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অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ আইন, ২০০১
( ২০০১ সেনর ১৬ নং আইন )

[ ১১ এি�ল, ২০০১ ]

অিপ �ত স�ি�  িহসােব তািলকাভ�ু কিতপয়  স�ি�  বাংলােদশী মলূ মািলক বা তাহার বাংলােদশী উ�রািধকারী বা উ� মলূ মািলক বা
উ�রািধকারীর বাংলােদশী �াথ �ািধকারী (Successor-in-interest) এর িনকট  �ত�প �ণ এবং আনষুংিগক িবষয়ািদ  স�েক� িবধান

�ণয়নকে� �ণীত আইন৷

  �যেহত ুঅিপ�ত স�ি� িহসােব তািলকাভ�ু কিতপয় স�ি� বাংলােদশী মলূ মািলক বা তাহার বাংলােদশী উ�রািধকারী বা উ� মলূ মািলক বা
উ�রািধকারীর বাংলােদশী �াথ�ািধকারী (Successor-in-interest) এর িনকট �ত�প�ণ এবং আনুষংিগক িবষয়ািদ স�েক� িবধান �ণয়ন
সমীচীন ও �েয়াজনীয়;
    �সেহত ুএত� �ারা িন��প আইন করা হইল:-
     

সংি��

িশেরানামা
১৷ এই আইন অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ আইন, ২০০১ নােম অিভিহত হইেব৷

সং�া ২৷ িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী �কান িকছু না থািকেল, এই আইেন,-

    (ক) “অিপ�ত স�ি�” অথ� অিপ�ত স�ি� আইেনর অধীেন সরকাের ন�� স�ি�;

    (খ) “অিপ�ত স�ি� আইন” অথ�-

    (অ) Defence of Pakistan Ordinance, 1965 (Ord. No. XXIII of 1965) (যাহা

১৬/০২/১৯৬৯ ইং তািরখ পয�� কায�কর িছল);

    (আ) উ� Ordinance No. XXIII of 1965 এর অধীেন �ণীত Defence of Pakistan Rules,

1965 এবং উ� Rules এর অধীন �দ� আেদেশর যতটকুু দফা (উ) �ত উে�িখত Act বেল �হফাজতকৃত;

    (ই) Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) Ordinance, 1969

(Ord. No. I of 1969) (যাহা Act XLV of 1974 �ারা রিহত);

    (ঈ) Bangladesh (Vesting of Property and Assets) Order, 1972 (P. O. No. 29 of

1972) এর যতটকুু উপ-দফা (অ), (আ) এবং (ই)- �◌ত উি�িখত Ordinance এবং Rules এর ��ে�

�েযাজ� হয়;
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(উ) Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) (Repeal) Act, 1974

(XLV of 1974); এবং

    (ঊ) Vested and Non-resident Property (Administration) Act, 1974 (XLVI of

1974) (যাহা Ord. No. XCII of 1976 �ারা রিহত) এর যতটকুু উপ-দফা (অ), (আ) এবং (ই)- �◌ত

উি�িখত Ordinance এবং Rules এর ��ে� �েযাজ� হয়;

    (গ) “অ�ায়ী ইজারা” অথ�, অকৃিষ জিমর ��ে�, ১২ (বার) বৎসেরর কম �ময়াদী ইজারা এবং কৃিষ জিমর ��ে�,

১৫ (পনর) বৎসেরর কম �ময়াদী ইজারা;

    (ঘ) “আপীল �াইবু�নাল” অথ� ধারা ১৯ এর অধীেন �ািপত অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ আপীল �াইবু�নাল;

  [***]

   (ঙ) “�জলা �শাসক” বিলেত, এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, তৎকত�ৃক �মতা �দ� অন� �কান কম�কত�াও

অ�ভ�ু�;

    (চ) “�াইবু�নাল” অথ� ধারা ১৬ এর অধীেন �ািপত অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ �াইবু�নাল;

    [(ছ) "িড�ী" অথ� ধারা ১০(৮) ও ধারা ১৮(৬) এর অধীন যথা�েম, �াইবু�নাল বা আপীল �াইবু�নাল কত�ৃক

��তকৃত িড�ী;]

    (জ) “ত�াবধায়ক” অথ� অিপ�ত স�ি�র ত�াবধান ও ব�ব�াপনার জন� অিপ�ত স�ি� আইেনর অধীন িনয�ু

Custodian, Additional Custodian, Deputy Custodian বা Assistant Custodian;

    (ঝ) “�দওয়ানী কায�িবিধ” অথ� Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908);

    (ঞ) “�ত�প�ণেযাগ� স�ি�” অথ� অিপ�ত স�ি� আইেনর অধীেন ত�াবধায়ক কত�ৃক অিপ�ত স�ি� িহসােব

তািলকাভ�ু করা হইয়ােছ এই�প স�ি�র মেধ�-

    (অ) যাহা এই আইন �বত�েনর অব�বিহত পেূব� সরকােরর দখেল বা িনয়�েণ িছল; বা

    (আ) যাহা “�ত�প�ণেযাগ� জনিহতকর স�ি�” অথ�া� �দেবা�র স�ি�, মঠ, �শান, সমািধে�� বা ধম�ীয়

�িত�ােনর বা দাতব� �িত�ােনর স�ি� বা জনকল�ােণর উে�শ� ব�ি� উেদ�ােগ সৃ� �া� স�ি� এবং যাহা এই

আইন �বত�েনর অব�বিহত পেূব� সরকােরর দখেল বা িনয়�েণ িছল;

  ব�াখ�া৷- ধারা ৬ এর দফা (ক) হইেত (চ) �ত উি�িখত �কান স�ি� উ��প �ত�প�ণেযাগ� স�ি� বা

�ত�প�ণেযাগ� জনিহতকর স�ি� িহসােব গণ� হইেব না-তেব উ� ধারার দফা (চ) এর শত�াংেশ উি�িখত

�িতপরূেণর অথ� �ত�প�ণেযাগ� স�ি� বিলয়া গণ� হইেব;

    (ট) “ [�ত�প�ণেযাগ�] স�ি�র তািলকা” অথ� ধারা ৯ এর অধীেন �কািশত [�ত�প�ণেযাগ�] স�ি�র তািলকা;
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   (ঠ) “িবিধ” অথ� এই আইেনর অধীেন �ণীত িবিধ;

  [***]

  [(ড) ‘মািলক’ অথ� �য ব�ি�র স�ি� অিপ�ত স�ি� িহসােব তািলকাভ�ু হইয়ােছ �সই মলূ মািলক বা তাহার

উ�রািধকারী, বা উ� মলূ মািলক বা উ�রািধকারীর �াথ�ািধকারী(Successor in interest), বা তাহােদর

অনুপি�িতেত তাহােদর উ�রািধকার সূে� এমন সহ-অংশীদার িযিন বা যাহারা ইজারা �হণ �ারা বা অন� �কানভােব

স�ি�র দখেল রিহয়ােছন (Co-sharer in possession by lease or in any form)যিদ উ� মলূ

মািলক বা উ�রািধকারী বা �াথ�ািধকারী (Successor in interest)বা উ�রািধকারসূে� সহ-অংশীদার(Co-

sharer in possession by lease or in any form) বাংলােদেশর নাগিরক ও �ায়ী বািস�া হন;]

    (ঢ) অিপ�ত স�ি� বা �ত�প�ণেযাগ� স�ি� বা �ত�প�ণেযাগ� জনিহতকর স�ি�র ��ে�, “সরকােরর দখেল বা

িনয়�েণ” অথ� সরকােরর সরাসির দখেল বা সরকার �দ� অ�ায়ী ইজারা বা ভাড়া বা অনুমিতসূে� সরকােরর

পেরা� দখেল বা িনয়�েণ, বা এই আইন �বত�েনর তািরেখ বা তৎপেূব� উ��প অ�ায়ী ইজারা, ভাড়া বা অনুমিতর

�ময়াদ �শষ হইয়া থািকেল, উহার নবায়ন হইয়া থাকুক বা না থাকুক উ� স�ি�;

    (ণ) “�ায়ী ইজারা” বিলেত িন�◌্নবিণ�ত ইজারা অ�ভ�ু�-

    (অ) ৯৯ (িনরান�ই) বৎসর �ময়াদী ইজারা;

    (আ) অকৃিষ জিমর ��ে�, ১২ (বার) বৎসর �ময়াদী বা তদ�ূ� �ময়াদী ইজারা যাহা Non-Agricultural

Tenancy Act, 1949 (E. B. Act XXIII of 1949) এর section 8 এর অধীেন উ� �ময়ােদর পর

�ায়ী ইজারায় �পা�িরত হয়; এবং

    (ই) কৃিষ জিমর ��ে�, ১৫ (পেনর) বৎসর বা তদ�ূ� �ময়াদী এমন ইজারা যাহা সংি�� ইজারা দিললবেল উ�

�ময়াদ �শেষ �ায়ী ইজারায় �পা�িরত হয়৷

   [(ত) “ক তফিসল” অথ� এই ধারার দফা (ঞ) �ত বিণ�ত স�ি�;

  [***]]

  [(দ) “তফিসল” অথ� এই আইেনর অধীন সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা �কািশত ‘ক’ [***] তফিসেল বিণ�ত

স�ি� তািলকা।]

  [***]
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আইেনর �াধান� ৩৷ আপাততঃ বলব� অন� �কান আইেন িভ��প যাহা িকছুই থাকুক না �কন, এই আইেনর িবধানাবলী কায�কর

থািকেব৷

�দওয়ানী

কায �িবিধর সীিমত
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�েয়াগ

৪৷ এই আইেনর অধীন �কান কায�ধারায় �দওয়ানী কায�িবিধর িন�◌্নবিণ�ত িবধানাবলী ব�তীত অন� �কান িবধান

�েযাজ� হইেব না, যথা:-

    (ক) এই আইেন বা িবিধেত �কান িবষেয় �দওয়ানী কায�িবিধর �কান িবধান যতটকুু �েযাজ� মেম� িবধান করা হয়

ততটকুু; এবং

    (খ) উ� কায�িবিধর ১১ ধারা৷

মািলক, �মেুখর
িনকট

�ত�প �ণেযাগ�

স�ি�  �ত�প �ণ
এবং ইহার
ফলাফল

৫৷ (১) এই আইেনর িবধানাবলী অনুসাের �ত�প�ণেযাগ� স�ি�র তািলকায় অ�ভ�ু� স�ি� উহার মািলেকর িনকট

বা, ���মত, �ত�প�ণেযাগ� জনিহতকর স�ি� ধারা ১৫ অনুসাের �সবােয়ত বা �মাহ� বা পিরচালনা কিমিটর

িনকট, �ত�প�ণেযাগ� জনিহতকর স�ি�র উে�শ� পরূণকে�, �ত�প�ণ করা হইেব; এবং উ� �েপ �ত�িপ�ত

স�ি�র উপর সরকােরর ��, �াথ�, অিধকার ও সকল দায়-দািয়� িবল�ু হইেব:

    তেব শত� থােক �য, �ত�প�ণেযাগ� স�ি�েত সরকার বা সরকােরর অনুেমািদত দখলদার সরকােরর অনুমিতসহ

�কান �াপনা িনম�াণ কিরয়া থািকেল বা উহােত �কান অ�াবর (immovable) স�ি� থািকেল সরকার বা ���মত

