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রযজজস্টাড ড নং জড এ-১ 

 

ফাংরাদদ          রেদজট  
 

অজতজযক্ত ংখ্যা  

কর্তডক্ষ কর্তডক প্রকাজত  

 

রাভফায, রপব্রুয়াযী ২৮, ২০০৫  

 

ফাংরাদদ জাতীয় ংদ  

 

ঢাকা, ১৬ই পারৃন, ১৪১১/২৮ র রপব্রুয়াযী, ২০০৫  

 

 ংদ কর্তডক গৃীত জনন্জরজিত আইনটি ১৬ই পারৃন ১৪১১ রভাতাদফক ২৮ র রপব্রুয়াযী, ২০০৫ তাজযদি যাষ্ট্রজতয ম্মজত রাব 

কজযয়াদছ এফং এতদ্বাযা এই আইনটি ফ ডাধাযদণয অফেজতয জন্য প্রকা কযা মাইদতদছেঃ-  

 

২০০৫ দনয ৫নং আইন 

  

 শু রযাদেয জফস্তাযদযাধ ও জনয়ন্ত্রণ এফং আনুলজিক জফলয়াজদ ম্পদকড জফধানকদে প্রণীত আইন 

 

 রমদতু শু রযাদেয জফস্তায জনয়ন্ত্রণ এফং আনুলজিক জফলয়াজদ ম্পদকড জফধান কযা ভীচীন ও প্রদয়াজনীয়;  

 

 রদতু এতদ্দ্বাযা জনন্রূ আইন কযা ইরেঃ-  

 

 ১। ংজক্ষপ্ত জদযানাভ ও প্রফতডনেঃ- (১) এই আইন শুদযাে আইন, ২০০৫ নাদভ অজবজত ইদফ।  

 

 (২) যকায, যকাযী রেদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা, রমই তাজযি জনধ ডাযণ কজযদফ রই তাজযদি ইা কাম ডকয ইদফ।  

 

 ২। ংজ্ঞােঃ- জফলয় ফা প্রদিয জযন্থী রকান জকছু না থাজকদর, এই আইদন-  

 (ক) ‘‘জনধ ডাজযত’’ অথ ড জফজধ দ্বাযা জনধ ডাজযত;  

 

 (ি) ‘‘জনফন্ধন’’ অথ ড ধাযা ১৮ এয অধীন প্রদত্ত রকান জনফন্ধন;  

 

(৬৮৫) 

মূল্য : টাকা ৪.০০ 
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 (ে) ‘‘শু’’ অথ ড জনন্ফজণ ডত কর ধযদনয শু অন্তর্ভ ডক্ত  ইদফ, মথােঃ- 

  (অ) ভানুল ব্যতীত কর স্তন্যায়ী প্রাণী;  

  (আ) াজি; 

  (ই) যীসৃ জাতীয় প্রাণী;  

  (ঈ) ভৎস্য ব্যতীত অন্যান্য জরজ প্রাণী; এফং  

  (উ) যকায কর্তডক যকাযী রেদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা র াজলত অন্য রকান শু;  

 ( ) ‘‘শুজাত ণ্য’’ অথ ড শু ফা শুয মৃতদদ ইদত, আংজক ফা ম্পূণ ডরূদ, ংগৃীত ফা প্রস্ত্ত্ততকৃত রম রকান ণ্য এফং শুয 

ভাং, যক্ত, াড়, ভজ্জা, দুধ ফা দুগ্ধজাত ণ্য, জডভ, চজফ ড, শু ইদত উৎাজদত িাদ্য াভগ্রী, ফীম ড, ভ্রূণ, জযা--উজযা, ররাভ, 

চাভড়া, নাজড়-র্ভ ুঁজড়, এফং যকায কর্তডক, যকাযী রেদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা, জনধ ডাজযত শুদদদয অন্য রম রকান অং ফা শুজাত 

ণ্যও উায অন্তর্ভ ডক্ত  ইদফ;  

 (ঙ) ‘‘রযাে’’ অথ ড তপজদর উদেজিত রম রকান ংক্রাভক ফা রছোঁয়াদছ রযাে, এফং এই আইদনয উদেশ্য পূযণকদে, যকায কর্তডক, 

যকাযী রেদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা, র াজলত অন্য রকান রযাে; 

 (চ) ‘‘শুয মৃতদদ’’ অথ ড রকান শুয মৃতদদ ফা উায রকান অং জফদল এফং উায ভাং, াড় (ম্পূণ ড, িজিত ফা চূণ ড), চাভড়া, 

ররাভ, চুর, ারক, জং, ক্ষুয, যক্ত ফা উায অন্য রকান অংও অন্তর্ভ ডক্ত ইদফ;  

 (ছ) ‘‘রপৌজদাযী কাম ডজফজধ’’ অথ ড The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) ;  

 (জ) ‘‘রবদটজযনাজয কভ ডকতডা’’ অথ ড শু ম্পদ অজধদপ্তদযয অধীন কভ ডযত রকান কভ ডকতডা, জমজন Bangladesh Veterinary 

Practitioner Ordinance, 1982 (Ord. XXX of 1982 এয section 2(g) রত ংজ্ঞাজয়ত Registered 

Veterinary Practitioner;  

 (ঝ) ‘‘ভাজযচারক’’ অথ ড শু ম্পদ অজধদপ্তদযয ভাজযচারক;  

 (ঞ)‘‘ংক্রজভত এরাকা’’ অথ ড এই আইদনয ধাযা ৫ এয অধীন র াজলত ংক্রজভত এরাকা;  

 (ট) ‘‘তপজর’’ অথ ড এই আইদনয তপজর;  

 (ঠ) ‘‘জফজধ’’ অথ ড এই আইদনয অধীন প্রণীত জফজধ; এফং  

 (ড) ‘‘রযাোক্রান্ত’’ অথ ড রকান রযাদে আক্রান্ত।  

 ৩। শুয রযাে ম্পদকড তথ্য প্রদান:- (১) প্রদতেক শুয ভাজরক, দিরকায, তত্ত্বাফধায়ক, জনয়ন্ত্রক ফা রকান শুয জচজকৎাকাদর ফা 

অন্য রকান বাদফ রকান শু জচজকৎক (veterinary) ফা শু ম্পদ অজধদপ্তদযয ভাঠ কভীয জনকট মজদ এইরূ জফশ্বা কজযফায 

মৄজক্তিত কাযণ থাদক রম, রকান শু রকান রযাদে আক্রান্ত, তাা ইদর উক্ত ভাজরক, দিরকায, তত্ত্বাফধায়ক, জনয়ন্ত্রক, জচজকৎক ফা ভাঠ 

কভী অনজতজফরদে ভাজযচারক ফা তাায জনকট ইদত ক্ষভতাপ্রাপ্ত রবদটজযনাজয কভ ডকতডাদক শুয উক্ত রযাে ম্পজকডত তথ্য জরজিতবাদফ 

অফজত কজযদফন।  
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 (২) উ-ধাযা (১) এয অধীন শুয রকান রযাে ম্পদকড তথ্য প্রাজপ্তয য, ভাজযচারক ফা তাায জনকট ইদত ক্ষভতাপ্রাপ্ত 

রবদটজযনাজয কভ ডকতডা ংক্রজভত শু ও উা যাজিফায স্থান ম্পদকড প্রদয়াজনীয় যীক্ষা ও অনুন্ধানক্রদভ মজদ জনজিত ন রম, উক্ত রযাে ও 

