
   

 
বাংলােদশ জীবৈবিচغ� আইন, ২০১৭

( ২০১৭ সেনর ২ নং আইন )
  [১৯ قرব্আয়াির, ২০১৭]
     
     

জীবৈবিচغ� সংরلণ ও উহার উপাদানসমূেহর رটকসই ব�বহার, জীবস�দ ও
তদ্ সংিơư مান ব�বহার হইেত قা� সুফেলর সুষ্ঠخ  ও ন�ায� িহস�া বăন এবং আনুষি	ক

অন�ান� িবষেয় িবধান কিরবার িনিমā قণীত আইন
 
خযেহতر  গণقজাতيী বাংলােদেশর সংিবধােনর  িpতীয় ভােগ রাال পিরচালনার মূলনীিত অংেশর
১৮ক অনুে�েদ জীবৈবিচغ� সংরلেণর িবষয়ثট অăভخ  ;রিহয়ােছ �ص

خযেহতر  বাংলােদশ জািতসংেঘর জীবৈবিচغ� সনদ (Convention on Biological Diversity) এর পل
িহসােব জীবৈবিচغ� সংরلণ ও উহার উপাদানসমূেহর رটকসই ব�বহার, জীবস�দ ও তদ্ সংিơư
خা� সুফেলর সুষ্ঠق ান ব�বহার হইেতم  ও ন�ায�  িহস�া বăন এবং আনুষি	ক অন�ান�  িবষেয়
িবধান কিরবার লেل� আăজصািতকভােব অ	ীকারাবE; 

خযেহতر  বাংলােদশ জীবস�দ ও জীবৈবিচغ� সংরلেণর সিহত স�িকصত قথাগত مােন সমEৃ;
এবং

خযেহতر  জীবৈবিচغ� সংরلণকে� িবধান করা সমীচীন ও قেয়াজনীয়; 

خসেহতر  এতوারা িন�ইপ আইন করা হইল: 
   

থম অধ�ায়ق
ারি�কق

 
সংিل�
িশেরানাম ও
নصবতق

 

১। (১) এই আইন বাংলােদশ জীবৈবিচغ� আইন, ২০১৭ নােম অিভিহত হইেব।

(২) সরকার, সরকাির رগেজেট مقাপন pারা, رয তািরখ িনধ সইر ারণ কিরেবص
তািরেখ এই আইন কায কর হইেব।ص

   
   
 
সংمা   ২। িবষয় বা قসে	র পিরপিĄ رকােনা িকছخ  না থািকেল, এই আইেন

(১)  ‘‘অিনবাসী’’  বিলেত  Income  Tax  Ordinance,  1984  (Ordinance  No.
XXXVI  of  1984) এর  section  2(42) এর  সংمা অনুযায়ী  nonresidentرক
বুঝাইেব; 

(২) ‘‘ইউিনয়ন কিমثট’’ অথ �غঠত ইউিনয়ন জীবৈবিচثধারা ২৫ এর অধীন গ ص
িবষয়ক ব�ব�াপনা ও তদারক কিমثট; 

(৩)  ‘‘উপেজলা  কিমثট’’  অথ  ص ধারা  ১৯  এর  অধীন  গثঠত  উপেজলা
জীবৈবিচغ� িবষয়ক ব�ব�াপনা ও তদারক কিমثট; 

(৪)  ‘‘কিমثট’’  অথ  ,ص  ,মতغلر জাতীয়  কিমثট,  কািরগির  কিমثট,  িসثট
কেপ  ােরশনص কিমثট,   জলাر কিমثট,  উপেজলা  কিমثট,   পৗরসভাر কিমثট,
ইউিনয়ন কিমثট, দল, সিমিত বা উপকিমثট; 

 



(৫)  ‘‘কালثটভার’’ অথ  rদ, যাহারجকােরর উق এমন ص িববতصন হইয়ােছ এবং
চাষাবােদর মাধ�েম  েয়াজেন যাহােদর বংশق টিকয়া আেছ, এবং চাষাবােদরث
বৃجE করা হইেতেছ; 

(৬)  ‘‘কািরগির কিমثট’’ অথ  �غঠত জীবৈবিচثধারা ১১ এর অধীন গ ص িবষয়ক
কািরগির কিমثট; 

(৭)  ‘‘গেবষণা’’ অথ  জীবস�েদর উপর ص সমীلা  বা পEিতগত অনুস7ান
অথবা জীেবর বা উহার উপজােতর বা قিতেবশ ব�ব�ার উপর গেবষণা; 

(৮)  ‘‘জাতীয় কিমثট’’ অথ  ص ধারা ৮ এর অধীন গثঠত জীবৈবিচغ�  িবষয়ক
জাতীয় কিমثট; 

(৯)  ‘‘জাতীয় জীবৈবিচغ� কম েকৗশল ও কমص পিরক�না’’ অথص ধারা ৩১ এর ص
অধীন قণীত জাতীয় জীবৈবিচغ� কম েকৗশল ও কমص  ;পিরক�নাص

(১০)‘‘رজলা  কিমثট’’ অথ  ص ধারা  ১৬  এর অধীন  গثঠত   জলাر জীবৈবিচغ�
িবষয়ক ব�ব�াপনা ও তদারক কিমثট; 

(১১)  ‘‘জীবৈবিচغ�’’  অথ  ص জীবজগেতর  মেধ�  িবরাজমান  িবিভćতা,  যাহা
সামিطকভােব পিরেবেশর অংশ এবং �লজ, জলজ বা সামুিفক পিরেবেশ
িবদ�মান   জািতগতق িবিভćতা  (Species  Diversity),   কৗিলগতر িবিভćতা
(Genetic Diversity) ও قিতেবশগত  িবিভćতাও  (Ecosystem Diversity) ইহার
অăভخ  ;হইেব �ص

(১২)  ‘‘জীবৈবিচغ�  সমEৃ  ঐিতহ�গত  �ান’’  অথ  ص ধারা  ৩২  এর  অধীন
জীবৈবিচغ� সমEৃ ঐিতহ�গত �ান িহসােব رঘািষত رকােনা এলাকা; 

(১৩)  ‘‘জীবস�দ’’ অথ ,াণী ও অণুজীব বা উহােদর অংশিবেশষق ,rদجউ ص
বংশগত উপাদান ও উপজােতর  (মূল সংেযাجজত পণ� বা উপকরণ ব�তীত)
অăগ  কৗিলস�দر তص (Genetic Resources) অথবা رকােনা قিতেবশ ব�ব�ার
অăগ  তص এইইপ   কােনাر জীবজ  উপাদান  (Biotic  Component),  মানুেষর
িনকট  যাহার قকৃত  বা  স�াব�  ব�বহার  বা  ব�বহািরক  মূল�  রিহয়ােছ,  তেব
মানব জীন উপাদান উহার অăভخ  ;হইেব না �ص

(১৪)  ‘‘জীবসমীلা’’  বা  ‘‘জীবব�বহার’’ অথ  ص  জািতق �কােনা উে4েশر ও
উপقজািত িনিব কােনা উপাদান, িনযر যر েশেষ জীবস�েদরص কৗিলগতر ,াসص
 �বিশưز বা   কাষকলারر  �বিশưز সংطহ,  িনইপণ  বা  ািনক অনুস7ানمবز
সংিơư কায  ;ص

(১৫)   টকসইر‘‘ ব�বহার’’  অথ  ص জীবৈবিচেغ�র  উপাদানসমূেহর  এইইপ
ব�বহার  পEিত,  যাহা  বা   যر সকল  কায  মضص জীবৈবিচেغ�র  দীঘ েময়ােদص
 টিকয়া থািকবারث  غেلر خকার হق কােনাر মিক সৃثư না কিরয়া বতصমান এবং
ভিবষ�ৎ قজে8র قেয়াজন িমটাইবার উে4েশ� ব�বঈত হয়; 

(১৬)  ‘‘তহিবল’’  অথ  ص ধারা  ৩৬  এর  অধীন  গثঠত  জীবৈবিচغ�  সংরلণ
তহিবল; 

(১৭)  ‘‘ন�ায�  িহস�া  বăন’’ অথ  ص ধারা ৩০ এর  িবধান অনুযায়ী জীবৈবিচغ�
স�েদর সুফেলর ন�ায়স	ত বăন; 



(১৮)   পৗরসভাر‘‘ কিমثট’’  অথ  ص ধারা  ২২  এর  অধীন  গثঠত  পৗরসভাر
জীবৈবিচغ� ব�ব�াপনা ও তদারক কিমثট; 

(১৯) ‘‘বািণجজ�ক ব�বহার’’ অথ জ�ক উে4েশ� জীবস�েদর ব�বহােররجবািণ ص
মাধ�েম িবিভć পণ� زতির বা উৎপাদন رযমন: ঔষধ, িশে� ব�বহায ,এনজাইম ص
খােদ�র সুগি7, মানবেদেহ ব�বহায ,সাধনী, রং, ইমালিসফাইয়ারق সুগি7 ও ص
ওিলওেরجজন্ স,   ভৃিতসহق অণুজীব,  শস�,  মৎস�  এবং  ািণস�েদরق
েনর উে4েশ� অন� জীব হইেত িনযصকৗিলগত পিরবতر ;হ করাطজন সংج াস বাص

(২০) ‘‘িবিধ’’ অথ  ;ণীত িবিধق এই আইেনর অধীন ص

(২১)  ‘‘িবপć قজািত’’ অথ  ص  সই সকল জীবস�দر বা উহােদর قজািত  বা
উপقজািত, যাহা মহািবপć নয় িকন্তخ  অج�B হخ মিকর স�খুীন এবং অদরূ
ভিবষ�েত قকৃিত হইেত িবলু� হইবার আশ�া রিহয়ােছ; 

(২২)  ‘‘বج��’’ অেথ কা�ািন, সংঘ, সিমিত, অংশীদািরر কােনা ধরেনরر যر ص
কারবার, قিত�ান বা সং�াসহ উহােদর قিতিনিধও অăভخ  ;হইেব �ص

(২৩)  ‘‘ল�াĂ رরইস’’ অথ াচীনকাল হইেত কৃষকق টভার, যাহাثআিদম কাল ص
ও তাহােদর বংশধরেদর pারা বন� অব�া হইেত মােঠ قসার লাভ হইেতেছ; 

(২৪)  ‘‘িসثট  কেপ  ােরশনص কিমثট’’  অথ  ص ধারা  ১৩  এর  অধীন  গثঠত  িসثট
কেপ  ট; এবংثব�ব�াপনা ও তদারক কিম �غােরশন জীবৈবিচص

(২৫)  ‘‘সং�া’’  অেথ  ص  যر  কােনাر ধরেনর   ,কা�ািনر  ,িত�ানق অংশীদাির
কারবার বা একািধক বج�� বা رগাح� সম0েয় গثঠত সংঘ, সিমিত, সংগঠন বা
সং�াও অăভخ হইেব। �ص

   
   
 
আইেনর
�াধানق

  ৩। আপাতত বলবৎ অন�   কােনা আইেন যাহাر িকছخ ই থাকুক না  কন, এইر
আইেনর িবধানাবলী قাধান� পাইেব।

   
   

িpতীয় অধ�ায়
জীবৈবিচغ� স�িকصত কায হণ ও গেবষণালEط মضص
ফলাফল হ�াăের িবিধিনেষধ, আেবদন অনুেমাদন ও

ত�াখানق
 
জীবৈবিচغ�
স�িকصত
কায হণط মضص
ও গেবষণাল�
ফলাফল
হ�াăের িবিধ
িনেষধ

  ৪। জাতীয় কিমثটর পূব ানুেমাদন ব�তীতص

(ক) বাংলােদেশর অিনবাসী رকােনা নাগিরক ; 

(খ) বাংলােদেশর নাগিরক নেহন এমন رকােনা বج��; 

(গ) িবদ�মান رকােনা আইেনর অধীন বাংলােদেশ িনবি7ত নেহ এমন رকােনা
সং�া 

(অ)   কােনাر জীবৈবিচغ�  বা  জীবস�দ  বা  তদ্ িবষয়ক   থাগতق ানم
(traditional  knowledge)  সংطহ  কিরেত  বা অিধকাের  লইেত  পািরেবন  না;
অথবা 



(আ) জীবৈবিচغ� বা জীবস�েদর বািণجজ�ক ব�বহার, জীবসমীلা, জীব
ব�বহার বা জীবপরীلণ কায কােনা গেবষণাر ম পিরচালনা বা এতিpষয়কضص
কিরেত পািরেবন না; অথবা

(ই) জীবৈবিচغ� বা জীবস�েদর আহরণ সংিơư رকােনা কায েমর সিহতضص
যু� হইেত পািরেবন না; অথবা 

(ঈ) এর িনকট অন� رকােনা বج�� বা সং�া জীবৈবিচغ� বা জীবস�দ হইেত
গেবষণাল� ফলাফল হ�াăর বা قদান কিরেত পািরেবন না।

   
   
 
গেবষণাল�
কাশق ব7ق  

৫। সরকাির িবিধিবধান অনুযায়ী رকােনা গেবষণাল� قব7 قকািশত হইেল,
উহা   কােনাر  সিমনারر বা কম  শালায় উপ�াপনص বা قচার করা  যাইেব এবং
উহােত   �াق ফলাফল  বা  মতামত  জাতীয়  কিমثট  উহার  কায াবলীص
স�াদনকােল িবেবচনায় লইেত পািরেব।

   
   
 
জীবৈবিচغ�
িবষয়ক
মধা₫েBরر
অিধকােরর
জন� আেবদেন
িবিধিনেষধ

 

