
  

 
সং�ামক �রাগ (�িতেরাধ, িনয়�ণ ও িনমূ�ল) আইন, ২০১৮

( ২০১৮ সেনর ৬১ নং আইন )
 [১৪ নেভ�র, ২০১৮]
   
     

জন�া�� সং�া� জ�ির অব�া �মাকােবলা এবং �া��গত ঝুঁিক �াসকরেণর লে�� সেচতনতা বৃি�, সং�ামক �রাগ �িতেরাধ, িনয়�ণ ও
িনমূ�েলর উে�ে� িবধান �ণয়নকে� �ণীত আইন

 
�যেহতু জন�া�� সং�া� জ�ির অব�া �মাকােবলা এবং �া��গত ঝুঁিক �াসকরেণর লে�� সেচতনতা বৃি�, সং�ামক �রাগ �িতেরাধ, িনয়�ণ ও
িনমূ�েলর উে�ে� িবধান �ণয়ন করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়; 

�সেহতু এত�ারা িন��প আইন করা হইল:-
  
 
সংি�� িশেরানাম ও
�বত�ন  

১। (১) এই আইন সং�ামক �রাগ (�িতেরাধ, িনয়�ণ ও িনমূ�ল) আইন, ২০১৮ নােম অিভিহত হইেব।

(২) ইহা অিবলে� কায�কর হইেব।
  
  
 
সং�া

 

২। িবষয় বা �সে�র পিরপি� �কােনা িকছু না থািকেল, এই আইেন,-

(১) ‘‘অিধদ�র’’ অথ� �া�� অিধদ�র;

(২) ‘‘কিমিট’’ অথ� ধারা ৬ এর অধীন গিঠত উপেদ�া কিমিট;

(৩) ‘‘�মতা�া�কম�চারী’’ অথ� ধারা ৩০ এর অধীন �মতা�া� �কােনা কম�চারী;

(৪) ‘‘তপিশল’’ অথ� এই আইেনর তপিশল;

(৫) ‘‘বাহক’’ অথ� এক �াণী হইেত অ� �াণীর �দেহ জীবাণু বহনকাির আণুবী�িণক অেম�দ�ী �াণী;

(৬) ‘‘িবিধ’’ অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ;

(৭) ‘‘মহাপিরচালক’’ অথ� �া�� অিধদ�েরর মহাপিরচালক;

(৮) ‘‘সং�ামকেরাগ’’ অথ� ধারা ৪ এ উি�িখত �কােনা সং�ামক �রাগ।
  
  
 
আইেনর �াধা�   ৩। আপাতত বলবৎ অ� �কােনা আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইেনর িবধানাবিল �াধা� পাইেব।
  
  
 
সং�ামক �রাগ   ৪। এই আইেনর উে�� পূরণকে�, সং�ামক �রাগ অেথ� িন�বিণ�ত �রাগসমূহ অ�ভু�� হইেব, যথা:-

(ক) ম�ােলিরয়া;

(খ) কালা�র;

(গ) ফাইেলিরয়ািসস;

(ঘ) �ড�ু;

(ঙ) ইন�ুেয়�া;

(চ) এিভয়ান �ু;

 



(ছ) িনপাহ;

(জ) অ�ান�া�;

(ঝ) মারস-কভ (MERS-CoV);

(ঞ) জলাতংক;

(ট) জাপািনস এনেকফালাইিটস;

(ঠ) ডায়িরয়া;

(ড) য�া;

(ঢ) �াসনািলর সং�মণ;

(ণ) এইচআইিভ;

(ত) ভাইরাল �হপাটাইিটস;

(থ) িটকার মাধ�েম �িতেরাধেযাগ� �রাগসমূহ;

(দ) টাইফেয়ড;

(ধ) খােদ� িবষি�য়া;

(ন) �মিননজাইিটস; 

(প) ইেবালা;

(ফ) িজকা;

(ব) িচ�ন�িণয়া; এবং

(ভ) সরকার কতৃ�ক, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �ঘািষত �কােনা নেবা�ূত বা পুন��ূত (Emerging or
Reemerging) �রাগসমূহ।

  
  
 
অিধদ�েরর দািয়� ও
কায�াবিল

  ৫। (১) এই আইেনর উে�� পূরণকে�, সরকােরর সাধারণ বা িবেশষ �মতার আওতায় অ�া� িবষেয়র মেধ�
অিধদ�েরর দািয়� ও কায�াবিল হইেব িন��প, যথা:-

(ক) সং�ামক �রাগ �িতেরাধ, িনয়�ণ ও িনমূ�ল এবং ইহার জাতীয় ও আ�জ�ািতক িব�ার হইেত জনগণেক �র�া
�দােনর লে�� কম�েকৗশল �ণয়নসহ সমি�ত উেদ�াগ �হণ; 

