বাংলােদশ পিরেবশ সংরkণ আiন, 1995
( 1995 সেনর 1 নং আiন )
[16 েফbয়াির, 1995]
পিরেবশ সংরkণ, পিরেবশগত মান unয়ন eবং পিরেবশ দূষণ িনয়ntণ o pশমনকেl pণীত আiন৷

েযেহতু পিরেবশ সংরkণ, পিরেবশগত মান unয়ন eবং পিরেবশ দূষণ িনয়ntণ o pশমনকেl িবধান করা সমীচীন o pেয়াজনীয়;
েসেহতু eতddারা িনmরূপ আiন করা হiল :সূচী
ধারাসমূহ
1৷ সংিkp িশেরানামা o pবর্তন
2৷ সংjা
2ক৷ আiেনর pাধানয্
3৷ পিরেবশ aিধদpর
4৷ মহাপিরচালেকর kমতা o কারয্াবলী
4ক৷ আiন pেয়াগকারী সংsা o aনয্ানয্ কর্তৃপেkর সহায়তা gহণ
5৷ pিতেবশগত সংকটাপn eলাকা েঘাষণা
6৷ পিরেবেশর জনয্ kিতকর েধঁায়া সৃি কারী যানবাহন সmের্ক বাধা-িনেষধ
6ক৷ পিরেবেশর জনয্ kিতকর সামgী uত্পাদন, িবkয় iতয্ািদর uপর বাধা-িনেষধ
7৷ pিতেবশ বয্বsার kিতর বয্াপাের বয্বsা gহণ
8৷ পিরেবশ দূষণ বা aবkয় সmের্ক মহাপিরচালকেক aবিহতকরণ
9৷ aিতিরk পিরেবশ দুষক িনর্গমন iতয্ািদ
10৷ pেবশ iতয্ািদর kমতা
11৷ নমুনা সংgেহর kমতা iতয্ািদ
12৷ পিরেবশগত ছাড়পt
13৷ পিরেবশ িনের্দিশকা pণয়ন
14৷ আপীল
15৷ দ
15ক৷ aপরােধর সিহত সংি

বs, যntপািত বােজয়ািp

16৷ েকাmানী কর্তৃক aপরাধ সংঘটন
17৷ aপরাধ o kিতপূরেণর দাবী িবচারার্থ gহণ

18৷ সরল িব ােস কৃ ত কাজকর্ম রkণ
19৷ kমতা aর্পণ
20৷ িবিধ pণয়েনর kমতা
21৷ রিহতকরণ o েহফাজত
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বাংলােদশ পিরেবশ সংরkণ আiন, 1995
( 1995 সেনর 1 নং আiন )
[16 েফbয়াির, 1995]
পিরেবশ সংরkণ, পিরেবশগত মান unয়ন eবং পিরেবশ দূষণ িনয়ntণ o pশমনকেl pণীত আiন৷

েযেহতু পিরেবশ সংরkণ, পিরেবশগত মান unয়ন eবং পিরেবশ দূষণ িনয়ntণ o pশমনকেl িবধান করা সমীচীন o
pেয়াজনীয়;
েসেহতু eতddারা িনmরূপ আiন করা হiল :-

সংিkp িশেরানামা o
pবর্তন

1৷ (1) ei আiন বাংলােদশ পিরেবশ সংরkণ আiন, 1995 নােম aিভিহত হiেব৷
(2) সরকার, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, েয তািরখ িনর্ধারণ কিরেব েসi তািরেখ ei আiন
বলবt হiেব eবং iহা িবিভn eলাকায় িবিভn তািরেখ বলবt করা হiেব৷

সংjা

2৷ িবষয় aথবা pসংেগর পিরপnী েকান িকছু না থািকেল, ei আiেন, (ক) “aিধদpর” aর্থ ধারা 3 eর aধীেন sািপত পিরেবশ aিধদpর;
(খ) “দূষণ” aর্থ বায়ু, পািন বা মািটর তাপ, sাদ, গn, ঘনt বা uহােদর aনয্ানয্ ৈবিশে য্র
পিরবর্তনসহ বায়ু, পািন বা মািটর দূিষতকরণ বা uহােদর েভৗিতক, রাসায়িনক বা ৈজিবক
গুণাবলীসমূেহর পিরবর্তন, aথবা বায়ু, পািন, মািট বা পিরেবেশর aনয্ েকান uপাদােনর মেধয্
তরল, গয্াসীয়, কিঠন, েতজিskয় বা aনয্ েকান পদাের্থর িনর্গমেনর মাধয্েম বায়ু, পািন, মািট,
গবািদ পশু, বনয্pাণী, পাখী, মত্সয্, গাছপালা বা aনয্ সব ধরেণর জীবনসহ জনsােsয্র pিত o
গৃহকর্ম, বািণজয্, িশl, কৃ িষ, িবেনাদন বা aনয্ানয্ বয্বহািরক েkেt kিতকারক, aিহতকর বা
ংসাtক কারয্;
(গ) “দখলদার” aর্থ েকান কারখানা বা pাংগেণর েkেt, uহার িবষয়াবলী িনয়ntণকারী েকান
বয্িk, eবং েকান পদাের্থর েkেt, uহার uপর aিধকার সmn েকান বয্িk;
(ঘ) “পিরেবশ” aর্থ পািন, বায়ু, মািট, o েভৗত সmদ o iহােদর মেধয্ িবদয্মান পারsিরক
সmর্কসহ iহােদর সিহত মানুষ, aনয্ানয্ pাণী, uিdদ o aণুজীেবর িবদয্মান পারsিরক
সmর্ক;
(ঙ) “পিরেবশ দুষক” aর্থ পিরেবেশর জনয্ kিতকর বা kিতর সহায়ক হiেত পাের eমন েকান

