ফরমািলন িনয় ণ আইন, ২০১৫
( ২০১৫ সেনর ৫ নং আইন )

[১৮ ফ য়ারী, ২০১৫]

ফরমািলন আমদািন, উৎপাদন, পিরবহন, মজদ, িব য় ও ব বহার িনয় ণ এবং

রাসায়িনক পদাথ িহসােব উহার অপব বহার রাধ কিরবার উে েশ িবধান
আইন

যেহত ফরমািলন জন াে র জন
যেহত খাদ

েব র সংর ণ, পচনেরাধ বা অন কান উে েশ অননুেমািদত, মা ািতির

যেহত ফরমািলেনর উ

প ব বহােরর ফেল সামি কভােব জন া

যেহত ফরমািলেনর উ

প অপব বহার রাধ করা েয়াজন; এবং

এবং

ণীত

িতকর এক রাসায়িনক পদাথ; এবং

ফরমািলন ব বহার অিনরাময়েযাগ রাগ ব ািধর সৃ কিরেতেছ; এবং

যেহত জন া

ণয়নকে

িতকর

ও অ েয়াজনীয়

মিকর স ুখীন হইেতেছ; এবং

র ার েয়াজেন ফরমািলন আমদািন, উৎপাদন, পিরবহন, মজদ, িব য় ও ব বহার িনয় ণ

িতকর পদাথ িহসােব উহার অপব বহার রাধ কিরবার উে েশ িবধান করা সমীচীন ও েয়াজনীয়;

সেহত এত

ারা িন

প আইন করা হইল:-

থম অধ ায়
ারি
সংি

িশেরানাম ও
বতন

সং া

ক

১। (১) এই আইন ফরমািলন িনয় ণ আইন, ২০১৫ নােম অিভিহত হইেব।
(২) সরকার, সরকাির গেজেট
ইহা কাযকর হইেব।

াপন ারা, য তািরখ িনধারণ কিরেব সই তািরেখ

২। িবষয় বা সে র পিরপ ী কান িকছ না থািকেল, এই আইেন(১) ‘‘অপরাধ’’ অথ এই আইেনর অধীন দ েযাগ অপরাধ;
(২) ‘‘ফরমািলন’’ অথ ফরমািলন, ফরমালিডহাইড, প ারাফরমালিডহাইড ও উহার য

কান মা ার বণ, এবং সরকার কতৃক িনধািরত ফরমািলন উৎপ কারী অন

কান

পদাথ;

(৩) ‘‘িবিধ’’ অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবিধ;
(৪) ‘‘ব ি ’’ অেথ কান ব ি , কা ানী, সিমিত, অংিশদাির কারবার, সংিবিধব
সং া বা উহােদর িতিনিধও অ ভু

হইেব;

(৫) ‘‘লাইেস ’’ অথ ধারা ৫ এর অধীন দ লাইেস ;
(৬) ‘‘লাইেসি ং কতৃপ ’’ অথ ধারা ৫(১) এ বিণত কতৃপ ;
(৭) ‘‘ ান’’ অেথ য কান বাড়ী-ঘর, াপনা, যানবাহন, ি তাব ায় বা চলমান যভােবই
থাকক না কন, ব বসা

িত ান, িশ

িত ান, িবমান ব র, সামুি ক ব র,

ব র, নদী ব র, ডাকঘর বা বিহরাগমন চকেপা ও ইহার অ ভু

আইেনর

াধান

৩। আপাতত বলবৎ অন

হইেব।

ল

কান আইেন িভ তর যাহা িকছই থাকক না কন, এই

আইেনর িবধানাবলী াধান পাইেব।

ি তীয় অধ ায়
লাইেস , ইত ািদ
ফরমািলন

৪। কান ব ি

আমদািন,
উৎপাদন,
ইত ািদ

লাইেস

ব তীত ফরমািলন আমদািন, উৎপাদন, পিরবহন, মজদ,

িব য় ও ব বহার কিরেত বা দখেল রািখেত পািরেবন না।
ে

লাইেসে র

অপিরহাযতা

লাইেস ,

লাইেসি ং
কতৃপ

, ইত ািদ

৫। (১) লাইেসি ং কতৃপ

হইেব,-

(ক) ফরমািলন আমদািন ও উৎপাদন িনয় েণর উে েশ সরকার;
(খ) ফরমািলেনর পিরবহন, মজদ, িব য় ও ব বহার িনয় েণর উে েশ সংি

