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ধারা–১ (সংি  িশেরানাম ও িব ৃিত ) 

উপধারা-(১) এই আইন ১৯৫০ সােলর পূবব ীয় রা ীয় অিধ হণ ও জা  আইন নােম অিভিহত 

হইেব । 
উপধারা-(২) এই আইন সম  বাংলােদেশ কাযকর হইেব । 

ধারা–২ ( সং াসমূহ ) 

এই আইেনর িবষয়ব  বা সে  িবপরীত কােনা িকছু না থাকেল- 

উপধারা-(১) ‘ সস’ শ িট ১৮৭৯ সােলর আসাম ানীয় হার র েলশন মাতােবক ধাযকৃত ানীয় 

হারসমূহেক অ ভূ  হইেব। 
উপধারা-(২) ‘দাতব  উে শ ’ শ িট গরীবেদর াণ, িশ া, িচিক সা ও সাধারণ জনিহতকর 

অন ান  কাযেক অ ভু  কের; 

উপধারা-(৩) ‘কােল র’ অথ একিট জলার কােল র এবং একজন ডপুিট কিমশনার ও সরকার 

কতৃক এই আইেনর অধীেন কােল েরর সম  বা য কােনা দািয়  পালেনর জন  িনযু  হেত পাের 

এ প অন ান  কমকতা এর অ ভু  হেব; 

উপধারা-(৪) ‘কিমশনার’ বলেত ৪৮ ধারার (১) উপধারা মাতােবক িনযু  রা ীয় য় কিমশনারেক 

বুঝায়; 

উপধারা-(৫) ‘ কা ানী’ বলেত ১৯১৩ সােলর কা ানী আইেনর অনু প অথ বুঝােব; 

উপধারা-(৬) ‘স ুণ খাই খালাসী রেহন’ বলেত ঋণ িহেসেব গৃহীত অথ বা শস  দান করার 

িন য়তা প কােনা জা কতৃক কােনা ভূিমর দখলািধকার এই শেত হ া র করােক বুঝায় য 

রেহেনর ময়াদকাল ঐ ভূিম হেত া  মুনাফার ারা সকল সুদসহ ঋণ শাধ বেল ধের নয়া হেব; 

উপধারা-(৭) জাতসমুেহর ে  ব ব ত ‘এক ীকরণ’ শ িট ারা িবিভ  জােত অবি ত সকল 

অথবা য কােনা পৃথক পৃথক দােগর ভূিম একে  সি েবশ করার িনিম  পুনঃব ন কায মেক 

বুঝায়; 



উপধারা-(৮) ‘সমবায় সিমিত’ বিলেত ১৯১২ সােলর সমবায় সিমিত আইন বা ১৯৪০ সােলর ব ীয় 

সমবায় সিমিত আইন মাতােবক রিজি কৃত বা রিজি কত বেল গণ  একিট সিমিতেক বুঝায়; 

উপধারা-(৯) ‘রায়তী কৃষক’ বা অধীন  রায়তী কৃষক’ বিলেত এমন রায়ত বা অধীন  রায়তেক 

বুঝায় য িনজ বা পিরবােরর সদস গণ ারা বা চাকরেদর ারা বা বগাদারেদর ারা বা ভাড়ােট 

িমকেদর ারা বা সহ-অংশীদারেদর ারা চােষর িনিম  ভূিম অিধকাের রােখ; 

উপধারা-(৯)-ক ‘পিরত া  চা বাগান’ অথ একক ব ব াপনার অধীেন রাখা ভূিমর য কােনা খ  বা 
খে র সমি  যা চা-এর চাষ বা চা উ পাদেনর িনিম  দখল, বে াব  অথবা ইজারা দওয়া 
হইয়ািছল বা যার মেধ  চা গােছর ঝাপ িছল বা আেছ এবং যা সরকার কতৃক দ  নািটেশর 

মাধ েম পিরত  চা বাগান িহেসেব ঘািষত হেয়েছ এবং উ  ভূিমর উপর িনিমত দালান কাঠাও 

এর অ ভু  হইেব । 

শত থােক য, কােনা ভূিমর একিট খ  বা খ িলেক পিরত  বা চা বাগান িহেসেব ঘাষণা 
দানকােল সরকার িবেবচনা কিরেত পােরন- 

(i) পূববতী পাঁচ বছের ঐ প ভূিমর কমপে  ১৫ শতাংশ পিরমাণ এলাকায় চা-এর আবাদ করা 
হেয়েছ; 

(ii) পূববতী সাত বছেরর অিধককাল এবং য এলাকায় চা-এর আবাদ করা হেয়েছ িবগত ৩ বছের 

তার একর িত উ পাদন সই সময় বাংলােদেশ চা আবাদকারী সম  এলাকার একর িত গড় 

উ পাদেনর শতকরা ২৫ ভােগর কম িক না স িবষেয় চা বােডর মতামত; 

উপধারা-(৯–খ ) ভূিম রকড ও জিরপ পিরচালক’ শ সমুহ ভূিম রকড এবং জিরেপর অিতির  

পিরচালকেক অ ভু  কের। 

উপধারা-(১০) ‘দায়দািয় ’ শ িট কােনা জিমদারী, রায়তী , হাি ং, জা  বা ভূিম স েক 

ব ব ত হয় যার ারা উ  জিমদারী, রায়তী , হাি ং, জা  বা ভূিমর উপের দখলদার কতৃক 

সৃ  কােনা রেহন, দায়, পূব দায়, অধীন  জা , ইজেম  বা অপরাপর অিধকার বা াথ িকংবা 
ঐ িলেত িনিহত তার িনজ  ােথর উপর সীমাব তা অ◌ােরাপ কের তােক বুঝায়। 

উপধারা-(১১) ‘এে ট’ অথ অ◌াপাতত বলব  অ◌াইন অনুসাের একিট জলার কােল র কতৃক 

তকৃত ও রি ত রাজ  দানকারী  জিম ও রাজ মু  জিমর সাধারণ রিজ ার িলর কােনা 
একিটেত অ ভু  জিম এবং সরকারী সরকারী খাস মহল সমুহ ও রাজ মু  জিম যাহা রিজ ার 

অ ভু  হয় নাই এবং িসেরট জলার িন িলিখত জিমও ইহার অ ভু  – 



(i) য জিমর জন  অনিতিবলে  বা ভিবষ েত ভূিম রাজ  দান কিরেত হইেব যাহার জন  একিট 

পৃথক চুি  স াদন করা হইয়ােছ; 

(ii) য জিমর জন  ভূিম রাজ  িহসােব পৃথক একিট অংশ দান কিরেত হইেব িকংবা িন প করা 
হইয়ােছ অথচ সই অেথর জন  সরকােরর সিহত কােনা চুি  স ািদত হয় নাই; 

(iii) এ প ভূিম য িল সামািজকভােব ডপুিট কিমশনােরর রাজ মু  এে েটর রিজ াের 

অ ভূ  করা হয়িন; 

(iv) এ প ভূিম য িল স ূণ েপ সরকারী স ি  িহেসেব ১৮৮৬ সােলর আসাম ভূিম ও রাজ  

র েলশেনর ৪থ অধ ায় মাতােবক তকৃত রাজ ভূ  বা রাজ মু  এে েটর সাধারণ 

রিজ াের পৃথকভােব অ ভু  হইয়ােছ; 

উপধারা-(১২) ‘হাট’ বা ‘বাজার’ অথ সই ান য ােন লােকরা স ােহর িতিদন বা িবেশষ িদেন 

ধানতঃ কৃিষপণ  বা সবিজ, গবািদপ , প র চামড়া, হাস-মুরগী, মাছ-মাংস, িডম, ধ, জাত 

সাম ী বা অন ান  খাদ  বা পানীয় ব  বা দনি ন জীবেনর েয়াজনীয় অন ান  ব  বচােকনার 

জন  সমেবত হয়; ঐ ােন অবি ত ঐ সকল িজিনেসর দাকানপাটও এর অ ভু  হইেব; 

উপধারা-(১৩) ‘ হাি ং বা জাত’ অথ ভূিমর একিট খ  অথবা খ সমূহ বা তার একিট অিবভ  

অংশ যা কােনা রায়ত বা অধীন  রায়ত কতৃক অিধকৃত এবং যা কােনা পৃথক জা ে র িবষয়ব ; 

উপধারা-(১৪) ‘বসতবািট’ বিলেত বাসগৃহ ও তার আওতাভূ  ভূিম সই সে  এ ধরেনর বাসগৃহ 

সংল  বা সংি  কােনা আি না, বাগান, পুকুর, াথনার জায়গা, ব ি গত গার ান বা 
শানঘাটেক বুঝায় এবং তা অ ভু  কের বাসগৃেহর সুিবধা ভােগর উে েশ  বা কৃিষ বা সবিজ 

চােষর সে  সংযু  বিহবািটেক বা সুিনিদ  সীমানার মধ কার ভূিমেক তা পিতত হাক বা না হাক; 

উপধারা-(১৫) কােনা ব ি র সে  সংি  ‘খাস ভূিম’ বা ‘খাস দখলীয় ভূিম’ বিলেত িচর ায়ী 
বে াব  ব তীত ইজারাভূ  ভূিম, ঐ ভূিমেত দ ায়মান ভবন ও েয়াজনীয় সংল  ানও এর 

অ ভু  হইেব; 

উপধারা-(১৬) ‘ভূিম’ বিলেত সই রকেমর ভূিমেক বুঝায় য িল আবাদ করা হয় বা চাষাবাদ না 
কের ফিলয়া রাখা হয় বা বছেরর য কােনা সময় জেল ভরা থােক; এই ভূিম হইেত উ ুত সুিবধা, 
ঘর-বািড়, দালানেকাঠা এবং মািটর সােথ সংযু  য কােনা ব র সে  ায়ীভােব সংযু  য কােনা 
ব ও এর অ ভু  হইেব; 

উপধারা-(১৬–ক) সামিয়কভােব বলব  য কােনা আইেন বা কােনা চুি েত বা কােনা আদালেতর 

রায় বা িডি  আেদেশ যাই থাকুক না কন (১৬) উপধারায় বিণত ভূিমর সং ার মেধ  সকল রকেমর 

উ ু  বা ব  ম স  খামার অ ভু  হইেব; 

উপধারা-(১৭) ‘অকৃিষ জা’ অথ একজন জা য কৃিষ চাষ বা ফলচােষর সােথ স িকত নয় এ প 



ভূিমর অিধকারী থােক; তেব য ব ি  িচর ায়ী ইজারা ব তীত অন  কােনা কার ইজারাসূে  ভূিম 

ও তার উপর িনিমত দালান ও েয়াজনীয় সংল  জায়গা অিধকাের রােখ স তার অ ভু  হইেব না; 
উপধারা-(১৮)’ নািটিফেকশন’ অথ সরকারী গেজেট কািশত িব ি , 

উপধারা-(১৮–ক) ‘ফলবাগান’ বিলেত মানুেষর েচ ায় সৃ  ফল গােছর বাগানেক বুঝায়, নািরেকল, 

সুপাির ও আনারেসর এর অ ভু  হইেব; 

উপধারা-(১৯) ‘িনধািরত’ অথ এই আইেনর অধীেন ণীত িবিধ ারা কােনা িকছু িনিদ  কের দয়া; 
উপধারা-(২০) ‘ ািধকারী’ বলেত এমন কােনা ব ি েক বুঝায় য অিছ-এর মাধ েম বা তার 

িনেজর কল ােণ কােনা এে ট বা তার অংশ িবেশেশর মািলকানার অিধকারী থােক; 

উপধারা-(২১) ‘ রিজি কৃত’ অথ কােনা দিলল রিজি করেণর জন  সামিয়কভােব 

বলব  আইেনর অধীেন রিজি কৃত; 

উপধারা-(২২) ‘খাজনা’ বিলেত জা কতৃক ভূিম ব বহার বা দখেল রাখার িনিম  আইনানুগভােব ভ-ূ

ামীেক পিরেশাধেযাগ  বা অপণেযাগ  কােনা নগদ অথ বা ব সাম ীেক বুঝায়; 

উপধারা–(২৩) ‘খাজনা হীতা’ অথ একজন ািধকারী বা রায়িত ে র অিধকারী ও সই সে  

একজন রায়ত, একজন অধীন  রায়ত বা একজন অকৃিষ জা যাহার ভূিম ইজারা দান করা 
হেয়েছ ও ত সহ সবা কায দান করার িবিনমেয় কােনা ব ি েক িন র ভূিম দানকারী উপর  

মািলক এর অ ভু ; িক  িচর ায়ী ব তীত অন  কাের য ব ি  তার এ প অকৃিষ ভূিম ও এর 

উপেরর কােনা দালান ও ত সংল  েয়াজনীয় জায়গা ায়ীভােব ইজারা দান কিরয়ােছ স এই 

সং ার অ ভু  নেহ; 

উপধারা-(২৪) ‘রাজ  অিফসার’ বিলেত এই আইন মাতােবক বা এই আইেনর অধীেন ণীত িবিধ 

অনুসাের একজন রাজ  কমকতার সকল কায বা য কােনা কায স াদন কিরবার উে েশ  

সরকার কতৃক িনযু  কােনা অিফসার রাজ  অিফসার িহেসেব অ ভু  হইেব; 

উপধারা-(২৫) ‘ া িরত’ বিলেত অ ভু  য ে  ীয় নাম িলিখেত অ ম কােনা ব ি  িচ িট 

দান কের; উ  ব ি র নামও া িরত সং ার অ ভু ; 

উপধারা-(২৬) উ রািধকার’ বিলেত উইল ছাড়া বা উইেলর মাধ েম দ  উভয়িবধ উ রািধকার 

অ ভু  হয়; 

উপধারা-(২৭) ‘ জা’ বিলেত এমন ব ি েক বুঝায় য অপেরর ভূিম দখল কিরয়া আেছ ও িবেশষ 

চুি র অবতমােন উ  ভূিমর জন  উ  ব ি েক খাজনা িদেত বাধ  থােকঃ 
শত থােক য, কােনা ব ি  যিদ সাধারণভােব চিলত আিধ বা বগা চাষী বা ভাগ ব ব াধীেন 

অপেরর ভূিম এই শেত চাষাবাদ কের য উ  ব ি েক স উ প  ফসেলর একিট অংশ দান 

কিরেব তেব স জা নেহ, িক  উ  ব ি  জা িহেসেব গণ  হইেব; 

উ  ব ি েক যিদ তার ভূ- ামী কতৃক স ািদত বা তার অনুকূেল স ািদত ও ভূিমর মািলক কতৃক 

গৃহীত কােনা দিলেলর মাধ েম একজন জা িহেসেব ত ভােব ীকৃিত দান করা হয়; দওয়ানী 



আদালত কতৃক উ  ব ি েক যিদ জা িহেসেব ঘাষণা করা হেয়েছ িকংবা হয়; 

উপধারা-(২৮) ‘মধ ’ অথ মধ ে র অিধকারী বা অধীন  মধ ে র অিধকারীর াথ; 

উপধারা-(২৯) ‘ াম’ বিলেত সরকার কতৃক বা সরকােরর কতৃ াধীেন পিরচািলত জরীেপ সুিনিদ  

এবং পৃথক াম িহেসেব সীমানা িচি ত ও জিরপকৃত এবং রকডভূ  এলাকােত বুঝায় এবং 
যখােন এ ধরেনর কােনা জিরপ করা হয়িন সখােন কােল র রাজ  বােডর অনুেমাদন েম 

সাধারণ বা িবেশষ আেদশ জািরর মাধ েম ঐ এলাকােত াম ঘাষণা করেত পােরন; 

উপধারা-(৩০) ব সর বা কৃিষ ব সর বিলেত পেহলা বশােখ  বাংলা সনেক বুঝাইেব; 

উপধারা-(৩১) য সম  শ  বা বণনা এই আইেনর থম, ি তীয়, তৃতীয় এবং চতুথ খে  ব ব ত 

হেয়েছ িক  এই আইেন য িলর ব াখ া দয়া হয়িন এবং ব ীয় জ  আইন, ১৮৮৫ বা িসেলট 

জা  আইন, ১৯৩৬ এ ব ব ত হেয়েছ ঐ সম  শ  ও বণনার অথ য ভােব ঐ আইনসমূেহ 

দয়া হেয়েছ স িল ঐ আইন য এলাকায় েযাজ  সই এলাকা সমূেহ একই অথ বুঝাইেব । 
ধারা–২ক ( অব াহিত) 

সরকার জন ােথ কােনা জিমেত বা িবিভ  ণীর জিমেত িনিহত ানীয় কতৃপে র াথেক এই 

আইন অনুসাের অজন করা হইেত সাধারণ বা িবেশষ আেদশ ারা অব াহিত িদেত পািরেবন । 

ি তীয় খ  

ি তীয় অধ ায় 

কিতপয় খাজনা হীতার  ােথ অিধ হেণর িনিম  িবেশষ িবধানাবলী 

ধারা–৩  (কিতপয় খাজনা হীতার াথ অিধ হণ এবং উহার ফলাফল ) 

উপধারা-(১) এই আইন কাযকর হওয়ার সমেয় সরকারী গেজেট িব ি  কােশর মাধ েম 

িব ি েত উে িখত তািরখ হইেত খাজনা াপেকর িন বিণত স ি  সরকার কতৃক অিধ হণ করা 
অ◌াইনসংগত বিলয়া িবেবিচত হইেব- 

(i) িব ি েত উে িখত কােনা জলায় বা জলার অংেশ বা ানীয় এলাকায় অবি ত খাজনা 
াপেকর এে ট, মধ , জাত বা জা ে  িবদ মান সকল াথ; এবং 

(ii) ১৮৭৯ সােলর কাট অব ওয়াডস এ াে র অধীেন কাট অব ওয়াডেসর ব ব াধীেন পিরচািলত 

খাজনা াপেকর এে ট, তালুক, মধ , জাত বা জা ে র অ -ভূিমেত (land) এবং মািটর নীেচ 

অবি ত খিনেত িবদ মান সকল াথ এই অিধ হেণর আওতাভু  । 
উপধারা-(২) এই আইেনর ২০ ধারার (২), (৩), (৪), (৫) ও (৬) উপধারায় বিণত ব িত ম সােপে  

এে ট, তালুক, মধ , জাত বা জা ে  িবদ মান খাজনা াপেকর াথ স িকত (১) উপধারা 
অনুযায়ী িব ি  কাশ করার সােথ সােথ বা পের য কােনা সময় সরকারী গেজেট কািশত 

িব ি েত িনধািরত তািরখ হইেত য সকল ভূিম খাজনা াপক খাস দখেল রািখেত পািরেব না তা 



সরকার অিধ হণ কিরেব এবং ঐ সম  স ি  দায়মু  অব ায় চুড়া েপ সরকােরর উপর 

বতাইেব । 
উপধারা-(২ক) এই ধারা মাতােবক কািশত িব ি েত খাজনা াপেকর নাম িনিদ  উে খ থািকেব 

বা য এলাকায় তার াথ িবদ মান আেছ তা উে খ থািকেব বা সরকার কতৃক িনধািরত অন  কােনা 
িনয়েম বিণত থািকেব । 
উপধারা-(৩) উপধারা (১) ও (২) এ উে িখত িব ি র আকার ঐ প হইেব ও িববরণী ঐ প 

থািকেব যা িন পন বা িনধারণ করা যাইেব । 
উপধারা-(৪) উপধারা (১) অনুযায়ী চিলত িব ি েত উে িখত তািরখ হইেত- 

(ক) িব ি েত উে িখত এে ট, তালুক, মধ , জাত, জা ে  িনিহত াথ, খাস দখলীয় সকল 

স ি েত িনিহত াথ, ঐ সকল এে ট, তালুক, মধ , জাত বা জা ে র অ ঃভূিমেত এবং 
মািটর নীেচ অবি ত খিনেত িবদ মান সম  াথ ঐ সকল এে ট, তালুক, মধ , জাত বা 
জা ে  খাজনা আদােয়র িনিম  অিফস অথবা কাচারী িহেসেব ব ব ত দালান অথবা দালােনর 

অংেশ িবদ মান খাজনা াপেকর াথ দায়হীনভােব সরকােরর উপর চুড়া েপ বতাইেব । 
শত থােক য, এই দফায় উে িখত কােনা িকছুই সংি  খাজনা াপেকর বসতবাড়ীেত অবি ত 

দালােনর ে  েযাজ  হইেব না । 
(খ) উপধারা (১) অনুযায়ী াথ অিধ হেণর িনিম  িব ি  কােশর তািরেখ য সম  বেকয়া 
খাজনা, সস ও ঐ িলর সুদ বধভােব খাজনা াপেকর িনকট কােল েরর পাওনা িছল স িল 

আদায়েযাগ  হইেব ও আদােয়র অন ান  উপােয়র িবপরীত কােনা কাজ না কিরয়া ৫৮ ধারা 
মাতােবক যখন কােল েরর আেদেশ তাহােক িতপূরণ দান করা হইেব । তখন িতপূরেণর অথ 

হইেত বেকয়া খাজনা, স এবং ঐ িলর সুদ বাবদ াপ  অথ কািটয়া নয়া হইেব । 
(গ) উপধারা (১) অনুযায়ী াথ অিধ হেণর িনিম  িব ি  কােশর তািরেখ য সকল বেকয়া 
খাজনা, সস এবং ঐ িলর সুদ খাজনা াপেকর াপ  িছল তা উ  তািরেখ তামািদ হইয়া না িগয়া 
না থাকাকােল সরকার কতৃক আদায়েযাগ  বিলয়া গণ  হইেব এবং আদােয়র অন ান  উপােয়র 

িবপরীত কােনা কাজ না কিরয়া ৫৮ ধারা মাতােবক কােল েরর আেদেশ য ব ি র উ  অথ 

পাওনা িছল তাহােক যখন িতপূরণ (যিদ পাওনা থােক), দান করা হইেব তখন তা হেত বেকয়া 
খাজনা, সস এবং ঐ িলর সুদ বাবদ াপ  অথ কািটয়া লওয়া হইেব । 
(ঘ) উপধারা (১) অনুযায়ী াথ অিধ হেলর জন  িব ি  কােশর তািরেখ ১৮৮২ সােলর ব ল 

ইমব াংকেম  এ া  বা ১৯৫২ সােলর ই  ব ল ইমব াংকেম  এ  ইেনজ এ া  মাতােবক 

খাজনা াপেকর িনকট যিদ কােনা বেকয়া অথ অথবা ভিবষ েতর িকি  পাওনা থােক তাহেল 

আদােয়র অন ান  উপােয়র িবপরীত কােনা কাজ না কিরয়া ৫৮ ধারা মাতােবক যখন কােল েরর 

আেদেশ তােক িতপূরণ দান করা হইেব তখন িতপূরেণর অথ হেত উ  বেকয়া অথ এবং 
ভিবষ েতর িকি র অথ কেট নয়া হেব । 



(ঘঘ) উপধারা (১) অনুযায়ী াথ অিধ হেণর িনিম  িব ি  কােশর তািরেখ ১৯৪৪ সােলর ব ীয় 

কৃিষ আয়কর আইন মাতােবক যিদ খাজনা াপেকর িনকট কােনা বেকয়া কৃিষ আয়কর সরকােরর 

পাওনা থােক তেব আদােয়র অন ান  উপােরর িবপরীত কান কাজ না কিরয়া ৫৮ ধারা মাতােবক 

যখন কােল েরর আেদেশ তােক িতপূরণ দান করা হইেব তখন িতপূরেণর অথ হেত উ  

বেকয়া কািটয়া রাখা হইেব । 
(ঙ) এে ট, তালুক, মধ , জাত বা জা ে র ভূিম য সম  জা (১) উপধারার িব ি েত 

উে িখত খাজনা াপেকর ত  অধীেন র ণােব ণ কিরত তাহারা ত ভােব সরকােরর জা 
বিলয়া গণ  হইেব এবং খাজনা দানেযাগ  ভূিম অিধকাের অথবা দখেল রাখার িনিমে  চিলত 

হাের সরকারেক খাজনা খাজনা দান কিরেব, অপর কােনা ব ি েক নেহ। 
শত থােক য, যে ে  ১৯৫৭ সােলর পূব ব ীয় রা ীয় অিধ হণ ও জা  (সংেশাধনী) অধ ােদশ 

বলব  হওয়ার পূেব ৪৩ ধারার (২) উপধারা মাতােবক এে ট, তালুক, মধ , জাত বা জা ে  

িনিহত খাজনা াপেকর ােথর িতপূরণ িনধারেণর িববরণী চুড়া ভােব কািশত হইয়ােছ বিলয়া 
কােনা িব ি  কাশ করা হয়িন সে ে  এ সম  এে ট, তালুক, মধ , জাত বা জা ে র 

অিধকারী খাজনা াপেকর সরাসির অধীন  জা ঐ সম  ভূিম খাজনামু  ভূিম ছাড়া অিধকাের 

রাখার জন  ১৯ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী চুড়া ভােব কািশত ও ৫৩ ধারা অনুযায়ী 
সংেশাধনকৃত িলিপেত িনধািরত হাের খাজনা দান কিরেত বাধ  থািকেব । 
(চ) উপধারা (২) অনুযায়ী য সকল খাসভূিম অিধ হণ করা হয়িন সই সম  ভূিম খাজনা 
াপকগণ সরকােরর ত  জা িহেসেব দখেল রাখার অিধকারী হইেব এবং ৫ ধারা অনুযায়ী 

িনধািরত খাজনা সরকারেক দান কিরেত বাধ  থািকেব । 
(চচ) িসেলট জলা ছাড়া অপরাপর জলার ে  ১৯ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী িলিপ 

চুড়া ভােব কািশত না হওয়া পয  বা ৫ ধারা অনুযায়ী খাজনা িনধািরত না হওয়া পয  (ঙ) দফার 

শেত ও (চ) দফায় বিণত জাগণ ৪থ অধ ায় মেত ণয়নকৃত িবিধ অনুযযায়ী াথিমক খাজনার 

িববরণীেত দিশত হাের সরকারেক খাজনা দান কিরেব। িসেলট জলার ে  (ঙ) দফার শেত 

উে িখত জাগণ ১৯৩৬ সােলর িসেলট জা  আইন বা ১৯৮৬ সােলর আসাম ল া  এ া  

রিভিনউ র েলশন বা ১৯৫০ সােলর ব ীয় রা ীয় অিধ হণ ও জা  আইন মাতােবক 

সত ািয়ত খসড়া িলিপর উপর িভি  কের ণয়নকৃত সামিয়ক খাজনার িবপরীেত দিশত হাের 

সরকারেক খাজনা িদেত হইেব এবং (চ) দফায় বিণত জাগণেক ৫ ধারা ও তদনুযায়ী ণীত িবিধ 

অনুসাের িনধািরত হাের সরকারেক খাজনা দান কিরেত হইেব। 
শত থােক য, যে ে  ১৯ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী চুড়া  ভােব কািশত িলিপেত াসকৃত 

হাের বা িবিধত হাের উ  খাজনা দখােনা হয় বা ৫ ধারা অনুযায়ী াসকৃত হাের বা বিধত হাের 

িনধািরত হয় বা ৫৩ ধারা অনুযায়ী উ  খাজনার পিরমাণ াস িকংবা বৃি  পায় সে ে  উ  জার 

িব ি েত উে িখত তািরখ হইেত পূেব দয়া খাজনার পিরমাণ কম হইেল িনধািরত খাজনার বাকী 



অংশ িদেত বাধ  থািকেব এবং বশী হেল অিতির  খাজনা ভিবষ েত দ  খাজনার সােথ সম য় 

সাধন করার অিধকারী হইেব । 
(ছ) দফা (ঙ), (চ) ও (চচ) এ উে িখত বেকয়া খাজনা আদায় করার জন  উপােয়র িবপরীত কােনা 
কাজ না কিরয়া ১৯১৩ সােলর ব ীয় সরকারী দািব আদায় আইন মাতােবক আদায়েযাগ  হইেব । 
(জ) দফা (ঙ) অনুযায়ী য সকল মধ  স ূণ েপ ও ত ভােব সরকােরর অধীেন ানা িরত 

হইয়ােছ তা ১৯৬৮ সােলর ব ীয় ভূিম রাজ  িব য় আইন-এর ১ ধারা অনুসাের দ  মধ ে র 

সং ার ধারার একই অথ বুঝাইেব । 
উপধারা-(৪–ক) আপাততঃ বলব  অন  কােনা আইেন িভ প িকছু থাকা সে ও িসেলট জলার 

ে  েযাজ  (৪) উপধারার (ঙ), (চ) এবং (চচ) দফা মাতােবক দ  বেকয়া খাজনা আদায় 

কিরবার ে  তামািদ হওয়ার সময়সীমা খাজনা হেণর াথ অিধ হেণর তািরখ হইেত ২৪ মাস 

বাদ িদয় গণনা কিরেত হইেব । 
উপধারা-(৫) িবদায়ী খাজনা াপকরা যােদর াথ এই ধারা মাতােবক অিধ হণ করা হইয়ােছ 

তাহারা এই আইেন উে িখত িতপূরণ লােভর অিধকারী হইেব । 
ধারা–৩ক ( িব ি  কােশর পূেব িববরণী দািখেলর িনিম  নািটশ ) 

৩ ধারা অনুযায়ী এে ট, তালুক, জাত বা জা  বা খাস দখলীয় ভূিমেত িবদ মান খাজনা 
াপেকর াথ অিধ হেণর উে েশ  রাজ  অিফসার উ  ধারার (১) উপধারা বা (২) উপধারা 
মাতােবক উ  াথ অথবা ভূিম স িকত িব ি  কাশ করার পূেব য কােনা সমেয় িনধািরত 

উপােয় খাজনা াপেকর উপর নািটশ দােনর মাধ েম নািটশ জািরর ষাট িদেনর কম নেহ এমন 

িনধািরত সমেয় িনধািরত ফরেম নািটেশ িনেদিশতভােব িন িলিখত সকল অথবা য কােনা তথ  

সংবিলত একিট িববরণী দািখল কিরবার জন  আেদশ দান কিরেত পােরন । 
(i) খাজনা াপক কতৃক অিধকৃত এে ট, তালুক, মধ , জাত ও জা ে র মাট পিরমাণ এবং 
বণনা ও বািষক রাজ  খাজনা ও সসসমূহ যাহা স তাহার ভূিমর তা িণক উপর  ভূিমর ভূিম 

মািলকেক বা সরকারেক  ভেদ দান কিরত তাহার িববরণ; 

(ii) য াম, থানা এবং জলায় এে ট, তালুক, মধ , জাত ও জা ে র ভূিম অবি ত তাহার 

নাম ও সই সে  তা িণক পূববতী পাঁচ বছেরর অিধক নেহ সমেয়র জন  ব ব ত খাজনা 
আদােয়র কাগজপে র তািলকা; 
(iii) খাজনা াপেকর খাস দখলীয় সকল ভূিম য াম এবং য থানায় অবি ত তাহার নামসহ ভূিমর 

পিরমাণ, বণনা ও ণীিবন াস; 

(iv) উ  এে ট, তালুক, মধ , জাত ও জা ে র অন ান সহ অংশীদারগণ যাহারা যৗথভােব 

খাজনা াপেকর সে  খাজনা আদায় কিরত তাহােদর নাম এবং িনধািরত অংশসমূেহর িববরণ; ও 

(v) উ প অন ান  িববরণ যাহা রাজ  অিফসার েয়াজন মেন কেরন। 



ধারা–৪ ( িববরণী দািখেলর িনিম  নািটশ দান ও িনেদশ পালন না করার জন  দ  ) 

উপধারা-(১) : ৩(১) ধারা মাতােবক িব ি  কােশর পর যতশী  স ব রাজ  অিফসার িনধািরত 

প ায় খাজনা াপক যাহার স ি  কাট অব ওয়াডস আইন ১৮৭৯ মাতােবক কাট অব ওয়াডস 

এর পিরচালনাধীন রিহয়ােছ স ছাড়া িব ি েত উে িখত েত ক খাজনা াপকেক নািটশ জািরর 

মাধ েম দািখল করার িনিম  িনেদশ িদেত পােরন- 

(ক) িনধািরত ফরেম একিট িববরণী যােত দখােত হেব- 

(i) উ  িব ি  ারা য সকল এে ট, তালুক, রায়তী , জাত বা জা ে  তার াথ অিধ হণ 

করা হেয়েছ তার মাট পিরমাণ ও বণনা এবং স িলর বািষক খাজনা ও সস, যা স ভূিমর উপর  

ভূ- ামী অথবা সরকারেক,  ভেদ দান করত তার বণনা; 
(ii) য াম, থানা ও জলায় এে ট, তালুক, রায়তী , জাত বা জা ে র ভূিম অবি ত তাহার 

নাম এবং েত ক ােমর খাজনা ও সস, কর বাবদ মাট বািষক দািবর পিরমাণ ও দািবর সমথেন 

দাবী আদােয়র কাগজপে র তািলকা । 
(iii) তার খাস দখলীয় ভূিমর পিরমাণ এবং বণনা; 
(iv) উ  এে ট, তালুক, জাত বা জা ে র খাজনা হীতার সােথ যৗথভােব খাজনা আদায়কারীর 

সহ-অংশীদারেদর নাম ও িনধািরত অংশসমূহ; এবং 
(খ) রাজ  অিফসােরর েয়াজন অনুযায়ী অপরাপর িববরণ, কাগজপ  বা দিললপ  এবং নািটেশ 

উ িখত অিফসােরর িনকট নািটশ জািরর ষাট িদেনর কম নেহ এ প সমেয় উ  এে ট, তালুক, 

জাত বা জা  িবষয়ক সের ার সম  কাগজপ ; 

শত থােক য, ৩ক ধারা মাতােবক নািটেশর পিরে ি েত য সম  িববরণ দািখল করা হেয়েছ 

তাহা সিঠকভােব দ  হইয়ােছ বিলয়া রাজ  অিফসার মেন কিরেল খাজনা াপকেক আর িববরণী 
দািখল কিরেত হইেব না । 
উপধারা-(২) : উপধারা (১) এ বিণত কাগজপ  য অিফসার হণ কিরেবন িতিন হ া িরত 

কাগজপে র জন  রিশদ দান করেবন । 
উপধারা-(৩) : যৗথভােব আদায়কারী সকল সহ-অংশীদার যৗথভােব অিধকৃত এে ট, তালুক, 

মধ , জাত বা জা  িবষয়ক এই ধারার (১) উপধারা অথবা ৩ক ধারা মাতােবক নািটেশ 

দ  িনেদশসমূহ পালন কিরবার িনিমে  যৗথ ও এককভােব দায়ী থািকেব । 
উপধারা-(৪) : এই ধারার (১) উপধারা অথবা ৩ক ধারা মাতােবক যাহার উপর নািটশ দয়া 
হইয়ােছ সই ব ি  যিদ নািটেশ উে িখত সময় বা রাজ  অিফসার কতৃক তাহার ামূলক 

মতাবেল ম ুরীকৃত অিতির  সমেয়র মেধ  ই াকৃতভােব উ  নািটেশ উে িখত এে ট, 

তালুক, মধ , জাত বা জা  িবষয়ক সকল বা কােনা িনেদশ পালেন ব থ হইয়া থােক, 

ই াকৃতভােব ভুল তথ  পিরেবশন কের বা কােনা তথ , কাগজপ  বা দিলল গাপন কিরয়া থােক 

তেব- 



(ক) সই ব ি  নানীর সুেযাগ অে  রাজ  অিফসার কতৃক ধাযকৃত জিরমানার দােয় দায়ী হইেবন, 

যাহা- 
(i) রাজ  দােনর আওতাভু  এে েটর বা খাজনা দােনর আওতাভু  তালুক, রায়তী , জাত 

বা জা ে র ে  এে েটর বািষক রাজ  বা তালুক, রায়তী , জাত বা জা ে র বািষক 

খাজনার পাঁচ ণ, অব ােভেদ বিধত হইেত পাের; এবং 
(ii) রাজ মু  এে েটর বা খাজনামু  তালুক, রায়তী , জাত বা জা ে র ে  রাজ  

অিফসার তার ামূলক মতাবেল ২,৫০০/- টাকার বশী নয় এ প য কােনা পিরমাণ অথ 

পয  বিধত কিরেত পােরন । 
(খ) এত তীত রাজ  অিফসার কতৃক িনেদিশত হইেল স ৬ ধারা মাতােবক দ  অ বতীকালীন 

আিথক সুিবধা হইেত বি ত হইেত পাের । 
উপধারা-(৫) : (i) উপধারা (১) মাতােবক যার উপর নািটশ জাির করা হইয়ােছ সই খাজনা াপক 

নািটেশ উে িখত সমেয়র মেধ  বা রাজ  অিফসার কতৃক তাহার ামূলক মতা েয়াগ ারা 
ম ুরীকৃত অিতির  সমেয়র মেধ  যিদ নািটেশ উে িখত িনেদশ অনুযায়ী তাহার এে ট, তালুক, 

মধ , জাত বা জা  িবষয়ক সের ার কাগজপ  হ া র কিরেত ব থ হয়, তেব রাজ  

অিফসার বা তৎকতৃক মতা া  অপর কােনা ব ি  েয়াজন মেন কিরেল সহায়তাসহ য কােনা 
ভূিমেত বা দালানেকাঠায়, যখােন ঐ সম  কাগজপ  পাওয়া যাইেব বিলয়া রাজ  অিফসােরর 

িব াস করার কারণ রিহয়ােছ সখােন েবশ কিরেত পােরন এবং উ  এে ট, তালুক, মধ  

জাত বা জা  ব ব াপনা করার িনিম  য সম  কাগজপ  দরকার বিলয়া িতিন িবেবচনা 
কিরেবন সই সম  কাগজপ  জ  কিরেত এবং দখেল লইেত পােরন; 

শত থােক য, রাজ  অিফসার অথবা ঐ প অন  কােনা ব ি  দালান সংল  আব  উঠান অথবা 
বাগােন উ  উঠান বা বাগােনর বািস া অথবা দখলকারীর স িত ব তীত বা যিদ উ  স িত িদেত 

অ ীকার করা হয় তেব উ  বািস া অথবা দখলকারীেক তাহার উে শ  স িলত িলিখত ই ঘ ার 

নািটশ দান ব তীত েবশ কিরেবন না; 
আরও শত থােক য, এই উপধারা মাতােবক য সম  কাগজপ  রাজ  অিফসার অথবা অপর 

কােনা ব ি  কতৃক দখেল নয়া হইেব তার একিট তািলকা রাজ  অিফসার সংি  খাজনা 
াপকেক দান কিরেবন । 

(ii) উপধারা (৪) এর িবধােনর  হািনকর িকছু না কিরয়া থািকেল এ উপধারার িবধানসমূহ েযাজ  

হইেব । 
উপধারা-(৬) : খাজনা াপক য এে ট, তালুক, জাত বা জা  িবষয়ক সের ার কাগজপ  (১) 

উপধারা মাতােবক সরকােরর কােনা অিফসােরর িনকট হ া র কিরয়ােছ স বা উ  এে ট, 

তালুক, জাত বা জা ে র সে  াথ সংি  য কােনা ব ি  িনধািরত প ায় উ  কাগজপ  

পিরদশন করার অিধকারী হইেব ও িনধািরত িফস দান কিরয়া উ  কাগজপে র অনুিলিপ 



পাওয়ারও অিধকারী হইেব । 
ধারা–৫ (খাজনা াপেকর খাস ভূিমর খাজনা িনধারণ ) 

৩(১) ধারা মাতােবক িব ি  জাির হওয়ার পর যথাশী  স ব রাজ  অিফসার ২৩, ২৪, ২৫, ২৫ক, 

২৬, ২৭ এবং ২৮ ধারায় বিণত নীিতসমূহ মাতােবক িব ি েত উে িখত ও িব ি র সােথ 

স িকত ভ-ূস ি , তালুক, মধ , জাত বা জা সমূেহ অবি ত সকল খাজনা াপকগেণর 

খাস দখলীয় েত ক ভূিম খে র খাজনা িনধারণ কিরেবন । 
ধারা–৬ (অ বতীকালীন পিরেশাধ) 

উপধারা-(১) : ৩ ধারার (১) উপধারার অধীেন কােনা ভ-ূস ি , তালুক, মধ , জাত বা 
জা ে  কােনা খাজনা াপেকর াথসমূহ অিধ হণ করা হইেল স িব ি র তািরখ হইেত 

িনধািরত সময় ও িনধািরত প ায় তার ঐ প ােথর জন  তাহার ভূ-স ি , তালুক, মধ , জাত 

বা জা সমূহ যাই হাক ইহােত খাজনা ও সস বাবদ বািষক য আয় হইত স তাহার এক 

তৃতীয়াংশ পােব । 
উপধারা-(২) : কােনা খাজনা াপক যাহার খাস ভূিম ৩ ধারার (২) উপধারা মাতােবক অিধ হণ 

করা হইয়ােছ স িব ি র তািরখ হইেত িনধািরত সময় ও প ায় ৩৯ ধারার (১) উপধারায় য 

িতপূরণ া  হইেব তাহার ৫% অথ বািষক অ বতীকালীন পাওনা িহেসেব পাওয়ার অিধকারী 
হইেব এবং ঐ িতপূরেণর টাকা িনধারেণর জন  ঐ প ভূিমর বাবদ ৩৯ ধারার (২) (৩) ও (৪) 

উপধারার িবধানসমূহ েযাজ  হইেব । 
উপধারা-(৩) : উপধারা (১) এর উে েশ  কােনা ভ-ূস ি , তালুক, রায়তী , জাত বা জা ে র 

কােনা বছেরর কৃত আয় িন পণ করার সময় উ  ভূ-স ি , তালুক, মধ , জাত বা জা  

হইেত সরকার ৩ ধারার (২) উপধারায় অিধ হেণর পিরে ি েত খাজনা ও সস বাবদ য ূল বা 
মাট অংেকর টাকা আদায় কিরয়ােছন তাহা হইেত িন িলিখত অথসমূহ বাদ দয়া হইেব- 

(i) িব ি র তািরেখর অব বিহত পূেব সরকার বা উপর  ভূ- ামীেক ঐ সকল ােথর জন  বািষক 

রাজ  বা খাজনা এবং সস িহেসেব য পিরমাণ অথ দান করার িনিম  িনধারণ করা হইত বা হয় 

সই পিরমাণ  সই পিরমাণ অথ; 

(ii) যখােন ৩ ধারার িবধানসমূহ েযাজ  হইত না সে ে  ব ীয় কৃিষ আয়কর আইন ১৯৪৪ বা 
আয়কর আইন ১৯২২ মাতােবক ঐ আদােয়র উপর য পিরমাণ খাজনা ধায করা হইত তার গড় 

হােরর সমপিরমাণ অথ; 

(iii) িবদায়ী খাজনা াপক যিদ আইনানুগভােব র ণােব ণ করেত বাধ  থািকত তেব উ  ভূ-
স ি , তালুক, মধ , জাত বা জা ে র সচ অথবা র ণমূলক কােজর র ণােব েণর জন  

য পিরমাণ অথ ব য় হ’ত, যিদ থােক, সই পিরমাণ অথ; এবং 



(iv) আদায় চাজ বাবদ মাট আদােয়র শতকরা িবশ ভােগর বশী নয় এ প পিরমাণ অথ । 
ব াখ াঃ এই উপধারায় গড় হার বিলেত ব ীয় কৃিষ আয়কর আইন, ১৯৪৪ বা আয়কর আইন, 

১৯২২-এর িবধান মাতােবক িব ািপত তািরেখর পূেব শষ বােরর মত িনধিরত খাজনার গড় হারেক 

বুঝায় । 
উপধারা-(৪) উপধারা (৩) এর অধীেন য পিরমাণ অথ বাদ দয়া হইেব তা িনধারেণর জন  রাজ  

অিফসার সরকার কতৃক ণীত িবিধ ারা পিরচািলত হইেবন । 
উপধারা-(৪ক) উপধারা (১) (৩) এবং (৪) এ িভ প িকছু থাকা সে ও সরকার িনধািরত সমেয় 

এবং প ায় ঐ প য কােনা খাজনা াপকেক য বছেরর বাবদ (খ) উপধারা মাতােবক 

অ বতীকালীন অথ পাওনা িছল িক  উ  উপধারা মাতােবক তাহা দান করা হয়িন, উ  (১) 

উপধারায় উে িখত অ বতীকালীন অথ দােনর পিরবেত ৩৫ বা ৩৬ ধারার অধীেন িনধািরত ৪২ 

ধারার অধীেন িতপূরণ িববরণীেত ৫৪ ধারার অধীেন সংেশাধন সােপে  চুড়া ভােব কািশত 

ঐ প ােথর কৃত আেয়র এক ষ াংশ হাের নগদ অথ দান কিরেত পািরেবন। 
উপধারা-(৫) এই ধারার কােনা িকছুই ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল আওলাদ, দেবা র বা অপর কােনা 
অিছর অধীন  কােনা ভূ-স ি , তালুক রায়িত , জাত, জা  বা ভূিমর ে  েযাজ  হইেব 

না । 
ধারা–৬ক ( অিছর অ ভু  স ি র ে  অ বতীকালীন অথ দান ) 

উপধারা-(১) য খাজনা াপেকর ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল আওলাদ, দেবা র বা অপর কােনা 
অিছর অধীন এে ট, তালুক, মধ , জাত বা জা ে  িবদ মান াথ ৩ ধারার (১) উপধারা 
মাতােবক অিধ হণ করা হইয়ােছ স িব ি  কােশর তািরখ হইেত িনধািরত সমেয় এবং 
িনধািরত িনয়েম উ  স ি  স িকত বািষক অ বতীকালীন আিথক সুিবধা িহেসেব িন বিণত 

নগদ অথ পাওয়ার অিধকারী হইেব- 

(i) এে ট, তালুক, রায়তী , জাত বা জা ে র কৃত আেয়র যতখািন ব ি গত আিথক সুিবধা 
সংর ণ ছাড়া দাতব  এবং ধমীয় উে েশ  উ সগ এবং েয়াগ করা হইয়ােছ ততখািনর সমক  

বািষক বৃি ; 

(ii) দফা (i) মাতােবক বািষক বৃি  বাদ দয়ার পর উ  এে ট, তালুক, রায়তী , জাত বা 
জা ে র কৃত আেয়র কােনা অংশ অিতির  থােক সই কৃত আেয়র অংশ বাবদ ৩৭ ধারার 

(৩) উপধারা মাতােবক যতখািন িতপূরণ পাওয়া যাইেব তার ৩% হাের িনধািরত অথ । 
উপধারা-(২) উপধারা (১) এর দফা (i) এ উে িখত বািষক বৃি র পিরমাণ ৩৭ ধারার (৩) উপধারা 
মাতােবক ায়ী বািষক বৃি  িনধারেণর িনিম  য িনয়ম বিণত আেছ উ  একই প িতেত তা 
িনধািরত হইেব এবং উ  অথ দােনর ে  ৫৮(৪) উপধারা এবং ৫৯(৪) উপধারার িবধান 

েযাজ  হইেব । 
উপধারা-(৩) উপধারা (১) এর (ii) দফার িনিম  ৬ ধারার (৩) ও (৪) উপধারায় উে িখত িনয়েম 



কৃত আয় িনধারণ করা হইেব । 
উপধারা-(৪) য খাজনা াপেকর ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল আওলাদ, দেবা র বা অপর কােনা 
অিছর অধীন খাস ভূিম ৩ ধারার (২) উপধারা মাতােবক অিধ হণ করা হেয়েছ স িব ি  জািরর 

তািরখ হইেত িনধািরত সমেয় এবং িনধািরত িনয়েম উ  স ি  স িকত বািষক অ বতীকালীন 

সুিবধা িহেসেব িন িলিখত নগদ অথ পাওয়ার অিধকারী হইেব- 

(i) ভূিমর আেয়র যতখািন ব ি গত আিথক সুিবধা সংর ণ ছাড়া দাতব  এবং ধমীয় উে েশ  

উ সগ এবং েয়াগ করা হেয়েছ ততখািনর সমপিরমাণ বািষক বৃি ; এবং 
(i) উ  ভূিমর কৃত আেয়র অবিশ  অংশ, যিদ থােক বাবদ ৩৯ ধারার (১) উপধারা মাতােবক 

যতখািন িতপূরণ পাওয়া যােব তার ৩% হাের িনধািরত অথ এবং উ  অথ িনধারেণর ে  উ  

ধারার (২), (৩) ও (৪) উপধারার িবধানসমূহ েয়াজনীয় পিরবতন সােপে  েযাজ  হইেব । 
উপধারা-(৫) উপধারা (৪) এর (i) দফায় উে িখত বািষক বৃি র পিরমাণ ৩৯ ধারার ১(ক) উপধারা 
মাতােবক ায়ী বািষক বৃি  িনধারেণর য িনয়ম বিণত আেছ সই িনয়ম মাতােবক িনধািরত হইেব 

এবং উ  অথ দােনর ে  ৫৮ ধারার (৪) উপধারা এবং ৫৯ ধারার (৪) উপধারার িবধান েযাজ  

হইেব । 
ধারা–৭ (আিপল) কােনা ব ি  যিদ ৪ ধারার (৪) উপধারা অথবা ৫ ধারায় দ  রাজ  অিফসােরর 

কােনা আেদশ ারা ু  হন বা ৬ অথবা ৬ক ধারা মাতােবক রাজ  অিফসার কতৃক 

অ বতীকালীন িনধািরত অথ দােনর আেদশ ারা িত  হন তেব িতিন িনধািরত সমেয়র মেধ  

এবং িনধািরত উপােয় িনধািরত উ তন রাজ  কতৃপে র িনকট িলিখত আিপল পশ কিরেত 

পােরন এবং উ  কতৃপে র িস া  ও কবল উ  িস া  সােপে  বিণত এবং উপধারাসমূেহর 

অধীেন দ  রাজ  অিফসােরর উ  আেদশ চুড়া  হইেব । 
ধারা–৮ (এই অধ ােয়র অধীেন আেরািপত জিরমানা পিরেশাধ ও আদায় ) 

এই অধ ােয়র অধীেন কােনা ব ি েক জিরমানা করা হেল রাজ  অিফসার য তািরেখ জিরমানা 
কের আেদশ দান কেরন স তািরখ হইেত ষাট িদেনর মেধ  বা যে ে  ঐ প আেদেশর িব ে  ৭ 

ধারা অনুযায়ী কােনা আিপল দােয়র করা হয় তেব উ  আিপল িন ি র তািরখ হইেত ষাট িদেনর 

মেধ  িনধািরত উপােয় িতিন তা পিরেশাধ কিরেবন এবং ঐ পভােব উ  জিরমানার অথ পিরেশােধ 

ব থ হেল তা সরকারী দািব আদায় আইন ১৯১৩-এর অধীেন সরকারী দািব িহেসেব আদায়েযাগ  

হইেব । 
ধারা–৯ (বািতল) 

ধারা–১০ ( অ বতীকালীন াপ  অথ াকমু  ) 



১৯০৮ সােলর দওয়ানী কাযিবিধ ও ১৯১৩ সােলর সরকারী দািব আদায় আইেন িভ প িকছু থাকা 
সে ও ৬ ধারার (১) ও (২) উপধারা বা ৬ক ধারার (১) বা (৪) উপধারা মাতােবক িবদায়ী খাজনা 
াপক য অ বতীকালীন অথ াপ  হয় তা দওয়ানী আদালেতর কােনা িড ী অথবা আেদশ 

অথবা সািটিফেকট জাির করার িনিম  াক করা চিলেব না যিদ না উ  িড ী অথবা সািটিফেকট 

কােনা ভূ-স ি , তালুক, মধ , জাত, জা  বা ভূিমর বেকয়া রাজ , খাজনা অথবা সস 

আদােয়র িনিম  দয়া হইয়া থােক । 
ধারা–১০ক ( ওয়াকফ, ওয়াকফ–আল আওলাদ, দেবা র অথবা অন ান  ধমীয় অিছর অধীন  

কিতপয় খাজনা হেণর াথ–স িকত িবেশষ িবধানসমূহ ) 

উপধারা-(১) ধারা ৩ এর (৪) উপধারার (ঙ) এবং (চচ) দফাসমূেহ বা ৬ক ধারায় িভ  িকছু থাকা 
সে ও এই ধারার িবধানসমূহ সই সকল ে  েযাজ  হইেব যে ে  ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল 

