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সংƠামক ĺরাগ (Ƶিতেরাধ, িনয়ȫণ ও িনমূŪল) আইন, ২০১৮
( ২০১৮ সেনর ৬১ নং আইন )
[ ১৪ নেভ˘র, ২০১৮ ]
জন˰াʆƟ সংƠাȭ জ˙ির অবʆা ĺমাকােবলা এবং ˰াʆƟগত ঝঁু িক ǀাসকরেণর লেǘƟ সেচতনতা বৃিȝ, সংƠামক ĺরাগ
Ƶিতেরাধ, িনয়ȫণ ও িনমূŪেলর উেțেশƟ িবধান Ƶণয়নকেɤ Ƶণীত আইন
ĺযেহতু জন˰াʆƟ সংƠাȭ জ˙ির অবʆা ĺমাকােবলা এবং ˰াʆƟগত ঝুঁ িক ǀাসকরেণর লেǘƟ সেচতনতা বৃিȝ, সংƠামক
ĺরাগ Ƶিতেরাধ, িনয়ȫণ ও িনমূŪেলর উেțেশƟ িবধান Ƶণয়ন করা সমীচীন ও Ƶেয়াজনীয়;
ĺসেহতু এতȚারা িনɎ˚প আইন করা হইল:সংিǘȼ
িশেরানাম ও
ƵবতŪন

১। (১) এই আইন সংƠামক ĺরাগ (Ƶিতেরাধ, িনয়ȫণ ও িনমূŪল) আইন, ২০১৮ নােম অিভিহত
হইেব।
(২) ইহা অিবলে˘ কাযŪকর হইেব।

সংǷা

২। িবষয় বা Ƶসেǩর পিরপিȮ ĺকােনা িকছু না থািকেল, এই আইেন,(১) ‘‘অিধদȼর’’ অথŪ ˰াʆƟ অিধদȼর;
(২) ‘‘কিমǅ’’ অথŪ ধারা ৬ এর অধীন গǇত উপেদɳা কিমǅ;
(৩) ‘‘ǘমতাƵাȼকমŪচারী’’ অথŪ ধারা ৩০ এর অধীন ǘমতাƵাȼ ĺকােনা কমŪচারী;
(৪) ‘‘তপিশল’’ অথŪ এই আইেনর তপিশল;
(৫) ‘‘বাহক’’ অথŪ এক Ƶাণী হইেত অনƟ Ƶাণীর ĺদেহ জীবাণু বহনকাির আণুবীǘিণক অেম˙দȉী
Ƶাণী;
(৬) ‘‘িবিধ’’ অথŪ এই আইেনর অধীন Ƶণীত িবিধ;
(৭) ‘‘মহাপিরচালক’’ অথŪ ˰াʆƟ অিধদȼেরর মহাপিরচালক;
(৮) ‘‘সংƠামকেরাগ’’ অথŪ ধারা ৪ এ উিɨিখত ĺকােনা সংƠামক ĺরাগ।

আইেনর
ƵাধানƟ

৩। আপাতত বলবৎ অনƟ ĺকােনা আইেন যাহা িকছু ই থাʛক না ĺকন, এই আইেনর িবধানাবিল
ƵাধানƟ পাইেব।

সংƠামক
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ĺরাগ

সংƠামক ĺরাগ (Ƶিতেরাধ, িনয়ȫণ ও িনমূŪল) আইন, ২০১৮

৪। এই আইেনর উেțশƟ পূরণকেɤ, সংƠামক ĺরাগ অেথŪ িনɎবিণŪত ĺরাগসমূহ অȭভুŪ Ǐ হইেব,
যথা:(ক) ম্যালেরিয়া;
(খ) কালাজ্বর;
(গ) ফাইলেরিয়াসিস;
(ঘ) ডেঙ্গু;
(ঙ) ইনফ্লুয়েঞ্জা;
(চ) এভিয়ান ফ্লু;
(ছ) নিপাহ;
(জ) অ্যানথ্রাক্স;
(ঝ) মারস-কভ (MERS-CoV);
(ঞ) জলাতংক;
(ট) জাপানিস এনকেফালাইটিস;
(ঠ) ডায়রিয়া;
(ড) যক্ষা;
(ঢ) শ্বাসনালির সংক্রমণ;
(ণ) এইচআইভি;
(ত) ভাইরাল হেপাটাইটিস;
(থ) টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগসমূহ;
(দ) টাইফয়েড;
(ধ) খাদ্যে বিষক্রিয়া;
(ন) মেনিনজাইটিস;
(প) ইবোলা;
(ফ) জিকা;
(ব) চিকুনগুণিয়া; এবং
(ভ) সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষিত কোনো নবোদ্ভূত বা
পুনরুদ্ভূত (Emerging or Reemerging) রোগসমূহ।
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অিধদȼেরর
দািয়ʲ ও
কাযŪ াবিল

