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09/07/2021 ব��াণী (সংর�ণ ও িনরাপ�া) আইন, ২০১২

ী ি ই

�থম অধ�ায়
�ারি�ক

ব��াণী (সংর�ণ ও িনরাপ�া) আইন, ২০১২
( ২০১২ সেনর ৩০ নং আইন )

[ ১০ জলুাই, ২০১২ ]

বাংলােদেশর ব��াণী সংর�ণ ও ব�ব�াপনা সং�া� �চিলত আইন রিহতপবূ�ক �দেশর 
 

জীবৈবিচ��, বন ও ব��াণী সংর�ণ ও িনরাপ�া িবধানকে� �ণীত আইন

�যেহতু গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধান�◌র অ�ে�দ ১৮ক-এ রা� কতৃ�ক জীবৈবিচ��, বন ও ব��াণী, সংর�ণ
ও িনরাপ�া িবধােনর িবষয়িট অ�ভু�� করা হইয়ােছ; এবং
  �যেহতু বাংলােদেশর ব��াণী সংর�ণ ও ব�ব�াপনা সং�া� �চিলত আইন রিহতপবূ�ক �দেশর জীবৈবিচ��, বন ও
ব��াণী সংর�ণ ও িনরাপ�া িবধান করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়;
  �সেহতু এত� �ারা িন��প আইন করা হইলঃ-
    

সংি��
িশেরানাম ও
�বত�ন

১। (১) এই আইন ব��াণী (সংর�ণ ও িনরাপ�া) আইন, ২০১২ নােম অিভিহত হইেব।

  (২) ইহা অিবলে� কায�কর হইেব।

  
সং�া ২। িবষয় বা �সে�র পিরপ�থী �কান িকছু না থািকেল, এই আইেন-

  (১) ‘‘অভয়ারণ�’’ অথ� �কান এলাকা �যখােন ব��াণী ধরা, মারা, �িল �ছাড়া বা ফাঁদ পাতা

িনিষ� এবং মখু�ত ব��াণীর িনরাপদ বংশ িব�ােরর লে�� সকল �াকৃিতক স�দ �যমন-

উি�দ, মািট ও পািন সংর�েণর িনিমে� ব�ব�াপনা করা হয় এবং যাহা এই আইেনর ধারা ১৩

অ�সাের সরকাির ��াপেনর মাধ�েম �ঘািষত;

  (২) ‘‘অস�ণূ� �িফ’’ অথ� �কান মতৃ বা আব� ব��াণীর স�ণূ� বা উহার অংশিবেশষ যাহা

পিরেশাধন বা �ি�য়াজাত করা হয় নাই এবং িবন� হওয়ার আশ�া রিহয়ােছ;

  (৩) ‘‘আব� �াণী’’ অথ� আব� বা আটক বা ব�ী অব�ায় বা�ার জ� �দয় এই�প �াণী;

  (৪) ‘‘ইেকাপাক�’’ অথ� উি�দ ও �াণীর �াভািবক �কৃিতক (ecological) আবাস�ল ও

নয়নািভরাম দশৃ� স�িলত এলাকা �যখােন পয�টকেদর িচ�িবেনাদেনর �েযাগ-�িবধািদ সিৃ�র

লে�� ব�ব�াপনা করা হয় এবং যাহা এই আইেনর ধারা ১৯ অ�সাের সরকাির ��াপেনর

মাধ�েম �ঘািষত;
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 (৫) ‘‘ইেকাটু�িরজম বা �কৃিত পয�টন’’ অথ� �কৃিতর �কান �িতসাধন না কিরয়া �কৃিতেত �মণ

এবং যাহার মাধ�েম �কান �াকৃিতক বা সাং�িৃতক ঐিত�গত এলাকার পিরেবশগত সংর�ণ,

উ�য়ন ও �ানীয় জনসাধারেণর সামািজক ও অথ�ৈনিতক উ�য়ন সািধত হইয়া থােক;

  (৬) ‘‘উি�দ উদ�ান’’ অথ� �কান এলাকা �যখােন �দশী িবেদশী িবিভ� �জািতর উি�দ

�জািতসমহূেক সংর�ণ করা হয় অথবা অ� আবাস�ল হইেত আিনয়া িশ�া, গেবষণা, িজনপলু

(gene-pool) উৎস সংর�ণ এবং উ�য়েনর জ� ব�ব�াপনা করা হয় এবং যাহা এই আইেনর

ধারা ১৯ অ�সাের সরকাির ��াপেনর মাধ�েম �ঘািষত;

  (৭) ‘‘কিমউিনিট কনজারেভশন এলাকা’’ অথ� �কান এলাকা �যখােন ব�ি� মািলকানাধীন অথবা

কিমউিনিট বা সরকাির খাস জিমেত উি�দ ও বণ��াণী র�া এবং �থাগত বা সাং�িৃতক

ঐিতে�র ধারক িহসােব সংর�ণ করার জ� ব�ব�াপনা করা হয় এবং যাহা এই আইেনর ধারা

১৮ অ�সাের সরকাির ��াপেনর মাধ�েম �ঘািষত;

  (৮) ‘‘কনেভনশন অন বােয়ালিজক�াল ডাইভািস�িট’’ অথ� পিৃথবীর উি�দ ও �াণী �বিচ��

সংর�েণ একিট আ�জ�ািতক চুি� (১৯৯২) যাহার মলূ ল�� জীবৈবিচ�� সংর�ণ, ইহার

উপাদানসমেূহর �টকসই ব�বহার এবং উহা হইেত �া� স�েদর ��ু ও �ষম ব�বহার

িনি�তকরণ;

  (৯) ‘‘কম�কত�া’’ অথ� এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধর সকল বা �য �কান উে�শ� পালেনর

িনিম� িনেয়াগ�া� কম�কত�া এবং Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927) এর

section 2(2) এ সং�ািয়ত বন কম�কত�াও ইহার অ�ভু�� হইেবন;

  (১০) ‘‘কিরেডার’’ অথ� রি�ত এলাকার �া� সীমানায় অবি�ত চলাচল পথ বা এলাকা যাহার

মধ� িদয়া বণ��াণী এক বনা�ল বা এলাকা হইেত অ� বনা�ল বা এলাকায় যাতায়াত কিরয়া

থােক এবং যাহা এই আইেনর ধারা ২০ এর অধীন কিরেডার িহসােব সরকাির ��াপেনর

মাধ�েম �ঘািষত;

  (১১) ‘‘��বন’’ অথ� �কান িনিদ�� এলাকায় িবিভ� �জািতর ব�ৃরািজ ও লতা�ে�র সমাহার,

যাহা জীবৈবিচে�� সম�ৃ এবং �ানীয় জনেগা�ীর িনকট সাং�িৃতক, সামািজক ও �থাগত

মলূ�েবাধ রিহয়ােছ এবং যাহা এই আইেনর ধারা ২৩ এর অধীন ��বন িহসােব সরকাির

��াপেনর মাধ�েম �ঘািষত;

  (১২) ‘‘�কার �জান’’ অথ� রি�ত এলাকার সবেচেয় ���পণূ� িবদ�মান বন এলাকা, যাহা

জীবৈবিচ�� সম�ৃ এবং বণ��াণীর িনরাপদ বংশবিৃ�র জ� সকল ধরেণর বনজ�ব� আহরণ

স�ণূ� িনিষ� এবং পয�টক �েবশ সীিমত করার জ� ব�ব�াপনা করা হয় এবং যাহা এই

আইেনর ধারা ২০ অ�সাের সরকাির ��াপেনর মাধ�েম �ঘািষত;

  (১৩) ‘‘জলাভূিম’’ অথ� িনচু স�াঁতস�াঁেত জলিনম� আব� িপটভূিম অথবা িমঠা বা �নানা পািনয�ু

�াকৃিতক বা কৃি�ম জলাশয় যাহা সাধারণতঃ ��াতহীন এবং পািনর গভীরতা ৬ িমটােরর িনে�
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থােক এই�প এলাকা;

  (১৪) ‘‘জাতীয় উদ�ান’’ অথ� মেনারম ও �াকৃিতক �সৗ�য�মি�ডত তুলনামলূকভােব বহৃ�র

এলাকা যাহার মখু� উে�শ� জনসাধারণেক িশ�া, গেবষণা ও িবেনাদেনর অ�মিত �দান এবং

উি�দ ও ব��াণীর �াকৃিতক পিরেবশ ও ��র নয়নািভরাম দশৃ� সংর�ণ করার উে�েশ�

ব�ব�াপনা করা হয় এবং যাহা এই আইেনর ধারা ১৭ এর অধীন সরকাির ��াপেনর মাধ�েম

�ঘািষত �কান এলাকা;

  (১৫) ‘‘জীবৈবিচ��’’ অথ� জল, �ল ও সামিু�ক ইেকািসে�েম বসবাসকারী সকল �াণী ও উি�দ

�জািত বা উপ-�জািতসমেূহর মেধ� �জেনিটক ও �জািতগত িভ�তা অথবা তাহােদর

ইেকািসে�েমর িভ�তা;

  (১৬) ‘‘�িফ’’ অথ� �কান মতৃ বা আব� ব��াণীর স�ণূ� বা উহার �কান অংশ, যাহা পিরেশাধন

বা �ি�য়াজাত কিরয়া �াভািবকভােব রাখা হয়, �যমন-

  (ক) চামড়া, পশেমর �মাটা চাদর, স�ণূ� বা আংিশক মাউি�টং ব��াণী অথবা ট�াি�ডািম� করা

অংশ; এবং

  (খ) হিরেণর শাখায�ু িশং ও হাড়, ক�েপর শ� �খালস, শামকু ও িঝ�েকর �খাল, হ�ীদ�,

�মৗচাক, পশম, পালক, নখ, দাঁত, খরু এবং িডম;

  (১৭) ‘‘তফিসল’’ অথ� এই আইেনর তফিসল;

  (১৮) ‘‘নমনুা’’ অথ�-

  (ক) জীব� বা মতৃ �কান উি�দ বা �াণী; অথবা

  (খ) �কান ব��াণী বা সহেজই শনা�েযাগ� এমন �াণীর �দহাংশ বা উহা হইেত উৎপািদত

ব��; অথবা

  (গ) তফিসল ৪ এ উি�িখত �কান উি�দ বা উহার অংশ বা উহা হইেত উৎপ� �ব�;

  (১৯) ‘‘িনধ�ািরত’’ অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত �কান িবিধ �ারা িনধ�ািরত;

