পেনা ািফ িনয় ণ আইন, ২০১২
( ২০১২ সেনর ৯ নং আইন )
[৮ মাচ, ২০১২ ]
নিতক ও সামািজক মূল েবােধর অব য় রাধকে পেনা ািফ িনয় েণর
উে েশ ণীত আইন
যেহতু পেনা ািফ দশেনর ফেল নিতক ও সামািজক মূল েবােধর অব য় ঘ েতেছ এবং িবিভ অপরাধ
সংঘ ত হইেতেছ ও সামািজক অি রতা বৃি পাইেতেছ; এবং
যেহতু নিতক ও সামািজক মূল েবােধর অব য় রাধ করা সমীচীন ও েয়াজনীয়;
সেহতু এত ারা িন প আইন ণয়ন করা হইলঃ—
সংি
িশেরানাম ও
বতন

১। (১) এই আইন পেনা ািফ িনয় ণ আইন, ২০১২ নােম অিভিহত হইেব।

সং া

২। িবষয় বা সে র পিরপ ী কান িকছু না থািকেল এই আইেন—

(২) ইহা অিবলে কাযকর হইেব।

(ক) ‘‘অপরাধ’’ অথ এই আইেনর অধীন সংঘ ত কান অপরাধ;
(খ) ‘‘উপযু ব ি ’’ বা ‘‘উপযু কতৃ প ’’ অথ সরকার কতৃ ক সমেয় সমেয়
মতা া কান ব ি বা কতৃ প ;
(গ) ‘‘পেনা ািফ’’ অথ—
(১) যৗন উে জনা সৃি কারী কান অ ীল সংলাপ, অিভনয়, অ ভি , ন বা অধন
নৃত যাহা চলি , িভিডও িচ , অিডও িভজু য়াল িচ , ি র িচ , ািফকস বা অন
কান উপােয় ধারণকৃ ত ও দশনেযাগ এবং যাহার কান শি ক বা িশ াগত মূল নই;
(২) যৗন উে জনা সৃি কারী অ ীল বই, সামিয়কী, ভা য, ক মূিত, মূিত, কাটু ন বা
িলফেলট;
(৩) উপ-দফা (১) বা (২) এ বিণত িবষয়ািদর নেগ ভ ও সফট বাসন;
(ঘ) ‘‘পেনা ািফ সর াম’’ অথ পেনা ািফ উৎপাদন, সংর ণ, ধারণ বা দশেনর

উে েশ ব ব ত ক ােমরা, কি উটার বা কি উটার য াংশ, িসিড, িভিসিড, িডিভিড,
অপ ক াল িডভাইস, ম াগেন ক িডভাইস, মাবাইল ফান বা উহার য াংশ এবং য
কােনা ইেল িনক, িডিজটাল বা অন কান যুি িভি ক িডভাইস;
(ঙ) ‘‘িশ ’’ অথ Children Act, ১৯৭৪ (Act No. XXXIX of 1974) এর 2(f) এ
সং ািয়ত িশ ।

আইেনর াধান

৩। আপাততঃ বলবৎ অন আইেন যাহা িকছু ই থা ক না কন, এই আইেনর িবধানাবলী
াধান পাইেব।

পেনা ািফ
সংর ণ ও
বাজারজাতকরণ
ইত ািদ িনিষ

৪। পেনা ািফ উৎপাদন, সংর ণ, বাজারজাতকরণ, বহন, সরবরাহ,
ধারণ বা দশন করা যাইেব না।

তদ

৫। (১) এই আইেনর অধীন সংঘ ত কান অপরাধ তদে র ে পুিলশ সাব-ই েপ র
বা তাহার সমপদমযাদার িনে নেহন এমন কান কমকতা তদ কারী কমকতা িহসােব
ফৗজদারী কাযিবিধর িবধানাবলী অনুযায়ী তদ কিরেবন।

