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৩৬২৫০                                                 ,       ,    ২, ১০১২ 

  

 

 

[ইংরেজীরে প্রণীে এবং জানুয়ােী ২০০৭ পর্ যন্ত সংর াধিে আইরেে অনূধিে বাংলা পাঠ] 

 
পুকুে উন্নয়ে আইে, ১৯৩৯ 

 

১৯৩৯ সরেে ১৫ েং আইে 

 

 

 
ইস্যু েং-৬                                                                                                                          [অরটাবে ১২, ১৯৩৯]  

 

 
          

বাংলারির  সসচ এবং মৎস্যচারেে উরেরে পুকুে উন্নয়রেে জন্য ধবিাে প্রণয়েকরে প্রণীে আইে  

    সর্রেতু বাংলারির  সসচ ও মৎস্যচারেে উরেরে পুকুে উন্নয়রেে জন্য ধবিাে প্রণয়ে কো সমীচীে; 

    সসরেতু এেদ্বাো ধেম্নরূপ আইে প্রণয়ে কো েইল:-   

 ১। সংধিপ্ত শ ধ রোোম, ব্যাধি ও প্রবেযে।-(১) এই আইে 
১
[***]পুকুে উন্নয়ে আইে, ১৯৩৯ োরম অধিধেে েইরব। 

(২) ইো সমগ্র বাংলারির  প্ররর্াজু েইরব।  

(৩) সেকাে কর্তযক সেকাধে সেরজরে প্রজ্ঞাপে দ্বাো সর্ এলাকায় এবং োধেখ েইরে এই আইে বলবৎ েইরব। 

২। সঙ্গা।- ধবেয় বা প্রসরঙ্গে পধেপন্থী সকাে ধকছু ো থাধকরল, এই আইরে- 
  

২
[(ক১) “কৃধেজধম” অরথ য সধবজ বা অনুরূপ ফসল উৎপািরেে জন্য ব্যবহৃে জধম, এবং েদুপধে চােরর্াগ্য পধেে জধমও 

অন্তর্ভ যি েইরব, ধকন্তু ফল বাোে, অেচার্ য ধকংবা ফলবাোে এে অন্তযভূি েইরব ো।   
 

(১) ‘‘িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি’’ অথ য কারলটে বা স্থােীয় কর্তযপি, সমবায় সধমধে বা অন্য সর্-সকাে ব্যধি ধর্ধে এই আইরেে 

ধবিাোবলীে  অিীে পুকুরেে িখল গ্রেণ করেে, এবং এইরূপ ব্যধিে উত্তোধিকােীেণও (successors-in-

interest)ইোে অন্তর্ভ যি েইরব; 

(২) ‘‘কারলটে’’ অরথ য 
৩
[উপরজলা ধেব যােী অধফসাে] এবং এই আইরেে অিীরে সকল বা সর্রকাে কার্ য সম্পািরেে 

উরেরে সেকাে কর্তযক ধেরয়ােকৃে অন্য সকাে কম যকেযা অন্তযভূি েইরব; 

(৩) ‘‘সমবায় সধমধে’’ অথ য 
৪[***] 

সমবায় সধমধে আইে, ১৯৪০ এে অিীরে ধেবধিে সধমধে]; 

          

 

 

 

 

 

 
১. বাংলারি  লজ (ধেধি ে এন্ড ধর্ক্লারে ে)অুাট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সরেে ৮ েং আইে) এে িাো ৩ এবং ধদ্বেীয় েফধসল দ্বাো ধবলুপ্ত শ।  

২. ই         (        এ       )     , ১৯৪৯ (১৯৪৯      ৫    ই       আই ) এ       ৩ এ                        ( ১)         । 

৩.          (       )       , ১৯৮৬ (১৯৮৬      ৩         ) এ       ২              ।  

৪. বাংলারি  লজ (ধেধি ে এন্ড ধর্ক্লারে ে)অুাট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সরেে ৮ েং আইে) এে িাো ২ এবং ধদ্বেীয় েফধসল দ্বাো ধবলুপ্ত শ।   
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    (৪) ‘‘পধেেুি পুকুে’’ অথ য এই আইরেে িাো ৪ -এে অিীরে স াধেে পধেেুি পুকুে; 

(৫) ‘‘িখরলে সময়াি’’ অথ য এই আইরেে িাো ৫ বা ৬ অনুসারে পুকুরেে প্রথম িখল গ্রেরণে সময় েইরে িাো ২১ 

অনুসারে পূব য অবস্থায় ধফোইয়া সিওয়াে সময় পর্ যন্ত সময়কাল; 

৫
[(৫ক) ‘‘পুকুে ধেয়ন্ত্রণকােী ব্যধি’’ অথ য এইরূপ সকাে ব্যধি ধর্ধে সীধমে সমরয়ে জন্য পুকুে ধেয়ন্ত্রণ করেে এবং 

র্াোে পুকুে সংধিষ্ট স্বাথ য েস্তান্তেরর্াগ্য েরে;] 

(৬) ‘‘ধেি যাধেে’’ অথ য এই আইরেে অিীরে প্রণীে ধবধিমালা দ্বাো ধেি যাধেে; 

     (৭) ‘‘পুকুে’’ অথ য জলািাে, বা পাধে সংেিরণে জন্য জলািাে ধেসারব ব্যবহৃে সর্রকাে স্থাে র্াো খেরেে বা এক বা 

একাধিক পাড় ধেম যারণে দ্বাো সৃষ্ট অথবা সর্খারে পাধে প্রাকৃধেকিারব সধিে েয়, এবং পারড়ে বসেধিো, বাোে বা 

অেচার্ য ভূধম ব্যেীে পুকুরেে সকাে অং  এবং পাড় উোে অন্তর্ভ যি। 

৩। কারলটে কর্তযক ধেধি যষ্ট পুকুরেে উন্নয়রেে জন্য অধির্াচে (Requistition)।-  র্ধি কারলটরেে মরে সকাে পুকুে 

সংস্কােধবেীে (disrepair) বা ব্যবহৃে  থারক উো েইরল ধেধে ধেি যাধেে ফেম ও পদ্ধধেরে পুকুে ধেয়ন্ত্রণকােী 

ব্যধিরক সসচ ও মৎস্য চারেে উরেরে উি পুকুরেে উন্নয়রেে জন্য সর্ প্ররয়াজে মরে কধেরবে সোটির  উরেধখে 

সমরয়ে মরে উি পুকুে সসইরূপ উন্নয়রেে জন্য সোটি  প্রিাে কধেরে পাধেরবে।                    

৪। পধেেুি পুকুে স ােণা।- (১)  র্ধি িাো ৩ -এ উরেধখে উন্নয়ে কার্ য, কারলটরেে সন্তুধষ্ট  অনুসারে উি িাোে অিীে 

প্রিত্ত সোটির  উরেধখে ধেধি যষ্ট সমরয়ে মরে, অথবা কারলটরেে ধেকে এেধদ্বেরয় আরবিরেে পধেরপ্রধিরে ধেধে 

উপযুি মরে কধেয়া বধি যে সময় মঞ্জুে কধেরল উি সমরয়ে মরে, সম্পািে কো ো েয়, োো েইরল কারলটে পুকুরেে 

ধেয়ন্ত্রণকােী ব্যধিরক সোটি  দ্বাো এবং েদুপধে ধেি যাধেে ফেম ও পদ্ধধেরে প্রকা  কধেয়া পুকুেটিরক পধেেুি বধলয়া 

স ােণা কধেরে পাধেরবে। 

 
(২) উপিাো (১) -এে অিীে জাধেকৃে প্ররেুকটি সোটির  পধেেুি পুকুে বধলয়া স াধেে পুকুরেে সচৌেধেে বণ যো থাধকরব 

অথবা 
৬
[োষ্ট্রীয় অীিগ্রেে ও প্রজােন্ত্র আইে, ১৯৫০ এে অোয় ৪] এে অিীে চূড়ান্তিারব প্রকাধ ে স্বত্বধলধপরে 

(record-of-right) উি পুকুরেে জধেপ প্লরেে ক্রধমক সংখ্যাে উরেখ থাধকরব। 

     (৩) উপিাো (১) -এে অিীরে প্রকাধ ে সোটির ে অনুধলধপ পুকুরেে ধেকে প্রকাে স্থারে লেকাইয়া ধিরে েইরব, উোে 

সধেে এই মরম য এইরূপ ধবজ্ঞধপ্ত শ থাধকরব সর্, সোটি  জাধেে োধেখ েইরে ১ (এক) মারসে মরে উোে ধবরুরদ্ধ কারলটে 

কর্তযক সকাে আপধত্ত গৃেীে েইরল উো ধবরবচো কো েইরব। 

 

   

 

 

 

 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

১. ই         (        এ       )     , ১৯৪৯ (১৯৫০      এ  ৫    ই       আই ) এ       ৩ এ                            । 

২. বাংলারি  লজ (ধেধি ে এন্ড ধর্ক্লারে ে)অুাট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সরেে ৮ েং আইে) এে িাো ৩ এবং ধদ্বেীয় েফধসল দ্বাো প্রধেস্থাধপে।    
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  (৪) উি এক মারসে সময়সীমা অধেক্রারন্তে পে, সকাে আপধত্ত থাধকরল উো ধবরবচো কধেয়া কারলটে উি সোটি  বোল বা 

প্রেুাোে কধেরবে। 

     (৫) এই িাোে অিীরে প্রকাধ ে সোটি , র্ধি ো এবং সর্ পর্ যন্ত ো উো প্রেুাহৃে েয়, উোে সধেে সম্পধকযে পুকুে এই িাোে অথ য 

অনুসারে পধেেুি পুকুে মরম য চূড়ান্ত সািু েইরব। 

৫। পধেেুি পুকুে সংক্রান্ত কারলটরেে িমো।- িাো ৪ -এে অিীে সকাে পুকুেরক পধেেুি পুকুে ধেরসরব স ােণাে সোটি  জােীে 

পে কারলটে, উপযুি মরে কধেরল, সর্ সকাে সমরয় - 

    (ক) উি পুকুরেে িখল গ্রেণ কধেয়া িাো ৩ -এে অিীে জাধেকৃে সোটির  উধেধখে উন্নয়ে কাজ সম্পািে কধেরে পারেে; অথবা  

    (খ) িাো ৬ -এে অিীে স্থাা্েীয় কর্তযপি, সমবায় সধমধে বা সর্ সকাে স্বাথ যবাে ব্যধিরক উিরূপ কার্ যক্রম গ্রেরণে িমো প্রিাে  

         কধেরে পারেে। 

     
৬। পধেেুি পুকুে িখল গ্রেরণে উন্নয়ে আরি ।-  (১) কারলটরেে মরে সকাে স্থােীয় কর্তযপি বা সমবায় সধমধে বা অন্য সর্রকাে 

