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শিশু শিবাযত্ন কেন্দ্র আইন ২০১৮ 

(২০১৮ সননর----  নম্বর আইন) 

 

প্রথম অধ্যায় 

প্রারশিে 

 

কযনেতু শবশিন্ন ব্যশি ও প্রশিষ্ঠান ের্তেৃ েমজৃীবী/নেিাজীবী মানয়নির শিশুনির শিবাোশিন কসবা প্রিাননর িনযে 

েশরচাশিি শিশু শিবাযত্ন কেন্দ্রসমূে শনয়ন্ত্রনের জন্য আইন প্রেয়ন সমীচীন ও প্রনয়াজনীয়; 

 

কসনেতু এিদ্বারা শনম্নরুে আইন প্রেয়ন েরা েইি;  

  

১। সংশযপ্ত শিনরানামঃ (১) এই আইন শিশু শিবাযত্ন কেন্দ্র আইন ২০১৮ নানম অশিশেি েইনব। 

     (২) এই আইন সমগ্র বাংিানিনি অশবিনম্ব োযেৃর েইনব। 
 

২। সংজ্াঃ এই আইননর উনেশ্য বাস্তবায়নেনে শবষয় বা প্রসংনের েশরেশি শেছু না থাশেনি েশিেয় িনের                 

             শনম্নরূে সংজ্া ব্যবহৃি েইনব; 
 

         (১) শিশু: শিবাযত্ন কেনন্দ্র িশিরৃ কযাগ্যিাসম্পন্ন ছয় মাস কথনে ছয় বৎসর বয়নসর শিশু।   
 

(২) শিশু শিবাযত্ন কেন্দ্র: শবশি দ্বারা শনিাৃশরি েদ্ধশিনি এোশিে শিশুনে শিবাোশিন কসবা প্রিাননর জন্য উেযুি  

     শিবাযত্ন কেন্দ্র। 
 

(৩) িাইনসন্স: এই আইননর অিীনন শিশু শিবাযত্ন কেন্দ্র েশরচািনার শনশমত্ত প্রিত্ত িাইনসন্স। 

(৪) ের্তেৃয: মশেিা ও শিশু শবষয়ে মন্ত্রোিয় এবং িৎের্তেৃ যমিাপ্রাপ্ত িপ্তর/সংস্থা। 

(৫) েমজৃীবী মা: কয মা অথ ৃউোজনৃনর জন্য শননজ কোন েনম ৃশননয়াশজি রশেয়ানছন ।  

(৬) কেিাজীবী মা: কয মা অথ ৃউোজনৃনর উনেশ্য শনশবনৃিনষ শবনিষ কোন েনম ৃশননয়াশজি রশেয়ানছন । 

(৭) শি: শিশু শিবাযত্ন কেনন্দ্রর িাইনসন্স শি এবং শিশু শিবাযত্ন কেনন্দ্র শিশু িশিরৃ জন্য শনিাৃশরি শি ও  মাশসে    

      কসবা মূল্য (Service Charge)।  

 (৮) কববী শসটার: মা-বাবা বা অশিিাবনের সামশয়ে অনুেশস্থশিনি শবশি দ্বারা শনিাৃশরি েদ্ধশিনি এে বা এোশিে  

      শিশু িািন-োিনোরী। 

(৯) অেরাি: এই আইননর অিীনন কৃি অেরাি।   

(১০)শনরােত্তা: শিশু শিবাযত্ন কেনন্দ্রর শিশুনে শবশি দ্বারা শনিাৃশরি প্রনিয় সুশবিা ও অশিোর।   

(১১) শবশি: এই আইননর অিীনন প্রেীি শবশি।    

 

 

শদ্বিীয় অধ্যায় 

শনবন্ধন , িাইনসন্স গ্রেে, প্রিিনৃ, েস্তান্তর ও রশেিেরে 
 

৩। শনবন্ধন (Registration) ও িাইনসন্স (License) : (১) এই আইননর অিীনন শনবন্ধন এবং িাইনসন্স ব্যশিি কোন 

ব্যশি বা প্রশিষ্ঠান কোন শিশু শিবাযত্ন কেন্দ্র বা কববী শসটং োযকৃ্রম েশরচািনা েশরনি োশরনব না। 

 
 

