
গ্রাম আদালত 

দেশের প্রতিটি ইউতিয়শির এখতিয়ারাধীি এলাকায় কতিপয় তিশরাধ ও তিিাশের সহজ ও দ্রিু তিষ্পতির 

লশযে গ্রাম আোলি গঠিকশে প্রণীি আইি 

  

  

যেহেতু যদহের প্রততটি ইউতিয়হির এখততয়ারাধীি এলাকায় কততপয় তিহরাধ ও তিিাহদর সেজ ও দ্রতু তিষ্পতির লহযে 

গ্রাম আদালত গঠি এিং এতদ্সংক্রান্ত তিষয়ািলী সম্পহকে তিধাি করা সমীচীি ও প্রহয়াজিীয়; 

  

     
       

     

সংতযপ্ত 

তেশরািাম, প্রিিতি 

ও প্রশয়াগ 

  ১৷(১) এই আইি গ্রাম আদালত আইি, ২০০৬ িাহম অতিতেত েইহি৷ 
 

(২) ইো অতিলহে কাে েকর েইহি৷ 
 

(৩) ইো যকিলমাত্র ইউতিয়হির এখততয়ারিুক্ত এলাকায় প্রহোজে েইহি৷ 

 

     
   
     

       
     

সংজ্ঞা   ২৷ তিষয় িা প্রসংহগর পতরপন্থী যকাি তকছু িা থাতকহল, এই আইহি- 

 

(ক) “আমলহোগে অপরাধ” অথ ে য ৌজদারী কাে েতিতধহত সংজ্ঞাতয়ত Cognizable Offence; 

 
১[ (খ) “ইউতিয়ি” অথ ে স্থািীয় সরকার (ইউতিয়ি পতরষদ) আইি, ২০০৯ (২০০৯ সহির ৬১ 

িং আইি) এর ধারা ২ এর দ া (৫) এ সংজ্ঞাতয়ত ইউতিয়ি;] 

 
২[ (গ) “ইউতিয়ি পতরষদ” অথ ে স্থািীয় সরকার (ইউতিয়ি পতরষদ) আইি, ২০০৯ (২০০৯ 

সহির ৬১ িং আইি) এর ধারা ২ এর দ া (৬) এ সংজ্ঞাতয়ত ইউতিয়ি পতরষদ;] 

 

(ঘ) “এখততয়ারসম্পন্্নি সেকারী জজ” অথ ে যে সেকারী জহজর এখততয়ারিুক্ত সীমািার 

মহধে সংতিষ্ট ইউতিয়িটি অিতস্থত যসই সেকারী জজ এিং যেহযহত্র অিুরূপ 

এখততয়ারসম্পন্ন একাতধক সেকারী জজ রতেয়াহছি যসইহযহত্র অিুরূপ কতিষ্ঠতম সেকারী 

জজ; 

 

(ঙ) “গ্রাম আদালত” অথ ে ধারা ৫ এর অধীি গটঠত গ্রাম আদালত; 

 

(চ) “যচয়ারমোি” অথ ে গ্রাম আদালহতর যচয়ারমোি; 

 

(ছ) “ত তসল” অথ ে এই আইহির ত তসল; 

 

(জ) “দণ্ডতিতধ” অথ ে Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860); 

 

(ঝ) “যদওয়ািী কাে েতিতধ” অথ ে Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908); 

 

(ঞ) “তিধ োতরত” অথ ে তিতধ দ্বারা তিধ োতরত; 

 

(ি) “পয” অহথ ে এমি যকাি িেক্তক্ত অন্তিুেক্ত েইহি, োোর উপতস্থতত যকাি তিিাহদর সটঠক 

মীমাংসার জিে প্রহয়াজিীয় িতলয়া তিহিতচত েয়, এিং গ্রাম আদালত োোহক অিুরূপ 

তিিাহদর একটি পয তেসাহি সংেুক্ত কহর; 

 



 

(ঠ) “য ৌজদারী কাে েতিতধ” অথ ে Code of Criminal Proecedure, 1898 (Act No. V of 1898); 

 

(ড) “তিতধ” অথ ে এই আইহি অধীি প্রণীত তিতধ; 

 

(ঢ) “তসদ্ধান্ত” অথ ে গ্রাম আদালহতর যকাি তসদ্ধান্ত৷ 
     
   
     

       
     

গ্রাম আোলি 

কিত তক তিচারশ াগে 

মামলা 

  ৩৷ (১) য ৌজদারী কাে েতিতধ এিং যদওয়ািী কাে েতিতধহত োো তকছুই থাকুক িা যকি 

ত তসহলর প্রথম অংহে িতণ েত তিষয়ািলী সম্পতকেত য ৌজদারী মামলা এিং তদ্বতীয় অংহে 

িতণ েত তিষয়ািলী সম্পতকেত যদওয়ািী মামলা, অতঃপর তিন্ন রকম তিধাি িা থাতকহল, গ্রাম 

আদালত কতত েক তিচারহোগে েইহি এিং যকাি য ৌজদারী িা যদওয়ািী আদালহতর অিুরূপ 

যকাি মামলা িা যমাকদ্দমার তিচার কতরিার এখততয়ার থাতকহি িা৷ 
 

(২) ৩[ গ্রাম আদালহত ত তসহলর প্রথম অংহে িতণ েত যকাি য ৌজদারী মামলা তিচাে ে েইহি 

িা েতদ উক্ত মামলায় অতিেুক্ত িেক্তক্ত পূহি ে যকাি সমহয় গ্রাম আদালত িা আমলহোগে 

অপরাহধ অিে যকাি আদালত কতত েক দণ্ডপ্রাপ্ত েইয়া থাহকি], অথিা ত তসহলর তদ্বতীয় 

অংহে িতণ েত তিষয়ািলীর সতেত সম্পতকেত যকাি মামলাও গ্রাম আদালত কতত েক তিচাে ে েইহি 

িা, েতদ- 

 

(ক) উক্ত মামলায় যকাি িািালহকর স্বাথ ে জতিত থাহক; 

 

(খ) তিিাহদর পযগহণর মহধে সম্পাতদত যকাি চুক্তক্তহত সাতলহের িা তিহরাধ তিষ্পতির তিধাি 

থাহক; 

