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মানবানিকার আইন
1945 সোকল, ভনউ ই েথ ফেট আইনসিো ফসই আইনটট পোশ
েকর ফ টট ভিল ফিকশর প্রেম নোেভরে অভিেোর আইন। এই
আইন — ো বতথমোকন মোনবোভিেোর আইন নোকম পভরভচত
— চোেভর, আবোসন, ফক্রভিট, সবসোিোরকণর
থ
প্রেোশয
স্থোনগুভল, ইেোনভশপ,
থ
েোহথস্থয পভরকেবো, অভি-ভনবোপকণর
থ
ফেচ্ছোকসভবতো এবং ফবসরেোভর, অসোম্প্রিোভ ে ভশক্ষো
প্রভতষ্ঠোনগুভলকত ববেময ভনভেদ্ধ েকর।
মোনবোভিেোর আইন বযক্তিসমূহকে তোকির এগুভলর ভিভিকত
ফবআইভন ববেকমযর ফেকে রক্ষো েকর:

•

ব স,

•

িমভবশ্বোস,
থ

•

েোভত,

•

বণ ,থ

•

ভলঙ্গ,

•

ফ ৌন পিন্দ,

•

মূল েোতী তো,

•

বববোভহে ভস্থভত:

•

পোভরবোভরে ভহংসোর ভশেোর হও ো বযক্তির ভস্থভত
(কেবলমো চোেভরকত),

•

প্রভতবন্ধেতো,

•

ভলঙ্গ পভরচ বো অভিবযক্তি

•

সোমভরে ভস্থভত,

•

পকক্ষ সমোিোন হও ো ফেপ্তোরীর ফরেিথ ,

•

িণ্ডোজ্ঞো পোও োর ফরেিথ ,

•

আকে ফেকে আকরোভপত ক্তেনেত ববভশকষ্টযর প্রবণতো,

•

পোভরবোভরে ভস্থভত

•

আইনসম্মত আক র উৎস

ফেোনও বযক্তি তোর ভবরুকদ্ধ এরেম ফেোনও প্রলক্ষণ বো
ববভশকষ্টযর ভিভিকত ববেময েরো হক কি বকল মকন েরকল
তোর ফবআইভন ববেকমযর ভবরুকদ্ধ এেটট ববি অভিক োে
েোেকত পোকর। মোনুেকে অভিক োে িোক র েরোর বো
ববেকমযর ভবকরোভিতো েরোর ভবরুকদ্ধ প্রভতকশোি ফনও ো
ফেকেও সুরক্ষো ফিও ো হ ।
ভনউ ই েথ ফেট মোনবোভিেোর শোখো ফেট অব ভনউ ই েথ
এর মোনুেকির েনয অনযোনয ক্তেভনকশর সকঙ্গ েভেত
ববেকমযর ভবরুকদ্ধ বযক্তিকির িোক র েরো অভিক োকের
তিন্ত, শুনোভন ও ভনষ্পভির মোিযকম এই গুরুেপূণ থ
আইনটট বলবৎ েকর।
শাখার কার্ে অনির্ াগ দার্য়র করা
এেটট অভিক োে িোক র েরো হক ফেকল পর
অভিক োকের তিন্ত েরকত এেেন তিন্তেোরী ভনক োে
েরো হকব। এটো ভলভখত ফ োেোক োকের, ফটভলক োকন
েকেোপেেকনর, েভেত ববেকমযর স্থোনটট পভরিশকনর,
থ
প্রেৃত ঘটনোর ফখোুঁে েরোর পরোমশসিোর
থ
অেবো এই
পদ্ধভতগুভলর সমোহোকর েরো ফ কত পোকর। তিন্তেোরীর
িূ ভমেো হল

