শুরযোগ অআন, ২০০৫
( ২০০৫ রনয ৫ নং অআন )
[২৮ ফপব্রুয়োরয, ২০০৫]
শু ফযোরগয রফস্তোযরযোধ ও রনয়ন্ত্রণ এফং অনুলরিক রফলয়োরদ ম্পরকে রফধোনকরে প্রণীত অআন৷
ফমরতু শু ফযোরগয রফস্তোযরযোধ ও রনয়ন্ত্রণ এফং অনুলরিক রফলয়োরদ ম্পরকে রফধোন কযো ভীচীন ও প্ররয়োজনীয়;
ফরতু এতদদ্বোযো রনম্নরূ অআন কযো আর:-

ংরিপ্ত ররযোনোভো ও
প্রফতেন

১৷ (১) এআ অআন শুরযোগ অআন, ২০০৫ নোরভ রবরত আরফ৷
(২) যকোয, যকোযী ফগরজরট প্রজ্ঞোন দ্বোযো, ফমআ তোরযখ রনধেোযণ করযরফ ফআ তোরযরখ আো
কোমেকয আরফ৷

ংজ্ঞো

২৷ রফলয় ফো প্ররিয রযন্থী ফকোন রকছু নো থোরকরর, এআ অআরন(ক) “রনধেোরযত” থে রফরধ দ্বোযো রনধেোরযত;
(খ) “রনফন্ধন” থে ধোযো ১৮ এয ধীন প্রদত্ত ফকোন রনফন্ধন;
(গ) “শু” থে রনম্নফরণেত কর ধযরণয শু ন্তবুেক্ত আরফ, মথো:() ভোনুল ফযতীত কর স্তনযোয়ী প্রোণী;
(অ) োরখ;
(আ) যীৃ জোতীয় প্রোণী;
(ই) ভত্সয ফযতীত নযোনয জরজ প্রোণী; এফং
(ঈ) যকোয কতৃেক যকোযী ফগরজরট প্রজ্ঞোন দ্বোযো ফঘোরলত নয ফকোন শু;
(ঘ) “শুজোত ণয” থে শু ফো শুয ভৃতরদ আরত, অংরক ফো ম্পূণেরূর, ংগৃীত ফো
প্রস্তুতকৃত ফম ফকোন ণয এফং শুয ভোং, যক্ত, োড়, ভজ্জো, দুধ ফো দুগ্ধজোত ণয, রডভ, চরফে,
শু আরত ঈত্সোরদত খোদয োভগ্রী, ফীমে, ভ্রূণ, রযো-ঈরযো, ফরোভ, চোভড়ো, নোরড়-বুুঁরড়, এফং
যকোয কতৃেক, যকোযী ফগরজরট প্রজ্ঞোন দ্বোযো, রনধেোরযত শুরদরয নয ফম ফকোন ং ফো
শুজোত ণযও ঈোয ন্তবুেক্ত আরফ;

(ঙ) “ফযোগ” থে তপররর ঈরিরখত ফম ফকোন ংক্রোভক ফো ফছোুঁয়োরচ ফযোগ, এফং এআ অআরনয
ঈরেয ূযণকরে, যকোয কতৃেক, যকোযী ফগরজরট প্রজ্ঞোন দ্বোযো, ফঘোরলত নয ফকোন ফযোগ;
(চ) “শুয ভৃতরদ” রথে ফকোন শুয ভৃতরদ ফো ঈোয ফকোন ং রফরল এফং ঈোয ভোং,
োড় (ম্পূণে, খরিত ফো চূণ)ে , চোভড়ো, ফরোভ, চুর, োরক, রং, িুয, যক্ত, ফো ঈোয নয ফকোন
ংও ন্তবুেক্ত আরফ;
(ছ) “ফপৌজদোযী কোমেরফরধ” থে T h e C o d e o f C r i mi n a l
P r o c e d u r e , 1 8 9 8 (A c t V o f 1 8 9 8 );
(জ) “ফবরটরযনোরয কভেকতেো” থে শু ম্পদ রধদপ্তরযয ধীন কভেযত ফকোন কভেকতেো , রমরন
Ba n g l a d e s h Ve t e r i n a r y
P r a c t i t i o n e r Or d i n a n c e , 1 9 8 2 (Or d .
X X X o f 1 9 8 2 ) এয s e c t i o n 2 (g ) ফত ংজ্ঞোরয়ত
Re g i s t e r e d V e t e r i n a r y
Pr a c t i t i o n e r ;
(ঝ) “ভোরযচোরক” থে শু ম্পদ রধদপ্তরযয ভোরযচোরক;
(ঞ) “ংক্ররভত এরোকো” থে এআ অআরনয ধোযো ৫ এয ধীন ফঘোরলত ংক্ররভত এরোকো;
(ট) “তপরর” থে এআ অআরনয তপরর;
(ঠ) “রফরধ” থে এআ অআরনয ধীন প্রণীত রফরধ; এফং
(ড) “ফযোগোক্রোন্ত” থে ফকোন ফযোরগ অক্রোন্ত৷

শুয ফযোগ ম্পরকে
তথয প্রদোন

৩৷ (১) প্ররতযক শুয ভোররক, দখরকোয, তত্ত্বোফধোয়ক, রনয়ন্ত্রক ফো ফকোন শুয রচরকত্সোকোরর
ফো নয ফকোন বোরফ ফকোন শু রচরকত্সক (v e t e r i n a r i a n ) ফো শু ম্পদ
রধদপ্তরযয ভোঠ কভেীয রনকট মরদ এআরূ রফশ্বো করযফোয মুরক্তিত কোযণ থোরক ফম, ফকোন
শু ফকোন ফযোরগ অক্রোন্ত, তোো আরর ঈক্ত ভোররক, দখরকোয, তত্ত্বোফধোয়ক, রনয়ন্ত্রক,
রচরকত্সক ফো ভোঠ কভেী নরতরফররে ভোরযচোরক ফো তোোয রনকট আরত িভতোপ্রোপ্ত
ফবরটরযনোরয কভেকতেোরক শুয ঈক্ত ফযোগ ম্পরকেত তথয রররখতবোরফ ফরত করযরফন৷
(২) ঈ-ধোযো (১) এয ধীন শুয ফকোন ফযোগ ম্পরকে তথয প্রোরপ্তয য, ভোরযচোরক ফো
তোোয রনকট আরত িভতোপ্রোপ্ত ফবরটরযনোরয কভেকতেো ংক্ররভত শু ও ঈো যোরখফোয স্থোন
ম্পরকে প্ররয়োজনীয় যীিো ও নুন্ধোনক্ররভ মরদ রনরিত ন ফম, ঈক্ত ফযোগ ও ংক্ররভত
স্থোন ম্পরকে অশু ফযফস্থো গ্রণ অফযক, তোো আরর রতরন, রনধেোরযত দ্ধরতরত, ঈক্ত ফযোগ ও
ংক্ররভত স্থোন ম্পরকে প্ররয়োজনীয় ফযফস্থো গ্রণ করযরফন৷

