
  

  

ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভন আইন, ১৯৯২ 
(  ১৯৯২ দনয ৪৩ নাং আইন )  

 

  

[ ৬ নদবম্বয,  ১৯৯২] 
ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভন প্ররতষ্ঠাকদে প্রণীত আইন৷ 

  
 
যমদতু ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভন প্ররতষ্ঠা কযা ভীচীন ও প্রদয়াজনীয়;  
 
যদতু এতদ্বাযা রনম্নরূ আইন কযা ইর:-  

    
 

  
  

াংরিপ্ত রদযানাভা 
  
১৷ এই আইন ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভন আইন,  ১৯৯২ নাদভ অরবরত 
ইদফ৷   

  
  

াংজ্ঞা 

  

২৷ রফলয় ফা প্রাংদগয রযন্থী যকান রকছু না থারকদর,  এই আইদন, -  
 
( ক) “করভন” অথথ এই আইদনয অধীন গরিত ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভন;   
 
( খ) “যচয়াযভযান” অথথ করভদনয যচয়াযভযান;   
 
( গ) “প্ররফধান” অথথ এই আইদনয অধীন প্রণীত প্ররফধান;   
 
( ঘ) “রফরধ” অথথ এই আইদনয অধীন প্রণীত রফরধ;   
 
( ঙ) “দস্য” অথথ করভদনয দস্য;  
 
( চ) “রচফ” অথথ করভদনয রচফ৷  

 

    
 

    
 

  
  করভন প্ররতষ্ঠা 

  

৩৷ (১) এই আইন ফরফত্ ইফায য,  মতীঘ্র ম্ভফ,  যকায,  যকাযী 
যগদজদট্ প্রজ্ঞান দ্বাযা,  ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভন নাদভ একরট্ করভন 
প্ররতষ্ঠা করযদফ৷ 
 
( ২) করভন একরট্ স্থায়ী ধাযাফারকতা ম্পন্ন রফরধফদ্ধ াংস্থা ইদফ এফাং 
ইায-  
 
( ক) একরট্ ীরদভায থারকদফ;   

 

  



 
( খ) স্থাফয ও অস্থাফয উবয় প্রকায ম্পরি অজথন কযায,  অরধকাদয যাখায ও 
স্তান্তয কযায িভতা থারকদফ;   
 
( গ) রফরুদদ্ধ ভাভরা দাদয়য কযা মাইদফ এফাং ইা ভাভরা দাদয়য করযদত 
ারযদফ৷  

  
  

করভদনয প্রধান 
কামথারয় 

  
৪৷ করভদনয প্রধান কামথারয় ঢাকায় থারকদফ এফাং ইা,  প্রদয়াজনদফাদধ,  
যম যকান স্থাদন াখা কামথারয় স্থান করযদত ারযদফ৷   

    
 

করভদনয গিন 

  

৫৷ (১) একজন যচয়াযভযান এফাং অনূধথ রতনজন দস্য ভন্বদয় করভন গরিত 
ইদফ৷ 
 
( ২) যচয়াযভযান ও দস্যগণ যকায কতৃথক রনমকু্ত ইদফন এফাং তাাদদয 
চাকুযীয তথাফরী যকায কতৃথক রনধথারযত ইদফ৷ 
 
( ৩) যচয়াযভযান দ ূন্য ইদর রকাংফা অনুরস্থরত,  অসুস্থতা ফা অন্য যকান 
কাযদন রতরন তাায দারয়ত্ব ারদন অভথথ ইদর,  ূন্য দদ নফরনমকু্ত 
যচয়াযভযান কামথবায গ্রণ না কযা মথন্ত রকাংফা যচয়াযভযান নুযায় স্বীয় দারয়ত্ব 
ারদন ভথথ না ওয়া মথন্ত যকায কতৃথক ভদনানীত যকান দস্য 
যচয়াযভযানরূদ কামথ করযদফন৷  

 

    
 

