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পিরেবশ আদালত আইন, ২০১০
( ২০১০ সেনর ৫৬ নং আইন )
[]
যেহতু পিরেবশ সং া অপরােধর িবচার রাি ত করার লে আদালত িত া ও আ ষি ক িবষেয় চিলত
আইেনর সংেশাধন ও সংহতকরণকে িবধান করা সমীচীন ও েয়াজনীয়;
সেহতু এত ারা িন প আইন করা হইলঃসংি
িশেরানাম
ও বতন

১। (১) এই আইন পিরেবশ আদালত আইন, ২০১০ নােম অিভিহত হইেব।
(২) ইহা অিবলে কাযকর হইেব।

সং া

২। িবষয় বা সে র পিরপ ী কান িকছু না থািকেল, এই আইেন (ক) ‘‘ দওয়ানী কাযিবিধ’’ অথ The Code of Civil Procedure, 1908 (Act V
of 1908);
(খ) ‘‘পিরদশক’’ অথ পিরেবশ অিধদ েরর পিরদশক বা মহা-পিরচালেকর সাধারণ বা
িবেশষ আেদশ ারা মতা া অ
কান ব ি বা অ
কান পিরেবশ আইেনর
অধীন পিরদশন বা তদে র জ
মতা া ব ি ;
(গ) ‘‘পিরেবশ আইন’’ অথ এই আইন, বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ আইন, ১৯৯৫
(১৯৯৫ সেনর ১ নং আইন), এই আইেনর উে
পূরণকে সরকার কতৃক, সরকারী
গেজেট
াপন ারা, িনধািরত অ
কান আইন, এবং এই সকল আইেনর অধীন
ণীত িবিধমালা;
(ঘ) ‘‘পিরেবশ আদালত’’ অথ এই আইেনর অধীন গিঠত পিরেবশ আদালত;
(ঙ) ‘‘পিরেবশ আপীল আদালত’’ অথ এই আইেনর অধীন গিঠত পিরেবশ আপীল
আদালত;
(চ) ‘‘ ফৗজদারী কাযিবিধ’’ অথ The Code of Criminal Procedure, 1898
(Act V of 1898);
(ছ) ‘‘মহা-পিরচালক’’ অথ পিরেবশ অিধদ েরর মহা-পিরচালক;
(জ) ‘‘

শাল ম ািজে ট’’ অথ ধারা ৫(২) এর অধীন িনযু

শাল ম ািজে ট;

(ঝ) ‘‘ শাল ম ািজে ট আদালত’’ অথ এই আইেনর অধীন গিঠত কান
ম ািজে ট আদালত।

শাল
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াধা

পিরেবশ আদালত
িত া

৩। আপাততঃ বলবৎ অ
িবধান াধা পাইেব।

কান আইেন যাহা িকছুই থা ক না কন, এই আইেনর

৪। (১) এই আইেনর উে
পূরণকে সরকার, সরকারী গেজেট
াপন ারা,
েত ক জলায় এক বা একািধক পিরেবশ আদালত িত া কিরেত পািরেব।
(২) একজন িবচারক সম েয় পিরেবশ আদালত গিঠত হইেব এবং সরকার,
ীম
কােটর সিহত পরামশ েম, যু - জলা জজ পযােয়র একজন িবচার িবভাগীয়
কমকতােক উ আদালেতর িবচারক িনযু কিরেব এবং উ িবচারক তাহার সাধারণ
এখিতয়ারভু মামলা ছাড়াও পিরেবশ আদালেতর এখিতয়ারভু মামলাসমূেহর িবচার
কিরেবন।
(৩) েত ক পিরেবশ আদালত জলা সদের অবি ত থািকেবঃ
তেব সরকার েয়াজন মেন কিরেল সরকারী গেজেট সাধারণ বা িবেশষ আেদশ ারা,
উ আদালেতর িবচারকােযর ানসমূহ শাসিনক জলার য কান ােন িনধারণ
কিরেত পািরেব।
(৪) কান জলায় একািধক পিরেবশ আদালত ািপত হইেল সরকার, সরকারী গেজেট
াপন ারা, েত ক পিরেবশ আদালেতর জ এলাকা িনধারণ কিরয়া িদেব।

শাল
ম ািজে ট
আদালত িত া

৫। (১) এই আইেনর উে
পূরণকে সরকার, সরকারী গেজেট
াপন ারা,
েত ক জলায় এক বা একািধক
শাল ম ািজে ট আদালত িত া কিরেত পািরেব।
(২) পিরেবশ আইেন বিণত সকল অপরােধর মামলা িবচােরর জ সরকার,
ীম
কােটর সিহত পরামশ েম, কান মে াপিলটন ম ািজে ট বা ১ম ণীর জুিডিশয়াল
ম ািজে টেক কান িনিদ এলাকার জ এককভােব বা তাহার সাধারণ দািয়ে র
অিতির িহসােব
শাল ম ািজে ট েপ িনেয়াগ দান কিরেত পািরেব।

শাল
ম ািজে ট
আদালেতর
এখিতয়ার

৬। (১) অ
কান আইেন যাহা িকছুই থা ক না কন, পিরেবশ আইেন বিণত সকল
অপরােধর িবচােরর জ মহা-পিরচালক বা তাঁহার িনকট হইেত মতা া ব ি
শাল ম ািজে ট আদালেত সরাসির মামলা দােয়র কিরেত পািরেবন অথবা
ফৗজদারী কাযিবিধ অ সাের থানায় এজাহার দােয়র কিরেত পািরেবন।
(২)
শাল ম ািজে ট আদালত এই আইেনর ধারা ৯ এর অধীন অপরাধসহ পিরেবশ
আইেন বিণত অপরােধর জ িনধািরত দ ড আেরাপ, উ অপরাধ সংঘটেন ব ব ত
য পািত বা উহার অংশিবেশষ, যানবাহন বা অপরােধর সিহত সংি
পণ সাম ী বা
ব বােজয়া বা িবিলবে জ করার আেদশ এবং যথাযথ
ে
িতপূরেণর জ
আেদশ বা িডি
দান কিরেত পািরেব; এবং এত তীত উ আদালত সংি অপরাধ
বা ঘটনার পিরি িত িবেবচনা েম একই রােয় িন বিণত সকল বা য কান আেদশ
দান কিরেত পািরেব, যথাঃ-(ক) য কাজ করা বা না করার কারেণ অপরাধিট সংঘিটত হইয়ােছ, উহার পুনরাবৃি না
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করা বা অব াহত না রাখার জ
ব ি েক িনেদশ দান;

