয, মতে ককান 

ফযতক্ত তনল্লেব াল ফা কোলী প্রভার্ ল্লয়ল্লছ, একআ 
কোল্ললয জনয অফায তফচায ল্লত াল্লয না, মতে 
তায ভল্লধয মা তব াফতরয উল্লেি তছর, কগুতর 

ঠিকভত ভানা ল্লয়ল্লছ; এফং 
 মতে কেয়াতন  কপৌজোতয 

ভাভরা, েটুিআ একআ কাযল্লর্ ল্লয় থাল্লক, ততবর 

অোরল্লতয যায় প্রাতিক ফল্লর ভানা ল্লফ, মতে 
ধাযা ৪০-৪৩ -য তব াফতরয ককানর্াআ ূযর্ 
ল্লয় থাল্লক, তকন্তু এর্া ফরা মাল্লফ না কম কটি 

চূোন্ত, ধাযা ৪১-এয তব াফতর ছাো।  
 

 এয ল্লয, অোরত ফল্লরন, একটি অোরতল্লক 

তদ্ধান্ত তনল্লত ল্লফ কম ককান যায়, তনল্লেব ফা 
ধযাল্লে (তেক্রী) কমটি ততবর অোরল্লতয 

তফচাল্লয কেয়া ল্লয়ল্লছ, (মতে ধাযা ৪০-৪৩ ফা 
অআল্লনয নয তব াফতরয নুাল্লয প্রাতিক 

য়) কটি ঐ ফযাাল্লয চযভ  চূোন্ত। 

 

উোযর্ঃ  একটি ভাভরায় তবল্লমাগ, কম ক 

ি-এয ম্পতত্ত কজায কল্লয েির কল্লযল্লছ। ি 

ভাভরা োল্লয়য কযর স্বত্বাতধকায কঘালর্া 
কযফায  ক-এয কথল্লক স্বত্ব ুনরুদ্ধাল্লযয 

জনয। ভাভরায় ধযাল্লে জাতয কযা র। 
তাযল্লয, ি ম্পতত্ত জফযেিল্লরয একটি 

কপৌজোতয ভাভরা ক-এয তফরুল্লদ্ধ োল্লয়য 

কযর। এল্লক্ষল্লে, ততবর অোরল্লতয যায় মা 
েুক্ষল্লক কেয়া ল্লয়ল্লছ, প্রাতিক ফল্লর ভানা 
ল্লফ, এফং অোরত তদ্ধান্ত তনল্লত াল্লয কম ি-
এয ম্পতত্তয স্বত্বাতধকায চূোন্তবাল্লফ প্রততন্ন 

ল্লয়ল্লছ। এআ ভাভরায়, ক জফযেির কযায 

যাল্লধ কোলী াফযস্ত ল্লত াল্লয।  
 

কাল্লজআ, ফ ভাভরায়, প্রথভ প্রশ্ন মা িততল্লয় 

কেিল্লত ল্লফ, তা র, ককান যায়, তনল্লেব ফা 
ধযাল্লে (তেক্রী) প্রাতিক তক না, এফং তদ্বতীয় 

প্রশ্ন, মতে প্রাতিক য়, তাল্লর কটিয প্রবাফ 

তক ফা কতর্া। িাতনক প্রল্লয়াজন মবন্ত য়ল্লতা 
প্রাতিক ল্লত াল্লয, কমভন, এ ফযাাল্লয তক 

উল্লেয তছর ফা ককান তথয।  এটি প্রল্লতযক 

ভাভরায য তনবব য কল্লয।   
 

এআ অআন ম্পতকব ত ােততক তদ্ধান্ত কেিা 
মাল্লচ্ছ কঠ যাভেয়ার জার্ ফনাভ রক্ষ্মীপ্রাে  
JT 2009 (5) SCC 461 এফং সয়ে অকাতয 

াতে অতর গাতেন আভাভ ফনাভ তেতে যাজয, 
JT 2009 (4) SCC 522, কমিাল্লন ফরা ল্লয়ল্লছ 

কম,  কক তজ কপ্রভেল্লযয ককল্ল কমভন ফার 

ল্লয়ল্লছ, মতে ততবর অোরল্লতয যায় তক্রতভনার 

অোরল্লত চূোন্ত ফল্লর না ভানা য়, তাল্লর, 

তক্রতভনার অোরল্লতয যায় ততবর অোরল্লত 

চূোন্ত ফল্লর ভানা ল্লফ না।  
 

তক্রতভনার তফচাল্লয অোরতল্লক তদ্ধান্ত তনল্লত ল্লফ 

কম তবমুক্তল্লক কোলী াফযস্ত কযা ল্লফ তক না 
এফং এআটি প্রভার্াতেয তবতত্তল্লত কযল্লত ল্লফ, 

ততবর অোরল্লত আ একআ েুল্লক্ষয ভল্লধয 



 

ভাভরায় কম যায় কেয়া ল্লয়ল্লছ, কটিয কথল্লক 

স্বতিবাল্লফ। ককান যায়, ফা ধযাল্লে (তেক্রী) 
প্রভার্ তল্লল্লফ ফ ভাভরায় ক কযা কমল্লত 

াল্লয না।  
 

অআল্লনয ধাযা ৪৪ 

 

অআল্লনয ধাযা ৪৪ নুাল্লয ককান ক্ষ কেিাল্লত 

াল্লয, য ক্ষ কম যায় প্রাতিক কযফায 

কথা ফরল্লছ অআল্লনয ধাযা ৪০, ৪১  ৪২ 
নুাল্লয,  কটি ককান উমুক্ত অোরল্লতয যায় 

নয়, ফা কটি জাতরয়াতত কল্লয ফা লেমি কল্লয 

ায়া।  
 

অআল্লনয ধাযা ৪৫ - ৫১, তৃৃ্ ততয় ফযতক্তয 

ভতাভত, মিন প্রাতিক। 

 

তফফাে মিন ককান তফল্লল কক্ষেয ম্পতকব ত য়, 

অোরল্লত তফল্ললল্লজ্ঞয াাল্লমযয প্রল্লয়াজন ল্লত 

াল্লয।  মতে তৃৃ্ ততয় ফযতক্তয ভতাভত  

তফশ্বা অোরল্লতয তফচাযকাল্লর প্রাতিক ফল্লর 

ধযা য়, কল্লতু গ্রায, তফল্লল তকছু ধযল্লর্য 

তৃৃ্ ততয় ফযতক্তয াক্ষযপ্রভার্ এআ অআল্লন প্রাতিক 

ফল্লর ধযা য়। 

 

তফল্ললল্লজ্ঞয াক্ষযপ্রভার্ 

 

ধাযা ৪৫ নুাল্লয, ককান অোরল্লত মতে 
ভতাভত গঠন কযল্লত য়, ককান তফল্লেত অআন, 

তফজ্ঞান, ফা তল্প, তকংফা াল্লতয করিা ফা 
অঙুল্লরয ছা কচনা, তিন তফল্ললল্লজ্ঞয ভতাভত 

প্রাতিক তথয ফল্লর ধযা ল্লফ। এআ ধযল্লর্য 

াক্ষযপ্রভার্ েফুবর ফল্লর ভল্লন কযা য়। 
তফশ্বাল্লমাগয প্রতযক্ষেী/চাকু্ষল প্রভার্ কফত 

ছে কযা য়, তক্রতভনার তফচাল্লয ককান 

তচতকৎল্লকয ভতাভত/প্রভার্াতেয কচল্লয়। (কেিুন 

যভাকান্ত যায় ফনাভ ভেন যায়  2003 (12) 

SCC 395)।  অোরল্লতয উল্লে, কম িুফ মত্ন 

 তকব তা তনল্লয় ুল্লযা াক্ষযপ্রভার্ সততয কযল্লত 

ল্লফ, তফল্লল কল্লয মিন তফল্ললল্লজ্ঞয াক্ষযপ্রভার্ 

কনয়া ল্লফ। (কেিুন ভযুাতয রার ফনাভ 

ভধযপ্রল্লে যাজয, AIR 1980 SC 531) 

 

ধাযা ৪৫  ৪৭ স্বীকায কল্লয কম াল্লতয করিা 
প্রভার্ কযা কমল্লত াল্লয তফল্ললল্লজ্ঞয ভতাভত 

দ্বাযা, করিল্লকয াক্ষযপ্রভার্ দ্বাযা, এফং মায 

করিা কচনায কথা ল্লচ্ছ, তায াল্লতয করিা কচল্লন 

এভন কারুয দ্বাযা। কজল্লন যািা েযকায, কম 

অআল্লনয ধাযা ৭৩ নুাল্লয, অোরতল্লক আ, 

করিা ফা ীর মাচাআ কযায ফযাল্লয েক্ষ ভল্লন 

কযা য়।  
 

অআল্লনয ধাযা ৫২ - ৫৫, চতযে মিন প্রাতিক 

 

ধাযা ৫২ এফং ৫৫-কত ফরা ল্লয়ল্লছ ততবর 

ভাভরায় ক্ষল্লেয চতযল্লেয াক্ষযপ্রভাল্লর্য তফলল্লয়, 

অয ধাযা ৫৩ এফং ৫৪-কত ফরা ল্লয়ল্লছ 

তক্রতভনার ভাভরায় ক্ষল্লেয চতযল্লেয 

াক্ষযপ্রভাল্লর্য তফলল্লয়। ‘চতযে’ ব্দটিয ফযািযা 
ধাযা ৫৫-এ ককান ফযতক্তয নুাভ  স্ববাফ, 

েআুটিআ ফরা ল্লয়ল্লছ। 

 

ধাযা ৫৪ কত, তক্রতভনার ভাভরায়, তবমুল্লক্তয 

ূল্লফবয িাযা চতযে ততক্ষর্ প্রাতিক ফল্লর 

ধযা ল্লফ, মতক্ষর্ না াক্ষযপ্রভার্ কেয়া ল্লচ্ছ 

কম ক চ্চতযে, নাল্লর, এআ তথয কম তবমুক্ত 

েিুতযে, কআটিআ প্রাতিক তথয ফল্লর ধযা ল্লফ। 

 

ভাগ  II : প্রমাণের বিষণে 

  

অআল্লনয ধাযা ৫৬ - ৫৮, কম তথযগুতর প্রভার্ 
কযায প্রল্লয়াজন য় না 
 

ধাযা ৫৭ নুাল্লয, কম তথযগুতরয তেল্লক 

অোরতল্লক অআনগতবাল্লফ নজয তেল্লত ল্লফ, 



 

এফং ধাযা ৫৬-য েরুর্ কআ তথযগুতরয 

াক্ষযপ্রভার্ কেয়ায েযকায য় না। এআ 
তথযগুতর র, কমভন, বাযল্লত মা অআন চল্লর, মা 
ভয় ভানা য়, ৃতথফীয কবৌল্লগাতরক তফবাজন, 

াফবজতনক উৎফাতে, ব্রত উফা, এফং 
যকাতয কগল্লজল্লর্ মা ছুটি তফজ্ঞাতত অল্লছ।  
 

ধাযা ৫৮ নুাল্লয, কম তথযগুতর ফ ক্ষআ 
কভল্লন তনল্লয়ল্লছ, কগুতরয প্রভার্ কেয়ায েযকায 

য় না। 

 

অআল্লনয ধাযা ৫৯ -৬০, কভৌতিক াক্ষযপ্রভার্ 

 

কআ ফ উতক্ত মা অোরত নুভতত কেয় ফা 
প্রল্লয়াজন ভল্লন কল্লয, কম াক্ষীযা ঐ তল্লথযয 

নুন্ধান ম্পতকব ত ফ উতক্ত াভল্লন এল্ল 
ফরল্লফ, তাল্লক কভৌতিক াক্ষযপ্রভার্ ফরা য়। 
ধাযা ৫৯ নুাল্লয, ফ তথয, মা কাগল্লজ করিা 
অল্লছ, কগুতর ছাো, কভৌতিক াক্ষযপ্রভার্ তেল্লয় 

প্রভার্ কযল্লত ল্লফ। ধাযা ৬০ র জনশ্রুততল্লত 

কম তনয়ভ ভানা য়, তাযআ তবফযতক্ত এফং 
কাজাুতজ কভৌতিক াক্ষযপ্রভার্ প্রল্লয়াজন য়। 

কাল্লজআ, একজন াক্ষী কআ তল্লথযয ম্পল্লকব  
াক্ষযপ্রভার্ তেল্লত াল্লয, মায ম্পল্লকব  তায 

প্রতযক্ষ জ্ঞান অল্লছ।  
 

উোযর্ঃ ক-এয ল্লয ি ভাভরা োল্লয়য 

কল্লযল্লছ, কাযর্ ি ক-এয কথল্লক তকছু ঋর্ কপযৎ 

ায়। গ  াক্ষযপ্রভাল্লর্ ফরর, কম ি ক-এয 

কথল্লক তকছু ঋর্ কপযৎ ায়, ককননা এ ম্পল্লকব  
তায প্রতযক্ষ জ্ঞান অল্লছ, কাযর্ মিন ি র্াকা 
ধায তেতচ্ছর ক-কক, কিাল্লন গ উতস্থত তছর।  

এিাল্লন, গ-এয াক্ষযপ্রভার্ প্রাতিক এফং এল্লক 

কাজাুতজ াক্ষযপ্রভার্ ফল্লর ধযা ল্লফ। তকন্তু 

মতে গ ফল্লর কম ভুক ফল্লরতছর কম ‘ি ক-এয 

কথল্লক তকছু ঋর্ কপযৎ ায়’, তিন তাল্লক 

জনশ্রুতত ফল্লর ধযা ল্লফ  প্রাতিক থাকল্লফ 

না।  
 

অল্লগ মা কফাঝাল্লনা ল্লয়ল্লছ, ধাযা ৬, ধাযা ৩২ 
এফং ধাযা ৪৫-এ কম তফল্ললল্লজ্ঞয াক্ষযপ্রভার্ 
কেয়া অল্লছ, এআ জনশ্রুতত তনয়ল্লভয ফযততক্রভ 

এফং অআল্লন ুস্পষ্টবাল্লফ প্রাতিকতা কেয়া 
ল্লয়ল্লছ।  
 

েতরর দ্বাযা ভতথবত প্রভার্ 

 

ধাযা ৭৪ ফযািযা কল্লয (এফং উোযর্ তেল্লয় 

ফযািযা কল্লয) কআ েতরর মাল্লক ‘যকাতয েতরর’ 
ফরা মাল্লফ এফং ধাযা ৭৫ নুাল্লয, ফ েতরর 

কমগুতর যকাতয নয়, কআগুতরল্লক তনজস্ব েতরর 

ফরা মাল্লফ। 

 

এআ ে ‘েতরর দ্বাযা ভতথবত প্রভার্’ ফযািযা 
কযা ল্লয়ল্লছ ধাযা ৩ -কত, মায ভল্লধয ফ েতরর 

মা অোরল্লতয যীক্ষল্লর্য জনয কেয়া ল্লয়ল্লছ, 

ফগুতর কফাঝায়। 

 

প্রাথতভক ফা প্রধান এফং কগৌর্ াক্ষযপ্রভার্ 

 

ধাযা ৬১-কত ফরা ল্লয়ল্লছ কম েতরল্লরয াযভভব 
প্রধান ফা কগৌর্ াক্ষযপ্রভার্ তেল্লয় প্রভার্ কযা 
মায়।  
 

ধাযা ৬৩-কত কেয়া ল্লয়ল্লছ কগৌর্ 
াক্ষযপ্রভাল্লর্য অয তকছু ল্লভত ফযািযা এফং 
এয অতায় ঢুতকল্লয় কেয়া ল্লয়ল্লছ তয প্রভার্ 
কযা কত, অর েতরর কথল্লক মি াাল্লময 
কযা কত, েতরল্লরয ং, এফং েতরল্লরয 

াযভভব ম্পল্লকব  কভৌতিক ফর্বনা, এভন ফযতক্তয 

দ্বাযা, কম তনল্লজ ঐ েতরর কেল্লিল্লছ।  
 

ধাযা ৬৫-য অআল্লন কেয়া ল্লয়ল্লছ কআফ 

তযতস্থতত, কমিাল্লন কগৌর্ াক্ষযপ্রভার্ ফযফায 



 

কযা কমল্লত াল্লয, মিন প্রাথতভক াক্ষযপ্রভার্ 
নুতস্থত। প্রাথতভক াক্ষযপ্রভার্ ফবল্লেষ্ঠ ফল্লর 

ধযা য়  কমগুতরয তনযীক্ষর্ ল্লচ্ছ, তায 

ফযাাল্লয বারবাল্লফ তনতিত য়া মায়।  
 

কগৌর্ াক্ষযপ্রভার্ তিনআ কেয়া কমল্লত াল্লয, 

মিন েতররটিয প্রাথতভক াক্ষযপ্রভার্ তনল্লজ 

গ্রর্ীয় য়। কগৌর্ াক্ষযপ্রভার্ কিাল্লন কেয়া 
কমল্লত াল্লয না, মিন অর েতররটি গ্রর্ীয় 

নয়।  
 

উোযর্ঃ অল্লরয একটি পল্লর্া র তায 

াযভল্লভবয কগৌর্ াক্ষযপ্রভার্, মতে েটুিল্লক 

তুরনা কল্লয কেিা য়তন, তকন্তু প্রভার্ কযল্লত 

ল্লফ কম পল্লর্াটি আ অল্লরয। 

 

উোযর্ঃ একটি কতয কথল্লক কত ফানাল্লনা 
ল্লয়ল্লছ, ল্লয কটি অল্লরয ল্লি তভতরল্লয় কেিা 
র, এল্লক কগৌর্ াক্ষযপ্রভার্ ফরা মাল্লফ, তকন্তু কম 

কতটি তভতরল্লয় কেিা য়তন, কটি অল্লরয 

কগৌর্ াক্ষযপ্রভার্ ল্লফ না, মতে মায কথল্লক 

কত ফানাল্লনা ল্লয়তছর, কটি অল্লরয ল্লি 

তভতরল্লয় কেিা ল্লয়তছর। 

 

এআ অআনটি ংল্লাধন কযা ল্লয়তছর 

আনপযল্লভন কর্কনরতজ যাক্ট, ২০০০ দ্বাযা, 
মাল্লত আল্লরকট্রতনক কযকেব  গ্রর্ীয় কযা মায়।  
ধাযা ৬৫এ নুাল্লয, আল্লরকট্রতনক কযকল্লেব য 

াযভভব প্রভার্ কযা মায় ধাযা ৬৫তফ ভাতপক। 
ধাযা ৬৫তফ নুাল্লয, আল্লরকট্রতনক কযকেব  
প্রভার্ কযায তব গুতর কেয়া অল্লছ।  
 

অআল্লনয ধাযা ৯১-১০০, েতরর ভতথবত প্রভার্ 
দ্বাযা কভৌতিক াক্ষযপ্রভাল্লর্য ফজব ন।  
 

অআল্লনয ধাযা ৯১  
 

ধাযা ৯১ নুাল্লয, ককান চুতক্তয তব াফরী মিন 

েতররবুক্ত কযা ল্লয়ল্লছ  ফ ফযাাল্লযআ 

অআনতঃ মা মা েযকায, ফআ েতররবুক্ত কযা 
ল্লয়ল্লছ, কআ েতরল্লরয প্রভার্ ককফর কআ 
েতররটিআ ল্লফ, থফা ককান তফল্লল কক্ষল্লে তায 

াযভল্লভবয কগৌর্ াক্ষযপ্রভার্ দ্বাযা ল্লত াল্লয।  
 

এআ নুল্লচ্ছল্লে ‘ফবল্লেষ্ঠ াক্ষযপ্রভার্’ তনয়ভ 

ন্তবুব ক্ত কযা ল্লয়ল্লছ - অোরল্লতয াভল্লন ককান 

তথয প্রভার্ কযল্লত ফবল্লেষ্ঠ াক্ষযপ্রভার্ ক 

কযা উতচৎ। 

 

উোযর্ঃ মতে একটি চুতক্ত কল্লয়কটি তচঠিয 

ভাধযল্লভ ল্লয় থাল্লক, তাল্লর, ফকটি তচঠি 

কমগুতরয ভাল্লঝ কটি কযা ল্লয়ল্লছ, প্রভার্ কযল্লত 

ল্লফ।   

 

উোযর্ঃ ক ি-এয কথল্লক র্াকা তনল্লয় যতে 
তের। এআ প্রাতপ্তয কভৌতিক াক্ষযপ্রভার্ কেফায 

প্রস্তাফ কেয়া র। এআ াক্ষযপ্রভার্ গ্রায ল্লফ। 

 

অআল্লনয ধাযা ৯২ 

 

ধাযা ৯২-কক ধাযা ৯১-এয মূ্পযর্ী ফরা 
মাল্লফ, এয নুাল্লয, মিন ককান চুতক্ত 

তরতিতবাল্লফ প্রভার্ কযা ল্লয়ল্লছ, কল্লক্ষল্লে 
কভৌতিক চুতক্তয এযকভ ককান প্রভার্ কেয়া 
মাল্লফ না, কমটি ক্ষল্লেয ভল্লধয তব গুতরল্লত তফরুদ্ধ 

ভত প্রকা, তকছু ের-ফের, কমাগ কযা ফা 
ফাে কেয়ায কথা ফল্লর। এআ নুল্লচ্ছল্লে ছয়টি 

নুতফতধ অল্লছ, কমটি এআ তব  কমাগ কযায 

উল্লেয বারবাল্লফ কফাঝায়।  
 
 

 

উোযর্ঃ ভারল্লেয একটি ফীভা তরত কযা 
ল্লয়ল্লছ, মাল্লত অল্লছ “জাাল্লজ কল্লয করকাতা 
কথল্লক রেন”।  একটি জাাল্লজ ভারে 
াঠাল্লনা র, কমটি তনরুল্লে ল্লয় কগর। এআ 
তথয কম কআ তফল্লল জাাজটি কভৌতিকবাল্লফ 

তরত কথল্লক ফাে কেয়া ল্লয়তছর, তা প্রভার্ 



 

কযা মাল্লফ না।  
 

উোযর্ঃ ক মু্পর্ব তরতিতবাল্লফ ি-কক ভাচব  ১, 

১৮৭৩ াল্লর ১০০০ র্াকা তেল্লত ম্মতত তের। 
আ ভয়, মতে কভৌতিকবাল্লফ এআ ম্মতত ল্লয় 

থাল্লক, কম ৩১ ভাচব  ফতধ র্াকা কেয়া ল্লফ না, 
তা প্রভার্ কযা মাল্লফ না। 

 

উোযর্ঃ ক থাকায জায়গা বাো তনর ি-এয 

কথল্লক,  ি-কক একটি কােব  তের, মাল্লত করিা 

অল্লছ - “ঘয, প্রতত ভাল্ল ২০০ র্াকা”। ক 

কভৌতিকবাল্লফ প্রভার্ কযল্লত াল্লয কম এআ ল্লতব য 

ভল্লধয তকছু িাফায ফযফস্থা অল্লছ।  
 

ভাগ  III : প্রমাে পেশ করা ও তার 

প্রভাি 

 

প্রভাল্লর্য োয় 

অআল্লনয ধাযা ১০১-১১১ 

 

অোরল্লত ভাভরা রুজ ুফায ল্লি এর্া ঠিক 

কযা য়, কআ অোরল্লত ককান ল্লক্ষয োতফ  

োতয়ত্ব তক।  ধাযা ১০১-১১১-কত, অআল্লন এর্া 
ঠিক কযা য় কম ককান ক্ষ তক তক তল্লথযয 

প্রভাল্লর্য োয় ফন কযল্লফ।  
 

অআল্লনয ধাযা ১০১ 

ধাযা ১০১ ফল্লর, কম ক্ষ কম তল্লথযয তযতা 
োতফ কল্লয, তাল্লকআ কআ তল্লথযয তযতা প্রভার্ 
কযল্লত ল্লফ, এফং মিন কায ল্লয কআ 
তল্লথযয তযতা প্রভার্ কযা তনতিত ল্লয় মায়, 

তিন এর্া ফরা মায় কম প্রভাল্লর্য োয় তাযআ 
য ফতব ায়।  
 

উোযর্ঃ ক চায় কম অোরত যায় তেক, কম 

ককান একটি জতভ কমটি ি-এয েিল্লর অল্লছ, 

কটি অল্লর তায, এয কছল্লন তকছু তথয অল্লছ, 

এযকভ ক কজায তেল্লয় ফরল্লছ, এফং ি কটিয 
তযতা স্বীকায কযল্লছ। ক-কক এআ তল্লথযয 

তযতা প্রভার্ কযল্লত ল্লফ। 

 
অআল্লনয ধাযা ১০৩ 
 
ধাযা ১০৩ ফল্লর, কম ককান তফল্লল তল্লথযয 

তযতা প্রভাল্লর্য োয় তাযআ য ফতব াল্লফ, কম 

অোরতল্লক কআ তযতায তস্তল্লত্ব তফশ্বা 

কযাল্লত চাআল্লছ, মতক্ষর্ না ককান অআল্লন এর্া 
ফরা ল্লচ্ছ কম আ প্রভাল্লর্য োয় ককান তফল্লল 

করাল্লকয য ফতব াল্লফ। 

অআল্লনয ধাযা ১০৪-১১৩ 

 

ধাযা ১০৪-১১৩ ফল্লরল্লছ কআ তনয়ভগুতর মিন 

প্রভাল্লর্য োয়, ফা ককান তফল্লল তল্লথযয প্রভার্ 
ক কযা, ককান তফল্লল করাল্লকয য কেয়া 
য়। 

 

অআল্লনয ধাযা ১০৫ 

 

ধাযা ১০৫ ফল্লরল্লছ কম কপৌজোতয ভাভরায়, 

মিন ককান তবমুক্ত তনল্লজয ভাভরা বাযতীয় 

েেতফতধয 1860 (“the IPC”), ককান 

াধাযর্ ফযততক্রল্লভয ভল্লধয অনল্লত চায়, ফা, 
ককান তফল্লল ফযততক্রভ ফা নুতফতধয ভল্লধয 
অনল্লত চায়, কমটি বাযতীয় েেতফতধ ফা নয 
ককান অআল্লন অল্লছ, কল্লক্ষল্লে তবমুক্তয ল্লয 

কআ তযতস্থততয প্রভাল্লর্য োয় ফতব াল্লফ, এফং 
অোরত এর্া নুভান কযল্লফ কম কআ 
তযতস্থতত নুতস্থত।  
 

উোযর্ঃ ক, িুল্লনয োয় তবমুক্ত, তবল্লমাগ 

কযর কম, প্রকৃৃ্ ততস্থ য়ায কাযল্লর্ ক মা 
কাজ কল্লযল্লছ, কর্া জানল্লত াল্লযতন। ক-কক 



 

প্রভার্ কযল্লত ল্লফ কম ক প্রকৃৃ্ ততস্থ। 

 

উোযর্ঃ ক, িুল্লনয োয় তবমুক্ত, তবল্লমাগ 

কযর কম, ঠাৎ গুরুতয প্রল্লযাচনায়, ক তনল্লজয 

য তনয়ির্ াতযল্লয় কপল্লরতছর। ক-কক প্রভার্ 
কযল্লত ল্লফ কম কআভয় ঠাৎ গুরুতয 

প্রল্লযাচনা তছর।  
 

অআল্লনয ধাযা ১০৬ 

 

ধাযা ১০৬ ফল্লরল্লছ কম মিন ককান তথয তফল্লল 

ককান করাল্লকয জানা থাল্লক, কআ তল্লথযয তযতা 
প্রভাল্লর্য োয় তাযআ য ফতব াল্লফ।  াধাযর্ 
তনয়ভ মা ধাযা ১০১-কত কেয়া অল্লছ, এআ 
ধাযাটি তায  ফযততক্রভ, কিাল্লন কেয়া অল্লছ 
কম ক্ষ কম তল্লথযয তযতা োতফ কল্লয, তাল্লকআ 
কআ তল্লথযয তযতা প্রভার্ কযল্লত ল্লফ। ধাযা 
১০৬-এয ভূরতত্ত্ব কআফ প্রততযক্ষায ফযাাল্লয 

প্রল্লয়াগ কযা মাল্লফ, কমিাল্লন ককফর প্রততফােী 
তনল্লজ জাল্লন, এফং কিাল্লন প্রল্লয়াগ কযা মাল্লফ না, 
কমিাল্লন প্রততফােী ছাো অল্লযা ককউ তথযগুতর 

জানায ক্ষভতা যাল্লি।  
 

উোযর্ঃ মিন ককান করাক এভন ককান 

উল্লেয তনল্লয় একটি কাজ কযর, কমিাল্লন কআ 
কাল্লজয চতযে  তযতস্থতত কআযকভ য়ায 

কথা নয়, কিাল্লন কআ উল্লেয প্রভাল্লর্য োয় 

তাযআ য ফতব াল্লফ।  ক -এয ল্লয তবল্লমাগ 

এর কম ক কযল্লর তফনা টিতকল্লর্ মাো কযতছর। 
এর্া প্রভার্ কযা কম তায কাল্লছ টিতকর্ তছর, 

কর্া প্রভাল্লর্য োয় তায ল্লফ।   
 
 

নুভান ফা ম্ভাফনাঃ 
 

মিন ককান অোরত তল্লথযয তস্তত্ব নুভান 

কল্লয, তাল্লক („presumption‟) ‘নুভান’ ফল্লর।  
এটি একটি অআল্লনয সততয কযা তনয়ভ এফং 

ককান অোরত নুভাল্লনয তবতত্তল্লত ককান 

তফল্লল তথয ফা প্রভার্ কথল্লক ককান তদ্ধাল্লন্ত 
অল্লত াল্লয। তল্লফ, কআ তদ্ধাল্লন্তয তযতা  
বুর প্রভার্ য়, তাল্লর কআ নুভান িতেত 

ল্লফ।  
 

নুভাল্লনয প্রবাফ এআযকভ য়, কম ল্লক্ষয 

ল্লক্ষ তথয নুভান কযা য়, ক 

প্রাথতভকবাল্লফ প্রভাল্লর্য োয় কথল্লক ফযাতত 

কল্লয় মায় মতক্ষর্ না নুভান িতেত ল্লচ্ছ, 

তাযল্লয প্রভাল্লর্য োয় অফায প্রথভজল্লনয 

য ফতব াল্লফ। 

 

ভানুল্ললয াধাযর্ তবজ্ঞতায ল্লয তবতত্ত 
কল্লয নুভান কযা য়, তকংফা নীতত  

তবজ্ঞতায য। নুভান েআুপ্রকাল্লযযঃ 
তল্লথযয নুভান, এফং অআল্লনয নুভান। 

 

এআ অআন, ধাযা ৪ -এল্লত ফরল্লছ, কম অোরত 

ককান তথয ‘নুভান কযল্লত াল্লয’, কমটি 

অআল্লন অল্লছ, ‘নুভান কযল্লত ল্লফ’ কআ তথয 
মা অআল্লন তনল্লেব তত, এফং তকছু তল্লথযয 

প্রভাল্লর্য তবতত্তল্লত নয অল্লযকটি তথয 
‘তদ্ধান্তভূরকবাল্লফ প্রভাতর্ত’ এপ্রকায ফরা 
মাল্লফ।  
 

অআল্লনয ধাযা ৭৯ - ৯০ 

ধাযা ৭৯ - ৯০ নুাল্লয, েতরর ম্পতকব ত 

নুভান, মায ভল্লধয অল্লছ মাচাআ কযা কতয 

তযতায নুভান (ধাযা ৭৯), কম েতরর 

প্রভাল্লর্য জনয ক কযা ল্লয়ল্লছ, তায নুভান 

(ধাযা ৮০), যকাতয কতৃব ল্লক্ষয দ্বাযা 
ফানাল্লনা তযকল্পনায ছক, তায নুভান 

(ধাযা ৮৩), এফং কম েতররগুতর ৩০ ফছল্লযয 



 

ুযল্লনা, তায নুভান    (ধাযা ৯০)। 

 

অআল্লনয ধাযা ১১৩-এ, ১১৩-তফ  ১১৪-এ 

 

১১৩-এ, ১১৩-তফ  ১১৪-এ উন্নততাধনাল্লথব 
কমাগ কযা ল্লয়ল্লছ, মথাক্রল্লভ ১৯৮৩, ১৯৮৪ 
এফং ১৯৮৬ াল্লর। এআ নুল্লচ্ছেগুতর কমাগ 