৬।  (১)   কােনাر বج��,  জাতীয়  কিমثটর  পূব  ানুেমাদনص ব�তীত,  কােনাر
জীবস�দ ব�বহােরর মাধ�েম উrািবত رকােনা  িকছخ র رমধা₫B  (Intelectual
Property)  অিধকােরর  জন�  বাংলােদশ  বা  বাংলােদেশর  বািহের  আেবদন
কিরেত পািরেবন না।

(২) জাতীয় কিমثট, رমধা₫B অিধকােরর আেবদন অনুেমাদেনর لرেغ, িবিধ
pারা  িনধ  শয়ািরংر বিনিফটر ,ািরত পEিতেতص িফ বা রয়�ালثট বা উভয় অথবা
উ�  অিধকােরর  বািণجজ�ক  ব�বহােরর  ফেল  উদ্ভূত  আিথ  কص লভ�াংেশর
ন�ায� িহস�া িনج�ত করাসহ قেয়াজনীয় শতصািদ, আেরাপ কিরেত পািরেব।

   
   
 
আেবদন
অনুেমাদন,
,ত�াখ�ানق
ইত�ািদ

  ৭। (১) এই আইেনর ধারা ৪ ও ৬ এর অধীন رয رকােনা িবষেয় জাতীয় কিমثটর
অনুেমাদন লােভর  িনিমā,  িবিধ pারা  িনধ  ািরত পEিতেত ওص িফ قদানপূব ,কص
আেবদন কিরেত হইেব।

(২) জাতীয় কিমثট, উপধারা  (১) এর অধীন   �াق কােনা আেবদনر হইেল
উহা,  িবিধ  pারা  িনধ  ািরতص পEিতেত,  যাচাইবাছাইপূব  ,কص অনুেমাদন  বা
 ত�াখ�ান কিরেতق পািরেব;  তেব, জাতীয় কিমثট   া� আেবদেনরق িবষেয়
িসEাă طহেণর   টثকািরগির কিম غেلر বা অন�   কানر সরকাির  দ�র  বা
সং�ার পরামশ হণ কিরেত পািরেব।ط ص

(৩)  এই  ধারার অধীন   �াق  ,েত�ক আেবদনق উহা   াি�রق তািরখ  হইেত
অনিধক ৯০  (নববই)  িদেনর মেধ�  িন�িāকরত, غلرমত, উহা অনুেমাদন
বা قত�াখ�ােনর িবষয়, সংিơư আেবদনকারীেক িলিখতভােব অবিহত কিরেত
হইেব।

(৪) এই ধারার অধীন رকােনা আেবদন قত�াখ�াত হইেল সংুلE বج�� ধারা
৪৮ এর অধীন পুনিব েবচনার (Review) জন� আেবদন কিরেত পািরেবন।ص

(৫)   �غজীবৈবিচ �خভغلটর আĽিলক অিধেثকােনা কিমر বা জীবস�দ
এবং তদ্ সংিơư مান,  ইত�ািদ  ব�বহােরর  িনিমā অিধকাের  লওয়া  িবষয়ক
 রغকােনা আেবদনপেر িবষেয়  িসEাă   হেণরط  غেلر জাতীয়  কিমثটেক

সংিơư কিমثট বা কিমثটসমূেহর সিহত পরামশ  কিরেত হইেব। ص



সংিơư কিমثট বা কিমثটসমূেহর সিহত পরামশ  কিরেত হইেব। ص

(৬) জাতীয় কিমثট, এই ধারার অধীন رকােনা আেবদন অনুেমাদেনর لرেغ,
িবিধ  pারা  িনধ  ,ািরত পEিতেতص সুিনিদصư  শতص  এবং, قেযাজ�   ,غেلر িফ  বা
রয়�ালثট আেরাপ কিরেত পািরেব। 

(৭) জাতীয় কিমثট, এই ধারার অধীন  ,কােনা আেবদন অনুেমাদন কিরেলر
িবষয়ثট জনগণেক অবিহত কিরবার লেق �لেয়াজনীয় ব�ব�া طহণ কিরেব।

   
   

তৃতীয় অধ�ায়
জীবৈবিচغ� িবষয়ক কিমثট গঠন ও কায াবলীص

 
জীবৈবিচغ�
িবষয়ক জাতীয়
কিমثট গঠন

  ৮।  (১)  এই  আইেনর  উে4শ�  পূরণকে�,  িন�বিণ  তص সদস�  সম0েয়
‘‘জীবৈবিচغ� িবষয়ক জাতীয় কিমثট’’ নােম একثট কিমثট গثঠত হইেব, যথা:


(ক)  পিরেবশ  ও  বন  মيণালেয়র  দািয়েB  িনেয়াجজত  মيী,   ীيিতমق বা
উপমيী,  িযিন  উহার  সভাপিতও  হইেবন;  তেব  মيী,   ীيিতমق বা  উপমيী
সকেলই িবদ�মান থািকেল মيী সভাপিত, এবং قেযাজ� لرেغ, অন� দুইজন
বা একজন সহসভাপিতও হইেবন; 

(খ) পিরেবশ ও বন মيণালেয়র িসিনয়র সিচব বা সিচব; 

(গ) ₫রাال মيণালয় কতৃصক মেনানীত উহার অনূ�ন  যু�সিচব পদময াদারص
একজন কম  ;াصকতص

(ঘ) দুেয �ক মেনানীত উহার অনূ�ন যুصণালয় কতৃيাণ মغ াগ ব�ব�াপনা ওص
সিচব পদময াদার একজন কমص  ;াصকতص

(ঙ)  কৃিষ  মيণালয়  কতৃصক  মেনানীত  উহার অনূ�ন  যু�সিচব  পদময াদারص
একজন কম  ;াصকতص

(চ) মৎস� ও قািণস�দ মيণালয় কতৃصক মেনানীত উহার অনূ�ন যু�সিচব
পদময াদার একজন কমص  ;াصকতص

(ছ)  ভূিম  মيণালয়  কতৃصক  মেনানীত  উহার অনূ�ন  যু�সিচব  পদময াদারص
একজন কম  ;াصকতص

(জ) বািণজ� মيণালয় কতৃصক মেনানীত উহার অনূ�ন যু�সিচব পদময াদারص
একজন কম  ;াصকতص

(ঝ)  সং̉ৃিত  িবষয়ক  মيণালয়  কতৃصক  মেনানীত  উহার  অনূ�ন  যু�সিচব
পদময াদার একজন কমص  ;াصকতص

(ঞ) পাব  ামطত� চāص িবষয়ক মيণালয় কতৃصক মেনানীত উহার অনূ�ন যু�
সিচব পদময াদার একজন কমص  ;াصকতص

(ট)  িবمান  ও قযুج�  মيণালয় কতৃصক  মেনানীত উহার অনূ�ন  যু�সিচব
পদময াদার একজন কমص  ;াصকতص

(ঠ)  িশ�  মيণালয়  কতৃصক  মেনানীত  উহার অনূ�ন  যু�সিচব  পদময াদারص

একজন কম  ;াصকতص



একজন কম  ;াصকতص

(ড) িন�বিণ  ধানق িত�ানসমূেহরق ত অিধদ�র বাص

(অ) বন অিধদ�র; 

(আ) জাতীয় জীবقযুق �جিত�ান;

(ই) বাংলােদশ ন�াশনাল হারেবিরয়াম; 

(ঈ) বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা কাউج�ল; 

(উ) িবمান এবং িশ� গেবষণা পিরষদ; 

(ঊ) বাংলােদশ মৎস� গেবষণা قিত�ান; 

(ঋ) قািণস�দ গেবষণা قিত�ান; 

(এ) বন গেবষণা ইনিث�টউট; 

(ঢ) পিরেবশ অিধদ�েরর মহাপিরচালক, িযিন ইহার সদস�সিচবও হইেবন; 

(ণ) পিরেবশ ও বন মيণালয়, কিমثটর সািচিবক দািয়B পালন কিরেব। 

(২) জাতীয় কিমثট, قেয়াজনীয় ও যথাযথ মেন কিরেল, জীবৈবিচغ�  িবষেয়
অিভم   যر  �িতিনিধেক উহার সদসق বা সং�ার �ج�কােনা বر িহসােব  কাر
অ� কিরেত পািরেব।

   
   
 
জীবৈবিচغ�
িবষয়ক জাতীয়
কিমثটর সভা,
ইত�ািদ

  ৯।  (১)  এই  ধারার  িবধানাবলী  সােপেل,  জাতীয়  কিমثট  উহার  সভার
কায পEিত িনধص ারণ কিরেত পািরেব।ص

(২) قিত বৎসর জাতীয় কিমثটর কমপেل দুইثট সভা অনুث�ত হইেব, যাহা
উ� কিমثটর সভাপিত কতৃصক িনধ  �ত হইেব।ثািরত �ান ও সমেয় অনুص

(৩) জাতীয় কিমثটর সভাপিত উহার সকল সভায় সভাপিতB কিরেবন, তেব
তাহার অনুপি�িতেত সভায় উপি�ত সহসভাপিত ও সদস�গেণর মেধ� িযিন
শীেষ  অব�ান কিরেবন িতিন উ� সভায় সভাপিতB কিরেত পািরেবন। ص

(৪) সাধারণ সংখ�াগির� সদেস�র উপি�িতেত সভার رকারাম হইেব। 

(৫) উপি�ত সদস�গেণর সংখ�াগির� رভােট সভার িসEাă গহৃীত হইেব এবং
 ভােটরر সমতার   غেلر সভাপিতBকারী  বج��র  িpতীয়  বা  িনণ  ায়কص ভাটر
 মতা থািকেব।ل দােনরق

(৬) খধু رকােনা সদস�পেদ শনূ�তা বা কিমثট গঠেন ত্আثট থািকবার কারেণ
জাতীয় কিমثটর  কােনা কাযر  ص বা কায  ধারা অৈবধص হইেব না  বা তদ্ স� েকص
আদালত বা অন� رকাথাও رকােনা ق�ও উeাপন করা যাইেব না। 

(৭) জাতীয় কিমثটর সদস�সিচব উ� কিমثটর সভাপিতর পূব েমضানুমিতص
সভা আহবান কিরেবন এবং সভার কায خস্তق িববরণীص ত ও সংরلণ কিরেবন।



(৮)  জাতীয়  কিমثট,   ,েয়াজেনق  কােনাر িবেশষ  িবষেয়  উহােক  সহায়তার
জন�, জীবৈবিচغ�  স�িকصত  িবষেয়র  এক  বা  একািধক  িবেশষم  সম0েয়
িবেশষم  কিমثট  গঠন  কিরেত  পািরেব  অথবা  তাহািদগেক  উহার  সভায়
অংশطহেণর জন� আমيণ জানাইেত পািরেব অথবা তাহােদর মতামত طহণ
কিরেত পািরেব।

   
   
 
জীবৈবিচغ�
িবষয়ক জাতীয়
কিমثটর
কায াবলীص

 

১০। এই আইেনর উে4শ� পূরণকে� জীবৈবিচغ�  িবষয়ক জাতীয় কিমثটর
কায :াবলী হইেব িন�ইপ, যথাص

(ক) এই আইেনর অধীন قা� رকােনা আেবদেনর িবষেয় িসEাă قদান; 

(খ)   জলাر কিমثট  কতৃصক  خস্তق তকৃত  ও  সংরিلত   জ�ােররجরر সম0েয়,
পিরেবশ  অিধদ�েরর  মাধ�েম,  জাতীয়  জীবৈবিচغ�  িবষয়ক  জ�ারجরر
خস্তق ত ও সংরلণ; 

(গ) رকৗিলস�দ বা জীবস�দ হইেত قা� সুফেলর ন�ায� িহস�া বăন; 

(ঘ) জীবৈবিচেغ�র কআBস�ć এলাকা  িচি⅔ত করা এবং উ� এলাকােক
জীবৈবিচغ�  সমEৃ  ঐিতহ�গত  �ান  িহসােব   ঘাষণারر জন�  সরকারেক
পরামশ  ;দানق ص

(ঙ) জীবৈবিচغ�সমEৃ ঐিতহ�গত �ান  িহসােব  ঘািষত এলাকার ব�ব�াপনাر
সংضাă িবষেয় সরকারেক পরামশ  ;দানق ص

(চ)   কৗিলস�দر বা জীবস�দ  হইেত   �াق সুফেলর  ন�ায�  িহস�া  বăন
িনج�ত কিরবার লেل� িবিধ قণয়ন কিরেত সরকারেক পরামশ  ;দানق ص

(ছ)  জীবৈবিচغ�সমEৃ  ঐিতহ�গত  এলাকার  ব�ব�াপনা  এবং  সংরلেণর
িনেদصিশকা قস্তخ ত কিরেত সরকারেক পরামশ  ;দানق ص

(জ)  �ানীয়  সألদােয়র জীবৈবিচغ�  িবষয়ক مােনর   িতق যথাযথ  স�ান
দশق সরকারেক �لণ কিরবার লেلান সংরم �দান এবং উق ন, ₫ীকৃিতص
পরামশ  ;দানق ص

(ঝ) িবিভć كرিণর জীবৈবিচغ� সংরلণকে� যথাযথ সরকাির বা رবসরকাির
 দান কিরবারق িত�ানেক মেনানীত বা দািয়Bق সরকারেক পরামশ غেلر ص
 ;দানق

(ঞ) সাধারণত িনতق�েয়াজনীয় رভাগ�পণ� িহসােব িবপণন করা হইয়া থােক
এইইপ  দানق কােনা জীবস�দেক এই আইেনর আওতা হইেত অব�াহিতر
কিরবার لرেغ সরকারেক পরামশ  ;দানق ص

