
াম আদালত িবিধমালা 
  

   াম আদালেতর িবিধমালা, ১৯৭৬ 

িবিধ-১ (সংি  নাম ও ার ) 
অ  িবিধমালা ১৯৭৬ সেনর াম আদালত িবিধমালা নােম অিভিহত হইেব । 
  
িবিধ-২ ( িবষয়ব  বা সংেগ িবপরীত িকছ না থািকেল অ  িবিধমালায় ) 
(ক) ''ফরম'' বিলেত অ  িবিধমালার সিহত সংেযা জত ফরম বুঝাইেব । 
(খ) ''অধ ােদশ'' বিলেত ১৯৭৬ সেনর াম আদালত ''অধ ােদশ (১৯৭৬ সেনর ৬১ নং অধ ােদশ) বুঝাইেব; 
(গ) 'খ ' বিলেত অধ ােদেশর তফিসেলর কােনা খ  বঝুাইেব; 
(ঘ) ''আেবদনকারী'' বিলেত য ব  অধ ােদেশর ৪ ধারা অনুসাের কােনা দরখা  কের, তাহােক বুঝাইেব; 
(ঙ) '' িতবাদী'' বিলেত য ব র িব ে  কহ অধ ােদেশর ৪ ধারা অনুসাের কােনা দরখা  কের, তাহােক 
বঝুাইেব; এবং 
(চ) 'ধারা' বিলেত অধ ােদেশর কােনা ধারা বুঝাইেব । 
  
িবিধ-৩ : (১) ৪ ধারার (১) উপধারা অনুসাের কােনা দরখা  িলিখতভােব কিরেত হইেব এবং উহা 
আেবদনকারী কতৃক া িরত হইেব ও ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ােনর িনকট দািখল কিরেত হইেব । 
(২) উপিবিধ (১) অনুসাের িলিখত দরখাে  িন িলিখত িববরণ িল থািকেত হইেব; যথাঃ  
(ক) য ইউিনয়ন পিরষেদ দরখা  করা হইেতেছ উহার নাম; 
(খ) আেবদনকারীর নাম, পিরচয় ও বাস ান; 
(গ) িতবাদীর নাম, পিরচয় ও বাস ান; 
(ঘ) য ইউিনয়েন অপরাধ সংঘ টত বা নািলেশর কারণ উ ব হইয়ােছ উহার নাম; 
(ঙ) নািলশ অথবা দািবর কৃিত ও তায়দাদ, সংি  বণনাসহ; এবং  
(চ) যই সম  িতকার দািব করা হইেতেছ । 
(৩) এই িবিধ অনুসাের দরখা  তফিসেলর থম খ  সং া  হইেল দইু টাকা ফী এবং ি তীয় খ  সং া  
হইেল চার টাকা ফী দরখাে র সিহত দািখল কিরেত হইেব । 
  
িবিধ-৪ : ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান যখন ৪ ধারার (১) উপধারা অনুসাের দরখা  ত াখ ান কিরেবন, 
তখন উহার উপর দ  আেদশ সহকাের দরখা ট আেবদনকারীর িনকট ফরত িদেত হইেব । 
  
িবিধ-৫ : (১) ত াখ ােনর তািরখ হইেত ৩০ িদেনর মেধ  ৪ ধারার (২) উপধারা অনুসাের িরিভশেনর দরখা  
এখিতয়ারস  সহকারী জজ-এর িনকট দািখল কিরেত হইেব । 
(২) উপিবিধ (১) অনুসাের দরখা  িলিখত ও বাদী কতৃক া িরত হইেত হইেব । উহােত প গেণর নাম, 
িববরণ ও ঠকানা থািকেত হইেব এবং ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান য মূল দরখা  ত াখান কিরয়া 
ফরত িদয়ািছেলন তাহাও এই দরখাে র সিহত দািখল কিরেত হইেব । যই সকল হতবােদ িরিভশন দরখা  
করা হইেতেছ, সংে েপ তাহাও দরখাে  উ খ কিরেত হইেব । 
  
িবিধ-৬ : য সহকারী জেজর িনকেট ৪ ধারার (২) উপধারা অনুসাের দরখা  করা হইেব, িতিন যিদ এই প 
অিভমত পাষণ কেরন য, ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান কতৃক দ  আেদশ ট উে শ  েণািদত বা 
ব লাংেশ অন ায়, তেব িতিন দরখা  হণ করার জন  চয়ারম ােনর িত িনর্েদশ স িলত িলিখত আেদশ 
দান কিরেবন এবং অনু প আেদশসহ আেবদনকারীেক উহা ফরত িদেবন । 
  
