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রেজিস্টার্ড  নং জর্ এ-১ 
 

বাাংলাদেশ          গেদেট  
 

অতিতিক্ত সাংখ্যা  
কিতৃ পক্ষ কিতৃ ক প্রকাতশি  

 
গসামবাি, গেব্রুয়ািী ২৮, ২০০৫  

 
বাাংলাদেশ োিীয় সাংসে  

 
ঢাকা, ১৬ই ফাল্গুন, ১৪১১/২৮ রে রফব্রুয়ােী, ২০০৫  

 
 সংসদ কর্তড ক গতহীর্ জনন্মজিজির্ আইনটি ১৬ই ফাল্গুন ১৪১১ র ার্াবেক ২৮ রে রফব্রুয়ােী, ২০০৫ র্াজেবি 

োষ্ট্রপজর্ে সম্মজর্ িাভ কজেয়াবে এেং এর্দ্বাো এই আইনটি সেডসাধােবেে অেগজর্ে িনয প্রকাে কো যাইবর্বেেঃ-  
 

২০০৫ সদেি ৫োং আইে 

  
 পশু গিাদেি তবস্তািদিাধ ও তেয়ন্ত্রণ এবাং আেুষতিক তবষয়াতে সম্পদকৃ তবধােকদে প্রণীি আইে 

 
 রযবহরু্ পশু রোবগে জেস্তাে জনয়ন্ত্রে এেং আনষুজিক জেষয়াজদ সম্পবকড  জেধান কো স ীচীন ও প্রবয়ািনীয়;  

 
 রসবহরু্ এর্দ্দ্বাো জনন্মরূপ আইন কো হইিেঃ-  
 
 ১। সাংতক্ষপ্ত তশদিাোম ও প্রবিৃেঃ- (১) এই আইন পশুবোগ আইন, ২০০৫ নাব  অজভজহর্ হইবে।  

 
 (২) সেকাে, সেকােী রগবিবে প্রজ্ঞাপন দ্বাো, রযই র্াজেি জনধডােে কজেবে রসই র্াজেবি ইহা কাযডকে হইবে।  

 
 ২। সাংজ্াঃ- জেষয় ো প্রসবিে পজেপন্থী রকান জকেু না থাজকবি, এই আইবন-  
 (ক) ‘‘জনধডাজের্’’ অথড জেজধ দ্বাো জনধডাজের্;  

 
 (ি) ‘‘জনেন্ধন’’ অথড ধাো ১৮ এে অধীন প্রদত্ত রকান জনেন্ধন;  

 
(৬৮৫) 

 িূয : োকা ৪.০০ 
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োংিাবদে রগবিে, অজর্জেক্ত, রফব্রুয়ােী ২৮, ২০০৫  

 
 (গ) ‘‘পশু’’ অথড জনন্মেজেডর্ সকি ধেবনে পশু অন্তভুড ক্ত  হইবে, যথােঃ- 

  (অ)  ানষু েযর্ীর্ সকি স্তনযপায়ী প্রােী;  

  (আ) পাজি; 

  (ই) সেীসতপ িার্ীয় প্রােী;  

  (ঈ)  ৎসয েযর্ীর্ অনযানয িিি প্রােী; এেং  

  (উ) সেকাে কর্তড ক সেকােী রগবিবে প্রজ্ঞাপন দ্বাো র াজষর্ অনয রকান পশু;  

 ( ) ‘‘পশুিার্ পেয’’ অথড পশু ো পশুে  তর্বদহ হইবর্, আংজেক ো সম্পূেডরূবপ, সংগতহীর্ ো প্রস্ত্ত্তর্কত র্ রয রকান 

পেয এেং পশুে  াংস, েক্ত, হাড়,  জ্জা, দধু ো দগু্ধিার্ পেয, জর্ , চজেড, পশু হইবর্ উৎপাজদর্ িাদয সা গ্রী, 
েীযড, ভ্রূে, জেো--উপজেো, রিা , চা ড়া, নাজড়-ভুুঁ জড়, এেং সেকাে কর্তড ক, সেকােী রগবিবে প্রজ্ঞাপন দ্বাো, 
জনধডাজের্ পশুবদবহে অনয রয রকান অংে ো পশুিার্ পেযও উহাে অন্তভুড ক্ত  হইবে;  

 (ঙ) ‘‘রোগ’’ অথড র্ফজসবি উবেজির্ রয রকান সংক্রা ক ো রোুঁয়াবে রোগ, এেং এই আইবনে উবেেয পূেেকবে, 

সেকাে কর্তড ক, সেকােী রগবিবে প্রজ্ঞাপন দ্বাো, র াজষর্ অনয রকান রোগ; 

 (চ) ‘‘পশুে  তর্বদহ’’ অথড রকান পশুে  তর্বদহ ো উহাে রকান অংে জেবেষ এেং উহাে  াংস, হাড় (সম্পূেড, 
িজির্ ো চূেড), চা ড়া, রিা , চুি, পািক, জেং, কু্ষে, েক্ত ো উহাে অনয রকান অংেও অন্তভুড ক্ত হইবে;  

 (ে) ‘‘রফৌিদােী কাযডজেজধ’’ অথড The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) ;  

 (ি) ‘‘রভবেজেনাজে ক ডকর্ড া’’ অথড পশু সম্পদ অজধদপ্তবেে অধীন ক ডের্ রকান ক ডকর্ড া, জযজন Bangladesh 

Veterinary Practitioner Ordinance, 1982 (Ord. XXX of 1982 এে section 2(g) রর্ সংজ্ঞাজয়র্ Registered 

Veterinary Practitioner;  

 (ঝ) ‘‘ হাপজেচািক’’ অথড পশু সম্পদ অজধদপ্তবেে  হাপজেচািক;  

 (ঞ)‘‘সংক্রজ র্ এিাকা’’ অথড এই আইবনে ধাো ৫ এে অধীন র াজষর্ সংক্রজ র্ এিাকা;  

 (ে) ‘‘র্ফজসি’’ অথড এই আইবনে র্ফজসি;  

 (ঠ) ‘‘জেজধ’’ অথড এই আইবনে অধীন প্রেীর্ জেজধ; এেং  

 (র্) ‘‘রোগাক্রান্ত’’ অথড রকান রোবগ আক্রান্ত।  

 ৩। পশুি গিাে সম্পদকৃ িথ্য প্রোে:- (১) প্রবর্যক পশুে  াজিক, দিিকাে, র্ত্ত্বােধায়ক, জনয়ন্ত্রক ো রকান 

পশুে জচজকৎসাকাবি ো অনয রকান ভাবে রকান পশু জচজকৎসক (veterinary) ো পশু সম্পদ অজধদপ্তবেে  াঠ ক ীে 

জনকে যজদ এইরূপ জেশ্বাস কজেোে যজুক্তসির্ কােে থাবক রয, রকান পশু রকান রোবগ আক্রান্ত, র্াহা হইবি উক্ত 

 াজিক, দিিকাে, র্ত্ত্বােধায়ক, জনয়ন্ত্রক, জচজকৎসক ো  াঠ ক ী অনজর্জেিবে  হাপজেচািক ো র্াহাে জনকে হইবর্ 

ক্ষ র্াপ্রাপ্ত রভবেজেনাজে ক ডকর্ড াবক পশুে উক্ত রোগ সম্পজকড র্ র্থয জিজির্ভাবে অেজহর্ কজেবেন।  



 

3 
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 (২) উপ-ধািা (১) এে অধীন পশুে রকান রোগ সম্পবকড  র্থয প্রাজপ্তে পে,  হাপজেচািক ো র্াহাে জনকে হইবর্ 

ক্ষ র্াপ্রাপ্ত রভবেজেনাজে ক ডকর্ড া সংক্রজ র্ পশু ও উহা োজিোে স্থান সম্পবকড  প্রবয়ািনীয় পেীক্ষা ও অনসুন্ধানক্রব  

