
 
আiন কিমশন আiন, ১৯৯৬
( ১৯৯৬ সেনর ১৯ নং আiন )

 [১০ সেpmর, ১৯৯৬]
  
      আiন কিমশন pিত াকেl pণীত আiন৷ 
 
 
যেহতু দেশর আথ-সামািজক aবsার পিরবতন, মুk বাজার aথনীিতর pবতন o িবিভn আদালেত 
বhসংখ ক মামলা দীঘিদন িবচারাধীন থাকার পিরেpিkেত eবং মৗিলক মানবািধকার পিরিsিতর আiনগত 
িদকসমূহ পুনরীkণ o আiন িশkার মােনাnয়নসহ anাn জনgrtপূণ িবষয়ািদ সmেক িবধান করার 
লেk  aচল আiনসমূহ বািতল, pচিলত anাn আiনসমূহ পরীkা-িনরীkা o uহােদর যুেগাপেযাগী সংsার 
aথবা ktমত নূতন আiন pণয়ন করার uেdে  সরকােরর িনকট sপািরশ পশ করার জn eকিট sায়ী 
আiন কিমশন pিত া করা সমীচীন o pেয়াজন; 
 
সেহতু eতd dারা িনmrপ আiন করা হiল:- 

 
  
 
সংিkp িশেরানামা   ১৷ ei আiন আiন কিমশন আiন, ১৯৯৬ নােম aিভিহত হiেব৷  
  
  
 
সংjা

 

২৷ িবষয় বা pসংেগর পিরপnী কান িকছু না থািকেল, ei আiেন,- 
 
(ক) “কিমশন” aথ ধারা ৩ eর aধীন pিতি ত আiন কিমশন; 
 
(খ) “ চয়ারম ান” aথ কিমশেনর চয়ারম ান; 
 
(গ) “সদs” aথ কিমশেনর কান সদs৷  

  
  
 
কিমশন pিত া   ৩৷ ei আiেনর uেd  পূরণকেl আiন কিমশন নােম eকিট কিমশন থািকেব৷
  
  
 
কিমশেনর কাযালয়   ৪৷ কিমশেনর কাযালয় ঢাকায় থািকেব৷  
  
  
 
কিমশন গঠন ৫৷ (১) eকজন চয়ারম ান eবং diজন সদs-সমnেয় কিমশন গিঠত হiেব eবং

সরকার pেয়াজন মেন কিরেল uহার সদs-সংখ া বৃিd কিরেত পািরেব৷ 
 
(২) কিমশেনর চয়ারম ান o সদsগণ সরকার কতৃক িনযkু হiেবন eবং তঁাহােদর 
িনেয়াগ o চাkরীর শতাবলী সরকার কতৃক িনধািরত হiেব৷ 
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(৩) uপ-ধারা (৪) eর িবধানাবলী সােপেk, চয়ারম ান o সদsগণ তঁাহােদর 
িনেয়ােগর তািরখ হiেত িতন ব সর ময়ােদ s s পেদ aিধি ত থািকেবন: 
 
তেব শত থােক য, uk ময়াদ aিতবািহত হiবার পর, সরকার যথাযথ িবেবচনা 
কিরেল, চয়ারম ান বা কান সদsেক িনধািরত সময়কােলর জn পুনিনেয়াগ কিরেত
পািরেব৷ 
 
(৪) সরকােরর uেdে  sাkরযুk পtেযােগ চয়ারম ান বা কান সদs sীয় পদ 
ত াগ কিরেত পািরেবন; eবং যিদ সরকার ei মেম সnt  হয় য, চয়ারম ান বা কান 
সদs grতর aসদাচরণ িকংবা শারীিরক বা মানিসক akমতার কারেণ তঁাহার পেদ
বহাল থাকার aেযাগ  হiয়া পিড়য়ােছন, তাহা হiেল সরকার য কান সময় তঁাহােক 
তঁাহার পদ হiেত aপসারণ কিরেত পািরেব: 
 
তেব শত থােক য, নানীর যুিkসংগত sেযাগ pদান না কিরয়া ei uপ-ধারার 
aধীেন চয়ারম ান বা কান সদsেক তঁাহার পদ হiেত aপসারণ করা যাiেব না৷ 
 