প্রধান রনফথাী কভথকতথা 
  
৬৷ যচয়াযভযান করভদনয প্রধান রনফথাী কভথকতথা ইদফন এফাং রতরন করভদনয 
অন্যান্য দস্যদদয দারয়ত্ব ফন্ট্ন করযদফন৷   

    
 

করভদনয কামথাফরী,  
ইতযারদ 

  

৭৷ (১) করভন রনম্নফরণথত রফলদয় যকাযদক যাভথ প্রদান করযদফ,  মথা:-   
 
( ক) যদীয় রদেয স্বাথথ যিা;   
 
( খ) রে ম্পদ উত্াদদন প্ররতদমারগতায় উত্া;   
 
( গ) রে ম্পদদয সুষ্ঠ ুফযফায রনরিতকযণ;   
 
( ঘ) যদী ণয যপ্তানীয উন্নয়ন;   
 
( ঙ) রদ্বারিক ও ফরারিক চুরক্তয ভাধযদভ যদদ এফাং রফদদদ যদীয় রে 
ম্পদ ফযফাদযয উন্নয়ন;   
 
( চ) ডারম্পাং ও রফদদী দণযয আভদানী ও রফক্রদয়য ফযাাদয অাধু ন্থায 
প্ররতদযাধকদে দদি গ্রণ;   

 



 
( ছ) দপা (ক),  ( খ),  ( গ),  ( ঘ) ও (ঙ) এ উরিরখত রফলদয় যকায 
কতৃথক করভদনয রনকট্ যপ্ররযত রফলয়৷  
 
( ২) ধাযা ১ এ উরিরখত কামথ ম্পাদদন করভন,  অন্যাদন্যয ভদধয,  
রনম্নরররখত রফলয়গুরর মথামথবাদফ রফদফচনা করযদফ,  মথা:-   
 
( ক) ফাজায অথথনীরত;   
 
( খ) অথথননরতক রযদফ;   
 
( গ) রদ্বারিক ও ফরারিক ফারণজয ও রৄল্ক চুরক্ত;   
 
( ঘ) জনভত৷  
 
( ৩) এই ধাযায অধীন যকৃত সুারয ফাস্তফায়দনয পদর ম্ভাফয িরতগ্রস্ত 
রে,  যবাক্তা ও জনাধাযদণয স্বাথথ রফদফচনা করযয়া করভন িরত রাঘদফয 
জন্য,  উায ভদত প্রদয়াজনীয়,  ফক্তফয ও সুারয যকাদযয রনকট্ য 
করযদফ৷  
 
( ৪) এই ধাযায অধীন করভন কতৃথক যকৃত সুারযদক যকায স্বীকৃরত 
রদদফ এফাং মথামথবাদফ রফদফচনা করযদফ৷  

    
 

তদন্ত অনুষ্ঠান 

  

৮৷ এই আইদনয উদেশ্য যূণকদে করভন যম যকান রে ও ফারণজয 
প্ররতষ্ঠান অনুন্ধান ফা তদন্ত করযদত ারযদফ এফাং উক্তরূ অনুষ্ঠান ফা তদদন্তয 
জন্য করভন কতৃথক িভতা প্রদি যম যকান ফযরক্তদক াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান 
প্রদয়াজনীয় সুদমাগ-সুরফধা প্রদান করযদত ফাধয থারকদফ৷   

 

    
 

করতয় যিদে 
করভদনয যদওয়ানী 
আদারদতয িভতা 

  

৯৷ করভন কতৃথক এই আইদনয অধীন অনুন্ধান ফা তদন্ত কামথধাযায় উা 
রনম্নফরণথত রফলয়ভূদ যই কর িভতা প্রদয়াগ করযদত ারযদফ যম কর 
িভতা যকান যদওয়ানী আদারত Code of Civil Procedure, 1908 (Act V 

of 1908) এয অধীন উক্ত রফলয়ভূদ প্রদয়াগ করযদত াদয,  মথা:-  
 
( ক) আদারদত উরস্থত ইফায জন্য যকান ফযরক্তয উয ভন জাযী এফাং 
তাাদক আদারদত উরস্থত ইদত ফাধয কযা এফাং থ গ্রণ কযাইয়া 
তাাদক রজজ্ঞাাফাদ কযা;   
 