ংক্রজভত স্থান ম্পদকড আশু ব্যফস্থা গ্রণ আফশ্যক, তাা ইদর জতজন, জনধ ডাজযত দ্ধজতদত, উক্ত রযাে ও ংক্রজভত স্থান ম্পদকড প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রন কজযদফন।  

 ৪। রযাোক্রান্ত শু পৃথকীকযণ:-রকান শুয ভাজরক, দিরকায, তত্ত্বাফধায়ক ফা জনয়ন্ত্রক মজদ এই ভদভ ড জনজিত ন রম, উক্ত শু 

রযাোক্রান্ত ইয়াদছ, তাা ইদর জতজন উক্ত শুদক অন্যান্য শু ইদত পৃথকবাদফ যাজিফায ব্যফস্থা গ্রণ কজযদফন; এফং রযাোক্রান্ত নদ এভন 

শু উক্ত রযাোক্রান্ত শুয ংস্পদ ড ফা জনকদট মাাদত আজদত না াদয তজ্জন্য, মতদূয ম্ভফ, মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কজযদফন।  

 ৫। ংক্রজভত এরাকা র ালণা:-(১) ভাজযচারক মজদ এই ভদভ ড ন্তুষ্ট ন রম, রকান এরাকায় রযাদেয প্রাদুব ডাফ  টিয়াদছ, ফা উক্ত 

রযাদেয জফত্মায রাদবয আংকা ফা ম্ভাফনা যজয়াদছ, তাা ইদর জতজন, যকাযী রেদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা, উক্ত এরাকাদক ংক্রজভত 

এরাকা জাদফ র ালণা কজযদত াজযদফন।  

 (২) উ-ধাযা (১) এয অধীন জাজযতব্য প্রজ্ঞাদন, জনম্নফজণ ডত জফলদয়য তথ্য এফং ভাজযচারক কর্তডক জনধ ডাজযত অন্যান্য তদথ্যয 

সুজনজদ ডষ্ট জফফযণ থাজকদত ইদফ, মথােঃ-  

  (ক) ংক্রজভত এরাকায ীভা;  

  (ি) ংক্রজভত এরাকা র ালণায রভয়াদ;  

  (ে) ংক্রজভত এরাকায় জফস্তাযরাবকাযী রযাদেয জফফযণ;  

  ( ) ংক্রজভত ইদত াদয এইরূ শুয জফফযণ; এফং  

  (ঙ) শুয ভাজরক, দিরদকায, তত্ত্বাফধায়ক, জনয়ন্ত্রক, রবদটজযনাজয কভ ডকতডা ফা অন্য রকান কর্তডক্ষ কর্তডক গৃীতব্য ব্যফস্থা।  

 (৩) উ-ধাযা (১) অনুাদয রকান এরাকাদক ংক্রজভত এরাকা ফজরয়া র ালণা কযা ইদর উা াধাযণতেঃ যকাযী রেদজদট প্রকাদয 

অনজধক জতন ভা রভয়াদদ কাম ডকয থাজকদফেঃ  

 তদফ তড থাদক রম, মজদ রকান কাযদণ উক্ত ভদয়য ভদে উক্ত এরাকায় রযাদেয প্রাদুব ডাফ ফা জফস্তাযদযাধ কযা ম্ভফ না য়, তাা ইদর 

ভাজযচারক, যকাদযয পূফ ডানুদভাদনক্রদভ, যকাযী রেদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা, উক্ত ভয় অনজধক আদযা জতন ভা বৃজদ্ধ কজযদত াজযদফন।  

 (৪) উ-ধাযা (১) এয অধীন রকান এরাকাদক ংক্রজভত এরাকা জাদফ র ালণা কযা ইদর, উক্ত এরাকায জনাধাযদনয জ্ঞাতাদথ ড 

উা ফহুর প্রচাদযয ব্যফস্থা গ্রণ কজযদত ইদফ।  
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 ৬। ংক্রজভত এরাকায় শু ও শুজাত ণ্য স্থানান্তয জফজধ-জনদলধ:-(১) ধাযা ৫ এয অধীন র াজলত ংক্রজভত এরাকায--  

 (ক) রকান স্থান ইদত উক্ত এরাকা ফজর্ভ ডত রকান স্থাদন রকান ব্যজক্ত রকান শু, জীজফত ফা মৃত, ফা শুজাত ণ্য, শুয অং জফদল 

ফা শু ংজিষ্ঠ অন্য রকান ণ্য স্থানান্তয কজযদত ফা উক্ত ব্যজক্তয ভাজরকানা ফা তত্ত্বাফধায়ক ফা জনয়ন্ত্রণাধীন রকান শু চরাচর 

কযাইদত াজযদফ না ফা ংক্রভণ ফজর্ভ ডত রকান স্থান ইদত উক্ত এরাকায় রকান ব্যজক্ত রকান শু স্থানান্তয কজযদত ফা চরাচর 

কযাইদত াজযদফ নােঃ   

  তদফ তড থাদক রম, জনন্ফজণ ডত রক্ষদে  এই জফজধ-জনদলধ প্রদমাজে ইদফ না, মথােঃ-  

  (অ) ধভীয় আচায ফা অনুষ্ঠান প্রজতারদনয প্রদয়াজদন শু আনয়ন;  

  (আ) যকাযী শু ারন িাভাদয শু আনয়ন; এফং  

  (ই) ভাজযচারক ফা তোঁায জনকট ইদত ক্ষভতাপ্রাপ্ত রবদটজযনাজয কভ ডকতডা কর্তডক জনজদ ডষ্টকৃত অন্য রকান রক্ষদে শু আনয়ন;  

 (ি) রযাোক্রান্ত ফা রযাোক্রান্ত ফজরয়া েণ্য ফা রযাোক্রান্ত শুয ংস্পদ ড আজয়াদছ এভন রকান শুয ভাং, দুধ, জডভ ফা উক্ত শু ইদত 

অন্য রকান ণ্য ক্রয়-জফক্রয় কযা মাইদফ না; 

 (ে) শু ফজডে, শু িাদ্য ফা শুয আফান জাদফ ব্যফহৃত রকান াভগ্রী উক্ত এরাকা ফজর্ভ ডত স্থাদন স্থানান্তয জফজধ-জনদলধ আদযা 

কযা মাইদফ। 

 (২) উ-ধাযা (১) এ মাা জকছুই থাকুক না রকন, রযরওদয় ফা যকায কর্তডক অনুদভাজদত অন্য রম রকান ধযদণয মানফাদনয ভােদভ 

উক্ত উ-ধাযায় উজেজিত শু, শুজাত ণ্য, শুিাদ্য, শু ফজডে, ফা শুয আফান জাদফ ব্যফহৃত রকান াভগ্রী রকান ংক্রজভত এরাকায 

ভে জদয়া ভাজযচারক কর্তডক জনধ ডাজযত দতড জযফন কযা মাইদফেঃ  

 তদফ তড থাদক রম, মজদ এইরূ শু, ফা অন্য রকান াভগ্রী রযরওদয় ফা অন্য রকান মানফাদনয ভােদভ জযফদনয রকান ম ডাদয় 

ংক্রজভত এরাকায় নাভাদনা (unloaded) য়, তাা ইদর উ-ধাযা (১) এয উদেশ্য পূযণকদে, উা উক্ত এরাকা ইদত পুনযায় 

