
শিশু কল্যাণ সশিশির ক্ষিিা ও কার্যাবল্ী (ধারা ২৭) 

শিশু কল্যাণ সশিশি শিম্নশল্শিি ক্ষিিার অশধকারী 

িহািাগশরক (Metropolitan)/প্রথি শ্রেশণর শবচারপশির ক্ষিিাসম্পন্ন 

শিশু ও শকশিার িযায়শবচার (র্ত্ন ও সুরক্ষা) আইি ২০১৫-এর ধারা অিুর্ায়ী শ্রর্ সিস্ত শিশুর র্ত্ন ও সুরক্ষার প্রশয়াজি আশে, 

শ্রসইসব শিশু সংক্রান্ত কাশজর স্বিন্ত্র ক্ষিিা িাশের উপর িযাস্ত। 

উপস্থাপি (ধারা ৩১) 

শিশু কল্যাণ সশিশি শ্রর্ শ্রকািও শিশুর স্বাশথয শিশজরাই অথবা শ্রকািও শিম্নশল্শিি সংস্থা বা িািুশের প্রশিশবেশির শিশিশি কাজ 

করশি পাশরিঃ    

১) শ্রর্ শ্রকািও পুশল্ি আশধকাশরক, শবশিে শকশিার পুশল্ি বাশহিী, শিশু কল্যাণ পুশল্ি আশধকাশরক, শ্রজল্া শিশু সুরক্ষা শবিাগ 

২) শ্রর্ শ্রকািও সরকাশর কিযী 

৩) শিশু কল্যাণ আশধকাশরক অথবা শিক্ষািশবি আশধকাশরক 

৪) শ্রর্ শ্রকািও সিাজকিযী অথবা জিশহিকর িশিাবৃশিসম্পন্ন িাগশরক 

৫) শিশুশি শিশজ 

৬) শ্রকািও ডাক্তার, িাসয, িাশসযংশহাি বা হাসপািাল্ অথবা প্রসুশিসেশির পশরচাল্ি সশিশি 

৭) চাইল্ডল্াইি পশরশেবা অথবা শ্রর্ শ্রকািও শ্রস্বচ্ছাশসবী সংস্থা 

পুিরুদ্ধার/প্রিযপযণ (ধারা ৪০) 

শিশু কল্যাণ সশিশি শিশুর কল্যাণ শবেয়ক শ্রর্ শ্রকািও ধরশির শিশেযি শেশি পাশর। শ্রর্ শিশুর র্ত্ন ও সুরক্ষার প্রশয়াজি আশে িাশক 

রািা হশবঃ  

১) বাবা-িা 

২) উপরু্ক্ত বযশক্ত 

৩) র্ারা েিক শ্রিশবি 

৪) প্রশিপাল্ক বাবা-িা 

৫) অশিিাবক  



 

শিশু কল্যাণ সশিশিশি শিশু বা শকশিারশের উপশস্থি করা (ধারা ৯১) 

র্শে শিশু কল্যাণ সশিশি বা শিশু িযায় পেযে িশি কশর, শ্রসশক্ষশে শিশুশির হাশজরার প্রশয়াজি শ্রিই 

সশিশি শ্রকািও শিশুশক শচশকৎসার প্রশয়াজশি শ্রকািও স্বীকৃি স্বাস্থযশকশে শচশকৎসার আবিযক সিয়সীিা অিুর্ায়ী পাঠাশি পাশর 

শিশুর বাবা-িা অথবা অশিিাবশকর হাশজরা (ধারা ৯০) 

সশিশি র্িিই শবশবচিা করশবি, প্রশক্রয়া চল্াকাল্ীি শিশুর বাবা-িা অথবা অশিিাবকশক হাশজরা শ্রেওয়ার শিশেযি শেশি পাশরি 

শিজ বাসস্থাশি শিশুর স্থািান্তর (ধারা ৯৫) 

অিুসন্ধািকাশল্ র্শে শ্রেিা র্ায় শ্রকািও শিশু সশিশির শিশেযষ্ট অশধকারশক্ষশের (Jurisdiction) বাইশর শ্রথশক এশসশে শ্রসশক্ষশে সশিশি 