আওলাদ  দেবা র অথবা অন ান  ধমীয় অিছর অধীন  খাজনা াপেকর াথ ৩ ধারার (১) উপধারা 
বা (২) উপধারা মাতােবক অিধ হণ করা হইয়ােছ, িক  ১৯৬০ সােলর পূব ব ীয় রা ীয় অিধ হণ 

ও জা  (সংেশাধনী) অধ ােদশ কাযকর হওয়ার তািরখ পয  উ  ােথর অধীন  ভূিম অিধকাের 

রাখার িনিমে  জােদর িনকট হইেত খাজনা অথবা সস কর আদােয়র মধ  িদেয় বা অন  কােনা 
উপােয় সরকার ঐ সম  স ি র উপর দখেলর অিধকার েয়াগ কেরিন । 
উপধারা-(২) উ  াথ অিধ হেণর তািরেখ বা তািরখ হইেত মাতাওয়াি  বা সবাইত বা অিছদার, 

যখােন যা েযাজ  হয়, উ  তািরেখর অব বিহত পূেব অিধকৃত স ি  কৃিষ বছেরর শষ িদন য 

িদন ৭৩ ধারার (২) উপধারা মাতােবক উ  াথ স িকত িতপূরণ িনধারণী িববরণী চুড়া ভােব 

কািশত হেয়েছ বিলয়া িব ি  জাির হেয়েছ সই িদন পয  বা উ  স ি েত সরকার দখেলর 

অিধকার েয়াগ না করা পয , যা পের ঘিটেব, সই পয  সরকােরর িতিনিধ িহেসেব পিরচালনা 
কিরেব বা পিরচালনা কিরয়ােছ বিলয়া গণ  করা হইেব । 
উপধারা-(৩) উ  মাতাওয়া ী, সবাইত অথবা অিছদার সরকােরর িতিনিধ িহেসেব (৪) উপধারায় 

উে িখত িবধান সােপে  ও উে িখত হাের উ  স ি  স িকত জা কতৃক দ  সকল খাজনা 
এবং সস কর ও খাস জিমর ফসেলর ভাগ উ  াথ অিধ হেণর তািরখ হেত কৃিষ বছেরর শষ িদন 

পয  বা  উপধারা-২ মাতােবক বিণত দখেলর অিধকার েয়াগ না করা পয , যা পের সংঘিটত হেব 

সই পয  আদােয়র অিধকারী হইেব এবং স ৬ক ধারা মাতােবক উ  স ি  স িকত 

অ বতীকালীন অথ দান এবং তার মজুরীর পিরবেত আদায়কৃত ফসেলর িব য়ল  অথ এবং 
অন ান  আয় অিধকাের রািখেব এবং িনে বিণত অেথর কম পিরমাণ অথ িনধািরত িনয়েম বািষক 

হাের সরকারেক দান সােপে - 

(ক) য পিরমান অথ ঐসম  অিধ হেণর অব বিহত আেগ বািষক রাজ  বা খাজনা ও সস কর 

বাবদ সরকারেক অথবা উপর  জিমদারেক, যখােন যা েযাজ  হয়, দােনর িনিম  কােল র 

কতৃক িনধািরত হয় বা হইত; এবং 



(খ) য পিরমান অথ ঐ সম  াথ অিধ হণ না করা হেল ১৯৪৪ সােলর ব ীয় কৃিষ আয়কর আইন 

মাতােবক ঐ সম  াথ হেত আগত আেয়র উপর কর িনধারণেযাগ  হইত; 

শত থােক য, 

(i) কােনা মাতাওয়াি , সবাইত অথবা অিছদার অ ায় ইজারা ছাড়া অপর কােনা িনয়েম খাস 

ভূিমেত িনিহত কােনা াথ হ া র বা দায় বা চাজ সৃি  করার অিধকারী হেব না; উ  অ ায়ী ইজারা 
য বছর সৃি  করা হইয়ােছ সই বছেরর শষ কািরেখ এক বছেরর অিতির  সমেয়র জন  এক সে  

দান করা হইেব না; কােল েরর পূব অনুমিত ছাড়া এবং কােল র কতৃক এই ব াপাের িনধািরত শত 

পালন ছাড়া কােনা গাছ কাটা যাইেবনা অথবা কােনা ইমারত ংস করা যাইেবনা; ঐসকল শেতর 

পিরপ ী কােনা হ া র বা দায় বা চাজ সৃি  করা হেল অথবা কােনা ইজারা দয়া হেল তা বািতল 

বিলয়া গণ  হইেব ও শেতর পিরপ ীভােব য গাছ কাটা হেয়েছ বা য ইমারত ংস করা হেয়েছ তার 

স ূণ মূণ  উ  মাতাওয়াি , সবাইত অথবা অিছদােরর িনকট হইেত বেকয়া খাজনা অথবা ভূিমর 

রাজ  িহেসেব উ ারেযাগ  হইেব । 
(i)(i) কােল র কতৃক িনধািরত য পিরমাণ অথ াথ অিধ হেণর অব বিহত আেগ মাতাওয়াি , 

সবাইত অথবা অিছদােরর সরাসির অধীেন ১৮৮০ সােলর ব ীয় সস কর আইন মাতােবক পথ 

এবং গণপূত সস কর বা ১৮৭৯ সােলর আসাম ানীয় কর র েলশন মাতােবক ানীয় কর 

জাগেণর ারা বািষক হাের দানেযাগ  িছল সই পিরমাণ অথ (ক) দফায় বিণত অথ হেত বাদ 

যাইেব এবং তা বাংলা ১৩৬৭ সােলর ১লা বশাখ হেত কাযকর হইেব । 
(iii) য ে  (১) উপধারায় উে িখত াথ সংি  কােনা মাতাওয়াি , সবাইত অথবা অিছদার 

উ  াথ অিধ হেণর অব বিহত পূেব কােনা রায়তী , জাত অথবা জা ে র কারেণ সরকােরর 

িনকট হইেত বা এমন খাজনা াপেকর িনকট হইেত যার উ  রায়তী , জাত অথবা জা ে  

িনিহত াথ অিধ হণ করা হইয়ােছ এবং দখল লাভ করা হইয়ােছ স ে  উ  মাতাওয়াি , 

সবাইত অথবা অিছদার এই ধারা মাতােবক সরকােরর কােছ তার বািষক আেয়র সে  সই 

পিরমাণ অেথর সমপিরমাণ অথ সম য় করার অিধকারী হইেব কােল র কতৃক িনধািরত য 

পিরমাণ অথ অিধ হেণর অব বিহত পূেব উ  রায়িত , জাত বা জা ে র কারেণ বািষক 

খাজনা এবং সস কর িহেসেব তার াপ  িছল; িক  ১৮৮০ সােলর ব ীয় সস কর আইন 

মাতােবক পথ ও গণপূত সস কর বা ১৮৭৯ সােলর আসাম ানীয় কর র েলশন মাতােবক 

ানীয় কর ১৩৬৭ বাংলা সােলর ১লা বশাখ হইেত আয় সম েয়র জন  হণেযাগ  হইেব না এবং 
সম েয়র িনিম  যিদ বািষক মাট অেথর পিরমাণ এই ধারায় উে িখত মাট বািষক আয় অেপ া 
বশী হয় তেব অিতির  অথ কােনা আইন অথবা চুি  অনুযায়ী তার িনকট অপর কােনা সরকারী 
পাওনা থাকেল তা কেট নয়ার পর বাকী অথ সরকােরর িনকট হইেত পাওয়ার অিধকারী হইেব । 
ব াখাঃ ১৯৪৪ সােলর ব ীয় কৃিষ আয়কর আইন মাতােবক অিধ হেণর তািরেখর আেগ শষবার য 

কর িনধারণ করা হেয়িছল তার গড় হার বর কিরয়া (খ) দফার জন  অেথর পিরমাণ িনধারণ করা 



যাইেব । 
উপধারা-(৪) অিধ হেণর অব বিহত পূেব খাজনা দান সােপে  ভূিমর অিধকারী (৩) উপধারায় 

উে িখত জাগণ ৪৩ ধারা মাতােবক সংেশাধন সােপে  ১৯ ধারার (৩) উপধারা মাতােবক 

চুড়া ভােব কািশত খিতয়ােন িনধািরত হাের উ  ভূিমর খাজনা পিরেশােধর জন  দায়ী হইেব; 

শত থােক য, উ  জাগণ চুড়া ভােব খিতয়ান কািশত না হওয়া পয  চতুথ অধ ায় মাতােবক 

ণয়নকৃত িবিধমালা অনুযায়ী াথিমক খাজনার িববরণীেত উে িখত হাের উ  ভূিমর খাজনা দান 

কিরেব; এবং য ে  উ  াথিমক খাজনার িববরণী ণয়ন করা হয়িন সে ে  উ  াথিমক 

খাজনার িববরণী ত না হওয়া পয  অিধ হেণর অব বিহত পূেব য হাের চিলত িছল স হাের 

খাজনা দান কিরেব । 
আরও শত থােক য, যে ে  ১৯ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী চুড়া ভােব কািশত খিতয়ােন 

াসকৃত হাের বা বিধত হাের উ  খাজনা দিশত হয় বা ৪৩ ধারা মাতােবক উ  খাজনার পিরমাণ 

াস বা বৃি া  হয় সে ে  উ  জার পূেব দয়া খাজনার পিরমাণ কম হেল িনধািরত খাজনার 

বাকী অংশ িদেত বাধ  থািকেব এবং বশী হেল অিতির  খাজনার ভিবষ েত দ  খাজনার সােথ পূব 

হইেত বলব যাগ েপ সম য় সাধন করার অিধকারী হইেব । 
উপধারা-(৫) এই ধারা মাতােবক জার িনকট হইেত মাতাওয়াি , সবাইত বা অিছদােরর 

আদায়েযাগ  বেকয়া খাজনা ও সস কর সরকারী পাওনা িহেসেব পুন ারেযাগ  হইেব এবং উ  

মাতাওয়াি , সবাইত বা অিছদােরর ১৯১৩ সােলর সরকারী দািব আদায় আইন মাতােবক উ  

বেকয়া আদােয়র িনিম  িনধািরত িনয়েম সািটিফেকট কমকতার িটকট দরখা  কিরেত পািরেব । 
উপধারা-(৬) উপধারা (৪) অনুযায়ী কােনা জা অিতির  খাজনা দান কিরেল দ  সই খাজনা 
হইেত মাতাওয়াি , সবাইত বা অিছদােরর পিরচালানাধীন সমেয় পরবতীকােল ত কতৃক 

দানেযাগ  খাজনা উ  উপধারা মাতােবক সম য় করার পর অবিশ  অথ উ  মাতাওয়াি , 

সবাইত বা অিছদার সরকারেক পিরেশাধ কিরেব । 
উপধারা-(৭) উপধারা (৩) বা (৬) মাতােবক য অথ মাতাওয়াি , সবাইত বা অিছদার কতৃক 

সরকারেক দানেযাগ  িছল তা সরকারী পাওনা িহেসেব আদায়েযাগ  হইেব । 
উপধারা-(৮) উপধারা (৫) মাতােবক কােনা সািটিফেকট অিফসার কতৃক আদায়কৃত বেকয়া 
খাজনা এবং সস করা (৩) অথবা (৬) উপধারা মাতােবক বেকয়া সম েয়র পর অবিশ  অথ সংি  

মাতাওয়াি , সবাইত বা অিছদারেক দয়া হইেব । 
উপধারা-(৯) এই আইেনর কােনা ােন বা আপাততঃ বলব   কােনা আইেন িভ প কােনা িকছু 

থাকা সে ও উপধারা (৪) মাতােবক কােনা জা কতৃক দ  বেকয়া খাজনা এবং সস কর 

আদােয়র সময়সীমা গণনা করার ে  উ  বেকয়া পাওনার সােথ সংি  খাজনা হেণর াথ 

অিধ হেণর তািরখ হইেত চি শ মাস সময় বাদ িদেত হইেব । 
উপধারা-(১০) েত ক মাতাওয়াি , সবাইত বা অিছদার িনধািরত ফরম-এ এবং িনধািরত সমেয় 



এই ধারা মাতােবক আেগর বছের ত তৃক আদায়কৃত খাজনা এবং সস কর দয়া সে ও উ  

আদায়কৃত অথ হেত ত কতৃক ব য়কৃত অেথর িহসােব সমি ত একিট িববরণী কােল েরর কােছ 

দািখল কিরেব । 
উপধারা-(১১) কােনা আদালত কােনা ব ি  কতৃক কােনা স ি  স িকত এই ধারারয় বিণত 

সুিবধার িনিম  দািব বা উ প সুিবধার অিধকারী তাহার জন  ঘাষণার উে েশ  দােয়রকৃত কােনা 
মামলা অথবা দরখা  হণ কিরেব না, যত ণ পয  উ  ব ি  কােল েরর িনকট দরখা  না কেরন 

এবং কােল র সই ব ি  উ  সুিবধার অিধকারী নয় বিলয়া চুড়া  আেদশ দান না কেরন; 

শত থােক য, উ  দরখা  দােয়েরর তািরখ হইেত িতন মােসর মেধ  যিদ কােল র কতৃক চুড়া  

আেদশ দান না করা হয় তেব উ  সময় অিতবািহত হওয়ার পর মাতাওয়াি , সবাইত বা 
অিছদার দওয়ানী আদালেত মামলা দােয়েরর অিধকারী হইেব । 

তৃতীয় খ  

তৃতীয় অধ ায় 

চাকুরীর িবিনমেয় ভূিম ভাগ স েক িবেশষ িবধানসমূহ 

ধারা–১১ ( দখলী অিধকারসমূহ অজন ) 

উপধারা-(১) আপাততঃ বলব  অন  কােনা আইেন িভ প কােনা িকছু থাকা সে ও য ব ি  

তার সবার িবিনমেয় কৃিষ বা ফলচাষ বা বসবােসর েয়াজেন অন  ব ি র অধীেন ভূিম অিধকাের 

রােখ বেল ানীয়ভােব নানকর, চাকরান অথবা অনু পভােব পিরিচত সই ব ি  এই আইন কাযকর 

হওয়ার তািরেখ অথবা তািরখ হইেত যার অধীেন ভূিম অিধকাের রােখ তাহােক যথাযথ ও ন ায়স ত 

খাজনা দান সােপে  ঐ ভূিমেত দখলী অিধকার অজন কিরেব এবং ১৮৮৫ সােলর ব ীয় জা  

আইন ও ১৯৩৬ সােলর িসেলট জা  আইেনর যতটা দখলী রায়েতর ে  েযাজ  হয় ততটা 
তার ে ও েযাজ  হইেব । 
উপধারা-(২) উপধারা (১) এ উে িখত যথাযথ ও ন ায়স ত খাজনা বলেত ঐ প খাজনােক বুঝায় 

যা দখলীয় রায়ত কতৃক দ  অনু প বণনা ও সুিবধা সংবিলত একই াম অথবা পা বতী ােমর 

ভূিমর জন  ঐ প জা ও তার ভ-ূ ামীর মেধ  চুি র মাধ েম ীকৃত খাজনা বা চুি র অবতমােন 

জা বা ভূ- ামীর আেবদন েম কােল র কতৃক িনধািরত চিলত খাজনার হােরর বশী হইেব না । 
ধারা–১২ ( কান কান ে  চার বসতবািড় উে দ ) 

উপধারা-(১) ১১ ধারায় িভ প িকছু থাকা সে ও যে ে  ঐ চার বসতবািড় ভূিমর মািলেকর 

বসতবািড়র মেধ  অবি ত থােক সে ে  স বা তাহার ভূিমর মািলক এই আইন কাযকর হওয়ার 

ছয় মােসর মেধ  উ  ভূিমর দখল স ীয় মাকা মা হণ করার এখিতয়ার িবিশ  দওয়ানী 
আদালেত ঐ চার বসতবািড় উে দ করার আেদেশর জন  দরখা  কিরেত পািরেব । 
উপধারা-(২) উপধারা (১) মাতােবক দরখা  দােয়র করা হইেল আদালত প গণেক নানীর 



সুেযাগ দান কিরয়া যতটুকু যথাযথ মেন কিরেবন ততটুকু সা  হণ কিরয়া এবং অনুস ান কিরয়া 
যিদ স  হন য, ঐ জার বসতবািড় ভূিমর মািলেকর বসতবািড়র মেধ  অবি ত তেব াথীত 

আেদশ দান কিরেবন । 
শত থােক য, আদালত যিদ দেখন, ১১ ধারা মাতােবক বা অন  কােনা উপােয় দরখাে  বিণত 

বসতবািড় ছাড়া ঐ জা দখলী রায়ত িহেসেব চাষাবােদর িনিম  পাঁচ িবঘার কম ভূিম দখেল রােখ 

তেব আদালত ভূিমর মািলক কতৃক জােক িবেবচনা সূত িতপূরণ দােনর পিরমাণ িনধারণ 

কিরেবন অথবা আদালেতর মতানুসাের নতুন ােন বসতবািড় ানা েরর খরচ, অনু প বসতবািড় 

পুনঃিনমােনর খরচ, ঐ প িনমােণর জন  ভূিমর খরচ এবং আদালত কতৃক যথাযথ িবেবিচত 

অন ান  আনুষি ক খরচ িন পণ কিরেবন; যত ণ পয  ভূিমর মািলক জােক িতপূরণ দােনর 

উে েশ  িনধািরত অথ আদালেত জমা না দয় বা জা িলিখতভােব আদালেত ীকার না কের য, 

আদালেতর বািহের ঐ পিরমাণ অথ ভূিমর মািলেকর িনকট হইেত হণ কিরয়ােছ তত ণ পয  
আদালত উে েদর আেদশ দান কিরেবন না । 
উপধারা-(৩) উপধারা (১) মাতােবক দ  আেদশ ঐ জার িব ে  উে েদর িড ী িহেসেব গণ  

হইেব এবং ঐ প আদেশর িব ে  কােনা আিপল চিলেব না । 

ধারা–১৩ ( কােনা কােনা ে  কৃিষ ভূিমর পুন ার ) 

উপধারা-(১) যিদ কােনা ব ি েক ১৯৪৮ সােলর ৭ই এি েলর পর দওয়ানী আদালেতর িড ী বা 
আেদশ বা কােল েরর আেদশ বা কােল  কতৃক মতা া  রাজ  কমকতার আেদশ ছাড়া অন  

কােনাভােব ১১ ধারার (১) উপধারায় সবার িবিনমেয় িন রভােব ভাগ দখলকৃত কৃিষচাষ ও ফেলর 

চাষ হেত উ দ করা হেয় থােক সে ে  উ  ব ি  এই আইন কাযকর হওয়ার ছয় মােসর মেধ  ঐ 

ভূিম পুন ােরর জন  কােল েরর িনকট দরখা  কিরেত পািরেব । 
উপধারা-(২) উপধারা (১) মাতােবক দরখা  করা হইেল কােল র প গণেক নানীর সুেযাগ দান 

কেরন ও যতটুকু যথাযথ মেন কিরেবন ততটুকু সা  হণ কিরয়া এবং অনুস ান কিরয়া যিদ স  

হন য, উে িখত তািরেখর পের ভাগ দখলকৃত ভূিম হইেত দরখা কারীেক উে দ করা হইয়ােছ 

তেব কােল র দরখা কারীর িনকট উ  ভূিম নুপঃ ােরর জন  আেদশ দান কিরেত ও িতিন 

যথাযথ মেন কিরেল পরবতী কৃিষ বছেরর পের নেহ এমন তািরখ হইেত উ  আেদশ কাযকর 

কিরেবন । 
উপধারা-(৩) য ব ি র দখেল উ  ভূিম রিহয়ােছ স যিদ দরখা কারীর িনকট দখল কাযকর 

হওয়ার তািরেখ দখল হ া  না কের তেব কােল র দরখা কারীর আেবদন েম উ  ব ি েক 

উে দ কিরয়া ঐ ভূিমেত দরখা কারীেক দখল দান কিরেবন । 
শত থােক য, উ  ব ি  যিদ ভূিমর মািলক ছাড়াও অন  ব ি  হয় তেব স ভূিমর মািলেকর িনকট 

হইেত কােল র কতৃক িনধািরত যুি স ত িতপূরণ পাইেব । 



উপধারা-(৪) যে ে  এই ধারার অধীেন কৃিষ চাষ বা ফলচােষর ভূিম কােনা ব ি েক পুন ার 

কিরয়া দওয়া হয় সে ে  ১১ ধারার িবধানসমূহ ভূিমর ে  েযাজ  হইেব । 
ধারা–১৪ ( আিপল ) ১১ ধারার (২) উপধারায় কােল েরর আেদেশ ু  কােনা ব ি  উ  আেদেশর 

তািরখ হইেত ৩০ িদেনর মেধ  উ  এলাকার এখিতয়ারবান জলা জেজর িনকট আিপল দােয়র 

কিরেত পািরেব এবং উ  আিপেল জলা জেজর িস া  চুড়া  হইেব । 
ধারা–১৫ (িবিবধ ) ১১ ধারার (২) উপধারায় ১২ ধারার (১) উপধারায় বা ১৩ ধারার (১) উপধারায় 

কােনা দরখা  িনধািরত ফরেম িনধিরত িববরণসহ কিরেত হইেব এবং তার সে  িনধািরত েসস 

িফ জমা িদেত হইেব । 
ধারা–১৬ (কিতপয় ভূিমর অব াহিত ) এই অধ ােয়র কােনা িকছু চা এে েটর সীমানার মেধ  অথবা 
অপর কােনা িশ  িত ােনর সীমানার মেধ  অবি ত ভূিমর ে  েযাজ  হইেব না । 
চতুথ খ  

চতুথ অধ ায় 

িলিপ তকরণ 

ধারা–১৭ ( িলিপ তকরণ ) 

উপধারা-(১) সরকার এই আইন মাতােবক কােনা জলায়, জলার অংেশ বা ানীয় এলাকায় 

অবি ত খাজনা াপকগেণর াথ এবং এই আইন মাতােবক ঐ সম  ােনর ভূিমেত িনিহত 

অিধ হণেযাগ  অন ান  াথ অিধ হেণর উে েশ  এবং ২য় অধ ােয়র অধীেন ইেতামেধ  অিধগৃহীত 

াথসহ এই সম  ােথর িনিম  িতপূরণ িনধারেণর উে েশ  এই মেম আেদশ জাির কিরেত 

পািরেবন য- 

(ক) উ  জলা, জলার অংশ অথবা ানীয় এলাকার জন  িলিপ তরী কিরেত হইেব; বা 
(খ) ১৮৮৫ সােলর ব ীয় জা  আইেনর দশম অধ ায় মাতােবক সবেশষ ণয়নকৃত ও 

চুড়া ভােব কািশত খিতয়ান উ  জলা, জলার অংশ অথবা ানীয় এলাকার জন  এই অধ ােয়র 

িবধানসমূহ এবং সরকার কতৃক এই উে েশ  ণয়নকৃত িবিধমালা অনুযায়ী রাজ  কমকতা কতৃক 

িরিভশন বা পিরমাজন কিরেত হইেব । 
উপধারা-(২) যিদ ১৮৮৫ সােলর ব ীয় জা  আইেনর ১০১ ধারা মাতােবক বা ১৯৩৬ সােলর 

িসেলট জা  আইেনর ১১৭ ধারা মাতােবক কােনা জলা, জলার অংশ বা ানীয় এলাকার জন  

খিতয়ান তরীর উে েশ  আেদশ করা হইয়া থােক; িক  খিতয়ান তরীর কাজ  না হয় বা জলা, 
জলার অংশ অথবা এলাকার জন  খিতয়ান তরী অথবা পিরমাজেনর উে েশ  (১) উপধারা 
মাতােবক আেদশ দােনর সময় ঐ িলিপ বা খিতয়ান চুড়া ভােব কািশত না হয় তাহা হেল এই 

আইন মাতােবক খিতয়ান তরীর কায ম িগত হইেব এবং ঐ খিতয়ান এই অধ ােয়র িবধানসমূহ 

এবং সরকার কতৃক এই উে েশ  ণয়নকৃত িবিধমালা অনুযায়ী ত কিরেত হইেব । 
তেব শত থােক য, িলিপ ণয়েনর ে  ১৮৮৫ সােলর ব ীয় জা  আইেনর ১০ম অধ ায় 



বা ১৯৩৬ সােলর িসেলট জা  আইেনর ৯ম অধ ায় মাতােবক আর কৃত কায ম ও ঐ 

িলিপর খসড়া কািশত হওয়ার আেগ ১৮৮৫ সােলর ব ীয় জা  আইেনর ১০৩ ধারার (৪) 

উপধারা বা ১৯৩৬ সােলর িসেলট জা  আইেনর ১১৯ ধারা মাতােবক যখােন যাহা েযাজ  হয়, 

গৃহীত কায ম এই অধ ায় মাতােবক িলিপ ণয়েনর উে েশ  এই অধ ায় মাতােবক  করা 
হইয়ােছ বিলয়া গণ  হইেব । 
উপধারা-(৩) উপধারা (১) মাতােবক আেদেশর সরকারী গেজট িব ি েক ঐ আেদশ যথাযথভােব 

ত হইয়ােছ বিলয়া চুড়া  সা  িহেসেব গণ  করা হইেব । 
ধারা–১৮ ( য সকল িববরণ খিতয়ােন রকড কিরেত হইেব ) যখন ১৭ ধারা মাতােবক কােনা 
আেদশ দান করা হয় তখন ঐ আেদশ অনুযায়ী ণয়নকৃত বা পিরমািজত খিতয়ােন রাজ  

কমকতা িনধািরত িববরণসমূহ রকডভু  কিরেবন । 
ধারা–১৯ ( খিতয়ানসমূেহর খসড়া ও চুড়া  কাশ ) 

উপধারা-(১) যে ে  ১৮ ধারায় বিণত িববরণসমূহ অ ভু  করার িনিম  একিট িলিপ ণয়ন 

করা হয় অথবা পিরমাজন করা হয় সে ে  রাজ  অিফসার িনধািরত সমেয়র জন  িনধািরত 

িনয়েম ণয়নকৃত এবং পিরমািজত খসড়া িলিপ কাশ কিরেবন ও কােশর সময় যা িকছু 

অ ভু  করা যাইত অথবা বাদ দওয়া হইয়ােছ সই স ে  আপি  হণ ও িবেবচনা কিরেবন । 
উপধারা-(২) উপধারা (১) মাতােবক দােয়রকৃত আপি র ি েত রাজ  অিফসার কতৃক দ  

কােনা আেদেশ ু  ব ি  সহকারী সটলেম  অিফসােরর িন তম পেদ নেহ এ প িনধারত রাজ  

কতৃপে র িনকট িনধািরত িনয়েম এবং িনধািরত সমেয়র মেধ  আিপল কিরেত পািরেব । 
উপধারা-(৩) যে ে  এ প সকল আপি  এবং আিপল সরকার কতৃক এই উে েশ  ণীত 

িবিধসমূহ অনুযায়ী িবেবিচত ও িন ি  হইয়ােছ  সে ে  রাজ  অিফসার চুড়া ভােব িলিপ 

ণয়ন কিরেবন ও িনধািরত িনয়েম ঐ িলিপ চুড়া ভােব কােশর ব ব া হণ কিরেবন; এবং 
উ  কাশ এই অধ ায় মাতােবক খিতয়ান যথাযথভােব ণয়ন ও পিরমাজেনর জন  চুড়া  সা  
বিলয়া গণ  হইেব । 
উপধারা-(৪) যে ে  (৩) উপধারা মাতােবক একিট খিতয়ান চুড়া ভােব কািশত হয় সে ে  

এই উে েশ  রাজ  বাড কতৃক িনধািরত সমেয়র মেধ  রাজ  অিফসার তার চুড়া  কাশনা ও 

তাহার তািরখ উে খ কিরয়া একিট সািটিফেকট দান কিরেবন এবং িতিন তাহােত তািরখ ও 

পদবীসহ নাম া র কিরেবন । 

ধারা–২০ (খাজনা াপক, রায়তী কৃষক, অধীন  রায়তী কৃষক ও অকৃিষ জা কতৃক দখেল রাখা 
ভূিমসমূহ) 

উপধারা-(১) ৫ম অধ ায় মাতােবক খাজনা াপেকর াথ অিধ হেনর ি েত একজন খাজনা 
াপক, রায়তী কৃষক, অধীন  রায়তী কৃষক ও অকৃিষ জা (২) উপধারায় উে িখত খাস ভূিম ছাড়া 



অন  কােনা এলাকায় খাস ভূিম দখেল রাখার অিধকারী হইেব না । 
উপধারা-(২) একজন খাজনা াপক, রায়তী কৃষক, অধীন  রায়তী কৃষক বা অকৃিষ জা সরকােরর 

অধীন  জা িহেসেব দখেল রাখার অিধকারী হইেব- 

(ক) কােনা এে ট, তালুক, মধ ে  খাজনা আদােয়র অিফস অথবা কমচারী িহেসেব 

াথিমকভােব ব ব ত ও সরকার কতৃক অিধ হেণর জন  গৃহীত বসত-বািড়র বাইের অবি ত 

কােনা দালান অথবা দালােনর অংশ ছাড়া বসতবািড় বা বসতবািড় সংল  ভূিম; 

(খ) পিরত  চা বাগান ছাড়া িনে  উে িখত িবিভ  ণীর খাস দখলীয় ভূিম- 

(i) কৃিষ চাষ, ফল চাষ অথবা পুকুেরর জন  ব ব ত ভূিম; 

(ii) চাষেযাগ  বা সং ার করার পর চাষেযাগ  ভূিম; 

(iii) পিতত অকৃিষ ভূিমঃ 
শত থােক য, (ক) ও (খ) দফায় উে িখত খাজনা াপক, রায়তী কৃষক, অধীন  রায়তী কৃষক বা 
অকৃিষ জা কতৃক অিধকৃত ভূিমর মাট পিরমাণ ৩৭৫ িবঘা বা তার পিরবােরর েত ক সদেস র 

িপছু দশ িবঘা যা অিধক হইেব, এর অিতির  হইেব না । 
উপধারা-(২ক) আপাততঃ বলব  অন  কােনা আইেন অথবা কােনা দিলেল বা আদালেতর রায় 

িড ী বা আেদশ িভ প িকছু থাকা সে ও (২) উপধারার (ক) ও (খ) দফায় উে িখত ণীভু  

ভূিম অ ভু  কের না বা অ ভু  কের না বেল ধিরয়া লওয়া ইেব- 

(i) হাট অথবা বাজাের অবি ত ভূিম অথবা দালান; অথবা 
(ii) স ূণভােব খননকৃত পুকুর ছাড়া ম স  খামার; অথবা 
(iii) বনা েলর জন  ভূিম; বা 
(iv) ফরীঘাট িহেসেব কৃতপে  ব ব ত ভূিম । 
উপধারা-(৩) ধারা ২ এর (৪) উপধারার (খ) দফা মাতােবক একজন খাজনা াপক, রায়তী কৃষক, 

অধীন  রায়তী কৃষক, অকৃিষ জা য সকল জিম দখেল রাখার অিধকারী সই সকল জিমর ব ন 

ঐ খাজনা হীতা, রায়তী কৃষক, অধীন  রায়তী কৃষক বা অকৃিষ জার ই া অনুযায়ী রাজ  

অিফসার ব ন কিরেবন বা যে ে  িনধািরত সমেয়র মেধ  কােনা ই া কাশ করা হয়িন 

সইে ে  এই উে েশ  সরকার কতৃক ণীত িবিধ অনুযায়ী ব ন কিরেবন । 
শত থােক য, এই ই া েয়ােগর ে  উ  খাজনা াপক, রায়তী কৃষক, অধীন  রায়তী কৃষক বা 
অকৃিষ জা তার পিরবােরর অন ান  সদস গেণর মাথািপছু ১০ িবঘা পিরমাণ বা তার কম বা ১০ 

িবঘার অিতির  হইেল কমপে  ১০ িবঘা পিরমাণ ভূিম অিধকাের রািখেত পািরেব এবং ঐ পিরবাের 

ভূিম ব েনর ে  রাজ  অিফসার য ব ি  কৃতপে  ভূিম দখেল রােখ তার নাম রকডভু  

কিরেবন । 
আরও শত থােক য, যে ে  কােনা খাজনা াপক, রায়তী কৃষক, অধীন  রায়তী কৃষক বা অকৃিষ 

জা কােনা ভূিম ১৯৫২ সােলর কৃিষ উ য়ন ফাইন া  কেপােরশ এ া  মাতােবক িতি ত কৃিষ 



উ য়ন ফাইন া  কেপােরশন-এর িনকট বা ১৯৫৭ সােলর কৃিষ ব াংক এ া  মাতােবক িতি ত 

পািক ান কৃিষ ব াংেকর িনকট রেহন রািখয়ােছ সইে ে  এই ধারা মাতােবক ই া েয়ােগর 

ে  (২) উপধারা মাতােবক সই সকল ণীর ভূিম এবং যই পিরমাণ ভূিম স অিধকাের রািখেত 

পািরেব তাহার মেধ  ঐ রেহনকৃত ভূিম অ ভু  কিরেত বাধ  থািকেব এবং যে ে  ঐ খাজনা 
াপক, রায়তী কৃষক, অধীন  রায়তী কৃষক বা অকৃিষ জা এই ধারা মাতােবক ইতঃপূেব ই া 
কাশ কিরয়ােছ িক  অিতির  খাস ভূিম স িকত িতপূরণ িনধারণী িববরণী চুড়া ভােব 

কািশত হয়িন, সইে ে  এই শেতর িবধানসমূহ অনুযায়ী তাহার ই া পিরমাজন করার েয়াজন 

হইেব । 
উপধারা-(৪) উপধারা (২) এ িভ প িকছু থাকা সে ও একজন খাজনা াপক, রায়তী কৃষক, 

অধীন  রায়তী কৃষক বা খাজনা াপকগেণর বা রায়তী কৃষকগেণর বা অধীন  রায়তী কৃষকগেণর 

দল যাহারা সমবােয়র িভি েত অথবা শি  চািলত যাি ক প িতর েয়ােগর অন ভােব বৃহদায়তন 

খামার অথবা বৃহদায়তন  খামার পিরচালনা কিরেতেছ তাহারা এই উে েশ  িনধািরত রাজ  

কতৃপ  কতৃক দ  সািটিফেকট সােপে , এই উপধারায় িনধািরত ভূিমর অিতির  সই পিরমাণ 

ভূিম দখেল এবং অিধকাের রািখেত পািরেব য পিরমাণ ভূিম রাজ  কতৃপ  কতৃক দ  

সািটিফেকেট উে খ থািকেব । 
শত থােক য, সরকার কতৃক িনধািরত িবেশষ িবেশষ সমেয় ঐ সািটিফেকট রাজ  কতৃপে র 

িরিভশেনর আওতায় থািকেব । 
উপধারা-(৪ক) উপধারা (২) এ িভ প িকছু থাকা সে ও কােনা ব ি  বা ব ি গণ চা বা কিফ চাষ 

ও উ পাদেনর উে েশ  অথবা রাবার চােষর উে েশ  ভূিম অিধকাের রািখেল বা কােনা কা ানী 
িচিন উ পাদেনর উে েশ  আখ চােষর জন  জিম অিধকাের রািখেল এত ে েশ  িনধািরত রাজ  

কতৃপ  কতৃক দ  সািটিফেকট সােপে  এই উপধারায় িনধািরত পিরমাণ ভূিমর অিতির  সই 

পিরমাণ ভূিম দখেল এবং অিধকাের রািখেত পািরেব য পিরমাণ ভূিম রাজ  কতৃপ  কতৃক দ  

সািটিফেকেট উে খ থািকেব । 
আরও শত থােক য, এই উপধারার উে েশ  একিট পিরত  চা বাগানেক চা চাষ এবং উ পাদেনর 

জন  অিধকৃত ভূিম িহেসেব ধিরয়া লওয়া যাইেব না । 
উপধারা-(৪খ) উপধারা (৪) ও (৪ক) বা ৩৯, ৪৩ এবং ৪৪ ধারা বা আপাততঃ বলব  অন  কােনা 
আইেন িভ প িকছু থাকা সে ও উপধারা (৪) ও (৪ক) মাতােবক সািটিফেকেটর অধীন  ভূিম ঐ 

তািরেখ সরকেরর উপর চুড়া ভােব বতাইেব যখন উ  সািটিফেকটধারী ব ি র উ  ভূিম দীঘ ায়ী 
ময়ােদ ইজারা হেণর জন  আেবদেনর ি েত সরকার তাহার পে  িস া  হণ কিরেব, যখােন 

সািটিফেকটধারী ব ি  উ  ভূিম আনু ািনকভােব অিধ হেণর জন  ৩৯ ধারা মাতােবক াপ  

িতপূরেনর দািব ত াগ কিরয়ােছ ও উ  সািটিফেকেটর সমাি  ঘটাইয়া কােনা ি িময়াম দািব না 
কিরয়া ইজারার মেধ  সরকার কতৃক িনধািরত শত সােপে  ভূিম ৮১ ধারার (১) উপধারার ২য় শত 



মাতােবক ইজারা দয়া যাইেব একথা উে খ কিরয়ােছ। 
উপধারা–(৫) (i) এই ধারায় (১) (২) এবং (৩) উপধারার কান িকছুই েযাজ  হেব না- 
(ক) বািতল 

(খ) বৃহদায়তন িশে র জন  ব ব ত দালান বা অ ািলকা ও েয়াজনীয় সংল  এলাকার ভূিমসহ 

উ  িশে র কাঁচামালা উ পাদেনর জন  ভূিম; বা 
(গ) দেবা র, ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল-আওলােদর অধীন  ভূিমর যতটুকু অংশ স ূণভােব 

উ সগীকৃত  থােক ততটুকু ভূিম ও যার আয় কােনা ব ি  িবেশেষর অ◌ািথক সুিবধার জন  

সংর ণ না কিরয়া স ূণ েপ ধমীয় এবং দাতব  উে েশ  েযাজ  হয় । 
(i) যে ে  দেবা র ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল-আওলাদ বা অন  কােনা াে র অধীন  ভূিম হইেত 

আগত আেয়র এক অংশ ধমীয় ও দাতব  উে েশ  উ সগ করা হয় এবং এক অংশ কােনা ব ি  

িবেশেষর আিথক সুিবধার জন  সংর ণ করা হয়, সে ে  ভূিমর উ  অংশ এই উে েশ  সরকার 
কতৃক ণীত িবিধ ারা িনধািরত দফা (i) এর উপদফা (গ) এর আওতাভু  হইেব । 
ব াখাঃ এই ধারার (২) উপধারার উে েশ - 

(ক) একজন খাজনা াপক, রায়তী কৃষক, অধীন  রায়তীকৃষক বা অকৃিষ জা পিরবােরর 

সদস িদগেক িনেয় গিঠত দলভু  ব ি গণেকও অ ভু  কের বিলয়া ধিরয়া লওয়া হয়, এবং 
(খ) একজন খাজনা াপক, রায়তী কৃষক, অধীন  রায়তীকৃষক বা অকৃিষ জা স িকত পিরবার 

উ  খাজনা াপক, রায়তী কৃষক, অধীন  রায়তীকৃষক বা অকৃিষ জা ও একই মেস বসবাসকারী 
এবং ঐ খাজনা াপক, রায়তী কৃষক, অধীন  রায়তীকৃষক বা অকৃিষ জার উপর িনভরশীল 

ব ি গণেক িনেয় গিঠত হয় ধিরয়া লওয়া হয়, িক  তাহা একই মেস বসবাসকারী কােনা কমচারী 
অথবা ভাড়ািটয়া িমকেক অ ভু  কিরেব না । 
উপধারা-(৬) হাট অথবা বাজাের অবি ত ভূিম বা বনা ল, ম স  খামার অথবা ফরীর জন  ব ব ত 

ভূিমর ে  (৫) উপধারার দফা (i) এর উপদফা (গ) এবং উ  উপধারার দফা (ii) এর িবধানসমূহ 

েযাজ  হইেব না অথবা েযাজ  হইেব না ধিরয়া লওয়া হেব । 
ধারা–২১ ( দখলীয় ভূিমর খাজনা দান ) 

কােনা খাজনা া , রায়তী কৃষক, অধীন  রায়তী কৃষক বা অকৃিষ জা ২০ ধারা মাতােবক য 

সম  ভূিম দখেল রািখয়া তাহার জন  তাহােক এই আইেনর িবধান মাতােবক ন ায  ও ন ায়স ত 

খাজনা পিরেশাধ কিরেত হইেব । 
ধারা–২২ (সকল ভূিমর জন  এই অধ ােয়র অধীেন িনধািরত ন ায  ও ন ায়স ত খাজনা দান 

করেত হেব ) 

উপধারা-(১) আপাততঃ বলব  অন  কােনা আইেন অথবা ১৮৮৫ সােলর ব ীয় জা  আইেনর 

দশম অধ ােয়র অধীেন সবেশষ ত ও চুড়া ভােব কািশত খিতয়ােনর কােনা িববরেণ িভ প 



কােনা িকছু থাকা সে ও এই অধ ােয়র অধীেন কােনা জলার বা জলার অংেশর বা ানীয় 

এলাকার সম  ভূিম, যা স ে  খিতয়ান ত ও পুনঃপরী ণ করা হইয়ােছ, এই অধ ােয়র িবধান 

অনুসাের িনধািরত ন ায  ও ন ায়স ত খাজনার জন  দায়ী থািকেব এবং উ েপ ত বা 
পুনঃপরী ণ খিতয়ােন ঐ প খাজনা অ ভু  কিরেত হইেব । 
শত থােক য, যিদ ৫ ধারা মাতােবক কােনা ভূিমর খাজনা ইিতপূেব িনধািরত হইয়া থােক তেব এই 

অধ ােয়র অধীেন আর খাজনা িনধারণ করার েয়াজন হইেব না এবং উ প িনধািরত খাজনা এই 

অধ ােয়র িবধান মাতােবক ন ায় এবং ন ায়স তভােব িনধারণ করা হইয়ােছ বিলয়া গণ  হইেব । 
উপধারা-(২) যে ে  ন ায  ও ন ায়স ত খাজনা এই অধ ােয়র িবধানসমূহ অনুযায়ী িনধািরত 

হইয়ােছ িক  তা এই আইেনর অন  কােনা িবধান মাতােবক কাযকরী না হয় সে ে  য এলাকায় 

উ  ভূিম অবি ত সই এলাকার িতপূরণ িনধারণী তািলকা ঘাষণা কের ৪৩ ধারার (২) উপধারা 
মাতােবক িব ি  কােশর তািরেখর পরবতী কৃিষ বছেরর থম িদন হেত তা কাযকর হইেব । 
ধারা–২৩ (খাস ভূিমর যথাযথ ও ন ায়স ত খাজনা িনধারণ ) 

এই অধ ায় মাতােবক খিতয়ান ণয়ন ও পিরমাজেনর ে  একজন রাজ  অিফসার ২য় অধ ায় 

মাতােবক য মািলক অথবা মধ ে র অিধকারীর াথ অিধ হণ করা হইয়ােছ স সহ একজন 

মািলক অথবা মধ ে র অিধকারীর খাস দখলীয় ঐ এলাকার িলিপভু  েত ক খ  ভূিমর 

খাজনা িনধারণ কিরেবন- 

(i) যিদ ঐ প ভূিম কৃিষ ভূিম হয় তেব একই ােম অথবা পা বতী ােম অবি ত অনু প বণনা ও 

সুিবধা সংবিলত ভূিমর জন  দখলদার রায়তগণ কতৃক সাধারণভােব দ  খাজনার হার িবেবচনা 
কিরয়া রাজ  অিফসার যথাযথ ও ন ায়স ত খাজনার হার িনধারণ কিরেবন; এবং 
(ii) যিদ ঐ প ভূিম অকৃিষ ভূিম হয় এবং তেব রাজ  অিফসার িন িলিখত িবষয়সমূহ িবেবচনা 
কিরয়া যথাযথ ও ন ায়স ত খাজনার হার িনধারণ কিরেবন- 

(ক) সংল  এলাকার অনু প সুিবধা ও বণনা সংবিলত অকৃিষ ভূিমর জন  সরকারেক বা অন  

কােনা ভূ- ামীেক সাধারণভােব দ  খাজনা; 
(খ) ধারা ১৭ মাতােবক িব ি  কােশর অব বিহত পূেব ঐ ভূিমর বাজার মূল ; এবং 
(গ) দানেযাগ  খাজনা যােত িনধািরত খাজনার হার বাজার মূল  অেপ া শতকরা এক ভােগর বশী 
না হয়; 

ঐ প মািলক অথবা মধ ে র অিধকারী ২০ ধারা মাতােবক উ  খ  ভূিম দখেল রাখার অিধকারী 
হউক বা না হউক । 
শত থােক য, যে ে  কােনা এে ট, তালুক বা মধ ে র ে  িবগত পেনেরা বছেরর মেধ  ভূিম 

রাজ  িনধারণ করা হইয়ােছ সে ে  সই িনধারেণ যথাযথ ও ন ায়স ত িহেসেব গৃহীত খাজনার 

হারেক এই ধারার অেথ যথাযথ ও ন ায়স ত খাজনা িহেসেব হণ করা যেত পাের । 



ব াখাঃ এই ধারার েয়ােগর জন  ভূিমর উপর দ ায়মান দালান অথবা ইমারত ভূিমর অ ভু  হইেব 

না । 
ধারা–২৪ ( রায়ত ও অধীন  রায়তেদর যথাযথ ও ন ায়স ত খাজনা িনধারণ ) 

উপধারা–(১) এই অধ ােয়র অধীেন িলিপ ণয়ন ও পিরমাজেনর ে  রাজ  অিফসার 

িলিপ ণয়ন বা পিরমাজেনর সমেয় এলাকায় অবি ত িলিপর অ ভু  একজন রায়ত বা 
অধীন  রায়ত কতৃক অিধকৃত ভূিমর জন  দানেযাগ  খাজনা (২) (৩) ও (৪) উপধারার িবধানসমূহ 

সােপে  যথাযথ ও ন ায়স ত বিলয়া অনুমান কিরেবন। 
উপধারা–(২) যে ে  রায়ত কতৃক উ  ভূিমর জন  দানেযাগ  খাজনার পিরমাণ রাজ  

অিফসােরর মতানুসাের যৗি ক ও ন ায়স ত বিলয়া তীয়মান না হয়, সে ে  িতিন একই ােম 

অথবা পা বতী ােম অবি ত অনু প বণনা ও সুিবধা সংবিলত ভূিমর জন  দখলকার রায়ত কতৃক 

সাধারণভােব দ  খাজনার হার িবেবচনা কিরয়া িতিন য পিরমান যথাযথ ও ন ায়স ত মেন কেরন 
সই পিরমাণ াস কিরেবন । 
উপধারা–(৩) যে ে  অধীন  রায়ত কতৃক কােনা ভূিমর জন  দানেযাগ  খাজনার পিরমাণ 

রাজ  অিফসােরর মতানুসাের যথাযথ ও ন ায়স ত বেল তীয়মান না হয় সে ে  িতিন একই 

ােম অথবা পা বতী ােম অবি ত অনু প বণনা ও সুিবধা স িলত ভূিমর জন  দখলদার রায়ত 

কতৃক দানেযাগ  যথাযথ ও ন ায়স ত খাজনা অেপ া শতকরা ৫০ ভােগর বশী নেহ এ প 

পিরমাণ খাজনা াস কিরেত পােরন । 
উপধারা–(৪) কােনা রায়ত অথবা অধীন  রায়ত যিদ (১) উপধারায় বিণত কােনা ভূিম স ীয় 

খাজনা েব র মাধ েম দান কের অথবা অ◌াসেলর অংেশর িনধািরত মূেল  দান কের অথবা ঐ 

সকল িনয়েমর মেধ  একািধক িনয়েম দান কের তেব রাজ  অিফসার ঐ খাজনােক ঐ ভূিমর 

বািষক মাট উ পািদত ফসেলর মাট মূেল র এক দশমাংেশর বশী নেহ এ প যথাযথ ও 

ন ায়স ত আিথক খাজনায় পা িরত কিরেবন; যা িনধারণ করা হইেব ঐ ভূিমর াভািবক 

উ পাদন িনধািরত িনয়েম ব ণ বৃি  কের িবগত িবশ বছের েত ক কার ফসেলর গড়মূল  

বািহর কিরয়া সই সে  য বছর ফসেলর মূল া অ াভািবক িছল সই বছেরর িহসাব হইেত বাদ 

িদেয় 

শত থােক য, রাজ  অিফসার ঐ খাজনােক যথাযথ ও ন ায়স ত আিথক খাজনায় পা িরত 

কিরবার সময় ঐ রায়ত অথবা অধীন  রায়েতর উ তন ভূিমর মািলকেক ঐ রায়ত বা অধীন  

রায়েতর উ তন ভূিমর মািলকেক ঐ রায়ত বা অধীন  রায়েতর উ তন ভূিমর মািলক কতৃক 

দানেযাগ  খাজনার ২৫ ভােগর কম নয় ও ৫০ ভােগর বশী নয় অনু প একিট লােভর অংশ দান 

কিরেবন । 
যখন ঐ উ তন ভূিমর মািলক েব র মাধ েম বা ফসেলর অংেশর িনধািরত মূেল  বা ফসেলর সােথ 



উ  উঠানামা করা হাের বা এই সকল িনয়েমর মেধ  একািধক িনয়েম খাজনা দান কের । 
ধারা–২৫ (অকৃিষ জাগেণর ন ায  ও ন ায়স ত খাজনা িনধারণ) 

এই অধ ায় মাতােবক খিতয়ান ত এবং পুনঃপরী েণর সময় রাজ  অিফসার রায়তীয় ে র 

অিধকারী ব তীত সকল অকৃিষ জাগণ কতৃক অিধকৃত সকল অকৃিষ ভূিমর জন  ২৩ ধারার 

িবধানসমূেহর যতটুকু অকৃিষ ভূিমর ে  েযাজ  হয় ততটুকু ন ায  ও ন ায়স ত খাজনা িনধারণ 

কিরেবন  । 
শত থােক য, যে ে  ঐ প কােনা জা কােনা ািধকারী অথবা রায়তী ে র অিধকারী ছাড়া 
অপর কােনা ব ি র অধীেন কােনা ভূিম অিধকাের রােখ সে ে  রাজ  অিফসার উ  ভূিমর জন  

ঐ জা কতৃক দ  চিলত খাজনােক ন ায  এবং ন ায়স ত বিলয়া অনুমান কেরন যিদ তাহা উ  

ব ি  কতৃক ঐভূিমর জন  দানেযাগ  ন ায  এবং ন ায়স ত খাজনা অেপ া শতকরা ৫০ ভােগর 

বশী না হয় এবং তা যিদ বশী হয় তেব রাজ  অিফসার উ  জা কতৃক অিধকৃত উ  ভূিমর ন ায  

ও ন ায়স ত খাজনা অেপ া শতকরা ৫০ ভােগর বশী না হয় এ প পিরমাণ খাজনা ধায কিরেবন । 
ধারা–২৫ক (কিতপয় ে  খাজনা বৃি  ও িনধারণ ) 

উপধারা-(১) যে ে  কােনা তালুক, মধ , জাত অথবা জা ে র খাজনা ঐ প তালুক, 

মধ , জাত অথবা জা ে র মািলক কতৃক ভূিমর উপর  মািলক অথবা সরকারেক 

দানেযাগ  খাজনা বা রাজ  অেপ া কম হয় সে ে  রাজ  অিফসার ঐ প তালুক, মধ , 

জাত অথবা জা ে র খাজনার পিরমাণ বৃি  কিরেত পােরন যাহা ঐ প তালুক, মধ , জাত 

অথবা জা ে র মািলক কতৃক দানেযাগ  খাজনা বা রাজে র চেয় কম হইেব না । 
শত থােক য, যখন কােনা তালুক, মধ , জাত অথবা জা  মূল এে ট, তালুক, মধ , 