(২) সরোর ের্তেৃ েশরচাশিি কোন শিশু শিবাযত্ন কেন্দ্র এবং সরোর েনি শবশি দ্বারা শনিাৃশরি েদ্ধশিনি অব্যােশি প্রাপ্ত কোন 

শিশু শিবাযত্ন কেনন্দ্রর কযনে িাইনসন্স গ্রেে অিোবশ্যে  েইনব না। িনব অবশ্যই সংশিষ্ট সরোরী িপ্তনর শনবশন্ধি েইনি 

েইনব। 
 

৪। শনবন্ধন ও িাইনসন্স প্রিানোরী ের্তেৃয: (১) শনবন্ধন ও িাইনসন্স প্রিানোরী ের্তেৃয বশিনি মশেিা ও শিশু শবষয়ে 

মন্ত্রোিয় ের্তেৃ শনিাৃশরি/অনুনমাশিি (authorised) ব্যাশি/প্রশিষ্ঠাননে বুঝাইনব। 

 

(২) শনবন্ধে ও িাইনসন্স প্রিানোরী এেই ব্যশি nB‡eb| 

(৩) wbeÜ‡Ki ‡hvM¨Zv, wb‡qvM I PvKyixi kZ©vejx miKvi KZ©…K শনিাৃশরি nB‡e| 
(৪) wbeÜ‡Ki `vwqZ¡, KZ©e¨, ÿgZv I Kvh©cwiwa miKvi wewa Øviv wba©viY Kwi‡Z cvwi‡e| 
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৫। িাইনসনন্সর আনবিনঃ  (১)  এই আইননর অিীনন প্রেীি শবশি দ্বারা শনিাৃশরি কযাগ্যিা ও অশিজ্িা সম্পন্ন ব্যশি/প্রশিষ্ঠান 

শনিাৃশরি িরনম িাইনসনন্সর জন্য সরাসশর/অনিাইনন আনবিন েশরনি োশরনবন। 
 

    (২) িাইনসনন্সর িিাৃবিী শবশি দ্বারা শনিাৃশরি েইনব । আনবিনোরী ের্তেৃ িাইনসনন্সর িিাৃবিী পূরে সানেনয     

         প্রাথশমেিানব ২ (দুই) বছর বা েম সমনয়র জন্য িাইনসন্স প্রিান েরা যাইনব এবং সনন্তাষজনে োযকৃ্রনমর    

         েশরনপ্রশযনি িাো প্রশি দুই বছর অন্তর নবায়ন েরা যাইনব ।  

    (৩) কোন আনবিনোরীনে িাইনসন্স ইসুে েরা না েইনি োরে উনেখপূবেৃ িাো শিশখিিানব/অনিাইনন জানাইনি েইনব।  

 
 

 

৬। িাইনসন্স শি ও কময়ািোিঃ (১) িাইনসনন্সর জন্য আনবিনোরীনে অবশ্যই ের্তেৃয ের্তেৃ শনিাৃশরি োনর িাইনসন্স শি  

      ও িাইনসন্স নবায়ন শি প্রিান েশরনি েইনব।     

 
 

৭। শিবাযত্ন কেনন্দ্রর িরে: (১) এই আইননর অশিনন শিন িরনের শিশু শিবাযত্ন কেন্দ্র থাশেনব; 

 (ে) সরোর ের্তেৃ শবনামূনল্য েশরচাশিি  

 (খ) সরোর ের্তেৃ সাবশসডাইজড এবং  

 (ে) বাশেশজেে শিশত্তনি ব্যশি/প্রশিষ্ঠান ের্তেৃ েশরচাশিি।  
 

     (২) সেি সরোরী, কবসরোরী, আিাসরোরী ও স্বায়ত্বসাশিি প্রশিষ্ঠানন এবং বহুিি আবাশসে ও বাশনশজেে িবনন   

          শনজস্ব  ব্যবস্থােনায় শনবন্ধন ও িাইনসন্সসে (প্রনযাজে কযনে) শিশু শিবাযত্ন কেন্দ্র  েশরচািনা েশরনি  েইনব ।  
 

     (৩) শিশু শিবাযত্ন কেনন্দ্রর ববশিষ্টে, িাইনসন্স শি, শিশুর বয়স ও িশিরৃ কযাগ্যিা, শিশু িশি ৃশি,মাশসে কসবামূল্য, শিশুনে  