(খ) দফা (ক) �ত উি�িখত কম�েকৗশল বা�বায়েনর লে�� সরকাির ও �বসরকাির এবং �দিশয় ও আ�জ�ািতক
সং�ার সহায়তা �হণ;

(গ) জন�া�� সং�া� জ�ির অব�া �মাকােবলা এবং �া�� সং�া� ঝুঁিক �াসকরণ, সেচতনতা বৃি�, সং�ামক �রাগ
�িতেরাধ, িনয়�ণ ও িনমূ�েলর লে�� �েয়াজনীয় উেদ�াগ �হণ;

(ঘ) সং�িমত এলাকােক সং�মণমু� এলাকা হইেত পৃথককরণ, সং�মণমু� এলাকায় উ� �রােগর �া�ভ�াব
�িতেরাধ এবং আ�া� এলাকায় পুনঃআিবভ�াব �িতেরােধ �েয়াজনীয় িনেদ�শ �দান;

(ঙ) সং�ামক �রােগর িচিকৎসায় ব�ব�ত এি�টবােয়ািটক ঔষেধর অ�েয়াজনীয় ব�বহার এবং অপব�বহার
�রাধকে� �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ;



(চ) বাসগৃহ, অ�া� গৃহ, ি�িনক, হাসপাতাল এবং �রাগ িনণ�য় �ক� বা �কােনা �াপনায় সং�ামক �রােগ আ�া�
ব�ি�েক �সবা �দান কিরেল বা অ��প �রােগর সং�মেণর আধার িহসােব িবেবিচত হইেল উ� �ান বা �াপনা
পিরদশ�ন ও তদ�যায়ী �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ;

(ছ) সং�ামক �রােগ আ�া� ব�ি�র শারীিরক ও ল�াবেরটির পরী�া এবং, �েয়াজেন, এি�টবােয়ািটক, �িতেষধক
িটকা বা ঔষধ �েয়াগ;

(জ) সং�ামক �রােগর তথ� রিহয়ােছ এই�প �কােনা ব�ি�েক উ� �রােগর িবষেয় অিধদ�েরর িনকট তথ�
��রেণর িনেদ�শনা �দান; 

(ঝ) �িতকর কীটপত� দমন এবং ম�ােলিরয়া বা অ�া� বাহক বািহত �রাগ (Vector Borne Disease)
�িতেরাধ ও িনয়�েণর উে�ে�-

(অ) বাসগৃহ, অ�া� গৃহ, মশাির, পদ�া, িবছানার চাদর ও অ�া� ব�বহারেযাগ� ব�ািদেত কীটনাশক �েয়াগ;

(আ) কীটনাশেকর িনরাপদ মা�া িনধ�ারণ;

(ই) তথ� সং�েহর জ� �কােনা �া�েণ �েবশ;

(ঈ) �জনন�ল ব�ব�াপনা;

(উ) সং�ামক �রােগর বাহক িনয়�েণ কীটনাশক �েয়াগ করা হইয়া থািকেল উহা পরবত�ী ৫ (পাঁচ) মােসর মেধ�
�ধৗত, চুনকাম বা �া�ার করা হইেত িবরত থাকা এবং উহার উপিরভােগ �কােনা ব�ব�া �হণ করা হইেত িবরত
রাখা;

(ঞ) দূষণ বা �ভজাল শনা�করেণর উে�ে� খাদ�, পানীয় বা উহার কাঁচামাল ��ত, সংর�ণ, পিরবহন এবং
িবতরণকােল উহা পিরদশ�ন এবং পরী�াকরণ; 

(ট) সং�ামক �রােগ আ�া� হইয়ােছন এই�প �কােনা সে�হভাজন ব�ি�েক িনিদ�� হাসপাতাল, অ�ায়ী
হাসপাতাল, �াপনা বা গৃেহ অ�রীণ (Quarantine)রাখা বা পৃথককরণ (Isolation); 

(ঠ) জীবাণুঘিটত দূষণ �িতেরাধ ও �রাগ সং�মেণর উৎস অপসারণ বা �ংসকরণ; 

(ড) ম�ােলিরয়া ও অ�া� সং�ামক �রােগর বৃি� বা িব�ার ঘটাইেত পাের এই�প �েকৗশল, কৃিষ বা িশ� �ক�
িনিষ�করণ;

(ঢ) কীটনাশকযু� লং লাি�ং ইনেসকিটসাইডাল �নট (LLIN) এবং ইনেসকিটসাইডাল �নট িসল বা পদ�ার
কায�কািরতা ব�াহত কিরেত পাের এই�প �ব�ািদর িব�য় িনিষ�করণ;

