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িতি ত হবার মা
জা িতসংঘ
কেয়কিট বড় ধরেনর চ ােল

অ কেয়ক বছেরর মেধ সং া য
হণ কেরেছ িব জুেড় িনযাতন বে র
েচ া তার মেধ অন তম। সবজনীন মানবািধকার ঘাষণা এবং
আ জািতক নাগিরক ও রাজৈনিতক অিধকার চু ি র মেতা জািতসংেঘর
িবিভ দিলেল এর ওপর
আেরাপ করা হেয়েছ। ১৯৮৪ সােল
জািতসংঘ সাধারণ পিরষদ িনযাতন এবং অন ান িন ু র, অমানিবক অথবা
মযাদাহািনকর আচরণ বা শাি র িব ে কনেভনশন হণ কের, যা ১৯৮৭
সােলর ২৬ জুন কাযকর হয়।
সাধারণ পিরষেদর ১৯৯৭ সােলর ১২ িডেস র গৃহীত ৫২/১৪৯ ন র
াব
অনুযায়ী িত বছর ২৬ জুন িনযাতেনর িব ে আ জািতক িদবস পালেনর
িস া গৃহীত হয় এবং পরবতী বছর অথা ১৯৯৮ সােল থমবােরর মেতা
এই িদবসিট পািলত হয়।
১৯৯৮ সােলর ম মাস পয িবে র ১০৫িট দশ এই কনেভনশন অনুেমাদন
কের। কনেভনশেনর িতিট রা প তােদর জাতীয় আইেন িনযাতনেক
একিট শাি েযাগ অপরাধ িহেসেব গণ করেত স ত হেয়েছ।
রা প সমূহেক কনেভনশন িতপালন পিরবী ণ ও কনেভনশেনর
িবধানাবলী বা বায়েনর জেন ১৯৮৭ সােল গিঠত মানবািধকার চু ি সং া
িনযাতনিবেরাধী কিমিটর কােছ িরেপাট করেত হয়। রা প সমূহ কতৃক
িনবািচত ১০ জন ত িবেশষে র সম ের এই কিমিট গিঠত।
মানবািধকার ঘাষণার ৫ অনুে েদ বলা হেয়েছ, 'কাউেক িনযাতন এবং
অন ান িন ু র, অমানিবক বা মযাদাহািনকর আচরেণর িশকার করা যােব
না।'
সবজনীন মানবািধকার ঘাষণার ৫০তম বািষকী পালন উপলে এ
কনেভনশেনর বাংলা ভাষায় থমবােরর মেতা কাশ
পূণ বেল মেন
কির। আশা কির অগিণত পাঠক এর থেক উপকৃত হেবন।

পিরচালক
জািতসংঘ তথ ক
ঢাকা।
িনযাতন এবং অন ান িন ু র, অমানিবক অথবা
মযাদাহািনকর আচরণ বা শাি র িব ে

কনেভনশন
১৯৮৪ সােলর ১০ই িডেস র সাধারণ পিরষেদর িস া ৩৯/৪৬ মাতােবক
া রদান, অনুসমথন ও যাগদােনর জন গৃহীত ও উ ু ।
কনেভনশেনর ২৭ (১) ধারা অনুযায়ী ২৬ শ জুন ১৯৮৭ থেক কাযকর ।
এই কনেভনশেনর রা প সমূহ,
এত ারা জািতসংঘ সনেদ িবেঘািষত আদেশর সােথ স িত রেখ এবং
মানব পিরবােরর সকল সদেস র সমান এবং অিবি
অিধকারই য
াধীনতা, ন ায়িবচার এবং িব শাি র মূল িভি , এ কথা ীকার কের,
এই অিধকার েলা য মানুেষর আ মযাদােবাধ থেক উ ূ ত একথা ীকার
কের,
জািতসংঘ সনদ, িবেশষ কের ৫৫ ধারার অধীেন মানবািধকার এবং মৗিলক
াধীনতার িত সদস রা বেগর
া এবং আনুগেত র কথা িবেবচনা কের,
৫ ধারায় িবেঘািষত মানব অিধকােরর সবজনীন ঘাষণা এবং ৭ ধারায় বিণত
নাগিরক এবং রাজৈনিতক অিধকােরর ীকৃিত (উভেয়রই অ ীকার হেলা
কউ যােত দিহক িনযাতন, অমানিবক বা অবমাননাকর আচরণ িকংবা

শাি র িশকাের পিরণত না হয়) এর িত

াশীল হেয়,

এবং এত সহ ১৯৭৫-এর ৯ই িডেস র তািরেখ জািতসংঘ সাধারণ পিরষদ
কতৃক গৃহীত সকল মানুষেক দিহক িনযাতন, অমানিবক এবং
মযাদাহািনকর আচরণ বা শাি থেক মু রাখার ব াপাের সবজনীন
ঘাষণার িত াশীল হেয়,
এত ারা িব ব াপী িনযাতন এবং অন ান িন ু র, অমানিবক বা
মযাদাহািনকর আচরণ িকংবা শাি র িব ে পিরচািলত আে ালনেক
আরও কাযকর কের তালার লে িন িলিখত িবষয় িলেত স িত দান
করেছ—

পিরে দ-১
ধারা ১
১) এই কনেভনশেনর েয়াজেন ব বহায 'িনযাতন' শ িটর অথ য কান
কাজ যা দিহক বা মানিসক ব থা বা দুেভাগ বৃ ি কের এবং যা অন কান
মানুষ বা তৃতীয় কােরা কাছ থেক কান তথ বর করার কােজ বা
ীকােরাি আদােয়র জন ই াকৃতভােব ব বহার করা হয়; িনযািতত ব ি
বা ততীয় কান ব ি েক কান অপরাধ কের থাকেল বা কেরেছ বেল
সে হবশত শাি
দান করা হেল; অথবা ভয় দখােনার জন বা মানিবক
আতংক সৃি র উে েশ কান সরকাির কমকতার িনেদেশ, স িত েম বা
অন কান প ায় এ ধরেনর য ণা ও দুেভাগ সৃি কারী িনযাতন য কান
যুি েত বা য কান ধরেনর বষেম র কারেণ চািপেয় দয়া হয়। অবশ
আইনগতভােব কাযকর কান দ জিনত য ণা বা দুেভাগ এর আওতায়
পড়েব না।
২) এই ধারা কানভােবই আরও িবশদ অথপূণ বা আইনগত িবধান
সংবিলত অন কান আ জািতক িবিধ বা জাতীয় পযােয় গৃহীত আইেনর

