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বালুমহাল ও মািট ব ব াপনা আইন, ২০১০
( ২০১০ সেনর ৬২ নং আইন )

বালুমহাল ইজারা দান ও আ ষি ক অ া  িবষেয় িবধান ণয়নকে  ণীত আইন

যেহতু বালুমহাল ইজারা দান সং া  জিটলতা িনরসন, বালুমহাল হইেত পিরকি তভােব বাল ুও মািট উে ালন ও
িবপণন, উহার িনয় ণ, এত  সং া  সংঘিটত অপরাধসমূহ দমন এবং বালুমহাল ব ব াপনার িনিম  একক কতৃপ
িনধারেণর লে  িবধান করা সমীচীন ও েয়াজনীয়;

সেহতু এত ারা িন প আইন করা হইলঃ-

সংি
িশেরানাম ও

বতন

১। (১) এই আইন বালুমহাল ও মািট ব ব াপনা আইন, ২০১০ নােম অিভিহত হইেব।

(২) এই আইন অিবলে  কাযকর হইেব।

সং া ২। িবষয় বা সে র পিরপ ী কান িকছ ুনা থািকেল, এই আইেন-

(১) ‘‘ইজারা হীতা’’ অথ এই আইেনর অধীন জলা শাসক হইেত বালুমহাল ইজারা হণকারী

কান ব ি  বা িত ান;

(২) ‘‘ইজারামূল ’’ অথ এই আইেনর অধীন ইজারা হীতা কতৃক বালু বা মািট উে ালেনর িবিনমেয়

সরকারেক দ  অথ;

(৩) ‘‘কতৃপ ’’ অথ ধারা ৬ এ বিণত বালুমহাল ইজারা দানকারী কতৃপ ;

(৪) ‘‘খিনজ বালু’’ অথ ালানী ও খিনজ স দ িবভাগ কতৃক িনধািরত পিরমাণ ভারী খিনজ পদাথ

(heavy mineral) ( যমন Zircon, Rutile, Illmenite, Monazite, ইত ািদ) সমৃ  বালু;

(৫) ‘‘ ফৗজদারী কাযিবিধ’’ অথ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(৬) ‘‘বাল’ু’ অথ খিনজ বাল ুও িসিলকা বাল ুব তীত অ া  সকল কার বালু;

(৭)  ‘‘বালুমহাল’’  অথ  পিরেবশ  অ ু  রািখয়া  আহরণেযাগ  বা  উে ালনেযাগ  বালু  বা  মািট

সংরি ত  রিহয়ােছ  এই প  কান  উ ু  ান,  চা  বাগােনর  ছড়া  বা  নদীর  তলেদশ  যাহা  এই

আইেনর অধীন জলা শাসক কতৃক বালুমহাল িহসােব ঘািষত;

(৮) ‘‘িবিধ’’ অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবিধ;

(৯)  ‘‘িবভাগীয়  কিমশনার’’  অথ  িবভাগীয়  কিমশনার  বা  তৎকতৃক  মতা  দ  অ  কান
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অিতির  িবভাগীয় কিমশনার;

(১০) ‘‘মাটি’’ অর্থ মটলড্ ক্লে, শেল বা ক্লে এবং চায়না ক্লে (Fire clay or White clay)

ব্যতীত অন্যান্য মাটি বা বাল ুমিশ্রিত মাটি;

(১১) ‘‘রাজস্ব অফিসার’’ অর্থ State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (E. B. Act

XXVIII of 1951) এর section 2(24) এ এ সংজ্ঞায়িত Revenue officer;

(১২)  ‘‘সিলিকা  বালু’’  অর্থ  জ্বালানী  ও  খনিজ  সম্পদ  বিভাগ  কর্তৃক  নির্ধারিত  পরিমাণ

সিলিকন-ডাই-অক্সাইড সমৃদ্ধ বালু।

আইেনর াধা ৩।  Ports  Act,  1908  (Act  XV  of  1908),  Inland  Water  Transport  Authority

Ordinance, 1958 (E. P. Ord. No. LXXV of 1958), খিন ও খিনজ স দ (িনয় ণ ও

উ য়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সেনর ৩৯ নং আইন) অথবা অ  কান আইন বা তদধীন ণীত