জাত অথবা জা ে র অংশ িনেয় গিঠত হয় তখন এই ধারা মাতােবক খাজনা বৃি র পিরমাণ 

িনধারেণর ে  রাজ  অিফসার কােনা ভূিমর জন  ভূিমর মািলকেক দানেযাগ  খাজনা ও মূল 

এে ট, তালুক, মধ , জাত অথবা জা ে র অবিশ  অংশসহ উ  ভূিমর মািলেকর খাস 

দখলীয় ভূিমর খাজনার মূল  িবেবচনা কিরেবন । 
উপধারা-(২) যে ে  মধ ে র অিধকারী, রায়ত, অধীন  রায়ত অথবা অকৃিষ জা কতৃক 

অিধকৃত ভূিমর খাজনা ধােযর জন  দায়ী হয়, িক  এ স েক কােনা খাজনা ধায করা হয়িন 

সে ে  রাজ  অিফসার মধ ে র অিধকারী কতৃক দানেযাগ  খাজনা ১৮৮৫ সােলর ব ীয় 

জা  আইেনর (৭) ধারা অনুসাের এবং ঐ প রায়ত ও অধীন  রায়ত কতৃক দানেযাগ  খাজনা 
(২৬) ধারার নীিত অনুসাের িনধারণ কিরেবন । 
ধারা–২৬ (িন র জিমর খাজনা ধাযকরণ ) 

উপধারা-(১) যে ে  কােনা একজন রায়ত অথবা অধীন  রায়ত কতৃক কােনা িন র ভূিমর 

অিধকার লাভ কেরন সে ে  একই ােম অথবা পা বতী ােম অবি ত অনু প বণনা ও অনু প 



সুিবধা িবিশ  ভূিমর দখলী রায়তগণ সাধারণতঃ য খাজনা দান কেরন সই হার িবেবচনা কের 

রাজ  অিফসার িবেবচনা অনুযায়ী ন ায  ও ন ায়স ত খাজনা িনধারণ কিরেবন । 
উপধারা-(২) যে ে  কােনা রায়ত কতৃক কােনা িন র অকৃিষ ভূিমর অিধকার লাভ করা হয় 

সে ে  ঐ প ভূিমর খাজনা অকৃিষ ভূিমর ে  ২৩ ধারার িবধান যতখািন েযাজ  সইভােব 

উ  ধারার িবধান অনুযায়ী িনধািরত হইেব । 
ধারা–২৭ ( কােনা কােনা ে  পৃথক জাত অথবা জা  সৃি  ) 

যে ে  মািলক অথবা রায়তী ে র অিধকারী ছাড়া কােনা খাজনা াপক একিট জাত অথবা 
জা ে র একিট অংশ খাস দখেল রােখ সে ে  উ  অংশ একিট পৃথক জাত অথবা 
জা েপ গণ  হইেব এবং তাহার জন  পৃথকভােব খাজনা ধায করা হইেব এবং ঐ প খাজনা 

ধায করার সময় রাজ  অিফসার মূল জাত অথবা জা ে র খাজনা নতুন জাত বা জা ে র 

আনুপািতক এলাকা ও মূল  এবং ঐ ণীর জাত বা জা ে র ন ায  এবং ন ায়স ত খাজনা 
িনধারণ করার িনিম  এই অধ ােয়র িবধানসমূহ িবেবচনা কিরেবন । 
ধারা–২৮ ( সবামূলক জা ে র খাজনা িনধারণ ) 

এই অধ ায় মাতােবক খিতয়ান ত বা পিরমাজেনর ে  রাজ  অিফসার উ  রকেডর সংি  

এলাকায় যিদ কােনা ব ি  সবার িবিনমেয় কােনা ভূিমর খাজনা ছাড়া অিধকাের রাখার সা  

িদেত পাের তেব ঐ ভূিমর খাজনা একই ােম অথবা পা বতী ােম অবি ত অনু প বণনা এবং 
অনু প সুিবধা সংবিলত ভূিমর জন  দখলীয় রায়ত কতৃক দ  খাজনার হার িবেবচনায় রািখয়া য 

হার যথাযথ ও ন ায়স ত মেন কিরেবন সই হাের ধায কিরেবন । 
শত থােক য, এই ধারার কােনা িকছুই চা এে েটর এলাকায় বা অন  কােনা িশ  িত ােনর 

এলাকায় অবি ত সবার িবিনমেয় িন র ভূিমর ে  েযাজ  হইেব না । 
ধারা–২৯ (এই অধ ােয়র অধীেন খাজনা িনধারেণর ফলাফল ) 

উপধারা-(১) এই অধ ােয়র অধীেন িনধািরত ও ১৯ ধারা মাতােবক চুড়া ভােব কািশত িলিপ 

বা খিতয়ােন অ ভু  সম  খাজনা ৫৩ ধারার িবধান সােপে  ভােব িনধারণ করা হেয়েছ এবং 
এই আইেনর উে শ  পূরণােথ ন ায  ও ন ায়স ত হেয়েছ বিলয়া গণ  করা হইেব । 
উপধারা-(২) এই অধ ােয়র িবধানসমূহ মাতােবক কােনা খাজনা িনধারণ স ে  অথবা উ  খাজনা 
িনধারণ থেক বাদ দয়া স ে  আদালেত কােনা মামলা দােয়র করা চিলেব না । 
ধারা–৩০ ( দওয়ানী আদালেতর এখিতয়ােরর ে  িতব কতা ) 
উপধারা-(১) কােনা এলাকা স ে  খিতয়ান ত এবং পিরমাজন করার িনিম  ১৭ ধারা 
মাতােবক কােনা আেদশ জাির করার পর কােনা দওয়ানী আদালত খাজনা পিরবতন অথবা 
কােনা জার মযাদা িন পণ অথবা উ  এলাকার জাত অথবা জা ে র অনুস  স ীয় কােনা 



মামলা অথবা দরখা  হণ কিরেবন না; এবং ঐ এলাকা স ীয় কােনা মামলা বা দরখা  যিদ 

কােনা দওয়ানী আদালেত আেদশ দােনর তািরেখ জু অব ায় থােক, তেব তাহা আর চিলেত 

দয়া হইেব না এবং তা বািতল হইেব । 
ব াখ াঃ  এই উপধারায় মামলা বলেত একিট আিপলেকও অ ভু  কিরেব । 
উপধারা-(২)  এই অধ ােয়র অধীেন কােনা খিতয়ান ত, বা পুনঃপরী েণর জন  দ  আেদশ 

স ে  বা ঐ প কােনা রকড বা তার অংশিবেশষ ত, কাশ, া র অথবা সত ায়ন স েক 

দওয়ানী আদালেত মামলা আনয়ন করা যাইেব না । 
উপধারা-(৩) কােনা ভূিম স েক দওয়ানী আদালেতর বা হাইেকােটর কােনা মামলা, আিপল বা 
কায ম বা ঐ প মামলা, আিপল বা কায েম দ  কােনা আেদশ এই আইেনর িবধানসমূহ 

মাতােবক খিতয়ান অথবা িতপূরণ িনধারণ িববরণী ণয়ন অথবা পুনঃপরী ণ করার পেথ 

কােনা িতব ক েপ কাযকর হইেব না । 
ধারা–৩১( বতমান খিতয়ান সমূেহর িভি েত িতপূরণ িনধারণ িববরণী ত ) 

উপধারা-(১) ১৭ ধারার কায েমর পিরবেত সরকার গেজট িব ি র মাধ েম ১৮৮৫ সােলর ব ীয় 

জা  আইেনর ১০ম অধ ায় অথবা ১৯৩৬ সােলর িসেলট জা  আইেনর ৯ম অধ ায় 

মাতােবক সবেশষ তকৃত এবং চুড়া ভােব কািশত খিতয়ােনর উপর িভি  কিরয়া কােনা 
িরিভশন ছাড়া অথবা িব ি েত উে িখত িববরণ িরিভশন বা রকডভু  করার পর কােনা িনিদ  

জলা অথবা জলার অংশ বা ানীয় এলাকা স ে  ৫ম অধ ায় মাতােবক িতপূরণ িনধারণ 

িববরণী ত করার জন  আেদশ দান কিরেত পািরেবন । 
উপধারা-(২) যে ে  (১) উপধারার অধীেন কােনা আেদশ দান করা হয় সে ে  এই উে েশ  

রাজ  অিফসার সরকার কতৃক ণীত িবিধ মাতােবক িববরণসমূহ িরিভশন অথবা রকডভু  

কিরেবন । 
উপধারা-(৩) উপধারা (২) মাতােবক কৃত িলিপ এই অধ ােয়র অধীেন যথাযথভােব 

িরিভশনকৃত এবং চুড়া ভােব কািশত হইয়েছ বিলয়া গণ  করা হইেব । 
উপধারা-(৪)  যে ে  উপধারা (১) মাতােবক কােনা এলাকা স ে  কােনা আেদশ দয়া হয় 

সে ে  ১৮৮৫ সােলর ব ীয় জা  আইন এর ১০৫, ১০৫ক এবং ১০৬ ধারা বা ১৯৩৬ সােলর 

িসেলট জা  আইন এর ১২১, ১২২ এবং ১২৩ ধারা, যখােন যা েযাজ  হইেব, উ  এলাকার 

ে  েযাজ  হইেব না এবং উ  আেদশ দােনর তািরেখ উ  ধারাসমূেহর অধীেন িবচারাধীন 
কােনা দরখা , মামলা বা কায মসমূহ আর চিলেব না এবং বািতল হইেব । 

প ম অধ ায় 

খাজনা াপকেদর াথ ও কিতপয় অন ান  

াথ অিধ হণ এবং িতপূরণ িনধারণ 



ধারা–৩২ (ব াখা) 

এই অধ ােয় খাজনা াপক, মািলক অথবা মধ ে র অিধকারী বিলেত ি তীয় অধ ােয়র অধীেন য 

খাজনা াপক ািধকারী অথবা মধ ে র অিধকারী াথসমূহ অিধ হণ করা হইয়ােছ 

তাহােদরেক অ ভু  কের বা বুঝায় । 
ধারা–৩৩ ( িতপূরণ িনধারণ িববরণী েতর আেদশ) 

৪থ অধ ায় মাতােবক য কােনা জলা, জলার অংশ িবেশষ অথবা ানীয় এলাকা স ীয় খিতয়ান 

ত, পুনঃপরী ণ এবং চুড়া ভােব কােশর সােথ সােথ রাজ  অিফসার িনধািরত ফরেম এবং 
িনধািরত উপােয় িতপূরণ িনধারন িববরণী তরী কিরেবন যাহার মেধ  উ  জলা, জলার 

অংশিবেশষ অথবা ানীয় এলাকায় অবি ত খাজনা াপকগেণর সকেলর মাট স দ এবং কৃত 

আয় এবং এই অধ ায় অথবা ২য় অধ ােয়র অধীেন যাহােদর াথসমূহ অিধ হণ করা হইয়ােছ সই 

সম  ব ি গণেক এই আইেনর িবধানসমূহ মাতােবক েদয় িতপুরণসহ িনধািরত অপরাপর 

িববরণসমূহ উে খ থািকেব । 
শত থােক য, স ি  স ে  প ম ক অধ ায় মাতােবক িতপূরণ িনধারণ িববরণী তরী করা 
হইয়ােছ এই অধ ায় অথবা ২য় অধ ােয়র অধীেন অিধ হণকৃত উ  স ি র ে  িতপূরণ 

িনধারণ িববরণী তরীর কােনা েয়াজন নাই । 
ধারা–৩৪ (মািলক, মধ ে র অিধকারী বা অন ান  খাজনা াপকগেণর িতপূরণ িনধারণ ও 

পিরেশােধর ে  পৃথক ব বহার) 

এ প িতপূরণ িনধারণ িববরণী তরীর ে  িববরণীর সােথ যু  এলাকায় অবি ত কােনা 
এে ট, মধ , জাত বা জা  বা কােনা এে েটর, মধ ে র, জােতর বা জা ে র খে  

খাজনা আদায়কারী েত ক ািধকারী, মধ ে র অিধকারী বা অন ান  খাজনা াপক, স 

িভ ভােব খাজনা আদায় ক ক বা অন ান েদর সে  আদায় ক ক না কন এ অধ ায় মাতােবক 

িতপূরণ িনধারণ ও দােনর ে  পৃথকভােব ব ব ত হইেব । 
শত থােক য, িমত রা আইন মাতােবক িনয়ি ত অিবভ  িহ ু পিরবােরর ে  উ  পিরবােরর 

অ ভু  সম  খাজনা াপকগণ উ  উে েশ  যৗথভােব গণ  বা ব ব ত হেব । 
আরও শত থােক য, যে ে  একািধক ািধকারী, মধ ে র অিধকারী অথবা অন ান  খাজনা 
াপক যৗথভােব খাজনা াপেকর াথসমূহ অিধকাের রােখ এবং ঐ প াথসমূেহর কৃত আয় 

পাঁচশত টাকা অিত ম না কের স ে  উ  ািধকারীগণ, রায়তী াে র অিধকারীগণ, 

অন ান  খাজনা াপকগণ এই অধ ায় মাতােবক িতপূরণ িনধারেণর ে  যৗথভােব গণ  বা 
ব ব ত হইেত পাের । 
ধারা–৩৫ (খাজনা াপকগেণর মাট আয় কৃত আয় গণনা ) 



উপধারা-(১) এই অধ ায় মাতােবক িতপূরণ িনধারণ িববরণী ণয়েনর উে েশ - 

(ক) খাজনা াপেকর মাট আয় অধীন  জা কতৃক ঐ খাজনা াপকেক দয়া মাট খাজনা ও 

সস  এর সমি েক ধিরেত হইেব । 
(i) ২য় অধ ায় মাতােবক াথ অিধগৃহেণর ে  নািটেশ বিণত তািরেখর অব বিহত আেগর কৃিষ 

বছেরর জন ; ও 

(ii) অন ান  ে  ৪থ অধ ায় মাতােবক চুড়া ভােব কািশত িলিপর অব বিহত আেগর কৃিষ 

বছেরর জন ; এবং 

যে ে  ঐ খাজনা াপক এবং এে েটর মািলক অথবা মধ ে র অিধকারী হয়, সে ে  ২০ 

ধারা মাতােবক খাস ভূিম দখেল রাখার জন  ৪থ অধ ায় মাতােবক িনধািরত মাট যথাযথ ও 

ন ায়স ত খাজনা ও িতপূরণ িনধারণী পণয়েনর জন  গণনা করা হয় । 
তেব শত থােক য, ২৪, ২৫, ২৫ক, ২৭ এবং ২৮ ধারায় বিণত মধ ে র অিধকারী, রায়ত, অধীন  

রায়ত অথবা অকৃিষ জার ে  ঐ ভূিমর জন  ঐ সকল ধারার িবধান মাতােবক ধাযকৃত ও 

িনধািরত ও ৪থ অধ ায় মাতােবক চুড়া ভােব কািশত িলিপেত অ ভু  খাজনােক এই দফার 

উে েশ  ঐ বছেরর ঐভূিমর জন  ঐ মধ ে র অিধকরী রায়ত, অধীন  রায়ত অথবা অকৃিষ জা 
কতৃক তার উপর  উ তন ভূিমর মািলকেক দয়া খাজনা বেল ধিরয়া লওয়া হইেব; 

(খ) মাট আয় হেত িন িলিখত অথ বাদ িদেয় খাজনা াপেকর কৃত আয় গণনা করা হেব- 

(i) মাট আেয়র সােথ স কযু  ভূিমর ে  সরকার বা উপর  ভূিমর মািলকেক, ভূিম রাজ  

অথবা খাজনা ও সস িহেসেব হীতা কতৃক দােনর জন  গণনা করা হইয়ািছল অথবা গণনা করা 
হইয়ােছ য পিরমাণ অথ; 

(ii) ঐ বছেরর আেয়র জন  ১৯৪৪ সােলর ব ীয় কৃিষ আয়কর আইন মাতােবক কর িহেসেব ঐ 

খাজনা াপক কতৃক দােনর জন  গণনা করা হইয়ািছল অথবা গণনা করা হইয়ােছ য পিরমাণ 

অথ; 

(iii) ঐ বছেরর আেয়র জন  অ ভু  অকৃিষ হেত আগত আেয়র জন  ১৯২২ সােলর আয়কর আইন 

মাতােবক কর িহেসেব ঐ খাজনা াপক কতৃক দােনর জন  গণনা করা হইয়ািছল অথবা গণনা 
করা হইয়ােছ য পিরমান অথ; 

(iv ঐ ভূিমর সচ ব ব া এবং সং ারমূলক কাযািদ পিরচালনা করার জন  খাজনা াপক কতৃক 

ব য়কৃত অেথর বািষক গড় পিরমাণ অথ; 

(iv) মাট আেয়র শতকরা ২০ ভােগর বশী নেহ ঐ পিরমাণ আদােয়র জন  চাজ বাবদ অথ । 
উপধারা-(২) উপধারা (১) এর (খ) দফার (i), (ii), (iii) উপদফায় বিণত অথ গণনা কিরেত িগেয় 

অথবা ঐ দফার (i) উপদফায় বিণত ব য় এবং চাজ িনধারণ কিরেত িগেয় রাজ  অিফসা সরকার 



কতৃক এই উে েশ  ণীত িবিধসমূহ মাতােবক পিরচািলত হইেব । 
ধারা–৩৬ ( কতৃপ েক মািনেত অস ত ািধকারীর কৃত আয় ) 

৩৬ ধারায় িভ প কােনা িকছু থাকা সে ও অ ায়ীভােব বে াব কৃত ব ি গত ভ-ূস ি র 

অস ত  মািলেকর ে  ৩৫ ধারার (১) উপধারার (ক) দফার (i) অথবা (ii) উপদফার উে িখত 

কৃিষ ব সেরর ঐ প ািধকারীেক েদয় মািলকানােক ৩৫ ধারা মাতােবক িহসাবকৃত ঐ প 

া িধকারীর কৃত আয় িহেসেব গণ  করা হইেব । 
ধারা–৩৬ক ( শইর (SAIR) িতপূরণ ভাতা হণকারী কৃত আয় ) 

৩৫ ধারায় অন  িকছু থাকা সে ও শইর (SAIR) িতপূরণ ভাতা, যা বাজােরর, জিমেত আদায়কৃত 

তালা ও কর অবলুি র কারেণ জিমর মািলকেক দান করা হয়, হণকারীর ে  ঐ হণকারীেক 

বািষক দানেযাগ  শইর (SAIR) িতপূরণ ভাতার পিরমাণেক ৩৫ ধারা অনুযায়ী গণনাকৃত ঐ 

হণকারীর কৃত আয় িহেসেব গণ  কিরেত ইেব । 
ধারা–৩৭ (খাজনা াপেকর ােথর জন  িতপূরেণর হার ) 

৩৫ এবং ৩৬ ধারা মাতােবক কৃত আয় গণনা করার পর খাজনা াপকগেণর াথ অিধ হণ 

স েক দয়া িতপূরেণর পিরমাণ িন িলিখতভােব িনধারণ করা হইেবঃ 
উপধারা-(১) এে ে  খাজনা াপক কােনা এে েটর মািলক, ায়ী রায়তী  অথবা জা ে র 

অিধকারী অথবা কােনা রায়ত বা অধীন , রায়ত হয় সে ে  ঐ খাজনা াপেকর াথ হইেত 

আগত কৃত আেয়র উপর িভি  কিরয়া িন িলিখত িববরণী বা টিবল অনুসাের িনধারণ করা হইেব; 

যথাঃ 

বাংলােদেশ মাট কৃত আেয়র পিরমাণ দানেযাগ  িতপূরেণর হার 

(ক) যে ে  কৃত আয় পাঁচশত টাকা অিত ম কের 

না । 
 ঐ প কৃত আেয়র দশ ণ । 

(খ) যে ে  গণনাকৃত আয় পাঁচশত টাকা অিত ম 

কের িক  বাংলােদেশ মাট কৃত আেয়র পিরমাণ ই 

হাজার অিত ম কের না । 

ঐ প কৃত আেয়র আট ণ বা উপেরর 

(ক) আইেটম অনুসাের সেবা  কৃত 

দানেযাগ  িতপূরেণর হার আেয়র চেয় 

ঐ (ক) আইেটম অনুসাের অিতির  কৃত 

আয় ারা বৃি া  সেবা  পিরমাণ অথ, 

যাহার পিরমাণ অিধকতর হয় । 

(গ) যে ে  কৃত আয় ই হাজার টাকা অিত ম ঐ প কৃত আেয়র সাত ণ বা উপেরর 



কের িক  পাঁচ হাজার টাকা অিত ম কের না । (খ) আইেটম অনুসাের সেবাচ কৃত 

আেয়র চেয় ঐ (খ) আইেটম অনুসাের 

অিতির  কৃত আয় ারা বৃি া  

সেবা  পিরমাণ অথ, যাহার পিরমাণ 

অিধকতর হয় । 

(ঘ) যে ে  কৃত আয় পাঁচ হাজার টাকা অিত ম 

কের িক  দশ হাজার টাকা অিত ম কের না । 

ঐ প কৃত আেয়র ছয় ণ বা উপেরর 

(গ) আইেটম অনুসাের সেবাচ  কৃত 

আেয়র চেয় ঐ (গ) আইেটম অনুসাের 

অিতির  কৃত আয় ারা বৃি া  

সেবা  পিরমাণ অথ, যাহার পিরমাণ 

অিধকতর হয়  । 

(ঙ) যে ে  কৃত আয় দশ হাজার টাকা অিত ম কের 

িক  পঁিচশ হাজার টাকা অিত ম কের না । 

ঐ প আেয়র পাঁচ ণ বা উপেরর (ঘ) 

আইেটম অনুসাের সেবাচ কৃত আেয়র 

চেয় ঐ (ঘ) আইেটম অনুসাের অিতির  

কৃত আয় ারা বৃি া  সেবা  পিরমাণ 

অথ, যাহার পিরমাণ অিধকতর হয় । 

(চ) যে ে  কৃত আয় পঁিচশ হাজার টাকা অিত ম 

কের িক  প াশ হাজার টাকা অিত ম কের না । 

ঐ প আেয়র চার ণ বা উপেরর (ঙ) 

আইেটম অনুসাের সেবা   কৃত আেয়র 

চেয় ঐ (ঙ) আইেটম অনুসাের অিতির  

কৃত আয় ারা বৃি া  সেবা  পিরমাণ 

অথ, যাহার পিরমাণ অিধকতর হয় । 

(ছ) যে ে  কৃত আয় প াশ হাজার টাকা অিত ম 

কের িক  এক ল  টাকা অিত ম কের না । 

ঐ প আেয়র িতন ণ বা উপেরর (চ) 

আইেটম অনুসাের সেবা  কৃত আেয়র 

চেয় ঐ (চ) আইেটম অনুসাের অিতির  

কৃত আয় ারা বৃি া  সেবা  পিরমাণ 

অথ, যাহার পিরমাণ অিধকতর হয় । 

(জ) যে ে  কৃত আয় এক ল  টাকা অিত ম কের 
। 

 ঐ প আেয়র ই ণ বা উপেরর (ঙ) 

আইেটম অনুসাের সেবা  কৃত আেয়র 

চেয় ঐ (ঙ) আইেটম অনুসাের অিতির  

কৃত আয় ারা বৃি া  সেবা  পিরমাণ 

অথ, যাহার পিরমাণ অিধকতর হয় । 



উপধারা-(২) যে ে  খাজনা াপক অ ায়ী মধ ে র অথবা অ ায়ী অপর কােনা জা ে র 

অিধকারী হয় সে ে  উ  খাজনা াপেকর াথ অিধ হেণর ে  উ  খাজনা াপক 

দানেযাগ  ব ি  উ  খাজনা াপেকর উপর  মািলেকর াথ অিধ হণ করার জন  এই অধ ায় 

অনুযায়ী উপর  মািলকেক দানেযাগ  িতপূরণ হইেত দান করা হইেব; এবং রাজ  অিফসার 

এই আইেনর অধীেন ণীত িবিধসােপে  িতপূরেণর অথ অ ায়ী রায়তী  বা জা ে র 

অিধকারী ও তার উপর  জিমর মািলেকর মেধ  ভাগ কের িদেবন; এবং ঐ অংশ ভাগ করার সময় 

রাজ  অিফসার অ ায়ী রায়তী ে র অসমা  সময় িবেবচনার মেধ  রািখেবন এবং 
উপধারা-(৩) যে ে  স ূণ অথবা আংিশকভােব ওয়কফ, ওয়াকফ-আল-আওলাদ, দাবা র 

অথবা অপর কােনা া  অথবা আইনতঃ বাধ বাধকতার অধীন  কােনা এে ট, রায়তী  জাত 

অথবা জা ে র কৃত আয় অথবা কৃত আেয়র কােনা অংশ কােনা ব ি  িবেশেষর জন  

আিথক সুিবধা সংর ণ ছাড়া দাতব  অথবা ধমীয় উে েশ  স ূণভােব উ সগীকৃত ও েযাজ  হয় 

সে ে  খাজনা াপেকর াথ অিধ হেণর জন  দানেযাগ  িতপূরণ দফা (১) অনুযায়ী ধায 

করার পিরবেত বািষক বৃি  িহেসেব িনধািরত িনয়েম ধায করা হইেব যাহার পিরমাণ ঐ কৃত আয় 

অথবা আেয়র অংশ যখােন যা েযাজ  তার সমান হইেব । 
ধারা–৩৮ (একািধক এলাকায় কােনা খাজনা াপেকর াথসমূেহর িতপূরণ িববরণী ত ) 

যে ে  কােনা খাজনা াপক একািধক এলাকায় অবি ত াথসমূেহর খাজনা হেণর অিধকারী 
হয় সে ে  ঐ াথ দানেযাগ  িতপূরেণর পিরমাণ এই উে েশ  সরকার কতৃক ণীত 

িবিধসমূহ মাতােবক িনধারণ করা হইেব এবং উ  াথ স ীয় িতপূরণ িনধারণ িববরণী তরী 
করা হইেব । 
ধারা–৩৯ (খাস ভূিমর িতপূরেণরর হার ) 

উপধারা-(১) খাজনা াপক, চাষী রায়ত, অধীন  চাষী রায়ত অথবা অকৃিষ জা ২০ ধারা মাতােবক 

য সকল ভূিম অিধকাের রাখেত পাের না সই খাস দখলীয় ভূিম অিধ হেণর ে  িন িলিখত 

িববরণী অনুযায়ী িতপূরণ িনধারণ করা হইেব । 

ভূিমর ণী  দানেযাগ  িতপূরেণর হার 

(ক) কৃিষ চাষ, ফল চাষ অথবা পুকুেরর জন  ব ব ত 

ভূিমর জন  

 উ  ভূিম হইেত আগত বািষক লােভর 
পাঁচ ণ । 

(খ) য সকল ভূিমর উপর হাট অথবা বাজার বেস সই 

সকল ভূিমর জন  

 উ  হাট অথবা বাজার হইেত আগত 

বািষক লােভর পাঁচ ণ ।ঐ 

(গ) চাষেযাগ  অথবা সং ােরর পর চাষেযাগ  ভূিমর 

জন - 

উ  ভূিম হইেত আগত বািষক লােভর 

পাঁচ ণ বা বািষক রায়তী এই উে েশ  



(i) লাভজনক ভূিম 

(ii) অলাভজনক ভূিম 

রাজ  অিফসার কতৃক িনধািরত পা বতী 
চাষেযাগ  ভূিমর সমান এলাকার খাজনার 

দশ ণ, যার পিরমাণ অিধকতর হয় । 
একর িত দশ টাকা । 

(ঘ)ম স  খামার বা বনা েলর জন  বা ফরী িহেসেব 

ব ব ত ভিমর জন  

উ  ভূিম হইেত আগত বািষক লােভর 

পাঁচ ণ । 

(ঘ–১) জ ল, নদীর কাস অথবা ম স  খামার নয় 

এ প অচাষেযাগ  ভূিম যথা-রা া, পথ, সাধারেণর জন  

গা ান অথবা শানঘাট, নদী, খাল ও জেলর কাস যা 
সব-সাধারণ তাহােদর াভািবক অথবা থাগত 

অিধকার ারা অথবা ইজেম -এর অিধকার ারা 
ব বহার কের ঐ প ভূিমর জন   যে ে  কৃত আয় 

দশ হাজার টাকা অিত ম কের িক  পঁিচশ হাজার টাকা 
অিত ম কের না । 

 উ  ভূিম হেত আগত বািষক লােভর 

পাঁচ ণ । 

(ঙ)খািল অ-কৃিষ ভূিমর জন  
িনধািরত িনয়েম ধাযকৃত ভূিম ইজারা 
দয়ার বািষক মূেল র পাঁচ ণ । 

(চ)দালানসহ ভূিমর জন  

(i) ভূিম 

(ii) দালান 

িনধািরত িনয়েম ধাযকৃত ভূিম ইজারা 
দয়ার বািষক মূেল র পাঁচ ণ । 

িনধািরত িনয়েম ধাযকৃত অপচয় বাদ িদেয় 

িনমােণর কৃত খরচ । 

উপধারা–(১ক) উপধারা (১) এ িভ তর িকছু থাকা সে ও, য ভূিমেত হাট বা বাজার বেস অথবা য 

ভূিম বন অথবা ম স  খামার লইয়া গিঠত হয় অথবা ফরীর জন  ব ব ত হয় ঐ প 

ওয়াকফ,ওয়াকফ-আল-আওলাদ, দবা র বা অন  কােনা া -এর অধীন  খাস জিম অথবা 
স ূণ েপ উ সগীকৃত করা হইয়ােছ ও যার আয় কােনা ব ি  িবেশেষর আিথক সুিবধা সংর ণ 

ছাড়া ধমীয় অথবা দাতব  উে েশ  েযাজ  করা হইয়ােছ এ প জিম অিধ হেণর জন  দানেযাগ  

িতপূরণ ঐ উপধারায় উে িখত িববরণী অনুযায়ী িনধারণ করার পিরবেত িনধািরত িনয়েম ধাযকৃত 

উ  েযাজ  বািষক গড় আেয়র পিরমাণ অথ বািষক বৃি  িহেসেব ধায করা হইেব, িক  উ  বৃি র 

পিরমাণ এই ধারার িবধান মাতােবক িনধািরত ঐ জিম হইেত আগত কৃত বািষক লােভর 

অিতির  হইেব না । 



শত থােক য, যে ে  ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল-আওলাদ বা অন  কােনা াে র অধীন  জিম 

হইেত ধমীয় অথবা দাতব  উে েশ  উ সগীত হয় ও অংশ িবেশষ কােনা ব ি র আিথক সুিবধা 
লােভর জন  সংর ণ করা হয় যা এই উে েশ  িনধািরত হইয়ােছ তাহা এই উপধারার আওতাধীন 

থািকেব । 
উপধারা–(২) উপধারা (১) ও (১ক) মাতােবক জিমর ণীিবন ােসর ে  কােনা িববাদ দখা িদেল 

তা িনধািরত রাজ  কতৃপে র িনকট পাঠােনা হইেব যার িস া  চুড়া  বিলয়া িবেবিচত হইেব । 
উপধারা–(৩) উপধারা (১) এর (ক) ও (খ) দফার উে েশ  জিম হেত কৃত বািষক লাভ িন িলিখত 

িনয়েম িনধারণ করা হেব৷ 
(ক) য বছেরর জন  িনধারণী িববরণ ত করা হইেব তার অব বিহত দশ বছেরর পূেবর েত ক 

কার ফসেলর গড় দাম ারা, িনধািরত িনয়েম জিমর াভািবক বািষক উ পাদন ব ণ বৃি  কিরয়া 
থেম জিমর বািষক উ পাদেনর মাট মূল  গণনা করা হইেব । 

(খ) ভূিমর বািষক উ পাদেনর মাট মূল  হইেত িন িলিখত িবষয় বাদ িদেয় কৃত বািষক লাভ 

গণনা কিরেত হইেব- 

(i) আবােদর জন  খরচ িহেসেব িনধািরত িনয়েম ধাযকৃত অথ যার পিরমাণ ভূিমর বািষক 

উ পাদেনর মাট মূেল র শতকরা পাঁচ ভােগর বশী হেব না; 
(ii) ভূিমর বািষক রাজ  বা খাজনা ও সস কর িহেসেব খাজনা াপক, রায়তী কৃষক, অধীন  রায়তী 
কৃষক বা অকৃিষ জা কতৃক দানেযাগ  গণনাকৃত অথ; 

(iii) ১৯৪৪ সােলর ব ীয় কৃিষ আয়কর আইন মাতােবক ঐ জিমর আেয়র জন  কর িহেসেব খাজনা 
াপক, রায়তী কৃষক, অধীন  কৃষক অথবা অকৃিষ জা কতৃক দানেযাগ  গণনাকৃত অথ; 

(vi) ১৯২২ সােলর আয়কর আইন মাতােবক উ  জিমর আেয়র জন  কর িহেসেব খাজনা দান 

অথবা অকৃিষ জা কতৃক দানেযাগ  গণনাকৃত অথ । 
উপধারা–(৪) উপধারা (১) এর (খ) (ঘ) ও (ঘ-১) দফার উে েশ  কৃত বািষক আয় বিলেত এই 

উে েশ  সরকার কতৃক ণীত িবিধমালা মাতােবক রাজ  অিফসার কতৃক িনধািরত কৃত বািষক 

আয়েক বুঝায় । 
উপধারা–(৫) যে ে  রায়তী কৃষক অথবা অকৃিষ জা কতৃক অিধকৃত জিম যার জন  (১) উপধারা 
মাতােবক িতপূরণ দান করা হয়, রেহন অব ায় থােক, সে ে  উ  উপধারা মাতােবক ঐ 

রায়তী কৃষক, অধীন  রায়তী কৃষক অথবা অকৃিষ জা ও তাহার রেহন হীতার মেধ  ভাগ কিরয়া 
দওয়া হইেব; এবং রাজ  অিফসার এই আইন মাতােবক এই আইেনর উে েশ  ণীত িবধানসমূহ 

মাতােবক উ  িতপূরণ ভাগ কিরয়া িদেবন; এবং ঐ ভাগ করার সময় রাজ  অিফসার খাই-

খালাসী রেহেনর ে  উ  রেহেনর ে  উ  রেহেনর অসমা  সময়েক িবেবচনার মেধ  

রািখেবন । 
ধারা–৪০ ( িতপূরণ িনধারণ িববরণী াথিমকভােব কাশ ) 



এই অধ ােয়র অধীেন অিধ হণেযাগ  বা ২য় অধ ায় মাতােবক অিধ হণ করা হইয়ােছ এই রকম 

খাজনা াপক চাষী রায়ত, অধীন  চাষী রায়ত এবং অকৃিষ জার খাজ ভূিম অিধ হেণর ে  

২৭, ৩৮ এবং ৩৯ ধারা মাতােবক েদয় িতপূরেণর অংক িনধািরত হওয়ার পর ৩৩ ধারা 
মাতােবক রাজ  কমকতা িতপূরণ িনধারণ িববরণী তরী কিরেবন ও উ  িববরণী যখন তরী 
হইেব রাজ  অিফসার তখন তার খসড়া িনধািরত িনয়েম ি শ িদেনর কম নেহ এ প সমেয়র জন  

কাশ করাইেবন এবং উ  কােশর সমেয়র মেধ  এেত কােনা িকছু অ ভু  করা অথবা এ হইেত 

কােনা িকছু বাদ দওয়া স ে  আপি  হণ কিরেবন ও তা িবেবচনা কিরেবন এবং সরকার কতৃক 

এত ে েশ  ণীত িবিধমালা মাতােবক ঐ সম  আপি র িন ি  কিরেবন । 
তেব শত থােক য, এই ধারার অধীেন কােনা আপি  করা চিলেব না- 
(i) এই ব ি র ারা য খসড়া িতপূরণ িনধারণ িববরীেত অ ভু  িতপূরণ দািব করা হয়িন; 

অথবা 
(ii) ঐ িববরণীেত অ ভু  হেয়েছ এ প খাজনার পিরমাণ স ে  যা ৫ ধারা অথবা ৪থ অধ ায় 

অথবা ৪৬ক ধারার (২) উপধারা মাতােবক িনধািরত হইয়ােছ । 
উপধারা–(২) কােনা জলায় অথবা জলার অংেশ অথবা ানীয় এলাকায় অবি ত িবিভ  াম 

অথবা দলব  ামসমূেহর িনিম  অথবা এক বা একািধক ব ি  যাহার অথবা যাহােদর িবিভ  

এলাকায় থাকা াথ য স ে  ৪থ অধ ায় মাতােবক খিতয়ান িরিভশন এবং চুড়া ভােব কাশ করা 
হইয়ােছ তাহার বা তাহােদর িনিম  (১) উপধারা মাতােবক িভ  খসড়া িতপূরণ িনধারণ িববরণী 

ত ও কাশ করা যাইেত পাের । 
ধারা–৪১( উ তন রিভিনউ কতৃপে র িনকট আিপল ) 

৪০ ধারার (১) উপধারায় দ  রাজ  অিফসােরর িতিট আেদেশর িব ে  উ  আেদশ দােনর 

তািরখ হইেত ই মাস ময়ােদর মেধ  িনধািরত উ তন রাজ  অিফসােরর িনকট আিপল করা 
চিলেব; এবং উ  উ তন রাজ  অিফসার এত ে েশ  সরকার কতৃক ণীত িবিধমালা মাতােবক 

উ  অ◌ািপল িবেবচনা ও িন ি  কিরেবন । 
ধারা–৪২ ( িতপূরণ িনধারণ িববরণীর চুড়া  কাশ ) 

যে ে  ঐ প সম  আপি  ও আিপেলর িন ি  হয় সই ে  খসড়া িতপূরণ িনধারণ 

িববরণীেত রাজ  অিফসার ঐ প পিরবতন সাধন কিরেবন যাহা ৪০ ধারার (১) উপধারা মাতােবক 

আনীত আপি  বা ৪১ ধারা মাতােবক আিপেলর ি েত দওয়া আেদশ কাযকর করার জন  

েয়াজন হইয়া পেড় এবং ঐ পিরবিতত িববরণী িনধািরত িনয়ম মাতােবক চুড়া ভােব কাশ 

কিরেবন এবং উ  কাশ এই অধ ােয়র অধীেন িতপূরণ িনধারণ িববরণী সিঠকভােব ত 

হইয়ােছ তাহার চুড়া  সা  িহেসেব গণ  হইেব এবং চুড়া ভােব কািশত িতপূরণ িনধারণ 



িববরণী িতিট এি  অতঃপর বিণত ব িত ম সােপে , উ  এি েত বিণত িবষয় খাজনা 
াপকগেণর াথ সমূেহর কৃিত, ভূিমর সিঠক পিরমাণ ও ােথর দািবদারগেণর মেধ  িতপূরণ 

হারাহািরভােব ব ন এবং চুড়া  সা  িহেসেব ধরা হইেব । 
ধারা–৪৩ ( িতপূরণ িনধারণ িববরণীর চুড়া  কাশ স েক সািটিফেকট ও অনুমান ) 

উপধারা–(১) যে ে  ৪২ ধারায় কােনা িতপূরণ িনধারণ িববরণী চুড়া ভােব কািশত হয় 

সে ে  কিমশনার কতৃক সাধারণ অথবা িবেশষ আেদশ ারা িনধািরত সমেয় রাজ  অিফসার উ  

চুড়া  কাশ এবং কােশর তািরেখর ঘটনা বণনা েম একিট সািটিফেকট তরী কিরেবন ও তােত 

তার নাম এবং অিফেসর উপািধসহ দ খত কিরেবন ও তািরখ িলিখেবন । 
উপধারা–(২) ৪২ ধারায় কােনা াম, দলব  াম অথবা ানীয় এলাকা স ে  িতপূরণ িনধারণী 
িববরণ চুড়া ভােব কািশত হওয়ার পর সরকার িব ি  কািশত হওয়ার পর সরকার িব ি  

কােশর মাধ েম ঐ িব ি েত তািরখ এবং চুড়া  কােশর িবষয় বণনা কিরয়া ঘাষনা িদেবন য, 

উ  াম, অথবা দলব  াম অথবা ানীয় এলাকা, যখােন যমন েযাজ  হয় এর িনিম  

িতপূরণ িনধারণ িববরণী চুড়া ভােব কািশত হইয়ােছ ও উ  িব ি  উ  কাশ এবং তািরেখর 

চুড়া  মাণ িহেসেব গণ  হইেব । 
ধারা–৪৪ ( া ািধকারী, রায়তী ে র অিধকারী ও অন ান  খাজনা াপকগেণর াথ ও কিতপয় 

খাস জিম সরকার কতৃক অিধ হণ ও সরকােরর উপর ন া  ও তার ফলাফল ) 

আপাততঃ বলব  অন  কােনা আইেন অথবা এই আইেনর ২য় অধ ায় অথবা অপর কােনা চুি েত 

িভ  িকছু বলা থাকা সে ও ৩ ধারার (৪) উপ-ধারার (ক) (খ) (গ) ও (ঘ) দফার ৪০ এবং ৪৬ঙ ধারার 

(৩) উপধারার িবধান সােপে  ৪৩ ধারার (২) উপধারা মাতােবক িতপূরণ িনধারণ িববরণী 
চুড়া ভােব কািশত হইয়ােছ এই মেম ঘাষণা িদেয় িব ি  সরকারী গেজট কােশর পিরে ি েত 

িন িলিখত ফলাফল উ ব হইেব, যথাঃ 
উপধারা–(১) কােনা এে েট িনিহত সব ািধকারীর রায়তী ে  িনিহত সব রায়তী ে র 

অিধকারীর এবং িববরণীেত বিণত এলাকায় প নভু  জাত অথবা জা ে  িনিহত অন  সব 

খাজনা াপেকর াথ বা ঐ এলাকাভু  এে ট, রায়তী , জাত অথবা জা , যখােন যা 
েযাজ  হয়, এর অংশ িবেশেষর াথসহ ঐ সব ভূ- ামী রায়তী ে র অিধকারী এবং অন  খাজনা 
াপেকর বা ঐ এলাকাভু  এে ট, রায়তী , জাত অথবা জা  অথবা ঐ এে ট রায়তী , 

জাত অথবা জা ে র অংশ িবেশেষর ভূিম যাহা ঐ ািধকারী রায়তী ে র অিধকারী এবং অন  

খাজনা াপেকর খাস দখেল থােক এেত িনিহত াথ ও ইতঃপূেব ২য় অধ ায় মাতােবক বা ৪৬ঙ 

ধারার (৩) উপধারা মাতােবক অিধ হণ করা হইয়ােছ এমন াথ ছাড়া ঐ এে ট, রায়তী , জাত 

অথবা জা  বা ঐ এে ট, রায়তী , জাত অথবা জা ে র অংশ িবেশেষর জিমর মািটর নীেচ 

িনিহত সব খাজনা াপেকর াথসহ জিমর অিধকার সরকারী গেজেট িব ি  কােশর তািরেখর 



পরবতী কৃিষ বছেরর ১লা তািরখ হইেত সরকার কতৃক অিধ হণ করা হইয়ােছ বিলয়া ধিরয়া লওয়া 
হইেব এবং দফা (২) এ বিণত ঐ ভ-ূ ামী রায়তী ে র অিধকারী এবং অন  খাজনা াপেকর 

অিধকার সােপে  সব রকম দায়মু  অব ায় সরকােরর উপর স ূণভােব ন  হইেব । 
উপধারা–(২) েত ক ািধকারী, রায়তী ে র অিধকারী এবং অন  খাজনা াপক যার িববরণীর 

সােথ স কযু  এলাকায় অবি ত কােনা এে ট রায়তী  বা জাত বা জা ে র বা কােনা 
এে ট, রায়তী  অথবা জাত অথবা জা ে র অংশ িবেশেষ িনিহত াথ, যখােন যা েযাজ  

হয়, এই আইন মাতােবক অিধ হণ করা হইয়ােছ, য ৪থ অধ ায় মাতােবক য সম  জিম দখেল 

রাখার অিধকারী হয় তা সরকারী গেজেট িব ি  কােশর তািরেখর পরবতী কৃিষ বছেরর থম িদন 

হেত কাযকর এই আইেনর িবধান সােপে  সরকােরর অধীেন সরাসির জা িহেসেব দখেল রাখার 

অিধকারী হইেব । 
উপধারা–(৩) য সব জিম রায়ত, অধীন  রায়ত, অথবা অকৃিষ জা চতুথ অধ ায় মাতােবক দখেল 

রাখার অিধকারী তার অিতির  িববরণীর সােথ স কযু  এলাকায় অবি ত এ রায়ত, অধীন  

রায়ত ও অকৃিষ জার াথসহ ইতঃপূেব এই আইেনর অন  কােনা িবধান মাতােবক অিধ হণ 

করা হইয়ােছ এই রকম াথ ছাড়া অিধকৃত অিতির  সব জিমর মািটর নীেচ িনিহত াথ ও সখােন 

িনিহত সম  অিধকার সরকারী গেজট িব ি  চােরর তািরেখর পরবতী কৃিষ সােলর ১লা তািরখ 

হইেত সরকার কতৃক অিধ হণ করা হইয়ােছ বিলয়া ধিরয়া লওয়া হইেব এবং সকল কার দায়েদনা 
মু  অব ায় সরকােরর উপর স ূণভােব ন  হইেব । 
উপধারা–(৪) উ  িব ি  চােরর তািরেখর পরবতী কৃিষ বছেরর ১লা তািরেখর অব বিহত পূেব 

িববরণীর সােথ স কযু  এলাকায় অবি ত জিমর অিধকারী সব রায়তী কৃষক, অধীন  রায়তী 
কৃষক এবং অন  কােনা জা, যিদ তারা ইতঃপূেব এই আইেনর অন  কােনা িবধান মাতােবক 

সরকােরর সরাসির জা না হইয়া থােক, তেব উ  কৃিষ বছেরর ১লা তািরখ হইেত কাযকরী 
সরকােরর অধীন  জা হইেব এবং এই আইেনর িবধান সােপে  ঐসব জিম য িল (৩) দফা 
মাতােবক বা এই আইেনর অন  কােনা িবধান মাতােবক সরকােরর উপর ন  হয়িন এেত দখেল 

রাখার অিধকারী হইেব এবং ঐ অিধকৃত জিমর জন  সরকারেক খাজনা দােনর জন  দায়ী থািকেব 
। 
উপধারা–(৫) ৩ ধারার (৪) উপধারার (খ) দফায় বিণত সব বেকয়া রাজ  এবং সস করসহ সুদ যিদ 

পাওনা থােক িববরণীর সােথ স কযু  এলাকায় অবি ত এে ট স েক িব ি  চােরর 

তািরেখর পরবতী কৃিষ বছেরর ১লা তািরেখ বধভােব াপ  হইেল এেত ঐ কৃিষ বছেরর ১লা 
তািরেখর পর িবদায়ী মািলেকর িনকট আদায়েযাগ  বিলয়া িবেবিচত হইেব ও আদােয়র জন  অন  

কােনা িনয়েমর পিরপ ী কােনা কাজ না কিরয়া কােল র কতৃক আেদশ দান করা হইেল ঐ 

মািলকেক দানেযাগ  িতপূরেণর অথ হইেত ঐ বেকয়া সস কর এবং সুেদর অথ বাদ িদেয় তা 
আদায় করা হইেব । 



উপধারা–(৬) ১৮৮২ সােলর ব ীয় ইমব াংকেম  আইন বা ১৯৫২ সােলর পূব ব ীয় ইমব াংকেম  

এ  ইেনজ আই মাতােবক খাজনা াপেকর িনকট সরকার কতৃক আদায়েযাগ  সব অথ বা ঐ 

িব ি  চােরর তািরেখর পরবতী কৃিষ বছেরর ১লা তািরেখ াপ  থােক এবং যাহা ৩ ধারার (৪) 

উপধারার (ঘ) দফা অনুযায়ী ইতঃপূেব আওতাভু  হয়িন ঐ অথ ১৮৮২ সােলর ব ীয় ইমব াংকেম  

আইন অথবা ১৯৫২ সােলর পূব ব ীয় ইমব াংকেম  এ  ইেনজ আইন মাতােবক বেকয়া 
পাওনা িহেসেব হাক অথবা ভিবষ েতর িকি  িহেসেব হাক আদােয়র অপর কােনা িনয়েমর 

পিরপ ী কােনা কাজ না কিরয়া কােল র কতৃক আেদশ দান করা হইেল আদায়েযাগ  অেথর সে  

স কযু  জিমর াথ অিধ হেণর ে  খাজনা াপেকর দানেযাগ  িতপূরেণর অথ হইেত ঐ 

বেকয়া পাওনা এবং ভিবষ েতর িকি র অথ বাদ িদয়া অ◌াদায় করা হইেব। 
উপধারা-(৬ক) ১৯৪৪ সােলর ব ল এি কালচারাল ইনকাম ট া  এ া  মাতােবক কােনা ব ি র 

িনকট হইেত সরকােরর আদায়েযাগ  বেকয়া কৃিষ আয়কর যাহা উ  িব ি  চােরর তািরেখর 

পরবতী কৃিষ ব সেরর ১লা তািরেখ াপ  থােক ও যাহা ৩ ধারার (৪) উপধারার (ঘ) অনুে দ ারা 
আদায় হয় নাই আদােয়র অপর কােনা িনয়েমর পিরপ ী কােনা কাজ না কিরয়া কােল র কতৃক 

আেদশ দান করা হইেল আদায়েযাগ  অেথর সংেগ স কযু  াথ অথবা জিমর বলায় ৫৮ ধারা 
মাতােবক উ  ব ি েক দানেযাগ  িতপূরেণর অথ হইেত ঐ বেকয়া অথ বাদ িদয়া আদায় করা 
হইেব। 

উপধারা-(৭) উ  িব ি  চােরর তািরেখর পরবতী কৃিষ ব সেরর ১লা তািরেখ পূববতী য কােনা 
সমেয়র ঐ িববরণীর সংেগ স কযু  কােনা রায়তী , জাত অথবা জিমর বেকয়া খাজনা এবং 
সসকর তদসহ সুদ যাহা তামািদ হইয়া যায় নাই অথবা ইিতপূেব ৩ (৪) ধারার ঙ অনুে দ 

মাতােবক সরকােরর উপর ন  হয় নাই উ  কৃিষ ব সেরর ১লা তািরেখ অথবা ১লা তািরখ হইেত 

সরকােরর উপর ন  হইেব এবং সরকার কতৃক আদায়েযাগ  হইেব ও আদােয়র অপর কােনা 
িনয়েমর পিরপ ী কােনা কাজ না কিরয়া কােল র কতৃক আেদশ দান করা হইেল ৫৮ ধারা 
মাতােবক উ  ব ি েক দানেযাগ  িতপূরেণর অথ হইেত ঐ বেকয়া খাজনা, সসকর ও সুেদর 

অথ বাদ িদয়া উ  ব ি র িনকট হইেত আদায় করা হইেব; 

উপধারা-(৮) উ  িব ি  চােরর তািরেখর পরবতী কৃিষ ব সেরর তািরখ হইেত কাযকরী খাজনা 
হেণর াথ অথবা জিমর বলায় িব ি র সংেগ স কযু  িতপূরণ িনধারণ িববরণীেত ধাযকৃত 

িতপূরেণর জন  ঐ ধারার (১) অথবা (২) অথবা (৪ক) উপধারা মাতােবক দ  অ বতীকালীন 

অথ দােনর পিরসমাি  ঘিটেব; এবং ঐ াথ অথবা জিম স েক ঐ ধারার (১) অথবা (২) অথবা 
(ক) উপধারা মাতােবক মাট দ  অ বতীকালীন অথ উ  াথ অথবা জিমর জন  ঐ ধারা 
মাতােবক অ বতীকালীন অথ দােনর তািরখ হইেত িব ি  কািশত হওয়ার কৃিষ ব সেরর শষ 