অপরাধী িহসােব সাব

বা সংি

অ

কান

(খ) উ অপরাধ বা ঘটনার কারেণ পিরেবেশর য িত হইয়ােছ বা হইেত পাের সই
িবষেয় সংি
পিরি িত অ সাের আদালেতর িবেবচনামত উপযু
িতেরাধমূলক বা
সংেশাধনমূলক ব ব া হেণর জ অপরাধী িহসােব সাব ব ি েক বা সংি
অ
কান ব ি েক িনেদশ দান;
(গ) দফা (খ) এর অধীন কান ব ব া হেণর িনেদশ দােনর
ে সময়সীমা
িনধারণ এবং মহা-পিরচালক বা অ
কান যথাযথ কতৃপে র িনকট উ িনেদশ
বা বায়েনর িরেপাট দািখেলর িনেদশ দানঃ
তেব শত থােক য, দফা (খ) বা (গ) এর অধীন দ িনেদশ পুনঃিবেবচনার জ
িনেদশ া ব ি রায় দােনর তািরেখর অনিধক ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ আেবদন
কিরেত পািরেবন এবং মহা-পিরচালকেক নানীর যুি স ত েযাগ িদয়া এই প
আেবদন আদালত পরবতী ৩০ (ি শ) িদেনর মেধ িন ি কিরেব।
(৩) পিরদশেকর িলিখত িরেপাট ব িতেরেক কান
অপরাধ িবচারাথ হণ কিরেব নাঃ

শাল ম ািজে ট আদালত কান

তেব শত থােক য, কান আেবদেনর িভি েত
শাল ম ািজে ট আদালত যিদ এই
মেম স
হয় য, সংি
পিরদশক কান অপরােধর অিভেযাগ হণ কিরবার জ
অ েরাধ করা সে ও িতিন উহার িভি েত পরবতী ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ েয়াজনীয়
কায ম হণ কেরন নাই অথবা উ অিভেযাগ হেণর যৗি কতা আেছ, তাহা হইেল
সংি
পিরদশক বা মহা-পিরচালকেক নানীর যুি সংগত েযাগ িদয়া উ
প
িলিখত িরেপাট ব িতেরেকই সরাসির উ অিভেযাগ এবং সংি
অপরাধ িবচারাথ
হণ কিরেত বা যথাযথ মেন কিরেল অিভেযাগ স েক তদে র জ উ পিরদশকেক
তদে র িনেদশ দান কিরেত পািরেব।

পিরেবশ
আদালেতর
এখিতয়ার

৭। (১) অ
কান আইেন যাহা িকছুই থা ক না কন, পিরেবশ আইেনর অধীন
অপরাধসমূহ িবচােরর জ
শাল ম ািজে েটর িনকট হইেত া মামলাসমূহ এই
আইেনর িবধান অ সাের পিরেবশ আদালত কতৃক িবচার ও িন ি হইেব।
(২) পিরেবশ আইেনর অধীন িতপূরণ লােভর জ এই আইেনর িবধান অ সাের
পিরেবশ আদালেত সরাসির মামলা কিরেত হইেব এবং তাহা উ আদালেত িবচারাথ
হণ, িবচােরর জ
েয়াজনীয় কায ম হণসহ উহার িবচার ও িন ি হইেব।
(৩) পিরেবশ আদালত এই আইেনর ধারা ৮(২) এর অধীন অপরাধসহ পিরেবশ আইেন
বিণত অপরােধর জ িনধািরত দ ড আেরাপ, উ অপরাধ সংঘটেন ব ব ত য পািত
বা উহার অংশিবেশষ, যানবাহন বা অপরােধর সিহত সংি
পণ সাম ী বা ব
বােজয়া বা িবিলবে জ করার আেদশ এবং যথাযথ ে
িতপূরেণর জ আেদশ
বা িডি
দান কিরেত পািরেব; এবং এত তীত উ আদালত সংি
অপরাধ বা
ঘটনার পিরি িত িবেবচনা েম একই রােয় িন বিণত সকল বা য কান আেদশ দান
কিরেত পািরেব, যথাঃ -(ক) য কাজ করা বা না করার কারেণ অপরাধিট সংঘিটত হইয়ােছ, উহার পুনরাবৃি না
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করা বা অব াহত না রাখার জ
ব ি েক িনেদশ দান;

