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বম দং ........,২০১৮ 
 

বৌদ্ধ থর্ফ েভ নুাভীর্তভ বালন্ধদ, বালবর্েত  উত্তভাবথওাভল ওবঢধয় বরর্য় প্রঘবমঢ ভীবঢ-

দীবঢ  প্রণা সুংলঢওভর্ডভ মর্ে অদীঢ 

 

বম 

 
 ববর্লতু াংমার্তর্য বৌদ্ধ থর্ফ েভ নুাভীর্তভ বালন্ধদ, বালবর্েত  উত্তভাবথওাভল ওবঢধয় 

বরর্য় প্রঘবমঢ ভীবঢ-দীবঢ  প্রণা সুংলঢওভর্ডভ মর্েে বথাদ প্রডয়দ ফীঘীদ  প্রর্য়াচদীয়,  

  
বর্লতু এঢদ্বাভা বদম্নরূধ অআদ প্রডীঢ লআম : 

 

 

প্রণফ ধ্যায় 

 প্রাভবিও   

 
 ১। ংবেপ্ত বযর্ভাদাফ, প্রঢেদ  প্রর্য়াক। (১) এআ অআদ বৌদ্ধ ধাবভাবভও (বালন্ধদ, বালবর্েত  

উত্তভাবথওাভ, আঢোবত) অআদ, ২০১৮ দার্ফ বপবলঢ লআর্। 

 (২) আলা বমর্ে ওাব েওভ লআর্।  

 (৩) আলা াংমার্তযী বৌদ্ধ থর্ফ েভ নুাভীর্তভ (ধা েঢে ঘট্টগ্রাফ ঞ্চর্মভ ববপন্ন উধচাবঢ, ক্ষুদ্র চাবঢ-

ত্তা এং নৃ-বকাষ্ঠীভ বৌদ্ধ নুাভীকড ব্যঢীঢ) ক্ষেত্রে প্রর্বাচে লআর্।          

 (৪) আলা ধা েঢে ঘট্টগ্রাফ ঞ্চর্মভ ববপন্ন উধচাবঢ, ক্ষুদ্র চাবঢ-ত্তা এং নৃ-বকাষ্ঠীভ বৌদ্ধ নুাভীকর্ডভ 

ক্ষেত্রে প্রর্বাচে লআর্ দা। ঢালা ঙাড়া বতর্যভ ন্যান্য এমাওাভ বৌদ্ধ থর্ফ েভ নুাভী বওাদ উধচাবঢ, ক্ষুদ্র 

চাবঢত্তা এং নৃ-বকাষ্ঠীভ বদচস্ব ধাবভাবভও অআদ বদ্যফাদ ণাবওর্ম ঢালার্তভ চন্য এআ অআদ প্রর্বাচে লআর্ 

দা। 

    
 ২। ংজ্ঞা। বরয় া প্রর্েভ ধবভধন্থী বওার্দা বওছু দা ণাবওর্ম, এআ অআর্দ- 

(ও) ‘‘বালন্ধদ’’ ণ ে ফাচ-প্রঘবমঢ থাভায় পুরুর  ফবলমাভ স্বাফী-স্ত্রী রূর্ধ ধাভস্পবভও 

বফমন্ধর্দভ বদ্যাঢও া বাল; 

 
(ঔ) ‘‘বৌদ্ধ’’ ণ ে ংযধভম্পভায় বৌদ্ধ থফ োনুাভী ধবভার্ভ চাঢ-মাবমঢ-ধাবমঢ পুরুর  

ফবলমা, বৌদ্ধ থফ োমেী পুরুর  ফবলমা এং বৌদ্ধ থফ োমেী ধবভার্ভ অশযয বৌদ্ধ 

থফ োনুার্ভ প্রবঢধাবমঢ বব বওার্দা ফাদন্তাদ এং বৌদ্ধ থর্ফ ে তীবেঢ লআয়ার্ঙ এফদ পুরুর  

ফবলমা; 

(ক)  ‘ধা েঢে ঘট্টগ্রাফ ঞ্চম’ ণ ে াংমার্তর্যভ বপৌর্কাবমও ীফার্ভঔা ভ  ভাগাফাটি, ঔাকড়াঙবড় 

 ান্দভাদ ধা েঢে বচমা। 

(খ) ‘‘ফাদ বধতৃ-ফাতৃও ভক্ত’’ এং ‘‘বফার্েয় ভক্ত’’ ণ ে বব ন্তাদকড এওআ বধঢাভ ভর্   
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এওআ ফাঢাভ কর্প ে চাঢ ঢালাভা ধভস্পভ ‘ফাদ বধতৃ-ফাতৃও ভক্ত’ এং বব ন্তাদকড এওআ 

বধঢাভ ভর্ বওন্তু বপন্ন ফাঢাভ কর্প ে চাঢ ঢালাভা ধভস্পভ ‘বফার্েয় ভক্ত’; 

(গ) ‘‘ববধর্েয় ভক্ত’’  ’’ববধর্েয় ফত্ধাদ’’ ণ ে বব ন্তাদকড এওআ ফাঢাভ কর্প ে বওন্তু বপন্ন 

বপন্ন বধঢাভ ভর্ চাঢ ঢালাভা ধভস্পভ ‘ববধর্েয় ভক্ত’। ববধর্েয় ন্তাদ ণ োৎ স্ত্রীভ পূ ে 

বালন্ধদচবদঢ পূ েস্বাফীভ ভর্ চাঢ ন্তাদ।  

 

 
(ঘ) ‘‘ফ ংর্যাদূ্ভঢ’’ া ‘‘ফজ্ঞাবঢভুক্ত’’ ণ ে ববত দুআ চদ ব্যবক্ত ধভস্পভ এওআ বধতৃপুরুর্রভ 

ংযথাভাভ ভর্ক্তভ ম্পর্ওে ম্পবওেঢ লয় ঢালা লআর্ম এওচদর্ও ধভ চর্দভ ফংর্যাদূ্ভঢ মা 

লয়। বধঢাভ ভ্রাঢাভ পুে বওংা ওন্যা ফংর্যাদূ্ভঢ। বওন্তু বধঢাভ পগ্নীভ পুে এং ওন্যা 

ফংর্যাদূ্ভঢ কণ্য লআর্দ দা। দভ-দাভী উপর্য়ভ বধতৃকুর্ম ঊর্ধ্েবতর্ওভ ধাঁঘ পুরুর এং ফাতৃকুর্ম 

ঊর্ধ্েবতর্ওভ বঢদ পুরুর; এ ধাঁঘ পুরুর  বঢদ পুরুর কডদা ওবভাভ ফয় দভ-দাভী আলার্ঢ ন্তভু েক্ত 

ণার্ও ণ োৎ ঐ দভ-দাভীর্ও াত বতর্ম বণাক্রর্ফ ঊর্ধ্েবতর্ওভ ঘাভ পুরুর  ঊর্ধ্েবতর্ওভ দুআ পুরুর; 

 
(ঙ) ‘‘জ্ঞাবঢ’’ ণ ে ববত দুআ চদ ব্যবক্ত ধভস্পভ বধতৃপুরুর্রভ ংযথাভাভ ভর্ক্তভ ম্পর্ওে 

ম্পবওেঢ দয় ণঘ ফাতৃকূর্মভ ংযথাভাভ ম্পর্ওে ম্পবওেঢ লয়, ঢালা লআর্ম এওচদ ধভ 

চর্দভ জ্ঞাবঢ; 

 

 
(চ) ‘‘ন্তাদ’’ ণ ে পুে এং ওন্যা। ন্তাদ বমর্ঢ বালন্ধদচবদঢ স্বাপাবওপার্ চাঢ পুে া 

ওন্যা এং  তত্তওরূর্ধ গৃলীঢ পুে া ওন্যার্ও বুছাআর্; 

 
(ছ) “বাল  বলর্ভ েঢ চাঢ  ন্তাদ” ণ ে বব ন্তাদ ঢালাভ বধঢা -ফাঢাভ বালন্ধর্দ 

অআদম্মঢপার্ অদ্ধ লয়াভ পূর্ ে ঢালার্তভ  বাল বল ের্ভঢ ম্পর্ওেভ নর্ম চন্মাপ 

ওবভয়ার্ঙ। বধতৃপুরুর্রভ ম্পবত্তভ উত্তভাবথওাভ মার্পভ প্রর্ে বাল  বলর্ভ েঢ চাঢ ন্তাদ 

উত্তভাবথওাভী ন্তাদ বময়া কণ্য লআর্; 

 
(জ) ‘‘মূমথদী’’ ণ ে বববদ উত্তভাবথওাভ সূর্ে া বস্বাধাবচেঢ স্থাভ স্থাভ ম্পবত্তভ ফাবমও 

বাঁলাভ মৃতুেভ ধভ ঢাঁলাভ ম্পবত্তভ উত্তভাবথওার্ভভ ববথ ব্যস্থা ওাব েওভ লআর্; 

 
(ঝ) ‘‘র্থাবতও থার্ধভ জ্ঞাবঢকড’’ ণ ে বালাভা মূমথদীভ ংর্ক ম্পবওেঢ বওন্তু বওার্দা ঊর্ধ্েবতও 

থার্ধভ বঘার্ভ দয়। ববফদ, পুর্েভ ওন্যাভ পুর্েভ পুে এং ওন্যাভ পুর্েভ পুর্েভ পুে; 

 
(ঞ) ‘‘ঊর্ধ্েবতও থার্ধভ জ্ঞাবঢকড’’ ণ ে বালাভা বওম ঊর্ধ্েবতও থার্ধভ বতও লআর্ঢ মূমথদীভ 

ংর্ক ম্পবওেঢ, র্থাবতও থার্ধভ বতও লআর্ঢ দর্ল। ববফদ, বধঢাভ ফাঢাভ বধঢা এং ফাঢাভ 

বধঢাভ বধঢা; 

 
(ট) ‘‘ফাদ জ্ঞাবঢংর্যাদ্ভূঢ জ্ঞাবঢ’’ ণ ে বালাভা মূমথদীভ ংর্ক ঊথ েবতও থাধ  র্থাবতও 

থাধ উপয় বতও লআর্ঢ ম্পবওেঢ। ববফদ, বধঢাভ পগ্নীভ পুে এং ফাঢাভ ভ্রাঢাভ পুে; 
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(ঠ) ‘‘বদপ েভযীম এং পভড-বধারর্ডভ বথওাভী’’ বমর্ঢ মূমথদীভ ংর্ক ম্পবওেঢ বদম্নবড েঢ  

       ব্যবক্তর্তভ বুছাআর্ :  

(১) বধঢা  

(২) ফাঢা  

(৩) বথা স্ত্রী (বঢবতদ দা বঢবদ ন্য পুরুর্রভ ংর্ক পুদঃ বালন্ধর্দ অদ্ধ লদ);  

(৪) পুে ণা পূ েমৃঢ পুর্েভ পুে ণা পূ েমৃঢ পুর্েভ পূ েমৃঢ পুর্েভ পুে (বঢবতদ  

     ধব েন্ত প্রাপ্তয়স্ক ণার্ও)। ঢর্ যঢে ণার্ও বব - 

(ও) বধৌর্েভ বথওাভ ঢোআর্ ববত ব ঢালাভ বধঢাভ ণা ফাঢাভ র্ভ-

ম্পবত্তভ ণা ন্য বওার্দারূধ ম্পর্তভ অয় লআর্ঢ পভড-বধারড দা ধায়, 

(ঔ) প্রর্ধৌর্েভ বথওাভ ঢোআর্ ববত ঢালাভ বধঢাভ ণা ফাঢাভ ণা 

বধঢাফর্লভ ণা বধঢাফলীভ বওার্দারূধ ঢোচেবত্ত লআর্ঢ পভড-বধারড দা 

ধায়; 

(৫) বাবলঢা ওন্যা ণা পূ েমৃঢ পুর্েভ বাবলঢা ওন্যা ণা পূ েমৃঢ পুর্েভ পূ েমৃঢ 

পুর্েভ বাবলঢা ওন্যা (বাল দা লয়া ধব েন্ত)। ঢর্ যঢে ণার্ও বব- 

(ও) বধৌেীভ বথওাভ ণাবওর্ ববত ঢালাভ বধঢাভ ণা ফাঢাভ বওার্দারূধ  

      ম্পবত্ত লআর্ঢ বঢবদ পভড-বধারড দা ধাদ, 

(ঔ) প্রর্ধৌেীভ বথওাভ ণাবওর্ ববত ঢাঁলাভ বধঢাভ ণা ফাঢাভ ণা 

বধঢাফর্লভ ণা বধঢাফলীভ বওার্দারূধ ম্পবত্ত লআর্ঢ পভড-বধারড দা ধাদ; 