িদন পয  সমেয়র জন  ঐ িববরণীেত বিণত াথ অথবা জিমর জন  িনধািরত িতপূরেণর অেথর 

শতকরা িতনভাগ পিরমাণ অথ ঐ িতপূরেণর অথ হইেত বাদ যাইেব। 

ধারা ৪৫ (রাজ  অিফসার কতৃক ঘাষণা)–  সরকারী  গেজেট ৪৩ (২) ধারার িব ি  কােশর সােথ 

সােথ রাজ  অিফসার কািশত িব ি র সিহত স যু  িতপূরণ িনধারণ িববরণীেত অ ভূ  

এলাকায় ানীয় ভাষায় একিট ঘাষণা কােশর ব ব া হণ কিরেবন- 

(ক) ঐ প িব ি  কািশত হইবার ি েত ৪৪ ধারা মাতােবক য সম  ফলাফল উ ুত হইয়ােছ 

সই িল ব াখ া কিরয়া; ও 

(খ) ঐ প িব ি  কািশত হওয়ার পেরর কৃিষ ব সেরর থম িদন হইেত য সম  ব ি  

সরকােরর জা হইেব উহািদগেক সরকার ছাড়া অপর কােনা ব ি  খাজনা দান না কিরবার 

িনিম  িনেদশ জারী কিরয়া । 

ধারা ৪৬। খিতয়ান মু ণ ও িবতরণ– 

উপধারা-(১) সকল এে ট, মধ  অথবা জলা, জলার অংশ অথবা ানীয় এলাকায় অবি ত 

জাত বা জা ে  িনিহত খাজনা াপেকর াথ য িল স ে  ৪থ অধ ােয়র অধীেন খিতয়ান 

ণয়ন পিরমাজন এবং চূড়া ভােব কািশত হইয়ােছ সই িলর সংেগ স যু  িতপূরণ িনধারণ 

িববরণী কািশত হইবার পর ঐ খাজনা াপকেদর পযায়ভু  স ূণ ােথর পিরসমাি  ঘটাইয়া ও 

য সকল ব ি  ঐ াথ অিধ হণ করার ফেল জা িহসােব সরাসির সরকােরর অধীেন আিসেব তাহা 
দশন কিরয়া সংেশাধন করা হইেব, ও জলার রাজ  িববরণী কােশর পের খিতয়ােনর সিহত 

স যু  এলাকায় এক বা একািধক সদেস র জ  হইেল তাহা ঐ উে েশ  সরকার কতৃক ণীত 

িবিধসমূহ মাতােবক কােল র কতৃক িনধািরত হইেব । 

উপধারা-(২) খিতয়ােনর মুি ত অনুিলিপ উহার সংেগ স কযু  এলাকায় জােদর মেধ  িনধািরত 

িনয়েম িবনামূেল  িবতরণ করা হইেব । 

ি তীয় অধ ােয়র অধীন অিধ হণকৃত স ি র ে  িতপূরণ িনধারণ িববরণী তকরেণর 

জন  িবেশষ িবধানসমূহ ৫-ক অধ ায় অনুযায়ী িতপূরণ িনধারণ িববরণী তকরণ । 

ধারা–৪৬ ( িবেশষ িবেশষ ে  িতপূরণ িনধারণ িববরণী তকরণ )– 



উপধারা-(১) ১৭ অথবা ৩১ ধারার অধীেন কায ম পিরচালনা কিরবার পিরবেত সরকার গেজেট 

িব ি  কােশর মাধ েম ৩ক ও ৪ ধারার অধীন দািখলকৃত অথবা দখলকৃত িববরণী কাগজপ  

এবং দিলল-দ ােবেজর উপর িভি  কিরয়া ৩ ধারার অধীন অিধ হণকৃত খাজনা াপেকর স ি  

িতপূরণ িনধারণ িববরণী তরী কিরবার জন  আেদশ িদেত পািরেবন । 

উপধারা-(২) যখন (১) উপধারার অধীন আেদশ করা হয় তখন রাজ  অিফসার ঐ িববরণী, 
কাগজপ  এবং দিলল-দ ােবজ িনধািরত িনয়েম পরী া কিরয়া দিখেবন, েয়াজন মািফক 

সংেশাধন কিরেবন ও ঐ খাজনা াপেকর অব বিহত অধীন  সকল জার যথাযথ ও ন ায়সংগত 

খাজনা ২৪, ২৫, ২৫ক, ২৬ ও ২৮ ধারায় বিণত নীিত অনুসাের িনধািরত কিরেবন । 

উপধারা-(৩) উপধারা (২) এর অধীেন ব ব া হণ কিরবার পর রাজ  অিফসার িনধািরত ফরেম ও 

িনধািরত িনয়েম িতপূরণ িনধারণ িববরণী তরী কিরেবন যাহােত ঐ খাজনা াপেকর মাট স ি  

ও কৃত আয় এই আইেনর িবধানাবলী অনুসাের তাহার াপ  িতপূরেণর পিরমাণ ও তদসহ 

িনধািরত অন ান  িববরণ থািকেব । 

ধারা ৪৬–খ ( দওয়ানী আদালেতর এখিতয়াের িতব কতা) 

৪৬ ধারার অধীেন কােনা আেদশ দােনর পর উ  ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী য ভূিমর যথাযথ ও 

ন ায়সংগত খাজনা িনধারণ করা েয়াজন হয় সই ভূিমর খাজনা পিরবতন অথবা িনধারেণর জন  

কােনা দওয়ানী আদালত কােনা মামলা বা দরখা  হণ কিরেবন না এবং উ  আেদশ দােনর 

তািরেখ যিদ কােনা মামলা অথবা দরখা  কােনা দওয়ানী আদালেত জু থােক তেব উহার 

কায ম আর চিলেব না এবং উহা বািতল হইেব । 

ধারা ৪৬–গ (প ম–ক অধ ােয়র অধীন িতপূরণ িনধারণ িববরণীর ে  ৩৪–৩৪ ধারার 

িবধানসমূহ েয়াগ ) 

 এই অধ ােয়র অধীন িতপূরণ িনধারণ িববরণী তরী ও কােশর ে - 

(ক) ৩৪, ৩৮ এবং ৪০-৪৩ ধারার িবধানসমূহ যতটুকু েযাজ  ততটুকু েয়াগ কিরেত হইেব; 

(খ) ৩৭ ও ৩৯ ধারার িবধানাবলী স ূণ েয়াগ হইেব; 

(গ) িন িলিখত সংেশাধনসােপে  ৩৫ ধারার িবধানাবলী েযাজ  হইেব যথা: 



“(ক) িব ি  তািরেখর অব বিহত অধীন  জাগণ কতৃক দ ” মাট খাজনা ও সস িনয়া ও 

যে ে  ঐ খাজনা াপক কােনা এে েটর মািলক বা মধ ে র অিধকারী হয় সে ে  ২০ ধারার 

অধীন ঐ এে েটর বা মধ ে র মেধ  অিধকৃত খাস ভূিমর জন  ৫ ধারার অধীন িনধািরত মাট 

যথাযথ ও ন ায়সংগত খাজনা িনয়া ঐ খাজনা াপেকর মাট আয় গিঠত হইয়ােছ বিলয়া গণ  করা 
হইেব: 

তেব শত থােক য, কােনা (মধ ে র অিধকারী) বা রায়ত অধীন  রায়ত অথবা অকৃিষ জার 

ে  ২৪, ২৫, ২৫ক ও ২৮ ধারায় নীিতসমূহ মাতােবক ৪৬ (ক) ধারার (২) উপধারায় কােনা 
ভূিমর জন  িনধািরত খাজনােক এই অনুে েদর উে শ পূরেণর জন  ঐ ভূিমর জন  ঐ রায়ত, 

অধীন  রায়ত অথবা অকৃিষ জা কতৃক ঐ বৎসেরর জন  দানেযাগ  খাজনা বিলয়া ধিরয়া লওয়া 
হইেব । ” 

ধারা–৪৬ঘ (৫ম–ক অধ ােয়র অধীন অবাধ  মািলেকর কৃত আয় ) 

৪৬ গ ধারার (গ) অনুে েদ যাহা িকছু বলা থাকুক না কন, অ ায়ীভােব বে াব  দওয়া ব ি গত 

স ি র অবাধ  মািলেকর ে  িব ি  কােশর তািরেখরঅব বিহত আেগর বৎসের  উ  

মািলকেক দ  মািলকানােক উ  অনুে দ অনুযায়ী িহসাবকৃত উ  মািলেকর কৃত আয় বিলয়া 
গণ  করা হইেব । 

ধারা–৪৬(ঙ) প ম–ক অধ ােয়র অধীন িতপূরণ িনধারণ িববরণী চূড়া  কাশনার ফলাফল– 

ি তীয় অধ ােয় যাহা িকছু বলা থাকুক না কন, ৪৩ ধারার (২) উপধারার িতপূরণ িনধারণ িববরণী 
চূড়া ভােব কাশ করা হইয়ােছ এই মেম ঘাষণা িদয়া িব ি  কােশর ি েত । 

উপধারা–(১) ধারা-৩ এর (৪) উপধারার ঙ অনুে েদর অধীন য সম  জা সরকােরর সরাসির জা 
িহসােব গণ  হয় তাহারা ঐ িব ি  কািশত হওয়ার তািরেখর অব বিহত পরবতী কৃিষ বৎসেরর 

থম িদন হইেত কাযকর তাহােদর অিধকৃত ভূিমর জন  এই অধ ােয়র অধীন িনধািরত হাের 

সরকারেক খাজনা দান কিরেব । 

উপধারা-(২) ঐ িব ি  কািশত হওয়ার তািরেখ পরবতী কৃিষ বৎসেরর থম িদন হইেত কাযকর 

খাজনা াপেকর াথ বা ভূিমর ে  িব ি র সিহত স যু  িতপূরণ িনধারণ িববরণীেত 

ধাযকৃত িতপূরেণর জন  ৬ অথবা ৬ক ধারা মাতােবক দ  অ বতীকালীন অথ দােনর তািরখ 

হইেত িব ি  কািশত হওয়ার কৃিষ বৎসেরর শষ িদন পয  সমেয়র জন  ঐ িববরণীেত বিণত 



াথ বা ভূিমর জন  িনধািরত িতপূরেণর অেথর শতকরা ৩ ভাগ পিরমাণ অথ ঐ িতপূরেণর অথ 

হইেত বাদ যাইেব । 

উপধারা-(৩) ঐ িব ি  কািশত হওয়ার তািরেখর অব বিহত পরবতী কৃিষ বৎসেরর থম িদন 

হইেত কাযকর খাস দখলীয় সকল ভূিমেত খাজনা াপেকর াথ যাহা স ২০ ধারা মাতােবক দখেল 

রাখার অিধকারী নেহ অথবা যাহার জন  িতপূরণ িনধারণ িববরণীেত িতপূরণ িনধািরত হইয়ােছ 

যিদ তাহা ৩ (২) ধারানুসাের ইিতপূেব অিধগৃহীত না করা হইয়া থােক সরকার কতৃক অিধ হণ করা 
হইয়ােছ বিলয়া ধিরয়া লওয়া হইেব ও স ণ দায়মু  অব ায় চূড়া ভােব সরকােররর উপর 

বতাইেব । 

ধারা–৪৭ রাজ  ও িবচার িবভাগীয় কতৃপ  – অ  আইেনর এই খে র উে েশ   িন িলিখত 

কতৃপ  থািকেব: 

(ক) ট পােচজ কিমশনার; 

(খ) ল া  রকডস এ  সােভস- এর ডাইের র; 

(গ) সেটলেম  অিফসারগণ ও সহকারী সেটলেম  অিফসারগণ; 

(ঘ) অন ান  রাজ  অিফসারগণ; 

(ঙ) িবেশষ জজগণ । 

ধারা–৪৮ িনেয়াগ ও মতাসমূহ–  

উপধারা-(১) ট পােচজ- এর কিমশনার সরকার কতৃক িনযু  হইেবন । 

উপধারা-(২) ট পােচজ- এর কিমশনার সম  বাংলােদেশর ে  অ  আইন  ও অ  আইেনর 

অধীেন ণীত িবিধমালায় দ  মতা েয়াগ ও অিপত কতব  স াদন কিরেবন । িতিন ল া  

রকডস এ  সােভস-এর ডাইের র ও তাহার মাধ েম তাহার অধীন  অপরাপর সকল 

অিফসারগেণর উপর পিরদশন ও িনয় ণ স ীয় সাধারণ মতাসমূহ েয়াগ কিরেবন । 

উপধারা-(৩) ডাইের র অব ল া  রকড এ  সােভ- অ◌াইেনর  অধীেন ডাইের র অ  আইেনর 

অধীেন অথবা ইহার অধীেন ণীত িবিধমালা মাতােবক সই সম  মতা েয়াগ ও কতব  পালন 

কিরেবন য সম  মতা ও কতব  তাহােক দান করা হইেব অথবা তাহার উপর ন  করা হইেব । 



উপধারা-(৪) জলা জজ অথবা অধীন  জেজর মতা েয়াগ কিরয়ােছন এমন এক অথবা 
একািধক ব ি েক এই আইেনর অধীেন তাঁহার বা তাহােদর কােছ দােয়রকৃত আিপেলর নানীর 

উে েশ  অথবা ৪২ ধারা অনুযায়ী কািশত িতপূরণ িনধারণ িববরণীর িতপূরেণর টাকা পাওয়ার 

অিধকার সং া  িবেরাধ সমূেহর তদ  করার জন  অথবা ৪২ ধারার অধীন কােনা িতপূরণ 

ব েনর জন  ৬০ ধারার অধীন িরত িবষয়সমূেহর িন ি র জন  সরকার িবেশষ জজ িনেয়াগ 

কিরেত পািরেবন । 

িত পূরণ িনধারণ িববরণীর িরিভশন এবং িতপূরণ স ে  িবেরাধসমূেহর িন ি  

ধারা–৪৯ ( িতপূরণ িনধারণ িববরণী পিরমাজন ) 

কিমশনার, জলার জেয়  ডপুিট কিমশনােরর পদমযাদার নীেচ নন এমন কােনা অিফসার বা 
অনু প মতা া  সেটলেম  অিফসার িতপূরণ িনধারণ িববরণী তরী করার সময় 

আেবদন েম কােনা িতপূরণ িনধারণ িববরণী বা উহার অংশিবেশষ এবং িববরণীর উপর িভি  

কিরয়া তকৃত কােনা খিতয়ান অথবা খিতয়ােনর কােনা অংশ পুনঃ পরী ণ করার ঐ প িনেদশ 

িদেত পািরেবন, িক  ৪১ ধারার অধীেন উ তন রাজ  কতৃপে র আেদশ অথবা ৫১ ধারা বা ৫২ 

ধারার (৪) উপধারার অধীেন িবেশষ জেজর আেদশ ইহার ারা িত  হইেব না । 

তেব শত থােক য, সংি  প গণেক এই িবষেয় উপি ত হইবার ও নানীর জন  ১৫ িদেনর কম 

নয় সমেয়র নািটশ দান না কিরয়া ঐ প িনেদশ জাির করা যাইেব না । 

ধারা–৫০ ( রাজ  অিফসার কতৃক ভুল সংেশাধন ) 

৫৮ ধারার অধীেন িতপূরণ িনধারণ িববরণী অনুসাের রাজ  অিফসার য কােনা সময় 

আেবদন েম অথবা ায় িতপূরণ িনধারণ িববরণীর সিহত স কযু  এলাকার িনিম  ৪থ 

অধ ােয়র অধীেন তকৃত পুনঃপরীি ত এবং চূড়া ভােব কািশত খিতয়ােন অথবা িতপূরণ 

িনধারণ িববরণীেত য কােনা িলখিন যিদ িতিন স  হন য, উ  িলখিন কৃত ভুেলর জার াথ 

উ রািধকােরর উপর বতােনার ফেল অথবা হ া েরর কারেণ উ  িলখিন করণ েয়াজন তেব 

সংেশাধন কিরেত পািরেবন । 

তেব শত থােক য, ঐ প িলখিনর িব ে  যিদ ৫১ অথবা ৫৩-ধারার অধীন কােনা আিপল করা 
হইয়া থােক বা সংি  প গণেক নািনর সুেযাগ িদবার জন  হািজর হইবার যথাযথ নািটশ না 
িদয়া ঐ প াকরণ করা যাইেব না । 



ধারা–৫১ ( িবেশষ জেজর িনকট আিপল ) 

উপধারা-(১) কােনা ব ি  ৪১ ধারার অধীন উ তন রাজ  কতৃপে র অথবা ৪৯ ধারার অধীন 

কিমশনার অথবা অপর অিফসােরর আেদশ ারা ু  হইেল স ৪৮ (৪) ধারার অধীন িনযু  িবেশষ 

জেজর কােছ ঐ প আেদেশর িব ে  আিপেলর সিহত স যু  িতপূরণ িনধারণ িববরণী ৪২ 

ধারার অধীন কািশত হওয়ার ৬০ িদেনর িভতর বা য আেদেশর িব ে  আিপল করা হইয়ােছ উহা 
দােনর ৬০ িদেনর মেধ  যাহাই পের ঘেট, আিপল কিরেত পািরেব । 

উপধারা-(২) যে ে  িতপূরণ িনধারণ িববরণী অনুযায়ী িতপূরণ হণ কিরবার  সে  

অথবা িতপূরেণর অংশিবেশেষর ব ন স ে  উ ুত িববােদর ব াপারিট রাজ  অিফসার ৬০ ধারার 

অধীন িবেশষ  জেজর কােছ রণ কেরন সইে ে  উ  িবেশষ জজ ঐ িববােদর িবষয় অনুস ান 

কিরয়া িস া  হণ কিরেবন এবং তাহার িস া  ৫২ ধারার শতসােপে  চূড়া  হইেব । 

ধারা–৫২ ( িবেশষ জজ কতৃক হাইেকােট মামলার িববরণী রণ ) 

উপধারা-(১) িবেশষ জেজর ারা সং ু  কােনা প  ঐ প আেদশ দােনর ৬০ িদেনর িভতর 

িনধািরত ফরেম তদসহ ৫০ টাকা িফস দান কিরয়া, যে ে  দরখা িট, সরকার ছাড়া অন  কহ 

কের, দরখাে র মাধ েম িবেশষ জজেক ঐ প আেদশ হইেত উ ুত কােনা আইেনর  হাইেকােট 

রেণর জন  অনুেরাধ জানাইেত পািরেবন ও উ  দরখা  াি র ৯০ িদেনর মেধ  িবেশষ জজ উ  

মাক মার িববরণ ত কিরয়া ইহা হাইেকােট রণ কিরেবন । 

তেব শত থােক য, (২) উপধারার অধীেন যিদ িবেশষ জজ সরকার ছাড়া অন  কােনা প  কতৃক 

দরখা  মাক মার িববরণ িদেত অ ীকার কেরন তেব ঐ প প  মাক মার িববরণ দােনর 

অ ীকৃিতর নািটশ াি র ৩০ িদেনর মেধ  তাহার দরখা  ত াহার কিরয়া িনেত পািরেব এবং যিদ 

স এই প কের তেব তাহার দ  ফর  দওয়া হইেব । 

উপধারা-(২) উপধারার-১ এর অধীন দরখা  দািখেলর পর যিদ কােনা আইেনর  উ ুত হয় নাই 

এই হতুেত উ  িবেশষ মামলার িববরণ দান কিরেত অ ীকার কেরন, তেব দরখা কারী প  

ত াখ ােনর নািটেশর ৬০ িদেনর িভতর হাইেকােট আেবদন পশ কিরেত পািরেব এবং যিদ 

হাইেকাট িবেশষ জেজর িস াে র তা স ে  স  না হন তেব মামলার িববরণ ত কিরবার ও 

উহা হাইেকাট পাঠাইবার জন  িবেশষ জজেক িনেদশ দান কিরেত পািরেবন । িবেশষ জজ ঐ প 

নািটশ াি র পর যথাযথভােব মাক মার িববরণী তরী কিরয়া উহা হাইেকােট রণ কিরেবন । 



উপধারা-(৩) এই ধারার অধীেন িরত মাক মার িববরণ উ ুত  িনধারণ কিরবার জন  যেথ  

এই মেম যিদ হাইেকাট স  না হন তেব এই উে েশ  হাইেকাট িনেদিশত িবষয় অ ভূ  অথবা 
পিরবতন কিরবার জন  পুনরায় উ  মাক মা িনেদিশত িবষয় অ ভু  অথবা পিরবতন কিরবার 

জন  পুনরায় উ  মাক মা িবেশষ জেজর কােছ ফর  পাঠাইেত পািরেবন । 

উপধারা-(৪) উ  মাক মার নানীর পর হাইেকাট উ ুত আইেনর সমূেহর িবষেয় িস া  হণ 

কিরেবন এবং য সকল হতুর উপর িভি  কিরয়া িস া  হণ করা হইয়ােছ উহা বণনা কিরয়া 
ইহার রায় দান কিরেবন এবং য সকল হতুর উপর িভি  কিরয়া িস া  হণ করা হইয়ােছ উহা 
বণনা কিরয়া ইহার রায় দান কিরেবন ও কােটর সীলেমাহরকৃত এবং সীলেমাহরকৃত এবং 
রিজ ার কতৃক া িরত উ  রােয়র একিট কিপ িবেশষ জেজর কােছ রণ কিরেবন িযিন উ  

রােয়র সিহত িমল রািখয়া এই প আেদশ িদেবন যাহা মাক মা িন ি র িনিমে  েয়াজন হয় । 

উপধারা-(৫) যে ে  হাইেকােট কােনা রফাের  করা হয় সইে ে  খরচ আদালেতর 

িবেবচনাধীন অ ভু  হইেব । 

ধারা–৫৩ ( িবেশষ জেজর িনকট আিপল ) 

কােনা ভূিমর খাজনা িনধারণ অথবা দখেলরা িলিপ তিরর বলায় আিপেলর ি েত ১৯ (২) 

ধারার অধীন রাজ  অিফসােরর দ  আেদশ ারা বা ভূিমর খাজনা িনধারণ অথবা দখেলর খিতয়ান 

স ীয় ৩১ (২) ধারার অধীন খিতয়ােনর কােনা িলখিন ারা বা ৪৬ক ধারার (২) উপধারার অধীন 

খিতয়ােনর কােনা িলখিন ারা বা ৪৬ক ধারার (২) উপধারার অধীন কােনা ভূিমর ন ায  ও 

ন ায়সংগত খাজনা িনধারেণর িনিমে  আেদশ ারা ু  ব ি  ঐ প আেদশ  বা িলখিনর িব ে  

আিপেলর সিহত স যু  িতপূরণ িনধারণ িববরণী ৪২ ধারা অনুযায়ী কােশর তািরখ হইেত ৩ 

মােসর িভতর ৪৮ (৪) ধারার অধীন িনযু  িবেশষ জেজর কােছ আিপল দােয়র কিরেত পািরেব । ৫২ 

ধারায় িভ প যাহা িকছু থাকুক না কন, উ  আিপেল িবেশষ জেজর রায় চূড়া  হইেব । 

ধারা–৫৪ ( িতপূরণ িনধারণ িববরণী করণ ) 

৪৯ ধারার অধীন কিমশনার অথবা অন  অিফসার দ  িনেদশ বা ৫১, ৫৩ অথবা ৫২ ধারার (২) 

উপধারার অধীন িবেশষ জজ দ  আেদশ বা কােনা ভূিমর মািলকানা অথবা দখল ঘাষণা কিরয়া 
কােনা মামলা, আিপল অথবা কায েম কােনা দওয়ানী  আদালেতর অথবা হাইেকােটর চূড়া  

আেদশ অথবা িড ী কাযকর কিরবার িনিমে  যমন েয়াজন হইেব রাজ  অিফসার িলিপর 

অথবা িতপূরণ িববরণী সই প পিরবতন কিরেবন । 



ধারা–৫৫ ( িবেশষ জেজর কােছ আিপল ও িবেশষ জজ কতৃক অনুস ােনর ে  দওয়ানী 
কাযিবিধর েয়াগ ) 

৫১ (১) ধারার অধীেন িবেশষ জেজর কােছ দােয়রকৃত আিপেলর ে  বা ৫১ (২) ধারার অধীন 

িবেশষ জেজর কােছ দােয়রকৃত আিপেলর ে  বা ৫১ (২) ধারার অধীন তৎকতৃক পিরচািলত 

অনুস ােনর ে  ১৯০৮ সােলর দওয়ানী কাযিবিধর িবধানাবলী যতটুকু স ব েযাজ  হইেব । 

ধারা–৫৬ ( কিতপয় িবচায িবষয় উ াপেন বাধা ) 

অ  আইেনর অন  যাহা িকছু থাকুক না কন, কােনা দওয়ানী আদালেত অথবা হাইেকােট ভূিম 

স েক মামলা, আিপল অথবা কায েমর কােনা প  ১৯, ৪০, ৪৯, ৫১, ৫৩ অথবা ৬০ ধারার 

অধীন কােনা রাজ  অিফসার, রাজ  কতৃপ , িবেশষ জজ অথবা কিমশনার অথবা অপর কােনা 
অিফসােরর কােছ উ  ভূিম স িকত কােনা ইসু  যাহা ঐ প মামলা, আিপল অথবা কায েম 

মূলত িবচায িবষয় উ াপন কিরেত পািরেব না । 

ধারা–৫৭ ( িতপূরণ িহসােব দানেযাগ  অেথর সীমা ও পিরমাণ  ) 

উপধারা (১) এই আইেনর অন  বা ৫৪ ধারার অধীন চূড়া ভােব সংেশািধত িতপূরণ িনধারণ 

িববরণীেত যাহা িকছু বলা থাকুক না কন, কােনা খাজনা হীতা তাহার বাংলােদশ অিধকৃত সকল 

এে ট, রায়তী , জাত ও জা ে  িনিহত সকল খাজনা হেণর াথ হইেত আগত মাট কৃত 

আেয়র উপর ৩৭ ধারা অনুযায়ী েযাজ  হাের গণনাকৃত খাজনা হেণর াথ অিধ হেণর জন  

িতপূরণ অেপ া অিতির  অথ হেণর অিধকারী হইেব না । 

উপধারা-(২) যখন কােনা খাজনা হীতা িবিভ  এলাকায় অবি ত খাজনা হেণর াথ অিধকাের 

রােখ, তখন রাজ  কমকতা কােনা এলাকায় অবি ত খাজনা হেণর াথ অিধ হেণর জন  ৫৪ 

ধারাআ অনুযায়ী চূড়া ভােব সংেশািধত িতপূরণ িনধারণ িববরণী অনুযায়ী দানেযাগ  িতপূরণ 

৫৮ ধারা অনুযায়ী পূেব ঐ খাজনা হীতােক এলাকা বা এলাকাসমূেহ অবি ত খাজনা হেণর াথ 

অিধ হেণর জন  িতপূরণ িহসােব (১) উপধারা অনুযায়ী অনুেমািদত অেথর অিতির  অথ দান 

করা হইয়ােছ িকনা তাহার িন য়তা িবধান কিরেবন, এবং যিদ দখা যায় অিতির  অথ দান করা 
হইয়ােছ, তাহা হইেল ঐ াথ অিধ হেণর জন  িববরণী অনুযায়ী দানেযাগ  িতপূরেণর অথ 

হইেত ঐ অিতির  অথ কািটয়া রাখা হইয়ােছ । 

তেব শত থােক য, ঐ খাজনা হীতােক এই ব াপাের উপি ত হওয়ার জন  ও নানীর জন  

যুি স ত নািটশ দান না কিরয়া ঐ অথ কািটয়া রাখা যাইেব না । 



আেরা শত থােক য, ঐ অথ কািটয়া নওয়ার জন  দ  আেদেশর ি শ িদেনর মেধ  ঐ আেদেশর 

িব ে  িনধািরত উ তন রাজ  কতৃপে র িনকট আিপল করা যাইেব যাহার আেদষ চূড়া  বিলয়া 
গণ  হইেব । 

উপধারা-(৩) যে ে  খাজনা হেণর াথ অিধ হেণর জন  িতপূরণ িনধারন িববরণী অনুযায়ী 
েদয় িতপূরেণর অথ হইেত (২) উপধারার  অধীন কােনা অথ কািটয়া রাখার পর যাহা অিতির  

অথ থােক তাহা ৫৮ ধারার উে েশ  ঐ িববরণীর শতসমূহ মাতােবক ঐ াথসমূেহর জন  খাজনা 
াপকেক দয় িতপূরণ িহসােব ধিরয়া লওয়া হইেব । 

ধারা ৫৮ িতপূরণ দােনর প িত 

যে ে  ৫১ ধারা অথবা ৫৩ ধারার অধীন িতপূরণ িনধারণ িববরণীেত কােনা এি  বা িলখিন বাদ 

স েক আিপল দােয়র করার সময় অিতবািহত হয় এবং যে ে  ৫১ ধারার অধীন ঐ আিপল 

দােয়েরর ে  ঐ আিপেলর সংেগ স কযু  িবেশষ জজ কতৃক দ  কােনা আেদশ স েক ৫২ 

ধারার  অধীন হাইেকােট রফাের  করার সময় অিতবািহত হয় এবং আিপল স েক ৫২ ধারার 

অধীন সকল রফােরে র িন ি  স  হয় এবং ঐ রফাের  হইেত উ ুত ঐ ধারার (৪) উপধারার 

অধীন সকল আেদশ দান করা হইয়ােছ এবং যে ে  ৫৩ ধারায় দােয়রকৃত আিপেলর  িন ি  

স  হয় সে ে  রাজ  অিফসার ািধকারী, মধ ে র অিধকারীগণ বা অন ান  খাজনা 
াপকগণেক ও চাষী রায়তগণ, অধীন রায়তগণ ও অন ান  ব ি বগেক িতপূরণ দান কিরেত 

 কিরেবন, যা ারা ৫৪ ধারা মাতােবক চূড়া ভােব সংেশািধতকৃত িতপূরণ িনধারণ িববরণীেত 

ঐ িববরণীর শত মাতােবক দাষ িতপূরেণর অথ হইেত কােল েরর আেদেশ ৩ ধারার (৪) নং 
উপধারার খ,গ, ঘ, ঘঘ অনুে দ অথবা ৪৪ ধারার ৫, ৬, ৬ক বা ৭অনুেচছদ মাতােবক িনধািরত 

পিরমাণ অথ কািটয়া রাখার পরও ৪৪ ধারার ৮ অনুে দ অথবা ৪৬ঙ ধারার ২ অনুে দ বা ৭৬খ 

ধারার অধীন িনধািরত অথ কািটয়া রাখার পরও ১০ম অধ ায় অনুসাের িনধািরত অথ আদায় করার 

পর খাজনা াপক যিদ এই আইেনর ১০ম অধ ায় অনুসাের তাহার ঋণ পিরেশাধ কিরয়া লইবার 

জন  আেবদন কের, তেব িতপূরণ িববরণী মাতােবক তাহােক দয় িতপূরেণর অেথর ধুমা  

অেধক অথ হইেত ৩ ধারার (৪) উপধারার খ, গ, ঘ বা ঘঘ অনুে দ অথবা ৪৪ ধারার ৫, ৬, ৬ক, ৭ 

বা ৮ অনুে দ অথবা ৪৬ঙ ধারার অনুে দ অথবা ৭৬ক ধারার অধীন কতনেযাগ  অথ বাদ িদয়া 
দান করা হইেব এবং ঐ আেবদন িন ি  না হওয়া পয  বাকী অেধক অথ দান িগত থািকেব 

এবং ঐ ধারা মাতােবক  য সকল ঋণ ঐ িতপূরেণর অথ হইেত আদায়েযাগ  হইেব তাহা ৭১ (৭) 

ধারার িবধানাবলী অনুযায়ী আদায় না হওয়া পয  িগত রািখেত হইেব । 



তেব শত থােক য, পাকা বাসভবনসহ ভূিমর জন  িতপূরণ িনধারণ িববরণী মাতােবক ঐ 

ব ি েক দয় িতপূরণ িনধারণ িববরণী মাতােবক ঐ ব ি েক দয় িতপূরণ সরকার ঐ ভূিমর ও 

পাকা বাসভবেনর খাস দখল না লওয়া পয  দান করা হইেব না । 

উপধারা-(২) দয় িতপূরেণর অথ নগদ অথ ারা বা ব সমূহ ারা বা আংিশক নগদ ও আংিশক 

ব সমূহ ারা দান করা হইেব। ব িল হ া র অেযাগ  দিলল হইেব ও উহােত বিণত ব ি  বা 
ােথর উ রাধীেক ৪০ িকি র বিশ নেহ এই প বািষক িকি েত দান করা হইেব এবং উহা দান 

করার তািরখ হইেত বািষক িতন টাকা হাের সুদ দান করা হইেব । 

উপধারা-(৩) যিদ কােনা এে ট, মধ  বা জাত বা উহার অংশ অথবা কােনা ভূিম স িকত ঐ 

িতপূরণ হণ করার অিধকারী ব ি র ঐ এে ট, মধ , জাত বা তাহার অংশ অথবা কােনা 
ভূিম হ া র করার মতা না থািকত বা িতপূরণ হেণর মািলকানা অথবা উহার ব ন স িকত 

কােনা িববাদ দখা দয় তেব রাজ  অিফসার িতপূরেণর অথ বা ব সমূহ যাহার মাধ েম উহা 
দান করা হয়, জলার কােল েরর িনকট জমা রািখেবন । 

তেব শত থােক য, এখােন বিণত কান িকছুই এই ধারা মাতােবক িতপূরেণর সম  বা অংশ 

িবেশেষর অথ হণকারী ব ি র বধভােব অিধকারীর িনকট ঐ অথ দােনর দািয়  ু  হইেব না। 

উপধারা-(৪) (২) ও (৩) উপধারায় যাহা িকছুই থাকুক না কন, ৩৭ ধারার ৩ দফা অথবা ৩৯ ধারার 

(১ক) উপধারায় উে িখত বািষক বৃি , ওয়াকফ অথবা আল-আল-আওলাদ-এর ে  ওয়াক  

কিমশনােরর িনকট ও অন  কােনা ে  এই উে েশ  সরকার কতৃক িনযু  াি র িনকট দান 

কিরেত হইেব । 

উপধারা-(৫) যিদ (১) উপধারার অধীেন অনুেমািদত অথ অেপ া অিতির  িতপূরণ দান করা 
হয় বা যিদ আইনগতভােব অিধকারী নয় ঐ প কােনা ব ি  িতপূরেণর অথ হণ কের তেব 

কােল র িনধািরত সমেয়র মেধ  ঐ ব ি েক ঐ অথ ফর  দােনর িনেদশ িদেবন । যিদ ঐ ব ি  

ফর  িদেত ব থ হয়, তেব ঐ অথ সরকারী দাবী বিলয়া গণ  হইেব ও উহা সরকারী দাবী িহসােব 

১৯১৩ সােলর সরকারী দাবী আদায় আইেনর ১ নং তি সেলর ৪ (১) অনুে দ ঐ ব ি র িনকট 

হইেত আদায় করা হইেব । তেব শত থােক য, এখােন বিণত কােনা িকছুই সংি  ব ি র 

অপরাধজনক দািয় েক িত  কিরেব না । 

ধারা ৫৯। হ া র করার অেযাগ  ব ি র অিধকাের এে টসমূহ রায়তী সমূহ, জাতসমূহ বা 
ভূিমসমূহ স িকত িতপূরেণর অথ তকবা ব  জমা । 



উপধারা-(১) যিদ ৫৮ (৩) ধারার অধীন ব  অথবা নগেদ দ   িতপূরেণর অথ জলার কােল েরর 

িনকট জমা দওয়া হয় ও কােল েরর িনকট তীয়মান হয় য, িনধািরত িতপূরেণর সংেগ 

স কযু  এে ট মধ ত জাত অথবা উহার অংশিবেশষ অথবা কােনা ভূিম এমন ব ি  কতৃক 

অিধকৃত হয় যাহার উহা হ া র কিরবার মতা িছল না তাহা হইেল কােল র যে ে  নগদ 

অথ  জমা দওয়া হয়, য প যথাযথ মেন কিরেবন ঐ প সরকারী বা অন  কােনা অনুেমািদত 

ঋণপ  য় কিরয়া উ  অথ িবিনেয়াগ করার আেদশ দান কিরেবন ও ব  সমূেহর সুদ অথবা ঐ 

িবিনেয়াগকৃত অেথর সুদ িবিনেয়াগ হইেত িব য়ল  অথ ঐ ব ি  অথবা ব ি বগেক দান করার 

িনেদশ িদেবন য বা যাহারা আপাতত ঐ এে ট, রায়তী , জাত বা উহার অংশ অথবা অন ান  

ভূিমেত িনিহত াথ, যখােন যাহা েযাজ  হয়, যিদ ঐ াথ ৩ ধারা অথবা ৪৪ ধারার অধীন 

সরকােরর উপর না বতাইয়া থােক ইহার অিধকারী হইয়ােছন এবং ঐ ব  বা ঋণপ  জমাকৃত 

অব ায় থািকেব যতিদন পয  না- 

(ক) ঐ িল চূড়া ভােব অিধকারী ব ি  অথবা ব ি গেণর িনকট হ হা র করা হয়; বা 

(খ) ঐ িল দানেযাগ  হয় । 

উপধারা-(২) যিদ ঐ ব সমূহ বা জামানত িল দানেযাগ  হয় এবং হওয়ার কােল কােনা ব ি  বা 
ব ি গণ চূড়া ভােব ঐ িলর অিধকারী না হয় তেব কােল র ঐ ব সমূহ বা ঋণপ িলর 

িব য়লব  অথ যই প যথাযথ মেন কিরেবন এই প সরকারী অথবা অন  কােনা অনুেমািদত 

ঋণপ   য় কিরয়া ঐ অথ িবিনেয়াগ করার আেদশ দান কিরেবন এবং (১) উপধারার িবধানসমূহ 

ঐ প িবিনেয়াগ ও িবিনেয়ােগর এবং িবিনেয়াগ হইেত িব য়ল  অেথর বলায় েযাজ  হইেব 

যভােব ঐ িল ৫৮ (৩) ধারার অধীন কােল েরর িনকট জমাকৃত িতপূরেণর অথ (১) উপধারা 
অধীন িবিনেয়াগ, ঐ িবিননেয়ােগর সুদ এবং িবিনেয়াগ হইেত িব য়ল  অেথর ে  েযাজ  হইব 

। 

উপধারা-(৩) এই ধারা মাতােবক েযাজ  সকল অথ, ব  ও অন ান  ে  জলার কােল র 

িন িলিখত িবষয়সহ সকল ন ায়সংগত চাজ এবং আনুসি ক খরচ সরকার কতৃক দান করার জন  

আেদশ দান কিরেবন, যথা : 

(ক) উপেরাি িখত ঐ িবিনেয়াগসমূেহর ব য়; (খ) যাহার উপর িভি  কিরয়া সামিয়ক কােলর জন  

অথ িবিনেয়াগ করা হইয়ােছ ঋণপে র সুদ বা ঋণপে র িব য়ল  অথ বা ব  সমূহ বা অন ান  

সই ঋণপ  ও িত ী দাবীদারগেণর মধ  সংঘিটত মামলা ছাড়া অন ান  কায েমর অথ 

দােনর আেদেশর জন  ব য় । 



উপধারা-(৪) যে ে  কােনা বািষক বৃি  িতপূরণ িহসােব ৫৮ ধারার (৪) উপধারায় ওয়াক  

কিফশনােরর িনকট দান করা হয় সে ে  িতিন ঐ অথ িতপূরেণর সংেগ স কযু  ঐ 

ওয়াক  স ি  দখেলর অিধকারী মুতওয়া ী অথবা কােনা ব ি  বা ব ি গেণর িনকট দান 

কিরেবন, এবং যে ে  কােনা বািষক বৃি  িতপূরণ িহসােব ঐ উপধারা মাতােবক এই উে েশ  

সরকার কতৃক িনযু  কােনা াি - এর িনকট দান করা হয় সে ে  ঐ িতপূরেণর সংেগ 

স কযু  ঐ সময় া  স ি  দখেলর অিধকারী সবােয়  অথবা অন  কােনা ব ি  বা 
ব ি গেণর িনকট দান কিরেবন, এবং এই উপধারা মাতােবক েত কিট বৃি  দােনর সকল খরচ 

সরকার কতৃক বহন করা হইেব । 

তেব শত থােক য, ওয়াকফ কিমশনার অথবা অন  াি  ঐ বৃি র স ূণ বা অংশিবেশষ অথ দান 

িগত রািখেত পািরেবন যত ণ পয  িতিন স  না হয় য, ৫৮ ধারার (৪) উপধারা মাতােবক 

পূববতী বৎসেরর দ  বািষক বৃি র অথ য উে শ  দান করা হইয়ািছল তাহা খরচ করা হইয়ােছ 

। 

ধারা ৬০ (  অথবা ভাগ বােটায়ারা ে  িবেরাধ ) 

যে ে  িতপূরণ িনধারণ িববরণী মাতােবক েদয় িতপূরণ কােনা ব ি র  হণ কিরবার  

িনয়া বা ঐ প িতপূরণ অথবা উহার অংশ িবেশেষর ব ন িনয়া কােনা িবেরাধ দখা দয়, সে ে  

রাজ  অিফসার ৪৮ (৪) ধারার অধীন িনযু  িবেশষ জেজর কােছ িববাদ স ে  তদ  কিরয়া িস া  

হেণর জন  িবষয়িট রণ কিরেবন । 

ধারা ৬০ক (কিতপয় ধারা ভিবষ ৰ অিধ হেণর ে  অ েযাজ  ) 

১৯৫৬ সােলর রা ীয় অিধ হণ জা  (সংেশাধনী) অধ ােদশ কাযকর হওয়ার তািরেখ অথবা 
উহার পের খাজনা হেণর ােথ অিধ হেণর বলায় ৩ (৪) ধারার (গ) অনুে দ, ৪৪ ধারার (৭) 

অনুে দ এবং হইেত ৬৮ ধারার িবধানাবলী েযাজ  হইেব না । 

ধারা ৬১ ( বেকয়ার সং া ) 

৩ ধারার (৪) উপধারার (গ) অনুে দ বা ৪৪ ধারার ৭ অনুে েদর উে েশ  বেকয়াসমূহ বিলেত উ  

অনুে েদ উে িখত তািরেখ বা িদেন  িবেশষ যাহাই হউক, য বেকয়ার িবষেয় মাক মা 
িবচারাধীন আেছ সই বেকয়া অ ভু  বা উে িখত তািরেখর পূেব খাজনা বা অেথর জন  য সকল 

িডি  পাওয়া িগয়ােছ িক  উহা বািতল বা তামািদ বািরত হয় নাই, সই সকল িডি র দ ন 

অনুেমািদত খরচ উ  বেকয়ার অ ভু  হইেব । 



ধারা ৬২ ( বেকয়া পিরেশাধ এবং আদায় ) 

উপধারা-(১) এই আইেনর ৩ ধারার (৪) উপধারার (গ) অনুে দ বা ৪৪ ধারার (৭) দফায় সরকােরর 

উপর ন  হইয়ােছ এই প বেকয়া খাজনা, সকল কর ও সুদ সরকারেক দান কিরেত হইেব, অপর 

কাহােকও নেহ, এবং এই উপধারার িবধান ল ন কিরয়া কােনা খাজনা দান করা হইেল উহা বধ 

হইেব না । 

উপধারা-(২) ৬৩, ৬৪ এবং ৬৫ ধারার িবধানাবলী সােপে  এই প সকল বেকয়া খাজনা এবং কর ও 

সুদ এবং ৩৪ ধারার (খ) দফায় বা ৪৪ ধারার (৫) নং দফায় উে িখত সম  বেকয়া রাজ , কর ও সুদ 

আদােয়র অন ান  প িতর হািনকর িকছু না কিরয়া রাজ  অিফসার কতৃক ১৯১৩ সােলর সরকারী 
দািব আদায় আইেনর িবধানাবলী মাতােবক আদায়েযাগ  হইেব । 

ধারা ৬৩ ( িবচারাধীন মাক মা এবং কায ম স িকত িবধান ) 

যিদ ৩ (৪) ধারার (গ) দফায় বা ৪৪ ধারার (৭) দফা অনুসাের সরকােরর উপর বতাইয়ােছ এই প 

কােনা বেকয়া আদােয়র জন  কােনা খাজনা াপক বা খাজনা াপকগণ কােনা মামলা বা এই প 

কােনা বেকয়া আদােয়র িনিমে  কােনা িডি  জারীর কায ম উ  তািরেখ বা িদেন, যখােন যমন 

েযাজ  হয়, আদালেত জ ুথােক তাহা হইেল খাজনা াপক যিদ একক ভূ ামী হন বা এ প সকল 

অংশীদার খাজনা াপকগণ যিদ একিট পূণ সহ-শরীক জিমদাির  সৃি  কের; তেব ঐ প মামলা 
অথবা কায ম আর অিধক অ সর করা যাইেব না এবং উহা ত াহার করা হইয়ােছ বিলয়া ধিরয়া 
লওয়া হইেব । ১৯৯৩ সােলর সরকারী দািব আদায় আইেনর অধীেন দােয়রকৃত কান সািটিফেকেটর 

মত এই প কােনা িডি  জারী করা যাইেত পাের । 

ধারা ৬৪ ( সরকােরর অধীেন জাগণ কতৃক দখলকৃত ভূিমর বেকয়া খাজনা আদায় ) 

উপধারা-(১) য বেকয়া খাজনা আদােয়র জন  এই অধ ােয়র িবধানসমূহ েযাজ  সই বেকয়া 
খাজনা আদােয়র জন  কােনা সািটিফেকট বা িডি ভু  বেকয়া এই প কােনা জার কােনা জাত 

বা ভূিম স িকত, উ  সািটিফেকট দনাদার বা সাব  খাতকেক ার ও দওয়ানী কারাগাের 

আটক রাখা বা এই প বেকয়ার সিহত স কযু  নয় এমন অব ান বা াবর স ি  াক ও 

িব েয়র ারা, বেকয়ার সিহত স কযু  ( জাত বা ভূিম) ব তীত, বা বায়ন করা চিলেব না । 

উপধারা-(২) যিদ এই প বেকয়ার সিহত স কযু  জাত বা ভূিম ঐ প সািটিফেকট বা িডি  

জািরর পূেব অন  কােনা িডি  বা সািটিফেকটমূেল িবি  করা হয় । তেব আপাতত বলব  অন  



কােনা আইেনর িভ প কােনা িকছু থাকা সে ও ঐ প বেকয়ার জন  উ  জাত বা ভূিমর উপর 

চাজ সৃি  হইেব । 

ধার ৬৫ ( সরকােরর অধীন জা কতৃক অিধকৃত জিম বেকয়া আদােয়র জন  িব য় ) 

যে ে  এই অধ ােয়র কােনা সািটিফেকট দনাদার অথবা িডি  সরকােরর অধীন  জা িহসােব 

সািটিফেকট অথবা সাব  খাতক কতৃক অিধকৃত কােনা ভূিম াক এবং িব ীর মাধ েম কাযকর 

করা হয় সে ে  ঐ প িব য়, ( যই এলাকায় ৫ম খ  েযাজ  হয় ঐ এলাকার ে ), ৯০ ধারার 
িবধানসমূহ সােপে  কাযকর হইেব । 

ধারা ৬৫ ( সরকােরর অধীেন জা কতৃক অিধকৃত জিম বেকয়া আদােয়র জন  িব য় ) 

যে ে  এই অধ ােয়র অধীেন কােনা সািটিফেকট দনাদার অথবা িডি  সরকােররর অধীন  জা 
িহসােব সািটিফেকট  অথবা সাব  খাতক কতৃক অিধকৃত কােনা ভূিম াক এবং িব ীর মাধ েম 

কাযকর করা হয় সে ে  ঐ প িব য়, ( যই এলাকায় ৫ম খ  েযাজ  হয় ঐ এলাকার ে ), 

৯০ ধারার িবধানসমূহসােপে  কাযকর হইেব । 

ধারা ৬৬ ( িকি  ম ুর এবং জারী িগত কিরবার মতা ) 

এই অধ ােয়র অধীেন কােনা সািটিফেকট অথবা িডি জারী কিরবার জন  সািটিফেকট কমকতা 
ঐ প সািটেফেকট অথবা িডি র অথ আেদশ দােনর তািরখ হইেত অনিধক িতন বৎসর সমেয়র 

মেধ  িকি েত সািটিফেকট দনাদার অথবা সাব  খাতক কতৃক পিরেশাধ করার িনিম  আেদশ 

দােনর এবং ঐ প সমেয়র জন  সািটিফেকট অথবা িডি  কাযকর করা িগত কিরেত মতাবান 

হইেবন । 

তেব শত থােক য, কােনা িকি র পিরেশােধ ব থ হইেল ঐ সম  বাকী অেথর জন  সািটিফেকট বা 
িডি জারীেত দওয়া হইেব । 

ধারা ৬৭ ( িবদায়ী খাজনা াপকগণেক অথ পিরেশাধ ) 

উপধারা-(১) ধারা ৩ এর  (৪) উপধারার (গ) দফা অথবা ৪৪ ধারার (৭) দফার সরকােরর উপর 

বতাইয়ােছ এমন কােনা বেকয়া খাজনা, সস এবং সুদ যাহা উ  দফাসমূেহ বিণত তািরেখ বা 
িদেনর, যখােন যাহা েয জ  হয়, অব বিহত আেগ খাজনা াপকগেণর পাওনা িছল উহার জন  

সরকার িনধািরত উপােয় গণনাকৃত শতকরা প াশ ভাগ অথ, সুদ ব তীত, িতপূরণ িহসােব উ  



তািরখ বা িদন হইেত অনিধক ৪ বৎসেরর মেধ  িনধািরতভােব ও িনধািরত িকি েত উ  িবদায়ী 
খাজনা াপকেক পিরেশাধ কিরেবন । 

তেব শত থােক য, িবদায়ী খাজনা াপকেক নানীর সুেযাগ দােনর পর ঐ প খাজনা াপেকর 

কােছ সরকােরর কান ঋণ বা পাওনা থািকেল উ  অথ দােনর পূেব সরকার উহা কািটয়া রািখেত 

পািরেবন। 

উপধারা-(২) সরকার (১) উপধারার অধীন ব ব া হেণর পিরবেত ঐ উপধারার অধীন েদয় 

িতপূরেণর পিরবেত ঐ প বেকয়াসমূহ হইেত সরকার কতৃক কৃতপে  আদায়কৃত সবেমাট 

অেথর শতকরা ৭০ ভােগর সমপিরমাণ অথ িনধািরত সমেয় িনধািরত িনয়েম িবদায়ী খাজনা 
াপকেক দান কিরেবন এবং (১) উপধারার অনুিবিধর িবধান এই প অথ দােনর বলােয়া 
েযাজ  হইেব । 

উপধারা-(৩) কােল র (২) উপধারার অধীন েদয় অথ এখিতয়ােরর অিধকারী মুে েফর িনকট 

িনধািরত িনয়েম জমা িদেবন, কােল র কতৃক বিণত য ব ি  অথ া  হইেবন মুে ফ অতঃপর 

উহার িববরণসমূহ কাশ কিরেবন এবংঐ অেথর িব ে  উ  ব ি র সহ-শরীকগণ ও উ তন 

মািলেকর, যিদ থােক, িনকট হইেত দাবী আহবান কিরেবন এবং তৎপর একিট রােয়দাদ তরী 
কিরেবন তৎপর যাহােদর বধ দািব আেছ বিলয়া িতিন দেখন তাহােদর মেধ  িবতরণ কিরেবন । 

ধারা ৬৮ ( তামািদ ময়াদ গণনা ) 

আপাতত বলব  অন  কােনা আইেন যাহা িকছু থাকুক না কন, এই অধ ায় মাতােবক বেকয়া 
আদােয়র জন  তামািদর ময়াদ গণনার বলায়, ৩ (৪) ধারার (গ) দফা অথবা ৪৪ ধারার (৭) নং 
দফার অধীেন সরকােরর উপর বতােনা বেকয়া পাওনাসমূহ উ  দফার অধীন বেকয়া পাওনাসমূহ 

বতােনার তািরেখ অথবা িদেন বা তািরখ বা িদন হইেত, যখােন যমন েযাজ  হয়, ১০ বৎসর সময় 

এবং যে ে  ৬৩ ধারায় বিণত ঐ বেকয়াসমূহ আদােয়র িনিম  দােয়রকৃত কােনা মাক মা অথবা 
কায ম কােনা আদালত িগত থােক সে ে  উ  মাক মা বা কায ম িগত থাকাকালীন 

সময় বাদ দওয়া হইেব । 

ধারা ৬৮ক ( এই অধ ােয়র েয়াগ ) 

এই অধ ােয়র িবধানাবলী ১৯৫৬ সােলর রা ীয় অিধ হণ এবং জা  সংেশাধনী অধ ােদশ 

বলব  হওয়ার তািরেখ অথবা তািরেখর পের খাজনা াপেকর অিধ হেণর বলায় েযাজ  হইেব । 



ধারা ৬৮খ ( সািটিফেকট কমকতার িনকট িবচারাধীন মাক মা স েক অ ায়ী িবধানাবলী ) 

