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িশ� িদবায� �ক� আইন, ২০২১
( ২০২১ সেনর ১০ নং আইন )

[ ২৪ জনু, ২০২১ ]

িশ�েদর িদবাকালীন পিরচয�া ও িনরাপ�ার জ� সরকাির, আধা-সরকাির, �ায়�শািসত ও �বসরকাির পয�ােয় িশ� িদবায�
�ক� �িত�া, পিরচালনা ও আ�ষি�ক অ�া� িবষেয় িবধান �ণয়নকে� �ণীত আইন

�যেহতু সরকাির, আধা-সরকাির, �ায়�শািসত ও �বসরকাির �িত�ােন কম�রত ব�ি�েক িদেনর �বিশরভাগ সময়
িনজ বাসগেৃহর বািহের অব�ান কিরেত হয় এবং তাহার িশ�র জ� মানস�� উপয�ু �ােন িনরাপদ ও
�ািত�ািনক পিরচয�ার লে�� িশ�র িদবাকালীন অব�ােনর জ� িশ� িদবায� �ক� �েয়াজন; এবং

�যেহতু উ� িশ� িদবায� �ক� �িত�া, িনব�ন �দান, উহার �শ�ৃল ব�ব�াপনা, �েদয় �সবার �ণগতমান
িনি�তকরণ এবং আ�ষি�ক অ�া� িবষয়ািদ স�েক� একিট আইন �ণয়ন করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়;

�সেহতু এত�ারা িন��প আইন করা হইল :-

সংি��
িশেরানাম ও
�বত�ন

১। (১) এই আইন িশ� িদবায� �ক� আইন, ২০২১ নােম অিভিহত হইেব।

(২) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �য তািরখ িনধ�ারণ কিরেব �সই তািরেখ এই

আইন কায�কর হইেব।

সং�া ২। িবষয় বা �সে�র পিরপি�থ �কােনা িকছু না থািকেল, এই আইেন,-

(১) ‘অিভভাবক’ অথ� িশ�র িপতা, মাতা বা এমন �কােনা ব�ি� িযিন Guardians and

Wards Act,1890 (Act No. VIII of 1890) এর অধীেন �কােনা িশ�র কল�ােণ

আদালত কতৃ�ক িনেয়াগ�া� বা �ঘািষত অিভভাবক (guardian);

(২) ‘আিপল’ অথ� ধারা ১৯ এ উি�িখত আিপল;

(৩) ‘�ক�’ অথ� িশ� িদবায� �ক�;

(৪) ‘িনব�ন কতৃ�প�’ অথ� ধারা ৫ এর অধীন িনধ�ািরত িনব�ন কতৃ�প�;

(৫) ‘িনধ�ািরত’ অথ� িবিধ �ারা িনধ�ািরত;

(৬) ‘িনব�ন সনদ’ অথ� ধারা ৬ এর অধীন �দ� িনব�ন সনদ;

(৭) ‘পিরদশ�ক’ অথ� ধারা ১৩ এর অধীন িনয�ু �কােনা কম�কত�া;

(৮) ‘িবিধ’ অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ;
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(৯) ‘ব�ি�’ অথ� �যেকােনা ব�ি� এবং �কােনা �কা�ািন, �িত�ান, অংশীদাির কারবার,

ফাম� বা অ� �কােনা সং�াও ইহার অ�ভু�� হইেব;

(১০) ‘িশ�’ অথ� িশ� িদবায� �কে� ভিত�র উপয�ু ৪ (চার) মাস বয়স হইেত ৬ (ছয়)

বৎসর বয়স পয�� �কােনা িশ�;

(১১) ‘িশ� িদবায� �ক�’ অথ� �কােনা ইমারত, বািড়, িনধ�ািরত �ান, ক�, বা �কােনা

আি�না যাহােত �কােনা িশ� িদেনর একিট িনিদ�� সমেয় অব�ান কের।

অ�া� আইেনর
�েযাজ�তা

৩।  এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, �দেশ কায�কর অ� �কােনা আইেনর িবধান, এই

