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ধারা-১ (সংি  িশেরানাম ও িব িতৃ  ) 
উপধারা-(১) এই আইন ১৯৫০ সােলর পূবব ীয় রা ীয় অিধ হণ ও জা  আইন নােম অিভিহত হইেব । 
উপধারা-(২) এই আইন সম  বাংলােদেশ কাযকর হইেব । 
 
ধারা-২ ( সং াসমূহ ) 
এই আইেনর িবষয়ব  বা সে  িবপরীত কােনা িকছু না থাকেল-  
উপধারা-(১) 'সস' শ  ১৮৭৯ সােলর আসাম ানীয় হার রগুেলশন মাতােবক ধাযকৃত ানীয় হারসমূহেক অ ভূ  

হইেব।  
উপধারা-(২) 'দাতব  উে শ ' শ  গরীবেদর াণ, িশ া, িচিক  সা ও সাধারণ জনিহতকর অন ান  কাযেক অ ভু  কের;  
উপধারা-(৩) 'কােল র' অথ এক  জলার কােল র এবং একজন ডপু  কিমশনার ও সরকার কতৃক এই আইেনর অধীেন 
কােল েরর সম  বা য কােনা দািয়  পালেনর জন  িনযু  হেত পাের এরূপ অন ান  কমকতা এর অ ভু  হেব;  
উপধারা-(৪) 'কিমশনার' বলেত ৪৮ ধারার (১) উপধারা মাতােবক িনযু  রা ীয় য় কিমশনারেক বুঝায়;  
উপধারা-(৫) 'কা ানী' বলেত ১৯১৩ সােলর কা ানী আইেনর অনুরূপ অথ বুঝােব;  
উপধারা-(৬) 'স ুণ খাই খালাসী রেহন' বলেত ঋণ িহেসেব গৃহীত অথ বা শস  দান করার িন য়তা রূপ কােনা জা 
কতৃক কােনা ভূিমর দখলািধকার এই শেত হ া র করােক বুঝায় য রেহেনর ময়াদকাল ঐ ভূিম হেত া  মুনাফার ারা 
সকল সুদসহ ঋণ শাধ বেল ধের নয়া হেব;  
উপধারা-(৭) জাতসমুেহর ে  ব ব ত 'এক ীকরণ' শ  ারা িবিভ  জােত অবি ত সকল অথবা য কােনা পৃথক 
পৃথক দােগর ভূিম একে  সি েবশ করার িনিম  পুনঃব ন কায মেক বুঝায়;  
উপধারা-(৮) 'সমবায় সিমিত' বিলেত ১৯১২ সােলর সমবায় সিমিত আইন বা ১৯৪০ সােলর ব ীয় সমবায় সিমিত আইন 
মাতােবক রিজি কৃত বা রিজি কত বেল গণ  এক  সিমিতেক বুঝায়;  
উপধারা-(৯) 'রায়তী কৃষক' বা অধীন  রায়তী কৃষক' বিলেত এমন রায়ত বা অধীন  রায়তেক বুঝায় য িনজ বা 
পিরবােরর সদস গণ ারা বা চাকরেদর ারা বা বগাদারেদর ারা বা ভাড়ােট িমকেদর ারা বা সহ-অংশীদারেদর ারা 
চােষর িনিম  ভূিম অিধকাের রােখ;  
উপধারা-(৯)-ক 'পিরত া  চা বাগান' অথ একক ব ব াপনার অধীেন রাখা ভূিমর য কােনা খ  বা খে র সমি  যা চা-
এর চাষ বা চা উ  পাদেনর িনিম  দখল, বে াব  অথবা ইজারা দওয়া হইয়ািছল বা যার মেধ  চা গােছর ঝাপ িছল বা 
আেছ এবং যা সরকার কতৃক দ  না েশর মাধ েম পিরত  চা বাগান িহেসেব ঘািষত হেয়েছ এবং উ  ভূিমর উপর 

িনিমত দালান কাঠাও এর অ ভু  হইেব । 
 
শত থােক য, কােনা ভূিমর এক  খ  বা খ গুিলেক পিরত  বা চা বাগান িহেসেব ঘাষণা দানকােল সরকার িবেবচনা 
কিরেত পােরন-  
(i) পূববত  পঁাচ বছের ঐরূপ ভূিমর কমপে  ১৫ শতাংশ পিরমাণ এলাকায় চা-এর আবাদ করা হেয়েছ;  
(ii) পূববত  সাত বছেরর অিধককাল এবং য এলাকায় চা-এর আবাদ করা হেয়েছ িবগত ৩ বছের তার একর িত 
উ  পাদন সই সময় বাংলােদেশ চা আবাদকারী সম  এলাকার একর িত গড় উ  পাদেনর শতকরা ২৫ ভােগর কম িক না 
স িবষেয় চা বােডর মতামত;  



উপধারা-(৯-খ ) ভূিম রকড ও জিরপ পিরচালক' শ সমুহ ভূিম রকড এবং জিরেপর অিতির  পিরচালকেক অ ভু  কের। 

উপধারা-(১০) 'দায়দািয় ' শ  কােনা জিমদারী, রায়তী , হাি ং, জা  বা ভূিম স েক ব ব ত হয় যার ারা উ  
জিমদারী, রায়তী , হাি ং, জা  বা ভূিমর উপের দখলদার কতৃক সৃ  কােনা রেহন, দায়, পূব দায়, অধীন  জা , 
ইজেম  বা অপরাপর অিধকার বা াথ িকংবা ঐগুিলেত িনিহত তার িনজ  ােথর উপর সীমাব তা অ◌ােরাপ কের তােক 

বুঝায়। 

উপধারা-(১১) 'এে ট' অথ অ◌াপাতত বলব   অ◌াইন অনুসাের এক  জলার কােল র কতৃক তকৃত ও রি ত রাজ  
দানকারী  জিম ও রাজ মু  জিমর সাধারণ রিজ ারগুিলর কােনা এক েত অ ভু  জিম এবং সরকারী সরকারী খাস মহল 

সমুহ ও রাজ মু  জিম যাহা রিজ ার অ ভু  হয় নাই এবং িসেরট জলার িন িলিখত জিমও ইহার অ ভু  - 

(i) য জিমর জন  অনিতিবলে  বা ভিবষ েত ভূিম রাজ  দান কিরেত হইেব যাহার জন  এক  পৃথক চুি  স াদন করা 
হইয়ােছ; 

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

(iii) এরূপ ভূিম যগুিল সামািজকভােব ডপু  কিমশনােরর রাজ মু  এে েটর রিজ াের অ ভূ  করা হয়িন;  
(iv) এরূপ ভূিম যগুিল স ূণরূেপ সরকারী স ি  িহেসেব ১৮৮৬ সােলর আসাম ভূিম ও রাজ  রগুেলশেনর ৪থ অধ ায় 
মাতােবক তকৃত রাজ ভূ  বা রাজ মু  এে েটর সাধারণ রিজ াের পৃথকভােব অ ভু  হইয়ােছ;  
উপধারা-(১২) 'হাট' বা 'বাজার' অথ সই ান য ােন লােকরা স ােহর িতিদন বা িবেশষ িদেন ধানতঃ কৃিষপণ  বা 
সবিজ, গবািদপশ,ু পশুর চামড়া, হাস-মুরগী, মাছ-মাংস, িডম, দুধ, দু জাত সাম ী বা অন ান  খাদ  বা পানীয় ব  বা 
দনি ন জীবেনর েয়াজনীয় অন ান  ব  বচােকনার জন  সমেবত হয়; ঐ ােন অবি ত ঐ সকল িজিনেসর দাকানপাটও 
এর অ ভু  হইেব;  
উপধারা-(১৩) ' হাি ং বা জাত' অথ ভূিমর এক  খ  অথবা খ সমূহ বা তার এক  অিবভ  অংশ যা কােনা রায়ত 
বা অধীন  রায়ত কতৃক অিধকৃত এবং যা কােনা পৃথক জা ে র িবষয়ব ;  
উপধারা-(১৪) 'বসতবা ' বিলেত বাসগৃহ ও তার আওতাভূ  ভূিম সই সে  এ ধরেনর বাসগৃহ সংল  বা সংি  কােনা 
আি না, বাগান, পু র, াথনার জায়গা, ব ি গত গার ান বা শানঘাটেক বুঝায় এবং তা অ ভু  কের বাসগৃেহর সুিবধা 
ভােগর উে েশ  বা কৃিষ বা সবিজ চােষর সে  সংযু  বিহবা েক বা সুিনিদ  সীমানার মধ কার ভূিমেক তা পিতত হাক 
বা না হাক;  
উপধারা-(১৫) কােনা ব ি র সে  সংি  'খাস ভূিম' বা 'খাস দখলীয় ভূিম' বিলেত িচর ায়ী বে াব  ব তীত ইজারাভূ  
ভূিম, ঐ ভূিমেত দ ায়মান ভবন ও েয়াজনীয় সংল  ানও এর অ ভু  হইেব;  
উপধারা-(১৬) 'ভূিম' বিলেত সই রকেমর ভূিমেক বুঝায় যগুিল আবাদ করা হয় বা চাষাবাদ না কের ফিলয়া রাখা হয় 
বা বছেরর য কােনা সময় জেল ভরা থােক; এই ভূিম হইেত উ ত সুিবধাু , ঘর-বািড়, দালানেকাঠা এবং মা র সােথ সংযু  
য কােনা ব র সে  ায়ীভােব সংযু  য কােনা ব ও এর অ ভু  হইেব;  
উপধারা-(১৬-ক) সামিয়কভােব বলব   য কােনা আইেন বা কােনা চুি েত বা কােনা আদালেতর রায় বা িডি  আেদেশ 
যাই থা ক না কন (১৬) উপধারায় বিণত ভূিমর সং ার মেধ  সকল রকেমর উ  বা ব  ম  সু  খামার অ ভু  
হইেব;  
উপধারা-(১৭) 'অকৃিষ জা' অথ একজন জা য কৃিষ চাষ বা ফলচােষর সােথ স িকত নয় এরূপ ভূিমর অিধকারী 
থােক; তেব য ব ি  িচর ায়ী ইজারা ব তীত অন  কােনা কার ইজারাসূে  ভূিম ও তার উপর িনিমত দালান ও েয়াজনীয় 
সংল  জায়গা অিধকাের রােখ স তার অ ভু  হইেব না;  
উপধারা-(১৮)'না িফেকশন' অথ সরকারী গেজেট কািশত িব ি ,  
উপধারা-(১৮-ক) 'ফলবাগান' বিলেত মানুেষর েচ ায় সৃ  ফল গােছর বাগানেক বুঝায়, নািরেকল, সুপাির ও আনারেসর এর 
অ ভু  হইেব;  