কযা ল্লয়ল্লছ ভতরাল্লেয তফরুল্লদ্ধ যাল্লধ কযা 
যাধীল্লেয কোলী াফযস্ত কযায ায 

ফাোল্লনা মায়।  
 

ধাযা ১১৩-এ (এয ল্লি বাযতীয় েেতফতধয 

ধাযা ৪৯৮-এ েল্লত ল্লফ) ফল্লরল্লছ মিন প্রশ্ন 

এর্া, কম এক ভতরায অত্মতযা কযা তায 

স্বাভীয ফা স্বাভীয ককান অত্মীল্লয়য েষু্কল্লভবয 

তযর্তত, অয এর্া কেিা মায় কম তফল্লয়য াত 

ফছল্লযয ভল্লধয ক অত্মতযা কল্লযল্লছ, অয 

এর্া কেিা মায় কম স্বাভী ফা স্বাভীয ককান 

অত্মীয় তাল্লক তনমবাতন কল্লযল্লছ, অোরত এর্া 
নুভান কযল্লফ কম স্বাভী ফা স্বাভীয ককান 

অত্মীল্লয়য  েষু্কল্লভবয তযর্তত। এআ ধাযায় 

নুভান কযা ফাধযতাভরূক নয়।  
 

ধাযা ১১৪-এ ফল্লরল্লছ,  কম মতে ককান ভতরা 
অোরল্লতয াভল্লন তনল্লজয াক্ষযপ্রভাল্লর্ ফল্লর 

কম ক কমৌনতভরল্লন ম্মতত কেয়তন,  প্রভার্ 
ল্লয় মায় কম তবমুক্ত ফা কল্লযল্লছ, এিাল্লন 

প্রশ্ন মতে য় কমৌনতভরন ম্মততয ল্লি ল্লয়ল্লছ 

না ম্মতত ছাো ল্লয়ল্লছ, তাল্লর অোরত এর্া 
নুভান কযল্লফ কম ভতরা ম্মতত কেয়তন। 

জানা েযকায কম ধাযা ১১৪-এ প্রল্লয়াগ কযা 
য় ফরাৎকাল্লযয ভাভরা োল্লয়য কযল্লত, 

বাযতীয় েেতফতধয ধাযা ৩৭৬(২) -কত, ধাযা 

৩৭৬(২)(এপ) ফাে তেল্লয়।  

 

ধাযা ১১৩-তফ (এয ল্লি বাযতীয় েেতফতধয 

ধাযা ৩০৪-তফ েল্লত ল্লফ) ফল্লরল্লছ কম প্রশ্ন 

মতে য়, ককান করাক তক ককান ভতরাল্লক 

ল্লর্য জনয কভল্লয কপল্লরল্লছ অয এর্া কেিা মায় 

কম ভৃতুযয ঠিক অল্লগ কআ ভতরাল্লক আ 
করাকটি ল্লর্য জনয তনমবাতন  উৎীেন 
কল্লযল্লছ, অোরত এর্া নুভান কযল্লফ কম আ 
করাকটি ল্লর্য জনয কভল্লয কপল্লরল্লছ।  এআ ে 
‘ঠিক অল্লগ’ প্রাতিক  তুরনাভূরক। প্রতত 

ভাভরায তথয  তযতস্থততয য এটি তনবব য 

কল্লয এফং এিাল্লন ল্লর্য চাতোয় তনষু্ঠযতায 

প্রবাফ  এআ কাযল্লর্ ভতুৃযয তবল্লমাগ, এআ 
েটুিয ভল্লধয তনকর্তভ  তয কমাগূে থাকা 
প্রল্লয়াজন।  
 

এআ ততনটি নুল্লচ্ছে ুতপ্রভ ককার্ব  ফযাকবাল্লফ 

কফাঝাো কল্লযল্লছ, অয ভল্লনাল্লমাগ অকলবর্ 
কযা ল্লচ্ছ  ুতপ্রভ ককার্ব -এয তনল্লেবগুতরল্লত কম 

কেয়া ল্লয়ল্লছ যাজফাফু  অল্লযকজন ফনাভ 

ভধযপ্রল্লে যাজয JT (2008) SC 25, এফং 
কগাার ফনাভ যাজস্থান যাজয JT (2009) 2 SC 
419  - এআ ককগুতরল্লত।  
 

অআল্লনয ধাযা ১১৪ 

ধাযা ১১৪ অোরতল্লক নুভতত প্রোন কল্লযল্লছ 

ককান তল্লথযয তস্তত্ব নুভান কযল্লত, মা ভল্লন 

কযা কমল্লত াল্লয কম াধাযর্ প্রাকৃততক ঘর্নায 

জনয ল্লয় থাকল্লত াল্লয, ভানলু্ললয অচযর্, এফং 
যকাতয  কফযকাতয ফযফা, মা আ ভাভরায 

তল্লথযয ল্লি ম্পতকব ত। ধাযা ১১৪ 
নুভততোয়ক তকন্তু ফাধযতাভূরক নয়, এফং 
অোরত ককান তফল্লল ভাভরায় ককান নুভান 

কযল্লত ম্মতত জানাল্লত াল্লয, মতে কআযকভ 

ককান নুভান নয ভাভরায় কযা ল্লয়ল্লছ।  



 

 

উোযর্ঃ অোরত নুভান কযল্লত াল্লযঃ 
 কম করাকটিয কাল্লছ চুতযয ভারে 

ায়া কগল্লছ চুতয ফায ঠিক ল্লযআ, ক য় 

তনল্লজ কচায, ফা ঐ ভারে চুতয কযা এর্া 
কজল্লন তনল্লয়ল্লছ, মতক্ষর্ না ক ঐগুতরয স্বত্ত্ব 
প্রভার্ কযল্লত াযল্লছ;  

 কম তফচাযংক্রান্ত  অনুষ্ঠাতনক 

তক্রয়াকরা তনয়তভত কযা ল্লয়ল্লছ; 

 কম াক্ষযপ্রভার্ মা ক কযা কমল্লত 

াযত, তকন্তু কযা য়তন, কর্া মতে ল্লয ক 

য়, তাল্লর কম জন ক কযল্লত চায়তন, তায 

তফল্লক্ষ মাল্লফ; 

 ককান করাক মতে ককান প্রল্লশ্নয উত্তয না 
তেল্লত চায়, কমটি অআনতঃ ক উত্তয তেল্লত ফাধয 
নয়, কযকভ ককান উত্তয ল্লয মতে কেয়, তায 

তফল্লক্ষ মাল্লফ; 

 

অআল্লনয ধাযা ১১৫-১১৭, এল্লর্াল্লর 

 

ধাযা ১১৫ ফল্লর কম মতে ককউ, তায কঘালর্া 
দ্বাযা, কল্লভবয দ্বাযা, ফা ফাে তেল্লয়, আচ্ছাকৃৃ্ তবাল্লফ 

অল্লযকজনল্লক তকছু তফশ্বা কযায়, এফং কআ 
তফশ্বাল্লয তবতত্তল্লত ককান কাজ তাল্লক তেল্লয় 

কযায়, এল্লক্ষল্লে কআ করাক ফা তায ককান 

প্রতততনতধল্লক নয করাকটি ফা তায ককান 

প্রতততনতধয ল্লি ভাভরা কযায ফা ককান তফচাল্লয 

অফায নুভতত কেয়া ল্লফ না, কআ 
ফযাল্লযয তযতা িেন কযফায জনয।  
 

এল্লর্াল্লর অআল্লনয একটি ভূরতত্ত্ব, মায দ্বাযা 
ককউআ তায প্রতততনতধত্ব ফা তায স্ববাল্লফয 

তবতত্তল্লত অফদ্ধ য়। এটি অআল্লনয তনয়ভ নয় 

ফা নযায়যায়র্তা নয়, তকন্তু এটি 

াক্ষযপ্রভাল্লর্য তনয়ভ।  এল্লর্াল্লর ততবর 

অআল্লনয তনয়ভ  তক্রতভনার তফচাল্লয প্রল্লয়াগ 

য়না।   
 

এল্লর্াল্লর  কয জতুেকার্ায ভল্লধয তপাৎ 

 

এল্লর্াল্লর কয জতুেকার্ায ভূরতত্ত্ব কথল্লক 

অরাো। এল্লর্াল্লর-এ, ককউ মতে অল্লগ তকছু 

ফল্লর থাল্লক,  ল্লয তায উল্লটার্া ফরল্লত চায়, 

তা ফরল্লত কেয়া য়না; নযতেল্লক, কয 

জতুেকার্া-কত, ককান উমকু্ত অোরল্লতয যায় 

ফায ল্লয, একআ ফযাায অল্লযকটি অোরল্লত 

কতারা মাল্লফ না। কয জতুেকার্া-কত, যফততব  
অোরল্লতয অআনগত তধকায থাল্লকনা,  
নযতেল্লক, এল্লর্াল্লর-এ, কম করাক অল্লগ মা 
ফল্লরল্লছ তায উল্লটা প্রভার্ ফা তল্লথযয য 

কজায তেল্লত চাআল্লছ, তাল্লক তধকায কেয়া 
য়না।   
 

এল্লর্াল্লর  জাতরয়াততয ভাল্লঝ তকছু তপাৎ 
অল্লছ।  এল্লর্াল্লর ককান কামবকাযল্লর্য তবতত্ত 
নয়, তকন্তু জাতরয়াতত কথল্লক কামবকাযল্লর্য জন্ 

য়। এল্লর্াল্লরল্লক োতফ কছল্লে কেয়ায কথল্লক 

অরাো।  
 

উোযর্ঃ ক কজল্লনশুল্লন  তভথযাবাল্লফ ি-কক 

তফশ্বা কযায়, কম ককান একটি জতভয স্বত্ত্ব ক-

এয, এফং ি-কক কটি তকনল্লত  তায োভ 

তেল্লত যাজী কযায়। ল্লয, জতভ ক-এয নাল্লভ 

ল্লয় মায়  ক আ তফক্রী কযার্া এআ ফল্লর 

উতেল্লয় তেল্লত চায়, কম তফক্রী কযায ভয় তায 

নাল্লভ তছর না। এল্লক্ষল্লে, ক-কক এর্া প্রভার্ 
কযফায নুভতত কেয়া মাল্লফ না, কম জতভ 

তায নাল্লভ তছর না। 

 

অআল্লনয ধাযা ১১৬  ১১৭ 



 

ধাযা ১১৬  ১১৭-কত এল্লর্াল্লল্লরয ভূরতত্ত্ব 
ফযািযা কযা ল্লয়ল্লছ, এফং তফল্লল কক্ষল্লে 
এল্লর্াল্লল্লরয তফলল্লয় ফরা ল্লয়ল্লছ। 

ছগনরার কভতা ফনাভ তযবাআ যাল্লর্র, 1982 

(1) SCC 223, এল্লর্াল্লল্লরয তবতত্তল্লত ককটি 

চারাফায তযল্লফটি বার কল্লয কফাঝাল্লনা অল্লছ। 
এল্লর্াল্লর নানাপ্রকাল্লযয ল্লত াল্লয, নতথল্লেয 

তবতত্তল্লত, েতরল্লরয তবতত্তল্লত,   এল্লর্াল্লর 

আনাআ (inpais). 

 

এল্লর্াল্লর নতথল্লেয তবতত্তল্লত মিন য়, কটি 

ককান তফচাল্লযয যায়  কআ যায় প্রভার্ তল্লল্লফ 

ক কযায তফলল্লয় ল্লত াল্লয। েতরল্লরয 

তবতত্তল্লত এল্লর্াল্লর কফাঝায়, কম ককান করাক ফা 
তায ককান ফূবূযী, ককান ম্পতত্ত ফা ককান 

ুতফল্লধ কল্লয়ল্লছ। এল্লর্াল্লর আনাআ (inpais) 

ককান চুতক্ত  ককান োচযর্ ফা বুর 

ফযািযায কাযল্লর্ ল্লত াল্লয, মায কাযল্লর্, মায 

ল্লয এল্লর্াল্লর রাগু ল্লয়ল্লছ, তায নাল্লভ স্বত্ত্ব 
ল্লয় কগল্লছ, ককননা, ক আবাল্লফ কযাল্লত 

কচল্লয়তছর।  
 

অআল্লনয ধাযা ১১৮-১৩৪, াক্ষী 
 

ধাযা ১১৮ ফরল্লছ কম ফ ভানুল াক্ষয তেল্লত 

াল্লয, মতে না অোরত ককান কাযর্ তফল্লফচনা 
কল্লয তাল্লেয ফাধা কেয়, কমভন, িুফ কভ ফল্লয়, 

িুফ ফৃৃ্দ্ধ ফল্লয়, ভানতক ফা াতযযীক ুস্থতা, 
ফা নয ককান কাযল্লর্, মিন প্রশ্ন ফুঝল্লত াল্লয 

না ফা মুতক্ত উত্তয তেল্লত ক্ষভ। অআল্লন ফরা 
ল্লয়ল্লছ, কম মাযা কথা ফরল্লত াল্লয না, ক নয 
ককানবাল্লফ কফাঝাল্লত াল্লয। এআপ্রকাল্লযয াক্ষয 
ধাযা ১১৯ -কত কভৌতিক াক্ষযপ্রভার্ কফাঝাল্লনা 
ল্লয়ল্লছ। ধাযা ১২০ -কত স্বাভী  স্ত্রী এল্লক 

ল্লনযয তফরুল্লদ্ধ ফল্লচল্লয় উমুক্ত াক্ষী, ততবর 

 তক্রতভনার, েআুপ্রকাল্লযয ভাভরাল্লতআ। অআল্লনয 

ধাযা ১২১ -কত কেয়া অল্লছ কম ককান তফচাযক 

ফা ভযাতজল্লস্ট্রর্ল্লক ককাল্লর্ব য ভল্লধয তায 

স্ববাফচতযে তনল্লয় প্রশ্ন কযা মাল্লফ না মিন ক  

তফচাযক ফা ভযাতজল্লস্ট্রর্ রূল্ল অল্লছ, মতে না 
কআ ককার্ব  কমিাল্লন তততন কাজ কল্লযন, কিান 

কথল্লক তফল্লল অজ্ঞা জাতয ল্লয় থাল্লক; নয ফ 

তযল্লফল্ল, তফচাযক ফা ভযাতজল্লস্ট্রর্ল্লক ক্ষভ  

উমুক্ত াক্ষী তল্লল্লফ ভানা ল্লফ।  
 

অআল্লনয ধাযা ১২২-১২৯ - কমাগাল্লমাল্লগ 

তফল্ললাতধকায 

 

ধাযা ১২২-১২৯ -কত কেয়া অল্লছ কম তকছু 

প্রকাল্লযয কমাগাল্লমাগ কিারািুতরবাল্লফ কেিাল্লত য় 

না। ধাযা ১২২ কমাগাল্লমাল্লগ তকছু তফল্ললাতধকায 

কেয়, কমভন তফল্লয়ল্লত, তকছু ফযততক্রভ ছাো।  
 

অআল্লনয ধাযা ১২৩-১২৬ 

 

ধাযা ১২৩ -কত কেয়া অল্লছ কম যকাতয 

কাল্লজয ল্লয তকছু তফল্ললাতধকায কেয়, মাল্লত 

প্রকাতত তকছু যকাতয নতথে াক্ষযল্লত ক 

কযল্লত য় না, ককফরভাে কআ তফবাল্লগয 

প্রধাল্লনয নুভতত ছাো।   
 

ধাযা ১২৩ -কত কেয়া অল্লছ কম যকাতয 

তপাযল্লেয মতে ককান কগান কথা তফশ্বা 

কল্লয ফরা ল্লয় থাল্লক, এফং কআ তপায ভল্লন 

কল্লযন কম এটি প্রকা ল্লয় কগল্লর াফবজতনক 

ন্তুতষ্ট ল্লত াল্লয।  
 

উতকর  তায ভল্লেল্লরয ভাল্লঝ কাোতয 

কথাফাতব া  তচঠিে ধাযা ১২৬ -এল্লত েআু ল্লতব  
ংযক্ষর্ ায়। 



 

 

উোযর্ঃ ক, একজন ভল্লের, ি-কক ফে, কম 

একজন উতকর, - “অতভ জাতরয়াতত কল্লযতছ, 

অয অতভ চাআ কম তুতভ অভাল্লক যক্ষা কয”। 
এআ উতক্ত প্রকা কযা ল্লফ না।  
 

উোযর্ঃ ক, কম অত্মাৎ কযায জনয 
তবমুক্ত, ি-কক, কম উতকর, তাল্লক যক্ষাল্লথব 
তনমুক্ত কযর। তফচাল্লযয ভয়, ি ফে কম ক-

এয তল্লল্লফয িাতাল্লে একটি ংিযা করিা 
অল্লছ কমটি ক অত্মাৎ কযায জনয তবমকু্ত, 

কআ ংিযাটি মিন ক চাকতযল্লত ঢুল্লকতছর, 

তিন তল্লল্লফয িাতাল্লে তছরনা। এআ তথযটি ি 

রক্ষয কল্লযল্লছ তায তনমুক্ত ফায ল্লয, কম তফচায 

শুরু ফায ল্লয এআ জাতরয়াতত ল্লয়ল্লছ, কাল্লজআ 
এটি প্রকা কযাল্লত ফাধা কনআ। 

 

অআল্লনয ধাযা ১৩২ 

 

ধাযা ১৩২ ফল্লর কম ফ াক্ষী তয ফরল্লফ। 
ধাযা ১৩২ ফল্লর কম  াক্ষী এর্া ফল্লর ভুতক্ত 

াল্লফনা, কম তয ফরল্লর তাল্লকআ কোলী 
ঠাউযাল্লফ। 

 

এআ ধাযা, মাআ কাক, একটি নুল্লচ্ছল্লে কেয়া 
অল্লছ, কম াক্ষী  কযকভ তয ফরল্লত ফাধয 
কযল্লর কআ াক্ষীল্লক কগ্রপতায কযা ল্লফ না ফা 
তাযআ তফরুল্লদ্ধ প্রভাতর্ত কযা ল্লফ না, মতে না 
কটি তভথযা াক্ষয য়। 

 

মতে ধাযা ১৩২ েল্লর ভল্লন ল্লত াল্লয কম 

অআল্লনয এ ২০(৩) কক রঙ্ঘন কযল্লছ, এআ 
নুল্লচ্ছেটি এআ ধাযাল্লক ংযক্ষর্ কেয়, এফং 
এল্লক অআল্লনয বালায় intra vires কল্লয। 
(রক্ষ্মীত চাল্লযাতযয়া ফনাভ ভাযাষ্ট্র যকায  

AIR 1968 SC 938) 

 

অআল্লনয ধাযা ১৩৫-১৬৬ - াক্ষীল্লেয যীক্ষর্ 

 

ধাযা ১৩৪ ফল্লর কম তফল্লল ককান ংিযায াক্ষী 
েযকায কনআ তকছু প্রভার্ কযফায জনয। ুপ্রীভ 

ককার্ব  ফল্লরল্লছ কম ল্লনক ভাভরায় াক্ষযপ্রভাল্লর্য 

ংিযায কচল্লয় গুর্াফরী কফত প্রল্লয়াজন।  
 

ধাযা ১৩৫ ফল্লর কম ততবর  তক্রতভনার 

তফচাল্লযয অআল্লন এর্া তস্থয কযা ল্লফ, কম তক 

ক্রল্লভ াক্ষীল্লেয ক কযা  যীক্ষর্ ল্লফ।  
 

ধাযা ১৩৭ ফল্লর কআ যীক্ষর্ কযায প্রধান 

ল্লফ, ককান াক্ষীল্লক যীক্ষর্ কযায জনয কম 

ক্ষ তাল্লক ক কযল্লছ। অল্লযা ফল্লর কম য 

ল্লক্ষয যীক্ষর্ কযাল্লক কজযা কযা ফরা ল্লফ। 
ধাযা ১৩৭ অল্লযা ফল্লর কম অফায মতে কম ক্ষ 

তাল্লক ক কযল্লছ, কআ ক্ষ কজযা কযায ল্লয 

যীক্ষর্ কল্লয, তাল্লক প্রতত যীক্ষর্ (re-

examination )ফরা ল্লফ। 

 

ধাযা ১৩৮ কত তযষ্কায ফরা অল্লছ তক ক্রল্লভ 

াক্ষীল্লেয যীক্ষর্ ল্লফ  ফল্লচল্লয় জরুতয, কম 

কজযা কযা ককফর কআ তল্লথযয ল্লয না ল্লত 

াল্লয মাল্লত াক্ষীল্লক যীক্ষর্ কযায প্রধান 

অল্লগ যীক্ষর্  মাচাআ কল্লযল্লছ। 

 

কজযা কযা  নুন্ধানকাল্লর ফরা উতক্তগুতরয 

ফযফায 

 

ধাযা ১৪৫ ফল্লর কম াক্ষীল্লক অল্লগ ফরা 
উতক্তগুতরয য, কমগুতর তরল্লি তেল্লয়ল্লছ ফা 
করিা ল্লয়ল্লছ, কজযা কযা মায়, এফং কমগুতর এআ 
ভাভরায় প্রাতিক। কজযা কযায ভয়, কম 



 

উতক্তগুতর নুন্ধানকাল্লর ফরা ল্লয়ল্লছ, কগুতর 

ভাভরায াক্ষীল্লেয স্বীকায কযায জনয 
ফযফায কযা মাল্লফ,  তকবাল্লফ ফযফায কযা 
মাল্লফ তা করিা অল্লছ ধাযা ১৪৫ -এল্লত।  
(কেিুন ত ার ফনাভ তেতে যােতভতনল্লেন, 

AIR 1976 SC 294)  

 

তক্রতভনার েেতফতধয ধাযা ১৬২ য নুল্লচ্ছল্লে, 

নুন্ধানকাল্লর ুতর মতে াক্ষীয ককান উতক্ত 

কযকেব  কল্লয থাল্লক, কগুতর তফচাযকাল্লর ফযফায 

কযা মাল্লফ, ভাভরায াক্ষীল্লেয স্বীকায কযায 

জনয,  তকবাল্লফ ফযফায কযা মাল্লফ তা করিা 
অল্লছ এতবল্লেন্প অআল্লনয ধাযা ১৪৫ -এল্লত।   
 

তক্রতভনার েেতফতধয ধাযা ১৬২ য নুল্লচ্ছল্লে 
তফল্ললবাল্লফ করিা থাকায েরুর্, ধাযা ১৬১ কত 

ককান উতক্ত কেয়া ল্লর, কটি তফচায, তফফােী 
ক্ষ, ফা অোরল্লতয াক্ষীযা তনল্লজল্লেয প্রভার্ 
েঢ়ৃতয কযল্লত ফযফায কযল্লফ না। (কেিুন 

কততরোয তং ফনাভ উত্তয প্রল্লে যকায,  

AIR 1959 SC 1012) 

 

তফল্লল প্রশ্নাফরী 
 

ধাযা ১৪১ ফল্লর কম তফল্লল প্রশ্নাফরী র কআ 
প্রশ্ন মায ভল্লধয উত্তয অল্লছ, কমটি প্রশ্নকতব া 
শুনল্লত ফা কল্লত অা কল্লয। এআপ্রকাল্লযয প্রশ্ন 

প্রধান যীক্ষর্ ফা প্রতত যীক্ষর্-এ কযায 

নুভতত কনআ মতে না অোরত তফল্লল নুভতত 

তেল্লয় থাল্লক (ধাযা ১৪২)। ধাযা ১৪৩ এল্লত ফরা 
ল্লয়ল্লছ কম কজযা কযায ভল্লয় তফল্লল প্রশ্নাফরী 
তজল্লজ্ঞ কযা মাল্লফ। কজযা কযায উল্লেয র 

তয উদ্ঘার্ন কযা  াক্ষীয তফশ্বাল্লমাগযতাল্লক 

ল্লে কযা। 

 

ত্রুবাফান্ন াক্ষী 
ধাযা ১৫৪ নুভতত কেয় কম ক্ষ াক্ষীল্লক ক 

কল্লযল্লছ, ক ককান প্রশ্নআ কযল্লত াল্লয, কমগুতর 

য ক্ষ কজযা কযায ভল্লয় তুরল্লত াল্লয। 
এআ ধাযায় ত্রুবাফান্ন াক্ষীয াক্ষযপ্রভাল্লর্য 

কথা ফরা অল্লছ। মিন াক্ষী এযকভ তকছু ফল্লর 

কমটি তফচাযাধীন কক ধ্বং কল্লয তেল্লত াল্লয, 

তিন কআ ক্ষ কআ াক্ষীল্লক ত্রুবাফান্ন 

অিযা তেল্লত নুল্লযাধ কযল্লত াল্লয, এফং কআ 
ভাভরায়, কম অোরল্লত তফচায চরল্লছ, তায কআ 
াক্ষীল্লক ত্রুবাফান্ন অিযা তেল্লয় কেয়া 
উতচৎ। (কেিুন তজ এ ফক্স ফনাভ যকায, 

AIR 1979 SC 569) 

 

যফীন্দ্র ক্যভায কে ফনাভ উতেলযা যকায, AIR 

1977 SC 170, এফং কতর রক্ষ্মর্বাআ ফনাভ 

গুজযার্ যকায, AIR 2000 SC 210, ুপ্রীভ 

ককার্ব   ফল্লরল্লছন কম ত্রুবাফান্ন াক্ষীয ুল্লযা 
াক্ষযপ্রভার্ ফজব ন কযায েযকায কনআ এফং 
মতর্া ং তফশ্বাল্লমাগয, ততর্া কনয়া মাল্লফ। 
ত্রুবাফান্ন াক্ষীয াক্ষযপ্রভার্ মতর্া ং 

তফচাযাধীন ভাভরাল্লক ভথবন কল্লয, ততর্া 
ফযফায কযা মাল্লফ। ােততক কেিা মাল্লচ্ছ কম 

প্রায়আ াক্ষীযা তফচাল্লযয ভয় ত্রুবাফান্ন ল্লয় 

মায় এফং অল্লগ ুতরল্লয কাল্লছ মা ফল্লরল্লছ, তায 

উল্লটার্া ফল্লর, একাযল্লর্ অোরতগুতরল্লত 

তক্রতভনার েেতফতধয ধাযা ৩৪০ এল্লত কমবাল্লফ 

ফরা ল্লয়ল্লছ, কআবাল্লফ তফচায তনফবা কযা য়, 

কআফ াক্ষীল্লেয ফযাাল্লয, কমিাল্লন তাল্লেয 

ফস্থান বুর প্রভার্ ল্লয়ল্লছ।   
 

াক্ষীল্লেয তফশ্বাল্লমাগযতা ম্বল্লন্ধ তবল্লমাগ 

ধাযা ১৫৩  ১৫৫ ফল্লরল্লছ তকবাল্লফ  াক্ষীল্লেয 

তফশ্বাল্লমাগযতা ম্বল্লন্ধ তবল্লমাগ কযা কমল্লত 

াল্লয। কজল্লন যািা েযকায কম ২০০৩ এয 



 

একটি ংল্লাধল্লন, ধাযা ১৫৫ ংল্লাতধত এফং 
ধাযা ১৫৫(৪) কছল্লে কেয়া য়।  ধাযা 
১৫৫(৪) কত কেয়া তছর কম ককান ফরাৎকায 

ভাভরায ভাভরাকাতযল্লক তায কতথত িাযা 

চতযল্লেয জনয কজযা কযা কমল্লত াল্লয, মাল্লত 

তায  তফশ্বাল্লমাগযতাল্লক ল্লে কযা কমল্লত 

াল্লয। 

 

উোযর্ঃ ক ভাভরা কল্লযল্লছ ি-এয ল্লয ি কম 

তজতনল তফতক্র কল্লযল্লছ তায োল্লভয জনয, কমর্া 
ক,  ি কক তেল্লয়ল্লছ। গ ফল্লর কম ক ি কক 

তজতনল কৌুঁল্লছ তেল্লয়ল্লছ। াক্ষযপ্রভার্ ক কযা 
র কম অল্লগ এযকভ কল্লযল্লছ কম তজতনল কৌুঁল্লছ 

কেয়তন।  এআ াক্ষযপ্রভার্ ক কযা কমল্লত 

াল্লয।  
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@২০১০ ভারততর র্ার কেৌতি ও রায়ন্মাতের ত্রায়তিং ও প্লাতসতেন্ট প্রায়তভট ততেতটড. সর্ অতিোর সংরতক্ষত.এই 
পত্রটির কোতিা রেে অিাতিেৃত প্রতযাগ র্া প্রজিতির তর্রতুে উপযকু্ত িাগতরে ও অপরািীে প্রতিয়া চাাতিা হতর্. 

 

 

 

 
 

ফব বাযতীয় ফায যীক্ষায প্রস্তুততয তফলয়ফস্তু 

 

ধযায় ৯0 জতুযপ্রুদদন 

 

প্রস্তাফনা  

জুতযপ্রুদদন ' অআদনয দবন'   ' অআদনয ভত'  এয 

ম্বদে ধাযণা দদয়. এআতি শুধুভাত্র ' তি িযদত দফ'  

এআতিয ঈদেখ িদয না ফযং ' দআতি দিন িযদত য় '  

এআতিয ম্বদে  ধাযণা দদদয়. "জতুযপ্রুদদন অআদনয 

ভদধয এিতি তদদেয ভতন,  এিতি ংতক্ষপ্ত,  াধাযণ  

তাতিি ধযন এয তদে,  দমআতি অআন  অআদনয 

ফযফস্থায তথয দি দফাঝাদনায দেষ্টা িদয."( 

ত.দম.তপদজজদগবযাল্ড(আ.তদ.),  াল্মন্দ 

অন জুতযপ্রুদদন,  ১২ তভ প্রিান,  আঈতনবাবার 

রা প্বতরদিশ্ন িবযাস্ন তপ্রবাত তরতভদিড, ১৯৬৬, ত.১) 

অআদনয ভত এআ প্রদশ্নয ঈত্তদযয  মকু্ত অদে "অআন 

তি? " ,  দমআতি অআনদি ফঝুদত াাময িযদফ. এআ 

প্রদশ্নয ঈত্তদয দনিগুতর ঈত্তয দদয়া দয়দে0 তিন্তু 

তাদদয তফতবন্ন তেেন ভূদয রূদ তফবক্ত িদয জানা দফত 

জ দফ,  তথাত বী ভূ ভরুরূদ এিআ দভৌতরি 

তদিবয দয তবতত্ত িদয অদে. 

 

প্রািতৃতি নযাদয়য ভত  

 

প্রিৃততি অআদনয ভদতয নুাদয অআন তনয়দভয দ্বাযা 

ততযী আ দজআগুতরয দেদন তনতদবষ্ট িাযণ থাদি;  দম 

"ব্রহ্মাদেয প্রিতৃতয নুাদয প্রদতযিতি দক্ষদত্র তনততি 

ভুরতু্র থাদি দমআতিদি প্রিৃততি িাযদণয দ্বাযা দখাজা 

দমদত াদয".(ত.দম.তপদজজদগবযাল্ড(আ.তদ.),  াল্মন্দ 

অন জুতযপ্রুদদন,  ১২ তভ প্রিান,  আঈতনবাবার রা 

প্বতরদিশ্ন িবযাস্ন তপ্রবাত তরতভদিড, ১৯৬৬, ৃষ্ট ১৫) 

 

অধুতনি অআদনয ন্স্স্থাদন্দয  দভৌতরি তদিতি দরা 

দম  তাযা "অআদনয াদনয'  প্রোয িদয. এআতিয ভাদন 

দরা দম "দি িত এআ ঈেু দাি না দিন;  অআন 

ফভয় তায দথদি ঈেু." অআদনয ান জানায় দম অআন 

ফদেদয় ফড় অয দিাদনা ভানলু অআদনয তধিাদযয 

দয দত াদয না.  

 

বাযদত অআদনয দরাত ভতফধান,  দিন্দ্র  যাদজযয অআন,  

অয দফবাচ্চ  ঈচ্চ নযায়ারদয়য তবদমাগ অআন. এআ ফ 

রতদি ' বাদরা অআন'  এয নাদভ ডািা দমদত াদয. 

দমদত ুঅআদনয যাজয তম্বধাদনয দ্বাযা প্রতততিত,  দআ 

জদনয ফ তধিাযীযা এআতিয দ্বাযা অয অআদনয বাফনা 

তদদয় ফাধা. অআদনয যাজয দভদন েরা তিন্তু ফ দক্ষদত্র 

নযামযতা তুনত্হত িদয না. ফদেদয় বাদরা ঈদাযণ 

দরা বাযদতয দফবাচ্ছ নযায়ারদয়য দ্বাযা ফানাদনা ' ভূর 

তনতভবতত'  এয ভত,  দমআতি দিাহনান্দা বাযতী ফনাভ 

বাযত ংঘ,  এ অআ অয ১৯৭৩ এ ত ১৪৬১ এয 

দক্ষদত্র তনতভবত দয়তের. এআ দক্ষদত্র দফবাচ্চ নযায়ারয় তনণবয় 

তদদয়তের দম তম্বধাদন এিতি তরতখত তনয়ভ অদে দমআতি 

ুতনতিত িদয দম াতরবমাদভদেয ভতফধান ফদরাফায 

তধিায ফাধন ভুক্ত না য়. তম্বধাদনয ফ তযদাধন ভরূ 

তনতভবততয ভতদি ভথাদয় দযদখ িযা ঈতেত তম্বধাদনয 

দযিাযী েতযত্রদি ফজায় যাখায জদনয.   