আইেনর িবধানাবলীর সিহত সাম�স�পণূ� হওয়া সােপে�, �েযাজ� হইেব।

িশ� িদবায�
�ক� �াপন

৪। (১) এই আইন �বত�েনর পর সরকাির, আধা-সরকাির, �ায়�শািসত ও �বসরকাির

�িত�ান �ীয় ব�ব�াপনায়, িনধ�ািরত ��িণর �ক� �াপন ও পিরচালনা কিরেত পািরেব।

(২) �কােনা ব�ি� এই আইেনর অধীন িনব�ন সনদ �হণ ব�িতেরেক �ক� �াপন ও

পিরচালনা কিরেত পািরেবন না :

তেব শত� থােক �য, সরকার, সংিবিধব� সং�া বা �ায়�শািসত �িত�ান কতৃ�ক পিরচািলত

�কােনা �ক� �াপন ও পিরচালনার ��ে� িনব�ন �হেণর �েয়াজন হইেব না।

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, সরকার, জন�ােথ�, সরকাির �গেজেট

��াপন �ারা, �কােনা ��িণর �ক�েক িনব�ন সনদ �হেণর বাধ�বাধকতা হইেত

অব�াহিত �দান কিরেত পািরেব।

িনব�ন কতৃ�প� ৫।  এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, িনব�ন

কতৃ�প� িনেয়াগ কিরেব।

িনব�ন সনদ
�দান

৬। (১) িনব�ন কতৃ�প� উপ-ধারা (৩) এর অধীন �া� আেবদনপ� িনধ�ািরত প�িতেত

িবেবচনা কিরয়া, �কােনা ব�ি�েক �ক� �াপন ও পিরচালনার জ� িনব�ন সনদ �দান

কিরেত পািরেব।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �দ� িনব�ন সনেদর �ময়াদ হইেব ৩ (িতন) বৎসর এবং

�ময়াদ উ�ীণ� হইবার পেূব� উহা নবায়নেযাগ� হইেব।

(৩) �কােনা ব�ি� �ক� �াপন ও পিরচালনা কিরেত চািহেল, তাহােক িনব�ন কতৃ�পে�র

িনকট িনধ�ািরত প�িতেত আেবদন কিরেত হইেব।
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(৪) িনব�ন কতৃ�প� উপ-ধারা (৩) এর অধীন �া� আেবদন, িনধ�ািরত প�িতেত, যাচাই-

বাছাই কিরয়া, উ� আেবদনপ� �হণ বা �ত�াখ�ান কিরেত পািরেব।

(৫) এই আইন কায�কর হইবার অব�বিহত পেূব� �কােনা �ক�, উহা �য নােমই অিভিহত

হউক না �কন, �ািপত ও পিরচািলত হইেল উ� �ক� পিরচালনাকারী ব�ি�েক এই আইন

কায�কর হইবার ৬ (ছয়) মাস সমেয়র মেধ� এই আইেনর অধীন উহার িনব�ন �হণ

কিরেত হইেব।

িনব�ন �াি�র
শত�

৭। (১) িনব�ন কতৃ�প� �কােনা ব�ি�েক িন�িলিখত শেত� �ক� �াপন ও পিরচালনার

জ� িনব�ন সনদ �দান কিরেত পািরেব, যিদ-

(ক) িতিন বাংলােদেশর নাগিরক হন;

(খ) তাহার িনধ�ািরত আিথ�ক স�লতা থােক;

(গ) িতিন আদালত কতৃ�ক �দউিলয়া �ঘািষত হওয়ার পর উ� �দউিলয়াে�র অবসান ঘিটয়া

থােক;

(ঘ) িতিন �নিতক �লনজিনত �কােনা অপরােধ দি�ডত হইয়া থােকন এবং দ�েভােগর পর

২ (�ই) বৎসর সময় অিতবািহত হইয়া থােক;

(ঙ) তাহার িনধ�ািরত িশ�াগত �যাগ�তা ও �িশ�ণ থােক;

(চ) তাহার িনধ�ািরত �যাগ�তাস�� কম�চারী থােক;