ফযোগোক্রোন্ত শু

৪৷ ফকোন শুয ভোররক, দখরকোয, তত্ত্বোফধোয়ক ফো রনয়ন্ত্রক মরদ এআ ভরভে রনরিত ন ফম, ঈক্ত

ৃথকীকযণ

শু ফযোগোক্রোন্ত আয়োরছ, তোো আরর রতরন ঈক্ত শুরক নযোনয শু আরত ৃথকবোরফ
যোরখফোয ফযফস্থো গ্রণ করযরফন; এফং ফযোগোক্রোন্ত নর এভন শু ঈক্ত ফযোগোক্রোন্ত শুয
ংস্পরে ফো রনকরট মোোরত অররত নো োরয তজ্জনয, মতদূয ম্ভফ, মথোমথ ফযফস্থো গ্রণ
করযরফন৷

ংক্ররভত এরোকো
ফঘোলণো

৫৷ (১) ভোরযচোরক মরদ এআ ভরভে ন্তুষ্ট ন ফম, ফকোন এরোকোয় ফযোরগয প্রোদুবেোফ ঘরটয়োরছ,
ফো ঈক্ত ফযোরগয রফস্তোয রোরবয অংকো ফো ম্ভোফনো যরয়োরছ, তোো আরর রতরন, যকোযী
ফগরজরট প্রজ্ঞোন দ্বোযো, ঈক্ত এরোকোরক ংক্ররভত এরোকো রোরফ ফঘোলণো করযরত োরযরফন৷
(২) ঈ-ধোযো (১) এয ধীন জোরযতফয প্রজ্ঞোরন, রনম্নফরণেত রফলরয়য তথয এফং ভোরযচোরক
কতৃেক রনধেোরযত নযোনয তরথযয ুরনরদেষ্ট রফফযণ থোরকরত আরফ, মথো:(ক) ংক্ররভত এরোকোয ীভো;
(খ) ংক্ররভত এরোকো ফঘোলণোয ফভয়োদ;
(গ) ংক্ররভত এরোকোয় রফস্তোযরোবকোযী ফযোরগয রফফযণ;
(ঘ) ংক্ররভত আরত োরয এআরূ শুয রফফযণ; এফং
(ঙ) শুয ভোররক, দখরকোয, তত্ত্বোফধোয়ক, রনয়ন্ত্রক, ফবরটরযনোরয কভেকতেো ফো নয ফকোন
কতৃেি কতৃেক গৃীতফয ফযফস্থো৷
(৩) ঈ-ধোযো (১) নুোরয ফকোন এরোকোরক ংক্ররভত এরোকো ফররয়ো ফঘোলণো কযো আরর
ঈো োধোযণতঃ যকোযী ফগরজরট প্রকোরয নরধক রতন ভো ফভয়োরদ কোমেকয থোরকরফ:
তরফ তে থোরক ফম, মরদ ফকোন কোযরণ ঈক্ত ভরয়য ভরধয ঈক্ত এরোকোয় ফযোরগয প্রোদুবেোফ ফো
রফস্তোযরযোধ কযো ম্ভফ নো য়, তোো আরর ভোরযচোরক, যকোরযয ূফোে নুরভোদনক্ররভ,
যকোযী ফগরজরট প্রজ্ঞোন দ্বোযো, ঈক্ত ভয় নরধক অরযো রতন ভো ফৃরদ্ধ করযরত োরযরফন৷
(৪) ঈ-ধোযো (১) এয ধীন ফকোন এরোকোরক ংক্ররভত এরোকো রোরফ ফঘোলণো কযো আরর,
ঈক্ত এরোকোয জনোধোযরণয জ্ঞোতোরথে ঈোয ফহুর প্রচোরযয ফযফস্থো গ্রণ করযরত আরফ৷

ংক্ররভত এরোকোয়
৬৷ (১) ধোযো ৫ এয ধীন ফঘোরলত ংক্ররভত এরোকোযশু ও শুজোত ণয
স্থোনোন্তরয রফরধ-রনরলধ (ক) ফকোন স্থোন আরত ঈক্ত এরোকো ফরবূেত ফকোন স্থোরন ফকোন ফযরক্ত ফকোন শু, জীরফত ফো ভৃত,
ফো শুজোত ণয, শুয ং রফরল ফো শু ংরিষ্ট নয ফকোন ণয স্থোনোন্তয করযরত ফো ঈক্ত
ফযরক্তয ভোররকোনো ফো তত্ত্বোফধোন ফো রনয়ন্ত্রণোধীন ফকোন শু চরোচর কযোআরত োরযরফ নো ফো
ংক্রভণ ফরবূেত ফকোন স্থোন আরত ঈক্ত এরোকোয় ফকোন ফযরক্ত ফকোন শু স্থোনোন্তয করযরত ফো
চরোচর কযোআরত োরযরফ নো:
তরফ তে থোরক ফম, রনম্নফরণেত ফিরে এআ রফরধ-রনরলধ প্ররমোজয আরফ নো, মথো:-

