
 
 

( - মতামেতর জ  - ) 
ািবত াবর স ি  অিধ হণ ও ম দখল আইন ২০১৬  

Acquisition and Requisition of 
Immovable Property Ordinance, 1982. 

(Ordinance No. II of 1982) 
(13th March, 1982) 

     An Ordinance to consolidate and amend 
the law relating to acquisition and 
requisition of immovable property. 
    Where it is expedient to consolidate and 
amend the law relating to acquisition and 
requisition of immovable property and to 
provide for matters connected therewith and 
ancillary thereto : 
    Now, therefore, in pursuance of the 
proclamation of the twentyfourth day of 
March, 1982 and in excercise of all powers 
enabling him in that behalf, the Chief 
Martial Law Administrator is pleased to 
make and promulagate the following 
Ordinace : 

(বাংলায় অ বাদ) 
Acquisition and Requisition of 

Immovable Property Ordinance, 
1982. 

(১৯৮২ সেনর II নং অ ােদশ) 
(১৩ মাচ ১৯৮২) 

 
       এই অ ােদশ াবর স ি  অিধ হণ ও ম 
দখল সং া  আইন এক ীকরণ ও সংেশাধন 
কিরবার জ । 
      যেহ  াবর স ি  অিধ হণ ও ম দখল 
সং া  আইন এক ীকরণ ও সংেশাধন করা 
ি সংগত এবং এতদসং া  ও সহায়ক িবষেয় 

িবধান ণয়ন েয়াজন;  
     সেহ , এখন ১৯৮২ সেনর ২৪ মােচর ঘাষণা 
অ যায়ী ধান সামিরক আইন শাসক ত র উপর 
অিপত মতাবেল িনে া  অ ােদশ  ণয়ন ও 
জাির কিরেলন: 

 

ািবত াবর স ি  অিধ হণ ও ম দখল আইন ২০১৬ 
এর খসড়া 

 
াবর স ি  অিধ হণ ও ম দখল আইন ২০........ 

(......................সেনর.............নং আইন) 
 
      যেহ  াবর স ি  অিধ হণ ও ম দখল সং া  
আইন এক ীকরণ ও সংেশাধন করা ি সংগত এবং 
এতদসং া  ও সহায়ক িবষেয় িবধান ণয়ন েয়াজন; এবং  
     যেহ  িন বিণত উে স হ রণকে  Acquisition 
and Requisition of Immovable Property 
Ordinance, 1982- এর অিধকতর সংেশাধন সমীচীন ও 

েয়াজনীয়;  
     সেহ , এত ারা িন প আইন করা হইল : 

PART 1 থম অংশ  থম অংশ  



Preliminary ারি ক ারি ক 
1. Short title :This Ordinance may be called 
the Acquisition and Requisition of 
Immovable Property Ordinance, 1982. 

1. সংি  িশেরানামঃ এই অ ােদশ াবর স ি  
অিধ হণ ও ম দখল অ ােদশ ১৯৮২ নােম 
অিভিহত হইেব। 

 

১. (ক) সংি  িশেরানামঃ এই আইন াবর স ি  অিধ হণ 
ও ম দখল আইন ২০১৬ নােম অিভিহত হইেব। 
 
(খ) এই আইন বাংলােদশ গেজেট কািশতহওয়ার তািরখ 
হইেত কাযকর হইয়ােছ মেম িবেবিচত হইেব।  
(গ) ইহা সম  বাংলােদেশ েযাজ  হইেব। 

2. Definitions : In this Ordinance, unless 
there is anything repugnant in the subject or 
context- 
 

(a) ‘‘Arbitrator’’ means an Arbitrator 
appointed under section 27; 

(b) ‘‘Deputy Commissioner’’ 
includes an additional Deputy 
Commissioner and any other officer 
authorised by the Deputy 
Commissioner to excercise andy 
power conferred, or to perform any 
duty imposed, on the Deputy 
Commissioner by or under this 
Ordinance; (Substituted by Ordinance 
no XL of 1984) 

(c) ‘‘Owner’’ includes the Occupier. 

   ২.সং াস হঃ িবষয় বা সে র পিরপি  কান 
িক  না থািকেল এই অ ােদেশ- 
 (ক) ‘‘আরিবে টর’’ অথ ২৭ ধারার অধীেন 
িনেয়াগ া  কান আরিবে টর; 
 (খ) ‘‘ জলা শাসক’’ বিলেত অিতির  
জলা শাসক এবং এই অ ােদেশর আওতায় 
জলা শাসেকর উপর  ও দািয়তব পালেনর জ  
জলা শাসক ক ক দািয়তব া  অ  য কান 

কমকতােকও ঝাইেব; (গ) ‘‘মািলক’’ ঝাইেত 
জিমর দখলদারেক অ  কিরেব; 
 
(ঘ) ‘‘ াথসংি  ি ’’ বিলেত এই অ ােদেশর 
আওতায় অিধ হণ বা িম দখেলর ফেল া  

িত রেণর ােথর সােথ জিড়ত উ  স ি র 
দাবীদার অথবা দাবী করার যা  সকল ি েক 
অ  কিরেব; 
(ঙ) ‘‘িনধািরত’’ বিলেত এই আইেনর অধীন ণীত 

২. সং াস হঃ এই আইেন সংি  িবষেয়র পিরপি  িক  না 
থািকেল- 
(ক) ‘‘অিধ হণ’’ বিলেত জন েয়াজন এবং জন ােথ 
জলা শাসক ক ক সরকাির বা বসরকাির ত াশী সং া বা 
ি র জ  িত রেণর িবিনমেয় কান াবর স ি র ব 

এবং দখল হণ করােক ঝাইেব; 
(খ) ‘‘আরিবে টর’’ বিলেত ২৭ ধারা অ সাের িনেয়াগ া  
আরিবে টর ঝাইেব; 
(গ) ‘‘কিমশনার’’ বিলেত িবভাগীয় কিমশনারেক এবং 
অিতির  িবভাগীয় কিমশনারেকও ঝাইেব; 
(ঘ) ‘‘ জলা শাসক’’ বিলেত জলা শাসকসহ অিতির  
জলা শাসক এবং এই আইেনর অধীেন জলা শাসেকর উপর 

অিপত য কান মতা ও দািয়তব পালেনর জ  জলা শাসক 
ক ক দািয়তব া  অ  য কান কমকতােকও ঝাইেব;  
(ঙ) ‘‘জাতীয় তব ণ ক ’’ বিলেত সরকার ধান ক ক 
ঘািষত জাতীয় তব ণ উননয়ন ক  ঝাইেব; 

(চ) ‘‘িনধািরত’’ বিলেত এই আইেনর অধীন ণীত িবিধ ারা 



(d) ‘‘Person interested’’ in relation to 
any property includes all persons 
claiming or entitled to claim an 
interest in the compensation payable 
on account of the acquisition or 
requisition of that preperty under this 
Ordinance: 

(e) ‘‘Prescribed’’ means prescribed by 
rules made under this Ordinacne; 

(f) ‘‘Property’’ means immovable property 
and includes any right in or over such 
property; and 

‘‘Requiring person’’ means any person for 
whom any property is, or is proposed to be, 
acquired under this Ordinance. 

িবিধ ারা িনধািরত ঝাইেব; 
 (চ) ‘‘স ি ’’ বিলেত াবর স ি  এবং উ  
স ি র উপর িব মান য কান  বা 
অিধকারেক ঝাইেব; 
(ছ) ‘‘ ত াশী ি /সং া’’ বিলেত এই আইেনর 
অধীেন কান ি  বা সং ার অ েল কান 
স ি   অিধ হণ বা ম দখেলর জ  

াবকারীেক ঝাইেব। 
 

িনধািরত ঝাইেব; 
(ছ) ‘‘ ত াশী ি /সং া’’ বিলেত এই আইেনর অধীেন কান 

ি  বা সং ার অ েল কান স ি   অিধ হণ বা ম 
দখেলর জ  াবকারীেক ঝাইেব; 
(জ) ‘‘'বগাদার’’ বিলেত এই প ি েক ঝাইেব িযিন আিধ, 
বগা বা ভাগ বিলয়া সাধারণভােব পিরিচত প িতেত অপর কান 

ি র জিম চাষ কেরন এই শেত য, স ঐ জিমর উৎপ  
ফসেলর এক  অংশ উ  ি েক অপণ কিরেবন;  
(ঝ) ‘‘ যৗথ তািলকা’’ বিলেত জলা শাসক, ত াশী 

ি /সং া ও মািলক প  (যিদ উপি ত থােকন) ক ক ণীত 
াবর-অসহাবর স ি , হ, গাছপালা, য কান অবকাঠােমার 

তািলকা ঝাইেব; 
(ঞ) ‘‘ রােয়দাদ’’ বিলেত অিধ হণ বা মদখেলর কারেণ 

াথ সংি  ি েক িনধািরত প িতেত িত রণ বাবদ েদয় 
অথেক ঝাইেব;  
(ট) ‘‘স ি ’’ বিলেত াবর স ি  এবং উ  স ি র উপর 
িব মান য কান  বা অিধকারেক ঝাইেব; 
(ঠ) ‘‘ াথসংি  ি ’’ বিলেত এই আইেনর অধীেন কান 
স ি  অিধ হণ বা মদখেলর ফেল া  িত রেণর 
দািবদার অথবা দািব কিরবার যা  সকল ি  বা িত ানেক 
ঝাইেব; 

(ড) ‘‘ মদখল’’ বিলেত জন েয়াজন এবং জন ােথ 
জলা শাসক ক ক সরকাির বা বসরকাির ত াশী সং া বা 
ি র জ  িত রেণর িবিনমেয় সামিয়কভােব িনিদ  



সমেয়র জ  কান স ি র দখল হণ করােক ঝাইেব। 
(ঢ) ‘‘মািলক’’ বিলেত তবািধকারী ও বধ দখলকারেক 
ঝাইেব। 

 
PART 2 

Acquisition 

 
ি তীয় অংশ 

অিধ হণ 

 
ি তীয় অংশ  
 অিধ হণ 

3. Publication of preliminary notice of 
acquisition of property : Whenever it 
appears to the Deputy Commissioner that 
any property in any locality is needed or is 
likely to be needed for any public purpose or 
in the public interest, he shall cause a notice 
to be published at convenient places on or 
near the property in the prescribed form and 
manner stating that the property is proposed 
to be acquired; 

Provided that no property used by the 
public for the purpose of religious worship, 
graveyard and cremation ground shall be 
acquired. 
 

৩. স ি  অিধ হেণর জ  াথিমক না শ জাির 
: 
 

জলা শাসেকর িনকট কান স ি  জন ােথ 
আব ক মেম তীয়মান হইেল িতিন উ  
স ি  অিধ হেণর াব করা হইয়ােছ উেল খ 
কিরয়া উ  স ি র উপর বা স ি র 
িনকটবত  িবধাজনক ােন িনধািরত ছেক এবং 
প িতেত না শ জাির কিরেবন ;  
শত থােক য, ধম য় ইবাদতখানা, কবর ান এবং 

শানঘাট িহেসেব জনসাধারণ ক ক ব ত 
কান স ি  অিধ হণ করা যাইেব না।  

 

৩.স ি  অিধ হেণর জ  াথিমক না শ জাির : 
 
(১) জলা শাসেকর িনকট কান স ি  জন ােথ আব ক 
মেম তীয়মান হইেল িতিন উ  স ি  অিধ হেণর াব করা 
হইয়ােছ উেল খ কিরয়া উ   স ি র উপর বা স ি র 
িনকটবত  িবধাজনক ােন  িনধািরত ছেক এবং প িতেত 
না শ জাির কিরেবন। তেব ধম য় উপসনালয়, কবরসহান এবং 
শান িহসােব ব ত কান স ি  অিধ হণ করা যাইেব না; 

(২) বসরকাির িত ান বা ি র জ  অিধ হেণর  
স ি র পিরমান যাহাই হাক না কন অিধ হণ কস র 

েব সরকােরর বা েমাদন হণ কিরেত হইেব।  
(৩) উপধারা (১) অ যায়ী না শ জািরর ৭ কাযিদবেসর মে  
জলা শাসক ও ত াশী সং া অিধ হণ বা মদখেলর জ  

ািবত স ি রঅব া ও অব ােনরিভিডও িচ সহ এক  
যৗথ তািলকা ণয়ন কিরেবন; 

তেব বা েব িমর রকিডয় িণ পিরবিতত হইেল 
জলা শাসেকর অ েমাদন সােপ  পিরবিতত িণর উেল খ 
যৗথ তািলকায় কিরেত হইেব।  



(৪) সরকাির অথ অপচয় রাধকে  অিধ হণাধীন বা অিধ হণ 
হইেত পাের এমন িমর উপর অৈবধভােব লাভবান হওয়ার 
লে  জন াথ িবেরাধী উে ে  িনিমত বা িনমানাধীন 
ঘরবািড়/অবকাঠােমার িত রণ িনধারেণ যৗথ তািলকা 

েতর সময়িবেবচ  িবষয় েলা িবিধ ারা িনধািরত হইেব। 
(৫) ত ত যৗথ তািলকা ানীয় িম অিফেসর না শ 
বােড এবং কে র িবধাজনক ােন িত সকেলর জ  
দশেনর ব া কিরেত হইেব। 

(৬) অিধ হণ করা হইেত পাের এমন িমর উপর ৩ ধারা 
না শ জািরর পর অসৎ উে ে  িনিমত বা িনমাণাধীন ঘরবাড়ী 

বা অ েকান াপনার জ  বা একই উে ে  কান ঘরবাড়ী বা 
াপনার বা িমর িণ পিরবতন করা হইেল উ প 

পিরবতেনর জ  জলা শাসকেযৗথ তািলাকায় অম ি র 
আেবদন  ত া ান কিরেত পািরেবন;  
(৭) উপধারা (৬) অ যায়ী জলা শাসেকর আেদেশ কহ সং  
হইেল িতিন পরবত  ৭ কাযিদবেসর মে  কিমশনােরর িনকট 
আিপল দােয়র কিরেত পািরেবন; 
 (৮) কিমশনার সং  ি র আিপল নািনর েযাগ িদেবন 
এবং পরবত  ১৫ কমিদবেসর মে  িস া  দান কিরেবন। 
জাতীয় ণ কে র  এই সময়সীমা ১০ কাযিদবস 
হইেব; 
(৯) যৗথতািলকায় অম ি র িবষেয় জন ােথ কিমশনােরর 
িস া ই ড়া  বিলয়া গ  হইেব; 
(১০) উপধারা (৮) অ যায়ী কান আিপল িন ি  হইেল অথবা 



উপধারা (৭) অ যায়ী িনধািরত সমেয়েকান আিপল আেবদন না 
কিরেল পরবত  ২৪ ঘ ার মে  মািলক অিধ হেণর জ  

ািবত স ি  হইেত সকল অৈবধ াপনা, বািড় বা 
অবকাঠােমা ইত ািদ িনজ খরেচ অপসারণ কিরেবন;অ থায় 
জলা শাসক িবিধ মাতােবক ব া হণ কিরেবন। 

 
4. Objection against acquisition : (1) Any 
person interested in any property which has 
been notified under section 3 as being 
needed or likely to be needed for a public 
purpose or in the public interest may, within 
fifteen days after the publication of the 
notice, object to the acquisition of the 
property. 
 
(2)Every objection under sub-section (1) 
shall be made to the Deputy Commissioner 
in writing, and the Deputy Commissioner 
shall, give the objector an opportunity of 
being heard either in person or by an agent 
and shall after hearing all such objections 
and after making such further enquiries, if 
any, as he thinks necessary, prepare a report 
within thirty days following the expiry of 

৪. অিধ হেণর িব ে  আপি  : 
   (১) সরকার ক ক জন ােথ আব ক স ি র 
উপর ৩ ধারার না শ জািরর ১৫ (পেনর) িদেনর 
মে  াথ সংি  কান ি  অিধ হেণর িব ে  
আপি  দািখল কিরেত পািরেবন; 
(২) উপধারা (১) এর অধীন সকল আপি  
জলা শাসেকর িনকট দািখল কিরেত হহেব এবং 
জলা শাসক আপি কারী  অথবা মেনানীত 
িতিনিধেক  নানী হণ কিরেবন এবং নানীর 

পর বা েয়াজনেবােধ নরায় তদে র পর, আপি  
স ে  ত হার মতামতসহ এক  িতেবদন  উপধারা 
(১) এ বিণত সময় উ ীণ হইবার ৩০(ি শ)িদেনর 
মে  ত কিরেবন। 
 (৩) জলা শাসক অতঃপর 
    (ক) (ক) (ক) স ি র পিরমান প াশ িবঘার 
ঊে  হইেল মতামত সমবিলত িতেবদনসহ নিথ 
সরকােরর িস াে র জ  পশ কিরেবন; এবং  
  (খ) স ি র পিরমান অ  প াশ িবঘা হইেল, 

৪. অিধ হেণর িব ে  আপি  : 
   (১) সরকার ক ক জন ােথ আব ক স ি র উপর ৩ 
ধারার না শ জািরর ১৫ (পেনর) কাযিদবেসর মে  

াথসংি  কান ি  অিধ হেণর িব ে  আপি  দািখল 
কিরেত পািরেবন; 
  (২) উপধারা (১) এর অধীন সকল আপি  জলা শাসেকর 
িনকট দািখল কিরেত হহেব এবং জলা শাসক আপি কারী  
অথবা মেনানীত িতিনিধেক ত নানী হণ কিরেবন এবং 

নানীর পর বা েয়াজনেবােধ নরায় তদে র পর, আপি  
স ে  ত হার মতামতসহ এক  িতেবদন  উপধারা (১) এ 
বিণত সময় উ ীণ হইবার ৩০(ি শ) কাযিদবেসর মে  ত 
কিরেবন। জাতীয় তব ণ কে র  এই সময়সীমা 
১৫(পেনর) কাযিদবস হইেব। জলা শাসক অতঃপর- 
 (৩) (ক) স ি র পিরমান প াশ িবঘার (১৬.৫০একর) ঊে  
হইেল মতামত সমবিলত িতেবদনসহ নিথ সরকােরর িস াে র 
জ  পশ কিরেবন; এবং  
  (খ) স ি র পিরমান অ  প াশ িবঘা (১৬.৫০ একর) 
হইেল, িতেবদনসহ নিথ িবভাগীয় কিমশনােরর িনকট 



the period specified under sub-section (1) 
containing his opinion on the objections 
(Amended by Act XX of 1994) 
(3) The Deputy Commissioner shall then : 
 (a) If the property exceeds fifty standard 
bighas of land, submit the record of the 
proceedings held by him, together with his 
report, for the decision of the Government; 
and  
(b) If the property does not exceed fifty 
standard bighas of land, submit the record of 
the proceedings held by him, together with 
his report, for the decision of the Divisional 
Commissioner; (Amended by Ord. No. XV 
of 1983, Ord. No. XXX of 1983 and Act 
No. XX of 1994). 
Provided that if no objection is raised within 
the period specified in sub-section (1), the 
Deputy Commissioner shall, instead of 
submitting the records of proceedings to the 
Divisional Commissioner, make a decision 
within ten days of the expiry of the aforesaid 
period or within such further period but not 
exceeding thirty days, as the Divisional 

িতেবদনসহ নিথ িবভাগীয় কিমশনােরর িনকট 
িস াে র জ  পশ কিরেবন।  
 
তেব শত থােক য, িনধািরত সমেয়র মে  উপধারা 
(১) এর অধীেন কান আপি  দািখল না হইেল 
জলা শাসক তার িনধািরত সমেয়র পরবত  ১০ 

(দশ) িদেনর মে  অথবা িবভাগীয় কিমশনােরর 
িলিখত অ মিত সােপে  ৩০(ি শ) িদেনর মে   
িস া  হণ কিরেবন এবং জলা শাসেকর িস া ই 
ড়া  বিলয়া গ  হইেব। 

িস াে র জ  পশ কিরেবন।  
 
 তেব শত থােক য, িনধািরত সমেয়র মে  উপধারা (১) এর 
অধীেন কান আপি  দািখল না হইেল জলা শাসক িনধািরত 
সমেয়র পরবত  ১০ (দশ) কাযিদবেসর মে  অথবা িবভাগীয় 
কিমশনােরর িলিখত অ মিত সােপে  ৩০(ি শ) কাযিদবেসর 
মে   িস া  হণ কিরেবন;জাতীয় তব ণ কে র  
এই সময়সীমা ১৫ (পেনর) কাযিদবস হইেব; এবং 
জলা শাসেকর িস া ই ড়া  বিলয়া গ  হইেব। 



Commissioner permits of the request of the 
Deputy Commissioner in writing, about the 
acquisition of the property and such decision 
of the Deputy Commissioner shall be final. 
(Amended by Ord. XXx of 1983 and Act 
No. XX of 1994). 
 
