DRAFT
ভাডা সম্পৰ্কীয় আইন, ২০১৯
_______________
ভাডাৰ ব্যৱস্থা
___________
অধ্যায় ১
প্ৰাৰম্ভিৰ্
ভাডাসমূ হ
১. চুম্ভি ম্ভিৰৰানাম, ব্যাম্ভি আৰু আৰি।
২. সংজ্ঞা।
৩. ম্ভৰ্ছু মান পম্ভৰসৰৰ ব্াৰব্ প্ৰৰ াজ্য নহ'ব্লৈ অম্ভধ্ম্ভনয়ম ৰ্ৰৰ্।
অধ্যায় ২
ভাডা সম্পৰ্কীয় আইন
4. ভাডা সম্পৰ্কীয় চুম্ভি।
5. ভাডা সম্পৰ্কীয় চুম্ভিৰ মযাদ।
৬. মৃ ত্ুযৰ ক্ষেত্ৰত্ উত্তৰাম্ভধ্ৰ্াৰীৰ অম্ভধ্ৰ্াৰ আৰু ৰ্ত্কব্য।
7. উপভাডাত্ীয়াৰ ওপৰত্ সীমাব্দ্ধত্া।
অধ্যায় ৩
ভাডা
৮. পম্ভৰৰিাধ্ৰ াগ্য ভাডা।
৯. ভাডা পুনৰীেণ।
১০. ভাডা ম্ভিৰ্ ব্া সংৰিাধ্ন ৰ্ম্ভৰব্লৈ ভাডা ৰ্ত্ৃকপে।
১১. সু ৰো জ্মা।
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ভাডা সম্পৰ্কীয় আইন, ২০১৯
এৰ্ দে আৰু স্বচ্ছ ভাৰৱ ক্ষচৌহদ ভাডা ম্ভনয়ন্ত্ৰণ ৰ্ৰাৰ ব্াৰব্ ভাডা ৰ্ত্ৃকপে স্থাপন ৰ্ৰা আৰু দ্ৰুত্ ম্ভব্ব্াদ ম্ভনষ্পম্ভত্তৰ ব্াৰব্
ম্ভব্চাৰ প্ৰণাৈী স্থাপন ৰ্ম্ভৰ মাম্ভৈৰ্ আৰু ভাডাত্ীয়াৰ ম্ভহত্ৰ ভাৰসাময ৰখা আৰু আপীৈ ৰখাৰ ব্াৰব্ ভাডা আদাৈত্ আৰু
ভাডা ম্ভিম্ভব্উৰনৈ স্থাপন ৰ্ৰা আৰু ত্াৰ সসৰত্ সম্পম্ভৰ্কত্ ব্া ত্াৰ সসৰত্ সম্পম্ভৰ্কত্ ব্া ত্াৰ সসৰত্ সম্পম্ভৰ্কত্ ম্ভব্ষয়ৰ ব্াৰব্
এৰ্ অম্ভধ্ম্ভনয়ম।
আনহাৰত্ ভাৰৰত্ ২০২০ চনত্ ৭৪ সংখযৰ্ স্বাধ্ীনত্া ম্ভদৱস উদ াপন ৰ্ম্ভৰৰছ আৰু ২০২২ চনলৈৰৰ্ চৰৰ্াৰৰ সৰ্ৰৈাৰৰ
ব্াৰব্ গ্ৃ হ প্ৰদান ৰ্ম্ভৰব্লৈ সংৰ্ল্পব্দ্ধ।
আৰু আনহাৰত্ মজ্ুত্ থ্ৰ্া ভাডা ম্ভনয়ন্ত্ৰণ আইনৰব্াৰৰ ভাডা গ্ৃ হ খণ্ডৰ ম্ভব্ৰ্াি সীম্ভমত্ ৰ্ম্ভৰ আৰছ আৰু আচম্ভনৰব্াৰ খাৈী
থ্ৰ্া স্থানৰব্াৰৰ ভাডা ক্ষৈাৱাত্ ম্ভনৰুৎসাম্ভহত্ ৰ্ম্ভৰ আৰছ;
আৰু ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ আৰু ভাডাত্ীয়াৰ ম্ভহত্ৰ ভাৰসাময ৰখা আৰু প্ৰব্ৰজ্নৰ্াৰী, আনু ষ্ঠাম্ভনৰ্ আৰু অনানু ষ্ঠাম্ভনৰ্ খণ্ডৰ ৰ্মকী,
ব্ৃ ম্ভত্তধ্াৰী, ম্ভিোথ্কী আৰু চহৰীয়া দম্ভৰদ্ৰসৰ্ৈৰ সসৰত্ সমাজ্ৰ ম্ভব্ম্ভভন্ন ক্ষেণীলৈ অন্তভুকি আৰু ব্হনেম পম্ভৰৰৱি ৰো
ৰ্ৰাৰ ব্াৰব্ অনু িাসন আৰু ৰ্া ৰ্
ক ৰী ভাৰৱ ভাডা ব্ৃ ম্ভদ্ধ ৰ্ৰাৰ ব্াক্ষব্ এৰ্ দায়ব্দ্ধ আৰু স্বচ্ছ পম্ভৰৰৱি সৃ ম্ভি ৰ্ৰা;
আৰু আৱাম্ভসৰ্ আৰু অনা-আৱাম্ভসৰ্ পম্ভৰসৰৰ ব্াৰব্ ম্ভনয়মৰব্াৰ অম্ভধ্সূ চীত্ ৰ্ৰা আৰু ব্যম্ভিগ্ত্ ইউম্ভনি, ডৰৰমিৰী,
ক্ষহাৰিৈ, সহ-ব্াসস্থান, সহ-গ্ৃ হ, পম্ভৰৰিাধ্ অম্ভত্ম্ভথ্ আৰু ৰ্মকচাৰী গ্ৃ হৰ দৰৰ ভাডা গ্ৃ হৰ ম্ভব্ম্ভভন্ন ম্ভব্ৰ্ল্প ম্ভব্ৰ্ম্ভিত্ ৰ্ম্ভৰ
সন্তুম্ভৈত্ ভাডা গ্ৃ হৰ ম্ভব্ৰ্ািৰ ব্াৰব্ নীম্ভত্ৰব্াৰ ম্ভব্ৰ্ম্ভিত্ ৰ্ৰা আৰু সৰ্ৰৈাৰৰ ব্াৰব্ গ্ৃ হম্ভনম্ভিত্ ৰ্ৰাৰ ব্াৰব্ ম্ভব্ম্ভভন্ন
অংিীদাৰীসৰ্ৈৰ ভূ ম্ভমৰ্া ৰখা;

ইয়াৰ ব্াৰব্ ৰাজ্য/ৰাজ্য আইনপ্ৰণয়নৰ দ্বাৰা প্ৰণয়ন ৰ্ৰা হওৰ্ ম্ভনম্নম্ভৈম্ভখত্ ধ্ৰণৰ ভাৰত্ গ্ণৰাজ্য:

অধ্যায় ১
প্ৰাৰম্ভিৰ্

1. (1) এই আইনৰ্ (ৰাজ্য/ৰাজ্য উত্তৰাম্ভধ্ৰ্াৰীৰ নাম) ভাডা অম্ভধ্ম্ভনয়ম, (ৰাজ্য/ৰাজ্য উত্তৰাম্ভধ্ৰ্াৰীৰ নাম) 2019 ব্ুম্ভৈ
ক্ষৰ্াৱা হ'ব্ পাৰৰ।
চমু ম্ভিৰৰানাম, ব্যাম্ভি
আৰু আৰিৰহাৱা।
(2) ই সমগ্ৰ ৰাজ্যলৈ সম্প্ৰসাম্ভৰত্ হ'ব্ (ৰাজ্য/ৰাজ্যৰ নাম):
(3) ই এৰন ত্াম্ভৰখত্ ব্ৈব্ৎ হ'ব্ ম্ভ ত্াম্ভৰখত্ ৰাজ্য/ৰৰ্ন্দ্ৰীয় চৰৰ্াৰৰ, আনু ষ্ঠাম্ভনৰ্ ক্ষগ্ৰজ্িত্ অম্ভধ্সূ চনাৰ দ্বাৰা
ম্ভন ু ি ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ আৰু আইনখনৰ ম্ভব্ম্ভভন্ন ম্ভব্ধ্ানৰ ব্াৰব্ ম্ভব্ম্ভভন্ন ত্াম্ভৰখ ম্ভন ু ম্ভি ম্ভদব্ পাৰৰ।
2.

এই

আইনত্,

ম্ভদৰহ

পম্ভৰৰপ্ৰম্ভেত্ত্

অনযথ্া

প্ৰৰয়াজ্ন

নহয়,

-

সংজ্ঞাসমূ হ।

ৰ্) "চুম্ভি" ব্া "ভাডাত্ীয়া চুম্ভি" মাৰন এই আইনৰ অধ্ীনত্ প্ৰৰয়াজ্ন অনু সম্ভৰ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ আৰু ভাডাত্ীয়াৰ দ্বাৰা
ৰ্ৰা ম্ভৈম্ভখত্ চুম্ভি;
খ) ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ ব্ুম্ভৈৰৈ জ্ম্ভমদাৰ ব্া ক্ষৈছৰ ব্ুম্ভৈ ক্ষৰ্াৱা হওৰ্ ব্া আন ক্ষৰ্াৰনা নাৰমৰৰ হওৰ্, মাৰন ক্ষসই সময়ৰ ব্াৰব্
ৈাভ থ্ৰ্া, ব্া ৈাভ অম্ভধ্ৰ্াৰ থ্ৰ্া ব্যম্ভি, ম্ভ ৰৰ্াৰনা প্ৰাচীৰৰ ভাডা, ম্ভদ প্ৰাচীৰৰিা ভাডাত্ীয়া ৰ্'ব্লৈ ম্ভদয়া হয়, আৰু
ক্ষত্ওাঁৰ উত্তৰাম্ভধ্ৰ্াৰী-ম্ভহত্অন্তভুকি ৰ্ম্ভৰব্:
ম্ভদৰহ ক্ষৰ্াৰনা ব্যম্ভি এজ্ৰন ক্ষৰ্াৰনা ক্ষচৌহদৰ ব্াৰব্ ভাডা ৈাভ ৰ্ম্ভৰ আৰছ ব্া এৰন ভাডা ৈাভ ৰ্ৰাৰ অম্ভধ্ৰ্াৰ
আৰছ, ত্াৰ ব্াৰব্, ব্া ইয়াৰ ব্াৰব্, আন ক্ষৰ্াৰনা ব্যম্ভি ম্ভ ক্ষৰ্াৰনা চুম্ভিত্ প্ৰৰৱি ৰ্ম্ভৰব্ ক্ষনাৱাৰৰ (ৰ ৰন ক্ষগ্ৌণ, অিব্দ
মন থ্ৰ্া ব্যম্ভি ইত্যাম্ভদ), ক্ষত্ৰনহ'ক্ষৈ, এই আইনৰ উৰেিযৰ ব্াৰব্ এই প্ৰাম্ভধ্ৰ্াৰী, অম্ভভভাৱৰ্ ব্া প্ৰািৰ্ত্কা ও
ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ হ'ব্।
গ্) স্থানীয় ৰ্ত্ৃকপেৰ অথ্ক সহৰছ গ্াওাঁ পঞ্চায়ত্ ব্া পঞ্চায়ত্ ব্া ম্ভজ্ৈা পম্ভৰষদ ব্া ক্ষপৌৰ ম্ভনগ্ম ব্া ক্ষপৌৰ সভা ব্া নগ্ৰ
পঞ্চায়ত্ ব্া পম্ভৰৰ্ল্পনা/উন্নয়ন ৰ্ত্ৃকপে, ম্ভ ৰৰ্াৰনা নাৰহ।
৪১, ২00৬চন

ব্া ক্ষৰ্ন্টনৰমন্ট আইন, 2006-ৰ অধ্ীনত্ ক্ষৰ্ন্টনৰমন্ট ক্ষব্াডক ব্া ম্ভ ৰৰ্াৰনা আইনৰ অধ্ীনত্ গ্িন ৰ্ৰা ম্ভ ৰৰ্াৰনা গ্াওাঁ
ব্া চহৰ ব্া চহৰত্ স্থানীয় ৰ্ত্ৃকপে ম্ভহচাৰপ ৰ্াম ৰ্ৰাৰ অম্ভধ্ৰ্াৰী এৰন আন িৰীৰ;
ঘ) "ম্ভব্ৰ্ৈাঙ্গ ব্যম্ভি" ইয়াৰ ব্াৰব্ আৱণ্টন ৰ্ৰা এৰৰ্ই অথ্ক আৰছ ম্ভব্ৰ্ৈাঙ্গ ব্যম্ভি (সমান সু ৰ াগ্, অম্ভধ্ৰ্াৰৰ সু ৰো
আৰু ১ ,১৯৯৬ সম্পূ ণক অংিগ্ৰহণ) অম্ভধ্ম্ভনয়ম, ১৯৯৫-ৰ ১;

ঙ) “ক্ষচৌহদ” মাৰন সহৰছ ক্ষৰ্াৰনা ভৱনৰ ম্ভ ৰৰ্াৰনা ভৱন ব্া অংি ম্ভ

সহৰছ, ব্া হ'ব্ ম্ভব্চৰা সহৰছ,

ঔৰদযাম্ভগ্ৰ্ ব্যৱহাৰৰ ব্াম্ভহৰৰ ব্াসস্থান ব্া ব্াম্ভণম্ভজ্যৰ্ ব্া সিম্ভেৰ্ ব্যৱহাৰৰ উৰেৰিয পৃ থ্ৰৰ্ পৃ থ্ৰৰ্ ম্ভদব্ ম্ভদয়ৰ্ আৰু
ইয়াত্ অন্তভুকি থ্াৰৰ্i) এৰন ভৱন ব্া ভৱনৰ অংিৰ সসৰত্ সম্পম্ভৰ্কত্ ব্াম্ভগ্ছা, ক্ষগ্ৰৰজ্ ব্া ব্ধ ক পাম্ভৰ্কং স্থান, গ্ৰাউণ্ড আৰু
ব্ম্ভহঘকৰ, ম্ভদ থ্াৰৰ্,
ii) এৰন ভৱন ব্া অট্টাম্ভৈৰ্াৰ অংিৰ ব্াৰব্ ম্ভ ৰৰ্াৰনা ম্ভিম্ভিং, ম্ভৰ্ন্তু ক্ষহাৰিৈ, ৈ'ম্ভজ্ং হাউচ, ধ্মকিাৈা ব্া অনয
আম্ভদ অন্তভুকি নৰ্ৰৰ;
চ) "সম্পম্ভত্ত ক্ষমৰনজ্াৰ" মাৰন সহৰছ এজ্ন ব্যম্ভি ব্া ক্ষৰ্াম্পানী ম্ভ ভূ ম্ভম মাম্ভৈৰ্ৰ দ্বাৰা ক্ষচৌহদ

ব্যৱস্থাপনা ৰ্ম্ভৰব্লৈ

ৰ্ত্ৃকত্বপ্ৰাি আৰু ম্ভ ভাডাত্ীয়াৰ সসৰত্ ক্ষৈনৰদনত্ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ্ প্ৰম্ভত্ম্ভনম্ভধ্ত্ব ৰ্ৰৰ;
ছ) "ভাডা ৰ্ত্ৃকপে"ৰ অথ্ক সহৰছ ধ্াৰা 29-ৰ অধ্ীনত্ ম্ভন ু ি এজ্ন ম্ভব্ষয়া;
জ্) "ভাডা আদাৈত্" মাৰন ধ্াৰা 32-ৰ অধ্ীনত্ গ্িন ৰ্ৰা ভাডা আদাৈত্;
ঝ) ম্ভ ৰৰ্াৰনা পম্ভৰসৰৰ সম্পৰ্কত্ "পম্ভৰৰিাধ্ৰ াগ্য ভাডা" মাৰন ম্ভনম্নম্ভৈম্ভখত্ ভাডা ধ্াৰা 8;
ঞ) "ভাডা নযায়াম্ভধ্ৰ্ৰণ" মাৰন ধ্াৰা 33-ৰ অধ্ীনত্ গ্িন ৰ্ৰা ভাডা নযায়াম্ভধ্ৰ্ৰণ; "অনু সূচী" মাৰন এই আইন
সংিান্ত অনু সূচী;
ি) "ভাডা আইন চুম্ভি"ৰ অথ্ক সহৰছ ভাডাত্ীয়াসৰ্ৰৈ 'ভাডাত্ীয়া'ৰ দ্বাৰা অনু ম্ভষ্ঠত্ ৰ্ৰা পম্ভৰসৰৰ সম্পূ ণক ব্া অংি ৰ্'ত্
ক্ষত্ওাঁৰ অম্ভধ্ৰ্াৰ স্থানান্তৰ ৰ্ৰৰ ব্া আৱণ্টন ৰ্ৰৰ।ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ আগ্ৰত্ ম্ভৈম্ভখত্ সন্মম্ভত্ৰ ম্ভপছত্ ভাডা আইন চুম্ভি
ব্া ত্াৰ ম্ভ ৰৰ্াৰনা অংি।
ি) "ভাডাত্ীয়া" ব্া 'ক্ষৈম্ভচ'ৰ অথ্ক সহৰছ এৰন এজ্ন ব্যম্ভি াৰ দ্বাৰা ব্া াৰ এৰ্াউণ্টত্ ব্া াৰ পেত্ ক্ষৰ্াৰনা
ক্ষচৌহদৰ ভাডা আৰছ, ব্া, ম্ভৰ্ন্তু চুম্ভি ব্ুজ্াৰ ব্াৰব্, ম্ভ ৰৰ্াৰনা ক্ষচৌহদৰ ব্াৰব্ পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ৰা হ'ব্ আৰু ইয়াত্ উপভাডাত্ীয়া ম্ভহচাৰপ ক্ষচৌহদত্ দখৈ ৰ্ম্ভৰ থ্ৰ্া ম্ভ ৰৰ্াৰনা ব্যম্ভি আৰু ৈগ্ৰত্, এই আইন আৰি ক্ষহাৱাৰ আগ্ৰত্ ব্া
ম্ভপছত্ ক্ষত্ওাঁৰ ভাডাৰ সমাম্ভিৰ ম্ভপছত্ দখৈ ৰ্ৰা ম্ভ ৰৰ্াৰনা ব্যম্ভি অন্তভুকি থ্াৰৰ্; ম্ভৰ্ন্তু এৰন ক্ষৰ্াৰনা ব্যম্ভি অন্তভুি
ক
নৰ্ম্ভৰব্ াৰ ম্ভব্ৰুৰদ্ধ ক্ষব্চা-ম্ভৰ্নাৰ ব্াৰব্ ক্ষৰ্াৰনা আৰদি ৰ্ৰা সহৰছ;
3. এই আইনৰ এৰৰ্া প্ৰৰ াজ্য নহ'ব্ ম্ভৰ্ন্তু ম্ভৰ্ছু মান পম্ভৰসৰৰ ব্াৰব্ প্ৰৰ াজ্য হ'ব্।
ৰ্) ক্ষৰ্ন্দ্ৰীয় ব্া ৰাজ্য ব্া ক্ষৰ্ন্দ্ৰীয় িাম্ভসত্ অঞ্চৈ চৰৰ্াৰ ব্া স্থানীয় ৰ্ত্ৃকপে ব্া চৰৰ্াৰী উৰদযাগ্ ব্া উৰদযাগ্ ব্া ম্ভব্ম্ভধ্ব্দ্ধ
সংস্থা ব্া ক্ষৰ্ন্টনৰমন্ট ক্ষব্াডকৰ মাম্ভৈৰ্ানাধ্ীন ব্া প্ৰৱজ্ন ৰ্ৰা ম্ভ ৰৰ্াৰনা ক্ষচৌহদ;
(খ) ক্ষসৱা চুম্ভিৰ অংি ম্ভহচাৰপ ইয়াৰ ৰ্মকচাৰীসৰ্ৈৰ্ ভাডাত্ ম্ভদয়া ক্ষৰ্াম্পানী, ম্ভব্শ্বম্ভব্দযাৈয় ব্া সংগ্িনৰ মাম্ভৈৰ্ানাধ্ীন
ক্ষচৌহদ;
গ্) ধ্াম্ভমকৰ্ প্ৰম্ভত্ষ্ঠানৰ মাম্ভৈৰ্াধ্ীন ম্ভ ৰৰ্াৰনা ক্ষচৌহদ(ৰব্াৰ) অম্ভধ্সূ চনাৰ দ্বাৰা ম্ভনধ্কাৰণ ৰ্ম্ভৰব্ পাম্ভৰ;
(d) ৰাজ্যৰ ৰাজ্হুৱা ম্ভব্শ্বাস আইনৰ অধ্ীনত্ পঞ্জীভুি ম্ভ ৰৰ্াৰনা ম্ভব্শ্বাসৰ মাম্ভৈৰ্ানাধ্ীন ম্ভ ৰৰ্াৰনা প্ৰান্ত;