িবিধ  বা  অ  কান  আেদশ,  াপন  বা  িনেদশনায়  বালুমহাল  ব ব াপনা  এবং  এত  সং া

অ া  িবষেয় যাহা িকছুই থা ক না কন, এই আইেনর িবধানাবলী াধা  পাইেব।

কিতপয় ে
বালু বা মািট
উে ালন িনিষ

৪। িবপণেনর উে ে  কান উ ু  ান, চা বাগােনর ছড়া বা নদীর তলেদশ হইেত িন বিণত

ে  বালু বা মািট উে ালন করা যাইেব না-

(ক)  পিরেবশ  সংর ণ  আইন,  ১৯৯৫  (১৯৯৫  সেনর  ১নং  আইন)  এর  অধীন  িতেবশগত

সংকটাপ  এলাকা িহসােব ঘািষত হইেল;

(খ) সতু, কালভাট, ড াম, ব ােরজ, বাঁধ, সড়ক, মহাসড়ক, বন, রললাইন ও অ া  পূণ

সরকাির ও বসরকাির াপনা হইেল, অথবা আবািসক এলাকা হইেত সবিন  ১ (এক) িকেলািমটার

বা সংি  কতৃপ  কতৃক িনধািরত সীমানার মেধ  হইেলঃ

তেব  শত  থােক  য,  সরকার,  জন ােথ  েয়াজনীয়  বিলয়া  িবেবিচত  হইেল,  সরকাির  গেজেট

কািশত আেদশ ারা, িনিদ  কারণ উে খপূবক, এই ধারায় উি িখত কান িবষেয় উ  শত

িশিথল কিরেত পািরেব;

(গ) বালু বা  মািট  উে ালন বা িবপণেনর উে ে  িজংেয়র  ফেল কান নদীর  তীর  ভা েনর

িশকার হইেত পাের এই প ে ;

(ঘ) িজংেয়র ফেল কান ােন ািপত কান গ াস-লাইন, িব ৎ-লাইন, পয়ঃিন াশন-লাইন বা

অ  কান পূণ লাইন বা ত  সংি  াপনা িত  হইবার আশংকা থািকেল;

(ঙ) বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড এর আওতাধীন উ  বাড কতৃক িচি ত সচ, পািন িন াশন,

ব া িনয় ণ বা নদী ভা ন রাধকে  িনিমত অবকাঠােমা সংল  এলাকা হইেল;
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(চ) চা বাগান, পাহাড় বা িটলার িত হইেত পাের, এই প ান হইেল;

(ছ)  নদীর  ভূ-প্রাকৃতিক  পরিবেশ,  মৎস্য,  জলজ  প্রাণি  বা  উদ্ভিদ  বিনষ্ট  হইলে  বা  হইবার

আশংকা থাকিলে;

(জ)  এই  আইনের  উদ্দেশ্য  পূরণকল্পে,  সরকার  কর্তৃক,  সময়  সময়,  সরকারি  গেজেটে

প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত এলাকা হইলে।

ভূ-গভ  বা
নদীর তলেদশ
হইেত বালু বা
মািট উে ালন
সং া  িবেশষ
িবধান

৫। (১) পা  বা িজং বা অ  কান মাধ েম ভূ-গভ  বালু বা মািট উে ালন করা যাইেব না।

(২) নদীর তলেদশ হইেত বালু বা মািট উে ালেনর ে  যথাযথ ঢাল সংর ণ সােপে , ইং

কিরয়া নদীর তলেদশ ষম ের (River Bed Uniform Level) খনন করা যায় এই প জার

ব বহার করতঃ িবিধ ারা িনধািরত প িতেত িজং কায ম পিরচালনা কিরেত হইেব।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন িজং কায েম বা েহড বা চিলত বলেগট জার ব বহার করা

যাইেব না।

একক কতৃপ ৬। (১) দেশর য কান চর এলাকা অথবা য কান লভাগ হইেত বালু বা মািট সরকার কতৃক

ইজারা দােনর ে  এবং সরকাির য কান কতৃপ  কতকৃ িনিদ  নদী, নদী ব র, সমু  ব র,

খাল-িবল  ভৃিত  ান  হইেত  উে ািলত  বালু  বা  মািটর  িবপণেনর  েয়াজন  দখা  িদেল  উ

িবপণেনর জ  একক কতৃপ  হইেব ভূিম ম ণালয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কায ম হেণর ে  ভূিম ম ণালয় েয়াজেন সংি  সং া বা