য়, িব য়,

(২) এই আইেনর অধীন সংঘ ত কান অপরাধ তদে র সময়সীমা হইেব ৩০ (ি শ)
কাযিদবস এবং যুি স ত কারেণ উ সময়সীমার মেধ তদ কায সমা করা স ব না
হইেল, পুিলশ সুপার বা সমপদমযাদার কমকতা বা েযাজ
ে , তদূ কমকতার
অনুেমাদন েম, অিতির ১৫ (পেনর) কাযিদবস সময় বৃি করা যাইেব।
(৩) উপ-ধারা (২) এ উি িখত সময়সীমার মেধ যুি সংগত কারেণ কান তদ কায
সমা করা স ব না হইেল, আদালেতর অনুেমাদন েম, অিতির আেরা ৩০ (ি শ)
কাযিদবস সময় বৃি করা যাইেব।

ত াশী, জ
ইত ািদ

৬। (১) পুিলশ সাব-ই েপ র এর িনে নেহন এমন কমকতা অথবা সরকােরর িনকট
হইেত মতা া অন কান উপযু ব ি বা কতৃ প ফৗজদারী কাযিবিধেত বিণত
প িত অনুসরণ কিরয়া অপরােধর সিহত জিড়ত কান ব ি েক তাৎ িণক ফতােরর
ে বা কান পেনা ািফ সর াম উ ার বা জে র ে ত াশী কায পিরচালনা
কিরেত পািরেবন।

(২) ত াশীকােল জ কৃ ত স কিপ, পা িরত হাড কিপ, িসিড, িভিসিড, িডিভিড,
কি উটার বা অন কান িডভাইস বা এে সিরজ, মাবাইল ফান বা উহার য াংশ,
অপরাধ সংঘটেন ব ব ত অন কান য বা য াংশ বা সর াম, ইেল িনক উপােয়
ধারণকৃ ত কান তথ বা মেমাির, ইত ািদ আদালেত সা িহসােব ব বহার করা যাইেব।
(৩) এই আইেনর অধীন সংঘ ত কান অপরাধ তদ কােল বাংলােদশ
টিলকিমউিনেকশন র েলটির কিমশন বা অন কান সরকাির উপযু কতৃ প ,
মাবাইল অপােরটর, ই ারেনট সািভস াভাইডার, বধ িভওআইিপ সািভস
াভাইডারসহ সরকাির বা সরকােরর িনকট হইেত লাইেস বা অনুেমাদন া অন
কান উপযু কতৃ পে র িনকট াভািবক কায ি য়ার অংশ িহসােব সংরি ত তথ
অথবা তদ কােল তদ কারী কমকতা কতৃ ক সংগৃহীত কান িবেশষ তথ আদালেত সা
িহসােব ব বহার করা যাইেব।

িবেশষ
মতামেতর
সা মূল

৭। এই আইেনর অধীন সংঘ ত কান অপরাধ তদ কােল উপযু কতৃ প কতৃ ক
সনদ া কািরগরী িবেশষ অথবা য সকল ি য়ায় উ অপরাধ সংঘ ত হইয়ােছ
সই সকল িবষেয় সরকাির, ায় শািসত, আধা- ায় শািসত িত ােনর কািরগরী
িবভােগর দািয়ে িনেয়ািজত ব ি বেগর অথবা সরকােরর িনকট হইেত লাইেস বা
অনুেমাদন া বসরকাির কান ব ি বা িত ােনর কািরগরী দািয়ে িনেয়ািজত
উপযু
িত ান হইেত সনদ া ব ি বেগর িনকট হইেত া মতামত িবেশষে র
মতামত িহসােব িবেবিচত হইেব এবং উহা আদালেত সা িহসােব ব বহার করা যাইেব।