যজদ জনজির্ হন রয, উক্ত রোগ ও সংক্রজ র্ স্থান সম্পবকড  আশু েযেস্থা গ্রহে আেেযক, র্াহা হইবি জর্জন, জনধডাজের্ 

পদ্ধজর্বর্, উক্ত রোগ ও সংক্রজ র্ স্থান সম্পবকড  প্রবয়ািনীয় েযেস্থা গ্রহন কজেবেন।  

 ৪। গিাোক্রান্ত পশু পতথ্কীকিণ:-রকান পশুে  াজিক, দিিকাে, র্ত্ত্বােধায়ক ো জনয়ন্ত্রক যজদ এই  ব ড জনজির্ 

হন রয, উক্ত পশু রোগাক্রান্ত হইয়াবে, র্াহা হইবি জর্জন উক্ত পশুবক অনযানয পশু হইবর্ পতথকভাবে োজিোে েযেস্থা 
গ্রহে কজেবেন; এেং রোগাক্রান্ত নবহ এ ন পশু উক্ত রোগাক্রান্ত পশুে সংস্পবেড ো জনকবে যাহাবর্ আজসবর্ না পাবে 

র্জ্জনয, যর্দেূ সম্ভে, যথাযথ েযেস্থা গ্রহে কজেবেন।  

 ৫। সংক্রজ র্ এিাকা র াষো:-(১)  হাপজেচািক যজদ এই  ব ড সন্তুষ্ট হন রয, রকান এিাকায় রোবগে প্রাদভুড াে 

 টিয়াবে, ো উক্ত রোবগে জেসত্মাে িাবভে আেংকা ো সম্ভােনা েজহয়াবে, র্াহা হইবি জর্জন, সেকােী রগবিবে 

প্রজ্ঞাপন দ্বাো, উক্ত এিাকাবক সংক্রজ র্ এিাকা জহসাবে র াষো কজেবর্ পাজেবেন।  

 (২) উপ-ধাো (১) এে অধীন িাজের্েয প্রজ্ঞাপবন, জনম্নেজেডর্ জেষবয়ে র্থয এেং  হাপজেচািক কর্তড ক জনধডাজের্ 

অনযানয র্বথযে সুজনজদডষ্ট জেেেে থাজকবর্ হইবে, যথােঃ-  

  (ক) সংক্রজ র্ এিাকাে সী া;  

  (ি) সংক্রজ র্ এিাকা র াষোে র য়াদ;  

  (গ) সংক্রজ র্ এিাকায় জেস্তােিাভকােী রোবগে জেেেে;  

  ( ) সংক্রজ র্ হইবর্ পাবে এইরূপ পশুে জেেেে; এেং  

  (ঙ) পশুে  াজিক, দিিদকাে, র্ত্ত্বােধায়ক, জনয়ন্ত্রক, রভবেজেনাজে ক ডকর্ড া ো অনয রকান কর্তড পক্ষ কর্তড ক 

গতহীর্েয েযেস্থা।  

 (৩) উপ-ধাো (১) অনসুাবে রকান এিাকাবক সংক্রজ র্ এিাকা েজিয়া র াষো কো হইবি উহা সাধােের্েঃ 
সেকােী রগবিবে প্রকাবেে অনজধক জর্ন  াস র য়াবদ কাযডকে থাজকবেেঃ  

 র্বে ের্ড  থাবক রয, যজদ রকান কােবে উক্ত স বয়ে  বধয উক্ত এিাকায় রোবগে প্রাদভুড াে ো জেস্তােবোধ কো 
সম্ভে না হয়, র্াহা হইবি  হাপজেচািক, সেকাবেে পূেডানবু াদনক্রব , সেকােী রগবিবে প্রজ্ঞাপন দ্বাো, উক্ত স য় 

অনজধক আবো জর্ন  াস েতজদ্ধ কজেবর্ পাজেবেন।  

 (৪) উপ-ধাো (১) এে অধীন রকান এিাকাবক সংক্রজ র্ এিাকা জহসাবে র াষো কো হইবি, উক্ত এিাকাে 

িনসাধােবনে জ্ঞার্াবথড উহা েহুি প্রচাবেে েযেস্থা গ্রহে কজেবর্ হইবে।  
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 ৬। সংক্রজ র্ এিাকায় পশু ও পশুিার্ পেয স্থানান্তে জেজধ-জনবষধ:-(১) ধাো ৫ এে অধীন র াজষর্ সংক্রজ র্ 

এিাকাে--  

 (ক) রকান স্থান হইবর্ উক্ত এিাকা েজহভূড র্ রকান স্থাবন রকান েযজক্ত রকান পশু, িীজের্ ো  তর্, ো পশুিার্ পেয, 
পশুে অংে জেবেষ ো পশু সংজিষ্ঠ অনয রকান পেয স্থানান্তে কজেবর্ ো উক্ত েযজক্তে  াজিকানা ো 
র্ত্ত্বােধায়ক ো জনয়ন্ত্রোধীন রকান পশু চিাচি কোইবর্ পাজেবে না ো সংক্র ে েজহভূড র্ রকান স্থান হইবর্ 

উক্ত এিাকায় রকান েযজক্ত রকান পশু স্থানান্তে কজেবর্ ো চিাচি কোইবর্ পাজেবে নােঃ   

  র্বে ের্ড  থাবক রয, জনন্মেজেডর্ রক্ষবে  এই জেজধ-জনবষধ প্রবযািয হইবে না, যথােঃ-  

  (অ) ধ ীয় আচাে ো অনষু্ঠান প্রজর্পািবনে প্রবয়ািবন পশু আনয়ন;  

  (আ) সেকােী পশু পািন িা াবে পশু আনয়ন; এেং  

  (ই)  হাপজেচািক ো র্াুঁহাে জনকে হইবর্ ক্ষ র্াপ্রাপ্ত রভবেজেনাজে ক ডকর্ড া কর্তড ক জনজদডষ্টকত র্ অনয রকান 

রক্ষবে পশু আনয়ন;  

 (ি) রোগাক্রান্ত ো রোগাক্রান্ত েজিয়া গেয ো রোগাক্রান্ত পশুে সংস্পবেড আজসয়াবে এ ন রকান পশুে  াংস, দধু, 

জর্  ো উক্ত পশু হইবর্ অনয রকান পেয ক্রয়-জেক্রয় কো যাইবে না; 

 (গ) পশু েিড য, পশু িাদয ো পশুে আোসন জহসাবে েযেহৃর্ রকান সা গ্রী উক্ত এিাকা েজহভূড র্ স্থাবন স্থানান্তে 

জেজধ-জনবষধ আবোপ কো যাইবে। 

 (২) উপ-ধাো (১) এ যাহা জকেুই থাকুক না রকন, রেিওবয় ো সেকাে কর্তড ক অনবু াজদর্ অনয রয রকান ধেবেে 

যানোহবনে  াধযব  উক্ত উপ-ধাোয় উজেজির্ পশু, পশুিার্ পেয, পশুিাদয, পশু েিড য, ো পশুে আোসন জহসাবে 

েযেহৃর্ রকান সা গ্রী রকান সংক্রজ র্ এিাকাে  ধয জদয়া  হাপজেচািক কর্তড ক জনধডাজের্ েবর্ড  পজেেহন কো যাইবেেঃ  

 র্বে ের্ড  থাবক রয, যজদ এইরূপ পশু, ো অনয রকান সা গ্রী রেিওবয় ো অনয রকান যানোহবনে  াধযব  

পজেেহবনে রকান পযডাবয় সংক্রজ র্ এিাকায় না াবনা (unloaded) হয়, র্াহা হইবি উপ-ধাো (১) এে উবেেয 
পূেেকবে, উহা উক্ত এিাকা হইবর্ পুনোয় স্থানান্তে কো যাইবে না।  