(ট) কিমثটসমূেহর কায াবলী পযص ,غেلر েয়াজনীয়ق ,ণ ও তদারক এবংلেবص
উহািদগেক িদক্িনেদصশনা قদান; এবং 

(ঠ) এই আইেনর যথাযথ বা�বায়েন قেয়াজনীয় অন�ান� কায াবলী স�াদনص
করা।

   
   
 
জীবৈবিচغ�   ১১। (১) এই আইেনর উে4শ� পূরণকে�, জীবৈবিচغ� স�িকصত رকােনা িবষয়

 ণালয়يকােনা মر বা  িবভােগর কায  ণালয়يথািকেল, উ� ম �خতািলকাভص বা



িবষয়ক
কািরগির
কিমثট গঠন,
ইত�ািদ

 ণালয়يকােনা মر বা  িবভােগর কায  ণালয়يথািকেল, উ� ম �خতািলকাভص বা
িবভাগ  ‘‘জীবৈবিচغ�  িবষয়ক কািরগির কিমثট’’  নােম একثট কিমثট গঠন
কিরেব।

(২) কািরগির কিমثট িন�বিণ  :ঠত হইেব, যথাثত সদস� সম0েয় গص

(ক)  সংিơư  মيণালয়  বা  িবভােগর  অনূ�ন  যু�সিচব  পয  ােয়রص একজন
কম  ;া, িযিন উহার সভাপিতও হইেবনصকতص

(খ)  সংিơư  মيণালয়  বা  িবভােগর  কায  তািলকারص সিহত  স�িকصত,
জীবৈবিচغ� সংিơư িবিভć িবষেয়র, একজন কিরয়া িবেশষق مিতিনিধ; 

(গ) পিরেবশ অিধদ�র কতৃصক মেনানীত উহার একজন উপযু� قিতিনিধ; 

(ঘ) সংিơư মيণালয়  বা  িবভােগর অনূ�ন  িসিনয়র সহকারী সিচব পয ােয়রص
একজন কম  া, িযিন উহার সদস�সিচবও হইেবন।صকতص

(৩) কািরগির কিমثট ₫য়ং উহার সভার কায ক	পEিতসহ অন�ান� আনুষিص
িবষয়ািদ িনধ ারণ কিরেব।ص

   
   
 
জীবৈবিচغ�
িবষয়ক
কািরগির
কিমثটর
কায াবলীص

 

১২। জীবৈবিচغ� িবষয়ক কািরগির কিমثটর কায :াবলী হইেব িন�ইপ, যথাص

(ক)  সংিơư  মيণালয়  বা  িবভােগর কায  �غজীবৈবিচ �خতািলকাভص সংরلণ
এবং তদ্ স�িকصত কম েকৗশল ও কমص ণালয় বাيণয়েন উ� মق পিরক�নাص
িবভাগেক পরামশ  ;দানق ও কািরগির সহায়তা ص

(খ) জাতীয় কিমثটর কায েয়াজনীয় পরামশق টেকثাবলী বা�বায়েন উ� কিমص ص
ও কািরগির সহায়তা قদান; 

(গ)  জাতীয়  কিমثট  কতৃصক   কােনাر আেবদনপغ   িরতقر হইেল  উহা
মূল�ায়নপূব  রণ; এবংقر ট বরাবর সুপািরশثক উ� কিমص

(ঘ) সরকার বা জাতীয় কিমثটর িনেদصশনা অনুযায়ী অন�ান� দািয়B পালন।
   
   
 
িসثট
কেপ ােরশনص
জীবৈবিচغ�
ব�ব�াপনা ও
তদারক কিমثট
গঠন

  ১৩।  (১)  এই  আইেনর  উে4শ�  পূরণকে�,   েত�কق িসثট  কেপ ােরশেনص
িন�বিণ  তص সদস�  সম0েয়  ‘‘িসثট  কেপ  ােরশনص জীবৈবিচغ�  ব�ব�াপনা  ও
তদারক কিমثট’’ নােম একثট কিমثট গثঠত হইেব, যথা:

(ক) িসثট কেপ  ;ময়র, িযিন উহার সভাপিতও হইেবনر ােরশেনরص

(খ) িসثট কেপ ধান িনবق ােরশেনরص াহী কমص  ;াصকতص

(গ) িবভাগীয় কিমশনােরর قিতিনিধ; 

(ঘ) رমেعাপিলটান পুিলশ কিমশনােরর قিতিনিধ; 

(ঙ) িসثট কেপ ব�ব�াপনা কম �صধান বজق ােরশেনরص  ;াصকতص

(চ) িসثট কেপ ধান নগর উćয়ন কমق ােরশেনরص  ;াصকতص



(ছ) িসثট কেপ ধান ₫া�� কমق ােরশেনরص  ;াصকতص

(জ) িবভাগীয় বন কম  ;াصকতص

(ঝ) رজলা মৎস� কম  ;াصকতص

(ঞ) উপপিরচালক, কৃিষ সألসারণ অিধদ�র; 

(ট) رজলা قািণস�দ কম  ;াصকতص

(ঠ) উপপিরচালক, সমাজেসবা কায  ;ালয়ص

(ড) رজলা সমবায় কম  ;াصকতص

(ঢ)   কصময়র কতৃر মেনানীত,  পিরেবশ  উćয়েন কায  মضص রিহয়ােছ  এইইপ,
 িতিনিধ; এবংق একজন (জওجএন) বসরকাির সং�ারر

(ণ) পিরেবশ অিধদ�েরর সংিơư পিরচালক বা رজ�� কম  ,াصকতص িযিন উহার
সদস�সিচবও হইেবন। 

(২)  িসثট  কেপ  ােরশনص কিমثট,   েয়াজনীয়ق ও  যথাযথ  মেন  কিরেল,
জীবৈবিচغ� সংরلণ সংضাă কায বা সং�ার �ج�কােনা বر যر হীطেম আضص
কাঅ� কিরেত পািরেব।ر িতিনিধেক উহার সদস� িহসােবق

   
   
 
িসثট
কেপ ােরশনص
জীবৈবিচغ�
ব�ব�াপনা ও
তদারক
কিমثটর সভা,
ইত�ািদ

 

১৪। (১) এই ধারার িবধানাবলী সােপেل, িসثট কেপ ট উহার সভারثােরশন কিমص
কায পEিত িনধص ারণ কিরেত পািরেব।ص

(২) قিত  বৎসর  িসثট কেপ  لটর কমপেثােরশন কিমص দুইثট  সভা অনুث�ত
হইেব, যাহা উ� কিমثটর সভাপিত কতৃصক  িনধ �তثািরত �ান ও সমেয় অনুص
হইেব। 

(৩)  িসثট  কেপ  ােরশনص কিমثটর  সভাপিত  উহার  সকল  সভায়  সভাপিতB
কিরেবন, তেব তাহার অনুপি�িতেত তদ্ কতৃ �টর অনثক মেনানীত উ� কিমص
 কােনা সদ� সভাপিতB কিরেত পািরেবন।ر

(৪)  িসثট  কেপ  ােরশনص কিমثটর  সদস�সিচব  উ�  কিমثটর  সভাপিতর
পূব  েমضানুমিতص উহার  সভা  আহবান  কিরেবন  এবং  সভার  কায িববরণীص
خস্তق ত ও সংরلণ কিরেবন। 

(৫)  িসثট  কেপ  ােরশনص কিমثট,   ,েয়াজেনق  কােনাر িবেশষ  িবষেয়  উহােক
সহায়তার  জন�   কােনাر বج��  বা  সং�ার   িতিনিধেকق উহার  সভায়
অংশطহেণর জন� আমيণ জানাইেত পািরেব অথবা رকােনা বج�� বা সং�ার
মতামত طহণ কিরেত পািরেব। 

(৬) সাধারণ সংখ�াগির� সদেস�র উপি�িতেত সভার رকারাম হইেব। 

(৭) উপি�ত সদস�গেণর সংখ�াগির� رভােট সভার িসEাă গহৃীত হইেব এবং
 ভােটরر সমতার   غেلر সভাপিতBকারী  বج��র  িpতীয়  বা  িনণ  ায়কص ভাটر
মতা থািকেব।ل দােনরق

   



   
 
িসثট
কেপ ােরশনص
জীবৈবিচغ�
ব�ব�াপনা ও
তদারক
কিমثটর দািয়B
ও কায াবলীص

 

১৫। িসثট কেপ টর দািয়B ও কাযثােরশন কিমص  :াবলী হইেব িন�ইপ, যথাص

(ক)  িসثট কেপ  �غােরশন এলাকার জীবৈবিচص িবষয়ক  خস্তق জ�ারجরر ত ও
সংরلণ; 

(খ) জাতীয় জীবৈবিচغ� কম েকৗশল ও কমص পিরক�না বা�বায়েন সরকারেকص
সহায়তাকরণ; 

(গ)  িসثট  কেপ  ােরশেনরص জীবৈবিচغ�  সংরلেণর   েয়াজনীয়তাق স�েকص
�ানীয় জনগেণর মেধ� সেচতনতা সৃثư; 

(ঘ)  িসثট  কেপ  ােরশনص এলাকার  জীবৈবিচغ�  সংরلেণর  জন�  জাতীয়
জীবৈবিচغ�  কম  েকৗশলص ও  কম  পিরক�নাص সংিơư  অন�   কােনাر িবষেয়
কায হণ করা সমীচীন মেমط মضص টثতীয়মান হইেল, তদ্ িবষেয় জাতীয় কিমق ص
সমীেপ সুপািরশ قرরণ; 

(ঙ)  িসثট কেপ  ােরশনص এলাকার জীবৈবিচغ�পূণ  ص এলাকাসমূহ,  সময়  সময়,
সেরজিমন পিরদশ ন এবং জাতীয় কমص েকৗশল ও কমص পিরক�নার বা�বায়নص
ও অطগিত পয  ;ণلেবص

(চ) ওয়াডص জীবৈবিচغ� ব�ব�াপনা কিমثটসহ িসثট কেপ �خােরশেনর আওতাভص
জীবৈবিচغ� ব�ব�াপনা িবষয়ক দল বা সিমিত, যিদ থােক, উহােদর কায াবলীص
তদারক এবং, قেয়াজেন, উহািদগেক িদক্ িনেদصশনা قদান; 

(ছ) িসثট কেপ কােনা কাজ যাহােতر িতসাধনকারীل �রغােরশেনর জীবৈবিচেص
 কহ না কিরেত পােরر  সইر িবষেয় সতকص  দৃثư রাখা এবং তূفপ কাজ  কহر
কিরেল বা করার উেদ�াগ طহণ কিরেল অনিতিবলে� উহা ব7করেণর লেل�
যথাযথ قশাসিনক ও আইনগত পদেلপ طহণ; এবং 

(জ) সরকার ও জাতীয় কিমثট কতৃصক িনেদصিশত অন�ান� কায ািদ স�ć করা।ص
   
   
 
জলাر
জীবৈবিচغ�
ব�ব�াপনা ও
তদারক কিমثট
গঠন

  ১৬।  (১) এই আইেনর উে4শ� পূরণকে�, قেত�ক رজলায়  িন�বিণ �ত সদসص
সম0েয়   �غজলা জীবৈবিচر‘‘ ব�ব�াপনা  ও  তদারক  কিমثট’’  নােম  একثট
কিমثট গثঠত হইেব, যথা:

(ক) رজলা قশাসক, িযিন উহার সভাপিতও হইেবন; 

(খ) পুিলশ সুপার; 

(গ) رজলার বন িবভােগর رজ�� কম  ;াصকতص

(ঘ) رজলা মৎস� কম  ;াصকতص

(ঙ) رজলা قািণস�দ কম  ;াصকতص

(চ) رজলা غাণ ও পুনব াসন কমص  ;াصকতص

(ছ) উপপিরচালক, رজলা সমাজেসবা কায  ;ালয়ص

(জ) رজলা সমবায় কম  ;াصকতص



(জ) رজলা সমবায় কম  ;াصকতص

(ঝ) উপপিরচালক, رজলা কৃিষ সألসারণ অিধদ�র; 

(ঞ) رজলা قশাসক কতৃصক মেনানীত একজন িশلািবদ বা সমাজেসবক; 

(ট)   জলাر  শাসকق কতৃصক  মেনানীত  কৃিষজীবী  ও  মৎস�জীবী  সألদােয়র
একজন কিরয়া قিতিনিধ; 

(ঠ)   কصশাসক কতৃق জলাر মেনানীত, পিরেবশ উćয়েন কায  মضص রিহয়ােছ
এইইপ, رবসরকাির সং�ার (এনجজও) একজন قিতিনিধ; 

(ড)   জলায়ر কম  রতص পিরেবশ  অিধদ�েরর   ��জر কম  ,াصকতص িযিন  উহার
সদস�সিচবও হইেবন। 

(২) رজলা কিমثট, قেয়াজনীয় ও যথাযথ মেন কিরেল, জীবৈবিচغ� সংরلণ
সংضাă কায  হীطেম আضص  যر িতিনিধেক উহারق বা সং�ার �ج�কােনা বر
সদস� িহসােব رকাঅ� কিরেত পািরেব। 

(৩) رজলার সংসদসদস�গণ رজলা কিমثটর উপেদưা হইেবন।
   
   
 
জলাر
জীবৈবিচغ�
ব�ব�াপনা ও
তদারক
কিমثটর সভা,
ইত�ািদ

 

১৭।  (১)  এই  ধারার  িবধানাবলী  সােপেل,   জলাر কিমثট  উহার  সভার
কায পEিত িনধص ারণ কিরেত পািরেব।ص