 

 

ভূর তনতভবততয ভত জুতযপ্রুদদনদয নানা ভদতয ভদধয 

তফফাদদয জতিরতাদি দদখাদয়. অআন অয তনততিতায 

ভদধয তি দমাগাদমাগ অদে?  "ব্রহ্মাদেয প্রিতৃতয নুাদয 

প্রদতযিতি দক্ষদত্র তনততি ভুরতু্র থাদি" এয ধাযনাতিদি 

ভদন িরুন দমআতিদি াল্মন্দ প্রিৃততি অআদনয ভতদি 

দফাঝাদত ফযফায িদযদে. প্রিতৃতি অআদনয ভত অআন 

অয তনততিতায ভদধয এিতি দমাগ অদন;  অয দাতফ িদয 

দম বাদরা অআন তায তধিায ফদেদয় ফড় প্রিতৃতি 

তনয়ভ,  ফা তনততিতায দথদি াদয়,  অয এআতিয 

তধিায তখন দল দয় জদয় মখন এআতি দতভন বাদরা 

তনততি ভূদরযয দথদি দয মাদয়. 

 

দমআখাদন প্রিৃততি অআদনয ভদতয নুাদয অআন  

তনততিতায ভদধয গবীয ম্বে অদে. বাদরা অআদন ভত 

এআতিদি তিি ভাদন না;  এআতিয নুাদয অআন  

তনততিতায ভদধয দিাদনা ম্বে দনআ. বাদরা 

অআদনয  ভদতয নুমায়ীযা প্রতিততক্ন অআন ভদতয 

নুয়াতয়য দথদি এআ িথদন ভত থািদত াদয দম 

প্রদতযি দক্ষদত্র এিতি তিি নততি দা থাদি,  তিন্তু 

তাযা এআতি স্বীিায িদয না দম দআতি অআন নুমায়ী  

বয়ার,  ফা এআযভ তনততি অধায দথদি দয দগদর 

অআদনয ফ তফতধিতা দল য় 

মাদয়..(ত.দম.তপদজজদগবযাল্ড(আ.তদ.),  াল্মন্দ 

অন জুতযপ্রুদদন,  ১২ তভ প্রিান,  আঈতনবাবার 

রা প্বতরদিশ্ন িবযাস্ন তপ্রবাত তরতভদিড, ১৯৬৬, ৃষ্ট 

১৫) এআ ভয়দত অআন  তনততিতায ম্বদেয দখাজ 

দািবার িযা খফু বাদরা ফ 

ততনতি ফণবনা  

 

মতদ িিনতি দম ' অআন  তনততিতায ভদধয এিতি 

ম্পিব অদে'  খুফআ দাজা ভদন দয়,  এআতিয নানা 

ফণবনাদত এআতি খুভ তফফাদদ বযা অদে. প্রিৃততি অআদনয 

ভদতয ভদধয তনদজআ দনি দাতফদায অদে,  অয এআ 

ভতদি দভাি ততন বাদগ তফবক্ত িযা মাদয়. প্রথভ ফণবনা,  

থভা িআুনাদয দ্বাযা দদয়া দয়তের,  এআতিয 

নুাদয অআদনয তনয়ভ দমগুতর প্রিৃততি অআদনয দথদি 

তবন্ন দয় তফধয না. তদ্বতীয় ফণবনাতি াববাডব ্েূদরয প্রদপয 

রন পুএদেয দ্বাযা দদয়া দয়তের শুদু ফদর দম দিাদনা 

অআদনয ংস্থাদনয ফাোয জদনয তিেু তনততি ভরুতু্র দভদন 

েরদত য়. ততৃীয় ফণবনা দমআতি প্রদপয এে.এর.এ াদিবয 

ক্ষষদপাদব তফ্ববতফদযারদয় তায ঈত্তযাতধিাযী প্রদপয 

দযানাল্ড দ্বতিন ফদরতেদরন দম অআনদি দফাঝা  ফযফায 
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@২০১০ ভারততর র্ার কেৌতি ও রায়ন্মাতের ত্রায়তিং ও প্লাতসতেন্ট প্রায়তভট ততেতটড. সর্ অতিোর সংরতক্ষত.এই 
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িযায জদনয তনততি তফোযদি নুবুক্ত িযা অফযি. 

 

এআততাতি প্রিতৃতি অআদনয ভত0 

 

দমভন তি াল্মন্দ ফদরদে, এআততাতি প্রিতৃতি অআদনয 

ভদতয ভরূ ধাযনাতি দরা,  "ব্রহ্মাদেয প্রিতৃতয নুাদয 

প্রদতযিতি দক্ষদত্র তনততি ভুরতু্র থাদি দমআতিদি প্রিৃততি 

িাযদণয দ্বাযা দখাজা দমদত াদয." এআতিয স্বাবাতফি 

তযনতত দরা ননততি অআন দিাদনা অআন নআ' .  

এআততাতি ফণবনায এআ ভাদনতআ যফতবী ফণবনাগুতর ক্ষীন 

িদয তদদয়দে. 

 

পুদেদযয তবতযআ তনততিতায ভত  

 

প্রদপয রন পুএদেয,  এআততাতি প্রিতৃতি অআদনয 

ভদতয ফৃদ িথন গুতর ক্ষীন িদয ফরদরন দম দিাদনা  

পর অআদনয ংস্থাদনয ভদধয তনততি ভরুতু্রগুতর 

প্রাথতভি অআততজয যাখদফ. দ অআদনয ংস্থাদনয 

তবতদযয তনততিতায ম্বদে ফরদরন দমআতি অআদনয 

ংস্থানদি োরাদফ. দমআ ৯ তি ভুল্দুত্রয দয পুদরয দজায 

তদদয়তেদরন,  দআগুতর দরা0 

 

• তনয়ভগুতর াধাযণ ফা ঈতেত ;  

• তনয়ভগুতরয ঈদ্ঘনা িযা অফযি ;  

 • তীদতয ঘিনা নুমায়ী তনয়ভ ফানাদনা  

িামবিাযী িযতত দি িভ িযা ঈতেত ;  

 

• তনয়ভগুতর জ বাদফ ফঝুদত াযা 

ঈতেত ;  

• তনয়ভগুতরয এি দযয প্রততফাদী ফা ঈতেত নয়.;  

• তনয়ভগুতরয ারন িারুয দক্ষ 

ম্ভফ ফা ঈতেত নয়;  

 • তনয়ভগুতরয তিেু ভয় মবে এিআ থািা 

ঈতেত;  অয   

• দঘাতলত অয িামবিতযত অআদনয 

মথাজত্ততা ফা ঈতেত  

পুদরয এআ দক্ষদত্র স্পষ্ট তের দম এআ ৮তত ভরুতু্র দিাদনা 

অআন ংস্থানদি ' ফ ফা তিেআু নদয়য'  িযফায ফাতনদয় 

দদদয় ফা না. বীয়যী তনততিতায ভদতয ারন ফাআদি 

অআদনয ারদনয দায় দদদয় দায়.অয,  নযাতয়ি 

অআদনয দক্ষদত্র দআ দায়তি ভুদে মায়. 

 

দ্বতিদনয ফযাখযায ভত  

 

যনার দ্বতিদনয ভততি ফদেদয় বাদরা িদয দফাঝা মাদফ 

এিতি ঈদাযদণয দ্বাযা দমআতিদি দ ' ফাস্ততফি ফাধা'  

তাদফ নাভিযণ িদযতের. এআতি তযগ্গগ্গ ফনাভ ারদভয,  

১১৫ এন মায় ৫০৬  এয দয তবতত্ত িযা অদে. 

অআতিদত এিতি ফযতক্ত মাদি দ তযা িদযতের এয 

ম্পতত্ত আঈআর এয ভাপবিব াতচ্ছর. অদারত তাদি এআ 

ঈিাযতি না দদত দদফায জদনয অদারত ' দিাদনা 

ফযতক্তয তায বুদরয জদনয দিাদনা রাব ফা ঈতেত নয়'  

এয ঈদমাগ িদযতের. দ্বতিবন তফোয দযদখতের দম তযগ্গগ্গ 

এয দক্ষদত্রয ভান অআন শুধ ুতনয়ভ দ্বাযা েতরত ংস্থান 

নয়. অআদনয ংস্থানদি োরাফায জদনয তনয়ভ োড়া,  

' ভুরতু্র,  নীতত  নয তফতষ্ট  থাদি' . দ্বতিবদনয 

নুমায়ী তযদগ্গগ্গয দক্ষদত্র ভারায তফলয়ফস্তুয জদনয তনততি 

ভুল্দুত্রয ফযফাযতি নযায়গত ত তের.  

 

এআতি ভদন যাখায দমাগয দম দ্বতিবন তায তফোয দি 

' প্রিৃততি নযাদয়য ভত'  তদদয় প্রবাতফত দত দদয় না. শুধ ু

এিতি দরদখ তততন ফদরতেদরন, " মতদ দমআ প্রিৃততি 

নযাদয়য দমআ দাতধত তযবালাতি দমআতি অতভ এখন 

তদরাভ তিি য়,  তাদর দিাদনা ভত দমআতি অআদনয 

তফলয়ফস্তু দি তিেু ভয়দত তনততি প্রদশ্নয তিি জফাফ 

নুমায়ী ফানাদনায প্রোয িদয এিতি প্রিতৃতি ভত,  

তাআদর অভায ভততি প্রিৃততি ভত.' ( দযানাল্ড 

দ্বতিবন, " নাতুযার রাঈ দযতবতজদতদ" ৩৪ আঈতনবাতবতি 

প দলাতযডা রাঈ দযতবঈ১৬৫(১৯৮২). 

 

বাদরা অআদনয ভত   

 

বাদরা অআদনয ভত,  প্রতিতততিি অআদনয ভদতয ফ 

তিব ফাততর িদয দদয়. এআতিয নুাদয অআন অয 

তনততিতায ভদধয দিাদনা ম্পিব দনআ. এআ তফোধবাযায 

বাদরা অআদনয গদফনায দয দিতন্দ্রত থাদি;  অয 

দভাি বাদফ ফরদত এআতি প্রিতৃতি অআদনয ভদতয দথদি 

তবন্ন দমদত ুঅআতিদত দিাদনা দেি অআদনয দক্ষ দিাদনা 

অস্থা দনআ,  দজআততয দথদি বাদরা অআন তধিায প্রাপ্ত 

িদয ফা দজআততয এআতি ধীন. 

 

বাদরা অআদনয ভদতয নানা ফণবনা অদে দমআগুতর 

তফদ্বান  দমভন 

মন তিন,  এে.এর.এ. ািব  দজাদপ যাজ 

ফণবনা তদদয়দে..  

 

মন তিন  

 

মন তিন খফুআ জ তযিল্পনা তদদয়তেদরন;  অআন 

এিতি অদদ,  দমআতি যাজননততি াি দ্বাযা দদফ য়,  

অয ভঞ্জতুযয দ্বাযা িামবিাযী 

য়. (ত.দম.তপদজজদগবযাল্ড(আ.তদ.),  াল্মন্দ 

অন জুতযপ্রুদদন,  ১২ তভ প্রিান,  আঈতনবাবার রা 

প্বতরদিশ্ন িবযাস্ন তপ্রবাত তরতভদিড, ১৯৬৬, ৃষ্ট ২৫-

২৬). াল্মন্দ দ্বাযা ফণবতণত এআ াভানয ফণবনাতি ঈত্তদযয 

দেদয় দফত প্রশ্ন তুদর তদদয়দে.  

 

অদদ তি?  এআতি ' নুদযাধ'  এয দেদয় অরাদা তি 

বাদফ?  মতদ িভবোযী ক্ষ দি তায ভাতরি ,  জদরয 
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এিতি গ্লা অনদত ফদর,  দআ দক্ষদত্র এআতি অদদ 

দফ ফা নুদযাধ?  ফভয় তি অদদি  অদদতদতয 

ভদধয ক্ষভতায ম্বে থািা দযিায?  তিদনয নুাদয 

ই্ববয দ্বাযা ভানফজাতত দি দদয়া অদদ এআতযি 

অআন অয এআতি তনততিতা দি জন্ম দদয়. দআ বাদফ,  

যাজননততি াি দ্বাযা দদয়া অদদ অআন য়,  

দমআতি অআদনয প্রতত তদদি জন্ম দদয়.  

 

এআতি ভদন যাখদফন দম অআনদি 

অদদ তাদফ 

ধযা ফ দক্ষদত্র তিি না. যাধীি 

অআদনয 

দক্ষদত্র এআতি তিি দত াদয,  

তিন্তু েুতক্তয অআন ফা তফফাদয 

অআদনয তফলয় দত তি এআতি 

অদদ য় ?  েুতক্তয অআন 

দিাদনা ফযতক্তদি েুতক্তদত নাভদত 

ফাধয িদয না,  অয তফফাদয 

অআন িাদি তফফাতত দত ফাধয 

িদয না. তফফাতি অআন ভাত্র ফদর 

দম মতদ দি তফফাতত দত োআ 

তাআদর দআ তাদি তিে ুিামবিাযী 

োতদা ূণব িযদত দফ. এআতি 

নাগতযিদদয তফফাতত দত ফাধয 

িদয না.  

 

তিদনয নুাদয যাজননততি াি দআি ফযতক্ত ফা 

ফযতক্তদদয ভূ,  মাদদযদি ভাজ ফযফাতযি বাদফ 

নুযণ িদয অয মাযা তনদজযা দিাদনা নয দরািদি 

নুযণ িদয না. এআ তযবালায নুাদয বাযদত দি 

াি দফ ?  তম্বধাদনয নুাদয বাযদতয যাষ্ট্রতত 

দপতয  অআদনয াদন ফাধা. দমভতন্স্ি অভযা অদগ 

দদদখতে াভানয তনতভবততয ভত দমআতিদি দিাহনান্দা 

বাযতীয ভাভরাদত ফণবতনত িযা দয়তের,  

াতরবয়াদভদেয অআন াল্টাদনায তক্তদি তনয়তিত িদয. 

' অভযা জনাধাযদণয'  যাজননততি াি ফায জদনয 

খফুআ েতড়দয় অতে. 

 

তিদনয মুতক্তয নুাদয,  ভঞ্জুতযয বাফনা অআদনয 

ধাযণায ভদধয তনতত অদে. তাআ মতদ দি তনয়দভয 

তফরুদে িাজ িদয তাআদর দ াতস্তয প্রাথবী য়.  

 

প্রিৃততি অআদনয ভদতয িথন দম অআন অয তনততিতায 

ভদধয ম্বে অদে দি খতেত িদয তিন ফরদরন দম 

অআন ক্ষভতায ধাযণায দয তবতত্ত িদয অদে অয 

এআতিদি তনততিতায ক্ষ দথদি দদখায দিাদনা 

অফযিতা দনআ. তায তফখযাত ভুদঝ ভখুী াক্ষাজিাদয,  

তিন ফদরতেদরন, "  অআদনয তস্তত্ততি এিতি তজতন 

অয দআতিয দমাগযতা ফা দমাগযতাতি নয ফযায. 

তজতদ এআতি িারুয প্রশ্ন থাদি ফা না থাদি;  মতদ 

এআতি এিিা ভয় স্তদযয ভানানআ দাি ফা না দাি,  

দআতি এিতি অরাদা প্রশ্ন." 

 

এে.এর.এ ািব0 েবুবক্ত বাদরা অআন 

 

এে.এর.এ াদিবয দ্বাযা ততযী বাদরা অআদনয দভাি এি 

তদদি মন তিদনয ভতদি ফাততর িদয অয নয তদদি 

প্রিৃততি অআদনয ভতদি ফাততর িদয. ািব তিদনয 

াদিয অদদদয ভতদি এিতি ফন্দিুধাযীয ফস্থায 

াদথ তরুনা িযদরা দমআখাদন দুতিআ ঈায় থাদি "দতাভায 

িািা ফা দতাভায প্রাণ". ািব ফরর দম অআদনয দক্ষদত্র দায় 

ফন্দুিধাযীয দেদয় অরাদা য়. দ প্রতততদদন ফযফাতযত 

বালায তক্তদি বাদরা বাদফ গদফলণা িদযতেদর  অয 

তফখযাত বাদফ ফদরতেদরন তিেু িযায জদনয অআনগত বাদফ 

ফায থািা তিে ুিযায জদনয ফাধয থািায দেদয় অরাদা 

দমদত ুািব শুধভুাত্র ফদরতেদরন দম " অআন অয 

তনততিতায ভাদঝ দিাদনা দযিাযী ম্বে দনআ" অয অআন 

 তনততিতায মুক্ত ফা তা ুদযাুতয বাদফ খাতযজ িদযনতন 

তাআ এআ ভতদি ' েবুবক্ত বাদরা অআন'  এয ভত ফরা 

য়. 

 

াদিবয নুাদয অআন প্রাথতভি  প্রধান তনয়ভদি 

তভতদয় ততযী. াদিবয নুমায়ী তনয়ভ এয তস্তি থাদি 

দমআখাদন দরাদিযা () এিতি তনতিত যিদভয ফযফায 

িদয.(ফায দা). প্রাথতভি তনয়ভ দধআ গুতর দমআগুতর 

দাদয়য তনভবান িদয. প্রধান তনয়দভয ভাদন এআতি নয় দম 

দআগুতর প্রভখুয ফযং দআগুতরয তস্তি প্রাথতভি 

তনয়দভয দয তবতত্ত িদয থাদি. াদিবয নুাদয 

প্রাথতভি তনয়ভ তনম্ন ধযদনয য়0() তযতেততয 

তনয়ভ( তনয়ভ দমআগুতর দায়বধ্ িযায তনয়ভগুতর তেনদত 

াাময িদয.) (ফ) ফদরাফায তনয়ভ(অআনত তিি 

তনয়ভদি তি িদয ফদরাদনা মায়.)() দায়ফেতায 

তনয়ভ( তনয়ভ িামবিাযী িযায জদনয ফযতক্ততফদল এয 

েয়ন) 

 

যাজ  ভভবয0 ফাদ দদয়া বাদরা অআন  

 

েবুবক্ত বাদরা অআন  ফাদ দদয়ায বাদরা অআদনয 

ভদধয িাি শুধ ুএআতি দম দমআখাদন েবুবক্ত বাদরা 

অআদনয নুাদয তিে ুদক্ষদত্র নযায় িযায জদনয 

তনততিতায প্রদয়াগ ফযম্ভাফী ঐখাদন ফাদ দদয়ায 

বাদরা অআন এআ তযতস্থততদি ণব রূদ স্বীিায িদয. 

 

অআদনয স্বতি তধিায অদে. অআদনয এয দ্বাযা 

অআনদি ভানায এিতি দায় অদে. দমদত ুঅদব 

তনমকু্তদিয নযায়দি ফদরাফায জদনয য়. তাআ জদনয মতদ 

তনমকু্তি অদদবয দয প্রশ্ন িদয তাআদর অদব তনদজয 

তধিায াতযদয় দপরদফ. এআ িাযদণ অআদনয দরাত 

নীততগত তফোয না ফযং নযাতমি তধিায. 
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@২০১০ ভারততর র্ার কেৌতি ও রায়ন্মাতের ত্রায়তিং ও প্লাতসতেন্ট প্রায়তভট ততেতটড. সর্ অতিোর সংরতক্ষত.এই 
পত্রটির কোতিা রেে অিাতিেৃত প্রতযাগ র্া প্রজিতির তর্রতুে উপযকু্ত িাগতরে ও অপরািীে প্রতিয়া চাাতিা হতর্. 

 

 

 

ফাদ দদফায বাদরা অআদনয ভদতয ভথবদিয ভদধয 

দজাদপ যাজ  অদন্দ্রআ ভভুবদযয নাভ ঈদেখদমাগয'  এআ 

ভততি দযানাল্ড দ্বতিবদনয ভদতয এিদভ তফযীত. দ্বতিবদনয 

তযগ্গগ্গ  াদল্মদযয ' ফাস্ততফি ভযা'  দি অফায দদখুন. 

দ্বতিবন এআ দক্ষদত্র নযায় দি ভথবন িদযতের দিন তি 

' দিাদনা ফযতক্ত তনদজয বুর দথদি রাব জবন িযদত াদয 

না.'  দমআতি নতথি দৃতষ্টয দথদি তিি. ফাদ দদয়া বাদরা 

নযাদয়য নুাদয তযগ্গগ্গ তিি অদে তফলয়ফস্তুয অধাদয নয় 

ফযং রদতয অধাদয,  এিতি নযাময বাদফ স্থাতত অদারত. 

ফাদ দদয়া বাদরা অআদনয ভদতয নুাদয দমদতু 

অদদবয স্থানা নাগতযিদদয ভদধয তফফাদ দভিাদনায জদনয 

িযা দয়দে,  মতদ নাগতযদিযা নযায়্জজযতায ূণব 

তফোধবাযায েরদত অআদনয াথবিতায দয তফফাদ তরুদত 

ক্ষভ য়,  তাআদর অদব তনদজয ান ক্ষভতা াতযদয় 

দপরদফ. তাআ,  অআদনয াথবিতা রদতয দয তনববয 

িযদফ,  তফলয়ফস্তুয দয না. 

 

অধতুনি িাদরয তযদতক্ষদত ািব,  দদভ্লীন  তনততিতা  

 

মতদ ভাদজ তফতবন্ন তফিতৃ প্রিাদযয তনততিতা দদখা 

মাদচ্ছ,  ফায ' াধাযণ তনততিতা'  অয ' ংিিূণব 

তনততিতায'  ভদধয িাি ভাথাদয় যাখা ঈতেত. 

জুতযপ্রুদদ ংিাে ভত দমভন প্রিতৃতি অআদনয ভত  

বাদরা অআদনয ভত মখন অআন  তনততিতায ম্বদেয 

ফযাাদয ফদর,  তাযা ভরূ বাদফ ংিিূণব তনততিতায 

ম্বদে দবদব ফদল্চ্ছ দমআতি ভাদজয ফহুভত দথদি তবন্ন 

দত াদয. 

 

তথাত মুতযস্প্রুদদদে এিতি তফফাদ অদে দমআতিদি ািব-

দদভ্লীন তফফাদ ফরা আ দমআতি াধাযণ তনততিতায াদথ 

মুক্ত অদে অয দআতি ভাদজয ফহুন্স্িযদিয তনততি 

ভদতয দগত  জতড়ত অদে.  

 

ািব- দদভ্লীন তফফাদদি ফুঝদত দগদর,  দম.এ. তভআদল্য 

ক্ষততয ভরুতু্র ফুঝদত দফ. তায যেন্স্া ' ন তরদফততব'  

দত তভল্ল্ ভাতজি  ফযতক্তগত তযদফদয ভদধয 

তফবাজনদি স্পষ্ট িদযতেদরন. তায নুাদয ভাজ শুধ ু

ভাতজি তযদফদ গ্রাজয বাদফ তনদজয বাগ অদায় িযদত 

াদয. ভাজ তিেদুত ক্ষততয ভরুতু্র,  দমআতি দরা 

দনযয ক্ষততদি থাভাদনা,  এয জদনয ভধযস্ততা িযদত 

াদয.   

 

ফধদয় তভল্ল্ দথদি প্রবাতফত দয়,  বাযদতয তম্বদ্ান 

দভৌতরি তধিাদযয দয ধযায় I I I  এ .১৯(১)() 

এয দ্বাযা দিাদনা ফযতক্তয াধীনতা দমভন ফািয  প্রিা 

িযায তক্ত দিদড় দনয়ায তক্ত যাজয দি দদফ স্বীিায 

িদয. তনতিত ফায জদনয তম্বদ্ান  

এআ াধীনতাদি তফদেতলত িদয ' মুতক্তমুক্ত ফাধযফাধিতা'  

' জনাধাযদণয ুভরতা,  ারীনতা তনততিতায'  তদদয় 

.১৯(২) দত. 

তম্বধাদন দভৌতরি তধিাদযয থািা াদিবয িথদনয দম তিে ু

াধীনতা এভন য় দমআগুদরা ঈদমাতগতায াধাযণ 

ধাযণায দয থাদি এয ভথবন িযদে. নয তদদি 

দদতভ্লদনয নুাদয ভাদজয তনদজয তনততি ভদূরযয দমআতি 

ভাজদি দফঁদধ যাদখ দআতিয যুক্ষায তধিায অদে -  

অয তম্বধাদনয ' মুতক্তমুক্ত ফাধযফাধিতা' এআতিয ভথবন 

িযদত প্রতীত য়. 

 

দদভ্লীন তনদজয িথন এয প্রভাদনয জদনয ফযাফাতি 

তনয়দভয দয দজায তদর-  দমআখাদন তিেু ভাজ 

ফহুতফফা য িদয,  তিেু ভাজ এি তফফাদয দয 

দজায দদয় তাদদয তনততি তনয়দভয াথবদেয 

জদনয.( দন্দ্রফ অল্মান,  গুবআং অফুত র,ু ২ন্দ 

এতদন, ফদফথব াফতরতং দিাম্পাতন, দফরভন্টৃষ্ট 

িভাঁি ১৬১- ১৬৪)  

 

এআতি ঈদেখদমাগয দম দদভ্লীন  তায িথদন থািা তফদযাতধতা 

দি ঈদক্ষা িদয তের. তি ভাদজয তনততিতা এতআ 

নাজুি দম তিে ুফাদদয দ্বাযা দআতি ংিদি দয মাদফ ?  

মতদ ভাদজয এিতি ন্স্িযারঘ ুবাগ ভাদজয তনততি 

ফযফায দথদি দয দাড়াদয় দমআতি দগািা ভাজদি 

এতিতিত যাদখ,  তাআদর দি ভাদজয ফাতি বাগ দমআতি 

ংখযাতধি অদে দআতিয তি দাতয়ি নআ দম দ তনততি 

অদদবয তিি বাদফ ারন িদয,  নযদদয দয 

অিভন িযায দেদড় ?তাযদেদয় দফত দদতভ্লদনয তদিবয 

ভুিয দিিতফন্দতত দরা দম ভাদজয তনততি নরুয ভদয়য 

তযদতক্ষদত ফদরাদয় না. মতদ এআতি তিি ত তাআদর 

বাযদত এখদনা তী প্রথা থািত অয ফর তফফা ত. 

মতদ অআন তী প্রথা  ফর তফফা দি দফঅআতন িদয 

তদদয়দে তফু ভাজ এখদনা দফদে অদে. 

 

ফাস্তদফ. প্রদপয এে.এর.এ ািব মায বাদরা অআদনয 

ভদতয ম্বদে অভযা দয দযতে দদতভ্লদনয তফোয এয 

ভারেন এআ ফদর িদযতেদরন দম ভাজদি দআতিয 

তযফতবদনয জদনয জানা য়. ভাতজি তনততিতাদি 

ফাোদনায ংমত প্রয়া তস্থযতায অনদত াদয. ( দন্দ্রফ 

অল্মান, গুবআং অফুত র,ু  ২ন্দ এতদন,  ফদফথব 

াফতরতং দিাম্পাতন, দফরভন্টৃষ্ট িভাঁি ১৬১- ১৬৪) 

                                   

ািব  দদভ্লীন দুজদনআ নযাতমি প্রতততিয়ায দয তফতিব 

িযতের. জভদজয াধাযণ িভ  ারীনতা দি ফাোদনায 

তধিাদযয ক্ষ দনয়ায জদনয,  দদতভ্লন্ন স্পষ্ট 

িদযতেদরন দম ভাদজয তনততিতা দি ফাোদনায জদনয 

ভাদজয ভিুয র দরা অআন.  

 

তদিবয নুাদয দুআ যিদভয তনততিতা য় 0 যীততম্মত 

তনততিতা  ভাদরােনাভরূি তনততিতা. দমআখাদন 

যীততম্মত তনততিতা ভাদজয ফহুন্স্িযদিয ভত প্রিা 

িদয, ভাদরােনাভরূি তনততিতা দমআতি তিি আতত প্রিা 

িদয ভাদজয ফহুন্স্িযদিয তফরুদে থািদর. শুধভুাত্র 



! 

সর্ব ভারতীয় র্ার পরীক্ষার প্রস্তুততর তর্ষয়র্স্তু ! 
! 

178 

@২০১০ ভারততর র্ার কেৌতি ও রায়ন্মাতের ত্রায়তিং ও প্লাতসতেন্ট প্রায়তভট ততেতটড. সর্ অতিোর সংরতক্ষত.এই 
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এআতিদি দফাঝায রতত্ত ভানফ যীদয তনফা িদয তায জদনয,  

এআতিয দিাদনা জাতভন নআ দম ভাদরােনাভরূি তনততিতা 

দি তিি বাদফ দফাঝা মাদফ. 

 

অআদনয ফযফাতযি দতৃষ্টয দথদি াক্ষাজিা  

 

অআনদি দফাঝায নয ভাগব দরা ' ফযফাতযি ভাগব. এআ 

ভাগবতি ' প্রতযক্ষ তফদেন্বাদী' দমভন দজদযতভ দফন্থাভ, মন 

তিন  াঁ দিদল্ন দদয দদয তদিবয প্রতততিয়া তদদফ 

জন্ম তনদয়দে.  

 

এআ তফোদযয নুাদয ফাস্ততফি াভাতজি তযতস্থততআ 

অআন  অআনগত ংস্থাদনয তু্রতফন্দ,ু অয ভানুলদি 

ভাদজয এিতি বাদগয রূদ দদদখ,  এিতি এিাদরয 

রূদ নয়. দভাি বাদফ ' ফযফাতযি তফোযধাযা দি দুতি 

বাদগ তফবক্ত িযা মায়, এআততাতি  ভাজ্বায়তদযি 

ভত. 

 

ফযফাতযি তফোদযয এিতি জ তিন্তু িাদজয জদনয 

ঈমুক্ত ফণবনা,  এআতিদি এি তদদি  ' প্রিতৃতি 

অআদনয ভত দি এি তদদি দযদখ,  অয এআতি দদদখ দম 

দুতি অআদনয দরাত দিান তজতনদি বাদফ;  দমআখাদন নয 

তফোযধাযা অআনদি াি ফদগবয অদদ তদদফ দদদখ,  

ফযফাতযি তফোযধাযা, এআতিদি ভাদজয তফিাদয পর 

তদদফ দদদখ,  ফা এআততাতি তফিাদয পর তদদফ-

এআতিয নুাদয অআনদি ভানব্ভাত্র দ্বাযা ফানাদনা য় 

তন, ফযং এআতি াভাতজি  অতথবি তযতস্থততয পদর জন্ম 

তনদয়দে. 

 

ফযফাতযি তফোযধাযাতি এআততাতি  

ভাজতফদযাতফলয়ি  ভদত তফবক্ত িযা মায়. 

 

এআততাতি ভত  

 

দেতিি িযর দতবগতন(১৭৭৯- ১৮৬১)  দতন 

ভাআদন(১৮২২- ১৮৮৮) দদয এআততাতি ভদতয তফোযি 

তদদফ ভানা দমদত াদয. দতবতি(১৭৭৯- ১৮৬১) এয 

নুাদয অআন মাযা এআতিয তফিা িদযদে,  তাদদয 

নীততয প্রতততফম্ব অদে. াতবতিয নুাদয অআদনয দরাত 

দফাদল্্্গআদস্ত অদে,  ভাদন দরাদিদদয দেতনাদত. তাআ 

এআতিদি শুধভুাত্র াধাযণ দেতনায তফিাদয আততাদয 

দ্বাযা দফাঝা ম্ফ. এআতি এআ তফোযধাযা দম অআন 

ভানদফয আদচ্ছ দ্বাযা জন্ম তনদয়দে,  এয দেদয় দয 

তের.  অআদনয গিন দজআততয নুাদয অআদনয দেতন 

বাদফ গিন িযা য়,  দি শুধভুাত্র যাষ্ট্র ফা ভাজ দজআততয 

জদনয অআনতি ফানাদনা দচ্ছ দআতিদি ফুদঝ এআ িযা 

ম্ভফ. তিন্তু অআন তনভবাতা দি শুধুভাত্র ভাদজয াধাযণ 

দেতনায এিতি তভিপদনয ভান. 