জলার

জলা শাসক।
(২) এই আইেনর িবধানাবলী সােপে , লাইেস

দান ও ত াবধান সং া

িবষেয়

লাইেসি ং কতৃপে র যাবতীয় কায ম িবিধ ারা িনধািরত প িতেত িনয়ি ত ও
পিরচািলত হইেব।

(৩) এই আইেনর অন ান িবধােন যাহা িকছই থাকক না কন, কান ব ি
অধীন লাইেস

পাইবার বা নবায়েনর যাগ হইেবন না, যিদ িতিন লাইেসে র কান

শত বা িবিধ ারা িনধািরত অন
লাইেস

বািতল হইয়া থােক।

(৪) কান ব ি

এই আইেনর

তাহােক দ

কান শত ভ

কেরন এবং ত

ন তাহার উ

লাইেসে র কান শত ভ কিরেল বা এই আইন বা

অন কান আইেনর অধীন কান অপরােধর জন দি ত হইেল লাইেসি ং কতৃপ ,
তাহােক কারণ দশােনার সুেযাগ দান কিরয়া, তাহার লাইেস
(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন

দ

বািতল কিরেত পািরেব।

কান আেদেশর ারা কান ব ি

সং

হইেল

িতিন আেদশ াি র ৩০(ি শ) িদেনর মেধ , িবিধ ারা িনধািরত িফ দান সােপে ,-

(ক) আেদশ সরকার কতৃক দ হইেল উহা সরকােরর পুনিবেবচনার জন আেবদন
দািখল;

(খ) আেদশ
পািরেবন।

জলা

শাসক কতৃক

(৬) উপ-ধারা (৫) এ উি িখত
িস াে র িব ে

ে

দ

কান আদালেত কান

হইেল সরকােরর িনকট আিপল, কিরেত

সরকােরর িস া

চড়া

হইেব, এবং উ

উ াপন করা যাইেব না।

(৭) কান লাইেস ী কতৃক লাইেসে র কান শত ল

ন করা হইেল, লাইেসি ং

কতৃপ , িলিখত আেদশ ারা, এই আইেনর অধীন অন ান ব ব া হণসহ লাইেস
সামিয়কভােব িগত কিরেত পািরেব।

িহসাব বিহ,
রিজ

ার,

ইত ািদ সংর
ও মািসক

িতেবদন

৬। (১) েত ক লাইেস ী ফরমািলন আমদািন, উৎপাদন, পিরবহন, মজদ,
ণ

ব বহার ও দখেল রাখা সং া
কিরেবন, এবং ত সং া
কিরেবন।

িহসাব, িবিধ

য়, িব য়,

ারা িনধািরত প িতেত, সংর ণ

িতেবদন িত মােস লাইেসি ং কতৃপে র িনকট দািখল

দািখল

(২) েত ক লাইেস ী উপ-ধারা (১) এর অধীন সংরি ত িহসাব লাইেসি ং কতৃপ
কতৃক মেনানীত কমকতােক, তাৎ িণকভােব, দখাইেত বাধ থািকেবন।

েবশ, ইত ািদ
মতা

৭। লাইেসি ং কতৃপ
মতা া

বা উহার িনকট হইেত এত ে েশ সাধারণ বা িবেশষভােব

কান কমকতা, এই আইন এবং িবিধর িবধান সােপে ,-

(ক) ফরমািলন

ত বা

দামজাত করা হইয়ােছ বা হইেতেছ এই প য কান ােন

য কান সময় েবশ ও উহা পিরদশন কিরেত পািরেবন;

(খ) ফরমািলন

য় ও িব েয়র সিহত সংি

য কান দাকােন উহা খালা রািখবার

সাধারণ সমেয় েবশ ও উহা পিরদশন 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) া