 ৭। সাংক্রতমি এলাকায় প্রতিদষধক টিকা প্রোে:-(১) রয রোবগে িনয ধাো ৫ এে অধীন রকান এিাকাবক 

সংক্রজ র্ এিাকা েজিয়া র াষো কো হইয়াবে রসই রোগ প্রজর্বষধক টিকাদাবনে  াধযব  জনয়ন্ত্রে কো সম্ভে ো 
োস্তোনগু হইবি,  হাপজেচািক, জনধডাজের্ পদ্ধজর্বর্, উক্ত এিাকাে এইরূপ সকি প্রকাে ো রেেীে পশুবক প্রজর্বষধক 

টিকা প্রদাবনে েযেস্থা গ্রহে কজেবেন।  

 (২) উপ-ধাো (১) এে অধীন প্রজর্বষধক টিকা প্রদাবনে রকান পদবক্ষপ গ্রহে কো হইবি, সংজিষ্ট পশুে  াজিক, 

দিিকাে, র্ত্ত্বােধায়ক ো জনয়ন্ত্রক উক্ত টিকাদান কাযডক্র  োস্তোয়নাবথড প্রবয়ািনীয় সহায়র্া ও সকি ধেবনে 

সুজেধাজদ প্রদান কজেবর্ োধয থাজকবে।  
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 ৮। েীবাণুমুক্তকিণ, ইিযাতে:-(১)  হাপজেচািক জিজির্ আবদে দ্বাো উক্ত আবদবে উজেজির্রূবপ সংক্রজ র্ 

পশু োিা হইয়াজেি ো সংেজক্ষর্ জেি এইরূপ রকান রসর্, স্থাপনা, যানোহন, পশু পািন িা াে, পশু প্রিনন িা াে, 

রিায়াড়, িাুঁচা, অনয রকান স্থান ো আজিনা ো পশুে িাোবেে আধাে ো ধােক িীোে ুকু্তকেবেে িনয উহাে 

 াজিক, দিিকাে, র্ত্ত্বােধায়ক ো জনয়ন্ত্রকবক জনবদডে প্রদান কজেবর্ পাজেবেন; এেং উক্ত  াজিক, দিিকাে, 

র্ত্ত্বােধায়ক ো জনয়ন্ত্রক উক্ত জনবদডে অনযুায়ী প্রবয়ািনীয় েযেস্থা গ্রহে কজেবর্ োধয থাজকবেন।  

 (২) উপ-ধাো (১) এে অধীন রকান পশুবসর্, স্থাপনা, যানোহন, পশুপািন িা াে, পশু প্রিনন িা াে, রিায়াড়, 

িাুঁচা, অনয রকান স্থান ো আজিনা ো পশুে িাোবেে আধাে ো ধােক িীোে ুকু্তকেবেে রকান আবদে িাজে কো 
হইবি, উক্ত আবদে র ার্াবেক িীোে ুকু্ত না হওয়া পযডন্ত উহা পুনেঃেযেহাে না কজেবর্ রভবেজেনাজে ক ডকর্ড া যথাযথ 

জনবদডে প্রদান কজেবর্ পাজেবেন।  

 ৯। পশু পেীক্ষা:- (১) রকান রভবেজেনাজে ক ডকর্ড াে জনকে যজদ এই  ব ড জেশ্বাস কজেোে যুজক্তসির্ কােে থাবক 

রয, রকান পশু রকান রোবগ আক্রান্ত হইয়াবে, র্াহা হইবি জর্জন, জনধডাজের্ পদ্ধজর্বর্, র্াুঁহাে জনকে প্রবয়ািনীয় েজিয়া 
জেবেজচর্ রয রকান পেীক্ষাে েযেস্থা গ্রহে কজেবর্ পাজেবেন।  

 (২) উপ-ধাো (১) এে অধীন পেীক্ষাে উবেবেয রকান রোগাক্রান্ত পশু হইবর্ েক্ত, দধু,  ি েূ ো অনয রকান পদাথড 
সংগ্রহ কো যাইবে না।  

 (৩) উপ-ধাো (১) এে অধীন পেীক্ষাে উবেেয পূেেকবে, রভবেজেনাজে ক ডকর্ড া এইরূপ জনবদডে প্রদান কজেবর্ 

পাজেবেন রয,- 

 (ক) র্ৎকর্তড ক জনবদড জের্ স্থান ও স বয় রকান পশুবক উপজস্থর্ কোইবর্ হইবে; এেং  

 (ি) এইরূপ পশুবক র্াহাে অন ুজর্ েযজর্বেবক উক্ত স্থান হইবর্ স্থানান্তে কো যাইবে না।  

 (৪) এই ধাোে অধীন রকান পেীক্ষা ো রেবস্টে রক্ষবেসংজিষ্ঠপশুে  াজিক, দিিকাে, র্ত্ত্বােধায়ক ো জনয়ন্ত্রক 

প্রবয়ািনীয় সুজেধা এেং সহবযাজগর্া প্রদান কজেবর্ োধয থাজকবেন।  

 ১০। গপাস্টমদটৃম পিীক্ষা:-(১) রকান রভবেজেনাজে ক ডকর্ড া, জনধডাজের্ পদ্ধজর্বর্, রোগাক্রান্ত হইয়া  তরু্য 
হইয়াবে েজিয়া সবেহযুক্ত রকান পশুে  তর্বদবহে রপাস্ট বেড   পেীক্ষা পজেচািনা কজেবর্ পাজেবেন এেং প্রবযািয 
ক্ষক্ষবে, উক্ত  তর্ পশুে রদবহে রকান অংেজেবেষ পেীক্ষাগাবেে পেীক্ষাে প্রবয়ািবন সংগ্রহ কজেবর্ পাজেবেন।  

 (২) রপাস্ট বেড   পেীক্ষাে উবেবেয রকান রভবেজেনাজে ক ডকর্ড া রকান পশুে  তর্বদহ  াটি িুুঁজড়য়া উবত্তািবনে 

আবদে প্রদানসহ র্াহাে জেবেচনায় প্রবয়ািনীয় অনযানয েযেস্থা গ্রহে কজেবর্ পাজেবেন।  
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 ১১।  গিাোক্রান্ত হইয়া মতিুয ঘটিয়াদে এমে পশু অপসািণ:- (১) রোবগ আক্রান্ত হইয়া  তরু্য হইয়াবে েজিয়া 
সবেহযুক্ত রকান পশুে  তর্বদহ উহাে চা ড়াসহ অনযূন েয় ফুে  াটিে জনবচ পুুঁজর্য়া ো আগুবন পুড়াইয়া রফজিোে 

 াধযব  ধ্বংস ো জনধডাজের্ অনয রকান পদ্ধজর্বর্ উক্তরূপ  তর্বদহ অপসােবেে েযেস্থা গ্রহে কজেবর্ হইবে।  

 (২) ধাো ১০ এে উবেেয েযর্ীর্ অনয রকান উবেবেয রকান েযজক্ত উপ-ধাো (১) এে অধীন  াটিে জনবচ পুুঁজর্য়া 
রফিা ো অনয রকানভাবে অপসাজের্ রকান পশুে  তর্বদহ উবত্তািন ো পুনেঃ সংগ্রহ কজেবর্ পাজেবেন না।  

 (৩) রকান েযজক্ত রকান রোগাক্রান্ত পশুে  তর্বদহ ো উক্তরূপ রোগাক্রান্ত পশুে সস্পবেড আজসয়াবে এইরূপ িড়কুো, 
 াস, েিড য ো অনয েস্ত্ত্ত িনস্বাস্থয ো পশু স্বাবস্থযে হু জকে কােে হইবর্ পাবে এ ন রকান স্থাবন জনবক্ষপ কজেবর্ ো 
জনবক্ষবপে িনয আবদে জদবর্ পাজেবেন না।  