(ণ) সং�ামক �রােগর িব�ার �রােধ �কােনা বাজার, গণজমােয়ত, ��শন, িবমানব�র, �নৗ ও �লব�র�িল
সামিয়কভােব ব� �ঘাষণা কিরেত পািরেব; 

(ত) সং�ামক �রােগর িব�ার �রােধ উেড়াজাহাজ, জাহাজ, জলযান, বাস, ��ন ও অ�া� যানবাহন �দেশ আগমন,
িনগ�মন বা �দেশর অভ��ের এক �ান হইেত অ� �ােন চলাচল িনিষ�করণ;

(থ) সরকার কতৃ�ক, সময় সময়, অিপ�ত দািয়� পালনসহ অ�া� কায�-স�াদন। 

(২) এই আইেনর অধীন দািয়� পালন এবং কায�-স�াদেনর জ� মহাপিরচালক দায়ী থািকেবন।
  
  
 
উপেদ�া কিমিট   ৬। (১) িন�বিণ�ত সদ� সম�েয় উপেদ�া কিমিট গিঠত হইেব,-

(ক) দািয়��া� ম�ী বা �িতম�ী বা উপ-ম�ী, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয়, িযিন ইহার �চয়ারম�ানও হইেবন;

(খ) সিচব, �া�� �সবা িবভাগ;

(গ) সিচব, �া�� িশ�া ও পিরবার কল�াণ িবভাগ;



(ঘ) কৃিষ ম�ণালেয়র অনূ�ন যু�-সিচব পদময�াদার একজন �িতিনিধ;

(ঙ) মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র অনূ�ন যু�-সিচব পদময�াদার একজন �িতিনিধ;

(চ) পিরেবশ ও বন ম�ণালেয়র অনূ�ন যু�-সিচব পদময�াদার একজন �িতিনিধ;

(ছ) �লিজসেলিটভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর অনূ�ন যু�-সিচব পদময�াদার একজন �িতিনিধ;

(জ) পিরচালক, �রাগ িনয়�ণ শাখা, �া�� অিধদ�র;

(ঝ) পিরচালক, �রাগ ত�, �রাগ িনয়�ণ ও গেবষণা ইনি�িটউট, �া�� অিধদ�র;

(ঞ) মহাপিরচালক, �া�� অিধদ�র;

(ট) সরকার কতৃ�ক মেনানীত সংি�� িবষেয় অিভ� ২ (�ই) জন ব�ি�;

(ঠ) �া�� �সবা িবভােগর অনূ�ন যু�-সিচব পদময�াদার একজন �িতিনিধ, িযিন ইহার সদ�সিচবও হইেবন।

(২) উপ-ধারা (১) এর উে�� পূরণকে�, সরকার, �েয়াজেন, সং�ামক �রাগ িবষেয় িবেশষ� �কােনা ব�ি�েক
উপেদ�া কিমিটেত �কা-অ� কিরেত পািরেব।

(৩) �া�� �সবা িবভাগ কিমিটেক �েয়াজনীয় সািচিবক সহায়তা �দান কিরেব।
  
  
 
কিমিটর দািয়� ও
কায�াবিল

 

৭। কিমিটর দািয়� ও কায�াবিল হইেব িন��প, যথা:-

(ক) সং�ামক �রােগর জাতীয় ও আ�জ�ািতক িব�ার হইেত জনগণেক �র�া �দােনর লে�� কম�েকৗশল �ণয়েন
অিধদ�রেক �েয়াজনীয় পরামশ� �দান; 

(খ) সং�ামক �রােগর িচিকৎসায় ব�ব�ত এি�টবােয়ািটকসহ অ�া� ঔষেধর ব�বহার পয�ােলাচনা;

(গ) সং�ামক �রােগর বৃি� বা িব�ার ঘটাইেত পাের এই�প �েকৗশল, কৃিষ বা িশ� �ক� িনিষ�করণ বা
করণীয় িবষেয় মহাপিরচালকেক িনেদ�শনা �দান;

(ঘ) আইেনর কায�কর বা�বায়েনর ��ে� মহাপিরচালকেক �েয়াজনীয় িনেদ�শনা �দান; 

(ঙ) িবিধ �ারা িনধ�ািরত অ� �কােনা কায�।
  
  
 
কিমিটর সভা   ৮। (১) এই ধারার অ�া� িবধানাবিল সােপে�, কিমিট উহার সভার কায�প�িত িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।