() ধভেীয় অচোয ফো নুষ্ঠোন প্ররতোররনয প্ররয়োজরন শু অনয়ন;
(অ) যকোযী শু োরন খোভোরয শু অনয়ন; এফং
(আ) ভোরযচোরক ফো তোুঁোয রনকট আরত িভতোপ্রোপ্ত ফবরটরযনোরয কভেকতেো কতৃেক রনরদেষ্টকৃত
নয ফকোন ফিরে শু অনয়ন;
(খ) ফযোগোক্রোন্ত ফো ফযোগোক্রোন্ত ফররয়ো গণয ফো ফযোগোক্রোন্ত শুয ংস্পরে অরয়োরছ এভন ফকোন
শুয ভোং, দুধ, রডভ ফো ঈক্ত শু আরত ঈত্সোরদত নয ফকোন ণয ক্রয়-রফক্রয় কযো মোআরফ
নো;
(গ) শু ফজেয, শু খোদয ফো শুয অফোন রোরফ ফযফহৃত ফকোন োভগ্রী ঈক্ত এরোকো ফরবূেত
স্থোরন স্থোনোন্তরয রফরধ-রনরলধ অরযো কযো মোআরফ৷
(২) ঈ-ধোযো (১) এ মোো রকছুআ থোকুক নো ফকন, ফযরওরয় ফো যকোয কতৃেক নুরভোরদত নয
ফম ফকোন ধযরনয মোনফোরনয ভোধযরভ ঈক্ত ঈ-ধোযোয় ঈরিরখত শু, শুজোত ণয, শুখোদয,
শু ফজেয, ফো শুয অফোন রোরফ ফযফহৃত ফকোন োভগ্রী ফকোন ংক্ররভত এরোকোয ভধয রদয়ো
ভোরযচোরক কতৃেক রনধেোরযত রতে রযফন কযো মোআরফঃ
তরফ তে থোরক ফম, মরদ এআরূ শু, ফো নয ফকোন োভগ্রী ফযরওরয় ফো নয ফকোন
মোনফোরনয ভোধযরভ রযফরনয ফকোন মেোরয় ংক্ররভত এরোকোয় নোভোরনো
(u n l o a d e d ) য়, তোো আরর ঈ-ধোযো (১) এয ঈরেয ূযণকরে, ঈো ঈক্ত
এরোকো আরত ুনযোয় স্থোনোন্তয কযো মোআরফ নো৷

ংক্ররভত এরোকোয়
প্ররতরলধক রটকো
প্রদোন

৭৷ (১) ফম ফযোরগয জনয ধোযো ৫ এয ধীন ফকোন এরোকোরক ংক্ররভত এরোকো ফররয়ো ফঘোলণো
কযো আয়োরছ ফআ ফযোগ প্ররতরলধক রটকোদোরনয ভোধযরভ রনয়ন্ত্রণ কযো ম্ভফ ফো ফোস্তফোনুগ
আরর, ভোরযচোরক, রনধেোরযত দ্ধরতরত, ঈক্ত এরোকোয এআরূ কর প্রকোয ফো ফেণীয
শুরক প্ররতরলধক রটকো প্রদোরনয ফযফস্থো গ্রণ করযরফন৷
(২) ঈ-ধোযো (১) এয ধীন প্ররতরলধক রটকো প্রদোরনয ফকোন দরি গ্রণ কযো আরর,
ংরিষ্ট শুয ভোররক, দখরকোয, তত্ত্বোফধোয়ক ফো রনয়ন্ত্রক ঈক্ত রটকোদোন কোমেক্রভ ফোস্তফোয়নোরথে
প্ররয়োজনীয় োয়তো ও কর ধযরনয ুরফধোরদ প্রদোন করযরত ফোধয থোরকরফ৷

জীফোণুভুক্তকযণ,
আতযোরদ

৮৷ (১) ভোরযচোরক রররখত অরদ দ্বোযো ঈক্ত অরদর ঈরিরখতরূর ংক্ররভত শু যোখো
আয়োরছর ফো ংযরিত রছর এআরূ ফকোন ফড, স্থোনো, মোনফোন, শু োরন খোভোয, শু
প্রজনন খোভোয, ফখোয়োড়, খোুঁচো, নয ফকোন স্থোন ফো অরিনো ফো শুয খোফোরযয অধোয ফো ধোযক
জীফোণুভুক্তকযরণয জনয ঈোয ভোররক, দখরকোয, তত্ত্বোফধোয়ক ফো রনয়ন্ত্রকরক রনরদে প্রদোন
করযরত োরযরফন; এফং ঈক্ত ভোররক, দখরকোয, তত্ত্বোফধোয়ক ফো রনয়ন্ত্রক ঈক্ত রনরদে নুমোয়ী
প্ররয়োজনীয় ফযফস্থো গ্রণ করযরত ফোধয থোরকরফন৷
(২) ঈ-ধোযো (১) এয ধীন ফকোন শুরড, স্থোনো, মোনফোন, শুোরন খোভোয, শু প্রজনন

খোভোয, ফখোয়োড়, খোুঁচো, নয ফকোন স্থোন ফো অরিনো ফো শুয খোফোরযয অধোয ফো ধোযক
জীফোণুভুক্তকযরণয ফকোন অরদ জোরয কযো আরর, ঈক্ত অরদ ফভোতোরফক জীফোণুভুক্ত নো
ওয়ো মেন্ত ঈো ুনঃফযফোয নো করযরত ফবরটরযনোরয কভেকতেো মথোমথ রনরদে প্রদোন করযরত
োরযরফন৷

শু যীিো

৯৷ (১) ফকোন ফবরটরযনোরয কভেকতেোয রনকট মরদ এআ ভরভে রফশ্বো করযফোয মুরক্তিত কোযণ
থোরক ফম, ফকোন শু ফকোন ফযোরগ অক্রোন্ত আয়োরছ, তোো আরর রতরন, রনধেোরযত দ্ধরতরত,
তোুঁোয রনকট প্ররয়োজনীয় ফররয়ো রফরফরচত ফম ফকোন যীিোয ফযফস্থো গ্রণ করযরত োরযরফন৷
(২) ঈ-ধোযো (১) এয ধীন যীিোয ঈরেরয ফকোন ফযোগোক্রোন্ত শু আরত যক্ত, দুধ,
ভরভূে ফো নয ফকোন দোথে ংগ্র কযো মোআরফ৷
(৩) ঈ-ধোযো (১) এয ধীন যীিোয ঈরেয ূযণকরে, ফবরটরযনোরয কভেকতেো এআরূ
রনরদে প্রদোন করযরত োরযরফন ফম,(ক) তত্সকতৃেক রনরদেরত স্থোন ও ভরয় ফকোন শুরক ঈরস্থত কযোআরত আরফ; এফং
(খ) এআরূ শুরক তোোয নুভরত ফযরতরযরক ঈক্ত স্থোন আরত স্থোনোন্তয কযো মোআরফ নো৷
(৪) এআ ধোযোয ধীন ফকোন যীিো ফো ফটরেয ফিরে ংরিষ্ট শুয ভোররক, দখরকোয,
তত্ত্বোফধোয়ক ফো রনয়ন্ত্রক প্ররয়োজনীয় ুরফধো এফং রমোরগতো প্রদোন করযরত ফোধয থোরকরফন৷