িত প পািত পূণ হেব না।

ধারা ২
১) েত ক রা প এর সাবেভৗমে র আওতাধীন িতিট অ েল
িনযাতনমূলক আচরণ িতেরােধর জন কাযকর আইনগত, শাসিনক,
িবচার প িতগত এবং অন ান পদে প হণ করেব।
২) কান রকম ব িত মধমী পিরি িত, যমন যু াব া, যুে র মিক,
অভ রীণ রাজৈনিতক অি িতশীলতা বা অন কান সরকাির জ ির
অব া িনযাতন চালােনার যুি িহেসেব ব বহার করা যােব না।
৩) কান ঊ তন কমকতা বা সরকাির কতৃপে র িনেদশেক িনযাতন
চালােনার যুি িহেসেব ব বহার করা যােব না।

ধারা ৩
১) কান রা প কান ব ি েক এমন কান রাে বিহ ার, ফরত দান বা
দশা িরত করেত পারেব না যখােন তার ওপর দিহক িনযাতন চালােনা
হেত পাের, এই মেম যুি স ত কারণ থােক।
২) এই ধরেনর যুি স ত কারণ িবদ মান িকনা, তা িন পেণর জন িবচ ণ
কতৃপ সংি রাে র পিরি িত িবেবচনায় রাখেব, িবেশষ কের উ রাে
ব াপক, বপেরায়া এবং পাইকাির হাের মানবািধকার লংিঘত হেয় আসেছ
িকনা তা িবেবচনা করেব।

ধারা ৪
১) িতিট রা প েক এই মেম িন য়তা িদেত হেব য, দেশর অপরাধ
আইেনর আওতায় িনযাতনমূলক আচরণসমূহ অপরােধর পযায়ভু বেল
গণ করা হেব।

২) িতিট রা প এ সকল অপরাধেক অপরােধর ধরন অনুসাের
যেথাপযু দ ারা শাি েযাগ কের তু লেব।

ধারা ৫
১) িতিট রা প িন িলিখত ে ধারায় বিণত অপরােধর সুিবচার
িনি ত করার জন েয়াজনীয় পদে প নেব:
ক) এ সকল অপরাধ যখন সংি রাে র িনয় ণাধীন ভূ খে অথবা
সংি রাে িনব নকৃত জাহাজ বা িবমােন সংঘিটত হেব;
খ) যখন অিভযু অপরাধী ব ি (িনযাতনকারী) সংি
দেশর
নাগিরক;
গ) যখন িনযািতত ব ি সংি
দেশর নাগিরক (যিদ ঐ রা িট
সরকম িবেবচনা কের)।
২) িতিট রা প এর িনয় ণাধীন ভূ খে র য কান ােন কিথত
িনযাতনকারী অব ান ক ক না কন, তার অপরােধর িবচার করার অিধকার
িত ার জন েয়াজনীয় পদে প হণ করেব এবং এই ধারার ১
উপধারায় িচি ত কান রাে (৮ ধারার সােথ স িত রেখ) তােক দশা রী
করেব না।
৩) এই কনেভনশন অভ রীণ আইেন অপরাধ িবচােরর এখিতয়ার বিহভূ ত
বেল গণ হেব না।

ধারা ৬
১) সংি রা পে র ভূ খে সংঘিটত ৪ ধারায় সং াধীন কান
অপরাধকারীেক, যিদ রা স রকম কান তথ পেয় পরী া-িনরী া কের
অিভেযােগর সত তা স েক স হয়, তাহেল তােক ফতার করেব
অথবা তার অপরােধর িবচােরর জন অন ান আইনগত পদে প নয়া হেব।
ফতার এবং অন ান আইনগত িবধান সংি রাে র আইন অনুসাের হেব,

তেব তা কান ফৗজদারী বা দশা র মাকা মা
সমেয়র েয়াজেন কাযকর হেব।
২) সংি রা প
তা িণকভােব

এ িবষেয় তথ অনুস ােনর জন
করেব।

হওয়া পয খ কালীন
াথিমক তদ

৩) িতিট সদস রা েক এই ধারার থম অনুে েদ বিণত পিরি িতেত
ফতারকৃত য কান ব ি েক, স য রাে র নাগিরক তার িনকট
িতিনিধর সােথ যাগােযাগ করার অনুমিত িদেত হেব, অথবা যিদ সই
ব ি কান রাে নাগিরকে র দািবদার না হয়, তাহেল য দেশ স
বিশরভাগ সময় কাটায় স দেশর িতিনিধর সােথ যাগােযাগ করার জন
সাহায করেত হেব।
৪) এই ধারা মাতােবক কান রা প যিদ কাউেক ফতারপূবক কারাব ী
কের তাহেল ৫ম ধারার ১ম অনুে েদর বিণত রা সমূহেক অবিহত করেত
হেব এবং কন ও কা পিরি িতেত তােক ব ী রাখা হেয়েছ তার কারণ
জানােত হেব। ২য় অনুে েদ বিণত িনয়েম য রা াথিমক তদ অনুি ত
করেব তােক সংি রা েক তদে র ফলাফল স েক ত অবিহত করেত
হেব এবং এই রা তার িবচােরর এখিতয়ার েয়াগ করেত আ হী িকনা
তাও জানােত হেব।

ধারা ৭
১) সংি রা প িট যার িবচােরর এখিতয়ার অধীন ভূ খে র কান ব ি ৪
ধারায় বিণত কান অপরাধ সংঘটেনর অিভেযােগ য অিভযু হেয়েছ, সই
রা ৫ ধারার বিণত পিরি িতেত যিদ তােক দশ থেক বিহ ার না কের
তাহেল িবচােরর উে েশ উ রাে র যাগ তম কতৃপে র িবচায
তর
ধরেনর অন ান সকল সাধারণ অপরাধ িবচােরর ন ায় অিভ দৃি ভি
সহকাের তােদর িব িস া হণ করেবন। ৫ ধারার ি তীয় অনুে েদর
িচি ত ে িবচার এবং দে র জন েয়াজনীয়
স
মাণািদ ৫

ধারার ১ উপধারায় বিণত
সমূেহর জন েয়াজনীয় মাণািদর চেয়
কান অংেশই কম
পূণ হেত পারেব না।
২) য কান ব ি , যার িব ে ৪ ধারায় বিণত অপরােধর সংি তার
কারেণ অিভেযাগ আনা হেয়েছ বা িবচারকায চলেছ, িবচার চলাকালীন
িবিভ পযােয় তার িত সদাচরণ সুিনি ত করেত হেব।

