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জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন, ২০১৫ 
 

২০১৫ সালের…………নং আইন 

 

যেলেতু বাংোলেলের সংববধালনর ১৫ (ক) অনুলেলে বো েইয়ালে যে, রালের অন্যতম যমৌবেক োবয়ত্ব েইলব নাগবরকলের জন্য 

অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, বেক্ষা, বিবকৎসাসে জীবনধারলের যমৌবেক উপকরে অজজন বনবিত করার েলক্ষয েথােথ ব্যবস্থ্া গ্রেে করা 

এবং যেলেতু গেপ্রজাতন্ত্রী বাংোলেে সরকালরর অন্যতম েক্ষয েইলতলে সাব জজনীন স্বাস্থ্যলসবা অজজন করা এবং যেলেতু 

সাব জজনীন স্বাস্থ্যলসবা অজজলনর েলক্ষয যেকসই স্বাস্থ্য অথ জায়লনর ববধান প্রেয়ন জরুরী ো আবথ জক ঝুঁবক হ্রাসকরে এবং মানসম্মত 

স্বাস্থ্য যসবা সম্প্রসারে বনবিত কবরলব; 

 

যসলেতু এতদ্বারা বনম্নরূপ আইন করা েইে: -  

 

প্রথম অধ্যায় 

প্রারবিক 

 

১। সংবক্ষপ্ত wk‡ivbvg, প্রবতজন, প্রলয়াগ ।  - (1) এই আইন জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন, ২০১৫ নালম অবিবেত েইলব। 

 

(২) এই আইন উপধারা (৩) -এ ববে জত ববধান সালপলক্ষ বাংোলেলের যিৌগবেক সীমার মলধ্য বসবাসকারী বাংোলেলের সকে 

নাগবরলকর যক্ষলে প্রলোজয েইলব।  

 

(৩) বনম্নববে জত ব্যবিবগ জ এই আইলনর আওতায় আবসলব না :  

 

(ক) প্রবতরক্ষা বাবেনী (লসনাবাবেনী, যনৌবাবেনী, ববমানবাবেনী)-র কম জরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত সেস্যবৃন্দ ;  

(খ) বাংোলেে যকাস্ট গালড জর সেস্যবৃন্দ ; 

(গ) বড জার গাড জ বাংোলেলের সেস্যবৃন্দ ; 

(ঘ) বাংোলেে পুবেলের সেস্যবৃন্দ ; 

(ঙ) েফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) যত ববে জত ব্যবিবৃলন্দর পবরবালরর সেস্যগে ; 

(ি) অনাবাবসক বাংোলেেী ; এবং 

(ে) বাংোলেলে অবস্থ্ানকারী বাংোলেলের নাগবরক নলেন এমন ব্যবি । 

 

(৪) সরকার সরকাবর যগলজলে প্রজ্ঞাপলনর মাধ্যলম উপধারা (৩) এ ববে জত তাবেকা সংলোধন কবরলত পাবরলব। 

   

(৫) এই আইন অববেলে কাে জকর েইলব।  

 

তলব েতজ থালক যে,  এই আইলনর উলেশ্য পূরেকলে সরকার এই আইন বা ইোর যকালনা ধারা বাংোলেলের সমগ্র জনলগাবি; 

অথবা বাংোলেলের বনবে জষ্ট যকালনা এোকার জনলগাবি; অথবা যকালনা বনবে জষ্ট যশ্রেীর জনলগাবি; অথবা রালের যকালনা ববলেষ 

কলম জ বনলয়াবজত জনলগাবির জন্য বেবৎকরলে বিন্ন বিন্ন তাবরখ বনধ জাবরত কবরলত পাবরলব ।   

 

২। আইলনর প্রাধান্য । - আপাতত বেবৎ অন্য যকালনা আইলন োো বকছুই থাকুক না যকন, এই আইলনর ববধানসমূে কাে জকর 

থাবকলব। 

 

৩। সংজ্ঞাসমূে । - ববষয় বা প্রসংলগর পবরপন্থী বকছু না থাবকলে, এই আইলন   - 

 

(ক) ‘কর্তজপক্ষ’ অথ জ ধারা ৫ এ উবিবখত জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্তজপক্ষ; 
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(খ) ’কাড জধারী’ অথ জ এমন ব্যবি োোর অনুকূলে ধারা ৩৫ অথবা ধারা ৩৬ অনুোয়ী স্বাস্থ্য কাড জ; অথবা ধারা ৩৮ অনুোয়ী 

ডুবিলকে স্বাস্থ্য কাড জ ইসুয করা েইয়ালে; 

(গ) “বিবকৎসক” অথ জ বাংোলেে যমবডকযাে এবং যডন্টাে কাউবিে আইন, ২০১০ এ উবিবখত যমবডকযাে বিবকৎসক;  

(ঘ) “তেববে” অথ জ ধারা ১৮ এর অধীন গঠিত জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা তেববে; 

(ঙ) ‘বনবাসী’ অথ জ সমাজকল্যাে মন্ত্রোেলয়র অধীন পবরিাবেত অথবা বনবন্ধনকৃত বেশু পবরবার; বেশু উন্নয়ন যকন্দ্র; 

বকলোর/বকলোরী উন্নয়ন যকন্দ্র; যোেমবে বনবাস; সরকারী আশ্রয় যকন্দ্র; মবেো, বেশু ও বকলোর-বকলোরী যেফাজবতলের 

বনরাপে আবাসন যকন্দ্র (যসইফ যোম); সামাবজক প্রবতবন্ধী যমলয়লের প্রবেক্ষে ও পুনব জাসন যকন্দ্র; প্রবতবন্ধীলের প্রবেক্ষে ও 

পুনব জাসন যকন্দ্র; বৃদ্ধ বনবাস; এবতমখানাসে এই জাতীয় অন্যান্য সকে প্রবতিালন বসবাসরত যকান ব্যবি; 

(ি) ‘বনব জােী যিয়ারম্যান’ অথ জ বনব জােী যবালড জর বনব জােী যিয়ারম্যান; 

(ে) ‘পষ জে’ অথ জ ধারা ৭ -এ ববে জত পবরিােনা পষ জে; 

(জ) ‘বববধ’ এবং ‘প্রবববধ’ অথ জ এই আইলনর অধীন প্রেীত “বববধ” এবং “প্রবববধ”; 

(ঝ) ‘যফৌজোবর কাে জবববধ’ অথ জ The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act no. V of 1898); 

(ঞ) ‘বাধ্যতামূেক িাঁো’ অথ জ ধারা ২২ এ ববে জত কাড জধারীর িাঁো; 

(ে) ‘যবাড জ’ অথ জ ধারা ১২ এ ববে জত বনব জােী যবাড জ; 

(ঠ) ‘সেস্য’ অথ জ বনব জােী যবালড জর সেস্য; 

(ড) ‘সিাপবত’ অথ জ পবরিােনা পষ জযের সিাপবত; 

(ঢ) ‘সুববধালিাগী’ অথ জ ধারা ৩৪ এর ববধালনর আলোলক ধারা ৩৪(২) এ ববে জত কাড জধারী ব্যবির উপর বনিজরেীে ব্যবি;  

(ে) ‘স্বাস্থ্য যসবা’ অথ জ যকালনা কাড জধারী অথবা সুববধালিাগীলক এই আইলনর ২৫ (১) ও ২৫ (২) ধারার অধীলন প্রলেয় স্বাস্থ্য 

যসবা;  