ফোেভরটেভ যীিো

১০৷ (১) ফবরটরযনোরয কভেকতেো, রনধেোরযত দ্ধরতরত, ফযোগোক্রোন্ত আয়ো ভৃতুয আয়োরছ ফররয়ো
রেমুক্ত ফকোন শুয ভৃতরদরয ফোেভরটেভ যীিো রযচোরনো করযরত োরযরফন এফং
প্ররমোজয ফিরে, ঈক্ত ভৃত শুয ফদরয ফকোন ংরফরল যীিোগোরযয যীিোয প্ররয়োজরন
ংগ্র করযরত োরযরফন৷
(২) ফোেভরটেভ যীিোয ঈরেরয ফকোন ফবরটরযনোরয কভেকতেো ফকোন শুয ভৃতরদ ভোরট
খুুঁরড়য়ো ঈরত্তোররনয অরদ প্রদোন তোোয রফরফচনোয় প্ররয়োজনীয় নযোনয ফযফস্থো গ্রণ করযরত
োরযরফন৷

ফযোগোক্রোন্ত আয়ো
ভৃতযু ঘরটয়োরছ এভন
শু োযণ

১১৷ (১) ফযোরগ অক্রোন্ত আয়ো ভৃতুয আয়োরছ ফররয়ো রেমুক্ত ফকোন শুয ভৃতরদ ঈোয
চোভড়ো নুযন ছয় পুট ভোরটয রনরচ ুুঁরতয়ো ফো অগুরন ুড়োআয়ো ফপররফোয ভোধযরভ ধ্বং ফো
রনধেোরযত নয ফকোন দ্ধরতরত ঈক্তরূ ভৃতরদ োযরণয ফযফস্থো গ্রণ করযরত আরফ৷
(২) ধোযো ১০ এয ঈরেয ফযতীত নয ফকোন ঈরেরয ফকোন ফযরক্ত ঈ-ধোযো (১) এয ধীন
ভোরটয রনরচ ুুঁরতয়ো ফপরো ফো নয ফকোনবোরফ োরযত ফকোন শুয ভৃতরদ ঈরত্তোরন ফো ুনঃ
ংগ্র করযরত োরযরফন নো৷
(৩) ফকোন ফযরক্ত ফকোন ফযোগোক্রোন্ত শুয ভৃতরদ ফো ঈক্তরূ ফযোগোক্রোন্ত শুয ংস্পরে

অরয়োরছ এআরূ খড়কুটো, ঘো, ফজেয ফো নয ফস্তু জনস্বোস্থয ফো শু স্বোরস্থযয হুভরকয কোযণ
আরত োরয এভন ফকোন স্থোরন রনরি করযরত ফো রনরিরয জনয অরদ রদরত োরযরফন নো৷

ংক্ররভত শু
ফোজোযজোতকযরণয
রফরধ-রনরলধ

১২৷ ধোযো ৫ এয ধীন ফঘোরলত ফকোন ংক্ররভত এরোকোয শু ফো ঈক্ত শু আরত ঈত্সোরদত
ণয এতদুরেরয িভতোপ্রোপ্ত ফকোন ফবরটরযনোরয কভেকতেোয নুভরত গ্রণ ফযরতরযরক ঈক্ত
এরোকোয় ঈো ফোজোযজোত কযো মোআরফ নো৷

রডভ পুটোরনোয কোরজ
রনরয়োরজত খোভোয
রযদেন

১৩৷ (১) ফোরণরজযক ঈরেরয রডভ আরত োুঁ-ভুযগীয ফোচ্চো পুটোরনোয ূরফে ঈক্ত রডভ ুররোযোভ
ফো নয ফকোন রডভফোরত ফযোগজীফোণু ফন করয রকনো ফ রফলরয় রনরিত আফোয জনয
ভোরযচোররকয রনকট আরত এতদুরেরয রফরলবোরফ িভতোপ্রোপ্ত ফকোন ফবরটরযনোরয কভেকতেো
রডভ পুটোরনোয কোরজ রনরয়োরজত োুঁ-ভুযগীয খোভোয রযদেন করযরত োরযরফন৷
(২) ঈ-ধোযো (১) এয ঈরেযূযণকরে, ঈক্ত ফবরটরযনোরয কভেকতেো রডভ ফো োুঁ-ভুযগী
যীিো করযরত োরযরফন৷
(৩) ঈ-ধোযো (২) এয ধীন যীিোয ভয় রডভ ফো োুঁ-ভুযগীরত ুররোযোভ ফো রডভফোরত
নয ফকোন ফযোরগয জীফোণু োওয়ো ফগরর ঈক্ত রডভ ফো োুঁ-ভুযগী রফরধ দ্বোযো রনধেোরযত দ্ধরতরত
ফো ঈক্ত রফরধয ফতেভোরন ভোরযচোরক কতৃেক রনরদেরত দ্ধরতরত ধ্বং কযো মোআরফ৷

ংক্ররভত এরোকোয
শুরক
ফোধযতোভূরকবোরফ
ৃথকীকযণ ও
রচরকত্সোকযণ

১৪৷ (১) ফকোন ফবরটরযনোরয কভেকতেো মথোমথ তদন্তূফেক মরদ এআ ভরভে রনরিত ন ফম, ফকোন
শু ংক্রোভক ফো ফছোুঁয়োরচ ফযোরগ অক্রোন্ত আয়োরছ, তোো আরর রতরন ঈক্ত ংরিষ্ট শুয
ভোররক, দখরকোয, তত্ত্বোফধোয়ক ফো রনয়ন্ত্রকরক রররখতবোরফ ঈক্ত শু ম্পরকে রনম্নরূ রফলরয়
অরদ প্রদোন করযরত োরযরফন, মথো:(ক) ফকোন রনরদেষ্ট স্থোরন ঈো যোরখফোয, ঈো োযণ করযফোয ফো ঈক্ত কভেকতেো কতৃেক
রনরদেরত দ্ধরতরত ঈো ৃথকীকযরণয প্ররয়োজনীয় ফযফস্থো গ্রণ; এফং
(খ) ঈোয রচরকত্সোকযণ৷
(২) ঈ-ধোযো (১) এয ধীন ফকোন ফবরটরযনোরয কভেকতেো কতৃেক ফকোন অরদ প্রদোন কযো
আরর কর শুয ভোররক, দখরকোয, তত্ত্বোফধোয়ক ফো রনয়ন্ত্রক ঈক্ত অরদ ভোরনয়ো চরররফন:
তরফ তে থোরক ফম, ফম ফিরে ঈক্ত শুয ফকোন ভোররক, দখরকোয, তত্ত্বোফধোয়ক ফো রনয়ন্ত্রক নো
থোরক ফো ঈোয ভোররক জ্ঞোত থোরক ফো ফকোন প্রকোয রনচ্ছোকৃত রফরে ফযরতরযরক ভোররক
নোক্ত কযো নো মোয় ফো ফবরটরযনোরয কভেকতেোয অরদ ভোরররকয রনকট ফৌুঁছোরনো ম্ভফ নো য়
রকংফো ভোররক, দখরকোয, তত্ত্বোফধোয়ক ফো রনয়ন্ত্রক ফবরটরযনোরয কভেকতেো কতৃেক রনরদেষ্টকৃত
ভরয়য ভরধয ংরিষ্ট অরদ োররন ফযথে য়, তোো আরর ঈক্ত ফবরটরযনোরয কভেকতেো ঈক্ত
শু জব্দ করযরত োরযরফন, এফং ঈোরক অরোদো একরট স্থোরন যোরখয়ো প্ররয়োজনীয় রচরকত্সোয
ফযফস্থো গ্রণ করযরত োরযরফন৷