৫। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারের সাধারণ বা বিশেষ ক্ষমতার আওতায়
অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:(ক) সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল এবং ইহার জাতীয় ও
আন্তর্জাতিক বিস্তার হইতে জনগণকে সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে কর্মকৌশল প্রণয়নসহ
সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;
(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত কর্মকৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি এবং
দেশিয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তা গ্রহণ;
(গ) জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা মোকাবেলা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি
হ্রাসকরণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলের লক্ষ্যে
প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
(ঘ) সংক্রমিত এলাকাকে সংক্রমণমুক্ত এলাকা হইতে পৃথককরণ, সংক্রমণমুক্ত এলাকায়
উক্ত রোগের প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধ এবং আক্রান্ত এলাকায় পুনঃআবির্ভাব
প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান;
(ঙ) সংক্রামক রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত এন্টিবায়োটিক ঔষধের অপ্রয়োজনীয়
ব্যবহার এবং অপব্যবহার রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
(চ) বাসগৃহ, অন্যান্য গৃহ, ক্লিনিক, হাসপাতাল এবং রোগ নির্ণয় কেন্দ্র বা কোনো
স্থাপনায় সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সেবা প্রদান করিলে বা অনুরূপ রোগের
সংক্রমণের আধার হিসাবে বিবেচিত হইলে উক্ত স্থান বা স্থাপনা পরিদর্শন ও তদনুযায়ী
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
(ছ) সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক ও ল্যাবরেটরি পরীক্ষা এবং,
প্রয়োজনে, এন্টিবায়োটিক, প্রতিষেধক টিকা বা ঔষধ প্রয়োগ;
(জ) সংক্রামক রোগের তথ্য রহিয়াছে এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে উক্ত রোগের বিষয়ে
অধিদপ্তরের নিকট তথ্য প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান;
(ঝ) ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ দমন এবং ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য বাহক বাহিত রোগ (Vector
Borne Disease) প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে(অ) বাসগৃহ, অন্যান্য গৃহ, মশারি, পর্দা, বিছানার চাদর ও অন্যান্য ব্যবহারযোগ্য
বস্ত্রাদিতে কীটনাশক প্রয়োগ;
(আ) কীটনাশকের নিরাপদ মাত্রা নির্ধারণ;
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(ই) তথ্য সংগ্রহের জন্য কোনো প্রাঙ্গণে প্রবেশ;
(ঈ) প্রজননস্থল ব্যবস্থাপনা;
(উ) সংক্রামক রোগের বাহক নিয়ন্ত্রণে কীটনাশক প্রয়োগ করা হইয়া থাকিলে উহা
পরবর্তী ৫ (পাঁচ) মাসের মধ্যে ধৌত, চুনকাম বা প্লাস্টার করা হইতে বিরত থাকা এবং
উহার উপরিভাগে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতে বিরত রাখা;
(ঞ) দূষণ বা ভেজাল শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে খাদ্য, পানীয় বা উহার কাঁচামাল প্রস্তুত,
সংরক্ষণ, পরিবহন এবং বিতরণকালে উহা পরিদর্শন এবং পরীক্ষাকরণ;
(ট) সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এইরূপ কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে
নির্দিষ্ট হাসপাতাল, অস্থায়ী হাসপাতাল, স্থাপনা বা গৃহে অন্তরীণ (Quarantine)রাখা বা
পৃথককরণ (Isolation);
(ঠ) জীবাণুঘটিত দূষণ প্রতিরোধ ও রোগ সংক্রমণের উৎস অপসারণ বা ধ্বংসকরণ;
(ড) ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের বৃদ্ধি বা বিস্তার ঘটাইতে পারে এইরূপ
প্রকৌশল, কৃষি বা শিল্প প্রকল্প নিষিদ্ধকরণ;
(ঢ) কীটনাশকযুক্ত লং লাস্টিং ইনসেকটিসাইডাল নেট (LLIN) এবং ইনসেকটিসাইডাল নেট সিল
বা পর্দার কার্যকারিতা ব্যাহত করিতে পারে এইরূপ দ্রব্যাদির বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ;
(ণ) সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধে কোনো বাজার, গণজমায়েত, স্টেশন,
বিমানবন্দর, নৌ ও স্থলবন্দরগুলি সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে;
(ত) সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধে উড়োজাহাজ, জাহাজ, জলযান, বাস, ট্রেন ও
অন্যান্য যানবাহন দেশে আগমন, নির্গমন বা দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান হইতে অন্য
স্থানে চলাচল নিষিদ্ধকরণ;
(থ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত দায়িত্ব পালনসহ অন্যান্য কার্য-সম্পাদন।
(২) এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালন এবং কার্য-সম্পাদনের জন্য মহাপরিচালক দায়ী
থাকিবেন।
উপেদɳা
কিমǅ

