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F. No. FC-11/61/2021-FC

ভারত সরকার
পররবেশ, েন ও জলোয়ু পররেততন মন্ত্রক
(েন সংরক্ষণ রেভাগ)
ইন্দিরা পর্যাবরণ ভবন,
আলীগঞ্জ, জ াড়বাগ জরাড, নযান্দিন্দি - ১১০০০৩
তান্দরখ: ০২রা অক্টাবর, ২০২১
প্রন্দত
১. অন্দতন্দরক্ত মুখয সন্দিব (বন)/প্রধান সন্দিব (বন), সব রা য/জেন্দ্রশান্দসত অঞ্চল
২. PCCF, সমস্ত রা য/জেন্দ্রশান্দসত অঞ্চল
৩. আঞ্চন্দলে েমযেতয া, সেল IRO, MoEFCC
৪. সংন্দিষ্ট সবাই
উপ: বন (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৮০-এর প্রস্তান্দবত সংক্শাধক্নর ন্দবষক্য মন্তবয/পরামশয আহ্বান জরন্দ ।
মযাডাম/সযার,
আমাক্ে ানাক্ত ন্দনক্িয শ জিওযা হক্যক্ে জর্, জেন্দ্রীয সরোর, বন (সংরক্ষণ) আইন,
১৯৮০-এর ন্দবধানগুক্লাক্ে সুসংগঠিত েরার নয ন্দেেু সংক্শাধন আনার প্রস্তাব েক্রক্েন। ন্দবগত
িন্দিশ বেক্রর মধযবতী সমক্য, জিক্শর পন্দরক্বশগত, সামান্দ ে এবং পন্দরক্বশগত বযবস্থার র্ক্েষ্ট
পন্দরবতয ন হক্যক্ে। উক্ত সমক্য, ন্দবন্দভন্ন ন্দবন্দধ এবং ন্দনক্িয ন্দশো আোক্র র্োর্ে আইন প্রবতয ক্নর
মাধযক্ম, আমাক্ির জিক্শর পন্দরক্বশগত ও অেযননন্দতে িান্দহিার পন্দরবতয নশীলতার সাক্ে আইক্নর
ন্দবধানগুন্দলক্ে সামঞ্জসযপূণয েক্র জতালার প্রক্িষ্টা েরা হক্যক্ে । তবুও, বতয মান পন্দরন্দস্থন্দতক্ে
োর্যেরভাক্ব খাপ খাইক্য ন্দনক্ত, ন্দবক্শষ েক্র সংরক্ষণ এবং উন্নযক্নর ত্বন্দরত সংহতেরক্ণর নয,
আইনটি আরও সংক্শাধন েরা প্রক্যা ন হক্য পক্ড়ক্ে। বন (সংরক্ষণ) আইন, 1980-এর প্রস্তান্দবত
সংক্শাধক্নর এেটি পাবন্দলে েনসালক্েশন জপপার এই ন্দিঠির সাক্ে জিওযা হক্যক্ে এবং তার এেটি
েন্দপ মন্ত্রণালক্যর ওক্যবসাইক্ে আপক্লাড েরা হক্যক্ে, র্া www.parivesh.nic.in-এ পাওযা র্াক্ব।
উপক্রাক্ত ন্দবষযগুন্দলর পন্দরক্প্রন্দক্ষক্ত, রা য সরোর, জেন্দ্রশান্দসত অঞ্চল প্রশাসন এবং সংন্দিষ্ট
ইসুযর তান্দরখ জেক্ে ১৫ ন্দিক্নর মক্ধয বন (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৮০-এ প্রস্তান্দবত সংক্শাধক্নর
ন্দবষক্য তাক্ির মতামত/পরামশয জশযার েরক্ত অনুক্রাধ েরন্দে। এই ন্দিঠির প্রতু যত্তর
fca.amendment@gov.in এ ইক্মক্লর মাধযক্ম মা ন্দিক্ত অনুক্রাধ েরন্দে।
এই ন্দিঠি মন্ত্রণালক্যর র্ক্োপর্ুক্ত েততয পক্ক্ষর অনুক্মান্দিত।
ইন্দত,
এসন্দড/(সন্দীপ শমত া)
সহোরী বন মহাপন্দরিশযে
েন্দপ পাঠাক্না হলঃ
1. ন্দনক্িয শে (প্রর্ুন্দক্ত), এনআইন্দস, মন্ত্রণালক্যর ওক্যবসাইক্ে োগ আপক্লাড েরার অনুক্রাধ সহ।
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বন (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৮০-এর
প্রস্তান্দবত সংক্শাধনী ন্দবষযে
পরামশয পত্র
পন্দরক্বশ, বন ও লবাযু পন্দরবতয ন মন্ত্রে
ভারত সরোর
আইন্দপ ভবন
জ াড়বাগ জরাড, নযান্দিন্দি
অক্টাবর, ২০২১
..

ে. পেভূ ন্দমো
১. বন (সংরক্ষণ) আইন প্রণীত এবং প্রক্র্া য হয ১৯৮০-এর সাক্লর ২৫ জশ অক্টাবর জেক্ে
(এই জলখায পরবতী জক্ষক্ত্র এটিক্ে শুধুমাত্র 'এই আইন' নাক্ম আন্দভন্দহত েরা হক্ব)। এই আইক্নর
প্রস্তাবনা বণযনা েক্র জর্, এটি বন সংরক্ষণ ও তার সাক্ে সম্পেয র্ুক্ত ন্দবষযগুন্দল বা আনুষন্দিে
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ন্দবষয বা আেন্দিে সংঘটিত ন্দবষক্যর নয এেটি আইন। পালযাক্মক্ের সামক্ন ন্দবলটি উপস্থাপন
েরার সময (১৯৮০ সাক্লর ন্দবল নং ২০১) এই ন্দবক্লর উক্েশয এবং োরণগুন্দলর ন্দববতন্দত ন্দনম্নরূপ
ন্দেল:

উক্েশয এবং োরণগুন্দল

১. বনাঞ্চল ধ্বংস হক্ল পন্দরক্বশগত ভারসামযহীনতা সতন্দষ্ট হয এবং পন্দরক্বশগত অবনন্দত
ঘক্ে োক্ে। জিক্শ বযাপেভাক্ব বনাঞ্চল ধ্বংস হক্ে এবং র্ার উক্েগ নে প্রভাব
অনস্বীোর্য।
২. অন্দধেতর বনাঞ্চল ধ্বংস হওযা জরাখার উক্েক্শয , রাষ্ট্রপন্দত ২৫ জশ অক্টাবর,
১৯৮০, বন (সংরক্ষণ) অধযাক্িশ, ১৯৮০ প্রবতয ন েক্রন। অধযাক্িশটি সংরন্দক্ষত
বনাঞ্চক্লর অসংরক্ষণ এবং বনাঞ্চক্লর বন-বন্দহভূয ত োক্র্য বযবহাক্রর নয, জেন্দ্রীয
সরোক্রর জেক্ে পূবয অনুক্মািনপ্রান্দি বাধযতামূল্ক েক্র জতাক্ল। এই অন্দডযনযাক্ে জেন্দ্রীয

