
  

  

  

 

ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ অআন, ১৯৯৫ 

 
( ১৯৯৫ সদনয ১ নং অআন ) 

 

  [১৬ ফপব্রুয়়য, ১৯৯৫] 

      

়যদফশ সংযক্ষণ, ়যদফশগত ভন উন্নয়ন এফং ়যদফশ দিষণ ়নয়ন্ত্রণ   প্রশভনকদে প্রণঽত অআন৷ 

  

ফমদহতা  ়যদফশ সংযক্ষণ, ়যদফশগত ভন উন্নয়ন এফং ়যদফশ দিষণ ়নয়ন্ত্রণ  প্রশভনকদে ়ফধন কয সভঽচঽন  প্রদয়জনঽয়;  

ফসদহতা  এতদ   দ্বয ়নম্নরূ অআন কয হআর :-  

    
 

  
  

সং়ক্ষপ্ত ়শদযনভ  

প্রফততন 

  

১৷ (১) এআ অআন ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ অআন, ১৯৯৫ নদভ ়ব়হত হআদফ৷ 

 

(২) সযকয, সযকযঽ ফগদজদট প্রজ্ঞন দ্বয, ফম ত়যখ ়নধ তযণ ক়যদফ ফসআ ত়যদখ এআ অআন ফরফত  হআদফ 

এফং আহ ়ফ়বন্ন এরকয় ়ফ়বন্ন ত়যদখ ফরফত  কয হআদফ৷ 

 

    
 

    
 

  
  

সংজ্ঞ 

  

২৷ ়ফষয় থফ প্রসংদগয ়যন্থঽ ফকন ়কছা ন থ়কদর, এআ অআদন, - 

 

(ক) “়ধদপ্তয” থত ধয ৩ এয ধঽদন স্থ়ত ়যদফশ ়ধদপ্তয; 

 

১

[ (কক) „„জরধয‟‟ থত নদঽ, খর, ়ফর, হড়, ফড়, দঽ়ঘ, াকা য, ঝণ ত ফ জরশয় ়হসদফ সযকযঽ বি ়ভ 

ফযকদডত ়চ়িত বি ়ভ, ফ সযকয, স্থনঽয় সযকয ফ সযকযঽ ফকন সংস্থ কতী তক সযকযঽ ফগদজদট প্রজ্ঞন দ্বয 

ফঘ়ষত ফকন জরবি ়ভ, ফনয প্রফহ এরক, সরর ়ন  ফী়িয ়ন ধযণ কদয এভন ফকন বি ়ভ; 

 

(ককক) „„ঝা ঁ় কিণ ত ফজ তয (Hazardous Waste) ” থত ফম ফকন ফজ তয মহ ়নজস্ব ফবৌত ফ যসয়়নক গুণগত 

কযদণ থফ নয ফকন ফজ তয ফ দদথ তয সংস্পদশত অসয কযদণ ়ফষ়িয়, জঽফণাসংিভণ, দহন, 

়ফদফযণ়িয়, ফতজ়িয়, ক্ষয়়িয় ফ নয ফকন ক্ষ়তকয ়িয় দ্বয ়যদফদশয ক্ষ়তসধদন সক্ষভ;] 

 

(খ) “দিষণ” থত ফয়া, ়ন ফ ভ়টয ত, স্বদ, গন্ধ, ঘনত্ব ফ উহদদয নযনয বফ়শদিযয ়যফততনসহ ফয়া, 

়ন ফ ভ়টয দি়ষতকযণ ফ উহদদয ফবৌ়তক, যসয়়নক ফ বজ়ফক গুণফরঽসভিদহয ়যফততন, থফ ফয়া, 

়ন, ভ়ট ফ ়যদফদশয নয ফকন উদদনয ভদধয তযর, গযসঽয়, ক়ঠন, ফতজ়িয় ফ নয ফকন দদথ তয 

়নগতভদনয ভধযদভ ফয়া, ়ন, ভ়ট, গফ়দ শু, ফনযপ্রণঽ, খঽ, ভত্সসয, গছর ফ নয সফ ধযদণয জঽফনসহ 

জনস্বদস্থযয প্র়ত  গীহকভ ত, ফ়ণজয, ়শে, কী ়ষ, ়ফদনদন ফ নযনয ফযফহ়যক ফক্ষদে ক্ষ়তকযক, ়হতকয ফ 

ধ্বংসত্মক কম ত; 

 

(গ) “দখরদয” থত ফকন কযখন ফ প্রংগদণয ফক্ষদে, উহয ়ফষয়ফরঽ ়নয়ন্ত্রণকযঽ ফকন ফয়ি, এফং ফকন 

দদথ তয ফক্ষদে, উহয উয ়ধকয সম্পন্ন ফকন ফয়ি; 

 

(ঘ) “়যদফশ” থত ়ন, ফয়া, ভ়ট,  ফবৌত সম্পদ  আহদদয ভদধয ়ফদযভন যস্প়যক সম্পকতসহ আহদদয 

স়হত ভনাষ, নযনয প্রণঽ, উ়িদ  ণাজঽদফয ়ফদযভন যস্প়যক সম্পকত; 

 

(ঙ) “়যদফশ দাষক” থত ়যদফদশয জনয ক্ষ়তকয ফ ক্ষ়তয সহয়ক হআদত দয এভন ফকন ক়ঠন, তযর ফ 

 

  



ফয়ফঽয় দথত এফং ত, শব্দ  ়ফ়কযণ ন্তবা তি হআদফ; 

 

(চ) “়যদফশ সংযক্ষণ” থত ়যদফদশয ়ফ়বন্ন উদদনয গুণগত  ়যভণগত ভন উন্নয়ন এফং গুণগত  

়যভণগত ভদনয ফন়ত ফযধ; 

 

২

[ (চচ) „„হড়  ়টর‟‟ থত প্রকী ়তকবদফ সীি র্শ্তফতী সভতর বি -ীি হআদত উচঁা  ভ়ট থফ ভ়ট  থয 

থফ থয থফ ভ়ট  ককঁড় থফ নয ফকন ক়ঠন দথত সভন্বদয় গ়ঠত স্তু ফ স্থন এফং সযক়য 

ফযকডতদে হড় ফ ়টর ়হসদফ উ়ি়খত বি ়ভ;] 

 

(ছ) “প্র়তদফশ ফযফস্থ” থত ়যদফদশয উদনসভিদহয যস্প়যক ়নব তযশঽরত এফং বযসভযমাি জ়টর 

স়িরন, মহ উ়িদ  প্রণঽকা দরয সংযক্ষণ  ়ফকদশয সহয়ত  প্রব়ফত কদয; 

 

৩

[ (ছছ) „„প্র়তদফশগত সংকটন্ন এরক (cologically Critical Area) ” থত এআ অআদনয ধয ৫ এয 

ধঽন ফঘ়ষত এভন এরক মহ ননয জঽফবফ়চেয সভীদ্ধ ফ ়যদফশগত ়ফদফচনয় গুরুত্বিণ ত হয়য় ধ্বংসত্মক 

কভতকন্ড হআদত যক্ষ কয ফ সংযক্ষণ কয প্রদয়জন;] 

 

(জ) “ফয়ি” থত ফকন ফয়ি ফ ফয়িফগত এফং সং়ফ়ধফদ্ধ হউক ফ ন হউক, ফকন ফকম্পনঽ, স়ভ়ত ফ সংস্থ 

 আহয ন্তবা তি হআদফ; 

 

(ঝ) “ফযফহয” থত ফকন দদথ তয ফক্ষদে, উহয উত্সদন, প্র়িয়জতকযণ, ়িয়শঽরকযণ, ফভড়ক ফঁধআ, 

গুদভজতকযণ, ়যফহন, সংগ্রহ, ়ফনি, রূন্তয, ়ফিদয়য প্রস্তফ, হস্তন্তয ফ এআরূ দথত সম্প়কতত নারূ 

ফকন ফযফস্থ; 

 

(ঞ) “়ফদজনক দথত” থত এভন ফকন দথত মহয যসয়়নক ফ বজফ-যসয়়নক ধভ ত এভন ফম উহয 

উত্সদন, ভজাদ, ফভা় ি ফ ়নয়়ন্ত্রত ়যফহন ়যদফদশয জনয ক্ষ়তকয; 

 

(ট) “়ফ়ধ” থত এআ অআদনয ধঽন প্রণঽত ়ফ়ধ; 

 

(ঠ) “ফজতয” থত ফম ফকন তযর, ফয়ফঽয়, ক়ঠন, ফতজ়িয় দথত মহ ়নগতত, ়ন়ক্ষপ্ত, ফ স্তুঽকী ত হআয় 

়যদফদশয ক্ষ়তকয ়যফততন সধন কদয; 

 

(ড) “ভহ়যচরক” থত ়ধদপ্তদযয ভহ়যচরক৷ 

    
 

    
 

  
  

অআদনয প্রধনয 

  

৪

[ ২ক৷ অততঃ ফরফত  নয ফকন অআদন ়বন্নতয মহ ়কছাআ থকা ক ন ফকন, এআ অআন, ়ফ়ধ  এআ 

অআদনয ধঽন প্রদত্ত ়নদদ তশ কম তকয থ়কদফ৷]  

    
 

    
 

  
  

়যদফশ ়ধদপ্তয 

  

৩৷ (১) এআ অআদনয উদেশয িযণকদে সযকয ়যদফশ ়ধদপ্তয নদভ এক়ট ়ধদপ্তয স্থন ক়যদফ, মহয 

প্রধন হআদফন একজন ভহ়যচরক৷ 

 