অপরাধী িহসােব সাব

বা সংি

অ

কান

(খ) উ অপরাধ বা ঘটনার কারেণ পিরেবেশর য িত হইয়ােছ বা হইেত পাের সই
িবষেয় সংি
পিরি িত অ সাের আদালেতর িবেবচনামত উপযু
িতেরাধমূলক বা
সংেশাধনমূলক ব ব া হেণর জ অপরাধী িহসােব সাব ব ি েক বা সংি
অ
কান ব ি েক িনেদশ দান;
(গ) দফা (খ) এর অধীন কান ব ব া হেণর িনেদশ দােনর
ে সময়সীমা
িনধারণ এবং মহা-পিরচালক বা অ
কান যথাযথ কতৃপে র িনকট উ িনেদশ
বা বায়েনর িরেপাট দািখেলর িনেদশ দানঃ
তেব শত থােক য, দফা (খ) বা (গ) এর অধীন দ িনেদশ পুনঃিবেবচনার জ
িনেদশ া ব ি রায় দােনর তািরেখর অনিধক ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ আেবদন
কিরেত পািরেবন এবং মহা-পিরচালকেক নানীর যুি স ত েযাগ িদয়া এই প
আেবদন আদালত পরবতী ৩০ (ি শ) িদেনর মেধ িন ি কিরেব।
(৪) পিরদশেকর িলিখত িরেপাট ব িতেরেক কান পিরেবশ আদালত পিরেবশ আইেনর
অধীন কান িতপূরেণর দাবী িবচারাথ হণ কিরেবনাঃ
তেব শত থােক য, কান আেবদেনর িভি েত পিরেবশ আদালত যিদ এই মেম স
হয় য, সংি
পিরদশক কান িতপূরেণর দাবী হণ কিরবার জ অ েরাধ করা
সে ও িতিন উহার িভি েত পরবতী ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ েয়াজনীয় কায ম হণ
কেরন নাই এবং উ অিভেযাগ বা দাবী িবচােরর জ
হেণর যৗি কতা আেছ, তাহা
হইেল সংি পিরদশক বা মহা-পিরচালকেক নানীর যুি সংগত েযাগ িদয়া উ
প
িলিখত িরেপাট ব িতেরেকই সরাসির উ
িতপূরেণর দাবী িবচারাথ হণ কিরেত বা
যথাযথ মেন কিরেল দাবী স েক তদে র জ উ পিরদশকেক িনেদশ দান কিরেত
পািরেব।

আদালেতর
িনেদশ
অমা করণ,
ইত ািদর দ ড

৮। (১) কান ব ি

ধারা ৬(২) এর অধীন--

(ক)
শাল ম ািজে ট আদালত কতৃক দ িনেদশ অমা কিরয়া য অপরােধর
পুনরাবৃি কেরন বা য অপরাধিট অব াহত রােখন, উহার জ িনধািরত দে ড িতিন
দ ডনীয় হইেবন, তেব এই প দ ড উ িনেদশ দােনর সময় আেরািপত দ ড
অেপ া কম হইেব না;
(খ)
শাল ম ািজে ট আদালত কতৃক দ িনেদশ অমা কিরেল, ইহা হইেব
একিট ত অপরাধ এবং ত
িতিন অনিধক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদ ড বা অনিধক
৫ (পাঁচ) ল টাকা অথদে ড দ ডনীয় হইেবন।
(২) কান ব ি

ধারা ৭(৩) এর--

(ক) দফা (ক) এর অধীন আদালত দ িনেদশ অমা কিরয়া য অপরােধর
পুনরাবৃি কেরন বা য অপরাধিট অব াহত রােখন, উহার জ িনধািরত দে ড িতিন
দ ডনীয় হইেবন, তেব এই প দ ড উ িনেদশ দােনর সময় আেরািপত দ ড
অেপ া কম হইেব না;
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(খ) দফা (খ) বা (গ) এর অধীন আদালত কতৃক দ িনেদশ ভ কিরেল, ইহা হইেব
একিট ত অপরাধ এবং ত
িতিন অনিধক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদ ড বা অনিধক
৫ (পাঁচ) ল টাকা অথদে ড দ ডনীয় হইেবন।

শাল
ম ািজে ট কতৃক
অপরােধর িবচার

৯। (১) ফৗজদারী কাযিবিধেত যাহা িকছুই থা ক না কন, ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২)
অ যায়ী িনযু
শাল ম ািজে ট অনিধক ৫ (পাঁচ) বছর কারাদ ড বা, অনিধক ৫
(পাঁচ) ল টাকা অথদ ড বা উভয় দ ড বা কান িকছু বােজয়া বা িবন বা
িবিলবে জ করার আেদশ দান কিরেত পািরেবন।
(২) যিদ পিরেবশ আইেনর অধীন কান অপরােধর সিহত অ
কান অপরাধ
এমনভােব জিড়ত থােক য, ায় িবচােরর ােথ উভয় অপরােধর িবচার একই সে বা
একই মামলায় করা সমীচীন সইে ে সংি
অ আইেনর অপরাধিট ম ািজে ট
কতৃক িবচায হইেল পিরেবশ আইন বিহভূত অপরাধও একই সে একই মামলায়
শাল ম ািজে ট কতৃক িবচায হইেব এবং অ আইেনর অপরাধিট অ
কান
আদালত বা াইবু নাল কতৃক িবচায হইেল
শাল ম ািজে ট মামলািট সংি
আদালত বা াইবু নাল সমীেপ রণ কিরেবন।

শাল
ম ািজে ট
আদালেতর িবচার
প িত

১০। (১)
শাল ম ািজে ট আদালেতর তলব অ সাের উপি ত কান মামলার
সা ীেক তাহার সা
হণ ব িতেরেক ফরত বা ছািড়য়া দওয়া যাইেব নাঃ
তেব, আদালেতর সাধারণ দিনক কমসময় শষ হওয়ার া ােল য মামলার নানী
বা সা
হণ
করা হয়, কমসময় শষ হওয়ার পরও উ মামলার নানী বা
সা ীর সা
হণ চলমান থািকেত পািরেব।
(২) অিভেযাগ গঠেনর তািরখ হইেত ১৮০ (একশত আিশ) িদেনর মেধ
ম ািজে ট আদালত সংি মামলার িবচারকায সমা কিরেব।