উপধারা-(১) বেকয়া খাজনা আদােয়র সকল িরকুইিজশন ও নবম -ক অধ ােয়র িবধানাবলীর অধীন 

সািটিফেকট কমকতা কতৃক বেকয়া খাজনা আদােয়র িনিম  িডি  জারী কিরবার আেবদন যাহা 
১৯৫৭ সােলর রা ীয় অিধ হণ ও জা  (২য় সংেশাধনী) অধ ােদশ কাযকর হওয়ার তািরেখ 

সািটিফেকট কমকতার িনকট জ ুরিহয়ােছ উহা উ  বলব  হওয়ার তািরেখর সােথ সােথ 

িরকুইিজশন অথবা আেবদেনর সােথ স কযু  বেকয়া খাজনা আদােয়র মামলা নানীর 

এখিতয়ারস  দওয়ানী আদালেত ানা িরত হইেব । 

উপধারা-(২) উ প ানা িরত হওয়ার ি েত উ  িরকুইিজশন অথবা আেবদনেক ১৯০৮ 

সােলর কাযিবিধর অেথ আরজী অথবা িডি  কাযকর  কিরবার িনিম  আেবদন িহসােব গণ  হইেব 

ও মাক মা অথবা আেবদন বেকয়া আদায় অথবা িডি  কাযকর কিরবার িনিম  আপাতত 

বলব  িবধানসমূহ মাতােবক পিরচািলত হইেব । 

তেব শত থােক য, য আদালেত উ  িরকুইিজশন অথবা আেবদন ানা িরত হইয়ােছ সই 

আদালত উ  মামলা অথবা আেবদেনর কায ম পিরচালনার পূেব উ  িরকুইিজশন অথবা 
আেবদেনর িনিম  সািটিফেকট কমকতার কােছ দ  কাট িফ ও উ  আদালেত উ  আরজী 
অথবা আেবদেনর জন  দানেযাগ  কাট িফর মেধ  য পাথক  রিহয়ােছ সই পিরমান অথ আদায় 

কিরেবন । 

ধারা ৬৮গ ( খাজনা াপেকর িনকট বেকয়া খাজনা, সস এবং কর আদায় ও ঐ বেকয়ার িনিম  

িডি  ) 

সুদসহ সম  বেকয়া খাজনা এবং সস যাহা খাজনা াপেকর াথ এই আইেনর অধীন অিধ হেণর 

তািরখ তাহার পাওনা িছল এবং যাহা তামািদ হয় নাই এবং উ  অিধ হেণর আেগ বা পের এই প 

বেকয়া আদােয়র িনিম  িডি  স কীয় সম  পাওনািদ, তাহা খাজনার িডি  হউক অথবা অথ 

িডি  হউক, এবং উহা অিধ হেণর আেগ বা পের যখনই পাওনা হউক না কন এবং যাহা জারী 
দওয়া তামািদ আইেন বািরত হয় নাই তাহা আেপাস অথবা দওয়ানী আদালেতর মাধ েম 

দনাদােরর িনকট হইেত আদায়েযাগ  হইেব । 

ধারা ৬৮–ঘ ( কিতপয় শতসােপে  সরকােরর মাধ েম বেকয়াসমূহ আদােয়র জন  মতামত )  



উপধারা-(১) কােনা খাজনা াপক কােল েরর কােছ আেবদন েম তামািদ হইয়া যায় নাই বেকয়া 
পাওনা এবং উহার সুদ, কৃত আদায়কৃত অেথর অধাংশ সরকারেক দান কিরয়া সরকােরর 

মাধ েম আদােয়র জন  মতামত কাশ কিরেত পািরেবন । 

উপধারা-(২) িলিখত কারণসমূহ রকড কিরয়া কােল র উ  দরখা  ত াখান কিরেত পািরেবন । 

উপধারা-(৩) কােল র যিদ দরখা  ম ুর কেরন তেব উ  বেকয়া পাওয়া এবং সুদ যন সরকারী 
পাওনা এই পভােব অথবা সরকার যন খাজনা াপক এই প অপর কােনা প িতেত ঐ বেকয়া 
আদায় করার জন  সরকার অিধকারী হইেব । 

উপধারা-(৪) কােল র সময় সময় িনধািরত িনয়ম অনুযায়ী উপের বিণত বেকয়া পাওনা এবং সুেদর 

কৃত আদােয়র িহসাব খাজনা াপেকর কােছ পাঠাইেবন ও উ  আদায়কৃত অেথর অধাংশ খাজনা 
াপকেক দান কিরেবন এবং অবিশ  অথেক সরকােরর জন  রািখেবন এবং উ  িহসাব চূড়া  

বিলয়া গণ  হইেব ও এই ব াপাের কােনা  উ াপন করা চিলেব না । 

উপধারা-(৫) উ  বেকয়া এবং উহার সুেদর স ূণ অথবা কােনা অংশ িবেশষ আদায় কিরেত ব থ 

হইেল সরকার দায়ী হইেব না । 

ধারা ৬৮–ঙ ( তামািদ ময়াদ গণনা ) 

আপাতত বলব  অন  কােনা আইেন যাহা িকছু থাকুক না কন ? এই প কােনা বেকয়া আদােয়র 

িনিম  বা এই প বেকয়া স ীয় কােনা িড ী জারী করার জন  তামািদ ময়াদ গণনার বলায় 

উ  এলাকার সিহত স কযু  খাজনা াপেকর াথ এই আইেনর অধীন অিধ হেণর তািরখ 

অথবা তািরখ হইেত ৪৮ মাস বাদ দওয়া হইেব । 

ধারা ৬৯ ( খাজনা াপকেদর ঋণ আদােয়র জন  কিতপয় িডি  এবং আেদশ কাযকর করার ে  

িতব কতা ) 

উপধারা-(১) এই আইন বলব  হওয়ার পর কােনা দওয়ানী আদালত ৭০ ধারার অধীন াস 

পাওয়ার যাগ  কােনা ঋণ আদােয়র জন  কােনা খাজনা াপেকর কােনা স ি র িব ে  কােনা 
মামলা হণ অথবা কােনা িড ী বা আেদশ কাযকর কিরেবন না, য পয  না উ প খাজনা 
াপেকর য সম  াথ সরকার কতৃক এই আইেন অিধ হণেযাগ  তাহা অিধ হণ করা হয় ও 

খাজনা াপকেক উ  াথসমূেহর জন  িতপূরণ পিরেশাধ করা হয় বা এই আইেনর িবধান 

অনুযায়ী কােল েরর িনকট জমা দওয়া হয় । 



তেব শত থােক য, কােনা খাজনা াপক যিদ ৭০ ধারার (১) উপধারায় বিণত িনধািরত সমেয়র 

িভতর উ  ঋণ পিরেশাধ কিরয়া লইবার জন  দরখা  িদেত ব থ হয় তেব ঐ সময় অিতবািহত 

হওয়ার পর উপধারার িবধান েযাজ  হইেব না । 

উপধারা-(২) আপাতত বলব   অন  কােনা আইেন যাহা িকছুই থাকুক না কন, কােনা িড ী 
অথবা আেদশ জারী দওয়ার জন  মাক মা, অথবা দরখাে র ে  েযাজ  তামািদ ময়াদ গণনা 
কিরেত যাইয়া কােনা মাক মা দােয়র অথবা কােনা িড ী অথবা আেদেশর কাযকািরতা (১) 

উপধারার অধীন তামািদ হওয়ার সময় বাদ দওয়া হইেব । 

উপধারা-(৩) যে ে  কােনা ঋণ ৭০ ধারার অধীেন াস করা হইয়ােছ য অথ ারা উ  ঋণ াস 

করা হইয়ােছ সই অথ (১) উপধারা অনুযায়ী েয়ােগর বলায় বািরত হইয়ােছ এই প িড ী অথবা 
আেদশ মাতােবক াস করা হইয়ােছ বিলয়া গণ  হইয়ােছ । 

ধারা ৭০ (ঋণ াস ও উহা আদায় ) 

উপধারা-(১) এই আইন অনুযায়ী কােনা জলা, জলার অংেশ অথবা ানীয় এলাকার অবি ত 

াপেকর াথ অিধ হেণর বেকয়া রাজ  ও সস ছাড়া সরকােরর িনকট অথবা সমবায় সিমিতর 

িনকট দানেযাগ  কােনা টাকা বা পাওনা ছাড়া (চা িশে র জন  আিথক ঋণ ব তীত) ১৯৪৮ সােলর 

৭ই এি েলর পূেব খাজনা াপেকর অন  কােনা ঋণ আপাতত বল  অন  কােনা আইেন যাহা 
িকছু থাকুক না কন, িন িলিখত িনয়েম াস করা হইেব যিদ খাজনা াপক িনধািরত িনয়েম িনয়েম 

ঋণ- ােসর জন  ৭১ (১) ধারার অধীন মতা া  রাজ  অিফসােরর িনকট ৩ ধারা অথবা ৪৪ ধারা 
অনুযায়ী াথ বা ভূিম অিধ হেণর ে  িতপূরণ িনধারণ িববরণী ৪২ ধারা মাতােবক কােশর ৩ 

মােসর মেধ  আেবদন কিরয়া থােক 

(ক) এই আইেনর িবধানাবলীর অধীন অিধ হণ করা হইয়ােছ এই প খাজনা াপেকর াথ ব ক 

রািখয়া বা দায়ব  কিরয়া গৃহীত ঋেণর সংি  াথ অিধ হেণর দ ণ িত  খাজনা াপেকর 

কৃত আয় ােসর আনুপািতক হােরঐ াস করা হইেব; 

(খ) এই আইেনর িবধানাবলীর অধীন অিধ হণ করা হইয়ােছ এই প খাজনা াপেকর ােথর 

অংশিবেশষ ব ক রািখয়া, দায়ব  কিরয়া ও এই আইেনর িবধানাবলীর অধীন অিধ হণ  করা হয় 

নাই এই প স ি র অংশিবেশষ ব ক রািখয়া বা দায়ব  কিরয়া গৃহীত ঋেণর ে , অিধ হণ 

করা হইয়ােছ এই প ব কীকৃত ও দায়ব  াথ হইেত ঐ খাজনা াপেকর বািষক কৃত আয় ও 

অিধ হণ করা হয় নাই এই প ব কীকৃত ও দায়ব  াথ হইেত ঐ খাজনা াপেকর বািষক কৃত 



আেয়র অনুপােত ঐ ঋণ িনধািরত িনয়েম ইভােগ িবভ  করা যাইেব এবং ঐ অিধ হণ করা 
হইয়ােছ এই প াথ হইেত আগত বািষক কৃত আেয়র অনুপােত ঐ ঋেণর অংশ াস করা হইেব । 
সংি  াথ অিধ হণ করার ফেল িত  খাজনা াপেকর কৃত আেয়র ােসর আনুপািতক হাের 

। 

তেব শত থােক য, খাজনা াপেকর ঋেণর কােনা অংেশ াস করা হইেব না যিদ অিধ হণকৃত 

খাজনা াপেকর াথ বা ভূিমর উপর ক, খ ও গ দফার অধীন আনুপািতক হাের ঋেণর পিরমাণ 

খাজনা াপেকর দানেযাগ  িতপূরেণর মাট অেথর .২৫ অংেশর কম হয় । 

আেরা শত থােক য, এই ধারার অধীন াসকৃত ঋণ িতপূরেণর মাট অেথর .২৫ অংেশর কম 

হইেল তাহা াস করা হইেব না। 

(১ক) (১)উপধারায় যাহা িকছু থাকুক না কন, একজন খাজনা াপক যাহার াথ স েক ৪২ ধারার 

অধীন িতপূরণ িনধারণ িববরণী ১৯৫৫ সােলর ১৫ই মাচ তািরেখর বা উহার পূেব তাহার ঋণ াস 

করার জন  ১৯৫৬ সােলর পূববংগ রা ীয় অিধ হণ ও জ  (সংেশাধনী) অধ ােদশ 

বলব  হইবার ৩ মােসর মেধ  ঐ উধারায় বিণত িনয়েম আেবদন কিরেত পািরেবন । 

(১খ) (১) উপধারায় অথবা (১ক) উপধারায় যাহা িকছুই থাকুক না কন, খাজনা াপক যাহার স ি  

১৯৭৯ সােলর কাট অব ওয়াডস আইন মাতােবক কাট অব ওয়াডেসর ব ব াধীন িছল ও যাহার 

াথ স েক ৪২ ধারার অধীন িতপূরণ িনধারণ িববরণী ১৯৫৬ সােলর পূবব  রা ীয় অিধ হণ ও 

জা  (সংেশাধনী) অধ ােদশ বলব  হওয়ার তািরেখর আেগ কািশত হইয়ােছ তাহার ঋণ াস 

করার জন  (১) উপধারায় বিণত প িতেত ঐ তািরখ হইেত ৩ মােসর িভতর আেবদন কিরেত 

পািরেব । 

(২) কােনা খাজনা াপক যিদ এই আইন অনুযায়ী য িল অিধ হণ করা যাইেব না যই িল 

কােনা ভূিম বা াবর স ি  িবিভ   এলাকায় অিধকাের রােখ সে ে  এই ধারায় যাহা িকছুই 

থাকুক না কন, এই ধারার অধীেন ঋণ াস কিরবার জন  কােনা পদে প হণ করা হইেব না 
যত ণ পয  না (এই আইন মাতােবক) ঐ এলাকা িল স েক িতপূরণ িনধারণ িববরণী অথবা 
িতপূরণ িনধারণ িববরণীসমূহ তরী করা হয় এবং ৫৪ ধারার অধীন চূড়া ভােব সংেশািধত হয় । 

(৩) (১) উপধারার ক, খ ও গ দফায় বিণত খাজনা াপেকর আয় ােসর পিরমাণ এই উে েশ  
সরকার কতৃক ণীত িবধানাবলী অনুযায়ী িনধািরত হইেব । 



(৪) (১) উপধারার খ ও গ দফায় বিণত এই আইন অনুযায়ী অিধ হণ করা হয় নাই এই প স ি  

হইেত আগত বািষক কৃত আয় এবং অন ান  উৎস হইেত আগত আয় এই উে েশ  সরকার 

কতৃক ণীত িবিধমালা অনুসাের গণনা করা হইেব । 

(৫) আপাতত বলব  অন  কােনা আইেন বা চুি েত িভ প িকছু থাকা সে ও, 

(ক) (১) উপধারার (ক) দফায় বিণত ঋেণর সিহত স কযু  উ  উপধারার অধীন াসকৃত ঋণ 

অেপ া অিতির  অথ আদায় কিরবার অিধকারী হইেব না । 

(খ) এই আইন অনুযায়ী অিধ হণ করা হইয়ােছ এই প খাজনা াপেকর াথ হইেত (১) উপধারার 

(খ) ও (গ) দফা অনুযায়ী িবভ  হইয়ােছ অনু প কােনা ঋেণর অংশিবেশষ সংেগ স কযু  

ঋণদাতা (১) উপধারার খ ও গ দফা াসকৃত অংশিবেশষ অেপ া অিতির  অথ আদায় করার 

অিধকারী হইেব না; ও ঐ ঋেণর অংশিবেশষ উ ৃ  অেথর াপেকর দািয়ে র সমাি  ঘিটেব । 

তেব শত থােক য, এই আইন অনুসাের সকল ােথর অিধ হেণর জন  দানেযাগ  িতপূরেণর 

অথ হইেত ১ উপধারার ক, খ, গ দফা অনুযায়ী- াসকৃত খাজনা াপেকর সকল ঋেণর আদায়েযাগ  

হইেব । 

আরও শত থােক য, অিধ হণ করা হয় নাই এই প স ি  হইেত (১) উপধারার খ ও গ দফার 

অধীন িবভ  খাজনা াপেকর ঋেণর কান অংশ ও ঐ স ি  ব ক রািখয়া বা দায়ব  কিরয়া 
লওয়া কােনা ঋেণর অংেশ এই আইন অনুযায়ী ঐ খাজনা াপেকর দানেযাগ  িতপূরেণর অথ 

হইেত আদায়েযাগ  বিলয়া িবেবিচত হইেব না । 

(গ) (খ) দফার অনুিবধানসােপে  িতপূরেণর অথ হইেত ঋণ আদােয়র ব াপাের কােনা ভূিম বা 
অন  াবর স ি েত িনিহত খাজনা াপেকর াথ ব ক রািখয়া বা দায়ব  কিরয়া লওয়া ঋণ ব ক 

না রািখয়া বা দায়ব  না কিরয়া গৃহীত ঋেণর অেপ া অ ািধকার পাইেব এবং ঐ ব কীকৃত ও 

দায়ব  ঋণ পিরেশােধর পর যিদ কােনা অথ থােক তাহা অ◌াদায়ব  ঋণ পিরেশােধর ে  

আনুপািতক হাের ব ন করা হইেব । 

ধারা ৭১ ( সরকার কতৃক রাজ  অিফসারেক ৭০ ধারার অধীন ব ব া হেণর মতা দান ) 

উপধারা-(১) ৭০ ধারার অধীেন য কােনা এলাকায় খাজনা াপেকর ঋণ াস করার িনিম  সরকার 

য কােনা রাজ  অিফসারেক মতা দান কিরেত পািরেবন এবং িতিন তদানুসাের ঐ ধারার 

অধীেন েয়াজনীয় বা অনুেমািদত অন ান  ব ব া হণ কিরেত পািরেবন । 



উপধারা-(২) (১) উপধারায় ভার া  কােনা রাজ  অিফসার েত ক ঋণদাতােক িনধািরত সমেয়র 

মেধ  এবং িনধািরত ফরেম িববরণী দািখল কিরবার জন  িনধািরত িনয়েম নািটশ দান কিরেবন 

এবং উ  িববরণীেত ৭০ (১) ধারায় বিণত সকল কার ঋেণর িনিম  ঐ এলাকায় দায়  খাজনা 
াপক যাহার াথ ৩ ধারা অথবা ৪৪ ধারা মাতােবক অিধ হণ করা হইয়ােছ ও য ৭০ ধারার (১) 

উপধারা অনুযায়ী ঋণ ােসর জন  দরখা  িদয়ােছ এই সম  িবষয় এবং অন ান  িনধািরত িববরণ 

দশন কিরেত হইেব । 

উপধারা-(৩) (২) উপধারা অনুযায়ী উহােত উে িখত িনধািরত ময়ােদর িভতর ঋণদাতা ৭০ ধারার 

(১) উপধারায় বিণত ধরেনর ঋণ স ীয় িববরণী দািখল কিরেত ব থ ঋণ হীতার ঋণ পিরেশােধর 

দািয়  উ  সমেয় আপাতত বলব  অন  কােনা আইেন যাহা িকছুই থাকুক না কন, পিরসমাি  

হইয়ােছ বিলয়া গণ  করা হইেব । 

উপধারা-(৪) (২) উপধারায় সমেয়র পিরসমাি  অে  রাজ  অিফসার উ  ধারার অিধন দািখলী ঋণ 

এবং অন ান  বণনা স ীয় িববরণ পরী া কিরেবন ও ঋণ হীতাগণেক নানীর সুেযাগ দান 

কিরয়া এবং যাহা িতিন উপযু  মেন কিরেবন ঐ প অনুস ানাে  উ  িববরণ েয়াজনীয় 

সংেশাধন কিরেবন । 

উপধারা–(৫) উপধারা (৪) এর অধীেন ঋেণর িববরণপ  পরী া এবং েয়াজনীয় সংেশাধন করার 

পর রাজ  অিফসার ৭০ ধারার িবধান মেত সংেশািধত এই েপ িববরণপে  দিশত সকল ঋেণর 

পিরমাণ াসকরেণর কাজ  কিরেবন এবং এই ধরেনর ঋেণর ে  ঐ ধারায় েয়াজনীয় বা 
অনুেমািদত ব ব া হণ কিরেবন এবং এই কাজ কিরেত এবং এই অধ ােয়র িবধানমেত েয়াজনীয় 

বা বা অনুেমািদত অন ান  সকল ব ব  হেণর সময় রাজ  অিফসার এই িবষেয় সরকার কতৃক 

কাযপ িত ও অপরাপর ব াপাের ণীত িবিধ অনুসরণ কিরেবন । 

উপধারা-(৬) এই ধারার অধীেন রাজ  অিফসােরর দওয়া আেদেশর িব ে  িনধািরত সমেয়র ৪৮ 

(৪) ধারার অধীেন িনযু  িবেশষ জেজর িনকেট আিপল করা যাইেব এবং িবেশষ জেজর িস া  এবং 
ধুমা  এই িস া সােপে  রাজ  অিফসােরর িস া  ও আেদশ চূড়া  বিলয়া িবেবিচত হইেব । 

উপধারা-(৭) এই অধ ােয়র অধীেন আদায়েযাগ  কােনা ঋণ িতপূরণ িনধারণ তািলকা বা 
তািলকাসমূেহর অধীেন খাতকেক (ঋণ হীতােক) দয় িতপূরেণর সবেমাট অথ হইেত িনধািরত 

প ায় আদায় করা যাইেব । 

একাদশ  অধ ায় 



িবিবধ 

ধারা–৭২ ( কিতপয় িবষেয় দওয়ানী আদালেতর এখিতয়ােরর উপর বাধা–িনেষধ ) 

এই খে  কাশ ভােব উি িখত িবষয় ছাড়া ৫ম ও ৫ম ক অধ ায় অনুযায়ী িতপূরণ িনধারণ 

িববরণী অথবা উহার অংেশর িত, া র এবং কাশনা স ে  বা উ  িববরণী অথবা উহার 

অংেশর িত, া র এবং কাশনা স ে  বা উ  িববরণীেত কােনা অ ভুি  অথবা উ  িববরণী 
থেক কােনা িকছু বাদ পড়া স ে  বা ৫ম হইেত ১০ম অধ ােয়র অধীেন দরখা  অথবা কায েমর 

কােনা িবষয় স ে  উ  অধ ায়সমূেহর অধীেন দওয়া আেদশ স ে  দওয়ানী আদালেত মামলা 
করা চিলেব না । 

ধারা–৭৩ ( ভূিমেত েবশ এবং জিরপ করার মতা ) 

অ  আইেনর অধীন ণীত িবিধমালাসােপে  রাজ  অিফসার ও কমচারীসহ সূযদয় ও সূযাে র 

মেধ  য কােনা সমেয় য কােনা জিমেত েবশ কিরেত পািরেবন অথবা উহার পিরমাপ কিরেত 

অথবা অ  আইেনর অধীেন তাহার কতব  পালন কিরেত িগয়া যাহা িতিন েয়াজন মেন কিরেবন 

ঐ প অপর য কােনা কায কিরেত পািরেবন । 

ধারা–৭৪ ( বণনা ও দিললপ  দািখল করার জন  বাধ  করার মতা ) 

উপধারা-(১) এই আইেনর অধীেন ণীত িবিধমালা সােপে  এই আইেনর উে শ  সাধনােথ রাজ  

অিফসার কােনা ব ি েক নািটেশর মাধ েম নােটেশ উে িখত সমেয় এবং ােন কােনা এে ট 

মধ  জাত, অথবা ভূিম স ীয় িববরণী তরী এবং হ া র এবং তাহার দখেল বা িনয় েণ থাকা 
নিথপ  অথবা দিলল দািখল করার আেদশ িদেত পািরেবন । 

উপধারা-(২) এই ধারার অধীেন একিট িববরণী তরী এবং দান কিরেত বা নিথপ  অথবা দিললািদ 

দািখল কিরেত বাধ  েত ক ব ি  দ  িবিধর ১৭৫ এবং ১৭৬ ধারার অথ অনুসাের 

আইনসংগতভােব বাধ  বিলয়া গণ  হইেব । 

ধারা–৭৫ ( সা ীগেণর উপি ত ও দিলল দািখল কিরেত বাধ  করার মতা ) 

অ  আইেনর অধীেন কােনা তদে র উে েশ  রাজ  অিফসার সা ীগণেক অথবা কােনা স ি , 

মধ , জাত  অথবা ভূিমেত াথবান এমন কােনা ব ি েক সমন  কিরেত ও উপি ত হইেত বা 
দিলল-দ ােবজ দািখল কিরেত বাধ  কিরেত ১৯০৮ সােলর দওয়ানী কাযিবিধর অনুসাের 



এতদসং া  িবষেয় কােনা দওয়ানী আদালেত য মতা েয়াগ কিরেত পােরন সই মতা 
েয়াগ কিরেত পািরেবন । 

ধারা–৭৫ক ( কাফা প েনর ে  িবিধিনেষধ ) 

উপধারা-(১) ১৭ ধারার (৩) উপধারার অধীেন বা ৩১ ধারার (১) উপধারার অধীেন যিদন 

নািটিফেকশন কািশত হইয়ােছ সই িদন হইেত কােনা ব ি  তাহার দখলীয় খাস ভূিম কাফা 
প ন িদেত পািরেব না । 

উপধারা-(২) (১) উপধারার পিরপ ী কােনা কাফা প ন করা হইেল উহা বািতল হইেব এবং 
উ েপ য ভূিম কাফা প ন করা হইয়ােছ উহা বােজয়া  হইেব এবং সরকােরর উপর ন  হইেব 

। 

উপধারা-(৩) ৩৯ ধারার িনধািরত হাের িতপূরণ দােনর মাধ েম ৩ ধারার (২) উপধারায় তাহার 

কােনা খাস ভূিম অিধ হণ করার জন  য কােনা সময় সরকােরর কােছ দরখা  িদেত পািরেবন । 

ধারা–৭৫খ ( তদে র দরখাে র জন  িফ ) 

অ  আইন মাতােবক িলিপ অথবা িতপূরণ িনধারণ িববরণী ণয়েনর সময় নূতন কিরয়া 
তদে র দরখাে র সে  িনধািরত িফ জমা িদেত হইেব । 

ধারা–৭৬ ( সরকােরর উপর বতােনা ভূিমর বে াব  এবং ব বহার ) 

এই আইেনর কাশ ভােব বিণত িবধানসমূহ সােপে  এই আইেনর য কােনা িবধানবলী ারা 
সরকােরর উপর ন  ভূিম সরকােরর স ূণ িনয় ণাধীেন থািকেব; এবং এই উে েশ  তরী 
িবিধমালা অনুযায়ী সরকার ঐ সম  ভূিম বে াব  িদবার অথবা উহা যমন উপযু  মেন কিরেবন 

সই প িনয়েম ব বহার অথবা অপর কােনা ব ব া হণ কিরেত মতাবান হইেবন । 

তেব শত থােক য, কােনা ব ি র কােছ ভূিম বে াব  দওয়া হইেব না যিদ না ৯০ ধারার অধীন ঐ 

ব ি র িনকট ভূিম হ া র করা যায় । 

আর ও শত থােক য, চাষাবাদেযাগ  ভূিম বে াব  দওয়ার সময় বে াবে র জন  ঐ প 

দরখা কারীেক অ ািধকার দান করা হইেব য িনেজ অথবা পিরবােরর সদস গেণর ারা ভূিম চাষ 

কের অথবা করায় ও চাষাবাদেযাগ  ভূিম অিধকাের রােখ যাহার পিরমাণ পিরবােরর অন ান  

সদস গেণর অিধকৃত ভূিম যিদ থােক, এর সিহত যু   হইয়া ৩ একেরর কম হইেব । 



(২) (১) উপধারা অনুসাের কােনা সরকারী কমকতা কতৃক ভূিম বে াব  স ে  কােনা দওয়ানী 
আদালেত কােনা আেবদন অথবা মামলা হণ করা যাইেব না । 

ধারা–৭৬ক ( পৃথক এে েটর সৃি  এবং রাজ  ব ন ) 

আপাতত বলব  অন  কােনা আইেন অথবা চুি েত যাহা িকছুই থাকুক না কন 

উপধারা-(১) যে ে  কােনা ভ-ূস ি র অংেশ বা খে  খাজনা াপক অথবা খাজনা াপকগেণর 

অথ সমূহ ৩ ধারার (১) উপধারায় বা ৪৪ ধারার (১) দফায়  অিধ হণ করা হয় সে ে  ১৮৫৯ 

সােলর ব ীয় ভূিম রাজ  িব য় আইন বা ১৮৮৬ সােলর আসাম ভূিম এবং রাজ  র েলশন-এর 

৫ম অধ ােয়র কােনা িকছুই উ  অংশ বা খ  উপেরাি িখত আইন অথবা র েলশেনর উে েশ  

িভ  এে ট বা ভ-ূস ি  িহসােব গিঠত হইয়ােছ বিলয়া গণ  হইেব, এবং 

উপধারা-(২) মূল ভূস ি র জন  দানেযাগ  ভূিম রাজ  ও সসকর, অিধ হণ করা হইয়ােছ ঐ প 

অংশ বা খ  এবং (১) অনুে দ অনুযায়ী গিঠত পৃথক ভূ-স ি র বা এে েটর িন িলিখত 

নীিতসমূহ মাতােবক হারাহািরভােব ব ন করা হইেব, 

যথা : 

(ক) যে ে  অিধগৃহীত অংশ িভ  িহসাবসমূহ ারা গিঠত হয় সে ে  উ  পৃথক ভূ-স ি র বা 
এে েটর ভূিম রাজ  ও সসকর মূল ভূ-স ি  বা এে েটর জন  েদয় ভূিম রাজ  ও সসকর 

এবং অিধকৃত পৃথক িহসাব বা িহসাবসমূেহর জন  িনধািরইত ভূিম রাজ  ও সসকেরর মেধ  

িবরাজমান ব বধােনর সমপিরমাণ অথ পাইেব । 

(খ) যে ে  অিধ হণকৃত অংশ পৃথক িহসাব িনয়া গিঠত নেহ, সে ে  পৃথক ভূস ি  বা 
এে েটর ভূিম রাজ  ও সসকর মূল ভূ-স ি  বা এে েটর ভূিম রাজ  এবং সস কেরর যই 
পিরমাণ অংশ বহন কের সই পিরমাণ িভ  এে েটর অংশ মূল ভ-ূস ি র সংেগ অ ভূ  থােক । 

(গ) যে ে  অিধ হণকৃত অংশ এে েটর ভূিমর অংশিবেশষ লইয়া গিঠত হয় এবং পৃথক 

িহসাবিবহীন হয় বা যে ে  একিট এে ট আংিশক অিধ হণকৃত হয় সে ে  পৃথক পৃথক 

এে েটর ভূিম রাজ ও সস কর মূল এে েটর ভূিম রাজ  এবং সস কেরর সই পিরমাণ অংশ 

বহন কের যই পিরমাণ পৃথক এে েটর ভূিমর এলাকা মূল এে েটর ভূিমর এলাকা মূল এে েটর 

সম  ভূিমর এলাকার সংেগ জিড়ত থােক । 



উপধারা-(৩) যে ে  ঐ আইন ারা রায়তী জাত অথবা অন ান  জা ে র অংেশর কােনা াথ 

অিধ হীত হয় এবং উ  খ  িনিদ  কােনা অংশ লইয়া গিঠত হয় সে ে  উ  রায়তী , জাত 

অথবা জা ে র খাজনা উ  অংেশর অিধগৃহীত ও অনিধগৃহীত খে র মেধ  হরাহাির ব ন করা 
হইেব িক  যে ে  উহা কােনা িনিদ  অংশ িনেয় গিঠত নেহ সে ে  রাজ  অিফসার উ  

রায়িত , জাত অথবা জা ে র িনিদ  অিধগৃহীত ও অনিধগৃহীত খে র মেধ  এলাকা বা মূল  

যাহা তাহার কােছ উপযু  ও ন ায়সংগত মেন হইেব উহার উপর িভি  কিরয়া হারাহাির ব ন 

কিরেত হইেব । 

ধারা–৭৬খ ( িবদায়ী খাজনা াপক কতৃক আদায়কৃত অি ম খাজনা অথবা িনলােমর অথ পুন ার 
) 

যে ে  রাজ  অিফসার স  হন য, যাহার াথ অ  আইন মাতােবক অিধ হণ করা হইয়ােছ 

ঐ প খাজনা াপক উ  াথ স ীয় কােনা খাজনা অথবা িনলােমর অথ িবিনমেয়র অথ উ  

অিধ হেণর পের আদায় কিরয়ােছ সে ে  িতিন উ  অথবা উহার অংশিবেশষ খাজনা াপেকর 

িনকট থেক সরকারী দাবী িহসােব পুন ার কিরেত পািরেবন । 

ধারা–৭৭ (এই আইেনর অিধন গৃহীত কায ম সংর ণ ) 

উপধারা-(১)  এই আইেনর অধীেন অথবা এই আইেনর অধীেন ণীত িবিধমালা অনুযায়ী কােনা 
ব ি  সরল িব ােস কােনা িকছু কিরয়া অথবা কিরবার অিভ ায় কাশ কিরয়া থািকেল তাহার 

িব ে  কােনা মামলা জু বা অন ান  আইনগত কায ম হণ করা যাইেব না । 

উপধারা-(২) এই আইেন অন  কােনা সু  িবধান ছাড়া এই আইেনর কােনা িবধান ারা কােনা 
িত করা হইেল অথবা িতর পযােয় গেল অথবা আঘাত করা হইেল অথবা আঘােতর পযােয় 

গেল বা এই আইন বা এই আইেনর অধীেন ণীত িবিধমালা অনুসাের কােনা িকছু সরল িব ােস 

করা হইেল বা কিরবার ই া কাশ কিরেল সরকােরর িব ে  কােনা মামলা অথবা আইনানুগ 

কায ম হণ করা যাইেব না । 

ধারা–৭৭ক (সরকােরর মতা অপণ ) 

অ  আইন অনুসাের সরকােরর উপর দ  মতা এবং ইহার উপর অিপত দািয়  িব ি েত বিণত 

অব ায় এবং শত অনুসাের ইহার অধীন  য কােনা অিফসার অথবা কতৃপ  েয়াগ কিরবার জন  

সরকার িব ি র মাধ েম িনেদশ দান কিরেত পািরেবন । 



ধারা ৭৮ ( িবিধ ণয়েনর মতা ) 

উপধারা-(১) এই আইেনর ২য়, ৩য় ও ৪থ খে র উে শ  সাধন করার উে েশ  পূেব কাশ করার 

পর, সরকার িবিধমালা ণয়ন কিরেত পািরেবন । 

উপধারা-(২) উপেরর সাধারণ মতার পিরপ ী কােনা কাজ না কিরয়া ঐ িবিধমালা িন িলিখত 

িবষয় স িকত হইেব যথা : 

(ক) ৩ (৩) ধারায় বিণত িব ি র ফরম ও ঐ িব ি র িববরণসমূহ; 

(খ) ৪ (১) ধারায় বিণত নািটশ দােনর িনয়ম ও িববরণসমূহ; 

(গ) ৬ ধারার (১) ও (২) উপধারায় বিণত অ ব ীকালীন অথ হেণর সময় ও িনয়ম; 

(ঘ) ৬ (৪) ধারায় বিণত অথ বাদ দওয়ার িনয়ম িনধারণ; 

(ঙ) ৭ ধারায় বিণত আিপল দািখল করার িনয়ম ও সময়; 

(চ) ৮ ধারায় বিণত জিরমানা উ ােরর িনয়ম; 

(ছ) বািতল; 

(জ) ১৫ ধারায় বিণত আেবদেনর ফরম, ঐ আেবদেনর িববরণসমূহ এবং আেবদেনর সংেগ সংযু  

েসস ফী ; 

(ঝ) ১৭ ধারার অধীন িলিপ ণয়নকরণ অথবা পিরমাজেনর িনয়ম ও ঐ িলিপ ণয়নকরেণর 

অথবা পিরমাজেনর ে  রাজ  অিফসার কতৃক অনুসৃত প িত এবং েয়াগেযাগ  মতাসমূহ; 

(ঞ) ১৭ ধারার অধীন ণয়ণকৃত বা পিরমািজত িলিপ রকডভু  িববরণসমূহ; 

(ট) ১৯ (১) ধারার অধীন খসড়া িলিপসমূহ কােশর িনয়ম ও সময়; 

(ঠ) য রাজ  অিফসােরর কােছ য িনয়েম ও য সমেয়র িভতর ১৯ ধারার (২) উপধারার অধীন 

আপীল দােয়র করা যাইেত পাের; 

(ড) ১৯ ধারার অধীন আপি  ও আিপলসমূেহর িন ি ; 



(ঢ) ১৯ ধারার (৩) উপধারার অধীন িলিপ কােশর িনয়ম; 

(ণ) ২০ (৩) ধারার অধীন ই া েয়ােগর সময় ও যখন ই া েয়াগ না করা হয় তখন ঐ ধারার 

অধীন ভূিমসমূহ ব ন; 

(ত) ২০ ধারার (৫) উপধারায় (আ) অনুে েদর ভূিম িনধারেণর উপায় যাহা ঐ উপধারার (অ) 

অনুে েদর (গ) উপ-অনুে েদর আওতায় আিসেব ; 

(থ) ৩১ ধারার (২) উপধারায় বিণত িববরণসমূেহর পিরমাজন করার উপায় ও প িত এবং এই 

উে েশ  রাজ  অিফসার কতৃক েয়াগেযাগ  মতাসমূহ; 

(দ) ৩৩ ধারার অধীন িতপূরণ িনধারণ িববরনীর ফরম, উহার েতর উপায় ও উহােত বিণত 

িববরণসমূহ; 

(ধ) ৩৫ ধারার (২) উপধারায় বিণত অথ গণনার রীিত ও ব য় ও দায় িনধারণ; 

(ন) ৩৭ ধারার (২) অনুে দ অনুযায়ী অ ায়ী রায়তী  অথবা জা ে র অিধকারী ও তাহার 

তাৎ িণক উ তন ভূিমর মািলেকর মেধ  িতপূরণ ব েনর ে  অনুসৃত প িত; 

(প) ৩৮ ধারার ে  িতপূরণ িনধারণ িববরণী ও িতপূরণ গণনার রীিত ও প িত; 

(ফ) ৩৯ ধারার (১) উপধারার টিবেলর (ঙ) ও (চ) দফাদমূেহর বিণত ভূিমর বািষক ভাড়ার মূল  

িনধারেণর িনয়ম (manner) ও (চ) দফার কৃত িনমাণ খরচ এবং অপচয় িনধারণ করার িনয়ম; 

(ব) ৩৯ ধারার (৩) নং উপধারার (ক) অনুে দ অনুযায়ী ভূিমর বািষক াভািবক উৎপাদন িনধারণ 

করার িনয়ম; 

(ভ) ৩৯ ধারার (৩) উপধারার (খ) অনুে েদর (অ) উপ-অনুে েদ বিণত আবােদর খরচ িনধারণ 

করার িনয়ম; 

(ম) ৩৯ ধারার (৪) উপধারায় বিণত মৎস খামার হইেত আগত বািষক কৃত আয় িনধারণ করার 

িনয়ম; 

(য) ৩৯ (৫) ধারায় বিণত িতপূরণ ব ন করার ে  অনুসৃত িনয়ম; 



(যক) ৪০ ১ ধারার অধীন খসড়া িতপূরণ িনধারণ িববরণী কােশর িনয়ম ও সময় এবং ঐ 

উপধারা অনুযায়ী আপি সমূেহর িন ি ; 

(যখ) ৪১ ধারার অধীন য রাজ  কতৃপে র িনকট আিপল দােয়র করা হইেব ঐ ধারার অধীন 

আিপলসমূেহর িন ি ; 

(যগ) ৪২ ধারার অধীন িতপূরণ িনধারণ িববরণী কােশর িনয়ম; 

(যম) ৪৫ নং ধারা অনুযায়ী ঘাষণা কােশর িনয়ম; 

(যঙ) ৪৬ (১) ধারায় বিণম িলিপর সংেগ স কযু  এলাকার ে  জলার রাজ  িববরণীেত 

িচি ত ঐ উপধারা অনুযায়ী সংখ ায় এসাই েম  ও ঐ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী 
িলিপসমূেহর অনুিলিপ ব ন করার িনয়ম; 

(যচ) ৪৮ (২) ধারায় বিণত কিমশনার অভ ট পােচেজর মতাসমূহ ও কতব সমূহ; 

(যছ) ৪৮ ধারার (৩) উপধারায় বিণত ডাইের র অ  ল া  রকডস ও সািভেসর মতাসমূহ 

ওকতব সমূহ; 

(যজ) ৫৭ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী অিতির  অথ দান এবং ঐ ধারার ি তীয় শতাবলীেত বিণত 

উ তন রাজ  কতৃপ  িনধারেণর িনয়ম; 

(যঞ) ৬৭ ধারায় বিণত অথ গণনার িনয়ম ও ঐ ধারার অধীন িবদায়ী খাজনা াপকেক িকি েত অথ 

দােনর িনয়ম; 

(যট) ৭০ (৩) ধারায় বিণত কৃত আয় ােসর পিরমাণ িনধারণ করার িনয়ম; 

(যঠ) ৭০ (৪) ধারায় বিণত কৃত বািষক আয় ও আয় গণনা করার িনয়ম; 

(যড) ৭১ ধারার (২) উপধারা অনুসাের নািটশ কােশর িনয়ম ও ঐ উপধারায় বিণত ফরম ।- এ ও 

সমেয়র  মেধ  দািখলেযাগ  টেম  ও ঐ টেমে র িববরণসমূহ; 

(যঢ) ১ (৫) ধারায় বিণত িবিধসমূহ: 

(যণ) ৭১ ধারার (৬) উপধারার অধীন আপীল দােয়েরর সময়; 



(যথ) ৭৩ ধারায় বিণত রাজ  অিফসারগণ, কমচারীগেণর আচার-আচরেণর প িত; 

(যদ) টেম  ত এবং হ া র ও রকড বা দিলল ণয়ন বলব  করার জন  ৭৪ ধারার (১) 

উপধারা অনুযায়ী মতাসমূহ েয়াগ, 

(যধ) ৭৬ ধারায় বিণত ভূিম বে াবে র জন  িবিধমালা । 

ধারা–৭৯ ( এই অংেশর  ) 

এই অংেশর । অ  খ  অথবা ইহার অংশিবেশষ ঐ সম  এলাকায় ঐ সকল তািরেখ ও ঐ 

পিরমােণ কাযকর হইেব যাহা সরকার িব ি র মাধ েম িনেদশ দান কিরেবন ও এই খে র য 

কান অংশ যখন বলব  হয় তখন ঐ অংেশর িবধানসমূহ উ  সময় অন  কান আইন যাহা িকছুই 

থাকুক না কন, উ  এলাকায় বলব  হইেব। 

ধারা ৮০ (বািতল ) 

এই খে র স ূণ কােনা এলাকায় কাযকর হওয়ার তািরেখ অথবা তািরখ হইেত তফিসেল, 

উে িখত আইনসমূহ তফিসেলর ৪থ কলােম বিণত পিরমাণ উ  এলাকায় বািতল হইেব । 

ধারা ৮১ (কৃিষ জাগেণর ণী এবং উহােদর অিধকার ও দািয় সমূহ িনয় ণ ) 

এই খে র স ূণ কােনা এলাকায় কাযকর হওয়ার তািরেখ অথবা তািরখ হইেত উ  এলাকায় 

কবলমা  কৃিষ ভূিমর এক ণীর অিধকারী থািকেব যথা : মািলকগণ ও উ  অিধকারীর 

অিধকারসমূহ এবং দািয় সমূহ অ  খে র িবধান ারা িনয়ি ত হইেব । 

তেব শত থােক য, অ  ধারা উ  কােনা মািলকেক তাহার জােতর খিনর কােনা অিধকারসহ 

মািটর িনেচর অংেশ লুকািয়ত ােথর উপর কােনা অিধকার দান কিরেব না । 

আরও শত থােক য, যে ে  সরকার িনিদ  সমেয়র িনিম  কােনা ভূিম ইজারা দান কের 

সে ে  উ  ইজারা হীতার অিধকার ও দািয় সমূহ ইজারার শতাবলী অনুযায়ী িনয়ি ত হইেব । 

ধারা ৮১–ক  ( অকৃিষ জার অিধকার ও দািয় সমূহ ) 

উপধারা-(১) অ  খে  অন  কােনা প ব ব া থাকা ছাড়া অকৃিষ দখলকার িযিন এই আইেনর 

িবধান সমূেহর অধীেন এই প জিমর উপি ত  দখলকার হওয়ার দ ন সরকােরর অধীেন জা 



হইয়ােছন, অিধকার ও দায়-দািয় সমূহ সখােন এই প অিধ হেণর সময় পূব ব ীয় অকৃিষ 

জা  আইন, ১৯৪৯-এর িবধানসমূহ এই প জিমর ে  েযাজ  হয় সখােন সই আইেনর 

িবধানসমূহ কতৃক িনয়ি ত হইেব । 

উপধারা-(২) অপরাপর অকৃিষ জাগেণর অিধকার ও দািয় , খাজনা বৃি  বা াসকরণ ছাড়া 
ইজারার চুি  ও স ি র হ া র আইন, ১৮৮২-এর িবধানসমূহ মাতােবক পিরচািলত হইেব । 

তেব শত থােক য, অ  আইন বা আপাতত বলব  অন  কােনা িবধান িকংবা চুি েত যাহা িকছুই 

থাকুক না কন, য কােনা চুি  বা শত যাহাই হউক, কােনা অকৃিষ জা তাহার জা ে র সম  

বা য কােনা অংশ কাফা প ন িদেত পািরেবন না এবং যিদ কােনা জা  অথবা জা ে র 

যেকােনা অংশ এই িবধান ল ন কিরয়া কাফা প ন দওয়া হয় তাহা হইেল অকৃিষ জার 

জা  অথবা জা ে র য অংেশর কাফা প ন দওয়া হয়, স যাহাই হউক, াথ িবলু  হইেব 

এবং উ  জা ে র অংশটুকু এ প কাফা প েনর তািরখ হইেত সকল দায়-দািয় মু  অব ায় 

হইয়া সরকােরর উপর বতাইেব । 

ধারা ৮১–খ ( ইজারা দিলল িনব ন ) 

৮১ বা ৮১ক ধারায় অথবা আপাতত বলব  অন  কােনা আইেন যাহা িকছুই থাকুক না কন, যিদ 

সরকারী খাস জিম ইজারা িদবার উপযু  কতৃপ  বা এই উে েশ  মতা া  গেজেটড কমকতা 
কতৃক ইজারা দিলল স ািদত এবং ১৯০৮ সােলর রিজে শন আইেনর ১৭ (১) ধারার (খ) 

অনুে েদর িবধানানুসাের রিজি কৃত না হয় তাহা হইেল কৃিষ অথবা অকৃিষ কােনা কার 

জা  সৃি  হইেব না বা হইয়ােছ বিলয়া গণ  হইেব না এমনিক ইজারা হীতার িনকট সলামী বা 
খাজনা হণ করা হইেলও । 

ধারা ৮২ ( ব াখ া ) এই খে  – 

উপধারা-(১) “ কৃত চাষী” বিলেত এমন কােনা ব ি েক বুঝায় য িনেজ অথবা তাহার পিরবােরর 

সদেস র সাহােয  বা চাকর বা িমেকর ারা অথবা অংশীদার বা বগাদােরর মাধ েম ভূিম চাষ কের 

এবং ইহা একজন অকৃিষ িমকেকও অ ভূ  কের; 

উপধারা-(২) “রায়ত” বিলেত এমন ব ি েক বুঝায় য িনেজ অথবা তাহার পিরবােরর সদেস র ারা 
অথবা চাকর বা িমকগণ ারা বা সহায়তায় অথবা অংশীদার বা বগাদারগণ কতৃক বা সহায়তায় 

চাষ করার িনিম  ৪৪ ধারা বা অন ভােব সরকােরর সরাসির অধীেন ভূিম দখেল রািখবার অিধকার 



অজন কিরয়ােছন ও য ব ি গণ ঐ প অিধকার অজন কিরয়ােছ ইহা তাহােদর ােথর 

উ রািধকারীগণেকও অ ভূ  কের; 

উপধারা-(৩) রায়েতর পিরবার তাহার সংেগ একই অে  বসবাসরত এবং তাহার উপর িনভরশীল 

সকল ব ি গণেক অ ভূ  কের; িক  ইহা কােনা চাকর বা িমকেক অ ভূ  কের না । 

(৪), (৫) এবং (৬) * ১৯৬৪ সােলর ১৭ নং অধ ােদেশর ৩ ধারা বেল ৮/৯/৬৪ তািরেখ বাদ দওয়া হয় 

। 

উপধারা-(৭) অন ভােব কাশ  িবধান ছাড়া ̔হ া র ̕ কােনা ব ি গত িব য়, ব ক, দান অথবা 
কােনা চুি  বা এি েম েক অ ভূ  কের এবং 

উপধারা-(৮) এই খে র স ূণ কােনা এলাকায় কাযকর হওয়ার তািরেখ অথবা তািরখ হইেত ঐ 

এলাকায় এই খে র িবধানসমূহ েয়ােগর উে েশ  কৃিষ ভূিমর সিহত স যু  এই খে  ঐ 

শ িল ব বহােরর ে  ̔মািলক ̕  শ িট  ̔রায়ত̕  অথবা  ̔ টন া ̕  শে র এবং  ̔ভূিম 

রাজ ̕  শ িট  ̔ র ̕  শে র পিরবেত ব ব ত হয় বিলয়া গণ  করা হইেব এবং যে ে  কােনা 
ইজারা, কবুিলয়ত, চুি  বা অন ান  চুি র শতসমূহ মাতােবক খাজনা সরকারেক েদয় হয় 

সে ে  ইহা এই পভােব আদায় করা হইেব যন ইহা ভূিম রাজ  িছল । 

ধারা–৮৩ (রায়তগেণর ভূিম ব বহার স েক অিধকার ) 

কােনা রায়েতর জােতর অ ভূ  ভূিম তাহার ই া অনুযায়ী স য কােনাভােব ভাগ-দখেল রাখার 

অিধকারী থািকেব । 

ধারা–৮৪ ( কােনা রায়েতর মৃতু েত জােতর উ রািধকার বতন ) 

কােনা রায়ত যিদ উ রািধকারিবহীন অব ায় পিতত হয় তেব তাহার এই আইেনর িবধানসােপে  

এবং এই আইেনর সংেগ অসাম স পূণ নেহ, এই পভােব তাহার অপরাপর াবর স ি  যভােব 

বতাইেব ইহাও সইভােব বতাইেব । তেব শত থােক য, য উ রািধকার আইন কােনা রায়েতর 

ে  েযাজ  সই উ রািধকার আইেন তাহার অপরাপর স ি  রা ীয় মািলকানায় চিলয়া গেল 

জােত তাহার াথ িবলু  হইেব । 

ধারা–৮৫ ( রায়ত উে েদর কারণ ) 



কােনা রায়তেক তাহার জাত বা উহার অংশিবেশষ হইেত উে েদর জন  দ  িডি  কাযকর 

ছাড়া তাহার জাত অথবা উহার অংশ িবেশষ হইেত উে েদর জন  দ  িডি  কাযকর ছাড়া 
তাহার জাত অথবা উহার অংশিবেশষ হইেত উে দ করা যাইেব না । 

ধারা–৮৬ ( িসকি র কারেণ খাজনা াস এবং পিরবৃি র কারেণ বৃি া  জিমেত অিধকােরর 

িন য়তা ) 

উপধারা-(১) যিদ জােতর অ ভূ  জিম বা জিমর অংশিবেশষ নদীগেভ িসকি  হইয়া যায় তাহা 
হইেল রাজ  অিফসােরর িনকট জা কতৃক িনধািরত ফরেম আেবদন করা হইেল আেবদন করা 
হইেল বা তাহােক সংবাদ দওয়া হইেল ঐ জােতর খাজনা বা উ য়ন কর কতটুকু াস করা বা 
মওকুফ করা হইেব যতটুকু রাজ  কমকতা এই উে েশ  সরকার কতৃক ণীত িবিধমালা অনুযায়ী 
যথাযথ ও ন ায়সংগত বিলয়া িবেবচনা কিরেবন এবং িসকি র কারেণ য িত হইেব তাহা এই িবিধ 

