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প্রজ্ঞাপন 

 

তাতরখ........................বঙ্গাব্দ/............................তিষ্টাব্দ 

 

এস, আর, ও নাং....................................-আইন/২০২২।- প্রততদ াতগতা আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ২৩ 

নাং আইন) এর ধারা ৪৪ এ প্রেত্ত ক্ষিতাবদল বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন, সরকাদরর পূব োনুদিােনক্রদি, তনম্নরূপ 

প্রতবধানিালা প্রণয়ন কতরল,  থা:- 

প্রথি অধ্যায় 

প্রারতিক 

১। তশদরানাি ও প্রবতেন।- (১) এই প্রতবধানিালা বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন (অনুসন্ধান, তেন্ত, 

পুনতব েদবচনা ও আতপল) প্রতবধানিালা, ২০২২ নাদি অতিতিত িইদব।  

(২) ইিা অতবলদে কা েকর িইদব। 

 

২। সাংজ্ঞা।- (১) তবষয় বা প্রসদঙ্গর পতরপন্থী ককাদনা তকছু না থাতকদল, এই প্রতবধানিালায়- 

(১) ‘‘অনুসন্ধান’’ অথ ে ককাদনা অতিদ াগ প্রাপ্ত িইবার পর কতিশন কর্তেক তেন্ত পতরচালনার পূদব ে 

অতিদ াদগর প্রাথতিক উপাোন বা সতযতা উেঘাটদনর লদক্ষয পতরচাতলত কা েক্রি; 

(২)  ‘‘অনুসন্ধান কি েচারী’’ বা “অনুসন্ধান েল” অথ ে কতিশদনর পদক্ষ অনুসন্ধান পতরচালনার জন্য 

কতিশন কর্তেক ক্ষিতাপ্রাপ্ত কি েচারী বা কতিশন কর্তেক গঠিত ককাদনা অনুসন্ধান েল; 

(৩) ‘‘অতিদ াগ’’ অথ ে ব্যবসা বাতণদজয সুষ্ঠু প্রততদ াতগতা তবদরাধী ককাদনা কাদ ের বা আইদন উতিতখত 

অপরাধ সাংক্রান্ত তবষদয় কতিশদনর তনকট োতখলকৃত বা কতিশন কর্তেক স্বপ্রদণাতেতিাদব আনীত 

ককাদনা অতিদ াগ; 

(৪)  ‘‘আইন’’ অথ ে প্রততদ াতগতা আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ২৩ নাং আইন); 

(৫)  “আদেশ” অথ ে অতিদ াদগর উপর কতিশন কর্তেক প্রেত্ত ক  ককাদনা আদেশ এবাং অন্তব েতীকালীন 

আদেশসি, সিয় সিয়, প্রেত্ত ক  ককাদনা আদেশ, চূড়ান্ত আদেশ এবাং পুনতব েদবচনার আদেশ; 

(৬)  ‘‘কতিশন’’ অথ ে ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতততষ্ঠত বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন; 

(৭)  ‘‘কচয়ারপাস েন’’ অথ ে কতিশদনর কচয়ারপাস েন; 

(৮) ‘‘তেন্ত’’ অথ ে কতিশদনর তনকট ককাদনা অতিদ াগ োদয়র িইবার বা স্বপ্রদণাতেতিাদব ককাদনা 

অতিদ াগ আনয়দনর পর এবাং, প্রদ াজয কক্ষদে, অনুসন্ধান কা েক্রি সিাতপ্তর পর, কতিশদনর 

তনদে েশনা অনু ায়ী অতিদ াগ সাংতিষ্ট তবষদয়র উপর প্রদয়াজনীয় এবাং আনুষতঙ্গক অতধকতর সাক্ষয 

প্রিাণাতে সাংগ্রদির উদেদে তেন্ত কি েচারী বা তেন্ত েল কর্তেক পতরচাতলত কা েক্রি; 

(৯)  ‘‘তেন্ত কি েচারী’’ বা “তেন্ত েল” অথ ে কতিশদনর পদক্ষ তেন্ত কা েক্রি পতরচালনার জন্য কতিশন 

কর্তেক ক্ষিতাপ্রাপ্ত কি েচারী বা কতিশন কর্তেক গঠিত ককাদনা তেন্ত েল; 



2 

 

(১০)  ‘‘তফতসল’’ অথ ে এই প্রতবধানিালার ককাদনা তফতসল; 

(১১) “োতয়ত্বপ্রাপ্ত কি েচারী” অথ ে এই প্রতবধানিালার উদেে পূরণকদে োতয়ত্ব পালদনর জন্য কতিশন 

কর্তেক োতয়ত্বপ্রাপ্ত উিার ককাদনা কি েচারী;  

(১২)  ‘‘ধারা’’ অথ ে আইদনর ককাদনা ধারা; 

(১৩) ‘‘ফরি’’ অথ ে এই প্রতবধানিালার ককাদনা ফরি; 

(১৪) “তফ” অথ ে তফতসদল উতিতখত তফ; 

 (১৫)  ‘‘সতচব” অথ ে কতিশদনর সতচব। 

(২) এই প্রতবধানিালায় ব্যবহৃত ক  সকল শব্দ বা অতিব্যতির সাংজ্ঞা কেওয়া িয় নাই, কসই সকল শব্দ বা 

অতিব্যতি আইদন ক ই অদথ ে ব্যবহৃত িইয়াদে কসই অদথ ে প্রদ াজয িইদব।  

 

তিতীয় অধ্যায় 

অতিদ াগ 

৩। কতিশদনর তনকট অতিদ াগ োদয়র।- (১) ককাদনা ব্যতি বা প্রততষ্ঠান ফরি-১ বা, কক্ষেিত, ফরি-২ অনুসাদর 

প্রদয়াজনীয় কাগজ, েতলল ও তথ্যাতে এবাং তফতসদল উতিতখত তফসি কতিশদনর তনকট সরাসতর, ডাক বা কুতরয়ার ক াদগ 

বা অনলাইদন অতিদ াগ োদয়র কতরদত পাতরদব।  

(২) উপ-প্রতবধান (১) এ উতিতখত অতিদ াগ কতিশদনর সতচব বা োতয়ত্বপ্রাপ্ত কি েচারীর িাধ্যদি অতবলদে 

কচয়ারপাস েদনর তনকট উপস্থাপন কতরদত িইদব।  

(৩) ককাদনা ব্যতি বা প্রততষ্ঠান কর্তেক, প্রদ াজয কক্ষদে, ফরি-১ বা ফরি-২ অনুসাদর অতিদ াগ োদয়র করা 

িইদল উিা  থা থিাদব পূরণ করা িইয়াদে তকনা তািা সতচব বা োতয়ত্বপ্রাপ্ত কি েচারী পরীক্ষা কতরদবন এবাং ককাদনা ত্রুটি 

পতরলতক্ষত িইদল সতচব,  থাশীঘ্র সিব, সাংতিষ্ট ব্যতি বা প্রততষ্ঠানদক  থা থিাদব ফরি পূরণ কতরবার জন্য অবতিত 

কতরদবন। 

(৪) উপ-প্রতবধান (১) এ উতিতখত অতিদ াগ োতখলকারী ব্যতি বা প্রততষ্ঠান তনধ োতরত ফরি পূরণপূব েক কতিশদনর 

তনকট সরাসতরিাদব অতিদ াগ োদয়র কতরদল সতচব বা োতয়ত্বপ্রাপ্ত কি েচারী অতিদ াগ প্রাতপ্তর প্রিাণক তিসাদব অতিদ াগ 

প্রাতপ্ত নের ও তাতরখ সাংবতলত একটি রতশে তািাদক প্রোন কতরদবন।  

(৫) উপ-প্রতবধান (১) এর অধীন প্রাপ্ত অতিদ াগ সাংতিষ্ট প্রদয়াজনীয় তথ্যাতে ফরি-৩ অনু ায়ী “অতিদ াগ 

করতজস্টাদর” তলতপবদ্ধ কতরয়া সাংরক্ষণ কতরদত িইদব। 

(৬) কতিশন কর্তেক ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) এর তবধান অনুসাদর স্বপ্রদণাতেতিাদব আনীত অতিদ াগ ফরি-৪ 

অনু ায়ী করতজস্টাদর তলতপবদ্ধ কতরয়া সাংরক্ষণ কতরদত িইদব। 

(৭) সরকাতর েপ্তর, সাংস্থা বা স্থানীয় কর্তেপক্ষ িইদত ককাদনা অতিদ াগ বা তথ্য বা প্রততদবেন প্রাপ্ত িইদল সতচব 

বা োতয়ত্বপ্রাপ্ত কি েচারী কর্তেক উিা ফরি-৫ অনু ায়ী করতজস্টাদর তলতপবদ্ধ কতরয়া সাংরক্ষণ কতরদত িইদব। 

(৮) উপ-প্রতবধান (১), (৬) এবাং (৭) এর অধীন প্রাপ্ত অতিদ াগ সম্পদকে করণীয় তনধ োরদণর তবষদয় তসদ্ধান্ত 

গ্রিদণর সুতবধাদথ ে সতচব উিা,  থাশীঘ্র সিব, কতিশদনর সিায় উত্থাপন কতরদবন। 

 

৪। অন্তব েতীকালীন আদেদশর জন্য আদবেন।- (১) ককাদনা ব্যতি বা প্রততষ্ঠান অতিদ াগ োদয়দরর সিয় বা 

শুনাতনর ক  ককাদনা প োদয় ধারা ১৯ এর তবধান অনুসাদর সুতনতে েষ্ট প্রততকার চাতিয়া অন্তব েতীকালীন আদেদশর জন্য 

পৃথকিাদব আদবেন কতরদত পাতরদব।  
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(২) উপ-প্রতবধান (১) অনুসাদর আদবেন োতখদলর সিয় আদবেনকারীদক প্রততটি প্রততপদক্ষর জন্য প্রাতপ্ত স্বীকার 

যুি কফরতদ াগ্য করতজস্টাড ে ডাক-িাশুল (Postal with AD) সি আদবেদনর প্রদয়াজনীয় কতপ (প্রততপদক্ষর সাংখ্যা 

অনুসাদর) সাংযুি কতরদত িইদব। 

৫। অতিদ াগ  াচাই-বাোই কতিটি।- প্রতবধান ৩ এর অধীন প্রাপ্ত অতিদ াগ  াচাই-বাোইদয়র তনতিত্ত কতিশন, 

প্রদয়াজদন, উিার কি েচারীদের িধ্য িইদত এক বা একাতধক সেস্য তবতশষ্ট এক বা একাতধক  াচাই-বাোই কতিটি গঠন 

এবাং উিার কা েপতরতধ তনধ োরণ কতরদত পাতরদব। 

 

র্ততীয় অধ্যায় 

অনুসন্ধান 

 

৬। অনুসন্ধাদনর জন্য অনুদিােন।- কতিশদনর সিায় উপস্থাতপত অতিদ াগ  াচাই বাোইক্রদি কতিশন- 

(ক) অতিদ াদগর উপাোন তবদ্যিান রতিয়াদে িদি ে প্রতীয়িান িইদল অতিদ াগটি অনুসন্ধান কা েক্রি 

পতরচালনার তনতিত্ত অনুসন্ধান ও তেন্ত তবিাদগ কপ্ররণ কতরদব; বা 

(খ) অতিদ াদগর উপাোন তবদ্যিান না থাতকদল অতিদ াগটি সরাসতর নতথজাত কতরয়া সাংতিষ্ট 

করতজস্টাদর উিা তলতপবদ্ধ কতরয়া সাংরক্ষণ কতরদব।   

 

৭। অনুসন্ধান েল গঠন ও পতরচালনা।- (১) প্রতবধান ৬ এর েফা (ক) এর অধীন অনুসন্ধান পতরচালনার জন্য 

অনুসন্ধান ও তেন্ত তবিাগ কচয়ারপাস েদনর অনুদিােনক্রদি কতিশদনর একজন কি েচারীদক ক্ষিতা অপ েণ কতরদত বা অনূর্ধ্ে 

৩ (ততন) সেস্য তবতশষ্ট অনুসন্ধান েল গঠন ও উিার কা েপতরতধ তনধ োরণ কতরদত পাতরদব। 

(২) অনুসন্ধান ও তেন্ত তবিাগ অনুসন্ধান কা েক্রি পতরচালনা সম্পতকেত তবষয়াবতল ফরি-৬ অনুসাদর অনুসন্ধান 

করতজস্টার নািীয় একটি করতজস্টাদর তলতপবদ্ধ কতরদব। 

 

৮। অনুসন্ধাদনর সিয়সীিা।- (১) অনুসন্ধান কি েচারী বা অনুসন্ধান েল অতিদ াগ অনুসন্ধাদনর তসদ্ধান্ত প্রাতপ্তর 

তাতরখ িইদত অনতধক ১৫ (পদনর) কা েতেবদসর িদধ্য অনুসন্ধান কা ে সিাপ্ত কতরদব। 

(২) উপ-প্রতবধান (১) এ উতিতখত সিদয়র িদধ্য যুতিসঙ্গত ককাদনা কারদণ অনুসন্ধান প্রততদবেন োতখল করা 

সিব না িইদল অনুসন্ধান কি েচারী বা অনুসন্ধান েল উিার কারণ তলতপবদ্ধ কতরয়া উি ১৫ (পদনর) কা েতেবস সিাপ্ত 

িইবার পূদব েই অতততরি সিয় চাতিয়া অনুসন্ধান ও তেন্ত তবিাদগ আদবেন কতরদত পাতরদব এবাং সিয় বতধ েতকরদণর 

তবষয়টি  থা থ বতলয়া প্রতীয়িান িইদল উি তবিাগ অনতধক ১০ (েশ) কা েতেবস প েন্ত সিয় বতধ েত কতরদত পাতরদব। 

