ইট 寮趌ত ও ভাটা 鿞鯪াপন (িনয়⮄ণ) আইন, ২০১৩
( ২০১৩ সেনর ৫৯ নং আইন )
[২০ নেভ崿র, ২০১৩]
ইট 寮趌ত ও ভাটা 鿞鯪াপন সং絇랷া侌 কম簊কা赂➧ িনয়⮄েণর জ⎲朤 িবদﴐᗗমান আইন রিহত絇랷েম কিতপয় সংেশাধনীসহ
উহা পুনঃ寮ণয়েনর উেꎝ䍰েশﴐᗗ 寮ণীত আইন
盬যেহতু পিরেবশ ও জীবৈবিচ龧⌕ﴐᗗ সংর羍ণ ও উ锡餸য়েনর 껡뜐ােথ簊 ইট 寮趌ত ও ভাটা 鿞鯪াপেনর উপর িনয়⮄ণ 寮িতℐ�া
এবং এত髈⧮সং絇랷া侌 িবদﴐᗗমান আইন রিহত絇랷েম উহা পুনঃ寮ণয়ন করা সমীচীন ও 寮েয়াজনীয়;
盬সেহতু এত㲱ারা িন귟蟓ꇆপ আইন 寮ণয়ন করা হইলঃসংি羍 িশেরানাম
ও 寮বত簊ন

১। (১) এই আইন ইট 寮趌ত ও ভাটা 鿞鯪াপন (িনয়⮄ণ) আইন, ২০১৩ নােম অিভিহত
হইেব।
(২) সরকার, সরকাির 盬গেজেট 寮律蹑াপন 㲱ারা, 盬য তািরখ িনধ簊ারণ কিরেব 盬সই তািরেখ
এই আইন কায簊কর হইেব।

সং律蹑া

২। িবষয় বা 寮সে쿨㋦র পিরপ珨웋থী 盬কান িকছু না থািকেল, এই আইেন,—
(ক) “অ䕷﨧স诠蔭ান কিমিট” অথ簊 ধারা ১২ এর অধীন গিঠত 盬কান কিমিট;
(খ) “অপরাধ” অথ簊 এই আইেনর অধীন শাি鋖鏤েযাগﴐᗗ 盬কান অপরাধ;
(গ) “অ䕷﨧স诠蔭ান” অেথ簊 পিরেবশ আদালত আইন বা 盬ফৗজদাির কায簊িবিধর অধীন
পিরচািলত অপরােধর অ䕷﨧স诠蔭ান বা তদ侌 উহার অ侌ভু 簊黔춴 হইেব না;
(ঘ) “আধুিনক 寮যুি黔춴র ইটভাটা” অথ簊 এমন 盬কান ইটভাটা যাহা 몺ালািন সা樸ⷒয়ী, উ锡餸ত
寮যুি黔춴 স㧾鱨锡餸, 盬যমনঃ হাইিᝮힹড হফমﴐᗗান িক瞎혏슿Ს (Hybrid Hoffman Kiln), িজগজﴐᗗাগ
িক瞎혏슿Ს (Zigzag Kiln), ভারিটকﴐᗗাল সﴐᗗাﯙ愦ট িᝮힹক িক瞎혏슿Ს (Vertical Shaft Brick
Kiln), টােনল িক瞎혏슿Ს (Tunnel Kiln), বা অ䕷﨧ꇆপ 盬কান ভাটা;
(ঙ) “ইট” অথ簊 বািল ও িসেম珨웋ট, বা মািট 㲱ারা ইটভাটায় 寮趌তকৃত 盬কান িনম簊াণ সাম㫎郺ী;
(চ) “ইট 寮趌ত” অথ簊 এমন 盬কান 寮ি絇랷য়া যাহার মাধﴐᗗেম ইটভাটায় কািয়ক বা যাি⮄ক বা
উভয় উপােয় ইেটর মািট সং㫎郺হ হইেত 㡱ⴔ㪡� কিরয়া কাঁচা ইট 㵲⡝তির ও 盬পাড়ােনা হয়;

(ছ) “ইটভাটা” অথ簊 এমন 盬কান 鿞鯪ান বা অবকাঠােমা 盬যখােন বািণিজﴐᗗক উেꎝ䍰েশﴐᗗ ইট
寮趌ত করা হয়;
(জ) “ইটভাটা 鿞鯪াপন” অথ簊 এমন 盬কান কম簊কা赂➧ যাহার মাধﴐᗗেম ইট 寮趌েতর জ⎲朤 鿞鯪ান
িনব簊াচন ও অবকাঠােমা িনম簊াণ করা হয়, তেব ইট 寮趌তকরণ উহার অ侌ভু 簊黔춴 হইেব না;
(ঝ) “কৃিষ জিম” অথ簊 এমন 盬কান জিম যাহা বৎসের একািধকবার কৃিষপণﴐᗗ উৎপাদেন
বﴐᗗব᷼瑱ত হয়;
(ঞ) “ছাড়প龧⌕” অথ簊 এই আইেনর িবধানাবিল সােপে羍, পিরেবশ সংর羍ণ আইন বা
তদধীন 寮ণীত 盬কান িবিধর অধীন ই㊐㕮ﴐᗗকৃত 盬কান ছাড়প龧⌕;
(ট) “몺ালািন” অথ簊 ইটভাটায় ইট 盬পাড়ােনার জ⎲朤 বﴐᗗবহায簊 কিঠন, তরল বা বায়বীয়
盬কান পদাথ簊;
(ঠ) “몺ালািন কাঠ” অথ簊 몺ালািন িহসােব বﴐᗗবহায簊 盬য 盬কান কাঠ, এবং বােশঁর 盬মাথা বা
盬খঁজরু গাছও উহার অ侌ভু 簊黔춴 হইেব;
(ড) “িনধ簊ািরত” অথ簊 এই আইেনর অধীন 寮ণীত 盬কান িবিধ বা আেদশ 㲱ারা িনধ簊ািরত;
(ঢ) “িনিষ흲㩯 এলাকা” অথ簊 ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এ উি᱔洼িখত 盬কান এলাকা;
(ণ) “পিরেবশ আদালত আইন” অথ簊 পিরেবশ আদালত আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর
৫৬ নং আইন);
(ত) “পিরেবশ সংর羍ণ আইন” অথ簊 বাংলােদশ পিরেবশ সংর羍ণ আইন, ১৯৯৫
(১৯৯৫ সেনর ১ নং আইন);
(থ) “পাহাড়” বা “িটলা” অথ簊 এমন 盬কান ভূিম যাহা 寮াকৃিতকভােব স ৃ衳ꍸ পা男簊বত簊ী সমতল
ভূিম হইেত উঁচু, এবং যাহা মািট, পাথর, মািট ও পাথর, মািট ও কাঁকড়, বা অ䕷﨧ꇆপ
盬কান কিঠন পদাথ簊 সম웖䰮েয় গিঠত, এবং যাহা সরকাির 盬রকড簊পে龧⌕ পাহাড় বা িটলা
িহসােব িচি犵⣬ত;
(দ) “盬ফৗজদাির কায簊িবিধ” অথ簊 Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V
of 1898);
(ধ) “িবিধ” অথ簊 এই আইেনর অধীন 寮ণীত 盬কান িবিধ;
(ন) “বﴐᗗি黔춴” অেথ簊, িনগিমত হউক বা না হউক, 盬কান 盬কা㧾鱨ানী, সিমিত বা বﴐᗗি黔춴 সমি衳ꍸ
বা অংশীদাির কারবার অ侌ভু 簊黔춴 হইেব;