 

ভাআদন অআনদি ফঝুদত নযতফদযা  তরুনামি ধযদনয 

তূ্রাত িদযদে. তায নুাদয অআদনয তফিাদ োযতি 

ধা অদে0 

 

•এিতি ভয় মখন অআন াদিয 

অদদ নমুায়ী তনতভবত ত দম 

' এআ্ববতযি তনদদব'  নুমায়ী 

িাজ িযত. 

• তদ্বতীয় ধা মখন এআ অদদগুতর 

দযফজ নুমায়ী অআদনয রূদ 

দফত প্রতধতা তজবত িদয.;  

• এিতি ন্স্িযারঘু ফগব দমভন তেত 

দদয ঈজতত্ত মাদদয িাদে এআ অদদ 

গুতরয জ্ঞান  ফযফাদযয তধিায থাদি;  

অয  

• দআতিয অআদনয খদরান্স্গ্রদন্থয 

রূদ প্রতিতন. 

 

তিে ুভাজ এআ োযতি ধাদয অদগ জদয় না,  দমআগুতর 

ভাআদনয নুাদয তস্থয ভাজ. দমআ ভাজগুতর এআ 

োযতি ধাদয অদগ মাআ,  ভাআদনয নুাদয দআগুতর 

প্রগততীর ভাজ. প্রগততীর ভাজ অআদনয তফফাদ,  

ধন  অআন তনভবাদনয দ্বাযা অআদনয অদযা তফিা িদয. 

ভাআদনয নুাদয "প্রগততীর ভাদজয গততীরতা 

এখন মবে ফস্থান দথদি েুতক্তয তদদি গততীরতা 

তের". খফুআ াভনয স্তদয এআ গততীরতাতি তনম্ন 

রুদয়0  

 

• ফস্থান0 দিাদনা দরাদিয অআদনয 

ঃ ম্বে দজআততদত ফযতক্ত তনদজদি 

তনদজয আদচ্ছয দ্বাযা দিাদনা িাজ না িদয 

ায় অয দমআতিদি দ তনদজয আদচ্ছ 

থািদর ফদরাদত াদয না.  

• েুতক্ত0 ভাদজ িারুয স্থান ভাদজয 

জাদর এিতি দযয রূদ তাদি 

দজআততয তফতষ্ট দরা ফযতক্তগত 

াধীনতা,  অয দমআখাদন তধিায,  

িতববয  দায় দিাদনা ভনুদলযয আদচ্ছয 

দয অধাতযত থাদি. 

 

ভাজতফদযাতফলয়ি ভত   

 

ভাজতফদযাতফলয়ি ভত  অআনদি দফাঝায 

থদি প্রতযক্ষফাদী তফদেদ্দদথবদিদদয দথদি এি থ 

অদগ তনদয় দগদে.  

 

যদি ুদন্দয নুাদয, অআন এিতি মি, নানা ধযদনয 

াভাতজি োতদা দি এি দযয দগত  খা খায়াদনায 

এিতি ভাধযভ. অআদনয দ্বাযা ' াভাতজি প্রদিৌর' তদদয় 

"নানাযিদভয োতদাদি এি দযয  খা িাতদয় 

দফতয দথদি দফত োতদা ণব িদয,  িিযা তিযী  
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ফযথবতা দি িভাদনা দাি' . এআ তেেতে ভাদজয নানা তদি 

দথদি ধ্য়ন িদয,  অয তাআ জদনয অআনদি  নানা 

তদি দথদি ফুঝদত দেষ্টা িদয,  অয এআতিয দ্বাযা 

এআততাতক্ম তফোযধাযা দি দনিতি তফস্তৃত ফানাদয়.  

 

ুদন্দয তফেদযয নুাদয অআদনয তফলয়ফস্তুতি দরা োতদদ;  

অআনদি "ভাদজয ফদেদয় দফত দযিাযী রক্ষয গুতর 

জানা  দআতি দি যক্ষা'  িযা ঈতেত.এআ োতদদগুতর 

ফযতক্তগত, জনাধাযদণয ফা ভাতজি দত াদয.াঈদেয 

নুাদয, ভাদজয িতভিতায ফ ধাযণা দদদখ দনয়া 

ঈতেত. এআ ধাযণা ফা নুভান দি জুতয া্েুদরত'  ফরা 

য়. এআযভআ এিতি জতুয স্তুদরত দরা দম দিাদনা  

ঈন্নত ভাজ এ দিাদনা  দরাি ধদয তনদত াদয দম নয 

দি তায দয দজদন শুদন অিভন োরাদফ িা,   
 

নযায়  

 

নযায় তি?  নযাদয়য ভাদণ্ড তি অদে?  

 

এআ প্রশ্ন গুতর দনি তদন ধদয ফতোরী দরািদদয াদথ 

অদে. এআ দক্ষদত্র ফদেদয় প্রতে দরখ প্রদপ্র জহ্ম 

যাব্ল্ দ্বাযা দরখা দয়দে,  দআতি দরা  তথতয প 

জুতস্ত ( দন্দ্রফ অল্মান,   তথতয প জতুস্ত,  

ক্ষষদপাদব ঈতনদবতবতত দপ্র,  ক্ষষদপাদব,  ১৯৭২) তায 

ফআ দত যাব্ল্ নযাদয়য দুতি ভলু্দুত্রয ঈদেখ িদযদে 0 

 

• নযাদয়য প্রথভ ভরুতু্র( াধীনতায 

ভুরতু্র)0 প্রদতযি ফযতক্তয মত খাতন 

ম্ভফ াধীনতায ভান তধিায অদে 

দমআতি দনযয াধীনতায াদথ 

ভানানআ দাি.  

• নযাদয়য তদ্বতীয় ভরুতু্র (দবদ ভরুতু্র)0 

াভাতজি  অতথবি দবদদি এআ বাদফ 

াজাদত দফ দম.দআ গুতর0) ফদেদয় 

িভ ঈিায প্রাপ্ত ভদূয জদনয 

ভদেদয় দফত ঈিাযী দাি,  অয ফ) 

দপতয  দগুতর ফায জদনয ফ 

দক্ষদত্র দখারা দাি,  ফাআদি ফ 

দক্ষদত্র ভান দুমাগ দদফায জদনয. 

 

ঈদযাক্ত নযাদয়য ভতগুতর যাফর এিতি িাল্পতনি 

তযতস্থতত দবদফ অতফষ্কায িদযতেদরন0 ' াভাতজ 

েুতক্তয ভদতয'  েগবত তততন ধদয তনদয়তেদরন দম 

ভানদফয,  দমআতিদি তততন ভাদজ ' ফতবভান 

তযতস্থতত'  ফদরতেদরন দত,  ভাদজ তনদজয 

বতবযদতয তযতস্থততয ম্বদে নতবজ্ঞ থািদফ,  

অয দআ জদনয যাব্ল্ এয নুাদয তাযা এআ দুতি 

ভুরতু্র দভদন দনদফ. ভরুতু্র গুতর গ্রাজয বাদফ দদখদর 

খফুআ দাজা. তিন্তু  এআগুতর দিাদনা ভাভরায তভতিদয় 

দদয় না. যাব্ল্ তনদজআ এআ ুক্ষ্ম অয়াদময ম্বদে 

জানদতন. ভদন িরুন তততন তনদজয ফআদয়য নাভ '  

দথতয প জুতস্ত'  দযদখতেদরন না তি  

দ দথতয প জতুস্ত' .   

 

ফাস্তদফ,  যাদব্ল্য নযাদয়য ভত ফরাদত মতআ দাজা,  

দিাদনা াভাতজি ভযায ভাধান িযদত এআতিয ফযফায 

তত জ নআ. ঈদাযদণয জদনয,  তফদযাজবদনয ংস্থাদন 

দিঈ দিাতায প্রতিয়া দি তি বাদফ দদদখ?  এআ তযতস্থত 

প্রথভ ভুরতু্র দি বগত  িযদে,  দিনতি দিাদনা ফযীয়তক্ত দম 

' ফুতেভত্তায যীক্ষদণ'  অদগ এদদে,  দ তনদজয স্থান 

নয ফযতক্ত দম তনদজয জদন্ময জদনয ভাদজ তনম্ন মবাদয় 

অদে,  তায িাদে াতযদয় দপদর. এআযভ গ্রশুিি 

িামবিভ তি যাদব্ল্য নযাদয়য তদ্বতীয় ভুল্ুদত্রয নমুায়ী 

দজআততয নুাদয ভাদজ াভাতজি  অতথবি 

ভানতাদি এআ বাদফ দগাোদত দফ দম দআতি ফদেদয় 

িভ ঈিাপ্রবাপ্ত ভূদয জদনয ফদেদয় দফত রাবিয য়?  

 

ফতবভান িাদর প্রদপয ভতবয দন নযাদয়য ঈদয তনদজয 

ফআ দ আতদমা প জুতস্ত এ অফায নজয তদদয়দেন. তততন 

নযাদয়য জতিরতাদি এিতি অিলবনীয় তযতস্থততয নুমায়ী 

দফাঝাদত দেষ্টা িদযন. দন ততনতি ফাচ্চা দন্ন,  ফফ  

িযরায ঈদাযণ দনন,  মাযা এিতি ফােুতযয জদনয ঝগড়া 

িযদে. দন্ন ফােুতযতত োআ দমদত ুদ এআতি ফাজাদত 

জাদন,  ফফ দআতিয দাতফ িযদে দম দত ুদ গতযফ অয 

তায িাদে নয দিাদনা দখরনা দনআ,  িযরা ফােুতযততয 

দাতফ িযদে দমদতু দ ফােুতযতত ফাতনদয়দে অয তাআ 

ফােতুযততয গ্রাজয ভাতরি. অতন,  ফফ  িরায এআ দক্ষদত্র 

তাদদয দক্ষ গ্রাজয তিন্তু প্রততদমাগী িাযণ অদে.(ভতবয 

দন,  ত আতদমা প জুতস্ত,  দগত ুআন ফুি,  দনঈ 

আযি,  ৃষ্ট িভাঁি ১২) 

 

দদনয ঈদাযণতি দমআ াভাতজি ভযাগুতর অভযা 

যজ্রজ ভদখাভুতখ আ তায ভান. ঈদাযদণয জদনয,  

এতন্স্গনীতড়ং িদরদজ এিতি তদিয জদনয,  দিাদনা দিাদনা 

ভয় ভান রূদ গ্রাজয অরফাত প্রততদমাগী দাতফ থাদি. 

তাআদর এআ দক্ষদত্র দি ভাদজয এআ দাতফয দক্ষদত্র তি 

বাদফ নযায় িযদফ?  দদনয নুাদয ফভয় নযাদয়য 

ভাদন দখাজায দক্ষা ভাদজয ' নযায়'  িভ িযায 

দেষ্টা িযা ঈতেত. তাআ জদনয,  এআতি বাদরা দফ মতদ 

দুতি োদত্রয,  এিতি দম িতায েগবত এতন্স্জনীতড়ং 

িদরদজ বততব তনদত োদয় অয দম তযখাদত এতগদয় 

িদরদজ বততব দত োদয়,  দক্ষ দম ' নযায়'  তি 

িভাদনা মাদয়.  

 

তফতষ্ট অআদনয ধাযণা  

অআদনয তিেু ধাযণা দমভন তধিায,  িতববয,  াধীনতা,  

তফদলাতধিায,  তনযাত্তা,  অয দায় াধাযণ বাদফ 

দফাঝা য় দগদে. মতুযস্তদদয ভদধয এভন ধাযণা ফুঝদত 

তফভ্রাতে থািায জদনয,  দফপল্ড এিতি োঁে 

ফানাদরা.দফপদেয োঁে অআদনয তফোযদি বাদরা বাদফ 

দফাঝাদনায জদনয তফস্তায িদয ফরর.(দদখনু,  দফপল্ড,  
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২৩ মাদর রু জানবার ১৬(১৯২৩) অয দফপল্ড,  ২৬ মাদর 

রু জানবার ৭১০(১৯১৭)) 

দফপল্ড তধিায অয দাদয়য ভতন দেয নযাদয়য দৃতষ্টয 

দথদি ভাদন দখাজায দেষ্টা িযদরন. এিতি নযাতমি ম্বে 

তত্রতয দদরয নতবজ্ঞতা ধদয দনয়. দফদল্ড দুআ যিদভয 

নযাতমি ম্বদেয ধাযণা িযদরা0 নযাতমি ম্বেী  নযাতমি 

তফতখ. নযাতমি ম্বেী আ ম্বে য় দমআগুতর এি 

দযয দগত  ভানানআ,  অয দমআখাদন এিতিয থািা 

দনযয থািায আতগত ত িদয. নয তদদি,  নযাতমি তফতখ 

দআ ম্বে গুতর য়,  দমআখাদন এিতিয থািা দনযয না 

থািায তদদি আতগত ত িদয. তনম্ন তেত্র এআতিদি স্পষ্ট িদয 

তুরদফ0 

 

 

 

তধিায/দাতফ !  !

 াধীনতা/তফদলাতধিায  

 

 

      দায়  "  !  !দায়- ীনতা/তধিায-

ীনতা  

 

 

তধিায অয দাদয়য ভদধয খাড়া তীদযয তেন্স্ এআতিয 

প্রততি দম দআ দুতি নযাতমি ম্বেী. দফপদেয োঁদেয 

নুাদয  তদদি তধিায/ দাতফয থািা ফ দত দাদয়য 

থািায তদদি আতগত ত িদয. দআ বাদফআ 

াতদনতা/তফদতধিায অয দায়- ীনতা/তধিায-

ীনতায ভদধয তািা খাড়া তীদযয তেন্স্ দফপদেয 

ধানোয নুাদয তাদদয নযাতমি ম্বেী ফায আতগত ত িদয. 

ফাস্তদফ  দত াধীনতা/তফদ্গতধিায ফ দত ' দায়-

ীনতা/তধিায ীনতায' তদদি আতগত ত িদয. 

 

ততমবি তীদযয তেন্স্ আতগত ত িদয দম ' তধিায/দাতফ'  

' দায়- ীনতা/তধিায- ীনতায'  নযাতমি তফক্ষী. দআ 

দক্ষদত্র দফপদেয োঁদেয নুাদয  দত ' তধিায/ 

দাতফয' থািা ফ দত ' তধিায- ীনতা/ দায়-

ীনতায' তদদি আতগত ত িদয. ভান বাদফ  দত 

' াধীনতা/তফদতধিায'  ফ দত ' দায়'  এয 

নুতস্থততয তদদি আতগত ত িদয. 

 

ঈদাযণ0 এ.অয.ফাত্রা ফনাভ েীভতত তরুণ 

ফািযায, ( ২০০৭)৩ এ ত ত ১৬৯,  এয দক্ষদত্র ,  ফঈ,  

েীভতত তরুণ ফাত্রা,  তজব িযদরন দম দফবাচ্চ নযায়ারয় 

দআ ঘযতি দমআখাদন তততন তফফাদয য থািতেদরন 

' তফফাদয ঘয'  তদদফ দঘাতলত িদয দদয়.দআ ঘযতি 

েীভতত তরুণ ফত্র ফা তায াতভয তের না,  ফযং ঈনায 

াদয নাদভ তের. নযায়াতধ এ.তফ.তনা  নযায়াতধ 

ভাদিবন্দাবা িাজজযু দফঁে দম েীভতত তরুণ ফত্রায বাযতীয় 

অআন নুমায়ী দিাদনা তধিায শুধভুাত্র তায াতভয দয 

িামবিাযী িযা ম্ভফ,  তায া  ুদযয দয নয়. 

 

এআতিদি দফপদেয োঁদেয দ্বাযা দফাঝা ম্ভফ. দফবাচ্চ 

নযায়ারয় েীভতত তরুণ ফভবায তায াশুতড়য ঘদয থািা দি 

' াধীনতা/তফদতধিায'  এয রূদ দভদনদে. 

' াধীনতা/তফদতধিায'  অয ' দায়- ীনতা/তধিায-

ীনতা'  এয ভাদঝ খাড়া তীদযয তেন্স্ থািা এআ তদদি 

আতগত ত িদয দম তাযা নযাতমি ম্বেী অয দফপদেয 

োঁদেয  নুাদয  ' াধীনতা/তফদতধিায এয প্রস্তুত 

থািা ফঈ েীভতত তরুণ ফাভবায ' দায়- ীনতা/তধিায-

ীনতায' তদদি আতগত ত িদয. ভান বাদফ 

' াধীনতা/তফদতধিায' দায়' এয নযাতমি তফক্ষী অদে 

ঈদযাক্ত েতফত্র  ততমবি ম্পদিবয জদনয. তাআ 

াধীনতা/তফদতধিায' াশুতযয দক্ষদত্র দাদয়য 

নুতস্থততয তদদি আতগত ত িদয.  

 

দফপল্ড নয ধাযণা দমভন তক্ত, দায়, তনযাত্তা  

ক্ষভতায  এআ বাদফ ফণবনা িদযদে. তনম্ন তেত্র এআতিদি 

স্পষ্ট িযদফ0 

 

 তক্ত  ! !   !  !  !

 তনযাত্তা   

 

 
    দায়  !  !  !  !

 ক্ষভতা   

 
 
তক্ত'  অয ' দায়'  এয ভাদঝ িাহ্রা তীদযয তেন্স্ তাদদয 

নযাতমি ম্বেী ফায তদদি আতগত ত িদয. তাআ  দত 

' তক্তয'  থািা ফ দত ' দায়'  এয তদদি আতগত ত িদয. 

ভান বাদফ ' তনযাত্তা'   ' ক্ষভতায'  ভাদঝ খাড়া 

তীদযয তেন্স্ তাদদয নযাতমি ম্বেী ফায তদদি আতগত ত িদয,  

অয  দত ' তনযাত্তায'  থািা ' ফ'  দত ক্ষভতায 
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তদদি আতগত ত িদয.  

 

ততমবি ফাদনয প্রস্তুতত ' তক্ত'  অয ' ক্ষভতায'  নযাতমি 

তফক্ষী ফায তদদি আতগত ত িদয. তাআ দফপদেয োঁে 

নুমায়ী  দত ' তক্তয'  থািা ফ দত ' ক্ষভতায'  

নুতস্থততয তদদি আতগত ত িদয. অদযা ' তনযাত্তা'   

' দায়'  নযাতমি তফতখ য়. ' তনযাত্তায'  প্রস্তুতত 

' দাদয়য'  নুতস্থততয তদদি আতগত ত িদয. 

 

ঈদাযণ0 ত.তব.নযতভা যা ফনাভ যাজয(ত তফ তি/ 

এ ত আ) এয দক্ষদত্র,  দমআতি দম এভ এভ ঘুশ্খযী 

ভাভরায নাদভ প্রতে অদে,  প্রশ্নতি তের দম ংদদয 

দযযা বাযতীয় তম্বধাদনয ধাযা ১০৫ এয নুাদয 

দবাদিয জদনয িািায তবদমাগ দথদি তনযাত্তা োআদত 

াদয তি. 

 

তম্বধাদনয ধাযা ১০৫ নুমায়ী0"(১) এআ তম্বদ্ান 

ংদদয তিয়ািরা ংিাে তনয়ভ নুমায়ী ংদদ 

িথদনয াধীনতা' থািদফ; ( ২) দিাদনা ংদদয দদায 

ংদদ তায দ্বাযা দদয়া দিাদনা ফতক্ততা ফা তায দ্বাযা 

দদয়া দিাদনা দবাদিয দক্ষদত্র দিাদনা নযায়ারদয় প্রস্তুততয 

জদনয দায়ী দফ না, অয দিঈ  দিাদনা ংদদয দন 

দ্বাযা ফা তায তনদদবদ দিাদনা ত্র,  তযদািব, দবাি ফা 

নিুাদন দআতিয প্রিাদনয জদনয দায়ী দফ না.(৩) নয 

দক্ষদত্র দুতি ংদদয অয তাদদয দযদদয প্রদান িযা 

তক্ত, তফদতধিায  তনযাত্তা,  দতভন এআ থািদফ 

দমভন ভয় ভয়দত ংদদয দযদদয দ্বাযা অআদনয 

দ্বাযা তযবাতত িযা দয়দে,  অয নয রূদ তযবাতত 

িযায অদগ দতভনআ থািদফ দমভন তম্বধাদনয ভুবাগ ১৫,  

তম্বদ্ান( ৪৪ তভ তযদাধন) এিি, এয িামবিাযী ফায 

অদগ তের) .  

দফবাচ্চ নযায়ারদয়য দফঁে,  দজআততদত নযায়াতধ 

এ.ত.অগাফবর, তগ.এন.যা,  এ.ত.বারুো 

 যাদজন্দ্র ফাফু যা তেদরন, ফহুভত তদদয় তনণবয় 

তদর দম ংদদয দযযা তম্বধাদনয ধাযা 

১০৫(২)  ১০৫(৩) নমুায়ী ংদদ দবাদি 

দদয়ায  ফতক্ততা দদফায জদনয ঘুল দনফায 

জদনয ভাভরা োরাদনায দথদি তনযাদ অদে.   

 

মখন তি দফবাচ্চ নযায়ারদয়য এআ তনণবদয়য,  ঘুলদখাযদদয 

শুধুভাত্র ংদদয দয ফায জদনয দেদড় দদফায জদনয 

খফু তনন্দা দয়দে,  তনণবদয়য দেদন থািা তেেতে 

দফপদেয োঁদেয দ্বাযা জ বাদফ দফাঝা মায়. দফবাচ্চ 

নযায়ারয় দাজা বাদফ ংদদয দযদদয ' তনযাত্তা'  

দি ধদয দযদখদে. তনযাত্তা  ক্ষভতায ভদধয থািা 

খাড়া তীদযয তেন্স্ এআ তদদি আতগত ত িদয দম তাযা নযাতমি 

ম্বেী অদে অয দফপদেয োঁে াদফ ংদদয 

দযদদয ' তনযাত্তা এআ তদদি আতগত ত িদয দম অআদনয 

অদারদতয তদি দথদি ঘুশ্খতযয ভাভরা োরাদনাদত 

অদারদতয ক্ষভতায' প্রস্তুততয তদদি আতগত ত িদয. ভান 

বাদফ দায়' তনযাত্তায' ততমবি ম্পিব,  ংদদয 

দদযয দক্ষদত্র তনযাত্তায' থািায জদনয দায়' এয 

নুতস্থততয তদদি আতগত ত িদয.  

 

ফস্থাদনয স্পতস্তিযণ  

 

ধাযণা িরুন, দম অতন অনায ফেুদি ১০০ িািা দদন 

অয তাদি েিরাদত অনদত ফদরন. অনায ফেযু তি 

িযা ঈতেত?  তায দিান েিদরি দিনা ঈতেত?  তায দিান 

দদািাদন মায়া ঈতেত?  তায তি ফিায়া িািাতি দপযত 

দদয়া ঈতেত?এআ ঈদযাক্ত তযতস্থততয দক্ষদত্র দমআতি 

ততয অআদনয দক্ষদত্র  দতভতন অদে. ঈদযাক্ত দক্ষদত্র 

মতদ ফেুতিয দিাদনা দন্দ থাদি, তায অনায দথদি 

দআ ভয়দতআ স্পতস্তিযণ ায়া ঈতেত. তিন্তু অআন 

তনভবাতাদদয দথদি তম্বতধয দক্ষদত্র এভন স্পতস্তিযণ 

োয়াতি ম্ভফ দয় না.  

"  

প্রতততদন ঈতিদরযা দনি যিভ বাদফ অআদনয ঃ ভুখ 

ভুখী য়-  তম্বদ্ান, নতততপিাস্ন, অআনভূ, তনয়ভ অয 

নয. 
 
অআন িতআ দিৌর তদদয় ফানাদনা দাি না দিন,  অআন 

তনভবাতা ফ তযতস্থতত দমআখাদন তম্বতধতত ফাফাায িযা 

দফ,  দআতিয ধাযণা িযদত াদয না. তাআ অআদনয 

ফযাখযা তনফামব. 

 

তম্বতধয ফযাখযায ভয় দি তবতযআ  ফাআদযয াাময 

ফযফায িযদত াদয. তবতযআ াাময দরা ফড় নাভ,  

প্রস্তাফনা,  তদযানাভ,  তযবালা,  নুতধ  ফযাখযা. 

ফযাখযায তনভবাদনয জদনয ফাআদযয াাময দরা ংদদয 

আততা,  বাযদতয অআন িতভদনয তযদািব,  নয 

তম্বতধ,  েদিাল,  অয নয দদদয নযাতমি তনণবয়. 

তম্বতধয তযবালায বাগ োড়া,  াধাযণ নুদচ্ছদ 

তধতনয়ভ,  ১৮৯৭ ( '  দ দজদনযার ক্লাঈদ এিি' )  

 অআদনয াভানয ে গুতর ফঝুদত াাময িদয. াধাযণ 

নুবাগ তধতনমদভয নুাদয এিি ফহুন্স্িযি এয জদনয 

ফযফায দত াদয( এআ দক্ষদত্রয ঈদল্টা  ফযফাতযত দত 

াদয) অয ' দরাি'  স্বদদ ' ভতরা'   তনতত থািদফ 

(তায ঈদল্টা  দত াদয). াধাযণ নুদচ্ছদ তধতনমদভয 

নুবাগ ১৩ এয নুাদয " ফ দিন্দ্রীয় তধতনয়ভ  

তনয়ভন এ,  মখন মবে তিেু েন্দনীয় না য়, ( ১) 

ুতেং ে রী দদয জদনয  ফযফামবয দফ.;  অয (২) 

এিজদনয জদনয ফযফামবয ে ফহুজদনয জদনয  ফযফায 

দফ. 

 

তম্বতধয ফযাখযায জদনয দনি তনয়ভ অদে. অভযা তিেু 

ভিণূব তনয়ভগুতরদি দদখফ. 

 

ক্ষতযি তনয়ভ  
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এআতি ফযাখযায ফদেদয় জ তনয়ভ. এআতিয নুাদয মতদ 

তম্বতধয েগুতর জ  দ্বথবি না য়,  েগুতরদি দমভন 

দরখা অদে দতভন দিাদনা দমাগ ফা তফদয়াগ োড়া প্রদয়াগ 

িযা ঈতেত. এভনতি অআদনয এয তনভবাতায  ' জ  

এিথবি'  তনয়দভয ফযাখযাদত দিাদনা ভত থািদফ না. 

 

এআ তনয়ভতি াামযিাযী. তিন্তু এআতি ভদন যাখা ঈতেত দম 

এআ তনয়ভতি ভুখয রূদ যাজননততি;  নযায়াতধদযা োদয় 

না দম তাদদ অআন তনভবাতায রূদ দদখা দাি ফযং তাযা 

তনদজদদয অআনদি ফযফাতযি িযদে এআতি দফাঝাদত 

োদয়. তিন্তু তিেু দক্ষদত্র অআন তনভবান  তায ফযাখযায 

তদ্বতফবাজন তভদথয দত াদয. েরনু ািব-পুদরয তফফাদ 

দথদি এআ প্রত্ধ ঈদাযণতি দদতখ. (এে.এর.এ 

ািব, "ততততবস্ম অন্দ দ দাযাতীয়ন প র",  ৭১ 

াববাডব দযতবএফ ৫৯৩, ৬১৯(১৯৫৮)), প্রদপয ািব 

এিতি জ তনয়দভয ঈদাযণ তনদরন দজআততয 

নুাদয""াদিব দিাদনা গাতড় দ ািাদনা মাদফ না". মতদ 

এিতি ভারুতত িায াদিব  িুদত োআ তাআদর শুধভুাত্র 

"গাতড়" দদয ফযাখযা তি অফযি. তি ভারুতত িায এিতি 

গাতড় ?  ান. তি এআতিদি াদিব  ুিদত থাভাদনা ঈতেত?  

দমদত ুতনয়ভ নমুায়ী াদিব গাতড় ধনািাদনা তনদদ,  

তাআ ঈত্তযতি ান দফ. 

 

এআফায এিতি এিিু াল্টাদনা তযতস্থতত দদখা দাি. 

এিতি দরাি াদিব ি=াতছের,  া তায হৃদয় ফে 

দয় মায়,  অয দআ দক্ষদত্র এিতি ভারুতত িাযদি 

অজিারীন এম্বরুাে রূদ ফযফায িযা য়. তি ভারুতততি 

তম্বতধয ফাআদয ড়দে?  তম্বতধততয এিতি ফতদি থব 

নুমায়ী িায এিতি গাতড় তাআ এআতিয প্রদফ তনদলধ. তিন্তু 

এআ ধযদনয তদি ফযাখযা াভানয তফোদযয তফরুদে দফ. 

তনয়ভতিয ফতদি থব তায তফলয়ফস্তু/ ঈদেদযয াদথ 

খা খাদচ্ছ না. তনয়দভয তফলয়ফস্তু ফা ঈদেয িখনআ এআতি 

নয় দম দিাদনা ফযতক্ত মায তেতিজায অফযিতা য় তাদি 

দআতি ায়ায দথদি ফাতধত িযা দাি. তাআ তনয়দভয 

তফলয়ফস্তু/ ঈদীযতি খফু দযিাযী. 

 

ঈদেদযয তনয়ভ  

 

ফযাখযায তফলয়ফস্তু/ ঈদেদযয তনয়ভতি াধাযণ জ্ঞাদনয 

ভানানআ. দেয ভাদন াধাযনবাদফ তফলয় নুাদয 

দনয়া য়. 

 

ঈদাযদণয জদনয ঈদয ঈদেতখত ািব এআফায অয 

এিতি ভযায ভখু ভুখী দয়দে. এিতি াযীতযি রূদ 

নয দরাি াদিব তায দভািযেতরত ব্ীল্োয়দযয াদথ 

 ুিদত োদয়. তি ব্ীদল্েয়ায এিতি গাতড়য মবাদয় দয?  

তি দআতিদি াদিব  ুিদত দদয়া তনদলধ িযা ঈতেত ?  

 

াধাযণ জ্ঞাদনয নুাদয ব্ীল্োয়াযদি াদিব  ুিদত 

তনদলধ িযা বুর দফ. দিন ?  তনয়ভতিয দেদন ঈদেযতি 

তি?  এআ ম্ভফয  
 
দম াদিব গাতড়  ুিদর এআতি নয দরাদিদদয তুফদধ দফ,  

অয তাআ াদিব গাতড় দ ািাদনা তনদলধ িযা দয়দে. তিন্তু 

মতদ ব্ীদল্েয়ায না  ুিাদত দদয়া য় তাআদর নয 

ফযতক্ততি াদিবয প্রদয়াগ িযদত াযদফ না. তি তনয়দভয 

ঈদেয এিতি দেনীয দরাদিদদয,  াযীতযি রূদ 

ন্স্গদদয,  াদিব না  ুিদত দদয়া অদে?  ঈত্তযতি 

দরা না.  

 

িখদনা িখদনা তনয়দভ ফযফাতযত েগুতর তনদজআ তনয়দভয 

ফযফাতযত ফযাখযা দদতখদয় দদয়. দমভন তি ফরা য় ' এিতি 

দদি দআতিয দগত য দ্বাযা দেনা মায়' .  মখন দিাদনা 

াধাযণ ে এিতি তফতষ্ট দ ফা ভুাফযায ায অদফ,  

দআ দক্ষদত্র দআ তনয়ভতিয ফযাখযাদত শুদু দআ যিদভয 

তজতনতি েহতব িযা দফ.  

 

ঈদাযণ0' ঘুযা, ফরদ, ুয, োগর ফা নয জাদনাঅয'  

ভুাফযাততদত,  াধাযণ বালা ' ফা দিাদনা জাদনাঅয'  

দআতিয ফৃডতা ফাদ তদদয়,  এআ দক্ষদত্র শুদু োয াদয়য 

খযু ফরা স্তনযপ্রায়ী প্রাণী দমআগুতর াধাযণ বাদফ পাদভব 

থাদি দফ.(ব্লাদকিয অআদনয েদিাল). 

 

ঈদাযণ0 তম্বধাদনয নুবাগ .১২ এয নুাদয ' এআ 

বাদগ মখন মবে অরাদা বাদফ ঈদেখ না িযা 

য়, " যাজয" এয ভদধয  বাযত যিায  তায ংদ,  

যাজয যিায  প্রদতযি যাদজযয ংদ অয ফ স্থানীয় 

ফা নয িততবক্ষ দমআগুতর বাযদতয জতভ ভদধয ফা বাযত 

যিাদযয তনয়িদণ ". এআ প্রদশ্ন দম বাযতীয় েযবারীয় 

তফভানফন্দয িততবক্ষ তি তফধাদনয তধতনয়ভ (১২) এয 

নুাদয ' যাদজযয'  মবাদয় অদয ঈত্তদয দফবাচ্চ 

নযায়ারদয়য জফাফ ান তের. দফবাচ্চ নযায়ারদয়য নুাদয 

নয িততবক্ষ দআতিয ভাদন তধতনমদভয ফাতি বাগ দথদি 

দনআ.(যাভান্না দয়াযাভ দিতি ফনাভ বাযতীয় েযবারীয় 

তফভানফন্দয িততবক্ষ, এ অআ অয ১৯৭৯ এ ত 

১৬২৮). 