(ছ) তাহার িনব�ন কতৃ�প� কতৃ�ক িনধ�ািরত অবকাঠােমা বা �াপনা থােক; এবং

(জ) িতিন িবিধ �ারা িনধ�ািরত অ� �কােনা শত� �িতপালন কেরন।

(২) িনব�ন কতৃ�প�, �কােনা গােম��টস বা িশ� �িত�ােন িবদ�মান �ক� পিরচালনাকারী

�িত�ানেক উহার িলিখত আেবদেনর িভি�েত উপ-ধারা (১) এর অধীন �িতপালনীয়

�কােনা শত� হইেত অব�াহিত �দান কিরেত পািরেব।

(৩) িনব�ন সনদ ই��র তািরখ হইেত অন�ূ� ৬ (ছয়) মােসর মেধ� �কে�র কায��ম

আর� কিরেত হইেব এবং �কােনা ব�ি� উ� সমেয়র মেধ� �ক� পিরচালনার কায��ম

আর� কিরেত ব�থ� হইেল �য়ংি�য়ভােব িনব�ন সনদ বািতল হইয়া যাইেব।

(৪) িনব�ন সনদ �া� ব�ি�, িনব�ন কতৃ�পে�র পবূ�া�েমাদন ব�তীত অ� �কােনা ব�ি�র

িনকট িনব�ন সনদ হ�া�র কিরেত পািরেবন না।

(৫) িনব�ন কতৃ�পে�র পবূ�া�েমাদন ব�িতেরেক সনদ�া� ব�ি� �কে�র অব�ান ও

িঠকানা পিরবত�ন কিরেত পািরেবন না।
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িনব�ন নবায়ন ৮। (১) িনব�ন কতৃ�প� িনব�ন সনেদর �ময়াদ �শষ হইবার পেূব� িনধ�ািরত প�িতেত িফ

আদায় সােপে� িনব�ন সনদ নবায়ন কিরেত পািরেব।

(২) িনব�ন কতৃ�প� িনধ�ািরত কারেণ ও প�িতেত িনব�ন সনদ নবায়ন কিরেত বা

অ�ীকার কিরেত পািরেব।

(৩) �কােনা ব�ি� িনব�ন সনেদর �ময়াদ উ�ীণ� হইবার পেূব� উহা নবায়েনর জ� আেবদন

কিরেত ব�থ� হইেল উ� �ময়াদ উ�ীেণ�র ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� িনধ�ািরত িবল� িফ �দান

সােপে� সনদ নবায়েনর আেবদন কিরেত পািরেবন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন �া� আেবদনপ� িনব�ন কতৃ�প� িনধ�ািরত কারেণ �হণ বা

�ত�াখ�ান কিরেত পািরেব।

িনব�ন �িগত,
বািতল, ইত�ািদ

৯। (১) িনব�ন কতৃ�প�, িন�বিণ�ত �কােনা কারেণ, িনধ�ািরত প�িতেত তদ� ও �নািনর

�েযাগ �দান সােপে�, �কােনা �কে�র িনব�ন �িগত বা বািতল কিরেত পািরেব, যিদ-

(ক) িমথ�া তথ� �দান বা �তারণার মাধ�েম িনব�ন সনদ �হণ করা হইয়া থােক;

(খ) এই আইন, ও তদধীন �ণীত িবিধ বা সনেদর �কােনা শত� ল�ন করা হইয়া থােক;

(গ) িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� িনব�ন নবায়ন না করা হইয়া থােক;

(ঘ) িনব�ন সনদ �াি�র পর িনব�ন �হীতা �কােনা �ফৗজদাির অপরােধ দি�ডত হইয়া

থােকন;

(ঙ) �কা�ািন, সং�া, অংশীদাির কারবার বা আইনগত স�ার ��ে� উহার অবসায়ন ঘিটয়া

থােক;

(চ) সনদ�া� ব�ি� এই আইেনর অধীন �কােনা অপরােধর জ� দি�ডত হইয়া থােকন;

(ছ) িবিধ �ারা িনধ�ািরত অ� �কােনা কারেণ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কােনা �কে�র িনব�ন সনদ �িগত করা হইেল উ� �কে�

�কােনা কায��ম পিরচালনা করা যাইেব না :