(ৰ্) ৱাৰ্ি আইনৰ অধ্ীনত্ পঞ্জীভুি ৱাৰ্িৰ মাম্ভৈৰ্ানাধ্ীন ম্ভ ৰৰ্াৰনা প্ৰান্ত,
১৯৯৫ ১৯৯৫ চনৰ ৪৩;
(চ) আন ম্ভ ৰৰ্াৰনা ভৱন আৰু/ব্া ভৱনৰ ক্ষেণী(ৰব্াৰ) অম্ভধ্সূ চনাৰ ক্ষ াৰগ্ৰৰ জ্নম্ভহত্ৰ ব্াৰব্ ম্ভব্ৰিষভাৰৱ অব্যাহম্ভত্ ম্ভদয়া
সহৰছ:
ম্ভদৰহ ধ্াৰা (ৰ্) ওপৰত্ উৰেখ ৰ্ৰা ম্ভ ৰৰ্াৰনা ক্ষেণীৰ অধ্ীনত্ থ্ৰ্া ক্ষচৌহদৰব্াৰ মাম্ভৈৰৰ্ ইচ্ছা ৰ্ৰৰ ক্ষ ক্ষত্ওাঁৰৈাৰ্ৰ
দ্বাৰা ৰ্ৰা ভাডাৰ চুম্ভিখন এই আইনৰ ম্ভব্ধ্ানৰ অধ্ীনত্ ম্ভনয়ন্ত্ৰণ ৰ্ৰা হ'ব্, স্বত্বাম্ভধ্ৰ্াৰীৰয় এই আইনৰ ধ্াৰা 4-ৰ অধ্ীনত্
এৰন ৰ্ম্ভৰব্লৈ ভাডা ৰ্ত্ৃকপেৰ্ জ্নাব্ পাৰৰ।
অধ্যায় 2
ভাডা আইন
4. (1) এই আইন ব্া আন ক্ষৰ্াৰনা আইনত্ অন্তভুকি ক্ষৰ্াৰনা ব্স্তুৰ সব্কস্বত্ব ৰখাৰ ব্াৰব্, ক্ষৰ্াৰনা ব্যম্ভি ভাডা আইন আৰি
ক্ষহাৱাৰ ম্ভপছত্ ক্ষৰ্াৰনা ব্যম্ভিৰয় নৰ্ম্ভৰব্ ,এই আইন ম্ভ ৰৰ্াৰনা ক্ষচৌহদত্ চুম্ভিৰ ব্াম্ভহৰৰ ভাডা ৈওাঁৰ্ ব্া নৈওাঁৰ্ , াৰ্
ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্ ভাডা ৰ্ত্ৃকপেৰ্ অৱগ্ত্ ৰ্ম্ভৰব্ আৰু ভাডাত্ীয়া, প্ৰথ্ম অনু সূচীত্ ম্ভনধ্কাম্ভৰত্ প্ৰপত্ৰত্, এিাৰ ম্ভভত্ৰত্। চুম্ভিৰ
ত্াম্ভৰখৰ পৰা দু মাহৰ মযাদ।
(2) 'ত্ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ আৰু ভাডাত্ীয়াই ম্ভ মান হ'ব্ পাৰৰ উপ-িাখাৰ (1) অধ্ীনত্ ভাডাত্ীয়া চুম্ভিৰ প্ৰম্ভত্ম্ভৈম্ভপ ু িীয়াভাৰৱ
উপস্থাপন ৰ্ৰাত্ ম্ভব্িৈ হয়, এৰন ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ আৰু ভাডাত্ীয়াই এৰন ম্ভব্ষৰয় পৃ থ্ৰৰ্ ম্ভব্ৱৰণ ক্ষব্াৰ িাইৈ ৰ্ম্ভৰব্।
উপ-িাখাত্ ম্ভনধ্কাম্ভৰত্ মযাদ উৰ্ম্ভৈ ক্ষ াৱা ত্াম্ভৰখৰ পৰা এৰ্ মাহৰ ম্ভভত্ৰত্ ধ্াৰা চুম্ভি।
(3) উপ-িাখাত্ (1) প্ৰৰত্যৰ্ চুম্ভি এৰনদৰৰ আৰু ম্ভনধ্কাৰণ ৰ্ম্ভৰব্ পৰা এৰন মযাদত্ হ'ব্। ভাডা ৰ্ত্ৃকপেই ভাডা ৰ্ত্ৃকপে স্থাপন
ৰ্ৰাৰ ম্ভত্ম্ভন মাহৰ ম্ভভত্ৰত্ নম্ভথ্পত্ৰ দাম্ভখৈ ৰ্ম্ভৰব্লৈ স্থানীয় ব্া ৰাজ্য ভাষাত্ ম্ভডম্ভজ্ৰিৈ মঞ্চ স্থাপন ৰ্ম্ভৰব্।
(4) ভাডাৰ চুম্ভিৰ ম্ভব্ষৰয় এৰন ত্থ্য প্ৰাি ৰ্ৰাৰ ম্ভপছত্ ভাডা ৰ্ত্ৃকপেই পেৰব্াৰৰ্ এৰ্ ম্ভচনািৰ্ৰণ নম্বৰ প্ৰদান ৰ্ম্ভৰব্ আৰু
ম্ভনধ্কাম্ভৰত্ নম্ভথ্পত্ৰৰ সসৰত্ ভাডাত্ীয়া চুম্ভি প্ৰাি ৰ্ৰাৰ ত্াম্ভৰখৰ সাত্ ম্ভদনৰ ম্ভভত্ৰত্ স্থানীয় ব্া ৰাজ্য ভাষাত্ ব্াধ্যত্ামূ ৈৰ্ভাৰৱ ইয়াৰ
ক্ষৱব্ছাইিত্ ভাডাৰ চুম্ভিৰ ম্ভব্ৱৰণ আপৈ'ড ৰ্ম্ভৰব্।
(5) উপ-িাখা (1) অনু সম্ভৰ প্ৰদান ৰ্ৰা ত্থ্যৰব্াৰ ৰ্ৰণ্টম্ভন আৰু ত্াৰ সসৰত্ সম্পম্ভৰ্কত্ ত্থ্যৰ প্ৰমাণ ম্ভহচাৰপ ক্ষৈাৱা হ'ব্ আৰু ক্ষৰ্াৰনা
ত্থ্যৰ ম্ভব্ব্ৃ ম্ভত্ নথ্ৰ্াত্ চুম্ভিখন ক্ষৰ্াৰনা আদাৈত্ত্ ত্থ্যৰ প্ৰমাণ ম্ভহচাৰপ প্ৰাি ৰ্ৰা নহ'ব্।
5. (1) এই আইন আৰি ক্ষহাৱাৰ ম্ভপছত্ প্ৰম্ভব্ি ৰ্ৰা সৰ্ৰৈা ভাডাত্ীয়া ভূ ম্ভম মাম্ভৈৰ্ আৰু ভাডাত্ীয়াৰ মাজ্ত্ সন্মত্ ক্ষহাৱা আৰু ভাডা
ভাডাত্ীয়া চুম্ভিত্ ম্ভনধ্কাম্ভৰত্ অনু সম্ভৰ এৰ্ মযাদ হ'ব্।
চুক্তিৰ
(2) ভাডাত্ীয়াৰ নৱীৰ্ৰণ ব্া সম্প্ৰসাৰণৰ ব্াৰব্ ভাডাত্ীয়াৰ ওচৰলৈ

াব্ পাৰৰ, ভাডাত্ীয়া মযাদ ক্ষিষ ক্ষহাৱাৰ আগ্ৰত্ আৰু

ম্ভদ

ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ সসৰত্ সন্মত্ হয়, পাৰস্পম্ভৰৰ্ সন্মত্ চত্কাৱৈী আৰু ম্ভনয়মাৱৈীৰ ওপৰত্ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ সসৰত্ এৰ্ নত্ুন ভাডাত্ীয়া চুম্ভি
ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ।
(৩) ম্ভদ এৰ্ ম্ভনম্ভদকি মযাদৰ পাছত্ ভাডাত্ীয়া এিা ক্ষিষ হয় আৰু নৱীৰ্ৰণ ৰ্ৰা ক্ষহাৱা নাই আৰু এৰন ভাডাৰ ক্ষিষত্ ভাডাত্ীয়াই
ভাডা ঘৰ খাৈী ৰ্ৰা ক্ষহাৱা নাই , ক্ষত্ৰন্ত ভাডাত্ীয়াই মযাদ উৰ্ম্ভৈ ক্ষ াৱা ভাডাৰ চুম্ভিৰ দৰৰ এৰৰ্ চত্কাৱৈী আৰু চত্কাৱৈীৰ ওপৰত্
মাহ-মাৰহ নৱীৰ্ৰণ ৰ্ৰা ব্ু ম্ভৈ ম্ভব্ৰব্চনা ৰ্ৰা হ'ব্, সব্কাম্ভধ্ৰ্ ছয় মাহৰ ব্াৰব্। :

ম্যাদ

ম্ভদৰহ ছয় মাহৰ এই সম্প্ৰসাম্ভৰত্ মযাদ উৰ্ম্ভৈ ক্ষ াৱাৰ ম্ভপছত্, ভাডাত্ীয়াজ্ন ম্ভডিল্টত্ ভাডাত্ীয়া হ'ব্ আৰু এই আইনৰ ধ্াৰা 22-ত্
ম্ভদয়া অনু সম্ভৰ ভাডা পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ম্ভৰব্লৈ দায়ব্দ্ধ হ'ব্।

ম্ৃত্ুযৰ
ক্ষেত্ৰত্
উত্তৰাধিকা
6. ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ আৰু ভাডাত্ীয়াৰ মাজ্ত্ ৰ্ৰা চুম্ভিৰ চত্কাৱৈী, ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ ব্া ভাডাত্ীয়াৰ মৃ ত্ুযহ'ক্ষৈ ক্ষত্ওাঁৰৈাৰ্ৰ উত্তৰাম্ভধ্ৰ্াৰীৰ ব্াৰব্
ৰীৰ
ব্াধ্যত্ামূ ৈৰ্ হ'ব্ আৰু এৰন ক্ষেত্ৰত্, ক্ষত্ওাঁৰৈাৰ্ৰ উত্তৰাম্ভধ্ৰ্াৰীসৰ্ৰৈ ভাডাৰ ব্াৰ্ী সময়ৰ ব্াৰব্ ভাডাত্ীয়া চুম্ভিত্ সন্মত্ ক্ষহাৱা সমান
অধিকাৰ
অম্ভধ্ৰ্াৰ আৰু দায়ব্দ্ধত্া থ্াম্ভৰ্ব্।
আৰু
কত্তব্য
ম্ৃত্ুযৰ
ক্ষেত্ৰত্
উত্তৰাধি
(ৰ্) ক্ষত্ওাঁৰ দ্বাৰা ভাডাত্ীয়া ম্ভহচাৰপ ধ্ম্ভৰ ৰখা পম্ভৰসৰৰ সম্পূ ণক ব্া অংি চাব্ৰৈি;
কাৰীৰ
(খ) ক্ষত্ওাঁৰ অম্ভধ্ৰ্াৰৰব্াৰ ভাডা চুম্ভি ব্া ত্াৰ ম্ভ ৰৰ্াৰনা অংিত্ স্থানান্তৰ ব্া আৱণ্টন ৰ্ৰা।
অধিকা
ৰ আৰু
(2) 'ত্ ওপৰৰ উপ-িাখা (1) অনু সম্ভৰ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ সন্মম্ভত্ৰ ওপৰত্ ক্ষচৌহদৰিা উপ-প্ৰপত্ৰ আৰছ, ভাডাত্ীয়াই ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ্ ক্ষত্ওাঁৰ
কত্তব্য
7. (1) এই আইন আৰি ক্ষহাৱাৰ ম্ভপছত্, ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ ম্ভৈম্ভখত্ ভাৰৱ আগ্ত্ীয়া সন্মম্ভত্ অম্ভব্হৰন ক্ষৰ্াৰনা ভাডাত্ীয়া নহ'ব্:

দ্বাৰা পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ৰা ভাডা আৰু সু ৰো, উপ-ভাডাৰ আৰিৰ্ৰাৰ ত্াম্ভৰখ ব্া সমাম্ভিৰ ত্াম্ভৰখ, এৰন আৰি ব্া সমাম্ভিৰ এৰ্ মাহৰ
ম্ভভত্ৰত্ উপ-ভাডাত্ীয়া ব্া উপ-ক্ষৈম্ভছৰ সম্পূ ণক ম্ভব্ৱৰণ জ্নাব্।

ত্ৃত্ীয় অধ্যায়
ভাডা
8. এিা পম্ভৰসৰৰ সম্পৰ্কত্ পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ম্ভৰব্ ৈগ্া ভাডা হ'ব্, ভাডাৰ চুম্ভিৰ চত্কাৱৈী অনু সম্ভৰ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ আৰু ভাডাঘৰত্ সন্মত্
ভাডা।

.9. (1) ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ আৰু ভাডাত্ীয়াৰ মাজ্ত্ ভাডাৰ পুনৰীেণ ভাডাচুম্ভিত্ ম্ভনধ্কাৰণ ৰ্ৰা চত্কাৱৈী অনু সম্ভৰ হ'ব্।
(2) চুম্ভিত্ সন্মম্ভত্ অনু সম্ভৰ সংৰেণ ৰ্ৰৰ্, ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্ সংৰিাম্ভধ্ত্ ভাডা ম্ভদয়া ক্ষহাৱাৰ ম্ভত্ম্ভন মাহ আগ্ৰত্ ম্ভৈম্ভখত্ভাৰৱ জ্াননী ম্ভদব্।
(৩) ম্ভদ ওপৰৰ ধ্াৰা 9-ৰ উপ-িাখাৰ (2) অধ্ীনত্ এই উৰেৰিয ভাডা ব্ৃ ম্ভদ্ধৰ জ্াননী ম্ভদয়া সহৰছ, ম্ভদ ভাডাত্ীয়াই ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ্
ভাডাৰ সমাম্ভিৰ জ্াননী ম্ভদয়াত্ ব্যথ্ক হয়, ক্ষত্ৰনহ'ক্ষৈ ভাডাঘৰৰ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্ ম্ভ ধ্ৰৰণ ভাডা ব্ৃ ম্ভদ্ধৰ প্ৰস্তাৱ ৈয় ক্ষসয়া গ্ৰহণ ৰ্ৰা ব্ু ম্ভৈ
ধ্া ক ৰ্ৰা হ'ব্।
(4) ম্ভদ এৰ্ ম্ভনম্ভদকি মযাদৰ ব্াৰব্ ক্ষচৌহদৰিা চুম্ভি ৰ্ৰা সহৰছ, ভাডাৰ মযাদৰ মুদ্ৰাৰ সময়ত্ ভাডা ব্ৃ ম্ভদ্ধ ৰ্ৰা নহ'ব্ পাৰৰ ম্ভদৰহ ব্ৃ ম্ভদ্ধৰ
পম্ভৰমাণ ব্া ব্ৃ ম্ভদ্ধৰ পদ্ধম্ভত্ ভাডা চুম্ভিত্ স্পিভাৰৱ ম্ভনধ্কাৰণ ৰ্ৰা নহয়।
(5) ক্ষৰ্াৰনা ভাডাত্ীয়াই ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্ ভাডাত্ীয়াৰ্ আদায় ৰ্ৰা ভাডা (ব্া সমানু পাম্ভত্ৰ্ ভাডা) ত্লৰ্ অম্ভধ্ৰ্ ভাডাৰ ব্াৰব্ প্ৰত্যে ব্া
পৰৰােভাৰৱ পম্ভৰৰিাধ্ নৰ্ম্ভৰব্।
(৬) 'ত্ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্ ভাডাৰ ৰ্াম আৰি ক্ষহাৱাৰ ম্ভপছত্ আৰু ভাডাঘৰত্ চুম্ভি ৰ্ৰাৰ ম্ভপছত্ ভাডাঘৰত্ দখৈ ৰ্ৰা ক্ষচৌহদত্ উন্নম্ভত্,
ক্ষ াগ্ ব্া গ্িনগ্ত্ পম্ভৰৱত্কনৰ ব্াৰব্ ব্যয় ৰ্ম্ভৰৰছ,

'ত্ ধ্াৰা ১৫-ৰ অধ্ীনত্ ৰ্ম্ভৰব্ ৈগ্া ক্ষমৰামম্ভত্ অন্তভুকি নহয়, ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্

পধৰশ াি
ক্ষ াগ্য
ভাডা।
ভাডাৰ
পুনৰী
েণ

ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ আৰু ভাডাৰ মাজ্ত্ সন্মত্ পম্ভৰমাণৰ দ্বাৰা ক্ষচৌহদৰ ভাডা ব্ৃ ম্ভদ্ধ ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ। ৰ্াম আৰি ক্ষহাৱাৰ আগ্ৰত্ আৰু ভাডাত্
এৰন ব্ৃ ম্ভদ্ধ ৰ্াম সম্পূ ণক ক্ষহাৱাৰ এৰ্ মাহৰ পৰা ৰ্া কৰ্ৰী হ'ব্।