ধারা ৮
১) ৪ ধারায় বিণত অপরাধসমূহ দুই সদস দেশর মেধ িবদ মান অপরাধ
ত পণ (এ ািডশন) চু ি র আওতায় অপরাধী ত পণমূলক
অপরােধর পযায়ভু বেল গণ করেত হেব। য সকল রা তােদর মেধ
অপরাধী ত পণমূলক চু ি স াদন করেব, সই চু ি েত তারা এ ধরেনর
অপরাধেক অপরাধী ত পণমলক অপরাধ িহেসেব অ ভু করেব।
২) যিদ কান রা পে কান অপরাধী ত পণ চু ি েত অপরাধী
ত পণেক বাধ তামূলক িহেসেব অ ভু কের তাহেল চু ি র অপর দশিট
অপরাধী ফরত দােনর জন স দেশর িত অনুেরাধ জানােত পারেব।
য রা পে র সােথ এ ধরেনর কান রাে র অপরাধী ত পণমূলক চু ি নই
তারা এেহন অপরােধ অিভযু অপরাধীেক ফরত দােনর জন এই
'কনেভনশনেক' একিট আইনগত িভি িহেসেব গণ করেত পারেবন।
অপরাধীেক ত পণ করা হেব িকনা, তা িনভর করেব অনুেরাধকারী দেশর
আইেন অন ান পিরি িত কমন িবরাজ করেছ, তার ওপর।
৩) য সকল রা প তােদর মেধ স ািদত অপরাধী ত পণ চু ি েত
অপরাধী ব ি েক ফরত দােনর িবষয়িটেক বাধ তামূলক কেরিন, সংি
দেশর আইেনর িবধান সােপে উ অপরাধেক ত পণেযাগ অপরাধ
িহেসেব গণ করেব।
৪) রা প সমূেহর মধ কার অপরাধী ত পণমূলক স

েকর

ে উ

অপরাধেক এই মেম গণ করেত হেব য, য ােন অপরাধ সংঘিটত হেয়েছ
স ানিটই বড় কথা নয়, িবচায িবষয় হেলা ৫ ধারার ১ উপধারায় বিণত
পিরি িত অনুযায়ী রাে র য অংেশ ঘটনা ঘেটেছ সই ভূ খ িট সংি
রাে র িবচােরর এখিতয়ারাধীন িকনা?

ধারা ৯
১) সংি রা প সমূহ ৪ উপধারায় বিণত অপরাধসমূেহর ব াপাের
অপরাধ িবচারকােয ব াপকভােব সাহায -সহেযািগতা করেব এবং িবচােরর
জন েয়াজনীয় যসব তথ মাণ য পে র কােছ থাকেব তারা িবচােরর
ােথ তা িবিনময় করেব।
২) এই ধারার ১ উপধারায় বিণত দায়-দািয় সমূহ সংি রা ীয় প
তােদর মেধ যিদ পার িরক আইনগত সহেযািগতামূলক কান চু ি
থােক, তাহেল সই ধরেনর চু ি র সােথ স িত রেখ পালন করেব।

িল
থেক

ধারা ১০
১) িতিট রা প েক ফতার, অ রীণােদশ বা কারাদ কাযকর করার
কােজ িনযু ও িনরাপ া হফাজত, ীকােরাি আদায় বা অন ান
শাি মূলক আচরেণর সােথ সংি আইন েয়াগকারী সামিরক বা
বসামিরক ফৗিজ সদস , িচিক সা কমী, ীকােরাি আদায়কারী বা
অন ান সংি কমীেদর িশ েণ িনযাতন িনিষ মূলক িশ া এবং তথ ািদ
সি েবিশত করেত হেব।
২) িতিট রা প েক িনযাতন িনিষ করার এই িশ া ও তথ উপেরা
কাজ ও দািয়ে িনেয়ািজত য কান ব ি র জন ইসু কৃত কম িনেদিশকায়
সি েবিশত করেত হেব।

ধারা ১১

িতিট রা প েক তার িবচার এখিতয়ােরর অধীন ভূ খে িনযাতন রাধ
কাযকর করার ে সংি ব ি েক ব ীকরণ অথবা ীকােরাি
আদায়মূলক আচরেণর ও আনুষাি ক ব ব াপনায় ীকােরাি আদােয়র
িনয়মনীিত, প িত ও থাসমূহেক িনয়মানুগভােব পযােলাচনার মেধ
রাখেত হেব।

ধারা ১২
িতিট রা প েক এই মেম িনি ত করেত হেব য, যিদ তার িবচােরর
এখিতয়ারাধীন ভূ খে র কাথাও কান দিহক িনযাতেনর ঘটনা ঘেটেছ বেল
িব াস করার মত যুি যু কারণ থােক, তাহেল উ অপরােধর ত এবং
িনরেপ তদ ানু ােনর জন যথােযাগ কতৃপ েক দািয় িদেত হেব।

ধারা ১৩
কান রা পে র িবচার এখিতয়ারাধীন ভূ খে িনযািতত হেয়েছ বেল কােরা
অিভেযাগ থাকেল তার সই অিভেযাগ দােয়র করার অিধকার রা েক
িনি ত করেত হেব এবং তার িবষয়িট যথােযাগ কতৃপ কতৃক ত এবং
িনরেপ ভােব অনুস ােনর ব ব া করেত হেব। অিভেযাগকারী অথবা
সা ীেদর অিভেযাগ দােয়র বা সা দােনর জন যােত দুব বহার বা মিকর
স খ
ু ীন হেত না হয়, সজন েয়াজনীয় পদে প িনেত হেব।

ধারা ১৪
১) দিহক িনযাতেনর িশকার কান ব ী যােত আইনগত িতকার এবং
যতটা স ব পিরপূণ পুনবাসেনর বে াব সহ পযা
িতপূরেণর সুেযাগ
পান, সংি রা েক তা িনি ত করেত হেব। দিহক িনযাতেন মৃতু বরণকারী
ব ি র ে তার পাষ বৃ উ
িতপূরেণর অিধকারী হেব।
২) জাতীয় আইেনর আওতায় িনযািতত ব ি র

িতপূরেণর কান

অিধকার এই ধারার কারেণ

িত

বা বাধা া

হেব না।

ধারা ১৫
িতিট রা প েক এই মেম িনি ত করেত হেব য, দিহক িনযাতেনর মধ
িদেয় কােরা কাছ থেক কান িববৃ িত আদায় করা হেল, অিভযু
িনযাতনকারীর িব ে িনযাতেনর সা
মাণ হািজর করা ছাড়া, সই
িববৃ িতেক কান িবচােরর ে
মাণ িহেসেব উপ াপন করা যােব না।