(ত) ‘স্বাস্থ্য যসবাোনকারী ব্যবি’ অথ জ ধারা ২৬ এর উপধারা (৩) অনুসালর স্বাস্থ্য যসবা প্রোনকারী প্রবতিালন বিবকৎসা যসবায় 

বনলয়াবজত বনববন্ধত বিবকৎসক (োোলের সামবয়ক বনবন্ধন রবেয়ালে তাোরও ইোর অন্তর্ভ জি েইলবন), বনববন্ধত যসবক-যসববকা, 

বমডওয়াইফ, বিবকৎসা সেকারী অথবা স্বাস্থ্য যসবা প্রোনকারী প্রবতিালন কম জরত অন্য যকান ব্যবি এবং ধারা ২৬ এর উপধারা 

(৪) এ ববে জত ব্যবি;  

(থ) ‘স্বাস্থ্য যসবা প্রোনকারী প্রবতিান’ অথ জ ধারা ২৬ এর উপধারা (১) ও (২) -এ ববে জত সরকারী ও যবসরকারী স্বাস্থ্য যসবা 

প্রোনকারী প্রবতিান; 

(ে) ‘স্বাস্থ্য যসবা প্রোনকারী’ অথ জ এই আইলনর ২৬ (১) ও (২) ধারায় ববে জত স্বাস্থ্য যসবা প্রোনকারী প্রবতিান এবং ২৬ (৩) 

ধারায় ববে জত এ সকে প্রবতিালন কম জরত স্বাস্থ্য যসবা প্রোনকারী ব্যবি এবং ২৬(৪) ধারায় ববে জত স্বাস্থ্য যসবা প্রোনকারী ব্যবি 

বেবন ২৭ ধারা অনুসালর বনলয়াগ প্রাপ্ত েইয়ালেন। ;   

(ধ) ‘স্বাস্থ্য কাড জ’ অথ জ ধারা ৩৫ অথবা ৩৬ এ ববে জত স্বাস্থ্য কাড জ অথবা ৩৮ এ ববে জত ডুবিলকে স্বাস্থ্য কাড জ; 

  

৪। আইলনর উলেশ্য । - এই আইলনর সাধারে উলেশ্য েইলতলে- 

 

(ক) বাংোলেলের সকে নাগবরকলক মানসম্মত, ব্যয়সাধ্য এবং ন্যায়সঙ্গত স্বাস্থ্যলসবা োন করা; 

(খ) এ ধরলের স্বাস্থ্যলসবায় সকলের প্রলবেগম্যতা বনবিত করা; এবং 

(গ) প্রলেয় স্বাস্থ্য যসবার মানেন্ড বনধ জারে এবং মান বনবিত করা। 

 

 

বদ্বতীয় অধ্যায়  

জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্তজপক্ষ 

 

৫। জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্তজপক্ষ প্রবতিা ।  - এই আইন বেবৎ েইবার পর েতেীঘ্র সিব সরকার সরকারী যগলজলে ববজ্ঞবপ্ত 

দ্বারা এই আইলনর উলেশ্য পূরেকলে জাতীয় “স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্তজপক্ষ” নালম একটি কর্তজপক্ষ প্রবতিা কবরলব। 

 

(২) কর্তজপক্ষ একটি স্বাধীন ও সংবববধবদ্ধ সংস্থ্া েইলব এবং ইোর স্থ্ায়ী ধারাবাবেকতা ও একটি সাধারে সীেলমাের থাবকলব। 

ইোর স্থ্াবর ও অস্থ্াবর উিয় প্রকার সম্পবি অজজন কবরবার, অবধকালর রাবখবার, েস্তান্তর কবরবার ও চুবি কবরবার ক্ষমতা 

থাবকলব। কর্তজপক্ষ স্বীয় নালম মামো োলয়র কবরলত পাবরলব বা ইোর ববরুলদ্ধও মামো োলয়র করা োইলব।  
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৬। কর্তজপলক্ষর কাে জােয়।  - (১) কর্তজপলক্ষর প্রধান কাে জােয় ঢাকায় অববস্থ্ত েইলব।  

(২) কর্তজপক্ষ  ববিাগ, যজো এবং উপলজো অথবা ইোর ববলবিনায় প্রলয়াজনীয় অন্য যকান স্থ্ালন স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্তজপলক্ষর স্থ্ানীয় 

কাে জােয় স্থ্াপন কবরলত পাবরলব।  

 

৭। পবরিােনা পষ জে গঠন ।  - (১) কর্তজপলক্ষর একটি পবরিােনা পষ জে থাবকলব োো বনলম্নববে জত সেস্য সমন্বলয় গঠিত েইলব- 

(ক)  মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাে মন্ত্রোেয়, বেবন উোর সিাপবতও েইলবন; 

(খ)  বনব জােী যিয়ারম্যান, বেবন পষ জলের সবিবও েইলবন; 

(গ)  সবিব, স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাে মন্ত্রোেয়; 

(ঘ)  সবিব, অথ জ ববিাগ, অথ জ মন্ত্রোেয়; 

(ঙ)  সবিব, সমাজকল্যাে মন্ত্রোেয়; 

(ি)  সবিব, শ্রম ও কম জসংস্থ্ান মন্ত্রোেয়; 

(ে)  সেস্য, সাধারে অথ জনীবত ববিাগ, পবরকেনা কবমেন; 

(জ) উপািাে জ, বঙ্গবন্ধু যেখ মুবজব যমবডলকে ববশ্বববদ্যােয়; 

(ঝ)  সিাপবত, বাংোলেে যমবডলকে এযালসাবসলয়েন; 

(ঞ) সিাপবত, বাংোলেে যমবডলকে ও যডন্টাে কাউবিে; 

(ে)  মোপবরিােক, স্বাস্থ্য অবধেপ্তর; 

(ঠ)  মোপবরিােক, স্বাস্থ্য অথ জনীবত ইউবনে,স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাে মন্ত্রোেয়; 

(ড)  সরকার কর্তজক মলনানীত একজন মানবাবধকার কমী; 

(ঢ)  সরকার কর্তজক মলনানীত একজন নারী অবধকার কমী বেবন নারী অবধকার রক্ষা কালে জ অন্যযন ২০ বেলরর অবিজ্ঞতা সম্পন্ন; 

(ে)  আইন ও ববিার ববিাগ কর্তজক মলনানীত অন্যযন ২০ বেলরর অবিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন আইনজীবী; 

(ত) তথ্য মন্ত্রোেয় কর্তজক মলনানীত একজন সাংবাবেক বেবন স্বাস্থ্য খালতর সংবাে পবরলবেলন অন্যযন ২০ বেলরর অবিজ্ঞতা 

সম্পন্ন। 

  

(২) উপ-ধারা (১) এ ববে জত যে যকান পে শূন্য থাকার কারলে অথবা উি উপ-ধারায় ববে জত সংবিষ্ট কর্তজপক্ষ কর্তজক যকান সেস্য 

মলনানয়লন ব্যথ জতার কারলে পবরিােনা পষ জলের গঠন অববধ েইলব না। 

 

৮। পবরিােনা পষ জলের কাে জাবেী।  - এই আইলনর ববধান অনুোয়ী পষ জে বনম্নববে জত কাে জ সম্পােন কবরলব- 

(ক) বনব জােী যবালড জর জন্য বনলে জেনাবেী প্রেয়ন; 

(খ) যবালড জর সুপাবরেকৃত বাৎসবরক বালজে এবং কাে জপবরকেনা অনুলমােন; 