ভাডা ঠিক
ব্া
সংশ ািন
10. ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ ব্া ভাডাত্ীয়াৰ দ্বাৰা আৰৱদৰ্ৰ ওপৰত্ থ্ৰ্া ভাডা ৰ্ত্ৃকপেই, ম্ভ মান হ'ব্ পাৰৰ, ভাডাত্ীয়াৰ দ্বাৰা পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ৰা
কধৰব্লৈ
ভাডা আৰু অনযানয মাচুৈ ম্ভিৰ্ ৰ্ম্ভৰব্ আৰু ৈগ্ৰত্ ম্ভনয়মৰ অধ্ীনত্ ম্ভনধ্কাম্ভৰত্ অনু সম্ভৰ সংৰিাম্ভধ্ত্ ভাডা পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ৰা ত্াম্ভৰখ ম্ভনধ্কাৰণ ভাডা
ৰ্ম্ভৰব্।
কত্ৃপ
ত ে।

11. (1) ভাডাত্ীয়াই আগ্ত্ীয়ালৰ্ পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ম্ভৰব্ ৈগ্া সু ৰো জ্মা চুম্ভিৰ দ্বাৰা ম্ভনধ্কাৰণ ৰ্ৰা হ'ব্ আৰু আৱাম্ভসৰ্ সম্পম্ভত্তৰ ক্ষেত্ৰত্

সুৰো
জম্া

সব্কাম্ভধ্ৰ্ দু মাহৰ ভাডা আৰু অনা-আৱাম্ভসৰ্ সম্পম্ভত্তৰ ক্ষেত্ৰত্ ম্ভনম্নত্ম এৰ্ মাহৰ ভাডা ৰখা হ'ব্।
(২) ভাডাত্ীয়াৰ ম্ভ ৰৰ্াৰনা দায়ব্দ্ধত্া থ্াথ্কৰত্ ৰ্ত্কন ৰ্ৰাৰ ম্ভপছত্, পম্ভৰসৰৰ খাৈী দখৈ ক্ষৈাৱাৰ সময়ত্ ম্ভনৰাপত্তা জ্মা ভাডাত্ীয়াৰ্
ঘূ ৰাই ম্ভদয়া হ'ব্।

চমু অধ্যায় ৪
ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ আৰু ভাডাত্ীয়াৰ দায়ব্দ্ধত্া

12. ভাডাত্ীয়া চুম্ভি খন ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ আৰু ভাডাত্ীয়া দু ৰয়ািা প্ৰম্ভত্ম্ভৈম্ভপৰ দ্বাৰা ৰ্া কৰ্ৰী ৰ্ৰাৰ ম্ভপছত্; ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্ ম্ভনধ্কাম্ভৰত্ অনু সম্ভৰ
ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ আৰু ভাডাত্ীয়া দু ৰয়াৰৰ দ্বাৰা স্বােৰ ৰ্ৰা চুম্ভিৰ পইণ্ট ম্ভদনৰ ম্ভভত্ৰত্ ভাডাত্ীয়াৰ্ চুম্ভিৰ এিা মূ ৈ স্বােম্ভৰত্ প্ৰম্ভত্ম্ভৈম্ভপ

প্ৰদান
কধৰব্ পৰা
ম্ূৈ চুক্তি

ম্ভদব্ ৈাম্ভগ্ব্।

13. (1) প্ৰম্ভত্জ্ন ভাডাত্ীয়াই ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ আৰু ভাডাত্ীয়াৰ মাজ্ত্ ৰ্া কৰ্ৰী ৰ্ৰা ভাডাত্ীয়া চুম্ভিত্ সন্মত্ ক্ষহাৱা অনু সম্ভৰ ম্ভনধ্কাম্ভৰত্
সময়ৰ ম্ভভত্ৰত্ পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ম্ভৰব্।
(2) ম্ভ জ্ন ভাডাত্ীয়াই ক্ষত্ওাঁৰ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ্ এৰন ভাডা ব্া আন মাচুৈৰ ব্াৰব্ পম্ভৰৰিাধ্ ব্া অনযানয মাচুৈ পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ৰৰ, ক্ষত্ওাঁ
ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ ব্া ক্ষত্ওাঁৰ সম্পম্ভত্ত ক্ষমৰনজ্াৰৰ পৰা ৈৰগ্ ৈৰগ্ প্ৰাি ৰ্ৰাৰ অম্ভধ্ৰ্াৰী হ'ব্, ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ ব্া ক্ষত্ওাঁৰ সম্পম্ভত্ত ক্ষমৰনজ্াৰৰ স্বােৰ
ৰ্ৰা পম্ভৰমাণৰ ব্াৰব্ এৰ্ ম্ভৈম্ভখত্ ৰম্ভচদ:

পধৰশ াি
কৰা
ভাডাৰ
ব্াশব্
প্ৰদান
কধৰব্
ৈাধগ্ব্
ৰধচদ।

ম্ভদৰহ ভাডাত্ীয়াই ইৰৈক্ট্ৰম্ভনৰ্ মাধ্যমৰ ক্ষ াৰগ্ৰৰ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ্ ভাডা ব্া অনযানয মাচুৈ পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ম্ভৰৰছ, ক্ষব্ঙ্কৰ স্বীৰ্াৰ পম্ভৰৰিাধ্ৰ
প্ৰমাণ ম্ভহচাৰপ গ্ণয ৰ্ৰা হ'ব্।

14. (1) 'ত্ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্ পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ম্ভৰব্ ৈগ্া ভাডা আৰু অনযানয মাচুৈ স্বীৰ্াৰ নৰ্ৰৰ ব্া প্ৰাম্ভি ম্ভদব্লৈ অস্বীৰ্াৰ ৰ্ৰৰ, ভাডা আৰু
অনযানয মাচুৈ ক্ষব্াৰ ডাৰ্ মাম্ভন অডকাৰ ব্া ম্ভনয়মৰ অধ্ীনত্ এৰৰ্ৰাৰহ দু মাহৰ ব্াৰব্ ম্ভনধ্কাম্ভৰত্ আন ম্ভ ৰৰ্াৰনা পদ্ধম্ভত্ৰ দ্বাৰা
ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্লৈ ক্ষপ্ৰৰণ ৰ্ৰা হ'ব্, আৰু ম্ভদ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্ এই সময়ৰ ম্ভভত্ৰত্ ভাডা আৰু অনযানয মাচুৈ গ্ৰহণ নৰ্ৰৰ, ত্াৰ ম্ভপছত্
ভাডাৰিা ভাডা ৰ্ত্ৃকপেৰ সসৰত্ জ্মা ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ।

ভাডা
কত্ৃপ
ত েৰ
সসশত্
ভাডা
জম্া।

(২) ভাডা জ্মা ৰ্ৰাৰ ম্ভপছত্, ভাডা ৰ্ত্ৃকপেই ক্ষৰ্ছৰিাৰ ত্দন্ত ৰ্ম্ভৰব্ আৰু ক্ষৰ্ছৰিাৰ ত্থ্যৰ ওপৰত্ আধ্াম্ভৰত্ ৰ্ম্ভৰ অডকাৰ এিা পাছ
ৰ্ম্ভৰব্।
(3) উপ-িাখাৰ (1) অধ্ীনত্ জ্মা ৰ্ৰা ভাডা আৰু অনযানয মাচুৈ প্ৰত্যাহাৰ, ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ ম্ভব্ৰুৰদ্ধ নামভম্ভত্ক ব্া ভাডাঘৰৰ উৰেখ ৰ্ৰা

সম্পধত্তৰ
ক্ষম্ৰাম্ধত্
15. (1) ইয়াৰ পম্ভৰৱৰত্ক ম্ভৈম্ভখত্ভাৰৱ ক্ষৰ্াৰনা চুম্ভি ক্ষহাৱা স্বৰত্বও, ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ আৰু ভাডাত্ীয়াসৰ্ৰৈ ম্ভব্ষয়ৰিা ভাৈ ম্ভস্থম্ভত্ত্ ৰাম্ভখব্লৈ আৰু
ব্াধ্য হ'ব্ ম্ভৰ্য়ৰনা ই সাধ্াৰণ েয়-েম্ভত্ৰ ব্াম্ভহৰৰ, আৰু এই আইনৰ ম্ভদ্বত্ীয় অনু সূচীত্ ম্ভনধ্কাম্ভৰত্ ৰ্ৰা অনু সম্ভৰ সংম্ভিি ক্ষমৰামম্ভত্ আৰু ত্ত্বাৱিান
।
ত্ত্বাৱধ্ানৰ ব্াৰব্ দায়ব্দ্ধ হ'ব্ ব্া ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ আৰু ভাডাত্ীয়াৰ মাজ্ত্ ম্ভনধ্কাম্ভৰত্ ভাডাত্ীয়া চুম্ভিত্ উৰেখ ৰ্ৰা সহৰছ।
আন ক্ষৰ্াৰনা ত্থ্য ম্ভহচাৰপ ৰ্াম নৰ্ম্ভৰব্, ম্ভদ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্ ইয়াৰ্ ভাডাৰ পম্ভৰমাণলৈ প্ৰত্যাহাৰ ৰ্ৰৰ।

(2) ভাডাত্ীয়াসৰ্ৈৰ মাজ্ত্ ব্া ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ সসৰত্ ভাগ্ ব্ৰিাৱাৰা ৰ্ৰা সচৰাচৰ সু ম্ভব্ধ্াৰ ক্ষেত্ৰত্ ভাডাত্ীয়া আৰু ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ
সংম্ভিি দাম্ভয়ত্বৰব্াৰ ভাডাত্ীয়া চুম্ভিৰ চত্কাৱৈীৰ দ্বাৰা পম্ভৰচাম্ভৈত্ হ'ব্।
(৩) ভাডাত্ীয়াই ম্ভনধ্কাম্ভৰত্ ব্া সন্মত্ ক্ষমৰামম্ভত্ ৰ্ম্ভৰব্লৈ অস্বীৰ্াৰ ৰ্ম্ভৰৰৈ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্ ক্ষমৰামম্ভত্ ৰ্ম্ভৰব্ আৰু সু ৰো জ্মাৰ পৰা
পম্ভৰমাণৰিা ৰ্ত্কন ৰ্ম্ভৰব্:
ম্ভদ ম্ভনধ্কাম্ভৰত্ ক্ষমৰামম্ভত্ৰ ব্যয় সু ৰো জ্মাত্লৰ্ অম্ভধ্ৰ্ হয়, ভাডাত্ীয়াজ্ৰন ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ দ্বাৰা ভাডাত্ীয়াৰ্ জ্াননী জ্াৰী ৰ্ৰাৰ পৰা
এমাহৰ ম্ভভত্ৰত্ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ্ পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ম্ভৰব্ ৈাম্ভগ্ব্।
(4) ম্ভদ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্ ম্ভনধ্কাম্ভৰত্ ক্ষমৰামম্ভত্ ৰ্ম্ভৰব্লৈ অস্বীৰ্াৰ ৰ্ৰৰ, ভাডাত্ীয়াই ৰ্ামৰিা ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ আৰু ইয়াৰ্ মযাদী ভাডাৰ পৰা
ৰ্ত্কন ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ:
ম্ভদৰহ, ক্ষৰ্াৰনা ক্ষেত্ৰৰত্, ক্ষচৌহদ ক্ষমৰামম্ভত্ৰ ব্াৰব্ মাম্ভহৈী ভাডাৰ পৰা ভাডাত্ীয়াৰ দ্বাৰা ৰ্ত্কন; ভাডাত্ীয়াৰ দ্বাৰা পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ৰা সন্মত্
মাম্ভহৈী ভাডাৰ পঞ্চাি িত্াংি অম্ভত্িম ৰ্ম্ভৰব্।
(৫)

ম্ভদ ক্ষমৰামম্ভত্ৰ অভাৱত্ ক্ষচৌহদৰিা জ্নহীন সহ পৰৰ আৰু ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্ প্ৰৰয়াজ্নীয় ক্ষমৰামম্ভত্ ৰ্ম্ভৰব্লৈ অস্বীৰ্াৰ ৰ্ম্ভৰৰছ,

ভাডাত্ীয়াৰ দ্বাৰা ম্ভৈম্ভখত্ভাৰৱ ক্ষমৰামম্ভত্ ৰ্ম্ভৰব্লৈ ক্ষৰ্াৱাৰ ম্ভপছত্, ভাডাত্ীয়াৰ ক্ষচৌহদখাৈী ৰ্ৰাৰ আৰু ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ্ দখৈৰিা মাম্ভিৰ
মাম্ভৈৰ্ৰ্ প্ৰদান ৰ্ৰাৰ অম্ভধ্ৰ্াৰ থ্াম্ভৰ্ব্, ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ্ ম্ভৈম্ভখত্ভাৰৱ ব্া ভাডা ৰ্ত্ৃকপেৰ অনু মম্ভত্ সৈ।
16. ভাডাৰ সময়ত্, ভাডাত্ীয়াই ৰ্ম্ভৰব্ ৈাম্ভগ্ব্ (ৰ্) ইচ্ছাৰ্ৃত্ভাৰৱ ব্া অৱৰহম্ভৈত্ভাৰৱ পম্ভৰসৰৰ েম্ভত্ নৰ্ৰা ব্া এৰন েম্ভত্ৰ অনু মম্ভত্ ম্ভনম্ভদব্;
(খ) ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ্ ম্ভ ৰৰ্াৰনা েম্ভত্ৰ ম্ভব্ষৰয় জ্ৰনাৱা, ম্ভ মান সিৱ ক্ষসানৰ্াৰৈ;

ক্ষচৌহদৰ
ক্ষচাৱাধচত্া
কধৰব্লৈ
ভাডাত্ীযা
।

(গ্) পম্ভৰস্কাৰ আৰু প্ৰম্ভত্পাৈনৰ সসৰত্ ক্ষচৌহদ আৰু ইয়াৰ সমৈৰ ত্ন ৈব্ আৰু ইয়াৰ্ ভাডা আইন আৰি ক্ষহাৱাৰ সময়ত্ ইয়াৰ
ম্ভস্থম্ভত্ আৰু জ্ীৱন াপনৰ স্বাভাম্ভৱৰ্ ঘিনাৰ ম্ভব্ষৰয় ু ম্ভিসংগ্ম্ভত্ৰৰ ব্াস ক্ষ াগ্য ৰ্ম্ভৰ ৰাম্ভখব্।

17. (1) এজ্ন ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ ব্া সম্পম্ভত্ত ক্ষমৰনজ্াৰৰ ইৰৈক্ট্ৰম্ভনৰ্ মাধ্যমৰ ক্ষ াৰগ্ৰৰ ম্ভৈম্ভখত্ জ্াননী ব্া জ্াননী অনু সম্ভৰ এিা ক্ষচৌহদ প্ৰম্ভব্ি জাননীসহ
ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ

প্ৰধব্ঠি।

ম্ভনম্নম্ভৈম্ভখত্ পম্ভৰম্ভস্থম্ভত্ত্ প্ৰৰৱিৰ সময়ৰ ৰ্ৰমও চম্ভিি ঘণ্টা আগ্ৰত্ ভাডাত্ীয়াৰ্ পম্ভৰৰব্িন ৰ্ৰা:
(ৰ্) ক্ষমৰামম্ভত্ ব্া প্ৰম্ভত্স্থাপন ৰ্ৰা ব্া ক্ষচৌহদত্ ৰ্াম ৰ্ৰা;
(খ) ক্ষচৌহদৰিা ব্যৱহাৰ ক্ষ াগ্য অৱস্থাত্ আৰছ ক্ষন নাই ম্ভনধ্কাৰণ ৰ্ৰাৰ উৰেৰিয ক্ষচৌহদৰিাৰ ম্ভনৰীেণ ৰ্ৰা;
(গ্) ভাডা আইন চুম্ভিত্ ম্ভনধ্কাম্ভৰত্ অনু সম্ভৰ প্ৰৰৱিৰ ব্াৰব্ আন ম্ভ ৰৰ্াৰনা ু ম্ভিসঙ্গত্ উৰেিযৰ ব্াৰব্।
(২) ইৰৈক্ট্ৰম্ভনৰ্ মাধ্যমৰ ক্ষ াৰগ্ৰৰ ম্ভৈম্ভখত্ জ্াননী ব্া জ্াননীখৰন প্ৰৰৱিৰ ৰ্াৰণ, ম্ভদন আৰু ম্ভদনৰিাৰ পৰা 8 ব্জ্াৰ ম্ভভত্ৰত্ ম্ভনম্ভদকি
ৰ্ম্ভৰব্।

18. ম্ভদ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্ সম্পম্ভত্তৰ ক্ষমৰনজ্াৰ ম্ভন ু ি ৰ্ম্ভৰৰছ, ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্ ভাডাত্ীয়াৰ্ ম্ভনম্নম্ভৈম্ভখত্ ত্থ্য প্ৰদান ৰ্ম্ভৰব্ ৈাম্ভগ্ব্ (ৰ্) সম্পম্ভত্ত পম্ভৰচাৈৰ্ৰ নাম;
(খ) ক্ষত্ওাঁ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ দ্বাৰা অনু ৰমাম্ভদত্ ক্ষহাৱা প্ৰমাণ ম্ভৰ্;
(গ্)

সব্ধ ি
ব্যৱস্থাপক
ৰ ধব্ষশয
ত্থ্য।

ম্ভদ সম্পম্ভত্ত ক্ষমৰনজ্াৰ এিা ক্ষৰ্াম্পানী, ক্ষৰ্াম্পানীৰ নাম আৰু সংম্ভিি ব্যম্ভিৰ সসৰত্ ম্ভ ৰব্াৰ ৰ্ৰণ্টন্সী চুম্ভি আম্ভদসম্পৰ্কত্

ক্ষ াগ্াৰ াগ্ ৰ্ম্ভৰব্ পাম্ভৰ।

19. সম্পম্ভত্ত ক্ষমৰনজ্াৰৰ ত্াম্ভৈৰ্াক্ষব্াৰত্ ম্ভনম্নম্ভৈম্ভখত্ৰব্াৰ অন্তভুকি থ্াম্ভৰ্ব্ পাৰৰ (ৰ্) ৰম্ভচদৰ ম্ভব্পৰীৰত্ ভাডা সংগ্ৰহ;
(খ) ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ পেত্ অত্যাৱিযৰ্ীয় ক্ষমৰামম্ভত্ ৰ্ৰা;

সম্পধত্ত
ক্ষম্শনজাৰ
ৰ ভূ ধম্কা
আৰু
দাধযত্ব।

(গ্) সময়-সমক্ষয় ক্ষচৌহদৰিা ম্ভনৰীেণ;
(d) ভাডাত্ীয়াৰ্ (i) ক্ষচৌহদৰ সম্ভিৰ্ ত্ত্বাৱধ্ানৰ ব্াৰব্ জ্াননী ম্ভদয়া, (2) ভাডা পম্ভৰৰিাধ্ত্ পৈম; (iii) ভাডাৰ পুনৰীেণ; (iv) খাৈী
ক্ষহাৱাৰ ম্ভপছত্ ক্ষচৌহদ দখৈ ৰ্ৰা; (v) ভাডাত্ীয়া নৱীৰ্ৰণ;
(ঘ) ভাডাত্ীয়াসৰ্ৈৰ মাজ্ত্ আৰু ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ আৰু ভাডাত্ীয়াৰ মাজ্ত্ ম্ভব্ব্াদ সমাধ্ানত্ সহায়;
(চ)ভাডা আইন সম্পৰ্কীয় আন ম্ভ ৰৰ্াৰনা ম্ভব্ষয়।