 ১২। সাংক্রতমি পশু বাোিোিকিদণি তবতধ-তেদষধ:- ধাো ৫ এে অধীন র াজষর্ রকান সংক্রজ র্ 

এিাকাে পশু ো উক্ত পশু হইবর্ উৎপাজদর্ পেয এর্দবুেবেয ক্ষ র্াপ্রাপ্ত রকান রভবেজেনাজে ক ডকর্ড াে অন ুজর্ গ্রহে 

েযজর্বেবক উক্ত এিাকায় উহা োিােিার্ কো যাইবে না।  

 ১৩। তিম েুটাদোি কাদে তেদয়াতেি খ্ামাি পতিেশৃে:- (১) োজেজিযক উবেবেয জর্  হইবর্ হাুঁস- েুগীে 

োচ্চা ফুোবনাে পূবেড উক্ত জর্  পুবিাো  ো অনয রকান জর্ োজহর্ রোগিীোে ুেহন কবে জকনা রস জেষবয় জনজির্ 

হইোে িনয  হাপজেচািবকে জনকে হইবর্ এর্দবুেবেয জেবেষভাবে ক্ষ র্াপ্রাপ্ত রকান রভবেজেনাজে ক ডকর্ড া জর্  

ফুোবনাে কাবি জনবয়াজির্ হাুঁস- েুগীে িা াে পজেদেডন কজেবর্ পাজেবেন।  

 (২) উপ-ধাো (১) এে উবেেযপূেেকবে, উক্ত রভবেজেনাজে ক ডকর্ড া জর্  ো হাুঁস- েুগী পেীক্ষা কজেবর্ 

পাজেবেন।  

 (৩) উপ-ধাো (২) এে অধীন পেীক্ষাে স য় জর্  ো হাুঁস- েুগীবর্ পুবিাো  ো জর্ োজহর্ অনয রকান রোবগে 

িীোে ুপাওয়া রগবি উক্ত জর্  ো হাুঁস- েুগী জেজধ দ্বাো জনধডাজের্ পদ্ধজর্বর্ ো উক্ত জেজধে অের্ড  াবন  হাপজেচািক 

কর্তড ক জনবদড জের্ পদ্ধজর্বর্ ধ্বংস কো যাইবে।  

 ১৪। সাংক্রতমি এলাকাি পশুদক বাধযিামূলকভাদব পতথ্কীকিণ ও তিতকৎসাকিণ:- (১) রকান 

রভবেজেনাজে ক ডকর্ড া যথাযথ র্দন্ত যজদ এই  ব ড জনজির্ হন রয, রকান পশু সংক্রা ক ো রোুঁয়াবে রোবগ আক্রান্ত 

হইয়াবে, র্াহা হইবি উক্তসংজিষ্ঠপশুে  াজিক, দিিকাে, র্ত্ত্বােধায়ক ো জনয়ন্ত্রকবক জিজির্ভাবে উক্ত পশু সম্পবকড  
জন েরূপ জেষবয় আবদে প্রদান কজেবর্ পাজেবেন, যথােঃ- 

  (ক) রকান জনজদডষ্ট স্থাবন উহা োজিোে, উহা অপসােে কজেোে ো উক্ত ক ডকর্ড া কর্তড ক জনবদড জের্  

  পদ্ধজর্বর্ উহা পতথকীকেবেে প্রবয়ািনীয় েযেস্থা গ্রহে, এেং  

  (ি)  উহাে জচজকৎসাকেে।  
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 (২) উপ-ধাো (১) এে অধীন রকান রভবেজেনাজে ক ডকর্ড া কর্তড ক রকান আবদে প্রদান কো হইবি সকি পশুে 

 াজিক, দিিকাে, র্ত্ত্বােধায়ক ো জনয়ন্ত্রক উক্ত আবদে  াজনয়া চজিবেনেঃ  

 িদব শিৃ থ্াদক গে, রয রক্ষবে উক্ত পশুে রকান  াজিক, দিিকাে, র্ত্ত্বােধায়ক ো জনয়ন্ত্রক না থাবক ো উহাে 

 াজিক অজ্ঞার্ থাবক ো রকান প্রকাে অজনচ্ছাকত র্ জেিে েযজর্বেবক  াজিক সনাক্ত কো না যায় ো রভবেজেনাজে 

ক ডকর্ড াে আবদে  াজিবকে জনকে রপৌুঁোবনা সম্ভে না হয় জকংো  াজিক, দিিকাে, র্ত্ত্বােধায়ক ো জনয়ন্ত্রক 

রভবেজেনাজে ক ডকর্ড া কর্তড ক জনজদডষ্টকত র্ স বয়ে  বধযসংজিষ্ঠআবদে পািবন েযথড হয়, র্াহা হইবি উক্ত রভবেজেনাজে 

ক ডকর্ড া উক্ত পশু িব্দ কজেবর্ পাজেবেন এেং উহাবক আিাদা স্থাবন োজিয়া প্রবয়ািনীয় জচজকৎসাে েযেস্থা গ্রহে 

কজেবর্ পাজেবেন।  

 (৩) উপ-ধাো (২) অনযুায়ী িব্দকত র্ পশুে  াজিক, দিিকাে, র্ত্ত্বােধায়ক ো র্াুঁহাে জনকে হইবর্ ক্ষ র্াপ্রাপ্ত 

প্রজর্জনজধ  াজিকানা প্র াে সাবপক্ষ, যজদ উক্ত পশু জনি দিবি রফের্ প্রদাবনে িনয আবেদন কবেন, র্াহা হইবি উক্ত 

 াজিক, দিিকাে, র্ত্ত্বােধায়ক ো জনয়ন্ত্রক ো র্াুঁহাে জনকে হইবর্ ক্ষ র্াপ্রাপ্ত প্রজর্জনজধ উক্ত পশু র্াহাে দিবি 

রফের্ প্রদাবনে স য় পযড ত্ম উক্ত পশুে িব্দকািীন েযজয়র্ সকি অথড প্রদান কজেবি উহা র্াহাে েোেবে রফের্ 

প্রদান কো যাইবেেঃ  

 র্বে ের্ড  থাবক রয,সংজিষ্ঠপশুে  াজিক, দিিকাে, র্ত্ত্বােধায়ক ো র্াুঁহাে জনকে হইবর্ ক্ষ র্াপ্রাপ্ত প্রজর্জনজধে 

জনকে পশু রফের্ প্রদাবনে স য় রভবেজেনাজে ক ডকর্ড াসংজিষ্ঠপশু সম্পবকড  র্াুঁহাে জেবেচনায় যথাযথ েজিয়া জেবেজচর্ 

রয রকান আবদে জদবর্  পাজেবেন।  

 (৪) উপ-ধাো (২) এে অধীন িব্দকত র্ পশুে  াজিক, দিিকাে, র্ত্ত্বােধায়ক ো র্াুঁহাে জনকে হইবর্ ক্ষ র্াপ্রাপ্ত 

প্রজর্জনজধ যজদ উক্ত উপ-ধাো (৩) এে জেধান র ার্াবেক উক্ত পশু রফের্ রনওয়াে িনয আবেদন না কবেন এেং উক্ত 

রভবেজেনাজে ক ডকর্ড াে জনকে যজদ এই  ব ড প্রর্ীয় ান হয় রয, রয রোবগে কােবে পশুটিবক িব্দ কো হইয়াজেি উক্ত 

পশুটি দ্বাো ের্ড  াবন অনয রকান পশু রসই রোবগ আক্রান্ত হওয়াে রকান সম্ভােনা নাই, র্াহা হইবি উক্ত ক ডকর্ড া 
পশুটিবক র্াুঁহাে জনকে হইবর্ ক্ষ র্াপ্রাপ্ত জনধডাজের্ রকান স্থাবন রপ্রেবেে েযেস্থা গ্রহে কজেবেন এেং রপ্রেবেে ৩০ 

(জেে) জদবনে  বধয উক্ত পশুে  াজিক, দিিকাে, র্ত্ত্বােধায়ক ো র্াুঁহাে জনকে হইবর্ ক্ষ র্াপ্রাপ্ত প্রজর্জনজধ যজদ উক্ত 