           প্রনিয় কসবা, শিশুর শবোি ও  শনরােত্তা, কসবা প্রিানোরীর কযাগ্যিা এবং আনবিনোরী সম্পনে ৃপুশিি প্রিয়নসে  

           যাবিীয় শবষয়াশি শবশি দ্বারা শনয়শন্ত্রি েইনব ।  

     (৪)  সেি শিবাযত্ন কেনন্দ্র শবশি দ্বারা শনিাৃশরি েদ্ধশিনি breast feeding corner এবং শবনিষ শিশুনির  

           (Special child) জন্য উেযুি ব্যবস্থা রাশখনি েইনব । 

     (৫) প্রশিট শবদ্যািনয় ১ম কেনী েযনৃ্ত শিশুনির শবদ্যািয় শুরুর আনে এে ঘন্টা এবং শবদ্যািয় ছুটর েনর এে ঘন্টা রাখার    

          ব্যবস্থা থাশেনি েইনব।  

 

৮। প্রনিয় কসবা ও ব্যবস্থােনা । - শিশুনে প্রনিয় কসবা ও ব্যবস্থােনার মনধ্য শিশুর শচশেৎসা ,

েশরচযাৃ ,পুশষ্ট ,স্বাস্থে ও েশরনবিেি ব্যবস্থােনাসমূে শবশি দ্বারা শনিাৃশরি মান অনুসানর সম্পন্ন 

েশরনি েইনব ।  

 

৯। প্রনিয় কসবা প্রিানোরীর কযাগ্যিা: শিশুনে প্রনিয় কসবা প্রিান োরীর কযাগ্যিা এই আইননর 

অশিনন প্রনীি Standard Operating Procedures (SOP) দ্বারা েশরচাশিি েইনব ।  

 
 

১০।  িাইনসন্স প্রিিনৃঃশিশু শিবাযত্ন কেনন্দ্রর িাইনসন্স, িশি ৃশি এবং সাশিসৃ চাজৃ দৃশ্যমান স্থানন  প্রিিনৃ েশরনি েইনব।  
 

১১। িাইনসন্স বাশিি, স্থশেি ও রশেিেরে: (১) িাইনসনন্স প্রিত্ত কোন িনিরৃ ব্যিেয় ঘটনি ের্তেৃয  কোন ব্যশি বা  

          প্রশিষ্ঠাননে প্রিত্ত শিশু শিবাযত্ন কেনন্দ্রর িাইনসন্স বাশিি ,স্থশেি বা রশেি েশরনি োশরনব।  

      (২) কোন িাইনসন্স রশেি, স্থশেি বা বাশিিেরনের কযনে অবশ্যই িাইনসন্সিারীনে োরে িিাৃননা কনাটি প্রিান েশরনি  

           েইনব এবং শবশি দ্বারা শনিাৃশরি েদ্ধশিনি েরবিী ব্যবস্থা গ্রেে েশরনি েইনব।  

      (৩) কোন সংেি োরনে িাইনসন্সিারী শিন মানসর কনাটনি িাইনসন্স সরোনরর শনেট সমেেৃ েশরনি োশরনবন। 

      (৪) কোন িাইনসন্স রশেি, স্থশেি বা বাশিিেরে আনিনির শবরুনদ্ধ উদ্ধৃিন ের্তেৃনযর শনেট আশেি েরা যাইনব।  

 

১২। িাইনসন্স েস্তান্তরঃ (১) ের্তেৃনযর অনুমশি ব্যশিি শিশু শিবাযত্ন কেনন্দ্রর িাইনসন্স েস্তান্তর েরা যাইনব না।  
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(২) শিশু শিবাযত্ন কেনন্দ্রর কোন িাইনসন্সিারীর মৃতুেনি িাোর ববি উত্তরাশিোরী, যথাযথ কযাগ্যিা সম্পন্ন েইনি, 

িাইনসন্সিারীর মৃতুের দুই মানসর মনধ্য িাইনসন্স েস্তান্তনরর আনবিন েশরনি োশরনবন। িাইনসন্সিারীর মৃতুের দুই মানসর 