শাল

(৩) উপ-ধারা (২) এ িনধািরত সময়সীমার মেধ কান মামলার িবচারকায সমা না
হইেল
শাল ম ািজে ট আদালত, িবচারকায সমা না হওয়ার কারণ িলিপব
কিরয়া উি িখত ১৮০ (একশত আিশ) িদেনর পরবতী ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ িবষয়িট
পিরেবশ আপীল আদালতেক অবিহত কিরেব এবং উ ১৮০ (একশত আিশ) িদেনর
পরবতী ৯০ (নববই) িদেনর মেধ মামলার িবচারকায সমা কিরেব, তেব বিধত
সমেয়র মেধ ও কান মামলার িবচারকায স
না হইেল বিধত সময়সীমা অিত া
হওয়ার পরবতী ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ সংি
মামলা অ
শাল ম ািজে ট
আদালেত ানা র করার জ মহা-পিরচালক বা তাঁহার িনকট হইেত এত ে ে
মতা া কমকতা বা আইনজীবী পিরেবশ আপীল আদালেত দরখা কিরেত পািরেবন
এবং এই প দরখাে র িভি েত পিরেবশ আপীল আদালত সংি
মামলা ানা েরর
আেদশ িদেত পািরেব।
(৪) উপ-ধারা (৩) অ সাের কােনা মামলা য
শাল ম ািজে ট আদালেত ানা র
করা হইেব সই আদালত কতৃক উ মামলার িবচার নতুন কিরয়া
কিরেত হইেব
না, বরং পূববতী
শাল ম ািজে ট আদালত য পয কায স াদন কিরয়ােছ তাহার
পর হইেত অবিশ কায স াদন কিরেব এবং মামলা নিথ াি র তািরখ হইেত ৯০
(নববই) িদেনর মেধ িবচারকায স
কিরেব।
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(৫) উপ-ধারা (২), (৩) ও (৪) এ িনধািরত সময়সীমার মেধ কান মামলার িবচার
স
না হইেল সইজ
ক বা কাহারা দায়ী তাহা পিরেবশ আপীল আদালত সংি
সময়সীমা অিতবািহত হওয়ার পরবতী ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ তদ কিরয়া বা করাইয়া
িনণয় কিরেব এবং তদিভি েত দায়ী ব ি র িব ে আইনা গ ব ব া হণ কিরবার
জ সংি
কতৃপ সমীেপ পািরশ রণ কিরেব এবং উ
পািরেশর িভি েত
গৃহীত কায ম ও ফলাফল উ
পািরশ াি র তািরখ হইেত ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ
সংি কতৃপ
িতেবদন আকাের পিরেবশ আপীল আদালেত দািখল কিরেব।

েবশ, আটক,
ইত ািদর মতা

১১। (১) পিরেবশ আইেন বিণত কান িবষয় পিরদশন বা কান অপরাধ তদে র
উে ে , মহা-পিরচালক বা পিরেবশ আদালত কতৃক িনেদিশত হইেল এই আইেনর
অধীন েদয় িতপূরণ িন পেণর উে ে , পিরদশক য কান সমেয় য কান ােন
েবশ, ত ািশ বা কান িকছু আটক বা কান িকছুর নমুনা সং হ বা কান ান
পিরদশন কিরেত পািরেবন।
(২) উপ-ধারা (১) এর উে
পূরণকে উ পিরদশক েয়াজনেবােধ ফৗজদারী
কাযিবিধ অ সাের পিরেবশ আদালত বা য কান
শাল ম ািজে েটর িনকট ত ািশ
পরওয়ানা ই র জ আেবদন কিরেত পািরেবন।
(৩) এই ধারার অধীন ত ািশ, আটক বা পিরদশেনর
ে পিরদশক ফৗজদারী
কাযিবিধ এবং সংি পিরেবশ আইন ও িবিধমালার িবধান অ সরণ কিরেবন।

অপরােধর
অ স ান, মামলা
দােয়র এবং
তদম প িত

১২। (১) পিরেবশ আইেন বিণত কান অপরাধ সং া িবষয় সাধারণভােব একজন
পিরদশক অ স ান কিরেবন, তেব কান িবেশষ ধরেনর অপরাধ বা কান িনিদ
অপরাধ সং া িবষয় অ স ােনর উে ে মহা-পিরচালক, সাধারণ বা িবেশষ আেদশ
ারা, তাহার অধীন অ কান কমকতােকও মতা দান কিরেত পািরেবন।
(২) উ পিরদশক বা কমকতা, অতঃপর অ স ানকারী কমকতা বিলয়া উি িখত,
কান ব ি র িলিখত অিভেযাগ বা অ
য কান তেথ র িভি েত, মহা-পিরচালেকর
িনকট হইেত এত ে ে
মতা া কমকতার অ েমাদন হণ েম, এই ধারার
অধীন কায ম
কিরেত পািরেবন।
(৩) কান অপরােধর আ ািনক তদ
করার পূেব অ স ানকারী কমকতা উ
অপরাধ স েক অ স ান ও েয়াজনীয় তথ সং হ করতঃ একিট াথিমক িরেপাট
এত ে ে মহা-পিরচালক কতৃক মতা দ তাঁহার উ তন কমকতার িনকট পশ
কিরেবন এবং ি তীেয়া কমকতা সংি
ঘটনা ও পিরি িত িবেবচনা েম, ৭ (সাত)
িদেনর মেধ িস া
দান কিরেবন য, িবষয়িট স েক আ ািনক তদ
করা
অথবা সংি পিরেবশ আইন বা এই আইন বা সংি িবিধমালা অ সাের অ
কান
ব ব া হণ করা বা আেদৗ কান ব ব া হণ না করা সমীচীন িক না এবং তদ সাের
পরবতী কায ম হণ করা হইেব।
(৪) উপ-ধারা (৩) অ সাের আ ািনক তদে র িস া গৃহীত হইেল অ স ানকারী
কমকতা াথিমক িরেপােটর িভি েত একিট এজাহার সংি থানায় পশ কিরেবন যাহা
অপরাধ স িকত াথিমক তথ িহসােব থানায় িলিপব করা হইেব এবং অতঃপর উ
অ স ানকারী কমকতা বা
মত, মহা-পিরচালক-এর িনকট হইেত িবেশষভােব
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মতা া অ
কান কমকতা তদ কিরেবন এবং িতিন সংি
কমকতা বিলয়া গণ হইেবন।