তেব শত� থােক �য, �কােনা �কে�র িনব�ন �িগত করা হইেল উ� �কে�র �সবার

আওতাভু� �কােনা িশ�েক তাহার িপতা-মাতা বা অিভভাবেকর আেবদেনর িভি�েত,

ত� সি�িহত �কােনা �কে� �সবা �দান করা যাইেব।
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(৩) সরকার বা িনব�ন কতৃ�প�, এই আইন, িবিধ বা সনেদর �কােনা শত� ল�েনর

কারেণ, িনধ�ািরত প�িতেত, �কােনা �কে�র সনদ �িগত এবং উহার কায��ম বে�র

িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেব।

(৪) িনব�ন কতৃ�প�, উপ-ধারা (৩) এর অধীন �দ� ব� বা �িগত আেদশ িনধ�ািরত

প�িত ও শেত� �ত�াহার কিরেত পািরেব।

(৫) িনব�ন সনদ হারাইয়া �গেল বা পিুড়য়া �গেল বা অ� �কােনাভােব িবন� হইয়া �গেল

িনব�ন কতৃ�প�, িনধ�ািরত প�িতেত, সনেদর অিবকল নকল (ডুি�েকট কিপ) �দান

কিরেত পািরেব।

িশ� �সবা মূল� ১০।  (১) িনধ�ািরত প�িতেত �িতিট �কে� িশ� �সবা মলূ� �হণ করা যাইেব।

(২) �কে�র �সবা মলূ� (service charge) দশৃ�মান �ােন �দশ�ন কিরেত হইেব।

িনব�নবিহ,
িহসাব-িনরী�া
ও �িতেবদন

১১।  (১) সকল �কে�, �েযাজ�তা অ�যায়ী, �কে�র নাম ও িঠকানা, �িত�ার সন ও

তািরখ, পিরচালনাকারী ও িনয�ু কম�চারীেদর ব�ি�গত পিরিচিত, িশ�াগত �যাগ�তা,

িনব�ন সনদ �দােনর তািরখ ও ন�র এবং অ��প িবষেয়, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত,

িনব�নবিহ সংর�ণ কিরেত হইেব।

(২) সকল �কে�র আয়-ব�েয়র িহসাব, িনধ�ািরত প�িতেত, িলিখতভােব বা, ���মত,

ইেল�িনক প�িতেত সংর�ণ কিরেত হইেব।

(৩) সনদ�া� ব�ি� �েত�ক বৎসর �শেষ সরকার কতৃ�ক �ীকৃত িনরী�া ফাম� কতৃ�ক

�কে�র িনরীি�ত, বাৎসিরক আয়-ব�য় সং�া� একিট িনরী�া �িতেবদন িনব�ন

কতৃ�পে�র িনকট ��রণ কিরেবন।

িদবায� �ক�
পিরচালনা

১২।  (১) সনদ�া� ব�ি� কতৃ�ক িনধ�ািরত প�িত ও শেত� �ক� পিরচািলত হইেব।

(২) �েত�ক �কে� িনধ�ািরত প�িতেত অিভভাবক বা ত� কতৃ�ক মেনানীত �িতিনিধর

িনকট হইেত িশ� �হণ এবং অিভভাবক বা উ� �িতিনিধর িনকট িনিদ�� সমেয় িশ�

হ�া�র কিরেত হইেব।

(৩) �েত�ক �কে� িশ�র যাবতীয় তথ� িনধ�ািরত প�িতেত সংর�ণ কিরেত হইেব।

(৪) �েত�ক �কে� সনেদর িনধ�ািরত শত� অ�যায়ী �ভৗত অবকাঠােমা থািকেত হইেব।
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(৫) �কে� িনধ�ািরত িশ� �সবা বা, ���মত, িবেশষ চািহদাস�� িশ�র �েয়াজনীয়