(২) ভহ়যচরক সযকয কতী তক ়নমাি হআদফন এফং তহয চকা যঽয শতত়দ সযকয কতী তক ়স্থযঽকী ত হআদফ৷ 

 

(৩) ়ধদপ্তদযয কম তফরঽ সাষ্ঠাবদফ রদনয জনয প্রদয়জনঽয় সংখযক কভ তকতত  কভ তচযঽ ়ফ়ধ দ্বয ়নধ ত়যত 

দ্ধ়ত এফং শদতত ়নদয়গ কয হআদফ৷ 

 

    
 



    
 

  
  

ভহ়যচরদকয ক্ষভত 

 কম তফরঽ 

  

৪৷ (১) এআ অআদনয ়ফধন সদদক্ষ, ়যদফশ সংযক্ষণ, ়যদফশগত ভন উন্নয়ন এফং ়যদফশ দিষণ ়নয়ন্ত্রণ  

প্রশভদনয উদেদশয ভহ়যচরক তত্সকতী তক সভঽচঽন  প্রদয়জনঽয় ফ়রয় ়ফদফ়চত সকর কম তিভ গ্রহণ ক়যদত 

়যদফন এফং এআ অআদনয ধঽন তহয দ়য়ত্ব সম্পদদনয উদেদশয ফম ফকন ফয়িদক প্রদয়জনঽয় ়র়খত ়নদদ তশ 

়দদত ়যদফন৷ 

 

(২) ়ফদশষ ক়যয় এফং উ়য-উি ক্ষভতয সভ়গ্রকতদক ক্ষা ন্ন ন ক়যয়, নারূ কম তিদভ ়নম্নফ়ণ তত সকর ফ 

ফম ফকন কম ত ন্ততবাি হআদফ, মথ:- 

 

(ক) এআ অআদনয উদেদশযয স়হত সম্পকতমাি ফকন কতী তক্ষ ফ সংস্থয কম তফরঽয স়হত সভন্বয় সধন; 

 

(খ) ়যদফশ ফক্ষয়  দিষদণয কযণ হআদত দয এআরূ সম্ভফয দিঘ তটন প্র়তদযধ, ়নযদ ফযফস্থ গ্রহণ এফং 

নারূ দিঘ তটনয প্র়তকযভিরক কম তিভ ়নধ তযণ  তত্সসম্পদকত ়নদদ তশ প্রদন; 

 

(গ) ়ফদজনক দথত ফ উহয উদদনয ়যদফশসিত ফযফহয, সংযক্ষণ, ়যফহন, অভদনঽ  যপ্তনঽ 

সংিন্ত ়ফষদয় সং়িি ফয়িদক যভশ ত ফ ফক্ষেভত ়নদদ তশ প্রদন; 

 

(ঘ) ়যদফশ সংযক্ষণ, উন্নয়ন  দিষণ সংিন্ত তথয়দ নাসন্ধন  গদফষণ এফং নয ফম ফকন কতী তক্ষ ফ 

সংস্থদক নারূ কদজ সহদম়গত প্রদন; 

 

(ঙ) ়যদফশ উন্নয়ন  দিষণ ়নয়ন্ত্রণ এফং প্রশভদনয উদেশয ফম ফকন স্থন, প্রংগণ, প্লন্ট, মন্ত্র়ত, উত্সদন ফ 

নয়ফধ প্র়িয়, উদন ফ দথত যঽক্ষকযণ এফং ়যদফশ দিষণ প্র়তদযধ, ়নয়ন্ত্রণ এফং উশদভয জনয 

উমাি কতী তক্ষ ফ ফয়িদক অদদশ ফ ়নদদ তশ প্রদন; 

 

(চ) ়যদফশ দিষণ সম্প়কতত তথয সংগ্রহ, প্রকশ  প্রচয; 

 

(ছ) ফম সকর উত্সদন প্র়িয়, দ্রফয এফং ফস্তু ়যদফশ দিষণ ঘটআদত দয ফসআ সকর উত্সদন প্র়িয়, দ্রফয 

এফং ফস্তু ়যহয ক়যফয জনয সযকযদক যভশ ত প্রদন; 

 

(জ) নঽয় জদরয ভন ম তদফক্ষণ কভ তসিচঽ ়যচরন  ়যদট ত প্রণয়ন এফং সং়িি সকর ফয়িদক নঽয় জদরয 

ভন নাসযদণ যভশ ত ফ, ফক্ষেভত, ়নদদ তশ প্রদন৷ 

 

(৩) এআ ধযয ধঽন প্রদত্ত ়নদদ তদশ ফকন ়শে কযখন, উদদযগ ফ প্র়িয় ফন্ধ, ়ন়ষদ্ধ ফ ়নয়ন্ত্রণ সম্প়কতত 

়ফষয় থ়কদত ়যদফ এফং ়নদদ তশ রন ক়যদত ফধয থ়কদফন: 

 

৫

[ তদফ শতত থদক ফম,- 

 

(ক) ফকন ়শে কযখন, উদদযগ ফ প্র়িয় ফন্ধ ফ ়ন়ষদ্ধ ক়যফয িদফ ত ভহ়যচরক সং়িি ়শে কযখন, 

উদদযগ ফ প্র়িয়য ভ়রক ফ দখরদযদক উহয কম তিভ ়যদফশসিত ক়যফয জনয মা় িসঙ্গত সাদমগ ফদয়য 

উদেদশয ়র়খত ফন়টশ ফপ্রযণ ক়যদফন; এফং 

 

(খ) ভহ়যচরক মথমথ ভদন ক়যদর উি ফন়টদশ আহ উদিখ ক়যদত ়যদফন ফম, ফন়টশ নাময়ঽ সং়িি 

কম তিভ ়যদফশসিত ন কয হআদর ধয ৪ক এয উ-ধয (২) এয ধঽন ফযফস্থ গ্রহণ কয হআদফ:] 

 

অদয শতত থদক ফম, ফকন ফক্ষদে ়যদফশ দিষদণয কযদণ জনজঽফন ়ফম তস্ত হআফয অশংক ফদখ ়দদর 

ভহ়যচরক, জরুযঽ ়ফদফচনয়, তত্সক্ষ়ণকবদফ প্রদয়জনঽয় ়নদদ তশ ়দদত ়যদফন৷ 

 



 

(৪) ভহ়যচরক কতী তক এ ধযয ধঽন জযঽকী ত ়নদদ তশ সং়িি কম ত সম্পদন কযয সভয়সঽভ ়ন়দ তি ক়যয় 

ফদয় মআদত দয৷ 

    
 

    
 

  
  

অআন প্রদয়গকযঽ সংস্থ 

 নযনয কতী তদক্ষয 

সহয়ত গ্রহণ 

  

৬

[ ৪ক৷ (১) এআ অআদনয ধঽন ফকন ক্ষভত প্রদয়গ ফ কম ত সম্পদদনয উদেদশয ভহ়যচরক ফ তহয ়নকট 

হআদত ক্ষভতপ্রপ্ত ফয়ি অআন প্রদয়গকযঽ সংস্থ ফ নয ফকন সযকযঽ ফ সং়ফ়ধফদ্ধ কতী তক্ষদক প্রদয়জনঽয় 

সহয়ত কযয জনয নাদযধ ক়যদত ়যদফন এফং এআরূ নাদযধ কয হআদর উি সংস্থ ফ কতী তক্ষ উি 

সহয়ত প্রদন ক়যদফ৷ 

 

(২) ধয ৪(৩) এয ধঽদন ভহ়যচরক কতী তক ফকন ়শে কযখন, উদদযগ ফ প্র়িয় ফন্ধ, ়ন়ষদ্ধ ফ ়নয়ন্ত্রদণয 

়নদদ তশ প্রদন সদে উহয ভ়রক ফ দখরদয উি ়নদদ তশ রন ন ক়যদর, ভহ়যচরক উি ়শে কযখন, 

উদদযগ ফ প্র়িয়য জনয সযফযহকী ত ়ফদাযত , গযস, ফট়রদপন ফ ়নয সংদমগ ফ এআরূ সকর সংদমগ 

়ফ়িন্ন ফ নয ফকন ফসফ ফন্ধ ক়যফয জনয সং়িি সংদমগদত ফ ফসফ সযফযহকযঽ ফয়ি ফ প্র়তষ্ঠনদক 

়নদদ তশ প্রদন ক়যদত ়যদফন৷ 

 

(৩) উ-ধয (২) এয ধঽন ফকন ়নদদ তশ প্রদত্ত হআদর, উি সংদমগ ফ ফসফ প্রদন সংিন্ত চা ়িদক ফ নয 

ফকন দ়রদর ়বন্নরূ মহ ়কছাআ থকা ক ন ফকন, উি ়নদদ তশ নাসদয উহদত উ়ি়খত ফয়ি ফ প্র়তষ্ঠন 

প্রদয়জনঽয় ফযফস্থ গ্রহণ ক়যদফ৷] 

 

    
 

    
 

  
  

প্র়তদফশগত সংকটন্ন 

এরক ফঘষণ 

  

৭

[ ৫। (১) সযকয ম়দ এআ ভদভ ত সস্ত্ত্তি হয় ফম, ়যদফদশয ফক্ষদয়য কযদণ ফকন এরকয প্র়তদফশ ফযফস্থ 

(Eco-system) সংকটন্ন ফস্থয় উনঽত হআয়দছ ফ হআফয অশংক য়হয়দছ তহ হআদর সযকয, সযকযঽ 

ফগদজদট প্রজ্ঞন দ্বয, উি এরকদক প্র়তদফশগত সংকটন্ন এরক (eologically Critical Area) 