সরোরক্ে এই ধরক্নর অনুক্মািক্নর ন্দবষক্য পরামশয জিওযার
েন্দমটি গঠক্নরও ন্দবধান রাখা হক্যন্দেল।

নয এেটি উপক্িষ্টা

৩. ন্দবলটি পূক্বযাক্ত অধযাক্িশক্ে প্রন্দতস্থাপন েরক্ত িায।
২. ১৯৮৮ সাক্ল 'এই আইনটি' সংক্শাধন েরা হক্যন্দেল। ১৯৮৮ সাক্ল সংক্শাধক্নর পর, 'এই
আইনটি'ক্ে বতয মান রূক্প এখাক্ন সংর্ুক্ত েরা হক্যক্ে।
৩. ১২.১২.১৯৯৬ পর্যন্ত, সাধারণভাক্ব প্রিন্দলত ন্দেল জর্; জর্সব বনাঞ্চল ভারতীয বন আইন,
১৯২৭ বা অনয জোন স্থানীয আইক্নর অধীক্ন জঘান্দষত বনগুন্দলক্ত এবং জর্সব বন বনন্দবভাক্গর
আওতাধীন ন্দেল; শুধুমাত্র জসই বনাঞ্চলগুন্দলক্ত রা য সরোর, জেন্দ্রশান্দসত অঞ্চল প্রশাসন এবং
জেন্দ্রীয সরোর 'এই আইন'-এর ন্দবধানগুন্দল প্রক্যাগ েরক্তন। মাননীয সুন্দপ্রম জোেয তাক্ির রায
১২.১২.১৯৯৬ তান্দরক্খর ন্দরে ন্দপটিশন (ন্দসন্দভল) নং ২০২/১৯৯৫-এ টি. এন. জগািবমযণ
ন্দেরুমুলপাি বনাম ইউন্দনযন অফ ইন্দিযা এবং অনযানযরা, মামলায 'এই আইন'-এর প্রক্যাগক্র্াগযতার
পন্দরসর স্পষ্ট েক্র রায জিবার পরবতীোক্ল, 'এই আইন'-এর ন্দবধানগুন্দল জর্ জর্ জক্ষক্ত্র প্রক্র্া য
হক্যক্ে, তা হল:
ে) মান্দলোনা, স্বীেত ন্দত এবং জেণীন্দবভাগ ন্দনন্দবযক্শক্ষ জর্ জোক্না এলাো র্া জোনও সরোন্দর নন্দেক্ত
'বন' ন্দহসাক্ব নন্দেভূ ক্ত েরা হক্যক্ে। জর্ জোন আইক্নর অধীক্ন, জোক্না এলাো
বন ন্দহসাক্ব
ন্দবজ্ঞন্দিেত ত হক্লও তা 'এই আইন'-এ অন্তভুয ক্ত হক্ব;
খ) উপক্রর উপ-পযারা (ে)-এর আওতাভু ক্ত সমস্ত এলাো সমূহ বযন্দতত 'বন'-এর 'অন্দভধান্দনে'
অক্েযর সাক্ে সামঞ্জসযপূণয সমস্ত এলাো।
গ) সুন্দপ্রম জোক্েযর ১২.১২.১৯৯৬ তান্দরক্খর আক্িশ এবং হলফনামা অনুসাক্র গঠিত ন্দবক্শষজ্ঞ
েন্দমটি েততয ে 'বন' ন্দহসাক্ব ন্দিন্দিত সমস্ত এলাো সমূহ 'এই আইন'-এর আওতাধীন এবং জসই তেয
১৯৯৭ সাক্ল সুন্দপ্রম জোক্েয পঞ্জীেরণ েরা হক্যক্ে।
রা য সরোরগুন্দলও উক্ত আইক্নর ন্দবধানগুক্লা প্রক্যাগ েরার মাধযক্ম প্রন্দতটি রাক্ য ন্দবন্দভন্ন ন্দবক্শষজ্ঞ
েন্দমটি োরা বন ন্দহসাক্ব ন্দিন্দিত অনযনয এলাো সমুহ এবং জর্সমস্ত ভু ন্দম বনাঞ্চক্ল আওতাধীন
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জসগুন্দল অন্তভুয ক্ত েক্রন। উপক্রাক্ত আিালক্তর আক্িশটির ন্দবক্িষণ ও অনুমান োরা 'এই আইন'-টি
বনভূ ন্দম নয এমন এলাোক্ত বতক্ষক্রাপক্নর জক্ষক্ত্রও প্রক্র্া য হক্ে।
৪. আইক্নর ন্দবধান অনুসাক্র, জোন রা য সরোর বা জেন্দ্রশান্দসত অঞ্চল প্রশাসন জোন বনভূ ন্দমর
িন্দরত্র বিল, অসংরক্ষণ বা ই ারা প্রিাক্নর আক্িশ জিওযার আক্গ, জেন্দ্রীয সরোক্রর পূবয অনুক্মািন
বাধযতামূলে।

খ.