5. Final Decision regarding acquisition 
:(1) The Government, or as the case may be, 
the Divisional Commissioner, after 
considering the report submitted by the 
Deputy Commissioner under section 4(3) 
shall make a decision about the acquisition 
of the property and such decision of the 
Government, or as the case may be, the 
Divisional Commissioner shall be final 
(Amended by Ord. No XV of 1983). 
 
Provided that- 

(a) Where the decision is to be made by 
the Divisional Commissioner, it shall 
be made within fifteen days from the 
date of submission of the report, or 
within such further time but not 

৫. অিধ হেণর িবষেয় ড়া  িস া  : 
(১) সরকার অথবা  িবেশেষ িবভাগীয় কিমশনার 
৪(৩) ধারায় পশ ত জলা শাসেকর িতেবদন 
িবেবচনার পর স ি  অিধ হেণর িবষেয় িস া  
হণ কিরেবন এবং উ  িস া  ড়া  বিলয়া গ  

হইেব; 
তেব শত থােক য- 
(ক) িবভাগীয় কিমশনার জলা শাসক ক ক 

িতেবদন দািখেলর ১৫ (পেনর)িদেনর মে  অথবা 
এত ে ে  িলিখতভােব কারণ উেল খ কিরয়া 
িতিন যই প উপ  মেন কিরেবন সই প অ   
এক মােসর মে  িস া  হণ কিরেবন।  
(খ) যে ে  সরকারেক িস া  িদেত হইেব 
সে ে  তা এমন সমেয়র মে  িদেত হইেব যন 
িতেবদন দািখেলর তািরখ হইেত নববই িদন 

অিত ম না কের। 
(২) সরকার, িবভাগীয় কিমশনার অথবা মেত 

৫. অিধ হণ িবষেয় ড়া  িস া  : 
(১) সরকার অথবা  িবেশেষ িবভাগীয় কিমশনার ৪(৩) 
ধারায় পশ ত জলা শাসেকর িতেবদন িবেবচনার পর 
স ি  অিধ হেণর িবষেয় িস া  হণ কিরেবন এবং উ  
িস া  ড়া  বিলয়া গ  হইেব; 
তেব শত থােক য- 
(ক) িবভাগীয় কিমশনার জলা শাসক ক ক িতেবদন 
দািখেলর ১৫ (পেনর) কাযিদবেসর মে  অথবা এত ে ে  
িলিখতভােব কারণ উেল খ কিরয়া অ  ৩০ (ি শ) 
কাযিদবেসর মে  িস া  হণ কিরেবন। তেব জাতীয় 

তব ণ কে র  এই সময়সীমা ৭(সাত) কাযিদবস  
হইেব।  
(খ) সরকার ক ক িস া  হেণর সময়সীমা িতেবদন 
দািখেলর অ  ৩০ কাযিদবেসর মে  অথবা এত ে ে  
িলিখতভােব কারণ উেল খ কিরয়া ৬০ কাযিদবেসর মে  
িস া  দান কিরেত হইেব। তেব জাতীয় তব ণ কে র 

 এই সময়সীমা ৩০ (ি শ) কাযিদবস হইেব।  



exceeding one month, as he may think 
fit for reasons to be recorded by him in 
this behalf; (Amended by Act XX of 
1994). 

(b) Where decision is to be made by 
the Government, it shall be made 
within a period not exceeding ninety 
days from the date of submission of 
the report. (Amended by Act. XX of 
1994). 

(2) When the Government, the Divisional 
Commissioner or the Deputy Commissioner, 
as the case may be, makes a decision for 
acquisition of the property under sub-section 
(1) of the provision to section 4(3)(b) as the 
case may be, such decision shall be 
conclusive evidence that the property is 
needed for a public purpose or in the public 
interest. (Sub. by Ord.XXX of 1983). 

জলা শাসক ক ক উপধারা (১) অথবা ৪(৩)(খ) 
ধারা অ যায়ী স ি  অিধ হেণ হীত িস া  
সরকাির কােজ এবং জন ােথ হীত হইয়ােছ মেম 
ড়া  বিলয়া গ  হইেব।  

 
 

(২) সরকার, িবভাগীয় কিমশনার অথবা মেত জলা শাসক 
ক ক উপধারা (১) অথবা ৪(৩)(খ) ধারা অ যায়ী স ি  
অিধ হেণ হীত িস া  সরকাির কােজ এবং জন ােথ হীত 
হইয়ােছ মেম ড়া  বিলয়া গ  হইেব।  
 

6. Notice to persons interested : (1) When 
the Government, the Divisional 
Commissioner or the Deputy Commissioner, 
as the case may be, has made a decision for 
acquisition of any property under section 5 

৬. াথ সংি  ি েক না শ দান : 
   (১) সরকার, িবভাগীয় কিমশনার অথবা মেত 
জলা শাসক ৫ ধারা অথবা ৪(৩)(খ) ধারা অ যায়ী 
কান স ি  অিধ হেণর িস া  হণ কিরেল 
জলা শাসক সই মেত দখল হেণর অিভ ায়  

৬. াথ সংি  ি েক না শ দান : 
   (১) সরকার, িবভাগীয় কিমশনার অথবা মেত 
জলা শাসক ৫ ধারা অথবা ৪(৩)(খ) ধারা অ যায়ী কান 

স ি  অিধ হেণর িস া  হণ কিরেল জলা শাসক সই মেত 
দখল হেণর অিভ ায়  কিরয়া িনধািরত প িতেত স ি র 



or the proviso to section 4(3)(b), as the case 
may be, the Deputy Commissioner shall 
cause public notice to be given in the 
prescribed manner at convenient places on 
or near such property stating that the 
Government, the Divisional Commissioner 
or the Deputy Commissioner, as the case 
may be, has decided to acquire the property 
and intends to take possession thereof and 
that claims to compensation for all interests 
in such property may be made to him 
(Amended by Ord. XXX of 1983). 
(2) Such notice shall state the particulars of 
the property to be acquired and taken 
possession of and shall require all persons 
interested in the property to appear 
personally or by agent before the Deputy 
Commissioner at a time, not being earlier 
than fifteen days after the date of publication 
of the notice, and place mentioned therein 
and to state the nature of their respective 
interests in the property and the amount and 
particulars of their claims to compensation 
for such interests.  

কিরয়া িনধািরত প িতেত স ি র উপর বা 
িনকটবত  িবধাজনক এবং ি াহ  ােন এক  
সাধারণ না শ জাির কিরেবন। অিধ হণ ত 
স ি  বা স ি র উপর িব মান  বা 
অিধকােরর িবপরীেত সকল িত রেণর দািব ত হার 
িনকট দািখল কিরেত হইেব। 
(২) এই প না েশ অিধ হেণর জ  াব ত 
স ি র িববরণ এবং স ি র াথসংি  ি েক 
অথবা তাহার মেনানীত িতিনিধেক না শ জািরর 
১৫ (পেনর) িদন পর জলা শাসেকর িনকট না েশ 
বিণত সময় এবং সহােন হািজর হইেত হইেব এবং 
এই স ি েত তাহােদর েত েকর দািবর পিরমাণ 
এবং িত রেণ তাহােদর েতবর অংশ বণনা 
কিরেত হইেব। 
(৩) জলা শাসক িনধািরত ফরেম একই প িতেত 
উ  স ি র দখলকার এবং াত অথবা 
িব াসেযা  সকল াথ সংি  ি র উপর না শ 
জাির কিরেবন ।  
(৪) জলা শাসক না েশর মা েম, না শ জািরর 
১৫(পেনর) িদন পের না েশ উি িখত সহােন 
স ি েত অথবা ইহার কান অংেশ অংশীদার 
িহসােব, ব ক অথবা অ  কান উপােয় কান দািব 
থািকেল এবং উ  দািবর কার, দািবদারগেণর নাম 
এবং দািবর ফেল া   অথবা া  লভ াংশ 

উপর বা িনকটবত  িবধাজনক এবং ি াহ  ােন এক  
সাধারণ না শ জাির কিরেবন। অিধ হণ ত স ি  বা 
স ি র উপর িব মান  বা অিধকােরর িবপরীেত সকল 

িত রেণর দািব ত হার িনকট দািখল কিরেত হইেব। 
  (২) এই প না েশ অিধ হেণর জ  াব ত স ি র 
িববরণ এবং স ি র াথসংি  ি েক অথবা তাহার 
মেনানীত িতিনিধেক না শ জািরর ১৫ (পেনর) 
কাযিদবসঅথবা জাতীয় তব ণ কে র  ৭(সাত) 
কাযিদবসপর জলা শাসেকর িনকট না েশ বিণত সময় এবং 
সহােন হািজর হইেত হইেব এবং এই স ি েত তাহােদর 

েত েকর দািবর পিরমাণ এবং িত রেণ তাহােদর েতবর 
অংশ বণনা কিরেত হইেব। 
  (৩)  জলা শাসক িনধািরত ফরেম ও একই প িতেত উ  
স ি র দখলকার  (যিদ থােক) এবং াত অথবা িব াসেযা  
সকল াথ সংি  ি র উপর না শ জাির কিরেবন।  
(৪) জলা শাসক না েশর মা েম, না শ জািরর ১৫(পেনর) 
কাযিদবস অথবা মেত জাতীয় ণ কে র  
৭(সাত) কাযিদবস পের না েশ উি িখত সহােন স ি েত 
অথবা ইহার কান অংেশ অংশীদার িহসােব, ব ক অথবা অ  
কান উপােয় কান দািব থািকেল এবং উ  দািবর কার, 

দািবদারগেণর নাম এবং দািবর ফেল া   অথবা া  লভ াংশ 
বণনাসহ যথাস ব বা বিভি ক এক  িববরণী য কান 

াথসংি  ি েক দািখল  অথবা হ া র কিরবার জ  
বিলেত পািরেবন। 



(3) The Deputy Commissioner shall also 
serve notice to the same effect in the 
prescribed form on the occupier, if any of 
such property and on all persons known or 
believed to be interested therein. 
(4) The Deputy Commissioner may also, by 
notice, require any such person to make or 
deliver to him at a time, not being earlier 
than fifteen days after the date of service of 
the notic, and place mentioned therein a 
statement containing, so far as may be 
practicable, the name of every other person 
possessing any interest in the property or 
any part thereof as co-sharer, mortagee or 
otherwise, and of the anture of such interest 
and profits, if any, received or receivable on 
account thereof. 
(5) Every person required to make or deliver 
a statement under this section shall be 
deemed to be legally bound to do so within 
the meaning of sections 175 and 176 of the 
penal Code (XLV of 1960) 
 

বণনাসহ যথাস ব বা বিভি ক এক  িববরণী য 
কান াথসংি  ি েক দািখল  অথবা হ া র 

কিরবার জ  বিলেত পািরেবন।  
(৫) এই ধারায় বিণত িববরণী দািখল অথবা হ া র 
কিরবার জ  তলব ত েত ক ি  দ িবিধর 
(১৮৬০ সেনর ৪৫ নমবর আইন) ১৭৫ এবং ১৭৬ 
ধারায় আইনত বা  বিলয়া গ  হইেব। 

(৫) এই ধারায় বিণত িববরণী দািখল অথবা হ া র কিরবার 
জ  তলব ত েত ক ি  দ িবিধর (১৮৬০ সেনর ৪৫ 
নমবর আইন) ১৭৫ এবং ১৭৬ ধারায় আইনত বা  বিলয়া গ  
হইেব। 

7. Award of compensation by Deputy ৭. জলা শাসক ক ক িত রেণর রায়দাদ ৭. জলা শাসক ক ক রায়দাদ ত: 



Commissioner : 
(1) On the date so fixed, or on any other 
date to which the enquiry has been 
adjourned, the Deputy Commissioner shall 
proceed to enquire into the statement, if any, 
which the person has made pursuant to a 
notice given under section 6 and into the 
value of the property at the date of the 
publication of the notice under section 3, 
and into the respective interests, of the 
persons claiming the compensation and shall 
make an award of : 
(a) The compensation which, in his opinion, 
shall be allowed for the property; and 
(b) The apportionment of the said 
compensation among all the persons known 
or believed to be interested in the property, 
of whom, or of whose claims, he has 
information. 
(2) The award made by the Deputy 
Commissioner shall, except hereinafter 
provided, be final. 
(3) The Deputy Commissioner shall, within 
seven days from the date of making award 

ত: 
(১) ৬ ধারার অধীেন না েশ নানীর ধায তািরেখ 
অথবা অ  কান লতিব তািরেখ ৩ ধারার না শ 
জািরর সময় স ি র  এবং িত রণ 
দািবদারগেণর পর েরর দািব এবং অংশ স ে  
জলা শাসক তদ  কিরেবন এবং িনমনিলিখত 

িবষয় এক  রােয়দাদ ত কিরেবনঃ 
(ক) স ি র জ  য পিরমান িত রণ ত হার 
মেত দান করা হইেব; এবং 
(খ) তার িনকট া  তে র িভি েত স ি েত 
সকল াত এবং িবশ^◌া  দাবীদারগেণর মে  

েদয় রােয়দােদর আ পািতক ব ন  
(২) জলা শাসক ক ক ধায রােয়দাদ, অতঃপর, 
বিণত কারণ িতেরেক, ড়া  বিলয়া গ  হইেব; 
(৩) িত রেণর ম ির িতর তািরখ হইেত 
৭(সাত) িদেনর মে  জলা শাসক- 
(ক) াথ সংি  ি েক তাহার ম িরর না শ 
িদেবন।  
(খ) ত াশী ি /সং ােক িত রণ ম িরর 

া লন রণ কিরেবন। 
(৪) া লন াি র ৬০ (ষাট) িদেনর মে  ত শী 
সং া বা ি েক িত রণ ম িরর অথ  িনধািরত 
প িতেত জলা শাসেকর িনকট জমা কিরেত 
হইেব; 

(১) ৬ ধারার অধীেন না েশ নানীর ধায তািরেখ অথবা অ  
কান লতিব তািরেখ ৩ ধারার না শ জািরর সময় স ি র 

 এবং িত রণ দািবদারগেণর পর েরর দািব এবং অংশ 
স ে  জলা শাসক তদ  কিরেবন এবং িন িলিখত িবষেয় 
এক  রােয়দাদ ত কিরেবনঃ 
(ক) স ি র জ  য পিরমান িত রণ ত হার মেত দান 
করা হইেব; এবং 
(খ) অিধ হণ াবাধীন মৗজার সবেশষ জিরেপর রকড ও 

া  তে র িভি েত স ি েত সকল াত এবং আইনা গ 
দাবীদারগেণর মে  িত রণহারাহাির হাের ব ন কিরেত 
হইেব।  
(২) জলা শাসক ক ক ধায রােয়দাদ, অতঃপর, বিণত কারণ 

িতেরেক, ড়া  বিলয়া গ  হইেব; 
(৩) িত রেণর ম ির িতর তািরখ হইেত ৭(সাত) 
কাযিদবেসর মে  জলা শাসক- 
(ক) াথ সংি  ি েক তাহার ম িরর না শ িদেবন। 
(খ) ত াশী ি /সং ােক িত রণ ম িরর া লন রণ 
কিরেবন। 
(৪) া লন াি র ৯০ (নববই) কাযিদবেসর মে  ত শী 

ি  বা সং ােক িত রণ ম িরর অথ  িনধািরত প িতেত 
জলা শাসেকর িনকট জমা িদেত হইেব। 

(৫) ৬ ধারার না শ জািরর পর ৩০ কাযিদবস অথবা জাতীয় 
তব ণ কে র  ১৫(পেনর) কাযিদবেসর মে  া লন 
িতর সকল কায ম স  কিরেত হইেব। 



of compensation: 
(a) Give notice of his award to the person 
interested; 
(b) Send the estimate of the award of 
compensation to the requiring person. 
(Amended by Act. No. XX of 1994). 
(4) The requiring person shall deposit the 
estimated amount of the award of 
compensation with the Deputy 
Commissioner in the prescribed manner 
within Sixty days from the date of receipt of 
the estimate. (Amended by Act. XX of 
1994). 

