
 

 

 

বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ আইন, ১৯৯৫

( ১৯৯৫ সেনর ১ নং আইন )

 [১৬ ফ য়াির, ১৯৯৫]

   
      পিরেবশ সংর ণ, পিরেবশগত মান উ য়ন এবং পিরেবশ দূষণ িনয় ণ ও শমনকে  ণীত আইন৷

 

যেহতু পিরেবশ সংর ণ, পিরেবশগত মান উ য়ন এবং পিরেবশ দূষণ িনয় ণ ও শমনকে  িবধান করা সমীচীন ও েয়াজনীয়;

সেহতু এতদ ্  ারা িন প আইন করা হইল :-

  
 
সংি  িশেরানামা ও বতন

 

১৷ (১) এই আইন বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ আইন, ১৯৯৫ নােম অিভিহত হইেব৷

(২) সরকার, সরকারী গেজেট াপন ারা, য তািরখ িনধ ারণ কিরেব সই তািরেখ এই আইন বলবত্ হইেব এবং ইহা িবিভ  এলাকায় িবিভ  তািরেখ

বলবত্ করা হইেব৷

  
  
 
সং া

 

২৷ িবষয় অথবা সংেগর পিরপ ী কান িকছু না থািকেল, এই আইেন, -

(ক) “অিধদ র” অথ  ধারা ৩ এর অধীেন ািপত পিরেবশ অিধদ র;

১[ (কক) ‘‘জলাধার’’ অথ  নদী, খাল, িবল, হাওড়, বাওড়, দীিঘ, পুকুর, ঝণ া বা জলাশয় িহসােব সরকারী ভূিম রকেড িচি ত ভূিম, বা সরকার, ানীয়

সরকার বা সরকারী কান সং া কতৃক সরকারী গেজেট াপন ারা ঘািষত কান জলাভূিম, বন া বাহ এলাকা, সলল পািন ও বৃি র পািন ধারণ কের

এমন কান ভূিম;

(ককক) ‘‘ঝুঁিকপূণ  বজ  (Hazardous Waste) ”  অথ য কান বজ  যাহা িনজ  ভৗত বা  রাসায়িনক ণগত কারেণ অথবা অন  কান বজ  বা

পদােথ র সং েশ আসার কারেণ িবষি য়া, জীবাণুসং মণ, দহন, িবে ারণি য়া, তজি য়া, য়ি য়া বা অন  কান িতকর ি য়া ারা পিরেবেশর

িতসাধেন স ম;]

(খ) “ দূষণ” অথ বায়ু, পািন বা  মািটর তাপ, াদ, গ , ঘন  বা উহােদর অন ান  বিশে র পিরবতনসহ বায়ু, পািন বা মািটর দূিষতকরণ বা উহােদর

ভৗিতক, রাসায়িনক বা জিবক ণাবলীসমূেহর পিরবতন, অথবা বায়ু, পািন,  মািট বা  পিরেবেশর অন  কান উপাদােনর মেধ  তরল, গ াসীয়, কিঠন,

তজি য় বা  অন  কান পদােথ র িনগমেনর মাধ েম বায়ু, পািন,  মািট,  গবািদ প , বন াণী,  পাখী, ম স , গাছপালা  বা  অন  সব ধরেণর জীবনসহ

জন াে র িত ও গৃহকম , বািণজ , িশ , কৃিষ, িবেনাদন বা অন ান  ব বহািরক ে  িতকারক, অিহতকর বা ংসা ক কায ;

(গ) “দখলদার” অথ কান কারখানা বা  াংগেণর ে , উহার িবষয়াবলী িনয় ণকারী কান ব ি , এবং কান পদােথ র ে , উহার উপর অিধকার

স  কান ব ি ;

(ঘ) “পিরেবশ” অথ পািন, বায়ু, মািট, ও ভৗত স দ ও ইহােদর মেধ  িবদ মান পার িরক স কসহ ইহােদর সিহত মানুষ, অন ান  াণী, উি দ ও

অণুজীেবর িবদ মান পার িরক স ক;

(ঙ) “পিরেবশ দুষক” অথ  পিরেবেশর জন  িতকর বা িতর সহায়ক হইেত পাের এমন কান কিঠন, তরল বা বায়বীয় পদাথ  এবং তাপ, শ  ও িবিকরণও

অ ভু  হইেব;

(চ) “পিরেবশ সংর ণ” অথ  পিরেবেশর িবিভ  উপাদােনর ণগত ও পিরমাণগত মান উ য়ন এবং ণগত ও পিরমাণগত মােনর অবনিত রাধ;

২[ (চচ) ‘‘পাহাড় ও িটলা’’ অথ  াকৃিতকভােব সৃ  পা বত  সমতল ভূ-পৃ  হইেত উঁচু মািট অথবা মািট ও পাথর অথবা পাথর অথবা মািট ও কঁাকড় অথবা

অন  কান কিঠন পদাথ  সম েয় গিঠত প বা ান এবং সরকাির রকডপে  পাহাড় বা িটলা িহসােব উি িখত ভূিম;]

(ছ) “ িতেবশ ব ব া” অথ  পিরেবেশর উপাদানসমূেহর পার িরক িনভ রশীলতা এবং ভারসাম যু  জিটল সি লন, যাহা উি দ ও াণীকুেলর সংর ণ ও

িবকােশর সহায়তা ও ভািবত কের;

৩[ (ছছ) ‘‘ িতেবশগত সংকটাপ  এলাকা (cologically Critical Area) ” অথ  এই আইেনর ধারা ৫ এর অধীন ঘািষত এমন এলাকা যাহা অনন

জীবৈবিচ  সমৃ  বা পিরেবশগত িবেবচনায় পূণ  হওয়ায় ংসা ক কম কা  হইেত র া করা বা সংর ণ করা েয়াজন;]

(জ) “ব ি ” অথ  কান ব ি  বা ব ি বগ এবং সংিবিধব  হউক বা না হউক, কান কা ানী, সিমিত বা সং া ও ইহার অ ভু  হইেব;

(ঝ) “ব বহার” অথ  কান পদােথ র ে , উহার উ পাদন, ি য়াজাতকরণ, ি য়াশীলকরণ, মাড়ক ব ঁ াধাই, দামজাতকরণ, পিরবহন, সং হ, িবন ,

পা র, িব েয়র াব, হ া র বা এই প পদাথ  স িকত অনু প কান ব ব া;

(ঞ) “িবপদজনক পদাথ” অথ এমন কান পদাথ যাহার রাসায়িনক বা জব-রাসায়িনক ধম  এমন য উহার উ পাদন, মওজুদ, অবমুি  বা  অিনয়ি ত

পিরবহন পিরেবেশর জন  িতকর;

(ট) “ িবিধ” অথ  এই আইেনর অধীন ণীত িবিধ;

(ঠ) “বজ ” অথ  য কান তরল, বায়বীয়, কিঠন, তজি য় পদাথ  যাহা িনগত, িনি , বা পীকৃত হইয়া পিরেবেশর িতকর পিরবতন সাধন কের;

(ড) “মহাপিরচালক” অথ  অিধদ েরর মহাপিরচালক৷

  

 



  
 
আইেনর াধান

 

৪[ ২ক৷ আপাততঃ বলবত্ অন  কান আইেন িভ তর যাহা িকছুই থাকুক না কন, এই আইন, িবিধ ও এই আইেনর অধীন দ  িনেদ শ কায কর থািকেব৷]

