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১৮/১/২২ 

 

ভূমি অপরাধ প্রমিররাধ ও প্রমিকার আইন, ২০২১ 

 

প্রাথমিক খসড়া 

ভূমি অপরাধ প্রমিররাধ ও প্রমিকার আইন, ২০২১ 

 

মিল নং……, ২০২১ 

 

ব্যমি িামলকানাধীন িা সরকামর খাসভূমিসহ সরকারর যেককাকনা প্ররিষ্ঠান বা সংরবরিবদ্ধ সংস্থার 

িামলকানাধীন ভূমির স্বত্ব ও দখলর াগ, ভূমিমলপ্স ুককারনা ব্যমির জামলয়ামি িা প্রিারণামূলক ও অরের 

সমহি ক াগসাজরস সৃষ্ট দমললমূরল িা ককারনা দমলল ব্যমিরররকই িা প্রর াজয কেরে  থা থ কর্তপৃরের 

অনুরিাদন গ্রহণ না কমরয়া উি ব্যমি কর্তকৃ অবিধ ারি ভূমির দখলগ্রহণ, িা দখলগ্রহরণর কেষ্টা িা উহার 

েমিসাধন এিং উিরূপ কা কৃ্রি অব্যাহি রামখরি কপশীশমির ব্যিহার, িা কদশীয় িা আরেয়াস্ত্র ব্যিহার, 

ইিযারির মাধ্যকম সংঘটিি অপরাি প্রমিররাধ ও দ্রুি প্রমিকার মনমিিকরণ এিং এিৎসংক্রান্ত অোে মিষয় 

একমেি কমরয়া সিমিি ারি মিধান প্রণয়নকরে আনীি 

মিল 

ক রহতু ব্যমি িামলকানাধীন িা সরকামর খাসভূমিসহ সরকারর যেককাকনা প্ররিষ্ঠান বা সংরবরিবদ্ধ 

সংস্থার িামলকানাধীন ভূমির স্বত্ব ও দখলর াগ, ভূমিমলপ্স ু ককারনা ব্যমির জামলয়ামি িা প্রিারণামূলক ও 

অরের সমহি ক াগসাজরস সৃষ্ট দমললমূরল িা ককারনা দমলল ব্যমিরররকই উি ব্যমি কর্তকৃ অবিধ ারি ভূমির 

দখলগ্রহণ, িা দখলগ্রহরণর কেষ্টা িা উহার েমিসাধন এিং উিরূপ কা কৃ্রি অব্যাহি রামখরি কপশীশমির 

ব্যিহার, িা কদশীয় িা আরেয়াস্ত্র ব্যিহার, ইিযারির মাধ্যকম সংঘটিি অপরাি প্রমিররাধ ও দ্রুি প্রমিকার 

মনমিিকররণর আিশ্যকিা রমহয়ারে; এিং 

ক রহতু ভূমিরি জনগরণর কিৌমলক অমধকার সংরেণসহ সািমগ্রক ারি িাহারদর শামন্তপূণ ৃ জীিন 

 াপন ও জীিনিান উন্নয়ন ত্বরামিি কমরিার কেরে রাষ্ট্র সাংমিধামনক ারি দায়িদ্ধ; এিং 

ক রহতু উপমরিমণিৃ ভূমি সম্পমকিৃ কিকৃারের প্রমিকারকরে দামখলকৃি কদওয়ামন ও ক ৌজদামর 

িািলা দীর্ ৃসিয় মিোরাধীন থাকায় উ য় কেরে সৃষ্ট িািলাজট জনগরণর জে ক  ক াগামন্তর কারণ হইয়ারে 

উহার মনরসন হওয়া িাঞ্চনীয়; এিং 

ক রহতু ব্যমি িামলকানাধীন িা সরকামর খাসভূমিসহ সরকারর যেককাকনা প্ররিষ্ঠান বা সংরবরিবদ্ধ 

সংস্থার িামলকানাধীন ভূমি মনষ্কণ্টক থামকরল উহা স্ব স্ব প্রমিষ্ঠারনর িা ব্যমির উন্নয়ন পমরকেনা িাস্তিায়রনর 

কারজ ব্যিহাররর অিামরি সুর াগ থারক; এিং 

ক রহতু উপমরিমণিৃ কপ্রোপরট ভূমি সম্পমকিৃ অপরাধসমূরহর প্রমিররাধ ও প্রমিকার সম্পমকৃি মিধান 

সিিরয় একটি আইন প্রণয়ন করা সিীেীন ও প্ররয়াজনীয়;  
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কসরহতু মনম্নরূপ আইন করা হইল:- 

 

প্রথি অধ্যায় 

প্রারমিক 

 

১। সংরিপ্ত রিকরানাম ও প্রবিতন।- (১) এই আইন ভূমি অপরাধ প্রমিররাধ ও প্রমিকার আইন, ২০২১ 

নারি অম মহি হইরি।  

 

(২) ইহা সিগ্র িাংলারদরশ প্রর াজয হইরি। 

 

(৩) সরকার, সরকামর কগরজরট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ক  িামরখ মনধাৃরণ কমররি, কসই িামরখ হইরি এই 

আইন কা কৃর হইরি।  

 

২। সংজ্ঞা।- মিষয় িা প্রসরের পমরপমি ককারনা মকছু না থামকরল, এই আইরন- 

 

(১)  “অপরাধ” অথ ৃএই আইরনর অধীন দেনীয় ককারনা অপরাধ; 

 

(২)  “অিকাঠারিা” অরথ ৃিাসস্থান, অম স, আদালি, মশো প্রমিষ্ঠান, ব্যিসা ককন্দ্র, মশে 

কারখানা, কদাকান িা অে ককারনা স্থাপনা, কাঁো িা পাকা  াহাই হউক না ককন 

ইহার অন্তর্ভিৃ হইরি; 

 

(৩)   “অবিধ দখল” অরথ ৃ িামলকানা না থাকা সরেও ককারনা ব্যমি কর্তকৃ ব্যমি 

িামলকানাধীন িা সরকামর খাসভূমিসহ সরকারর যেককাকনা প্ররিষ্ঠান বা সংরবরিবদ্ধ 

সংস্থার িামলকানাধীন ভূমিরি প্ররিশ, প্ররিরশর কেষ্টা ও দখলগ্রহণ অন্তর্ভিৃ হইরি; 

[অকটাবর ৩ এ অনুরষ্ঠি ওয়াকতিপ এ প্রাপ্ত সুপামরশ মিরিেনায় মনরয় মিধানটি 

পুনগঠৃন করা হরয়রে] 

 

(৪)  “আদালি” অথ ৃএ আইরনর ধারা ২৮ এ িমণিৃ ক  ককারনা আদালি; 

 

(৫)  “আরেয়াস্ত্র” অথ ৃিন্দুক, মপস্তল, মর ল ার, রাইর ল, িা সিজািীয় অে ককারনা 

অস্ত্র, গুমল, কগালািারুদ ও কিরয়ারনট, এিং আরেয়াস্ত্র তিমরর সরঞ্জািও ইহার 

অন্তর্ভিৃ হইরি;  

 

(৬) “কারলক্টর” অথ ৃককারনা কজলার কারলক্টর, এিং কজলা প্রশাসক িা অমিমরি কজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) ও এই আইরনর অধীন কারলক্টর-এর ক রকারনা কা  ৃ সম্পন্ন 

কমরিার মনমিত্ত সরকার কর্তকৃ মনযুি অোে কিকৃিাৃও ইহার অন্তর্ভিৃ হইরি; 
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(৭)  “খাস জমি” অথ ৃ State Acquisition & Tenancy Act, 1950 (Act 

No. XXVIII of 1951) এবং আপািি বলবৎ অন্য যকাকনা আইকনর রবিান 

অনুসাকর সরকাকরর রনকট ন্যস্ত বা অরপ তি যেককাকনা ভূরম; (০২/১১/২০২১ িাররকে 

অনুরষ্ঠি সভার পকর সংকোরিি) 

রবকল্প 

 (ককানটি ভাল হয় যস রসদ্ধান্ত সরিব মকহািয় গ্রহণ করকি পাকরন) 
“খাস জমি” অথ ৃ State Acquisition & Tenancy Act, 1950 (Act 

No. XXVIII of 1951) এর ২ (১৫) ধারায় সংজ্ঞাময়ি খাস জমি এিং ককারনা 

ব্যমি, সংস্থা িা অোে সরকামর মি ারগর িামলকানা িমহভূিৃ ও ভূমি িন্ত্রণালয় 

মনয়ন্ত্রণাধীন খাস জমি; এিং মনম্নিমণিৃ ভূমিও ইহার অন্তর্ভিৃ হইরি- 

 