( খ) যকান তথয যফযা এফাং যকান তদন্ত ফা অনুন্ধাদন প্রদয়াজনীয় যকান 
দররর দারখর৷  

 

    
 



বা 

  

১০৷ (১) এই ধাযায অন্যান্য রফধানাফরী াদদি,  করভন উায বায কামথ 
দ্ধরত রনধথাযণ করযদত ারযদফ৷ 
 
( ২) করভদনয বা,  উায যচয়াযভযাদনয ম্মরতক্রদভ,  উায রচফ কতৃথক 
আূত ইদফ এফাং যচয়াযভযান কতৃথক রনধথারযত স্থান ও ভদয় অনুরষ্ঠত ইদফ৷ 
 
( ৩) করভদনয বায় বারতত্ব করযদফন উায যচয়াযভযান,  এফাং তাায 
অনুরস্থরতদত,  যচয়াযভযান কতৃথক ভদনানীত করভদনয যকান দস্য৷ 
 
( ৪) রৄধুভাে যকান দস্য দদ ূন্যতা ফা করভন গিদন ত্রুরট্ থাকায কাযদণ 
করভদনয যকান কামথ ফা কামথধাযা অনফধ ইদফ না এফাং তত্ম্পদকথ যকান 
প্রশ্নও উত্থান কযা মাইদফ না৷  

 

    
 

রচফ 

  

১১৷ (১) করভদনয একজন রচফ থারকদফন৷  
 
( ২) রচফ যকায কতৃথক রনমকু্ত ইদফন এফাং তাায চাকুযীয তথারদ যকায 
কতৃথক রস্থযকৃত ইদফ৷ 
 
( ৩) রচফ-   
 
( ক) করভদনয ফাদজট্ প্রস্তুত করযয়া অনুদভাদদনয জন্য উা করভদনয রনকট্ 
উস্থান করযদফন;   
 
( খ) করভদনয রাফ াংযিণ,  রাদফয ফারলথক রফফযণী প্রণয়ন এফাং 
রাফ রনযীিায ফযফস্থা করযদফন;   
 
( গ) করভদনয অথথ ও ম্পরি াংযিণ,  যপাজত,  রনয়ন্ত্রণ ও রযচারনা 
করযদফন এফাং দররর ও কাগজে াংযিণ ও যপাজত করযদফন;   
 
( ঘ) করভদনয প্রারনক কাজ তদাযক করযদফন এফাং মাাদত তাা সুষু্ঠবাদফ 
ম্পারদত য় যই রদদক রিয যারখদফন;   
 
( ঙ) করভন ফা যচয়াযভযান কতৃথক অরথত ফা রনরদথষ্টকৃত অন্যান্য দারয়ত্ব ারন 
করযদফন৷  

 

    
 

    
 

  
  

করভদনয অন্যান্য 
কভথকতথা ও কভথচাযী   

১২৷ (১) করভন উায কাজ সুষু্ঠবাদফ রযচারনায প্রদয়াজদন অন্যান্য 
কভথকতথা ও কভথচাযী রনমুক্ত করযদত ারযদফ এফাং তাাদদয চাকুযীয তথাফরী 
রফরধ দ্বাযা রনধথারযত ইদফ: 

 



 
তদফ তথ থাদক যম,  যকাদযয ূফথানুদভাদন ফযরতদযদক করভন যকান 
কভথকতথা ফা কভথচাযীয দ ৃরষ্ট করযদত ারযদফ না৷  

    
 

করভরট্ 
  
১৩৷ করভন উায দারয়ত্ব ারদন উাদক ায়তাদাদনয জন্য এক ফা 
একারধক করভরট্ রনদয়াগ করযদত ারযদফ৷   

    
 

করভদনয তরফর 

  