�সবা, �া�� �র�া, িনরাপ�া, িচিকৎসা, িবেনাদন, িশ�া ও িশ�র জ� অ��ল পিরেবশ

ও �েয়াজনীয় �িবধা িনি�ত কিরেত হইেব।

(৬) �কে� িশ�র িনরাপ�া িনি�তকরেণ, �েয়াজেন, �েবশ পেথ �মটাল িডেট�র বা

আচ�ওেয়, �েবশপথ, ���পণূ� �ান, �কে�র চারপাশ ও �েয়াজনীয় �ােন দীঘ� সমেয়র

িভিডও িচ� ধারেণর �মতাস�� উ� মানস�� নাইট িভশন ��াজ সািক�ট ক�ােমরা বা

অ��প ইেল�িনক য� �াপন কিরেত হইেব।

পিরদশ�ক ১৩। (১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, সরকার বা িনব�ন কতৃ�প� উহার �যেকােনা

কম�কত�া বা অ� �কােনা কম�কত�ােক পিরদশ�ক িহসােব িনয�ু কিরেত পািরেব।

(২) িনব�ন কতৃ�প� আেদশ �ারা �েত�ক পিরদশ�েকর কম� এলাকা বা এখিতয়ার স��

এলাকা িনধ�ারণ কিরেত পিরেব।

পিরদশ�েকর
�মতা

১৪। (১) এখিতয়ারভু� এলাকার পিরদশ�ক, �যেকােনা সমেয় �যেকােনা �ক� পিরদশ�ন

কিরেত পািরেবন।

(২) �কােনা পিরদশ�ক যিু�সংগত �যেকােনা সমেয় তাহার এখিতয়ারাধীন এলাকার �কােনা

�কে� �েবশ কিরেত পািরেবন এবং উ� �কে�র �যেকােনা লগ বকু, �িতেবদন, উপা�,

নিথপ�, িবল বা অ�িবধ দিলল পরী�া কিরেত পািরেবন এবং, �েয়াজেন, উ� দিলেলর

স�ণূ� বা অংশ িবেশেষর অ�িলিপ বা ফেটাকিপ বা �েয়াজনীয় তথ�ািদও (extract)

সং�হ কিরেত পািরেবন এবং উ� �ক� �িত�াকারী, পিরচালনাকারী, িনয়�ণকারী বা উ�

�কে� কম�রত �কােনা কম�চারীেক িজ�াসাবাদ কিরেত পািরেবন।

(৩) পিরদশ�ক, �কােনা �কে�র িনব�ন সনদ �দশ�ন বা �কােনা তথ� সরবরােহর জ�

অ�েরাধ কিরেল, �ক� �িত�াকারী বা পিরচালনাকারী বা িনয়�ণকারী বা উ� �কে�

কম�রত কম�চারী, অ�েরাধকৃত সনদ বা তথ� সরবরাহসহ �েয়াজনীয় সকল সহায়তা �দান

কিরেবন।

(৪) এই আইেনর অধীন দািয়� পালনকােল �কােনা ব�ি� পিরদশ�কেক বাধা �দান

কিরেবন না বা ই�াকৃতভােব �কােনা �িতব�কতা সিৃ� কিরেবন না বা স�ােন �কােনা

িমথ�া বা িব�াি�কর তথ�, �মৗিখক বা িলিখত যাহাই হউক না �কন, �দান কিরেবন না।

(৫) উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এর অধীন পিরদশ�নকােল যিদ �তীয়মান হয় �য, সংি��

�ক� এই আইন বা িবিধ ল�ন কিরয়ােছ, বা উ� �কে� �কােনা অপরাধ সংঘিটত

হইয়ােছ বিলয়া যিু�সংগতভােব িব�াস কিরবার কারণ থােক, তেব পিরদশ�ক ত�ািশ
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পিরচালনা কিরেত পািরেবন এবং অপরাধ সংঘটনকােল ব�ব�ত হইয়ােছ এই�প �কােনা