 

ক্ষততয তনয়ভ  

 

ক্ষততয তনয়ভ নুমায়ী শুধুভাত্র তম্বতধয ম্বদেআ বাফা 

ঈতেত নআ ফযং তম্বতধ াভদন দমআ তযতস্থতত তি অদে 

দআতিয ম্বদে  বাফা ঈতেত. তম্বতধতত ফযফায িযায 

জদনয তযতস্থততয জ্ঞান  দমআ ক্ষততদি তম্বতধতত ূযণ 

িযায দেষ্টা িযদফ দআতিয জ্ঞান থািা ঈতেত. তায য 

তম্ধদি এআ বাদফ িামবিাযী িযা ঈতেত দম ক্ষতত তি ূযণ 

য় অয দআতিয তযদাধদন াাময য়. 

 

ঈদাযণ0 তন্দসু্তান তরবায িভবী ংঘ ফনাভ তন্দসু্তান 

তরবায তরতভদিড,  এ অআ অয ১৯৯৫ এ ত ৪৭০. এয 

দক্ষদত্র িািা আর তভর িদবাদযন  তন্দসু্তান তরবায 



! 
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তরতভদিদডয এিীিৃত ফাতত তফতদিব তের. িািা আর তভর 

িদবাদযন  তন্দসু্তান তরবায তরতভদিদডয এয িভবোযীযা 

এআ এিীিযদণয ম্বদে ঈতদ্বি তের. এআ তফনযাতস্তয তফরুদে 

অিভদনয এিতি ভুো তের তের এিদেদি  ীভাফে 

ফযফায় তধতনয়ভ,  ১৯৬৯ এয নুবাগ ২৯ এয 

নুাদয দিন্দ্র যিাদযয স্বীিতৃত তের না. দআতি তিন্তু 

১৯৯১ াদর ফাদ দদয়া দয়তের. ক্ষতত তনয়ভ ফযফায 

িদয দফবাচ্ছ নযায়ারদয় নযায়াতধ এ.ত দদনয দ্বাযা,  

নুদেদ ৬৯ এ ফরদরন দম তম্বতধয তযদাধদন দমআ 

ক্ষতততি ূযদণয দেষ্টা িযা দয়তের দআতিয ম্বদে বাফা 

দযিাযী. মখন নুবাগতি তম্বতধ ফআ দথদি তযদাধদনয 

দ্বাযা যাদনা দয়দে,  দআ দক্ষদত্র দিন্দ্র যিাদযয ভঞ্জুতয 

নয যাস্তা তদদয় অনা ম্ভফ না.   

 

তনযথবিতা এড়াদনায জদনয ফযাখযা0 স্বতনবভ তনয়ভ  

 

স্বতনবভ তনয়ভ নুমায়ী () ফতদি থব দনয়া ঈতেত মখন 

মবে(ফ) দআতি তনযথবিিাদত তযনত না য়. দমআখাদন 

দি দি () দি দআতিয জযায জদনয োদয়,  দনযযা 

শুধুভাত্র (ফ) দিআ স্বতনবভ তনয়ভ তাদফ ফযফায িদয. 

তনয়ভতি তিন্তু তফলয়ফস্তু/িাযদণয তনয়দভয দগত  ভানায়. 

এিতি তম্বতধদি এআ বাদফ ফযাখযা িযা মাদফ না দম দআতি 

তনযথবি ফা াযপ্রদ দয় মায়. 

 

ঈদাযণ0 এ.অয.ফাত্রা ফনাভ েীভতত তরুণ 

ফত্র, ( ২০০৭)৩ এ ত ত ১৬৯ এয দক্ষদত্র,  েীভতত 

তরুণ ফাত্রা তায াশুতড়য তফরুদে তায দাতফিা  ঘযয়া 

তংায দথদি ভতরাদদয যক্ষায তধতনয়ভ, ২০০৫ অয 

নুবাগ ২() এ দদয়া ' বাদগয ঘয'  এয তযবালায 

ঈদয তবতত্ত িদযতের. দআ নুবাগতি তধতনমদভয 

নুবাগ ১৭  ১৯(১) এয দগত  থােত কসইটির োতি 
হয় দিাদনা ঘয দআদি তায তধিায োড়া দমআখাদন প্রাথবী 
ফযতক্ত থাদি ফা তায ঘযয়া ম্বদধয দক্ষদত্র দথদিদে..'  

নযায়ারয় ঈদযাক্ত তফোযদি তনযথবি তাদফ খাতযজ িদয 

তদর' .  নযায়ারয় এআ তফোযতি তনযথবি তদদফ খাতযজ 

িদয তদর,  দমদতু এআতি  

ভাদন দাড়াদফ দম মতদ দম্পতত তনদজদদয দম্ধয ভয় 

দিাদনা  

ম্পতত্ত দমভন তি াতভয ভাভা,  ভাত আতযাতদ দদয 

ম্পতত্তদত থাদি 

, তাদর ফধু দআ ম্পতত্তয দয  দাতফ িযদত াযদফ. 

ফধযু দাতফ 

দনযয ম্পতত্তয তধিাদযয দগত  নরাদত দফ. 

নযায়ারদয়য নুাদয 

ফধ ুফদযয ম্পতত্তয দয দাতফ িযদত াদয তায 

ম্বতেদদয  

ম্পতত্তয দয না. নযায়াতধ ভািবাদন্দব িাজজু ফরদরন 

"এআতি 

বাদরা বাদফ তনধবাতযত দম দিাদনা ফযাখযা দমআতি তনযথবিতা 

ঈজন্ন 

িদয,  ভানা দফ না." 
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         উ   ণ 

     ১০ – উ                       ও 
আচ ণ            

       

                                    
                                    
(      আই)        ,       এ          
      আই                     ই        
  । আই               ,           , এ   
                  the Code of Civil 
Procedure 1908, the Advocates Act 1961 
(‚the Advocates Act‛)           
         ,                            
              আ       , এ           ই 
    ট     ইট                          
   । (Oil and Natural Gas Commission v. 
Offshore Enterprises, AIR 1993 Bom 217) 

এ         ট       
The Advocates Act (s.2(1)(2)) এ  
                            এ        টই 
‘এ        ট’         । 

 
                  

The Advocates Act এ                আই 
                                        
         ,        এ        ট        
                     আ             
                                         
আই।(S.49(1)(ag), Advocates Act) 

The Advocates Act                     
            (roll) এ        ট               
            । এ               

                             
আ               ; 

      Untouchability (Offences) Act 
1955 এ                          
            আ               ; 

                                 
                                 
                           । 

এই               আ       (এ        ট 
                   )              ৎ 
                                 ’    
    ।               /         
     /                       ’    
    । (S.24A(1), Advocates Act) (      
J. N. G. Gupta v. L. G. Assam, AIR 
1959 Assam 134). (Sec. 24(a)(1) – এ 
‘    ’                 ই।          
        Probation of Offenders Act 1958 
(S.24(A)(2), Advocates Act এ        
                      (the bar)          
      )। 

        ‘ ’ এ                          
আ          ।                             
      আ                            
     । ‘ ’ এ     ট             
আ                                  
এ                      ,              
                            ।      
                                 
              ।       ‘ ’             



  । ‘ ’                     ’         
এ        ট                              । 
(Kumari Madhuri Patil v. Additional 
Commisioner, Tribal Development, AIR 1995 
SC 94) 

        এ        ট ‘ ’           ‘ ’    
          ট                            
আ    (Assault)     ।               
        ট        ‘ ’           এ     
             । ‘ ’                 
         এ     ই    ট  এই              । 
  ইট            এ   ‘ ’    আ        
             ‘     ’ (             ) 
            এ        ট                 
                     ।   ইট     
                                   
                                  এ    
এ        ট              আ              
             । (Himkat Ali Khan v. 
Ishwar Prasad Arya, AIR 1997 SC 864 - 
এ             ) 

                                  
                                      
এ        ট                         আ     
                                  
  ’                    আ       
                   ।  

                                 
আ              ‘ ’     এ           
         (       ইট          আ    
       )                                
আ   ৎ এ                            
                       ’          
এ         ট           আ              ।  

    আ         ‘ ’                 
                                      
‘ ’                     ’           
      আ   এ        ট                  
                     ।  

        ‘ ’ এ    এ        ট            
                           Untouchability 
(Offences) Act 1955 – এ             
                                । 
এ ই     এ    আ         Untouchability 
(Offences) Act 1955 এ                 
                                      
      ’                                । 

                                        
আ        

      আই এ    এ         ট           
                                      
        এ         ট                
             এ                     
                 ,                 
                                     
            ।     এ                  
            আ                        । 
(S.26(1), Advocates Act) 

                                 এ   
                       । (S. P. 
Chegakvaraya Naidu v. Jagnath, AIR 1994 
SC 583) 

        ‘ ’ এ        ট                  
    ই   ।     ‘ ’ Indian Penal Code এ  
S.411 এ   S.473 এ                
                        ।       ‘ ’ 
এ                             । Indian 



Contract Act এ  S.17 এ        ‘ ’ এ  
                  ;   এ               
                                   ‘ ’ 
এ  এ                 ৎ      । 
(Joginder Singh v. Bar Council of India, 
AIR 1975 Del 192) 

             ‘ ’ এ                     
                                 । 
Advocates Act         ‘ ’               
      । (Inder Singh; In re; 1963 (65) 
PLR 619) 

           এই        Indian Contract Act 
s.17 এ              , এ   Indian Contract 
Act s.18         ‘           ’ 
(misrepresentation) এ            । 

       ইট            এ    
আ                                     
       ইট                        
এ        ট                        ,      
        আ                         এ   
      আই    ই এই                     
                । (s.27, Advocates 
Act) 

আই                                   
এ                    ।              
          আই                        
                ই     আই                 
                  । (Re S, a Pleader, 
Raghunathpur, AIR 1936 Pat 1) 

                 ই         ১৯৭৫ (   
   আই    )                          
         আ        । 

এ    এ        ট                        
                 ;     এ    এ        ট 
এ                  ট               ,     
        ইট                         
    আই                                
  ।(BCI Rules, Part VI, Chapter II, 
Section VII, Rule 47) 

এ    এ        ট,                      
               , এ                   
                    এ                
      ।                        
        এ                   এ    
এ         ট        এ                   
           । এ    এ        ট      
        ই                        ট    
             । (BCI Rules, Part VI, 
Chapter II, Section VII, Rule 48) 

আই                       এ    
এ        ট          ,      ,        
      ,                             
                                       
         ।  

    এ    এ        ট              
                                
        ,                     এ        ট 
             ,               । এ        
এ        ট                            
                               । (BCI 
Rules, Part VI, Chapter II, Section VII, 
Rule 49) 

  ইট            এ    এ        ট   
          ‘        ’                   
                            ,       
                                      



     /      (statutory body)              
         । (Ss 28(2)(d) and 
24(1)(e), Advocates Act, read with the 
BCI Rules, Part VI , Chapter II, Section 
VII, Rule 49) 

এ    ‘        ’                     , 
                                         
আই                                
আ               এ  /              
আ          । (BCI Rules, Part VI, 
Chapter II, Section VII, Rule 49) 

এ    এ        ট                   
     ই                                   
                 ।     এ           
                                    
          এ    এ        ট। এ    
এ        ট      ই                       
ই     (will) এ                           
                          ।     
     ই                       ই     
(will)                                
                                 । 
(BCI Rules, Part VI, Chapter II, Section 
VII, Rule 50) 

           আ                       
             ‘ ’     ।     ৎ ‘ ’ এ    
          এ        ট        আই          
         । এ        Industrial Dispute Act 
s.17B এ        ‘ ’ এ      -           
       । ‘ ’ আ                         
    এ   আই                     । 
(Shaik Mahboob Hussain v. Bar Council of 
State of Andhra Pradesh High Court 
Hyderabad, AIR 2003 NOC 295) 

                      , Industrial Dispute 
Act এ                               ‘ ’ 
এ        ট        আই               
                ,      ,              , 
       ই                              
          (   ট ই )                  
                             । 

                       ‘ ’ এ         
                  ‘        ’        
                    ,              
                            আই           
                     আ               
এ  /              আ            
             । 

                      , Industrial Dispute 
Act এ                               ‘ ’ 
                                    , 
                                 
        এ                            
                ।                     
           এ                   ‘ ’ এ  
      এ                              । 
এ   ‘ ’              ই                 
       ট                । 

                      , ‘ ’           
        ই          ই    / ই             
                                   ।     
এ                                ‘ ’ 
এ                         । 

এ    এ        ট  

                                  
                     ; 



 আই                             
                   ; 

              -     (press-
vetting)           ; 

 আই                        ; 

 আই                        
     ; এ   

             ট ই              
                               , 
          ,            এ   আই   
   আই                            
এ            । (BCI Rules, Part 
VI, Chapter II, Section VII, Rule 
51) 

      আই              ,   ইট          
             , এ        ট            
(  ট  ট ই )                 ;        
                                  

   ইট                           
আই                          
       , এ   

 আই                                 
           । 

       আই এই              
                            । 
(BCI Rules, Part VI, Chapter II, 
Section VII, Rule 52) 

এ         ট             

      আই                 ,              
        , এ    এ         ট              

        /                 আ    , 
                       । 

    /           এ         ট        

               

   ট ,   ই                                 
                 এ    এ        ট। 
এ         ট       ,                  
     এ                                 
           ।            এ    এ        ট 
                                    
     । (BCI Rules, Part VI, Chapter II, 
Section II, Rule 11) 

        ‘ ’ এ        এ            
       ‘ ’                               
             ।‘ ’                      ট 
আ         এ         ই ‘ ’ এ  আই   
                              ।       
                                       
      ‘ ’ এ                        
      এ           ই                ।  

                    এ    আই          
                                    
                                       
                                        
             । (Lalta v. Zahoor Ahmed, 
AIR 1925 Oudh 672) 

                                      
এ    এ        ট এ                  
              /                 আ    
      ,           

                  ; এ   



                                   
   

    এ    এ        ট                    
                                      
                                        
     /           । (BCI Rules, Part 
VI, Chapter II, Section II, Rule 12) 

        এ        ট ‘ ’ এ              
         ই   ।     ‘ ’              
                                   
       ।        ‘ ’          ‘ ’    
                             । এ   ‘ ’ 
                                    
    /                            
     । এ     ‘ ’                      
               । (Patel Maganlal Dhanijbhai 
v. Patel Laxmidas Narainbhai Kansagara, 
AIR 1988 Guj 48) 

                     এ    এ         ট  
                       

এ    এ         ট  এ                  
       আই                   ৎ    
                                   
            ।                   এ       
                  এ        ট এ         
              এ                    , 
                                   
   ৎ।            এ        ট        
                                        
                                     
      । (BCI Rules, Part VI, Chapter II, 
Section II, Rule 13) 

এ            ট              এ        ট 
                       আ           
                  ।               ই 
এ        ট                          
এ                  , এ                
এ         ট                        ই  
(bona fide) আ              । (S.151, 
Code of Civil Procedure, 1908) 

        এ                  এ        ট 
‘ ’        ‘ ’ এ                  । ‘ ’ 
‘ ’ এ       এ   এ      ট        ,    
                  ৎ            । 
এ      ট    এ        ট ‘ ’           
        । এ       ট                   
‘ ’ এ                   ।               
‘ ’ এ                                 
       ই                                
‘ ’             আ         
  ।(Chhatrapati Shivaji v. State of Bihar, 
AIR 1990 Pat 157) 

                                এ   
                                
এ         ট                           
    ট          এ    এ         ট  
     । এ        ট               
       ,           ট,        
                         এ         ট  
                                  ট 
          ।                   
এ         ট                         এ   
এই এ        ট                       
                                         
                                   
    এ        ট        এ              



           । (BCI Rules, Part VI, 
Chapter II, Section II, Rule 14) 

             ‘ ’ এ        ট ‘ ’          
                        ‘ ’ এ     ট 
                আ                 আ   
        । এ        ট ‘ ’ ‘ ’    ৭-৮ 
                এ   succession certificate 
             ‘ ’ এ               
আ    ।     ‘ ’              এ   ‘ ’ 
এ     ট ‘ ’ এ                       
           ।        ‘ ’                
    ট                       ‘ ’ Rule 
14            । ‘ ’ ‘ ’ এ           
                    ‘ ’ ‘ ’ এ           
                          ‘ ’     
         ‘ ’ এ                । (V. 
C. Rangaduri v. D. Gopalan, AIR 1979 
SC 281) 

এ    এ         ট                   
                       এ   এ           
                        । এ    
এ        ট                             
                       এ   এই           
                                  । 
এ                                 
                                  
      । এ    এ         ট            
                                    
          এ                        
                                        
       । এ    এ        ট              
            আই                       
এ   আই                         ই 
                                         

     । (BCI Rules, Part VI, Chapter II, 
Section II, Rule 15) 

        ‘ ’ ‘ ’                 ‘ ’ এ  
      Indian Penal Code s.289 এ        
আ                                 
      আ      ‘ ’ এ                
            । ‘ ’ এ                    
               ,          আ            
     ,                                  
       ।             ‘ঙ’        
         আ      ।         এ        ট 
‘ ’ আ                                 
           এ                            
                                        
                        ।        এ   
                                       
     আ    । আ             ‘ ’ 
                                    
              ‘ ’ এ          আই          
                           । ‘ ’         
      ‘ ’ এ                        , 
             ই           । ‘ ’ এ      
এ                           ‘ ’ 
                                      
           । (Muhammad Sadique v. 
Emperor, (1904) 1 Cr LJ 1059 (All)) 

                                       
       

                            
(prosecutor) এ                আ     
                                 আ     
       ।          (accused)              
          এ                          
                            এ    



               । (BCI Rules, Part VI, 
Chapter II, Section II, Rule 16) 

        ‘ ’ এ                        ‘ ’ 
               ।                     
           আ         এ   ‘ ’         
                         । ‘ ’      
                     ‘ ’             
                              ।     
               ই ‘ ’ আ                
          আট        ই             
                                    
     । ‘ ’                             
             । ‘ ’ আ    আ             
এ               ই               ই       
           । এ                        
এ                                 ‘ ’ 
এ                                   
     ‘ ’ এ       । (Based on Davis v. 
State, 660 S.E.2d 354) 

The Indian Evidence Act, 1872 (‚the 
Evidence Act‛) s.126 এ        আ     
                                   
                   । এ    এ        ট 
       ই,                  , s.126      
            । (BCI Rules, Part VI, 
Chapter II, Section II, Rule 17) 

The Indian Evidence Act s.126 এ         
                     , এ            । 
এ       

        এ         ট               
                            

                              
                           
       

                       এ         ট  
             (s.126, Evidence 
Act) 

                                    

        আই                        
         ; এ    

               এ    এ         ট  
                                  
                            । 
এ                          
              আ              
                         । 

        ‘ ’      এ  ট   ‘ ’    – ‚আ   
               এ   আ   আ             
    আ     আই              ই।‛        
                               আই   
আ          ই এই আ   -           
                  । (s.126(a), Evidence 
Act) 

এ    এ        ট        ২৫            
                 

 এ        ট                      
                              
আ                         
         । 

            ,                ‘ ’ ‘ ’    
     ‚আ                  এ   আ   আ    
             আ     আই            
  ই।‛ ‘ ’ আ       , ‚আ                



  ই।                         আ      
                      আ  ।‛ এ        
‘ ’ আ          ট                   , 
           ‘ ’                    । 
               ‘ ’        এ           
               ‘ ’              
         । 

 এ        ট                     
                আই         
                      । (s126(1), 
Evidence Act) 

   ৎ           ই  Clark v. United 
States এ ই  এ           ট      
   , ‚                         
                        
আই          ট                
    এ                      ই 
                               
আই                         ।‛ 

        ‘ ’ (    )      ‘ ’ (এ  ট     ) 
– ‚আ                              
  ই এ         আ                       
  ই।‛        এই আ          এ     আই   
                                ই এ  
                        । (s.126(b), 
Evidence Act) 

        ‘ ’ এ             (embezzlement) 
                এ  ট    ‘ ’              । 
               ‘ ’           ‘ ’ এ  
এ                                  
                           ।        
                  এ              
              । (S.126(c), Evidence 
Act) 

s.126 এ                              
       ৎ     । 

       আ                        এ    
এ        ট         ই        আ     
                                   
                                     । 
(BCI Rules, Part VI, Chapter II, Section 
II, Rule 18) 

আই                              ৎ 
                        এ         
                                         
এ   এ         আই                 
      আ                    । (Justice 
Raj Kishore Prasad, Paper Read at Rotary 
Club Meeting Patna, 1956 AIR, 1956 AIR 
Journal Section) 

        ‘ ’            এ    এ         
                এ      এ         । 
‘ ’ এ        ট ‘ ’ এ     ট আ            
                                     
                ই   ‘ ’                
২০                          ,    
আ                              ই 
                       । ‘ ’ এ     
                 ট           ট               
          । ‘ ’                        
    ‘ ’            আ             
       ৎ          ।  

এ    এ        ট                   
                          , এ             
       . (BCI Rules, Part VI, Chapter II, 
Section II, Rule 19) 



        এ        ট ‘ ’                
         এ                      এ 
                                         
আই                 । এ    ‘ ’     
                আ                     
            এ                       
                  । ‘ ’                 
                          আ        
                      । (Gian Chand v. 
Bar Council of India, (1997) 11 SCC 
108) 

        ‘ ’ ‘ ’ এ       এ          
      আ      । ‘ ’         ,         
                । ‘ ’ এ        ট ‘ ’    
           এ   ‘ ’ এ        ‘ ’ এ       
                  ‘ ’                  
                          । এ          
                 ,       আই  ‘ ’    
                                 ।         
‘ ’ এ  Rule 19  এ                   
       ‘ ’ এ                  । 
(Mahendra Pratap Singh v. Padam Kumaru 
Devi, AIR 1993 AIR 143) 

                                      
          

এ    এ        ট                

                                  
এ                                  

        । (BCI 40 Rules, Part VI, 

Chapter II, Section II, Rule 20) 

 
        এ        ট ‘ ’          ‘ ’ এ  

     এ                  । ‘ ’           
      ।                         ‘ ’ 

                       আ               

    ‘ ’ ৫০০০          । ‘ ’ এ  এই      

              Rule 20        । ((P. 
Venkatadri Shastri v. Sardar Kesar Singh, 
1975 (2) APLJ 180) 

 

এ    এ        ট            এ         
  ই                 ই               

                                       

                    ।  

এই                     

                    ,       এ   
               

                      আই         

     এই                  1    

               ই               
ট ই ট । (BCI Rules, Part VI, 

Chapter II, Section II, Rule 21) 

 

        এ        ট ‘ ’ এ          ‘ ’ 

এ        ‘ ’ এ                । 
                             এ   ‘ ’ 

‘ ’ এ     ট                           

                 ।                     

                ‘ ’ ‘ ’ এ       ২৭৬     

     এ   ‘ ’ এ       এই              
                 এ    । ‘ ’ ‘ ’ এ  

                                 ।     

                                                           
1
                         আ            ট  ট 
এ            /    টই         ।        
                                 ই   । 
                                          
‚…Any instruments which are, for the time 

being, by law or custom, negotiable or” 



‘ ’ আ                          Rule 

21 এ       ।       ‘ ’ এ   এ         

  ই   ই                (Re L, a 
Pleader, AIR 1938 Mad 276) 
 

এ    এ        ট,                  , 

                                       
         (                         

        ,                    ,           

             )- 

 আ                ট, এ         

                ,      এ        ট 
                     ,         

                               

           ; 

     এ        ট                
                         ,     

                  আই         

         ; এ   

            ই                

আ     এ        ট             
                              

                     । 

 

        এ        ট ‘ ’ এ        

                             ।        
             ‘ ’ এ                  

‘ ’    এ                           । 

‘ ’                    আ          এ   

      । ‘ ’ ‘ ’ এ           ৎ      
        ।      ‘ ’ Rule 22 এ        

আ                           ,        ‘ ’ 

             ট ই               এ   এ   
এ        ট                । (Sheo 

Narain Lal v. Mir Amjad Ali, AIR 1925 
Oudh 130) 

 
আ                                      

           আট                      

                  

এ    এ        ট,                      
 আ                               

     ,      ,                    

                           

         (                  

                এ         
                                     

  ) 

 

                                       
এ        এ        ট                  

     । (BCI Rules, Part VI, Chapter II, 
Section II, Rule 22A) 

 

    এ        ট                         
                   ,                  

     আই                  ; এ   

           ই                আ     

এ        ট                        

                                 
   ।(BCI Rules, Part VI, Chapter II, 
Section II, Rule 22) 

 

           এ         ট               
এ         ট                             

                । এ    এ        ট 

        ই                            
                                   



  ট      ,               এ    এ        ট 

       এ                    ।(BCI 

Rules, Part VI, Chapter II, Section II, Rule 
23) 

 

        ‘ ’ এ        ট ‘ ’ এ     ট      

       ৫০০        । ‘ ’ ‘ ’ এ       
       ই                । ‘ ’       ‘ ’ 

   ‚আ    ই           । আ    আ    

     ৫০০        । আ                   

   ।‛ ‘ ’ Rule 23           ,      ‘ ’ 

আই              ই                 
      ,                    ‘ ’ এ     ট 

                     ।  

 

এ    এ        ট      ই             
                                      

                    । (BCI Rules, Part 

VI, Chapter II, Section II, Rule 24) 

 

        এ        ট ‘ ’                   
 ট       ‘ট’      ই /ই              । 

               ‘ট’ আ      এ        ট 

             ‘ ’। ‘ ’             ‘ ’ 

    ই                । ‘ ’        ই  

                      । ‘ ’,         
‘ট’            , এ   ই               

                                      । 

(John D’Souza v. Edward Ani, (1994) 2 
SCC 64)  
 

এ    এ         ট     ৎ                  

                                   । 
এ       এ                        ৎ  

                         ট        

                        ট     

            
                              

     ; এ   

 এ                           

                  (              
               )(BCI Rules, Part 

VI, Chapter II, Section II, Rule 

25) 

 

        এ        ট ‘ ’         এ       
         ‘ ’ এ                  । ‘ ’ 

                        ট     ৭৫০     

            । ‘ ’           আ          

   ।         ‘ ’        ২৪২     
             ‘ ’ এ               এ   

                    । ‘ ’ আ        

                 ,                    

              ৎ        ই               

                    এ          আ     
                   । ‘ ’ এ           

                       ৎ                

                  , এ   আ     

                         ‘ ’ এ     ট 

। এ ই     ‘ ’ এ     ৎ           এ   
                                   

         । (M, an Advocate, Re, AIR 
1957 SC 149) 

 

যমখানন যকাননা ভনেনরয কাছ যথনক ফা তায খানত 
টাকা ায়া মানফ, তায হাফখাতায় এটা উনেখ 
থাকা প্রনয়াজন যম যআ টাকা হপ হানফ থফা 
খযচ হানফ যনয়া নয়নছ। যক চরাকারীন, 



যকাননা উহকর, ংহিষ্ট ভনেনরয হরহখত নভুহত 
ছাড়া খযচায যকাননা ং আচ্ছাভত হপ ফনর 
চারানত াযনফন না। (BCI Rules, Part VI, 

Chapter II, Section II, Rule 26) 

হচত্র: একজন উহকর, ক., অদারত যথনক তাাঁয 
ভনেনরয নভুহত ছাড়া হকছু হযভাণ থথ তুনর 
যনন। যফতীনত, ক. তুনর যনয়া টাকায ফটা 
ভনেরনক যদন হন, তায ফদনর হতহন শুধুভাত্র 
তথাকহথত ফনকয়া হপ যকনট যনয়ায নয ফাড়হত 
ফাহক ং হদনয়হছনরন। ক. মখন গ-এয নয় 
অদারত যথনক থথ গ্রণ কনযন, ক-এয উহচত 
হছর, গ-এয ানথ অনরাচনাক্রনভ ঐ থথ হপ 
হানফ থফা খযচা হানফ গৃীত র তায 
উনেখ  নথথয একটি হাফ যাখা। ক 
দাচযনণয দানয় যাধী, যমনতু অদারনত 
ভাভরা যল না য়া মথন্ত ক জভা টাকা গ-এয 
নভুহত ছাড়া হপ হানফ চাহরনয় হদনত ানযন 
না। (বাহযনগান্ডা কানভশ্বযাম্মা ফনাভ দবুবুহয 
হফশ্বনাধন, এঅআঅয ১৯৬৪ এহ ১৫৮) 

মখন একজন উহকর একজন ভনেনরয কাছ যথনক 
ফা তাাঁয নে যমনকাননা হযভাণ থথ ানফন, 

উহকর ফযআ মত দ্রুত ম্ভফ, ভনেরনক তায 
প্রাহি ফা যহদ ম্পনকথ  ফহত কযনফন। (BCI 

Rules, Part VI, Chapter II, Section II, Rule 27) 

হচত্র: ক, একজন উহকর, তাাঁয ভনের গ-এয নে 
থথ গ্রণ কনযহছনরন। মহদ, ক, গ-যক প্রাহি ফা 
যহদ ম্পনকথ  ফহত কনযনহন। ক থথ গ্রণ 
কনযনছন জাননত যনয, গ যআ থথ দাফী 
কনযনছন। গ-এয দাফী নে ক, গ-যক থথ 
হপহযনয় হদনত ফযথথ নয়নছন। ক দাচযনণয দানয় 
যদালী। ক-এয উহচত হছর গ-এয নে থথ গ্রণ 
কযায নে নে মত দ্রুত ম্ভফ গ-যক 
জানাননা।(Re an Advocate, AIR 1961 Ker 209 

(FB)) 

ভাভরা যল য়ায নয, একজন উহকর তাাঁনক 
খযনচয জনয প্রদ্ত  নথথয ভনধয খযচ না য়া 
ফাড়হত যকাননা ং থফা এআ ভাভরা চরাকারীন 
তাাঁয ানত অা যকাননা থথ তাাঁয হনধথাহযত হপ-
এয ফনকয়া হানফ গ্রণ কযনত ানযন।(BCI 

Rules, Part VI, Chapter II, Section II, Rule 28) 

হচত্র: উনযয উদাযনণ, ক, গৃীত ঐ নথথয একটি 
ং তাাঁয যকাননা হনধথাহযত হপ হানফ যাখনত 
ানযন, মহদ যটা ভাভরায যনল য়। 

ভাভরা যল য়ায নয, যমনেনত্র হপ হনধথাহযত 
হানফ অনছ, উহকর তাাঁয কানছ থাকা ভনেনরয 
থথ (একআ ভাভরায জনয) যআ ভয় উহকনরয 
হপ হানফ অদারনতয হফহধ াননে যকনট হননত 
ানযন। ফাহক টাকা, মহদ তা থানক, ফযআ 
ভনেরনক যপযত হদনত নফ।(BCI Rules, Part VI, 

Chapter II, Section II, Rule 29) 

হচত্র: উনযয উদাযনণ, ক, গৃীত ঐ নথথয একটি 
ং তাাঁয যকাননা হনধথাহযত হপ হানফ যাখনত 
ানযন, মহদ ভাভরা যল নয় হগনয় থানক। ক-এয 
যহেত হনধথাহযত হপ-এয হযভাণ ফয যআ 
ভনয় ংহিষ্ট অদারনতয হফহধ যভাতানফক নত 
নফ। ক গ-যক ফাড়হত থথ হপযত হদনত ফাধয 
থাকনফন। 

একজন উহকর ফযআ ভনেনরয দাফী নুানয, 

ভনেনরয হানফয নকর তাাঁনক যদনফন, মহদ ভনের 
প্রনয়াজনীয় নকরকযনণয ভরূয হদনয় যদন। (BCI 

Rules, Part VI, Chapter II, Section II, Rule 30) 

হচত্র: উনযয উদাযনণ, গ-এয দাফী নুানয, ক 
গ-এয হানফয নকর হদনত ফাধয থাকনফন। 

একজন উহকর এভন যকাননা ফযফস্থায় যমনত ানযন 
না যমখানন উহকনরয ানত জভা থথ ঋনণ 
হযফহতথ ত নয় মানফ। (BCI Rules, Part VI, 

Chapter II, Section II, Rule 31) 