(৩) ঈ-ধোযো (২) নুমোয়ী জব্দকৃত শুয ভোররক, দখরকোয, তত্ত্বোফধোয়ক ফো তোুঁোয রনকট
আরত িভতোপ্রোপ্ত প্ররতরনরধ ভোররকোনো প্রভোণ োরি, মরদ ঈক্ত শু রনজ দখরর ফপযত
প্রদোরনয জনয অরফদন করযন, তোো আরর ঈক্ত ভোররক, দখরকোয, তত্ত্বোফধোয়ক ফো রনয়ন্ত্রক ফো
তোুঁোয রনকট আরত িভতোপ্রোপ্ত প্ররতরনরধ ঈক্ত শু তোোয দখরর ফপযত প্রদোরনয ভয় মেন্ত
ঈক্ত শুয জব্দকোরীন ফযরয়ত কর থে প্রদোন করযরর ঈো তোোয ফযোফরয ফপযত প্রদোন কযো
মোআরফ:
তরফ তে থোরক ফম, ংরিষ্ট শুয ভোররক, দখরকোয, তত্ত্বোফধোয়ক ফো রনয়ন্ত্রক ফো তোুঁোয রনকট
আরত িভতোপ্রোপ্ত প্ররতরনরধয রনকট শু ফপযত প্রদোরনয ভয় ফবরটরযনোরয কভেকতেো ংরিষ্ট
শু ম্পরকে তোুঁোয রফরফচনোয় মথোমথ ফররয়ো রফরফরচত ফম ফকোন অরদ রদরত োরযরফন৷
(৪) ঈ-ধোযো (২) এয ধীন জব্দকৃত শুয ভোররক, দখরকোয, তত্ত্বোফধোয়ক ফো রনয়ন্ত্রক ফো
তোুঁোয রনকট আরত িভতোপ্রোপ্ত প্ররতরনরধ মরদ ঈ-ধোযো (৩) এয রফধোন ফভোতোরফক ঈক্ত শু
ফপযত ফনওয়োয জনয অরফদন নো করযন এফং ঈক্ত ফবরটরযনোরয কভেকতেোয রনকট মরদ এআ ভরভে
প্রতীয়ভোন য় ফম, ফম ফযোরগয কোযরণ শুরটরক জব্দ কযো আয়োরছর ঈক্ত শুরট দ্বোযো ফতেভোরন
নয ফকোন শু ফআ ফযোরগ অক্রোন্ত ওয়োয ফকোন ম্ভোফনো নোআ, তোো আরর ঈক্ত কভেকতেো
শুরটরক তোুঁোয রনকট আরত িভতোপ্রোপ্ত রনধেোরযত ফকোন স্থোরন ফপ্রযরণয ফযফস্থো গ্রণ করযরফন
এফং ফপ্রযরণয ৩০ (রে) রদরনয ভরধয ঈক্ত শুয ভোররক, দখরকোয, তত্ত্বোফধোয়ক ফো রনয়ন্ত্রক
ফো তোুঁোয রনকট আরত িভতোপ্রোপ্ত প্ররতরনরধ মরদ ঈক্ত শু ফপযত ফনওয়োয জনয অরফদন নো
করযন, তোো আরর ঈক্ত ফবরটরযনোরয কভেকতেো ঈক্ত শু ম্পরকে তত্সকতৃেক মথোমথ রফরফচনোয়
প্ররয়োজনীয় ফযফস্থো গ্রণ করযরত োরযরফন৷
(৫) এআ ধোযোয নযোনয রফধোরন মোো রকছুআ থোকুক নো ফকন, ফবরটরযনোরয কভেকতেো ফম ফকোন
শু মথোমথ যীিোয য মরদ এআ ভরভে রররখতবোরফ নদ প্রদোন করযন ফম, ঈক্ত শু ফকোন
ফযোরগ অক্রোন্ত আয়োরছ এফং ঈক্ত শু রচরকত্সো ফফো প্রদোরনয ভোধযরভ ফযোগভুক্ত কযো ম্ভফ
নয়, তোো আরর রতরন, রনধেোরযত দ্ধরতরত, ঈক্ত শু ধ্বং, োযণ ফো নয ফকোনবোরফ
রনষ্পরত্ত করযরত োরযরফন৷

ংক্ররভত এরোকোয়
ফোজোয, ফভরো
আতযোরদয ঈয রফরধরনরলধ

১৫৷ ফকোন ফযরক্ত, প্ররতষ্ঠোন ফো ংস্থো ফবরটরযনোরয কভেকতেোয রররখত ূফোে নুভরত গ্রণ ফযরতরযরক
ফকোন ংক্ররভত এরোকোয় ফখরোধুরো ফো ফোরণরজযক ঈরেরয, ফকোন শুফোজোয, শুরভরো,
শুপ্রদেনী ফো নয ফকোনবোরফ শুয ফকন্দ্রীবূতকযণ, ংঘফদ্ধকযণ ফো ভোরফ ঘটোআরত ফো
ঈক্ত ঈরেরয কোোরকও ঈত্সোরত করযরত োরযরফ নো৷