  (২০) ‘‘পঁচনশীল বনজ �ব�’’ অথ� মতৃ ব��াণী বা উহার অংশিবেশষ (হাঁড়, দাঁত, নখ ও িশং

ব�তীত), অ�ি�য়াজাত কাঠ, বাঁশ, �বত, �ালানী কাঠ বা উহার অংশ িবেশষ বা উি�দ হইেত

উৎপ� �কান �ব� সাম�ী, যাহা �াকৃিতকভােব পঁচনশীল;

  (২১) ‘‘পিব� ব�ৃ’’ অথ� �কান ধম� ও �গাে�র জনেগা�ীর িনকট ধম�ীয় পিব� উি�দ িহসােব

�ীকৃত �কান ব�ৃ;

  (২২) ‘‘পিরযায়ী �জািত’’ অথ� ঐ সকল ব��াণী যাহারা এক বা একািধক �দেশর �ভৗেগািলক

সীমানা অিত�ম কিরয়া বছেরর একিট িনিদ�� সময় আসা-যাওয়া কিরয়া থােক;

  (২৩) ‘‘�ধান ওয়ােড�ন’’, ‘‘অিতির� �ধান ওয়ােড�ন’’, ‘‘ওয়ােড�ন’’ অথ� ধারা ৫ এর অধীন

যথা�েম �ধান ওয়ােড�ন, অিতির� �ধান ওয়ােড�ন ও ওয়ােড�ন িহসােব দািয়��া� কম�কত�া;
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  (২৪) ‘‘বনজ�ব�’’ অথ� ঐ সকল �ব� যাহা ১৯২৭ সেনর বন আইেনর ধারা-২ এর উপ-ধারা (৪)

এ অ�ভু��;

  (২৫) ‘‘ব��াণী’’ অথ� িবিভ� �কার ও জােতর �াণী বা তাহােদর জীবনচ� বিৃ�র িবিভ�

পয�ায়সমহূ যাহােদর উৎস ব� িহসােব িবেবিচত হইয়া থােক;

  (২৬) ‘‘ব��াণী �জনন �ক�’’ অথ� সরকার কতৃ�ক অ�েমািদত �ক� �যখােন িবরল, িবপ� বা

মহািবপদাপ� �জািতর ব��াণী আটক বা উ�ার কিরয়া পনুব�াসেনর িনিম� রািখয়া বংশ বিৃ�

করা হয়;

  (২৭) ‘‘বাফার �জান’’ অথ� �কার �জান ব�তীত রি�ত এলাকার �া� সীমানায় অবি�ত বনভূিম

অথবা �লাকালেয়র পাে�� অব�িয়ত বন এলাকা, �যখােন �ানীয় জনসাধারেণর বনজ�ব�

আহরেণর �বণতা আেছ এবং �যখােন রি�ত এলাকার উি�দ �জািতর সােথ সাম�স� রািখয়া

�� �ময়াদী অংশীদািয়� বনায়েনর �েযাগ আেছ ও উহার উ�য়েন জীবৈবিচ�� সংরি�ত হইেব

এবং যাহা এই আইেনর ধারা ২০ অ�সাের সরকাির ��াপেনর মাধ�েম �ঘািষত;

  (২৮) ‘‘িবিধ’’ অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ;

  (২৯) ‘‘িবপদাপ� �জািত’’ অথ� �কান ব��াণী বা উি�েদর �জািত যাহা মহািবপদাপ�, িবপ�

বা িবরল িহেসেব িবেবচনা করা হয় এবং যাহা িবল�ু হওয়ার �মিকর স�খুীন;

  (৩০) ‘‘িবপ� �জািত’’ অথ� �কান ব��াণী বা উি�েদর �জািত যাহা বত�মােন মহা-িবপদাপ�

অব�ায় না থািকেলও অদূর ভিবষ�েত িবল�ু হওয়ার ঝুঁিকপণু� অব�ােন রিহয়ােছ;

  (৩১) ‘‘�বাড�’’ অথ� ধারা ৩ এর অধীন গিঠত ব��াণী উপেদ�া �বাড�;

  (৩২) ‘‘�ব�ািনক কিমিট’’ অথ� ধারা ৪ এর অধীন গিঠত �ব�ািনক কিমিট;

  (৩৩) ‘‘ভারিমন’’ অথ� তফিসল ৩ এ উি�িখত কৃিষ ফসেলর �িতকারক �াণী;

  (৩৪) ‘‘মহািবপদাপ�’’ অথ� �কান ব��াণী বা উি�দ যাহা �কৃিতেত মারা�ক ঝুঁিকপণূ� অব�ায়

আেছ এবং অদূর ভিবষ�েত িবল�ু হওয়ার স�াবনা আেছ;

  (৩৫) ‘‘লাইেস�’’ অথ� ধারা ২৪ এর অধীন �দ� লাইেস�;

  (৩৬) ‘‘ল�া�ডে�প �জান’’ অথ� �কান �ীকৃত অভয়ারণ�, জাতীয় উদ�ান ও ইেকাপাক� এর বািহের

সরকাির বা �বসরকাির এলাকা, যাহা রি�ত এলাকার জীবৈবিচ�� িনয়�ণ কিরয়া থােক ও রি�ত

এলাকার অব�য়েরােধ রি�ত এলাকার �াকৃিতক ভূ-দেৃশ�র সিহত িমল রািখয়া ব�ব�াপনা করা

হয় এবং বণ��াণীর িনরাপদ চলাচল িনি�ত করা হয় এবং যাহা ধারা ২০ এর অধীন ল�া�ডে�প

�জান িহসােব �ঘািষত এলাকা;

  (৩৭) ‘‘িশকার’’ অথ�-

  (ক) �কান ব��াণীেক হত�া করা, ধরা, িবষ �েয়াগ করা বা অ��প �কান উেদ�াগ; অথবা

  (খ) উপ-দফা (ক) এ বিণ�ত �কান উে�েশ� ব��াণীেক তাড়াইয়া �নওয়া; অথবা
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ি�তীয় অধ�ায়
উপেদ�া �বাড�, �ব�ািনক কিমিট ও দািয়��া� কম�কত�া

  (গ) �কান ব��াণীেক আহত বা �িত করা এবং �কান ব��াণীর �কান অংশ �নওয়া বা ব�

পািখর বা সরীসেৃপর বাসা বা িডম সং�হ বা �ংস করা;

  (৩৮) ‘‘সহ-ব�ব�াপনা’’ অথ� �কান একিট এলাকার �াকৃিতক স�দ ব�ব�াপনার ��ে� সংি��

সকল পে�র মেধ� ঐক�মেতর িভি�েত উ� স�েদর পিরচালনা বা র�ণােব�েণর জ�

অংশীদািরে�র মাধ�েম সকল পে�র সি�য় অংশ�হণ িনি�তকরণ বঝুায় এবং যাহা ধারা ২১ এ

উি�িখত সহ-ব�ব�াপনা প�িত;

  (৩৯) ‘‘সাফারী পাক�’’ অথ� �যখােন �দশী-িবেদশী ব��াণীসমহূ ন�ূনতম �াকৃিতক পিরেবেশ

রি�ত অব�ায় থািকয়া বংশ বিৃ�র �েযাগ পাইেব এবং উ��ু অব�ায় িবচরণ কিরেব এবং যাহা

ধারা ১৯ অ�সাের সরকাির ��াপেনর মাধ�েম �ঘািষত;

  (৪০) ‘‘সাইিটস (CITES) ’’ অথ� Convention on International Trade in

Endangered Species of Wild Fauna and Flora; (৪১) ‘‘�ারক ব�ৃ’’ অথ� সামািজক,

সাং�িৃতক ও �থাগত মলূ� রিহয়ােছ এই�প ঐিত�বাহী ব�ৃ বা পরুাতন বয়� �দশীয় উি�দ বা

শতবষ�ী ব�ৃ;

  (৪২) ‘‘রি�ত উি�দ’’ অথ� তফিসল ৪ এ উি�িখত উি�দ;

  (৪৩) ‘‘রি�ত এলাকা’’ অথ� এই আইেনর চতুথ� অধ�ােয়র ধারা ১৩, ১৭, ১৮ ও ১৯ অ�সাের

সরকার �ঘািষত সকল অভয়ারণ�, জাতীয় উদ�ান, কিমউিনিট কনজারেভশন এলাকা, সাফারী

পাক�, ইেকাপাক�, উি�দ উদ�ান ও প�ম অধ�ােয়র ধারা ২২ অ�সাের গিঠত িবেশষ জীবৈবিচ��

সংর�ণ এলাকা এবং ধারা ২৩ অ�সাের গিঠত জাতীয় ঐিত� ও ��বন;

  (৪৪) ‘‘রি�ত ব��াণী’’ অথ� তফিসল ১ ও ২ এ উি�িখত ব��াণী;

  (৪৫) ‘‘�ু� ন-ৃ�গা�ী’’ অথ� �ু� ন-ৃ�গা�ী সাং�িৃতক �িত�ান আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ২৩

নং আইন) এর ধারা ২(২) এ সং�ািয়ত �ু� ন-ৃ�গা�ী।

  

ব��াণী
উপেদ�া �বাড�,
ইত�ািদ

৩। (১) এই আইন �বত�েনর পর, যতশী� স�ব, সরকার সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা,

একজন �চয়ারম�ান এবং জীবৈবিচ��, বন ও ব��াণী সংর�েণ অিভ� ব�ি�েদর মধ� হইেত

�েয়াজনীয় সংখ�ক সদস� সম�েয় ব��াণী উপেদ�া �বাড� নােম একিট �বাড� গঠন কিরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গিঠত �বােড�র দািয়� ও কায�াবলী হইেব িন��প, যথাঃ-

  (ক) জীবৈবিচ��, ব��াণী ও বন সংর�ণ, উ�য়ন ও ব�ব�াপনা সং�া� িবষেয় পয�ােলাচনা

এবং িদক-িনেদ�শনা �দান করা;

  (খ) জীবৈবিচ��, ব��াণী ও বন সংর�ণ ও ব�ব�াপনা সং�া� িবিভ� উ�য়ন �কে�র

কায��ম পয�ােলাচনা এবং �েয়াজনীয় িদক-িনেদ�শনা �দান করা;

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1102/part-475.html
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ততৃীয় অধ�ায়
ব��াণী ও উি�দ র�া

  (গ) জীবৈবিচ��, ব��াণী ও বন সংর�ণ স�েক� জনসাধারেণর মেধ� সেচতনতা বিৃ�র িনিম�

িবিভ� উ�ীপনামলূক কম�সূচী �ণয়ন ও বা�বায়েন উপেদশ �দান করা;

  (ঘ) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� কািরগির কিমিট, উপ-কিমিট বা অ� �য �কান কিমিট

গঠেনর িবষেয় �ধান ওয়ােড�ন কতৃ�ক সরকােরর িনকট উপ�ািপত ��াব অ�েমাদন করা;