উ� দখলদার তাহা সরাইয়া লইেত পািরেবন৷

    (২) �কান অিপ�ত স�ি� অিধ�হণ করা হইয়া থািকেল উ� স�ি�র িবপরীেত জমা থাকা �িতপরূেণর টাকা উহার

মািলকেক এই আইেনর িবধানাবলী অনুসাের �দান করা হইেব৷

    (৩) এই আইেনর অধীেন �ত�প�ণেযাগ� স�ি� কৃিষ ভিূম হইেল উহা �ত�প�েণর ��ে� Land Reforms

Ordinance, 1984 (X of 1984) এবং তদধীেন �ণীত িবিধমালা �েযাজ� হইেব৷

কিতপয়  স�ি�

[�ত�প �ণেযাগ�
স�ি�র

তািলকায়]
অ�ভ �ুি� িনিষ�

12
৬৷ [�ত�প�ণেযাগ� স�ি�র তািলকায়] িন�বিণ�ত স�ি� অ�ভ�ু� করা যাইেব না, যথা:-

    (ক) �কান স�ি� অিপ�ত স�ি� নেহ মেম� এই আইন �বত�েনর পেূব� যথাযথ আদালত চড়ূা� িস�া� �দান কিরয়া

থািকেল �সই স�ি�;

    (খ) এই আইন �বত�েনর পেূব� �য �কান সময় ত�াবধায়ক কত�ৃক অিপ�ত স�ি�র তািলকা হইেত অবম�ু করা

হইয়ােছ এ�প �কান স�ি�;

    (গ) সরকার কত�ৃক �কান সংিবিধব� সং�া বা অন� �কান সংগঠন বা �কান ব�ি�র িনকট �ায়ীভােব হ�া�িরত বা

�ায়ী ইজারা �দ� অিপ�ত স�ি�;

    (ঘ) �কান সংিবিধব� সং�ার িনকট ন�� এমন অিপ�ত স�ি� যাহা িশ� বা বািণিজ�ক �িত�ান এবং উহার

আওতাধীন সকল স�দ এবং এই�প সংিবিধব� সং�া কত�ৃক উ� �িত�ান বা উহার আওতাধীন স�দ বা উহার

�কান অংশিবেশষ হ�া�র কিরয়া থািকেল �সই হ�া�িরত স�ি�;

    (ঙ) এমন অিপ�ত স�ি� যাহা �কান �কা�ানীর �শয়ার বা অন� �কান �কােরর িসিকউিরিট;

13
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    (চ) জন�ােথ� অিধ�হণ করা হইয়ােছ এই�প �কান অিপ�ত স�ি�:

  তেব শত� থােক �য, উ� অিধ�হণকৃত স�ি�র িবপরীেত �েদয় �িতপরূেণর অথ� জমা থািকেল উ� স�ি�র

অিধ�হণ-পবূ� মািলকেক বা তাহার উ�রািধকারী বা �াথ�ািধকারীেক �িতপরূেণর অথ� এই আইেনর িবধান অনুসাের

�দান করা হইেব যিদ উ� মািলক বা উ�রািধকারী বা �াথ�ািধকারী [***]বাংলােদেশর নাগিরক ও �ায়ী বািস�া

হন৷

14

[�ত�প �ণেযাগ�]
স�ি�র দাবীেত
নতূন মামলা
দােয়র বা দাবী
উ�াপন িনিষ�

15
৭৷ (১) এই আইন �বত�েনর পর �কান ব�ি� �কান স�ি� [�ত�প�ণেযাগ� স�ি�র তািলকায় অ�ভ�ুি�েযাগ�

নেহ মেম� বা উ� তািলকায় অ�ভ�ু� �কান স�ি� �ত�প�ণেযাগ�] স�ি� নেহ মেম� �কান আদালেত মামলা দােয়র

কিরেত বা এই�প স�ি� অবমিু�র জন� ত�াবধায়েকর িনকট �কান দাবী উ�াপন কিরেত বা উহার ব�াপাের নাম

জারীর জন� �কান রাজ� কম�কত�ার িনকট �কান আেবদন কিরেত পািরেবন না৷

    (২) এই�প মামলা দােয়র বা দাবী উ�াপন বা আেবদন করা হইেল আদালত বা ���মত ত�াবধায়ক উ� দাবী বা

রাজ� কম�কত�া উ� আেবদন সরাসির নাকচ কিরেবন৷

16

[�ত�প �ণেযাগ�]
স�ি�র হ�া�র
িনিষ�

17
[৮। এই আইেনর অধীন অবমিু� বা �ত�প�ণ স�� হওয়ার পেূব� �কান ব�ি� [�ত�প�ণেযাগ�] স�ি� িব�য়,

দান বা অন� �কানভােব হ�া�র কিরেত বা ব�ক রািখেত পািরেব না এবং উ��প িব�য়, দান, অন�িবধ হ�া�র বা

ব�ক বািতল ও ফলিবহীন হইেব।]

18 19

[�ত�প �ণেযাগ�
]স�ি�র তািলকা
�কাশ

20
 ৯৷ [ (১) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ কায�কর হইবার [ ৩০০ (িতনশত)] িদেনর মেধ�

সরকার এই ধারার িবধান অনুযায়ী ‘ক’ [ ***] তফিসেল বিণ�ত [ �ত�প�ণেযাগ� স�ি�র] �মৗজা িভি�ক [

উপেজলা বা থানা বা] �জলাওয়ারী তািলকা ���ত কিরয়া সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা �কাশ কিরেব [ :

 তেব শত� থােক �য, উ� ৩০০(িতনশত) িদেনর মেধ� তািলকা ��ত কিরয়া সরকাির �গেজেট ��াপন �কাশ করা

স�ব না হইেল, সরকার সুিনিদ�� কারণ িলিপব� কিরয়া অিতির� ৯০ (ন�ই) িদেনর মেধ� তািলকা ��ত কিরয়া

সরকাির �গেজেট ��াপন �কাশ কিরেব।]

 [ (১ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন [ �ত�প�ণেযাগ�] স�ি�র তািলকা �কােশর তািরখ অিত�া� হওয়া সে�ও

এই আইন কায�কর হইবার পর, সরকার, জন�ােথ�, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, অনিধক ৩০০ (িতনশত) িদেনর

মেধ� অিপ�ত স�ি�র তািলকা �কাশ কিরেব।]

 (২) উ� তািলকায় �মৗজা-ওয়ারী (ক) [ ***] তফিসেল বিণ�ত অিপ�ত স�ি�র পণূ�া� িববরণ (�যমনঃ−উ�

স�ি�র �কৃিত, উ� স�ি� জিম হইেল খিতয়ান ন�র (সােবক ও হাল) ও দাগ ন�র (সােবক ও হাল), পিরমাণ,

ইত�ািদ) তথ�ািদ থািকেব।]

 (৩) �ত�প�ণেযাগ� জনিহতকর স�ি�র ব�াপাের উপ-ধারা (২) অনুসাের �েয়াজনীয় তথ�ািদ উ� তািলকায়

আলাদাভােব অ�ভ�ু� কিরেত হইেব৷

21 22

23 24 25

26

27 28

29
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  (৪) জন�ােথ� অিধ�হণকৃত অিপ�ত স�ি�র িবপরীেত �েদয় �িতপরূেণর অথ� জমা থািকেল উপ-ধারা (২)

অনুসাের উ� স�ি�র িববরণ, অিধ�হেণর তািরখ এবং জমাকৃত অেথ�র পিরমাণ উ� তািলকায় আলাদাভােব

�কাশ কিরেত হইেব৷

  (৫) উ� তািলকা �কােশর সংেগ সংেগ সরকার-

  (ক) জনসাধারেণর �াতােথ� এতদিবষেয় �রিডও, �টিলিভশন এবং অন�ান� �চার মাধ�েম িব�ি� �চার কিরেব;

  (খ) �েত�ক �জলা �শাসেকর কায�ালেয় উ� তািলকার পয�া� কিপ সরবরাহ কিরেব, যাহােত আ�হী �য �কান ব�ি�

উহার িনধ�ািরত মেূল� সং�হ কিরেত পােরন৷

 [ (৬) এই ধারার অধীেন ‘ক’ [ ***] তফিসেল বিণ�ত এবং �গেজেট �কািশত স�ি�র তািলকায় অ�ভ�ু�

নেহ এমন �কান স�ি� অিপ�ত স�ি� বিলয়া গণ� হইেব না এবং উহােত অিপ�ত স�ি� িহসােব সরকােরর �কান

��, �াথ�, অিধকার বা দায়-দািয়� থািকেব না।]

30 31

[***]32

[***]33

[***]34

[***]35

[***]36

[�ত�প �ণেযাগ�]
স�ি�  �ত�প �ণ
বা অবমিু�র

আেবদন,
�রিজ ি�, রায়  ও
রােয়র অনিুলিপ

37
১০৷ (১) [ধারা ৯ এর অধীন �গেজেট �কািশত ক তফিসলভ�ু অিপ�ত] স�ি�র মািলক উ� স�ি� তাহার

অনুকূেল �ত�প�েণর জন�, উ� স�ি�র তািলকা �কােশর [৩০০ (িতনশত)] িদেনর মেধ�, �াইবু�নােলর িনকট

আেবদন কিরেত পািরেবন এবং আেবদেনর সিহত তাহার দাবীর সমথ�েন সকল কাগজপ� সংয�ু কিরেবন৷

  [(১ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন আেবদন দােয়র করার সময়সীমা অিত�া� হওয়া সে�ও এই আইন কায�কর

হইবার পর [৩১ িডেস�র] ২০১৩ ি��া� তািরখ পয�� �াইবু�নােল আেবদন দােয়র করা যাইেব।]

   (২) ধারা ৯(৪) অনুযায়ী তািলকায় অ�ভ�ু� �কান অিধ�হণকৃত অিপ�ত স�ি�র িবপরীেত �েদয় �িতপরূেণর

দাবীদার উপ-ধারা (১) অনুসাের �াইবু�নােল আেবদন কিরেবন এবং আেবদেনর সমথ�েন সকল কাগজপ� সংয�ু

কিরেবন; তেব এই আেবদেন িতিন জমাকৃত অথ� বাবদ �কান সুদ দাবী কিরেত পািরেবন না বা এই�প সুদ পাওয়ার

অিধকারীও হইেবন না৷

    

38

39

40

41
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(৩) �ত�প�ণেযাগ� স�ি�র তািলকায় �ত�প�ণেযাগ� জনিহতকর স�ি� িহসােব অ�ভ�ু� �কান স�ি� �ত�প�েণর

জন� �কান ব�ি� �াইবু�নােলর িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন না, বরং উহা �ত�প�েণর জন� ১৫ ধারা অনুযায়ী

উ� ধারায় উে�িখত ব�ি� �জলা �শাসেকর িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন:

    তেব শত� থােক �য, যিদ �কান স�ি� �ত�প�ণেযাগ� স�ি� তািলকায় অ�ভ�ু� থােক এবং �কান ব�ি� দাবী কেরন

�য, ধারা ৬ অনুসাের উ� স�ি� উ� তািলকায় অ�ভ�ুি�েযাগ� নেহ, তাহা হইেল িতিন উ� তািলকা হইেত উ�

স�ি� অবমিু�র জন� উপ-ধারা (৪) এর অধীেন �াইবু�নােলর িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন৷

  (৪) �ত�প�ণেযাগ� স�ি�র তািলকায় ধারা ৬ �ত উি�িখত �কান স�ি� অ�ভ�ু� হইয়া থািকেল সংি�� �াথ�বান