(৩) উপ-প্রতবধান (২) এ উতিতখত বতধ েত সিয়সীিার িদধ্য অনুসন্ধান কা ে সম্পােন কতরদত না পাতরদল  থা থ 

কারণ উদিখপূব েক, অনুসন্ধান কি েচারী বা অনুসন্ধান েলদক তনধ োতরত সিয় উত্তীণ ে িওয়ার পূদব েই সিয় বতধ েতকরদণর জন্য 

অনুসন্ধান ও তেন্ত তবিাদগর িাধ্যদি কতিশদনর তনকট আদবেন কতরদত িইদব। 

(৪) কতিশন উপ-প্রতবধান (৩) এর অধীন অনুসন্ধান কি েচারী বা অনুসন্ধান েদলর তনকট িইদত সিয় 

বতধ েতকরদণর আদবেন প্রাতপ্তর পর কতিশন- 

(ক)  থাথ েতা তবদবচনা কতরয়া সিয় বতধ েত কতরবার প্রদয়াজন থাতকদল পরবতী ৭ (সাত) কা েতেবস প েন্ত 

সিয় বতধ েত কতরদত পাতরদব; বা  

(খ)   থাথ েতা না থাতকদল সিয় বতধ েতকরদণর আদবেন প্রতযাখ্যান কতরয়া সাংতিষ্ট অনুসন্ধান কি েচারী বা 

অনুসন্ধান েদলর তবরুদদ্ধ উপ-প্রতবধান (৬) অনুসাদর ব্যবস্থা গ্রিদণর তসদ্ধান্ত গ্রিণ কতরদত পাতরদব; 

এবাং  
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(গ) অনুসন্ধান কা েক্রি পতরচালনার লদক্ষয নূতনিাদব অনুসন্ধান কি েচারী বা অনুসন্ধান েল বরাবদর 

সিয়সীিা, কা েপতরতধ, ইতযাতে উদিখপূব েক োতয়ত্ব প্রোন কতরদত পাতরদব। 

(৫) উপ-প্রতবধান (৪) এর েফা (গ) এর অধীন োতয়ত্বপ্রাপ্ত অনুসন্ধান কি েচারী বা অনুসন্ধান েল উিার জন্য 

তনধ োতরত সিয়সীিা বতধ েতকরদণর জন্য ককাদনা আদবেন কতরদত পাতরদব না। 

(৬) এই প্রতবধাদন বতণ েত সিয় বৃতদ্ধর আদবেদন উতিতখত কারণ অগ্রিণদ াগ্য বতলয়া তবদবতচত িইদল অথবা 

অনুসন্ধান কি েচারী বা অনুসন্ধান েল কর্তেক ইচ্ছাকৃতিাদব সিয় বৃতদ্ধর জন্য আদবেন করা িইয়াদে িদি ে প্রতীয়িান িইদল 

কতিশদনর তসদ্ধান্ত কিাতাদবক উি অনুসন্ধান কি েচারী বা অনুসন্ধান েদলর তবরুদদ্ধ অেক্ষতার কারদণ প্রদ াজয চাকুতরতবতধ 

বা এতেসাংতিষ্ট অন্যান্য আইদনর আওতায় তবিাগীয় ব্যবস্থা গ্রিণ করা  াইদব। 

 

৯। অনুসন্ধান কা ে চলাকাদল শুনাতন গ্রিণ।- (১) ককাদনা অতিদ াদগর অনুসন্ধান চলাকাদল অনুসন্ধান কি েচারী 

বা অনুসন্ধান েল  তে িদন কদর ক , অতিদ াগকারী এবাং অতিদ াদগর সতিত সাংতিষ্ট ব্যতির বিব্য শ্রবণ বা অতততরি 

তথ্য বা কাগজ ও েতললাতে প োদলাচনা করা প্রদয়াজন তািা িইদল সাংতিষ্ট ব্যতিদক ফরি-৭ বা, কক্ষেিত, ফরি-৮ 

অনুসাদর তলতখত কনাটিশ এবাং উি কনাটিদশর সতিত ফরি-১৪ সাংযুি কতরয়া, কনাটিদশ উতিতখত সিয়সীিার িদধ্য 

কিৌতখক বা তলতখত বিব্য কপশ কতরবার সুদ াগ প্রোন কতরদত পাতরদব।  

(২) উপ-প্রতবধান (১) এর অধীন কনাটিশ প্রাপ্ত ব্যতি তদ্কর্তেক োতখলীয় অতিদ াগ বা তািার তবরুদদ্ধ আনীত 

অতিদ াগ খণ্ডন কতরয়া কনাটিদশ তনদে েতশত সিয়সীিার িদধ্য ব্যতিগতিাদব বা প্রতততনতধর িাধ্যদি কিৌতখক বা তলতখত 

বিব্য কপশ কতরদত পাতরদব এবাং উিরূদপ বিব্য কপশ করা িইদল অনুসন্ধান কি েচারী বা অনুসন্ধান েল উিা সাংতিষ্ট 

নতথদত অন্তর্ভ েি কতরদব এবাং কা েধারা সম্পন্ন না িওয়া প েন্ত উিা সাংরক্ষণ কতরদত িইদব। 

 

১০। অনুসন্ধান কা ে সম্পােনকাদল কি েচারীদের অনুসরণীয় তবধানাবতল।- অনুসন্ধানকা ে সম্পােনকাদল 

অনুসন্ধান কি েচারী বা অনুসন্ধান েল কর্তেক প্রতবধান ১৭ এর উপ-প্রতবধান (১) এর তবধানাবতল অনুসরণ কতরদত িইদব। 

 

১১। অনুসন্ধান প্রততদবেন োতখল।- অনুসন্ধান কি েচারী বা অনুসন্ধান েল অনুসন্ধান কা ে সিাতপ্তর পর ফরি-১৯ 

অনুসাদর একটি অনুসন্ধান প্রততদবেন কতিশদনর সিায় উপস্থাপদনর লদক্ষয অনুসন্ধান ও তেন্ত তবিাদগর তনকট োতখল 

কতরদব। 

 

১২। অনুসন্ধান প্রততদবেদনর তিতত্তদত গৃিীতব্য ব্যবস্থাতে।- (১) প্রতবধান ১১ এর অধীন অনুসন্ধান প্রততদবেন 

প্রাতপ্তর পর কতিশন- 

(ক)  ধারা ১৭ এর অধীন অতিদ াগটির উপর প্রদয়াজনীয় তনদে েশনাসি শুনাতন, শুনাতনঅদন্ত তনষ্পতত্ত বা 

তিিাাংসা কতরবার ব্যবস্থা গ্রিণ কতরদত পাতরদব; 

(খ)  অতিদ াগটির তেদন্তর লদক্ষয অনুসন্ধান ও তেন্ত তবিাদগ কপ্ররণ কতরদত পাতরদব; 

(গ)  অতিদ াগটির উপর প্রাথতিক সতযতা পাওয়া না কগদল উিা নতথজাত কতরবার তসদ্ধান্ত বা আদেশ 

প্রোন কতরদব এবাং উি তসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনর লদক্ষয োতয়ত্বপ্রাপ্ত কি েচারী অতিদ াগ সাংতিষ্ট তবষয় 

করতজস্টাদর তলতপবদ্ধ কতরয়া সাংরক্ষণ কতরদবন।  

 

১৩। অনুসন্ধান ডাদয়তর।- অনুসন্ধান কি েচারী বা অনুসন্ধান েল  খন ককাদনা অনুসন্ধান কাদজর উদেদে তািার 

কা োলয় িইদত বাতির িইদব তখন ফরি-৯ অনু ায়ী অনুসন্ধান ডাদয়তরদত দেনতিন তিতত্তদত তথ্যাতে তলতপবদ্ধ কতরদব।  

 

১৪। অনুসন্ধাদনর িাতসক প্রততদবেন োতখল।- অনুসন্ধান কি েচারী বা অনুসন্ধান েল প্রতত িাদসর ৭ (সাত) 

তাতরদখর িদধ্য তবগত িাদস তািার সম্পাতেত অনুসন্ধান কাদ ের একটি প্রততদবেন ফরি-১০ অনুসাদর অনুসন্ধান ও তেন্ত 

তবিাগ বরাবদর কপ্ররণ কতরদব এবাং উি তবিাগ কতিশদনর িাতসক সিন্বয় সিায় উিা উপস্থাপদনর ব্যবস্থা কতরদব। 

চতুথ ে অধ্যায় 
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তেন্ত 

১৫। তেন্ত কি েচারী বা তেন্ত েল গঠন ও পতরচালনা।- (১) কতিশন তেন্ত কা েক্রি পতরচালনা কতরবার লদক্ষয 

উিার একজন কি েচারীদক ক্ষিতা অপ েণ কতরদত বা অনূর্ধ্ে ৩ (ততন) সেস্য তবতশষ্ট তেন্ত েল গঠন ও তেদন্তর সিয়সীিাসি 

কা েপতরতধ তনধ োরণ কতরদত পাতরদব।  

(২) উপ-প্রতবধান (১) এর অধীন তেন্ত েল গঠদনর সিয় প্রদ াজয কক্ষদে অথ েনীতত, আইন বা বাতণজয তবষদয় 

জ্ঞানসম্পন্ন কি েচারীদক অগ্রাতধকার তিতত্তদত অন্তর্ভ েি কতরদত পাতরদব।  

(৩) অনুসন্ধান ও তেন্ত তবিাগ ফরি-১১ অনুসাদর তেন্ত কা েক্রি পতরচালনা সম্পতকেত তেন্ত করতজস্টার নািীয় 

একটি করতজস্টার তলতপবদ্ধ ও সাংরক্ষণ কতরদব। 

 

১৬। তেদন্তর জন্য কনাটিশ প্রোন।- (১) ককাদনা অতিদ াদগর তেন্ত চলাকাদল তেন্ত কি েচারী বা তেন্ত েল  তে 

িদন কদর ক , অতিদ াগকারী এবাং অতিদ াদগর সতিত সাংতিষ্ট ব্যতির বিব্য শ্রবণ বা অতততরি তথ্য বা কাগজ ও 

েতললাতে প োদলাচনা করা প্রদয়াজন তািা িইদল অতিদ াগকারী এবাং প্রততপক্ষদক বা  থাক্রদি ফরি-১২ এবাং ফরি-

১৩ অনুসাদর তলতখত কনাটিশ এবাং উি কনাটিদশর সতিত ফরি-১৪ সাংযুি কতরয়া, কনাটিদশ উতিতখত সিয়সীিার িদধ্য 

কিৌতখক বা তলতখত বিব্য কপশ কতরবার সুদ াগ প্রোন কতরদত পাতরদব।  

(২) উপ-প্রতবধান (১) এর অধীন তেন্ত কাদ ে সিায়তা কতরবার উদেদে ইচ্ছাকৃতিাদব উপতস্থত না িইদল এবাং 

অতিদ াগ সাংতিষ্ট কাগজ বা েতললাতে জিাোদন ব্যথ ে িইদল আইদনর তবধান অনুসাদর উিা একটি শাতস্তদ াগ্য অপরাধ 

িইদব এই িদি ে কনাটিদশ উদিখ থাতকদত িইদব।  

 

১৭। তেন্ত প্রতক্রয়া।- (১) তেন্ত কি েচারী বা তেন্ত েল ক  সকল প্রতক্রয়া অনুসরদণ তেন্তকা ে সম্পন্ন কতরদব উিার 

স্তর বা ধাপ িইদব তনম্নরূপ,  থা:- 

(ক)  অতিদ াগ সাংতিষ্ট প্রাপ্ত তথ্যাতে তবদিষণ; 

(খ)  সাংতিষ্ট ব্যবসা প্রততষ্ঠাদনর সাংতক্ষপ্ত বণ েনা;   

(গ)  আইদনর আওতায় অতিদ াগ তনধ োরণ; 

(ঘ)  সাংতিষ্ট বাজার তনধ োরণ;  

(ঙ)  সাংতিষ্ট বাজাদর প্রততদ াতগতার উপর তবরূপ প্রিাব তনধ োরণ; 

(চ)  অথ েননততক তবদিষণ;  

(ে)  অতিদ াগ প্রিাদণর জন্য উপাোন তচতিতকরণ; 

(জ) অতিদ াগ প্রিাদণর জন্য তচতিত উপাোনসমূদির তথ্যাতে ক খাদন বা  ািার তনকট পাওয়া  াইদব 

উি স্থান, ব্যতি, কা োলয়, েতললাতে এবাং সরঞ্জািাতে তচতিতকরণ; 

(ঝ)  েফা (জ) এ উতিতখত প্রদয়াজনীয় তথ্য, েতলল বা প্রিাণাতে সাংগ্রদির জন্য প্রদয়াজদন তনম্নবতণ েত 

ব্যবস্থা বা পেদক্ষপ গ্রিণ,  থা:-  

(অ)  সদরজতিন পতরেশ েন; 

(আ) সাংতিষ্ট ব্যতি বা প্রততষ্ঠাদনর সতিত ক াগাদ াগ;  

(ই)  সাক্ষীদের সাক্ষয গ্রিণ; এবাং 

(ঈ)  অতিদ াগ সাংতিষ্ট প্রিাণাতে তনয়ন্ত্রণ এবাং কিফাজতকরণ। 

(ঞ) সাংগ্রিকৃত তথ্য, কাগজ এবাং েতললাতে  াচাই-বাোই, কশ্রতণতবন্যাসকরণ, প োদলাচনা ও তবদিষণ; 

(ট)  আইদনর সাংতিষ্ট ধারা লাংঘন িইয়াদে তকনা বা অপরাধ সাংঘটিত িইয়াদে তকনা তািা তনধ োরণ;  
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(ঠ)  অন্যান্য প্রাসতঙ্গক তবষয় ( তে থাদক)।  