িবিধ-৭ : (১) আেবদন গৃহীত হইেল ১নং ফরেম রি ত র জ াের উহার িববরণসমূহ িলিপব  কিরেত হইেব 
এবং উ  র জ াের মামলার য ন র ও বত্সর িলিপবদ্ধ হইেব, তাহা দরখাে র উপেরও িলিখেত হইেব । 



(২) যখন ৮ ধারার (২) উপধারা অনুসাের থানা ম া জে ট বা সহকারী জজ কান মামলা পনুিবেবচনার জন  
ফরত পাঠাইেবন, তখন তাহা ১নং ফরম র জ াের নূতন কিরয়া তািলকাভ  কিরেত হইেব এবং নূতন 
মামলা িহসােব উহার নািন কিরেত হইেব । 
  
িবিধ-৮ : (১) ৭ িবিধ অনুসাের দরখা  র জি  কিরবার পর চয়ারম ান এক ট িনিদ  তািরেখ ও সমেয় 
হা জর হওয়ার জন  আেবদনকারীেক িনেদশ িদেবন এবং উ  িনিদ  তািরেখ ও সমেয় হা জর হওয়ার জন  
িতবাদীেক সমন িদেবন । 

(২) এই িবিধমালা অনুসাের দ  সকল সমন দুই ে  িলিখত এবং ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান কতৃক 
া িরত ও সীলেমাহরা ত হইেক হইেব, এবং াম আদালত গ ঠত হওয়ার পর াম আদালেতর 
চয়ারম ান কতৃক া িরত ও সীলেমাহরা ত হইেত হইেব । 

(৩) যে ে  অন প িবধান করা হইেব ত তীত সকল ে  অ  িবিধমালা অনুসাের দ  েত ক ট 
সমন ইউিনয়ন পিরষেদর একজন কমচারী কতৃক অথবা ইউিনয়ন পিরষদ বা াম আদালেতর চয়ারম ান 
কতৃক এতদুে েশ  িনযু  কােনা ব  কতৃক জািরকৃত হইেত হইেব । 
(৪) সমন ারা য ব েক আহবান করা হইয়ােছ, স ব হইেল ব গতভােব সই ব র হােত দইু  
সমেনর এক  অপেণর ারা সমন জাির কিরেত হইেব । 
(৫) যাহার উপর সমন জাির করা হইেব, সই প েত ক ব  সমেনর অপর ে র িবপরীত পৃ ায় 
া েরর ারা াি  ীকার কিরেব । 

(৬) যথারীিত চ া কিরয়াও যিদ উপেরা  উপধারাসমূেহর বিণত উপােয় সমন জাির করা স ব না হয়, তাহা 
হইেল সমন াপক য গেৃহ সচরাচর বসবাস কের, সমন জাির কারক কমচারী সই গৃেহর কােনা কাশ  
অংশ এক  সমন লটকাইয়া িদেব এবং ত ারা সমন যথািবিহত েপ জাির হইয়ােছ বিলয়া িবেবিচত হইেব 
। 
(৭) য ব র নােম সমন দওয়া হইয়ােছ, সই ব  যিদ সই ইউিনয়ন পিরষেদর এখিতয়ার বিহভত ােন 
বসবাস কের তেব ইউিনয়ন পিরষেদর বা াম আদালেতর চয়ারম ান ডাকেযােগ ( াি  ীকােরর খরচসহ) 
র জি  কিরয়া সমন জাির করাইেত পািরেব এবং আেবদনকারীেক উহার খরচ বহন কিরেত হইেব । 

  
িবিধ-৯ : (১) িতবাদীর িত সমন ২নং ফরেম িদেত হইেব । 
(২) সা ীর িত সমন ৩নং ফরেম িদেত হইেব । 
  
িবিধ-১০ : িতবাদীর উপর সমন জাির হইবার পর ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান প গণেক সাত িদেনর 
মেধ  তাহােদর সদস  মেনানয়ন কিরেত বিলেব, এবং অনু পভােব মেনানীত সদস বৃ  ও ইউিনয়ন 
পিরষেদর চয়ারম ানেক লইয়া াম আদালত গ ঠত হইেব । 
  
িবিধ-১১ : সদস গেণর নাম া  হইবার পর ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান ১নং ফরেমর রজ ােরর 
সংি  কলােম উ  সদস গেণর নাম িলিপব  কিরেব । 
  