মামলার তদ কারী

(৫) কান অপরাধ তদে র িবষেয় তদ কারী কমকতা ফৗজদারী কাযিবিধর িবধান
অ সাের েযাজ
ে থানার একজন ভার া কমকতার ায় একই মতা েয়াগ
কিরেত পািরেবন এবং িতিন, এই আইন ও সংি
িবিধমালা সােপে , ফৗজদারী
কাযিবিধ অ সরণ কিরেবন।
(৬) আ ািনক তদে র পূেব অ স ান পযােয় অ স ানকারী কমকতা কতৃক
রকডকৃত জবানব ী, আটককৃত ব , সংগৃহীত নমুনা বা অ া তথ আ ািনক
তদে র েয়াজেন িবেবচনা ও ব বহার করা যাইেব।
(৭) তদ সমাি র পর তদ কারী কমকতা, মহা-পিরচালেকর িনকট হইেত এত ে ে
মতা া কমকতার অ েমাদন হণ েম, তাহার তদ িরেপােটর মূল কিপ এবং উ
িরেপােটর সমথেন সংি মূল কাগজপ বা উহার সত ািয়ত অ িলিপ সরাসির পিরেবশ
আদালত বা
মত,
শাল ম ািজে ট আদালেত দািখল কিরেবন এবং একিট
অ িলিপ তাহার দ ের এবং আেরকিট অ িলিপ সংি
থানায় জমা কিরেবন এবং
এই প িরেপাট ফৗজদারী কাযিবিধর ধারা ১৭৩ এর অধীন দ পুিলশ িরেপাট
বিলয়া গণ হইেবঃ
তেব শত থােক য, কান দিললপে র মূল কিপ আদালেত দািখল করা স ব না হইেল
তাহার িব ািরত ব াখ া িরেপােটর সিহত আদালেত দািখল কিরেত হইেব।
(৮) উপ-ধারা (৩) এর িবধান সে ও, অ স ানকারী বা তদ কারী কমকতা সংি
অপরাধ ও পিরি িতর েয়াজেন, উ উপ-ধারার অধীন আ ািনক তদে র িস া
াি র পূেব অ স ান বা
মত, তদ কােল অপরােধর সিহত সংি দিলল, ব বা
য পািত আটক কিরেত পািরেবন যিদ যুি সংগত কারেণ িতিন মেন কেরন য, উহা
সরাইয়া ফলা বা ন করা হইেত পাের।
(৯) যিদ পিরেবশ আইন এর অধীন কান অপরােধর সিহত অ
কান অপরাধ
এমনভােব জিড়ত থােক য, পূণা ও ায় িবচােরর ােথ উভয় অপরােধর তদ ও
িবচার একই সে বা একই মামলায় করা সমীচীন, তাহা হইেল পিরেবশ আইন এর
অধীন অপরােধর সিহত জিড়ত পিরেবশ আইন বিহভূত অপরাধও উপ-ধারা (৪) এ
উি িখত তদ কারী কমকতা কতৃক তদ েযাগ হইেব।
(১০) পিরেবশ আইেন বিণত অপরাধ সং া অ স ান, মামলা দােয়র এবং তদ
কিরয়া িতেবদন দািখল করার জ সরকার পিরেবশ অিধদ র বিহভূত অ
কান
কমকতােক বা কান ণীর কমকতােক দািয় িদেত পিরেব।
(১১)
শাল ম ািজে ট কতৃক মাবাইল কাট অ ানকােল পিরদশক বা
এত ে ে
মহা-পিরচালেকর িনকট হইেত মতা া কমকতা বা এত ে ে
সরকােরর িনকট হইেত
মতা া কমকতা, এই ধারায় বিণত আ ািনকতা
ব িতেরেক, পিরেবশ আইেন উি িখত কান অপরাধ সংঘিটত হইয়ােছ মেম অিভেযাগ
সরাসির
শাল ম ািজে ট এর িনকট দােয়র কিরেত পািরেবন এবং উহার িভি েত
শাল ম ািজে ট সংি
অপরাধ আমেল লইেত ও উহার িবচার কিরেত অথবা
মত, িবচারাথ রণ কিরেত পািরেবন।
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আইন েয়াগকারী
সং া ও অ া
কতৃপে র
সহায়তা হণ

১৩। ধারা ১২ ও ১৩ এর উে
পূরণকে অ স ানকারী বা তদ কারী কমকতা
আইন েয়াগকারী সং া বা অ
কান সরকারী কতৃপ বা সংিবিধব সং ার
সহায়তার জ অ েরাধ কিরেত পািরেবন এবং তদ সাের উ কতৃপ বা সং া
সহায়তা কিরেব।

পিরেবশ
আদালেতর
কাযপ িত ও
মতা

১৪। (১) এই আইেন িভ প িকছু না থািকেল, এই আইেনর অধীন কান অপরােধর
অিভেযাগ দােয়র ও িবচার িন ি র ে , ফৗজদারী কাযিবিধর িবধানাবলী েযাজ
হইেব এবং পিরেবশ আদালত একিট ফৗজদারী আদালত বিলয়া গণ হইেব এবং
ফৗজদারী কাযিবিধেত দায়রা আদালত কতৃক কান মামলা িন ি র জ
য প িত
িনধািরত আেছ পিরেবশ আদালত সই প িত অ সরণ কিরয়া মামলা িবচারাথ হণ,
িবচার ও িন ি কিরেব।
(২) পিরেবশ আদালত উহার িনকট িবচারাধীন কান মামলা সং া অপরাধ স েক
অিধকতর তদে র জ তদ কারী কমকতােক বা ব ি েক িনেদশ িদেত পািরেব এবং
উ িনেদেশ তদে র িতেবদন দােনর জ সময়সীমাও িনধারণ কিরয়া িদেত
পািরেব।
(৩) এই আইন বা পিরেবশ আইন ারা
কিরেত পািরেব।