 

8. Matters to be considered in 
determining Compensation : (1) In 
determining the amount of compensation to 
be awarded for any peoperty to be acquired 
under this part, the Deputy Commissioner 
shall take into consideration- 
(a) The market value of the property at the 
date of publication of the notice under 
section 3; 
      Proveded that in determining such 
market value, the Deputy Commissioner 

৮. িত রণ িনধারেণ িবেবচ  িবষয়াবলী: 
(১) এই অংেশর অধীেন অিধ হণেযা  কান 
স ি র িত রেণর পিরমাণ িনধারণ কিরবার 
সময় জলা শাসক িন িলিখত িবষয় িল িবেবচনা 
কিরেবন; 
(ক) ৩ ধারার না শ জািরর সময় স ি র বাজার 

; 
 তেব শত থােক য, বাজার  িনধারেণর সময় 
জলা শাসক উ  স ি র পািরপাি ক এলাকার 

(vicinity) একই ধরেণর বা সমে িণর এবং সমান 
িবধা  স ি র ৩ ধারার না শ জািরর েবর 

৮. িত রণ িনধারেণ িবেবচ  িবষয়াবলী: 
(১) এই অংেশর অধীেন অিধ হণেযা  কান স ি র 

িত রেণর পিরমাণ িনধারণ কিরবার সময় জলা শাসক 
িন িলিখত িবষয় িল িবেবচনা কিরেবন; 
   (ক) ৩ ধারার না শ জািরর সময় স ি র বাজার ; 
   তেব শত থােক য, বাজার  িনধারেণর সময় 
জলা শাসক উ  স ি র পািরপাি ক এলাকার (vicinity) 

সমে িণর এবং সমান িবধা  স ি র ৩ ধারার না শ 
জািরর েবর ১২(বার) মােসর গড়  িনধািরত িনয়েম িহসাব 
কিরেবন; 
কান িণ  িমর য় িব য় দিলল না পাইেল ঐ িমর 



shall take into account the average value, to 
be calculated in the prescribed manner, of 
the properties of similar description and 
with similar advantages in the vicinity 
during the twelve months preceding the date 
of publication of the notice under Section 3; 
(b) The damage  that may be sustained by 
the person interested, by reason of the taking 
of any standing crops or tress which may be 
on the property at the time of taking 
possession thereof by the Deputy 
Commissioner; 
(c) The damage that may be sustained by the 
person interested, at the time of taking 
possession of the property by the Deputy 
Commissioner, by reason of severing such 
property from his other property; 
(d) The damage that may be sustained by the 
person interested, at the time of taking 
possession of the property by the Deputy 
commissioner, by reason of the acquisition 
injuriously affecting his other properties, 
movable or immovable, in any other 
manner, or his earnings; 

১২(বার) মােসর গড়  িনধািরত িনয়েম িহসাব 
কিরেবন; 
(খ) জলা শাসক ক ক দখল হেণর কারেণ দখল 
হেণর সময় স ি র উপর দ ায়মান য কান 

ফসল বা ে র জ  াথসংি  ি র িত; 
(গ) জলা শাসক ক ক দখল হেণর কারেণ  
স ি র িবভাজেনর ফেল অবকাঠােমার সহ 
উ ুত িত; 
(ঘ) জলা শাসক ক ক দখল হেণর কারেণ 

াথসংি  ি র অ া  াবর বা অসহাবর 
স ি  অথবা উপাজেনর উপর কান িতকর 

ভােবর ফেল  িত; 
(ঙ) অিধ হেণর ফেল াথসংি  ি েক তাহার 
আবাসসহল বা বসা ক েক সহানা র কিরেত 
বা  করা হইেল ঐ কার সহানা েরর খরেচর জ  

িয়ত অথ; 
(চ) জলা শাসক ক ক ৬ ধারার না শ জািরর 
তািরখ এবং স ি  দখল হেণর তািরেখর 
ম বত  সমেয় স ি  থেক া  আয় 
াসজিনত িত। 

 
(২) বা তা লক অিধ হেণর িত িবেবচনা 
কিরেল জলা শাসক এই ধারার (১) উপধারায় 
উি িখত সকল িবষয় অ সাের বাজার ে র উপর 

 িবিধেত উি িখত প িতেত িনধািরত হইেব; 
  (খ) জলা শাসক ক ক দখল হেণর কারেণ দখল হেণর 
সময় স ি র উপর দ ায়মান য কান ফসল বা ে র জ  

াথসংি  ি র িত; 
  (গ) জলা শাসক ক ক দখল হেণর কারেণ  স ি র 
িবভাজেনর ফেল অবকাঠােমার সহ উ তু িত; 
  (ঘ) জলা শাসক ক ক দখল হেণর কারেণ াথসংি  

ি র অ া  াবর বা অসহাবর স ি  অথবা উপাজেনর 
উপর কান িতকর ভােবর ফেল  িত; 
 (ঙ) অিধ হেণর ফেল াথসংি  ি েক তাহার আবাসসহল 
বা বসা ক েক সহানা র কিরেত বা  করা হইেল ঐ কার 
সহানা েরর জ  ি সংগত খরচািদ; 
(২) অিধ হণ বা তা লক িবধায়  জলা শাসক  উপধারা (১)-
এ বিণত বাজারদেরর উপর অিতির  শতকরা ২০০ ভাগ 

িত রণ িদেবন; 
অ া  শত রণসােপ  লাভজনক বসরকাির িত ােনর   
( যমন : িশ  িত ান, বসা বািনজ  িত ান ইত ািদ) জ  
জিম অিধ হেণর  বাজার দেরর উপর অিতির   শতকরা 
৩০০ ভাগ িত রণ িদেত হইেব; 
(৩) এক সং ার অ েল অিধ হণ ত স ি  অ  সং ার 
অ েল হ া েরর সময় িম ম ণালয় ক ক অ েমাদেনর 
আেদশ জািরর তািরখ হইেত উপধারা ১(ক) অ যায়ী স ি র 
বাজার  িনধারণ কিরেত হইেব।  
 



(e) If in consequence of the acquisition of 
the property, the person interested is likely 
to be compelled to change his residence or 
place of business, the reasonable expenses if 
any, incidental to such change; and 
(f) The damage that may be resulting from 
diminution of the profits of the property 
between the date of service of notice under 
section-6 and the date of taking possession 
of the property by the Deputy 
Commissioner. 
(2) In addition to the market value of the 
property as provided in sub-section (1), the 
Deputy Commissioner shall in every case 
award a sum of ‘‘fifty per Cent’’ on such 
market value in consideration of the 
compulsory nature of the acquisition 
(Amended by ord. VIII of 1993). 
 

অিতির  শতকরা প াশ ভাগ রােয়দাদ ধায 
কিরেবন।  

 
 

9. Matter not to be considered in 
determining compensation : In 
determinning the amount of compensation 
to be awarded for any property to be 
acquired under this part, the Deputy 

৯. িত রণ িনধারেণ য সব িবষয় িবেবচ  নয় : 
    এ অংেশর অধীেন অিধ হণেযা  কান স ি র 

িত রেণর পিরমান িনধারণ কিরবার সময় জলা 
শাসক িনমনিলিখত িবষয় িল িবেবচনা কিরেবন 

না- 

৯. িত রণ িনধারেণ য সব িবষয় িবেবচ  নয় : 
(১) এ অংেশর অধীেন অিধ হণেযা  কান স ি র 

িত রেণর পিরমান িনধারণ কিরবার সময় জলা শাসক 
িন িলিখত িবষয় িল িবেবচনা কিরেবন না- 
    (ক) অিধ হেণর আব কতার মা া; 



Commissioner shall not take into 
consideration- 

(a) The degree of urgency which has led 
to the acquisition; 

(b) any disinclination of the person 
interested to part with the property to 
be acquired; 

(c) any damage that may be sustained by 
him which, if caused by a private 
person, would not render such person 
liable to a suit; 

(d) any damage which is likely to be 
caused to the property to be acquired, 
after the date of service of notice under 
section 6, by or in consequence of the 
use to which it will be put; 

(e) any increase to the value of the 
property to be acquired likely to accrue 
from the use to which it will be put 
when acquired; or 

     (f) any alteration or improvement in, or 
disposal of, the    
          property to be acquird, made or 
effected without the   

    (ক) অিধ হেণর আব কতার মা া; 
    (খ) অিধ হণেযা  স ি  াথসংি  ি র 
হ া র কিরবার অিন া; 
    (গ) বসরকাির ি  ক ক সািধত এই প 
পিরমাণ িত যাহার িব ে  কান মামলা দােয়র 
করা যায় না; 
    (ঘ) ৬ ধারার না শ জািরর পর স ি  

বহােরর ফেল অিধ হণেযা   স ি র কান 
িত; 

    (ঙ) অিধ হেণর পর অিধ হণেযা  স ি র 
বহােরর িবধার জ   ি , অথবা 

    (চ) ৩ ধারা না শ জািরর পর জলা শাসেকর 
অ েমাদন তীত    অিধ হণ ািবত স ি র 
পিরবতন, উননয়ন অথবা িব য়। 
 
 

    (খ) অিধ হণেযা  স ি  াথসংি  ি র হ া র 
কিরবার অিন া; 
    (গ) বসরকাির ি  ক ক সািধত এই প পিরমাণ িত 
যাহার িব ে  কান মামলা দােয়র করা যায় না; 
    (ঘ) ৬ ধারার না শ জািরর পর স ি  বহােরর ফেল 
অিধ হণেযা   স ি র কান িত; 
    (ঙ) ৬ ধারার না শ জািরর পের অিধ হণেযা  স ি র 

 ি ; 
    (চ) ৩ ধারা না শ জািরর পর জলা শাসেকর অ েমাদন 

তীত    অিধ হণ ািবত স ি র পিরবতন, উননয়ন অথবা 
িব য়; 
 



          sanction of the Deputy Commissioner 
after the date  
of publication of the notice under section 3. 
10. Payment of compensation : (1) On 
making an award under section 7, the 
Deputy Commissioner shall, before taking 
possession of the property, tender payment 
of the compensation awarded by him to the 
persons entitled thereto according to the 
award, and shall, unless prevented by some 
one or more of the contingencies mentioned 
in sub-section (2), pay it to them within 
sixty days from the date of deposit by the 
requiring person of the estimated amount of 
compensation under section 7(3). (Amended 
by Act. No. XX of 1994). 
(2) If the persons entitled to compensation 
do not consent to receive it, or if there be no 
person competent to receive the 
compensation or if there be any dispute as to 
the title to receive the compensation or as to 
the apportionment of it, the Deputy 
Commissioner shall keep the amount of the 
compensation in a deposit account in the 

১০. িত রণ দান : 
(১) ৭ ধারার অধীেন দখল হেণর েব রােয়দাদ 

েতর পর ত াশী ি  বা সং া ক ক ৭(৩) 
ধারা অ সাের ত ত রােয়দাদ অ যায়ী 

া িলত অথ জমা দােনর অনিধক ৬০(ষাট) 
িদেনর মে  জলা শাসক উ  িত রেণর অথ 
(২) উপধারা অ সাের কান িতব কতা না থািকেল 

াথ সংি  ি েক দান কিরেবন; 
(২) িত রেণর দাবীদার উ  িত রণ হণ 
কিরেত অস ত হইেল, অথবা িত রেণর দাবীদার 
না থািকেল, অথবা িত রণ দািবদােরর মািলকানা 
িবষেয় কান আপি  থািকেল অথবা ইহার অংশ 
িনধারেণ কান আপি  থািকেল জলা শাসক 

িত রেণর অথ সরকােরর িহসাব জমার খােত 
(deposit account in the Public Account 
of Republic) জমা রািখেবন এবং উহা িত রণ 

দান করা হইয়ােছ মেম গ  হইেব, তেব 
আরিবে টর ক ক দািব িনধারেণর ে  কান 
প ই আপি  কিরেত পািরেবন না; 
তেব াথসংি  ি  িত রেণর পিরমােণর 
িবষেয় আপি সহ উ  অথ হণ কিরেত পািরেবন; 

ধারা-১০. িত রণ দান : 
(১) ৭ ধারার অধীেন দখল হেণর েব রােয়দাদ েতর পর 

ত াশী ি  বা সং া ক ক ধারা ৭(৩) অ সাের ত ত 
রােয়দাদ অ যায়ী া িলত অথ জমা দােনর অনিধক 

৬০(ষাট) কাযিদবেসর মে  জলা শাসক উ  িত রেণর 
অথ উপধারা(২) অ সাের কান িতব কতা না থািকেল 

াথসংি  ি েক দান কিরেবন; 
(২) িত রেণর দাবীদার উ  িত রণ হণ কিরেত অস ত 
হইেল, অথবা িত রেণর দাবীদার না থািকেল, অথবা 

িত রণ দািবদােরর মািলকানা িবষেয় কান আপি  থািকেল 
অথবা ইহার অংশ িনধারেণ কান আপি  থািকেল জলা শাসক 

িত রেণর অথ সরকােরর িহসাব জমার খােত (deposit 
account in the Public Account of Republic) জমা 
রািখেবন এবং উহা িত রণ দান করা হইয়ােছ মেম গ  
হইেব, তেব আরিবে টর ক ক দািব িনধারেণর  ে  কান 
প ই আপি  কিরেত পািরেবন না; 
তেব াথসংি  ি  িত রেণর পিরমােণর িবষেয় 
আপি সহ উ  অথ হণ কিরেত পািরেবন; 
শত থােক য, কান ি  কান প আপি  িতেরেক 

িত রেণর অথ হণ কিরেল ২৮ ধারায় দরখা  কিরবার জ  
অেযা  হইেবন; 



Public Account of the Republic which shall 
be deemend payment for the purpose of 
taking over possession of the property 
without any prejudice to the claim of the 
parties to be determined by the Arbitrator; 
   Provided that any person admitted to be 
interested may receive such payment under 
protest as to the sufficiency of the amount; 
  Provided further that no preson who has 
received the amount otherwise than under 
protest shall be entitled to make any 
application under section 28; 
  Provided further that nothing herein 
contained shall affect the liability of any 
person, who may receive the whole or any 
part of any compensation awarded under 
this part, to pay the same to the person 
lawfully entitled thereto. 
 

শত থােক য, কান ি  কান প আপি  
িতেরেক িত রেণর অথ হণ কিরেল ২৮ ধারায় 

দরখা  কিরবার জ  অেযা  হইেবন; 
আরও শত থােক য, স ণ বা আংিশক 

িত রেণর রােয়দাদ হণকারী ি  উ  
স ি র আইনা গভােব বধ দািবদারেক উ  

িত রেণর অথ দােনর জ  বা  থািকেবন। এই  
ে  জলা শাসক উ প িত রেণর অথ 

বতন রােয়দাদ হণকারীর িনকট হইেত বধ 
দািবদারেক দােনর জ  বসহা হণ কিরেবন। 

আরও শত থােক য, স ণ বা আংিশক িত রেণর রােয়দাদ 
হণকারী ি  উ  স ি র আইনা গভােব বধ দািবদারেক 

উ  িত রেণর অথ দােনর জ  বা  থািকেবন। এই  ে  
জলা শাসক উ প িত রেণর অথ বতন রােয়দাদ 
হণকারীর িনকট হইেত বধ দািবদারেক দােনর জ  বসহা 
হণ কিরেবন। 

10A. Payment of compensation to 
bragadar : Notwithstanding any thing 
contained in this Ordinance, when the 
property acquired under this part contains 
standing crops cultivated by bargadar, such 

১০ক.  বগাদারেক িত রণ দান : 
    এই অ ােদেশ যা িক ই থা ক না কন, বগাদার 
ক ক আবাদ ত িব মান ফসলসহ কান স ি  
অিধ হণ করা হইেল ফসেলর জ  জলা শাসক 
য প অংশ িনধারণ কিরেবন তাহা বাবদ িত রণ 

১০ক.  বগাদারেক িত রণ দান : 
    এই আইেন যাহাই থা ক না কন বগাদার ক ক আবাদ ত 
িব মান ফসলসহ কান স ি  অিধ হণ করা হইেল ফসেলর 
জ  জলা শাসক য প অংশ িনধারণ কিরেবন তাহা বাবদ 

িত রণ বগাদারেক এলএ চেক দান কিরেত হইেব। 



portion of the compensation as may be 
determined by the Deputy Commissioner for 
the crops shall be paid to the bargader in 
cash. 
 
Explanation- In this section ‘’bargadar’’ 
means a person who under the system 
generall known as addhi, barga or bhag 
cultivates the land of another person on 
condition of delivering a share of produce of 
such land to that person. (Amended by Act-
XX of 1994). 

বগাদারেক নগেদ দান কিরেত হইেব। 
 

া াঃ এই অংেশ বগাদার বিলেত এমন ি েক 
ঝাইেব িযিন আিধ, বগা অথবা ভাগ নােম চিলত 

উৎপ  ফসেলর এক  অংশ যার জিম তাহােক 
দয়ার শেত চাষাবাদ কিরেবন। 

11. Acquisition and possession :(1) When 
the compensation mentioned in the award 
has been paid or is deemed to have been 
paid in pursuance of section 10, the property 
shall stand acquired and vest absolutely in 
the Government free from all encumbrances, 
and the Deputy Commissioner shall 
thereupon take possession of the property. 
   (2) Immediately after the acquisition of 
the property under subsection (1), a 
declaration by the Deputy Commissioner in 
the prescribed form to that effect shall be 

১১. অিধ হণ এবং দখল হণ : 
(১) এই অ ােদেশর (১০) ধারায় বিণত উপােয় 
রায়দাদ ◌ূত িত রণ দান করা হইেল বা দান 

করা হইয়ােছ মেম িবেবিচত হইেল অিধ হণ ত 
স ি  দায়  হইয়া স ণ েপ সরকােরর িনকট 

 হইেব এবং জলা শাসক উ  স ি র দখল 
হণ কিরেবন;  

(২) কান স ি  (১) উপধারায় অিধ হেণর পেরই 
জলা শাসক িনধািরত ফেম এই াপাের সরকাির 
গেজেট এক  িব ি  কাশ কিরেবন। 

১১. অিধ হণ এবং দখল হণ : 
(১) এই আইেনর (১০) ধারায় বিণত উপােয় রায়দাদ ◌ূত 

িত রণ দান করা হইেল বা দান করা হইয়ােছ মেম 
িবেবিচত হইেল অিধ হণ ত স ি  দায়  হইয়া স ণ েপ 
সরকােরর িনকট  হইেব এবং জলা শাসক উ  স ি র 
দখল হণ কিরেবন;  
(২) কান স ি  (১) উপধারায় অিধ হেণর পেরই 
জলা শাসক িনধািরত ফেম ৯০ (নববই) কাযিদবেসর মে  

সরকাির গেজেট এক  িব ি  কাশ কিরেবন। 



published in the official gazette. 