(প) “ভাির যানবাহন” অথ簊 ৩ (িতন) টেনর ঊে㤌簊 মাল বহনকারী 盬কান যানবাহন;
(ফ) “盬মাবাইল 盬কাট簊 আইন” অথ簊 盬মাবাইল 盬কাট簊 আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৫৯ নং
আইন); এবং
(ব) “লাইেস쒜㏳” অথ簊 এই আইেনর অধীন ই㊐㕮ﴐᗗকৃত 盬কান লাইেস쒜㏳।

এই আইেনর
寮াধা⎲朤

৩। আপাতত বলবৎ অ⎲朤 盬কান আইেন িভ锡餸তর যাহা িকছু ই থা摩⁶ক না 盬কন, এই
আইেনর িবধানাবিল কায簊কর থািকেব।

লাইেস쒜㏳ বﴐᗗতীত
ইট 寮趌ত িনিষ흲㩯

৪। আপাতত বলবৎ অ⎲朤 盬কান আইেন যাহা িকছু ই থা摩⁶ক না 盬কন, ইটভাটা 盬য 盬জলায়
অবি鿞鯪ত 盬সই 盬জলার 盬জলা 寮শাসেকর িনকট হইেত লাইেস쒜㏳ 㫎郺হণ বﴐᗗিতেরেক, 盬কান
বﴐᗗি黔춴 ইটভাটায় ইট 寮趌ত কিরেত পািরেবন না:
তেব শত簊 থােক 盬য, কংি絇랷ট কে仒㕡স鯿ᆈ 仃輄ক ইট 寮趌ত কিরবার 盬羍ে龧⌕ এইꇆপ
লাইেসে쒜㏳র 寮েয়াজন হইেব না।
বﴐᗗাখﴐᗗাঃ এই ধারায়, “কংি絇랷ট কে仒㕡স鯿ᆈ 仃輄ক ইট” অথ簊 কংি絇랷ট, বািল ও িসেম珨웋ট 㲱ারা
㵲⡝তরী 盬কান ইট।

মািটর বﴐᗗবহার
িনয়⮄ণ ও 流䡍াসকরণ

৫। (১) আপাতত বলবৎ অ⎲朤 আইেন যাহা িকছু ই থা摩⁶ক না 盬কন, 盬কান বﴐᗗি黔춴 ইট
寮趌ত কিরবার উেꎝ䍰েশﴐᗗ কৃিষজিম বা পাহাড় বা িটলা হইেত মািট কািটয়া বা সং㫎郺হ
কিরয়া ইেটর কাঁচামাল িহসােব উহা বﴐᗗবহার কিরেত পািরেবন না।
ৃ ে羍র অ䕷﨧েমাদন বﴐᗗতীত, 盬কান বﴐᗗি黔춴 ইট 寮趌ত কিরবার উেꎝ䍰েশﴐᗗ
(২) যথাযথ কত簊প
মজা পু摩⁶র বা খাল বা িবল বা খাঁিড় বা িদিঘ বা নদ-নদী বা হাওর-বাওর বা চরা톻색ল বা
পিতত জায়গা হইেত মািট কািটেত বা সং㫎郺হ কিরেত পািরেব না।
(৩) ইেটর কাঁচামাল িহসােব মািটর বﴐᗗবহার 流䡍াস কিরবার উেꎝ䍰েশﴐᗗ আধুিনক 寮যুি黔춴র
ইটভাটায় কমপে羍 ৫০ (প톻색াশ) শতাংশ ফাঁপা ইট (Hollow Brick) 寮趌ত কিরেত
হইেব।
ৃ িনিম簊ত উপেজলা বা ইউিনয়ন বা 㫎郺ামীণ
(৪) 鿞鯪ানীয় সরকার 寮েকৗশল অিধদর কত簊ক
সড়ক বﴐᗗবহার কিরয়া 盬কান বﴐᗗি黔춴 ভাির যানবাহন 㲱ারা ইট বা ইেটর কাঁচামাল পিরবহন
কিরেত পািরেবন না।

몺ালানী কােঠর
বﴐᗗবহার িনিষ흲㩯

৬। আপাতত বলবৎ অ⎲朤 盬কান আইেন যাহা িকছু ই থা摩⁶ক না 盬কন, 盬কান বﴐᗗি黔춴
ইটভাটায় ইট 盬পাড়ােনার কােজ 몺ালািন িহসােব 盬কান 몺ালািন কাঠ বﴐᗗবহার কিরেত

পািরেবন না।

কয়লার বﴐᗗবহার
িনয়⮄ণ

৭। আপাতত বলবৎ অ⎲朤 盬কান আইেন যাহা িকছু ই থা摩⁶ক না 盬কন, 盬কান বﴐᗗি黔춴
ইটভাটায় ইট 盬পাড়ােনার কােজ িনধ簊ািরত মানমা龧⌕ার অিতির黔춴 সালফার, অﴐᗗাশ,
মারকাির বা অ䕷﨧ꇆপ উপাদান স崿িলত কয়লা 몺ালািন িহসােব বﴐᗗবহার কিরেত পািরেবন
না।