ফরমািলন এবং ফরমািলন জাতীয় পদাথ

েতর সাজ-সর াম, য পািত ও

উপাদান পরী া, ওজন ও পিরমাণ িনধারণ কিরেত পািরেবন; এবং

(ই) রি ত িহসাব বই, রিজ ার ও অন ান নিথপ , ব ব ত পিরমাপ য বা পরী া
য পরী াে

পূণ পাওয়া গেল বা া

ফরমািলন এবং ফরমািলন জাতীয় পদাথ

িবিধ ারা িনধািরত পিরমােণর অিধক পাওয়া গেল উহা আটক কিরেত পািরেবন।

ফরমািলন

৮। (১) লাইেসি ং কতৃপে র িনকট হইেত এত ে েশ

িব েয়র

দাকান, ইত ািদ

সামিয়কভােব
ব

ঘাষণা

কিরবার

মতা

যিদ এই মেম স

মতা া

কান কমকতা

হন য, কান ফরমািলন িব েয়র দাকান বা ব বসা িত ান বা

ফরমািলন পিরবহনকারী কান যান চলাচল সামিয়কভােব ব
হইেল িতিন, অনিধক ১৫ (পেনর) িদেনর জন , উ

চলাচল ব রািখবার আেদশ দান কিরেত পািরেবন।

রাখা

েয়াজন, তাহা

দাকান বা ব বসা িত ান বা যান

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দ আেদশ িলিখত হইেত হইেব, এবং উহােত উ
আেদশ দােনর সুিনিদ কারণ উে খ কিরেত হইেব।

ততীয় অধ ায়
ফরমািলন িনয় ণ কিম , ইত ািদ

প

ফরমািলন

িনয় ণ কিম ,
ইত ািদ

৯।(১) এই আইেনর উে শ পূরণকে ,

েত ক জলায় ও উপেজলায় ফরমািলন

িনয় ণ কিম নােম এক কিরয়া কিম থািকেব।

(২) জলা ও উপেজলা ফরমািলন িনয় ণ কিম র গঠন, দািয় ও কতব , সভা এবং
আনুষি ক অন ান িবষয়ািদ িবিধ ারা িনধািরত হইেব।

চতথ অধ ায়
তদ , ত াশী, আটক, বােজয়া
তদে র

মতা

করণ, ইত ািদ

১০। (১) সরকার, সাধারণ বা িবেশষ আেদশ ারা, জলা

শাসক বা তাহার অধ ন

কান কমকতা বা কান পুিলশ কমকতােক এই আইেনর অধীন অপরাধ তদে র জন
মতা দান কিরেত পািরেব।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদে র দািয়
অনু প

পেরায়ানা জারী,
ইত ািদর

মতা

া

মতা থািকেব।

কমকতার থানার ভার া

১১। (১) এই আইেনর অধীন সরকােরর িনকট হইেত
এই প িব াস কিরবার কারণ থােক য,(ক) কান ব ি

কান কমকতার যিদ

এই আইেনর অধীন কান অপরাধ কিরয়ােছন, বা

(খ) এই আইেনর অধীন অপরাধ সং া

কান ব

কান দিলল-দ ােবজ বা কান কার িজিনসপ

আেছ,

তাহা হইেল অনু প িব ােসর কারণ িলিপব
কিরবার জন বা উ
পািরেবন।

মতা া

কমকতার

বা উহা মােণর জন

েয়াজনীয়

কান ােন বা ব ি র িনকট রি ত

কিরয়া িতিন উ

ব ি েক

ফতার

ােন য কান সময় ত াশীর জন পেরায়ানা জারী কিরেত

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকত কান পেরায়ানা য থানায় পাঠােনা হইেব সই
থানার ভার া কমকতা উহা কাযকর কিরেবন।

পেরায়ানা

ব িতেরেক

১২। (১) সরকােরর িনকট হইেত এত ে েশ সাধারণ বা িবেশষভােব
কমকতা বা পুিলশ পিরদশক বা ত

মতা া

কান

কান কমকতার যিদ এই প িব াস কিরবার

ত াশী, ইত ািদর
মতা

কারণ থােক য, কান

ােন এই আইেনর অধীন কান অপরাধ সংঘ ত হইয়ােছ বা

হইেতেছ বা হইবার 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 ফরমািলন 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 ি েক এই আইেনর অধীন কান অপরাধ কিরয়ােছন

বা কিরেতেছন বিলয়া সে হ হইেল উ

ব ি েক

ফতার কিরেত পািরেবন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছই থাকক না কন, সূযা