(৫) চয়ারম ােনর পদ শূn হiেল িকংবা anপিsিত, assতা বা an কান কারেণ 
িতিন তঁাহার দািয়t পালেন aসমথ হiেল, শূn পেদ নবিনযুk চয়ারম ান কাযভার
gহণ না করা পযn িকংবা চয়ারম ান পুনরায় sীয় দািয়t পালেন সমথ না হoয়া পযn 
সরকার কতকৃ মেনানীত কান সদs চয়ারম ােনর দািয়t পালন কিরেবন৷ 
 
(৬) ধুমাt চয়ারম ান বা কান সদs-পেদ শূnতা বা কিমশন গঠেন trিট থািকবার 
কারেণ কিমশেনর কান কায বা কাযধারা aৈবধ হiেব না eবং ত সmেক কান
বধতার p o utাপন করা যাiেব না৷  

  
  
 
aৈবতিনক সদs

 
1[ ৫ক৷ সরকার aনূ  িতন ব সর ময়ােদর জn কিমশেনর eক বা eকািধক
aৈবতিনক সদs িনেয়াগ কিরেত পািরেব eবং কিমশেনর কাযাবলী সmাদেনর জn 
তাহািদগেক pেদয় sেযাগ-sিবধা িনধারণ কিরেব৷]  

  
  
 
কিমশেনর 
কাযাবলী

৬৷ কিমশেনর কাযাবলী হiেব-
 
(ক) িবিভn sেরর আদালেত দoয়ানী o ফৗজদারী মামলাসমূহ িন িtেত িবলেmর
কারণসমূহ িচিhতকরণ eবং uহােদর িন িt  
 
tরািnত করার eবং nায় িবচার যথাসmব drত িনি ত করার লেk - 
 
(১) সংি  আiনসমূহ পরীkা-িনরীkােn uহােদর সংেশাধন বা ktমত নূতন আiন
pণয়েনর sপািরশ করা; 
 
(২) িবচার ব বsা আধুিনকীকরেণর জn uহার pেয়াজনীয় সংsােরর sপািরশ করা; 
 
(৩) িবচার ব বsার সিহত সংি  ব িkবগ aথাত্ িবচারিবভাগীয় কমকতা-কমচারী, 
আiন কমকতা o আiনজীবীগেণর দkতা বৃিdর জn pিশkণ o anাn পদেkেপর 
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sপািরশ করা; 
 
(৪) সামিgকভােব িবচার ব বsা eবং িবেশষতঃ সংি  আiেনর aপব বহার
রাধকেl pেয়াজনীয় sপািরশ করা; 

 
(৫) আদালত ব বsাপনার িবিভn িদক, যথা, িবচারকেদর মেধ  কাযবNন, নকল 
সরবরাহ, নিথ pরণ o সংরkণ, নািটশািদ জারী o anাn pাসি ক িবষয় 
আধুিনকীকরণ সmেক sপািরশ করা; 
 
(৬) ফৗজদারী মামলার aিভেযাগ তদn কিরবার জn sতnt তদnকারী সংsা pিত ার 
eবং সরকােরর পেk িবিভn মামলা s ুভােব পিরচালনার জn বতমান ব বsার
পিরবেত eকিট aিধকতর দk eবং জবাবিদিহতামূলক ব বsা pবতেনর সmাব তা 
যাচাi করতঃ ত সmেক gহণীয় পদেkেপর sপািরশ করা; 
 
(খ) দশী-িবেদশী পুঁিজ িবিনেয়াগ আকষণ eবং মুkবাজার aথনীিতর pেয়াজনীয়তার 
pিত লk  রািখয়া- 
 
(১) িশl o বািণজ  kেt pিতেযািগতামূলক পিরেবশ সৃি র eবং eকেচিটয়া
আিধপত  পিরহােরর uেdে  কাmানী আiনসহ সংি  আiনসমূহ সংেশাধন বা
ktমত নূতন আiন pণয়েনর sপািরশ করা; 

 
(২) সংি  anাn আiন িবেশষতঃ কিপরাiট, Tড মাক, পেট ট, আরিবেTশন, 
চুিk, রিজেTশন eবং anrপ anাn িবষয়ািদ সংkাn আiনসমূহ পরীkােn 
sপািরশ করা; 
 
(৩) বািণজ  eবং ব াংক ঋণ িবষয়ক মামলা িন িtর জn পৃথক আদালত sাপেনর 
িবষয় পরীkােn pেয়াজনীয় sপািরশ করা; 
 
(গ) বাংলােদশ িনবাচন কিমশন কতৃক পিরচািলত িনবাচন সংkাn pচিলত িনবাচনী
আiনসমূেহর pেয়াজনীয় o সমেয়াপেযাগী সংেশাধন o সংsােরর uেdে  sপািরশ
করা; 
 