স্থানান্তয কযা মাইদফ না।  

 ৭। ংক্রজভত এরাকায় প্রজতদলধক টিকা প্রদান:-(১) রম রযাদেয জন্য ধাযা ৫ এয অধীন রকান এরাকাদক ংক্রজভত এরাকা ফজরয়া 

র ালণা কযা ইয়াদছ রই রযাে প্রজতদলধক টিকাদাদনয ভােদভ জনয়ন্ত্রণ কযা ম্ভফ ফা ফাস্তফানুে ইদর, ভাজযচারক, জনধ ডাজযত দ্ধজতদত, 

উক্ত এরাকায এইরূ কর প্রকায ফা ররেণণীয শুদক প্রজতদলধক টিকা প্রদাদনয ব্যফস্থা গ্রণ কজযদফন।  

 (২) উ-ধাযা (১) এয অধীন প্রজতদলধক টিকা প্রদাদনয রকান দদক্ষ গ্রণ কযা ইদর, ংজিষ্ট শুয ভাজরক, দিরকায, তত্ত্বাফধায়ক 

ফা জনয়ন্ত্রক উক্ত টিকাদান কাম ডক্রভ ফাস্তফায়নাদথ ড প্রদয়াজনীয় ায়তা ও কর ধযদনয সুজফধাজদ প্রদান কজযদত ফাে থাজকদফ।  
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 ৮। জীফাণুমুক্তকযণ, ইতোজদ:-(১) ভাজযচারক জরজিত আদদ দ্বাযা উক্ত আদদদ উজেজিতরূদ ংক্রজভত শু যািা ইয়াজছর ফা 

ংযজক্ষত জছর এইরূ রকান রড, স্থানা, মানফান, শু ারন িাভায, শু প্রজনন িাভায, রিায়াড়, িোঁচা, অন্য রকান স্থান ফা আজিনা ফা 

শুয িাফাদযয আধায ফা ধাযক জীফাণুমুক্তকযদণয জন্য উায ভাজরক, দিরকায, তত্ত্বাফধায়ক ফা জনয়ন্ত্রকদক জনদদ ড প্রদান কজযদত 

াজযদফন; এফং উক্ত ভাজরক, দিরকায, তত্ত্বাফধায়ক ফা জনয়ন্ত্রক উক্ত জনদদ ড অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কজযদত ফাে থাজকদফন।  

 (২) উ-ধাযা (১) এয অধীন রকান শুদড, স্থানা, মানফান, শুারন িাভায, শু প্রজনন িাভায, রিায়াড়, িোঁচা, অন্য রকান স্থান 

ফা আজিনা ফা শুয িাফাদযয আধায ফা ধাযক জীফাণুমুক্তকযদণয রকান আদদ জাজয কযা ইদর, উক্ত আদদ রভাতাদফক জীফাণুমুক্ত না 

ওয়া ম ডন্ত উা পুনেঃব্যফায না কজযদত রবদটজযনাজয কভ ডকতডা মথামথ জনদদ ড প্রদান কজযদত াজযদফন।  

 ৯। শু যীক্ষা:- (১) রকান রবদটজযনাজয কভ ডকতডায জনকট মজদ এই ভদভ ড জফশ্বা কজযফায মৄজক্তিত কাযণ থাদক রম, রকান শু রকান 

রযাদে আক্রান্ত ইয়াদছ, তাা ইদর জতজন, জনধ ডাজযত দ্ধজতদত, তোঁায জনকট প্রদয়াজনীয় ফজরয়া জফদফজচত রম রকান যীক্ষায ব্যফস্থা গ্রণ 

কজযদত াজযদফন।  

 (২) উ-ধাযা (১) এয অধীন যীক্ষায উদেদশ্য রকান রযাোক্রান্ত শু ইদত যক্ত, দুধ, ভরমূে ফা অন্য রকান দাথ ড ংগ্র কযা মাইদফ 

না।  

 (৩) উ-ধাযা (১) এয অধীন যীক্ষায উদেশ্য পূযণকদে, রবদটজযনাজয কভ ডকতডা এইরূ জনদদ ড প্রদান কজযদত াজযদফন রম,- 

 (ক) তৎকর্তডক জনদদ ডজত স্থান ও ভদয় রকান শুদক উজস্থত কযাইদত ইদফ; এফং  

 (ি) এইরূ শুদক তাায অনুভজত ব্যজতদযদক উক্ত স্থান ইদত স্থানান্তয কযা মাইদফ না।  

 (৪) এই ধাযায অধীন রকান যীক্ষা ফা রটদস্টয রক্ষদেংজিষ্ঠশুয ভাজরক, দিরকায, তত্ত্বাফধায়ক ফা জনয়ন্ত্রক প্রদয়াজনীয় সুজফধা এফং 

দমাজেতা প্রদান কজযদত ফাে থাজকদফন।  

 ১০। রাস্টভদট ডভ যীক্ষা:-(১) রকান রবদটজযনাজয কভ ডকতডা, জনধ ডাজযত দ্ধজতদত, রযাোক্রান্ত ইয়া মৃতুে ইয়াদছ ফজরয়া দেমৄক্ত রকান 

শুয মৃতদদদয রাস্টভদট ডভ যীক্ষা জযচারনা কজযদত াজযদফন এফং প্রদমাজে ক্ষক্ষদে, উক্ত মৃত শুয রদদয রকান অংজফদল 

যীক্ষাোদযয যীক্ষায প্রদয়াজদন ংগ্র কজযদত াজযদফন।  

 (২) রাস্টভদট ডভ যীক্ষায উদেদশ্য রকান রবদটজযনাজয কভ ডকতডা রকান শুয মৃতদদ ভাটি খ ুঁজড়য়া উদত্তারদনয আদদ প্রদান তাায 

জফদফচনায় প্রদয়াজনীয় অন্যান্য ব্যফস্থা গ্রণ কজযদত াজযদফন।  
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 ১১।  রযাোক্রান্ত ইয়া মৃতুে  টিয়াদছ এভন শু অাযণ:- (১) রযাদে আক্রান্ত ইয়া মৃতুে ইয়াদছ ফজরয়া দেমৄক্ত রকান শুয 

মৃতদদ উায চাভড়া অন্যেন ছয় পৄট ভাটিয জনদচ পু ুঁজতয়া ফা আগুদন পুড়াইয়া রপজরফায ভােদভ ধ্বং ফা জনধ ডাজযত অন্য রকান দ্ধজতদত 

উক্তরূ মৃতদদ অাযদণয ব্যফস্থা গ্রণ কজযদত ইদফ।  

 (২) ধাযা ১০ এয উদেশ্য ব্যতীত অন্য রকান উদেদশ্য রকান ব্যজক্ত উ-ধাযা (১) এয অধীন ভাটিয জনদচ পু ুঁজতয়া রপরা ফা অন্য 

রকানবাদফ অাজযত রকান শুয মৃতদদ উদত্তারন ফা পুনেঃ ংগ্র কজযদত াজযদফন না।  

 (৩) রকান ব্যজক্ত রকান রযাোক্রান্ত শুয মৃতদদ ফা উক্তরূ রযাোক্রান্ত শুয স্পদ ড আজয়াদছ এইরূ িড়কুটা,  া, ফজডে ফা অন্য 

ফস্ত্ত্ত জনস্বাস্থে ফা শু স্বাদস্থেয হুভজকয কাযণ ইদত াদয এভন রকান স্থাদন জনদক্ষ কজযদত ফা জনদক্ষদয জন্য আদদ জদদত াজযদফন না।  