ধারা ১৬
১) িতিট রা প েক তার িবচারাধীন ভূ খে র য কান ােন িন ু র,
অমানিবক অথবা মযাদাহািনকর আচরণ বা শাি , যা ১ ধারায় বিণত ব াখ া
অনুযায়ী িনযাতেনর পযােয় পেড় সই ধরেনর কান আচরণ কান সরকাির
কমকতা বা অন কান ব ি সরকাির মতাবেল যােত সংঘিটত করেত না
পাের বা তার িনেদেশ যন সংঘিটত হেত না পাের, স জন িতিবধানমূলক
পদে প িনেত হেব। িবেশষ কের ১০, ১১, ১২ ও ১৩ ধারায় বিণত
দািয় সমূহ িনযাতন বা িনযাতেনর অন ান মাধ ম যমন িন ু র অমানিবক বা
মযাদাহািনকর আচরণ ও শাি র বলায় েযাজ হেব।
২) এই কনেভনশেনর িবধানসমূহ িন ু র অমানিবক ও মযাদাহািনকর আচরণ
িকংবা শাি িনিষ কারী অন ান আ জািতক সনদ বা জাতীয় আইেনর
অনু প িবধানাবলীর িত প পািত মূলক দৃি েকাণ থেক ণীত হয়িন।

পিরে দ - ২
ধারা ১৭
১) িনযাতেনর িব ে একিট কিমিট গঠন করা হেব (যােক এর পর থেক
'কিমিট' িহেসেব অিভিহত করা হেব), পরবতী পযােয় বিণত দায়দািয় স

কিমিট পালন করেব। এই কিমিট গিঠত হেব উ নিতক চির এবং
মানবািধকার আে ালেন যাগ তার ীকৃিতস
দশজন িবেশষ
সমবােয়, যারা তঁ ােদর ব ি গত মতায় কাজ কের যােবন। সংি
রা েলা এই িবেশষ বৃ েক ভৗেগািলক িবন ােসর িদেক ল রেখ এবং
আইিন অিভ তাস
ব ি বেগর সংি তার উপকািরতােক িবেবচনায়
রেখ িনবািচত করেব।
২) সংি রা প সমূেহর মেনানীত ব ি বেগর গাপন ভােট কিমিটর
সদস বৃ িনবািচত হেবন। িতিট সংি রা তার নাগিরকেদর মধ থেক
একজনেক মেনানীত করেব। ই ারন াশনাল কােভন া অন িসিভল
অ া পিলিটক াল রাইটস (নাগিরক ও রাজৈনিতক অিধকার িবষয়ক
আ জািতক চু ি )-এর সদস এবং িনযাতনিবেরাধী কিমিটর সদস হেত
ই ু ক এমন ব ি র মেনানয়ন দােনর উপকািরতার কথা সংি রা ীয় প
িবেবচনায় রাখেত হেব।
৩) জািতসংঘ মহাসিচেবর আ ােন অনুি তব সংি রা িলর ি বািষক
সভায় কিমিটর সদস বেগর িনবাচন অনুি ত হেব। ওই সভাসমূেহ অ ত
দুই-তৃতীয়াংশ সদস রাে র িতিনিধর উপি িতেত ' কারাম' পূণ হেব এবং
সেবা সংখ ক ভাট া ব ি কিমিটর সদস িহেসেব িনবািচত বেল
পিরগিণত হেবন।
৪) থম িনবাচনিট অনুি ত হেব এই কনেভনশন কাযকর হবার িদন থেক
অ ত ছয় মােসর মেধ । িতবার িনবাচেনর অ ত চার মাস আেগ িতন
মােসর মেধ মেনানয়নপ জমা দবার আম ণ জািনেয় জািতসংঘ মহাসিচব
সংি রা েলার কােছ প দেবন। এভােব মেনানীত ব ি বেগর একিট
তািলকা (আ িরক মিবকাশ মাতােবক ণীত) এবং মেনানয়নকারী
দশ েলার নাম িচি ত কের মহাসিচব সংি রা েলার কােছ পাঠােবন।
৫) কিমিটর সদস গণ চার বছর ময়ােদর জন িনবািচত হেবন।
পুনঃমেনানীত হেল তঁ ারা পরবতী ময়ােদর জন িনবািচত হবার যাগ তা

অজন করেবন। যিদও থম িনবাচেন িনবািচত সদস বৃ ে র মেধ পঁাচজেনর
সদস পেদর ময়াদ ি তীয় বছেরর শষ নাগাদ উ ীণ হেব। থম িনবাচেনর
পরপরই এই ধারার ৩ প ারায় উি িখত সভার চয়ারম ান উ পঁাচজন
সদেস র নাম লটািরর মাধ েম বাছাই করেবন।
৬) কিমিটর কান সদস যিদ মৃতু বরণ কেরন বা পদত াগ কেরন অথবা
অপর য কান কারেণ কিমিটর সদস িহেসেব দািয় পালন করেত অপারগ
হন, তাহেল তার মেনানয়নদানকারী রা বািক ময়ােদর দািয় পালেনর জন
তার নাগিরকেদর মধ থেক অপর সংি রা প
েলার স িত সােপে
অন একজন িবেশষ েক মেনানীত করেত পারেব। জািতসংঘ মহাসিচব
কতৃক
ািবত মেনানয়েনর ব াপাের অবিহত হবার পর ছয় স ােহর মেধ
যিদ অেধক বা তেতািধক সংখ ক রা উ মেনানয়েনর ব াপাের অবিহত
হবার পর ছয় স ােহর মেধ যিদ অেধক বা তেতািধক সংখ ক রা উ
মেনানয়েনর ব াপাের নিতবাচক ম ব বা আপি উ াপন না কের, তাহেল
িবক সদেস র মেনানয়ন অনুেমািদত হেয়েছ বেল গণ করা হেব।
৭) কিমিটর সদস বেগর দািয় পালেনর ব য়ভার সংি
করেব।

রা প সমূহ বহন

ধারা ১৮
১) কিমিট দুই বছেরর ময়ােদ কমকতা িনবাচন করেব। কমকতাগণ
পুনঃিনবািচত হেত পারেবন।
২) কিমিট িনজ ‘ লস অব িসিডওর' ণয়ন করেব। তেব তার মেধ
িন িলিখত িবষয় দু'িট ব থাকেত হেব, যমন—
ক) ছয়জন সদেস র উপি িতেত ‘ কারাম’ পূণ হেব;
খ) উপি িত সদস বেগর সংখ াগির ভােট কিমিট িস া হণ
করেব; ৩) এই কনেভনশেনর আওতায় কিমিটেক কাযকরভােব