(ঘ) িশ  o নারীেদর aিধকার সংরkণ eবং নারী িনযাতন রাধকেl pচিলত আiন
পরীkা-িনরীkােn pেয়াজনীয় সংেশাধন o ktমত নূতন আiন pণয়েনর sপািরশ 
করা; 
 
(ঙ) আiনগত সহায়তা (িলগ াল eiড) কাযkম s ুভােব বাsবায়েনর জn 
ত সংkাn pচিলত আiন সংsার, ktমত নূতন আiন pণয়ন eবং তd িবষেয় 
gহণীয় anাn পদেkপ সmেক sপািরশ করা; 
 
(চ) eকi িবষেয়র uপর eকািধক আiন বা পরsর িবেরাধী আiন িচিhত করা eবং
সmাব  kেt eকািধক আiেনর িবধান eকীভূত করার sপািরশ করা; 
 
(ছ) মৗিলক aিধকােরর পিরপnী কান আiন pচিলত থািকেল তাহা বািতল বা
ktমত সংেশাধেনর sপািরশ করা; 
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(জ) aচল o apেয়াজনীয় আiন িচিhত কিরয়া uহা রিহতকরেণর sপািরশ করা eবং 
pেয়াজনেবােধ an য কান িবষেয় আiন pণয়েন sপািরশ করা; 
 
(ঝ) আiন-িশkার মােনাnয়নকেl gহণীয় পদেkেপর sপািরশ করা; 
 
(ঞ) সরকার কতৃক সময় সময় pিরত anাn আiনগত িবষেয় sপািরশ করা৷  

  
  
 
কম পিরকlনা

 

2[ ৬ক৷ (১) কিমশন তদকতৃক সmািদতব  pিত di ব সেরর eকিট কম পিরকlনা 
পূববতী ব সেরর ৩০ শ সেpmেরর মেধ  সরকােরর িনকট পশ কিরেব৷ 
 
(২) uপ-ধারা (১) eর aিধন pাp কম পিরকlনার িবষয়াবলীর uপর সরকার uহার 
মতামত বা sপািরশ, যিদ থােক, uk ব সেরর ৩০ শ নেভmর eর মেধ  কিমশন 
বরাবের pরণ কিরেব৷ 
 
(৩) uপ-ধারা (২) eর aধীন সরকােরর মতামত বা পরামশ িবেবচনাkেম কিমশন 
কম পিরকlনািট চূড়াn কিরয়া uk ব সেরর ৩১ শ িডেসmেরর মেধ  সরকারেক
aবিহত কিরেব৷ 
 
(৪) ei ধারার িবধানাবলী ধারা ৬ eর aধীন কিমশন কতকৃ কায সmাদেনর kেt 
বঁাধা িহসােব গণ  হiেব না৷]

  
  
 
গেবষণা iত ািদ

 

৭৷ (১) কিমশন uহার কাযাবলী s ুভােব সmাদেনর জn uহার িবেবচনায়
pেয়াজনীয় য কান গেবষণা বা anসnানকায পিরচালনা কিরেত পািরেব eবং 
ত কতকৃ pণীত িবিভn pে র uপর মতামত সংgহ কিরেত পািরেব৷ 
 
(২) uপ-ধারা (১) e uিlিখত গেবষণা বা anসnানকায পিরচালনাকালীন সমেয়
pেত ক ব িk কিমশনেক যথাসmব সহায়তা দান কিরেবন eবং কিমশন কতকৃ pণীত
pে র uপর মতামত pদান কিরেবন৷ 
 
(৩) ei ধারার aধীন কান anসnানকায পিরচালনা বা কিমশন কতকৃ pণীত কান
pে র uপর মতামত সংgেহর িবষেয় কিমশন সi সকল kমতা pেয়াগ কিরেত
পািরেব য সকল kমতা কান দoয়ানী আদালত Code of Civil Procedure,
1908 (Act V of 1908) eর aধীন uk িবষয়সমূেহর kেt pেয়াগ কিরেত পাের,
যথা:- 
 
(ক) কিমশেনর সmুেখ uপিsত হiবার জn কান ব িkর uপর সমন জারী করা eবং 
তাহােক uহার সmুেখ uপিsত হiেত বাধ  করা eবং ত কতকৃ pদt কান তথ  বা
মতামত সmেক িজjাসাবাদ করা; 
 