জর্ ন্দবষযগুন্দলক্ত পরামশয আহ্বান েরা হক্ে

1. বতয মান জপ্রক্ষাপক্ে সমস্ত সরোন্দর বনভূ ন্দম (ন্দবজ্ঞান্দপত জহাে বা না জহাে) এবং জর্ জোক্না
সরোন্দর নন্দেক্ত বন ন্দহসাক্ব নন্দেভূ ক্ত এলাো 'এই আইন'-এর আওতায আক্স। এোড়াও, মান্দলোনা
এবং জেণীন্দবনযাস ন্দনন্দবযক্শক্ষ বতক্ষর্ুক্ত জর্ জোনও ন্দম 'এই আইন'-এর আওতাধীন হক্ব, র্ন্দি
স্থানীযভাক্ব ন্দনধযান্দরত ন্দেেু মানিক্ের ন্দভন্দত্তক্ত জসই এলাো বন ন্দহসাক্ব ন্দবক্বন্দিত হয। এই ধরক্নর
ভূ ন্দমসনাক্তেরণ পদ্ধন্দত ন্দেেু জক্ষক্ত্র োরণ ন্দনধযান্দরত এবং জস্বোিারী। এই পদ্ধন্দত অস্বেতার সাক্ে
পন্দরিান্দলত হবার সম্ভাবনা সতন্দষ্ট েক্র এবং জবসরোরী বযন্দক্ত এবং সংস্থাগুন্দলর মক্ধয প্রবল ন্দবরন্দক্ত
সতন্দি েক্র, ফলস্বরূপ তারা প্রন্দতক্রাক্ধর সতন্দষ্ট েক্র। জর্ জোক্না বযন্দক্তগত এলাোক্ে বন ন্দহক্সক্ব
ন্দবক্বিনা েরা হক্ল, জোক্না বযন্দক্তর তার ন্দনক্ র ন্দম বন বন্দহভূয ত অনযানয োক্ র নয বযবহার
েরার অন্দধোরক্ে সীমাবদ্ধ েরক্ব। 'এই আইন'-এ ন্দবধান োেক্লও বহু জক্ষক্ত্রই সরোর ভূ ন্দম
বযবহাক্রর পন্দরবতয ন সংক্রান্ত প্রস্তাব ন্দবক্বিনা ও অনুক্মািন েক্র না। এমনন্দে অনুক্মান্দিত হক্লও,
ন্দমর মান্দলেক্ে তার ন্দনক্ র ন্দম অ-বনাযক্নর উক্েক্শয বযবহাক্রর নয সমতু লয অ-বনভূ ন্দম
এবং অনযানয ক্ষন্দতপূরণমূলে শুল্ক প্রিান েরক্ত হয। এর ফক্ল ন্দমক্ত বতক্ষ জরাপক্ণর সুক্র্াগ
োেক্লও, জবন্দশরভাগ জবসরোরী মান্দলক্ের ন্দম গােপালা ন্দবহীন রাখার প্রবণতা সতন্দষ্ট হক্ে। এই
সমস্ত ন্দবষক্যর/ ঘেনার পন্দরক্প্রন্দক্ষক্ত, 'এই আইন'-এর প্রক্যাক্গর জক্ষত্র বস্তুন্দনষ্ঠভাক্ব সংজ্ঞান্দযত েরা
অতযন্ত প্রক্যা নীয বক্ল মক্ন েরা হক্ে।
২. 'এই আইন'-এর প্রক্যাগক্র্াগযতার ন্দবস্তত ত বযাখযার োরক্ন জরলপে, মহাসড়ে ইতযান্দির 'পক্ের
অন্দধোর' (RoW, Right of Way) বাধাপ্রাি হক্ে, ফলস্বরূপ জরলপে মন্ত্রণালয, সড়ে, পন্দরবহন
ও মহাসড়ে মন্ত্রণালয ইতযান্দিক্ত তীব্র জক্ষাভ সতন্দষ্ট হক্যক্ে। জরলপে ও সড়েপে ন্দনমযাণ ও প্রন্দতস্ঠার
উক্েক্শয ১৯৮০ সাক্লর বহু পূক্বয অন্দধোংশ জক্ষক্ত্র এই সমস্ত উন্নযন মুলে প্রন্দতষ্ঠান গুন্দলর োরা
আক্গই এই Right of Way (RoW) গুন্দল আনুষ্ঠান্দনেভাক্ব অন্দধগ্রহণ েরা হক্যক্ে বক্ল িান্দব েরা
হয। ১৯৮০ সালের আলে অধিেৃহীত জধির আংধিক এই উলেলিে ব্েব্হার করা হল়েধিে এব্ং
অধিেৃহীত জধির ব্াধক অংি ভধব্ষ্েৎ ধিিমাণ ও ধব্স্তালরর/ সম্পপ্রসারলণর জিে সংরধিত ধিে।
১৯৮০ সালের আলে থেলকই অধিেৃহীত জধির অব্েব্হৃত অংলি োিোিাধে ও ব্িাঞ্চে ধিে এব্ং
ধব্ধভন্ন সরকারী পধরকল্পিা়ে ফাাঁকা জধি গুধেলত োিপাো থরাপণ করা হল়েধিে। অধিেৃহীত জধিলত
এইভালব্ থরাধপত োিপাোর ধিধিত সুরিালেম ধকিু ধকিু থিলে সংরধিত ব্িাঞ্চে ধহলসলব্ থ াষ্ণা
করা হল়েধিে। এই সিস্ত জধি ব্িাঞ্চে ব্েধতলরলক ব্েব্হালরর থিলে ভারত সরকালরর অধিি
অিুিধতর প্রল়োজি। িািিী়ে সুপ্রীি থকার্ম আইলির প্রল়োে এব্ং আইলির প্রল়োলের সম্ভাব্িার
উপলরও ব্োখ্ো প্রদাি কলরলি। সুতরাং, ন্দমর মান্দলে সংস্থাগুন্দল (জরল, এনএইিএআই, ন্দপডন্দিউন্দড,
ইতযান্দি) 'এই আইন'-এর অধীক্ন অনুক্মািন গ্রহক্ণর পাশাপান্দশ ন্দনধযান্দরত ক্ষন্দতপূরণমূলে শুল্ক জর্মন
জনে বতয মান মূলয (এনন্দপন্দভ), ক্ষন্দতপূরণমূলে বনাযন (ন্দসএ) ইতযান্দি প্রিান েরক্ত বাধয হক্ে
জসই ন্দমর োরক্ন, র্া মূলত অ-বনাযন উক্েক্শয অন্দ য ত হক্যন্দেল। মন্ত্রণালয ২৫.১০.১৯৮০-এর
আক্গ অন্দধগ্রহণ েরা এই ধরক্নর ন্দমগুন্দলক্ে আইক্নর আওতা জেক্ে োড় জিওযার েো ভাবক্ে।
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৩. (i) এেো সতয জর্ ভারত মূলত এেটি গ্রীষ্মমিলীয ক্রান্তীয জিশ হওযায, এখানোর ভূ ন্দমক্ত
গােপালার স্বতঃস্ফূ তয ও দ্রুত বতন্দদ্ধর এেটি স্বাভান্দবে প্রােত ন্দতে প্রবণতা রক্যক্ে, র্াক্ে অন্দনযন্দন্ত্রত
জেক্ড় জিওযা হক্ল ন্দেেু সমক্যর মক্ধযই গােপালার র্ক্োপর্ুক্ত বতন্দদ্ধর ফক্ল, জসই অঞ্চলক্ে আন্দভধান্দনে
অেয অনুসাক্র বন ন্দহসাক্ব গনয েরক্ত হক্ব। তখন এই ধরক্নর ন্দমগুন্দল 'এই আইন'-এর আওতায