পণ�, উপাদান, �রকড�, �রিজ�ার, দিলল বা অ��প িবষেয় অ� �কােনা �মাণ জ� কিরয়া

উহা িনকট� থানায় দািখল কিরেবন।

(৬) এই ধারার অধীন পিরদশ�নকােল পিরদশ�ক �কে�র পিরেবশ বা সনেদর অ� �কােনা

শত� িনধ�ািরত �ময়ােদর মেধ� িনি�ত কিরবার জ� আেদশ �দান কিরেত পািরেবন।

(৭) এই ধারার অধীন পিরদশ�ন স�� কিরবার পর পিরদশ�ক, যথাশী� স�ব, িনব�ন

কতৃ�পে�র িনকট �কে�র যাবতীয় িবষেয় তাহার �িতেবদন, �েয়াজেন, �পািরশসহ �পশ

কিরেবন।

কিমিট গঠন ১৫। সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �ক�সমহূ পিরদশ�ন, পিরবী�ণ ও

ত�াবধােনর জ� কায�পিরিধ িনধ�ারণ কিরয়া এক বা একািধক কিমিট গঠন কিরেত

পািরেব।

অিভভাবকগেণর
সিহত
মতিবিনময়

১৬। �ক� পিরচালনাকারী ব�ি� �েত�ক ৩ (িতন) মােস অন�ূন একবার কিরয়া �সবা

�হণকারী অিভভাবকগেণর সিহত িনধ�ািরত প�িতেত মতিবিনময় সভার আেয়াজন

কিরেবন।

�শাসিনক
জিরমানা

১৭। িনব�ন কতৃ�প� এই আইেনর ধারা ১০ এর উপ-ধারা (২), ধারা ১১, ধারা ১২ ও ধারা

১৪ এর উপ-ধারা (৬), এবং িবিধর �কােনা িবিধ বা আইন ও িবিধর অধীন �দ� �কােনা

আেদশ ল�েনর জ� িনধ�ািরত প�িত ও পিরমােণ �শাসিনক জিরমানা আেরাপ ও আদায়

কিরেত পািরেব।

পনুিব�েবচনা ১৮। (১) এই আইেনর অ�া� িবধানাবিল সােপে�, িনব�ন কতৃ�প� কতৃ�ক �দ� আেদশ

বা িস�া� �ারা �কােনা ব�ি� সং�ু� হইেল, উ��েপ সং�ু� হইবার অন�ূ� ৩০ (ি�শ)

িদেনর মেধ�, পনুিব�েবচনার আেবদন করা যাইেব।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পনুিব�েবচনার আেবদন �া� হইেল কতৃ�প�, অন�ূ� ৩০

(ি�শ) িদেনর মেধ�, উহা িন�ি� কিরয়া পেূব�র আেদশ বা িস�া� পিরবত�ন কিরেত

পািরেব।

আিপল ১৯। (১) �কােনা ব�ি� িনব�ন কতৃ�প� কতৃ�ক �দ� আেদশ বা িস�া� �ারা সং�ু�

হইেল িনধ�ািরত প�িত ও সমেয়র মেধ� সরকােরর িনকট আিপল দােয়র কিরেত পািরেবন।
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(২) আিপল কতৃ�প�, িনব�ন কতৃ�পে�র �কােনা আেদশ বা িস�া� বহাল রািখেত বা উহা

সংেশাধন, পিরবত�ন, বািতল বা �িগত কিরেত পািরেব এবং উ� ��ে� সরকার কতৃ�ক

�দ� িস�া� চূড়া� বিলয়া গণ� হইেব।

িনব�ন সনদ
ব�তীত �ক�
পিরচালনার দ�

২০।  (১) এই আইেনর অধীন �দ� িনব�ন ব�তীত �কােনা ব�ি� �ক� পিরচালনা

কিরেল উহা হইেব একিট অপরাধ, ত�� িতিন অনিধক ২ (�ই) বৎসেরর কারাদে� বা

অনিধক ১০ (দশ) ল� টাকা, তেব ৫ (পাঁচ) ল� টাকার িনে� নেহ, অথ�দে� বা উভয়

দে� দি�ত হইেবন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ পনুঃসংঘটেনর ��ে� �েত�কবার অপরাধ সংঘটেনর