(ক)  কারলক্টর এর ১ নম্বর খমিয়ান িা ভূমি ব্যিস্থাপনা ম্যানুয়াল, ১৯৯০ এর ৬ 

(সায়রাি করমজস্টার) ও ৮ নম্বর করমজস্টারর (খাস জমির করমজস্টার) 

অন্তর্ভিৃ িা মলমপিদ্ধ সকল জমি; 

 

(খ)  নদী িা সমুদ্র গ  ৃ হইরি জামগয়া উঠা েররর জমি  াহা মসকমস্ত জমির 

পয়মস্ত হউক িা নতুন ের হউক; 

 

(গ)  Bangladesh Land Holding (limitation) order, 1972 

(PO No. 98 of 1972) এর ৩ ধারা কিািারিক ককারনা পমরিার িা 

সংস্থার (body) িামলকানাধীন ১০০ (একশি) মির্ার অমিমরি 

সরকাররর মনকট সিমপিৃ িা সিপণৃর াগ্য জমি এিং Land Reforms 

Ordinance, 1984 (Ordinance Number X of 1984) এ ধারা 

৪ কিািারিক ককারনা পমরিার িা সংস্থার িামলকানাধীন ৬০ (ষাট) মির্ার 

অমিমরি সরকাররর মনকট অমপিৃ িা অপণৃর াগ্য কৃমষ জমি; 

  

(র্)  সরকার কর্তকৃ মনলারি ক্রয়কৃি জমি; 

 

(ঙ)  State Acquisition & Tenancy Act, 1950 (Act No. 

XXVIII of 1951) এর ৯২ ধারা কিািারিক পুনঃগ্রহণকৃি 

(resumed) জমি; 

 

(ে)  িামলকানা ও দামিদার মিহীন ক রকারনা জমি; এিং 
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(ে)  প্রেমলি আইন অনু ায়ী সরকার িা আদালি কর্তকৃ খাস কর্াষণাকৃি 

ককারনা জমি।  

 

[ভূমি িন্ত্রণালয় কর্তকৃ প্রস্তামিি কৃমষ জমি সুরো ও ভূমি ব্যিহার আইরনর খসড়া 

হরি গৃহীি] 

 

(৮)  “কজলা ম্যামজরেট” অথ ৃCode of Criminal Procedure, 1898 

(Act V of 1898) এর ধারা ১০ এ িমণিৃ কজলা ম্যামজরেট, এবং অরিররক্ত 

কজলা ম্যারিকেটও ইহার অন্তর্ভ তক্ত হইকবন; 

 

(৯)  “দেমিমধ” অথ ৃPenal Code, 1860 (Act XLV of 1860); 

 

(১০)  “দমলল িা দমললামদ” অরথ ৃ ভূমির িামলকানা হস্তান্তররর লরেয মনিমিি ক রকান 

দমলল, আিরিািারনািা, নকশা (map) ও আইরন স্বীকৃি অোে দমলল, 

খমিয়ান, নািজামর খমিয়ান িা সংরশামধি খমিয়ান, ডুমিরকট কািনৃ রমসদ, ভূমি 

উন্নয়ন কর পমররশারধর দামখলা ইিযামদ অন্তর্ভিৃ হইরি; [অকটাবর ৩ এ অনুরষ্ঠি 

ওয়াকতিপ এ প্রাপ্ত সুপামরশ] 

 

(১১)  “কদশীয় অস্ত্র” অথ ৃিাঁশ িা কারঠর লাঠি, ছুমর, িটি, দা, কুড়াল, িরলায়ার, খঞ্জর,  

িশাৃ, িল্লি, কটটা,  ালা, হাসুয়া, ধািিদে িা িীর-ধনুক, এিং  সিজািীয় অে ক  

ককারনা অস্ত্রও ইহার অন্তর্ভিৃ হইরি;  

 

(১২)  “ক ৌজদামর কা মৃিমধ” অথ ৃCode of Criminal Procedure, 1898 (Act 

V of 1898); 

 

(১৩)  “িল প্ররয়াগ” অথ ৃশমি প্ররয়াগ িা  ীমি প্রদশনৃ িা িনস্তামেক ারি োপ প্ররয়াগ, 

এিং অে ককারনা প্রকার েমি-সাধন কমরিার িা তদমহক ারি আটক রামখিার 

হুিমক প্রদশনৃ, মন াৃিন িা ককারনা ব্যমির প্রামিষ্ঠামনক, দাপ্তমরক িা আইনগি 

অিস্থানরক অে ককারনা ব্যমির মিরুরদ্ধ কিআইমন ারি কারজ লাগাইিার হুিমক 

প্রদানও ইহার অন্তর্ভিৃ হইরি; 

 

(১৪)  “মিমধ” অথ ৃএই আইরনর অধীন প্রণীি মিমধ; 

  

(১৫)  “ব্যমি” অরথ ৃককারনা ককাম্পামন, অংশীদামর কারিার িা  াি ৃিা একামধক ব্যমির 

সমিমি িা সংর্, মনিমিি হউক িা না হউক, ইহার অন্তর্ভিৃ হইরি; 
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(১৬) “ ীমি প্রদশনৃ” অকথ ত এই আইরনর অধীন প্রমিকার প্রাথী ককারনা ব্যমিরক 

আদালরি িািলা দারয়র, িািলা েলাকারল সােয প্রিাণ সংগ্রহ িা আদালরি 

উপস্থাপরনর কেরে িাধা সৃমষ্টর িাধ্যরি লা িান হইিার লরেয ককান ব্যমি কর্তকৃ 

প্রিযে িা পররাে ারি িা প্রচ্ছন্ন ারি ম কটিি, সংক্ষুব্ধ ব্যমি িা  সােীরক 

ক রকান ধররনর োপ প্ররয়াগ করা, অথিা প্রমিরশাধ গ্রহরণর, জীিননারশর িা 

শারীমরক জখরির হুিমক প্রদান, শমি প্রদশনৃ, অবিধ প্র ািমিস্তার, সম্পমত্তর 

েমিসাধন িা েমিসাধরনর হুিমক প্রদান, অসংগি প্র াি খাটারনা িা ক রকান 

ধররনর হয়রামন করা  াহার  রল োয় মিোর ব্যাহি হইরি পারর এইরূপ ক রকারনা 

কিকৃাে অন্তর্ভিৃ হইরি;  

 

(১৭)  “ভূমি িা জমি” অথ ৃ জল িা স্থরলর ক রকারনা ধররনর ভূমি, এিং উহার সমহি 

স্থায়ী ারি সমন্নরিমশি গাে-পালা, ঘরবারি,  িন িা অে ককারনা স্থাপনাও ইহার 

অন্তর্ভিৃ হইরি; 

 

(১৮)  “ভূমিমলপ্স”ু অথ ৃ ককারনা ব্যমি ম মন জামলয়ামি িা প্রিারণামূলক ও ক াগসাজরস 

সৃষ্ট দমললমূরল িা ককারনা দমলল ব্যমিরররকই  য়- ীমি িা যপিীিরক্ত প্রদশরৃনর 

িাধ্যরি িা অে ককান ককৌশরল অবিধ ারি ব্যমি িামলকানাধীন িা সরকামর 

খাসভূমিসহ সরকারর যেককাকনা প্ররিষ্ঠান বা সংরবরিবদ্ধ সংস্থার ভূমি দখল কররন 

িা দখরলর উরযাগ গ্রহণ কররন;  

 

 (১৯)  “কিািাইল ককাট”ৃ অথ ৃকিািাইল ককাট ৃআইন, ২০০৯ (২০০৯ সরনর ৫৯ নং আইন) 

-এর ধারা-৪ এর অধীন পমরোমলি কিািাইল ককাট;ৃ 

 

(২০)  “মররয়ল এরস্টট কের লপার” অথ ৃ মররয়ল এরস্টট উন্নয়ন ও ব্যিস্থাপনা আইন, 

২০১০ (২০১০ সরনর ৪৮ নং আইন) এর ধারা ২ (১৫) এ সংজ্ঞাময়ি ক রকারনা 

মররয়ল এরস্টট কের লপার িা উহার ককারনা কিকৃিাৃ িা কিেৃারী অথিা এরজন্ট 

 াহারা জমি, িাসা িা িামড়, িামণমজযক  িন, ফ্ল্যাট ইিযামদর মনিাৃণ ও 

ক্রয়মিক্ররয়র সমহি জমড়ি। 

  

 

 ৩। আইকনর প্রািাে।– আপািি িলিৎ অে ককারনা আইরন ম ন্নির  াহা মকছুই থাকুক না ককন এই 

আইরনর মিধানািমল কা কৃর থামকরি। 
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মদ্বিীয় অধ্যায় 

অপরাধ ও দে 

 