  
  
 
পিরেবশ অিধদ র

 

৩৷ (১) এই আইেনর উে শ  পূরণকে  সরকার পিরেবশ অিধদ র নােম একিট অিধদ র াপন কিরেব, যাহার ধান হইেবন একজন মহাপিরচালক৷

(২) মহাপিরচালক সরকার কতৃক িনযু  হইেবন এবং তাহার চাকুরীর শতািদ সরকার কতৃক ি রীকৃত হইেব৷

(৩) অিধদ েরর কায াবলী সু ুভােব পালেনর জন  েয়াজনীয় সংখ ক কম কতা ও কম চারী িবিধ ারা িনধ ািরত প িত এবং শেত িনেয়াগ করা হইেব৷

  
  
 
মহাপিরচালেকর মতা ও

কায াবলী

 

৪৷ (১) এই আইেনর িবধান সােপে , পিরেবশ সংর ণ, পিরেবশগত মান উ য়ন এবং পিরেবশ দূষণ িনয় ণ ও শমেনর উে েশ  মহাপিরচালক ত কতৃক

সমীচীন ও েয়াজনীয় বিলয়া িবেবিচত সকল কায ম হণ কিরেত পািরেবন এবং এই আইেনর অধীন তাহার দািয়  স াদেনর উে েশ  য কান ব ি েক

েয়াজনীয় িলিখত িনেদ শ িদেত পািরেবন৷

(২) িবেশষ কিরয়া এবং উপির-উ  মতার সামি কতােক ু  না কিরয়া, অনু প কায েম িন বিণ ত সকল বা য কান কায  অ ভু  হইেব, যথা:-

(ক) এই আইেনর উে েশ র সিহত স কযু  কান কতৃপ  বা সং ার কায াবলীর সিহত সম য় সাধন;

(খ) পিরেবশ অব য় ও দূষেণর কারণ হইেত পাের এই প স াব  দূঘ টনা িতেরাধ, িনরাপদ ব ব া হণ এবং অনু প দূঘ টনার িতকারমূলক কায ম

িনধ ারণ ও ত স েক িনেদ শ দান;

(গ) িবপদজনক পদাথ বা  উহার উপাদােনর পিরেবশস ত ব বহার, সংর ণ, পিরবহন, আমদানী ও র ানী সং া  িবষেয় সংি  ব ি েক পরামশ বা

মত িনেদ শ দান;

(ঘ) পিরেবশ সংর ণ, উ য়ন ও দূষণ সং া  তথ ািদ অনুস ান ও গেবষণা এবং অন  য কান কতৃপ  বা সং ােক অনু প কােজ সহেযািগতা দান;

(ঙ) পিরেবশ উ য়ন ও দূষণ িনয় ণ এবং শমেনর উে শ  য কান ান, াংগণ, া , য পািত, উ পাদন বা অন িবধ ি য়া, উপাদান বা পদাথ

পরী াকরণ এবং পিরেবশ দূষণ িতেরাধ, িনয় ণ এবং উপশেমর জন  উপযু  কতৃপ  বা ব ি েক আেদশ বা িনেদ শ দান;

(চ) পিরেবশ দূষণ স িকত তথ  সং হ, কাশ ও চার;

(ছ) য সকল উ পাদন ি য়া, ব  এবং ব  পিরেবশ দূষণ ঘটাইেত পাের সই সকল উ পাদন ি য়া, ব  এবং ব  পিরহার কিরবার জন  সরকারেক

পরামশ  দান;

(জ) পানীয় জেলর মান পয েব ণ কম সূচী পিরচালনা ও িরেপাট ণয়ন এবং সংি  সকল ব ি েক পানীয় জেলর মান অনুসরেণ পরামশ বা, মত,

িনেদ শ দান৷

(৩) এই ধারার অধীন দ  িনেদ েশ কান িশ  কারখানা, উেদ াগ বা ি য়া ব , িনিষ  বা িনয় ণ স িকত িবষয়ও থািকেত পািরেব এবং িনেদ শ পালন

কিরেত বাধ  থািকেবন:

৫[ তেব শত থােক য,-

(ক) কান িশ  কারখানা, উেদ াগ বা ি য়া ব  বা িনিষ  কিরবার পূেব  মহাপিরচালক সংি  িশ  কারখানা, উেদ াগ বা ি য়ার মািলক বা দখলদারেক

উহার কায ম পিরেবশস ত কিরবার জন  যুি স ত সুেযাগ দওয়ার উে েশ  িলিখত নািটশ রণ কিরেবন; এবং

(খ) মহাপিরচালক যথাযথ মেন কিরেল উ  নািটেশ ইহাও উে খ কিরেত পািরেবন য, নািটশ অনুযায়ী সংি  কায ম পিরেবশস ত না করা হইেল ধারা

৪ক এর উপ-ধারা (২) এর অধীন ব ব া হণ করা হইেব:]

আেরা শত থােক য, কান ে  পিরেবশ দূষেণর কারেণ জনজীবন িবপয  হইবার আশংকা দখা িদেল মহাপিরচালক, জ রী িবেবচনায়, তা িণকভােব

েয়াজনীয় িনেদ শ িদেত পািরেবন৷

(৪) মহাপিরচালক কতৃক এ ধারার অধীন জারীকৃত িনেদ শ সংি  কায  স াদন করার সময়সীমা িনিদ কিরয়া দওয়া যাইেত পাের৷

  
  
 
আইন েয়াগকারী সং া ও

অন ান  কতৃপে র সহায়তা

হণ

 

৬[  ৪ক৷ (১)  এই আইেনর অধীন কান মতা েয়াগ বা  কায  স াদেনর উে েশ  মহাপিরচালক  বা  তাহার  িনকট হইেত মতা া  ব ি  আইন

েয়াগকারী সং া বা অন  কান সরকারী বা সংিবিধব  কতৃপ েক েয়াজনীয় সহায়তা করার জন  অনুেরাধ কিরেত পািরেবন এবং এই প অনুেরাধ করা

হইেল উ  সং া বা কতৃপ  উ  সহায়তা দান কিরেব৷

(২) ধারা ৪(৩) এর অধীেন মহাপিরচালক কতৃক কান িশ  কারখানা, উেদ াগ বা ি য়া ব , িনিষ  বা িনয় েণর িনেদ শ দান সে ও উহার মািলক বা

দখলদার উ  িনেদশ পালন না কিরেল, মহাপিরচালক উ  িশ  কারখানা, উেদ াগ বা  ি য়ার জন  সরবরাহকৃত িবদু ত্, গ াস, টিলেফান বা পািনর

সংেযাগ বা এই প সকল সংেযাগ িবি  বা অন  কান সবা ব  কিরবার জন  সংি  সংেযাগদাতা বা সবা সরবরাহকারী ব ি  বা িত ানেক িনেদ শ

দান কিরেত পািরেবন৷

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কান িনেদ শ দ  হইেল, উ  সংেযাগ বা সবা দান সং া  চুি েক বা অন  কান দিলেল িভ প যাহা িকছুই থাকুক না

কন, উ  িনেদ শ অনুসাের উহােত উি িখত ব ি  বা িত ান েয়াজনীয় ব ব া হণ কিরেব৷]

  
  
 

িতেবশগত সংকটাপ  এলাকা

ঘাষণা

 

৭[ ৫¸ (১) সরকার যিদ এই মেম  স  হয় য, পিরেবেশর অব েয়র কারেণ কান এলাকার িতেবশ ব ব া (Eco-system) সংকটাপ  অব ায়