হচত্র: উনযয উদাযনণ, গ-এয নে প্রাি থথ 
ঋণ হানফ অরাদা কযা ক-এয জনয হনহলদ্ধ। 
নযবানফ ফরনত যগনর, হপ এফং খযনচয য ফাহক 
টাকা মত দ্রুত ম্ভফ গ-যক হদনয় হদনত নফ। 

একজন উহকনরয নে যকান কাজ ফা ভাভরায 
কানজয জনয ভনেরনক থথ ঋণ যদয়া হনহলদ্ধ: 
একজন উহকর যকাননা কাজ ফা ভাভরায জনয, 
যমখানন হতহন যআ ভনেনরয দ্বাযা হনমুক্ত অনছন 
এভন যেনত্র, ভনেরনক ঋণ হানফ থথ হদনত ানযন 
না। (BCI Rules, Part VI, Chapter II, Section II, 

Rule 32)  

ফযাখযা: মহদ যকাননা ভাভরা ফা ভীভাংহত 
যভাকদ্দভা চরাকারীন, যআ হফলনয় ভনেনরয নে 
যকাননা ফযফস্থা ফযহতনযনক, ভাভরা ফা যভাকদ্দভাটিয 
গ্রগহতয জনয অদারনতয হফহধয কাযনণ ফাধয 
ফনর ভনন কযনর, উহকর অদারনত ভনেনরয নয় 
থথ প্রদান কযনর, তা উনযাক্ত অআন বে ফনর 
হফনফহচত নফ না। 

একজন উহকর, হমহন যকাননা ভনয় যকাননা 
যভাকদ্দভা, অীর থফা য যকাননা হফলনয় এক 
নেয নয় য়ার কনযনছন, হতহন হফরুদ্ধ নেয 
নয় কাজ কযনফন না, দাাঁড়ানফন না থফা য়ার 
কযনফন না। (BCI Rules, Part VI, Chapter II, 

Section II, Rule 33) 

হচত্র: ক, একজন উহকর, একটি যপৌজদাযী যেনত্র গ 
নাভক ফাদীয জনয দাাঁহড়নয়নছন। যফতীনত, ক, ঘ 
হমহন একআ যেনত্র হবমুক্ত তাাঁয নে একটি 
ভাভরা গ্রণ কনযনছন। যমনতু ক প্রথনভ ফাদীয 
নে  নয একআ যেনত্র হফরুদ্ধ নেয ভাভরা 
গ্রণ কনযনছন, এখানন ক ৩৩ নং হফহধ বে 
কনযনছন, মহদ না ক ংহিষ্ট ভস্ত েনক ফ 
হফলয় জাহননয় তাাঁনদয যথনক নভুহত গ্রণ কনয 
থানকন। (Chandrashekhar Somi v. Bar Council 

of Rajasthan, AIR1983 SC 1012) 

অদারনতয প্রহত কতথ ফয 

একজন উহকর অদারনতয াভনন তাাঁয অচযনণ 
ফভয় ম্মান  অত্ম-ম্মান ফজায় যাথনফন। 
একজন উহকর কখননা দানাহচত অচযণ কযনফন 
না। জহুিহয়ার হপায(হফচাযক ফা 
হফচাযারনয়য কভথকতথ া)-এয হফরুনদ্ধ গুরুতয 
হবনমানগয মথামথ কাযণ থাকনর, তাাঁয হবনমাগ 
মথামথ কতৃথ নেয কানছ জানাননা একজন উহকনরয 
হধকায  কতথ ফয। (BCI Rules, Part VI, 

Chapter II, Section I, Rule 1) 

একজন উহকরনক, হমহন অদারত ফভাননায দানয় 
হবমুক্ত, হতহন মতেণ না ফভাননায হবনমাগ 
ভকু্ত নচ্ছন, যকাননা অদারনত কাজ কযনত, য়ার 
কযনত ফা শুননত যদয়া নফ না। (Shaymalal 

Vyas v. Inderchand Jain and Another, AIR 2008 

MP 15) 

উচ্চ অদারত যকাননা ফযহক্তনক অদারত 
ফভাননায দানয় অদারনত উহস্থত য়া যথনক 
হনযত কযনত ানযন, যমভন উচ্চ অদারনত এফং 
তায ধীনস্থ অদারতভনূ কাজ কযনত যগনর 
যকাননা উহকরনক হক হক তথ  যভনন চরনত নফ 
উচ্চ অদারত যআ ংক্রান্ত হফহধ ততযী কযনত 
ানযন। (S.34(1), Advocates, Act) 

একআবানফ বাযনতয নফথাচ্চ নযায়ারনয়য (ুপ্রীভ 
যকাটথ ) অদারত ফভাননায দানয় যদালী যকাননা 
উহকরনক নফথাচ্চ নযায়ারনয় কাজ কযা ফা য়ার 
কযা যথনক হনফ্ৃত  কযনত ানযন, যমভন নফথাচ্চ 
নযায়ারয়, যাষ্ট্রহতয ননুভাদন াননে, অদারনতয 
অচযণ এফং দ্ধহত হনয়ন্ত্রনণয জনয হফহধভূ 
ততযী কযনত ানযন, মায ভনধয অদারনতয াভনন 
ফযহক্তয অচযণহফহধ ন্তবূথ ক্ত।(A.145(1)(a) of 

the Constitution of India) 

বাযনতয নফথাচ্চ নযায়ারয় (ুপ্রীভ যকাটথ ) একটি 
হফচায হযলদ ফা যরখযপ্রভানণয অদারত ফনট, 



এফং তানক ফভাননায জনয দণ্ড প্রদান তায 
যআ ধযনণয একটি অদারনতয ভস্ত েভতা 
থাকনফ। (A.129 of the Constitution of India) 

প্রহতটি উচ্চ অদারনতয ফভাননায় দণ্ড প্রদাননয 
একআ যকভ েভতা নযস্ত অনছ। একটি উচ্চ 
অদারত একটি হফচায হযলদ ফা যরখযপ্রভানণয 
অদারত, এফং তায তানক ফভাননায জনয দণ্ড 
প্রদান যআ ধযনণয একটি অদারনতয ভস্ত 
েভতা থাকনফ। (A.215 of the Constitution of 

India) 

অদারনতয ফভাননা দআু ধযনণয নত ানয 

যদয়ানী ফভাননা 

যদয়ানী ফভাননা র একটি অদারনতয যকাননা 
যায়, ধযানদ, হননদথ, অনদ, যয়ানা থফা 
নযানয প্রহক্রয়ায আচ্ছাকৃত ফাধযতা থফা 
অদারনত প্রদ্ত  থ আচ্ছাকৃতবানফ বে কযা। 
(S.2(b), The Contempt of Courts Act, 1971 

(“the Contempt of Courts Act”)) 

যপৌজদাযী ফভাননা 

যপৌজদাযী ফভাননা র (য় ব্দ, কহথত থফা 
হরহখত, থফা হচনেয ভাধযনভ, থফা দৃযতঃ 
উস্থানায দ্বাযা ফা নয যকাননা বানফ) যকাননা 
হফলনয়য প্রকানা থফা নয যকাননা কানজয 
ভাধযনভ, মা: 

যকাননা অদারনতয কতৃথ ত্বনক করহিত কনয ফা 
করহিত কযনত চায়, থফা ফনহভত কনয ফা 
ফনহভত কযনত চায়; থফা 

যকাননা চার ুঅআনী প্রহক্রয়ায েহত কনয, থফা 
নহধকায স্তনে কনয ফা স্তনে কযনত চায়, 

থফা 

নয যকাননা বানফ অআননয াননয ভনধয 
নহধকায স্তনে কনয ফা নহধকায স্তনে 
কযনত যচষ্টা কনয, থফা ফাধা ৃহষ্ট কনয ফা ফাধা 
ৃহষ্ট কযনত চায়।(S.2(c), Contempt of Courts 

Act) 

হচত্র: উহকর ক, নফথাচ্চ নযায়ারয় কতৃথ ক 
একতযপাবানফ একটি ভাভরা খাহযনজয অনদন 
েুব্ধ নয়, নফথাচ্চ নযায়ারনয় একটি হরহখত অনফদন 
কনযন, যমখানন ক ফনরন যম ভাভরাটি বাযনতয 
প্রধান হফচাযহতয দ্বাযা শুনাহন য়া মথামথ 
নয়, এফং অনযা ফনরন যম খাহযজটি ম্পূণথ 
নযায়, নহুচত, নমৌহক্তক, এফং যফঅআনী, এফং 
A.14 হননদথ নয হনদারুণ রঙ্ঘন; যটি কামথারনয়য 
হফত্র নথয রঙ্ঘন হছর; এফং প্রধান হফচাযহতয 
নদ থাকা নহুচত। এ যঘালণা কযা য় যম 
যমনতু প্রথভ অনফদনটি াাঁচ-হফচাযহতয যফঞ্চ 
দ্বাযা ভীভাংা কযা য়হন, অনদটি বফধ (non 

est) হছর। অদারনতয হফনফচনাক্রনভ, এভন করহিত 
এফং ংমত বালায ফযফায দাচযণ এফং 
হফহধ ২ বেকাযী, এফং যপৌজদাযী ফভাননায 
ভান। এছাড়া, অনদটিনক বফধ (non est) 

ফনর যঘালণা কযা অআননয াননয ভনধয স্তনে, 

যমনতু এটি অআনী ফযফস্থায চূড়ান্ততানক অক্রভণ 
কযনছ এফং, অদারনতয কতৃথ ত্বনক প্রশ্ন কযনছ। 
(Dr. D. C. Saxena v. Hon'ble Chief Justice of 

India, AIR 1996 SC 2481) 

 

একজন উহকর অদারনতয প্রহত ম্মানজনক 
অচযণ কযনফন এফং ফযআ এটা ফঝুনফন যম 
নযায়ারনয়য ভমথাদা যো কযা একটি স্বাধীন ভাজ 
টিনক থাকায জনয অফযকীয়।(BCI Rules, Part 

VI, Chapter II, Section I, Rule 2) 

ভীভাংহত হফলয় ম্পনকথ  অদারনতয হদ্ধান্তনক 
প্রবাহফত কযা যথনক হনযত থাকায কতথ ফয 



একজন উহকর কখননা অদারনতয হদ্ধান্তনক 
যকাননা যফঅআহন ফা নযাময যকাননা উানয় 
প্রবাহফত কযনফন না। 

একটি ভীভাংহত ভাভরায হফলনয় হফচাযনকয 
ানথ ফযহক্তগত ম্পকথ  যাখা কন াযবানফ 
হনহলদ্ধ।(BCI Rules, Part VI, Chapter II, Section I, 

Rule 3) 

হচত্র: ক, একজন উহকর, ঘ-এয ে ফরম্বন 
কযনছন একটি যপৌজদাযী ভাভরায়। ঘ-যক 
পহযয়াদী গ এয উয একটি অক্রভনণয ঘটনায় 
হবমুক্ত কযা নয়নছ। গ ভাথায় একটি অঘাত 
প্রাি নয় একজন হচহকত্ক দ  দ্বাযা যীহেত 
নয়নছন, হমহন একটি হযনাটথ  দাহখর কনযনছন এআ 
ফনর যম গ-এয ভাথা যপনটনছ। ক ঘ যক হগনয় 
ফরনরা যম য ৩০০০/- টাকায হফহনভনয় একটি 
হনযাদ হযনাটথ  জভা যদনফ। ক এনেনত্র একটি 
দাচযণ  কযনরন এফং ৩ নং হফধান রঙ্ঘন 
কযনরন মখন হতহন অদারনতয হদ্ধান্তনক যফঅআনী 
 নযাময বানফ প্রবাহফত কযায যচষ্টা কনযনছন 
দ-যক ঘুল হদনয়। (Chandrashekhar Somi v. Bar 

Council of Rajasthan, AIR 1983 SC 1012) 

একজন উহকর নফথাচ্চ প্রনচষ্টা চারানফন তাাঁয 
ভনেরনক এআ হফলয়গুহর যথনক হফযত  হনযস্ত 
কযনত 

নযায় অচযনণ জহড়নয় ড়া 

এভন যকাননা হকছু কযা মা অদারনতয ানথ 
ম্পহকথ ত, যাষ্ট্র হনমুক্ত ফযাহযস্টানযয ফা হফযীত 
নেয হফনযাহধতা, মা উহকর হননজ কযনফন না। 

একজন উহকর ফযআ এভন যকাননা ভনেনরয 
প্রহতহনহধত্ব কযনফন না, যম দাচযণ চাহরনয় 
যমনত চায়। একজন উহকর হননজনক শুধুভাত্র 
ভনেনরয ভখুাত্র ফনর বাফনফন না। এছাড়া 
একজন উহকর হননজয হফচাযনফাধ ফযফায কযনফন 

ত্রাহদনত হযহভত বালা ফযফানযয যেনত্র; জয 
কযায ভয় দরুুহক্তূণথ বালা ফযফায ফজথ ন 
কযনফন; অদারনত ফাকযহফহনভয় চরায ভয় 
ংমভী বালা ফযফায কযনফন না।(BCI Rules, 

Part VI, Chapter II, Section I, Rule 4) 

হচত্র: উনযয হনদথনন, যমখানন ক একজন উহকর, 

একটি যপৌজদাযী ভাভরায় ঘ এয ে ফরম্বন 
কযনছন, ঘ পহযয়াদী গ এয উয একটি অক্রভনণয 
ঘটনায় হবমুক্ত নয়নছ, (গ)নম ভাথায় অঘাত 
প্রাি নয়নছ; ক ঘ এয কানছ একটা হনযাদ 
হযনাটথ  যদয়ায জনয ঘুল চাআনত মায়ায 
হযফনতথ , মহদ ঘ ক এয কানছ হনযাদ হযনাটথ  
যদয়ায হযফনতথ  ঘুনলয প্রস্তাফ হননয় মায়, ঘ যক 
নযাময  দাচযণ যথনক হনযস্ত কযাটা ক এয 
দাহয়ত্ব। মহদ এয নয ঘ হচহকত্কনক ঘুল হদনত 
চায়, ৪ নং হফধান নমুায়ী ক এয ঘ যক 
প্রহতহনহধত্ব কযনত স্বীকায কযা উহচত্। 

একজন উহকর হনধথাহযত যালানক এফং 
ুযীহতম্পন্ন বানফ নয ফথদা অদারনত উহস্থত 
থাকা উহচত্।(BCI Rules, Part VI,Chapter II, 

Section I, Rule 5) 

একজন উহকর কখননা এভন যকাননা অদারনত, 

হফচায হযলদ, থফা নয যকাননা কতৃথ নেয 
াভনন উহস্থত নফননা, কাজ কযনফন না, জয 
কযনফননা থফা নহুরন কযনফন না মা 
উহেহখত অনছ কারহত হফহধ এ ৩০ যত, মহদ 
অদারনত, হফচায হযলদ, থফা কতৃথ নেয কনর 
থফা যকাননা দয উহকনরয ানথ এভন বানফ 
ম্পহকথ ত ন, 

ফাফা, দাদ,ু যছনর, নাহত, কাকা, বাআ, বাআনা, খুযতুনতা 
বাআ, স্বাভী, স্ত্রী, ভা, যভনয়, কাহকভা, বাআহঝ, শ্বশুয, 

াশুহড়, জাভাআ, ারা, ুত্রফধ,ূ ারী। 

এআ হফধান এয উনদ্দনয 'অদারত' ফরনত যফাঝায় 
অদারত, হফচায বা থফা হফচায হযলদ 



যমখানন উহকনরয ূনফথানেহখত ম্পকথ গুহর র 
একজন হফচাযক, দয, যৌযহতযকাযী কতৃথ ে। 
(BCI Rules, Part VI, Chapter II, Section I, Rule 6) 

একজন উহকর অদারতকে ফযাহতনযনক থফা 
ফায কাউহির প আহন্ডয়ায ভত স্থানন ভাফতথ ন 
উত্নফ ছাড়া ফযান্ড (ফন্ধনী) অয গাউন 
(অরখাো) যনফন না। নতুফা যকাটথ  হননদথ 
হদনত ানয।(BCI Rules, Part VI, Chapter II, 

Section I, Rule 7)  

একজন উহকর কখননাআ অদারত, হফচায হযলদ, ফা 
নয যকাননা কতৃথ নেয াভনন যকাননা ংগ ন, 

ংস্থা, ভাজ, কনথানযননয নে ফা হফনে দাাঁড়ানফ 
না, মহদ যআ উহকর যআ যকাননা ংগ ন, ংস্থা, 
ভাজ, কনথানযননয কামথকহয হভহতয দয ন। 
(BCI Rules, Part VI, Chapter II, Section I, Rule 8) 

"কামথকহয হভহত" য যম নানভআ িাকা যাক না 
যকন, ন্তবুথ ক্ত কনয যমনকাননা হভহত, ফযহক্তফগথনক, 

মাযা, াভয়ীক বানফ, ংগ ন, ংস্থা, ভাজ, 

কনথানযননয কামথাফরীয হযচারনায দাহয়ত্ববায 
ফন কনয। মহদ এআ হফহধ যআ ফ দযনদয 
যেনত্র প্রনমাজয নয় মাযা অদারনতয হভত্র 
(amicus curiae)রুন দাাঁড়ানফন, থফা ফায 
কাউহির, অআন ভাজ হনগভ ফা ফায 
যানাহনয়ননয ে যথনক হফনা াহযশ্রহভনক 
দাাঁড়ানফন। 

একজন উহকর এভন যকাননা হফলনয় জয কযনফন 
না যমখানন উহকনরয যকাননা অহথথক স্বাথথ জহড়নয় 
অনছ। (BCI Rules, Part VI, Chapter II, Section I, 

Rule 9)  

হচত্র: ক একজন উহকর যকাননা যদউহরয়া ভাভরায় 
কাজ কযনফন না, যমখানন হতহন হননজ একজন 
উ্ত ভণথ। (Illustration, BCI Rules, Part VI, 

Chapter II, Section I, Rule 9)  

হচত্র: ক হননজ যকাননা ংস্থায হযচারক নর যআ 
ংস্থায নয় কারহত কযনত াযনফন 
না।(Illustration, BCI Rules, Part VI, Chapter II, 

Section I, Rule 9) 

একজন উহকর কখননা জাহভনদায হানফ দাাঁড়ানত 
ানযন না, থফা যকাননা ভনেনরয যকাননা অআনী 
যভাকদ্দভায় যকাননা জাহভনদানযয হনবথ যনমাগযতা 
ম্পনকথ  ংাত্র হদনত ানযন না।(BCI Rules, 

Part VI,Chapter II, Section I, Rule 10) 

হচত্র: ক একজন উহকর, গনক একটি যপৌজদাযী 
ভাভরায় প্রহতহনহধত্ব কযনছন। গ একটি জাহভন 
যমাগয যানধ হবমুক্ত নয়নছন। ক গ-এয 
থথবনহতক েভতায ংাত্র হদর। ক ১০নং 
হফহধ বে কযনরা। (Vijay Singh Rathore v. 

Murarilal, 1980 1 (SCR) 205) 

 

প্রহতনেয প্রহত কতথ ফয 

একজন উহকনরয ফযআ শুধুভাত্র যমাগানমাগ 
থফা একজন প্রহতনেয নে হফতথ কটিয হফলনয়, 

প্রহতনেয প্রহতহনহধয নে যকৌাঁুহরয ভাধযনভ 
কথাফাতথ া চারাননা উহচত।(BCI Rules,Part VI, 

Chapter II, Section I, Rule 34; See also American 

Bar Association: Code of Professional 

Responsibility, DR-7104) 

হচত্র: ক, একজন উহকর হমহন দআু যফান ফ, ধ-এয 
ভনধয ম্পহ্ত য হফনযানধ ফ-এয নয় প্রহতহনহধত্ব 
কযনছন। ধ-এয নয় প্রহতহনহধত্ব কযনছন নয 
উহকর ন। ফ, ক-যক ফনরহছর যম, হতহন ম্পহ্ত য 
গুরুত্বূণথ ং না যনর তায হকছু অন-মায় 
না, হকন্তু হতহন হতযআ গ্রানভয ফাহড়টি চান, যমনতু 
তায জায়গাটিয প্রহত ননক বানরাফাায সৃ্মহত 
হছর। ক যাহয ধ এয কানছ প্রস্তাফটি যাখনরন 
এফং তায একটি প্রস্তাফ যমখানন ধ গ্রানভয ফাহড় 
ছাড়া ম্পহ্ত য যফহয বাগ ং যনত ানয. ক 



এআ হফনযাধ হননয় ধ এয নে যাহয অরা 
অনরাচনায ভাধযনভ হফহধ ৩৪ এয রঙ্ঘন 
কনযহছর। ক এয ন এয নে যমাগানমাগ কযা 
উহচত। 

প্রহতনেয প্রহত একজন উহকনরয তায নফথা্ত ভ 
ফ অআনেত প্রহতশ্রুহত ারন কযায জনয 
হরহখতহড়ত এয ভনধয থফা অদারনতয হফহধ 
নমুায়ী ীভাফদ্ধ যাখনর চরনফ না।(BCI Rules, 

Part VI, Chapter II, Section I, Rule 35) 

হচত্র: ক, একজন উহকর একজন ভনের গ এয 
যথনক ম্পহ্ত  হকননহছর। ম্পহ্ত টি হছর ভাভরায 
হফলয়. ভাভরায় গ এয দাফীয তফধতা ম্পনকথ  
গুরুতয হনশ্চয়তা হছর, এফং ক এআ ম্পনকথ  
ফগত হছর। ক যফতীকানর ম্পহ্ত টি তৃতীয় 
ফযহক্তয কানছ হফহক্র কনযহছর, এনত নতুন 
জটিরতায ৃহষ্ট নয়হছর। দাচযনণয জনয ক 
যদালী, ক োতীনবানফ শুধুভাত্র ভনেনরয কানছআ 
দায়ফদ্ধ নয়, তৃতীয় ফযহক্ত এফং দারনতয কানছ 
দায়ফদ্ধ। এখানন, ক নযায়যায়ণতায হযচারনায 
দ্ধহতটিয দনুথাভ কনযহছর। (P. D. Gupta v. Ram 

Murthi, (1997) 7 SCC 147) 

কভীয প্রহত কতথ ফয 

একজন উহকনরয য় যাহয নয় নযােবানফ 
হনফথন্ধ অনফদন কযা থফা হফজ্ঞান যদয়া 
উহচত নয়, 

আনতায, হফজ্ঞান, দারার, ফযহক্তগত যমাগানমাগ 
দ্বাযা থফা াোত্কানযয ভাধযনভ যমটি ফযহক্তগত 
ম্পনকথ য নযামযতা প্রহতন্ন কনয না থফা 
ংফাদনত্র উদ্দীিকাযী ভন্তফয এফং একজন 
উহকনরয ভাভরা নে জহড়ত তায ছহফগুনরা 
প্রকাহত কযা উহচত নয়(মায ভনধয উহকর 
হনমুক্ত ফা ংহষ্ট অনছন)। (BCI Rules, Part VI, 

Chapter II, Section I, Rule 36) একজন উহকনরয 

াআননফািথ  থফা নানভয যেনট উহেহখত হফহধ 
ুহনহদষ্টবানফ যভনন চরনত নফ। 

এটা একটি মুহক্তমুক্ত ভানয য়া উহচত,  

এটানত উহেহখত য়া উহচত নয় যম উহকর 
যকান যানাহনয়ন ফা ফায কাউহিনরয দয 
ফা বাহত। 

এটানত উহেহখত য়া উহচত নয় যম উহকনরয 
যকান ফযহক্ত ফা ংগ ননয নে থফা যকান 
হফনল কাযণ ফা হফলনয়য নে জহড়ত অনছন। 

এটানত উহেহখত য়া উহচত নয় যম উহকর 
যকান হফনল ধযনণয কানজয হফনলজ্ঞ এফং 

এটানত উহেহখত য়া উহচত নয় যম উহকর 
একজন হফচাযক থফা একজন হফহষ্ট 
উহকর।(BCI Rules, Part VI, Chapter II, Section I, 

Rule 36)  

হচত্র: ক, একজন উহকর ংনেন হনফথন্ধ অনফদন 
কনয একটি হচঠি যাজয যকাযনক াঠিনয়হছনরন। 
হনফথন্ধ অনফদননয জনয হফহধ ৩৬ নমুায়ী ক 
যাগত দাচযনণ যদালী।(Bar Council of 

Maharastra v. M. V. Dabolkar, AIR 1976 SC 242) 

একজন উহকর তায যাগত যফা ফা নাভ 
ফযফায কযনত থফা মতদযু ম্ভফ যকান অআনী 
এনজহিয দ্বাযা অআননয স্বীকৃত বযা কযনত 
নভুহত যনত ানযন না।(BCI Rules, Part VI, 

Chapter II, Section I, Rule 37) 

হচত্র: ক, একজন উহকর একজন আহিনীয়ায ঙ-এয 
নে একটি ংীদাযীনত যমাগদান কনযহছর, 

ংীদাযী কামথটি এভনবানফ যফযা কযা য় 
মানত ক এফং ঙ দজুননআ ংীদাযীয রাব েহতয 
ভান ং ানফন। ক এফং ঙ দজুননআ প্রমুক্তগত 
চুহক্ত ম্পনকথ  অআন ংক্রান্ত যাভথ প্রদান কনয। 
ক একজন আহিহনয়ানযয নে ংীদাযী চুহক্তনত 



যমাগদান কনয হফহধ ৩৭ রঙ্ঘন কনযনছ যমখানন ক 
 ঙ অআনী ংক্রান্ত যফা প্রদাননয জনয 
াহযশ্রহভক যনয়হছর। নতুনবানফ ক ঙনক অআন 
ংক্রান্ত যাভথ হদনত েভ নচ্ছ, মহদ ঙ যস্টট 
ফায কাউহিনরয দ্বাযা এটা কযনত েভ 
নয়।(Based on Canon 5.24 of the New York Bar 

Association) 

হফহধ নমুায়ী মথামথ প্রনদয় হপ-এয কভ হপ 
একজন উহকর গ্রণ কযনত ানযন না যমখানন 
ভনের হপ হদনত েভ।(BCI Rules, Part VI, 

Chapter II, Section I, Rule 38) 
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সর্বভারতীয় আইন পরীক্ষা 
প্রস্তুতত তথ্য-সামগ্রী 

 

তর্ষয় ১১: সম্পতি আইন 

 

ভারততর ককান ততিত অআতন “ম্পতি” 
লব্দটির ংজ্ঞা কেওয়া য় তন। বযাপক তথব 
এর ন্তর্বত ববপ্রকার অআতন তিকার এবং 
উপকার, কযতবর অতথবক মূয অতছ কবআ 
কবাঝাতনা তয় থাতক। 

ম্পতি তবতভন্ন কেণীতীতত তবভত ক করা কযতত 
পাতর: স্থাবর এবং স্থাবর, বস্তুর্ত এবং 
বস্তুর্ত, নশ্বর এবং তবনশ্বর। 

ািারন িারা অআন ১৮৯৭-এ “স্থাবর 
ম্পতি” লব্দটির ংজ্ঞা কেওয়া তয়তছ, যার 
ন্তর্বত: 

 

 জতম; 
 জতম কথতক প্রাপ্ত ুতবিা; এবং 
 ভূতম ংগ্ন বস্তু থবা ভূতম ংগ্ন 

বস্তুর তত স্থায়ীভাতব অবদ্ধ। 

 

আজারা, বন্ধক এবং িাজনা যা স্থাবর 
ম্পতিতত ুে স্থাপন কতর থাতক কব 

স্থাবর ম্পতি রূতপ তবতবতচত য়। 
তিকারমূ, কযমন জতমর ভাডাটিয়াতের 
কথতক ভাডা অোতয়র তিকার, এবং 
ভূতমিতডড নুতিত কমা কথতক পাওনা 
অোতয়র তিকার জতম কথতক প্রাপ্ত ুতবিা 
এবং যার ফত স্থাবর ম্পতি।  

 

ম্পতি স্তান্তর অআন ১৮৮২-এর 
িীতন(“সম্পতি হস্তান্তর আইন”) তনম্নততিত 
পতরতস্থতততত. ককান পোথবতক ভূতম ংগ্ন রূতপ 
তবতবচনা করা য়: 

 

 যতে পোথবটি ভূতমতত র্ভীরভাতব 
বদ্ধমূ য়(তযমন বৃক্ষ এবং গুল্ম): বৃক্ষ 
এবং গুল্ম ভূতমতত র্ভীরভাতব বদ্ধমূ রূতপ 

তচতিত এবং যার ফত স্থাবর ম্পতি। 
যতেও, ম্পতি স্তান্তর অআতনর িীতন, 
“িাডা র্াতছর গুুঁতড, উত্পােনলী লয 
এবং ঘা স্থাবর ম্পতির ন্তর্বত নয়”। 
িাডা র্াতছর গুুঁতড বতত, কয কাঠ বাতড-
ঘর তনমবাতন এবং কমরামততর কাতজ 
বযবাতরর জনয উপযুত ক তাতকআ কবাঝাতনা 
য়। কাি র্াতছর তবপরীত থবযুত ক িাডা 
র্াতছর গুুঁতড ন্তর্বত কআ প্রকাতরর র্াছ যা 
কাটত কাঠ তাতব বযবার করা যাতব। 
কাি র্াছ (যার থব, কয র্াছটি এিনও 
বৃতদ্ধলী এবং মাটি কথতক িােয অরণীত 
করতছ)একটি স্থাবর ম্পতি। 

 

বযািযা : ভারতীয় কপ্রক্ষাপতট, তনম, তল,, 
বাবা এবং কগুন িাডা র্াতছর গুুঁতডর 
ন্তর্বত তত পাতর।  

 

যতে পোথবটি ভূতমতত কপ্রাতথত য় : পোথবটি 
ভূতমতত কপ্রাতথত তক না তা তনণীতবয় করতত, 
প্রণীতাী এবং ংতযাতজত বস্তু েটুিআ তবতবচনা 
করা তয় থাতক, তবতবচনার কক্ষতে ংতযাতজত 
বস্তু তিকতর গুরুত্ব কপতয় থাতক।  

 

বযািযা : কেওয়া তনমবাতনর উতেতলয একটির 
উপর অতরকটি স্থাতপত পাথতরর চাুঁআ(চুন-
বাত জতর তমেন, ততমন্ট থবা নযানয 
বাুঁিার উপকরণীত  বা ছাডাআ) ভূতমতত 
কপ্রাতথত তাতব তবতবতচত তব এবং ফত তা 
স্থাবর ম্পতির ংল। পক্ষান্ততর, একআ 
পাথতরর চাুঁআ যতে তনমবাতার কারিানায় জমা 
করা তয় থাতক, এবং ুতবিাতথব একটির 
উপর অতরকটি জমা কতর কেওয়া ততরী 
করা য়, তাত তা ভূতমতত কপ্রাতথত তাতব 
তবতবতচত তব না এবং যার ফত স্থাবর 
ম্পতিরূতপ র্ণীতয তব।  
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ভূতমতত যা কপ্রাতথত, তার কথতক স্থায়ীভাতব 
ুতবিা কভাতর্র জনয তার াতথ যতে ংগ্ন 
বস্তুটি অবদ্ধ থাতক :  এআ কেণীতীর ন্তভুব ত ক 
েঢৃ়ংগ্ন বস্তু, কযমন ককান র্ৃতর েরজা, 
জানাা এবং লাটার(িডিতড) কযগুত র্ৃতর 
স্থায়ীভাতব ুতবিা কভাতর্র জনয র্ৃতর ংগ্ন 
থাতক।  

 

ম্পতি স্তান্তর  

তনম্নততিত কারণীত গুত  ম্পতির 
মাতকানার পতরবতব ন তবতভন্নভাতব ঘটতত 
পাতর:  

 

 ককান বযতত কর দ্বারা কেচ্ছাকৃত 
স্তান্ততরতকরণীত(ম্পতি স্তান্তর 
অআতনর িীতন তনয়তিত);  

 পরম্পরা বা উিরাতিকারূতে 
স্তান্ততরত(উিরাতিকাতরর বযতত কর্ত 
অআন দ্বারা তনয়তিত); 

 অআতনর কাতযবর মািযতম 
স্তান্ততরতকরণীত(তযমন জতম তিকার 
অআন, ১৮৯৪)। 

 