কিঠন, তরল বা বায়বীয় পদার্থ eবং তাপ, শb o িবিকরণo anর্ভুk হiেব;
(চ) “পিরেবশ সংরkণ” aর্থ পিরেবেশর িবিভn uপাদােনর গুণগত o পিরমাণগত মান unয়ন
eবং গুণগত o পিরমাণগত মােনর aবনিত েরাধ;
(ছ) “pিতেবশ বয্বsা” aর্থ পিরেবেশর uপাদানসমূেহর পারsিরক িনর্ভরশীলতা eবং
ভারসাময্যk
ু জিটল সিmলন, যাহা uিdদ o pাণীkেলর সংরkণ o িবকােশর সহায়তা o
pভািবত কের;
(জ) “বয্িk” aর্থ েকান বয্িk বা বয্িkবর্গ eবং সংিবিধবd হuক বা না হuক, েকান
েকাmানী, সিমিত বা সংsা o iহার anর্ভুk হiেব;
(ঝ) “বয্বহার” aর্থ েকান পদাের্থর েkেt, uহার uত্পাদন, pিkয়াজাতকরণ, িkয়াশীলকরণ,
েমাড়ক বঁাধাi, গুদামজাতকরণ, পিরবহন, সংgহ, িবন , রূপাnর, িবkেয়র psাব, হsাnর বা
eiরূপ পদার্থ সmির্কত aনুরপূ েকান বয্বsা;
(ঞ) “িবপদজনক পদার্থ” aর্থ eমন েকান পদার্থ যাহার রাসায়িনক বা ৈজব-রাসায়িনক ধর্ম
eমন েয uহার uত্পাদন, মoজুদ, aবমুিk বা aিনয়িntত পিরবহন পিরেবেশর জনয্ kিতকর;
(ট) “িবিধ” aর্থ ei আiেনর aধীন pণীত িবিধ;
(ঠ) “বর্জয্” aর্থ েয েকান তরল, বায়বীয়, কিঠন, েতজিskয় পদার্থ যাহা িনর্গত, িনিkp, বা
sপীকৃ ত হiয়া পিরেবেশর kিতকর পিরবর্তন সাধন কের;
(ড) “মহাপিরচালক” arথ aিধদpেরর মহাপিরচালক৷

আiেনর pাধানয্

1

পিরেবশ aিধদpর

3৷ (1) ei আiেনর uেdশয্ পূরণকেl সরকার পিরেবশ aিধদpর নােম eকিট aিধদpর sাপন
কিরেব, যাহার pধান হiেবন eকজন মহাপিরচালক৷

[ 2ক৷ আপাততঃ বলবt aনয্ েকান আiেন িভnতর যাহা িকছুi থাkক না েকন, ei আiন,
িবিধ o ei আiেনর aধীন pদt িনের্দশ কারয্কর থািকেব৷]

(2) মহাপিরচালক সরকার কর্তৃক িনযুk হiেবন eবং তাহার চাkরীর শর্তািদ সরকার কর্তৃক
িsরীকৃ ত হiেব৷
(3) aিধদpেরর কারয্াবলী সু ু ভােব পালেনর জনয্ pেয়াজনীয় সংখয্ক কর্মকর্তা o কর্মচারী
িবিধ dারা িনর্ধািরত পdিত eবং শের্ত িনেয়াগ করা হiেব৷

মহাপিরচালেকর
kমতা o কারয্াবলী

4৷ (1) ei আiেনর িবধান সােপেk, পিরেবশ সংরkণ, পিরেবশগত মান unয়ন eবং পিরেবশ
দূষণ িনয়ntণ o pশমেনর uেdেশয্ মহাপিরচালক তত্কর্তৃক সমীচীন o pেয়াজনীয় বিলয়া
িবেবিচত সকল কারয্kম gহণ কিরেত পািরেবন eবং ei আiেনর aধীন তাহার দািয়t
সmাদেনর uেdেশয্ েয েকান বয্িkেক pেয়াজনীয় িলিখত িনের্দশ িদেত পািরেবন৷
(2) িবেশষ কিরয়া eবং uপির-uk kমতার সামিgকতােক kn
ু না কিরয়া, aনুরপূ কারয্kেম
িনmবির্ণত সকল বা েয েকান কারয্ aর্nভু k হiেব, যথা:(ক) ei আiেনর uেdেশয্র সিহত সmর্কযুk েকান কর্তৃপk বা সংsার কারয্াবলীর সিহত
সমnয় সাধন;
(খ) পিরেবশ aবkয় o দূষেণর কারণ হiেত পাের eiরূপ সmাবয্ দূর্ঘটনা pিতেরাধ, িনরাপদ
বয্বsা gহণ eবং aনুরপূ দূর্ঘটনার pিতকারমূলক কারয্kম িনর্ধারণ o তত্সmের্ক িনের্দশ
pদান;
(গ) িবপদজনক পদার্থ বা uহার uপাদােনর পিরেবশসmত বয্বহার, সংরkণ, পিরবহন,
আমদানী o রpানী সংkাn িবষেয় সংি বয্িkেক পরামর্শ বা েktমত িনের্দশ pদান;
(ঘ) পিরেবশ সংরkণ, unয়ন o দূষণ সংkাn তথয্ািদ aনুসnান o গেবষণা eবং aনয্ েয েকান
কর্তৃপk বা সংsােক aনুরূপ কােজ সহেযািগতা pদান;
(ঙ) পিরেবশ unয়ন o দূষণ িনয়ntণ eবং pশমেনর uেdশয্ েয েকান sান, pাংগণ, pাn,
যntপািত, uত্পাদন বা aনয্িবধ pিkয়া, uপাদান বা পদার্থ পরীkাকরণ eবং পিরেবশ দূষণ
pিতেরাধ, িনয়ntণ eবং uপশেমর জনয্ uপযুk কর্তৃপk বা বয্িkেক আেদশ বা িনের্দশ pদান;
(চ) পিরেবশ দূষণ সmির্কত তথয্ সংgহ, pকাশ o pচার;
(ছ) েয সকল uত্পাদন pিkয়া, dবয্ eবং বs পিরেবশ দূষণ ঘটাiেত পাের েসi সকল uত্পাদন
pিkয়া, dবয্ eবং বs পিরহার কিরবার জনয্ সরকারেক পরামর্শ pদান;
(জ) পানীয় জেলর মান পরয্েবkণ কর্মসূচী পিরচালনা o িরেপার্ট pণয়ন eবং সংি
বয্িkেক পানীয় জেলর মান aনুসরেণ পরামর্শ বা, েktমত, িনের্দশ pদান৷

সকল

(3) ei ধারার aধীন pদt িনের্দেশ েকান িশl কারখানা, uেদয্াগ বা pিkয়া বn, িনিষd বা
িনয়ntণ সmির্কত িবষয়o থািকেত পািরেব eবং িনের্দশ পালন কিরেত বাধয্ থািকেবন:
2