  (ঙ) �ধান ওয়ােড�ন কতৃ�ক সরকােরর িনকট উপ�ািপত বাৎসিরক �িতেবদন �পািরশসহ

অ�েমাদন করা;

  (চ) সরকার কতৃ�ক, সময় সময়, �দ� এত� স�িক�ত অ�া� দািয়� পালন।

  (৩) উপেদ�া �বাড� উহার সভার কায�প�িত িনধ�ারণ কিরেব।

  (৪) উপেদ�া �বােড�র সকল সভা �চয়ারম�ান কতৃ�ক িনধ�ািরত �ান ও সমেয় অ�ি�ত হইেব।

  (৫) উপেদ�া �বােড�র সভায় �কারােমর জ� উহার �মাট সদস� সংখ�ার অন�ূন এক ততৃীয়াংশ

সদেস�র উপি�িতর �েয়াজন হইেব।

  
�ব�ািনক
কিমিট

৪। সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �কান �িত�ান, সরকাির বা �বসরকাির সং�ায়

কম�রত বেরণ� ও �খ�াত ব��াণী ও উি�দ িবশারদগেণর সম�েয় অনিধক ৭ (সাত)

সদস�িবিশ� একিট �ব�ািনক কিমিট গঠন কিরেব এবং উ� ��াপেন কিমিটর কায�পিরিধও

িনধ�ারণ কিরয়া িদেত পািরেব।

দািয়� অপ�ণ ৫।(১) �দেশর জীবৈবিচ��, বন ও ব��াণী সংর�ণ, িনরাপ�ার উ�য়ন ও ব�ব�াপনার সািব�ক

দািয়� িন�বিণ�ত কম�কত�াগেণর উপর �� থািকেব, যথাঃ-

  (ক) �ধান ওয়ােড�ন;

  (খ) অিতির� �ধান ওয়ােড�ন;

  (গ) ওয়ােড�ন।

  (২) বন অিধদ�েরর �ধান বন সংর�ক, ব��াণী ও �কৃিত সংর�ণ অ�েলর দািয়��া� বন

সংর�ক এবং ব��াণী ও �কৃিত সংর�ণ অ�েলর দািয়��া� িবভাগীয় বন কম�কত�াগণ

পদািধকারবেল যথা�েম �ধান ওয়ােড�ন, অিতির� �ধান ওয়ােড�ন এবং ওয়ােড�ন িহসােব

দািয়� পালন কিরেবন।

  (৩) �ধান ওয়ােড�ন, অিতির� �ধান ওয়ােড�ন এবং ওয়ােড�ন এর দািয়� ও কায�াবলী িবিধ �ারা

িনধ�ািরত হইেব এবং ���মত, সরকার বা �বাড� কতৃ�ক �দ� িনেদ�শনা অ�যায়ী তাহারা দািয়�

পালন কিরেবন।

  

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1102/part-476.html
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ব��াণী ও
উি�দ সং�া�
িনেষধা�া

৬। (১) এই আইেনর অধীন লাইেস� বা ���মত, পারিমট �হণ ব�তীত �কান ব�ি� �কান

ব��াণী িশকার বা তফিসল ৪ এ উি�িখত �কান উি�দ ই�াকৃতভােব উঠােনা, উপড়ােনা,

�ংস বা সং�হ কিরেত পািরেবন না।

  (২) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �কান িনিদ�� বা সকল ব��াণী �কান িনিদ�� বন

বা এলাকা বা সম� �দেশ িনিদ�� সমেয়র জ� িশকার িনিষ� কিরেত পািরেব।

  
িবপ�,
িবপদাপ� ও
মহা-িবপদাপ�
�জািত িনধ�ারণ

৭। �ব�ািনক উপা� এবং আ�জ�ািতক-ভােব �হণেযাগ� িবধান বা �থা অ�সরণপবূ�ক, �ধান

ওয়ােড�ন, �ব�ািনক কিমিটর সিহত পরামশ��েম, তফিসল ১, ২ ও ৩ এ উি�িখত �কা� �কা�

�জািতর বা উপ-�জািতর ব��াণী বা তফিসল ৪ এ উি�িখত উি�দ িবপ�, িবপদাপ� বা মহা-

িবপদাপ� তাহা িনধ�ারণ কিরেবন।

  
ব��াণী
অপসারণ,
ইত�ািদ

৮। (১) অ� �কান আইেন িভ��প �কান িকছু উে�খ না থািকেল, �কান ব��াণী-

  (ক) মা�েষর জীবন ও স�েদর (গহৃপািলত প� ও ফসেলর) �িত �মিকর কারণ হইেল; অথবা

  (খ) �দিহকভােব প�ু বা �ছাঁয়ােচ �রােগ আ�া� হইেল; অথবা

  (গ) �কান এলাকার �াকৃিতক ভারসােম�র �িত �মিকর কারণ হইেল-

  �ধান ওয়ােড�ন বা অিতির� �ধান ওয়ােড�ন বা ওয়ােড�ন কারণ উে�খ কিরয়া উ� ব��াণী

অপসারণ, হত�া বা ���মত, পনুব�াসেনর কায�কর ব�ব�া �হণ কিরেবন এবং পেনর িদেনর

মেধ� িবষয়িট উপেদ�া �বাড� ও �ব�ািনক কিমিটেত �িতেবদন আকাের উপ�াপন কিরেবন।

  (২) �কান িবমানঘাঁিট বা িবমান ��ে� উেড়াজাহােজর িনরাপ�া িনি�ত কিরবার উে�েশ�, �কান

ব��াণীেক অপসারেণর ��ে� এই ধারা �েযাজ� হইেব না।

    
ব��াণী
অবমু�করণ

৯। অ� �কান আইেন িভ��প িকছু না থািকেল, ধতৃ, উ�ারকৃত বা জ�কৃত �কান বণ� �ণী

খাঁচায় বা আব� অব�ায় রাখা উহার জীবেনর জ� ঝুঁিকপণু� হইেল উ� ব� �াণীেক উপয�ু

�াকৃিতক পিরেবশ অবম�ু কিরবার �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ কিরেত হইেব।

পারিমট �দান ১০। �কান ব� �াণীর �দেহর অংশ, মাংস, �িফ বা অস�ণূ� �িফ সং�হ এবং তফিসল ৪ এ

উি�িখত উি�দ সং�হ করা, দখেল রাখা, অথবা উহা হইেত উৎপািদত �ব� �কান বন অথবা

�দেশর �য �কান �ান হইেত পিরবহেনর জ� িন�বিণ�ত কারেণ �ধান ওয়ােড�ন িবিধ �ারা

িনধ�ািরত প�িতেত এবং িফ �দান সােপে� পারিমট �দান কিরেত পািরেবন, যথাঃ-

  (ক) িশ�া;

  (খ) �ব�ািনক পেবষণা;

  (গ) �ব�ািনক ব�ব�াপনা;
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  (ঘ) �কান উি�দ উদ�ান, সাফারী পাক�, �ীকৃত িচিড়য়াখানা, জা�ঘর, হােব�িরয়াম অথবা

একই�প অ� �কান �িত�ােনর জ� নমনুা সং�হ, সংর�ণ ও �দশ�ন;

  (ঙ) জীবন র�াকারী ঔষধ �তিরর জ� উি�দ বা সােপর িবষ সং�হ ও সংর�ণ; এবং

  (চ) সরকার কতৃ�ক অ�েমািদত �কান ব�ি� বা �িত�ান কতৃ�ক বংশ িব�ােরর জ�।

  ব�াখ�া।-এই ধারায় ‘‘�ব�ািনক ব�ব�াপনা’’ অথ�-

  (১) �কান ব��াণীেক অ� �কান �িবধাজনক আবাস�েল �ানা�র করা;

  (২) �কান ব��াণী অথবা িনিদ�� �জািতর উি�েদর ব�ব�াপনার জ� হত�া না কিরয়া বা িবষ

�েয়াগ না কিরয়া অথবা �ংস না কিরয়া �জনন িনয়�ন করা; এবং

  (৩) িব�ানস�তভােব কািলং (পঁষষরহম) করাঃ

  তেব শত� থােক �য, কািলংকৃত �াণী মািট চাপা িদয়া �ংস কিরেত হইেব।

  
ব��াণী ও
উি�দ
িনবি�করণ এবং
িনব�ন সনদ
ই��

১১। (১) এই আইন কায�কর হইবার একশত আিশ িদেনর মেধ� �েত�ক ওয়ােড�ন তাহার

এলাকাধীন �কান ব�ি�র িনকট সংগহৃীত ও সংরি�ত �কান ব��াণী অথবা ব��াণীেদর অংশ,

�িফ, অস�ণূ� �িফ, অথবা তফিসল-৪ এ উি�িখত �কান উি�দ বা উহার অংশ বা উহা হইেত

উৎপািদত �ব� িনব�ন করাইেবন, যথাযথ িনব�নকরণ িচ� �দান কিরেবন এবং উহার সংখ�া

ও অব�ান উে�খপবূ�ক িব�ািরত িববরণ �ধান ওয়ােড�ন এর িনকট �িতেবদন আকাের

উপ�াপন কিরেবনঃ

  তেব শত� থােক �য, �থাগতভােব পবূ� হইেতই �কান ব�ি�র �হফাজেত �কান �িফ বা ব��াণীর

�িৃত িচ� থািকেল এই ধারার িবধান �েযাজ� হইেব নাঃ

  তেব আেরা শত� থােক �য, উ� ব�ি�র িনকট রি�ত �কান �িফ বা ব��াণীর �িৃত িচ�

থািকেল িতিন উহা �ধান ওয়ােড�ন বা ওয়ােড�ন বা উপেজলা ফের� অিফসার এর িনকট �ঘাষণা

কিরেবন।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন িনবি�করণ িচ� �দােনর পর উ� কম�কত�া িবিধ ধারা িনধ�ািরত

প�িতেত উ� ব��াণী, মাংস, �িফ, বা ���মত, উি�েদর আইনা�গ দখেলর �মাণ ��প

িনব�ন সনদ ই�� কিরেবনঃ

  তেব শত� থােক �য, লালন-পালনেযাগ� ব��াণীর জ� িনব�ন সনদ ই��র পেূব� িনি�ত হইেত

হইেব �য, আেবদনকারী আিথ�কভােব স�ল এবং উ� ব��াণী লালন-পালেনর জ� ���মত,

�েয়াজনীয় �ান, জলাধার, পিরেবশ, িফিডং �ট ও পিরচয�াকারী �লাকবল, লালন-পালন

স�েক� �ান ও �েযাগ �িবধা িবদ�মান রিহয়ােছ।

  
হ�া�র ১২। (১) িনব�ন সনদ ব�তীত �কান ব�ি� �কান ব��াণী, মাংস, �িফ, অস�ণূ� �িফ,

ব��াণীর অংশিবেশষ (ভারিমন ছাড়া) অথবা তফিসল ৪ এ উি�িখত উি�দ বা উহার অংশ বা
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চতুথ� অধ�ায়
রি�ত এলাকা