 

(গ) সরকার িা স্থািীয় কতত েপয িা কতেিে পালিরত যকাি সরকারী কম েচারী উক্ত তিিাহদর 

যকাি পয েয়৷ 
 

(৩) যে স্থাির সম্পতির দখল অপ েি কতরিার জিে গ্রাম আদালত কতত েক আহদে প্রদাি করা 

েইয়াহছ, ঐ স্থাির সম্পতিহত স্বত্ব প্রততষ্ঠা কতরিার জিে িা উোর দখল পুিরুদ্ধাহরর জিে 

যকাি যমাকদ্দমা িা কাে েধারার যযহত্র উপ-ধারা (১) এর তিধািািলী প্রহোজে েইহি িা৷ 

 

     
   
     

       
     

গ্রাম আোলি 

গঠশির আশিেি 

  ৪৷ (১) যেহযহত্র এই আইহির অধীি যকাি মামলা গ্রাম আদালত কতত েক তিচারহোগে েে 

যসইহযহত্র তিহরাহধর যে যকাি পয উক্ত মামলা তিচাহরর তিতমি গ্রাম আদালত গঠহির 

জিে সংতিষ্ট ইউতিয়ি পতরষহদর যচয়ারমোহির তিকি, তিধ োতরত পদ্ধততহত, আহিদি কতরহত 

পাতরহিি এিং ইউতিয়ি পতরষদ যচয়ারমোি, তলতখত কারণ দে োইয়া উক্ত আহিদিটি িাকচ 

িা কতরহল, তিধ োতরত পদ্ধততহত, একটি গ্রাম আদালত গঠি কতরিার উহদোগ গ্রেণ কতরহিি৷ 
 

(২) উপ-ধারা (১) অধীি আহিদি িামঞ্জহুরর আহদে দ্বারা সংযুব্ধ িেক্তক্ত আহদহের 

তিরুহদ্ধ, তিধ োতরত পদ্ধততহত ও তিধ োতরত সমহয়র মহধে, এখততয়ারসম্পন্ন সেকারী জজ 

আদালহত তরতিেি কতরহত পাতরহিি৷ 
 

 



৪[ (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীি তরতিেহির আহিদি প্রাতপ্তর পর সংতিষ্ট সেকারী জজ উো 

প্রাতপ্তর তাতরখ েইহত ৩০(ক্তত্রে) তদহির মহধে তিষ্পতি কতরহিি।] 
     
   
     

       
     

গ্রাম আোলি 

গঠি, ইিোতে 

  ৫৷ (১) একজি যচয়ারমোি এিং উিয়পয কতত েক মহিািীত দুইজি কতরয়া যমাি চারজি 

সদসে লইয়া গ্রাম আদালত গটঠত েইহিঃ 
 

তহি েতে থাহক যে, প্রহতেক পয কতত েক মহিািীত দুইজি সদহসের মহধে একজি সদসেহক 

সংতিষ্ট ইউতিয়ি পতরষহদর সদসে েইহত েইহি ৫[ : 

 

তহি আহরা েতে থাহক যে, ত তসহলর প্রথম অংহে িতণ েত য ৌজদারী মামলার সতেত 

িািালক এিং ত তসহলর প্রথম ও তদ্বতীয় অংহে িতণ েত য ৌজদারী ও যদওয়ািী মামলার 

সতেত যকাি িারীর স্বাথ ে জতিত থাতকহল, সংতিষ্ট পয সদসে মহিািয়হির যযহত্র একজি 

িারীহক সদসে তেসাহি মহিািয়ি প্রদাি কতরহিি।] 
 

(২) ইউতিয়ি পতরষহদর যচয়ারমোি গ্রাম আদালহতর যচয়ারমেেি েইহিি, তহি যেহযহত্র 

তততি যকাি কারণিেতঃ যচয়ারমোি তেসাহি দাতয়ত্ব পালি কতরহত অসমথ ে েি তকংিা তাাঁোর 

তিরহপযতা সম্পহকে যকাি পয কতত েক প্রশ্ন উত্থাতপত েয় যসইহযহত্র, তিধ োতরত পদ্ধততহত, 

উপ-ধারা (১) এ উতিতখত সদসে িেতীত উক্ত ইউতিয়ি পতরষহদর অিে যকাি সদসে গ্রাম 

আদালহতর যচয়ারমোি েইহিি৷ 
 

(৩) তিিাহদর যকাি পহয েতদ একাতধক িেক্তক্ত থাহকি, তহি যচয়ারমোি উক্ত পযিুক্ত 

িেক্তক্তগণহক তাোহদর পহযর জিে দুইজি সদসে মহিািীত কতরহত আহ্বাি জািাইহিি এিং 

েতদ তাাঁোরা অিুরূপ মহিািয়িদাহি িেথ ে েি তহি তততি উক্ত িেক্তক্তগহণর মহধে েইহত যে 

যকাি একজিহক সদসে মহিািয়ি কতরিার জিে যমতা প্রদাি কতরহিি এিং তদািুোয়ী 

অিুরূপ যমতাপ্রাপ্ত িেক্তক্ত সদসে মহিািয়ি কতরহিি৷ 
 

(৪) উপ-ধারা (১) এ োো তকছুই থাকুক িা যকি তিিাহদর যকাি পয যচয়ারমোহির অিুমতত 

লইয়া ইউতিয়ি পতরষদ সদহসের পতরিহতে অিে যকাি িেক্তক্তহক গ্রাম আদালহতর সদসে 

তেসাহি মহিািীত কতরহত পাতরহি৷ 
 
৬[ (৫) এই আইি িা আপাতত িলিৎ অিে যকাি আইহি োো তকছুই থাকুক িা যকি, 

তিধ োতরত সমহয়র মহধে- 
 

(ক) আহিদিকারী সদসে মহিািয়ি প্রদাি কতরহত িেথ ে েইহল যচয়ারমোি তলতখতিাহি 

এইরূপ িেথ েতার কারণ উহিখ কতরয়া; অথিা 
 

(খ) প্রততিাদী সদসে মহিািয়ি কতরহত িেথ ে েইহল, আহিদিকারী তিচারহোগে তিষহয় 

উপেুক্ত আদালহত মামলা কতরহত পাতরহিি মহম ে যচয়ারমোি, তিধ োতরত পদ্ধততহত, সিদ 

প্রদাি কতরয়া আহিদিপত্রটি আহিদিকারীর তিকি য রত তদহিি।] 