অনুযায়ী িলিপব  করা হইেব যাহা পরবতীেত উ  ভূিম যথা ােন পুনঃউ ব হইেল তখন উ  

ভূিমেত ে র মাণ িহসােব গণ  হইেব । 

উপধারা-(২) সামিয়কভােব বলব  অন  কােনা আইেন অন  কােনা িকছু বলা থাকা সে ও কােনা 
জা বা তাহার উ রািধকারীর ঐ জিমেত বা জিমর অংেশ , াথ এবং অিধকার িসকি র কারেণ 

জিম অবলুি র সমেয় বতমান থািকেব যিদ উ  জিম অবলুি র ৩০ বছেরর মেধ  পূব ােন 

পুনঃউ ব হয় । 

উপধারা-(৩) অিধকার,  এবং াথ স েক (২) উপধারার যাহা বলা আেছ তাহা থাকা সে ও, 

পুনঃউ ািবত জিমেত তাৎ িনক দখলািধকার থেম কােল র িনজ উেদ ােগ বা যাহার জিম অবলু  

হইয়া িগয়ািছল সই জা বা তাহার উ রািধকারী কতৃক বা অন  কাহােরা মাধ েম িলিখতভােব 

সংবাদ পাইবার পর েয়াগ কিরেবন । 

উপধারা-(৪) এই আইেনর অন  কােনা িকছু বলা থাকা সে ও কােল র অথবা রাজ  কমকতা 
এই ধরেনর জিমেত দখল লইবার পর এই উে েশ  সরকার কতৃক ণীত িবিধমালা অনুযায়ী দখল 

লওয়া স েক জনগণেক িব ি র মাধ েম জানাইেবন এবং পুনঃউ ািবত জিম সং া  ব াপাের 

জিরপ কিরেবন এবং ইহার িভি েত ম াপ ত কিরেবন । 

উপধারা-(৫) কােল র উপধারা (৪) অনুযায়ী সােভ জরীপ এবং ম াপ ত কিরবার ৪৫ িদেনর মেধ  

িসকি র কারেণ যাহার জিম অবলু  হইয়া িগয়ােছ তাহােক অথবা যইে ে  তাহার 

উ রািধকারেক এই পিরমাণ জিম বে াব কৃত জিমর পিরমাণ এই প হইেব যাহা ইিতপূেব ঐ 



ব ি র বা তাহার উ রািধকারী কতৃক অিধকৃত জিমর সংেগ সংযু  হইয়া ৬০ িবঘার অিতির  না 
হয় এবং উ  জা বা তাহার উ রািধকারী যিদ উ  বে াবে র পর কােনা অিতির  ভূিম থােক 

তেব তাহা সরকােরর উপর ন  হইেব এবং সরকােরর কতৃ াধীেন থািকেব । 

উপধারা-(৬) (৫) উপধারা অনুযায়ী বে াব কৃত জিম সালামী মু  হইেব িক  এই শতসােপে  

হইেব য জা বা তাহার উ রািধকারী রাজ  অিফসার কতৃক যথাযথ ও ন ায়সংগত বিলয়া ধাযকৃত 

কর এবং ভূিম উ য়ন কর িদেত বাধ  থািকেব। 

উপধারা-(৭) সরকার কতৃক বা কান আইেনর উ য়নমূলক কাজ করার জন  মতা া  বা 
কতৃক া  কতৃপ  কতৃক গৃহীত উ য়নমূলক কােজর ফল িতেত কৃি ম বা যাি ক প িতেত 
পুনঃউ ব া  জিমর ে  এই ধারার িবধান েযাজ  হইেব না। 

ধারা–৮৬–ক (িনিদ  সময় পয  মামলা দােয়ের বাধা) 

এই ধারা অনুযায়ী কায ম যাহােত কােল র স  কিরেত পােরন, সই জন  ৮৬ ধারার 

আওতাভু  কােনা জিমর ব াপাের কােনা মামলা, আেবদন অথবা অন ান  আইনগত কায ম ৮৬ 

(৪) ধারা অনুযায়ী জনগেণর াতােথ নািটশ জািরর পর ১২ মােসর মেধ  দােয়র করা যাইেব না । 

ধারা–৮৭ (নদী বা সমু  দূের সিরয়া যাওয়ার কারেণ বৃি া  জিমর অিধকার ) 

উপধারা-(১)  সামিয়কভােব বলব  কৃত অন  িকছু বলা থাকা সে ও নদী বা সমু  দূের সিরয়া 
যাওয়ার কারেণ যখন, কােনা জিম বৃি  া  হয়, তখন ইহা সংযু  জােতর পিরবৃি া  জিম 

িহসােব গণ  করা যাইেব না, িক  উহা চূড়া ভােব সরকােরর উপর ন  হইেব এবং উহার কতৃ  

সরকােরর হােত থািকেব । 

উপধারা-(২) উপধারা (১)-এর িবধানাবলী ঐ বৃি া  সকল জিমর ে  েযাজ  হইেব তাহা 
১৯৭২ সােলর ২৮ শ জুেনর পূেব বা পের পিরবৃি া  হউক না কন, িক  উহা ঐ তািরেখর পূেব 

কােনা জিমর ে  েযাজ  হইেব না যিদ জােতর পিরবৃি া  জিম মািলেকর দখেল রাখার 

অিধ হণ ও জা  (ষ  সংেশাধনী) আেদশ (িপ. ও. ১৩৭/১৯৭২)  হওয়ার পূেব বলব  কৃত 

আইেন ীকৃত বা ঘািষত হইয়া থােক । 

উপধারা-(৩) কােনা নদী বা সমু  ের সিরয়া যাওয়ার কারেণ জােতর সংল  বৃি া  জিম 

অিধকার রাখার দাবী স িকত সকল মামলা, আেবদন, আিপল বা অন ান  কায ম ঐ আেদশ 

কাযকরী হওয়ার তািরেখ কােনা আদালেত বা কতৃপে র িনকট িগত অব ায় থািকেল তাহা আর 



চিলেত পািরেব না এবং তাহা বািতল হইয়া যাইেব এবং ঐ দাবী স িকত কােনা মামলা, আেবদন 

বা আইনগত কায ম কােনা আদালত হণ কিরেব না । 

ধারা–৮৮ রায়েতর জাতজিম হ া র যাগ তা 

অপরাপর াপর স ি  য িনয়েম এবং যতখািন হ া র করা যায় সইভােব রায়েতর জাত বা 
উহার অংশিবেশষ অ  আইেনর িবধানসােপে  হ া রেযাগ  হইেব । তেব শত থােক য, ২০ ধারার 

(২) উপধারা অনুযায়ী অিধকৃত চা বাগােনর খাসজিম বা উহার অংশিবেশষ ডপুিট কিমশনােরর 

িলিখত পূব অনুেমাদন ছাড়া হ া র করা যাইেব না এবং ািবত হ া র কােনা ভােবই বাগােনর 

অি  িবন  কিরেব না অথবা অিধকৃত ভূিমেত চা চােষর িত সাধন কিরেব না । 

ধারা–৮৯ ( হ া র প িত )  

উপধারা-(১) উইল, িড ীজারী মূেল িনলাম/িবি অথবা ১৯১৩ সােলর সরকারী দাবী আইেনর 

অধীেন কােনা সািটিফেকট জাির ব তীত ঐ প েত ক হ া র রিজি  দিলেলর মাধ েম হ া র 

কিরেত হইেব এবং রিজি  অিফসার ঐ প কােনা দিলল রিজি  করার জন  হণ কিরেবন না, 
যিদ না হ া িরত স ি র িব য়মূল  এবং যে ে  িব য়মূল  নাই সে ে  হাি ং বা উহার খ  

অথবা অংেশর মূল  দিলেল উে খ থােক এবং যিদ না ইহার সংেগ সংযু  করা হয়- 

(ক) রাজ  কমকতার কােছ পাঠাইবার জন  িনধািরত েসস িফ-সহ িনধািরত ফরেম হ া েরর 

িববরণসহ একিট নািটশ; এবং 

(খ) (৪) উপধারা অনুযায়ী য নািটশসমূেহর ও েসস িফসমূেহর েয়াজন উহা । 

উপধারা-(২) ঐ প একিট হাি ং বা উহার খ  অথবা অংেশর উইেলর ে  কােনা 
আদালত ̔ েবট̕ অথবা লটাস অভ এডিমিনে শন ম ুর কিরেবন না, য পয   R/F দরখা কারী (১) 

উপধারার (ক) বিণত একই রকেমর নািটশ ও একই অংেকর েসস িফ দািখল কের । 

উপধারা-(৩) য পয  না তা ব ক হীতা, স যাহাই হউক, (১) উপধারায় বিণত একই রকেমর 

নািটশ বা নািটশসমূহ এবং একই অংেকর েসস িফ সমূহ জমা দয় কােনা আদালত অথবা 
রাজ  কতৃপ  িড ী জারীমূেল বা ১৯১৩ সােলর সরকারী দাবী আদায় আইেনর অধীেন 

সািটিফেকট মূেল ঐ প কান, হাি ং বা উহার খ  অথবা অংেশর িব য় অনুেমাদন কিরেবন না 
এবং কান আদালত ঐ প কান হাি ং বা উহার খ  অথবা অংেশর কােনা ব ক স ে  কােনা 
ফারে াজােরর চূড়া  িড ী বা আেদশ িদেবন না । 



উপধারা-(৪) যিদ ঐ প একিট হাি ং-এর খ  অথবা অংেশর হ া র এমন হয় যাহার ে  ৯৬ 

ধারার িবধান েযাজ  হয় সে ে  উ  হাি ং-এর  সকল সহ-শরীক জাগেণর উপর জারীর জন  

এবং উহার এক কিপ রিজ ািরং অিফসােরর অিফেস অথবা আদালত ভবেন অথবা রাজ  

কতৃপে র অিফেস, যখােন যমন েযাজ  হয় ঝুলাইবার জন  িনধািরত েসস সমূহসহ হ া েরর 

িববরণািদসহ িনধািরত ফরেম নািটশসমূেহ জমা িদেত হইেব । 

উপধারা-(৫) আদালত, রাজ  কতৃপ  অথবা রিজ ািরং অিফসার, য যখােন েযাজ  হয়, (১) 

উপধারার (ক) অনুে েদ বিণত নািটশ রিভিনউ অিফসােরর কােছ পাঠাইেবন এবং (৪) উপধারায় 

বিণত নািটশ রিজ াড ডাকেযােগ সহশরীক জাগেণর উপর জারী কিরেবন এবং নািটেশর এক 

কিপ আদালত ভবেন অথবা রাজ  কতৃপে র অিফেস অথবা রিজ ািরং অিফসােরর অিফেস, 

যমন েযাজ  হয়, ঝুলাইেবন । 

তেব শত থােক য, এই প নািটশ জারী সরকার বা হাি ং-এর কােনা সহশরীক জা যাহােদর 

উপর এ প নািটশ জারী হইয়ােছ ারা খাজনার পিরমাণ বা এই প হাি ং-এর পিরসীমার ীকৃত 

িহসােব েয়াগ করা হইেব না । সরকার অথবা এই প সহ-শরীক জার হাি ং-এর িবভাজন 

অথবা উহার জন  দয় খাজনা ব েনর ব  স িত িহসােব নওয়া হইেব না । 

আরও শত থােক য, যাহােত রাজ  অিফসার প  নন এমন কােনা মামলা, আিপল বা অন িবধ 

কায েমর মাধ েম একিট উপযু  কতৃপ  কতৃক পরবতী সমেয় যিদ কােনা হ া র বািতল বা 
সংেশািধত হয় তেব য কতৃপে র কােছ সব থম যথাযথ মামলা বা কায ম জু করা হইয়ািছল 

সই কতৃপ  এই প আেদেশর কিপ রাজ  অিফসােরর কােছ রণ কিরেবন । 

উপধারা-(৬) এই ধারায়- 

(ক) হ া র হীতা, তা এবং ব ক হীতা বিলেত তাহােদর ােথর লাবতীগণেকও বুঝাইেব; 

এবং 

(খ) ‘হ া র’ বিলেত বােটায়ারা বা, য পয  না একিট িড ী অথবা ফারে াজাের কােনা চূড়া  

আেদশ দওয়া হয়, সরল বা খাই খালাসী ব ক বা শতসােপে  িব েয়র ব কেক অ ভূ  কিরেব 

না । 

ধারা–৯০ ( জাতজিম হ া েরর সীমাব তা )  



উপধারা-(১) আপাতত বলব  অন  কােনা আইেন যাহা িকছুই থাকুক না কন, এই খ  

বলব  হওয়ার পর এই খে র িবধান ব তীত কােনা ব ি িবেশষ এই পিরমাণ ভূিম য় কিরেত বা 
অন  কােনাভােব অজন কিরেত পািরেব না যাহা তাহার িনেজর ও পিরবােরর জন  অিধকৃত মাট 

ভূিমর সংেগ যু  হইেল ৩৭৫ িবঘার অিধক হইেব । 

উপধারা-(২) আপাতত বলব   অন  কােনা আইেন যাহা িকছুই থাকুক না কন, কােনা রায়েতর 

জাত বা উহার কােনা অংশ বা খ  িব য়, দান বা উইলমূেল বা অন েকােনা বা িড ীজারী মূেল বা 
১৯১৩ সােলর সরকারী দাবী আইেনর অিধেন কােনা সািটিফেকট জািরমূেল কৃত কৃষক ছাড়া অন  

কাহােরা িনকট হ া র করা যাইেব না এবং এ প কান জা  বা উহার কান বা খ  ঐ প কান 

উপােয় কােনা ব ি র িনকট হ া র করা যাইেব না যিদ না স িনেজর ও পিরবােরর জন  আপাতত 

৩৭৫ িবঘার কম জিমর অিধকারী হয় এবং ঐ প কােনা হ া র বধ হইেব না যিদ হ া েরর সময় 

হ া র হীতার অিধকৃত ভূিমর সিহত উ  হ া িরত ভূিম যু  হইেল ৩৭৫ িবঘার সীমা অিত ম 

কের । 

তেব শত থােক য, কােনা ব ি  বা সমবায় সিমিতর িনকট হ া র করা হইেল, ঐ প ব ি  বা 
সমবায় সিমিতর মাট জিমর পিরমাণ ৩৭৫ িবঘার বশী হইেলও (১) এবং (২) উপধারার িবধােনর 

অধীেন হ া র বািতল হইেব না, যিদ- 

(ক) িনধািরত রাজ  কতৃপ  এই প ব ি েক শি চািলত য পািতর সাহােয  বৃহাদায়তন কৃিষ 

খামার িত ান উপায় অবল ন কিরয়ােছ বিলয়া সািটিফেকট িদয়া থােক; এবং 

(খ) সমবায় সিমিতর ে  িনধািরত রাজ  কতৃপ  যিদ এই মেম সািটিফেকট দয় য, ঐ প 

সিমিত দলব ভােব চাষী জিমর মািলকগণ উৎকৃ  ফসল উৎপাদেনর জন  সংগিঠত হইয়ােছ, 

তাহারা শি চািলত য পািত ব বহার ক ক বা না ক ক এবং িনঃশতভােব েত েকর জিমর 

মািলকানা সিমিতর িনকট হ া র ক ক বা না ক ক, উভয়ে ে ই এই প হ া েরর সীমা রাজ  

কতৃপে র ম ুরকৃত সািটিফেকেট বিণত থািকেব । 

আরও শত থােক য, (১) ও (২) উপধারার কােনা িবধান কােনা ব ি  য কৃতপে  চােয়র চাষ 

কিরেতেছ, বা কােনা সমবায় সিমিত বা কােনা কা ানী যাহা কৃতপে  উ  সমবায় সিমিত 

অথবা কা ানী কতৃক িচিন উৎপাদেনর িনিম  আেখর চাষ কিরেতেছ বা অপর কােনা কা ানী 
যাহার উে শ  কােনা পণ ব  উৎপাদেনর ারা িশে র উ িত সাধন করা তাহার ে  েযাজ  

হইেব না । 



উপধারা-(৩) (১) ও (২) নং উপধারায় িভ প িকছু থাকা সে ও, খাঁিট চাষী নেহ এমন কােনা 
ব ি ও িনধািরত রাজ  কতৃপে র পূব িলিখত অনুমিত লইয়া অনুমিতপে  বিণত পিরমাণ ভূিম 

ভাগদখল কিরেত ও বািণিজ ক িশে র উে েশ  অথবা দাতব  এবং ধমীয় উে েশ  ভূিম খিরদ এবং 
ভাগ-দখল কিরেত পািরেব । 

উপধারা-(৪) (১) ও (২) উপধারায় িভ প িকছু থাকা সে ও কৃত চাষী নেহ এমন ব ি  িনধািরত 

রাজ  কতৃপে র পূব িলিখত অনুমিত েম অনুমিতপে  উে িখত পিরমাণ ভূিম তাহার পিরবােরর 

বসতবািড় েতর িনিম  অথবা স িনেজ বা তাহার পিরবােরর সদস গণ ারা অথবা চাকরেদর 

অথবা িমকেদর ারা বা সাহােয  অথবা অংশীদারগেণর বা বগাদারগেণর সাহােয  উ  ভূিম চাষ 

কিরবার িনিম  খিরদ অথবা অন  উপােয় অজন কিরেত পািরেব এবং উ  অিজত ভূিম সরকােরর 

জা িহসােব অিধকাের রািখেত পািরেব । 

তেব শত থােক য, এই প কােনা ব ি েক (১) উপধারায় িনধািরত ভূিমর বশী পিরমাণ ভূিম 

অিধকাের রািখেত দওয়া হইেব নাঃ 

আরও শত থােক য, উ  ব ি  অথবা পিরবােরর স স গেণর জন  বসতবািড় তরীর িনিম  

তদকতৃক অিধকৃত ভূিমর ে  যিদ অিধকার অজেনর তািরখ হই ত পাঁচ বৎসেরর িভতর উ  

ভূিমর  উপর বসতবািড় ত না করা হয় তেব উ  জিমেত উ  ব ি র অিধকােরর িবলুি  ঘিটেব 

এবং উ  ভূইম সরকােরর উপর বতাইেব । 

উপধারা-(৫) অ  ধারার িবধান লংঘন কিরয়া কােনা জাত বা জা  বা উহার অংশ বা খে র 

হ া র কিরেল উহা বািতল হইয়া যাইেব এবং উহা দায়যু  অব ায় সরকােরর উপর চূড়া ভােব 

অিপত হইেব । 

ধারা–৯১ ( উ রািধকার সূে  বিতত অিতির  ভূিমর অিধ হেণর মতা ) 

আপাতত বলব  অন  কােনা আইেন যাহা িকছুই থাকুক না কন যে ে  কােনা ব ি র পূব 

দখলকৃত মাট ভূিমর সিহত উ রািধকােরর মাধ েম তাহার া  ভূিম সংযু  হইয়া ৯০ ধারায় 

িনধািরত সীমা অিত ম কের সে ে  উ  ব ি র পছ  অনুযায়ী িনবািচত অিতির  ভূিমর জন  

৩৯(১) ধারায় উে িখত হাের িতপূরণ দােনর পর উহা অিধ হণ করা সরকােরর জন  আইনানুগ 

হইেব । 

ধারা–৯২ (কিতপয় ে  রায়েতর ােথর িবেলাপ ) 



উপধারা-(১) জােত কান রায়েতর ে র পিরসমাি  ঘিটেব- 

(ক) যে ে  িতিন য আইেনর অধীেন হউক সই আইেনর িবধান অনুযায়ী স ি  পাইবার জন  

উ রািধকারী না রািখয়া বা স ি র জন  কােনা কার উইল স াদন না কিরয়া মারা যান । 

(খ) যে ে  িতিন কােনা কৃিষ বৎসেরর শেষ িনধািরত ফরেম, িনধািরত িনয়েম, িনিদ  সময় মেধ  

নািটশ দােনর মাধ েম রাজ  দােনর মাধ েম রাজ  অিফসােরর কােছ তাহার জাত সমপণ 

কিরয়া ই ফা দন; 

(গ) যে ে  বেকয়া খাজনা পিরেশােধর কােনা ব ব া না রািখয়া ায় বাস ান ত াগ কেরন ও 

িনেজ বা তাহার পিরবােরর সদস গণ ারা বা কমচারী অথবা িমক ারা বা অংশীদার অথবা 
বগাদােরর সাহােয  এক নাগােড় িতন বৎসরকাল পয  তাহার জাত চাষাবাদ করা হইেত িবরত 

থােকন; 

(ঘ) যে ে  য আইেনর অধীন আইন অনুযায়ী কােনা রায়েতর উপর কােনা ভূিমর  

উ রািধকার সূে  ন  হয়, িযিন িনেজ কৃত চাষী নেহন ও িযিন িনেজ অথবা তাহার পিরবােরর 

লাকজন, কমচারী বা বগাদারগেণর সহায়তায় একনাগােড় পাঁচ বৎসর কাল যাব  চাষাবাদ কিরেত 

ব থ হন বা ঐ প চাষাবাদ না করার কােনা সে াষজনক কারণ নাই; 

উপধারা–(২) যে ে  (১) নং উপধারায় কােনা জাত কােনা রায়েতর ােথর পিরসমাি  ঘেট 

সে ে  রাজ  অিফসার উ  জােত েবশ কিরেত পািরেবন এবং য তািরেখ রাজ  অিফসার উ  

জােত েবশ কেরন সই তািরখ হইেত জাতিট উ  উপধারার ক অনুে েদর  ব তীত 

অন ান  ে  স ূণ দায়মু  অব ায় সরকােরর উপর ন  হইেব । িক  জাতসমূেহ য সম  

ব ি গেণর াথ উ  (খ), (গ) ও (ঘ) অনুে দ অনুযায়ী িবলু  হয় তাহারা উ  জাতসমূেহর উপর 

সৃ  দায়সমূেহর টাকার জন  ব ি গতভােব দায়ী থািকবন । 

উপধারা-(৩) (২) উপধারা অনুযায়ী কােনা জােত েবেশর পূেব রাজ  অিফসার উ  জােত েবশ 

করার তাহার ই া ও ইহার কারণ জােত াথ আেছ এমন সকল ব ি র িনকট নািটেশ িনধািরত 

ময়ােদর মেধ  আপি  আহবান কিরয়া িনিদ  িনয়েম নািটেশ দান কিরেবন এবং িস া  রকড 

কিরেবন । 

উপধারা-(৪) (১) উপধারার ঘ অনুে দ অনুযায়ী জােত াথ িবলুি র  কােনা রায়েতর আপি র পর 

(৩) উপধারায় রাজ  অিফসার কতৃক দ  আেদেশ ু  কােনা ব ি  ১৪৭ ধারায় আিপল না 
কিরয়া ঐ প আেদেশর িব ে  দওয়ানী আদালেত মামলা দােয়র কিরেত পািরেব । 



আপাতত বলব  অন  কান আইেন যাহা িকছুই থাকুক না কন ঐ প মামলা রাজ  অিফসার 

কতৃক (৩) উপধারায় দ  আেদেশর তািরখ হইেত ৯০ িদেনর মেধ  দােয়র কিরেত হইেব। 

উপধারা-(৫) (১) উপধারায় জােত কােনা রায়েতর াথ িবলু  হইেল তাহার িনকট হইেত াপ  

উ  জােতর সম  বেকয়া খাজনা অনাদায়েযাগ  বিলয়া গন  হইেব । 

ধারা–৯৩ ( কাফা প েনর উপর িবিধ–িনেষধ ) 

উপধারা-(১) কােনা রায়ত তাহার সম  জাত অথবা উহার কােনা ময়াদ অথবা শেত কাফা প ন 

িদেত পািরেব না । 

উপধারা-(২) এই ধারার িবধানসমূহ অমান  কিরয়া কােনা জাত অথবা উহার অংশ যিদ কাফা 
প ন দওয়া হয় তেব উ  জাত অথবা উহার অংেশ রায়েতর ােথর িবলুি  ঘিটেব এবং উ  জাত 

অথবা উহার অংশ, উহা যাহাই হউক, কাফা প েনর তািরখ হইেত স ূণ দায়মু  অব ায় 

সরকােরর উপর বতাইেব । 

ধারা–৯৪ ( কিতপয় ে  দায় হ া র ) 

আপাতত বলব  অন  কান আইেন যাহা িকছুই থাকুক না কন ৯০ ধারার (৫) নং উপধারায় অথবা 
৯০ ধারায় (২) উপধারায় উে িখত দায় সংি  ভূিমর হ া র অথবা অধীন  ইজারার তািরখ হইেত 

িনধািরত িবিধমালা অনুযায়ী রাজ  অিফসার কতৃক বাছাইকৃত হ া রকারী অথবা ইজারাদাতার 

অপরাপর জিমর সংেগ হ া িরত অথবা যু  হইয়ােছ বিলয়া ধিরয়া নওয়া হইেব; এবং তৎপর উ  

হ া র অথবা অধীন  ইজারা স  হইবার আেগ তাহার মূল ভূিমেত দায় াপেকর য অিধকার 

িনিহত িছল সই একই অিধকার ঐ সম  জিমর উপর চিলেত থািকেব । হ া রকারী অথবা 
ইজারাদাতা, যে ে  যাহা েযাজ  উ  দায় সৃি র মাধ েম গৃহীত অেথর জন  ব ি গতভােব দায়ী 
থািকেব । 

ধারা–৯৫ ( রায়িত জােতর ব েকর ে  সীমাব তা ) 

উপধারা-(১) আপাতত বলব  অন  কােনা আইেন যাহা িকছুই থাকুক না কন, কােনা রায়ত 

তাহার জাত অথবা উহার অংশিবেশষ স ণ খাইখালাসী ব ক ছাড়া অন  কােনা রকম ব কাব  

হইেব না এবং ঐ প েত ক স ূণ খাইখালাসী ব ক ৯০ ধারার অধীন কােনা রায়েতর জাত বা 
উহার অংশিবেশষ হ া র ে  ৯০ ধারায় য সীমাব তা আেরাপ করা হইয়ােছ ঐ প েত ক 

স ণ খাইখালাসী ব ক ও একই সীমাব তাসােপ  হইেব এবং য সমেয়র জন  রায়ত ঐ প 



স ূণ খাইখালাসী ব কাব  হইয়ােছ উহার ময়াদ ত  বা পেরা  কান চুি  ারা সাত 

বৎসেরর বশী হইেব না । 

তেব শত থােক য, ঐ প কােনা খাইখালাসী ব ক উ  ময়াদ শষ হইবার পূেব য কােনা সময় 

ব েকর ময়ােদর বাকী সমেয়র জন  সরাসিরভােব ব েকর টাকা তাপণ কিরয়া ব কী ভূিম 

দায়মু  কিরয়া লইেত পািরেব । 

উপধারা-(২) ১৯০৮ সােলর িনব ন আইন অনুযায়ী ঐ প েত ক স ণ খাইখালাসী ব ক 

রিজি কৃত হইেত হইেব । 

উপধারা-(৩) কােনা রায়ত যিদ (১) উপধারায় িনধািরত শতাবলী পূরণ না কিরয়া কােনা স ূণ 

খাইখালাসী ব কাব  হয় অথবা (২) উপধারার অধীেন উহা িনব নকৃত না হয় তেব উহা বািতল 

হইেব । 

উপধারা-(৪) আপাতত বলব  অপর কােনা আইেন যাহা িকছুই থাকুক না কন, যিদ ব ক হীতা 
(১) নং উপধারার িবধান অনুসাের ব ক মু করেণর ে  বাধা দান কের অথবা অ ীকার কের তেব 

ব কদাতা মহকুমা ম ািজে েটর (বতমােন থানা ম ািজে েটর) িনকট বা এই উে েশ  সরকার কতৃক 

মতা া  অিফসােরর িনকট আেবদন কিরেত পািরেব এবং ঐ আেবদন করার পরও ব ক 

মু করেণর ে  ঐ িবধান অনুযায়ী ব ক হীতার াপ  অথ দরখা কারী কতৃক দান করার পর 

থানা ম ািজে ট অথবা মতা া  অিফসােরর আেদেশ িনধািরত তািরেখর মেধ  অথবা কতৃে  

অবি ত ব কী জিম স িকত সকল দিললপ  দান কিরবার িনিম  আেদশ দান কিরেবন । 

উপধারা-(৫) যিদ ব ক হীতা (৪) উপধারার অধীন িনধািরত তািরেখ ব কী জিমর দখল 

ব কদাতার িনকট ফর  না দয় তেব ব ক দাতার আেবদেনর ি েত থানা ম ািজে ট অথবা 
এই উে েশ  মতা া  অিফসার ঐ ব ক হীতােক উে দ কিরয়া দরখা কারীেক ঐ জিমর দখল 

দান কিরেবন ও েয়াজনেবােধ উে েদর িনিম  বল েয়াগ কিরেবন অথবা েয়ােগর ব ব া 
কিরেবন । 

ধারা ৯৫–ক ( কিতপয় হ া র খায়খালাসী ব ক িহসােব গণ  করা ) 

আপাতত বলব  অন  কােনা আইেন যাহা িকছুই থাকুক না কন যিদ কােনা জাত বা উহার 

অংশিবেশষ কবলা মূেল  পুনঃেফরেতর চুি সহ হ া র করা হয় অথবা য ে  হ া রকারী 
হ া র হীতার িনকট হইেত কােনা মূল  হণ কের এবং হ া র হীতা দখল করার ও উৎপািদত 

ফসল ভাগ করার অিধকার অজন কের সইে ে  এই প জাত বা উহার অংশ একিট িনিদ  



সমেয়র জন  ঐ প মূেল র পিরবেত হইেল হ া র দিলেল অন প িকছু থািকেলও উহােক 

অনিধক ৭ বৎসেরর পূণ খাইখালাসী ব ক িহসােব ধিরয়া লওয়া হইেব এবং এই প হ া েরর 

ে  ৯৫ ধারার িবধানা বলী েযাজ  হইেব, ইহা রা ীয় অিধ হণ ও জা  আইন (ি তীয় 

সংেশাধনী আেদশ) ১৯৭২  কাযকর হওয়ার তািরেখর আেগই হউক বা পেরই হউক । 

ধারা–৯৬ ( অ েয়র অিধকার-) 

উপধারা-(১) যিদ কােনা জার জােতর খ  অথবা অংশ হ া র করা হয় তেব ঐ হাি ং-এর এক 

বা একািধক সহ-শরীক জাগণ ৮৯ ধারা অনুযায়ী নািটশ জারীর চার মােসর মেধ  বা ৮৯ ধারা 
অনুযায়ী যিদ কােনা নািটশ জারী না করা হয় তেব হ া র স ে  অবগত হইবার তািরখ হইেত 

চার মােসর মেধ  তাহার অথবা তাহােদর ঐ ভূিম খ  অথবা অংশ হ া েরর জন  আদালেত 

আেবদন পশ কিরেত পাের ও কােনা জাত অথবা খ  বা অংশ হ া র করা হইেল ঐ হ া র করা 
ভূিমর সংল  ভূিম দখলকার জা অথবা জাগণ ঐ হ া র স ে  অবগত হওয়ার তািরখ হইেত 

চার মােসর মেধ  তাহার অথবা তাহােদর িনকট ঐ হাি ং অথবা খ  বা অংশ হ া েরর জন  

আদালেত দরখা  দািখল কিরেত পাের । 

তেব শত থােক য, কােনা সহ-শরীক জার বা হ া িরত ভূিমর দখলদার জার অ  ধারা অনুবেল 

খিরদ করার অিধকার থািকেব না-যিদ না স এমন ব ি  হয় যাহার কােছ জাত অথবা উহার খ  বা 
অংশ, স যাহাই হউক, ৯০ ধারা অনুযায়ী হ া রেযাগ  । 

উপধারা-(২) একজন সহ-শরীক জা বা সহ-শরীক জাগণ (১) উপধারা অনুযায়ী দরখা  দািখল 

কিরেল উ  দরখাে  জােতর অপর সম  সহ-শরীক জাগণেক ও হ া র হীতােক প ভু  

কিরেত হইেব ও হ া িরত ভূিমর সংল  ভূিমর দখলদার জা দরখা  কিরেল ঐ দরখাে  

হ া িরত জােতর সম  সহ-শরীক জাগণেক ও হ া িরত ভূিমর সংল  ভূিমর দখলদার সম  

জাগণেক এবং তােক প ভু  কিরেত হইেব । 

উপধারা-(৩) (ক) (১) উপধারা অনুযায়ী দােয়রকৃত দরখা  খািরজ হইেব যিদ দরখা কারী অথবা 
দরখা কারীগণ উহা দােয়র করার সময় মূেল র অথ অথবা হ া িরত জাত বা জােতর খ  অথবা 
অংেশর মূল  হ া র দিলেল বা ৮৯ ধারার অধীেন নািটশ বিণত, স যাহাই হউক, মূেল র অথ 

ত সহ উহার শতকরা বািষক দশ টাকা হাের িতপূরণ আদালেত জমা না দয় । 

(খ) উ প জমাসহ দরখা  পাওয়ার পর আদালত তা ও (২) নং উপধারার অধীেন দরখাে র 

প ভু  অপরাপর ব ি গণেক আদালেত য সময় ধায কেরন স সমেয়র মেধ  হািজর হওয়ার 



জন  িনেদশ দান কিরেবন ও হ া র বাবদ য মূেল র টাকা কৃতপে  দওয়া হইয়ােছ তাহা 
বণনার জন  এ প ব ি েক িনেদশ দান কিরেবন । হ া েরর তািরখ হইেত খাজনা বাবদ স 

আরও কত টাকা পিরেশাধ কিরয়ােছ ও জাত অথবা অংেশর দায়মু  করার িনিম  এবং অপর 

কােনা উ য়ন কায  বাবদ স আর ও কত টাকা খরচ কিরয়ােছ উহা বলার িনিম  তােক িনেদশ 

দান কিরেবন । আদালত তখন সম  প গণেক নানীর সুেযাগ দান কিরয়া কৃত মূেল র টাকা, 
খাজনা পিরেশাধ ও হ া িরত স ি র দায়মুি  বা উ য়ন বাবদ তার খরচ স ে  অনুস ান 

কিরেবন । েয়াজনেবােধ আদালত যাহা যথাথ মেন কেরন সই সমেয়র মেধ  আরও অথ জমা 
দওয়ার িনিম  দরখা কারী বা দরখা কারীিদগেক িনেদশ দান কিরেবন । 

তেব শত হইল য, তা কােনা অব ােতই হ া র দিলেল বিণত অেথর চাইেত বশী মূেল র অথ 
দাবী  কিরেত পািরেব না । 

উপধারা-(৪) যখন (১) উপধারার অধীেন কােনা দরখা  দািখল করা হয় তখন তা, তাহােদর 

মেধ  যিদ কহ থােক তাহােক সহ য কােনা অবিশ  সহ-শরীক জা ও হ া িরত স ি র সংল  

ভূিমর দখলকার জাগণ (১) উপধারায় বিণত সমেয়র মেধ  বা (৩) উপধারার খ অনুে দ অনুযায়ী 
দরখাে র নািটশ জারীর তািরখ হইেত ই মােসর মেধ , যাহা আেগ ঘিটেব, ঐ দরখাে  যাগদােনর 

জন  দরখা  িদেত পািরেব; কান সহ-শরীক বা হ ািরত স ি র লাগা ভূিমর দখলদার জা য (১) 

উপধারা বা অ  উপধারা অনুযায়ী দরখা  কের নাই অ  ধারা অনুযায়ী তাহার খিরদ করার আর 
কােনা অিধকার থািকেব না । 

উপধারা-(৫) (ক) (অ) যিদ কােনা সহ-শরীক জা, যাহার  ওয়ারীশসূে  উ ব হইয়ােছ; 

(আ) কােনা সহ-শরীক জা যাহার  খিরদসূে  উ ব হইয়ােছ এবং 

(ই) যিদ অ  ধারা মাতােবক হ া িরত স ি র সংল  ভূিমর দখলকার া আেবদন কের এবং 
উহার শতাবলী পালন কের তাহা হইেল আেবদনকারী বা আেবদনকারীরা অ  ধারায় বিণত 

মানুসাের খিরদ কিরবার অ ািধকার পাইেব । 

(খ) যিদ অ  ধারা মাতােবক হ া িরত স ি র সংল  ভূিমর দখলদার জা আেবদন কের তেব 

আদালত এই প জাগেণর মেধ  িন িলিখত িবেবচনায় অ ািধকার িমক অনুযায়ী িনধারণ 

কিরেবন- 

(অ) দরখা কারী জােদর েত েকর দখেল থাকা মাট জিমর পিরমাপ; 



(আ) জার সংল  ভূিম বসত বাড়ীর ভূিম অথবা অন  কােরর ভূিম িকনা; 

(ই) সংল তার িব িৃত; 

(ঈ) আেবদনকারীর সংল  ভূিমর দখল লােভর েয়াজনীয়তা কতখািন; এবং 

(উ) আেবদনকারীর ইজেমে র অিধকার, যিদ িকছু থােক । 

উপধারা-(৬) (ক) (৪) উপধারা অনুযায়ী য সমেয়র মেধ  আেবদন দািখল করা যাইেত পাের স সময় 

অিতবািহত হইবার পর অ  ধারার শতাবলী অনুসাের আদালত িনধারণ কিরেবন য, (১) উপধারা বা 
(৪) উপধারা অনুযায়ী দােয়রকৃত আেবদনসমূেহর মেধ  কানিটর অনুমিত দান কিরেবন; 

(খ) যিদ আদালত দিখেত পান য, অ  ধারা অনুযায়ী দােয়রকৃত দরখা সমূেহর অনুমিতর আেদশ 

একািধক দরখা কারীর অনুকূেল িদেত হইেব তেব আদালত এই প েত ক দরখা কারী কতৃক 

যই পিরমাণ অথ পিরেশাধ কিরেত হইেব তাহা িন পণ কিরেবন ও অথ ন ায়ানুগতভােব ভাগ 

কিরবার পর আেদশ দান কিরেবন য, দরখা কারী অথবা দরখা কারীগণ যাহারা (৪) উপধারা 
মাতােবক মূল দরখাে  যাগদান কিরয়ােছন তাহার বা তাহােদর ারা পিরেশাধেযাগ  অথ আদালত 

যমন স ত মেন কিরেবন তমন সমেয়র মেধ  জমা দওয়ার জন  আেদশ িদেবন এবং এই প 

কােনা দরখা কারী যিদ উ  সমেয়র মেধ  অথ জমা না দয় তাহা হইেল তাহার দরখা  খািরজ 

হইয়া যাইেব । 

উপধারা-(৭) (ক) (৬) উপধারার (খ) অনুে দ অনুযায়ী য সমেয়র মেধ  জমা, যিদ িকছু থােক, িদেত 

হইেব সই সময় অিতবািহত হইেল আদালত অ  ধারা মাতােবক খিরদ কিরবার অিধকারী ও ইহার 

শতাবলী পালন কিরয়ােছ এই প আেবদনকারী অথবা আেবদনকারীগণ ারা দােয়রকৃত আেবদন 

অথবা আেবদনসমূহ অনুেমাদন কিরয়া আেদশ দান কিরেবন এবং যে ে  এই প আেদশ 

একািধক আেবদনকারীর অনুকূেল দান কিরেত হয় সে ে  জাতিট অথবা জােতর খ  অথবা 
অংশেক তাহােদর মেধ  এই পভােব ভাগ কিরেবন যাহা আদালেতর কােছ ন ায়সংগত বিলয়া গণ  

হয় এবং (১) উপধারার অধীন যিদ আেবদনকারী বা আেবদনকারীগণ কান অথ ফরত পাইেব 

বিলয়া িতপ  হয় তাহা হইেল (৬) উপধারার অনুে দ অনুে দ অনুযায়ী আেবদনকারী বা 
আেবদনকারীগণ কতৃক দওয়া জমার অথ হইেত ফরত পাইেব । 

(খ) হ া েরর জন  তা কতৃক পিরেশািধত মূেল র টাকা, এই প টাকার উপর শতকরা বািষক 

দশ টাকা হাের িতপূরণসহ, হ া েরর তািরখ হইেত জােতর অথবা খে র অথবা অংেশর খাজনা 
বাবদ ত কতৃক পিরেশািধত টাকা, যিদ িকছু থােক, এবং এই প জাত অথবা খে র বা অংেশর 



দায়মুি  বা উ য়েনর জন  তৎকতৃক ব িয়ত টাকা, যিদ িকছু থােক, (৩) উপধারা মাতােবক দওয়া 
জমা হইেত তােক পিরেশাধ করার জন  আদালত একই সময় িনেদশ দানপূবক আেদশ দান 

কিরেবন । 

উপধারা-(৮) (৭) উপধারা মাতােবক কােনা িবভাগােদশ জােতর িবভাজন িহসােব গণ  হইেব না । 

উপধারা-(৯) (৭) উপধারা মাতােবক আেদশ দােনর তািরখ হইেত -(ক) হ া েরর দ ন জাত 

অথবা খে  বা অংেশ তার উ ুত অিধকার,  াথ উ  উপধারা অনুযায়ী দ  য কােনা 
আেদেশর সােপে  সম  দায়, যাহা হ া েরর তািরেখর পের সৃ  হইয়ােছ, মু  হইয়া, অব ােভেদ 

সহ-শরীক জা বা হ া িরত স ি র সংল  ভূিমর দখলকার জা বা হ া িরত স ি র সংল  

ভূিমর দখলকার জাগেণর, যাহােদর খিরদ কিরবার আেবদন (৭) উপধারা মাতােবক ম ুর 

হইয়ােছ, তাহােদর উপর ন  হইয়ােছ বিলয়া গণ  হইেব; 

(খ) তার হাি ং অথবা খে র বা অংেশর খাজনা বাবদ দায় হ া েরর তািরখ হইেত লাপ পাইেব 

এবং সহ-শরীক জাগণ অথবা হ া িরত স ি  সংল  ভূিমর দখলকার জাগেণর যাহােদর 

খিরদ কিরবার আেবদন এই েপ ম ুর হইয়ােছ তাহারা তার কােছ াপ  এই প য কােনা 
খাজনার িনিম  দায়ী থািকেব । 

(গ) আদালত এই প আেবদনকারী বা আেবদনকারীগেণর দরখাে র ি েত তাহার অথবা 
তাহােদর উপর অিপত স ি র দখেল তাহােক অথবা তাহািদগেক, স যাহাই হউক, বহাল কিরেত 

পািরেবন । 

উপধারা-(১০) অ  ধারার কােনা িকছুই েয়াগ করা যাইেব না- 

(ক) জমার কােনা সহ-শরীক, যাহার াথ খিরদসূে  ছাড়া অন  উপােয় উ ব হইয়ােছ, এই প সহ-

শরীেকর কােছ ভূিম হ া র করা হইেল; বা 

(খ) িবিনময় অথবা বােটায়ারামূেল, হ া র করা হইেল; বা 

(গ) উইল অথবা দানমূেল ামী অথবা ীর উইলকারী অথবা দাতা তাহার আনুকূেল বা কােনা 
উইলকারী অথবা দাতা তাহার িতন িডি র মেধ  কােনা রে র স িকত আ ীেয়র অনুকূেল, (দান 

অথবা হবামূেল, আিথক িবিনমেয়র হবা িবল এওয়াজ ছাড়া) হ া র কিরেল; বা 



(ঘ) সরল বা স ূণ খাই খালাসী ব ক বা, যত ণ পয  ব ক মু করেণর অিধকার হরেণর চূড়া  

আেদশ অথবা িডি  দান করা না হয়, কােনা ব ক ারা শতাধীন িব য় করা হইেল; বা 

(ঙ) মুসিলম আইেনর িবধান মাতােবক সৃ  ওয়াকফ; অথবা 

(চ) কােনা ব ি র জন  আিথক সুিবধা সংর ণ ছাড়া কােনা ধমীয় অথবা দাতব  উে শ  উৎসগ 

করা হইেল । 

উপধারা-(১১) অ  ধারা কােনা িকছুই মুসিলম আইেনর অধীন কােনা অ েয়র অিধকার হইেত 

কােনা ব ি েক বি ত কিরেত পািরেব না । 

উপধারা-(১২) য আদালেত সংি  ভূিমর দখল সং া  মামলা হণ ও িন ি  করার এখিতয়ার 

আেছ, সই আদালেত এই ধারার অধীেন দরখা  দািখল কিরেত হইেব । 

উপধারা-(১৩) অ  ধারাবেল আদালত কতৃক দ  য কােনা আেদেশর িব ে  সাধারণ দওয়ানী 
আিপল আদালেত আিপল দােয়র করা চিলেব । িক  অন  কােনা আইেন আপাতত অন প  িকছু 

বলব   থািকেলও থম আিপল আেদেশর িব ে  ি তীয় আিপল দােয়র করা চিলেব না । 

ধারা ৯৭ ( আিদবাসী বা উপজাতীয়েদর ারা ভূিম হ া ের িবিধ–িনেষধ ) 

উপধারা-(১) সরকার সময় সময় িব ি র মাধ েম ঘাষণা কিরেত পািরেবন য, এই ধারার 

িবধানাবলী কােনা জলা অথবা ানীয় এলাকার িন িলিখত আিদবাসী সমাজ অথবা গাে র ে  

েযাজ  হইেব এবং এই প সমাজ এবং গা  এই ধারার উে েশ  আিদবাসী িহসােব গণ  হইেব 

এবং এই প িব ি র কাশ চূড়া  মাণ হইেব য, এই ধারার িবধানাবলী এই প সমাজ ও 

গাে র বলায় েযাজ  হইয়ােছ যথা : সাঁওতাল, বািনয়াস, ভুইঁয়াম ভূিমজ, দালুস, গ া, হাদী, 
হাজং, হা,খািরয়া, খারওয়ার, কারা, কাচ (ঢাকা িবভাগ), মগ (বােখরগ  জলা), মাল ও সুিরয়া, 
পাহািড়য়া, মাচ, মা া, মি য়া, ওড়াং ও তািড় । 

উপধারা-(২) অ  ধারার য প িবধান রাখা হইয়ােছ উহা ব তীত কােনা আিদবাসী রায়ত কতৃক 

তাহার জাত বা উহার অংেশ তাহার ে র কােনা হ া র বধ হইেব না যিদ ইহা বাংলােদেশর 

ডিমসাই  বা ায়ীভােব বসবাসকারী আিদবাসী যাহার কােছ এই প জাত অথবা উহার অংশ ৮৮ 

ও ৯০ ধারা অনুযায়ী হ া র করা যায় তাহার কােছ হ া র করা না হইেল । 



উপধারা-(৩) যিদ কােনা ে  আিদবাসী রায়ত অপর কােনা ব ি  য এই প আিদবাসী নেহ 

তাহার কােছ জাত অথবা উহার খ  াইেভট িবি , দান বা উইল মাধ েম হ া র কিরেল ইহার 

পে  অনুমিতর জন  য রাজ  কমকতার িনকট আেবদন কিরেত পািরেব ও রাজ  কমকতার ৮৮ 

ও ৯০ ধারার িবধানাবলী িবেবচনায় রািখয়া দরখাে র উপর যাহা যথাযথ মেন কিরেবন সই প 

আেদশ দান কিরেবন । 

উপধারা-(৪) (৩) উপধারায় উে িখত েত ক হ া র িনব নকৃত দিললমূেল কিরেত হইেব এবং 
দিলল িনব নকৃত হওয়ার আেগ জাতিট বা ইহার য কােনা খ  হ া িরত হইেল দিলল অনুযায়ী 
এবং হ া েরর শতাবলী অথবা চুি  অনুযায়ী রাজ  কমকতার িলিখত স ি  হণ কিরেত হইেব 

। 

উপধারা-(৫) একজন আিদবাসী রায়ত তাহার জিম ধুমা  এক কােরর ব ক যথা স ূণ 

খাইখালাসী ব ক দােনর মতায় সীমাব  । 

তেব শত এই য, কৃিষর উে েশ  ঋণ াি র জন  বা কৃিষ উ য়ন কেপােরশন বা সমবায় সিমিতর 

িনকট হইেত কৃিষর উে েশ  ঋণ াি র বলায় এই উপধারায় কােনা িকছুই েযাজ  হইেব না । 

উপধারা-(৬) একজন আিদবাসী রায়ত অপর কােনা বাংলােদশী ডিমসাই  অথবা বাংলােদেশ ায়ী 
বসবাসকারী আিদবাসী যাহার সিহত ৯৫ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী স ূণ খাইখালাসী চুি ব  

হওয়া যায় তাহার সিহত তাহার জােতর অ ভূ  য কােনা ভূিমেক য কােনা ব ি  অথবা অব  

চুি র মাধ েম য কােনা সমেয়র জন  যাহা কােনা মেতই সাত বৎসেরর অিধক হইেব না বা হইেত 

পাের না এই প সমেয়র জন  স ূণ খাইখালাসী ব ক চুি েত আব  হইেত পাের । 

উপধারা-(৭) কােনা আিদবাসী রায়ত এই ধারায় িবধানসমূহ লংঘন কিরয়া কােনা হ া র কিরেল 

উহা বািতল হইেব । 

উপধারা-(৮) (ক) যিদ এই ধারার িবধানসমূহ লংঘন কিরয়া কােনা আিদবাসী রায়ত কতৃক যিদ 

কােনা জাত বা ইহার অংশ হ া র কের তাহা হইেল রাজ  কমকতার িনজ উেদ ােগ বা ইহার 

পে  তাহার বরাবের পশকৃত দরখাে র িভি েত িলিখত আেদশবেল এই প হ া র হীতােক 

জাত অথবা অংশ হইেত উে দ কিরেবন : 

তেব শত থােক য, এই প আেদেশর আেগ হ া র হীতােক এই প উে েদর জন  কারণ 

দশােনার সুেযাগ িদেত হইেব । 



(খ) (ক) অনুে দ অনুযায়ী রাজ  কমকতা কােনা আেদশ দান কিরেল- 

(অ) িতিন হয় আিদবাসী বা তাহার উ রািধকারী বা তাহার আইনসংগত িতিনিধর কােছ হ া িরত 

ভূিম ত াপণ কিরেবন; বা 

(আ) হ া রকারী বা তাহার উ রািধকারী বা তাহার আইনসংগত িতিনিধ বা পাওয়া গেল ভূিম 

সরকােরর উপর ন  হইয়ােছ বিলয়া ঘাষণা িদেবন এবং রাজ  কমকতা উহা অন  কােনা 
আিদবাসীর কােছ বে াব  িদেবন । 

উপধারা-(৯) আপাতত বলব  অন  কােনা আইেন যাহা িকছুই থাকুক না কন, কােনা আদালত 

কােনা আিদবাসী রায়েতর জাত বা ইহার অংেশর  িব েয়র িনিম  িডি  অথবা আেদশ দান 

কিরেত পািরেবন না । 

তেব শত এই য, জােতর বেকয়া ভূিম রাজ  আদােয়র জন  বা সরকার বা কৃিষ উ য়ন ব াংক, কৃিষ 

উ য়ন করেপােরশন বা সমবায় সিমিত কতৃক কৃিষর উে েশ  জাত-এর জামানত সােপে  দ  

ঋণ আদােয়র জন  এই আইেনর িবধানসমূহ মাতােবক সািটিফেকট কাযকর কিরবার িনিম  

কােনা আিদবাসীর জাত িবি  করা যাইেত পাের । 

উপধারা-(১০) সরকার িব ি র মাধ েম ঘাষণা কিরেত পািরেবন য, এই ধারা কােনা জলা বা 
ানীয় এলাকার য কােনা ণী বা গা  যাহার ে  (১) উপধারা অনুযায়ী ইহা েয়াগ করা 

হইয়ােছ তাহার বলায় এই ধারা েয়াগ হইেত িবরত থািকেব । 

ধারা–৯৮ ( রায়ত এবং অকৃিষ জাগণ খাজনা পিরমাজন )  

অ  অধ ােয় বিণত িবধান ছাড়া কােনা রায়ত অথবা অকৃিষ জার খাজনা বৃি , াস অথবা 
পিরবতন করা যাইেব না । 

ধারা ৯৮ক (কিতপয় ে  খাজনা িনধারণ অথবা পুনঃিনধারণ ) 

উপধারা-(১) অ  আইেনর অন  িভ প িবধান থাকা সে ও, ভূিমর খাজনা িনধারণ এবং 
পুনঃিনধারণ করা বধ হইেব- 