উহা হইেত উৎপ� �ব� দান, িব�য় বা অ� �কান �কাের অ� �কান ব�ি�র িনকট হ�া�র

কিরেত পািরেবন না।

  (২) �ধান ওয়ােড�ন বা ���মত, ওয়ােড�ন এর পবূ�া�েমাদন �হণ কিরয়া িনব�ন সনদ�া�

�কান ব�ি� তাহার দখেল বা িনয়�েণ বা ত�াবধােন রিহয়ােছ এমন �কান ব��াণী বা উহার

অংশ, �িফ, অস�ণূ� �িফ, অথবা তফিসল ৪ এ উি�িখত �কান উি�দ বা উহার অংশ বা উহা

হইেত উৎপ� �ব� �কান ব�ি� বা �িত�ান বা অ� কাহােরা িনকট, �ানা�র, হ�া�র বা

পিরবহণ কিরেত পািরেবন।’’।

  (৩) িচিড়য়াখানার আব� �াণী িবিনমেয়র ��ে� এই ধারার িবধান �েযাজ� হইেব না।

  

অভয়ারণ�
�ঘাষণা

১৩। (১) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, জাতীয় বননীিত ও বন মহাপিরক�নার

আেলােক এবং �কৃিত, ভূিমগঠনগত �বিশ��, জীবৈবিচ�� বা পিরেবশগত ��� িবেবচনা কিরয়া

�কান সরকাির বন, বেনর অংশ, সরকাির ভূিম, জলাভূিম বা �য �কান িনিদ�� এলাকােক বন ও

ব��াণীর আবাস�ল সংর�েণর িনিম� �িনিদ��ভােব সীমানা িনধ�ারণপবূ�ক, অভয়ারণ� �ঘাষণা

কিরেত পািরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �ঘািষত অভয়ারণ�েক ব��াণী অভয়ারণ�, পািখ অভয়ারণ�, হািত

অভয়ারণ� বা জলাভূিম িনভ�র �াণী অভয়ারণ�, বা ���মত, �মিরন �েটে�ড এিরয়া িহসােব

িনধ�ারণ করা যাইেব।

  (৩) �কান জলাভূিমেক অভয়ারণ� িহসােব �ঘাষণা করা হইেল উ� এলাকায় বসবাসরত

জনেগা�ী, �যমন-�জেল, �নৗকাচালক ইত�ািদ �পশাগত, �থাগত বা জীবন জীিবকার অিধকার

সংর�েণর ব�ব�া রািখেত হইেব।

  
অভয়ারণ�
স�েক� বাধা
িনেষধ

১৪। (১) �কান ব�ি� অভয়ারেণ�-

  (ক) চাষাবাদ কিরেত পািরেবন না;

  (খ) �কান িশ� কারখানা �াপন বা পিরচালনা কিরেত পািরেবন না;

  (গ) �কান উি�দ আহরণ, �ংস বা সং�হ কিরেত পািরেবন না;

  (ঘ) �কান �কার অি�সংেযাগ কিরেত পািরেবন না;

  (ঙ) �ধান ওয়ােড�ন বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� �কান কম�কত�ার অ�মিত ব�তীত �কান �কার

আে�য়া�সহ �েবশ কিরেত পািরেবন না;

  (চ) �কান ব��াণীেক িবর� কিরেত বা ভয় �দখাইেত পািরেবনা িকংবা ব��াণীর আবা�ল

িবন� হইেত পাের এই�প কােজ ব�ব�ত রাসায়িনক �ব�, �গালাবা�দ, বা অ� �কান অ� বা

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1102/part-477.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1102/part-477.html


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1102.html 10/23

09/07/2021 ব��াণী (সংর�ণ ও িনরাপ�া) আইন, ২০১২

ী ি ই

�ব� ব�বহার কিরেত পািরেবন না;

  (ছ) িবেদশী (ঊীড়ঃরপ) �জািতর �াণী বা উি�দ �েবশ করাইেত পািরেবন না;

  (জ) �কান গহৃপািলত প� �েবশ করাইেত বা �কান গহৃপািলত প�েক িন�দ�ৃ রািখেত পািরেবন

না;

  (ঝ) ব��াণীর জ� �িতকর পদাথ� গািদ (ডাি�ং) কিরেত পািরেবন না;

  (ঞ) �কান খিনজ পদাথ� আহরেণর জ� অ�স�ান িকংবা গত� কিরেত পািরেবন না;

  (ট) উি�েদর �াকৃিতক বংশ িব�ােরর উে�েশ� িসলিভকালচােরল অপােরশন ব�তীত অ� �কান

কারেণ �কান উি�দ বা উহার অংশ কািটেত পািরেবন না;

  (ঠ) জল�বােহর গিত পিরবত�ন, ব� বা দূিষত কিরেত পািরেবন না; অথবা

  (ড) �কান এিলেয়ন (Alien) ও আ�াসী (Invasive) �জািতর উি�দ �েবশ করাইেত পািরেবন

না।

  (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কান ব�ি�, �িত�ান বা �কা�ানী এই আইন

�বত�েনর পর অভয়ারেণ�র সীমানার ২ (�ই) িকেলািমটােরর মেধ� �কান িশ� কারখানা বা ইট

ভাটা �াপন বা পিরচালনা কিরেত পািরেবন না।

  
অভয়ারেণ�
�েবশ, ইত�ািদ

১৫। (১) িন�বিণ�ত ব�ি� ব�তীত অ� �কহ অভয়ারেণ� �েবশ অথবা অব�ান কিরেত

পািরেবন না, যথাঃ

  (ক) এই আইন বা িবিধর অধীন দািয়� পালনরত �কান কম�কত�া;

  (খ) �ধান ওয়ােড�ন বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� �কান কম�কত�া কতৃ�ক অ�মিত�া� �কান ব�ি�;

  (গ) বন অিধদ�র কতৃ�ক মেনানীত সংর�ণ কােজর সিহত জিড়ত �কান ব�ি�;

  (ঘ) অভয়ারেণ�র মেধ� িনিম�ত মহাসড়ক, সড়ক বা জলপেথ চলাচলরত �কান ব�ি�; এবং

  (ঙ) অভয়ারণ� ব�ব�াপনা বা সংর�েণর উে�েশ� আবশ�ক ব�ি�, িযিন �ধান ওয়ােড�ন বা

তৎকতৃ�ক এত�ে�েশ� �মতা�া� �কান কম�কত�া কতৃ�ক অ�মিত�া�।

  (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �ধান ওয়ােড�ন বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� �কান

কম�কত�া, িনধ�ািরত িনয়ম অ�সরণপবূ�ক ও ���মত, �েবশ িফ আদায় সােপে�, িন�বিণ�ত

উে�েশ� অভয়ারেণ� �েবশ কিরবার অ�মিত �দান কিরেত পািরেবন, যথাঃ-

  (ক) ব��াণীর উপর �াসি�ক ও সহায়ক িবষেয়র উপর অধ�য়ন বা অ�স�ান;

  (খ) ছিব �তালা;

  (গ) গেবষণা; ও

  (ঘ) ইেকাটু�িরজম।
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অভয়ারণ�
ব�ব�াপনা

১৬। (১) �িতিট অভয়ারেণ�র জ� সরকার, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত একিট ব�ব�াপনা

পিরক�না �ণয়ন কিরেব।

  (২) �ধান ওয়ােড�ন ব�ব�াপনা পিরক�না, বা�বায়ন ও ব�ব�াপনার সািব�ক দািয়� পালন

কিরেবন এবং এত�উে�েশ� সীিমত আকাের অভয়ারেণ�র িভতর-

  (ক) �কান বািণিজ�ক কােজ ব�বহােরর জ� �কান পয�টন �দাকান, কেটজ বা �হােটল িনম�াণ

ব�তীত রা�া, �সতু, ভবন, �ব�নী বা �িতব�ক �েবশ �তারণ িনম�াণ ও সীমানা িচি�তকরণ

অথবা এই ধরেণর অ�া� কাজ যাহা অভয়ারণ� ব�ব�াপনার জ� আবশ�ক তাহা কিরেত

অ�মিত �দান কিরেত পািরেবন;

  (খ) ব��াণী বা উহার আবাস�েলর িনরাপ�া িনি�তকরেণর জ� �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ

কিরেত পািরেবন;

  (গ) ব��াণী র�ার �ােথ� আবাস�ল উ�য়ন, �জনন ��� র�া, �জনেনর সময় উপ�ব

ম�ুরাখা এবং খাদ� িনরাপ�া িনি�তকরেণর লে�� সীিমত আকাের ব��াণী খাদ� উপেযাগী

বাগান সজৃন কিরেত পািরেবন;

  (ঘ) সহ-ব�ব�াপনা কিমিটর সিহত পরামশ��েম, মাছ ধরা কায��ম বা জলযান চলাচল িনয়�ণ

বা িনিষ� করার মাধ�েম ক�প, �িমর, ডলিফন, িতিম, ��ক ইত�ািদ িমঠা ও �নানা পািনর

জলজ �াণী র�া কিরবার �েয়াজনীয় উেদ�াগ �হণ কিরেত পািরেবন; অথবা

  (ঙ) অভয়ারণ� এলাকার সীমানা হইেত ২ (�ই) িকেলািমটােরর মেধ� পিরেবেশর জ� �িতকর

কম�কা�ড িচি�ত কিরয়া উহা িনিষ� কিরেত পািরেবন।

  
জাতীয় উদ�ান
�ঘাষণা

১৭। (১) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �কান সরকাির বন, বেনর অংশ বা �াকৃিতক

�সৗ�য�মি�ডত সরকাির ভূিমেক, ব��াণী ও ব��াণীর আবাস�েলর উ�য়ন অথবা পিরেবশ

উ�য়েনর জ� �িনিদ��ভােব সীমানা িনধ�ারণপবূ�ক, জাতীয় উদ�ান িহসােব �ঘাষণা কিরেত

পািরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জাতীয় উদ�ান �ঘাষণার ��ে� িন�বিণ�ত িবষয়সমহূ অ�সরণ বা

���মত, িবেবচনা কিরেত হইেব, যথাঃ-

  (ক) বন ও ব��াণী ব�ব�াপনার জাতীয় নীিতমালা বা মহা-পিরক�না;

  (খ) ভূিমর গঠনগত �বিশ��; ��� ;

  (গ) ইেকালিজ;