 

     
   
     

       
     

গ্রাম আোলশির 

এখতিয়ার, ইিোতে 

  ৬৷ (১) যে ইউতিয়হি অপরাধ সংঘটিত েইহি িা মামলার কারণ উদ্ভি েইহি, তিিাহদর 

পযগণ সাধারণতঃ যসই ইউতিয়হির িাতসন্দা েইহল, উপ-ধারা (২) এর তিধািািলী সাহপহয, 
 



গ্রাম আদালত গটঠত েইহি এিং উক্তরূপ মামলার তিচার কতরিার এখততয়ার সংতিষ্ট গ্রাম 

আদালহতর থাতকহি৷ 
 

(২) যে ইউতিয়হি অপরাধ সংঘটিত েইহি িা মামলার কারণ উদ্ভি েইহি, তিিাহদর একপয 

যসই ইউতিয়হির িাতসন্দা েইহল এিং অপরপয তিন্ন ইউতিয়হির িাতসন্দা েইহল, যে 

ইউতিয়হির মহধে অপরাধ সংঘটিত েইহি িা মামলার কারণ উদ্ভি েইহি, যসই ইউতিয়হি 

গ্রাম আদালত গটঠত েইহি; তহি পযগণ ইচ্ছা কতরহল তিজ ইউতিয়ি েইহত প্রতততিতধ 

মহিািীত কতরহত পাতরহি৷ 
     
   
     

       
     

মামলা োশয়শরর 

সময়সীমা 

  ৭[ ৬ক। Limitation Act, 1908 (Act No IX of 1908) এ োো তকছুই থাকুক িা যকি, 

ত তসহলর- 

 

(ক) প্রথম অংহে িতণ েত য ৌজদারী মামলা দাহয়হরর যযহত্র অপরাধ সংঘটিত েইিার 

৩০(ক্তত্রে) তদহির মহধে; এিং 
 

(খ) তদ্বতীয় অংহের ক্রতমক িং ৩ এ িতণ েত যদওয়ািী মামলা িেতীত অিোিে যদওয়ািী মামলা 

দাহয়হরর যযহত্র মামলার কারণ উদ্ভি েইিার ৬০(ষাি) তদহির মহধে সংতিষ্ট ইউতিয়ি 

পতরষদ যচয়ারমোহির তিকি আহিদি কতরহত েইহি। 

 

     
   
     

       
     

প্রাক তিচার   ৬খ। (১) ধারা ৫ এর অধীি গ্রাম আদালত গটঠত েইিার অিতধক ১৫ (পহির) তদহির মহধে 

গ্রাম আদালহতর প্রথম অতধহিেি অিুটষ্ঠত েইহি এিং উক্ত অতধহিেহি গ্রাম আদালত 

উিয় পহযর শুিািী কতরয়া মামলার তিচাে ে তিষয় তিধ োরণ কতরহি এিং পযগহণর মহধে 

আহপাষ িা মীমাংসার মাধেহম তিচাে ে তিষয় তিষ্পতির উহদোগ গ্রেণ কতরহি। 
 

(২) উপ-ধারা (১) অিুোয়ী আহপাষ িা মীমাংসার মাধেহম তিচাে ে তিষয় তিধ োরণ করা েইহল, 

উক্তরূপ উহদোগ গ্রেহণর তাতরখ েইহত ৩০ (ক্তত্রে) তদহির মহধে উো তিষ্পতি কতরহত েইহি। 
 

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীি তিচাে ে তিষয় তিষ্পতি েইহল, মীমাংসার েতোিলী উহিখপূি েক 

উিয়পয যেৌথিাহি একটি আহপাষিামা স্বাযর িা িাম েহের িতদ্ধাঙু্গতলর ছাপ প্রদাি 

কতরহিি এিং সাযী তেসাহি উিয়পহযর মহিািীত সদসেগণ আহপাষিামায় স্বাযর 

কতরহিি। 
 

(৪) উপ-ধারা (৩) অিুোয়ী আহপাষিামা স্বাযতরত েইহল, গ্রাম আদালত তিধ োতরত  রহম 

উোর আহদে তলতপিদ্ধ কতরহি এিং উক্তরূপ আহদে গ্রাম আদালহতর আহদে িা তডক্রী 

িতলয়া গণে েইহি। 
 

(৫) এই ধারার অধীি আহপাষিামার মাধেহম তিচাে ে তিষয় তিষ্পতি করা েইহল উোর তিরুহদ্ধ 

আপীল িা তরতিেি দাহয়র করা োইহি িা। 

 

     
   
     

       



     

মামলা তিষ্পতির 

সময়সীমা 

  ৬গ। (১) ধারা ৬খ এর অধীি যকাি মামলা তিষ্পতি করা সম্ভি িা েইহল, গ্রাম আদালত ১৫ 

(পহির) তদহির মহধে মামলাটির শুিািীর কাে েক্রম শুরু কতরহি: 

 

তহি েতে থাহক যে, শুিািীর কাে েক্রম শুরু কতরিার পূহি ে মামলার যকাি পয, যচয়ারমোহির 

অিুমততক্রহম, েুক্তক্তসঙ্গত কারণ প্রদে েি কতরয়া, তৎকতত েক ইহতাপূহি ে মহিািীত যকাি 

সদসেহক পতরিতেি কতরয়া অিে যকাি সদসে মহিািয়ি কতরহত পাতরহিি। 
 

(২) উপ-ধারা (২) এর অধীি শুিািীর কাে েক্রম শুরু েইিার অিতধক ৯০ (িব্বই) তদহির 

মহধে মামলাটি তিষ্পতি কতরহত েইহি; 

 