১৪৷ (১) করভদনয একরট্ তরফর থারকদফ এফাং উাদত যকাদযয অনুদান,  
অন্য যকান উত্ ইদত প্রাপ্ত দান ও অনুদান এফাং করভন কতৃথক প্রাপ্ত রপ 
এফাং অন্য যম যকান অথথ জভা ইদফ৷ 
 
( ২) এই তরফর করভদনয নাদভ তত্কতৃথক অনুদভারদত যকান তপররর 
ফযাাংদক জভা যাখা ইদফ এফাং রফরধ দ্বাযা রনধথারযত দ্ধরতদত তরফর ইদত 
অথথ উিাদনা মাইদফ৷ 
 
( ৩) এই তরফর ইদত করভদনয প্রদয়াজনীয় ফযয় রনফথা কযা ইদফ৷  

 

    
 

ফাদজট্ 

  

১৫৷ করভন প্ররত ফত্য যকায কতৃথৃ কৃ রনরদথষ্ট ভদয়য ভদধয যফতথী অথথ 
ফত্দযয ফারলথক ফাদজট্ রফফযণী যকাদযয রনকট্ য করযদফ এফাং উাদত 
উক্ত অথথ ফত্দয যকাদযয রনকট্ ইদত করভদনয রক রযভাণ অদথথয 
প্রদয়াজন উায উদিখ থারকদফ৷  

 

    
 

রাফ যিণ ও রনযীিা 

  

১৬৷ (১) করভন মথামথবাদফ উায রাফ যিণ করযদফ এফাং রাদফয 
ফারলথক রফফযণী প্রস্তুত করযদফ৷  
 
( ২) ফাাংরাদদদয ভারাফ রনযীিক ও রনয়ন্ত্রক,  অতঃয ভারাফ 
রনযীিক নাদভ অরবরত প্ররত ফত্য করভদনয রাফ রনযীিা করযদফন এফাং 
রনযীিা রযদাদট্থয একরট্ করযয়া অনুররর যকায ও করভদনয রনকট্ য 
করযদফন৷  
 
( ৩) উ-ধাযা (২) যভাতাদফক রনযীিায উদেদশ্য ভারাফ রনযীিক রকাংফা  
তাায রনকট্ ইদত এতরৃদেদশ্য িভতাপ্রাপ্ত যকান ফযরক্ত করভদনয কর 
যযকডথ,  দররর-দস্তাদফজ ,  নগদ ফা ফযাাংদক গরিত অথথ,  জাভানত,  
বান্ডায এফাং অন্যরফধ ম্পরি যীিা করযয়া যদরখদত ারযদফন এফাং 
করভদনয যকান দস্য,  কভথকতথা ফা কভথচাযীদক রজজ্ঞাাফাদ করযদত 
ারযদফন৷ 

 

    
 

রনদদথ প্রদাদন যকাদযয 
িভতা 

  
১৭৷ এই আইদনয উদেশ্য যূণকদে,  যকায করভনদক যম যকান রনদদথ 
প্রদান করযদত ারযদফ এফাং করভন উা ারন করযদত ফাধয থারকদফ৷   

    
 



প্ররতদফদন 

  

১৮৷ (১) প্ররত ফত্য ৩০য জুদনয ভদধয করভন তত্কতৃথক ূফথফতথী 
ফত্দয ম্পারদত কামথাফরীয খরতয়ান ম্বররত একরট্ প্ররতদফদন যকাদযয 
রনকট্ য করযদফ৷  
 
( ২) যকায প্রদয়াজনভত করভদনয রনকট্ ইদত উায যম যকান রফলদয়য 
উয প্ররতদফদন এফাং রফফযণী আহ্বান করযদত ারযদফ এফাং করভন উা 
যকাদযয রনকট্ যফযা করযদত ফাধয থারকদফ৷  

 

    
 

যর রফশ্বাদ কৃত 
কাজকভথ যিণ 

  