  (ঘ) পিরেবশ।

  (৩) ধারা ১৪, ১৫ ও ১৬ এ উি�িখত িবধানাবলী জাতীয় উদ�ােনর ��ে�ও �েযাজ� হইেব।
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কিমউিনিট
কনজারেভশন
এলাকা �ঘাষণা

১৮। (১) ল�া�ডে�প �জােনর অ�ভু�� নেহ এই�প �কান জিম বা জলাভূিমর মািলক �কান

ব�ি� বা কিমউিনিট �কান �াণী বা উি�দ এর �থাগত অথবা কৃি�গত মলূ�েবাধ বা ব�বহার

সংর�ণ এবং উ� জিম বা জলাভূিমর �টকসই উ�য়ন ও ব��াণী ব�ব�াপনার িনিম�

কিমউিনিট কনজারেভশন এলাকা িহসােব �ঘাষণার লে�� সরকােরর িনকট আেবদন কিরেত

পািরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আেবদন করা হইেল সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা,

আেবদেন উি�িখত জিম বা জলাভূিমেক কিমউিনিট কনজারেভশন এলাকা িহসােব �ঘাষণা

কিরেত পািরেব।

  (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন �ঘািষত এলাকায় সহ-ব�ব�াপনা প�িত চাল ুকিরেত পািরেব এবং

সহ-ব�ব�াপনা কিমিট কতৃ�ক গহৃীত িস�া� বা�বায়েন সংি�� ওয়ােড�ন �েয়াজনীয় পদে�প

�হণ কিরেব।

  (৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন �ঘািষত এলাকার �কান �িত�� মািলকেক, �েযাজ� ��ে�,

সরকার �িতপরূণ �দান কিরেত পািরেব।

  
সাফারী পাক�,
ইেকাপাক�,
উি�দ উদ�ান
এবং ব��াণী
�জনন �ক�
�ঘাষণা

১৯। (১) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, ব��াণীর �ীয় আবাস�েল (in-situ) বা

আবাস�েলর বািহের অ�� (ex-situ) সংর�েণর উে�েশ� অথবা গেবষণা, জনসাধারেণর

িচ�িবেনাদন বা িশ�ার �েযাগ সিৃ�র লে�� �য �কান সরকাির বনভূিমেক, সাফারী পাক�,

ইেকাপাক�, উি�দ উদ�ান বা ���মত, ব��াণী �জনন �ক� িহসােব �ঘাষণা কিরেত পািরেব।

  (২) ধারা ১৪, ১৫ ও ১৬ এ উি�িখত িবধানাবলী সাফারী পাক�, ইেকাপাক�, উি�দ উদ�ান বা

ব��াণী �জনন �ক� এর ��ে�ও �েযাজ� হইেবঃ

  তেব শত� থােক �য, সাফারী পােক� িচ�িবেনাদেনর জ� িবেদশী �জািতর �াণী �দশ�ন করা

যাইেব।

  
ল�া�ডে�প
�জান বা
কিরেডার,
বাফার �জান ও
�কার �জান
�ঘাষণা

২০। (১) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা �ানীয় জনসাধারেণর মতামত �হণপবূ�ক

�ঘািষত �য �কান এলাকা, রি�ত বা সংরি�ত বন এলাকার সীমানার বািহের িক�ু উহার সংল�

�য �কান সরকাির বা �বসরকাির এলাকােক ব��াণী চলাচেলর উপেযাগী বা িবেশষ উ�য়ন

সাধেনর �েয়াজেন বা উ� এলাকার �য �কান ধরেনর �য়�িত কমােনা বা িনয়�েণর উে�েশ�

ল�া�ডে�প �জান বা কিরেডার িহসােব �ঘাষণা কিরেত পািরেব।

  (২) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, রি�ত এলাকা বা �কার �জান এলাকার

জীবৈবিচ�� সংর�ণ, বনজ�ব� আহরেণর উপর চাপ �াস ও রি�ত বন ব�ব�াপনায় �ানীয়

জনসাধারেণর অংশ�হণ িনি�তকরেণর জ� �কার �জান ব�তীত রি�ত বেনর অভ��ের বা

�া� সীমানায় অবি�ত অব�িয়ত বন এলাকােক বাফার �জান িহসােব �ঘাষণা কিরেত পািরেব।
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ষ� অধ�ায়
আব� �াণী, ব��াণী, �িফ ইত�ািদর লাইেস�

  (৩) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, জীবৈবিচ�� সম�ৃ ব��াণীর িনরাপদ বংশ বিৃ�

িনি�তকরেণর জ� জনসাধারেণর �েবশ িনয়�ণ বা বনজ�ব� আহরণ ব� বা িনয়�েণর লে��

রি�ত এলাকার �ক��েল সবেচেয় ���পণূ� �াকৃিতক বন বা দীঘ� �ময়াদী বনেক, �কার �জান

িহসােব �ঘাষণা কিরেত পািরেব।

  
সহ-ব�ব�াপনা
প�িত

২১। (১) সরকার অভয়ারেণ� �াকৃিতক স�েদর ��ু ব�বহার, সংর�ণ ও পিরচালনার জ�

বন অিধদ�র, বনা�েল বসবাসকারী �ু� নেৃগা�ী ও �ানীয় জনসাধারেণর অংশীদািরে�র

মাধ�েম সকল পে�র সি�য় অংশ�হণ িনি�ত কিরবার জ� সহ-ব�ব�াপনা প�িত চাল ুকিরেত

পািরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এর উে�শ� পরূণকে� সরকার, সহ-ব�ব�াপনা কিমিট নােম একিট কিমিট

গঠন কিরেত এবং উ� কিমিটর কায�পিরিধও িনধ�ারণ কিরয়া িদেত পািরেব।

  
িবেশষ
জীবৈবিচ��
সংর�ণ এলাকা
�ঘাষণা

২২। (১) সরকার �ীয় উেদ�ােগ িকংবা �কান ব�ি�র আেবদন�েম, সরকাির �গেজেট ��াপন

�ারা, �কান সরকাির ভূিম, ব�ি� মািলকানাধীন ভূিম বা ব�ৃরািজ অথবা সংরি�ত বন, খাস জিম,

জলাভূিম, নদী, সম�ু, খাল, দীিঘ বা িবেশষ উে�েশ� ব�ব�ত প�ুরেক উ� এলাকার �থাগত

বা সাং�িৃতক মলূ�েবাধ এবং অ�শাসন সংর�ণ সােপে� িবেশষ জীবৈবিচ�� সংর�ণ এলাকা

িহসােব �ঘাষণা কিরেত পািরেব।

  (২) ধারা ১৪, ১৫ ও ১৬ এ উি�িখত িবধানাবলী িবেশষ জীবৈবিচ�� সংর�ণ এলাকার ��ে�ও

�েযাজ� হইেব।

  
জাতীয় ঐিত�,
�ারক ব�ৃ,
পিব� ব�ৃ এবং
��বন �ঘাষণা

২৩। (১) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, সরকাির বন, �কান সং�ার অধীন ভূিম, খাস

জিম বা কিমউিনিটর মািলকানাধীন ভূিমেত অবি�ত ব�ৃ বা ��বন যাহা সাং�িৃতক, �থাগত,

ধম�ীয় বা �িৃত�ারক িহসােব িচি�ত ও ব�ব�ত এবং যাহা িবিভ� ধরেণর ব��াণীর আবাস�ল

িহসােব উ� এলাকায় পিরিচত তাহা উ� ভূিমর মািলক, সং�া বা ব�ি�র আেবদন�েম, জাতীয়

ঐিত�, �ারক ব�ৃ, পিব� ব�ৃ, বা ���মত, ��বন িহসােব �ঘাষণা কিরেত পািরেব ◌ঃ

  তেব শত� থােক �য, কিমউিনিট বা ব�ি�র ��ে� তাহােদর �থাগত বা সাং�িৃতক মলূ�েবাধ এবং

অ�শাসন সংর�ণ কিরেত হইেব।

  (২) ধারা ১৪, ১৫ ও ১৬ এ উি�িখত িবধানাবলী, যতদূর স�ব, জাতীয় ঐিত�, �ারক ব�ৃ,

পিব� ব�ৃ বা ��বেনর ��ে�ও �েযাজ� হইেব।

  

লাইেস�
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স�ম অধ�ায়
ব��াণী এবং উি�দ আমদািন, র�ািন ও পনুঃর�ািন

২৪। (১) �কান ব�ি� �কান ব��াণী অথবা উহার �দেহর অংশ, মাংস, �িফ, অস�ণূ� �িফ বা

তফিসল ৪ এ উি�িখত �কান উি�দ বািণিজ�ক উে�েশ� চাষ, আহরণ, উৎপাদন, লালন-পালন,

আমদািন-র�ািন অথবা �কান ব��াণী িশকার কিরেত চািহেল, �ধান ওয়ােড�ন বা তৎকতৃ�ক

�মতা�া� �কান কম�কত�ার িনকট হইেত িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত এবং িফ �দান সােপে�

লাইেস� �হণ কিরেত হইেব।

  (২) এই আইন কায�কর হইবার পেূব� �কান ব�ি� �কান ব��াণী অথবা উহার �দেহর অংশ,

মাংস, �িফ, অস�ণূ� �িফ বা তফিসল ৪ এ উি�িখত �কান উি�দ বািণিজ�ক উে�েশ�

উৎপাদনপবূ�ক মজতু কিরয়া রািখেল এই আইন কায�কর হইবার ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ� উপ-

ধারা (১) এর িবধান অ�যায়ী লাইেস� �হণ কিরেত হইেব।

  (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আেবদেনর ��ি�েত �ধান ওয়ােড�ন বা তৎকতৃ�ক �মতা�া�

�কান কম�কত�া যথাযথ পিরদশ�ন ও পরী�া-িনরী�া কিরয়া স�ু� হইেল মজতুকৃত ব��াণী

অথবা উহার �দেহর অংশ, মাংস, �িফ, অস�ণূ� �িফ বা তফিসল ৪ এ উি�িখত উি�েদ

সনা�করণ িচ� �দান কিরেবন এবং িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত লাইেস� �দান কিরেবন।

  (৪) লাইেসে�র �ময়াদ �দােনর তািরখ হইেত ১ (এক) বৎসর পয�� বহাল থািকেব।

  (৫) িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত এবং িফ �দান সােপে� লাইেস� নবায়ন কিরেত হইেব।

  
লাইেস� বািতল
ও �িগতকরণ

২৫। �কান লাইেস� �হীতা এই আইন বা িবিধ বা লাইেসে�র �কান শত� ভ� কিরেল �ধান

ওয়ােড�ন বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� �কান কম�কত�া লাইেস� �হীতােক যিু�সংগত কারণ