(৬) বথা ওন্যা, ববত বঢবদ- 

(ও) ঢাঁলাভ স্বাফীভ ঢোচেবত্ত লআর্ঢ পভড-বধারড দা ধাদ, ণা 

(ঔ) ঢাঁলাভ পুর্েভ ণা ওন্যাভ (ববত ণার্ও) ওাঙ লআর্ঢ ণা ঢাঁলার্তভ  

ঢেফার্দ ঢাঁলার্তভ ঢোচেবত্ত লআর্ঢ পভড-বধারড দা ধাদ, ণা 

(ক) ঢাঁলাভ শ্বশুভ-যাশুবড়ভ ণা শ্বশুর্ভভ বধঢাভ ওাঙ লআর্ঢ ণা ঢাঁলার্তভ  

      বব বওার্দা এওচর্দভ ঢোচেবত্ত লআর্ঢ পভড-বধারড দা ধাদ; 

(৭) পুর্েভ বথা ণা পূ েমৃঢ পুর্েভ বথা ণা পূ েমৃঢ পুর্েভ পুর্েভ বথা স্ত্রী 

বঢবতদ পুদঃবালন্ধর্দ অদ্ধ দা লয়, এ যর্ঢে বব, ববত বঢবদ ঢাঁলাভ স্বাফীভ 

ঢোচেবত্ত লআর্ঢ ণা ঢাঁলাভ পুর্েভ ণা ওন্যাভ ওাঙ লআর্ঢ ণা ঢাঁলার্তভ 

ঢেফার্দ ঢাঁলার্তভ ঢোচেবত্ত লআর্ঢ বওাদরূধ পভড-বধারড দা ধাদ; এং 

বধৌর্েভ বথা ববত ঢাঁলাভ শ্বশুভ-যাশুবড়ভ ঢোচেবত্ত লআর্ঢ বওার্দারূধ পভড-

বধারড দা ধাদ; 

(৮) প্রাপ্তয়স্ক বাল বল ের্ভঢ চাঢ পুে; 

(৯) প্রাপ্তয়স্কা ওন্যা া বাবলঢা বাল-বল ের্ভঢ চাঢ ওন্যা (বাল দা লয়া 

ধব েন্ত); 

 
(ড) ‘‘প্রাপ্ত য়স্ক’’ ণ ে বব বওাদ পুরুর ণা ফবলমা বালাভ য় অঞাভ ঙভ পূড ে লয় দাআ; 
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(ঢ) ‘‘বপপাও’’ ণ ে বব ব্যবক্ত (পুরুর বওংা ফবলমা) বওার্দা প্রাপ্তয়স্ক পুরুর ণা 

ফবলমাভ ণা ঢাঁলাভ ম্পবত্তভ ণা বতলায়  ম্পবত্ত দুর্য়ভআ ওল্যাডওাফীরূর্ধ বথওাভ 

ংভেড ওর্ভদ;  

 
(ণ) ‘‘স্বাপাবও বপপাও’’ ণ ে প্রাপ্তয়র্স্কভ বধঢাভ এং/ণা ফাঢাভ ম্পাবতঢ তবমম  

      দ্বাভা বদর্য়াকপ্রাপ্ত ব্যবক্ত; উধমৄক্ত অতামঢ ওতৃেও বখাবরঢ ণা বদর্য়াককৃঢ ব্যবক্ত; া 

      ‘বওাঝ ে  য়াট ে’ প্রতত্ত েফঢাপ্রাপ্ত ব্যবক্ত; 

 
(ত) ‘‘অতামঢ’’ ণ ে ধাবভাবভও অতামঢ ধ্যার্তয, ১৯৮৫এভ ২ (১) (ঔ) এং ৪ থাভায় বড েঢ 

অতামঢ এং ‘‘কাবট েয়াদ এন্ড য়াট েস্ োক্ট ১৮৯০ ( ১৮৯০ এভা viii দেভ োক্ট) এভ ৪ (ও) 

থাভা র্ম েফঢাপ্রাপ্ত এঔবঢয়াভম্পন্ন বব বওাদ বতয়াদী অতামঢ। 

(থ) ‘‘ঢবপটি’’ বমর্ঢ াথাভড র্ণ ে মূমথদীভ ধবভাভ-ধবভচদল স্বাপাবওপার্ ার্ভ 

চন্য বদবফ েঢ এও া এওাবথও  গৃল, ঢৎংমগ্ন বপটির্ভবফ, দাাবত চবফ, ণা াকাদ ণা 

ধাবভধাবশ্বেও প্রর্য়াচর্দ যাও-বচ উৎধাতর্দাধর্বাকী র্ভঔন্ড, নমা া বদষ্ফমা বৃোবত, র্ভবফ া 

র্ভঔন্ড, স্বাপাবও ঘমাঘমধণ, চমাযয় আঢোবত বুছাআর্। 

 
 ৩। অআর্দভ প্রাথান্য।  বদ্যফাদ ন্য বওার্দা অআর্দ বালা বওছুআ ণাকুও দা  বওদ, এআ অআর্দভ 

বথাদাবম প্রাথান্য ধাআর্।  

 

বদ্বঢীয় ধ্যায় 

বালন্ধদ 
 
 ৪। বালন্ধদ। বৌদ্ধ থর্ফ েভ নুাভী, প্রর্ঢেও পুরুর ফবলমা, বালন্ধর্দ অদ্ধ লআর্ঢ ধাবভর্দ, ববত 

(ও) থাভা ৮ এ উবিবঔঢ ব্যবঢক্রফ ার্ত বালন্ধর্দ অদ্ধ লয়াভ ওার্ম পুরুর  ফবলমা 

বাবলঢ লয় া পুরুর্রভ পূ েবাবলঢা স্ত্রী এং ফবলমাভ পূ েবাবলঢ স্বাফী  ঢেফাদ দা 

ণার্ও;  

(ঔ)  বালন্ধদওার্ম বওার্দা ধে (পুরুর-ফবলমা) ফবিষ্ক বকৃবঢ বওংা বতবলও-ফাদবও সুস্থঢা 

ববচেঢ দা লয়; 

(ক) বালন্ধদওার্ম র্ভভ  য় একুয ঙর্ভভ এং ওর্দভ  য় অঞাভ ঙর্ভভ ওফ দা লয় 

এং ববত ভ-ওর্দ উপর্য়ভ বদঃযঢে ম্মবঢ ণার্ও; 

                   (খ) বালন্ধর্দ আচ্ছুও পুরুর ফবলমা ধভস্পভ  ভক্ত ম্পর্ওেভ দা লয়। 

 
 ৫।   বালন্ধর্দ ধামদীয় নুষ্ঠাদাবত। 

 বৌদ্ধ বলাভ া ন্য বওাদ স্থার্দ বৌদ্ধ বপক্ষুভ থফীয় নুষ্ঠাদাবত প্রবঢধামর্দভ ফাধ্যর্ফ বালন্ধদ 

নুষ্ঠাদ ম্পন্ন লআর্। ঢঃধভ গৃলী ফন্ত্রতাঢাভ ফাধ্যর্ফ ফার্চ প্রঘবমঢ অঘাভাবত ধামদ  বদয়ফাবত নুভর্ডভ 

ফাধ্যর্ফ াফাবচওপার্ বাল নুষ্ঠাদ ম্পন্ন লআর্।  

 
 ৬। বালন্ধর্দভ বদন্ধদ। (১) ন্য বওার্দা অআদ, প্রণা  ভীবঢদীবঢ আঢোবতর্ঢ বালা বওছুআ ণাকুও দা  

বওদ, এআ অআর্দভ বথাদ নুার্ভ ংবিষ্ট বৌদ্ধ বলার্ভভ বলাভাধ্যে/বলাভ ধবভঘামদা ওবফটিভ ফাধ্যর্ফ প্রবঢটি 
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বাল বদথ োবভঢ বন প্রতাদ, বদথ োবভঢ নভফ পূভড এং বদথ োবভঢ ধদ্ধবঢ নুভডপূ েও বদন্ধদ ওবভর্ঢ লআর্। উক্ত  

নভফ াংমার্তর্যভ প্রবঢটি বৌদ্ধ বলার্ভ ংভবেঢ ণাবওর্। াংমা এং আংর্ভবচ উপয় পারায় এআ নভফ 

ঙাধার্দা বাআর্। 

(২) বালওাব ে ম্পাবতঢ এমাওাভ আউবদয়দ ধবভরত/বধৌভপা/বটি ওর্ধ োর্ভযদ বনর্ ংবিষ্ট বাল 

বদন্ধদ দবণর্ঢ ন্তভু েক্ত/বভবচর্েযদ লআর্। এআ প্রফাডধর্েভ নুবমবধ বালন্ধদ নুষ্ঠার্দ ফেমসূে বতযও 

বপক্ষু, ফন্ত্রতাঢা গৃলী, ভ-ওর্দভ বদচ বদচ এমাওাভ আউবদয়দ ধবভরত/বধৌভপা/বটি ওর্ধ োর্ভযদ ওতৃেধের্ও 

প্রতাদ ওবভর্ঢ লআর্। 

 (৩) উধ-থাভা (১)-এ উবিবঔঢ বন, নভফ এং বদন্ধদ ধদ্ধবঢ ববথ দ্বাভা বদথ োবভঢ লআর্।  

 (৪)  প্রর্ঢেও ঙর্ভভ শুরুর্ঢ বদন্ধদ দবণর্ঢ ৎভবপবত্তও দতুদ ক্রবফও দেভ উর্িঔপূ েও বাল বদন্ধদ 

ওবভর্ঢ লআর্। 

 (৫)  বওাদ বাল এআ অআর্দভ থীর্দ বদবন্ধঢ দা লআর্ম শুধুফাে এআ ওাভর্ড বওাদ বৌদ্ধ বার্লভ 

বথঢা ক্ষুণ্ন লআর্ দা। ঢর্ বার্লভ ১ (এও) ঙর্ভভ ফর্ধ্য বদন্ধদ ম্পন্ন দা ওবভর্ম  ঢা বনৌচতাভী ধভাথ 

বলার্ কণ্য লআর্ এং ভ ওর্দ ংবিষ্ট অতামঢ ওতৃেও র্ োচ্চ ১০ (তয) লাচাভ ঝাওা ণ ে তর্ন্ড তন্ডদীয় 

লআর্দ। এওআ ার্ণ ৩ ফার্ভ ফর্ধ্য বাল বদন্ধদ ম্পন্ন ওবভয়া ংবিষ্ট ওাকচ-ধে অতামর্ঢ তাবঔম ওভঢঃ 

৬(২) উধ-থাভাভ বথাদ প্রবঢধামদ ওবভর্ঢ লআর্। 

  
 ৭। বালন্ধদ াবঢম। -  থাভা ৪-এ বড েঢ যঢেমূল বণাবণপার্ প্রবঢধামদ দা ওবভয়া বওার্দা  

বালন্ধদ ংখটিঢ লআর্ম, স্বাফী া স্ত্রী বব বওল উক্ত বালন্ধদ াবঢম বখারডাভ চন্য ধাবভাবভও অতামর্ঢ 

ফাফমা তার্য়ভ ওবভর্ঢ ধাবভর্দ। 
  

 ৮। এওাবথও বাল।- (১) বওার্দা ব্যবক্তভ এওাবথও স্ত্রী ণাওা অআদঢ তন্ডদীয় ধভাথ। ঢর্ স্ত্রী ন্ধো া 

ন্তাদ থাভর্ড ম্পূড ে েফ লআর্ম, বআ বের্ে  স্ত্রীভ বমবঔঢ ম্মবঢ গ্রলডপূ েও ংবিষ্ট বলাভ ধবভঘামদা ওবফটিভ 