কতৃপে র সিহত সম য় কিরেব।

অবািণিজ ক
উে ে  বালু বা
মািট উে ালন

৭। অবািণিজ ক উে ে  কান সরকাির কায ম বা উ য়ন ক  বা বায়েনর েয়াজেন বালু বা

মািট উে ালেনর ে  এই আইেনর িবধানাবলী েযাজ  হইেব নাঃ

তেব শত থােক য, উ  কায ম বা উ য়ন ক  বা বায়েনর জ  বালু বা মািট উে ালন ও

ব বহার কিরবার ে  কতৃপে র পূবা েমাদন েয়াজন হইেব।

বালু বা মািট
র ািন সং া
িবধান

৮। (১) সরকার কতৃক সময় সময়, ণীত র ািন নীিত আেদেশর িবধান অ সরণ ও কতৃপে র

পূবা েমাদন হণ েম বাংলােদশ হইেত বালু বা মািট িবেদেশ র ািন করা যাইেব।

(২) বাংলােদশ হইেত বালু বা মািট র ািন সং া  িবধান িবিধ ারা িনধািরত হইেব।

বালুমহাল
ঘাষণা ও

৯।  (১) বালুমহাল িচি ত  ও  ঘাষণাকরেণর  ে , উপ-ধারা  (২) এর  িবধান সােপে ,  জলা

শাসকেক িন বিণত প িত অ সরণ কিরেত হইেব-
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িবলু করণ (ক)  সংি  এলাকার  রাজ  অিফসার  কতৃক  পিরদশন  করাইয়া  সম াপ  ও  তফিসলসহ

য়ংস ূণ িতেবদন হণ কিরেবন;

(খ) নৌ-বন্দর সীমার বাহিরে নির্ধারিত নৌ-পথে যেখানে বালু বা মাটি আছে সেই সকল স্থানে

বাংলাদেশ  অভ্যন্তরীণ  নৌ-পরিবহন  কর্তৃপক্ষ  (বিআইডব্লিউটিএ)  এর  মাধ্যমে

হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ করাইয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন গ্রহণ করিবেন;

(গ)  দফা  (ক)  ও  (খ) এর  অধীন  গৃহীত  প্রতিবেদনের  আলোকে  বিভাগীয়  কমিশনারের  নিকট

এতদ্সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর অধীন প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে জেলা প্রশাসক পরিবেশ,

পাহাড়  ধ্বস,  ভূমি  ধ্বস  অথবা  নদী  বা  খালের  পানির  স্রোতের  গতিপথ  পরিবর্তন,  সরকারি

স্থাপনার  (যথাঃ  ব্রিজ,  কালভার্ট,  রাস্তাঘাট,  ফেরিঘাট,  হাটবাজার,  চা-বাগান,  নদীর  বাঁধ,

ইত্যাদি)  এবং  আবাসিক  এলাকার  কোনো  ক্ষতি  হইবে  কিনা  সেই  বিষয়ে  সংশ্লিষ্ট

কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণ করিবেন।

(৩)  কোন  বালুমহালে  উত্তোলনযোগ্য  বালু  বা  মাটি  না  থাকিলে,  বা  বালু  বা  মাটি  উত্তোলন

করিবার  ফলে  পরিবেশ  ও  প্রতিবেশ  বিনষ্ট  বা  সরকারি  বা  বেসরকারি  গুরুত্বপূর্ণ  স্থাপনা

ক্ষতিগ্রস্ত  বা  জনস্বার্থ  বিঘ্নিত  হইবার  আশংকা  থাকিলে,  জেলা  প্রশাসক,  বিভাগীয়

কমিশনারের নিকট উক্ত বালুমহাল বিলুপ্ত ঘোষণা করিবার প্রস্তাব প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন বালুমহাল চিহ্নিত ও ঘোষণাকরণ কিংবা বিলুপ্তি ঘোষণা সম্পর্কিত জেলা

প্রশাসক  কর্তৃক  প্রেরিত  প্রস্তাব  বিভাগীয়  কমিশনার  পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক  বা,

ক্ষেত্রমত,  সরেজমিনে  পরিদর্শনপূর্বক,  অনুমোদন  করিতে  পারিবেন,  বা  সুস্পষ্ট

নির্দেশনাসহ পুনঃপ্রস্তাব প্রেরণের নিমিত্ত ফেরত প্রদান করিবেন।

(৫)  উপ-ধারা  (৪)  এর  অধীন  বিভাগীয়  কমিশনারের  অনুমোদন  লাভ  করিলে  জেলা  প্রশাসক

