
  

 
এিসড িনয়�ণ আইন, ২০০২

( ২০০২ সেনর ১ নং আইন )
 [১৭ মাচ�, ২০০২]
   
      এিসেডর আমদানী, উ�পাদন, পিরবহন, মজুদ, িব�য় ও ব�বহার িনয়�ণ, �য়কারী দাহ� পদাথ� িহসােব এিসেডর অপব�বহার
�রাধ, এবং এিসড �ারা �িত�� ব�ি�েদর িচিক�সা, পুনব�াসন ও আইনগত সহায়তা �দােনর লে�� �ণীত আইন৷
 
 
�যেহতু এিসেডর আমদানী, উ�পাদন, পিরবহন, মজুদ, িব�য় ও ব�বহার িনয়�ণ, �য়কারী দাহ� পদাথ� িহসােব এিসেডর অপব�বহার
�রাধ, এবং এিসড �ারা �িত�� ব�ি�েদর িচিক�সা, পুনব�াসন ও আইনগত সহায়তা �দােনর লে�� িবধান করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়;

  
�সেহতু এত� �ারা িন��প আইন করা হইল:-

  
  

�থম অধ�ায়
 �ারি�ক

 
সংি�� িশেরানামা ও
�বত�ন  

১৷ (১) এই আইন এিসড িনয়�ণ আইন, ২০০২ নােম অিভিহত হইেব৷
  

(২) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �যই তািরখ িনধ�ারণ কিরেব �সই তািরেখ এই আইন বলব�
হইেব৷

  
  
 
সং�া  ২৷ িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী �কান িকছু না থািকেল, এই আইেন,- 

  
 
 
(ক) “অপরাধ” অথ� এই আইেনর অধীন শাি�েযাগ� অপরাধ; 

  
 
 
(খ) “এিসড” অথ� গাঢ়, তরল অথবা িম�ণসহ �য �কান �কার সালিফউিরক এিসড, হাইে�াে�ািরক এিসড,
নাইি�ক এিসড, ফসফিরক এিসড, ১[ ***] কি�ক পটাশ, কাব�িলক এিসড, ব�াটারী �ুইড (এিসড),
��ািমক এিসড ও এ�ােকায়া-�রিজয়া (aqua-regia), এবং সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত এিসড জাতীয়
(corrosive) অন�ান� �ব�ািদ; 

  
 
 
(গ) “এিসড �ারা �িত�� ব�ি�” অথ� এিসড িনে�েপর ফেল বা অন� �কানভােব এিসড �ারা শারীিরকভােব
�িত�� ব�ি�; 

  
(ঘ) “িচিক�সক” অথ� Medical and Dental Council Act, 1980 (Act XVI of 1980) এর
section 2 এর clause (m) এ সং�ািয়ত registered medical practitioner; 

  
 
 
(ঙ) “�ডপুিট কিমশনার” অেথ� �ডপুিট কিমশনােরর িনকট হইেত �মতা�া� কম�কত�াও অ�ভু�� হইেবন; 

  
 

 



 
(চ) “কাউি�ল তহিবল” অথ� ধারা ১০ এর অধীন গিঠত জাতীয় এিসড িনয়�ণ কাউি�ল তহিবল; 

  
 
 
(ছ) “কাউি�ল” অথ� ধারা ৪ এর অধীেন গিঠত জাতীয় এিসড িনয়�ণ কাউি�ল; 

  
 
 
(জ) “িবিধ” অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ; 

  
 
 
(ঝ) “ব�ি�” অেথ� �কা�ানী, সিমিত, অংশীদারী কারবার, সংিবিধব� বা অন�িবধ সং�াও অ�ভু�� হইেব; 

  
 
 
(ঞ) “লাইেস�” অথ� সরকার কতৃ�ক এই আইেনর অধীন �দ� লাইেস�; 

  
 
 
(ট) “লাইেসি�ং কতৃ�প�” অথ� সরকার এবং ধারা ১৬ এ বিণ�ত কম�কত�াও ইহার অ�ভু�� হইেব; এবং 

  
 
 
(ঠ) “�ান” অথ� �য �কান বাড়ী-ঘর, �াপনা, যানবাহন, ি�তাব�ায় বা চলমান �য ভােবই থাকুক না �কন,
ব�বসা �িত�ান, িশ� �িত�ান, িবমান ব�র, সামুি�ক ব�র, ডাকঘর এবং বিহরাগমন �চকেপা�ও ইহার
অ�ভু�� হইেব৷

  
  
 
আইেনর �াধান�  ৩৷ আপাতত বলব� অন� �কান আইেন যাহা িকছুই থাকুক না �কন, এই আইন ও ত� ধীন �ণীত িবিধর

িবধানাবলী কায�কর থািকেব৷
  
  

ি�তীয় অধ�ায়
 জাতীয় এিসড িনয়�ণ কাউি�ল, �জলা কিমিট, ইত�ািদ

 
জাতীয় এিসড িনয়�ণ
কাউি�ল �িত�া

 ২[ ৪। জাতীয় এিসড িনয়�ণ কাউি�ল �িত�া।(১) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, 
  

জাতীয় এিসড িনয়�ণ কাউি�ল নােমর একিট কাউি�ল থািকেব। 
  

(২) কাউি�ল িনমড়ববিণ�ত সদেস�র সম�েয় গিঠত হইেব, যথা : 
  

(১) �রা� ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী, িযিন ইহার �চয়ারম�ানও হইেবন; 
  

(২) মিহলা ও িশ� িবষয়ক ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী, িযিন ইহার 
  

�কা-�চয়ারম�ানও হইেবন; 
  

(৩) জাতীয় সংসেদর �ীকার কতৃ�ক মেনানীত একজন মিহলা সংসদ সদস�; 
  

(৪) সিচব, �রা� ম�ণালয়, িযিন ইহার সদস�-সিচবও হইেবন; 
  



(৫) সিচব, িশ� ম�ণালয়; 
  

(৬) সিচব, বািণজ� ম�ণালয়; 
  

(৭) সিচব, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয়;
  

(৮) সিচব, মিহলা ও িশ� িবষয়ক ম�ণালয়; 
  

(৯) সিচব, আইন ও িবচার িবভাগ, আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম�ণালয়; 
  

(১০) সিচব, সমাজকল�াণ ম�ণালয়; 
  

(১১) মহা-পুিলশ পিরদশ�ক, বাংলােদশ পুিলশ; 
  

(১২) সরকার কতৃ�ক মেনানীত �ফডােরশন অব বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস� এ� 
  

ই�াি�জ এর �িতিনিধ িহসােব একজন িবিশ� ব�বসায়ী; 
  

(১৩) সরকার কতৃ�ক মেনানীত জাতীয় ��স �াব এর �িতিনিধ িহসােব একজন 
  

িবিশ� সাংবািদক; 
  

(১৪) সরকার কতৃ�ক মেনানীত ইেলক�িনক িমিডয়ায় কম�রত একজন �িতিনিধ; 
  

(১৫) �চয়ারম�ান, জাতীয় মিহলা সং�া; 
  

(১৬) ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র উপাচায� কত◌�ৃক মেনানীত রসায়ন, ফিলত রসায়ন, 
  

�াণ রসায়ন বা ফােম�সী িবভােগর একজন অধ�াপক বা সহেযাগী অধ�াপক; 
  

(১৭) সরকার কত◌�ৃক মেনানীত বাংলােদশ িব�ান ও িশ� গেবষণা পিরষেদ কম�রত 
  

একজন গেবষক িব�ানী; 
  

(১৮) সরকার কতৃ�ক মেনানীত িবেশষ� িহেসেব সরকারী �মিডক�াল কেলেজর বাণ� 
  

ইউিনেটর একজন অিভ� িচিকৎসক; 
  

(১৯) সভােন�ী, মিহলা পিরষদ; 
  