(গ) এই আইন প্রলয়ালগর জন্য বনবে জষ্ট এোকা/যক্ষে বনধ জারে; 

(ঘ) ধারা ২5 উপধারা (১) ও (২) এর অধীলন প্রলেয় স্বাস্থ্য যসবার মানেণ্ড অনুলমােন; 

(ঙ) জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা তেববলে জাতীয় অথবা আন্তজজাবতক প্রবতিান বা ব্যবির বনকে েইলত অনুোন গ্রেলের পবরবধ বনধ জারে; 

(ি) স্বাস্থ্য সুরক্ষা পবরকেনা বাস্তবায়লনর েলক্ষয গৃেীত িববষ্যৎ পবরকেনা অনুলমােন;   এবং 

(ে) বনব জােী যবালড জর কাে জক্রম পে জালোিনা এবং মূল্যায়ন । 

  

৯। পবরিােনা পষ জলের সিা।  - (1) cl©` সিাপবতর পরামে জক্রলম সমলয় সমলয় সিায় বমবেত েইলব।   

তলব েতজ থালক যে, বেলর cl©যের অন্যযন দুইটি সিা অনুবিত েইলব।   

(২) সিা আেবান এবং এর কাে জপদ্ধবত ও বসদ্ধান্ত গ্রেে প্রবক্রয়া এই আইলনর অধীলন প্রেীত বববধ দ্বারা বনধ জাবরত েইলব। 

 

১০। কর্তজপলক্ষর কম জকতজা ও কম জিারী বনলয়াগ।  -  কর্তজপক্ষ ইোর কাে জাবেী েথােথিালব সম্পােলনর জন্য প্রধান কাে জােয় ও স্থ্ানীয় 

কাে জােয়সমূলে প্রলয়াজনীয় সংখ্যক কম জকতজা, কম জিারী এই উলেলশ্য প্রেীত বনলয়াগ বববধমাো অনুসালর বনলয়াগ বেলত পাবরলব।  

 

১১। বনব জােী যবাড জ।  -  (1) জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্তজপলক্ষর প্রোসবনক কাে জাবেী এই আইলনর অধীলন গঠিত বনব জােী যবালড জর উপর 

অবপ জত েইলব | 

 

(২) যবাড জ ইোর কাে জ সম্পােলনর যক্ষলে পবরিােনা পষ জে কর্তজক সমলয় সমলয় প্রেি নীবতগত বনলে জেনা এবং সাধারে বনলে জোববে 

অনুসরে কবরলব। 
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১২। বনব জােী যবালড জর গঠন।  - (১) বনব জােী যবাড জ পাঁি (৫) সেস্য বববেষ্ট েইলব োোলের একজন বববেষ্ট বিবকৎসক েইলবন এবং 

সেস্যগে সরকার কর্তজক বনলয়াগপ্রাপ্ত েইলবন । সেস্যলের মধ্য েইলত একজন যবালড জর বনব জােী যিয়ারম্যান বনযুি েইলবন এবং 

বতবন যবালড জর সাবব জক কালজর জন্য োয়ী থাবকলবন। 

(২) যকান সেলস্যর পে শূন্য েইবার কারলে বনব জােী যবালড জর গঠন অববধ েইলব না। 

 

১৩। বনব জােী যবালড জর কাে জাবেী।  - যবাড জ বনম্নববে জত কাে জ সম্পােন কবরলব -   

(ক) ৩৩ ধারার ববধান অনুোয়ী তাবেকা প্রেয়লনর কাে জক্রম গ্রেে ও বাস্তবায়ন;  

(খ) তাবেকার বিবিলত স্বাস্থ্য কাড জ প্রোলন কাে জক্রম গ্রেে ও বাস্তবায়ন; 

(গ) তাবেকা ও স্বাস্থ্য কাড জ সংক্রান্ত তথ্যাবে সংরক্ষে; 

(ঘ) কাড জধারী ও সুববধালিাগীলের স্বাস্থ্য যসবা প্রোলনর জন্য পবরকেনা গ্রেে এবং গৃেীত পবরকেনা অনুসালর কম জসূবি প্রেয়ন ও 

বাস্তবায়ন;  

(ঙ) স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্তজপলক্ষর স্থ্ানীয় কাে জােয় স্থ্াপন;   

(ি) কর্তজপলক্ষর প্রধান কাে জােয় ও স্থ্ানীয় কাে জােয়সমূলে কম জিারী এবং কম জকতজা বনলয়াগ োন; 

(ে) স্বাস্থ্যলসবার মানেন্ড বনধ জারে;   

(জ) যবসরকারী যসবাপ্রোনকারী বনলয়ালগর বনবমি তাোলের যোগ্যতা বনধ জারে; 

(ঝ) ‘স্বাস্থ্য যসবা প্রোনকারী তাবেকার্ভবি ও স্বাস্থ্য যসবা মান বনবিতকরে কবমটি’র সুপাবরলের বিবিলত যবসরকারী স্বাস্থ্য যসবা 

প্রোনকারীর তাবেকার্ভবিকরে; 

(ঞ) যবসরকারী যসবা প্রোনকারী বনলয়াগ প্রোন; 

(ে) KvW©avix ও সুববধালিাগীলের প্রেি স্বাস্থ্য যসবার যরকড জ সংরক্ষে; 

(ঠ) যসবা প্রোনকারীলের বনলে জেনা োন, পবরেে জন এবং তাোলের দ্বারা প্রলেয় যসবার মূল্যায়ন; 

(ড) প্রলেয় স্বাস্থ্য ‡mev/যসবা প্যালকজ প্রস্তুত এবং ইোলের মূল্য বনধ জারে ও পে জালোিনা; 

(ঢ) তেববলের জন্য Aby`vb msM«n, ZË¡veavb Ges cwiPvjbv; 

(ে) তেববলের অথ জ প্রবববধ দ্বারা বনধ জাবরত পদ্ধবতলত বববনলয়াগ; 

(ত) যসবা প্রোনকারীলের জন্য অনুসরেীয় বনলে জেনা প্রেয়ন; 

(থ) স্থ্ানীয় কাে জােয়সমূে কর্তজক অনুসরেীয় বেক বনলে জেনা জাবরকরে; 

(ে) সরকাবর স্বাস্থ্য যসবা প্রবতিালন জনবে বনলয়াগ ও মানব সম্পে উন্নয়ন ববষলয় স্বাস্থ্য মন্ত্রোেয় এবং ইোর অধীনস্থ্ 

অবধেপ্তরসমূলের সলঙ্গ যোগালোগ স্থ্াপন এবং এই সংক্রান্ত কাে জক্রলমর মলধ্য সমন্বয় সাধন;  

(ধ) স্বাস্থ্য যসবা সংক্রান্ত ববষলয় বববিন্ন পলক্ষর সলঙ্গ আলোিনা অনুিান এবং চুবি সম্পােন; 

(ন) প্রবববধ প্রেয়ন এবং উো পষ জলে অনুলমােলনর জন্য উপস্থ্াপন; 

(প) বাৎসবরক কম জ পবরকেনা এবং বালজে ততবর এবং তাো পষ জলের অনুলমােলনর বনবমি উপস্থ্াপন; 

(ফ) বাৎসবরক বরলপাে জ প্রস্তুত এবং তাো জাতীয় সংসলে উত্থাপলনর বনবমি পষ জলের সমীলপ যপেকরে; 