দ্রুি শ্রসই শিশুশক িার বাশির এল্াকায় পাঠাবার জিয শিশেযি শেশি পাশর 

আন্তঃরাজয স্থািান্তশরর শ্রক্ষশে শিশুর বাশি ওই রাশজযর শ্রর্ শ্রজল্ায় অবশস্থি, শ্রসিািকার পেযে বা সশিশির কাশে হস্তান্তর করশি হশব 

অথবা িার রাশজযর সের িহশরর পেযে বা সশিশির কাশে হস্তান্তর করশি হশব  

সশিশি িার ক্ষিিাবশল্ শবশিে শকশিার পুশল্ি আশধকাশরকশক অথবা শিশুশির অস্থায়ী আবাসশক অথবা শ্রজল্া শিশু সুরক্ষা শবিাগশক 

শিশুশিশক সশঠক সুরক্ষার িশধয শেশয় র্থাস্থাশি শ্রপৌঁশে শ্রেবার বযবস্থা করার জিয শিশেযি শেশি পাশর 

হস্তান্তশরর শিশেযি শিশুর সশবযািি স্বাশথযর কথা িাথায় শ্ররশি করশি হশব 

িারশির শবশিন্ন অংশি শিশুশের শ্রহাি, শবশিে শ্রহাি বা উপরু্ক্ত সুশর্াগসুশবধা বা উপরু্ক্ত বযশক্তর কাশে শিশুর স্থািান্তর বা হস্তান্তর 

(ধারা ৯৬) 

শ্রকািও শিশু র্ার র্ত্ন ও সুরক্ষার প্রশয়াজি অথবা আইশি শব জশিি, িাশক রাশজযর িশধয একশি শ্রহাি শ্রথশক আশরকশি শ্রহাশি 

স্থািান্তর করা র্াশব 

শিশেযশির সিয় শিশুর সশবযািি স্বাশথযর কথা িাথায় রািশি হশব 

শিশুশি স্থািান্তশরর জিয শিশু কল্যাণ সশিশি বা শিশু িযায় পেযশের শসদ্ধান্ত অিুর্ায়ী সিয়সীিা অশিক্রি করা র্াশব িা 

ঐ শিশেযিাবল্ী, শ্রর্ এল্াকায় শিশুশক পাঠাশিা হশয়শে শ্রসই এল্াকার সশিশির জিয ওই শিশেযিাবল্ী কার্যকরী বশল্ গণয হশব  

শিশেযশির সংশিাধি (ধারা ১০৪) 

আশবেশির শিশিশি শ্রকািও কিৃপযক্ষ শিম্নশল্শিি শবেশয় শিশেযশির সংশিাধি করশি পাশর 

শ্রর্ সংস্থায় শিশুশিশক পাঠাশিা হশয়শে 



শ্রর্ বযশক্তর িত্ত্বাবধাশি শিশুশি আশে 

 

শ্রকািও প্রশিষ্ঠাি শ্রথশক শিশুর অবযাহশি (ধারা ৯৭) 

শিশেযশির শিশিশি শ্রহাশি থাকা শ্রকািও শিশুর োশয়ত্ব শিশি ইচু্ছক বাবা-িা বা শ্রকািও অশিিাবশকর কাশে অথবা শিশু শ্রর্ অিুশিাশেি 

সংস্থার িত্ত্বাবধাশি আশে, িাশের সশে শ্রর্শি পাশর 

শ্রর্ িিযাবল্ীর শিশিশি শিশুশিশক োিা হশয়শেল্, শ্রসগুশল্ ল্ঙ্ঘি হশল্ বা িিযপূরশণ বযথয হশল্ শিশুশক সশিশি আবার িাাঁশের োশয়শত্ব 

শিশি পাশরি বা সংশিষ্ট শ্রহাশি স্থািান্তশরি করশি পাশরি 

শিশুশক অস্থায়ীিাশব োিা হশল্ও শ্রর্ সিয় শ্রস বাইশর আশে, শ্রসিা িার শ্রহাশির শিশেযষ্ট সিশয়র িশধযই গণয হশব, বাইশর থাকার 

সিয়শক অশিশরক্ত সিয় শহশসশব ধরা হশব িা 

শ্রকািও প্রশিষ্ঠাশি থাকা শিশুর েুশির অিুিশি (ধারা ৯৮)  