(২০) সভােন�ী, মিহলা সিমিত; 
  

(২১) বাংলােদশ অ�াটিন� �জনােরল কতৃ�ক মেনানীত একজন মিহলা আইনজীবী; 
  

(২২) জাতীয় পয�ােয় কম�রত �বসরকারী সং�া হইেত সরকার কতৃ�ক মেনানীত 
  

�ইজন �িতিনিধ, যাহার মেধ� একজন মিহলা হইেবন। 
  

(২৩) বাংলােদশ তাতী সিমিতর সভাপিত; 
  

(২৪) বাংলােদশ এিসড মােচ�� এেসািসেয়শেনর সভাপিত;
  

(২৫) বাংলােদশ জুেয়লারী সিমিতর সভাপিত।
  



(৩) উপ-ধারা (২) এ উিল�িখত কাউি�েলর মেনানীত �কান সদস� তাঁহার মেনানয়েনর 
  

তািরখ হইেত �ই বৎসেরর জন� সদস� পেদ বহাল থািকেবন; তেব শত� থােক �য, 
  

সরকার �য �কান সময় তাঁহার মেনানয়ন বািতল কিরেত পািরেব। 
  

(৪) সরকার, �েয়াজনেবােধ, �য �কান সমেয় �য �কান ব�ি�েক কাউি�েলর সদস� 
  

িহসােব �কা-অ� কিরেত পািরেব।
  

(৫) সরকােরর উে�েশ� �াৰরযু� প�েযােগ �কান মেনানীত সদস� �ীয় পদ ত�াগ 
  

কিরেত পািরেবন।]
  
  
 
কাউি�েলর দািয়� ও
কত�ব�

 

৫৷ কাউি�েলর দািয়� ও কত�ব� হইেব িন��প, যথা:-
  

(ক) এিসেডর উ�পাদন, পিরবহন, মজুদ, িব�য় ও ব�বহার িনয়�ণ সং�া� নীিতমালা এবং আমদানী িনয়�ণ
স�েক� সুপািরশ �ণয়ন;

  
(খ) এিসড হইেত সৃ� স�াব� �িতকর �িতি�য়া এবং এিসেডর অপব�বহার �রাধকে� �েয়াজনীয়
নীিতমালা �ণয়ন এবং উহা বা�বায়েনর জন� ব�ব�া �হণ;

  
(গ) এিসড �ারা �িত�� ব�ি�েদর িচিক�সা, পুনব�াসন ও আইনগত সহায়তা �দান সং�া� নীিতমালা
�ণয়ন এবং উহা বা�বায়ন ও পিরবী�েণর জন� ব�ব�া �হণ;

  
(ঘ) এিসড অপব�বহােরর কুফল এবং ভয়াবহতা স�েক� জনসাধারণেক সেচতন করার জন� �েয়াজনীয়
িশ�া ও �চারমূলক কায��ম �হণ;

  
(ঙ) এিসড ব�বহার ও অপব�বহার সং�া� যাবতীয় তথ� সং�েহর জন� �য �কান ধরেণর গেবষণা বা জিরপ
পিরচালনা;

  
(চ) এিসড সং�া� িবষেয় সংি�� সকল ম�ণালয় ও সং�ার সিহত �যাগােযাগ �াপন এবং এত� সং�া�
যাবতীয় কায��েমর সম�য় সাধন;

  
(ছ) িশ� �িত�ােনর উ�পাদন �ি�য়ায় বজ�� িহসােব িনগ�ত এিসড বা এিসেডর িম�ণ �ারা স�াব� �িত
িনয়�েণর জন� সু�ু বজ�� ব�ব�াপনা সং�া� নীিতমালা �ণয়ন এবং উহা বা�বায়ন ও পিরবী�েণর জন�
ব�ব�া �হণ; এবং

  
(জ) উপির-উ� দািয়� পালন ও কত�ব� স�াদেনর জন� �েয়াজনীয় অন� �য �কান ব�ব�া �হণ৷

  
  
 
কাউি�েলর সভা  ৬৷ (১) এই ধারার অন�ান� িবধানাবলী সােপে�, কাউি�ল উহার সভার কায�প�িত িনধ�ারণ কিরেত পািরেব৷

  
(২) কাউি�েলর সকল সভা উহার �চয়ারম�ান কতৃ�ক িনধ�ািরত �ান ও সমেয় অনুি�ত হইেব:

  
তেব শত� থােক �য, �িত িতন মােস কাউি�েলর কমপে� একিট সভা অনুি�ত হইেব৷

  
(৩) �চয়ারম�ান কাউি�েলর সকল সভায় সভাপিত� কিরেবন এবং তাহার অনুপি�িতেত �কা �চয়ারম�ান
সভাপিত� কিরেবন৷

  
(৪) কাউি�েলর �মাট সদেস�র এক-চতুথ�াংেশর উপি�িতেত উহার সভায় �কারাম হইেব৷

  



(৫) কাউি�ল গঠেন �কান �িট রিহয়ােছ বা উহােত �কান শূন�তা রিহয়ােছ �ধু এই কারেণ কাউি�েলর �কান
কায� বা কায�ধারা �ব-আইনী হইেব না বা ত�স�েক� �কান �� উ�াপন করা যাইেব না৷

  
  
 
�জলা কিমিট  ৩[ ৭। (১) জাতীয় এিসড িনয়�ণ কাউি�েলর �জলা কিমিট নােম �িতিটেজলায় একিট কিরয়া কিমিট

থািকেব।
  

(২) সরকার কতৃ�ক মেনানীত উ� �জলার একজন সংসদ সদস� সংিশ�� �জলা কিমিটরউপেদ�া হইেবন। 
  

(৩) �জলা কিমিট িনমড়ববিণ�ত সদেস�র সম�েয় গিঠত হইেব, যথা :- 
  

(ক) �ডপুিট কিমশনার, িযিন ইহার �চয়ারম�ানও হইেবন; 
  

(খ) পুিলশ সুপার; 
  

(গ) িসিভল সাজ�ন; 
  

(ঘ) �জলা সদর �পৗরসভার িনব�ািচত �ময়র, বা �ৰ�মত, িসিট কেপ�ােরশেনর ��ে� �ময়র কতৃ�ক মেনানীত
একজন কাউি�লর;

  
(ঙ) সরকার কতৃ�ক মেনানীত উপেজলা পিরষদসমূেহর একজন মিহলা ভাইস- �চয়ারম�ান;

  
(চ) এিসড িবষয়ক ��শাল পাবিলক �িসিকউটর/পাবিলক �িসিকউটর; 

  
(ছ) �জলা সমাজ �সবক কম�কত�া; 

  
(জ) �জলা মিহলা িবষয়ক কম�কত�া;

  
(ঝ) পুিলশ সুপার কতৃ�ক মেনানীত সহকারী পুিলশ সুপার পদময�াদার িনে� নেহন এমন একজন পুিলশ
কম�কত�া, িযিন ইহার সদস�-সিচবও হইেবন; 

  
(ঞ) সভােন�ী, �জলা মিহলা সং�া;

  
(ট) �ডপুিট কিমশনার কতৃ�ক মেনানীত তাতী, জুেয়লারী এবং অন�ান� এিসড ব�বহারকারীেদর মধ� হইেত
�ইজন �িতিনিধ; 

  
(ঠ) �ডপুিট কিমশনার কতৃ�ক মেনানীত �জলা ��স�ােবর �িতিনিধ িহসােব একজন িবিশ� সংবািদক; ৭৫৬৮
বাংলােদশ �গেজট, অিতির�, জুলাই ১৯, ২০১০ 

  
(ড) �ডপুিট কিমশনার কতৃ�ক মেনানীত �জলা �চ�ার অব কমাস� এ� ই�াি�জ এর �িতিনিধ িহসােব একজন
িবিশ� ব�বসায়ী; 