  (২) উপ-প্রতবধান (১) এ  ািা তকছুই থাকুক না ককন, তেন্ত কি েচারী বা তেন্ত েল তেন্তকা ে সম্পােদনর জন্য 

কফৌজোতর কা েতবতধ অনুসরণ কতরয়া প্রদয়াজদন, তনম্নবতণ েত োতয়ত্ব পালন কতরদত পাতরদব,  থা:- 

(ক)  অতিদ াদগর ঘটনা ও অবস্থা তনণ েয়; 

(খ)  অতিদ াগ সাংতিষ্ট প্রততপক্ষ ব্যতির শুনাতন গ্রিণ; 

(গ) অতিদ াদগর সতিত প্রতযক্ষ বা পদরাক্ষিাদব সাংতিষ্ট এইরূপ ব্যতি বা প্রততষ্ঠাদনর সাক্ষয গ্রিণ এবাং 

প্রদয়াজনীয় কাগজাতে সাংগ্রি; 

(ঘ) ঘটনাস্থদলর অন্যান্য প্রাসতঙ্গক সাক্ষয সাংগ্রি; এবাং 

(ঙ) ঘটনার কারণ উেঘাটন ও তনণ েয় কতরবার লদক্ষয প্রদয়াজনীয় ও আনুষতঙ্গক ব্যবস্থা গ্রিণ করা। 

(৩) উপ-প্রতবধান (২) এর েফা (ঘ) এর অধীন ঘটনাস্থদলর অন্যান্য প্রাসতঙ্গক সাক্ষয সাংগ্রিকাদল তেন্ত কি েচারী 

বা তেন্ত েদলর তনকট  তে প্রতীয়িান িয় ক , অতিদ াদগর সতিত র্ততীয় ককাদনা ব্যতি বা প্রততষ্ঠাদনর প্রতযক্ষ বা 

পদরাক্ষিাদব সম্পৃিতা রতিয়াদে তািা িইদল তবষয়টি কতিশদনর তনকট জরুতর তিতত্তদত সুতনতে েষ্ট ও পৃথকিাদব উপস্থাপন 

কতরদব এবাং উি তবষদয় কতিশন কর্তেক প্রেত্ত ককাদনা তনদে েশনা বা আদেশ প্রোন করা িইদল তেনুসাদর ব্যবস্থা গ্রিণ 

কতরদত পাতরদব।   

(৪) তেন্ত কা েক্রি পতরচালনার কক্ষদে তেন্ত প্রতক্রয়ার অাংশ তিসাদব তেন্ত কি েচারী বা তেন্ত েল, প্রদয়াজদন, 

ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৫) এর তবধান অনুসাদর অথ েনীতত, ব্যবসা-বাতণজয, তিসাব তবজ্ঞান অথবা অন্য ককাদনা কক্ষে িইদত 

প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক তবদশষজ্ঞদক আিন্ত্রণ জানাইদত এবাং তািাদের তনকট িইদত সিায়তা গ্রিণ কতরদত পাতরদব। 

(৫) উপ-প্রতবধান (৪) এর প্রাসতঙ্গকতা ক্ষুণ্ন না কতরয়া তেন্ত কি েচারী বা তেন্ত েল কতিশদনর অনুিতত গ্রিণপূব েক 

তেদন্তর কক্ষদে, প্রদয়াজদন, আইন শৃঙ্খলা বাতিনী বা অন্য ককাদনা সাংস্থা বা কর্তেপদক্ষর সিায়তা চাতিদত বা গ্রিণ কতরদত 

পাতরদব। 

 

১৮। তেন্ত কাদ ে কতিশদনর পদক্ষ ক্ষিতা প্রদয়াগ।- (১) এই প্রতবধানিালার অধীন তেন্ত পতরচালনার লদক্ষয 

তেন্ত কি েচারী বা তেন্ত েল, প্রদয়াজদন, ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) অনু ায়ী তনম্নবতণ েত ক  ককাদনা ক্ষিতা কতিশদনর 

পদক্ষ প্রদয়াগ কতরদত পাতরদব,  থা:- 

(ক) সাংতিষ্ট পদক্ষর সাক্ষীদক তজজ্ঞাসাবাে কতরবার জন্য কনাটিশ জাতর এবাং উি সাক্ষীর কিৌতখক সাক্ষয 

গ্রিণ ও তলতপবদ্ধ করা; 

(খ) অতিদ াদগর তবষদয় সাংতিষ্ট পক্ষদক অতিদ াগ সম্পতকেত প্রাসতঙ্গক বা গুরুত্বপূণ ে োতলতলক সাক্ষয 

উপস্থাপদনর যুতিসাংগত সুদ াগ প্রোন কতরয়া কনাটিশ জাতর করা এবাং এইরূপ ককাদনা সাক্ষয 

উপস্থাপন করা িইদল উিা তবদবচনা ও পরীক্ষা করা; 

(গ) অতিদ াগ সাংতিষ্ট ককাদনা েতলল উেঘাটন বা, কক্ষেিত, উি েতলল বা প্রদয়াজনীয় অন্যান্য 

কাগজাতে ককাদনা ব্যতি, প্রততষ্ঠান বা অতফস িইদত সাংগ্রি করা বা উিার অনুতলতপ তলব করা; 

এবাং 

(ঘ) অতিদ াগ সাংতিষ্ট তথ্য  াচাই বা, কক্ষেিত, স্থান পতরেশ েন এবাং সাংগৃিীত তথ্যাতে বা েতললাতে 

 াচাইকরণ।  

(২) তেন্ত কি েচারী বা তেন্ত েল উিাদের কা ে সাংতিষ্ট তবষদয় ককাদনা তথ্য সরবরাি কতরবার জন্য ককাদনা 

ব্যতিদক তািার কিফাজদত বা তনয়ন্ত্রদণ থাকা ককাদনা করকড েপে, তিসাব, অন্যান্য েতলল, সরঞ্জািাতে বা প্রযুতি সরঞ্জািাতে, 

ডাটা ইতযাতে উপস্থাপন বা, কক্ষেিত, সরবরাদির তনদে েশ প্রোন কতরদত পাতরদব এবাং, প্রদয়াজদন, তািার বা তািাদের 

কিফাজদত লইদত পাতরদব। 
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১৯। তেন্ত কা ে চলাকাদল শুনাতন গ্রিণ।- (১) তেন্ত কা ে চলাকাদল তেন্ত কি েচারী বা তেন্ত েল  তে িদন কদর 

ক , অতিদ াদগর সতিত সাংতিষ্ট ব্যতির বিব্য শ্রবণ করা প্রদয়াজন তািা িইদল তািাদক প্রতবধান ১৬ এর তবধান এবাং 

ফরি-১২ বা, কক্ষেিত, ফরি-১৩ অনুসাদর তলতখত কনাটিশ প্রোন কতরয়া কনাটিদশ উতিতখত সিয়সীিার িদধ্য কিৌতখক 

বা তলতখত বিব্য কপশ কতরবার সুদ াগ প্রোন কতরদত পাতরদব। 

 (২) তেন্ত চলাকাদল তেন্ত কি েচারী বা তেন্ত েল ককাদনা বস্তু বা সরঞ্জািাতে অতিদ াগ তনষ্পতত্তর লদক্ষয শুনাতনর 

কাদজ সিায়ক িইদব বতলয়া িদন কতরদল তেন্ত সাংতিষ্ট উি বস্তু বা সরঞ্জািাতে তািার বা তািাদের কিফাজদত লইদত 

পাতরদব এবাং োতয়ত্বপ্রাপ্ত কি েচারী সাংতিষ্ট করতজস্টাদর উিা তলতপবদ্ধ কতরয়া সাংরক্ষণ কতরদব,  ািা কগাপনীয় বতলয়া গণ্য 

িইদব। 

 

২০। তেন্ত কাদ ে কি েচারীদের অনুসরণীয় তবধানাবতল।- এই প্রতবধানিালার উদেে পূরণকদে তেন্ত কি েচারী 

বা তেন্ত েল কতিশদনর পদক্ষ,  তদূর সিব, আইদনর সতিত অসঙ্গততপূণ ে না িওয়া সাদপদক্ষ-  

(ক) Evidence Act, 1872 (Act I of 1872), Code of Criminal Procedure, 1898 (Act 

V of 1898), Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908), Civil Rules & 

Orders (CRO) এবাং এতদ্সাংতিষ্ট অন্যান্য তবতধ-তবধান অনুসরণ কতরদত পাতরদব; 

(খ)  ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এর েফা (চ) এর তবধান প্রততপালদনর লদক্ষয এবাং এই অধ্যাদয় উতিতখত 

ক্ষিতা প্রদয়াদগর কক্ষদে প্রদয়াজনীয় এবাং আনুষতঙ্গক বা প্রাসতঙ্গক বতলয়া তবদবতচত ক  ককাদনা 

পেদক্ষপ গ্রিণ কতরদত পাতরদব; এবাং  

(গ)  ককাদনা অতফস িইদত ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এর েফা (ঘ) এর তবধান অনুসাদর প্রদয়াজনীয় 

কাগজাতে সাংগ্রি করা িইদল উিা কিফাজদত রাতখদত বা উিার অনুতলতপ সাংরক্ষণ কতরদত পাতরদব। 

 

২১। তেদন্তর িাতসক প্রততদবেন োতখল।- তেন্ত কি েচারী বা তেন্ত েল পৃথকিাদব প্রতত িাদসর ৭ (সাত) তাতরদখর 

িদধ্য তবগত িাদস তািার বা উিার সম্পাতেত তেন্তকাদ ের ফলাফলসি একটি প্রততদবেন ফরি-১৫ অনুসাদর তলতপবদ্ধ ও 

সাংরক্ষণ কতরদব। 

 

২২। তেন্ত কা ে সম্পন্ন ও প্রততদবেন োতখল।- (১) তেন্তকারী কি েচারী বা তেন্ত েল অতিদ াদগর তবষদয় তেদন্তর 

তনদে েশ প্রাতপ্তর পর কতিশন কর্তেক তনধ োতরত তাতরখ বা সিয়সীিার িদধ্য তেন্তকা ে সিাপ্ত কতরয়া ফরি-২০ অনুসাদর 

তেন্ত প্রততদবেন োতখল কতরদবন।  

(২) উপ-প্রতবধান (১) এ উতিতখত সিদয়র িদধ্য যুতিসঙ্গত ককাদনা কারদণ তেন্ত প্রততদবেন োতখল করা সিব 

না িইদল তেন্তকারী কি েচারী বা তেন্ত েল উিার কারণ তলতপবদ্ধ কতরয়া কতিশদনর তনকট অতততরি সিয় চাতিয়া 

আদবেন কতরদত পাতরদব এবাং উিরূপ আদবেন  থা থ বতলয়া প্রতীয়িান িইদল কতিশন অনূর্ধ্ে ৪৫ (পঁয়তাতিশ) 

কা েতেবস সিয়সীিা তনধ োরণ কতরয়া পূব েবতী তাতরদখর ধারাবাতিকতায় সিয়সীিা বতধ েত কতরদত পাতরদবন।  

(৩) উপ-প্রতবধান (২) এ উতিতখত বতধ েত সিয়সীিার িদধ্যও তেন্ত কি েচারী বা তেন্ত েল তেন্ত কা ে সম্পােন 

কতরদত না পাতরদল  থা থ কারণ উদিখপূব েক পুনরায় কতিশদনর তনকট সিয় বতধ েতকরদণর জন্য আদবেন কতরদত 

পাতরদব।  

(৪) উপ-প্রতবধান (৩) এর অধীন আদবেন প্রাতপ্তর পর কতিশন-  

(ক)   থা থ তবদবচনা কতরদল তেন্ত প্রততদবেন োতখদলর তবষদয় সিয় বৃতদ্ধ বা অন্য ককাদনা আইনানুগ 

তসদ্ধান্ত প্রোন কতরদব; বা  

(খ) সিয় বৃতদ্ধর আদবেন অগ্রিণদ াগ্য এবাং অদ ৌতিক বতলয়া তবদবচনা কতরদল অথবা তেন্ত কি েচারী 

বা তেন্ত েল কর্তেক ইচ্ছাকৃতিাদব সিয় বৃতদ্ধর জন্য আদবেন করা িইয়াদে িদি ে উিার তনকট 

প্রতীয়িান িইদল, উি তেন্ত কি েচারী বা তেন্ত েদলর তবরুদদ্ধ অেক্ষতার কারদণ সাংতিষ্ট কি েচারীর 

জন্য প্রদ াজয চাকুতরতবতধ বা এতদ্সাংতিষ্ট অন্যান্য আইদনর আওতায় তবিাগীয় কা েক্রি গ্রিণ 

কতরদত পাতরদব। 
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(৫) তেন্ত কি েচারী বা তেন্ত েল কর্তেক োতখলকৃত তেন্ত প্রততদবেন প োদলাচনায় কতিশদনর তনকট  তে 

প্রতীয়িান িয় ক , অতিদ াদগর তবষদয় অতধকতর তেদন্তর প্রদয়াজন রতিয়াদে তািা িইদল কতিশন অতধকতর তেন্ত 

পতরচালনার জন্য কতিশদনর অন্য ককাদনা কি েচারীদক বা তেন্ত েল গঠন পূব েক সিয় তনধ োরণ কতরয়া তনদে েশ প্রোন 

কতরদত পাতরদব। 

 

২৩। তেন্ত করতজস্টার এবাং ডাদয়তর।- (১) তেন্ত কি েচারী বা তেন্ত েল  খন ককাদনা তেন্ত কাদজর উদেদে 

তািার কা োলয় িইদত বাতির িইদব, তখন উি কি েচারী বা তেন্ত েল সাংতক্ষপ্ত আকাদর তেদন্তর তবষয়টি করতজস্টাদর 

তলতপবদ্ধ এবাং সাংরক্ষণ কতরদব।  

(২) এই প্রতবধাদনর অধীন ককাদনা অতিদ াদগর তেন্তকা ে সম্পােদনর কক্ষদে তেন্তকারী কি েচারী বা তেন্ত েল 