 ১২। ংক্রজভত শু ফাজাযজাতকযদণয জফজধ-জনদলধ:- ধাযা ৫ এয অধীন র াজলত রকান ংক্রজভত এরাকায শু ফা উক্ত শু ইদত 

উৎাজদত ণ্য এতদুদেদশ্য ক্ষভতাপ্রাপ্ত রকান রবদটজযনাজয কভ ডকতডায অনুভজত গ্রণ ব্যজতদযদক উক্ত এরাকায় উা ফাজাযজাত কযা মাইদফ 

না।  

 ১৩। জডভ পৄটাদনায কাদজ জনদয়াজজত িাভায জযদ ডন:- (১) ফাজণজজেক উদেদশ্য জডভ ইদত োঁ-মুযেীয ফাচ্চা পৄটাদনায পূদফ ড উক্ত 

জডভ পুদরাযাভ ফা অন্য রকান জডভফাজত রযােজীফাণু ফন কদয জকনা র জফলদয় জনজিত ইফায জন্য ভাজযচারদকয জনকট ইদত 

এতদুদেদশ্য জফদলবাদফ ক্ষভতাপ্রাপ্ত রকান রবদটজযনাজয কভ ডকতডা জডভ পৄটাদনায কাদজ জনদয়াজজত োঁ-মুযেীয িাভায জযদ ডন কজযদত 

াজযদফন।  

 (২) উ-ধাযা (১) এয উদেশ্যপূযণকদে, উক্ত রবদটজযনাজয কভ ডকতডা জডভ ফা োঁ-মুযেী যীক্ষা কজযদত াজযদফন।  

 (৩) উ-ধাযা (২) এয অধীন যীক্ষায ভয় জডভ ফা োঁ-মুযেীদত পুদরাযাভ ফা জডভফাজত অন্য রকান রযাদেয জীফাণু াওয়া রেদর 

উক্ত জডভ ফা োঁ-মুযেী জফজধ দ্বাযা জনধ ডাজযত দ্ধজতদত ফা উক্ত জফজধয অফতডভাদন ভাজযচারক কর্তডক জনদদ ডজত দ্ধজতদত ধ্বং কযা 

মাইদফ।  

 ১৪। ংক্রজভত এরাকায শুদক ফােতামূরকবাদফ পৃথকীকযণ ও জচজকৎাকযণ:- (১) রকান রবদটজযনাজয কভ ডকতডা মথামথ তদন্ত মজদ 

এই ভদভ ড জনজিত ন রম, রকান শু ংক্রাভক ফা রছোঁয়াদছ রযাদে আক্রান্ত ইয়াদছ, তাা ইদর উক্তংজিষ্ঠশুয ভাজরক, দিরকায, 

তত্ত্বাফধায়ক ফা জনয়ন্ত্রকদক জরজিতবাদফ উক্ত শু ম্পদকড জনভণরূ জফলদয় আদদ প্রদান কজযদত াজযদফন, মথােঃ- 

  (ক) রকান জনজদ ডষ্ট স্থাদন উা যাজিফায, উা অাযণ কজযফায ফা উক্ত কভ ডকতডা কর্তডক জনদদ ডজত   

 দ্ধজতদত উা পৃথকীকযদণয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ, এফং  

  (ি)  উায জচজকৎাকযণ।  
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 (২) উ-ধাযা (১) এয অধীন রকান রবদটজযনাজয কভ ডকতডা কর্তডক রকান আদদ প্রদান কযা ইদর কর শুয ভাজরক, দিরকায, 

তত্ত্বাফধায়ক ফা জনয়ন্ত্রক উক্ত আদদ ভাজনয়া চজরদফনেঃ  

 তদফ তড থাদক রম, রম রক্ষদে উক্ত শুয রকান ভাজরক, দিরকায, তত্ত্বাফধায়ক ফা জনয়ন্ত্রক না থাদক ফা উায ভাজরক অজ্ঞাত থাদক ফা 

রকান প্রকায অজনচ্ছাকৃত জফরে ব্যজতদযদক ভাজরক নাক্ত কযা না মায় ফা রবদটজযনাজয কভ ডকতডায আদদ ভাজরদকয জনকট রৌুঁছাদনা ম্ভফ 

না য় জকংফা ভাজরক, দিরকায, তত্ত্বাফধায়ক ফা জনয়ন্ত্রক রবদটজযনাজয কভ ডকতডা কর্তডক জনজদ ডষ্টকৃত ভদয়য ভদেংজিষ্ঠআদদ ারদন ব্যথ ড 

য়, তাা ইদর উক্ত রবদটজযনাজয কভ ডকতডা উক্ত শু জব্দ কজযদত াজযদফন এফং উাদক আরাদা স্থাদন যাজিয়া প্রদয়াজনীয় জচজকৎায 

ব্যফস্থা গ্রণ কজযদত াজযদফন।  

 (৩) উ-ধাযা (২) অনুমায়ী জব্দকৃত শুয ভাজরক, দিরকায, তত্ত্বাফধায়ক ফা তোঁায জনকট ইদত ক্ষভতাপ্রাপ্ত প্রজতজনজধ ভাজরকানা 

প্রভাণ াদক্ষ, মজদ উক্ত শু জনজ দিদর রপযত প্রদাদনয জন্য আদফদন কদযন, তাা ইদর উক্ত ভাজরক, দিরকায, তত্ত্বাফধায়ক ফা জনয়ন্ত্রক 

ফা তোঁায জনকট ইদত ক্ষভতাপ্রাপ্ত প্রজতজনজধ উক্ত শু তাায দিদর রপযত প্রদাদনয ভয় ম ডভত্ম উক্ত শুয জব্দকারীন ব্যজয়ত কর অথ ড 

প্রদান কজযদর উা তাায ফযাফদয রপযত প্রদান কযা মাইদফেঃ  

 তদফ তড থাদক রম,ংজিষ্ঠশুয ভাজরক, দিরকায, তত্ত্বাফধায়ক ফা তোঁায জনকট ইদত ক্ষভতাপ্রাপ্ত প্রজতজনজধয জনকট শু রপযত 

প্রদাদনয ভয় রবদটজযনাজয কভ ডকতডাংজিষ্ঠশু ম্পদকড তোঁায জফদফচনায় মথামথ ফজরয়া জফদফজচত রম রকান আদদ জদদত  াজযদফন।  

 (৪) উ-ধাযা (২) এয অধীন জব্দকৃত শুয ভাজরক, দিরকায, তত্ত্বাফধায়ক ফা তোঁায জনকট ইদত ক্ষভতাপ্রাপ্ত প্রজতজনজধ মজদ উক্ত 

উ-ধাযা (৩) এয জফধান রভাতাদফক উক্ত শু রপযত রনওয়ায জন্য আদফদন না কদযন এফং উক্ত রবদটজযনাজয কভ ডকতডায জনকট মজদ এই 

ভদভ ড প্রতীয়ভান য় রম, রম রযাদেয কাযদণ শুটিদক জব্দ কযা ইয়াজছর উক্ত শুটি দ্বাযা ফতডভাদন অন্য রকান শু রই রযাদে আক্রান্ত 

ওয়ায রকান ম্ভাফনা নাই, তাা ইদর উক্ত কভ ডকতডা শুটিদক তোঁায জনকট ইদত ক্ষভতাপ্রাপ্ত জনধ ডাজযত রকান স্থাদন রপ্রযদণয ব্যফস্থা গ্রণ 