দ

৮। (১) কান ব ি পেনা ািফ উৎপাদন কিরেল বা উৎপাদন কিরবার জন
অংশ হণকারী সং হ কিরয়া চু ি প কিরেল অথবা কান নারী, পু ষ বা িশ েক
অংশ হণ কিরেত বাধ কিরেল অথবা কান নারী, পু ষ বা িশ েক কান েলাভেন
অংশ হণ করাইয়া তাহার ােত বা অ ােত ি র িচ , িভিডও িচ বা চলি ধারণ
কিরেল িতিন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ হইেবন এবং উ
প অপরােধর জন
িতিন সেবা ৭ (সাত) বৎসর পয স ম কারাদ এবং ২,০০,০০০ (দুই ল ) টাকা পয
অথদে দি ত হইেবন।
(২) কান ব ি পেনা ািফর মাধ েম অন কান ব ি র সামািজক বা ব ি মযাদা হািন
কিরেল বা ভয়ভীিতর মাধ েম অথ আদায় বা অন কান সুিবধা আদায় বা কান ব ি র
ােত বা অ ােত ধারণকৃ ত কান পেনা ািফর মাধ েম উ ব ি েক মানিসক িনযাতন
কিরেল িতিন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ হইেবন এবং উ
প অপরােধর জন
িতিন সেবা ৫ (পাঁচ) বৎসর পয স ম কারাদ এবং ২,০০,০০০ (দুই ল ) টাকা পয

অথদে দি ত হইেবন।
(৩) কান ব ি ই ারেনট বা ওেয়বসাইট বা মাবাইল ফান বা অন কান ইেলক িনক
িডভাইেসর মাধ েম পেনা ািফ সরবরাহ কিরেল িতিন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ
হইেবন এবং উ
প অপরােধর জন িতিন সেবা ৫ (পাঁচ) বৎসর পয স ম কারাদ
এবং ২,০০,০০০ (দুই ল ) টাকা পয অথদে দি ত হইেবন।
(৪) কান ব ি পেনা ািফ দশেনর মাধ েম গণউপ ব সৃি কিরেল িতিন অপরাধ
কিরয়ােছন বিলয়া গণ হইেবন এবং উ
প অপরােধর জন িতিন সেবা ২ (দুই)
বৎসর পয স ম কারাদ এবং ১,০০,০০০ (এক ল ) টাকা পয অথদে দি ত
হইেবন।
(৫) কান ব ি —
(ক) পেনা ািফ িব য়, ভাড়া, িবতরণ, সরবরাহ, কােশ দশন বা য কান কাের
চার কিরেল অথবা উ সকল বা য কান উে েশ
ত, উৎপাদন, পিরবহন বা
সংর ণ কিরেল; অথবা
(খ) কান পেনা ািফ াি

ান স

েক কান কােরর িব াপন চার কিরেল; অথবা

(গ) এই উপ-ধারার অধীন অপরাধ বিলয়া িচি ত কান কায সংঘটেনর উেদ াগ হণ
কিরেল;
—িতিন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ হইেবন এবং উ
প অপরােধর জন িতিন
সেবা ২ (দুই) বৎসর স ম কারাদ এবং ১,০০,০০০ (এক ল ) টাকা পয অথদে
দি ত হইেবন।
(৬) কান ব ি কান িশ েক ব বহার কিরয়া পেনা ািফ উৎপাদন, িবতরণ, মু ণ ও
কাশনা অথবা িশ পেনা ািফ িব য়, সরবরাহ বা দশন অথবা কান িশ
পেনা ািফ িব াপন চার কিরেল িতিন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ হইেবন এবং
উ
প অপরােধর জন িতিন সেবা ১০ (দশ) বৎসর পয স ম কারাদ এবং
৫,০০,০০০ (পাঁচ ল ) টাকা পয অথদে দি ত হইেবন।
(৭) এই আইেনর অধীন সংঘ ত কান অপরােধর সিহত ত
সহায়তাকারী ব ি
েত েকই একই দে দি ত হইেবন।

