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কারাগােরআটক সাজা�া� াারীেদর িবেশষ সিুবধা
(ক) েকান কেয়দীর শতর সােপে� মুি�;

(খ) বৃিতমতলক �িশ�ণ েযমন- �ক বা বািক, সতচী িশ�, েহয়ার
কািট, বাঁশ ও েবেতর কাজ, দিজর িব�ান, কাপেড়র ফুল ৈতরী,
ইতযািদ িবষেয় �িশ�ণ �দান;

(গ) কারাগােরর অভয্ের থাকাকালীন সমেয় িবিভ� ে�ড েকােসর
�িশ�ণ�া� কেয়কিদেক কারাদ� েভােগর পর সমােজ
সামািজকভােব পুনবরািসত করার জনয সমাজেসবা অিধদ�র
কতৃর ক আফউার েকয়ার সািভর স �দান; এবট

(ঘ) সরকার কতৃর ক, সরকারী েগেজেউ ��াপন �ারা িবেশষ সুিবধা
িহসােব েঘািষত অনয েয েকান সুিবধা [ধারা-3] ৷



িবেশষ সিুবধা �াি�র েযাগযতা

এক বৎসেরর অিধক েয েকান েময়ােদ
কারাদ��া� েকান কেয়িদ েরয়াতসহ
শতকরা ৫০ ভাগ কারাদ� েভােগর পর
িবেশষ সুিবধা পাওয়ার অিধকারী হেব
[ধারা-4]৷



িবেশষ সিুবধা �াি�র অেযাগযতা

(ক) মৃতুযদে� দি�ত কেয়িদ;

(খ) েয েকান অপরােধ যাব�ীবন কারাদে� দি�ত কেয়িদ;

(গ) রাে�র �িত িব�াসঘাতকতা িকটবা রা�ে�ািহতার
অিভেযােগ দি�ত কেয়িদ;

(ঘ) িবে�ারক �বয আইন, অ� আইন এবট মা�ক�বয সটি��
েয েকান আইেনর অধীন সটঘিত অপরােধ দি�ত
কেয়িদ [ধারা-5] ৷



জাতীয় কিমি
জাতীয় কিমি িন�বিণতর সদসযেদর সম�েয় গিত হেব, যথাঃ-

(ক) সমাজকলযাণ ম�ণালেয়র সিচব-েচয়ারমযান|

(খ) �রা� ম�ণালেয়র সিচব- েকা-েচয়ারমযান|

(গ) আইন, িবচার ও সটসদ িবষয়ক ম�ণালেয়র আইন ও িবচার িবভােগর
সিচব- সদসয।

(ঘ) মিহলা ও িশশ িবষয়ক ম�ণালেয়র সিচব- সদসয।

(ঙ) মহা-পুিলশ পিরদশরক- সদসয।



Contd.
(চ) কারা অিধদ�র এর মহাপিরদশরক - সদসয।

(ছ) সমাজেসবা অিধদ�র এর মহা-পিরচালক - সদসয।

(জ) পিরচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা �দান সট�া - সদসয।

(ঝ) সরকার কতৃর ক মেনানীত দইুজন সমাজকম�, অ�েধয একজন মিহলা - সদসয।

(ঞ) সমাজকলযাণ ম�ণালেয়র যু�-সিচব, িযিন ইহার সদসয-সিচব৷

** জাতীয় কিমির মেনানীত েকান সদসয তাঁর মেনানয়েনর তািরখ হেত ২ (দইু) 
বৎসেরর জনয সদসয পেদ বহাল থাকেবনঃ

তেব শতর থােক েয, সরকার েয েকান সময় তাঁর মেনানয়ন বািতল করেত পারেব৷

** সরকােরর টে�েশয �া�রযু� প�েযােগ েকান মেনানীত সদসয �ীয় পদ তযাগ
করেত পারেবন [ধারা-6]।



জাতীয় কিমির দািয়� ও কতর বয
জাতীয় কিমির দািয়� ও কতর বয িন�রপ: 

(ক) েকান কেয়িদর ১০ (দশ) বৎসেরর অিধক সাজা�াি�র ে�ে� িবেশষ সুিবধা �দােনর
িবষয়ি যাচাই-বাছাইপতবরক সুপািরশ �দান করা;