পশু রফের্ রনওয়াে িনয আবেদন না কবেন, র্াহা হইবি উক্ত রভবেজেনাজে ক ডকর্ড া উক্ত পশু সম্পবকড  র্ৎকর্তড ক 

যথাযথ জেবেচনায় প্রবয়ািনীয় েযেস্থা গ্রহন কজেবর্ পাজেবেন।  

 (৫) এই ধাোে অনযানয জেধান যাহা জকেুই থাকুক না রকন, রভবেজেনাজে ক ডকর্ড া রয রকান পশু যথাযথ পেীক্ষাে 

পে যজদ এই  ব ড জিজির্ভাবে সনদ প্রদান কবেন রয, উক্ত পশু রকান রোবগ আক্রান্ত হইয়াবে এেং উক্ত পশু জচজকৎসা 
রসো প্রদাবনে  াধযব  রোগ কু্ত কো সম্ভে নয়, র্াহা হইবি জর্জন, জনধডাজের্ পদ্ধজর্বর্, উক্ত পশু ধ্বংস, অপসােে ো 
অনয রকানভাবে জনস্পজত্ত কজেবর্ পাজেবেন।  

 ১৫। সাংক্রতমি এলাকায় বাোি, গমলা ইিযাতেি উপি তবতধ-তেদষধ:- রকান েযজক্ত, প্রজর্ষ্ঠান ো সংস্থা 
রভবেজেনাজে ক ডকর্ড াে জিজির্ পূেডান ুজর্ গ্রহে েযজর্বেবক রকান সংক্রজ র্ এিাকায় রিিাধুিা ো োজেজিযক উবেবেয, 
রকান পশুোিাে, পশুব িা, পশুপ্রদেডনী ো অনয রকানভাবে পশুে রকন্দ্রীভূর্কেে, সং েদ্ধকেে ো স াবেে  োইবর্ 

ো উক্ত উবেবেয কাহাবকও উৎসাজহর্ কজেবর্ পাজেবে না।  
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 ১৬। পশু িা াে, পশুিার্ দ্রেয প্রজক্রয়ািার্ কােিানা ইর্যাজদে িনয জনেন্ধন:- (১) উপ-ধাো (২) এে জেধান 

সাবপক্ষ, জনেন্ধন েযর্ীর্ োজেজিযক উবেবেয রকান েযজক্ত-  

(ক)  রকান স্থান ো আজিনায় পশু হাসপার্াি স্থাপন, পজেচািনা ো জচজকৎসা রসো প্রদান কজেবেন 

না;  

(ি)  গোজদ পশুে িা াে, হাুঁস- েুগীে িা াে স্থাপন ও পজেচািনা কজেবেন না;  

(গ)  পশুিার্ পেয-প্রজক্রয়ািার্কেে কােিানা স্থাপন পজেচািনা কজেবেন না;  

( )  প্রিনবনে উবেবেয শুক্রাে ুসংগ্রহ ও প্রজক্রয়ািার্কেে কজেবেন না; এেং  

(ঙ)  প্রিনবনে উবেবেয রকান গেম্ন ো  জহবষে ষাুঁড়, পাঠা ো অনয রকান পশু পািন এেং 
উৎপাদন ও প্রজর্স্থাপবনে উবেবেয দার্া গাভী, োগী ো অনয রকান পশু পািন কজেবেন না।  

 ২। জনন্মেজেডর্ রক্ষবে রকান জনেন্ধন প্রবয়ািন হইবে না, যথােঃ-  

(ক)  সেকাে কর্তড ক স্থাজপর্ ো পজেচাজির্ রকান পশু হাসপার্াি, গোজদ পশু িা াে, হাুঁস  েুগীে 

িা াে ো পশুিার্ পেয প্রজক্রয়ািার্ কােিানা স্থাপন ও পজেচািনা;   

(ি)  সেকাে কর্ত ক প্রিনবনে উবেবেয শুক্রাে ু সংগ্রহ ও প্রজক্রয়ািার্কেে, প্রিনবনে উবেবেয 
রকান ষাড়, পাঠা ো অনয রকান পশু পািন, ভ্রূে উৎপাদন ও ভ্রম্নে প্রজর্স্থাপবনে উবেবেয দার্া 
গাভী ো োগী ো অনয রকানপশু পািন; এেং  

(গ) পাজেোজেক েযেহাবেে উবেবেয স্থাজপর্ ও পজেচাজির্ হাুঁস- েুগীে িা াে ো পশুিা াে এেং 
উক্ত িা াবে প্রিনবনে উবেবেয জনধডাজের্ সংিযক ষাুঁড়, পাঠা ো অনয রকান পশু পািন।  

 ১৭। তেবন্ধে প্রোে-পবৃূ পতিেশৃে, ইিযাতে:- ধাো ১৮ এে অধীন রকান জনেন্ধন প্রদাবনে পূবেড  হাপজেচািক 

ো র্াহাে জনকে হইবর্ ক্ষ র্াপ্রাপ্ত রভবেজেনাজে ক ডকর্ড াসংজিষ্ঠহাসপার্াবিে স্থান, গোজদপশুে িা াে, হাুঁস- েুগীে 

িা াে এেং পশুিার্ পেয প্রজক্রয়ািার্কেে কােিানা পজেদেডন ো আবেদনকােীে জনকে হইবর্ অনয রকান র্থয 
সংগ্রহ কজেবর্ পাজেবেন।  

 ১৮। তেবন্ধে প্রোে, ইিযাতে:- (১) ধাো ১৬ এ উবিস্নজির্ কাযডােিী সম্পাদবনে িনয  হাপজেচািক ো 
র্াহাে জনকে হইবর্ এর্দবুেবেয ক্ষ র্াপ্রাপ্ত রভবেজেনাজে ক ডকর্ড া জনধডাজের্ জনেন্ধন সনদ প্রদান কজেবেন।  

 (২) জনেন্ধন সনদ প্রাজপ্তে িনয প্রজর্টি আবেদন  হাপজেচািক ো উপ-ধাো (১) এে অধীবন ক্ষ র্াপ্রাপ্ত 

রভবেজেনাজে ক ডকর্ড াে জনকে জনধডাজের্ পদ্ধজর্, ের্ড  এেং জফস প্রদানক্রব  দাজিি কজেবর্ হইবে।  

 (৩) উপ-ধাো (২০) এে অধীন দাজিিকত র্ আবেদন, এই আইন ো র্দধীন প্রেীর্ জেজধ অনসুাবে,  ঞ্জেু ো না ঞ্জেু 

কো যাইবে, এইরূপ আবেদন সম্পবকড  জসদ্ধান্ত গ্রহবেে রক্ষবে  হাপজেচািক ো র্াহাে জনকে হইবর্ ক্ষ র্াপ্রাপ্ত 

রভবেজেনাজে ক ডকর্ড া অনযানয জেষবয়ে  বধয জনন্মেজেডর্ জেষয়গুজি জেবেচনা কজেবেন, যথােঃ-  

(ক)  আবেদবন উজেজির্ কাযডােিী পজেচািনাে িনয র্াহাে প্রবয়ািনীয় আজথডক সিজর্ আবে জকনা;  

(ি) আবেদবন উজেজির্ কাযডােিী ধাো ১৬ এ উজেজির্ কাযডােিী সম্পাদবনে  িূ উবেবেযে সজহর্ 

সিজর্পূেড জকনা; এেং  

(গ) জনেন্ধন প্রদান কো হইবি উহা িনস্বাস্থয েক্ষা ও পজেবেে সংেক্ষবেে সজহর্ সা ঞ্জসযপূেড হইবে 

জকনা।  
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 (৪) এই ধাোে অধীন প্রদত্ত জনেন্ধন সনবদ উহাে র য়াদ, নোয়বনে স য় সুজনজদডষ্টভাবে উজেজির্ থাজকবে।  