(২) কিমিট �েত�ক বৎসর অনূ�ন ২ (�ই) িট সভায় িমিলত হইেব এবং সভার তািরখ, সময় ও �ান �চয়ারম�ান
কতৃ�ক িনধ�ািরত হইেব।

(৩) কিমিটর সদ�-সিচব, �চয়ারম�ােনর স�িত�েম, িলিখত �নািটশ �ারা, �বােড�র সভা আ�ান কিরেবন।

(৪) �চয়ারম�ান �বােড�র সকল সভায় সভাপিত� কিরেবন, তেব �চয়ারম�ােনর অ�পি�িতেত ত�কতৃ�ক মেনানীত
�কােনা সদ� সভায় সভাপিত� কিরেত পািরেবন।

(৫) �বােড�র সভার �কারােমর জ� উহার �মাট সদ� সংখ�ার অনূ�ন অেধ�ক সদে�র উপি�িতর �েয়াজন হইেব,
তেব মূলতিব সভার ��ে� �কােনা �কারােমর �েয়াজন হইেব না।

(৬) �বােড�র সভায় উপি�ত �েত�ক সদে�র একিট কিরয়া �ভাট থািকেব এবং সংখ�াগির� সদে�র �ভােটর
িভি�েত সভায় িস�া� গৃহীত হইেব, তেব �দ� �ভােটর সমতার ��ে� সভাপিত িনণ�ায়ক �ভাট �দান কিরেত
পািরেবন।

ঠ



(৭) �কবল �কােনা সদ� পেদ শূ�তা বা কিমিট গঠেন �িট থািকবার কারেণ কিমিটর কায� বা কায�ধারা অৈবধ
হইেব না এবং ত�স�েক� �কােনা ��ও উ�াপন করা যাইেব না।

  
  
 
িব� �া�� সং�ার িবিধ-

িবধােনর অ�সরণ

 

৯। সং�ামক �রােগর জাতীয় ও আ�জ�ািতক িব�ার হইেত জনগণেক �র�া �দােনর লে�� উ� �রাগসমূহ
�িতেরাধ, িনয়�ণ ও িনমূ�ল, উ� �রােগর �া�ভ�ােবর ��ে� �বি�ক সতক�তা জাির ও পার�িরক সহায়তার
স�মতা বৃি�, �িনিদ�� ঝুঁিক ব�ব�াপনার ��ে� স�মতা বৃি� এবং এত�সং�া� িশ�া িব�ার, �রােগর উ�িত
পয�ােলাচনা, অিধকার সংর�ণসহ অ�া� প�িতগত ��ে� িব� �া�� সং�া (World Health
Organization)কতৃ�ক, �কািশত এবং তপিশেল উি�িখত International Health Regulations, �েয়াজনীয়
অিভেযাজনসহ, সাম��পূণ�ভােব �েয়াগেযাগ� হইেব।

  
  
 
সং�ামক �রােগর তথ�
�দান

 

১০। (১) যিদ �কােনা িচিকৎসক সং�ামক �রােগ আ�া� �কােনা ব�ি�র িচিকৎসার দািয়ে� িনেয়ািজত থােকন
এবং উ� �রােগ আ�া� হইয়া মৃতু�বরণকাির ব�ি�, �কােনা বাসগৃহ, �া�ণ বা এলাকায় সং�ামক �রােগর অি��
স�েক� অবিহত হন, তাহা হইেল িতিন িবষয়িট সংি�� িসিভল সাজ�নেক অবিহত কিরেবন।

(২) যিদ �কােনা �বািড�ং, আবািসক �হােটল বা অ�ায়ী বাস�ােনর মািলক বা দািয়��া� ব�ি�র যুি�স�ত কারেণ
ধারণা হয় �য, উ� �ােন বসবাসকাির �কােনা ব�ি� সং�ামক �রােগ আ�া� হইয়ােছন, তাহা হইেল িতিন
অনিতিবলে� িবষয়িট সংি�� িসিভল সাজ�ন এবং �জলা �শাসকেক অবিহত কিরেবন।

(৩) �কােনা িসিভল সাজ�ন সং�ামক �রাগ বা উ� �রােগ আ�া� �কােনা ব�ি� স�েক� অবিহত হইেল িতিন
িবষয়িট অনিতিবলে� মহাপিরচালকেক অবিহত কিরেবন।

  
  
 
সং�িমত এলাকা
�ঘাষণা, �েবশ িনয়�ণ,

ইত�ািদ

 

১১। (১) মহাপিরচালক, সরকােরর পূব�া�েমাদন�েম, আেদশ �ারা, িন�বিণ�ত �কােনা এলাকােক সং�িমত এলাকা
িহসােব �ঘাষণা কিরেত পািরেবন, যথা:-