উপনীত হইয়ােছ বা  হইবার আশংকা রিহয়ােছ তাহা  হইেল সরকার, সরকারী  গেজেট াপন ারা,  উ  এলাকােক  িতেবশগত সংকটাপ  এলাকা

(eologically Critical  Area) ঘাষণা  কিরেত পািরেব এবং অিবলে  উ  সংকটাপ  অব া হইেত উে ারেণর জন  েয়াজনীয় পদে প হণ



কিরেব¸

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দ  সকল াপেন সংি  এলাকার সীমানা ও মানিচ সহ আইনগত বণ নার উে খ থািকেব এবং এই সকল মানিচ  ও

আইনগত বণ না সংি  এলাকােত দিশ ত হইেব এবং তাহা উ  এলাকার দািলিলক বণ না িহসােব িবেবিচত হইেব¸

(৩) কান এলাকােক িতেবশগত সংকটাপ  এলাকা ঘাষণার পর সরকার সংি  এলাকার জন  ব ব াপনা পিরক না হণ কিরেব¸

(৪) িতেবশগত সংকটাপ  বিলয়া ঘািষত এলাকায় কান ্  কান ্  িতকর কম  বা ি য়া চালু রাখা বা  করা যাইেব না তাহা সরকার উপ-ধারা (১) এ

উি িখত াপেন িনিদ  কিরয়া িদেব¸]

  
  
 
পিরেবেশর জন  িতকর ধ ঁ ায়া

সৃি কারী যানবাহন স েক

বাধা-িনেষধ

 

৮[ ৬৷ (১) া  হািনকর বা পিরেবেশর জন  িতকর ধ ঁ ায়া বা গ াস িনঃসরণকারী যানবাহন চালােনা যাইেব না বা উ প ধ ঁ ায়া বা গ াস িনঃসরণ ব

করার লে  পরী া করার উে শ  ব তীত অন  কানভােব উ  যানবাহন চালু করা যাইেব না৷

ব াখা৷- এই উপ-ধারায় “ া  হািনকর বা পিরেবেশর জন  িতকর ধ ঁ ায়া বা গ াস” অথ  িবিধ ারা িনধ ািরত মান মা া অিত মকারী ধ ঁ ায়া বা য কান

গ াস৷

(২) উপ-ধারা (১) এর উে শ  পূরণকে  মহাপিরচালক বা তাহার িনকট হইেত মতা া  ব ি  য কান যানবাহন য কান ােন পরী া কিরেত বা

চলমান থািকেল উহােক থামাইয়া তা িনকভােব পরী া কিরেত, এই প পরী ার জন  েয়াজনীয় সময়ব াপী আটকাইয়া রািখেত (detain) বা উ

উপ-ধারা লংঘনকারী যানবাহন ও সংি  কাগজপ  আটক কিরেত (seize) বা উহার পরী াকরণ িবষেয় েয়াজনীয় িনেদ শ িদেত পািরেবন৷

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীেন তা িণকভােব কান যানবাহন পরী া করা হইেল উ  পরী ার িরেপাট  আদালেত সা  িহসােব হণেযাগ  হইেব৷

(৪) উপ-ধারা (১) এর িবধান বা উপ-ধারা (২) এর অধীন দ  িনেদ শ লংঘেনর জন  সংি  যানবাহেনর চালক বা, মত, মািলক বা উভয় ব ি  দায়ী

থািকেবন৷

  
  
 
পিরেবেশর জন  িতকর

সাম ী উ পাদন, িব য়

ইত ািদর উপর বাধা-িনেষধ

 

৯[ ৬ক৷ সরকার, মহা-পিরচালেকর পরামশ  বা অন  কানভােব যিদ স  হয় য, সকল বা য কান কার পিলিথন শিপং ব াগ, বা পিলইথাইিলন বা

পিল পাইিলেনর তরী অন  কান সাম ী বা অন  য কান সাম ী পিরেবেশর জন  িতকর, তাহা হইেল, সরকারী গেজেট াপন ারা, সম  দেশ বা

কান িনিদ  এলাকায় এই প সাম ীর উ পাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ, িব য়, িব েয়র জন  দশ ন, মজুদ, িবতরণ, বািণিজ ক উে েশ  পিরবহন

বা বািণিজ ক উে েশ  ব বহার স ূণ ভােব ব  কিরবার বা াপেন িনধ ািরত শত াধীেন ঐ সকল কায ম পিরচালনা বা ব ব াপনার িবষেয় িনেদ শ জারী

কিরেত পািরেব এবং উ  িনেদ শ পালেন সংি  সকল ব ি  বাধ  থািকেবন :

তেব শত  থােক য, উ  িনেদ শ িন বিণ ত ে  েযাজ  হইেব না, যথা :-

(ক) উ  াপেন বিণ ত সাম ী র ানী করা হইেল বা র ানীর কােজ ব ব ত হইেল;

(খ) কান িনিদ  পিলিথন শিপং ব ােগর ে  উ  িনেদশ েযাজ  হইেব না মেম  উ  াপেন উে খ করা হইেল৷

ব াখ া৷- এই ধারায় “পিলিথন শিপং ব াগ” অথ  পিলইথাইিলন, পিল পাইিলন বা উহার কান যৗগ বা িম ণ এর তরী কান ব াগ, ঠা া বা অন  কান

ধারক যাহা কান সাম ী য়-িব য় বা কান িকছু রাখার কােজ বা বহেনর কােজ ব বহার করা যায়৷]

  
  
 
পাহাড় কাটা স েক

বাধা-িনেষধ

 

১০[  ৬খ¸ পাহাড় কাটা স েক বাধা-িনেষধ¸- কান ব ি  বা িত ান কতৃক সরকারী বা আধা-সরকারী  বা  ায় শািসত িত ােনর মািলকানাধীন বা

দখলাধীন বা ব ি মািলকানাধীন পাহাড় ও িটলা কতন ও/বা মাচন (cutting and/or razing) করা যাইেব নাঃ

তেব শত থােক য, অপিরহায  জাতীয় ােথ র েয়াজেন অিধদ েরর ছাড়প  হণ েম কান পাহাড় বা িটলা কতন বা মাচন করা যাইেত পাের¸]

  
  
 
ঝুঁ িকপূণ  বজ  উৎপাদন,

আমদানী, মওজুদকরণ,

বাঝাইকরণ, পিরবহণ, ইত ািদ

সং া  বাধা-িনেষধ

 

১১[  ৬গ¸ পিরেবেশর িতেরাধকে  সরকার, অন ান  আইেনর িবধান সােপে , িবিধ ারা ঝুঁিকপূণ  বজ  উৎপাদন,  ি য়াকরণ,  ধারণ,  মওজুদকরণ,

বাঝাইকরণ, সরবরাহ, পিরবহণ, আমদানী, র ানী, পিরত াগকরণ (Disposal), ডাি ং, ইত ািদ িনয় ণ কিরেত পািরেব¸]

  
  
 
জাহাজ কাটা বা ভা ার কারেণ

সৃ  দূষণ সং া  বাধা-িনেষধ

 

১২[ ৬ঘ¸ কান জাহাজ কাটা বা ভা ার ফেল কান কার ঝূঁ িকপূণ  বেজ র মাধ েম পিরেবশ দূষণ ও া ঝুঁ িক সৃি  না হয় তাহা েত ক জাহােজর মািলক,

