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কররানা ভাইরা ( ককারভড- ১৯) কমাকারোয় জনস্বারথচ আইরনর প্ররয়াগ রেরয়
গণরেজ্ঞরপ্ত
রেশ্বস্বাস্থ্য ংস্থ্া কররানা ভাইরারর ( ককারভড- ১৯) - এর ংক্রমণরক একরি বেরশ্বক প্রাদুভচাে
রারে কঘানা করররে। োংারদরলর চমান প্রস্তুরত এর ংরগ ংগরতূণ।চ জনাধারকণর
আতরিত ওয়ার প্ররয়াজন নাই। তেু ররেতচনলী রেশ্ব ও জাতীয় রররস্থ্রতর আরারক
রেচাচ্চ তকচতার অংল রারে স্বাস্থ্য অরধদপ্তর কতৃচক ‘ংক্রামক করাগ ( প্ররতররাধ, রনয়ন্ত্রণ ও
রনমূচ) আইন, ২০১৮’- এর করতয় ধারা প্ররয়াগ করার প্ররয়াজন রত ারর।
এই আইন অনুযায়ী স্বাস্থ্য অরধদপ্তররর অরধকাররর মরধয ররয়রেেঃ
ধারা- ১( চ) : োগৃ, অন্যান্য গৃ, রিরনক, াাতা এেং করাগ রনণচয় ককন্দ্র ো ককান
স্থ্ানায় ংক্রামক করারগ আক্রান্ত েযরিরক কো প্রদান কররর ো অনুরূ করারগ
ংক্রমরনরআধার রারে রেরেরচত ইক উি স্থ্ান ো স্থ্ানা ররদলচন ও তদনুযায়ী
প্ররয়াজনীয় েযেস্থ্া গ্রণ;
ধারা- ১( জ) : ংক্রামক করারগর তথয ররয়ারে এইরূ ককান েযরিরক উি করারগর রেরয়
অরধদপ্তররর রনকি তথয কপ্রররনর রনরদচলনা প্রদান;
ধারা- ১( ি) : ংক্রামক করারগ আক্রান্ত ইয়ারেন এইরূ ককান রন্দভাজন েযরিরক রনরদচষ্ট
াাতা, অস্থ্ায়ী াাতা, স্থ্ানা ো গৃর অন্তরীণ ( Quar ant i ne) রাখা ো
ৃথককরণ ( I sol at i on) ;
ধারা- ১(ত): ংক্রাভক রযাগেয বফস্তায রযাগধ উগ াজাাজ, জাাজ, জরমান, ফা, রেন ও অন্যান্য
মানফান রদগ আেভন, বনেগভন ফা রদগয অবযন্তগয এক স্থান ইগত অন্য স্থাগন চরাচরবনবলদ্ধকযণ।
অন্য ংরিষ্ট ধারাগুরারত যা ররয়রে তা রা:
ধারা- ১০:
ংক্রাভক রযাগেয তথয প্রদান– ( ১) মবদ রকান বচবকৎক ংক্রাভক রযাগে আক্রান্ত রকান
েযবিয বচবকৎায দাবিগে বনগিাবজত থাগকন এফং উি রযাগে আক্রান্ত ইিা ভৃতযযফযণকাযী ফযবি
,
রকান ফােৃ , প্রাঙ্গন ফা এরাকাি ংক্রাভক রযাগে অবস্তে ম্পগকগ অফবত ন , তাা ইগর বতবন
বফলিবি ংবিষ্ট বববর াজগনগক অফবত কবযগফন ; ( ২) মবদ রকান রফাব্গং , আফাবক রাগির ফা
অস্থািী ফাস্থাগনয ভাবরক ফা দাবিেপ্রাপ্ত ফযবিয মযবিংেত কাযগণ ধাযণা ি রম
, উি স্থাগন
ফফাকাযী রকান েযবি ংক্রাভক রযাগে আংক্রান্ত ইিাগেন , তাা ইগর বতবন অনবতবফরগে বফলিবি
ংবিষ্ট বববর াজগন এফং রজরা প্রাকগক অফবত কবযগফন।
ধারা- ১১:
ংক্রবভত এরাকা র ালনা, প্রগফ বনিন্ত্রণ, ইতযাবদ- ( ২) ভাবযচারক ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত
কভগচাযীয বনকি মবদ প্রতীিভান ি রম , মথামথবাগফ স্বাস্থয সুযক্ষা ফযফস্থা গ্র ণ কবযিা তাৎক্ষ রণকবাগফ
রকান ংক্রাভক রযাে ীবভত ফা বনভমর
গ কযা ম্ভফ নগ, তাা ইগর বতবন ংক্রবভত ফযবিয ংস্পগগ ফা
ংক্রবভত স্থাগন অন্য রকান ফযবিয প্রগফ বনবলদ্ধ, ীবভত ফা বনিন্ত্রণ কবযগত াবযগফন।
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ধারা- ১৪:
রযাোক্রান্ত ফযবিগক াভবিক বফবেন্নকযণ - মবদ ক্ষভতাপ্রাপ্ত কভগচাযীয এই রূ বফশ্বা