(ক) বাংলােদেশর �ানীয় �কােনা এলাকা বা অ�ল যাহা �কােনা সং�ামক ব�ািধ �ারা আ�া� হইয়ােছ বা আ�া�
হইয়া থািকেত পাের মেম� যুি�স�তভােব সে�হ হইেতেছ;

(খ) সং�মেনর িব�ার িনমূ�ল বা সীিমত কিরবার জ� সং�িমত ব�ি� কতৃ�ক ব�ব�ত �ব�ািদ, গৃহ, আি�না,
বাস�ান বা যানবাহন।

(২) মহাপিরচালক বা �মতা�া� কম�চারীর িনকট যিদ �তীয়মান হয় �য, যথাযথভােব �া�� �র�া ব�ব�া �হণ
কিরয়া তাৎ�িণকভােব �কােনা সং�ামক �রাগ সীিমত বা িনমূ�ল করা স�ব নেহ, তাহা হইেল িতিন সং�িমত
ব�ি�র সং�েশ� বা সং�িমত �ােন অ� �কােনা ব�ি�র �েবশ িনিষ�, সীিমত বা িনয়�ণ কিরেত পািরেবন।

(৩) এই ধারার উে�� পূরণকে�, অ�া� �েয়াজনীয় িবষয়ািদ িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।
  
  
 
নমুনা সং�হ ও পরী�া

 

১২। (১) যিদ �মতা�া� কম�চারীর এই�প িব�াস কিরবার কারণ থােক �য, �কােনা ব�ি� সং�ামক �রােগ আ�া�
হইয়ােছন বা তাহার �দেহ সং�ামক জীবাণুর উপি�িত রিহয়ােছ, তাহা হইেল িতিন উ� ব�ি�র িনকট হইেত নমুনা
সং�হ এবং উহা পরী�া কিরেত পািরেবন।

(২) �মতা�া� কম�চারী উপ-ধারা (১) এর অধীন সংগৃহীত নমুনার প�াথলিজক�াল পরী�া করাইেবন।

(৩) প�াথলিজক�াল পরী�ায় উ� নমুনােত সং�ামক �রাগ বা জীবাণুর উপি�িত িনি�ত হইেল �মতা�া� কম�চারী
করণীয় িবষেয় পরামশ�সহ িবষয়িট িনজ অিধে��ভু� িসিভল সাজ�নেক অবিহত কিরেবন এবং উ� িবষেয় িতিন
িসিভল সাজ�েনর িনেদ�শনা �মাতােবক পরবত�ী �েয়াজনীয় উেদ�াগ �হণ কিরেবন।

  
  
 
�রাগা�া� ব�ি� কতৃ�ক
ব�ব�ত �ব�ািদ  

১৩। যিদ �কােনা �মতা�া� কম�চারীর এই�প িব�াস কিরবার কারণ থােক �য, সং�ামক �রােগ আ�া� �কােনা
ব�ি� কতৃ�ক ব�ব�ত �ব�ািদেত উ��প �রােগর জীবাণু রিহয়ােছ তাহা হইেল িতিন, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত,
উ��প �ব�ািদ িব�� বা �ংস কিরেত পািরেবন।

  
  
 



�রাগা�া� ব�ি�েক
সামিয়ক িবি��করণ

  ১৪। যিদ �মতা�া� কম�চারীর এই�প িব�াস কিরবার কারণ থােক �য, �কােনা সং�িমত ব�ি�েক িবি�� করা না
হইেল তাহার মাধ�েম অ� �কােনা ব�ি� সং�িমত হইেত পােরন, তাহা হইেল উ� ব�ি�েক, িবিধ �ারা িনধ�ািরত
প�িতেত, সামিয়কভােব অ� �কােনা �ােন �ানা�র বা জনিবি�� করা যাইেব।

  
  
 
পিরদশ�ন

 
১৫। সং�ামক �রােগর িব�ার �িতেরােধর উে�ে�, �মতা�া� কম�চারীর যিদ এই�প িব�াস কিরবার কারণ
থােক �য, �কােনা ব�ি�র বাসগৃহ, অ� �কােনা গৃহ, আি�না বা ব�ব�ত �ব�ািদেত সং�ামক �রােগর উপি�িত বা
জীবাণু রিহয়ােছ, তাহা হইেল িতিন, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, উ� �ান পিরদশ�ন কিরেত পািরেবন।

  
  
 
সং�িমত �ান বা �াপনা
জীবাণু মু�করণ বা
ব�করণ, ইত�ািদ

 

১৬। (১) �কােনা �ান বা �াপনায় সং�ামক �রােগর জীবাণুর উপি�িত স�েক� িনি�ত হইবার জ� �মতা�া�
কম�চারী িন��প ব�ব�া �হণ কিরেত পািরেবন,-