ভূ িমকা পালেন সহায়তার জন জািতসংঘ মহাসিচব মেহাদয়
েয়াজনীয় কমী এবং সুেযাগ-সুিবধা দেবন।
৪) কিমিটর থম সভািট আ ান করেবন জািতসংেঘর মহাসিচব। থম
সভার পর পরবতী সভা েলা অনুি ত হেব কিমিটর ’ ল অব
িসিডওর’ মাতােবক।
৫) সংি রা প
েলার মধ কার বঠক, কিমিট সভা ভৃিত অনু ােনর
ব য়ভার এবং জািতসংঘ কতৃক ব য়কৃত অথ, যমন এই ধারার ৩
উপধারায় বিণত িবধান অনুযায়ী কিমিটর কতকতা ও সুেযাগ-সুিবধা
ভৃিতর ব য়ভার বহেনর দািয় সংি রা েলার ওপরই বতােব।

ধারা ১৯
১) সংি রা প
েলা এই কনেভনশন িত ার পরবতী একবছেরর
মেধ কনেভনশেন গৃহীত পদে পসমূহ বা বায়েন কতটা কাযকর ভূ িমকা
পালন করেত পেরেছ, তা উে খপূবক জািতসংঘ মহাসিচেবর মাধ েম
িতেবদন কিমিট সমীেপ পশ করেব; এর পর পরবতী চার বছের সংি
রা েলা এই কনেভনশন বা বায়েন গৃহীত নতু ন পদে প এবং কিমিটর
অনুেরােধ গৃহীত অন ান কমসূচী বা বায়েন অিজত সাফল উে খ কের
অিতির একিট িতেবদন পশ করেব।
২) জািতসংঘ মহাসিচব িতেবদনসমূহ সকল সংি
করেবন।

রাে র কােছ

রণ

৩) কিমিট িতিট িতেবদন পযােলাচনা করেব এবং যেথাপযু সাধারণ
ম ব সহকাের সংি রাে র কােছ পািঠেয় দেব। সংি রা িট তখন কান
ম েব র ব াপাের কিমিটর সােথ যাগােযাগ করেব।
৪) এই ধারার ৩ উপধারায় বিণত িবধান অনুযায়ী কিমিট তার কান ম ব
সংি রাে র কাছ থেক া পযেব েণর সােথ যু কের ২৪ ধারায়

বিণত িবধান অনুযায়ী ণীত বািষক িতেবদেন যু করেত পাের। সংি
কান রা এই মেম অনুেরাধ জানােল এই ধারার ১ অনুে েদ বিণত িবধান
অনুযায়ী পশকৃত িতেবদেনর একিট অনুিলিপ এত সে সংেযাজন
করেত পাের।

ধারা ২০
১) কান সংি রাে র পে র কান অংেশ সুপিরকি ত প ায় িনযাতন
চালােনা হে এই মেম সুিনিদ ল ণযু কান িনভরেযাগ তথ কিমিটর
গাচের এেল সই তথ মােণর জন েয়াজনীয় তদ অনু ােনর ব াপাের
কিমিট সংি রাে র সহেযািগতা আ ান করেব এবং এই লে
া
তেথ র ওপর ম ব বা পযেব ণ পশ করেব।
২) সংি রা প কতৃক পশকৃত ম ব িকংবা অন কান াসি ক তথ
পযােলাচনা কের কিমিট যিদ েয়াজন মেন কের তাহেল কিমিটর এক বা
একািধক সদস েক গাপেন একিট তদ চািলেয় কিমিট বরাবর িরেপাট
দািখল করার জন িনেয়ািজত করেত পাের।
৩) এই ধারায় ২ উপধারায় বিণত িবধান অনুযায়ী যিদ কান তদ অনুি ত
হয়, তাহেল েয়াজনীয় সহেযািগতা দােনর জন সংি রাে র িত
কিমিট অনুেরাধ জানােব।
৪) এই ধারায় ২ উপধারায় বিণত িবধান অনুযায়ী কিমিটর কান সদস বা
সদস বৃ কতৃক পশকৃত তদ িরেপাট পরী া-িনরী া কের দখার পর
কিমিট িরেপাটিট উপি ত ে কিমিটর িবেবচনায় উপযু বেল িবেবিচত
ম ব বা পরামশসহ সংি রাে র কােছ ফরত পাঠােব।
৫) এই ধারার ১ থেক ৪ উপধারায় বিণত কিমিটর তদ স িকত িবষয়িট
অত গাপনীয় িহেসেব পিরগিণত হেব এবং তদে র সম পযােয় সংি
রাে র সহেযািগতা কামনা করা হেব। ২ উপধারায় বিণত িবধান অনুযায়ী

তদ কায স াদেনর পর কিমিট সংি
তদ সং া কাযাবলীর একিট সংি
িতেবদেন সংযু করেত পাের।

রাে র সােথ পরামশ েম
িববরণ ২৪ নং ধারায় িবধৃ ত বািষক

ধারা ২১
১) এই কনেভনশেন া রদানকারী কান রা প এই ধারাবেল য কান
সময় এই মেম ঘাষণা িদেত পারেব য, এই কনেভনশেনর সােথ স িতপূণ
দািয় পালেন কান রা অপারগ বেল অপর কান রা যিদ অিভেযাগ
উ াপন কের তাহেল থেমা রা িট অনু প অিভেযাগ স িকত
আেবদন বা নািলশ হণ বা িবেবচনার জন কিমিটেক যাগ বেল মেন কের।
এই অনুে েদ বিণত িবিধ মাতােবক অনু প অিভেযাগ হণ বা
পযােলাচনা করা যােব, তেব তা এই শেত য, সংি রা িট ঘাষণা করেব য
স কিমিটর িবচার-িবেবচনার যাগ তােক ীকার কের। য প অনু প
ঘাষণা দান করেব না, এই ধারা অনুযায়ী সই পে র অিভেযাগ কিমিট
হণ বা িবেবচনা করেব না। িন বিণত প িতেত কান অিভেযাগ গৃহীত হেব:
ক) যিদ কান রা প মেন কের য, অন একিট রা এই
কনেভনশেনর িবধান বা বায়ন করেছ না, তাহেল স িলিখতভােব
শেষা রাে র কােছ িবষয়িট পশ করেত পাের। অনু প অিভেযাগ
রেণর িতন মােসর মেধ অিভেযাগ হণকারী রা েক
অিভেযাগকারী রা পে র িতিট িবষেয়র ব াখ া অথবা িবষয়িট
িবে ষণ উপেযাগী অন কান ধরেনর িববৃ িত মারফত জবাব দেব।
এর মেধ অ ভু থাকেত হেব সংি রা িটর াসি ক অভ রীণ
িনয়মপ িত, গৃহীত অথবা িবেবচনাধীন িতিবধানমূলক পদে েপর
িববরণ, ভৃিত।
খ) যিদ িববাদিট উভয় রা পে র িনকট সে াষজনকভােব অিভেযাগ
হণকারী রা কতৃক হেণর ছয় মােসর মেধ ও িন ি না হয়,
তাহেল িববােদর য কান রা প অ কিমিট এবং অন ান রা প
বরাবের িব ি
দােনর মাধ েম কিমিটর কােছ পশ করার অিধকার