ব্যধি র্াোে পধেেুি পুকুরেে ধবেরয় স্বাথ য েধেয়ারে ধেধে, এেদুরেরে কারলটরেে ধলধখে আরি  দ্বাো িমোপ্রাপ্ত শ েইরল উি 

পুকুরেে িখল গ্রেণ কধেয়া িাো ৩ -এে অিীে জাধেকৃে সোটির  উধেধখে ধেধি যষ্ট উন্নয়ে কার্ য সম্পািে কধেরবে। 

 

(2) উপিাো (১) -এে অিীরে আরি  প্রিােকারল কারলটে, পের্াপ্ত শ কােণ িাধখরল উো ধলধখেিারব সেকর্ য কধেয়া পুকুেটিে সকাে 

একক মাধলকরক বা  সকাে সে-অংধ িাে মাধলরকে ধর্ধে উি পুকুরেে উন্নয়ে কাজ সম্পািে কধেরে ইচ্ছুক মরম য আরবিে 

িাধখল কধেয়ারেে োোরক অগ্রাধিকাে প্রিাে কধেরবে  অথবা সর্ৌথিারব এইরূপ একাধিক সে-অংধ িােেরণে অনুকূরল আরি  

প্রিাে কধেরে পাধেরবে। 

(3) উপ-িাো (১) -এে অিীরে প্রিত্ত আরি  সর্ইরূপ ধেি যাধেে েইরে পারে সসইরূপ ফেম ও  েযািীে েইরব এবং উোরে ধেি যাধেে 

ধববেণ থাধকরব 

৭
[৬ক। পধেেুি পুকুরেে উন্নয়ে কার্ য সম্পািরেে জন্য উি পুকুে সংলগ্ন ভূধম িখরলে আরি ।-  

(১) র্ধি সকাে িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি পধেেুাি পুকুরেে উন্নয়ে কার্ য সম্পািরেে জন্য পুকুে সংলগ্ন ভূধম িখল গ্রেণ প্ররয়াজে মরে করে 

োো েইরল ধেধে - 

     (ক) কারলটে েইরল, ধলধখে আরি  দ্বাো উি ভূধম িখল কধেরবে; এবং 

     (খ)কারলটে ো েইরল, উি ভূধম িখরলে িমো লারিে জন্য ধেি যাধেে পদ্ধধেরে কারলটরেে ধেকে আরবিে কধেরবে এবং 

কারলটে আরবিে ধবরবচো কধেয়া উন্নয়ে কারজে জন্য উি ভূধমে প্ররয়াজেীয়ো ধবেরয় সন্তুষ্ট েইরল  িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিরক 

উি ভূধম িখরলে জন্য ধলধখে আরি  প্রিাে কধেরবে;  

           েরব  েয থারক সর্, সংধিষ্ট ভূধম িখল গ্রেরণে জন্য িখলিাে ব্যধিরক ধেি যাধেে পদ্ধধেরে বিব্য শ্রবণ কধেবাে যুধিযুি 

স্যরর্াে প্রিাে ো কধেয়া এবং উিরূপ বিব্য প্রিাে কো েইরল উো ধবরবচো ব্যধেরেরক, কারলটে উিরূপ ভূধমে িখল গ্রেণ 

কধেরবে ো অথবা সকাে িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিরক িখল গ্রেরণে িমো প্রিাে কধেরবে ো।  

 

 

 

 

 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৭. ই         (        এ       )     , ১৯৪৯ (১৯৫০      এ  ৫    ই       আই ) এ       ৩ এ                            । 
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(2) উপ-িাো (১) -এে অিীে প্রিত্ত প্ররেুক আরির  সংধিষ্ট ভূধমে সচৌেধেে অথবা 

8
[োষ্ট্রীয় অধিগ্রেণ ও প্রজােন্ত্র আইে, ১৯৫০ 

এে অোয় ৪ এে অিীে] -চূড়ান্তিারব প্রকাধ ে স্বত্বধলধপরে এইরূপ ভূধম লইয়া েঠিে জধেপ-প্লরেে সংখ্যাে উরেখ থাধকরব 

এবং উো  ধেি যাধেে ফেরম থাধকরব।] 

৭। িাো ৬ -এে অিীরে প্রিত্ত আরি  বাধেলকেণ।- (১)  র্ধি সকাে িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি- 

(ক) িাো ৬ -এে অিীরে প্রিত্ত আরির  উরেধখে ধেধি যষ্ট সমরয়ে মরে কারলটরেে সন্তুধষ্ট অনুর্ায়ী পুকুরেে উন্নয়ে কার্ য 

সম্পািরে ব্যথ য েে, অথবা 

(খ) কারলটরেে মরে র্থার্থ র্ত্ন সেকারে পুকুরেে উন্নয়ে কার্ য সম্পািরে অগ্রসে েইরে উোে সঠিক অবস্থা বজায় োধখরে 

ব্যথ য েে, অথবা 

(গ) কারলটরেে অনুমধেক্ররম বা অনুমধে ব্যেীে পুকুরেে িখল অথবা উন্নয়ে কার্ য পধেেুাে করেে, অথবা 

( ) কারলটরেে মরে পুকুরেে ধবেরয়, অথবা পুকুে বা পুকুরেে পাধে ব্যবোরেে অধিকাে বা উোে স্বাথ য েধেয়ারে এইরূপ 

ব্যধিেণ  গুরুেরো অবরেলা বা অসিাচেরণে জন্য সিােী েে, অথবা  

(ঙ) িাো ২৬ এবং ২৭ -এে অিীে প্রিত্ত সকাে আরি  প্রধেপালরে ব্যথ য েে,  

 োো েইরল কারলটে িাো ৬ এবং িাো ৬ক -এে উপ-িাো (১) -এে িফা (খ) -এে অিীে প্রিত্ত সর্-সকাে আরি  বাধেল  

কধেরে পারেে, র্াোে ফরল িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিে পুকুেসম্পধকযে এবং িাো ৬ক -এে উপ-িাো (খ) িফাে অিীে প্রিত্ত আরি  

বরল িখরল গৃেীে ভূধম সম্পধকযে সকল অধিকাে ও িমো ধবলুপ্ত শ েইরব, এবং কারলটে উি পুকুে এবং উি ভূধমে িখল গ্রেণ 

কধেরবে। 

  (২) উপ-িাো ১ -এে অিীে উরেধখে পুকুে এবং ভূধমে িখল গ্রেরণে পে কারলটে উি পুকুরেে উন্নয়ে কার্ য সম্পািরেে জন্য অন্য 

সকাে িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিরক ধেরয়াে কধেরবে অথবা ধেধে স্বয়ং উো সম্পািে কধেরবে।  

৮।  অেধিক কুধড় বেরেে জন্য পধেেুি পুকুে িখরল োধখরে পারেে এইরূপ িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি।- এই আইরেে ধবিাোবলী সারপরি 

িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি সকাে পধেেুি পুকুে সসই সময়কাল িখল োধখবাে অধিকােী েইরবে র্াো কারলটে উি িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি 

কর্তযক উি পুকুরেে উন্নয়রে ব্যধয়ে খেরচে  েকো 
৯
[পরেে] িাে োরে স্যি সে িধেপূেণ লারিে জন্য প্ররয়াজে ধবরবচো কধেয়া 

ধেি যােণ কধেরবে, েরব উো িাো ৫ বা িাো ৬ -এে অিীে েৎকর্তযক উোে িখল গ্রেরণে োধেখ েইরে কুধড় বৎসরেে অধিক 

েইরব ো । 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৮. বাংলারি  লজ (ধেধি ে এন্ড ধর্ক্লারে ে)অুাট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সরেে ৮ েং আইে) এে িাো ৩ এবং ধদ্বেীয় েফধসল দ্বাো প্রধেস্থাধপে। 

৯. পুকুে উন্নয়ে (সংর ািে) অোরি , ১৯৮৬ (১৯৮৬ সরেে ৩ েং অোরি ) এে িাো ৩ দ্বাো প্রধেস্থাধপে।  
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েরব  েয থারক সর্, কারলটে আরবিরেে পধেরপ্রধিরে অথবা স্ব-উরযারে িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিে মোমে ধবরবচো কধেয়া সর্রকাে 

সমরয় এই িাোে অিীে েৎকর্তযক ধেি যাধেে িখরলে সময়কাল হ্রাস কধেরে পাধেরবে, অথবা এই িাোয় উধেধখে কুধড় বৎসরেে 

সরব যাচ্চ সীমা সারপরি ধেম্নবধণ যে ব্যয় ধবরবচো কধেয়া বৃধদ্ধ কধেরে পাধেরবে - 

( ) এই আইরেে উরেে পুেণকরে উি পুকুরেে উন্নয়ে কার্ য সম্পািরে কারলটে সর্ ব্যয় ধেব যাে কধেয়ারেে, এবং 

(খ) উি পুকুরেে উন্নয়ে কার্ য সম্পািরেে িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি প্ররয়াজেীয় সর্ ব্যয় ধেব যাে কধেয়ারেে,  

     উো উিরূরপ ধেি যাধেে িখরলে সময়কারলে চাইরে কম সমরয় বাধে যক  েকো 
১০
[পরেে] িাে োরে স্যিসে       

    আিায় কো েইরব, অথবা অনুরূপ স্যিসে ধেি যাধেে সমরয়ে মরে আিায় কো েইরবো।  

 

 

৯। কধেপয়  রেয মাধলকরক িখরল পুেব যোল কো।- িাো ৮ -এ র্াো ধকছুই থাকুক ো সকে, কারলটে সস্বচ্ছাক্ররম উি িাোে অিীরে 

ধেি যাধেে সর্রকাে সমরয় িাো ২২ -এ উধেধখে স্বত্বধলধপরে উি পুকুরেে িখরলে অধিকােী ধেরসরব সর্ ব্যধিে োম সেকর্ যভূি 

েধেয়ারে োোরক অথবা োোে উত্তোধিকােীেণরক িখরল পুেব যোল কধেরে পাধেরবে, র্ধি-  

(ক)  িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি উি পুকুরেে প্ররয়াজেীয় উন্নয়ে কার্ য সম্পািরে এবং কারলটে এই আইরেে উরেে পূেণকরে উি 

পুকুরেে জন্য উি সময় পর্ন্ত সর্ সকল ব্যয় ধেব যাে কধেয়ারেে উোে সর্ অং  এই আইে অনুর্ায়ী কর্তযত্বপ্রাপ্ত শ ব্যধি িাো ১৭ -এ 