উপধারা-(১৯) 'িনধািরত' অথ এই আইেনর অধীেন ণীত িবিধ ারা কােনা িকছু িনিদ  কের দয়া;  
উপধারা-(২০) ' ািধকারী' বলেত এমন কােনা ব ি েক বুঝায় য অিছ-এর মাধ েম বা তার িনেজর কল ােণ কােনা এে ট 
বা তার অংশ িবেশেশর মািলকানার অিধকারী থােক;  
উপধারা-(২১) 'রিজি কৃত' অথ কােনা দিলল রিজি করেণর জন  সামিয়কভােব বলব   আইেনর অধীেন রিজি কৃত;  
উপধারা-(২২) 'খাজনা' বিলেত জা কতৃক ভূিম ব বহার বা দখেল রাখার িনিম  আইনানুগভােব ভূ- ামীেক পিরেশাধেযাগ  
বা অপণেযাগ  কােনা নগদ অথ বা ব সাম ীেক বুঝায়;  
উপধারা-(২৩) 'খাজনা হীতা' অথ একজন ািধকারী বা রায়িত ে র অিধকারী ও সই সে  একজন রায়ত, একজন 
অধীন  রায়ত বা একজন অকৃিষ জা যাহার ভূিম ইজারা দান করা হেয়েছ ও ত  সহ সবা কায দান করার িবিনমেয় 
কােনা ব ি েক িন র ভূিম দানকারী উপর  মািলক এর অ ভু ; িক  িচর ায়ী ব তীত অন  কাের য ব ি  তার এরূপ 
অকৃিষ ভূিম ও এর উপেরর কােনা দালান ও ত  সংল  েয়াজনীয় জায়গা ায়ীভােব ইজারা দান কিরয়ােছ স এই সং ার 
অ ভু  নেহ;  
উপধারা-(২৪) 'রাজ  অিফসার' বিলেত এই আইন মাতােবক বা এই আইেনর অধীেন ণীত িবিধ অনুসাের একজন রাজ  
কমকতার সকল কায বা য কােনা কায স াদন কিরবার উে েশ  সরকার কতৃক িনযু  কােনা অিফসার রাজ  অিফসার 
িহেসেব অ ভু  হইেব;  
উপধারা-(২৫) ' া িরত' বিলেত অ ভু  য ে  ীয় নাম িলিখেত অ ম কােনা ব ি  িচ  দান কের; উ  ব ি র 
নামও া িরত সং ার অ ভু ;  
উপধারা-(২৬) উ রািধকার' বিলেত উইল ছাড়া বা উইেলর মাধ েম দ  উভয়িবধ উ রািধকার অ ভু  হয়;  
উপধারা-(২৭) ' জা' বিলেত এমন ব ি েক বুঝায় য অপেরর ভূিম দখল কিরয়া আেছ ও িবেশষ চুি র অবতমােন উ  
ভূিমর জন  উ  ব ি েক খাজনা িদেত বাধ  থােকঃ  
শত থােক য, কােনা ব ি  যিদ সাধারণভােব চিলত আিধ বা বগা চাষী বা ভাগ ব ব াধীেন অপেরর ভূিম এই শেত 
চাষাবাদ কের য উ  ব ি েক স উ  প  ফসেলর এক  অংশ দান কিরেব তেব স জা নেহ, িক  উ  ব ি  জা 
িহেসেব গণ  হইেব;  
উ  ব ি েক যিদ তার ভূ- ামী কতৃক স ািদত বা তার অনু েল স ািদত ও ভূিমর মািলক কতৃক গৃহীত কােনা দিলেলর 
মাধ েম একজন জা িহেসেব ত ভােব ীকৃিত দান করা হয়; দওয়ানী আদালত কতৃক উ  ব ি েক যিদ জা িহেসেব 
ঘাষণা করা হেয়েছ িকংবা হয়;  
উপধারা-(২৮) 'মধ ' অথ মধ ে র অিধকারী বা অধীন  মধ ে র অিধকারীর াথ;  
উপধারা-(২৯) ' াম' বিলেত সরকার কতৃক বা সরকােরর কতৃ াধীেন পিরচািলত জরীেপ সুিনিদ  এবং পৃথক াম িহেসেব 
সীমানা িচি ত ও জিরপকৃত এবং রকডভূ  এলাকােত বুঝায় এবং যখােন এ ধরেনর কােনা জিরপ করা হয়িন সখােন 
কােল র রাজ  বােডর অনুেমাদন েম সাধারণ বা িবেশষ আেদশ জািরর মাধ েম ঐ এলাকােত াম ঘাষণা করেত পােরন;  
উপধারা-(৩০) ব  সর বা কৃিষ ব  সর বিলেত পেহলা বশােখ শুরু বাংলা সনেক বুঝাইেব;  
উপধারা-(৩১) য সম  শ  বা বণনা এই আইেনর থম, ি তীয়, তৃতীয় এবং চতুথ খে  ব ব ত হেয়েছ িক  এই আইেন 
যগুিলর ব াখ া দয়া হয়িন এবং ব ীয় জ  আইন, ১৮৮৫ বা িসেলট জা  আইন, ১৯৩৬ এ ব ব ত হেয়েছ ঐ সম  
শ  ও বণনার অথ য ভােব ঐ আইনসমূেহ দয়া হেয়েছ সগুিল ঐ আইন য এলাকায় েযাজ  সই এলাকা সমূেহ একই অথ 

বুঝাইেব । 
ধারা-২ক ( অব াহিত) 

সরকার জন ােথ কােনা জিমেত বা িবিভ  ণীর জিমেত িনিহত ানীয় কতৃপে র াথেক এই আইন অনুসাের অজন করা 

হইেত সাধারণ বা িবেশষ আেদশ ারা অব াহিত িদেত পািরেবন । 
 
ি তীয় খ   
ি তীয় অধ ায়  
কিতপয় খাজনা হীতার  ােথ অিধ হেণর িনিম  িবেশষ িবধানাবলী  

  



ধারা-৩  (কিতপয় খাজনা হীতার াথ অিধ হণ এবং উহার ফলাফল ) 
উপধারা-(১) এই আইন কাযকর হওয়ার সমেয় সরকারী গেজেট িব ি  কােশর মাধ েম িব ি েত উে িখত তািরখ হইেত 
খাজনা াপেকর িন বিণত স ি  সরকার কতৃক অিধ হণ করা অ◌াইনসংগত বিলয়া িবেবিচত হইেব-  
(i) িব ি েত উে িখত কােনা জলায় বা জলার অংেশ বা ানীয় এলাকায় অবি ত খাজনা াপেকর এে ট, মধ , জাত 
বা জা ে  িবদ মান সকল াথ; এবং  
(ii) ১৮৭৯ সােলর কাট অব ওয়াডস এ াে র অধীেন কাট অব ওয়াডেসর ব ব াধীেন পিরচািলত খাজনা াপেকর এে ট, 
তালুক, মধ , জাত বা জা ে র অ -ভূিমেত (land) এবং মা র নীেচ অবি ত খিনেত িবদ মান সকল াথ এই 