সংর ণ করেব।
গ) এই ধারাবেল কিমিট তার বরাবের পশকৃত িববাদিট সুরাহা করেত
পারেব। তেব তার আেগ অবশ ই িনি ত হেত হেব য, আ জািতক
আইেনর সাধারণত ীকৃত মূলনীিতর সােথ স িত রেখ সব কার
অভ রীণ িতকােরর ব ব া গৃহীত হেয়েছ এবং সব ধরেনর
িতিবধান হেণর পদে প িনঃেশষ হেয় গেছ। তেব িতিবধানমূলক
পদে প েলা অকারেণ দীঘসূ তাপূণ করার কারেণ সংি ব ি র
য ণা লাঘব না হেল সই সব ে এই িনেদশ কাযকর হেব না।
ঘ) এই ধারাবেল আেবদনসমূহ পরী া-িনরী া চলাকালীন কিমিট
ার বঠেক বসেব।
ঙ) উপধারা ‘গ’-এ বিণত িবধানসােপে িববদমান রা প েয়র মেধ
কিমিট এই কনেভনশেন দ দািয় অনুযায়ী মধ তাকারীর ভূ িমকা
পালন করেব। এই উে েশ কিমিট তার িবেবচনা অনুযায়ী একিট
অ ায়ী সি লনী কিমশন (িরকনিসিলেয়শন কিমশন) গঠন করেত
পারেব।
চ) এই ধারা মাতােবক যিদ কান িবষয় কিমিটর কােছ পাঠােনা হয়
তাহেল কিমিট রা প সমূহেক েয়াজনীয় তথ সরবরােহর জন
উপধারা ‘খ’ অনুযায়ী অনুেরাধ করেত পারেব।
ছ) সংি রা সমূেহর ব াপাের কিমিট যখন কাযব ব া নয়ার
পিরক না নেব তখন রা েলা উপধারা ‘খ’ অনুযায়ী কিমিটেত
িনেজেদর িতিনিধ করার অিধকার রাখেব এবং মৗিখক বা
িলিখতভােব আেবদন পশ করেত পারেব।
জ) উপধারা ‘খ’ অনুযায়ী পশকৃত িব ি
াি র এক বছেরর
মেধ কিমিট এই মেম িতেবদন দািখল করেব য,
এক) ‘ঞ’ উপধারা মাতােবক যিদ কান সমাধােন উপনীত
হওয়া যায়, তাহেল কিমিট তার িতেবদন সংি
িববৃ িতর
মেধ ই সীমাব রাখেব যার মেধ ঘটনার বণনা এবং সমাধান
উি িখত থাকেব।
দুই) ‘ঞ’ উপধারা মাতােবক যিদ কান সমাধােন উপনীত

হওয়া না যায়, স ে কিমিট ধু ঘটনার িববরেণর মেধ ই
তার িববৃ িত সীমাব রাখেব এবং উ
িতেবদেনর সােথ
সংি রা পে র িতিনিধ কতৃক পশকৃত আেবদেনর কিপ
এবং ব ৃ তার ধারণকৃত রকড সংযু করা হেব। িতিট
িবষেয়ই িতেবদন সংি সকল রা প বরাবের পাঠােনা হেব।
২) এই অনুে েদ িবধৃ ত িবধানাবলী ১ ধারা মেত এই কনেভনশেন পঁাচিট
রা পে র ঘাষণা দােনর মধ িদেয় কাযকর হেব। পঁাচিট রা পে র এই
ঘাষণা জািতসংঘ মহাসিচব বরাবের দািখল করেত হেব। মহাসিচব
অতঃপর ঘাষণাসমূহ অন ান রা পে র মেধ িবিল করেবন। জািতসংঘ
মহাসিচেবর বরাবের আেবদেনর মাধ েম অবশ ঘাষণা য কান সময়
ত াহার কের নবার সুেযাগ ঘাষণা থাকেব। এই ধারা বেল িরত
আেবদনসমূহ য িবষয়েক ক কের ণীত হে , অনু প ঘাষণা ত াহার
তার িত প পািত পূণ বেল পিরগিণত হেব না। মহাসিচব কতৃক উ
ত াহােরর ঘাষণা গৃহীত হবার পর সংি রা পে র আর কান আেবদন
এই ধারা অনুযায়ী িবেবচনােযাগ হেব না, যিদ উ রা প নতু ন কান
ঘাষণা দান না কের।

ধারা ২২
১) এই কনেভনশেনর কান রা প এই ধারার আওতায় য কান সময়
কিমিটেক অন কান রা প কতৃক এই কনেভনশন ভ পূবক িনযাতেনর
ঘটনার িত ব ি েদর পে আেবদন হণ এবং িন ি র উপযু বেল
ঘাষণা করেত পারেব। য রা প অনু প ঘাষণা করেব না, সই সংি
রাে র পে কিমিট কান আেবদন হণ করেব না;
২) এই ধারার আওতায় কিমিট অ াত পিরচয় কান সূ থেক িরত
আেবদন অ হণেযাগ বেল গণ করেব এবং এ ধরেনর আেবদনেক অনু প
আেবদেনর অিধকার অপব বহার করার শািমল অথবা এই কনেভনশেনর
সােথ অস িতপূণ বেল িবেবচনা করেব;