নুফবঢ ার্ধর্ে স্বাফী বদ্বঢীয় বাল ওবভর্ঢ ধাবভর্দ।  

            (২) স্ত্রী বদ্যফাদ স্থায় বওাদ ব্যবক্ত ববত স্ত্রীভ ফর্ঢ পুদভায় বালন্ধর্দ 

অদ্ধ লদ ঢালা লআর্ম বঢবদ অতামঢ ওতৃেও র্ োচ্চ ৪ (ঘাভ) ৎভ বদাশ্রফ ওাভাতন্ড া র্ োচ্চ ১০ (তয) লাচাভ 

ঝাওা ণ ে তন্ড া উপয় তর্ন্ড তবন্ডঢ লআর্দ।  

 
৯। বাল বর্েত।- (১) স্বাফী া স্ত্রী  বার্লভ ধভ বব বওার্দা ফয় বালন্ধদ বর্েত ণা স্বঢন্ত্রপার্ 

ার্ভ চন্য  ধাবভাবভও অতামর্ঢ ফাফমা তার্য়ভ ওবভর্ঢ ধাবভর্, ববত 

(ও) স্বাফীভ ন্তাদ চন্তার্দ েফ লআর্ম া পুভরত্বলীদঢাভ ওাভর্ড া স্ত্রীভ যাভীবভও েফঢাভ ওাভর্ড 

ধভস্পর্ভভ ফর্ধ্য তাম্পঢে ম্পওে টিবওর্য় ভাঔা ি দা লআর্ম; ণা 

(ঔ) বালন্ধর্দভ ধর্ভ বস্বোপ্রর্ডাবতঢ লআয়া স্বাফী স্ত্রী বপন্ন ন্য বওাদ দাভীভ র্ে এং স্ত্রী স্বাফী বপন্ন 

ন্য বওাদ পুরুর্রভ র্ে যাভীবভও ম্পওে স্থাধদ ওর্ভদ; া  

(ক) ফাফমা তার্য়র্ভভ ঢাবভঔ লআর্ঢ বাতী বদভবেন্নপার্ ন্যেদঢফ দুআ ৎভ পূ ে লআর্ঢ আোপূ েওপার্ 

াতীর্ও ধবভঢেক্ত স্থায় ভার্ঔদ; া  

 (খ) বাতী বৌদ্ধ থফ ে ধবভঢোক ওবভয়া ন্য বওার্দা থফ ে গ্রলড ওর্ভদ া ন্য থফ োমেীভ বলঢ 

বালন্ধদ চবদঢ ওাভর্ড বৌদ্ধ থফ ে ধবভঢোক ওর্ভদ; ণা 

 (গ) বাতী বদভবেন্নপার্ দার্ভাগ্য ফাদবও বওাভগ্রি লদ; ণা  

 (ঘ) বভাফপার্ বওংা বভাফপার্ এফদ ফাদবও বশংঔমায় ভুবকর্ঢ ণার্ওদ বব, াতী মৄবক্তংকঢ  



6 

 

  ওাভর্ড বাতীভ র্ে যাবন্তপূড েপার্ স্বাপাবও তাম্পঢে চীদ বাধদ ওবভর্ঢ ধাভক লদ া বাতী 

ববত বদষ্ঠুভ বতবলও  ফাদবও অঘভড ওর্ভদ; ণা 

 (ঙ) বাতী স্থায়ীপার্ ংাভচীদ ধবভঢোক ওবভয়া বৌদ্ধ বপক্ষু/বপক্ষুডী ংর্খভ ন্তুভু েক্ত লদ; ণা  

 (চ) বাতী বদভবেন্নপার্ াঢ ঙভ বওংা উলাভ বথওওাম বাৎ বদর্ঔাঁচ ণার্ওদ।  

 (ছ) বাতী অতামঢ ওতৃেও চূড়ান্ত ভার্য় াঢ ৎভ া ববয ফর্য়ভ চন্য াচাপ্রাপ্ত লদ।  

(২) উধ-থাভা (১) নুার্ভ অতামর্ঢ বওাদ ফাফমা তার্য়ভ ওভা লআর্ম অতামঢ ববত এআ ফর্ফ ে ন্তুষ্ট লদ 

বব, বালবর্ের্তভ বর্ণষ্ট ওাভড বদ্যফাদ ভবলয়ার্ঙ, ঢালা লআর্ম অতামঢ বালা মৄবক্তমৄক্ত বর্ঘদা ওবভর্দ বআ 

বফাঢার্ও বটবক্র প্রতাদ ওবভর্দ।  

 (৩)  স্বাফী  স্ত্রী ধাভস্পবভও ম্মবঢক্রর্ফ ধাবভাবভও অতামর্ঢ বাল বর্ের্তভ চন্য বদর্ম্নাক্ত ওাভর্ড 

ফাফমা তার্য়ভ ওবভর্ঢ ধাবভর্দ 

(ও) ফাফমা তার্য়র্ভভ ঢাবভঔ লআর্ঢ এও ঙভ া ঢর্ঢাবথওওাম পূ ে লআর্ঢ স্বাফী  স্ত্রী র্বৌবক্তও 

ওাভর্ড ধভস্পভ পৃণওপার্ া ওর্ভদ; ণা 

 (ঔ) স্বাফী া স্ত্রীভ ধভস্পর্ভভ এওর্ে া ি লয়; ণা  

(৪) উধ-থাভা (২)  (৩) এভ বথাদ নুবায়ী অতামঢ বওার্দা ভায় প্রতাদ ওবভর্ম উক্ত ভার্য়ভ বরুর্দ্ধ  

বণাবণ অতামর্ঢ বভবপউ/অবধম অভবচ তার্য়ভ ওভা বাআর্। 

 

 

 

 
১০। তাম্পঢে চীদ পুদরুদ্ধাভ।- স্বাফী বওংা স্ত্রী ববত বওার্দা ববৌবক্তও জুলাঢ া ওাভড ব্যঢীঢ স্বাফী 

স্ত্রীভ বওংা স্ত্রী স্বাফীভ ংর্ক তাম্পঢে ম্পওে লআর্ঢ বভঢ ণার্ওদ া বদর্চর্ও প্রঢোলাভ ওবভয়া বদদ, ঢর্ 

ংক্ষুব্ধ ধে তাম্পঢে চীদ পুদরুদ্ধার্ভভ চন্য ধাবভাবভও অতামর্ঢ ফাফমা তার্য়ভ ওবভর্ঢ ধাবভর্।  

  
১১। বালবর্ের্তভ ধভ পুদঃবাল ।- (১) অতামঢ ওতৃেও বালন্ধদ বর্ের্তভ ভায় া বটবক্র বখারডাভ 

ঢাবভঔ লআর্ঢ ৬০ (রাঝ) বতর্দভ ফর্ধ্য ববত াতী া বাতী বওার্দা ধে অবধম তার্য়ভ দা ওর্ভদ ণা বণাবণ 

ফর্য়ভ ফর্ধ্য অবধম তার্য়ভ ওভা লআর্ম ঢালা ববত ঔাবভচ লআয়া বায়, ঢালা লআর্ম বালন্ধদ বর্েতপ্রাপ্ত পুরুর 

ন্য বওার্দা দাভীভ র্ে এং দাভী ন্য বওার্দা পুরুর্রভ র্ে পুদ োভ বালন্ধর্দ অদ্ধ লআর্ঢ ধাবভর্দ।  

(২) সুস্থ ফবিষ্ক  স্বাথীদ ম্মবঢতার্দ েফ বর্েতপ্রাপ্ত স্বাফী-স্ত্রী বব বওার্দা ফয় থাভা ৫ এভ বথাদ 

প্রবঢধামদপূ েও পুদভায় বালন্ধর্দ অদ্ধ লআর্ঢ ধাবভর্দ। 

 
১২। বথাভ বালন্ধদ।- বওার্দা স্ত্রী স্বাফীভ মৃতুেভ ধভ বওার্দা পুরুর্রভ বলঢ পুদ োভ বালন্ধর্দ 

অদ্ধ লআর্ঢ ধাবভর্দ।  

 
১৩। বালন্ধদ াবঢম এং াবঢমর্বাগ্য বালচবদঢ চাঢ ন্তার্দভ বথঢা।  বওাদ বালন্ধদ 

অতামঢ ওতৃেও াবঢম বখাবরঢ লআর্ম া বওার্দা াবঢমর্বাগ্য বালন্ধদ অতামঢ ওতৃেও বর্েত বখাবরঢ লআর্ম 

উক্ত াবঢম বখারডা া বর্েত বখারডাভ পূর্ ে াবঢম বালন্ধদ া বর্েতকৃঢ বালন্ধর্দভ তম্পবঢভ চাঢ 

ন্তাদ বথ বময়া কণ্য লআর্ ।  

 

 



7 

 

তৃঢীয় ধ্যায় 

উত্তভাবথওাভ 

 
১৪। ববাগ্য উত্তভাবথওাভ। বওাদ মৃঢ বৌদ্ধ মূমথদীভ ঢোচে ম্পবত্ত, বমবঔঢ  বদবন্ধঢ তবমম ব্যবঢর্ভর্ও, 

বওমফাে বদম্নবমবঔঢ বৌদ্ধ উত্তভাবথওাভীকড প্রাপ্য লআর্দ, বণা : 

 (ও) ঢনবর্ম বড েঢ প্রণফ বশ্রবডভ উত্তভাবথওাভীকড;  

 (ঔ) ঢনবর্ম বড েঢ বদ্বঢীয় বশ্রবডভ উত্তভাবথওাভীকড;  

 (ক) (ও)  (ঔ) বশ্রবডর্ঢ বড েঢ বওার্দা উত্তভাবথওাভী দা ণাবওর্ম মূমথদীভ ফংর্যাদূ্ভঢ ব্যবক্তকড এং  

 (খ) (ও) (ঔ)  (ক) বশ্রবডভ ন্তর্ভ েক্ত বওাদ উত্তভাবথওাভী দা ণাবওর্ম জ্ঞাবঢক ে। 

 
১৫। উত্তভাবথওাভীভ গ্রকণ্যঢা। - উত্তভাবথওাবভত্ব মার্পভ বের্ে ঢনবর্ম সুবদবত েষ্টপার্ বড েঢ 

উত্তভাবথওাভীকর্ডভ ফর্ধ্য 

(ও) প্রণফ বশ্রবডর্ঢ বড েঢ উত্তভাবথওাভীকড, ন্যান্য ওম উত্তভাবথওাভী ব্যঢীঢ থাভা ১৭-এভ বথাদ 

নুবায়ী বদথ োবভঢ লার্ভ ম্পবত্ত মাপ ওবভর্দ। প্রণফ বশ্রবডভ উত্তভাবথওাভীকর্ডভ ফর্ধ্য বওল চীবঢ দা 

ণাবওর্ম ঢনবর্ম ঢাবমওাভুবক্তভ ক্রফানুার্ভ  ধব োয়ক্রর্ফ বদ্বঢীয় বশ্রবডর্ঢ বড েঢ উত্তভাবথওাভীকড, ঢাঁলাভ 

চীবঢ দা ণাবওর্ম  মূমথদীভ ফংর্যাদূ্ভঢ ব্যবক্তকড ফ-বথওার্ভভ বপবত্তর্ঢ এং ঢাঁলাভা  চীবঢ দা 

ণাবওর্ম  জ্ঞাবঢক ে ফ-বথওার্ভভ বপবত্তর্ঢ ম্পবত্ত মাপ ওবভর্দ। 

 
         (ঔ) প্রণফ বশ্রবডভ উত্তভাবথওাভীকর্ডভ ফর্ধ্য বওল চীবঢ দা ণাবওর্ম বদ্বঢীয় বশ্রবডর্ঢ বড েঢ 

উত্তভাবথওাভীকর্ডভ ফর্ধ্য 

(১) প্রণফ থার্ধ ঢাবমওাভুক্ত উত্তভাবথওাভী বদ্বঢীয় থার্ধ ঢাবমওাভুক্ত উত্তভাবথওাভী লআর্ঢ 

গ্রাবথওাভ ধাআর্দ; 

(২) বদ্বঢীয় থার্ধ ঢাবমওাভুক্ত উত্তভাবথওাভী তৃঢীয় থার্ধ ঢাবমওাভুক্ত উত্তভাবথওাভী লআর্ঢ  

গ্রাবথওাভ ধাআর্দ; 