এক্স পড়ক্ব। র্ার ফক্ল, সাধারণভাক্ব মানুক্ষর মক্ধয ন্দনক্ র ন্দমক্ত উন্দিিবতন্দদ্ধর প্রােত ন্দতে ঘেনাক্ে
বাধা জিবার প্রবনতা সতন্দষ্ট হক্ব।
(ii) াতীয বন নীন্দত, ১৯৮৮ আনুর্াযী, জিক্শর এে-তত তীযাংশ এলাো বন ও বতক্ষর্ুক্ত েরার
জর্ লক্ষযমাত্রা জনওযা হক্যন্দেল, তা অ য ক্নর নয বতক্ষক্রাপক্ণর জর্ গন্দত প্রক্যা নীয, জসই তু লনায
বতয মান বতক্ষক্রাপক্নর গন্দত জমাক্েই সক্ন্তাষ নে নয। বতয মাক্ন জিক্শর বনাঞ্চল ও বতক্ষভূ ন্দম, জিক্শর
জমাে জভৌক্গান্দলে এলাোর প্রায ২৪.৫৬% এবং বনভূ ন্দম বাড়াক্নার এেটি বাস্তব সীমাবদ্ধতাও
রক্যক্ে। অতএব, বাস্তুতান্দন্ত্রে, অেযননন্দতে এবং পন্দরক্বশগত সুন্দবধার নয, বযন্দক্তগত মান্দলোনাধীন
ন্দম সহ আক্রা অক্নে জবশী পন্দরমান বনভূ ন্দম নয এমন ন্দমক্ত বতক্ষক্রাপক্নর আওতায আনা
প্রক্যা ন।
(iii)
এোড়াও, ২০৩০ সাক্লর মক্ধয, ২.৫-৩.০ ন্দবন্দলযন েন োবযন ডাই অক্সাইড গ্রহক্নর
সমতু লয 'োবযন ন্দসংে' সতন্দষ্টর ' াতীয ন্দনধযান্দরত অবিান'-এর (Nationally Determined
Contribution, NDC) জর্ লক্ষযমাত্রা তা পূরণ েরার নয এবং ৪৫ হা ার জোটি োো মূলযমাক্নর
োঠ ও োঠ াত দ্রবয আমিানীর ফক্ল ববক্িন্দশে মুদ্রার বযক্যর গন্দতক্ে হ্রাস েরার প্রক্যা ক্ন;
সরোরী বনাঞ্চক্লর ন্দমর বাইক্রও, সমস্ত উপর্ুক্ত এবং সম্ভবপর ন্দমক্ত, বতক্ষক্রাপন ও বনাযক্ন
উৎসাহপ্রিান রুরীন্দভন্দত্তক্ত েরা প্রক্যা ন। ন্দেন্তু তা েরক্ত জগক্ল, বতক্ষক্রাপক্ন উৎসাহী মানুষক্ির
এই ন্দবষক্য ভরসা জিওযা প্রক্যা ন, জর্ তাক্ির ন্দন স্ব ন্দমক্ত বতক্ষক্রাপক্নর ফক্ল তাক্ির ন্দম 'এই
আইন'-এর আওতায এক্স পড়ক্ব না।
৪. ভারক্ত বনাঞ্চক্লর ন্দবন্দভন্নধরক্নর ভূ ন্দম নন্দেভূ ন্দক্তেরন আক্ে। অক্নে সময এেই ন্দমর রা স্ব
ন্দবভাগ এবং বনন্দবভাক্গর নন্দেক্ত পরস্পরন্দবক্রাধী তেয নন্দেভূ ক্ত রক্যক্ে। র্া ভু লভাক্ব বযাখযান্দযত
হওযা এবং আইনী েন্দ্ব সতন্দষ্ট েরার সুক্র্াগ বতন্দর েক্রক্ে। অতএব, এইসব জক্ষক্ত্র 'এই আইন'-এর
প্রক্যাগক্র্াগযতা সম্পক্েয ও স্পষ্টতা প্রক্যা ন। রা স্ব জরেক্ডয সংন্দবন্দধবদ্ধভাক্ব ন্দমর মান্দলে এবং
বনসহ জর্ক্োক্না ভূ ন্দমর প্রেত ন্দত প্রন্দতফন্দলত েরক্ত হক্ব। এেো সুিতঢ়ভাক্ব অনুভূত হক্ে জর্,
বনন্দভন্দত্তে ন্দক্রযােলাপক্ে উৎসান্দহত েরার নয, ১২.১২.১৯৯৬-এর পক্র জর্ জোন অ-বনভূ ন্দমক্ত
বতক্ষক্রাপণ, বনাযন ইতযান্দির উক্িখ রা স্বন্দবভাক্গর নন্দেক্ত পাওযা জগক্ল জসই ন্দমটিক্ে আইক্নর
আওতার বাইক্র প্রক্যা ন। (েত ন্দষগত বনাযন এবং অনযানয বতক্ষ জরাপণ পদ্ধন্দত সহ)।
৫. অক্নে রাস্তা এবং জরল লাইক্নর পাক্শ, ন্দেেু 'ন্দিপ প্লাক্েশন' ন্দবেন্দশত হক্যক্ে এবং তাক্ির বন
ন্দহসাক্ব ন্দবজ্ঞান্দপত েক্র জিওযা হক্যক্ে। অক্নে জক্ষক্ত্র রাস্তা/ক্রলপক্ের পাক্শর এইসমস্ত এলাো/ ন্দমক্ত
নবসন্দত প্রভূ ত গক্ড় উক্ঠক্ে। এইসমস্ত বযবহান্দরে পন্দরোঠাক্মাগুন্দলর (বযন্দক্তগত এবং সরোরী)
অবশযই প্রক্বশপক্ের প্রক্যা ন (রাস্তা/ক্রলপে), ন্দেন্তু, বহুক্ক্ষক্ত্রই জিখা র্ায এই প্রক্বশপক্ের
রাস্তা/ক্রললাইনগুন্দল তোেন্দেত ন্দবজ্ঞান্দপত ন্দিপ বনাঞ্চলগুন্দলর উপর ন্দিক্য র্াক্ে। তখন, জর্ক্হতু
এই ন্দক্রযােলাপটি বনভূ ন্দমর অ-বনাযন বযবহাক্র ন্দহসাক্ব পন্দরগন্দনত হক্ব, এক্ক্ষক্ত্র, জেন্দ্রীয সরোক্রর
পূবযানুমন্দত প্রক্যা ন। প্রন্দতটি জক্ষক্ত্র বনভূ ন্দমর প্রক্যা নীযতা প্রায ০.০৫ জহটর। মন্ত্রণালক্যর লক্ষয
হক্ে জর্, ব্সব্াসকারী বান্দসিাক্ির/বযবসার মান্দলেক্ির েষ্ট লাঘক্বর নয এই ধরক্নর প্রন্দতটি
প্রক্বশপক্ের নয ০.০৫ জহটর পর্যন্ত োড় জিওযা।
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৬। 'এই আইন'-এর বতয মান ন্দবধানগুন্দল ন্দনযন্ত্রনোরে ন্দেন্তু ন্দনক্ষধাজ্ঞামূলে নয, ফলস্বরূপ, জর্সব
বনাঞ্চক্লর স্বতন্ত্রতা এবং ন্দবক্শষ প্রােত ন্দতে ন্দস্থন্দতন্দবনযাক্সর োরক্ণ উচ্চতর সুরক্ষার প্রক্যা ন, জসসব
অঞ্চক্লর অ-বনাযন ন্দনন্দষদ্ধ েরার নয 'এই আইন'-এ জোন ন্দবধান জনই। তিুপন্দর, আইনটি
োর্যের হওযার পর জেক্ে, ৪০ বেক্ররও জবন্দশ সমযোক্লর মক্ধয, বাস্তুতন্ত্রগত এবং পন্দরক্বশগত
বযবস্থায র্ক্েষ্ট পন্দরবতয ন ঘক্েক্ে। পন্দরবন্দতযত পন্দরক্বশগত, সামান্দ ে ও অেযননন্দতে পন্দরন্দস্থন্দতর