 (৫) এই ধাোে অধীন প্রদত্ত প্রজর্টি জনেন্ধন সনদ নোয়নবযাগয হইবে এেং নোয়বনে িনয আবেদনকােীবক 

জনধডাজের্ জফস প্রদান কজেবর্ হইবে।  

 (৬)  হাপজেচািক ো র্াুঁহাে জনকে হইবর্ ক্ষ র্াপ্রাপ্ত রভবেজেনাজে ক ডকর্ড া- 

(ক)  উপ-ধাো (২) এে অধীন আবেদন দাজিবিে ৬০ (ষাে) জদবনে  বধয উহা  ঞ্জেু কোে ো-
না ঞ্জেু কোে জসদ্ধান্ত গ্রহে কজেবেন; এেং   

 (অ)  ঞ্জেু কজেোে ১৫ (পবনে) জদবনে  বধয উক্ত জসদ্ধান্ত অনসুাবে জনেন্ধন সনদ প্রদান 

কজেবেন।  

 (আ)  না ঞ্জেু কজেোে ৭ (সার্) জদবনে  বধয জসদ্ধান্ত গ্রহবেে কােেসহ উহা 
আবেদনকােীবক জিজির্ভাবে অেজহর্ কজেবেন এেং  

(ি)  ৬০ (ষাে) জদবনে  বধয জসদ্ধান্ত গ্রহে কো সম্ভে না হইবি,সংজিষ্ঠকােে উবিস্নিপেূডক, জেিবেে 

জেষয়টি যথােীঘ্র সম্ভে আবেদনকােীবক অেজহর্ কজেবেন এেং উক্ত স বয়ে পেের্ী ৩০ 

(জেে) জদবনে  বধয এর্জদ্বষবয় জসদ্ধান্ত গ্রহে কজেবেন।   

 ১৯।  তেবন্ধে সেদেি অেুতলতপ সাংিক্ষণ:- ধাো ১৮ এে অধীন প্রদত্ত প্রজর্টি জনেন্ধন সনবদে 

অনজুিজপ সংেক্ষে কজেবর্ হইবে।  

 ২০। তেবন্ধে বাতিলকিণ, ইিযাতে:- (১) এই আইবনে অনযানয জেধাবন যাহাই থাকুক না রকন,  হাপজেচািক 

ো র্াহাে জনকে হইবর্ ক্ষ র্াপ্রাপ্ত রভবেজেনাজে ক ডকর্ড া রয রকান জনেন্ধন োজর্ি কজেবর্ পাজেবেন, যজদ যুজক্তসির্ 

কােবে জর্জন  বন কবেন রয, জনেন্ধন গতহীর্া- 

(ক)  এই আইন র্দধীন প্রেীর্ জেজধে রকান জেধান ভি কজেয়াবেন; এেং   

(ি) এই আইবনে অধীন রকান অপোবধে িনয দ--র্ হইয়াবেন।   

 (২) জনেন্ধন গ্রহীর্াবক অনযূন ১৫ (পবনে) জদবনে কােে দেডাবনাে সুবযাগ প্রদান না কজেয়া উপ-ধাো (১) এে 

অধীন রকান জনেন্ধন োজর্ি কো যাইবে না।  

 (৩) উপ-ধাো (১) এে অধীন প্রদত্ত রকান আবদে দ্বাো রকান জনেন্ধন গ্রহীর্া সংকু্ষব্ধ হইবি জর্জন আবদে প্রাজপ্তে 

র্াজেি হইবর্ ৩০ (জেে) জদবনে  বধয, আবদেটি যজদ- 

(ক)  রকান রভবেজেনাজে ক ডকর্ড া কর্তড ক প্রদত্ত হইয়া থাবক, র্াহা হইবি  হাপজেচািবকে জনকে ; 

এেং  

(ি)  হাপজেচািক কর্তড ক প্রদত্ত হইয়া থাবক, র্াহা হইবি সেকাবেে জনকে, আপীি কজেবর্ 

পাজেবেন।  

 (৪) উপ-ধাো (৩) এে অধীন আপীি আবেদন দাজিবিে স য় হইবর্ ৬০ (ষাে) জদবনে  বধয এর্দজেষবয় জসদ্ধান্ত 

প্রদান কজেবর্ হইবে।  
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 (৫) উপ-ধাো (৪) এ উজেজির্ আপীি কর্তড পক্ষে জসদ্ধান্ত চূড়া ত্ম হইবে।  

 (৬) এই ধাোে অধীন জনেন্ধন োজর্ি কো হইবি উক্তরূপ োজর্বিে কােবে রকান প্রকাে ক্ষজর্ হইবি জনেন্ধন 

গ্রহীর্া ক্ষজর্পূেবেে দােী কজেয়া রকান আদাির্ ো কর্তড পক্ষে জনকে আবেদন কজেবর্ পাজেবেন না।  

 ২১। তবেযমাে েবাতে পশুি খ্ামাি, হাাঁস মুিেীি খ্ামাি ইিযাতেি গক্ষদে তেবন্ধে:- এই আইন েিেৎ 

হওয়াে স য় জেদয ান পশু হাসপার্াি, গোজদ পশুে িা াে, হাুঁস  েুগীে িা াে ো পশুিার্ পেয 
প্রজক্রয়ািার্কােিানা, গেম্ন ো  জহবষে ষাুঁড়, পাঠা ো অনয রকান পশু পািন এেং ভ্রূে উৎপাদন ও প্রজর্স্থাপবনে 

উবেবেয দার্া গাভী, োগী ো অনয রকান পশু পািবনে রক্ষবে এই আইন েিেৎ হওয়াে ৬ (েয়)  াবসে  বধয এই 

আইবনে জেধান অনসুাবে জনেন্ধন গ্রহে কজেবর্ হইবে।  

 ২২। গকাম্পােী ইিযাতে কিতৃ ক অপিাধ সাংঘটে:- রকান রকাম্পানী কর্তড ক এই আইবনে অধীন রকান অপোধ 

সং টির্ হইবি উক্ত অপোবধে সজহর্ প্রর্যক্ষ সংজেস্নষ্টর্া েজহয়াবে রকাম্পানীে এ ন প্রবর্যক পজেচািক,  যাবনিাে 

সজচে, অংেীদাে, ক ডকর্ড া এেং ক ডচােী উক্ত অপোধ সং েন কজেয়াবেন েজিয়া গেয হইবে, যজদ না জর্জন প্র াে 

কজেবর্ পাবেন রয, উক্ত অপোধ র্াহাে অজ্ঞার্সাবে সং টির্ হইয়াবে অথো উক্ত অপোধ রোধ কজেোে িনয জর্জন 

যথাসাধয রচষ্টা কজেয়াবেন।  

েযািযা-- এই ধাোয়--  

(ক)  ‘‘রকাম্পানী’’ েজিবর্ রকান োজেজিযক প্রজর্ষ্ঠান, অংেীদােী কােোে, সজ জর্, সং  এেং সংগঠনও 

অন্তভুড ক্ত ; এেং  

(ি)  োজেজিযক প্রজর্ষ্ঠাবনে রক্ষবে ‘পজেচািক’ েজিবর্ উহাে রকান অংেীদাে ো পজেচািনা রোবর্ড ে 

সদসযবকও েঝুাইবে।  

 ২৩। অপিাধ তবিািাথৃ্ গ্রহণ ও তবিাি:- (১) রভবেজেনাজে ক ডকর্ড াে জিজির্ অজভবযাগ েযর্ীর্ রকান 

আদাির্ এই আইবনে অধীন রকান  া িা জেচাোথড গ্রহে কজেবে না। 

 (২) এই আইবনে অধীন অপোধস হূ প্রথ  রেেীে  যাজিবষ্ট্রে ো, রক্ষে র্, র বরাপজিোন  যাজিবষ্ট্রে কর্তড ক জেচাযড 
হইবে।  