অিধ হেণর আওতাভু  । 
উপধারা-(২) এই আইেনর ২০ ধারার (২), (৩), (৪), (৫) ও (৬) উপধারায় বিণত ব িত ম সােপে  এে ট, তালুক, 
মধ , জাত বা জা ে  িবদ মান খাজনা াপেকর াথ স িকত (১) উপধারা অনুযায়ী িব ি  কাশ করার সােথ 
সােথ বা পের য কােনা সময় সরকারী গেজেট কািশত িব ি েত িনধািরত তািরখ হইেত য সকল ভূিম খাজনা াপক 
খাস দখেল রািখেত পািরেব না তা সরকার অিধ হণ কিরেব এবং ঐ সম  স ি  দায়মু  অব ায় চুড়া রূেপ সরকােরর 

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

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

িনধারণ করা যাইেব । 
উপধারা-(৪) উপধারা (১) অনুযায়ী চিলত িব ি েত উে িখত তািরখ হইেত-  
(ক) িব ি েত উে িখত এে ট, তালুক, মধ , জাত, জা ে  িনিহত াথ, খাস দখলীয় সকল স ি েত িনিহত াথ, ঐ 
সকল এে ট, তালুক, মধ , জাত বা জা ে র অ ঃভূিমেত এবং মা র নীেচ অবি ত খিনেত িবদ মান সম  াথ ঐ 
সকল এে ট, তালুক, মধ , জাত বা জা ে  খাজনা আদােয়র িনিম  অিফস অথবা কাচারী িহেসেব ব ব ত দালান অথবা 

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

না । 
(খ) উপধারা (১) অনুযায়ী াথ অিধ হেণর িনিম  িব ি  কােশর তািরেখ য সম  বেকয়া খাজনা, সস ও ঐগুিলর সুদ 
বধভােব খাজনা াপেকর িনকট কােল েরর পাওনা িছল সগুিল আদায়েযাগ  হইেব ও আদােয়র অন ান  উপােয়র িবপরীত 

কােনা কাজ না কিরয়া ৫৮ ধারা মাতােবক যখন কােল েরর আেদেশ তাহােক িতপূরণ দান করা হইেব । তখন 
িতপূরেণর অথ হইেত বেকয়া খাজনা, স এবং ঐগুিলর সুদ বাবদ াপ  অথ কা য়া নয়া হইেব । 

(গ) উপধারা (১) অনুযায়ী াথ অিধ হেণর িনিম  িব ি  কােশর তািরেখ য সকল বেকয়া খাজনা, সস এবং ঐগুিলর 
সুদ খাজনা াপেকর াপ  িছল তা উ  তািরেখ তামািদ হইয়া না িগয়া না থাকাকােল সরকার কতৃক আদায়েযাগ  বিলয়া 
গণ  হইেব এবং আদােয়র অন ান  উপােয়র িবপরীত কােনা কাজ না কিরয়া ৫৮ ধারা মাতােবক কােল েরর আেদেশ য 
ব ি র উ  অথ পাওনা িছল তাহােক যখন িতপূরণ (যিদ পাওনা থােক), দান করা হইেব তখন তা হেত বেকয়া খাজনা, 
সস এবং ঐগুিলর সুদ বাবদ াপ  অথ কা য়া লওয়া হইেব ।  
(ঘ) উপধারা (১) অনুযায়ী াথ অিধ হেলর জন  িব ি  কােশর তািরেখ ১৮৮২ সােলর ব ল ইমব াংকেম  এ া  বা 
১৯৫২ সােলর ই  ব ল ইমব াংকেম  এ  ইেনজ এ া  মাতােবক খাজনা াপেকর িনকট যিদ কােনা বেকয়া অথ অথবা 
ভিবষ েতর িকি  পাওনা থােক তাহেল আদােয়র অন ান  উপােয়র িবপরীত কােনা কাজ না কিরয়া ৫৮ ধারা মাতােবক যখন 
কােল েরর আেদেশ তােক িতপূরণ দান করা হইেব তখন িতপূরেণর অথ হেত উ  বেকয়া অথ এবং ভিবষ েতর িকি র 

অথ কেট নয়া হেব । 
(ঘঘ) উপধারা (১) অনুযায়ী াথ অিধ হেণর িনিম  িব ি  কােশর তািরেখ ১৯৪৪ সােলর ব ীয় কৃিষ আয়কর আইন 
মাতােবক যিদ খাজনা াপেকর িনকট কােনা বেকয়া কৃিষ আয়কর সরকােরর পাওনা থােক তেব আদােয়র অন ান  উপােরর 
িবপরীত কান কাজ না কিরয়া ৫৮ ধারা মাতােবক যখন কােল েরর আেদেশ তােক িতপূরণ দান করা হইেব তখন 



িতপূরেণর অথ হেত উ  বেকয়া কা য়া রাখা হইেব । 
(ঙ) এে ট, তালুক, মধ , জাত বা জা ে র ভূিম য সম  জা (১) উপধারার িব ি েত উে িখত খাজনা াপেকর 
ত  অধীেন র ণােব ণ কিরত তাহারা ত ভােব সরকােরর জা বিলয়া গণ  হইেব এবং খাজনা দানেযাগ  ভূিম 

অিধকাের অথবা দখেল রাখার িনিমে  চিলত হাের সরকারেক খাজনা খাজনা দান কিরেব, অপর কােনা ব ি েক নেহ। 
শত থােক য, যে ে  ১৯৫৭ সােলর পূব ব ীয় রা ীয় অিধ হণ ও জা  (সংেশাধনী) অধ ােদশ বলব   হওয়ার পূেব ৪৩ 
ধারার (২) উপধারা মাতােবক এে ট, তালুক, মধ , জাত বা জা ে  িনিহত খাজনা াপেকর ােথর িতপূরণ 
িনধারেণর িববরণী চুড়া ভােব কািশত হইয়ােছ বিলয়া কােনা িব ি  কাশ করা হয়িন সে ে  এ সম  এে ট, তালুক, 
মধ , জাত বা জা ে র অিধকারী খাজনা াপেকর সরাসির অধীন  জা ঐ সম  ভূিম খাজনামু  ভূিম ছাড়া 
অিধকাের রাখার জন  ১৯ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী চুড়া ভােব কািশত ও ৫৩ ধারা অনুযায়ী সংেশাধনকৃত 

িলিপেত িনধািরত হাের খাজনা দান কিরেত বাধ  থািকেব । 
(চ) উপধারা (২) অনুযায়ী য সকল খাসভূিম অিধ হণ করা হয়িন সই সম  ভূিম খাজনা াপকগণ সরকােরর ত  

জা িহেসেব দখেল রাখার অিধকারী হইেব এবং ৫ ধারা অনুযায়ী িনধািরত খাজনা সরকারেক দান কিরেত বাধ  থািকেব । 
(চচ) িসেলট জলা ছাড়া অপরাপর জলার ে  ১৯ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী িলিপ চুড়া ভােব কািশত না হওয়া 
পয  বা ৫ ধারা অনুযায়ী খাজনা িনধািরত না হওয়া পয  (ঙ) দফার শেত ও (চ) দফায় বিণত জাগণ ৪থ অধ ায় 

মেত ণয়নকৃত িবিধ অনুযযায়ী াথিমক খাজনার িববরণীেত দিশত হাের সরকারেক খাজনা দান কিরেব। িসেলট জলার 
ে  (ঙ) দফার শেত উে িখত জাগণ ১৯৩৬ সােলর িসেলট জা  আইন বা ১৯৮৬ সােলর আসাম ল া  এ া  

রিভিনউ রগুেলশন বা ১৯৫০ সােলর ব ীয় রা ীয় অিধ হণ ও জা  আইন মাতােবক সত ািয়ত খসড়া িলিপর উপর 
িভি  কের ণয়নকৃত সামিয়ক খাজনার িবপরীেত দিশত হাের সরকারেক খাজনা িদেত হইেব এবং (চ) দফায় বিণত 

জাগণেক ৫ ধারা ও তদনুযায়ী ণীত িবিধ অনুসাের িনধািরত হাের সরকারেক খাজনা দান কিরেত হইেব। 
শত থােক য, যে ে  ১৯ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী চুড়া  ভােব কািশত িলিপেত াসকৃত হাের বা িবিধত হাের 
উ  খাজনা দখােনা হয় বা ৫ ধারা অনুযায়ী াসকৃত হাের বা বিধত হাের িনধািরত হয় বা ৫৩ ধারা অনুযায়ী উ  
খাজনার পিরমাণ াস িকংবা বৃি  পায় সে ে  উ  জার িব ি েত উে িখত তািরখ হইেত পূেব দয়া খাজনার পিরমাণ 
কম হইেল িনধািরত খাজনার বাকী অংশ িদেত বাধ  থািকেব এবং বশী হেল অিতির  খাজনা ভিবষ েত দ  খাজনার সােথ 

সম য় সাধন করার অিধকারী হইেব ।  
(ছ) দফা (ঙ), (চ) ও (চচ) এ উে িখত বেকয়া খাজনা আদায় করার জন  উপােয়র িবপরীত কােনা কাজ না কিরয়া 