(ব)  ইোর যে যকালনা ক্ষমতা যকালনা সেস্য অথবা কর্তজপলক্ষর যকালনা কম জকতজালক অপ জে; এবং 

(ি)  এই আইলনর ববধান বাস্তবায়লনর এবং উপবরউি কাে জাবেী সম্পােলনর বনবমি প্রলয়াজনীয় অন্যান্য সকে কাে জক্রম গ্রেে। 

 

১৪। যবালড জর সেস্যলের যোগ্যতা, অলোগ্যতা, বনলয়াগ, যজযিতা, কাে জকাে, অপসারে, পে শূন্য েওয়া, কম জবন্টন এবং িাকুরীর 

েতজাবেী ইতযাবে।  - 

বনব জােী যবালড জর সেস্যলের যোগ্যতা, অলোগ্যতা, বনলয়াগ, যজযিতা, কাে জকাে, অপসারে, পে শূন্য েওয়া, কম জ বন্টন, িাকুরীর 

েতজাবেী ইতযাবে এ আইলনর অধীলন প্রেীত বববধ দ্বারা এবং যবালড জর বনব জােী যিয়ারম্যান ও সেস্যলের মলধ্য কম জবন্টন ইতযাবে 

ববষয়াবেী প্রবববধ দ্বারা বনধ জাবরত েইলব।  

 

১৫।  যবালড জর সিা।  -  (1) বনব জােী যিয়ারম্যান সমলয় সমলয় বনব জােী যবালড জর  সিা আেবান কবরলত পাবরলবন এবং উি সিায় 

সিাপবতত্ব কবরলবনঃ 

 

তলব েতজ থালক যে, বনব জােী যিয়ারম্যান যকান কারলে সিায় অনুপবস্থ্ত থাবকলে পরবতী যজযি সেস্য সিায় সিাপবতত্ব কবরলবন; 

(২) সিার কাে জপদ্ধবত ও বসদ্ধান্ত গ্রেে প্রবক্রয়া এই আইলনর অধীলন প্রেীত বববধ দ্বারা বনধ জাবরত েইলব। 
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১৬| স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কাে জােলয়র কাে জাবেী।  - ধারা ৬ উপধারা (২)-এ ববে জত স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা অবফস বনম্নববে জত কাে জাবেী 

সম্পােন কবরলব-  

(K) এখবতয়ারাধীন এোকায় কাড জধারী ও সুববধালিাগীলের তাবেকা প্রেয়ন ও সংরক্ষে;  

(খ) ‡evW© কর্ত কৃ RvwiK …Z wb‡ ©̀kbv Abyhvqx প্রেীত তাবেকার বিবিলত স্বাস্থ্য কাড জ প্রোন;  

(গ) এখবতয়ারাধীন এোকায় স্বাস্থ্য যসবা কম জসূবি বাস্তবায়লনর েলক্ষয যসবা প্রোনকারীলের সবেত পরামে জ এবং কাে জক্রলমর সমন্বয় 

সাধন; 

(ঘ)  কাড জধারীলের িাঁো সংগ্রে এবং গ্রেে; 

(ঙ) ‘স্বাস্থ্যলসবা প্রোনকারী তাবেকার্ভবি ও স্বাস্থ্যলসবা মান বনবিতকরে কবমটি’র অনুলরালধর যপ্রবক্ষলত প্রলয়াজনীয় তথ্যানুসন্ধান; 

(P) যসবা প্রোনকারীলের োবী োিাই, প্রবক্রয়াকরে ও োবী পবরলোধ; 

(Q) যসবা প্রোনকারীলের যসবা প্রোন সংক্রান্ত কাজকম জ পে জলবক্ষে ও মূল্যায়ন;  

(R) যরফালরে Ges যনেওয়াকজ ব্যবস্থ্া স্থ্াপলনর বলন্দাবস্ত করা; 

(ঝ)  কর্তজপলক্ষর তথ্য ব্যবস্থ্াপনা পদ্ধবতলক িাবেো যমাতালবক সেলোবগতা প্রোন; 

(ঞ) যবাড জ কর্তজক বনধ জাবরত বনলে জেনা অনুোয়ী বাৎসবরক বরলপাে জ ততবর এবং তাো কর্তজপলক্ষর বনকে যপে; এবং 

(ে) যবাড জ কর্তজক প্রেি অন্যান্য োবয়ত্ব পােন । 

 

১৭। স্বাস্থ্য যসবা প্রোনকারী তাবেকাভুবি ও স্বাস্থ্য যসবা মান বনবিতকরে কবমটি।  - স্বাস্থ্য যসবা প্রোনকারী তাবেকাভুবি ও 

স্বাস্থ্য যসবা মান বনবিতকরলের জন্য একটি কবমটি থাবকলব। কবমটির গঠন ও কাে জাববে এই আইলনর অধীলন প্রেীত বববধ দ্বারা 

বনধ জাবরত েইলব। 

 

 

র্ততীয় অধ্যায় 

জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা তেববে গঠন, ব্যবস্থ্াপনা ও অথ জায়ন  

 

১৮ । জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা তেববে । - (1) কর্তজপলক্ষর “জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা তেববে” নালম একটি তেববে থাবকলব। 

 

(২) উি তেববে বনম্নববে জত অলথ জর সমন্বলয় গঠিত েইলব- 

(ক) সরকার কর্তজক বরােকৃত অথ জ; 

(খ) কাড জধারীলের প্রেি িাঁো; 

(গ) সরকার অথবা অন্য যকালনা সংস্থ্া কর্তজক প্রেি অনুোন; 

(ঘ) জাতীয় অথবা আন্তজজাবতক প্রবতিান বা ব্যবি প্রেি অনুোন; 

(ঙ) কর্তপ জক্ষ কর্তজক গৃেীত ঋলের অথ জ; 

(ি) কর্তজপলক্ষর বববনলয়াগকৃত অথ জ েইলত অবজজত আয় অথবা মুনাফা; 

(ে) কর্তপ জক্ষ কর্তজক বনধ জাবরত যসবার জন্য যকালনা পাবরশ্রবমক অথবা মূল্য; 

(জ) সরকার অনুলমাবেত অন্য যকান উৎস েইলত প্রাপ্ত অথ জ। 

 

১৯ । তেববলের ব্যবস্থ্াপনা এবং বববনলয়াগ ইতযাবে । - (1) তেববলের অথ জ সরকাবর যেজাবরলত অথবা যবাড জ কর্তজক বনধ জাবরত এক 

বা একাবধক রাোয়ি ব্যাংলক জমা থাবকলব: 

 

তলব েতজ থালক যে, বনব জােী যবাড জ তেববলের অথ জ আোয়, সংরক্ষে ও বন্টন সেজতর করার বনবমলি রাোয়ি ব্যাংক ব্যতীত 

তফবসেভুি অন্য যকালনা যবসরকারী ব্যাংক বনধ জারে কবরলত পাবরলব এবং এইসব যক্ষলে বনব জােী যবাড জ জমা ও যেনলেলনর  

উর্ধধ জসীমা, অথ জ জমা থাবকবার সময় সীমা এবং অন্যান্য প্রাসংবগক ববষয় সম্পলকজ বনলে জেনা প্রোন কবরলব। 

 

(২) সকে প্রকার অথ জ গ্রেে, উলিােন, সংরক্ষে এবং বববনলয়াগ প্রবববধ অনুোয়ী েইলব। তলব প্রবববধ না েওয়া পে জন্ত এই সকে 