  
(ঢ) �ডপুিট কিমশনার কতৃ�ক মেনানীত উ� �জলায় কায��ম রিহয়ােছ এই�প �বসরকারী সং�াসমূেহর
�ইজন �িতিনিধ, যার মেধ� একজন অবশ�ই মিহলা হইেবন।

  
(৪) উপ-ধারা ৩ এ উিল�িখত মেনানীত �কান সদস� মেনানয়েনর তািরখ হইেত �ই বৎসেরর জন� সদস�
পেদ বহাল থািকেবন :

  
তেব শত� থােক �য, �ডপুিট কিমশনার �য �কান সময় তাঁহার মেনানয়ন বািতল কিরেত পািরেবন।

  
(৫) �ডপুিট কিমশনার, �েয়াজনেবােধ, �য �কান সময় �য �কান ব�ি�েক �জলা কিমিটর সদস� িহসােব �কা-
অ� কিরেত পািরেবন।

  



(৬) �ডপুিট কিমশনােরর উে�েশ� �াৰরযু� প�েযােগ মেনানীত �কান সদস� �ীয় পদ ত�াগ কিরেত
পািরেবন।]

  
  
 
�জলা কিমিটর দািয়�
ও কত�ব�

 

৮৷ �জলা কিমিটর দািয়� ও কত�ব� হইেব িন��প, যথা:-
  

(ক) এিসেডর উ�পাদন, পিরবহন, মজুদ, িব�য় ও ব�বহার িনয়�ণ সং�া� িবষেয় কাউি�ল কতৃ�ক িনধ�ািরত
নীিতমালা বা�বায়ন;

  
(খ) এিসড হইেত সৃ� স�াব� �িতকর �িতি�য়া এবং এিসেডর অপব�বহার �রাধকে� কাউি�ল কতৃ�ক
িনধ�ািরত নীিতমালা বা�বায়ন এবং উহা বা�বায়েনর জন� ব�ব�া �হণ;

  
(গ) এিসড �ারা �িত�� ব�ি�েদর িচিক�সা, পুনব�াসন ও আইনগত সহায়তা �দান সং�া� িবষেয়
কাউি�ল কতৃ�ক িনধ�ািরত নীিতমালা বা�বায়ন এবং উহা বা�বায়ন ও পিরবী�েণর জন� ব�ব�া �হণ;

  
(ঘ) এিসড অপব�বহােরর কুফল এবং ভয়াবহতা স�েক� জনসাধারণেক সেচতন করার জন� �েয়াজনীয়
িশ�া ও �চারমূলক কায��ম �হণ;

  
(ঙ) এিসড ব�বহার ও অপব�বহার সং�া� যাবতীয় তথ� সং�েহর জন� �য �কান ধরেণর গেবষণা বা জিরপ
পিরচালনা;

  
(চ) এিসড সং�া� িবষেয় সংি�� সকল দ�র ও সং�ার সিহত �যাগােযাগ �াপন এবং এত� সং�া�
যাবতীয় কায��েমর সম�য় সাধন;

  
(ছ) িশ� �িত�ােনর উ�পাদন �ি�য়ায় বজ�� িহসােব িনগ�ত এিসড বা এিসেডর িম�ণ �ারা স�াব� �িত
িনয়�েণর জন� সু�ু বজ�� ব�ব�াপনা সং�া� িবষেয় কাউি�ল কতৃ�ক িনধ�ািরত নীিতমালা বা�বায়ন এবং উহা
বা�বায়ন ও পিরবী�েণর জন� ব�ব�া �হণ; এবং

  
(জ) উপির-উ� দািয়� পালন ও কত�ব� স�াদেনর জন� কাউি�ল কতৃ�ক অিপ�ত দািয়� পালেনর জন� �য
�কান ব�ব�া �হণ৷

  
  
 
�জলা কিমিটর সভা

 

৯৷ (১) �জলা কিমিট উহার সভার কায�প�িত িনধ�ারণ কিরেত পািরেব৷
  

(২) �জলা কিমিটর সকল সভা উহার �চয়ারম�ান কতৃ�ক িনধ�ািরত �ান ও সমেয় অনুি�ত হইেব:
  

তেব শত� থােক �য, �িত �ই মােস �জলা কিমিটর কমপে� একিট সভা অনুি�ত হইেব৷
  

(৩) �চয়ারম�ান �জলা কিমিটর সকল সভায় সভাপিত� কিরেবন এবং তাঁহার অনুপি�িতেত ত�কতৃ�ক
মেনানীত �জলা কিমিটর অন� �কান সদস� সভাপিত� কিরেবন৷

  
(৪) �জলা কিমিটর �মাট সদেস�র এক-চতুথ�াংেশর উপি�িতেত উহার সভায় �কারাম হইেব৷

  
  

তৃতীয় অধ�ায়
 জাতীয় এিসড িনয়�ণ কাউি�ল তহিবল ও পুনব�াসন �ক�, ইত�ািদ

 
জাতীয় এিসড িনয়�ণ
কাউি�ল তহিবল

 ১০৷ (১) এিসড অপব�বহােরর কুফল ও ভয়াবহতা স�েক� জনসাধারণেক সেচতন করা এবং এিসড �ারা
�িত�� ব�ি�েদর িচিক�সা, পুনব�াসন ও আইনগত সহায়তা �দােনর �েয়াজেন অথ� সং�েহর লে��
কাউি�েলর “জাতীয় এিসড িনয়�ণ কাউি�ল তহিবল” নােম একিট �ত� তহিবল থািকেব৷

  
(২) উ� তহিবেল িন�বিণ�ত অথ� জমা হইেব, যথা:-

  



(ক) সরকার কতৃ�ক �দ� অনুদান;
  

(খ) সরকােরর অনুেমাদনসহ �কান িবেদশী সরকার বা সং�া বা �কান আ�জ�ািতক সং�া কতৃ�ক �দ�
অনুদান;

  
(গ) �কান �ানীয় কতৃ�প� কতৃ�ক �দ� অনুদান; 

  
 
 
(ঘ) �কান �িত�ান বা ব�ি� কতৃ�ক �দ� অনুদান; এবং

  
(ঙ) অন� �কান উ�স হইেত �া� অথ�৷

  
(৩) তহিবেল জমাকৃত অথ� �কান তফিসলী ব�াংেক জমা রাখা হইেব৷

  
৪[ (৪) সরকার তহিবল পিরচালনা কিরেব এবং িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত ও ফরেম তহিবল র�ণ ও
উহার অথ� ব�য় করা হইেব।]

  
  
 
�জলা কিমিটর তহিবল

 

১১।(১) �িতিট �জলায় �জলা কিমিটর একিট তহিবল থািকেব এবং উহােত ৫[ সরকার] কতৃ�ক বরা�কৃত
অথ�, �কান ব�ি� বা সং�া কতৃ�ক �দ� অনুদান এবং অন� �কান উ�স হইেত �া� অথ� জমা হইেব৷

  
(২) �জলা কিমিটর তহিবেলর অথ� �জলা� তফিসলী ব�াংেকর �কান শাখায় জমা রাখা হইেব এবং �জলা
কিমিটর �চয়ারম�ান ও সদস�-সিচব এর �যৗথ �া�ের উ� তহিবল হইেত অথ� উে�ালন করা যাইেব৷

  
(৩) �জলা কিমিটর তহিবল হইেত �জলা কিমিটর �েয়াজনীয় ব�য় িনব�াহ করা হইেব৷

  
  
 
িহসাব র�ণ ও িনরী�া

 

১২৷ (১) কাউি�ল ও �জলা কিমিট যথাযথভােব উহার তহিবেলর িহসাব র�ণ কিরেব এবং িহসােবর বািষ�ক
িববরণী ��ত কিরেব৷