অত্যাৱ
যকীয
সাম্গ্ৰী ব্া
ক্ষসৱা
কটা ব্া
ব্ন্ধ কৰা

20. (1) ক্ষৰ্াৰনা ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ ব্া সম্পম্ভত্ত ক্ষমৰনজ্াৰ ব্া ভাডাত্ীয়াই ম্ভনৰজ্ ব্া ক্ষৰ্াৰনা ব্যম্ভিৰ ক্ষ াৰগ্ৰৰ ভাডাত্ীয়া ব্া ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ দখৈত্
থ্ৰ্া স্থানত্ ক্ষৰ্াৰনা অত্যাৱিযৰ্ীয় ক্ষ াগ্ান ব্া ক্ষসৱা ব্ধ ক ৰ্ম্ভৰব্ ব্া ব্ধ ক ৰ্ম্ভৰব্ ক্ষনাৱাম্ভৰব্।
(2) উপ-িাখাৰ (1) ম্ভব্ধ্ানৰ খাম্ভত্ৰত্ আৰু ভাডাঘৰত্ ব্া ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ পৰা আৰব্দন ৰ্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত্, ম্ভব্ষয়ৰিা পৰীো ৰ্ৰাৰ ম্ভপছত্
ভাডা ৰ্ত্ৃকপেই উপ-িাখাত্ উৰেখ ৰ্ৰা অনু সধ কানৰ ত্ৎেণাৎ ব্াৰ্ী থ্ৰ্া অত্যাৱিযৰ্ীয় ক্ষসৱাৰ ক্ষ াগ্ান পুনৰুদ্ধাৰৰ ম্ভনৰদকি ম্ভদয়া এৰ্
আভযন্তৰীণ আৰদি ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ।
(৩) ভাডা ৰ্ত্ৃকপেই ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ ব্া ভাডাঘৰত্ ৰ্ৰা অম্ভভৰ াগ্ৰ ম্ভব্ৰুৰদ্ধ অনু সধ কান ৰ্ম্ভৰব্, ক্ষ ৰনদৰৰ হ'ব্ পাৰৰ, আৰু এৰন আৰব্দন
দাম্ভখৈৰ এৰ্ মাহৰ ম্ভভত্ৰত্ অনু সধ কান সম্পূ ণক ৰ্ম্ভৰব্।

(4) অত্যাৱিযৰ্ীয় ক্ষ াগ্ান ৰ্িা ব্া ব্ধ ক ৰ্ৰাৰ ব্াৰব্ দায়ব্দ্ধ ব্যম্ভিজ্নৰ ব্াৰব্ ভাডা ৰ্ত্ৃকপেই ম্ভনৰদকি ম্ভদব্ পাৰৰ, ম্ভ ৰিা
ম্ভব্ধ্ান ম্ভদয়া হ'ব্ পাৰৰ।
(5)

ম্ভদ এম্ভিৰৰ্চনৰিা

উচগ্কহীন ব্া উচগ্কীয়া সৰ্ ম্ভদয়া সহৰছ ক্ষত্ৰনহৰৈ ভাডা ৰ্ত্ৃকপেই ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ ব্া ভাডাত্ীয়াৰ্

জ্ম্ভৰমনা আদায় ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ।
ব্যাখযা- অত্যাৱিযৰ্ীয় ক্ষসৱাৰব্াৰৰ ম্ভভত্ৰত্ আৰছ পানী, ম্ভব্দু যৎ,পাইৰপৰৰ ৰধ কন ক্ষগ্ছ ৰখা, পথ্ত্ ৈাইি, ম্ভৈফ্ট সংৰেণ,
পাম্ভৰ্কং, ক্ষ াগ্াৰ াগ্ সংৰ াগ্ আৰু ক্ষচম্ভনৰিৰী ক্ষসৱা ইত্যাম্ভদ।
অধ্যায় V
ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ দ্বাৰা ক্ষচৌহদ পুনৰ দখৈ ৰ্ৰা
21. (1) ভাডাত্ীয়া ৰখাৰ সময়ত্ ভাডাত্ীয়াই ৰ্ক্ষত্া এৰৰ্া ব্নাব্ ক্ষনাৱাম্ভৰব্ উপ-িাখাৰ (2) ম্ভব্ধ্ান অনু সম্ভৰ চুম্ভি।
(২) ভাডা আদাৈত্ত্, ইয়াৰ্ এৰনদৰৰ ৰ্ৰা আৰব্দন এিাত্ হ'ব্ পাৰৰ। ম্ভনধ্কাম্ভৰত্, ক্ষচৌহদ দখৈ পুনৰুদ্ধাৰৰ ব্াৰব্ অডকাৰ
ম্ভদয়ৰ্ ম্ভনম্নম্ভৈম্ভখত্ এৰ্ ব্া এৰ্াম্ভধ্ৰ্ ভূ ম্ভমত্, ক্ষ ৰন: (ক্ষচৌহদ পুনৰ দখৈ ৰ্ৰা ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্)
(ৰ্) ম্ভ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ আৰু ভাডাত্ীয়া ভাডাৰ সসৰত্ সন্মত্ ক্ষহাৱাত্ ব্যথ্ক সহৰছ ধ্াৰা 8-ৰ অধ্ীনত্ পম্ভৰৰিাধ্ ক্ষ াগ্য;
(ব্) ম্ভ ভাডাত্ীয়াই পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ম্ভৰব্ ৈগ্ীয়া ভাডাৰ ব্ৰৰ্য়া পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ৰা নাই আৰু ধ্াৰা 13-ৰ উপ-িাখাত্ ম্ভনধ্কাম্ভৰত্
অনু সম্ভৰ পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ম্ভৰব্ ৈগ্া অনযানয মাচুৈ দু মাহ ব্া ম্ভ মান হ'ব্ পাৰৰ ম্ভব্ৈম্ভম্বত্ পম্ভৰৰিাধ্ৰ ব্াৰব্ সূ ত্ সহ ম্ভ মান
ম্ভনধ্কাৰণ হ'ব্ পাৰৰ, ম্ভনধ্কাম্ভৰত্ চুম্ভিত্ ম্ভনধ্কাম্ভৰত্ হওৰ্, এৰন পম্ভৰমাণৰ চাম্ভহদাৰ এৰ্ মাহৰ ম্ভভত্ৰত্ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্ ক্ষত্ওাঁৰ
ওপৰত্ পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ৰা ভাডা আৰু পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ম্ভৰব্ ৈগ্া সৰ্ৰৈা মাচুৈ ধ্াৰা 106-ৰ উপ-িাখাত্ প্ৰদান ৰ্ৰা ধ্ৰণত্
সম্পম্ভত্তৰ স্থানান্তৰ আইন, ১৮৮২:
ম্ভদৰহ ক্ষৰ্াৰনা অসু ম্ভব্ধ্াৰ ব্াৰব্ ভাডাত্ীয়াই ভাডা ম্ভদব্ পৰা নাই আৰু এিা ম্ভনম্ভদকস্ট সময়ৰ ম্ভভত্ৰত্ ভাডা পম্ভৰৰিাধ্
ৰ্ম্ভৰব্ ম্ভব্চাৰৰ ক্ষত্ৰন্ত ক্ষত্ৰন ভাডাত্ীয়াৰ ব্াম্ভহৰৰ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ ব্া ভাডা আদাৈত্ত্ জ্মা সৰ্ৰৈা ভাডাৰ ব্ৰৰ্য়া াৰ ম্ভভত্ৰত্
আৰছ ত্াৰ ওপৰত্ পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ৰা জ্াননীৰ এৰ্ মাহৰ ম্ভভত্ৰত্ আগ্ৰহ:

আৰু প্ৰদান ৰ্ৰা সহৰছ ক্ষ এই সৰ্াহ পুনৰ উপৈব্ধ নহ'ব্, ম্ভদ ভাডাত্ীয়া ম্ভ ৰৰ্াৰনা এিাত্ দু মাহৰ ব্াৰব্ এৰৰ্ৰাৰহ
ভাডা পম্ভৰৰিাধ্ত্ অম্ভব্ৰ্ম্ভল্পত্ এব্াৰ সৰ্াহ ক্ষপাৱাৰ ম্ভপছৰ ব্ছৰ;
(গ্) ম্ভ এই আইন আৰি ক্ষহাৱাৰ ম্ভপছত্ ভাডাত্ীয়াই ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ ম্ভৈম্ভখত্ সন্মম্ভত্ প্ৰাি নৰ্ৰালৰ্ সম্পূ ণক ব্া ক্ষচৌহদৰ
ম্ভ ৰৰ্াৰনা অংি ৰখাৰ সসৰত্ অংিগ্ৰহণ ৰ্ম্ভৰৰছ;
(ঘ) ম্ভ এৰন অপব্যৱহাৰ ব্ধ ক ৰ্ম্ভৰব্লৈ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ পৰা জ্াননী প্ৰাি ৰ্ৰাৰ পাছৰত্া ভাডাত্ীয়াই ক্ষচৌহদৰ অপব্যৱহাৰ
অব্যাহত্ ৰাম্ভখৰছ।
ব্যাখযা – এই ধ্াৰাৰ উৰেিযৰ ব্াৰব্, "প্ৰাচযৰ অপব্যৱহাৰ" মাৰন ভাডাত্ীয়াৰ দ্বাৰা অম্ভত্ম্ভৰি স্থান দখৈ ৰ্ৰা ব্া প্ৰাচযৰ
ব্যৱহাৰ ম্ভ ৰাজ্হুৱা উপাজ্কন ৰ্ৰৰ ব্া সম্পম্ভত্তৰ েম্ভত্ ৰ্ৰৰ ব্া ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ ম্ভহত্ৰ ব্াৰব্ েম্ভত্ৰ্াৰৰ্ ব্া ক্ষব্আইনী ব্া
অলব্ধ্ উৰেিযৰ ব্াৰব্ েম্ভত্ৰ্াৰৰ্;

(ঙ) ম্ভ ৰৰ্াৰনা ক্ষমৰামম্ভত্ ব্া ম্ভনমকাণ ব্া পুনৰম্ভনমকাণ ব্া পম্ভৰৱত্কন ব্া

ধ্বংস ৰ্ৰাৰ ব্াৰব্ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্ ক্ষচৌহদ ব্া ত্াৰ

ম্ভ ৰৰ্াৰনা অংিৰ প্ৰৰয়াজ্ন, ম্ভ ৰব্াৰ খাৈী ক্ষনাৰহাৱালৰ্ ৰ্ম্ভৰব্ ক্ষনাৱাম্ভৰ:
ম্ভদৰহ এৰন ক্ষমৰামম্ভত্, পুনৰম্ভনমকাণ, পম্ভৰৱত্কন আম্ভদৰ ম্ভপছত্ ভাডাঘৰৰিাত্ পুনৰ প্ৰৰৱিৰ অনু মম্ভত্ ম্ভদয়া হ'ব্ ক্ষ ম্ভত্য়া ই
ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ আৰু ভাডাঘৰৰ নত্ুন ভাডাত্ীয়া চুম্ভিৰ মাজ্ত্ পাৰস্পম্ভৰৰ্ভাৰৱ সন্মত্ হয় আৰু নত্ুন ভাডাৰ চুম্ভি ভাডা
ৰ্ত্ৃকপেৰ ওচৰত্ দাম্ভখৈ ৰ্ৰা হয়:
ম্ভদৰহ ক্ষ ভাডা ৰ্ত্ৃকপেৰ ওচৰত্ দাম্ভখৈ ৰ্ৰা এৰন পাৰস্পম্ভৰৰ্ চুম্ভিৰ অভাৱত্ আৰু ৈগ্ৰত্ ভাডাঘৰত্ পুনৰ প্ৰৰৱিৰ
অনু মম্ভত্ ম্ভদয়া নহ'ব্।
(চ) ম্ভ ৰৰ্াৰনা ক্ষমৰামম্ভত্, ম্ভনমকাণ, পুনৰম্ভনমকাণ, পম্ভৰৱত্কন ব্া ধ্বংস ৰ্ৰাৰ ব্াৰব্ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্ ইয়াৰ ক্ষচৌহদ ব্া ত্াৰ ম্ভ ৰৰ্াৰনা
অংিৰ প্ৰৰয়াজ্ন, দে ৰ্ত্ৃকপেৰ দ্বাৰা ভূ ম্ভম ব্যৱহাৰ পম্ভৰৱত্কনৰ িৈত্ ইয়াৰ ব্যৱহাৰ সৈম্ভন ৰ্ৰাৰ ব্াৰব্;
ব্যাখযা: ধ্াৰাৰিাৰ উৰেিযৰ ব্াৰব্ 'দে ৰ্ত্ৃকপে' িব্দৰিাৰ অথ্ক হ'ব্ ম্ভ ৰৰ্াৰনা স্থানীয় সংস্থা ব্া আন ম্ভ ৰৰ্াৰনা ৰ্ত্ৃকপে, ম্ভ
মাম্ভি ব্যৱহাৰৰ পম্ভৰৱত্কনৰ ব্াৰব্ ভৱন ক্ষমৰামম্ভত্ ব্া পুনৰম্ভব্ৰ্াি ব্া ভৱন ধ্বংস ব্া অনু মম্ভত্ প্ৰদান ৰ্ৰৰ;
(ছ) ক্ষ ভাডাত্ীয়াজ্ৰন পম্ভৰসৰৰিা খাৈী ৰ্ৰাৰ ব্াৰব্ ম্ভৈম্ভখত্ জ্াননী ম্ভদৰছ আৰু ক্ষসই জ্াননীৰিাৰ িৈস্বৰূৰপ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্
ব্াসস্থান ম্ভব্িী ৰ্ম্ভৰব্লৈ চুম্ভি ব্দ্ধপম্ভৰৰ্ৰ সহৰছ ব্া আন ক্ষৰ্াৰনা পদৰেপ সৈৰছ,

াৰ িৈত্ ক্ষসই ব্াসস্থানৰ দখৈত্

নাথ্াম্ভৰ্ৰৈ ক্ষত্ওাঁৰ ম্ভহত্গুৰুত্ৰভাৰৱ ক্ষভাগ্ ৰ্ম্ভৰব্।
(৩) উপ-িাখাৰ (2) ধ্াৰাৰ অধ্ীনত্ ক্ষব্চা-ম্ভৰ্নাৰ ম্ভ ৰৰ্াৰনা প্ৰম্ভিয়াত্,

ম্ভদ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ ইয়াৰ সসৰত্ সন্মত্ হয়, ভাডা

আদাৈৰত্ ক্ষৰ্ৱৈ এিা অংিৰ পৰা ক্ষব্ম্ভচব্লৈ অনু মম্ভত্ ম্ভদব্ পাৰৰ।
২২. এজ্ন ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্ ক্ষত্ওাঁৰ ভাডাৰ ম্ভপছত্ পম্ভৰসৰ খাৈী নৰ্ৰা ভাডাঘৰত্ ব্যৱহাৰ আৰু জ্ীম্ভৱৰ্াৰ ব্াৰব্ মাম্ভহৈী
ভাডাৰ দু গুণ আৰু ত্াৰ ম্ভপছত্ মাম্ভহৈী ভাডাৰ চাম্ভৰগুণ েম্ভত্পূ ৰণ প্ৰাি ৰ্ৰাৰ অম্ভধ্ৰ্াৰী।
(খাৈী নহ'ক্ষৈ েম্ভত্পূ ৰণ।)

২৩. (১) 'ত্ এজ্ন ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্ ধ্াৰা ২১-ৰ উপ-িাখাৰ (2) অধ্ীনত্ দখৈ পুনৰুদ্ধাৰৰ অম্ভধ্ৰ্াৰ ব্যৱহাৰ ৰ্ৰৰ, আৰু
ক্ষত্ওাঁ ভাডাত্ীয়াৰ পৰা আগ্ত্ীয়ালৰ্ ক্ষৰ্াৰনা ভাডা ব্া আন ক্ষৰ্াৰনা পম্ভৰৰিাধ্ প্ৰাি ৰ্ম্ভৰম্ভছৈ, ক্ষত্ওাঁ দখৈ পুনৰুদ্ধাৰ ৰ্ৰাৰ
আগ্ৰত্, ক্ষত্ওাঁৰ ব্াৰব্ ভাডাআৰু অনযানয মাচুৈ ৰ্ত্কন ৰ্ৰাৰ ম্ভপছত্ ভাডাত্ীয়াৰ্ এৰন পম্ভৰমাণ ঘূ ৰাই ম্ভদব্।
(ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ দ্বাৰা আগ্ত্ীয়া ভাডা ঘূ ৰাই ম্ভদয়া।)
(২) ম্ভদ ক্ষৰ্াৰনা ঘূ ৰাই ম্ভদয়াত্ ক্ষৰ্াৰনা অম্ভব্ৰ্ম্ভল্পত্ ৰ্ৰা হয়, ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্ ক্ষত্ওাঁ পম্ভৰহাৰ ৰ্ৰা ব্া ঘূ ৰাই ম্ভদয়াত্ ব্যথ্ক ক্ষহাৱা
পম্ভৰমাণৰ ওপৰত্ সমৰয় সমৰয় ম্ভনধ্কাৰণ ৰ্ৰা হাৰত্ সূ ত্ পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ম্ভৰব্লৈ দায়ব্দ্ধ হ'ব্।
২৪. (১) ধ্াৰা ২১-ৰ উপ-ধ্াৰা (২) ধ্াৰা (ৰ্) ব্া ধ্াৰা (খ) ত্ উৰেখ ৰ্ৰা ব্াম্ভহৰৰ আন ম্ভ ৰৰ্াৰনা ভূ ম্ভমত্ দখৈ
পুনৰুদ্ধাৰৰ ব্াৰব্ ম্ভ ৰৰ্াৰনা প্ৰম্ভিয়াত্, ভাডাত্ীয়াই ক্ষব্দখৈৰ দাব্ীত্ প্ৰম্ভত্দ্বম্ভিত্া ৰ্ৰৰ, ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্ প্ৰম্ভিয়াৰ ম্ভ ৰৰ্াৰনা
প কায়ত্ ভাডাত্ীয়াৰ্ পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ম্ভৰব্লৈ ভাডা আদাৈত্ত্ আৰৱদন ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ, ধ্াৰা 8-ৰ অধ্ীনত্। , আৰু ভাডাৰ
আদাৈৰত্ ভাডাঘৰত্ এৰন পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ম্ভৰব্লৈ আৰু ভাডাত্ীয়াৰ পৰা ক্ষদয় আন সৰ্ৰৈা মাচুৈ, ম্ভদ থ্াৰৰ্, ক্ষত্ৰনহ'ক্ষৈ,
ধ্াৰা ১৩-ৰ উপ ধ্াৰা (১) অনু সম্ভৰ, জ্ম্ভৰমনা, ম্ভদ থ্াৰৰ্, ৰ্ম্ভৰব্লৈ আৰদি ম্ভদব্ পাৰৰ।
(ক্ষব্ম্ভচব্ৰ ৰ্া কযৰ সময়ত্ ভাডা পম্ভৰৰিাধ্।)
(২) ভাডাত্ীয়া আৰু ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ মাজ্ৰ ম্ভ ৰৰ্াৰনা প্ৰম্ভিয়াত্, এৰন প্ৰম্ভিয়া ক্ষব্াৰ ব্ধ ক ক্ষহাৱাৰ সময়ত্ ধ্াৰা ১৩-ৰ উপ
ধ্াৰা (১) অনু সম্ভৰ ভাডা পম্ভৰৰিাধ্ অব্যাহত্ ৰখাৰ অম্ভধ্ৰ্াৰ থ্াম্ভৰ্ব্।
২৫. 'ত্ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্ ক্ষৰ্াৰনা উন্নম্ভত্ ৰ্ৰাৰ প্ৰস্তাৱ ৰ্ৰৰ ব্া ভাডাত্ীয়াই ৰ্'ব্লৈ ম্ভদয়া ম্ভ ৰৰ্াৰনা প্ৰাথ্ম্ভমৰ্ স্থানত্ ম্ভ ৰৰ্াৰনা
অম্ভত্ম্ভৰি গ্াাঁথ্ম্ভন ম্ভনমকাণ ৰ্ৰৰ্ আৰু ভাডাত্ীয়াই ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ্ এৰন উন্নম্ভত্ ৰ্ম্ভৰব্লৈ অনু মম্ভত্ ম্ভদব্লৈ অস্বীৰ্াৰ ৰ্ৰৰ আৰু
ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ দ্বাৰা ইয়াৰ ব্াৰব্ ৰ্ৰা আৰব্দনত্ ভাডা আদাৈত্ সন্তুি ক্ষ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ ৰ্াম আৰি ৰ্ম্ভৰব্লৈ সাজ্ু আৰু
ইচ্ছুৰ্, ভাডা আদাৈৰত্ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ্ এৰন ৰ্াম ৰ্ম্ভৰব্লৈ অনু মম্ভত্ ম্ভদব্ পাৰৰ আৰু এৰন আন আৰদি ম্ভদব্ পাৰৰ। খাপ
ক্ষখাৱা ম্ভচন্তা ৰ্ৰৰ্। (অম্ভত্ম্ভৰি গ্াাঁথ্ম্ভন ম্ভনমকাণৰ অনু মম্ভত্।)
২৬. ধ্াৰা ২১-ত্ থ্ৰ্া ম্ভ ৰৰ্াৰনা ৰ্থ্া ৰখা স্বৰত্বও,