(৩) তৃঢীয় থার্ধ ঢাবমওাভুক্ত উত্তভাবথওাভী ঘতুণ ে থার্ধ ঢাবমওাভুক্ত উত্তভাবথওাভী লআর্ঢ   

গ্রাবথওাভ ধাআর্দ; 

(৪) ঘতুণ ে থার্ধ ঢাবমওাভুক্ত উত্তভাবথওাভী ধঞ্চফ থার্ধ ঢাবমওাভুক্ত উত্তভাবথওাভী লআর্ঢ 

গ্রাবথওাভ ধাআর্দ; 

(৫) ধঞ্চফ থার্ধ ঢাবমওাভুক্ত উত্তভাবথওাভী রষ্ঠ থার্ধ ঢাবমওাভুক্ত উত্তভাবথওাভী লআর্ঢ 

গ্রাবথওাভ ধাআর্দ; 

(৬) রষ্ঠ থার্ধ ঢাবমওাভুক্ত উত্তভাবথওাভী প্তফ থার্ধ ঢাবমওাভুক্ত উত্তভাবথওাভী লআর্ঢ 

গ্রাবথওাভ ধাআর্দ; 

(৭) প্তফ থার্ধ ঢাবমওাভুক্ত উত্তভাবথওাভী ষ্টফ থার্ধ ঢাবমওাভুক্ত উত্তভাবথওাভী লআর্ঢ 

গ্রাবথওাভ ধাআর্দ; এং  

          (৮) ষ্টফ থার্ধ ঢাবমওাভুক্ত উত্তভাবথওাভী দফ থার্ধ ঢাবমওাভুক্ত উত্তভাবথওাভী লআর্ঢ 

গ্রাবথওাভ ধাআর্দ। 
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 ১ ৬। প্রণফ বশ্রবডভ উত্তভাবথওাভীকর্ডভ ফর্ধ্য ম্পবত্ত ববম-ণ্টদ।- ম্পবত্তভ ববম-ণ্টদ ব্যস্থায়, বমবঔঢ 

 বদবন্ধঢ তবমম ব্যবঢর্ভর্ও, মৃঢ পুরুর মূমথদীভ স্থাভ/স্থাভ ম্পবত্ত ঢনবর্ম বড েঢ প্রণফ বশ্রবডভ 

উত্তভাবথওাভীকড বদম্নবড েঢপার্ মাপ ওবভর্দ - 

(ও) বথা স্ত্রী, (এওাবথও লআর্ম ওর্ম এওর্ে), বফাঝ ম্পবত্ত বঢ পার্ক পাক লআর্ ঢালাভ এও 

পাক ধাআর্দ; 

(ঔ) পুে (এওাবথও লআর্ম প্রর্ঢের্ও) এও পাক ওবভয়া ধাআর্দ; ওন্যা (এওাবথও লআর্ম প্রর্ঢের্ও) 

পুর্েভ থ োংয ওবভয়া ধাআর্দ। ণ োৎ পুে ওন্যাভ বদ্বগুড ধাআর্দ। ঢর্ পুে ন্তাদ দা ণাবওর্ম 

ওন্যা (এওাবথও লআর্ম প্রর্ঢের্ও) এও পাক ণ োৎ পুর্েভ ফাদ ধাআর্দ; 

ক)  ফাঢা এও পাক ধাআর্দ;  

(খ) প্রর্ঢেও পূ েমৃঢ পুে এং ওন্যাভ যাঔা উত্তভাবথওাভীকড (ববত ণার্ওদ)  ১ ৬(ও)  (ঔ) এ 

বড েঢ লার্ভভ অর্মার্ও ম্পবত্ত ধাআর্দ।  

যাভীবভও ণা ফাদবওপার্ প্রবঢন্ধী বওংা বওমাে বওংা ধবভডঢ ফর্দাবৃবত্তম্পন্ন ন্তাদ বধঢা-ফাঢাভ 

ম্পবত্তভ উত্তভাবথওাভ মার্পভ প্রর্ে স্বাপাবও র্ণ ে ন্তাদ বময়া কণ্য লআর্দ এং বধঢা-ফাঢাভ ম্পবত্তভ 

উত্তভাবথওাভ মার্পভ ববাগ্য লআর্দ। 

 
           ১৭। বদ্বঢীয় বশ্রবডভ উত্তভাবথওাভীকর্ডভ ফর্ধ্য ববম-ণ্টদ। - ম্পবত্তভ ববম-ণ্টদ ব্যস্থাভ বমবঔঢ  

বদবন্ধঢ তবমম ব্যবঢর্ভর্ও মৃঢ মূমথদীভ ঢোচেবত্ত প্রণফ বশ্রবডভ উত্তভাবথওাভীকর্ডভ ঢেফার্দ ঢনবর্ম 

ঢাবমওাভুবক্তভ ক্রফানুার্ভ বদ্বঢীয় বশ্রবডভ উত্তভাবথওাভীকড ধব োয়ক্রর্ফ ণ োৎ প্রণফ পার্ক ঢাবমওাভুক্ত 

উত্তভাবথওাভী মাপ ওবভর্দ, ঢাঁলাভ ঢেফার্দ বদ্বঢীয় পার্ক ঢাবমওাভুক্ত উত্তভাবথওাভীকড মৄকধৎ ফাদ ংর্য 

মাপ ওবভর্দ, এআপার্ ধব োয়ক্রর্ফ তৃঢীয়, ঘতুণ ে, ধঞ্চফ, রষ্ঠ, প্তফ, ষ্টফ এং দফ পার্ক ঢাবমওাভুক্ত 

উত্তভাবথওাভীকড মাপ ওবভর্দ। 

 
 ১ ৮। ফংর্যাদ্ভূঢ ণা জ্ঞাবঢর্ক েভ ফর্ধ্য ম্পবত্ত ববম-ণ্টদ।- ম্পবত্তভ ববম-ন্টদ ব্যস্থাভ বমবঔঢ 

 বদবন্ধঢ তবমম ব্যবঢর্ভর্ও মৃঢ মূমথদীভ ম্পবত্তভ উত্তভাবথওার্ভভ পূ েবড েঢ নুক্রবফও বন্যার্ভ প্রণফ  

বদ্বঢীয় বশ্রবডর্ভক্ত উত্তভাবথওাভীকর্ডভ ঢেফার্দ উক্ত ম্পবত্ত ফংর্যাদূ্ভঢ ণা জ্ঞাবঢর্ক েভ ফর্ধ্য ফ-

বথওার্ভভ বপবত্তর্ঢ বণ্টঢ লআর্। ফংর্যাদূ্ভঢ ণা জ্ঞাবঢর্ক েভ ফর্ধ্য উত্তভাবথওার্ভভ নুক্রবফও ধব োয় 

বন্যা বদম্নবড েঢপার্ গ্রাবথওাভ বপবত্তর্ঢ বদথ োবভঢ লআর্ 

(ও) দুআ চদ উত্তভাবথওাভীভ ফর্ধ্য বাঁলাভ বওার্দা ফধ্যঢী উর্ধ্েবতও থাধ বদআ বঢবদ গ্রাবথওাভ  

      ধাআর্দ। 

        ব্যাখ্যা : উত্তভাবথওার্ভভ দুআ চদ তাবতার্ভভ ফর্ধ্য  

(১) মূমথদীভ পুর্েভ ওন্যাভ পুে, (২) মূমথদীভ ওন্যাভ ওন্যাভ ওন্যাভ পুে এআ দুআর্য়ভ  

বের্ে ববর্লতু (২) আলাভ তাবতার্ভভ ফাঢাফলীভ বতও লআর্ঢ উর্ধ্েবতও থাধ (বধঢা)  

অর্ঙ ণঘ (১)-এভ তাবতাভ ভাবভ ঊর্ধ্েবতও থার্ধভ, বর্লতু (১) এভ তাবতাভ 

গ্রাবথওাভ ধাআর্; 

  (ঔ) বব বের্ে  তাবতার্ভভ উর্ধ্েবতও  থার্ধভ ংখ্যা ফাদ বআ বের্ে বাঁলাভ বওার্দা  উর্ধ্েবতও  

                        থাধ দাআ বঢবদ গ্রাবথওাভ ধাআর্দ; এং  

  (ক) বব বের্ে বওার্দা উত্তভাবথওাভীআ গ্রাবথওার্ভভ ববাগ্য দা লদ বআ বের্ে উপর্য় মৄকধৎ ফ  

      ংর্য উত্তভাবথওাভ মাপ ওবভর্দ। 



9 

 

১৯। ফংর্যাদ্ভূর্ঢভ া জ্ঞাবঢভ উত্তভাবথওার্ভভ ম্পর্ওেভ িভ কডদা ।- ফংর্যাদূ্ভর্ঢভ া জ্ঞাবঢভ 

উত্তভাবথওার্ভভ নুক্রবফও ধব োয় বদথ োভর্ডভ মর্ে ম্পর্ওেভ িভ মূমথদী লআর্ঢ ঊর্ধ্েবতও থাধ া র্থাবতও থাধ 

কডদা ওভা লআর্। ঢর্ উর্ধ্েবতও থাধ া র্থাবতও থাধ কডদাভ বের্ে মূমথদী উলার্ঢ ন্তেভুক্ত লআর্।  

২০। র্ভ-ম্পত বক্রয় া লিান্তভ।- ম্পবত্তভ ঔন্ডঢা ভোর্ণ ে এং বদরুধদ্র বপাক-ব্যলার্ভভ সুবথার্ণ ে 

উত্তভাবথওাভীকড ঢালার্তভ বদচ বদচ প্রাপ্ত র্ভ-ম্পত বক্রয় া ন্যরূর্ধ লিান্তভ ওবভর্ঢ ঘাবলর্ম ন্যান্য 

উত্তভাবথওাভীভ  (গ্রাবথওাভ ক্রফানুার্ভ প্রণফ বশ্রবডভ উত্তভাবথওাভী, বদ্বঢীয় বশ্রবডভ উত্তভাবথওাভী, ফংর্যাদূ্ভঢ  

জ্ঞাবঢক ে) বদওঝআ ঢালা ওবভর্ঢ লআর্। উক্ত উত্তভাবথওাভীকড ক্রয় ওবভর্ঢ বমবঔঢপার্ ধাভকঢা া বদো 

প্রওায ওবভর্ম ঢবপটি ঙাড়া ন্যান্য র্ভ-ম্পত ন্যর্তভ ওার্ঙ বক্রয় া লিান্তভ ওভা বাআর্। এআর্ের্ে ম্পবত্ত 

লিান্তর্ভ ভাষ্ট্রীয় বথগ্রলড  প্রচাস্বত্ব অআদ , ১৯৫০, কৃবর প্রচাস্বত্ব অআর্দভ , ১৯৪৯ ংবিষ্ট বথাদল গ্রক্রয় 

বথাদ ওাব েওভ লআর্। 

২১। ঢবপটি ম্পবওেঢ বর্যর বথাদ। - ম্পবত্তভ ঔন্ডঢা ভোর্ণ ে এং বদরুধদ্র বপাক-ব্যলার্ভভ 

সুবথার্ণ ে উত্তভাবথওাভীকড ঢাঁলার্তভ বদচ বদচ প্রাপ্ত ঢবপটি র্ভ-ম্পত বক্রয় া ন্যরূর্ধ লিান্তভ ওবভর্ঢ 

ঘাবলর্ম ন্যান্য উত্তভাবথওাভীভ (গ্রাবথওাভ ক্রফানুার্ভ প্রণফ বশ্রবডভ উত্তভাবথওাভ, বদ্বঢীয় বশ্রবডভ উত্তভাবথওাভ, 

ফংর্যাদূ্ভঢ  জ্ঞাবঢক ে) বদওঝআ ঢালা ওবভর্ঢ লআর্। বওার্দা দাভী উত্তভাবথওাভী ববত বাবলঢা ণার্ওদ া 

স্বাফী ধবভঢেক্তা লদ া স্বাফী লআর্ঢ অআদঢ ববেন্ন লদ বওংা বথা লআয়া শ্বশুভাবড় লআর্ঢ বঢাবড়ঢা বওংা 

বদগৃলীঢা লদ ঢালা লআর্ম ঢাঁলাভ া ঢাঁলার্তভ উক্ত ঢবপটির্ঢ ার্ভ পূড ে বথওাভ ণাবওর্। 

 