১৯১৩ সােলর ব ীয় সরকারী দািব আদায় আইন মাতােবক আদায়েযাগ  হইেব ।  
(জ) দফা (ঙ) অনুযায়ী য সকল মধ  স ূণরূেপ ও ত ভােব সরকােরর অধীেন ানা িরত হইয়ােছ তা ১৯৬৮ 

সােলর ব ীয় ভূিম রাজ  িব য় আইন-এর ১ ধারা অনুসাের দ  মধ ে র সং ার ধারার একই অথ বুঝাইেব ।  
উপধারা-(৪-ক) আপাততঃ বলব   অন  কােনা আইেন িভ রূপ িকছু থাকা সে ও িসেলট জলার ে  েযাজ  (৪) 
উপধারার (ঙ), (চ) এবং (চচ) দফা মাতােবক দ  বেকয়া খাজনা আদায় কিরবার ে  তামািদ হওয়ার সময়সীমা 

খাজনা হেণর াথ অিধ হেণর তািরখ হইেত ২৪ মাস বাদ িদয় গণনা কিরেত হইেব । 
উপধারা-(৫) িবদায়ী খাজনা াপকরা যােদর াথ এই ধারা মাতােবক অিধ হণ করা হইয়ােছ তাহারা এই আইেন উে িখত 

িতপূরণ লােভর অিধকারী হইেব ।  
ধারা-৩ক ( িব ি  কােশর পূেব িববরণী দািখেলর িনিম  না শ ) 

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

িদেনর কম নেহ এমন িনধািরত সমেয় িনধািরত ফরেম না েশ িনেদিশতভােব িন িলিখত সকল অথবা য কােনা তথ  

সংবিলত এক  িববরণী দািখল কিরবার জন  আেদশ দান কিরেত পােরন । 
(i) খাজনা াপক কতৃক অিধকৃত এে ট, তালুক, মধ , জাত ও জা ে র মাট পিরমাণ এবং বণনা ও বািষক রাজ  



খাজনা ও সসসমূহ যাহা স তাহার ভূিমর তা  িণক উপর  ভূিমর ভূিম মািলকেক বা সরকারেক  ভেদ দান কিরত 
তাহার িববরণ;  
(ii) য াম, থানা এবং জলায় এে ট, তালুক, মধ , জাত ও জা ে র ভূিম অবি ত তাহার নাম ও সই সে  
তা  িণক পূববত  পঁাচ বছেরর অিধক নেহ সমেয়র জন  ব ব ত খাজনা আদােয়র কাগজপে র তািলকা;  
(iii) খাজনা াপেকর খাস দখলীয় সকল ভূিম য াম এবং য থানায় অবি ত তাহার নামসহ ভূিমর পিরমাণ, বণনা ও 
ণীিবন াস;  

(iv) উ  এে ট, তালুক, মধ , জাত ও জা ে র অন ান সহ অংশীদারগণ যাহারা যৗথভােব খাজনা াপেকর সে  
খাজনা আদায় কিরত তাহােদর নাম এবং িনধািরত অংশসমূেহর িববরণ; ও  
(v) উ রূপ অন ান  িববরণ যাহা রাজ  অিফসার েয়াজন মেন কেরন। 

 
ধারা-৪ ( িববরণী দািখেলর িনিম  না শ দান ও িনেদশ পালন না করার জন  দ  ) 
উপধারা-(১) : ৩(১) ধারা মাতােবক িব ি  কােশর পর যতশী  স ব রাজ  অিফসার িনধািরত প ায় খাজনা াপক 
যাহার স ি  কাট অব ওয়াডস আইন ১৮৭৯ মাতােবক কাট অব ওয়াডস এর পিরচালনাধীন রিহয়ােছ স ছাড়া িব ি েত 
উে িখত েত ক খাজনা াপকেক না শ জািরর মাধ েম দািখল করার িনিম  িনেদশ িদেত পােরন-  
(ক) িনধািরত ফরেম এক  িববরণী যােত দখােত হেব-  
(i) উ  িব ি  ারা য সকল এে ট, তালুক, রায়তী , জাত বা জা ে  তার াথ অিধ হণ করা হেয়েছ তার মাট 
পিরমাণ ও বণনা এবং সগুিলর বািষক খাজনা ও সস, যা স ভূিমর উপর  ভূ- ামী অথবা সরকারেক,  ভেদ দান 
করত তার বণনা;  
(ii) য াম, থানা ও জলায় এে ট, তালুক, রায়তী , জাত বা জা ে র ভূিম অবি ত তাহার নাম এবং েত ক ােমর 

খাজনা ও সস, কর বাবদ মাট বািষক দািবর পিরমাণ ও দািবর সমথেন দাবী আদােয়র কাগজপে র তািলকা । 
(iii) তার খাস দখলীয় ভূিমর পিরমাণ এবং বণনা;  
(iv) উ  এে ট, তালুক, জাত বা জা ে র খাজনা হীতার সােথ যৗথভােব খাজনা আদায়কারীর সহ-অংশীদারেদর নাম 
ও িনধািরত অংশসমূহ; এবং  
(খ) রাজ  অিফসােরর েয়াজন অনুযায়ী অপরাপর িববরণ, কাগজপ  বা দিললপ  এবং না েশ উ িখত অিফসােরর িনকট 
না শ জািরর ষাট িদেনর কম নেহ এরূপ সমেয় উ  এে ট, তালুক, জাত বা জা  িবষয়ক সের ার সম  কাগজপ ;  
শত থােক য, ৩ক ধারা মাতােবক না েশর পিরে ি েত য সম  িববরণ দািখল করা হেয়েছ তাহা স কভােব দ  

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

দান করেবন । 
উপধারা-(৩) : যৗথভােব আদায়কারী সকল সহ-অংশীদার যৗথভােব অিধকৃত এে ট, তালুক, মধ , জাত বা জা  
িবষয়ক এই ধারার (১) উপধারা অথবা ৩ক ধারা মাতােবক না েশ দ  িনেদশসমূহ পালন কিরবার িনিমে  যৗথ ও 

এককভােব দায়ী থািকেব ।  
উপধারা-(৪) : এই ধারার (১) উপধারা অথবা ৩ক ধারা মাতােবক যাহার উপর না শ দয়া হইয়ােছ সই ব ি  যিদ 
না েশ উে িখত সময় বা রাজ  অিফসার কতৃক তাহার ামূলক মতাবেল ম ুরীকৃত অিতির  সমেয়র মেধ  
ই াকৃতভােব উ  না েশ উে িখত এে ট, তালুক, মধ , জাত বা জা  িবষয়ক সকল বা কােনা িনেদশ পালেন ব থ 
হইয়া থােক, ই াকৃতভােব ভুল তথ  পিরেবশন কের বা কােনা তথ , কাগজপ  বা দিলল গাপন কিরয়া থােক তেব-  
(ক) সই ব ি  শুনানীর সুেযাগ অে  রাজ  অিফসার কতৃক ধাযকৃত জিরমানার দােয় দায়ী হইেবন, যাহা-  
(i) রাজ  দােনর আওতাভু  এে েটর বা খাজনা দােনর আওতাভু  তালুক, রায়তী , জাত বা জা ে র ে  
এে েটর বািষক রাজ  বা তালুক, রায়তী , জাত বা জা ে র বািষক খাজনার পঁাচ গুণ, অব ােভেদ বিধত হইেত পাের; 
এবং  
(ii) রাজ মু  এে েটর বা খাজনামু  তালুক, রায়তী , জাত বা জা ে র ে  রাজ  অিফসার তার ামূলক 

মতাবেল ২,৫০০/- টাকার বশী নয় এরূপ য কােনা পিরমাণ অথ পয  বিধত কিরেত পােরন । 



(খ) এত তীত রাজ  অিফসার কতৃক িনেদিশত হইেল স ৬ ধারা মাতােবক দ  অ বত কালীন আিথক সুিবধা হইেত 

বি ত হইেত পাের । 
উপধারা-(৫) : (i) উপধারা (১) মাতােবক যার উপর না শ জাির করা হইয়ােছ সই খাজনা াপক না েশ উে িখত 
সমেয়র মেধ  বা রাজ  অিফসার কতৃক তাহার ামূলক মতা েয়াগ ারা ম ুরীকৃত অিতির  সমেয়র মেধ  যিদ 
না েশ উে িখত িনেদশ অনুযায়ী তাহার এে ট, তালুক, মধ , জাত বা জা  িবষয়ক সের ার কাগজপ  হ া র কিরেত 
ব থ হয়, তেব রাজ  অিফসার বা ত কতৃক মতা া  অপর কােনা ব ি  েয়াজন মেন কিরেল সহায়তাসহ য কােনা 
ভূিমেত বা দালানেকাঠায়, যখােন ঐ সম  কাগজপ  পাওয়া যাইেব বিলয়া রাজ  অিফসােরর িব াস করার কারণ রিহয়ােছ 
সখােন েবশ কিরেত পােরন এবং উ  এে ট, তালুক, মধ  জাত বা জা  ব ব াপনা করার িনিম  য সম  
কাগজপ  দরকার বিলয়া িতিন িবেবচনা কিরেবন সই সম  কাগজপ  জ  কিরেত এবং দখেল লইেত পােরন;  
শত থােক য, রাজ  অিফসার অথবা ঐরূপ অন  কােনা ব ি  দালান সংল  আব  উঠান অথবা বাগােন উ  উঠান বা 
বাগােনর বািস া অথবা দখলকারীর স িত ব তীত বা যিদ উ  স িত িদেত অ ীকার করা হয় তেব উ  বািস া অথবা 
দখলকারীেক তাহার উে শ  স িলত িলিখত দুই ঘ ার না শ দান ব তীত েবশ কিরেবন না;  
আরও শত থােক য, এই উপধারা মাতােবক য সম  কাগজপ  রাজ  অিফসার অথবা অপর কােনা ব ি  কতৃক দখেল 