১৯৷ এই আইন ফা যকান রফরধ ফা প্ররফধাদনয অধীন যর রফশ্বাদ কৃত যকান 
কাদজয পদর যকান ফযরক্ত িরতগ্রস্ত ইদর ফা ওয়ায ম্ভাফনা থারকদর 
তজ্জন্য করভদনয যচয়াযভযান,  দস্য ফা যকান কভথকতথা ফা কভথচাযীয 
রফরুদদ্ধ যকান যদওয়ানী ফা যপৌজদাযী ভাভরা ফা অন্য যকান আইনগত 
কামথধাযা দাদয়য কযা মাইদফ না৷  

 

    
 

জনদফক 

  

২০৷ করভদনয যচয়াযভযান,  দস্য,  কভথকতথা ও কভথচাযীগণ Penal 

Code (Act XLV of 1860) এয section 21 এ “public servant” 

( জনদফক) কথারট্ যম অদথথ ফযফরত ইয়াদছ যই অদথথ “Public servant” 
( জনদফক) ফররয়া গণয ইদফন৷  

 

    
 

িভতা অথণ 
  
২১৷ করভন উায যম যকান িভতা ফা দারয়ত্ব সুরনরদথষ্ট দতথ উায 
যচয়াযভযান,  যকান দস্য ফা যকান কভথকতথাদক অথণ করযদত ারযদফ৷   

    
 

রফরধ প্রণয়দনয িভতা 
  
২২৷ এই আইদনয উদেশ্য যূণকদে যকায,  যকাযী যগদজদট্ প্রজ্ঞান 
দ্বাযা,  রফরধ প্রণয়ন করযদত ারযদফ৷   

    
 

প্ররফধান প্রণয়দনয িভতা 
  

২৩৷ এই আইদনয উদেশ্য যূণকদে করভন,  যকাদযয 
ফূথানুদভাদনক্রদভ এফাং যকাযী যগদজদট্ প্রজ্ঞান দ্বাযা,  এই আইন ফা যকান 
রফরধয রত অাভঞ্জস্যণূথ নয় এইরূ প্ররফধান প্রণয়ন করযদত ারযদফ৷  

 

    
 

ট্যারযপ করভন রফদরা,  
ইতযারদ 

  

২৪৷ (১) ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভন প্ররতষ্ঠায াংদগ াংদগ ফারণজয 
ভন্ত্রনারদয়য ২৮য জুরাই,  ১৯৭৩ দনয রযরজররউন নাং এডরভন-১ই-
২০/৭৩/৬৩৬,  অতঃয উক্ত রযরজররউন ফররয়া উরিরখত,  ফারতর ইয়া 
মাইদফ৷  
 
( ২) উক্ত রযরজররউন ফারতর ইফায াংদগ াংদগ-  
 
( ক) উক্ত রযরজররউদনয অধীন গরিত ট্যারযপ করভন,  অতঃয রফরুপ্ত 
করভন ফররয়া উরিরখত,  রফরুপ্ত ইদফ;  
 
( খ) রফরুপ্ত করভদনয স্থাফয ও অস্থাফয কর ম্পরি,  নগদ ও ফযাাংদক 

 



গরিত অথথ করভদন স্তান্তরযত ইদফ এফাং করভন উায অরধকাযী ইদফ;   
 
( গ) রফরুপ্ত করভন এফাং উায প্রারতষ্ঠারনক উন্নয়ন প্রকে (IDTC 

Project)  এয কর কভথকতথা ও কভথচাযী করভদন ফদরী ইদফন এফাং 
তাাযা করভন কতৃথক রনমুক্ত কভথকতথা ও কভথচাযী ফররয়া গণয ইদফন এফাং 
এইরূ ফদরীয দূফথ তাাযা যম দতথ চাকুযীদত রনদয়ারজত রছদরন,  করভন 
কতৃথক রযফরতথত না ওয়া মথন্ত,  যই একই দতথ তাাযা করভদন 
চাকুযীদত রনদয়ারজত থারকদফন৷  
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