 

ঘতুণ ে ধ্যায় 

দাভীভ উত্তভাবথওাভ 

 
২২। দাভীভ ম্পবত্তভ বথওাভ। - বৌদ্ধ থর্ফ ে বশ্বাী এং বস্থঢ বব বওার্দা দাভীভ স্থাভ  স্থাভ 

ম্পবত্তভ উধভ, উলা ববপার্ বচেঢ লউও দা বওদ, ঢাঁলাভ পূড ে স্বত্ব  বথওাভ মৎ ণাবওর্।  

 
২৩। দাভীভ ম্পবত্তভ উত্তভাবথওাভ। - (১) ম্পবত্তভ ববম-ণ্টদ ব্যস্থায়, বমবঔঢ  বদবন্ধঢ তবমম 

ব্যবঢর্ভর্ও, মৃঢ বৌদ্ধ  দাভী মূমথদীভ ঢোচে ম্পবত্ত বঢ পার্ক পাক লআর্ ঢালাভ এও পাক স্বাফী এং াবও 

ংয  থাভা ১৬ এ বদথ োবভঢ লার্ভ পুে, ওন্যা, পূ েমৃঢ পুর্েভ পুে-ওন্যা, পূ েমৃঢ ওন্যাভ পুে-ওন্যা প্রাপ্য লআর্দ।  

(২) বওার্দা বৌদ্ধ দাভী ববত ঢাঁলাভ বধঢা া ফাঢাভ বদওঝ লআর্ঢ উত্তভাবথওাভসূর্ে বওার্দা ম্পবত্তভ 

ফাবমও লদ, ম্পবত্ত ববম-ণ্টদ ব্যস্থায়, বমবঔঢ  বদবন্ধঢ তবমম ব্যবঢর্ভর্ও, ঢাঁলাভ মৃতুেভ ধভ উক্ত ম্পবত্ত 

ঢাঁলাভ পুে, ওন্যা, পূ েমৃঢ পুর্েভ পুে, পূ েমৃঢ পুর্েভ ওন্যা, পূ েমৃঢ ওন্যাভ পুে  পূ েমৃঢ ওন্যাভ ওন্যা চীবঢ দা 

ণাবওর্ম, ভাবভ ঢাঁলাভ ফাঢা এং বধঢা, ঢাঁলার্তভ ঢেফার্দ বধঢাভ উত্তভাবথওাভীকড এং ঢত-পার্ ফাঢাভ 

উত্তভাবথওাভীকড ফ-বথওার্ভভ বপবত্তর্ঢ প্রাপ্ত লআর্দ।  

(৩) বওার্দা বৌদ্ধ  দাভী ববত ঢাঁলাভ স্বাফী া শ্বশুর্ভভ বদওঝ লআর্ঢ উত্তভাবথওাভসূর্ে বওাদ ম্পবত্তভ 

ফাবমও লদ, ঢালা লআর্ম ম্পবত্ত ববমন্টদ ব্যস্থায়, বমবঔঢ  বদবন্ধঢ তবমম ব্যবঢর্ভর্ও, ঢাঁলাভ মৃতুেভ ধভ উক্ত 

ম্পবত্ত, ঢাঁলাভ পুে, ওন্যা, পূ েমৃঢ পুর্েভ পুে, পু েমৃঢ পুর্েভ ওন্যা, পূ েমৃঢ ওন্যাভ পুে  পূ েমৃঢ ওন্যাভ ওন্যা 

চীবঢ দা ণাবওর্ম, ভাবভ ঢাঁলাভ স্বাফী া শ্বশুর্ভভ উত্তভাবথওাভীকড ফ-বথওার্ভভ বপবত্তর্ঢ প্রাপ্ত লআর্দ।  

(৪) বওার্দা বৌদ্ধ  দাভী ববত  বস্বাধাবচেঢ ম্পবত্তভ ফাবমও লদ, ঢালা লআর্ম ম্পবত্ত ববমন্টদ ব্যস্থায়, 

বমবঔঢ  বদবন্ধঢ তবমম ব্যবঢর্ভর্ও, ঢাঁলাভ মৃতুেভ ধভ উক্ত ম্পবত্ত, ঢাঁলাভ পুে, ওন্যা, পূ েমৃঢ পুর্েভ পুে, 
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পু েমৃঢ পুর্েভ ওন্যা, পূ েমৃঢ ওন্যাভ পুে  পূ েমৃঢ ওন্যাভ ওন্যা চীবঢ দা ণাবওর্ম, ঢাঁলাভ স্বাফী া শ্বশুর্ভভ 

উত্তভাবথওাভীকড এং  বধঢা-ফাঢাভ উত্তভাবথওাভীকড ফ-বথওার্ভভ বপবত্তর্ঢ প্রাপ্ত লআর্দ।  

 

ধঞ্চফ ধ্যায় 

উত্তভাবথওার্ভভ র্বাগ্যঢা 
 

২৪। উত্তভাবথওাভ মার্পভ র্বাগ্যঢা। - (১) মূমথদীভ র্ে পূ েমৃঢ পুর্েভ বথারূর্ধ, পূ েমৃঢ পুর্েভ 

পুর্েভ বথারূর্ধ, ভ্রাঢাভ বথারূর্ধ ম্পর্ওেভ ওাভর্ড উত্তভাবথওাভী লআর্ম, উত্তভাবথওাভ ংবিষ্ট ম্পবত্তভ ণ্টদ 

শুরুভ বতর্দ ববত উক্ত বব বওার্দা বথা পুদঃবালন্ধদচবদঢ বথব্যমুক্ত লদ ঢালা লআর্ম বঢবদ মূমথদীভ ম্পবত্তভ 

উত্তভাবথওাভ মার্পভ র্বাগ্য কণ্য লআর্দ। 

(২) ববত বওার্দা উত্তভাবথওাভী মূমথদীর্ও লঢো ওর্ভ ণা লঢোভ ওার্চ লর্বাবকঢা ওর্ভ ণা লঢোভ 

প্রর্ভাঘদা বতয়, ণা ঢালাভ বতয়া যাভীবভও অখাঢচবদঢ ওাভর্ড মূমথদীভ মৃতুে খর্ঝ ঢালা লআর্ম ব মূমথদীভ 

ম্পবত্তভ উত্তভাবথওাবভত্ব মার্পভ র্বাগ্য কণ্য লআর্ এং নুরূধ ওাভর্ড ঢালাভ ফাধ্যর্ফ বালাভা ধভঢীর্ঢ 

উত্তভাবথওার্ভভ থাভাাবলওঢায় উত্তভাবথওাবভত্ব মাপ ওবভর্ঢ ধাবভঢ ঢালাভা মূমথদীভ ম্পবত্তভ উত্তভাবথওার্ভভ 

র্বাগ্য কণ্য লআর্।  

(৩) মূমথদীভ চীদ্দযায় বওংা ঢালাভ মৃতুেমুসৄর্ঢে, বওংা মৃতুেভ ধভ  মূমথদীভ ম্পবত্তভ ববম-ণ্টদ 

ব্যস্থাভ বমবঔঢ  বদবন্ধঢ তবমম ব্যবঢর্ভর্ও, ম্পবত্তভ উত্তভাবথওাভ তাবতাভ বব বওল বৌদ্ধ থফ ে ধবভঢোক 

ওবভয়া ন্য থফ ে গ্রলড ওবভর্ম া ন্য থফ োমেীভ বলঢ বাল-ন্ধদচবদঢ ওাভর্ড বদচ থফ ে ঢোক ওবভর্ম বঢবদ 

বৌদ্ধ মূমথদীভ ম্পবত্তভ উত্তভাবথওাভীত্ব মার্পভ র্বাগ্য কণ্য লআর্দ এং ঢালাভ নর্ম বআ উত্তভাবথওাভ মার্পভ 

র্বাগ্য থিদ বওংা ঊর্ধ্েঢদ ব্যবক্তভ (ফবলমা পুরুর উপয়আ) উক্তরূধ বৌদ্ধথফ ে ধবভঢোর্কভ ধর্ভ ঢালাভ 

ভচাঢ বওংা কপ েচাঢ ন্তাদ, স্ত্রী বওংা বথা উক্ত মূম বৌদ্ধ মূমথদীভ ম্পবত্তভ উত্তভাবথওাবভত্ব মার্পভ 

র্বাগ্য কণ্য লআর্দ। ম্পবত্তভ উত্তভাথীওাবভত্ব মার্পভ ধভ বওল বৌদ্ধথফ ে ধবভঢোক ওবভর্ম ঢালাভ উত্তভাথীওাবভত্ব 

মার্পভ র্বাগ্যঢাভ ওাভর্ড ম্পবত্তভ ম্পূড ে ংয ন্যান্য উত্তভাথীওাভীর্তভ ফর্ধ্য বদথ োবভঢ লার্ভ পুদবণ্টঢ 

লআর্। 

 

রষ্ঠ ধ্যায় 

তাদধে 

 
২৫। তাদ।- (১) বৌদ্ধ থর্ফ ে বশ্বাী বওার্দা ব্যবক্ত ঢালাভ উত্তভাবথওাভসূর্ে এওওপার্ প্রাপ্ত ম্পবত্ত বওংা 

ঢালাভ বস্বাধাবচেঢ ম্পবত্ত ধভ বওার্দা বৌদ্ধ ব্যবক্তর্ও ণা প্রবঢষ্ঠার্দ ণা বওার্দা চদর্ামূমও প্রবঢষ্ঠাদ, 

বৌদ্ধ থফীয় প্রবঢষ্ঠাদ  ণা বওার্দা বযো-ংস্কৃবঢমূমও প্রবঢষ্ঠার্দ তাদ ওবভর্ঢ ধাবভর্দ; 

 ঢর্ যঢে ণার্ও বব, নুরূধ তাদ-বক্রয়া, উক্ত ব্যবক্ত ফাদবও দৃবষ্টর্ওাড লআর্ঢ এং অআদকঢ বতও লআর্ঢ 

পভড-বধারড বতর্ঢ াধ্য এফদ বথ উত্তভাবথওাভীর্তভ বঞ্চঢ ওবভয়া ম্পাতদ ওবভর্ঢ ধাবভর্দ দা। এর্ের্ে 

তাদকৃঢ ম্পবত্ত বফাঝ ম্পবত্তভ ২৫% এভ ববয লআর্ঢ ধাবভর্ দা। 

 (২) তাদওাব ে ম্পবত্ত লিান্তভ অআদ ১৮৮২ এভ ১২৩ থাভাভ বথাদ বফাঢার্ও ম্পাতদ ওবভর্ঢ লআর্।  

 (৩) তাদকৃঢ ম্পবত্তভ তঔমতাঢাভ চীদ্দযায় গ্রলীঢাভ ভার্ভ র্ভচবফদ বওংা প্রঢীওী তঔম প্রতাদ 

ওবভর্ঢ লআর্।  

 (৪) তাদধে তবমম ম্পাতর্দভ ঢাবভর্ঔ চাকবঢওপার্ বিত্ববলীদ ণ োৎ চাঢ বওার্দা ব্যবক্তভ া 

প্রবঢষ্ঠার্দভ ভার্ভ ম্পাতদ ওভা বাআর্ দা।  
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প্তফ ধ্যায় 

তত্তও গ্রলড  
 

২৬। তত্তও গ্রলড।- (১) বৌদ্ধ থফ ে বশ্বাী বব বওাদ প্রাপ্ত য়স্ক, যাভীবভও  ফাদবওপার্ সুস্থ  ফণ ে, 

বাবলঢ া বাবলঢ বব বওাদ পুরুর া ফবলমা, বধত্দীও া বথা বওাদ বৌদ্ধ ন্তাদর্ও তত্তও গ্রলড ওবভর্ঢ 

ধাবভর্দ।  

 (২) উধথাভা (১) এভ বথাদ র্ে তত্তওগ্রলীঢা পুরুর  ফবলমা ববত বালন্ধর্দ অদ্ধ স্বাফী-স্ত্রী লদ, 

ঢালা লআর্ম ঢালাভা ধভস্পর্ভভ বদঃযঢে ম্মবঢ ব্যবঢর্ভর্ও তত্তও গ্রলড ওবভর্ঢ ধাবভর্দ দা।  