মনধ্য মৃতুের খবর ের্তেৃযনে অবশেি েরা না েইনি সংশিষ্ট শিবাযত্ন কেন্দ্র ববি িাইনসন্সকৃি শিবাযত্ন কেন্দ্র বশিয়া েণ্য 

েইনব না।   

র্তিীয় অধ্যায় 

করশজষ্টার সংরযে, েশরিিনৃ ও কেন্দ্র বনন্ধর শননিিৃনা 

 

১৩। করশজষ্টার সংরযেঃ (১) সংশিষ্ট সরোরী িপ্তনর অবশ্যই িাইনসন্সকৃি শিবাযত্ন কেনন্দ্রর  িাইনসন্স প্রিাননর িাশরখ ও  

            নম্বরসে করশজষ্টার সংরযে েশরনি েইনব।  

 (২) প্রনিেে শিবাযত্ন কেনন্দ্রর িাইনসন্সিারীনে অবশ্যই শিবাযত্ন কেনন্দ্রর শিশু  এবং েমচৃারীনির করশজষ্টার সংরযে   

      েশরনি েইনব।  
  

 (৩) প্রনিেে শিবাযত্ন কেনন্দ্রর িাইনসন্সিারীনে অবশ্যই শিবাযত্ন কেনন্দ্রর আয়-ব্যনয়র করশজষ্টার সংরযে  েশরনি েইনব     

      এবং বৎসর  কিনষ স্বীকৃি অশডট িাম ৃের্তেৃ নীশরযা প্রশিনবিন সংশিষ্ট সরোরী িপ্তনর জমা শিনি  েইনব ।  
 

১৪। েশরিিনৃঃ ের্তেৃয অথবা যমিা প্রাপ্ত কোন েমেৃিাৃ কয কোন যুশি সংেি সমনয় কোন িাইনসন্সকৃি শিশু শিবাযত্ন     

      কেন্দ্র েশরিিৃন েশরনি োশরনবন এবং েশরিিনৃোি করশজষ্টার,নরেডেৃে বা কয কোন োযকৃ্রম েরীযা েশরনি োশরনবন।  
 

১৫। কেন্দ্র বনন্ধর শননিিৃনাঃ সরোরী িাইনসন্স প্রাপ্ত শিশু শিবাযত্ন কেন্দ্র সুষ্ঠুিানব েশরচািনার িনযে ের্তেৃয িাইনসন্সিারীনে 

কয কোন প্রনয়াজনীয় শননিিৃনা প্রিান েশরনি োশরনব এবং িাইনসনন্সর কোন িি ৃিনের োরনে কোন শনশিষৃ্ট সময় েযনৃ্ত 

উি শিবাযত্ন কেনন্দ্রর োযকৃ্রম বনন্ধর শননিিৃ শিনি োশরনব।  

  

চতুথ ৃঅধ্যায় 

শনরােত্তা, অেরাি ও িন্ড 

 

১৬। শিবাযত্ন কেনন্দ্রর শিশুর শনরােত্তা : শিশু শিবাযত্ন কেনন্দ্র িশিকৃৃি শিশুনে কেনন্দ্র অবস্থানোশিন শবশি দ্বারা শনিাৃশরি 

েদ্ধশিনি সাশবেৃ শনরােত্তা শনশিি েশরনি েইনব। 

 

১৭। শনরােত্তা প্রিানন ব্যথিৃার  িন্ড : (১)  ১৫ িারায় বশেিৃ শনরােত্তা প্রিানন ব্যথ ৃিাইনসন্সিারীর িাইনসন্স বাশিি েরা েইনব  

         এবং িাোর শবরুনদ্ধ এই আইন অথবা কিনি প্রচশিি প্রনযাজে অন্য কয কোন আইননর আওিায় ব্যবস্থা গ্রেে েরা েইনব।  
 

 (২) শিশু শিবাযত্ন কেনন্দ্রর প্রনবিেনথ ও অিেন্তনর close circuit camera বা latest similar device স্থােন  

           েশরনি েইনব এবং কেনন্দ্র শিশুর অবস্থানোশিন উি camera বা device োযেৃর রাশখনি েইনব। এই শবিান  

           প্রশিোিনন ব্যথ ৃিাইনসন্সিারীর িাইনসন্স বাশিি েরা েইনব এবং শিশন সনবাৃচ্চ ২(দুই) িয টাো অথিৃনন্ড িশন্ডি  