শু খোভোয, শুজোত
দ্রফয প্ররক্রয়োজোত
কোযখোনো আতযোরদয
জনয রনফন্ধন

১৬৷ (১) ঈ-ধোযো (২) এয রফধোন োরি, রনফন্ধন ফযতীত ফোরণরজযক ঈরেরয ফকোন ফযরক্ত(ক) ফকোন স্থোন ফো অরিনোয় শু োোতোর স্থোন, রযচোরনো ফো রচরকত্সো ফফো প্রদোন
করযরফন নো;
(খ) গফোরদ শুয খোভোয, োুঁ-ভুযগীয খোভোয স্থোন ও রযচোরনো করযরফন নো;
(গ) শুজোত ণয-প্ররক্রয়োজোতকযণ কোযখোনো স্থোন ও রযচোরনো করযরফন নো;

(ঘ) প্রজনরনয ঈরেরয শুক্রোণু ংগ্র ও প্ররক্রয়োজোতকযণ করযরফন নো; এফং
(ঙ) প্রজনরনয ঈরেরয ফকোন গরু ফো ভররলয লোুঁড়, োঠো ফো নয ফকোন শু োরন এফং ভ্রূণ
ঈত্সোদন ও প্ররতস্থোরনয ঈরেরয দোতো গোবী, ছোগী ফো নয ফকোন শু োরন করযরফন নো৷
(২) রনম্নফরণেত ফিরে ফকোন রনফন্ধন প্ররয়োজন আরফ নো, মথো:(ক) যকোয কতৃেক স্থোরত ফো রযচোররত ফকোন শু োোতোর, গফোরদ শু খোভোয, োুঁ
ভুযগীয খোভোয ফো শুজোত ণয প্ররক্রয়োজোত কোযখোনো স্থোন ও রযচোরনো;
(খ) যকোয কতৃেক প্রজনরনয ঈরেরয শুক্রোণু ংগ্র ও প্ররক্রয়োজোতকযণ, প্রজনরনয ঈরেরয
ফকোন লোুঁড়, োঠো ফো নয ফকোন শু োরন, ভ্রূণ ঈত্সোদন ও ভ্রূণ প্ররতস্থোরনয ঈরেরয দোতো
গোবী ফো ছোগী ফো নয ফকোন শু োরন; এফং
(গ) োরযফোরযক ফযফোরযয ঈরেরয স্থোরত ও রযচোররত োুঁ-ভুযগীয খোভোয ফো শুখোভোয
এফং ঈক্ত খোভোরয প্রজনরনয ঈরেরয রনধেোরযত ংখযক লোুঁড় , োঠো ফো নয ফকোন শু োরন৷

রনফন্ধন প্রদোন-ূফে
রযদেন, আতযোরদ

১৭৷ ধোযো ১৮ এয ধীন ফকোন রনফন্ধন প্রদোরনয ূরফে ভোরযচোরক ফো তোোয রনকট আরত
িভতোপ্রোপ্ত ফবরটরযনোরয কভেকতেো ংরিষ্ট োোতোররয স্থোন, গফোরদশুয খোভোয, োুঁ-ভুযগীয
খোভোয এফং শুজোত ণয প্ররক্রয়োজতকযণ কোযখোনো রযদেন ফো অরফদনকোযীয রনকট আরত
নয ফকোন তথয ংগ্র করযরত োরযরফন৷

রনফন্ধন প্রদোন,
আতযোরদ

১৮৷ (১) ধোযো ১৬ এ ঈরিরখত কোমেোফরী ম্পোদরনয জনয ভোরযচোরক ফো তোোয রনকট আরত
এতদুরেরয িভতোপ্রোপ্ত ফবরটরযনোরয কভেকতেো রনধেোরযত রনফন্ধন নদ প্রদোন করযরফন৷
(২) রনফন্ধন নদ প্রোরপ্তয জনয প্ররতরট অরফদন ভোরযচোরক ফো ঈ-ধোযো (১) এয ধীরন
িভতোপ্রোপ্ত ফবরটরযনোরয কভেকতেোয রনকট রনধেোরযত দ্ধরত, তে এফং রপ প্রদোনক্ররভ দোরখর
করযরত আরফ৷
(৩) ঈ-ধোযো (২) এয ধীন দোরখরকৃত অরফদন, এআ অআন ফো তদধীন প্রণীত রফরধ
নুোরয, ভঞ্জুয ফো নোভঞ্জুয কযো মোআরফ, এআরূ অরফদন ম্পরকে রদ্ধোন্ত গ্ররণয ফিরে
ভোরযচোরক ফো তোোয রনকট আরত িভতোপ্রোপ্ত ফবরটরযনোরয কভেকতেো নযোনয রফলরয়য ভরধয
রনম্নফরণেত রফলয়গুরর রফরফচনো করযরফন, মথো:(ক) অরফদরন ঈরিরখত কোমেোফরী রযচোরনোয জনয তোোয প্ররয়োজনীয় অরথেক িরত অরছ
রকনো;
(খ) অরফদরন ঈরিরখত কোমেোফরী ধোযো ১৬ এ ঈরিরখত কোমেোফরী ম্পোদরনয ভূর ঈরেরযয
রত িরতূণে রকনো; এফং
(গ) রনফন্ধন প্রদোন কযো আরর ঈো জনস্বোস্থয যিো ও রযরফ ংযিরণয রত োভঞ্জযূণে
আরফ রকনো৷

(৪) এআ ধোযোয ধীন প্রদত্ত রনফন্ধন নরদ ঈোয ফভয়োদ, নফোয়রনয ভয় ুরনরদেষ্টবোরফ
ঈরিরখত থোরকরফ৷
(৫) এআ ধোযোয ধীন প্রদত্ত প্ররতরট রনফন্ধন নদ নফোয়নরমোগয আরফ এফং নফোয়রনয জনয
অরফদনকোযীরক রনধেোরযত রপ প্রদোন করযরত আরফ৷
(৬) ভোরযচোরক ফো তোুঁোয রনকট আরত িভতোপ্রোপ্ত ফবরটরযনোরয কভেকতেো(ক) ঈ-ধোযো (২) এয ধীন অরফদন দোরখররয ৬০ (লোট) রদরনয ভরধয ঈো ভঞ্জুয কযোয ফো
নোভঞ্জুয কযোয রদ্ধোন্ত গ্রণ করযরফন; এফং
() ভঞ্জুয করযফোয ১৫ (রনয) রদরনয ভরধয ঈক্ত রদ্ধোন্ত নুোরয রনফন্ধন নদ প্রদোন
করযরফন;
(অ) নোভঞ্জুয করযফোয ৭ (োত) রদরনয ভরধয রদ্ধোন্ত গ্ররণয কোযণ ঈো অরফদনকোযীরক
রররখতবোরফ ফরত করযরফন; এফং
(খ) ৬০ (লোট) রদরনয ভরধয রদ্ধোন্ত গ্রণ কযো ম্ভফ নো আরর, ংরিষ্ট কোযণ ঈরিখূফেক,
রফররেয রফলয়রট মথোীঘ্র ম্ভফ অরফদনকোযীরক ফরত করযরফন এফং ঈক্ত ভরয়য যফতেী
৩০ (রে) রদরনয ভরধয এতদরফলরয় রদ্ধোন্ত গ্রণ করযরফন৷