  
(২) বাংলােদেশর মহা-িহসাব িনরী�ক ও িনয়�ক, অতঃপর মহা-িহসাব িনরী�ক নােম অিভিহত, �িত ব�সর
কাউি�ল ও �জলা কিমিটর তহিবেলর িহসাব িনরী�া কিরেবন এবং িনরী�া িরেপােট�র একিট কিরয়া অনুিলিপ
সরকার এবং ���মত, কাউি�ল ও �জলা কিমিটর িনকট �পশ কিরেবন৷

  
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন িহসাব িনরী�ার উে�েশ� মহা-িহসাব িনরী�ক িকংবা তাহার িনকট হইেত
এত�ে�েশ� �মতা�া� �কান ব�ি� ���মত, কাউি�ল ও �জলা কিমিটর সকল �রকড�, দিলল-দ�ােবজ,
নগদ বা ব�াংেক গি�ত অথ�, জামানত, ভা�ার এবং অন�িবধ স�ি� পরী�া কিরয়া �দিখেত পািরেবন এবং
কাউি�ল ও �জলা কিমিটর �কান সদস� বা �য �কান কম�কত�া বা কম�চারীেক িজ�াসাবাদ কিরেত পািরেবন৷

  
  
 
এিসড �ারা �িত��
ব�ি�েদর পুনব�াসন
�ক�  

১৩৷ (১) সরকার, এিসড �ারা �িত�� ব�ি�েদর জন� এক বা একািধক পুনব�াসন �ক� �িত�া কিরেত
পািরেবন৷

  
(২) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �য �কান সরকারী �াপনােক ‘এিসড �ারা �িত��েদর
পুনব�াসন �ক�' িহসােব �ঘাষণা িদেত পািরেব৷

  
  
 
এিসড �ারা �িত��
ব�ি�েদর িচিক�সা

 ১৪৷ উপেজলা িনব�াহী কম�কত�া বা �ডপুিট কিমশনার বা তাঁহার িনকট হইেত এত�ে�েশ� �মতা�া� �কান
কম�কত�া যিদ জািনেত পােরন �য, �কান ব�ি� এিসড �ারা �িত�� হইয়ােছন এবং তাঁহােক �াভািবক জীবেন



িফরাইয়া আনার জন� অনিতিবলে� তাঁহার িচিক�সা করা �েয়াজন, তাহা হইেল �ডপুিট কিমশনার বা উ�
কম�কত�া �িত�� ব�ি�র িচিক�সা করার জন� িলিখতভােব �জলা কিমিটর িনকট সুপািরশ কিরেত পািরেবন৷

  
  
 
এিসড �ারা
�িত��েদর আইনগত
সহায়তা �দান  

১৫৷ (১) �কান ব�ি� এিসড �ারা �িত�� হইেল িতিন বা তাঁহার পে� অন� �কান ব�ি� আইনগত সহায়তা
চািহয়া (Legal Aid) �জলা কিমিটর িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন৷

  
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �া� আেবদন, িকংবা অন� �কান তেথ�র িভি�েত িকংবা কিমিটর �ীয়
িবেবচনায় এিসড �ারা �িত�� �কান ব�ি�েক আইনগত সহায়তা �দান করা যথাযথ িবেবিচত হইেল, �জলা
কিমিট আইনজীবী িনেয়াগ কিরয়া, বা ���মত, নগদ অথ� �দান কিরয়া উ��প সহায়তা �দান কিরেব৷

  
  

চতুথ� অধ�ায়
 লাইেস�, ইত�ািদ

 
লাইেসি�ং কতৃ�প�

 

১৬৷ (১) এিসেডর আমদানী ও উ�পাদন িনয়�েণর উে�েশ� সরকার লাইেসি�ং কতৃ�প� হইেব৷
  

(২) এিসেডর পিরবহন, মজুদ, িব�য় ও ব�বহার িনয়�েণর উে�েশ� সংি�� �জলার �ডপুিট কিমশনার
লাইেসি�ং কতৃ�প� হইেবন৷

  
(৩) লাইেস� �দান ও ত�াবধান সং�া� িবষেয় লাইেসি�ং কতৃ�পে�র যাবতীয় কায��ম, এই আইেনর
িবধানাবলী সােপে�, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত িনয়ি�ত ও পিরচািলত হইেব৷

  
  
 
লাইেস�, ইত�ািদ
�দান বা নবায়েনর
ব�াপাের িবিধ-িনেষধ

 

১৭৷ এই আইেন যাহা িকছুই থাকুক না �কন, �কান ব�ি� এই আইেনর অধীন লাইেস� পাইবার বা নবায়েনর
�যাগ� হইেব না, যিদ-

  
(ক) িতিন অ� আইেনর অধীন শাি�েযাগ� অপরােধ �দাষী সাব�� হইয়া �য �কান �ময়ােদর কারাদে� দি�ত
হন এবং তাঁহার মুি�লােভর পর পাঁচ ব�সর কাল অিতবািহত না হইয়া থােক, অথবা প�াশ হাজার টাকার
অিধক অথ�দে� দি�ত হন এবং দে�র টাকা আদায় করার পর পাঁচ ব�সরকাল অিতবািহত না হইয়া থােক;

  
(খ) িতিন এই আইেনর অধীন �দ� লাইেসে�র �কান শত�ভ� কেরন এবং �সজন� তাহার উ� লাইেস�
বািতল হইয়া যায়৷

  
  
 
এিসড িব�েয়র �দাকান
বা এিসড বহনকারী
যান চলাচল
সামিয়কভােব ব�
�ঘাষণা করার �মতা

 

১৮৷ সরকােরর িনকট হইেত এত�ে�েশ� �মতা�া� কম�কত�া যিদ এই মেম� স�� হন �য, �কান এিসড
িব�েয়র �দাকান বা পিরবহনকৃত �কান যানবাহন চলাচল সামিয়কভােব ব� রাখা �েয়াজন, তাহা হইেল
িতিন, িলিখত আেদশ �ারা, অনিধক পেনর িদেনর জন� উ� �দাকান বা যান চলাচল ব� রাখার আেদশ িদেত
পািরেবন৷

  
  
 
লাইেস�, ইত�ািদ
বািতল

 ১৯৷ (১) �কান ব�ি� তাহােক �দ� লাইেসে�র �কান শত� ভ� কিরেল বা এই আইেনর অধীন �কান
অপরােধর জন� অথবা অন� আইেনর অধীন িবচারাথ� �হণীয় (Cognizable) �কান অপরােধর জন� দি�ত
হইেল লাইেসি�ং কতৃ�প� তাহােক কারণ দশ�ােনার সুেযাগ �দান কিরয়া তাহার লাইেস� বািতল কিরেত
পািরেব৷

  
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �দ� �কান আেদেশর �ারা �কান ব�ি� সং�ু� হইেল িতিন আেদশ �াি�র
তািরখ হইেত ি�শ িদেনর মেধ� সরকােরর িনকট ���মত, আিপল বা পুনিব�েবচনার জন� আেবদন কিরেত
পািরেবন৷

  



(৩) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত কতৃ�পে�র িস�া� চূড়া� হইেব এবং উ� িস�াে�র িব�ে� �কান আদালেত
�কান �� উ�াপন করা যাইেব না৷

  
  
 
লাইেস�, ইত�ািদ
সামিয়কভােব
�িগতকরণ  

২০৷ লাইেসি�ং কতৃ�পে�র িনকট যিদ ইহা �তীয়মান হয় �য, �কান লাইেস�ধারী ব�ি� কতৃ�ক লাইেসে�র
�কান শত� যথাযথভােব পালন করা হইেতেছ না বা উহার শত�াবলী ল�ন করা হইেতেছ, তাহা হইেল উ�
কতৃ�প�, িলিখত আেদশ �ারা, এই আইেনর অধীন অন�ান� ব�ব�া �হণ সােপে�, লাইেস�িট সামিয়কভােব
�িগত কিরেত পািরেবন৷

  
  
 
�েবশ, ইত�ািদর �মতা

 