 ৪। অকন্যর িরমর মারলক হইবার মানকস িাল িরলল সৃরির িণ্ড।–  মদ ককারনা ব্যমি লা িান 

হইিার লরেয ব্যমি িামলকানাধীন িা সরকামর খাসভূমিসহ সরকারর যেককাকনা প্ররিষ্ঠান বা সংরবরিবদ্ধ 

সংস্থার িামলকানাধীন জমি মনরজর নারি করমজমেকরণসহ উহার িামলকানা সংক্রান্ত ক রকারনা জাল দমলল 

সৃমষ্ট কররন, িাহা হইরল িাহার অনুরূপ কা  ৃহইরি একটি অপরাধ এিং িজ্জে মিমন অনমধক দুই িৎসররর 

িরি অন্যযন েয় িারসর কারাদে, িা অনমধক দুই লে টাকা িরি অন্যযন পঞ্চাশ হাজার টাকা অথদৃে, িা উ য় 

দরে দমেি হইরিন। 

  

 

 ৫। িামলকানার অমিমরি জমির দমলল সম্পাদরনর দে।–  মদ ককারনা ব্যমি ভূমি হস্তান্তর দমলল 

সম্পাদনকারল দািা মহসারি লা িান হইিার লরেয ককারনা জমিরি িামলকানা ও দখল না থাকা সরেও 

মনরজরক উি জমির িামলক দখলকার মহসারি উপস্থাপন কমরয়া অে ককারনা ব্যমির িরািরর জাল দমলল 

সম্পাদন কররন িা িাহার িামলকানা ও দখলীয় জমির অমিমরি জমি দমলরল মলমপিদ্ধ কররন, িাহা হইরল 

িাহার অনুরূপ কা  ৃহইরি একটি অপরাধ এিং িজ্জে মিমন অনমধক পাঁে িৎসররর িরি অন্যযন দুই িৎসররর 

কারাদে, িা অনমধক দশ লে টাকা িরি অন্যযন মিন লে টাকা অথদৃে, িা উ য় দরে দমেি হইরিন।    

[জামিনঅর াগ্য অপরাধ] 

 

 ৬। িামলকানার অমিমরি জমি মলমখয়া কনওয়ার দে।– (১)  মদ ককারনা ব্যমি ভূমি হস্তান্তর দমলল 

সম্পাদনকারল গ্রহীিা মহসারি লা িান হইিার লরেয ককারনা জমিরি দািার িামলকানা ও দখল না থাকার 

মিষয় অিমহি থাকা সরেও দািা কর্তকৃ িাহার িামলকানা ও দখলীয় জমির অমিমরি জমি দমলরল মলমপিদ্ধ 

করান, িাহা হইরল িাহার অনুরূপ কা  ৃহইরি একটি অপরাধ এিং িজ্জে মিমন অনমধক পাঁে িৎসররর িরি 

অন্যযন দুই িৎসররর কারাদে, িা অনমধক দশ লে টাকা িরি অন্যযন মিন লে টাকা অথদৃে,  িা উ য় দরে 

দমেি হইরিন। [জামিনঅর াগ্য অপরাধ] 

 

  

৭। পূব ত রবক্রয় বা হস্তান্তর য াপন কররয়া যকাকনা িরম রবক্রকয়র দে।– মদ ককারনা ব্যমি িাহার 

মিমক্রি ককারনা জমি সম্পরকৃ িথ্য কগাপন কমরয়া লা িান হইিার লরেয উি জমি পুনরায় অে ককারনা 

ব্যমির মনকট হস্তান্তররর লরেয মিক্রয় দমলল সম্পাদন ও মনিিন কররন, িাহা হইরল িাহার অনুরূপ কা  ৃ

হইরি একটি অপরাধ এিং িজ্জে মিমন অনমধক পাঁে িৎসররর িরি অন্যযন দুই িৎসররর কারাদে, িা অনমধক 

দশ লে টাকা িরি অন্যযন মিন লে টাকা অথদৃে, িা উ য় দরে দমেি হইরিন।    [জামিনঅর াগ্য অপরাধ] 
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৮। বায়নাকৃি িরম পুনরায় চুরক্তবদ্ধ হইবার দে।–  মদ ককারনা ব্যমি িাহার িামলকানাধীন ককারনা 

ভূমি মিক্ররয়র লরেয চুমি (contract for sale) িা িায়না চুমি কমরিার পর লা িান হইিার লরেয উি 

ভূমি মিক্ররয়র জে অে ককারনা ব্যমির সমহি চুমিিদ্ধ হন, িাহা হইরল িাহার অনুরূপ কা  ৃহইরি একটি 

অপরাধ এিং িজ্জে মিমন অনমধক পাঁে িৎসররর িরি অন্যযন দুই িৎসররর কারাদে, িা অনমধক দশ লে 

টাকা িরি অন্যযন মিন লে টাকা অথদৃে, িা উ য় দরে দমেি হইরিন। [জামিনঅর াগ্য অপরাধ] 

 

৯। র্ভল বুঝাইয়া িানপত্র ইিযারি সৃিকনর দে।–  মদ ককারনা ব্যমি লা িান হইিার লরেয অে 

ককারনা ব্যমিরক র্ভল বুঝাইয়া িা মিথ্যার আশ্রয় মনয়া প্রিারণামূলক ারি ককারনা ভূমির দান দমলল সৃজন 

কররন, িাহা হইরল িাহার অনুরূপ কা  ৃহইরি একটি অপরাধ এিং িজ্জে মিমন অনমধক দুই িৎসররর িরি 

অন্যযন েয় িারসর কারাদে, িা অনমধক দুই লে টাকা িরি অন্যযন পঞ্চাশ হাজার টাকা অথদৃে, িা উ য় দরে 

দমেি হইরিন।  

 

 

১০। সহ-উত্তরামধকারীরক িমঞ্চি কমরয়া প্রাপ্যিার অমধক জমির মনজ নারি দমললামদ সৃমষ্টর দে।– 

 মদ ককারনা ব্যমি লা িান হইিার লরেয সহ-উত্তরামধকারীরক িমঞ্চি কমরয়া স্বীয় উত্তরামধকার আইনানু ায়ী 

মনজ মহস সার অমধক জমির মনজ নারি দমললামদ সৃজন কররন, িাহা হইরল িাহার অনুরূপ কা  ৃহইরি একটি 

অপরাধ এিং িজ্জে মিমন অনমধক দুই িৎসররর িরি অন্যযন েয় িারসর কারাদে, িা অনমধক দুই লে টাকা 

িরি অন্যযন পঞ্চাশ হাজার টাকা অথদৃে, িা উ য় দরে দমেি হইরিন।  

 

 

১১। সহ-উত্তরামধকারীরক িমঞ্চি কমরয়া মনরজর প্রাপ্যিার অমধক জমি মিক্ররয়র দে।–  মদ ককারনা 

ব্যমি, স্বীয় উত্তরামধকার আইনানু ায়ী, লা িান হইিার লরেয মনরজর প্রাপ্যিার অমধক জমি মিক্ররয়র জে 

দমলল সম্পাদন কররন, িাহা হইরল িাহার অনুরূপ কা  ৃহইরি একটি অপরাধ এিং িজ্জে মিমন অনমধক দুই 

িৎসররর িরি অন্যযন েয় িারসর কারাদে, িা অনমধক দুই লে টাকা িরি অন্যযন পঞ্চাশ হাজার টাকা অথদৃে, 

িা উ য় দরে দমেি হইরিন।  

 

 

১২। অবিধ দখল ইিযামদর দে।– মদ ককারনা ব্যমি তিধ কাগজপে না থাকা সরেও ব্যমি 

িামলকানাধীন িা সরকামর খাস ভূমিসহ সরকামর ক রকারনা প্রমিষ্ঠান িা সংমিমধিদ্ধ সংস্থার িামলকানাধীন 

ভূমি কজারপূিকৃ দখল কররন অথিা ভূমির কজারপূিকৃ দখল অব্যাহি রারখন, িাহা হইরল িাহার অনুরূপ কা  ৃ

হইরি একটি অপরাধ এিং িজ্জে মিমন অনমধক মিন িৎসররর িরি অন্যযন এক িৎসররর কারাদে, িা 

অনমধক মিন লে টাকা িরি অন্যযন এক লে টাকা অথদৃে, িা উ য় দরে দমেি হইরিন। 

 

১৩। সহ-উত্তরামধকারীর িরম যিারপূব তক িেকল রারেবার দে।–  মদ ককারনা ব্যমি িাহার শমরক িা 

সহ-উত্তরামধকারীর প্রাপ্য জমি কজারপূিকৃ দখল কমরয়া রারখন, িাহা হইরল িাহার অনুরূপ কা  ৃহইরি একটি 

অপরাধ এিং িজ্জে মিমন অনমধক দুই িৎসররর িরি অন্যযন েয় িারসর  কারাদে, িা অনমধক দুই লে টাকা 