'ত্ খাৈী ভূ ম্ভম ৰাম্ভখব্লৈ ম্ভদয়া সহৰছ,

াৰ ওপৰত্ উপ-আইনৰ

অধ্ীনত্ অনু ৰমাম্ভদত্, ম্ভ সময়ৰ ব্াৰব্ ম্ভ ৰৰ্াৰনা ভৱন ম্ভনধ্কাৰণ ৰ্ৰাৰিা প্ৰৰ াজ্য, ব্াসস্থানৰ ব্াৰব্ হওৰ্ ব্া আন ক্ষৰ্াৰনা
উৰেিযৰ ব্াৰব্, আৰু এৰন ভৱন ম্ভনমকাণৰ প্ৰস্তাৱ ম্ভদয়া ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্ ক্ষত্ওাঁৰ আৰু ভাডা আদাৈত্ৰ সসৰত্ চুম্ভি ৰ্ম্ভৰ
ভাডাঘৰৰ পৰা ক্ষসইৰিা দখৈ প্ৰাি ৰ্ম্ভৰব্লৈ অেম। ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্ ইয়াৰ ব্াৰব্ ৰ্ৰা আৰব্দন এিাত্, সন্তুি ক্ষ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰৰ্
ৰ্াম আৰি ৰ্ম্ভৰব্লৈ সাজ্ু আৰু ইচ্ছুৰ্ আৰু ব্াৰ্ী পম্ভৰসৰৰ পৰা খাৈী ভূ ম্ভম ৰখাৰ িৈত্ ভাডাত্ীয়াৰ ব্াৰব্ অপম্ভৰম্ভচত্
ৰ্ি নহ'ব্ পাৰৰ, ভাডা আদাৈৰত্- (খাৈী স্থানৰ ম্ভব্ষৰয় ব্যৱস্থা)
(ৰ্) এৰন দৃ শ্য় প্ৰত্যে ৰ্ৰা;
(খ) ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ্ খাৈী ভূ ম্ভমৰ দখৈত্ ৰাম্ভখব্;
(গ্) ব্াৰ্ী ক্ষব্াৰ পম্ভৰসৰৰ ক্ষেত্ৰত্ ভাডাত্ীয়াই পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ৰা ভাডা ম্ভনধ্কাৰণ ৰ্ৰা; আৰু
(ঘ) এৰন আন অডকাৰ ম্ভদয়ৰ্ ম্ভৰ্য়ৰনা ই ক্ষৰ্ছৰিাৰ পম্ভৰম্ভস্থম্ভত্ত্ উপ ু ি ব্ুম্ভৈ ভাৰব্।

(27) ক্ষসই সময়ৰ ব্াৰব্ আন ক্ষৰ্াৰনা আইনত্ থ্ৰ্া ম্ভ ৰৰ্াৰনা ৰ্থ্া চম্ভৈ থ্ৰ্া স্বৰত্ব, 'ত্ ম্ভ ৰৰ্াৰনা প্ৰান্তত্ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ
আগ্ৰহ ম্ভ ৰৰ্াৰনা ৰ্াৰণৰত্ ম্ভনধ্কাৰণ ৰ্ৰা হয় আৰু এৰন পম্ভৰসৰ দখৈ পুনৰুদ্ধাৰৰ ব্াৰব্ এই আইনৰ অধ্ীনত্ ভাডা
আদাৈৰত্ ম্ভ ৰৰ্াৰনা আৰদি প্ৰদান ৰ্ৰৰ। ধ্াৰা ২১-ৰ উপ-িাখা (৩) ম্ভব্ধ্ান ৰখাৰ অধ্ীনত্, ম্ভ সৰ্ৈ দখৈৰ্াৰী ক্ষয়
পম্ভৰসৰত্ থ্াম্ভৰ্ব্ পাৰৰ আৰু ত্াৰ খাৈী দখৈ ৰখা সৰ্ৰৈা ক্ষৈাৰ্ৰ্ ত্াৰ পৰা এৰন সৰ্ৰৈা দখৈৰ্াৰীৰ্ খাৈী ৰ্ম্ভৰ
ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ্ ম্ভদয়া হ'ব্।
(ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ ব্াৰব্ খাৈী দখৈ)
২৮. (১) ম্ভ ৰৰ্াৰনা প্ৰাচীৰৰ দখৈত্ থ্ৰ্া প্ৰম্ভত্জ্ন ভাডাত্ীয়াই ম্ভ ৰৰ্াৰনা প্ৰৰ্াৰৰ ব্াৰব্ এই আইন প্ৰৰ াজ্য হয়,
ক্ষত্ওাঁৰৈাৰৰ্ ভাডাত্ীয়া চুম্ভিৰ সৰ্ৰৈা চত্কাৱৈী আৰু চত্কাৱৈী পাৈন ৰ্ম্ভৰব্ আৰু ইয়াৰ ৈাভাৈাভৰ অম্ভধ্ৰ্াৰী হ'ব্।
(ভাডাত্ীয়াৰ দ্বাৰা দখৈ ত্যাগ্ ৰ্ৰা জ্াননী সম্পৰৰ্ক ব্যৱস্থা)
(২) এই আইনত্ ক্ষৰ্াৰনা ৰ্থ্া ব্া ক্ষসই সময়ৰ ব্াৰব্ আন ক্ষৰ্াৰনা আইন চম্ভৈ থ্ৰ্া স্বৰত্ব, ভাডাত্ীয়া চুম্ভিৰ অধ্ীনত্
প্ৰৰয়াজ্নৰহাৱা জ্াননী ম্ভদয়াৰ ব্াৰব্ ভাডাত্ীয়াই প্ৰাংগ্ন ত্যাগ্ ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ আৰু এৰন জ্াননী সম্পৰ্কীয় ক্ষৰ্াৰনা চত্ক
নথ্ৰ্াত্, ভাডাত্ীয়াই গ্ৃ হৰ দখৈ ত্যাগ্ ৰ্ৰাৰ আগ্ৰত্ ৰ্ৰমও এমাহৰ আগ্ৰত্ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ্ জ্াননী ম্ভদব্।

অধ্যায় VI
ভাডা ৰ্ত্ৃপ
ক ে, ক্ষত্ওাঁৰৈাৰ্ৰ েমত্া,
ৰ্াম আৰু আপীৈ
২৯. ম্ভজ্ৈা উপায়ু িই ৰাজ্য/ক্ষৰ্ন্দ্ৰীয় চৰৰ্াৰৰ পূ ব্কৰ অনু ৰমাদনৰ সসৰত্, উপ

সংগ্ৰাহৰ্

পদৰ ত্ৈৰ নহয় এজ্ন ম্ভব্ষয়াৰ্ ক্ষত্ওাঁৰ নযায়াম্ভধ্ৰ্ৰণৰ ম্ভভত্ৰত্ থ্ৰ্া স্থানৰ ব্াৰব্ ভাডা

ভাডা কত্ৃপ
ত েৰ
ধন ুক্তি

ৰ্ত্ৃকপে ম্ভহচাৰপ ম্ভন ু ি ৰ্ম্ভৰব্ 'ত্ এই আইন খন প্ৰৰ াজ্য হয়।
৩০. ভাডা ৰ্ত্ৃকপেৰ এৰৰ্ই েমত্া থ্াম্ভৰ্ব্ ম্ভ ৰব্াৰ আইনৰ অধ্ীনত্ ভাডা আদাৈত্ত্
আৰছ, ধ্াৰা ৪, ৯, ১০, ১৪, ১৫ আৰু আইনৰ ২০। এৰন আৰৱদনৰ ম্ভনষ্পম্ভত্তত্ অম্ভধ্ম্ভনয়মৰ

ভাডা কত্ৃপ
ত েৰ ক্তি
আৰু প্ৰক্তিযা।

ধ্াৰা ৩৫ আৰু ৩৮-ত্ ম্ভনধ্কাৰণ ৰ্ৰা প্ৰম্ভিয়াৰিা অনু সৰণ ৰ্ৰা হ'ব্।
৩১. (১) প্ৰাথ্ম্ভমৰ্ নযায়াম্ভধ্ৰ্ৰণ থ্ৰ্া ভাডা আদাৈত্ৰ সন্মত্ এই আইনৰ অধ্ীনত্ ৰ্ৰা
ভাডা ৰ্ত্ৃকপেৰ আৰদিৰ ম্ভব্ৰুৰদ্ধ আপীৈ ৰ্ৰা হ'ব্।

আপীৈসম্ূহ

(২) উপ-িাখাৰ (১) অধ্ীনত্ এৰ্ আপীৈ ভাডা ৰ্ত্ৃকপেই ম্ভদয়া আৰদিৰ ত্াম্ভৰখৰ পৰা
ম্ভত্ৰি ম্ভদনৰ ম্ভভত্ৰত্ গ্ৰহণ ৰ্ৰা হ'ব্।

অধ্যায় ৭
ভাডা আদাৈত্ আৰু ভাডা নযায়াধ্ীৰ্ৰণ
৩২. (১) ৰাজ্য/ক্ষৰ্ন্দ্ৰীয় চৰৰ্াৰৰ অম্ভধ্সূ চনাৰ দ্বাৰা, ম্ভ মান অঞ্চৈৰ দ্বাৰা প্ৰৰয়াজ্নীয় ব্ুম্ভৈ
ম্ভব্ৰব্চনা ৰ্ম্ভৰব্ পাম্ভৰ এৰন সংখযৰ্ ভাডা আদাৈত্ গ্িন ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ:
ম্ভদৰহ 'ত্ ইম্ভত্মৰধ্য এখন ৰাজ্য/ক্ষৰ্ন্দ্ৰত্ ভাডা আদাৈত্ আৰছ, ৰাজ্য/ক্ষৰ্ন্দ্ৰীয় চৰৰ্াৰৰ
এই অম্ভধ্ম্ভনয়মৰ অধ্ীনত্ ক্ষসইৰব্াৰৰ্ ভাডা আদাৈত্ ম্ভহচাৰপ ম্ভনধ্কাৰণ ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ:
আৰু প্ৰদান ৰ্ৰা সহৰছ ক্ষ

'ত্ ক্ষৰ্াৰনা ৰাজ্য/ক্ষৰ্ন্দ্ৰত্ ভাডা আদাৈত্ নাথ্াৰৰ্,

ৰাজ্য/ক্ষৰ্ন্দ্ৰীয় চৰৰ্াৰৰ আন ম্ভ ৰৰ্াৰনা আইনৰ অধ্ীনত্ স্থাপন ৰ্ৰা আন ম্ভ ৰৰ্াৰনা
আদাৈত্ৰ্ এই আইনৰ অধ্ীনত্ ভাডা আদাৈত্ ম্ভহচাৰপ ম্ভনধ্কাৰণ ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ।
(2)

'ত্ ম্ভ ৰৰ্াৰনা ক্ষেত্ৰৰ ব্াৰব্ দু ই ব্া অম্ভধ্ৰ্ ভাডা আদাৈত্ গ্িন ৰ্ৰা হয়,

ৰাজ্য/ক্ষৰ্ন্দ্ৰীয় চৰৰ্াৰৰ সাধ্াৰণ ব্া ম্ভব্ৰিষ আৰদিঅনু সম্ভৰ ক্ষত্ওাঁৰৈাৰ্ৰ মাজ্ত্ ব্যৱসায়ৰ
ম্ভব্ত্ৰণ ম্ভনয়ন্ত্ৰণ ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ।
(৩) এিা ভাডা আদাৈত্ত্ উচ্চ আদাৈত্ৰ সসৰত্ আৰৈাচনা ৰ্ম্ভৰ ৰাজ্য/ক্ষৰ্ন্দ্ৰীয় চৰৰ্াৰৰ
ম্ভন ু ি ৰ্ম্ভৰব্ ৈাম্ভগ্ব্ পৰা দু জ্ন সদসয থ্াম্ভৰ্ব্ পাৰৰ।
(৪) ক্ষৰ্াৰনা ব্যম্ভিৰয় ৰাজ্য উচ্চ নযাম্ভয়ৰ্ ক্ষসৱাৰ সদসয ক্ষনাৰহাৱালৈৰৰ্ ভাডা আদাৈত্ৰ
প্ৰম্ভচম্ভদং অম্ভিচাৰ ম্ভহচাৰপ ম্ভন ু ি হ'ব্লৈ ক্ষ াগ্য নহ'ব্ আৰু ক্ষৰ্াৰনা ব্যম্ভি ৰাজ্য নযাম্ভয়ৰ্
ক্ষসৱাৰ পৰা নহ'ক্ষৈ ক্ষৰ্াৰনা ব্যম্ভি ভাডা আদাৈত্ৰ সদসয ম্ভহচাৰপ ম্ভন ু ি হ'ব্লৈ ক্ষ াগ্য
নহ'ব্।
(৫) ৰাজ্য/ক্ষৰ্ন্দ্ৰীয় চৰৰ্াৰৰ উচ্চ আদাৈত্ৰ সসৰত্ আৰৈাচনা ৰ্ম্ভৰ আন এৰ্ ভাডা
আদাৈত্ৰ প্ৰম্ভচম্ভদং অম্ভিচাৰৰ ৰ্ামৰব্াৰ পাৈন ৰ্ম্ভৰব্লৈ ৰ্ত্ৃকত্ব প্ৰদান ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ।

ভাডা আদাৈত্ৰ
সংধব্িান।

৩৩. (১) ৰাজ্য/ক্ষৰ্ন্দ্ৰীয় চৰৰ্াৰৰ অম্ভধ্সূ চনাৰ দ্বাৰা, এৰন স্থানত্ এৰন সংখযৰ্ ভাডা
নযায়াম্ভধ্ৰ্ৰণ গ্িন ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ ম্ভ ৰব্াৰ প্ৰৰয়াজ্নীয় ব্ুম্ভৈ ম্ভব্ৰব্চনা ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ আৰু ভাডা
নযায়াম্ভধ্ৰ্ৰণৰ্ মুখয ভাডা নযায়াম্ভধ্ৰ্ৰণ ম্ভহচাৰপ অম্ভধ্সূ চনা ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ,

ভাডা আদাৈত্ৰ
সংধব্িান।

'ত্ এৰ্াম্ভধ্ৰ্

নযায়াধ্ীৰ্ৰণ গ্িন ৰ্ৰা হয়:

ম্ভদৰহ ইম্ভত্মৰধ্য এখন ৰাজ্য/ক্ষৰ্ন্দ্ৰত্ ভাডা আদাৈত্ আৰছ, ৰাজ্য/ক্ষৰ্ন্দ্ৰীয় চৰৰ্াৰৰ এই
অম্ভধ্ম্ভনয়মৰ অধ্ীনত্ ভাডা আদাৈত্ ক্ষসইৰব্াৰ ৰ্'ব্ পাৰৰ:
আৰু প্ৰদান ৰ্ৰা সহৰছ ক্ষ