12. Abatement or revocation of 
Proceedings : 
(1) Notwithstanding anything contained in 
this Ordinance, where in any case the 
estimated amount of the award of 
compensation has not been deposited by the 
requiring person for acquisition of any 
property under section 5 within the period 
specified in section 7(4), all proceedings in 
respect of such acquisition shall, on the 
expiry of that period, stand abated and a 
declaration by the Deputy Commissioner to 
that effect shall be published in the Official 
Gazette. 
(2) The Deputy Commissioner may, with 
the prior approval of the Government, by 
notification in the official Gazette, revoke 
all proceedings in respect of acquisition of 

১২. অিধ হণ কায ম বািতল অথবা ত াহার : 
(১) অ  অ ােদেশ যাহাই থা ক না কন, ৫ ধারায় 
অ েমাদন ত কান স ি  অিধ হেণর জ  

া িলত টাকা ত াশী সং া ক ক ৭(৪) ধারায় 
বিণত সময়সীমার মে  জমা না কিরেল ঐ 
ময়াদাে  অিধ হেণর যাবতীয় কায ম বািতল 

বিলয়া গ  হইেব এবং এই মেম জলা শাসেকর 
এক  ঘাষনা সরকাির গেজেট কাশ কিরেত 
হইেব।  
(২) জলা শাসক সরকােরর বা েমাদন েম 

িত রণ দােনর েব য কান সময় সরকাির 
গেজেট িব ি  কােশর মা েম য কান স ি  

অিধ হেণর যাবতীয় কায ম বািতল কিরেত 
পািরেবন। 
(৩) কান অিধ হণ কায ম বািতল হইেল অথবা 

ত াহার করা হইেল জলা শাসক না শ জাির 
অথবা অিধ হেণর কায ম হণ করা বাবদ 
ি স ত খরচসহ উ তু  িতর জ  িত  

১২. অিধ হণ কায ম বািতল অথবা ত াহার : 
(১) অ  আইেন যাহাই থা ক না কন, ৫ ধারায় অ েমাদন ত 
কান স ি  অিধ হেণর জ  া িলত টাকা ত াশী সং া 

ক ক ৭(৪) ধারায় বিণত সময়সীমার মে  জমা না কিরেল ঐ 
ময়াদাে  অিধ হেণর যাবতীয় কায ম বািতল বিলয়া গ  

হইেব এবং এই মেম জলা শাসেকর এক  ঘাষনা সরকাির 
গেজেট কাশ কিরেত হইেব।  

(২) জলা শাসক সরকােরর বা েমাদন েম িত রণ 
দােনর েব য কান সময় সরকাির গেজেট িব ি  কােশর 

মা েম য কান স ি  অিধ হেণর যাবতীয় কায ম বািতল 
কিরেত পািরেবন। 
(৩) কান অিধ হণ কায ম বািতল হইেল অথবা ত াহার করা 
হইেল জলা শাসক না শ জাির অথবা অিধ হেণর কায ম 
হণ করা বাবদ ি স ত খরচসহ উ ুত  িতর জ  িত  

মািলকগেণর া  িত রণ ধা  কিরয়া তদ যায়ী িত রণ 
ত াশী ি বা সং া হইেত অদায় বক দান কিরেবন।  



any property at any time before the payment 
of compensation. (Amended by Act No.XX 
of 1994). 
(3) When any proceedings stand abated or 
are revoked, the Deputy Commissioner shall 
make an award determining the amount of 
compensation due for the damage suffered 
by the owner in consequence of the notice or 
of any proceedings thereunder and the costs 
resonably incurred by him in the prosecution 
of the proceeding under this part relating to 
the said property and shall pay the 
compensation accordingly. 

মািলকগেণর া  িত রণ ধা  কিরয়া তদ যায়ী 
িত রণ ত াশী সং া বা ি  হইেত অদায় বক 
দান কিরেবন। 

13. Acquisition of part of a house or 
buildings : The provisions of this part shall 
not, be applied for the purpose of acquiring 
a part only of any house, manufactory of 
other building, if the owner desires that the 
whole of such house, manufactory or 
building should be so acquired; 
   Provided that the owner may at any time, 
before the Deputy Commissioner has made 
his award under Section 7, by notice in 
writing withdraw or modify his expressed 

১৩. বাড়ী অথবা ভবেনর অংশ িবেশষ অিধ হণ : 
কান বাড়ী, কারখানা বা কান ভবেনর অংশিবেশষ 

অিধ হেনর অেযা  হইেব, যিদ মািলক ই া কাশ 
কেরন তার অ প বািড়, কারখানা িকংবা ভবন 
স ণ অিধ হণ কিরেত হইেব। 
তেব শত থােক য, জলা শাসক ক ক ৭ ধারা 
মাতােবক িত রণ ধায কিরবার েব য কান 

সময় বািড়, ভবন বা কারখানার মািলক িলিখতভােব 
উ প বািড়, কারখানা িকংবা ভবন স ণ 
অিধ হেণর ই া  বা ত াহার কিরেত 
পািরেবন। 

১৩. ঘর-বািড় অথবা ইমারেতর আংিশক অিধ হণ : 
কান বাড়ী, কারখানা বা কান ভবেনর অংশিবেশষ অিধ হেনর 

অেযা  হইেব, যিদ মািলক ই া কাশ কেরন তার অ প 
বািড়, কারখানা িকংবা ভবন স ণ অিধ হণ কিরেত হইেব। 
তেব শত থােক য, জলা শাসক ক ক ৭ ধারা মাতােবক 

িত রণ ধায কিরবার েব য কান সময় বািড়, ভবন বা 
কারখানার মািলক িলিখতভােব উ প বািড়, কারখানা িকংবা 
ভবন স ণ অিধ হেণর ই া  বা ত াহার কিরেত 
পািরেবন। 
আেরা শত থােক য, অ  ধারা মেত অিধ হণ  অংশ বািড়, 
কারখানা ও ভবেনর অংশ িকনা এ িবষেয় কান েশনর উে ক 



desire that the whole of such house, 
manufactory or building should be so 
acquired. 
   Provided further that, if any question 
arises as  to whether any property proposed 
to be taken under this part does or does not 
form part of a house, manufactory or 
building within the meaning of this section 
the decision of the Deputy Commissioner 
shall be final. 

আেরা শত থােক য, অ  ধারা মেত অিধ হণ  
অংশ বািড়, কারখানা ও ভবেনর অংশ িকনা এ 
িবষেয় কান েশনর উে ক হইেল জলা শাসেকর 
িস া ই ড়া  বিলয়া গ  হইেব।  

হইেল জলা শাসেকর িস া ই ড়া  বিলয়া গ  হইেব।  

14. Acquisition of property at the cost of a 
person other than the Government : 
Where the provisions of this part are applied 
for acquiring any property at the cost of any 
fund controlled managed by a person other 
than the Government, the charges of an 
incidental to such acquisition shall be 
defrayed from or by such fund or person. 

১৪. বসরকাির ি  বা িত ােনর অ েল 
স ি  অিধ হণ : 
    বসরকাির ি  বা িত ােনর অ েল স ি  
অিধ হেণর  ে  উ  ি  বা িত ােনর 
তহিবল হইেত অিধ হেণর আ ষাি ক খরচািদ 
িমটাইেত হইেব। 
 

১৪. বসরকাির ি  বা িত ােনর অ েল স ি  অিধ হণ 
: 
    বসরকাির ি  বা িত ােনর অ েল স ি  অিধ হেণর  

ে  উ  ি  বা িত ােনর তহিবল হইেত অিধ হেণর 
আ ষাি ক খরচািদ িমটাইেত হইেব। 
 

15. Transfer of acquired land to the 
requiring person other than the 
Government :(1) When any property is 
proposed to be acquired for any person other 
than the Government, such person shall 
enter into an agreement with the 

১৫. অিধ হণ ত জিম বসরকাির ত াশী সং া বা 
ি র কােছ হ া র 

(১) সরকার িতেরেক কান বসরকাির ত াশী 
সং া বা ি র অ েল স ি  অিধ হেণর  

ে  ৩ ধারার না শ জািরর েব উ  ত াশী 
সং া বা ি  সরকােরর সােথ িনধািরত ফরেম 

১৫. অিধ হণ ত জিম বসরকাির ত াশী সং া বা ি র 
কােছ হ া র : 
(১) কান বসরকাির ত াশী ি  বা সং ার অ েল স ি  
অিধ হেণর  ে  ৩ ধারার না শ জািরর েব উ  ত াশী 

ি  বা সং া জলা শাসেকর সােথ িনধািরত ফরেম এক  
ি  স াদন কিরেবন। 



Government in such form as may be 
prescribed before a notice under section 3 is 
published. 
(2) When the property in respect of which 
an agreement has been entered into with a 
person under sub-section (1) is acquired 
under section 11, the Government shall, on 
the performance by such person of his part 
of the agreement, transfer the property to the 
person by executing a deed in such form as 
may be perscribed and in accordance with 
the law for the time being in force. 

এক  ি  স াদন কিরেবন। 
  (২) উপধারা (১) অ যায়ী ি ব  স ি  (১১) 
ধারায় অিধ হণ করা হইেল সরকার িনধািরত ফরেম 
উ  স ি  দিলল স াদেনর মা েম হ া র 
কিরেবন।  

  (২) উপধারা (১) অ যায়ী ি ব  স ি  (১১) ধারায় 
অিধ হণ করা হইেল জলা শাসক িনধািরত ফরেম উ  স ি  
দিলল স াদেনর মা েম হ া র কিরেবন।  

16. Recovery of compensation in certain 
cases : When any compensation paid in 
excess of the amount payable or when any 
compesation is paid to a person other than 
the rightful owner, the amount of such 
excess or wrong payment shall be 
recoverable as a public demand. 

১৬. িবেশেষ িত রেণর অথ ন ার : 
   কান ি েক া  অেথর অিতির  িত রণ 

দান করা হইেল অথবা ত মািলক তীত অ  
ি েক িত রণ দান করা হইেল ঐ প 

অিতির  অথবা েল দ  িত রেণর অথ 
সরকাির দািব িহসােব ন ার কিরেত হইেব। 

১৬. িবেশেষ িত রেণর অথ ন ার : 
   কান ি েক া  অেথর অিতির  িত রণ দান করা 
হইেল অথবা ত মািলক তীত অ  ি েক িত রণ 

দান করা হইেল ঐ প অিতির  অথবা েল দ  িত রেণর 
অথ সরকাির দািব িহসােব ন ার কিরেত হইেব। 

17. Use of acquired property :(1) No 
property acquired under this part shall, 
without the prior approval of the 
Government, be used for any purpose other 
than the purpose for which it is acquired. 

১৭.অিধ হণ ত স ি র বহার : 
(১) এ অংেশর িবধান অ সাের সরকােরর 

বা েমাদন তীত য উে ে  অিধ হণ হইয়ােছ 
উহা তীত অ  কান উে েশ স ি  বহার করা 
যাইেব না।  

১৭. অিধ হণ ত স ি  বহার : 
(১) য উে ে  স ি  অিধ হণ করা হইয়ােছ সই উে  
ছাড়া িম ম ণালেয়র বা েমাদন িতেরেক অ  কানভােব 
অিধ হণ ত স ি র বহারসহ িব য়, লীজ, এওয়াজ িকংবা 
অ  কানভােব হ া র করা যাইেবনা।  



(2) If any requiring person uses any 
acquired property in contravention of 
provision of the sub-section (1) or does not 
use it for the purpose for which it is 
acquired, he shall be liable to surrender the 
property to the Deputy Commissioner on 
being directed by him to do so. 

(২) কান ত াশী ি  এ ধারার (১) উপ-ধারার 
িবধােনর পিরপ ী কান অিধ হণ ত স ি  

বহার কিরেল অথবা য উে েশ অিধ হণ করা 
হইয়ােছ সই উে েশ বহার না কিরেল, জলা 

শাসক িনেদশ িদেল সই ি  স ি  তাহার 
িনকট সমপণ কিরেত বা  থািকেব।  

 

(২) কান ত াশী ি  এ ধারার (১) উপধারার িবধােনর 
পিরপ ী কান অিধ হণ ত স ি  বহার কিরেল অথবা য 
উে েশ অিধ হণ করা হইয়ােছ সই উে েশ বহার না কিরেল, 
জলা শাসক িনেদশ িদেল সই ি  স ি  তাহার িনকট 

সমপণ কিরেত বা  থািকেব।  
(৩) িম ম ণালেয়র অ মিত িতেরেক The Land 
Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), 
Emergency Requisition of Property Act, 
1948(E.B.Act XIII of 1948), Acquisition and 
Requisition of Immovable Property 
Ordinance. 1982(Ordinance No II of 1982 ) 
আইনস েহর আওতায় কান অিধ হণ ত স ি র  ে  
উপধারা (১) অথবা (২) এর তয় ঘটাইেল জলা শাসক কারণ 
দশােনার েযাগ দান বক সরকােরর বা েমাদন েম ঐ 
স ি  নঃ হণ (resume) ও খাস খিতয়ান সহ গেজট 

কােশর ব া কিরেবন। 
 

PART – III 
Requisition 

তীয় অ ায় 
ম দখল 

তীয় অ ায় 
ম দখল 

18. Requisition of property : (1) When any 
property is required temporarily for a public 
purpose or in the public interest, the Deputy 
Commissioner may, with the prior approval 
of the Governmet, by order in wiriting, 
requisition it; 

১৮.স ি  ম দখল : 
(১) কান স ি  সামিয়কভােব জনক ােণ অথবা 
জন ােথ েয়াজন হইেল, জলা শাসক সরকােরর 

বা েমাদন িনেয় িলিখত আেদেশর মা েম তা 
ম দখল কিরেত পািরেবন।  

শত থােক য, কান স ি র জ রী েয়াজেন 

১৮. স ি  ম দখল : 
(১) কান স ি  সামিয়কভােব জন ােথ অথবা জন েয়াজেন 
সরকােরর বা েমাদন েম জলা শাসক িলিখত আেদেশর 
মা েম ম দখল কিরেত পািরেবন।  
শত থােক য, ম দখেলর  ে  বা েমাদন িতেরেক 

ম দখল করা হইেল তােপ  অ েমাদন হণ করা যাইেব। 



       Provided that no such approval shall be 
necessary in the case of emergency 
requirement of any property; 
       Provided further that save  in the case of 
emergency requirement for the purpose of 
maintenance of transport or communication 
system, no property which is bonafide used 
by the owner thereof as the residence of 
himself or his family or which is used either 
for religious worship by the public or as an 
educational institution or orphanage or as a 
hospital, public library, graveyard or 
cremation ground shall be requisitioned. 
(2) Where an order made under sub-section 
(1) has been served, the Deputy 
commissioner may take possession of the 
requisitioned property- 

(a) in the case of emergency requirement 
for the purpose of maintenance of 
transport of communication system, at 
any time of the date of service of the 
order, 
(b) in any other case, after the the expiry 
of thirty days from the date of service of 

এ েপ কান অ েমাদেনর েয়াজন হইেব না।  
আরও শত থােক য, কবলমা  পিরবহন 
র ণােব েন অথবা যাগােযাগ বসহার জ ির 

েয়াজন তীত মািলেকর অথবা ত হার পিরবােরর 
ত আবাসসহল িহেসেব অথবা জনসাধারেণর 

ধম য় উপাসনালয় িহেসেব ব ত অথবা িশ া 
িত ান িকংবা এিতমখানা, হাসপাতাল, সাধারণ 

লাইে ির, কবরসহান অথবা শােন স ি  ম 
দখল করা যাইেব না। 
(২) উপধারা (১) এর অধীন ত ত আেদশ জাির 
করা হইেল জলা শাসক ম দখল ত স ি র 
দখল হণ কিরেত পািরেবন 
    (ক) যাগােযাগ বসহা অথবা পিরবহন 
র ণােব েনর কােজ জ ির েয়াজেনর  ে  
আেদশনামা জািরর তািরখ হইেত য কান সময়; 
    (খ) অ  কান কারেণ আেদশনামা জািরর 
তািরেখর ৩০(ি শ) িদন পর য উে ে  ম দখল 
করা হইয়ােছ ঐ উে ে  বহার কিরেত পািরেবন। 
 (৩)  সরকােরর বা মিত তীত, ম দখল ত 
স ি  'বছেরর অিতির  সময় ম দখেলর 
আওতায় রাখা যাইেব না। 
 

আরও শত থােক য, কবলমা  পিরবহন র ণােব েন অথবা 
যাগােযাগ বসহার জ ির েয়াজন তীত মািলেকর অথবা 

ত হার পিরবােরর ত আবাসসহল িহেসেব অথবা 
জনসাধারেণর ধম য় উপাসনালয় িহেসেব ব ত অথবা িশ  

িত ান িকংবা এিতমখানা, হাসপাতাল, সাধারণ লাইে ির, 
কবরসহান অথবা শােন স ি  ম দখল করা যাইেব না। 
(২) উপধারা (১) এর অধীন ত ত আেদশ জাির করা হইেল 
জলা শাসক ম দখল ত স ি র দখল হণ কিরেত 

পািরেবন 
    (ক) যাগােযাগ বসহা অথবা পিরবহন র ণােব েনর 
কােজ জ ির েয়াজেনর  ে  আেদশনামা জািরর তািরখ 
হইেত য কান সময়; 
    (খ) অ  কান কারেণ আেদশনামা জািরর তািরেখর 
৩০(ি শ) কাযিদবস পর য উে ে  ম দখল করা হইয়ােছ 
ঐ উে ে  বহার কিরেত পািরেবন। 
 (৩)  সরকােরর বা মিত তীত, ম দখল ত স ি  
'বছেরর অিতির  সময় ম দখেলর আওতায় রাখা যাইেব 

না। 
 
 



the order,  
and may use the property for the purpose 
for which it has been requisitioned. 

(3) Except with the prior approval of the 
Government, no property shall be kept 
under requisition for a period exceeding two 
years from the date of taking over 
possession of such property. 
 
19. Revision :The Government may, of its 
own motion or on application filed by 
aggrieved person, revise any order made 
under section 18(1). 
      Provided that no such application shall 
be entertained unless it is filed within thirty 
days from the date of service of the order. 

১৯. িরিভশন : 
সরকার -উে ােগ অথবা সং  ি র 
আেবদেনর ি েত  ১৮(১) ধারার আেদশ 
সংেশাধন কিরেত পািরেব; 
   তেব এই প কান আেদশ জািরর ৩০(ি শ) িদন 
অিতবািহত হইবার পর এ সং া  কান আেবদন 
কিরেল তা িবেবচনা করা হইেব না। 

১৯. িরিভশন : 
সরকার -উে ােগ অথবা সং  ি র আেবদেনর ি েত  
১৮(১) ধারার আেদশ সংেশাধন কিরেত পািরেব; 
   তেব এই প কান আেদশ জািরর ৩০(ি শ) কাযিদবস 
অিতবািহত হইবার পর এ সং া  কান আেবদন কিরেল তা 
িবেবচনা করা হইেব না। 

20. Award of compensation by the Deputy 
Commissioner : (1) Where any property is 
requisitioned under this part, there shall be 
paid compensation the amount of which 
shall be determinded in the manner and in 
accordance with the principles set out in this 
section. 
(2) The Deputy Commissioner shall, after 

২০. জলা শাসক ক ক রােয়দাদ ত : 
(১) কান স ি  মদখল করা হইেল এই ধারায় 
বিণত প িত এবং নীিত অ সাের িত রেণর 
পিরমাণ ধা  কিরয়া দান কিরেত হইেব। 
(২) জলা শাসক াথসংি  ি েক স ি েত  
তাহার  ও াথ এবং  িত রেণর দািব িনিদ  
পিরমাণ স েক নানীর েযাগ িদয়া  এবং ৫ 
উপধারায় বিণত শতাবলীর িভি েত এক  রােয়দাদ 

২০. জলা শাসক ক ক রােয়দাদ ত : 
(১) কান স ি  মদখল করা হইেল এই ধারায় বিণত প িত 
এবং নীিত অ সাের িত রেণর পিরমাণ ধা  কিরয়া দান 
কিরেত হইেব। 
(২) জলা শাসক াথসংি  ি েক স ি েত  তাহার  
ও াথ এবং  িত রেণর দািব িনিদ  পিরমাণ স েক 

নানীর েযাগ িদয়া  এবং ৫ উপধারায় বিণত শতাবলীর 
িভি েত এক  রােয়দাদ ত কিরেবন; 



giving the persons interested an opportunity 
of being heard in respect of their respective 
interests in the property and the amount and 
particulars of their claims to compensation 
for such interests and having regard to the 
provisions of sub-section (5), make an 
award of- 

(a) the compensation in the manner as 
may be prescribed; and 
(b) the apportionment of the said 
compensation among all the persons 
known or believed to be interested in the 
property, of whom, or of whose claims, 
he has information. 