দশ�ােনার �েযাগ �দান কিরয়া লাইেস� �িগত বা বািতল কিরেত পািরেবন।

আপীল ২৬। (১) ধারা ২৪ ও ২৫ এর অধীন �দ� �কান আেদেশ �কান ব�ি� সং�ু� হইেল উ�

আেদেশর িব�ে� আেদশ �দােনর তািরখ হইেত ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� সরকােরর িনকট

আপীল কিরেত পািরেবন।

  (২) উপ-ধারা (১) অ�যায়ী দােয়রকৃত আপীল ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� িন�ি� কিরেত হইেব

এবং আপীেল �দ� আেদশ চূড়া� বিলয়া গণ� হইেব।

  
তথ� সংর�ণ ২৭। �েত�ক লাইেস� �হীতােক লাইেস� সং�া� যাবতীয় তথ� িনধ�ািরত ফরম অথবা

�রিজ�াের সংর�ণ কিরেত হইেব এবং উ� ফরম বা �রিজ�ার সংি�� কম�কত�ার পিরদশ�েনর

সময় চািহবামা� �দশ�ন কিরেত হইেব।

আমদািন ২৮। (১) �কান ব�ি�-
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অ�ম অধ�ায়
অ�স�ান, জ�, ইত�ািদ

  (ক) আগমন �� ব�র ব�তীত অ� �কান পেথ;

  (খ) �েযাজ� ��ে� সাইিটস (CITES) সািট�িফেকট ব�তীত; এবং

  (গ) লাইেস� ব�তীত �কান ব��াণী বা উহার অংশ, �িফ, অস�ণূ� �িফ, অথবা তফিসল ৪ এ

উি�িখত উি�দ বা উহার অংশ বা উহা হইেত উৎপ� �ব� বাংলােদেশ আমদািন কিরেত

পািরেবন না।

  (২) �িতিট আমদািন করা ব��াণী বা তফিসল ৪ এ উি�িখত উি�দ অথবা উহা হইেত উৎপ�

�ব� আগমন �� ব�ের আসার পর আমদািনকৃত রাে�র উপয�ু কতৃ�প� কতৃ�ক ই��কৃত

�কায়াের�টাইন সািট�িফেকট �দশ�ন কিরেত হইেব।

  
র�ািন ২৯। �কান ব�ি�-

  (ক) বিহগ�মন �� ব�র ব�তীত অ� �কান পেথ;

  (খ) �েযাজ� ��ে�, সাইিটস (CITES) সািট�িফেকট ব�তীত; এবং

  (গ) লাইেস� ব�তীত-

  �কান ব��াণী বা উহার অংশ, �িফ, অস�ণূ� �িফ, অথবা তফিসল ৪ এ উি�িখত উি�দ বা

উহার অংশ বা উহা হইেত উৎপ� �ব� র�ািন বা পনুঃর�ািন কিরেত পািরেবন না।

  
ব��াণী উ�ার
�ক�

৩০। সরকার �কান আহত, জ�কৃত, বােজয়া�, পিরত�� অথবা দানকৃত ব��াণীর িচিকৎসা

�সবা, খাদ�, আ�য় ও িনরাপ�া �দােনর িনিম� উ�ার �ক� �াপন কিরেত পািরেব এবং উ�ার

�ক� হইেত ব��াণী �কৃিতেত অবম�ু করার জ� িনেদ�িশকা �ণয়ন কিরেত পািরেব।

ব��াণী
অপরাধ িনয়�ণ
ইউিনট গঠন

৩১। (১) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, ব��াণী সং�া� আ�জ�ািতক কনেভনশন,

�েটাকল, চুি� ইত�ািদর সিঠক �েয়াগ ও বা�বায়ন িনি�ত কিরবার জ� বাংলােদেশর

���পণূ� িবমান ব�র, �ল ব�র বা সম�ু ব�রসহ বাংলােদেশর �য �কান �ােন �� কম�কত�া,

আইনশ�ৃলা র�াকারী বািহনীর সদস� সম�েয় ব��াণী অপরাধ িনয়�ণ ইউিনট গঠন কিরেত

পািরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত ব��াণী অপরাধ িনয়�ণ ইউিনেটর গঠন, �মতা ও কায�াবলী,

সরকার িবিধ দাবারা িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।

  

জ�করণ ৩২। (১) �কান কম�কত�া এই আইেনর অধীন ব�ব�া �হেণর িনিম� িন�বিণ�ত �ব� বা সাম�ী

জ� কিরেত পািরেবন, যথাঃ-
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নবম অধ�ায়
অপরাধ ও দ�ড

(ক) লাইেস� ব�তীত িশকার করা, দখেল রাখা বা ধতৃ ব��াণী বা উহােদর আব� অব�ায়

রািখবার কারেণ �জনেনর মাধ�েম বংশ বিৃ��া� �াণী;

  (খ) �ঘ�টনার কারেণ মারা িগয়ােছ বা মতৃ�ায় অব�ায় রিহয়ােছ এই�প ব��াণী;

  (গ) এই আইন অ�যায়ী িনবি�ত অথবা লাইেস� �হণ করা হয় নাই এই�প �কান ব��াণী বা

উহার �কান অংশ, �িফ, অস�ণূ� �িফ, মাংস, �দেহর অংশ অথবা তফিসল ৪ এ উি�িখত উি�দ

বা উহার অংশ বা উহা হইেত উৎপ� �ব�;

  (ঘ) অপরাধ সংঘটেন ব�ব�ত অ�, ব�� ও য�পািত;

  (ঙ) ধারা ২৮ ও ২৯ অ�যায়ী আমদানী বা র�ানী করা হয় নাই এমন �কান ব��াণী বা উহার

অংশ, �িফ, অস�ণূ� �িফ, মাংস, �দেহর অংশ অথবা তফিসল ৪ এ উি�িখত উি�দ বা উহার

অংশ বা উহা হইেত উৎপ� �ব�ঃ

  তেব শত� থােক �য, �ু� ন-ৃ�গা�ীর �থাগত, ঐিত� বা �দনি�ন জীবন ধারেণর অংশ িহসােব

ব�ব�ত ব��াণীর �িফ বা �িৃত িচ� এর ��ে� এই উপ-ধারার িবধান �েযাজ� হইেব না।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জ�কৃত সকল �ব� বা সাম�ী সরকােরর অ��েল বােজয়া�েযাগ�

হইেব।

  (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন জ�কৃত �য সকল �ব� বা সাম�ী �ত এবং �াকৃিতকভােব

পঁচনশীল �স সকল �ব� বা সাম�ী জ�কারী কম�কত�া িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত িব�য়,

�ংস, অপসারণ বা অ� �কান প�থায় িন�ি�র ব�ব�া �হণ কিরেবন।

  
�েবশ,
ইত�ািদর �মতা

৩৩। (১) এই আইন বা িবিধর িবধানাবলী যথাযথভােব পািলত হইেতেছ িকনা তাহা যাচাইেয়র

জ� �ধান ওয়ােড�ন বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� অ� �কান কম�কত�া �য �কান সময় �য �কান �ােন

�েবশ, ত�ািশ বা �কান িকছু আটক বা �কান িকছুর নমনুা সং�হ, পরী�া-িনরী�া বা �কান �ান

পিরদশ�ন কিরেত পািরেবন।

  (২) এই ধারার অধীন ত�ািশ, আটক বা পিরদশ�েনর ��ে�, এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত

অস�িতপণূ� না হওয়া সােপে�, �ফৗজদারী কায�িবিধ �েযাজ� হইেব।

  (৩) বনজ�েব�র সকল ��তা, সহ-ব�ব�াপনা প�িতর সিহত জিড়ত ব�ি�, আইন শ�ৃলা

র�াকারী বািহনীর সদস�, গণপতূ� িবভাগ ও কৃিষ স�সারণ িবভােগ কম�রত ব�ি�, �চৗিকদার,

দফাদার, �াম �িতর�া দেলর সদস�, িভেলজ �হডম�ান, ইউিনয়ন পিরষেদর �চয়ারম�ান ও

সদস�, কা�নেগা এবং ইউিনয়ন ভূিম সহকারী এই আইন বা িবিধর অধীন দািয়� স�াদেনর

জ� �মতা�া� ব�ি�েক সকল সহেযািগতা �দান কিরেত বাধ� থািকেবন।
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কিতপয়
অপরােধর দ�ড

৩৪। �কান ব�ি� যিদ-

  (ক) ধারা ১১ এর িবধান অ�যায়ী িনবি�ত এবং �দ� িনব�ন িচ� নকল, িবিনময় অথবা অ�

�কানভােব হ�ে�প বা পিরবত�ন কেরন; বা

  (খ) লাইেস� অথবা পারিমট �া� �কান ব�ি� ব�তীত অ� কাহােরা িনকট হইেত �কান

ব��াণী, ব��াণীর �কান অংশ, মাংস, �িফ অথবা উহা হইেত উৎপ� �ব� বা বনজ�ব� বা

তফিসল ৪ এ উি�িখত উি�দ অথবা উহা হইেত উৎপ� �ব�ািদ �য়-িব�য় বা আমদািন-র�ািন

কেরন-

  তাহা হইেল িতিন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন এবং উ� অপরােধর জ� িতিন

সেব�া�

  ১ (এক) বৎসর পয�� কারাদ�ড অথবা সেব�া� ৫০ (প�াশ) হাজার টাকা পয�� অথ�দ�ড অথবা

উভয় দে�ড দি�ডত হইেবন এবং একই অপরােধর পনুরাবিৃ� ঘটাইেল সেব�া� ৩ (িতন) বৎসর

পয�� করাদ�ড অথবা সেব�া� ২ (�ই) ল� টাকা পয�� অথ�দ�ড বা উভয় দে�ড দি�ডত হইেবন।

  
ধারা ১৪ এর
িবধান লংঘেনর
দ�ড

৩৫। �কান ব�ি� ধারা ১৪ এ উি�িখত �কান িনিষ� কম�কা�ড কিরেল িতিন অপরাধ কিরয়ােছন

বিলয়া গণ� হইেবন ও উ��প অপরােধর জ� জািমন অেযাগ� হইেবন এবং িতিন সেব�া� ২

(�ই) বৎসর পয�� কারাদ�ড অথবা সেব�া� ১ (এক) ল� টাকা পয�� অথ�দ�ড অথবা উভয় দে�ড

দি�ডত হইেবন এবং একই অপরােধর পনুরাবিৃ� ঘটাইেল সেব�া�

  ৫ (পাঁচ) বৎসর পয�� কারাদ�ড অথবা সেব�া� ৪ (চার) ল� টাকা পয�� অথ�দ�ড বা উভয় দে�ড

দি�ডত হইেবন।

  
বাঘ ও হািত
হত�া, ইত�ািদর
দ�ড

৩৬। (১) �কান ব�ি� ধারা ২৪ এর অধীন লাইেস� �হণ না কিরয়া তফিসল ১ এ উি�িখত

�কান বাঘ বা হািত হত�া কিরেল িতিন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন ও উ��প