কাে জক্রম বনব জােী যবালড জর বনলে জেনা অনুোয়ী েইলব। 

 

(৩) তেববলের অথ জ গ্রেে, সংরক্ষে, উলিােন ও বববনলয়ালগর বেসাব প্রবববধর দ্বারা বনধ জাবরত পদ্ধবতলত সংরক্ষে কবরলত েইলব।  

তলব প্রবববধ না েওয়া পে জন্ত এইরূপ আবথ জক ব্যবস্থ্াপনা বনব জােী যবালড জর বনলে জেনা অনুোয়ী েইলব। 
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২০। ববলেষ তেববে।  -  কর্তজপক্ষ ববলেষ উলেলশ্য ববলেষ তেববে গঠলনর জন্য তেববে এর একটি অংে পৃথক কবরলত পাবরলব 

এবং উো প্রবববধ দ্বারা বনধ জাবরত পদ্ধবতলত ব্যবস্থ্াপনা কবরলত পবরলব। 

 

২১। বাধ্যতামূেক অিযন্তরীে বাৎসবরক বেসাব বনরীক্ষা।  - (1) বনব জােী যবাড জ প্রলতযক অথ জবের সমাবপ্তর ৩০ বেলনর মলধ্য 

সাধারে ও ববলেষ তেববলের সকে আয়-ব্যলয়র বেসাব বনরীক্ষার জন্য দুই বা তলতাবধক বনরীক্ষক বনলয়াগ কবরলব। তন্মলধ্য 

একজন কম্পলোোর এন্ড অবডের যজনালরে কর্তজক মলনানীত েইলবন। 

 

(২) কর্তজপলক্ষর যকন্দ্রীয় কাে জােয় এবং সকে স্থ্ানীয় কাে জােয় বনরীক্ষার বনবমি বনরীক্ষকলের সকে যরবজস্টার, বেসাব ববে, 

কবম্পউোলরর োবতীয় তথ্য উপাি, িাউিারসমূে এবং বনরীক্ষকলের িাবেো অনুোয়ী অন্যান্য সকে েবেোবে ও উপকরে 

যেবখবার অনুমবত প্রোন কবরলব। 

 

(৩)  বনলয়াগ োলির ৬০ বেলনর মলধ্য বনরীক্ষক বনব জােী যবালড জর বনকে বনরীক্ষা প্রবতলবেন জমা বেলবন । 

 

(৪) বনব জােী যবাড জ ইোর সকে কাে জােলয়র বনরীক্ষা সংক্রান্ত প্রবতলবেনগুবেলক একবেত কবরলব এবং পষ জলের বনকে উপস্থ্াপলনর 

বনবমি একটি বাৎসবরক বরলপাে জ প্রস্তুত কবরলব। 

 

২২। কাড জধারীলের িাঁো।  - (১) প্রলতযক কাড জধারী প্রবত পবিকা বলষ জ কর্তজপক্ষ কর্তজক বনধ জাবরত োলর িাঁো তেববলে প্রোন কবরলবন। 

(২)  ধারা ৩৩  উপধারা (২) ও (৩) এর ববধান সালপলক্ষ কর্তজপক্ষ যকালনা বনবে জষ্ট যশ্রেীর জনলগািী অথবা যকান বনবে জষ্ট কলম জ 

বনলয়াবজত জনলগািীর জন্য বিন্ন বিন্ন িাঁোর োর বনধ জারে কবরলত পাবরলব। 

 

(৩)  উপধারা (১) এ োোই  বো যোক না যকন যকান বনবে জষ্ট যশ্রেীর কাড জধারীলের সম্পূে জ অথবা আংবেক িাঁো তাঁোলের অনুকূলে 

সরকার অথবা বনলয়াগকারী অথবা বনয়ন্ত্রনকারী কর্তজপক্ষ প্রোন কবরলত পাবরলব।  

 

২৩। সরকারী বরাে ও এককােীন অনুোন।  - (১) সরকার প্রবত অথ জবেলর কর্তজপক্ষ কর্তজক প্রস্তুতকৃত বালজে ববলবিনাক্রলম 

প্রলয়াজনীয় পবরমাে তেববে বরাে কবরলব। 

(২) সরকার এই আইন প্রবতজলনর সময় তেববলে এককােীন অনুোন প্রোন কবরলব। 

 

২৪। অন্যান্য উৎস।  - এই আইলনর অধীন যকান কাে জক্রলম অথ জায়লনর জন্য কর্তজপলক্ষর অপর ব্যবি, প্রবতিান বা সংস্থ্ার সলঙ্গ 

উলদ্যাগ গ্রেে কবরবার, মধ্যস্থ্তা কবরবার এবং চুবি কবরবার ক্ষমতা থাবকলব। 

 

তলব েতজ থালক যে, তেববে সংগ্রলের উলেলশ্য যকান ববলেেী ব্যবি বা প্রবতিালনর সলঙ্গ চুবি কবরলত েইলে, কর্তজপক্ষ সরকালরর 

পূব জানুলমােন গ্রেে কবরলব ।  

 

 

িতুথ জ অধ্যায়  

স্বাস্থ্য যসবা প্রোন ও ব্যবস্থ্াপনা পদ্ধবত 

 

২৫| স্বাস্থ্য যসবার অবধকার।  - (১) প্রলতযক কাড জধারী/সুববধালিাগী যসবাপ্রোনকারীর বনকে েইলত বনব জােী কর্তজপক্ষ কর্তজক বনধ জাবরত 

প্রকালরর স্বাস্থ্য যসবা/যসবা প্যালকজ পাওয়ার অবধকারী েইলব ।  

(২) কর্তজপক্ষ প্রলেয় স্বাস্থ্য যসবার মান এবং আবথ জক মূলল্য এর পবরমাে বনধ জারে কবরলব।   

(৩) যসবা প্রোনকারীর অিযথ জনা যকলন্দ্র উপবস্থ্ত েওয়ার সলঙ্গ সলঙ্গ একজন কাড জধারী বা সুববধালিাগীর প্রবত যসবা প্রোন শুরু 

েইলব ।  
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২৬| স্বাস্থ্য যসবা প্রোনকারী।  -  এই আইলনর অধীলন স্বাস্থ্য যসবা প্রোনকারী রূলপ অন্তভু জি েইলব –  

 (১) সরকার কর্তজক পবরিাবেত কবমউবনটি বিবনক, ইউবনয়ন স্বাস্থ্য যকন্দ্র, উপলজো স্বাস্থ্য কমলিক্স, যজো পে জালয়র সরকারী 

nvmcvZvj, miKvix ‡gwW‡Kj K‡jR, ববলেষাবয়ত োসপাতাে, বিবনক, যরাগ বনে জয় যকন্দ্র এবং সরকার কর্তজক পবরিাবেত 

অন্যান্য স্বাস্থ্য যসবাোনকারী প্রবতিান োো জনগলের স্বাস্থ্য যসবায় কাে জকর র্ভবমকা গ্রেে কলর এবং োো অসুস্থ্ ব্যবিলক যসবা 

প্রোন কলর এবং যসবা প্রোলনর জন্য গ্রেে কলর;  

 

(২) তাবেকাভুি যবসরকারী োসপাতাে, বিবনক, যরাগ বনে জয় যকন্দ্র বা অন্য যকান স্বাস্থ্য যসবা প্রবতিান োো এই আইলনর ২৭ 

ধারার অধীলন স্বাস্থ্য যসবা প্রোলনর জন্য বনব জােী যবাড জ কর্তজক বনলয়াগ প্রাপ্ত েইয়ালে;  