(ক) য ে  রায়ত অথবা অকৃিষ জা কতৃক দখিলকৃত ভূিমর খাজনা ৪থ অধ ায় অথবা ১৪৪ 

ধারার অধীন  িনধারণ করা হয় নাই অথবা উ  ভূিম স ীয় খাজনা ১০৭ ধারার অধীেন িনধারণ 

করা হয় নাই; বা 



(খ) যখােন কােনা ভূিমর খাজনা ক অনুে েদ উে িখত কােনা িবধান অনুযায়ী কৃিষভূিম িহসােব 

িনধারণ করা হইয়ােছ যাহা পরবতীকােল অকৃিষ ভূিম িহসােব ব বহার করা হইয়ােছ অথবা অকৃিষ 

ভূিম িহসােব িনধারণ করা হইয়ােছ যাহা পরবতীকােল কৃিষ ভূিম িহসােব ব বহার করা হইয়ােছ । 

উপধারা-(২) (১) উপধারার অধীন খাজনা িনধারণ অথবা পুনঃিনধারেণর বলায় জলা শাসক ২৬ 

ধারায় উে িখত নীিতসমূহ িবেবচনা কিরেবন; 

তেব শত থােক য, জলা শাসক এই প এলাকায় কান ব ব া হণ কিরেবন না যখােন ১৪৪ 

ধারা মাতােবক খিতয়ান ত অথবা পুনঃপরী ণ করা হইয়ােছ : 

আেরা শত থােক য, রায়ত বা জার উপি ত হওয়ার এবং এই িবষেয়র নানীর জন  কমপে  ১৫ 

িদেনর নািটশ না িদয়া এই ধারা মাতােবক কােনা  খাজনা িনধারণ অথবা পুনঃিনধারণ সমাধা করা 
হইেব না । 

উপধারা-(৩) য ে  কান জােতর একিট অংশ অকৃিষ কােজর উে েশ  ব ব ত হয় সে ে  

১০৭ ধারার (৩) উপধারার উে িখত নীিত সমূেহর যতখািন েযাজ  হয় ততখািন মাতােবক উ  

অংশ পৃথক জা েপ গিঠত হইেব এবং খাজনা িনধারণ এবং পুনঃিনধারণ এই ধারা মাতােবক 

সমাধা করা যাইেব । 

ধারা –৯৯ (খাজনার হার িনধারণ এবং খাজনার তািলকা ণয়েনর আেদশ ) 

 উপধারা-(১) সরকার রাজ  অিফসারগণেক িনেদশ দান কিরয়া আেদশ িদেত পািরেবন- 

(ক) অ  অধ ােয়র িবধান এবং এত উে েশ  সরকার কতৃক ণীত িবিধমালা অনুযায়ী য কােনা 
জলা অথবা জলার অংশ অথবা ানীয় এলাকার জন  খাজনার হার িনধারণ করা ও িনধািরত 

ফরেম এবং িনয়েম খাজনার হােরর ছক ণয়ন করাইেত যাহােত ঐ িনধািরত খাজনার হার তৎসহ 

অপরাপর িনধািরত িববরণসমূহ সুিনিদ  থািকেব; এবং 

(খ) য কােনা জলা, জলার অংশ অথবা ানীয় এলাকার খাজনার হােরর ছক অ  অধ ােয়র 

অধীেন ণয়ন ও বহােলর পর উ  জলা অথবা জলার অংশ অথবা এলাকার সম  জনগেণর জন  

ন ায  এবং ন ায়সংগত খাজনা িনধারণ কিরেত এবং িনধািরত ফরেম এবং িনয়েম খাজনা িনধারণ 

িববরণী ণয়ন কিরেত যাহােত উ  িনধািরত খাজনা তৎসহ অপরাপর িববরণসমূহ সুিনিদ  

থািকেব । 



ধারা–১০০ (খাজনার হার িনধারেণর প িত ) 

উপধারা-(১) যে ে  ৯৯ (১) ধারার (ক) অনুে েদর অধীেন কােনা আেদশ দান করা হয় 

সে ে  উ  আেদেশ উে িখত এলাকার জন  খাজনার হার িনধারেণর উে েশ  রাজ  অিফসার 

ভূিমর অব া ও উ  এলাকা যিদ কৃিষ এলাকা হয় তেব উ  এলাকার উৎপ  ফসল িবেবচনা কিরয়া 
িতিন য প েয়াজনীয় মেন কিরেবন সই পভােব উ  এলাকােক কেয়কিট সুিবধাজনক ইউিনেট 

ভাগ কিরেবন ও রাজ  অিফসার অতঃপর উ  িত ইউিনেটর িভ  ণীসমূেহর ভূিমর খাজনার 

হারসমূহ িনধারণ কিরেবন । 

উপধারা-(২) রাজ  অিফসার (১) উপধারার অধীেন িবিভ  ণীসমূেহর কৃিষ ভূিমর খাজনার 

হারসমূহ িনধারেণর বলায় িন িলিখত িবষয়ািদ িবেবচনা কিরেবন- 

(ক) য ণীর ভূিমর জন  খাজনার হার িনধারণ করা হইেতেছ উহার মািটর কৃিত এবং সাধারণ 

উৎপাদন মতা; 

(খ) িনধািরত িনয়েম িত একর ভূিমর াভািবক উৎপাদন িনধারণ; 

(গ) য বৎসর িলেত ফসেলর মূল  অ াভািবক িছল সই বৎসরসমূহ বাদ িদয়া িবগত িবশ বৎসেরর 

ফসেলর মূল  অ াভািবক িছল সই বৎসরসমূহ বাদ িদয়া িবগত িবশ বৎসেরর ফসেলর গড় মূেল র 

উপর িভি  কিরয়া িনধািরত উৎপািদত ফসলসমূেহর গড়মূল ; 

(ঘ) ঐ প ভূিম চােষর ে  সচ অথবা নদমা অথবা অপর কােনা িবেশষ সুিবধা 

(ঙ) িবেশষ ইউিনেট সরকারী অথ ব েয় কৃিষ উ য়নমূলক কমকাে র ফলাফল । 

(চ) বাদ দওয়া হইয়ােছ । 

উপধারা-(৩) (১) উপধারার অধীন ( য কােনা ণীর কৃিষ ভূিমর ) একর িত খাজনার হার ঐ প 

িত একর ভূিমর উৎপািদত ফসেলর মাট মূেল র দশ ভােগর এক ভােগর বশী হইেব না যাহা 
ঐ প িত একর ভূিমর াভািবক উৎপাদন (২) উপধারার (২) অনুে েদ উে িখত উ  উৎপািদত 

ফসেলর িনধািরত িনয়েম িহসাবকৃত গড় দাম ারা বৃি  কিরয়া া  হয়; 

উপধারা-(৪) রাজ  অিফসার (১) উপধারার অধীেন িবিভ  ণীর অকৃিষ ভূিমর খাজনার হার 

িনধারণােথ িন বিণত িবষয়সমূহ িবেবচনা কিরেবন । 



(ক) অনু প সুিবধার অথবা অনু প বণনা স িলত পা বতী অকৃিষ ভূিমর জন  সাধারণভােব 

সরকারেক দ  খাজনার হার; 

(খ) ৯৯ ধারার অধীন িব ি  কােশর অব বিহত পূেব িনধািরত িনয়েম িহসাবকৃত ঐ জিমর অথবা 
পা বতী অনু প ভূিমর বাজার দাম; 

(গ) জা ে  িবেশষ শতসমূহ এবং অনুস  যিদ থােক; এবং 

(ঘ) সরকারী খরেচ িনিদ  ইউিনেট উ য়নমূলক কােযর ফলাফলঃ 

তেব শত থােক য, (১) উপধারার অধীেন িনধািরত য কােনা ণীর অকৃিষ ভূিমর খাজনার হার 

আবািসক এলাকার বলায় উ  বাজার দােমর শতকরা এক চতুথভােগর বশী হইেব না ও অন  

কােনা এলাকার বলায় উ  বাজার দােমর শতকরা আধ ভােদর বশী হইেব না। 

উপধারা-(৫) (৪) উপধারার (৪) অনুে েদ উে িখত অনু প বণনা স িলত পা বতী ভূিমর জন  

সাধারণভােব দ  খাজনার ইউিনেট অবি ত ঐ ভূিমর বতমান খাজনাসমূহ এক  কিরয়া মাট 

টাকােক ইউিনেটর মাট পিরমাণ িদয়া ভাগ কিরয়া িহসাব করা হইেব । 

ধারা–১০১ (খাজনার হােরর ছকসমূহ াথিমক এবং চূড়া ভােব কাশ ও িনধািরত উ তন রাজ  

কতৃপ  কতৃক ইহার অনুেমাদন ) 

উপধারা-(১) যে ে  রাজ  অিফসার খাজনার হারসমূেহর কােনা ছক ণয়ন কেরন সে ে  

িতিন ইহার একিট খসড়া িনধািরত সমেয়র জন  ইহার সংেগ স যু  এলাকায় অথবা ােম 

কােশর ব ব া হণ কিরেবন । 

উপধারা-(২) খাজনার হার সমূেহর ছেকর কােনা িলখনীর িব ে  আপি কারী ব ি  (১) উপধারা 
অনুযায়ী কােশর ১ম িদন হইেত ৩০ িদেনর িভতর রাজ  অিফসােরর কােছ দরখা  কিরেত পািরেব 

ও রাজ  অিফসার ঐ প কােনা আপি  িবেবচনা কিরেবন এবং ছেকর পিরবতন অথবা সংেশাধন 

কিরেত পািরেবন । 

উপধারা-(৩) উ  সমেয়র মেধ  যিদ কােনা আপি  না জানােনা হয় অথবা অথবা যিদ আপি  

জানােনা হয় তেব উহার িন ি র পর রাজ  অিফসার তাহার ােবর কারণসমূেহর পূণ িববরণ 

তৎসহ েয়াজনীয় িববরণ এবং িত ণীর ভূিমর বতমান খাজনার হার ও া  আপি সমূেহর 

সংি  সারসহ তাহার কায মসমূহ িনধািরত রাজ  কতৃপে র িনকট দািখল কিরেবন । 



উপধারা-(৪) উ  উ তন রাজ  কতৃপ  (৩) উপধারার অধীেন দািখলকৃত ছক পিরবতনসহ অথবা 
পিরবতন ছাড়া অনুেমাদন কিরেত পািরেবন অথবা পুনঃ পরী েণর জন  ফর  পাঠাইেত পািরেবন । 

উপধারা-(৫) যে ে  খাজনার হারসমূেহর ছক উ  উ তন রাজ  কতৃপ  কতৃক অনুেমািদত হয় 

সে ে  অনুেমাদেনর আেদশেক ইহা ণয়েনর িনিম  কায ম অ  আইন মাতােবক সিঠকভােব 

পিরচািলত হইয়ােছ বিলয়া চূড়া  সা েপ গণ  করা হইেব এবং িত ণীর ভূিমর জন  ছেক 

দখােনা হার েযাজ  এলাকায় অবি ত উ ত ণীর জন  দান যথাযথ ও ন ায়সংগত হার বিলয়া 
অনুমান করা হইেব । 

ধারা–১০২ (সেবা  হার িহসােব ছেক দিশত হার ) 

১০১ ধারার অধীেন অনুেমািদত খাজনার হােরর ছেক দখােনা য কান ণীর ভূিমর জন  খাজনার 

হার সই সেবা  পিরমাণ হইেব যাহা ঐ প ণীর ভূিমর জন  একজন রায়ত বা অকৃিষ জার 

খাজনা িনধারণ করা যাইেব । 

ধারা–১০৩ (খিতয়ােন য সকল িববরণ থািকেত হইেব ) 

১০০ ধারার (২) এবং (৪) উপধারায় উে িখত একক ও খাজনার হার যাহা অ  অধ ােয়র অধীেন 

উ  ইউিনেটর অ গত িবিভ  নীর ভূিমর জন  িনধািরত হয় তদিবষেয়র িববরণ অ  খে র 

অধীেন পিরচািলত ঐ একেকর খিতয়ােনর অংশ িহসােব গণ  হইেব । 

ধারা–১০৪ (খাজনার হারসমূেহর ািয় কাল) 

য ে  কােনা জলা, জলার অংশ বা এলাকার একেকর জন  অ  অধ ােয়র হার িনধািরত হয় 

এবং ১০০ ধারায় অনুেমািদত খাজনার হােরর ছেক দিশত হয় সে ে  ঐ অনুেমাদেনর তািরখ 

হইেত কুিড় (২০) বৎসর সময় অিতবািহত না হওয়া পয  উহা পিরবতন করা যাইেব না । 

ধারা–১০৫ (খাজনা বৃি র কারণসমূহ ও সীমাব তা ) 

উপধারা-(১) কােনা ভুিমর জন  কােনা রায়ত (অথবা অকৃিষ জার) েদয় খাজনা এই জন  বৃি  

করা যাইেব য, তদকতৃক দয় খাজনার পিরমাণ য একেক উ  ভূিম অবি ত এবং য একেকর 

ে  েযাজ  ১১১ ধারা মাতােবক অনুেমািদত খাজনার হােরর ছকভু  সই একেকর অনু প 

ণীসমূেহর ভূিমর জন  এই অধ ােয়র অধীেন িনধািরত খাজনার হাের িহসাবকৃত খাজনার পিরমাণ 

মূলত কম হয় । 



উপধারা-(২) য সম  ে  অব বিহত পূববতী বৎসেরর দয় খাজনার চেয় শতকরা ৫০ ভাগ বৃি  

করা হয় ও অপর য সম  ে  িতিন িবেবচনা কেরন য, তাৎ িনক খাজনা বৃি  েভাগ সৃি  

কিরেব সে ে  রাজ  অিফসার এই মেম িনেদশ িদেত পািরেবন য, উ  খাজনা বৃি  বািষক 

িহসােব এই উে েশ  তদকতৃক িনধািরত কেয়ক বৎসেরর জন  কাযকর হইেব । 

তেব শত থােক য, অব বিহত পূববতী বৎসেরর য সময় হইেত ১১৩ ধারা অনুযায়ী নতুন খাজনা 
িহসাব করা হয় িবেশষ বৎসের খাজনা বৃি  উ  বৎসেরর দয় খাজনার শতকরা ৫০ ভােগর বশী 
হইেত পািরেব না । 

ধারা–১০৬ (খাজনা কমােনার কারণসমূহ) 

িন িলিখত এক বা একািধক কারেণ রায়ত কতৃক দয় কােনা জােতর খাজনা াস করা যাইেব 

যথাঃ 

(ক) যিদ কােনা রায়ত কতৃক দয় খাজনা তাহার জাত ভূিম যই ইউিনেট অবি ত সই ইউিনেটর 

অনু প ণীসমূেহর ভূিমর জন  এই অধ ােয়র অধীেন িনধািরত এবং উ  ইউিনেটর জন  েযাজ  

খাজনার হােরর ছেক অ ভু  এবং ১০১ ধারায় অনুেমািদত খাজনা অেপ া উে খেযাগ ভােব বশী 
হয় । 

(খ) বািল সি ত হওয়ার ফেল অথবা অপর কােনা আকি ক অথবা িনয়িমত াকৃিতক কারেণ যিদ 

জােতর ভূিম খারাপ বা অনুবর হয়; এবং 

(গ) যিদ খাজনা শষ িনধািরত হওয়ার সময় িবদ মান কােনা সচ অথবা জল িন াষণ ব ব া 
ংস া  হয় বা সই সময় িবদ মান কান বাঁধ অথবা বড়ী যিদ ভাংিগয়া যায় এবং উহার ফেল 

জােতর ভূিম খারাপ বা অনুবর হয় । 

ধারা–১০৬ক (খাজনা ােসর কারণ) 

কােনা জা ে র অকৃিষ জা কতৃক দানেযাগ  খাজনা এই কারেণ াস পাইেত পাের স 

তদকতৃক দানেযাগ  খাজনার পিরমােণ য ইউিনেট ঐ জা ে র অনুেমািদত খাজনার হােরর 

ছেক অ ভু  সই ইউিনেটর একই ণীর জিমর এই অধ ায় অনুযায়ী িনধািরত খাজনার হাের 

িহসাবকৃত খাজনার পিরমােণর চেয় উে খেযাগ ভােব বশী থােক । 

ধারা–১০৭ (যথাযথ ও ন ায়সংগত খাজনা িনধারণ) 



উপধারা-(১)  অ  অধ ােয়র অধীেন খাজনার হােরর কােনা ছক ণযন ও অনুেমাদেনর পর রাজ  

অিফসার পূববতী ধারাসমূেহর িবধানবলী মাতােবক সই এলাকার খাজনার হােরর ছক েযাজ  হয় 

সই এলাকার সম  জাগেণর ন ায  ও ন ায়সংগত খাজনা িনধারেণর জন  ও ৯৯ ধারার (১) 

উপধারার খ অনুে েদর িনেদশ মাতােবক খাজনা িনধারণ িববরণী ণয়েণর জন  অ সর হইেবন । 

উপধারা-(২) রাজ  অিফসােরর যথাযথ ও ন ায়সংগত খাজনা িনধারণ এবং খাজনা িনধারণ িববরণী 
ণয়ন করার উে েশ  ঐ প ণয়নকৃত এবং অনুেমািদত খাজনার হােরর ছেক বিণত খাজনার হার 

ারা চািলত হইেবন । 

তেব শত থােক য, রাজ  অিফসার যিদ িলিখত কারণ িলিপব সােপে  িবেবচনা কেরন য, িবেশষ 

ে  এবং িবেশষ িবেশষ এলাকায় উ  হােরর েয়াগ অ-যথাযথ ও অন ায়সংগত হইেব তেব িতিন 

উ  হার ঐ প ে অথবা এলাকায় েয়াগ কিরেত বাধ  নেহন । 

উপধারা-(৩) যে ে  অকৃিষ ভূিম জা ে  অ ভূ  অকৃিষ ভূিম ছাড়া অন  ভূিম িনয়া গিঠত হয় 

বা যে ে  ভূিমর ণী িবন াস আংিশকভােব কৃিষ হইেত অকৃিষেত পিরবিতত হয় সে ে  রাজ  

অিফসার । 

(অ) অকৃিষ ও কৃিষ ভূিমর জন  পৃথক জা  গঠন কিরবার জন  জা েক িবভ  কিরেবন; 

(অ) ঐ প গিঠত জা ে র মেধ  বতমান খাজনা ব ন কিরেবন । 

(ই) অ  অধ ােয়র িবধানবলী অনুযায়ী কৃিষ এবং অকৃিষ ভূিমর জন  ন ায  এবং ন ায়সংগত খাজনা 
িহসাব কিরেবন । 

ধারা–১০৮ (জিরপী খাজনা িনধারণ িববরণীর াথিমক কাশনা ও সংেশাধন) 

উপধারা-(১) যে ে  খাজনা িনধারণ িববরণী ণযন করা হয়, সে ে  রাজ  অিফসার িনধািরত 

উপােয় ও িনধািরত সমেয়র জন  ইহার একিট খসড়া কাশনার ব ব া কিরেবন ও উ  সময়কােল 

কােনা িকছু বাদ পড়া স ে  আপি  হণ এবং িবেবচনা কিরেবন এবং সরকার কতৃক ত 

িবিধমালা অনুযায়ী উ  আপি সমূেহর িন ি  কিরেবন । 

উপধারা-(২) রাজ  অিফসার ীয় উেদ ােগ অথবা িত  পে র আেবদেনর ি েত ১০৯ ধারা 
অনুযায়ী অনুেমাদনকারী কতৃপে র িনকট খাজনা িনধারণ িববরণী দািখল করার আেগ য কােনা 
সময় উহােত ভু  খাজনার পিরমাজন কিরেত পািরেবন । 



তেব শত থােক য, সংি  জােক হািজর হইবার এবং উ  িবষেয় নানীর জন  যুি সংগত 

নািটশ দান না কিরয়া কােনা অ ভুি র পিরমাজন করা যাইেব না । 

ধারা–১০৯ (খাজনা িনধারণ িববরণী অনুেমাদন এবং চূড়া  কাশ ও িলিপেত ইহা 
অ ভু করণ) 

উপধারা-(১) যে ে  ১০৮ ধারার অধীন সম  আপি র িন ি  ঘেট সে ে  রাজ  

অিফসার  তাহার াবসমূেহর কারণ িল পূণ িববরণ এবং তদকতৃক গৃহীত আপি সমূেহর, যিদ 

থােক, সংি সার স িলত খাজনা িনধারণ িববরণী অনুেমাদেনর জন  িনিদ  অনুেমাদনকারী 
কতৃপে র কােছ দািখল কিরেবন । 

উপধারা-(২) অনুেমাদনকারী কতৃপ  সংেশাধনসমূহ বা সংেশাধন ছাড়া খাজনা িনধারণ িববরণী 
অনুেমাদন কিরেত পািরেবন অথবা পুনঃপরী েণর িনিম  ফর  পাঠাইেত পািরেবনঃ 

তেব শত থােক য, সংি  জােক হািজর হওয়ার এবং ঐ িবষেয় নানীর জন  যুি স ত নািটশ 

দান না কিরয়া কােনা অ ভুি  সংেশাধন অথবা বাদ অ ভু  করা হইেব না । 

উপধারা-(৩) অনুেমাদনকারী কতৃপে র অনুেমাদেনর পর রাজ  অিফসার চূড়া েপ খাজনা 
িনধারণ িববরণী ণয়ন কিরেবন এবং িনধািরত উপােয় উহা কাশ কিরেবন ও এই খে র অধীেন 

রি ত খাজনা িনধারণ িববরণীর সিহত স যু  এলাকার জন  খিতয়ােন ইহা অ ভূ  কিরেবন ও 

ঐ প কাশেক এই অধ ায় মাতােবক খাজনা িনধারণ িববরণীর সিহত স যু  এলাকার জন  

খিতয়ােন ইহা অ ভু  কিরেবন ও ঐ প কাশেক এই অধ ায় মাতােবক খাজনা িনধারণ িববরণী 
যথাযথভােব ত করা হইয়ােছ মেম চূড়া  সা  িহসােব গণ  হইেব । 

ধারা–১১০ (উ তন রাজ  অিফসােরর সমীেপ আিপল ও তদকতৃক িরিভশন) 

উপধারা-(১) যিদ কােনা আেদেশর িব ে  কােনা আিপল দােয়র করা হয় তেব সই 

আেদেশর  তািরখ হইেত ই মােসর মেধ  ১০৮ ধারার অধীন উ ািপত আপি র ি েত রাজ  

অিফসার কতৃক দ  েত ক আেদেশর িব ে  অথবা ১০৯ ধারার অধীন অনুেমাদনকারী কতৃপ  

কতৃক দ  কােনা আেদেশর িব ে  িনিদ  রাজ  কতৃপে র সমীেপ আিপল করা যাইেব । 

উপধারা-(২) এই অধ ােয়র অধীেন ভূিম শাসন বাড য কােনা ে  ইহার ীয় উেদ ােগ বা 
কােনা দরখাে র িভি েত ১০৯ (২) ধারার অধীন খাজনা িনধারণ িববরণী অনুেমাদেনর আেদেশর বা 

(১) উপধারা মাতােবক উ তন রাজ  কতৃপ  দ  আেদেশর, যাহা পের ঘেট, ছয় মােসর মেধ  



খাজনা িনধারণ িববরণী অথবা উহার অংশ পিরমাজেনর িনিম  িনেদশ দান কিরেত পািরেবন, 

িক  ইহা ারা িবেশষ জজ কতৃক ১১১ ধারার অধীন দ  আেদশ িত  হইেব নাঃ 

তেব শত থােক য, সংি  প গণেক হািজর হইবার এবং উ  িবষয় নানীর জন  যুি সংগত 

নািটশ দান না কিরয়া ঐ প িনেদশ দান করা হইেব না । 

ধারা–১১১ (িবেশষ জেজর িনকট আিপল) 

উপধারা-(১)  ১০৮ ধারার অধীন দােয়রকৃত আপি র ি েত রাজ  অিফসার কতৃক দ  আেদশ 

ারা অথবা ১০৯ ধারা অনুযায়ী অনুেমাদনকারী কতৃপে র দ  আেদশ ারা ু  কােনা ব ি  

আিপেলর সিহত স যু  উপােয় অ  উে েশ  সরকার কতৃক িনযু  িবেশষ জেজর িনকট আিপল 

কিরেত পািরেব । 

তেব শত থােক য, ১১০ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী এই ব াপাের িনধািরত উ তন রাজ  

কতৃপে র কােছ আিপল করা হয় নাই ।’ 

উপধারা-(২) হাইেকাট কতৃক িরিভশন এখিতয়ার েয়াগ কিরয়া দ  আেদশ কােনা আিপেল 

িবেশষ জেজর আেদশ চূড়া  হইেব এবং অ  ধারায় িবেশষ জেজর আেদেশর িব ে  হাইেকােট 

আিপল দােয়র করা চিলেব না । 

উপধারা-(৩) ১৯০৮ সােলর দওয়ানী কাযিবিধর িবধানসমূহ অ  ধারায় িবেশষ জেজর কােছ 

দােয়রকৃত আিপেলর বলায় েযাজ  হইেব । 

ধারা–১১১ক (ভুলসমূহ করণ এবং খাজনার িববরণী পিরবতন) 

১০৯ (৩) ধারার অধীন চূড়া ভােব কািশত  হওয়ার আেগ য কােনা সময় রাজ  অিফসার খাজনা 
িনধারণ িববরণীেত করিণক ভুল  কিরেত পািরেবন এবং ১১০ এবং ১১১ ধারার অধীেন দ  

আেদশ কাযকর করার জন  যাহা েয়াজন কিরেত পািরেবন । 

ধারা–১১২ (অ  অধ ােয়র অধীেন িনধািরত খাজনা স েক অনুমান) 

এই অধ ােয়র অধীেন িনধািরত সম  খাজনা েপ িনধািরত করা হইয়ােছ এবং যথাযথ ও 

ন ায়সংগত হইয়ােছ বিলয়া গণ  হইেব । 

ধারা–১১৩ ( য তািরখ হইেত কাযকর হইেব) 



য ে  অ  অধ ায় মাতােবক কােনা এলাকার খাজনা রাজ  অিফসার িনধািরত হয় সে ে  

উহা ১১০ এবং ১১১ ধারার িবধানসােপে  ১০৯ ধারার (৩) উপধারার অধীন খাজনা িনধারণ 

িববরণী, যাহােত উ  খাজনা িনিদ  করা হয়, চূড়া ভােব কােশর তািরেখর পরবতী কৃিষ বৎসেরর 

থম হইেত কাযকর হইেব । 

ধারা–১১৪ (িনধািরত খাজনা য সময় পয  অপিরবিতত থািকেব) 

যে ে  অ  অধ ায় অনুসাের কােনা কার খাজনা িনধািরত হয় সে ে  কুিড় (২০ বৎসর) 

সমেয়র মেধ  উহা বৃি  করা যাইেব না এবং ১০৬ ধারার (খ) অনুে দ অথবা (গ) অনুে েদ বিণত 

কারণ ছাড়া উ  সমেয়র মেধ  খাজনা কমােনা যাইেব না । 

ধারা ১১৫ ( দওয়ানী আদালেতর এখিতয়াের িবিধ–িনেষধ) 

অ  অধ ােয়র অধীন খাজনার হার িনধারণ অথবা কােনা খাজনা িনধারণ অথবা খাজনার হার 

িনধারেণ অথবা খাজনা িনধারণ বাদ স ে  কােনা মামলা অথবা অপর কােনা আইনগত কায ম 

১১১ ধারায় বিণত িবষয় ছাড়া কােনা দওয়ানী আদালেত দািখল করা যাইেব না । 

ধারা ১১৬ (একই ােম জার জােতর সংযু করণ) 

একই ােমর মেধ  একই জার যিদ পৃথক একািধক ভূখ  থােক, তেব উ  ভূখ িল িকংবা উহার 

কিতপয় যিদ পৃথক জা ে র অধীন হয়, তেব উ  ভূখ িল রাজ  কমকতার আেদশ েম একই 

জা ে  সংযু  করা যাইেব । 

ধারা ১১৭ ( জােতর উপিরভাগ এবং উহােত িবিধ–িনেষধ) 

উপধারা-(১) এই অংেশর িভ  িকছু থাকা সে ও, রাজ  কমকতা- (ক) ১১৬ ধারা অনুযায়ী 
জা ে র সংযুি র উে েশ , হয় ীয় উেদ ােগ না হয় এই উে েশ  এক বা একািধক সহ-শরীক 

জা কতৃক তাহার িনকট আেবদন েম; বা 

(খ) ১১৯ ধারা অনুযায়ী মািলেকর জােতর এক ীকরেণর উে েশ , হয় তাহার িনজ উেদ ােগ না হয় 

এই উে েশ  তাহার িনকট আেবদন েম; বা 

(গ) খাজনা ব েনর জন  এজমালী জা ে র উপিরভােগর উে েশ  এক বা একািধক সহ-শরীক 

কতৃক তাহার িনকট আেবদন েম, সহ-শরীক জােদর মেধ  এজমালী জা ে র উপিরভাগ এবং 



উহার বেকয়া খাজনাসহ, যিদ থােক তদকতৃক যথাযথ ও ন ায়সংগত িবেবিচত খাজনার ব েনর 

জন  িলিখত আেদশ ারা িনেদশ দান কিরেত পািরেবনঃ 

তেব শত থােক য, ঐ প আেদশ দান করা হইেব না যিদ সংি  প িদগেক উপি ত হওয়ার এবং 
এই ব াপাের নারীর জন  যুি স ত নািটশ দান করা না হয়ঃ 

আরও শত থােক য, যখােন (গ) দফা অনুযায়ী আেদশ দান করা হয় এবং ইহার কারেণ খাজনার 

ব ন জা ে র অংেশর খাজনা এক টাকার িনে  আণয়ন কের, সখােন এক টাকার অংশ একিট 

পূণ টাকায় পিরণত হইেব । 

উপধারা-(২) ১৯৬৭ সােলর ৮ ন র অধ ােদশ ারা বাদ দওয়া হইয়ােছ । 

উপধারা-(৩) একিট এজমালী জাতেক উপিরভাগ কিরয়া যখন (১) উপধারা অনুযায়ী আেদশ দান 

করা হয়, তখন ঐ উপিরভাগ মােঠ িচি ত হইেত পাের এবং ক ােড াল ম ােপ দিশত হইেত পাের 

। 

ধারা–১১৮ (এই ধারািট ১৯৬৪ সােলর ৬ নং আইন ারা বাদ দওয়া হইয়ােছ ) 

ধারা–১১৯ ( জােতর এক ীকরেণর জন  আেবদন করার অিধকারী ব ি ) 

উপধারা-(১) একই বা পা বতী সংল  ােম জিম ভাগ বা দখলকারী ই বা তেতািধক রায়ত 

তাহােদর জাত-জমা এক ীকরেণর জন  রাজ  কমকতার িনকট িনিদ  ফরেম আেবদন পশ 

কিরেত পােরন এবং এই প একি করেণর সিহত একিট পিরক নাও পশ কিরেত পােরন । 

উপধারা-(২) কােনা াম বা সংল  ামসমি  ই-তৃতীয়াংেশর কম নেহ এমন সংখ ক রায়ত, যিদ 

উ ােম বা ামসমূেহর িতন-চতুথাংেশর কম নেহ এই প কৃিষ জিম ধারণ কিরয়া থােকন এবং 
তাহােদর জাত-জমাসমূহ এক ীকরেণর জন  (১) উপধারার িবধান মাতােবক আেবদন কেরন, 

তাহা হইেল আেবদন উ াম বা ামসমূেহর সকল রায়েতর প  হইেত করা হইয়ােছ বিলয়া 
িবেবিচত হইেব । 

ধারা–১২০ (আেবদন হণ) 

উপধারা-(১) ১১৯ ধারা অনুযায়ী এক ীকরেণর  আেবদন পাওয়ার পর রাজ  কমকতা িনধািরত 

প িতেত উ  আেবদন স েক অনুস ান কিরেবন এবং যিদ অনুস ান করার পর িবেবচনা কেরন 

য উ  আেবদন নাকচ করা জন  অথবা এক ীকরণ হইেত কােনা জিম বাদ দওয়ার জন  যথাযথ 



এবং যেথ  কারণ আেছ তাহা হইেল িতিন উ  আেবদন নাকচ করার আংিশক অথবা অনুেমািদত না 
হওয়ার কারণ দশন কিরয়া সুপািরশসহ আেবদনিট িনধািরত উ তন রাজ  কতৃপে র িনকট 

দািখল কিরেবন এবং উ  ঊ তন রাজ  কতৃপ  ঐ প সুপািরশ পাওয়ার পর যাহা যথাযথ মেন 

কিরেব ঐ প আেদশ দান কিরেব । 

উপধারা-(২) যিদ রাজ  কমকতা (১) উপধারা অনুযায়ী কােনা সুপািরশ না কেরন অথবা যিদ উ  

উ তন রাজ  কতৃপ  রাজ  কমকতার সুপািরশ পাওয়ার পর রাজ  কমকতােক আেবদন স ূণ 

বা আংিশক ীকার কিরয়া লওয়ার জন  িনেদশ দান কের, তাহা হইেল রাজ  কমকতার উ  

আেবদন স ূণ বা আংিশকভােব যাহা যখােন েযাজ  হয় ীকার কিরয়া লইেবন এবং এই 

অধ ােয়র িবধানাবলী এবং এই আইন অনুযায়ী সরকার কতৃক ণীত িবিধমালা অনুযায়ী উহা 
পিরচালনা কিরেবন । 

ধারা–১২১ (একি করেণর জন  ীকৃত পিরক নার অনুেমাদন) 

যখন জােতর এক ীকরেণর জন  কােনা পিরক না ১১৯ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী আেবদনসহ 

দািখল করা হয় এবং উ  পিরক না তদসহ উ  পিরক নায় এক প  কতৃক অন  প েক 

িতপূরেণর অথ দােনর শত িত  রায়তেদর ারা ীকৃত হয়, তখন রাজ  কমকতা ১২০ ধারা 
অনুযায়ী আেবদন স ূণ েপবা আংিশক েপ ীকার করার পর উ  পিরক না পরী া কিরেবন 

এবং উ প পরী ার পর সংেশাধনসহ বা ব তীত পিরক নািট অনুেমাদন কিরেবন, অন থায় 

িরিভশেনর জন  ফরত পাঠাইেত পােরন এবং িরিভশেনর পর অনুেমাদন কিরেত পােরন : 

তেব শত থােক য, রাজ  কমকতা উ  পিরক নািট অনুেমাদন কিরেবন না যিদ জিমর পুনঃ 
ব েনর পিরণিতেত খাজনার ব েনর ারা পিরক নার অধীন  সকল জােতর মাট খাজনার 
পিরমাণ াস া  হয় । 

ধারা ১২২ (এক ীকরেণর জন  পিরক না তকরণ এবং উপেদ া পষদ িনেয়াগ) 

উপধারা-(১) িন িলিখত ে , যথা : 

(ক) যখােন ১১৯ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী আেবদেনর সংেগ জােতর এক ীকরেণর কান 

পিরক না দািখল করা না হয় বা যখােন আেবদেনর সংেগ ঐ প পিরক না দািখল করা হয় িক  

এর ারা িত  রায়তেদর ারা উহা অ ীকৃত হয় নাই; বা – 

(আ) যখােন ঐ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আেবদন জানােনা হইয়ােছ; বা 



(ই) যখােন সরকার নািটিফেকশেনর ারা আেদশ ণয়ন কিরয়া িনেদশ দয় য কােনা এলাকায় 

জােতর এক ীকরণ স  হইেব এবং উ  এলাকার রায়েতর (১ক) উপধারা অনুযায়ী ীকৃত 

পিরক না ত কিরেত ব থ হইয়ােছ, রাজ  কমকতা ঐ সকল ােম বা এলাকায়, যাহা যখােন 

েযাজ  হয়, ঐ সকল আেবদেনর বা েত ক রায়েতর জােতর এক ীকরেণর জন  একিট 

পিরক না ত কিরেবন এবং ঐ প েত কিট পিরক না এই আইেনর িবধানাবলী ও এই 

উে েশ  সরকার কতৃক ণীত িবিধমালা অনুযায়ী ত করা হইেব । 

(১ক) (১) উপধারার (ই) অনুে দ অনুযায়ী নািটিফেকশন কািশত হওয়ার পর রাজ  কমকতা 
নািটিফেকশেনর সংেগ স কযু  এলাকার রায়তেদরেক িনিদ  সমেয়র মেধ  যাহা েয়াজন 

মাতােবক বৃি  করা যাইেত পাের, জােতর এক ীকরেণর জন  ীকৃত পিরক না েতর জন  

আহবান জানাইেবন । 

উপধারা-(২) কােনা এলাকায় (১) উপধারা অনুযায়ী জােতর এক ীকরেণর জন  পিরক না 
ণয়েনর ে  তাহােক সাহায  করার জন  অথবা (১ক) উপধারা অনুযায়ী কােনা এলাকায় ে  

জােতর এক ীকরেণর জন  ীকৃত পিরক না াি র উে েশ  রাজ  কমকতা এই উে েশ  

সরকার কতৃক ণীত িবিধমালা সােপে , উ  এলাকা স েক একিট উপেদ া পষদেক ঐ প 

কািরগরী সহায়তা দান কিরেবন । 

(২ক) যখন (১ক) উপধারা অনুযায়ী একিট ীকৃত পিরক না ত করা হয় তখন রাজ  অিফসার 
১২১ ধারায় য িনয়ম বিণত আেছ ঐ িনয়ম অনুযায়ী উ  পিরক না পিরচালনা কিরেবন । 

উপধারা-(৩) (১) উপধারা অনুযায়ী জােতর এক ীকরেণর পিরক না ণয়েনর ে  ইহার ারা 
িত  প গেণর মেধ  সবচাইেত বশী ীকৃিত স িলত এক ীকরেণর াবেক িবেবচনায় 

আিনেবন এবং এক ীকরেণর উে েশ  জিমর পুনঃব েনর ে  িতিন দিখেবন যাহােত জােতর 

সবেমাট এলাকা বা উহা হইেত উ ুত সুিবধা যতটুকু স ব কম পিরমাণ িত  হয় । 

উপধারা-(৪) যিদ (১) উপধারা অনুযায়ী জােতর এক ীকরেণর জন  পিরক না ণয়েনর ে  

রাজ  কমকতার িনকট তীয়মান হয় য, জিমর পুনঃব ন তাহার জিমর মূল খে র বাজার মূেল র 

চাইেত রায়েতর িনকট ব নকৃত জিমর খে র বাজার মূল  কম আনয়ন কের তাহা হইেল রাজ  

কমকতা ঐ পিরক নার মেধ  ঐ রায়তেক ঐ রায়ত ারা, য রাজ  কমকতার মতানুসাের 

েথােমা  রায়েতর বশী মূল বান জিম বে াব  ারা উপকৃত হয়, িতপূরণ দােনর ব ব া হণ 

কিরেবন । 



উপধারা-(৫) (১) উপধারা অনুযায়ী জাত এক ীকরেণর জন  পিরক না েতর ে  রাজ  

কমকতা যখােন জিম ঐ কােরর হয় যাহােত িবিভ  এলাকায় উৎপািদকা শি  এক বৎসর হইেত 

আর এক বৎসের পিরবিতত হয় এই িবষয় যথাযথ িবেবচনার মেধ  আিনেবন, যতটুকু স ব জােতর 

ভারসাম  র ার জন  েচ া হণ কিরেবন এবং যখােন দাগ িল িবিভ  সমতেল অব ান কের 

সখােন জাতেক ই বা তেতািধক েক এক  কিরেত পােরন যাহােত েত কিট িবিভ  সমতেল 

থােক । 

উপধারা-(৬) ১২১ ধারা অথবা ১২৩ ধারা অনুযায়ী কান এলাকায় জােতর এক ীকরেণর 

পিরক না অনুেমাদেনর পূেব উ  এলাকায় অবি ত জিমেত সংযু  রেহনসহ সম  দােয়র যতটুকু 

স ব িন য়তা িবধান কিরেবন এবং িনধািরত প িতেত নািটশ জাির কিরয়া দােয়র সুিবধা াপক 

ব ি গণেক এই উে েশ  িনধািরত তািরেখর মেধ  াথ স ক ঘাষণা িদবার জন  আহবান 

জানাইেবন এবং তখন য ব ি র অনুকূেল দায় সৃি  করা হইয়ােছ তাহার তাহার দািয়  হইেব উ  

নািটেশ উে িখত িনধািরত সমেয়র মেধ  রাজ  কমকতার িনকট উ  দায় স েক ঘাষণা দান 

করা এবং যিদ উ  ব ি  সমেয় দায় স েক ঘাষণা িদেত ব থ হয়, তাহা হইেল মূলত দায়ব  

জিমর অংশিবেশষ, যাহা এক ীকরেণর পর মািলেকর থািকল না, এবং এর সিহত সংযু  দােয়র 

পিরসমাি  ঘিটেব । 

উপধারা-(৭) (১) উপধারা অনুযায়ী জােতর এক ীকরেণর জন  পিরক না ণয়েনর ে , রাজ  

কমকতা দিখেবন যাহােত এই পিরক নার অধীন  সকল জােতর মাট খাজনার জিমর 

পুনঃব েনর পিরণিতেত খাজনা ব েনর ারা াস া  না হয় । 

উপধারা-(৮) যখােন জােতর মূল  উে খেযাগ ভােব পরবিতত, সখােন জােতর এক ীকরেণর 

জন  কান কায ম পিরচালনা করার ে , রাজ  কমকতা একই সংেগ এইভােব খাজনা ব  ন 

কিরেবন যাহােত জােতর মািলেকর উপর পিরণিত পূেবর মত েত ক জােতর মূেল র অনুপােত 

থােক । 

উপধারা-(৯) েত ক এক ীকৃত জােতর একিট পৃথক খাজনা থািকেব । 

ধারা ১২৩ (পিরক নার খসড়া কাশ এবং আপি  নানী) 

উপধারা-(১) যখন জােতর এক ীকরেণর পিরক না ত করা হয়, তখন রাজ  কমকতা 
িনধািরত প িত এবং িনধািরত সমেয়র জন  পিরক নার খসড়া কােশর ব ব া হণ কিরেবন, 

কােশর সময় কােনা িকছু ভু  হওয়া বা কােনা িকছু বাদ যাওয়া স েক আপি  হণ কিরেবন ও 



িবেবচনা কিরেবন এবং এই উে েশ  সরকার কতৃক ণীত িবিধমালা অনুযায়ী ঐ সম  আপি র 

িন ি  কিরেবন । 

উপধারা-(২) যিদ উ  সমেয়র মেধ  কােনা আপি  উ াপন না করা হয় অথবা যখােন আপি  

উ াপন করা হইয়ােছ এবং উ  আপি র িন ি  করা হইয়ােছ, তাহা হইেল রাজ  কমকতা 
সংেশাধনসহ বা সংেশাধন ব িতেরেক উ  পিরক না অনুেমাদেনর জন  আেদশ দান কিরেবন । 

উপধারা-(৩) ই, িপ, অধ ােদশ নং ১৫/১৯৬১ এর ারা বািতল । 

ধারা–১২৪ (আিপল)- 

উপধারা-(১) ১২১ ধারা অথবা ১২৩ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী পিরক না অনুেমাদেনর জন  

রাজ  কমকতার আেদশ ারা িত  ব ি , এই উে েশ  িনধািরত সমেয়র মেধ  িনধািরত 

উ তন রাজ  কতৃপে র িনকট িনধািরত প িতেত আিপল দােয়র কিরেত পাের এবং এই প 

আিপেল উ  উ তন কতৃপে র িস া  (২) উপধারার শতসােপে , চূড়া  বিলয়া গণ  হইেব । 

উপধারা-(২) উ তন রাজ  কতৃপ  কতৃক (১) উপধারা অনুযায়ী েত ক আিপেলর আেদেশর 

িব ে  এই উে েশ  িনধািরত সমেয়র মেধ  এবং িনধািরত প িতেত সরকােরর িনকট ি তীয় 

আিপল করা যাইেব । 

ধারা–১২৫ (পিরক না চূড়া  অনুেমাদন) যখন ১২৪ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী আিপল করার 

সমেয়র পিরসমাি  ঘেট এবং যিদ এই প কােনা আিপল  করা হয়, যখন উ  ধারার (২) উপধারা 
অনুযায়ী ি তীয় আিপল করার সমেয়রও পিরসমাি  ঘেট এবং উ  ধারার (১) এবং (২) উপধারা 
অনুযায়ী সকল আিপেলর িন ি  ঘেট এবং উ  আিপেলর পিরে ি েত উ  পিরক না নাকচ 

আিপেলর িন ি  ঘেট এবং উ  আিপেলর পিরে ি েত উ  পিরক না নাকচ কিরয়া চূড়া  

আেদশ দান না করা হয়, তাহা হইেল রাজ  কমকতা েয়াজন মাতােবক উ  ধারা অনুযায়ী 
আিপেলর পিরে ি েত দ  আেদশ বলব  করার জন  পিরক না সংেশাধন কিরেব এবং অতঃপর 

উ  পিরক না চূড়া ভােব অনুেমাদন কিরয়া একিট আেদশ িলিপব  কিরেবন । 

ধারা–১২৬ (পিরক না অনুেমাদন হওয়ার পর ােমর িলিপ সংেশাধন এবং উ  পিরক না 
কাযকরী হওয়ার  তািরখ) 

উপধারা-(১) ১২৫ ধারা অনুযায়ী জােতর এক ীকরেণর পিরক না চূড়া ভােব অনুেমাদন হওয়ার 

পর রাজ  কমকতা এই অংশ অনুযায়ী রি ত, পিরক নার সংেগ স িকত ােমর বা ামসমূেহর 



িলিপ চূড়া ভােব অনুেমািদত পিরক না অনুযায়ী সংেশাধেনর ব ব া হণ কিরেবন এবং সকল 

জা যাহারা উ  পিরক নার কারেণ িত  হইয়ােছ তাহারা িবনামূেল  রাজ  কমকতার িনকট 

হইেত উ প সংেশািধত িলিপর এক কিপ পাইেব । 

উপধারা-(২) যখন ১২৫ ধারা অনুযায়ী জােতর এক ীকরেণর পিরক না চূড়া ভােব অনুেমািদত 

হয় তখন উহা ঐ পিরক নার চূড়া  অনুেমাদেনর তািরেখর পরবতী কৃিষ বৎসেরর  হইেত 

কাযকরী হইেব । 

ধারা–১২৭ ( জােতর সীমানা িচি তকরণ) 

জােতর এক ীকরণ পিরক না কাযকরী হওয়ার সংেগ সংেগ পিরক নার আওতাধীন জােতর 

চৗহি  িনধারণ করার জন  অথবা জােতর অ ভু  সেরজিমেন জিমর অব ান িচি ত করার জন  

রাজ  কমকতা যাহা অনুেমাদন কিরেত পােরন এই প অন ান  পদে প হণ করার জন  সােভয়ার 

বা আমীন িনযু  কিরেবন । 

ধারা–১২৮ (এক ীকরেণর পিরক না চূড়া  অনুেমাদেনর ফলাফল এবং উহার অধীন  রায়তেদর 

অিধকার) 

উপধারা-(১) ১২৫ ধারা অনুযায়ী পিরক না চূড়া  অনুেমাদেনর পর উ  পিরক নার সংেগ 

স কযু  সকল রায়তেদর উপর উহা বাধ কর হইেব । 

উপধারা-(২) ১৯৬১ সােলর ১৫ নং অধ ােদশ ারা বাদ দওয়া হইয়ােছ। 

উপধারা-(৩) ১২৫ ধারা অনুযায়ী চূড়া ভােব অনুেমািদত জােতর এক ীকরেণর জন  পিরক না 
ারা িত  েত ক রায়ত যিদন উ  পিরক না কাযকর হইেব সইিদন হইেত ব নকৃত 

জাতসমূেহর দখেলর অিধকারী হইেব, এবং রাজ  কমকতার ঐ রায়ত কতৃক এই উে েশ  

আেবদন জানােনার পিরে ি েত উ প ব নকৃত জােত উ  রায়তেক দখল দােনর জন  

েয়াজনীয় পদে প হেণর ব ব া কিরেবন । 

উপধারা-(৪)এক ীকরেণর পূেব তাহার মূল জােত য প অিধকার িছল একজন রায়েতর ১২৫ ধারা 
অনুযায়ী চূড়া ভােব অনুেমািদত জােতর এক ীকরেণর জন  পিরক নার অধীেন তাহােক 

ব নকৃত একই অিধকার থািকেব । 

ধারা–১২৯ (এক ীকরেণর  জন  পিরক নার অ ভু  জিমর দায়) 



উপধারা-(১) আপাতত বলব  কৃত আইেন বা কােনা চুি েত অন  িবধান থাকা সে ও যিদ ১২৫ 

ধারা অনুযায়ী চূড়া ভােব অনুেমািদত জােতর এক ীকরেণর পিরক নার আওতাভু  রায়েতর 

জাত উ  পিরক না কাযকরী হওয়ার তািরেখর অব ববিহত পূেব কােনা ব ক বা অন ান  দােয়র 

অধীন হয় তাহা হইেল উ  ব ক বা অন ান  দায় ঐ তািরখ হইেত ঐ পিরক নার অধীেন ঐ 

রায়েতর িনকট ব নকৃত জােতর বা পিরক নার মেধ  রাজ  কমকতা কতৃক িনধািরত ঐ জােতর 

অংশিবেশষ হ া িরত বা সংযু  হইয়ােছ বিলয়া ধিরয়া লওয়া হইেব । ইহার পর হইেত য জিম 

ব ক বা অন ান  দায় হ া িরত হইয়ােছ স জিমেত ব ক হীতা দায় াপেকর অিধকােরর 

অবলুি  ঘিটেব এবং ঐ মূল জিমেত বা উহার অংশিবেশষ বা উহার িব ে  যখান হইেত উ  ব ক 

অন ান  দায় হ া িরত হইয়ােছ উহার য অিধকার িছল তাহা ব নকৃত জিম বা উহার অংশিবেশষ 

বা উহার িব ে  িবদ মান থািকেব । 

উপধারা-(২) ১২৮ ধারার (৩) উপধারায় যাহা িকছু থাকুক না কন, রাজ  কমকতা রেহন বা দায় 

(১) উপধারা অনুযায়ী হ া িরত হইয়ােছ এই প জাত বা উহার অংশিবেশেষর দখেলর অিধকারী 
রেহন হীতা বা অন ান  দায় াপক কতৃক এই উে েশ  আেবদেনর পিরে ি ত ঐ জােতর বা 
উহার অংশিবেশষ রেহন হীতা বা দায় াপকেক দখল হেণর ব ব া কিরেত পািরেবন । 

ধারা–১৩০ (হ া র কাযকরী করার জন  দিলেলর অ েয়াজনীয়তা)– সামিয়কভােব বলবৎকৃত অন  

কােনা আইেন যাহা িকছু থাকুক না কন, জােতর এক ীকরেণর পিরক না বা বায়েনর জন  

হ া র কাযকরী কিরেত িলিখত দিলেলর েয়াজন হয় না । 

ধারা–১৩১ ( এক ীকরেণর কায ম িবচারাধীন থাকাব ায় জােতর হ া র) 

উপধারা-(১) এই অধ ায় অনুযায়ী কােনা কায ম িবচারাধীন থাকা সমেয় কােনা ব ি  উ  

কায েমর সিহত স কযু  কােনা জিম রাজ  কমকতার পূব অনুমিত ব তীত হ া র কিরেত 

পািরেব না এবং যখােন এই প অনুমিত লইয়া উ  জিম হ া িরত হয় সখােন হ া র হীতা 
উ  কায েম প ভু  হইেব বিলয়া ধিরয়া লওয়া হইেব এবং জিম হ া রকারীর েল তাহােক 

কায়েমাকাম করা হইেব । 

উপধারা-(২) ১২৫ ধারা অনুযায়ী জােতর এক ীকরেণর পিরক নার চূড়া  অনুেমাদেনর তািরেখ ও 

তািরখ হইেত কােনা সহ-শরীকেক বিহ ার কিরয়া  জােতর অংশ িবেশষ লাগাতার দখেলর ারা 
 অজন কিরেত পািরেব না । 