[ তেব শর্ত থােক েয,-

(ক) েকান িশl কারখানা, uেদয্াগ বা pিkয়া বn বা িনিষd কিরবার পূেরব্ মহাপিরচালক সংি
িশl কারখানা, uেদয্াগ বা pিkয়ার মািলক বা দখলদারেক uহার কারয্kম পিরেবশসmত
কিরবার জনয্ যুিkস ত সুেযাগ েদoয়ার uেdেশয্ িলিখত েনািটশ েpরণ কিরেবন; eবং
(খ) মহাপিরচালক যথাযথ মেন কিরেল uk েনািটেশ iহাo uেlখ কিরেত পািরেবন েয, েনািটশ
aনুযায়ী সংি কারয্kম পিরেবশসmত না করা হiেল ধারা 4ক eর uপ-ধারা (2) eর aধীন
বয্বsা gহণ করা হiেব:]
আেরা শর্ত থােক েয, েকান েkেt পিরেবশ দূষেণর কারেণ জনজীবন িবপরয্s হiবার আশংকা েদখা
িদেল মহাপিরচালক, জরুরী িবেবচনায়, তাত্kিণকভােব pেয়াজনীয় িনের্দশ িদেত পািরেবন৷

(4) মহাপিরচালক কর্তৃক e ধারার aধীন জারীকৃ ত িনের্দশ সংি
সময়সীমা িনির্দ কিরয়া েদoয়া যাiেত পাের৷

আiন pেয়াগকারী
সংsা o aনয্ানয্
কর্তৃপেkর সহায়তা
gহণ

কারয্ সmাদন করার

3

[ 4ক৷ (1) ei আiেনর aধীন েকান kমতা pেয়াগ বা কারয্ সmাদেনর uেdেশয্ মহাপিরচালক
বা তাহার িনকট হiেত kমতাpাp বয্িk আiন pেয়াগকারী সংsা বা aনয্ েকান সরকারী বা
সংিবিধবd কর্তৃপkেক pেয়াজনীয় সহায়তা করার জনয্ aনুেরাধ কিরেত পািরেবন eবং eiরূপ
aনুেরাধ করা হiেল uk সংsা বা কর্তৃপk uk সহায়তা pদান কিরেব৷
(2) ধারা 4(3) eর aধীেন মহাপিরচালক কর্তৃক েকান িশl কারখানা, uেদয্াগ বা pিkয়া বn,
িনিষd বা িনয়ntেণর িনের্দশ pদান সেtto uহার মািলক বা দখলদার uk িনের্দশ পালন না
কিরেল, মহাপিরচালক uk িশl কারখানা, uেদয্াগ বা pিkয়ার জনয্ সরবরাহকৃ ত িবদুয্t,
গয্াস, েটিলেফান বা পািনর সংেযাগ বা eiরূপ সকল সংেযাগ িবিcn বা aনয্ েকান েসবা বn
কিরবার জনয্ সংি সংেযাগদাতা বা েসবা সরবরাহকারী বয্িk বা pিত ানেক িনের্দশ pদান
কিরেত পািরেবন৷
(3) uপ-ধারা (2) eর aধীন েকান িনের্দশ pদt হiেল, uk সংেযাগ বা েসবা pদান সংkাn
চু িkেক বা aনয্ েকান দিলেল িভnরূপ যাহা িকছুi থাkক না েকন, uk িনের্দশ aনুসাের uহােত
uিlিখত বয্িk বা pিত ান pেয়াজনীয় বয্বsা gরহণ কিরেব৷]

pিতেবশগত
সংকটাপn eলাকা
েঘাষণা

5৷ (1) সরকার যিদ ei মের্ম সn হয় েয, পিরেবেশর aবkেয়র কারেণ েকান eলাকার
pিতেবশ বয্বsা (Eco-system) সংকটাপn aবsায় uপনীত হiয়ােছ বা হiবার আশংকা
রিহয়ােছ তাহা হiেল সরকার, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, uk eলাকােক pিতেবশগত
সংকটাপn eলাকা (Ecologically Critical Area) েঘাষণা কিরেত পািরেব৷
(2) pিতেবশগত সংকটাপn eলাকায় েকাn েকাn কর্ম বা pিkয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাiেব
না তাহা uপ-ধারা (1) eর aধীন জারীতবয্ pjাপন বা আলাদা pjাপন dারা সরকার িনির্দ
কিরয়া িদেব৷

পিরেবেশর জনয্
kিতকর েধঁায়া
সৃি কারী যানবাহন
সmের্ক বাধা-িনেষধ

4

[ 6৷ (1) sাsয্ হািনকর বা পিরেবেশর জনয্ kিতকর েধঁায়া বা গয্াস িনঃসরণকারী যানবাহন
চালােনা যাiেব না বা ukরূপ েধঁায়া বা গয্াস িনঃসরণ বn করার লেkয্ পরীkা করার uেdশয্
বয্তীত aনয্ েকানভােব uk যানবাহন চালু করা যাiেব না৷
বয্াখা৷- ei uপ-ধারায় “sাsয্ হািনকর বা পিরেবেশর জনয্ kিতকর েধঁায়া বা গয্াস” aর্থ িবিধ
dারা িনর্ধািরত মান মাtা aিতkমকারী েধঁায়া বা েয েকান গয্াস৷
(2) uপ-ধারা (1) eর uেdশয্ পূরণকেl মহাপিরচালক বা তাহার িনকট হiেত kমতাpাp বয্িk
েয েকান যানবাহন েয েকান sােন পরীkা কিরেত বা চলমান থািকেল uহােক থামাiয়া

তাত্kিনকভােব পরীkা কিরেত, eiরূপ পরীkার জনয্ pেয়াজনীয় সময়বয্াপী আটকাiয়া রািখেত
(detain) বা uk uপ-ধারা লংঘনকারী যানবাহন o সংি কাগজপt আটক কিরেত
(seize) বা uহার পরীkাকরণ িবষেয় pেয়াজনীয় িনের্দশ িদেত পািরেবন৷
(3) uপ-ধারা (2) eর aধীেন তাত্kিণকভােব েকান যানবাহন পরীkা করা হiেল uk
পরীkার িরেপার্ট আদালেত সাkয্ িহসােব gহণেযাগয্ হiেব৷
(4) uপ-ধারা (1) eর িবধান বা uপ-ধারা (2) eর aধীন pদt িনের্দশ লংঘেনর জনয্ সংি
যানবাহেনর চালক বা, েktমত, মািলক বা uভয় বয্িk দায়ী থািকেবন৷