জ� �থম অপরােধর ি��ণ কারাদে� ও অথ�দে� দি�ত হইেবন।

িনেদ�শনা অমা�
বা �িতব�কতা
সিৃ�র দ�

২১। �কােনা ব�ি� �কােনা পিরদশ�েকর িনেদ�শ অমা� কিরেল বা কােজ বাধা �দান

কিরেল পিরদশ�ক তাহােক অনিধক ৫০ (প�াশ) হাজার টাকা �শাসিনক জিরমানা কিরেত

পািরেবন।

সং�ামক
�রােগর িব�ার
এবং
তথ�েগাপেনর
অপরাধ ও দ�

২২। যিদ �কােনা ব�ি� �কােনা �কে�-

ক) সং�ামক �রােগর িব�ার ঘটান বা িব�ার ঘিটেত সহায়তা কেরন, বা �াত থাকা সে�ও

সং�ামক �রাগ িবষেয় �িতেরাধ ও �িতকারমলূক ব�ব�া �হণ না কেরন অথবা উ�

�কে� আগত িশ�র অিভভাবেকর িনকট সং�মেণর ঝুঁিকর িবষয়িট �গাপন কেরন, তাহা

হইেল উ� ব�ি�র অ��প কায� হইেব একিট অপরাধ, ত�� িতিন অন�ূ� ৬ (ছয়) মাস

কারাদে� বা অন�ূ� ১ (এক) ল� টাকা অথ�দে� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন ;

খ) সং�ামক �রােগর সং�মন স�েক� যথাযথ তথ� �াত থাকা সে�ও ই�াকৃতভােব

িমথ�া বা ভুল তথ� �দান কেরন, তাহা হইেল উ� কায� হইেব একিট অপরাধ এবং ত��

িতিন অন�ূ� ৩ (িতন) মাস কারাদে� বা অন�ূ� ২৫ (পঁিচশ) হাজার টাকা অথ�দে� বা উভয়

দে� দি�ত হইেবন।

িশ�র িনরাপ�া
িবপ�কারী কায�
কিরবার দ�

২৩। �কােনা �কে� িশ�র িনরাপ�া িবপ� হইেত পাের এই�প �কােনা কায� সংঘিটত

হইেল উহা হইেব একিট অপরাধ, ত�� সংি�� ব�ি� অন�ূ� ২ (�ই) বৎসর কারাদে� বা

অন�ূ� ২ (�ই) ল� টাকা অথ�দে� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

কত�েব�
অবেহলার দ�
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২৪।  �কােনা ব�ি�র কত�ব� অবেহলার কারেণ �কে� অব�ানকােল �কােনা িশ�র �া��

ঝুঁিকপণূ� হইেল বা �া��হািন ঘিটেল উহা হইেব একিট অপরাধ, ত�� িতিন অন�ূ� ২

(�ই) বৎসর কারাদে� বা অন�ূ� ২ (�ই) ল� টাকা অথ�দে� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

িশ�র �িত
িন�ুর আচরেণর
দ�

২৫।  �কােনা ব�ি� �কে� িশ�র সিহত িনধ�ািরত িন�ুর আচরণ কিরেল উহা হইেব একিট

অপরাধ, ত�� িতিন অন�ূন ২ (�ই) মােসর কারাদে� বা অন�ূ� ৫০ (প�াশ) হাজার

টাকা অথ�দে� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

�ক� হইেত
িশ� িনেখাঁজ বা
হারাইয়া
যাওয়ার দ�

২৬।  �কােনা �ক� হইেত �কােনা িশ� িনেখাঁজ হইেল বা হারাইয়া �গেল উহা হইেব

একিট অপরাধ, ত�� সংি�� ব�ি� অনিধক ১০ (দশ) বৎসেরর কারাদে� এবং ৫ (পাঁচ)

ল� টাকা অথ�দে� দি�ত হইেবন।

ক�ােমরায় গহৃীত
ছিব, �রকড�কৃত
কথাবাত�ার
সা�� মূল�

২৭।  Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন,

�কে� সংঘিটত �কােনা অপরােধর িভিডও, ি�রিচ� বা আেলাকিচ� বা অপরাধ

সংঘটনকারী ব�ি�র �কােনা কথা-বাত�া বা আলাপ-আেলাচনার �রকড� বা অ� �কােনা

িডিজটাল �রকড� উ� অপরাধ সংি�� মামলার িবচােরর সময় সা�� িহসােব আদালত

কতৃ�ক �হণেযাগ� হইেব।

�কা�ািন কতৃ�ক
অপরাধ সংঘটন

২৮। এই আইেনর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘিটত হইেল উ� অপরােধর সিহত �ত�� বা