২১৷ লাইেসি�ং কতৃ�প� বা তাঁহার িনকট হইেত এত�ে�েশ� সাধারণ বা িবেশষভােব �মতা�া� �কান
কম�কত�া, এই আইন এবং এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধর িবধানাবলী সােপে�-

  
(ক) �কান এিসড ��ত বা �দামজাত করা হইয়ােছ বা হইেতেছ এই রকম �য-�কান �ােন �য �কান সময়
�েবশ কিরেত এবং উহা পিরদশ�ন কিরেত পািরেবন;

  
(খ) ��তকৃত বা সংগৃহীত এিসড িব�েয়র জন� �য �দাকােন রাখা হইয়ােছ �সই �দাকােন �দাকান �খালা
রাখার সাধারণ সমেয়, �েবশ কিরেত পািরেবন এবং উহা পিরদশ�ন কিরেত পািরেবন; এবং

  
(গ) দফা (ক) ও (খ)- �ত উি�িখত �ান বা �দাকােন-

  
(অ) রি�ত িহসাব বই, �রিজ�ার ও অন�ান� নিথপ� পরী�া কিরেত পািরেবন;

  
(আ) �া� এিসড এবং এিসড জাতীয় �ব�ািদ ��েতর সাজ-সর�াম, য�পািত ও উপাদান পরী�া, ওজন ও
পিরমাণ িনধ�ারণ কিরেত পািরেবন; এবং

  
(ই) �া� বাটখারা, পিরমাপ য� বা পরী�া য� পরী�াে� �িটপূণ� পাওয়া �গেল বা িবেবিচত হইেল উহা
আটক কিরেত পািরেবন৷

  
  
 
িহসাব বিহ, �রিজ�ার
ইত�ািদ সংর�ণ  

২২৷ লাইেস�ধারী �েত�ক ব�ি� এিসড সং�া� যাবতীয় তথ�ািদ অথ�া� উ�পাদন, আমদানী, পিরবহন,
মজুদ, িব�য়, ব�বহার, �য়, ইত�ািদ ���মত, �যই ��ে� যাহা �েযাজ�, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত
সংর�ণ কিরেব এবং লাইেসি�ং কতৃ�প� কতৃ�ক মেনানীত কম�কত�ােক তা��িণকভােব উহা �দখাইেত বাধ�
থািকেবন৷

  
  

প�ম অধ�ায়
 তদ�, ত�াসী, আটক, বােজয়া�করণ, ইত�ািদ

 
তদে�র �মতা  ২৩৷ সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, লাইেসি�ং কতৃ�প� বা ত�কতৃ�ক মেনানীত �কান কম�কত�ােক

এই আইেনর অধীন অপরাধ তদে�র জন� থানার ভার�া� কম�কত�ার অনু�প �মতা �দান কিরেত পািরেব৷
  
  
 
পেরায়ানা জারীর
�মতা

 ২৪৷ (১) এই আইেনর অধীন সরকােরর িনকট হইেত �মতা�া� �কান কম�কত�ার যিদ এই�প িব�াস
কিরবার কারণ থােক �য,-

  
(ক) �কান ব�ি� এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ কিরয়ােছন;

  
(খ) এই আইেনর অধীন অপরাধ সং�া� �কান ব� বা উহা �মােণর জন� �েয়াজনীয় �কান দিলল, দ�ােবজ
বা �কান �কার িজিনসপ� �কান �ােন বা ব�ি�র িনকট রি�ত আেছ;

  
তাহা হইেল, অনু�প িব�ােসর কারণ িলিপব� কিরয়া, িতিন উ� ব�ি�েক ��ফতার করার জন� বা উ�



�ােন িদেন বা রােত �য �কান সময় ত�াশীর জন� পেরায়ানা জারী কিরেত পািরেবন৷
  

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �দ� �কান পেরায়ানা �য থানায় পাঠােনা হইেব উ� থানার ভার�া� কম�কত�া
উহা কায�কর কিরেবন৷

  
  
 
পেরায়ানা ব�িতেরেক
ত�াশী, ইত�ািদর
�মতা

 

২৫৷ (১) সরকােরর িনকট হইেত এত�ে�েশ� সাধারণ বা িবেশষভােব �মতা�া� �কান কম�কত�া বা পুিলেশর
পিরদশ�ক বা তদূ�� �কান কম�কত�ার যিদ এই�প িব�াস কিরবার কারণ থােক �য, এই আইেনর অধীন �কান
অপরাধ �কান �ােন সংঘিটত হইয়ােছ বা হইেতেছ বা হওয়ার স�াবনা রিহয়ােছ তাহা হইেল অনু�প িব�ােসর
কারণ িলিপব� কিরয়া িতিন �য �কান সময়-

  
(ক) উ� �ােন �েবশ কিরয়া ত�াশী কিরেত পািরেবন এবং �েবেশ বাধা�া� হইেল, বাধা অপসারেণর জন�
দরজা-জানালা ভা�াসহ �য �কান �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ কিরেত পািরেবন;

  
(খ) উ� �ােন ত�াশীকােল �া� অপরাধ সংঘটেন ব�বহায� এিসড বা অন�ান� �ব�ািদ, এই আইেনর অধীন
আটক বা বােজয়া�েযাগ� ব� এবং অপরাধ �মােণ সহায়ক �কান দিলল-দ�ােবজ বা িজিনসপ� আটক
কিরেত পািরেবন;

  
(গ) উ� �ােন উপি�ত �য �কান ব�ি�র �দহ ত�াশী কিরেত পািরেবন;

  
(ঘ) উ� �ােন উপি�ত �কান ব�ি� এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ কিরয়ােছন বা কিরেতেছন বিলয়া
সে�হ হইেল ��ফতার কিরেত পািরেবন৷

  
(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থাকুক না �কন, সূয�া� হইেত সূেয�াদয় পয�� সমেয়র মেধ� �কান �ােন
�েবশ কিরয়া ত�াশী পিরচালনা না কিরেল অপরােধর সিহত স�ৃ� �কান ব� ন� বা লু� হইবার বা
অপরাধী পালাইয়া যাইবার স�াবনা আেছ বিলয়া �কান কম�কত�ার িব�াস করার স�ত কারণ থািকেল অনু�প
িব�ােসর কারণ িলিপব� কিরয়া িতিন উ� সমেয়র মেধ� উ� �ােন �েবশ ও ত�াশী কিরেত পািরেবন৷

  
  
 
আটক, ইত�ািদ স�েক�
ঊ� �তন কম�কত�ােক
অবিহতকরণ

 
২৬৷ এই আইেনর অধীন �কান ব�ি�েক ��ফতার করা হইেল বা �কান ব� আটক করা হইেল, ��ফতারকারী
বা আটককারী কম�কত�া ত�স�েক� িলিখত �িতেবদেনর মাধ�েম তাহার ঊ��তন কম�কত�ােক অিবলে� অবিহত
কিরেবন এবং �িতেবদেনর একিট অনুিলিপ সংি�� এলাকার লাইেসি�ং কতৃ�পে�র িনকট ��রণ কিরেবন৷

  
  
 
�কাশ� �ান বা
যানবাহেন আটক বা
��ফতােরর �মতা

 

২৭৷ যিদ ধারা ২৪-এ উি�িখত �কান কম�কত�ার এই�প িব�াস কিরবার কারণ থােক �য, �কান �কাশ� �ােন
বা �কান চলমান যানবাহেন-

  
(ক) এই আইেনর পিরপ�ী �কান এিসড বা বােজয়া�েযাগ� �কান ব� বা এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ
�মােণর সহায়ক �কান দিলল- দ�ােবজ রি�ত আেছ, তাহা হইেল, তাহার অনু�প িব�ােসর কারণ িলিপব�
কিরয়া, িতিন উ� এিসড, ব� বা এত� সং�া� দিলল- দ�ােবজ ত�াশী কিরয়া আটক কিরেত পািরেবন;