(২) قিত বৎসর   لটর কমপেثজলা কিমر িতনثট সভা অনুث�ত হইেব, যাহা
উ� কিমثটর সভাপিত কতৃصক িনধ  �ত হইেব।ثািরত �ান ও সমেয় অনুص

(৩)  টর সভাপিত উহার সকল সভায় সভাপিতB কিরেবন, তেবثজলা কিমر
তাহার অনুপি�িতেত তদ্ কতৃ �কােনা সদসر �টর অনثক মেনানীত উ� কিমص
সভাপিতB কিরেত পািরেবন।

(৪)   টরثজলা কিমر সদস�সিচব  উ� কিমثটর  সভাপিতর পূব েমضানুমিতص
উহার সভা আহবান কিরেবন এবং সভার কায خস্তق িববরণীص ত ও সংরلণ
কিরেবন। 

(৫) رজলা কিমثট, قেয়াজেন, رকােনা  িবেশষ  িবষেয় উহােক সহায়তার জন�
ণيহেণর জন� আমطিতিনিধেক উহার সভায় অংশق বা সং�ার �ج�কােনা বر
জানাইেত  পািরেব অথবা   কােনাر বج��  বা  সং�ার  মতামত   হণط কিরেত
পািরেব। 

(৬) সাধারণ সংখ�াগির� সদেস�র উপি�িতেত সভার رকারাম হইেব। 

(৭) উপি�ত সদস�গেণর সংখ�াগির� رভােট সভার িসEাă গহৃীত হইেব এবং
 ভােটরر সমতার   غেلر সভাপিতBকারী  বج��র  িpতীয়  বা  িনণ  ায়কص ভাটر
মতা থািকেব।ل দােনরق

   
   
 
জলাر
জীবৈবিচغ�

  ১৮।  টর দািয়B ও কাযثব�ব�াপনা ও তদারক কিম �غজলা জীবৈবিচر াবলীص
হইেব িন�ইপ, যথা:



ব�ব�াপনা ও
তদারক
কিমثটর দািয়B
ও কায াবলীص

(ক) উপেজলা কিমثট কতৃصক قস্তخ তকৃত ও সংরিلত উপেজলা জীবৈবিচغ�
িবষয়ক   জ�ােররجরر সম0েয়,   জলারر জীবৈবিচغ�  িবষয়ক  জ�ারجরر
خস্তق ত ও সংরلণ; 

(খ) জাতীয় জীবৈবিচغ� কম েকৗশল ও কমص পিরক�না বা�বায়েন সরকারেকص
সহায়তাকরণ; 

(গ) رজলার জীবৈবিচغ� সংরلেণর قেয়াজনীয়তা স�েকص �ানীয় জনগেণর
মেধ� সেচতনতা সৃثư; 

(ঘ) رজলার জীবৈবিচغ� সংরلেণর জন� জাতীয় জীবৈবিচغ� কম েকৗশল ওص
কম কােনা িবষেয় কাযر �পিরক�না সংিơư অনص হণ করা সমীচীন মেমط মضص ص
 ;রণقر ট সমীেপ সুপািরশثতীয়মান হইেল, তদ্ িবষেয় জাতীয় কিমق

(ঙ)  �পূণغজলার জীবৈবিচر এলাকাসমূহ, সময় সময়, সেরজিমন পিরদশ ص নص
এবং জাতীয় কম েকৗশল ও কমص গিত পযطপিরক�নার বা�বায়ন ও অص ;ণلেবص

(চ)  উপেজলা,   পৗরসভাر ও  ইউিনয়ন  জীবৈবিচغ�  ব�ব�াপনা  কিমثটসহ
 জলাধীনر জীবৈবিচغ�  ব�ব�াপনা  িবষয়ক  দল  বা  সিমিতর,  যিদ  থােক,
কায  ;দানق শনাصেয়াজেন, উহািদগেক িদক্ িনেদق ,াবলী তদারক এবংص

(ছ)   িতসাধনকারীل �রغজলার জীবৈবিচেر  কােনা কাজر যাহােত   কহر না
কিরেত পাের رসই  িবষেয় সতকص  দৃثư রাখা এবং তূفপ কাজ رকহ কিরেল বা
করার উেদ�াগ طহণ কিরেল অনিতিবলে� উহা  ব7করেণর  লেل�  যথাযথ
 হণ; এবংط পلশাসিনক ও আইনগত পদেق

(জ) সরকার ও জাতীয় কিমثট কতৃصক িনেদصিশত অন�ান� কায ািদ স�ć করা।ص
   
   
 
উপেজলা
জীবৈবিচغ�
ব�ব�াপনা ও
তদারক কিমثট
গঠন

  ১৯।  (১)  এই আইেনর  উে4শ�  পূরণকে�,   েত�কق উপেজলায়  িন�বিণ তص
সদস� সম0েয় ‘‘উপেজলা জীবৈবিচغ� ব�ব�াপনা ও তদারক কিমثট’’ নােম
একثট কিমثট গثঠত হইেব, যথা: 

(ক) উপেজলা িনব াহী কমص  ;া, িযিন উহার সভাপিতও হইেবনصকতص

(খ) সহকারী কিমশনার (ভূিম); 

(গ) উপেজলা কৃিষ কম  ;াصকতص

(ঘ) উপেজলা মৎস� কম  ;াصকতص

(ঙ) উপেজলা قািণস�দ কম  ;াصকতص

(চ) উপেজলা সমাজেসবা কম  ;াصকতص

(ছ) رরŁ কম  ;া (বন), যিদ থােকصকতص

(জ) উপেজলার আওতাধীন থানার ভারقা� কম  ;াগণصকতص

(ঝ) উপেজলা আনসার ও িভিডিপ কম  ;াصকতص



(ঞ) উপেজলা মাধ�িমক িশلা কম  ;াصকতص

(ট) উপেজলা قাথিমক িশلা কম  ;াصকতص

(ঠ) উপেজলা সমবায় কম  ;াصকতص

(ড) উপেজলা প�ী উćয়ন কম  ;াصকতص

(ঢ) উপেজলা قক� বা�বায়ন কম  ;াصকতص

(ণ) উপেজলাধীন رপৗরসভার رময়র কতৃصক মেনানীত একজন কাউج�লর; 

(ত) উপেজলাধীন ইউিনয়ন পিরষেদর رচয়ারম�ানগণ; 

(থ) উপেজলার رচয়ারম�ান কতৃصক মেনানীত একজন قিতিনিধ;

(দ)  উপেজলা  িনব  াহীص কম  াصকতص কতৃصক  মেনানীত  �ানীয়  কৃিষজীবী  ও
মৎস�জীবী সألদােয়র একজন কিরয়া قিতিনিধ; 

(ধ) উপেজলা  িনব াহী কমص ক মেনানীত, পিরেবশ উćয়েন কাযصা কতৃصকতص মضص
রিহয়ােছ এইইপ, رবসরকাির সং�ার (এনجজও) একজন قিতিনিধ; 

(ন)  উপেজলায়  কম  রতص পিরেবশ  অিধদ�েরর  কম  াصকতص অথবা,  তাহার
অবতصমােন, উপেজলা  িনব াহী কমص  ক মেনানীতصা কতৃصকতص কােনা কমر ,াصকতص
িযিন উহার সদস�সিচবও হইেবন। 

(২)  উপেজলা  কিমثট,   েয়াজনীয়ق ও  যথাযথ  মেন  কিরেল,  জীবৈবিচغ�
সংরلণ সংضাă কায িতিনিধেকق বা সং�ার �ج�কােনা বر যر হীطেম আضص
উহার সদস� িহসােব رকাঅ� কিরেত পািরেব। 

(৩) �ানীয় সংসদ সদস� উপেজলা কিমثটর উপেদưা হইেবন।
   
   
 
উপেজলা
জীবৈবিচغ�
ব�ব�াপনা ও
তদারক
কিমثটর সভা,
ইত�ািদ

  ২০।  (১)  এই  ধারার  িবধানাবলী  সােপেل,  উপেজলা  কিমثট  উহার  সভার
কায পEিত িনধص ারণ কিরেত পািরেব।ص

(২) قিত  বৎসর উপেজলা কিমثটর কমপেل  িতনثট সভা অনুث�ত  হইেব,
যাহা উ� কিমثটর সভাপিত কতৃصক িনধ  �ত হইেব।ثািরত �ান ও সমেয় অনুص

(৩) উপেজলা কিমثটর সভাপিত উহার সকল সভায় সভাপিতB কিরেবন,
তেব তাহার অনুপি�িতেত তৎকতৃصক মেনানীত উ� কিমثটর অন�  কােনাر
সদস� সভাপিতB কিরেত পািরেবন। 

(৪) উপেজলা কিমثটর সদস�সিচব উ� কিমثটর সভাপিতর পূব েমضানুমিতص
উহার সভা আহবান কিরেবন এবং সভার কায خস্তق িববরণীص ত ও সংরلণ
কিরেবন। 

(৫) উপেজলা কিমثট, قেয়াজেন,   কােনাر িবেশষ  িবষেয় উহােক সহায়তার
জন�  �হেণর জনطিতিনিধেক উহার সভায় অংশق বা সং�ার �ج�কােনা বر
আমيণ জানাইেত পািরেব অথবা   কােনাر বج��  বা  সং�ার  মতামত  হণط
কিরেত পািরেব।



(৬) সাধারণ সংখ�াগির� সদেস�র উপি�িতেত সভার رকারাম হইেব। 

(৭) উপি�ত সদস�গেণর সংখ�াগির� رভােট সভার িসEাă গহৃীত হইেব এবং
 ভােটরر সমতার   غেلر সভাপিতBকারী  বج��র  িpতীয়  বা  িনণ  ায়কص ভাটر
মতা থািকেব।ل দােনরق

   
   
 
উপেজলা
জীবৈবিচغ�
ব�ব�াপনা ও
তদারক
কিমثটর দািয়B
ও কায াবলীص

 

২১। উপেজলা জীবৈবিচغ� ব�ব�াপনা ও তদারক কিমثটর দািয়B ও কায াবলীص
হইেব িন�ইপ, যথা:

(ক)  ইউিনয়ন কিমثট ও  خস্তق কصট কতৃثপৗরসভা কিমر তকৃত ও সংরিلত
ইউিনয়ন  ও   পৗরসভারر জীবৈবিচغ�  িবষয়ক   জ�ােররجরر সম0েয়,
উপেজলার জীবৈবিচغ� িবষয়ক رরجজ�ার قস্তخ ত ও সংরلণ; 

(খ) জাতীয় জীবৈবিচغ� কম েকৗশল ও কমص পিরক�না বা�বায়েন সরকারেকص
সহায়তাকরণ; 

(গ)  উপেজলার  জীবৈবিচغ�  সংরلেণর   েয়াজনীয়তাق স�েকص  �ানীয়
জনগেণর মেধ� সেচতনতা সৃثư; 

(ঘ)  উপেজলার  জীবৈবিচغ�পূণ  ص এলাকাসমূহ,  সময়  সময়,  সেরজিমন
পিরদশ ন এবং জাতীয় কমص েকৗশল ও কমص গিতطপিরক�নার বা�বায়ন ও অص
পয  ;ণلেবص

(ঙ)  উপেজলার  জীবৈবিচغ�  সংরلেণর  জন�  জাতীয়  জীবৈবিচغ�
কম  েকৗশলص ও  কম  পিরক�নাص সংিơư  অন�   কােনাر কায  মضص  হণط করা
সমীচীন  মেম  তীয়মানق ص হইেল,  তদ্ িবষেয়   টثজলা কিমر সমীেপ  সুপািরশ
 ;রণقر

(চ) জাতীয় জীবৈবিচغ� কম েকৗশল ও কমص صপিরক�নার উপকািরতা স�েকص
সংিơư এলাকার জনগণেক অবহিতকরণ এবং উ� পিরক�না বা�বায়েন
সহায়তাকরেণ তাহািদগেক উদ্বু Eকরণ; 

(ছ)  টসহ উপেজলাধীনثব�ব�াপনা কিম �غপৗরসভা ও ইউিনয়ন জীবৈবিচر
জীবৈবিচغ� ব�ব�াপনা  িবষয়ক অন�ান� দল বা সিমিত, যিদ থােক, উহােদর
কায াবলী তদারক ও পযص  েয়াজেন, উহািদগেকق ,ণ এবংلেবص িদক্  িনেদصশনা
 ;দানق

(জ) উপেজলায় জীবৈবিচেغ�র لিতসাধনকারী   কােনা কাজ যাহােতر কহر
না কিরেত পাের رসই িবষেয় সতকص দৃثư রাখা এবং তূفপ কাজ رকহ কিরেল বা
করার  উেদ�াগ   হণط কিরেল  অিবলে�  উহা  ব7করেণর  লেل�  যথাযথ
 হণ; এবংط পلশাসিনক ও আইনগত পদেق

(ঝ) সরকার, জাতীয় কিমثট ও   ,ক সময় সময়صট কতৃثজলা কিমر িনেদصিশত
অন�ান� কায ািদ স�ć করণ।ص

   
   
 
পৗরসভাر
জীবৈবিচغ�
ব�ব�াপনা ও

  ২২।  (১)  এই আইেনর  উে4শ�  পূরণকে�,   েত�কق  পৗরসভায়ر িন�বিণ তص
সদস� সম0েয় ‘‘رপৗরসভা জীবৈবিচغ� ব�ব�াপনা ও তদারক কিমثট’’ নােম
একثট কিমثট গثঠত হইেব, যথা: 



তদারক কিমثট
গঠন (ক) رপৗরসভার رময়র, িযিন উহার সভাপিতও হইেবন; 