পিরেবেশর জনয্
kিতকর সামgী
uত্পাদন, িবkয়
iতয্ািদর uপর বাধািনেষধ

6ক৷ সরকার, মহা-পিরচালেকর পরামর্শ বা aনয্ েকানভােব যিদ সn হয় েয, সকল বা েয
েকান pকার পিলিথন শিপং বয্াগ, বা পিলiথাiিলন বা পিলpপাiিলেনর ৈতরী aনয্ েকান সামgী
বা aনয্ েয েকান সামgী পিরেবেশর জনয্ kিতকর, তাহা হiেল, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা,
সমg েদেশ বা েকান িনির্দ eলাকায় eiরূপ সামgীর uত্পাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ,
িবkয়, িবkেয়র জনয্ pদর্শন, মজুদ, িবতরণ, বািণিজয্ক uেdেশয্ পিরবহন বা বািণিজয্ক
uেdেশয্ বয্বহার সmর্ূ ণভােব বn কিরবার বা pjাপেন িনর্ধািরত শর্তাধীেন ঐ সকল কারয্kম
পিরচালনা বা বয্বsাপনার িবষেয় িনের্দশ জারী কিরেত পািরেব eবং uk িনের্দশ পালেন সংি
সকল বয্িk বাধয্ থািকেবন :
তেব শর্ত থােক েয, uk িনের্দশ িনmবির্ণত েkেt pেযাজয্ হiেব না, যথা :(ক) uk pjাপেন বির্ণত সামgী রpানী করা হiেল বা রpানীর কােজ বয্ব ত হiেল;
(খ) েকান িনির্দ পিলিথন শিপং বয্ােগর েkেt uk িনের্দশ pেযাজয্ হiেব না মের্ম uk pjাপেন
uেlখ করা হiেল৷
বয্াখয্া৷- ei ধারায় “পিলিথন শিপং বয্াগ” aর্থ পিলiথাiিলন, পিলpপাiিলন বা uহার েকান
েযৗগ বা িম ণ eর ৈতরী েকান বয্াগ, েঠা া বা aনয্ েকান ধারক যাহা েকান সামgী kয়-িবkয়
বা েকান িকছু রাখার কােজ বা বহেনর কােজ বয্বহার করা যায়৷]

pিতেবশ বয্বsার
kিতর বয্াপাের
বয্বsা gহণ

5

[ 7৷ (1) মহাপিরচালেকর িনকট যিদ pতীয়মান হয় েয, েকান বয্িkর কাজ করা বা না করা
pতয্k aথবা পেরাkভােব pিতেবশ-বয্বsা বা েকান বয্িk বা েগাি র kিতসাধন কিরেতেছ বা
কিরয়ােছ, তাহা হiেল িতিন uk kিতর পিরমাণ িনর্ধারণপূরব্ক uহা পিরেশাধ eবং যথাযথ েkেt
সংেশাধনমূলক বয্বsা gহণ বা uভয় pকার বয্বsা gহেণর জনয্ িনের্দশ িদেত পািরেবন eবং uk
বয্িk eiরূপ িনের্দশ পালেন বাধয্ থািকেবন৷
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন pদt িনের্দশ aনুসাের িনের্দশpাp বয্িk kিতপূরণ pদান না
কিরেল মহাপিরচালক যথাযথ eখ্িতয়ার সmn আদালেত kিতপূরেণর মামলা বা uk িনের্দশ
পালেন বয্র্থতার জনয্ েফৗজদারী মামলা বা uভয় pকার মামলা দােয়র কিরেত পািরেবন৷
(3) uপ-ধারা (1) eর aধীেন kিতপূরণ িনর্ধারেণর বা সংেশাধনমূলক বয্বsা gহেণর uেdেশয্
যথাযথ েkেt েয েকান িবেশষj eবং aনয্ানয্ বয্িkেক মহাপিরচালক দািয়t pদান কিরেত

পািরেবন৷
(4) সরকার ei ধারার aধীেন েয েকান বয্বsা gহণ eবং তত্সmের্ক pিতেবদন দািখেলর জনয্
মহাপিরচালকেক িনের্দশ িদেত পািরেবন৷]

পিরেবশ দূষণ বা
aবkয় সmের্ক
মহাপিরচালকেক
aবিহতকরণ

8৷ (1) পিরেবশ দূষণ বা পিরেবেশর aবkয়জিনত কারেণ kিতgs aথবা সmাবয্ kিতর
আশংকাgs েয েকান বয্িk kিত বা সmাবয্ kিতর pিতকােরর জনয্ মহাপিরচালকেক, িবিধ dারা
িনর্ধািরত পdিতেত আেবদেনর মাধয্েম aবিহত কিরেবন৷
(2) ei ধারার aধীন pদt েয েকান আেবদন িন িtকরণকেl মহাপিরচালক গণশুনানীসহ েয
েকান বয্বsা gহণ কিরেত পািরেবন৷

aিতিরk পিরেবশ
দুষক িনর্গমন iতয্ািদ

9৷ (1) েয েkেt েকান দুর্ঘটনা বা aনয্ েকান aভািবত কাজ aথবা ঘটনার ফেল িবিধ dারা
িনর্ধািরত পিরমােণর aিতিরk পিরেবশ দূষক িনর্গত হয় বা িনর্গত হiবার সmাবনা থােক, েসi
েkেt aনুরপূ িনর্গমেনর জনয্ দায়ী বয্িk eবং িনর্গমন sানিটর দািয়tpাp বয্িk সৃ পিরেবশ
দূষণ িনয়ntণ বা pশমন কিরেত বাধয্ থািকেবন৷
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন সৃ ঘটনা বা ঘটনা সংঘিটত হoয়ার সmাবনার কথা ukত uপধারায় uেlিখত বয্িk মহাপিরচালকেক aিবলেm aবিহত কিরেবন৷
(3) ei ধারার aধীন েকান ঘটনা বা দুর্ঘটনার তথয্ pাp হiেল মহাপিরচালক, যথাশী সmব,
পিরেবশ দূষণ িনয়ntণ বা pশমন করার জনয্ pেয়াজনীয় pিতকারমূলক বয্বsা gহণ কিরেবন
eবং মহাপিরচালেকর চািহদা েমাতােবক uk বয্িk মহাপিরচালকেক সাহাযয্ o সহেযািগতা pদান
কিরেত বাধয্ থািকেবন৷
(4) ei ধারার aধীন পিরেবশ দূষণ িনয়ntণ o pশমেনর জনয্ pিতকারমূলক বয্বsা gহেণর
uেdেশয্ বয্য়কৃ ত aর্থ uপ-ধারা (1) e uিlিখত বয্িkর িনকট হiেত মহাপিরচালেকর পাoনা
হiেব eবং uহা সরকারী দাবী (Public Demand) িহসােব আদায়েযাগয্ হiেব৷