িবিধ-১২ : (১) যে ে  াম আদালত কােনা মামলা কােনা মামলার িস া  ঘাষণার পেূব যেকােনা সময় 
ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান ৫ ধারার (২) উপধারায় বিণত কােনা কারেণ াম আদালেতর চয়ারম ান 
িহসােব কাজ কিরেত অপরাগ হয়, অথবা কােনা প  তাহার িনরেপ তা স েক  উ াপন কের, সই 
ে  থানা িনবাহী অিফসার, ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ােনর িনকট হইেত সংবাদ পাইেল অথবা কােনা 

পে র িনকট হইেত িলিখত দরখা  পাইেল াম আদালেতর চয়ারম ান িহসােব কাজ করার জন  ইউিনয়ন 
পিরষেদর যেকােনা সদস েক কােনা প  য সদস েক তদীয় সদস েপ মেনানীত কিরয়ােছ সই সদস  
(ব তীত) িনযু  কিরেত পািরেবন । 
(২) উপিবিধ (১) অনুসাের াম আদালেতর চয়ারম ান িনযু  না হওয়া পয  থানা িনবাহী অিফসার াম 
আদালেতর কায ম িগত রািখেত পািরেবন । 
(৩) উপিবিধ (১) অনুসাের িনযু  াম আদালেতর চয়ারম ােনর নাম ১নং ফরম র জ াের িলিপব  
কিরেত হইেব । 
  
িবিধ-১৩ : াম আদালত গ ঠত হইবার পর াম আদালেতর চয়ারম ান িতন িদেনর মেধ  দরখাে র 
িব ে  িলিখত আপি  দািখল করার জন  িতবাদীেক িনেদশ িদেবন এবং াম আদালেতর অিধেবশন 



অনু ােনর জন  এক ট িদন সময় ও ান ধায কিরেবন এবং প গণেক িনজ িনজ ব েব র সমথেন 
েযাজনীয় সা - মাণ হা জর করার িনেদশ িদেত পািরেবন । 

িবিধ-১৪: (১) াম আদালত ১৩ িবিধ অনুসাের ধায তািরেখ মামলার িবচার কিরেব, িক  উপযু  কারেণ 
আদালত িবিভ  সমেয় মামলার নািন মুলতবী কিরেত পািরেব, তেব এেকবাের অনু প মুলতবীর ময়াদ 
সাত িদেনর অিধক হইেব না । 
(২) াম আদালেতর চয়ারম ান সা ীগণেক হলফ বা শপথ কিরয়া জবানব  কিরেত বিলেবন এবং 
জবানব র সারমম িলিপব  কিরেবন বা করাইেবন । 
(৩) াম আদালত কােনা িবষয় স েক প গেণর মেধ  িবেরােধর ব াপাের মামলার যেকােনা পযােয় 
সেরজিমেন তদ  অনু ান কিরেত পািরেব । 
  
িবিধ-১৫ : (১) যিদ কােনা মামলায় ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ােনর িনকট হা জর হওয়ার জন  িনধািরত 
তািরেখ, অথবা াম আদালেত মামলার নািনর জন  িনধািরত তািরেখ বাদী হা জর না হয়, এবং ইউিনয়ন 
পিরষেদর বা াম আদালেতর চয়ারম ান যিদ এই প মত পাষণ কেরন য, বাদী তাহার মামলা পিরচালনায় 
গািফলিত কিরেতেছ তেব তাহার টর জন  দরখা  খািরজ করা হইেব । 
(২) যে ে  উপিবিধ (১) অনুসাের দরখা  খািরজ হয়, সইে ে  মামলা পনুবহাল করার জন  বাদী মামলা 
খািরেজর তািরখ হইেত ১০ িদেনর মেধ  ইউিনয়ন পিরষেদর বা াম আদালেতর চয়ারম ােনর িনকট 
িলিখতভােব আেবদন কিরেত পািরেব, এবং উ  চয়ারম ান যিদ এই মেম স  হন য, আেবদনকারী 
হা জর না হওয়ার উপযু  কারণ িছল এবং স অেবহলার সিহত কাজ কেরন নাই, তেব চয়ারম ান 
আেবদনকারীর দরখা  পনুবহাল কিরেত ও উহা নািনর জন  এক ট তািরখ ধায কিরেত পািরেবন । 
  
িবিধ-১৬ : (১) যিদ কােনা মামলা াম আদালেত নািনর জন  ধায তািরেখ িতবাদী হা জর না হয়, এবং 
াম আদালেতর চয়ারম ান যিদ এই প মত পাষণ কেরন য, স গািফলিত কিরয়ােছ, তেব িতবাদীর 