(খ) উপেজলা মৎস� কম  ;াصকতص

(গ) উপেজলা قািণস�দ কম  ;াصকতص

(ঘ) رরŁ কম  ;িতিনিধ, যিদ থােকق া (বন) এর একজনصকতص

(ঙ) رপৗরসভার আওতাধীন থানার ভারقা� কম  ;িতিনিধق ার একজনصকতص

(চ) উপেজলা আনসার ও িভিডিপ কম  ;াصকতص

(ছ) উপেজলা মাধ�িমক িশلা কম  ;াصকতص

(জ) উপেজলা قাথিমক িশلা কম  ;াصকতص

(ঝ) উপেজলা সমবায় কম  ;াصকতص

(ঞ) رপৗরসভার কাউج�লরগণ; 

(ট) رপৗরসভার رময়র কতৃصক মেনানীত একজন ইমাম ও একজন পুেরািহত
বা অন� رকােনা ধমصয় رনতা; 

(ঠ) উপেজলা رচয়ারম�ান কতৃصক মেনানীত একজন �ানীয় সমাজেসবক; 

(ড) رপৗরসভার رময়র কতৃصক মেনানীত, পিরেবশ উćয়েন কায ম রিহয়ােছضص
এইইপ, رবসরকাির সং�ার (এনجজও) একজন قিতিনিধ; 

(ঢ)   ধানق পৗরসভারر িনব াহী কমص  ,া বা সিচবصকতص িযিন উহার সদস�সিচবও
হইেবন। 

(২)   পৗরসভাر কিমثট,   েয়াজনীয়ق ও  যথাযথ  মেন  কিরেল,  জীবৈবিচغ�
সংরلণ সংضাă কায িতিনিধেকق বা সং�ার �ج�কােনা বر যر হীطেম আضص
উহার সদস� িহসােব رকাঅ� কিরেত পািরেব।

(৩) �ানীয় সংসদ সদস�, رপৗরসভা কিমثটর উপেদưা হইেবন।
   
   
 
পৗরসভাر
জীবৈবিচغ�
ব�ব�াপনা ও
তদারক
কিমثটর সভা,
ইত�ািদ

  ২৩।  (১)  এই  ধারার  িবধানাবলী  সােপেل,   পৗরসভাر কিমثট  উহার  সভার
কায পEিত িনধص ারণ কিরেত পািরেব।ص

(২) قিত  বৎসর   لটর কমপেثপৗরসভা কিমر িতনثট সভা অনুث�ত  হইেব,
যাহা উ� কিমثটর সভাপিত কতৃصক িনধ  �ত হইেব।ثািরত �ান ও সমেয় অনুص

(৩)   টরثপৗরসভা কিমر সভাপিত উহার  সকল  সভায়  সভাপিতB কিরেবন,
তেব তাহার অনুপি�িতেত তদ্ কতৃ  �টর অনثক মেনানীত উ� কিমص কােনাر
সদস� সভায় সভাপিতB কিরেত পািরেবন। 

(৪)   পৗরসভাر কিমثটর  সদস�সিচব  উ�  কিমثটর  সভাপিতর
পূব  েমضানুেমাদনص উহার  সভা  আহবান  কিরেবন  এবং  সভার  কায িববরণীص
خস্তق ত ও সংরلণ কিরেবন। 



(৫)   ,েয়াজেনق ,টثপৗরসভা কিমر  কােনাر িবেশষ  িবষেয় উহােক সহায়তার
জন�,  ণ জানাইেতيহেণর জন� আমط�েক উহার সভায় অংশج�কােনা বر
পািরেব অথবা رকােনা বج�� বা সং�ার মতামত طহণ কিরেত পািরেব। 

(৬) সাধারণ সংখ�াগির� সদেস�র উপি�িতেত সভার رকারাম হইেব। 

(৭) উপি�ত সদস�গেণর সংখ�াগির� رভােট সভার িসEাă গহৃীত হইেব এবং
 ভােটরر সমতার   غেلر সভাপিতBকারী  বج��র  িpতীয়  বা  িনণ  ায়কص ভাটر
মতা থািকেব।ل দােনরق

   
   
 
পৗরসভাر
জীবৈবিচغ�
ব�ব�াপনা ও
তদারক
কিমثটর
কায াবলীص

  ২৪। رপৗরসভা জীবৈবিচغ� ব�ব�াপনা ও তদারক কিমثটর দািয়B ও কায াবলীص
হইেব িন�ইপ, যথা:

(ক) رপৗর এলাকার জীবৈবিচغ� িবষয়ক رরجজ�ার قস্তخ ত ও সংরلণ; 

(খ) িন�ইপ িবষেয় �ানীয় জনসাধারণেক উৎসাহ قদান, যথা: 

(অ) জীবৈবিচغ� সংরلণ ও উহার رটকসই ব�বহার; 

(আ) قিতেবশ ব�ব�া, কালثটভার ও ল�াĂ رরইস সংরلণ; এবং

(ই) قাণী, رদিশয় মৎস� قজািত এবং অণুজীেবর ডিমি�েকেটড �ক ও قীড
সংরلণ; এবং 

(ঈ) জীবৈবিচغ� সংضাă مান ডকুেমে/শন; 

(গ) رপৗর এলাকার জীবৈবিচغ� এবং পিরেবেশর অবلেয়র পিরণাম স�েকص
এলাকাবাসীেদর মেধ� সেচতনতা সৃثư; 

(ঘ) জাতীয় জীবৈবিচغ� কম েকৗশল ও কমص ;পিরক�না বা�বায়নص

(ঙ) জীবৈবিচغ� সংিơư সংকট উāরেণ জাতীয় জীবৈবিচغ� কম েকৗশল ওص
কম �এলাকাবাসীেদর অবিহতকরণ ও উ صপিরক�নার উপকািরতা স�েকص
পিরক�না বা�বায়েন সহায়তাকরেণ তাহািদগেক উদ্বু Eকরণ; 

(চ)  জাতীয়  জীবৈবিচغ�  কম  েকৗশলص ও  কম  পিরক�নাص ছাড়াও  সংিơư
এলাকার জীবৈবিচغ�  সংরلেণর জন� অন�  কােনা কাযر  মضص হণ করাط
সমীচীন  মেম  ص  তীয়মানق হইেল   সইر িবষেয়  উপেজলা  কিমثট  সমীেপ
সুপািরশ قرরণ;

(ছ) জীবৈবিচغ� সংরلেণ رপৗর এলাকায় সাধারণভােব করণীয় ও করণীয় নয়
এইইপ িবষেয় গণসেচতনতা সৃثư; 

(জ)   পৗরসভাধীনر জীবৈবিচغ�পূণ  ص এলাকাসমূহ,  সময়  সময়,  সেরজিমন
পিরদশ  নص এবং  জাতীয়  জীবৈবিচغ�  কম  েকৗশলص ও  কম পিরক�নাص
বা�বায়েনর অطগিত পয  ;ণلেবص

(ঝ)  জীবৈবিচغ�  সংরلেণর  কারেণ   পৗরر এলাকায়   কােনাر কম ص
িনিষEকরেণর  ফেল  জীিবকাজصেনর  পথ  আE  হইয়া  যাওয়া  এলাকাবাসীর

জীিবকাজصেনর িবক� উপায় উrাবন; 



জীিবকাজصেনর িবক� উপায় উrাবন; 

(ঞ) ধারা ২৮ এর অধীন গثঠত দল বা সিমিতর, যিদ থােক, কায াবলী তদারকص
এবং قেয়াজনীয় لرেغ িদক্িনেদصশনা قদান; 

(ট) رপৗরসভাভخ� এলাকায় পিরেবেশর لিতসাধনকারী رকােনা কাজ যাহােত
 صসই ব�াপাের সতকر কহ না কিরেত পােরر দৃثư রাখা এবং তূفপ কাজ رকহ
কিরেল  বা করার  উেদ�াগ   �হণ কিরেল অিবলেط উহা  ব7করেণর  লেل�
যথাযথ قশাসিনক ও আইনগত পদেلপ طহণ; এবং 

(ঠ)  সরকার,  জাতীয়  কিমثট,   জলাر কিমثট  ও  উপেজলা  কিমثট  কতৃصক
িনেদصিশত অন�ান� কায ািদ।ص

   
   
 
ইউিনয়ন
জীবৈবিচغ�
ব�ব�াপনা
কিমثট গঠন

 

২৫।  (১)  এই  আইেনর  উে4শ�  পূরণকে�,   েত�কق ইউিনয়েন  িন�বিণ তص
সদস�  সম0েয়  ‘‘ইউিনয়ন  জীবৈবিচغ�  ব�ব�াপনা  কিমثট’’  নােম  একثট
কিমثট গثঠত হইেব, যথা:

(ক) ইউিনয়ন পিরষেদর رচয়ারম�ান, িযিন উহার সভাপিতও হইেবন; 

(খ) উপসহকারী কৃিষ কম  ;াصকতص

(গ) ইউিনয়ন ভূিম সহকারী কম  ;াصকতص

(ঘ)  উপেজলা  আনসার  ও  িভিডিপ  কম  াصকতص কতৃصক  মেনানীত  একজন
ইউিনয়ন আনসার ও িভিডিপ দলেনতা; 

(ঙ) رরŁ কম  ;িতিনিধ, যিদ থােকق া (বন) এর একজনصকতص

(চ) ইউিনয়ন পিরষেদর সদস�গণ; 

(ছ) উপেজলা قািণস�দ কম  ক মেনানীত একজনصা কতৃصকতص ভেটিরনারীر
িফ� এিসসেট/, যিদ থােক; 

(জ)  ইউিনয়ন  পিরষেদর   চয়ারম�ানر কতৃصক  মেনানীত,  পিরেবশ  উćয়ন
কায  ;কلাসা বা মহািবদ�ালেয়র একজন িশفহী িবদ�ালয়, মাطেম আضص

(ঝ)  ইউিনয়ন  পিরষেদর   চয়ারম�ানر কতৃصক  মেনানীত  একজন  ইমাম  ও
একজন পুেরািহত বা অন� رকােনা ধমصয় رনতা; 

(ঞ)  ইউিনয়ন পিরষেদর   ক মেনানীত �ানীয়صচয়ারম�ান কতৃر কৃিষজীবী  ও
মৎস�জীবী সألদােয়র একজন কিরয়া قিতিনিধ; 

(ট)  ইউিনয়ন  পিরষেদর   চয়ারম�ানر কতৃصক  মেনানীত,  পিরেবশ  উćয়েন
কায  ;িতিনিধق একজন (জওجএন) বসরকাির সং�ারر ,ম রিহয়ােছ এইইপضص

(ঠ) ইউিনয়ন পিরষেদর সিচব, িযিন উহার সদস�সিচবও হইেবন। 

(২)  ইউিনয়ন  কিমثট,   েয়াজনীয়ق ও  যথাযথ  মেন  কিরেল,  জীবৈবিচغ�
সংরلণ সংضাă কায িতিনিধেকق বা সং�ার �ج�কােনা বر যر হীطেম আضص
উহার সদস� িহসােব رকাঅ� কিরেত পািরেব।

   



   
 
ইউিনয়ন
জীবৈবিচغ�
ব�ব�াপনা
কিমثটর সভা,
ইত�ািদ

 

২৬।  (১)  এই  ধারার  িবধানাবলী  সােপেل,  ইউিনয়ন  কিমثট  উহার  সভার
কায পEিত িনধص ারণ কিরেত পািরেব।ص

(২) قিত বৎসর ইউিনয়ন কিমثটর কমপেل িতনثট সভা অনুث�ত হইেব, যাহা
উ� কিমثটর সভাপিত কতৃصক িনধ  �ত হইেব।ثািরত �ান ও সমেয় অনুص

(৩)  ইউিনয়ন কিমثটর  সভাপিত  উহার  সকল  সভায়  সভাপিতB কিরেবন,
তেব তাহার অনুপি�িতেত তদ্ কতৃ  �টর অনثক মেনানীত উ� কিমص কােনাر
সদস� সভায় সভাপিতB কিরেত পািরেবন। 

(৪)  ইউিনয়ন  কিমثটর  সদস�সিচব  উ�  কিমثটর  সভাপিতর
পূব  েমضানুেমাদনص উহার  সভা  আহবান  কিরেবন  এবং  সভার  কায িববরণীص
خস্তق ত ও সংরلণ কিরেবন। 

(৫)  ইউিনয়ন কিমثট, قেয়াজেন,   কােনাر িবেশষ  িবষেয় উহােক সহায়তার
জন�,  ণ জানাইেতيহেণর জন� আমط�েক উহার সভায় অংশج�কােনা বر
পািরেব অথবা رকােনা বج�� বা সং�ার মতামত طহণ কিরেত পািরেব। 

(৬) সাধারণ সংখ�াগির� সদেস�র উপি�িতেত সভার رকারাম হইেব। 

(৭) উপি�ত সদস�গেণর সংখ�াগির� رভােট সভার িসEাă গহৃীত হইেব এবং
 ভােটরر সমতার   غেلر সভাপিতBকারী  বج��র  িpতীয়  বা  িনণ  ায়কص ভাটر
মতা থািকেব।ل দােনরق

   
   
 
ইউিনয়ন
জীবৈবিচغ�
ব�ব�াপনা
কিমثটর
কায াবলীص

  ২৭।  ইউিনয়ন জীবৈবিচغ�  ব�ব�াপনা  কিমثটর  দািয়B  ও  কায  াবলীص হইেব
িন�ইপ, যথা: 

(ক) ইউিনয়েনর জীবৈবিচغ� িবষয়ক رরجজ�ার قস্তخ ত ও সংরلণ;

(খ) িন�ইপ িবষেয় �ানীয় জনসাধারণেক উৎসাহ قদান, যথা: 