জমাোন্দবলায, প্রােত ন্দতে সম্পক্ির সংরক্ষণ, সুরক্ষা ও উন্নযক্নর নয বযবহৃত নীন্দত ও েমযসূিীগুন্দল
সারা ন্দবশ্ব ক্ু ড়ই ক্রমাগত রূপান্তন্দরত ও পন্দরবন্দতযত হক্যক্ে। এই ধরক্নর ন্দবন্দশষ্ট পন্দরবতয শীলতার
জমাোন্দবলা েরার নয, মন্ত্রণালয, সমতদ্ধ পন্দরক্বশগত সম্পিসমতদ্ধ ন্দেেু প্রািীন বনক্ে এেটি ন্দনন্দিযষ্ট
সমযোক্লর
নয পন্দরবতয নহীন ও অক্ষু ন্ন রাখার
নয 'এই আইন'-এ এেটি োর্যের ন্দবধান
প্রবতয ক্নর েো ভাবক্ে।
৭. জিক্শর সীমানা অক্ষু ণ্ণ রাখক্ত এবং সাবযক্ভৌমত্ব ব ায রাখার নয আন্ত য ান্দতে সীমান্ত এলাোয
পন্দরোঠাক্মা উন্নযন অতযন্ত গুরুত্বপূণয। বনভূ ন্দমর অ-বনাযন বযবহাক্রর অনুক্মািন পাওযার বতয মান
পদ্ধন্দতক্ত, অক্নে সময, জেৌশলগত এবং ন্দনরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূণয াতীয প্রেল্প ন্দবলন্দিত হয
র্ার ফক্ল স্পশযোতর স্থাক্ন এই ধরক্নর পন্দরোঠাক্মা উন্নযক্ন ন্দবঘ্ন ঘক্ে। এই ধরক্নর প্রেল্পগুন্দলক্ে
'এই আইন'-এর ন্দবধাক্নর অধীক্নই জেন্দ্রীয সরোক্রর পূবযানুমন্দত গ্রহণ জেক্ে অবযাহন্দত জিওযা
উন্দিত এবং রা যগুন্দলক্ে এই ধরক্নর জেৌশলগত ও ন্দনরাপত্তা সংক্রান্ত প্রেল্প বাস্তবাযক্নর জক্ষক্ত্র
বনভূ ন্দমর অ-বনাযক্নর নয বযবহাক্রর অনুমন্দত জিওযা উন্দিত র্া এেটি ন্দনন্দিযষ্ট সমযোক্লর মক্ধয
সম্পন্ন েরা হক্ব।
৮. খন্দনর ই ারার জক্ষক্ত্র অক্নেসময জিখা জগক্ে জর্, 'এই আইন'-এর উপ-ধারা ২(ii) এবং
২(iii) এেসাক্ে প্রক্যাগ হক্ল বহু ন্দবষক্য ন্দবভ্রান্দন্ত সতন্দষ্ট েক্র। উপ-ধারা ২(iii) ই ারা বরাে
ন্দবষযে, উপ-ধারা ২(ii) অ-বনাযন উক্েক্শয বনভূ ন্দম বযবহার ন্দবষযে। উপ-ধারা ২(iii) এর
অধীক্ন বতয মান ন্দবধান অনুসাক্র, শুধুমাত্র বনভূ ন্দমর NPV-র জক্ষক্ত্র অনুমন্দত প্রিানক্র্াগয। এই
ধরক্নর অনুমন্দতপ্রিান সংক্রান্ত ন্দবষক্য ন্দবক্বিনা েরার প্রন্দক্রযার সময র্োর্ে পন্দরন্দস্থন্দত ন্দবক্বিনার
সুক্র্াগ েম। র্ন্দিও উপ-ধারা ২(ii)-এর অধীক্ন অনুমন্দত প্রিাক্নর নয, 'ন্দসদ্ধান্ত সমেযন বযবস্থা'
(Decision Support System) বযবহার েক্র জর্ক্োক্না প্রস্তাক্বর অন্দত ন্দবস্তান্দরত পরীক্ষা েরা হয,
এোড়াও, ন্দবন্দভন্ন ন্দনযমাবলীক্ত উন্দিন্দখত ন্দবক্শষ পরীক্ষাপদ্ধন্দত ও ন্দবন্দভন্ন আিালক্তর আক্িশ অনুসাক্র
ন্দনধযান্দরত ন্দবন্দভন্ন পদ্ধন্দত, সবন্দেেু ই বযবহার েরা হয। বক্নর NPV োড়াও অনযানয ক্ষন্দতপূরণমূলে
শুল্ক জর্মন ক্ষন্দতপূরণমূলে বনাযক্নর (CA) নয অেয, ক্ষন্দতপূরণমূলে বনাযক্নর (CA) নয
ভূ ন্দম, ন্দনরাপত্তা অঞ্চক্লর বতক্ষক্রাপণ ইতযান্দি সমস্ত ন্দেেু ই প্রিান েরক্ত হয। এইভাক্ব, এেটি খন্দনর
ই ারাধারী উপ-ধারা ২(iii) এর অধীক্ন অনুমন্দত ন্দনক্ত পাক্র এবং NPV-র অেয প্রিান েক্র
বনভূ ন্দমর এেটি বড় অংশ বযবহার েরক্ত পাক্র। তা সক্ত্বও, উপ-ধারা ২(iii) এর অধীক্ন এই
ধরক্নর অনুমন্দতক্ে 'বন োড়পত্র' ন্দহসাক্ব গণয েরা হক্ব ন্দে না জস ন্দবষযটি স্পষ্ট নয। এোড়াও,
জর্ক্ক্ষক্ত্র ই ারািার উপ-ধারা ২(iii) অনুমন্দত ন্দনক্যক্েন ন্দেন্তু উপ-ধারা ২(ii) এর অধীক্ন
আক্বিন েক্রনন্দন, জসক্ক্ষক্ত্র পন্দরক্বশ (সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬-র অধীক্ন 'পন্দরক্বশ োড়পত্র' র্া
মাননীয সুন্দপ্রম জোেয অনুক্মািন েক্রন্দেক্লন fait accompli পন্দরন্দস্থন্দত এড়াক্নার নয, জসটিও এই
জক্ষক্ত্র বযবহার্য ন্দে না তাও ন্দবক্শষ স্পষ্ট নয। উপ-ধারা ২(iii), বতক্ষক্রাপন (জর্খাক্ন ন্দম ভাঙা
বা সাফ েরা উক্েশয নয) সম্পন্দেযত উক্েশয ন্দলক্ র জক্ষক্ত্র বযবহৃত েরাই মূল উক্েশয। অনয
ই ারাগুন্দল জর্গুন্দল বনভূ ন্দম ভাঙা/ পন্দরষ্কার েরা ইতযান্দি জক্ষক্ত্র (উিাহরনঃ খন্দনর ই ারা ন্দহসাক্ব)
এই উপধারা বযবহার হবার েো নয। ন্দেন্তু পরবতীক্ত, উপ-ধারা ২(iii) খন্দনর এবং এই ধরক্নর
অনযানয ই ারাগুন্দলক্তও প্রক্যাগ েরা শুরু হক্যন্দেল। অতএব, প্রস্তাব েরা হক্যক্ে জর্ আইক্নর উপ-
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ধারা ২(iii) মুক্ে জফলা হক্ব এবং স্পষ্ট েরা হক্ব জর্ উপ-ধারা ২(ii) অ-বনাযক্নর উক্েক্শয