উধেধখে ধফ অথবা িাো ১৮ -এ উধেধখে ইজাোে মােরম অথ যপ্রাধপ্ত শ দ্বাো আিারয়ে পে অবধ ষ্ট থারক উো বাধে যক  েকো 

১১
[পরেে] িাে োরে স্যিসে প্রিাে করেে, এবং  

(খ) িাো ৩ -এে অিীে প্রিত্ত সোটির  উধেধখে উন্নয়ে কারর্ যে মরে অবধ ষ্ট কার্ য কারলটরেে সন্তুধষ্ট সারপরি েৎকর্তযক ধেি যাধেে 

সমরয়ে মরে সম্পন্ন কধেরে অঙ্গীকাে করেে।  

 

 
১২
[৯ক। পুকুে িখরল োধখবাে সময় উি পুকুে সংলগ্ন ভূধম িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি কর্তযক িখরল োখা।- সকাে িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি  িাো 

৬ -এে  অিীে িখরল গৃেীে সকাে পধেেুি পুকুে সংলগ্ন ভূধম েেিণ পর্ যন্ত িখরল োধখরে পাধেরবে র্েিণ পর্ যন্ত ধেধে 

িাো ৮ -এে অিীে উি পধেেুি পুকুরেে িখরল থাধকরবে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
১০. পুকুে উন্নয়ে (সংর ািে) অোরি , ১৯৮৬ (১৯৮৬ সরেে ৩ েং অোরি ) এে িাো ৩ দ্বাো প্রধেস্থাধপে। 

১১. পুকুে উন্নয়ে (সংর ািে) অোরি , ১৯৮৬ (১৯৮৬ সরেে ৩ েং অোরি ) এে িাো ৩ দ্বাো প্রধেস্থাধপে। 

১২. ই         (        এ       )     , ১৯৪৯ (১৯৫০      এ  ৫    ই       আই ) এ       ৩ এ                        । 

 

 

 



                                                                                                                                                       Page 7 of 18 

 
৯খ। পধেেুি পুকুে সংলগ্ন ভূধমে িখরল পুেব যোলকেণ এবং অনুরূপ ভূধমে িখল পুেগ্র যেণ।-  

(1) িাো ৯ক  -এ র্াো ধকছুই থাকুক ো সকে, িাো ২২ -এ উধেধখে স্বত্বধলধপরে সর্ ব্যধিে োম সকাে পধেেুি পুকুে সংলগ্ন 

ভূধমে িখরলে অধিকােী ধেসারব সেকর্ যভূি েধেয়ারে ধেধে বা োোে উত্তোধিকােীেণ র্ধি উি পুকুরেে িখরলে অধিকােী বধলয়া 

উি িাোয় উধেধখে স্বত্বধলধপরে সেকর্ যভূি ো েইয়া থারকে, োো েইরল কারলটে উিরূপ ভূধমে িখরলে অধিকােী ধেসারব 

সেকর্ যভূি ব্যধিে বা োোে উত্তোধিকােীেরণে বা িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিে অনুরোরিে ধিধত্তে উি পুকুরেে প্ররয়াজেীয় উন্নয়েকার্ য  

সমাপ্ত শ েইবাে পে সর্রকাে সময় ধলধখে আরি  দ্বাো উি ভূধমে িখরলে অধিকােী বধলয়া উিরূরপ সেকর্ যভূি ব্যধিরক বা োোে 

উত্তোধিকােীেণরক উি ভূধমে িখরল পুেব যোল কধেরে পারেে, উি পুকুরেে উপে িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিে িখরলে অবসাে ো েওয়া 

সরত্ব এবং এবং র্খে উি ভূধমে িখল উিরূরপ পুেব যোল েইরব, েখে িাো ৬ক -এে অিীরে প্রথরম উি ভূধম িখল গ্রেরণে পূরব য 

উি ভূধমে উপে সর্ সকল অধিকাে ধেল সসই সকল অধিকাে পুেরুধিধবে েইরবেঃ 

েরব  েয থারক এই িাোে অিীে কারলটে, িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি ব্যেীে, অন্য সর্-সকাে ব্যধি অনুরোরিে ধিধত্তরে সকাে ব্যবস্থা 

গ্রেরণে পূরব য িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিরক বিব্য শ্রবণ কধেবাে যুধিসংেে স্যরর্াে প্রিাে কধেরবে এবং বিব্য প্রিাে কো েইরল উো 

ধবরবচো কধেরবে।   

 

(২) উপ-িাো ১ -এে অিীরে সর্-ব্যধিরক উি ভূধমে িখল পুেব যোল কো েইয়ারে, ধেধে  উি ভূধমরক এইরূরপ ব্যবোে কধেরবে 

ো র্াোরে পধেেুি পুকুরেে পাড় সমূরেে িধে েইরে পারে অথবা সসচকারর্ য 
 
এবং মৎস্য চারে উি পুকুরেে ব্যবোে ধবধিে 

কধেরে পারে।  

        
    (৩) উপিাো ১ -এ উধেধখে ব্যধি, কারলটরেে মরে, উি উপিাোে ধবিাে প্রধেপালরে ব্যথ য েে, োো েইরল ধেধে - 

(ক) ধলধখে আরি  দ্বাো িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিরক পুেোয় অনুরূপ ভূধমে িখল গ্রেরণ িমো প্রিাে কধেরে পাধেরবে, র্াোে 

িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি অধবলরউ উো গ্রেণ কধেরবে; অথবা 

(খ) ধেধে িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি েইরল স্বয়ং ধলধখে আরি  দ্বাো পুেোয় উি ভূধমে িখল গ্রেণ কধেরবে;   

 এবং উিরূরপ পুেোয় উি ভূধমে িখল গ্রেণকােী িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি উি িখল বজায় োধখরবে, র্েিণ ধেধে উি পুকুরেে 

িখরল বোল থারকে । 

(৪) উপিাো (৩) -এে অিীরে প্রিত্ত প্ররেুক আরির  সংধিষ্ট ভূধমে সচৌেধেে বণ যো থাধকরব অথবা 
১৩
[োষ্ট্রীয় অধিগ্রেণ ও প্রজােন্ত্র 

আইে- ১৯৫০ এে অোয়-৪] এে অিীরে চূড়ান্তিারব প্রকাধ ে স্বত্বধলধপরে প্রিত্ত এইরূপ ভূধমে জধেপ প্লরেে ক্রধমক সংখ্যাে 

উরেখ থাধকরব এবং উো ধেি যাধেে ফেরম েইরব। 

 

 

 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
১৩. বাংলারি  লজ (ধেধি ে এন্ড ধর্ক্লারে ে)অুাট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সরেে ৮ েং আইে) এে িাো ৩ এবং ধদ্বেীয় েফধসল দ্বাো সধন্নরবধ ে। 
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৯ে। িাো ৯ -এে অিীে পধেেুি পুকুরেে িখরল পুেব যোলকেরণে সারথ সারথ উি পুকুে সংলগ্ন ভূধমে িখরল পুেব যোলকেণ।-  

র্খে কারলটে িাো ৯ -এে অিীে সকাে পধেেুি পুকুরেে িখল সফেে প্রিাে করেে, েখে একই সমরয় িাো ৬ক -এে 

অিীে িখরল গৃেীে ধকন্তু ৯খ -এে উপিাো (১) -এে অিীে ইধেমরে িখল সফেে ো সিওয়া অথবা িাো ৯খ -এে উপিাো (৩) 

-এে অিীে পুেোয় িখরল গৃেীে পুকুে সংলগ্ন সকাে ভূধমে িখল িাো ২২ -এ উধেধখে স্বত্বধলধপরে উি ভূধমে িখরলে 

অধিকােী বধলয়া সেকর্ যকৃে ব্যধিরক সফেে প্রিাে কধেরবে : 

     েরব  েয থারক সর্, িাো ৯ -এে অিীে সর্ ব্যধিরক উি পুকুরেে িখল পুেব যোল কো েয় সসই ব্যধি উি স্বত্বধলধপরে উি 

ভূধমে িখরলে অধিকােী ধেসারব সেকর্ যভূি ব্যধি বা োোে উত্তোধিকােী ো েইরল উি ভূধমে িখরল পুেব যোল কো র্াইরব 

ো, র্েিণ ো িাো ৯ -এে অনুধবধিে িফা (খ) -এে অিীে উি পুকুরেে উন্নয়রে কেণীয়, র্ধি থারক, সম্পন্ন ো েইয়া থারক, 

র্ধি উি পুকুরেে পুে যিখল র্াোরক প্রিাে কো েয় ধেধে ঐরূপ ভূধমে িখরলে অধিকােী ধেসারব সেকর্ যভূি ব্যধিরক সসই 

পধেমাণ িধেপূেণ প্রিাে কধেরে সম্মে েে র্াো িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি ধেেবধচ্ছন্নিারব উি ভূধমে িখরল থাধকরল িাো ১৪ক -

এে উপিাো ১ -এে অিীে োোে দ্বাো েৎকর্তযক প্ররিয় েইে। 

১০।  িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি খাজো বা িধেপূেণ প্রিারে িায়বদ্ধ েরেে।- এই আইরে স্পষ্ট সকাে ধবিাে ো থাধকরল িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি 

পধেেুি পুকুে অথবা িাো ৬ক -এে অিীে িখরল গৃেীে বা িাো ৯খ -এে  উপিাো ৩ -এে অিীে িখরল পুেগৃ যেীে সকাে ভূধম 

িখরল োধখবাে কােরণ সকাে খাজো  বা িধেপূেণ প্রিারে িায়বদ্ধ েইরবে ো।  

 ১১। িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিে িখরলে কােরণ অন্যান্য ব্যধিে অধিকাে বা িায় ক্ষুণ্ণ েইরব ো।- এই আইরে স্পষ্টিারব ধিন্নরূপ ধবিাে থাকা 

সরত্বও, িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি কর্তযক পধেেুি পুকুরেে বা এই  আইরেে অিীে পুকুে সংলগ্ন সকাে ভূধমে িখরলে কােরণ  উধেধখে 

পুকুে বা ভূধম সংক্রান্ত সকাে খাজো গ্রেরণ  বা প্রিারে  অন্য সকাে ব্যধিে অধিকাে অথবা িায় অথবা  েৎসম্পধকযে সকাে 

অধিকাে বা স্বাথ য ক্ষুণ্ণ েইরব ো :  

       েরব  েয থারক সর্, সর্ইরিরে এই আইরেে অিীে প্রথমবাে উি পুকুরেে িখল গ্রেণ কধেবাে সমরয় সকাে ব্যধিে শুধুমারে উি 

পুকুরেে পাধে সসচকারর্ য ব্যবোরেে অধিকারেে কােরণ খাজো প্ররিয় থারক সসইরিরে অনুরূপ িখল গ্রেরণে সময় েইরে খাজো 