অনুপি িতেতই মামলার নািন কিরয়া িন ি  করা হইেব । 
(২) যে ে  কােনা মামলায় উপিবিধ (১) অনুসাের িতবাদীর অনুপি িতেতই নািন অনু ত হয় এবং 
িতবাদীর িব ে  িন ি  হয়, সই ে  িতবাদী মামলা পনুবহাল করার জন  উ  িস াে র তািরখ 

হইেত ১০ িদেনর মেধ  াম আদালেতর চয়ারম ােনর িনকট িলিখতভােব আেবদন কিরেত পািরেব, এবং 
চয়ারম ান যিদ এই মেম স  হন য, তাহার হা জর না হওয়ার উপযু  কারণ িছল এবং স অবেহলার 
সিহত কাজ কের নাই, তেব চয়ারম ান মামলা পনুবহাল কিরেত ও উহার নািনর জন  এক ট তািরখ ধায 
কিরেত পািরেবন । 
  
িবিধ-১৭ : (১) াম আদালেতর িস া  আদালেতর চয়ারম ান ১নং ফরম র জ াের িলিপব  কিরেবন । 
(২) উপিবিধ (১) অনুসাের িলিপব  েত ক ট িস াে  উে খ থািকেব য, িস া ট সবস ত িকনা, এবং 
যিদ সবস ত না হয়, তেব য সংখ াগির তার অনুপােত িস া  গৃহীত হইয়ােছ, উহার উে খ থািকেব । 
  
িবিধ-১৮ : াম আদালেতর েত ক ট িস া  আদালেতর চয়ারম ান কাশ  আদালেত গাষণা কিরেবন । 
  
িবিধ-১৯ : (১) ৮ ধারার (২) উপধারা অনুসাের দরখা  িলিখত হইেত হইেব, আেবদনকারী কতৃক া িরত 
হইেত হইেব, এবং তাহােত প গেণর নাম, িববরণ ও ঠকানা উে খ কিরেত হইেব, এবং তাহােত প গেণর 
নাম, িববরণ ও ঠকানা উে খ কিরেত হইেব এবং দরখাে র হতবাদ িলও সংে েপ উে খ কিরেত হই ব । 
(২) াম আদালেতর দ  িড  বা আেদেশর এক ট অনুিলিপ আদালেতর চয়ারম ান কতৃক 
সিহেমাহরা ত কিরয়া দরখাে র সিহত সংেযা জত কিরয়া িদেত হইেব । 
  
িবিধ-২০ : েত ক মামলা িন ি  হওয়ার পর ৪নং ফরেম এক ট িড  ত কিরেত হইেব এবং াম 
আদালেতর চয়ারম ান কতৃক তাহা া িরত হইেত হইেব । 
  
িবিধ-২১ : (১) ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান ৫নং ফরেম িড সমূেহর র জ াের িববরণ িলিপব  
কিরেবন । 
(২) ৮ ধারার (২) উপধারা অনুসাের থানা ম া জে ট অথবা সহকারী জজ য আেদশ দান কিরেবন, তাহা 
যথাসমেয় সংি  ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ানেক অবগত করা হইেব এবং তদনসুাের চয়ারম ান িড  



আেদশ সংেশাধন কিরেবন এই স েক েয়াজনীয় িবষয় ৫নং ফরেম িড সমূেহর র জ ােরও িলিপব  
কিরেবন । 
  
িবিধ-২২ : িড র টাকা বা িতপূরেণর টাকা কতিদেনর মেধ  পিরেশাধ কিরেত হইেব, তাহা াম 
আদালতই ি র কিরেব । এই সমেয়র ময়াদ কােনা েমই চূড়া  আেদেশর তািরখ হইেত ছয় মােসর অিধক 
হইেব না । 
  
িবিধ-২৩ : কােনা িবেরােধর য কােনা পে র আেবদন েম াম আদালেতর চয়ারম ান, অথবা 
যে ে  াম আদালত নাই, সইে ে  ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান, পচঁা র পয়সা ফী আদায় কিরয়া 
িবেরাধ স র্েক াম আদালেতর নিথপ  পিরদশন কিরবার অনুমিত দান কিরেবন । 
  
িবিধ-২৪ : িবেরােধর কােনা পে র আেবদন েম াম আদালেতর চয়ারম ান, অথবা যে ে  াম 
আদালত নাই, সইে ে  ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান, িত একশত শ  বা উহার অংেশর অন  প াশ 
পয়সা িহসােব আদায় কিরয়া াসংিগক কােনা নিথ অথবা অ  িবিধমালা অনুসাের রি ত কােনা 
র জ াের িলিপব  কােনা িবষেয়র বা উহার অংশিবেশেষর নকল সরবরাহ কিরেবন । 