'ত্ ক্ষৰ্াৰনা ৰাজ্য/ক্ষৰ্ন্দ্ৰত্ ভাডা নযায়াধ্ীৰ্ৰণ নাই,

ৰাজ্য/ক্ষৰ্ন্দ্ৰীয় চৰৰ্াৰৰ এই আইনৰ অধ্ীনত্ আন ম্ভ ৰৰ্াৰনা আইনৰ অধ্ীনত্ স্থাপন ৰ্ৰা
আন ম্ভ ৰৰ্াৰনা অম্ভধ্ৰ্ িম্ভি ম্ভনব্কাহৰ্ ভাডা আদাৈত্ ম্ভহচাৰপ ম্ভনধ্কাৰণ ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ।
(২) ভাডা নযায়াম্ভধ্ৰ্ৰণৰ ক্ষনত্ৃত্বত্ এজ্ন মুখয আপীৈ সদসয থ্াম্ভৰ্ব্ আৰু ক্ষজ্যষ্ঠ ত্ম
নযায়াধ্ীৰি মুখয আপীৈ সদসয ম্ভহচাৰপ ৰ্াম ৰ্ম্ভৰব্ আৰু প্ৰৰয়াজ্নীয় ব্ুম্ভৈ ম্ভব্ৰব্চনা ৰ্ম্ভৰৰৈ
আপীৈ নযায়াম্ভধ্ৰ্ৰণৰ এজ্ন সদসযৰ পৰা আন সদসযলৈ আপীৈ ক্ষৰ্ত্ৰব্াৰ স্থানান্তৰ
ৰ্ৰাৰ অম্ভধ্ৰ্াৰ থ্াম্ভৰ্ব্ আৰু এৰৰ্দৰৰ মুখয আপীৈ িাইব্ুৰনৰৈ এিা আৰব্দন ক্ষগ্াচৰ
স্থানান্তৰ ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ আৰু ভাডা নযায়াম্ভধ্ৰ্ৰণৰ সৰ্ৰৈা সদসযৰ্ উচ্চ নযায়াৈয়ৰ সসৰত্
আৰৈাচনা ৰ্ম্ভৰ ৰাজ্য/ক্ষৰ্ন্দ্ৰীয় নযায়াৈয়ৰ দ্বাৰা ম্ভন ু ি ৰ্ৰা হ'ব্।
(৩) ক্ষৰ্াৰনা ব্যম্ভি উচ্চ নযায়াৈয়ৰ নযায়াধ্ীি নহ'ক্ষৈ ভাডা নযায়াম্ভধ্ৰ্ৰণৰ মুখয আপীৈ
সদসয ম্ভহচাৰপ ম্ভন ু ি হ'ব্লৈ ক্ষ াগ্য নহ'ব্ আৰু ক্ষৰ্াৰনা ব্যম্ভি ৰাজ্য উচ্চ নযাম্ভয়ৰ্ ক্ষসৱাৰ
পৰা নহ'ক্ষৈ ক্ষৰ্াৰনা ব্যম্ভি ভাডা নযায়াম্ভধ্ৰ্ৰণৰ সদসয ম্ভহচাৰপ ম্ভন ু ি হ'ব্লৈ ক্ষ াগ্য নহ'ব্।
৩৪. ৰ্া কৰ্ৰী ক্ষহাৱাৰ সময়ৰ ব্াৰব্ আন ম্ভ ৰৰ্াৰনা আইনত্ থ্ৰ্া ম্ভ ৰৰ্াৰনা ৰ্থ্া থ্ৰ্া
স্বৰত্বও, ম্ভ ৰব্াৰ অঞ্চৈলৈ এই আইন খন সম্প্ৰসাম্ভৰত্ হয়, ক্ষৰ্ৱৈ ভাডা আদাৈত্ৰ ভাডা
আদাৈত্। আৰু ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ আৰু ভাডাত্ীয়াৰ মাজ্ত্ ম্ভব্ব্াদ আৰু এই আইনৰ অধ্ীনত্
অন্তভুকি আনু ষম্ভঙ্গৰ্ ম্ভব্ষয়ৰব্াৰৰ সসৰত্ সম্পম্ভৰ্কত্ আৰৱদনৰব্াৰ শুম্ভনব্লৈ আৰু ম্ভনণকয়
ৰ্ম্ভৰব্লৈ ধ্াৰা 30-ৰ অধ্ীনত্ ভাডা ৰ্ত্ৃকপেৰ নযায়াম্ভধ্ৰ্ৰণৰ ব্াম্ভহৰৰ ক্ষৰ্াৰনা অসামম্ভৰৰ্

১৮৮২ ৰ ৪

আদাৈত্ৰ অম্ভধ্ৰ্াৰ থ্াম্ভৰ্ব্ নাৈাৰগ্:

১৮৭২ ৰ ৯

ম্ভদৰহ ভাডা আদাৈৰত্, সম্পম্ভৰ্কত্ এৰন অনু প্ৰৰয়াগ্ৰ ম্ভসদ্ধান্ত ৈ'ব্ আৰু ম্ভনম্নম্ভৈম্ভখত্ ক্ষব্াৰৰ
ম্ভব্ধ্ানৰ ওপৰত্ গুৰুত্ব প্ৰদান ৰ্ৰৰ্ সম্পম্ভত্তৰ স্থানান্তৰ আইন, ১৮৮২, ভাৰত্ীয় চুম্ভি
আইন, ১৮৭২ ব্া ম্ভ ৰৰ্াৰনা এৰন ম্ভব্ষয়ৰ ব্াৰব্ এৰৰ্ ধ্ৰৰণই প্ৰৰ াজ্য অনযানয গুৰুত্বপূ ণক
আইন,ম্ভব্ব্াদ এৰনৰ্ুৱা হ'ক্ষৈ এৰন আইন প্ৰৰয়াগ্ ৰ্ৰা হ'ব্ অসামম্ভৰৰ্ আদাৈত্ত্।
৩৫. (১) এই আইনৰ অধ্ীনত্ ৰ্ম্ভৰব্ পৰা ম্ভ ৰৰ্াৰনা ম্ভনয়ম, ভাডা আদাৈত্ আৰু ভাডা
িাইব্ুনাৈ ম্ভনধ্কাৰণ ৰ্ৰা প্ৰম্ভিয়াৰ দ্বাৰা দায়ব্দ্ধ নহ'ব্ ১৯০৮ডাউনৰ ৫ অসামম্ভৰৰ্ প্ৰম্ভিয়া
সংিান্তত্, ১৯০৮ দ্বাৰা ম্ভৰ্ন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা পম্ভৰব্হন ৰ্ৰা হ'ব্ প্ৰাৰ্ৃম্ভত্ৰ্ নযায়ৰ নীম্ভত্ আৰু
ক্ষত্ওাঁৰৈাৰ্ৰ ম্ভনজ্ৰ ম্ভনয়ন্ত্ৰণ ৰ্ৰাৰ িম্ভি থ্াম্ভৰ্ব্ প্ৰম্ভিয়া, আৰু ভাডা আদাৈত্ , ক্ষ ৰনদৰৰ
হ'ব্ পাৰৰ,
(ৰ্) ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ ব্া ভাডাঘৰত্ ভাডাৰ আগ্ত্ আৰব্দন ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ
আদাৈত্ ব্া, ম্ভ মান হ'ব্ পাৰৰ, ভাডা ম্ভিম্ভব্উৰৈণ্টৰ সসৰত্
এম্ভপম্ভভম্ভডঅ' আৰু নম্ভথ্পত্ৰ, ম্ভদ থ্াৰৰ্;
(খ) ভাডা আদাৈত্ ব্া, ম্ভ মান হ'ব্ পাৰৰ, ক্ষত্ম্ভত্য়া ভাডা নযায়াধ্ীৰ্ৰণ হ'ব্
ম্ভব্পৰীত্ পেৰ্ জ্াননী জ্াৰী ৰ্ৰৰ্, ইয়াৰ প্ৰম্ভত্ম্ভৈম্ভপৰ সসৰত্
এম্ভিৰৰ্চন, এজ্ৰপৰা আৰু নম্ভথ্পত্ৰ;
গ্) ম্ভব্পৰীত্ পেই এজ্াৰপৰাৰ সসৰত্ উত্তৰ ম্ভদব্ আৰু
আৰব্দনৰ্াৰীৰ্ ইয়াৰ প্ৰম্ভত্ম্ভৈম্ভপ এিা প্ৰদান ৰ্ৰাৰ ম্ভপছত্ নম্ভথ্পত্ৰ, ম্ভদ থ্াৰৰ্;
(ঘ) আৰব্দনৰ্াৰীৰয় প্ৰম্ভত্ম্ভৈম্ভপ ক্ষিা পম্ভৰৰব্িন ৰ্ৰাৰ ম্ভপছত্

ম্ভদ থ্াৰৰ্, ম্ভৰজ্িকাৰ এিা

িাইৈ ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ
ম্ভব্পৰীত্ পে;
(ঙ) ভাডা আদাৈত্ ব্া, ম্ভ মান হ'ব্ পাৰৰ, ক্ষত্ম্ভত্য়া ভাডা ম্ভিম্ভব্উৰৈণ্ট হ'ব্
শুনাৰ ত্াম্ভৰখ ম্ভিৰ্ ৰ্ৰৰ্ আৰু এৰন সাৰাংি অনু সধ কান ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ ম্ভ ৰিা ই ধ্া ক ৰ্ৰা
প্ৰৰয়াজ্নীয়:
(২) ভাডা আদাৈত্ ব্া, ক্ষ ৰনদৰৰ হ'ব্ পাৰৰ, ভাডা নযায়াধ্ীৰ্ৰৰণ ক্ষৰ্ছৰিা ম্ভ মান সিৱ
দ্ৰুত্ভাৰৱ ম্ভনষ্কািন ৰ্ম্ভৰব্লৈ ক্ষচিা ৰ্ৰৰ্ ম্ভদ নহয় প্ৰাি ৰ্ৰাৰ ত্াম্ভৰখৰ পৰা ছি ম্ভদনৰ
অম্ভধ্ৰ্ হ'ব্ আৰব্দন ব্া আপীৈ ৰ্ম্ভৰব্ পাম্ভৰব্: আৰু প্ৰদান ৰ্ৰা সহৰছ ক্ষ

'ত্ এৰন

ম্ভ ৰৰ্াৰনা আৰব্দন ব্া ক্ষৰ্ছ হ'ব্ পাৰৰ, ছি ম্ভদনৰ এই সময়ৰছাৱাত্ আপীৈ ম্ভনষ্কািন
ৰ্ম্ভৰব্ পৰা নগ্'ক্ষৈ, ভাডা আদাৈৰত্ , ম্ভ মান হ'ব্ পাৰৰ, ভাডা নযায়াধ্ীৰ্ৰৰণ ইয়াৰ ক্ষৰৰ্ডক
ৰ্ম্ভৰব্, আৰব্দন ম্ভনষ্কািন নৰ্ৰাৰ ব্াৰব্ ম্ভৈম্ভখত্ ৰ্াৰণসমূ হৰ ক্ষসই সময়ৰছাৱা।

প্ৰক্ৰিয়া
ভাডা
আদালত
আৰু ভাডা
ন্যায়াধীকৰণ।

(৩) প্ৰম্ভত্ৰিা ক্ষেত্ৰত্, ভাডা আদাৈত্ আৰু ভাডা ম্ভিম্ভব্উণ্টৰ আগ্ত্
সােীৰ প্ৰমাণ এজ্াৰপণ্টৰ দ্বাৰা প্ৰদান ৰ্ৰা হ'ব্। অৱৰিয, ভাডা আদাৈত্ আৰু ভাডা
নযায়াম্ভধ্ৰ্ৰণ, 'ত্ ক্ষদখা ায় ক্ষ পৰীো ব্া প্ৰম্ভত্পৰীোৰ ব্াৰব্ সােী ৰ্'ব্লৈ নযায়ৰ
ম্ভহত্ৰ ব্াৰব্ প্ৰৰয়াজ্নীয়, এৰন সােী প্ৰস্তুত্ ৰ্ম্ভৰব্ পাম্ভৰ আৰু এৰন সােীৰ পৰীো ব্া
প্ৰম্ভত্পৰীোৰ ব্াৰব্ উপম্ভস্থম্ভত্ৰ আৰদি ম্ভদব্ পাৰৰ।
(৪) চমনৰ ক্ষসৱাৰ সম্পৰৰ্ক অসামম্ভৰৰ্ প্ৰম্ভিয়া সং'ড, 1908-ৰ ম্ভব্ধ্ানৰব্াৰ ভাডা আদাৈত্ ব্া ভাডা ম্ভিম্ভব্উণ্টৰ দ্বাৰা জ্াননী

১৯০৮ ৰ ৫

ক্ষসৱাৰ ব্াৰব্ প্ৰৰ াজ্য হ'ব্।
(৫) ম্ভ মান সিৱ প্ৰম্ভত্ৰিা আৰব্দন ব্া আপীৈ ম্ভনধ্কাৰণ ৰ্ৰা অনু সম্ভৰ মৰডৈ প্ৰপত্ৰত্ থ্াম্ভৰ্ব্।
(৬) ভাডা আদাৈৰত্ সাধ্াৰণৰত্ ক্ষগ্াৰিই প্ৰম্ভিয়াৰিাত্ এিা পেৰ অনু ৰৰাধ্ত্ ম্ভত্ম্ভনিাত্লৰ্ অম্ভধ্ৰ্ সময় ৰখাৰ অনু মম্ভত্ ম্ভনম্ভদব্ আৰু
ম্ভদ ক্ষত্ওাঁ এৰন ৰ্ৰাৰ ম্ভসদ্ধান্ত ৈয়, ই ইয়াৰ ৰ্াৰণম্ভৈম্ভখত্ভাৰৱ ম্ভৈম্ভপব্দ্ধ ৰ্ম্ভৰব্ আৰু ু ম্ভিসঙ্গত্ ব্যয় পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ম্ভৰব্লৈ পেৰ্ ম্ভৰজ্াভক
ৰ্ম্ভৰব্লৈ অনু ৰৰাধ্ ৰ্ৰাৰ ম্ভনৰদকি ম্ভদব্।
(৭) উপ-িাখাৰ ধ্াৰা (ৰ্), (খ), (গ্), (ঙ), (চ) আৰু (জ্) অধ্ীনত্ সৰ্ৰৈা এম্ভিৰৰ্চন ধ্াৰা ২১-ৰ (২) ভাডা আদাৈত্ত্ এম্ভিৰৰ্চন
দাম্ভখৈ ৰ্ৰাৰ নৱনৰব্ ম্ভদনৰ ম্ভভত্ৰত্ ম্ভনণকয় ৰ্ৰা হ'ব্।
(৮) ধ্াৰা ২১-ৰ উপ-ধ্াৰা (২) ধ্াৰা (ঘ) অধ্ীনত্ সৰ্ৰৈা আৰৱদন ভাডা আদাৈত্ত্ আৰৱদন দাম্ভখৈ ৰ্ৰাৰ ম্ভত্ৰি ম্ভদনৰ ম্ভভত্ৰত্
ম্ভনণকয় ৰ্ৰা হ'ব্।

৩৬. (১) ইয়াৰ উৰেিযৰ ব্াৰব্ ভাডা আদাৈত্ আৰু ভাডা িাম্ভব্উৰৈণ্ট ক্ষত্ওাঁৰৈাৰ্ৰ ৰ্ামৰব্াৰ ক্ষত্ওাঁৰৈাৰ্ৰ
১৯০৮ ৰ ৫

অম্ভধ্ম্ভনয়মৰ অধ্ীনত্ পম্ভৰেম ৰ্ৰা, ইয়াৰ উৰেিযৰ ব্াৰব্ অসামম্ভৰৰ্ প্ৰম্ভিয়া সং'ড, ১৯০৮-ৰ অধ্ীনত্
অসামম্ভৰৰ্ আদাৈত্ত্ থ্ৰ্া এৰৰ্ই েমত্া থ্াম্ভৰ্ব্, -–

ভাডা আদাৈত্ আৰু
ভাডা ঠিধব্উণ্টৰ
েম্ত্া।

ৰ্) ম্ভ ৰৰ্াৰনা ব্যম্ভিৰ উপম্ভস্থম্ভত্ ৰ্মাওৰ্ আৰু প্ৰণয়ন ৰ্ৰা আৰু ক্ষত্ওাঁৰ্ অস্বীৰ্াৰ ৰ্ম্ভৰ পৰীো ৰ্ৰা;
(খ) নম্ভথ্পত্ৰ আম্ভৱষ্কাৰ আৰু উৎপাদনৰ আৰৱগ্;
(গ্) সােী ব্া নম্ভথ্পত্ৰপৰীোৰ ব্াৰব্ ৰ্ম্ভমছন জ্াৰী ৰ্ৰা;
(ঘ) স্থানীয় ত্দন্তৰ ব্াৰব্ ৰ্ম্ভমছন জ্াৰী ৰ্ৰা;
(ঙ) এম্ভপম্ভভৰৰ্িৰ ওপৰত্ প্ৰমাণ প্ৰাি ৰ্ৰা
(চ) ম্ভডিল্টৰ ব্াৰব্ আৰব্দন ব্া আপীৈ ব্জ্কন ৰ্ৰা ব্া ইয়াৰ্ এৰ্ অংিৰ ব্াৰব্ ম্ভনণকয় ৰ্ৰা;
(ছ) ম্ভ ৰৰ্াৰনা আৰব্দন ব্া ম্ভডিল্টৰ ব্াৰব্ আৰব্দন ব্া ইয়াৰ দ্বাৰা উত্তীণক আন ক্ষৰ্াৰনা আৰদি ৰো ৰ্ৰাৰ ম্ভ ৰৰ্াৰনা আৰদি

১৮৬০ ৰ ৪৫
১৯৭৪ ৰ ২

এৰ্ৰগ্াি ৰ্ৰা;
(জ্) ক্ষৰ্াৰনা অসামম্ভৰৰ্ আদাৈত্ৰ প্ৰসংগ্ অম্ভব্হৰন এই আইনৰ অধ্ীনত্ ইয়াৰ আৰদি আৰু ম্ভসদ্ধান্তৰব্াৰ ৰ্া কৰ্ৰী ৰ্ৰা;

(i) ইয়াৰ অডকাৰ আৰু ম্ভনণকয়ৰ সমীো ৰ্ৰা

(j) আন ম্ভ ৰৰ্াৰনা ম্ভব্ষয় াৰ্ ম্ভব্ধ্ান ম্ভদয়া হ'ব্ পাৰৰ।
(২) ভাডা আদাৈত্ ব্া ভাডা ক্ষমৈা ১৯৩ আৰু ২২৮ ৰ উৰেৰিয আদাৈত্ত্ ম্ভব্ৰব্চনা ৰ্ৰা হ'ব্, আৰু ১৮৬০-৩৬ চনৰ

১৮৬০ ৰ ৪৫

উৰেৰিয িাম্ভস্ত ম্ভদয়া হ'ব্। আৰু ৰুি আদাৈত্ আৰু ভাডা ম্ভিম্ভব্উৰনৈৰ্ অসামম্ভৰৰ্ প্ৰম্ভিয়া সংগ্ৰহ, ১৯৭৩ ৰ ধ্াৰা ১৯৫ আৰু
অধ্যায় XXVI-ৰ উৰেিযত্ অসামম্ভৰৰ্ আদাৈত্ ব্ু ম্ভৈ ম্ভব্ৰব্চনা ৰ্ৰা হ'ব্।

১৯৭৪ ৰ ২

(৩) এই আইনৰ অধ্ীনত্ ক্ষৰ্াৰনা অনু সধ কান ব্া ক্ষৰ্াৰনা দাম্ভয়ত্ব পাৈন ৰ্ৰাৰ উৰেৰিয, ভাডা আদাৈত্ত্ হ'ব্ পাৰৰ ৰ্)

ম্ভৈম্ভখত্ভাৰৱ চম্ভিি ঘণ্টাৰ ৰ্ম জ্াননী ম্ভদয়াৰ ম্ভপছত্, ক্ষত্ওাঁৰ পৰাধ্ীন ম্ভ ৰৰ্াৰনা ম্ভব্ষয়াৰ্, ম্ভ ৰৰ্াৰনা সময়ৰত্ প্ৰৰৱি আৰু