প্রিারেে িায় এে অবসাে েইরব।                 

 

১২। িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি মাধলকরক খাজো এবং োোে িখলচ্যুে মাধলক ব্যেীে অন্য ব্যধিরক িধেপূেণ প্রিাে কধেরবে।- 

  সর্ইরিরে সকাে িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি কর্তযক সকাে পধেেুি পুকুে প্রথমবাে িখল গ্ররেণে সময় পুকুরেে প্রকৃে িখরল থারকে সসই 

সিরে িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি ধেি যাধেে সমরয় ও  রেয উি মাধলকরক কারলটে সর্রূপ উপযুি মরে কধেরবে সসই েিরন্তে পে, সর্ইরূপ 

ধেি যােণ কধেরবে সসইরূপ খাজো প্রিাে কধেরবে।   

েরব  েয থারক সর্, সর্রিরে িমোপ্রাপ্ত শব্যধি পুকুরেে মাধলক এবং প্রকৃে িখলিাে, সসইরিরে এই উপ-িাোে অিীে কারলটে 

কর্তযক ধেি যাধেে খাজো প্রিারেে আবেকো োই েরব এরূপ  খাজোে অথ য  পুকুরেে উন্নয়ে কার্ য সম্পািরেে জন্য িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি 

কর্তযক ব্যধয়ে বা ব্যধয়েব্য খেরচে অন্তযভূি েইরব।] 

(২) সর্রিরে িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি কর্তযক সকাে পধেেুি পুকুরেে িখল গ্রেরণে সময় পুকুরেে মাধলক ব্যেীে, অন্য সকাে ব্যধি 

পুকুরেে প্রকৃে িখরল থারকে সসইরিরে িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি ধেি যাধেে সমরয় ও পদ্ধধেরে িখলচ্যুে ব্যধিরক, কারলটে, সর্ইরূপ 

উপযুি মরে কধেরবে সসইরূপ েিরন্তে পে, সর্ই িধেপুেণ ধেি যােণ কধেরবে সসইরূপ িধেপুেণ প্রিাে কধেরবে।এইরূরপ িখলচ্যুে 

ব্যধি উি পুকুরেে জন্য সর্ পধেমাণ খাজো প্রিাে কধেরে বাে  থাধকরেে  েিরপিা কম েইরব ো, এবং োো োোে িখরল 

েস্তরিরপে কােরণ উি িধেগ্রস্থ ব্যধিেসাধব যক ও পধেপূণ য িধেপূেণ বধলয়া েণ্য েইরব।  
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১৩। অরথ যে ধবধেমরয় র্াোরিে উি পুকুরে মৎস্য ধ কাে, ইেুাধিে অধিকাে েধেয়ারে িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি কর্তযক োোরক িধেপূেণ 

প্রিাে।- সর্রিরে িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি কর্তযক সকাে পধেেুি পুকুরেে িখল গ্রেরণে সময় সকাে খাজো বা মূরেে ধবধেমরয় অন্য 

সকাে ব্যধিে পুকুরে মৎস্য ধ কাে, বা পুকুে পারড়ে বৃি েইরে ফল বা অন্য সকাে উৎপন্ন ধজধেে গ্রেরণে অধিকাে থারক, 

সসরিরে িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি সর্রূপ ধেি যাধেে সমরয় ও পদ্ধধেরে, উি ব্যধিরক কারলটে, সর্ইরূপ উপযুি মরে কধেরবে সসই রূপ 

েিরন্তে পে, সর্ইরূপ ধেি যােণ কধেরবে সসইরূপ িধেপুেণ প্রিাে কধেরবে। অনুরূপ িধেপূেণ উি ব্যধি পুকুরেে মাধলকরক বা 

উোে সকাে িাড়াটিয়ারক  খাজো বা মূে বাবি সর্ পধেমাণ অথ য প্রিাে কধেরে বাে থাধকরেে েিরপিা কম েইরব ো এবং উো 

োোে অধিকারে েস্তরিরপে কােরণ অনুরূপ িধেগ্রস্থ ব্যধি সাধব যক ও পধেপূণ য িধেপূেণ ধেসারব েণ্য েইরব।  

 

১৪।  অনুরূপ পুকুরেে িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি েলরির  কৃধে কারর্ যে জন্য ইজাো গ্রেণকােী ব্যধিেণরক িধেপূেণ প্রিাে কধেরবে।   

   (১) সর্ইরিরে কৃধে কারর্ যে উরেরে চােীেরণে ধেকে পুকুরেে েলরি  বা উোে সকাে অং  ইজাো প্রিাে কো েয় সসইরিরে 

িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি উি চােীেণরক িধেপূেণ প্রিাে কধেরবে এবং উোে ফরল এরূপ ইজাো বাধেল েইরব। প্ররেুক চােীরক 

প্ররিয়  িধেপূেরণে পধেমাণ কারলটে, সর্ইরূপ উপযুি মরে কধেরবে সসইরূপ েিরন্তে পে সর্ইরূপ ন্যায্য ও ন্যায়সংেে মরে 

কধেরবে সসইরূপ েইরব। েরব উোে পধেমাণ ইজাোে জন্য উি চােী কর্তযক প্রিত্ত সালাধম অরপিা কম েইরব ো।   

   

(২) উপ-িাো ১ -এে অিীরে কারলটে কর্তযক ধেি যাধেে িধেপূেরণে অথ য ভূধমে মাধলক ধর্ধে এইরূপ ইজাো প্রিাে কধেয়ারে। 

েৎকর্তযক ধেি যাধেে পদ্ধধে ও সমরয়ে মরে  িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিরক প্রিাে কধেরে েইরব। র্ধি ভূধমে মাধলধক উো প্রিাে কধেরে 

ব্যথ য েে োো েইরল কারলটে সেকাধে িাধব ধেসারব মাধলরকে ধেকে েইরে উো আিায় কধেয়া  িমোপ্রাপ্ত শব্যধিরক প্রিাে 

কধেরবে।   

  

১৪
[১৪ক। এই আইরেে অিীে িখলকৃে পুকুে সংলগ্ন ভূধমরে র্াোরিে অধিকাে আরে োোরিেরক িধেপূেণ প্রিাে।- 

       (১) সর্ইরিরে  পধেেুি পুকুরেে সকাে মাধলক িাো ৬ক অনুসারে উি পুকুে সংলগ্ন সর্ ভূধম িখরল  গৃেীে েইয়ারে অথবা িাো 

৯(খ) -এে উপিাো ৩ অনুসারে পুেি যখরল গৃেীে েইয়ারে উি জধমে মাধলক েে সসইরিরে িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি ধেি যাধেে সমরয় 

ও পদ্ধধেরে উি ভূধম িখল অথবা  পুেেঃিখল গ্রেরণে সময়  উোে িখলিাে ব্যধিরক কারলটে সর্ইরূপ উপযুি মরে কধেরবে 

সসইরূপ েিরন্তে পে সর্ইরূপ ধেি যােণ কধেরবে সসই রূপ িধেপুেণ প্রিাে কধেরবে। উি িধেপূেণ িখলচ্যুে ব্যধি উি ভূধমে 

জন্য সর্ পধেমাণ খাজো প্রিারে বাে েিরপিা কম েইরব ো এবং উি ব্যধি োোে িখরল েস্তরিরপে ফরল সর্ পধেমাণ 

িধেগ্রস্থ েইরব উোে সাধব যক ও পধেপূণ য িধেপূেণ বধলয়া েণ্য েইরব।  

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
১৪. ই         (        এ       )     , ১৯৪৯ (১৯৫০      এ  ৫    ই       আই ) এ       ৩              । 
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       (২) সর্ইরিরে পধেেুি পুকুরেে মাধলক পুকুে সংলগ্ন সকাে ভূধমেও মাধলক েে র্াো িাো ৬ক -এে অিীে িখরল গৃেীে েইয়ারে 

অথবা িাো ৯খ -এে উপ-িাো (৩) -এে অিীে পুেি যখরল গৃেীে েইয়ারে, সসইরিরে িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি- 

 (ক) উি ভূধম উোে মাধলকরক প্রকৃে িখরল থাধকরল, ধেি যাধেে সময় ও পদ্ধধেরে,  কারলটে সর্ইরূপ উপযুি মরে কধেরবে 

সসইরূপ েিরন্তে পে, সর্ইরূপ ধেি যােণ কধেরবে সসইরূপ খাজো প্রিাে কধেরবে।  

          েরব  েয থারক সর্, িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি অনুরূপ জধমে মাধলক ও প্রকৃে িখলিাে েইরল, এই িফাে অিীে কারলটে কর্তযক 

ধেি যাধেে খাজো প্রিারেে আবেকো থাধকরব ো; েরব এইরূপ খাজোে অথ য পুকুেটিে প্ররয়াজেীয় উন্নয়ে কার্ য সম্পািরে 

িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিে সর্ সকল ব্যয় েয় বা েইরে পারে উোে অন্তযভূি েইরব;এবং  

(খ) অন্যান্য সিরে, ধেি যাধেে সময় ও পদ্ধধেরে, র্াোরক উিরূপ ভূধমে ইজাো সিওয়া েইয়ারে োোরক, এবং উিরূপ িখল 

গ্রেণ বা পুেগ্র যেরণে সময় ধর্ধে ইজাোিাে ধেসারব উো িখরল োধখয়ারেে োোরক, এবং একই সমরয় সর্-সকাে পধেমারণে 

খাজো বা মূে প্রিােক্ররম উি ভূধমে উপে সকাে অধিকাে েধেয়ারে এইরূপ সর্-সকাে ব্যাধিরক, কারলটে, সর্ইরূপ 

উপযুি মরে কধেরবে সসইরূপ েিরন্তে পে, সর্ইরূপ ধেি যােণ কধেরবে সসইরূপ িধেপুেণ প্রিাে কধেরবে, র্াো র্াোরক উো 

প্রিাে কো  েইরব ধেধে সর্ পধেমারণে  খাজো বা মূে উি ভূধমে মাধলকরক বা িাড়াটিয়ারক প্রিাে কধেরে িায়বদ্ধ 

থাধকরবে, েৎরপিা কম েইরব ো এবং উো এইরূপ প্ররেুক ব্যধিে অধিকাে প্ররয়ারেে সিরে  েস্তরিরপে ফরল ধেধে 

সর্ইপধেমাণ িধেগ্রস্থ েে,  োোে সাধব যক ও পধেপূণ য  িধেপূেণ ধেসারব েণ্য  েইরব।]  

 

       ১৫। পুকুে, ব্যবোে বা িখল ইেুাধিে জন্য িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিে অনুমধেে প্ররয়াজেীয়ো।- (১) িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিে িখরল 