ফঘষণ ক়যদত ়যদফ এফং ়ফরদে উি সংকটন্ন ফস্থ হআদত উদত্তযদণয জনয প্রদয়জনঽয় দদক্ষ গ্রহণ 

ক়যদফ। 

 

(২) উ-ধয (১) এয ধঽন প্রদত্ত সকর প্রজ্ঞদন সং়িি এরকয সঽভন  ভন়চেসহ অআনগত ফণ তনয 

উদিখ থ়কদফ এফং এআ সকর ভন়চে  অআনগত ফণ তন সং়িি এরকদত প্রদ়শ তত হআদফ এফং তহ উি 

এরকয দ়র়রক ফণ তন ়হসদফ ়ফদফ়চত হআদফ। 

 

(৩) ফকন এরকদক প্র়তদফশগত সংকটন্ন এরক ফঘষণয য সযকয সং়িি এরকয জনয ফযফস্থন 

়যকেন গ্রহণ ক়যদফ। 

 

(৪) প্র়তদফশগত সংকটন্ন ফ়রয় ফঘ়ষত এরকয় ফকন   ফকন   ক্ষ়তকয কভ ত ফ প্র়িয় চরা যখ ফ শুরু কয 

মআদফ ন তহ সযকয উ-ধয (১) এ উ়ি়খত প্রজ্ঞদন ়ন়দ তি ক়যয় ়দদফ।] 

 

    
 

    
 

  
  

়যদফদশয জনয 

ক্ষ়তকয ফধয়ঁ সী় িকযঽ 

মনফহন সম্পদকত ফধ-

়নদষধ   

৮

[ ৬৷ (১) স্বস্থয হ়নকয ফ ়যদফদশয জনয ক্ষ়তকয ফধঁয় ফ গযস ়নঃসযণকযঽ মনফহন চরদন মআদফ ন ফ 

উিরূ ফধয়ঁ ফ গযস ়নঃসযণ ফন্ধ কযয রদক্ষয যঽক্ষ কযয উদেশয ফযতঽত নয ফকনবদফ উি মনফহন চরা 

কয মআদফ ন৷ 

 

ফযখ৷- এআ উ-ধযয় “স্বস্থয হ়নকয ফ ়যদফদশয জনয ক্ষ়তকয ফধঁয় ফ গযস” থত ়ফ়ধ দ্বয ়নধ ত়যত ভন 

ভে ়তিভকযঽ ফধয়ঁ ফ ফম ফকন গযস৷ 

 

 



(২) উ-ধয (১) এয উদেশয িযণকদে ভহ়যচরক ফ তহয ়নকট হআদত ক্ষভতপ্রপ্ত ফয়ি ফম ফকন 

মনফহন ফম ফকন স্থদন যঽক্ষ ক়যদত ফ চরভন থ়কদর উহদক থভআয় তত্সক্ষ়নকবদফ যঽক্ষ ক়যদত, 

এআরূ যঽক্ষয জনয প্রদয়জনঽয় সভয়ফযঽ অটকআয় য়খদত (detain) ফ উি উ-ধয রংঘনকযঽ মনফহন 

 সং়িি কগজে অটক ক়যদত (seize) ফ উহয যঽক্ষকযণ ়ফষদয় প্রদয়জনঽয় ়নদদ তশ ়দদত ়যদফন৷ 

 

(৩) উ-ধয (২) এয ধঽদন তত্সক্ষ়ণকবদফ ফকন মনফহন যঽক্ষ কয হআদর উি যঽক্ষয ়যদট ত 

অদরদত সক্ষয ়হসদফ গ্রহণদমগয হআদফ৷ 

 

(৪) উ-ধয (১) এয ়ফধন ফ উ-ধয (২) এয ধঽন প্রদত্ত ়নদদ তশ রংঘদনয জনয সং়িি মনফহদনয চরক 

ফ, ফক্ষেভত, ভ়রক ফ উবয় ফয়ি দয়ঽ থ়কদফন৷ 

    
 

    
 

  
  

়যদফদশয জনয 

ক্ষ়তকয সভগ্রঽ 

উত্সদন, ়ফিয় 

আতয়দয উয ফধ-

়নদষধ 

  

৯

[ ৬ক৷ সযকয, ভহ-়যচরদকয যভশ ত ফ নয ফকনবদফ ম়দ সন্তুি হয় ফম, সকর ফ ফম ফকন প্রকয 

়র়থন শ়ং ফযগ, ফ ়রআথআ়রন ফ ়রপ্রআ়রদনয বতযঽ নয ফকন সভগ্রঽ ফ নয ফম ফকন সভগ্রঽ 

়যদফদশয জনয ক্ষ়তকয, তহ হআদর, সযকযঽ ফগদজদট প্রজ্ঞন দ্বয, সভগ্র ফদদশ ফ ফকন ়ন়দ তি এরকয় 

এআরূ সভগ্রঽয উত্সদন, অভদনঽ, ফজযজতকযণ, ়ফিয়, ়ফিদয়য জনয প্রদশতন, ভজাদ, ়ফতযণ, ফ়ণ়জযক 

উদেদশয ়যফহন ফ ফ়ণ়জযক উদেদশয ফযফহয সম্পিণ তবদফ ফন্ধ ক়যফয ফ প্রজ্ঞদন ়নধ ত়যত শততধঽদন ঐ 

সকর কম তিভ ়যচরন ফ ফযফস্থনয ়ফষদয় ়নদদ তশ জযঽ ক়যদত ়যদফ এফং উি ়নদদ তশ রদন সং়িি 

সকর ফয়ি ফধয থ়কদফন :  

 

তদফ শতত থদক ফম, উি ়নদদ তশ ়নম্নফ়ণ তত ফক্ষদে প্রদমজয হআদফ ন, মথ :-  

 

(ক) উি প্রজ্ঞদন ফ়ণ তত সভগ্রঽ যপ্তনঽ কয হআদর ফ যপ্তনঽয কদজ ফযফহৃত হআদর;  

 

(খ) ফকন ়ন়দ তি ়র়থন শ়ং ফযদগয ফক্ষদে উি ়নদদ তশ প্রদমজয হআদফ ন ভদভ ত উি প্রজ্ঞদন উদিখ কয 

হআদর৷ 

 

ফযখয৷- এআ ধযয় “়র়থন শ়ং ফযগ” থত ়রআথআ়রন, ়রপ্রআ়রন ফ উহয ফকন ফমৌগ ফ ়ভশ্রণ এয 

বতযঽ ফকন ফযগ, ফঠঙ্গ ফ নয ফকন ধযক মহ ফকন সভগ্রঽ িয়-়ফিয় ফ ফকন ়কছা যখয কদজ ফ ফহদনয 

কদজ ফযফহয কয ময়৷] 

 

    
 

    
 

  
  

হড় কট সম্পদকত 

ফধ-়নদষধ 

  

১০

[ ৬খ। হড় কট সম্পদকত ফধ-়নদষধ।-ফকন ফয়ি ফ প্র়তষ্ঠন কতী কত সযকযঽ ফ অধ-সযকযঽ ফ 

স্বয়ত্তশ়সত প্র়তষ্ঠদনয ভ়রকনধঽন ফ দখরধঽন ফ ফয়িভ়রকনধঽন হড়  ়টর কততন /ফ ফভচন 

(cutting and/or razing) কয মআদফ নঃ 

 

তদফ শতত থদক ফম, ়যহম ত জতঽয় স্বদথ তয প্রদয়জদন ়ধদপ্তদযয ছড়ে গ্রহণিদভ ফকন হড় ফ ়টর 

কততন ফ ফভচন কয মআদত দয।] 

 

    
 

    
 

  
  

ঝা ঁ় কিণ ত ফজ তয উদন, 

অভদনঽ, ভজাদকযণ, 

ফফঝআকযণ, ়যফহণ, 

আতয়দ সংিন্ত ফধ-

়নদষধ 

  

১১

[ ৬গ। ়যদফদশয ক্ষ়তদযধকদে সযকয, নযনয অআদনয ়ফধন সদদক্ষ, ়ফ়ধ দ্বয ঝা ঁ় কিণ ত ফজ তয উদন, 

প্র়িয়কযণ, ধযণ, ভজাদকযণ, ফফঝআকযণ, সযফযহ, ়যফহণ, অভদনঽ, যপ্তনঽ, ়যতযগকযণ 

(Disposal), ড়ম্পং, আতয়দ ়নয়ন্ত্রণ ক়যদত ়যদফ।] 
 



    
 

    
 

  
  

জহজ কট ফ বঙ্গয 

কযদণ সীি দিষণ 

সংিন্ত ফধ-়নদষধ 

  

১২

[ ৬ঘ। ফকন জহজ কট ফ বঙ্গয পদর ফকন প্রকয ঝি ঁ় কিণ ত ফদজ তযয ভধযদভ ়যদফশ দিষণ  স্বস্থযঝা ঁ় ক সী়ি 

ন হয় তহ প্রদতযক জহদজয ভ়রক, অভদ়নকযক এফং জহজ কট ফ বঙ্গয কদজ আয়ডত ফযফহযকযঽ 

়ন়িত ক়যদত ফধয থ়কদফন।] 

 

    
 

    
 

  
  

জরধয সম্প়কতত ফধ-

়নদষধ 

  

১৩

[ ৬ঙ। অততঃ ফরফ নয ফকন অআদন মহ ়কছাআ থকা ক ন ফকন, জরধয ়হসদফ ়চ়িত জয়গ বযট 

ফ নয ফকনবদফ ফশ্রণঽ ়যফততন কয মআদফ নঃ 

 