রনফন্ধন নরদয
নুররর ংযিণ

১৯৷ ধোযো ১৮ এয ধীন প্রদত্ত প্ররতরট রনফন্ধন নরদয নুররর ংযিণ করযরত আরফ৷

রনফন্ধন ফোরতরকযণ,
আতযোরদ

২০৷ (১) এআ অআরনয নযোনয রফধোরন মোোআ থোকুক নো ফকন, ভোরযচোরক ফো তোোয রনকট
আরত িভতোপ্রোপ্ত ফবরটরযনোরয কভেকতেো ফম ফকোন রনফন্ধন ফোরতর করযরত োরযরফন, মরদ
মুরক্তিত কোযরণ রতরন ভরন করযন ফম, রনফন্ধন গ্রীতো(ক) এআ অআন ফো তদধীন প্রণীত রফরধয ফকোন রফধোন বি করযয়োরছন; এফং
(খ) এআ অআরনয ধীন ফকোন যোরধয জনয দরিত আয়োরছন৷
(২) রনফন্ধন গ্রীতোরক নুযন ১৫ (রনয) রদরনয কোযণ দেোরনোয ুরমোগ প্রদোন নো করযয়ো
ঈ-ধোযো (১) এয ধীন ফকোন রনফন্ধন ফোরতর কযো মোআরফ নো৷
(৩) ঈ-ধোযো (১) এয ধীন প্রদত্ত ফকোন অরদ দ্বোযো ফকোন রনফন্ধন গ্রীতো ংিুব্ধ আরর
রতরন অরদ প্রোরপ্তয তোরযখ আরত ৩০ (রে) রদরনয ভরধয, অরদরট মরদ(ক) ফকোন ফবরটরযনোরয কভেকতেো কতৃেক প্রদত্ত আয়ো থোরক, তোো আরর ভোরযচোররকয রনকট;
এফং

(খ) ভোরযচোরক কতৃেক প্রদত্ত আয়ো থোরক, তোো আরর যকোরযয রনকট, অীর করযরত
োরযরফন৷
(৪) ঈ-ধোযো (৩) এয ধীন অীর অরফদন দোরখররয ভয় আরত ৬০ (লোট) রদরনয ভরধয
এতদরফলরয় রদ্ধোন্ত প্রদোন করযরত আরফ৷
(৫) ঈ-ধোযো (৪) এ ঈরিরখত অীর কতৃেরিয রদ্ধোন্ত চূড়োন্ত আরফ৷
(৬) এআ ধোযোয ধীন রনফন্ধন ফোরতর কযো আরর ঈক্তরূ ফোরতররয কোযরণ ফকোন প্রকোয িরত
আরর রনফন্ধন গ্রীতো িরতূযরণয দোফী করযয়ো ফকোন অদোরত ফো কতৃেরিয রনকট অরফদন
করযরত োরযরফন নো৷

রফদযভোন গফোরদ শুয
খোভোয, োুঁ ভুযগীয
খোভোয আতযোরদয
ফিরে রনফন্ধন

২১৷ এআ অআন ফরফত্ ওয়োয ভয় রফদযভোন শু োোতোর, গফোরদ শুয খোভোয, োুঁ
ভুযগীয খোভোয ফো শুজোত ণয প্ররক্রয়োজোতকযণ কোযখোনো, গরু ফো ভররলয লোুঁড়, োঠো ফো
নয ফকোন শু োরন এফং ভ্রূণ ঈত্সোদন ও প্ররতস্থোরনয ঈরেরয দোতো গোবী, ছোগী ফো নয
ফকোন শু োররনয ফিরে এআ অআন ফরফত্ ওয়োয ৬ (ছয়) ভোরয ভরধয এআ অআরনয
রফধোন নুোরয রনফন্ধন গ্রণ করযরত আরফ৷

ফকোম্পোনী আতযোরদ
কতৃক
ে যোধ
ংঘটন

২২৷ ফকোন ফকোম্পোনী কতৃেক এআ অআরনয ধীন ফকোন যোধ ংঘরটত আরর ঈক্ত যোরধয
রত প্রতযি ংরিষ্টতো যরয়োরছ ফকোম্পোনীয এভন প্ররতযক রযচোরক, ভযোরনজোয, রচফ,
ংীদোয, কভেকতেো এফং কভেচোযী ঈক্ত যোধ ংঘটন করযয়োরছন ফররয়ো গণয আরফ, মরদ নো
রতরন প্রভোণ করযরত োরযন ফম, ঈক্ত যোধ তোোয জ্ঞোতোরয ংঘরটত আয়োরছ থফো ঈক্ত
যোধ ফযোধ করযফোয জনয রতরন মথোোধয ফচষ্টো করযয়োরছন৷
ফযোখযো- এআ ধোযোয়(ক) “ফকোম্পোনী” ফরররত ফকোন ফোরণরজযক প্ররতষ্ঠোন, ংীদোযী কোযফোয, রভরত, ংঘ এফং
ংগঠনও ন্তবুেক্ত; এফং
(খ) ফোরণরজযক প্ররতষ্ঠোরনয ফিরে “রযচোরক” ফরররত ঈোয ফকোন ংীদোয ফো রযচোরনো
ফফোরডেয দযরকও ফুঝোআরফ৷

যোধ রফচোযোথে
গ্রণ ও রফচোয

২৩৷ (১) ফবরটরযনোরয কভেকতেোয রররখত রবরমোগ ফযতীত ফকোন অদোরত এআ অআরনয ধীন
ফকোন ভোভরো রফচোযোথে গ্রণ করযরফ নো৷
(২) এআ অআরনয ধীন যোধভূ প্রথভ ফেণীয ভযোরজরেট ফো, ফিেভত, ফভররোররটোন
ভযোরজরেট কতৃেক রফচোমে আরফ৷