৬। (১) িনɎবিণŪত সদসƟ সমːেয় উপেদɳা কিমǅ গǇত হইেব,(ক) দািয়ʲƵাȼ মȫী বা Ƶিতমȫী বা উপ-মȫী, ˰াʆƟ ও পিরবার কলƟাণ মȫণালয়, িযিন ইহার
ĺচয়ারমƟানও হইেবন;
(খ) সিচব, ˰াʆƟ ĺসবা িবভাগ;
(গ) সিচব, ˰াʆƟ িশǘা ও পিরবার কলƟাণ িবভাগ;
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(ঘ) কৃ িষ মȫণালেয়র অনূƟন যুǟ-সিচব পদমযŪাদার একজন Ƶিতিনিধ;
(ঙ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন
প্রতিনিধি;
(চ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;
(ছ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন
প্রতিনিধি;
(জ) পরিচালক, রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;
(ঝ) পরিচালক, রোগ তত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, স্বাস্থ্য
অধিদপ্তর;
(ঞ) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;
(ট) সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ২ (দুই) জন ব্যক্তি;
(ঠ) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি, যিনি ইহার
সদস্যসচিবও হইবেন।
(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, প্রয়োজনে, সংক্রামক রোগ বিষয়ে
বিশেষজ্ঞ কোনো ব্যক্তিকে উপদেষ্টা কমিটিতে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।
(৩) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কমিটিকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।
কিমǅর
দািয়ʲ ও
কাযŪ াবিল

৭। কিমǅর দািয়ʲ ও কাযŪাবিল হইেব িনɎ˚প, যথা:(ক) সংƠামক ĺরােগর জাতীয় ও আȭজŪািতক িবʅার হইেত জনগণেক সুরǘা Ƶদােনর লেǘƟ
কমŪেকৗশল Ƶণয়েন অিধদȼরেক Ƶেয়াজনীয় পরামশŪ Ƶদান;
(খ) সংƠামক ĺরােগর িচিকৎসায় বƟব˲ত এিȥবােয়াǅকসহ অনƟানƟ ঔষেধর বƟবহার
পযŪােলাচনা;
(গ) সংƠামক ĺরােগর বৃিȝ বা িবʅার ঘটাইেত পাের এই˚প Ƶেকৗশল, কৃ িষ বা িশɤ Ƶকɤ
িনিষȝকরণ বা করণীয় িবষেয় মহাপিরচালকেক িনেদŪ শনা Ƶদান;
(ঘ) আইেনর কাযŪকর বাʅবায়েনর ĺǘেƯ মহাপিরচালকেক Ƶেয়াজনীয় িনেদŪ শনা Ƶদান;
(ঙ) িবিধ ʸারা িনধŪািরত অনƟ ĺকােনা কাযŪ।

কিমǅর সভা

৮। (১) এই ধারার অনƟানƟ িবধানাবিল সােপেǘ, কিমǅ উহার সভার কাযŪপȝিত িনধŪারণ
কিরেত পািরেব।
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(২) কিমǅ ƵেতƟক বৎসর অনূƟন ২ (দুই) ǅ সভায় িমিলত হইেব এবং সভার তািরখ, সময় ও
ʆান ĺচয়ারমƟান কতৃŪ ক িনধŪািরত হইেব।
(৩) কমিটির সদস্য-সচিব, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, লিখিত নোটিশ দ্বারা, বোর্ডের
সভা আহ্বান করিবেন।
(৪) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে চেয়ারম্যানের
অনুপস্থিতিতে তদ্কর্তৃক মনোনীত কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।
(৫) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন অর্ধেক
সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মূলতবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের
প্রয়োজন হইবে না।
(৬) বোর্ডের সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং
সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটের ভিত্তিতে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে প্রদত্ত
ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।
(৭) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিটির
কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তদ্সম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা
যাইবে না।
িব˞ ˰াʆƟ
সংʆার িবিধিবধােনর
অনুসরণ

৯। সংƠামক ĺরােগর জাতীয় ও আȭজŪািতক িবʅার হইেত জনগণেক সুরǘা Ƶদােনর লেǘƟ উǏ
ĺরাগসমূহ Ƶিতেরাধ, িনয়ȫণ ও িনমূŪল, উǏ ĺরােগর ƵাদুভŪােবর ĺǘেƯ Ļবি˞ক সতকŪ তা জাির ও
পারʊিরক সহায়তার সǘমতা বৃিȝ, সুিনিদŪ ɳ ঝুঁ িক বƟবʆাপনার ĺǘেƯ সǘমতা বৃিȝ এবং
এতƆসংƠাȭ িশǘা িবʅার, ĺরােগর উȵিত পযŪােলাচনা, অিধকার সংরǘণসহ অনƟানƟ পȝিতগত
ĺǘেƯ িব˞ ˰াʆƟ সংʆা (World Health Organization)কতৃŪ ক, Ƶকািশত এবং তপিশেল
উিɨিখত International Health Regulations, Ƶেয়াজনীয় অিভেযাজনসহ, সামǻসƟপূণভ
Ū ােব
Ƶেয়াগেযাগƟ হইেব।