ম্পতি স্তান্তর অআন বতত কমৌতক প্রণীতীত 
অআনতক কবাঝায়, যা েআু বা তততাতিক 
“জীতবত বযতত ক”(ংস্থা, তবতভন্ন বযতত কর 
ংর্ঠন, একক বযতত কতের মন্ডী যার 
ন্তর্বত)র মতিয ম্পতির স্তান্তর তনয়িণীত 
কতর। ম্পতি স্তান্তর অআন  ম্পতির স্তান্তর 
বযািযা কতর যার থব “একটি একটি অআন 
যার মািযতম, একজন জীতবত বযতত ক, বতব মাতন 
থবা ভতবযতত. এক বা একাতিক জীতবত 
বযতত কতক থবা তনতজতক বা তনতজতক এবং 
নযানয জীতবত বযতত কতক ম্পতি মপবণীত 
কতর”। 

 

ংস্থা, ংর্ঠন, একক বযতত কতের মন্ডী 
তমততভুত ক থবা ভুত ক নয় “জীতবত বযতত ক”র 
ন্তর্বত। 

 

ম্পতি স্তান্তর অআতনর এ.৭ – এর 
িীতন, একজন বযতত ক ম্পতি স্তান্ততরর 
তিকারী যতে (ক) বযতত কটি চুতত ক নুাতর 
উপযুত ক ন এবং (ি)স্তান্তরকারীর য় 
ম্পতিটির নযায়ঙ্গত তিকার অতছ থবা 
ম্পতিটি স্তান্ততরর তবতিঙ্গত ক্ষমতা অতছ। 

যতে স্তান্তরকারীর ম্পতিটির নযায়ঙ্গত 
তিকার না থাতক তাত ওকাতনামা, 
থবা প্রতততনতিতত্বর মািযতম স্তান্তরকারীতক 
বলযআ স্তান্ততরর তবতিঙ্গত ক্ষমতাপ্রাপ্ত তত 
তব। 

 

“যতক্ষণীত পযবন্ত তভন্ন ককান তভপ্রায় বযত ক না 
তচ্ছ থবা পতরাযব ফশ্রুতত না ঘটতছ 
ম্পতির স্তান্তর, ববপ্রকার ুে যা তিন 
স্তান্তরকারী বযতত ক ম্পতিতত স্তান্তর করার 
তিকারী তছতন এবং তার অআতন প্রতয়ার্ 
স্তান্তর প্রাপ্ত বযতত কতক তবতে মপবণীত 
কতর”। (ম্পতি স্তান্তর অআতনর এ.৮)  

 

বযািযা : তনম্নততিত তবয়গুত ম্পতির 
অআতন প্রতয়াতর্র ন্তভুব ত ক: 

 

 কযতক্ষতে ম্পতিটি জতম, কতক্ষতে 
পোতিকার ংতযাতজত য়, স্তান্ততরর 
পতর তা কথতক োভাতবকভাতব 
উত্পাতেত ভাডা এবং াভ এবং 
ভূতম ংগ্ন ব বস্তু;  

 কযতক্ষতে ম্পতিটি ভূতম ংগ্ন যি, 
তার স্থাবর ংল; এবং কযতক্ষতে 
ম্পতিটি র্ৃ, কতক্ষতে পোতিকার 
ংতযাতজত য়, স্তান্ততরর পতর তা 
কথতক োভাতবকভাতব উত্পাতেত ভাডা 
এবং াভ এবং তাা, চাতব, হুডতকা, 
েরজা, জানাা এবং ননযানয ব 
বস্তু যা তার াতথ স্থায়ীভাতব 
বযবাতরর জনয প্রস্তুত করা তয়তছ। 
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তনতেবষ্ট তকছু তিকার ম্পতির স্তান্ততরর 
ফত স্তান্তরতযার্য নয়। তনম্নততিত তবয়গুত 
তনতেবষ্ট তিকাতরর ন্তভুব ত ক: 

 

ভাবী উিরাতিকারীর ভূ-ম্পতির 
উিরাতিকারীর ওয়ার ুতযার্ থবা 
ম্পতকব র উিরাতিকারূতে প্রাপ্ত ম্পতি বা 
তুনীয় তিকার। কয ম্ভাবনা এিাতন 
উতেতিত তয়তছ তা ামানয ম্ভাবনা এবং 
ভার্ বা ংতলর তঙ্গ ংযুত ক ম্ভাবনা নয়, 
কযমন লতব াতপক্ষ বতলষ্ট ংল থবা 
ভতবযততর ংল। 

 

বযািযা : 

 ক একজন তন্দ ু যাুঁর ে উপাতজব ত 
ম্পতির মাতকানা অতছ, ি তাুঁর 
তবিবা এবং র্ তাুঁর ভাআ। যতে র্, 
ি-এর পতর কবুঁতচ থাতকন তাত 
তাুঁর উিরাতিকাতরর ামানয ুতযার্ 
থাকতছ; এআ তিকার স্তান্তর করা 
যাতব না। 

 যতে ক জীতবতকাত তাুঁর স্ত্রী ি-এর 
জনয এবং তারপতর তাুঁর যতে ককান 
ন্তান থাতক তাত তার জনয এবং 
ন্তাতনর বতব মাতন র্-এর জনয 
ককান বতন্দাবস্ত কতরন তাত ক-
এর ন্তান থাকার ফত,  র্-এর 
লতব াতপক্ষ ংল থাকতছ, এবং এরূপ 
ংল স্তান্তরতযার্য। 

 পরবতীকাত লতব ভতঙ্গর জনয 
পুনরাতিকাতরর ককবমাে তিকার 
স্তান্তরতযার্য নয়।  

 

বযািযা : ক একটুকতরা জতমর আজারা ি কক 
৫ বছতরর জনয প্রোন করতন এআ লততব , 
কয ি জতমতত ককান জািার িনন করতবন 
না। ি জািার িনন করতন। ি-এর 
দ্বারা লতব ভতঙ্গর জনয, ক তিন র্ কক 

পুনরাতিকাতরর  তিকার স্তান্তর করতন। 
এআরূপ স্তান্তর তবি নয়। 

 

 প্রিান উিরাতিকার ূতে প্রাপ্ত 
পোতিকার োিীনভাতব স্তান্তরতযার্য 
নয়( যার থব কয ম্পতির তঙ্গ 
পোতিকার যুত ক)। 

 

বযািযা : পর একিন্ড জতমর ুতবিাতথব, 
জতমটি স্তান্তর না কতর একিন্ড জতমর 
উপতর তিকার, কযমন বযবাতরর 
তিকার, স্তান্তর করা যাতব না। 

 ম্পতির ককান ংতলর উপতভার্ যা 
বযতত কর্তভাতব মাততকর তনকট 
ীমাবদ্ধ তা স্তান্তর করা যাতব না। 

 

বযািযা :  

 বযতত কর্ত বযবাতরর জনয ককান র্ৃ 
ককান বযতত কতক ল্পকাতর জনয 
বযবার করতত তেত তা কআ 
বযতত কর দ্বারা স্তাম্ততরত করা যাতব 
না। 

 ক, ি-এর জনয বণীত প্রস্তুত করতত 
রাজী তন, এবং চুতত কর লতব মূ 
ি কক, থবপ্রোতনর জনয িাতর 
তবক্রয় করা এবং বতণীতর চাতো 
তবতবচনার নুমতত কেয়, তাত ি 
চুতত কটি স্তান্তর করতত পাতরন না 
কযততু ি-এর প্রাপ্ত তিকারগুত, 
তাুঁর বযতত কর্ত। 

(নমতলবায় গুরুকূ বনাম কাতের অম্মা, 
(১৮৯৪), অআএঅর ১৭ মযাড ১৬৮)। 

 

 ভতবযতত রক্ষনাতবক্ষতণীতর তিকার 
স্তাম্ততরত করা যাতব না। 

বযািযা : গ্রামবাীর্ণীত ককান বযতত কতক ককান 
এক রফা বা অপত তনষ্পতির িীতন 
রক্ষনাতবক্ষতণীতর জনয তনতেবষ্ট করতন তক্ 
জীতবতকাত স্তান্ততরর ক্ষমতা ছাডা তা 
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ভতবযতত রক্ষনাতবক্ষতণীতর তিকার রূতপ 
তবতবতচত য় এবং যারফত স্তান্তরতযার্য 
নয়। 

রাতজন্দ্র বনাম ুন্দরা তবতব 
(১৯২৫),অআএঅর ৪৭  ৩৮৫)। 

 

 অআনমাতফক োতব করার নূযনতম 
তিকার স্তান্তরতযার্য নয়। 

 

“নূযনতম” লব্দটি এিাতন গুরুত্বপূণীতব। 
অআনমাতফক োতব করার তিকার, কয পক্ষ 
কু্ষব্ধ তার বযতত কর্ত, এবং বযতত কর্ত 
পকাতরর ফত ক্ষততর জনয বা চুতত কভতঙ্গর 
জনয, অআনমাতফক োতব করার তিকার 
স্তাম্ততরত করা যাতব না। যতেও, ককান 
ম্পতি যিন, ম্পতিটির ক্ষততপূরতণীতর 
তবতয়র তিকার স্তাম্ততরত করা য় 
তিন স্তান্তর তবি। ককান ঋণীত বা 
কমাকেমার কযার্য োবী, অআনমাতফক োতব 
করার নূযনতম তিকার নয় এবং এআ রূপ 
ম্পতির স্তান্তর তবি। একআভাতব যিন 
ককান োবী, তবচাতরর রাতয়র তঙ্গ তমত 
যায় এবং অোতত তনষ্পতি ঘতট তা তিন 
অর অআনমাতফক োতব করার নযূনতম 
তিকার থাতক না এবং যারফত তা 
স্তান্তরতযার্য। 

 

বযািযা : ক, ি-কক ভতবযতত ১০টি চতটর 
থত তবক্রয় করতত রাজী তন। ি তাুঁর 
ংল র্ কক স্তান্তর করতন। এরপতর ক 
লতব ভঙ্গ করতন এবং র্, ক-এর কথতক 
ক্ষততপূরণীত অোতয়র জনয কমাকেমা 
চাাতন। র্, ক-এর কথতক ক্ষততপূরণীত 
অোতয় ক্ষম তবন, কযততু ি কথতক র্-
এর স্তান্তরকরণীত, অআনমাতফক োতব করার 
নূযনতম তিকার নয় বরং তা চুতত কর ফত 
ম্পন্ন কাযব গ্রন করার তিকার। 
পরপতক্ষ, লতব ভতঙ্গর পতর, ি-এর দ্বারা 

কথতক র্-কক ক্ষততপূরণীত অোতয়র তিকার 
স্তান্তরকরণীত, অআনমাতফক োতব করার 
নূযনতম তিকার রূতপ পতরর্তণীতত ত এবং 
যার ফত তা তবি নয়।  

 

 জন-েফতর এবং জন-
অতিকাতরকতের কবতন স্তান্তরতযার্য 
নয়। 

 কনাবাতনী, কনৌ-বাতনী, 
তবমানবাতনী এবং রকাতরর 
ামতরক কপনলনতভার্ী এবং 
রাজননততক কপনলনতভার্ীতের জনয 
নুতমাতেত কবতন স্তান্তরতযার্য নয়। 

 ককানপ্রকার স্তান্তর করা যাতব না 
যতক্ষণীত তা (ক) ংতলর প্রকৃততর 
তবরুদ্ধ তার দ্বারা প্রভাতবত তচ্ছ 
থবা (ি) ককান কবঅআতন বস্তু 
বা তবতবচনার জনয থবা (র্) 
স্তান্তর-প্রাপ্ত বযতত ক তাতব অআনতঃ 

নুপযুত ক বযতত কতক কেওয়া তচ্ছ। 

 

তবতল তকছু তজতন অতছ যা তাতের 
তনতজতের প্রকৃততর জনয স্তান্তর কযার্য নয়। 
এর ন্তর্বত কর কতমউন(উোরণীতেরূপ 
কযব বস্তু কেণীতীর তিকারভুত ক, থবা 
যার ককউ মাতক নয়), কযমন বাতা, 
জ, অতা আতযাতে; এবং কর এক্সট্রা 
কমাতবয়াম(তযব বস্তু বযবাতয়ক অওতার 
বাআতর) কযমন জনর্তণীতর থবা িমীয় 
বযবাতরর জনয উত্র্ীকৃত বস্তু। 

 

যতে অআন নুাতর ককান বযতত কতক ম্পতি 
স্তান্তর করতত তনতিাজ্ঞা কেওয়া য় তাত 
উত ক বযতত ক ম্পতি স্তান্তর অআতনর িীতন 
ম্পতি স্তান্ততরর তিকারী নন। 
উোরণীতেরূপ  ম্পতি স্তান্তর অআতনর 
এ.১৩৬, তবচারক, অআনজীতব এবং 
অোততর তঙ্গ যতু ক অতিকাতরকতক 
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কমাকেমার কযার্য োবী ক্রয় করতত তনতি 
কতর। 

একজন ভাডাটিয়ার েিাতিকাতরর -
স্তান্তরতযার্য তিকার অতছ এবং ভূম্পতির 
ককান কৃক থাজনা কেওয়ার ক্ষমতার 
কক্ষতে এবং রক্ষণীতাতবক্ষণীত অোততর 
পতরচানার িীতন ভূম্পতির ককান 
আজারার কক্ষতে তাতের ংল স্তান্ততরর 
নুমতত কনআ। 

 

ম্পতি স্তান্তর অআতনর এ.৪৩, বযত ক কতর 
কয ককান বযতত ক প্রতারণীতাপূববক থবা 
ভ্রাতন্তপূববক জ্ঞাত কতর কয, উত ক বযতত ক 
তবতল ককান স্থাবর ম্পতি স্তান্ততরর 
তিকারী এবং উত ক ম্পতি স্তান্তর 
তবতবচনার জনয প্রকাতলয বযত ক কতর তাত 
এআরূপ স্তান্তর, স্তান্তর প্রাপ্ত বযতত কর 
মতনানয়তনর উপর তনভব র কতর, কয ককান 
ংল যা স্তান্ততরর চুতত কর ময় 
স্তান্তরকারীর তিকৃত তছ তার উপর এআ 
স্তান্তর কাযব কতর। এ.৪৩ প্রতযাজয ওয়ার 
কক্ষতে, বলযআ প্রতারণীতা থবা ভ্রাতন্তমূক 
প্রতততনতিত্ব থাকতব, যার ফত স্তান্তর প্রাপ্ত 
বযতত ক ভুপতথ চাতত তয় তবশ্বা করতবন 
কয স্তান্তরকারীর স্তান্ততরর ক্ষমতা অতছ। 
যতে স্তান্তর প্রাপ্ত বযতত ক, প্রতততনতিতত্বর উপর 
তবশ্বা না কতরন তাত স্তান্তর প্রাপ্ত বযতত ক 
এ.৪৩-এর ুতবিা োবী করতত পাতরন 
না। এছাডাও, স্তান্তর বলযআ তবতবচনার 
জনয তনভব র করতব, তবনামূতয প্রেি স্তান্তর 
প্রাপ্ত বযতত ক, কযমন উপাতরর কক্ষতে 
এ.৪৩-এর ুতবিা পাতবন না। বতলত 
এ.৪৩-এর তিকার েয়ংতক্রয় নয় তা 
বলযআ প্রতয়ার্ করতত তব এবং একমাে 
চুতত ককাীন মতয় স্তান্তরকারীর ংতলর 
পতরতপ্রতক্ষতত তা প্রতযাজয। যতে স্তান্তর প্রাপ্ত 
বযতত ক চুতত কটি বজব ন কতরন বা ক্রতয়র থব 

পুনরুদ্ধার কতরন তাত এ.৪৩-এর ুতবিা 
প্রতযাজয নয়। 

 

বযািযা : 

ক একজন তন্দ,ু তযতন তাুঁর তপতা ি এর 
কথতক তবতচ্ছন্ন তয়তছন, র্ কক ততনটি জতম 
যথাক্রতম চ, ছ এবং জ তবতক্র কতর তেতন, 
এবং জানাতন কয ক কগুত স্তান্তর করার 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত। জতমগুতর মতিয জ, ি-এর 
তিকারভুত ক নয়, ভাতর্র ময় এটি ি-এর 
তির্ৃীত তছ তক্ ি-এর মৃতুযর পতর ক 
উিরাতিকারী তাতব জ কপতয়তছন। র্ 
তবক্রতয়র চুতত কটি বাতত না করত, জ 
তাুঁতক কেওয়ার জনয ি-এর কাতছ োবী 
করতত পাতরন। এ.৪৩-এর িীতন স্তান্তর 
প্রাপ্ত বযতত কর তিকার কাযবকর তত পাতর 
যতে মতনানয়তনর প্রতয়াতর্র পূতবব 
স্তান্তরকারী, পর কৃতেম স্তান্তর প্রাপ্ত 
বযতত কতক প্রথম স্তান্তর প্রাপ্ত বযতত কর 
মতনানয়তনর ংবাে(তনাটিল)ছাডা ম্পতি 
স্তান্তর কতরন। 

 

বযািযা : ক ককান ম্পতির স্তান্তরতযার্য 
ংল অতছ বত জানান এবং তা ি –এর 
কাতছ বন্ধক রাতিন, কয ময় প্রকৃতপতক্ষ 
ক-এর ম্পতিতত ককান ংল তছ না। 
পরবতীকাত ক- ম্পতির তবি স্তান্তরতযার্য 
ংতলর তিকারী ন এবং তা র্-কক 
স্তান্তর কতরন যাুঁর ি-এর ম্পতিতত 
বন্ধতকর ংবাে জানা তছ না। এআ স্তান্তর 
ি-এর দ্বারা মতনানয়তনর প্রতয়াতর্র পূতবব 
করা তয়তছ। ি-এর বন্ধক র্-এর 
তিকাতরর উপর তনভব রলী।  

 

স্তান্ততর বািা 
ম্পতি স্তান্তর অআতনর এ.১০-এর িীতন 

স্তান্তর প্রাপ্ত বযতত কতক (থবা তাুঁর) 
ম্পতি স্তান্তর করতত মূ্পণীতবভাতব বািা 
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কেওয়ার কযতকান লতব  বা কময়াে বাতত। 
যতেও মূ্পণীতবরূতপ বািা কেওয়া নবি তক্ 
অংতলক বািা কেওয়ার কক্ষতে এ.১০-এর 
িীতন তনতিাজ্ঞা কনআ। ককান বািা 
অংতলক বা মূ্পণীতব তা তনণীতবয় করতত বািার 
ফাফ তেন্ত কতর কেিা য় ুতরাং 
ককবমাে লতব্দর দ্বারা বািা বনবণীতা করা 
যায় না। 

 

বযািযা : 

 একটি বািা কয, ক উপার তাতব 
ম্পতি স্তান্তর করতত পারতবন না, 
তবি, কযততু এটি একটি অংতলক 
বািা।  

 একটি লতব  কয, স্তান্তর প্রাপ্ত বযতত ক 
৩ বত্রকা মতয়র জনয ম্পতি 
স্তান্তর করতত পারতবন না, অংতলক 
বািা ওয়ার জনয তবি। পক্ষান্ততর, 
একটি লতব  কয, স্তান্তর প্রাপ্ত বযতত ক 
২০ বত্রকা মতয়র জনয ম্পতি 
স্তান্তর করতত পারতবন না, একটি 
মূ্পণীতব বািা তাতব তবতবচয। 

 ক, ি-কক একটি ম্পতি তবক্রয় 
কতরন, এবং ি ক-এর তঙ্গ একটি 
তনরতপক্ষ চুতত ক ম্পােন কতরন যার 
দ্বারা যতে ি ম্পতিটি তবক্রয় 
করার আচ্ছা প্রকাল কতরন তাত 
ক-কক তা ককনার প্রথম তিকার 
কেওয়ার োতয়ত্ব ি গ্রন কতরন। 
চুতত কটি তবি।  

 

ম্পতি স্তান্তর অআতনর এ.১০ েটুি 
বযততক্রম েীকার কতর। প্রথম, আজারার 
কক্ষতে ম্পতি স্তান্তরতণীতর বািা, যা 
আজারাোর বা আজারাোতরর ত্বাতিকারীর 
ুতবিাতথব তবি। তদ্বতীয়, যতে ম্পতিটি 
তববাতত মতাতক স্তান্তর করা য়( 
মুমান, তন্দ,ু বা কবৌদ্ধ মতা বাতে) 

তাত উত ক মতার তববাকাীন মতয় 
ম্পতিটি স্তান্তর বা ভাডার কনওয়ার 
ক্ষমতার উপতর বািা অতরাপ করা কযতত 
পাতর। 

 

ম্পতি স্তান্তর অআতনর এ.১১ চুতত কর দ্বারা 
তস্থর কতর কয, ম্পতি স্তান্ততরর কক্ষতে, 
কযিাতন এক বযতত কর দ্বারা পর বযতত কর 
নুকূত ম্পতির মূ্পণীতব ংল ৃতষ্ট করা 
তয় থাতক, তক্ স্তান্ততরর লতব  তনতেবল কেয় 
কয, উত ক ংলটি তনতেবষ্ট পদ্ধতততত প্রতয়ার্ 
বা কভার্ করতত তব, তাত স্তান্তর প্রাপ্ত 
বযতত ক কযন এরূপ ককান লতব  কনআ কআ 
তাতব ংলটি কভার্ করতত পাতরন বা 
স্তান্তর করতত পাতরন। কযমন এ.১০ 
ম্পতি স্তান্ততরর বািার তবতয় কাজ কতর 
থাতক, কতমন এ.১১ ংতলর কভাতর্র তঙ্গ 
ম্পতকব ত। প্রঙ্গতঃ উতেি করা যায় কয, 
মূ্পণীতব ংতলর কভাতর্র কক্ষতে বািা ঙ্গত 
তক্ অংতলক ংতলর কক্ষতে তা ঙ্গত তত 
পাতর। এ.১১ ককবমাে ংতলর মূ্পণীতব 
স্তান্ততরর কক্ষতেআ প্রতয়ার্ করা তয় থাতক। 

 

বযািযা : 

 ক, ি-কক একটি র্ৃ উপার কেয় 
এআ তনতেবল  কয, ি কআ র্ৃত 
ববা করতবন। উপারটি মূ্পণীতব, 
ুতরাং তনতেবলটি বাতত। ি, র্ৃত 
বা করতত থবা নাও করতত 
পাতরন। 

 ক, ি-কক একটি র্ৃ উপার কেন 
এআ লততব  কয, যতে ি কআ ি কআ 
র্ৃত ববা না কতরন তাত 
উপারটি বতিত তব। লতব টি তবি 
কযততু বাততকরতণীতর লততব র 
কারতণীতর পতক্ষ উপারটি মূ্পণীতব 
নয়। 
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পরপতক্ষ, একিন্ড স্থাবর ম্পতির তবতয়, 
স্তান্তরকারীর তিকৃত পর িন্ড ম্পতির 
ুতবিা কভাতর্র তনরাপিার কারতণীত, তনতেবল 
কেওয়া ত, স্তান্তরকারী উত ক তনতেবল 
কাযবকর করতত পাতরন থবা তা ভঙ্গ ত 
প্রততকার চাআতত পাতরন।  

 বযািযা : 

 ক, ি-কক একটি র্ৃ উপার কেন 
এবং তনতেবল কেন কয, ি র্ৃতর 
উচ্চতা বাডাতবন না, কযততু তা 
ংগ্ন ক-এর র্ৃত অতা-বাতা 
চাচত প্রততবন্ধকতা ততরী করতব। 
লতব টি তবি। 

 ক, তনতজর বযবাতরর জনয মাঝিাতন 
তকছু িন্ড ংরতক্ষত করতি ি-কক 
একটি ম্পতি আজারা কেন, এবং 
ংরতক্ষত জতমর উপর তেতয় ি-কক 
যাওয়া-অার করার জনয তনতেবল 
কেন। তনতেবলটি বলয পানীয়। 

 

স্থাবর ম্পতি স্তান্ততরর কক্ষতে, পক্ষগুতর 
চুতত কর্ত বািযবািকতা ািারনতঃ “পানীয় 
চুতত ক” বত উতেতিত তয় থাতক। পানীয় 
চুতত ক েআু প্রকাতরর তয় থাতক: আততবাচক 
পানীয় চুতত ক(যার থব ককান কাযব 
ম্পােতনর বা থবপ্রোতনর বািযবািকতা) 
বা কনততবাচক পানীয় চুতত ক(বািামূক 
পানীয় চুতত ক যা ককান কাযব ম্পােতন 
তনতিাজ্ঞা জারী কতর, কযমন ককান র্ৃ 
তনমবান করা যাতব না)। স্থাবর ম্পতির 
কক্ষতে পানীয় চুতত ক জতমর তঙ্গ ামঞ্জয 
করতি চত, যার থব জতমর তঙ্গ 
বািযবািকতা বা ুতবিা এভাতব জতডত কয, 
তা জতমর স্তান্তর প্রাপ্ত বযতত কর কাতছ প্রেি 
য়। কয পানীয় চুতত ক জতমর তঙ্গ ামঞ্জয 
করতি চত য়া জতমর প্রকৃতত, গুণীতাগুণীত এবং 
মূযতক প্রভাতবত কতর। 

 

বািামূক বা কনততবাচক পানীয় চুতত ক 
জতমর তঙ্গ ামঞ্জয করতি চত পর পতক্ষ 
আততবাচক পানীয় চুতত ক জতমর তঙ্গ 
ামঞ্জয করতি চত না। 

 

ম্পতি স্তান্তর অআতনর এ.৪০ প্রতয়ার্ 
করা য়, কযিাতন:  

 স্থাবর ম্পতির তিকতর 
ুতবিাতভার্; 

 একজন বযতত কর, পর বযতত কর স্থাবর 
ম্পতির োিীন তিকার; 

 কলতাত ক জতনর ম্পতি তবতল 
পদ্ধতততত কভাতর্ বািা কেওয়ার 
তিকার; 

 

কনাটিল  এআ প্রকাতরর তিকার স্তান্তর 
প্রাপ্ত বযতত কর তবরুতদ্ধ কাযবকর তত পাতর 
থবা উপাতর ম্পতির  স্তান্তর প্রাপ্ত 
বযতত ক এআ তিকাতরর দ্বারা প্রভাতবত তত 
পাতরন। 

 

এআ প্রকাতরর তিকার তবতবচনার জনয 
স্তান্তর প্রাপ্ত বযতত ক তবরুতদ্ধ থবা 
তিকাতরর কনাটিল ছাডা কাযবকর তত 
পাতর না। 

 

ম্পতি স্তান্তর অআতনর এ.৪০ –এ 
উতেতিত উপতরউত ক তনয়মগুত তুক বনাম 
কমাক্ষায় তনয়ম (তুক বনাম 
কমাক্ষায়,(১৮৪৮), ৪১, আঅর ১১৪৩) 
নাতম তবিযাত। এ.১১ দ্বারা ম্পতি স্তান্তর 
অআতনর এ.৪০ পডা য় : 

 

 প্রকৃত স্তান্তর প্রাপ্ত বযতত ক, আততবাচক 
এবং কনততবাচক উভয় পানীয় 
চুতত কর দ্বারা তনততক বন্ধতন অবদ্ধ; 

 একজন পরবতী স্তান্তর প্রাপ্ত বযতত ক, 
যতে তনম্নতততিত লতব গুত পূরণীত তয় 
থাতক তাত ককবমাে কনততবাচক 
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পানীয় চুতত কর দ্বারা তনততক 
বন্ধতন অবদ্ধ; 

 তবতবচনার জনয স্তান্তর প্রাপ্ত বযতত ক 
পানীয় চুতত কর কনাটিল কপতয়তছন; 
এবং  

 পানীয় চুতত কটি ংগ্ন জতমর 
ুতবিাতথব, এবং এটি বলযআ 
চুতত ককারীর জতমর তঙ্গ ংযুত ক। 

  তবতবচনার জনয স্তান্তর প্রাপ্ত বযতত ক 
এবং কনাটিল ছাডা এমনতক 
কনততবাচক পানীয় চুতত কও মানতত 
বািয নন। পরপতক্ষ তবতবচনািীন 
নন এরূপ স্তান্তর প্রাপ্ত বযতত ক 
কনততবাচক পানীয় চুতত কর দ্বারা 
তনততক বন্ধতন অবদ্ধ এমনতক যতে 
স্তান্তর প্রাপ্ত বযতত ক পানীয় চুতত কর 
কনাটিল নাও কপতয় থাতকন। 

 

বযািযা : 

 যতে ক-এর একটুকতরা জতম থাতক 
এবং তা তততন ি-কক তবক্রয় 
কতরন তাত ককান পানীয় চুতত ক 
(আততবাচক বা কনততবাচক) ি-
এর কক্ষতে পানীয় নয়।  

 যতে ক-এর চ এবং ছ এআ েআুটুকতরা 
জতম থাতক এবং তা তততন ি-কক 
ছ জতমটির কভাতর্র ুতবিার জনয 
পানীয় চুতত ক চ জতমটি তবক্রয় 
কতরন তাত আততবাচক বা 
কনততবাচক তনতববতলত ি-কক 
পানীয় চুতত ক মানতত বািয কতর। 

 যতে ি, র্-কক চ-জতমটি তবক্রয় 
কতরন তাত র্, ক-এর তঙ্গ 
পানীয় চুতত কর দ্বারা তনততক 
বন্ধতন অবদ্ধ যতে পানীয় চুতত কটি 
কনততবাচক য় এবং র্ কনাটিল 
কপতয় থাতকন। 

 

অজাত র্যতিকে হস্তান্তর এর্ং 
তিরস্থাতয়কের তর্রুকে তনয়ম 

 

কযমন ম্পতি স্তান্তর অআতনর এ.৫ 
স্তান্তরতক েআুজন জীবীত বযতত কর মতিয 
কাজকারবার তবাতব বযািযা কতর কতমন 
এ.১৩ জাত বযতত কর তুবিাতথব স্তান্তরতক 
েীকৃতত কেয়। একজন জাত বযতত কর 
নুকূত স্তান্তর কাযবকর ওয়ার জনয েটুি 
লতব  পূরণীত অবলযক। 

 

 একজন জাত বযতত কতক স্তান্তর 
বলযআ পূতবব একজন জীতবত 
বযতত কর নুকূত তত তব, কযমন 
তবশ্বাতর উপর তভতি কতর; এবং 

 জাত বযতত কতক স্তান্তর বলযআ 
ম্পতির বতলষ্ট ংতলর মূ্পণীতব 
স্তান্তর তব। 

 

এরফত, একজন জাত বযতত কতক স্তান্ততরর 
পূতবব ম্পতিটি কযতকান ংিযক জীতবত 
বযতত কতক স্তান্তর করা কযতত পাতর,  
এ.১৩-এর িীতন জীতবতকাতর জনয 
একজন জাত বযতত কতক ীতমত স্তান্তর 
নুতমাতেত নয়। 

 

 

তনেলবনা: 
 ক, ি কক ম্পতি স্তান্ততরত করতন, 

তবশ্বাতর াতথ, ক ও তার ভাবী স্ত্রী 
জীবনেলায় অনকু্রতমক ভাতব, ও মরতনাির 

তাতের উিরজীবী, ভাবী তববাতর তজি তল,, 

ও তজি তল,র মৃতুযর পতর , ক এর তদ্বতীয় 

কজি তল, কক। ক এর কজি তল,র নুগ্রত 

ৃতষ্ট ওয়া েি কাযবকারী য় না কারন এটি 

,িু তার জীবন কাতর জনয ীমাব্ধ। 

 ক, ি কক ম্পতি স্তান্তততরত করতন তার 

জীবন কাতর জনয ও তার পর ি এর 
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জন্গ্রন না করা প্রথম তল,র জনয, এআ 

লতব াতপতক্ষ কয, যতে ি এর তল, তনতজর িমব 
পতরবতব ন কতর, তা ত ম্পতির তিকার 

াতন তব। ি এর প্রথম তল,র নুগ্রত ৃতষ্ট 

ওয়া অর নয ককান বযতত ক এআ স্তান্ততরর 

েত্ব গ্রতনর বযবস্থা 

  কাযবকারী য় না কারন জন্ গ্রন না করা 
তল,র কক স্তান্ততরত করতত লতব  াতপক্ষয। 

ক:১৪ ম্পতি স্তান্তরন অআন, উপস্থাপন কতর কয, 

ককান ম্পতির স্তান্তরন, েত্ব ৃতষ্ট করার জনয কাজ 

কতর না যা কাযবকাতর য় স্তান্তরন তাতরতি, এক ও 

তার কবতল জীতবত বযতত কর জীবনকা কল বার পর 

এবং তকছু বযতত কর নাবাক বস্থা যা ময়ীমার 

পরও ববত থাতক, ও কয পুণীতব বয়স্ক বার  পর ব েত্ব 

পাতব। ক:১৪ নুাতর ম্পতত বতব াতনার তিকার 

কক, স্তান্তরন তাতরতি এক ও তার কবতল জীতবত 

বযতত কর জীবনকা কপরতনা পযবন্ত মুতুতব রািা 
যাতবনা, যার মাতন তা ককান জীতবত বযতত কর 

পবুবকতর েত্ব মাপ্ত করণীত ও জন্ গ্রন না করা 
বযতত কর ওপর বতব াতনা তিকাতরর তভততর ককান 