ম্ভনৰীেণ ৰ্ম্ভৰব্লৈ প্ৰৰৱি আৰু ম্ভনৰীেণ ব্া ৰ্ত্কব্য ত্ৰা;
(খ) ম্ভৈম্ভখত্ িমৰ দ্বাৰা, ম্ভ ৰৰ্াৰনা ব্যম্ভিৰ্ অনু সধ কানৰ ব্াৰব্ প্ৰাসম্ভঙ্গৰ্ এৰন ম্ভৰ্ত্াপ ব্া নম্ভথ্পত্ৰ প্ৰস্তুত্ ৰ্ম্ভৰব্ ৈাৰগ্, এৰন সময়ত্
আৰু এৰন স্থানত্ ম্ভ ৰব্াৰ িমত্ ম্ভনধ্কাৰণ ৰ্ম্ভৰব্ পাম্ভৰ।
(৪) ম্ভদ ভাডা আদাৈৰত্ উপ ু ি ব্ু ম্ভৈ ভাৰব্, ক্ষত্ৰন্ত ম্ভব্ষয়ৰিাৰ ম্ভব্ৰিষ জ্ঞান থ্ৰ্া এৰ্ ব্া এৰ্াম্ভধ্ৰ্ ব্যম্ভিৰ্ মূ ৈযাঙ্কৰ্ ব্া মূ ৈযৰ্ৰ
ম্ভহচাৰপ ম্ভন ু ম্ভি ম্ভদব্ পাৰৰ াৰ দ্বাৰা আদাৈত্ৰ্ ইয়াৰ আগ্ত্ পৰামিক ম্ভদব্ পাম্ভৰ।

(৫) ভাডা আদাৈত্ৰ দ্বাৰা উত্তীণক ম্ভ ৰৰ্াৰনা আৰদিত্ ম্ভ ৰৰ্াৰনা িমত্ ব্া ম্ভ ৰৰ্াৰনা দু ঘকিনাজ্ম্ভনত্ ভুৈৰ িৈত্ উদ্ভৱ ক্ষহাৱা আন
ম্ভ ৰৰ্াৰনা িম্ভি, ম্ভ ৰৰ্াৰনা সময়ৰত্ ক্ষৰ্াৰনা পেৰ পৰা ব্া অনযধ্ৰনৰ পৰা ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰাি ৰ্ৰা আৰৱদনৰ ওপৰত্ ভাডা আদাৈত্ৰ
দ্বাৰা সংৰিাধ্ন ৰ্ৰা হ'ব্ পাৰৰ।
(৬) ভাডা আদাৈৰত্ অপৰাধ্ প্ৰম্ভিয়া সংম্ভহত্া, 1973 ৰ ম্ভব্ধ্ানৰ অধ্ীনত্ জ্ম্ভৰমনা পুনৰুদ্ধাৰৰ ব্াৰব্ নযাম্ভয়ৰ্ দণ্ডাধ্ীি প্ৰথ্ম

১৯৭৪ ৰ ২

ক্ষেণীৰ েমত্া প্ৰম্ভিয়া ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ আৰু এৰন পুনৰুদ্ধাৰৰ উৰেৰিয এই ক্ষৰ্াডৰ অধ্ীনত্ ভাডা আদাৈত্ৰ্ দণ্ডাধ্ীি ব্ু ম্ভৈ ম্ভব্ৰব্চনা
ৰ্ৰা হ'ব্।
(৭) ভাডা আদাৈত্ৰ দ্বাৰা ম্ভদয়া আৰদি ব্া আপীৈ ব্া পুনৰীেণত্ উত্তীণক আৰদি, ব্া এই অধ্যায়ৰ অধ্ীনত্ সমীো ৰ্ৰা ক্ষিা ভাডা
আদাৈত্ৰ দ্বাৰা অসামম্ভৰৰ্ আদাৈত্ৰ ম্ভডিী ম্ভহচাৰপ ৰ্া কৰ্ৰী ৰ্ৰা হ'ব্ আৰু এই উৰেৰিয, ভাডা আদাৈত্ত্ অসামম্ভৰৰ্ আদাৈত্ৰ
েমত্া থ্াম্ভৰ্ব্।
(৮)

ম্ভদ অসন্তুি পেই আৰব্দন দাম্ভখৈ ৰ্ৰৰ আৰু সন্তুি ৰ্ৰৰ ক্ষ

জ্াননীখন

থ্া থ্ভাৰৱ পম্ভৰৰব্িন ৰ্ৰা ক্ষহাৱা নাম্ভছৈ ব্া

ক্ষৰ্ৰৈংৰ্াৰীৰিা শুনাম্ভনৰ ব্াৰব্ ৰ্ৈ ৰ্ৰা সহম্ভছৈ ক্ষত্ৰন্ত ক্ষত্ওাঁৰ্ ক্ষৰ্াৰনা প কাি ৰ্াৰণত্ উপম্ভস্থত্ ক্ষহাৱাত্ প্ৰম্ভত্ৰৰাধ্ ৰ্ৰা সহম্ভছৈ
ক্ষত্ৰনহ'ক্ষৈ ভাডা আদাৈৰত্ এৰ্ৰগ্াি ৰ্ম্ভৰ ৰাম্ভখব্ পাৰৰ।
(৯) এই আইনত্ অনযথ্া স্পিভাৰৱ প্ৰদান ৰ্ৰা অনু সম্ভৰ সংৰেণ ৰ্ৰৰ্, ভাডা আদাৈত্ৰ দ্বাৰা ৰ্ৰা প্ৰম্ভত্ৰিা আৰদি, আপীৈত্
ম্ভসদ্ধান্ত ৰখা ৰখা হ'ব্, চূ ডান্ত হ'ব্ আৰু ক্ষৰ্াৰনা মূ ৈ সু ত্, আৰব্দন ব্া ৰ্া কৰ্ৰী প্ৰম্ভিয়াত্ প্ৰশ্নত্ ৰ্ৈ ৰ্ৰা নহ'ব্।

৩৭.

(১) ভাডা আদাৈত্ৰ দ্বাৰা উত্তীণক প্ৰম্ভত্ৰিা চূ ডান্ত ম্ভনৰদকিৰ ব্াৰব্, ভাডা নযায়াম্ভধ্ৰ্ৰণ, স্থানীয় সীমাৰ সসৰত্, াৰ

অম্ভধ্ৰ্াৰৰেত্ৰ ভাডাৰ পম্ভৰসৰ অৱম্ভস্থত্ আৰু এৰন আৰব্দন নযায়াম্ভধ্ৰ্ৰণৰ এৰ্ সময়ৰ ম্ভভত্ৰত্ দাম্ভখৈ ৰ্ৰা হ'ব্। অম্ভন্তম

ভাডা
ন্যায়াধীকৰণলৈ

অডকাৰৰ ত্াম্ভৰখৰ পৰা ম্ভত্ৰি ম্ভদন আৰু এৰন অম্ভন্তম অডকাৰৰ প্ৰম্ভত্ম্ভৈম্ভপ।

আপীৈ

(২) উপ-িাখাৰ (১) অধ্ীনত্ আপীৈ দাম্ভখৈ ৰ্ৰাৰ ম্ভপছত্ ভাডা নযায়াধ্ীৰ্ৰৰণ জ্াননী প্ৰদান ৰ্ম্ভৰব্, আৰু

উত্তৰদাত্াৰ্ আপীৈৰ প্ৰম্ভত্ম্ভৈম্ভপ প্ৰদান ৰ্ম্ভৰব্ আৰু জ্াননী ৰ ক্ষসৱাৰ ত্াম্ভৰখৰ পৰা ম্ভত্ৰি ম্ভদনৰ ম্ভপছত্ শুনাম্ভন ম্ভনধ্কাৰণ ৰ্ম্ভৰব্।
উত্তৰদাত্াৰ ওপৰত্ আপীৈ আৰু আপীৈৰিা উত্তৰদাত্াৰ ওপৰত্ আপীৈ ৰ জ্াননী প্ৰদানৰ ত্াম্ভৰখৰ পৰা এি ম্ভব্ি ম্ভদনৰ ম্ভভত্ৰত্
ম্ভনষ্কািন ৰ্ৰা হ'ব্।

উত্তৰদাত্াৰ ওপৰত্ আপীৈ আৰু আপীৈৰিা উত্তৰদাত্াৰ ওপৰত্ আপীৈ ৰ জ্াননী প্ৰদানৰ ত্াম্ভৰখৰ পৰা এি ম্ভব্ি ম্ভদনৰ
ম্ভভত্ৰত্ ম্ভনষ্কািন ৰ্ৰা হ'ব্।
(৩) 'ত্ ভাডা নযায়াধ্ীৰ্ৰণ এৰ্ সম্ভিৰ্ আৰু সম্ভিৰ্ ম্ভসদ্ধান্ত ক্ষৈাৱাৰ ম্ভহত্ৰ ব্াৰব্ প্ৰৰয়াজ্নীয় ব্ুম্ভৈ ম্ভব্ৰব্চনা ৰ্ৰৰ, ই
আৰব্দনত্ প্ৰম্ভিয়াৰ ম্ভ ৰৰ্াৰনা প কাত্ৰত্ নম্ভথ্পত্ৰৰ অনু মম্ভত্ ম্ভদব্ পাৰৰ, অৱৰিয, এই সু ম্ভব্ধ্া ক্ষিা শুনাম্ভনৰ সময়ত্ ক্ষৰ্ৱৈ
এব্াৰআৰৱদৰ্ৰ ব্াৰব্ উপৈব্ধ হ'ব্।
(৪) ভাডা নযায়াধ্ীৰ্ৰণৰ আপীৈ ক্ষিা পইচা থ্ৰ্া সময়ত্ এৰন আন্তঃৰৰ্ম্ভন্দ্ৰৰ্ আৰদি প্ৰদান ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ, ম্ভ ৰহত্ু ই
উপ ু ি ব্ুম্ভৈ ধ্ম্ভৰব্ পাৰৰ।
(৫) আপীৈৰ ম্ভসদ্ধান্ত ৈওাঁৰত্, ত্াৰ ৰ্াৰণ ক্ষব্াৰ ম্ভনম্ভিত্ ৰ্ৰাৰ ম্ভপছত্ ভাডা আদাৈত্ৰ দ্বাৰা উত্তীণক আৰদিৰিা এৰ্ৰগ্াি ব্া
সংৰিাধ্ন ৰ্ৰৰ।
(৬) ম্ভ ৰৰ্াৰনা পেৰ প্ৰৰয়াগ্ ৰ্ৰাৰ ম্ভপছত্ আৰু পেৰব্াৰৰ্ জ্াননী ম্ভদয়াৰ ম্ভপছত্ আৰু এৰন ক্ষব্াৰ শুনাৰ ম্ভপছত্, ব্া এৰন
জ্াননী অম্ভব্হৰন ইয়াৰ ম্ভনজ্ৰ প্ৰৰমাচন ক্ষিা শুনাৰ ম্ভপছত্, মুখয ভাডা ম্ভিম্ভব্উৰৈ ম্ভ ৰৰ্াৰনা প কযায়ত্ ম্ভ ৰৰ্াৰনা ঘিনা এিা
ভাডা আদাৈত্ৰ পৰা আন ম্ভ ৰৰ্াৰনা ভাডা আদাৈত্লৈ ম্ভনষ্পম্ভত্তৰ ব্াৰব্ স্থানান্তৰ ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ।
(৭) 'ত্ উপ-ধ্াৰা (৬) অধ্ীনত্ ম্ভ ৰৰ্াৰনা ক্ষগ্াচৰ স্থানান্তৰ ৰ্ৰা সহৰছ, স্থানান্তৰৰ িমত্ ম্ভ ৰৰ্াৰনা ম্ভব্ৰিষ ম্ভনৰদকিনা ৰখা
ৰখা ভাডা আদাৈত্, স্থানান্তৰৰ প কাওাঁৰ পৰা আগ্ব্াঢ়ৰ্।
৩৮. (১) ভাডা আদাৈৰত্, ম্ভ ৰৰ্াৰনা পেৰ প্ৰৰয়াগ্ ৰখাৰ ম্ভপছত্, ম্ভনম্নম্ভৈম্ভখত্ ম্ভ ৰৰ্াৰনা এিা ব্া এৰ্াম্ভধ্ৰ্ পদ্ধম্ভত্ গ্ৰহণ ৰ্ম্ভৰ
এই আইনৰ অধ্ীনত্ উত্তীণক ক্ষহাৱা অম্ভন্তম আৰদি ব্া আন ম্ভ ৰৰ্াৰনা আৰদি ম্ভনধ্কাৰণ ৰ্ৰা হ'ব্, ক্ষ ৰনিমৰিা সম্পাদন ৰ্ৰা।
(ৰ্) ম্ভ ব্যম্ভিৰ সপৰে ম্ভসদ্ধান্ত ক্ষৈাৱা সহৰছ ক্ষসই ব্যম্ভিৰ্ প্ৰাংখৰ দখৈ প্ৰদান;
(ম্ভব্পৰীত্ পেৰ ম্ভ ৰৰ্াৰনা এৰ্ ব্া এৰ্াম্ভধ্ৰ্ ক্ষব্ঙ্ক এৰ্াউণ্ট সংৈগ্ন ৰ্ৰা আৰু এৰন এৰ্াউণ্টৰ পৰা পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ম্ভৰব্ ৈগ্া
অডকাৰৰ পম্ভৰমাণৰ সন্তুম্ভি;
(গ্) আৰদিৰিা ৰূপায়ণৰ ব্াৰব্ ভাডা আদাৈত্ ব্া স্থানীয় প্ৰিাসন ব্া স্থানীয় সংস্থাৰ ম্ভব্ষয়াসহ ম্ভ ৰৰ্াৰনা অম্ভধ্ব্িা ব্া আন
ক্ষৰ্াৰনা দে ব্যম্ভি ৰ্ম্ভন ু ম্ভি ম্ভদয়া।
(২) ভাডা আদাৈৰত্ ইয়াৰ ম্ভনৰদকি পাৈনৰ ব্াৰব্ স্থানীয় চৰৰ্াৰ ব্া স্থানীয় সংস্থা ব্া স্থানীয় আৰেীৰ পৰা সহায় ৈ'ব্
পাৰৰ:
ম্ভদৰহ দাব্ীৰ্াৰীসৰ্ৰৈ ভাডা আদাৈত্ৰ দ্বাৰা ম্ভনণকয় ক্ষৈাৱা অনু সম্ভৰ এৰন ব্যয় পম্ভৰৰিাধ্ ৰখাৰ অধ্ীনত্ আৰেীৰ সহায়
প্ৰাি ৰ্ৰা হ'ব্।

(৩) ভাডা আদাৈৰত্ এই অম্ভধ্ম্ভনয়মৰ অধ্ীনত্ উত্তীণক ম্ভ ৰৰ্াৰনা আৰদিৰ সসৰত্ সাৰাংি ভাৰৱ ৰ্া কৰ্ৰী প্ৰম্ভিয়া সম্পন্ন
ৰ্ম্ভৰব্ আৰু ম্ভব্পৰীত্ পেত্ জ্াননী প্ৰদানৰ ত্াম্ভৰখৰ পৰা ম্ভত্ৰি ম্ভদনৰ ম্ভভত্ৰত্ এই িাখাৰ অধ্ীনত্ ৰ্ৰা ৰ্া কৰ্ৰী ৰ্ৰাৰ
ব্াৰব্ আৰৱদন ম্ভনষ্কািন ৰ্ম্ভৰব্।
অধ্যায় ৮
ম্ভব্ম্ভব্ধ্
৩৯. ৰাজ্য/ক্ষৰ্ন্দ্ৰীয় চৰৰ্াৰৰ, ভাডা ৰ্ত্ৃকপে ব্া ভাডা আদাৈত্ ব্া ভাডা নযায়াধ্ীৰ্ৰণৰ এৰন ম্ভব্ষয়া আৰু
ৰ্মকচাৰীসৰ্ৈৰ্ ম্ভন ু ম্ভি ম্ভদব্ পাৰৰ ম্ভৰ্য়ৰনা ই এই আইনৰ অধ্ীনত্ ক্ষত্ওাঁৰৈাৰ্ৰ ৰ্ামৰ ৰ্া কেম প্ৰসৱ ৰ্ৰাৰ
ব্াৰব্ প্ৰৰয়াজ্নীয় ব্ুম্ভৈ ম্ভব্ৰব্চনা ৰ্ৰৰ।
(২) উপ-ধ্াৰাৰ (১) অধ্ীনত্ ম্ভন ু ি ৰ্ৰা হ'ব্ ৈগ্া হ'ব্ ৈগ্া হ'ব্, আৰু অনযানয ক্ষসৱাৰ চত্কাৱৈী আৰু
ম্ভনয়মাৱৈী, ভাডা ৰ্ত্ৃকপে ব্া ভাডা আদাৈত্ ব্া ভাডা নযায়াধ্ীৰ্ৰণ ম্ভব্ষয়া আৰু ৰ্মকচাৰীসৰ্ৈৰ ব্াৰব্ পম্ভৰৰিাধ্
ৰ্ৰা ক্ষব্ত্ন আৰু ভাট্টা ক্ষব্াৰ হ'ব্ ক্ষ ৰন:
ম্ভদৰহ ম্ভ খন ৰাজ্য/ক্ষৰ্ন্দ্ৰত্ ইম্ভত্মৰধ্য এিা ভাডা ৰ্ত্ৃকপে ব্া ভাডা আদাৈত্ ব্া ভাডা ম্ভিম্ভব্উৰৈণ্ট আৰছ,
ৰাজ্য/ক্ষৰ্ন্দ্ৰীয় চৰৰ্াৰৰ ব্ত্কমানৰ ম্ভব্ষয়া আৰু ৰ্মকচাৰীসৰ্ৈৰ্ ভাডা ৰ্ত্ৃকপে ব্া ভাডা আদাৈত্ ব্া ভাডা

অফিচাৰ আৰু
অন্যান্য
কৰ্মচাৰী,
ভাডা কৰ্তম পক্ষ,
ভাডা আদাৈৰ্
আৰু ভাডা
ন্যায়াধীকৰণ।

নযায়াধ্ীৰ্ৰণ ম্ভব্ষয়া আৰু ৰ্মকচাৰী ম্ভহচাৰপ ম্ভনধ্কাৰণ ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ, ক্ষ ৰনদৰৰ হ'ব্ পাৰৰ, এই আইনৰ অধ্ীনত্।
৪০. (১) এই আইনত্ অনযথ্া প্ৰদান ৰ্ৰা অনু সম্ভৰ সংৰেণ ৰ্ৰৰ্, ক্ষৰ্াৰনা অসামম্ভৰৰ্ আদাৈৰত্ এই আইনৰ
ম্ভব্ধ্ানৰ সসৰত্ সম্পম্ভৰ্ত্
ক ম্ভ মানদূ ৰ ক্ষৰ্াৰনা আৰব্দন ব্া উপ ু ি ব্া প্ৰম্ভিয়াৰ ব্াৰব্ মৰনাৰঞ্জন নৰ্ৰৰ।
(২) ভাডা আদাৈত্ৰ নযায়াম্ভধ্ৰ্ৰণ প্ৰথ্ম অনু সূচী অনু সম্ভৰ ইয়াৰ্ দাম্ভখৈ ৰ্ৰা ভাডাৰ চুম্ভিৰ ম্ভভত্ৰত্সীমাব্দ্ধ