নির্ধারিত  পদ্ধতিতে  বালুমহাল  ঘোষণা  বা,  ক্ষেত্রমত,  বিলুপ্তিক্রমে  উহা  সর্বসাধারণের

অবগতির জন্য প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করিবেন।

(৬) এই ধারার অধীন কোন বালুমহাল ঘোষণা বা বিলুপ্ত করা হইলে জেলা প্রশাসক অবিলম্বে

কর্তৃপক্ষকে উহা অবহিত করিবেন।

(৭)  এই  ধারার  অধীন  বালুমহাল  ঘোষণা  বা  বিলুপ্তির  আদেশের  বিরুদ্ধে  সংক্ষুব্ধ  ব্যক্তি

সরকারের  নিকট  আপত্তি  উপস্থাপনপূর্বক  দরখাস্ত  দাখিল  করিতে  পারিবেন  এবং  এই

ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে জেলা প্রশাসক কর্তৃক ঘোষিত বালুমহাল এইরূপে বহাল
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থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন চিহ্নিত, ঘোষিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

বালুমহাল
ইজারা দান,

ইত ািদ

১০। (১) সকল বালুমহাল, িবিধ ারা িনধািরত প িতেত, উ ু  দরপে র মাধ েম ইজারা দান

কিরেত হইেব।

(২) এই আইেনর অধীন ইজারা দান সং া  সকল িবষেয় জলা শাসকেক সহায়তা কিরবার

জ  িতিট জলায় জলা বালুমহাল ব ব াপনা কিমিট নােম একিট কিমিট থািকেব।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন গিঠত জলা বালুমহাল ব ব াপনা কিমিটর গঠন ও কাযপ িত িবিধ

ারা িনধািরত হইেব।

(৪)  উপ-ধারা  (১)  এর  অধীন  উ ু  দরপে  জলা  শাসেনর  িনকট  এই  আইেনর  অধীন

তািলকাভু  কান ব ি  বা িত ান ব তীত অ  কহ অংশ হণ কিরেত পািরেবন না।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন তািলকাভুি র শতািদ, ময়াদ ও প িত িবিধ ারা িনধািরত হইেব।

(৬)  কান  বালুমহাল  ইজারার  াব  অ েমািদত  হইবার  পর,  জলা  শাসক  ইজারা  দ

বালুমহােলর  িনিদ  বণনাসহ  ইজারার  শতসমূহ  িনিদ ভােব উে খপূবক িবিধ ারা  িনধািরত

প িত ও ফরেম, ইজারা চুি  স াদন কিরেবন।

(৭) ইজারা মূেল র স ূণ অথ আদােয়র পর সংি  ইজারা হীতােক বালুমহােলর দখল হ া র

কিরেত হইেব।

ইজারা ব তীত
বালুমহাল হইেত
বালু বা মািট
উে ালন,

ইত ািদ ও
রাজ  আদায়
িনিষ

১১। কান বালুমহাল ইজারা দান করা না হইয়া থািকল, উ  বালুমহাল হইেত এই আইেনর

অধীন ইজারা দান ব তীত অ  কান প িতেত বালু বা মািট উে ালন, পিরবহণ, িবপণন ও

সরবরাহ করা যাইেব না এবং এই মেম কান রাজ ও আদায় করা যাইেব না।

জাতীয়
বালুমহাল
ব ব াপনা
কিমিট

১২।  (১)  এই  আইেনর  উে  পূরণকে  এবং  কতৃপ েক  সহায়তা  ও  পরামশ  দােনর

েয়াজেন জাতীয় বালুমহাল ব ব াপনা কিমিট থািকেব।

(২) জাতীয় বালুমহাল ব ব াপনা কিমিটর গঠন ও উহার কাযপিরিধ িবিধ ারা িনধািরত হইেব।

বালুমহাল
ইজারার ময়াদ

১৩। বালুমহাল ইজারা দােনর ময়াদ হইেব িত বাংলা সেনর ১ বশাখ হইেত ৩০ চ  পয ।

ইজারা বািতল ও
আিপল

১৪।  (১) ইজারা হীতা  ইজারামূল  যথাসমেয় সরকােরর  িনিদ  খােত জমা  দান না কিরেল,

অথবা  ইজারা চুি পে র কান শত ভ  কিরেল, জলা শাসক  িবিধ ারা িনধািরত প িতেত
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সংি  ইজারা চুি  বািতল কিরেত পািরেবন।