সংƠামক
ĺরােগর তথƟ
Ƶদান

১০। (১) যিদ ĺকােনা িচিকৎসক সংƠামক ĺরােগ আƠাȭ ĺকােনা বƟিǏর িচিকৎসার দািয়েʲ
িনেয়ািজত থােকন এবং উǏ ĺরােগ আƠাȭ হইয়া মৃতুƟবরণকাির বƟিǏ, ĺকােনা বাসগৃহ, Ƶাǩণ বা
এলাকায় সংƠামক ĺরােগর অিʅʲ সɑেকŪ অবিহত হন, তাহা হইেল িতিন িবষয়ǅ সংিɮɳ িসিভল
সাজŪনেক অবিহত কিরেবন।
(২) যিদ ĺকােনা ĺবািডŪং, আবািসক ĺহােটল বা অʆায়ী বাসʆােনর মািলক বা দািয়ʲƵাȼ বƟিǏর
যুিǏসǩত কারেণ ধারণা হয় ĺয, উǏ ʆােন বসবাসকাির ĺকােনা বƟিǏ সংƠামক ĺরােগ আƠাȭ
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হইয়ােছন, তাহা হইেল িতিন অনিতিবলে˘ িবষয়ǅ সংিɮɳ িসিভল সাজŪন এবং ĺজলা Ƶশাসকেক
অবিহত কিরেবন।
(৩) কোনো সিভিল সার্জন সংক্রামক রোগ বা উক্ত রোগে আক্রান্ত কোনো
ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত হইলে তিনি বিষয়টি অনতিবিলম্বে মহাপরিচালককে অবহিত
করিবেন।
সংƠিমত
এলাকা
ĺঘাষণা, Ƶেবশ
িনয়ȫণ,
ইতƟািদ

১১। (১) মহাপিরচালক, সরকােরর পূবŪানুেমাদনƠেম, আেদশ ʸারা, িনɎবিণŪত ĺকােনা এলাকােক
সংƠিমত এলাকা িহসােব ĺঘাষণা কিরেত পািরেবন, যথা:(ক) বাংলােদেশর ʆানীয় ĺকােনা এলাকা বা অǹল যাহা ĺকােনা সংƠামক বƟািধ ʸারা আƠাȭ
হইয়ােছ বা আƠাȭ হইয়া থািকেত পাের মেমŪ যুিǏসǩতভােব সেȱহ হইেতেছ;
(খ) সংƠমেনর িবʅার িনমূŪল বা সীিমত কিরবার জনƟ সংƠিমত বƟিǏ কতৃŪ ক বƟব˲ত ƲবƟািদ,
গৃহ, আিǩনা, বাসʆান বা যানবাহন।
(২) মহাপিরচালক বা ǘমতাƵাȼ কমŪচারীর িনকট যিদ Ƶতীয়মান হয় ĺয, যথাযথভােব ˰াʆƟ
সুরǘা বƟবʆা ƣহণ কিরয়া তাৎǘিণকভােব ĺকােনা সংƠামক ĺরাগ সীিমত বা িনমূŪল করা সɕব
নেহ, তাহা হইেল িতিন সংƠিমত বƟিǏর সংʊেশŪ বা সংƠিমত ʆােন অনƟ ĺকােনা বƟিǏর Ƶেবশ
িনিষȝ, সীিমত বা িনয়ȫণ কিরেত পািরেবন।
(৩) এই ধারার উেțশƟ পূরণকেɤ, অনƟানƟ Ƶেয়াজনীয় িবষয়ািদ িবিধ ʸারা িনধŪািরত হইেব।

নমুনা সংƣহ ও
পরীǘা

১২। (১) যিদ ǘমতাƵাȼ কমŪচারীর এই˚প িব˞াস কিরবার কারণ থােক ĺয, ĺকােনা বƟিǏ
সংƠামক ĺরােগ আƠাȭ হইয়ােছন বা তাহার ĺদেহ সংƠামক জীবাণুর উপিʆিত রিহয়ােছ, তাহা
হইেল িতিন উǏ বƟিǏর িনকট হইেত নমুনা সংƣহ এবং উহা পরীǘা কিরেত পািরেবন।
(২) ǘমতাƵাȼ কমŪচারী উপ-ধারা (১) এর অধীন সংগৃহীত নমুনার পƟাথলিজকƟাল পরীǘা
করাইেবন।
(৩) পƟাথলিজকƟাল পরীǘায় উǏ নমুনােত সংƠামক ĺরাগ বা জীবাণুর উপিʆিত িনিɩত হইেল
ǘমতাƵাȼ কমŪচারী করণীয় িবষেয় পরামশŪসহ িবষয়ǅ িনজ অিধেǘƯভু Ǐ িসিভল সাজŪনেক
অবিহত কিরেবন এবং উǏ িবষেয় িতিন িসিভল সাজŪেনর িনেদŪ শনা ĺমাতােবক পরবতʗ
Ƶেয়াজনীয় উেদƟাগ ƣহণ কিরেবন।