তহি েতে থাহক যে, উক্ত সময়সীমার মহধে মামলা তিষ্পতি করা সম্ভি িা েইহল, গ্রাম 

আদালত কারণ তলতপিদ্ধ কতরয়া পরিতী ৩০ (ক্তত্রে) তদহির মহধে মামলাটি তিষ্পতি কতরহি। 
 

(৩) উপ-ধারা (২) এ উতিতখত সময়সীমার মহধে মামলা তিষ্পতি করা সম্ভি িা েইহল, উক্ত 

যময়াদ যেহষ গ্রাম আদালত স্বয়ংক্তক্রয়িাহি িাতঙ্গয়া োইহি। 
 

(৪) এই আইহির অিোিে তিধাহি োো তকছুই থাকুক িা যকি, এই ধারার অধীি তিধ োতরত 

সময়সীমার মহধে যকাি প্রাকত ততক দুহে োহগর কারণ িেততহরহক গ্রাম আদালত মামলা তিষ্পতি 

কতরহত িেথ ে েইহল এিং গ্রাম আদালত িাতঙ্গয়া যগহল সংযুব্ধ পয গ্রাম আদালত িাতঙ্গয়া 

োইিার ৬০(ষাি) তদহির মহধে উপেুক্ত আদালহত মামলা দাহয়র কতরহত পাতরহিি।] 

 

     
   
     

       
     

গ্রাম আোলশির 

যমিা 

  ৭৷ (১) এই আইহি তিন্নরূপ যকাি তিধাি িা থাতকহল, গ্রাম আদালত ত তসহলর প্রথম অংহে 

িতণ েত অপরাধসমূহের যযহত্র যকাি িেক্তক্তহক যকিলমাত্র অিতধক ৮[ ৭৫ (পাঁচাির)] োজার 

িাকা যততপূরণ প্রদাহির আহদে প্রদাি কতরহত পাতরহি৷ 
 

(২) গ্রাম আদালত ত তসহলর তদ্বতীয় অংহে িতণ েত তিষয়ািলীর সতেত সম্পতকেত যকাি 

মামলায় অিুরূপ তিষহয় ত তসহল উতিতখত পতরমাণ অথ ে প্রদাহির জিে আহদে প্রদাি 

কতরহত িা সম্পতির প্রকত ত মাতলকহক সম্পতি িা উোর দখল প্রতোপ েণ কতরিরা জিে 

আহদে প্রদাি কতরহত পাতরহি৷ 

 

     
   
     

       
     

গ্রাম আোলশির 

তসদ্ধান্ত চূড়ান্ত 

হওয়া ও আতপল 

  ৮৷ (১) গ্রাম আদালহতর তসদ্ধান্ত সি েসম্মত িা চার-এক (৪:১) সংখোগতরষ্ঠ যিাহি িা চারজি 

সদহসের উপতস্থততহত ততি-এক (৩:১) সংখোগতরষ্ঠ যিাহি গতেীত েইহল উক্ত তসদ্ধান্ত 

পযগহণর উপর িাধেকর েইহি এিং এই আইহির তিধাি অিুোয়ী কাে েকর েইহি৷ 
 

(২) গ্রাম আদালাহতর তসদ্ধান্ত ততি-দুই (৩:২) সংখোগতরষ্ঠ যিাহি গতেীত েইহল, সংযুব্ধ পয, 

উক্ত তসদ্ধান্ত গ্রেহণর ক্তত্রেতদহির মহধে, তিধ োতরত পদ্ধততহত- 

 

(ক) মামলাটি ত তসহলর প্রথম অংহে িতণ েত যকাি অপরাহধর সতেত সম্পতকেত েইহল, 

এখততয়ারসম্পন্ন প্রথম যেণীর মোক্তজহেি আদালহত আপীল কতরহত পাতরহি; এিং 
 

(খ) মামলাটি ত তসহলর তদ্বতীয় অংহে িতণ েত তিষয়ািলীর সতেত সম্পতকেত েইহল, 

 



এখততয়ারসম্পন্ন সেকারী জজ আদালহত আপীল কতরহত পাতরহি৷ 
 

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীি আপীহলর যযহত্র, যযত্রমত, সংতিষ্ট প্রথম যেণীর মোক্তজহেি 

আদালত িা সেকারী জজ আদালতহর তিকি েতদ সহন্তাষজিকিাহি প্রতীয়মাি েয় যে, 

তিহিচে যযহত্র গ্রাম আদালত সুতিচার কতরহত িেথ ে েইয়াহছ, তাো েইহল, যযত্রমত, সংতিষ্ট 

প্রথম যেণীর মোক্তজহেি আদালত িা সেকারী জজ আদালত গ্রাম আদালহতর উক্ত তসদ্ধান্ত 

িাততল িা পতরিতেি কতরহত পাতরহি অথিা পুিতি েহিচিার জিে মামলাটি গ্রাম আদালহতর 

তিকি য রত পাঠাইহত পাতরহি৷ 
 

(৪) আপাততঃ িলিত্ অিে যকাি আইহি োো তকছুই থাকুক িা যকি, এই আইহির 

তিধািািলী অিুোয়ী গ্রাম আদালত কতত েক যকাি তিষহয় তসদ্ধান্ত গতেীত েইহল উো অিে গ্রাম 

আদালতসে অিে যকাি আদালহত তিচাে ে েইহি িা৷ 
     
   
     

       
     

গ্রাম আোলশির 

তসদ্ধান্ত 

কা তকরকরণ 

  ৯৷ (১) গ্রাম আদালত যকাি িেক্তক্তহক যততপূরণ প্রদাহির জিে অথিা সম্পতি িা উোর দখল 

প্রতোপ েণ কতরিার জিে তসদ্ধান্ত গ্রেণ কতরহল, উক্ত তিষহয় তিধ োতরত পদ্ধততহত, আহদে প্রদাি 