িরি অন্যযন পঞ্চাশ হাজার টাকা অথদৃে, িা উ য় দরে দমেি হইরিন।  
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১৪। অবিধ ারি িাটি কাটা, িামল উরত্তালন ইিযামদর দে।–  মদ ককারনা ব্যমি কিআইমন ারি 

সরকামর িা কিসরকামর ভূমি, নদীর পাড় িলরদশ িা অে ককারনা ভূমি ইিযামদ হইরি িাটি কারটন িা কাটান,  

িামল উরত্তালন কররন িা করান, িাহা হইরল, অনুরূপ কিনৃ িা উরত্তালন ইিযামদর  রল প্রকৃি ককারনা েমি 

সামধি হউক িা না হউক, িাহার অনুরূপ কা  ৃহইরি একটি অপরাধ এিং িজ্জে মিমন অনমধক দুই িৎসররর 

িরি অন্যযন েয় িারসর কারাদে, িা অনমধক দুই লে টাকা িরি অন্যযন পঞ্চাশ হাজার টাকা অথদৃে, িা উ য় 

দরে দমেি হইরিন। [কিািাইল ককাট ৃআইন, ২০০৯ এ কনওয়া  াইরি পারর] 

 

১৫। জলািদ্ধিা সৃমষ্ট কমরিার দে।–  মদ ককারনা ব্যমি কিআইমন ারি িাটি  রাট কমরয়া িা অে 

ককারনা ারি জলািদ্ধিার সৃমষ্ট কররন িা করান, িাহা হইরল িাহার অনুরূপ কা  ৃহইরি একটি অপরাধ এিং 

িজ্জে মিমন অনমধক দুই িৎসররর িরি অন্যযন েয় িারসর কারাদে, িা অনমধক দুই লে টাকা িরি অন্যযন 

পঞ্চাশ হাজার টাকা অথদৃে,  িা উ য় দরে দমেি হইরিন। [কিািাইল ককাট ৃআইন, ২০০৯ এ কনওয়া  াইরি 

পারর] 

 

১৬। মিনা অনুিমিরি ভূমির উপররর স্তর (top soil) কিরৃনর দে।-  মদ ককারনা ব্যমি ভূমি 

িামলরকর অনুিমি গ্রহণ ব্যিীি ভূমির উপররর স্তর হইরি িাটি উরত্তালন কররন িা করান, িাহা হইরল, িাহার 

অনুরূপ কা  ৃহইরি একটি অপরাধ এিং িজ্জে মিমন অনমধক দুই িৎসররর িরি অন্যযন েয় িারসর কারাদে, 

িা অনমধক দুই লে টাকা িরি অন্যযন পঞ্চাশ হাজার টাকা অথদৃে, িা উ য় দরে দমেি হইরিন। [কিািাইল 

ককাট ৃআইন, ২০০৯ এ কনওয়া  াইরি পারর] 

 

১৭। অমধগ্রহরণর পূরি ৃ জমির মূল্য বৃমদ্ধর উরেরশ্য অমিমরি মূরল্য দমলল মনিিরনর দে।-  মদ 

ককারনা ব্যমি ককারনা এলাকায় ভূমি অমধগ্রহণ করা হইরি িরি ৃ জ্ঞাি হইয়া জমির মূল্য বৃমদ্ধর উরেরশ্য 

অমধগ্রহরণর পূরি ৃমনধাৃমরি মূরল্যর অমিমরি মূরল্য ভূমি মনিিন কররন, িাহা হইরল িাহার অনুরূপ কা  ৃহইরি 

একটি অপরাধ এিং িজ্জে মিমন অনমধক দুই িৎসররর িরি অন্যযন েয় িারসর কারাদে, িা অনমধক দুই লে 

টাকা িরি অন্যযন পঞ্চাশ হাজার টাকা অথদৃে, িা উ য় দরে দমেি হইরিন। [কিািাইল ককাট ৃআইন, ২০০৯ এ 

কনওয়া  াইরি পারর] 

 

 ১৮। িনসািারকণর ব্যবহাে ত, ধিীয় িা দািব্য প্রমিষ্ঠারনর জমি দখরলর দে।–  মদ ককারনা ব্যমি-  

 

(ক)  জনসাধাররনর ব্যিহা  ৃ িা পািমলক ইজরিন্ট, কখলার িাঠ, জলাশয় প্রভৃমি দখল 

কররন িা করান; িা 

 

(খ)  ওয়াক  এরষ্টট, কদরিাত্তর, কিরস্থান, িসমজদ, িমির, গীজৃা, ঈদগাহ, প্যারগাো, 

িাজার শরী , দরগা, শ্মশান, প্রভৃমির ভূমিজমি দখল কররন িা দখলগ্রহরণ সহায়িা 

প্রদান কররন; িা 
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(গ)  মেমকৎসা, মশো, ক্রীড়া, মিরনাদন প্রভৃমি দািব্য উরদরশ্য উৎসগীকৃি ভূমিজমি 

কিআইমন ারি দখল কররন িা দখলগ্রহরণ সহায়িা প্রদান কররন; িা 

 

(র্)  উপযুি কর্তপৃরের অনুরিাদন ব্যিীি দ া (ক) (খ) ও (গ) এ উমল্লমখি ভূমির 

“রশ্রমণ” (character) পমরিিনৃ কররন িা উিরূপ কার  ৃসহায়িা প্রদান কররন; 

িা 

 

(ঙ)  উপমরউি ভূরমকি কিআইমন অিকাঠারিা মনিাৃণ কররন িা মনিাৃণ কমররি সহায়িা 

প্রদান কররন; 

 

িাহা হইরল িাহার অনুরূপ কা  ৃহইরি একটি অপরাধ এিং িজ্জে মিমন অনমধক দুই িৎসররর িরি অন্যযন 

েয় িারসর কারাদে, িা অনমধক পাঁে লে টাকা িরি অন্যযন দুই লে টাকা অথদৃে, িা উ য় দরে দমেি 

হইরিন।  

 

১৯। রবনা অনুমরিকি পাহাি বা টিলার পািকিকি বসরি স্থাপকনর দে।–  মদ ককারনা ব্যমি 

িামলকানা না থাকা সরেও পাহাড় িা টিলার পাদরদরশ ক রকারনা ধররণর স্থাপনা মনিাৃণ কমরয়া িসমি স্থাপন 

কররন িাহা হইরল িাহারক  থা থ কর্তপৃে ক রকারনা সিয় উরচ্ছদ কমররি পামররি এিং এইরূপ উরচ্ছরদর 

মিরুরদ্ধ মিমন ককারনা েমিপূরণ দামি কমররি পামররিন না এিং অবিধ ারি িসমি স্থাপরনর জে মিমন মিন 

িারসর কারাদে, িা দশ হাজার টাকা অথদৃে, িা উ য় দরে দমেি হইরিন। [কিািাইল ককাট ৃআইন, ২০০৯ এ 

কনওয়া  াইরি পারর] 

 

২০। মররয়ল এরস্টট কর্তকৃ জমি, ফ্ল্যাট হস্তান্তর ইিযামদ সম্পমকিৃ অপরারধর দে।–  মদ ককারনা 

মররয়ল এরস্টট কের লপার িা উহার দাময়ত্বপ্রাপ্ত কিকৃিাৃ- 

(ক)  একটি জমি একামধক ব্যমির িরাির দমলল সম্পাদন কমরয়া কদয়; িা 

 

(খ)  চুমি কিািারিক মনমদষৃ্ট পমরিাণ অথ ৃপ্রামপ্তর পর কর্ামষি সিরয়র িরধ্য জমির দখল 

হস্তান্তর কমররি ব্যথ ৃহন; িা 

 

(গ)  ফ্ল্যাট মিক্ররয়র পর কর্ামষি সিরয়র িরধ্য ফ্ল্যাট হস্তান্তর কমররি ব্যথ ৃহন; িা 

 

(র্)  ফ্ল্যাট হস্তান্তর করা হইরলও ফ্ল্যারটর দমলল হস্তান্তর কমররি ব্যথ ৃহন; 

 

িাহা হইরল িাহার অনুরূপ কা  ৃহইরি একটি অপরাধ এিং িজ্জে মিমন অনমধক দুই িৎসররর িরি অন্যযন 

েয় িারসর কারাদে, িা অনমধক মিশ লে টাকা িরি অন্যযন দশ লে টাকা অথদৃে, িা উ য় দরে দমেি 

হইরিন। 
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**[মররয়ল এরস্টট উন্নয়ন ও ব্যিস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সরনর ৪৮ নং আইন) এর মনম্নিমণিৃ ধারাসমূরহ 