তািার বা উিার তেন্তকাদ ের অগ্রগতত ফরি-১৬ অনুসাদর প্রস্তুতকৃত ডাদয়তরদত তলতপবদ্ধ ও সাংরক্ষণ কতরদব। 

(৩) উপ-প্রতবধান (২) এ উতিতখত ডাদয়তরর অনুতলতপ তেন্ত প্রততদবেন োতখদলর সিয় সাংযুি কতরদত িইদব। 

 

পঞ্চি অধ্যায় 

অন্তব েতীকালীন এবাং চূড়ান্ত আদেশ 

 

২৪। অন্তব েতীকালীন আদেশ প্রোন।- আইদনর ধারা ১৯ অনুসরণপূব েক কতিশন শুনাতনর সিয় প্রতবধান ৪ এর 

অধীন ককাদনা পদক্ষর আদবেদনর তিতত্তদত বা স্বপ্রদণাতেতিাদব ন্যায়তবচাদরর স্বাদথ ে অতিদ াগ সাংতিষ্ট তবষদয় 

অন্তব েতীকালীন আদেশ প্রোন কতরদত পাতরদব। 

 

২৫। তেন্ত প্রততদবেদনর তিতত্তদত কতিশন কর্তেক আদেশ প্রোন।- কতিশন তেন্ত প্রততদবেন প্রাতপ্তর পর উিা 

তবদবচনাক্রদি- 

(ক)  ধারা ২০ এ উতিতখত আদেশ বা তনদে েশ প্রোন বা ব্যবস্থা গ্রিণ কতরদত পাতরদব; বা  

(খ)  ধারা ৮ (১) (গ) এর অধীন িািলা োদয়র ও পতরচালনা কতরদত পাতরদব। 

 

২৬। প্রশাসতনক আতথ েক জতরিানা আোদয়র পদ্ধতত।- (১) প্রতবধান ২৫ এর েফা (ক) এর অধীন কতিশন কর্তেক 

ককাদনা ব্যতির উপর ধারা ২০ এর তবধান অনুসাদর প্রশাসতনক আতথ েক জতরিানা আদরাপ করা িইদল আদেদশ উতিতখত 

পদ্ধতত ও সিয়সীিার িদধ্য উি ব্যতি উি জতরিানার অথ ে কতিশদন জিা প্রোন কতরদব।  

(২) উপ-প্রতবধান (১) এ উতিতখত পদ্ধতত ও সিয় সীিার িদধ্য ককাদনা ব্যতি প্রশাসতনক আতথ েক জতরিানা জিা 

প্রোদন ব্যথ ে িইদল- 

(ক) ধারা ২৮ এর তবধান অনুসাদর উি জতরিানার অথ ে সরকাতর োতব তিসাদব Public Demands 

Recovery Act, 1913 (Ben. Act No. III of 1913) এর তবধানানুসাদর আোয়দ াগ্য িইদব; 

এবাং  

(খ) সাংতিষ্ট ব্যতির তবরুদদ্ধ কতিশদনর আদেশ লাংঘদনর কারদণ ধারা ২৪ এর তবধান অনুসাদর আইনানুগ 

ব্যবস্থা গ্রিণ করা  াইদব।  

২৭। কতিশদনর আদেশ প্রততপালন সাংক্রান্ত প্রততদবেন োতখল।- (১) কতিশন কর্তেক ককাদনা আদেশ প্রোন করা 

িইদল সাংতিষ্ট ব্যতি কতিশদনর আদেশ  থা থিাদব প্রততপালন করা িইয়াদে িদি ে আদেশ প্রাতপ্তর ১ (এক) িাস বা 

আদেদশ প্রেত্ত সিয়সীিার িদধ্য প্রিাণকসি প্রততদবেন কতিশদনর তনকট োতখল কতরদব। 

(২) উপ-প্রতবধান (১) এ উতিতখত প্রততপালন প্রততদবেন কতিশন কর্তেক তনধ োতরত সিদয় োতখল কতরদত ব্যথ ে 

িইদল উিা ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৭) এর অধীন শাতস্তদ াগ্য অপরাধ বতলয়া গণ্য িইদব এবাং সাংতিষ্ট ব্যতির তবরুদদ্ধ 

উিরূপ ব্যথ েতার জন্য ধারা ২৪ এর অধীন িািলা োদয়র করা  াইদব। 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

পুনতব েদবচনা 

 

২৮। কতিশদনর আদেশ পুনতব েদবচনার আদবেন।- (১) কতিশদনর ককাদনা আদেশ িারা ককাদনা ব্যতি সাংক্ষুব্ধ 

িইদল উি ব্যতি আদেশ প্রাতপ্তর ৩০ (তেশ) তেদনর িদধ্য ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (১) এর েফা (ক) এর অধীন কতিশদনর 

আদেশ পুনতব েদবচনার জন্য ফরি-১৭ অনুসাদর কচয়ারপাস েন বরাবর আদবেন কতরদত পাতরদবন।  

(২) ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (১) এর শতোাংদশ উতিতখত সাংক্ষুব্ধ ব্যতি প্রশাসতনক আতথ েক জতরিানার আদেদশর 

তবরুদদ্ধ পুনতব েদবচনার আদবেন কতরদত ইচ্ছুক িইদল তািার উপর আদরাতপত জতরিানার ১০% (েশ শতাাংশ) অথ ে কতিশন 

বরাবদর ক  ককাদনা তফতসতল ব্যাাংক কর্তেক ইসুযকৃত কপ-অড োর বা অনলাইন পদ্ধততদত পতরদশাধক্রদি উি জিার রতশে 

আদবেদনর সতিত সাংযুি কতরদত িইদব। 

 

২৯। পুনতব েদবচনার তফ।- প্রতবধান ২৮ এর অধীন আদবেন োতখদলর সিয় উিার সতিত তফতসদল বতণ েত তফ 

পতরদশাধপূব েক ক  ককাদনা তফতসতল ব্যাাংক কর্তেক ইসুযকৃত কপ-অড োর বা অনলাইন পদ্ধততদত তফ জিা প্রোন কতরবার 

কাগজাতে সাংযুি কতরদত িইদব। 

 

৩০। পুনতব েদবচনার আদবেন তনষ্পতত্ত।- (১) পুনতব েদবচনার আদবেন প্রাতপ্তর পর কচয়ারপাস েন উিা আইন ও 

বাস্তবায়ন তবিাদগর িাধ্যদি সাংতিষ্ট নতথদত সতন্নদবশক্রদি উিা কতিশদনর সম্মুদখ উপস্থাপদনর ব্যবস্থা গ্রিণ কতরদবন 

এবাং কতিশন আদবেনকারী, পক্ষবৃি এবাং প্রদ াজয কক্ষদে স্বপ্রদণাতেতিাদব আনীত িািলার কক্ষদে কতিশদনর 

আইনজীবীদক শুনাতনঅদন্ত উি আদবেন প্রাতপ্তর ৬০ (ষাট) তেদনর িদধ্য উিা িঞ্জুর বা নািঞ্জুর কতরয়া তবষয়টি তনষ্পতত্ত 

কতরদবন। 

(২) শুনাতনর জন্য তনধ োতরত তাতরদখ, অথবা শুনাতন মুলতুতব িইদল পরবতী তাতরদখ পুনতব েদবচনার সিথ েদন 

আদবেনকারীর বিব্য শ্রবণ করা িইদব। 

(৩) শুনাতনর জন্য ধা ে তাতরদখ অথবা শুনাতন মুলতুতব িইদল পরবতী তাতরদখ আদবেনকারী গরিাতজর থাতকদল 

পুনতব েদবচনার আদবেন নািঞ্জুর কতরদত পাতরদব। 

(৪) শুনাতনর তাতরদখ আদবেনকারী িাতজর থাতকদল, তকন্তু প্রততপক্ষ িাতজর না িইদল কতিশন একতরফািাদব 

পুনতব েদবচনার আদবেন শুনাতন কতরদত বা পতরতস্থতত তবদবচনায় প্রদয়াজদন পরবতী তাতরখ ধা ে কতরদত পাতরদব। 

(৫) উপ-প্রতবধান (৩) এর তবধান অনুসাদর আদবেন নািঞ্জুর বা খাতরজ করা িইদল, আদবেনকারী উি খাতরদজর 

আদেশ প্রোদনর তাতরখ িইদত ৩০ (তেশ) কা েতেবদসর িদধ্য তফতসদল বতণ েত তফ প্রোন সাদপদক্ষ পুনরায় পুনতব েদবচনার 

আদবেন িঞ্জুদরর জন্য কতিশদনর তনকট আদবেন কতরদত পাতরদব। 

(৬) কতিশন পুনতব েদবচনার আদবেন শুনাতনর পর কতিশদনর আদেশ বা তনদে েশ বিাল, পতরবতেন, সাংদশাধন বা 

বাততল কতরদত পাতরদব। 

(৭) কতিশন তািার তসদ্ধাদন্তর অনুকূদল যুতিযুি কারণ তলতপবদ্ধ কতরদব এবাং আদবেনকারী তক প্রততকার প্রাপ্য 

িইদবন তািা উদিখ কতরদব। 

(৮) পুনতব েদবচনার কক্ষদে কতিশন কর্তেক প্রেত্ত তসদ্ধান্ত চূড়ান্ত বতলয়া গণ্য িইদব। 

 

সপ্তি অধ্যায় 

আতপল 
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৩১। কতিশদনর আদেদশর তবরুদদ্ধ আতপল।- (১) কতিশদনর ককাদনা আদেশ িারা ককাদনা ব্যতি সাংক্ষুব্ধ িইদল 

এবাং উিার তবরুদদ্ধ পুনতব েদবচনার আদবেন োতখল করা না িইদল, তততন আদেশ প্রাতপ্তর তাতরখ িইদত ৩০ (তেশ) তেদনর 

িদধ্য ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (১) এর েফা (খ) এর অধীন তফতসদল উতিতখত তফসি ফরি-১৮ অনুসাদর সরকাদরর 

তনকট আতপল কতরদত পাতরদবন। 

 (২) ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (১) এর শতোাংদশ উতিতখত সাংক্ষুদ্ধ ব্যতি প্রশাসতনক আতথ েক জতরিানার   আদেদশর 

তবরুদদ্ধ আতপল কতরদত ইচ্ছুক িইদল তািার উপর আদরাতপত জতরিানার ২৫% (পঁতচশ শতাাংশ) অথ ে সরকার বরাবদর 

ক  ককাদনা তফতসতল ব্যাাংক কর্তেক ইসুযকৃত কপ-অড োর বা অনলাইন এর িাধ্যদি পতরদশাধক্রদি উি জিার রতশে উপ-

প্রতবধান (১) এ উতিতখত আদবেদনর সতিত সাংযুি কতরদত িইদব।  

 

 ৩২। আতপল শুনাতনকালীন পদ্ধতত এবাং আদেশ প্রোন।- (১) আতপল আদবেন প্রাতপ্তর পর সরকার ৬০ (ষাট) 

তেদনর িদধ্য আদবেনকারী বা পক্ষবৃি বা, প্রদ াজয কক্ষদে স্বপ্রদণাতেতিাদব আনীত িািলার কক্ষদে কতিশনদক বা 

কতিশদনর পদক্ষ আইনজীবীদক শুনাতনঅদন্ত উি আদবেন িঞ্জুর বা নািঞ্জুর কতরয়া তবষয়টি তনষ্পতত্ত কতরদব।  

(২) শুনাতনর জন্য তনধ োতরত তাতরদখ, অথবা শুনাতন মুলতুতব িইদল পরবতী তাতরদখ আতপদলর সিথ েদন 

আতপলকারীর বিব্য শ্রবণ করা িইদব। 

(৩) শুনাতনর জন্য ধা ে তাতরদখ অথবা শুনাতন মুলতুতব িইদল পরবতী তাতরদখ আতপলকারী গরিাতজর থাতকদল, 

সরকার আতপল আদবেন খাতরজ কতরদত পাতরদব। 

(৪) শুনাতনর তাতরদখ আতপলকারী িাতজর থাতকদল, তকন্তু প্রততপক্ষ িাতজর না িইদল সরকার একতরফািাদব 

আতপল শুনাতন কতরদত পাতরদব বা পতরতস্থতত তবদবচনায় প্রদয়াজদন পরবতী তাতরখ ধা ে কতরদত পাতরদব: 

তদব শতে থাদক ক , কতিশন ককাদনা আতপল িািলার প্রততপক্ষ থাতকদল কতিশনদক শুনাতন ব্যততদরদক উি 

আতপল আদবেন একতরফািাদব তনষ্পতত্ত করা  াইদব না। 

(৫) উপ-প্রতবধান (৩) এর তবধান অনুসাদর আতপল নািঞ্জুর বা খাতরজ করা িইদল, আতপলকারী উি খাতরদজর 

আদেশ প্রোদনর তাতরখ িইদত ৩০ (তেশ) কা েতেবদসর িদধ্য তফতসদল উকিতখত তফ প্রোনপূব েক আতপল িঞ্জুদরর জন্য 

সরকাদরর তনকট পুনরায় আদবেন কতরদত পাতরদব।  

(৬) সরকার আতপল শুনাতনর পর কতিশদনর আদেশ বা তনদে েশ বিাল, পতরবতেন, সাংদশাধন বা বাততল কতরদত 

পাতরদব। 

(৭) সরকার উিার তসদ্ধাদন্তর অনুকূদল যুতিযুি কারণ তলতপবদ্ধ কতরদব এবাং আতপলকারী তক প্রততকার প্রাপ্য 