কতরহি এিং তাো তিতদেষ্ট যরক্তজস্টাহর তলতপিদ্ধ কতরহি৷ 
 

(২) গ্রাম আদালহতর উপতস্থততহত উোর তসদ্ধান্ত অিুোয়ী দািী তমিাহিা িািদ যকাি অথ ে 

প্রদাি করা েইহল অথিা যকাি সম্পতি অপ েণ করা েইহল গ্রাম আদালত, যযত্রমত, উক্ত 

অথ ে প্রদি িা সম্পতি অপ েণ সংক্রান্ত তথে উোর যরক্তজস্টাহর তলতপিদ্ধ কতরহি৷ 
 

(৩) যেহযহত্র যততপূরণ প্রদাহির জিে গ্রাম আদালত কতত েক আহদে প্রদাি করা েয় এিং 

তিধ োতরত সমহয়র মহধে উক্ত অথ ে প্রদাি করা িা েয়, যসইহযহত্র যচয়ারমোি উো ইউতিয়ি 

পতরষহদর িহকয়া কর আদাহয়র পদ্ধততহত ৯[ স্থািীয় সরকার (ইউতিয়ি পতরষদ) আইি, 

২০০৯ (২০০৯ সহির ৬১ িং আইি)] এর অধীহি আদায় কতরয়া যততগ্রে পযহক প্রদাি 

কতরহি৷ 
 

(৪) যেহযহত্র যততপূরণ প্রদাি িা কতরয়া অিে যকাি প্রকাহর দািী তমিাি সম্ভি, যসইহযহত্র 

উক্ত তসদ্ধান্ত কাে েকর কতরিার জিে তিষয়াটি এখততয়ারসম্পন্্নি সেকারী জজ আদালহত 

উপস্থাপি কতরহত েইহি এিং অিুরূপ আদালত এই তসদ্ধান্ত কাে েকর কতরিার জিে এইরূপ 

িেিস্থা গ্রেণ কতরহি যেি ঐ আদালত কতত েকই উক্ত তসদ্ধান্ত প্রদাি করা েইয়াহছ৷ 
 

(৫) গ্রাম আদালত উপেুক্ত মহি কতরহল তত্কতত েক তিধ োতরত তকক্তেহত যততপূরহণর অথ ে 

প্রদাহির তিহদেে তদহত পাতরহি৷ 

 

     
   
     

       
     

তমথ্ো মামলা 

োশয়শরর 

জতরমািা 

  ১০[ ৯ক। (১) েতদ যকাি িেক্তক্ত অিে যকাি িেক্তক্তর যততসাধহির অতিপ্রাহয় উক্ত িেক্তক্তর 

তিরুহদ্ধ এই আইহির অধীি মামলা কতরিার জিে িোেে িা আইিািুগ কারণ িাই জাতিয়াও 

মামলা দাহয়র কহরি িা করাি, তাো েইহল উক্ত িেক্তক্তহক অিতধক ৫ (পাাঁচ) োজার িাকা 

জতরমািা করা োইহি। 
 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীি আহরাতপত জতরমািার িাকা তমথো মামলা দ্বারা যততগ্রে িেক্তক্তর 

 



জিে যততপূরণ তেসাহি গণে েইহি এিং উো ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩) এর তিধাি অিুসাহর 

আদায়হোগে েইহি।] 
     
   
     

       
     

সাযীশক সমি 

দেওয়া, ইিোতের 

দযশে গ্রাম 

আোলশির যমিা 

  ১০৷ (১) গ্রাম আদালত যে যকাি িেক্তক্তহক আদালহত োক্তজর েইহত এিং সাযী যদওয়ার জিে 

অথিা যকাি দতলল দাতখল কতরিার িা করাইিার জিে সমি তদহত পাতরহিঃ 
 

তহি েতে থাহক যে- 

 

(ক) যদওয়ািী কাে েতিতধর ধারা ১৩৩ এর উপ-ধারা (১) এ যে িেক্তক্তহক স্ব-েরীহর আদালহত 

োক্তজর েইহত অিোেতত যদওয়া েইয়াহছ তাোহক িেক্তক্তগতিাহি োক্তজর েইহত তিহদেে যদওয়া 

োইহি িা; 
 

(খ) গ্রাম আদালত েতদ েুক্তক্তসংগতিাহি মহি কহর যে, অহেতুক তিলে, খরচ িা অসুতিধা 

িেতীত যকাি সাযীহক োক্তজর করা সম্ভি িয়, তহি আদালত যসই সাযীহক সমি তদহত িা 

যসই সাযীর তিরুহদ্ধ প্রদি সমি কাে েকর কতরহত অগ্রােে কতরহত পাতরহি; 

 

(গ) গ্রাম আদালহতর এখততয়ার িতেিূেত এলাকায় িসিাসকারী যকাি িেক্তক্তর ভ্রমণ ও 

অিোিে খরচ তিি োে িািদ, আদালহতর তিহিচিামহত, পে োপ্ত অথ ে তাোহক প্রদাহির জিে 

আদালহত জমা যদওো িা েইহল, গ্রাম আদালত ঐ িেক্তক্তহক সাযে যদওয়ার জিে অথিা 

যকাি দতলল দাতখল কতরিার িা করাইিার জিে তিহদেে প্রদাি কতরহি িা; 
 

(ঘ) গ্রাম আদালত রাষ্ট্রীয় তিষয়ািলী সম্পতকেত যকাি যগাপিীয় দতলল িা অপ্রকাতেত 

সরকারী যরকডে দাতখল কতরিার জিে যকাি িেক্তক্তহক তিহদেে প্রদাি কতরহি িা িা সংতিষ্ট 

তিিাহগর প্রধাি কম েকতোর অিুমতত িেতীত অিুরূপ যগাপিীয় দতলল িা অপ্রকাতেত 

সরকারী যরকডে েইহত আেতরত যকাি সাযে প্রদাহির জিে যকাি িেক্তক্তহক তিহদেে প্রদাি 

কতরহি িা৷ 
 

(২) যকাি িেক্তক্ত উপ-ধারা (১) এর অধীহি জারীকত ত সমি ইচ্ছাপূি েক অমািে কতরহল, গ্রাম 

আদালত অিুরূপ অমািেতা আমলহোগে অপরাধ গহণে অতিেুক্ত িেক্তক্তহক, তাাঁোর িক্তিে 

যপহের সুহোগ প্রদাি সাহপহয, অিতধক ১১[ ১(এক) োজার] িাকা জতরমািা কতরহত পাতরহি৷ 

 

     
   
     

       
     

গ্রাম আোলশির 

অিমািিা 

  ১১৷ (১) যকাি িেক্তক্ত আইিসংগত কারণ িেতীত েতদ- 

 