নয়া হইেব তার এক  তািলকা রাজ  অিফসার সংি  খাজনা াপকেক দান কিরেবন ।  

(ii) উপধারা (৪) এর িবধােনর  হািনকর িকছু না কিরয়া থািকেল এ উপধারার িবধানসমূহ েযাজ  হইেব ।  
উপধারা-(৬) : খাজনা াপক য এে ট, তালুক, জাত বা জা  িবষয়ক সের ার কাগজপ  (১) উপধারা মাতােবক 
সরকােরর কােনা অিফসােরর িনকট হ া র কিরয়ােছ স বা উ  এে ট, তালুক, জাত বা জা ে র সে  াথ সংি  য 
কােনা ব ি  িনধািরত প ায় উ  কাগজপ  পিরদশন করার অিধকারী হইেব ও িনধািরত িফস দান কিরয়া উ  

কাগজপে র অনুিলিপ পাওয়ারও অিধকারী হইেব ।  

 
ধারা-৫ (খাজনা াপেকর খাস ভূিমর খাজনা িনধারণ ) 

৩(১) ধারা মাতােবক িব ি  জাির হওয়ার পর যথাশী  স ব রাজ  অিফসার ২৩, ২৪, ২৫, ২৫ক, ২৬, ২৭ এবং ২৮ 
ধারায় বিণত নীিতসমূহ মাতােবক িব ি েত উে িখত ও িব ি র সােথ স িকত ভূ-স ি , তালুক, মধ , জাত বা 
জা সমূেহ অবি ত সকল খাজনা াপকগেণর খাস দখলীয় েত ক ভূিম খে র খাজনা িনধারণ কিরেবন । 

ধারা-৬ (অ বত কালীন পিরেশাধ)  

উপধারা-(১) : ৩ ধারার (১) উপধারার অধীেন কােনা ভূ-স ি , তালুক, মধ , জাত বা জা ে  কােনা খাজনা 
াপেকর াথসমূহ অিধ হণ করা হইেল স িব ি র তািরখ হইেত িনধািরত সময় ও িনধািরত প ায় তার ঐরূপ ােথর 

জন  তাহার ভূ-স ি , তালুক, মধ , জাত বা জা সমূহ যাই হাক ইহােত খাজনা ও সস বাবদ বািষক য আয় হইত 

স তাহার এক তৃতীয়াংশ পােব । 
উপধারা-(২) : কােনা খাজনা াপক যাহার খাস ভূিম ৩ ধারার (২) উপধারা মাতােবক অিধ হণ করা হইয়ােছ স 
িব ি র তািরখ হইেত িনধািরত সময় ও প ায় ৩৯ ধারার (১) উপধারায় য িতপূরণ া  হইেব তাহার ৫% অথ 
বািষক অ বত কালীন পাওনা িহেসেব পাওয়ার অিধকারী হইেব এবং ঐ িতপূরেণর টাকা িনধারেণর জন  ঐরূপ ভূিমর বাবদ 

৩৯ ধারার (২) (৩) ও (৪) উপধারার িবধানসমূহ েযাজ  হইেব । 
উপধারা-(৩) : উপধারা (১) এর উে েশ  কােনা ভূ-স ি , তালুক, রায়তী , জাত বা জা ে র কােনা বছেরর কৃত 
আয় িনরূপণ করার সময় উ  ভূ-স ি , তালুক, মধ , জাত বা জা  হইেত সরকার ৩ ধারার (২) উপধারায় 
অিধ হেণর পিরে ি েত খাজনা ও সস বাবদ য ূল বা মাট অংেকর টাকা আদায় কিরয়ােছন তাহা হইেত িন িলিখত 
অথসমূহ বাদ দয়া হইেব-  
(i) িব ি র তািরেখর অব বিহত পূেব সরকার বা উপর  ভূ- ামীেক ঐ সকল ােথর জন  বািষক রাজ  বা খাজনা এবং 
সস িহেসেব য পিরমাণ অথ দান করার িনিম  িনধারণ করা হইত বা হয় সই পিরমাণ  সই পিরমাণ অথ;  
(ii) যখােন ৩ ধারার িবধানসমূহ েযাজ  হইত না সে ে  ব ীয় কৃিষ আয়কর আইন ১৯৪৪ বা আয়কর আইন ১৯২২ 



মাতােবক ঐ আদােয়র উপর য পিরমাণ খাজনা ধায করা হইত তার গড় হােরর সমপিরমাণ অথ;  
(iii) িবদায়ী খাজনা াপক যিদ আইনানুগভােব র ণােব ণ করেত বাধ  থািকত তেব উ  ভূ-স ি , তালুক, মধ , 
জাত বা জা ে র সচ অথবা র ণমূলক কােজর র ণােব েণর জন  য পিরমাণ অথ ব য় হ'ত, যিদ থােক, সই পিরমাণ 
অথ; এবং  
(iv) আদায় চাজ বাবদ মাট আদােয়র শতকরা িবশ ভােগর বশী নয় এরূপ পিরমাণ অথ । 
ব াখ াঃ এই উপধারায় গড় হার বিলেত ব ীয় কৃিষ আয়কর আইন, ১৯৪৪ বা আয়কর আইন, ১৯২২-এর িবধান মাতােবক 
িব ািপত তািরেখর পূেব শষ বােরর মত িনধিরত খাজনার গড় হারেক বুঝায় । 
উপধারা-(৪) উপধারা (৩) এর অধীেন য পিরমাণ অথ বাদ দয়া হইেব তা িনধারেণর জন  রাজ  অিফসার সরকার 

কতৃক ণীত িবিধ ারা পিরচািলত হইেবন । 
উপধারা-(৪ক) উপধারা (১) (৩) এবং (৪) এ িভ রূপ িকছু থাকা সে ও সরকার িনধািরত সমেয় এবং প ায় ঐরূপ 
য কােনা খাজনা াপকেক য বছেরর বাবদ (খ) উপধারা মাতােবক অ বত কালীন অথ পাওনা িছল িক  উ  উপধারা 
মাতােবক তাহা দান করা হয়িন, উ  (১) উপধারায় উে িখত অ বত কালীন অথ দােনর পিরবেত ৩৫ বা ৩৬ ধারার 
অধীেন িনধািরত ৪২ ধারার অধীেন িতপূরণ িববরণীেত ৫৪ ধারার অধীেন সংেশাধন সােপে  চুড়া ভােব কািশত ঐরূপ 

ােথর কৃত আেয়র এক ষ াংশ হাের নগদ অথ দান কিরেত পািরেবন। 
উপধারা-(৫) এই ধারার কােনা িকছুই ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল আওলাদ, দেবা র বা অপর কােনা অিছর অধীন  কােনা 

ভূ-স ি , তালুক রায়িত , জাত, জা  বা ভূিমর ে  েযাজ  হইেব না । 
ধারা-৬ক ( অিছর অ ভু  স ি র ে  অ বত কালীন অথ দান ) 
উপধারা-(১) য খাজনা াপেকর ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল আওলাদ, দেবা র বা অপর কােনা অিছর অধীন এে ট, তালুক, 
মধ , জাত বা জা ে  িবদ মান াথ ৩ ধারার (১) উপধারা মাতােবক অিধ হণ করা হইয়ােছ স িব ি  কােশর 
তািরখ হইেত িনধািরত সমেয় এবং িনধািরত িনয়েম উ  স ি  স িকত বািষক অ বত কালীন আিথক সুিবধা িহেসেব 
িন বিণত নগদ অথ পাওয়ার অিধকারী হইেব-  
(i) এে ট, তালুক, রায়তী , জাত বা জা ে র কৃত আেয়র যতখািন ব ি গত আিথক সুিবধা সংর ণ ছাড়া দাতব  
এবং ধম য় উে েশ  উ  সগ এবং েয়াগ করা হইয়ােছ ততখািনর সমক  বািষক বৃি ;  
(ii) দফা (i) মাতােবক বািষক বৃি  বাদ দয়ার পর উ  এে ট, তালুক, রায়তী , জাত বা জা ে র কৃত আেয়র 
কােনা অংশ অিতির  থােক সই কৃত আেয়র অংশ বাবদ ৩৭ ধারার (৩) উপধারা মাতােবক যতখািন িতপূরণ পাওয়া 