ব�ি� �াইবু�নােলর িনকট উ� স�ি� �ত�প�ণেযাগ� স�ি�র তািলকা হইেত অবমিু�র জন� উপ-ধারা (১) এ

উি�িখত সময়সীমার মেধ� আেবদন কিরেত পািরেবন এবং দাবীর সমথ�েন সকল কাগজপ� আেবদেনর সিহত

সংয�ু কিরেবন৷

    (৫) �ত�প�ণেযাগ� স�ি� �ত�প�ণ বা অবমিু�র জন� �াইবু�নােল উপ�ািপত সকল আেবদন একিট �ত�

�রিজ�াের িলিপব� কিরেত হইেব এবং �য স�ি� �ত�প�ণ বা অবমিু�র জন� আেবদন করা হয় উহার িবপরীেত

সংি�� আেবদন বা আেবদনসমহূেক ন�রয�ু কিরয়া উহার িববরণ িলিপব� কিরেত হইেব৷

    (৬) এই ধারার অধীেন আেবদন �াি�র পর �াইবু�নাল-

    (ক) অনিধক ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� উ� আেবদন এই আইন অনুযায়ী �হণেযাগ� িকনা এবং আেবদেনর সমথ�েন

আপাতঃদেৃ� পয�া� কাগজপ� দািখল করা হইয়ােছ িকনা তৎস�েক� িস�া� ও �েয়াজনীয় িনেদ�শ �দান কিরেব;

    (খ) আেবদনিট �হণেযাগ� হইেল সরকােরর পে� সংি�� �জলার �জলা �শাসকেক �নািটশ িদেব;

    (গ) উপ�ািপত আেবদন বা আেবদনসমহূ (যিদ থােক) ও সরকােরর �কান ব�ব� থািকেল তৎস�েক� উভয় প�েক

�নানীর সুেযাগ িদেব; এবং

    (ঘ) �াইবু�নােলর িবেবচনায় �কান িবষয় অনুস�ােনর �েয়াজন থািকেল তৎস�েক� অনুস�ােনর উে�েশ� �য �কান

িবচার িবভাগীয় বা �কান সরকারী কম�কত�া বা তাহার িবেবচনায় উপয�ু অন� �কান ব�ি�েক এই অনুস�ােনর

িনেদ�শ িদেত এবং সংি�� অনুস�ান �িতেবদন িবেবচনাে� রায় �দান কিরেত পািরেব৷

    [(৭) এই আইেনর অধীেন �কান আেবদন �াি�র ৩০০ (িতনশত) িদেনর মেধ� �াইবু�নাল উহার রায় �দান

কিরেবঃ

  তেব শত� থােক �য, �কান অিনবায� কারেণ উ� �ময়ােদর মেধ� �কান আেবদন িন�ি� করা স�ব না হইেল,

�াইবু�নাল কারণ িলিপব� কিরয়া ৬০(ষাট) িদেনর মেধ� আেবদন িন�ি� কিরেত পািরেব [***];

  আরও শত� থােক �য, উি�িখত বিধ�ত সমেয়র মেধ�ও যিদ যিু�স�ত �কান কারেণ �কান আেবদন িন�ি� করা স�ব

না হয়, তাহা হইেল �াইবু�নাল উহার কারণ িলিপব� কিরয়া আেবদনিট িন�ি�র জন� সব�েশষ আেরা ৩০(ি�শ) িদন
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সময় বিধ�ত কিরেত পািরেব [***] ।]

  [(৭ক) এই ধারায় যাহা িকছুই থাকুক না �কন, এই আইন কায�কর হইবার পর, �কান �াইবু�নাল উপ-ধারা (৭) এ

উি�িখত সময় সীমার মেধ� �কান আেবদন িন�ি� কিরেত না পািরেল উহা সরকারেক িলিখতভােব অবিহত কিরেব

এবং সরকার, জন�ােথ�, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা উ� �াইবু�নােলর মামলার সংখ�া, আ�িলক এখিতয়ার

ইত�ািদ িবেবচনা�েম এই ধারার অধীন আেবদন িন�ি�র জন� �েয়াজন অনুযায়ী সময়সীমা বৃি� কিরেত পািরেব।]

  (৮) �াইবু�নােলর রায় িলিখত হইেব এবং উহােত িন�◌্নবিণ�ত িবষয়ািদ থািকেব:-

    (ক) আেবদনকারী বা আেবদনকারীগণ (যিদ থােক) এর দাবী এবং সরকােরর ব�ব�, যিদ থােক, এর সংি�� বণ�না;

    (খ) দাবীকৃত স�ি� বা অিধ�হণকৃত স�ি�র ��ে� উহার িবপরীেত �েদয় �িত-পরূেণর অথ� �ত�প�ণেযাগ�

স�ি�র তািলকায় অ�ভ�ু� আেছ িকনা তৎস�েক� িস�া�;

  (গ) আেবদন উপ-ধারা (১) এ উি�িখত সময়সীমার মেধ� �াইবু�নােল �পশ করা হইয়ােছ িকনা;

    [(ঘ) �কান স�ি� �ত�প�েণর বা ���মত উপেরা� �িতপরূণ �াি�র আেবদন করা হইেল আেবদনকারী⎯

    (অ) তাহার দাবীকৃত স�ি� বা ���মত অিধ�হণকৃত স�ি�র মািলক িকনা তৎস�েক� িস�া�; এবং

    [(আ) [***] দাবীকৃত স�ি�র �গেজেট �কািশত তািলকায় অ�ভ�ু� মািলক Bangladesh

Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972 (P.O. No. 149 of 1972) অনুসাের

বাংলােদেশর নাগিরক ও �ায়ী বািস�া িকনা তৎস�েক� িস�া�।]]

    (ঙ) উপ-ধারা (৩) এর অধীেন �কান আেবদন থািকেল সংি�� স�ি� �ত�প�ণেযাগ� তািলকা হইেত অবম�ু করা

হইেব িকনা তৎস�েক� িস�া�;

    (চ) উপেরা� িস�া�সমেূহর ব�াপাের উপ�ািপত সাে��র সংি�� িবে�ষণ ও মলূ�ায়নসহ িস�াে�র কারণ;

    (ছ) আেবদনকৃত �ত�প�ণ, �িতপরূণ বা অবমিু�র ব�াপাের সুিনিদ�� িস�া� ও িনেদ�শ স�িলত আেদশ৷

    (৯) এই ধারার অধীেন �াইবু�নাল �ত�প�ণেযাগ� স�ি� �ত�প�ণ বা অিধ�হণকৃত অিপ�ত স�ি�র িবপরীেত

জমাকৃত �িতপরূেণর অথ� �দান বা উহােক �ত�প�ণেযাগ� স�ি�র তািলকা হইেত অবমিু�র আেবদন ম�ুর বা

নাম�ুর কিরয়া রায় �দান কিরেল, রায় �দােনর ৭ (সাত) িদেনর মেধ�, উ� রায় িভি�ক একিট িড�ী ��ত

কিরেব৷

    (১০) এই ধারার অধীেন �াইবু�নােলর-

    (ক) রায় �ঘাষণার অনিধক [৩০(ি�শ)] িদেনর মেধ� আ�হী প� উ� রােয়র ও িড�ীর অনুিলিপর জন� আেবদন

কিরেত পািরেবন এবং অনুিলিপ সরবরােহর ব�াপাের �াইবু�ন�ােলর �কান িনেদ�শ (যিদ থােক) পালন সােপে�,

আেবদনকারীেক �াইবু�নাল পরবত�ী [৩০(ি�শ)] িদেনর মেধ� উ� অনুিলিপ সরবরাহ কিরেব;

44

45

46

47 48

49

50

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-423.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/7
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/8
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/9
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/10
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/11
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/12
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/13


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-856.html 9/24

04/06/2021 অিপ�ত  স�ি�  �ত �প�ণ আইন, ২০০১

    (খ) অন� �য �কান আেদেশর অনুিলিপর জন� �য �কান আ�হী প� �য �কান সময় আেবদন কিরেত পািরেব এবং

�াইবু�নাল, এই�প অনুিলিপর ব�াপাের �াইবু�নােলর িনেদ�শ (যিদ থােক) পালন সােপে�, অনিধক [৩০(ি�শ)]

িদেনর মেধ� �াইবু�নাল উ� অনুিলিপ সরবরাহ কিরেব৷

51

িড�ী বা�বায়ন ১১৷ (১) উপ-ধারা (২) এর িবধান সােপে�, �াইবু�নাল উহার িড�ী বা�বায়েনর উে�েশ�, িড�ী ��ত হওয়ার ৪৫

(পয়ঁতাি�শ) িদন পর, রায় ও িড�ীর অনুিলিপ �জলা �শাসেকর িনকট ��রণ কিরেব এবং �জলা �শাসক এই ধারা

অনুযায়ী উ� িড�ী বা�বায়েনর ব�ব�া �হণ কিরেবন৷

    (২) িড�ীর িব�ে� দােয়রকৃত �কান আপীল �নানীর জন� আপীল �াইবু�নাল [***] কত�ৃক গহৃীত হইেল উ�

িড�ীর বা�বায়ন �িগত থািকেব৷

    (৩) �কান স�ি� �ত�প�েণর িড�ী থািকেল এবং উহা সরকােরর সরাসির দখেল থািকেল �জলা �শাসক উহার

দখল অিবলে� িড�ী �াপকেক এবং অিধ�হণকৃত অিপ�ত স�ি�র ��ে� জমাকৃত �িতপরূেণর অথ� িড�ী

�াপকেক �দান কিরেবন৷

    (৪) িড�ীকৃত স�ি� অন� �কান ব�ি� বা �িত�ােনর দখেল থািকেল উ� ব�ি� বা �িত�ানেক �জলা �শাসক-

    (ক) অনিধক ৩০ (ি�শ) িদেনর �নািটশ িদয়া দখল পিরত�ােগর িনেদ�শ িদেবন এবং তদনুসাের উ� ব�ি� বা

�িত�ান দখল পিরত�াগ কিরেল িড�ী �াপকেক দখল বুঝাইয়া িদেবন; এবং

    (খ) �নািটশ অনুযায়ী উ� ব�ি� বা �িত�ান দখল পিরত�াগ না কিরেল পিুলশ �ফােস�র সহায়তায় �েয়াজনীয় শি�

�েয়ােগর মাধ�েম এবং ���মত �কান �াপনা অপসারণ কিরয়া পরবত�ী ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� দখলদারেক

উে�দ�েম িড�ী �াপকেক দখল বুঝাইয়া িদেবন৷

    (৫) উপ-ধারা (৩) বা (৪) অনুযায়ী িড�ী �াপকেক �ত�প�ণেযাগ� স�ি�র দখল বুঝাইয়া �দওয়া হইেল

�ত�প�ণেযাগ� স�ি�র �ত�প�ণ স�� হইেব৷

    (৬) উপ-ধারা (৩) বা (৪) অনুসাের �ত�প�ণেযাগ� স�ি�র দখল বুঝাইয়া �দওয়ার পর �জলা �শাসক-

    (ক) তৎস�েক� �াইবু�নােলর িনকট একিট �িতেবদন ��রণ কিরেবন; এবং

    (খ) সংি�� রাজ� অিফেস িড�ীকৃত স�ি� বাবদ রি�ত �রকড� অব রাইট�  পরবত�ী ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ�

সংেশাধনপবূ�ক উহােত িড�ী �াপেকর নাম অ�ভ�ুি�র ব�ব�া কিরেবন, এবং উ��েপ সংেশািধত �রকড� অব