(ক) গ্রাম আদালত িা উোর যকাি সদসেহক আদালহতর কাে েক্রম চলাকাহল অোলীি 

কথািাতো, িয়িীতত প্রদে েি, আক্রমিাত্মক িা অিেতিধ আচরণ দ্বারা যকাি প্রকার অপমাি 

কহরি; িা 
 

(খ) গ্রাম আদালহতর কাে েক্রহম যকািরূপ িোঘাত সতটষ্ট কহরি; িা 
 

(গ) গ্রাম আদালহতর আহদে সহেও, যকাি দতলল দাতখল িা অপ েণ িা েোন্তর কতরহত িেথ ে 

েি; িা 
 

 



(ঘ) গ্রাম আদালহতর যে প্রহশ্নর জিাি তদহত তততি িাধে, যসইরূপ যকাি প্রহশ্নর উির তদহত 

অস্বীকার কহরি; িা 
 

(ঙ) সতে কথা িতলিার েপথ গ্রেণ কতরহত িা গ্রাম আদালহতর তিহদেে যমাতাহিক তাোর 

প্রদি জিািিন্দীহত স্বাযর কতরহত অস্বীকার কহরি- 

 

তাো েইহল তততি গ্রাম আদালত অিমািিার দাহয় অপরাধী েইহিি৷ 
 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীিকত ত অপরাহধর যযহত্র, আদালহতর তিকি যকাি অতিহোগ যপে 

করা িা েইহলও, গ্রাম আদালত অিুরূপ অিমািিার দাহয় অতিেুক্ত িাক্তক্তর তিচার কতরহত 

পাতরহি এিং তাোহক অিতধক ১২[ ১(এক) োজার] িাকা জতরমািা কতরহত পাতরহি৷ 
     
   
     

       
     

জতরমািা আোয়   ১৩[ ১২। (১) ধারা ১০ ও ১১ এর অধীি আহরাতপত যকাি জতরমািা তৎযণাৎ আদায় িা েইহল, 

গ্রাম আদালত তৎকতত েক আহরাতপত জতরমািার অহথ ের পতরমাণসে উক্ত অথ ে অিাদাহয়র 

কারণ উহিকপূি েক একটি আহদে ইউতিয়ি পতরষহদ যপ্ররণ কতরহি এিং উক্ত অথ ে ইউতিয়ি 

পতরষদ তৎকতত েক আহরাতপত করগহণে স্থািীয় সরকার (ইউতিয়ি পতরষদ) আইি, ২০০৯ 

(২০০৯ সহির ৬১িং আইি) এর অধীি আদায় কতরহি। 
 

(২) ধারা ১০ ও ১১ এর অধীি গ্রাম আদালহতর তিকি জমাকত ত িা, যযত্রমত, উপ-ধারা (১) 

এর অধীি আদায়কত ত জতরমািার অথ ে ইউতিয়ি পতরষদ তেতিহল জমা েইহি।] 

 

     
   
     

       
     

পদ্ধতি   ১৩৷ ১৪[ (১) এই আইহি তিন্নরূপ যকাি তিধাি িা থাতকহল, Evidance Act, 1872 (Act No. 1 of 

1872) ও য ৌজদারী কাে েতিতধর তিধািািলী এিং যদওয়ািী কাে েতিতধর ধারা ১০ ও ১১ িেতীত 

অিোিে তিধািািলী গ্রাম আদালহত দাহয়রকত ত মামলার যযহত্র প্রহোজে েইহি িা।] 
 

(২) গ্রাম আদালহত আিীত সকল মামলার যযহত্র Oaths Act, 1873 (Act No. X of 1873) এর 

sections 8, 9, 10 ও 11 প্রহোজে েইহি৷ 
 

(৩) যকাি সরকারী কম েচারীর তিরুহদ্ধ ১৫[ ত তসহলর প্রথম অংহের] অধীি যকাি মামলা 

দাহয়র করা েইহল, তততি েতদ এই মহম ে আপতি উত্থাপি কহরি যে, কতথত অপরাধ তাোর 

সরকারী দাতয়ত্ব পালিকাহল িা দাতয়ত্ব পালিরত অিস্থায় সংঘটিত েইয়াহছ, তাো েইহল উক্ত 

অপরাধ তিচাহরর জিে তাোর তিহয়াগকারী কতত েপহযর পূি োিুহমাদহির প্রহয়াজি েইহি৷ 

 

     
   
     

       
     

আইিজীিী 

তিশয়াগ তিতিদ্ধ 

  ১৪৷ অিে যকাি আইহি োো তকছুই থাকুক িা যকি, গ্রাম আদালহত দাহয়রকত ত যকাি মামলা 

পতরচালিার জিে যকাি পয যকাি আইিজীিী তিহয়াগ কতরহত পাতরহিি িা৷ 
 

     
   
     

       



     

সরকারী কম তচারী, 

পেতািেীল িতদ্ধ 

মতহলা এিং 

োরীতরকভাশি 

অযম িেক্তির 

পশয প্রতিতিতধত্ব 

  ১৫৷ (১) আদালহতর সম্মুহখ উপতস্থত েইহত েইহি এমি যকাি সরকারী কম েচারী েতদ তাোর 

উদ্ধেতি কতত েপহযর সুপাতরেসে এই মহম ে আপতি উত্থাপি কহরি যে, তাোর িেক্তক্তগত 

উপতস্থততর  হল সরকারী দাতয়ত্ব পালি যততগ্রে েইহি, তাো েইহল আদালত তাোর তিকি 

েইহত েথােথিাহি যমতাপ্রাপ্ত যকাি প্রতততিধহক তাোর পহয গ্রাম আদালহতর সম্মুহখ 

োক্তজর েইিার জিে অিুমতত প্রদাি কতরহত পাতরহি৷ 
 

(২) গ্রাম আদালহতর সম্মুহখ উপতস্থত েইহত েইহি এমি যকাি পদোিেীল িা িতদ্ধ মতেলা 

এিং োরীতরকিাহি অযম িেক্তক্ত আদালহত উপতস্থত েইয়া সাযে প্রদাি কতরহত অসমথ ে 

েইহল আদালত তাোর তিকি েইহত েথােথিাহি যমতাপ্রাপ্ত যকাি প্রতততিধহক তাোর 

পহয আদালহতর সম্মুহখ োক্তজর েইিার জিে অিুমতত প্রদাি কতরহত পাতরহি৷ 
 

(৩) উপ-ধারা (১) িা (২) এর অধীি তিেুক্ত যকাি প্রতততিতধ যকািরূপ পাতরেতমক গ্রেণ 

কতরহত পাতরহিি িা৷ 

 