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

৫৮(৪) উপধারা এবং ৫৯(৪) উপধারার িবধান েযাজ  হইেব । 
উপধারা-(৩) উপধারা (১) এর (ii) দফার িনিম  ৬ ধারার (৩) ও (৪) উপধারায় উে িখত িনয়েম কৃত আয় 

িনধারণ করা হইেব । 
উপধারা-(৪) য খাজনা াপেকর ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল আওলাদ, দেবা র বা অপর কােনা অিছর অধীন খাস ভূিম ৩ 
ধারার (২) উপধারা মাতােবক অিধ হণ করা হেয়েছ স িব ি  জািরর তািরখ হইেত িনধািরত সমেয় এবং িনধািরত 
িনয়েম উ  স ি  স িকত বািষক অ বত কালীন সুিবধা িহেসেব িন িলিখত নগদ অথ পাওয়ার অিধকারী হইেব-  
(i) ভূিমর আেয়র যতখািন ব ি গত আিথক সুিবধা সংর ণ ছাড়া দাতব  এবং ধম য় উে েশ  উ  সগ এবং েয়াগ করা 
হেয়েছ ততখািনর সমপিরমাণ বািষক বৃি ; এবং  
(i) উ  ভূিমর কৃত আেয়র অবিশ  অংশ, যিদ থােক বাবদ ৩৯ ধারার (১) উপধারা মাতােবক যতখািন িতপূরণ 
পাওয়া যােব তার ৩% হাের িনধািরত অথ এবং উ  অথ িনধারেণর ে  উ  ধারার (২), (৩) ও (৪) উপধারার 
িবধানসমূহ েয়াজনীয় পিরবতন সােপে  েযাজ  হইেব । 
উপধারা-(৫) উপধারা (৪) এর (i) দফায় উে িখত বািষক বৃি র পিরমাণ ৩৯ ধারার ১(ক) উপধারা মাতােবক ায়ী 
বািষক বৃি  িনধারেণর য িনয়ম বিণত আেছ সই িনয়ম মাতােবক িনধািরত হইেব এবং উ  অথ দােনর ে  ৫৮ 



ধারার (৪) উপধারা এবং ৫৯ ধারার (৪) উপধারার িবধান েযাজ  হইেব । 
ধারা-৭ (আিপল) কােনা ব ি  যিদ ৪ ধারার (৪) উপধারা অথবা ৫ ধারায় দ  রাজ  অিফসােরর কােনা আেদশ ারা 

 হন বা ু ৬ অথবা ৬ক ধারা মাতােবক রাজ  অিফসার কতৃক অ বত কালীন িনধািরত অথ দােনর আেদশ ারা 
িত  হন তেব িতিন িনধািরত সমেয়র মেধ  এবং িনধািরত উপােয় িনধািরত উ তন রাজ  কতৃপে র িনকট িলিখত 

আিপল পশ কিরেত পােরন এবং উ  কতৃপে র িস া  ও কবল উ  িস া  সােপে  বিণত এবং উপধারাসমূেহর অধীেন 

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

এই অধ ােয়র অধীেন কােনা ব ি েক জিরমানা করা হেল রাজ  অিফসার য তািরেখ জিরমানা কের আেদশ দান কেরন স 
তািরখ হইেত ষাট িদেনর মেধ  বা যে ে  ঐরূপ আেদেশর িবরুে  ৭ ধারা অনুযায়ী কােনা আিপল দােয়র করা হয় তেব 
উ  আিপল িন ি র তািরখ হইেত ষাট িদেনর মেধ  িনধািরত উপােয় িতিন তা পিরেশাধ কিরেবন এবং ঐরূপভােব উ  
জিরমানার অথ পিরেশােধ ব থ হেল তা সরকারী দািব আদায় আইন ১৯১৩-এর অধীেন সরকারী দািব িহেসেব আদায়েযাগ  

হইেব । 
ধারা-৯ (বািতল) 
ধারা-১০ ( অ বত কালীন াপ  অথ াকমু  ) 

১৯০৮ সােলর দওয়ানী কাযিবিধ ও ১৯১৩ সােলর সরকারী দািব আদায় আইেন িভ রূপ িকছু থাকা সে ও ৬ ধারার (১) 
ও (২) উপধারা বা ৬ক ধারার (১) বা (৪) উপধারা মাতােবক িবদায়ী খাজনা াপক য অ বত কালীন অথ াপ  হয় 
তা দওয়ানী আদালেতর কােনা িড ী অথবা আেদশ অথবা সা িফেকট জাির করার িনিম  াক করা চিলেব না যিদ না 
উ  িড ী অথবা সা িফেকট কােনা ভূ-স ি , তালুক, মধ , জাত, জা  বা ভূিমর বেকয়া রাজ , খাজনা অথবা সস 
আদােয়র িনিম  দয়া হইয়া থােক ।  
ধারা-১০ক ( ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল আওলাদ, দেবা র অথবা অন ান  ধম য় অিছর অধীন  কিতপয় খাজনা হেণর াথ-
স িকত িবেশষ িবধানসমূহ ) 
উপধারা-(১) ধারা ৩ এর (৪) উপধারার (ঙ) এবং (চচ) দফাসমূেহ বা ৬ক ধারায় িভ  িকছু থাকা সে ও এই ধারার 
িবধানসমূহ সই সকল ে  েযাজ  হইেব যে ে  ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল আওলাদ  দেবা র অথবা অন ান  ধম য় অিছর 
অধীন  খাজনা াপেকর াথ ৩ ধারার (১) উপধারা বা (২) উপধারা মাতােবক অিধ হণ করা হইয়ােছ, িক  ১৯৬০ 
সােলর পূব ব ীয় রা ীয় অিধ হণ ও জা  (সংেশাধনী) অধ ােদশ কাযকর হওয়ার তািরখ পয  উ  ােথর অধীন  
ভূিম অিধকাের রাখার িনিমে  জােদর িনকট হইেত খাজনা অথবা সস কর আদােয়র মধ  িদেয় বা অন  কােনা উপােয় 

সরকার ঐ সম  স ি র উপর দখেলর অিধকার েয়াগ কেরিন । 
উপধারা-(২) উ  াথ অিধ হেণর তািরেখ বা তািরখ হইেত মাতাওয়াি  বা সবাইত বা অিছদার, যখােন যা েযাজ  হয়, 
উ  তািরেখর অব বিহত পূেব অিধকৃত স ি  কৃিষ বছেরর শষ িদন য িদন ৭৩ ধারার (২) উপধারা মাতােবক উ  
াথ স িকত িতপূরণ িনধারণী িববরণী চুড়া ভােব কািশত হেয়েছ বিলয়া িব ি  জাির হেয়েছ সই িদন পয  বা উ  

স ি েত সরকার দখেলর অিধকার েয়াগ না করা পয , যা পের ঘ েব, সই পয  সরকােরর িতিনিধ িহেসেব পিরচালনা 

কিরেব বা পিরচালনা কিরয়ােছ বিলয়া গণ  করা হইেব । 
উপধারা-(৩) উ  মাতাওয়া ী, সবাইত অথবা অিছদার সরকােরর িতিনিধ িহেসেব (৪) উপধারায় উে িখত িবধান 
সােপে  ও উে িখত হাের উ  স ি  স িকত জা কতৃক দ  সকল খাজনা এবং সস কর ও খাস জিমর ফসেলর ভাগ 
উ  াথ অিধ হেণর তািরখ হেত কৃিষ বছেরর শষ িদন পয  বা  উপধারা-২ মাতােবক বিণত দখেলর অিধকার েয়াগ না 
করা পয , যা পের সংঘ ত হেব সই পয  আদােয়র অিধকারী হইেব এবং স ৬ক ধারা মাতােবক উ  স ি  স িকত 
অ বত কালীন অথ দান এবং তার মজুরীর পিরবেত আদায়কৃত ফসেলর িব য়ল  অথ এবং অন ান  আয় অিধকাের 
রািখেব এবং িনে বিণত অেথর কম পিরমাণ অথ িনধািরত িনয়েম বািষক হাের সরকারেক দান সােপে -  
(ক) য পিরমান অথ ঐসম  অিধ হেণর অব বিহত আেগ বািষক রাজ  বা খাজনা ও সস কর বাবদ সরকারেক অথবা 
উপর  জিমদারেক, যখােন যা েযাজ  হয়, দােনর িনিম  কােল র কতৃক িনধািরত হয় বা হইত; এবং  
(খ) য পিরমান অথ ঐ সম  াথ অিধ হণ না করা হেল ১৯৪৪ সােলর ব ীয় কৃিষ আয়কর আইন মাতােবক ঐ সম  
াথ হেত আগত আেয়র উপর কর িনধারণেযাগ  হইত;  