রাইট�  এর অনুিলিপ তাহােক �দান কিরেবন৷

  (৭) �কান �ত�প�ণেযাগ� স�ি� বা উহার অংশিবেশষ অিবভ� বা অিবভাজ� অব�ায় থািকেল �জলা �শাসক

িবষয়িট স�েক� �েয়াজনীয় তথ�, �েযাজ�ে�ে� খসড়া ন�াসহ, একিট �িতেবদন ও এতদিবষেয় �কান

52
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সুপািরশসহ, যিদ থােক, একিট �িতেবদন �াইবু�নােলর িনকট ��রণ কিরেবন এবং এই�প �িতেবদন উপ-ধারা

(১) এর অধীেন িড�ীর অনুিলিপ �াি�র ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� ��রণ কিরেত হইেব৷

    (৮) উপ-ধারা (৭) এর অধীেন �িতেবদন �াি�র পর �াইবু�নাল িড�ীকৃত স�ি�র দখল বুঝাইয়া �দওয়ার জন�

উহার িবেবচনামত �েয়াজনীয় িস�া� ও িনেদ�শ িদেত পািরেব এবং তদনুসাের �জলা �শাসক পরবত�ী ৩০ (ি�শ)

িদেনর মেধ� তদনুযায়ী ব�ব�া �হণ কিরয়া উপ-ধারা (৪) ও (৬) অনুসাের কায��ম �হণ কিরেবন এবং এতদিবষেয়

একিট �িতেবদন �াইবু�নােল ��রণ কিরেবন৷

    [***]

 

53

অবমিু�র

িস�াে�র

আইনগত �কিৃত

১২৷ এই আইেনর অধীেন �কান স�ি� [ [�ত�প�ণেযাগ�] স�ি�র তািলকা] হইেত অবমিু�র িস�া� �দান

করা হইেল-

    (ক) উ� স�ি� ধারা ৬ �ত উি�িখত �কােরর স�ি� হওয়ার িবষেয় চড়ূা� হইেব; এবং

    (খ) �য ব�ি�র আেবদেন অবমিু�র িস�া� �দান করা হয় তাহার �� বা দখল বা অন� �কান অিধকার উ� িস�া�

�ারা �ঘাষণা বা বহাল করা হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব না;

    (গ) অন� �কান আইেনর অধীন উ� স�ি�র ব�াপাের আেবদনকারী বা অন� �কান ব�ি�র �বধ অিধকার থািকেল

তাহা ��ুন হইেব না৷

54 55

[�ত�প �ণেযাগ�]
স�ি�  সং�া�

মামলার

abatement,
কায �ধারা ব� ও
�াইব�ুনােল দাবী
উ�াপন

56
১৩৷ (১) [�ত�প�ণেযাগ� স�ি�র তািলকা] সরকারী �গেজেট �কােশর তািরেখ যিদ �কান আদালেত এমন

�দওয়ানী মামলা অিন�� থােক যাহােত উ� তািলকায় অ�ভ�ু� �কান স�ি�েত �� দাবী কিরয়া বা উহা অিপ�ত

স�ি� মেম� দাবী কিরয়া �কান �িতকার �াথ�না করা হইয়ােছ, বা যিদ ত�াবধায়েকর িনকট এমন �কান কায�ধারা

অিন�� থােক যাহােত উ� স�ি�েক [�ত�প�ণেযাগ� স�ি�র তািলকা] হইেত অবমিু�র আেবদন করা

হইয়ােছ, তাহা হইেল-

    (ক) [�ত�প�ণেযাগ� স�ি�র তািলকা] সরকারী �গেজেট �কােশর তািরেখ উ� মামলায় উ� স�ি� যতটকুু

জিড়ত ততটকুু বাবদ মামলািট আপনা আপিন abated হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব;

  (খ) এই�প abatement এর জন� সংি�� আদালত কত�ৃক আনু�ািনক আেদশ �দােনর বাধ�বাধকতা থািকেব না,

এবং উ� তািরেখর পর এই�প স�ি�র িবষেয় উ� আদালত �দ� �কান আেদশ (আনু�ািনক abatement

আেদশ ব�তীত) এর কায�করতা থািকেব না;

    (গ) উ� তািলকা সরকারী �গেজেট �কােশর তািরেখ ত�াবধায়ক উ� কায�ধারা কায��ম ব� কিরেবন এবং উ�

তািরেখর পর এই�প স�ি�র িবষেয় ত�াবধায়ক �দ� আেদশ (কায��ম ব�করেণর আেদশ ব�তীত) এর

কায�কািরতা থািকেব না৷
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   (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত স�ি�র মািলক উহা �ত�প�েণর জন� বা উ� স�ি�র ��ে� ধারা ৬ �েযাজ�

হইেল সংি�� �াথ�বান ব�ি� উহা [�ত�প�ণেযাগ� স�ি�র তািলকা] হইেত অবমিু�র জন� বা জন�ােথ�

অিধ�হণকৃত অিপ�ত স�ি�র িবপরীেত �েদয় �িতপরূেণর জন� [***] �াইবু�নােলর িনকট, এবং �কান স�ি�

�ত�প�ণেযাগ� জনিহতকর স�ি� হইেল উ� ধারায় উি�িখত ব�ি� �জলা �শাসেকর িনকট, আেবদন কিরেত

পািরেবন৷

    (৩) এই�প আেবদন উপ�াপন ও িন�ি�র ও সংি�� িড�ী বা�বায়েনর ��ে� ধারা [***] ১০, ১১ এবং

���মত ধারা ১৫ এর িবধানাবলী �েযাজ� হইেব৷

60
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অ�ায়ী ইজারা
�দ�

[�ত�প �ণেযাগ�]
স�ি�  স�িক�ত

িবধান

63

১৪৷ [(১) [�ত�প�ণেযাগ�] স�ি� �ত�প�ণ না হওয়া পয�� উ� স�ি� �জলা �শাসেকর িনয়�েণ থািকেব

এবং িতিন �চিলত আইন অনুযায়ী উহা ইজারা �দান কিরেবন৷]

    (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত ইজারা �দ� স�ি�র দখল �ত�প�েণর জন� �াইবু�নােলর িড�ী থািকেল,

তদানুযায়ী িড�ী �াপকেক ধারা ১১ �ত বিণ�ত প�িতেত উ� স�ি�র দখল বুঝাইয়া িদেত হইেব৷

64 65

�ত�প �ণেযাগ�

জনিহতকর

স�ি�  স�িক�ত

িবধান

১৫৷ (১) �কান �ত�প�ণেযাগ� জনিহতকর স�ি� �দেবা�র স�ি� হইেল উহার �সবােয়ত, বা উহা মঠ হইেল উহার

�মাহ�, বা উহা �শান বা সমািধে�� বা দাতব� �িত�ান হইেল বা জনকল�ােণর উে�শ� ব�ি� উেদ�ােগ সৃ� �া�

বা ধম�ীয় �িত�ান হইেল উহার পিরচালনা কিমিট (�য নােমই অিভিহত হউক) এর �কান সদস�, বা �াি� বা এই�প

�সবােয়ত বা �মাহ� বা কিমিট না থািকেল, সংি�� স�দােয়র �কান �ানীয় নাগিরক, উ� স�ি� �ত�প�েণর জন�

[�ত�প�ণেযাগ� স�ি�র তািলকা] সরকারী �গেজেট �কােশর [৩০০(িতনশত)] িদেনর মেধ�, �জলা

�শাসেকর িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন৷

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন �কান আেবদেনর পিরে�ি�েত �জলা �শাসক উপ-ধারা (৪) এর িবধান সােপে�-

    (ক) �দেবা�র স�ি�র ��ে� আেবদনকারী তাহার দাবীমেত �সবােয়ত বা �মাহ� িকনা এবং বাংলােদেশর নাগিরক

ও �ায়ী বািস�া িকনা তাহা িনধ�ারণ কিরয়া উ� �সবােয়ত বা �মাহে�র িনকট, উ� স�ি�র উে�শ� পরূণকে�,

ধারা ১১ এর উপ-ধারা (৩), (৪) এবং (৫) এর িবধানাবলী যতদরূ স�ব অনুসরণ�েম, উ� স�ি� �ত�প�ণ

কিরেবন; এবং

    (খ) উ� স�ি�র �কান �সবােয়ত বা �মাহ� না থািকেল, বা উহা �শান, সমািধে�� বা ধম�ীয় বা দাতব� �িত�ান

হইেল, উহার ব�ব�াপনা ও যথাযথ পিরচালনার উে�েশ�, �ানীয় সংি�� স�দােয়র অনিধক পাঁচজন সদস�

সম�েয় একিট পিরচালনা কিমিট গঠন কিরয়া এই কিমিটর িনকট উ� স�ি� �ত�প�ণ কিরেত পািরেবন৷

    (৩) �কান �ত�প�ণেযাগ� জনিহতকর স�ি�র ব�াপাের উপ-ধারা (১) এর অধীেন একািধক ব�ি� আেবদন কিরেল

�জলা �শাসক এই�প আেবদন একেযােগ িন�ি� কিরেবন এবং এই ব�াপাের উপ-ধারা (২) অনুযায়ী িস�া� ও
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অন�ান� কায��ম �হণ কিরেবন, এই�প িস�াে� সং��ু �কান ব�ি� উ� িস�াে�র িব�ে� সরকােরর িনকট

আপীল দােয়র কিরেত পািরেবন এবং এই ব�াপাের সরকােরর িস�া� চড়ূা� বিলয়া গণ� হইেব৷

    (৪) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত স�ি� বা উহার �কান অংশিবেশষ ধারা ৬ অনুসাের [�ত�প�ণেযাগ� স�ি�র

তািলকা] অ�ভ�ুি�েযাগ� নেহ িবধায় উহা অবমিু�র জন� �কান ব�ি� ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৩) বা (৪) এর

অধীেন �াইবু�নােলর িনকট আেবদন কিরেল �জলা �শাসক-

    (ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন কায��ম �িগত রািখেবন; এবং

    (খ) উ� আেবদেনর ব�াপাের এই আইেনর অধীেন �দ� চড়ূা� িস�া� �াি�র পর তদনুযায়ী ব�ব�া �হণ কিরেবন৷

68

�াইব�ুনাল �াপন
ও  উহার গঠন

১৬৷ [(১) এই আইেনর অধীন আেবদনসমহূ িন�ি�র উে�েশ� সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �েত�ক

�জলার জন� একিট অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ �াইবু�নাল এবং, �েয়াজনেবােধ, এক বা একািধক অিপ�ত স�ি�

�ত�প�ণ অিতির� �াইবু�নাল �াপন কিরেত পািরেব।]

    (২) �কান �জলার জন� একািধক �াইবু�নাল �ািপত হইেল,-

    (ক) �াইবু�নাল �াপনকারী ��াপেন সরকার িনিদ�� কিরয়া িদেব �য, উহােত উি�িখত �াইবু�নােল সকল আেবদন

�পশ করা হইেব; এবং

  (খ) উ� �াইবু�নাল তৎকত�ৃক �নানীর জন� গহৃীত আেবদনসমেূহর মেধ� �য �কান আেবদন িন�ি�র জন� অিতির�

�াইবু�নােল �ানা�র কিরেত পািরেব৷

    [***]

    (৪) [ [***] য�ু �জলা জজ বা িসিনয়র সহকারী জজ] পয�ােয়র িবচার িবভাগীয় একজন কম�কত�া সম�েয়