তদফ শতত থদক ফম, ়যহম ত জতঽয় স্বদথ ত ়ধদপ্তদযয ছড়ে গ্রহণিদভ জরধয সম্প়কতত ফধ-়নদষধ ়শ়থর 

কয মআদত দয।] 

 

    
 

    
 

  
  

প্র়তদফশ ফযফস্থয ক্ষ়তয 

ফযদয ফযফস্থ গ্রহণ 

  

১৪

[ ৭৷ (১) ভহ়যচরদকয ়নকট ম়দ প্রতঽয়ভন হয় ফম, ফকন ফয়িয কজ কয ফ ন কয প্রতযক্ষ থফ 

দযক্ষবদফ প্র়তদফশ-ফযফস্থ ফ ফকন ফয়ি ফ ফগ়ষ্ঠয ক্ষ়তসধন ক়যদতদছ ফ ক়যয়দছ, তহ হআদর ়ত়ন উি 

ক্ষ়তয ়যভণ ়নধ তযণিফ তক উহ ়যদশধ এফং মথমথ ফক্ষদে সংদশধনভিরক ফযফস্থ গ্রহণ ফ উবয় প্রকয ফযফস্থ 

গ্রহদণয জনয ়নদদ তশ ়দদত ়যদফন এফং উি ফয়ি এআরূ ়নদদ তশ রদন ফধয থ়কদফন৷  

 

(২) উ-ধয (১) এয ধঽন প্রদত্ত ়নদদ তশ নাসদয ়নদদ তশপ্রপ্ত ফয়ি ক্ষ়তিযণ প্রদন ন ক়যদর ভহ়যচরক 

মথমথ এখ   ়তয়য সম্পন্ন অদরদত ক্ষ়তিযদণয ভভর ফ উি ়নদদ তশ রদন ফযথততয জনয ফপৌজদযঽ ভভর ফ 

উবয় প্রকয ভভর দদয়য ক়যদত ়যদফন৷  

 

(৩) উ-ধয (১) এয ধঽদন ক্ষ়তিযণ ়নধ তযদণয ফ সংদশধনভিরক ফযফস্থ গ্রহদণয উদেদশয মথমথ ফক্ষদে ফম 

ফকন ়ফদশষজ্ঞ এফং নযনয ফয়িদক ভহ়যচরক দ়য়ত্ব প্রদন ক়যদত ়যদফন৷  

 

(৪) সযকয এআ ধযয ধঽদন ফম ফকন ফযফস্থ গ্রহণ এফং তত্সসম্পদকত প্র়তদফদন দ়খদরয জনয ভহ়যচরকদক 

়নদদ তশ ়দদত ়যদফন৷] 

 

    
 

    
 

  
  

়যদফশ দিষণ ফ 

ফক্ষয় সম্পদকত 

ভহ়যচরকদক 

ফ়হতকযণ 

  

৮৷ (১) ়যদফশ দিষণ ফ ়যদফদশয ফক্ষয়জ়নত কযদণ ক্ষ়তগ্রস্ত থফ সম্ভফয ক্ষ়তয অশংকগ্রস্ত ফম ফকন 

ফয়ি ক্ষ়ত ফ সম্ভফয ক্ষ়তয প্র়তকদযয জনয ভহ়যচরকদক, ়ফ়ধ দ্বয ়নধ ত়যত দ্ধ়তদত অদফদদনয ভধযদভ 

ফ়হত ক়যদফন৷  

 

(২) এআ ধযয ধঽন প্রদত্ত ফম ফকন অদফদন ়নষ্প়ত্তকযণকদে ভহ়যচরক গণশুননঽসহ ফম ফকন ফযফস্থ গ্রহণ 

ক়যদত ়যদফন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

়ত়যি ়যদফশ দাষক 

়নগতভন আতয়দ 

  

৯। 
১৫

[ (১) ফম ফক্ষদে ফকন কজ ফ ঘটন ফ কভ তকন্ড ফ ফকন দাঘ তটনয পদর ়ফ়ধ দ্বয ়নধ ত়যত ়যভদণয 

়ত়যি ়যদফশ দিষক ়নগতত হয় ফ ়নগতত হআফয অশংক থদক, ফসআ ফক্ষদে তদ্রূ ়নগতভদনয জনয দয়ঽ ফয়ি 

এফং ়নগতভন স্থন়টয দখরকয ফয়ি ফ সং়িি প্র়তষ্ঠন সীি ়যদফশ দিষণ ়নয়ন্ত্রণ ফ প্রশভন ক়যদত ফধয 

থ়কদফন]  

 

(২) উ-ধয (১) এয ধঽন সীি ঘটন ফ ঘটন সংঘ়টত হয়য সম্ভফনয কথ উি উ-ধযয় উদি়খত ফয়ি 

 



ভহ়যচরকদক ়ফরদে ফ়হত ক়যদফন৷  

 

১৬

[ (৩) এআ ধযয ধঽন ফকন ঘটন ফ দাঘ তটনয তথয প্রপ্ত হআদর ভহ়যচরক ফ তহয ়নকট হআদত 

ক্ষভতপ্রপ্ত কভ তকতত, মথশঽঘ্র সম্ভফ, ়যদফশ দিষণ ়নয়ন্ত্রণ ফ প্রশভন কযয রদক্ষয প্রদয়জনঽয় প্র়তকযভিরক 

ফযফস্থ গ্রহদণয জনয ধয ৯ এয উ-ধয (১) এ ফ়ণ তত দয়ঽ ফয়ি ফ প্র়তষ্ঠন ফ নয ফম ফকন ফয়ি ফ 

প্র়তষ্ঠনদক ়নদদ তশ ়দদফন এফং ়নদদ ত় শত ফয়ি ফ ফয়িফগত ফ প্র়তষ্ঠন ভহ়যচরক কতী তক প্রদত্ত ়নদদ তশ রদন 

ফধয থ়কদফন।]  

 

(৪) এআ ধযয ধঽন ়যদফশ দিষণ ়নয়ন্ত্রণ  প্রশভদনয জনয প্র়তকযভিরক ফযফস্থ গ্রহদণয উদেদশয ফযয়কী ত থত 

উ-ধয (১) এ উ়ি়খত ফয়িয ়নকট হআদত ভহ়যচরদকয ন হআদফ এফং উহ সযকযঽ দফঽ (Public 

Demand) ়হসদফ অদয়দমগয হআদফ৷ 

 

১৭

[ (৫) উ-ধয (১) এয ধঽন ফকন কভ তকদন্ডয পদর ়নগতত ফজ তয ফ দিষক ভহ়যচরক ফ তহয ়নকট 

হআদত ক্ষভতপ্রপ্ত ফয়ি কতী কত তক্ষ়নক যঽক্ষয় ়নধ ত়যত ভনভে ়তিভ ক়যয়দছ প্রভ়ণত হআদর উি 

যঽক্ষয ়যদট ত অদরদত সক্ষয ়হসদফ গ্রহণদমগয হআদফ।] 

    
 

    
 

  
  

প্রদফশ আতয়দয ক্ষভত 

  

১০৷ (১) এআ ধযয ়ফধনফরঽ সদদক্ষ, ভহ়যচরক হআদত এতদাদেদশয সধযণ ফ ়ফদশষবদফ ক্ষভতপ্রপ্ত, 

ফকন ফয়ি সকর মা় িসংগত সভদয়, তহয ়ফদফচনয় প্রদয়জনঽয় সহয়ত সহকদয ফম ফকন বফন ফ স্থদন 

়নম্নফ়ণ তত উদেদশয প্রদফশ কযয ়ধকযঽ হআদফন, মথ:-  

 

(ক)এআ অআন ফ ়ফ়ধয ধঽন তহয উয ় তত দ়য়ত্ব সম্পদন কয;  

 

(খ)এআ অআন ফ ়ফ়ধ ফ তদধঽন প্রদত্ত ফন়টশ, অদদশ ফ ়নদদ তশ ফভতদফক উি বফন ফ স্থদন ফকন কজ 

়যদশতন কয;  

 

(গ)ফকন সযঞ্জভ, ়শে-প্লন্ট, ফযকডত, ফয়জিয, দ়রর থফ তত্সসং়িি নয ফকন গুরুত্বিণ ত ়কছা যঽক্ষ এফং 

মচআ কয;  

 

(ঘ)এআ অআন ফ ়ফ়ধ ফ তদধঽন প্রদত্ত ফকন ফন়টশ, অদদশ ফ ়নদদ তশ বংগ ক়যয় ফকন যধ ফকন বফন 

ফ স্থদন সংগ়ঠত হআয়দছ ফ়রয় উি ফয়িয মা় িসংগতবদফ ়ফর্শ্স কযয কযণ থ়কদর, উি বফন ফ স্থদন 

তিশঽ ়যচরন কয;  

 

(ঙ)এআ অআন ফ ়ফ়ধয ধঽন দণ্ডনঽয় ফকন যধ সংঘটদনয প্রভণ ়হসদফ ফযফহয হআদত দয এআরূ ফকন 

সযঞ্জভ, ়শে-প্লন্ট, ফযকডত, ফয়জিয, দ়রর থফ নয ফকন ়কছা অটক কয৷  

 

(২) ফকন ়শে কম তিভ ফ প্র়িয় ়যচরনকযঽ ফ ফকন ়ফদজনক দথত ফযফহযকযঽ ফয়ি এআ অআদনয 

ধঽন দ়য়ত্ব সম্পদদনয জনয ক্ষভতপ্রপ্ত ফয়িদক সকর সহময সহদম়গত প্রদন ক়যদত ফধয থ়কদফন৷  

 