অপরাধ ও দে সম্পমকৃি ক  মিধান আরে িা প্রস্তামিি ধারার দ া (ক), (খ) ও (গ) এর সারথ সাংর্মষকৃ হয় 

মকনা িা মিরিেনা করা ক রি পারর: 

 

২১। যকান র্ভরমর মারলককর সরহি যকান যেকভলপার যকান ররকয়ল একস্টট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার িন্য চুরক্তবদ্ধ 

হইবার পর চুরক্তর িিত যমািাকবক ররকয়ল একস্টট উন্নয়ন েথােথভাকব সম্পন্ন কররয়া রনি তাররি সমকয়র মকধ্য 

ভূরমর মারলককর অংি ভূরমর মারলককর অনুকূকল হস্তান্তর না কররকল রকংবা যিত্রমি, িেল বুঝাইয়া না রিকল 

অনূর্ধ্ত ২ (দুই) বৎসর কারািন্ড অথবা ২০ (রবি) লি টাকা অথ তিন্ড অথবা উভয় িকন্ড িরন্ডি হইকব।] 

 

 

[মররয়ল এরস্টট উন্নয়ন ও ব্যিস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সরনর ৪৮ নং আইন) এর ষষ্ঠ অধ্যারয় 

অপরাধ, মিোর ও দরের মিস্তামরি মিধান ররয়রে মিধায় এই আইরন মক করণীয় িা আরলােনা সারপে] 

 

২২। সরকারর, কিসরকামর, স্বায়ত্বশামসি িা সংমিমধিদ্ধ প্রমিষ্ঠারনর জমি ইিযামদ কিআইমন দখরলর 

দে।– মদ ককারনা ব্যমি, সরকামর খাসজমি িা অে ককারনা সরকামর, কিসরকামর, স্বায়ত্বশামসি িা 

সংমিমধিদ্ধ প্রমিষ্ঠারনর প্রমিষ্ঠারনর িামলকানাধীন ভূমি কিআইমন ারি দখল কররন িা উহারি অবিধ 

অিকাঠারিা মনিাৃণ কররন, িাহা হইরল িাহার অনুরূপ কা  ৃহইরি একটি অপরাধ এিং িজ্জে মিমন অনমধক 

দুই িৎসররর িরি অন্যযন েয় িারসর কারাদে, িা অনমধক োর লে টাকা িরি অন্যযন এক লে টাকা অথদৃে, 

িা উ য় দরে দমেি হইরিন। [কিািাইল ককাট ৃআইন, ২০০৯ এ কনওয়া  াইরি পারর] 

 

২৩। নদী, হাওর, মিল ও অোে জলাভূমির কশ্রমণ পমরিিরৃনর দে।–  মদ ককারনা ব্যমি নদী, হাওর, 

মিল িা অোে জলাভূমি কিআইমন ারি- 

 

(ক)  িাটি, িামল িা আিজৃনা দ্বারা; িা 

(খ)  অে ককারনা পদাথ ৃদ্বারা; িা 

(গ)  অে ককারনা উপারয়; িা 

(র্)  উহারি অিকাঠারিা মনিাৃণ কমরয়া উহার ককারনা অংশ িা সম্পূণ ৃ রাট কররন িা 

করান,  াহারি উহার কশ্রমণ আংমশক ারি িা সম্পূণ ৃারি পমরিিনৃ হইয়া  ায়; 

িাহা হইরল িাহার অনুরূপ কা  ৃহইরি একটি অপরাধ, এিং িজ্জে মিমন- 

 

 (অ)  আংমশক কশ্রমণ পমরিিরৃনর জে অনমধক এক িৎসররর কারাদে, িা 

অনমধক এক লে টাকা অথদৃে, িা উ য় দরে দমেি হইরিন; এিং 
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(আ)  সম্পূণ ৃারি কশ্রমণ পমরিিরৃনর জে অনমধক দুই িৎসররর িরি অন্যযন েয় 

িারসর কারাদে, িা অনমধক পাঁে লে টাকা িরি অন্যযন এক লে টাকা 

অথদৃে, িা উ য় দরে দমেি হইরিন।  

 

[কিািাইল ককাট ৃআইন, ২০০৯ এ কনওয়া  াইরি পারর] 

 

২৪। অববি িেল গ্রহণ ও িেল বজায় রামখরি কপশীশমি প্রদশনৃ ইিযামদর দে।–  মদ ককারনা ব্যমি 

একক িা দলগি ারি অবিধ ারি ভূমির দখল গ্রহণ কররন এিং উি কিআইমন দখল িজায় রামখিার জে 

কদশীয় অস্ত্র প্রদশনৃ ও ব্যিহার কমরয়া প্রাণনারশর হুিমক প্রদান কররন িাহা হইরল িাহার অনুরূপ কা  ৃহইরি 

একটি অপরাধ এিং িজ্জে মিমন অনমধক মিন িৎসররর িরি অন্যযন েয় িারসর কারাদে, িা অনমধক পাঁে 

লে টাকা িরি অন্যযন এক লে টাকা অথদৃে, িা উ য় দরে দমেি হইরিন। [জামিনঅর াগ্য অপরাধ] 

 

২৫। অপরাধ পুনঃসংর্টরনর দে।– এই আইরনর ককারনা ধারার অধীন ককারনা ব্যমি কদাষী সাব্যস্ত 

হইয়া সাজা প্রাপ্ত হইরল এিং পরিিীরি মিমন একই অপরাধ পুনঃসংর্টরন জমড়ি থামকরল মিমন ক  ধারায় 

কদাষী সাব্যস্ত হইরিন উি ধারায় মনধাৃমরি দরের মদ্বগুণ পমরিাণ দরে দমেি হইরিন। [জামিনঅর াগ্য 

অপরাধ] 

 

২৬। িরমর পররমাণ ও ব্যরক্তর ববরিিয অনুোয়ী িমধিৃ সাজা। – ধারা ৬ এ িমণিৃ দমলল িা কাগজ 

 মদ এক একর অরপো অমধক হয় িা মিষয়টিরি ল্যাে কের লপার িা মররয়ল এরস্টট কের লপার জমড়ি 

থারকন, িাহা হইরল উি জমড়ি ব্যমি অনমধক পাঁে িৎসররর িরি অন্যযন দুই িৎসররর কারাদে, িা অনমধক 

মিশ লে টাকা িরি অন্যযন পাঁে লে টাকা অথদৃে, িা উ য় দরে দমেি হইরিন। [জামিনঅর াগ্য অপরাধ] 

 

২৭। সমন্নকটিিী ভূমি িামলরকর ভূমির েমিসাধরনর দে।- েরি যকাকনা ব্যরক্ত সহিামলক িা 

পাশাপামশ দখরল থাকা িামলরকর জমির িরধ্য ভূমি ব্যিহারর এিন ককারনা পমরিিনৃ আরনন িা স্থাপনা মনিাৃণ 

কররন  াহার  রল মনকটিিী ভূমি িামলরকর ভূমির েমিসাধন হয়, িাহা হইরল িাহার অনুরূপ কা  ৃহইরি 

একটি অপরাধ এিং িজ্জে মিমন অনমধক দুই িৎসররর িরি অন্যযন এক িৎসররর কারাদে, িা অনমধক দশ 

লে টাকা িরি অন্যযন মিন লে টাকা অথদৃে, িা উ য় দরে দমেি হইরিন। [কিািাইল ককাট ৃআইন, ২০০৯ 

এ কনওয়া  াইরি পারর] 

  

২৮। অপরাধ সংর্টরন সহায়িা িা প্রররােনা ইিযামদর দে।– এই অধ্যাকয় বরণ তি যেককাকনা অপরাি 

সংঘঠকন পকরাি বা প্রিযিভাকব সহায়িা প্রিান কররকল িাহা হইকব একটি অপরাি এবং িজ্জন্য সহায়িা 

প্রিানকারী অপরাি সংঘটনকারী ব্যরক্তর ন্যায় িন্ডনীয় হইকবন।  
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র্তিীয় অধ্যায় 

মিোর 

 

২৯। অপরারধর মিোর।- (১) ক ৌজদামর কা মৃিমধরি  াহা মকছুই থাকুক না ককন, এই আইরনর অধীন 

অপরাধসমূহ প্রথি কশ্রমণর ম্যামজরেট িা কিররাপমলটন ম্যামজরেট িা প্রর াজয কেরে কিািাইল ককাট ৃআইন, 

২০০৯ এর ি মসরল অন্তর্ভিৃকরণ সারপরে, কিািাইল ককারটরৃ অধীরন এমিমকউটি  ম্যামজরেট কর্তকৃ মিো  ৃ

হইরি। 

(২) এই আইরন ম ন্নরূপ ককারনা মকছু না থামকরল, এই আইরনর অধীন সংর্টিি অপরারধর মিোর, 

 িদূর সিি, ক ৌজদামর কা মৃিমধর Chapter XXII অনু ায়ী সংমেপ্ত পদ্ধমিরি সম্পন্ন কমররি হইরি। 