কিতপয় 鿞鯪ােন
ইটভাটা 鿞鯪াপন
িনিষ흲㩯করণ ও
িনয়⮄ণ

৮। (১) আপাতত বলবৎ অ⎲朤 盬কান আইেন যাহা িকছু ই থা摩⁶ক না 盬কন, ছাড়প龧⌕ থা摩⁶ক
বা না থা摩⁶ক, এই আইন কায簊কর হইবার পর িন귟蟓বিণ簊ত এলাকার সীমানার অভﴐᗗ侌ের
盬কান বﴐᗗি黔춴 盬কান ইটভাটা 鿞鯪াপন কিরেত পািরেবন না, যথাঃ(ক) আবািসক, সংরি羍ত বা বািণেজﴐᗗক এলাকা;
(খ) িসিট কেপ簊ােরশন, 盬পৗরসভা বা উপেজলা সদর;
(গ) সরকাির বা বﴐᗗি黔춴 মািলকানাধীন বন, অভয়ারণﴐᗗ, বাগান বা জলাভূিম;
(ঘ) কৃিষ জিম;
(ঙ) 寮িতেবশগত সংকটাপ锡餸 এলাকা;
(চ) িডে㫎郺েডড এয়ার 盬শড (Degraded Air Shed)।
(২) এই আইন কায簊কর হইবার পর, িনিষ흲㩯 এলাকার সীমানার অভﴐᗗ侌ের ইটভাটা
ৃ 羍 盬কান আইেনর অধীন
鿞鯪াপেনর জ⎲朤 পিরেবশ অিধদর, বা অ⎲朤 盬কান কত簊প
盬কানꇆপ অ䕷﨧মিত বা ছাড়প龧⌕ বা লাইেস쒜㏳, 盬য নােমই অিভিহত হউক, 寮দান কিরেত
পািরেব না।
(৩) পিরেবশ অিধদর হইেত ছাড়প龧⌕ 㫎郺হণকারী 盬কান বﴐᗗি黔춴 িন귟蟓বিণ簊ত দূরে腟睫 বা 鿞鯪ােন
ইটভাটা 鿞鯪াপন কিরেত পািরেবন না, যথাঃ—
(ক) িনিষ흲㩯 এলাকার সীমােরখা হইেত নূﴐᗗনতম ১ (এক) িকেলািমটার দূরে腟睫র মেধﴐᗗ;
(খ) িবভাগীয় বন কম簊কত簊ার অ䕷﨧মিত বﴐᗗতীত, সরকাির বনা톻색েলর সীমােরখা হইেত ২
(蝑쎅ই) িকেলািমটার দূরে腟睫র মেধﴐᗗ;
(গ) 盬কান পাহাড় বা িটলার উপিরভােগ বা ঢােল বা তৎসংল쎦拜 সমতেল 盬কান ইটভাটা
鿞鯪াপেনর 盬羍ে龧⌕ উ黔춴 পাহাড় বা িটলার পাদেদশ হইেত কমপে羍 ১/২(অধ簊) িকেলািমটার
দূরে腟睫র মেধﴐᗗ;
(ঘ) পাব簊তﴐᗗ 盬জলায় ইটভাটা 鿞鯪াপেনর 盬羍ে龧⌕, পাব簊তﴐᗗ 盬জলার পিরেবশ উ锡餸য়ন কিমিট
ৃ িনধ簊ািরত 鿞鯪ান বﴐᗗতীত অ⎲朤 盬কান 鿞鯪ােন;
কত簊ক

ৃ িনধ簊ািরত 鿞鯪ান বﴐᗗতীত অ⎲朤 盬কান 鿞鯪ােন;
কত簊ক
(ঙ) িবেশষ 盬কান 鿞鯪াপনা, 盬রলপথ, িশ羍া 寮িতℐ�ান, হাসপাতাল ও ি븏ꍺিনক, গেবষণা
寮িতℐ�ান, বা অ䕷﨧ꇆপ 盬কান 鿞鯪ান বা 寮িতℐ�ান হইেত কমপে羍 ১ (এক) িকেলািমটার
দূরে腟睫র মেধﴐᗗ; এবং
ৃ িনিম簊ত উপেজলা বা ইউিনয়ন বা 㫎郺ামীণ
(চ) 鿞鯪ানীয় সরকার 寮েকৗশল অিধদর কত簊ক
সড়ক হইেত কমপে羍 ১/২ (অধ簊) িকেলািমটার দূরে腟睫র মেধﴐᗗ।
(৪) এই ধারা কায簊কর হইবার পূেব簊, ছাড়প龧⌕ 㫎郺হণকারী 盬কান বﴐᗗি黔춴 যিদ িনিষ흲㩯
এলাকার সীমানার মেধﴐᗗ বা উপ-ধারা (৩) এ উি᱔洼িখত দূরে腟睫র মেধﴐᗗ বা 鿞鯪ােন ইটভাটা
鿞鯪াপন কিরয়া থােকন, তাহা হইেল িতিন, এই আইন কায簊কর হইবার ২ (蝑쎅ই) বৎসর
সময়সীমার মেধﴐᗗ, উ黔춴 ইটভাটা, এই আইেনর িবধানাবিল অ䕷﨧সাের, যথা鿞鯪ােন 鿞鯪ানা侌র
কিরেবন, অ⎲朤থায় তাহার লাইেস쒜㏳ বািতল হইয়া যাইেব।
বﴐᗗাখﴐᗗাঃ এই ধারায়,(ক) “আবািসক এলাকা” অথ簊 এমন 盬কান এলাকা 盬যখােন কমপে羍 ৫০ (প톻색াশ) িট
পিরবার বসবাস কের;
(খ) “জলাভূিম” অথ簊 盬কান ভূিম যাহা বৎসেরর ৬ (ছয়) মাস বা তদূ㤌簊 সময় পািনর িনেচ
িনমি셗㾊ত থােক এবং যাহা 寮িতেবশগত সংকটাপ锡餸 এলাকা িহসােব 盬ঘািষত;
(গ) “寮িতেবশগত সংকটাপ锡餸 এলাকা” অথ簊 পিরেবশ সংর羍ণ আইেনর ধারা ৫ এর
অধীন 盬ঘািষত 盬কান এলাকা;
(ঘ) “বাগান” অথ簊 এমন 盬কান 鿞鯪ান 盬যখােন 盬হ眵ᵕর 寮িত কমপে羍 ১০০ (একশত) িট
ফলদ বা বনজ বা উভয় 寮কােরর ব ৃ羍 রিহয়ােছ, এবং চা বাগানও উহার অ侌ভু 簊黔춴 হইেব;
এবং
ৃ বﴐᗗি黔춴
(ঙ) “বﴐᗗি黔춴মািলকানাধীন বন” অথ簊 এমন 盬কান বন যাহা বন অিধদর কত簊ক
মািলকানাধীন বন িহসােব 껡뜐ীকৃত এবং যাহার গাছপালার আ�䅛াদন (crown cover)
বেনর কমপে羍 ৩০ (ি龧⌕শ) ভাগ এলাকায় িব鋖鏤ৃত থােক, এবং সামািজক বন বা 㫎郺ামীণ
বনও উহার অ侌ভু 簊黔춴 হইেব।

লাইেস쒜㏳
ই㊐㕮ﴐᗗকরণ, উহার
盬ময়াদ ও নবায়ন

৯। (১) 盬য 盬কান বﴐᗗি黔춴 িনধ簊ািরত প흲㩯িত, শত簊 ও ফরেম, এবং িনধ簊ািরত দরখা鋖鏤-িফ,
দিললািদ ও তথﴐᗗািদ 寮দান সােপে羍, ইট 寮趌তকরেণর লাইেসে쒜㏳র জ⎲朤 ইটভাটা 盬য
ৃ 羍মতা寮া 盬কান কম簊কত簊ার
盬জলায় অবি鿞鯪ত 盬সই 盬জলার 盬জলা 寮শাসক বা তৎকত簊ক
িনকট দরখা鋖鏤 দািখল কিরেত পািরেবনঃ
তেব শত簊 থােক 盬য, পিরেবশ সংর羍ণ আইেনর অধীন ই㊐㕮ﴐᗗকৃত পিরেবশগত ছাড়প龧⌕

বﴐᗗতীত, 盬কান বﴐᗗি黔춴 উ黔춴ꇆপ দরখা鋖鏤 দািখল কিরেত পািরেবন না।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দরখা鋖鏤 寮াির পর, উ黔춴 দরখাে鋖鏤র তথﴐᗗািদ ও দািখলকৃত
দিললািদর সতﴐᗗতা স㧾鱨েক簊 盬জলা 寮শাসক িনেজ পয簊ােলাচনা কিরেবন বা দরখা鋖鏤িট
অ䕷﨧স诠蔭ান কিমিটর িনকট 盬寮রণপূব簊ক উহার সতﴐᗗতা স㧾鱨েক簊 অ䕷﨧স诠蔭ান কিরয়া 盬স
িবষেয়, িনেদ簊েশ উি᱔洼িখত সমেয়র মেধﴐᗗ, তাহার িনকট ㊐㕮পািরশ 盬寮রেণর জ⎲朤 িনেদ簊শ
寮দান কিরেত পািরেবন।
(৩) লাইেসে쒜㏳র দরখাে鋖鏤র তথﴐᗗািদ ও দািখলকৃত দিললািদর সতﴐᗗতা স㧾鱨েক簊, 盬জলা
寮শাসক িনেজর পয簊ােলাচনার িভি薄েত বা অ䕷﨧স诠蔭ান কিমিটর ㊐㕮পািরেশর িভি薄েত স侌ু衳ꍸ
হইেল িতিন, এই আইেনর িবধানাবিল সােপে羍, দরখা鋖鏤িট ম槲ജরু কিরয়া দরখা鋖鏤কারীর
িনকট হইেত িনধ簊ািরত লাইেস쒜㏳ িফ আদায়পূব簊ক িনধ簊ািরত প흲㩯িত, ফরম ও শেত簊
দরখা鋖鏤কারীর অ䕷﨧䀀েল ইট 寮趌তকরেণর জ⎲朤 লাইেস쒜㏳ ই㊐㕮ﴐᗗ কিরেত পািরেবন।
(৪) লাইেসে쒜㏳র দরখাে鋖鏤র তথﴐᗗািদ ও দািখলকৃত দিললািদর সতﴐᗗতা স㧾鱨েক簊, 盬জলা
寮শাসক িনেজর পয簊ােলাচনার িভি薄েত বা অ䕷﨧স诠蔭ান কিমিটর ㊐㕮পািরেশর িভি薄েত স侌ু衳ꍸ
হইেত না পািরেল, িতিন উ黔춴 দরখা鋖鏤 না-ম槲ജরু কিরেত পািরেবন:
তেব শত簊 থােক 盬য, িনধ簊ািরত প흲㩯িত, সময় ও 鿞鯪ােন দরখা鋖鏤কারীেক যথাযথ 㡱ⴔনািনর
㊐㕮েযাগ 寮দান বﴐᗗিতেরেক 盬জলা 寮শাসক লাইেসে쒜㏳র দরখা鋖鏤 না-ম槲ജরু কিরেত পািরেবন
না।
(৫) 寮িতিট লাইেসে쒜㏳র 盬ময়াদ হইেব উহা ই㊐㕮ﴐᗗকরেণর তািরখ হইেত ৩ (িতন) বৎসর।
(৬) উপ-ধারা (৫) এ উি᱔洼িখত লাইেসে쒜㏳র 盬ময়াদ সমা হইবার কমপে羍 ৩০ (ি龧⌕শ)
ৃ 羍মতা寮া 盬কান
িদন পূেব簊 লাইেসি쒜㏳ উহা নবায়েনর জ⎲朤 盬জলা 寮শাসক বা তৎকত簊ক
কম簊কত簊ার িনকট িনধ簊ািরত প흲㩯িত, শত簊 ও ফরেম এবং িনধ簊ািরত দরখা鋖鏤-িফ, দিললািদ
ও তথﴐᗗািদ 寮দান সােপে羍, দরখা鋖鏤 দািখল কিরেবন।
(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন নবায়েনর দরখা鋖鏤 寮াির পর, উ黔춴 দরখাে鋖鏤র তথﴐᗗািদ ও
দািখলকৃত দিললািদর সতﴐᗗতা স㧾鱨েক簊 盬জলা 寮শাসক িনেজ পয簊ােলাচনা কিরেত
পািরেবন, বা দরখা鋖鏤িট অ䕷﨧স诠蔭ান কিমিটর িনকট 盬寮রণপূব簊ক উহার সতﴐᗗতা স㧾鱨েক簊
অ䕷﨧স诠蔭ান কিরয়া 盬স িবষেয়, িনেদ簊েশ উি᱔洼িখত সমেয়র মেধﴐᗗ, তাহার িনকট ㊐㕮পািরশ
盬寮রেণর জ⎲朤 িনেদ簊শ 寮দান কিরেত পািরেবন।
(৮) নবায়ন দরখাে鋖鏤র তথﴐᗗািদ ও দািখলকৃত দিললািদর সতﴐᗗতা স㧾鱨েক簊, 盬জলা
寮শাসক িনেজর পয簊ােলাচনার িভি薄েত বা অ䕷﨧স诠蔭ান কিমিটর ㊐㕮পািরেশর িভি薄েত স侌ু衳ꍸ
হইেল িতিন, এই আইেনর িবধানাবিল সােপে羍, দরখা鋖鏤িট ম槲ജরু কিরেবন এবং
দরখা鋖鏤কারীর িনকট হইেত িনধ簊ািরত নবায়ন-িফ আদায়পূব簊ক িনধ簊ািরত প흲㩯িত ও শেত簊
দরখা鋖鏤কারীর লাইেস쒜㏳ নবায়ন কিরেত পািরেবন।
(৯) নবায়ন দরখাে鋖鏤র তথﴐᗗািদ ও দািখলকৃত দিললািদর সতﴐᗗতা স㧾鱨েক簊, িনেজর
পয簊ােলাচনার িভি薄েত বা অ䕷﨧স诠蔭ান কিমিটর ㊐㕮পািরেশর িভি薄েত 盬জলা 寮শাসক স侌ু衳ꍸ

হইেত না পািরেল িতিন উ黔춴 দরখা鋖鏤 না-ম槲ജরু কিরেত পািরেবনঃ
তেব শত簊 থােক 盬য, িনধ簊ািরত প흲㩯িত, সময় ও 鿞鯪ােন দরখা鋖鏤কারীেক যথাযথ 㡱ⴔনািনর
㊐㕮েযাগ 寮দান না কিরয়া 盬জলা 寮শাসক লাইেস쒜㏳ নবায়েনর দরখা鋖鏤 না-ম槲ജরু কিরেত
পািরেবন না।

দরখা鋖鏤 না-ম槲ജুেরর
盬羍ে龧⌕ আিপল

১০। (১) ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন লাইেসে쒜㏳র দরখা鋖鏤 বা উপ-ধারা (৯)
এর অধীন লাইেস쒜㏳ নবায়েনর দরখা鋖鏤 না-ম槲ജরু করা হইেল, উহার িব㪡�ে흲㩯 লাইেসি쒜㏳,
না-ম槲ജরু আেদশ 寮াির ৩০ (ি龧⌕শ) কায簊িদবেসর মেধﴐᗗ, সংি㘓ꉼ衳ꍸ িবভাগীয় কিমশনার বা
ৃ 羍মতা寮া অিতির黔춴 িবভাগীয় কিমশনােরর িনকট, িনধ簊ািরত প흲㩯িতেত এবং
তৎকত簊ক
িনধ簊ািরত িফ, দিললািদ ও তথﴐᗗািদ 寮দান সােপে羍, আিপল দােয়র কিরেত পািরেবনঃ
তেব শত簊 থােক 盬য, যুি黔춴সংগত কারেণ উ黔춴 সময়সীমার মেধﴐᗗ আিপলকারী আিপল
দােয়র কিরেত বﴐᗗথ簊 হইেল িতিন অিতির黔춴 ১৫ (পেনর) কায簊 িদবেসর মেধﴐᗗ, িবলে崿র
কারণ উে᱔洼খপূব簊ক, আিপল দােয়র কিরেত পািরেবন।
(২) 盬কান আিপল দােয়র করা হইেল িবভাগীয় কিমশনার সংি㘓ꉼ衳ꍸ 盬জলা 寮শাসেকর
িনকট হইেত 寮েয়াজনীয় কাগজপ龧⌕, নিথ বা তথﴐᗗািদ তলব কিরেত পািরেবন এবং
আিপলকারীেক 㡱ⴔনািনর যুি黔춴সংগত ㊐㕮েযাগ 寮দান কিরয়া ৯০ (ন肄ᎂই) কায簊িদবেসর
মেধﴐᗗ, িনধ簊ািরত প흲㩯িতেত, আিপলিট িনꜿ讳ি薄 কিরয়া িস흲㩯া侌 寮দান কিরেবন।
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন 寮দ薄 িস흲㩯া侌 চূ ড়া侌 বিলয়া গণﴐᗗ হইেব।

লাইেস쒜㏳ 鿞鯪িগত ও
বািতলকরণ

১১। (১) যিদ 盬কান বﴐᗗি黔춴 লাইেসে쒜㏳র 盬কান শত簊 ল㬨ন কেরন বা এই আইেনর অধীন
শাি鋖鏤েযাগﴐᗗ 盬কান অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল 盬জলা 寮শাসক, িনধ簊ািরত প흲㩯িত
ও শেত簊, উ黔춴 বﴐᗗি黔춴র লাইেসে쒜㏳র কায簊কািরতা অনিধক ৯০ (ন肄ᎂই) িদেনর জ⎲朤 鿞鯪িগত
কিরয়া আেদশ 寮দান কিরেত পািরেবনঃ
তেব শত簊 থােক 盬য, এই ধারার অধীন 盬কান লাইেসে쒜㏳র কায簊কািরতা 鿞鯪িগত কিরবার
পূেব簊 লাইেসি쒜㏳েক িনধ簊ািরত প흲㩯িতেত, 㡱ⴔনািনর ㊐㕮েযাগ 寮দান কিরেত হইেব।
(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছু ই থা摩⁶ক না 盬কন, 盬কান ইটভাটা বা তৎসংল쎦拜 এলাকায়
ইটভাটার কারেণ পিরেবশগত 盬কান মারা禙뱫ক িবপয簊য় স ৃি衳ꍸ হইেল, 盬জলা 寮শাসক
তাৎ羍িণকভােব লাইেসে쒜㏳র কায簊কািরতা 鿞鯪িগত কিরয়া ইটভাটার কায簊絇랷ম ব诠蔭 রািখবার
জ⎲朤 জ㪡�ির আেদশ জাির কিরেত পািরেবন।
(৩) যিদ 盬কান বﴐᗗি黔춴 এই আইেনর অধীন শাি鋖鏤েযাগﴐᗗ 盬কান অপরােধ 盬কান আদালত
ৃ 盬দাষী সাবﴐᗗ鋖鏤 হন, তাহা হইেল 盬জলা 寮শাসক উ黔춴 আদালেতর রােয়র িভি薄েত,
কত簊ক
আেদশ 㲱ারা, তাহার লাইেস쒜㏳ বািতল কিরেত পািরেবন।

অ䕷﨧স诠蔭ান কিমিট ও
উহার কায簊পিরিধ

১২।(১) এই আইেনর উেꎝ䍰শﴐᗗ পূরণকে샇, 寮িতিট 盬জলায় িন귟蟓বিণ簊ত সদসﴐᗗ সম웖䰮েয়
অ䕷﨧স诠蔭ান কিমিট নােম একিট কিমিট থািকেব, যথাঃৃ মেনানীত একজন অিতির黔춴 盬জলা 寮শাসক, িযিন উহার
(ক) 盬জলা 寮শাসক কত簊ক
আহবায়ক হইেবন;
(খ) সংি㘓ꉼ衳ꍸ উপেজলা িনব簊াহী কম簊কত簊া;
(গ) সংি㘓ꉼ衳ꍸ উপেজলা 껡뜐া鿞鯪ﴐᗗ কম簊কত簊া;
(ঘ) সংি㘓ꉼ衳ꍸ উপেজলা কৃিষ কম簊কত簊া;
ৃ মেনানীত 盬কান বন কম簊কত簊া (ফের㳤鿂ার পেদর
(ঙ) িবভাগীয় বন কম簊কত簊া বা তৎকত簊ক
িনে귟蟓 নেহন);
ৃ মেনানীত 盬কান
(চ) পিরেবশ অিধদেরর িবভাগীয় কায簊ালয় বা 盬জলা কায簊ালয় কত簊ক
কম簊কত簊া, িযিন উহার সদসﴐᗗ-সিচব হইেবন।
(২) অ䕷﨧স诠蔭ান কিমিটর কায簊পিরিধ হইেব িন귟蟓ꇆপ, যথাঃ(ক) িনধ簊ািরত প흲㩯িতেত, অ䕷﨧স诠蔭ান কিরয়া লাইেস쒜㏳ 寮দান বা নবায়েনর িবষেয় 盬জলা
寮শাসেকর িনকট ㊐㕮পািরশ 寮দান;
(খ) লাইেসে쒜㏳র শত簊াবিল ল㬨েনর বা এই আইেনর অধীন শাি鋖鏤েযাগﴐᗗ 盬কান অপরাধ
সংঘটেনর সতﴐᗗতা িনꇆপেনর জ⎲朤 অ䕷﨧স诠蔭ান পিরচালনা করা;
(গ) ইটভাটা 鿞鯪াপন ও ইট 寮趌তকরেণর িবষেয় 盬জলার পিরি鿞鯪িত স㧾鱨েক簊, সময় সময়,
তথﴐᗗ-উপা薄 সং㫎郺হ কিরয়া 盬জলা 寮শাসেকর িনকট উপ鿞鯪াপন করা; এবং
ৃ িনধ簊ািরত অ⎲朤 盬কান কায簊।
(ঘ) এই আইেনর উেꎝ䍰শﴐᗗ পূরণকে샇, 盬জলা 寮শাসক কত簊ক
(৩) অ䕷﨧স诠蔭ান কিমিট উহার সভার কায簊-প흲㩯িত িনধ簊ারণ কিরেত পািরেব, এবং
ৃ িনধ簊ািরত তািরখ, সময় ও 鿞鯪ােন সভা অ䕷﨧িℐ�ত হইেব।
আহবায়ক কত簊ক
(৪) অ䕷﨧স诠蔭ান কিমিট বা উহার 盬য 盬কান সদসﴐᗗ 盬য 盬কান ইটভাটায় 寮েবশ বা 盬য 盬কান
বﴐᗗি黔춴েক িজ律蹑াসাবাদ বা 盬য 盬কান দিললািদ তলব কিরেত পািরেব।