pেবশ iতয্ািদর
kমতা

10৷ (1) ei ধারার িবধানাবলী সােপেk, মহাপিরচালক হiেত eতদুেdেশয্ সাধারণ বা
িবেশষভােব kমতাpাp, েকান বয্িk সকল যুিkসংগত সমেয়, তাহার িবেবচনায় pেয়াজনীয়
সহায়তা সহকাের েয েকান ভবন বা sােন িনmবির্ণত uেdেশয্ pেবশ করার aিধকারী হiেবন,
যথা:(ক)ei আiন বা িবিধর aধীন তাহার uপর aির্পত দািয়t সmাদন করা;
(খ)ei আiন বা িবিধ বা তদধীন pদt েনািটশ, আেদশ বা িনের্দশ েমাতােবক uk ভবন বা sােন
েকান কাজ পিরদর্শন করা;

(গ)েকান সর াম, িশl-pাn, েরকর্ড, েরিজ ার, দিলল aথবা তত্সংি
িকছু পরীkা eবং যাচাi করা;

aনয্ েকান গুরtু পূর্ণ

(ঘ)ei আiন বা িবিধ বা তদধীন pদt েকান েনািটশ, আেদশ বা িনের্দশ ভংগ কিরয়া েকান
aপরাধ েকান ভবন বা sােন সংগিঠত হiয়ােছ বিলয়া uk বয্িkর যুিkসংগতভােব িব াস
করার কারণ থািকেল, uk ভবন বা sােন তlাশী পিরচালনা করা;
(ঙ)ei আiন বা িবিধর aধীন দ নীয় েকান aপরাধ সংঘটেনর pমাণ িহসােব বয্বহার হiেত
পাের eiরূপ েকান সর াম, িশl-pাn, েরকর্ড, েরিজ ার, দিলল aথবা aনয্ েকান িকছু আটক
করা৷
(2) েকান িশl কারয্kম বা pিkয়া পিরচালনাকারী বা েকান িবপদজনক পদার্থ বয্বহারকারী
বয্িk ei আiেনর aধীন দািয়t সmাদেনর জনয্ kমতাpাp বয্িkেক সকল সাহাযয্ সহেযািগতা
pদান কিরেত বাধয্ থািকেবন৷
(3) ei ধারার aধীন সকল তlাশী o আটেকর বয্াপাের Code of Criminal
Procedure, 1898 (Act V of 1898) eর িবধান aনুসরণ করা হiেব৷

নমুনা সংgেহর kমতা
iতয্ািদ

11৷ (1) মহাপিরচালক হiেত eতদুেdেশয্ kমতাpাp েকান কর্মকর্তা িবে ষেণর uেdেশয্ েয েকান
কারখানা, pাংগন বা sান হiেত, িবিধ dারা িনর্ধািরত পdিতেত, বায়ু, পািন, মািট aথবা
aনয্িবধ পদাের্থর নমুনা gহণ কিরেত পািরেবন৷
6

[ (2) uপ-ধারা (3) বা েktমত, uপ-ধারা (4) eর িবধান পালন সােপেk, ei ধারার aধীন
গৃহীত নমুনা সmের্ক uk uপ-ধারায় uিlিখত নমুনা সংgহকারী বা গেবষণাগােরর িরেপার্ট বা
uভয়i সংি কারয্ধারায় সাkয্ িহসােব gহণীয় হiেব৷]
(3) uপ-ধারা (4) eর িবধানাবলী সােপেk, uপ-ধারা (1) eর aধীন নমুনা সংgহকারী
কর্মকর্তা(ক)uk sােনর দখলদার বা eেজnেক, aনুরূপ নমুনা সংgেহর বয্াপাের তাহার aিভpায়
সmের্ক, িবিধ dারা িনর্ধািরত পdিতেত, েনািটশ pদান কিরেবন;
(খ)uk দখলদার বা eেজn eর uপিsিতেত নমুনা সংgহ কিরেবন;
(গ)uk নমুনা eকিট পােt রািখয়া uহােত িতিন িনেজর o uk দখলদার বা eেজn eর sাkর
dারা িচিhত কিরয়া সীলেমাহর িদেবন;
(ঘ)সংগৃহীত নমুনার eকিট িরেপার্ট psত কিরয়া uহােত িনেজ sাkর কিরেবন eবং দখলদার বা
eেজেnর sাkর gহণ কিরেবন;
(ঙ)মহাপিরচালক কর্তৃক িনর্ধািরত গেবষণাগাের uk পাt aিবলেm েpরণ কিরেবন৷
(4) েযেkেt uপ-ধারা (1) eর aধীন নমুনা সংgহ করা হয় eবং সংgহকারী কর্মকর্তা uপধারা (3) eর (ক) দফার aধীেন েনািটশ pদান কেরন, েসiেkেt যিদ দখলদার বা eেজn নমুনা

সংgেহর সময় icাকৃ তভােব aনুপিsত থােকন, বা uপিsত থািকয়াo নমুনােত o িরেপাের্ট sাkর
কিরেত asীকার কেরন, তাহা হiেল সংgহকারী দুiজন সাkীর uপিsিতেত িনেজi তাহার sাkর
িদয়া uহা িনি ত o সীলেমাহরকৃ ত কিরেবন eবং দখলদার eেজেnর aনুপিsিত বা, েktমত,
sাkরদােন asীকৃ িতর কথা uেlখ কিরয়া মহাপিরচালক কর্তৃক িনর্ধািরত গেবষণাগাের
িবে ষেণর জনয্ aিবলেm েpরণ কিরেবন৷