৩) উপধারা ২-এর শতানুসাের কিমিট তার িনকট পশকৃত কান
আেবদনেক এই ধারাবেল উপধারা ১ অনুযায়ী ঘাষণা দানকারী সংি
রা পে র দৃি েগাচরীভূ ত করেব। অনু প দৃি েগাচরমূলক িব ি
াি র
ছয় মােসর মেধ সংি রা প ঘটনার িববরণ জািনেয় িলিখত িববৃ িত
িদেত বাধ থাকেব যােত রা প কতৃক গৃহীত িতকারমূলক পদে েপর
কথা উে খ করেত হেব;
৪) কিমিট এই ধারাবেল গৃহীত আেবদন া সকল তেথ র আেলােক
িবেবচনা করেব অথবা িত ব ি বা রা পে র হেয় িবেবচনা করেব;
৫) এই ধারাবেল কিমিট িন িলিখত িবষয়সমূেহ সুিনি ত না হওয়া পয
কান ব ি র প থেক পশকৃত আেবদন িবেবচনােযাগ বেল গণ করেব
না:
ক) এই িবষয়িট িনেয় অন কান আ জািতক তদ বা িন ি
ি য়ার অধীেন অনুস ান চেলিন বা চলেছ না;
খ) িত ব ি জাতীয় পযােয় িতকার বা িতিবধােনর সব
স াবনা হািরেয় ফেলেছন। যখােন িতকার ব ব া অেহতু ক দীঘসূ
কের তালা হেয়েছ বা িত ব ি েক এই কনেভনশেনর
লংঘনপূবক িনপীড়েনর কাযকর িতকােরর আশা সুদূরপরাহত,
সখােন এই িবধান কাযকর হেব না;
৬) এই ধারার বেল কিমিট আেবদনসমূহ পরী া-িনরী া চলাকালীন
ার বঠেক িমিলত হেব।
৭) কিমিট তার পযেব ণািদ রা প সমূহ ও সংি
পািঠেয় দেব;

ব ি র বরাবেরর

৮) এই অনুে েদ িবধৃ ত িবধানাবলী ১ ধারা মেত এই কনেভনশেন পঁাচিট
রা পে র ঘাষণা দােনর ফেল কাযকর হেব; পঁাচিট রা পে র এই ঘাষণা
জািতসংঘ মহাসিচব বরাবের দািখল করেত হেব। মহাসিচব অতঃপর

ঘাষণাসমূহ অন ান রা পে র মেধ িবিল করেবন। জািতসংঘ মহাসিচেবর
বরাবের িব ি দািখেলর মাধ েম অবশ ঘাষণা য কান সময় ত াহার
কের নবার সুেযাগ ঘাষণা থাকেব। এই ধারা বেল িরত বাতাসমূহ য
িবষয়েক ক কের আবিতত হে , অনু প ঘাষণা ত াহার তার িত
প পািত পূণ বেল পিরগিণত হেব না। মহাসিচব কতৃক উ
ত াহােরর
ঘাষণা গৃহীত হবার পর সংি রা পে র আর কান যাগােযাগ এই ধারা
অনুযায়ী িবেবচনােযাগ হেব না, যিদ না উ রা প নতু ন কান ঘাষণা
দান না কের।

ধারা ২৩
কিমিটর সদস এবং ধারা ২১-এর উপধারা ১ (ঙ)-এর আওতায় যঁারা
অ ায়ী িন ি (অ াডহক িরকনিসিলেয়শন) কিমশেনর সদস হেবন,
তঁ ােদরেক জািতসংেঘর ি িভেলজ ও ইমু িনিটজ কনেভনশেন
দািয় পালনরত িবেশষ েদর জন ম ুরকৃত সুেযাগ-সুিবধা ও অিধকার
দান করা হেব।

ধারা ২৪
কিমিট এই কনেভনশেনর আওতায় গৃহীত ত পরতার ওপর একিট বািষক
িতেবদন সংি রা প সমূহ ও জািতসংঘ মহাসিচেবর বরাবের দািখল
করেব।

পিরে দ ৩
ধারা ২৫
১) এই কনেভনশন সকল রাে র া েরর জন উ ু ।
২) এই কনেভনশন অনুেমাদনসােপ । অনু প অনুেমাদন দােনর

আনু ািনকতাসমূহ জািতসংঘ মহাসিচেবর িনকট পশ করা হেব।

ধারা ২৬
এই কনেভনশেন সকল রা অংশ িনেত পাের। অংশ হেণর জন সুিনিদ
িবধানপ জািতসংঘ মহাসিচেবর কােছ জমা দয়া হেব।

ধারা ২৭
১) জািতসংঘ মহাসিচেবর িনকট অংশ হেণর িবধােনর িবশতম অনু া র
দান করার ৩০তম িদেনর মাথায় এই কনেভনশন কাযকর হেব।
২) কনেভনশন অনুেমাদেনর বা অংশ হেণর িবশতম অনু া র জমাদােনর
পর যিদ কান রা প এই কনেভনশেন অনুেমাদন দান বা অনু া র কের,
তা হেল ঐ এবং রা পে র িনজ অনু া র বা অনুেমাদেনর ৩০ িদেনর
মাথায় এই কনেভনশনেক কাযকর বেল গণ করেব।

ধারা ২৮
১) এই কনেভনশন অনুেমাদন বা অনু া রকােল িতিট রা প এই মেম
ঘাষণা িদেত পারেব য কনেভনশেনর ২০তম ধারায় বিণত কিমিটর
যাগ তােক ঐ রা প
ীকার কের না।
২) এই ধারায় ১ উপধারায় বিণত িবধােনর সােথ অস িত পাষণকারী কান
রা প য কান সময় জািতসংঘ মহাসিচব বরাবের আেবদেনর মাধ েম
অনু প অস িত ত াহার কের িনেত পাের।

ধারা ২৯
১) এই কনেভনশেনর য কান রা প য কান ধরেনর সংেশাধনী আনার
াব করেত পাের। সে ে সংেশাধনী
াব জািতসংঘ মহাসিচব

বরাবের পশ করেত হেব। জািতসংঘ মহাসিচব অতঃপর সংেশাধনী
াবনার িবষয়ব সংি রা প সমূহেক উ
াবনা িবেবচনা অথবা
তার ওপর ভাটাভুিটর জন সে লন আ ােন স ত আেছ িকনা তা
জানােত অনুেরাধ করেবন। এ ধরেনর আেবদেনর অ ত চার মােসর মেধ
সংি রা প সমূেহর এক-তৃতীয়াংশ ভাগ যিদ অনু প সংেশাধনীর জন
সি িলত আ ােন স িত াপন কের তাহেল জািতসংেঘর উেদ ােগ
মহাসিচব অনু প সে লন আ ান করেবন। উপি ত রা প
েলার
উপি িতেত সংখ াগির ভােট অনুেমািদত সংেশাধনী মহাসিচব মেহাদয়
সকল সংি রা পে র িনকট অনুেমাদেনর জন িবিল করেবন।
২) এই ধারার ১ উপধারায় বিণত িবধান অনুসাের অনুেমািদত কান
সংেশাধনীর ে যিদ এই কনেভনশেনর দুই-তৃতীয়াংশ সদস রা প
কতৃক মহাসিচবেক এই মেম অবগত করা হয় য, তারা তােদর দেশর িনজ
িনজ শাসনত অনুযায়ী উি িখত সংেশাধনী অনুেমাদন কেরেছ, ধুমা
তাহেলই সংেশাধনীিট কাযকর হেব।
৩) অনু প সংেশাধনীসমূহ কাযকর হেল সংেশাধনীেত অনুেমাদনকারী
সংি রা প সমূহ এই কনেভনশেনর অন ান িবধােন স িতদানকারী
রা সমূহ এবং পূেবকার সংেশাধনীসমূেহ স িতদানকারী সকল রা পে র
িনকটই তা কাযকর করা বাধ তামূলক হেয় পড়েব।