বযবহাক্রর নয জর্ক্োক্না ধরক্নর ই ারা বরাক্ের জক্ষক্ত্র আহ্বান েরা জর্ক্ত পাক্র।
৯. নতু ন প্রর্ুন্দক্ত আসক্ে জর্মন এক্সক্েক্িড ন্দরি ন্দিন্দলং (ইআরন্দড), র্া বনভূ ন্দমর বাইক্র জেক্ে
ন্দিন্দলং গতয বতন্দর েক্র এবং বনাঞ্চক্লর মাটি বা লক্ে প্রভান্দবত/ক্ষন্দতগ্রস্থ না েক্র, অরণয ভূ ন্দমর
ন্দনক্ি জতল ও প্রােত ন্দতে গযাস অনুসন্ধান বা উক্ত্তালন েরক্ত সক্ষম। মন্ত্রণালয মক্ন েক্র জর্ এই
ধরক্নর প্রর্ুন্দক্তর বযবহার জবশ পন্দরক্বশবান্ধব এবং এগুন্দলক্ে 'এই আইন'-এর আওতার বাইক্র রাখা
উন্দিত।
১০. জবসরোরী বযন্দক্তক্ির, র্াক্ির ন্দম রা য ন্দনন্দিযষ্ট বযন্দক্তগত বন আইক্নর মক্ধয পক্ড় বা সুন্দপ্রম
জোক্েযর ১২.১২.১৯৯৬ তান্দরক্খর আক্িক্শর পন্দরক্প্রন্দক্ষক্ত বনন্দভন্দত্তে সংজ্ঞার আওতায আক্স এবং
জসই োরক্ন জর্খাক্ন বন সংরক্ষণ আইন এখন প্রক্র্া য, এই ধরক্নর মান্দলেক্ির অন্দভক্র্াগ লাঘব
েরার নয, ২৫০বগয ন্দমোর এলাো পর্যন্ত োঠাক্মা ন্দনমযাক্ণর (বন সুরক্ষা বযবস্থা এবং আবান্দসে
ইউন্দনে সহ) এেবার মাত্র অনুমন্দত জিওযার প্রস্তাব েরা হক্যক্ে।
১১. 'এই আইন'-এর ধারা ২-এ 'অ-বনাযন বযবহার'-এর বযাখযা েরা হক্যক্ে। এই ধারাটিক্ত,
জর্ ন্দক্রযােলাপগুন্দলক্ে অ-বনাযন োর্যেলাপ ন্দহসাক্ব গণয েরা জর্ক্ত পাক্র জসগুন্দলক্ে ন্দিন্দিত েরা
হক্যক্ে এবং এগুন্দল এই ধারার উক্েক্শয নয। সুতরাং, বন এবং বনযপ্রাণী সংরক্ষক্ণর আনুষন্দিে
ন্দক্রযােলাপগুন্দলক্ে অ-বনাযন োর্যক্রম ন্দহসাক্ব ন্দবক্বিনা েরা উন্দিত নয। তিনুসাক্র, প্রস্তাব েরা
হক্যক্ে জর্, ন্দিন্দড়যাখানা, সাফান্দর, বন প্রন্দশক্ষণ অবোঠাক্মা ইতযান্দি প্রন্দতষ্ঠা েরা, এইধরক্নর
ন্দক্রযােলাপগুন্দল "অ-বনাযন োর্যক্রম" এর অক্েযর মক্ধয আসা উন্দিত নয।
১২. 'এই আইন'-এ ক্ষন্দতপূরণমূলে শুল্ক আক্রাপ েরা বাধযতামূলে, এর ফক্ল র্োসমক্য বনভূ ন্দম
এবং এটি প্রিানোরী বাস্তুতন্ত্র সংক্রান্ত পন্দরক্ষবাগুন্দল ন্দম অ-বনাযক্নর উক্েক্শয বযবহাক্রর নয
অনুক্মান্দিত হওযার পক্র উন্নত হক্য ওক্ঠ। ন্দেন্তু বহু জক্ষক্ত্র জিখা র্াক্ে, এেই ন্দবষক্য ন্দেতীযবার
শুল্কগ্রহন েরা হক্ে র্া বস্তুত অননন্দতে ও অক্র্ৌন্দক্তে (ক্র্মন এেই উক্েক্শয ই ারা নবাযক্নর
সময ন্দেতীযবার)।
১৩. আইক্ন স্পষ্ট শান্দস্তমূলে ন্দবধান োো সক্েও, আইক্নর ন্দবধান লঙ্ঘক্নর জবশ ন্দেেু উিাহরণ
রক্যক্ে। মন্ত্রণালক্যর িতন্দষ্টভন্দি হল জর্ 'এই আইন'-এর অধীক্ন, শান্দস্তক্ে আরও েক্ঠার েক্র,
অপরাধক্ে আরও ন্দনরুৎসান্দহত েরার জিষ্টা েরা হক্ব। এই ন্দবষক্য, ধারা ২ এর অধীন অপরাধগুন্দল
এখন সাধারণ োরািক্ের শান্দস্তক্র্াগয েরার নয প্রস্তাব েরা হক্যক্ে, র্া এে বের পর্যন্ত হক্ত
পাক্র এবং অপরাধটি পন্দরিযক্র্াগয এবং ান্দমনঅক্র্াগয হক্ব। ইন্দতমক্ধয েরা ক্ষন্দতগুন্দলর জক্ষক্ত্র,
ক্ষন্দতগ্রস্থ অঞ্চক্লর উন্নন্দতর জিষ্টার
নয ধারা ৩ে এর অধীক্ন শান্দস্তর পাশাপান্দশ শান্দস্তমূলে
ক্ষন্দতপূরক্ণর ন্দবধান প্রবতয ক্নর প্রস্তাব েরা হক্যক্ে। এোড়াও, প্রস্তাব েরা হক্যক্ে জর্ র্ন্দি রা য
সরোর বা জেন্দ্রশান্দসত অঞ্চক্লর প্রশাসক্নর জোন েততয পক্ষ 'এই আইন'-এর অধীক্ন অপরাক্ধর সাক্ে
ন্দড়ত োক্ে, তাহক্ল শান্দস্তমূলে ক্ষন্দতপূরণ ন্দহক্সক্ব প্রাি অেয রা য েযাম্পা-র (State CAMPA)
পন্দরবক্তয াতীয েযাম্পায (National CAMPA) মা হক্ব।
১৪. বনভূ ন্দমক্ত প্রেত ত অ-বনাযন োর্যেলাপ ন্দবক্বিনা বা প্রস্তাব েরার আক্গ, ন্দরপ এবং তিন্ত
োর্যক্রম েরা হয। এই ধরক্নর অক্নে ন্দক্রযােলাক্প বক্নর ন্দম খুব অল্প সমক্যর নয বযবহার
েরা হয এবং বক্নর ন্দম বা তার ীবনবন্দিক্ত্রযর জোন জবাধগময পন্দরবতয ন হয না। ন্দেন্তু জর্ক্হতু
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এই ধরক্নর ন্দক্রযােলাপগুন্দলক্ে অ-বনাযন ন্দক্রযােলাপ ন্দহসাক্ব ন্দবক্বিনা েরা হয, তাই আনুষ্ঠান্দনে
পদ্ধন্দত অনুসরণ েক্র জেন্দ্রীয সরোক্রর পূবয অনুক্মািন িাওযা হয র্া সমযসাক্পক্ষ। এই সমসযা
সমাধান েরার নয, ন্দবক্শষ েক্র এই ধরক্নর োর্যেলাক্প জর্খাক্ন প্রভাব অন্দত ক্ষীণ জর্ তা
অনুধাবনক্র্াগয নয, জসক্ক্ষক্ত্র 'এই আইন'-এর ন্দবধান প্রক্র্া য নাও হক্ত পাক্র।
.