 (৩) তত্তওকৃঢ ন্তাদ প্রাপ্তয়স্ক লআর্ম ঢালাভ স্বাপাবও বধঢা-ফাঢাভ বস্বোম্মবঢ ব্যবঢর্ভর্ও বওাদ 

তত্তও গ্রলড ওভা বাআর্ দা।  

 (৪) তত্তও-ন্তাদ প্রাপ্তয়স্ক লআর্ম ঢালাভ জ্ঞাদ ম্মবঢ ব্যবঢর্ভর্ও তত্তও প্রতাদ  গ্রলড ওভা বাআর্ দা।  

 
২৭। তত্তও গ্রলর্ড বক্রয় ফাদবক্রয়া। -  তত্তও গ্রলর্ডভ বের্ে বদম্নবমবঔঢ ফাদ-বক্রয়া ণাবওর্ঢ লআর্, 

বণা: 

 (ও) উত্তভাবথওাভ সৃবষ্টভ মর্েে,  

 (ঔ) স্বাপাবও বধঢা-ফাঢা ওতৃেও ধবভঢেক্ত ন্তার্দভ প্রবঢ ফাদবও ফফত্বযঢ এং  

 (ক) লঢতবভদ্র বদভন্ন  ন্তাবদভ প্রবঢ ফাদবও নুওম্পাযঢঃ। 

 
২৮। তত্তওতত্ত ন্তাদ বনভৎ অদয়দ।- তত্তওতত্ত ন্তাদ প্রাপ্তয়স্ক লয়াভ পূর্ ে তত্তও প্রতাদওাভী স্বাপাবও 

বধঢাফাঢা বব বওার্দা ফয় তত্তও গ্রলডওাভী বধঢাফাঢার্ও তত্তওতত্ত ন্তার্দভ প্রবঢধামর্দ ব্যবয়ঢ ণ োবত ধবভর্যাথ 

ওবভয়া এং তত্তও ন্তাদর্ও প্রতত্ত ম্পবত্ত (ববত প্রতাদ ওভা লআয়া ণার্ও) বনভাআয়া বতয়া তত্তও ন্তাদর্ও বনভৎ 

বদর্ঢ ধাবভর্।  

 
২৯। তত্তও গ্রলর্ড অনুষ্ঠাবদওঢা।- তত্তও গ্রলর্ডভ ধভ তত্তওগ্রলীঢা 

 (ও) তত্তও গ্রলর্ডভ ঢাবভঔ লআর্ঢ বণাযীঘ্র ি াফাবচও বওংা থফীয় নুষ্ঠার্দভ ফাধ্যর্ফ তত্তও  

       ন্তার্দভ উধবস্থবঢর্ঢ তত্তও গ্রলর্ডভ বরয় এং উর্দ্দশ্য বখারডা ওবভর্দ;  

 (ঔ) বৌদ্ধ বলার্ভভ তায়ও-তাবয়ওার্তভ বদওঝ এং ঢাঁলার্তভ অত্ধীয় ধবভচর্দভ বদওঝ ঢালা 

প্রওার্শ্য প্রঘাভ ওবভর্; 

 
ঢর্ যঢে ণার্ও বব, তত্তওগ্রলীঢা ওতৃেও ববত উধর্ভাক্ত (ও)  (ঔ) উধথাভাভ বথাদ প্রবঢধামদ ওভা ি 

দা লয় এং তত্তওগৃলীঢ ন্তাদ ঢালার্তভ বদওঝ বদভবেন্নপার্ ওফধর্ে াভ ঙভ ন্তাদরূর্ধ ধাবমঢ লয় ঢালা 

লআর্ম তত্তও গৃলীঢ ন্তাদ  ঢালাভ ন্যায্য বথওাভ প্রাপ্য লআর্।  

 
৩০। তত্তওগৃলীঢ ন্তার্দভ উত্তভাবথওাভ। - (১) তত্তওগ্রলীঢা ববত বদ :ন্তাদ লদ এং উত্তভাবথওাভ সৃবষ্টভ 

মর্েে তত্তও গ্রলড ওবভয়া ণার্ওদ ঢালা লআর্ম তত্তও গৃলীঢ ন্তাদ তত্তও গ্রলীঢাভ স্বাপাবও ন্তার্দভ ন্যায় 

উত্তভাবথওাবভত্ব মাপ ওবভর্। 

 (২) বঢবদ ববত ফাদবও ফফত্ব যঢঃ া লঢতবভদ্র বদভন্ন  ন্তাবদভ প্রবঢ ফাদবও নুওম্পাযঢ া ন্য 

বওার্দা ওাভর্ড তত্তও গ্রলড ওবভয়া ণার্ওদ,ঢালা লআর্ম উক্ত তত্তওগৃলীঢ ন্তাদ তত্তওগ্রলীঢাভ ঢোচেবর্ত্ত বঢবদ 
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ভচাঢ ন্তাদ লআর্ম উত্তভাবথওাভসূর্ে বালা ধাআর্ঢদ ঢালাভ থ োংর্যভ উত্তভাবথওাভী লআর্দ এং বযষ্ট 

থ োংয উত্তভাবথওাভ অআর্দভ বথাদ নুার্ভ নুক্রবফও ধব োয়ক্রর্ফ উত্তভাবথওাবভকড মাপ ওবভর্দ। 

  
 ববত বওাদ বথা বওংা কুফাভী ওন্যা বওাদ ন্তাদর্ও  োথাভর্ডভ জ্ঞাঢার্ভ তত্তও রূর্ধ গ্রলড ওর্ভ 

এং ঢৎধভ বওাদ পুরুর্রভ ংর্ক বালন্ধর্দ অদ্ধ লয় বআ বের্ে উক্ত পুরুর ঢালাভ স্ত্রীভ বালন্ধর্দভ পূর্ ে 

তত্তওরূর্ধ গৃলীঢ ন্তার্দভ ব-বধঢারূর্ধ কণ্য লআর্দ এং উক্ত তত্তওরূর্ধ গৃলীঢ ন্তাদ বওমফাে ঢালাভ 

প্রবঢধাবমওা ফাঢাভ ম্পবত্তভ উত্তভাবথওাভ ধাআর্  ব-বধঢাভ ম্পবত্তভ বওাদরূধ উত্তভাবথওাবভত্ব মার্পভ ববাগ্য 

বর্বঘঢ লআর্ দা। 

                                                                                              

        ষ্টফ ধ্যায় 

                                                     পভড-বধারড 

 

 
৩১। পভড-বধারড।- বওার্দা বৌদ্ধ স্ত্রী অমৃতুে স্বাফীভ বদওঝ লআর্ঢ পূড ে পভড-বধারড ধাআাভ বথওাভী 

লআর্দ। ঢর্ বঢবদ ববত 

 (ও) বৌদ্ধ থফ ে ধবভঢোক ওবভয়া ন্য থফ ে গ্রলড ওর্ভদ; া  

 (ঔ) দুশ্চবভে, ঢী া ব্যবপঘাবভডী লদ; া  

 (ক) কুম ঢোবকদী লদ  

      ঢালা লআর্ম স্বাফীভ বদওঝ লআর্ঢ পভড-বধারড ধাআাভ বথওাভী লআর্দ দা।  

 
৩২। স্ত্রীভ স্বঢন্ত্রপার্ া  পভড-বধারড।- বদম্নবমবঔঢ বের্ে স্ত্রী স্বঢন্ত্রপার্ ার্ভ এং স্বাফী 

ওতৃেও পূড ে পভড-বধারর্ডভ বথওাভী লআর্দ, বণা: 

 (ও) ববত স্বাফী বওাদ বদাব ে  ববৌবক্তও ওাভড ঙাড়া স্ত্রীভ ম্মবঢ ব্যবঢর্ভর্ও ণা স্ত্রীভ আোভ বরুর্দ্ধ   

স্বস্থাদ ঢোক ওবভাভ বতার্র দুষ্ট লদ ণা আোকৃঢপার্ স্ত্রীর্ও উর্ধো ওবভয়া ণা স্ত্রীর্ও 

ধবভঢেক্ত স্থায় ভাবঔয়া বপন্ন স্থার্দ া ওর্ভদ; 

(ঔ) স্বাফীভ বদষ্ঠুভ অঘভর্ড ববত স্ত্রীভ ফর্দ এফদ পীবঢভ ঞ্চাভ লআাভ ংকঢ ওাভর্ডভ উদ্ভ লয় বব 

স্বাফীভ  ংর্ক এওর্ে া ওভা ঢালাভ চীর্দভ চন্য পীরড েবঢওভ বওংা ফাভাত্ধও ঝুঁবওপূড ে লআর্; 

 (ক) ববত স্বাফীভ অভ এও া এওাবথও স্ত্রী ঢেফাদ ণাওা প্রওায ধায় া স্বাফী ববত স্ত্রীভ নুফবঢ 

ব্যবঢর্ভর্ও ন্য ফবলমার্ও বাল ওর্ভদ, 

 
 (খ) স্বাফী ববত স্ত্রীভ বলঢ াভঢ গৃর্ল ভবেঢা মআয়া অর্দ ণা ববত পোকঢপার্ ভবেঢাভ  

      াস্থার্দ ওামাবঢধাঢ ওর্ভদ; 

 
(গ) উধবভউক্ত ওাভডাবতভ বব বওার্দা এওটি ঙাড়া স্ত্রীভ ধর্ে ববত মৄবক্তংকঢ ন্য বওার্দা বদাব ে 

ওাভড ণার্ও। 

ঢর্ স্ত্রী ববত দুশ্চবভো লদ া স্বাফীভ এং ঢালাভ ংর্যভ ফাদ-ফব োতা লাবদওভ ওাচ ওর্ভদ ণা 

কূমঢোবকদী লদ ণা বৌদ্ধথফ ে ধবভঢোক ওবভয়া বপন্ন থফ ে গ্রলড ওর্ভদ, ঢালা লআর্ম বআ স্ত্রী স্বাফী ওতৃেও 

পভড-বধারর্ডভ বথওাভী লআর্দ দা। 
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৩৩। বৌদ্ধ বথাভ পভড-বধারড।- বওার্দা বৌদ্ধ বথা ঢালাভ মৃঢ স্বাফীভ বধঢা ফাঢাভ বদওঝ লআর্ঢ 

পভড-বধারড ধাআাভ বথওাভী লআর্দ, ববত 

 
 (ও) বঢবদ ঢালাভ বস্বাধাবচেঢ র্ণ ে ণা ঢালাভ ন্য বওার্দা ম্পবত্তভ অয় লআর্ঢ প্রাপ্ত র্ণ ে চীদ 

বাধর্দ েফ লদ;  ণা 

 (ঔ) ঢালাভ মৃঢ স্বাফীভ র্ভ-ম্পবত্ত লআর্ঢ পভড-বধারড মার্প ফণ ে দা লদ; ণা  

 (ক) বদচ বধঢা-ফাঢাভ র্ভম্পবত্ত লআর্ঢ পভড-বধারড মার্প ফণ ে দা লদ; ণা  

 (খ) ন্তার্দভ উধাবচেঢ ণ ে লআর্ঢ পভড-বধারড ওভা ি দা লয়; ণা  

 (গ) বঢবদ পুদভায় বালন্ধর্দ অদ্ধ দা লদ ;  

ঢর্ যঢে ণার্ও বব, বথাভ মৃঢ স্বাফীভ বধঢাফাঢাভ ববত ঢালার্ও পভডর্ধারর্ডভ চন্য প্রর্য়াচদীয় াফর্থ্ে দা 

ণার্ও বআর্ের্ে মৃঢ স্বাফীভ বধঢাফাঢা উক্তরূধ পভড-বধারড লর্দ াধ্য ণাবওর্দ দা ; 

 অর্ভা যঢে ণার্ও বব, বথা ববত পুদভায় বালন্ধর্দ অদ্ধ লদ ঢালা লআর্ম বঢবদ ঢালাভ মৃঢ স্বাফীভ 