(২)  উপ-ধারা  (১)  এর  অধীন  কোন  ইজারা  চুক্তি  বাতিল  হইলে  সংশ্লিষ্ট  ইজারা  গ্রহীতার

জামানত সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইজারা গ্রহীতা

বা  সংশ্লিষ্ট  সংক্ষুব্ধ  ব্যক্তি  উক্ত  সিদ্ধান্ত  প্রদানের  ৭(সাত)  কর্মদিবসের  মধ্যে

সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৪)  বিভাগীয়  কমিশনার  উপ-ধারা  (৩)  এর  অধীন  আপিল  প্রাপ্তির  সর্বোচ্চ  ২০(বিশ)

কর্মদিবসের মধ্যে, প্রয়োজনীয় শুনানী গ্রহণক্রমে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপিল

নিষ্পত্তি করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর আপীল নিষ্পত্তিতে বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া

গণ্য হইবে।

অপরাধ, িবচার
ও দ ড

১৫। (১) এই আইেনর ধারা ৪ এ বিণত কিতপয় ে  বালু বা মািট উে ালন িনিষ  সং া

িবধানসহ অ  কান িবধান কান ব ি  বা িত ান অমা  কিরেল বা এই আইন বা অ  কান

িবধান  লংঘন  কিরয়া  অথবা  বালু  বা  মািট  উে ালেনর  জ  িবেশষভােব  মতা া  কতৃপে র

অ মিত  ব িতেরেক  বালু  বা  মািট  উে ালন  কিরেল সই  ব ি  বা  িত ােনর  িনবাহী  ব ি বগ

(এি িকউিটভ  বিড)  বা  তাহােদর  সহায়তাকারী  কান  ব ি  বা  িত ােনর  কমকতাগণ  অনূ

২( ই) বৎসর কারাদ ড বা সবিন  ৫০(প াশ) হাজার টাকা হইেত ১০ (দশ) ল  টাকা পয

অথদ ড বা উভয় দে ড দি ডত হইেবন।

(২)  এই  আইেনর  অধীন  অপরাধ  িনবাহী  ম ািজে ট  কতৃক  াম মান  আদালত  বা  িবচািরক

ম ািজে ট আদালেত িবচার হইেব।

(৩) Code of Criminal Procedure, 1898 এ িনধািরত িনবাহী ম ািজে ট কতৃক অথদ ড

আেরাপ  স িকত  সীমাব তা  এই  আইেনর  অধীন  িনধািরত  অথদ ড  আেরােপ  িনবাহী

ম ািজে েটর মতা সীিমত কিরেব না।

(৪)  এই  আইেনর  অধীন  অপরাধ  জািমনেযাগ  (Bailable),  আমলেযাগ  (Cognizable)  ও

আেপাষেযাগ  (Compoundable) হইেব।

(৫) িনবাহী ম ািজে ট কতৃক দ  রায় বা আেদশ ারা কান প  সং ু  হইেল িতিন উ

দ ডােদশ  দােনর  ৩০(ি শ)  িদেনর  মেধ  আ িলক  অিধে ে র  জলা  ম ািজে েটর  িনকট

আিপল  দােয়র  কিরেত  পািরেবন  এবং  জলা  ম ািজে ট  দ  দ ডােদেশর  িব ে  ৬০(ষাট)
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িদেনর মেধ  ানীয় অিধে ে র দায়রা জেজর আদালেত আিপল দােয়র কিরেত পািরেবন।

িবিধ ণয়েনর
মতা

১৬।  সরকার,  সরকাির  গেজেট াপন ারা,  এই  আইেনর  উে  পূরণকে , িবিধ ণয়ন

কিরেত পািরেব।

অ তা
দূরীকরণ

১৭।  এই  আইেনর  কান  িবধান  কাযকর  কিরবার  ে  কান  অ তা  দখা  িদেল  সরকার,

সরকাির  গেজেট  াপন  ারা,  এই  আইেনর  িবধানাবলীর  সিহত  স িতপূণ  হওয়া  সােপে ,

উ প অ তা অপসারণ কিরেত পািরেব।
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