দ্য ফবরস্ট (কনজারবভশন) অ্যাক্ট, ১৯৮০
(১৯৮৮ সাবল করা সংবশাধনী সহ)

.সংয়ুরি

বনাঞ্চল সংরক্ষক্ণর নয এবং এর সাক্ে সম্পন্দেযত ন্দবষয বা আনুষন্দিে বা তাৎক্ষন্দনে ঘো
ন্দবষযগুন্দলর নয এেটি আইন।
ভারত প্র াতক্ন্ত্রর এেন্দত্রশ বেক্র সংসক্ি এটি ন্দনম্নরূপ প্রণযন েরা জহাে:১. সংরক্ষপ্ত রশবরানাম, েযারপ্ত এেং সূচনা(i) এই আইনটিক্ে বন (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৮০ বলা জর্ক্ত পাক্র।
(ii) এটি ম্মু ও োশ্মীর রা য বযতীত সমগ্র ভারক্ত ন্দবস্তত ত।
(iii) এটি ১৯৮০ সাক্লর ২৫ক্শ অক্টাবর জেক্ে বলবৎ হক্যক্ে বক্ল গণয হক্ব।
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২. েনভূ রমর অ্রনধত াররত সংরক্ষণ ো অ্-েনাযন উবেবশয েনভূ রম েযেহাবরর উপর রনবেধাজ্ঞা
এেটি রাক্ য আপাতত বলবৎ অনয জর্ জোন আইক্ন র্া ন্দেেু আক্ে তা সক্েও, জেন্দ্রীয সরোক্রর
পূবযানুক্মািন বযতীত জোন রা য সরোর বা অনয েততয পক্ষ র্া েরক্ব না i) জর্ জোন সংরন্দক্ষত বন (জস রাক্ য জসই সমক্য বলবৎ জর্ জোন আইক্ন "সংরন্দক্ষত বন"
অন্দভবযন্দক্তর অক্েযর মক্ধয) অেবা তার জোন অংশ অসংরন্দক্ষত েরা;
ii) জর্ জোন বনভূ ন্দম বা তার জোন অংশ বন বন্দহভূয ত উক্েক্শয বযবহার েরা;
iii) জর্ জোন বনভূ ন্দম বা তার জোন অংশ ই ারা বা অনয জোন জবসরোরী বযন্দক্তক্ে অেবা
অনয জোন েততয পক্ষ, েক্পযাক্রশন, এক্ ন্দে বা সরোক্রর মান্দলোনাধীন, পন্দরিান্দলত বা ন্দনযন্দন্ত্রত
নয এমন অনয জোন সংস্থাক্ে বরাে েরা;
iv) জর্ জোন বনভূ ন্দম বা তার জোন অংশ পুনরায বনাযক্নর নয বযবহাক্রর উক্েক্শয, জসই ন্দম
বা তার অংক্শ প্রােত ন্দতেভাক্ব জবক্ড় ওঠা গােগুন্দলক্ে জেক্ে সাফ েরা।
বযাখযা- এই ধারার জক্ষক্ত্র- "অ-বনাযন উক্েশয"-এর অেয জোন বনভূ ন্দম বা তার অংশ জভক্ঙ
জফলা বা পন্দরষ্কার েরা ন্দনক্ম্নাক্ত োরক্নে) িা, েন্দফ, মসলা, রাবার, জখ ুর, জতল বহনোরী উন্দিি, হটিযোলিারাল ফসল বা ওষন্দধ
গাক্ের িাষ;
খ) পুনন্দনযমযাণ োড়া অনয জোন উক্েশয;
ন্দেন্তু বনাঞ্চল এবং বনযপ্রাণী সংরক্ষণ, উন্নযন ও বযবস্থাপনার সাক্ে সম্পন্দেযত বা আনুষন্দিে জোন
ো এই ধারার অন্তভুয ক্ত নয, র্ো, জিেক্পাি স্থাপন, ফাযার লাইন, জবতার জর্াগাক্র্াগ এবং
জবড়া ন্দনমযাণ, জসতু ও োলভােয, বাাঁধ, ওযাোরক্হাল, পন্দরখা ন্দিি, সীমানা ন্দিি, পাইপলাইন বা
অনযানয অনুরূপ উক্েশয।

৩. উপবদ্ষ্টা করমটির গঠন –
জেন্দ্রীয সরোর প্রক্যা নীয সংখযে বযন্দক্তর সমন্বক্য এেটি েন্দমটি গঠন েরক্ত পাক্র জর্
েন্দমটি সরোরক্ে ন্দনক্ম্নাক্ত ন্দবষযগুন্দলক্ত পরামশয জিওযার উপর্ুক্ত -i)