কজযদফন এফং রপ্রযদণয ৩০ (জে) জদদনয ভদে উক্ত শুয ভাজরক, দিরকায, তত্ত্বাফধায়ক ফা তোঁায জনকট ইদত ক্ষভতাপ্রাপ্ত প্রজতজনজধ মজদ 

উক্ত শু রপযত রনওয়ায জন্য আদফদন না কদযন, তাা ইদর উক্ত রবদটজযনাজয কভ ডকতডা উক্ত শু ম্পদকড তৎকর্তডক মথামথ জফদফচনায় 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রন কজযদত াজযদফন।  

 (৫) এই ধাযায অন্যান্য জফধান মাা জকছুই থাকুক না রকন, রবদটজযনাজয কভ ডকতডা রম রকান শু মথামথ যীক্ষায য মজদ এই ভদভ ড 

জরজিতবাদফ নদ প্রদান কদযন রম, উক্ত শু রকান রযাদে আক্রান্ত ইয়াদছ এফং উক্ত শু জচজকৎা রফা প্রদাদনয ভােদভ রযােমুক্ত কযা 

ম্ভফ নয়, তাা ইদর জতজন, জনধ ডাজযত দ্ধজতদত, উক্ত শু ধ্বং, অাযণ ফা অন্য রকানবাদফ জনস্পজত্ত কজযদত াজযদফন।  

 ১৫। ংক্রজভত এরাকায় ফাজায, রভরা ইতোজদয উয জফজধ-জনদলধ:- রকান ব্যজক্ত, প্রজতষ্ঠান ফা ংস্থা রবদটজযনাজয কভ ডকতডায জরজিত 

পূফ ডানুভজত গ্রণ ব্যজতদযদক রকান ংক্রজভত এরাকায় রিরাধুরা ফা ফাজণজজেক উদেদশ্য, রকান শুফাজায, শুদভরা, শুপ্রদ ডনী ফা অন্য 

রকানবাদফ শুয রকন্দ্রীর্ভতকযণ, ং ফদ্ধকযণ ফা ভাদফ  টাইদত ফা উক্ত উদেদশ্য কাাদকও উৎাজত কজযদত াজযদফ না।  
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 ১৬। শু িাভায, শুজাত দ্রব্য প্রজক্রয়াজাত কাযিানা ইতোজদয জন্য জনফন্ধন:- (১) উ-ধাযা (২) এয জফধান াদক্ষ, জনফন্ধন ব্যতীত 

ফাজণজজেক উদেদশ্য রকান ব্যজক্ত-  

(ক)  রকান স্থান ফা আজিনায় শু াাতার স্থান, জযচারনা ফা জচজকৎা রফা প্রদান কজযদফন না;  

(ি)  েফাজদ শুয িাভায, োঁ-মুযেীয িাভায স্থান ও জযচারনা কজযদফন না;  

(ে)  শুজাত ণ্য-প্রজক্রয়াজাতকযণ কাযিানা স্থান জযচারনা কজযদফন না;  

( )  প্রজনদনয উদেদশ্য শুক্রাণু ংগ্র ও প্রজক্রয়াজাতকযণ কজযদফন না; এফং  

(ঙ)  প্রজনদনয উদেদশ্য রকান েযম্ন ফা ভজদলয লোঁড়, াঠা ফা অন্য রকান শু ারন এফং উৎাদন ও প্রজতস্থাদনয 

উদেদশ্য দাতা োবী, ছােী ফা অন্য রকান শু ারন কজযদফন না।  

 ২। জনন্ফজণ ডত রক্ষদে রকান জনফন্ধন প্রদয়াজন ইদফ না, মথােঃ-  

(ক)  যকায কর্তডক স্থাজত ফা জযচাজরত রকান শু াাতার, েফাজদ শু িাভায, োঁ মুযেীয িাভায ফা শুজাত 

ণ্য প্রজক্রয়াজাত কাযিানা স্থান ও জযচারনা;   

(ি)  যকায কর্তক প্রজনদনয উদেদশ্য শুক্রাণু ংগ্র ও প্রজক্রয়াজাতকযণ, প্রজনদনয উদেদশ্য রকান লাড়, াঠা ফা 

অন্য রকান শু ারন, ভ্রূণ উৎাদন ও ভ্রম্নণ প্রজতস্থাদনয উদেদশ্য দাতা োবী ফা ছােী ফা অন্য রকানশু 

ারন; এফং  

(ে) াজযফাজযক ব্যফাদযয উদেদশ্য স্থাজত ও জযচাজরত োঁ-মুযেীয িাভায ফা শুিাভায এফং উক্ত িাভাদয 

প্রজনদনয উদেদশ্য জনধ ডাজযত ংখ্যক লোঁড়, াঠা ফা অন্য রকান শু ারন।  

 ১৭। জনফন্ধন প্রদান-পূফ ড জযদ ডন, ইতোজদ:- ধাযা ১৮ এয অধীন রকান জনফন্ধন প্রদাদনয পূদফ ড ভাজযচারক ফা তাায জনকট ইদত 

ক্ষভতাপ্রাপ্ত রবদটজযনাজয কভ ডকতডাংজিষ্ঠাাতাদরয স্থান, েফাজদশুয িাভায, োঁ-মুযেীয িাভায এফং শুজাত ণ্য প্রজক্রয়াজাতকযণ 

কাযিানা জযদ ডন ফা আদফদনকাযীয জনকট ইদত অন্য রকান তথ্য ংগ্র কজযদত াজযদফন।  

 ১৮। জনফন্ধন প্রদান, ইতোজদ:- (১) ধাযা ১৬ এ উদরস্দজিত কাম ডাফরী ম্পাদদনয জন্য ভাজযচারক ফা তাায জনকট ইদত 

এতদুদেদশ্য ক্ষভতাপ্রাপ্ত রবদটজযনাজয কভ ডকতডা জনধ ডাজযত জনফন্ধন নদ প্রদান কজযদফন।  

 (২) জনফন্ধন নদ প্রাজপ্তয জন্য প্রজতটি আদফদন ভাজযচারক ফা উ-ধাযা (১) এয অধীদন ক্ষভতাপ্রাপ্ত রবদটজযনাজয কভ ডকতডায জনকট 

জনধ ডাজযত দ্ধজত, তড এফং জপ প্রদানক্রদভ দাজির কজযদত ইদফ।  

 (৩) উ-ধাযা (২০) এয অধীন দাজিরকৃত আদফদন, এই আইন ফা তদধীন প্রণীত জফজধ অনুাদয, ভঞ্জুয ফা নাভঞ্জুয কযা মাইদফ, এইরূ 

আদফদন ম্পদকড জদ্ধান্ত গ্রদণয রক্ষদে ভাজযচারক ফা তাায জনকট ইদত ক্ষভতাপ্রাপ্ত রবদটজযনাজয কভ ডকতডা অন্যান্য জফলদয়য ভদে 

জনন্ফজণ ডত জফলয়গুজর জফদফচনা কজযদফন, মথােঃ-  

(ক)  আদফদদন উজেজিত কাম ডাফরী জযচারনায জন্য তাায প্রদয়াজনীয় আজথ ডক িজত আদছ জকনা;  

(ি) আদফদদন উজেজিত কাম ডাফরী ধাযা ১৬ এ উজেজিত কাম ডাফরী ম্পাদদনয মূর উদেদশ্যয জত িজতপূণ ড 