(3) The award made by the Deputy 
Commissioner shall, except as here in after 
provided, be final. 
(4) The Deputy Commissioner shall give 
immediate notice of his award to the persons 
interested. 
(5) The amount of compensation payable for 
the requisition of any property shall consist 
of- 

(a) a recurring payment, in respect of the 

ত কিরেবন; 
(ক) িনধািরত প িতেত িত রণ; এবং 
(খ) স ি েত াতসাের অথবা িব াসেযা ভােব 

াথসংি  সকল ি র মে  উ  িত রেণর 
অথ হারাহািরভােব ব ন অথবা দািব স িলত ত ; 
(৩) অ  কান প শত না থািকেল জলা শাসক 
ক ক ধায িত রেণর রােয়দাদ ড়া  বিলয়া গ  
হইেব  
(৪) জলা শাসক িত রণ স েক াথসংি  

ি গণেক অিবলে  না শ দান কিরেবন। 
(৫) মদখল ত স ি র েদয় িত রেণর 
পিরমান িনধারেণ িনেমনা  িবষয় িবেবিচত হইেব- 
    (ক) মদখল ত স ি  ম দখলকালীন 
সমেয় দখল বা বহারজিনত কারেণ ভাড়া অথবা 
লীজ বাবদ া  অেথর আবিতত িত রণ; এবং 
    (খ) িনমনবিণত কারেণ েদয় এই প য কান 
পিরমাণ অথ যমন- 
    (অ) মদখল ত স ি  খািল করা বাবদ 
যাবতীয় খরচ; 
   (আ) মদখল  হইবার পর নরায় দখল 
হণ বাবদ যাবতীয় খরচ; 

   (ই) াভািবক য় িত তীত স ি  
মদখেলর বাবসহায় আনয়েন স া  খরচসহ 
মদখল অবসহায় সংঘ ত য কান িত। 

(ক) িনধািরত প িতেত িত রণ; এবং 
(খ) স ি েত াতসাের অথবা িব াসেযা ভােব াথসংি  
সকল ি র মে  উ  িত রেণর অথ হারাহািরভােব ব ন 
অথবা দািব স িলত ত ; 
(৩) অ  কান প শত না থািকেল জলা শাসক ক ক ধায 

িত রেণর    
রােয়দাদ ড়া  বিলয়া গ  হইেব  

(৪) জলা শাসক িত রণ স েক াথসংি  ি গণেক 
অিবলে  না শ দান কিরেবন। 
(৫) মদখল ত স ি র েদয় িত রেণর পিরমান 
িনধারেণ িনেমনা  িবষয় িবেবিচত হইেব- 
    (ক) মদখল ত স ি  ম দখলকালীন সমেয় দখল বা 

বহারজিনত কারেণ ভাড়া অথবা লীজ বাবদ া  অেথর 
আবিতত িত রণ; এবং 
    (খ) িনমনবিণত কারেণ েদয় এই প য কান পিরমাণ অথ 
যমন- 

    (অ) মদখল ত স ি  খািল করা বাবদ যাবতীয় খরচ; 
   (আ) মদখল  হইবার পর নরায় দখল হণ বাবদ 
যাবতীয় খরচ; 
     (ই) াভািবক য় িত তীত স ি  মদখেলর 

বাবসহায় আনয়েন স া  খরচসহ মদখল অবসহায় 
সংঘ ত য কান িত। 
(৬) কান স ি  ই বছেরর অিতির  সময় মদখল কিরয়া 
রাখা েয়াজন পিড়েল জলা শাসক (৫)(ক) উপধারা অ যায়ী 



period of requisition, of a sum equal to 
the rent which would have been payable 
for the use and occupation of the 
property, if it had been taken on lease for 
that period; and 
(b) Such sum, if any, as may be found 
necessary to compensate the persons 
interested for all or any of the follwoing 
matters, namely:- 
(i) Expenses on account of vacating the 
requisitioned property; 
(ii) expenses on account of reoccupying 
the property upon release from 
requisition, and 
(iii) damages, other than normal wear and 
tear, caused to the property during the 
period of requisition, including the 
expenses that may have to be incurred for 
restoring the property to the condition in 
which it was at the time of requisition. 

Where any property is kept under requisition 
for more than two years, the Deputy 
Commissioner shall revise his award 
regarding the amount payable as 

(৬) কান স ি  ই বছেরর অিতির  সময় 
মদখল কিরয়া রাখা েয়াজন পিড়েল 

জলা শাসক (৫)(ক) উপধারা অ যায়ী িত রেণর 
রােয়দাদ সংেশাধন কিরেবন। 

 

িত রেণর রােয়দাদ সংেশাধন কিরেবন। 
 



compensation under sub-section 5(a). 
 
21. Payment of compensation : (1) On 
making an award under section 20, the 
Deputy Commissioner shall tender payment 
of the compensation awarded by him to the 
persons entitled thereto according to the 
award, and shall pay it to them unless 
presented by someone or more of the 
contingencies mentioned in sub-section (2). 
(2) If the persons entitled to compensation 
do not consent to receive it, or if there be no 
person compentent to reveive the 
compensation, or if there be any dispute as 
to the title to receive the compensation or as 
to the apportionment of it, the Deputy 
Commissioner shall keep the amount of the 
compensation in a deposit account in the 
Public Account of the Republic which shall 
be deemed payment of the compensation for 
the requisitioned property without any 
prejudice to the claim of the parties to be 
determined by the Arbitrator; 
      Provided that any person admitted to be 

২১. িত রণ দান : 
      (১) উপধারা (২)-এ বিণত এক বা একািধক 
কারণ উ ব না হইেল জলা শাসক ২০ ধারা বেল 

িত রেণর ধায ত রােয়দাদ অ য়ায়ী া  অথ 
দািবদার ি েক দান কিরেবন এবং উপধারা (২) 
এ বিণত এক বা একািধক কারেণ বাধা া  না হইেল 

িত রণ দান কিরেবন।      
 (২) িত রেণর দািবদার উ  িত রণ হণ 
কিরেত অস ত হইেল, অথবা িত রেণর দািবদার 
না থািকেল, অথবা িত রণ দািবদােরর মািলকানা 
িবষেয় কান আপি  থািকেল অথবা ইহার অংশ 
িনধারেন কান আপি  থািকেল জলা শাসক 

িত রেণর অথ সরকােরর িহসাব জমার খােত 
(deposit account in the public Account 
of Republic) জমা রািখেবন এবং উহা িত রণ 

দান করা হইয়ােছ মেম গ  হইেব, তেব 
আরিবে টর ক ক দািব িনধারেণর  ে  কান 
প ই আপি  কিরেত পািরেবন না; 
তেব াথসংি  ি  িত রেণর পিরমােণর 
িবষেয় আপি সহ উ  অথ হণ কিরেত পািরেবন। 
আরও শত থােক য, কান ি  কান প আপি  

িতেরেক িত রেণর অথ হণ কিরেল ২৮ ধারায় 

২১. িত রণ দান : 
      (১) উপধারা (২)-এ বিণত এক বা একািধক কারণ উ ব না 
হইেল জলা শাসক ২০ ধারা বেল িত রেণর ধায ত 
রােয়দাদ অ য়ায়ী া  অথ দািবদার ি েক দান কিরেবন 

এবং উপধারা (২) এ বিণত এক বা একািধক কারেণ বাধা া  না 
হইেল িত রণ দান কিরেবন। 
      (২) িত রেণর দািবদার উ  িত রণ হণ কিরেত 
অস ত হইেল, অথবা িত রেণর দািবদার না থািকেল, অথবা 

িত রণ দািবদােরর মািলকানা িবষেয় কান আপি  থািকেল 
অথবা ইহার অংশ িনধারেন কান আপি  থািকেল জলা শাসক 

িত রেণর অথ সরকােরর িহসাব জমার খােত (deposit 
account in the public Account of Republic) জমা 
রািখেবন এবং উহা িত রণ দান করা হইয়ােছ মেম গ  
হইেব, তেব আরিবে টর ক ক দািব িনধারেণর  ে  কান 
প ই আপি  কিরেত পািরেবন না; 
তেব াথসংি  ি  িত রেণর পিরমােণর িবষেয় 
আপি সহ উ  অথ হণ কিরেত পািরেবন। 
আরও শত থােক য, কান ি  কান প আপি  িতেরেক 

িত রেণর অথ হণ কিরেল ২৮ ধারায় দরখা  কিরবার জ  
অেযা  মেম িবেবিচত হইেবন। 
আরও শত থােক য, স ণ বা আংিশক িত রেণর রােয়দাদ 
হণকারী ি  উ  স ি র আইনা গভােব বধ দািবদারেক 



interested may receive such payment under 
protest as to the sufficiency of the amount; 
    Provided that any person who has 
received the amount otherwise than under 
protest shall be entitled to make any 
application under section 28; 
   Provided further that nothing herein 
contained shall affect the liability of any 
person, who may receive the whole or any 
part of any compensation awarded under 
this part, to pay the same to the person 
lawfully entitled thereto. 

দরখা  কিরবার জ  অেযা  মেম িবেবিচত 
হইেবন। 
আরও শত থােক য, স ণ বা আংিশক 

িত রেণর রােয়দাদ হণকারী ি  উ  
স ি র আইনা গভােব বধ দািবদারেক উ  

িত রেণর অথ দােনর জ  বা  থািকেবন। 
 

উ  িত রেণর অথ দােনর জ  বা  থািকেবন।  

22. Recovery of money from allotees of 
requisitioned property :Where any 
requisitioned property is allotted to, and 
placed in possession of any person, the 
Deputy Commissioner may recover from 
such person such amount of money and in 
such manner as may be prescribed. 
 

২২. ম দখল ত স ি  বরা া  ি র িনকট 
হইেত অথ আদায় : 
      মদখল ত স ি  বরা  দান এবং দখল 
হ া েরর পর জলা শাসক উ  ি র িনকট 
হইেত ধায ত অথ িনধািরত িনয়েম আদায় 
কিরেবন। 

২২. ম দখল ত স ি  বরা া  ি র িনকট হইেত অথ 
আদায় : 
      ম দখল ত স ি  বরা  দান এবং দখল হ া েরর 
পর জলা শাসক উ  ি র িনকট হইেত ধায ত অথ 
িনধািরত িনয়েম আদায় কিরেবন। 

23. Repair of requisitioned property :(1) 
During the period of requisition, the Deputy 
Commissioner shall be responsible for the 
proper maintenance of a requisitionded 

২৩. ম দখল ত স ি  মরামত : 
      (১) ম দখল ত স ি  মদখলকালীন 
সমেয় স ক র ণােব েণর জ  জলা শাসক 
দায়ী থািকেবন। 

২৩. ম দখল ত স ি  মরামত : 
      (১) ম দখল ত স ি  ম দখলকালীন সমেয় স ক 
র ণােব েণর জ  জলা শাসক দায়ী থািকেবন। 
     (২) জলা শাসক ম দখল ত স ি  ংস হইেত র া 



property. 
(2) If the Deputy Commissioner is satisfied 
that repairs are necessary to prevent 
deterioration of the property, he may, after 
giving the owner an opportunity of making 
the repairs himself, cause the repairs to be 
made at a cost not exceeding one-sixth of 
the compensation payable to the owner and 
such cost shall be recovered out of such 
compensation. 

     (২) জলা শাসক ম দখল ত স ি  ংস 
হইেত র া কিরবার জ  মরামেতর েয়াজন, এই 
মেম স  হইেল মািলকেক মরামেতর েযাগ 

দান কিরেবন বা িত রেণর অেথর ১/৬ (এক 
ষ াংশ) মরামেতর জ  য় কিরেবন এবং এই 
বাবদ িয়ত অথ িত রেণর অেথর সিহত সম য় 
কিরেত হইেব। 

কিরবার জ  মরামেতর েয়াজন, এই মেম স  হইেল 
মািলকেক মরামেতর েযাগ দান কিরেবন বা িত রেণর 
অেথর ১/৬ (এক ষ াংশ) মরামেতর জ  য় কিরেবন এবং 
এই বাবদ িয়ত অথ িত রেণর অেথর সিহত সম য় কিরেত 
হইেব। 

24. Release from requisition :(1) Where 
any requisitioned property is to be released 
from the requisition, the Deputy 
Commissioner may restore it to the person 
from whom the property was requisitioned 
or to his successor-in-interest or to such 
other person as may appear to the Deputy 
Commissioner to be entitled to such 
restoration. 
(2) The delivery of possession of the 
requisitioned property to the person refered 
to in sub-section (1) shall be a full discharge 
of the Deputy Commissioner to in sub-
section (1) shall be a full discharge of the 

২৪. ম দখল অব করণ : 
(১) কান মদখল ত স ি  মদখল  
করা হইেল জলা শাসক বতন মািলক যাহার 
িনকট হইেত উ প স ি  মদখল করা 
হইয়ািছল তাহােক বা তাহার উ রািধকারীেক অথবা 
উ  স ি  হ া েরর জ  জলা শাসেকর িনকট 
যা  দািবদার মেম তীয়মান কান ি র িনকট 

স ি  ফরত দান কিরেবন। 
    (২) মদখল ত স ি  উপধারা (১) মেত 
দখল হ া র করা হইেল জলা শাসক উ  স ি  
হইেত স ণ েপ দায়  হইেবন। এই  ে  উ  
স ি েত আইনবেল া  কান ি র অিধকার বা 
যাহােক স ি  হ া র করা হইয়ােছ তাহার িনকট 
কান বধ দািব থািকেল উ  দািব এবং আইেনর 

২৪. ম দখল অব করণ : 
(১) কান মদখল ত স ি  মদখল  করা হইেল 
জলা শাসক বতন মািলক যাহার িনকট হইেত উ প 

স ি  মদখল করা হইয়ািছল তাহােক বা তাহার 
উ রািধকারীেক অথবা উ  স ি  হ া েরর জ  
জলা শাসেকর িনকট যা  দািবদার মেম তীয়মান কান 
ি র িনকট স ি  ফরত দান কিরেবন। 

    (২) মদখল ত স ি  উপধারা (১) মেত দখল হ া র 
করা হইেল জলা শাসক উ  স ি  হইেত স ণ েপ 
দায়  হইেবন। এই  ে  উ  স ি েত আইনবেল া  
কান ি র অিধকার বা যাহােক স ি  হ া র করা হইয়ােছ 

তাহার িনকট কান বধ দািব থািকেল উ  দািব এবং আইেনর 
িবধান যাহােক স ি র দখল হ া র করা হইয়ােছ তাহার 
িব ে  েযাজ  হইেব; 



Deputy Commissioner from all liability in 
respect of such delivery, but shall not 
prejudice any right in respect of the property 
which any other person may be entitled by 
the process of law to enforce against the 
person to whom possession of the property 
is so delivered. 
Provieded that when the requisitioned 
property is to be restored on release from 
requisition wilfully neglects or refuse to take 
delivery of the requisitioned property on 
being directed in writing to take possession 
of such requisitioned property by the Deputy 
Commissioner, such requisitioned property 
shall be deemed to have been restored to 
such person within the meaning of this sub-
section with effect from the date and time 
specified in the aforesaid direction. 
(3) Where the preson to whom possession of 
any requisitioned property is to be delivered 
cannot be found and has no agent or other 
person empowered to accept delivery on his 
behalf, the Deputy Commissioner shall 
cause a notice declaring that the property is 

িবধান যাহােক স ি র দখল হ া র করা হইয়ােছ 
তাহার িব ে  েযাজ  হইেব; 
 শত থােক য, কান ি  যাহার অ েল 

মদখল ত স ি  ফরত দােনর জ  অব  
করা হইয়ােছ জলা শাসক ক ক িলিখতভােব 

মদখল ত স ি  মদখল  কিরয়া দখল 
হণ করার অ েরাধ জানােনা সে ও ই া তভােব 

স ি র দখল হণ না কিরেল অথবা মদখল ত 
স ি র দখল হণ কিরেত অ ীকার কিরেল 
জলা শাসেকর িলিখত আেদেশ বিণত সময় ও 

তািরখ হইেত স ি  উ  ি েক হ া র করা 
হইয়ােছ বিলয়া গ  হইেব। 
     (৩) মদখল ত স ি  যাহার অ েল 
হ া র কিরেত হইেব তাহােক না পাওয়া গেল এবং 
তাহার কান িতিনিধ বা তাহার পে  দখল হণ 
কিরবার মতা া  কান ি  না থািকেল 
জলা শাসক উ  স ি র কান কা  ােন 

স ি  মদখল  করা হইয়ােছ মেম না শ 
লটকাইেবন এবং এই মেম এক  িব ি  সরকাির 
গেজট কাশ কিরেবন। 

     (৪) সরকাির গেজেট (৩) উপধারায় বিণত কান 
না শ কাশ করা হইেল না শ কােশর সময় ও 

তািরখ হইেত তফিসেল উি িখত স ি  
মদখেলর আওতা  হইেব এবং আইনতঃ দখল 

শত থােক য, কান ি  যাহার অ েল মদখল ত 
স ি  ফরত দােনর জ  অব  করা হইয়ােছ 
জলা শাসক ক ক িলিখতভােব মদখল ত স ি  

মদখল  কিরয়া দখল হণ করার অ েরাধ জানােনা 
সে ও ই া তভােব স ি র দখল হণ না কিরেল অথবা 

মদখল ত স ি র দখল হণ কিরেত অ ীকার কিরেল 
জলা শাসেকর িলিখত আেদেশ বিণত সময় ও তািরখ হইেত 

স ি  উ  ি েক হ া র করা হইয়ােছ বিলয়া গ  হইেব। 
      (৩) মদখল ত স ি  যাহার অ েল হ া র কিরেত 
হইেব তাহােক না পাওয়া গেল এবং তাহার কান িতিনিধ বা 
তাহার পে  দখল হণ কিরবার মতা া  কান ি  না 
থািকেল জলা শাসক উ  স ি র কান কা  ােন 
স ি  মদখল  করা হইয়ােছ মেম িব ি  লটকাইেবন 
এবং িব ি র ৯০ (নববই) কাযিদবেসর মে   সরকাির গেজট 

কােশর ব া কিরেবন। 
     (৪) সরকাির গেজেট (৩) উপধারায় বিণত কান না শ 

কাশ করা হইেল না শ কােশর সময় ও তািরখ হইেত 
তফিসেল উি িখত স ি  মদখেলর আওতা  হইেব এবং 
আইনতঃ দখল পাওয়ারেযা  ি েক দখল হ া র করা 
হইয়ােছ বিলয়া গ  হইেব এবং উ  তািরেখর পর হইেত উ  
স ি র িবপরীেত কান িত রণ বা অ  কান দািবর িবষেয় 
জলা শাসকেক দায়ী করা যাইেব না। 



released from requisition to be affixed on 
some conspicious part of the property and 
shall also publish the notice in the official 
Gazette. 
(4) When a notice referred to in sub-section 
(3) is published in the official gazette, the 
property specified in such notice shall cease 
to be subject to requisition from the date of 
such publication and be deemed to have 
been delivered to the person entitled to 
possession thereof, and the Deputy 
commissioner shall not be liable for any 
compensation or other claim in respect of 
the property for any period after the said 
date. 