 

(৩) উপধারা (১) ও উপধারা (২) এ ববে জত ‘স্বাস্থ্য যসবা প্রবতিান’ এ কম জরত ‘স্বাস্থ্য যসবাোনকারী ব্যবি’ । 

 

(৪) উপধারা (১) ও উপধারা (২) এ ববে জত স্বাস্থ্য যসবা প্রবতিালন কম জরত নয় এমন স্বাস্থ্য যসবা প্রোনকারী ব্যবি বেবন ২৭ ধারার 

অধীলন যবাড জ কর্তজক বনলয়াগ প্রাপ্ত েইয়ালেন। 

 

২৭| যবসরকারী যসবা প্রোনকারী বনলয়াগ।  - এই আইলনর অধীলন স্বাস্থ্য যসবা প্রোলনর জন্য বনব জােী যবাড জ তাবেকাভুি যবসরকারী 

স্বাস্থ্য যসবা প্রোনকারী প্রবতিান ও ব্যবিলক ‘স্বাস্থ্য যসবা প্রোনকারী’ বেসালব বনলয়াগ প্রোন কবরলত পাবরলব। এইরূপ বনলয়ালগর 

েতজাবেী এই আইলনর অধীলন প্রেীত বববধ দ্বারা বনধ জাবরত েইলব।   

 

২৮। যরফালরে।  - যকান স্বাস্থ্য যসবা প্রোনকারীর বনকে উপবস্থ্ত একজন কাড জধারী/সুববধালিাগী যরাগীর জন্য বিবকৎসা সুববধা 

অপে জাপ্ত প্রতীয়মান েইলে, বনকেবতী অন্য যকান স্বাস্থ্য যসবা প্রোনকারীর বনকে যেখালন ঐ যরাগীর জন্য প্রলয়াজনীয় বিবকৎসা 

সুববধা রবেয়ালে, যসখালন বববধদ্বারা বনধ জাবরত পদ্ধবতলত যমবডলকে সাটি জবফলকেসে যপ্ররে কবরলবন| 

 

২৯| স্বাস্থ্য যসবা প্রোনকারীর অথ জ পবরলোধ ।  - স্বাস্থ্য যসবা প্রোনকারী ২৫ (১) ও (২) ধারায় ববে জত স্বাস্থ্য যসবা প্রোলনর জন্য 

কর্তজপক্ষ কর্তজক বনধ জাবরত োলর ও পদ্ধবতলত অথ জ প্রাপ্য েইলব। অথ জ পবরলোলধর পদ্ধবত এই আইলনর অধীলন প্রেীত বববধ দ্বারা 

বনধ জাবরত েইলব।   

 

৩০। স্বাস্থ্য যসবা প্রোনকারীর অথ জ পবরলোলধ ববেে পবরোরকরে।  - যবাড জ যসবা প্রোনকারীলের প্রাপ্য অথ জ পবরলোলধ ববেে 

পবরোর কবরবার বনবমি সমলয় সমলয় সাধারে অথবা ববলেষ বনলে জেনা প্রোন কবরলব।  

 

৩১। স্বাস্থ্য যসবা গ্রেেকারী যসবার মূল্য পবরলোধ।  - প্রলতযক কাড জধারী/সুববধালিাগীলক এই আইলনর অধীলন স্বাস্থ্য যসবা গ্রেলের 

জন্য তাrক্ষবনকিালব যসবা প্রোনকারীলক যকান মূল্য পবরলোধ কবরলত েইলব না। তলব েতজ থালক যে, বিবকrসা যসবা গ্রেেকালে 

যসবা গ্রেেকারী েবে যবাড জ কর্তজক বনধ জাবরত বিবকrসা মান এবং আবথ জক মূলল্য ইোর বনধ জাবরত পবরমাে েলত উচ্চতর মান বা 

অবতবরি পবরমালের যসবা গ্রেে কলরন তলব এরূপ উচ্চতর মান ও অবতবরি পবরমালনর স্বাস্থ্য যসবা গ্রেলের জন্য বতবন বনধ জাবরত 

অবতবরি অথ জ যসবা প্রোনকারীলক পবরলোলধ বাধ্য থাবকলবন ।    

  

৩২। যসবা প্রোনকারীর োয়বদ্ধতা।  - (1)  ২৬ ও ২৭ ধারায় ববে জত সকে স্বাস্থ্য যসবা প্রোনকারী এই আইলনর ববধান, এই আইলনর 

অধীন প্রেীত বববধ Ges প্রবববধ Ges wbe©vnx ‡evW© কর্তজক জাবরকৃত সকে বেক-বনলেে জনা মাবনয়া িবেলত বাধ্য থাবকলব। 

(২) mKj ‡mev প্র`vbKvix ‡evW© KZ© …K ‡hfv‡e wba©viY Kiv nq †mBfv‡e- 

(K) KvW©avix ev myweav‡fvMx‡K প্র`vbK …Z ‡mevর ‡iKW©, ভাউচার ইর্যাদি msi¶ণ Kwiqv ivwL‡e; Ges 

(L) বনব জােী যবাড জ বা স্বাস্থ্য যসবা প্রবতিান তাবেকাভুবি ও স্বাস্থ্য যসবা মান বনবিতকরে KwgwU KZ©…K Aby‡gvw`Z e¨w³‡K সংরদির্ 

‡iKW©, িাউিার ইতযাবে পরীক্ষা কররবার অনমুরি প্রদান কররবব ।  
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পঞ্চম অধ্যায় 

তাবেকা প্রেয়ন ও স্বাস্থ্য কাড জ প্রোন 

 

৩৩| তাবেকা প্রেয়ন।  - (১) কর্তজপক্ষ এই আইলনর অধীলন স্বাস্থ্য কাড জ ইসুয কবরবার জন্য ধারা ১ এর উপধারা (৩) এ ববধান 

সালপলক্ষ বাংোলেলের সকে নাগবরলকর পবরবার বিবিক তাবেকা প্রেয়ন কবরলব ।  

(২) উপ-ধারা (১) এ  োোই বো থাকুক না যকন কর্তজপক্ষ এই আইলনর উলেশ্য পূরেকলে সরকালরর অবিপ্রায় অনুোয়ী যকান 

বনবে জষ্ট যশ্রেীর জনলগািী; অথবা বাংোলেলের যকান বনবে জষ্ট এোকায় বসবাসকারী জনলগািী; অথবা যকান বনবে জষ্ট কলম জ বনলয়াবজত 

জনলগািী -যক স্বাস্থ্য সুরক্ষার আওতায় আনয়লনর জন্য পৃথক পৃথক তাবেকা প্রেয়ন কবরলত পাবরলব।  

(3) এই ধারার অধীলন তাবেকা প্রস্তুলতর জন্য অনুসরেীয় ববধানসমূে এই আইলনর অধীলন প্রেীত বববধ দ্বারা বনধ জাবরত েইলব । 

 

৩৪। যোগ্য ব্যবি ও সুববধালিাগী।  - (১) প্রেীত তাবেকার বিবিলত প্রলতযক পবরবালরর পবরবার প্রধান একটি স্বাস্থ্য কাড জ পাওয়ার 

‘যোগ্য ব্যবি’ বলে গণ্য েইলবন ।   

(২) এই আইলনর অধীলন প্রেীত বববধলত ববে জত পবরবার প্রধালনর উপর  বনিজরেীে পবরবালরর অন্যান্য সেস্যগে  “সুববধালিাগী” 