বধঢাফাঢা া ভচাঢ ন্তার্দভ বদওঝ লআর্ঢ পভড-বধারড মার্পভ উধমৄক্ত কণ্য লআর্দ দা।  

 
৩৪। বধঢাফাঢাভ পভড-বধারড।- এওচদ বৌদ্ধ ঢালাভ বৃদ্ধ, েফ  অর্য়ভ উৎলীদ বধঢাফাঢার্ও 

অমৃতুে পভড-বধারড প্রতাদ ওবভবঢ াধ্য ণাবওর্দ।  
 
৩৫। ন্তার্দভ পভড-বধারড।- (১) বওাদ বৌদ্ধ বধঢাফাঢা ঢালাভ বথ া বাল বলর্ভ েঢ চাঢ ন্তাদ এং 

প্রাপ্তয়স্ক ন্তার্দভ পভড-বধারড ওবভবঢ াধ্য ণাবওর্দ। 
 (২) উধ-থাভা (১) এভ বথাদর্ে বওার্দা ওন্যান্তাদ বাবলঢ দা লয়া ধব েন্ত এং বওার্দা ন্তাদ 

উধাচেদেফ/াামও দা লয়া ধব েন্ত বধঢাফাঢাভ বদওঝ লআর্ঢ পভড-বধারড ধাআাভ বথওাভী লআর্দ। 

 
৩৬। বদপ েভযীর্মভ পভড-বধারড।- (১) মূমথদীভ ঢোচেবর্ত্তভ উত্তভাবথওাভসূর্ে প্রাপ্ত ম্পবত্তভ উধ-স্বত্ব 

লআর্ঢ ঢালাভ উধভ বদপ েভযীম ব্যবক্তকড পভড-বধারড ধাআাভ বথওাভী লআর্দ, ববত বওার্দা বদপ েভযীম মূমথদীভ 

ঢোচেবর্ত্তভ বওার্দা ংয মাপ দা ওর্ভদ; 

 
 (২) বদপ েভযীমকড মূমথদীভ ঢোচেবর্ত্তভ উত্তভাবথওাভীর্তভ প্রর্ঢের্ওভ প্রাপ্ত ংর্যভ অনুধাবঢও লার্ভ 

পভদ-বধারড প্রাপ্য লআর্দ। 

 
৩৭। পভড-বধারড বদথ োভড।- (১) এআ অআর্দভ থীর্দ বতয় পভড-বধারর্ডভ বরর্য় বওার্দা প্রে উত্থাবধঢ 

লআর্ম অতামঢ ওতৃেও বদথ োবভঢ লআর্। 
 

 (২) বথা, ন্তাদ এং বৃদ্ধ বওংা েফ বধঢাফাঢার্ও বতয় পভড-বধারর্ডভ ধবভফাড বদথ োভর্ডভ বের্ে  

বদম্নবড েঢ বরয়গুবম অতামঢ ওতৃেও বর্ঘে লআর্: 

  (ও) প্রাণীভ স্থাদ  াফাবচও ধতফব োতা;  

  (ঔ) প্রাণীভ তাীভ ববৌবক্তওঢা;  

  (ক) প্রাণী পৃণওপার্ া ওবভর্ম উলা ওভাভ ববৌবক্তওঢা;  

  (খ) প্রাণীভ বদচস্ব ম্পত  ঢদ মব্ধ অয়;  

  (গ) প্রাণী এওাবথও লআর্ম, ঢালার্তভ ংখ্যা এং ববাগ্যঢাভ অনুধাবঢও লাভ।  
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 (৩) উধথাভা (২)-এ বড েঢ বদপ েভযীম ব্যঢীঢ ন্যান্য বদপেভযীর্মভ পভড-বধারর্ডভ ধবভফাড বদথ োভর্ডভ 

বের্ে থাভা ৩২ এভ বরয়গুবম বর্ঘে লআর্। 

 
৩৮। বৌদ্ধ ব্যঢীঢ ন্য ওালার্ভা পভড-বধারড।- এ অআর্দ বালা বওঙআু ণাকুও দা বওদ, অঘাভ-অঘভড-

নুষ্ঠাদ আঢোবত নুযীমদ দ্বাভা দৃশ্যঢ বৌদ্ধথফ ে ধামদ ওর্ভদ দা এফদ বওার্দা ব্যবক্ত বৌদ্ধ মূমথদীভ বদওঝ লআর্ঢ 

ণা ঢালাভ ঢেফার্দ ঢালাভ ঢোচেবত্ত লআর্ঢ বওাদরূধ পভড-বধারড ধাআাভ বথওাভী লআর্দ দা। 

 
৩৯। পভড-বধারডর্বাগ্য তাবতাভ।- পভড-বধারর্ডভ ববাগ্য তাবতাভ ‘বদপ েভযীম’ বব ম্পত লআর্ঢ পভড-

বধারর্ডভ বথওাভ ভার্ঔদ বআ ম্পত ণা উলাভ ংযবর্যর ববত লিান্তবভঢ লয় এং নুরূধ লিান্তভ  গ্রলীঢা 

ববত উক্ত ম্পত লআর্ঢ ‘বদপ েভযীর্মভ’ পভড-বধারর্ডভ বথওাভ ম্পর্ওে জ্ঞাঢ ণার্ওদ বওংা জ্ঞাঢ ণাবওাভ 

ংকঢ ওাভড ণার্ও ণা নুরূধ লিান্তর্ভ ববত ধডশূন্য লয় ঢালা লআর্ম বদপ েভযীর্মভ পভড-বধারর্ডভ বথওাভ 

উক্ত লিান্তভ গ্রলীঢাভ উধভ প্রর্বাচে লআর্; বওন্তু উক্তরূধ লিান্তভ ববত উধমৄক্ত ধর্ডভ ববদফর্য় লয় এং লিান্তভ 

গ্রলীঢা ববত ‘বদপ েভযীর্মভ’ উক্তরূধ পভড-বধারর্ডভ বথওাভ ম্পর্ওে জ্ঞাঢ দা ণার্ওদ বওংা জ্ঞাঢ ণাবওাভ  

ংকঢ ওাভড দা ণার্ও ঢালা লআর্ম উক্তরূধ লিান্তভ  গ্রলীঢাভ উধভ বওাদ ‘বদপ েভযীম’ বওাদ পভড-বধারর্ডভ 

‘উধমৄক্ত’ বথওাভ ধাআর্দ দা। 

 

দফ ধ্যায় 

বপপাওত্ব  প্রাপ্তয়স্কঢা   
 

৪০। বপপাও।- (১) প্রাপ্তয়স্ক বৌদ্ধ ন্তার্দভ বপপাও লআর্, 

(ও) পুর্েভ া বাবলঢা ওন্যাভ বের্ে বধঢা, বধঢাভ ঢেফার্দ ফাঢা। ঢর্ প্রাপ্তয়স্ক ন্তার্দভ 

য় াঢ ঙভ পূড ে দা লআর্ম বআর্ের্ে উক্ত ন্তার্দভ বপপাওত্ব ফাঢাভ উধভ ঢোআর্। বধঢা  

ফাঢাভ ঢেফার্দ বওাদ দাামর্ওভ বপপাওত্ব অতামঢ ওতৃেও বদথ োবভঢ লআর্। 

      (ঔ) বাল বলর্ভ েঢ চাঢ পুে  ওন্যাভ বের্ে ফাঢা, ফাঢাভ ঢেফার্দ বধঢা;  

      (ক) বাবলঢা ওন্যাভ বের্ে ঢালাভ স্বাফী।  

 
 (২) বওাদ ব্যবক্ত  

      (ও) বৌদ্ধ থর্ফ েভ নুাভী দা লআর্ম; া  

      (ঔ) বৌদ্ধ থফ ে ঢোক ওবভর্ম; া  

     (খ) ংাভথফ ে ঢোক ওবভর্ম 

প্রাপ্তয়স্ক  বৌদ্ধ ন্তার্দভ বপপাও লআাভ ববাগ্য লআর্দ দা। 

 
৪১। তত্তও ন্তাবদভ বপপাও। - বওার্দা প্রাপ্তয়স্ক বৌদ্ধ তত্তও ন্তার্দভ বপপাও লআর্দ 

তত্তওগ্রলীঢা বধঢা, বধঢাভ ঢেফার্দ তত্তওগ্রলীঢা ফাঢা।  

 
৪২। প্রাপ্তয়স্ক ন্তার্দভ স্বাপাবও বপপার্ওভ তাবয়ত্ব। - (১) প্রাপ্তয়স্ক বওাদ বৌদ্ধ ন্তার্দভ 

স্বাপাবও বপপাও ঐ ন্তার্দভ ধবভলাব ে প্রর্য়াচর্দ বওংা ন্যবথ উধওাভার্ণ ে র্ভ-ম্পবত্তভ উদ্ধাভ, ভেড 

ণা ন্যবথ ওল্যাডার্ণ ে  েপ্রওাভ ওফ ে ম্পাতদ ওবভর্ঢ ধাবভর্দ, ঢর্, 
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(ও) উক্ত বপপার্ওভ ব্যবক্তকঢ বওাদ তবমম বওংা চুবক্তধে দ্বাভা উক্ত ন্তাদর্ও বওংা ঢালাভ স্থাভ 

স্থাভ ম্পবত্তর্ও তায়দ্ধ ওবভর্ঢ ধাবভর্দ দা; 

 
 (ঔ) উধমৄক্ত অতামর্ঢভ পূ োনুফবঢ গ্রলড ব্যবঢর্ভর্ও উক্ত বপপাও ঢালাভ ভেডাথীদ প্রাপ্তয়স্ক  

               ন্তার্দভ স্থাভ ম্পবত্ত বওংা উলাভ ংযবর্যর ন্ধও বতর্ঢ ণা কবেঢ ভাবঔর্ঢ ণা তাদ,   

               বক্রয়, ববদফয় ণা ন্য বওার্দা তবমম ম্পাতদ দ্বাভা লিান্তভ ওবভর্ঢ ধাবভর্দ দা। 

 
 (২) বওার্দা প্রাপ্তয়স্ক বৌদ্ধ ন্তার্দভ স্বাপাবও বপপাও ঢালাভ ভেডাথীদ প্রাপ্তয়স্ক ন্তার্দভ 

স্থাভ ম্পবত্ত ম্পূড ে া ংযবর্যর বওাদ প্রওার্ভ তায়দ্ধ বওংা লিান্তভ ওবভর্ম উক্ত প্রাপ্তয়স্ক ন্তাদ 

প্রাপ্তয়স্ক লআাভ ধভ লআর্ঢ ৩ ঙর্ভভ ফর্ধ্য ণা ঢালাভ সূর্ে প্রাপ্ত ধভ বওাদ ব্যবক্ত উধমৄক্ত অতামর্ঢ ঢালাভ 

নুরূধ ম্পবত্ত ম্পর্ওে উধর্ভাক্তরূধ তায়দ্ধওভড বওংা লিান্তভওভবডভ বরুর্দ্ধ অধবত্ত উত্থাধদ ওবভর্ম অতামঢ 

ঢালা বণার্বাগ্য বর্ঘদার্ন্ত উক্তরূধ তায়দ্ধওভড বওংা লিান্তভওভড বক্রয়া াবঢম বখারডা ওবভর্ঢ ধাবভর্দ। 

 
 (৩) প্রাপ্তয়স্ক ন্তার্দভ ধবভলাব ে প্রর্য়াচদ বফঝাআাভ চন্য বওংা প্রঢেে উধওার্ভভ চন্য বপন্ন ন্য 

বওার্দা প্রওাভ ওাভর্ড অতামঢ বপপাওর্ও উক্ত প্রাপ্তয়স্ক ন্তার্দভ স্থাভ ম্পবত্ত ম্পর্ওে বওার্দা ওফ ে 

ম্পাতদ া লিান্তর্ভভ নুফবঢ প্রতাদ ওবভর্দ দা।  

 
 (৪) উধথাভা (১) এভ (ঔ) তনাভ অর্মার্ও বপপাও ওতৃেও অতামর্ঢভ নুফবঢ প্রাবপ্তভ অর্তদ এং 

ঢতংক্রাফন্ত  েবরয় “Guardian and Wards Act, 1890 (Act No.viii of 1890) ” এভ 

বথাদাবম এফদপার্ ওাব েওভ লআর্ ববদ উক্ত অর্তদ উক্ত Act এভ ২৯ থাভা নুার্ভ তার্য়ভ ওভা লআয়ার্ঙ, 

এং বর্যর ওবভয়া, 

(ও) নুরূধ অর্তর্দভ ধবভর্প্রবের্ঢ গৃলীঢ ওাব েক্রফ উক্ত Act এভ ৪ (ও) থাভা নুার্ভ গৃলীঢ  