     
   
     

       
     

কতিপয় মামলার 

স্থািান্তর 

  ১৬৷ (১) যেহযহত্র ১৬[ চী  জতুডতসয়াল মোক্তজহেি] মহি কহরি যে, ত তসহলর ১ম অংহে 

িতণ েত ১৭[ য ৌজদারী মামলা] সম্পতকেত গ্রাম আদালহত তিচারাধীি যকাি মামলার পতরতস্থতত 

এইরূপ যে জিস্বাহথ ে ও িোয়তিচাহরর স্বাহথ ে যকাি য ৌজদারী আদালহত উোর তিচার েওয়া 

উতচত, যসইহযহত্র, এই আইহি োো িলা েইয়াহছ তাো সহেও, তততি গ্রাম আদালত েইহত 

উক্ত মামলা প্রতোোর কতরহত এিং তিচার ও তিষ্পতির জিে উো য ৌজদারী আদালহত 

যপ্ররহণর তিহদেে তদহত পাতরহিি৷ 
 
১৮[ (১ক) যেহযহত্র যজলা জজ মহি কহরি যে, ত তসহলর তদ্বতীয় অংহে িতণ েত যদওয়ািী 

মামলা সম্পতকেত গ্রাম আদালহত তিচারাধীি যকাি মামলার পতরতস্থতত এইরূপ যে, জিস্বাহথ ে 

ও িেয় তিচাহরর স্বাহথ ে যকাি যদওয়ািী আদালহত উোর তিচার েওয়া উতচত, যসই যযহত্র, এই 

আইহি োো িলা েইয়াহছ তাো সহেও, তততি গ্রাম আদালত েইহত উক্ত মামলা প্রতোোর 

কতরহত এিং তিচার ও তিষ্পতির জিে উো উপেুক্ত যদওয়ািী আদালহত যপ্ররহণর তিহদেে 

তদহত পাতরহিি।] 
 

(২) যকাি গ্রাম আদালত েতদ মহি কহর যে, উপ-ধারা (১) এ উহিতখত যকাি তিষয় সম্পতকেত 

গ্রাম আদালহত তিচারাধীি যকাি মামলায় িোয়তিচাহরর স্বাহথ ে অপরাধীর োক্তে েওয়া উতচত্, 

তাো েইহল, উক্ত আদালত, মামলাটির তিচার ও তিষ্পতির জিে উো য ৌজদারী আদালহত 

যপ্ররহণর তিহদেে তদহত পাতরহি৷ 

 

     
   
     

       
     

পুতলে কিত তক 

িেন্ত 

  ১৭৷ এই আইহি োো তকছুই থাকুক িা যকি, যকাি মামলার তিষয়িস্তু ত তসহলর প্রথম 

অংহে িতণ েত অপরাধ সম্পতকেত েওয়ার কারহণ পুতলে সংতেষ্ট আমলহোগে মামলার তদন্ত 

িন্ধ কতরহি িা; তহি েতদ যকাি য ৌজদারী আদালহত অিুরূপ যকাি মামলা আিীত েয় তাো 

েইহল, উক্ত আদালত উপেুক্ত মহি কতরহল, মামলাটি এই আইহির তিধাি যমাতাহিক গটঠত 

যকাি গ্রাম আদালহত যপ্ররহণর তিহদেে তদহত পাতরহি৷ 

 

     
   
     



       
     

তিচারাধীি 

মামলাসমূহ 

  ১৮৷ এই আইি যমাতাহিক তিচারহোগে যে সকল মামলা এই আইি িলিত্ েইিার অিেিতেত 

পূহি ে যকাি যদওয়ািী িা য ৌজদারী আদালহত তিচারাধীি রতেয়াহছ, উোহদর উপর এই আইি 

প্রহোজে েইহি িা, এিং অিুরূপ মামলা অিুরূপ আদালত কতত েক এইরূহপ মীমাংসা করা 

েইহি যেি এই আইি প্রণীত েয় িাই৷ 

 

     
   
     

       
     

অিোহতি দেওয়ার 

যমিা 

  ১৯৷ সরকার, সরকারী যগহজহি প্রজ্ঞাপি দ্বারা, যে যকাি এলাকা িা এলাকাসমূে িা যে যকাি 

যেণীর মামলাসমূে িা যে যকাি সম্প্রদায়হক এই আইহির সকল িা যে যকাি তিধাহির 

প্রহয়াগ েইহত অিোেতত প্রদাি কতরহত পাতরহি৷ 

 

     
   
     

       
     

তিতধমালা 

প্রণয়শির যমিা 

  ২০৷ এই আইহির উহদ্দেে পূরণকহে সরকার, সরকারী যগহজহি প্রজ্ঞাপি দ্বারা, তিতধ প্রণয়ি 

কতরহত পাতরহি৷ 
 

     
   
     

       
     

রতহিকরণ ও 

দহফাজি 

  ২১৷ (১) The Village Court Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXI of 1976), অতঃপর রতেত 

অধোহদে িতলয়া উহিতখত, এতদ্দ্বারা রতেত করা েইল৷ 
 

(২) উক্তরূপ রতেত েওয়া সহেও, রতেত অধোহদে এর অধীি- 

 

(ক) তিচারাধীি মামলাসমূহের যযহত্র, মামলার তসদ্ধান্ত িােিায়িসে, উোহদর তিষ্পতি 

এইরূহপ তিষ্পন্ন েইহি, যেি এই আইি প্রণীত েয় িাই; 

 

(খ) প্রণীত সকল তিতধ, এই আইহির তিধািালীর সতেত সামঞ্জসেপূণ ে েওয়া সাহপহয রতেত িা 

সংহোতধত িা েওয়া পে েন্ত, কাে েকর থাতকহি৷ 

 

     
   
     
     

 

 

   

১ দ া (খ) গ্রাম আদালত (সংহোধি) আইি, ২০১৩ (২০১৩ সহির ৩৬ িং আইি) এর ২(ক) ধারািহল প্রততস্থাতপত। 
 