পিরেবশগত ছাড়পt

12৷ মহাপিরচালেকর িনকট হiেত, িবিধমালা িনর্ধািরত পdিতেত, পিরেবশগত ছাড়পt
বয্িতেরেক েকান eলাকায় েকান িশl pিত ান sাপন বা pকl gহণ করা যাiেব না:
তেব শর্ত থােক েয, সরকার কর্তৃক সময় সময় eতদুেdেশয্ িনর্ধািরত ে ণীর িশl pিত ান বা
pকেlর েkেt ei ধারার েকান িকছুi pেযাজয্ হiেব না৷

পিরেবশ িনের্দিশকা
pণয়ন

13৷ পিরেবশ দূষণ িনয়ntণ o pশমন eবং পিরেবশ সংরkণ o unয়ন সmের্ক সরকার, সময়
সময়, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা পিরেবশ িনের্দিশকা pণয়ন o জারী কিরেত পািরেব৷

আপীল

14৷ (1) ei আiন বা িবিধ aনুসাের pদt েকান েনািটশ, আেদশ বা িনের্দশ dারা েকান বয্িk
সংkb
ু হiেল িতিন, uk েনািটশ, আেদশ বা িনের্দশ pদােনর িtশ িদেনর মেধয্ সরকার কর্তৃক
গিঠত আপীল কর্তৃপেkর িনকট uহার িবরুেd আপীল কিরেত পািরেবন eবং আপীেলর uপর uk
কর্তৃপেkর িসdাn চূ ড়াn হiেব eবং eiরূপ িসdােnর িবরুেd আদালেত েকান মামলা দােয়র করা
যাiেব না:
তেব শর্ত থােক েয, আপীল কর্তৃপk যিদ ei মের্ম সn◌ু হয় েয, েকান aিনবারয্ কারেণ uk
সমেয়র মেধয্ সংkb
ু বয্িk আপীল দােয়র কিরেত পােরন নাi, তাহা হiেল uk কর্তৃপk আপীল
দািখেলর জনয্ aিতিরk aনিধক িtশ িদন সময় বৃিd কিরেত পািরেব৷
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন গিঠত আপীল কর্তৃপk eক বা eকািধক সদসয্ সমnেয় গঠন করা
যাiেব:
তেব শর্ত থােক েয, যিদ েকান আপীল কর্তৃপk eকািধক সদসয্ সমnেয় গঠন করা হয়, তাহা
হiেল uহার eকজন সদসয্েক সরকার uk কর্তৃপেkর েচয়ারময্ান িনযুk কিরেব৷
(3) ei ধারার aধীন দােয়রকৃ ত আপীল দােয়েরর তািরখ হiেত িতন মােসর মেধয্ িন িt করা
হiেব৷
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দ

[ 15৷ (1) িনmেটিবেল uিlিখত িবধানাবলী লংঘন বা uহােত uিlিখত িনের্দশ aমানয্করণ বা
aনয্ানয্ কারয্াবলীর জনয্ uহার িবপরীেত uিlিখত দ আেরাপণীয় হiেব :kিমক
aপরােধর বর্ণনা
নং
1 ধারা 4 eর uপ-ধারা (2) বা
(3) eর aধীন pদt িনের্দশ
aমানয্করণ
2 ধারা 5 eর uপ-ধারা (1) eর
aধীেন পিরেবশগত সংকটাপn
eলাকা িহসােব েঘািষত eলাকায়
িনিষd কর্ম বা pিkয়া চালু রাখা
বা শুররু মাধয্েম uপ-ধারা (2)
লংঘন
3 ধারা 6 eর uপ-ধারা (1) eর
লংঘন

4

5

আেরাপণীয় দ
aনিধক 10(দশ) বত্সর স ম কারাদ
বা aনিধক 10(দশ) লk টাকা aর্থদ
বা uভয় দ ৷
aনিধক 10(দশ) বত্সর স ম কারাদ
বা aনিধক 10(দশ) লk টাকা aর্থদ
বা uভয় দ ৷

pথম aপরােধর েkেt aনিধক 5(পঁাচ)
হাজার টাকা aর্থদ , িdতীয় aপরােধর
েkেt aনিধক 10(দশ) হাজার টাকা
eবং পরবর্তী pিতিট aপরােধর েkেt
aনিধক 1(eক) বত্সর স ম কারাদ
বা 10(দশ) হাজার টাকা aর্থদ বা
uভয় দ ৷

ধারা 6ক eর aধীেন pদt িনের্দশ
লংঘনkেম uহােত বির্ণত সামgী(ক)
uত্পাদন, আমদানী, (ক) aনিধক 10(দশ) বত্সর স ম
বাজারজাতকরণ
কারাদ বা aনিধক 10(দশ) লk
টাকা aর্থদ বা uভয় দ ৷
(খ) িবkয়, িবkেয়র জনয্
pদর্শন, মজুদ, িবতরণ,
বািণিজয্ক uেdেশয্ পিরবহন বা
বািণিজয্ক uেdেশয্ বয্বহার
ধারা 7 eর uপ-ধারা (1) eর
aধীন pদt িনের্দশ aমানয্করণ

(খ) aনিধক 6(ছয়) মাস কারাদ বা
aনিধক 10(দশ) হাজার টাকা aর্থদ
বা uভয় দ ৷

aনিধক 10(দশ) বত্সর স ম কারাদ
বা aনিধক 10(দশ) লk টাকা aর্থদ
বা uভয় দ ৷
6 ধারা 9 eর uপ-ধারা (1) বা aনিধক 10(দশ) বত্সর স ম কারাদ
(2) eর লংঘন বা uপ-ধারা বা aনিধক 10(দশ) লk টাকা aর্থদ
(3) aনুসাের pিতকারমূলক বা uভয় দ :
বয্বsা gহেণ বয্র্থতা
তেব শর্ত থােক েয, ধারা
9(1) eর িবধান বাsবায়েনর জনয্ েকান
েkেt িবিধ dারা িনmতর দ িনর্ধারণ
করা হiেল uk দ pেযাজয্ হiেব৷
7 ধারা 10 eর uপ-ধারা (2)
aনিধক 3(িতন) বত্সর স ম কারাদ
aনুসাের মহা-পিরচালকেক বা বা aনিধক 3(িতন) লk টাকা aর্থদ
তাহার িনকট হiেত kমতাpাp বা uভয় দ ৷
বয্িkেক যুিkসংগত কারণ
বয্িতেরেক সাহাযয্ বা সহেযািগতা
না করা
8 ধারা 12 eর িবধান লংঘন
aনিধক 3(িতন) বত্সর স ম কারাদ
বা aনিধক 3(িতন) লk টাকা aর্থদ