জকনা; এফং  

(ে) জনফন্ধন প্রদান কযা ইদর উা জনস্বাস্থে যক্ষা ও জযদফ ংযক্ষদণয জত াভঞ্জস্যপূণ ড ইদফ জকনা।  
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 (৪) এই ধাযায অধীন প্রদত্ত জনফন্ধন নদদ উায রভয়াদ, নফায়দনয ভয় সুজনজদ ডষ্টবাদফ উজেজিত থাজকদফ।  

 (৫) এই ধাযায অধীন প্রদত্ত প্রজতটি জনফন্ধন নদ নফায়নদমাগ্য ইদফ এফং নফায়দনয জন্য আদফদনকাযীদক জনধ ডাজযত জপ প্রদান 

কজযদত ইদফ।  

 (৬) ভাজযচারক ফা তোঁায জনকট ইদত ক্ষভতাপ্রাপ্ত রবদটজযনাজয কভ ডকতডা- 

(ক)  উ-ধাযা (২) এয অধীন আদফদন দাজিদরয ৬০ (লাট) জদদনয ভদে উা ভঞ্জুয কযায ফা-নাভঞ্জুয কযায জদ্ধান্ত 

গ্রণ কজযদফন; এফং   

 (অ) ভঞ্জুয কজযফায ১৫ (দনয) জদদনয ভদে উক্ত জদ্ধান্ত অনুাদয জনফন্ধন নদ প্রদান কজযদফন।  

 (আ)  নাভঞ্জুয কজযফায ৭ (াত) জদদনয ভদে জদ্ধান্ত গ্রদণয কাযণ উা আদফদনকাযীদক জরজিতবাদফ 

অফজত কজযদফন এফং  

(ি)  ৬০ (লাট) জদদনয ভদে জদ্ধান্ত গ্রণ কযা ম্ভফ না ইদর,ংজিষ্ঠকাযণ উদরস্দিপূফ ডক, জফরদেয জফলয়টি 

মথাীঘ্র ম্ভফ আদফদনকাযীদক অফজত কজযদফন এফং উক্ত ভদয়য যফতী ৩০ (জে) জদদনয ভদে 

এতজদ্বলদয় জদ্ধান্ত গ্রণ কজযদফন।   

 ১৯।  জনফন্ধন নদদয অনুজরজ ংযক্ষণ:- ধাযা ১৮ এয অধীন প্রদত্ত প্রজতটি জনফন্ধন নদদয অনুজরজ ংযক্ষণ কজযদত ইদফ।  

 ২০। জনফন্ধন ফাজতরকযণ, ইতোজদ:- (১) এই আইদনয অন্যান্য জফধাদন মাাই থাকুক না রকন, ভাজযচারক ফা তাায জনকট ইদত 

ক্ষভতাপ্রাপ্ত রবদটজযনাজয কভ ডকতডা রম রকান জনফন্ধন ফাজতর কজযদত াজযদফন, মজদ মৄজক্তিত কাযদণ জতজন ভদন কদযন রম, জনফন্ধন গৃীতা- 

(ক)  এই আইন তদধীন প্রণীত জফজধয রকান জফধান বি কজযয়াদছন; এফং   

(ি) এই আইদনয অধীন রকান অযাদধয জন্য দ--ত ইয়াদছন।   

 (২) জনফন্ধন গ্রীতাদক অন্যেন ১৫ (দনয) জদদনয কাযণ দ ডাদনায সুদমাে প্রদান না কজযয়া উ-ধাযা (১) এয অধীন রকান জনফন্ধন 

ফাজতর কযা মাইদফ না।  

 (৩) উ-ধাযা (১) এয অধীন প্রদত্ত রকান আদদ দ্বাযা রকান জনফন্ধন গ্রীতা ংক্ষুব্ধ ইদর জতজন আদদ প্রাজপ্তয তাজযি ইদত ৩০ 

(জে) জদদনয ভদে, আদদটি মজদ- 

(ক)  রকান রবদটজযনাজয কভ ডকতডা কর্তডক প্রদত্ত ইয়া থাদক, তাা ইদর ভাজযচারদকয জনকট ; এফং  

(ি) ভাজযচারক কর্তডক প্রদত্ত ইয়া থাদক, তাা ইদর যকাদযয জনকট, আীর কজযদত াজযদফন।  

 (৪) উ-ধাযা (৩) এয অধীন আীর আদফদন দাজিদরয ভয় ইদত ৬০ (লাট) জদদনয ভদে এতদজফলদয় জদ্ধান্ত প্রদান কজযদত ইদফ।  
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 (৫) উ-ধাযা (৪) এ উজেজিত আীর কর্তডক্ষয জদ্ধান্ত চূড়াভত্ম ইদফ।  

 (৬) এই ধাযায অধীন জনফন্ধন ফাজতর কযা ইদর উক্তরূ ফাজতদরয কাযদণ রকান প্রকায ক্ষজত ইদর জনফন্ধন গ্রীতা ক্ষজতপূযদণয দাফী 

কজযয়া রকান আদারত ফা কর্তডক্ষয জনকট আদফদন কজযদত াজযদফন না।  

 ২১। জফদ্যভান েফাজদ শুয িাভায, োঁ মুযেীয িাভায ইতোজদয রক্ষদে জনফন্ধন:- এই আইন ফরফৎ ওয়ায ভয় জফদ্যভান শু 

াাতার, েফাজদ শুয িাভায, োঁ মুযেীয িাভায ফা শুজাত ণ্য প্রজক্রয়াজাতকাযিানা, েযম্ন ফা ভজদলয লোঁড়, াঠা ফা অন্য রকান শু 

ারন এফং ভ্রূণ উৎাদন ও প্রজতস্থাদনয উদেদশ্য দাতা োবী, ছােী ফা অন্য রকান শু ারদনয রক্ষদে এই আইন ফরফৎ ওয়ায ৬ (ছয়) 

ভাদয ভদে এই আইদনয জফধান অনুাদয জনফন্ধন গ্রণ কজযদত ইদফ।  

 ২২। রকাম্পানী ইতোজদ কর্তডক অযাধ ং টন:- রকান রকাম্পানী কর্তডক এই আইদনয অধীন রকান অযাধ ং টিত ইদর উক্ত 

অযাদধয জত প্রতেক্ষ ংজস্দষ্টতা যজয়াদছ রকাম্পানীয এভন প্রদতেক জযচারক, ম্যাদনজায জচফ, অংীদায, কভ ডকতডা এফং কভ ডচাযী 

উক্ত অযাধ ং টন কজযয়াদছন ফজরয়া েণ্য ইদফ, মজদ না জতজন প্রভাণ কজযদত াদযন রম, উক্ত অযাধ তাায অজ্ঞাতাদয ং টিত 

ইয়াদছ অথফা উক্ত অযাধ রযাধ কজযফায জন্য জতজন মথাাে রচষ্টা কজযয়াদছন।  

ব্যাখ্যা-- এই ধাযায়--  

(ক)  ‘‘রকাম্পানী’’ ফজরদত রকান ফাজণজজেক প্রজতষ্ঠান, অংীদাযী কাযফায, জভজত, ং  এফং ংেঠনও অন্তর্ভ ডক্ত ; এফং  

(ি)  ফাজণজজেক প্রজতষ্ঠাদনয রক্ষদে ‘জযচারক’ ফজরদত উায রকান অংীদায ফা জযচারনা রফাদড ডয দস্যদকও বুঝাইদফ।  

 ২৩। অযাধ জফচাযাথ ড গ্রণ ও জফচায:- (১) রবদটজযনাজয কভ ডকতডায জরজিত অজবদমাে ব্যতীত রকান আদারত এই আইদনয অধীন রকান 