হইেত সূেযাদয় পয

সমেয়র

মেধ কান ােন েবশ কিরয়া ত াশী পিরচালনা না কিরেল অপরােধর সিহত স
কান ব

ন বা লু

১০ এর অধীন

হইবার বা অপরাধী পালাইয়া যাইবার স াবনা আেছ বিলয়া ধারা

মতা া

কান কমকতার িব াস কিরবার স ত কারণ থািকেল

অনু প িব ােসর কারণ িলিপব কিরয়া িতিন উ
ত াশী কিরেত পািরেবন।

আটক, ইত ািদ

১৩। এই আইেনর অধীন কান ব ি েক

কমকতােক

মাধ েম তাহার ঊ তন কমকতােক অিবলে

স

েক ঊ তন

অবিহতকরণ

কাশ

ান বা

যানবাহেন
আটক বা

হইেল,

সমেয়র মেধ উ

ফতার করা হইেল বা কান ব

ফতারকারী বা আটককারী কমকতােক তৎস

িতেবদেনর এক

কিরেত হইেব।

ৃ

অনুিলিপ সংি

১৪। যিদ ধারা ১০ এর অধীন
থােক য, কান কাশ

মতা া

েক িলিখত

ােন েবশ ও

আটক করা
িতেবদেনর

অবিহত কিরেত হইেব এবং উ

এলাকার লাইেসি ং কতৃপে র িনকট

রণ

কান কমকতার এই প িব াস কিরবার কারণ

ােন বা কান চলমান যানবাহেন-

(ক) বােজয়া েযাগ ফরমািলন বা কান ব

বা এই আইেনর অধীন কান অপরাধ

ফতােরর

মতা

মােণর সহায়ক কান দিলল-দ ােবজ রি ত আেছ, তাহা হইেল তাহার অনু প

িব ােসর কারণ িলিপব কিরয়া িতিন উ

ফরমািলন, ত সংি

দিলল-দ ােবজ ত াশী কিরয়া আটক কিরেত পািরেবন;

ব

বা এত সং া

(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 ফরমািলন বা অনু প
কান ব

ত াশী, ইত ািদর
প িত

পার

বা দিলল-দ ােবজ পাওয়া গেল তাহােক

১৫। এই আইেনর িভ
পেরায়ানা, ত াশী,

ফতার কিরেত পািরেবন।

প িকছ না থািকেল, এই আইেনর অধীন জারীকত সকল

ফতার ও আটেকর

ে

Code of Criminal Procedure,

1898 (Act No. V of 1898) এর িবধানাবলী েযাজ হইেব।

িরক

সহেযািগতার
বাধ বাধকতা

মামলার তদ
হ া র

১৬।এই আইেনর কান িবধান কাযকর কিরবার লে
এ উি িখত কমকতাগণ পর

অনুেরাধ করা হইেল ধারা ১১(১)

রেক সহেযািগতা কিরেত বাধ থািকেবন।

১৭। এই আইেনর অধীন কান অপরােধর তদ কালীন তদ কারী কতৃপ

বা,

মত, তদ কারী কমকতা, জলা শাসেকর অনুেমাদন েম, তৎকতৃক িনিদ কত

কান কমকতার িনকট তদ কায হ া র কিরেবন এবং য কমকতার িনকট উ

তদ কায হ া র করা হইেব িতিন,

েয়াজনেবােধ,

হইেত বা য পযােয়

তদ কায হ া র হইয়ােছ সই পযায় হইেত তদ কায পিরচালনা কিরেত পািরেবন
এবং তদ

বি

ফতারকত
ও

আটককত
মালামাল
সং া

িবধান

শেষ যথাযথ ব ব া হণ কিরেত পািরেবন।

১৮। (১) কান ব ি েক এই আইেনর অধীন
করা হইেল উ

কমকতার িনকট

বি

বা আটককত ব েক অনিতিবলে িনকট

রণ কিরেত হইেব।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কান ব ি
হইেব িতিন, যতশী
কিরেবন।

ফতার করা হইেল বা কান ব

স ব, উ

বি

থানার ভার া

বা ব েক য কমকতার িনকট
বা ব

স

আটক

রণ করা

েক আইনানুগ ব ব া

হণ

বােজয়া
ইত ািদ

করণ,

১৯।(১) এই আইেনর অধীন কান অপরাধ সংঘ ত হইেল, য ফরমািলন, সাজসর াম, য পািত, উপকরণ, আধার, পা , মাড়ক, যানবাহন, বা অন
সম েয় বা সহেযােগ উ