(৩) এআ ধযয ধঽন সকর তিশঽ  অটদকয ফযদয Code of Criminal Procedure, 1898 (Act 

V of 1898) এয ়ফধন নাসযণ কয হআদফ৷ 

 

    
 

    
 

  
  

নভান সংগ্রদহয ক্ষভত 

আতয়দ   

১১৷ (১) ভহ়যচরক হআদত এতদাদেদশয ক্ষভতপ্রপ্ত ফকন কভ তকতত ়ফদিষদণয উদেদশয ফম ফকন কযখন, 

প্রংগন ফ স্থন হআদত, ়ফ়ধ দ্বয ়নধ ত়যত দ্ধ়তদত, ফয়া, ়ন, ভ়ট থফ নয়ফধ দদথ তয নভান গ্রহণ 

ক়যদত ়যদফন৷ 

 



 

১৮

[ (২) উ-ধয (৩) ফ ফক্ষেভত, উ-ধয (৪) এয ়ফধন রন সদদক্ষ, এআ ধযয ধঽন গীহঽত নভান 

সম্পদকত উি উ-ধযয় উ়ি়খত নভান সংগ্রহকযঽ ফ গদফষণগদযয ়যদট ত ফ উবয়আ সং়িি কম তধযয় সক্ষয 

়হসদফ গ্রহণঽয় হআদফ৷]  

 

(৩) উ-ধয (৪) এয ়ফধনফরঽ সদদক্ষ, উ-ধয (১) এয ধঽন নভান সংগ্রহকযঽ কভ তকতত-  

 

(ক)উি স্থদনয দখরদয ফ এদজন্টদক, নারূ নভান সংগ্রদহয ফযদয তহয ়বপ্রয় সম্পদকত, ়ফ়ধ দ্বয 

়নধ ত়যত দ্ধ়তদত, ফন়টশ প্রদন ক়যদফন;  

 

(খ)উি দখরদয ফ এদজন্ট এয উ়স্থ়তদত নভান সংগ্রহ ক়যদফন;  

 

(গ)উি নভান এক়ট দে য়খয় উহদত ়ত়ন ়নদজয  উি দখরদয ফ এদজন্ট এয স্বক্ষয দ্বয ়চ়িত ক়যয় 

সঽরদভহয ়দদফন;  

 

(ঘ)সংগীহঽত নভানয এক়ট ়যদট ত প্রস্তুত ক়যয় উহদত ়নদজ স্বক্ষয ক়যদফন এফং দখরদয ফ এদজদন্টয স্বক্ষয 

গ্রহণ ক়যদফন;  

 

(ঙ)ভহ়যচরক কতী তক ়নধ ত়যত গদফষণগদয উি ে ়ফরদে ফপ্রযণ ক়যদফন৷  

 

(৪) ফমদক্ষদে উ-ধয (১) এয ধঽন নভান সংগ্রহ কয হয় এফং সংগ্রহকযঽ কভ তকতত উ-ধয (৩) এয (ক) 

দপয ধঽদন ফন়টশ প্রদন কদযন, ফসআদক্ষদে ম়দ দখরদয ফ এদজন্ট নভান সংগ্রদহয সভয় আিকী তবদফ 

না়স্থত থদকন, ফ উ়স্থত থ়কয় নভানদত  ়যদদট ত স্বক্ষয ক়যদত স্বঽকয কদযন, তহ হআদর 

সংগ্রহকযঽ দাআজন সক্ষঽয উ়স্থ়তদত ়নদজআ তহয স্বক্ষয ়দয় উহ ়ন়িত  সঽরদভহযকী ত ক়যদফন এফং 

দখরদয এদজদন্টয না়স্থ়ত ফ, ফক্ষেভত, স্বক্ষযদদন স্বঽকী ়তয কথ উদিখ ক়যয় ভহ়যচরক কতী তক 

়নধ ত়যত গদফষণগদয ়ফদিষদণয জনয ়ফরদে ফপ্রযণ ক়যদফন৷ 

    
 

    
 

  
  

়যদফশগত ছড়ে 

  

১৯

[ ১২। (১) ভহ-়যচরদকয ়নকট হআদত, ়ফ়ধ দ্বয ়নধ ত়যত দ্ধ়তদত, ়যদফশগত ছড়ে ফয়তদযদক ফকন 

এরকয় ফকন ়শে প্র়তষ্ঠন স্থন ফ প্রকে গ্রহণ কয মআদফ ন। 

 

(২) এআ অআন কম তকয হআফয ফযফ়হত িদফ ত স্থ়ত ়শে প্র়তষ্ঠন ফ গীহঽত প্রকদেয ফক্ষদে, ফংরদদশ 

়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০১০ কম তকদযয য ়ফরদে ়যদফশগত ছড়ে গ্রহণ ক়যদত হআদফ। 

 

(৩) ফকন ়শে প্র়তষ্ঠন ফ প্রকে সম্প্রসযদণয ফক্ষদে ়ফ়ধ দ্বয ়নধ ত়যত দ্ধ়তদত ়যদফশগত ছড়ে গ্রহণ 

ক়যদত হআদফ। 

 

(৪) ়যদফশগত ছড়ে ়ফষদয় প্রণঽত ়ফ়ধভরদত নযনয ়ফষদয়য স়হত ়যদফশগত প্রবফ ়নরূণ 

প্র়তদফদন, ়যদফশগত ফযফস্থন ়যকেন প্রণয়ন, জনভত মচআ, এআ সকর ়ফষদয় জনগদণয তথয প্রযত, 

ছড়ে প্রদনকযঽ ক়ভ়টয গঠন  কভ তদ্ধ়ত, ছড়দেয নিযনতভ অফশযকঽয় শততফরঽ, অঽর আতয়দ ়ফষদয় 

়ফস্ত়যতবদফ উদিখ থ়কদফ। 

 

(৫) ়ধদপ্তয ়যদফশগত ছড়ে প্রদদনয জনয ়শে প্র়তষ্ঠন  প্রকদেয ত়রক প্র়ত ফছয ৩১ফশ ভচ ত 

ত়যদখয ভদধয িফ তফতী ফসদযয ত়রক হরনগদ ক়যদফ এফং ়ফ়বন্ন ধযদণয ়শে প্র়তষ্ঠন  প্রকদেয 

়যদফশগত প্রবফ ়নরূন প্র়তদফদন ফ ়যদফশগত ফযফস্থন ়যকেন প্রণয়দন সং়িি ফয়ি ফ সংস্থয 

নিযনতভ ফমগযত  দ়য়ত্ব ়নধ তযণ ক়যদফ  এআ সংিন্ত ত়রক প্রস্তুত, নাদভদন এফং হরনগদ ক়যদফ।] 

 

    
 



    
 

  
  

়যদফশ ়নদদ ত় শক 

প্রণয়ন 

  
১৩৷ ়যদফশ দিষণ ়নয়ন্ত্রণ  প্রশভন এফং ়যদফশ সংযক্ষণ  উন্নয়ন সম্পদকত সযকয, সভয় সভয়, সযকযঽ 

ফগদজদট প্রজ্ঞন দ্বয ়যদফশ ়নদদ ত় শক প্রণয়ন  জযঽ ক়যদত ়যদফ৷  

    
 

    
 

  
  

অঽর 

  

১৪৷ (১) এআ অআন ফ ়ফ়ধ নাসদয প্রদত্ত ফকন ফন়টশ, অদদশ ফ ়নদদ তশ দ্বয ফকন ফয়ি সংক্ষা ব্ধ হআদর ়ত়ন, 

উি ফন়টশ, অদদশ ফ ়নদদ তশ প্রদদনয ়েশ ়দদনয ভদধয সযকয কতী তক গ়ঠত অঽর কতী তদক্ষয ়নকট উহয 

়ফরুদদ্ধ অঽর ক়যদত ়যদফন এফং অঽদরয উয উি কতী তদক্ষয ়সদ্ধন্ত চিড়ন্ত হআদফ এফং এআরূ ়সদ্ধদন্তয 

়ফরুদদ্ধ অদরদত ফকন ভভর দদয়য কয মআদফ ন: 

 

তদফ শতত থদক ফম, অঽর কতী তক্ষ ম়দ এআ ভদভ ত সন্তুুাি হয় ফম, ফকন ়নফম ত কযদণ উি সভদয়য ভদধয সংক্ষা ব্ধ 

ফয়ি অঽর দদয়য ক়যদত দযন নআ, তহ হআদর উি কতী তক্ষ অঽর দ়খদরয জনয ়ত়যি ন়ধক ়েশ 

়দন সভয় ফী়দ্ধ ক়যদত ়যদফ৷ 

 

(২) উ-ধয (১) এয ধঽন গ়ঠত অঽর কতী তক্ষ এক ফ এক়ধক সদসয সভন্বদয় গঠন কয মআদফ: 

 

তদফ শতত থদক ফম, ম়দ ফকন অঽর কতী তক্ষ এক়ধক সদসয সভন্বদয় গঠন কয হয়, তহ হআদর উহয একজন 

সদসযদক সযকয উি কতী তদক্ষয ফচয়যভযন ়নমাি ক়যদফ৷ 

 

(৩) এআ ধযয ধঽন দদয়যকী ত অঽর দদয়দযয ত়যখ হআদত ়তন ভদসয ভদধয ়নষ্প়ত্ত কয হআদফ৷ 

 

    
 

    
 

  
  

দণ্ড 

  

২০

[ ১৫৷ (১) ়নম্নদট়ফদর উ়ি়খত ়ফধনফরঽ রংঘন ফ উহদত উ়ি়খত ়নদদ তশ ভনযকযণ ফ নযনয কম তফরঽয 