থাকাকালীে সমরয় োোে অনুমধে ব্যেীে, অন্য সকাে ব্যধি পুকুে ব্যবোে কধেরে অথবা িখল কধেরে অথবা উোে জল পাে 

এবং অন্যান্য গৃেস্থলীে উরেে ব্যেীে,ব্যবোে কধেরে অথবা পুকুেটিরে মৎস্য ধ কাে কধেরে, বাস্ত্ত্তধিো, বাোে অেচার্ য 

ভূধম ব্যেীে পুকুে পারড়ে বৃি েইরে ফল অথবা উোে অন্যান্য উৎপন্ন ধজধেস গ্রেণ কধেরে পাধেরবে ো।  

     (২) িাো ৬ক এে অিীে িখরল গৃেীে েইয়ারে অথবা িাো ৯খ  এে উপ-িাো (৩) এে অিীরে  পুেি যখরল গৃেীে েইয়ারে এইরূপ ভূধমে 

িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিে িখরল থাকাকালীে সময় োোে অনুমধে ব্যেীে সকাে ব্যধি ব্যবোে বা িখল কধেরে পাধেরবে ো  অথবা  

এইরূপ ভূধমে বৃি েইরে সকাে ফল অথবা উোে অন্যান্য উৎপন্ন ধজধেস গ্রেণ কধেরে পাধেরবে ো। 

 

১৫
[১৬। পুকুরেে পাধে ব্যবোরেে অধিকাে।- িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিে িখরল থাকাকালীে সমরয় সসরচে উরেরে পুকুরেে পাধে ব্যবোরেে 

সকল অধিকাে োোে উপে োরে ন্যস্ত থাধকরব এবং সকাে ব্যধি,  োোে অনুমধে ব্যেীে,  পুকুরেে পাধেে অনুরূপ ব্যবোে 

কধেরবে  ো।      

 

 

 

 

 

 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

১৫. ই         (        এ       )     , ১৯৪৯ (১৯৫০      এ  ৫    ই       আই ) এ       ৩ এ                    -১৬, ১৬  এ   ১৭  

              । 
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১৬ক।  সব যাধিক সসচ এলাকা।- (১) র্খে িাো ৫ অথবা ৬ -এে অিীে সকাে পুকুরেে িখল গ্রেণ কো েয়, েখে কারলটে ধেি যাধেে 

পদ্ধধেরে সসচ কারর্ য উি পুকুরেে পাধেে ব্যবোে জধমে সব যাধিক কেটুকু এলাকায় বাস্তবসম্মেিারব ব্যাপ্ত শ কো র্াইরব (অেেঃপে 

এই িাোয় সব যাধিক সসচ এলাকা বধলয়া উধেধখে) উো ধেি যােণ কধেরবে এবং ধেধে, ধেি যাধেে ফেম  ও পদ্ধধেরে, সব যাধিক সসচ 

এলাকাে সচৌেধে ধেি যােণপূব যক একটি সোটি  প্রকা  কধেরবে।  

  (২) সব যাধিক সসচ এলাকাে মরে অবধস্থে, এইরূপ কৃধে জধমে প্ররেুক িখলিাে উপ-িাো (৩) এবং (৪) -এে ধবিাোবলী 

সারপরি, িখরলে সময়সীমাে মরে, িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিরক িাো ১৭ -এে অিীে ধেধি যষ্ট োরে এবং ধেি যােধে পদ্ধধেরে 

বাধে যক ধফ প্রিারে িায়বদ্ধ থাধকরবে এবং উি িায় সসরচে উরেরে সব যাধিক সসচ এলাকা সংধিষ্ট পুকুরেে পাধে ব্যবোে 

ো কধেবাে কােরণ অথবা  িাো ১৬খ -এে উপ-িাো ২-এে অিীে উি পাধে ব্যবোরেে প্রেুািে েওয়াে কােরণ েধেে 

েইরব ো। 

 (৩) সংধিষ্ট সর্-সকাে ব্যধি উপ-িাো (১) -এ বধণ যে সোটি  প্রিারেে োধেখ েইরে ৩০ (ধে ) ধিরেে মরে ধেি যাধেে ধফ 

প্রিাে কধেয়া ধেি যাধেে ফেম ও পদ্ধধেরে কারলটরেে ধেকে আরবিে কধেরে পাধেরবে- 

(ক) সরব যাচ্চ সসচ এলাকায় সকাে জধম  অন্তর্ভ যি কধেবাে জন্য; 

(খ) সরব যাচ্চ সসচ এলাকা েইরে সকাে জধম বাি সিওয়াে জন্য; এবং 

(ে) উপ-িাো (২) -এ উরেধখে সকাে ধফ প্রিারেে িায় েইরে সকাে জধম বা সকাে জধমে অং ধবর ে  অব্যােধে প্রিারেে 

জন্য, এই যুধিরে সর্, ধেি যাধেে সরব যাচ্চ এলাকাে সংধিষ্ট পুকুে েইরে উি জধমরে সসচ সিওয়া বাস্তধবক সম্ভব েয় 

ধকংবা উি জধম অনুরূপ সসরচে দ্বাো উপকৃে  েইরব ো  অথবা উি জধম কৃধে জধম েয়; 

এবং কারলটে, আরবিেকােীরক যুধিসংেে শুোধেে স্যরর্াে প্রিাে কধেয়া সর্ইরূপ উপযুি মরে কধেরবে সসইরূরপ 

উো অন্তর্ভ যধি, বজযে বা অব্যােধেে আরি  প্রিাে কধেরে পারেে।   

(৪) উপ-িাো (১) এ উরেধখে সোটি  প্রকার ে োধেরখে পরে ৩০ (ধে ) ধিে অধেক্রান্ত েইবাে পে, কারলটে স্বীয় উরযারে 

সর্-সকাে সমরয় সোটি  প্রকার ে সময় কৃধে জধম ধেল ো েরব পরে কৃধে জধমরে রূপান্তধেে কো েইয়ারে এইরূপ সর্-

সকাে জধমরক  সব যাধিক সসচ এলাকায় অন্তর্ভ যি কধেরে পাধেরবে অথবা সব যাধিক সসচ  এলাকাে সচৌেেী অন্য সকাে িারব 

পধেবধেযে কধেরে পাধেরবে অথবা সকাে জধমরক  বা সকাে জধমে অং রক  উপ-িাো (২) এ উধেধখে  ধফ প্রিারেে িায় 

েইরে অব্যােধে প্রিাে কধেরে পাধেরবে এবং েিনুসারে কারলটে িাো ১৬খ  এে উপ-িাো (২) এ উধেধখে োধলকা 

পধেবধেযে কধেরবেেঃ 

 

 েরব  েয থারক সর্, উিরূপ অন্তর্ভ যধিে, পধেবেযে বা অব্যােধে প্রিাে সম্পধকযে আরি  প্রিারেে পূরব য সংধিষ্ট সকল  

ব্যধিরক যুধিসংেে স্যরর্াে প্রিাে কধেরে েইরব এবং বিব্য প্রিাে কো েইরল কারলটে উো ধবরবচো কধেরবে।  

 

১৬খ। োধলকা প্রস্ত্ত্তেকেণ।- (১) কারলটে, র্ে দ্রুে সম্ভব িাো ১৬ক এে উপ-িাো (৩) এে অিীরে প্রিত্ত আরবিে সমূে ধেষ্পধত্ত 

কধেবাে পে, ধেি যাধেে ফেরম ও পদ্ধধেরে উপ-িাো (২) এ উধেধখে ধফ প্রিারে  িায়বদ্ধ ব্যধিেরণে োধলকা প্রস্ত্ত্তে কধেরবে 

এবং উি োধলকায় প্ররেুক ব্যধিরক সব যাধিক সসচ এলাকাে অন্তে যে ধেি যাধেে জধমে পধেমাণ এবং উি ব্যধি িমোপ্রাপ্ত শ 

ব্যধিরক  বাৎসধেক ধক পধেমাণ ধফ প্রিাে কধেরে েইরব উো স্যধেধি যষ্টিারব উধেধখে থাধকরব।  

     (২) কারলটে, ধেি যাধেে পদ্ধধেরে, উপ-িাো (১) এ উধেধখে োধলকা এবং উোরে আধেে সর্-সকাে পধেবেযে  প্রকা  কধেরবে  

এবং, সর্ইরিরে িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি কারলটে েে সসইরিরে ধেধে উি োধলকা ও উি োধলকায় আধেে প্রধেটি পধেবেযরেে 

একটি অনুধলধপ িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিে ধেকে সপ্রেণ কধেরবে, ধর্ধে উি োধলকায় র্াোরিে োম অন্তর্ভ যি আরে োোরিে 
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প্ররেুকরক উি জধমরে সসরচে জন্য উি পুকুরেে পাধে ব্যবোে কধেরে ধিরবে, র্েিণ উি ব্যধিে প্ররিয় ধফ র্থার্থিারব 

েিদ্বাো প্রিত্ত েয় এবং অন্যথায় েরে।  

       (৩) র্ধি উপ-িাো (১) এে অিীরে প্রস্ত্ত্তেকৃে োধলকায় অন্তর্ভ যি ব্যধিেরণে মরে োোরিে জধমরে সসরচে জন্য  উি 

পুকুরেে পাধেে ব্যবোরেে সিরে সকাে ধববাি সিখা ধিরল িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি উি ধববাি মীমাংসা কধেরবে এবং  িাো ২৬ এে 

ধবিাে সারপরি, োোে ধসদ্ধান্ত চূড়ান্ত  েইরব।  

 

১৭। ধফ’ে োে এবং পধের াি।- (১) িাো ১৬খ এে উপ-িাো (১) এ উধেধখে োধলকায় সর্-সকল ব্যধিে োম অন্তর্ভ যি েইয়ারে 

োোরিে প্ররেুরক অথবা োোে উত্তোধিকােীেণ প্রধেবৎসে ধেি যাধেে পদ্ধধে ও োধেরখ, এই িাোে ধবিাোবধল অনুসারে 

মোপ্রাপ্ত শ ব্যধিরক ধেধি যষ্ট ধফ প্রিাে কধেরবে।  

     (২) র্ধি উপ-িাো (১) এে অিীে প্ররিয় ধফ ধেধি যষ্ট োধেরখে ১৫ (পরেে) ধিরেে মরে  প্রিাে কো ো েয় োো েইরল বরকয়া 

ধফ‘ে উপে উো প্ররিয় েওয়াে োধেখ েইরে র্েিণ ে উি বরকয়া ধফ প্রিাে কো েয় উি োধেখ পর্ যন্ত, বাধে যক  েকো 

১৬[পরেে] িাে োরে ধেসাব কধেয়া স্যি প্রিাে কধেরে েইরব।  

 