(ক) সে�হজনক �ান, �াপনা বা �া�ণ পরী�া;

(খ) সে�হজনক �ান, �াপনা বা �া�ণ জীবাণুমু�করেণর িনেদ�শ �দান;

(গ) সে�হজনক �ান, �াপনা বা �া�ণ জীবাণুমু� না হওয়া পয�� উ� �ােন জনসাধারেণর �েবশ ও ব�বহার
িনিষ� বা সীিমতকরণ;

(ঘ) িবিধ �ারা িনধ�ািরত অ� �কােনা ব�ব�া।

(২) উপ-ধারা (১) এর উে�� পূরণকে�, �মতা�া� কম�চারী, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, �য �কােনা
সে�হজনক �ান, �াপনা বা �া�েণ �েবশ কিরেত পািরেবন।

  
  
 
�াপনা �ংসকরণ

 

১৭। (১) যিদ �মতা�া� কম�চারীর িনকট �তীয়মান হয় �য, জীবাণুযু� �কােনা �াপনা ধারা ১৬ এর অধীন
জীবাণুমু�করণ স�ব নেহ, তাহা হইেল িতিন উহা সংি�� িসিভল সাজ�নেক অবিহত কিরেবন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অবিহত হইবার পর, িসিভল সাজ�ন, �েয়াজেন, উ� �াপনা �ংস কিরবার জ� উহার
মািলকেক িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেবন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন �কােনা িনেদ�শ �দান করা হইেল িসিভল সাজ�ন অনিতিবলে� উহা মহাপিরচালকেক
অবিহত কিরেবন।

  
  
 
যানবাহন জীবাণুমু�
করেণর আেদশ �দােনর
�মতা

 

১৮। �মতা�া� কম�চারীর িনকট যিদ এই�প িব�াস কিরবার যুি�স�ত কারণ থােক �য, �কােনা যানবাহন
সং�ামক জীবাণু �ারা আ�া� হইয়ােছ বা উহােত সং�ামক জীবাণুর উপি�িত রিহয়ােছ, তাহা হইেল িতিন উ�
যানবাহন, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, জীবাণুমু�করেণর জ� উ� গাড়ীর মািলক বা ��ািধকাির বা
ত�াবধায়কেক িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেবন।

  
  
 
জীবাণুযু� যানবাহন,

�ব�ািদ জ�, ইত�ািদ

 

১৯। (১) �কােনা যানবাহন, ব�বহায� �ব�ািদ বা প�পািখ সং�ামক জীবাণু �ারা আ�া� হইেল বা আ�া� হইয়ােছ
বিলয়া যুি�স�তভােব ধারণা হইেল �মতা�া� কম�চারী উহা জ� কিরেত পািরেবন।

(২) �মতা�া� কম�চারী উপ-ধারা (১) এর অধীন জ�কৃত যানবাহন, ব�বহায� �ব�ািদ বা প�পািখ
জীবাণুমু�করেণর �েয়াজনীয় উেদ�াগ �হণ কিরেবন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন জ�কৃত যানবাহন, ব�বহায� �ব�ািদ বা প�পািখ জীবাণুমু� করা স�ব না হইেল উহা
িসিভল সাজ�নেক অবিহত কিরেত হইেব এবং উ��েপ অবিহত হইবার পর িসিভল সাজ�ন িবষয়িট িনেয়
মহাপিরচালেকর সিহত পরামশ��েম তদ�যায়ী উহা �ংস কিরবার জ� �মতা�া� কম�কত�ােক িনেদ�শ �দান
কিরেত পািরেবন।

  
  
 
মৃতেদেহর সৎকার   ২০। (১) যিদ �কােনা ব�ি� সং�ামক �রােগ মৃতু�বরণ কেরন বা কিরয়ােছন বিলয়া সে�হ হয় তাহা হইেল উ�

ব�ি�র মৃতেদহ �মতা�া� কম�চারীর িনেদ�শনা �মাতােবক দাফন বা সৎকার কিরেত হইেব। 



(২) এই ধারার উে�� পূরণকে�, অ�া� �েয়াজনীয় িবষয়ািদ িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।
  
  
 
আ�ঃম�ণালয় সম�য়

 

২১। (১) এই আইেনর উে�� পূরণকে� সরকার, সং�ামক �রােগর জীবাণু বহন কিরেত পাের এই�প খাদ�,
পণ�, প�পািখ বা অ� �কােনা পদাথ� আমদািন ও র�ািনর ��ে� সংি�� ম�ণালয়, িবভাগ বা সং�ার সিহত সম�য়
সাধন কিরেব।