পাওয়ারেযা  ি েক দখল হ া র করা হইয়ােছ 
বিলয়া গ  হইেব এবং উ  তািরেখর পর হইেত 
উ  স ি র িবপরীেত কান িত রণ বা অ  
কান দািবর িবষেয় জলা শাসকেক দায়ী করা 

যাইেব না। 

25. Eviction of allotees : Notwithstanding 
anything contained in any other law for the 
time being in force, if any property under 
requisition, which has been allotted to any 
person or is in unauthorised occupation of 
any person, is required by the deputy 
commissioner for any other use or purpose 
during the period of requisition or for 
restoring the property under section 24 on 

২৫. বরা া  ি েক উে দ : 
 অ  কান আইন ারা বািরত না হইেল, 
জলা শাসক মদখল ত স ি  য উে ে  

মদখল করা হইয়ােছ তাহার পিরবেত অ  কান 
উে ে  ব ত হইেল অথবা বরা া  ি  
তাহার িনকট া  অথ দােন থ হইেল অথবা 
(২৪) ধারা অ যায়ী অব ি র কারণ উ ব হইেল 
বরা া  ি  বা অৈবধ দখলদারেক য কান 
সমেয় িনিদ  তািরখ ও সমেয় িলিখত আেদেশর 

২৫. বরা া  ি েক উে দ : 
 অ  কান আইন ারা বািরত না হইেল, জলা শাসক 

মদখল ত স ি  য উে ে  মদখল করা হইয়ােছ 
তাহার পিরবেত অ  কান উে ে  ব ত হইেল অথবা 
বরা া  ি  তাহার িনকট া  অথ দােন থ হইেল 
অথবা (২৪) ধারা অ যায়ী অব ি র কারণ উ ব হইেল 
বরা া  ি  বা অৈবধ দখলদারেক য কান সমেয় িনিদ  
তািরখ ও সমেয় িলিখত আেদেশর মা েম স ি র দখল 
ছািড়য়া দওয়ার জ  িনেদশ দান কিরেত পািরেবন এবং 



its release from requisiton, or if the allottee 
of such property has defaulted in payment of 
any sum due from him in respect of such 
property, the Deputy Commissioner may, at 
any time by order in writing, direct such 
person or allottee to vacate the property by 
such date as may be specified in such order, 
and if such person or allottee does not 
vacate the property by the date so specified, 
the Deputy Commissioner may evict such 
person or allottee from such property and 
may use or cause to be used such force for 
the purpose as may be necessary. 

মা েম স ি র দখল ছািড়য়া দওয়ার জ  িনেদশ 
দান কিরেত পািরেবন এবং জলা শাসেকর 

উ প আেদশ িনধািরত সমেয় িতপালন না 
কিরেল বা অমা  কিরেল জলা শাসক উ  
বরা া  ি  বা অৈবধ দখলদারেক উে দ বা 

েয়াজেন বল বক উে দ কিরেত পািরেবন। 

জলা শাসেকর উ প আেদশ িনধািরত সমেয় িতপালন না 
কিরেল বা অমা  কিরেল জলা শাসক উ  বরা া  ি  
বা অৈবধ দখলদারেক উে দ বা েয়াজেন বল বক উে দ 
কিরেত পািরেবন। 

26. Part not to apply to cantonment 
:Nothing in this part shall apply to any 
property within the limits of a cantoment. 

২৬. ক া নেমে র বলায় েযাজ  নয় : 
ক া নেম  এলাকার সীমানার মে  অবি ত কান 
স ি র উপর এ অংেশর কানা ধারা েযাজ  হইেব 
না। 

২৬. ক া নেমে র বলায় েযাজ  নয় : 
ক া নেম  এলাকার সীমানার মে  অবি ত কান স ি র 
উপর এ অংেশর কানা ধারা েযাজ  হইেব না। 

PART-IV 
Arbitration 

চ থ অংশ 
আরিবে শন 

চ থ অংশ 
আরিবে শন 

27. Appointment of arbitrator :For the 
purposes of this ordinance the Government 
shall by notification in the official Gazette, 
appoint a Judicial Officer, no below the rank 
of Subordinate Judge, to be Arbitrator for 

২৭. আরিবে টর িনেয়াগ : 
এই অ ােদেশর উে েশ কান এলাকার জ  
সরকারী গেজট িব ি র মা েম সরকার সাব-জজ 
পদমযাদার নীেচ নন এমন একজন িবচার িবভাগীয় 
কমকতােক আরিবে টর িনেয়াগ কিরেবন। 

২৭. আরিবে টর িনেয়াগ : 
এ আইেনর আওতায় েত ক জলায় ও মহানগের গেজট 
িব ি র মা েম সরকার - জলা জজ পদমযাদার িনেমণ নয় 
এমন একজন িবচার িবভাগীয় কমকতােক আরিবে টর িনেয়াগ 
কিরেবন। 



such area as may be specified therein. (For 
substitution Sec. No. XV of 1983). 
28. Application to Arbitrator :(1) Any 
person interested who has not accepted any 
award made by the Deputy Commissioner 
under this Act may, whithin forty-five days 
from the date of service of notice of the 
award, make an application to the Arbitrator 
for revision of the award. 
(2) The application shall state the grounds 
on which objection to the award is taken. 
(3) The requiring person shall be made a 
necessary party in the application made 
under Sub-section (1), along with the 
Deputy Commissioner (Amended by Act. 
No. XX of 1994). 

২৮. আরিবে টেরর িনকট দরখা  : 
(১) কান াথসংি  ি  এই অ ােদেশর অধীেন 
জলা শাসক ক ক ধায ত রােয়দাদ হণ কিরেত 

স ত না হইেল তাহা সংেশাধেনর জ  রােয়দােদর 
না শ জািরর ৪৫ (পয়তাি শ) িদেনর মে  

আরিবে টেরর িনকট দরখা  কিরেত পািরেবন।      
(২) দরখােস  রােয়দােদর িব ে  আপি র কারণ 
উেল খ কিরেত হইেব।  
(৩) উপধারা (১) এর অধীেন দািখল ত আেবদেন 

ত াশী সং া বা ি েক জলা শাসেকর সিহত 
অব ই প  কিরেত হইেব।     

২৮. আরিবে টেরর িনকট দরখা  : 
(১) কান াথসংি  ি  এই আইেনর অধীেন জলা শাসক 
ক ক ধায ত রােয়দাদ হণ কিরেত স ত না হইেল তাহা 
সংেশাধেনর জ  রােয়দােদর না শ জািরর ৪৫ (পয়তাি শ)  
কাযিদবেসর মে  আরিবে টেরর িনকট দরখা  কিরেত 
পািরেবন।  
     (২) দরখােস  রােয়দােদর িব ে  আপি র কারণ উেল খ 
কিরেত হইেব।  
     (৩) উপধারা (১) এর অধীেন দািখল ত আেবদেন ত াশী 
সং া বা ি েক জলা শাসেকর সিহত অব ই প  
কিরেত হইেব।    আরিবে টর অনিধক ৯০ (নববই) কাযিদবেসর 
মে  উ  দরখােস র নানী হণ বক আেদশ দান কিরেবন। 

29. Notice for hearing : The Arbitrator 
shall, on receipt of an application under 
Section 28, cause a notice specifying the 
date on which he will proceed to hear the 
application, and directing their appearance 
before him on that day, to be served on the 
following persons, namely :- 

(a) the applicant; 

২৯. নানীর না শ : 
আরিবে টর ২৮ ধারার দরখা  হেণর পর নািনর 
তািরখ উেল খ কিরয়া উ  তািরেখ ত হার 
আদালেত উপি ত হইবার জ  িন িলিখত 

ি বগেক না শ জাির কিরেবন। 
   (ক) দরখা কাির; 
   (খ) আপি েত াথসংি  ি বগ, 
   (গ) জলা শাসক, এবং 

২৯. নানীর না শ : 
আরিবে টর ২৮ ধারার দরখা  হেণর পর নািনর তািরখ 
উেল খ কিরয়া উ  তািরেখ ত হার আদালেত উপি ত হইবার 
জ  িন িলিখত ি বগেক না শ জাির কিরেবন। 
   (ক) দরখা কাির; 
   (খ) আপি েত াথসংি  ি বগ, 
   (গ) জলা শাসক, এবং 
   (ঘ) ত াশী সং া বা ি । 



(b) all persons interested in the 
objection; 
(c) the Deputy Commissioner; and 

            (d) the requiring person. 

   (ঘ) ত াশী সং া বা ি । 

30. Scope of proceedings :The scope of the 
enquiry in every proceedings before the 
Arbitrator shall be restricted to a 
consideration of the interests of the persons 
affected by the objection. 

৩০. এখিতয়ার : 
আরিবে টর ক ক তদ  মা  আরিবে টেরর 
িনকট দািখল ত আেবদেন উি িখত আপি র 
িবষেয়ই সীমাব  থািকেব। 

৩০. এখিতয়ার : 
আরিবে টর ক ক তদ  মা  আরিবে টেরর িনকট 
দািখল ত আেবদেন উি িখত আপি র িবষেয়ই সীমাব  
থািকেব। 

31. Arbitrator to be guided by sections 8, 
9 and 20 : In determining the amount of 
compensation to be awarded for any 
property acquired or requisitioned under this 
Act, the Arbitrator shall be guided by the 
provisions of section 8 and 9 or 20, as the 
case may be; 
     Provided that the compensation 
determined by the Arbitrator in respect of  
each owner shall not exceed the amoung 
specified in the award of the Deputy 
Commissioner by more than ten percentum. 
(Amended by Act No. 20 of 1994). 

৩১. ৮, ৯ ও ২০ ধারা অ যায়ী আরিবে টেরর 
মতা : 

আরিবে টর এই অ ােদেশর ৮, ৯ ও ২০ ধারা যায়ী 
অিধ হণ ত অথবা মদখল ত কান স ি র 

িত রেণর পিরমাণ িনধারণ কিরেবন। 
     তেব শত থােক য আরিবে টর ক ক েত ক 
মািলেকর জ  িনধািরত িত রণ জলা শাসেকর 
রােয়দােদ উেল িখত অংেকর ১০% এর অিধক 

হইেব না। 

৩১. ৮, ৯ ও ২০ ধারা অ যায়ী আরিবে টেরর মতা : 
আরিবে টর এই আইেনর ৮, ৯ ও ২০ ধারা যায়ী অিধ হণ ত 
অথবা মদখল ত কান স ি র িত রেণর পিরমাণ 
িনধারণ কিরেবন। 
     তেব শত থােক য আরিবে টর ক ক েত ক মািলেকর 
জ  িনধািরত িত রণ জলা শাসেকর রােয়দােদ উেল িখত 
অংেকর শতকরা ১০ ভােগর অিধক হইেব না। 

32. Form of award of Arbitration : (1) 
Every award under this part shall be in 

৩২. আরিবে টর ক ক ধায ত রােয়দাদ গঠন : 
     (১) এ অ ােদেশর অধীেন েত ক রােয়দাদ 

৩২. আরিবে টর ক ক ধায ত রােয়দাদ গঠন : 
     (১) এ আইেনর অধীেন েত ক রােয়দাদ আরিবে টর 



writing signed by the Arbitrator and shall 
specify the amounts awarded under different 
clauses of section 8(1) of section 20(5), as 
the case may be, together with the grounds 
of awarding each of the said amounts. 
(2) Where the amount of compensation 
determined by an Arbitrator is higher than 
the amount specified in the award of the 
Deputy Commissioner, an additional 
compensation at the rate of ten percent per 
annum on such additional amount shall, 
subject to the decision of an Appellate 
Arbitration Tribunal, if any, be payable till 
that amount is paid or offered for payment. 
(3) Every such award shall be deemed to be 
a decree and statement of the grounds of 
every such award a judgement within the 
meaning of section 2(2) and section 2(9) 
respectively of the code of Civil Procedure, 
1908 (v of 1908). 

আরিবে টর িলিখতভােব ধায কিরেবন এবং া র 
কিরেবন এবং ৮(১) অথবা ২০(৫) ধারার িবধা যায়ী 
ধায ত রােয়দােদর পিরমাণ কারণসহ উেল খ 
কিরেবন এবং তা জলা শাসকেক িলিখতভােব 
অবিহত কিরেত হইেব। 
    (২) আরিবে টর ক ক ধায ত িত রেণর 
পিরমাণ জলা শাসক ক ক ধায ত িত রেণর 
পিরমাণ অেপ া অিধক হইেল আরিবে শন আিপল 
াই নােলর িস া  সােপে , যতিদন পয  ঐ 

পিরমাণ িত রণ দান অথবা দােনর াব করা 
না হয় ততিদন িতবছর ১০% অিতির  িত রণ 

দান কিরেত হইেব। 
    (৩) দওয়ািন কাযিবিধ ১৯০৮ (১৯০৮ সােলর 
৫নং আইন) এবং ২(৯) ধারা অ য়ায়ী েত ক 
রােয়দাদ এক  আেদশ (িড ী) এবং েত ক 
রােয়দােদর কারণস িলত বণনা এক  রায় বিলয়া 

গ  হইেব। 

িলিখতভােব ধায কিরেবন এবং া র কিরেবন এবং ৮(১) 
অথবা ২০(৫) ধারার িবধা যায়ী ধায ত রােয়দােদর পিরমাণ 
কারণসহ উেল খ কিরেবন এবং তা জলা শাসকেক 
িলিখতভােব অবিহত কিরেত হইেব। 
    (২) আরিবে টর ক ক ধায ত িত রেণর পিরমাণ 
জলা শাসক ক ক ধায ত িত রেণর পিরমাণ অেপ া 

অিধক হইেল আরিবে শন আিপল াই নােলর িস া  সােপে , 
যতিদন পয  ঐ পিরমাণ িত রণ দান অথবা দােনর াব 
করা না হয় ততিদন িতবছর শতকরা ১০ ভাগ অিতির  

িত রণ দান কিরেত হইেব। 
    (৩) দওয়ািন কাযিবিধ ১৯০৮ (১৯০৮ সােলর ৫নং আইন) 
এবং ২(৯) ধারা অ য়ায়ী েত ক রােয়দাদ এক  আেদশ 
(িড ী) এবং েত ক রােয়দােদর কারণস িলত বণনা এক  
রায় বিলয়া গ  হইেব। 

33. Costs :Every such award shall also state 
the amount of costs incurred in the 
proceedings under this part, and by what 
persons and in what proportions they are to 

৩৩. মামলার য় : 
এ আইেনর অধীেন দািখল ত আেবদেনর নানী 
বাবদ খরেচর পিরমাণ কান প  িক পিরমােণ বহন 
কিরেব তাহার বণনা রােয়দােদ উেল খ কিরেত 

৩৩. মামলার য় : 
এ আইেনর অধীেন দািখল ত আেবদেনর নানী বাবদ খরেচর 
পিরমাণ কান প  িক পিরমােণ বহন কিরেব তাহার বণনা 
রােয়দােদ উেল খ কিরেত হইেব। 



be paid. হইেব। 
34. Appeal against the award of 
Arbitrator :(1) An appeal shall lie to the 
Arbitration Appeallate Tribunal, constituted 
under sub-section (2) against an award of 
the Arbitrator. 
(2) The Government shall, by notification in 
the official gazette, constitute one or more 
Arbitration appellate Tribunals for such 
areas as may be specified therein. 
(3) An Arbitration Appellate Tribunal shall 
consist of a member who shall be appointed 
by the Government from among persons 
who are or have been District Judges. 
(4) A decision of the Arbitration Appeallate 
Tribunal shall be final. 
(5) Where the amount of compensation 
determined by an arbitration Appellate 
Tribunal is higher than the amount specified 
in the award of the Arbitrator, an additional 
compensation at the rate of ten percent per 
annum on such additional amount shall be 
payable till that amount is paid or offered 
for payment; 

৩৪. আরিবে টর-এর রােয়দােদর িব ে  আিপল : 
(১) আরিবে টর কতক ধায ত িত রেণর 
রােয়দােদর িব ে  (২) উপধারা অ যায়ী গ ত 

আরিবে শন আিপেলট াই নােল আিপল করা 
যাইেব। 
(২) গেজট িব ি  কােশর মা েম কান িনিদ  
এলাকার জ  সরকার এক বা একািধক আরিবে শন 
আিপেলট াই নাল গঠন কিরেত পািরেব। 
(৩) জলা জজ িহেসেব কমরত িছেলন বা আেছন 
এই প ি েক সরকার এক সদ  িবিশ  
আরিবে শন আিপেলট াই নােল িনেয়াগ দান 
কিরেব। 
(৪) আরিবে শন আিপেলট াই নােলর িস া  
ড়া  বিলয়া গ  হইেব। 

(৫) আরিবে শন আিপেলট াই নাল ক ক ধায ত 
িত রেণর রােয়দাদ আরিবে টর ক ক ধায ত 

রােয়দাদ অেপ া অিধক হইেল রায় দােনর তািরখ 
হইেত ঐ পিরমাণ িত রণ দান অথবা দােনর 

াব করা পয  বািষক শতকরা ১০% ভাগ 
অিতির  িত রণ দান কিরেত হইেব; 
তেব শত থােক য আিপেলট াই নাল ক ক 

েত ক িমর মািলেকর জ  িনধািরত িত রণ 
মািলেকর রােয়দাদ আরিবে টর ক ক ধায ত 

৩৪. আরিবে টর ক ক ধায ত রােয়দােদর িব ে  আিপল : 
(১) আরিবে টর কতক ধায ত িত রেণর রােয়দােদর িব ে  
(২) উপধারা অ যায়ী গ ত আরিবে শন আিপেলট াই নােল 
আিপল করা যাইেব। 
(২) গেজট িব ি  কােশর মা েম কান িনিদ  এলাকার জ  
সরকার এক বা একািধক আরিবে শন আিপেলট াই নাল গঠন 
কিরেত পািরেব। 
(৩) জলা জজ িহেসেব কমরত িছেলন বা আেছন এই প 