কবযফায কাযণ থাগক রম , রকান ংক্রবভত ফযবিগক বফবিন্ন কযা না ইগর তাায ভাধযগভ অন্য রকান
েযরি ংক্রবভত ইগত াগযন , তাা ইগর উি ফযবিগক ….াভবিকবাগফ অন্য রকান স্থাগন স্থানান্তয
ফা জন বফবিন্ন কযা মাইগফ।

ধারা- ১৮: মানফান জীফাণযভযিকযগণয আগদ প্রদাগনয ক্ষভতা - ক্ষভতাপ্রাপ্ত কভগচাযীয
বনকি মবদ এইরূ বফশ্বা কবযফায মযবিংেত কাযণ থাগক রম , রকান মানফান ংক্রাভক
জীফানু দ্বাযা আক্রান্ত ইিাগে ফা উাগত ংক্রাভক জীফাণযয উবস্থবত যবিাগে , তাা ইগর
বতবন উি মানফান …. জীফাণযভযিকযগণয জন্য উি ো ীয ভাবরক ফা োবধকাযী ফা
তোফধািকগক বনগদগ প্রদান কবযগত াবযগফন।
ধারা- ২০: ভৃত রদগয ৎকায - (১) মবদ রকান ফযবি ংক্রাভক রযাগে ভৃতযযফযণ কগযন
ফা কবযিাগেন ফবরিা গে ি তাা ইগর উি ফযবিয ভৃতগদ ক্ষভতাপ্রাপ্ত কভগচাযীয
বনগদগনা রভাতাগফক দাপন ফা ৎকায কবযগত ইগফ।
ধারা- ২৫: দাবিে ারগন ফাধা প্রদান ও বনগদগ ারগন অম্মবত জ্ঞাগনয অযাধ ও
দন্্– ( ১) যরদ ককান েযরি - ( ক) মাররচাক, ররভ াজচন ো ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমচকতচারক
তাার উর অরচত ককান দারয়ত্ব ারনর কক্ষরে োধা প্রদান ো প্ররতেন্ধকতা ৃরষ্ট কররন,
এেং ( খ) ংক্রামক করাগ প্ররতররাধ, রনয়ন্ত্রণ ও রনমূচরর উরেরে মাররচাক, ররভ
াজচন ো ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমচকতচার ককান রনরদচল ারন অম্মরত জ্ঞান কররন, তাা ইর
উি েযরির অনুরূ কাযচ ইরে একরি দন্ডনীয় অরাধ। ( ২) মবদ রকান ফযবি ( এই ধারার)
উধাযা ( ১) - এয অধীন রকান অযাধ ং িন কগযন , তাা ইগর বতবন অনুদ্ধগ ৩ (বতন) ভা
কাযাদগন্্, ফা অনুদ্ধগ ৫০ (ঞ্চা) াজায িাকা অথগদগন্্, ফা উবি দগন্্ দবন্্ত ইগফন।
ধারা- ২৬:
বভথযা ফা বমর তথয প্রদাগনয অযাধ ও দন্্
- (১) মবদ রকান ফযবি ংক্রাভক রযাে
ম্পগকগ বিক তথয জ্ঞাত থাকা রেও ইিাকৃতবাগফ বভথযা ফা ভুর তথয প্রদান কগযন তাা ইগর উি
ফযবিয অনুরূ কামগ ইগফ একবি অযাধ; ( ২) মবদ রকান ফযবি ( এই ধারার) উধাযা ( ১) - এয
অধীন রকান অযাধ ং িন কগযন, তাা ইগর বতবন অনুদ্ধগ ২ (দুই) ভা কাযাদগন্্, ফা অনুদ্ধগ ২৫
(ঁবচ) াজায িাকা অথগদগন্্, ফা উবি দগন্্ দবন্্ত ইগফন।
ধারা- ২৭: রপৌজদাযী কামগবফবধয প্রগিাে - এই আইগনয অধীন ং বিত রকান অযাগধয অববগমাে
দাগিয, তদন্ত, বফচায ও আীর বনস্পবিয রক্ষগে রপৌজদাযী কামগবফবধয বফধানাফরী প্রগমাজয ইগফ।
রেরদল কথরক প্রতযাগত রকেু প্রোী ো তারদর ংস্পরলচ আা েযরিেগচ স্বাস্থ্য অরধদপ্তর কতৃচক
আররারত ককায়াররন্িাইরনর লতচ রিকভারে প্ররতান কররেন না। অরনরকই রমথযা তথয ও
গুজে ররিরয় রেভ্রারন্ত েড়ারেন। স্বাস্থ্য অরধদপ্তর ংরিষ্ি করক েরণচত আইন অনুযায়ী এেং
রনরদচরলত ন্থায় যথাযথভারেদারয়ত্ব ারনর অনুররাধ জানারে। েযতযরয়র কক্ষরে আইরনর
ংরিষ্ট লারিমূক ধারা প্ররয়াগ করা রে।
অধযাক ডােঃ আেু কাাম আজাদ
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