(২) উপ-ধারা (১) এর উে�� পূরণকে� সরকার, �েয়াজেন, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, আ�ঃম�ণালয় সম�য়
কিমিট গঠন কিরেত পািরেব।

  
  
 
আমদািন ও র�ািনেত
িনেষধা�া

 

২২। (১) Imports and Exports (Control) Act, 1950 (Act No. XXXIX of 1950)বা তদধীন, সময়
সময়, সরকার কতৃ�ক জািরকৃত আমদািন ও র�ািন নীিত বা আেদেশ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কােনা ব�ি�
খাদ�, �ভাগ�পণ� বা িনত� ব�বহায� �ব�ািদ আমদািন বা র�ািন কিরেত পািরেবন না, যিদ-

(ক) উ� পেণ� �কােনা মা�েষর অবেশষ, মা�েষর িট�� বা অংশিবেশষ, সং�ামক �রােগর জীবাণু ,বা

(খ) এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ অ�যায়ী �কােনা �িতকর জীব বা পদাথ� বা অংশ বা উপাদান,
িবদ�মান থােক।

(২) Imports and Exports (Control) Act, 1950, বাংলােদশ প� ও প�জাত পণ� স�িনেরাধ আইন, ২০০৫
(২০০৫ সেনর ৬ নং আইন) এবং উি�দ স�িনেরাধ আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ৫ নং আইন)-এ যাহা িকছুই
থা�ক না �কন, �কােনা ব�ি� ফুল, উি�দ এবং প�পািখ আমদািন বা র�ািন কিরেত পািরেবন না, যিদ-

(ক) উ� পেণ� �কােনা সং�ামক �রােগর জীবাণু ,বা

(খ) এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ অ�যায়ী �কােনা �িতকর জীব, পদাথ�, অংশ বা উপাদান,

িবদ�মান থােক।
  
  
 
সরকাির ব�েয়র
অথ�েফরত �হণ

  ২৩। এই আইেনর উে�� পূরণকে�, সরকার, �কােনা যানবাহন, �ান বা �াপনা জীবাণুমু�করেণর জ� ব�িয়ত
সরকাির অথ�, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, �ফরত �হণ কিরেত পািরেব।

  
  
 
সং�ামক �রােগর িব�ার
এবং তথ�েগাপেনর
অপরাধ ও দ�  

২৪। (১) যিদ �কােনা ব�ি� সং�ামক জীবাণুর িব�ার ঘটান বা িব�ার ঘিটেত সহায়তা কেরন, বা �াত থাকা
সে�ও অপর �কােনা ব�ি� সং�িমত ব�ি� বা �াপনার সং�েশ� আিসবার সময় সং�মেণর ঝুঁিকর িবষয়িট তাহার
িনকট �গাপন কেরন তাহা হইেল উ� ব�ি�র অ��প কায� হইেব একিট অপরাধ।

(২) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল িতিন অনূ�� ৬ (ছয়)
মাস কারাদে�, বা অনূ�� ১ (এক) ল� টাকা অথ�দে�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

  
  
 
দািয়� পালেন বাধা
�দান ও িনেদ�শপালেন
অস�িত �াপেনর
অপরাধ ও দ�

 

২৫। (১) যিদ �কােনা ব�ি�-

(ক) মহাপিরচালক, িসিভল সাজ�ন বা �মতা�া� কম�কত�ােক তাহার উপর অিপ�ত �কােনা দািয়� পালেনর ��ে�
বাধা �দান বা �িতব�কতা সৃি� কেরন, এবং

(খ) সং�ামক �রাগ �িতেরাধ, িনয়�ণ ও িনমূ�েলর উে�ে� মহাপিরচালক, িসিভল সাজ�ন বা �মতা�া� কম�কত�ার
�কােনা িনেদ�শ পালেন অস�িত �াপন কেরন,

তাহা হইেল উ� ব�ি�র অ��প কায� হইেব একিট অপরাধ।

(২) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল িতিন অনূ�� ৩ (িতন)
মাস কারাদে�, বা অনূ�� ৫০ (প�াশ) হাজার টাকা অথ�দে�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

  



  
 
িমথ�া বা ভুলতথ�
�দােনর অপরাধ ও দ�

 

২৬। (১) যিদ �কােনা ব�ি� সং�ামক �রাগ স�েক� সিঠক তথ� �াত থাকা সে�ও ই�াকৃতভােব িমথ�া বা ভুল
তথ� �দান কেরন তাহা হইেল উ� ব�ি�র অ��প কায� হইেব একিট অপরাধ।

(২) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল িতিন অনূ�� ২ (�ই)
মাস কারাদে�, বা অনূ�� ২৫ (পঁিচশ) হাজার টাকা অথ�দে�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