কান ব

অপরাধ সংঘ ত হইয়ােছ সই িল বােজয়া েযাগ হইেব।

(২) উপ-ধারা (১) এ উি িখত বােজয়া েযাগ ফরমািলন, সাজ-সর াম, য পািত,
উপকরণ, আধার, পা , মাড়ক, যানবাহন, বা অন কান ব
(ক) উহার সিহত সংি
ম ািজে ট বা,

আটক করা হইেল, যিদ-

কান অপরাধীেক পাওয়া না যায়, তাহা হইেল জলা

মত, উপেজলা িনবাহী কমকতা, িলিখত আেদশ

বােজয়া কিরেত পািরেবন, এবং
(খ) উহার সিহত সংি
বা,

ারা, উহা

কান অপরাধীেক পাওয়া যায়, তাহা হইেল জলা ম ািজে ট

মত, উপেজলা িনবাহী কমকতা কতৃক িলিখত আেদশ ারা উহা বােজয়া

কিরবার পূেব আপি

উ াপেনর সুেযাগ দওয়ার জন , িবিধ ারা িনধািরত প িতেত,

না শ জারী কিরেত হইেব, এবং আপি
দান কিরেত হইেব।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন

দ

উ াপনকারীেক

নানীর যুি স ত সুেযাগ

কান আেদেশর ারা কান ব ি

িতিন আেদশ াি র তািরখ হইেত ৩০ (ি শ) িদেনর মেধ -

(ক) আেদশ

উপেজলা িনবাহী কমকতা কতৃক

(খ) আেদশ

জলা ম ািজে ট বা তৎকতৃক মেনানীত কান কমকতা কতৃক

িনকট; এবং

দ

সং

হইেল

হইেল জলা ম ািজে েটর

হইেল িবভাগীয় কিমশনােরর িনকট আপীল কিরেত পািরেবন।

দ

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উি িখত আপীল কতৃপে র িস া চড়া হইেব।
(৫) এই আইেনর অধীন বােজয়া েযাগ কান েব র বােজয়াি
সংেগ ব

আেদশ দােনর সংেগ

সরকার কতৃক মেনানীত কান কমকতার িনকট হ া র কিরেত হইেব

এবং িতিন উহা, িবিধ ারা িনধািরত প িতেত,

ংস কিরবার ব ব া কিরেবন।

প ম অধ ায়

অপরাধ ও দ
লাইেস

ব তীত

ফরমািলেনর
আমদািন,

উৎপাদন বা
মজেদর দ

লাইেসে র শত
ভ করার দ

২০। কান ব ি

তাহা হইেল উ
যাব

যিদ লাইেস
বি রউ

ব তীত

ফরমািলন িব য়
বা ব বহােরর দ

লাইেস

ব তীত

ফরমািলন

পিরবহন বা

দখেল রাখার
দ

কায হইেব এক অপরাধ, এবং ত

ীবন কারাদে এবং ইহার অিতির

৫ (পঁাচ) ল

অনিধক ২০ (িবশ) ল

টাকার িনে নেহ, দি ত হইেবন।

২১। কান ব ি

তাহা হইেল উ

যিদ এই আইেনর অধীন

বি রউ

দ

ন িতিন অনিধক

টাকা অথদে , তেব

লাইেসে র কান শত ভ কেরন,

কায হইেব এক অপরাধ, এবং ত

ন িতিন অনিধক

৭ (সাত) বৎসর কারাদ , তেব ৩ (িতন) বৎসেরর িনে নেহ, বা অনিধক ৫ (পঁাচ) ল
টাকা অথদ , তেব ২ ( ই) ল

লাইেস

ব তীত ফরমািলন আমদািন, উৎপাদন, বা মজদ কেরন,

২২। কান ব ি
হইেল উ

যিদ লাইেস

বি র উ

টাকার িনে নেহ, বা উভয়দে দি ত হইেবন।

ব তীত ফরমািলন িব য় বা ব বহার কেরন, তাহা

কায হইেব এক

অপরাধ, এবং ত

ন িতিন অনিধক ২

( ই) বৎসর কারাদ , তেব ৬ (ছয়) মােসর িনে নেহ, বা অনিধক ৪ (চার) ল
অথদ , তেব ১ (এক) ল