িইদবন তািা উদিখ কতরদব। 

(৮) আতপদল সরকার কর্তেক প্রেত্ত তসদ্ধান্ত চূড়ান্ত বতলয়া গণ্য িইদব।  

(৯) সরকার তৎকর্তেক প্রেত্ত তসদ্ধান্ত কতিশনদক অবতিত কতরদব। 

 

অষ্টি অধ্যায় 

তবতবধ 

৩৩। কতিশদনর করকড েপে সাংরক্ষণ।- (১) কতিশদনর সতচব অতিদ াগ সাংক্রান্ত নতথপে ও কাগজাতে সাংরক্ষণ 

ও ব্যবস্থাপনার সাতব েক তত্ত্বাবধান কতরদবন এবাং উিরূপ তত্ত্বাবধাদনর তনতিত্ত কতিশন কর্তেক, সিয় সিয়, প্রেত্ত তনদে েশনা 

ও পরািশ ে প্রততপালন কতরদবন। 

(২) কতিশন কর্তেক তনদে েশনা প্রাতপ্তর পর উপ-প্রতবধান (১) এ উতিতখত অতিদ াগ সাংক্রান্ত নতথপে, প্রদ াজয 

কক্ষদে অনুসন্ধাদনর প্রদয়াজদন, অনুসন্ধান ও তেন্ত তবিাদগ সাংরতক্ষত থাতকদব।  



11 

 

(৩) কতিশন কর্তেক োদয়রকৃত িািলার সতিত সাংতিষ্ট নতথপে আইন ও বাস্তবায়ন তবিাদগর সেস্য কর্তেক 

িদনানীত কি েচারীর সাতব েক তত্ত্বাবধাদন সাংরতক্ষত থাতকদব এবাং তততন সেস্য কর্তেক, সিয় সিয়, প্রেত্ত তনদে েশনা ও 

পরািশ ে প্রততপালন কতরদবন। 

 

৩৪। ওদয়বসাইদট তথ্য প্রকাশ।- অতিদ াদগর শুনাতনর তাতরখ, কতিশন কর্তেক প্রেত্ত আদেশ ও এতদ্সম্পতকেত 

প্রদয়াজনীয় ও কতিশন কর্তেক তনদে েতশত তথ্য, ইতযাতে কতিশদনর তনজস্ব ওদয়বসাইদট প্রকাশ করা  াইদব। 

 

৩৫। আইন শৃঙ্খলা বাতিনীসি অন্যান্য সাংস্থার সিদ াতগতা ও সিায়তা গ্রিণ।- কতিশন আইন ও এই 

প্রতবধানিালার উদেে পূরণকদে ককাদনা কা োতে সম্পােদনর লদক্ষয, প্রদয়াজদন, আইন শৃঙ্খলা বাতিনীসি সাংতিষ্ট ক  

ককাদনা সাংস্থার সিদ াতগতা ও সিায়তা গ্রিণ কতরদত পাতরদব।  

 

৩৬। রতিতকরণ ও কিফাজত।- (১) এই প্রতবধানিালা জাতর িইবার সদঙ্গ সদঙ্গ কতিশন কর্তেক ১২ নদিের, 

২০১৮ তিষ্টাব্দ তাতরদখ ২৬.১২.০০০০.১০৪.২২.০২১.১৭-৪৬৩ নাং স্মারকমূদল জাতরকৃত অতফস আদেশ, অতঃপর রতিত 

আদেশ বতলয়া উতিতখত, রতিত িইদব। 

(২) উপ-প্রতবধান (১) এর অধীন রতিত িওয়া সদত্ত্বও, রতিত আদেশ এবাং ২৯ কসদেের, ২০২১ তিষ্টাব্দ তাতরদখ 

অনুতষ্ঠত ২০২১ সদনর ১৬তি কতিশন সিার তসদ্ধাদন্তর অধীন- 

(ক) কৃত বা গৃিীত ককাদনা ব্যবস্থা এই প্রতবধানিালার অধীন কৃত বা গৃিীত িইয়াদে বতলয়া গণ্য িইদব;  

(খ) কতিশন কর্তেক পতরচাতলত ককাদনা তেন্ত, কপশকৃত ককাদনা তেন্ত প্রততদবেন ও কা েধারা এই 

প্রতবধানিালার তবধান অনুসাদর পতরচাতলত ও কপশকৃত বতলয়া গণ্য িইদব;  

(গ) কতিশন কর্তেক বা উিার তবরুদদ্ধ ককাদনা িািলা, তরট বা গৃিীত কা েধারা বা সূতচত ক  ককাদনা 

কা েক্রি অতনষ্পন্ন থাতকদল উিা এিনিাদব তনষ্পন্ন কতরদত িইদব ক ন উিা এই প্রতবধানিালার অধীন 

োদয়রকৃত বা গৃিীত বা সূতচত িইয়াদে;  

 (ঘ) োতখলকৃত ককাদনা েরখাস্ত, স্বপ্রদণাতেতিাদব আনীত ককাদনা অতিদ াগ, জাতরকৃত ককাদনা কনাটিশ, 

প্রেত্ত ককাদনা আদেশ, তনদে েশ, োতখলীয় পুনতব েদবচনা এবাং আতপল এর আদবেন, রতক্ষত ককাদনা 

করকড ে বা েতলল, জিাকৃত ককাদনা তফ বা প্রশাসতনক জতরিানার অথ ে এই প্রতবধানিালার অধীন 

োতখলকৃত, আনীত, জাতরকৃত, প্রেত্ত, োদয়রকৃত, রতক্ষত এবাং জিাকৃত িইয়াদে বতলয়া গণ্য িইদব।  

 

৩৭। প্রতবধানিালার ইাংদরতজ অনুবাে প্রকাশ।- এই প্রতবধানিালা প্রবতেদনর পর কতিশন, প্রদয়াজদন, সরকাতর 

কগদজদট প্রজ্ঞাপন িারা, সরকাদরর পূব োনুদিােনক্রদি, এই প্রতবধানিালার বাাংলা পাদঠর ইাংদরতজদত অনূতেত একটি 

তনিেরদ াগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ কতরদত পাতরদব: 

তদব শতে থাদক ক , বাাংলা পাঠ ও ইাংদরতজ পাদঠর িদধ্য তবদরাদধর কক্ষদে বাাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইদব। 
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তফতসল 

[প্রতবধান ২ (১০), ২ (১৪), ৩ (১), ২৯, ৩০ (৫), ৩১ (১) এবাং ৩২ (৫) দ্রষ্টব্য] 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

ঢাকা। 

www.ccb.gov.bd 

 

 

অতিদ াগ োদয়র, পুনতব েদবচনা এবাং আতপদলর কক্ষদে তফ 

ক্রতিক 

নাং 

কক্ষে/তবষয় অতিদ াগকারী/আকবেনকারী/আতপলকারী তফ 

(১) (২) (৩) (৪) 

১। অতিদ াগ 

োদয়র  

(ক) ব্যতি িইদল- 

      বাাংলাদেদশ অবস্থানরত ২,০০০ (দুই িাজার) টাকা 

      বাাংলাদেদশর বাতিদর অবস্থানরত 

 

১০০ (একশত) ইউএস ডলার বা 

সিপতরিাণ  টাকা 

(খ) কবসরকাতর প্রততষ্ঠান বা কিািা সতিতত বা সিবায় সতিতত বা ট্রাস্ট িইদল- 

     বাাংলাদেদশ অবতস্থত ৩,০০০ (ততন িাজার) টাকা 

     বাাংলাদেদশর বাতিদর অবতস্থত ২০০ (দুইশত) ইউএস ডলার বা 

সিপতরিাণ টাকা 

(গ) ফাি ে বা ককাম্পাতন িইদল-  

  ািার পূব েবতী বৎসদরর টান েওিার ২,০০,০০,০০০ 

(দুই ককাটি) টাকা এর নীদচ, তািাদের কক্ষদে-

(বাাংলাদেদশ অবতস্থত) 

২০,০০০ (তবশ িাজার) টাকা 

 

পূব েবতী বৎসদরর টান েওিার ২,০০,০০,০০০ (দুই 

ককাটি) টাকা এর নীদচ, তািাদের কক্ষদে- (বাাংলাদেদশর 

বাতিদর অবতস্থত) 

৪০,০০০ (চতিশ িাজার) টাকা 

 

 ািার পূব েবতী বৎসদরর টান েওিার ২,০০,০০,০০০ (দুই 

ককাটি টাকা) কথদক ৫০,০০,০০,০০০ (পঞ্চাশ ককাটি 

টাকা) এর িদধ্য, তািাদের কক্ষদে-(বাাংলাদেদশ 

অবতস্থত) 

৬০,০০০ (ষাট িাজার) টাকা 

 

 ািার পূব েবতী বৎসদরর টান েওিার ২,০০,০০,০০০ (দুই 

ককাটি টাকা) কথদক ৫০,০০,০০,০০০ (পঞ্চাঁশ ককাটি 

টাকা) এর িদধ্য, তািাদের কক্ষদে- (বাাংলাদেদশর 

বাতিদর অবতস্থত) 

১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা 

 

 ািার বাতষ েক টান েওিার ৫০,০০,০০,০০০ (পঞ্চাঁশ 

ককাটি) টাকা এর উপদর, তািাদের কক্ষদে-(বাাংলাদেদশ 

অবতস্থত) 

৮০,০০০ (আতশ িাজার) টাকা 
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 ািার বাতষ েক টান েওিার ৫০,০০,০০,০০০ (পঞ্চাঁশ 

ককাটি) টাকা এর উপদর, তািাদের কক্ষদে-

(বাাংলাদেদশর বাতিদর অবতস্থত) 

১,২০,০০০ (এক লক্ষ তবশ 

িাজার) টাকা 

 

২। 

 

পুনতব েদবচনার 

আদবেন 

(ক) ব্যতি িইদল- 

      বাাংলাদেদশ অবস্থানরত ২,০০০ (দুই িাজার) টাকা 

      বাাংলাদেদশর বাতিদর অবস্থানরত ১০০ (একশত) ইউএস ডলার বা 

সিপতরিাণ টাকা 

(খ) তনবতন্ধত সািাতজক সাংগঠন িইদল- 

    [ক িন-কবসরকাতর সাংস্থা, কিািা স্বাথ ে সাংতিষ্ট সাংগঠন, ককা-অপাদরটিি কসাসাইটি, ট্রাস্ট, 

ইতযাতে]   

     বাাংলাদেদশ অবতস্থত ৩,০০০ (ততন িাজার) টাকা 

     বাাংলাদেদশর বাতিদর অবতস্থত ২০০ (দুইশত) ইউএস ডলার বা 

সিপতরিাণ টাকা 

(গ) ফাি ে বা ককাম্পাতন িইদল- 

বাাংলাদেদশ অবতস্থত ১০,০০০ (েশ িাজার) টাকা 

বাাংলাদেদশর বাতিদর অবতস্থত ৫০০ (পাঁচশত) ইউএস ডলার বা 

সিপতরিাণ টাকা 

৩। 

 

 

 

আতপল (ক) ব্যতি িইদল- 

      বাাংলাদেদশ অবস্থানরত ২,০০০ (দুই িাজার) টাকা 

      বাাংলাদেদশর বাতিদর অবস্থানরত ১০০ (একশত) ইউএস ডলার বা 

সিপতরিাণ টাকা 

(খ) তনবতন্ধত সািাতজক সাংগঠন িইদল- 

[ক িন-কবসরকাতর সাংস্থা (NGO), কিািা স্বাথ ে সাংতিষ্ট সাংগঠন, ককা-অপাদরটিি        

কসাসাইটি, ট্রাস্ট, ইতযাতে]   

     বাাংলাদেদশ অবতস্থত ৩,০০০ (ততন িাজার) টাকা 

     বাাংলাদেদশর বাতিদর অবতস্থত ২০০ (দুইশত) ইউএস ডলার বা 

সিপতরিাণ টাকা 

(গ) ফাি ে বা ককাম্পাতন িইদল- 

     বাাংলাদেদশ অবতস্থত ১০,০০০ (েশ িাজার) টাকা 

     বাাংলাদেদশর বাতিদর অবতস্থত ৫০০ (পাঁচশত) ইউএস ডলার বা 

সিপতরিাণ টাকা 

 

 

 

 



14 

 

ফরি-১  

[প্রতবধান ৩ (১) এবাং ৩ (৩) দ্রষ্টব্য] 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

ঢাকা। 

www.ccb.gov.bd 

 

ব্যতি কর্তেক তলতখত অতিদ াগ োদয়র 

তাতরখ................................. 

বরাবর 

কচয়ারপাস েন, 

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন,  

..........................................................., ঢাকা। 

 

তবষয়ঃ অতিদ াগ োদয়র। 

 

১। অতিদ াগকারী ব্যতির নাি:  

২। তপতা/স্বািীর নাি (প্রদ াজয কক্ষদে): 

৩। িাতার নাি (প্রদ াজয কক্ষদে): 

৪। জাতীয় পতরচয়পদের নের/পাসদপাট ে নের ( তে থাদক):   

৫। টি আই এন নের ( তে থাদক): 

৬। কট্রড লাইদসন্স নের ( তে থাদক):   

৭। ক াগাদ াদগর ঠিকানা: 

৮। স্থায়ী ঠিকানা: 

৯। কপশা: 

১০। কটতলদফান নের ( তে থাদক): 

১১। কিাবাইল নের: 

১২। ই-কিইল ( তে থাদক): 

১৩। প্রততপক্ষ ব্যতি/প্রততষ্ঠাদনর নাি:   

(ক) ক াগাদ াদগর ঠিকানা:   

(খ) কটতলদফান নের ( তে থাদক): 

(গ) কিাবাইল নের: 

অতফস কর্তেক পূরণীয় 

অতিদ াগ নের: 

অতিদ াগ প্রাতপ্তর তাতরখ: 
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(ঘ) ই-কিইল ( তে থাদক): 

(ঙ) কপশা ( তে থাদক): 

১৪। প্রততদ াতগতা তবদরাধী কি েকাদণ্ডর বণ েনা (আইদনর ক  ধারা লাংঘন করা িইয়াদে তািা প্রদয়াজদন উদিখ কতরদত 

পাতরদব) 

১৫। প্রাথীত প্রততকার (প্রতযাতশত/কাতিত) 

                

অতিদ াগকারীর স্বাক্ষর ও 

তাতরখ 

নাি ও পেতবসি, 

তসল ( তে থাদক) 

সতযপাঠ 

আতি/আিরা এই িদি ে িলফপূব েক কঘাষণা কতরদততে ক , এই আদবেদন বতণ েত তথ্যসমূি আিার/আিাদের জ্ঞান ও 

তবশ্বাসিদত সতয। 

 

সতযপাঠকারীর স্বাক্ষর 

তবঃদ্রঃ  

(১) অতততরি পৃষ্ঠা ব্যবিার করা  াইদব। 

(২) অতিদ াদগর স্বপদক্ষ  দথাপযুি প্রিাণ সাংযুি কতরদত িইদব।  
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ফরি-২ 

[প্রতবধান ৩ (১) এবাং ৩ (৩) দ্রষ্টব্য] 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

ঢাকা। 

www.ccb.gov.bd 

 

 

প্রততষ্ঠান কর্তেক তলতখত অতিদ াগ োদয়র 

 

তাতরখ................................. 