আমদািনকারক এবং জাহাজ কাটা বা ভা ার কােজ ইয়াড ব বহারকারী িনি ত কিরেত বাধ  থািকেবন¸]

  
  
 
জলাধার স িকত বাধা-িনেষধ

 

১৩[ ৬ঙ¸ আপাততঃ বলবৎ অন  কান আইেন যাহা িকছুই থাকুক না কন, জলাধার িহসােব িচি ত জায়গা ভরাট বা অন  কানভােব ণী পিরবতন করা

যাইেব নাঃ

তেব শত থােক য, অপিরহায  জাতীয় ােথ  অিধদ েরর ছাড়প  হণ েম জলাধার স িকত বাধা-িনেষধ িশিথল করা যাইেত পাের¸]

  
  
 

িতেবশ ব ব ার িতর

ব াপাের ব ব া হণ

 

১৪[ ৭৷ (১) মহাপিরচালেকর িনকট যিদ তীয়মান হয় য, কান ব ি র কাজ করা বা না করা ত  অথবা পেরা ভােব িতেবশ-ব ব া বা কান ব ি

বা গাি র িতসাধন কিরেতেছ বা কিরয়ােছ, তাহা হইেল িতিন উ  িতর পিরমাণ িনধ ারণপূব ক উহা পিরেশাধ এবং যথাযথ ে  সংেশাধনমূলক ব ব া

হণ বা উভয় কার ব ব া হেণর জন  িনেদ শ িদেত পািরেবন এবং উ  ব ি  এই প িনেদ শ পালেন বাধ  থািকেবন৷

(২) উপ-ধারা  (১) এর অধীন দ  িনেদ শ অনুসাের িনেদ শ া  ব ি  িতপূরণ দান না  কিরেল মহাপিরচালক যথাযথ এখ ্  িতয়ার স  আদালেত



িতপূরেণর মামলা বা উ  িনেদ শ পালেন ব থতার জন  ফৗজদারী মামলা বা উভয় কার মামলা দােয়র কিরেত পািরেবন৷

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীেন িতপূরণ িনধ ারেণর বা সংেশাধনমূলক ব ব া হেণর উে েশ  যথাযথ ে  য কান িবেশষ  এবং অন ান  ব ি েক

মহাপিরচালক দািয়  দান কিরেত পািরেবন৷

(৪) সরকার এই ধারার অধীেন য কান ব ব া হণ এবং ত স েক িতেবদন দািখেলর জন  মহাপিরচালকেক িনেদ শ িদেত পািরেবন৷]

  
  
 
পিরেবশ দূষণ বা অব য়

স েক মহাপিরচালকেক

অবিহতকরণ

 

৮৷ (১) পিরেবশ দূষণ বা পিরেবেশর অব য়জিনত কারেণ িত  অথবা স াব  িতর আশংকা  য কান ব ি  িত বা স াব  িতর িতকােরর

জন  মহাপিরচালকেক, িবিধ ারা িনধ ািরত প িতেত আেবদেনর মাধ েম অবিহত কিরেবন৷

(২) এই ধারার অধীন দ  য কান আেবদন িন ি করণকে  মহাপিরচালক গণ নানীসহ য কান ব ব া হণ কিরেত পািরেবন৷

  
  
 
অিতির  পিরেবশ দুষক িনগমন

ইত ািদ

 

৯¸ 

১৫[ (১) য ে  কান কাজ বা ঘটনা বা কম কা  বা কান দুঘ টনার ফেল িবিধ ারা িনধ ািরত পিরমােণর অিতির  পিরেবশ দূষক িনগত হয় বা িনগত

হইবার আশংকা থােক, সই ে  ত প িনগমেনর জন  দায়ী ব ি  এবং িনগমন ানিটর দখলকার ব ি  বা সংি  িত ান সৃ  পিরেবশ দূষণ িনয় ণ বা

শমন কিরেত বাধ  থািকেবন]

(২) উপ-ধারা  (১) এর অধীন সৃ  ঘটনা বা ঘটনা  সংঘিটত হওয়ার স াবনার কথা উ  উপ-ধারায়  উে িখত ব ি  মহাপিরচালকেক অিবলে  অবিহত

কিরেবন৷

১৬[ (৩) এই ধারার অধীন কান ঘটনা বা দুঘ টনার তথ  া  হইেল মহাপিরচালক বা তাহার িনকট হইেত মতা া  কম কত া, যথাশী  স ব, পিরেবশ

দূষণ িনয় ণ বা শমন করার লে  েয়াজনীয় িতকারমূলক ব ব া হেণর জন  ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এ বিণ ত দায়ী ব ি  বা িত ান বা অন  য

কান ব ি  বা িত ানেক িনেদ শ িদেবন এবং িনেদ িশত ব ি  বা ব ি বগ বা িত ান মহাপিরচালক কতৃক দ  িনেদ শ পালেন বাধ  থািকেবন¸]

(৪) এই ধারার অধীন পিরেবশ দূষণ িনয় ণ ও শমেনর জন  িতকারমূলক ব ব া হেণর উে েশ  ব য়কৃত অথ  উপ-ধারা (১) এ উি িখত ব ি র িনকট

হইেত মহাপিরচালেকর পাওনা হইেব এবং উহা সরকারী দাবী (Public Demand) িহসােব আদায়েযাগ  হইেব৷

১৭[ (৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন কান কম কাে র ফেল িনগত বজ  বা দূষক মহাপিরচালক বা তাহার িনকট হইেত মতা া  ব ি  কতৃক তাৎ িনক

পরী ায় িনধ ািরত মানমা া অিত ম কিরয়ােছ মািণত হইেল উ  পরী ার িরেপাট  আদালেত সা  িহসােব হণেযাগ  হইেব¸]

  
  
 

েবশ ইত ািদর মতা

 

১০৷ (১) এই ধারার িবধানাবলী সােপে , মহাপিরচালক হইেত এতদুে েশ  সাধারণ বা িবেশষভােব মতা া , কান ব ি  সকল যুি সংগত সমেয়, তাহার

িবেবচনায় েয়াজনীয় সহায়তা সহকাের য কান ভবন বা ােন িন বিণ ত উে েশ  েবশ করার অিধকারী হইেবন, যথা:-

(ক)এই আইন বা িবিধর অধীন তাহার উপর অিপত দািয়  স াদন করা;

(খ)এই আইন বা িবিধ বা তদধীন দ  নািটশ, আেদশ বা িনেদ শ মাতােবক উ  ভবন বা ােন কান কাজ পিরদশ ন করা;

(গ) কান সর াম, িশ - া , রকড, রিজ ার, দিলল অথবা ত সংি  অন  কান পূণ  িকছু পরী া এবং যাচাই করা;

(ঘ)এই আইন বা িবিধ বা তদধীন দ  কান নািটশ, আেদশ বা িনেদ শ ভংগ কিরয়া কান অপরাধ কান ভবন বা ােন সংগিঠত হইয়ােছ বিলয়া উ

ব ি র যু ি সংগতভােব িব াস করার কারণ থািকেল, উ  ভবন বা ােন ত াশী পিরচালনা করা;

(ঙ)এই আইন বা িবিধর অধীন দ নীয় কান অপরাধ সংঘটেনর মাণ িহসােব ব বহার হইেত পাের এই প কান সর াম, িশ - া , রকড, রিজ ার,