(৩) র্ধি এই আইরেে অিীে সকাে পুকুরেে িখল গ্রেণ কো েয় এবং উোে জন্য কারলটে কর্তযক সব যাধিক সসচ এলাকা ধেি যােণ 

কো েয়, োো েইরল এেদুরেরে সেকাে কর্তযক ধেরয়ােপ্রাপ্ত শ োজস্ব কর্তযপি উি পুকুরেে জন্য উপ-িাো (১) এে অিীে 

িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিে ধেকে প্ররিয় ধফ’ে োে োেসমূে ধেি যােণ কধেরবে এবং ধবধিন্ন বণ যোে বা ধবধিন্ন স্যধবিাসউধলে সশ্রধণে কৃধে 

জধমে জন্য  ধবধিন্ন োে ধেি যােণ কো র্াইরব। 

 (৪)  উপ-িাো (৩) এে অিীে সর্-সকাে সশ্রণীে কৃধেজধমে জন্য ধেি যাধেে োে েইরব ধেম্নরূপ -  

 (ক) ধেম্নবধণ যে সকল ব্যধয়ে বা ব্যধয়েব্য খেচ- 

       (অ) িমোপ্রাপ্ত শব্যধি কর্তযক পুকুে উন্নয়রেে জন্য প্ররয়াজেীয় কার্ যাবলী সম্পািরেে জন্য, এবং  

       (আ) পুকুরেে ধবেরয় কারলটে কর্তযক এই আইরেে উরেে পূেণকরে;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

১৬. পুকুে উন্নয়ে (সংর ািে) অোরি , ১৯৮৬ (১৯৮৬ সরেে ৩ েং অোরি ) এে িাো ৪ দ্বাো প্রধেস্থাধপে। 

 

 

 

     



                                                                                                                                                       Page 13 of 18 

 

       ব্যধয়ে বা ব্যধয়েব্য সকল খেচ বাধে যক  েকো 
১৭
[পরেে] িাে স্যি সে কারলটে কর্তযক িাো ৮ এে    

        অিীে িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি কর্তযক উি পুকুরেে িখল থাকাে অধিকারেে সময়কাল ধেসারব ধেি যাধেে সময়কারলে মরে   

        আিায় েইরব, এবং 

 (খ) এই আইরেে অিীে পুকুে িখল গ্রেরণে সময় সর্ব্যধিে পুকুরেে পাধে ব্যবোরেে অধিকাে ধেল ো সসইব্যধিে সকাে জধমরে 

সসরচে ব্যাপারে প্ররিয় ধফ‘ে োে সর্ ব্যধিে এইরূপ অধিকাে ধেল োোে জধমরে সসরচে ধবেরয় প্ররিয় ধফ’ে   

       োে অরপিা বাধে যক  েকো পিা  িাে অধিক েইরব। 

   (৫) উপ-িাো (৩) এে অিীরে ধেযুি োজস্ব কর্তযপি সকাে পুকুরেে ধবেরয় এই িাোে অিীরে ধস্থেীকৃে ধফ‘ে  

         োে সমূে পধেবেযে কধেরে পাধেরব।  

   (৬) এই িাোে অিীে িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিে ধেকে প্ররিয় অথ য সেকাধে িাধব ধেসারব আিায়রর্াগ্য েইরব।] 

 

১৮। িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিে পুকুে ইেুাধি ইজাো প্রিারেে িমো।- (১) িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি োোে িখরল থাকাকালীে সমরয় এই আইরেে 

ধবিাোবলীে এবং কারলটরেে পূব যানুমধে সারপরি, সর্ সকাে ব্যধিে ধেকে পুকুরেে পাড় সমূরেে সকাে অং  অথবা পারড়ে 

বৃরিে ফল অথবা অন্য উৎপন্ন গ্রেণ কোে অধিকাে বা পুকুরে মৎস্য চাে এবং মৎস্য ধ কারেে জন্য িখলকালীে সমরয়ে 

অধেধেি েয় অনুরূপ সময়কাল পর্ যন্ত ইজাো প্রিাে কধেরে পাধেরবে।  

 

(২) িাো ৬ক -এে অিীে িখরল গ্রেণ অথবা িাো ৯খ এে উপিাো (৩) এে অিীে পুে যিখরল গ্রেরণে সময় সকাে ভূধম িমোপ্রাপ্ত শ 

ব্যধিে িখরল থাকাকালীে সমরয় এই আইরেে ধবিাোবলী এবং কারলটরেে পূব যানুমধে সারপরি সর্ সকাে ব্যধিরক ঐ জধমে 

সকাে অং  অথবা এইরূপ জধমে বৃরিে ফল অথবা উি জধমরে উৎপন্ন ধজধেস গ্রেণ কধেবাে জন্য উি িখরলে সময়কারলে 

অধিক েরে এইরূপ সময়ব্যাপী ইজাো প্রিাে কধেরে পাধেরবে। 

(৩) এই িাোে অিীে প্রিত্ত ইজাো বাবি িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিে ধেকে প্ররিয় সকাে অথ য সেকাধে পাওো রূরপ আিায়রর্াগ্য েইরব। 

(৪) এই িাোে অিীে প্রিত্ত ইজাো বাবি িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি সর্ সকল অথ য আিায় কধেরবে উো েিকর্তযক পুকুরেে প্ররয়াজেীয় 

উন্নয়রেে জন্য ব্যধয়ে বা ব্যধয়েব্য সকল খেচ এবং কারলটে কর্তযক পুকুেটি সম্পরকয এই আইরেে উরেোবধল পূেণকরে 

ব্যধয়ে বা ব্যধয়েব্য সকল খেচ ধেব যারেে জন্য বাধে যক  েকো 
১৮
[পরেে] িাে োরে স্যিসে আিায় কধেরব।] 

       

১৯।   এই আইরেে ধবিাে ব্যেীে পুকুে েস্তান্তরে বািা।- এই আইরেে ধবিাে ব্যধেে সকাে পধেেুি পুকে অথবা িাো ৬ -এে অিীে 

িখরল গৃেীে অথবা িাো ৯খ এে উপ-িাো (৩) এে অিীে পুেি যখরল গৃেীে সকাে ভূধম িমোপ্রাপ্ত শব্যধি কর্তযক এই আইরেে 

ধবিাোবলীে অিীে অধজযে অধিকারেে েস্তান্তে, সকাে ধবক্ররয় িাে, উইল, বিক, ইজাে অথবা সকাে চ্যধি বা সম্মধে ক্ররম ববি 

বধলয়া েণ্য েইরব ো।  

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

১৬. পুকুে উন্নয়ে (সংর ািে) অোরি , ১৯৮৬ (১৯৮৬ সরেে ৩ েং অোরি ) এে িাো ৪ দ্বাো প্রধেস্থাধপে। 

 

 



                                                                                                                                                       Page 14 of 18 

 

    
১৯
[১৯ক] িাো ১৮ এে অিীে প্রিত্ত ইজাো ভূধমরে িখধলস্বত্ব অজযরে বািা।- 

২০
[োষ্ট্রীয় অধিগ্রেণ ও প্রজােন্ত্র আইে, ১৯৫০] -এ র্াো 

ধকছুই থাকুক ো সকে, সকাে ব্যধি িাো ১৮ এে অিীরে োোরক প্রিত্ত ইজাো পুকুরেে  পারড়ে সকাে অংর  বা উোে সংলগ্ন 

সকাে ভূধমরে িখধলস্বত্ব অজযে কধেরবো এবং এ আইে প্রবেযরেে পে িাো ১৮ এে অিীরে সকাে ইজাো িাো সকাে ব্যধিে ধেকে 

সকাে পুকুরেে পারড়ে সকাে অং  িখরল থাধকরল ধেধে উোে িখধলস্বত্ব অজযে কধেয়ারেে বধলয়া েণ্য েইরবে ো।]  

        
২০।  িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি কর্তযক র্থার্থ েিণারবিণ।- এই আইরেে ধবিাোবলীে অিীে পধেেুি পুকুরেে িখল গ্রেণকােী প্ররেুক 

িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি ইো র্থার্থ েিণারবিণ কধেরবে এবং ধেধে র্ধি কারলটরেে মরে উো কধেরে ব্যথ য েে োো েইরল োে 

প্রধে িাো ৫ এবং ৬ এমেিারব প্ররর্াজু েইরব সর্ে উি পুকুরেে র্থার্থ েিণারবিণ িাো ৩ -এে অিীে সোটির  ধেি যাধেে 

উন্নয়রেে জন্য কো েইয়াধেল অথবা কারলটে উপযুি মরে কধেরল উি পুকুরেে র্থার্থ েিণারবিরণে ব্যবস্থা গ্রেণ কধেয়া 

উোে ব্যয় িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিে ধেকে েইরে আিায় কধেরে পাধেরবে। 

 

    ২১
[২০ক। িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি কর্তযক স্বয়ং িখরল গৃেীে পুকুে সংলগ্ন ভূধমে র্থার্থ  রেয েিণারবিণ।- িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি ধর্ধে িাো ৬ 

অনুসারে পধেেুি পুকুে সংলগ্ন সকাে ভূধমে িখল গ্রেণ করেে  অথবা িাো ৯খ এে উপিাো (৩) অনুসারে ধর্ধে এইরূপ ভূধমে 

পুেি যখল গ্রেণ করেে, ধেধে  উোে র্থার্থিারব েিণারবিণ কধেরবে এবং কারলটে র্ধি মরে করেে সর্, উি ব্যধি উো 

কধেরে ব্যথ য েইয়ারেে োো েইরল ধেধে উপযুি মরে কধেরল উি ভূধমে র্থার্থ েিণারবিরণে ব্যবস্থা কধেয়া উোে ব্যয় 

িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিে ধেকে েইরে আিায় কধেরে পাধেরবে।]  

   ২১।  পুকুরেে িখল পুেেঃপ্রধেষ্ঠা।- িাো ৮ এে ধবিাোবলী অনুসারে পধেেুি পুকুে িখরলে সময়সীমা চূড়ান্তিারব উত্তীণ য েইরল  িাো 

২২  উধেধখে স্বত্বধলধপ অনুসারে র্াোো উি পুকুে ধর্ধে উোে িখল পাইবাে অধিকােী োোে বা োোে উত্তোধিকােীেরণে 

িখরল র্াইরব এবং িাো ৬ক অনুসারে সকাে ভূধমে িখল গৃেীে েইয়ারে ধকন্তু িাো ৯খ বা িাো ৯ে অনুসারে র্াো ইধেপূরব য 

পুেি যখরল গৃেীে েয় োই অথবা িাো ৯খ এে উপ-িাো ৩ অনুসারে র্াো পুে যিখরল গৃেীে েয় োই, উো িাো ২২ -এ বধণ যে 

