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               এ-১ 

 

বাাংলাদেশ                    গেদেট 

 
অতিতিক্ত সাংখ্যা 

কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ প্রকাতশি 

বৃহস্পতিবাি, গেব্রুয়ািী ১৮, ১৯৯৩ 

 
েণপ্রোিন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি 

মৎস্য ও পশুসম্পে মন্ত্রণালয়          

প্রজ্ঞাপন 
 

িাতিখঃ ১৬ই গেব্রুয়ািী, ১৯৯৩/৪ঠা োল্গুন, ১৩৯৯ 

 

এস.আি.ও নাং-৪০-আইন/৯৩-তচাংড়ী চাষ অতিকি আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সদনি ৫৩নাং আইন) এি ধািা ৯এ প্রেত্ত 

ক্ষমিাবদল সিকাি তনম্নরূপ তবতধমালা প্রণয়ন কতিল, যথাঃ- 

তচাংতড় চাষ অতিকি তবতধমালা, ১৯৯৩ 

 

১। সাংতক্ষপ্ত তশিনামা।- এই তবতধমালা তচাংতড় চাষ অতিকি তবতধমালা, ১৯৯৩ নাদম অতিতহি হইদব। 

২। সাংজ্ঞা।- তবষয় বা প্রসাংদেি পতিপন্থী গকান তকছু না থাতকদল, এই তবতধমালায়-  
 

(ক) ’’আইন’’ অথ ৃতচাংতড় চাষ অতিকি’’ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সদনি ৫৩ নাং আইন)।  

(খ) ‘‘ধািা’’ অথ ৃআইদনি ধািা, 

(ে) ‘‘েিম’’ অথ ৃএই তবতধমালাি সতহি সাংদযাতেি েিম।                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(৯৩১) 

         ৭.০০     । 
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৯৩২                  ,       ,         ১৮, ১৯৯৩ 

 

 

                             

৩। অতিকি আদিাদপি অতিপ্রাদয়ি তবরুদে  আপতত্ত।- গকান প্রজ্ঞাতপি এলাকায় অতিকি আদিাপ কিাি অতিপ্রায় গ াষণা 

কিা হইদল, উক্ত এলাকায় গকান েতমদি স্বাথ ৃআদে এইরূপ গকান ব্যতক্ত িাহাি েতমদি অতিকি আদিাদপি তবরুদে  

আপতত্ত উত্থাপন কতিদি চাতহদল তিতন, ধািা ৪ (২) এ উতিতখি সমদয়ি মদে পাতন উনয়নয়ন গবাড  ৃএি সাংতিষ্ট প্রজ্ঞাতপি 

এলাকাি িত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলীি তনকট েিম- ‘‘ক’’ গি আপতত্ত উত্থাপন কতিদি পাতিদবন। 

 

৪। প্রাথতমক অতিকি তনধাৃিণ।- ধািা ৪(৩) (খ) এি অধীন অতিকি আদিাপ কিাি প্রজ্ঞাপন োিীি পি পাতন উনয়নয়ন গবাড  ৃ

এি সাংতিষ্ট প্রজ্ঞাতপি এলাকাি তনবাৃহী প্রদকৌশলী ও অিঃপি তনবাৃহী প্রদকৌশলী বতলয়া উতিতখি, উক্ত প্রজ্ঞাতপি এলাকাি 

েতমি প্রাথতমক অতিকি তনধাৃিণ কতিদবন।  

৫। তনধাৃতিি অতিকি পতিদশাদধি গনাটিশ।- তনবাৃহী প্রদকৌশলী চূড়ান্তিাদব তনধাৃতিি অতিকি পতিদশাধ কিাি েন্য েিম 

‘খ’ অনুযায়ী েতমি মাতলদকি উপি গনাটিশ োিী কতিদবন এবাং েতমি মাতলক গনাটিশ প্রাতপ্তি তিশ তেদনি মদে ধাযকৃৃি 

অতিকি পতিদশাধ কতিদবন।   

৬। অতিকি আোয়, ইিযাতে।- (১) এই তবতধমালাি অধীদন ধাযকৃৃি এবাং তবতধ ৫ এি অধীন গনাটিশকৃি অতিকি ‘‘৫৩ 

ইতিদেশন, গনতিদেশন’’ খাদি বাাংলাদেশ ব্যাাংক, গেোিী বা সাব-গেোিীদি েমা তেদি হইদব।  

 

(২)  উপ-তবতধ (১) এি অধীন েমা গ্রহণকািী ব্যাাংক, গেোিী বা সাব-গেোিী েমাি চালাদনি একটি িতশে েমাোনকািী 

ব্যতক্তদক তেদব এবাং অন্য একটি িতশে েমা গ্রহদণি সাদথ সাদথ তনবাৃহী প্রদকৌশলীি তনকট পাঠাইয়া তেদব।  

 

(৩) উপ-ধািা (১) এি অধীন েমাকৃি অতিকি প্রোদনি চালাদনি মূল কতপ েমাোন কািী ব্যতক্ত কর্তকৃ তনবাৃহী 

প্রদকৌশলীি তনকট অনতিতবলদে, েমা কতিদি হইদব। 

 