দিলল অথবা অন  কান িকছু আটক করা৷

(২) কান িশ  কায ম বা ি য়া পিরচালনাকারী বা কান িবপদজনক পদাথ ব বহারকারী ব ি  এই আইেনর অধীন দািয়  স াদেনর জন  মতা া

ব ি েক সকল সাহায  সহেযািগতা দান কিরেত বাধ  থািকেবন৷

(৩) এই ধারার অধীন সকল ত াশী ও আটেকর ব াপাের Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর িবধান অনুসরণ করা

হইেব৷

  
  
 
নমুনা সং েহর মতা ইত ািদ

 

১১৷ (১) মহাপিরচালক হইেত এতদুে েশ  মতা া  কান কম কতা িবে ষেণর উে েশ  য কান কারখানা, াংগন বা ান হইেত, িবিধ ারা িনধ ািরত

প িতেত, বায়ু, পািন, মািট অথবা অন িবধ পদােথ র নমুনা হণ কিরেত পািরেবন৷

১৮[ (২) উপ-ধারা (৩) বা মত, উপ-ধারা (৪) এর িবধান পালন সােপে , এই ধারার অধীন গৃহীত নমুনা স েক উ  উপ-ধারায় উি িখত নমুনা

সং হকারী বা গেবষণাগােরর িরেপাট  বা উভয়ই সংি  কায ধারায় সা  িহসােব হণীয় হইেব৷]

(৩) উপ-ধারা (৪) এর িবধানাবলী সােপে , উপ-ধারা (১) এর অধীন নমুনা সং হকারী কম কতা-

(ক)উ  ােনর দখলদার বা এেজ েক, অনু প নমুনা সং েহর ব াপাের তাহার অিভ ায় স েক, িবিধ ারা িনধ ািরত প িতেত, নািটশ দান কিরেবন;

(খ)উ  দখলদার বা এেজ  এর উপি িতেত নমুনা সং হ কিরেবন;

(গ)উ  নমুনা একিট পাে  রািখয়া উহােত িতিন িনেজর ও উ  দখলদার বা এেজ  এর া র ারা িচি ত কিরয়া সীলেমাহর িদেবন;

(ঘ)সংগৃহীত নমুনার একিট িরেপাট  ত কিরয়া উহােত িনেজ া র কিরেবন এবং দখলদার বা এেজে র া র হণ কিরেবন;

(ঙ)মহাপিরচালক কতৃক িনধ ািরত গেবষণাগাের উ  পা  অিবলে  রণ কিরেবন৷



(৪) যে ে  উপ-ধারা  (১) এর অধীন নমুনা  সং হ করা  হয় এবং সং হকারী  কম কতা উপ-ধারা  (৩) এর (ক) দফার অধীেন নািটশ দান কেরন,

সইে ে  যিদ দখলদার বা  এেজ  নমুনা  সং েহর সময় ই াকৃতভােব অনুপি ত থােকন, বা  উপি ত থািকয়াও নমুনােত ও িরেপােট া র কিরেত

অ ীকার কেরন, তাহা হইেল সং হকারী দুইজন সা ীর উপি িতেত িনেজই তাহার া র িদয়া উহা িনি ত ও সীলেমাহরকৃত কিরেবন এবং দখলদার

এেজে র অনুপি িত বা, মত, া রদােন অ ীকৃিতর কথা উে খ কিরয়া মহাপিরচালক কতৃক িনধ ািরত গেবষণাগাের িবে ষেণর জন  অিবলে  রণ

কিরেবন৷

  
  
 
পিরেবশগত ছাড়প

 

১৯[ ১২¸ (১) মহা-পিরচালেকর িনকট হইেত, িবিধ ারা িনধ ািরত প িতেত, পিরেবশগত ছাড়প  ব িতেরেক কান এলাকায় কান িশ  িত ান াপন বা

ক  হণ করা যাইেব না¸

(২) এই আইন কায কর হইবার অব বিহত পূেব  ািপত িশ  িত ান বা গৃহীত কে র ে , বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০

কায কেরর পর অিবলে  পিরেবশগত ছাড়প  হণ কিরেত হইেব¸

(৩) কান িশ  িত ান বা ক  স সারেণর ে  িবিধ ারা িনধ ািরত প িতেত পিরেবশগত ছাড়প  হণ কিরেত হইেব¸

(৪) পিরেবশগত ছাড়প  িবষেয় ণীত িবিধমালােত অন ান  িবষেয়র সিহত পিরেবশগত ভাব িন পণ িতেবদন, পিরেবশগত ব ব াপনা  পিরক না

ণয়ন, জনমত যাচাই, এই সকল িবষেয় জনগেণর তথ  াপ তা, ছাড়প  দানকারী কিমিটর গঠন ও কম প িত, ছাড়পে র নূ নতম আবশ কীয় শত াবলী,

আপীল ইত ািদ িবষেয় িব ািরতভােব উে খ থািকেব¸

(৫) অিধদ র পিরেবশগত ছাড়প  দােনর জন  িশ  িত ান ও কে র তািলকা িত বছর ৩১ শ মাচ  তািরেখর মেধ  পূব বত  বৎসেরর তািলকা

হালনাগাদ কিরেব এবং িবিভ  ধরেণর িশ  িত ান ও কে র পিরেবশগত ভাব িন পন িতেবদন বা পিরেবশগত ব ব াপনা পিরক না ণয়েন সংি

ব ি  বা সং ার নূ নতম যাগ তা ও দািয়  িনধ ারণ কিরেব ও এই সং া  তািলকা ত, অনুেমাদন এবং হালনাগাদ কিরেব¸]

  
  
 
পিরেবশ িনেদ িশকা ণয়ন

 

১৩৷ পিরেবশ দূষণ িনয় ণ ও শমন এবং পিরেবশ সংর ণ ও উ য়ন স েক সরকার, সময় সময়, সরকারী গেজেট াপন ারা পিরেবশ িনেদ িশকা

ণয়ন ও জারী কিরেত পািরেব৷

  
  
 
আপীল

 

১৪৷ (১) এই আইন বা িবিধ অনুসাের দ  কান নািটশ, আেদশ বা িনেদ শ ারা কান ব ি  সং ু  হইেল িতিন, উ  নািটশ, আেদশ বা িনেদ শ দােনর

ি শ িদেনর মেধ  সরকার কতৃক গিঠত আপীল কতৃপে র িনকট উহার িব ে  আপীল কিরেত পািরেবন এবং আপীেলর উপর উ  কতৃপে র িস া  চূড়া

হইেব এবং এই প িস াে র িব ে  আদালেত কান মামলা দােয়র করা যাইেব না:

তেব শত থােক য, আপীল কতৃপ  যিদ এই মেম  স ◌ু  হয় য, কান অিনবায  কারেণ উ  সমেয়র মেধ  সং ু  ব ি  আপীল দােয়র কিরেত পােরন নাই,

তাহা হইেল উ  কতৃপ  আপীল দািখেলর জন  অিতির  অনিধক ি শ িদন সময় বৃি  কিরেত পািরেব৷

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গিঠত আপীল কতৃপ  এক বা একািধক সদস  সম েয় গঠন করা যাইেব:

তেব শত থােক য, যিদ কান আপীল কতৃপ  একািধক সদস  সম েয় গঠন করা  হয়, তাহা  হইেল উহার একজন সদস েক সরকার উ  কতৃপে র

চয়ারম ান িনযু  কিরেব৷

(৩) এই ধারার অধীন দােয়রকৃত আপীল দােয়েরর তািরখ হইেত িতন মােসর মেধ  িন ি  করা হইেব৷