(অ) জীবৈবিচغ� সংরلণ ও উহার رটকসই ব�বহার; 

(আ) قিতেবশ ব�ব�া, কালثটভার ও ল�াĂ رরইস সংরلণ;

(ই) قাণী, رদিশয় মৎস� قজািত এবং অণুজীেবর ডিমি�েকেটড �ক ও قীড
সংরلণ; এবং 

(ঈ) জীবৈবিচغ� সংضাă مান ডকুেমে/শন; 

(গ)  ইউিনয়েনর জীবৈবিচغ� এবং পিরেবেশর অবلেয়র পিরণাম স�েকص
এলাকাবাসীর মেধ� সেচতনতা সৃثư; 

(ঘ) জাতীয় জীবৈবিচغ� কম  েকৗশলص ও কম  পিরক�নাص বা�বায়ন  ও  উহার
অطগিত পয  ;ণلেবص

(ঙ) জীবৈবিচغ� সংিơư সংকট উāরেণ জাতীয় জীবৈবিচغ� কম েকৗশল ওص
কম �এলাকাবাসীেদর অবহিতকরণ ও উ صপিরক�নার উপকািরতা স�েকص
পিরক�না বা�বায়ন সহায়তাকরেণ তাহােদর উদ্বু Eকরণ; 



(চ)  জাতীয়  জীবৈবিচغ�  কম  েকৗশলص ও  কম  পিরক�নাص ছাড়াও  সংিơư
এলাকার জীবৈবিচغ�  সংরلেণর জন� অন�  কােনা কাযر  মضص হণ করাط
সমীচীন  মেম  ص  তীয়মানق হইেল   সইر িবষেয়  উপেজলা  কিমثট  সমীেপ
সুপািরশ قرরণ; 

(ছ) জীবৈবিচغ�  সংরلেণ  ইউিনয়েন  সাধারণভােব করণীয়  ও করণীয়  নয়
এইইপ িবষেয় গণসেচতনতা সৃثư; 

(জ)  ইউিনয়েনর  এলাকাধীন  জীবৈবিচغ�সমEৃ  এলাকাসমূহ,  সময়  সময়,
সেরজিমন পিরদশ  ;নص

(ঝ) জীবৈবিচغ� সংরلেণর কারেণ  ইউিনয়েন  কােনা কমر  ص িনিষEকরেণর
ফেল  জীিবকাজصেনর  পথ  আE  হইয়া  যাওয়া  এলাকাবাসীর  জীিবকাজصেনর
িবক� উপায় উrাবন; 

(ঞ)  ধারা  ২৮  এর  অধীন  গثঠত  দল  বা  সিমিতর,  যিদ  থােক,  কায াবলীص
পয  ;দানق শনাصিদক্িনেদ غেلر েয়াজনীয়ق ণ এবংلেবص

(ট) ইউিনয়নভخ� এলাকায় পিরেবেশর لিতসাধনকারী رকােনা কাজ যাহােত
 صসই ব�াপাের সতকر কহ না কিরেত পােরر দৃثư রাখা এবং তূفপ কাজ رকহ
কিরেল  বা করার  উেদ�াগ   �হণ কিরেল অিবলেط উহা  ব7করেণর  লেل�
যথাযথ قশাসিনক ও আইনগত পদেلপ طহণ; এবং 

(ঠ)  সরকার,  জাতীয়  কিমثট,   জলাر কিমثট  ও  উপেজলা  কিমثট  কতৃصক
িনেদصিশত অন�ান� কায ািদ।ص

   
   

চতخথ অধ�ায় ص
জীবৈবিচغ� ব�ব�াপনা দল, সিমিত ও উপকিমثট গঠন,

ইত�ািদ
 
তৃণমূল পয ােয়ص
জীবৈবিচغ�
ব�ব�াপনা দল
বা সিমিত গঠন,
ইত�ািদ

  ২৮।  (১)  িসثট  কেপ  ােরশনص কিমثট,   পৗরসভাر কিমثট  ও  ইউিনয়ন  কিমثট
তৃণমূল পয েয়াজনীয়তা ও বা�বতারق ,�েণর উে4েশلসংর �غােয় জীবৈবিচص
িনিরেখ,   িতেবেশরق উćয়েন  সلম  ও  আطহী  বج��বেগ  রص সম0েয়  ,ামط
অĽল, رপশা বা সألদায়িভিāক জীবৈবিচغ� ব�ব�াপনা দল বা সিমিত গঠন
কিরেত পািরেব।

(২) উপধারা  (১) এর অধীন গثঠত দল বা সিমিতর কায ম সমবায় সিমিতضص
িহসােব পিরচালনা করা যাইেব এবং তŁন� উহােক, সমবায় সিমিত আইন,
২০০১  (২০০১  সেনর  ৪৭  নং আইন)  এর  িবধান অনুযায়ী  সমবায়  সিমিত
িহসােব িনবি7ত হইেত হইেব। 

(৩)  উপধারা  (১)  এর অধীন  গثঠত  দল  বা  সিমিতর  সদস�েদর জীবন  ও
জীিবকার মােনাćয়েন তাহােদর অনুকূেল তহিবল হইেত فুل মূলধন অনুদান
িহসােব  বরা4 করা  যাইেব  এবং  উ� অনুদােনর অথ  ص িকইেপ  ব�বহার  ও
ব�ব�াপনা করা  হইেব  তদ্ িবষেয় জাতীয় কিমثট,  সময়  সময়, قেয়াজনীয়
িনেদصশনা قদান কিরেব। 

(৪)  উপধারা  (১)  এর অধীন  গثঠত  সিমিত  উহার  সদস�েদর অথ ,ৈনিতকص
িশلা, ₫া��, সামাجজক ও সাং̉ৃিতক উćয়েনর জন� قক� বা কম হণط সূিচص

কিরেত  পািরেব  এবং  উ�   �কق বা  কম  সূিচص হইেত  বৎসরােă  অجজصত



কিরেত  পািরেব  এবং  উ�   �কق বা  কম  সূিচص হইেত  বৎসরােă  অجজصত
মুনাফার অংশিবেশষ বা স�ূণ  পুনরায় ص িবিনেয়াগ কিরেত অথবা  িনেজেদর
মেধ� ব/ন কিরেত পািরেব। 

(৫) উপধারা (১) এর অধীন গثঠত দল বা সিমিতর গঠন পEিত ও আনুষি	ক
িবষয় িবিধ pারা িনধ ািরত হইেব।ص

(৬) উপধারা (১) এর অধীন গثঠত দল বা সিমিতর কায ,াবলী হইেব িন�ইপص
যথা: 

(ক)  সংিơư   ামط বা অĽেলর জীবৈবিচغ�  িবষয়ক   জ�ারجরر خস্তق ত  ও
সংরلণ; 

(খ) সংিơư طাম বা অĽেলর জীবৈবিচغ� ও পিরেবেশর অবلেয়র পিরণাম
স�েকص এলাকাবাসীর মেধ� সেচতনতা সৃثư; 

(গ) জীবৈবিচغ� সংিơư সংকট উāরেণ জাতীয় জীবৈবিচغ� কম েকৗশল ওص
কম  পিরক�নার উপকািরতাص স�েকص  সংিơư طাম  বা অĽেলর জনগণেক
অবহিতকরণ  এবং উ� পিরক�না  বা�বায়েনর জন�  সংিơư কতৃصপلেক
সহায়তাকরেণ উদ্বু Eকরণ; 

(ঘ)  জাতীয়  জীবৈবিচغ�  কম  েকৗশলص ও  কম  পিরক�নাص ছাড়াও  সংিơư
এলাকার জীবৈবিচغ�  সংরلেণর জন� অন�  কােনা কাযر  মضص হণ করাط
সমীচীন  মেম  ص  তীয়মানق হইেল   সইر িবষেয়,   ,মতغلر িসثট  কেপ ােরশনص
কিমثট বা رপৗরসভা কিমثট বা ইউিনয়ন কিমثট সমীেপ সুপািরশ قرরণ;

(ঙ) জীবৈবিচغ� সংরلেণ সংিơư طাম বা অĽেলর জনগেণর সাধারণভােব
করণীয় ও করণীয় নয় এইইপ িবষেয় গণসেচতনতা সৃثư; 

(চ)  সংিơư  এলাকা,  সময়  সময়,  সেরজিমন  পিরদশ  নص এবং  জাতীয়
জীবৈবিচغ� কম েকৗশল ও কমص গিত পযطপিরক�না বা�বায়েনর অص  ;ণلেবص

(ছ)  জীবৈবিচغ�  সংরلেণ  সংিơư   ামط বা  অĽেল   কােনাر কম ص
িনিষEকরেণর  ফেল  জীিবকাজصেনর  পথ  আE  হইয়া  যাওয়া  এলাকাবাসীর
জীিবকাজصেনর িবক� উপায় উrাবন; 

(জ)  এলাকায়  পিরেবেশর   িতসাধনকারীل  কােনাر কাজ  যাহােত   কহر না
কিরেত পাের رসই ব�াপাের সতকص দৃثư রাখা এবং তفপু কাজ رকহ কিরেল বা
করার  উেদ�াগ   হণط কিরেল  অিবলে�  উহা  ব7করেণর  লেل�  যথাযথ
 হণ; এবংط পلশাসিনক ও আইনগত পদেق

(ঝ)  সরকার,  জাতীয়  কিমثট,  িসثট  কেপ  ােরশনص কিমثট,   জলাر কিমثট,
উপেজলা কিমثট ও   কصট কতৃثট বা ইউিনয়ন কিমثপৗরসভা কিমر িনেদصিশত
অন�ান� কায ািদ।ص

   
   
 
উপকিমثট
গঠন, ইত�ািদ  

২৯।  িসثট কেপ  ,টثােরশন কিমص  ,টثট, উপেজলা কিমثজলা কিমر ইউিনয়ন
কিমثট ও   টثপৗরসভা কিমر িসEাă طহণ,  বা�বায়ন ও আনুষি	ক  িবষেয়
উহােক  সহায়তা   দােনরق জন�  উপকিমثট  গঠন  ও  কায  পEিতص িনধ ারণص
কিরেত পািরেব।

   



   

পĽম অধ�ায়
কৗিল বা জীবস�েদর ন�ায� িহস�া বăনر

 
কৗিলস�দ বাر
জীবস�দ
হইেত قা�
সুফেলর ন�ায�
িহস�া বăন

 

৩০। (১) জাতীয় কিমثট, এই আইেনর অধীন رকােনা আেবদন অনুেমাদেনর
 ,غেلر িন�বিণ  তص সকল  বা   যر  কােনাر পEিত  অনুসরেণর  মাধ�েম
 �া� সুফেলর ন�াযق কৗিলস�দ বা জীবস�দ হইেতر িহস�া ব/ন  িনج�ত
কিরেব, যথা:

(ক) আেবদনকারী  কতৃصক জীবস�দ,   কৗিলস�দر বা  উহােদর  উপজাত
ানم ব�ািদ অথবা তদ্ সংিơư উrাবন এবং উ�ইপ স�দ ব�বহার িবষয়কف
অিধকাের লইবার বা ব�বহােরর  িবষেয়, قেযাজ�  ও لপص�ানীয় কতৃ ,غেلر
স�েদর আইনস	ত দািবদারগণেক قাকঅবিহতকরেণর মাধ�েম তাহােদর
স�ত শতصাধীেন; 

(খ)  দািবদার  সুিনিদصư  থািকেল  তাহার  অনুকূেল   মধাস�েদরر মািলকানা
মঞ্জু র করা, অন�থায় رযৗথভােব رমধাস�েদর মািলকানা মঞ্জু র; 

(গ)  �ানীয়  সألদায়  বা  জনেগাح�র  মধ�কার  সুফলেভাগীেদর  অনুকূেল
জীবৈবিচেغ�র উćয়ন সংضাă قযুج�র হ�াăর িনج�তকরণ; 

(ঘ)  উৎপাদন,  গেবষণা  বা   কে�রق িবষয়   যনر সুফেলর  দািবদারগেণর
জীবনমান উćয়েন সহায়ক হয় তাহা িনج�তকরণ; 

(ঙ) জীবস�েদর উćয়ন, জীবসমীلা বা জীবব�বহার  িবষয়ক গেবষণা বা
তদ্ সংিơư  কায  েমضص বাংলােদেশর  িবمানী  বা  তাহােদর  সংগঠন  এবং
সুফেলর দািবদার ও �ানীয় সألদায়েক স��ৃকরণ; এবং 

(চ)  জীবৈবিচغ�  সংরلণকারী,   ানধারণকারীم এবং  উrাবনকারীেদরেক,
জাতীয় কিমثটর িবেবচনা অনুযায়ী, আিথ কােনা সুিবধাر �িতপূরণ বা অনل কص
দান।ق

(২) সুফেলর ন�ায� িহস�া বăেনর لرেغ জাতীয় কিমثট আেবদনকারী বج��
বা  কতৃصপেلর  িনকট  হইেত   কােনাر অথ  ص আদােয়র  জন�  আেদশ  দানق
কিরেত পািরেব। 

(৩)  এই  ধারার  উে4শ�  পূরণকে�  সরকার,  জাতীয়  কিমثটর  সিহত
পরামশ ণয়ন কিরেত পািরেব।ق েয়াজেন, িবিধق ,েমضص

   
   

ষ� অধ�ায়
জীবৈবিচغ� িবষয়ক কম েকৗশল ও কমص ,ণয়নق পিরক�নাص
ঐিতহ�গত �ান رঘাষণা ও জীবৈবিচেغ�র উপর িবইপ