ববেয়া ববলববিত েইলবন । 

 

3৫। স্বাস্থ্য কাড জ।  - (১) কর্তজপক্ষ প্রলতযক যোগ্য ব্যবির অনুকূলে একটি কাড জ ইসুয কবরলব োো “স্বাস্থ্য কজাড” বেসালব পবরবিত 

েইলব এবং উোলত কাড জধারীর ও সুববধালিাগীলের পবরিয় সম্পবকজত প্রলয়াজনীয় তথ্য সবন্নলববেত েইলব । 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রোনকৃত কাড জ উপযু জি কর্তজপক্ষ কর্তজক বাবতে না েইলে প জাঁি বেলরর জন্য তবধ থাবকলব। 

 

৩৬। বনবাসীলের জন্য স্বাস্থ্য কাড জ।  - (১) কর্তজপক্ষ প্রলতযক বনবাসীলক স্বাস্থ্য কাড জ প্রোন কবরলব।  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন 

যকান বনবাসীলক প্রোনকৃত স্বাস্থ্য কাড জ ততবেন পে জন্ত তবধ থাবকলব েতবেন পে জন্ত ঐ ব্যবি বনবাসী বেসালব গণ্য েইলব, তলব ইোর 

যময়াে ৫ (পাঁি) বৎসলরর অবধক েইলব না। 

(৩) এই ধারায় উবিবখত কাড জধারীলের িাঁো সরকার কর্তজক প্রোন করা েইলব। 

 

৩৭। তাবেকার োেনাগােকরে।  - (১) কর্তজপক্ষ বনবে জষ্ট সময় ব্যবধালন ধারা ৩৩ এর অধীন প্রস্তুতকৃত তাবেকা োেনাগাে কবরলব।  

(২)  কর্তজপক্ষ েবে তাবেকায় অন্তভু জি যকান ব্যবির বনকে েলত তথ্য পবরবতজলনর ববষলয় আলবেন পাইয়া থালক, তাো েইলে 

কর্তজপক্ষ োিাইপূব জক ঐ পবরবতজন সংবিষ্ট তাবেকায় অন্তভু জি কবরলত পাবরলব । 

 

৩৮। ডুবিলকে স্বাস্থ্য কাড জ।  - েবে যকান স্বাস্থ্য কাড জ োরাইয়া োয় অথবা ধ্বংস েয় অথবা ক্ষবতগ্রস্ত েয় তাো েইলে উোর ধারলকর 

আলবেলনর যপ্রবক্ষলত কর্তজপক্ষ কর্তজক বনধ জাবরত বফ পবরলোধ সালপলক্ষ উোর একটি ডুবিলকে স্বাস্থ্যকাড জ প্রোন করা োইলব। 

 

৩৯। অন্যান্য।  - একজন পুরুষ কাড জধারী তববাবেক বন্ধলন আবদ্ধ থাকা অবস্থ্ায় পুন:বববাে কবরলে বববাে পরবতী সুববধার 

সীমাবদ্ধতা, কাড জধারী বা সুববধালিাগীর বাসস্থ্ালনর পবরবতজন, কাড জধারী বা সুববধালিাগীর োবয়ত্ব, কাড জ স্থ্বগত এবং বাবতেকরে, 

কাড জ বাবতলের ফোফে, বাবতে আলেলের ববরুলদ্ধ আপীে ইতযাবে ববষলয় অনুসরেীয় বববধববধান এই আইলনর অধীলন প্রেীত বববধ 

দ্বারা বনধ জাবরত েইলব । 

 

 

 

ষি অধ্যায় 

অবিলোগ যফারাম 

 

৪০। অবিলোগ যফারাম। - (১) কাড জধারী, সুববধালিাগী অথবা যসবা প্রোনকারীর অবিলোলগর প্রবতকালরর জন্য সরকার উপলজো, 

থানা, যজো ও ববিাগীয় পে জালয় প্রলয়াজন অনুসালর অবিলোগ যফারাম গঠন কবরলত পাবরলব। 

(২) অবিলোগ যফারালমর আলেলের ববরূলদ্ধ আপীে শুনাবনর জন্য সরকার প্রলয়াজনীয় সংখ্যক আপীে কর্তজপক্ষ গঠন কবরলব । 

(৩) অবিলোগ যফারাম এবং আপীে কর্তজপলক্ষর ক্ষমতা, কাে জাবেী এবং ববস্তাবরত কাে জপদ্ধবত বববধ দ্বারা বনধ জাবরত েইলব। 
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৪১। অবিলোলগর বিবি। - বনম্নবেবখত যে যকান একটি বা একাবধক কারলে অবিলোগ োলয়র করা োইলব- 

(ক) ধারা ২৫ এ উবিবখত যবাড জ কর্তজক বনধ জাবরত যসবা বা যসবাসমূে প্রোলন ইোকৃত ব্যথ জতা বা অস্বীকৃবত জ্ঞাপন;  

(খ) ধারা ২৫ এ উবিবখত যবাড জ কর্তজক বনধ জাবরত যসবা বা যসবাসমূে প্রোলন ইোকৃত অবলেো;  

(গ) ধারা ২৫ এ উবিবখত যবাড জ কর্তজক বনধ জাবরত যসবা বা যসবাসমূে প্রোলনর যক্ষলে অলেৌবিক ববেে;  

(ঘ) যসবা প্রোনকারীর োবব প্রবক্রয়াকরলে ববেে, ো সম্মত সময় অবতক্রম কলর; এবং  

(ঙ) অন্য যকান কাে জ বা অবলেো োো এই আইলনর উলেশ্য ক্ষবতগ্রস্ত কলর ববেয়া প্রতীয়মান েয়। 

 

৪২। অবিলোগ োলয়র। - (১) একজন কাড জধারী, সুববধালিাগী বা যসবাপ্রোনকারী ধারা ৪১ এ উবিবখত যে যকালনা এক বা একাবধক 

কারলে অবিলোগ োলয়র কবরলত পাবরলব। 

(২)  অবিলোগ োলয়র পদ্ধবত, তার বনষ্পবি এবং অবিলোগ যফারালমর বসদ্ধান্ত কাে জকর করার পদ্ধবত বববধ দ্বারা বনধ জাবরত েইলব। 

 

৪৩। আপীে। - অবিলোগ যফারালমর বসদ্ধালন্ত সংক্ষুব্ধ যকান ব্যবি বববধ দ্বারা বনধ জাবরত পদ্ধবতলত আপীে কর্তজপলক্ষর বনকে আপীে 

কবরলত পাবরলব।  

 

 

সপ্তম অধ্যায় 

অপরাধ 

 

৪৪। আইলনর ববধান েঙ্ঘন।  - (১) এই আইলনর যে যকান ববধালনর েঙ্ঘন একটি অপরাধ বেসালব গণ্য েইলব। 

(২) যকান ব্যবি এই আইলনর যকান ববধান েঙ্ঘন কবরলে তজ্জন্য বতবন অনবধক েে োজার োকা পে জন্ত অথ জ েলন্ড েবন্ডত েইলবন। 

 

৪৫। স্বাস্থ্য কালড জর অননুলমাবেত ব্যবোর।  - (১) যকান ব্যবি এই আইন বা ইোর অধীন প্রেীত বববধ বা প্রবববধর পবরপন্থী উপালয় 

স্বাস্থ্য কাড জ ব্যবোর কবরলবন না বা এই আইলনর অধীলন স্বাস্থ্য কাড জ ব্যবোলর অনুলমাবেত নলে এমন ব্যবিলক স্বাস্থ্য কাড জ ব্যবোর 