  
(খ) এই আইেনর অধীন অপরাধ সংঘটনকারী বা সংঘটেন উদ�ত �কান ব�ি� আেছন, তাহা হইেল তাহার
অনু�প িব�ােসর কারণ িলিপব� কিরয়া, িতিন তাহােক আটক কিরয়া ত�াশী কিরেত পািরেবন এবং তাহার
িনকট দফা (ক)-এ উি�িখত এিসড বা অনু�প ব� বা দিলল-দ�ােবজ পাওয়া �গেল তাহােক ��ফতার
কিরেত পািরেবন৷

  
  
 
ত�াশী, ইত�ািদর
প�িত  

২৮৷ এই আইেন িভ��প িকছু না থািকেল, এই আইেনর অধীন জারীকৃত সকল পেরায়ানা এবং সকল ত�াশী,
��ফতারী ও আটক এর ব�াপাের Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর
িবধান অনুসরণ করা হইেব৷

  
  



 
পার�িরক
সহেযািগতার
বাধ�বাধকতা

 
২৯৷ এই আইেনর �কান িবধান কায�কর কিরবার ব�াপাের অনু�� হইেল ধারা ২৪-এ উি�িখত কম�কত�াগণ
পর�রেক সব��কার সাহায� ও সহেযািগতা কিরেত বাধ� থািকেবন৷

  
  
 
মামলার তদ� হ�া�র

 

৩০৷ এই আইেনর অধীন �কান অপরােধর তদ�কারী কতৃ�প�, �ডপুিট কিমশনােরর অনুেমাদন�েম, ত�কতৃ�ক
িনিদ��কৃত �কান কম�কত�ার িনকট তদ�কায� হ�া�র কিরেবন এবং �যই কম�কত�ার িনকট উ� তদ�কায�
হ�া�র করা হইেব, িতিন �েয়াজনেবােধ, �� হইেত বা �যই পয�ােয় হ�া�র হইয়ােছ �সই পয�ায় হইেত,
তদ� কায� পিরচালনা কিরেত পািরেবন এবং তদ� �শেষ যথাযথ ব�ব�া �হণ কিরেত পািরেবন৷

  
  
 
��ফতারকৃত ব�ি� ও
আটককৃত মালামাল
সং�া� িবধান  

৩১৷ (১) �কান ব�ি�েক এই আইেনর অধীন ��ফতার করা হইেল বা �কান ব� আটক করা হইেল উ� ব�ি�
বা আটককৃত ব� িনকট� থানার ভার�া� কম�কত�ার িনকট �সাপদ� কিরেত হইেব৷

  
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান ব�ি� বা ব�েক �য কম�কত�ার িনকট ��রণ করা হইেব িতিন, যতশী�
স�ব, উ� ব�ি� বা ব� স�েক� আইনানুগ যথােযাগ� ব�ব�া �হণ কিরেবন৷

  
  
 
বােজয়া�েযাগ� এিসড,
ইত�ািদ

 

৩২৷ (১) এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ সংঘিটত হইেল �যই এিসড, সাজ-সর�াম, য�পািত, উপকরণ,
আধার, পা�, �মাড়ক, যানবাহন, বা অন� �কান ব� স�েক� বা সহেযােগ উ� অপরাধ সংঘিটত হইয়ােছ
�সই�িল বােজয়া�েযাগ� হইেব৷

  
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বােজয়া�েযাগ� এিসেডর সিহত যিদ �কান �বধ এিসড অপরাধ সংঘটেনর সময়
পাওয়া যায় তাহা হইেল উ� �বধ এিসডও বােজয়া�েযাগ� হইেব৷

  
  
 
বােজয়া�করণ প�িত

 

৩৩৷ (১) এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ িবচারকােল আদালত যিদ এই িস�াে� উপনীত হন �য,
আটককৃত �কান ব� ধারা ৩২ এর অধীন বােজয়া�েযাগ� তাহা হইেল, আদালত অপরাধ �মািণত হউক বা না
হউক, ব�িট বােজয়া�করেণর আেদশ িদেত পািরেবন৷

  
(২) �যই ��ে� বােজয়া�েযাগ� �কান ব� আটক করা হয় িক� উহার সােথ সংি�� অপরাধীেক পাওয়া যায়
না, �সই ��ে� �ডপুিট কিমশনার বা, ���মত, উপেজলা িনব�াহী কম�কত�া িলিখত আেদশ �ারা উহা বােজয়া�
কিরেত পািরেবন:

  
তেব শত� থােক �য, উ��প বােজয়া�করণ আেদশ �দােনর পূেব� তি��ে� আপি� উ�াপেনর সুেযাগ
�দওয়ার জন� িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত �নািটশ জারী কিরেত হইেব এবং �নািটেশ উি�িখত সমেয়র
মেধ�, যাহা �নািটশ জারীর তািরখ হইেত অনু�ন পেনর িদন হইেত হইেব, আপি� উ�াপনকারীেক �নানীর
যুি�স�ত সুেযাগ িদেত হইেব৷

  
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন �দ� �কান আেদেশর �ারা �কান ব�ি� সং�� হইেল িতিন আেদশ �াি�র
তািরখ হইেত ি�শ িদেনর মেধ�-

  
(ক) আেদশিট উপেজলা িনব�াহী কম�কত�া কতৃ�ক �দ� হইেল �ডপুিট কিমশনােরর িনকট; এবং

  
(খ) আেদশিট �ডপুিট কিমশনার বা ত�কতৃ�ক মেনানীত কম�কত�া কতৃ�ক �দ� হইেল সরকােরর িনকট-

  
আপীল কিরেত পািরেবন৷

  
(৪) উপ-ধারা (৩) এ উি�িখত আপীল কতৃ�পে�র িস�া� চূড়া� হইেব এবং উ� িস�াে�র িব�ে� �কান
আদালেত �কান �� উ�াপন করা যাইেব না৷

  



  
 
বােজয়া� ও আটককৃত
�ব�ািদর িন�ি� বা
িবিলবে�জ

 
৩৪৷ এই আইেনর অধীন বােজয়া�েযাগ� �কান �েব�র বােজয়া�করণ আেদশ �দােনর সংেগ সংেগ �ব�িট
সরকার কতৃ�ক মেনানীত �কান কম�কত�ার িনকট হ�া�র কিরেত হইেব এবং িতিন উহা িবিধ �ারা িনধ�ািরত
প�িতেত ব�বহার, হ�া�র বা �ংস কিরবার বা অন� �কান �কাের উহার িবিলবে�েজর ব�ব�া কিরেবন৷

  
  

ষ� অধ�ায়
 অপরাধ আমলেযাগ�, অ-আেপাষেযাগ� ও অ-জািমনেযাগ�

 
অপরােধর
আমলেযাগ�তা, অ-
আেপাষেযাগ�তা এবং
অ-জািমনেযাগ�তা

 

৩৫৷ এই আইেনর অধীন সংঘিটত অপরাধ আমলেযাগ� (Cognizable), অ-আেপাষেযাগ� (Non-
compoundable) এবং অ-জািমনেযাগ� (Non-bailable) হইেব৷

  
  

স�ম অধ�ায়
 আপরাধ ও দ�

 
লাইেস� ব�তীত
এিসেডর উ�পাদন,
আমদানী, পিরবহন,
মজুদ, িব�য় ও
ব�বহােরর দ�

 

৩৬৷ �কান ব�ি� এই আইন এবং এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধর িবধানাবলী এবং লাইেসে�র শত�ািদ
পালন ব�িতেরেক �কান এিসড উ�পাদন, আমদানী, পিরবহন, মজুদ, িব�য় বা ব�বহার কিরেল িকংবা দখেল
রািখেল উ� ব�ি� অনূ�� দশ ব�সর িক� অনু�ন িতন ব�সর স�ম কারাদে� এবং ইহার অিতির� প�াশ
হাজার টাকা অথ�দে� দ�নীয় হইেবন৷