  
  
 
দ

 

২০[ ১৫৷ (১) িন েটিবেল উি িখত িবধানাবলী লংঘন বা উহােত উি িখত িনেদ শ অমান করণ বা অন ান  কায াবলীর জন  উহার িবপরীেত উি িখত দ

আেরাপণীয় হইেব :-

  

িমক নং অপরােধর বণ না আেরাপণীয় দ

১ ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) বা (৩) এর অধীন দ

িনেদ শ অমান করণ

থম অপরােধর ে  অনূ ন ১ (এক) বৎসর, অনিধক ২

(দুই)বৎসর কারাদ  বা অনূ ন ৫০ (প াশ) হাজার টাকা,

অনিধক ২ (দুই) ল  টাকা অথ দ  বা উভয় দ ;

পরবত  িতিট অপরােধর ে  অনূ ন ২ (দুই) বৎসর, অনিধক

১০ (দশ) বৎসর কারাদ  বা অনূ ন ২ (দুই) ল  টাকা, অনিধক

১০ (দশ) ল  টাকা অথ দ  বা উভয় দ  ¸

২ ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীেন পিরেবশগত

সংকটাপ  এলাকা িহসােব ঘািষত এলাকায় িনিষ  কম

বা ি য়া চালু রাখা বা র মাধ েম উপ-ধারা (৪)

লংঘন

থম অপরােধর ে  অনিধক ২ (দুই) বৎসর কারাদ  বা

অনিধক ২ (দুই) ল  টাকা অথ দ  বা উভয় দ  ;

পরবত  িতিট অপরােধর ে  অনূ ন ২ (দুই) বৎসর, অনিধক

১০ (দশ) বৎসর কারাদ  বা অনূ ন ২ (দুই) ল  টাকা, অনিধক

১০ (দশ) ল  টাকা অথ দ  বা উভয় দ  ¸

৩ ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর লংঘন থম অপরােধর ে  অনিধক ৫ (পঁাচ) হাজার টাকা অথ দ  ;

ি তীয় অপরােধর ে  অনিধক ১০(দশ) হাজার টাকা এবং

পরবত  িতিট অপরােধর ে  অনিধক ১ (এক) বৎসর

কারাদ  বা ২০(িবশ) হাজার টাকা অথ দ  বা উভয় দ  ¸



৪ ধারা ৬ক এর অধীেন দ  িনেদ শ লংঘন েম উহােত

বিণ ত সাম ী-

 

 (ক)       উ পাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ

পরবত  িতিট অপরােধর ে  অনূ ন ২ (দুই) বৎসর, অনিধক

১০ (দশ) বৎসর কারাদ  বা অনূ ন ২ (দুই) ল  টাকা, অনিধক

১০ (দশ) ল  টাকা অথ দ  বা উভয় দ  ¸

 (খ) িব য়, িব েয়র জন  দশ ন, মজুদ, িবতরণ,

বািণিজ ক উে েশ  পিরবহন বা বািণিজ ক উে েশ

ব বহার

(খ) অনিধক ১ (এক) বৎসর কারাদ  বা অনিধক ৫০(প াশ)

হাজার টাকা অথ দ  বা উভয় দ  ¸

৫ ধারা ৬ক এর িবধান লংঘন থম অপরােধর ে  অনিধক ২ (দুই) বৎসর কারাদ  বা অনিধক

২ (দুই) ল  টাকা অথ দ  বা উভয় দ  ;

পরবত  িতিট অপরােধর ে  অনূ ন ২ (দুই) বৎসর, অনিধক ১০

(দশ) বৎসর কারাদ  বা অনূ ন ২ (দুই) ল  টাকা, অনিধক ১০

(দশ) ল  টাকা অথ দ  বা উভয় দ  ¸

৬ ধারা ৬গ এর অধীন ণীত িবিধর বা িবিধমালার

িবধান লংঘন

থম অপরােধর ে  অনিধক ২ (দুই) বৎসর কারাদ  বা অনিধক

২ (দুই) ল  টাকা অথ দ  বা উভয় দ ;

পরবত  িতিট অপরােধর ে  অনূ ন ২ (দুই) বৎসর, অনিধক ১০

(দশ) বৎসর কারাদ  বা অনূ ন ২ (দুই) ল  টাকা, অনিধক ১০

(দশ) ল  টাকা অথ দ  বা উভয় দ ¸

৭ ধারা ৬ঘ এর িবধান লংঘন থম অপরােধর ে  অনিধক ২ (দুই) বৎসর কারাদ  বা অনিধক

২ (দুই) ল  টাকা অথ দ  বা উভয় দ ;

পরবত  িতিট অপরােধর ে  অনূ ন ২ (দুই) বৎসর, অনিধক ১০

(দশ) বৎসর কারাদ  বা অনূ ন ২ (দুই) ল  টাকা, অনিধক ১০

(দশ) ল  টাকা অথ দ  বা উভয় দ ¸

৮ ধারা ৬ঙ এর িবধান লংঘন থম অপরােধর ে  অনিধক ২ (দুই) বৎসর কারাদ  বা অনিধক

২ (দুই) ল  টাকা অথ দ  বা উভয় দ ;

পরবত  িতিট অপরােধর ে  অনূ ন ২ (দুই) বৎসর, অনিধক ১০

(দশ) বৎসর কারাদ  বা অনূ ন ২ (দুই) ল  টাকা, অনিধক ১০

(দশ) ল  টাকা অথ দ  বা উভয় দ ¸

৯ ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন দ  িনেদ শ

অমান করণ

থম অপরােধর ে  অনূ ন ১ (এক) বৎসর, অনিধক ২ (দুই)

বৎসর কারাদ  বা অনূ ন ৫০ (প াশ) হাজার টাকা, অনিধক ২

(দুই) ল  টাকা অথ দ  বা উভয় দ ;

পরবত  িতিট অপরােধর ে  অনূ ন ২ (দুই) বৎসর, অনিধক ১০

(দশ) বৎসর কারাদ  বা অনূ ন ২ (দুই) ল  টাকা, অনিধক ১০

(দশ) ল  টাকা অথ দ  বা উভয় দ ¸

১০ ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) বা (২) এর লংঘন বা

উপ-ধারা (৩) অনুসাের মহা-পিরচালক িনেদ িশত

িতকারমূলক ব ব া হেণ ব থ তা

থম অপরােধর ে  অনূ ন ১ (এক) বৎসর, অনিধক ২ (দুই)

বৎসর কারাদ  বা অনূ ন ৫০ (প াশ) হাজার টাকা, অনিধক ২

(দুই) ল  টাকা অথ দ  বা উভয় দ ;

পরবত  িতিট অপরােধর ে  অনূ ন ২ (দুই) বৎসর, অনিধক ১০

(দশ) বৎসর কারাদ  বা অনূ ন ২ (দুই) ল  টাকা, অনিধক ১০

(দশ) ল  টাকা অথ দ  বা উভয় ¸

১১ ধারা ১০ এর উপ-ধারা (২) অনুসাের

মহা-পিরচালকেক বা তাহার িনকট হইেত মতা া

ব ি েক, যুি সংগত কারণ ব িতেরেক, সাহায

সহেযািগতা না করা

অনূ ন ১ (এক) বৎসর, অনিধক ৩ (িতন) বৎসর কারা  বা অনূ ন

৫০ (প াশ) হাজার টাকা, অনিধক ৩ (িতন) ল  টাকা অথ দ  বা

উভয়দ ;