৩০। প্রিাসরনক িররমানা।– সরকার, সাধারণ িা মিরশষ আরদশ দ্বারা, কজলা প্রশাসক, উপরজলা 

মনিাৃহী অম সার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) কক িাহার অমধরেোধীন এলাকায় সংর্টিি ... ধারার 

অপরাধসমূরহর কেরে প্রশাসমনক জমরিানা আররাপ কমরিার েিিা প্রদান কমররি পামররি; িরি প্রশাসমনক 

জমরিানা আররারপর কেরে মিররাধীয় ভূমির িাজারমূরল্যর এক েতুথাৃংরশর অমধক জমরিানা আররাপ করা 

 াইরি না। (র  সকল ধারার কেরে প্রশাসমনক জমরিানা প্রর াজয হয়, উহা আরলােনা সারপে) 

ব্যাখ্যা: এই ধারার উরেশ্য পূরণকরে “িাজারমূল্য” অথ ৃসরকার কর্তকৃ মিম ন্ন কশ্রমণর জমির দমলল 

মনিিরনর জে মনধাৃমরি কিৌজা মূল্য। 

 

৩১। িারা ২৯ এর প্রশাসমনক জমরিানা আদারয়র পদ্ধমি।– (১) যকান ব্যরক্ত ধারা ৩০ এর অিীন 

িাহার উপর আকরারপি প্রিাসরনক িররমানা, রনি তাররি সমকয়র মকধ্য, পররকিাি কররকি ব্যথ ত হইকল 

উহা Public Demands Recovery Act, 1913 (Act IX of 1913) এর অিীন 

সরকারর িারব  কে আিায়কোগ্য হইকব।  

(২) এই িারার অিীন আিায়কৃি প্রিাসরনক িররমানার অথ ত প্রিািকের সরকারর িহরবকল িমা 

হইকব৷     

 

৩২। অরভকো  িাকয়করর পদ্ধরি।– এই আইরনর অধীন সংর্টিি ক রকারনা অপরারধর প্রমিকার 

োমহয়া ভূমি সংমিষ্ট থানা িা উপযুি ম্যামজরেট আদালরি িািলা দারয়র করা  াইরি। 

 

৩৩। উপরজলা মনিাৃহী অম সার িা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর েিিা।– (১) উপরজলা মনিাৃহী 

অম সার িা সহকারী কমিশনার (ভূমি) িাহার অমধরেোধীন ব্যমি িামলকানাধীন িা সরকামর খাস ভূমিসহ 

সরকামর ক  ককারনা প্রমিষ্ঠান িা সংমিমধিদ্ধ সংস্থার িামলকানাধীন জমি, নদী-নালা, খাল-মিল, জলাভূমি, নদী 

িা সাগররর িীরিিী ভূমি জিরদখল, অবিধ ারি িামল, িাটি, ইিযামদ উরত্তালন প্রমিররাধ কমররি উরযাগ 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-98.html
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গ্রহণ কমররি পামররি এিং িাহার গৃহীি উরযাগ স ল িাস্তিায়নকরে সরকার, সাধারণ িা মিরশষ আরদশ 

দ্বারা ক ৌজদামর কা মৃিমধর ধারা ১০ এর অধীন িাহারক এমিমকউটি  ম্যামজরেট মনযুি কমররি পামররিন। 

 (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গৃহীি পদরেরপর ক রকারনা িা সকল প াৃরয় স্থানীয় পুমলশ সুপার িা 

থানার  ারপ্রাপ্ত কিকৃিাৃ প্ররয়াজনীয় সহায়িা এিন ারি প্রদান কমররিন ক ন প্রমিররাধ কা কৃ্রিটি 

শামন্তপূণ ৃারি সম্পন্ন হয় এিং এলাকায় শামন্ত-শৃঙ্খলা িজায় থারক।  

 

৩৪। অথদৃে আররারপর কেরে ম্যামজরেরটর মিরশষ েিিা।– ক ৌজদামর কা মৃিমধরি  াহা মকছুই 

থাকুক না ককন, এই আইরনর অধীন ককারনা প্রথি কশ্রমণর ম্যামজরেট, িা কিররাপমলটন ম্যামজরেট, িা 

কিািাইল ককাট ৃপমরোলনাকারী এমিমকউটি  ম্যামজরেট কদাষী সাব্যস্ত ব্যমিরক সংমিষ্ট অপরারধর জে এই 

আইরন অনুরিামদি ক রকারনা অথদৃে আররাপ কমররি পামররি। 

 

 

৩৫। ক ৌজদামর কা মৃিমধর প্ররয়াগ, মেমজটাল সারেযর গ্রহণর াগ্যিা ইিযামদ।– (১) এই আইরন 

ম ন্নরূপ ককারনা মকছু না থামকরল, ককারনা অপরাধ সম্পরকৃ িািলা িা অম র াগ দারয়র, িদন্ত, মিোর ও 

মনষ্পমত্তর কেরে ক ৌজদামর কা মৃিমধর মিধানািমল প্রর াজয হইরি। 

 

(২) সােয আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ সরনর ১ নং আইন) এ  াহা মকছুু্ই থাকুক না ককন, এই আইরনর 

অধীন অপরাধ প্রিারণর কেরে, িথ্য প্রযুমির িাধ্যরি ধারণকৃি েমি, ম মেও, অমেও ইিযামদও সােয মহসারি 

গ্রহণর াগ্য হইরি।  

 

 

৩৬। সােীর সুরো।– মামলার রবিারকারী আিালি অরভকো কারীর আরিদরনর কপ্রমেরি িা 

স্বপ্ররনামদি হইয়া িািলার প্রকৃমি িা পামরপামবৃকিা মিরিেনাক্ররি, প্ররয়াজরন, ককারনা সােীরক অম যুি িা 

িাহার সহর াগীগণ িা অে ককারনা ব্যমি িা ব্যমিিগ,ৃ এজাহারর নাি থাকুক িা না থাকুক, কর্তকৃ  ীমি 

প্রদশনৃ, হয়রামন িা প্রমিমহংসা হইরি সুরো প্রদান, এিং সােীরক আমথকৃ সহায়িাসহ িাহারক অোে 

সুমিধা প্রদারনর আরদশ প্রদান কমররি পামররি। 

 

 ৩৭। িিন্ত।– (১) এই আইকনর অিীন অপরাকির িিন্ত ার প্রামপ্তর সরে সরেই সংরিি পুরলি 

কম তকিতা িিন্ত সম্পরকতি কাে তক্রম গ্রহণ কররকবন এবং িিকন্তর িারয়ত্বপ্রারপ্তর িাররে হইকি পরবিী রত্রি 

কাে তরিবকসর মকধ্য িিন্ত সম্পন্ন কররকবন। 

 

 (২) উপ-িারা (১) এ রনি তাররি সময়সীমার মকধ্য িিন্ত সমাপ্ত করা সম্ভব না হইকল, িিন্তকারী 

কম তকিতা িাহার উি তিন কর্ততপকির মাধ্যকম সংরিি আিালকি িিন্ত কাে ত সম্পন্ন কররবার িন্য যময়াি বৃরদ্ধর 

আকবিন কররকবন এবং আিালি আকবিকন উরিরেি কারণ রবকবিনায় সন্তুি হইকল িিকন্তর সময়সীমা অনরিক 

পকনকরা কাে তরিবস বরি তি কররকি পাররকবন৷ 
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(৩) উপ-িারা (২) এ উরিরেি বরি তি সময়সীমার মকধ্য িিন্ত কাে ত সমাপ্ত না হইকল, িিন্তকারী 

কম তকিতা িাহার উি তিন কর্ততপকির মাধ্যকম সংরিি আিালকি িিন্ত কাে ত সম্পন্ন কররবার িন্য যময়াি বৃরদ্ধর 

আকবিন কররকবন এবং আিালি আকবিকন উরিরেি কারণ রবকবিনায় সন্তুি হইকল িিকন্তর সময়সীমা অনরিক 

পকনকরা কাে তরিবস বরি তি কররকি পাররকবন৷ 

 

  (৪) উপ-িারা (২) বা, যিত্রমি, উপ-িারা (৩) এর অিীন রনকি তরিি অরিররক্ত সমকয়র মকধ্য যকান 

িিন্তকারী কম তকিতা িিন্ত সমাপ্ত কররকি ব্যথ ত হইকল, আিালি- 

 

 (ক)  অন্য যকান কম তকিতার দ্বারা অনরিক পকনকরা রিকনর মকধ্য িিন্ত সমাপ্ত কররবার িন্য 