কিতপয়

ে

ভােব জিড়ত বা

৯। ধম য় উে েশ সংরি ত বা ব ব ত কান পু ক, লখা, অ ন বা িচ , অথবা য

আইেনর
অ েযাজ তা

কান ধম য় উপাসনালয় বা উহার অভ ের বা িতমাসমূহ পিরবতেনর জন ব ব ত
অথবা য কান যানবাহেনর উপের খাদাইকৃ ত, িমনাকৃ ত, িচি ত বা কারা ের
িতিচি ত অথবা কান ধম য় উে েশ সংরি ত ক মূিত বা াভািবক িশ কেমর
ে এই আইেনর িবধানাবলী েযাজ হইেব না।

অপরােধর
আমলেযাগ তা

১০। এই আইেনর অধীন সংঘ ত অপরাধ আমলেযাগ (Cognizable) এবং অজািমনেযাগ (Non-bailable) হইেব।

িবচার প িত

১১। এই আইেনর অধীন সংঘ ত অপরােধর িবচার ফৗজদারী কাযিবিধেত বিণত
প িত অনুযায়ী হইেবঃ
তেব শত থােক য, সরকার, সরকাির গেজট
াপন ারা, কান িবেশষ আদালত বা
াইবু নালেক এই আইেনর অধীন সংঘ ত অপরােধর িবচার কিরবার মতা অপণ
কিরেত পািরেব।

আিপল

১২। এই আইেনর অধীন কান আদালত বা
মত, াইবু নাল কতৃ ক দ কান রায়
বা আেদশ ারা সং ু কান ব ি উ রায় বা আেদশ দােনর তািরখ হইেত ৩০(ি শ)
িদেনর মেধ এখিতয়ারস

িমথ া মামলা,
অিভেযাগ দােয়র
ইত ািদর দ

আদালেত আিপল কিরেত পািরেবন।

১৩। (১) এই আইেনর অধীন মতা া কান ব ি , কমকতা বা কতৃ প কান ব ি র
িতসাধেনর অিভ ােয় এই আইেনর কান ধারার অধীন মামলা বা অিভেযাগ দােয়েরর
কান ন ায বা আইনানুগ কারণ নাই জািনয়াও িমথ া বা হয়রািনমূলক মামলা বা
অিভেযাগ দােয়র কিরেল িতিন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ হইেবন এবং উ
প
অপরােধর জন িতিন সেবা ২(দুই) বৎসর স ম কারাদ এবং ১,০০,০০০ (এক ল )
টাকা পয অথদে দি ত হইেবন।
(২) এই আইেনর অধীন দােয়রকৃ ত কান মামলায় আদালত বা
মত, াইবু নাল
নািন ও িবচারাে যিদ কান অিভযু ব ি েক খালাস দান কের এবং আদালত যিদ
এই মেম অিভমত ব কের য, উ অিভযু ব ি র িব ে আনীত অিভেযাগ িমথ া,
িভি হীন ও হয়রািনমূলক, তাহা হইেল মামলা দােয়রকারী ব ি অপরাধ কিরয়ােছন
বিলয়া গণ হইেবন এবং উ
প অপরােধর জন িতিন সেবা ২(দুই) বৎসর স ম

কারাদ এবং ১,০০,০০০ (এক ল ) টাকা পয অথদে দি ত হইেবন।

িবিধ ণয়েনর
মতা

১৪। এই আইেনর উে শ পূরণকে সরকার, সরকাির গেজেট
ণয়ন কিরেত পািরেব।

আইেনর
ইংেরিজেত
অনূিদত পাঠ

১৫। (১) এই আইন বতেনর পর সরকার, যথাশী স ব, সরকাির গেজেট
াপন
ারা, এই আইেনর বাংলা পােঠর ইংেরজীেত অনূিদত এক িনভরেযাগ পাঠ (Authentic
English Text) কাশ কিরেব।
(২) বাংলা পাঠ এবং ইংেরিজ পােঠর মেধ িবেরােধর

াপন ারা, িবিধ

ে বাংলা পাঠ াধান পাইেব।
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