শ্রহাশি থাকা শ্রকািও শিশুশক শবশিে শবশিে শ্রক্ষশে শ্রর্িি পরীক্ষা, আত্মীয়-পশরজশির শবশয়, বাবা-িা অথবা আত্মীয়-পশরজশির িৃিুয 

ইিযাশে শ্রক্ষশে েুশি বা সািশয়ক অিুপশস্থশির অিুশিােি শ্রেওয়া হশি পাশর 

র্ািায়াশির সিয়সীিা বাে শেশয় সািশেশির জিয িত্ত্বাবধাশি থাকা শ্রকািও শিশুশক েুশির অিুিশি শ্রেওয়া শ্রর্শি পাশর 

র্শে শ্রকািও শিশু শ্রহাশি শিশর আসশি অসম্মি বা বযথয হয় অথবা সিয়সীিা বাশিল্ বা শ্রিে হশয় র্ায়, িাহশল্ উপরু্ক্ত কিৃযপক্ষ 

শিশুশিশক শ্রহাশি শিশরশয় আিার শবেয়শি শিশিি করশবি 

শিশুশক অস্থায়ীিাশব োিা হশল্ও শ্রর্ সিয় শ্রস বাইশর আশে, শ্রসিা িার শ্রহাশির শিশেযষ্ট সিশয়র িশধযই গণয হশব, বাইশর থাকার 

সিয়শক অশিশরক্ত সিয় শহশসশব ধরা হশব িা 

শ্রর্ শিশুর েীর্য শচশকৎসার প্রশয়াজি বা িািশসক-িারীশরক অসুশবধা আশে, িার শচশকৎসার বযবস্থা গ্রহণ (ধারা ৯২) 

শ্রকািও শিশুর শচশকৎসার প্রশয়াজি থাকশল্ আবশিযক শচশকৎসার জিয শিশেযষ্ট স্বাস্থযশকশে একশি শবশিে সিয়সীিার জিয িাশক 

পাঠাশি পাশরি 

শিশু ও শকশিার িযায়শবচার আইি ২০১৫ অিুর্ায়ী শিশু কল্যাণ সশিশির কাজ  

শবচাশরর জিয গ্রহণ (ধারা ৩০) 

শিশু কল্যাণ সশিশির প্রাথশিক কাজ হল্ উপস্থাশপি শিশুশিশক শবচারাশথয গ্রহণ 

অিুসন্ধাি 

সশিশি শ্রর্ শ্রকািও শিশুর সুরক্ষার স্বাশথয বা কল্যাণ সংক্রান্ত শ্রর্ শ্রকািও শবেশয় অিুসন্ধাি করশি পাশর ৩০(২) ৩৬(১)  



শিশু কল্যাণ আশধকাশরক/দ্বাশয়ত্বপ্রাপ্ত আশধকাশরক/শজল্া শিশু কল্যাণ সশিশি/এিশজও শিশুশির উপশস্থশির িাশরশির ১৫ শেশির িশধয 

সািাশজক অিুসন্ধাি প্রশিশবেি তিশর করার জিয শিশেযি শেশি পাশর ৩০(৩) ৩৬(২) 

শ্রর্ শিশুর র্ত্ন ও সুরক্ষার প্রশয়াজি আশে, িার শ্রেিিাশল্র জিয উপরু্ক্ত বযশক্তশক শ্রর্ােণা করার জিয অিুসন্ধাি চাল্িা করা ৩০(৪) 

শিশুশির বয়স শিশয় শ্রকািও সশেহ থাকশল্ সশিশি শিশুশির শবেযাল্শয়র কাশে অথবা কশপযাশরিি/শিউশিশসপযাশল্শি/পঞ্চাশয়শির কাশে 

িার জন্ম িংসাপে র্াচাই করশি পাশর (ধারা ৯৪) 

শ্রকািও শ্রহাি বা সংগঠশি থাকা শিশুর অশিশর্াশগর শিশিশি অিুসন্ধাি চাল্াশি পাশর 

শিশু িযায় পেযশের পাঠাশিা শ্রকািও শ্রকশসর অিুসন্ধাি চাল্াশি পাশর  

পুিবযাসি 

সািাশজক অিুসন্ধাি প্রশিশবেশির শিশিশি, শিশুর ইচ্ছািুসাশর অথবা শিশুর স্বাশথয শ্রকািও শিশুশক অিয শ্রকাথাও রািশি বা 