২৩। কান ব ি
তাহা হইেল উ

টাকার িনে নেহ, বা উভয়দে দি ত হইেবন।

যিদ লাইেস

বি রউ

টাকা

ব তীত ফরমািলন পিরবহন কেরন বা দখেল রােখন,

কায হইেব এক অপরাধ, এবং ত

ন িতিন অনিধক

২( ই) বৎসর কারাদ , তেব ৬ (ছয়) মােসর িনে নেহ, বা অনিধক ৩ (িতন) ল
টাকা অথদ , তেব ১(এক) ল

টাকার িনে নেহ, বা উভয়দে দি ত হইেবন।

ফরমািলন

২৪। লাইেস ী ব তীত অন কান ব ি র িনকট বা তাহার দখেল বা তাহার দখলভ

ব বহারেযাগ

উপকরণ পাওয়া যায়, তাহা হইেল উ

রাখার দ

ইহার অিতির

উৎপাদেন

য পািত, ইত ািদ

কান

ত

ােন যিদ ফরমািলন উৎপাদেন ব বহারেযাগ কান য পািত, সাজ-সর াম বা
বি রউ

কায হইেব এক

অপরাধ, এবং

ন িতিন অনিধক ২ ( ই) বৎসর কারাদ , তেব ৬ (ছয়) মােসর িনে নেহ, এবং
অনিধক ২ ( ই) ল

টাকা অথদ , তেব ৫০ (প াশ) হাজার টাকার

িনে নেহ, বা উভয়দে দি ত হইেবন।

অপরাধ

২৫। কান ব ি

যানবাহন, ইত ািদ

সাজ-সর াম ব বহার কিরেত অনুমিত দন, তাহা হইেল উ

সংঘটেন গৃহ বা
ব বহার কিরেত
দওয়ার দ

যিদ

তাহার মািলকানাধীন বা দখলীয় কান বািড়-ঘর, জায়গা-জিম, যানবাহন, য পািত বা
এক

অপরাধ, এবং ত

কায হইেব

টাকা অথদ , তেব ৫০ (প াশ) হাজার

টাকার িনে নেহ, বা উভয়দে দি ত হইেবন।

২৬। যিদ কান ব ি

মামলা দােয়েরর

হয় য, উ

দ

বি রউ

ন িতিন অনিধক ২ ( ই) বৎসর কারাদ , তেব ৬ (ছয়)

মােসর িনে নেহ, বা অনিধক ২ ( ই) ল

িমথ া বা

হয়রািনমূলক

াতসাের এই আইেনর অধীন কান অপরাধ সংঘটেনর জন

অপর কান ব ি র িব ে এই আইেনর অধীন কান অপরােধর

িবষেয় কান মামলা দােয়র কেরন এবং যিদ তদ
প অিভেযাগ

েম বা সা

মােণ ইহা মািণত

িমথ া বা হয়রািনমূল ক, তাহা হইেল উ

কায হইেব এক অপরাধ, এবং ত

বি রউ

ন িতিন অনিধক ১ (এক) বৎসর কারাদ , তেব

৩ (িতন) মােসর িনে নেহ, বা অনিধক ২ ( ই) ল

টাকা অথদ , তেব ৫০ (প াশ)

হাজার টাকার িনে নেহ, বা উভয়দে দি ত হইেবন।

অপরাধ

২৭। কান ব ি

সহায়তার দ

অপরাধ সংঘটনকারীর সমপিরমাণ দে দি ত হইেবন।

সংঘটেন

যিদ এই আইেনর অধীন কান অপরাধ সংঘটেন কাহােকও সহায়তা

কেরন, তাহা হইেল উ

বি রউ

কায হইেব এক

অপরাধ, এবং ত

অপরাধ

২৮। এই আইেন উি িখত কান অপরােধর জন দি ত হইয়া দ

দ

সংঘ ত অপরাধ ব তীত অন ান অপরােধর জন সেবা

পুনঃসংঘটেনর

অথ দ

ইত ািদ

কা

যিদ কান ব ি
ি

আদায়,

অপরাধ সংঘটন

ভাগ কিরবার পর

পুনরায় একই অপরাধ কেরন, তাহা হইেল িতিন ধারা ২০ এর অধীন

ণ দে দি ত হইেবন।

য দ

রিহয়ােছ উহার

২৯। এই আইেনর অধীন দ অথদে র অথ চিলত আইেনর িবধান অনুযায়ী দি ত
ব ি র িনকট হইেত বা তাহার িবদ মান স