  
  
 
�ফৗজদারী কায�িবিধর
�েয়াগ

  ২৭। এই আইেনর অধীন সংঘিটত �কােনা অপরােধর অিভেযাগ দােয়র, তদ�, িবচার ও আিপল িন�ি�র ��ে�
�ফৗজদারী কায�িবিধর িবধানাবিল �েযাজ� হইেব।

  
  
 
অপরােধর অ-

আমলেযাগ�তা,
জািমনেযাগ�তা ও
আেপাষেযাগ�তা

 

২৮। এই আইেনর অধীন সংঘিটত অপরাধসমূহ অ-আমলেযাগ� (Non-cognizable), জািমনেযাগ�
(Bailable)এবং আেপাষেযাগ� (Compoundable)হইেব।

  
  
 
আ�িলক ও আ�জ�ািতক
সহেযািগতা �হণ

  ২৯। এই আইেনর উে�� পূরণকে�, সরকার, �েয়াজেন, আ�িলক ও আ�জ�ািতক সহেযািগতা �হণ কিরেত
পািরেব।

  
  
 
�মতা অপ�ণ

 
৩০। মহাপিরচালক, �েয়াজেন, িলিখত সাধারণ বা িবেশষ আেদশ �ারা, উ� আেদেশ বিণ�ত শত� সােপে�, যিদ
থােক, এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধ �ারা, তাহার উপর অিপ�ত �কােনা �মতা অিধদ�েরর �য �কােনা
কম�কত�ােক অপ�ণ কিরেত পািরেবন।

  
  
 
অ�িবধা দূরীকরণ

 
৩১। এই আইেনর �কােনা িবধােনর অ��তার কারেণ উহা কায�কর কিরবার ��ে� �কােনা অ�িবধা �দখা িদেল,
সরকার, এই আইেনর অ�া� িবধােনর সিহত সাম��পূণ�ভােব, সরকাির �গেজেট �কািশত আেদশ �ারা, উ�
িবধােনর ��ীকরণ বা ব�াখ�া �দানপূব�ক উ� িবষেয় করণীয় স�েক� িনেদ�শনা �দান কিরেত পািরেব।

  
  
 
িবিধ �ণয়েনর �মতা   ৩২। এই আইেনর উে�� পূরণকে�, সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব।
  
  
 
তপিশল সংেশাধেনর
�মতা

  ৩৩। এই আইেনর উে�� পূরণকে�, সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, তপিসলসংেশাধন কিরেত
পািরেব।

  
  
 
রিহতকরণ ও �হফাজত

 

৩৪। (১) The Epidemic Diseases Act, 1897 (২) The Public Health (Emergency Provisions)
Ordinance, 1944 (৩) The Bangladesh Malaria Eradication Board (Repeal) Ordinance,
1977 এবং (৪) The Prevention of Malaria (Special Provisions) Ordinance, 1978 অতঃপর
রিহতকৃত অধ�ােদশসমূহ বিলয়া উি�িখত, এত�ারা রিহত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিহতকরণ সে�ও-

(ক) রিহতকৃত অধ�ােদশসমূেহর অধীন কৃত �কােনা কাজকম� বা গৃহীত ব�ব�া এই আইেনর অধীন কৃত বা গৃহীত
হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব;

(খ) রিহতকৃত অধ�ােদশসমূেহর অধীন জািরকৃত িব�ি� বা আেদশ বা িস�া� বা িনধ�ািরত কায�প�িত, এই আইেনর
সিহত সাম��পূণ� হওয়া সােপে� এবং এই আইন �ারা সংেশািধত না হওয়া পয��, এমনভােব বলবৎ থািকেব �যন
উহা এই আইেনর অধীন জািরকৃত ও িনধ�ািরত হইয়ােছ; এবং

(গ) এই আইন �বত�েনর তািরেখ রিহতকৃত অধ�ােদশসমূহর অধীন �কােনা কায� বা ব�ব�া অিন�� বা চলমান
থািকেল উহা এমনভােব িন�� কিরেত হইেব �যন উ� অ অধ�ােদশসমূহ রিহত হয় নাই।

  



  
 
ইংেরিজেত অনূিদত
পাঠ�কাশ  

৩৫। (১) এই আইন কায�কর হইবার পর সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর মূল বাংলা পােঠর
ইংেরিজেত অনূিদত একিট িনভ�রেযাগ� পাঠ (Authentic English Text)�কাশ কিরেত পািরেব।

(২) বাংলা পােঠ ও ইংেরিজ পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� বাংলা পাঠ �াধা� পাইেব।
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