পুিবযাসশির বযবস্থা করশি পাশর (ধারা ৩৭) 

পুিবযাসশির জিয শিশুর র্ত্ন ও সুরক্ষাশক শিশিি করশি পাশর এিি উপরু্ক্ত বযশক্ত বা সংগঠিশক শিবযাচি করা 

সশঠক অিুসন্ধাশির পর শ্রকািও অিাথ, পশরিযক্ত অথবা সিপযশণর জিয উপরু্ক্ত শিশুশক আইিি েিক শ্রিওয়ার জিয শ্রর্ােণা করা 

POCSO Act 2012 অিুর্ায়ী শ্রর্ৌি হয়রাশির শিকার এিি শিশুর পুিবযাসশির জিয পেশক্ষপ শ্রিওয়া 

বাবা-িা কিৃকয সিপযণ েশল্ল্শক স্বীকৃশি শ্রেওয়ার আশগ বাবা-িাশক পুিশবযশবচিা করার জিয সিয় শ্রেওয়া  

 

পশরেিযি 

শ্রর্ শিশুর র্ত্ন ও সুরক্ষার প্রশয়াজি আশে িাশের আবাশসক সুশর্াগ সুশবধার জিয প্রশি িাশস সশিশির অন্তি েুশি পশরেিযি আবিযক  

রাজয সরকার বা শ্রজল্া শিশু সুরক্ষা সশিশির কাশে সংশিষ্ট প্রশিষ্ঠাশির গুণগি িাশির উন্নশির জিয বযবস্থা গ্রহশণর সুপাশরি করশি 

পাশর 

শিশু সংক্রান্ত শরশপািয (ধারা ৯৯) 

সশিশি শিশু সংক্রান্ত সিস্ত শরশপািয শিশুর সাশবযক স্বাশথযর কথা িাথায় শ্ররশি শ্রগাপিীয় রািশবি 

ক্ষশিগ্রস্থ বযশক্তশক িাাঁশের িািল্ার িশথ, আশেি ও অিযািয প্রাসশেক কাগজপে শ্রেিাশি বা শেশি অস্বীকার করশবি িা 

শ্রজল্ািাসশকর কাশে তেিাশসক প্রশিশবেি (ধারা ৩৬) 

সশিশিশক শিষ্পশি হওয়া বা িা হওয়া প্রশিশি িািল্া সম্পশকয শ্রজল্ািাসক শ্রক শিিিাস অন্তর প্রশিশবেি পাঠাশি হশব 



 

আশবেি (ধারা ১০১) 

এই আইি অিুসাশর, সশিশির শ্রকািও আশেশি কু্ষব্ধ শ্রকািও বযশক্ত, ওই আশেশির িাশরি শ্রথশক ৩০ শেশির িশধয শিশুশির 

প্রশিপাল্ি করা বা িরণশপােশণর জিয শিশু-আোল্ি/শজল্া িযাশজশেশির কাশে আশবেি করশি পাশরি 

শিশু িয়, এিি বযশক্ত, র্ার র্ত্ন ও সুরক্ষার প্রশয়াজি আশে, িার শ্রক্ষশে সশিশির শিশেযশির শবরুশদ্ধ আশবেি করা র্াশব িা 

Cr.PC অিুসাশর শিশু আোল্শির আশেশি কু্ষব্ধ শ্রকািও বযশক্ত হাইশকাশিয আশবেি করশি পাশরি 

 

পুিরীক্ষণ (ধারা ১০২) 

হাইশকািয শ্রর্ শ্রকািও সিশয় স্বিঃশপ্রাশণাশেিিাশব শ্রকািও আশবেশির শিশিশি শিশু কল্যাণ সশিশি বা শিশু িযায় পেযশের শ্রকািও 

শিশেযশির শ্রর্ শ্রকািও প্রশক্রয়ার িশথ চাইশি পাশর 

শ্রকািও উপরু্ক্ত কারণবিি আশেশির অিুশিােি শেশি পাশরি, িশব হাইশকািয শ্রকািও বযশক্তশক শুিািীর িযায়সেি সুশর্াগ িা শেশয় 

িার স্বাশথযর শবরুশদ্ধ আশেি শ্রেশব িা   

    

  

 

 

    

 

      

   

 

 

  

 