ভাভরা জফচাযাথ ড গ্রণ কজযদফ না। 

 (২) এই আইদনয অধীন অযাধমূ প্রথভ ররেণণীয ম্যাজজদষ্ট্রট ফা, রক্ষেভত, রভদরাজরটান ম্যাজজদষ্ট্রট কর্তডক জফচাম ড ইদফ।  

 ২৪। অযাদধয আভরদমাগ্যতা ও জাজভনদমাগ্যতা:- এই আইদনয অধীন অযাধমূ আভরদমাগ্য (non-cognizable) ও 

জাজভনদমাগ্য (bailable) ইদফ।   

 ২৫। দ-:- মজদ রকান ব্যজক্ত এই আইন, ফা তদধীন প্রণীত জফজধয রকান জফধান রং ন কদযন ফা তদনুমায়ী দাজয়ত্ব ম্পাদদন ফা আদদ 

ও জনদদ ড ারদন ব্যথ ড ন, তাা ইদর জতজন অনুরূ রং ন ফা ব্যথ ডতায দাদয় অন্যধ্বড দুই ফৎয কাযাদ-, ফা অন্যধ্বড ১০ (দ) াজায টাকা 

অথ ডদ-, ফা উবয় প্রকায দ-- দ-নীয় ইদফন।  

 ২৬। আীর:- রপৌজদাযী কাম ডজফজধদত মাা জকছুই থাকুক না রকন, এই আইদনয অধীন প্রথভ ররেণণীয ম্যাজজদষ্ট্রট ফা, রক্ষেভত, 

রভদরাজরটান ম্যাজজদষ্ট্রট কর্তডক প্রদত্ত রকান যায় ফা আদদদয জফযম্নদদ্ধ এিজতয়াযম্পন্ন দায়যা আদারদত আীর কযা মাইদফ।  
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 ২৭। রপৌজদাযী কাম ডজফজধয প্রদয়াে:- এই আইদনয অধীন অযাদধয তদভত্ম, জফচায, আীর ও অন্যান্যংজিষ্ঠজফলদয়, এই আইদনয 

জফধানাফরীয জত অিজতপূণ ড না ওয়া াদক্ষ, রপৌজদাযী কাম ডজফজধ প্রদমাজে ইদফ।  

 ২৮। দায়মুজক্তেঃ- এই আইন ফা জফজধয অধীন ভাজযচারক ফা তাায অধত্মন রকান কভ ডকতডা ফা কভ ডচাযী ফা অন্য রকান ব্যজক্ত কর্তডক 

যর জফশ্বাদ কৃত রকান কাদজয পদর রকান ব্যজক্ত ক্ষজতগ্রস্থ ইদর, ফা ক্ষজতগ্রস্থ ইফায ম্ভাফনা থাজকদর তজ্জন্য তাাদদয জফযম্নদদ্ধ 

রদওয়ানী ফা রপৌজদাযী ভাভরা ফা অন্য রকান আইনেত কাম ডধাযা গ্রণ কযা মাইদফ না।  

 ২৯। প্রদফ, ইতোজদয ক্ষভতা:- ভাজযচারক ফা তাায জনকট ইদত ক্ষভতাপ্রাপ্ত রকান রবদটজযনাজয কভ ডকতডা, এই আইন তদধীন 

প্রণীত জফজধয জফধান াদক্ষ, মৄজক্তিত ভদয়, তাায জফদফচনায় প্রদয়াজনীয় ায়তা কাদয জনন্ফজণ ডত উদেদশ্য রম রকান িাভায, শু 

যাজিফায স্থান, র্ভজভ, দারান-রকাঠা ফা শুজাত ণ্য প্রজক্রয়াজাত কাযিানা, অন্য রকান স্থান ফা মানফাদন প্রদফ কযায অজধকাযী ইদফন, 

মথা:- 

 (ক) এই আইন ফা জফজধয অধীন তাায উয অজ ডত দাজয়ত্ব ম্পাদন;  

 (ি) রযাোক্রান্ত শু যীক্ষা;  

 (ে) রযাোক্রান্ত শু দ্বাযা ংক্রজভত ইয়াদছ এইরূ শু যীক্ষা;  

 ( ) শু ইদত উৎাজদত ণ্য যীক্ষা;  

 (ঙ) ংক্রাভক রযাদে আক্রান্ত শুয ব্যফাম ড দ্রব্যাজদ, িড়,  া ইতোজদ যীক্ষা; এফং  

 (চ) যকায কর্তডক ভদয় ভদয় প্রদত্ত অন্য রকান দাজয়ত্ব ম্পাদন।  

 ৩০। ক্ষভতা ডণ:- ভাজযচারক এই আইদনয অধীন তাায রকান ক্ষভতা ফা দাজয়ত্ব, প্রদয়াজনদফাদধ, াধাযণ ফা জফদল আদদ দ্বাযা, 

তাায অধত্মন রম রকান রবদটজযনাজয কভ ডকতডা ফা শু ম্পদ অজধদপ্তদযয অন্য রকান কভ ডকতডাদক অ ডণ কজযদত াজযদফন।  

 ৩১। জফজধ প্রণয়দনয ক্ষভতা:- এই আইদনয উদেশ্যপূযণকদে যকায, যকাযী রেদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা, জফজধ প্রণয়ন কজযদত াজযদফ।  

 ৩২। ইংদযজী অন্যজদত াঠ প্রকা:- এই আইন প্রফতডদনয য যকায, যকাযী রেদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা, এই আইদনয ইংদযজীদত 

অন্যজদত একটি জনব ডযদমাগ্য াঠ প্রকা কজযদফ, মাা এই আইদনয অনুদভাজদত ইংদযজী াঠ (Authentic English Text) নাদভ 

অজবজত ইদফেঃ  

 তদফ তড থাদক রম, এই আইন ও উক্ত ইংদযজী াদঠয ভদে জফদযাদধয রক্ষদে এই আইন প্রাধান্য াইদফ।  

 ৩৩। যজতকযণ ও রপাজত:- (১) এই আইন প্রফতডদনয ংদে ংদে- 

  (ক) The Glanders and Farcy Act, 1899 (Act XIII of 1899); এফং  

  (ি) The Diseases of Animals Act (Ben. Act VI of 1944), যজত ইদফ।  

 (২) উক্তরূ যজতকযণ দত্ত্বও, এই আইন প্রফতডদনয অব্যফজতপূদফ ড যজতকৃত রকান আইদনয অধীন রকান কাম ড ফা কাম ডধাযা 

জনষ্পন্নাধীন থাজকদর, উক্ত কাম ড ফা কাম ডধাযা উক্ত যজতকৃতংজিষ্ঠআইদনয জফধান অনুাদযই এইরূদ জনষ্পজত্ত কজযদত ইদফ, রমন এই আইন 

প্রফজতডত য় নাই।  
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তপজর  

[ধাযা ২ (ঙ) দ্রষ্টব্য] 

শু রযাদেয জফফযণ  

এোনথ্রাক্স, (Anthrax), জদভাদযজজক রদেদজভয়া (Haemorrhagic Septicaemia),  

ফস্দোক রকায়াট ডায (Black Quarter) ব্রম্নদদরাজ (Brucellosis). টিউফাযদকাদরাজ (Tuberculosis) রজান 

জডজজজ (Johne's Disease),  কন্টাজজয়া রফাবাইন স্দদযাজনউদভাজনয়া (Contagious Bovine 

Pleuropneumonia), ম্যাজরওজডওজ (Melioiodosis), রফাবাইন রজজনটার কোভপাইদরাব্যাকদটজযওজ (Bovine 

Genital Campylobactoriosis), জবজব্রওজ (Vibriosis) ররদোস্পাইদযাজ (Leptospirosis), পৄট এি 

ভাউথ জডজজজ (Foot and Mouth Disease), জযিাযদস্ট (Rinderpest), রযজফ (Rabies), রফাবাইন বাইযার 

ডাইজযয়া (Bovine Viral Diarrhoea),  ম্যাজরেন্যান্ট কোটাযার জপবায (Malignant Catarrhal Fever). 