তবরতত থাকতব না। যতে ককান জন্ গ্রন না করা 
বযতত ক(স্তান্তরন তাতরতির), পুববকতর েত্ব মাপ্ত করন 

তাতরতি জন্ গ্রন কতরন, কআ বযতত ক পুববকাতর েত্ব 

মাপ্ত করন ঠিক পতর জন্ মতয় ম্পতির তিকার 

পাতবন। ততব ম্পতি তার ওপর বতব াতনা কক তার 

পণুীতববয়স্ক ওয়া , ১৮ বছর, পযবন্ত মুতুতব রািা কযতত 

পাতর। 

তনেবলন:  

 ক বযতত ক কক তার জীবতনর কাতর জনয 
একটি ম্পতি কেওয়া , তার পর ি বযতত ক 

কক জীবন কাতর জনয, ও তার পর ি বযতত কর 

জন্ গ্রন না করা তল, কক। এআ কক্ষতে ি 

বযতত কর নগু্রতর ম্পতির তিকাতর ময় 

কাতর বান তাতরতি ও তার অতর্ ওআ 

তল,টি কক বাস্ততব থাকতত তব ( যার মাতন ি 

বযতত কর মৃতুযর অতর্) 

 ক বযতত ক, ি বযতত ক কক ারা জীবতনর জনয 

ম্পতি স্তান্তাতরত করতা ও তারপর ি 

বযতত কর এমন তল, কক, যার ২৫ বছর বয় 

তব, স্তান্তর তাতরতির তল, জন্ গ্রন 

কতরতন। ি বযতত কর নুগ্রত ম্পতির 

স্তান্তরন তবি, তক্ ি বযতত কর কছতর 

নুগ্রত  ৃতষ্ট ওয়া েত্ব বাতত বত র্নয তব, 

কারন কটি একটি জন্ গ্রন না করা তল,র 

নাবাকত্ব কপতরতয় তৃষ্ট তচ্ছ।   

 ক বযতত ক, ি বযতত ক কক তার জীবন কাতর জনয 
ম্পতি স্তান্তাতরত করতা, তার পর র্ বযতত ক 

কক তার জীবন কাতর জনয ও তার পর র্ 

বযতত কর তল, যার ১৭ বছর বয়। তার 

অগ্রত ৃতষ্ট ওয়া েত্ব তবি। 

ক:১৪ ন্তর্বতত তনয়ম, বযতত কর্ত চুতত কর কযিাতন ককান 

ম্পতির েত্ব ৃতষ্ট য়না, তার জনয প্রতযাজয নয়। ক: 

১৫ নুযায়ী,কযিাতন ম্পতি স্তান্ততর, ককান বযতত ক 

বতর্বর নুগ্রত ৃতষ্ট ওয়া েত্ব, ম্পতি স্তান্তরন 

অআতনর ক: ১৩ ওর ১৪ নুাতর নযস্ত য়, তাত এআ 

অগ্র ,িু মাে ওআ বযতত কর জনয নযস্ত য়, পুনব বতর্বর 

জনয নয়। 

তনেলবন: ক বযাতত ক, ি বযতত ক কক পুনব জীবতনর জনয ককান 

ম্পতি স্তান্তরন করতন, ও তার পর তার জন্ গ্রন 

না করা তল,র নুগ্রত, এআ লতব  াতপতক্ষ কয কমতয় তল, 

ত ক ককব .জীবতনর জনয েত্ব পাতব। ক: ১৩ 

নুাতর কমতয় তল,টির েত্ব নযস্ত তব, তক্ এটি 

মু্পনব কেনীর বা কছতর জনয তব না। 

ক: ১৬, ম্পতি স্তান্তরন অআন উপস্থাপনা কতর কয: 

ক ১৩ ও ১৪ নতব র্ত তনয়ম জনয ককান বযতত ক বা 
বতর্বর উপকাতরর জনয ককান েত্ব তবফ য় , এআ 

কনতেন  তততর ওয়া ককান েত্ব যা ককান পুবব েত্বার 

পতর বা তবফত াগু য়. তাত কআ েত্বও তবফ তব  
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তনেবলন: ক বযতত ক ি কক ককান ম্পতি উপর রুতপ 

তেতন, তযতন তার ভাআতপার কমতয়। এক উপার ি কক 

কেওয়া তয়তছ পুতরা জীবতনর জনয। ও তার পর 

পতুরাপুরতর, ি বযতত কর উিরতুর কক, যতে তার ককআ 

থাতক, তক্ যতে ি বযতত কর ককান পুরু উিরুতর না 
থাতক, তা ত ককান তবতছন্নতা ছাডা তার কমতয় কক, 

এবং যতে ি বযতত কর ককান উিরুতর না থাতক, পরুু বা 
মতা, তা ত ক বযতত কর ভাআতপা কক। কযততু ি 

বযতত কর জন্গ্রন না করা তল,র কক উপারটি 

বাতত, কারন এআ স্তান্তরন ীমাবদ্ধ েত্ব, ক: ১৬ 

ন্তর্বত ক বযতত কর ভাআতপা কক স্তান্তরন ফ।  

এটা উতেিতযার্য কয যতে অনুক্রতমক েত্ব, পুবব েত্ব 

ওপর তনভব র  নাকতর, তক্ এটি পুবব েতত্বর তবকল্প য়, 

তাত অমুক্রতমক েত্ব ক:১৬  ন্তরবর্তত তবফ 

য়না। যতে েতুটা তবকতল্পক ীমাব্ধতা থাতক, একটা 
ম্ভাবনা েরুস্থ ও নযটা ম্ভাবয, তাত তবি তবকল্প কক 

প্রভাতবত করতত বাতত ীমাবদ্ধতা কক  মানয করা 
য়। 

তনেলবন: ক , ি কক একটি উপার তে এবং তারপর 

তার জন্গ্রন না করা তল, কক পুতরা জীবতনর জনয, বা 
ককান বস্থায় যতে ি ককান তল, ছাডা মারা যান 

তিন র্ কক। জন্গ্রন না করা তল, কক্ষতে স্তান্তরন 

বাতত তব, তক্ ি যতে ককান তল, ছাডা মারা যান, র্ 

কক উপার কেবার তবকল্প তবি। 

ক: ১৭ ম্পতি স্তান্তরন অআন তবতত কতর, যতে 

স্তান্তরতনর লতব  এমন য়, কয স্তান্ততরত ম্পতি কথতক 

উপাজব ন স্তান্তকারীর জীবন কাতর উতদ্ধব  ময় িতর 

একতেত করতত তব বা স্তান্তর বার তাতরি কথতক 

১৮ বছর পযবন্ত করতত তব, তা ত কআ রুপ লতব  এআ 

ময়কাতর পতর, বাতত তয় যাতব। 

তনেলবন: ক , ি কক ার জীবতনর জনয ম্পতি স্তান্তর 

করতা, ও তার পর ি এর তল, কক যার বয় ১৮ বছর, 

এআ তনতেবল াতপতক্ষ কয ি এর জীবনেলায়  এবং ি এর 

তল, কক ম্পতি বতব াতনার পর ২০ বছর িতর উপাজব ন 

একতেত তব। এআ লতব  বাতত তয় যাতব কযআ ১৮ বছর 

বয় তব। কআ মততা উপজব ন কক তনষ্পততকৃত করা 
তব কযততু ংতকাচক ময়কা মাপ্ত তয় কর্তছ।  

এআ তনয়ম ততনটি তনতেবষ্ট বযাততক্রম াতপক্ষয, যা : 

 স্তান্তরকাতরর ঋন পতরতলািন একে করা 
তনতেবল বা অব নয ককান বযতত ক এআ 

স্তান্ততরর েত্ব গ্রন করতবন 

 

 তল,তের ংল বা গ্রীতার েরুবততব  তবয় 

অব নয ককান বযতত ক এআ স্তান্ততরর েত্ব 

গ্রতনর বযবস্থা 

 

 স্তান্তরন ম্পতির ংরক্ষন ও রক্ষনা কবক্ষন 

ম্পতি স্তান্তরন অআতনর ক ১৪, ১৬ , ও ১৭ এর 

তনয়তমর ািারন বযততক্রম 

ক ১৪, ১৬ এবং ১৭ এর  ন্তর্বত ককান তনয়ম কাযবকরী 
তব না যতে ম্পতির স্তান্তরন জনর্ন বা োতবয 

কাতজ য়। 

কাতয়তম এবং অকতিক েত্ব 

ককান ম্পতির েত্ব কাতয়তম েত্ব বা অকতিক েত্ব তত 

পাতর। ম্পতি স্তান্তরন অআতনর ক:১৯ এর 

নতব র্ত কাতয়তম েত্ব কক বযািযা করা অতছ যার মাতন 

, যতে না স্তাতন্ততর লতব  কথতকতকান তবরুপ তভপ্রায় 

না অত, কযিাতন ককান বযতত কর নুগ্র ম্পতি 

স্তান্ততরর জনয ককান েত্ব ততরী য়।  

 কিন কথতক এটি কাযবকাতর তব কআ ময় 

তনিবারন না কতর 

 ুতনতেবষ্ট ভাতব উতেি করা কয এটি কযন 

তৎক্ষনাৎ কাযবকাতর য় বা 

 ককান ঘটনা ঘটত, কযটা ঘটতত তব 

ককান েত্ব কাতয়তম েত্ব তত পাতর, যতেও (ক) েত্ব 

কভাতর্র াভ স্থতর্ত (ি) একআ ম্পতি কত পুতববর েত্ব 

নয কাউতক কেওয়া তয়তছ বা তার জনয ংরতক্ষত 

করা তয়তছ (র্) যততেন না কভাতর্র ময় অতছ, 

তততেন ম্পতি কথতক উপজব ন একতেত করার তনতেবল 
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কেওয়া অতছ বা (ঘ) ককান ঘটনা ঘটত, েত্ব নযে চত 

যাতব। ককান কায়তম েত্ব, েি,কনবার অতর্ গ্রীততার 

মতুৃযতত পরাতজত য়না। এআ রুপ েত্ব গ্রীতার ম্পতি 

তয় যায়, যা েি পাবার অতর্ স্তান্ততরত করা যাতব ও 

উিরাতিকার তুে পাওয়া যাতব। গ্রীতার মৃতুযতত, 

কায়াতম েত্ব, গ্রীতার অআতন উিরাতিকার ওপর 

বতব াতব, যতেও ও না গ্রীততা েি না তনতয় থাতকন।  

যিন ককান জন্ গ্রন না কারা তল,র নুগ্রত ককান 

েত্ব ততরী য়, কআ কবতত ক জন্াতনার াতথ াতথ কায়াতম 

েত্ব জব ন করতব, যতেও কআ ম্পতি কভাতর্ পরবতী 
ককান তাতরি পযবন্ত স্থতর্ত থাকতত পাতর (ক ২০, 

ম্পতি স্তান্তরন অআন)। 

তনেলবন: 

 ক বযতত ক ি বযতত ক কক ার অজীবন ককান 

ম্পতি স্তান্তর করতন ও তার পর র্ বযতত ক 

কক। র্ এর েত্ব নযস্ত তব, ককান ঘটনার ঘটায় 

(কযমন ি এর মৃতুয) ি এর েত্ব তনিবারতন।  

 ক বযতত ক র্ বযতত কর জনয, ি বযতত ক কক অস্থা 
কতর ম্পতি স্তান্তরন করতন, ও ি বযতত ক কক 

তনতেবল তেতন র্ বযতত ক ২৫ বছর বয় ত 

তাতক ম্পতির তিকার কেবার জনয। 

ম্পতির ওপর র্ বযতত কর তিকার বতব াতব 

এবং র্ বযতত ক ম্পতি স্তান্তরতনর ক:১৪ 

নুযায়ী ১৮ বছর বয় ত েি তনতত 

পাতরন।  

 একটি ম্পতি ক, ি ও র্ বযতত কর মতিয 
মরূতপ স্তান্তরন করা , যার তিকার 

তারা ১৮ বছর বয় ত পাতবন। এআ 

স্তান্তরতন একটি লতব  , যতে তারা ১৮ 

বছর বয়তর অতর্ মারা যান, তা ত 

ম্পতি ঘ বযতত ক কক চত যাতব।ক, ি ও র্ 

বযতত কর েত্ব  কাতয়তম োথব, যতেও এআ েত্ব 

পতরতযার্ তয় যাতব ককান একটা তনতেবষ্ট 

ঘটনা ঘটত।  

‘অকতিক েত্ব’  একটি েত্ব, কযিাতন ম্পতির 

স্তান্তরতন, ককান বযতত কর অনুগ্রত ককান েত্ব 

কাযবকরী য়, ককান একটি তনতিত ঘটনা ঘটার 

বা না ঘটার ওপর। এআরূপ েত্ব, কাতয়তম োথব তয় 

যায়, যতে এআ অকতিক ঘটনা ঘতট যায় বা 
ম্ভব তয় যায়।ককান অকতিক েতত্ব বতব মাতন 

ককান েত্বাতিকার স্থাপন য়না। েত্বাতিকার 

স্থাপন ওয়ার জনয অকতিকতা  একটি লতব । 

ককান অকতিক েত্ব ািারনত স্তান্তরন 

াতপক্ষয, ততব যতে গ্রীতা, ম্পতির েত্ব গ্রতনর 

অতর্ মারা যান, এআ েত্ব বাতত তব ও 

উিরাতিকার ুতে পাওয়া যাতব না।  

অকতিক েত্ব, মামা করার তিকার কথতক 

অাো। ককান অকতিক মাতকানার তিকার 

একটা ম্ভাবনা তত পাতর, স্তান্ততরর তেতন, তক্ 

কটি মু্পনব ভতবৎ এর অকতিকতার 

েরুন।  

তনেলবন: 

 ক, এক তন্দ,ু অাো ম্পতির মাতক, 

তার তবিবা স্ত্রী ি ও ভাআ র্ কক করতি মারা 
যান । র্ এর ,িু একটা ম্ভাবনা অতছ, 

ম্পতির মাতক বার।  

 ক, এক তন্দ,ু অাো ম্পতির মাতক, 

তনতজর ম্পতির তার স্ত্রীর 

জীবনকারত জনয বতন্দাবস্ত করতন ও 

তার পর তল, র্ কক, যতে থাতক, ও 

নুস্থাপতন ঘ কক। ঘ এর েত্ব  

অকতিক েত্ব। 

 ক, ি কক ককান ম্পতি জীবতনর জনয 
স্তান্তরন করতন ও তার পর র্ কক, যতে 

র্ কবুঁতচ থাতক এবং নুস্থাপতন ঘ কক। র্ 

ও ঘ এর েত্ব অকতিক, যতক্ষন না কআ 

বা নয  ঘটনা, যার ফত েত্ব বতব াতব 

ঘটতছ।  
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ক: ২১, ম্পতি স্তান্তরন অআন ুতনতিত কতর কয, 

ককান েত্ব কক অকতিক মানয করা তবনা, ,িুমাে এআ 

কারতন কয ম্পতি তিকার বতব ায় ককান তনতেবষ্ট বয় 

ত, যতে এআ েত্ব কথতক উৎপন্ন করাজর্ার কআ বযতত কতক 

প্রোন করা য় বা করাজর্ার কআ বযতত কর 

উপকাতরতায় প্রতয়ার্ করা য়।  

লতব াতপতক্ষ স্তান্তরন 

ককান ম্পতির ওপর েত্ব যতে ককান লততব র ওপর 

তনভব র কতর তৃষ্ট য়, কআ েত্ব বাতত তয় যাতব যতে 

লতব  ম্ভব তয় যায় বা অআন দ্বারা তনতদ্ধ তয় যায়, 

ও কযটা এআ প্রকৃততর কয তত তেত অআতনর নুতবতি 

পরাতজত তব বা কটি প্রতরনামুক, বা ককান 

বযতত কতক অত করতব বা ম্পতির ক্ষতত করতব। 

তাছাডা লতব  কক ম্পন্ন বত র্নয করা তব যতে কটা 
উতেিতযার্য ভাতব পুরন য়। 

তনেলবন: 

 ক বযতত ক ি বযতত ক কক তজনক ম্পতি স্তান্তরন 

করতন এআ লততব  কয ি, র্ বযতত কর কক তববা 

করতবন। স্তান্তরতনর তেতন র্ বযতত ক মারা 
যান। এআ স্তান্তরন বাতত র্নয তব। 

 ক বযতত ক, ি বযতত ক কক ম্পতি স্তান্তরন 

করতন, এআ লততব  কয, ি বযতত কর তার োমী কক 

পতরতযার্ করতবন। এআ স্তান্তরন বাতত 

র্নয তব।  

 ক বযতত ক, ি বযতত ক কক ম্পতি স্তান্তরন 

করতন, এআ লততব  কয, ি বযতত ক তবতয় করতবন 

র্, ঘ, ও ঙ বযতত কর ম্মতত কত। ঙ বযতত কর মারা 
যান, ও ি বযতত ক র্ ও ঘ বযতত কর ম্মতততত 

তববা কতরন। এটা িতর কনওয়া তব ি 

বযতত কর লতব  পুরন কতরতছন।  

লতব াতপতক্ষ স্তান্তরতনর কক্ষতে, স্তান্তরতনর লতব  
তাতব েত্ব গ্রন করা বযতত ক কক ককান কাজ করতত য় 

ও এআ কাজ করার জনয ককান ময়ীমা িাযব না থাতক, 

তা ত এক লতব  কক ভগ্নরূতপ িতর কনওয়া তব যতে েত্ব 

গ্রন কাতর বযতত ক এআ কাজ কক ম্ভব কতর কতাতন  

স্থায়ী ভাতব বা তনতেবষ্ট কাতর জনয। 

তনেলবন: ক বযতত ক উআ মারফত ি বযাতত ক কক োন 

করতন, এআ লতব াতপতক্ষ কয এআটি ককান ভাতব 

প্রতযাজয তবনা যতেনা ি বযতত ক ক বযতত কর কমতয় 

কক তবতয় কতর। ি বযাতত ক যতে পতরতচত কাউতক 

তবতয় কতর ও এআ লতব  পুরণীত কক তনতেবষ্ট কতর 

জনয মুতুতব কতর কেয়, এআ উআ মারফত োতনর 

ককানরূপ প্রভাব থাকতবনা। 

নয তেতক, ককান কতমবর জনয যতে ককান ময় 

ীমা িাযব থাতক, ও কটা ম্পন্ন না করতত পারত, 

ব রকতমর ুতযার্ ুতবিা নয বযতত কর কাতছ 

চত যায়, যতে ময়ীমার মতিয ম্পন্ন করাতত 

ককান বযাতত ক, তযতন লতব  ম্পন্ন না ত রাতর 

াভবান তবন, বািা কেন, তাত তততরত ক ময় 

প্রোন করা তব কাযব ম্পন্ন করার জনয। যতে 

ককান বযাতত ক তযতন কমব ম্পন্ন না ত াভবান 

তবন,এআ রূপ ককান বািা ৃতষ্ট কতরন যার ফত, 

কমব ম্পন্ন করা ম্ভব বা তনতেবষ্ট কাতর জনয 
মুততব তয় যায়, তাত িতর কনওয়া তব কয লতব  
পুরন তয়তছ। 

ত কপতন্ডন মতবাে 

ক:৫২, ম্পতি স্তান্তর অআন, ত কপতন্ডন 

মতবাে (মামা াতপক্ষ) কক নুমেন কতর। এআ 

ককতনর  ন্তর্বত স্তান্তরন বা স্থাবর ম্পতি 

তনতয় ককান রকতমর কাজ তনতদ্ধ, যতে এআ লতব  
গুতা পুনব য়: 

 ককান উপযুত ক অোতত ককান মামা 
বা কাযবাবী এিন  মীমাংতত থাতক 

 মামা ও কাযবাবতর মতিয কযন ককান 

কযার্াতজা না থাতক 

 এআ মামানয় বা কাযবাবততত এআ 

স্থাবর ম্পতি তিকার প্রতযক্ষ বা 
পতরাক্ষ ভাতব কযন প্রশ্নাততত য়। 
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 এআ মামায় জতরত ককান ে কযন এআ 

তবতব তকত ম্পতি  স্তান্তরন বা এআ তনতয় 

ককান রকতমর কাতজর াতথ যুত ক 

থাতকন। 

 এআ ম্পতির তবচ্ছন্নতা কযন নয েতর 

তিকার কক প্রভাতবত কতর 

 ক: ৫২ নতব র্ত তনতদ্ধাজ্ঞা ততটা প্রতযাযয যতটাতা 
এআ মামার ককান েতর তিকার কক প্রভাতবত 

ককারতত পাতর, যার তিকার এআ রাতয় প্রভাতবত তব। 

এআ  রূপ ম্পতির স্তান্তরন বা তা তনতয় ককান রকতমর 

কাজ বাতত বত র্নয নয়, তক্ এআ স্তান্তরতন 

ক্ষততগ্রস্ত ে চাআত, এআটি বাতত তত পাতর ও এটি এআ 

মামার ফাফতর ওপর তনভব রলী। এআ ুে 

প্রতযাজয, যতেও তবতক্রতা এআ মামার তবজ্ঞতপ্ত পান 

থবা না পান।  

তনেলবন: 

 ক বযতত ক ি বযতত কর ওপর মামা করতা ি 

বযতত কর তিতন থাকা একটি বাতড তনতয়। এআ 

মামার মীমাংা না ওয়ার মতিয ি বযতত ক 

বাতডটি র্ বযতত ক কক তবতক্র করতন। ক 

বযতত কর মামা িাতরজ তয় কর্ত,  ি বযতত ক র্ 

বযতত ক কক স্তান্তরন কক মানয করা তব। 

 ক বযতত ক ি বযতত কর ওপর মামা করতা ি 

বযতত কর তিতন থাকা একটি বাতড তনতয়।এআ 

মামার মীমাংা না ওয়ার মতিয ি বযতত ক 

বাতডটি র্ বযতত ক কক তবতক্র কতরতেতন। ক 

বযতত কর মামা যতে তার নুগ্র অতেল য়, 

তা ত ক বযতত ক চাআত ি বযতত ক আতত র্ 

বযতত ক কক স্তান্তরন বাতত তয় যাতব। 

 ক বযতত ক ককান জতম ি বযতত কর কক তজ্ কেন। 

ি বযতত ক র্ বযতত কর তবরুতদ্ধ, তযতন কবঅআতন 

ভাতব ওআ জতম েি কতর অতছন, তাতক 

উতচ্ছে করার মামা কতরন। এআ মামা চা 

কাত, ক বযতত ক এআ ম্পতি ঘ বযতত ক কক 

স্তান্তর কতর কেন। ক বযতত ক আতত ঘ বযতত ক কক 

স্তান্তরন এআ মামাা মীমাংা না বার জনয 

প্রভাতবত নয়, কারন ক বযতত ক এআ মামার 

ককান ে নন।  

 ক বযাতত ক ি  বযতত ক কক একটি বাতড তবক্রয় 

করতন। র্ বযতত ক, ক বযতত কর বাতড 

তবতক্রকরা তিকার কক চযাতঞ্জ কতর মামা 
করতন ও ওআ বাতডর মাতকানা তনিবারন 

করার জনয প্রাথবনা করতন। এআ মামা 
চাকাতন ি বযতত ক র্ বযতত ক কক এআ বাতডটি 

তবতক্র কতর তেতন। এআ বাতডর ওপর র্ 

বযতত কর মাতকানা প্রভাতবত তবনা এমনতক 

ক বযতত কন র তবরুতদ্ধ ককান অতেল পান। কারন 

এআ মামার অতর্ ক বযতত ক এআ ম্পতি 

স্তান্তরন কতর তছতন ও ি আতত র্ কক 

স্তান্তরতনর ময় ি বযতত কর এআ মামার 

ককাম েয তছতন না। (Bala 

Ramachandra Daula, 27 BLR 38) 

 ক ও ি কর্াপতন মম্ত ত কয ি বযতত ক ক 

বযতত কর তবরুতদ্ধ , ক বযতত কর তিতন ককান 

বাতডর তবতয় মামা করতব। ক বযতত ক এআ 

মামা ডতবন ও এআ মামা চাকাতন ি 

বযতত ক বাতডটি র্ বযতত ক কক তবতক্র কতর কেতবন 

ও প্রাপ্ত থব েজুতনর মতিয ভার্ কতর কনতবন। 

ি বযতত ক মামা করতন, ক বযতত ক মামা 
ডতন, এআ মামা চা কাতন  ি বযতত ক র্ 

কক ম্পতি স্তান্তরন করতন এআ তবশ্বাত কয 

স্তান্তরতনর ক ডীড বাতত তয় যাতব 

কারন কটি কাযবকর করা তয়তছ মামা 
চা কাতন। ি বযতত কর মামার অতেল । 

কয কতু মামার াতথ কযার্াতজা অতছ, র্ 

বযতত ক কক স্তান্তরন বাতত তব না। 
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          ।                          
                                  
                                   
                                    
                                      
                                    
                                     
                                   
                               
                                
                                
    । 
                              
                        
                                  
                                 
                               
                                 
                                     
                   ।      
       

                           
                              
                       
                             

               । 

                               
                           
                            
                             

          । 

                                    
                                  
                                     
                                 
                                    
                                    
                 ।                  
                                  
                               
    । 
                                  
                                   
         । 
                                  
                                   
                                 
                           
   ।(Bachardas v. Ahmedabad 

Municipality, AIR 1941 Bom 346) 

                              
                                    
                                  । 
                                 
                                  
                              
               ।                 
                                  
                                
                              
                                     
            ।                 
                                  
                                 
                                  । 
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53                             
                                   
                                     । 
                                   
                               
                                     
                                   
              ।                     
                        । (Meram 

Pocham v Agent to the State 
Government, AIR 1978 AP 242) 

                
                             
                                  
                                   
                            
                                   
           ।                  
                                    
        ।                         
                                  
                               
                  । 
100                             
                                  
                              
                                
                                 
             ।                 
                                      
                                    
                                
     ।                           
                                 
                               
                            
                                 

                                       
                                 
      । 
                                
                                
                           ।        
                                  
                                । 
                                
                                    
                                 
    । 
                                 
                                   
                              
                                
                               
                                
                                     
                             
                                 
                                 । 
                                  
      ।                             
                                   
                                      
                                     
                                 । 
  ধ  
                                  
                                     
                                 
                                   
                                    
                                   
                ।                     
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                   -          । 
                                
                 
           
                                   
                                 
                                  
                                
                              
                                 
                ।                 
                                    
                                   
                                  । 
                                     
                          
                                 
                                
                   ।          
                                
                              
                          । 
                                -
                                   
                                  
                                
                                
     ।                           
                              
                                  
            ।                   
                                  
                                 

                                 
       
                                  
                 -            
                                   
                                  
                   । 
(Balasubramania v. Sivaguru, (1911) 
21 Mad LJ 562) 

                          
                                 
                             
                                  
                             -    
                                   
                                -
                                 
                                
            ।                    
                                    
                                 
                                  
                                ।    
                               
                               
                   । 
                                 -
                                  
                                    
                                 
                              
                                 
              ।              
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                   । 
                               
                                 
                               
                                  
     ।                            
              । 
                               
     
                               
                                 
                               
                                     
                                  
                                
                                   
                               
                                 
                ।                     
                                
                               
                                
                                
            । 
                                 
                             
                               
                                   
                                 
                                   
                       ।            
                               
    । 
            

                                   
                                 
                                 
                                   
                                     
                               
     ।                            
                                  
                   ।               
                              
                               
                                । 
                                 
                              
                                
                              
                              
                              । 
                                 
      
                                  
                                
                               
                                 
                                     
                                  
                              
         ।                    
                             
                                 
                                
                                   
                              
                                  
                      । 
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           -                    
                                
                                
                             । 
       
                               
                              
    ।                         
                               
                                  
                                    
                                      
                               
                                
                   । 
                               
                               
                    ।           
                                
                                   
                              
                                
                                    
               । 
         
                            
                                
                                
      । 
100                                  
                                
                     ।            
                                
                                    
                               
         ।                           

                                     
                                  
                        ।          
                                 
                             । 
                
                                  
                              
    -                             
                                  
            ।                     
                                   
                                 
                                    
                               
      

                              
           

                           
                          
                            

                           
                             
                          
                         
                           
                          
                            
                           

   । 

                            
                                    
                      । 
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       । 
        
                               
                                 
                                  
                                
                                  
                             
                                 
   ।                              
                                 
   । (Gangadhar v. Shankarlal, AIR 

1958 SC 773)  

                            
                                   
                                ।    
    ধ   
                                 
                                    
                         
                               
                                
                                  
                                 
                                
                ।             
                                  
                             
                             । 
       

 A                    
                              
                         

                           
B                       
                          

                    ।        
B                      । 

                       A B    
                      
                             
                            
                          
                             
                    B   
                            

                      ।   
          A              

                         ।    

      
                                 
                                   
                            
                               
                                
                                    
                                    
                                  
                                
   ।                            
                                  
                                     
                                 
          ।                     
                                  
                । 
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                    -          
                            । 1882 

                                    
                                
                                    
                                
                             
                                    
                               । 
                                   
                                 
                               
            ।                      
                                   
                           
                        । 
       

 A                      B    
                        
                             
                             

       । B                 
                            
                               
                            
                          
                               
B–                            
                             
                        

                ।    
                      B–     
                           

                            

    ।  

                                 
                            
                             
                              

                          । 
                               

     । 

                             
                              
                                 
                              
                                
                ।               
                                   
                                
                       । 
      
                                     
                                
                         ।       
                               
                                  
              ।                      
                                 
                                 
                                  
                । 
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                            । 
                                     
                                
                                     
                                । 
                                
                               
    । 
                               
                              
                                   
                                    
    ।      
                             
                                    
                                 
                                ।    
                                  
                             । 
                      
                                      
                                  
                            
                               । 
                                     
                                  
                  ।                
            -                     
                                  
                                
                             
              । 
                                   
          

                                  
           
                                     
                                   
                                    
                                 
     । 
                                      
                                 
                            
                               
                  ।          
                                  
                                   
                                    
                                 
                                  
                                 
   ।                               
                        । 
                                        
                                
                                   
                                 
                              । 
                               
                             
                              
                              
                               । 
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                   ।(Nahar Singh v. 

Harnak Singh, (1996) 6 SCC 699) 

                                       
                                    
                                
                      

                             
                           
                             
                                

        ।     

                            
                             
                      
                          

             । 

                                 
                               
                                 
                              
                                
  । 
        A B-                      
                               
      B                           
                               A 
    B-                 ।    
                                       
                                 
                                  
                                  
                                   
                              
                 

                                
                        
                              
                               
                           

                             । 

        A                         
                       B-       
           । A-                   
                                  
                              B-   
         ।                        
      A-                     A 
                      ।        
                          A     
                       । B-  
                           
                           
(Kalyanpur Lime Works v. State of 

Bihar, AIR 1954 SC 165)।   
                              

                             
                           
                              
                             
                           
                             
                            

            ।  
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   ।   

                          
                           
                          
                           
                            
                           
                            
                          
                            

                       । 

                        
                                 
                             
                            
                              
                              
                         
                           

                       ।    
                              
                           
                         
                        

                      । 

                                 
                                    

                               
                               । 

                               
                        
                            

   ।     

                              
                        
                           
                             

                            । 

                                    
                                
                                   
                               
                              ।  
        

 A, B-                     
                   A         

        C-  । A          
                              
         C                 

               ।  

                         
                            
                        

                 ।      
                         
                            
                            

            ।                 
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(Associated Hotels of India 

Limited v. Rai Bahadur Jodhmal 

Kothalia, [1953] FCR 441 

(Pak))। 

                 
                              
                                 
                                  
                             
            ।                     
                                  
                                 
   । 
        
A-                                , 

B                                
           A-               
                         । A   
                             
                  । 
         
                                  
                                  । 
                             
                                   
                                
                               
  ।                                  
    ।                               
                                  
          (Gujarat Bottling Co. v. 

Coca Cola Co., AIR 1995 SC 2372): 

                              
             

                                
                            

                             
                             
                           
                          

            । 

                                  
                                  
                                  
       ।                        
                                
                                
                            
                                
                            ।   

                           
          

            A                 B 
                               
                      C-       
                            । 
      B                        
                              
                            । 
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               । 

                                  A-
                                   
        ।                        
                             A      
                                 
                                   
   ।                              
    A-                     । A 
                                  
                           । 
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