ধারা ২ এর অধীক্ন অনুক্মািন প্রিান; এবং

ii) জেন্দ্রীয সরোর োরা আহ্বান েরা জর্ জোক্না ন্দবষয র্া বন সংরক্ষক্ণর সাক্ে সম্পেয র্ুক্ত।
৩ ক. এই আইবনর রেধান লঙ্ঘবনর দ্ণ্ডজেউ র্ন্দি এই আইক্নর ধারা 2 এর জোন ন্দবধান লঙ্ঘন েক্র বা লঙ্ঘন েরক্ত সাহার্য
েক্র, জসই বযন্দক্তর সাধারণ োরািক্ের শান্দস্ত হক্ব, র্া পক্নর ন্দিন পর্যন্ত স্থান্দয হক্ত পাক্র।
৩ খ. কততত পক্ষ এেং সরকারী দ্প্তবরর দ্বারা অ্পরাধ –
i) 'এই আইন'-এর অধীক্ন র্খন জোন অপরাধ সংঘটিত হয (ে) সরোক্রর জোন ন্দবভাগ, ন্দবভাগীয প্রধান োরা; অেবা
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(খ) জোন েততয পক্ষ েততয ে, বা প্রক্তযেটি বযন্দক্ত, জর্ বা র্ারা, র্খন অপরাধ সংঘটিত হক্যন্দেল
তখন প্রতযক্ষভাক্ব িান্দযক্ত্ব ন্দেক্লন, এবং েততয পক্ক্ষর সাক্ে সাক্ে েততয পক্ক্ষর েমযসূিী পন্দরিালনার নয
েততয পক্ক্ষর োক্ে িাযবদ্ধ ন্দেক্লন;
তারা অপরাক্ধর নয জিাষী বক্ল গণয হক্বন এবং তাক্ির ন্দবরুক্দ্ধ বযবস্থা জনওযা হক্ব এবং জস
অনুর্াযী শান্দস্ত জিওযা হক্ব:
তক্ব শতয োক্ে জর্, ন্দবভাগীয প্রধান বা ধারা (খ)-এ উক্িখ েরা জোন বযন্দক্ত র্ন্দি
প্রমাণ েক্রন জর্ অপরাধমূলে ঘেনাটি তার অ াক্ন্তই সংঘটিত হক্যন্দেল বা ন্দতন্দন এই ধরক্নর
অপরাধমূলে ঘেনার প্রন্দতক্রাধ েরার নয র্োর্ে প্রক্িষ্টা েক্রন্দেক্লন, জসক্ক্ষক্ত্র এই উপধারায
এমন জোন ন্দবধাক্নর উক্িখ জনই র্া উহাক্ির জক্ষক্ত্র প্রক্র্া য হক্ব।
ii) উপ-ধারা (১)-এ র্া ন্দেেু ই উক্িখ োকুে না জেক্না, সরোক্রর জোক্না ন্দবভাগ, 'এই
আইন'-এর অধীক্ন িেনীয অপরাধ ঘোক্ল অেবা উপ-ধারা (১)-এর ধারা (খ)-এ উক্িন্দখত
জোক্না েততয পক্ষ োরা অপরাধ সংঘটিত হক্ল এবং জোক্না ন্দবভাগীয প্রধান বযতীত অনয জোন
েমযেতয ার বা েমযেতয াক্ির সম্মন্দতক্ত অপরাধ সংঘটিত হক্যক্ে প্রমান্দণত হক্ল, অেবা জোক্না
েমযেতয ার অবক্হলার এর নয িাযী প্রমান্দনত হক্ল, অেবা উপ-ধারা (১) এর ধারা (খ)-এ
উক্িন্দখত বযন্দক্ত োড়াও েততয পক্ক্ষর মক্ধয অনয জেউ, এই ধরক্নর সেল েমযেতয া বা বযন্দক্তরা জসই
অপরাক্ধর নয জিাষী বক্ল গণয হক্বন এবং তাক্ির ন্দবরুক্দ্ধ বযবস্থা জনওযা হক্ব এবং জসই অনুর্াযী
শান্দস্ত জপক্ত হক্ব।

৪. রনযম ততররর ক্ষমতা –
১) জেন্দ্রীয সরোর, সরোরী জগক্ ক্ে প্রজ্ঞাপন োরা, এই আইক্নর ন্দবধানগুন্দল পালক্নর
ন্দনযম বতন্দর েরক্ত পাক্র।

নয

২) 'এই আইন'-এর অধীক্ন প্রণীত প্রন্দতটি ন্দনযম বতন্দরর পক্র, র্ত তাড়াতান্দড় সম্ভব, সংসক্ি
অন্দধক্বশন িলাোলীন এেটি বা িুইটি বা তক্তান্দধে অন্দধক্বশন, সবযক্মাে ন্দত্রশ ন্দিক্নর মক্ধয,
সংসক্ির প্রন্দতটি েক্ক্ষর সামক্ন জপশ েরক্ত হক্ব। র্ন্দি, অন্দধক্বশন জশষ হবার আক্গ বা পূক্বয
উন্দিন্দখত ধারাবান্দহে অন্দধক্বশক্নর পক্র, সংসক্ির উভয েক্ষই র্ন্দি ন্দনযমটিক্ত/ ন্দনযমগুন্দলক্ত জোন
পন্দরবতয ন েরার ন্দবষক্য সম্মত হয, তাহক্ল ন্দনযমটি/ ন্দনযমগুন্দল পন্দরবন্দতযত আোক্রই প্রণীত হক্ব
অেবা সংসক্ির উভয েক্ষই র্ন্দি এেমত হয জর্ এই ন্দনযমটি/ ন্দনযমগুন্দল েরা উন্দিত নয,
জসক্ক্ষক্ত্র ন্দনযমটি/ ন্দনযমগুন্দল বান্দতল েরা হক্ব; সুতরাং, সংসক্ির ন্দসদ্ধান্ত, ন্দনযমটি/ ন্দনযমগুন্দল
পন্দরবতয ন বা বান্দতল েরা, র্াই জহাে, জসই ন্দনযক্মর অধীক্ন পূক্বয েরা জোন ন্দেেু র ববধতার
প্রন্দত জোন প্রোর পক্ষপাত োড়াই ঘোক্ত হক্ব।
৫. োরতল এেং সংরক্ষণ –
(১) বন (সংরক্ষণ) অধযাক্িশ, ১৯৮০-এর এক্ষক্ন প্রন্দতস্থান্দপত েরা হল।
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(২) এই ধরক্নর রন্দহতেরণ সক্েও, উন্দিন্দখত অধযাক্িক্শর ন্দবধাক্নর অধীক্ন র্া ন্দেেু েরা হক্যক্ে
বা ন্দসদ্ধান্ত গতহীত হক্যক্ে তা এই আইক্নর সংন্দিষ্ট ন্দবধাক্নর অধীক্ন েরা হক্যক্ে বা ন্দসদ্ধান্ত গতহীত
হক্যক্ে বক্ল গণয হক্ব।