১২ ধারা ১২ এর িবধান লংঘন অনূ ন ২ (দুই) বৎসর, অনিধক ৫ (প ঁাচ) বৎসর কারাদ  বা অনূ ন

১ (এক) ল  টাকা, অনিধক ৫(প ঁ াচ) ল  টাকা অথ দ  বা উভয়

দ ¸

১৩ এই আইেনর অন  কান িবধান বা িবিধমালার অধীন

দ  কান িনেদ শ লংঘন বা এই আইেনর অধীন

অনিধক ৩ (িতন) বৎসর কারাদ  বা অনিধক ৫ (প ঁাচ)ল  টাকা

অথ দ  বা উভয় দ ¸



দািয়  পালেন মহা-পিরচালক বা তাহার িনকট হইেত

মতা া  ব ি েক বাধা দান বা ই াকৃতভােব

িবল  সৃি  করা

             (২) এই ধারার অন ান  িবধান সােপে , িবিধ ারা কিতপয় অপরাধ িচি ত এবং উ  অপরাধ

সংঘটেনর জন  দ  িনধ ারণ করা যাইেব, তেব এই প দ  ২(দুই) ব সর কারাদ  বা ১০(দশ) হাজার টাকা

অথ দ  বা উভয় দে র অিতির  হইেব না৷

 

  
 
অপরােধর সিহত সংি  ব ,

য পািত বােজয়াি

 

১৫ক¸ এই আইন বা তদধীন ণীত িবিধমালা বা ধারা ৭ এ দ  িনেদ শ লংঘেনর ফেল কান ব ি , গা ী, জনগণ িত  হইেল, উ  ব ি , গা ী,

িত  জনগণ, অথবা তাহােদর পে  মহাপিরচালক িতপূরেণর দাবীেত মামলা দােয়র কিরেত পািরেবন¸

  
  
 
অপরােধর সিহত সংি  ব

য পািত বােজয়াি

 

১৫খ¸ অপরােধর সিহত সংি  ব  য পািত বােজয়াি ¸- কান ব ি  ধারা ১৫ ত বিণ ত কান অপরাধ সংঘটেনর জন  দাষী সাব  ও দি ত হইেল,

উ প অপরাধ সংঘটেন য পািত বা উহার অংশ িবেশষ, যানবাহন বা অপরাধ সংি

পণ সাম ী বা অন  কান ব  বােজয়া  অথবা িবনে র জন ও আদালত আেদশ িদেত পািরেব¸]

  
  
 
কা ানী কতৃক অপরাধ

সংঘটন

 

২১[ (১) এই আইেনর অধীন কান িবধান লংঘনকারী বা এই আইন বা িবিধর অধীন দ  নািটশ অনুযায়ী দািয়  স াদেন বা আেদশ বা িনেদ শ পালেন

ব থ  ব ি  যিদ কা ানী বা সিমিত বা সংঘ হয়, তাহা হইেল উ  কা ানী বা সিমিত বা সংেঘর মািলক, অংশীদার, ািধকারী, চয়ারম ান, ব ব াপনা

পিরচালক, পিরচালক, জনােরল ম ােনজার, ম ােনজার, সিচব বা ত ভােব সংিশ  অন  কান কম কতা বা কম চাির বা এেজ , িবধানিট লংঘন কিরয়ােছন

বা নািটশ অনুযায়ী দািয়  স াদেন বা আেদশ বা িনেদ শ পালেন ব থ  হইয়ােছন বিলয়া গণ  হইেবন, যিদ না িতিন মাণ কিরেত পােরন য, উ  লংঘন বা

মত, ব থ তা ত ঁ াহার অ াতসাের হইয়ােছ অথবা উ  লংঘন বা ব থ তা রাধ কিরবার জন  িতিন যথাসাধ  চ া কিরয়ােছন¸]

২২[ (২) উপ-ধারা (১) এ উি িখত কা ানী আইনগত ব ি স ািবিশ  সং া (Body Corporate) হইেল, উ  উপ-ধারায় উি িখত ব ি েক অিভযু  ও

দাষী সাব  করা ছাড়াও উ  কা ানীেক আলাদাভােব একই কায ধারায় অিভযু  ও দাষী সাব  করা যাইেব, তেব ফৗজদারী  মামলায় উহার উপর

সংি  িবধান অনুসাের ধু অথ দ  আেরাপ করা যাইেব৷]

২৩[ (৩) এই আইেনর অধীন কান িবধান লংঘনকারী বা এই আইন বা িবিধর অধীন দ  নািটশ অনুযায়ী দািয়  স াদেন বা আেদশ বা িনেদশ পালেন

ব থ  ব ি  যিদ সরকােরর কান িবভাগ বা সরকাির সং া বা িত ান বা ানীয় সরকার সংগঠন বা ায় শািসত সং া হয়, তাহা হইেল সরকােরর উ

িবভাগ বা সরকাির সং া বা িত ান বা ানীয় সরকার সংগঠন বা ায় শািসত সং ার চয়ারম ান, ব ব াপনা পিরচালক, পিরচালক, জনােরল ম ােনজার,

ম ােনজার, সিচব বা অন  কান কম কতা বা কম চাির বা এেজ  বা ত ঁ াহারা য নােমই অিভিহত হউন না কন, িবধানিট লংঘন কিরয়ােছন বা নািটশ অনুযায়ী

দািয়  স াদেন বা আেদশ বা িনেদ শ পালেন ব থ  হইয়ােছন বিলয়া গণ  হইেবন, যিদ না িতিন মাণ কিরেত পােরন য, উ  লংঘন বা মত, ব থ তা

তঁ াহার অ াতসাের হইয়ােছ অথবা উ  লংঘন বা ব থ তা রাধ কিরবার জন  িতিন যথাসাধ  চ া কিরয়ােছন¸]

  
  
 

িতপূরেণর মামলা দােয়র

 

২৪[ ১৭¸ এই আইন বা  তদধীন ণীত িবিধ লংঘেনর ফেল কান ব ি , গা ী, জনগণ িত  হইেল, উ  ব ি , গা ী,  িত  জনগণ, অথবা

তাহােদর পে  মহা-পিরচালক পিরেবশ আদালেত মামলা দােয়র কিরেত পািরেবন¸]

  
  
 
সরল িব ােস কৃত কাজকম

র ণ  

১৮৷ এই আইন বা িবিধর অধীন সরল িব ােস কৃত কান কােজর ফেল কান ব ি  িত  হইেল বা তাহার িত  হইবার স াবনা থািকেল ত ন

সরকার, মহাপিরচালক, অিধদ েরর কান কম কত া বা কম চারী বা কান ব ি র িব ে  দওয়ানী বা ফৗজদারী মামলা বা অন  কান আইনগত কায ম

হণ করা যাইেব না৷

  
  
 

মতা অপণ

 

১৯৷ (১) সরকার এই আইন বা িবিধর অধীন উহার য কান মতা মহাপিরচালক বা অন  য কান কম কত

ােক অপণ কিরেত পাের৷

(২) মহাপিরচালক এই আইন বা িবিধর অধীন তাহার য কান মতা অিধদ েরর য কান কম কতােক অপণ কিরেত পািরেবন৷

  
  
 
িবিধ ণয়েনর মতা

 