(খ) এই আইেনর অধীন ম�রুকৃত িবেশষ সুিবধা বািতেলর িবষেয় সুপািরশ �দান করা;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এ �দত সুপািরশ বা�বায়নাথর �শাসিনক আেদশ জারীর জনয �রা�
ম�ণালেয় প� ে�রণ করা;

(ঘ) ধারা ৩ এ টি�িখত িবেশষ সুিবধা ছাড়াও অনয েকান সুিবধােক িবেশষ সুিবধা
িহসােব েঘাষণার জনয সরকােরর িনকউ সুপািরশ ে�রণ করা;

(ঙ) িবেশষ সুিবধা ম�েুরর লে�য কেয়িদ কতৃর ক �দত মুচেলকার শতর িনধরারণ করা;

(চ) েজলা কিমির কায�র ম মিনউর করা;

(ছ) �ীয় কায�র ম স�েকর সরকােরর িনকউ বাৎসিরক �িতেবদন দািখল করা
[ধারা-7] ৷



েজলা কিমি
েজলা কিমি িন�বিণতর সদসযেদর সম�েয় গিত হেব, যথাঃ-

(ক) েজলা মযািজেেউ- সভাপিত।

(খ) পুিলশ সুপার (েমে�াপিলউন এলাকার বািহের-সদসয।

(গ) পুিলশ কিমশনার কতৃর ক মেনানীত অিতির� পুিলশ কিমশনার পদমযাদর ার িনে�
নেহন এমন একজন পুিলশ কমরকতর া (েমে�াপিলউন এলাকার জনয)-সদসয।

(ঘ) েজলা কারাগােরর িসিনয়র সুপািরনেউনেড� বা ে��মত, 
সুপািরনেউনেড� -সদসয।

(ঙ) পাবিলক �িসিকটউর-সদসয।

(চ) েজলা মিহলা িবষয়ক কমরকতর া-সদসয।



Contd.
(ছ) েজলা িশশ িবষয়ক কমরক তর া-সদসয।
(জ) েজলা মযািজেেউ কতৃর ক মেনানীত একজন মিহলা সমাজকম�-সদসয।
(ঝ) জাতীয় আইনগত সহায়তা �দান সট�ার েজলা কিমির সভাপিত কতৃর ক
মেনানীত একজন �িতিনিধ-সদসয।
(ঞ) েজলা সমাজেসবা অিধদ�র এর টপ-পিরচালক- সদসয-সিচব৷

মেনানীত সদসয মেনানয়েনর তািরখ হেত ২ (দইু) বৎসেরর জনয সদসয পেদ বহাল
থাকেবনঃ

তেব শতর থােক েয, েজলা মযািজেেউ বা ে��মত, জাতীয় আইনগত সহায়তা
�দান সট�ার েজলা কিমির সভাপিত েয েকান সময় তার মেনানয়ন বািতল
করেত পারেবন৷

েজলা মযািজেেউ বা ে��মত, জাতীয় আইনগত সহায়তা �দান সট�ার েজলা
কিমির সভাপিতর টে�েশয �া�রযু� প�েযােগ মেনানীত েকান সদসয �ীয় পদ
তযাগ করেত পারেবন [ধারা-9] ৷



েজলা কিমির দািয়� ও কতর বয
েজলা কিমির দািয়� ও কতর বয িন�রপ, যথাঃ-

(ক) অনত�র ১০ (দশ) বৎসেরর সাজা�া� কেয়িদেক এই আইেনর অধীন িবেশষ
সুিবধা �দােনর িবষয়ি যাচাই-বাছাইপতবরক সুপািরশ �দান করা; 

(খ) এই আইেনর অধীন ম�রুকৃত িবেশষ সুিবধা বািতেলর িবষেয় সুপািরশ �দান
করা; 

(গ) দফা (ক) ও (খ) অনুযায়ী �দত সুপািরশ বা�বায়নাথর �শাসিনক আেদশ
জারীর জনয �রা� ম�ণালেয় প� ে�রণ করা; 

(ঘ) িবেশষ সুিবধা ম�েুরর লে�য কেয়িদ কতৃর ক �দত মুচেলকার শতর িনধরারণ
করা; 

