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_____________________________________________________________ 
১২ মাচচ ২০২০ 

করিানা ভাইিাস (ককারভড-১৯) কমাকারেলায় জনস্বারথচ আইরনি প্ররয়াগ রেষরয় গণরেজ্ঞরপ্ত 
 

রেশ্বস্বাস্থ্য সংস্থ্া করিানা ভাইিারসি (ককারভড-১৯)-এি সংক্রমণরক একরি বেরশ্বক প্রাদুভচাে রহসারে ক াষনা করিরে। োংলারদরেি চলমান প্রস্তুরি এি সংরগ 
সংগরিপূণচ। জনসািািরণি আিরিি হওয়াি প্ররয়াজন নাই। িে ুপরিেিচনেীল রেশ্ব ও জািীয় পরিরস্থ্রিি আরলারক সরেচাচ্চ সিকচিাি অংে রহসারে স্বাস্থ্য 
অরিদপ্তি কিতচক ‘সংক্রামক কিাগ (প্ররিরিাি, রনয়ন্ত্রণ ও রনমূচল) আইন, ২০১৮’-এি করিপয় িািা প্ররয়াগ কিাি প্ররয়াজন হরি পারি। 

এই আইন অনুযায়ী স্বাস্থ্য অরিদপ্তরিি অরিকারিি মরিয িরয়রেেঃ 
িািা-১(চ): োসগতহ, অন্যান্য গতহ, রিরনক, হাসপািাল এেং কিাগ রনণচয় ককন্দ্র ো ককান স্থ্াপনায় সংক্রামক কিারগ আক্রান্ত েযরিরক কসো প্রদান করিরল ো 
অনুরূপ কিারগ সংক্রমরনি আিাি রহসারে রেরেরচি হইরল উি স্থ্ান ো স্থ্াপনা পরিদেচন ও িদনুযায়ী প্ররয়াজনীয় েযেস্থ্া গ্রহণ;  
িািা-১(জ): সংক্রামক কিারগি িথয িরহয়ারে এইরূপ ককান েযরিরক উি কিারগি রেষরয় অরিদপ্তরিি রনকি িথয কপ্রিরনি রনরদচেনা প্রদান; 
িািা-১(ি): সংক্রামক কিারগ আক্রান্ত হইয়ারেন এইরূপ ককান সরেহভাজন েযরিরক রনরদচষ্ট হাসপািাল, অস্থ্ায়ী হাসপািাল, স্থ্াপনা ো গতরহ অন্তিীণ 
(Quarantine) িাখা ো পতথককিণ (Isolation);  

িািা-১(ত): সংক্রামক ররাগের বিস্তার ররাগে উগ াজাহাজ, জাহাজ, জলযান, িাস, রেন ও অন্যান্য যানিাহন রেগে আেমন, বনেগমন িা রেগের অভ্যন্তগর 
এক স্থান হইগত অন্য স্থাগন চলাচল বনবিদ্ধকরণ। 
অন্য সংরিষ্ট িািাগুরলারি যা িরয়রে িা হরলা: 