বরাবর 

কচয়ারপাস েন, 

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন, 

..........................................................., ঢাকা। 

 

তবষয়ঃ অতিদ াগ োদয়র। 

 

১। অতিদ াগকারী প্রততষ্ঠাদনর নাি:   

২। প্রততষ্ঠাদনর পদক্ষ অতিদ াগকারীর নাি ও পেতব:   

৩। প্রততষ্ঠাদনর ঠিকানা:   

৪। ক াগাদ াদগর ঠিকানা:   

৫। কট্রড লাইদসন্স নের:   

৬। টি আই এন/ই-টি আই এন নের: 

৭। কটতলদফান নের ( তে থাদক):   

৮। কিাবাইল নের:   

৯। ই-কিইল ( তে থাদক):   

১০। প্রততপক্ষ ব্যতি/প্রততষ্ঠাদনর নাি: 

(ক) ক াগাদ াদগর ঠিকানা: 

(খ) কটতলদফান নের ( তে থাদক): 

(গ) কিাবাইল নের: 

(ঘ) ই-কিইল ( তে থাদক):  

অতফস কর্তেক পূরণীয় 

অতিদ াগ নের: 

অতিদ াগ প্রাতপ্তর তাতরখ: 
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(ঙ) কপশা ( তে থাদক):  

১১।  প্রততদ াতগতা তবদরাধী কি েকাদণ্ডর বণ েনা (আইদনর ক  ধারা লাংঘন করা িইয়াদে তািা প্রদয়াজদন উদিখ কতরদত 

পাতরদব)  

১২।  প্রাথীত প্রততকার (প্রতযাতশত/কাতিত)  

 

প্রততষ্ঠাদনর পদক্ষ স্বাক্ষর ও 

তাতরখ 

নাি ও পেতবসি, 

তসল ( তে থাদক) 

কিাবাইলঃ 

ই-কিইলঃ 

সতযপাঠ 

আতি/আিরা এই িদি ে িলফপূব েক কঘাষণা কতরদততে ক , এই আদবেদন বতণ েত তথ্যসমূি আিার/আিাদের জ্ঞান ও 

তবশ্বাসিদত সতয। 

 

 

সতযপাঠকারীর স্বাক্ষর 

  

তবঃদ্রঃ  

(১) অতততরি পৃষ্ঠা ব্যবিার করা  াইদব। 

(২) অতিদ াদগর স্বপদক্ষ  দথাপযুি প্রিাণ সাংযুি কতরদত িইদব।     
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ফরি-৩ 

[প্রতবধান ৩ (৫) দ্রষ্টব্য] 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

ঢাকা। 

www.ccb.gov.bd 

 

 

অতিদ াগ করতজস্টার 

 

ক্রতিক 

নাং 

অতিদ াগ 

োদয়দরর 

তাতরখ 

অতিদ াগকারীর 

নাি, ঠিকানা, 

কিাবাইল নের  

ও ই-কিইল 

প্রততপদক্ষর 

(ব্যতি বা 

প্রততষ্ঠাদনর) 

নাি, পেতব 

( তে থাদক), 

কি েস্থদলর 

ঠিকানা, 

কিাবাইল নের 

ও ই-কিইল 

অতিদ াদগর 

সাংতক্ষপ্ত 

তববরণ ও 

আইদনর 

সাংতিষ্ট ধারা 

োতখলকৃত 

কাগজপদের 

তববরণ 

অতিদ াগ 

োদয়দরর 

পর গৃিীত 

ব্যবস্থা 

আনুষতঙ্গক 

তথ্যাতে/িন্তব্য 

( তে থাদক) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
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ফরি-৪ 

[প্রতবধান ৩ (৬) দ্রষ্টব্য] 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

ঢাকা। 

www.ccb.gov.bd 

 

অতিদ াগ করতজস্টার (স্বপ্রদণাতেত) 

ক্রতিক 

নাং 

অতিদ াগ 

আনয়দনর/ 

গ্রিদণর/ 

কগাচরীভূততর 

তাতরখ 

অতিদ াগ 

সাংক্রান্ত 

তদথ্যর 

উৎস 

প্রততপদক্ষর 

(ব্যতি বা 

প্রততষ্ঠাদনর) 

নাি, পেতব 

( তে থাদক), 

কি েস্থদলর 

ঠিকানা, 

কিাবাইল নের 

ও ই-কিইল 

অতিদ াদগর 

সাংতক্ষপ্ত 

তববরণ ও 

আইদনর 

সাংতিষ্ট ধারা 

োতখলকৃত 

কাগজপদের 

তববরণ 

অতিদ াগ 

আনয়দনর/ 

গ্রিদণর/ 

কগাচরীভূততর 

পর গৃিীত 

ব্যবস্থা 

আনুষতঙ্গক 

তথ্যাতে/িন্তব্য 

( তে থাদক) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

http://www.ccb.gov.bd/
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ফরি-৫ 

[প্রতবধান ৩ (৭) দ্রষ্টব্য] 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

ঢাকা। 

www.ccb.gov.bd 

 

 

অতিদ াগ করতজস্টার (সরকাতর েপ্তর, সাংস্থা বা স্থানীয় কর্তেপক্ষ কর্তেক কপ্রতরত) 

[সঠিক স্থাদন টিক তচি তেন] 

ক্রতিক 

নাং 

অতিদ াগ, 

তথ্য বা 

প্রততদবেন 

কপ্ররদণর 

সূে ও 

তাতরখ 

সরকাতর 

েপ্তর, সাংস্থা 

বা স্থানীয় 

কর্তেপদক্ষর 

নাি, ঠিকানা, 

কিাবাইল ও   

ই-কিইল 

প্রততপদক্ষর 

(ব্যতি বা 

প্রততষ্ঠাদনর) 

নাি, পেতব ( তে 

থাদক), 

কি েস্থদলর 

ঠিকানা, 

কিাবাইল নের 

ও ই-কিইল 

অতিদ াদগর 

সাংতক্ষপ্ত 

তববরণ ও 

আইদনর 

সাংতিষ্ট ধারা 

োতখলীয় 

কাগজপদের 

তববরণ 

অতিদ াগ 

আনয়দনর 

পর গৃিীত 

ব্যবস্থা 

আনুষতঙ্গক 

তথ্যাতে/ 

িন্তব্য ( তে 

থাদক) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
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ফরি-৬ 

[প্রতবধান ৭ (২) দ্রষ্টব্য] 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

ঢাকা। 

www.ccb.gov.bd 

 

 

অনুসন্ধান করতজস্টার 

ক্রতিক নাং অতিদ াগ 

প্রাতপ্তর তাতরখ 

অতিদ াগকারীর 

(ব্যতি/ 

প্রততষ্ঠান) নাি, 

ঠিকানা, 

কিাবাইল নাং ও    

ই-কিইল ( তে 

থাদক) 

প্রততপদক্ষর 

(ব্যতি/ 

প্রততষ্ঠান) 

নাি, ঠিকানা, 

কিাবাইল নাং 

ও ই-কিইল 

( তে থাদক) 

অতিদ াদগর 

সাংতক্ষপ্ত 

তববরণ 

প্রততদ াতগতা 

আইদনর 

অপরাধ 

সাংতিষ্ট ধারা 

অনুসন্ধানকারী 

কি েচারী/ 

েদলর নাি ও 

অনুসন্ধাদনর 

জন্য কপ্ররদণর 

তাতরখ ও 

স্মারক 

অনুসন্ধান 

কা েক্রদির 

সিয়সীিা 

অনুসন্ধান 

প্রততদবেন 

োতখদলর 

তাতরখ 

অতিদ াদগর 

প্রাথতিক 

সতযতা 

রতিয়াদে তকনা 

আনুষতঙ্গক 

তবষয়াতে/

িন্তব্য 

( তে 

থাদক) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

অতিদ াগ নাং 

তাতরখ:………… 
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ফরি-৭ 

[প্রতবধান ৯ (১) দ্রষ্টব্য] 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

ঢাকা। 

www.ccb.gov.bd 

 

 

কনাটিশ 

[অনুসন্ধান কা ে সম্পােদনর জন্য অতিদ াগকারী বরাবদর] 

 

[প্রততদ াতগতা আইন, ২০১২ (২০১২ সাদলর ২৩ নাং আইন) এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এর েফা (ক) এবাং ধারা ২৩ 

এর তবধান কিাতাদবক] 

 

প্রাপকঃ 

ব্যতি/প্রততষ্ঠাদনর নাি:....................................................., পেতব (প্রদ াজয কক্ষদে):........................... 

তপতা:............................................................, িাতা (প্রদ াজয কক্ষদে):...........................................  

ঠিকানা:.............................ডাকঘর:......................উপদজলা/থানা:..................., কজলা:.....................। 

 

  অতিদ াগ নাং................................................................ 

সূে নাং .......................(ব্যতি/প্রততষ্ঠান) এর.........................তাতরদখর অতিদ াগ। 

তবষয় ............................................................................................................................  

............................................................................................................................................ 

অতিদ াগকারী  

বনাি 

............................................................................................................................. .......                                                                                                                                            

প্রততপক্ষ 

 

ক দিতু আপতন তবগত....................................তাতরদখ একটি তলতখত আদবেদনর িাধ্যদি/অনলাইদন 

প্রততদ াতগতা আইন, ২০১২ (২০১২ সাদলর ২৩ নাং আইন) এর ধারা............................ এর তবধান লাংঘদনর তবষয় 

উদিখক্রদি প্রততপদক্ষর তবরুদদ্ধ কতিশদনর তনকট অতিদ াগ োতখল কতরয়াদেন; এবাং 

ক দিতু তবষয়টির উপর কতিশন কর্তেক প্রাথতিকিাদব  াচাই-বাোই এবাং অনুসন্ধান কা েক্রি গ্রিণ কতরবার 

তসদ্ধান্ত গৃিীত িইয়াদে;  
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কসদিতু আপনাদক স্বয়াং বা িদনানীত প্রতততনতধদক তবষয় এবাং সূদে উতিতখত অতিদ াদগর তবষদয় প্রদয়াজনীয় 

কাগজাতেসি তনম্নবতণ েত স্থান, তাতরখ, বার এবাং সিদয় অনুসন্ধান কাদ ে সিায়তা প্রোদনর লদক্ষয বিব্য প্রোদনর সুতবধাদথ ে 

িাতজর িইবার/কতরবার জন্য এতদ্দ্বারা এই কনাটিশ প্রোন করা িইল।  

  

 

 

                         . 

                          

                

 

 

ধা ে তাতরদখ িাতজর িইদত ব্যথ ে িইদল অতিদ াগটি আইনানু ায়ী তনষ্পতত্ত করা িইদব। 

ইচ্ছাকৃতিাদব উপতস্থত না িইদল এবাং অতিদ াগ সাংতিষ্ট কাগজ বা েতললাতে জিাোদন ব্যথ ে িইদল আইদনর তবধান 

অনুসাদর উিা একটি শাতস্তদ াগ্য অপরাধ িইদব। 

অদ্য..........................................সাদলর..............................................তাতরদখ তনম্নস্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর 

ও তসলদিাির প্রোন করা কগল। 

 

        কতিশদনর আদেশক্রদি, 

 

অনুসন্ধান কি েচারী বা অনুসন্ধান েদলর আহ্বায়ক 

 ফরি-১৪ এর তথ্যাতে পূরণপূব েক সাংযুি কতরদত িইদব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্থান: বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

........................................... 

ঢাকা। 

          তাতরখ: 

          বার: 

          সিয়:............. ঘটিকা। 
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ফরি-৮ 

[প্রতবধান ৯ (১) দ্রষ্টব্য] 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

ঢাকা। 

www.ccb.gov.bd 

 

কনাটিশ 

[অতিদ াদগর অনুসন্ধাদনর লদক্ষয প্রততপক্ষ বরাবদর] 

 

[প্রততদ াতগতা আইন, ২০১২ (২০১২ সাদলর ২৩ নাং আইন) এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এর েফা (ক) এবাং ধারা ২৩ 

এর তবধান কিাতাদবক] 

প্রাপক: 

ব্যতি/প্রততষ্ঠাদনর নাি:................................., পেতব (প্রদ াজয কক্ষদে):…........................... 

তপতা:.......................................................,িাতা (প্রদ াজয কক্ষদে):.................................................  

ঠিকানা:................... ডাকঘর:.............. উপদজলা/থানা:............., কজলা:.....................। 

 

 অতিদ াগ নাং................................................................ 