            েইনবন।  
 

১৮। িাইনসন্স ব্যশিি কেন্দ্র েশরচািনার িন্ড: এই আইননর অিীনন প্রিত্ত িাইনসন্স ব্যশিি কোন ব্যশি বা প্রশিষ্ঠান শিশু 

শিবাযত্ন কেন্দ্র বা কবশব শসটং োযকৃ্রম েশরচািনা েশরনি শিশন এই আইননর অিীনন িাশস্তনযাগ্য অেরানি অেরািী 

েইনবন এবং সনবাৃচ্চ ২(দুই) িয টাো অথিৃন্ড অথবা ১(এে) বছনরর সেম োরািন্ড অথবা উিয় িনন্ড িশন্ডি েইনবন।  
 

১৯। িাইনসন্স প্রিিনৃ না েরার িন্ড: এই আইননর  িারা-৯ এর  শবিান িঙ্ঘনোরী সনবাৃচ্চ ৫০(েন্চাি) োজার টাো অথ ৃিনন্ড 

িশন্ডি েইনবন এবং িাইনসন্স প্রিিনৃ না েরা েযনৃ্ত েরবিী প্রশি শিননর জন্য বিশনে ১(এে) োজার টাো োনর জশরমানা 

প্রিানন বাধ্য থাশেনবন।  
 

২০। েশরিিনৃন বািা প্রিাননর িন্ড: এই আইননর অিীনন যমিাপ্রাপ্ত কোন েমেৃিাৃনে কোন শিবাযত্ন কেন্দ্র েশরিিনৃোনি 

করেডেৃে প্রিিনৃ েশরনি অস্বীকৃশি জ্ােন েশরনি বা েশরিিনৃোনি বািা প্রিান েশরনি শিশন উি সরোরী েমেৃিাৃ/ 

েমচৃারীনে েিবৃ্য োনজ বািা প্রিাননর অশিনযানে অশিযুি েইনবন এবং এই অেরানির জন্য বাংিানিি িন্ডশবশিনি 

উনেশখি িনন্ড িশন্ডি েইনবন।  

 
 

২১। শননিিৃনা অমান্য ও িন্ড: এই আইননর অশিনন প্রিত্ত কোন শননিিৃ প্রশিোিনন ব্যথ ৃ িাইনসন্সিারী অনশিে ১(এে) িয 

টাো অথ ৃিন্ড অথবা ৬ (ছয়) মানসর সেম োরা িন্ড অথবা উিয় িনন্ড িশন্ডি েইনবন।  
 
 

২২। অন্যান্য অেরাি ও িন্ড: (১) এই আইননর অিীনন কৃি অেরািসমূে কিীজিারী োযশৃবশি, ১৯০৮ এর শবিান অনুযায়ী            

সংশিষ্ট আিািনি শবচায ৃেইনব । 

 



 
 

 
শিশু শিবাযত্ন কেন্দ্র আইন ২০১৭ 

Page - 4 - of 4 
 

 

(২) এই আইনন উনেখ নাই শিশু শিবাযত্ন কেন্দ্র এবং কেনন্দ্রর শিশু সংক্রান্ত শবষনয় সংঘটি কিমন অেরাি  কিনি 

প্রচশিি প্রনযাজে অন্য কয কোন আইননর আওিায় যথাযথ আিািনি শবচায ৃেইনব । 

  

(৩) এই আইনন উনেখ নাই কিমন উদ্ভূি েশরশস্থশি শনরসনেনে সরোর প্রজ্ােন জারীর মাধ্যনম আইনানুে ব্যবস্থা গ্রেন 

েশরনি োশরনব। 

 

 

েঞ্চম অধ্যায় 

আইননর প্রািান্য ও শবশি প্রেয়ন 

 

২৩। আইননর প্রািান্যঃ কিনি প্রচশিি অন্য কোন আইনন যাো শেছুই থাকুে না কেন শিশু শিবাযত্ন কেন্দ্র স্থােন ও েশরচািনার  

                  কযনে এই আইননর শবিানাবিী প্রািান্য োইনব। 
 
 

 

 

২৪। শবশি প্রেয়নঃ এই আইননর উনেেশ্য বাস্তবায়নেনে সরোর শবশি প্রেয়ন েশরনি োশরনব।  