শত থােক য,  
(i) কােনা মাতাওয়াি , সবাইত অথবা অিছদার অ ায় ইজারা ছাড়া অপর কােনা িনয়েম খাস ভূিমেত িনিহত কােনা াথ 
হ া র বা দায় বা চাজ সৃি  করার অিধকারী হেব না; উ  অ ায়ী ইজারা য বছর সৃি  করা হইয়ােছ সই বছেরর শষ 
কািরেখ এক বছেরর অিতির  সমেয়র জন  এক সে  দান করা হইেব না; কােল েরর পূব অনুমিত ছাড়া এবং কােল র 
কতৃক এই ব াপাের িনধািরত শত পালন ছাড়া কােনা গাছ কাটা যাইেবনা অথবা কােনা ইমারত ংস করা যাইেবনা; 
ঐসকল শেতর পিরপ ী কােনা হ া র বা দায় বা চাজ সৃি  করা হেল অথবা কােনা ইজারা দয়া হেল তা বািতল বিলয়া 
গণ  হইেব ও শেতর পিরপ ীভােব য গাছ কাটা হেয়েছ বা য ইমারত ংস করা হেয়েছ তার স ূণ মূণ  উ  

মাতাওয়াি , সবাইত অথবা অিছদােরর িনকট হইেত বেকয়া খাজনা অথবা ভূিমর রাজ  িহেসেব উ ারেযাগ  হইেব । 
(i)(i) কােল র কতৃক িনধািরত য পিরমাণ অথ াথ অিধ হেণর অব বিহত আেগ মাতাওয়াি , সবাইত অথবা অিছদােরর 
সরাসির অধীেন ১৮৮০ সােলর ব ীয় সস কর আইন মাতােবক পথ এবং গণপূত সস কর বা ১৮৭৯ সােলর আসাম ানীয় 
কর রগুেলশন মাতােবক ানীয় কর জাগেণর ারা বািষক হাের দানেযাগ  িছল সই পিরমাণ অথ (ক) দফায় বিণত 

অথ হেত বাদ যাইেব এবং তা বাংলা ১৩৬৭ সােলর ১লা বশাখ হেত কাযকর হইেব । 
(iii) য ে  (১) উপধারায় উে িখত াথ সংি  কােনা মাতাওয়াি , সবাইত অথবা অিছদার উ  াথ অিধ হেণর 
অব বিহত পূেব কােনা রায়তী , জাত অথবা জা ে র কারেণ সরকােরর িনকট হইেত বা এমন খাজনা াপেকর িনকট 
হইেত যার উ  রায়তী , জাত অথবা জা ে  িনিহত াথ অিধ হণ করা হইয়ােছ এবং দখল লাভ করা হইয়ােছ স ে  
উ  মাতাওয়াি , সবাইত অথবা অিছদার এই ধারা মাতােবক সরকােরর কােছ তার বািষক আেয়র সে  সই পিরমাণ 
অেথর সমপিরমাণ অথ সম য় করার অিধকারী হইেব কােল র কতৃক িনধািরত য পিরমাণ অথ অিধ হেণর অব বিহত পূেব 
উ  রায়িত , জাত বা জা ে র কারেণ বািষক খাজনা এবং সস কর িহেসেব তার াপ  িছল; িক  ১৮৮০ সােলর 
ব ীয় সস কর আইন মাতােবক পথ ও গণপূত সস কর বা ১৮৭৯ সােলর আসাম ানীয় কর রগুেলশন মাতােবক ানীয় 
কর ১৩৬৭ বাংলা সােলর ১লা বশাখ হইেত আয় সম েয়র জন  হণেযাগ  হইেব না এবং সম েয়র িনিম  যিদ বািষক 
মাট অেথর পিরমাণ এই ধারায় উে িখত মাট বািষক আয় অেপ া বশী হয় তেব অিতির  অথ কােনা আইন অথবা চুি  
অনুযায়ী তার িনকট অপর কােনা সরকারী পাওনা থাকেল তা কেট নয়ার পর বাকী অথ সরকােরর িনকট হইেত পাওয়ার 

অিধকারী হইেব । 
ব াখাঃ ১৯৪৪ সােলর ব ীয় কৃিষ আয়কর আইন মাতােবক অিধ হেণর তািরেখর আেগ শষবার য কর িনধারণ করা 

হেয়িছল তার গড় হার বর কিরয়া (খ) দফার জন  অেথর পিরমাণ িনধারণ করা যাইেব ।  
উপধারা-(৪) অিধ হেণর অব বিহত পূেব খাজনা দান সােপে  ভূিমর অিধকারী (৩) উপধারায় উে িখত জাগণ ৪৩ 
ধারা মাতােবক সংেশাধন সােপে  ১৯ ধারার (৩) উপধারা মাতােবক চুড়া ভােব কািশত খিতয়ােন িনধািরত হাের উ  
ভূিমর খাজনা পিরেশােধর জন  দায়ী হইেব;  
শত থােক য, উ  জাগণ চুড়া ভােব খিতয়ান কািশত না হওয়া পয  চতুথ অধ ায় মাতােবক ণয়নকৃত িবিধমালা 
অনুযায়ী াথিমক খাজনার িববরণীেত উে িখত হাের উ  ভূিমর খাজনা দান কিরেব; এবং য ে  উ  াথিমক খাজনার 
িববরণী ণয়ন করা হয়িন সে ে  উ  াথিমক খাজনার িববরণী ত না হওয়া পয  অিধ হেণর অব বিহত পূেব য 

হাের চিলত িছল স হাের খাজনা দান কিরেব । 
আরও শত থােক য, যে ে  ১৯ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী চুড়া ভােব কািশত খিতয়ােন াসকৃত হাের বা বিধত 
হাের উ  খাজনা দিশত হয় বা ৪৩ ধারা মাতােবক উ  খাজনার পিরমাণ াস বা বৃি া  হয় সে ে  উ  জার 
পূেব দয়া খাজনার পিরমাণ কম হেল িনধািরত খাজনার বাকী অংশ িদেত বাধ  থািকেব এবং বশী হেল অিতির  খাজনার 

ভিবষ েত দ  খাজনার সােথ পূব হইেত বলব   েযাগ রূেপ সম য় সাধন করার অিধকারী হইেব । 
উপধারা-(৫) এই ধারা মাতােবক জার িনকট হইেত মাতাওয়াি , সবাইত বা অিছদােরর আদায়েযাগ  বেকয়া খাজনা ও 
সস কর সরকারী পাওনা িহেসেব পুনরু ারেযাগ  হইেব এবং উ  মাতাওয়াি , সবাইত বা অিছদােরর ১৯১৩ সােলর সরকারী 
দািব আদায় আইন মাতােবক উ  বেকয়া আদােয়র িনিম  িনধািরত িনয়েম সা িফেকট কমকতার কট দরখা  কিরেত 

পািরেব । 
উপধারা-(৬) উপধারা (৪) অনুযায়ী কােনা জা অিতির  খাজনা দান কিরেল দ  সই খাজনা হইেত মাতাওয়াি , 
সবাইত বা অিছদােরর পিরচালানাধীন সমেয় পরবত কােল ত  কতৃক দানেযাগ  খাজনা উ  উপধারা মাতােবক সম য় 

করার পর অবিশ  অথ উ  মাতাওয়াি , সবাইত বা অিছদার সরকারেক পিরেশাধ কিরেব ।  



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

িছল তা সরকারী পাওনা িহেসেব আদায়েযাগ  হইেব । 
উপধারা-(৮) উপধারা (৫) মাতােবক কােনা সা িফেকট অিফসার কতৃক আদায়কৃত বেকয়া খাজনা এবং সস করা (৩) 
অথবা (৬) উপধারা মাতােবক বেকয়া সম েয়র পর অবিশ  অথ সংি  মাতাওয়াি , সবাইত বা অিছদারেক দয়া হইেব 
। 
উপধারা-(৯) এই আইেনর কােনা ােন বা আপাততঃ বলব    কােনা আইেন িভ রূপ কােনা িকছু থাকা সে ও উপধারা 
(৪) মাতােবক কােনা জা কতৃক দ  বেকয়া খাজনা এবং সস কর আদােয়র সময়সীমা গণনা করার ে  উ  বেকয়া 

পাওনার সােথ সংি  খাজনা হেণর াথ অিধ হেণর তািরখ হইেত চি শ মাস সময় বাদ িদেত হইেব । 
উপধারা-(১০) েত ক মাতাওয়াি , সবাইত বা অিছদার িনধািরত ফরম-এ এবং িনধািরত সমেয় এই ধারা মাতােবক 
আেগর বছের ত  তৃক আদায়কৃত খাজনা এবং সস কর দয়া সে ও উ  আদায়কৃত অথ হেত ত  কতৃক ব য়কৃত অেথর 

িহসােব সমি ত এক  িববরণী কােল েরর কােছ দািখল কিরেব । 
উপধারা-(১১) কােনা আদালত কােনা ব ি  কতৃক কােনা স ি  স িকত এই ধারারয় বিণত সুিবধার িনিম  দািব বা 
উ রূপ সুিবধার অিধকারী তাহার জন  ঘাষণার উে েশ  দােয়রকৃত কােনা মামলা অথবা দরখা  হণ কিরেব না, যত ণ 
পয  উ  ব ি  কােল েরর িনকট দরখা  না কেরন এবং কােল র সই ব ি  উ  সুিবধার অিধকারী নয় বিলয়া চুড়া  
আেদশ দান না কেরন;  
শত থােক য, উ  দরখা  দােয়েরর তািরখ হইেত িতন মােসর মেধ  যিদ কােল র কতৃক চুড়া  আেদশ দান না করা হয় 
তেব উ  সময় অিতবািহত হওয়ার পর মাতাওয়াি , সবাইত বা অিছদার দওয়ানী আদালেত মামলা দােয়েরর অিধকারী 