(খ) কান তথ  pদান বা দিলল দািখল, দিলল ud ঘাটন o ud ঘািটত দিলল সmেক 
pেয়াজনীয় িনেদশ দান; 
 
(গ) pেযাজ  kেt, eিফেডিভেটর মাধ েম pদt তথ  বা দািখলকৃত দিলল সmেক
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জবানবnী gহণ; 
 
(ঘ) কান ব িkর জবানবnী gহণ বা দিললািদ পরীkার জn কান ব িkেক kমতা 
pদান৷ 
 
(৪) ei আiন বা আপাততঃ বলবত্ an কান আiেন যাহা িকছুi থাkক না কন, 
ei ধারার aধীন পিরচািলত anসnানকায eবং সংগৃহীত তথ  o মতামেতর িভিtেত 
pণীত sপািরশ pণয়নকায আধা-িবচার িবভাগীয় কায বিলয়া গণ  হiেব৷  

  
  
 
গেবষণা কমকতা

 

3[ ৭ক৷ (১) কিমশেনর pেয়াজনীয় সংখ ক িসিনয়র গেবষণা কমকতা থািকেব eবং
তঁাহােদর চাkরীর শতাবলী িবিধdারা িনধািরত হiেব৷ 
 
(২) িসিনয়র গেবষণা কমকতাগণ িব িবদ ালেয়র িশkক, আiন িবষেয় eম.
ি◌ফল/িপ.eiচিড বা সমমােনর িডিgধারী aথবা লিজসেলিটভ Dাফিটং-e
pিশkণpাp o aিভjতাসmn ব িkেদর মধ  হiেত িনেয়াগpাp হiেবন eবং  
 
কিমশেনর গেবষণা কােয an ন ১০ ব সেরর aিভjতাসmn িসিনয়র গেবষণা 
কমকতাগণ কিমশেনর সদs িহসােব িনেয়াগ লােভর যাগ তা aজন কিরেবন৷ 
 
(৩) কিমশন যিদ ei মেম সnt  হয় য, ei ধারার uেd  পূরণকেl কান িবষেয় 
গেবষণা বা anসnান কায পিরচালনা করা সমীচীন o pেয়াজনীয়, তাহা হiেল 
কিমশন কতৃক eতdেdে  যাগ  িবেবিচত কান ব িkেক সরকার, তd কতৃক 
িনধািরত শেত, পরামশক িহসােব িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷ 
 
(৪) কিমশন uহার গেবষণা কােয আব ক মেন কিরেল, সংি  গেবষণা কােয 
aিভjতা রিহয়ােছ pজাতেntর কেম িনযুk eমন কান ব িkেক কিমশন aনূ ৩০ 
িদেনর জn uহার aধীেন ns কিরেত সরকারেক anেরাধ কিরেত পািরেব eবং 
সরকার ukrপ anেরাধ িবেবচনাkেম যথাযথ ব বsা gহণ কিরেব৷  

  
  
 
সহায়তা iত ািদ

 
৭খ৷ কিমশেনর কাযাবলী s ভুােব সmাদন িনি ত করার লেk  সহায়তা pদােনর 
জn কিমশন সরকারেক anেরাধ কিরেত পািরেব eবং সরকার ukrপ anেরাধ
িবেবচনাkেম যথাযথ ব বsা gহণ কিরেব৷]  

  
  
 
কমকতা o 
কমচারী িনেয়াগ

 

4[ ৮৷ (১) কিমশেনর কাযাবলী s ুভােব সmাদেনর ব াপাের সহায়তা দান করার 
জn সরকার তদকতকৃ anেমািদত পেদ িবিধ dারা িনধািরত পdিতেত কমকতা eবং 
কিমশন pিবধান dারা িনধািরত পdিতেত anাn কমচারী িনেয়াগ কিরেব৷ 
 
(২) uপ-ধারা (১) e যাহা িকছুi থাkক না কন, ণী িনিবেশেষ য কান 
টকিনক াল পেদ কিমশন aনিধক ছয় মােসর জn eD -হক িভিtেত িনেয়াগ দান 
কিরেত পািরেব৷]  
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pিতেবদন দািখল

 

৯৷ (১) pেত ক ব সেরর ১লা মােচর মেধ  কিমশন পবূবতী ব সেরর সmািদত কায 
সmেক eকিট pিতেবদন সরকােরর িনকট দািখল কিরেব eবং সরকার তাহা সংসেদ 
পশ কিরবার ব বsা কিরেব৷ 