দ বা তাহার মৃত হইেল মৃত র সময়

৩০। (১) এই আইেনর অধীন কান িবধান ল

নকারী ব ি

রািখয়া যাওয়া স

ানী কতৃক

ন িতিন

হইেল উ

দ হইেত আদায় করা যাইেব।

যিদ কা ানী হয়, তাহা

কা ানীর, মািলক, অংশীদার, পিরচালক, ম ােনজার, সিচব বা অন কান

কমকতা বা এেজ

িবধান ল

কিরেত পােরন য, উ

ল

ন কিরয়ােছন বিলয়া গণ হইেবন, যিদ না িতিন মাণ

ন তঁাহার

াতসাের হয় নাই অথবা উ

কিরবার জন িতিন যথাসাধ চ া কিরয়ােছন।

ল

ন রাধ

(২) উপ-ধারা (১) এ উি িখত কা ানী আইনগত ব ি স া (body corporate)
হইেল, উ
সংি

উ

উপ-ধারায় উি িখত ব ি েক অিভযু

ও দাষী সাব

কা ানীেক আলাদাভােব একই কাযধারায় অিভযু

যাইেব, তেব ফৗজদারী মামলায় উহার উপর সংি
আেরাপ করা যাইেব।

করা ছাড়াও

ও দাষী সাব

িবধান অনুসাের

করা

ধু অথদ

ব াখ া- এই ধারায়(ক) ‘‘ কা ানী’’ অেথ কা ানী আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী গিঠত পাবিলক িলিমেটড
কা ানী, াইেভট িলিমেটড কা ানী, অংশীদারী ব বসা, কান সংিবিধব

কতৃপ , বািণিজ ক
হইেব;

িত ান ও সিমিত বা সংগঠন, এবং দাকানও ইহার অ ভু

(খ) বািণিজ ক িত ােনর
বােডর সদস ।

অপরাধ স
অনুমান

েক

সরকাির

ে ‘‘পিরচালক’’ অথ উহার কান অংশীদার বা পিরচালনা

৩১। যিদ কান ব ি র িনকট বা তাহার িনয় ণাধীন কান ােন লাইেস িবহীন কান
ফরমািলন

েত ব বহারেযাগ সাজ-সর াম বা য পািত বা ফরমািলন

েয়াজনীয় কান ব

েতর জন

বা উপাদান পাওয়া যায়, তাহা হইেল িতিন এই আইেনর অধীন

অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া আদালত অনুমান কিরেত পািরেব, এবং িতিন য উহা কেরন
নাই উহা মােণর দািয় তাহার উপর বতাইেব।

রাসায়িনক
পরী

াগার

াপন, পরী

িনেয়াগ ও
িরেপাট

৩২। (১) এই আইেনর উে শ পূরণকে , সরকার ফরমািলেনর কার, পিরমাণ, মা া
ক

বা ঐ

কার কান উপাদােনর রাসায়িনক পরী ার জন পরী াগার

পািরেব এবং উহার জন রাসায়িনক পরী ক িনেয়াগ কিরেত পািরেব।

াপন কিরেত

(২) এই আইেনর অধীন পিরচািলত কান কায েমর কান পযােয় কান ব র
রাসায়িনক পরী ার

রাসায়িনক পরী াগাের

েয়াজন দখা িদেল উহা উপ-ধারা (১) এর অধীন
রণ কিরেত হইেব।

(৩) রাসায়িনক পরী েকর া রযু

ািপত

রাসায়িনক পরী ার িরেপাট এই আইেনর অধীন

কান তদ , িবচার বা অন কান কার কায েম সা
(৪) এই ধারার অধীন রাসায়িনক পরী াগার

িহসােব ব বহার করা যাইেব।

ািপত না হওয়া পয

এত ে েশ

সরকার কতৃক িনধািরত য কান পরী াগাের এই ধারায় উি িখত রাসায়িনক পরী া
করা যাইেব।

িতপূরণ,

ইত ািদর দাবী
অ হণেযাগ

অপরােধর িবচার

৩৩। এই আইেনর অধীন লাইেসি ং কতৃপ
কতৃক

দ

বা অন

কান আেদেশর ফেল কান লাইেস ী

অন কান আইেন যাহা িকছই থাকক না কন, কান
না বা তৎকতৃক দ

কান

িত

মতা া

হইেল ত

কমকতা

ন িতিন,

িতপূরণ দাবী কিরেত পািরেবন

কান িফস ফরত চািহেত পািরেবন না।

৩৪। Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এ যাহা িকছই
থাকক না কন, -