 ২৪। অপিাদধি আমলদোেযিা ও োতমেদোেযিা:- এই আইবনে অধীন অপোধস হূ আ িবযাগয (non-

cognizable) ও িাজ নবযাগয (bailable) হইবে।   

 ২৫। ে-:- যজদ রকান েযজক্ত এই আইন, ো র্দধীন প্রেীর্ জেজধে রকান জেধান িং ন কবেন ো র্দনযুায়ী দাজয়ত্ব 

সম্পাদবন ো আবদে ও জনবদডে পািবন েযথড হন, র্াহা হইবি জর্জন অনরুূপ িং ন ো েযথডর্াে দাবয় অনধূ্বড দইু েৎসে 

কাোদ-, ো অনধূ্বড ১০ (দে) হািাে োকা অথডদ-, ো উভয় প্রকাে দ-- দ-নীয় হইবেন।  

 ২৬। আপীল:- রফৌিদােী কাযডজেজধবর্ যাহা জকেুই থাকুক না রকন, এই আইবনে অধীন প্রথ  রেেীে  যাজিবষ্ট্রে 

ো, রক্ষে র্, র বরাপজিোন  যাজিবষ্ট্রে কর্তড ক প্রদত্ত রকান োয় ো আবদবেে জেেম্নবদ্ধ এিজর্য়ােসম্পন্ন দায়ো 
আদািবর্ আপীি কো যাইবে।  
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 ২৭। গেৌেোিী কােৃতবতধি প্রদয়াে:- এই আইবনে অধীন অপোবধে র্দ ত্ম, জেচাে, আপীি ও 

অনযানযসংজিষ্ঠজেষবয়, এই আইবনে জেধানােিীে সজহর্ অসিজর্পূেড না হওয়া সাবপক্ষ, রফৌিদােী কাযডজেজধ প্রবযািয 
হইবে।  

 ২৮। োয়মুতক্তঃ- এই আইন ো জেজধে অধীন  হাপজেচািক ো র্াহাে অধসত্মন রকান ক ডকর্ড া ো ক ডচােী ো 
অনয রকান েযজক্ত কর্তড ক সেি জেশ্বাবস কত র্ রকান কাবিে ফবি রকান েযজক্ত ক্ষজর্গ্রস্থ হইবি, ো ক্ষজর্গ্রস্থ হইোে 

সম্ভােনা থাজকবি র্জ্জনয র্াহাবদে জেেম্নবদ্ধ রদওয়ানী ো রফৌিদােী  া িা ো অনয রকান আইনগর্ কাযডধাো গ্রহে 

কো যাইবে না।  

 ২৯। প্রবেে, ইর্যাজদে ক্ষ র্া:-  হাপজেচািক ো র্াহাে জনকে হইবর্ ক্ষ র্াপ্রাপ্ত রকান রভবেজেনাজে ক ডকর্ড া, এই 

আইন র্দধীন প্রেীর্ জেজধে জেধান সাবপক্ষ, যুজক্তসির্ স বয়, র্াহাে জেবেচনায় প্রবয়ািনীয় সহায়র্া সহকাবে 

জনন্মেজেডর্ উবেবেয রয রকান িা াে, পশু োজিোে স্থান, ভূজ , দািান-রকাঠা ো পশুিার্ পেয প্রজক্রয়ািার্ কােিানা, 
অনয রকান স্থান ো যানোহবন প্রবেে কোে অজধকােী হইবেন, যথা:- 

 (ক) এই আইন ো জেজধে অধীন র্াহাে উপে অজপডর্ দাজয়ত্ব সম্পাদন;  

 (ি) রোগাক্রান্ত পশু পেীক্ষা;  

 (গ) রোগাক্রান্ত পশু দ্বাো সংক্রজ র্ হইয়াবে এইরূপ পশু পেীক্ষা;  

 ( ) পশু হইবর্ উৎপাজদর্ পেয পেীক্ষা;  

 (ঙ) সংক্রা ক রোবগ আক্রান্ত পশুে েযেহাযড দ্রেযাজদ, িড়,  াস ইর্যাজদ পেীক্ষা; এেং  

 (চ) সেকাে কর্তড ক স বয় স বয় প্রদত্ত অনয রকান দাজয়ত্ব সম্পাদন।  

 ৩০। ক্ষমিাপৃণ:-  হাপজেচািক এই আইবনে অধীন র্াহাে রকান ক্ষ র্া ো দাজয়ত্ব, প্রবয়ািনবোবধ, সাধােে ো 
জেবেষ আবদে দ্বাো, র্াহাে অধসত্মন রয রকান রভবেজেনাজে ক ডকর্ড া ো পশু সম্পদ অজধদপ্তবেে অনয রকান 

ক ডকর্ড াবক অপডে কজেবর্ পাজেবেন।  

 ৩১। তবতধ প্রণয়দেি ক্ষমিা:- এই আইবনে উবেেযপূেেকবে সেকাে, সেকােী রগবিবে প্রজ্ঞাপন দ্বাো, জেজধ 

প্রেয়ন কজেবর্ পাজেবে।  

 ৩২। ইংবেিী অনজূদর্ পাঠ প্রকাে:- এই আইন প্রের্ড বনে পে সেকাে, সেকােী রগবিবে প্রজ্ঞাপন দ্বাো, এই 

আইবনে ইংবেিীবর্ অনজূদর্ একটি জনভড েবযাগয পাঠ প্রকাে কজেবে, যাহা এই আইবনে অনবু াজদর্ ইংবেিী পাঠ 

(Authentic English Text) নাব  অজভজহর্ হইবেেঃ  

 র্বে ের্ড  থাবক রয, এই আইন ও উক্ত ইংবেিী পাবঠে  বধয জেবোবধে রক্ষবে এই আইন প্রাধানয পাইবে।  

 ৩৩। েজহর্কেে ও রহফাির্:- (১) এই আইন প্রের্ড বনে সংবগ সংবগ- 

  (ক) The Glanders and Farcy Act, 1899 (Act XIII of 1899); এেং  

  (ি) The Diseases of Animals Act (Ben. Act VI of 1944), েজহর্ হইবে।  

 (২) উক্তরূপ েজহর্কেে সবত্ত্বও, এই আইন প্রের্ড বনে অেযেজহর্পূবেড েজহর্কত র্ রকান আইবনে অধীন রকান কাযড 
ো কাযডধাো জনষ্পন্নাধীন থাজকবি, উক্ত কাযড ো কাযডধাো উক্ত েজহর্কত র্সংজিষ্ঠআইবনে জেধান অনসুাবেই এইরূবপ 

জনষ্পজত্ত কজেবর্ হইবে, রযন এই আইন প্রেজর্ড র্ হয় নাই।  
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িেতসল  

[ধািা ২ (ঙ) দ্রষ্টবয] 

পশু গিাদেি তববিণ  

এযানথ্রাক্স, (Anthrax), জহব াবেজিক রসবেবসজ য়া (Haemorrhagic Septicaemia),  

েস্নযাক রকায়ােড াে (Black Quarter) ব্রম্নবসবিাজসস (Brucellosis). টিউোেবকাবিাজসস (Tuberculosis) রিানস 

জর্জিি (Johne's Disease),  কন্টাজিয়াস রোভাইন পস্নবোজনউব াজনয়া (Contagious Bovine 

Pleuropneumonia),  যাজিওজর্ওজসস (Melioiodosis), রোভাইন রিজনোি কযা ফাইবিােযাকবেজেওজসস (Bovine 

Genital Campylobactoriosis), জভজব্রওজসস (Vibriosis) রিবোস্পাইবোজসস (Leptospirosis), ফুে এি  াউথ 

জর্জিি (Foot and Mouth Disease), জেিােবপস্ট (Rinderpest), রেজেস (Rabies), রোভাইন ভাইোি র্াইজেয়া 
(Bovine Viral Diarrhoea),   যাজিগনযান্ট কযাোোি জফভাে (Malignant Catarrhal Fever). রভজসজকউোি 