  
  
 
এিসড উ�পাদেন
ব�বহারেযাগ� য�পািত
ইত�ািদ রাখার দ�  

৩৭৷ এই আইেনর অধীন লাইেস��া� নন এই�প �কান ব�ি�র িনকট তাহার দখেল িকংবা তাহার দখলকৃত
�কান �ােন যিদ এিসড উ�পাদেন ব�বহারেযাগ� �কান য�পািত, সাজ-সর�াম বা উপকরণ পাওয়া যায়, তাহা
হইেল িতিন অনু�ন িতন ব�সর এবং অনূ�� পেনর ব�সর স�ম কারাদে� দ�নীয় হইেবন এবং ইহার অিতির�
অথ�দে�ও দ�নীয় হইেবন৷

  
  
 
অপরাধ সংঘটেন গৃহ বা
যানবাহন ইত�ািদ
ব�বহার কিরেত
�দওয়ার দ�

 

৩৮৷ �কান ব�ি� যিদ স�ােন এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ সংঘটেনর জন� তাহার মািলকানাধীন বা
দখলীয় �কান বাড়ী-ঘর, জায়গা-জিম, যানবাহন, য�পািত বা সাজ-সর�াম ব�বহার কিরেত অনুমিত �দন,
তাহা হইেল িতিন অনূ�� পাঁচ ব�সর ও অনু�ন এক ব�সর, স�ম কারাদে� বা অথ�দে� বা উভয়দে� দ�নীয়
হইেবন৷

  
  
 
লাইেস�, ইত�ািদর
শত� ভ� করার দ�  ৩৯৷ �কান ব�ি� এই আইেনর অধীন �দ� �কান লাইেসে�র শত� ভ� কিরেল িতিন অনূ�� পাঁচ ব�সর ও

অনু�ন এক ব�সর, স�ম কারাদে� বা অনূ�� দশ হাজার টাকা অথ�দে� বা উভয়দে� দ�নীয় হইেবন৷
  
  
 
িমথ�া বা হয়রানীমূলক
�মাক�মা দােয়েরর দ�

 

৪০৷ যিদ �কান ব�ি� অপর �কান ব�ি�র িব�ে� এই আইেনর অধীন �কান অপরােধর িবষেয় আদালেত
�মাক�মা দােয়র কেরন এবং যিদ তদ��েম বা সা�� �মােণ ইহা �মািণত হয় �য, অিভেযাগিট িমথ�া বা
হয়রানীমূলক, তেব, উ� অিভেযাগকারী এই�প িমথ�া �মাক�মা দােয়েরর জন� ৬[ অনূ�� সাত বৎসর ও
অনু�ন �ই বৎসর] স�ম কারাদ� এবং ইহার অিতির� অথ�দে�ও দ�নীয় হইেবন৷

  
  
 
অপরাধ সংঘটেন
�েরাচনা, ইত�ািদর দ�

 ৪১৷ �কান ব�ি� এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ সংঘটেন কাহােকও �েরাচনা িদেল বা সহায়তা কিরেল বা
কাহারও সিহত ষড়যে� িল� হইেল উ� ব�ি�-

  
(ক) অপরাধিট সংঘিটত না হইেল, অনু�ন িতন ব�সর এবং অনূ�� পেনর ব�সর কারাদে� দ�নীয় হইেবন



এবং ইহার অিতির� অথ�দে�ও দ�নীয় হইেবন; এবং
  

(খ) অপরাধিট সংঘিটত হইেল, মূল অপরাধীর সমপিরমাণ দে� দ�নীয় হইেবন৷
  
  
 
অপরাধ পুনঃসংঘটেনর
দ�  ৪২৷ এই আইেন উি�িখত �কান অপরােধর জন� দি�ত হইয়া দ� �ভাগ কিরবার পর যিদ �কান ব�ি� পুনরায়

একই অপরাধ কেরন িতিন উ� অপরােধর জন� সেব�া� �য দ� রিহয়ােছ উহার ি��ণ দে� দ�নীয় হইেবন৷
  
  

অ�ম অধ�ায়
 িবিবধ

 
এিসড অপব�বহােরর
আশংকা এবং িচিক�সা
স�েক� তথ� সরবরাহ

 

৪৩৷ (১) যিদ �কান পিরবােরর �কান সদস� এিসেড �িত�� হন, তাহা হইেল ত�স�েক� উ� পিরবােরর
কত�া বা অন� �কান ব�ি� উপেজলা িনব�াহী কম�কত�া বা �ডপুিট কিমশনার বা তাঁহার িনকট হইেত এত�ে�েশ�
�মতা�া� কম�কত�ােক অবিহত কিরেবন৷

  
(২) �কান িচিক�সক যিদ এই�প মেন কেরন �য, �কান ব�ি� এিসেড �িত�� হইয়ােছন এবং ত�ন�
িচিক�সার �েয়াজন, তাহা হইেল িতিন �িত�� ব�ি�েক �েয়াজনীয় িচিক�সার পরামশ� িদেবন এবং এই
িচিক�সার �েয়াজনীয়তার কথা িলিখতভােব উপেজলা িনব�াহী কম�কত�া বা �ডপুিট কিমশনার বা তাঁহার িনকট
হইেত এত�ে�েশ� �মতা�া� কম�কত�ােক অবিহত কিরেবন৷

  
  
 
অথ� দে�র অথ� আদায়,
ইত�ািদ

 

৪৪৷ এই আইেনর অধীন �দ� অথ�দে�র অথ� �চিলত আইেনর িবধান অনুযায়ী দি�ত ব�ি�র িনকট হইেত বা
তাহার িবদ�মান স�দ, বা তাহার মৃতু�র ��ে� মৃতু�র সময় রািখয়া যাওয়া স�দ হইেত আদায় কিরয়া
অপরােধর দ�ন �যই ব�ি�র মৃতু� ঘিটয়ােছ তাহার উ�রািধকারীেক বা ���মত, �য ব�ি� শারীিরক বা
মানিসকভােব �িত�� হইয়ােছন �সই ব�ি�েক বা �সই ব�ি�র মৃতু�র ��ে� তাহার উ�রািধকারীেক �দান
করা হইেব৷

  
  
 
�কা�ানী কতৃ�ক
অপরাধ সংঘটন

 

৪৫৷ এই আইেনর অধীন �কান িবধান ল�নকারী ব�ি� যিদ �কা�ানী হয়, তাহা হইেল উ� �কা�ানীর
মািলক, পিরচালক, ম�ােনজার, সিচব বা অন� �কান কম�কত�া বা এেজ� িবধানিট ল�ন কিরয়ােছন বিলয়া
গণ� হইেবন, যিদ না িতিন �মাণ কিরেত পােরন �য, উ� ল�ন তাঁহার অ�াতসাের হইয়ােছ অথবা উ�
ল�ন �রাধ কিরবার জন� িতিন যথাসাধ� �চ�া কিরয়ােছন৷

  
ব�াখ�া৷- এই ধারায়-

  
(ক) “�কা�ানী” বিলেত �কান সংিবিধব� সরকারী কতৃ�প�, বািণিজ�ক �িত�ান ও সিমিত বা সংগঠনেক
বুঝাইেব, �দাকানও ইহার অ�ভু�� হইেব;

  
(খ) বািণিজ�ক �িত�ােনর ��ে� “পিরচালক” বিলেত উহার �কান অংশীদারী বা পিরচালনা �বােড�র
সদস�েকও বুঝাইেব৷

  
  