জনয উহয ়ফযঽদত উ়ি়খত দণ্ড অদযণঽয় হআদফ :-  

    
 

ক্রমমক নং অরাধধর বর্ণনা আধরার্ীয় দণ্ড 

১ ধারা ৪ এর উ- ধারা (২) বা 
(৩) এর অধীন প্রদত্ত মনধদণল 
অমান্যকরর্ 

প্রথম অরাধধর ক্ষেধে অনূূন ১ (এক) বৎর, অনমধক ২ (রৃই)বৎর 
কারাদণ্ড বা অনূূন ৫০ (ঞ্চাল) াজার টাকা, অনমধক ২ (রৃই) ে টাকা 
অথণদণ্ড বা উভয় দণ্ড; 

রবর্ণী প্রমর্মট অরাধধর ক্ষেধে অনূূন ২ (রৃই) বৎর, অনমধক ১০ (দল) 
বৎর কারাদণ্ড বা অনূূন ২ (রৃই) ে টাকা, অনমধক ১০ (দল) ে টাকা 
অথণদণ্ড বা উভয় দণ্ড । 

২ ধারা ৫ এর উ- ধারা (১) এর 
অধীধন মরধবলগর্ ংকটান্ন 
এাকা মাধব ক্ষঘামর্ 
এাকায় মনমদ্ধ কমণ বা প্রমক্রয়া 
চাু রাখা বা রৄরুর মাধূধম উ-
ধারা (৪) ংঘন 

প্রথম অরাধধর ক্ষেধে অনমধক ২ (রৃই) বৎর কারাদণ্ড বা অনমধক ২ 
(রৃই) ে টাকা অথণদণ্ড বা উভয় দণ্ড ; 
 

রবর্ণী প্রমর্মট অরাধধর ক্ষেধে অনূূন ২ (রৃই) বৎর, অনমধক ১০ (দল) 
বৎর কারাদণ্ড বা অনূূন ২ (রৃই) ে টাকা, অনমধক ১০ (দল) ে টাকা 
অথণদন্ড বা উভয় দন্ড । 

৩ ধারা ৬ এর উ- ধারা (১) এর 
ংঘন 

প্রথম অরাধধর ক্ষেধে অনমধক ৫ (াঁচ) াজার টাকা অথণদন্ড ; মির্ীয় 
অরাধধর ক্ষেধে অনমধক ১০(দল) াজার টাকা এবং রবর্ণী প্রমর্মট 
অরাধধর ক্ষেধে অনমধক ১ (এক) বৎর কারাদন্ড বা ২০(মবল) াজার 
টাকা অথণদন্ড বা উভয় দন্ড । 

৪ ধারা ৬ক এর অধীধন প্রদত্ত 
মনধদণল ংঘনক্রধম উাধর্ বমর্ণর্ 
ামগ্রী-  

  

 



  (ক)       উত্াদন, আমদানী, 
বাজারজার্করর্ 

<p(ক) প্রথম="" অরাধধর="" ক্ষেধে="" অনমধক="" ২="" (রৃই)="" 

বৎর="" কারাদণ্ড="" বা="" ে="" টাকা="" অথণদন্ড="" উভয়="" 

দন্ড="" ; 

 

রবর্ণী প্রমর্মট অরাধধর ক্ষেধে অনূূন ২ (রৃই) বৎর, অনমধক ১০ (দল) 
বৎর কারাদণ্ড বা অনূূন ২ (রৃই) ে টাকা, অনমধক ১০ (দল) ে টাকা 
অথণদন্ড বা উভয় দণ্ড । 

</p(ক)> 

  (খ) মবক্রয়, মবক্রধয়র জন্য 
প্রদলণন, মজুদ, মবর্রর্, 

বামর্মজূক উধেধে মরবন বা 
বামর্মজূক উধেধে বূবার 

(খ) অনমধক ১ (এক) বৎর কারাদন্ড বা অনমধক ৫০(ঞ্চাল) াজার টাকা 
অথণদণ্ড বা উভয় দণ্ড । 

৫ ধারা ৬ক এর মবধান ংঘন প্রথম অরাধধর ক্ষেধে অনমধক ২ (রৃই) বৎর কারাদণ্ড বা অনমধক ২ (রৃই) 
ে টাকা অথণদণ্ড বা উভয় দণ্ড ; 
 

রবর্ণী প্রমর্মট অরাধধর ক্ষেধে অনূূন ২ (রৃই) বৎর, অনমধক ১০ (দল) 
বৎর কারাদণ্ড বা অনূূন ২ (রৃই) ে টাকা, অনমধক ১০ (দল) ে টাকা 
অথণদন্ড বা উভয় দন্ড । 

৬ ধারা ৬গ এর অধীন প্রর্ীর্ 
মবমধর বা মবমধমাার মবধান 
ংঘন 

প্রথম অরাধধর ক্ষেধে অনমধক ২ (রৃই) বৎর কারাদণ্ড বা অনমধক ২ (রৃই) 
ে টাকা অথণদন্ড বা উভয় দণ্ড; 

 

রবর্ণী প্রমর্মট অরাধধর ক্ষেধে অনূূন ২ (রৃই) বৎর, অনমধক ১০ (দল) 
বৎর কারাদন্ড বা অনূূন ২ (রৃই) ে টাকা, অনমধক ১০ (দল) ে টাকা 
অথণদন্ড বা উভয় দন্ড। 

৭ ধারা ৬ঘ এর মবধান ংঘন প্রথম অরাধধর ক্ষেধে অনমধক ২ (রৃই) বৎর কারাদণ্ড বা অনমধক ২ (রৃই) 
ে টাকা অথণদন্ড বা উভয় দন্ড; 

 

রবর্ণী প্রমর্মট অরাধধর ক্ষেধে অনূূন ২ (রৃই) বৎর, অনমধক ১০ (দল) 
বৎর কারাদণ্ড বা অনূূন ২ (রৃই) ে টাকা, অনমধক ১০ (দল) ে টাকা 
অথণদণ্ড বা উভয় দণ্ড। 

৮ ধারা ৬ঙ এর মবধান ংঘন প্রথম অরাধধর ক্ষেধে অনমধক ২ (রৃই) বৎর কারাদন্ড বা অনমধক ২ (রৃই) 
ে টাকা অথণদণ্ড বা উভয় দন্ড; 

 

রবর্ণী প্রমর্মট অরাধধর ক্ষেধে অনূূন ২ (রৃই) বৎর, অনমধক ১০ (দল) 
বৎর কারাদণ্ড বা অনূূন ২ (রৃই) ে টাকা, অনমধক ১০ (দল) ে টাকা 
অথণদণ্ড বা উভয় দণ্ড। 

৯ ধারা ৭ এর উ- ধারা (১) এর 
অধীন প্রদত্ত মনধদণল অমান্যকরর্ 

প্রথম অরাধধর ক্ষেধে অনূূন ১ (এক) বৎর, অনমধক ২ (রৃই) বৎর 
কারাদণ্ড বা অনূূন ৫০ (ঞ্চাল) াজার টাকা, অনমধক ২ (রৃই) ে টাকা 
অথণদন্ড বা উভয় দন্ড; 

রবর্ণী প্রমর্মট অরাধধর ক্ষেধে অনূূন ২ (রৃই) বৎর, অনমধক ১০ (দল) 
বৎর কারাদণ্ড বা অনূূন ২ (রৃই) ে টাকা, অনমধক ১০ (দল) ে টাকা 
অথণদন্ড বা উভয় দন্ড। 

১০ ধারা ৯ এর উ- ধারা (১) বা 
(২) এর ংঘন বা উ- ধারা (৩) 
অনুাধর মা- মরচাক 
মনধদণমলর্ প্রমর্কারমূক বূবস্থা 
গ্রধর্ বূথণর্া 

প্রথম অরাধধর ক্ষেধে অনূূন ১ (এক) বৎর, অনমধক ২ (রৃই) বৎর 
কারাদন্ড বা অনূূন ৫০ (ঞ্চাল) াজার টাকা, অনমধক ২ (রৃই) ে টাকা 
অথণদন্ড বা উভয় দন্ড; 

 

রবর্ণী প্রমর্মট অরাধধর ক্ষেধে অনূূন ২ (রৃই) বৎর, অনমধক ১০ (দল) 
বৎর কারাদণ্ড বা অনূূন ২ (রৃই) ে টাকা, অনমধক ১০ (দল) ে টাকা 



অথণদন্ড বা উভয়ন্ড। 

১১ ধারা ১০ এর উ- ধারা (২) 
অনুাধর মা- মরচাকধক বা 
র্াার মনকট ইধর্ েমর্াপ্রাপ্ত 
বূমিধক, যুমিংগর্ কারর্ 
বূমর্ধরধক, াাযূ ধযামগর্া 
না করা 

অনূূন ১ (এক) বৎর, অনমধক ৩ (মর্ন) বৎর কারান্ড বা অনূূন ৫০ 
(ঞ্চাল) াজার টাকা, অনমধক ৩ (মর্ন) ে টাকা অথণদন্ড বা উভয়দন্ড; 

১২ ধারা ১২ এর মবধান ংঘন অনূূন ২ (রৃই) বৎর, অনমধক ৫ (াঁচ) বৎর কারাদন্ড বা অনূূন ১ (এক) 
ে টাকা, অনমধক ৫(াঁচ) ে টাকা অথণদন্ড বা উভয় দন্ড। 

১৩ এই আইধনর অন্য ক্ষকান মবধান 
বা মবমধমাার অধীন প্রদত্ত ক্ষকান 
মনধদণল ংঘন বা এই আইধনর 
অধীন দাময়ত্ব াধন মা-
মরচাক বা র্াার মনকট 
ইধর্ েমর্াপ্রাপ্ত বূমিধক বাধা 
প্রদান বা ইচ্ছাকৃর্ভাধব মবম্ব 
ৃমি করা 

অনমধক ৩ (মর্ন) বৎর কারাদন্ড বা অনমধক ৫ (াঁচ)ে টাকা অথণদন্ড বা 
উভয় দন্ড। 

   (২) এই ধারার অন্যান্য মবধান াধধে, মবমধ িারা কমর্য় অরাধ মচমির্ এবং উি অরাধ ংঘটধনর জন্য 
দণ্ড মনধণারর্ করা যাইধব, র্ধব এইরূ দণ্ড ২(রৃই) বত্র কারাদণ্ড বা ১০(দল) াজার টাকা অথণদণ্ড বা উভয় 
দধণ্ডর অমর্মরি ইধব না৷ 

  

    
 

  
  

যদধয স়হত সং়িি 

ফস্তু, মন্ত্র়ত ফদজয়়প্ত   

১৫ক। এআ অআন ফ তদধঽন প্রণঽত ়ফ়ধভর ফ ধয ৭ এ প্রদত্ত ়নদদ তশ রংঘদনয পদর ফকন ফয়ি, ফগষ্ঠঽ, 

জনগণ ক্ষ়তপ্রস্থ হআদর, উি ফয়ি, ফগষ্ঠঽ, ক্ষ়তপ্রস্থ জনগণ, থফ তহদদয দক্ষ ভহ়যচরক ক্ষ়তিযদণয 

দফঽদত ভভর দদয়য ক়যদত ়যদফন। 

 

    
 

    
 

  
  

যদধয স়হত সং়িি 

ফস্তু মন্ত্র়ত ফদজয়়প্ত 

  

১৫খ। যদধয স়হত সং়িি ফস্তু মন্ত্র়ত ফদজয়়প্ত।-ফকন ফয়ি ধয ১৫ ফত ফ়ণ তত ফকন যধ সংঘটদনয 

জনয ফদষঽ সফযস্ত  দ়ণ্ডত হআদর, উিরূ যধ সংঘটদন মন্ত্র়ত ফ উহয ংশ ়ফদশষ, মনফহন ফ 

যধ সং়িি 

 

ণযসভগ্রঽ ফ নয ফকন ফস্তু ফদজয়প্ত থফ ়ফনদিয জনয অদরত অদদশ ়দদত ়যদফ।] 

 

    
 

    
 

  
  

ফকম্পনঽ কতী তক যধ 

সংঘটন 

  

১৬৷ 
২১

[ (১) এআ অআদনয ধঽন ফকন ়ফধন রংঘনকযঽ ফ এআ অআন ফ ়ফ়ধয ধঽন প্রদত্ত ফন়টশ নাময়ঽ 

দ়য়ত্ব সম্পদদন ফ অদদশ ফ ়নদদ তশ রদন ফযথত ফয়ি ম়দ ফকম্পনঽ ফ স়ভ়ত ফ সংঘ হয়, তহ হআদর উি 

ফকম্পনঽ ফ স়ভ়ত ফ সংদঘয ভ়রক, ংশঽদয, স্বে়ধকযঽ, ফচয়যভযন, ফযফস্থন ়যচরক, ়যচরক, 

ফজনদযর ভযদনজয, ভযদনজয, স়চফ ফ প্রতযক্ষবদফ সং়শি নয ফকন কভ তকতত ফ কভ তচ়য ফ এদজন্ট, ়ফধন়ট 

রংঘন ক়যয়দছন ফ ফন়টশ নাময়ঽ দ়য়ত্ব সম্পদদন ফ অদদশ ফ ়নদদ তশ রদন ফযথত হআয়দছন ফ়রয় গণয 

হআদফন, ম়দ ন ়ত়ন প্রভণ ক়যদত দযন ফম, উি রংঘন ফ ফক্ষেভত, ফযথতত তহঁয জ্ঞতসদয হআয়দছ 

থফ উি রংঘন ফ ফযথ তত ফযধ ক়যফয জনয ়ত়ন মথসধয ফচি ক়যয়দছন।] 

 

 

 



২২

[ (২) উ-ধয (১) এ উ়ি়খত ফকম্পনঽ অআনগত ফয়িসে়ফ়শি সংস্থ (Body Corporate) হআদর, 

উি উ-ধযয় উ়ি়খত ফয়িদক ়বমাি  ফদষঽ সফযস্ত কয ছড় উি ফকম্পনঽদক অরদবদফ একআ 

কম তধযয় ়বমাি  ফদষঽ সফযস্ত কয মআদফ, তদফ ফপৌজদযঽ ভভরয় উহয উয সং়িি ়ফধন নাসদয শুধা 

থতদণ্ড অদয কয মআদফ৷] 

 

২৩

[ (৩) এআ অআদনয ধঽন ফকন ়ফধন রংঘনকযঽ ফ এআ অআন ফ ়ফ়ধয ধঽন প্রদত্ত ফন়টশ নাময়ঽ দ়য়ত্ব 

সম্পদদন ফ অদদশ ফ ়নদদ তশ রদন ফযথত ফয়ি ম়দ সযকদযয ফকন ়ফবগ ফ সযক়য সংস্থ ফ প্র়তষ্ঠন ফ 

স্থনঽয় সযকয সংগঠন ফ স্বয়ত্তশ়সত সংস্থ হয়, তহ হআদর সযকদযয উি ়ফবগ ফ সযক়য সংস্থ ফ 

প্র়তষ্ঠন ফ স্থনঽয় সযকয সংগঠন ফ স্বয়ত্তশ়সত সংস্থয ফচয়যভযন, ফযফস্থন ়যচরক, ়যচরক, 

ফজনদযর ভযদনজয, ভযদনজয, স়চফ ফ নয ফকন কভ তকতত ফ কভ তচ়য ফ এদজন্ট ফ তহঁয ফম নদভআ 

়ব়হত হউন ন ফকন, ়ফধন়ট রংঘন ক়যয়দছন ফ ফন়টশ নাময়ঽ দ়য়ত্ব সম্পদদন ফ অদদশ ফ ়নদদ তশ 

রদন ফযথত হআয়দছন ফ়রয় গণয হআদফন, ম়দ ন ়ত়ন প্রভণ ক়যদত দযন ফম, উি রংঘন ফ ফক্ষেভত, ফযথতত 

তহঁয জ্ঞতসদয হআয়দছ থফ উি রংঘন ফ ফযথ তত ফযধ ক়যফয জনয ়ত়ন মথসধয ফচি ক়যয়দছন।] 

    
 

    
 

  
  

ক্ষ়তিযদণয ভভর 

দদয়য   

২৪

[ ১৭। এআ অআন ফ তদধঽন প্রণঽত ়ফ়ধ রংঘদনয পদর ফকন ফয়ি, ফগষ্ঠঽ, জনগণ ক্ষ়তগ্রস্থ হআদর, উি 

ফয়ি, ফগষ্ঠঽ, ক্ষ়তগ্রস্থ জনগণ, থফ তহদদয দক্ষ ভহ-়যচরক ়যদফশ অদরদত ভভর দদয়য ক়যদত 

়যদফন।] 

 

    
 

    
 

  
  

সযর ়ফর্শ্দস কী ত 

কজকভত যক্ষণ   

১৮৷ এআ অআন ফ ়ফ়ধয ধঽন সযর ়ফর্শ্দস কী ত ফকন কদজয পদর ফকন ফয়ি ক্ষ়তগ্রস্ত হআদর ফ তহয 

ক্ষ়তগ্রস্ত হআফয সম্ভফন থ়কদর তজ্জনয সযকয, ভহ়যচরক, ়ধদপ্তদযয ফকন কভ তকতত ফ কভ তচযঽ ফ ফকন 

ফয়িয ়ফরুদদ্ধ ফদয়নঽ ফ ফপৌজদযঽ ভভর ফ নয ফকন অআনগত কম তিভ গ্রহণ কয মআদফ ন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

ক্ষভত তণ 

  

১৯৷ (১) সযকয এআ অআন ফ ়ফ়ধয ধঽন উহয ফম ফকন ক্ষভত ভহ়যচরক ফ নয ফম ফকন কভ তকততদক 

তণ ক়যদত দয৷  

 

(২) ভহ়যচরক এআ অআন ফ ়ফ়ধয ধঽন তহয ফম ফকন ক্ষভত ়ধদপ্তদযয ফম ফকন কভ তকততদক তণ 

ক়যদত ়যদফন৷ 

 

    
 

    
 

  
  

়ফ়ধ প্রণয়দনয ক্ষভত 

  

২০৷ (১) এআ অআদনয উদেশয িযণকদে সযকয সযকযঽ ফগদজদট প্রজ্ঞন দ্বয, 
২৫

[ ়ফ়ধ ভর] প্রণয়ন ক়যদত 

়যদফ৷  

 

(২) ়ফদশষ ক়যয়, এফং উ়য-উি ক্ষভতয সভ়গ্রকতদক ক্ষা ন্ন ন ক়যয়, উি 
২৬

[ ়ফ়ধ ভরয়] ়নম্নফ়ণ তত সকর 

ফ ফম ফকন ়ফষদয় ়ফধন কয মআদত দয, মথ:-  

 

(ক)়ফ়বন্ন এরকয জনয ়ফ়বন্ন উদেদশয ফয়া, ়ন, শব্দ  ভী়ত্তকসহ ়যদফদশয নযনয উদদনয ভনভে 

়নধ তযণ:  