সংরিি কর্ততপিকক রনকি তি রিকি পাররকব; এবং 

  

(ে)  এই িারার অিীন রনরি তি সময়সীমার মকধ্য িিন্ত সমাপ্ত কররকি ব্যথ ত িিন্তকারী 

কম তকিতার ব্যথ তিার রবষয়টি অিিিা রহসাকব রিরিি কররয়া উক্ত কম তকিতার 

রনয়েণকারী কর্ততপকির রনকট িাহার রবরুকদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহকণর রনরমত্ত রনকি তি রিকি 

পাররকব৷ 

[আইন, রবিার ও সংসি রবষয়ক মেণালয়-এর উভয় রবভা  এবং স্বরাষ্ট্র মেণালয়-এর িনরনরাপত্তা 

রবভাক র  সাকথ আকলািনাক্রকম এই িারা এবং অন্য করিপয় িারা পররমািতন করা যেয় হইকব।]  

 

৩৮। অপরারধর আিলর াগ্যিা, ইিযামদ।- এই আইরনর ধারা ...... এর অধীন অপরাধসমূহ 

আিলর াগ্য (cognizable) ও অজামিনর াগ্য (non-bailable) এিং অোে ধারার অধীন 

অপরাধ অআিলর াগ্য (non-cognizable) ও জামিনর াগ্য (bailable)  হইরি। 

[আইন, রবিার ও সংসি রবষয়ক মেণালয়-এর উভয় রবভা  এবং কম তরি ম্যারিকেট কণর সাকথ 

আকলািনাক্রকম এই িারা এবং অন্য করিপয় িারা পররমািতন করা যেয় হইকব।]  

 

 ৩৯। িারমন সংক্রান্ত রবিান।– এই আইরনর অধীন অম যুি ককারনা ব্যমিরক জামিন প্রদারনর কেরে 

আদালি মনম্নিমণিৃ মিষয়ামদ মিরিেনা কমররিন,  থা:- 

 

(ক)  িাহারক জামিরন মুমির আরিদরনর উপর অম র াগকারী পেরক শুনামনর সুর াগ 

প্রদান; এিং 

 

(খ)  িাহার মিরুরদ্ধ আনীি অম র ারগ মিমন কদাষী সা যস্ত হওয়ার যুমিসংগি কারণ না 

থারক; এিং 

 

(গ)  অম যুি ব্যমি জামিরন মুমি পাইরল মিমন িদন্ত, সােীর উপমস্থমি ইিযামদ মিমিি 

কমরিার সিািনা না থারক; এিং 
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(র্)  অম যুি ব্যমি জামিরন মুমি পাইরল পলািক িা ক রামর হওয়ার আশঙ্কা না 

থারক। 

 

 ৪০। আকপাষকোগ্যিা।– ক ৌজদামর কা মৃিমধরি  াহা মকছুই থাকুক না ককন, এই আইরনর অধীন 

দারয়রকৃি ক রকারনা িািলা ক রকারনা প াৃরয় পেগরণর সম্মমিরি আদালরির িামহরর অথিা আদালরি 

আরপাষর াগ্য হইরি। 

 

৪১। আমপল ও মরম শন।– এই আইন ও িিিীন প্রণীি রবরি এবং যমাবাইল যকাট ত আইন, ২০০৯ এর 

রবিান সাকপকি, এই আইকন বরণ তি যে যকাকনা অপরাকির িিন্ত, রবিার, আরপল, রররভিন এবং আনুষরিক 

সকল রবষকয় য ৌিিারর কাে তরবরি প্রকোিয হইকব।  

 

েতুথ ৃঅধ্যায় 

মিমিধ 

 

 

৪২। ভূ-সম্পদ সুরোয় কর্তপৃরের দাময়ত্ব।– (১) সরকামর, আধা-সরকামর, স্বায়ত্বশামসি িা 

সংমিমধিদ্ধ সকল প্রমিষ্ঠান উহার িামলকানাধীন ভূ-সম্পরদর পমরিাণ এিং িৎসংমিষ্ট সকল িথ্য মনর্ভলৃ ারি 

সংরেণ কমররি।  

 

(২) উপ-ধারা (১) এ উমল্লমখি সম্পরদর পমরিাণ ও িরথ্যর িরধ্য উি প্রমিষ্ঠারনর িামলকানাধীন মকন্তু 

কিদখল ভূমিও অন্তর্ভিৃ কমররি হইরি, এিং সংমিষ্ট প্রমিষ্ঠান প্রধান এইরূপ কিদখল হওয়া ভূমি কী ারি, 

ককান্ সিরয় অরের দখরল মগয়ারে কসই সম্পমকৃি মিিরণ এিং দখল গ্রহরণর গৃহীি উরযাগ সম্পমকৃি িথ্য 

 থা থ ারি মলমপিদ্ধ কমরয়া উহার প্রমিকাররর আইমন পিা মনধাৃরণকরি কা কৃমর ব্যিস্থা গ্রহরণর জে দায়ী 

থামকরিন। 

 

(৩) উপ-িারা (১) ও (২) এ বরণ তি ভূরম সম্পরকতি যকাকনা মামলা রবিারািীন থারককল উহা দ্রুি 

রনষ্পরত্তককল্প সংিষ্ঠ প্ররিষ্ঠাকনর প্রিান েথােথ ব্যবস্থা গ্রহণ কররকবন। 

 

(৪) ভূ-সম্পদ সুরোয় গাম লমি িা অিরহলা সংমিষ্ট কিকৃিাৃ-কিেৃারীর অদেিা িমলয়া গণ্য 

হইরি।  

 

(৫) সংমিষ্ট কিকৃিাৃ-কিেৃারীর দাময়ত্ব পালরন ব্যথিৃার জে মি াগীয় ব্যিস্থা গ্রহণ কমররি হইরি। 

 

৪৩। ভূমি অপরাধ সংর্ঠরন উযি ব্যমি ও সরঞ্জাি অপসারণ, আটক ও মিনষ্টকরণ।– (১) কজলা 

ম্যামজরেট অথিা কারলক্টর িা উপরজলা মনিাৃহী অম সার িা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর মনকট ব্যমি 

িামলকানাধীন িা সরকামর খাস ভূমিসহ সরকামর ক  ককারনা প্রমিষ্ঠান িা সংমিমধিদ্ধ সংস্থার িামলকানাধীন 

ভূমি, নদী-নালা, খাল-মিল, জলাভূমি, নদী িা সাগররর িীরিিী ভূমি জিরদখল, অবিধ ারি িামল, িাটি, 
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ইিযামদ উরত্তালন, জলাভূমি  রাট, নদীরি কিড়া মদয়া িাে োষ, ইিযামদ সংিাদ থামকরল িা অে ককারনা 

 ারি প্রিীয়িান হইরল, কজলা ম্যামজরেট িা কারলক্টর িা উপরজলা মনিাৃহী অম সার িা, কেেিি, সহকারী 

কমিশনার (ভূমি) অনমিমিলরম্ব র্টনাস্থরল উপমস্থি ব্যমিগণরক র্টনাস্থল হইরি অপসারণ, পূিিৃমণিৃ 

কিকৃারের জে র্টনাস্থরল আনীি কদশীয় িা আরেয়াস্ত্র জব্দকরণসহ  াহারি অপরাধ সংর্টিি হইরি না 

পারর িাহার জে প্ররয়াজনীয় ক রকারনা পদরেপ গ্রহণ কমররিন। [কমিটি কর্তকৃ সুপামরশ করা হরয়রে] 

 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গৃহীি পদরেপ িাস্তিায়রনর জে পুমলশ প্রশাসন িাৎেমণক ারি োমহদা 

িাম ক প্ররয়াজনীয় সংখ্যক ক াস ৃপ্রদান কমররিন। 

 

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন ককারনা ব্যমি কজলা ম্যামজরেট অথিা কারলক্টর িা উপরজলা মনিাৃহী 

অম সার িা িা, কেেিি, সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর মনরদশৃ অিাে কমররল কিািাইল ককারট ৃমিোর করা 

 াইরি এিং প্রর াজয কেরে অম যুিরক আটক কমরয়া মনয়মিি িািলা দারয়ররর মনমিত্ত পুমলরশর মনকট 

কসাপদ ৃকরা  াইরি। 

 

(৪) অপরাি সংঘটকনর উকেকে উপ-িারা (১) এর অিীন ঘটনাস্থকল আনীি যিিীয় বা আকেয়াস্ত্র িব্দ 

িারলকামূকল পুরলি রনি যহ ািকি গ্রহণ কররয়া আইন অনুোয়ী সংরিণ কররকবন। 

 

৪৪। ককাম্পামন িা  াি ৃকর্তকৃ অপরাধ সংর্টন।– এই আইরনর অধীন ককারনা অপরাধ সংর্টনকারী 