স্বত্বধলধপ অনুসারে ধর্ধে উোে িখল গ্রেরণে অগ্রাধিকােী  োোে  বা োোে উত্তোধিকােীেরণে িখরল সফেে র্াইরব এবং পুকুরেে 

পাধে সসচ কারর্ য ব্যবোরেে অধিকাে র্াো িাো ৫ এবং ৬ অনুসারে সব যপ্রথম পুকুরেে িখল পূরব য ধবযমাে ধেল উোসে পুকুরেে 

সকল অধিকাে পুনুরুিীধবে েইরব এবং অধিকন্তু ভূধমে সকল অধিকাে র্াো িাো ৬ক অনুসারে উি ভূধমে িখরলে সময় অথবা 

অথবা সিেমে, িাো ৯খ এে উপিাো (৩) অনুসারে উি ভূধমে পুেি যখল গ্রেরণে পূরব য ধবযমাে ধেল উো, িাো ১৪ অনুসারে সকাে 

অধিকারেে জন্য প্রিত্ত িধেপুেণ ব্যেীে, পুেরুা্জজীধবে েইরব।  

 

 

 

 

 

 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

১৯.  ই         (এ       এ       )     , ১৯৪৯ (১৯৫০      এ  ৫    ই       আই ) এ       ৩ এ                            । 

২০. বাংলারি  লজ (ধেধি ে এন্ড ধর্ক্লারে ে)অুাট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সরেে ৮ েং আইে) এে িাো ৩ এবং ধদ্বেীয় েফধসল দ্বাো সধন্নরবধ ে। 

২১.  ই         (এ       এ       )     , ১৯৪৯ (১৯৫০      এ  ৫    ই       আই ) এ       ৩ এ                            । 
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২২। পধেেুি পুকুরেে সিরে স্বত্বধলধখে (Record of Right)।- (১) কারলটে এই আইরেে অিীে পধেেুি পুকুে ধেসারব 

স াধেে পুকুে সমূরেে ব্যাপারে ধেি যাধেে ফেম ও পদ্ধধেরে স্বত্বধলধপে প্রণয়ে কধেরবে এবং উি িাো ৬ক -এে অিীরে িখল বা 

িাো ৯খ  এে উপিাো (৩) এে অিীে পুেি যখরল গৃেীে  এইরূপ পুকুে সংলগ্ন ভূধমে ধবেরয় ধেি যাধেে ফেম ও পদ্ধধেরে 

স্বত্ত্বধলধপরে প্রণয়ে কধেরবে এবং এইরূপ সর্  সকাে পুকুে অথবা এইরূপ  সকাে ভূধম িমোপ্রাপ্ত শ সকাে ব্যধিে িখরল থাকাকালীে 

ধেধে আরবিরেে ধিধত্তরে অথবা স্বউরযারে এইরূপ পুকরেে বা এইরূপ ভূধমে স্বত্বধলধপে  সকাে র্ভধিরে সমরয় সমরয় ধেি যাধেে 

পদ্ধধেরে সর্াজে বা পধেবেযে কধেরবে।  

    (২) উপিাো (১) এ উধেধখে স্বত্বধলধপে প্ররেুক ভূধি উি ভূধিরে উরেধখে ধবেয় স্বািু প্রমাণ বধলয়া েণ েইরব এবং এই 

আইরেে উরেে পূেণকরে প্ররেুক ধবেয় সািু দ্বাো র্ভল প্রমাধণে ো েওয়া , সঠিক বধলয়া েণ েইরব।  

 

২৩। র্থার্থিারব সংেিরণে জন্য র্াোরক পুকুরেে িখরল পুেব যোল কো েয়।- (১) িাো ২১ -এে অিীে র্াোরক  সকাে পুকুরেে বা 

পুকুে সংলগ্ন ভূধমে িখরল পুেব যোল কো েইয়ারে উোে উত্তোধিকােীেণ,  বলবৎ চ্যধি সারপরি, পুকুেটিে অথবা এইরূপ ভূধমে 

র্থার্থ েিণারবিরণে জন্য িায়ী থাধকরবে। কারলটরেে মরে পুকুেটিে সংস্কাে (Repair) কো  ো েইরল অথবা উি ভূধম 

র্থার্থ অবস্থায় োখা ো েইয়া থাধকরল ধেধে স্ব-উরযারে বা পুকুে সংক্রান্ত স্বাথ যবাে সকাে ব্যধিে আরবিরেে ধিধত্তরে এইরূপ 

ব্যধিেণরক বা োোরিে উত্তোধিকােীেণরক পুকুরেে সর্রূপ সংস্কাে বা ভূধমে সর্রূপ উন্নয়ে কারর্ যে জন্য ধেধে সর্ইরূপ প্ররয়াজে 

মরে কধেরবে সসইরূপ কার্ য সম্পািে কধেবাে জন্য ধেি যাধেে ফেম ও পদ্ধধেরে একটি সোটি  প্রিাে কধেরবে।  

 

(২) উপ-িাো (১) এ ধেরি যধ ে সংস্কাে অথবা উন্নয়েকার্ য  উপ-িাো (১) অনুর্ায়ী সোটি  জােীে োধেখ েইরে ৬ (েয়) মারসে 

মরে কারলটরেে সন্তুধষ্ট সমাোরবক সম্পন্ন কো ো েইরল কারলটে স্বয়ং উি সংস্কাে বা উিরূপ উন্নয়ে কার্ য সম্পন্ন কধেরে 

পাধেরবে অথবা উো সম্পািরেে কধেরে অন্য সকাে ব্যধিরক িমো প্রিাে কধেরে পাধেরবে। 

 

২৪।  ব্যয়।-  এই আইরেে উরেে পুেণকরে, িাো ৬ -এে অিীে িখরল গৃেীে সকাে পুকুরেে অথবা িাো ৬ক এে অিীে িখরল গৃেীে 

অথবা িাো ৯খ -এে উপিাো ৩ এে অিীে পুেি যখরল গৃেীে সকাে ভূধমে জন্য কারলটে কর্তযক ব্যধয়ে সমুিয় খেচ িমোপ্রাপ্ত শ 

ব্যধি কর্তযক পধের াধিে েইরব এবং িাো ২৩ -এে অিীে সকাে পুকুে সংস্কারেে অথবা সকাে ভূধমে উন্নয়রেে সমুিয় ব্যয় উি 

িাোে উপ-িাো (১) এে অিীে সর্ইরূপ ধেি যাধেে েইরে পারে সসইরূপ সময় ও পদ্ধধেরে পুকুরেে অথবা এইরূপ ভূধমে র্থার্থ 

েিণারবিরণে িাধয়ত্ব িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি কর্তযক পধের াধিে েইরে েইরব এবং উো পধের ারি ব্যথ য েইরল উো সেকাধে িাধব 

ধেসারব কারলটে কর্তযক আিায়রর্াগ্য েইরব।  

          

২৫। ধববারিে মীমাংসা।- (১) িখল থাকাকালীে সমরয় িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি কর্তযক পুকুে সংক্রান্ত সর্ সকাে অধিকাে প্ররয়াে এবং উোে 

পাধে ব্যবোে সংক্রান্ত সকল ধববাি, ধেি যাধেে পদ্ধধেরে, কারলটে কর্তযক ধমমাংসীে েইরব। 

(২) িাো ৬ক এে অিীে িখল বা িাো ৯খ এে উপিাো (৩) এে  অিীে পুেি যখরল গৃেীে সকাে ভূধম িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিে িখরল 

থাকাকালীে উিরূপ ভূধম সংক্রান্ত সর্ সকাে অধিকারেে প্ররয়াে সংধিষ্ট ধবরুি ধেি যাধেে পদ্ধধেরে কারলটে কর্তযক ধমমাংসীে 

েইরব। 
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২৬। িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিে কার্ যব্যবস্থাে ধবরুরদ্ধ আধপল।- কারলটে ব্যেীে, িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিে কর্তযক গৃেীে সকাে কার্ যব্যবস্থা বা 

ধসদ্ধাদ্বাো সকাে ব্যধি সংক্ষুব্ধ েইরল ধেধে কারলটরেে ধেকে আধপল কধেরে পারেে, ধর্ধে িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধিরক শুোধে িারেে 

স্যরর্াে প্রিাে কধেয়া সর্রূপ উপযুি মরে কধেরবে সসইরূপ আরি  প্রিাে কধেরবে।  

 

২৭। অন্যান্য আধপল।- (১) সজলা কারলটে ব্যেীে, সকাে কারলটে কর্তযক এই আইরেে অিীরে প্রিত্ত  সকাে আরির  সংক্ষুব্ধ  সকাে 

ব্যধি ধেি যাধেে পদ্ধধেরে সজলা কারলটরেে ধেকে আধপল কধেরে পাধেরবে।  

(২) আধপল অথবা অন্যিারব সজলা কারলটে কর্তযক প্রিত্ত আরি  দ্বাো সংক্ষুব্ধ সর্-সকাে ব্যধি ধেি যাধেে পদ্ধধেরে কধম োরেে 

ধেকে আধপল কধেরে পাধেরবে।  

(৩) কধম োে কর্তযক এই আইরেে অিীরে প্রিত্ত সকাে আরির  সংক্ষুব্ধ সকাে ব্যধি ধেি যাধেে পদ্ধধেরে 
২২ 
[সেকাে] -এে ধেকে 

আধপল কধেরে পাধেরবে।  

েরব  েয থারক এইরর্, আধপরলে সিরে সজলা কারলটে কর্তযক প্রিত্ত আরি  কধম োে বোল োধখরল এই  উপিাোে অিীে সকাে 

আইরেে প্ররে সকাে আধপল িারয়ে কো র্াইরব ো। 

       

২৮।  িাো ২৭ -এে অিীে কার্ যক্রম গ্রেরণে পদ্ধধে।- অন্য  সকাে আইরে র্াোই থাকুক ো সকে, সজলা কারলটে, কধম োে বা 

২৩
[সেকাে] কর্তযক এই আইরেে িাো ২৭ এে অিীে কার্ যক্রম গ্রেরণে পদ্ধধে এই আইরেে অিীে প্রণীে ধবধিমালা অনুসারে 

েইরব।  

 

২৯। িখরল থাকাকালীে সিওয়াধে আিালরেে আরি  কার্ যকে ো েওয়া।-  সিওয়াধে আিালে কর্তযক প্রিত্ত সকাে ধর্ধক্র অথবা আরি  

দ্বাো িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি কর্তযক এই আইরেে অিীে সকাে পুকুে বা পুকুে সংলগ্ন সকাে জধমে িফল ধবধিে, খধন্ডে বা অন্য  