 
(২) কিমশন কান িবষেয় uহার sপািরশ pণয়ন সmn কিরেল aিবলেm ত সmেক
uহার চূড়াn pিতেবদন সরকােরর িনকট দািখল কিরেব 5[ eবং সরকার pিত 
ব সেরর সংসেদর pথম aিধেবশেন কিমশেনর িরেপাট বাsবায়ন সmিকত eকিট 
pিতেবদন সংসেদ পশ কিরেব]৷  

  
  
 
িবিধ pণয়েনর 
kমতা  

6[ ৯ক৷ ei আiেনর uেd  পূরণকেl সরকার, সরকারী গেজেট pjাপন dারা, 
িবিধ pণয়ন কিরেত হiেব৷]  

  
  
 
pিবধান pণয়েনর 
kমতা  

১০৷ ei আiেনর uেd  পূরণকেl কিমশন, সরকােরর পূবাnেমাদনkেম eবং 
সরকারী গেজেট pjাপন dারা, ei আiেনর সিহত aসাম sপূণ না হয় eirপ
pিবধান pণয়ন কিরেত পািরেব৷  

  
  
 
iংেরজীেত anিদত 
পাঠ pকাশ

 

7[ ১০ক৷ সরকার, সরকারী গেজেট pjাপন dারা, ei আiেনর iংেরজীেত anিদত
eকিট িনভরেযাগ  পাঠ pকাশ কিরেব, যাহা ei আiেনর anেমািদত iংেরজী পাঠ
(Authentic English Text) নােম aিভিহত হiেব:  
 
 
 
তেব শত থােক য, ei আiন o uk iংেরজী পােঠর মেধ  িবেরােধর kেt ei
আiন pাধাn পাiেব৷]  

  
  
 
রিহতকরণ o 
হফাজত

 

১১৷ (১) আiন, িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালেয়র ২৪ শ চt, ১৪০০ বাং
মাতােবক ৭i eিpল, ১৯৯৪ iং তািরেখর িরজিলuশন নং ১২০ আiন/ ডিটং 
৩৩/৯৩, aতঃপর uk িরজিলuশন বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল৷ 
 
(২) uk িরজিলuশন রিহত হiবার সংেগ সংেগ- 
 
(ক) uk িরজিলuশেনর aধীন িনযkু আiন সংsার কিমশেনর চয়ারম ান o সদs
ei আiেনর aধীন গিঠত কিমশেনর চয়ারম ান o সদs হiেবন; 
 
(খ) uk িরজিলuশেনর aধীন িনযুk আiন সংsার কিমশেনর কমকতা o কমচারীর
চাkরী কিমশেন বদলী হiেব; 
 
(গ) uk িরজিলuশেনর aধীন কৃত anাn কাজকম, গৃহীত ব বsা ei আiেনর 
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aধীন কৃত বা গৃহীত হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব; 
 
(ঘ) uk িরজিলuশেনর aধীন গিঠত আiন সংsার কিমশেনর সকল সmিt, নগদ o 
ব াংেক গি ত aথ কিমশেন হsাnিরত হiেব৷  

  
  
  

 
১ ধারা ৫ক আiন কিমশন (সংেশাধন) আiন, ২০০১ eর ২ ধারাবেল সিnেবিশত 
 
২ ধারা ৬ক আiন কিমশন (সংেশাধন) আiন, ২০০১ eর ৩ ধারাবেল সিnেবিশত 
 
৩ ধারা ৭ক o ৭খ আiন কিমশন (সংেশাধন) আiন, ২০০১ eর ৪ ধারাবেল সিnেবিশত 
 
৪ ধারা ৮ আiন কিমশন (সংেশাধন) আiন, ২০০১ eর ৫ ধারাবেল pিতsািপত 
 
৫ “eবং সরকার pিত ব সেরর সংসেদর pথম aিধেবশেন কিমশেনর িরেপাট বাsবায়ন সmিকত eকিট pিতেবদন সংসেদ পশ 
কিরেব” শbgিল “eবং সরকার তাহা সংসেদ পশ কিরবার ব বsা কিরেব” শbgিলর পিরবেত আiন কিমশন (সংেশাধন) আiন, 
২০০১ eর ৬ ধারাবেল pিতsািপত 
 
৬ ধারা ৯ক আiন কিমশন (সংেশাধন) আiন, ২০০১ eর ৭ ধারাবেল সিnেবিশত 
 
৭ ধারা ১০ক আiন কিমশন (সংেশাধন) আiন, ২০০১ eর ৮ ধারাবেল সিnেবিশত 
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