বা uভয় দ ৷
ei আiেনর aনয্ েকান িবধান বা aনিধক 3(িতন) বত্সর স ম কারাদ
িবিধর aধীেন pদt েকান িনের্দশ বা aনিধক 3(িতন) লk টাকা aর্থদ
লংঘন বা ei আiেনর aধীন বা uভয় দ ৷
দািয়t পালেন মহাপিরচালক বা
তাহার িনকট হiেত kমতাpাp
বয্িkেক বাধা pদান বা
icাকৃ তভােব িবলm সৃি করা
(2) ei ধারার aনয্ানয্ িবধান সােপেk, িবিধ dারা
কিতপয় aপরাধ িচিhত eবং uk aপরাধ সংঘটেনর জনয্ দ
িনর্ধারণ করা যাiেব, তেব eiরূপ দ 2(দুi) বত্সর কারাদ বা
10(দশ) হাজার টাকা aর্থদ বা uভয় দে র aিতিরk হiেব না৷

9

aপরােধর সিহত
সংি বs, যntপািত
বােজয়ািp

15ক৷ েকান বয্িk ধারা 15 েত বির্ণত েকান aপরাধ সংঘটেনর জনয্ েদাষী সাবয্s o দি ত
হiেল, ukরূপ aপরাধ সংঘটেন বয্ব ত যntপািত বা uহার aংশিবেশষ, যানবাহন বা aপরাধ
সংি পণয্সামgী বা aনয্ েকান বs বােজয়ািpর জনয্o আদালত আেদশ িদেত পািরেব৷]

েকাmানী কর্তৃক
aপরাধ সংঘটন

16৷ 8[ (1)] ei আiেনর aধীন েকান িবধান লংঘনকারী বা ei আiন বা িবিধর aধীন pদt
েনািটশ aনুযায়ী দািয়t সmাদেন বা আেদশ বা িনের্দশ পালেন বয্র্থ বয্িk যিদ েকাmানী হয়,
তাহা হiেল uk েকাmানীর মািলক, পিরচালক, ময্ােনজার, সিচব বা aনয্ েকান কর্মকর্তা বা
eেজn িবধানিট লংঘন কিরয়ােছন বা েনািটশ aনুযায়ী দািয়t সmাদেন বা আেদশ বা িনের্দশ
পালেন বয্র্থ হiয়ােছন বিলয়া গণয্ হiেবন, যিদ না িতিন pমাণ কিরেত পােরন েয, uk লংঘন বা
েktমত, বয্র্থতা তাহার ajাতসাের হiয়ােছ aথবা uk লংঘন বা বয্র্থতা েরাধ কিরবার জনয্
িতিন যথাসাধয্ েচ া কিরয়ােছন৷
বয্াখয্া ৷- ei ধারায়(ক) “েকাmানী” বিলেত েকান সংিবিধবd সরকারী কর্তৃপk, 9[ িনবিnত েকাmানী, aংশীদারী
কারবার (Partnership Firm),] সিমিত বা সংগঠনেক বুঝাiেব;
(খ) বািণজয্ pিত ােনর েkেt “পিরচালক” বিলেত েকান aংশীদার বা পিরচালনা েবাের্ডর
সদসয্েকo বুঝাiেব৷
10

[ (2) uপ-ধারা (1) e uিlিখত েকাmানী আiনগত বয্িkসttািবিশ সংsা (Body
Corporate) হiেল, uk uপ-ধারায় uিlিখত বয্িkেক aিভযুk o েদাষী সাবয্s করা
ছাড়াo uk েকাmানীেক আলাদাভােব eকi কারয্ধারায় aিভযুk o েদাষী সাবয্s করা যাiেব,
তেব েফৗজদারী মামলায় uহার uপর সংি িবধান aনুসাের শুধু aর্থদ আেরাপ করা যাiেব৷]

aপরাধ o
kিতপূরেণর দাবী
িবচারার্থ gহণ

11

[ 17৷ aিধদpেরর েকান পিরদর্শক বা মহাপিরচালক হiেত kমতাpাp aনয্ েকান বয্িkর
িলিখত িরেপার্ট বয্িতেরেক েকান আদালত ei আiেনর aধীন েকান aপরাধ বা kিতপূরেণর
মামলা িবচােরর জনয্ gহণ কিরেব না :
তেব শর্ত থােক েয, েকান আেবদেনর িভিtেত eখ্িতয়ারসmn আদালত যিদ ei মের্ম সn হয়
েয, uk পিরদর্শক বা kমতাpাp বয্িkেক েকান aপরােধর aিভেযাগ বা kিতপূরেনর দাবী gহণ
কিরবার জনয্ িলিখত aনুেরাধ সেtto, িতিন uহার িভিtেত পরবর্তী 60 িদেনর মেধয্ েকান
কারয্kম gহণ কেরন নাi eবং uk aিভেযাগ বা দাবী িবচােরর জনয্ gহেণর েযৗিkকতা আেছ,
তাহা হiেল uk আদালত, সংি পিরদর্শক বা kমতাpাp বয্িkেক বা মহা-পিরচালকেক
শুনানীর যুিkসংগত সুেযাগ িদয়া, ukরূপ িলিখত িরেপার্ট বয্িতেরেকi সরাসির uk aিভেযাগ
eবং সংি aপরাধ বা kিতপূরেণর দাবী িবচারার্থ gহন কিরেত বা যথাযথ মেন কিরেল
aিভেযাগ বা দাবী সmের্ক তদেnর জনয্ uk পিরদর্শক বা kমতাpাp বয্িkেক তদেnর িনের্দশ
pদান কিরেত পািরেব৷]

সরল িব ােস কৃ ত
কাজকর্ম রkণ

18৷ ei আiন বা িবিধর aধীন সরল িব ােস কৃ ত েকান কােজর ফেল েকান বয্িk kিতgs
হiেল বা তাহার kিতgs হiবার সmাবনা থািকেল তjনয্ সরকার, মহাপিরচালক, aিধদpেরর
েকান কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা েকান বয্িkর িবরুেd েদoয়ানী বা েফৗজদারী মামলা বা aনয্ েকান
আiনগত কারয্kম gহণ করা যাiেব না৷

kমতা aর্পণ

19৷ (1) সরকার ei আiন বা িবিধর aধীন uহার েয েকান kমতা মহাপিরচালক বা aনয্ েয
েকান কর্মকর্তােক aর্পণ কিরেত পাের৷
(2) মহাপিরচালক ei আiন বা িবিধর aধীন তাহার েয েকান kমতা aিধদpেরর েয েকান
কর্মকর্তােক aর্পণ কিরেত পািরেবন৷