ন্যায়াফধকৰণৰ

হ'ব্ আৰু প্ৰাচযৰ স্বত্বাম্ভধ্ৰ্াৰ আৰু মাম্ভৈৰ্ানাৰ প্ৰশ্ন ইয়াৰ নযায়াম্ভধ্ৰ্ৰণৰ ব্াম্ভহৰত্ হ'ব্।

অসাৰ্ফৰক

১৮৭০ ৪১ ৰ ৭। (১) আদাৈত্ মাচুৈ অম্ভধ্ম্ভনয়ম, ১৮৭০-ৰ ম্ভব্ধ্ানৰব্াৰ ম্ভ মান হ'ব্ পাৰৰ, ভাডা আদাৈত্ ব্া
ভাডা ম্ভিম্ভব্উক্ষনৈ ব্া ভাডা ৰ্ত্ৃকপেৰ সন্মু খীন হ'ব্ পৰা আৰব্দনৰ ক্ষেত্ৰত্ প্ৰৰ াজ্য হ'ব্।

আদাৈৰ্সৰ্ূহ
প্ৰফৰ্বাৰৰ
ফন্ধমাফৰৰ্

(২) ভাডা আদাৈত্ত্ ৰ্ৰা দখৈ পুনৰুদ্ধাৰৰ ব্াৰব্ আৰব্দন আৰু ভাডা ম্ভিম্ভব্উক্ষনৈৰ সন্মম্ভত্ প্ৰদান ৰ্ৰা

সন্মান্ৰ

আৰব্দনপত্ৰৰ্ আদাৈত্ৰ মাচুৈ গ্ণনাৰ উৰেৰিয ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ আৰু ভাডাঘৰত্ সু ত্ ম্ভহচাৰপ গ্ৰহণ ৰ্ৰা হ'ব্।

ফন্ফিৰ্

(৩) ভাডা ৰ্ত্ৃকপেৰ সন্মু খীন ক্ষহাৱা আৰব্দনৰ ওপৰত্ আদাৈত্ৰ মাচুৈ অসামম্ভৰৰ্ আদাৈত্ত্ উপস্থাপন ৰ্ৰা
আন্তঃৰ্ত্কা প্ৰৰয়াগ্ৰ দৰৰ এৰৰ্ হ'ব্।
৪২. এই আইনৰ অধ্ীনত্ ম্ভন ু ি ভাডা আদাৈত্, ভাডা ম্ভিম্ভব্উক্ষনৈ আৰু ভাডা ৰ্ত্ৃকপেৰ সৰ্ৰৈা সদসযৰ্
ম্ভনম্নম্ভৈম্ভখত্ ক্ষব্াৰৰ ম্ভভত্ৰত্ ৰাজ্হুৱা ৰ্মকচাৰী ব্ুম্ভৈ ম্ভব্ৰব্চনা ৰ্ৰা হ'ব্
ভাৰত্ীয় ক্ষপৰনৈ ক্ষৰ্াড, ১৮৬০-ৰ ধ্াৰা ২১-ৰ অথ্ক ১৮৬০-ৰ ৪৫।
৪৩. এই আইনৰ অনু সৰণত্ ৰ্ৰা ব্া ৰ্ম্ভৰব্ ম্ভব্চৰা ম্ভ ৰৰ্াৰনা ব্স্তুৰ ক্ষেত্ৰত্ ক্ষৰ্াৰনা উপ ু ি, প্ৰৰমাচন ব্া অনযানয
আইনী প্ৰম্ভিয়া ক্ষৰ্াৰনা ভাডা আদাৈত্ ব্া ভাডা ম্ভিম্ভব্উক্ষনৈ ব্া ভাডা ৰ্ত্ৃকপেৰ ম্ভব্ৰুৰদ্ধ নহয়।

ফবষয়সৰ্ূহ।

চৰকাৰী চাকফৰয়াৈ
হহাৱা সদসয।

আদাৈৰ্ৰ
ৰ্াচু ৈ।
ভাৈ ফবশ্বাসৰ্
হৈাৱা পদৰক্ষপৰ
সুৰক্ষা।

ফন্য়ৰ্ কৰাৰ
অফধকাৰ।

৪৪. ৰাজ্য/ক্ষৰ্ন্দ্ৰীয় চৰৰ্াৰৰ অম্ভধ্সূ চনাৰ দ্বাৰা এই আইনৰ ম্ভব্ধ্ানপাৈনৰ ব্াৰব্ ম্ভনয়ম ৰ্ম্ভৰব্ পাৰৰ।

৪৫) ৰাজ্য চৰৰ্াৰ ব্া ক্ষৰ্ন্দ্ৰীয় িাম্ভসত্ অঞ্চৈৰ দ্বাৰা ম্ভনম্ভমত্
ক প্ৰম্ভত্ৰিা ম্ভনয়ম চৰৰ্াৰৰ, ম্ভ মান হ'ব্ পাৰৰ, এই
আইনৰ অধ্ীনত্ ম্ভ মান ক্ষসানৰ্াৰৈ স্থাপন ৰ্ৰা হ'ব্ হ'ব্ পাৰৰ, ইয়াৰ্ ৰ্ৰাৰ ম্ভপছত্, ৰাজ্য ৰাজ্য

ফবৰ্ৰণ কৰা
হহৰে ফন্য়ৰ্।

ক্ষপ্ৰৰৈম্ভচয়াৰৰ আগ্ত্, ব্া ইউম্ভনয়নৰ আগ্ত্ অঞ্চৈ ৰ খাম্ভিয়া, ক্ষ ৰনদৰৰ হ'ব্ পাৰৰ, 'ত্ ইয়াত্ দু িা ঘৰ
থ্াৰৰ্, ব্া 'ত্ এৰন প্ৰম্ভত্ম্ভনয়ত্ এিা গ্ৃ হ থ্াৰৰ্, ক্ষসই গ্ৃ হৰ আগ্ত্।
৪৬. (১)

ম্ভদ এই আইনৰ ম্ভব্ধ্ানৰব্াৰ ৰ্া কৰ্ৰী ৰ্ৰাত্ ক্ষৰ্াৰনা অসু ম্ভব্ধ্াৰ উদ্ভৱ হয়, ৰাজ্য/ক্ষৰ্ন্দ্ৰীয়

চৰৰ্াৰৰ, িমব্দ্ধভাৰৱ, ইয়াৰ সসৰত্ অসামঞ্জসযপূ ণক নহ'ব্ পাৰৰ এই আইনৰ ম্ভব্ধ্ান, অসু ম্ভব্ধ্া আাঁত্ৰাওৰ্:
ম্ভদৰহ এিা মযাদ উৰ্ম্ভৈ ক্ষ াৱাৰ ম্ভপছত্ এৰন ক্ষৰ্াৰনা অডকাৰ ৰ্ৰা নহ'ব্ এই আইন আৰি ৰ্ৰাৰ দু ব্ছৰ।
(২) এই িাখাৰ অধ্ীনত্ ৰ্ৰা প্ৰম্ভত্ৰিা আৰদি, ম্ভ মান ক্ষসানৰ্াৰৈ ই ৰাজ্য অম্ভধ্ম্ভনয়ম/ৰাজ্য ৰাজ্য

অসুফবধা
আৰ্ৰৰাৱাৰ
অফধকাৰ।

অম্ভধ্ম্ভনয়মৰ প্ৰম্ভত্ৰিা গ্ৃ হৰ সন্বৰধ ক স্থাপন ৰ্ৰাৰ ম্ভপছত্ হ'ব্।
৪৭. (১) প্ৰৰ াজ্য ৰাজ্য/ৰাজ্য ভাডা ম্ভনয়ন্ত্ৰণ আইন ইয়াৰ দ্বাৰা ব্াম্ভত্ৈ ৰ্ৰা হয়।
(২) এৰন ব্াম্ভত্ৈ ৰখাৰ পাছত্আৰু এই আইনৰ ম্ভব্ধ্ানৰ অধ্ীনত্ এই আইনৰ অধ্ীনত্ ব্াৰ্ী থ্ৰ্া সৰ্ৰৈা
ঘিনা আৰু অনযানয প্ৰম্ভিয়া, এই আইনৰ আৰিম্ভণত্, এই আইনৰ ম্ভব্ধ্ান অনু সম্ভৰ অব্যাহত্ ৰখা হ'ব্ আৰু

সঞ্চয় বাফৰ্ৈ

ম্ভনষ্কািন ৰ্ৰা হ'ব্, ক্ষ ন এই আইনখন ব্ৈব্ৎ সহ আৰছ আৰু এই আইনখন উত্তীণক ক্ষহাৱা নাম্ভছৈ:

কৰক ।

ম্ভদৰহ এই আইনখন ব্ৈব্ৎ ক্ষহাৱাৰ এি আিী ম্ভদনৰ ম্ভভত্ৰত্ থ্ৰ্া ব্যম্ভিজ্ন এই আইনৰ অধ্ীনত্ আৰু
অনু সম্ভৰ এৰন চত্কাৱৈী ব্া আপীৈ ব্া আন ক্ষৰ্াৰনা প্ৰম্ভিয়াৰ ম্ভব্ষয়ৰ ম্ভব্ষৰয় নত্ুন আৰব্দন ৰ্ৰাৰ ব্াৰব্
ব্াম্ভত্ৈ ৰ্ৰা আইনৰ অধ্ীনত্ ব্াৰ্ী থ্ৰ্া ম্ভ ৰৰ্াৰনা চয়ি ব্া আপীৈ ব্া আন ম্ভ ৰৰ্াৰনা প্ৰম্ভিয়া প্ৰত্যাহাৰ
ৰ্ৰাৰ অম্ভধ্ৰ্াৰ থ্াম্ভৰ্ব্। , আৰু সীমাব্দ্ধত্াৰ উৰেৰিয, ম্ভদ ইয়াৰ্ এই আইন আৰি ক্ষহাৱাৰ পৰা 180
ম্ভদনৰ ম্ভভত্ৰত্ দাম্ভখৈ ৰ্ৰা হয়, প্ৰত্যাহাৰ ৰ্ৰা চয়িৰিা দাম্ভখৈ ৰ্ৰাৰ ত্াম্ভৰখত্ দাম্ভখৈ ৰ্ৰা ব্ুম্ভৈ ধ্াৰণা
ৰ্ৰা সহম্ভছৈ আৰু ম্ভ ত্াম্ভৰখত্ এই আৰব্দন ব্া প্ৰিয় ৰখা সহম্ভছৈ ক্ষসই ত্াম্ভৰখত্ আপীৈ ব্া অনযানয প্ৰিয়
প্ৰত্যাহাৰ ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত্।

প্ৰথ্ম অনু সূচী
[ধ্াৰা ৪(১)] চাওৰ্।
ধ্াৰা সম্পৰ্কীয় ত্থ্যৰ ব্াৰব্ প্ৰপত্ৰ

প্ৰম্ভত্,
ভাডা ৰ্ত্ৃপ
ক ে

১. নাম আৰু ম্ভিৰ্না* : ই-ক্ষমইৈ id আৰু পম্ভৰচয় ম্ভব্ৱৰণসহ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্
২. সম্পম্ভত্তৰ নাম আৰু ম্ভিৰ্না* : ব্যৱস্থাপৰ্ ( ম্ভদ থ্াৰৰ্), ই-ক্ষমইৈ id সহ
আৰু পম্ভৰচয়ৰ ম্ভব্ৱৰণ
৩. ভাডাঘৰৰ নাম(সমূ হ) আৰু ম্ভিৰ্না* : _________________________________________
ই-ক্ষমইৈ id আৰু পম্ভৰচয় সহ _________________________________________________
ম্ভব্ৱৰণসমূ হ

____________________________________________________

৪. পূ ব্ৰ
ক ভাডাঘৰৰ ম্ভব্ৱৰণ, ম্ভদ : ম্ভ ৰৰ্াৰনা
৫. ক্ষচৌহদৰ ম্ভব্ৱৰণ: এম্ভপপুৰৰিণ্ট ভূ ম্ভমসহ ভাডাত্ীয়া, ম্ভদ
ম্ভ ৰৰ্াৰনা
৬. ক্ষৰ্ান ত্াম্ভৰখৰ পৰা দখৈ ম্ভদয়া সহৰছ : _____________________________________
ভাডাত্ীয়ালৈ
৭. ধ্াৰা ৭-ত্ পম্ভৰৰিাধ্ ৰ্ম্ভৰব্ ৈগ্া ভাডা :
৮. আচব্াব্ আৰু অনযানয সাঁজ্ুম্ভৈ : ভাডাত্ীয়াৰ্ প্ৰদান ৰ্ৰা সহৰছ
৯. পম্ভৰৰিাধ্ ক্ষ াগ্য অনযানয মাচুৈ:
ৰ্.

ম্ভব্দু যৎ : ___________________________

খ. পানী : ______________________________
গ্.অম্ভত্ম্ভৰি সাজ্-ক্ষপাছাৰ্, ম্ভিম্ভিং আৰু ম্ভিচম্ভিচ
ঘ. অনযানয ক্ষসৱাসমূ হ
১০. ভাডা/ৈীজ্ চুম্ভি সংৈগ্ন ৰ্ৰৰ্, ম্ভদ থ্াৰৰ্ :

_____________________

১১. ভাডাৰ মযাদ (_ __________________________________________________

াৰ দ্বাৰা প্ৰদান ৰ্ৰা হ'ব্)
১২. ক্ষপন নং ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ:
১৩. আধ্াৰ নং। ভূ ম্ভমৰ স্বত্বাম্ভধ্ৰ্াৰীৰ: :

_____________________

১৪. ক্ষপন নং ভাডাত্ীয়াৰ: ______________________

১৫) আধ্াৰ নং। ভাডাত্ীয়াৰ: __________________________________________
* ইৰমইৈ আৰু ম'ব্াইৈ নম্বৰ অন্তভুকি ৰ্ৰৰ্।
:
নাম আৰু স্বােৰ
ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ:

ভূ ফৰ্ৰ্াফৈকৰ
িৰ াগ্ৰাি

নাম আৰু স্বােৰ :
ভাডাত্ীয়াৰ:

ভাডাৰ্ীয়াৰ িৰ াগ্ৰাি

এনম্ভচএৈ: ১. ভাডা/ৈীজ্ চুম্ভি

২. ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ ক্ষপন আৰু আধ্াৰ স্ব-ম্ভনধ্কাম্ভৰত্ প্ৰম্ভত্ম্ভৈম্ভপ
৩. ক্ষপন আৰু অIধ্াৰ ম্ভনৰজ্ প্ৰমাম্ভণত্ ভাডাত্ীয়াৰ প্ৰম্ভত্ম্ভৈম্ভপ

ম্ভদ্বত্ীয় অনু সূচী
[ধ্াৰা

১৫ (১)] চাওৰ্।

ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ মাজ্ত্ ত্ত্বাৱধ্ানৰ দাম্ভয়ত্বৰ ম্ভব্ভাজ্ন
আৰু ভাডাত্ীয়াসৰ্ৈ
ধ্াৰা

১৫ অনু সম্ভৰ, অংি ৰ্-ৰ অধ্ীনত্ পৰা ম্ভব্ষয়ৰব্াৰৰ

সসৰত্ সম্পম্ভৰ্ত্
ক ক্ষমৰামম্ভত্ৰ ব্াৰব্ ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ দায়ব্দ্ধ হ'ব্ আৰু

অংি খ-ৰ অধ্ীনত্ পৰা ম্ভব্ষয়ৰ ব্াৰব্ ভাডাত্ীয়া দায়ব্দ্ধ হ'ব্।
অংি ৰ্
ভূ ম্ভমমাম্ভৈৰ্ৰ দাম্ভয়ত্ব
১. ভাডাত্ীয়াৰ দ্বাৰা ক্ষহাৱা েম্ভত্ৰ িৈত্ ক্ষহাৱা েম্ভত্ৰ ব্াম্ভহৰৰ গ্িনমূ ৈৰ্ ক্ষমৰামম্ভত্
২. ক্ষদৱাৈ ব্া ঘৰ আৰু দু ৱাৰ আৰু ম্ভখম্ভৰৰ্ীৰ ম্ভচত্ৰৰ্ৈা
৩. প্ৰৰয়াজ্ন হ'ক্ষৈ পাইপ সৈম্ভন ৰ্ৰা
৪. প্ৰৰয়াজ্ন হ'ক্ষৈ আভযন্তৰীণ আৰু ব্াম্ভহযৰ্ সব্দু যম্ভত্ৰ্ ৱায়াম্ভৰং আৰু সম্পম্ভৰ্কত্ ত্ত্বাৱধ্ান
অংি খ
ভাডাত্ীয়াৰ দ্বাৰা ৰ্ম্ভৰব্ ৈগ্া মযাদী ক্ষমৰামম্ভত্
১. ক্ষিপ ৱাচাৰ আৰু ক্ষিপসৈম্ভন ৰ্ৰা
২. নৈা পম্ভৰষ্কাৰ ৰ্ৰা
৩. পানীৰ ক্ষমৰামম্ভত্
৪.অব্ব্াম্ভহৰ্াৰ ক্ষমৰামম্ভত্ ধ্ু ব্
৫. ব্াথ্ িাব্ ক্ষমৰামম্ভত্
৬. গ্'জ্কন ক্ষমৰামম্ভত্
৭. ব্ত্কনী ভাাঁৰৰ্ ক্ষমৰামম্ভত্
৮. চুইচ আৰু চৰৰ্ি ক্ষমৰামম্ভত্
৯. মুখয আভযন্তৰীণ আৰু ব্াম্ভহযৰ্ ৱায়াম্ভৰং পম্ভৰৱত্কনৰ ব্াম্ভহৰৰ সব্দু যম্ভত্ৰ্ সাঁজ্ুম্ভৈৰ ক্ষমৰামম্ভত্ আৰু প্ৰম্ভত্স্থাপন
১০. ৰাধ কনীঘৰৰ ক্ষমৰামম্ভত্

১১. দু ৱাৰ, আৈমাৰী, ম্ভখম্ভৰৰ্ী আম্ভদৰ নাঁি আৰু ৈৰ্ সৈম্ভন ৰ্ৰা।
১২. মাউছ-ক্ষনিৰ প্ৰম্ভত্স্থাপন
১৩. ম্ভখম্ভৰৰ্ী, দু ৱাৰ আম্ভদত্ ৰ্াাঁচৰ ক্ষপৰনৈ সৈম্ভন ৰ্ৰা।
১৪. ভাডাত্ীয়াৰ দ্বাৰা ব্াম্ভহৰলৈ ব্যৱহাৰ ৰ্ৰা।