য কান

মতা পিরেবশ আদালত েয়াগ

(৪) পিরেবশ আদালেত িবচায সকল মামলা মহা-পিরচালক কতৃক িনেয়ািজত
আইনজীবী পিরচালনা কিরেবন এবং উ
েপ িনেয়ািজত আইনজীবী অপরােধর
মামলার
ে
শাল পাবিলক িসিকউটর ও দওয়ানী কৃিতর মামলার
ে
িবেশষ সরকারী কৗঁ লী বিলয়া গণ হইেবনঃ
তেব শত থােক য, পিরদশক বা মহা-পিরচালেকর িনকট হইেত মতা া কান
কমকতা মামলা পিরচালনায় উ আইনজীবীেক সহায়তা কিরেত এবং েয়াজনেবােধ
আদালেত তাঁহার ব ব উপ াপন কিরেত পািরেবন।
(৫) যিদ পিরেবশ আইেনর অধীন কান অপরােধর সিহত অ
কান অপরাধ
এমনভােব জিড়ত থােক য, ায় িবচােরর ােথ উভয় অপরােধর িবচার একই সে বা
একই মামলায় করা সমীচীন তাহা হইেল পিরেবশ আইন বিহভূত অপরাধও একই সে
একই মামলায় পিরেবশ আদালত কতৃক িবচায হইেব।
(৬) িতপূরণ সং া মামলা িবচার ও িন ি র ে এই আইেনর িবধান সােপে ,
দওয়ানী কাযিবিধর িবধানাবলী েযাজ হইেব এবং সই
ে পিরেবশ আদালত
একিট দওয়ানী আদালত বিলয়া গণ হইেব এবং এই আইেনর অধীন কান
িতপূরেণর মামলা িবচােরর ে দওয়ানী আদালেতর সকল মতা েয়াগ কিরেত
পািরেব।
(৭) পিরেবশ আদালেতর তলব অ সাের উপি ত কান মামলার সা ীেক তাহার সা
হণ ব িতেরেক ফরত বা ছািড়য়া দওয়া যাইেব না, তেব আদালেতর সাধারণ দিনক
কমসময় শষ হওয়ার া ােল য মামলার নানী বা সা
হণ
করা হয়,
কমসময় শষ হওয়ার পরও উ মামলার নানী বা সা ীর সা
হণ চলমান
থািকেত পািরেব।
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(৮) অপরােধর মামলার ে অিভেযাগ গঠেনর তািরখ হইেত এবং িতপূরণ দাবীর
মামলায় ই িনধারেণর তািরখ হইেত ১৮০ (একশত আিশ) িদেনর মেধ পিরেবশ
আদালত সংি মামলার িবচারকায সমা কিরেব।
(৯) উপ-ধারা (৮) এ িনধািরত সময়সীমার মেধ কান মামলার িবচারকায সমা না
হইেল পিরেবশ আদালত, িবচারকায সমা না হওয়ার কারণ িলিপব কিরয়া উি িখত
১৮০ (একশত আিশ) িদেনর পরবতী ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ িবষয়িট পিরেবশ
আপীল আদালতেক অবিহত কিরেব এবং উ ১৮০ (একশত আিশ) িদেনর পরবতী
৯০ (নববই) িদেনর মেধ মামলার িবচারকায সমা কিরেবঃ
তেব, বিধত সমেয়র মেধ ও কান মামলার িবচারকায স
না হইেল বিধত
সময়সীমা অিত া হওয়ার পরবতী ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ সংি
মামলা অ
পিরেবশ আদালেত ানা র করার জ মহা-পিরচালক বা তাঁহার িনকট হইেত
এত ে ে
মতা া কমকতা বা আইনজীবী পিরেবশ আপীল আদালেত দরখা
কিরেত পািরেবন এবং এই প দরখাে র িভি েত পিরেবশ আপীল আদালত সংি
মামলা ানা েরর আেদশ িদেত পািরেব।
(১০) উপ-ধারা (৯) অ সাের কােনা মামলা য পিরেবশ আদালেত ানা র করা হইেব
সই আদালত কতৃক উ মামলার িবচার নতুন কিরয়া
কিরেত হইেব না, বরং
পূববতী পিরেবশ আদালত য পয কায স াদন কিরয়ােছন তাহার পর হইেত
অবিশ কায স াদন কিরেবন এবং মামলার নিথ াি র তািরখ হইেত ৯০ (নববই)
িদেনর মেধ িবচারকায স
কিরেব।
(১১) উপ-ধারা (৮), (৯) ও (১০) এ িনধািরত সময়সীমার মেধ কান মামলার িবচার
স
না হইেল সইজ
ক বা কাহারা দায়ী তাহা পিরেবশ আপীল আদালত সংি
সময়সীমা অিতবািহত হওয়ার পরবতী ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ তদ কিরয়া বা করাইয়া
িনণয় কিরেব এবং ত িভি েত দায়ী ব ি র িব ে আইনা গ ব ব া হণ কিরবার
জ সংি কতৃপ সমীেপ পািরশ রণ কিরেব।
(১২) উপ-ধারা (১১) এ উি িখত পািরেশর িভি েত গৃহীত কায ম ও ফলাফল উ
পািরশ াি র তািরখ হইেত ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ সংি
কতৃপ
িতেবদন
আকাের পিরেবশ আপীল আদালেত দািখল কিরেব।