ব্যমি ককারনা ককাম্পামন িা  াি ৃহইরল, িাহা িাংলারদরশ মনিমিি (incorporated) হউক িা না হউক, ক  

সকল ব্যমি উি অপরাধ সংর্টিি হইিার সিয় উি ককাম্পামন িা  ারিরৃ িামলক, পমরোলক, ম্যারনজার, 

সমেি িা এরজরন্টর দাময়রত্ব মেরলন িাহারা উি অপরাধ সংর্টন কমরয়ারেন িমলয়া গণ্য হইরিন,  মদ না 

অম যুি ব্যমি প্রিাণ কমররি পাররন ক  অপরাধটি িাহার অজ্ঞািসারর সংর্টিি হইয়ারে এিং িাহা করাধ 

কমরিার জে মিমন  থাসাধ্য কেষ্টা কমরয়ারেন। 

 

৪৫। িরিপূরণ, ইিযারি।– (১) এই আইকন রনি তাররি অপরাকির রবিার িলাকাকল সংরিি আিালকির 

রনকট েরি ইহা প্ররিয়মান হয় যে, সংঘটিি অপরাকির  লশ্রুরিকি রবিারপ্রাথী ব্যরক্ত বা প্ররিষ্ঠান িরিগ্রস্ত 

হইয়াকে, িাহা হইকল আিালি মামলার সংরিি ভূরমর মূল্যমান এবং অপরাকির িরন রবকবিনায় রনয়া িায়ী 

ব্যরক্তকক িরিপূরণ প্রিাকনর রনকি তি প্রিান কররকি পাররকব। 

 

(২) আিালি উপ-িারা (১) এর অিীন িরিপূরকণর পররমাণ ও প্রিাকনর সময়সীমা রনি তারণ কররকব 

এবং িরিপূরকণর সম্পূণ ত বা একাংি িরিগ্রস্ত ব্যরক্ত বা, িাহার মৃত্যযকি, িাহার উত্তরারিকারীকক প্রিাকনর 

রনকি তি প্রিান কররকি পাররকব: 

 

িকব িিত থাকক যে, আিালি কর্ততক রনি তাররি িরিপূরকণর অংিরবকিষ িরিগ্রস্ত ব্যরক্তকক প্রিাকনর 

রনকি তি যিওয়া হইকল বারক অংি প্রিািকের সরকারর িহরবকল িমা িাকনর রনকি তি প্রিান কররকি হইকব। 
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 (৩) উপ-িারা (২) এর অিীন রনি তাররি সমকয়র মকধ্য েরি িরিপূরণ প্রিান না করা হয় িাহা হইকল 

আিালি সংরিি যিলার কাকলটরকক, Public Demand Recovery Act, 1913 (Act 

No. III of 1913) এর রবিান অনুসাকর িরিপূরণ আিায় কররয়া িরিগ্রস্ত ব্যরক্তকক প্রিাকনর বা, 

যিত্রমি, রাষ্ট্রীয় যকাষা াকর িমা িাকনর রনকি তি প্রিান কররকি পাররকব। 

 

৪৬। আদালরির মনরদশৃনা সম্পরকতি িথ্য রলরপবদ্ধকরণ।- (১) এই আইকনর অিীন সূরিি/িাকয়রকৃি  

মামলায় যকাকনা িরলল িাল, প্রিারণামূলক বা যো সািকি সৃি মকম ত প্রমারণি হইকল, সংরিি আিালি 

মামলার রায় ও আকিকির করপ িরলল সংরিি কর্ততপি বা যিত্রমি, সাব-যররিোর বা যিলা-যররিোর, 

সহকারী করমিনার (ভূরম) বা ভূরম িররপ ও যরকে ত অরিিপ্তকরর িারয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকিতার রনকট যপ্ররণ কররকব। 

 

(২) উপ-িারা (১) এ উরিরেি আিালি উহার রায় বা আকিকি রবকবিয িরললটি িাল, প্রিারণামূলক 

বা যো সািরসক মকম ত িরলল সংরিি ভরলউম, মূল িরলল, যররিস্টার ইিযারির েথােথ স্থাকন রলরপবদ্ধ 

কররবার িন্য িরলল সংরিি কর্ততপি বা যিত্রমি সাব-যররিোর বা যিলা-যররিোর, সহকারী করমিনার 

(ভূরম) বা ভূরম িররপ ও যরকে ত অরিিপ্তকরর িারয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকিতা বা সংরিিিা থারককল অন্য যে যকাকনা 

কর্ততপি বা কম তকিতাকক সুস্পি রনকি তিনা প্রিান কররকবন। 

 

(৩) আদালরির মনরদশৃনা জ্ঞাি হইবার পর সংরিি রনবন্ধনকারী কম তকিতা বা ভূরম ব্যবস্থাপনা 

সম্পরকতি কম তকিতা িরলল সংরিি ভরলউম, মূল িরলল, যররিস্টার বা এিৎসংরিি এইরূপ যকাকনা স্থাকন উক্ত 

মনরদশৃনা রলরপবদ্ধ কররকবন োহাকি উহা সহকিই নিকর আকস। 

 

(৪) উপ-িারা (১) এর অিীন আদালরির মনরদশৃনা প্রারপ্তর সাি রিকনর মকধ্য সংরিি কম তকিতা উপ-

িারা (২) অনুসাকর  লা ল রলরপবদ্ধ বা যনাটিং প্রিান কররকবন এবং ইহার িন্য যকাকনা আকবিন বা 

রনকি তিনার প্রকয়ািন হইকব না। 

 

(৫) মামলায় পির্ভক্ত যে যকাকনা ব্যরক্ত আিালি প্রিত্ত রায় বা আকিকির করপ িরলল সংরিি যে 

যকাকনা কর্ততপকির রনকট উপস্থাপন কররকল উহা গ্রহণ কররয়া সংরিি কর্ততপি উপ-িারা (৩) ও (৪) এর রবিান 

অনুোয়ী অরবলকে করণীয় সম্পন্ন কররকবন। 

 

(৬) উপ-িারা (২), (৩), (৪) ও (৫) এ বরণ তি রবিান অনুসাকর যকাকনা কম তকিতা সমকয়র মকধ্য িাহার 

িারয়ত্ব েথােথভাকব পালন না কররকল ইহা হইকব উক্ত কম তকিতার িন্য গুরুিণ্ড যেমণর্ভক্ত একটি অপরাি এবং 

রিরন সরকারর কম তিারীর িারয়ত্বপালন সম্পরকতি প্রিরলি রবরিরবিান অনুোয়ী িায়ী হইকবন এবং িাহার 

রবরুকদ্ধ রবভা ীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইকব। 

 

৪৭। অসুমিধা দূরীকরণ।– এই আইরনর ককারনা মিধারনর অস্পষ্টিার কাররণ উহা কা কৃর কমরিার 

কেরে ককারনা অসুমিধা কদখা মদরল সরকার, আইরনর অোে মিধারনর সমহি সািঞ্জস্য রামখয়া উি অসুমিধা 

দূরীকরণারথ ৃসরকামর কগরজরট প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্ররয়াজনীয় ক  ককারনা ব্যিস্থা গ্রহণ কমররি পামররি। 
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৪৮। মিমধ প্রণয়রনর েিিা।– এই আইরনর উরেশ্য পূরণকরে সরকার, সরকামর কগরজরট প্রজ্ঞাপন 

দ্বারা, মিমধ প্রণয়ন কমররি পামররি।   

 

৪৯। সরল মিবারস কৃি কাজ-করিরৃ রেণ।– এই আইরনর অধীন সরল মিবারস কৃি ককারনা কাজ- 

করিরৃ  রল ককারনা ব্যমি েমিগ্রস্ত হইরল িা েমিগ্রস্ত হইিার সিািনা থামকরল, িজ্জে সরকার িা 

কিকৃিাৃ-কিেৃারীর মিরুরদ্ধ ককারনা কদওয়ামন িা ক ৌজদামর িািলা িা অে ককারনা আইনগি কা  ৃগ্রহণ করা 

 াইরি না। 

 

৫০। ইংররমজরি অন্যমদি পাঠ প্রকাশ।– (১) এই আইন প্রিিরৃনর পর সরকার,  থাশীঘ্র সিি, 

সরকামর কগরজরট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইরনর মূল িাংলা পারঠর ইংররমজরি অন্যমদি একটি মন রৃর াগ্য পাঠ 

প্রকাশ কমররি। 

 

(২) িাংলা পাঠ ও ইংররমজ পারঠর িরধ্য মিররারধর কেরে, িাংলা পাঠ প্রাধাে পাইরি। 

 

উরেশ্য ও কারণ সংিমলি মিবৃমি 

 

 ারপ্রাপ্ত িন্ত্রী। 