সূে নাং..........................(ব্যতি/প্রততষ্ঠান/স্বপ্রদণাতেত) এর.......................তাতরদখর অতিদ াগ। 

তবষয়:........................................................................................................................... 

................................................................................................................ ....................... 

অতিদ াগকারী  

বনাি 

............................................................................................................................. ...............

.................................................................................................................... .............. 

                                                                                                                           প্রততপক্ষ 

 

ক দিতু আপনার/আপনার প্রততষ্ঠাদনর তবরুদদ্ধ প্রততদ াতগতা আইন, ২০১২ (২০১২ সাদলর ২৩ নাং আইন) এর 

ধারা.....................................এর তবধান লাংঘদনর তবষয় অতিদ াগকারী কর্তেক কতিশদনর তনকট অতিদ াগ োদয়র 

করা িইয়াদে,  ািা উি আইদনর অধীন একটি শাতস্তদ াগ্য অপরাধ; এবাং 

 

ক দিতু তবষয়টির উপর কতিশন কর্তেক প্রাথতিকিাদব অনুসন্ধান কা েক্রি গ্রিণ কতরবার তসদ্ধান্ত গ্রিণ করা 

িইয়াদে; 

কসদিতু আপনাদক/আপনাদেরদক স্বয়াং বা িদনানীত প্রতততনতধর িাধ্যদি তবষয় এবাং সূদে উতিতখত অতিদ াদগর 

তবষদয় প্রদয়াজনীয় কাগজাতেসি তনম্নবতণ েত স্থান, তাতরখ, বার এবাং সিদয় অনুসন্ধান কাদ ে সিায়তা প্রোদনর লদক্ষয 

বিব্য প্রোদনর সুতবধাদথ ে িাতজর িইবার/কতরবার জন্য এতদ্দ্বারা এই কনাটিশ প্রোন করা িইল।  
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ধা ে তাতরদখ ইচ্ছাকৃতিাদব িাতজর িইদত ব্যথ ে িইদল অতিদ াগটি আইনানু ায়ী তনষ্পতত্ত করা িইদব। 

ইচ্ছাকৃতিাদব উপতস্থত না িইদল এবাং অতিদ াগ সাংতিষ্ট কাগজ বা েতললাতে জিাোদন ব্যথ ে িইদল আইদনর তবধান 

অনুসাদর উিা একটি শাতস্তদ াগ্য অপরাধ িইদব। 

     অদ্য .........................................সাদলর..............................................তাতরদখ তনম্নস্বাক্ষরকারীর 

স্বাক্ষর ও তসলদিাির প্রোন করা কগল। 

 

 

         কতিশদনর আদেশক্রদি, 

 

অনুসন্ধান কি েচারী বা অনুসন্ধান েদলর আহ্বায়ক 

 ফরি-১৪ এর তথ্যাতে পূরণপূব েক সাংযুি কতরদত িইদব।  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্থান: বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

............................................. 

ঢাকা। 

      তাতরখ: 

      বার: 

      সিয়:............. ঘটিকা। 
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ফরি-৯ 

[প্রতবধান ১৩ দ্রষ্টব্য] 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

ঢাকা। 

www.ccb.gov.bd 

 

 

অনুসন্ধান ডাদয়তর (দেনতিন তিতত্তদত) 

 

ক্রতিক 

নাং 

অতিদ াগ 

নাং ও 

তাতরখ 

অনুসন্ধানকারী 

কি েচারীর 

নাি, পেতব  

ও কি েস্থল 

অনুসন্ধাদনর 

স্থান/প্রততষ্ঠান 

 াোর তাতরখ 

ও সিয়   

প্রতযাবতেদনর 

তাতরখ ও 

সিয় 

অনুসন্ধান তবষদয় 

সাংতক্ষপ্ত তববরণ 

ও গৃিীত কা েক্রি 

আনুষতঙ্গক 

তথ্যাতে/ 

িন্তব্য ( তে 

থাদক) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

অনুসন্ধানকারী কি েচারীর নাি, পেতব, স্বাক্ষর ও তাতরখ 

বা 

অনুসন্ধান েদলর কক্ষদে- 

 

আহ্বায়দকর নাি, পেতব, স্বাক্ষর ও তাতরখ 
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ফরি-১০ 

[প্রতবধান ১৪ দ্রষ্টব্য] 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

ঢাকা। 

www.ccb.gov.bd 

 

 

অনুসন্ধান প্রততদবেন (িাতসক তিতত্তদত) 

ক্রতিক 

নাং 

অতিদ াগ 

নাং ও 

তাতরখ 

অতিদ াগকারীর 

(ব্যতি/প্রততষ্ঠাদনর) 

নাি ও ঠিকানা 

প্রততপদক্ষর 

(ব্যতি/প্রততষ্ঠাদনর) 

নাি ও ঠিকানা 

অনুসন্ধান 

কাদজর 

অগ্রগতত 

অনুসন্ধান 

কা ে 

সম্পদন্নর 

সিাব্য 

সিয়সীিা 

প্রাথতিক 

সতযতা 

রতিয়াদে 

তক না 

(প্রদ াজয 

কক্ষদে) 

আনুষতঙ্গক 

তবষয়াতে/ 

িন্তব্য ( তে 

থাদক) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

অনুসন্ধানকারী কি েচারীর নাি, পেতব, স্বাক্ষর ও তাতরখ 

বা 

অনুসন্ধান েদলর কক্ষদে- 

 

আহ্বায়দকর নাি, পেতব, স্বাক্ষর ও তাতরখ 
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ফরি-১১ 

[প্রতবধান ১৫ (৩) দ্রষ্টব্য] 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

ঢাকা। 

www.ccb.gov.bd 

 

 

তেন্ত করতজস্টার 

 

ক্রতিক 

নাং 

অতিদ াগ 

প্রাতপ্তর 

তাতরখ 

অতিদ াগকারীর 

(ব্যতি/ 

প্রততষ্ঠাদনর) নাি, 

ঠিকানা, কিাবাইল 

নাং এবাং ই-কিইল 

প্রততপদক্ষর 

(ব্যতি/ 

প্রততষ্ঠাদনর) 

নাি, ঠিকানা, 

কিাবাইল নাং 

এবাং ই-কিইল 

অতিদ াদগর 

সাংতক্ষপ্ত 

তববরণ 

প্রততদ াতগতা 

আইদনর 

অতিদ াগ 

সাংতিষ্ট ধারা 

তেন্ত 

কি েচারী/ 

েদলর নাি 

ও তেদন্তর 

জন্য 

কপ্ররদণর 

আদেশ নাং 

ও তাতরখ 

তেন্ত 

প্রততদবেন 

োতখদলর 

তাতরখ 

িতািত আনুষতঙ্গক 

তবষয়াতে/ 

িন্তব্য ( তে 

থাদক) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 
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ফরি-১২ 

[প্রতবধান ১৬ (১) এবাং প্রতবধান ১৯ (১) দ্রষ্টব্য] 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

ঢাকা। 

www.ccb.gov.bd 

 

 

কনাটিশ 

[তেদন্তর লদক্ষয অতিদ াগকারী বরাবদর] 

 

[প্রততদ াতগতা আইন, ২০১২ (২০১২ সাদলর ২৩ নাং আইন) এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) ধারা এর েফা (ক) এবাং ধারা 

২৩ এর তবধান কিাতাদবক] 

 

প্রাপক: 

ব্যতি/প্রততষ্ঠাদনর নাি:........................................, পেতব (প্রদ াজয কক্ষদে):..................................... 

তপতা:..........................................., িাতা (প্রদ াজয কক্ষদে) ..................................................  

ঠিকানা:......................... ডাকঘর:.................. উপদজলা/থানা:….............., কজলা:…......................। 

 

 অতিদ াগ নাং................................................................ 

সূে:........................(ব্যতি/প্রততষ্ঠান/স্বপ্রদণাতেত) এর.....................তাতরদখর অতিদ াগ। 

তবষয়:...........................................................................................................................  

....................................................................................................................................... 

অতিদ াগকারী  

বনাি 

................................................................................................................ ....................... 

                                                                                                                                    প্রততপক্ষ 

ক দিতু আপতন তবগত....................................তাতরদখ একটি তলতখত আদবেদনর িাধ্যদি/অনলাইদন 

প্রততদ াতগতা আইন, ২০১২ (২০১২ সাদলর ২৩ নাং আইন) এর ধারা............................ এর তবধান লাংঘদনর তবষয় 

উদিখক্রদি প্রততপদক্ষর তবরুদদ্ধ কতিশদনর তনকট অতিদ াগ োতখল কতরয়াদেন; এবাং 

ক দিতু তবষয়টির উপর কতিশন কর্তেক প্রাথতিকিাদব  াচাই-বাোই/অনুসন্ধান কা েক্রি গ্রিণ করা িইয়াদে; 

এবাং 

ক দিতু কতিশদনর  াচাই-বাোই/অনুসন্ধান কা েক্রদি ক  তবষয়সমূি উপস্থাতপত িইয়াদে উিার উপর কতিশদনর 

পদক্ষ তেন্ত কি েচারী বা তেন্ত েদলর সম্মুদখ আপনাদক স্বয়াং উপতস্থত থাতকয়া আপনার আদবেদনর স্বপদক্ষ বিব্য প্রোন 

করা আবেক; 
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কসদিতু তবষয় এবাং সূদে উতিতখত অতিদ াদগর তবষদয় আপনাদক স্বয়াং প্রদয়াজনীয় কাগজাতেসি তনম্নবতণ েত 

স্থান, তাতরখ, বার এবাং সিদয় তেন্ত কাদ ে সিায়তা প্রোদনর লদক্ষয বিব্য প্রোদনর সুতবধাদথ ে িাতজর িইবার জন্য 

এতদ্দ্বারা এই কনাটিশ প্রোন করা িইল।  

  

 

 

 

 

 

   

ধা ে তাতরদখ িাতজর িইদত ব্যথ ে িইদল অতিদ াগটি আইনানু ায়ী তনষ্পতত্ত করা িইদব।  

ইচ্ছাকৃতিাদব উপতস্থত না িইদল এবাং অতিদ াগ সাংতিষ্ট কাগজ বা েতললাতে জিাোদন ব্যথ ে িইদল আইদনর তবধান 

অনুসাদর উিা একটি শাতস্তদ াগ্য অপরাধ িইদব। 

অদ্য................. সাদলর..............................................তাতরদখ তনম্নস্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর ও 

তসলদিাির প্রোন করা কগল। 

 

  কতিশদনর আদেশক্রদি, 

 

তেন্ত কি েচারী বা তেন্ত েদলর আহ্বায়ক 

 ফরি-১৪ এর তথ্যাতে পূরণপূব েক সাংযুি কতরদত িইদব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   স্থান: বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

    ............................................ 

ঢাকা। 

       তাতরখ:  

       বার: 

       সিয়:..............ঘটিকা। 
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ফরি-১৩ 

 [প্রতবধান ১৬ (১) এবাং প্রতবধান ১৯ (১) দ্রষ্টব্য] 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

ঢাকা। 

www.ccb.gov.bd 

 

কনাটিশ 

[অতিদ াদগর তেদন্তর লদক্ষয প্রততপক্ষ বরাবদর] 

 

[প্রততদ াতগতা আইন, ২০১২ (২০১২ সাদলর ২৩ নাং আইন) এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এবাং ধারা ২৩ এর তবধান 

কিাতাদবক] 

 

প্রাপকঃ 

ব্যতি/প্রততষ্ঠাদনর নাি:........................................, পেতব (প্রদ াজয কক্ষদে):……........................... 

তপতা:................................................, িাতা (প্রদ াজয কক্ষদে):..............................................  

ঠিকানা:.................... ডাকঘর:.................. উপদজলা/থানা:……................, কজলা:….....................। 

 

 অতিদ াগ নাং................................................................ 

সূে:.....................(ব্যতি/প্রততষ্ঠান/স্বপ্রদণাতেত) এর.......................তাতরদখর অতিদ াগ। 

তবষয়:....................................................................................................................................

..................................................................................... 

অতিদ াগকারী  

বনাি 

....................................................................................................................................... 

................................................................................................................ ...................... 

                                                                                                                           প্রততপক্ষ 

 

ক দিতু আপনার/আপনার প্রততষ্ঠাদনর তবরুদদ্ধ প্রততদ াতগতা আইন, ২০১২ (২০১২ সাদলর ২৩ নাং আইন) এর 

ধারা.....................................এর তবধান লাংঘদনর তবষদয় অতিদ াগকারী কর্তেক কতিশদনর তনকট অতিদ াগ 

োদয়র করা িইয়াদে,  ািা উি আইদনর অধীন একটি শাতস্তদ াগ্য অপরাধ; এবাং 

ক দিতু তবষয়টির উপর কতিশন কর্তেক প্রাথতিকিাদব  াচাই-বাোই/ অনুসন্ধান কা েক্রি গ্রিণ করা িইয়াদে; 

এবাং 

ক দিতু কতিশদনর  াচাই-বাোই/অনুসন্ধান কা েক্রদি ক  তবষয়সমূি উপস্থাতপত িইয়াদে উিার উপর কতিশদনর 

পদক্ষ তেন্ত কি েচারী বা তেন্ত েদলর সম্মুদখ আপনাদক/আপনাদের শুনাতন করা আবেক; 
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কসদিতু তবষয় এবাং সূদে উতিতখত অতিদ াদগর তবষদয় আপনাদক/আপনাদেরদক স্বয়াং বা প্রতততনতধর িাধ্যদি 

উপতস্থত িইয়া এবাং প্রদয়াজনীয় কাগজাতে তনম্নবতণ েত স্থান, তাতরখ, বার এবাং সিদয় তেন্ত কাদ ে সিায়তা প্রোদনর লদক্ষয 

বিব্য প্রোদনর সুতবধাদথ ে িাতজর িইবার/কতরবার জন্য এতদ্দ্বারা এই কনাটিশ প্রোন করা িইল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ধা ে তাতরদখ িাতজর িইদত ব্যথ ে িইদল অতিদ াগটি আইনানু ায়ী তনষ্পতত্ত করা িইদব। 

ইচ্ছাকৃতিাদব উপতস্থত না িইদল এবাং অতিদ াগ সাংতিষ্ট কাগজ বা েতললাতে জিাোদন ব্যথ ে িইদল আইদনর তবধান 

অনুসাদর উিা একটি শাতস্তদ াগ্য অপরাধ িইদব।  

অদ্য..........................সাদলর..................................তাতরদখ তনম্নস্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর ও তসলদিাির 

প্রোন করা কগল। 

 কতিশদনর আদেশক্রদি, 

 

তেন্ত কি েচারী বা তেন্ত েদলর আহ্বায়ক 

 ফরি-১৪ এর তথ্যাতে পূরণপূব েক সাংযুি কতরদত িইদব।   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   স্থান: বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

                  ............................................ 