  
িবিধ-২৫ : (১) যখনই ১০ বা ১১ ধারা অনুসাের ধায কােনা জিরমানা ১২ ধারা অনুসাের আদায় করা হয়, 
অথবা অ  িবিধমালা অনুসাের কােনা ফী আদায় করা হয়, তখন ৬নং ফরেম উহার রিশদ দওয়া হইেব, 
যাহােত িমক ন র থািকেব, এবং তাহার মুিড় অংশ ইউিনয়ন পিরষদ অিফেস রাখা হইেব । 
(২) অ  িবিধমালা অনুসাের া  সকল জিরমানা ও ফী ৭নং ফরেম এক ট র জ াের িলিপব  করা হইেব 
। 
  
িবিধ-২৬ : অ  িবিধমালা অনুসাের দয় সকল ফী ইউিনয়ন পিরষদ তহিবেলর অংশ েপ পিরগিণত হইেব । 
  
িবিধ-২৭ : মামলার র জ ার এবং িড  ও আেদেশর র জ াের িত বত্সর গৃহীত হওয়া দরখাে র 
মানুসাের ও িত বত্সর দ  িড  বা আেদেশর মানুসাের সই িলর িমক ন র দওয়া হইেব । 

  
িবিধ-২৮ : াম আদালেতর র জ ারসহ যাবতীয় নিথপ  ইউিনয়ন পিরষদ অিফেস জমা দওয়া হই ব 
এবং র জ ারসমূহ দশ বত্সর পয  ও অন ান  নিথপ  িতন বত্সর পয  সংরি ত রাখা হইেব । 
  
িবিধ-২৯ : যে ে  ৯ ধারা (৩) উপধারা অনুসাের কােনা অথ আদায় কিরেত হইেব, সই ে  বেকয়া 
ভূিম রাজ  িহসােব উহা আদায় করার জন  াম আদালেতর চয়ারম ান ৮নং ফরেম উহার িববরণ থানা 
িনবাহী অিফেসর িনকট রণ কিরেবন । 
  
িবিধ-৩০ : ১২ ধারার (১) উপধারা অনুসাের য জিরমানা আদায় কিরেত হইেব উহার পিরমাণ উে খ কিরয়া 
দ  আেদশ ৯নং ফরেম থানা ম া জে েটর িনকট রণ কিরেত হইেব । 

  
িবিধ-৩১ : ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান িত বত্সর পেহলা ফ য়াির ও পেহলা আগে র পেূব াম 
আদালতসমূেহর যথা েম ৩১ শ িডেস র পয  ছয় মাস এবং ৩০ শ জনু পয  ছয় মােসর কাযাবলীর 
িরটান ১০নং ফরেম থানা িনবাহী অিফসােরর িনকট রণ কিরেবন । 
  
িবিধ-৩২ : যখন কােনা াম আদালত এই প অিভমত পাষণ কের য, উহার িবচারাধীন কােনা মামলার 
ন ািবচােরর খািতের আসামীর শা  হওয়া বা নীয়; তখন াম আদালত ১১নং ফরেম উ  মামলা ফৗজদারী 
আদালেত রণ কিরেত পািরেব । 
  
িবিধ-৩৩ : যখন সমন অনসুাের বা অন ভােব িতবাদী হা জর হইয়া আেবদনকারীর দািব বা িবেরাধ ীকার 
কের এবং ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ােনর উপি িতেত দািব িমটাইয়া দয় তখন কােনা াম আদালত 
গঠন করা হইেব না । 
  



িবিধ-৩৪ : যখন াম আদালত অথবা ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান কােনা প েক দয় কােনা অথ 
হণ কেরন, তখন সংি  পে র আেবদেনর তািরখ হইেত স ব হই ল সাত িদেনর মেধ  সই অথ তাহােক 
দান কিরেত হইেব । 

  
িবিধ-৩৫ : (১) েত ক ইউিনয়ন পিরষেদর অিফেস াম আদালেতর এক ট সীলেমাহর রািখেত হইেব, যাহা 
বৃ াকার হইেব এবং যাহােত াম আদালত কথা িলও ইউিনয়ন পিরষেদর নাম অ ত থািকেব । 

(২) অ  িবিধমালা অনুসাের দ  সকল সমন আেদশ িড , নকল ও অন ান  কাগজপে  াম 
আদালেতর সীলেমাহর ব ব ত হইেব । 

 