(ঙ) �েবশন অিফসােরর কায�র ম মিনউর করা; 

(চ) �ীয় কায�র ম স�েকর জাতীয় কিমির িনকউ বাৎসিরক �িতেবদন দািখল
করা [ধারা-10] ৷



েজলা কিমির সভা
েজলা কিমির সকল সভা টহার সভাপিত কতৃর ক িনধরািরত �ান ও সমেয়
অনিু�ত হেবঃ

তেব শতর থ া েক েয, �িত দইু ম া েস েজলা কিমির কমপে� একি
সভা অনিু�ত হেব৷

সভাপিত েজলা কিমির সকল সভায় সভাপিত� করেবন এবট তাঁর
অনপুি�িতেত তদকতৃর ক মেনানীত েজলা কিমির অনয েকান সদসয
সভাপিত� করেবন৷

অনযুন 6 (ছয়) জন সদেসযর টপি�িতেত েজলা কিমির সভায় েকারাম
হেব [ধারা-11] ৷



িবেশষ সিুবধা�াি�রআেবদা
ধারা-4 এর অধীন িবেশষ সুিবধা পাওয়ার অিধকারী
েকান কেয়িদ িবেশষ সুিবধা�াি�র লে�য কারাগার
কতৃর পে�র মাধযেম জাতীয় কিমি বা ে��মত, েজলা
কিমির িনকউ আেবদন করেত পারেবন৷

টপেরা� িবধান সে�ও েকান কেয়িদ িবেশষ সুিবধা পাওয়ার
অিধকারী হেল �েবশন অিফসার ট� কেয়িদর সুিবধা�াি�র
িবষয়ি িনি�ত করবার লে�য জাতীয় কিমি বা ে��মত,
েজলা কিমির িনকউ �িতেবদন দািখল করেবন [ধারা-12]|



িবেশষ সিুবধা �দাা িবষেয় �শাসিাকআেদশ জারী

জাতীয় কিমি বা ে��মত, েজলা কিমির

সুপািরেশর িভিতেত �রা� ম�ণালয় এই আইেনর

অধীন িবেশষ সুিবধা �দান িবষেয় �শাসিনক

আেদশ জারী করেব এবট এে�ে� জাতীয় কিমি

িকটবা েজলা কিমির সুপািরশ চতড়া্ বেল গণয

হেব [ধারা-13] ৷



িবেশষ সুিবধা�া� কেয়িদর জায �েযাজয শতর াবলী
েকান কেয়িদেক এই আইেনর অধীন িবেশষ সুিবধা
�দান করা হেল, তােক তফিসেল টি�িখত ‘ছক'
অনযুায়ী একি মচুেলকা কারাগার কতৃর পে�র িনকউ
দািখল করেত হেব৷

িবেশষ সুিবধা �দােনর জনয েয শতর িনধরারণ করা হেব
তা টপেরা� মচুেলকােত টে�খ থাকেব এবট িবেশষ
সুিবধা�া� কেয়িদ ট� শতর েমেন চলেত বাধয থাকেব
[ধারা-14] ৷



িবেশষ সিুবধা বািতল
১৪ ধারার অধীন �দত েকান শতর েকান কেয়িদ ল�ন করেল �েবশন
অিফসার ট� শতর লটঘেনর িবষেয় জাতীয় কিমি বা ে��মত, েজলা
কিমির িনকউ িব�ািরত �িতেবদন দািখল করেবন৷

টপেরা� �িতেবদন �াি�র পর জাতীয় কিমি বা ে��মত, েজলা কিমি
�িতেবদন িবেবচনাপতবরক ট� কেয়িদেক বযি�গতভােব শনানীর সুেযাগ
�দান কের ে��মত, �দত িবেশষ সুিবধা বািতল করবার জনয �রা�
ম�ণালয় এর িনকউ সুপািরশ ে�রণ করেব৷

ে�িরত সুপািরশ অনযুায়ী �রা� ম�ণালয় �দত িবেশষ সুিবধা বািতল
সট�া্ �শাসিনক আেদশ জারী করেব৷