 
অপরাধ স�েক�
অনুমান  

৪৬৷ যিদ �কান ব�ি�র িনকট বা তাহার দখলকৃত বা িনয়�ণাধীন �কান �ােন �কান এিসড ��েত
ব�বহারেযাগ� সাজ-সর�াম বা য�পািত বা এিসড ��েতর জন� �েয়াজনীয় �কান ব� বা উপাদান পাওয়া
যায় তাহা হইেল িতিন এই আইেনর অধীন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া আদালত অনুমান কিরেত পািরেব, এবং
উ� ব�ি� উহা কেরন নাই এই�প দাবী করা হইেল তাহা �মােণর দািয়� সংি�� ব�ি�র উপর বত�াইেব৷

  
  
 
এিসড �ারা �িত��
ব�ি�েদর তািলকা

 ৪৭৷ (১) এিসড �ারা �িত�� �কান ব�ি� বা তাহার ত�াবধায়ক বা অিভভাবক বা িচিক�সক ই�া কিরেল
িলিখতভােব উপেজলা িনব�াহী কম�কত�ার িনকট তাহার নাম উপ-ধারা (২) এর অধীন তািলকায় অ�ভু�ি�র
জন� আেবদন কিরেত পািরেবন এবং উ��প আেবদেনর পিরে�ি�েত উপেজলা িনব�াহী কম�কত�া সংি��



ব�ি�র নাম তািলকাভু� কিরেত পািরেবন৷
  

(২) এিসড �ারা �িত�� ব�ি�েদর িচিক�সা ও পুনব�াসেনর �েয়াজেন উপেজলা িনব�াহী কম�কত�া
উপেজলাওয়ারী ��মািসক একিট তািলকা ��ত কিরয়া সংি�� �জলার �ডপুিট কিমশনােরর িনক ��রণ
কিরেবন৷

  
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন �া� তািলকা সংি�� �ডপুিট কিমশনার সুিনিদ�� সুপািরশসহ �জলা কিমিটর
িনকট �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জন� ��রণ কিরেবন৷

  
(৪) এই ধারার অধীন তািলকাভু� এিসড �ারা �িত�� ব�ি�েদর িচিক�সা ও পুনব�াসেনর জন� কাউি�ল বা
���মত, �জলা কিমিট যথাস�ব ব�ব�া �হণ কিরেব৷

  
  
 
রাসায়িনক পরী�ক ও
তাহার িরেপাট�

 

৪৮৷ (১) এই আইেনর �েয়াজেন সরকার এিসেডর �কার, পিরমাণ, মা�া বা ঐ �কার �কান উপাদােনর
রাসায়িনক পরী�ার জন� পরী�াগার �াপন কিরেত পািরেব এবং উহার জন� রাসায়িনক পরী�ক িনেয়াগ
কিরেত পািরেব৷

  
(২) এই আইেনর অধীন পিরচািলত �কান কায��েমর �কান পয�ােয় �কান ব�র রাসায়িনক পরী�ার �েয়াজন
�দখা িদেল উহা উপ-ধারা (১) এর অধীন �ািপত রাসায়িনক পরী�াগাের ��রণ কিরেত হইেব৷

  
(৩) রাসায়িনক পরী�েকর �া�রযু� রাসায়িনক পরী�ার িরেপাট� এই আইেনর অধীন �কান তদ�, িবচার
বা অন� �কান �কার কায��েম সা�� িহসােব ব�বহার করা যাইেব৷

  
(৪) এই ধারার অধীন রাসায়িনক পরী�াগার �ািপত না হওয়া পয�� সরকার কতৃ�ক এত�ে�েশ� িনধ�ািরত �য
�কান পরী�াগাের এই ধারায় উি�িখত রাসায়িনক পরী�া করা যাইেব৷

  
  
 
সরল িব�ােস কৃত
কাজকম�  

৪৯৷ এই আইেনর অধীন দািয়� পালনকােল সরল িব�ােস কৃত �কান কােজর ফেল �কান ব�ি� �িত��
হইেল বা তাহার �িত�� হইবার স�াবনা থািকেল ত�ন� সরকার, কাউি�ল, �জলা কিমিট বা �কান
কম�কত�া বা ব�ি�র িব�ে� �দওয়ানী বা �ফৗজদারী মামলা বা অন� �কান আইনগত কায��ম �হণ করা
যাইেব না৷

  
  
 
�িতপূরণ, ইত�ািদর
দাবী অ�হণেযাগ�  

৫০৷ এই আইেনর অধীন লাইেসি�ং কতৃ�প� িকংবা অন� �কান �মতা�া� কম�কত�া কতৃ�ক �দ� �কান
আেদেশর ফেল �কান লাইেস�ধারী ব�ি� �িত�� হইেল িতিন ত�ন�, অন� �কান আইেন যাহা িকছুই
থাকুক না �কন, �কান �িতপূরণ দাবী কিরেত পািরেবন না বা ত�কতৃ�ক �দ� �কান িফস �ফর� চািহেত
পািরেবন না৷

  
  
 
িবিধ �ণয়ন �মতা  ৫১৷ (১) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� িবিধ �ণয়ন কিরেত

পািরেব৷
  

(২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �মতার সামি�কতােক �ু� না কিরয়া, অনু�প িবিধেত িন�বিণ�ত সকল অথবা
�য �কান িবষেয় িবধান �ণয়ন করা যাইেব, যথা:-

  
(ক) এিসেডর উ�পাদন, আমদানী, পিরবহন, মজুদ, িব�য় ও ব�বহার নীিত;

  
(খ) এিসেডর উ�পাদন, আমদানী, পিরবহন, মজুদ, িব�য় ও ব�বহার, ইত�ািদর লাইেস�, লাইেস�
নবায়ন, িফস, ইত�ািদ;

  
(গ) এিসেডর উ�পাদন, আমদানী, পিরবহন, মজুদ, িব�য় ও ব�বহার সং�া� তথ� সংর�ণ প�িত;

  



(ঘ) এিসেডর উ�পাদন, আমদানী, পিরবহন, মজুদ, িব�য় ও ব�বহােরর জন� সংরি�ত পাে�র গােয়
�লেবল, প�ােকটজাতকরণ প�িত;

  
(ঙ) তদ�, ত�াশী, আটক, বােজয়া�করণ ও পিরদশ�ন প�িত;

  
(চ) এিসড �ারা �িত�� ব�ি�র িচিক�সা, পুনব�াসন ও আইনগত সহায়তা �দান প�িত; এবং

  
(ছ) তহিবেলর িহসাব সংর�ণ ও িনরী�া প�িত৷

  
  
 
সংর�ণ, ইত�ািদ  ৫২৷ সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �কান িবেশষ �কােরর এিসডেক ��াপেন উি�িখত শত�াধীেন

এই আইেনর �কান একিট ধারা িকংবা সকল ধারার িবধানাবলীর �েয়াগ হইেত অব�াহিত িদেত পািরেব৷
  
  
  

 
১ `�ার জাতীয় কি�ক �সাডা,` শ��িল ও কমা এিসড িনয়�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ১২ নং আইন) এর ২ ধারাবেল িবলু�

  
২ ধারা(৪) এিসড িনয়�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০(২০১০ সেনর ৩৮ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৩ ধারা(৭) এিসড িনয়�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০(২০১০ সেনর ৩৮ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৪ উপ-ধারা (৪), উপ-ধারা (৪) ও (৫) এর পিরবেত� এিসড িনয়�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০(২০১০ সেনর ৩৮ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল �িত�ািপত। 

  
৫ “সরকার” শ�িট “কাউি�ল” শ�িটর পিরবেত� এিসড িনয়�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০(২০১০ সেনর ৩৮ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল �িত�ািপত। 

  
৬ "অনূ�� সাত বৎসর ও অনু�ন �ই বৎসর" শ��িল "অনূ�� পাঁচ ব�সেরর" শ��িলর পিরবেত� এিসড িনয়�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০(২০১০ সেনর ৩৮ নং আইন)
এর ৬ ধারাবেল �িত�ািপত।

  

Copyright © 2010, Legislative and Parliamentary Affairs Division
 Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs


