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বন আইন, ২০১৯ (খসড়া) 

 

১৯২৭ সালের বন আইন (The Forest Act, 1927) এর যুলগাপল াগী করলের েলযে প্রেীত আইন । 

 

য লেতু, বন, বনজদ্রব্য স্থানান্তরকরে এবং কালের ও অন্যান্য বনজদ্রলব্যর উপর শুল্ক আলরাপ সম্পর্কিত আইনসমূে একর্িকরে 

করত ১৯২৭ সালের বন আইন প্রেীত েয় এবং তৎপরবতীলত অলনক সংলশাধনী আনা েয় এবং বাংোলেশ স্বাধীন রাষ্ট্র েওয়ায় 

বাংোলেলশর যপ্রযাপলে োেনাগাে বন আইন বাংো ভাষায় প্রেীত েওয়া সমীচীন;  

 

যসলেতু, এতদ্দ্বারা র্নলনাক্ত আইন প্রেীত েইেঃ 

অধ্যায় ১ 

প্রারম্ভ 

 

১। সংর্যপ্ত র্শলরানাম ও ব্যার্প্ত।- (১) এই আইন বন আইন, ২০১৯ নালম অর্ভর্েত েইলব। 

(২) ইো সমগ্র বাংোলেলশ প্রল াজে েইলব। 

 

২। সংজ্ঞা- র্বষয় বা প্রসংলগর পর্রপন্থী যকান র্কছু না থার্কলে, এই আইলন- 

(১) “বন” অথ ি সরকার সময় সময় য  সকে ভূর্ম বা এোকা বন র্েসালব যগলজে র্বজ্ঞর্প্ত জার্র কর্রয়ালে, বা 

সরকার যগলজে র্বজ্ঞর্প্তর মাধ্যলম নতুন জার্গয়া উো চর বা অন্যান্য য  যকান ভূর্ম বা এোকা বন ব্যবস্থাপনার 

জন্য বন র্বভালগর র্নকে েস্তান্তর বা ন্যস্ত কর্রয়ালে, বা য  ভূর্ম বন র্েসালব ব্যবস্থাপনার জন্য অর্ধগ্রেে 

কর্রয়ালে, এইরূপ এোকালক বুঝাইলব; 

(২) “গবার্েপশু” অলথ ি োর্ত, মর্েষ, য াড়া, য ােকী, খচ্চর, গধ িভ, শুকর, যভড়া, যভড়ী, যমষ-শাবক, োগে এবং 

গয়াে অন্তভূ িক্ত েইলব। 

(৩) “বন অর্িসার” অথ ি য  যকান ব্যর্ক্ত  াোলক সরকার বা সরকার কর্তিক যমতা প্রাপ্ত যকান অর্িসার, এই আইন 

বা বন্যপ্রােী (সংরযে ও র্নরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর য  যকান বা সকে উলেশ্য পূরেকলে; এবং উক্ত আইন 

বা তেধীলন প্রেীত যকান র্বর্ধ যমাতালবক বন অর্িসার এর যকান কা ি কর্রবার র্নর্মত্ত র্নলয়াগ কলরন; 

(৪) “বন অপরাধ” অথ ি এই আইলন বা তেধীলন প্রেীত র্বর্ধ অনু ায়ী েন্ডনীয় যকান অপরাধ; 

(৫) “বনজদ্রব্য” এর অন্তর্ভ িক্ত- 

(ক) র্ননর্ের্খত দ্রব্যসমূে, উো যকান বলন পাওয়া  াক বা যকান বন েইলত আনা েউক বা না েউক, অথ িাৎঃ- 

       কাে, কাে কয়ো, রাবার, খলয়র, কালের যতে, যরর্জন, প্রাকৃর্তক বার্ে িশ, 

       বাকে, োযা, মহুয়া ফুে, িে ও বীজ, কুচ এবং র্িিো, এবং 

 (খ) র্ননর্ের্খত দ্রব্যসমূে,  খন উো যকান বলন পাওয়া  ায় বা যকান বন েইলত আনা েয়, অথ িাৎ - 

(i) গাে এবং পাতা, ফুে এবং িে, এবং গালের অন্য সকে অংশ এবং উৎপন্ন দ্রব্য  াো ইর্তপূলব ি 

উর্ির্খত েয় নাই; 

(ii) গাে নলে এইরূপ উর্িে ( াস, েতা, নে এবং মসসে), অথবা এইরূপ উর্িলের সকে উৎপন্ন দ্রব্য 

এবং অংশ; 

(iii) বন্যপ্রােী এবং উোর চামড়া, োর্তর োঁত, র্শং, োড়, যরশম, যরশলমর গুটি, মধু এবং যমাম, এবং 

প্রােীজাত সকে উৎপন্ন দ্রব্য বা উোর অংশ; এবং  

(iv) র্পে কয়ো, ভূ-পৃলের মাটি, পাথর এবং খর্নজদ্রব্য (চুনাপাথর, ল্যালেরাইে, খর্নজ ততে এবং খর্ন 

ও খালের সকে উৎপন্ন দ্রব্যসে) 

(৬) “মার্েক” অলথ ি যকালে ির অধীন সম্পর্ত্তর তোরর্কর র্নর্মত্ত বা উক্ত যকালে ির ভারপ্রাপ্ত যকাে ি অব ওয়ার্ িস অন্তর্ভ িক্ত 

েইলব; 

(৭) “নেী” অলথ ি য  যকান জেলরাত, খাে, খাঁর্ড় বা প্রাকৃর্তক বা কৃর্িম প্রোেী অন্তভূ িক্ত েইলব; 

(৮) “কাে” অলথ ি পর্তত েওয়া বা পর্তত করা বৃয এবং কর্তিত বা উপল াগীকৃত বা যকান উলেলশ্য েউক বা না 

েউক িাপাকৃত সকে কাে অন্তভূ িক্ত েইলব; এবং 

(৯) “বৃয” অলথ ি তাে জাতীয় গাে, বাঁশ, যমাথা, যোে যঝাপ এবং যবত অন্তর্র্ভূ িক্ত েইলব। 
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অধ্যায় ২ 

সংরর্যত বন 

 

৩। বন সংরযলের যমতা।- অতঃপর উর্ির্খতভালব সরকার তাোর মার্েকানাধীন বনভূর্ম বা পর্তত জর্ম অথবা বনায়নল াগ্য 

যকান ভূর্ম অথবা  াোলত সরকালরর মার্েকানা স্বত্ব রর্েয়ালে বা এইরূপ বনজদ্রব্য  াোলত সরকালরর সম্পূে ি অথবা আংর্শক 

অর্ধকার রর্েয়ালে উো সংরর্যত বন র্েসালব য াষো কর্রলত পালর। 

 

৪। সরকালরর প্রজ্ঞাপন।- (১) সরকার কখলনা যকান ভূর্ম সংরর্যত বন য াষো কর্রবার র্সদ্ধান্ত গ্রেে কর্রলে, সরকার্র যগলজলে 

এইমলম ি র্ননরূপ প্রজ্ঞাপন জারী কর্রলবঃ- 

(ক) উক্ত ভূর্মলক একটি সংরর্যত বন গেলনর র্সদ্ধান্ত গৃেীত েইয়ালে মলম ি য াষো করা েইে; 

(খ) উক্ত ভূর্মর অবস্থান ও সীমানা, সুর্নর্ে িষ্টভালব উলিখ করা েইে; এবং  

(গ) উক্ত ভূর্ম সম্পলকি এই অধ্যালয় ব্যবর্স্থত উপালয় উর্ির্খত বনভূর্মর সীমানার মলধ্য বা উপলর যকান 

ব্যর্ক্তর অনুকূলে উক্ত ভূর্মলত বা উোর বনজদ্রলব্যর উপর উত্থার্পত যকান অর্ধকালরর অর্স্তত্ব, প্রকৃর্ত ও 

সীমা র্নধ িারে কর্রবার এবং তেন্ত কর্রবার জন্য একজন অর্িসার (অতঃপর িলরস্ট যসলেেলমন্ট 

অর্িসার র্েসালব অর্ভর্েত) র্নলয়াগ করা েইে। 

ব্যাখ্যা-েিা (খ) এর যযলি বলনর সীমানা বে িনার জন্য রাস্তা, নেী, পাোলড়র ঢালের উপর্রভাগ (ridges) বা 

অন্য যকান সুপর্রর্চত অথবা তাৎযর্েকভালব দৃশ্যমান সীমানা  লথষ্ট।  

(২) উপ-ধারা (১) এর েিা (গ) এর অধীন র্নলয়াগকৃত অর্িসার সাধারেতঃ িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসার ব্যতীত 

যকান বন র্বভাগীয় পোর্ধকারী ব্যর্ক্ত েইলবন না। 

(৩) এই আইলনর অধীন িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসার র্েসালব োর্য়ত্ব পােলনর উলেলশ্য অনর্ধক র্তনজন 

অর্িসার, পূলব িাক্ত যযি ব্যতীত  াোর অনর্ধক একজন বন র্বভাগীয় পোর্ধকারী, এইরূপ য  যকান সংখ্যক 

অর্িসার র্নলয়ালগ এই ধারার যকান র্কছুই সরকারলক বাধা প্রোন কর্রলব না। 

 

৫। বন-অর্ধকার অজিলন বাধা।- ধারা ৪ এর অধীলন যকান প্রজ্ঞাপন জারী েইবার পর, উক্ত প্রজ্ঞাপলন য  ভূর্ম রর্েয়ালে উোলত 

উত্তরার্ধকার বা সরকার কর্তিক র্ের্খত অনুোন বা চুর্ক্ত ব্যতীত বা প্রজ্ঞাপন জারী েইবার সমলয় উোলত যকান ব্যর্ক্তর যকান 

অর্ধকার বতিালনা থার্কলে উো ব্যতীত, যকে যকান অর্ধকার অজিন কর্রলত পার্রলব না এবং এতর্িষলয় সরকার কর্তিক প্রেীত 

র্বর্ধ ব্যতীত উক্ত বনভূর্ম কৃর্ষ কাল ির উলেলশ্য বা অন্য যকান উলেলশ্য নূতনভালব পর্রষ্কার করা  াইলব না। 

 

৬। িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসার কর্তিক য াষো।- ধারা (৪) এর অধীন এইরূপ প্রজ্ঞাপন জারীর পর, িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসার 

প্রজ্ঞাপলন অন্তভূ িক্ত ভূর্ম সংেগ্ন এোকার প্রলতেক গ্রাম এবং শেলর- 

(ক) প্রস্তার্বত বলনর অবস্থান ও সীমানা সুর্নর্ে িষ্টভালব উলিখ কর্রয়া; 

(খ) বনটি সংরর্যত করা েইলে, উোলত অতঃপর ব্যবর্স্থত, র্ক িোিে েইলব উো ব্যাখ্যা কর্রয়া; 

(গ) উক্ত য াষোর তার্রখ েইলত নূেনপলয র্তন মাস এবং অনর্ধক ১২ মাস সময় র্নর্ে িষ্ট কর্রয়া এবং ধারা ৪ 

অথবা ৫ এর অধীন যকে যকান োবী কর্রয়া থার্কলে উক্ত প্রলতেক ব্যর্ক্তলক িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসার 

সমীলপ োবীসমূে উলিখ কর্রয়া র্ের্খত আকালর বা তদ্সমীলপ োর্জর েইয়া উক্ত অর্ধকালরর প্রকৃর্ত এবং 

তিাবে যর্তপূরলের পর্রমাে এবং র্ববরে ( র্ে থালক), োর্খে কর্রবার সময় র্নধ িারে কর্রয়া বাংো ভাষায় 

একটি য াষো প্রচার কর্রলব। 

 

৭। িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসার কর্তিক তেন্ত।- িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসার ধারা ৬ এর অধীন প্রেত্ত সকে র্ববরে র্ের্পবদ্ধ 

কর্রলবন এবং সুর্বধাজনক যকান স্থালন, উক্ত ধারা মলত সময়মত উত্থার্পত সকে োবীর এবং ধারা ৬ এর অধীন উত্থার্পত েয় 

নাই এইরূপ ধারা ৪ ও ৫ এ উর্ির্খত অর্ধকারসমূে  াো সরকার্র নর্থপি েইলত র্নরূপে করা  ায় এবং উো সম্পলকি জ্ঞাত 

আলেন এইরূপ ব্যর্ক্তর সাযে গ্রেে কর্রয়া তেন্ত কর্রলবন। 

 

৮। িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসালরর যমতা।- এইরূপ তেলন্তর উলেলশ্য, িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসার র্ননরূপ যমতা প্রলয়াগ 

কর্রলত পালরন,  থাঃ- 

(ক) র্তর্ন র্নলজ বা এতদুলেলশ্য তৎকর্তিক যমতাপ্রাপ্ত যকান অর্িসার যকান ভূর্মলত জরীপ, সীমানা র্চর্িতকরে 

এবং মানর্চি ততরীর র্নর্মলত্ত ভূর্মলত প্রলবলশর যমতা; এবং  

(খ) মামো র্বচালরর যযলি যেওয়ানী আোেলতর যমতা। 
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৯। অর্ধকার র্বলোপ।- ধারা ২০ এর প্রজ্ঞাপন জারী েইবার পূলব ি  র্ে যকান ব্যর্ক্ত ধারা ৬ এর অধীন র্নধ িার্রত সমলয়র মলধ্য 

োবী যপশ কর্রলত না পারার  লথষ্ট কারে র্েে এইমলম ি িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসারলক সন্তুষ্ট কর্রলত না পালরন, তাো েইলে 

ধারা ৬ যমাতালবক য  োবী যপশ করা েয় নাই এবং য  অর্ধকালরর অর্স্তত্ব সম্পলকি ধারা ৭ যমাতালবক তেলন্ত ধারো অজিন করা 

 ায় নাই, এইরূপ সকে অর্ধকালরর র্বলোপ  টিলব। 

 

১০। জুম চাষ প্রথা সম্পর্কিত োবীর ব্যবস্থাপনা।- (১) িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসার জুম চাষ প্রথা সম্পর্কিত যকান োবীর যযলি, 

উক্ত োবী সম্পর্কিত র্বস্তার্রত র্ববরে এবং  র্ে যকান স্থানীয় র্বর্ধ বা আলেশ িারা উক্ত চাষ অনুলমার্েত বা র্নয়র্িত থালক 

উোর র্ববরে র্ের্পবদ্ধ কর্রলবন এবং উক্ত প্রথা সম্পূে ি বা আংর্শকভালব অনুলমােন বা র্নর্ষদ্ধ করা  ায় র্কনা মলম ি র্নলনাক্ত 

মতামতসে র্ববরে অনর্ধক ৬(েয়) মালসর মলধ্য সরকালরর র্নকে যপশ কর্রলবন। 

(২) র্ববরে এবং মতামত প্রার্প্তর পর সরকার উক্ত প্রথা সম্পূে ি বা আংর্শকভালব অনুলমােন বা র্নর্ষদ্ধ কর্রয়া 

আলেশ প্রোন কর্রলত পার্রলব। 

(৩) উক্ত প্রথা সম্পূে ি বা আংর্শকভালব অনুলমােন করা েইলে, িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসার উো প্রলয়ালগর ব্যবস্থা 

করোলথ ি,- 

(ক) োর্বোলরর উলেশ্য পূরেকলে যুর্ক্তসংগতভালব সুর্বধাজনক এোকায় উপল াগী এবং প িাপ্ত আকালরর 

ভূর্ম বাে র্েয়া যসলেেলমলন্টর ভূর্মর সীমানা পর্রবতিন কর্রলত পার্রলবন, বা 

(খ) যসলেেলমন্ট ভূর্মর র্নর্ে িষ্ট যকান অংশ পৃথকভালব সীমানা র্চর্িত কর্রয়া উোলত োর্বোরগেলক, 

র্নধ িার্রত শলতি, জুম চাষ কর্রবার অনুমর্ত প্রোন কর্রলত পার্রলবন। 

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন গৃেীত সকে ব্যবস্থা সরকালরর পূব িানুলমােন সালপলয েইলব। 

(৫) জুমচাষ সব িলযলি সরকালরর র্নয়িে, বাধা-র্নলষধ এবং র্বলোপ সালপলয, একটি সুর্বধা বর্েয়া গণ্য েইলব। 

 

১১। োর্বকৃত ভূর্ম অর্ধগ্রেলের যমতা।- (১) িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসার যকান ভূর্মলত বা উোর উপর চোচলের অর্ধকার, বা 

পশুচারলের অর্ধকার, বা বনজদ্রব্য বা পার্ন প্রবালের অর্ধকার ব্যতীত অন্য যকান অর্ধকার সম্পূে ি বা আংর্শকভালব মঞ্জুর বা 

বার্তে কর্রয়া আলেশ প্রোন কর্রলবন। 

(২)   র্ে এইরূপ অর্ধকার সম্পূে ি বা আংর্শকভালব মঞ্জুর করা েয়, তাো েইলে িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসার, 

(অ) প্রস্তার্বত বলনর সীমানা েইলত ভূর্ম বাে র্েলবন; বা 

(আ) উোর মার্েলকর অর্ধকার সমপ িলের জন্য মার্েলকর সর্েত চুর্ক্ত কর্রলবন; বা 

(ই) স্থাবর সম্পর্ত্ত অর্ধগ্রেে ও হুকুম েখে আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ৭নং আইন) অনু ায়ী স্থাবর 

সম্পর্ত্ত অর্ধগ্রেলের উলযাগ র্নলবন।  

(৩) এইরূপ ভূর্ম অর্ধগ্রেলের উলেলশ্য- 

(ক) িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসার স্থাবর সম্পর্ত্ত অর্ধগ্রেে ও হুকুম েখে আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের 

২১নং আইন) এর অধীন একজন কালেক্টর বর্েয়া গণ্য েইলবন; 

(খ) োর্বোর স্বাথ ি সংর্িষ্ট ব্যর্ক্ত বর্েয়া গণ্য েইলব এবং উক্ত আইলনর ধারা ৭ এর অধীন প্রেত্ত যনাটিশবলে 

উপর্স্থত েইলব; 

(গ) উক্ত আইলনর পূব িবতী ধারাসমূলের র্বধানাবেী প্রর্তপার্েত েইয়ালে বর্েয়া গণ্য েইলব; এবং 

( ) কালেক্টর োর্বোলরর সম্মর্তক্রলম, অথবা আোেত, উভয় পলযর সম্মর্তক্রলম, যর্তপূরে র্েসালব স্থাবর 

সম্পর্ত্ত বা স্থাবর সম্পর্ত্তর অংশর্বলশষ এবং আংর্শক অথ ি বা সম্পূে ি অথ ি প্রোন কর্রলত পার্রলবন। 

 

১২। পশুচারলের বা বনজদ্রলব্যর অর্ধকার োবীর যপ্রর্যলত আলেশ।- পশুচারলের বা বনজদ্রলব্যর অর্ধকালরর োবীর যযলি, 

িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসার উক্ত োবী সম্পূে ি বা আংর্শক মঞ্জুর বা প্রতোখ্যান কর্রয়া আলেশ জারী কর্রলবন। 

 

১৩। িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসার কর্তিক নর্থ র্ের্পবদ্ধকরে।- ধারা ১২ এর অধীন আলেশ প্রোনকালে িলরস্ট যসলেেলমন্ট 

অর্িসার  তদূর সম্ভব নর্থলত র্নলনাক্ত তথ্যার্ে র্ের্পবদ্ধ কর্রলবন- 

(ক) অর্ধকার োবীকারীর নাম, র্পতার নাম, বে ি, বাসস্থান ও যপশা; এবং 

(খ) োবীকৃত অর্ধকার প্রলয়ালগর সকে মাে বা মােপুলের ( র্ে থালক) নাম, অবস্থান ও আয়তন এবং সকে 

ইমারলতর ( র্ে থালক) নাম ও অবস্থান। 

 

১৪। োবী স্বীকালরর নর্থ।-  র্ে িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসার ধারা ১২ এর অধীন যকান োবী সম্পূে ি বা আংর্শকভালব মার্নয়া 

যনন, তাো েইলে র্তর্ন গবার্ে পশুর সংখ্যা ও বে িনা উলিখ কর্রলবন,  াো োবীোর য  সমলয়র জন্য পশুচারলের অনুমর্ত প্রাপ্ত, 

কালের পর্রমাে এবং অন্যান্য বনজদ্রব্য  াো র্তর্ন ঐ সমলয় গ্রেলের জন্য যমতাপ্রাপ্ত এবং এইরূপ অন্যান্য প্রলয়াজনীয় তথ্যার্ে 

র্ের্পবদ্ধ কর্রলবন। র্তর্ন অবশ্যই এইরূপ োবীকৃত কাে ও বনজদ্রব্য র্বক্রয় বা আকার পর্রবতিন কর্রলবন র্কনা, তাোও র্ের্পবদ্ধ 

কর্রলবন। 
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১৫। স্বীকৃত অর্ধকার প্রলয়াগ।- (১) এইরূপ র্ের্পবদ্ধকরলের পর িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসার, তাোর সাধ্যমত, এবং য  

সংরর্যত বন সম্পলকি োবী করা েইয়ালে, উক্ত বলনর রযোলবযলের র্বষয় র্বলবচনা কর্রয়া, এইরূপ স্বীকৃত অর্ধকার  াোলত 

ধারাবার্েকভালব প্রলয়াগ কর্রলত পালর তাো র্নর্িত কর্রয়া আলেশ প্রোন কর্রলবন। 

(২)  এতদুলেলশ্য িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসার- 

(ক) উক্ত োবীোলরর উলেশ্য পূরোলথ ি সংগতভালব সুর্বধাজনক অন্য যকান এোকায় প িাপ্ত বনাঞ্চলে 

োবীোলরর চারলের বা বনজদ্রলব্যর অর্ধকার (লযিমত)  তখার্ন স্বীকার কর্রয়া র্নয়ালেন 

োবীোরগেলক উক্ত অর্ধকার অপ িে কর্রয়া আলেশ র্ের্পবদ্ধ কর্রলবন; অথবা 

(খ) োবীোরগলের উলেশ্য পূরোলথ ি সংগতভালব সুর্বধাজনক প িাপ্ত বনাঞ্চে বাে র্েয়া প্রস্তার্বত বলনর 

সীমানা পর্রবতিন কর্রলত পার্রলবন; অথবা 

(গ) য  য  সমলয় প্রস্তার্বত বলনর য  পর্রমাে অংলশ এবং চারলের বা বনজদ্রব্য যভালগর  (লযিমত) 

অর্ধকার স্বীকার কর্রয়া র্নয়ালেন, এতদুলেলশ্য সরকার কর্তিক প্রেীত র্বর্ধর অধীলন উো যভালগর 

অর্ধকার োবীোরগেলক ধারাবার্েকভালব প্রোন কর্রয়া আলেশ র্ের্পবদ্ধ কর্রলবন। 

 

১৬। অর্ধকার পর্রবতিন।- িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসার  র্ে সংরর্যত বনটি রযোলবযলের র্বষয় র্বলবচনা কর্রয়া স্বীকৃত 

অর্ধকার োবীোরগেলক ধারা ১৫ যমাতালবক অর্বর্িন্নভালব যভালগর র্নিয়তা প্রোন কর্রবার বলদাবলস্তর আলেশ প্রোন করা 

সম্ভব নলে বর্েয়া মলন কলরন, র্তর্ন এতদুলেলশ্য সরকালরর র্বর্ধ প্রেয়ন সালপলয, উক্ত ব্যর্ক্তগেলক উোর পর্রবলতি অথ ি প্রোন 

অথবা ভূর্ম অনুোন মঞ্জুর অথবা র্তর্ন যুর্ক্তযুক্ত মলন কর্রলে, অন্য য  যকান প্রকালর, উক্ত অর্ধকার পর্রবতিন কর্রলবন। 

 

১৭। োবী র্নষ্পর্ত্তর সময়সীমা।- (১) ধারা ৬ যমাতালবক র্নধ িার্রত সময়সীমা অর্তক্রান্ত েইবার ১২ মালসর মলধ্য, বা ধারা ৯ 

কা িকর েইবার ১২ মালসর মলধ্য, য ইটি পলর েয়, িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসার র্নলনাক্ত য  যকান একটি কা ি সম্পন্ন কর্রলবন:- 

(¡) ধারা ৬ এবং ধারা ৯ এর সকে োবী র্নষ্পর্ত্ত কর্রলবন; বা  

(¡¡) উপ-ধারা ২ এর অধীন উক্ত ১২ (বার) মালসর যময়াে বৃর্দ্ধর ব্যবস্থা গ্রেে কর্রলবন। 

(২) িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসালরর আলবেন পাওয়ার পর, যজো কালেক্টর উপ-ধারা (১) এ র্নধ িার্রত সময়সীমার 

যময়াে এককভালব ২ (দুই) মাস বৃর্দ্ধ কর্রয়া সময়সীমা ১৪ (লচৌে) মাস মঞ্জুর কর্রলত পার্রলবন, এবং এইরূপ 

সময়সীমা  থাথ ি না েইবার আশংকা থার্কলে, কর্মশনার অর্তর্রক্ত ৪ (চার) মালসর সময় বৃর্দ্ধ কর্রলত 

পালরন। 

 

১৮। ধারা ১১, ১২, ১৫ অথবা ১৬ এর অধীন প্রেত্ত আলেলশর র্বরুলদ্ধ আপীে।- এই আইলনর অধীলন োবী যপশকারী যকান ব্যর্ক্ত 

বা যকান বন অর্িসার অথবা সার্ব িকভালব বা র্বলশষভালব সরকার কর্তিক এতদুলেলশ্য যমতাপ্রাপ্ত যকান ব্যর্ক্ত, উক্ত োবীর 

যপ্রর্যলত িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসার কর্তিক ধারা ১১, ১২, ১৫ অথবা ১৬ যমাতালবক যকান আলেলশর র্বরুলদ্ধ, এইরূপ আলেশ 

প্রোলনর তার্রখ েইলত ৩ (র্তন) মালসর মলধ্য সংর্িষ্ট র্বভাগীয় কর্মশনালরর র্নকে আপীে যপশ কর্রলত পার্রলবন। 

 

১৯।   ধারা ১৮ এর আপীে।-  

(১)    (ক) ভূর্ম উন্নয়ন কর সংক্রান্ত আপীে শুনানীর জন্য বতিমালন বেবৎ র্নধ িার্রত পদ্ধর্ত অনুসরেপূব িক র্বভাগীয় 

কর্মশনার আপীে শুনানী কর্রলবন এবং ধারা ১৮ এর আপীে উত্থাপলনর ৬ (েয়) মালসর মলধ্য র্নষ্পর্ত্ত 

কর্রলত েইলব। 

(খ) েিা (ক)-যত র্নধ িার্রত সমলয়র মলধ্য মামোসমূে র্নষ্পর্ত্ত করা না যগলে, র্বভাগীয় কর্মশনার 

মামোসমূলের র্ববরে সরকারলক অবর্েত কর্রলবন, অতঃপর সরকার তাোর র্বলবচনায় প্রলয়াজনীয় 

সময় বৃর্দ্ধ কর্রলত পালর। 

(২) আপীলে র্বভাগীয় কর্মশনালরর প্রেত্ত আলেশ, যকবেমাি সরকার কর্তিক র্রর্ভশন সালপলয, চূড়ান্ত েইলব। 

 

২০। আইনজীবী।- সরকার বা য  যকান ব্যর্ক্ত র্ র্ন এই আইলনর অধীন োবী যপশ কর্রয়ালেন র্তর্ন এই আইলনর আওতায় যকান 

তেন্ত বা আপীে অনুোলন ইোর বা তাোর পলয িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসার, বা র্বভাগীয় কর্মশনার সমীলপ উপর্স্থত েইবার, 

ওকাের্ত কর্রবার বা কা ি সম্পােন কর্রবার জন্য, যকান ব্যর্ক্তলক র্নলয়াগ কর্রলত পালরন। 

 

২১। সংরর্যত বন য াষোর প্রজ্ঞাপন।- (১)  খন র্ননর্ের্খত  েনাসমূে সং টিত েয়,  থা-  

(ক) ধারা ৬ এর অধীন োবী যপশ কর্রবার জন্য র্নর্ে িষ্ট সময় অর্তক্রান্ত েইয়ালে এবং উক্ত ধারাধীন বা ধারা 

৯ এর অধীন সকে োবী,  র্ে থালক, িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসার কর্তিক র্নষ্পর্ত্ত েইয়ালে; 
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(খ) যকান োবী যপশ েইয়া থার্কলে, উক্ত োবীর র্বষলয় আলেলশর পর েইলত ধারা ৭ অনু ায়ী উপর্স্থত 

েইবার জন্য র্নধ িার্রত সময় অর্তক্রান্ত েইয়া থার্কলে এবং সময়মত যপশকৃত সকে আপীে,  র্ে 

থালক, র্বভাগীয় কর্মশনার কর্তিক র্নষ্পর্ত্ত েইয়া থার্কলে; 

(গ) িলরস্ট যসলেেলমন্ট অর্িসার ধারা ১১ এর অধীন সকে ভূর্ম ( র্ে থালক) স্থাবর সম্পর্ত্ত অর্ধগ্রেে ও 

হুকুমেখে আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ২১ নম্বর আইন) অনু ায়ী অর্ধগ্রেে কর্রবার প্রস্তালব সংরর্যত 

বলনর অন্তভূ িক্ত কর্রবার জন্য র্নধ িারে কর্রয়ালেন, এইরূপ সকে ভূর্ম উক্ত আইলনর ধারা ১৩ এর অধীন 

সরকালরর উপর বতিাইলব, সরকার, য  বন সংরর্যত করা েইলব, তাোর সীমানা র্চর্িত খ ুঁটি অনুসালর 

বা অন্যান্য সুর্নর্ে িষ্ট প্রকালর য  বন সংরর্যত করা েইলব তাোর সীমানা উলিখপূব িক এবং য  তার্রখ 

েইলত সংরর্যত েইলব যসই তার্রখ য াষো কর্রয়া সরকারী যগলজলে একটি প্রজ্ঞাপন জারী কর্রলবন। 

(২) এইরূপ র্নর্ে িষ্ট র্েন েইলত বনটি একটি সংরর্যত বন র্েসালব গণ্য েইলব। 

 

২২। এইরূপ প্রজ্ঞাপন বন সংেগ্ন এোকায় প্রচার।- এইরূপ প্রজ্ঞাপলনর মাধ্যলম তার্রখ র্নধ িারলের পূলব ি িলরস্ট যসলেেলমন্ট 

অর্িসার বন সংেগ্ন প্রলতেক শেলর এবং গ্রালম উো বহুে প্রচার কর্রলবন। 

 

২৩। ধারা ১৫ অথবা ১৯ এর অধীন গৃেীত ব্যবস্থা পুনরীযলের যমতা।- সরকার ধারা ২১ এর অধীন যকান প্রজ্ঞাপন প্রকালশর ৫ 

(পাঁচ) বৎসলরর মলধ্য, ধারা ১৫ অথবা ১৯ এর অধীন গৃেীত যকান ব্যবস্থার পুনরীযে কর্রলত পার্রলব, এবং এতদুলেলশ্য ধারা ১৫ 

বা ১৯ এর অধীন যকান আলেশ প্রতোোর বা পর্রবতিন কর্রলত পালর এবং ধারা ১৫ এ র্নর্ে িষ্টকৃত যকান কা িক্রলমর পর্রবলতি অন্য 

যকান কা িক্রম গ্রেে কর্রলত র্নলে িশ প্রোন কর্রলত অথবা ধারা ১২ যমাতালবক যকান স্বীকৃত অর্ধকার ধারা ১৬ এর অধীন 

পর্রবতিন কর্রলত পার্রলব। 

 

২৪। এই যযলি গৃেীত ব্যবস্থা ব্যতীত সংরর্যত বলন যকান অর্ধকার অজিন করা  াইলব না।- সরকার কর্তিক প্রেত্ত যকান অনুোন 

বা উত্তরার্ধকার বা সরকার কর্তিক বা সরকার পলয র্ের্খত যকান চুর্ক্ত ব্যর্তলরলক বা ধারা ২১ মলত প্রজ্ঞাপন প্রকার্শত েইবার 

সময় উোলত যকান ব্যর্ক্তর বরাবলর যকান অর্ধকার বতিালনা থার্কলে, উো ব্যতীত সংরর্যত বলন অথবা তাোর উপলর যকে 

যকানরূপ অর্ধকার অজিন কর্রলত পার্রলব না। 

 

২৫। অনুলমােন ব্যতীত অর্ধকার েস্তান্তর করা  াইলব না।- (১) ধারা ২৪ এ  াো র্কছুই থাকুক না যকন, যকে ধারা ১৫ এর উপ-

ধারা (২) এর েিা (গ) এর অধীন যকান অর্ধকার যভাগরত থার্কলে, উো সরকালরর অনুলমােন ব্যতীত, অনুোন, র্বক্রয়, 

বলদাবস্ত, বন্ধক বা অন্য যকান প্রকালর েস্তান্তর করা  াইলব নাঃ 

 

তলব শতি থালক য ,  খন এইরূপ যকান অর্ধকালর যকান ভূর্ম বা বাড়ী সম্পৃক্ত থালক, উক্ত ভূর্ম বা বাড়ীসে উক্ত 

অর্ধকালর র্বক্রয় বা অন্য প্রকালর েস্তান্তর করা  াইলত পালর। 

 

(২) এইরূপ অর্ধকারবলে অর্জিত কাে বা অন্যান্য বনজদ্রব্য ধারা ১৪ এর আলেলশর মঞ্জুরীকৃত পর্রমালের 

অর্তর্রক্ত র্বক্রয় বা র্বর্নময় করা  াইলব না। 

 

২৬। সংরর্যত বলন পথ এবং জেপ্রোেী বন্ধ কর্রবার যমতা।- বন অর্িসার, সরকার অথবা এতদুলেলশ্য যমতাপ্রাপ্ত যকান 

অর্িসালরর পূব ি অনুলমােনক্রলম সংরর্যত বলনর যকান সরকারী বা যবসরকারী পথ অথবা জেপ্রোেী বন্ধ কর্রলত পার্রলবনঃ 

তলব শতি থালক য , বন্ধকৃত পলথর বা জেপ্রোেীর সরকালরর র্বলবচনায় সংগতভালব সুর্বধাজনক র্বকে পথ বা জেপ্রোেী 

থার্কলত েইলব, অথবা ইোর পর্রবলতি বন অর্িসার কর্তিক প্রোন বা র্নম িাে কর্রলত েইলব। 

 

২৭। এইরূপ বলন য  সকে কা ি র্নর্ষদ্ধ।- (১) যকান সংরর্যত অথবা ৪ ও ৬ ধারা যমাতালবক র্বজ্ঞার্পত বলন য  যকান ব্যর্ক্ত, 

র্ র্ন- 

(ক) বন অর্িসার কর্তিক এতদুলেলশ্য র্বজ্ঞার্পত কাে ব্যতীত অন্য সমলয় অর্গ্ন প্রজ্জর্েত কলরন, রালখন বা বেন 

কলরন; 

(খ) অনর্ধকার প্রলবশ কলরন বা গবার্ে পশু চরান অথবা গবার্ে পশুর অনর্ধকার প্রলবলশর অনুমর্ত যেন; 

(গ) যকান বৃয পার্তত করার বা যকান কাে কতিন বা োনার সময় অবলেোবশতঃ যকান যর্তসাধন কলরন; 

( ) খাে েইলত পাথর যখাড়া, চুন বা কাে কয়ো যপাড়ালনা বা কাে ব্যতীত অন্য যকান বনজদ্রব্য সংগ্রে কলরন বা 

র্শেজদ্রলব্য প্রর্ক্রয়াজাত কলরন, বা অপসারে কলরন বা র্ র্ন সংর্িষ্ট র্বভাগীয় বন অর্িসালরর পূব ি অনুমর্ত 

ব্যর্তলরলক আলগ্নয়াস্ত্রসে বলন প্রলবশ কলরন; তাোলক অনর্ধক এক বৎসলরর কারােন্ড এবং েশ োজার োকা 

প িন্ত জর্রমানা করা  াইলব, অর্ধকন্তু েন্ড প্রোনকারী আোেত বলনর যর্তসাধন কর্রবার জন্য তাোলক 

যর্তপূরে প্রোলন র্নলে িশ র্েলবন। 
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(২) য  যকান ব্যর্ক্ত র্ র্ন- 

(ক) ধারা ৫ এর অধীন র্নর্ষদ্ধকৃত বন নূতনভালব পর্রষ্কার কলরন; অথবা 

(খ) যকান সংরর্যত অথবা ৪ ও ৬ ধারা যমাতালবক র্বজ্ঞার্পত বন েইলত কাে অপসারে কলরন; 

অথবা  

(গ) যকান সংরর্যত অথবা ৪ ও ৬ ধারা যমাতালবক র্বজ্ঞার্পত বলন অর্গ্ন সংল াগ কলরন, অথবা 

এতদুলেলশ্য সরকার কর্তিক প্রেীত যকান র্বর্ধ েঙ্ঘন কর্রয়া যকান অর্গ্ন প্রজ্জর্েত কলরন অথবা 

এইরূপ বন র্বপোপন্ন েইলত পালর এইরূপ যকান অর্গ্ন প্রজ্জ^র্েত রার্খয়া  ান; 

অথবা র্ র্ন, যকান সংরর্যত অথবা ৪ ও ৬ ধারা যমাতালবক র্বজ্ঞার্পত বলন- 

( ) যকান বৃয পার্তত কলরন, র্রং আকালর বাকে যতালেন, র্ােপাো কালেন, বাকে চাঁর্চয়া রস 

সংগ্রে কলরন বা যকান বৃয যপাড়ান অথবা বাকে যতালেন অথবা পাতা র্িঁলড়ন, অথবা অন্য যকান 

প্রকালর বৃলযর যর্তসাধন কলরন;  

(ঙ) চাষাবাে বা অন্য যকান উলেলশ্য যকান ভূর্ম পর্রষ্কার কলরন বা ভালেন বা যকান ভূর্ম অন্য যকান 

প্রকালর চাষাবাে কলরন বা চাষাবালের উলযাগ যনন; 

(চ) সরকার কর্তিক এতদুলেলশ্য প্রেীত যকান র্বর্ধ েঙ্ঘন কর্রয়া র্শকার কলরন, গুর্ে কলরন, মাে 

ধলরন, পার্ন র্বষাক্ত কলরন অথবা িাঁে বা িাঁস পালতন; অথবা  

(ে) আইনানুগ কর্তিত্ব ব্যতীত কাে র্চড়ালনার গতি বা করালতর আসন ততরী কলরন অথবা বৃযলক কালে 

রূপান্তর কলরন; 

তাঁোর, বলনর যর্ত সাধন কর্রবার জন্য েন্ড প্রোনকারী আোেত তাোলক য  যর্তপূরে প্রোলনর 

র্নলে িশ প্রোন কলরন এইরূপ যর্তপূরে প্রোলনর অর্তর্রক্ত অনূেন দুই বৎসর ও অনর্ধক েশ বৎসর 

কারােন্ড এবং অনূেন র্বশ োজার োকা ও অনর্ধক দুই েয োকা জর্রমানা েইলব। 

 

(৩) এই ধারায় র্ননর্ের্খত কা িার্ে র্নর্ষদ্ধ নলে- 

(ক) বন অর্িসালরর র্ের্খত অনুলমােনক্রলম বা সরকার কর্তিক প্রেীত র্বর্ধর অধীলন সম্পার্েত যকান 

কা ি, অথবা 

(খ) ধারা ১৫ এর উপধারা (২) এর েিা (গ) এর অধীন য  অর্ধকার অব্যােত রর্েয়ালে বা ধারা ২৪ এর 

অধীন সরকার কর্তিক র্ের্খতভালব প্রেত্ত মঞ্জুরী বা চুর্ক্তবলে সৃষ্ট যকান অর্ধকার প্রলয়াগ। 

 

(৪) যকান সংরর্যত অথবা ৪ ও ৬ ধারা যমাতালবক র্বজ্ঞার্পত বলন ইিাকৃতভালব বা চরম অবলেোবশত অর্গ্নকান্ড 

সং টিত েইলে, সরকার (এই ধারায় যকান েন্ড প্রেত্ত েইলে, উক্ত বলন বা উোর যকান অংলশ যগাচারলের বা 

বনজদ্রব্য সংগ্রলের অর্ধকার প্রলয়াগ  লথাপযুক্ত সমলয়র জন্য বন্ধ রার্খবার র্নলে িশ র্েলত পালরন । 

 

২৮। বন আর সংরর্যত নলে মলম ি য াষোর যমতা।- (১) সরকার সরকারী যগলজে প্রজ্ঞাপন িারা উক্ত প্রজ্ঞাপলন র্নর্ে িষ্ট তার্রখ 

েইলত এই আইলনর অধীন সংরর্যত যকান বন বা উোর যকান অংশ আর সংরর্যত রর্েে না মলম ি র্নলে িশ প্রোন কর্রলত পালর। 

 

(২) এইরূপ র্নর্ে িষ্ট তার্রখ েইলত অনুরূপ বন বা উোর অংশ সংরর্যত থার্কলব না; র্কন্তু সংরযলের িলে উোলত 

য  অর্ধকার ( র্ে থালক) র্বলোপ  টিয়ালে, সংরর্যত না থার্কবার কারলে উক্ত অর্ধকার পুনরুজ্জীর্বত েইলব 

না । 
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অধ্যায় ৩ 

গ্রামীে ও সামার্জক বন 

 

২৯। গ্রামীে বন গেন।- (১) সরকার যকান গঠিত সংরর্যত বলন বা উোর উপর সরকালরর অর্ধকার যকান গ্রামীে সম্প্রোলয়র 

উপর অপ িে কর্রলত পালর এবং এইরূপ অপ িে বার্তে কর্রলত পালর। এইরূপ অর্প িত সকে বনলক গ্রামীে বন বর্েয়া অর্ভর্েত করা 

 াইলব। 

(২) সরকার গ্রামীে বলনর ব্যবস্থাপনা র্নয়িোলথ ি য  সম্প্রোয়লক অর্ধকার অপ িে করা েইয়ালে তাোলের কাে ও 

অন্যান্য বনজদ্রলব্যর বা চারলের অর্ধকালরর শতি, এবং এইরূপ বন সংরযলে ও উন্নয়লন তাোলের কতিব্য 

র্নধ িারে কর্রয়া র্বর্ধ প্রেয়ন কর্রলত পালর। 

(৩) সংরর্যত বন সম্পর্কিত এই আইলনর সকে র্বধান (এতদুলেলশ্য প্রেীত র্বর্ধর সর্েত সামেস্যেীন না েইলে) 

গ্রামীে বলনর যযলি প্রল াজে েইলব। 

 

৩০। সামার্জক বনায়ন।- (১) য  যকান ভূর্ম  াো সরকার্র সম্পর্ত্ত বা  াোর উপর সরকালরর স্বত্বার্ধকার রর্েয়ালে, এবং 

সামার্জক বনায়লনর মাধ্যলম বনায়ন, সংরযে বা ব্যবস্থাপনার জন্য মার্েক কর্তিক যস্বিায় র্ের্খত চুর্ক্তর মাধ্যলম সরকারলক 

অপ িে করা েইয়ালে, এইরূপ য  যকান প্রকার ভূর্মলত সরকার উপ-ধারা (২) এর অধীন সামার্জক বনায়ন কম িসূচী প্রর্তো কর্রলত 

পার্রলব। 

(২) একটি সামার্জক বনায়ন কম িসূচী তখনই প্রর্তর্েত েয়  খন সরকার সামার্জক বনায়লনর জন্য এইরূপ ভূর্ম 

ব্যবস্থাপনার কালজ সোয়তাকারী ব্যর্ক্তগেলক এক বা একার্ধক র্ের্খত চুর্ক্ত িারা বনজদ্রলব্যর অর্ধকার বা 

ভূর্ম ব্যবোলরর অর্ধকার অপ িে কলর। 

(৩) আইলনর অন্য র্বধালন  াো র্কছুই থাকুক না যকন, উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকার্র মার্েকানাধীন ভূর্ম 

সংর্িষ্ট চুর্ক্ত স্থানীয় খর্তয়ালন র্নবন্ধন কর্রবার প্রলয়াজন নাই; এবং এইরূপ অর্নবন্ধনকৃত চুর্ক্তও যকান পয 

সরকার কর্তিক অপর যকান ব্যর্ক্তলক অর্ধকার অপ িলের কারলে বর্ঞ্চত েইলব না। 

(৪) সামার্জক বনায়ন চুর্ক্ত এবং কম িসূর্চর নমুনা র্বন্যাস কর্রবার জন্য সরকার র্বর্ধমাো প্রেয়ন কর্রলত পালর, 

এবং এইরূপ নমুনায় নূেনপলয- 

(ক) চুর্ক্তলত সামার্জক বনায়ন কম িসূচীর জন্য সম্মত ব্যবস্থাপনা পর্রকেনার র্বষয় অন্তর্ভ িক্ত বা উলিখ 

কর্রয়া থালক; 

(খ) শ্রম র্বর্নলয়ালগর র্বর্নমলয় অংশগ্রেেকারীলের আলয়র ন্যায়সংগত ভালগর র্নিয়তা র্বধান কলর; 

(গ) কাে আেরলের অর্ভপ্রায় চুর্ক্তর যযলি চুর্ক্তর যময়াে প্রতোর্শত প্রধান িসেলক অন্তর্ভ িক্ত কলর; 

( ) চুর্ক্তর অন্তর্ভ িক্ত োভ এবং োয়-োর্য়ত্ব স্বামী-স্ত্রীর মলধ্য এবং য ইলযলি যকান অংশগ্রেেকারী মৃতুেবরে 

কলর যসইলযলি উত্তরার্ধকার আইন অনু ায়ী তাোর উত্তরার্ধকারীর র্নকে েস্তান্তর অনুলমােন কলর; 

(ঙ) যকান র্নর্ে িষ্ট কম িসূচীর অংশগ্রেেকারীলের প্রর্তর্নর্ধত্বকারী ব্যবস্থাপনা কর্মটির গেন ও র্বলুর্প্ত 

অনুলমােন কলর, এবং ব্যবস্থাপনা কর্মটিলক চুর্ক্ত ভলের কারলে অংশগ্রেেকারীলের জর্রমানা ধাল ির 

যমতা অপ িে কলর; এবং 

 (চ) ব্যর্ক্তবগ িলক সামার্জক বনায়ন কম িসূচী গ্রেলের জন্য সরকালরর র্নকে আলবেন কর্রবার অনুলমােন 

কলর। 

(৫) অন্যান্য চার্েো র্বন্যালসর জন্য বা চুর্ক্তর র্নিয়তা প্রোলনর জন্য সরকার র্বর্ধমাো প্রেয়ন কর্রলত পালর, 

 াো- 

(ক) অংশগ্রেেকারীলের বন অর্িসারগেলক সোয়তা কর্রবার োর্য়ত্বসমূে;  এবং 

(খ) সামার্জক বনায়ন কম িসূচী প্রেয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অন্য য  যকান র্বষয় অন্তর্ভ িক্ত কলর। 

(৬) এই ধারায় প্রেীত র্বর্ধমাো র্বর্ভন্ন যশ্রর্ের সামার্জক বনায়ন কম িসূচী র্চর্িত কর্রলত পালর, এবং সরকার 

র্বর্ভন্ন যশ্রর্ের কম িসূচীর জন্য র্বর্ভন্ন র্বর্ধমাো প্রেয়ন কর্রলত পালর। 

(৭) সরকার সামার্জক বনায়ন চুর্ক্তর নীর্ত সম্পর্কিত র্নলে িশাবেী এবং িরম প্রকাশ কর্রলত পালর। 

 

৩১। সামার্জক বনায়লনর উপর অন্যান্য আইলনর র্বধালনর প্রভাব।- (১) ধারা ২৭ ও ৩৭ এর উলেশ্য পূরেকলে, ধারা ৩০ এর 

অধীন সামার্জক বনায়ন চুর্ক্ত িারা মঞ্জুরকৃত য  যকান অর্ধকার প্রলয়াগ বন অর্িসালরর র্ের্খত অনুমর্তক্রলম করা েইয়ালে মলম ি 

গণ্য েইলব। 

 

(২) ধারা ৩০ এর অধীন যস্বিায় র্ের্খত চুর্ক্ত ব্যতীত ধারা ৮৬ এর ব্যর্ক্ত মার্েকানাধীন ভূর্মর যযলি প্রল াজে 

েইলব না,  র্ে না এইরূপ চুর্ক্ত স্বয়ং সরকারলক ধারা ৮৬ এর সকে অথবা আংর্শক পােলন আেবান জানায়। 

(৩) ধারা ৩০ এর অধীন সামার্জক বনায়ন প্রকলে অংশগ্রেেকারীলের যযলি ধারা ৮৮ প্রল াজে েইলব না। 
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অধ্যায় ৪ 

রর্যত বন 

 

৩২। রর্যত বন।- (১) সংরর্যত বলনর অন্তর্ভ িক্ত নলে অথচ সরকার্র সম্পর্ত্ত, অথবা য  সম্পর্ত্তর উপর সরকালরর স্বত্বার্ধকার 

রর্েয়ালে, বা  াোর সমগ্র বা আংর্শক বনজদ্রলব্যর উপর সরকালরর স্বত্বার্ধকার রর্েয়ালে এইরূপ বনভূর্মর বা পর্তত জর্মর 

যযলি, সরকার, সরকার্র যগলজলে প্রজ্ঞাপলনর িারা, এই অধ্যালয়র র্বধানাবেী প্রল াজে বর্েয়া য াষো কর্রলত পালর। 

 

(২) এইরূপ যকান প্রজ্ঞাপন িারা গঠিত বনভূর্ম বা পর্তত জর্মলক রর্যত বন বর্েয়া অর্ভর্েত করা  াইলব। 

(৩) প্রস্তার্বত ভূর্মলত বা পর্তত জর্মলত বা চরভূর্মলত তেন্ত এবং জর্রপ বা যসলেেলমন্ট যরকর্ ি অথবা সরকালরর 

র্বলবচনায় এইরূপ অন্য যকান প্রকালর প িাপ্তভালব সরকার ও যবসরকার্র ব্যর্ক্তর অর্ধকালরর প্রকৃর্ত ও 

র্বস্তৃর্ত র্নে িয় না কর্রয়া এইরূপ যকান প্রজ্ঞাপন প্রকার্শত েইলব না। র্বপরীত র্কছু প্রমার্েত না েইলে এইরূপ 

প্রলতেক যরকর্ ি সঠিক বর্েয়া অনুমান করা েইলবঃ 

তলব শতি থালক য , য  সকে বনভূর্ম বা পর্তত জর্ম বা চরভূর্মর যযলি সরকার এইরূপ তেন্ত বা যরকর্ ি 

কর্রবার প্রলয়াজনীয়তা অনুভব কলর, র্কন্তু তাোলত এমন েী ি সময় োর্গলত পালর  াোলত ইর্তমলধ্য 

সরকালরর স্বত্বার্ধকার র্বপন্ন েইলত পালর, যসইলযলি সরকার এইরূপ তেন্ত বা যরকর্ ি েওয়া সালপলয, 

এইরূপ ভূর্ম রর্যত বন র্েসালব য াষো কর্রলত পালর। র্কন্তু উোলত ব্যর্ক্তবলগ ির বা সম্প্রোয়সমূলের বতিমান 

অর্ধকার ক্ষুন্ন বা প্রভার্বত কর্রলব না। 

 

৩৩। বৃয, ইতোর্ে সংরর্যত কর্রয়া প্রজ্ঞাপন জার্রর যমতা।- সরকার সরকারী যগলজলে প্রজ্ঞাপন িারা,- 

 

(ক) প্রজ্ঞাপলন উর্ির্খত র্নর্ে িষ্ট তার্রখ েইলত যকান রর্যত বলন বৃয বা বৃয  যশ্রর্ে সংরর্যত েইে মলম ি য াষো 

কর্রলত পালর। 

(খ) প্রজ্ঞাপলন উর্ির্খত এইরূপ বলনর অংশর্বলশষ র্নর্ে িষ্ট সমলয়র জন্য  বন্ধ য াষো কর্রলত পালর,  াো অনূর্ধ্ি 

র্িশ বৎসর  েইলব। সরকার  লথাপযুক্ত মলন কর্রলে এইরূপ সমলয় এইরূপ বলনর যকান অংলশ যবসরকারী 

ব্যর্ক্তর অর্ধকার,  র্ে থালক, সামর্য়কভালব বন্ধ রার্খলত পালরঃ 

  তলব শতি থালক য , বলনর বন্ধ অংলশ সামর্য়কভালব স্থর্গত অর্ধকার সংগতভালব প্রলয়ালগর জন্য বলনর বাকী 

অংশ যুর্ক্তযুক্তভালব সুর্বধাজনক অঞ্চলে, প িাপ্ত আকালরর েইলত েইলব। 

(গ) উপর্রর্ির্খত প্রকালর র্নর্ে িষ্ট তার্রখ েইলত উক্ত বলনর ভূর্মলত পাথর যখাঁড়া অথবা চুন বা কাে কয়ো 

যপাড়ালনা, যকান বনজদ্রব্য সংগ্রে করা, অথবা র্শেজাত দ্রব্য প্রর্ক্রয়াজাত করা, অথবা উো অপসারে করা, 

অথবা চাষাবালের বা গৃোর্ে র্নম িালের জন্য বন ভাো বা পর্রষ্কার করা, বা ব্যবোর করা বা গবার্ে পশু 

চরালনা, অথবা অন্য যকান উলেলশ্য র্কছু করা, র্নর্ষদ্ধ কর্রলত পালর। 

 

৩৪। সংেগ্ন এোকায় এইরূপ প্রজ্ঞাপন প্রকাশ।- কালেক্টর, ধারা ৩৩ এর অধীন প্রলতেকটি প্রজ্ঞাপন প্রজ্ঞাপলন অন্তভূ িক্ত বলনর 

সংেগ্ন এোকার প্রলতেক শেলরর এবং গ্রালমর প্রকাশ্য স্থালন সাঁোইয়া র্েলবন। 

 

৩৫। রর্যত বলনর জন্য র্বর্ধ প্রেয়লনর যমতা।- সরকার র্ননর্ের্খত র্বষয়াবেী র্নয়িলের জন্য র্বর্ধ প্রেয়ন কর্রলত পালর, 

 থাঃ- 

(ক) রর্যত বন েইলত বৃয এবং কাে কতিন, র্চরাই, রূপান্তর এবং অপসারে করা এবং বনজদ্রব্য সংগ্রেকরে, 

র্শেজাতকরে এবং অপসারে; 

(খ) রর্যত বলনর র্নকেবতী গ্রাম ও শেলরর অর্ধবাসীর্েগলক তাোলের র্নজ ব্যবোলরর জন্য বৃয, কাে ও 

অন্যান্য বনজদ্রব্য যনওয়ার জন্য োইলসন্স প্রোন এবং উক্ত ব্যর্ক্তবগ ি কর্তিক উক্ত োইলসন্স প্রেশ িন ও যিরত 

প্রোন; 

(গ) এইরূপ বন েইলত ব্যবসা র্নর্মত্ত বৃয বা কাে বা অন্যান্য বনজদ্রব্য কতিন ও অপসারলের জন্য ব্যর্ক্তবগ িলক 

োইলসন্স প্রোন এবং উক্ত ব্যর্ক্তবগ ি কর্তিক উক্ত োইলসন্স প্রেশ িন ও যিরত প্রোন; 

( ) েিা (খ) এবং (গ) এর উর্ির্খত ব্যর্ক্তবগ ি কর্তিক বৃয কতিন বা উক্ত কাে অথবা বনজদ্রব্য সংগ্রে বা 

অপসারলের জন্য অনুমর্ত গ্রেোলথ ি অথ ি,  র্ে থালক, পর্রলশাধ; 

(ঙ) এইরূপ বৃযার্ে, কাে এবং দ্রলব্যর জন্য অন্য যকান প্রকার অথ ি,  র্ে থালক, তাোলের িারা পর্রলশাধ কর্রবার 

জন্য বা উো যকান স্থালন পর্রলশাধ কর্রলত েইলব; 
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(চ) এইরূপ বন েইলত বার্ের েইলতলে এইরূপ বনজদ্রব্য পরীযা করা; 

(ে) এইরূপ বলনর ভূর্ম চাষাবাে বা অন্যান্য উলেলশ্য ভাো ও পর্রষ্কার করা; 

(জ) এইরূপ বলন অবর্স্থত কাে বা ধারা ৩৩ এর অধীন সংরর্যত বৃয অর্গ্ন েইলত রযা করা; 

(ঝ) এইরূপ বলন  াস কাো এবং গবার্ে পশু চারে; 

(ঞ) এইরূপ বলন র্শকার করা, গুর্ে করা, মাে ধরা, জে র্বষাক্ত করা এবং িাঁে ও িাঁস পাতা, এবং োতী 

সংরযে আইন, ১৮৭৯ (১৮৭৯ এর ৬ নম্বর আইন) বেবৎ নলে, বলনর এইরূপ অঞ্চলে োতী মারা বা ধরা; 

(ে) যকান বলনর অংশ ধারা ৩৩ এর অধীন বন্ধ থার্কলে উোর রযে এবং ব্যবস্থাপনা; এবং  

(ে) ধারা ৩২ এ উর্ির্খত অর্ধকার প্রলয়াগ। 

 

৩৬। ধারা ৩০ বা ধারা ৩৩ এর অধীন প্রজ্ঞাপন বা ধারা ৩৫ এ প্রেীত র্বর্ধ েঙ্ঘলনর েন্ড।- (১) য  ব্যর্ক্ত র্নলনর য  যকান একটি 

অপরাধ কলরন,  থাঃ- 

(ক) ধারা ৩৫ এর অধীন র্নলষধ েঙ্ঘন কর্রয়া পাথর যখাঁলড়ন, অথবা চুন বা কাে কয়ো যপাড়ান, অথবা কাে 

ব্যতীত অন্য যকান বনজদ্রব্য প্রর্ক্রয়াজাতকরে সালপলয সংগ্রে কলরন অথবা অপসারে কলরন; 

(খ) তৎকর্তিক প্রজ্জ্বর্েত যকান অর্গ্ন, রর্যত বলনর র্নকে রার্খয়া  ান; 

(গ) যকান বৃয পার্তত কর্রলত বা যকান কাে কতিন কর্রলত বা োর্নলত অবলেো বশতঃ যকান যর্ত কলরন বা 

যকান ভূর্ম অন্য যকান ভালব চাষাবাে কলরন বা কর্রবার উলযাগ যনন; 

( ) গবার্ে পশু অনর্ধকার প্রলবশ করান অথবা চারে করান, অথবা গবার্ে পশু অনর্ধকার প্রলবলশর অনুমর্ত 

প্রোন কলরন; 

(ঙ) সংর্িষ্ট র্বভাগীয় বন অর্িসালরর পূব ি অনুমর্ত গ্রেে না কর্রয়া আলগ্নয়াস্ত্রসে যকান রর্যত বলন প্রলবশ 

কলরন; 

(চ) ধারা ৩৫ এর অধীন প্রেীত যকান র্বর্ধ ভে কলরন; 

(ে) সামার্জক বনায়ন কম িসূর্চ সংক্রান্ত অপরাধ বা যর্ত অপরাধ র্েসালব গণ্য েইলব; 

র্তর্ন অনর্ধক েয় মাস যময়ালে কারােলন্ড ের্ন্ডত েইলবন এবং েশ োজার োকা প িন্ত জর্রমানা প্রোলনও 

োয়ী থার্কলবন, তদুপর্র েন্ড প্রোনকারী আোেত বলনর যর্ত সাধন কর্রবার জন্য য  যর্তপূরে প্রোলনর 

র্নলে িশ প্রোন কলরন এইরূপ যর্তপূরে প্রোন কর্রলবন। 

 

(২) যকান ব্যর্ক্ত র্নলনর য  যকান একটি অপরাধ কলরন,  থাঃ- 

(ক) যকান রর্যত বলন অর্গ্ন সংল াগ কলরন, অথবা এতদুলেলশ্য সরকার কর্তিক প্রেীত যকান র্বর্ধ 

েঙ্ঘন কর্রয়া যকান অর্গ্ন প্রজ্জ্বর্েত কলরন, অথবা এইরূপ বন র্বপোপন্ন েইলত পালর এইরূপ যকান 

অর্গ্ন প্রজ্জ্বর্েত রার্খয়া  ান; 

(খ) ধারা ৩৩ এর অধীন রর্যত যকান বৃয পার্তত কলরন, র্রং আকালর বাকে যতালেন, র্ােপাো 

কালেন, বাকে চাঁর্চয়া রস সংগ্রে কলরন, অথবা বাকে যতালেন অথবা পাতা র্িঁলড়ন, অথবা অন্য 

যকান প্রকালর বৃলযর যর্ত সাধন কলরন; 

(গ) ধারা ৩৩ এর অধীন চাষাবালের উলেলশ্য বা অন্য যকান কারলে রর্যত বলন যকান ভূর্ম পর্রষ্কার 

কলরন বা ভালেন; 

( ) সরকার কর্তিক এতদুলেলশ্য প্রেীত র্বর্ধ েঙ্ঘন কর্রয়া র্শকার কলরন, গুর্ে কলরন, িাঁে বা িাঁস 

পালতন অথবা যকান বন্য প্রার্ে এবং পার্খ, মাে ধলরন বা বধ কলরন অথবা পার্ন র্বষাক্ত কলরন; 

(ঙ) আইনানুগ কর্তিত্ব ব্যতীত রর্যত বলন কাে র্চড়ালনার গতি কলরন অথবা করালতর  আসন ততয়ারী 

কলরন অথবা বৃযলক কালে রূপান্তর্রত কলরন; 

(চ)  রর্যত বন েইলত যকান কাে অপসারে কলরন; 

র্তর্ন সলব িাচ্চ পাঁচ বৎসর এবং অনূেন েয় মাস যময়ালে কারােলন্ড ের্ন্ডত েইলবন এবং সলব িাচ্চ এক 

েয োকা এবং অনূেন েশ োজার োকা জর্রমানা প্রোলনও োয়ী েইলবন, তদুপর্র েন্ড প্রোনকারী 

আোেত বলনর যর্ত সাধন কর্রবার জন্য য  যর্তপূরে প্রোলনর র্নলে িশ প্রোন কলরন যসইরূপ 

যর্তপূরে প্রোন কর্রলবন। 

 

(৩)  খন যকান রর্যত বলন ইিাকৃতভালব বা চরম অবলেোবশতঃ যকান অর্গ্ন সংল াগ  লে, এই ধারার অধীন 

যকান েণ্ড প্রেত্ত েইয়া থার্কলেও সরকার উক্ত বলন বা উোর যকান অংলশ যগাচারে বা বনজদ্রলব্যর অর্ধকার 

 লথাপযুক্ত সমলয়র জন্য স্থর্গত রার্খলত পালর। 

 



10 

৩৭। কর্তপয় যযলি এই অধ্যালয় কা িাবেী র্নর্ষদ্ধ নলে।- বন অর্িসালরর র্ের্খত অনুলমােনক্রলম সম্পার্েত যকান কা ি, অথবা 

ধারা ৩৫ এর অধীন প্রেীত র্বর্ধ যমাতালবক যকান কা ি, অথবা যকান বলনর ধারা ৩৩ এর অধীন বন্ধ অংশ ব্যতীত বাকী অংলশ 

যকান কা ি, অথবা ধারা ৩৬ এর অধীন সামর্য়কভালব স্থর্গত যকান অর্ধকার, ধারা ৩২ এর অধীন যরকর্ িকৃত যকান অর্ধকার 

প্রলয়ালগ সম্পার্েত যকান কা ি, এই অধ্যালয়র যকান র্কছুই র্নর্ষদ্ধ বর্েয়া গণ্য েইলব না। 

 

অধ্যায় ৫ 

সরকার্র সম্পর্ত্ত নলে এইরূপ বন এবং ভূর্মর উপর র্নয়িে 

 

৩৮। ব্যর্ক্ত মার্েকানাধীন বন অধ্যালেলশর প্রলয়াগ।- (১) এই ধারা কা িকর েইবার পর, ব্যর্ক্ত মার্েকানাধীন বন অধ্যালেশ, 

১৯৫৯ (১৯৫৯ সালের ই,র্প, অধ্যালেশ নম্বর ৩৪) এর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (২) ধারা ৭ বা ধারা ১১ এর অধীন সরকার আর 

বলনর উপর র্নয়িলের কর্তিত্ব অপ িে কর্রলত পার্রলব না  

 

তলব শতি থালক য , ইলতামলধ্য য  সকে বন অর্প িত েইয়ালে তাো অর্প িত থার্কলব। 

(২) এই ধারা কা িকর েইবার পর, ব্যর্ক্তমার্েকানাধীন বন অধ্যালেশ, ১৯৫৯ (১৯৫৯ সালের ই,র্প, অধ্যালেশ 

নম্বর ৩৪) এর ধারা ৩ এর অধীন সরকার আর ব্যার্ক্ত মার্েকানাধীন বলনর জন্য কা িকরী পর্রকেনার 

চার্েোর কর্তিত্ব প্রলয়াগ কর্রলত পার্রলব না। 

 

৩৯। বন ব্যবস্থাপনা কা িার্ের জন্য যনাটিশ।- (১) পার্শ্িবতী ভূর্মর স্বত্বার্ধকারী বা েখেকারীর র্নকে সুর্নর্ে িষ্ট বন ব্যবস্থাপনা 

কা িার্ে,  াো পর্রলবলশর বা ব্যর্ক্তমার্েকানাধীন বা সরকার্র সম্পর্ত্তর যর্তর হুমর্কস্বরূপ, সম্পােলনর বা সরকার পর্রসংখ্যান 

সংক্রান্ত উলেলশ্য অনুসরে কর্রবার ইিা যপাষে কর্রবার কমপলয ৩০ র্েন পূলব ি যনাটিশ জারীর উলেলশ্য সরকার র্বর্ধমাো 

প্রেয়ন কর্রলত পার্রলব। 

 

(২) এই ধারার অধীন, প্রস্তার্বত কা িার্ে সম্পােলনর যনাটিশ প্রার্প্তর র্বশ র্েলনর মলধ্য,  র্ে প্রতীয়মান েয় য , 

প্রস্তার্বত কা িার্ে অস্বাভার্বকভালব পর্রলবশ বা ব্যর্ক্তমার্েকানাধীন বা সরকার্র সম্পর্ত্তর যর্ত কর্রবার 

সম্ভাবনা রর্েয়ালে, সরকার উক্ত ভূর্মর স্বত্বার্ধকারী বা েখেকালরর র্নকে প্রস্তার্বত কা িার্ে পর্রবতিলনর 

জন্য বা উক্ত কা িার্ে েইলত র্বরত থার্কয়া এইরূপ যর্তর প্রর্তলরাধ  হ্রাস কর্রবার জন্য র্ের্খত আলেশ 

জার্র কর্রলত পার্রলব।  

 

৪০। র্নর্ষদ্ধ কা িার্ে।- (১) ব্যর্ক্ত মার্েকানাধীন ভূর্মর যযলি ভূর্ম ভাো, কীেনাশক ব্যবোর, খাড়া পাোড় েইলত িসে আেরে 

বা অন্যর্বধ বন ব্যবস্থাপনা কা িার্ে,  াো সম্পর্ত্ত, নবায়নল াগ্য প্রাকৃর্তক সম্পে বা ভূর্মর উৎপােনী যমতা, যেলশর জীবববর্চি 

সংরযে, প্রাকৃর্তক ঐর্তেে এবং প্রর্তলবলশর ভারসাম্য রযার জন্য হুমর্কর কারে েইলত পালর, তাো র্নর্ষদ্ধ, সীর্মত কর্রবার 

জন্য বা পারর্মে চার্েয়া সরকার র্বর্ধ প্রেয়ন কর্রলত পার্রলব।  

 

(২) উপ-ধারা ১ এর অধীন পারর্মে প্রোলনর জন্য সরকার বন অর্িসারগেলক যমতা অপ িে কর্রলব। 

 

৪১। বন উৎপাত হ্রাসকরে।- (১)  র্ে এইরূপ প্রতীয়মান েয় য , ভূর্মর যকান অবস্থা র্নকেবতী নবায়নল াগ্য প্রাকৃর্তক সম্পলের 

যরাগ, যপাকার উপদ্রব, আগুন বা অন্যর্বধ যর্তর ঝুঁর্ক বেন কলর, সরকার, ভূর্মর স্বত্বার্ধকারী বা েখেকারলক ৩০ র্েলনর মলধ্য 

বা তাোর আলগ  াো যনাটিলশ উলিখ করা  াইলত পালর,  র্ে নবায়নল াগ্য প্রাকৃর্তক সম্পে রযার জন্য প্রলয়াজন েয়, তাো 

েইলে এইরূপ উৎপাত হ্রাস কর্রবার জন্য র্ের্খত আলেশ জার্র কর্রলত পার্রলব। 

 

(২) িেপ্রসূ েওয়ার জন্য উপ-ধারা (১) এর আলেশ অবশ্যই ভূর্মর স্বত্বার্ধকারী বা েখেকালরর র্নকে 

ব্যর্ক্তগতভালব বা যরর্জস্টার্ ি র্াকল ালগ পাওনা প্রার্প্ত স্বীকার রর্শেসে তাোর র্নকে র্বর্ে কর্রলত েইলব, 

 র্ে ব্যর্ক্তর ঠিকানা অজ্ঞাত েয় তাো েইলে সম্পর্ত্তর দৃর্ষ্টলগাচরল াগ্য কমপলয দুইটি স্থালন সাঁোইয়া র্েলত 

েইলব। 

(৩)  র্ে স্বত্বার্ধকারী বা েখেকার এই ধারার আলেশ পােলন ব্যথ ি েয়, সরকার এইরূপ ভূর্মলত প্রলবশ কর্রলত, 

উৎপাত দূর কর্রলত এবং সরকারী োবী র্েসালব যর্তপূরে আোয় কর্রলত পার্রলব। 
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অধ্যায় ৬ 

কাে ও অন্যান্য বনজদ্রলব্যর উপর শুল্ক 

 

৪২। কাে ও অন্যান্য বনজদ্রব্য এবং যসবার উপর শুল্ক আলরালপর  যমতা।- (১) সরকার, সরকার্র যগলজলে প্রজ্ঞাপন িারা য াষো 

কর্রয়া, সকে কাে ও অন্যান্য বনজদ্রব্য এবং যসবার উপর য  পদ্ধর্তলত, য  স্থালন ও য  োলর শুল্ক ধা ি কর্রলত পার্রলব- 

(ক)  াো বাংোলেলশ উৎপার্েত েয় অথবা ততর্র করা েয়, এবং  াোর উপলর সরকালরর অর্ধকার রর্েয়ালে; 

(খ)  াো বাংোলেলশর বার্েলর যকান স্থান েইলত আনা েয়। 

(২) প্রলতেক যযলি, এইরূপ শুল্ক মূল্যানুসালর আলরালপর র্নলে িশ েয়, সরকার, যকান মূলল্যর উপর শুল্ক র্নধ িারে 

করা েইলব তাো এইরূপ প্রজ্ঞাপন িারা র্নর্ে িষ্ট কর্রলত পার্রলব। 

 

৪৩। রয়োেটি বা ক্রয় অলথ ির উপর সীমাবদ্ধতা প্রলয়াগ না করা।- এই অধ্যালয়র যকান র্কছুই, যকান কাে বা বনজদ্রলব্যর উপর 

ক্রয়-অথ ি বা রয়োেটি র্েসালব,  র্ে থালক, আলরাপল াগ্য যকান অঙ্কলক সীর্মত কলর বর্েয়া গণ্য েইলব না,  র্েও উো, উক্ত শুল্ক 

আলরালপর ন্যায় একই প্রকালর, উক্ত কাে বা বনজদ্রব্য পর্রবেলের সময় আলরার্পত েয়। 

 

অধ্যায় ৭ 

কাে ও অন্যান্য বনজদ্রলব্যর স্থানান্তর র্নয়িে 

 

৪৪। বনজদ্রলব্যর স্থানান্তর র্নয়িোলথ ি র্বর্ধ প্রেয়লনর যমতা।- (১) ভাসমান কালের র্নর্মত্ত নেী এবং নেীর তীর এবং স্থে ও জে 

পলথ কাে ও অন্যান্য বনজদ্রলব্যর স্থানান্তর র্নয়িলের যমতা সরকালরর উপর অর্প িত, এবং সরকার সকে কাে ও অন্যান্য 

বনজদ্রলব্যর স্থানান্তর র্নয়িোলথ ি র্বর্ধ প্রেয়ন কর্রলত পালর- 

 

(২) সুর্নর্ে িষ্টভালব এবং পূব িবতী যমতার সামর্গ্রকতা ক্ষুন্ন না কর্রয়া এইরূপ র্বর্ধলত- 

(ক) যকবে য  পলথ কাে ও অন্যান্য বনজদ্রব্য আমোর্ন, রপ্তার্ন বা বাংোলেলশর অভেন্তলর চোচে করা 

 াইলব, তাো র্নধ িারে কর্রলত পালর; 

(খ) পাশ প্রোন কর্রবার যমতাপ্রাপ্ত অর্িসার কর্তিক প্রেত্ত পাশ ব্যতীত বা পালশর শতিাবেী বর্েভূ িত 

অন্যভালব এইরূপ কাে বা অন্যান্য বনজ দ্রব্য আমোর্ন, রপ্তার্ন বা চোচে র্নর্ষদ্ধ কর্রলত পালর; 

(গ) এইরূপ পাশ প্রোন, প্রেশ িন, এবং যিরলতর জন্য এবং উোর জন্য র্িস প্রোলনর র্নর্মত্ত র্বধান 

কর্রলত পালর; 

( ) স্থানান্তররত য  সকে কাে বা অন্যান্য বনজদ্রলব্যর র্বষলয় র্বর্শ্াস কর্রবার কারে রর্েয়ালে য , উোর 

মূল্য বাবে, অথবা শুল্ক, র্িস রয়োেটি বা চাজি বাবে যকান অথ ি সরকারলক পর্রলশাধল াগ্য রর্েয়ালে 

অথবা এই আইলনর উলেলশ্য যকান র্চি বা োপ রার্খবার প্রলয়াজন েইলে উো বন্ধ, র্রলপাে ি, পরীযা 

বা র্চর্িত কর্রবার র্বধান কর্রলত পালর; 

(ঙ) এইরূপ কাে বা অন্যান্য বনজ দ্রলব্যর োর্য়ত্ব  াোলের উপর ন্যস্ত আলে, তাোলের িারা উো পরীযার 

জন্য, অথবা এইরূপ অথ ি পর্রলশালধর জন্য, অথবা র্চর্িত কর্রবার জন্য র্র্লপা স্থাপন ও র্নয়িে, 

এবং য  সকে শতিাবেীর অধীন এইরূপ কাে বা অন্যান্য বনজ দ্রব্য আনয়ন, মজুতকরে এবং সরালনা 

 াইলব, উোর র্বধান কর্রলত পালর; 

(চ) কাে ও অন্যান্য বনজদ্রব্য চোচলের জন্য, ব্যবহৃত যকান প্রোেী বা নেীর তীর বন্ধ করা বা উোলত 

বাধা প্রোন করা, এবং এইরূপ নেীলত  াস, যঝাপ, র্ােপাো বা পাতা র্নলযপ করা অথবা এইরূপ 

যকান নেী বন্ধ বা বাধাপ্রাপ্ত েইলত পালর এইরূপ যকান কা িার্ে র্নর্ষদ্ধ করলত পালর; 

(ে) এইরূপ প্রোেীর বা নেীর তীলরর বাধা প্রর্তলরাধ বা দূর কর্রবার জন্য, এবং য  ব্যর্ক্তর কা ি বা 

অবলেোর জন্য উো প্রলয়াজনীয় েইয়ালে যসই ব্যর্ক্তর র্নকে েইলত এইরূপ প্রর্তলরাধ বা দূরীকরে 

বাবে খরচ আোয় কর্রবার র্বধান কর্রলত পালর; 

(জ) করাতকে, করাত িারা কাে র্চড়ালনার গতি, আসবাবপি, র্চড়াই কাে ও যগাে কাে র্বপেন যকন্দ্র 

এবং ইলের ভাোসে কাের্ভর্ত্তক র্শে স্থাপন,] কাে রূপান্তর করা, কতিন করা, যপাড়ালনা, যগাপন 

করা, বা র্চর্িত করা, উোলত যকান র্চি পর্রবতিন করা অথবা মুর্েয়া যিো অথবা োতুর্ড়র োপ বা 

কাে র্চর্িত কর্রবার অন্য যকান  ি রাখা বা উো েইয়া চোলিরা করা সম্পূে িরূলপ বা শতি সালপলয 

র্নর্ে িষ্টকৃত স্থানীয় সীমানার মলধ্য র্নর্ষদ্ধ কর্রলত পালর; 
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(ঝ) কালের মার্েকানা র্চি ব্যবোর র্নয়িে, এবং উক্ত র্চি র্নবর্ন্ধকরে, য ই সময় প িন্ত এইরূপ র্নবন্ধন 

তবধ থার্কলব উো র্নধ িারে, যকান ব্যর্ক্ত কর্তিক এইরূপ র্নবর্ন্ধকরলে সংখ্যা সীর্মতকরে এবং উক্ত 

র্নবন্ধলনর জন্য র্িস আলরাপ কর্রবার র্বধান কর্রলত পালর। 

 

(৩) সরকার যকান র্বলশষ যশ্রর্ের কাে বা অন্যান্য বনজদ্রলব্যর যযলি অথবা যকান র্বলশষ এোকায় এই ধারার 

অধীন প্রেীত যকান র্বর্ধ প্রল াজে েইলব না মলম ি র্নলে িশ প্রোন কর্রলত পালর। 

 

৪৫। ধারা ৪৪ এর অধীন প্রেীত র্বর্ধ েঙ্ঘলনর েন্ড।- (১) সরকার এইরূপ র্বর্ধলত উো েঙ্ঘলনর জন্য সলব িাচ্চ পাঁচ বৎসর প িন্ত 

এবং অনর্ধক েয় মাস এইরূপ যময়ালের কারােন্ড এবং সলব িাচ্চ এক েয োকা এবং অনূেন র্বশ োজার োকা জর্রমানায় ের্ন্ডত 

কর্রবার র্বধান র্নধ িারে কর্রলত পার্রলব; 

 

(২) এই যযলি, সূ িালস্তর পর এবং সূল িােলয়র পূলব ি, বা আইনানুগ কর্তিত্ব প্রর্তলরালধর প্রস্তুর্তর পর অপরাধ 

সংগঠিত েয়, অথবা য ই যযলি অপরাধী এইরূপ অপরালধ পূলব ি ের্ন্ডত েইয়ালে, যসই যযলি এইরূপ র্বর্ধলত 

উপ-ধারা (১) এ উলির্খত শার্স্তর র্িগুে শার্স্তর র্বধান থার্কলত পালর। 

 

৪৬। র্র্লপালত বনজদ্রলব্যর যর্তর জন্য সরকার এবং বন অর্িসার োয়ী েইলব না।- এই আইলনর উলেশ্য পূরেকলে ধারা ৪৪ 

এর অধীন প্রর্তর্েত যকান র্র্লপালত বা অন্য যকান স্থালন যকান কাে বা অন্যান্য বনজদ্রব্য র্বনষ্ট বা যর্ত েইলে সরকার োয়ী 

েইলব না, এবং যকান বন অর্িসার অবলেোবশতঃ, র্বলিষপূে িভালব এবং প্রতারোপূব িক উক্ত র্বনষ্ট বা যর্ত সাধন না কর্রলে 

র্তর্ন োয়ী েইলবন না। 

 

৪৭। র্র্লপালত দু িেনার যযলি য  সকে ব্যর্ক্ত সাোয্য কর্রলত বাধ্য।- যকান র্র্লপালত যকান দু িেনা বা উক্ত র্র্লপালত রর্যত 

যকান সম্পর্ত্ত র্বপোপন্ন েইলত পালর এইরূপ জরুরী অবস্থার যযলি, যকান বন অর্িসার বা পুর্েশ অর্িসার উক্ত র্বপে এড়াইলত 

বা উক্ত সম্পর্ত্ত র্বনষ্ট বা যর্ত েইলত রযার সাোয্য োবী কর্রলে,সরকার্র বা যবসরকার্রভালব উক্ত র্র্লপালত র্নলয়ার্জত প্রলতেক 

ব্যর্ক্ত তাোলক সাোয্য কর্রলবন। 

 

অধ্যায় ৮ 

জে-তার্ড়ত ভাসমান ও তীলর আবদ্ধ কাে সংগ্রে 

 

৪৮। কর্তপয় কালের মার্েকানা প্রমার্েত না েওয়া প িন্ত উো সরকার্র সম্পর্ত্তরূলপ গণ্য েইলব এবং তোনু ায়ী সংগৃেীত 

েইলব।- (১) ধারা ৪৪ এর অধীন প্রেীত র্বর্ধ যমাতালবক র্নবর্ন্ধত েয় নাই এইরূপ পার্নলত ভাসমান, তীলর োর্গয়া থাকা, তীলর 

আবদ্ধ বা পার্নলত র্নমর্জ্জত সকে কাে বা য  সকে কালের উপলরর র্চি অর্গ্ন বা অন্য যকান ভালব মুর্েয়া র্গয়ালে, পর্রবর্তিত 

বা র্বকৃত েইয়ালে, এবং সরকার র্নলে ির্শত এোকায় সকে অর্চর্িত গুর্ড় এবং কালের উপর  তযে না প িন্ত যকান ব্যর্ক্ত এই 

অধ্যালয়র র্বধানমলত তাোর অর্ধকার ও স্বত্ত্ব প্রর্তর্েত কলরন ততযে প িন্ত উো সরকার্র সম্পর্ত্ত র্েসালব গণ্য েইলব।  

 

(২) ধারা ৫৪ এর অধীন প্রেীত র্বর্ধ যমাতালবক য  যকান বন অর্িসার বা অন্য যকান যমতাপ্রাপ্ত ব্যর্ক্ত এইরূপ 

কাে সংগ্রে কর্রলত পার্রলবন, এবং বন অর্িসার জে-তার্ড়ত, ভাসমান কাে গ্রেে কর্রবার জন্য য  র্র্লপার 

র্বজ্ঞর্প্ত র্েলবন, উক্ত র্র্লপালত আনয়ন কর্রলত পার্রলবন। 

(৩) সরকার, সরকার্র যগলজলে প্রজ্ঞাপন িারা যকান যশ্রর্ের কােলক এই ধারার র্বধানাবেী েইলত যরোই র্েলত 

পালর। 

 

৪৯। জে-তার্ড়ত ভাসমান কালের োবীোলরর প্রর্ত যনাটিশ।-  ধারা ৪৮ এর অধীন সংগৃেীত কাে সম্পলকি বন অর্িসার, সময় 

সময়, সরকার্র যনাটিশ প্রোন কর্রলবন। এইরূপ র্বজ্ঞর্প্তলত কালের র্ববরে থার্কলত েইলব এবং এইরূপ র্বজ্ঞর্প্ত জার্রর তার্রখ 

েইলত কমপলয দুই মালসর মলধ্য, উোর োবীোর ব্যর্ক্তলক এইরূপ অর্িসালরর র্নকে োবীর র্ের্খত র্ববৃর্ত যপশ কর্রলত েইলব। 

 

৫০। এইরূপ কালের োবী সম্পর্কিত কা িক্রম।- (১) পূলব িার্ির্খতরূলপ র্ববৃর্ত যপশ করা েইলে, বন অর্িসার তাোর র্বলবচনায় 

 লথাপযুক্ত তেন্ত যশলষ কারে র্ের্পবদ্ধপূব িক েয় োবীটি অগ্রােে কর্রলবন, অথবা োবীোরলক কাে প্রোন কর্রলবন। 

(২) একার্ধক ব্যর্ক্ত কর্তিক এইরূপ কাে োবী করা েইলে, বন অর্িসার,  াোলক স্বত্ত্ববান বর্েয়া র্বলবচনা 

কর্রলবন, তাোলক এইরূপ কাে প্রোন কর্রলবন, অথবা োবীোরগেলক যেওয়ানী আোেলত  াইলত বর্েলবন, 

এবং এইরূপ আোেলতর যকান আলেশ না পাওয়া প িন্ত কাে আেক রার্খলবন। 
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(৩) এই ধারার অধীন য ই ব্যর্ক্তর োবী অগ্রােে েইয়ালে, র্তর্ন, এইরূপ অগ্রালেের তার্রখ েইলত র্তন মালসর 

মলধ্য, তাোর োবীকৃত কালের েখে পুনরুদ্ধালরর জন্য যেওয়ানী যমাকেমা রুজু কর্রলত পার্রলবন, র্কন্তু যকান 

ব্যর্ক্ত,সরকার বা বন অর্িসালরর র্বরুলদ্ধ এইরূপ অগ্রােে েইবার জন্য বা কাে আেক বা অপসারলের জন্য, 

অথবা উো এই ধারার অধীন অন্য যকান ব্যর্ক্তলক প্রোলনর জন্য যকান যর্তপূরে বা খরচ আোয় কর্রলত 

পার্রলবন না। 

(৪) এই ধারার অধীন যকান কাে প্রোন না করা প িন্ত বা যকান যমাকেমা রুজু না েওয়া প িন্ত, এইরূপ যকান কাে 

যেওয়ানী, যিৌজোরী বা রাজস্ব আোেলতর কা িক্রলমর অধীন আনা  াইলব না। 

 

৫১। োবীোরেীন কালের ব্যবস্থাপনা।-  র্ে পূলব িাক্তরূলপ এইরূপ যকান র্ববৃর্ত যপশ না করা েয়, বা োবীোর ধারা ৪৯ এর অধীন 

যনাটিলশ বর্ে িত পন্থায় বা র্নর্ে িষ্ট সময় সীমার মলধ্য োবী উত্থাপন না কর্রয়া থালক এবং এইরূপ োবী অগ্রােে েইলে ধারা ৫০ 

যমাতালবক র্নর্ে িষ্ট সমলয়র মলধ্য এইরূপ কালের েখে পুনরুদ্ধালরর জন্য যেওয়ানী যমাকেমা েইলত র্বরত থার্কলবন, যসইলযলি 

এইরূপ কালের মার্েকানা সরকালরর উপর বতিাইলব, অথবা য ই যযলি ধারা ৫০ এর আধীন এইরূপ কাে অন্য যকান ব্যর্ক্তলক 

প্রোন করা েইয়ালে, যসইলযলি, উো র্নজসৃষ্ট োয় না েইলে, োয়মুক্তভালব উক্ত ব্যর্ক্তর উপর বতিাইলব। 

 

৫২। সরকার এবং উোর অর্িসারগে এইরূপ কালের যর্তর জন্য োয়ী নলেন।- ধারা ৪৮ এর অধীন সংগৃেীত যকান কাে র্বনষ্ট 

বা যর্ত েইলে, সরকার োয়ী েইলব না, এবং যকান বন অর্িসার  র্ে অবলেোবশতঃ উলেশ্যপ্রলোর্েতভালব বা প্রতারোপূব িক 

এইরূপ র্বনষ্ট বা যর্তসাধন না কর্রয়া থালকন, তাো েইলে র্তর্ন এইরূপ র্বনষ্ট বা যর্তর জন্য োয়ী েইলবন না। 

 

৫৩। কাে সরবরালের পূলব ি োবীোর কর্তিক অথ ি পর্রলশাধ।- যকান ব্যর্ক্ত, বন অর্িসার বা যমতাবান অন্য যকান ব্যর্ক্তলক ইোর 

জন্য ধারা ৫৪ এর অধীন প্রেীত র্বর্ধ যমাতালবক প্রলেয় অথ ি পর্রলশাধ না কর্রয়া পূলব িাক্তরূলপ সংগৃেীত বা প্রেত্ত যকান কাে 

পুনরুদ্ধালরর অর্ধকারী েইলবন না। 

 

৫৪। র্বর্ধ প্রেয়লনর এবং েন্ড র্নধ িারলের যমতা।- (১) সরকার র্ননবর্ে িত র্বষয়ার্ে র্নয়িোলথ ি র্বর্ধ প্রেয়ন কর্রলত পার্রলব, 

 থা:- 

(ক) ধারা ৪৮ এ উর্ির্খত সকে কাে উদ্ধার, সংগ্রে এবং ব্যবস্থাপনা; 

(খ) কাে উদ্ধালর এবং সংগ্রলে যনৌকার ব্যবোর এবং উোর র্নবন্ধীকরে; 

(গ) এইরূপ কাে উদ্ধার, সংগ্রে, সরালনা, মওজুেকরে এবং ব্যবস্থাপনার প্রলেয় অথ ি; 

( ) এইরূপ কাে র্চর্িত কর্রবার জন্য োতুড়ী এবং অন্যান্য  িপার্তর ব্যবোর এবং র্নবন্ধীকরে। 

 

(২) এই ধারার অধীন প্রেীত র্বর্ধ েঙ্ঘলনর জন্য সরকার সলব িাচ্চ র্তন বৎসর এবং অনর্ধক দুই মালসর কারােন্ড 

এবং সলব িাচ্চ পঞ্চাশ োজার োকা এবং অনূেন েশ োজার োকা জর্রমানা েন্ড র্েসালব র্নধ িারে কর্রলত 

পার্রলব। 

 

অধ্যায় ৯ 

শার্স্ত ও কা িপদ্ধর্ত 

 

৫৫। বালজয়াপ্তল াগ্য সম্পর্ত্ত জব্দকরে।- (১) য ই যযলি যকান বনজদ্রব্য সম্পলকি যকান বন অপরাধ সং টিত েইয়ালে বর্েয়া 

র্বর্শ্াস কর্রবার কারে রর্েয়ালে, যসই যযলি এইরূপ অপরাধ সং েলন ব্যবহৃত সকে  িপার্ত, জে ান,  ানবােন বা 

গবার্েপশুসে এইরূপ দ্রব্য, যকান বন অর্িসার বা পুর্েশ অর্িসার বা বতিমালন বেবৎ অন্য যকান আইন িারা বা আইলনর অধীন 

এতদুলেলশ্য যমতাপ্রাপ্ত য  যকান অর্িসার জব্দ কর্রলত পার্রলবন। 

(২) বন অর্িসার ব্যতীত প্রলতেক অর্িসার এই ধারার অধীন য  সম্পর্ত্ত জব্দ কলরন তাো উপ-ধারা (১) এ বর্ে িত 

সকে জব্দকৃত সম্পর্ত্ত অপরাধীসে র্নকেবতী িলরস্ট অর্িলস পরবতী আইনগত কা িক্রম গ্রেলের জন্য 

েস্তান্তর কর্রলবন: 

তলব শতি থালক য , পুর্েশ অর্িসার কর্তিক অপরাধীলক েস্তান্তর কর্রবার প্রলয়াজন নাই, র্কন্তু এইরূপ আেক 

সম্পলকি র্নকেস্থ িলরস্ট অর্িসলক অবর্েত কর্রলবন। 

(৩) এই ধারার অধীন যকান সম্পর্ত্ত জব্দ কর্রলে, জব্দকারী বন অর্িসার, এইরূপ সম্পর্ত্তর উপর জব্দকৃত 

র্নলে িশক র্চি প্রোন কর্রলবন, এবং  থাশীঘ্র সম্ভব, য  অপরালধর কারলে উো জব্দ করা েইয়ালে, উক্ত 

অপরাধ র্বচালরর এখর্তয়ারসম্পন্ন ম্যার্জলেলের র্নকে উক্ত জব্দকরলের র্বষলয় প্রর্তলবেন প্রোন কর্রলবন: 
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তলব শতি থালক য , য ই বনজ সম্পে সম্পলকি অপরাধটি সং টিত েইয়ালে বর্েয়া র্বর্শ্াস করা েইয়ালে 

তাো  র্ে সরকার্র সম্পর্ত্ত েয়, এবং অপরাধী  র্ে অজ্ঞাত েয়, যসই যযলি  থাশীঘ্র সম্ভব, অর্িসার, তাোর 

ঊর্ধ্িতন অর্িসারলক পর্রর্স্থর্ত সম্পর্কিত একটি প্রর্তলবেন যপশ কর্রলে  লথষ্ট েইলব। 

 

৫৬। ধারা ৫৫ এর অধীন জব্দকৃত সম্পর্ত্ত অবমুক্ত কর্রবার যমতা।- যরোর পলের র্নলন নলে, এইরূপ যকান বন অর্িসার, য  বা 

 াোর অধঃস্তন যকে ধারা ৫৫ এর অধীন যকান  িপার্ত, জে ান,  ানবােন অথবা গবার্ে পশু জব্দ কর্রয়া থার্কলে, র্তর্ন, য ই 

অপরালধর জন্য উো জব্দ করা েইয়ালে উক্ত অপরাধ র্বচার কর্রবার এখর্তয়ার সম্পন্ন ম্যার্জলেে এর র্নকে,  র্ে এবং  খন 

প্রলয়াজন েয়, অবমুক্তকৃত সম্পর্ত্ত উপর্স্থত কর্রবার শলতি মার্েকিারা মুচলেকা সম্পােন কর্রবার পর অবমুক্ত কর্রলত 

পার্রলবন। 

 

৫৭। এতর্িষলয় কা িক্রম।- এইরূপ যকান প্রর্তলবেন প্রার্প্তর পর, ম্যার্জলেে, োর্জরার সকে পদ্ধর্ত প্রলয়ালগ, আসামীলক 

যগ্রিতার ও র্বচালরর এবং আইনানুগভালব সম্পর্ত্ত ব্যবস্থাপনার জন্য ১ (এক) মালসর মলধ্য প্রলয়াজনীয় সকে পেলযপ গ্রেে 

কর্রলবন। 

 

৫৮। বনজদ্রব্য,  িপার্ত, ইতোর্ে কখন বালজয়াপ্তল াগ্য।- (১)  সকে কাে বা বনজদ্রব্য  াো সরকার্র সম্পর্ত্ত নলে এবং  াোর 

সম্পলকি বন অপরাধ সং টিত েইয়ালে, এবং সকে  িপার্ত, যনৌকা,  ানবােন এবং গবার্ে পশু  াো যকান বন অপরাধ সং েলন 

ব্যবহৃত েইয়ালে তাো বালজয়াপ্তল াগ্য েইলব। 

(২) এইরূপ বালজয়াপ্তকরে, এইরূপ অপরালধর জন্য র্নধ িার্রত অন্য যকান েলন্ডর অর্তর্রক্ত েইলত পালর। 

 

৫৯। য  সকে দ্রব্য সম্পলকি বন অপরাধ সং টিত েয়, বন অপরালধর র্বচার যশলষ উোর ব্যবস্থাপনা।- (১) যকান বন অপরালধর 

র্বচার যশলষ, য  বনজদ্রব্য সম্পলকি অপরাধ সং টিত েইয়ালে উো  র্ে সরকার্র সম্পর্ত্ত েয় বা বালজয়াপ্তকৃত েয়, উোর োর্য়ত্ব 

একজন বন অর্িসার গ্রেে কর্রলবন এবং অন্যান্য যযলি আোেলতর র্নলে ির্শত পন্থায় উোর ব্যবস্থাপনা েইলব।  

 

(২) বনজদ্রব্য এবং বন অপরাধ সং েলন ব্যবহৃত  িপার্ত, জে ান ও গাড়ী  াো জব্দ করা েইয়ালে তাো বন 

অপরালধর মামো র্নষ্পর্ত্ত না েওয়া প িন্ত মধ্যবতী পেলযপ র্েসালব এ আইলনর ৫৩ ধারা যমাতালবক যকান 

আোেত অবমুক্ত কর্রলত পার্রলব না। 

 

৬০। অপরাধী অজ্ঞাত বা র্নলখাঁজ থার্কবার যযলি কা িক্রম।- য ই যযলি অপরাধী অজ্ঞাত বা র্নলখাঁজ, যসই যযলি ম্যার্জলেে, 

 র্ে যেলখন অপরাধ সং টিত েইয়ালে তাো েইলে য  সম্পর্ত্ত সম্পলকি অপরাধ সং টিত েইয়ালে উো বালজয়াপ্ত কর্রবার 

আলেশ র্েলত পালরন এবং উো বন অর্িসালরর োর্য়লত্ব র্েলত পালরন, অথবা ম্যার্জলেে য  ব্যর্ক্তলক স্বত্ত্ববান বর্েয়া মলন কলরন 

তাোলক উো প্রোন কর্রলত পালরনঃ 

তলব শতি থালক য , এইরূপ সম্পর্ত্ত জব্দকরলের পর একমাসকাে অর্তক্রান্ত না েইলে এবং  র্ে যকান ব্যর্ক্ত উক্ত 

সম্পর্ত্তর মার্েকানা োবী কলরন এবং তাোর োবী সমথ িলন প্রমাোর্ে,  র্ে থালক, উপস্থাপন কলরন, তাো েইলে শুনানী 

গ্রেে না কর্রয়া এইরূপ আলেশ প্রোন করা  াইলব না।  

 

৬১। ধারা ৫৫ এর অধীন জব্দকৃত পচনশীে বা যর্য়ষ্ণু সম্পর্ত্ত সম্পর্কিত কা িক্রম।- ইর্তপূলব ি  াো র্কছুই থাকুন না যকন, 

ম্যার্জলেে ধারা ৫৫ এর অধীন জব্দকৃত এবং দ্রুত পঁচনশীে বা স্বাভার্বকভালব যর্য়ষ্ণু সম্পর্ত্তর (তির্সে এর অন্তভূ িক্ত) 

র্বক্রলয়র র্নলে িশ র্েলত পালরন এবং সম্পর্ত্তটি র্বক্রয় না েইলে র্তর্ন উোর য  ব্যবস্থা কর্রলতন উোর র্বক্রয়েব্ধ অলথ িরও যসইরূপ 

ব্যবস্থা কর্রলত পালরন। 

 

৬২। ধারা ৫৮, ৫৯ বা ৬০ এর অধীন আলেলশর র্বরুলদ্ধ আর্পে।- ধারা ৫৫ এর অধীন জব্দকারী যকান অর্িসার বা তাোর যকান 

ঊর্ধ্িতন অর্িসার, অথবা এইরূপ জব্দকৃত সম্পর্ত্তর োবীোর যকান ব্যর্ক্ত ধারা ৫৮, ৫৯ বা ৬০ এর অধীন প্রেত্ত যকান আলেশ 

জার্রর তার্রখ েইলত এক মালসর মলধ্য উক্ত আলেলশর র্বরুলদ্ধ, এইরূপ ম্যার্জলেলের আলেলশর র্বরুলদ্ধ সাধারেত য  আোেলত 

আর্পে েইয়া থালক, উক্ত আোেলত আপীে কর্রলব এবং উক্তরূপ আপীলে প্রেত্ত আলেশই চূড়ান্ত েইলব। 

 

৬৩। সরকালরর অনুকূলে কখন সম্পর্ত্ত ন্যস্ত েইলব।- যযিমত ধারা ৫৮ বা ৬০ এর অধীন  খন যকান সম্পর্ত্তর বালজয়াপ্তকরে 

আলেশ প্রেত্ত েইয়ালে এবং ধারা ৬২ এর অধীন এইরূপ যকান আলেলশর র্বরুলদ্ধ আর্পলের সময় অর্তক্রান্ত েইয়া র্গয়ালে এবং 

যকান আর্পে যপশ করা েয় নাই, অথবা য ই যযলি আর্পে যপশ করা েয়, আর্পে আোেত এইরূপ সম্পর্ত্তর সমগ্র বা আংর্শক 

সম্পলকি উক্ত আলেশ বোে রালখন, যযিমত, এইরূপ সম্পর্ত্ত বা উোর অংশ, সব িপ্রকার োয়মুক্তভালব সরকালরর অনুকূলে ন্যস্ত 

েইলব।  
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৬৪। জব্দকৃত সম্পর্ত্ত অবমুক্ত কর্রবার যমতা সংরযে।- ইর্তপূলব ি  াো র্কছুই থাকুন না যকন, এতর্িষলয় সরকার কর্তিক 

যমতাপ্রাপ্ত যকান অর্িসারলক ধারা ৫৫ এর অধীন জব্দকৃত সম্পর্ত্ত, অর্বেলম্ব অবমুক্ত কর্রবার র্নলে িশোলন বাধা প্রোন কর্রলব 

না। 

 

৬৫। অন্যায়ভালব জব্দকরলের েন্ড।-  র্ে যকান বন অর্িসার বা পুর্েশ অর্িসার বা এতদুলেলশ্য যমতাপ্রাপ্ত যকান অর্িসার, এই 

আইলন বালজয়াপ্তল াগ্য, এইরূপ অজুোলত েয়রানীমূেকভালব এবং র্নষ্প্রলয়াজলন, যকান সম্পর্ত্ত জব্দ কলরন, র্তর্ন সলব িাচ্চ এক 

বৎসর এবং অনর্ধক এক মালসর কারােন্ড এবং সলব িাচ্চ েশ োজার োকা এবং অনূেন দুই োজার োকা অথ ি েলন্ড ের্ন্ডত েইলবন। 

 

৬৬। বৃয বা কালের উপলরর র্চি জাে বা র্বকৃত এবং সীমানা র্চি পর্রবতিন কর্রবার েন্ড।- জনসাধারলের বা যকান ব্যর্ক্তর 

যর্ত বা অর্নষ্ট সাধন কর্রবার উলেলশ্য, অথবা েন্ডর্বর্ধ, ১৮৬০ (১৮৬০ এর ৪৫ নম্বর আইন) এ সংজ্ঞার্য়ত অন্যায়ভালব োভ 

(Wrongful gain)  কর্রবার উলেলশ্য, য  যকে- 

(ক) বন অর্িসার কর্তিক ব্যবহৃত যকান কাে বা েন্ডায়মান বৃলযর উপর যকান র্চি,  াো উক্ত কাে বা বৃয 

সরকার্র সম্পর্ত্ত বা যকান ব্যর্ক্তর সম্পর্ত্ত অথবা যকান ব্যর্ক্ত উো আইনত কতিন কর্রলত এবং অপসারে 

কর্রলত পালর এইরূপ র্নলে িশ কলর, জ্ঞাতসালর জাে কলরন; অথবা 

(খ) বন অর্িসার কর্তিক বা তাোর কর্তিত্বাধীলন বৃলযর বা কালের উপর প্রেত্ত এইরূপ যকান র্চি পর্রবতিন, র্বকৃত 

বা মুর্েয়া যিলেন; অথবা 

(গ) এই আইলনর র্বধানাবেী প্রল াজে েয় এইরূপ যকান বন অথবা পর্তত ভূর্মর সীমানা র্চি পর্রবতিন, 

অপসারে, র্ধ্ংস অথবা র্বকৃত কলরন;  

র্তর্ন সলব িাচ্চ সাত বৎসর এবং অনর্ধক দুই বৎসলরর কারােন্ড এবং সলব িাচ্চ  দুই েয োকা এবং অনূেন পঞ্চাশ োজার 

োকা অথ িেলন্ড ের্ন্ডত েইলবন।  

 

৬৭। জার্মন অল াগ্য কর্তপয় অপরাধ।- আপাততঃ বেবৎ অন্য যকান আইলন   াো র্কছুই থাকুক না যকন, ধারা ২৭ এর উপ-

ধারা (২), ধারা ৩৬ এর উপ-ধারা (২) এবং ৬৬ এ শার্স্তল াগ্য বন অপরাধ জার্মন অল াগ্য েইলব। 

 

৬৮। পলরায়ানা ব্যতীত যগ্রিতালরর যমতা।- (১) এক মাস বা তদূর্ধ্ি কারােন্ডল াগ্য যকান বন অপরালধর সর্েত যকান ব্যর্ক্ত 

জর্ড়ত আলেন বর্েয়া সলদলের যুর্ক্তসংগত কারে থার্কলে, য  যকান বন অর্িসার বা পুর্েশ অর্িসার যকান ম্যার্জলেলের 

আলেশ বা পলরায়ানা ব্যর্তলরলক এইরূপ ব্যর্ক্তলক যগ্রিতার কর্রলত পার্রলবন; 

 

(২) এই ধারার অধীন যগ্রিতার কর্রয়া প্রলতেক অর্িসার, প্রলয়াজনীয় র্বেম্ব ব্যর্তলরলক এবং এই আইলনর 

র্বধানমলত মুচলেকায় জার্মলন মুর্ক্ত প্রোন সালপলয, যগ্রিতারকৃত ব্যর্ক্তলক উক্ত মামোর এখর্তয়ার সম্পন্ন 

ম্যার্জলেলের র্নকে বা র্নকেতম থানার ভারপ্রাপ্ত অর্িসালরর র্নকে েইয়া  াইলবন বা যপ্ররে কর্রলবন; 

(৩) ধারা ৩৩ এর েিা (গ) এর অধীন এইরূপ কা ি র্নর্ষদ্ধকৃত না েইলে চতুথ ি অধ্যালয়র যকান অপরালধর জন্য 

এই ধারার যকান র্কছুই এইরূপ যগ্রিতালরর যমতা প্রোন কর্রয়ালে বর্েয়া গণ্য েইলব না। 

 

৬৯। যগ্রিতারকৃত ব্যর্ক্তলক মুচলেকায় মুর্ক্ত প্রোলনর যমতা।- যরোর পলের অধঃস্তন নলে এইরূপ যকান বন অর্িসার, র্ র্ন 

র্নলজ অথবা  াোর অধঃস্তন যকান বন অর্িসার ধারা ৬৮ এর অধীন যকান ব্যর্ক্তলক যগ্রিতার কর্রয়ালেন, র্তর্ন, এইরূপ ব্যর্ক্ত 

কর্তিক মামোটি র্বচালরর এখর্তয়ার সম্পন্ন ম্যার্জলেলের র্নকে, অথবা র্নকেতম থানার ভারপ্রাপ্ত অর্িসালরর র্নকে  র্ে এবং 

 খন প্রলয়াজন েয় োর্জর েইবার মুচলেকা সম্পােন কর্রলে, এইরূপ ব্যর্ক্তলক মুর্ক্ত প্রোন কর্রলত পালরন;  

 

তলব শতি থালক য , য ই যযলি যগ্রিতারকৃত ব্যর্ক্ত এই আইলনর অধীন জার্মন অল াগ্য যকান অপরাধ কর্রয়ালে 

বর্েয়া সলদে েয়, যসই যযলি এই ধারার যকান র্কছুই প্রল াজে েইলব না। 

 

৭০। অপরাধ সং েলন বাধা প্রোলনর যমতা।- প্রলতেক বন অর্িসার এবং পুর্েশ অর্িসার, য  যকান বন অপরাধ সং েলন বাধা 

প্রোন কর্রলবন এবং বাধা প্রোলনর উলেলশ্য েস্তলযপ কর্রলত পার্রলবন। 

 

৭১। অপরাধ সংর্যপ্তভালব র্বচালরর যমতা।- যজো ম্যার্জলেে বা সরকার কর্তিক এতর্িষলয় র্বলশষ যমতাপ্রাপ্ত যকান 

ম্যার্জলেে সলব িাচ্চ দুই বৎসর কারােন্ড অথবা অনর্ধক েশ োজার োকা জর্রমানা অথবা উভয়র্বধ েন্ড যিৌজোরী কা ির্বর্ধ, 

১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫ নম্বর আইন) এর অধীন বন অপরালধর র্বচার, সংর্যপ্তভালব সম্পন্ন কর্রলত পার্রলবন। 
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৭২। িলরস্ট ম্যার্জলসট্রে র্নলয়াগ।- (১)  সরকার, সরকার্র যগলজলে প্রজ্ঞাপলনর মাধ্যলম এক বা একার্ধক ম্যার্জলেেলক 

এককভালব এই আইলনর অধীন অপরাধ র্বচার কর্রবার জন্য র্নলয়াগ কর্রলত পালর, এবং এইরূপ ম্যার্জলসট্রেগলের 

এখর্তয়ারধীন এোকা সুর্নর্ে িষ্ট কর্রয়া র্েলত পালরন; 

(২)  আপাতত বেবৎ অন্য যকান আইলন  াো র্কছুই থাকুক না যকন, এইরূপ িলরস্ট ম্যার্জলসট্রেগলের এই 

আইলন র্নধ িার্রত শার্স্ত প্রোলনর যমতা থার্কলব। 

 

৭৩। অপরাধ আপস কর্রবার যমতা।- (১) সরকার, সরকার্র যগলজলে প্রজ্ঞাপন িারা যরোর পলের অধঃস্তন নলে এইরূপ যকান 

বন অর্িসারলক যমতা প্রোন কর্রলত পালর, য - 

(ক) যকান ব্যর্ক্ত, র্ র্ন ধারা ২৭ (২) বা ৩৬(২) বা ৬৫ অথবা ৬৬ যমাতালবক অপরাধ ব্যতীত, অন্য যকান 

বন অপরাধ কর্রয়ালেন বর্েয়া যুর্ক্তসংগত সলদে রর্েয়ালে, এইরূপ ব্যর্ক্তর র্নকে েইলত, র্তর্ন য  

অপরাধ কর্রয়ালেন বর্েয়া সলদে করা েইলতলে, এতিাবে যর্তপূরে র্েসালব যকান অথ ি গ্রেে করা; 

এবং 

(খ) য ই যযলি বালজয়াপ্তল াগ্য যকান সম্পর্ত্ত জব্দ করা েয় যসই যযলি এইরূপ অর্িসার কর্তিক এইরূপ 

সম্পর্ত্তর মূল্য র্নধ িারে কর্রয়া উো র্বভাগীয় বন অর্িসালরর র্নন পলের নলে এইরূপ অর্িসার 

কর্তিক  াচাইপূব িক, উোর অথ ি পর্রলশাধ করাইয়া, উো োর্ড়য়া যেওয়া। 

 

(২) এইরূপ অর্িসালরর র্নকে, যযিমত, এইরূপ পর্রমাে অথ ি, বা এইরূপ মূল্য অথবা উভয়ই পর্রলশাধ করা 

েইলে, সলদেভাজন ব্যর্ক্ত  র্ে োজলত থালকন, তাোলক অব্যাের্ত র্েলত েইলব, এবং যকান সম্পর্ত্ত,  র্ে 

জব্দ করা েয় উো অবমুক্ত কর্রলত েইলব, এবং এইরূপ ব্যর্ক্ত বা সম্পর্ত্তর র্বরুলদ্ধ আর যকান কা িক্রম গ্রেে 

করা  াইলব না। 

 

৭৪। সরকার বনজদ্রলব্যর মার্েক বর্েয়া অনুমান।- য ই যযলি এই আইলনর অধীন গৃেীত যকান কা িক্রলম বা এই আইলনর অধীন 

কৃত যকান কাল ির িলে, যকান বনজদ্রব্য সরকার্র সম্পর্ত্ত র্কনা এইরূপ প্রশ্ন উত্থার্পত েয়, যসই যযলি র্বপরীত র্কছু প্রমার্েত না 

েইলে এইরূপ দ্রব্য সরকার্র সম্পর্ত্ত বর্েয়া অনুর্মত েইলব। 

 

৭৫। বন অপরালধর মামো পর্রচােনা।- আপাতত বেবৎ অন্য যকান আইলন  াো র্কছুই থাকুক না যকন, সরকার িলরস্টার পে 

ম িাোর অধঃস্তন নলে এইরূপ য  যকান বন অর্িসারলক য  যকান আোেলত র্বচারাধীন য  যকান বন মামো সংক্রান্ত র্বষলয় 

সরকালরর পলয উপর্স্থত েইবার, ওকাের্ত কর্রবার এবং মামো পর্রচােনা কর্রবার যমতা প্রোন কর্রলত পালর। 

 

অধ্যায় ১০ 

গবার্ে পশুর অনর্ধকার প্রলবশ 

 

৭৬। গবার্ে পশুর অনর্ধকার প্রলবশ আইন, ১৮৭১ এর প্রলয়াগ।- সংরর্যত বলন অথবা আইনত চারে বন্ধ কর্রয়া যেওয়া েইয়ালে, 

রর্যত এইরূপ বলনর অংলশ যকান গবার্ে পশুর অনর্ধকার প্রলবশ, গবার্ে পশুর অনর্ধকার প্রলবশ আইন, ১৮৭১ (১৮৭১ এর ১ 

নম্বর আইন) এর ধারা ১১ এর অধীন সরকার্র বন বাগালন যর্ত কর্রয়ালে বর্েয়া গণ্য েইলব এবং যকান বন অর্িসার বা পুর্েশ 

অর্িসার এইরূপ গবার্ে পশু জব্দ কর্রলত এবং যখাঁয়ালড় র্েলত পার্রলবন। 

 

৭৭। ঐ আইলনর র্নধ িার্রত জর্রমানা পর্রবতিলনর যমতা।- সরকার, সরকার্র যগলজলে প্রজ্ঞাপলনর মাধ্যলম গবার্ে পশুর অনর্ধকার 

প্রলবশ আইন, ১৮৭১ (১৮৭১ এর ১ নম্বর আইন) এর ধারা ১২ এর অধীন র্নধ িার্রত জর্রমানার পর্রবলতি এই আইলনর ধারা ৭৬ এর 

অধীন যখাঁয়ালড় থাকা প্রর্তটি গবার্ে পশু বাবে, প্রর্তর্েন বা অংলশর জন্য, র্নলনর অর্ধক নলে,  লথাপযুক্ত জর্রমানা আোয় 

কর্রলত পালর,  থাঃ 

- প্রলতেক োর্তর জন্য পাঁচ োজার োকা; 

- প্রলতেক মর্েষ অথবা উলের জন্য এক োজার োকা; 

- প্রলতেক য াড়া, য ােকী, খচ্চর, ষাঁড়, বেে, গাভী অথবা বকনা বাছুলরর জন্য পাঁচশত োকা; 

- প্রলতেক বাছুর, গাধা, শূকর, যভড়া, যভড়ী, যমষ, যমষ-শাবক, োগে অথবা োগে োনার জন্য দুইশত পঞ্চাশ োকা। 
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অধ্যায় ১১ 

বন অর্িসার সম্পর্কিত 

 

৭৮। বন অর্িসারলক সরকার কর্তপয় যমতা প্রোন কর্রলত পালর।- (১) সরকার বন অর্িসারলক র্ননর্ের্খত সকে অথবা য  

যকান যমতা প্রোন কর্রলত পার্রলব,  থাঃ 

(ক) য  যকান ভূর্মলত প্রলবশ, জর্রপ, উো র্চর্িত কর্রবার এবং উোর মানর্চি কর্রবার যমতা; 

(খ) সাযী োর্জর কর্রলত, ের্েোর্ে ও আোমত উপস্থাপন কর্রলত বাধ্য কর্রবার যেওয়ানী আোেলতর 

যমতা; 

(গ) যিৌজোর্র কা ির্বর্ধ, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫ নম্বর আইন) এর অধীন তিাশী পলরায়ানা জার্র 

কর্রবার যমতা; এবং 

( ) বন অপরালধর তেন্ত অনুোন কর্রবার যমতা এবং এইরূপ তেন্ত কা িক্রলম সাযে গ্রেে এবং র্ের্পবদ্ধ 

কর্রবার যমতা। 

(২) উপ-ধারা (১) এর েিা (গ) এর অধীন র্ের্পবদ্ধকৃত সাযে যকান ম্যার্জলেলের সমু্মলখ পরবতী র্বচার 

অনুোলন স্বীকা ি েইলব : 

তলব শতি থালক য , উো অপরাধী ব্যর্ক্তর উপর্স্থর্তলত র্ের্পবদ্ধ েইয়ার্েে এইরূপ েইলত েইলব। 

 

৭৯। বন অর্িসার সরকার্র কম িচারী বর্েয়া গণ্য েইলব।- সকে বন কম িচারী েন্ড র্বর্ধ, ১৮৬০ (১৮৬০ সালের ৪৫ নম্বর আইন) 

এর অধীন সরকার্র কম িচারী অলথ ি সরকার্র কম িচারী বর্েয়া গণ্য েইলব। 

 

৮০। সরে র্বর্শ্ালস কৃত কা িার্ে সম্পােন কর্রবার জন্য োয়মুর্ক্ত।- এই আইলনর অধীন যকান সরকার্র কম িচারী সরে র্বর্শ্ালস 

যকান কা ি সম্পােন কর্রলে তাোর জন্য তাোর র্বরুলদ্ধ যকান মামো করা  াইলব না এবং যকান আোেত এইরূপ প্রজাতলির 

কম িচারীর অপরালধর র্বচার কর্রলব না,  র্ে অপরাধটি প্রজাতলির কম িচারীর এই আইলনর অধীন সরকার্র োর্য়ত্ব সংর্িষ্ট 

কা িার্ে সম্পােনকালে সৃষ্ট েয় এবং তাোর র্নধ িার্রত যভৌলগার্েক সীমার মলধ্য সং টিত েয়,  তযে না আোেত প্রথলম একটি 

প্রাথর্মক তেন্ত কলরন এবং  াচাই কর্রয়া যেলখন য , নার্েলশর মূে উপাোন সমথ িলনর জন্য র্বর্শ্াসল াগ্য সাযে রর্েয়ালে। 

 

৮১। বন কম িচারী ব্যবসা কর্রলত পার্রলবন না।- সরকালরর র্ের্খত অনুমর্ত ব্যতীত যকান বন কম িচারী প্রধান অথবা এলজন্ট 

র্েসালব বাংোলেলশর র্ভতলর অথবা বার্েলর, কাে বা অন্যান্য বনজদ্রলব্যর ব্যবসা কর্রলত অথবা যকান বলনর েীজ র্নলত বা 

বলনর যকান কাল ির র্বষলয় চুর্ক্ত কর্রলত বা উোলত আগ্রেী েইলত পার্রলবন না। 

 

অধ্যায় ১২ 

সোয়ক র্বর্ধ 

 

৮২। র্বর্ধ প্রেয়লনর অর্তর্রক্ত যমতা।- সরকার র্নলনাক্ত র্বষলয় র্বর্ধ প্রেয়ন কর্রলত পালর- 

(ক) এই আইলনর অধীন বন কম িচারীলের যমতা এবং কতিব্য র্নধ িারে ও সুর্নর্ে িষ্ট করে করা; 

(খ) এই আইলনর অধীন জর্রমানা এবং বালজয়াপ্তকরলের অথ ি েইলত অর্িসারলের এবং সংবােোতাগেলক 

পুরস্কার প্রোলনর র্বষয় র্নয়িে করা; 

(গ) ব্যর্ক্তমার্েকানাধীন বা ব্যর্ক্ত েখেীয় ভূর্মলত সরকার্র বৃয বা কাে সংরযে, উৎপােন এবং ব্যবস্থাপনা 

করা; এবং 

( ) সার্ব িকভালব, এই আইলনর র্বধানাবেী প্রর্তপােন করা। 

 

৮৩। র্বর্ধ েঙ্ঘলনর েন্ড।- এই আইলনর য  সকে র্বর্ধ েঙ্ঘলনর জন্য র্বলশষ েলন্ডর যকান র্বধান নাই, যকান ব্যর্ক্ত, এই আইলনর 

এইরূপ যকান র্বর্ধ েঙ্ঘন কর্রলে, সল্িাচ্চ দুই বের কারােন্ড বা অনর্ধক পঞ্চাশ োজার োকা জর্রমানা অথবা উভয় েলন্ড ের্ন্ডত 

েইলবন। 

 

৮৪। র্বর্ধ আইলন পর্রেত েইলব।- সরকার কর্তিক এই আইলনর অধীলন প্রেীত র্বর্ধ সরকার্র যগলজলে প্রকার্শত েইলব, এবং 

অতঃপর,  াো এই আইলনর সর্েত সের্তপূে িভালব প্রেীত েইয়ালে, উো আইলনর অনুরূপ প্রলয়াগল াগ্য েইলব। 
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অধ্যায় ১৩ 

র্বর্বধ 

 

৮৫। য  সকে ব্যর্ক্ত, বন অর্িসার এবং পুর্েশ অর্িসারলক সোয়তা কর্রলত বাধ্য।- (১) সংরর্যত বা রর্যত বলন অর্ধকার 

প্রলয়াগকারী প্রলতেক ব্যর্ক্ত, বা র্ র্ন এইরূপ বলনর বনজ দ্রব্য েইয়া  াইবার জন্য, বা কাে কতিলনর এবং অপসারলের জন্য অথবা 

গবার্েপশু চারলের জন্য অনুমর্তপ্রাপ্ত এবং প্রলতেক ব্যর্ক্ত, র্ র্ন এইরূপ বলন এইরূপ ব্যর্ক্তবগ ি কর্তিক র্নলয়ার্জত, এবং সরকার বা 

স্থানীয় কর্তিপয কর্তিক এইরূপ বন সংেগ্ন গ্রালম র্নলয়ার্জত প্রলতেক ব্যর্ক্ত, অথবা যকান সম্প্রোয়লক যসবা প্রোলনর উলেলশ্য 

সরকার বা স্থানীয় কর্তিপয েইলত যবতনভূক প্রলতেক ব্যর্ক্ত, যকে যকান বন অপরাধ সং েন কর্রয়ালে বা সং েলনর অর্ভপ্রায় 

যপাষে কর্রয়ালে, এইরূপ সংবাে পাইলে র্তর্ন অপ্রলয়াজনীয় র্বেম্ব ব্যর্তলরলক, র্নকেবতী বন অর্িসার বা পুর্েশ অর্িসারলক 

উক্ত সংবাে প্রোন কর্রলত বাধ্য থার্কলবন, এবং যকান বন অর্িসার বা পুর্েশ অর্িসার প্রলয়াজন  েউক বা না েউক র্তর্ন 

অর্বেলম্ব পেলযপ গ্রেে কর্রলবন; 

(ক) এইরূপ বলন য  অর্গ্ন সম্পলকি র্তর্ন সংবাে পাইয়ালেন বা জ্ঞাত েইয়ালেন উো র্নব িাপে কর্রলত; 

(খ) এইরূপ বলনর র্নকেবতী যকান স্থালন য  অর্গ্ন সম্পলকি র্তর্ন সংবাে পাইয়ালেন বা জ্ঞাত েইয়ালেন, 

ইোর র্বস্তার যরাধকলে র্তর্ন তাোর যমতার মলধ্য আইনগত পন্থায় বাধা প্রোন কর্রলত, এবং যকান 

বন অর্িসার বা পুর্েশ অর্িসার তাোর সাোয্য চার্েলে র্তর্ন পেলযপ গ্রেে কর্রলবন; 

(গ) এইরূপ বলন যকান বন  অপরাধ সং েলন বাধা প্রোন কর্রলত; এবং 

( ) এইরূপ বলন যকান অপরাধ সং টিত েইয়ালে র্বর্শ্াস কর্রবার যুর্ক্তসেত কারে থার্কলে, 

অপরাধীলক খ ুঁর্জয়া বার্ের কর্রলত এবং যগ্রিতার কর্রলত। 

 

(২) যকান ব্যর্ক্ত র্ র্ন, এইরূপ কর্রলত বাধ্য, তবধ অজুোত ব্যতীত ( াো প্রমালের োর্য়ত্ব এইরূপ ব্যর্ক্তর উপর 

বতিাইলব) র্ননর্ের্খত কা ি সম্পােলন ব্যথ ি েইলে- 

(ক) উপ-ধারা (১) যমাতালবক অপ্রলয়াজনীয় র্বেম্ব না কর্রয়া র্নকেতম বন অর্িসার বা পুর্েশ 

অর্িসারলক সংবাে প্রোন কর্রলত; 

(খ) উপ-ধারা (১) যমাতালবক সংরর্যত বা রর্যত বলন যকান অর্গ্ন র্নব িাপে কর্রবার পেলযপ গ্রেে 

কর্রলত; 

(গ) উপ-ধারা (১) যমাতালবক এইরূপ যকান বলনর র্নকেবতী যকান স্থালনর অ্র্ গ্ন এইরূপ বলন র্বস্তার 

োলভ বাধা প্রোন কর্রলত; অথবা 

( ) যকান বন অর্িসার বা পুর্েশ অর্িসার, এইরূপ বলন যকান বন অপরাধ সং েলনর বাধা প্রোন 

কর্রলত; অথবা এইরূপ বলন যকান বন অপরাধ সং টিত েইয়ালে বর্েয়া র্বর্শ্াস কর্রবার যুর্ক্তসংগত 

কারে থার্কলে, অপরাধীলক খ ুঁর্জয়া বার্ের কর্রলত এবং যগ্রিতার কর্রলত সাোয্য চার্েলে, সাোয্য 

কর্রলত;  

র্তর্ন সলব িাচ্চ র্তন মাস কারােন্ড বা অনর্ধক দুই োজার োকা জর্রমানা, অথবা উভয় েলন্ড ের্ন্ডত েইলবন। 

 

৮৬। সরকার ও অন্য ব্যর্ক্তর য ৌথ বন সম্পর্ত্তর ব্যবস্থাপনা।- (১) সরকার এবং অন্য যকান ব্যর্ক্ত  র্ে য ৌথভালব যকান বন বা 

পর্তত জর্মলত, অথবা সামর্গ্রকভালব বা আংর্শকভালব উোর পণ্যদ্রলব্যর অর্ত স্বাথ ি সংর্িষ্ট েন, তাো েইলে সরকার, েয়- 

  

(ক) উোলত এইরূপ ব্যর্ক্তর স্বালথ ির র্েসাব সংরযে কর্রয়া উক্তরূপ বন, পর্তত জর্ম বা দ্রলব্যর 

ব্যবস্থাপনা গ্রেে কর্রলত পালরন, অথবা 

 

(খ) এইরূপ য ৌথভালব আগ্রেী ব্যর্ক্ত কর্তিক এইরূপ বলনর, পর্তত জর্মর বা পণ্যদ্রলব্যর ব্যবস্থাপনার জন্য 

এবং ইোলত সকে পযগলের স্বাথ ি সংরযলের জন্য সরকার য ইরূপ আবশ্যকীয় র্বলবচনা কলরন 

যসইরূপ প্রর্বর্ধ প্রেয়ন কর্রলত পালরন। 

 

(২) সরকার উপ-ধারা (১) এর েিা (ক) যমাতালবক যকান বলনর বা পর্তত জর্মর বা ইোর পণ্যদ্রলব্যর 

ব্যবস্থাপনার ভার গ্রেে কর্রলে, সরকারী যগলজলে প্রজ্ঞাপলনর মাধ্যলম অধ্যায় দুই ও চার এর য  যকান র্বধান 

এইরূপ বলন, পর্তত জর্মলত বা পণ্যদ্রলব্যর প্রল াজে েইলব মলম ি য াষো কর্রলত পালর এবং অতঃপর, 

তেনুসালর এইরূপ র্বধানাবেী প্রল াজে েইলব। 
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৮৭। সংরর্যত বৃয য াষো।- সরকার জনস্বালথ ি এবং জীবববর্চিে সংরযলের জন্য য  যকান বৃয বা বৃযলশ্রেী সরকার্র যগলজে 

যনাটির্িলকশন িারা সংরর্যত বৃয র্েসালব য াষো কর্রলত পার্রলব। 

 

৮৮। সরকার্র বলনর উৎপন্ন দ্রলব্য অংশীোর্রত্ব যভালগর জন্য কম িসম্পােলনর ব্যথ িতা।- য ই যযলি যকান ব্যর্ক্ত র্ র্ন সরকার্র 

সম্পর্ত্ত বা  াোলত সরকালরর মার্েকানা রর্েয়ালে, এইরূপ যকান বলনর অংশীোর্রত্ব বা য  বনজদ্রলব্যর উপর সরকালরর 

অর্ধকার রর্েয়ালে এইরূপ যকান পণ্যদ্রলব্যর অংশীোর্রত্ব, এইরূপ বন সম্পর্কিত কা িার্ে সুেুভালব সম্পােন কর্রবার শলতি যভাগ 

কলরন,  র্ে সরকালরর সন্তুর্ষ্ট মলত ইো প্রর্তর্েত েয় য , উক্তরূপ কা িার্ে আর সুেুভালব সম্পার্েত েইলতলে না, যসইলযলি 

উক্তরূপ অংশ সরকার কর্তিক বালজয়াপ্তল াগ্য েইলব : 

তলব শতি থালক য , এতর্িষলয় সরকার কর্তিক  থা থভালব র্নযুক্ত অর্িসার উক্তরূপ অংশীোর ব্যর্ক্তলক বা তৎকর্তিক 

কা িার্ে সম্পােলনর সমথ িলন যকান সাযী উপর্স্থত কর্রলে উক্ত সাযীর শুনার্ন গ্রেে না করা প িন্ত, উক্তরূপ যকান অংশ 

বালজয়াপ্ত করা  াইলব না। 

 

৮৯। সরকালরর পাওনা অথ ি আোয়।- এই আইলনর অধীন, অথবা এই আইলনর অধীন প্রেীত যকান র্বর্ধর অধীন, অথবা যকান 

বনজদ্রলব্যর মূল্য বাবে, অথবা যকান পণ্যদ্রলব্যর ব্যাপালর এই আইন কা িকরী কর্রবার ব্যয় বাবে, সরকার বরাবর প্রলেয় সমুেয় 

অথ ি, র্নর্ে িষ্ট তার্রলখ প্রেত্ত না েইলে, উো বলকয়া ভূর্ম-রাজস্ব র্েসালব আপাততঃ বেবৎ আইলনর অধীলন আোয় করা েইলব। 

 

৯০। এইরূপ অলথ ির জন্য বনজদ্রলব্য পূব ি-স্বত্ত্ব।- (১) য ইলযলি যকান বনজদ্রলব্যর জন্য, বা তদ্সম্পলকি এইরূপ অথ ি প্রলেয় েয়, উক্ত 

অথ ি উক্ত পণ্যদ্রলব্যর উপর প্রাথর্মক ব্যয় র্েসালব গণ্য েইলব এবং উক্ত অথ ি পর্রলশার্ধত না েওয়া প িন্ত বন অর্িসার উক্ত 

পণ্যদ্রব্য র্নজ েখলে েইলত পালরন। 

(২) এইরূপ অথ ি  খন প্রাপ্য েয় তখন  র্ে পর্রলশার্ধত না েয়, তাো েইলে বন অর্িসার এইরূপ পণ্যদ্রব্য প্রকাশ্য 

র্নোলম র্বক্রয় কর্রলত পালরন, এবং ইোর র্বক্রয়েব্ধ অথ ি প্রথলমই এইরূপ অথ ি পর্রলশালধ প্রল াজে েইলব। 

(৩) উিৃত্ত অথ ি পাওয়ার অর্ধকারী ব্যর্ক্ত,  র্ে র্বক্রলয়র দুই মালসর মলধ্য উক্ত অথ ি োবী না কলরন, তাো েইলে 

উো সরকালরর অনুকূলে বালজয়াপ্ত েইলব। 

 

৯১। এই আইলনর অধীন আবশ্যকীয় ভূর্ম স্থাবর সম্পর্ত্ত অর্ধগ্রেে ও হুকুম েখে আইন, ২০১৭ এর অধীলন জনস্বালথ ির উলেলশ্য 

আবশ্যকীয় বর্েয়া গণ্য েইলব।-  খনই যকান ভূর্ম এই আইলনর উলেলশ্য আবশ্যকীয় বর্েয়া সরকালরর র্নকে প্রতীয়মান েইলব, 

উক্ত ভূর্ম স্থাবর সম্পর্ত্ত অর্ধগ্রেে ও হুকুম েখে আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ২১নং আইন) এর ধারা ৫(৩) অলথ ি জনস্বালথ ি 

আবশ্যকীয় বর্েয়া গণ্য েইলব। 

 

৯২। বনভূর্ম ইজারা রর্েতকরে।- বতিমান সমলয় য  সমস্ত আইন অথবা অন্যান্য য  যকান আইন বেবৎ আলে তাো  াোই যোক 

না যকন, যকান বনভূর্ম ২৮ এবং ৩০(২) ধারার সংস্থান ব্যতীত যকান ব্যর্ক্ত বা যবসরকারী প্রর্তোনলক য  যকান কালজ বা 

উলেলশ্য সম্পূে ি বা আংর্শক ইজারা প্রোন অথবা েস্তান্তর করা  াইলব না। 

 

৯৩। ক্ষুদ্র নৃ-যগােীর ঐর্েতেগত ও প্রথাগত অর্ধকার সুরযা।- প্রচর্েত আইলন ক্ষুদ্র নৃ-যগােীর ঐর্তেেগত ও প্রথাগত স্বীকৃত 

অর্ধকার রযার জন্য র্বলশষ ব্যবস্থা গ্রেে করা  াইলব।  

 

৯৪। মুচলেকার আওতায় প্রাপ্য েন্ড আোয়।- য ইলযলি যকান ব্যর্ক্ত এতর্িষলয় প্রেীত যকান র্বর্ধর অধীন যকান ের্েে বা 

মুচলেকায় যকান কা ি বা কতিব্য সম্পােন কর্রবার জন্য র্নলজলক বার্ধত কলরন, অথবা যকান ের্েে বা মুচলেকায় এই মলম ি 

চুর্ক্তবদ্ধ েন য , র্তর্ন বা তাোর কম িচারীগে বা এলজন্টগে যকান কা ি েইলত র্বরত থার্কলবন, শতি েঙ্ঘন েইবার যযলি চুর্ক্ত 

আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ সালের ৯ নম্বর আইন) এর ধারা ৭৪-এ  াো র্কছুই থাকুক না যকন, ের্েলে বা মুচলেকায় উর্ির্খত সমুেয় 

অথ ি, উক্ত ব্যর্ক্তর র্নকে েইলত বলকয়া রাজস্ব র্েসালব আোয় েইলব। 

 

তির্সে [ র্বর্ধ ৬১ অনু ায়ী ] 

 

পচনশীে অথবা যর্য়ষ্ণু সম্পর্ত্তর অন্তভূ িক্ত েইলব- কাে, কাে কয়ো, রাবার, খলয়র, কালের যতে, রজন (লরর্জন), প্রাকৃর্তক 

বার্ে িশ, বাকে, োযা, মহুয়া িে, মহুয়া বীজ, কুচ, র্িিো, গাে ও পাতা, ফুে ও িে, গালের অন্য সকে অংশ, গাে নলে এইরূপ 

উর্িে ( াস, েতা, নে এবং মসসে), বন্যপ্রােী এবং উোর চামড়া, মাংস, োর্তর োঁত, র্শং, োড়, যরশম, যরশলমর গুটি, মধু ও 

যমাম, জেজ প্রােী, প্রােীজাত উৎপন্ন দ্রলব্যর অন্যান্য অংশ, েবে, পার্ন, বাোম, সবর্জ, মাে, ঔষর্ধ উর্িে, যসৌদ িবধ িনকারী 

উর্িে, সুগর্ন্ধ, বাঁশ, যবত, পাে, যগােপাতা, উলুফুে ইতোর্ে। 