িবিধ pণয়েনর kমতা

20৷ (1) ei আiেনর uেdশয্ পূরণকেl সরকার সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, িবিধ pণয়ন
কিরেত পািরেব৷
(2) িবেশষ কিরয়া, eবং uপির-uk kমতার সামিgকতােক kn
ু না কিরয়া, uk িবিধেত
িনmবির্ণত সকল বা েয েকান িবষেয় িবধান করা যাiেত পাের, যথা:(ক)িবিভn eলাকার জনয্ িবিভn uেdেশয্ বায়ু, পািন, শb o মৃিtকাসহ পিরেবেশর aনয্ানয্
uপাদােনর মানমাtা িনর্ধারণ:
তেব শর্ত থােক েয, সরকার, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, ei আiন pবর্তেনর সময় িবদয্মান
িশl বা pকেlর েkেt, aনুরপূ মানমাtার pেয়াগ, eককভােব বা সামিgকভােব, িনির্দ েময়ােদর
জনয্ sিগত কিরেত পািরেব;

(খ) পিরেবশ রkার sাের্থ িশl কারখানা sাপন o aনয্ানয্ unয়ন কর্মকা িনয়ntণ;
(গ) িবপদজনক পদাের্থর বয্বহার, সংরkণ o পিরবহেনর িনরাপদ পdিত িনরূপণ;
(ঘ) পিরেবশ দূষেণর কারণ হiেত পাের eiরূপ দুর্ঘটনা pিতেরােধ িনরাপদ পdিত o
pিতকারমূলক কারয্kম pণয়ন;
(ঙ) বর্জয্ িনঃসরণ o িনর্গমেনর মানমাtা িনর্ধারণ;
(চ) িবিভn pকl o কারয্ািদর পিরেবশগত pভাব িনরূপণ, পরয্ােলাচনা o aনুেমাদেনর পdিত;
(ছ) পিরেবশ eবং pিতেবশ বয্বsা রkা করার পdিত;
(জ) ছাড়পt o aনয্ানয্ েসবার িফস িনর্ধারণ৷

রিহতকরণ o
েহফাজত

21৷ (1) The Environmental Pollution Control Ordinance, 1977
(Ordinance XIII of 1977) eতddারা রিহত করা হiল৷
(2) aনুরপূ রিহতকরণ সেtto, রিহত Ordinance eর aধীন কৃ ত কাজকর্ম বা গৃহীত
বয্বsা, ei আiেন যাহা িকছুi থাkক না েকন, ei আiেনর িবধান aনুযায়ী করা হiয়ােছ বিলয়া
গণয্ হiেব৷
(3) ei আiন pবর্তেনর aবয্বিহত পূেরব্ িবদয্মান পিরেবশ aিধদpর ধারা 3 eর aধীন sািপত
aিধদpর বিলয়া গণয্ হiেব eবং uk aিধদpের কারয্রত মহাপিরচালক o aনয্ানয্ কর্মকর্তা o
কর্মচারী ei আiেনর aধীন িনযুk মহাপিরচালক, কর্মকর্তা o কর্মচারী বিলয়া গণয্ হiেবন৷

1 ধারা 2ক বাংলােদশ পিরেবশ সংরkণ (সংেশাধন) আiন, 2002 (2002 সেনর 9 নং আiন) eর 2 ধারাবেল সিnেবিশত
2 শর্তাংশিট পূরব্বর্তী pথম শর্তাংেশর পিরবের্ত বাংলােদশ পিরেবশ সংরkণ (সংেশাধন) আiন, 2002 (2002 সেনর 9 নং আiন) eর 3 ধারাবেল
pিতsািপত
3 ধারা 4ক বাংলােদশ পিরেবশ সংরkণ (সংেশাধন) আiন, 2002 (2002 সেনর 9 নং আiন) eর 4 ধারাবেল সিnেবিশত
4 ধারা 6 o 6ক পূরব্বর্তী ধারা 6 eর পিরবের্ত বাংলােদশ পিরেবশ সংরkণ (সংেশাধন) আiন, 2002 (2002 সেনর 9 নং আiন) eর 5
ধারাবেল pিতsািপত
5 ধারা 7 বাংলােদশ পিরেবশ সংরkণ (সংেশাধন) আiন, 2000 (2000 সেনর 12 নং আiন) eর 2 ধারাবেল pিতsািপত
6 uপ-ধারা (2) বাংলােদশ পিরেবশ সংরkণ (সংেশাধন) আiন, 2002 (2002 সেনর 9 নং আiন) eর 6 ধারাবেল pিতsািপত
7 ধারা 15 o 15ক বাংলােদশ পিরেবশ সংরkণ (সংেশাধন) আiন, 2002 (2002 সেনর 9 নং আiন) eর 7 ধারাবেল pিতsািপত
8 িবদয্মান িবধান uপ-ধারা `(1)” রূেপ বাংলােদশ পিরেবশ সংরkণ (সংেশাধন) আiন, 2002 (2002 সেনর 9 নং আiন) eর 8 ধারাবেল

সংখয্ািয়ত
9 `িনবিnত েকাmানী, aংশীদারী কারবার (Partnership Firm),” শbগুিল, কমাগুিল o বnনীগুিল æবািণজয্ pিত ান o” শbগুিলর
পিরবের্ত বাংলােদশ পিরেবশ সংরkণ (সংেশাধন) আiন, 2002 (2002 সেনর 9 নং আiন) eর 8 ধারাবেল pিতsািপত
10 uপ-ধারা (2) বাংলােদশ পিরেবশ সংরkণ (সংেশাধন) আiন, 2002 (2002 সেনর 9 নং আiন) eর 8 ধারাবেল সিnেবিশত
11 ধারা 17 বাংলােদশ পিরেবশ সংরkণ (সংেশাধন) আiন, 2002 (2002 সেনর 9 নং আiন) eর 9 ধারাবেল pিতsািপত
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