�াইবু�নাল গিঠত হইেব এবং সরকার �াইবু�নাল বা অিতির� �াইবু�নােলর িবচারকেক �াইবু�নােলর জন�

এককভােব বা তাহার সাধারণ দািয়ে�র অিতির� িহসােব উ� �াইবু�নােলর িবচারক িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷

  [(৪ক) সরকার সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা উপ-ধারা (৪) এর অধীন �াইবু�নাল গঠন স�িক�ত ��াপেন

সংি�� �াইবু�নােলর আ�িলক অিধে�� (Territorial Jurisdiction) িনধ�ারণ কিরয়া িদেব; ]

   [***]
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�াইব�ুনােলর

এখিতয়ার
১৭৷ �াইবু�নাল-

  (ক) [ [***] ধারা ১০ এর] অধীেন �পশকৃত আেবদন এই আইন অনুসাের িন�ি� এবং এই আইেন �দ�

অন�ান� �মতা �েয়াগ ব�তীত অন� �কান মামলা িন�ি� বা অন� �কান �মতা �েয়াগ কিরেব না;

    (খ) �কান স�ি� [ [�ত�প�ণেযাগ�] স�ি�র তািলকায়] অ�ভ�ু� না থািকেল উ� স�ি�র িবষেয় �পশকৃত

আেবদন �নানীর জন� �হণ কিরেব না, বরং উহা সরাসির নাকচ কিরয়া িদেব;
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    (গ) [ [�ত�প�ণেযাগ�] স�ি�র তািলকায়] অ�ভ�ু� �কান স�ি�র ব�াপাের ধারা ১০ অনুসাের উ� ধারার

উপ-ধারা (৮) �ত উি�িখত �ে� বা উ� �ে� িস�া� �হেণর উে�েশ� উহার সিহত সরাসির জিড়ত �ে� িস�া�

�দান কিরেব; অন� �কান �ে� বা িবষেয় িস�া� �দান কিরেব না;

    (ঘ) উ� তািলকায় অ�ভ�ু� �কান স�ি�র ব�াপাের একািধক ব�ি� আেবদন কিরেল এই�প আেবদন একেযােগ

�নানী কিরেব এবং �েয়াজনেবােধ একিট রােয়র মাধ�েম উহািদগেক িন�ি� কিরেত পািরেব৷

79 80

আপীল ১৮৷ (১) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত �াইবু�নােলর িস�া�সমেূহর িব�ে� �ধুমা� আপীল �াইবু�নােল আপীল দােয়র

করা যাইেব; �াইবু�নােলর অন� �কান িস�াে�র িব�ে� আপীল �াইবু�নােল বা অন� �কান আদালেত বা কত�ৃপে�র

িনকট উ� িস�াে�র �বধতা, যথাথ�তা বা সিঠকতা স�েক� �কান �� উ�াপন

  করা যাইেব না, এবং তাহা করা হইেল আপীল �াইবু�নাল বা উ� অন� আদালত বা কত�ৃপ� সরাসির নাকচ কিরয়া

িদেব৷

    (২) �াইবু�নােলর িন�◌্নবিণ�ত িস�াে�র িব�ে� আপীল �াইবু�নােল আেবদনকারী বা �িতপ� আপীল দােয়র

কিরেত পািরেবন:-

    (ক) [ [***] ধারা ১০] এর উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এর অধীেন �কান আেবদন �নানীর জন� �হণ না কিরয়া

সরাসির নাকেচর িস�া�;

    (খ) একতরফা বা �দাতরফা �নানী অে� ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীেন �ত�প�ণেযাগ� স�ি�

�ত�প�ণ বা �িতপরূেণর টাকা পাওয়ার আেবদন ম�ুর বা নাম�ুর কিরয়া �দ� রায়;

    (গ) একতরফা বা �দাতরফা �নানী অে� [ [***] ধারা ১০(৩)] এর অধীেন উপ�ািপত অবম�ুকরেণর

আেবদন ম�ুর বা নাম�ুর কিরয়া �দ� রায়:

    তেব শত� থােক �য, এই উপ-ধারায় উি�িখত �াইবু�নােলর িস�া� বা রােয়র পেূব� �দ� এমন অ�ব�ত�ী আেদেশর

ব�াপাের আপীেল �� উ�াপন করা যাইেব যাহার িভি�েত �াইবু�নাল উ� িস�া� বা রায় �দান কিরয়ােছ৷

    (৩) �াইবু�নাল �কান আেবদন ধারা ২৩(৩) এর অধীেন খািরজ কিরেল �সই আেদেশর িব�ে� আপীল করা যাইেব

না৷

    (৪) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত িস�া� বা রায় �দােনর ৪৫ (পয়ঁতাি�শ) িদেনর মেধ� আপীল দােয়র কিরেত হইেব

এবং এই সময়সীমা বৃি� করার ��ে� Limitation Act, 1908 (IX of 1908) এর Section 5 �েযাজ�

হইেব না৷

    [(৫) আপীল �াইবু�নাল উভয় প�েক �নানীর সুেযাগ �দানপবূ�ক আপীল দােয়েরর ৩০০ (িতনশত) িদেনর

মেধ� উহার রায় �দান কিরেবঃ
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  তেব শত� থােক �য, �কান অিনবায� কারেণ উ� �ময়ােদর মেধ� �কান আপীল িন�ি� করা স�ব না হইেল, আপীল

�াইবু�নাল কারণ িলিপব� কিরয়া অিতির� ৬০(ষাট) িদেনর মেধ� আপীল িন�ি� কিরেত পািরেব [***] :

  আরও শত� থােক �য, উি�িখত বিধ�ত সমেয়র মেধ�ও যিদ যিু�স�ত �কান কারেণ �কান আপীল িন�ি� করা স�ব

না হয়, তাহা হইেল আপীল �াইবু�নাল উহার কারণ িলিপব� কিরয়া আেবদনিট িন�ি�র জন� সব�েশষ আেরা

৩০(ি�শ) িদন সময় বিধ�ত কিরেত পািরেব [***] ।]

   (৬) �কান প�েক �নানী অে� আপীল �াইবু�নাল আপীল ম�ুর বা নাম�ুর কিরয়া িস�া� �দান কিরেল উহার

িভি�েত ৭ (সাত) িদেনর মেধ� একিট িড�ী ��ত কিরেব এবং �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর উে�েশ� অিবলে� উ�

রায় ও িডি�র অনুিলিপ �াইবু�নাল ও �জলা �শাসেকর িনকট ��রণ কিরেব৷

86

87

অিপ �ত স�ি�

�ত�প �ণ আপীল

�াইবনুাল �াপন
ও  উহার গঠন।

[১৯। (১) এই আইেনর অধীেন আপীল আেবদনসমহূ িন�ি�র উে�েশ� সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন

�ারা, �েত�ক �জলার জন� একিট অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ আপীল �াইবু�নাল এবং, �েয়াজনেবােধ, এক বা একািধক

অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ অিতির� আপীল �াইবু�নাল �াপন কিরেত পািরেব।

  (২) �জলা জজ সম�েয় অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ আপীল �াইবু�নাল গিঠত হইেব এবং উপ-ধারা (১) এর উে�শ�

পরূণকে� অিতির� �জলাজজ সম�েয় অিপ�ত স�ি� পত�প�ণ অিতির� আপীল �াইবু�নাল গিঠত হইেব।

  (৩) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ আপীল �াইবু�নাল ধারা ১৮ এর অধীন দােয়রকৃত আপীল আেবদনসমেূহর মেধ� �য

�কান আপীল আেবদন িন�ি�র জন� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ অিতির� আপীল �াইবু�নােল �ানা�র কিরেত

পািরেব।]

88

আপীল

�াইব�ুনােলর

এখিতয়ার

২০৷ (১) এই আইেনর অধীেন দােয়রকৃত আপীেল উ�ািপত তথ�গত �ে� (question of fact) এবং আইনগত

�ে� (question of law) আপীল �াইবু�নাল উহার িস�া� �দানসহ আপীলকৃত িস�া� স�ূণ� বা আংিশকভােব

রিহত কিরেত বা ���মত অনুেমাদন (confirm) কিরেত বা উহা সংেশাধন কিরেত পািেরবঃ

    [তেব শত� থােক �য, ধারা ১০(৮) এ উি�িখত িবষয় এবং �াইবু�নােলর রায় বা িস�াে�র �বধতা ও যথাথ�তা

[***] ব�তীত অন� �কান িবষেয় আপীল �াইবু�নাল িস�া� �দান কিরেব না।]

    (২) আপীল িন�ি�র সুিবধােথ� আপীল �াইবু�নাল এমন অিতির� সা�� �হণ কিরেত পািরেব যাহা আপীেলর

িবষয়ব�র সিহত সরাসির স�ক�য�ু এবং যাহা �াইবু�নাল কত�ৃক িস�া� �দােনর পের উ�তূ হইয়ােছ৷

    (৩) আপীল �াইবু�নাল �কান আপীেল উ�ািপত �� পনুঃ�নানী বা পনুঃিস�াে�র জন� �াইবু�নােল �ফরত

(remand) িদেব না, বরং নিথভ�ু কাগজপ� এবং সাে��র িভি�েত উহার িস�া� �দান কিরেব:

    [তেব শত� থােক �য, �াইবু�নাল [***] �কান আেবদন �নািনর জন� �হণ না কিরয়া সরাসির নাকচ কিরয়া

থািকেল এবং আপীল �াইবু�নাল উ� িস�া� রিহত কিরেল আেবদনিটর উপর �নািনর জন� আপীল �াইবু�নাল

িনেদ�শ িদেত পািরেব।]
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    (৪) একই স�ি�র ব�াপাের একািধক আপীল দােয়র হইেল আপীল �াইবু�নাল একেযােগ ঐ সকল আপীল �নানী

ও িন�ি� কিরেব এবং �েয়াজনেবােধ একিট রায় �ারা উহািদগেক িন�ি� কিরেত পািরেব৷

[***]93

[***]94

[�াইব�ুনাল ও
আপীল

�াইব�ুনােলর

কায �প�িত]

95
[২২। (১) [�াইবু�নাল ও আপীল �াইবু�নাল] এর সকল �নানী �কােশ� অনুি�ত হইেব এবং উহার রায়

�কােশ� �ঘািষত হইেব।

    (২) এই আইেনর িবধানাবলী সােপে�, [�াইবু�নাল ও আপীল �াইবু�নাল] িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িত অনুসরণ

কিরেব, এবং এই�প িবিধ �ণীত না হওয়া পয�� �চিলত িনয়ম ও প�িত অনুসাের উহার কায��ম পিরচালনা

কিরেব।

    (৩) আপীল �াইবু�নাল [***] উহার িনকট উপ�ািপত তথ�গত িবষয় (Question of fact) ও আইনগত

িবষেয় (Question of law) যথাযথ িস�া� �হণ কিরেত পািরেব এবং উহার রায় চড়ূা� বিলয়া গণ� হইেব]

96 97

98

99

একতরফা �নানী
ও  একতরফা
খািরজ  স�িক�ত

িবেশষ িবধান

২৩৷ [(১) একতরফাভােব �কান প�েক �নানী অে� �কান আেবদন বা আপীল ম�ুর বা নাম�ুর করার ��ে�

[�াইবু�নাল বা আপীল �াইবু�নাল] উি�িখত িবষেয়, সিঠকতা ও যথাযথ�তা স�েক� িবেবচনা কিরয়া িস�া� বা