পিরদশ簊ন

১৩। (১) লাইেসে쒜㏳র 盬কান শত簊 ল㬨ন বা 寮িতপালন করা হইেতেছ িকনা, বা এই
আইেনর অধীন শাি鋖鏤েযাগﴐᗗ 盬কান অপরাধ সংঘিটত হইয়ােছ বা হইেতেছ িকনা উহা
ৃ 羍মতা寮া 盬কান কম簊কত簊া বা
তদারিকর জ⎲朤 盬জলা 寮শাসক 껡뜐য়ং বা তৎকত簊ক
উপেজলা িনব簊াহী কম簊কত簊া বা পিরেবশ অিধদেরর সংি㘓ꉼ衳ꍸ 盬জলার কায簊ালেয়র 盬কান
ৃ মেনানীত 盬কান বন কম簊কত簊া
কম簊কত簊া বা সংি㘓ꉼ衳ꍸ িবভাগীয় বন কম簊কত簊া বা তৎকত簊ক

ৃ মেনানীত 盬কান বন কম簊কত簊া
কম簊কত簊া বা সংি㘓ꉼ衳ꍸ িবভাগীয় বন কম簊কত簊া বা তৎকত簊ক
(ফের㳤鿂ার পেদর িনে귟蟓 নেহ), অতঃপর ‘পিরদশ簊নকারী’ বিলয়া উি᱔洼িখত, 盬য 盬কান সময়
িবনা 盬নািটেশ 盬য 盬কান ইটভাটায় 寮েবশ ও ভাটা পিরদশ簊ন, 盬য 盬কান বﴐᗗি黔춴েক
িজ律蹑াসাবাদ বা 盬য 盬কান দিললািদ তলব, কিরেত পািরেবন।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পিরদশ簊নকােল পিরবশ簊নকারীর িনকট যিদ 寮তীয়মান হয়
盬য, এই আইেনর অধীন শাি鋖鏤েযাগﴐᗗ 盬কান অপরাধ সংঘিটত হইয়ােছ বা হইেতেছ, তাহা
হইেল িতিন অপরােধর সিহত সংি㘓ꉼ衳ꍸ 噯�বﴐᗗািদ 盬যমনঃ ইট, মািট, 몺ালািন কাঠ, কয়লা,
য⮄পািত, সর槲ജাম, মালামাল, কাগজপ龧⌕, ইতﴐᗗািদ 盬ফৗজদাির কায簊িবিধেত উি᱔洼িখত
প흲㩯িতেত, জ钑꯸ কিরেত পািরেবন।
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন 盬কান 噯�বﴐᗗািদ জ钑꯸ করা হইেল, পিরদশ簊নকারী উ黔춴 িবষেয়
ৃ 羍মতা寮া 盬কান কম簊কত簊ার িনকট, িনধ簊ািরত প흲㩯িত ও
盬জলা 寮শাসক বা তৎকত簊ক
সমেয়, একিট িলিখত 寮িতেবদন দািখল কিরেবন।
ৃ
(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন 寮িতেবদন 寮াির পর, 盬জলা 寮শাসক বা তৎকত簊ক
羍মতা寮া 盬কান কম簊কত簊া উ黔춴 寮িতেবদেনর যথাথ簊তা ও সিঠকতা স㧾鱨েক簊 িনেজ
পরী羍া কিরেত পািরেবন বা 寮িতেবদনিট অ䕷﨧স诠蔭ান কিমিটর িনকট 盬寮রণপূব簊ক উহার
যথাথ簊তা ও সিঠকতা স㧾鱨েক簊 অ䕷﨧স诠蔭ান কিরয়া িনধ簊ািরত সমেয়র মেধﴐᗗ তাহার িনকট
㊐㕮পািরশ 盬寮রেণর জ⎲朤 অ䕷﨧স诠蔭ান কিমিটেক িনেদ簊শ 寮দান কিরেত পািরেবন।
(৫) অ䕷﨧স诠蔭ান কিমিট উ黔춴 িবষেয়, িনধ簊ািরত প흲㩯িতেত, অ䕷﨧স诠蔭ানপূব簊ক ㊐㕮পািরশ
স崿িলত একিট 寮িতেবদন উ黔춴 盬জলা 寮শাসেকর িনকট দািখল কিরেব।
(৬) 盬জলা 寮শাসক, িনেজর পয簊েব羍েণর িভি薄েত বা উপ-ধারা (৫) এ উি᱔洼িখত
寮িতেবদেনর িভি薄েত, যিদ এই মেম簊 স侌ু衳ꍸ হন 盬য,ৃ দািখলকৃত 寮িতেবদেন উ�胶ািপত অিভেযােগর িভি薄েত মামলা
(ক) পিরদশ簊নকারী কত簊ক
দােয়েরর আবশﴐᗗকতা নাই, তাহা হইেল িতিন নিথেত কারণ িলিপব흲㩯 কিরয়া জ钑꯸কৃত
噯�বﴐᗗািদ লাইেসি쒜㏳র অ䕷﨧䀀েল অবমু黔춴 কিরেবন; বা
ৃ দািখলকৃত 寮িতেবদেন উ�胶ািপত অিভেযােগর িভি薄েত মামলা
(খ) পিরদশ簊নকারী কত簊ক
দােয়েরর আবশﴐᗗকতা রিহয়ােছ, তাহা হইেল িতিন জ钑꯸কৃত 噯�বﴐᗗািদ অবমু黔춴 না কিরয়া
এখিতয়ার স㧾鱨锡餸 আদালেত মামলা দােয়েরর জ⎲朤 পিরদশ簊নকারীেক িনেদ簊শ 寮দান
কিরেবন।

ধারা ৪ ল㬨েনর
দ赂➧

১৪। যিদ 盬কান বﴐᗗি黔춴 ধারা ৪ এর িবধান ল㬨ন কিরয়া, ইটভাটা 盬য 盬জলায় অবি鿞鯪ত
盬সই 盬জলার 盬জলা 寮শাসেকর িনকট হইেত লাইেস쒜㏳ 㫎郺হণ বﴐᗗিতেরেক, ইটভাটায় ইট
寮趌ত কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ১ (এক) বৎসেরর কারাদ赂➧ বা অনিধক ১
(এক) ল羍 টাকা অথ簊দ赂➧ বা উভয় দে赂➧ দি赂➧ত হইেবন।

ধারা ৫ ল㬨েনর
দ赂➧

১৫। (১) যিদ 盬কান বﴐᗗি黔춴, ধারা ৫ এর(ক) উপ-ধারা (১) এর িবধান ল㬨ন কিরয়া, ইট 寮趌ত কিরবার উেꎝ䍰েশﴐᗗ কৃিষজিম বা
পাহাড় বা িটলা হইেত মািট কািটয়া বা সং㫎郺হ কিরয়া ইেটর কাঁচামাল িহসােব উহা
বﴐᗗবহার কেরন; বা
ৃ ে羍র অ䕷﨧েমাদন বﴐᗗতীত ইট
(খ) উপ-ধারা (২) এর িবধান ল㬨ন কিরয়া, যথাযথ কত簊প
寮趌েতর উেꎝ䍰েশﴐᗗ মজা পু摩⁶র বা খাল বা িবল বা খাঁিড় বা িদিঘ বা নদ-নদী বা হাওরবাওর বা চরা톻색ল বা পিতত জায়গা হইেত মািট কােটন বা সং㫎郺হ কেরন;
তাহা হইেল িতিন অনিধক ২ (蝑쎅ই) বৎসেরর কারাদ赂➧ বা অনিধক ২ (蝑쎅ই) ল羍 টাকা
অথ簊দ赂➧ বা উভয় দে赂➧ দি赂➧ত হইেবন।
(২) যিদ 盬কান বﴐᗗি黔춴 ধারা ৫ এর(ক) উপ-ধারা (৩) এর িবধান ল㬨ন কিরয়া, ইেটর কাঁচামাল িহসােব মািটর বﴐᗗবহার
流䡍াস কিরবার উেꎝ䍰েশﴐᗗ আধুিনক 寮যুি黔춴র ইটভাটাসমূেহ কমপে羍 ৫০ (প톻색াশ) শতাংশ
ফাঁপা ইট (Hollow Brick) বা কে仒㕡সড 仃輄ক ইট 寮趌ত না কেরন; বা
ৃ
(খ) উপ-ধারা (৪) এর িবধান ল㬨ন কিরয়া, 鿞鯪ানীয় সরকার 寮েকৗশল অিধদর কত簊ক
িনিম簊ত উপেজলা বা ইউিনয়ন বা 㫎郺ামীণ সড়ক বﴐᗗবহার কিরয়া ইট বা ইেটর কাঁচামাল
ভাির যানবাহন 㲱ারা পিরবহন কেরন;
তাহা হইেল িতিন অনিধক ১ (এক) ল羍 টাকা অথ簊দে赂➧ দি赂➧ত হইেবন।

ধারা ৬ ল㬨েনর
দ赂➧

১৬। যিদ 盬কান বﴐᗗি黔춴 ধারা ৬ িবধান ল㬨ন কিরয়া ইটভাটায় ইট 盬পাড়ােনার কােজ
몺ালািন কাঠ বﴐᗗবহার কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ৩ (িতন) বৎসেরর কারাদ赂➧ বা
অনিধক ৩ (িতন) ল羍 টাকা অথ簊দ赂➧ বা উভয় দে赂➧ দি赂➧ত হইেবন।

ধারা ৭ লংঘেনর
দ赂➧

১৭। যিদ 盬কান বﴐᗗি黔춴 ধারা ৭ িবধান ল㬨ন কিরয়া ইটভাটায় ইট 盬পাড়ােনার কােজ
몺ালািন িহসােব িনধ簊ািরত মানমা龧⌕ার অিতির黔춴 সালফার, অﴐᗗাশ, মারকাির বা অ䕷﨧ꇆপ
উপাদান স崿িলত কয়লা বﴐᗗবহার কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ৫০ (প톻색াশ) হাজার
টাকা অথ簊দ赂➧ দে赂➧ দি赂➧ত হইেবন।

ধারা ৮ লংঘেনর
দ赂➧

১৮। (১) যিদ 盬কান বﴐᗗি黔춴 ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর িবধান লংঘন কিরয়া িনিষ흲㩯
এলাকায় ইটভাটা 鿞鯪াপন কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ৫ (পাঁচ) বৎসেরর কারাদ赂➧
বা অনিধক ৫ (পাঁচ) ল羍 টাকা অথ簊দ赂➧ বা উভয় দে赂➧ দি赂➧ত হইেবন।
(২) যিদ 盬কান বﴐᗗি黔춴 ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এর শত簊াবিল লংঘন কিরয়া ইটভাটা

鿞鯪াপন কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ১ (এক) বৎসেরর কারাদ赂➧ বা অনিধক ১
(এক) ল羍 টাকা অথ簊দ赂➧ বা উভয় দে赂➧ দি赂➧ত হইেবন।

িবচািরক আদালত,
অপরাধ আমেল
㫎郺হণ, িবচার,
ইতﴐᗗািদ

১৯। (১) উপ-ধারা (২) এ যাহা িকছু ই থা摩⁶ক না 盬কন, 盬মাবাইল 盬কাট簊 আইেনর
িবধানাবিল সােপে羍, 䦳�ামﴐᗗমাণ আদালত এই আইেনর অধীন শাি鋖鏤েযাগﴐᗗ অপরাধ
আমেল 㫎郺হণ কিরয়া তাৎ羍িণক িবচােরর মাধﴐᗗেম দ赂➧ােরাপ কিরেত পািরেব।
(২) উপ-ধারা (১) এর িবধান সােপে羍, পিরেবশ আদালত আইেনর অধীন 寮িতিℐ�ত
পিরেবশ আদালত বা 盬궜鷷শাল মﴐᗗািজে뺩䝐েটর আদালত বﴐᗗতীত অ⎲朤 盬কান আদালত এই
আইেনর অধীন শাি鋖鏤েযাগﴐᗗ অপরাধ আমেল 㫎郺হণ ও উহার িবচার কিরেত পািরেব না।
(৩) এই আইেনর অধীন শাি鋖鏤েযাগﴐᗗ সকল অপরাধ অ-আমলেযাগﴐᗗ ও জািমনেযাগﴐᗗ
হইেব।
বﴐᗗাখﴐᗗা: এই ধারায় “䦳�ামﴐᗗমাণ আদালত” অথ簊 盬মাবাইল 盬কাট簊 আইেনর ধারা ৪ এ
উি᱔洼িখত 盬মাবাইল 盬কাট簊।

বােজয়াি

২০। িবচাের অপরাদ 寮মািণত হইেল, আদালত উ黔춴 অপরােধর সিহত স㧾鱨 ৃ黔춴 噯�বﴐᗗািদ
盬যমন: ইট, মািট, 몺ালািন কাঠ, কয়লা, য⮄পািত, সর槲ജাম, মালামাল ইতﴐᗗািদ বােজয়া
কিরয়া আেদশ 寮দান কিরেত পািরেব।

盬মাবাইল 盬কাট簊
আইন, পিরেবশ
আদালত আইন, ও
盬ফৗজদাির
কায簊িবিধর 寮েয়াগ

২১। এই আইেনর িবধানাবিল সােপে羍, এই আইেনর অধীন শাি鋖鏤েযাগﴐᗗ অপরােধর
অিভেযাগ দােয়র, আমেল 㫎郺হণ, সমন বা ওয়াের珨웋ট ই㊐㕮ﴐᗗকরণ, জািমন 寮দান তদ侌,
িবচার, দ赂➧ােরাপ, বােজয়াি, আপীল, ইতﴐᗗািদ িবষেয় 盬মাবাইল 盬কাট簊 আইন, পিরেবশ
আদালত আইন, বা 盬羍龧⌕মত, 盬ফৗজদাির কায簊িবিধর িবধানাবিল 寮েযাজﴐᗗ হইেব।

ৃ
盬কা㧾鱨ািন কত簊ক
অপরাধ সংঘটন

২২। অপরাধ সংঘটনকারী বﴐᗗি黔춴 যিদ 盬কা㧾鱨ািন হয়, তাহা হইেল উ黔춴 盬কা㧾鱨ািনর
মািলক, 盬চয়ারমﴐᗗান, বﴐᗗব鿞鯪াপনা পিরচালক, পিরচালক, মﴐᗗােনজার, সিচব বা অ⎲朤 盬কান
কম簊কত簊া উ黔춴 অপরােধর জ⎲朤 盬যৗথ ও প ৃথকভােব দায়ী হইেবন, যিদ না িতিন বা
তাহারা 寮মাণ কিরেত পােরন 盬য, উ黔춴ꇆপ অপরাধ সংঘটন তাহার বা তাহােদর
অ律蹑াতসাের হইয়ােছ অথবা উহা 盬রাধ কিরবার জ⎲朤 িতিন বা তাহারা যথাসাধﴐᗗ 盬চ衳ꍸা
কিরয়ােছন।
বﴐᗗাখﴐᗗা: এই ধারায়ৃ 羍 বা সং鿞鯪া িনগিমত হউক বা না
(ক) “盬কা㧾鱨ািন” অথ簊 盬কান সংিবিধব흲㩯 সরকাির কত簊প
হউক, 盬কান 盬কা㧾鱨ািন, অংশীদাির কারবার, সিমিত বা সংগঠন; ও

(খ) “পিরচালক” অথ簊, 盬কা㧾鱨ািনর 盬羍ে龧⌕, উহার পিরচালনা 盬বােড簊র 盬কান সদসﴐᗗ, এবং
অংশীদাির কারবােরর 盬羍ে龧⌕, উহার 盬কান অংশীদার।

তথﴐᗗ 寮যিু 黔춴র
বﴐᗗবহার

২৩। এই আইেনর অধীন 盬কান কায簊 স㧾鱨াদন, 羍মতা 寮েয়াগ ও দািয়腟睫 পালেনর
盬羍ে龧⌕, তথﴐᗗ ও 盬যাগােযাগ 寮যুি黔춴 আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ৩৯ নং আইন) এর
িবধান সােপে羍, তথﴐᗗ 寮যু্ি黔춴 বﴐᗗবহার করা যাইেব।

ইংেরিজেত অনূিদত
পাঠ

২৪। (১) এই আইন কায簊কর হইবার পর, সরকার, সরকাির 盬গেজেট 寮律蹑াপন 㲱ারা, এই
আইেনর বাংলা পােঠর ইংেরিজেত অনূিদত একিট িনভ簊রেযাগﴐᗗ পাঠ (Authentic
English Text) 寮কাশ কিরেব।
(২) বাংলা ও ইংেরিজেত পােঠর মেধﴐᗗ িবেরােধর 盬羍ে龧⌕ বাংলা পাঠ 寮াধা⎲朤 পাইেব।

িবিধ 寮ণয়েনর
羍মতা

২৫। এই আইেনর উেꎝ䍰শﴐᗗ পূরণকে샇, সরকার, সরকাির 盬গেজেট 寮律蹑াপন 㲱ারা, িবিধ
寮ণয়ন কিরেত পািরেব।

রিহতকরণ ও
盬হফাজত

২৬।(১) এই আইন কায簊কর হইবার সংেগ সংেগ, ইট 盬পাড়ােনা (িনয়⮄ণ) আইন,
১৯৮৯ (১৯৮৯ সেনর ৮ নং আইন), অতঃপর রিহত আইন বিলয়া উি᱔洼িখত, রিহত
হইেব।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিহত হওয়া সে炅ও(ক) রিহত আইেনর অধীন কৃত সকল কায簊 বা গ ৃহীত বﴐᗗব鿞鯪া এই আইেনর অধীন কৃত বা
গ ৃহীত হইয়ােছ বিলয়া গণﴐᗗ হইেব;
(খ) রিহত আইেনর অধীন দািখলকৃত 盬কান দরখা鋖鏤 িবেবচনাধীন থািকেল উহা,
যথাস돬᧬ব, এই আইেনর িবধানাবিল অ䕷﨧সরেণ িনꜿ讳ি薄 কিরেত হইেব; এবং
(গ) রিহত আইেনর অধীন গ ৃহীত 盬কান কায簊ধারা বা মামলা অিনꜿ讳锡餸 থািকেল উহা
এমনভােব িনꜿ讳锡餸 কিরেত হইেব 盬যন উ黔춴 আইন রিহত হয় নাই।
(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিহত হওয়া সে腟睫ও, রিহত আইেনর অধীন 寮দ薄 盬কান
লাইেসে쒜㏳র 盬ময়াদ বহাল থািকেল উহা এমনভােব কায簊কর থািকেব 盬যন উ黔춴 আইন
রিহত হয় নাই, এবং 盬ময়াদ সমা হইবার কমপে羍 ৩০ (ি龧⌕শ) িদন পূেব簊 এই আইেনর
িবধানাবিল অ䕷﨧সরেণ লাইেস쒜㏳ নবায়ন কিরেত হইেব।
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