অপরােধর জ� জািমন অেযাগ� হইেবন এবং িতিন সব�িন� ২ (�ই) বৎসর এবং সেব�া� ৭

(সাত) বৎসর পয�� কারাদ�ড এবং সব�িন� ১ (এক) ল� এবং সেব�া� ১০ (দশ) ল� টাকা

পয�� অথ�দে�ড দি�ডত হইেবন এবং একই অপরােধর পনুরাবিৃ� ঘটাইেল সেব�া� ১২ (বার)

বৎসর পয�� কারাদ�ড এবং সেব�া� ১৫ (পেনর) ল� টাকা পয�� অথ�দে�ড দি�ডত হইেবনঃ

  তেব শত� থােক �য, বাঘ বা হািত কতৃ�ক �কান ব�ি� আ�া� হইেল এবং উহার ফেল তাহার

জীবনাশ�ার সিৃ� হইেল জীবন র�ােথ� উ� আ�মণকারী বাঘ বা হািতেক হত�ার ��ে� এই

ধারার িবধান �েযাজ� হইেব নাঃ

  তেব আেরা শত� থােক �য, এ সং�া� িবষেয় �কান মামলা দােয়েরর �� �দখা িদেল, সংি��

��শন কম�কত�া ওয়ােড�ন এর সিহত পরামশ��েম মামলা দােয়র কিরেত পািরেবন।
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(২) �কান ব�ি� ধারা ১০ এর অধীন পারিমট �হণ না কিরয়া তফিসল ১ এ উি�িখত �কান বাঘ

বা হািতর �িফ, অস�ণূ� �িফ, মাংস, �দেহর অংশ সং�হ কিরেল, দখেল রািখেল বা �য় বা

িব�য় কিরেল বা পিরবহন কিরেল িতিন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন এবং উ��প

অপরােধর জ� িতিন সেব�া� ৩ (িতন) বৎসর পয�� করাদ�ড অথবা সেব�া� ৩ (িতন) ল� টাকা

পয�� অথ�দ�ড অথবা উভয় দে�ড দি�ডত হইেবন এবং একই অপরােধর পনুরাবিৃ� ঘটাইেল

সেব�া� ৫ (পাঁচ) বৎসর পয�� কারাদ�ড অথবা ৫ (পাঁচ) ল� টাকা অথ�দ�ড বা উভয় দে�ড

দি�ডত হইেবন।

  
িচতা বাঘ, লাম
িচতা, উ�কু,
সা�ার হিরণ,
�িমর, ঘিড়য়াল,
িতিম বা ডলিফন
হত�া, ইত�ািদর
দ�ড

৩৭। (১) �কান ব�ি� তফিসল ১ এ উি�িখত �কান িচতা বাঘ, লাম িচতা, উ�কু, সা�ার হিরণ,

�িমর, ঘিড়য়াল, িতিম বা ডলিফন হত�া কিরেল িতিন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন

এবং উ��প অপরােধর জ� িতিন সেব�া� ৩ (িতন) বৎসর পয�� কারাদ�ড অথবা সেব�া� ৩

(িতন) ল� টাকা পয�� অথ�দ�ড অথবা উভয় দে�ড দি�ডত হইেবন এবং একই অপরােধর

পনুরাবিৃ� ঘটাইেল সেব�া� ৫ (পাঁচ) বৎসর পয�� কারাদ�ড অথবা সেব�া� ৫ (পাঁচ) ল� টাকা

অথ�দ�ড বা উভয় দে�ড দি�ডত হইেবনঃ

  তেব শত� থােক �য, িচতা বাঘ বা �িমর কতৃ�ক �কান ব�ি� আ�া� হইেল এবং উহার ফেল

তাহার জীবনাশ�ার সিৃ� হইেল জীবন র�ােথ� উ� আ�মণকারী িচতা বাঘ বা �িমরেক হত�ার

��ে� এই ধারার িবধান �েযাজ� হইেব নাঃ

  তেব আেরা শত� থােক �য, এ সং�া� িবষেয় �কান মামলা দােয়েরর �� �দখা িদেল, সংি��

��শন কম�কত�া ওয়ােড�ন এর সিহত পরামশ��েম মামলা দােয়র কিরেত পািরেবন।

  (২) �কান ব�ি� তফিসল ১ এ উি�িখত �কান িচতা বাঘ, লাম িচতা, উ�কু, সা�ার হিরণ, �িমর,

ঘিড়য়াল, িতিম বা ডলিফন এর �িফ বা অস�ণূ� �িফ মাংস �দেহর অংশ সং�হ কিরেল, দখেল

রািখেল বা �য় বা িব�য় কিরেল বা পিরবহন কিরেল িতিন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ�

হইেবন এবং উ��প অপরােধর জ� িতিন সেব�া� ২ (�ই) বৎসর পয�� কারাদ�ড অথবা

সেব�া� ১ (এক) ল� টাকা পয�� অথ�দ�ড অথবা উভয় দে�ড দি�ডত হইেবন এবং একই

অপরােধর পনুরাবিৃ� ঘটাইেল সেব�া� ৪ (চার) বৎসর পয�� কারাদ�ড অথবা সেব�া� ২ (�ই)

ল� টাকা অথ�দ�ড বা উভয় দে�ড দি�ডত হইেবন।

  
পািখ বা
পিরযায়ী পািখ
হত�া, ইত�ািদর
দ�ড

৩৮। (১) �কান ব�ি� তফিসল ১ ও ২ এ উি�িখত �কান পািখ বা পিরযায়ী পািখ হত�া কিরেল

িতিন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন এবং উ��প অপরােধর জ� িতিন সেব�া� ১

(এক) বৎসর পয�� কারাদ�ড অথবা সেব�া� ১ (এক) ল� টাকা পয�� অথ�দ�ড অথবা উভয়

দে�ড দি�ডত হইেবন এবং একই অপরােধর পনুরাবিৃ� ঘটাইেল সেব�া� ২ (�ই) বৎসর পয��

কারাদ�ড অথবা সেব�া� ২ (�ই) ল� টাকা অথ�দ�ড বা উভয় দে�ড দি�ডত হইেবন।
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(২) �কান ব�ি� তফিসল ১ ও ২ এ উি�িখত �কান পািখ বা পিরযায়ী পািখর �িফ বা অস�ণূ�

�িফ, মাংস �দেহর অংশ সং�হ কিরেল, দখেল রািখেল বা �য় বা িব�য় কিরেল বা পিরবহন

কিরেল িতিন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন এবং উ��প অপরােধর জ� িতিন সেব�া�

৬ (ছয়) মাস পয�� কারাদ�ড অথবা সেব�া� ৩০ (ি�শ) হাজার টাকা পয�� অথ�দ�ড অথবা উভয়

দে�ড দি�ডত হইেবন এবং একই অপরােধর পনুরাবিৃ� ঘটাইেল সেব�া� ১ (এক) বৎসর পয��

কারাদ�ড অথবা সেব�া� ৫০ (প�াশ) হাজার টাকা অথ�দ�ড বা উভয় দে�ড দি�ডত হইেবন।

  
ধারা ৬, ১০, ১১
ও ১২ এর
িবধান লংঘেনর
দ�ড

৩৯। �কান ব�ি� ধারা ৬, ১০, ১১ বা ১২ এর িবধান লংঘন কিরেল িতিন অপরাধ কিরয়ােছন

বিলয়া গণ� হইেবন এবং উ��প অপরােধর জ� িতিন সেব�া� ১ (এক) বৎসর পয�� কারাদ�ড

অথবা সেব�া� ৫০ (প�াশ) হাজার টাকা পয�� অথ�দ�ড অথবা উভয় দে�ড দি�ডত হইেবন এবং

একই অপরােধর পনুরাবিৃ� ঘটাইেল সেব�া� ২ (�ই) বৎসর পয�� কারাদ�ড অথবা সেব�া� ১

(এক) ল� টাকা অথ�দ�ড বা উভয় দে�ড দি�ডত হইেবন।

ধারা ২৪ ও ২৭
এর িবধান
লংঘেনর দ�ড

৪০। �কান ব�ি� ধারা ২৪ বা ২৭ এর িবধান লংঘন কিরেল িতিন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া

গণ� হইেবন এবং উ��প অপরােধর জ� িতিন সেব�া� ১ (এক) বৎসর পয�� কারাদ�ড অথবা

সেব�া� ৫০ (প�াশ) হাজার টাকা পয�� অথ�দ�ড অথবা উভয় দে�ড দি�ডত হইেবন এবং একই

অপরােধর পনুরাবিৃ� ঘটাইেল সেব�া� ২ (�ই) বৎসর পয�� কারাদ�ড অথবা সেব�া� ১ (এক)

ল� টাকা অথ�দ�ড বা উভয় দে�ড দি�ডত হইেবন।

অপরাধ
সংঘটেনর
সহায়তা,
�েরাচনা,
ইত�ািদর দ�ড

৪১। �কান ব�ি� এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ সংঘটেন �ত�� বা পেরা�ভােব সহায়তা

কিরেল বা উ� অপরাধ সংঘটেন �েরাচনা �দান কিরেল এবং উ� সহায়তা বা �েরাচনার ফেল

অপরাধিট সংঘিটত হইেল, উ� সহায়তাকারী বা �েরাচনাকারী তাহার সহায়তা বা �েরাচনা

�ারা সংঘিটত অপরােধর জ� িনধ�ািরত দে�ড দি�ডত হইেবন।

িমথ�া বা
হয়রািনমূলক
মামলা দােয়র বা
�বআইনীভােব
জ�করেণর দ�ড

৪২। (১) এই আইেনর অধীন �মতা�া� �কান কম�কত�া এই আইেনর িবধান লংঘন কিরয়া

�কান �ব� বা সাম�ী জ� বা �কান ব�ি�েক হয়রািন কিরেল িতিন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া

গণ� হইেবন এবং উ��প অপরােধর জ� িতিন সেব�া� ৬ (ছয়) মাস পয�� কারাদ�ড অথবা

সেব�া� ৫০ (প�াশ) হাজার টাকা পয�� অথ�দে�ড দি�ডত হইেবন।

  (২) এই আইেনর দােয়রকৃত �কান মামলায় আদালত �নানী ও িবচারাে� যিদ �কান অিভয�ু

ব�ি�েক খালাস �দান কের এবং আদালত তাহার রােয় ���ভােব উে�খ কেরন �য, উ�

অিভয�ু ব�ি�র িব�ে� আনীত অিভেযাগ িমথ�া, িভি�হীন ও হয়রািনমলূক, তাহা হইেল মামলা

দােয়রকারী ব�ি� অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন এবং উ��প অপরােধর জ� িতিন