ধারা ৩০
১) দুই বা তেতািধক রাে র মেধ যিদ এই কনেভনশেনর ব াখ া বা েয়াগ
িনেয় কান িবতক সৃি হয় এবং আেলাচনার মধ িদেয় মীমাংসা স ব না হয়
তাহেল রা প েয়র য কান একিটর অনুেরােধ িবষয়িট সািলেশর জন
পশ করা যেত পাের। এ ধরেনর সািলেশর জন আেবদন জানােনার ছয়
মােসর মেধ যিদ সংি প
েলা সািলশ সংগিঠত করার ব াপাের
ঐকমেত পঁৗছু েত না পাের, তাহেল য কান একিট প িবষয়িট
আ জািতক সমমযাদাস
আদালেতর অনুেরােধ আ জািতক আদালেত

পশ করা যােব।
২) িতিট রা এই কনেভনশেন অনুেমাদন দান িকংবা অনু া রকােল এই
মেম ঘাষণা িদেত পাের য, এই ধারার ১ উপধারািট মেন চলেত রা প িট
বাধ নয়। এই ধারার ১ উপধারায় বিণত িবধান অনুযায়ী অন
রা প
িলও অনু পভােব অনুেমাদন বা অনু া ের বাধ নয়।
৩) এই ধারার উপধারা ২-এ বিণত িবধান অনুযায়ী যিদ কান সদস রা
কান আপি উ াপন কের থােক, তাহেল রা িট জািতসংঘ মহাসিচেবর
িনকট আিজর মাধ েম অনু প আপি
ত াহার কের িনেত পারেব।

ধারা ৩১
১) কান রা প জািতসংঘ মহাসিচব বরাবর আেবদেনর মাধ েম এই
কনেভনশেনর িব ে অিভেযাগ উথাপন করেত পাের। এই ধরেনর
অিভযুি করণ জািতসংঘ মহাসিচব বরাবের পশকৃত আেবদন াি র এক
বছর পয ময়ািদ হেত পাের।
২) অিভযুি করেণর পূববতী পযােয় এই কনেভনশন কতৃক দ দািয়
পালন করা থেক রিহত করেব না িকংবা অিভযুি করণ কাযকর হবার
পূববতী পযােয়র কান িবষয় িবেবচনাধীন থাকেল এ ধরেনর অিভযুি করণ
তার ওপর কান ভাব ফলেত পারেব না।
৩) সংি রাে উ
কৃিতর অিভযুি করণ কাযকর হবার িদনেক
অনুসরণ কের কিমিট উ রাে র নতু ন কান িবষয়েক িবেবচনাধীেন আনেব।

ধারা ৩২
জািতসংঘ মহাসিচব মেহাদয় সকল সদস রা বগ এবং এই কনেভনশেন
া রকারী সকল রা প েক িন িলিখত িবষয়সমূহ স েক অবিহত
রাখেবন:

ক) ২৫ এবং ২৬ ধারার অধীেন কনেভনশেন া রদান, অনুেমাদন
এবং আ ভুি করণ;
খ) ২৭ ধারা অনুযায়ী কনেভনশন কাযকর করার তািরখ এবং ২৯ ধারা
অনুযায়ী কান সংেশাধনী কাযকর করার তািরখ িনধারণ;
গ) ৩১ ধারা অনুযায়ী অিভযু করণ;

ধারা ৩৩
১) এই কনেভনশেনর অিবকল ও িনভরেযাগ আরবী, চীনা, ইংেরিজ,
ফরািস, রািশয়ান এবং
ািনশ অনুবাদ জািতসংঘ মহাসিচেবর কােছ পশ
করা হেব।
২) জািতসংেঘর মহাসিচব মেহাদয় এই কনেভনশেনর সত ািয়ত অনুিলিপ
সকল রাে র কােছ পাঠােবন।
এই লখািট জািতসংেঘর ািত ািনক নিথ থেক হণ
করা হেয়েছ। জািতসংঘ কাশনার স াব িচ াভাবনা
যতদূর স ব ছিড়েয় দওয়ার উেদেশ এই সং া তােদর
বিশর ভাগ নিথ পাবিলক ডােমইেন সকেলর জন
মু রেখেছ।
জািতসংেঘর শাসিনক িদ িনেদশনা (ইংেরিজ)
অনুসাের, িন িলিখত নিথ িল সারা িব ব াপী
পাবিলক ডােমইেন মু :
ািত ািনক রকড (সে লেনর কাযিববরণী,
আ িরক ও সারসংে প, ...)
2. জিতসংেঘর িচ যু জািতসংেঘর নিথ
3. জািতসংেঘর কাযাবলী স ে জনগণেক অবিহত
1.

করার াথিমক উে েশ তির তথ উপাদান
(িব েয়র জন েযাজ তথ উপাদান নয়)।

এই িডিজটাল সং রণ স

েক

এই ই-বই অনলাইন াগার উইিকসংকলন[১] হেত া ।
ােসবীেদর
ারা িনিমত এই ব ভাষী িডিজটাল াগার উপন াস, কিবতা, প -পি কা
ইত ািদ সম ধরেণর কাশনার মু সংকলন গেড় তালার জন
অ ীকারব ।
আমরা কিপরাইটমু অথবা মু লাইেসে র অধীেন কািশত বই িলেক
িবনামূেল দান কের থািক। আপিন আমােদর ই-বই িলেক ি েয়িটভ
কম অ াি িবউশন- শয়ারঅ ালাইক ৩.০ আনেপােটড লাইেস [২] বা
িজএনইউ ি ডকুেম শন লাইেসে র[৩] শতাধীেন বািণিজ ক উে শ সহ
য কান উে েশ ব বহার করেত পােরন।
উইিকসংকলন সবদা নতু ন সদস েদর জন উ ু । এই ই-বইেয় িকছু ভুল
াি থেক যাওয়া স ব, সে ে আপিন এই পাতায় জানােত পােরন[৪]।
িনে তািলকাভু

ব বহারকারীরা এই ই-বইেয় অবদান রেখেছন:
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