(৪) তনবাৃহী প্রদকৌশলী কর্তকৃ োিীকৃি গনাটিদশ তনধাৃতিি সমদয়ি মদে ধাযকৃৃি অতিকি পতিদশাধ কিা হইদল, েতমি 

মাতলক উহাি উপি ১০% হাদি তিদবট পাওয়াি অতধকািী হইদবন এবাং উক্ত সময়সীমাি মদে অতিকি প্রোদন েতমি 

মাতলক ব্যথ ৃহইদল অপতিদশাতধি অতিকদিি উপি ১৫% হাদি বাৎসতিক সুে প্রোদন তিতন বাে থাতকদবন।  
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বাাংলাদেশ গেদেট, অতিতিক্ত     , গেব্রুয়ািী ১৮, ১৯৯৩ 

 

েিম-‘ক’ 

(অতিকি আদিাদপি তবরুদে  আপতত্ত) 

(তবতধ-৩ দ্রষ্টব্য) 

 

প্রতি, 

িত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, 

বাাংলাদেশ পাতন উনয়নয়ন গবাড ,ৃ 

..............................................।   

 

তচাংতড় চাষ অতিকি আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সদনি ৫৩ নাং আইন) এি ধািা ৪(১) এি অধীন োিীকৃি প্রজ্ঞাপন নাং-

...................... . িাতিখ: ...................... এি মােদম অতিকি আদিাপ কিাি গয অতিপ্রায় গ াষণা কিা হইয়াদে 

গসই প্রজ্ঞাপদন উতিতখি তনম্ন িেতসল ভূতক্ত েতম তনম্নবতণিৃ কািদণ প্রজ্ঞাতপি এলাকাি অন্তভূকৃ্ত হইদি পাদি না, যথাঃ- 

 (১) ................................................। 

 (২) ................................................। 

 (৩) .................................................। 

অিএব, উক্ত প্রজ্ঞাপন হইদি তনম্ন িেতসলভুক্ত েতম বাে গেওয়াি েন্য আপনাদক সতবনদয় অনুদিাধ কিা যাইদিদে।  

িেতসল 

ক্রতমক নাং     থানাি নাম          ইউতনয়ন ও                  গে.এল.নেি ও       োে নেি          েতমি পতিমান  
 

                                    গমৌোি নাম                  খতিয়ান নেি 

 

 

     নাম.............................................. 

     তপিা/স্বামীি নাম............................. 

     গ্রাম.................. ড াক ি................ 

    থানা................, তেলা................. 

                              বাাং 

িাতিখ.... .......................।  

                              ইাং 
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বাাংলাদেশ গেদেট, অতিতিক্ত     , গেব্রুয়ািী ১৮,                          ১৯৯৩ 

 

েিম-‘খ’ 

(অতিকি পতিদশাদধি গনাটিশ) 

(তবতধ-৫ দ্রষ্টব্য) 

 

নাং........................... 

 

                                                          বাাং 

                               িাতিখ........................।  

                                                           ইাং 

 
                      

গযদহতু তনম্ন িেতসলভূক্ত েতমি উপি তচাংতড় চাষ অতিকি আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সদনি ৫৩ নাং আইন) এি অধীন 

অতিকি আদিাপ কিা হইয়াদে। 
 

এবাং গযদহতু গহক্টি প্রতি বাৎসতিক টাকা .............. অতিকি ধায,ৃ কিা হইয়াদে।  

 
এবাং গযদহতু.................... সদনি েন্য উক্ত েতমি অতিকি তহসাদব ......... ... টাকা আপনাদক পতিদশাধ কতিদি 

হইদব। 

 
 

অিএব, গসদহতু ধার্য্ৃকৃি অতিকি এই গনাটিশ প্রাতপ্তি ............ তেদনি মদে ‘‘৫৩-ইতিদেশন গনতিদেশন’’ খাদি 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক, গেোিী বা সাব-গেোিীদি প্রোন কিাি েন্য আপনাদক তনদেশৃ গেওয়া যাইদিদে। 

 
 

উক্ত িাতিদখি মদে সম্পুণ ৃঅতিকি প্রোন কতিদল আপতন উহাি উপি ১০% হাদি তিদবট পাওয়াি অতধকািী হইদবন এবাং 

পতিদশাধ না কতিদল অপতিদশাতধি অতিকদিি উপি ১৫% হাদি সুে প্রদেয় হইদব।  

 
িেতসল 

ক্রতমক নাং     থানাি নাম          ইউতনয়ন ও                  গে.এল.নেি ও       োে নেি       েতমি পতিমান  

                                     গমৌোি নাম                  খতিয়ান নেি 
 

 

 

 
   তনবাৃহী প্রদকৌশলী 

   বাাংলাদেশ পাতন উনয়নয়ন গবাড  ৃ

 
 িাষ্টপতিি আদেশক্রদম 

 এ,গেড ,এম, নাতেি উতিন 

   সতচব। 
 

বতেউি িহমান, উপ-তনয়ন্ত্রক, বাাংলাদেশ সিকািী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তকৃ মুতদ্রি।  

গমাঃ আব্দুি িশীে সিকাি, উপ-তনয়ন্ত্রক,বাাংলাদেশ েিমস এ প্রকাশনী অতেস গিেোঁও, ঢাকা কর্তকৃ প্রকাতশি।  

 