ি েক সরকার এক সদ  িবিশ  আরিবে শন আিপেলট 
াই নােল িনেয়াগ দান কিরেব। 

(৪) আরিবে শন আিপেলট াই নােলর িস া  ড়া  বিলয়া 
গ  হইেব। 
(৫) আরিবে শন আিপেলট াই নাল ক ক ধায ত 

িত রেণর রােয়দাদ আরিবে টর ক ক ধায ত রােয়দাদ 
অেপ া অিধক হইেল রায় দােনর তািরখ হইেত ঐ পিরমাণ 

িত রণ দান অথবা দােনর াব করা পয  বািষক 
শতকরা ১০ ভাগ অিতির  িত রণ দান কিরেত হইেব; 
তেব শত থােক য আিপেলট াই নাল ক ক েত ক িমর 
মািলেকর জ  িনধািরত িত রণ মািলেকর রােয়দাদ 
আরিবে টর ক ক ধায ত রােয়দাদ অেপ া শতকরা ১০ 
ভােগর অিধক হইেব না। 
(৬) আরিবে শন আিপেলট াই নাল অনিধক ৬০ 
(ষাট)কাযিদবেসর মে  আিপল িন ি  কিরয়া উহা  



   Provided that the compensation 
determined by the Arbitration Appellate 
Tribunal in respect of each land Owner shall 
not exceed the amount specified in the 
award of Arbitrator by more than ten per 
centum. 
34A. Payment of additional compensation 
: Where additional compensation is required 
to be paid in pursuance of an award under 
this part, such compensation shall be paid to 
the persons entitled thereto immediately 
after the said additional amount is deposited 
by the requiring person with the Deputy 
Commissioner. 
   Provided that the requiring person shall 
deposit the additional amount with the 
Deputy Commissioner within one month 
from the date of receipt of notice in this 
behalf from the Deputy Commissioner; 
    Provided further that the Deputy 
Commissioner shall send the notice to 
deposit the amount of additional 
compensation within one month from the 
date of the award of the Arbitrator or, as the 

রােয়দাদ অেপ া ১০% এর অিধক হইেব না। 
৩৪ ক. অিতির  িত রণ দান : 
     এই অংেশর অধীেন কান রােয়দােদর াপাের 
অিতির  িত রণ দােনর েয়াজন হইেল এ প 
অিতির  িত রণ ত াশী সং া ক ক জলা 

শাসক বরাবের জমা করার অ বিহত পেরই 
িত রণ পাওয়ার উপ  ি েক দান করা 

হইেব; 
 
শত থােক য জলা শাসেকর প  হইেত এ 
স িকত না শ পাওয়ার তািরখ হইেত এক মােসর 
মে  ত াশী সং া অিতির  িত রণ জমা 
কিরেব; 
আরও শত থােক য, জলা শাসক মেত 
আরিবে টর ক ক রােয়দাদ ধােযর অথবা 
আরিবে শন আিপেলট াই নােলর িস াে র এক 
মােসর মে  অিতির  িত রেণর টাকা জমা 
কিরবার াপাের না শ রণ কিরেবন। 

িলিখতভােব জলা শাসকেক অবিহত কিরেত হইেব। 
34 ক. অিতির  িত রণ দান : 

(১) আরিবে টর বা  িবেশেষ আরিবে শন আিপেলট 
াই নাল ক ক ধায ত রােয়দােদর ি েত িত রণ বাবদ 

অিতির  অথ দােণর েয়াজন হইেল জলা শাসক উ  রায় 
বা আেদশ জািরর ৩০ কাযিদবেসর মে  ত াশী সং া বা 

ি েক উ  অিতির  অথ জমা দােনর জ  না শ দান 
কিরেবন এবং ত াশী সং া বা ি  বা ত াশী সং ার 

শাসিনক ম ণালয় উ  না শ াি র অথবা রায় বা আেদশ 
জািরর (যাহা অেপ া ত কম) ৩০ কাযিদবেসর মে  উ  
অিতির  অথ দান কিরেবন। 
(২)আরিবে টর বা  িবেশেষ আরিবে শন আিপেলট 
াই নােলর রায় বা আেদেশ ধায ত রােয়দােদর ফেল েদয় 

অিতির  অথ ত াশী ি  বা সং া বা ত াশী সং ার 
শাসিনকম ণালয় ক ক জমা দােনর অ বিহত পের 

জলা শাসক উ  অিতির  অথ দাবীদারেক দান কিরেবন। 
তেব শত থােক য আরিবে টর বা  িবেশেষ আরিবে শন 
আিপেলট াই নাল ক ক ধায ত রােয়দাদ অ সাের 
অিতির  অথ পিরেশােধর জ  ত াশী ি  বা সং া অথবা 

ত াশী সং ার শাসিনক ম ণালয় দায়ী থািকেবন।  



case may be, decision of the Arbitration 
Appellate Tribunal (Amended by Act. 20 
1994). 

 

35. Act x of 1940 not apply :Nothing in the 
Arbitration Act 1940 (x of 1940) shall apply 
to arbitrations under this part. 

৩৫. ১৯৪০ সেনর ১০ নং আইেনর অ েযাজ তা : 
১৯৪০ সােলর আরিবে শন আইন (১৯৪০ সেনর ১০ 
নং আইন) এই আইেনর অধীন আরিবে শেনর  

ে  েযাজ  হইেব না। 

৩৫. ১৯৪০ সেনর ১০ নং আইেনর অ েযাজ তা : 
১৯৪০ সােলর আরিবে শন আইন (১৯৪০ সেনর ১০ নং আইন) 
এই আইেনর অধীন আরিবে শেনর  ে  েযাজ  হইেব না। 

PART-V 
Miscellaneous 

প ম অংশ 
িবিবধ 

প ম অংশ 
িবিবধ 

36. Deputy Commissioner and Arbitrator 
to have certain powers of civil Court : The 
Deputy Commissioner and the Arbitrator 
while holding any enquiry or proceedings 
under this Act, shall have the same powers 
as are vested in a Civil Court under the code 
of Civil procedure, 1908 (V of 1908), for the 

৩৬. জলা শাসক এবং আরিবে টেরর দওয়ািন 
আদালেতর কিতপয় মতা : 
      এ আইেনর অধীেন কান তদ  অথবা মামলার 

নািনকােল, জলা শাসক এবং আরিবে টর, 
দওয়ািন কাযিবিধ, ১৯০৮ (১৯০৮ সােলর ৫ নং 

আইন) মাতােবক িন  বিণত েয়াজেন দওয়ানী 
আদালেত  মতায় মতা া  হইেবন। 

৩৬. জলা শাসক এবং আরিবে টেরর দওয়ািন আদালেতর 
কিতপয় মতা : 
      এ আইেনর অধীেন কান তদ  অথবা মামলার নািনকােল, 
জলা শাসক এবং আরিবে টর, দওয়ািন কাযিবিধ, ১৯০৮ 

(১৯০৮ সােলর ৫ নং আইন) মাতােবক িন  বিণত েয়াজেন 
দওয়ানী আদালেত  মতায় মতা া  হইেবন। 

(ক) কান ি েক সমন দয়া, হািজর হইেত বা  করা 



purpose of- 
(a) Summoning and enforcing the 
attendance of any person and 
examining him on oath; 
(b) compelling the production of any 
document or record; 
(c) reception of evidence on affidavit; 
(d) issuing commission for 
examination of witnesses; 
(e) requisitioning any public record 
from any court or office. 

(ক) কান ি েক সমন দয়া, হািজর 
হইেত বা  করা এবং শপথ হণ বক তার 
সা  হণ করা, 
(খ) কান রকড অথবা দিলল উপ াপন 
কিরেত বা  করা; 
(গ) এিফেডিভেটর মা েম সা  মাণ হণ 
করা; 
(ঘ) সা  হণ করার জ  কিমশন িনেয়াগ 
করা; 

(ঙ) কান অিফস অথবা আদালত হইেত কান 
সরকাির রকড তলব করা। 

এবং শপথ হণ বক তার সা  হণ করা, 
(খ) কান রকড অথবা দিলল উপ াপন কিরেত বা  
করা; 
(গ) এিফেডিভেটর মা েম সা  মাণ হণ করা; 
(ঘ) সা  হণ করার জ  কিমশন িনেয়াগ করা; 

(ঙ) কান অিফস অথবা আদালত হইেত কান সরকাির রকড 
তলব করা। 

37. Power to enter and inspect : (1) With a 
view to acquiring or requisitioning any 
property or determining the compensation 
payable in respect thereof or securing 
compliance with an order made under this 
Ordinance, the Deputy Commissioner or any 
Officer, generally or specially authorised by 
the Deputy Commissioner in this behalf, and 
any of the assistants and workmen may- 

(a) enter upon survey and take levels 
of any property; 
(b) inspect any property or anything 
therein; 

৩৭. েবশ এবং পিরদশেনর মতা : 
(১) কান স ি  অিধ হণ অথবা ম দখল করার 
উে েশ অথবা উ  স ি র বাবদ িত রণ 
িনধারেণর াপাের অথবা এই অ ােদেশর অধীেন 
কান আেদশ পালন করার িনিম , জলা শাসক 

অথবা জলা শাসক ক ক সাধারণ বা িবেশষভােব 
মতা া  কান অিফসার এবং কান সহকারী ও 

কম - 
(ক) কান স ি েত েবশ ও জিরপ কিরেত এবং 
লেভল িনেত পািরেবন; 

(খ) য কান স ি  অথবা তাহার অভ রীণ কান 
িক  পিরদশন কিরেত পািরেবন; 
(গ) য কান স ি র সীমানা িচি তকরণ ও 

৩৭. েবশ এবং পিরদশেনর মতা : 
(১) কান স ি  অিধ হণ অথবা মদখল করার অিভ ােয় 
অথবা উ  স ি  অিধ হণ বা মদখেলর জ  িত রণ 
িনধারেণর উে ে  অথবা এ আইেনর অধীেন কান আেদশ 
পালেনর জ  জলা শাসক অথবা ত হার পে  সাধারণভােব 
অথবা িবেশষভােব মতা া  কান কমকতা বা কমচারী এবং 
কান কম - 

(ক) কান স ি েত েবশ ও জিরপ কিরেত এবং লেভল 
িনেত পািরেবন; 
(খ) য কান স ি  অথবা তাহার অভ রীণ কান িক  
পিরদশন কিরেত পািরেবন; 
(গ) য কান স ি র সীমানা িচি তকরণ ও পিরমাপসহ 
প ান ত এবং এই উে ে  য সীমা পয  েবেশর 



(c) measure and set out the boundaries 
and prepare a plan of any property and 
the intended line of the work, if any, 
proposed to be made thereon. 
(d) make such levels, boundaries and 
line by placing marks and cutting 
trenches, and where otherwise the 
survey can not be completed and the 
levels taken and the boundaries and 
line marked, cut down and clear away 
any part of any standing crop, tree or 
jungle; 

Provided that no person shall enter upon any 
property without the consent of the occupier 
thereof unless at least twenty-four hours’ 
previous notice in writing of his intention to 
do so has been given. 

(2) The Deputy Commissioner or the 
officer authorised by him under sub-
section(1) shall, at the time of entry 
upon any property, pay or tender 
payment for all necessary damage to 
be done in such property, and in case 
of dispute as to the sufficiency of the 

পিরমাপসহ প ান ত এবং এই উে ে  য 
সীমা পয  েবেশর েয়াজন হইেব সই পয  

েবশ কিরেত পািরেবন; 
(ঘ) িচ  াপন কিরয়া এবং গত িঁড়য়া লেভল 
সীমানা এবং লাইন িচি ত কিরেত পািরেবন এবং 
য ােন অ ভােব জিরপ কাজ স াদন করা, 
লেভল সং হ এবং সীমানা ও লাইন িচি ত করা 

স ব নয়, সথায় য কান দ ায়মান ফসেলর গাছ 
অথবা জ েলর য কান অংশ কা য়া পির ার 
কিরেত পািরেবন; 
(ঙ) কমপে  ২৪ ঘ া েব িলিখতভােব বািড়েত 

েবশ কিরবার ই া কাশ করা িতেরেক 
স ি র দখলদােরর িবনা অ মিতেত কান 
স ি েত েবশ করা যাইেব না। 
(২) জলা শাসক অথবা (১) উপধারায় মতা া  
কান কমকতা কান স ি েত েবশ কিরবার 

সমেয় ঐ স ি েত ত স া  িতর জ  
িত রণ দান কিরেবন অথবা দােনর াব 

কিরেবন এবং দ  অথবা ািবত িত রেণর 
পযা তা স ে  কান আপি  থািকেল 
জলা শাসেকর িস া ই ড়া  হইেব। 

েয়াজন হইেব সই পয  েবশ কিরেত পািরেবন; 
(ঘ) িচ  াপন কিরয়া এবং গত িঁড়য়া লেভল সীমানা এবং 
লাইন িচি ত কিরেত পািরেবন এবং য ােন অ ভােব জিরপ 
কাজ স াদন করা, লেভল সং হ এবং সীমানা ও লাইন 
িচি ত করা স ব নয়, সথায় য কান দ ায়মান ফসেলর গাছ 
অথবা জ েলর য কান অংশ কা য়া পির ার কিরেত 
পািরেবন; 
(ঙ) কমপে  ২৪ ঘ া েব িলিখতভােব বািড়েত েবশ কিরবার 
ই া কাশ করা িতেরেক স ি র দখলদােরর িবনা 
অ মিতেত কান স ি েত েবশ করা যাইেব না। 
(২) জলা শাসক অথবা (১) উপধারায় মতা া  কান 
কমকতা কান স ি েত েবশ কিরবার সমেয় ঐ স ি েত 

ত স া  িতর জ  িত রণ দান কিরেবন অথবা 
দােনর াব কিরেবন এবং দ  অথবা ািবত িত রেণর 

পযা তা স ে  কান আপি  থািকেল জলা শাসেকর িস া ই 
ড়া  হইেব। উ  িত রেণর অথ জলা শাসক ত াশী সং া 

বা ি  হইেত ঘটনা েল অথবা জলা শাসেকর িবধাজনক 
িনকটবত  তম সমেয় আদায় কিরেবন এবং আদায় ত অথ 

িত  ি  বা সং ােক দান কিরেবন। 



amount so paid or tendered, the 
decision of the Deputy Commissioner 
shall be final. 

38. Power to obtain information :With a 
view to acquiring or requisitioning any 
property or determining the compensation 
payable in respect thereof, the Deputy 
Commissioner may, by order in writing, 
require any person to furnish to such officer 
or authority, as may be specified in the 
order, such information in his possession as 
may be specified relating to any property 
which is acquired or requisitionded or 
intended to be acquired or requisitioned 
under this Ordinance. 

৩৮. ত  সং েহর মতা : 
জলা শাসক কান স ি  অিধ হণ অথবা 

মদখল করার উে ে  অথবা অিধ হণ ত 
স ি র িত রণ িনধারণ করার উে ে , এ 
আইেনর আওতায় অিধ হণ ত অথবা মদখল ত 
অথবা অিধ হেণর অথবা মদখেলর উে ে  
কান স ি  সং া  িনিদ  কান িবষেয়  

ত  কান িনিদ  কমকতা অথবা ক প েক দান 
কিরবার জ  য কান ি েক িলিখতভােব িনেদশ 
িদেত পািরেবন। 

৩৮. ত  সং েহর মতা : 
জলা শাসক কান স ি  অিধ হণ অথবা মদখল কিরবার 

উে ে  অথবা অিধ হণ ত স ি র িত রণ িনধারণ 
কিরবার উে ে , এ আইেনর আওতায় অিধ হণ ত অথবা 

মদখল ত অথবা অিধ হেণর অথবা মদখেলর উে ে  
কান স ি  সং া  িনিদ  কান িবষেয়  ত  কান 

িনিদ  কমকতা অথবা ক প েক দান কিরবার জ  য কান 
ি েক িলিখতভােব িনেদশ িদেত পািরেবন।  

39. Service of notices and orders :(1) Save 
as otherwise expressly provided in this 
Ordinance and subject to rules made 
thereunder, every notice or order issued or 
made under this Ordinance shall be served 
by delivering or tendering it to the person 
named therein or tendering it to the person 
named therein or the person on whom it is 
required to be served under this Ordinance. 

৩৯. না শ এবং আেদশ জাির : 
(১) এই অ ােদশ বা অ ােদেশর অধীেন নীত 
িবিধ ারা শতাধীন না হইেল এই অ ােদেশর অধীেন 
জাির ত অথবা ত সকল না শ অথবা 
আেদশ, কানায় উি িখত ি র উপর অথবা 
যাহার উপর ইহা জাির করা েয়াজন তাহার উপর 
জাির িনি ত কিরেত হইেব। 
(২) না শ িকংবা আেদশ জািরর জ  উপ  

ি র অ পি িতেত উহা দান করা স ব না 

৩৯. না শ এবং আেদশ জাির : 
(১) এই আইন বা আইেনর অধীেন নীত িবিধ ারা শতাধীন না 
হইেল এই আইেনর অধীেন জাির ত অথবা ত সকল 
না শ অথবা আেদশ, কানায় উি িখত ি র উপর অথবা 

যাহার উপর ইহা জাির করা েয়াজন তাহার উপর জাির িনি ত 
কিরেত হইেব। 
(২) না শ িকংবা আেদশ জািরর জ  উপ  ি র 
অ পি িতেত উহা দান করা স ব না হইেল উ  ি র পে  
য কান িনেয়াগ ত ি  অথবা তাহার সিহত বসবাসরত 



(2) When such person can not be found or 
the notice or order can not be so delivered or 
tendered, the service of the notice or order 
may be made by delivering or tendering it to 
any officer of such person or to any adult 
male member of the family of such person 
residing with him or, if no such officer or 
member can be found, by affixing a copy 
thereof on the outer door or on some 
conspicuous part of the premises in which 
that person ordinarily resides or carries on 
business or personally works for gain and 
also by affixing a copy thereof in some 
conspicuous place in the office of the 
authority or officer issuing or making it and, 
where possible, in some conspicuous part of 
the property to which it relates. 
  Provided that, if such authority or officer 
so directs, the notice or order may be sent by 
registered post in a letter addressed to the 
person named therein or on whom it is 
required to be servied, at his last known 
residence, address or place of business or 
work. 