ĺরাগাƠাȭ
বƟিǏ কতৃŪ ক
বƟব˲ত
ƲবƟািদ

১৩। যিদ ĺকােনা ǘমতাƵাȼ কমŪচারীর এই˚প িব˞াস কিরবার কারণ থােক ĺয, সংƠামক ĺরােগ
আƠাȭ ĺকােনা বƟিǏ কতৃŪ ক বƟব˲ত ƲবƟািদেত উǏ˚প ĺরােগর জীবাণু রিহয়ােছ তাহা হইেল
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িতিন, িবিধ ʸারা িনধŪািরত পȝিতেত, উǏ˚প ƲবƟািদ িব˝ȝ বা ʼংস কিরেত পািরেবন।
ĺরাগাƠাȭ
বƟিǏেক
সামিয়ক
িবিǱȵকরণ

১৪। যিদ ǘমতাƵাȼ কমŪচারীর এই˚প িব˞াস কিরবার কারণ থােক ĺয, ĺকােনা সংƠিমত
বƟিǏেক িবিǱȵ করা না হইেল তাহার মাধƟেম অনƟ ĺকােনা বƟিǏ সংƠিমত হইেত পােরন, তাহা
হইেল উǏ বƟিǏেক, িবিধ ʸারা িনধŪািরত পȝিতেত, সামিয়কভােব অনƟ ĺকােনা ʆােন ʆানাȭর বা
জনিবিǱȵ করা যাইেব।

পিরদশŪ ন

১৫। সংƠামক ĺরােগর িবʅার Ƶিতেরােধর উেțেশƟ, ǘমতাƵাȼ কমŪচারীর যিদ এই˚প িব˞াস
কিরবার কারণ থােক ĺয, ĺকােনা বƟিǏর বাসগৃহ, অনƟ ĺকােনা গৃহ, আিǩনা বা বƟব˲ত
ƲবƟািদেত সংƠামক ĺরােগর উপিʆিত বা জীবাণু রিহয়ােছ, তাহা হইেল িতিন, িবিধ ʸারা
িনধŪািরত পȝিতেত, উǏ ʆান পিরদশŪন কিরেত পািরেবন।

সংƠিমত ʆান
বা ʆাপনা
জীবাণু
মুǏকরণ বা
বȴকরণ,
ইতƟািদ

১৬। (১) ĺকােনা ʆান বা ʆাপনায় সংƠামক ĺরােগর জীবাণুর উপিʆিত সɑেকŪ িনিɩত হইবার
জনƟ ǘমতাƵাȼ কমŪচারী িনɎ˚প বƟবʆা ƣহণ কিরেত পািরেবন,(ক) সেȱহজনক ʆান, ʆাপনা বা Ƶাǩণ পরীǘা;
(খ) সেȱহজনক ʆান, ʆাপনা বা Ƶাǩণ জীবাণুমুǏকরেণর িনেদŪ শ Ƶদান;
(গ) সেȱহজনক ʆান, ʆাপনা বা Ƶাǩণ জীবাণুমুǏ না হওয়া পযŪȭ উǏ ʆােন জনসাধারেণর
Ƶেবশ ও বƟবহার িনিষȝ বা সীিমতকরণ;
(ঘ) িবিধ ʸারা িনধŪািরত অনƟ ĺকােনা বƟবʆা।
(২) উপ-ধারা (১) এর উেțশƟ পূরণকেɤ, ǘমতাƵাȼ কমŪচারী, িবিধ ʸারা িনধŪািরত পȝিতেত, ĺয
ĺকােনা সেȱহজনক ʆান, ʆাপনা বা Ƶাǩেণ Ƶেবশ কিরেত পািরেবন।

ʆাপনা
ʼংসকরণ

১৭। (১) যিদ ǘমতাƵাȼ কমŪচারীর িনকট Ƶতীয়মান হয় ĺয, জীবাণুযুǏ ĺকােনা ʆাপনা ধারা ১৬
এর অধীন জীবাণুমুǏকরণ সɕব নেহ, তাহা হইেল িতিন উহা সংিɮɳ িসিভল সাজŪনেক অবিহত
কিরেবন।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অবিহত হইবার পর, িসিভল সাজŪন, Ƶেয়াজেন, উǏ ʆাপনা ʼংস
কিরবার জনƟ উহার মািলকেক িনেদŪ শ Ƶদান কিরেত পািরেবন।
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন ĺকােনা িনেদŪ শ Ƶদান করা হইেল িসিভল সাজŪন অনিতিবলে˘ উহা
মহাপিরচালকেক অবিহত কিরেবন।