ưকারী কাযثভাব সৃق ম িনিষEকরণ, ইত�ািদضص
 
জীবৈবিচغ�
িবষয়ক জাতীয়
কম েকৗশল ওص
কম পিরক�নাص
ণয়ন, ইত�ািদق

  ৩১।  (১) জীবস�েদর  সংরلণ,  উćয়ন  ও   টকসইر ব�বহার  িনج�তকে�
সরকার জাতীয় জীবৈবিচغ� কম েকৗশল ও কমص ণয়ন এবং, সময়ق পিরক�নাص
সময়, হালনাগাদ কিরেব।

(২)  উপধারা  (১)  এর  অধীন   ণীতق জাতীয়  জীবৈবিচغ�  কম  েকৗশলص ও
কম পিরক�নায় অন�ােন�র মেধ� িন�বিণص خত িবষয়ািদ অăভص :থািকেব, যথা �ص



(ক) জীবৈবিচغ� স�েদ সমEৃ অĽল িচি⅔তকরণ ও পয  ;ণلেবص

(খ)  ইনিসটخ   (InSitu)  এবং  এ�িসটخ   (ExSitu)  সংরلেণর  ব�ব�া  হণط
সংضাă িনেদصশনা ও িনয়মাবলী; এবং 

(গ) জীবৈবিচغ� িবষেয় গেবষণামূলক ও িশلাসেচতনতামূলক কায  ম।ضص

(৩) জীবৈবিচغ� স�েদ সমEৃ  �কােনা এলাকায় উ� স�েদর অিতিরر
আহরণ, অপব�বহার বা অবেহলার ফেল উ� স�দ অবلয় বা অবলুি�র
িদেক  যাইেতেছ  মেম  ص সরকােরর  িনকট  যুج�স	ত  ও  সুিনিদصư  তথق�মাণ
থািকেল, সরকার উ�ইপ অবلয় বা অবলুি�  রাধ কিরবার জন� সংিơưر
বج�� বা সং�ােক قেয়াজনীয় িনেদصশ قদান কিরেব। 

(৪) জীবস�েদর  সংরلণ,  উćয়ন  ও   টকসইر ব�বহােরর  লেل�  সরকার
উহার পিরক�না, কায  মضص ও  নীিতর মেধ� সম0য় সাধেনর উেদ�াগ طহণ
কিরেব। 

(৫)   কে�র কারেণق কােনা উćয়নر িতل �রغকােনা এলাকার জীবৈবিচেر
হইবার  স�াবনা  থািকেল  উ�   িতل  াসل বা  পিরহােরর  লেل�  �কق
 হণকারীط কতৃصপلেক  উ�  এলাকার  জনসাধারণেক  স��ৃ  কিরয়া
পিরেবশগত قভাব িনইপণ বা আগাম অনুস7ান পিরচালনা কিরেত হইেব। 

(৬) সরকার �ানীয় সألদােয়র জীবৈবিচغ� িবষয়ক قচিলত مােনর ₫ীকৃিত
 হণ কিরেব।ط েণ উেদ�াগلদান ও সংরق

ব�াখ�া। এই ধারায়

(ক)  ‘‘ইনিসটخ   (InSitu)  সংরلণ’’  অথ  ص বাস্তخ সং�ান  ও  াকৃিতকق
আবাসভূিমর  সংরلণ  এবং   াকৃিতকق পিরেবেশ  বসবাসকারী  জািতরق
রلণােবلণ, যাহােত উ� قজািত ثটিকয়া থািকবার সلমতা অজصন কিরেত
পাের  এবং  গহৃপািলত  বা  আবাদকৃত   জািতরق  غেلر  যر পািরপাি� কص
পিরেবেশ  সংিơư  উجrদ  বা   াণীق উহার  ₫তي   �বিশưز অজصন  কিরয়ােছ,
উহােক رসই পিরেবেশর মেধ� রلণােবلণ করা বা িফরাইয়া আনা; এবং 

(খ)  ‘‘এ�িসটخ   (ExSitu)  সংরلণ’’  অথ  ص জীবৈবিচغ�  স�দ  বা  উহার
অংশিবেশষেক  ₫াভািবক  বা   াকৃিতক আবাস�লق হইেত অনغ�  সংরلণ
করা।

   
   
 
জীবৈবিচغ�
সমৃE
ঐিতহ�গত �ান
ঘাষণা, ইত�ািদر

  ৩২।  (১) সরকার  র ঐিতহ�গত কআBغকােনা �ান বা এলাকার জীবৈবিচেر
িবেবচনা কিরয়া উ� �ান বা এলাকােক, সরকাির  ,াপন pারাمق গেজেটر
জীবৈবিচেغ� সমEৃ ঐিতহ�গত �ান িহসােব رঘাষণা কিরেত পািরেব।

(২)  উপধারা  (১)  এর অধীন   ঘাষণারر পূেব  ص �ানীয় জনগণ  ও কতৃصপেلর
সিহত আেলাচনা এবং সংিơư মيণালয় বা  িবভােগর সিহত সম0য় কিরেত
হইেব।

(৩) উপধারা  (১) এর অধীন قদā   কােনাر  ঘাষণার কারেণر কােনা �ান বাر
এলাকার رকান বج�� বা قিত�ান আিথ হইেল, তাহািদগেক �طিতل কভােবص
যথাযথ   িতপূরণل  দানق বা  পুনব  াসেনরص লেل�,  সরকার  িবেশষ  �কق



(project) বা পিরক� (scheme) طহণ কিরেত পািরেব। 

(৪) সরকার জীবৈবিচেغ� সমEৃ ঐিতহ�গত �ােনর ব�ব�াপনা, সংরلণ ও
উćয়েন িনেদصিশকা قণয়ন কিরেত পািরেব।

   
   
 
িবপć قাণী বা
জীবস�েদর
উপর িবইপ
ưকারীثভাব সৃق
কায হণق মضص
িনিষEকরণ,
ইত�ািদ

 

৩৩।  (১)  িবদ�মান অন� رকােনা আইেনর  িবধানেক ুلā না কিরয়া, সরকার,
সরকাির   গেজেটر  াপনمق pারা,   দেশরر  কােনা জীবস�দر বা  উহােদর
ঘাষণা কিরেত পািরেব।ر জািত িহসােবق জািতেক িবপćق কােনাر

(২) সরকার উপধারা  (১) এর অধীন رঘািষত  িবপć قজািতর আহরণ ব7 ও
উহােদর যথাযথ সংরلেণর উেদ�াগ طহণ কিরেত পািরেব। 

(৩) رকােনা বج�� এইইপ رকােনা কায  হণ কিরেত পািরেবন না, যাহাط মضص

(ক) িবপć قজািতর উপর িবইপ قভাব رফেল বা رফিলেত পাের; 

(খ) স�টাপć বা িবপć বাস্তخ সং�ািনক সألদােয়র (ecological community)
ফিলেত পাের; অথবাر ফেল বাر ভাবق বিশেư�র উপর িবইপز িতেবশগতق

(গ)  রামসার কনেভনশন অনুযায়ী জলাভূিম   ঘািষতر এলাকার পিরেবশ  ও
 ফিলেত পাের।ر ফেল বাر ভাবق বিশেư�র উপর িবইপز িতেবশগতق

(৪) উপধারা  (৩) এর উে4শ� পূরণকে�, সরকার  িবিধ pারা  িবইপ قভাব
সৃثưকারী কােয র তািলকা িনধص  ারণ কিরেব।ص

ব�াখ�া। এই ধারায় 

(ক)  বিশư�’’ অথز িতেবশগতق‘‘  রামসার কনেভনশেন উি�িখত ص ecological
character; এবং 

(খ)  ‘‘রামসার কনেভনশন’’ অথ  ص ১৯৭১  িط�াে�  ইরােনর  রামসাের  গহৃীত
Convention  on  Wetlands  of  International  Importance,  especially  as
Waterfowl Habitat ।

   
   
 
জীবৈবিচغ�
স�িকصত
স�দ
সংরلেণ
দািয়B পালেনর
লেل� সরকাির
ও رবসরকাির
িত�ানেকق
দািয়B قদান

 

৩৪।  (১)  সরকার,  জাতীয়  কিমثটর  সিহত  পরামশ  ,েমضص িবিভć  িণরكر
জীবৈবিচغ� স�দ সংরلণকে�, সরকাির رগেজেট مقাপন pারা, উহােত
িনধ  ািরতص শতص  সােপেل,  িবিভć  সরকাির  ও   বসরকািরر  িত�ানেকق দািয়B
দান কিরেত পািরেব।ق

(২) উপধারা  (১) এর অধীন দািয়Bقা� قিত�ানসমূহ জীবৈবিচغ� স�দ
সংطহ এবং নমুনা قজািতর িনরাপদ رহফাজেত সংরلণ কিরেব। 

(৩)   কােনাر জীবস�েদর  নূতন   কােনাر  জািত আিবƯৃতق হইেল  সংিơư
আিবƯারক উপধারা  (১)  এর অধীন  দািয়Bقা� قিত�ানেক  এবং  সংিơư
কিমثটেক  উহা  অবিহত  কিরেবন  এবং  আিবƯৃত   জািতরق একثট  নমুনা
সংরلেণর জন� দািয়Bقা� قিত�ােন قرরণ কিরেবন।

   
   
 
সুিনিদصư   ৩৫।  এই  আইেনর  অন�ান�  ধারায়  িভćতর  যাহা  িকছخ ই  থাকুক  না  ,কনر

সরকার, জাতীয় কিমثটর সিহত পরামশ  েম, সরকািরضص াপনمق গেজেটر



জীবস�দেক
এই আইেনর
আওতা হইেত
অব�াহিত قদান

সরকার, জাতীয় কিমثটর সিহত পরামশ  েম, সরকািরضص াপনمق গেজেটر
pারা, ₫াভািবকভােব িনতق�েয়াজনীয় رভাগ�পণ� িহসােব িবপণন করা হইয়া
থােক এইইপ  কােনা জীবস�দেক এই আইেনর আওতা হইেত অব�াহিতر
দান কিরেত পািরেব।ق

   
   

স�ম অধ�ায়
তহিবল গঠন, িহসাবরلণ ও িনরীلা এবং বািষ িতেবদনق কص

 
জীবৈবিচغ�
সংরلণ
তহিবল গঠন,
ইত�ািদ

 

৩৬।  (১) সরকার জীবৈবিচغ� সংরلণ এবং ইহার رটকসই ব�বহার  িনج�ত
কিরবার লেل�  ‘‘জীবৈবিচغ� সংরلণ তহিবল’’ নােম একثট তহিবল গঠন
কিরেব।

(২) জীবৈবিচغ� সংরلণ তহিবেল  িন�বিণ  ত উৎসص হইেত قা� অথ জমা ص
হইেব, যথা: 

(ক) সরকার কতৃصক قদā অনুদান; 

(খ) সরকােরর পূব া� অথق বধ উৎস হইেতز কােনাر �েম অনضানুেমাদনص  । ص

(৩)  তহিবেলর অথ  টরثজাতীয় কিম ص নােম   কােনাر রাالায়B  ব�াংেক জমা
রািখেত হইেব এবং িবিধ pারা িনধ  :ািরত পEিতেত উহা পিরচািলত হইেবص

তেব শতص থােক رয, িবিধ قণীত না হওয়া পয দā আেদশق কصă, সরকার কতৃص
বা িনেদصশনা অনুযায়ী তহিবল পিরচালনা করা যাইেব।

(৪) তহিবেলর অথ িন�বিণ ص  :ত উে4েশ� ব�য় করা যাইেব, যথাص

(ক) জীবৈবিচغ� স�েদ সমEৃ ঐিতহ�গত �ােনর ব�ব�াপনা ও সংরلণ; 

(খ)  জীবৈবিচغ�  সমEৃ  ঐিতহ�গত  �ান   ঘাষণারر কারেণ  আিথ কভােবص
�বগج�বা ব �ج�ব �طিতل দান বা পুনবق িতপূরণل েকص  ;াসনص

(গ) সরকােরর অনুেমাদনضেম, জীবৈবিচغ� সংরلণ সংضাă قেয়াজনীয়
অন�ান� ব�য় িনব  াহ।ص

(৫) জাতীয় কিমثট, জীবৈবিচغ�  িবষয়ক কিমثটসমূেহর চািহদার আেলােক,
সংিơư কিমثটেক তহিবল হইেত قেয়াজনীয় অথ  বরা4 কিরেত পািরেব। ص

(৬) জাতীয় কিমثট, غلرমত, িসثট কেপ টثপৗরসভা কিমر ট বাثােরশন কিমص
বা ইউিনয়ন কিমثটর সুপািরেশর িভিāেত, সরকােরর পূব েম, ধারাضানুেমাদনص
২৮ এর অধীন গثঠত, দল বা সিমিতেক তহিবল হইেত فুل মুলধন অনুদান
িহসােব قদান কিরেত পািরেব।

   
   
 
িহসাবরلণ ও
িনরীلা

  ৩৭।  (১) জাতীয় কিমثট যথাযথভােব তহিবেলর  িহসাব রلণ এবং  িহসােবর
বািষ خস্তق ক িববরণীص ত কিরেব।

(২)  বাংলােদেশর  মহা  িহসাবিনরীلক  ও  িনয়يক, অতঃপর  ‘‘মহা  িহসাব
িনরীلক’’ নােম অিভিহত, قিত বৎসর তহিবেলর  িহসাব  িনরীلা কিরেবন
এবং  িনরীلা  িরেপােটصর একثট কিরয়া অনুিলিপ সরকার ও কিমثটর  িনকট