সেব�া� ১ (এক) বৎসর পয�� কারাদ�ড অথবা সেব�া� ১ (এক) ল� টাকা পয�� অথ�দ�ড অথবা

উভয় দে�ড দি�ডত হইেবন।
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অপরােধর
আমলেযাগ�তা,
আমল
অেযাগ�তা,
জািমনেযাগ�তা,
জািমন
অেযাগ�তা ও
আেপাষ
�যাগ�তা

৪৩। ধারা ৩৬ এর অধীন সংঘিটত অপরাধ আমলেযাগ� ও অজািমনেযাগ� হইেব এবং উ� ধারা

ব�তীত অ�া� ধারার অধীেন সংঘিটত অপরাধ আমল অ-�যাগ�, জািমনেযাগ� ও �িতপরূণ

সােপে� আেপাষেযাগ�।

অপরাধ িবচারাথ�
�হণ ও িবচার

 ৪৪। (১) ধারা ৪৩ এর িবধান সােপে�, এই আইেনর অধীন �মতা�া� �কান কম�কত�া অথবা

�িত�� �কান ব�ি�র িলিখত অিভেযাগ ব�িতেরেক �কান আদালত এই আইেনর অধীন

সংঘিটত �কান অপরাধ িবচারাথ� �হণ কিরেব না।

 (২) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) বা অ� �কান আইেন যাহা

িকছুই থা�ক না �কন, এই আইেনর অধীন সংঘিটত অপরাধসমেূহর িবচার �থম ��ণীর

জিুডিসয়াল ম�ািজে�ট, বা, ���মত, �মে�াপিলটন ম�ািজে�ট কতৃ�ক িবচায� হইেবঃ

 তেব শত� থােক �য, এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, ���মত, Code of Criminal

Procedure, 1898 এর section 12 এর অধীন �মতা�া� �কান ��শাল ম�ািজে�ট বা

��শাল �মে�াপিলটন ম�ািজে�ট কতৃ�ক এই আইেনর অধীন সংঘিটত অপরাধসমহূ িবচায�

হইেব।

 (৩) উপ-ধারা (২) এবং Code of Criminal Procedure, 1898 এ যাহা িকছুই থা�ক না

�কন, ধারা ৩৬ এ উি�িখত অপরােধর িবচার Courts of Sessions কতৃ�ক িবচায� হইেব। (৪)

Code of Criminal Procedure, 1898 এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইেনর অধীন

�কান �থম ��ণীর জিুডিসয়াল ম�ািজে�ট বা �মে�াপিলটন ম�ািজে�ট �দাষী সাব�� ব�ি�েক

সংি�� অপরােধর জ� এই আইেন অ�েমািদত �য �কান অথ�দ�ড আেরাপ কিরেত পািরেব।

�ফৗজদারী
কায�িবিধর
�েয়াগ

৪৫। এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত অস�িতপণূ� না হওয়া সােপে�, এই আইেনর অধীন

অপরােধর তদ�, িবচার, আপীল ও অ�া� সংি�� িবষেয় �ফৗজদারী কায�িবিধ �েযাজ� হইেব।

�কা�ানী,
ইত�ািদ কতৃ�ক
অপরাধ সংঘটন

৪৬। �কান �কা�ানী কতৃ�ক এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ সংঘিটত হইেল উ� অপরােধর

সিহত �ত�� সংি��তা রিহয়ােছ �কা�ানীর এমন �েত�ক পিরচালক, ব�ব�াপক, সিচব,

অংশীদার, কম�কত�া এবং কম�চারী উ� অপরাধ সংঘটন কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেব, যিদ না

িতিন �মাণ কিরেত পােরন �য, উ� অপরাধ তাহার অ�াতসাের সংঘিটত হইয়ােছ অথবা উ�

অপরাধ �রাধ কিরবার জ� িতিন যথাসাধ� �চ�া কিরয়ােছন।

  ব�াখ�া। -এই ধারায় -

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-75.html
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দশম অধ�ায়
িবিবধ

  (ক) ‘‘�কা�ানী’’ অথ� �কান বািণিজ�ক �িত�ান, অংশীদাির কারবার, সিমিত, সংঘ এবং

সংগঠনও অ�ভু��; এবং

  (খ) ‘‘পিরচালক’’ অথ� বািণিজ�ক �িত�ােনর ��ে� উহার �কান অংশীদার বা পিরচালনা �বােড�র

সদস�ও অ�ভু��।

  

বাৎসিরক
�িতেবদন

৪৭। �ধান ওয়ােড�ন রি�ত এলাকার ব��াণীর �কৃিতগত অব�ান বা ��াটাস ও সংর�ণ

গিতধারার িব�ািরত িববরণসহ বাৎসিরক �িতেবদন ���ত কিরয়া �বােড�র িনকট উপ�াপন

কিরেবন এবং �বােড�র অ�েমাদন�েম উহা মিু�ত আকাের ও অন-লাইেন �কাশ কিরেবন।

�ব�ািনক
গেবষণা

৪৮। �কান ব�ি�, সং�া বা �িত�ান �কান বণ��াণী বা ব��াণীর আবাস�ল িবষেয় গেবষণা

কিরেত ই�ুক হইেল �ধান ওয়ােড�ন বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� �কান কম�কত�ার িনকট হইেত

অ�মিত �হণ কিরেত হইেব।

এয়ারগান
স�েক�
িনেষধা�া

৪৯। ব��াণী সংর�েণর �ােথ� সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এয়ারগান আমদািন,

িব�য়, ব�বহার বা বহেনর িবষেয় িনেষধা�া আেরাপ কিরেত পািরেবঃ

  তেব শত� থােক �য, উ� ��াপেন জাতীয় ��িটং �ফডােরশন কতৃ�ক িনবি�ত ��িটং �াব ও

বনা�ল সি�িহত এলাকায় বসবাসকারী জনেগা�ী তাহােদর িনরাপ�া, �দনি�ন �েয়াজন ও

সামািজক �থার কারেণ উ��প িনেষধা�ার আওতার বিহভূ�ত রািখেত হইেব।

  
সরল িব�ােস
কৃত কাজকম�
র�ণ

৫০। এই আইন বা িবিধর অধীন সরল িব�ােস কৃত �কান কাজকেম�র ফেল �কান ব�ি�

�িত�� হইেল বা �িত�� হইবার স�াবনা থািকেল ত�� �কান কম�কত�ার িব�ে� �কান

�দওয়ানী বা �ফৗজদারী মামলা দােয়র বা অ� �কান আইনগত কায��ম �হণ করা যাইেব না।

  
তফিসল
সংেশাধেনর
�মতা

৫১। সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, তফিসল সংেশাধন কিরেত পািরেব।

  

িবিধ �ণয়েনর
�মতা

৫২।১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ �ণয়ন

কিরেত পািরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এ �দ� �মতার সামি�কতা �ু�ণ না কিরয়া িন�বিণ�ত সকল বা �য �কান

িবষেয় িবিধ �ণয়ন করা যাইেব, যথাঃ -

  (ক) লাইেস� বা পারিমট এর জ� আেবদন ফরম, শত�াবলী, িফ ইত�ািদ;

  (খ) সহ-ব�ব�াপনা কিমিটর গঠন, �মতা, কায�াবলী ও �ময়াদ;

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1102/part-482.html
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  (গ) অভয়ারণ�, জাতীয় উদ�ান, বাফার �জান, �কার �জান, ল�া�ডে�প �জান বা কিরেডার,

কিমউিনিট কনজারেভশন এলাকা, �মিরন �েটে�ড এিরয়া, জাতীয় ঐিত�, �ারক, পিব� ব�ৃ,

��বন, ইেকাপাক�, সাফারী পাক�, �মিরন পাক�, ব��াণী �জনন �ক�, উি�দ উদ�ান,

�বসরকাির িবেনাদন পাক�, িচিড়য়াখানা, �পাষা পািখ ইত�ািদর ব�ব�াপনা;

  (ঘ) �বসরকাির আব� ব��াণীর �জনন খামার িনয়�ণ;

  (ঙ) ব��াণী সংর�ণ, বণ��াণী সং�া� গেবষণা, িশ�া এবং গণসেচতনতা সিৃ�েত িবেশষ

অবদােনর জ� জাতীয় পরু�ার বা পদক �ঘাষণা;

  (চ) এই আইেনর অধীন অপরাধ উদঘাটেন সহায়তা কিরবার জ� তথ� �দানকারী বা বন

কম�কত�া বা কম�চারীেক পরু�ার বা পদক �দান;

  (ছ) �বসরকাির ব��াণী খামার ও উ�ার �ক� �াপন;

  (জ) ব��াণী �ারা আ�া� জানমােলর �িতপরূণ;

  (ঝ) ব��াণী অপরাধ দমন ইউিনেটর গঠন, �মতা ও কায�াবলী;

  (ঞ) জ�কৃত �ব� বা সাম�ী িব�য়, �ংস, অপসারণ বা অ� �কান প�থায় িন�ি�র ব�ব�া।

    
ইংেরজীেত
অনিূদত পাঠ
�কাশ

৫৩। (১) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর ইংেরজীেত অনিূদত একিট

িনভ�রেযাগ� পাঠ (Authentic English Text) �কাশ কিরেব।

  (২) বাংলা ও ইংেরজী পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� বাংলা পাঠ �াধা� পাইেব।

  
রিহতকরণ ও
�হফাজত

৫৪। (১) Bangladesh Wild Life (Preservation) Order, 1973 (President”s

Order No. 23 of 1973) , অতঃপর রিহত আইন বিলয়া উি�িখত, এত�ারা রিহত করা

হইল।

  (২) উ��প রিহতকরণ সে�ও -

  (ক) রিহত আইেনর অধীন কৃত বা গহৃীত �কান কায� বা কায�ধারা িন��াধীন থািকেল, উ� কায�

বা কায�ধারা উ� রিহত আইেনর িবধান অ�যায়ী এই�েপ িন�ি� কিরেত হইেব, �যন এই

আইন �বিত�ত হয় নাই;

  (খ) রিহত আইেনর অধীন �ণীত সকল িবিধ, আেদশ, ��াপন, �নািটশ, ইত�ািদ এই আইেনর

িবধানাবলীর সিহত সাম�স�পণূ� হওয়া সােপে�, রিহত বা সংেশািধত না হওয়া পয�� বলবৎ

থািকেব।
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