ঢাকা। 

           তাতরখ:  

           বার: 

           সিয়: ............. ঘটিকা। 
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ফরি-১৪ 

[প্রতবধান ৯ (১) এবাং প্রদ াজয কক্ষদে প্রতবধান ১৬ (১) দ্রষ্টব্য] 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

ঢাকা। 

www.ccb.gov.bd 

 

 

অতিদ াগকারী বা প্রততপক্ষ বরাবদর অনুসন্ধান বা তেন্ত সম্পতকেত কনাটিদশর সতিত সাংযুতিয় তথ্যাবতল 

 

(১) অতিদ াগ নের ও তাতরখ: 

(২) অতিদ াগকারীর নাি ও ঠিকানা: 

(৩) প্রততপদক্ষর নাি ও ঠিকানা (সাংখ্যা অনুসাদর): 

(৪) অতিদ াগ সাংতিষ্ট ধারা/ধারাসমূি: 

(৫) প্রাপ্ত অতিদ াদগর োয়াতলতপ: 

(৬) অতিদ াদগর স্বপদক্ষ তাতলকা সাংবতলত প্রদয়াজনীয় কাগজ বা েতললাতে: 

(৭) অন্যান্য আনুষতঙ্গক তবষয়াবতল: 

                                                                        

    কতিশদনর পদক্ষ, 

     (স্বাক্ষদরর স্থান ও তাতরখ) 

 

 

 অনুসন্ধান কি েচারী বা অনুসন্ধান েল 

(স্বাক্ষদরর স্থান ও তাতরখ) 

 

 তেন্ত কি েচারী বা তেন্ত েল 

(স্বাক্ষদরর স্থান ও তাতরখ) 

 

 সঠিক স্থাদন স্বাক্ষর করুন। 
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ফরি-১৫ 

[প্রতবধান ২১ দ্রষ্টব্য] 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

ঢাকা। 

www.ccb.gov.bd 

 

 

তেন্ত প্রততদবেন (িাতসক তিতত্তদত) 

 

ক্রতিক 

নাং 

অতিদ াগ 

নাং ও 

তাতরখ   

অতিদ াগকারীর 

(ব্যতি/প্রততষ্ঠাদনর) 

নাি ও ঠিকানা 

প্রততপদক্ষর 

(ব্যতি/প্রততষ্ঠাদনর) 

নাি ও ঠিকানা 

তেন্ত 

কাদজর 

অগ্রগতত   

তেন্ত কা ে 

সম্পদন্নর 

সিাব্য 

সিয়সীিা 

িতািত আনুষতঙ্গক 

তবষয়াতে 

( তে 

থাদক) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

           

 

তেন্ত কি েচারীর নাি, পেতব, স্বাক্ষর ও তাতরখ 

বা 

তেন্ত েদলর কক্ষদে- 

 

আহ্বায়দকর নাি, পেতব, স্বাক্ষর ও তাতরখ 
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ফরি-১৬ 

[প্রতবধান ২৩ (২) দ্রষ্টব্য] 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

ঢাকা। 

www.ccb.gov.bd 

 

 

তেন্ত ডাদয়তর (দেনতিন তিতত্তদত) 

 

ক্রতিক 

নাং 

অতিদ াগ 

নাং ও 

তাতরখ 

তেন্তকারী 

কি েচারীর 

নাি, পেতব ও 

কি েস্থল 

তেদন্তর 

স্থান/ 

প্রততষ্ঠান 

 াোর 

তাতরখ 

ও সিয় 

প্রতযাবতেদনর 

তাতরখ ও 

সিয় 

তেন্ত তবষদয় 

সাংতক্ষপ্ত তববরণ 

ও গৃিীত 

কা েক্রি 

আনুষতঙ্গক 

তথ্যাতে/িন্তব্য 

( তে থাদক) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

         

       

 

 

  



36 

 

ফরি-১৭ 

[প্রতবধান ২৮ (১) দ্রষ্টব্য] 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

ঢাকা। 

www.ccb.gov.bd 

 

 

পুনতব েদবচনা আদবেন 

 

বরাবর 

কচয়ারপাস েন,  

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন, 

..........................................................., ঢাকা। 

 

তবষয়ঃ পুনতব েদবচনার জন্য আদবেন। 

সূে: আদেদশর স্মারক নাং-................................; তাতরখ  ..................তি:। 

 

তবনীত তনদবেন এই ক ,......................................................................................(ঘটনার 

তববরণ, পুনতব েদবচনার কারণ, পুনতব েদবচনার পদক্ষ যুতি, প্রভৃতত প্যারা-১, প্যারা-২..................... ইতযাতে আকাদর 

তলতখত িইদব) 

 

অতএব, প্রাথ েনা উপতরউি কারদণ ও ন্যায়তবচাদরর স্বাদথ ে বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন কর্তেক তবগত -----

----------- তাতরদখর আদেশ নাং -------------------- এর তবরুদদ্ধ োতখলকৃত পুনতব েদবচনার আদবেন গ্রিণপূব েক তনষ্পতত্ত 

কতরদত কতিশদনর সেয় িতজে িয়।  

প্রততদ াতগতা আইন, ২০১২ এর ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (১) এর েফা (ক) এর তবধান অনুসাদর আিার উপর 

আদরাতপত জতরিানার ১০% অথ ে বাবে ---------- (          ) টাকা ----------- ব্যাাংদকর -------------শাখার ব্যাাংক 

ড্রাফট/কপ-অড োর নাং ----- তাতরখ -------------- মূদল কতিশন বরাবদর বা অনলাইন এর িাধ্যদি জিা প্রোন করা 

িইয়াদে। উক্ত জিার রতশে এতদ্সদঙ্গ সাংযুি করা িইয়াদে।  

সাংযুি:  

১। বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশদনর স্মারক নাং------------ তাতরখ: -------- মূদল প্রেত্ত আদেদশর কতপ (----পাতা)।  

২। ব্যাাংক ড্রাফট/কপ-অড োর নাং--------------, তাতরখ-------------- । 

  বা 

অনলাইন এর িাধ্যদি জিা সাংক্রান্ত তথ্য: 

৩। অন্যান্য কাগজপে/েতললাতে ( তে থাদক-------):  

অতফস কর্তেক পূরণীয় 

অতিদ াগ নের: 

অতিদ াগ প্রাতপ্তর তাতরখ: 
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তাতরখ:................................................. 

 

স্বাক্ষর 

(আদবেনকারী) 

ব্যতি/প্রততষ্ঠাদনর নাি, স্বাক্ষর (প্রদয়াজদন তসল) ও ঠিকানা 

কিাবাইল নের:  

ই-কিইল:  

 

সতযপাঠ 

আতি/আিরা এই িদি ে িলফপূব েক কঘাষণা কতরদততে ক , এই আদবেদন বতণ েত তথ্যসমূি আিার/আিাদের জ্ঞান ও 

তবশ্বাসিদত সতয। 

 

সতযপাঠকারীর স্বাক্ষর 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফরি-১৮ 
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[প্রতবধান ৩১ (১) দ্রষ্টব্য] 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

ঢাকা। 

www.ccb.gov.bd 

 

আতপল আদবেন 

 

  

বরাবর  

সতচব  

বাতণজয িন্ত্রণালয়, 

বাাংলাদেশ সতচবালয়, 

ঢাকা। 

 

তবষয়ঃ আতপদলর জন্য আদবেন। 

সূে: বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশদনর আদেদশর স্মারক নাং-..................; তাতরখ:.......................তি:। 

 

তবনীত তনদবেন এই ক ,...................................................................(ঘটনার তববরণ, আতপদলর 

কারণ, আতপদলর পদক্ষ যুতি, প্রভৃতত প্যারা-১, প্যারা-২........................ ইতযাতে আকাদর তলতখত িইদব) 

 

অতএব, প্রাথ েনা উপতরউি কারদণ ও ন্যায়তবচাদরর স্বাদথ ে বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন কর্তেক 

আিার/আিাদের প্রততষ্ঠাদনর তবরুদদ্ধ তবগত...................তাতরদখর আদেশ নাং---------- এর তবরুদদ্ধ োদয়রকৃত আতপল 

আদবেন গ্রিণপূব েক তনষ্পতত্ত কতরদত সরকাদরর সেয় িতজে িয়।  

প্রততদ াতগতা আইন, ২০১২ এর ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (১) এর েফা (খ) এর তবধান অনুসাদর আিার উপর 

আদরাতপত জতরিানার ২৫% অথ ে............................টাকা ............ ব্যাাংদকর --------- শাখার ব্যাাংক ড্রাফট/কপ-

অড োর নাং ------ তাতরখ ----------- মূদল বা অনলাইন এর িাধ্যদি সরকার (বাতণজয িন্ত্রণালয়) বরাবদর তবগত -------

----- তাতরদখ জিা প্রোন করা িইয়াদে। উি জিার রতশে এতদ্সদঙ্গ সাংযুি করা িইয়াদে।  

সাংযুিঃ  

১। বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশদনর স্মারক নাং----------- তাতরখ: ------------ মূদল প্রেত্ত আদেদশর কতপ (--- 

পাতা)। 

২। ব্যাাংক ড্রাফট/কপ-অড োর নাং--------------, তাতরখ--------------। 

  বা 

 অনলাইন এর িাধ্যদি জিা সাংক্রান্ত তথ্য: 

৩। অন্যান্য কাগজপে/েতললাতে ( তে থাদক-------): 

অতফস কর্তেক পূরণীয় 

অতিদ াগ নের: 

অতিদ াগ প্রাতপ্তর তাতরখ: 
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তাতরখ:                 ................................................. 

স্বাক্ষর 

(আদবেনকারী) 

ব্যতি/প্রততষ্ঠাদনর নাি, স্বাক্ষর (প্রদয়াজদন তসল) ও ঠিকানা 

কিাবাইল নের:--------------- 

 

ই-কিইল:----------------- 

সতযপাঠ 

আতি/আিরা এই িদি ে িলফপূব েক কঘাষণা কতরদততে ক , এই আদবেদন বতণ েত তথ্যসমূি আিার/আিাদের জ্ঞান ও 

তবশ্বাসিদত সতয। 

 

 

সতযপাঠকারীর স্বাক্ষর 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফরি-১৯ 
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[প্রতবধান-১১ দ্রষ্টব্য] 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

ঢাকা। 

www.ccb.gov.bd 

 

অনুসন্ধান প্রততদবেন 

 

১। অতিদ াদগর সাংতক্ষপ্ত বণ েনা:  

২। অনুসন্ধান কা েক্রি তকিাদব সম্পােন করা িইয়াদে তািার তববরণ: 

৩। আনীত অতিদ াদগর সতিত আইদনর সাংতিষ্টতা রতিয়াদে তকনা, থাতকদল উিা ককান ধারার অধীন:  

৪। আনীত অতিদ াদগর সতিত অন্য ককাদনা আইদনর তবধানাবতলর সাংতিষ্টতা বা সাাংঘতষ েকতা রতিয়াদে তকনা:  

৫। আনুষতঙ্গক অন্যান্য তবষয়াতে, ( তে থাদক):  

 

 

িতািত/িন্তব্য 

 

 

 

প্রদয়াজদন অতততরি কাগজ ব্যবিার করা  াইদব। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফরি-২০ 
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[প্রতবধান-২২ (১) দ্রষ্টব্য] 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন 

ঢাকা। 

www.ccb.gov.bd 

 

তেন্ত প্রততদবেন 

  

১। তেদন্তর প্রারতিকা:  

২। অতিদ াদগর সাংতক্ষপ্ত বণ েনা/তববরণ:   

৩। বাজার প োদলাচনা:  

৪। প্রততদ াতগতা আইদনর ক  ধারা/উপ-ধারার ব্যতযয় বা লাংঘন িইয়াদে:  

৫। অপরাধ সাংঘটদনর সিয়কাল:  

৬। অতিদ াগ প্রিাদণর জন্য প্রদয়াজনীয় উপাোনসমূি: 

৭। তেদন্তর তবষয়বস্তুর সারিি ে:  

৮। তেদন্তর প্রতক্রয়া/তেন্ত কা েক্রি পতরচালনা প্রতক্রয়া ও ককৌশল:  

৯। অতিদ াগ সাংতিষ্ট তথ্য-উপাত্ত, করকড েপে, সাক্ষয-প্রিাণ প োদলাচনা:  

১০। বাজাদরর উপর তবরূপ প্রিাব প োদলাচনা:  

১১। পূব ে নতজর ( তে থাদক):  

১২। প্রাসতঙ্গক অন্যান্য তবষয়াবতল ( তে থাদক): 

 

ক ৌতিকতা সাংবতলত িতািত 

 

 

 

প্রদয়াজদন অতততরি কাগজ ব্যবিার করা  াইদব। 

 

 

 

কতিশদনর আদেশক্রদি, 