 পশ কিরেবন।ر

(৩)  উপধারা  (২)  এ  উি�িখত  িনরীلা  ছাড়াও  Bangladesh  Chartered
Accountants  Order,  1973  (P.O.  No.  2  of  1973)  এর  Article  2(1)(b)رত
সংمািয়ত ‘‘চাটصাডص একাউে//’’ pারা তহিবেলর িহসাব িনরীلা করা যাইেব
এবং  এতদুে4েশ�  কিমثট  এক  বা  একািধক  চাটصাডص  একাউে//  িনেয়াগ
কিরেত পািরেব। 

(৪) উপধারা  (৩) এর অধীন  িনেয়াগকৃত চাটصাডص একাউে// সরকার কতৃصক
িনধ  াপ� হইেবন।ق ািরত পািরেতািষকص

(৫) উপধারা (২) বা (৩) এর  িবধান অনুসাের  িহসাব  িনরীلার উে4েশ� মহা
িহসাবিনরীلক  িকংবা  তদ্ কতৃ  কص এতদুে4েশ�   �াقমতাل  কােনাر বج��
অথবা,   ,মতغلر চাটصাডص  একাউে//,  কিমثটর  সকল   ,صরকডر দিলল
দ�ােবজ,  নগদ  বা  ব�াংেক  রিلত অথ  ,জামানত ,ص ভাĂার  এবং অন�িবধ
স�িā পরীلা কিরয়া رদিখেত পািরেবন এবং কিমثটর رয رকােনা সদস� বা
এতদ্ সংিơư رকােনা কম া বা কমصকতص াসাবাদ কিরেত পািরেবন।مজج চারীেকص

   
   
 
বািষ কص
িতেবদনق  

৩৮। জাতীয় কিমثট, قিত বৎসর িডেস�র মােসর মেধ�, পূব অথ صবতص বৎসেরص
উ�  কিমثট  কতৃصক  স�ািদত  কায  েমরضص পূণ  	াص িববরণ  স�িলত  বািষ কص
خস্তق িতেবদনق ত কিরেব এবং উহার একثট কিপ সরকােরর  িনকট দািখল
কিরেব।

   
   

অưম অধ�ায়
অপরাধ, তদă, িবচার ও দĄ

 
পূব ানুেমাদনص
ব�তীত
জীবৈবিচغ�
স�িকصত
কায হণط মضص
ও গেবষণাল�
ফলাফল
হ�াăেরর দĄ

 

৩৯।  যিদ  ধারা  ৪  এ  উি�িখত   কােনাر বج��  বা  সং�া,  জাতীয়  কিমثটর
পূব  ানুেমাদনص ব�তীত,  বাংলােদেশ পাওয়া  যায় এমন   �غকােনা জীবৈবিচر বা
জীবস�দ  বা  তদ্ িবষয়ক   ানم দিশয়ر সংطহ  কেরন  বা অিধকাের  ননر
অথবা উহােদর বািণجজ�ক ব�বহার, জীবসমীلা বা জীবপরীلণ কায মضص
পিরচালনা  কেরন,  উহােদর  আহরণ  কায  েমরضص সিহত  যু�  হন  অথবা
বাংলােদেশর জীবৈবিচغ� বা জীবস�দ হইেত গেবষণাল� ফলাফল হ�াăর
বা قদান কেরন, তাহা হইেল এই আইেনর অধীন উহা হইেব একثট অপরাধ
এবং তŁন�  িতিন অনিধক ৫  (পাচঁ) বৎসর কারাদĄ বা অনিধক ১০  (দশ)
লل টাকা পয ă অথص �রغĄত হইেবন; তেব, জীবৈবিচেجদĄ বা উভয় দেĄ দص
উপর لয়لিতর  পিরমাণ  ১০  (দশ)  লل  টাকার অিধক  হইেল অথ দেĄরص
পিরমাণ رস رমাতােবক বিধ ত হইেব।ص

   
   
 
অনুেমাদন
ব�তীত
জীবৈবিচغ�
িবষয়ক
মধা₫েBরر
অিধকােরর
জন�
আেবদেনর দĄ

 

৪০। যিদ  টর পূবثজাতীয় কিম ,�ج�কােনা বر ানুেমাদন ব�তীত, বাংলােদেশরص
জীবস�দ ব�বহােরর মাধ�েম উrািবত رকােনা  িকছخ র رমধা₫B  (Intelectual
Property)  অিধকােরর  জন�  বাংলােদশ  বা  বাংলােদেশর  বািহের  আেবদন
কেরন, তাহা হইেল এই আইেনর অধীন তাহার উ�ইপ কম টثহইেব এক ص
অপরাধ এবং তŁন� িতিন অনিধক ৫ (পাচঁ) বৎসর কারাদĄ বা অনিধক ১০
(দশ) লل টাকা পয ă অথص Ąত হইেবন।جদĄ বা উভয় দেĄ দص

   
   



 
িবপć قাণী বা
জীবস�েদর
উপর িবইপ
ưকারীثভাব সৃق
কায মضص
হেণর দĄط

 

৪১। যিদ رকােনা বج�� এইইপ رকান কায হণ কেরন, যাহাط মضص

(ক) িবপć قজািতর উপর িবইপ قভাব رফেল বা رফিলেত পাের; 

(খ) স�টাপć বা িবপć বাস্তخ সং�ািনক সألদােয়র (ecological community)
 িতেবশগতق  বিশư�সমূেহর উপরز িবইপ قভাব   ফেলر বা  ;ফিলেত পােরر
অথবা 

(গ)  রামসার কনেভনশন অনুযায়ী জলাভূিম   ঘািষতر এলাকার পিরেবশ  ও
 ,ফিলেত পােরر ফেল বাر ভাবق বিশư�সমূেহর উপর িবইপز িতেবশগতق

তাহা হইেল এই আইেনর অধীন তাহার উ�ইপ কম ট অপরাধثহইেব এক ص
এবং তŁন�  িতিন অনিধক ৫  (পাচঁ) বৎসর কারাদĄ বা অনিধক ১০  (দশ)
লل টাকা পয ă অথص Ąত হইেবন।جদĄ বা উভয় দেĄ দص

   
   
 
সরকার বা
টثকােনা কিমر
কতৃصক قদā
কােনাر
িনেদصশনা বা
আেদশ ল�ন
বা অমান�
কিরবার দĄ

 

৪২।  যিদ   কােনাر বج��  সরকার  বা   কােনাر কিমثট  কতৃصক   দāق কােনাر
িনেদصশনা  বা  আেদশ  ল�ন  বা  অমান�  কেরন  যাহার  জন�  এই  আইেন
পথৃকভােব শাج�র  িবধান করা  হয় নাই, তাহা  হইেল উ�ইপ  িনেদصশনা  বা
আেদশ ল�ন হইেব একثট অপরাধ এবং তŁন�  িতিন অনিধক  ১  (এক)
লل  টাকা  অথ  দেĄص দجĄত  হইেবন  এবং  িpতীয়বার  বা  পরবতصেত  একই
অপরাধ সংঘটেনর জন�  িতিন অনিধক ২  (দুই) লل টাকা অথ ĄতجদেĄ দص
হইেবন ।

   
   
 
অপরােধর
আমলেযাগ�তা,
জািমনেযাগ�তা
ও আেপাষ
যাগ�তাر

 

৪৩। ধারা ৪২ এর অধীন সংঘثটত অপরাধসমূহ অআমলেযাগ�, জািমনেযাগ�
ও لিতপূরণ সােপেل আেপাষেযাগ� হইেব এবং উ� ধারা ব�তীত অন�ান�
ধারার  অধীন  সংঘثটত  অপরাধসমূহ  আমলেযাগ�,  অজািমনেযাগ�  ও
অআেপাষেযাগ� হইেব।

   
   
 
িমথ�া বা
হয়রািনমূলক
মামলা
দােয়েরর দĄ  

৪৪।  এই  আইেনর  অধীন  দােয়রকৃত   কানر মামলায়  আদালত  খনানী  ও
িবচারােă  যিদ   �কান অিভযুر বج��েক খালাস قদান কের এবং আদালত
তাহার  রােয় সু̃ưভােব উে�খ কেরন   �য, উ� অিভযুر বج��র  িবআেE
আনীত  অিভেযাগ  িমথ�া,  িভিāহীন  ও  হয়রািনমূলক,  তাহা  হইেল  মামলা
দােয়রকারী  বج��  অপরাধ  কিরয়ােছন  বিলয়া  গণ�  হইেবন  এবং  উ�ইপ
অপরােধর জন� িতিন সেব 
াص ১ (এক) বৎসর পয ă কারাদĄ অথবা সেবص 
াص
১ (এক) লل টাকা পয ă অথص Ąত হইেবন।جদĄ অথবা উভয় দেĄ দص

   
   
 
অপরাধ
িবচারাথ ,হণط ص
ইত�ািদ

  ৪৫।   কােনা আদালতر এই আইেনর অধীন  কৃত   কােনা অপরাধر িবচারাথ ص
হণ কিরেব না, যিদ নাط

(ক)  সরকার  বা  সরকার কতৃصক  এতদুে4েশ� لমতাقা�  কােনা কমر াصকতص
মামলা দােয়র কেরন; বা 

(খ)   কােনাر  ل�তق সুফল   ত�ািশق বج��  (benefit  claimer)  মামলা  দােয়র



কেরন: 

তেব শতص থােক رয, উ� বج��েক অপরাধ সংঘটেনর ৩০ (غجশ) িদেনর মেধ�
সংিơư অপরােধর  িবষেয় মামলা কিরবার অিভقােয় সরকার বা لমতাقা�
কম দান কিরেত হইেব।ق টশثনাر া বরাবরصকতص

   
   
 
ফৗজদািরر
কায িবিধ (Actص
No. V of 1898)
এর قেয়াগ

 

৪৬। এই আইেনর অন�ান� িবধানাবলী সােপেل, এই আইেন বিণ কােনাر যر তص
অপরােধর  তদă,  িবচার,  আিপল  ও  আনুষি	ক  সকল  িবষেয়  Code  of
Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) قেযাজ� হইেব।

   
   
 
সং�া কতৃصক
অপরাধ
সংঘটন

 

৪৭। رকােনা সং�া কতৃصক এই আইন বা তদধীন قণীত  িবিধর অধীন رকােনা
অপরাধ সংঘثটত  হইেল  বা   কােনাر িবধান লি�ত  হইেল উ� অপরাধ  বা
ল�েনর  সিহত   ل�তق সংিơưতা  রিহয়ােছ  উ�  সং�ার  এমন  েত�কق
পিরচালক,  িনব  �াহী, ব�ব�াপক, সিচব বা অনص কােনা কমر া, কমصকতص চারী বাص
 ,িতিনিধق  যر নােমই অিভিহত  হউক, উ� অপরাধ  বা ল�ন কিরয়ােছন
বিলয়া গণ� হইেব, যিদ না  িতিন قমাণ কিরেত পােরন  য, উ� অপরাধ বাر
ল�ন তাহার অمাতসাের সংঘثটত হইয়ােছ অথবা উ� অপরাধ বা ল�ন
চưা কিরয়া অকৃতকাযر �রাধ কিরবার জন� িতিন যথাসাধر হইয়ােছন। ص

ব�াখ�া।  এই  ধারায়  ‘‘পিরচালক’’  অেথ  ص অংশীদারসহ  পিরচালনা  রصবােডر
সদস�ও অăভخ হইেব। �ص

   
   

নবম অধ�ায়
িবিবধ

 
পুনিব েবচনাص

 

৪৮।  (১) এই আইেনর অধীন জাতীয় কিমثট কতৃصক قদā   কােনাر িসEাă
pারা رকােনা বج�� সংুل� হইেল  িতিন, উ�  িসEাă অবিহত হইবার তািরখ
হইেত অনিধক ৩০ (غجশ) িদেনর মেধ�, িবিধ pারা িনধ ািরত পEিতেত, সংিơưص
িসEাă পুনিব টর িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন।ثেবচনার জন� উ� কিমص

(২) এই ধারার অধীন দািখলকৃত আেবদন উহা দািখেলর তািরখ হইেত ৩০
িদেনর মেধ�, িবিধ pারা িনধ (শغج) ািরত পEিতেত, িন�িā কিরেত হইেব।ص

(৩) এই ধারার অধীন পুনিব কصট কতৃثেবচনার আেবদেনর উপর জাতীয় কিমص
দā িসEাă চূড়াă বিলয়া গণ� হইেব।ق

   
   
 
িবিধ قণয়েনর
মতাل

  ৪৯। এই আইেনর উে4শ� পূরণকে� সরকার, সরকাির  াপনمق গেজেটر
pারা, িবিধ قণয়ন কিরেত পািরেব।

   
   
 
অসুিবধা
দরূীকরণ  

৫০। এই আইেনর رকােনা  িবধান কায কােনা অ̃ưতাر غেلر কর কিরবারص
বা  অসুিবধা   দখাر িদেল  সরকার,  সরকাির   গেজেটر  াপনمق pারা,  এই
আইেনর িবধানাবলীর সিহত স	িতপূণ উ�ইপ অ̃ưতা বা ,لহওয়া সােপে ص
অসুিবধা দরূ কিরেত পািরেব।

   
   



 
ইংেরجজেত
অনূিদত পাঠ
কাশق  

৫১। (১) এই আইন কায াপনمق গেজেটر কর হইবার পর সরকার, সরকািরص
pারা, এই আইেনর মূল বাংলা পােঠর ইংেরجজেত অনূিদত একثট িনভصরেযাগ�
পাঠ (Authentic English Text) قকাশ কিরেব।

(২)  ইংেরجজ  ও  বাংলা  পােঠর  মেধ�  িবেরােধর   غেلر বাংলা  পাঠ  �াধানق
পাইেব।
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