িবেশষ সিুবধা একবার বািতল করা হেল েকান কেয়িদ পনুরায়
িবেশষ সিুবধা পাওয়ার অিধকারী হেবন না [ধারা-15] ৷



িরিভউ
ধারা-15 এর অধীন েকান কেয়িদর িবেশষ সুিবধা
বািতল করা হেল ট� কেয়িদ বািতল আেদশি িরিভট
করবার জনয আেদশ �াি�র 30 (ি�শ) িদেনর মেধয
�রা� ম�ণালেয় আেবদন করেত পারেবন৷

বিণরত আেবদন পাওয়ার পর �রা� ম�ণালয় ট�
আেবদন িবেবচনাপতবরক যথাযথ আেদশ �দান করেত
পারেব এবট এে�ে� �রা� ম�ণালেয়র িস�া্ চতড়া্
বেল গণয হেব [ধারা-16] ৷



�েবশা অিফসার
এই আইেনর অধীন �েবশন অিফসার
িনেয়াগ না হওয়া পয র্ সমাজকলযাণ
ম�ণালয় কতৃর ক িনেয়াগকৃত �েবশন
অিফসারগণ এই আইেনর টে�শয
পতরণকে� ‘�েবশন অিফসার' িহসােব
দািয়�্ পালন কিরেবন [ধারা-17] ৷



ছক



Contd.



Relevant Provisions of  the Jail Code in Respect of  
Rights of the Female Prisoners

Rule- 945. Female prisoners shall be rigidly
secluded from the male prisoners, and the
under-trial females shall, if possible, be kept
apart from the convicts. The female ward shall
be so situated as not to be overlooked by any
part of the male jail; and there shall be a
separate hospital for sick female prisoners
within or directly adjoining the female
enclosure. They shall not be, required to attend
at the jail office. All enquires and verification of
their warrants shall be conducted by the Jailer in
the female enclosure.



Jail Code Contd.
Rule- 946. In the female division of every jail there

shall be a block of cells sufficient in number for
use as punishment cells and to afford separate
accommodation for female under-trial prisoners.
A female under-trial prisoner may, at the option
of the Superintendent, if cell accommodation is
available, have the choice of occupying a cell in
the female enclosure instead of being confined in
the under-trial prisoners ward: provided the
arrangements prescribed in Rule 954 regarding
the guarding of cells can be made.



Jail Code Contd.
Rule- 947. Up to the limit of accommodation in
the female ward of each jail, all female convicts of
whatever terms, except those sentenced to
transportation and long-term habitual criminals
(B class), shall be retained in the jail of the
district to which they belong. Female convicts
who have children with them in jail (except
prisoners sentenced to transportation) shall not
usually be transferred to central jails until the
children have been made over to their friends or
have otherwise been taken charge of.



Jail Code Contd.
Rule- 948. When there is only one female
prisoner in the female ward and there is no
female warder, the Superintendent shall
arrange to allow a female friend to visit the
prisoner and live with her in the jail. If the
female prisoner has no friend who will stay
with her, the Superintendent shall entertain
a female as an extra warder to keep her
company in anticipation of the Inspector
General’s sanction.



Jail Code Contd.
Rule- 957. Female prisoners may retain
their children up to the age of 4, or with
the Superintendent’s approval up to 6
years. They shall be allowed such diet as
the Medical Officer may order for
them, and shall be provided with
suitable clothing.



Jail Code Contd.
Rule- 959. When a child in jail attains the age
of 4, or at the discretion of the Superintendent 6
years or when a female prisoner dies in jail and
leaves a child, notice shall at once be sent to the
Magistrate of the district, who shall make
arrangements for the care of such child. Should
no relation or friend be found willing to take
care of the child, the Magistrate shall either
place it in some approved institution, or shall
entrust it to some respectable person.



Jail Code Contd.
Rule- 960. The hair of a female prisoner shall not
be cut except by order of the Medical Officer
entered in her history ticket in any case where he
considers this necessary on account of vermin or
disease. A comb and four necessary towels or
napkins… shall be provided with a reasonable
supply of oil for dressing her hair. Female
prisoners shall also be allowed the use of a
looking glass, one in each cell and one or two in
each ward being provided for the purpose.
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