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টাকা পয র্  aথ র্দ  দান করা যােব। 
 
a িদেক জনসব্া য্-সং া  জরুির aব া েমাকােবলা eবং সব্া য্গত ঝুিঁক াসকরেণর লে য্ সেচতনতা বৃি , সং ামক েরাগ 
িতেরাধ, িনয় ণ o িনমূ র্েলর uে ে  িবধান ণয়নকে  ণীত হয় 'সং ামক েরাগ ( িতেরাধ, িনয় ণ o িনমূ র্ল) আiন-3129'। 

e আiন aনুসাের েড  eকিট সং ামক ািধ। eখােনo সং ামক েরাগ, িবশব্ সব্া য্ সং ার িবিধ-িবধােনর aনুসরণ, সং ামক 
েরােগর ত  দান, সং িমত eলাকা েঘাষণা, েবশ িনয় ণ iতয্ািদ, নমুনা সং হ o পরী া, পিরদশ র্ন, সং িমত ান বা াপনা 
জীবাণুমু করণ বা ব করণ iতয্ািদ, াপনা ধব্ংসকরণ, জীবাণুযু  যানবাহন, ািদ জ  iতয্ািদ, সং ামক েরােগর িব ার eবং 
ত  েগাপেনর aপরাধ o দ  দািয়তব্ পালেন বাধা দান o িনেদ র্শ পালেন aস িত াপেনর aপরাধ o দ  eবং aপরােধর a-
আমলেযাগয্তা, জািমনেযাগয্তা o আপসেযাগয্তা িবষেয় সু  িনেদ র্শ দান করা হেয়েছ। e আiন aনুসাের েযসব ি / িত ান 
e িনেদ র্শনা পালেন থ র্ হেব তােদর শাি র আoতায় িনেয় আসা স ব। সং ামক ািধ আiন aনুসাের aনূধব্র্ 4 (িতন) মাস 
কারাদ  বা aনূধব্র্ 61 (প াশ) হাজার টাকা aথ র্দ  বা uভয় দে  দি ত করা স ব। েড র uৎপাদন ান কায র্করভােব ধব্ংস করা 
হেল e েরােগর েকাপ কেম আসেব। 
 
আiেনর েয়াগ eকিট কািরগির িবষয়। e ে ে  সামািজক, মানিসক eবং েভৗেগািলক ে াপেটর পাশাপািশ েলাকবল, েলাকবেলর 
দ তা, কািরগির o আিথ র্ক সামে র্র িবষয়গুেলা িবেবচনায় িনেত হয়। বাংলােদেশ আiেনর েয়াগ aিধকাংশ ে ে i পিরক নাহীন 
eবং মূ ায়নিবহীন হয়। eসব ে ে o কুiক aয্া  ি সিপ প িতi পালন হয়। তাi আiন েয়ােগর ািয়তব্ o ফল আেস না। 
আজেকর ei কিঠন সমেয় েড  মশার িনয় েণ দািয়তব্শীল মানুষ িনেয় পিরকি তভােব মশার জনন ান ধব্ংেস আiেনর েয়াগ 
করা হেল খুব সহেজi তয্ািশত ফল আসেব।  
 
সং ামক েরাগ ( িতেরাধ, িনয় ণ o িনমূ র্ল) আiন, 3129 বা বায়েনর দািয়তব্ সব্া য্ aিধদ েরর। e আiন aনুসাের েড  িনয় েণ 
uৎপাদন ল ধব্ংেস ি র পাশাপািশ সং াগুেলার দায়ব তা িনি ত করেত হেব।  
 
িসিট করেপােরশন eবং সব্া য্ aিধদ েরর uিচত ধারাবািহক পদে প হণ করা। e ে ে  সংবাদমা েম িব াপন চার করা েযেত 
পাের, যােত  uে খ থাকেব 'েড  মশার ান পির ার eকিট আiিন দািয়তব্ eবং দািয়েতব্ aবেহলায় শাি  o জিরমানার ব া।' 
eছাড়া aিভেযােগর পিরে ি েত ত জিরমানা করা, েয়াজেন শাি  েদoয়া eবং ি  o িত ানেক আiেনর আoতায় শাি  
েদoয়ার ত  গণমা েম চার করেত হেব।  
 
আশার কথা হে , গত 35 জুলাi েমাবাiল েকাট র্ তােদর aিভযােন রাজধানীেত েমাট 97িট িনম র্াণাধীন ভবন পিরদশ র্ন কের 23িট 
বািড়েত eিডস মশার লাভ র্া পাoয়ায় েসসব ভবন মািলকেক 3 লাখ 79 হাজার টাকা জিরমানা কেরন। e িনেয় িতন িদেন েমাট 
265িট ভবেন aিভযান চািলেয় 33 জন ভবন মািলকেক েমাট 4 লাখ 69 হাজার টাকা জিরমানা কেরেছন েমাবাiল েকাট র্। 
 
তেব eসব আiেনর েয়াগ শুধু েমাবাiল েকােট র্র aধীেন েরেখ বা বায়ন করা কিঠন। সরকােরর uিচত পির ার-পির তা eবং 
পাবিলক নুiেসে র ে ে  নন-জুিডিসয়াল জিরমানা আেরােপর ব া করা eবং েময়েরর মতা া  িসিট করেপােরশেনর কম র্কত র্ারা 
e জিরমানা আেরাপ o আদায় করেত পারেবন। জিরমানা দােন aসব্ীকার বা বারবার e aপরােধর ে ে  আদালেত মামলা দােয়র 
eবং কেঠার শাি র ব া রাখা েয়াজন।  
 
গণমা েম কািশত সব্া য্ িবভাগসহ সরকােরর a া  সং ার চারণা aনুসাের eিস, ডােবর েখাসা বা a া  পাে  জেম থাকা 
পািনেত িচকুনগুিনয়া o েড  েরাগ বহনকারী মশার জ । e কথা িনঃসে েহ বলা যায়, e ধরেনর মশার জ ান বজায় রাখা o 
uৎপাদেনর জ  দায়ী গুিট কেয়ক মানুষ। যােদর কারেণ েদেশর েকািট েকািট মানুষ e মারা ক েরােগর হুমিকর স খুীন। আর তাi 
e েরােগর মশা uৎপাদেন কিতপয় সহেযািগতাকারীর িবরুে  আiিন ব া হণ জরুির।  
 
আiনজীবী o নীিত িবে ষক  

 