রস্টা াোইজসস (Vesicular Stomatitis), িাজম্প স্কীন জর্জিি (Lumpy Skin Disease),  

ইনবফকসাস রোভাইন োইবনারাজকয়াটিস (আইজেআে/আইজপএ ) (Infectious Bovine Rhinotracheitis, 

(IBR/IPM), প্রজিফাবেটিভ রস্টা াোইজসস (Proliferative Stomatitis) রোভাইন ভাইোি জিউবকাজসস (Bovine 

Viral Leucosis), জরবপবনাবসাজ য়াজসস (Trypanosomiasis), রাইবকাব াজনয়াজসস (Trichomoniasis), রেবেজসওজসস 

(Babesiosis), এনাপািব াজসস (Anaplasmosis), থাইবিজেয়াজসস (Theileriasis), ওয়ােডি ফ্লাই (হাইবপার্া ডা 
রোজভস এি জিবনো  (Warble Fly) (Hypoderma Bovis and Blineatum), র্া ডাবো াইবকাজসস 

(Dermatornycosis), গস্নযািাসড (Glanders), আজিকান হসড জসকবনস (African Horse Sickness), ইনবফকসাস 

ইবকায়াইন এনবসফাবিা াইিাইটিস (Infectious Equine Encephalomyelities), ইজপবিায়াটিক জি বফনিাইটিস 

(Epizootic Lymphangitis),  ইবকায়াইন ইনবফকসাস এজনজ য়া (Equine Infectious Anaemia), িাপাজনি জে 

এনবসফািাইটিস (Japenese B. Encephalitis), পাসবচাবেবিাজসস (Pateurollosis), কন্টাজিয়াস কযাপোইন 

পস্নুবোজনউব াজনয়া (Contegious Caprine Pleuropneumonia), ফুেেে (Foot rot), জভেবোজফোস 

(Vibriofoctus), জকউ জফোে ( Q. Fever), কন্টাজিয়াস পাসবচািাে র্া ডাোইটিস (Contagious Pustular 

Dermatitis), েস্ন ু  োং (Blue Tongue), জ র্া (জভসো) (Maeda) (Visna), এজর্বনা যাবোজসস (Adenomatosis), 

স্ক্র্যাজপ (Scrapie), 

রপস্ট রর্স রপটিজসস েম্নজ বনন্টস (জপজপআে) (Peste des Petits Ruminants (PPR). রভোে  
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পকস (Sheep Pox), রগাে পকস (Goat Pox), রসায়াইন ইজেজসবপিাস (Swine Erysipelas), ইনবেসোইনাি 

সািব াবনিা ইনবফকেন (Intestinal salmonella infection) রভজসজকউিাে এবক্সনজথয়া (Vesicular Exanthea), 

িাজসকযাি রসায়াইন জফভাে (Classical Swine Fever),আজিকান রসায়াইন জফভাে (African Swine Fever), 

ওবয়বিসজকস জর্জিি (Aujesky's Disease), এযাবরাজফক গযাসবরাএনোোইটিস (Atrophic Gastroenteritis), 

কযানাইন পােবভাভাইোস ইনবফকেন (Canine Parvovirus Infection), কযানাইন হােবপসভাইোি ইনবফকেন 

(Canine Herpesviral Infection), রফিাইন ইনবফক্সাস এজনজ য়া (Feline Infectious Anemia), রফিাইন 

জিউজকজ য়া ভাইোস এি জেবিটিভ জর্জিি  (Feline Leukemia Virus and Related Disease), রফিাইন পযান 

জিউবকাবপজনয়া (Feline Panleukopenia), ইনবফকোস কযানাইন রহপাোইজসস (Infectious Canine Hepatitis) 

কযানাইন ইনবফ্লবয়ঞ্জা ভাইোস (Canine Influenza Virus), কযানাইন পযাো-ইনবফ্লবয়ঞ্জা ভাইোস (Canine 

Parainfluenza Virus), রফিাইন এন্টাোইটিস (Feline Enteritis), কযানাইন জর্সবেম্পাে (Canine Distemper), 

রপাবিো  জর্জিি (Pullorurn  Disease), ফাইি োইফবয়র্ (Fowl Typhoid), ফাউি কবিো (Fowl Cholera), 

এজভয়ান টিোেবকাবিজসস (Avian Tuberculosis), ফাউি রপস্নগ (Fowl Plague), জনউকযাসাি জর্জিি (োেীবক্ষর্) 

(Newcastle Disease) (Ranikhet).  াবেক্স জর্জিি (Marek's Disease), এজভয়ান জিওবকাজসস (Avain Lucosis), 

গা বোবো জর্জিি (Gumboro Disease), ইনবফকসাস এজভয়ান এনবসফাবিা াইিাইটিস (Infectious Avian 

Encepalomyelitis), ইনবফকসাস িযাজেন রিারাজকয়াইটিস (Infectious Laryngotra Cheitis). এজভয়ান 

ইনবফকসাস ব্রংকাইটিস (Avian Infectious Bronchitis), র্াক ভাইোস এন্টাোটিস (র্াক রপস্নগ) (Duck Virus 

Enteritis) (Dug Plague), ফাউি পক্স (Fowl Pox),  াইবকাপািব াজসস (Mycoplasmosis) জচবকন এযাজনজ য়া 
ভাইোস ইনবফকসন (Chicken Anemia Virus Infection), ইনিুোন েজর্ জহপাোইটিস (Inclusion Body 

Hepatitis), র্াক ভাইোি জহপাোইটিস (Duck Viral Hepatitis), রনকবোটিক এন্টাোইটিস (Necrotic Enteritis), 

রোো ভাইোি ইনবফকোনস ইন জচবকন (Rotaviral Infections in Chicken), থ্রাস  (রকনজর্জর্য়াজসস) Thrush 

(Candidiasis), এজভয়ান স্পাইবোজকবোজসস (Avian Spirochetosis), রকাজিবেজসবিাজসস (Colibacillosis), গুস 

ভাইোি জহপাোইটিস (Goose Viral Hepatitis), জি ফবয়র্ জিউবকাজসস (Lymphoid Leukosis),  াইিবয়র্ 

জিউবকাজসস (Myeloid Leukosis), অ ফযািাইটিস (Omphalitis), পযাোোইফবয়র্ ইনবফকেসন 
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োংিাবদে রগবিে, অজর্জেক্ত, রফব্রুয়ােী ২৮, ২০০৫  

 

(Paratyphoid Infections), রস্টফাইবিাকবকাজসস (Staphylococcosis), রস্টবোকবকাজসস (Streptococcosis), 

ভাইোি আেথ্রাইজসস (Viral Arthritise), এনবসফাবিা াইিাইটিস (Encethalomyelitis), এযাগ ড্রপ জসনড্র  (Egg 

Drop Syndrome), এযাসপােবিাবিাজসস (Aspergillosis), ইনবফকোস কোইিা (Infections Coryza), এজভয়ান 

ইনফু্লবয়ঞ্জা (Avian Influenza), রকাবয়ি ব্রংকাইটিস (Quail Bronchities), রসাবিন রহর্ জসনড্র  (Swollen Head 

Syndrome), জসোবকাজসস (Psittacosis)।  

 

 

ি. গমাঃওমি োরুক খ্াে 

সজচে। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র ােঃ নেূ-নেী (উপ-সজচে), উপ-জনয়ন্ত্রক, োংিাবদে সেকােী  দু্রোিয়, ঢাকা কর্তড ক  জুদ্রর্। 

র ােঃ আজ ন িবুেেী আি , উপ-জনয়ন্ত্রক, োংিাবদে ফে  ও প্রকােনা অজফস, 

রর্িগাুঁও, ঢাকা কর্তড ক প্রকাজের্। 

 