২ দ া (গ) গ্রাম আদালত (সংহোধি) আইি, ২০১৩ (২০১৩ সহির ৩৬ িং আইি) এর ২(খ) ধারািহল প্রততস্থাতপত। 
 

৩ “গ্রাম আদালহত ত তসহলর প্রথম অংহে িতণ েত যকাি য ৌজদারী মামলা তিচাে ে েইহি িা েতদ উক্ত মামলায় 

অতিেুক্ত িেক্তক্ত পূহি ে যকাি সমহয় গ্রাম আদালত িা আমলহোগে অপরাহধ অিে যকাি আদালত কতত েক দণ্ডপ্রাপ্ত 

েইয়া থাহকি” েব্দগুতল "গ্রাম আদালত কতত েক ত তসহলর প্রথম অংহে িতণ েত যকাি অপরাহধর সতেত সম্পতকেত 

যকাি মামলা তিচাে ে েইহি িা েতদ উক্ত মামলায় আমলহোগে যকাি অপরাহধর দাহয় যকাি িেক্তক্ত যদাষী সািেে েইয়া 

 



ইহতাপূহি ে গ্রাম আদালত কতত েক দণ্ডপ্রাপ্ত েইয়া থাহকি” েব্দগুতলর পতরিহতে গ্রাম আদালত (সংহোধি) আইি, ২০১৩ 

(২০১৩ সহির ৩৬ িং আইি) এর ৩ ধারািহল প্রততস্থাতপত। 
 

৪ উপ-ধারা (৩) গ্রাম আদালত (সংহোধি) আইি, ২০১৩ (২০১৩ সহির ৩৬ িং আইি) এর ৪ ধারািহল সংহোক্তজত। 
 

৫ “:” যকালি “।“ পতরিহতে প্রততস্থাতপত এিং েতোংে গ্রাম আদালত (সংহোধি) আইি, ২০১৩ (২০১৩ সহির ৩৬ িং 

আইি) এর ৫(ক) ধারািহল সংহোক্তজত। 
 

৬ উপ-ধারা (৫) গ্রাম আদালত (সংহোধি) আইি, ২০১৩ (২০১৩ সহির ৩৬ িং আইি) এর ৫(খ) ধারািহল 

প্রততস্থাতপত। 
 

৭ ৬ক, ৬খ ও ৬গ গ্রাম আদালত (সংহোধি) আইি, ২০১৩ (২০১৩ সহির ৩৬ িং আইি) এর ৬ ধারািহল 

সতন্নহিতেত। 
 

৮ “৭৫ (পাঁচাির)” সংখো, িন্ধিী ও েব্দ "পাঁতচে” েহব্দর পতরিহতে গ্রাম আদালত (সংহোধি) আইি, ২০১৩ (২০১৩ 

সহির ৩৬ িং আইি) এর ৭ ধারািহল প্রততস্থাতপত। 
 

৯ “স্থািীয় সরকার (ইউতিয়ি পতরষদ) আইি, ২০০৯ (২০০৯ সহির ৬১ িং আইি)” েব্দগুতল, িন্ধিীগুতল, কমা ও 

সংখোগুতল “Public Demands Recovery Act, 1913 (Act III of 1913” েব্দগুতল, কমা, সংখোগুতল ও িন্ধিীর পতরিহতে 

গ্রাম আদালত (সংহোধি) আইি, ২০১৩ (২০১৩ সহির ৩৬ িং আইি) এর ৮ ধারািহল প্রততস্থাতপত। 
 

১০ ধারা ৯ক গ্রাম আদালত (সংহোধি) আইি, ২০১৩ (২০১৩ সহির ৩৬ িং আইি) এর ৯ ধারািহল সতন্নহিতেত। 
 

১১ “১(এক) োজার” সংখো, িন্ধিী ও েব্দগুতল "পাাঁচেত” েহব্দর পতরিহতে গ্রাম আদালত (সংহোধি) আইি, ২০১৩ 

(২০১৩ সহির ৩৬ িং আইি) এর ১০ ধারািহল প্রততস্থাতপত। 
 

১২ “১(এক) োজার” সংখো, িন্ধিী ও েব্দগুতল "পাাঁচেত” েহব্দর পতরিহতে গ্রাম আদালত (সংহোধি) আইি, ২০১৩ 

(২০১৩ সহির ৩৬ িং আইি) এর ১১ ধারািহল প্রততস্থাতপত। 
 

১৩ ধারা ১২ গ্রাম আদালত (সংহোধি) আইি, ২০১৩ (২০১৩ সহির ৩৬ িং আইি) এর ১২ ধারািহল প্রততস্থাতপত। 
 

১৪ উপ-ধারা (১) গ্রাম আদালত (সংহোধি) আইি, ২০১৩ (২০১৩ সহির ৩৬ িং আইি) এর ১৩(ক) ধারািহল 

প্রততস্থাতপত। 
 

১৫ “ত তসহলর প্রথম অংহের” েব্দগুতল "এই আইহির” েব্দগুতলর পতরিহতে গ্রাম আদালত (সংহোধি) আইি, 

২০১৩ (২০১৩ সহির ৩৬ িং আইি) এর ১৩(খ) ধারািহল প্রততস্থাতপত। 
 

১৬ “চী  জতুডতসয়াল মোক্তজহেি” েব্দগুতল "যজলা মোক্তজহেি” েব্দগুতলর পতরিহতে গ্রাম আদালত (সংহোধি) 

আইি, ২০১৩ (২০১৩ সহির ৩৬ িং আইি) এর ১৪(ক) ধারািহল প্রততস্থাতপত। 
 

১৭ “য ৌজদারী মামলা” েব্দগুতল "তিষয়ািলী” েব্দগুতলর পতরিহতে গ্রাম আদালত (সংহোধি) আইি, ২০১৩ (২০১৩ 

সহির ৩৬ িং আইি) এর ১৪(ক) ধারািহল প্রততস্থাতপত। 
 

১৮ উপ-ধারা (১ক) গ্রাম আদালত (সংহোধি) আইি, ২০১৩ (২০১৩ সহির ৩৬ িং আইি) এর ১৪(খ) ধারািহল 

সতন্নহিতেত। 

 

 

 