এই ফেকসর প্রেৃত ঘটনোগুভলর তিন্ত েরো। তিন্তেোরী
আইভন পরোমশ ভিকত
থ
অেবো আইনেীবী বো প্রভতভনভি
ভহকসকব েোে েরকত পোকরন নো।
ফ বযক্তি ববেকমযর অভিক োে িোক র েকরন তোকে বোিী
বকল উকেখ েরো হ এবং েভেত ববেমযেোরীকে ভববোিী
বকল উকেখ েরো হ ।
প্রশাসননক শুনানন
ভি তিন্তেোরী ভনিোরণ
থ েকরন ফ এই সম্ভোবয েোরণ
ভবিযমোন ফ বোিী ফবআইভন ববেকমযর ভশেোর হক ভিকলন
বো হক কিন, তোহকল ভবে টট প্রশোসভনে শুনোভনকত োকব।
প্রশোসভনে শুনোভন আিোলকতর ভবচোর প্রক্তক্র োর অনুরূপ।
প্রশোসভনে আইকনর ভবচোরে অভিক োে-মিযস্থ
ুক্তিগুভলর ভিভিকত শুনোভন পভরচোলনো েরকবন। এই
শুনোভনকত উি পক্ষই তোকির অবস্থোকনর সমেকন
থ প্রমোণ
উপস্থোভপত েরকত পোরকবন। শুনোভন এেটট প্রেোেত
প্রক্তক্র ো হকলও এই প্রক্তক্র ো চলোেোলীন বোিীেকণর
ভনকেকির আইনেীবীর মোিযকম প্রভতভনভিকের প্রক োেন
ফনই।

শোখোর ফেকে অভিক োকের সমেকন
থ ফেস উপস্থোভপত
েরকত অযোটভন বো
থ অনয ফেোনও একেকের বযবস্থো েরো
হকব। এই পভরকেবোটটর েনয ফেোনও শুল্ক লোেকব নো।
ভিও, বোিীেণ চোইকল তোকির প্রভতভনভিকের েনয
ভনকেকির অযোটভনওথ ভনক োে েরকত পোকরন।
কনমশনার্রর আর্দশ
শুনোভনর পকর ও শুনোভনকত উপস্থোভপত প্রমোণোভির
ভিভিকত ফেকসর িোভ েপ্রোপ্ত প্রশোসভনে আইকনর
ভবচোরে এেটট সুপোভরশেৃত আকিশ েোভর েরকবন,
োকত উি পক্ষকে ও েভমশনোরকে েীিোকব ফেসটটর
সমোিোন েরকত হকব - অেোৎ,
থ বোিীর পকক্ষ, নো ভববোিীর
পকক্ষ, তোর সম্পকেথ পরোমশ ফিও
থ
ো েোেকব।
েভমশনোর অভিক োেগুভল, প্রমোণোভি ও প্রশোসভনে
আইকনর ভবচোরকের সুপোভরশেৃত আকিশ প োকলোচনো
থ
েরকবন এবং এেটট চূ ড়োন্ত েভমশকনর আকিশ েোভর
েরকবন।
েভমশকনর আকিশ বোিীর পকক্ষ ফেকল আকিকশ এেটট
প্রভতেোর ভনভিথষ্ট েরো েোেকব। প্রভতেোকরর মকিয নীভতর
ও/বো রীভতর বিল; চোেভরকত পুনবহোল
থ
েরো; সুিসহ
বকে ো ফবতন বো ববেমযমূলে আচরকণর েোরকণ
হোরোকনো সুভবিো প্রিোন েরো; পভরকেবো প্রিোন েরো;
বোসস্থোন, প্রভতষ্ঠোন বো েো ক্রকম
থ
সমোন আচরণ েরো ও/
বো মোনভসে িুিথশোর ক্ষভতপূরণ ফিও ো েোেকত পোকর।
ফিও োভন েভরমোনোরও মূলযো ন েরো হকব।
আপীিসমূহ
তিন্তেোরী ফবআইভন ববেকমযর ঘটনো ঘটোর ফেোনও
সম্ভোবয েোরণ খুকুঁ ে নো ফপকল বোিীর হোকত ভনউ ই েথ
ফেট সুভপ্রম ফেোটথ -এ ফসই ভসদ্ধোকন্তর ভবরুকদ্ধ আপীল
েরোর েনয েোট (60) ভিন েোেকব।
বোিী ও ভববোিী উিক ই েভমশনোকরর আকিকশর ভবরুকদ্ধ
ফসই আকিশ েোভর হও োর েোট (60) ভিকনর মকিয ভনউ
ই েথ ফেট সুভপ্রম ফেোটথ -এ আপীল েরকত পোরকবন।