যোরধয
অভররমোগযতো ও
জোরভনরমোগযতো

২৪৷ এআ অআরনয ধীন যোধভূ অভররমোগয (n o n c o g n i z a b l e ) ও জোরভনরমোগয (b a i l a b l e ) আরফ৷

দি

২৫৷ মরদ ফকোন ফযরক্ত এআ অআন, ফো তদধীন প্রণীত রফরধয ফকোন রফধোন রংঘন করযন ফো
তদনুমোয়ী দোরয়ত্ব ম্পোদরন ফো অরদ ও রনরদে োররন ফযথে ন, তোো আরর রতরন নুরূ
রংঘন ফো ফযথেতোয দোরয় নূধ্বে দুআ ফত্সয কোযোদি, ফো নূধ্বে ১০ (দ) োজোয টোকো থেদি,
ফো ঈবয় প্রকোয দরি দিনীয় আরফন৷

অীর

২৬৷ ফপৌজদোযী কোমেরফরধরত মোো রকছুআ থোকুক নো ফকন, এআ অআরনয ধীন প্রথভ ফেণীয
ভযোরজরেট ফো, ফিেভত, ফভররোররটোন ভযোরজরেট কতৃেক প্রদত্ত ফকোন যোয় ফো অরদরয
রফরুরদ্ধ এখরতয়োযম্পন্ন ংরিষ্ট দোয়যো অদোররত অীর কযো মোআরফ৷

ফপৌজদোযী কোমেরফরধয
প্ররয়োগ

২৭৷ এআ অআরনয ধীন যোরধয তদন্ত, রফচোয, অীর ও নযোনয ংরিষ্ট রফলরয়, এআ
অআরনয রফধোনোফরীয রত িরতূণে নো ওয়ো োরি, ফপৌজদোযী কোমেরফরধ প্ররমোজয
আরফ৷

দোয়ভুরক্ত

২৮৷ এআ অআন ফো রফরধয ধীন ভোরযচোরক ফো তোোয ধস্তন ফকোন কভেকতেো ফো কভেচোযী ফো
নয ফকোন ফযরক্ত কতৃেক যর রফশ্বোর কৃত ফকোন কোরজয পরর ফকোন ফযরক্ত িরতগ্রস্ত আরর, ফো
িরতগ্রস্ত আফোয ম্ভোফনো থোরকরর তজ্জনয তোোরদয রফরুরদ্ধ ফদওয়োনী ফো ফপৌজদোযী ভোভরো ফো
নয ফকোন অআনগত কোমেধোযো গ্রণ কযো মোআরফ নো৷

প্ররফ, আতযোরদয
িভতো

২৯৷ ভোরযচোরক ফো তোোয রনকট আরত িভতোপ্রোপ্ত ফকোন ফবরটরযনোরয কভেকতেো , এআ অআন
ও তদধীন প্রণীত রফরধয রফধোন োরি, মুরক্তিত ভরয়, তোোয রফরফচনোয় প্ররয়োজনীয়
োয়তো কোরয রনম্নফরণেত ঈরেরয ফম ফকোন খোভোয, শু যোরখফোয স্থোন, বূরভ, দোরোন-ফকোঠো
ফো শুজোত ণয প্ররক্রয়োজোত কোযখোনো, নয ফকোন স্থোন ফো মোনফোরন প্ররফ কযোয রধকোযী
আরফন, মথো:(ক) এআ অআন ফো রফরধয ধীন তোোয ঈয রেত দোরয়ত্ব ম্পোদন;
(খ) ফযোগোক্রোন্ত শু যীিো;
(গ) ফযোগোক্রোন্ত শু দ্বোযো ংক্ররভত আয়োরছ এআরূ শু যীিো;
(ঘ) শু আরত ঈত্সোরদত ণয যীিো;

(ঙ) ংক্রোভক ফযোরগ অক্রোন্ত শুয ফযফোমে দ্রফযোরদ, খড়, ঘো আতযোরদ যীিো; এফং
(চ) যকোয কতৃেক ভরয় ভরয় প্রদত্ত নয ফকোন দোরয়ত্ব ম্পোদন৷

িভতোেণ

৩০৷ ভোরযচোরক এআ অআরনয ধীন তোোয ফকোন িভতো ফো দোরয়ত্ব, প্ররয়োজনরফোরধ,
োধোযণ ফো রফরল অরদ দ্বোযো, তোোয ধস্তন ফম ফকোন ফবরটরযনোরয কভেকতেো ফো শু ম্পদ
রধদপ্তরযয নয ফকোন কভেকতেোরক েণ করযরত োরযরফন৷

রফরধ প্রণয়রনয িভতো ৩১৷ এআ অআরনয ঈরেযূযণকরে যকোয, যকোযী ফগরজরট প্রজ্ঞোন দ্বোযো, রফরধ প্রণয়ন
করযরত োরযরফ৷

আংরযজী নূরদত োঠ
প্রকো

৩২৷ এআ অআন প্রফতেরনয য যকোয, যকোযী ফগরজরট প্রজ্ঞোন দ্বোযো, এআ অআরনয
আংরযজীরত নূরদত একরট রনবেযরমোগয োঠ প্রকো করযরফ, মোো এআ অআরনয নুরভোরদত
আংরযজী োঠ (A u t h e n t i c E n g l i s h T e x t ) নোরভ রবরত
আরফ:
তরফ তে থোরক ফম, এআ অআন ও ঈক্ত আংরযজী োরঠয ভরধয রফরযোরধয ফিরে এআ অআন
প্রোধোনয োআরফ৷

যরতকযণ ও
ফপোজত

৩৩৷ (১) এআ অআন প্রফতেরনয ংরগ ংরগ(ক) T h e Gl a n d e r s a n d F a r c y A c t , 1 8 9 9
(A c t X I I I o f 1 8 9 9 ); এফং
(খ) T h e D i s e a s e s o f A n i ma l s A c t (B e n .
A c t V I o f 1 9 4 4 ), যরত আরফ৷
(২) ঈক্তরূ যরতকযণ রত্ত্বও, এআ অআন প্রফতেরনয ফযফরতূরফে যরতকৃত ফকোন অআরনয
ধীন ফকোন কোমে ফো কোমেধোযো রনষ্পন্নোধীন থোরকরর, ঈক্ত কোমে ফো কোমেধোযো ঈক্ত যরতকৃত
ংরিষ্ট অআরনয রফধোন নুোরযআ এআরূর রনষ্পরত্ত করযরত আরফ, ফমন এআ অআন প্রফরতেত য়
নোআ৷
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