২০৷ (১) এই আইেনর উে শ  পূরণকে  সরকার সরকারী গেজেট াপন ারা, 

২৫[ িবিধ মালা] ণয়ন কিরেত পািরেব৷

(২) িবেশষ কিরয়া, এবং উপির-উ  মতার সামি কতােক ু  না কিরয়া, উ  

২৬[ িবিধ মালায়] িন বিণ ত সকল বা য কান িবষেয় িবধান করা যাইেত

পাের, যথা:-

(ক)িবিভ  এলাকার জন  িবিভ  উে েশ  বায়ু, পািন, শ  ও মৃি কাসহ পিরেবেশর অন ান  উপাদােনর মানমা া িনধ ারণ:

তেব শত থােক য, সরকার, সরকারী গেজেট াপন ারা, এই আইন বতেনর সময় িবদ মান িশ  বা কে র ে , অনু প মানমা ার েয়াগ,

এককভােব বা সামি কভােব, িনিদ  ময়ােদর জন  িগত কিরেত পািরেব;

(খ) পিরেবশ র ার ােথ  িশ  কারখানা াপন ও অন ান  উ য়ন কম কা  িনয় ণ;

(গ) িবপদজনক পদােথ র ব বহার, সংর ণ ও পিরবহেনর িনরাপদ প িত িন পণ;



(ঘ) পিরেবশ দূষেণর কারণ হইেত পাের এই প দুঘটনা িতেরােধ িনরাপদ প িত ও িতকারমূলক কায ম ণয়ন;

(ঙ) বজ  িনঃসরণ ও িনগমেনর মানমা া িনধ ারণ;

(চ) িবিভ  ক  ও কায ািদর পিরেবশগত ভাব িন পণ, পয ােলাচনা ও অনুেমাদেনর প িত;

(ছ) পিরেবশ এবং িতেবশ ব ব া র া করার প িত;

২৭[ (জ) পিরেবশগত ছাড়প  দােনর প িত, তথ  াি  এবং অন ান  সবার িফস িনধ ারণ;]

২৮[ (ঝ) ঝুঁ িকপূণ  বেজ র তািলকা ণয়ন, ঝুঁিকপূণ  বজ  উৎপাদন, ধারণ, মওজুদকরণ, বাঝাইকরণ, সরবরাহ, পিরবহণ, আমদানী, র ানী, পিরত াগকরণ

(Disposal) , ডাি ং, ইত ািদ িনয় ণ সং া  িবধান;

(ঞ) িবিভ  এলাকায় িশ  িত ান বা কে র অব ান এবং পিরেবশগত ব ব াপনা সং া  িবিধ-িনেষধ িনধ ারণ;

(ট) িতেবশগত সংকটাপ  এলাকার ব ব াপনা প িত;

(ঠ) পিরেবশ গেবষণাগার াপন, গেবষণাগােরর কায াবলী, গেবষণাগাের নমুনা সরবরােহর প িত, গেবষণার ফলাফল কােশর ফরম, ফলাফল কােশর

প িত, ফলাফল াি র জন  িফ িনধ ারণ এবং গেবষণা কায  পিরচালনার জন  অন  য কান িবষয়;

(ড) গণ নানী অনু ােনর প িত িনধ ারণ¸]

  
  
 
রিহতকরণ ও হফাজত

 

২১৷ (১) The Environmental Pollution Control Ordinance, 1977 (Ordinance XIII of 1977) এতদ ্  ারা রিহত করা হইল৷

(২) অনু প রিহতকরণ সে ও, রিহত Ordinance এর অধীন কৃত কাজকম  বা গৃহীত ব ব া, এই আইেন যাহা িকছুই থাকুক না কন, এই আইেনর িবধান

অনুযায়ী করা হইয়ােছ বিলয়া গণ  হইেব৷

(৩) এই আইন বতেনর অব বিহত পূেব  িবদ মান পিরেবশ অিধদ র ধারা ৩ এর অধীন ািপত অিধদ র বিলয়া গণ  হইেব এবং উ  অিধদ ের কায রত

মহাপিরচালক ও অন ান  কম কতা ও কম চারী এই আইেনর অধীন িনযু  মহাপিরচালক, কম কতা ও কম চারী বিলয়া গণ  হইেবন৷

  
  
  

 

১ দফা (কক) ও (ককক) বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৫০ নং আইন) এর ২ ধারাবেল সি েবিশত¸

২ দফা (চচ) বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৫০ নং আইন) এর ২ (খ) ধারাবেল সি েবিশত¸

৩ দফা (ছছ) বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৫০ নং আইন) এর ২ (গ) ধারাবেল সি েবিশত¸

৪ ধারা ২ক বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ৯ নং আইন) এর ২ ধারাবেল সি েবিশত

৫ শত াংশিট পূব বত  থম শত াংেশর পিরবেত বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ৯ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল িত ািপত

৬ ধারা ৪ক বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ৯ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল সি েবিশত

৭ ধারা ৫ বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৫০ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল িত ািপত¸

৮ ধারা ৬ ও ৬ক পূব বত  ধারা ৬ এর পিরবেত বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ৯ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল িত ািপত

৯ ধারা ৬ ও ৬ক পূব বত  ধারা ৬ এর পিরবেত বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ৯ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল িত ািপত

১০ ধারা ৬খ বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৫০ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল সংেযািজত¸

১১ ধারা ৬গ বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৫০ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল সংেযািজত¸

১২ ধারা ৬ঘ বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৫০ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল সংেযািজত¸

১৩ ধারা ৬ঙ বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৫০ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল সংেযািজত¸

১৪ ধারা ৭ বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০০০ (২০০০ সেনর ১২ নং আইন) এর ২ ধারাবেল িত ািপত

১৫ উপ-ধারা (১) বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৫০ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল িত ািপত¸

১৬ উপ-ধারা (৩) বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৫০ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল িত ািপত¸

১৭ উপ-ধারা (৫) বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৫০ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল সংেযািজত¸

১৮ উপ-ধারা (২) বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ৯ নং আইন) এর ৬ ধারাবেল িত ািপত

১৯ ধারা ১২ বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৫০ নং আইন) এর ৬ ধারাবেল িত ািপত¸

২০ ধারা ১৫ ও ১৫ক এবং ১৫খ বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৫০ নং আইন) এর ৮ ধারাবেল িত ািপত¸

২১ উপ-ধারা (১) বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৫০ নং আইন) এর ৯(ক) ধারাবেল িত ািপত¸

২২ উপ-ধারা (২) বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ৯ নং আইন) এর ৮ ধারাবেল সি েবিশত

২৩ উপ-ধারা (৩) বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৫০ নং আইন) এর ৯(খ) ধারাবেল সংেযািজত¸



২৪ ধারা ১৭ বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৫০ নং আইন) এর ১০ ধারাবেল িত ািপত¸

২৫ "িবিধমালা" শ িট "িবিধ" শ িটর পিরবেত  বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৫০ নং আইন) এর ১১(ক) ধারাবেল িত ািপত¸

২৬ "িবিধমালায়" শ িট "িবিধেত" শ িটর পিরবেত বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৫০ নং আইন) এর ১১(খ) ধারাবেল িত ািপত¸

২৭ দফা (জ) বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৫০ নং আইন) এর ১১(গ) ধারাবেল িত ািপত¸

২৮ দফা (ঝ), (ঞ),(ট) ও (ঠ) বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৫০ নং আইন) এর ১১(ঘ) ধারাবেল সংেযািজত ¸
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