���মত রায় �দান কিরেব।]

    (২) [�াইবু�নাল বা আপীল �াইবু�নােল] �কান আেবদন বা আপীল একতরফাভােব �কান প�েক �নানী অে�

ম�ুর বা নাম�ুর করা হইেল একবােরর �বশী উ� আেবদন বা আপীল পনুব�হাল বা একতরফা আেদশ রিহত�েম

পনুঃ�নানী করা যাইেব না৷

    (৩) [ [ধারা ১০ এর অধীন �পশকৃত �কান আেবদন] বা ধারা ১৮ এর অধীেন] দােয়রকৃত �কান আপীল

�নানীর সময় আেবদনকারী বা আপীলকারী উপি�ত না থািকেল এবং অন� �কান প� �নানীেত আ�হী না হইেল

আেবদন বা আপীল খািরজ হইেব এবং এই�প ��ে� আনু�ািনক রায় �দােনর �েয়াজন হইেব না৷

    (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীেন �দ� খািরজ আেদশ এক বােরর �বশী রিহত�েম উ� আেবদন বা আপীল পনুব�হাল

করা যাইেব না৷
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101

102

103 104

সা�� �হণ,
সা�ীর উপি�িত
ও  দিলল
উপ�াপন

িনি�তকরণ

২৪৷ (১) এই আইেনর অধীেন �পশকৃত আেবদন বা দাবী বা আপীেলর সমথ�েন সংি�� প� কত�ৃক উপ�ািপত

সা�ীর ব�েব�র সারাংশ [�াইবু�নাল বা আপীল �াইবু�নাল] িলিপব� কিরেব৷

    (২) [�াইবু�নাল বা আপীল �াইবু�নাল] কত�ৃক �কান িবষেয় িস�া� �হেণর উে�েশ� �কান ব�ি�র সা�� বা

উপি�িত িকংবা �কান দিলল অনুস�ান বা উপ�াপেনর �েয়াজন হইেল, উ� উপি�িত, অনুস�ান বা উপ�াপন
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িনি�ত কিরবার জন� �দওয়ানী কায�িবিধর এর িবধান অনুসাের এতদসং�া� িবষেয় �কান �দওয়ানী আদালত �য

�মতা �েয়াগ কিরেত পাের [�াইবু�নাল বা আপীল �াইবু�নাল] �সই �মতা �েয়াগ কিরেত পািরেব৷

    (৩) �কান আেবদন বা আপীল িন�ি�র জন� �য �কান ব�ি�েক হািজর হওয়ার বা �েয়াজনীয় �কান দিলল বা

কাগজপ� �কান ব�ি�র িনয়�ণ বা �হফাজেত থািকেল উহা উপ�াপেনর জন� [�াইবু�নাল বা আপীল

�াইবু�নাল] উ� ব�ি�েক িনেদ�শ িদেত পািরেব এবং উ� িনেদ�শ পালেন উ� ব�ি� বাধ� থািকেবন৷

107

108

িবধােনর

অপয �া�তার

��ে�

[�াইব�ুনাল
ও  আপীল

�াইব�ুনােলর]িবেশষ
এখিতয়ার

109

২৫৷ এই আইেনর অধীন �কান আেবদন বা আপীল িন�ি�র ব�াপাের এই আইন বা িবিধেত পয�া� িবধান নাই বিলয়া

মেন কিরেল [�াইবু�নাল বা আপীল �াইবু�নাল] িবষয়িট িলিপব� কিরয়া সংি�� পিরি�তেত উহার িবেবচনামত

ন�ায় িবচােরর জন� সহায়ক হয় এই�প যথাযথ প�িত অনুসরণ ও িস�া� �দান কিরেত পািরেব৷

110

অ-দাবীকতৃ
স�ি�  সং�া�

িবধান

[২৬৷ [(১) এই আইেনর অধীন আেবদেনর জন� িনধ�ািরত সময়সীমার মেধ� আেবদন করা না হইেল বা

িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� আপীল দােয়র করা না হইেল বা আপীেল দাবী �মািণত না হইেল সংি�� অিপ�ত স�ি�

সরকারী স�ি� িহসােব গণ� হইেব।]

    (২) উপ-ধারা (১) এ বিণ�ত সরকাির স�ি� সরকার িব�য় বা অন� �কানভােব হ�া�র বা সরকােরর িবেবচনামেত

�য �কানভােব ব�বহার বা িন�ি� কিরেত পািরেব।]

111 112

�েয়র ��ে�

অ�ািধকার
[২৭। (১) ধারা ২৬ এর অধীেন ‘ক’ তফিসেল বিণ�ত স�ি� িব�য় বা �ায়ী ইজারা �দােনর ��ে�, উ�

স�ি� �য �হাি�ং/খিতয়ানভ�ু �সই �হাি�ং/খিতয়ােনর িযিন উ�রািধকার সূে� সহ-অংশীদার (co-sharer),

যিদ থােক, িতিন অ�ািধকার পাইেবন এবং এই�প সহ-অংশীদার না থািকেল িযিন িব�েয়র পেূব� ইজারাসূে�

�ভাগদখলভ�ু িছেলন িতিন অ�ািধকার পাইেবন।

    [***]

    (৩) উপ-ধারা (১) [***] এর অধীেন �য়কৃত স�ি� কৃিষ জিম হইেল উহার ��ে�Land Reforms

Ordinance, 1984 (X of 1984)এবং ত� ধীন �ণীত িবিধ �েযাজ� হইেব।]

113

114

115

অিপ �ত স�ি�

বাবদ  �িতপরূণ

বা অন�িবধ দাবী
িনিষ�

২৮৷ এই আইন �বত�েনর পেূব� অিপ�ত স�ি� িহসােব তািলকাভ�ু �কান স�ি� উ��েপ তািলকাভ�ু হওয়ার

কারেণ, বা অিপ�ত স�ি� আইন বা এই আইেনর অধীেন �ত�প�ণ বা অবমিু� বা িন�ি� বা তৎস�েক� অন� �কান

ব�ব�া �হেণর কারেণ, �কান ব�ি� উ� স�ি� বাবদ �কান �িতপরূণ, বা উ� স�ি� হইেত সরকার কত�ৃক �া�

�কান আয ়বা সুিবধা, বা সরকার কত�ৃক উ� স�ি�র িন�ি� বা সরকার �দ� ইজারা বা অনুমিতসূে� �কান ব�ি�

কত�ৃক উহা হইেত �া� আয় বা সুিবধা বাবদ �কান �িতপরূণ বা অনু�প �কান দাবী কিরেত পািরেবন না; এবং �কান
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আদালত বা কত�ৃপে�র িনকট এই�প দাবী করা হইেল উ� আদালত বা কত�ৃপ� উ� দাবী সরাসির নাকচ কিরয়া

িদেব৷

'খ ' তফিসল
িবলিু�, ইত�ািদ
স�িক�ত িবেশষ
িবধান

[ ২৮ক। (১) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ কায�কর হইবার সে� সে� অিপ�ত

স�ি� স�িক�ত 'খ' তফিসল বািতল হইেব এবং উহা এমনভােব বািতল হইেব �যন, উ� তফিসলভ�ু স�ি�

কখেনাই অিপ�ত স�ি�র তািলকাভ�ু হয় নাই।

  (২) এই আইেনর অধীন �ািপত �াইবু�নাল, আপীল �াইবু�নাল বা িবেশষ আপীল �াইবু�নাল কত�ৃক উপ-ধারা (১)

এর অধীন িবল�ুকৃত 'খ' তফিসলভ�ু স�ি�র িবষেয় ইেতামেধ� িন�ি�কৃত �য �কান মামলার রায় বা িড�ী

বািতল ও অকায�কর বিলয়া গণ� হইেব এবং উ� �াইবু�নাল, আপীল �াইবু�নাল বা িবেশষ আপীল �াইবু�নােল

িবচারাধীন উ� 'খ 'তফিসলভ�ু স�ি� স�িক�ত সকল মামলা abate হইয়া যাইেব এবং এই�প

abatement এর জন� সংি�� আদালত কত�ৃক আনু�ািনক আেদশ �দােনর �েয়াজন হইেব না।

  (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন বািতলকৃত 'খ' তফিসল স�িক�ত �কান আেবদন বা নািলশ �জলা কিমিট, িবভাগীয়

কিমিট বা �ক�ীয় কিমিটেত �য �কান পয�ােয়ই থাকুক না �কন উহা �য়ংি�য়ভােব বািতল হইয়া যাইেব।

  (৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন 'খ' তফিসল বািতল হওয়া সে�ও উ� তফিসলভ�ু স�ি�েত সরকার বা �কান

ব�ি�র �কান �� বা �াথ� স�েক� �চিলত আইেনর অধীন �িতকার লােভ �কান আইনগত বাধা থািকেব না।

  (৫) ধারা ২০ক িবল�ু হওয়া সে�ও উ� ধারার অধীন গিঠত �কান িবেশষ আপীল �াইবু�নােল 'ক' তফিসলভ�ু

স�ি� স�িক�ত �কান মামলা িবচারাধীন থািকেল উহা এমনভােব চলমান থািকেব �যন, উ� �াইবু�নাল িবল�ু হয়

নাই এবং উ� মামলায় �দ� িড�ী ধারা ২ (ছ) এর উে�শ� পরূণকে� �দ� িড�ী িহসােব গণ� হইেব।]

116

সরল িব�ােস কতৃ
কাজকম� র�ণ

২৯৷ অিপ�ত স�ি� আইন বা এই আইন বা িবিধর অধীেন সরল িব�ােস কৃত �কান কােজর ফেল �কান ব�ি�

�িত�� হইেল বা তাহার �িত�� হইবার স�াবনা থািকেল, ত�ন� সরকার বা �াইবু�নাল বা আপীল �াইবু�নাল বা

এইসব �াইবু�নােলর �কান িবচারক বা সরকােরর �কান কম�কত�া কম�চারীর িব�ে� �কান �দওয়ানী বা �ফৗজদারী বা

অন� �কান আইনগত কায�ধারা দােয়র করা যাইেব না৷

িবিধ �ণয়েনর
�মতা

৩০৷ [ [***] এই আইেন]উে�শ� পরূণকে� সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ �ণয়ন কিরেত

পািরেব৷

117 118

িবচ ািরক কায ��ম [৩১ । এই আইেনর অধীেন [�াইবু�নাল ও আপীল �াইবু�নােলর] বা �ক�ীয় কিমিটর কায��ম Penal

Code (XLV of 1860) এর Section 228 এ উি�িখত িবচািরক কায��ম (Judicial Proceeding)

ওCode of Criminal Procedure, 1898 (Act, V of 1898)-এরSection 480 �ত

উি�িখতCivil Court এর কায��ম বিলয়া গণ� হইেব।]

119 120
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 দফা (ঘঘ) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ২(ক) ধারাবেল িবল�ু।

 দফা (ছ) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ২(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�ত�প�ণেযাগ�” শ�িট "অিপ�ত” শ�িটর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ২(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�ত�প�ণেযাগ�” শ�িট "অিপ�ত” শ�িটর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ২(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (ঠঠ) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ২(ঘ) ধারাবেল িবল�ু।

 উপ-ধারা (ড) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২৩ নং আইন) এর ২ (খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (ত) ও দফা (থ) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৩৯ নং আইন) এর ২(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (থ) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ২(ঘ) ধারাবেল িবল�ু।