রবজজকউযার রস্টাভাটাইজ (Vesicular Stomatitis), রাজম্প স্কীন জডজজজ (Lumpy Skin Disease),  

ইনদপকা রফাবাইন যাইদনারাজকয়াটি (আইজফআয/আইজএভ) (Infectious Bovine Rhinotracheitis, 

(IBR/IPM), প্রজরপাদযটিব রস্টাভাটাইজ (Proliferative Stomatitis) রফাবাইন বাইযার জরউদকাজ (Bovine 

Viral Leucosis), জরদদনাদাজভয়াজ (Trypanosomiasis), রাইদকাদভাজনয়াজ (Trichomoniasis), 

রফদফজওজ (Babesiosis), এনাাজদভাজ (Anaplasmosis), থাইদরজযয়াজ (Theileriasis), ওয়াফ ডর ফ্লাই 

(াইদাডাভ ডা রফাজব এি জিদনটাভ (Warble Fly) (Hypoderma Bovis and Blineatum), ডাভ ডাদটাভাইদকাজ 

(Dermatornycosis), েস্দোিা ড (Glanders), আজিকান  ড জকদন (African Horse Sickness), 

ইনদপকা ইদকায়াইন এনদপাদরাভাইরাইটি (Infectious Equine Encephalomyelities), ইজদজায়াটিক 

জরভদপনজাইটি (Epizootic Lymphangitis),  ইদকায়াইন ইনদপকা এজনজভয়া (Equine Infectious 

Anaemia), জাাজনজ জফ এনদপারাইটি (Japenese B. Encephalitis), াদচাদযদরাজ (Pateurollosis), 

কন্টাজজয়া কোযাইন স্নুদযাজনউদভাজনয়া (Contegious Caprine Pleuropneumonia), পৄটযট (Foot rot), 

জবফদযাজপটা (Vibriofoctus), জকউ জপফায ( Q. Fever), কন্টাজজয়া াদচারায ডাভ ডাটাইটি (Contagious 

Pustular Dermatitis), ফস্নু  টাং (Blue Tongue), জভডা (জবণা) (Maeda) (Visna), এজডদনাম্যাদটাজ 

(Adenomatosis), স্ক্র্োজ (Scrapie), 

রস্ট রড রটিজ যম্নজভদনন্ট (জজআয) (Peste des Petits Ruminants (PPR). রবযায  
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ক (Sheep Pox), রোট ক (Goat Pox), রায়াইন ইজযজদরা (Swine Erysipelas), ইনদটটাইনার 

ারদভাদনরা ইনদপকন (Intestinal salmonella infection) রবজজকউরায এদক্সনজথয়া (Vesicular 

Exanthea), িাজকোর রায়াইন জপবায (Classical Swine Fever),আজিকান রায়াইন জপবায (African 

Swine Fever), ওদয়দজজক জডজজজ (Aujesky's Disease), এোদরাজপক গ্যাদরাএনটাযাইটি (Atrophic 

Gastroenteritis), কোনাইন াযদবাবাইযা ইনদপকন (Canine Parvovirus Infection), কোনাইন 

াযদবাইযার ইনদপকন (Canine Herpesviral Infection), রপরাইন ইনদপক্সা এজনজভয়া (Feline 

Infectious Anemia), রপরাইন জরউজকজভয়া বাইযা এি জযদরটিব জডজজজ  (Feline Leukemia Virus and 

Related Disease), রপরাইন প্যান জরউদকাদজনয়া (Feline Panleukopenia), ইনদপকা কোনাইন রাটাইজ 

(Infectious Canine Hepatitis) কোনাইন ইনদফ্লদয়ঞ্জা বাইযা (Canine Influenza Virus), কোনাইন প্যাযা-

ইনদফ্লদয়ঞ্জা বাইযা (Canine Parainfluenza Virus), রপরাইন এন্টাযাইটি (Feline Enteritis), কোনাইন 

জডদটম্পায (Canine Distemper), রাদরযাভ জডজজজ (Pullorurn  Disease), পাইর টাইপদয়ড (Fowl 

Typhoid), পাউর কদরযা (Fowl Cholera), এজবয়ান টিফাযদকাদরজ (Avian Tuberculosis), পাউর রস্দে 

(Fowl Plague), জনউকোার জডজজজ (যাণীদক্ষত) (Newcastle Disease) (Ranikhet). ভাদযক্স জডজজজ 

(Marek's Disease), এজবয়ান জরওদকাজ (Avain Lucosis), োভদফাদযা জডজজজ (Gumboro Disease), 

ইনদপকা এজবয়ান এনদপাদরাভাইরাইটি (Infectious Avian Encepalomyelitis), ইনদপকা ল্যাজযন 

রজারাজকয়াইটি (Infectious Laryngotra Cheitis). এজবয়ান ইনদপকা ব্রংকাইটি (Avian Infectious 

Bronchitis), ডাক বাইযা এন্টাযাটি (ডাক রস্দে) (Duck Virus Enteritis) (Dug Plague), পাউর ক্স 

(Fowl Pox), ভাইদকাাজদভাজ (Mycoplasmosis) জচদকন এোজনজভয়া বাইযা ইনদপকন (Chicken Anemia 

Virus Infection), ইনক্লুান ফজড জাটাইটি (Inclusion Body Hepatitis), ডাক বাইযার জাটাইটি (Duck 

Viral Hepatitis), রনকদযাটিক এন্টাযাইটি (Necrotic Enteritis), রযাটা বাইযার ইনদপকান ইন জচদকন 

(Rotaviral Infections in Chicken), থ্রা  (দকনজডজডয়াজ) Thrush (Candidiasis), এজবয়ান 

স্পাইদযাজকদটাজ (Avian Spirochetosis), রকাজরদফজদরাজ (Colibacillosis), গু বাইযার জাটাইটি 

(Goose Viral Hepatitis), জরভপদয়ড জরউদকাজ (Lymphoid Leukosis), ভাইরদয়ড জরউদকাজ (Myeloid 

Leukosis), অভপোরাইটি (Omphalitis), প্যাযাটাইপদয়ড ইনদপকন 
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(Paratyphoid Infections), রস্টপাইদরাকদকাজ (Staphylococcosis), রস্টদোকদকাজ 

(Streptococcosis), বাইযার আযথ্রাইজ (Viral Arthritise), এনদপাদরাভাইরাইটি 

(Encethalomyelitis), এোে ড্র জনড্রভ (Egg Drop Syndrome), এোাযদজাদরাজ (Aspergillosis), 

ইনদপকা কযাইজা (Infections Coryza), এজবয়ান ইনফ্লুদয়ঞ্জা (Avian Influenza), রকাদয়র ব্রংকাইটি (Quail 

Bronchities), রাদরন রড জনড্রভ (Swollen Head Syndrome), জটাদকাজ (Psittacosis)।  

 

 

ড. রভােঃওভয পারুক িান 

জচফ। 
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