 

তদফ শতত থদক ফম, সযকয, সযকযঽ ফগদজদট প্রজ্ঞন দ্বয, এআ অআন প্রফততদনয সভয় ়ফদযভন ়শে ফ প্রকদেয 

ফক্ষদে, নারূ ভনভেয প্রদয়গ, এককবদফ ফ সভ়গ্রকবদফ, ়ন়দ তি ফভয়দদয জনয স্থ়গত ক়যদত ়যদফ;  

 

(খ) ়যদফশ যক্ষয স্বদথ ত ়শে কযখন স্থন  নযনয উন্নয়ন কভ তকণ্ড ়নয়ন্ত্রণ;  

 



 

(গ) ়ফদজনক দদথ তয ফযফহয, সংযক্ষণ  ়যফহদনয ়নযদ দ্ধ়ত ়নরূণ;  

 

(ঘ) ়যদফশ দিষদণয কযণ হআদত দয এআরূ দাঘ তটন প্র়তদযদধ ়নযদ দ্ধ়ত  প্র়তকযভিরক কম তিভ 

প্রণয়ন;  

 

(ঙ) ফজতয ়নঃসযণ  ়নগতভদনয ভনভে ়নধ তযণ;  

 

(চ) ়ফ়বন্ন প্রকে  কম ত়দয ়যদফশগত প্রবফ ়নরূণ, ম তদরচন  নাদভদদনয দ্ধ়ত;  

 

(ছ) ়যদফশ এফং প্র়তদফশ ফযফস্থ যক্ষ কযয দ্ধ়ত;  

 

২৭

[ (জ) ়যদফশগত ছড়ে প্রদদনয দ্ধ়ত, তথয প্র়প্ত এফং নযনয ফসফয ়পস ়নধ তযণ;] 

 

২৮

[ (ঝ) ঝা ঁ় কিণ ত ফদজ তযয ত়রক প্রণয়ন, ঝা ঁ় কিণ ত ফজ তয উদন, ধযণ, ভজাদকযণ, ফফঝআকযণ, সযফযহ, 

়যফহণ, অভদনঽ, যপ্তনঽ, ়যতযগকযণ (Disposal) , ড়ম্পং, আতয়দ ়নয়ন্ত্রণ সংিন্ত ়ফধন; 

 

(ঞ) ়ফ়বন্ন এরকয় ়শে প্র়তষ্ঠন ফ প্রকদেয ফস্থন এফং ়যদফশগত ফযফস্থন সংিন্ত ়ফ়ধ-়নদষধ 

়নধ তযণ; 

 

(ট) প্র়তদফশগত সংকটন্ন এরকয ফযফস্থন দ্ধ়ত; 

 

(ঠ) ়যদফশ গদফষণগয স্থন, গদফষণগদযয কম তফরঽ, গদফষণগদয নভান সযফযদহয দ্ধ়ত, গদফষণয 

পরপর প্রকদশয পযভ, পরপর প্রকদশয দ্ধ়ত, পরপর প্র়প্তয জনয ়প ়নধ তযণ এফং গদফষণ কম ত 

়যচরনয জনয নয ফম ফকন ়ফষয়; 

 

(ড) গণশুননঽ নাষ্ঠদনয দ্ধ়ত ়নধ তযণ।] 

    
 

    
 

  
  

য়হতকযণ  ফহপজত 

  

২১৷ (১) The Environmental Pollution Control Ordinance, 1977 (Ordinance XIII of 

1977) এতদ  দ্বয য়হত কয হআর৷  

 

(২) নারূ য়হতকযণ সদে, য়হত Ordinance এয ধঽন কী ত কজকভত ফ গীহঽত ফযফস্থ, এআ অআদন মহ 

়কছাআ থকা ক ন ফকন, এআ অআদনয ়ফধন নাময়ঽ কয হআয়দছ ফ়রয় গণয হআদফ৷  

 

(৩) এআ অআন প্রফততদনয ফযফ়হত িদফ ত ়ফদযভন ়যদফশ ়ধদপ্তয ধয ৩ এয ধঽন স্থ়ত ়ধদপ্তয ফ়রয় 

গণয হআদফ এফং উি ়ধদপ্তদয কম তযত ভহ়যচরক  নযনয কভ তকতত  কভ তচযঽ এআ অআদনয ধঽন ়নমাি 

ভহ়যচরক, কভতকতত  কভ তচযঽ ফ়রয় গণয হআদফন৷ 

 

    
 

 

   
 

১ দপ (কক)  (ককক) ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০১০ (২০১০ সদনয ৫০ নং অআন) এয ২ ধযফদর স়ন্নদফ়শত।  

 

২ দপ (চচ) ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০১০ (২০১০ সদনয ৫০ নং অআন) এয ২ (খ) ধযফদর স়ন্নদফ়শত। 

 

৩ দপ (ছছ) ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০১০ (২০১০ সদনয ৫০ নং অআন) এয ২ (গ) ধযফদর স়ন্নদফ়শত। 

 

৪ ধয ২ক ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০০২ (২০০২ সদনয ৯ নং অআন) এয ২ ধযফদর স়ন্নদফ়শত 

 

 



৫ শততংশ়ট িফ তফতী প্রথভ শততংদশয ়যফদতত ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০০২ (২০০২ সদনয ৯ নং অআন) এয ৩ ধযফদর প্র়তস্থ়ত 

 

৬ ধয ৪ক ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০০২ (২০০২ সদনয ৯ নং অআন) এয ৪ ধযফদর স়ন্নদফ়শত 

 

৭ ধয ৫ ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০১০ (২০১০ সদনয ৫০ নং অআন) এয ৩ ধযফদর প্র়তস্থ়ত। 

 

৮ ধয ৬  ৬ক িফ তফতী ধয ৬ এয ়যফদতত ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০০২ (২০০২ সদনয ৯ নং অআন) এয ৫ ধযফদর প্র়তস্থ়ত 

 

৯ ধয ৬  ৬ক িফ তফতী ধয ৬ এয ়যফদতত ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০০২ (২০০২ সদনয ৯ নং অআন) এয ৫ ধযফদর প্র়তস্থ়ত 

 

১০ ধয ৬খ ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০১০ (২০১০ সদনয ৫০ নং অআন) এয ৪ ধযফদর সংদম়জত।  

 

১১ ধয ৬গ ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০১০ (২০১০ সদনয ৫০ নং অআন) এয ৪ ধযফদর সংদম়জত। 

 

১২ ধয ৬ঘ ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০১০ (২০১০ সদনয ৫০ নং অআন) এয ৪ ধযফদর সংদম়জত। 

 

১৩ ধয ৬ঙ ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০১০ (২০১০ সদনয ৫০ নং অআন) এয ৪ ধযফদর সংদম়জত। 

 

১৪ ধয ৭ ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০০০ (২০০০ সদনয ১২ নং অআন) এয ২ ধযফদর প্র়তস্থ়ত 

 

১৫ উ-ধয (১) ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০১০ (২০১০ সদনয ৫০ নং অআন) এয ৫ ধযফদর প্র়তস্থ়ত। 

 

১৬ উ-ধয (৩) ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০১০ (২০১০ সদনয ৫০ নং অআন) এয ৫ ধযফদর প্র়তস্থ়ত। 

 

১৭ উ-ধয (৫) ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০১০ (২০১০ সদনয ৫০ নং অআন) এয ৫ ধযফদর সংদম়জত। 

 

১৮ উ-ধয (২) ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০০২ (২০০২ সদনয ৯ নং অআন) এয ৬ ধযফদর প্র়তস্থ়ত 

 

১৯ ধয ১২ ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০১০ (২০১০ সদনয ৫০ নং অআন) এয ৬ ধযফদর প্র়তস্থ়ত। 

 

২০ ধয ১৫  ১৫ক এফং ১৫খ ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০১০ (২০১০ সদনয ৫০ নং অআন) এয ৮ ধযফদর প্র়তস্থ়ত। 

 

২১ উ-ধয (১) ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০১০ (২০১০ সদনয ৫০ নং অআন) এয ৯(ক) ধযফদর প্র়তস্থ়ত। 

 

২২ উ-ধয (২) ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০০২ (২০০২ সদনয ৯ নং অআন) এয ৮ ধযফদর স়ন্নদফ়শত 

 

২৩ উ-ধয (৩) ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০১০ (২০১০ সদনয ৫০ নং অআন) এয ৯(খ) ধযফদর সংদম়জত। 

 

২৪ ধয ১৭ ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০১০ (২০১০ সদনয ৫০ নং অআন) এয ১০ ধযফদর প্র়তস্থ়ত। 

 

২৫ "়ফ়ধভর" শব্দ়ট "়ফ়ধ" শব্দ়টয ়যফদতত ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০১০ (২০১০ সদনয ৫০ নং অআন) এয ১১(ক) ধযফদর 

প্র়তস্থ়ত। 

 

২৬ "়ফ়ধভরয়" শব্দ়ট "়ফ়ধদত" শব্দ়টয ়যফদতত ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০১০ (২০১০ সদনয ৫০ নং অআন) এয ১১(খ) ধযফদর 

প্র়তস্থ়ত। 

 

২৭ দপ (জ) ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০১০ (২০১০ সদনয ৫০ নং অআন) এয ১১(গ) ধযফদর প্র়তস্থ়ত। 

 

২৮ দপ (ঝ), (ঞ),(ট)  (ঠ) ফংরদদশ ়যদফশ সংযক্ষণ (সংদশধন) অআন, ২০১০ (২০১০ সদনয ৫০ নং অআন) এয ১১(ঘ) ধযফদর সংদম়জত ।  
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