হইেল উ  ি র পে  য কান িনেয়াগ ত ি  
অথবা তাহার সিহত বসবাসরত পিরবােরর কান 

া বয়  সদ েক উ  না শ অথবা আেদশ দান 
কিরেত হইেব, অথবা  কান িন  ি  বা 
পিরবােরর সদ েক না শ দান স ব না হইেল, 
না শ বা আেদেশর অ িলিপ বাইেরর দরজা অথবা 
য ােন উ  ি  সাধারণত বসবাস কেরন িকংবা 
বসা কেরন অথবা ি গতভােব লাভজনক কাজ 

কেরন ঐ ােনর সংল  কান অংেশ লটকাইয়া 
জাির কিরেত হইেব এবং অ  এক  অ িলিপ 
জািরকারক কমকতার কাযালেয় লটকাইেত হইেব 
এবং স ব হইেল সংি  স ি র সংল  কান 
িবেশষ অংেশও লটকাইেত হইেব। 

 
তেব শত থােক য ক পে র িনেদেশ না শ অথবা 
আেদশ, াপেকর কানায় অথবা যাহার উপর জাির 
করা েয়াজন তাহার শষ াত আবাস ল, কানা 
অথবা বসা ক  িকংবা কম েল রিজি  
ডাকেযােগ রণ করা যাইেব। 

পিরবােরর কান া বয়  সদ েক উ  না শ অথবা আেদশ 
দান কিরেত হইেব, অথবা  কান িন  ি  বা পিরবােরর 

সদ েক না শ দান স ব না হইেল, না শ বা আেদেশর 
অ িলিপ বাইেরর দরজা অথবা য ােন উ  ি  সাধারণত 
বসবাস কেরন িকংবা বসা কেরন অথবা ি গতভােব 
লাভজনক কাজ কেরন ঐ ােনর সংল  কান অংেশ লটকাইয়া 
জাির কিরেত হইেব এবং অ  এক  অ িলিপ জািরকারক 
কমকতার কাযালেয় লটকাইেত হইেব এবং স ব হইেল সংি  
স ি র সংল  কান িবেশষ অংেশও লটকাইেত হইেব। 

 
তেব শত থােক য ক পে র িনেদেশ না শ অথবা আেদশ, 

াপেকর কানায় অথবা যাহার উপর জাির করা েয়াজন 
তাহার শষ াত আবাস ল, কানা অথবা বসা ক  িকংবা 
কম েল রিজি  ডাকেযােগ রণ করা যাইেব। 



40. Penalty :Any person who contravenes 
or attempts to contravene or abets or 
attempts to abet a contravention of any order 
made under this Ordinance or who wilfully 
obstructs any person in doing any of the acts 
authorised or permitted under this 
Ordinance or any rule made there under 
shall be punishable with imprisonment for a 
term which may extend to six months or 
with fine which may extend to one thousand 
taka, or with both. 

৪০. শািস  : 
কান ি  এই অ ােদেশর অধীেন দ  কান 

আেদেশর িবেরািধতা অথবা অমা  কিরেল অথবা 
িবেরািধতা বা অমা  কিরবার চ া কিরেল অথবা 
িবেরািধতা বা অমা  কিরবার চ ায় ই ন 
যাগাইেল অথবা এই অ ােদশ বা ইহার অধীেন 
ণীত িবিধ বেল অ েমািদত বা মতা া  কান 
ি র কােজ ই া ত বাধা দান কিরেল, ছয় মাস 

পয  কারাদ  অথবা এক হাজার টাকা পয  
জিরমানা অথবা উভয় কার শািস  দান করা 
যাইেব। 

৪০. শািস  : 
কান ি েক এই আইেনর অধীেন দ  কান আেদেশর 

িবেরািধতা অথবা অমা  কিরেল অথবা িবেরািধতা বা অমা  
কিরবার চ া কিরেল অথবা িবেরািধতা বা অমা  কিরবার 
চ ায় ই ন যাগাইেল অথবা এই আইন বা ইহার অধীেন ণীত 

িবিধ বেল অ েমািদত বা মতা া  কান ি র কােজ 
ই া ত বাধা দান কিরেল;তাহােক ছয় মাস পয  কারাদ  
অথবা দশ হাজার টাকা পয  জিরমানা অথবা উভয় কার 
শািস  দান করা যাইেব।  
তেব শত থােক য জলা শাসেকর িলিখত অ েরাধ িতেরেক 
কান আদালত এই ধারার অধীেন কান মামলা আমেল হণ 

কিরেবনা।  
41. Enforcement of Surrender : If the 
Deputy Commissioner is opposed or 
impeded in taking possession of any 
property under this Ordinance, he shall 
enforce the surrender of any property to 
himself, and may use or cause to be used 
such force for the purpose as may be 
necessary. 

৪১. জার বক সমপন : 
এই অ ােদেশর অধীেন স ি  দখল হেণ কউ 
অস িত জানাইেল বা কান প বাধা দান করা 
হইেল জলা শাসক উ  ি েক স ি  হ া ের 
বা  কিরেত পািরেবন এবং এই উে ে  

েয়াজনা সাের শি  েয়াগ কিরেত পািরেবন। 

৪১. জার বক সমপণ : 
এই আইেনর অধীেন স ি  দখল হেণ কউ অস িত 
জানাইেল বা কান প বাধা দান করা হইেল জলা শাসক উ  

ি েক স ি  হ া ের বা  কিরেত পািরেবন এবং এই 
উে ে  েয়াজনা সাের বল েয়াগ কিরেত পািরেবন। 

42. Exemption from stamp duty and fees 
:No award made under this Ordinance shall 
be chargeable with stamp duty, and no 
person claiming any interest under any such 

৪২. া   এবং িফস মও ফ : 
এই অ ােদেশর অধীেন ত ত কান 

িত রেণর রােয়দােদ া  লািগেব না এবং 
িত রেণর রােয়দােদর অ িলিপর জ  

৪২. া   এবং িফস মও ফ : 
এই আইেনর অধীেন ত ত কান িত রেণর রােয়দােদ 

া  লািগেব না এবং িত রেণর রােয়দােদর অ িলিপর 
জ  াথসংি  ি র বা দাবীদােরর কান িফ লািগেব না। 



award shall be liable to pay any fee for a 
copy of the same. 

াথসংি  ি র বা দাবীদােরর কান িফ লািগেব 
না। 

43. Indemnity :No suit, prosecution or 
other legal proceeding shall lie against any 
person for anything which is in good faith 
done or intended to be done in pursuance of 
this Ordinance or any order or rule made 
thereunder. 

৪৩. দায় ি  : 
এই অ ােদশ বা ইহার অধীেন ণীত কান িবিধ বা 
আেদশ অ যায়ী স ািদত কায সরল িব ােস ত 
কায বিলয়া িবেবিচত হইেব এবং উ প সরল 
িব ােস ত কােযর িব ে  কান মামলা, তদ  
অথবা আইনগত কান িবচার েযাজ  হইেব না। 

৪৩. দায় ি  : 
এই আইেন বা ইহার অধীেন ণীত কান িবিধ বা আেদশ 
অ যায়ী স ািদত কায সরল িব ােস ত কায বিলয়া িবেবিচত 
হইেব এবং উ প সরল িব ােস ত কােযর িব ে  কান 
মামলা, তদ  অথবা আইনগত কান িবচার েযাজ  হইেব না। 

44. Bar to Jurisdiction of Court :Save as 
otherwise expressly provided in this 
Ordinance, no court shall entertain any suit 
or application against any order passed or 
any action taken under this Ordinance, and 
no injunction shall be granted by any Court 
in respect of any action taken or to be taken 
in pursuance of any power conferred by or 
under this Ordinance. 

৪৪. আদালেতর এখিতয়ার রিহতকরণ : 
অ  কান অ ােদশ যাহাই থা ক না কন এই 
অ ােদেশর অধীেন হীত বা হীত  কান কায ম 
অথবা জাির ত বা জািরত  কান আেদেশর িব ে  
কান আদালত কান মামলা বা ত িনত কান 

দরখা  হণ কিরেব না এবং এই অ ােদেশর 
মতা বেল হীত বা হীত  কান কায েমর 

িব ে  কান আদালত কান িনেষধা া জাির কিরেব 
না। 

৪৪. আদালেতর এখিতয়ার রিহতকরণ : 
অ  কান আইেন যাহাই থা ক না কন এই আইেনর অধীেন 
হীত বা হীত  কান কায ম অথবা জাির ত বা জািরত  
কান আেদেশর িব ে  কান আদালত কান মামলা বা 

ত িনত কান দরখা  হণ কিরেব না এবং এই আইেনর 
মতা বেল হীত বা হীত  কান কায েমর িব ে  কান 

আদালত কান িনেষধা া জাির কিরেব না। 

45. Delegation of Powers : The 
Government may, by order notified in the 
official Gazette, direct that any power 
conferred or any duty imposed on it by this 
Ordinance shall, in such circumstances and 
under such conditions, if any, as may be 
specified in the order, be exercised or 

৪৫. মতা ব ন : 
সরকার গেজট িব ি র মা েম আেদেশ বিণত 
কারণ ও পিরি িতেত কান কমকতা বা ক প েক 
আেদশা যায়ী এই অ ােদেশর বেল  কান 

মতা বা দািয়  পালন কিরেত বা  কিরেত বা 
উ প দািয়  পালন হইেত িবরত রািখেত পািরেব। 

৪৫. মতা ব ন : 
সরকার গেজট িব ি র মা েম আেদেশ বিণত কারণ ও 
পিরি িতেত কান কমকতা বা ক প েক আেদশা যায়ী এই 
আইেনর বেল  কান মতা বা দািয়  পালন কিরেত বা  
কিরেত বা উ প দািয়  পালন হইেত িবরত রািখেত পািরেব। 



discharged also by such officer or authority 
as may be so specified. 
46. Power to make rules :(1) The 
Government may, by notification in the 
official Gazette, make rules for carrying out 
the purposes of this Ordinance. 
(2) In particular, and without prejudice to 
the generality of the foregoing power, such 
rules may provide for all or any of the 
following matters :- 

(a) the procedure to be followed in 
taking possession of any property 
acquired or requisitoned under this 
ordinance; 
(b) the procedure to be followed by the 
Arbitrators and the arbitration 
Appellate Tribunals; 
(c) the manner of enforcement of 
surrender of any property under 
section 41; 

      (e) any other matter which has to be 
or may be prescribed. 
 

৪৬. িবিধ ণয়েনর মতা : 
(১) সরকার গেজট িব ি র মা েম এই 
অ ােদেশর উে ে স হ বা বায়েন িবিধ ণয়ন 
কিরেত পািরেবন। 
(২) উ  িবিধেত িবেশষ এবং সাধারণ মতা  
না কের িন বিণত এক বা একািধক িবষেয়র উেল খ 
থািকেব- 

(ক) এই অ ােদেশর অধীেন অিধ হণ ত অথবা 
মদখল ত কান স ি র দখল হেণর 

কাযপ িত; 
(গ) এই অ ােদ(খ  আরিবে টর এবং 
আরিবে শন আিপেলট াই নালস েহর 
কাযপ িত; 
শর ৪১ ধারায় বিণত স ি  সমপেনর  ে  

শি  েয়ােগর রীিত; 
      (ঘ) অ  য কান িবষয় যাহা িনধারণ করা 

েয়াজন অথবা করা যাইেত পাের। 

৪৬. িবিধ ণয়েনর মতা : 
(১) সরকার গেজট িব ি র মা েম এই আইেনর উে ে স হ 
বা বায়েন িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেবন। 
(২) উ  িবিধেত িবেশষ এবং সাধারণ মতা   কের না 
এই প িন বিণত এক বা একািধক িবষেয়র উেল খ থািকেব- 

(ক) এই আইেনর অধীেন অিধ হণ ত অথবা মদখল ত 
কান স ি র দখল হেণর কাযপ িত; 

(খ  আরিবে টর এবং আরিবে শন আিপেলট 
াই নালস েহর কাযপ িত; 

(গ) এই আইেনর ৪১ ধারায় বিণত স ি  সমপেনর  ে  
বল েয়ােগর রীিত; 

(ঘ) এই আইেনর অধীেন অিধ হেণর নিথ জন প িত, 
িত রণ িনধারেণ িবেবচ  িবষয় ও কাযপ িত  

(ঙ) অ  য কান িবষয় যাহা িনধারণ করা েয়াজন অথবা করা 
যাইেত পাের। 
 
 

47. Special savings relating to expired E. ৪৭. ১৯৪৮ সেনর বব  েয়াদশ আইন স িকত ৪৭. ১৯৪৮ সােলর বব  েয়াদশ আইন এবং াবর স ি  



B Act XIII of 1948 : Not-withstanding the 
cesser of the Emergency Requisition of 
Property Act, 1948 (E.B Act XIII of 1948), 
on the expiry of the period of its operations, 
all proceedings and matters, including all 
notices, notifications and orders, relating to 
requisition or acquisition of any property or 
compensation or award in respect of any 
property requisitioned or acquired and all 
applications and appeals pending before any 
authority, arbitrator or court under that Act, 
shall be continued, enforced, heard or 
diposed or as if that Act had not ceased to 
have effect and were continuing in 
operation. 

িবেশষ সংর ণ : 
(১) স ি  (জ রী) ম দখল আইন, (১৯৪৮ ইং 
সেনর বব  েয়াদশ আইন) অবসান হওয়া সে ও 
এবং কাযকািরতার ময়াদ শষ হইবার পেরও কান 
স ি  ম দখল অথবা অিধ হণ সং া  সকল 
না শ, িব ি  এবং আেদশসহ সকল কাযকলাপ 

এবং িবষয়স হ অথবা ম দখল ত বা 
অিধ হণ ত কান স ি র কান িত রণ অথবা 
রােয়দাদ এবং উ  আইেনর অধীেন য কান 

ক প , আরিবে টর অথবা আদালেত অেপ মান 
সকল আেবদন এবং আপীলস হ বজায়, বলবৎ, 

নািন অথবা িন ি  হইেত থািকেব যন এই 
আইেনর কাযকািরতার অবসান হয়িন এবং 
কাযকািরতা িব মান আেছ।  

 

অিধ হণ ও স ি  মদখল অ ােদশ, ১৯৮২ স িকত 
িবেশষ সংর ণ : 
(১) ১৯৪৮ সেনর ১৩নং আইেনর কাযকািরতার ময়াদ উ ীণ 
হইেলও এই আইেনর অধীেন অিধ হণ ত এবং মদখল ত 
স ি র  ে  উ  আইেনর  ে  উ  আইেনর অধীেন 
চলমান এবং অিন  সকল আেদশ, না শ, কায ম, িব ি , 

িত রণ দান, রােয়দাদ উ  আইন বলবৎ রিহয়ােছ 
িবেবচনায় িন ি  কিরেত হইেব। 
(২) (ক) াবর স ি  অিধ হণ ও স ি  মদখল 
অ ােদশ, ১৯৮২ এর কাযকািরতা এত ারা বািতল ঘাষণা করা 
হইল তেব উ  অ ােদশ বা আইেনর অধীন চলমান ও অিন  
আেদশ, না শ, কায ম, িব ি , িত রণ দান, রােয়দাদ 
উ  অ ােদশ বা আইন বলবৎ রিহয়ােছ িবেবচনায় িন ি  
কিরেত হইেব 
(খ) উ  অ ােদশ বা আইেনর অধীন চলমান ও অিন  
কাযািদ িন ি র  ে  উপধারা ২(ক) এ বিণত ঘাষণা জাির 
হয় নাইমেম িবেবিচত হইেব এবং সংি  অ ােদেশর অধীেন 
যাবতীয় কায ম িন ি  কিরেত হইেব। 

48. Repeals and savings :(1) The Land 
Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894) is 
hereby repealed. 
(2) Notwithstanding such repeal, all 
proceedings and matters, including all 
notices, notifications and orders relating to 

৪৮. রিহতকরণ এবং র া : 
(১) ১৮৯৪ সােলর িম অিধ হণ আইন (১৮৯৪ 
সােলর ১নং আইন) এত ারা রিহত করা হইল। 
(২) এই ধরেণর রিহতকরণ সে ও কান স ি  

মদখল অথবা অিধ হণ সং া  সকল না শ, 
িব ি  এবং আেদশসহ সকল িবষয় এবং কাযাবিল 

৪৮. রিহতকরণ এবং র া : 
(১) ১৮৯৪ সােলর িম অিধ হণ আইন (১৮৯৪ সােলর ১নং 
আইন) এত ারা রিহত করা হইল। 
(২) এই ধরেণর রিহতকরণ সে ও কান স ি  মদখল 
অথবা অিধ হণ সং া  সকল না শ, িব ি  এবং আেদশসহ 
সকল িবষয় এবং কাযাবিল অথবা মদখল িকংবা 



requisition or acquistion of any property or 
compensation or award in respect of any 
property requisitioned or acquired and all 
applications and appeals pending before any 
authority, arbitration or Court under the said 
Act shall be continued, enforced, heard or 
disposed of as if this Ordinance had not 
been made and promulgated. 
(3) Subject to the provisions of sub-
section(2), the provisions of the General 
clauses Act, 1897 (X of 1897), shall apply to 
the repeal and re-enactment of the said Act 
by this Oridnance. 
 

অথবা মদখল িকংবা অিধ হণ ত কান স ি  
বাবদ কান িত রণ অথবা রােয়দাদ এবং উ  
আইেন য কান ক প , আরিবে টর অথবা 
কােটর সমীেপ অেপ মান সকল দরখা  এবং 

আপীলস েহর নানী অথবা িন ি  এই েপ চলমান 
থািকেব যন এই আইন ঘাষণা এবং জাির করা হয় 
নাই। 
(৩) উপধারা (২)-এর িবধােনর  ে  এই আইন 
ারা জনােরল েজস এ া  ১৮৯৭ (১৮৯৭ সােলর 

১০ নং আইন) এর িবধান উ  আইন রিহতকরণ ও 
নঃিবিধব করেণর িবধান েযাজ  হইেব। 

 
 
 

অিধ হণ ত কান স ি  বাবদ কান িত রণ অথবা 
রােয়দাদ এবং উ  আইেন য কান ক প , আরিবে টর 

অথবা কােটর সমীেপ অেপ মান সকল দরখা  এবং 
আপীলস েহর নানী অথবা িন ি  এই েপ চলমান থািকেব 
যন এই আইন ঘাষণা এবং জাির করা হয় নাই। 

(৩) উপধারা (২)-এর িবধােনর  ে  এই আইন ারা জনােরল 
েজস এ া  ১৮৯৭ (১৮৯৭ সােলর ১০ নং আইন) এর িবধান 

উ  আইন রিহতকরণ ও নঃিবিধব করেণর িবধান েযাজ  
হইেব। 
 
 
 
 
 
 

  ৪৯. াবর স ি  অিধ হণ এবং মদখল আইন, ২০.....-এর 
াধা  : 

(১) াবর স ি  অিধ হণ ও মদখল সং া  অ  আইেন 
যাহাই থা ক না কন এই আইেনর িবধানস হ বলবৎ হইেব। 
অ  কান আইেনর িবধােনর সিহত এই আইেনর কান িবধান 
সাংঘিষক হইেল এই আইেনর িবধান বলবৎ হইেব। 
(২) এই আইেনর এক  ইংেরিজ ভা  থািকেব। বাংলা ও 
ইংেরজী ভাে র ম  কান প অ তা দখা িদেল বাংলা 
ভাে র িবধান াধা  পাইেব।   



       
 
 

 
 