যানবাহন
জীবাণুমুǏ

১৮। ǘমতাƵাȼ কমŪচারীর িনকট যিদ এই˚প িব˞াস কিরবার যুিǏসǩত কারণ থােক ĺয,
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করেণর আেদশ
Ƶদােনর
ǘমতা

সংƠামক ĺরাগ (Ƶিতেরাধ, িনয়ȫণ ও িনমূŪল) আইন, ২০১৮

ĺকােনা যানবাহন সংƠামক জীবাণু ʸারা আƠাȭ হইয়ােছ বা উহােত সংƠামক জীবাণুর উপিʆিত
রিহয়ােছ, তাহা হইেল িতিন উǏ যানবাহন, িবিধ ʸারা িনধŪািরত পȝিতেত, জীবাণুমুǏকরেণর
জনƟ উǏ গাড়ীর মািলক বা ˰ʲািধকাির বা তȐাবধায়কেক িনেদŪ শ Ƶদান কিরেত পািরেবন।

জীবাণুযǏ
ু
যানবাহন,
ƲবƟািদ জɆ,
ইতƟািদ

১৯। (১) ĺকােনা যানবাহন, বƟবহাযŪ ƲবƟািদ বা প˝পািখ সংƠামক জীবাণু ʸারা আƠাȭ হইেল বা
আƠাȭ হইয়ােছ বিলয়া যুিǏসǩতভােব ধারণা হইেল ǘমতাƵাȼ কমŪচারী উহা জɆ কিরেত
পািরেবন।
(২) ǘমতাƵাȼ কমŪচারী উপ-ধারা (১) এর অধীন জɆকৃ ত যানবাহন, বƟবহাযŪ ƲবƟািদ বা
প˝পািখ জীবাণুমǏ
ু করেণর Ƶেয়াজনীয় উেদƟাগ ƣহণ কিরেবন।
(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন জɆকৃ ত যানবাহন, বƟবহাযŪ ƲবƟািদ বা প˝পািখ জীবাণুমǏ
ু করা
সɕব না হইেল উহা িসিভল সাজŪনেক অবিহত কিরেত হইেব এবং উǏ˚েপ অবিহত হইবার পর
িসিভল সাজŪন িবষয়ǅ িনেয় মহাপিরচালেকর সিহত পরামশŪƠেম তদনুযায়ী উহা ʼংস কিরবার
জনƟ ǘমতাƵাȼ কমŪকতŪ ােক িনেদŪ শ Ƶদান কিরেত পািরেবন।

মৃতেদেহর
সৎকার

২০। (১) যিদ ĺকােনা বƟিǏ সংƠামক ĺরােগ মৃতুƟবরণ কেরন বা কিরয়ােছন বিলয়া সেȱহ হয়
তাহা হইেল উǏ বƟিǏর মৃতেদহ ǘমতাƵাȼ কমŪচারীর িনেদŪ শনা ĺমাতােবক দাফন বা সৎকার
কিরেত হইেব।
(২) এই ধারার উেțশƟ পূরণকেɤ, অনƟানƟ Ƶেয়াজনীয় িবষয়ািদ িবিধ ʸারা িনধŪািরত হইেব।

আȭঃমȫণালয়
সমːয়

২১। (১) এই আইেনর উেțশƟ পূরণকেɤ সরকার, সংƠামক ĺরােগর জীবাণু বহন কিরেত পাের
এই˚প খাদƟ, পণƟ, প˝পািখ বা অনƟ ĺকােনা পদাথŪ আমদািন ও রȼািনর ĺǘেƯ সংিɮɳ মȫণালয়,
িবভাগ বা সংʆার সিহত সমːয় সাধন কিরেব।
(২) উপ-ধারা (১) এর উেțশƟ পূরণকেɤ সরকার, Ƶেয়াজেন, িবিধ ʸারা িনধŪািরত পȝিতেত,
আȭঃমȫণালয় সমːয় কিমǅ গঠন কিরেত পািরেব।