(ক) ধারা ২০ ও ২১ এর অধীন অপরাধসমূহ Special Power Act, 1974 (Act XIV
of 1974) এর অধীন গিঠত
(খ) অন ান

অপরাধসমূহ

শাল াইবু নাল, এবং
থম

ণীর ম ািজে ট আদালত বা,

মত,

মে াপিলটন এলাকার জন মে াপিলটন ম ািজে ট আদালত, কতৃক িবচায হইেব।

মাবাইল
কােটর

এখিতয়ার

৩৫। এই আইেন িভ

প যাহা িকছই থাকক না কন, ধারা ২০ ও ২১ এর অধীন

অপরাধ ব তীত অন ান অপরাধসমূহ, মাবাইল কাট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর
৫৯ নং আইন) এর তফিসলভ

কিরয়া িবচার করা যাইেব।

ষ অধ ায়
িবিবধ
িবিধ

মতা

ণয়েনর

৩৬। (১) সরকার, সরকাির গেজেট
িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেব।
(২) উপ-ধারা (১) এর

াপন ারা, এই আইেনর উে শ পূরণকে ,

মতার সামি কতােক

কান িবষেয় িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেব, যথা :-

না কিরয়া, সরকার িন বিণত য

(ক) ফরমািলেনর আমদািন, উৎপাদন, পিরবহন, মজদ,

য়, িব য়, ব বহার ও দখেল

(খ) ফরমািলেনর আমদািন, উৎপাদন, পিরবহন, মজদ,

য়, িব য়, ব বহার ও দখেল

রািখবার প িত;

রাখা ইত ািদর লাইেসে র জন আেবদন, লাইেস
িনধারণ;

দান, লাইেস

নবায়ন, িফস

(গ) ফরমািলেনর আমদািন, উৎপাদন, পিরবহন, মজদ,

য়, িব য়, ব বহার ও দখেল

(ঘ) ফরমািলেনর আমদািন, উৎপাদন, পিরবহন, মজদ,

য়, িব য়, ব বহার ও দখেল

রাখা সং া তথ সংর ণ প িত;

রাখার জন সংরি ত পাে র গােয় লেবল, প ােকটজাতকরণ প িত;
(ঙ) তদ , ত াশী, আটক, বােজয়া করণ ও পিরদশন প িত;
(চ) তহিবেলর িহসাব সংর ণ ও িনরী া প িত;
(ছ) ফরমািলন ব বহােরর হণেযাগ মা া িনধারণ।

অব াহিত,
ইত ািদ

Act XIV of
1974 Schedule
সংেশাধন

৩৭। সরকার, সরকাির গেজেট

াপন ারা কান দ র বা সং া বা

াপেন উি িখত শতাধীেন এই আইেনর কান িবধােনর

দান কিরেত পািরেব।

িত ানেক

েয়াগ হইেত অব াহিত

৩৮। Special Power Act, 1974 (Act XIV of 1974) এর Schedule এর িবলু
Paragraph 5 এর পর িন

প Paragraph 5A সি েবিশত হইেব, যথা :-

"5A. Offence punishable under ফরমািলন িনয় ণ আইন, ২০১৫ (Formalin
Control Act, 2015)" |

ইংেরিজেত

অনূিদত পাঠ
কাশ

৩৯। (১) এই আইন

বতেনর পর, সরকার, সরকাির গেজেট

আইেনর ইংেরিজেত অনূিদত এক
কাশ কিরেব।

াপন ারা, এই

িনভরেযাগ পাঠ (Authentic English Text)

(২) এই আইন ও ইংেরিজ পােঠর মেধ িবেরােধর

ে এই আইন াধান পাইেব।
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