িািা-১০:  সংক্রামক ররাগের তথ্য প্রোন – (১) যবে রকান বচবকৎসক সংক্রামক ররাগে আক্রান্ত রকান েযবির বচবকৎসার োবিগে বনগিাবজত থ্াগকন 
এিং উি ররাগে আক্রান্ত হইিা মৃতযযিরণকারী িযবি, রকান িাসেৃহ, প্রাঙ্গন িা এলাকাি সংক্রামক ররাগে অবস্তে সম্পগকগ অিবহত হন, তাহা হইগল 
বতবন বিিিবি সংবিষ্ট বসবভ্ল সাজগনগক অিবহত কবরগিন; (২) যবে রকান রিাব্গং, আিাবসক রহাগিল িা অস্থািী িাসস্থাগনর মাবলক িা োবিেপ্রাপ্ত িযবির 
যযবিসংেত কারগণ োরণা হি রয, উি স্থাগন িসিাসকারী রকান েযবি সংক্রামক ররাগে আংক্রান্ত হইিাগেন, তাহা হইগল বতবন অনবতবিলগে বিিিবি 
সংবিষ্ট বসবভ্ল সাজগন এিং রজলা প্রোসকগক অিবহত কবরগিন।  
িািা-১১:  সংক্রবমত এলাকা র ািনা, প্রগিে বনিন্ত্রণ, ইতযাবে - (২) মহাপবরচালক িা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমগচারীর বনকি যবে প্রতীিমান হি রয, যথ্াযথ্ভ্াগি 
স্বাস্থয সুরক্ষা িযিস্থা গ্রহণ কবরিা তাৎক্ষরণকভ্াগি রকান সংক্রামক ররাে সীবমত িা বনমমগল করা সম্ভি নগহ, তাহা হইগল বতবন সংক্রবমত িযবির সংস্পগেগ 
িা সংক্রবমত স্থাগন অন্য রকান িযবির প্রগিে বনবিদ্ধ, সীবমত িা বনিন্ত্রণ কবরগত পাবরগিন।  
িািা-১৪:  ররাোক্রান্ত িযবিগক সামবিক বিবেন্নকরণ - যবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমগচারীর এইরূপ বিশ্বাস কবরিার কারণ থ্াগক রয, রকান সংক্রবমত িযবিগক 
বিবিন্ন করা না হইগল তাহার মােযগম অন্য রকান েযরি সংক্রবমত হইগত পাগরন, তাহা হইগল উি িযবিগক…. সামবিকভ্াগি অন্য রকান স্থাগন স্থানান্তর 
িা জন বিবিন্ন করা যাইগি।  
িািা-১৮:  যানিাহন জীিাণযমযিকরগণর আগেে প্রোগনর ক্ষমতা - ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমগচারীর বনকি যবে এইরূপ বিশ্বাস কবরিার যযবিসংেত কারণ থ্াগক 
রয, রকান যানিাহন সংক্রামক জীিানু দ্বারা আক্রান্ত হইিাগে িা উহাগত সংক্রামক জীিাণযর উপবস্থবত রবহিাগে, তাহা হইগল বতবন উি যানিাহন …. 
জীিাণযমযিকরগণর জন্য উি ো ীর মাবলক িা সোবেকারী িা তোিোিকগক বনগেগে প্রোন কবরগত পাবরগিন।  
িািা-২০: মৃত রেগহর সৎকার - (১) যবে রকান িযবি সংক্রামক ররাগে মৃতযযিরণ কগরন িা কবরিাগেন িবলিা সগেহ হি তাহা হইগল উি িযবির 
মৃতগেহ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমগচারীর বনগেগেনা রমাতাগিক োফন িা সৎকার কবরগত হইগি।  
িািা-২৫: োবিে পালগন িাো প্রোন ও বনগেগে পালগন অসম্মবত জ্ঞাপগনর অপরাে ও েন্্ – (১) যরদ ককান েযরি - (ক) মহাপরিচালক, রসরভল সাজচন 
ো ক্ষমিাপ্রাপ্ত কমচকিচারক িাহাি উপি অরপচি ককান দারয়ত্ব পালরনি কক্ষরে োিা প্রদান ো প্ররিেন্ধকিা সতরষ্ট করিন, এেং (খ) সংক্রামক কিাগ প্ররিরিাি, 
রনয়ন্ত্রণ ও রনমূচরলি উরেরে মহাপরিচালক, রসরভল সাজচন ো ক্ষমিাপ্রাপ্ত কমচকিচাি ককান রনরদচে পালরন অসম্মরি জ্ঞাপন করিন, িাহা হইরল উি েযরিি 
অনুরূপ কাযচ হইরে একরি দন্ডনীয় অপিাি। (২) যবে রকান িযবি (এই িািাি) উপোরা (১)-এর অেীন রকান অপরাে সং িন কগরন, তাহা হইগল বতবন 
অনুদ্ধগ ৩ (বতন) মাস কারােগন্্, িা অনুদ্ধগ ৫০ (পঞ্চাে) হাজার িাকা অথ্গেগন্্, িা উভ্ি েগন্্ েবন্্ত হইগিন।  
িািা-২৬:  বমথ্যা িা ভ্মল তথ্য প্রোগনর অপরাে ও েন্্ - (১) যবে রকান িযবি সংক্রামক ররাে সম্পগকগ সবিক তথ্য জ্ঞাত থ্াকা সরেও ইিাকৃতভ্াগি 
বমথ্যা িা ভুল তথ্য প্রোন কগরন তাহা হইগল উি িযবির অনুরূপ কাযগ হইগি একবি অপরাে; (২) যবে রকান িযবি (এই িািাি) উপোরা (১)-এর 
অেীন রকান অপরাে সং িন কগরন, তাহা হইগল বতবন অনুদ্ধগ ২ (দুই) মাস কারােগন্্, িা অনুদ্ধগ ২৫ (পঁবচে) হাজার িাকা অথ্গেগন্্, িা উভ্ি েগন্্ 
েবন্্ত হইগিন।  
িািা-২৭: রফৌজোরী কাযগবিবের প্রগিাে- এই আইগনর অেীন সং বিত রকান অপরাগের অবভ্গযাে োগির, তেন্ত, বিচার ও আপীল বনস্পবির রক্ষগে 
রফৌজোরী কাযগবিবের বিোনািলী প্রগযাজয হইগি। 
রেরদে কথরক প্রিযাগি রকেু প্রোসী ো িারদি সংস্পরেচ আসা েযরিেগচ স্বাস্থ্য অরিদপ্তি কিতচক আরিারপি ককায়ারিন্িাইরনি েিচ সরিকভারে প্ররিপালন 
কিরেন না। অরনরকই রমথযা িথয ও গুজে িরিরয় রেভ্রারন্ত েড়ারেন। স্বাস্থ্য অরিদপ্তি সংরিষ্ট সকলরক েরণচি আইন অনুযায়ী এেং রনরদচরেি পন্থায় যথাযথভারে 
দারয়ত্ব পালরনি অনুরিাি জানারে। েযিযরয়ি কক্ষরে আইরনি সংরিষ্ট োরিমূলক িািা প্ররয়াগ কিা হরে। 
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