কবরলত বেলবন না।  

(২) উপ-ধারা (১) এর ববধান েঙ্ঘন একটি অপরাধ বেসালব গণ্য েইলব এবং যকান ব্যবি এই অপরাধ কবরলে তজ্জন্য বতবন অনবধক 

েে োজার োকা পে জন্ত অথ জ েলন্ড অথবা েয় মাস পে জন্ত ববনাশ্রম কারােলন্ড বা উিয়ববধ েলন্ড েবন্ডত েইলবন। 

 

৪৬। জাবেয়াবত িি জা।  - (১) বনধ জাবরত স্বাস্থ্য যসবা/যসবা প্যালকলজর অপব্যবোর, যস্টার েইত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ঔষধ 

অননুলমাবেত ববক্রয় বা অপসারে, এই আইলনর অধীলন যসবা প্রোলনর বা প্রাপ্যতার যোগ্যতা নাই এমন ব্যবির দ্বারা বা ব্যবিলক 

যসবা প্যালকলজর বনধ জাবরত যকালনা যসবা প্রোন বা গ্রেে, জাে স্বাস্থ্য কাড জ ব্যবোর বা উপলরাি যে যকালনা ঘেনা সংগঠলনর 

উলেলশ্য যকান কাজ করা জাবেয়াবতর িি জা বেসালব গণ্য েইলব।  

 

(২) উপ-ধারা (১) এ ববে জত জাবেয়াবতর িি জা একটি অপরাধ বেসালব গণ্য েইলব এবং যকান ব্যবি জাবেয়াবতর িি জা কবরলে তজ্জন্য 

বতবন অনবধক এক বের কারােলণ্ড অথবা অনবধক পঞ্চাে োজার োকা পে জন্ত অথ জ েলন্ড অথবা উিয়ববধ েলণ্ড েবণ্ডত েইলবন। 

 

৪৭। কর্তজপলক্ষর একজন কম জিারী কর্তজক অপরাধ।  -  তেববলের োকা আত্মসালতর োলয় কর্তজপলক্ষর যকান কম জকতজা বা কম জিারী 

যোষী সাব্যস্ত েইলে বতবন অথ জেলণ্ড েবণ্ডত েইলবন োো আত্মসাৎকৃত োকার ৩ গুে েইলব বা সলবাচ্চজ েয় মাস ববনাশ্রম কারােলণ্ড 

অথবা উিয়ববধ েলন্ড েন্ডনীয় েইলবন। 

 

৪৮। আমে, ববিার ও আপীে।  - (১) এতদুলেলশ্য কর্তজপক্ষ বা কর্তজপক্ষ দ্বারা অনুলমাবেত যকান কম জকতজার োলয়র করা বেবখত 

অবিলোগ ব্যতীত এই আইলনর অধীন যকান অপরাধ ববিালরর জন্য যকান পুবেে অবফসার তেন্ত কবরলব না বা যকান আোেত 

আমলে েইলব না। 

(২) এই আইলনর অধীলন যকান অপরালধর আমে ও ববিার এবং ববিার আোেলতর বসদ্ধান্ত েইলত আপীে যফৌজোবর কাে জবববধর 

ববধান দ্বারা বনয়বন্ত্রত েইলব।  
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ববববধ 

 

৪৯। যমবডলকে সাটি জবফলকে।  - প্রলতযক যসবা প্রোনকারীর অবফলস মলনানীত স্বাস্থ্য কম জকতজা থাবকলবন বেবন কাড জধারী বা 

সুববধালিাগী যরাগীর অনুলরালধ বনধ জাবরত ফলম জ ও পদ্ধবতলত প্রলয়াজনীয় যমবডলকে সাটি জবফলকে প্রোন কবরলবন ।  

 

৫০। প্রবতলবেন ইতযাবে জমা।  - (১) কর্তজপক্ষ প্রবত অথ জ বেলরর যেলষ সরকালরর কালে েথা েীঘ্র সিব ঐ বেলরর জন্য উোর 

কাে জক্রলমর উপর একটি প্রবতলবেন যপে কবরলবন। 

(২) বনব জােী যবাড জ সরকার কর্তজক বনধ জাবরত সমলয় ও ববরবতলত সরকালরর বনকে জমা বেলব- 

(ক) সরকালরর িাবেো অনুসালর আয় ও ব্যলয়র বেসাব, বববৃবত, প্রাক্কেন এবং পবরসংখ্যান;  

(খ) সরকার কর্তজক বজজ্ঞাবসত েইলে যকান বনবে জষ্ট ববষয়লর উপর তথ্য এবং মন্তব্য; এবং 

(গ) সরকার কর্তজক িাবেত েইলে পরীক্ষার জন্য বা অন্য যকান উলেলশ্য প্রলয়াজনীয় েবেোবের কবপ। 

 

৫১। বববধ প্রেয়লনর ক্ষমতা।  - এই আইলনর উলেশ্য পূরেকলে সরকার, সরকারী যগলজলে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বববধ প্রেয়ন কবরলত 

পাবরলব। 

 

৫২। প্রববধান প্রেয়লনর ক্ষমতা।  - এই আইলনর উলেশ্য পূরেকলে কর্তজপক্ষ, সরকালরর পূব জানুলমােনক্রলম, সরকারী যগলজলে 

প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বববধর সবেত অসামিস্যপূে জ নলে এইরূপ প্রবববধ প্রেয়ন কবরলত পাবরলব। 

 

৫৩। সরে ববশ্বালস কৃত কাজকম জ সংরক্ষে।  - এই আইন বা তেধীন প্রেীত বববধ বা প্রবববধ বা আলেলের অধীন সরে ববশ্বালস কৃত 

যকান কালজর ফলে যকান ব্যবি ক্ষবতগ্রস্থ্ েইলে বা ক্ষবতগ্রস্থ্ েইবার সিাবনা থাবকলে, তজ্জন্য সরকার, বনব জােী যিয়ারম্যান অথবা 

কর্তজপলক্ষর বা সরকালরর যকান কম জকতজা বা কম জিারীর ববরুলদ্ধ যেওয়ানী বা যফৌজোরী মামো বা অন্য যকান আইনগত কাে জধারা 

োলয়র বা রুজু করা োইলব না।  

 

৫৪। বনব জােী যিয়ারম্যান, সেস্য, কম জকতজা ইতযাবে সরকারী কম জিারী েইলবন।  - বনব জােী যবালড জর বনব জােী যিয়ারম্যান ও সেস্য, 

স্বাস্থ্য যসবা প্রবতিান তাবেকার্ভবি ও স্বাস্থ্য যসবা মান বনবিতকরে কবমটির সেস্য এবং কর্তজপলক্ষর কম জকতজা ও কম জিারী, কর্তজপক্ষ 

এবং কর্তজপলক্ষর পলক্ষ কাজ কবরবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রলতযক ব্যবি েণ্ডবববধর (১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন) ধারা ২১ অনুোয়ী 

গে যসবক বেসালব গণ্য েইলবন। 

 

৫৫। বনব জােী আলেে।  - এই আইন প্রলয়াগ কবরবার জন্য এই আইলনর অধীন বববধ বা প্রববধান প্রেয়ন েওয়া পে জন্ত সরকার সরকারী 

যগলজলে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সময় সময় প্রলয়াজনীয় বনব জােী আলেে প্রোন কবরলত পাবরলব। 