পেরা� সংি��তা রিহয়ােছ �কা�ািনর এই�প পিরচালক, �শয়ার �হা�ার বা ব�ব�াপনা ও

�সবামলূক কােজর সিহত জিড়ত �কােনা কম�কত�া, কম�চারী উ� অপরাধ সংঘটন

কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেব যিদ না িতিন �মাণ কিরেত স�ম হন �য, উ� অপরাধ

তাহার অ�াতসাের সংঘিটত হইয়ােছ বা উ� অপরাধ �িতেরােধর জ� িতিন

যিু�স�ত পদে�প �হণ কিরয়ােছন।

ব�াখ�া।―এই ধারায় ‘�কা�ািন’ অথ� �কা�ািন আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সেনর ১৮ নং

আইন) এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) �ত সং�ািয়ত �কােনা �কা�ািন।

মামলা, তদ� ও
জািমন

২৯। (১) এই আইেনর অধীন সংঘিটত �কােনা অপরােধর মামলা দােয়র, উহার তদ� ও

িবচার Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) অ�যায়ী

স�� হইেব।

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-24.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-75.html
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(২) এই আইেনর অধীেন সংঘিটত অপরাধ, ধারা ২৬ এ বিণ�ত অপরাধ ব�তীত, অ-

আমলেযাগ� (non-cognizable), জািমনেযাগ� (bailable) ও আেপাষেযাগ�

(compoundable) হইেব।

�মাবাইল
�কােট�র
এখিতয়ার

৩০। এই আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইেনর অধীন সংঘিটত �কােনা

অপরাধ, �মাবাইল �কাট� আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৫৯ নং আইন) অ�যায়ী, �মাবাইল

�কাট� কতৃ�ক িবচায� হইেব।

�িতেবদন ৩১। (১) িনব�ন কতৃ�প�, �েত�ক বৎসর ৩১ মাচ� তািরেখর মেধ�, তৎকতৃ�ক স�ািদত

কায��েমর একিট �িতেবদন সরকােরর িনকট ��রণ কিরেব।

(২) সরকার �যেকােনা সময় িনব�ন কতৃ�পে�র িনকট হইেত উহার �যেকােনা িবষেয়র

উপর �িতেবদন চািহেত পািরেব এবং িনব�ন কতৃ�প� চািহত �িতেবদন সরকােরর িনকট,

যথাশী� স�ব, দািখল কিরেব।

বেকয়া আদায় ৩২। (১) িনব�ন কতৃ�প� উহার �াপ� সকল িফ, চাজ�, �শাসিনক জিরমানা এবং অ�িবধ

সকল পাওনা, সরকাির পাওনা িহসােব Public Demands Recovery Act, 1913

(Act No. III of 1913) এর িবধান অ�যায়ী আদায় কিরেত পািরেব।

(২) উপ-ধারা (১) এর উে�শ� পরূণকে�, িনব�ন কতৃ�প� উহার �কােনা কম�কত�ােক উ�

Act এর Section 3 এর clause (3) এর সং�া অ�যায়ী Certificate-officer িহসােব

িনেয়াগ কিরেত পািরেব, এবং উ� কম�কত�া উ� Act এর অধীন Certificate-officer

এর সকল �মতা �েয়াগ ও দািয়� স�াদন কিরেত পািরেবন।

িবিধ �ণয়েনর
�মতা

৩৩। এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ

�ণয়ন কিরেত পািরেব।

ইংেরিজেত
অনিূদত পাঠ
�কাশ

৩৪। (১) এই আইন কায�কর হইবার পর সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই

আইেনর ইংেরিজেত অনিূদত একিট িনভ�রেযাগ� পাঠ (Authentic English Text)

�কাশ কিরেত পািরেব।

(২) এই আইন এবং ইংেরিজেত অনিূদত পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� এই আইন �াধা�

পাইেব।

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1025.html
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