হইেব । 
 
 
তৃতীয় খ   
তৃতীয় অধ ায়  
চা রীর িবিনমেয় ভূিম ভাগ স েক িবেশষ িবধানসমূহ  
ধারা-১১ ( দখলী অিধকারসমূহ অজন ) 
উপধারা-(১) আপাততঃ বলব   অন  কােনা আইেন িভ রূপ কােনা িকছু থাকা সে ও য ব ি  তার সবার িবিনমেয় কৃিষ 
বা ফলচাষ বা বসবােসর েয়াজেন অন  ব ি র অধীেন ভূিম অিধকাের রােখ বেল ানীয়ভােব নানকর, চাকরান অথবা 
অনুরূপভােব পিরিচত সই ব ি  এই আইন কাযকর হওয়ার তািরেখ অথবা তািরখ হইেত যার অধীেন ভূিম অিধকাের রােখ 
তাহােক যথাযথ ও ন ায়স ত খাজনা দান সােপে  ঐ ভূিমেত দখলী অিধকার অজন কিরেব এবং ১৮৮৫ সােলর ব ীয় 
জা  আইন ও ১৯৩৬ সােলর িসেলট জা  আইেনর যতটা দখলী রায়েতর ে  েযাজ  হয় ততটা তার ে ও 

েযাজ  হইেব । 
উপধারা-(২) উপধারা (১) এ উে িখত যথাযথ ও ন ায়স ত খাজনা বলেত ঐরূপ খাজনােক বুঝায় যা দখলীয় রায়ত 
কতৃক দ  অনুরূপ বণনা ও সুিবধা সংবিলত একই াম অথবা পা বত ােমর ভূিমর জন  ঐরূপ জা ও তার ভূ- ামীর 
মেধ  চুি র মাধ েম ীকৃত খাজনা বা চুি র অবতমােন জা বা ভূ- ামীর আেবদন েম কােল র কতৃক িনধািরত চিলত 

খাজনার হােরর বশী হইেব না । 
ধারা-১২ (কান কান ে  চার বসতবািড় উে দ ) 
উপধারা-(১) ১১ ধারায় িভ রূপ িকছু থাকা সে ও যে ে  ঐ চার বসতবািড় ভূিমর মািলেকর বসতবািড়র মেধ  অবি ত 
থােক সে ে  স বা তাহার ভূিমর মািলক এই আইন কাযকর হওয়ার ছয় মােসর মেধ  উ  ভূিমর দখল স ীয় মাকা মা 

হণ করার এখিতয়ার িবিশ  দওয়ানী আদালেত ঐ চার বসতবািড় উে দ করার আেদেশর জন  দরখা  কিরেত পািরেব । 
উপধারা-(২) উপধারা (১) মাতােবক দরখা  দােয়র করা হইেল আদালত প গণেক শুনানীর সুেযাগ দান কিরয়া যতটু  
যথাযথ মেন কিরেবন ততটু  সা  হণ কিরয়া এবং অনুস ান কিরয়া যিদ স  হন য, ঐ জার বসতবািড় ভূিমর 

মািলেকর বসতবািড়র মেধ  অবি ত তেব াথ ত আেদশ দান কিরেবন । 
শত থােক য, আদালত যিদ দেখন, ১১ ধারা মাতােবক বা অন  কােনা উপােয় দরখাে  বিণত বসতবািড় ছাড়া ঐ জা 
দখলী রায়ত িহেসেব চাষাবােদর িনিম  পঁাচ িবঘার কম ভূিম দখেল রােখ তেব আদালত ভূিমর মািলক কতৃক জােক 



িবেবচনা সূত িতপূরণ দােনর পিরমাণ িনধারণ কিরেবন অথবা আদালেতর মতানুসাের নতুন ােন বসতবািড় ানা েরর 
খরচ, অনুরূপ বসতবািড় পুনঃিনমােনর খরচ, ঐরূপ িনমােণর জন  ভূিমর খরচ এবং আদালত কতৃক যথাযথ িবেবিচত অন ান  
আনুষি ক খরচ িনরূপণ কিরেবন; যত ণ পয  ভূিমর মািলক জােক িতপূরণ দােনর উে েশ  িনধািরত অথ আদালেত 
জমা না দয় বা জা িলিখতভােব আদালেত ীকার না কের য, আদালেতর বািহের ঐ পিরমাণ অথ ভূিমর মািলেকর িনকট 

হইেত হণ কিরয়ােছ তত ণ পয  আদালত উে েদর আেদশ দান কিরেবন না । 
উপধারা-(৩) উপধারা (১) মাতােবক দ  আেদশ ঐ জার িবরুে  উে েদর িড ী িহেসেব গণ  হইেব এবং ঐরূপ 

আদেশর িবরুে  কােনা আিপল চিলেব না । 
 
ধারা-১৩ (কােনা কােনা ে  কৃিষ ভূিমর পুনরু ার ) 
উপধারা-(১) যিদ কােনা ব ি েক ১৯৪৮ সােলর ৭ই এি েলর পর দওয়ানী আদালেতর িড ী বা আেদশ বা কােল েরর 
আেদশ বা কােল  কতৃক মতা া  রাজ  কমকতার আেদশ ছাড়া অন  কােনাভােব ১১ ধারার (১) উপধারায় সবার 
িবিনমেয় িন রভােব ভাগ দখলকৃত কৃিষচাষ ও ফেলর চাষ হেত উ দ করা হেয় থােক সে ে  উ  ব ি  এই আইন 

কাযকর হওয়ার ছয় মােসর মেধ  ঐ ভূিম পুনরু ােরর জন  কােল েরর িনকট দরখা  কিরেত পািরেব । 
উপধারা-(২) উপধারা (১) মাতােবক দরখা  করা হইেল কােল র প গণেক শুনানীর সুেযাগ দান কেরন ও যতটু  
যথাযথ মেন কিরেবন ততটু  সা  হণ কিরয়া এবং অনুস ান কিরয়া যিদ স  হন য, উে িখত তািরেখর পের ভাগ 
দখলকৃত ভূিম হইেত দরখা কারীেক উে দ করা হইয়ােছ তেব কােল র দরখা কারীর িনকট উ  ভূিম নুপঃরু ােরর জন  
আেদশ দান কিরেত ও িতিন যথাযথ মেন কিরেল পরবত  কৃিষ বছেরর পের নেহ এমন তািরখ হইেত উ  আেদশ কাযকর 

কিরেবন । 
উপধারা-(৩) য ব ি র দখেল উ  ভূিম রিহয়ােছ স যিদ দরখা কারীর িনকট দখল কাযকর হওয়ার তািরেখ দখল হ া  
না কের তেব কােল র দরখা কারীর আেবদন েম উ  ব ি েক উে দ কিরয়া ঐ ভূিমেত দরখা কারীেক দখল দান 

কিরেবন । 
শত থােক য, উ  ব ি  যিদ ভূিমর মািলক ছাড়াও অন  ব ি  হয় তেব স ভূিমর মািলেকর িনকট হইেত কােল র কতৃক 

িনধািরত যুি স ত িতপূরণ পাইেব । 
উপধারা-(৪) যে ে  এই ধারার অধীেন কৃিষ চাষ বা ফলচােষর ভূিম কােনা ব ি েক পুনরু ার কিরয়া দওয়া হয় সে ে  

১১ ধারার িবধানসমূহ ভূিমর ে  েযাজ  হইেব । 

 
ধারা-১৪ ( আিপল ) ১১ ধারার (২) উপধারায় কােল েরর আেদেশ  কােনা ব ি  উ  আেদেশর তািরখু  হইেত ৩০ 
িদেনর মেধ  উ  এলাকার এখিতয়ারবান জলা জেজর িনকট আিপল দােয়র কিরেত পািরেব এবং উ  আিপেল জলা জেজর 

িস া  চুড়া  হইেব । 
ধারা-১৫ (িবিবধ ) ১১ ধারার (২) উপধারায় ১২ ধারার (১) উপধারায় বা ১৩ ধারার (১) উপধারায় কােনা দরখা  
িনধািরত ফরেম িনধিরত িববরণসহ কিরেত হইেব এবং তার সে  িনধািরত েসস িফ জমা িদেত হইেব । 
ধারা-১৬ (কিতপয় ভূিমর অব াহিত ) এই অধ ােয়র কােনা িকছু চা এে েটর সীমানার মেধ  অথবা অপর কােনা িশ  

িত ােনর সীমানার মেধ  অবি ত ভূিমর ে  েযাজ  হইেব না । 
  

 