আমদািন ও
রȼািনেত
িনেষধাǷা

২২। (১) Imports and Exports (Control) Act, 1950 (Act No. XXXIX of 1950)বা
তদধীন, সময় সময়, সরকার কতৃŪ ক জািরকৃ ত আমদািন ও রȼািন নীিত বা আেদেশ যাহা িকছু ই
থাʛক না ĺকন, ĺকােনা বƟিǏ খাদƟ, ĺভাগƟপণƟ বা িনতƟ বƟবহাযŪ ƲবƟািদ আমদািন বা রȼািন
কিরেত পািরেবন না, যিদ(ক) উǏ পেণƟ ĺকােনা মানুেষর অবেশষ, মানুেষর ǅসুƟ বা অংশিবেশষ, সংƠামক ĺরােগর জীবাণু
,বা
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(খ) এই আইেনর অধীন Ƶণীত িবিধ অনুযায়ী ĺকােনা ǘিতকর জীব বা পদাথŪ বা অংশ বা
উপাদান,
বিদ্যমান থাকে।
(২) Imports and Exports (Control) Act, 1950, বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য
সঙ্গনিরোধ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ৬ নং আইন) এবং উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ আইন,
২০১১ (২০১১ সনের ৫ নং আইন)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি ফুল,
উদ্ভিদ এবং পশুপাখি আমদানি বা রপ্তানি করিতে পারিবেন না, যদি(ক) উক্ত পণ্যে কোনো সংক্রামক রোগের জীবাণু ,বা
(খ) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী কোনো ক্ষতিকর জীব, পদার্থ, অংশ বা
উপাদান,
বিদ্যমান থাকে।
সরকাির
বƟেয়র
অথŪ েফরত
ƣহণ
সংƠামক
ĺরােগর িবʅার
এবং
তথƟেগাপেনর
অপরাধ ও দȉ

২৩। এই আইেনর উেțশƟ পূরণকেɤ, সরকার, ĺকােনা যানবাহন, ʆান বা ʆাপনা
জীবাণুমǏ
ু করেণর জনƟ বƟিয়ত সরকাির অথŪ, িবিধ ʸারা িনধŪািরত পȝিতেত, ĺফরত ƣহণ
কিরেত পািরেব।
২৪। (১) যিদ ĺকােনা বƟিǏ সংƠামক জীবাণুর িবʅার ঘটান বা িবʅার ঘǅেত সহায়তা কেরন,
বা Ƿাত থাকা সেȐও অপর ĺকােনা বƟিǏ সংƠিমত বƟিǏ বা ʆাপনার সংʊেশŪ আিসবার সময়
সংƠমেণর ঝুঁ িকর িবষয়ǅ তাহার িনকট ĺগাপন কেরন তাহা হইেল উǏ বƟিǏর অনু˚প কাযŪ
হইেব একǅ অপরাধ।
(২) যিদ ĺকােনা বƟিǏ উপ-ধারা (১) এর অধীন ĺকােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল িতিন
অনূʼŪ ৬ (ছয়) মাস কারাদেȉ, বা অনূʼŪ ১ (এক) লǘ টাকা অথŪদেȉ, বা উভয় দেȉ দিȉত
হইেবন।

দািয়ʲ পালেন
বাধা Ƶদান ও
িনেদŪ শপালেন
অসɖিত
Ƿাপেনর
অপরাধ ও দȉ

২৫। (১) যিদ ĺকােনা বƟিǏ(ক) মহাপিরচালক, িসিভল সাজŪন বা ǘমতাƵাȼ কমŪকতŪ ােক তাহার উপর অিপŪত ĺকােনা দািয়ʲ
পালেনর ĺǘেƯ বাধা Ƶদান বা Ƶিতবȴকতা সৃিɳ কেরন, এবং
(খ) সংƠামক ĺরাগ Ƶিতেরাধ, িনয়ȫণ ও িনমূেŪ লর উেțেশƟ মহাপিরচালক, িসিভল সাজŪন বা
ǘমতাƵাȼ কমŪকতŪ ার ĺকােনা িনেদŪ শ পালেন অসɖিত Ƿাপন কেরন,
তাহা হইেল উǏ বƟিǏর অনু˚প কাযŪ হইেব একǅ অপরাধ।
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(২) যিদ ĺকােনা বƟিǏ উপ-ধারা (১) এর অধীন ĺকােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল িতিন
অনূʼŪ ৩ (িতন) মাস কারাদেȉ, বা অনূʼŪ ৫০ (পǹাশ) হাজার টাকা অথŪদেȉ, বা উভয় দেȉ
দিȉত হইেবন।
িমথƟা বা
ভুলতথƟ
Ƶদােনর
অপরাধ ও দȉ

২৬। (১) যিদ ĺকােনা বƟিǏ সংƠামক ĺরাগ সɑেকŪ সǇক তথƟ Ƿাত থাকা সেȐও ইǱাকৃ তভােব
িমথƟা বা ভু ল তথƟ Ƶদান কেরন তাহা হইেল উǏ বƟিǏর অনু˚প কাযŪ হইেব একǅ অপরাধ।
(২) যিদ ĺকােনা বƟিǏ উপ-ধারা (১) এর অধীন ĺকােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল িতিন
অনূʼŪ ২ (দুই) মাস কারাদেȉ, বা অনূʼŪ ২৫ (পঁিচশ) হাজার টাকা অথŪদেȉ, বা উভয় দেȉ দিȉত
হইেবন।

ĺফৗজদারী
কাযŪ িবিধর
Ƶেয়াগ

২৭। এই আইেনর অধীন সংঘǅত ĺকােনা অপরােধর অিভেযাগ দােয়র, তদȭ, িবচার ও আিপল
িনɸিȑর ĺǘেƯ ĺফৗজদারী কাযŪিবিধর িবধানাবিল ƵেযাজƟ হইেব।