 দফা (দ) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৩৯ নং আইন) এর ২(খ) ধারাবেল সংেযািজত।

 “ও 'খ’” শ�, বণ� ও িচ� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ২(ঙ) ধারাবেল িবল�ু।

অপরাধ ও  দ� ৩২৷ �কান ব�ি�-

    (ক) [�াইবু�নাল বা আপীল �াইবু�নােলর] স�ুেখ ই�াকৃতভােব িমথ�া আেবদন বা আপীল কিরেল, বা িলিখত বা

�মৗিখকভােব িমথ�া সা�� িদেল বা িনেজর সিঠক পিরচয় �গাপন করতঃ অন� ব�ি�র পিরচেয় আেবদন বা ব�ব�

�পশ বা সা�� �দান বা �কান দাবী উপ�াপন কিরেল;

    (খ) ই�াকৃতভােব [ [�াইবু�নাল বা আপীল �াইবু�নােল] এর] �কান জাল বা িমথ�া দিলল উপ�াপন কিরেল;

বা

  (গ) [�াইবু�নাল বা আপীল �াইবু�নােলর] �কান িনেদ�শ বা িড�ী বা�বায়েনর উে�েশ� �জলা �শাসক �দ�

িনেদ�শ লংঘন কিরেল;

    িতিন অনিধক ৭ (সাত) বৎসেরর কারাদে� বা অনিধক ১,০০,০০০ (এক ল�) টাকা অথ�দে� বা উভয় দে� দ�নীয়

হইেবন৷

121

122 123

124

রিহতকরণ ৩৩৷ (১) এত� �ারা Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) (Repeal)

Act, 1974 (XLV of 1974) রিহত করা হইল৷

  (২) উ� �প রিহতকরণ সে�ও, �কান �ত�প�ণেযাগ� জিম সরকােরর দখেল বা িনয়�েণ থাকাকােল �কান ব�ি� বা

�িত�ােনর িনকট উ� স�ি� বাবদ �কান পাওনা অপিরেশািধত থািকেল উহা সরকারী পাওনা (Public

demand) িহসােব আদায়েযাগ� হইেব এবং আদায়কৃত অথ� বা স�দ [�জাতে�র সরকাির িহসােব]জমা

হইেব।
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04/06/2021 অিপ�ত  স�ি�  �ত �প�ণ আইন, ২০০১

 দফা (ধ) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ২(চ) ধারাবেল িবল�ু।

 “�ত�প�ণেযাগ� স�ি�র তািলকায়” শ��িল "অিপ�ত স�ি�র তািলকায়” শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন)
এর ৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�ত�প�ণেযাগ� স�ি�র তািলকায়” শ��িল "অিপ�ত স�ি�র তািলকায়” শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন)
এর ৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

 "অব�াহতভােব" শ�িট অিপ�ত স�ি� �ত�প�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২৩ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল িবল�ু।

 “�ত�প�ণেযাগ�” শ�িট "অিপ�ত” শ�িটর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ৪(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�ত�প�ণেযাগ� স�ি�র তািলকায় অ�ভ�ুি�েযাগ� নেহ মেম� বা উ� তািলকায় অ�ভ�ু� �ক ান স�ি� �ত�প�ণেযাগ�” শ��িল “অিপ�ত স�ি�র তািলকায় অ�ভ�ুি�েযাগ� নেহ মেম� বা
উ� তািলকায় অ�ভ�ু� স�ি� �ক ান স�ি� অিপ�ত” শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ৪(খ) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 “�ত�প�ণেযাগ�” শ�িট "অিপ�ত” শ�িটর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ৫ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ৮ অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২০ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল �িত�ািপত ।

 “�ত�প�ণেযাগ�” শ�িট "অিপ�ত” শ�িটর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ৫ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�ত�প�ণেযাগ�” শ�িট "অিপ�ত” শ�িটর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ৬ (ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (১) ও (২) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২৩ নং আইন) এর ৪ (খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “৩০০ (িতনশত)” সংখ�া, ব�নী ও শ��িল “১৫০ (একশত প�াশ)” সংখ�া, ব�নী ও শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ২২ নং
আইন) এর ৫ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ও 'খ’” শ�, বণ� ও িচ� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ৬ (খ) ধারাবেল িবল�ু।

 “�ত�প�ণেযাগ� স�ি�র” শ��িল "অিপ�ত স�ি�র” শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ৬ (খ) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 ‘‘উপেজলা বা থানা বা’’ শ��িল ‘‘�মৗজা িভি�ক ’’ শে�র পর অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৩৯ নং আইন) এর ৩(ক) ধারাবেল
সি�েবিশত ।

 ‘‘:’’ �ক ালন �া�ি�ত “।’’ দািড়র পিরবেত� �িত�ািপত এবং অতঃপর শত�াংশিট অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৩৯ নং আইন) এর ৩(খ)
ধারাবেল সি�েবিশত ।

 উপ-ধারা (১ক) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২০ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল সি�েবিশত।

 “�ত�প�ণেযাগ�” শ�িট "অিপ�ত” শ�িটর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ৬ (গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ও (খ)” শ�, বণ� ও ব�নী অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ৬ (ঘ) ধারাবেল িবল�ু।

 উপ-ধারা (৬ ) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২৩ নং আইন) এর ৪ (গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ও 'খ’” শ�, বণ� ও িচ� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ৬ (ঙ) ধারাবেল িবল�ু।

 ধারা ৯ক  অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ৭ ধারাবেল িবল�ু।

 ধারা ৯খ অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ৭ ধারাবেল িবল�ু।

 ধারা ৯খখ অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ৭ ধারাবেল িবল�ু।

 ধারা ৯গ অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ৭ ধারাবেল িবল�ু।
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04/06/2021 অিপ�ত  স�ি�  �ত �প�ণ আইন, ২০০১

 ধারা ৯ঘ অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ৭ ধারাবেল িবল�ু।

 “�ত�প�ণেযাগ�” শ�িট "অিপ�ত” শ�িটর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ৮(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘ধারা ৯ এর অধীন �গেজেট �কািশত ক  তফিসলভ�ু অিপ�ত’’ শ��িল ও সংখ�া “�ত�প�ণেযাগ�’’ শ�িটর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২
সেনর ৩৯ নং আইন) এর ৫(খ)(অ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘৩০০(িতনশত)’’ সংখ�া, ব�নী ও শ� ‘‘১২০ (একশত িবশ)’’ সংখ�া, ব�নী ও শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৩৯ নং
আইন) এর ৫(খ) (আ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (১ক) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২০ নং আইন) এর ১০(ক) ধারাবেল সি�েবিশত।

 “৩১ িডেস�র” সংখ�া ও শ�িট “৩০ জুন” সংখ�া ও শ�িটর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ৮(খ) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৭) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৩৯ নং আইন) এর ৫(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “এবং তৎস�েক � সু�ীম �ক াট�েক  িলিখতভােব অবিহত কিরেব, যাহার একিট অনুিলিপ সরকােরর িনকট ��রণ কিরেত হইেব” শ��িল ও কমা অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন)
আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২০ নং আইন) এর ১০(খ) (অ) ধারাবেল িবল�ু।

 “এবং এই�প সময় বিধ�তকরণ স�েক � সু�ীম �ক াট�েক  িলিখতভােব অবিহত কিরেব, যাহার একিট অনুিলিপ সরকােরর িনকট ��রণ কিরেত হইেব” শ��িল ও কমা অিপ�ত স�ি�

�ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২০ নং আইন) এর ১০(খ) (আ) ধারাবেল িবল�ু।

 উপ-ধারা (৭ক) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২০ নং আইন) এর ১০(গ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 প�ারা (ঘ) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২৩ নং আইন) এর ৬  ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-দফা (আ) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২০ নং আইন) এর ১০(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “এবং” শ�িট অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ৮(গ) ধারাবেল িবল�ু।

 ‘‘৩০(ি�শ)’’ সংখ�া, ব�নী ও শ� “৭ (সাত)” সংখ�া, ব�নী ও শে�র পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৩৯ নং আইন) এর ৫ (ঘ)
(অ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘৩০(ি�শ)’’ সংখ�া, ব�নী ও শ� ‘‘১৫ (পেনর)’’ সংখ�া, ব�নী ও শে�র পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৩৯ নং আইন) এর ৫
(ঘ)(অ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘৩০(ি�শ)’’ সংখ�া, ব�নী ও শ� ‘‘১৫ (পেনর)’’ সংখ�া, ব�নী ও শে�র পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৩৯ নং আইন) এর ৫
(ঘ)(আ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বা িবেশষ আপীল �াইব�ুনাল” শ��িল অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ৯ ধারাবেল িবল�ু।

 উপ-ধারা (৯) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২০ নং আইন) এর ১১(খ) ধারাবেল িবল�ু।

 ‘‘অিপ�ত স�ি�র তািলকা’’ শ��িল ‘‘�ত�প�ণেযাগ� স�ি�র তািলকা’’ শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ২২ নং আইন) এর ৮
ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�ত�প�ণেযাগ�” শ�িট "অিপ�ত” শ�িটর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ১০ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�ত�প�ণেযাগ�” শ�িট "অিপ�ত” শ�িটর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ১১(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�ত�প�ণেযাগ� স�ি�র তািলকা” শ��িল "অিপ�ত স�ি�র তািলকা” শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর
১১(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�ত�প�ণেযাগ� স�ি�র তািলকা” শ��িল "অিপ�ত স�ি�র তািলকা” শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর
১১(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58



bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-856.html 21/24

04/06/2021 অিপ�ত  স�ি�  �ত �প�ণ আইন, ২০০১

 “�ত�প�ণেযাগ� স�ি�র তািলকা” শ��িল "অিপ�ত স�ি�র তািলকা” শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর
১১(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�ত�প�ণেযাগ� স�ি�র তািলকা” শ��িল "অিপ�ত স�ি�র তািলকা” শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর
১১(গ)(অ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “কিমিট বা” শ� �ইিট অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ১১(গ)(আ) ধারাবেল িবল�ু।

 “৯ক” সংখ�া ও বণ� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ১১(ঘ) ধারাবেল িবল�ু।

 “�ত�প�ণেযাগ�” শ�িট "অিপ�ত” শ�িটর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ১২ ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (১) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ৩৩নং আইন) এর ৩ ধারা কত�ৃক  �িত�ািপত৷

 “�ত�প�ণেযাগ�” শ�িট "অিপ�ত” শ�িটর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ১২ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�ত�প�ণেযাগ� স�ি�র তািলকা” শ��িল "অিপ�ত স�ি�র তািলকা” শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর
১৩(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘৩০০(িতনশত)’’ সংখ�া, ব�নী ও শ� ‘‘১৮০ (একশত আিশ)’’ সংখ�া, ব�নী ও শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৩৯ নং
আইন) এর ৬  ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�ত�প�ণেযাগ� স�ি�র তািলকায়” শ��িল "অিপ�ত স�ি�র তািলকায়” শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন)
এর ১৩(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (১) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ১৪(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৩) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ১৪(খ) ধারাবেল িবল�ু।

 “অিতির� �জলাজজ বা য�ু �জলা জজ বা িসিনয়র সহকারী জজ” শ��িল “�জলা জজ বা অিতির� �জলা জজ” শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১৩
(২০১৩ সেনর ২০ নং আইন) এর ১৩(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “অিতির� �জলাজজ বা” শ��িল অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ১৪(গ) ধারাবেল িবল�ু।