অথদ ড হইেত
খরচ বা িতপূরণ
দােনর মতা

১৫। (১)
শাল ম ািজে ট আদালত অথবা পিরেবশ আদালত কতৃক দাষী সাব
ব ি বা িত ােনর উপর আেরািপত অথদ ড আদায় কিরয়া তাহা হইেত সংি
মামলা পিরচালনায় িসিকউশন প কতৃক ব িয়ত অথ পিরেশাধ করার জ বা
মত, সংি
মামলায় িবচায অপরাধ সংঘিটত হওয়ার কারেণ িত
ব ি বা
িত ােনর িতপূরণ পিরেশাধ করার জ সংি রােয় আেদশ দান করা যাইেব।
(২) পিরেবশ আইেনর অধীন কান অপরােধর সিহত িতপূরেণর দাবী এমনভােব
জিড়ত থােক য, অপরাধ ও িতপূরেণর দাবী একই মামলায় িবচার করা েয়াজন,
তাহা হইেল পিরেবশ আদালত অপরাধিটর িবচার পূেব কিরেব এবং অপরােধর দ ড
িহসােব িতপূরণ দান যথাযথ বা পযা না হইেল পৃথকভােব িতপূরেণর আেবদন
িবেবচনা কিরেত পািরেব।
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অথদ ড আদােয়র
প িত

১৬।
শাল ম ািজে ট আদালত বা পিরেবশ আদালত কতৃক দাষী সাব ব ি বা
িত ােনর উপর আেরািপত অথদ ড বা িতপূরণ বা উ আদালত কতৃক মামলার য
কান পে র উপর অথদ ড বা িতপূরণ ব তীত অ
কান বাবদ ধায কৃত টাকা
ফৗজদারী কাযিবিধর ধারা ৩৮৬ এবং ৩৮৭ এর িবধান অ সাের আদায়েযাগ হইেব।

পিরেবশ আদালত
কতৃক পিরদশেনর
মতা

১৭। (১) মামলার য কান পযােয় কান স ি , ব বা অপরাধ সংঘটেনর ান
স েক কান ে র উ ব হইেল পিরেবশ আদালত, প গণেক বা তাহােদর িনযু
আইনজীবীেক, পিরদশেনর সময় ও ান িনধারণপূবক যথাযথ নািটশ দান কিরয়া,
তাহা পিরদশন কিরেত পািরেব।
(২) পিরদশেনর সময় বা অব বিহত পের, িবচারক পিরদশেনর ফলাফল একিট
ারকিলিপ আকাের ত কিরেবন এবং উ
ারকিলিপ মামলার নানীর সময় সা
িহসােব িবেবচনােযাগ হইেব।

আেপাস মীমাংসা

১৮। (১) ফৗজদারী কাযিবিধেত যাহা িকছুই থা ক না কন, বাংলােদশ পিরেবশ
সংর ণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সেনর ১ নং আইন) এর কিতপয় অপরাধ
মহা-পিরচালেকর স ি সােপে , িন প প িতেত আেপাস মীমাংসা করা যাইেব,
যথাঃ(ক) উ আইেনর ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) বা (৩) এর অধীন দ িনেদশ
অমা করেণর ফেল সংঘিটত থমবার অপরােধর ে সংি িনেদশ তািমল কিরয়া
তািমল িতেবদন দািখল এবং নতম ৫০ (প াশ) হাজার টাকা জিরমানা পিরেশাধ
কিরেল;
(খ) উ আইেনর ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন িতেবশগত সংকটাপ
এলাকা িহসােব ঘািষত এলাকায় িনিষ কম বা ি য়া চালু রাখা বা
র মাধ েম
উপ-ধারা (৪) এর লংঘেনর ফেল সংঘিটত থমবার অপরােধর ে িনিষ কম বা
ি য়া ায়ীভােব ব কিরয়া তাহা পুনরায় চালু করা হইেব না মেম অংগীকারনামা
দািখল এবং নতম ৫০ (প াশ) হাজার টাকা জিরমানা পিরেশাধ কিরেল;
(গ) মহা-পিরচালক বা তাঁহার িনকট হইেত এত ে ে
মতা া কমকতা
মত
দফা (ক) বা (খ) এ উি িখত তািমল িতেবদন বা অংগীকারনামা স েক
াথিমকভােব িনি ত হইয়া সংি
মামলা আেপােস িন ি হইয়ােছ বিলয়া
মত
তািমল িতেবদন বা অংগীকারনামা দািখল ও জিরমানা পিরেশােধর তািরখ, যইিট
পের হয়, হইেত ০৫ (পাঁচ) কমিদবেসর মেধ সংি
আদালেত িলিখত িতেবদন
দািখল কিরেল।
(২) মামলা জু হওয়ার পর তদ কােল, অিভেযাগপ দািখেলর পর মামলা িবচােরর
জ
িতকােল, িবচার চলাকােল এবং আপীল বা িরিভশন চলাকােলও উপ-ধারা (১)
এ বিণত আেপাস মীমাংসা করা যাইেব।
(৩) মহা-পিরচালক কতৃক কান মামলায় আেপাস মীমাংসা িতেবদন দািখল কিরেল
তাহা হণ কিরয়া সংি
আদালত বা
মত আপীল আদালত সংি
মামলা য
অব ায় থােক সই অব ায় উহার সমাি ঘাষণা কিরেব এবং আসামী আটক থািকেল
তাহােক মুি িদেব, জািমেন থাকা আসামীেক জািমেনর দায় হইেত অব াহিত িদেব
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এবং পেরায়ানাধীন আসামীর পেরায়ানা বািতল ঘাষণা কিরয়া ফরৎ তলব কিরেব।