অপরােধর
২৮। এই আইেনর অধীন সংঘǅত অপরাধসমূহ অ-আমলেযাগƟ (Non-cognizable),
অ-আমলেযাগƟতা,
জািমনেযাগƟ (Bailable)এবং আেপাষেযাগƟ (Compoundable)হইেব।
জািমনেযাগƟতা
ও
আেপাষেযাগƟতা
আǹিলক ও
আȭজŪািতক
সহেযািগতা
ƣহণ

২৯। এই আইেনর উেțশƟ পূরণকেɤ, সরকার, Ƶেয়াজেন, আǹিলক ও আȭজŪািতক সহেযািগতা

ǘমতা অপŪ ণ

৩০। মহাপিরচালক, Ƶেয়াজেন, িলিখত সাধারণ বা িবেশষ আেদশ ʸারা, উǏ আেদেশ বিণŪত শতŪ

ƣহণ কিরেত পািরেব।

সােপেǘ, যিদ থােক, এই আইন বা তদধীন Ƶণীত িবিধ ʸারা, তাহার উপর অিপŪত ĺকােনা ǘমতা
অিধদȼেরর ĺয ĺকােনা কমŪকতŪ ােক অপŪণ কিরেত পািরেবন।
অসুিবধা
দূরীকরণ

৩১। এই আইেনর ĺকােনা িবধােনর অʊɳতার কারেণ উহা কাযŪকর কিরবার ĺǘেƯ ĺকােনা
অসুিবধা ĺদখা িদেল, সরকার, এই আইেনর অনƟানƟ িবধােনর সিহত সামǻসƟপূণŪভােব, সরকাির
ĺগেজেট Ƶকািশত আেদশ ʸারা, উǏ িবধােনর ʊɳীকরণ বা বƟাখƟা ƵদানপূবŪক উǏ িবষেয়
করণীয় সɑেকŪ িনেদŪ শনা Ƶদান কিরেত পািরেব।

িবিধ Ƶণয়েনর
ǘমতা

৩২। এই আইেনর উেțশƟ পূরণকেɤ, সরকার, সরকাির ĺগেজেট ƵǷাপন ʸারা, িবিধ Ƶণয়ন
কিরেত পািরেব।
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তপিশল
সংেশাধেনর
ǘমতা

৩৩। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,

রিহতকরণ ও
ĺহফাজত

৩৪। (১) The Epidemic Diseases Act, 1897 (২) The Public Health (Emergency

তপসিলসংশোধন করিতে পারিবে।

Provisions) Ordinance, 1944 (৩) The Bangladesh Malaria Eradication Board
(Repeal) Ordinance, 1977 এবং (৪) The Prevention of Malaria (Special
Provisions) Ordinance, 1978 অতঃপর রিহতকৃ ত অধƟােদশসমূহ বিলয়া উিɨিখত,
এতȚারা রিহত করা হইল।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিহতকরণ সেȐও(ক) রিহতকৃ ত অধƟােদশসমূেহর অধীন কৃ ত ĺকােনা কাজকমŪ বা গৃহীত বƟবʆা এই আইেনর অধীন
কৃ ত বা গৃহীত হইয়ােছ বিলয়া গণƟ হইেব;
(খ) রিহতকৃ ত অধƟােদশসমূেহর অধীন জািরকৃ ত িবǷিȼ বা আেদশ বা িসȝাȭ বা িনধŪািরত
কাযŪপȝিত, এই আইেনর সিহত সামǻসƟপূণŪ হওয়া সােপেǘ এবং এই আইন ʸারা সংেশািধত না
হওয়া পযŪȭ, এমনভােব বলবৎ থািকেব ĺযন উহা এই আইেনর অধীন জািরকৃ ত ও িনধŪািরত
হইয়ােছ; এবং
(গ) এই আইন ƵবতŪ েনর তািরেখ রিহতকৃ ত অধƟােদশসমূহর অধীন ĺকােনা কাযŪ বা বƟবʆা
অিনɸȵ বা চলমান থািকেল উহা এমনভােব িনɸȵ কিরেত হইেব ĺযন উǏ অ অধƟােদশসমূহ
রিহত হয় নাই।

ইংেরিজেত
অনূিদত
পাঠƵকাশ

৩৫। (১) এই আইন কাযŪকর হইবার পর সরকার, সরকাির ĺগেজেট ƵǷাপন ʸারা, এই আইেনর
মূল বাংলা পােঠর ইংেরিজেত অনূিদত একǅ িনভŪ রেযাগƟ পাঠ (Authentic English
Text)Ƶকাশ কিরেত পািরেব।
(২) বাংলা পােঠ ও ইংেরিজ পােঠর মেধƟ িবেরােধর ĺǘেƯ বাংলা পাঠ ƵাধানƟ পাইেব।
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