 উপ-ধারা (৪ক) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২০ নং আইন) এর ১৩(খ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 উপ-ধারা (৫) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২০ নং আইন) এর ১৩(গ) ধারাবেল িবল�ু।

 ‘‘ধারা ৯ক  এর উপ-ধারা (১) বা ধারা ১০ এর’’ শ��িল, সংখ�া�িল ও ব�নীসমহূ ‘‘ধারা ১০ এর’’ শ� ও সংখ�া�িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন,
২০১২ (২০১২ সেনর ৩৯ নং আইন) এর ৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ধারা ৯ক  এর উপ-ধারা (১) বা” শ��িল, সংখ�া�িল ও ব�নী অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ১৫(ক) ধারাবেল িবল�ু।

 ‘‘অিপ�ত স�ি�র তািলকায়’’ শ��িল ‘‘�ত�প�ণেযাগ� স�ি�র তািলকায়’’ শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ২২ নং আইন) এর
১২(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�ত�প�ণেযাগ�” শ�িট "অিপ�ত” শ�িটর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ১৫ (খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘অিপ�ত স�ি�র তািলকায়’’ শ��িল ‘‘�ত�প�ণেযাগ� স�ি�র তািলকায়’’ শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ২২ নং আইন) এর
১২(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�ত�প�ণেযাগ�” শ�িট "অিপ�ত” শ�িটর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ১৫ (খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘ধারা ৯ক  এর উপ-ধারা (১) বা ধারা ১০’’ শ��িল, সংখ�া�িল ও ব�নী ‘‘ধারা ১০’’ শ� ও সংখ�ার পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২
সেনর ৩৯ নং আইন) এর ৮(ক)(অ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ধারা ৯ক  এর উপ-ধারা (১) বা” শ��িল, সংখ�া�িল ও ব�নী অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ১৬  ধারাবেল িবল�ু।
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04/06/2021 অিপ�ত  স�ি�  �ত �প�ণ আইন, ২০০১

 ‘‘ধারা ৯ক  এর উপ-ধারা (১) বা ধারা ১০(৩)’’ শ��িল, সংখ�া�িল ও ব�নী�িল ‘‘ধারা ১০(৩)’’ এর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২
সেনর ৩৯ নং আইন) এর ৮(ক)(আ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ধারা ৯ক  এর উপ-ধারা (১) বা” শ��িল, সংখ�া�িল ও ব�নী অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ১৬  ধারাবেল িবল�ু।

 উপ-ধারা (৫) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৩৯ নং আইন) এর ৮(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “এবং তৎস�েক � সু�ীম �ক াট�েক  িলিখতভােব অবিহত কিরেব, যাহার একিট অনুিলিপ সরকােরর িনকট ��রণ কিরেত হইেব” শ��িল ও কমা অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন)
আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২০ নং আইন) এর ১৪(ক) ধারাবেল িবল�ু।

 “এবং এই�প সময় বিধ�তকরণ স�েক � সু�ীম �ক াট�েক  িলিখতভােব অবিহত কিরেব, যাহার একিট অনুিলিপ সরকােরর িনকট ��রণ কিরেত হইেব” শ��িল ও কমা অিপ�ত স�ি�

�ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২০ নং আইন) এর ১৪(খ) ধারাবেল িবল�ু।

 ধারা ১৯ অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ১৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

 শত�াংশিট অিপ�ত স�ি� �ত�প�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২৩ নং আইন) এর ৮ (ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বা ধারা ৯গ এ উি�িখত �ক�ীয় কিমিটর রায় বা িস�াে�র �বধতা ও যথাথ�তা” শ��িল, সংখ�া ও অ�র অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২০ নং
আইন) এর ১৬ (ক) ধারাবেল িবল�ু।

 শত�াংশিট অিপ�ত স�ি� �ত�প�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২৩ নং আইন) এর ৮ (খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বা �ক�ীয় কিমিট” শ��িল অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২০ নং আইন) এর ১৬ (খ) ধারাবেল িবল�ু।

 ধারা ২০ক  অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ১৮ ধারাবেল িবল�ু।

 ধারা ২১ অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২০ নং আইন) এর ১৮ ধারাবেল িবল�ু।

 “�াইব�ুনাল ও আপীল �াইব�ুনােলর কায�প�িত” শ��িল “�াইব�ুনাল, আপীল �াইব�ুনাল ও িবেশষ আপীল �াইব�ুনাল, ইত�ািদর কায�প�িত” শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি�

�ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ১৯(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ২২ অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২০ নং আইন) এর ১৯ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�াইব�ুনাল ও আপীল �াইব�ুনােলর কায�প�িত” শ��িল “�াইব�ুনাল, আপীল �াইব�ুনাল ও িবেশষ আপীল �াইব�ুনাল, ইত�ািদর কায�প�িত” শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি�

�ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ১৯(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�াইব�ুনাল ও আপীল �াইব�ুনাল” শ��িল “�াইব�ুনাল, আপীল �াইব�ুনাল ও িবেশষ আপীল �াইব�ুনাল” শ��িল ও কমার পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন)
আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ১৯(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ও িবেশষ আপীল �াইব�ুনাল” শ��িল অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ১৯(ঘ) ধারাবেল িবল�ু।

 উপ-ধারা (১) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২০ নং আইন) এর ২০(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�াইব�ুনাল বা আপীল �াইব�ুনাল” শ��িল “কিমিট, �াইব�ুনাল, আপীল �াইব�ুনাল বা ���মত িবেশষ আপীল �াইব�ুনাল” শ��িল ও কমা�িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ
(ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ২০(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�াইব�ুনাল বা আপীল �াইব�ুনােল” শ��িল “কিমিট, �াইব�ুনাল বা িবেশষ আপীল �াইব�ুনােল” শ��িল ও কমার পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন,
২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ২০(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “আেবদন, ধারা ৯খখ, ধারা ৯গ বা ধারা ১৮ এর অধীেন” শ��িল, কমা�িল ও সংখ�া�িল “আেবদন বা ধারা” শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১৩
(২০১৩ সেনর ২০ নং আইন) এর ২০ (গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ধারা ১০ এর অধীন �পশকতৃ �ক ান আেবদন” শ��িল ও সংখ�া “ধারা ৯ক  এর উপ-ধারা (১) বা ধারা ১০ এর অধীেন �পশকতৃ �ক ান আেবদন, ধারা ৯খখ, ধারা ৯গ” শ��িল,
সংখ�া�িল ও বণ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ২০(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�াইব�ুনাল বা আপীল �াইব�ুনাল” শ��িল “কিমিট বা �াইব�ুনাল বা আপীল �াইব�ুনাল বা িবেশষ আপীল �াইব�ুনাল” শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয়
সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ২১(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।
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04/06/2021 অিপ�ত  স�ি�  �ত �প�ণ আইন, ২০০১

 “�াইব�ুনাল বা আপীল �াইব�ুনাল” শ��িল “কিমিট বা �াইব�ুনাল বা আপীল �াইব�ুনাল বা িবেশষ আপীল �াইব�ুনাল” শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয়
সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ২১(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�াইব�ুনাল বা আপীল �াইব�ুনাল” শ��িল “কিমিট বা �াইব�ুনাল বা আপীল �াইব�ুনাল বা িবেশষ আপীল �াইব�ুনাল” শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয়
সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ২১(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�াইব�ুনাল বা আপীল �াইব�ুনাল” শ��িল “কিমিট বা �াইব�ুনাল বা আপীল �াইব�ুনাল বা িবেশষ আপীল �াইব�ুনাল” শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয়
সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ২১(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�াইব�ুনাল বা আপীল �াইব�ুনােলর” শ��িল “কিমিট, �াইব�ুনাল, আপীল �াইব�ুনাল ও িবেশষ আপীল �াইব�ুনােলর” শ��িল ও কমা�িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ
(ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ২২(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�াইব�ুনাল বা আপীল �াইব�ুনাল” শ��িল “কিমিট, �াইব�ুনাল, আপীল �াইব�ুনাল বা িবেশষ আপীল �াইব�ুনাল” শ��িল ও কমা�িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয়
সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ২২(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ২৬  অিপ�ত স�ি� �ত�প�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২৩ নং আইন) এর ১২ ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (১) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৩৯ নং আইন) এর ১০ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ২৭ অিপ�ত স�ি� �ত�প�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২৩ নং আইন) এর ১৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (২) অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ২৩(ক) ধারাবেল িবল�ু।

 “এবং (২)” শ�, সংখ�া ও ব�নী অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ২৩(খ) ধারাবেল িবল�ু।

 ধারা ২৮ক  অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ২৪ ধারাবেল সি�েবিশত।

 "এই আইন কায�কর হওয়ার তািরখ হইেত ১৫০ (একশত প�াশ) িদেনর মেধ�, এই আইেনর" শ��িল, সংখ�া, কমা ও ব�নী "এই আইেনর" শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি�

�ত�প�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২৩ নং আইন) এর ১৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

 এই আইন কায�কর হইবার তািরখ হইেত ১৫০ (একশত প�াশ) িদেনর মেধ�,” শ��িল, সংখ�া, ব�নী এবং কমা অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর
২০ নং আইন) এর ২৩ ধারাবেল িবল�ু।

 ধারা ৩১ অিপ�ত স�ি� �ত�প�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২৩ নং আইন) এর ১৫ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�াইব�ুনাল ও আপীল �াইব�ুনােলর” শ��িল “�াইব�ুনাল, আপীল �াইব�ুনাল, িবেশষ আপীল �াইব�ুনাল, �জলা কিমিট, িবভাগীয় কিমিট, �ক�ীয় কিমিটর” শ��িল ও কমা�িলর
পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ২৫ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�াইব�ুনাল বা আপীল �াইব�ুনােলর” শ��িল “�জলা কিমিট, িবভাগীয় কিমিট, �ক�ীয় কিমিট, �াইব�ুনাল, আপীল �াইব�ুনাল বা িবেশষ আপীল �াইব�ুনােলর” শ��িল ও
কমা�িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ২৬ (ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�জলা কিমিট, িবভাগীয় কিমিট, �ক�ীয় কিমিট, �াইব�ুনাল, আপীল �াইব�ুনাল বা িবেশষ আপীল �াইব�ুনাল এর” শ��িল ও কমা�িল “�জলা কিমিট, �ক�ীয় কিমিট, �াইব�ুনােল
বা আপীল �াইব�ুনােল” শ��িল ও কমা�িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ২০ নং আইন) এর ২৫ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�াইব�ুনাল বা আপীল �াইব�ুনােল” শ��িল “�জলা কিমিট, িবভাগীয় কিমিট, �ক�ীয় কিমিট, �াইব�ুনাল, আপীল �াইব�ুনাল বা িবেশষ আপীল �াইব�ুনাল” শ��িল ও কমা�িলর
পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ২৬ (খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�াইব�ুনাল বা আপীল �াইব�ুনােলর” শ��িল “�জলা কিমিট, িবভাগীয় কিমিট, �ক�ীয় কিমিট, �াইব�ুনাল, আপীল �াইব�ুনাল বা িবেশষ আপীল �াইব�ুনােলর” শ��িল ও
কমা�িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬  নং আইন) এর ২৬ (গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 "�জাতে�র সরকারী িহসােব" শ��িল "সরকাির তহিবেল' শ��িলর পিরবেত� অিপ�ত স�ি� �ত�প�ণ (সংেশাধন) অধ�ােদশ, ২০০৮ (২০০৮ সেনর ৬১ নং অধ�ােদশ) এর ৭
ধারাবেল �িত�ািপত।
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