আপীল

১৯। (১) দওয়ানী কাযিবিধ বা ফৗজদারী কাযিবিধেত িভ তর যাহা িকছুই থা ক না
কন, এই আইেনর িবধান অ যায়ী ব তীত পিরেবশ আদালেতর কাযধারা, আেদশ,
রায়, িতপূরেণর িডি ও আেরািপত দ ড স েক কান আদালত বা অ
কান
কতৃপে র িনকট
উ াপন করা যাইেব না।
(২) পিরেবশ আদালত কতৃক দ রায়, িতপূরেণর িডি বা আেরািপত দে ডর ারা
সং ু প , উ রায়, িতপূরেণর িডি বা দ ডােদশ, খালাস আেদশ বা কান
দওয়ানী মামলা খািরেজর আেদশ বা উপ-ধারা (৩) এ উি িখত আেদশ দােনর
তািরখ হইেত ৩০ (ি শ) িদেনর মেধ ধারা ২০ এর অধীন গিঠত পিরেবশ আপীল
আদালেত আপীল কিরেত পািরেবন।
(৩) পিরেবশ আদালত কতৃক দ অ বতী বা অ ায়ী িনেষধা ার আেদশ, ি তাব া
বজায় রাখার আেদশ, জািমন ম ুর করা বা না করার আেদশ, চাজ গঠন বা িডসচাজ
এর আেদশ এবং কান অপরাধ িবচারাথ হণ করা বা না করার আেদেশর িব ে
পিরেবশ আপীল আদালেত আপীল বা িরিভশন দােয়র করা যাইেব এবং অ
কান
অ বতী আেদেশর িব ে পিরেবশ আপীল আদালেত বা অ
কান আদালেত আপীল
বা উহার বধতা বা যথাথতা স েক
উ াপন করা যাইেব না।
(৪)
শাল ম ািজে ট কতৃক দ দ ডােদশ, খালাস আেদশ, জািমন ম ুর বা
না-ম ুর করার আেদশ, চাজ গঠন বা িডসচাজ করার আেদশ এবং কান অপরাধ
িবচারাথ হণ করা বা না করার আেদেশর িব ে পিরেবশ আপীল আদালেত আপীল
বা িরিভশন দােয়র করা যাইেব, অ
কান আেদেশর িব ে পিরেবশ আপীল
আদালেত বা অ
কান আদালেত আপীল বা উহার বধতা বা যথাথতা স েক
উ াপন করা যাইেব না।
(৫) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা ক না কন, িতপূরণ সং া মামলার উপর
পিরেবশ আদালত কতৃক দ রায় বা িডি র িব ে সং ু প আপীল দােয়র
কিরেত ই ুক হইেল িতিন, িডি কৃত অেথর অেধক অথ িডি
দানকারী আদালেতর
িনকট জমা না কিরয়া, উ রায় বা িডি র িব ে আপীল কিরেত পািরেবন না।

পিরেবশ আপীল
আদালত

২০। (১) এই আইেনর উে
পূরণকে , সরকার, সরকারী গেজেট
এক বা একািধক পিরেবশ আপীল আদালত াপন কিরেব।

াপন ারা,

(২) একজন িবচারক সম েয় পিরেবশ আপীল আদালত গিঠত হইেব এবং সরকার,
ীম কােটর সিহত পরামশ েম, -(ক) জলাজজ পযােয়র একজন িবচার িবভাগীয় কমকতােক উ
িবচারকায পিরচালনার জ িনেয়াগ কিরেত পািরেব; অথবা

আদালেতর

(খ) েয়াজনেবােধ কান িনিদ এলাকার জ
কান জলার জলা ও দায়রা জজেক
তাঁহার দািয়ে র অিতির িহসােব উ আদালেতর দািয় অপণ কিরেত পািরেব।
(৩) অপরাধ সং া

মামলার আপীল িন ি র

ে , ফৗজদারী কাযিবিধর অধীন
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দায়রা আদালত আপীল আদালত িহসােব য মতা
আপীল আদালত সই মতা েয়াগ কিরেত পািরেব।

েয়াগ কিরেত পাের, পিরেবশ

(৪) িতপূরণ সং া মামলার আপীল িন ি র
ে , দওয়ানী কাযিবিধর অধীন
জলা জজ আদালত আপীল আদালত িহসােব য মতা েয়াগ কিরেত পাের পিরেবশ
আপীল আদালত সই মতা েয়াগ কিরেত পািরেব।

মামলা ানা র

২১। কান আেবদন বা অ

কান তেথ র িভি েত পিরেবশ আপীল আদালত--

(ক) উহার অধীন কান পিরেবশ আদালেত িবচারাধীন মামলা উহার অধীন অপর
কান পিরেবশ আদালেত ানা র বা পুনঃ ানা র কিরেত পািরেব; বা
(খ) উহার অধীন
অধীন অপর কান
কিরেত পািরেব।

কান
শাল ম ািজে ট আদালেত িবচারাধীন মামলা উহার
শাল ম ািজে ট বা পিরেবশ আদালেত ানা র বা পুনঃ ানা র

িবচারাধীন মামলা

২২। এই আইন বতেনর অব বিহত পূেব কান পিরেবশ আইেনর অধীন কান মামলা
কান আদালেত িবচারাধীন থািকেল উহা উ আদালেতই এমনভােব চিলেত থািকেব
যন এই আইন ণীত হয় নাই।

িবিধ ণয়েনর
মতা

২৩। সরকার, সরকারী গেজেট
িবিধমালা ণয়ন কিরেত পািরেব।

রিহতকরণ ও
হফাজত

২৪। (১) পিরেবশ আদালত আইন, ২০০০ (২০০০ সেনর ১১ নং আইন) এত ারা
রিহত করা হইল।

াপন

ারা এই আইেনর উে

পূরণকে

(২) উ
প রিহতকরণ সে ও, রিহত আইেনর অধীন কৃত কাজকম বা গৃহীত ব ব া,
এই আইেন যাহা িকছুই থা ক না কন, এই আইেনর িবধান অ যায়ী করা হইয়ােছ
বিলয়া গণ হইেব।
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