ধারা–১৩২ (এক ীকরেণর কায েমর খরচ আদায়) 



উপধারা-(১) এই অধ ায় অনুযায়ী জােতর এক ীকরেণর কায েমর খরচ, এক ীকরেণর জন  

পিরক না ২৫ ধারা অনুযায়ী চূড়া  অনুেমাদেনর পিরে ি েত িনধািরত প িতেত িনধারণ করা 
হইেব এবং এই উে েশ  সরকার কতৃক ণীত িবিধমালাসােপে , উ  পিরক না ারা যাহােদর 

জাত ভািবত হইয়ােছ এই প রায়তেদর িনকট হইেত উ ার করা হইেব । 

তেব শত থােক য, যখােন আেবদনকারীরা তাহােদর জাত এক ীকরেণর জন  একিট ীকৃত 

পিরক না দািখল কিরয়ােছ সখােন ১১৯ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী আেবদেনর পিরে ি েত 

উি ত কায েমর ে  অথবা ১২২ ধারার (১ক) উপধারা অনুযায়ী ত ীকৃত পিরক নার 

পিরে ি েত উি ত কায েমর ে  কােনা খরচ উ ার করা হইেব না । 

উপধারা-(২) উপের উি িখত খরেচর অংেশ যাহা রায়ত দান করার জন  দায়ী, উ  পিরক না ারা 
ভািবত রায়েতর জােতর ে  বেকয়া খাজনা িহসােব সরকার কতৃক উ ারেযাগ  হইেব । 

ধারা–১৩৩ (বেকয়া সরকারী দাবী িহসােব িতপূরণ আদায়) 

১২৫ ধারা অনুযায়ী চূড়া ভােব অনুেমািদত পিরক নার িতপূরণ িহসােব বিণত কান অথ বেকয়া 
সরকারী দািব িহসােব আদায় করা যাইেব । 

ধারা–১৩৪ ( দওয়ানী আদালেতর এখিতয়ার বাধা) 

এই অধ ােয় বিণত রায়েতদর জােতর এক ীকরণ স িকত কােনা িবষেয় কােনা আেবদন বা 
মামলা কােনা দওয়ানী আদালত হণ কিরেব না । 

ধারা–১৩৪ (িদনাজপুর জলার জন  িবেশষ িবধান) 

এই অধ ােয়র উপের উি িখত ধারা িলেত যাহা িকছুই থাকুক না কন? জােতর এক ীকরেণর 

পিরক না এই অধ ােয়র িবধানাবলী অনুযায়ী িদনাজপুর জলার দবীগ  ও বাদা থানা এলাকায় 

কাযকরী হইয়া থািকেল উহা থম হইেত বািতল বিলয়া ধিরয়া লওয়া  হইেব এক ীকরেণর 

অব বিহত পূেব পিরক নার অ ভু  জিমেত জােদর িবদ মান অিধকার ও াথ এমন াভািবক 

অব ায় িবদ মান থািকেব যন কখনই এক ীকরণ করা হয় নাই । 

ধারা–১৩৫ (খাজনার িকি ) 

উপধারা-(১) চুি  অথবা িতি ত রীিতসােপে  কান রায়ত কতৃক পিরেশাধনীয় খাজনা ই সমান 

িকি েত িনধািরত তািরেখ দয়, িহসােব পিরেশাধ কিরেত হইব । 



উপধারা-(২) চুি সােপে  অকৃিষ জা কতৃক দানেযাগ  খাজনা বািষক এক িকি েত কৃিষ ব  

সরিটর শষ িদেন পিরেশাধ কিরেত হইেব । 

ধারা–১৩৬ (খাজনা দােনর সময় ও ান) 

উপধারা-(১) েত ক রায়ত িত িকি র খাজনা দান কিরেব বা যাচনা কিরেব ও েত ক অকৃিষ 

জা যিদন খাজনা দােনর জন  িনধািরত থােক সই িদন সূযাে র পূেব উহা দান কিরেব । 

তেব শত থােক য, কােনা রায়ত অথবা কৃিষ খাজনা দােনর জন  িনধািরত সমেয়র আেগ য 

কােনা সময় ঐ বৎসেরর জন  দয় খাজনা দান বা যাচনা কিরেত পািরেবন । 

উপধারা-(২) খাজনা দান বা যাচনা করা যাইেব- 

(ক) াম  তহশীল অিফেস অথবা এত  উে েশ  কােল র কতৃক িনধািরত সুিবধাজনক ােন, বা 

(খ) িনধািরত িনয়েম ডাক মািন অডার যােগ; 

উপধারা-(৩) য ে  িনধািরত িনয়েম ডাক মািন অডারেযােগ খাজনা রণ করা হয় সে ে  

িবপরীত িকছু মাণ না হওয়া পয  অনুমান করা হইেব য উহা যাচনা করা হইয়ােছ । 

উপধারা-(৪) যে ে  ডাক মািন অডারেযােগ িরত খাজনার অথ হণ করা হয় সে ে  এই 

হেণর ঘটনােক ডাক মািন অডার ফরেম উি িখত িববরণািদর তা ীকােরর সা  িহসােব 
ব বহার করা করা চিলেব না । 

উপধারা-(৫) যিদ কােনা খাজনা বা উহার কােনা িকি র বা িকি র অংশ পিরেশাধেযাগ  হইেল বা 
তৎপূেব দান করা না হইেল উহা বেকয়া খাজনা িহসােব গণ  করা হইেব । 

ধারা–১৩৭ (খাজনা পিরেশাধ ব ন) 

যে ে  একজন রায়ত বা অকৃিষ রায়ত খাজনা বাবদ কােনা অথ দান কের সে ে  উহা ারা 
আপাতত বলব  আইেন তামািদ হয় নাই এমন কােনা বেকয়া, যিদ থােক, িমটােনা হইেব এবং 
বেকয়া িমটাইবার পর কােনা অিতির  অথ থািকেল বা কােনা বেকয়া না থািকেল স ূণ অথ 

চলিত বৎসেরর খাজনার জন  পিরেশািধত হইেব । 

ধারা–১৩৮ (খাজনা দান কিরেল রায়ত রিসদ পাওয়ার অিধকারী) 



েত ক রায়ত অথবা অকৃিষ জা কােল র কতৃক িলিখতভােব ভার া  ব ি র িনকট হইেত 

িনধািরত ফরেম একিট িলিখত রিসদ পাইবার অিধকারী হইেব যাহা উ  ভার া  ব ি  কতৃক 

া িরত হইেব । 

ধারা–১৩৯ (বেকয়ার দােয় জাত িব য়) 

কােনা রায়েতর জাত বা কােনা অকৃিষ জার জা  উহার খাজনার দােয় ১৯১৩ সােলর 

সরকারী দাবী আদায় আইন মাতােবক া রকৃত কােনা সািটিফেকট জারীমূেল িব য়েযাগ  হইেব 
এবং খাজনাই উহার উপর থম চাজ হইেব । 

ধারা–১৪০ (বেকয়াসমূেহর উপর সুদ) 

কােনা খাজনা অথবা উহার িকি  দয় হওয়ার তািরখ হইেত দােনর তািরখ পয  বা ১৯১৩ সােলর 

সরকারী দািব আদায় আইেনর অধীেন সািটিফেকট দােয়েরর তািরখ পয , যাহা আেগ ঘেট, সমেয়র 

িনিম  ঐ প খাজনা অথবা িকি র টাকার উপর শতকরা ৬.২৫ টাকা হাের সাধারণ সুদ দান 

কিরেত হইেব । 

ধারা–১৪১ (১৯১৩ সােলর সরকারী দাবী আদায় আইন মাতােবক বেকয়া খাজনা আদায়) 

সকল কার বেকয়া খাজনা ধুমা  ১৯১৩ সােলর সরকারী দািব আদায় আইেনর অধীেন সরকার 

এই িবষেয় য িবিধ ণয়ন কিরেবন উহার িবধানসােপে  আদায় করা যাইেব, অন  কার নেহ। 

তেব শত থােক য, এই আইেনর অধীেন া িরত বেকয়া খাজনা আদােয়র জন  উ  সািটিফেকট 

দািয়কেক ফতার এবং তাহােক দওয়ানী কায়াদ আটক কিরয়া কাযকরী করা যাইেব না। 

ধারা ১৪১ক (কিতপয় ে  িব য় ব  করার জন  আদালেত ব েকর দনা িহসােব অথ দান) 

যে ে  কােনা সহ-অংশীদার, জার কােনা জাত বা জা ে র াথ ১৯১৩ সােলর সরকারী দাবী 
আদায় আইন মাতােবক া িরত দয় দাবী আদােয়র সািটিফেকট জারীর উে েশ  িব েয়র জন  

িব ািপত হয় ইহােত তাহার াথ িত  হয় এবং সে ে  িব য়েক ব  করার জন  যিদ স 

েয়াজনীয় অথ আদালেত দান কের সে ে - 

(ক) তদকতৃক দ  অথ শতকরা বািষক  সায়া ৬ টাকা হাের সুদসহ দনা িহসােব গণ  হইেব ও 

উ  জাত অথবা জা  তাহার িনকট ব ক ারা িন য়তা দান করা হইেব; ও 



(খ) ঐ জিম অথবা জা েতর উপর বেকয়া খাজনার দায় ছাড়া অপর কােনা দােয়র চেয় তাহার 

ব ক অ ািধকার পাইেব । 

(২) অ  ধারার কােনা িকছুই উ  সহ-শরীকদােরর অপর কােনা িতকােরর অিধকারেক িত  

কিরেব না । 

ধারা–১৪২ (তামািদ) 

য বৎসেরর খাজনা বেকয়া পেড় সই বেকয়া খাজনা আদােয়র জন  তামািদ ময়াদ সই বৎসেরর 

শষ িদন হইেত িতন বৎসর কাল হইেব । 

ধারা–১৪৩ (খিতয়ান সংর ণ) 

কােল র অ  আইেনর ৪থ খ  অথবা এই খ  অনুযায়ী তকৃত অথবা পুনঃপরীি ত খিতয়ান 

িনধািরত প িতেত সংর ণ কিরেবন, কৃত ভুল  কিরয়া ও উহােত িন িলিখত হতুেত 

পিরবতন িল অ ভু  কিরেবন- 

(ক) হ া র অথবা উ রািধকােরর িভি েত নামজারী; 

(খ) জাত ু তর অংশ ভাগকরণ, এক ীকরণ বা সংযু করণ; 

(গ) সরকার কতৃক য় করা ভূিম অথবা জােতর নূতন বে াব ; এবং 

(ঘ) ভূিম পিরত াগ অথবা িসকি  অথবা অিধ হণজিনত কারেণ খাজনা মওকুফ । 

ধারা–১৪৪ (খিতয়ানসমূহ সংেশাধন) 

উপধারা-(১) সরকার যিদ কােনা ে  উপযু  মেন কেরন তেব সরকার কােনা জলা, জলার 

অংশ অথবা ানীয় এলাকার িলিপ সরকার কতৃক ণীত অনুযায়ী রাজ  অিফসার কতৃক 

ণয়ন অথবা পুনঃপরী ণ কিরবার িনেদশ দান কিরয়া আেদশ িদেত পােরন । 

উপধারা-(২) সাধারণভােব উপেরাি িখত মতার িতসাধন না কিরয়া সরকার িবেশষভােব 

িন িলিখত িবষয় িলর য কানিট স ে  আেদশ দান কিরেত পােরন, যথা- 

(ক) যে ে  মাট জাগেণর অেধেকর কম নেহ ঐ প আেদশ দােনর িনিম  দরখা  কিরয়ােছ; 



(খ) যে ে  জাগেণর মেধ  িবরাজমান অথবা উি ত হইেত পাের এমন সাংঘািতক ধরেনর িববাদ 

মীমাংসার জন  ; এবং 

(গ) যে ে  কােনা জলা অথবা জলার অংশ অথবা ানীয় এলাকার খাজনা িনধারণ করা পযােয় 

আেছ । 

উপধারা-(৩) (১) উপধারায় দ  কােনা আেদশ সরকারী িব ি েত কািশত হইেল িব ি িট উ  

আেদশ যথাযথভােব দােনর চূড়া  সা  িহসােব গণ  হইেব । 

উপধারা-(৪) যে ে  ১ উপধারায় কােনা আেদশ দান করা হয় সে ে  রাজ  অিফসার উ  

আেদশ মাতােবক ণয়নকৃত অথবা পুনঃপরীি ত খিতয়ােন ঐ সকল িববরণসমূহ রকড কিরেবন 

যই িল িন পণ করা হইেব । 

উপধারা-(৪ক) (অ) অ  আইেনর অন  যাহা িকছু বলা থাকুক না কন, রাজ   অিফসার 

িন িলিখত ে  ভূিমর খাজনা িনধারণ অথবা পুনঃিনধারণ কিরেবন। যথা : 

(ক) যে ে  রায়ত অথবা অকৃিষ জা কতৃক অিধকৃত ভূিমর খাজনা ৪থ অধ ায় অথবা ৯৮ (ক) 

ধারার অধীন িনধারণ করা হয় নাই অথবা ১০৭ ধারা মাতােবক উ  ভূিম স ীয় খাজনার ব ব া 
করা হয় নাই, অথবা 

(খ) যে ে  ক অনুে েদ উে িখত শত মাতােবক কােনা ভূিমর খাজনা কৃিষ ভূিম িহসােব িনধারণ 

করা হয় ও পরবতীেত উ  ভূিম অকৃিষ উে েশ  ব বহার করা হয় বা ভাইস ভাসা । রাজ  অিফসার 

এই ধারা মাতােবক কােনা খাজনা িনধারণ ও পুনঃিনধারেণর বলায় ২৬ ধারায় উে িখত নীিতসমূহ 

িবেবচনা কিরেবন । 

(আ) যে ে  কােনা জােতর অংশ অকৃিষ উে েশ  ব ব ত হয় সে ে  রাজ  অিফসার ৯৮(ক) 

ধারার ৩ উপধারায় উে িখত নীিতসমূহ মাতােবক ব ব া িনেবন । 

উপধারা-(৫) যে ে  (৪) উপধারায় উে িখত িববরণসমূহ ধারণ অথবা অ ভূি র জন  খিতয়ান 

ণয়ন অথবা পুনঃপরী ণ করা হয় এবং (৪ক) উপধারা মাতােবক খাজনা িনধারণ অথবা 
পুনঃিনধারণ করা হয় সে ে  রাজ  অিফসার িনধারণ িনয়েম ণয়নকৃত অথবা পুনঃপরীি ত 

িলিপর খসড়া িনধািরত সমেয়র জন  কাশ কিরেবন এবং উ  কােশর সময় কান িকছু 

অ ভু  হওয়া অথবা বাদ পড়া স ে  আপি সমূহ হণ ও িবেবচনা কিরেবন । 



উপধারা-(৬) (৫) উপধারা মাতােবক দােয়রকৃত আপি র উপর রাজ  অিফসার কতৃক দ  

আেদেশর ারা ু  কােনা ব ি  সরকারী সেটলেম  অিফসােরর পদ মযাদার নীেচ নয় এই প 

িনধািরত রাজ  কমকতার িনকট িনধািরত সময়সীমার িভতর আিপল দােয়র কিরেত পােরন । 

উপধারা-(৭) যখন ঐ প সম  আপি  এবং আিপেলর িবেবচনা ও িন ি  এই উে েশ  সরকার 

কতৃক ণীত িবিধমালা মাতােবক স  হয় তখন রাজ  অিফসার চূড়া ভােব রকড ণয়ন 

কিরেবন এবং িনধািরত িনয়েম উহা চূড়া ভােব কােশর ব ব া এবং এই ধারা মাতােবক রকড 

সিঠকভােব ণয়ন এবং পুনঃপরী ণ করা হইয়ােছ মেম উ  কাশ চূড়া  সা  িহসােব গণ  হইেব 

। 

উপধারা-(৮) যে ে  একিট খিতয়ান (৭) উপধারায় চূড়া ভােব কািশত হইয়ােছ সইে ে  এই 

উে েশ  রাজ  অিফসার ল া  রকডস-এর ডাইের র কতৃক িনধািরত সমেয়র িভতর ঐ চূড়া  

কাশ এবং উহার তািরেখর িবষয় উে খ কিরয়া একিট সািটিফেকট িদেবন এবং উহােত তাহার নাম 

অিফেসর পদবীসহ া র ও তািরখ িদেবন । 

ধারা–১৪৪–ক ( িলিপর িব তার অনুমান) 

১৪৪ ধারার িবধান অনুযায়ী তকৃত বা পিরমাজনকৃত িতিট িলিপর িলখন উহােত বিণত 

িবষেয়র এই প িলখেন সা  িহসােব গণ  হইেব এবং অ  বিলয়া সা  ারা মািণত না হওয়া 
পয   বিলয়া অনুমান কিরেত হইেব । 

ধারা–১৪৪–খ ( দওয়ানী আদালেতর এখিতয়াের িবিধ–িনেষধ) 

উপধারা-(১) যখন ১৪৪ ধারার (১) উপধারার িবধান অনুযায়ী কােনা এলাকার িলিপ 

তকরেণর বা পিরমাজেনর িনেদশ িদয়া আেদশ দওয়া হয়, তখন ১১১ ধারার িবধানসােপে , 

কােনা দওয়ানী আদালত খাজনা পিরবতেনর বা কােনা জা ে র িবষেয় জার মযাদা িনধারেণর 

জন  কােনা মামলা বা আেবদন হণ কিরেবন না এবং এই প আেদেশর পর যিদ এই প এলাকার 

এই প কােনা মামলা বা আেবদন িবচারাধীন থােক, তাহা আর চিলেব না এবং বািতল হইেব এবং 
উ  তািরেখর পের কােনা মামলায় কােনা রায়, িডি  বা আেদশ দওয়া হয় বা আেবদেনর কােনা 
আেদশ দওয়া হয় তাহা অকাযকরী হইেব এবং কােনা বধ ফল হইেব না । 

উপধারা-(২) এই অধ ায় অনুযায়ী িলিপ ত ও পিরমাজেনর কােনা িনেদশ িদয়া আেদশ 

দওয়া হইেল বা এই প িলিপ বা উহার অংশিবেশষ তকরণ, কাশন, া রকরণ বা 
তসিদককরণ স েক দওয়ানী আদালত কােনা মামলা বা আেবদন দািখল করা যাইেব না এবং 



যিদ এই প কােনা মামলা বা আেবদন দওয়ানী আদালেত িবচারাধীন থােক তাহা আর চিলেব না 
তাহা বািতল হইেব এবং যিদ এই প কােনা মামলায় কােনা রায়, িডি  বা আেদশ দওয়া হয় 

অথবা এই প আেবদেনর কােনা আেদশ দওয়া হয় তাহা অকাযকরী হইেব এবং কােনা বধ ফল 

হইেব না । 

ধারা–১৪৫ ( িলিপ পিরমাজন খরচ আদায়) 

উপধারা-(১) যখােন এই অধ ােয়র অধীেন কােনা জলা, জলার অংশিবেশষ বা ানীয় এলাকায় 

িলিপ তকরেণর ও পিরমাজেনর িনেদশ দওয়া হইয়া থােক, এই প তকরণ ও 

পিরমাজেনর জন  যাহা খরচ হইেব তাহা রায়েতর এবং ভূিমর অন ান  দখলকারীেদর িনকট হইেত 

যিদ থােক এই প অংশ িকি েত আদায় করা হইেব, যাহা সরকার সািবক পিরি িত িবেবচনায় 

িনধারণ কিরেত পােরন । 

তেব শত থােক য, চতুদশ অধ ােয়র িবধান অনুযায়ী এই প রায়েতর যথাযথ ও ন ায়সংগত খাজনা 
িনধারেণর লে  যখােন ১৪৪ ধারার (২) উপধারার (গ) দফা অনুযায়ী িলিপ তকরেণর ও 

পিরমাজেনর ব ব া লওয়া হইয়ােছ সখােন খরেচর কােনা অংশই রায়েতদর বা দখলকারেদর 

িনকট হইেত আদায় করা যাইেব না । 

উপধারা-(২) (১) উপধারা অনুযায়ী খরেচর য অংশ যাহা কােনা ব ি র িদেত হইেব তাহা উ  

জলা, জলার অংশ িবেশষ বা ানীয় এলাকার মেধ  অবি ত উ  ব ি র জােতর বেকয়া খাজনা বা 
অন  িহসােব যাহাই হউক, সরকার আদায় কিরেত পািরেবন । 

ধারা–১৪৬ (রাজ  কমকতােদর উপর তদারক ও িনয় ণ) 

উপধারা-(১) রাজ  কমকতােদর উপর সাধারণ তদারক ও িনয় ণ ভূিম শাসন বােডর উপর ন  
থািকেব এবং ঐ সকল কমকতা ভূিম শাসন বােডর অধীন থািকেব । 

উপধারা-(২) (১) উপধারার িবধানসােপে  িবভাগীয় কিমশনার তাহার িবভােগর অন ান  রাজ  

কমকতােদর উপর িনয় ণ রািখেবন । 

উপধারা-(৩) উপেরাি িখত িবধান এবং িবভােগর কিমশনােরর িনয় ণসােপে  কােল র তাহার 

জলার অন ান  সকল রাজ  কমকতােদর উপর িনয় ণ রািখেবন । 

ধারা–১৪৭ (আিপল) 



এই অংশ বা এই অংেশর আইন অনুযায়ী ণীত িবিধমালােত আিপেলর িবেশষ িবধানসােপে  

রাজ  কমকতা কতৃক এই অংেশর িবধান অনুযায়ী েত ক মূল বা আিপল আেদেশর িব ে  

িন িলিখতভােব আিপল করা যাইেব যথা : 

(ক) কােল র িনকট, যখন কােল েরর অধীন  রাজ  কমকতা কতৃক আেদশ দান করা হয়; 

(কক) িবভাগীয় কিমশনােরর িনকট, যখন িবভােগর মেধ  জলার কােল র কতৃক আেদশ দান 

করা হয়; 

(খ) ১৯৭৩ সােলর িপ, ও ১২ ারা বাদ দওয়া হইয়ােছ । 

(গ) ভূিম শাসন বােডর িনকট, যখন িবভােগর কিমশনার কতৃক আেদশ দান করা হয় । 

ধারা–১৪৮ (আিপেলর জন  তামািদ) 

১৪৭ ধারা অনুযায়ী আিপেলর জন  তামািদর সময়সীমা য আেদেশর িব ে  আিপল জানােনা হয় 

সই আেদেশর তািরখ হইেত চিলেত থািকেব এবং উহা িন প হইেব অথা - 

(ক) কােল েরর িনকট আিপল-৩০ িদন 

(খ) িবভাগীয় কিমশনােরর িনকট আিপল-৬০ িদন 

(গ) ভূিম শাসন বােডর িনকট আিপল-৯০ িদন। 

ধারা–১৪৯ (িরিভশন) 

উপধারা-(১) এই অংেশর আওতায় িরিভশেনর িবেশষ িবধান সােপে , কােল র তাহার িনজ 

উেদ ােগ তাহারাই অধীন  একজন রাজ  কমকতা কতৃক এই অংেশর অধীেন দ  কােনা 
আেদেশর তািরখ হইেত এক মােসর মেধ  বা এই প আেদেশর তািরখ হইেত এক মােসর মেধ  

দািখলকৃত কােনা আেবদেনর িভি েত এই প আেদশ পিরমাজন কিরেত পািরেবন । 

(১ক) একজন িবভাগীয় কিমশনার তাহার িনজ উেদ ােগ তাহার িবভােগর মধ কার কােনা জলার 

কােল র কতৃক এই অংেশর অধীেন দ  কােনা আেদেশর তািরখ হইেত িতন মােসর মেধ  অথবা 
এই প আেদেশর তািরখ হইেত িতন মােসর মেধ  দািখলকৃত কােনা আেবদেনর িভি েত এই প 

আেদশ পিরমাজন কিরেত পািরেবন । 



উপধারা-(২) ১৯৭২ সােলর ১২ নং িপ, ও, ারা বাদ দওয়া হইয়ােছ । 

উপধারা-(৩) ভূিম শাসন বাড উহার িনজ উেদ ােগ এই অংেশর অধীেন কােনা িবভাগীয় 

কিমশনার কতৃক দ  আেদেশর তািরখ হইেত ছয় মােসর মেধ  অথবা এই প আেদেশর তািরখ 

হইেত ছয় মােসর মেধ  দািখলকৃত কােনা আেবদেনর িভি েত এই প আেদশ পিরমাজন কিরেত 

পােরন । 

উপধারা-(৪) ভূিম শাসন বাড য কােনা সময় এই অংেশর অধীেন সংরি ত িলিপর িলখন 

অথবা এই অংেশর অধীেন তকৃত এবং চূড়া ভােব কািশত সেটলেম  র  রােল যথাথ ভুল 

রিহয়ােছ বিলয়া স  হইেল সংেশাধেনর আেদশ িদেত পািরেবন । 

তেব শত থােক য, এই প আেদেশর িব ে  আিপল করা হইয়া থািকেল এই ধারার অধীেন 

আেদেশর পিরমাজন করা যাইেব না । 

আরও  শত থােক য, আিপেলর সংি  প বৃ েক িবষয়িটর উপর নানীর জন  যুি সংগত 

নািটশ দান না কিরয়া (৪) উপধারার অধীেন কােনা সংেশাধনীর আেদশ দওয়া যাইেব না । 

ধারা–১৫০ (রাজ  কমকতা কতৃক িরিভউ) 

উপধারা-(৪) একজন রাজ  কমকতা য কােনা াথ সংি  পে র আেবদন েম অথবা -

উেদ ােগ তাহার িনেজর দ  অথবা তাহার পূববতী কমকতা কতৃক এই আইেনর এই অংেশর 

অধীেন পশকৃত য কােনা আেদশ িরিভউ কিরেত পােরন এবং এই প কােনা আেদশ িরিভউ 

কিরেত িগয়া এই প আেদশেক পিরবতন, খ ন বা বহাল রািখেত পােরন । 

তেব শত থােক য, (ক) এই প আেদেশর তািরখ হইেত ি শ িদেনর মেধ  একিট আেদেশর িরিভউর 

জন  আেবদন করা না হইেল অথবা যখন এই প আেবদন ি শ িদন অিতবািহত হইবার পর দািখল 

করা হয় তখন উ  সমেয়র মেধ  আেবদন না করার যেথ  কারণ িছল রাজ  কমকতােক 

আেবদনকারী স  না কিরেত পািরেল হণ করা যাইেব না; 

(খ) যিদ এই প আেদেশর িব ে  কােনা আিপল করা হইয়া থােক অথবা উ তন রাজ  

কতৃপে র িনকট এই প আেদেশর িব ে  িরিভশেনর আেবদন করা হইয়া থােক, তাহা হইেল 

আেদশ িরিভউ হণ করা যাইেব না; এবং 



(গ) উ  িবষেয় সংি  প েদরেক নানী করার জন  হািজর হইবার জন  যুি সংগত নািটশ না 
দওয়া পয  িরিভউেত একিট আেদশ সংেশাধন বা পিরবতন করা যাইেব না । 

উপধারা-(২) িরিভউ এর আেবদন নাকচ কিরয়া অথবা িরিভউেত পূববতী কােনা আেদশ বহাল 

রািখয়া আেদশ দওয়া হইেল তার িব  কােনা আিপল চিলেব না । 

ধারা–১৫১ (এই আইন অনুযায়ী আিপল, িরিভশন ও িরিভউ–এর আেবদেনর জন  তামািদর 

সময়সীমা গণনা) 

উপধারা-(১) ১৯০৮ সােলর তামািদ আইেনর (১৯০৮ সােলর ৯ নং আইন) ৬, ৭, ৮ এবং ৯ ধারা ২৯ 

ধারার (২) উপধারা, প ম অংশ অনুযায়ী আনীত সকল মামলা, আিপল এবং আেবদেনর ে  

েযাজ  হইেব না এবং এই আইেনর িবধানসােপে  পূববতী আইেনর অবিশ  িবধানাবলী উ  অংশ 

অনুযায়ী আনীত সকল মামলা আিপল ও আেবদেনর ে  েযাজ  হইেব । 

উপধারা-(২) প ম অংেশ বিণত সকল মামলা, আিপল ও আেবদন িনধািরত সমেয়র মেধ  দােয়র 

কিরেত হইেব, তামািদর িনধািরত সমেয়র মেধ  দােয়র না হইেল ঐ প দােয়রকৃত মামলা আিপল ও 

আেবদন খািরজ হইয়া যাইেব যিদও তামািদর িবষয় ওজর করা হয় নাই । 

ধারা–১৫১ক (কিতপয় জিমর ে  খাজনা মওকুফ) 

উপধারা-(১) এই আইেনর অন  যাহা িকছু বলা থাকুক না কন, যখােন মািলক বা অকৃিষ জা 
এমন জিম অিধকাের রােখ যাহা থমত গণ াথনা বা ধমীয় পূজা, গণ-কবর বা শােনর ান 

িহসােব ব ব ত হয়, সখােন ঐ জিমর খাজনা মওকুেফর জন  স িনধািরত ফরেম জলা শাসেকর 

িনকট আেবদন জানাইেত পাের । 

উপধারা-(২) এই প আেবদন াি র তািরখ হইেত িতন মােসর মেধ  জলা শাসক যাহা যথাযথ 

মেন কিরেবন এ প অনুস ান করার পর িন য়তা িবধান কিরেবন য আেবদেন বিণত জিম 

উি িখত ব ব ত হয় িকনা । 

উপধারা-(৩) যিদ জলা শাসক স  হন য, আেবদেন বিণত জিম উি িখত উে েশ  ব ব ত হয়, 

তাহা হইেল িতিন িনধািরত প িতেত ঐ ব ব ত জিমর এলাকা িনধারণ কিরেবন এবং ঐ এলাকার 

খাজনা মওকুফ কিরয়া িদয়া একিট আেদশ দান কিরেবন এবং যিদ জলা শাসক স  না হন, 

তাহা হইেল ঐ আেবদন ত াখ ান কিরয়া একিট আেদশ দান কিরেবন । 



উপধারা-(৪) যিদ (৩) উপধারা অনুযায়ী িনধািরত এলাকা জাত বা জা  অংশিবেশষ হয়, তাহা 
হইেল জলা শাসক এই এলাকােক অবিশ  জাত বা জা  হইেত পৃথক কিরেবন এবং ঐ 

এলাকার জন  িন র জা  সৃি  কিরেবন । 

উপধারা-(৫) যখােন (৪) উপধারা অনুযায়ী পৃথক িন র জা ে র সৃি  হয়, সখােন জলা শাসক 

জাত বা জা  যাহা হইেত িন র জা ে র সৃি  হইয়ােছ, তাহার দানেযাগ  খাজনা ঐ িন র 

জা ে র এলাকার অনুপােত াস কিরেবন । 

উপধারা-(৬) (৩) উপধারা অনুযায়ী জলা শাসেকর আেদশ ারা িত  ব ি  ঐ আেদেশর 

তািরখ হইেত ি শ িদেনর মেধ  িবভাগীয় কিশনােরর িনকট আপীল কিরেত পােরন। 

উপধারা-(৬ক) (৬) উপধারা অনুযায়ী িবভাগীয় কিমশনােরর আেদশ ারা িত  ব ি  উ  

আেদেশর তািরখ হইেত ষাট িদেনর মেধ  এই প আেদেশর িব ে  ভূিম শাসন বােডর িনকট 

িরিভশেনর জন  আেবদন কিরেত পািরেব । 

উপধারা-(৭) ১৯৭৩ সােলর ১২ নং িপ, ও ারা বাদ দওয়া হইয়ােছ । 

উপধারা-(৮) ভূিম শাসন বাড য কােনা সময় -উেদ ােগ িবভাগীয় কিমশনার বা জলা শাসক 

কতৃক এই ধারা অনুযায়ী দ  আেদশ পিরমািজত কিরেত পািরেবন । 

উপধারা-(৯) এই ধারা অনুযায়ী খাজনা দান করা হইেত অব াহিতর আেদশ, এই প আেদেশর 

পরবতী কৃিষ বৎসেরর  হইেত কাযকরী হইেব । 

ধারা–১৫১খ (১৫১ ধারা মাতােবক খাজনা মওকুফিবিশ  জিমর খাজনা পুনঃিনধারণ ) 

উপধারা-(১) যে ে  ১৫১ক ধারা মাতােবক য সম  উে েশ  ব বহার কিরবার িনিম  কােনা 
জিমর খাজনা মওকুফ করা হইয়ািছল উহা যিদ সই সম  উে েশ  ব বহার না করা হয় সে ে  ঐ 

ভূিমর খাজনা পুনঃিনধারেণর মতা জলা শাসেকর থািকেব এবং একই ােমর বা সংল  ােমর 

অনু প বণনা ও সুিবধা স িলত ভূিমর জন  সাধারণভােব েদয় খাজনার হার িবেবচনা কিরয়া িতিন 

যাহা ন ায  ও ন ায়স ত মেন কিরেবন সই পভােব উহা িনধারণ কিরেবন । 

শত থােক য, সংি  প গণেক উপি ত হওয়ার এবং উ  িবষেয় নানীর িনিম  ১৫ িদেনর কম 

নেহ নািটশ দান না কিরয়া উহা পুনঃিনধারণ করা চিলেব না । 



উপধারা-(১) উপধারা মাতােবক জলা শাসেকর আেদশ কতৃক ু  ব ি  উ  আেদশ দােনর 

তািরখ হইেত ৩০ িদেনর িভতর (িবভাগীয় কিমশনােরর) কােছ আিপল দােয়র কিরেত পাের । 

উপধারা–২ক (২) উপধারা মাতােবক িবভাগীয় কিমশনােরর আেদশ কতৃক ু  ব ি  উ  আেদশ 

দােনর ৬০ িদেনর িভতর উ  আেদশ িরিভশন করার জন  ভূিম শাসন বােডর কােছ দরখা  

দািখল কিরেত পাের এবং বােডর আেদশ চূড়া  হইেব । 

উপধারা-(৩) ১৯৭৩ সেনর ১২ নং িপ, ও ারা বাদ দওয়া হইয়ােছ । 

উপধার-(৪)- ঐ পুনঃিনধািরত খাজনা এই ধারা মাতােবক পুনঃিনধারেণর তািরেখর পেরর কৃিষ 

বৎসেরর থম হইেত কাযকর হইেব । 

ধারা–১৫১গ (কিতপয় ে  কৃিষ জিম স িকত রাজ  মওকুফ) 

এই আইেনর অন  িভ  িকছু থাকা সে ও এবং এই অধ ােয়র শতসােপে , যখােন য কােনা 
পিরবার কতৃক বাংলােদেশ অিধকৃত মাট কৃিষ জিমর পিরমাণ পিচশঁ িবঘা অিত ম কিরেব না 
সখােন উ  পিরবার ১৩৭৯ বাংলা সােলর পেহলা িবঘা অিত ম কিরেব না সখােন উ  পিরবার 

১৩৭৯ বাংলা সােলর পেহলা বশাখ হইেত অথবা ১৫১-ঝ ধারা অনুযায়ী উহা য তািরখ হইেত 

মওকুেফর  অিধকারী হইেব সই তািরখ হইেত যাহা যখােন েযাজ  হয়, উ  জিম স িকত ভূিম 
রাজ  দান হইেত অব ািহত পাইেব । 

তেব শত থােক য, ১৯৭১ সােলর ১৬ িডেস র তািরেখ য পিরবােরর অিধকৃত জিমর পিরমাণ পঁিচশ 

িবঘা অিত ম কিরয়ািছল, স পিরবার ১৯৭১ সােলর ১৬ িডেস র হইেত ১৫১ ঘ ধারা অনুযায়ী 
িববরণী দািখেলর শষ তািরখ পয  সমেয়র মেধ  হ া েরর কারেণ মাট জিমর পিরমাণ াস া  

হইয়া পঁিচশ িবঘা বা তাহার কম হওয়ার ফেল ভূিম রাজ   মওকুফ পাওয়ার দািবর অিধকারী হইেব 

না । 

আরও  শত থােক য, এই ধারা অথবা ১৫১ঝ ধারা অনুযায়ী ভূিম রাজ  মওকুফ কােনা ব ি েক 

১৯৫৮ সােলর অথ (তৃতীয় অধ ােদশ)। (১৯৫৮ সােলর ৮২নং ই, িপ, অধ ােদশ) অনুযায়ী অিতির  

উ য়ন এবং িরিলফ কর, ১৯৩০ সােলর ব ীয় ( ামা ল) াথিমক িশ া আইন (১৯৩০ সােলর ৭ 

নং ব ীয় আইন) অনুযায়ী সসকর ১৯৫৯ মৗিলক গণত  আেদেশর (১৯৫৯ সােলর ৮ নং িপ, ও,) 

অধীেন ানীয় রটস, যাহা ভূিম রাজে র উপর িভি  কিরয়া গিড়য়া উেঠ এবং সামিয়কভােব 

বলবতকৃত অন  কােনা আইন অনুযায়ী দানেযাগ  অন  কােনা খাজনা, কর, সস কর দান করা 
হইেত অব াহিত পাইেব না । 



ধারা ১৫১ঘ (পঁিচশ িবঘার অিতির  কৃিষ জিমর অিধকারী পিরবার ধান কতৃক বাধ তামূলকভােব 

িববরণী দািখল)- ১৯৭৩ সােলর ৩১ শ জানুয়ারীর মেধ , সকল পিরবােরর ধানগণ, যাহারা হয় 

ব ি গতভােব অথবা যাহােদর পিরবােরর অন ান  সদস েদর সােথ বাংলােদেশ পঁিচশ িবঘার উে  

কৃিষ জিম ১৯৭১ সােলর ১৬ই িডেস র তািরেখ অথবা িববরণী দািখেলর তািরেখ অিধকাের রািখত 

বা রােখ, তাহারা িনধািরত ফরেম ও প িতেত ঐ সকল জিমর একিট িববরণী রাজ  কমকতার 

িনকট দািখল কিরেবন । 

তেব শত থােক য, সরকার সকল ে  িবেশষ িবেশষ ে , কােনা ণীর ে  বা কােনা 
এলাকার ে  িববরণী দািখেলর সময়সীমা যাহা যথাযথ মেন কিরেবন ততিদন বিধত কিরেত 

পািরেব । 

ধারা–১৫১ঙ (িববরণী দািখল না করা বা ই ামূলক জিম গাপন করার জন  শাি ) 

কােনা পিরবােরর ধান য িবেবচনা সংগত কারণ ব তীত, িনধািরত সমেয়র মেধ  ১৫১-ঘ ধারা 
অনুযায়ী দািখল কিরেত ব থ হয় বা ঐ ধারা অনুযায়ী তদকতৃক দািখলকৃত িববরণীেত 

ই ামূলকভােব কােনা িকছু বাদ দয়া বা অসত  ঘাষণা দান কের, স এক হাজার টাকা পয  

জিরমানার দােয় দায়ী হইেব এবং য জিমর জন  কােনা িববরণী করা হয় নাই বা িববরণী থেক বাদ 

দওয়া হইয়ােছ বা যাহার স েক অসত  ঘাষণা করা হইয়ােছ ঐ জিম বােজয়া  হইয়া সরকােরর 

উপর ন  হইেব । 

তেব শত থােক য, যখােন িববরণী দািখেলর ব থতা বা িববরণীেত কােনা জিম বাদ বা অসত  

ঘাষণা এমন জিম স েক ঘেট যাহা ১৯৭১ সােলর ১৬ই িডেস র বা তাহার পের ঐ পিরবােরর 

কােনা সদস  কতৃক হ া িরত হইয়ােছ সই জিম বােজয়া  হইেব না িক  তাহার পিরবেত ঐ 

পিরবােরর সদস  বা সদস রা য জিম দখেল রািখয়ােছ সই জিম হইেত সমপিরমাণ জিম বােজয়া  

করা হইেব । 

ধারা ১৫১চ (কিতপয় ে  মওকুফ া  জােতর পুনঃিনধারেণর জন  দায়) 

যিদ কােনা ব ি  য ১৫১গ ধারা অনুযায়ী ভূিম রাজ  দান হইেত িন িৃত পায় পরবতীকােল 

কােনা সমেয় উ রািধকার সূে  য়, দান, হবার ারা বা অন  কােনাভােব কৃিষ জিম অজন কের 

যাহা তৎকতৃক বা তাহার পিরবােরর অন ান  সদস  কতৃক ইিতপূেব অিজত মাট কৃিষ জিমর সংেগ 

সংযু  হইয়া সবেমাট পঁিচশ িবঘার অিতির  হয় তাহা হইেল তৎকতৃক বা তাহার পিরবােরর সদস  



কতৃক অিধকৃত সবেমাট কৃিষজিম িন িলিখত তািরখ হইেত ভূিম রাজ  দােনর জন  দায়ব  

হইেব; যথা : 

(১) বাংলা বৎসেরর পেহলা কািতেকর পূেব অজেনর ে  ঐ বৎসেরর পেহলা কািতক হইেত 

কাযকরী হইেব; এবং 

(২) বাংলা বৎসেরর পেহলা কািতক বা পেহলা কািতেকর পের অজেনর ে  ঐ অজেনর তািরেখর 

পরবতী বাংলা বৎসেরর থম িদন হইেত কাযকরী হইেব । 

ধারা–১৫১ছ (কিতপয় ে  অিজত জিমর জন  পিরবােরর ধান কতৃক বাধ তামূলকভােব িববরণী 
দািখল) 

কােনা পিরবােরর ধান য অথবা যাহার পিরবােরর কােনা সদস  কৃিষ জিম অজন করার ফেল 

পিরবার কতৃক অিজত কৃিষজিমর মাট পিরমাণ ১৫১চ ধারা অনুযায়ী ভূিম রাজ  দােনর জন  

দায়ব  হয় ঐ অজেনর তািরখ হইেত ন ই িদেনর মেধ  িনধািরত ফরেম ও িনধািরত প িতেত 

তৎকতৃক ও তাহার পিরবােরর অন ান  সদস গণ কতৃক সকল কৃিষ জিমর একিট িববরণী রাজ  

কমকতার িনকট দািখল কিরেবন । 

ধারা–১৫১জ (িববরণী দািখল না করা বা ই ামূলকভােব জিম গাপন রাখার জন  শাি ) 

একজন পিরবােরর ধান য িনধািরত সমেয়র মেধ  ১৫১ছ ধারা অনুযায়ী িববরণী দািখল কিরেত 

ব থ হয় বা ঐ ধারা অনুযায়ী তৎকতৃক দািখলকৃত িববরণীেত ই াকৃতভােব কােনা িকছু বাদ দয় বা 
অসত  ঘাষণা দান কের স এক হাজার টাকা পয  জিরমানার দােয় দায়ী হইেব এবং য জিমর 

জন  কােনা িববরণী দািখল করা হয় নাই বা যাহা িববরণী হইেত বাদ দওয়া হইয়ােছ বা যাহার 

স েক অসত  ঘাষণা দান করা হইয়ােছ ঐ জিম বােজয়া  হইয়া সরকােরর উপর ন  হইেব । 

ধারা ১৫১ঝ (জিমর পিরমােণ াস াি র ে  ভূিম রাজ  দান করা হইেত িন ৃিত ) 

যখােন কােনা পিরবার কতৃক ভূিম রাজ  দােনর জন  দায়ব  মাট কৃিষ জিমর পিরমাণ ১৫১ঘ বা 
১৫১জ ধারা অনুযায়ী িববরণী দািখেলর পর উ রািধকার বা কৃত হ া েরর কারেণ পিচশঁ িবঘা বা 
তাহার কম হয়, সখােন ঐ পিরবােরর ধান িনধািরত ফরেম ভূিম রাজ  দান করা হইেত িন িৃত 

চািহয়া ঐ াস াি র তািরখ ও কারণ বণনা কিরয়া রাজ  কমকতার িনকট আেবদন জানাইেত 

পািরেব এবং রাজ  কমকতা যথাযথ অনুস ান করার পর আেবদেন বিণত িববরণী স েক স  

হইয়া িন িলিখত তািরখ হইেত ঐ িন িৃত অনুেমাদন কিরয়া আেদশ দান কিরেবন, যথা : 



(১) বাংলা বৎসেরর পেহলা কািতেকর পূেব আেবদেনর ে  ঐ বৎসেরর পেহলা কািতক হইেত 

কাযকরী হইেব । 

(২) বাংলা বৎসেরর পেহলা কািতক বা পেহলা কািতেকর পের আেবদেনর ে  ঐ আেবদেনর 

তািরেখর পরবতী বাংলা ব  সেরর থম িদন হইেত কাযকরী হইেব । 

ধারা–১৫১ ঞ (পিরবার ও পিরবােরর ধােনর সং া) 

(ক) কােনা ব ি  স িকক ‘পিরবার’ ঐ ব ি  ও তাহার ী, পু , কন া, পু বধ,ু পুে র পু  ও 

পুে র অিববািহতা কন া । 

তেব শত এই য, একজন বয়  ও িববািহত পু  য ১৯৭১ সােলর ১৬ই িডেস েরর পূব হইেত 

িবরামহীনভােব তাহার িপতামাতা হইেত াধীনভােব পৃথক মেস বসবাস কিরয়া আিসেতেছ সও 

তাহার ী-পু  ও অিববািহতা কন া একিট পৃথক পিরবার গঠন কিরয়ােছ বিলয়া ধিরয়া লওয়া হইেব 

। 

আর ও শত থােক য, ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল-আওলাদ, দেবা র বা অন  কােনা াে র অধীন  

জিম যখােন সুিবধােভাগীেদর তাহােদর ব ি গত স ি  িহসােব ঐ সকল স ি  হ া র করার 

অিধকার থােক সইে ে  ঐ সকল সুিবধােভাগীরা একে  ঐ সকল জিম স িকত পৃথক পিরবার 

গঠন কিরয়ােছ বিলয়া ধিরয়া লওয়া হইেব । 

(২) ”পিরবােরর ধান” বিলেত বুঝায়- 

(১) (ক) অনুে েদর ি তীয় অনুিবিধেত বিণত  ব তীত অন ান  ে  ঐ পু ষ বা মিহলা যাহার 

স ক ারা রাজ  অিফসার িনধািরত িনয়েম পিরবার িনধারণ কেরন । 

(১) (খ) অনুে েদর ি তীয় অনুিবিধেত বিণত ে  মুতওয়া ী, সবােয়ত বা াি েক, যখােন যাহা 
েযাজ  হয় । 

ধারা–১৫২ (িবিধমালা ণয়েনর মতা)- (১) সরকার পূেব কাশ করার পর এই খে র উে েশ  

কাযকর করার জন  িবিধমালা ণয়ন কিরেত পািরেবন । 

(২) িবেশষভােব ও উপেরা  মতার সাধারণভােব কান হািনকর িকছু না কিরয়া িন িলিখত 

িবষয়সমূেহর সকল অথবা য কান একিটর জন  উ  িবিধমালায় থািকেব, যথা : 



(ক) ৮৬ ধারার (১) উপধারায় বিণত আেবদেনর ফরম ও ঐ উপধারায় বিণত মওকুেফর পিরমাণ 

িনধারণ কিরবার িনয়ম; 

(খ) বািতল 

(গ) ৮৯ ধারায় (১) উপধারা ক অনুে দ এবং (৪) উপধারায় বিণত নািটেশর ফরম ও উহােত বিণত 

েসস ফী এর পিরমাণ; 

(ঘ) ৯০ ধারার (৩) ও (৪) উপধারায় বিণত রাজ  কতৃপ  

(ঙ) ৯২ ধারার (১) উপধারার খ অনুে েদ বিণত নািটেশর ফরম ও য িনয়েম য সমেয়র মেধ  ঐ 

নািটশ দান কিরেত হইেব এবং উ  ধারার (৩) উপধারায় বিণত নািটশ কােশর িনয়ম, 

(চ) ৯৪ ধারা মাতােবক দায় হ া র কিরবার জন  রাজ  অিফসার কতৃক ভূিম িনধারেণর িনয়ম বা 
উপায়; 

(ছ) ৯৯ ধারার (১) উপধারার ক অনুে েদ বিণত খাজনার হার িনধারণ কিরবার জন  রাজ  

অিফসার কতৃক অনুসৃত প িত ও েয়াগকৃত মতা ও উ  অনুে দ মাতােবক খাজনার হােরর 

টিবেলর ফরম, ঐ টিবেলর তকরেণর িনয়ম এবং উহােত বিণত িববরণসমূহ; 

(জ) ৯৯ ধারার (১) উপধারার খ অনুে দ মাতােবক খাজনার বে াব কৃত খাজনা িববরণী-এর 

ফরম, উহা েতর িনয়ম ও উহােত বণীত িববরণসমূহ; 

(ঝ) ১০০ ধারার (২) উপধারার চ অনুে দ এবং (৩) উপধারায় বিণত খাজনার গড় হার িনধারেণর 

সময়; 

(ট) ১০১ ধারার (১) উপধারা মাতােবক খাজনার হােরর খসড়া টিবেলর কােশর িনয়ম ও উ  

ধারার (৩) উপধারায় বিণত রাজ  অিফসার; 

(ঠ) ১০৮ ধারার (১) উপধারা মাতােবক খসড়া বে াব কৃত খাজনা িববরণী কােশর িনয়ম ও সময় 

ও উ  উপধারা মাতােবক আপি সমূেহর িন ি ; 

(ত) ১০৯ ধারার (১) উপধারায় বিণত অনুেমাদনকারী কতৃকপ ; ও উ  ধারার (৩) উপধারা 
মাতােবক বে াব কৃত খাজনা িববরণী চূড়া  কােশর িনয়ম; 



(ঢ) ১১০ ধারার (১) উপধারায় বিণত উ তন রাজ  কতৃপ ; 

(ন) ১১ ধারার (১) উপধারায় বিণত আিপল দােয়েরর িনয়ম; 

(ত) বািতল 

(থ) ১৯ ধারায় (১) উপধারায় বিণত আেবদেনর ফরম; 

(দ) ২০ ধারার (১) উপধারায় বিণত অনুস ান করার িনয়ম উধবতন রাজ  কতৃপ  যাহার িনকট 

রাজ  অিফসার কতৃক উ  উপধারায় বিণত আেবদন দােয়র কিরেত হইেব এবং উ  ধারার (২) 

উপধারায় বিণত আেবদনসমূেহর ব ব া হেণর জন  অনুসৃত প িত; 

(ধ) ১২২ ধারার (১) উপধারায় বিণত জাতসমূেহর সংযু করণ ক  েতর িনয়ম এবং উ  

ধারার (১) উপধারায় বিণত উপেদ া পিরষেদর িনযু  ও গঠন; 

(ন) ১২৩ ধারার (১) উপধারা মাতােবক জাতসমূেহর সংযু করেণর খসড়া ক  কােশর িনয়ম 

এবং সময় এবং উ  উপধারার অধীেন আপি সমূেহর িন ি ; 

(প) য সমেয়র মেধ  ও য িনয়েম ১২৪ ধারার (১) উপধারা মাতােবক আপীল এবং উ  ধারার (২) 

উপধারা মাতােবক ২য় আিপল দােয়র করা যাইেব এবং ঐ ধারায় বিণত উ তন রাজ  কতৃপ ; 

(ফ) ১৩২ ধারার (১) উপধারায় বিণত জাতসমূেহর সংযু করেণর জন  কায মসমূেহর ব য় 

িনধারেণর িনয়ম এবং ঐ উপধারা অনুযায়ী ঐ প ব য় আদায়; 

(ব) ১৩৫ ধারার (১) উপধারায় বিণত খাজনার িকি সমূহ দােনর তািরখ; 

(খ) ১৩৬ ধারা মাতােবক খাজনা দান অথবা ডাক মািন অডার যােগ রণ; 

(ম) ১৩৮ ধারায় বিণত িলিখত রিসেদর ফরম; 

(য) ১৪১ ধারা মাতােবক বেকয়া খাজনা আদােয়র জন  অনুসৃত প িত; 

(যক) ১৪৩ ধারায় বিণত িলিপসমূহ য উপােয় বা িনয়েম বতমান পয  সংর ণ করা যাইেব; 

(যখ) ১৪৪ ধারা অনুযায়ী িলিপসমূহ পিরমাজন কিরবার ে  রাজ  অিফসার কতৃক অনুসৃত 

প িত ও েয়াগকৃত মতাসমূহ । 



 