সকােিারব পধেবধেযে েইরব ো। অথবা এইরূপ িখরল থাকাকালীে অথবা সর্ সময়কারল িমোপ্রাপ্ত শ ব্যধি িখরল সসইরূপ সময় 

পর্ যন্ত কারলটে বা সকাে োজস্ব কর্তযপি কর্তযক এই আইরেে অিীে প্রিত্ত েয় অথবা েইয়ারে এইরূপ সকাে আরি  বা ধসদ্ধান্ত 

বাধেল অথবা পধেবধেযে েইরব ো।     

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২২. বাংলারি  লজ (ধেধি ে এন্ড ধর্ক্লারে ে)অুাট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সরেে ৮ েং আইে) এে িাো ৩ এবং ধদ্বেীয় েফধসল দ্বাো প্রধেস্থাধপে। 

২৩. বাংলারি  লজ (ধেধি ে এন্ড ধর্ক্লারে ে)অুাট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সরেে ৮ েং আইে) এে িাো ৩ এবং ধদ্বেীয় েফধসল দ্বাো প্রধেস্থাধপে। 
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৩০। সিওয়ােী আিালরেে এখধেয়ারেে উপে ধেরেিাজ্ঞা।- এই আইরেে অিীে কার্ যসম্পািরেে ফরল সং টিে  সকাে অধেষ্ট (Injury), 

িধে (damage), অথবা  সলাকসারেে (loss) জন্য িধেপূেণ িাধব কধেয়া সিওয়াধে আিালরে  সকাে মামলা  

        কো র্াইরব ো। 

৩১। ভূধম জধেপ ইেুাধিে উরেরে ভূধমরে প্ররবর ে িমো।-  কারলটে এই আইরেে অিীরে প্রণীে ধবধিমালা সারপরি, সর্-সকাে 

সময়,ধেধে সর্রূপ প্ররয়াজে মরে কধেরবে সসইরূপ সংখ্যক কম যকেযা-কম যচােীসে সর্  সকাে ভূধমরে প্ররব  কধেরে এবং উোে  

জধেপ কধেরে বা উোে পধেমাপ কধেরে পাধেরবে অথবা এই আইরেে অিীে োোে িাধয়ত্ব সম্পািরেে জন্য সর্ইরূপ প্ররয়াজে 

মরে কধেরবে সসইরূপ কার্ যাধি কধেরে পাধেরবে। 

৩২। ধববৃধে ও িধলল সপ  কধেবাে িমো।- (১) এই আইরেে অিীে প্রণীে ধবধিমালা সারপরি, এই আইরেে উরেে পূেণকরে, সর্-

সকাে ব্যধিরক, সোটি  দ্বাো, সোটির  উরেধখে ধেি যাধেে স্থারে ও সমরয়, সকাে ভূধম বা পুকুে সম্পরকয োোে ধেকে ধববৃধে প্রিাে 

বা সপ্রেরণে জন্য অথবা সসই ব্যধিে িখল  বা ধেয়ন্ত্রণািীে সকাে সেকর্ য বা িধলল উপস্থাপরেে জন্য ধেরি য  প্রিাে কধেরে 

পাধেরবে।  

(২)এই িাোে অিীে ধববৃধে প্রিাে বা সপ্রেণ অথবা সকাে সেকর্ য বা িধলল উপস্থাপে কধেবাে ধেরি যধ ে ব্যধি 
২৪
[িন্ডধবধিে] িাো 

১৭৫ ও ১৭৬-এ সঙ্গাধয়ে অরথ য অনুরূপ কধেবাে জন্য আইেেে বাে বধলয়া েণ্য েইরবে। 

৩৩। বােোমূলকিারব সািী োধজে এবং িধললাধি সপ  কধেবাে িমো।- কারলটে, এই আইরেে অিীে  সর্ সকাে েিরন্তে উরেে 

পূেণকরে পুকুে অথাবা উি পুকুে সংলগ্ন ভূধমরে স্বাথ যবাে ব্যধিসে সর্-সকাে ব্যধিরক সািী ধেসারব েলব কধেবাে এবং র্েদুে 

সম্ভব সিওয়ােী কার্ যধবধি ১৯০৮ এে অিীে সিওয়ােী আিালরে সর্ পদ্ধধেরে িধললাধি সপ  কধেবাে ধবিাে েধেয়ারে সসই একই 

পদ্ধধে উি ব্যধিরক িধললাধি সপ  কধেরে বাে কধেবাে িমো থারক। 

৩৪। অিস্থে কম যকেযারক কারলটরেে িমো প্ররয়ারেে িমো অপ যণ।- কারলটে ধলধখে আরি  দ্বাো োোে অিস্থে সকাে কম যকেযারক 

িাো ৫ -এে িফা (ক) অথবা ৬ক এে উপিাো (১) এে িফা (ক), িাো ৯খ এে উপিাো (৩) এে িফা (খ) অথবা িাো ৩১ এে 

অিীে োোে িমো প্ররয়ারেে জন্য িমো অপ যে কধেরে পাধেরবে। 

৩৫। িন্ড।- সকে িাো ১৫ অথবা িাো ১৬ -এে উপ-িাো (১) এে ধবিাোবলী লঙ্ঘে কধেরল ধেধে অেধিক 
২৫
[পাঁচ  ে োকা] অথ য িরন্ড 

িধন্ডে েইরবে।  

৩৬। এই আইরেে অিীে কৃে সকাে কারর্ যে জন্য োজস্ব হ্রাস পাইরব ো।- পুকুে অথবা পুকুে সংল্গে সকাে ভূধমে মাধলক, এই আইরেে 

ধবিাোবলীে অিীে কৃে  সকাে কারর্ যে জন্য, েৎকর্তযক প্ররিয় োজস্ব হ্রাস কধেবাে জন্য সেকারে ধেকে িাধব কধেবাে অধিকােী 

েইরবে ো।  

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২৪. বাংলারি  লজ (ধেধি ে এন্ড ধর্ক্লারে ে)অুাট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সরেে ৮ েং আইে) এে িাো ৩ এবং ধদ্বেীয় েফধসল দ্বাো প্রধেস্থাধপে। 

২৫. পুকুে উন্নয়ে (সংর ািে) অোরি , ১৯৮৬ (১৯৮৬ সরেে ৩ েং অোরি ) এে িাো ৫ দ্বাো প্রধেস্থাধপে। 
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৩৭। ধবধিমালা প্রণয়রেে িমো।-   

(1) সেকাে, এই আইরেে উরেে পূেণকরে, ধবধিমালা প্রণয়ে কধেরে পাধেরব। 

(2) ধবর েে, এবং পূরব যাি িমোে সামধগ্রকোরক ক্ষুণ্ণ ো কধেয়া, এইরূপ ধবধিমালায় ধেম্ন বধণ যে সকল বা সর্-সকাে ধবেরয় 

ধবিাে কো র্াইরব, র্থােঃ- 

(ক) িাো ৩ এবং িাো ৪ এে উপ-িাো (১) এে িাো ২৩ এে উপ-িাো (১) এে অিীে সোটির ে ফেম এবং িাো ৬ এে উপ-িাো 

(১) এে অিীে, িাো ৬ক এে উপ-িাো (১) অিীে এবং িাো-৯খ এে উপ-িাো (৩) -এে অিীে আরির ে  ফেম এবং িাো ২২ -

এে উপ-িাো (১) এে অিীে স্বেধলধপ ফেম; 

 (খ) িাো ৩ -এে এবং িাো ২৩ এে উপ-িাো (১) এে অিীরে সোটি  জাধেীে পদ্ধধে এবং িাো ৪ -এে উপ-িাো (১)এে অিীে 

সোটি  প্রকার ে পদ্ধধে; 

(ে) িাো ৬ -এে উপ-িাো (১) এে অিীে প্রিত্ত আরির ে ধববেণী ও  েযাবধল; 

   
২৬
[(েে) িাো ৬ক এে উপ-িাো (১) এে িফা (খ) এে অিীে আরবিে িাধখরলে এবং উি ভূধম র্াোে িখরল    

      েধেয়ারে োোরক একই উপিাোে অনুধবধিে অিীে বিব্য শ্রবণ কধেবাে স্যরর্াে িারেে পদ্ধধে;]  

( ) িাো ১২, িাো ১৩, িাো ১৪ -এে উপ-িাো (২) এবং িাো ১৪ক -এে উপ-িাো (১) ও (২)] এে  

    অিীে িধেপূেণ প্রিারেে সময় ও পদ্ধধে এবং িাো ২১ অিীে খেচ। 

২৭
[(  ) সব যাধিক সসচ এলাকা ধেি যােরণে পদ্ধধে এবং িাো ১৪ক এে উপ-িাো (১) এে অিীে সব যাধিক সসচ এলাকাে সীমা 

ধেরি যর ে সোটি  প্রকার ে পদ্ধধে এবং একই িাো উপ-িাো (২) এে অিীে আরবিে িাধখরল ও ধফ প্রিারেে ফেম ও পদ্ধধে; 

      (   ) িাো ১৬খ এে উপ-িাো (১) এে অিীে োধলকাে ফেম এবং উো প্রস্ত্ত্তে কোে পদ্ধধে এবং একই  

         িাোে উপ-িাো (২) এে অিীে উি োধলকা এবং উোে প্ররেুকটি পধেবেযে প্রকার ে পদ্ধধে; 

      (    ) িাো ১৭ -এে উপ-িাো ১ -এে অিীরে ধফ প্রিারেে পদ্ধধে ও োধেখ; 

(ঙ) িাো ২২ এে উপ-িাো (১) -এে  অিীে স্বেধলধপ বেধেে পদ্ধধে;  

(চ) িাো ২৫ এে উপ-িাো (১) এবং (২) এে অিীরে ধবরোি মীমাংসাে পদ্ধধে;  

(ে) িাো ২৭ এে অিীে  সকাে কার্ যক্ররম আধপল িারয়রেে পদ্ধধে এবং অনুসেণীয় কম যপদ্ধধে; 

(জ) কারলটরেে এবং িাো ৩১ এ উধেধখে, কম যকেযা-কম যচােীেরণে কম যপদ্ধধে ও কার্ যব্যবস্থা; 

 (ঝ) িাো ৩২ এে উপ-িাো (১) এে অিীে ধববৃধে বেধে ও প্রিাে এবং িধলল উপস্থাপরেে জন্য িমোে প্ররয়াে। 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

২৬.  ই         (এ       এ       )     , ১৯৪৯ (১৯৫০      এ  ৫    ই       আই ) এ       ৩ এ                            । 

২৭.  ই         (এ       এ       )     , ১৯৪৯ (১৯৫০      এ  ৫    ই       আই ) এ       ৩ এ                            । 
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