ওাব েক্রফ বময়া বর্বঘঢ লআর্; 

 
(ঔ) অতামঢ উক্ত Act এভ ৩১ থাভাভ (২), (৩) এং (৪) উধ-থাভাভ বথাদমূল নুভড ওবভর্দ, 

বালা ওবভাভ েফঢা অতামঢ ংভেড ওর্ভদ; 

 
(ক) উধবভউক্ত (১) উধ-থাভাভ বথাদ নুার্ভ বপপাও ওতৃেও তার্য়ভকৃঢ নুফবঢ প্রাণ েদাভ 

অর্তদ অতামঢ গ্রালে ওবভর্ম, ংক্ষুব্ধ বপপাও উচ্চঢভ অতামর্ঢ অবধম তার্য়ভ ওবভর্ঢ 

ধাবভর্দ।  

 
৪৩। বওাঝ ে বন।- ধাবভাবভও অতামর্ঢ উধস্থাবধঢ বব বওাদ ফাফমাভ অভবচভ চন্য বদথ োবভঢ লার্ভ বওাঝ ে বন 

প্রতাদ ওবভর্ঢ লআর্। 

 
৪৪।  বঘাভাথীদ ফাফমাভ বের্ে বথাদ।  এআ অআর্দ বালা বওছুআ উর্িঔ ণাকুও দা বওদ, এআ অআর্দ উবিবঔঢ 

বরয়মূর্লভ া বরয়মূল লআর্ঢ উদ্ভূঢ ওম ফাফমা, অবধম এং ন্যান্য বথ ওাব েথাভা এআ অআদ শুরু লআাভ 

ব্যবলঢ পূর্ ে বব অতামর্ঢ বঘাভাথীদ বঙম ঢালা বআ অতামর্ঢ ণাবওর্ এং বআ অতামর্ঢ ঢালা এফদপার্ 

শুদাবদ  বদষ্পবত্ত লআর্ ববদ এআ অআদ প্রডীঢ লয় দাআ। 
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 ৪৫। ববথ প্রডয়র্দভ েফঢা । এআ অআর্দভ উর্দ্দশ্য পূভডওর্ে ভওাভ ভওাবভ বকর্চর্ঝ বজ্ঞবপ্ত দ্বাভা ববথ প্রডয়দ 

ওবভর্ঢ ধাবভর্। 
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ঢনবম ২ 

[থাভা ১৪ দ্রষ্টব্য] 
প্রণফ বশ্রবডভ উত্তভাবথওাভীকড :   

পুে   ওন্যা, বথা, স্বাফী, ফাঢা, পূ েমৃঢ পুর্েভ পুে, পূ েমৃঢ পুর্েভ ওন্যা, পূ েমৃঢ ওন্যাভ পুে, পূ েমৃঢ ওন্যাভ 

ওন্যা, পূ েমৃঢ পুর্েভ বথা, পূ েমৃঢ পুর্েভ পূ েমৃঢ পুর্েভ পুে, পূ েমৃঢ পুর্েভ পূ েমৃঢ পুর্েভ ওন্যা, পূ েমৃঢ পুর্েভ 

পূ েমৃঢ পুর্েভ বথা। 

 
উত্তভাবথওার্ভভ নুক্রবফও বন্যা : 

ঢনবমভুক্ত প্রণফ বশ্রবড 

ম্পবত্তভ ববম-ণ্টদ ব্যস্থাভ বমবঔঢ  বদবন্ধঢ তবমম ব্যবঢর্ভর্ও মৃঢ মূমথদীভ ঢোচেবর্ত্তভ উত্তভাবথওাভীকডঃ 

ন্তাদ 

বথা 

স্বাফী 

ফাঢা 

পূ েমৃঢ পুর্েভ পুে 

পূ েমৃঢ পুর্েভ ওন্যা 

পূমৃঢ ওন্যাভ পুে 

পূমৃঢ ওন্যাভ ওন্যা 

পূ েমৃঢ পুর্েভ বথা 

পূ েমৃঢ পুর্েভ পূ েমৃঢ পুর্েভ পুে 

পূ েমৃঢ পুর্েভ পূ েমৃঢ পুর্েভ ওন্যা 

পূ েমৃঢ পুর্েভ পূ েমৃঢ পুর্েভ বথা 

আলাভা ওর্ম ঢনবমভুক্ত প্রণফ বশ্রবডভ উত্তভাবথওাভীরূর্ধ (১৭ থাভাভ বথাদফর্ঢ) ধভাধভ ওম উত্তভাবথওাভীভ 

ঘাআর্ঢ গ্রাবথওাভবপবত্তর্ঢ মৄকধৎ উত্তভাবথওাবভত্ব মাপ ওবভর্দ। 

 
বদ্বঢীয় বশ্রবডভ উত্তভাবথওাভীকড : 

(১) বধঢা; 

(২) (ও) পুর্েভ ওন্যাভ পুে, (ঔ) পুর্েভ ওন্যাভ ওন্যা, (ক) ভ্রাঢা, (খ) পগ্নী 

(৩) (ও) ওন্যাভ পুর্েভ পুে, (ঔ) ওন্যাভ পুর্েভ ওন্যা, (ক) ওন্যাভ ওন্যাভ পুে, (খ) ওন্যাভ ওন্যাভ ওন্যা 

(৪) (ও) ভ্রাঢাভ পুে, (ঔ) পগ্নীভ পুে, (ক) ভ্রাঢাভ ওন্যা, (খ) পগ্নীভ ওন্যা 

(৫) বধঢাভ বধঢা, বধঢাভ ফাঢা 

(৬) ভ্রাঢাভ বথা 

(৭) বধঢাভ ভ্রাঢা, বধঢাভ পগ্নী 

(৮) ফাঢাভ বধঢা, ফাঢাভ ফাঢা 

(৯) ফাঢাভ ভ্রাঢা, ফাঢাভ পগ্নী 

ব্যাখ্যা : ঢনবম বড েঢ ভ্রাঢা  পগ্নী বমর্ঢ ববধর্েয় ভক্ত ম্পর্ওেভ ভ্রাঢা পগ্নী বুছাআর্ দা। 

 

               ফর্দাগ্রাফ  
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ঢনবম ১   

                                                  [থাভা ৬ দ্রষ্টব্য]                                       ঙও (১) 

বৌদ্ধ বাল বদন্ধদধে 

 

 
বদন্ধদ ংখ্যা                                                                                   ঢাবভঔ : 

 

 

 

 
১। বালন্ধদ নুষ্ঠাদ ম্পন্ন ওভাভ স্থাদ (দাফ ল)  

 ঠিওাদা :  

 গ্রাফ/এমাওা                                                   ণাদা/উধর্চমা  

 বচমা       বতয  

২। বালন্ধদ নুষ্ঠার্দভ ঢাবভঔ :  

৩। (ও) র্ভভ পূড ে দাফ (টাও দাফ ল) াংমায় :  

     আংর্ভবচর্ঢ :  

 চাঢীয় ধবভঘয়ধে দং : 

 চন্বদন্ধদ দং (ববত ণার্ও):    চাঢীয়ঢা  

 য় (চন্ঢাবভঔ)  

 বযোকঢ ববাগ্যঢা     বধযা      

ঠিওাদা : 

 গ্রাফ/এমাওা      টাওখভ  

 উধর্চমা/বধৌভপা/বটি ওর্ধ োর্ভযদ   বচমা                       বতয  

 (ঔ) র্ভভ বধঢাভ দাফ  

 র্ভভ ফাঢাভ দাফ  

৪। (ও) ওর্দভ পূড ে দাফ (টাও দাফ ল)  াংমায় :  

       আংর্ভবচর্ঢ :  

 চাঢীয় ধবভঘয় ধে দং :  

 চন্বদন্ধদ দং (ববত ণার্ও):    চাঢীয়ঢা  

 য় (চন্ঢাবভঔ)  

 বযোকঢ ববাগ্যঢা     বধযা   

 ঠিওাদা :  

 গ্রাফ/এমাওা      টাওখভ  

 উধর্চমা/বধৌভপা/বটি ওর্ধ োর্ভযদ   বচমা                   বতয  

 (ঔ) ওর্দভ বধঢাভ দাফ  

 ওর্দভ ফাঢাভ দাফ  

৫। র্ভভ বধতৃকূর্মভ বলার্ভভ দাফ  

 ঠিওাদাঃ  

র্ভভ ধার্ধাঝ ে 

অওার্ভভ ঙব ওর্দভ ধার্ধাঝ ে 

অওার্ভভ ঙব 
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 গ্রাফ/এমাওা      টাওখভ  

 উধর্চমা      বচমা                 বতয  

৬। ওর্দভ বধতৃকুর্মভ বলার্ভভ দাফ  

 ঠিওাদা :  

 গ্রাফ/এমাওা      টাওখভ  

 উধর্চমা      বচমা                বতয  

৭। বালন্ধর্দ ভ-ওর্দভ প্রবঢ ‘ফেমসূে’ বতযও বপক্ষুভ দাফ  

 বলার্ভভ দাফ  

 ঠিওাদা :  

 গ্রাফ/এমাওা      টাওখভ  

 উধর্চমা      বচমা                বতয  

৮। বালন্ধদ-ফন্ত্রতাঢা গৃলীভ দাফ  

 ঠিওাদাঃ  

 গ্রাফ/এমাওা      টাওখভ  

 উধর্চমা      বচমা                বতয  

 

 

 
র্ভভ স্বােভ  ঢাবভঔ       র্ভভ বধঢাভ/ফাঢাভ স্বােভ               ফেমসূে বতযও বপক্ষুভ স্বােভ  

                      (ঢেফার্দ বপপাও এভ স্বােভ)  

 ভ ধর্েভ কণ্যফান্য ব্যবক্তভ স্বােভ  

 ১। ...................................  

 ২। ...................................  

 

 
ওর্দভ স্বােভ ঢাবভঔ        ওর্দভ বধঢাভ/ফাঢাভ স্বােভ              বালন্ধদ ফন্ত্র তাঢা গৃলীভ স্বােভ  

                       (ঢেফার্দ বপপাও এভ স্বােভ)  

 ওর্দ ধর্েভ কণ্যফান্য ব্যবক্তভ স্বােভ  

 ১। ...................................  

 ২। ...................................  

 
  পাধবঢ/াথাভদ ম্পাতও            বলাভাধ্যে  

বলাভ ধবভঘামদা ওবফটি        বলাভ  

      বম         বম  

 
* দ্রষ্টব্য :  প্রবঢটি বাল বদন্ধদধে ধাঁঘ ওবধ েবমঢ বথায় ঢালার্তভ এওআ বদন্ধদ দেভ ণাবওর্।  

 

 

ঙও (২) 
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বৌদ্ধ বালন্ধদ বদন্ধদ পুিও 

 
বদন্ধদওাভী বলার্ভভ দাফ 

 ঠিওাদা :  

 গ্রাফ/এমাওা  

 টাওখভ  

 ণাদা  

 বচমা  

 বতয  

বলাভাধ্যর্েভ দাফ 

বলাভ ওবফটি পাধবঢভ দাফ 

১। র্ভভ দাফ: াংমায়  

     আংর্ভবচর্ঢ  

 ঠিওাদা :  

 
২। ওর্দভ দাফ:  াংমায়  

     আংর্ভবচর্ঢ  

 
 ঠিওাদা :  

 
৩। র্ভভ বধঢাভ দাফ  

 ফাঢাভ দাফ  

৪। ওর্দভ বধঢাভ দাফ  

 ফাঢাভ দাফ  

৫। ফেমসূের্তযও বপক্ষুভ দাফ  

 ঠিওাদা :  

 
৬। বালন্ধদ ফন্ত্রতাঢা গৃলীভ দাফ  

 ঠিওাদা :  

 
৭। বালন্ধদ নুষ্ঠাদ ম্পন্ন ওভাভ ঢাবভঔ  

 স্থাদ (ঠিওাদাল) :  

৮।  ভধর্েভ ােীর্তভ দাফ, স্বােভ, ঠিওাদা  

৯।  ওর্দধর্েভ ােীর্তভ দাফ, স্বােভ, ঠিওাদা  

 

 
----------- 


